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 ا ا مم ك هوبا ةمدقم» لوألا ءزجلا

 بيطخلا نب ليعامسإ ""ءادفلا وبأ نيدلا دامع «نقتملا ظفاحلا عرابلا ءدحوألا مامإلا خيشلا لاق

 :هنع ىضرو «ىلاعت هللا همحر «ىعفاشلا ىورصبلا ريثك نب رمع صفح ىبأ

 موي كلام . ميحرلا نمحرلا . نيملاعلا بر هلل دمحلا9 : لاقف دمحلاب هباتك حتتفا ىذلا هلل دمحلا

 امف . اًجرع هَل لعجي ملو باتكلا هدبع ئلع لزنأ يذلا هلل دْمَحْلال : ىلاعت لاقو ء[٤-١ :ةحتافلا] «نيدلا

 . ادبأ هيف نينكام . انسَح ارجأ مهل نأ تاحلاصلا َنوُنَمْعي نيذلا نينمؤملا َرَشَيَو هند نم اديدش امأب ردي

 الإ نولوقي نإ مههاَرْفَأ نم جرخت ةملك تربك مهئابآل الو ملع نم هب مُهَل ام . ادّو هللا َدَحَنا اوُلاَق نيذّلا رذنيو

 ضرألاو تاَوَمّسلا قلخ يذلا هلل دمحلا» : ىلاعت لاقف ءدمحلاب هقلخ حتتفاو ١-10 : فهكلا] (ابذک

 لام ركذ دعب لاقف ءدمحلاب همتتخاو ١[« :ماعنألا] (نولدعي مهرب اورفك نيذّلا مث رونلاو تاملظلا لعجو

 قحلاب مهنيب يضقو مهبر دمحب نوحبسي شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىرتول :رانلا لهأو ةنحلا لهأ

 دمحلا هل وه لإ هّلإ ال هللا وهو :  ىلاعت "7[هللا] لاق اذهلو ؛[: رمزلا] (نيملاعلا بر هلل دمحلا ليقو

 يف ام هَل يذلا هلل دمحلا» :لاق امك ء[ا/٠ : صصقلا] .«نوعجرت هي إو مكحلا هلو ةرخآلاو ئَوألا يف

 .[١:أبس] «ريبخلا ميكحلا وهو ةرخآلا يف دمحلا هلو ضرألا يف امو تاوُمّسلا

 ءهلك كلذ ىف دومحملا وه ؛قلاخ وه امو قلخ ام عيمج ىف ىأ «ةرخآلاو ىلوألا ىف دمحلا هلف

 ءىش نم تئش ام ءلمو «ضرألا ءلمو تاومسلا ءلم ءدمحلا كل انبر مهللا» :ىلصملا لوقي امك

 ددع هنودمحيو هنوحبسي ىأ .سّفنلا نومّهلي امك هديمحتو هحيبست ةنجلا لهأ مّهْلِي اذهلو

E aهناسحإ درا «هناطلس عو هتردق لامكو و . 

 تانج يف راهنألا مهتحت ت نم يرجت مهناميإب مهبر مهيدهي تاحلاّصلا اوُلمعو اونمآ نيذلا نإ : ىلاعت لاق امك

 : سنوي] (نيملاعلا بر هلل محلا نأ مهاوعد رخآو مالس اهيف مهتيحتو مهلا كناحبس اهيف مهاوعد . ميعتلا

 .[ 89 ٠٠١

 «لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي ًالثل نيرذمو نيرشبم 8 هلسر لسرأ ىذلا هلل دمحلاو
 هقلح يج ىلإ هلسرأ ل دوال ىداهلا ىكملا ىبرعلا ىمألا ىبنلاب مهمتخو ١516[« :ءاسنلا]

 هللا لوسر ينإ ساّنلا اهي اي ل لق 8 :ىلاعت لاق امك «ةعاسلا مايق ىلإ هتثعب ندل نم «نجلاو سنإلا نم

 «ميرك اي نعأو رسي بر» :ط ىفو «رسعت الو رسی برا :ج ىف اهدعب )١(
 «مالعألا ةجح «مالسإلا هک رب ءءايبنآلا ثراو «ءاملعلا ةمالع ءةودقلا دهتجملا ‹ ظفاحلا دحوألا ةمالعلا ملاعلا خيشلا لاق» مك ىف )2

 .؟لضفلا وبأ نيدلا دامع ةنملا انيلع هب هّللأ مظع نمو «ةنسلا ىيحم

 .ج نم ةدايز (۳)

 )٤( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور ثيدح نم سايتقا اذه  (VV1)هنع هللأ ىضر «بزاع نب ءاربلا ثيدح نم .



 ريثك نبا ةمدقم لوألا ءزجلا ا م

 يذلا ىّمألا ىلا هلوسرو هّللاب اوئمآَق تيميو ىيحي وه الإ هَلِإ ال ضرألاو تاومّسلا كلم هَل يذلا اعيمج مكيلإ

 «غلب نمو هب مكرذنأل 8 :ىلاعت لاقو ء[۸١٠ :فارعألا] «نودتهت مكّلعل هوعبتاو هتاملكو هّللاب نمؤي

 ١19[. :ماعنألا]

 0 ؛هل ريذن وهف «ناجو سنإو ءرمحأو دوسأو ءمجعو برع نم نآرقلا | اذه هغلب نمف

 E انركذ نم نآرقلاب رفك نمف .[۱۷:دوه] (هدعوم راتلاف بازحألا نم هب رفكي نمو » : ىلاعت
 هل ل :ىلاعت لاق امكو «یلاعت هللا صنب ا

 ٤٠١[. ء٤٤: ملقلا] «مُهَل يلمأو» نوملعُي

 ا ی نعي“ ا لافي تاو رع أ تعب 2 هللا لرو لاو
 ام هللا نع مهل اَغّلَبم ٠ «نجلاو سنإلا :نيلقثلا عيمج ىلإ هللا لوسر هيلع همالسو هللا تاولص ءرهف

 (دیمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي الإ ىذلا زيزعلا باتكلا اذه نم هيلإ هاحوأ

 ٤١[. :تلصف]

 ناك ولو نآرقلا نوربدتي الفأ# : :ىلاعت لاقف ٠ همُهَمَت ىلإ مهدت هنأ ىلاعت هللا نع هيف مهملعأ دقو

 كرابم كيلإ ةانلزنأ باتك# : ىلاعت لاقو .[۸۲ :ءاسنلا] «اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم

 بوق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ# : ىلاعت لاقو ء[۲۹ :ص] «بابلألا اولوأ رَكَدَتيلو هتايآ اوریدل

 ش ۲٤[. :دمحم] (اهاففأ

 معو ناظم نم هبلطو .كلذ ريسفتو هللا مالك ىناعم نع فشكلا ءاملعلا ىلع بجاولاف

 هوذبنف هنومتکت الو Ly :ىلاعت لاق امك «هميلعتو كلذ

 نيذلا نإ :ىلاعت لاقو .((۷ :نارمع لآ] (نورتشی :ي ام سیف اليلق انَمَل هب اورتشاو مهروهظ ءارو

 موي مهيلِإ رظني الو هللا مهملكي الو ةرخآلا يف مهل قالخ ال كتر اليل انمَن مهناميأو هللا دهعب نورتشي

 .[الا/ :نارمع لآ] «ميلأ باذع ملو مهيكزي الو ةمايقلا

 ءاهعمجو ايندلا ىلع مهلابقإو .مهيلإ هللا باتك نع مهضارعإب انلبق باتكلا لهأ ىلاعت هللا مذف
 ا ا م

 ب ء
 باک ع نب «هب انرمأ امب ر تا نأو «هب ىلاعت هللا مهمذ امع ىهتتن نأ - نوملسملا اهيأ

 وو رب

 ركذل مهبولق عشخت نأ اونمآ نيذلل نأي ملأ» : ىلاعت هللا لاق «همیهفتو همهفتو ءهميلعتو انيلإ هللا

 u 5 نم باتكلا اوُنوُأ نياك اونوكي الو قحلا نم لت امو هللا
 .[١و9/ »17 : ديدحلا] «نولقعت مكلعل تايآلا مكل ايب دق اهتوم دعب ضرألا ييحي هللا نأ اومّلعا . نوقساف

 كلذك ءاهتوم دعب ضرألا ىيحي امك ىلاعت هنأ ىلع هيبنت اهلبق ىتلا دعب ةيآلا هذهل ىلاعت هركذ ىفف

 هنإ «كلذ انب لععي نأ لوؤسملا لمؤملا هّللاو . ىصاعملاو بونذلا نم اهتوسف دعب ناميإلاب بولقلا نيلي

 )١( «هانرکد» :ج یف .

  (۲)هنع هللا ىضر٠ رباج ثيدح نم (051) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور .



 ريثك نبا ةمدقم لوألا ءزحلا ۷

 .ميرك داوج

 ؟ريسفتلا قرط نسحأ امف :لئاق لاق نإف

 ف هاف ناكم ىف لمجأ امف .نآرقلاب ةارقلا سش ذأ كلذ ىف قرطلا حصأ نإ :باوجلاف

 وبأ مامإلا لاق دق لب ءهل ةحضومو نآرقلل ةحراش اهنإف ةنسلاب كيلعف كلذ كايعأ نإف ءرخآ عضوم

 نم همهف امم وهف د هللا لوسر هب مكح ام لك :هّللا همحر «ىعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع

 نينئاخلل نكت الو هللا كارأ امب سالا نيب مكحتل قحاب باتكلا كي انلزنأ اإل :ىلاعت هللا لاق . نآرقلا

 (نورگقتی مهّلعلو مهبل لزن ام ساّنلل نيل ركذلا كي انلزنأو» :ىلاھت لاقو 5 0 :ءاسنلا] (اميصخ

 موقل ةمحرو ىدهو هيف اوفلتَخا يذلا مهل نمل الإ باتكلا َكِيََع اَنلنَأ امو : ىلاعت لاقو ء[٤٤ :لحنلا]

 ٤] : لحنلا] € نونمؤي

 نزرع انفيأ ةنفلاو ةنملا را اونو
 .ىعفاشلا مامإلا لدتسا دقو .نآرقلا ىلتي امك ىلتت ال اهنأ الإ ؛نآرقلا '”لزني امك «ىجرلاب هيلع

 yS هريغو 3 تح

 ذاعمل لي هللا لوسر لاق امك ٠ .ةنسلا نمف هدجت مل نإف .هنم نآرقلا ريسفت بلطت كنأ ضرغلاو

 . هللا لوسر ةنسب :لاق . و : لاق . هللا باتكب :لاق . «؟مكحت مب» :نميلا ىلإ هثعب نيح

 هلل دمحلا» :لاقو ءهردص ىف وي هللا لوسر برضف :لاق . ییأرب ع : لاق ا ن : لاق
 اا لاو داف لا اذهو .«هللا لوسر ىضري امل هللا لوسر لو فو لا

 .هعضوم ىف ررقم وه امك ءديج

 مهنإف «ةباحصلا لاوقأ ىلإ ا ءةنسلا ىف الو نآرقلا ىف ريسفتلا دجن مل اذإ «ذئنيحو

 ملعلاو «ماتلا مهفلا نم مهل الو ءاهب اوصتخا ىتلا لاوحألاو نئارقلا نم اودهاش امل «كلذب ىردأ

 .نيدشارلا ءافلخلاو 0 ةمئالاك «مهؤاربكو مهؤاملع اميس ال «حلاصلا لمعلاو «حيحصلا

 . "هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبعو «نييدهملا ةمئألاو

 انثدح .حون نب رباج انثدح يسرك وا 2177 نب دمحم رفعج وبأ مامإلا لاق

 هلإ ال ىذلاو :- دوعسم نبا ىنعي - هللا دبع لاق :لاق «قورسم نع «ىحضلا ىبأ نع «شمعألا

 ملعأ دحأ ناكم ملعآ ولو ؟تلزن نيأو ؟تلزن نميف ملعأ انأو الإ هللا باتك “نم ةيآ تلزن ام «هريغ

 .هنع هللا ىضرءبرك ىدعم نب مادقملا ثيدح نم (5704) مقرب ننسلا ىف دواد وبأو )١71/54( دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور )١(

 . هيلع هللا ةمحر» :ب ىف (۳) . هيلع هلزني امك١ :ب ىف ()

 ةبعش نع قرط نم )١7758( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو ("0957) مقرب نتسلا ىف دواد وبأو ۲۳١( /9) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور (6)

 اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو .هب ذاعم نع ذاعم باحصأ نم سان نع ورمع نب ثراحلا نع نوع ىبأ نع

 مالك هيف نيب عتام ثحبم ىنابلألا رصان خيشللو ."هللا ديبع نب دمحم همسا ىفقثلا نوع وبأو «لصتمب ىدنع هدانسإ سيلو «هجولا
 .(841) مقرب ةفيعضلا ةلسلسلا :رظنا .ثيدحلا دقن ىف ءاملعلا

 )٥( ؟ديناسملا» :ج ىف . 1

 . "یف :ب ىف (۸) .«ىربطلا ريرج» :ب ىف (0) .«مهنعال :ب ىف (5)



 ريثك نبا ةمدقم - لوألا ءزجلا 4

 ناك لاق درحم نبا نع «لئاو نبأ نع اضيأ شمعألا لاقو' . "'”ةعيتال اياطملا هلاك تم هللا باتكب
001 

 نهب لمعلاو «نهيناعم فرعي ىتح نهزواجي مل تايآ رشع ملعت اذإ انم لجرلا

 الي ىبنلا نم نوئرقتسي اوناك مهنأ اننوئرقي اوناك نيذلا انثدح :ىملسلا نمحرلا دبع وبأ لاقو
 لمعلاو نآرقلا انملعتف لمعلا نم اهيف امب اولمعي ىتح اهوفلخي مل تايآ رشع اوملعت اذإ اوناكف

0 

 ءاعد ةكربسو نآرقلا نامجرتو اا هللا لوسر مع نبا «٠ سابع نب هللا دبع رحبلا ربحلا مهنمو

 UT الا هملعو «نيدلا ىف ههقف مهللا» : لاق ثيح هل هی هللا لوسر

 لام نع «شمعألا نع «نايفس انثدح «عيكو ان انثدح ءراشب نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 نب ىيحي نع هاور مث . . سابع نبا نآرقلا نامجرت معن د دو نبا: يعد هللا دبع لاق : : )لاق

 نع e يبأ حيبص نب 0 نع «شمعألا نع نا نع «قررألا قاحسإ نع «دواد

 رفعج ن ا © سابع نبا نآرقلل نامجرتلا معن :لاق هنأ دوعسم نبا نع «قورسم

 .كلذك هب ک8 ”شمعألا نع «نوع نبا

 «دوعسم نبا تام دقو .ةرابعلا هذه نابع نبا نع لاق هنأ :دوعسم نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهف

 امف «ةنس نيثالثو ًاتس سابع نبا هدعب و ‹حيحصلا ىلع نيثالثو نيتنثا ةئس ىف «هنع هللا ىضر

 .؟دوعسم نبا دعب مولعلا نم هبسك اب كنظ

 «سانلا بطخف ءمسوملا ىلع سابع نب هللا دبع ىلع فلختسا :لئاو ىبأ نع شمعألا لاقو
 مليدلاو كرتلاو مورلا هتعمس ول ًاريسفت اهرسفف و روس :ةياور ىفو «ةرقبلا ةروس هتبطخ ىف أرقف

 يحال

 :نيلجرلا نيذه نع .هريسفت ىف ريبكلا ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ هيوري ام بلاغ اذهلو

 لهأ ندم قمع ردح ري ا نايحألا ضعب ىف نكلو « سابع نباو دوعسم نب هللا دبع

 الو ليئارسإ ىنب ت دعو ثدجو .ةيآ ولو ىنع اوغّلَب» :لاق ثيح و هللا لوسر اهحابأ ىتلا «باتكلا

 ناك اذهلو 8 0 دبع نع ىراخبلا هاور «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم ىلع بذك نمو «جرح

 همهف امب امهنم ثدحي ناكف «باتكلا لهأ بتك نم نيتلماز باصأ دق كومريلا موي ورمع نب هللا دبع

 هيبأ نع صفح نب رمع نع (0005) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورف «عبوت هنكل فيعض حون نب رباجو (۸۰ /۱) ىربطلا ريسفت )١(

 .هب شمعألا نع
 .هب شمعألا نع دقاو نب نيسحلا قيرط نم (80 )١/ هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)

 .ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ نع ءاطع نع ريرج قيرط نم )١/ ۸٠( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)
 )۷١(. مقرب ىراخبلا حيحص ىف هلصأو ٠١( 4777 «۴۳۲۷/۱) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور (:)

 .«لاق اذك» :ب ىف (5)

 )٠( ىربطلا ريسفت )١/ 0 4(.

 .هب نايفس قيرط نم ٥۳۴۷( /۳) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )١/ ٠( ىربطلا ريسفت (۷)

 هب نوع نب رفعج قيرط نم )٤۸( مقرب ملعلا ىف ةميثخ وبأ هاورو )١/ 4١( ىربطلا ريسفت (۸)
 .هب شمعألا قيرط نم (510 )١/ هخيرات ىف ىوسفلاو (۸۱/۱) هريسفت ىف ىربطلا هاور (9)

 )٠١١( مقري یراخبلا جيحص )۳٤١١(.



 يَ حج بس سسسسسسسس سس رثك نبا ةمدقم لوألا ءزجلا

 . كلذ ىف نذإلا نم ثيدحلا اذه نم

 :ماسقأ ةثالث ىلع اهنإف ءداضتعالل ال .داهشتسالل ركذت ةيليئارسإلا ثيداحألا هذه نكلو

 . حيحص كاذف «قدصلاب هل دهشي امم انيديأب امم هتحص انملع ام :اهدحأ

 .هفلاخي امم اندنع امب هبذك انملع ام :ىناثلاو

 ءهبذكن الو هب نمؤن الف ءليبقلا اذه نم الو ليبقلا اذه نم ال هنع توكسم وه ام :ثلاثلاو

 لهأ ءاملع فلتخي اذهلو ؛ىنيد رمأ ىلإ دوعت هيف ةدئاف ال امم كلذ بلاغو .مدقت امل هتياكح زوجتو

 ءامسأ اذه لثم ىف نوركذي امك .كلذ ببسب فالخ نيرسفملا نع ىتأيو ءًاريثك اذه ىف باتكلا

 ىتلا رويطلا ءامسأو ؟تناك رجشلا ىأ نم ىسوم اصعو «مهتدعو ءمهبلك نولو .فهكلا باحصأ

 اهنم هللا ملك ىتلا ةرجشلا عونو «ةرقبلا نم ليتقلا هب برض ىذلا ضعبلا نييعتو «ميهاربإل هللا اهايحأ

 ىف نيفلكملا ىلع دوعت هنييعت ىف ةدئاف ال ام «نآرقلا ىف ىلاعت هللا همهبأ اغ كلذ ريغ ىلإ ‹«یسوم

 مهعبار ةنالث نولوقيسإل : :ىلاعت لاق امك ءزئاج كلذ ىف مهنع فالخلا لَقَن نكلو . مهنید الو مهايند

 ام مهتدعب مّلعأ ير لق مهبلك مهنماتو ةعبس نولوقيو بيغلاب امجر مهلك مهمداس ةسمخ نولوقيو مهبلك

 تلمتشا دقف ء[۲۲ :فهكلا] (ادحأ مهن مهيف تقتست الو ارهاَظ ءارم الإ مهيف رامت الف ليلق الإ مهُملعي

 ةثالثب مهنع ربخأ ىلاعت هنإف ءاذه لثم ىف ىغبني ام ميلعتو ماقملا اذه ىف بدألا ىلع ةميركلا ةيآلا هذه

 امك هدرل الطاب ناك ول ذإ هتحص ىلع لدف .ثلاثلا نع تكسو نيلوألا نيلوقلا فعض «لاوقأ

 ملعأ ير لف :اذه لثم ىف لاقف .هتحت لئاط ال مهتدع ىلع عالطالا نأ ىلع دشرأ مث ءامهدر

 الإ مهيف رامت الفل :لاق اذهلف ؛هيلع هللا هعلطأ نمم .سانلا نم ليلق الإ كلذب ملعي ام هنإف ٠ 4 مهتدعب

 كلذ نم نوملعي ال مهنإف كلذ نع مهلأست الو ءهتحت لئاط ال اميف كسفن دهجت ال : ىأ © اًرهاَظ ءارم

 نأو ماقملا كلذ ىف لاوقألا بعوتست نأ :فالخلا ةياكح ىف نوكي ام نسحأ اذهف .بيغلا مجر الإ

 اميف فالخلاو عازنلا لوطي الئل ؛هترمثو فالخلا ةدئاف ركذتو «لطابلا لطبتو اهنم حيحصلا ىلع هبنت

 لاوقأ بعوتسي ملو ةلأسم ىف ًافالخ ىكح نم امأف .مهألاف مهألا نع هب لغتشتف «هتحت ةدئاف ال

 ىلع هبني الو هقلطيو فالخلا ىكحي وأ .هكرت ىذلا ىف باوصلا نوكي دق ذإ «صقان وهف اهيف سانلا
 الهاج وأ «بذكلا دمعت دقف ادماع حيحصلا ريغ ححص نإف .ًاضيأ صقان وهف .لاوقألا نم حيحصلا

 عجريو أظفل ةددعتم الاوقأ ىكح وأ «هتحت ةدئاف ال اميف فالخلا بصن نم كلذكو .أطخأ دقف

 ءروز ىبوث سبالك وهف «حيحصب سیل اب رثكتو «نامزلا عيض دقف «ىنعم نيلوق وأ لوق ىلإ اهلصاح

 .باوصلل قفوملا هللاو
 لاق نآرقلا ىف ةيآلا نع لئس اذإ سابع نبا ناك :ديزي ىبأ نب هللا دبع نع ةنييع نب نايفس لاق]

 هللا ىضر «رمعو ركب ىبأ نعف نكي مل نإف هب ربخأ ديك هللا لوسر نع ناكو نكي مل نإف «هب

 .'(هيأرب دهتجا نكي مل نإف ءامهنع

 .ب ءط نم ةدايز (۲) . «داقتعالل حيحصال :ج ىف فلل



 ريثك نبا ةمدقم لوألا ءزجلا ۰

 ةمئألا نم ريثك عجر دقف «ةباحصلا نع هتدجو الو ةنسلا ىف الو نآرقلا ىف ريسفتلا دجت مل اذإ

 ذب دمحم لاق امك ریس ىف يآ تاك هنن < رج ب دهاجمك نباتا لاوقا ىلإ كلذ ىف
 «تاضرع ثالث سابع نبا ىلع فحصملا تضرع :لاق ءدهاجم نع «حلاص نب نابأ انثدح : قاحسإ
 "هلع هلاساو «هنم ةيآ لك دنع هفقوأ .ءةتمتاح ىلإ هتحتاف نم

 E كفا ع «ىكملا نامثع نع «مانغ نب قّلَط انثدح ترک نبأ انج :ريرج نبا لاقو

 : سابع نبا هل لوقيف :لاق .هحاولأ هعمو «نآرقلا ريسفت نع سابع نبا لأس ًادهاجم تيأر :لاق

 دفا نع را كاا نر ىرونلا نايفساك ذهل و" ك لا نع هلاس ن اا
 كاف

 قورسمو «ىرصبلا نسحلاو «حابر ىبأ نب ءاطعو «سابع نبا ىلوم ةمركعو «ريبج نب ديعسكو
 «محازم نب كاحضلاو «ةداتقو « سنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلا ىبأو « بيسملا نب كديعسو «عدجألا نبا

 یف نيا مهتارابع ىف عقيف ةيآلا ىف مهلاوقأ ركذتف .ءمهدعب نمو مهيعباتو نيعباتلا نم مهريغو

 نع ربعي نم مهنم نإف «كلذك سیلو ءالاوقأ اهيكحيف ًافالتخا هذنع ملع ال نم اهبسحي ,. ظافلألا

 نم ريثك ىف دحاو ىنعمب لكلاو «هنيعب ءىشلا ىلع صني نم مهنمو «هريظنب وأ همزالب ءىشلا
 .ىداهلا هّللاو «كلذل بيبللا نطفتيلف «نكامألا

 یف ةجح نوكت فيكف «ةحجح تسل عورفلا یف نيعباتلا لاوقأ :هريغو جاجحلا نب ةبعش لاقو

 ىلع اوعمجأ اذإ امأ « حيحص اذهو ‹مهفلاخ نع مهريغ ىلع ةجح نوكت ال اهنأ : ىنعي ؟ريسفتلا

 نم ىلع الو «ضعب ىلع ةجح مهضعب نوكي الف اوفلتخا نإف «ةجح هنوك ىف باتري الف ءىشلا

 انثدح :لاق ثيح « هللا همحر ءريرج نب دمحم هاور امل .مارحف ىأرلا درجمعب نآرقلا ريسفت امأف

 «ىبلعثلا رماع نبا وه «ىلعألا دبع ىنثدح «نايفس انثدح «ديعس نب ىيحي انثدح «راشب نب دمحم

 «ملعي ال اب وأ «هيأرب نآرقلا ىف لاق نم» :لاق هيَ ىبنلا نع «سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع
 . هرات نع هدعقم وتلف

 نع «دواد وبأ هاو ورو .هن «ىروثلا نايقس نع «قرط نم .ىئاسنلاو ىذمرتلا هج رخأ اذكهو

 .نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو ir .ىلعألا دبع نع «ةنآوع ىبأ نع واس

 .'ریبج:ط «ج ىف )١(

 ٩۹۰(. /۱) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)

 .(۹۰ /۱) ىربطلا ريسفت (۳)

 .هركذف نايفس تعمس یفنحلا ركب ىبأ قيرط نم )4١/١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )٤(

 .(7/ا//١) ىربطلا ريسفت (۵)

 ىلعألا دبع ىلع هرادم ثيدحلاو )۳١١۲(. مقرب دواد ىبأ ننسو )۸۰۸٤( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (5907) مقرب ىذمرتلا ننس )«

 . ىدهم نبا هكرتو «فيعض : ةعرز وبأ لاق رماع نبا



 ريثك نبا ةمدقم لوألا ءزحلا 1١١

 هب «ىلعألا دبع نع «كيرش نع «ىعوبريلا ةحلط نب ىيحي نع  ًاضيأ -ريرج نبا هاور اذكهو

 نع «ىئالملا سيق نب ورمع نع «ريشب نب مكحلا نع«ديمح نب دمحم هاور نكلو . اعوفرم 50 8 (۱) ۰

 «ثيل نع «ريرج نع «ديمح نب دمحم نعو . '؟هفقوف «سابع نبا نع «ديعس نع «ىلعألا دبع

 000 0 نكي ع

 دقن هيأ رب كارقلا ىف لاف نما ل e انثدح «مزح

(f) e 
 .  «ًاطحلأ

 َءيغظقاا مرح ىبأ نب ر ليهس ثيدح نم ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دواد وبأ ثيدحلا اذه ىور دقو

5 3 1 1 5 )2( 
 .'””ليهس ىف ملعلا لهأ ضعب ملكت دقو « بيرع :ىذمرتلا لاقو

 ال ام فلكت دق هنأل : ىأ «أطخأ دتف .«باصأف « هيأرب هللا باتك ىف لاق نم» :مهل ظفل ىفو

 تأي مل هنأل ؛أطخأ دق ناكل م رمألا سفن ىف ىنعملا باصأ هنأ ولف «هب رمأ ام ريغ كلسو «هب هل ملع

 سفن ىف باوصلا همكح قفاو نإو ا ىف وهذ ليج ىلع نئانلا ند كح نبك «هباب نم رمألا

 مل ذإف» :لاقف «نيبذاك ةفذّقلا هللا ىمس اذكهو « ملعأ هللاو ءأطخأ نمم مرج فخأ نوكي نکل ءرمألا

 ىنز نم فذق دق ناك ولو .بذاك فذاقلاف ء[١٠ :رونلا] 4نوبذاكلا مه هللا دنع كعلوأف ءادهشلاب اوتأي
 هل ملع ال ام فلكت هنأل ؛ملعي امب ربخأ ناك ولو «هب رابخإلا هل لحي ال امب ربخأ هنأل ؛رمألا سفن ىف

 .ملعأ هّللاو «هب

 «ناميلس نع «ةبعش ىور امك هب مهل ملع ال ام ريسفت نع فلسلا نم ةعامج جرحت اذهلو

 ؟ىنلقت ضرأ ىأ :هنع هللا ىضر ‹قيدصلا ركب وبأ لاق :لاق رغم يآ ع «ةرم نب هللا دبع نع

 ."لعأ ال ام هللا باتك ىف تلق اذإ ؟ىنلظت ءامس ىأو

 ميهاربإ نع ی رح ا لا ر «ديزي نب "دمحم انثدح :مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو

 «ىنلظت ءامس ىأ :لاقف ء«[١۳ :سبع] «ابأو ةهكافو# : هلوق نع لئس قيدصلا ركب ابأ نأ ؛ ىميتلا
) 

 e هلا تاغ الا اذإ ؟ىنلقت ضرأ ىأو

 :ربنملا ىلع أرق باطخلا نب رمع نأ ؛سنأ نع «ديمح نع «ديزي انثدح :ًاضيأ ديبع وبأ لاقو

 )١( ىربطلا ريسفت )١/۷۷(.

 )017/١١(. فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاور «هفقوف ىلعألا دبع نع عيكو هاورو )۷۸/١( ىربطلا ريسفت (؟)

 )۷۸/١(. ىربطلا ريسفت (۳)

 .(۷۹/۱) ىربطلا ريسفت (:)

 .(80845) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١90( مقرب ىذمرتلا نتسو )۳۹٥۲( مقرب دواد ىبأ ننس (۵)

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )١/۷۸(.

 . (دومحم)» :ب ىف (۷)

 .هب بشوح نب ماوعلا نع ديبع نب دمحم نع )9۱۳/١١( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (۲۲۷ ص) نآرقلا لئاضف (۸)



 رک نیا ةمدقم كلو ألل |. 7غ قتل ] قس ا يي حلا

 نإ :لاقف هسفن ىلإ عجر مث ؟بألا امف ءاهانفرع دق ةهكافلا هذه :لاقف ء[١۳ :سبع] 4ابأو ةهكافوإ
 0 ع ا لكلا وهل اھ

 «سنأ نع «تباث نع .ديز نب دامح انثدح «برح نب ناميلس انثدح لمح قيالع لاك

 «ابأو ةهكافوإ# : أرقف « عاقر عبرأ هصيمق رهظ ىفو «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع دنع انك :لاق

 . "هيردت الأ كيلع امف ,'"”فلكتلا وهل اذه نإ :لاق مث ؟بألا ام :لاقف

 الإو .بألا ةيفيك ملع فاشكتسا ادارأ اإ ءامهنع هللا ىضر ءامهنأ ىلع لومحم هلك اذهو

 .[۲۸ ء۲۷ :سبع] ةيآلا (ابنعو . اًبح اهيف انتَ : هلوقل لهجي ال رهاظ ضرألا نم ًاتبن هنوكف
0 

 نأ : ةكيلم ىبأ نبا نع «بويأ نع لع نبا انثدح «ميهاربإ نب بوقعي انثدح :ريرج نبا لاقو

 0 يل لو نأ اف اني و لا

 00000 2501000007 م 0 ا سابع نبا
 ناموي امه : سابع نبا لاقف . ىنثدحتل كتلأس امنإ :لجرلا هل لاقف ؟[4 :جراعملا] «ةنس فلا نيسمخ

 . 0هلعي ال ام هللا باتك ىف لوقي نأ هركف .امهب ملعأ هللا «هباتک ىف ىلاعت هللا امهركذ

 نب ىدهم نع لع نبا اد ميما نا سوا بردو يدخل :ريرج نبا - ًاضيأ - لاقو

 خم هنآ قلع هل انيق هللا كيف ورز هيد ىلإ يس نر یل ءاج :لاق < ع ‹«نوميم

 . ”ىنسلاجت نأ :لاق وأ «ىنع تمق ام الإ املسم تنك نإ كيلع جرحأ :لاقف ؟نآرقلا

 نم ةيآ ريسفت نع لئس اذإ ناك هنإ :بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي نع «كلام لاقو

 #2 اعيش نآرقلا ىف لوقن ال انإ :لاق «نآرقلا

 نم مولعملا ىف الإ ملكتي ال ناك هنإ :بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي نع «ثيللا لاقو
 . نارقلا )0.7

 ف نالا م ا وع لا نم دعس لجو ناس لاق هرم نب يرفع نع اة لاقو

 نم 9١4( /5) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ءهب ديزي نع )2١77/١١( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (۲۲۷ ص) نآرقلا لئاضف )١(

 .«ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو «هب ديمح نع ديزي قيرط
 .(رمع اي فلكتلا» :ج ىف (۲)

 ًارصتخم هب برح نب ناميلس نع (۲۹۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو «(۳۲۷ /۳) تاقبطلا ىف دعس نبا هاورو (۳)
 .«فلكتلا نع انيهن» : هظفلو

 )857/١(. ىربطلا ريسفت (؟)

 .«دانسإ» :ب ىف (2)

 .(۲۲۸ ص) نآرقلا لئاضف (5)

 )۸٦/١(. ىربطلا ريسفت (۷)

 .هب كلام نع بهو نبا قيرط نم ۸٩( /۱) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۸)

 .هب كلام نع بهو نبا قيرط نم )85/١( هريسفت ىف ىربطلا هاور (9)



 اق ببي ________ _-_ ريثك نبا ةمدقم لوألا ءزجلا

> 
 ةمركع :ىنعي «ءىش هنم هيلع ىفخي ال هنأ معزي نم لسو «نآرقلا نع ىنلأست

 للملا نع ا ا ىرأ ع ميزي ی تذرش نتا ناقز

 "همسي مل نأك «تكس نآرقلا نم ةيآ ريسفت نع هانلأس اذإف «سانلا ملعأ ناكو «مارحلاو
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 ءرمع نب هللا ديبع انثدح «ديز نب دامح انثدح «ىبضلا ةدبع نب دمحأ ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 . "”عفانو «بيسملا نب ديعسو «دمحم نبا

 ىبأ تعمس ام :لاق «ةورع نب ماشه نع «ثيللا نع <« ‹«حلاص نب هللا دبع انثدح :ديبع وبأ لاقو

 5 هللا باتك نم ةيآ لوا

 دع + تامللا دع تلا :نيريس نب دمحم نع <« ىئاوتسدلا ماشهو تر او «بويأ لاقو

 E قاف كنا رقلا TOS ا اوناك نيذلا بهذ :لاقف نآرقلا نم ةيآ

 ! :لاق «هيبأ نع ءراسي نب ملسم نب هللا دبع نع «نوع نبا نع «ذاعم انثدح :ديبع وبأ لاقو

 . "9هدعب امو هلبق ام رظنت ىتح «فقف هللا نع تثدح

 *هنوباهيو ريسفتلا نوقتي انباحصأ ناك :لاق «ميهاربإ نع «ةريغم نع «مّيشه انثدح

 ءاهنع تلأس دقو الإ ةيآ نم ام هّللاو : ىبعشلا لاق : لاق سلا نبأ ن اغ نع ف لاو

 . لجو زع هللا نع ةياورلا اهنكلو

 اوقتا :لاق .قورسم نع «ىبعشلا نع «ةدئاز ىبأ نب رمع انثدح « ميشه انثدح :ديبع وبأ لاقو

 .' هلا نع ةياورلا وه امنإف «ريسفتلا

 ريسفتلا ىف مالكلا نع مهجرحت ىلع ةلومحم فلسلا ةمئأ نع اهلكاش امو ةحيحصلا راثآلا هذهف

 نع ىور اذهلو ؛هيلع جرح الف ءاعرشو ةغل كلذ نم ملعي امب ملكت نم امأف ؛هب مهل ملع ال امب

 اذهو «هولهج امع اوتكسو «هوملع اميف اوملكت مهنأل ؛ةافانم الو ءريسفتلا ىف لاوقأ مهريغو ءالؤه

 اميف لوقلا بجي كلذكف «هب هل ملع ال امع توكسلا بجي امك هنإف ؛دحأ لك ىلع بجاولا وه

 .هب ةبعش نع رفعج نب دمحم قيرط نم )211/1٠١( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نباو (87/1) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱)
 .هب بذوش نبا نع هيبأ نع ديلولا نب سابعلا نع )83/١( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)
 .(488 )١/ ىربطلا ريسفت (”*)

 .(۲۲۹ ص) نآرقلا لئاضف (6)

 .«لزن» :ج ىف () <

 .هب نوع نباو بويأ نع ةيلع نبا قيرط نم )87/١( هريسفت ىف ىربطلا هاور (1)
 .(۲۲۹ ص) نآرقلا لئاضف (۷)

 .هب ةريغملا نع ريرج قيرط نم )۲۲۲/٤( ميعن وبأ هاورو (۲۲۹ ص) نآرقلا لئاضف (۸)

 .هب ةبعش نع رماع نب ديعس قيرط نم )۸۷/١( هريسفت ىف ىربطلا هاور (؟)

 .(۲۲۹ ص) نآرقلا لئاضف (۱۰)



 ريثك نبا ةمدقم - لوألا ءزجلا ١

 ىف ءاج املوء[1417 :نارمع لآ] «هنومتكت الو سانلل هننیبتل» :یلاعت هلوقل «هملعی ام هنع لتس
 .«ران نم ماجلب ةمايقلا موي مجلأ همتكف ملع نع لئس نم» :قرط نم ىورملا ثيدحلا

 :ريرج نب رفعج وبأ هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 نب دمحم نب رفعج انثدح «ةمثع نب دلاخ نب دمحم انثدح «ميظعلا دبع نب سابع انثدح

 نم ًائيش رسفي ةي ىبنلا ناك ام :تلاق ءةشئ ةشتاع نع یا نع ورع نب اماشع يتدع «ئريبزلا

 ديزي نب دمحم ركب ىبأ نع هاور مث .مالسلا هيلع «ليربج هايإ نهملع OT نآرقلا

 ("”.هب ءماشه نع «دلاخ نب رفعج نع «ىسيع نب نعم نع «ىسوسرطلا

 ىشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب دلاخ نب دمحم نبا وه اذه رفعجو «بيرغ ركنم ثيدح هنإف
 .ثيدحلا ركنم :ىدزألا حتفلا وبأ ظفاحلا لاقو «هثيدح ىف عباتي ال :ىراخبلا لاق «ىريبزلا

 «ىلاعت هللا نع فيقوتلاب الإ ملعي ال امم تايآلا هذه نأ هلصاح امب رفعج وبأ مامإلا هيلع مّلكتو
 ىلاعت هللا رثأتسا ام نآرقلا نم نإف ؛ثيدحلا حص ول حيحص ليوأت اذهو .ليربج اهيلع هفقو امم

 امك .هلهج ىف دحأ رذعي ال ام هنمو ءاهتاغل نم برعلا هملعت ام هنمو «ءاملعلا هملعي ام هنمو «هملعب

 «نايفس انثدح ا انثدح «راشب نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق اميف «سابع نبا كلذب حرص

 برعلا هفرعت هجو :هجوأ ةعبرأ ىلع ريسفتلا : سابع نبا لاق :لاف «"0[جرعألا نع] دانزلا ىبأ نع

 10 ياا ق الا ةنيلعي كتو لاج دعا رد ال وتو هنالك نم

 : رظن هدانسإ ىف ثيدح ىف هوحن ىور دقو :ريرج نبا لاق

 ثدحي ثراحلا نب ورمع تعمس :لاق بهو نبا انأبنأ «ىفدصلا ىلعألا دبع نب سنوي ىنثدح

 لزنأ» :لاق 7 هللا لوسر نأ :سابع نب هللا دبع نع «ئناه مأ ىلوم «حلاص ىبأ نع ؛ىبلكلا نع
 ريسفتو «برعلا] هرسقت ريسفتو هب ةلاهجلاب دحأ رذعي ال «مارخو لالحا : فرحا ؟*!ةعبرا ىلع نآرقلا

 دنسملا ىف دمحأ هاورف «ةريره ىبأ ثيدح امأ .مهنع هللا ىضر«ىردخلا ديعس ىبأو «سنأ ثيدح نمو «ةريره ىبأ ثيدح نم ءاج )١(
 ىلع قيرط نم (171) مقرب ناسلا ىف ةجام نباو (5145) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو (7704) مقرب ننسلا ىف دواد وبأو (577/7)
 (514) مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاورف .سنأ ثيدح امأو .«نسح ثيدح» :ىذمرتلا لاقو ؛ةريره ىبأ نع ءاطع نع مكحلا نبا

 «ءديعس ىبأ ثيدح امأو .«فيعض دانسإ اذه» )١١1/١1(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو « سنأ نع ميهاربإ نب فسوي قيرط نم

 ىبأ نع ديعس ىبأ نب نمحرلا دبع نع ميلس نب ناوفص نع باد نب دمحم قيرط نم )۲٠۵( مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاورف
 .«فيعض دانسإ اذه» )١١4/١(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو «ديعس

 نب ماشه نع «دلاخ نب دمحم نب نالف نع زازقلا نعم قيرط نم (۲۳/۸) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو (84 )١/ ىربطلا ريسفت (۲)
 - صفح نع «ةمثع نب دلاخ نب دمحم نع :ىنثملا نب دمحم نع «راتسألا فشك» )71١40( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو «هب ةورع

 . هب هيبأ نع ماشه نع هللا دبع نبا هنظأ

 .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب ةدعاسم ةخسن نم ةدايز (۴)

 )07/8/١(. ىربطلا ريسفت (:)

 . ىربطلاو ءج نم تبثملاو ؛ةعبس# :ب ءه ىف (5)



 ت و ا قك فنان ةمدعم: د لوألا زا

 : اک و ا یر اغ نعال و او ا ا او د الا ا

 ؛ثيدحلا كورتم هنإف ؛ىبلكلا بئاسلا نب دمحم ةهج نم وه هدانسإ ىف هيلإ راشأ ىذلا رظنلاو

 . باوصلاب ملعأ هللاو «مدقت امك «سابع نبا مالك نم هلعلو .هعفر ىف مهو امنإ نوكي دق نكل

 . ىربطلاو «ج نم ةدايز (۱)

 )۷٦/١(. ىربطلا ريسفت (۲)





 ل ل أه س حب ا ةنارقلا لاف لوألا را

 نآرقلا لئاضف باتك

 : هللا همحر ءىراخبلا لاق

 :لزن ام لوأو ىحولا لوزن فيك

 نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح :هلبق باتك لك ىلع نيمأ .«نآرقلا نيمألا نميهملا :سابع نبا لاق

 نينس رشع ةكمب ةا ىبنلا ثبل :الاق سابع نباو ةشئاع ىنتربخأ :لاق ةملس ىبأ نع ىيحي نع نابيش

 .ارشع ةنيدملابو ءنآرقلا هيلع لزني
 أدب اذهلو مهأ ريسفتلا نأل ؛ريسفتلا باتك دعب «نآرقلا لئاضف» باتك هللا همحر «ىراخبلا ركذ

 ىلع اثعاب كلذ نوكيل اهريسفت لبق ةروس لك لضف انركذو ريسفتلا لبق لئاضفلا انمدق نحنو] «هب

 . ")[ناعتسملا هللاو هيف اب لمعلاو همهفو نآرقلا ظفح

 3 روتلا ركذ دعب ةدئاملا ىف ىلاعت هلوق ىراخبلا هب ديري اإ ,نميهملا ريسفت ىف سابع نبا لوقو

 .[غ4 :ةدئاملا] هلع انميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قحلاب باتكلا كيلا انلرنأو» : ليجنإلاو

 : هللا همحر «ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق

 نبا نع  ةحلط ىبأ نبا ىنعي - ىلع نع ةيواعم ىنثدح .حلاص نب هللا دبع انثدح «ىنثملا انثدح

 . 9هلبق باتك لك ىلع نيمأ نآرقلا :لاق .نيمألا :نميهملا :لاق هيلع انميهمو# :هلوق ىف سابع

 نع «ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع ةمثألا نم دحاو ريغو ىروثلا نايفس لاقو . (20هيلع اديهش :ةياور ىفو
 ةداتقو ىدنبلاو دهاجم :لاف كلذ رحتيو ٠ اوم :لاق 4هْيلع انميهمو# :نيانع نبا نع تلا
 اذإ لاقي «باقترالاو ظفحلا :ةنميهلا لصأو .فلسلا ةمئأ نم دحاو ريغو ىرصبلا نسحلاو جيرج نباو

 ىفو «نميهم هيلع وهو ةنميه نميهي وهف .هيلع نالف نميه دق :هدهشو هظفحو ءىشلا لجرلا بقر
 .ءىش لكب ظيفحلا :بيقرلاو ءءىش لك ىلع ديهشلا وهو «نميهملا :ىلاعت هللا ءامسأ

 .نآرقلا هيلع لزني نينس رشع ةكمب ماقأ ءمالسلا هيلع ءهنأ :ىراخبلا هدنسأ ىذلا ثيدحلا امأو

 نبا وهو نابيش ثيدح نم ىئاسنلا هاور امنإو .ملسم نود ىراخبلا هب درفنا امم وهف ءارشع ةنيدملابو

 . "اهنع ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نبا وهو ىبحي نع «نمحرلا دبع

 سابع نبا نع «ةمركع نع «دنه ىبأ نب دواد نع ديزي انثدح :مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو

 مث «ةنس نيرشع ىف كلذ دعب لزن مث ءردقلا ةليل ىف ايندلا ءامسلا ىلإ ةدحاو ةلمج - نآرقلا لزنأ :لاق

 .(19ا/94 ,49ا/8) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .ج «ط نم هتبثأ امو هب نيدتقم هننسو هلاونم ىلع انيرجف» :م ىف ءاج (۲)

 .فراعملا .ط (۳۷۹/۱۰) یربطلا ريسفت (۳)

 .فراعملا .ط (۳۷۷ /۱۰) ىربطلا ريسفت (؛)

 .فراعملا .ط (۳۷۸ /۱۰) هريسفت ىف ىربطلا هاور (0)

 .(۷۹۷۷) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (7)
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 . "”حيحص دانسإ اذه 6٠١. 5 :ءارسإلا] (اليزتت هانلزنو ثكم ىلع سالا ىَلع هرقل هاتفرف انآرفو » أرق

 ؛ةنس ةرشع ثالث روهشملاف ةوبنلا دعب ةكمب هتماقإ امأو «هيف فالح ال ام اذهف ارشع ةنيدملاب هتماقإ امأ

 ىلع ةنس نيتسو ثالث نبا وهو ىفوتو «ةنس نيعبرأ نبا وهو هيلإ ىحوأ «مالسلاو ةالصلا هيلع «هنأل

 sS 4 اريثك برغلا نأ ؛مالكلا ىف اراصتخا ةرشعلا ىلع داز ام فذح هنأ لمتحيو ‹ حيحصلا

 ور كف نك مالسلا هيلع هب «مالسلا هيلع «ليربج نرق اربتعا امنإ امهنأ وأ .«مهمالك ىف روسكلا

 هب نرق مث 0 ةملكلا هيلإ ىقلي ءرمألا ءادتبا ىف ليئاكيم «مالسلا هيلع ؛هب نرق هنأ دمحأ مامإلا

 .ليربج

 «مارحلا دلبلا وهو «فيرش ناكم ىف هلوزنب ئدتبا هنأ :نآرقلا لئاضفب ثيدحلا اذه ةبسانم هجوو

 بحتسي اذهلو ؛ناكملاو نامزلا فرش هل عمتجاف «ناضمر رهش وهو فيرش نمر ىف ناك هنأ امك

 هللا لوسر هب ضراعي ليربج ناك اذهلو ؛هيف هلوزن ئدتبا هنأل ؛ناضمر رهش ىف نآرقلا ةوالت راثكإ

 .ًاتيبثتو اديكأت نيترم هب هضراع اهيف ىفوت ىتلا ةنسلا ىف ناك املف ءناضمر رهش ىف ةنس لك ىف ةا

 «ةرجهلا لبق لزن ام :ىكملاف «ىندم هنمو ىكم نآرقلا نم هنأ نايب ثيدحلا اذه ىف اضيأو

 ةكمب ناك ولو ىتح «ناك دالبلا ىأ نم اهريغب وأ ةنيدملاب ناك ءاوس «ةرجهلا دعب لزن ام :ىندملاو

 ةاراو نأ يف“ افلا ىلا نم اهن ارعأو كلا ةمكانا روس قلع وتسع دقو رف وأ

 نم ءىش اهلوأ ىف ةروس لك :مهضعب لاق نكلو ءرظنو رسع اهدييقت ىف طباوضب كلذ طبض مهضعب
 رك اهي اي :اهيف ةروس لك نأ امك «نارمع لآو ةرقبلا الإ ةيكم ىهف ةعطقملا فورحلا

 1 E ءاذه نمو اذه نم نوكي نأ لمتحيف . 4 سائلا اهيا اي :اهيف امو ةيندم

 وقت مكّلعَل مكلبق نم نيِذْلاَو مكَقلَح يذلا مكبر ")اودبعا سالا اهي ايل ةرقبلا ىف امك ايندم نوكي

 ا ا اا اهيا اي»» ۲۰ : ةرقبلا]

 A] : ةرقبلا] 4نيبم

 لك : :ةمقلع نب ميهاربإ نع ثدحي شمعألا عمس نم انثدح ؛ةيواعم وبأ انثدح :ديبع وبأ لاق

 , ةى لزنأ هنإف سالا اهيأ ای ناک امو «ةنيدملاب لزنأ هنإف «اونمآ نيذّلا اهيا اي» :نآرقلا ىف ءىش

 اأ اي :نآرقلا ىف ناك ام : لاق «نارهم نب نوميم نع < ؛حبأملا ىبأ نع ءدبعم نب ىلع انثدح :لاق مث

 . یندم هنإف (اونمآ نيا هيأ ايل :ناك امو «یکم هنإف € مدآ ىنب ايو سالا

 نم مهنمو .ملعأ هللاو «ةكمب ةرمو ةنيدملاب ةرم «نيترم لزن روسلا ضعب نإ :لوقي نم مهنمو

 .اهريغو جحلا ةروس ىف امك «ىندملا نم اهنأ ىعدي تايآ ىكملا نم ىنثتسي

 نب هللا دبع انثدح :ديبع وبأ لاقو . ملعأ هللاف «حيحصلا ليلدلا هيلع لد ام كلذ ىف قحلاو

 دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقو «هب نوراه نب ديزي قيرط نم (۲۲۲ /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۲۲۲ ص) نآرقلا لئاضف )١(

 . ؟ءاجرخي ملو
 .أطخ وهو «اوقتا» :م ىف (۳) , «هنأکف» :ط ىف (۲)

 )٤« 6( ص) نآرقلا لئاضف ۲۲۲( .
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 «نارمع لآو «ةرقبلا ةروس ةنيدملاب تلزن :لاق «ةحلط ىبأ نب ىلع نب حلاص نب ةيواعم نع .حلاص

 .ديدحلاو ؛حتفلاو ءاورقك نيذلاو «بازحألاو «رونلاو «جحلاو «ةبوتلاو «لافنألاو «ةدئاملاو «ءاسنلاو

 اهيا ايو (ءاستلا مقلط اذإ ىبتلا اهيأ ايفو «نباغتلاو «نويراوحلاو «ةنحتمملاو ر «ةلداجملاو

 (اورفك نيذْلا نكي مل و «ردقلا ةّليَل يف هانلزنأ اإ و  ىشغي اذإ ليللاو» ءرجفلاو «مّرحت مل يبل
 . '""ةكمب كلذ رئاسو هللا رصن ءاج اذإإ#و «ترل اذإ»و

۱۹ 

 هنع اوور نيذلا سابع نبا باحصأ دحأ وهو «روهشم ةحلط ىبأ نبا نع حيحص دانسإ اذهو

 نع ىبأ تعمس :لاق رمتعم انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :ىراخبلا لاقو :ىناثلا ثيدحلا

 «ثدحتي لعجف «ةملس مأ هدنعو يي ىبنلا ىتأ «مالسلا هيلع «ليربج نأ تئبنأ :لاق نامثع ىبأ

 هتبسح ام هّللاو : تلق ماق املف ءىبلكلا ةيحد اذه :تلاق «لاق امك وأ «؟اذه نم» : ا ىبنلا لاقف

 :نامثع ىبأل تلقف :ىبأ لاق «لاق امك وأ رج رس خب كلك بلا اع تعمم ی ءهايإ الإ

 ديلولا نب سابع نع ةوبنلا تامالع ىف اضيأ هاور اذكهو .ديز نب ةماسأ نم :لاقف ؟اذه تعمس نم

 نع مهلك [ىلعألا دبع نب دمحمو] دامح نب ىلعألا دبع نع ةملس مأ لئاضف ىف ملسمو « ىسرنلا
 فو :

 . "نب ناعيا نب ریس

 وهو مالسلا هيلع ليربج و دمحم نيبو هللا نيب ريفسلا نأ انهاه ثيدحلا اذه داريإ نم ضرغلاو
 «نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع . نيمألا حورلا هب لزتإ# : لاق امك ةناكمو ةلالجو ةهاجو وذ ميرك كلم
 مث عاطم. رس لال مرق وسو لوق هنا: ىلاعت ا 0 0

 a مح ليربج

 .ةقثلا هبو ىلاعت هللا

 اذهل اهتيؤرل - هللا همحر ملسم هنیب امك - اهنع هللا ىضر «ةملس مأل ةميظع ةليضف ثيدحلا ىفو

 ام اريثك ناك «مالسلا هيلع . ليربج نأ كلذو «ىبلكلا ةفيلخ نب ةيحدل اضيأ ةليضفو ‹ميظعلا كللا

 نب ةماسأ ةليبق نم ناكو ءهنع هللا ىضر «ةروصلا ليمج ناكو ةيحد ةروص ىلع هيم هللا لوسر ىتأي

 مهنإ : ليف ةعاضقو .ةعاضق نم ةليبق مهو ةربو نب بلك ىلإ نوبسني مهلك «ىبلكلا ةثراح نب ديز

 . ملعأ هّللاو «هسفنب لقتسم نطب : ليقو «ناطحق نم :ليفو «ناندع نم

 )١( ص) نآرقلا لئاضف ۲۲۱(.

 ) )۲.م هج نم ةدايز

 .(5 هل( مقرب ملسم حيحصو (E۹۸۰) (TITE)» مقرب ىراخبلا حيحص )۳

 . ؟ناكملا» . ج ىف ()



 نارقلا اف لوألا وبلا دك جو و ن ا

 ىبأ نع «.هيبأ نع «ىربقملا ديعس نب ثيللا انثدح .فسوي نب هللا دبع انثدح : ثلاثلا ثيدحلا

 هيلع نمآ لغم ام ىطعأ الإ نيت اينالا نم امو: 286217 ىلا لاك لاق «هنع هللا" فرا ةريره

 "«ةمايقلا موي اعبات مه رثكأ نوكأ نأ وجرأف لا هللا هاحوأ 00 تيتوأ ىذلا ناك امنإو ءرشبلا

 ةبيتق نع ىئاسنلاو ملسمو هللا دبع نب زيزعلا دبع نع ماصتعالا "” [باتك] ىف اضيأ هاورو

 .هب  ىربقملا ناسيك همساو  هيبأ نع «ديعس ىبأ نب ديعس نع «دعس نب ثيللا نع ءاعيمج

 لك ىلعو «ءايبنألا نم ىبن اهيطعأ ةزجعم لك ىلع ديجملا نآرقلل ةميظع ةليضف ثيدحلا اذه ىفو

 أ ءرشبلا هيلع نمآ ام تازجعملا نم ىطعأ الإ ىبن نم ام :ثيدحلا ىنعم نأ كلذو «هلزنأ باتك

 مهل قبي مل ءايبنألا تام امل مث ءرشبلا نم هعبتا نم هعبتاو هب مهءاج اميف هقيدصت ىلع اليلد ناك ام

 ولو دمحم ةلاسرلل متاخلا لوسرلا امأف «هنامز ىف هدهاش امع مهعابتأ هيكحي ام الإ مهدعب ةزجعم

 اذهلف «لزنأ امك وه نيح لك ىفف «رتاوتلاب سانلا ىلإ الوقنم هيلإ هنم ايحو هللا هانآ ام مظعم ناك امنإف

 هتلاسر مومعل ءايبنألا عابتأ نم رثكأ هعابتأ نإف .ءعقو كلذكو ««اعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف» :لاق

 نوکیل هدبع ىلع ناقرفلا لّزن يذلا كرابت] : هللا لاق اذهلو ؛هتزجعم رارمتساو «ةعاسلا مايق ىلإ اهماودو
 نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نِجْلاو سنإلا تْعَمَججا نن لفل : ىلاعت لاقو ء[1: ناقرفلا] © اريذن نيمّلاعنل

 هن روس رباع ىلإ مهعم رصاقت مث :AA ءارسإلا] (اريهغ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال

 منك نإ هللا نود نم متعطتسا نم م اوعداو تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف لف هارتفا نولوقي مأ» : لاقف

 لق هارتفا نولوقي مأ »: لاقف ءاوزجعف هلثم نم ةروسب اوتأي نأ ىلإ مهادحت مث ڈ ١[ :دوه] «نيقداص

 ىلع ىدحتلا رصقو .["8 : سنوي] «نيقداص منك نإ هللا نود نم متعطتسا نم م اوعداو هلم ةروسب اوتأف

 لوقي ثيح «ةرقبلا ةروس ىف امك اضيأ ةيندملا ىفو انركذ امك ةيكملا 6 روسلا ىف ماقملا اذه

 متک نإ هللا نود نم مكءادهش اوعداو هلن نم ةروسب اوتأف اندبع ىلع ارت امم بیر يف منك نإوإ» : ىلاعت

 7 :ةرقبلا] (نيرفاكلل تدعأ ةراجحلاو ساّنلا اًهدوُقو يتلا رانا اوَُناَف اولعفت نلو اولعفت مل نإَف . نيقداص
 مهو اذهو ءاضيأ لبقتسملا ىف كلذ نولعفيال مهنأو .هلثمب هتضراعم نع نوزجاع مهنأب مهربخأف [4

 دحألل لبق الام هللا نم مهءاج نکل .هبورضو مالكلا ضيرقو رعشلاو ةغالبلاب مهملعأو قلخلا حصفأ

 «ةعفانلا ةحيحصلا ةريثكلا مولعلا ىلع ىوتحملا ءزيجولا «غيلبلا حيصفلا مالكلا نم ةيرشبلا نم

 تمتو# : ىلاعت لاق امك «ةمكحملاو ةلداعلا ماكحألاو «ةينآلاو ةيضاملا بويغلا نع ةقداصلا رابخألاو

 ١٠١[. :ماعنألا] «الدعو اقدص كبر تاملك

 قاحسإ نب دمحم انثدح «ىبآ انثدح «ميهاربإ نب بوقعي انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 نزلا" فأ نبال تلق لاق نوعألا هللا دع ني ترا نع ىظرفلا "سنك خي دهم کو لاف

 مث لاق فيولا كاف ةع فاعف الا دعب سجق 220: [لاكز ةا تهين امه هنلاسأاف

 )١( ؟هّللا لوسر)» :ج ىف .
 )۲( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۹۸۱(ء )۷۲۷٤(.

 1ع نم ةدايز )0( . ؟ةروسلا» : ط ج ىف 2( ج: نه ةدايز قرف



 o ااا اضف والاول

 :لاق . «كدعب ةفلتخم كتمأ .دمحماي :لاقف ليربج ىناتأ» : لوقي راک هللا لوسر تعمس :لاق

 ءاجن هب مصتعا نم ءرابج لك هللا مصقي هب هللا باتك» : لاقف :لاق «؟ليربجاي جرخَلا نيأف :هل تلقف»

 اف اح ىنفتالو «نسلألا هقلخت ال «لزهلاب سيلو لصف لوق «نيترم «كله هكرت نمو

 ع نا ناقوس ا مامإلا هاور اذكه «مكدعب نئاك وه ام ربخو .مكنيب ام لصفو «مکلبق ناك

 راتخملا ىبأ نع «تايزلا ةزمح انثدح «ىفعحلا ىلع نب نيسح انثدح «ديمح نب دبع انثدح :ىذمرتلا

 سانلا اذإف دجسملا ىف تررم :لاق .روعألا ثراحلا نع .روعألا ثراحلا ىخأ نبا نع «ىئاطلا

 ىف اوضاخ دق سانلا ىرت الأ «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ىلع ىلع تلخدف ثيداحألا ىف نوضوخي

 اهنإ) :لوقي و هللا لوسر تعمس ىنإ امأ :لاق ت تلف ؟اهولعف دق وأ :لاق ؟ثيداحألا

 ام ربخو .مكلبق ام أبن هيف هللا باتك» :لاق ؟هللا لوسراي اهنم جرخكا ام :تلقف «ةنتف نوكتس

 ىدهلا ىغتبا نمو .هللا همّصَق رابج نم هكرت نم «لزهلاب سيل لصفلا وه «مكنيب ام مكحو «مكدعب
 غيرت ال ىذلا وه «ميقتسملا طارصلا وهو .ميكحلا ركذلا وهو «نيتملا هللا لبح وه «هللا هلضأ هريغ ىف

 . ىضقنتالو ءدرلا ةرثك نع قّلخَي الو «ءاملعلا هنم عبشيالو «ةنسلألا هب سئلت الو «ءءاوهألا هب

 انمآَف دشرلا ىلإ يدهي . ابجع انآرق انعمس اإل الاف تع همس ذإ نجلا هتنت مل ىذلا وه «هيئاجع

 ىده هيلإ اعد نمو «لدع هب مكح نمو .رجأ هب لمع نمو .قدص هب لاق نمء[۲ ١١ :نجلا] هب
 ةر تيدح حم الإ ةر بيرغ ثيذح اذه لاف مث «روعأ اي كلا ام تقفي“ طابع“ ىلإ
 لا ترابا نتي يقول هجم هاو: اكا

 نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم هاور دق لب .تايزلا بيبح نب ةزمح هتياورب درفني مل :تلق
 هنأ الإ ثيدحلا فيعض ناك نإو هنأ ىلع «هتدهع نم ةزمح ئربف .روعألا ثراحلا نع .ىظرقلا بعك

 نم مهضعب هبذك دق لب .هيف اوملكت دقو روعألا ثراحلا ةياور نم روهشم «ثيدحلاو ةءارقلا ىف مامإ

 .ملعأ هللاو ءالف ثيدحلا ىف بذكلا دمعت هنإ امأ ءهداقتعاو هيأر ةهج

 مهضعب مهو دقو .هنع هللا ىضر .ىلع نينمؤملا ريمأ مالك نم نوكي نأ ثيدحلا اذه ىراصقو

 .لِكَو ىبنلا نع دوعسم نب هللا دبع نع دهاش هل ىور دق هنأ ىلع حيحص نسح مالك وهو «هعفر ىف

 انثدح .ناظقيلا وبأ انثدح :نآرقلا لئاضف هباتك ىف مالس نب مساقلا ديبع وبأ ملعلا مامإلا لاق

 نب هللا دبع نع .صوحألا ىبأ نع «ىرجهلا قاحسإ ىبأ نع هريغ وأ ىروثلا دمحم نب رامع
 اذه نإ متعطتسا ام هتبدأم نم اوملعتف ىلاعت هللا ةبدأم نآرقلا اذه نإ» :لاق ةي ىبنلا نع «دوعسم

 ال «هعبت نمل ةاجنو «هب كسمت نمل ةمصع ءعفانلا ءافشلاو «نيبملا رونلا وهو «لجو زع هللا لبح نآرقلا

 هللا نإف «هولتاف ءدرلا ةرثك نع قلخي الو .هبئاجع ىضقنتالو «بتعتسيف غيزي ال .موقيف جوعي
 ءرشع فلأ نكلو .فرح ملا مكل لوقأ ال ىنإ امأ «تانسح رشع فرح لكب هتوالت ىلع مكرجأي

 ع ميمو «رشع مالو

 .(41/1) دنسملا (1)
 .(5-51) مقرب ىذمرتلا ناس (۲)

 .هب ىرجهلا قيرط نم (200 )١/ كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ۲١( ص) نآرقلا لئاضف (۳)



 نآرقلا“لئانضف لولا رولا يكس ص ع ل ل ل ا

 .اريثك هيف اوملكت نكلو «نيعباتلا دحأ وهو «ملسم نب ميهاربإ همساو «ىرجهلا

 :تلق .مهولا ريثك عاّفر :ىدزألا حتفلا وبأ لاقو .ىوقلاب سيل نيل :ىزارلا متاح وبأ لاقو
 هل نكلو «دوعسم نبا مالك نم وه امنإو .ثيدحلا اذه عفر ىف مهو نوكي نأ« ملعأ هّللاو « لمتحيف

 . ملعأ هللاو «رحخآ هجو نم دهاش

 نع ديزي نب نمحرلا دبع نع قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ نع جاجح انثدح :اضيأ ديبع وبأ لاقو

 هللا بحي هنإف نآرقلا بحي ناك نإف .نآرقلا الإ هسفن نع دبع لأسي ال :لاق دوعسم نب هللا دبع
a 

 «ىبأ انثدح «ميهاربإ نب بوقعي انثدح «دمحم نب ورمع انثدح :ىراخبلا لاق : عبارلا ثيدحلا

 ىلع ىحولا عبات هللا نأ كلام نب سنأ ىنربخأ :لاق «باهش“"” نبا نع «ناسيك نب حلاص نع

 هاور اذكهو .دعب قدي هللا لوسر ىفوت مث «یحولا ناك ام رثكأ هافوت ىتح هتافو لبق ويي هلوسر

 قاحسإ نع ىئاسنلاو ديمح نب دبعو ىناولحلا نسحو - دقانلا وهو اذه دمحم نب ورمع نع ملسم

 . هب ىرهزلا دعس نب ميهاربإ نب بوقعي نع مهتعبرأ ءجسوكلا روصنم نبا

 جاتحي اب تقو لك ءىش دعب ًائيش ةَ هللا لوسر ىلع ىحولا لوزن عبات ىلاعت هللا نأ :هانعمو

 مساب ارقا :هلوقب ةرم لوأ كلملا لوزن دعب تناك ىتلا ىلوألا ةرتفلا دعب ةرتف عقت ملو «هيلإ
 ىحولا ىمح مث ءرثكأ وأ نيتنس نم ابيرق :لاقي انيح اهدعب ىحولا ثبلتسا هنإف ١[ :قلعلا]4 كبر
 .[7 ء١ :رثدملا] رذنأف مق .رثدَمْلا اهيأ ايل ةرتفلا كلت دعب لزن ءىش لوأ ناكو «مباتتو

 :لوقي ابدنج تعمس :لاق سيق نب دوسألا نع نايفس انثدح «ميعن وبأ انثدح :سماخلا ثيدحلا

 .«ككرت الإ كناطيش ىرأ ام دمحم اي :تلاقف ةأرما هتتأف «نيتليل وأ ةليل مقي ملف ةي ىبنلا ىكتشا

 . 0١ :ىحضلا] (ىلق امو كبر كعّدو ام. ئجس اذإ ليللاو.ىحضلاوإ : ىلاعت هللا لزنأف

 نع «*رخأ قرط نم ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ءاضيأ عضوم ريغ ىف ىراخبلا هاور دقو

 نب بدنج نع «ىدبعلا سيق نب دوسألا نع امهالك جاجحلا نب ةبعشو - ىروثلا وهو - نايفس
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ىحضلا ةروس ريسفت ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ىتأيسو .هب «ىلجبلا هللا دبع

 ةيانع هلوسرب هل ىلاعت هللا نأ :نآرقلا لئاضف ىف هلبق ىذلاو ثيدحلا اذه ركذ ىف ةبسانملاو

 )١( ص) نآرقلا لئاضف 5١(.

 .«یبآ» :ج ءط ىف (۲)

 .(73017) مقرب ملسم حيحصو )٤۹۸۲( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۹۸۳(.

 ىئاسنلا ننسو )۳۳٣١( مقرب ىذمرتلا نتسو (۱۷۹۷) مقرب ملسم حيحصو ٤۹٥۰ 140١( ‹۰۱۱۲۵) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 )١١7801(. مقرب ىربكلا



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 نآرقلا هيلع لزنأ امنإ اذهلو ؛هنع هعطقي ملو هيلع اعباتتم ىحولا لعج ثيح «ةديدش ةبحمو ةميظع

 .ماركإلاو ةيانعلا غلبأ ىف كلذ نوكيل اقرفم

 «نيبم ىبرع ناسلب ءايبرع انآرق «برعلاو شيرق ناسلب نآرقلا لزن :هّللا همحر «ىراخبلا لاق

 نافع نب نامثع رمأف :لاق كلام نب سنأ ىنربخأ :ىرهزلا نع :«27بيعش انثدح «ناميلا وبأ انثدح

 اهوخسني نأ ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبعو ريبزلا نب هللا دبعو صاعلا نب ديعسو تباث نب ديز
 «شيرق ناسلب اهوبتكاف «نآرقلا ةيبرع نم ةيبرع ىف ديزو متنأ متفلتخا اذإ :مهل لاقو «فحاصملا ىف

 ." اولعفف «مهناسلب لزن نآرقلا نإف

 نأ وهو ءرهاظ هنم ىراخبلا دوصقمو هيلع مالكلاو ابيرق ىتأيس ثيدح نم ةعطق ثيدحلا اذه

 نب هللا دبع انثدح :دواد ىبأ نب ركب وبأ ا اذهلو ؛برعلا ةصالخ شيرقو «شيرق ةغلب لزن نآرقلا
 :لاق «ةرمس نب رباج نع «ريمع نب كلملا دبع نع .نابيش انثدح ديزي انثدح ءدالخ نب دمحم

 اذهو .فيقث ناملغ وأ شيرق ناملغ الإ هذه انفحاصم ىف ىلمي ال :لوقي باطخلا نب رمع تعمس

 نب هللا دبع نع فروع انثدح دوه اتد فسا نم ليعاجساإ انتدخ اضبا لاق حيحص دانسإ

 ةغللا ىف دخا اذإ :لاقو هباحصأ نم ارفن هل دعقأ مامإلا بتكي نأ رمع دارأ ال :لاق «ةلاضف

 م ا هللا لاق دقو و رضم نم لجر ةغلب لزن نآرقلا نإف ءرضم ةغلب اهوبتكاف

 ىلع . نيمألا حوّرلا هب لت . نيملاعلا بر ليزتتل هنإوإل : ىلاعت لاقو ۸: رمزلا] (نوقتي مهّلعَأ جوع يذ

 ناسل دهرا ىلاعت لاقو ء[٩۱۹ _ ۲ :ءارعشلا] «نيبم يبرع ناسلب . نيردنملا نم نوكتل كبف

 يمجعأأ هتايآ تلصف الو اولاقل ايمجعأ انآرف هانلعج َوَلو » : ىلاعت لاقوء[١١٠: لحنلا] يبس يبرع
 . كلذ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ «[4 :تلصف] ةيآلا «يبرعو

 ع هللا لوسر ىرأ ىنتيل :لوقي ناك هنأ ةيمأ نب ىلعي ثيدح هللا همحر .ىراخبلا ركذ مث

 ءةبج هيلعو بيطب خطمتم وهو ةرمعب مرحأ نمع لأس ىذلا ثيدحلا ركذف . ىحولا هيلع لزني نيح

 .ىلعي ءاجف .لاعت :ىأ ىلعي ىلإ رمع راشأف .ىحولا هأجف مث ةعاس ويك هللا لوسر رظنف :لاقو

 نع ىنلأس ىذلا نيأ» :لاقف ءهنع ىرس مث .ةعاس كلذك طغي هجولا رمحم وه اذإف هسأر لخدأف

 .بيطلا لسغو ةبحلا عزنب هرمأ ركذف «؟افنآ ةرمعلا

 ةبسانم رهظت الو .جحلا باتك ىف هيلع مالكلاو .'"”ةديدع قرط نم 22 ةعامج هاور ثيدحلا اذهو

 . ملعأ هّللاو .نيبأو رهظأ ناكل اهلبق ىتلا ةمجرتلا ىف ركذ ولو ءداكي الو «ةمجرتلا هذه نيبو هنيب ام

۲۳ 

 .«نايفس» :ج ىف )١(

 .(591864) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 ١9(. ص) فحاصملا (۳)

 )٤( فحاصملا )ص١7(.
 .«ةعامجلا» :ج طط (۵)

 (۱۸۲۰ )2141١89 مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۱۸۰) مقرب ملسم حيحصو (۱۷۸۹ )۱۸٤۷« مقربو «(5946) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 O تلا وئام قرت 07 فاو يدر بحي



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا ۲٤

 نآرقلا عمج
 نآرقلا عمج :لاق سنأ نع نيحيحصلا ىف تبث :ةنسح ةليلج ةدئاف : "هللا همحر «فلؤملا لاق

 وبأو ءتباث نب ديزو «لبج نب ذاعمو «بعك نب ىبأ ؛راصنألا نم مهلك ءةعبرأ ةي ىبنلا دهع ىلع

 الع ىبنلا تام :لاق سنأ نع ىراخبلل ظفل ىفو .ىتمومع دحأ :لاق ؟ديز وبأ نم :هل ليقف .ديز

 .هانثرو نحنو «ديز وبأو «تباث نب ديزو «لبج نب ذاعمو «ءادردلا وبأ ؛ةعبرأ ريغ نآرقلا عمجي ملو

 ديعس: مهضعب لاقو ءردب لهأ ىف هوركذ دقو ءاميدق تام هنأل ؛روهشمب سيل اذه ديز وبأ :تلق

 نمف الإو .ءالؤه ىوس راصنألا نم ىنعي .«نآرقلا عمجي ملو» :سنأ لوق ىنعمو .ديبع نبا

 .مهريغو ةفيذح ىبأ ىلوم ملاسو «دوعسم نباو «قيدصلاك نآرقلا نوعمجي اوناك ةعامج نيرجاهملا

 ركب ابأ مدق يَ هللا لوسر نأ رارطضالاب ملع دق :هّللا همحر .ىرعشألا نسحلا وبأ خيشلا لاق

 موقلا مؤيل» :لاق ةي هللا لوسر نأ رتاوتملا ربخلا ىف تبث دقو «سانلاب ىلصيل توملا ضرم ىف
 باتك ىف هيوجنز نب ركب وبأ هلقن .مهيلع همدق امل موقلا أرقأ قيدصلا نكي مل ول ولف« ''”"مهؤرقأ
 .ىرعشألا نع قيدصلا لئاضف

 سنأ ثيدح هركذ دعب لاق هنأ ىنالقابلا ركب ىبأ ىضاقلا نع هريسفت لئاوأ ىف یبطرقلا ىكحو
 نب ةدابعو «ىرادلا ميمتو «ىلعو «نامثع نآرقلا عمج هنأ ةرتاوتملا قرطلاب تبث دقف :- اذه كلام نبا

 ايقلت هذخأي مل لمتحي «ةعبرأ ريغ هعمجي مل» :سنأ لوقف .صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو «تماصلا

 ترهاظت دقو :لاق .ضعب نع هضعب ىقلت مهضعب نأو «ةعبرألا ءالؤه ريغ كك هللا لوسر ىف نم
 ماظعإو .مالسإلا ىلإ مهقبس لجأل لَك ىبنلا دهع ىلع نآرقلا اوعمج ةعبرألا ةمئألا نأب تاياورلا
 ا

 عمج نمم امهو .ةفيذح ىبأ ىلوم املاسو دوعسم نبا ىضاقلا ركذي مل :ىبطرقلا لاق
 ا و أ نم لوألا وخلا رهط ىلع نم هذه تلقا نارها

 نأ «قابسلا نب ديبع نع «باهش نبا انثدح .دعس نب ميهاربإ انثدح .ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 وبأ لاقف ءهدنع باطخلا نب رمع اذإف  ةماميلا لهأ لتقم ركب وبأ ىلإ لسرأ :لاق تباث نب ديز

 لتقلا رحتسي نأ ىشخأ ىنإو «نآرقلا ءارقب رحّتسا دق لتقلا نإ :لاقف «ىناتأ باطخلا نب رمع نإ: ركب
 لعفن فيك :رمعل تلقف .نآرقلا عمجب رمأت نأ ىرأ ىنإو «نآرقلا نم ريثك بهذيف نطاوملا ىف ءارقلاب
 ىردص هللا حرش ىتح ىنعجاري رمع لزي ملف ريخ هللاو اذه : رمع لاق ؟ هللا لوسر هلعفي مل ائيش
 دقو .كمهتنال لقاع باش لجر كنإ : ركب وبأ لاق :ديز لاق .رمع ىأر ىذلا كلذ ىف تيأرو كلذل

 .ةدئافلا رخآ ىف ط ىف اذه ىتأيسو «هريسفت نم لوألا ءزجلا رهظ ىلع دجو اميف «هللا همحر .فلؤملا لاق» :م ىف )١(

 .هنع هللا ىضر .ورمع نب ةبقع ثيدح نم (1۷۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (؟)
 )٥۷/١(. ىبطرقلا ريسفت (4 «59)

 .ط نم ةدايز (9)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا 50<

 ام لابجلا نم لبج لقن ىنوفلك ول هللاوف «هعمجاف نآرقلا عبتتف هِي هللا لوسرل ىحولا بتكت تنك
 ؟دي هللا لوسر هلعفي مل ائيش نولعفت فيك :تلق .نآرقلا عمج نم هب ىنرمأ امم ىلع لقثأ ناك

 ركب ىبأ ردص هل حرش ىذلل ىردص هللا حرش ىتح ىنعجاري ركب وبأ لزي ملف .ريخ هللاو وه :لاق
 رخآ تدعبوو «لاجنلا رودضو فاخللاو بسعلا نم هعجأ نآرقلا تعبت . امهنغ هللا" ضار معو

 4 زیزع مكسفنأ نم لوسر مك ءاج دقلإ# :هريغ عم اهدجأ مل ىراصنألا ةميزخ ىبأ عم ةبوتلا ةروس

 «هتايح رمع دنع مث «هللا هافوت ىتح ركب ىبأ دنع فحصلا تناكف «ةءارب ةمتاخ ىتح [۱۲۸: ةبوتلا]

 . نع هللا ىضر «رمع تنب ةصفح دنع مث

 ىذمرتلاو دمحأ مامإلا هاورو «هباتك نم عضوم ريغ ىف ''” [ثيدحلا] اذه ىراخبلا ىور دقو
 . "هب ىرهزلا نع قرط نم ىئاسنلاو

 ايك ىبنلا دعب هللا هماقأ هنإف ءهنع هللا ىضر .قيدصلا هلعف ام مظعأو لجأو نسحأ نم اذهو

 ذفنو .مورلاو سرفلاو «نيدترملاو .ةاكزلا ىعنام نم ءادعألا لتاق «هدعب دحأل ىغبني ال اماقم

 00 6-3 ءهباهذو هقرفت نم فوخلا دعب هباصن ىلإ رمألا درو ءايارسلاو ثوعبلا ثعبو «شويجلا

 # :ىلاعت هلوق رس نم اذه ناكو ؛هلك هظفح نم ئراقلا نكمت ىتح ةقرفتملا هنكامأ نم ميظعلا
 هنع هللا ىضر ءرورشلا فكو ريخلا قيدصلا عمجف [9 :رجحلا] «نوظفاحأ هَل اّنِإَو ركذلا ارت

 نع ىروثلا نايفس نع ةصيبقو ديز نباو عيكو مهنم ةمئألا نم دحاو ريغ ىور اذهلو .هاضرأو

 هنأ «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نع «ريخ دبع نع ريبكلا ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ

 . “نيحوللا نيب نآرقلا عمج نم لوأ ناك ركب ابأ نإ ركب وبأ فحاصملا ىف ارجأ سانلا مظعأ :لاق ٠
 . حيحص هدانسإ

 نع «ةدبع انثدح .قاحسإ نب نوراه انثدح :فحاصملا باتك ىف دواد ىبأ نب ركب وبأ لاقو

 .اضيأ حيحص . همتخ :لوقي لي ىبنلا دعب نآرقلا عمج ىذلا وه ركب ابأ نأ «هيبأ نع «ماشه
 لتقلا دتشا ىأ «ءارقلاب لتقلا رحتسا ال كلذل هبنت ىذلا وه «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع ناكو

 نمو هباحصأو باذكلا ةمليسم لاتق موي ىنعي «ةماميلا موي ىنعي «ةماميلا موي نآرقلا ءارق ىف رثكو
 ةئام نم بيرق نيدترملا نم هعم فتلا ةمليسم نأ كلذو «توملا ةقيدح ىف ةماميلا ضرأب ةفينح ىنب

 فشكناف «"مهعم اوقتلاف ءآفلأ رشع ةثالث نم بيرق ىف ديلولا نب دلاخ هلاتقل قيدصلا زهجف «فلأ
 انزيم :نولوقي ا :ةباحصلا رابك نم ءارقلا ىدانف E ىمالسإلا شيجلا

 «ةلمحلا اوقدص مث .فالآ ةثالث نم ابيرق اوناكف ءاودرفناو «مهنم " اوزيمتف بارعألا ءالؤه نم
 هللا حتف ىتح مهبأد كلذ لزي ملف «ةرقبلا ةروس باحصأ اي :نودانتي اولعجو ءاديدش الاتق اولتاقو

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )4987(.

 .ج نم ةدايز (۲)

 .27995) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (۳۱۰۳) مقرب ىذمرتلا ناسو )١/ 22٠١ دنسملاو (4988 «4571) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 .(١١ص) فحاصملا ىف دواد ىبأ نباو ٠١١( ص) نآرقلا لئاضف ىف ديبع وبأ هاور )٤(

 .«اوزيمف» : ج ىف (0 .؟مهبا : ج ىف (1) ١١(. ص) فحاصملا (5)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا 5"

 هللا لتقو ءارسأو التق © [مهتينقأ] ىف ةملسملا فويسلا مهتعبتأو ءاراف ''” رافكلا شيج ىّلوو مهيلع

 نم بيرق ذئموي ءارقلا نم لتق نكلو «مالسإلا ىلإ اوعجر مث «هباحصأ لمش قرفو «ةمليسم
 ءىش هنم بهذي الئل ؛نآرقلا عمجي نأب قيدصلا ىلع رمع راشأ اذهلف «مهنع هللا ىضر «ةئامسمخ
 كلذ راص ظفحو بتك اذإف «لاتقلا نطاوم ىف كلذ دعب ةباحصلا نم هظفحي نوكي نم توم ببسب

 «هقفاو مث ءرمألا ىف تبثيل اليلق قيدصلا هعجارف «هتوم وأ هغلب نم ةايح نيب قرف الف اظوفحم
 اذهو «نيعمجأ مهنع هللا ىضر «هايأر ام ىلإ "” اراص مث كلذ ىف تباث نب ديز امهعجار كلذكو
 نب هللا دبع انثدح :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاق اذهلو ؛ىراصنألا تباث نب ديز لئاضف مظعأ نم ماقملا

 ةيآ نع لأس باطخلا نب رمع نأ ؛نسحلا نع «ةلاضف نب كرابم انثدح ديزي انثدح .دالخ نب دمحم
 لوأ ناكف عمجف نآرقلاب رمأف «هلل انإ :لاقف «ةماميلا موي لتقف نالف عم - :ليقف هللا باتك نم
 . ”فحصملا ىف هعمج نم

 ىلع انميهم ناك اذهلو ؛ عمجف هعمجب راشأ :هانعمو ءرمع كردي مل نسحلا نإف ‹ عطقنم اذه

 رمع انثدح «بهو نبا انثدح«  رهاطلا وبأ انثدح :لاق ثيح دواد ىبأ نبا هاور امك هعمجو هظفح

 رمع نأ «بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي نع «ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع «ىثيللا ةحلط نبا
 . "نادهاش دهشي ىتح ائيش دحأ نم لبقي ال ناك نآرقلا عمج ام

 نبا انثدح ءرهاطلا وبأ انثدح :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاق امك «كلذ ىف هل قيدصلا رمأ نع كلذو

 قرف ذئموي ءارقلاب لتقلا رحتسا امل :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «دانزلا ىبأ نبا ىنربخأ «بهو
 نيدهاشب امكءاج نمف :تباث نب ديزلو باطخلا نب رمعل لاقف «عيضي نأ «هنع هللا ىضر ءركب وبأ

 نسح عطقنم ." هابتكاف هللا باتك نم ءىش ىلع
 نم لوس مک ءاج دل :ىلاعت هلوق ىنعي «ةبوتلا ةروس رخآ تدجو :تباث نب ديز لاق اذهلو

 نب ةميزخ عم :ةياور ىفو «ىراصنألا ةميزخ ىبأ عم ١74[ «178:ةبوتلا] نيتيآلا رخآ ىلإ « مكسفنأ
 لوسر لعج هنأل هنع اهوبتكف هريغ عم اهدجأ مل نيتداهشب هتداهش ي هللا لوسر لعج ىذلا تباث

 ىبارعالا ركئاف «ىبارعالا نم لک هللا لوسر اهعاتبا ىتلا سرفلا ةصق ىف نيتداهشب هتداهش كو هللا
 .ىبارعألا نم سرفلا ضبقو هتداهش ىضمأف ةي هللا لوسر قيدصتب اذه ةميزخ دهشف «عيبلا
 ىبأ نأ ةيلاعلا ىبأ نع عيبرلا نع ىزارلا رفعج وبأ ىورو ءروهشم وهو “ ننسلا لهأ هاور ثيدحلاو
 . تباث نب ةميزخ عم مهيلع اهالمأ بعك نبا

ê 200202  
 ورمع نع بهو نبا ىور دقو ىيحي نع «ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع «ىثيللا ةحلط نب

 .«اوراص» :ط ىف (*) .«مهتيفخأ» :ط ىف (۲) .؛رفكلا» :ج ىف )١(
 .(5١ص) فحاصملا ()

 .«رهاظلا» :ج ىف (5)

 .(7١ص) فحاصملا ()
 .(١؟7ص) فحاصملا (۷)

 .(۳۰۲/۷) ىئاسنلا نفسو (01-75) مقرب دواد ىبأ ننس (8)

 .هب رفعج ىبأ نع قيقش نب رمع قيرط نم )٥/ ١75( دنسملا ىف دمحأ هاور (9)

 .ارمعا» :ط ىف )٠١(



 ا تت د < نا ولا كايف لوا

 : وأ تل هش نا نأ 4 نط اكن ا وم ا

 ىفو «لاجرلا رودصو فافللاو جحا نم هعمجأ نآرقلا تعبتتف» 0 [تباث نباديز لوق امأو

 .«لاجرلا رودصو باتقألاو فاتكألا نم» :ةياور ىفو ««عالضألاو عاقرلاو بسعلا نم» : ةياور

 قيوف فعسلا نم وهو :ىرهوجلا دامح نب ليعامسإ رصنلا وبأ لاق .بيسع عمجف بّسعلا امأ

 .فعسلا وهف صوخلا هيلع تبن امو «صوخلا هيلع تبني مل بّركلا

 ريغو بسعلا ىلعو اهيلع نوبتكي اوناك «ةقدتسم ةراجحلا نم ةعطقلا ىهو ةفحَل عمج فالو

 e «كلذ

 نم اذه نم تباث نب ديز هاقلتف «هظفحي ناكف ءهظفحب قثي وأ ةباتكلا نسحي نكي مل نم مهنمو
 تانامألا ءادأ ىلع ءىش 0 اوناكو هظفح نم ىأ ءاذه ردص نمو «هفاخل نم اذه نمو «هبيسع

 TIE ىلإ هوغلبيل كلذ مهعدوأ ةي 5 هللا و نأل ؛ةنامألا مظعأ نم اذهو

 ام «هیلع همالسو 0 لعفف ۷: E لإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ ايإ» : ىلاعت

 اوناك ام رفوأ ةباحصلاو داهشألا سوؤر ىلع ةفرع موي عادولا ةجح ىف مهلأس اذهلو ؛هب رمأ
 تدار تب دف كنأ دعك راقد ١١ ةراناق كأ مق ىلع :ةولوؤشم :مكنإ# 0ف م

 مهللا ءدهشا مهللا «دهشا مهللا» :لوقيو مهيلع اهبكنيو ءءامسلا ىلإ هعبصأب ريشي لعجف «تحصنو
 °" «ةيآ ولو ىنع اوغّلَبا :لاقو بئاغلا دهاشلا غلبي نأ هتمأ رمأ دقو. رباج نع ملسم هاور .«دهشا

 اودأف ءهب مهرمأ ام هنع اوغلبف فءارو نم ىلإ اهدؤيلف ةدحاو ةيآ ىوس مكدحأ عم نكي مل ولو :ىنعي

 ىنع بتك نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو ؛اذهب اذه اوسبلي مل «ةنس ةنسلاو ءائآرق نآرقلا

 هار اورو ةا طحت الا ام سلو نالا طلعتي ال :ىأ خم ةكرشلا قروش

 . ملعأ

 هللو ءانيلإ هوغلب دقو الإ مهيلإ ةي لوسرلا هادأ امم نآرقلا نم قبي مل هنأ ةرورضلاب ملعن اذهلف

 ةينيدلا حلاصملا ربكأ نم 00 هللا ىضر «رمعو ركب وبأ ناخيشلا هلعف ىذلا ناكف «ةنملاو دمحلا

 هللا لوسر نع هاقلت نم تومب ءىش هنم بهذي الئل ؛ فحصلا ىف هللا باتك امهظفح نم «اهمظعأو

 «ةمركم ةمظعم ةسورحم هدعب رمع اهذخأ مث «هتايح مايأ قيدصلا دنع فحصلا كلت تناك مث وْ

 نب نامثع نينمؤملا ريمأ اهنم اهذخأ ىتح ءاهنع هللا ىضر «نينمؤملا مأ ةصفح دنع تناك تام املف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنس امك «هنع هللا ىضر «نافع

 نع .باهش نبا انثدح «ميهاربإ انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :هّللا همحر «ىراخبلا لاق

 .م نم ةدايز (۳ .5) .(7١ص) فحاصملا ىف دواد ىبأ نبا هاور )١(

 .«نوبيجم» :ج ءط ىف )٤(

 .(۱۲۱۸) مقرب ملسم حيحص (5)

 .امهنع هللا ىضر ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم (”151) مقرب هحيحص ىف ىراخيلا هاور )١(

 .هنع هللا ىضر «ديعس ىبأ تیدح نم (۲۲۹۹) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۷)



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا ۲۸

 ىزاغي ناكو امهنع هللا ىضر نافع نب نامثع ىلع مدق ناميلا نب ةفيذح نأ هثدح .كلام نب سنأ

 ةفيذح لاقف .ةءارقلا ىف مهفالتخا ةفيذح عزفأف «قارعلا لهأ عم ناجيبرذأو ةينيمرأ حتف ىف ماشلا لهأ

 .ىراصنلاو دوهيلا فالتخا باتكلا ىف اوفلتخي نأ لبق ةمألا هذه كردأ «نينمؤملا ريمأ اي :نامثعل

 تلسرأف «كيلإ اهدرن مث فحاصملا ىف اهخسنن فحصلاب انيلإ ىلسرأ نأ ةصفح ىلإ نامثع لسرأف

 نب نمحرلا دبعو صاعلا نب ديعسو ريبزلا نب هللا دبعو تباث نب ديز رمأف «نامثع ىلإ ةصفح اهب
 ديزو متنأ متفلتخا اذإ :ةثالثلا نييشرقلا طهرلل نامثع لاقو «فحاصملا ىف اهوخسنف ماشه نب ثراحلا

 اوخسن اذإ ىتح ءاولعفف .مهناسلب لزنأ امنإف «شيرق ناسلب هوبتكاف نآرقلا نم ءىش ىف تباث نبا
 رمأو ءاوخسن امم فحصمب قفأ لك ىلإ لسرأو ةصفح ىلإ فحصلا نامثع در فحاصملا ىف فحصلا

 ةجراخ ىنربخأف :ىرهزلا باهش نبا لاق .قرحي نأ فحصم وأ ةفيحص لحم ىف نآرقلا نم هاوس اجب
 تنك دق فحصملا انخسن نيح بازحألا نم ةيآ تدقف :لاق تباث نب ديز عمس :تباث نب ديز نبا

 لاجر نينمؤملا نمإ : ىراصنألا تباث نب ةميزخ عم اهاندجوف اهانسمتلا .اهب أرقي دو هللا لوسر عمسأ
 ا هكر وس خف ااا ا يارعالا) يلع هللا اودهاع ام اوقدص

 هاقبس نيخيشلا نإف ءهنع هللا ىضر .نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ بقانم ربكأ نم  اضيأ -
 .نآرقلا ىف اوفلتخي الل ؛ةدحاو ةءارق ىلع سانلا عمج وهو ءىش هنم بهذي نأ نآرقلا ظفح ىلإ
 هنأ ببسب بضغتلا نم ءىش دوعسم نب هللا دبع نع ىور امنإو «ةباحصلا عيمج كلذ ىلع هقفاوو
 «مامإلا فحصملا ادعام هقرحب نامثع رمأ ال مهفحاصم لغب هباحصأ رمأو فحاصملا بتك نمم نكي مل

 نامثع كلذ لعفي مل اول ل ا ا ل ا و

 حلاصم نم كلذ نأ ىلع .مهنع هللا ىضر و ةمئألا قفتاف .انأ هتلعفل

 نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع» : ةي هللا لوسر لاق نيذلا ءافلخلا مهو «نيدلا

 ةينيمرأ حتف ىف ايزاغ ناك ا نع هللا يفر نالا قر. ةفيدح اذه ىف تلا تاكوم يدم
 فورح ىلع تاءارق مهنم عمسي ةفيذح لعجو قارعلاو ماشلا لهأ كانه عمتجا دق ناكو «ناجيبرذأو

 نأ لبق ةمألا هذه كردأ :نامثعل لاقو هملعأ نامثع ىلإ عجر املف ءاقارتفاو افالتخا مهنم ىأرو ‹ یتش

 .ىراصنلاو دوهيلا فالتخا باتكلا ىف اوفلتخي

 «ةاروتلا نم ةخسن مهيديأب دوهيلاف .«بتكلا نم مهيديأب اميف نوفلتخم ىراصنلاو دوهيلا نأ كلذو

 فرح الو ةزمهلا فرح ةرماسلا ةاروت ىف سيلو ءاضيأ ناعمو ةريثك ظافلأ ىف مهنوفلاخي ةرماسلاو

 امأو .ةرماسلاو دوهيلا ىتخسنل ةفلاخم ىهو ةقيتعلا اهنومسي ةاروت مهيديأب  اضيأ  ىراصنلاو «ءايلا

.(EQAAA cE QAV) مقرب ىراخبلا حيحص )۱( 

 .«ةعبرألا» :ج ءط ىف (۳) .«نمحرلا ديع» :ج «ط ىف ()

 ثيدح» :ىذمرتلا لاقو (5877) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (47010) مقرب نتسلا ىف دواد وبأو )١١/15( دنسملا ىف دمحأ هاور (4)

 . ؟حيحص نسح

 .«هنإف» :ج ءط ىف (9)



 ا تس ا اا ا ا ا وال

 ىهو ءانحوي ليجنإو «ىتم ليجنإو اقول ليجنإو .سقرم ليجنإ :ةعبرأف ىراصنلا ىديأب ىتلا ليجانألا
 نم بيرق وه ام اهنم مجحلا فيطل اهنم لك ةعبرألا ليجانألا هذهو ءاريثك افالتخا  اضيأ  ةفلتخم

 ةريس اهنومضمو «فعضلاب وأ فصنلاب امإ كلذ نم رثكأ وه ام اهنمو ‹طسوتم طخب ةقرو ةرشع عبرأ

 امك ‹« ةفلتخم اذه عم یهو هللا مالک هنأ نوعدي امم ليلق ءىش هيفو همالكو هماكحأو همايأو ىسيع

 ةعيرشلا هذهب كلذ دعب ناخوسنم امه مث «فيرحتلاو ليدبتلا نم اهيف ام عم ةاروتلا كلذكو ءانلق

 .ةرهطملا ةيدمحملا

 ىتلا فحصلاب هيلإ لسرت نأ نينمؤملا مأ ةصفح ىلإ لسرأو هعزفأ كلذ نامثعل ةفيذح لاق املف

 ىلع سانلا عمجيو «قافآلا ىلإ هذفنيو ءدحاو فحصم ىف كلذ بتكيل ناخيشلا هعمج امم اهدنع

 .ىراصنألا تباث نب ديز مهو ةعبرألا ءالؤه نامثع رمأو ةصفح تلعفف هاوس ام كرتو هب ةءارقلا

 ءاهقف دحأ .ىدسألا ىشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبعو يي هللا لوسرل ىحولا باتك دحأ

 ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب صاعلا نب ديعسو ءالضفو الصأو المعو املع مهئابجنو ةباحصلا
 نب نمحرلا دبعو ةه هللا لوسرب ةجهل سانلا هبشأ ناكو ءاحدمم اداوج اميرك ناكو «ىومألا ىشرقلا

 رفنلا ءالؤه سلجف «ىموزخملا ىشرقلا موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا

 ىف اوفلتخا امك .نامثع ىلإ اوعجر ةغل ىأ ىلع ةباتكلا عضو ىف اوفلتخا اذإو ءاخسن نآرقلا نوبتكي

 وه امنإ :نويشرقلا ةثالثلا لاقو .هوباتلا وه امنإ :تباث نب ديز لاقف «ءاهلاو ءاتلاب هنوبتكيأ توباتلا

 . مهتغلب لزن نآرقلا نإف «شيرق ةغلب هوبتكا :لاقف نامثع ىلإ ''' اوعجارتف ترباتلا

 اذهلو ؛ نيئملاب و لاوطلا عبسلا مدقو «ءفحصملا یف روسلا بتر - ملعأ هللاو - نامثع ناكو

 فروع نع «رابكلا ةمئألا نم دحاو ريغ ثيدح نم ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ريرج نبا ىور

 ىلإ متدمع نأ مكلمحام :نافع نب نامثعل تلق :لاق سابع نبا نع «ىسرافلا ديزي نع « ىبارعألا

 هللا مسب» رطس اهنيب اوبتكت ملو اهنيب متنرقف ءنيئلا نم ىهو ةءارب ىلإو ىناثلا نم ىهو لافنألا

 هللا لوسر ناك :نامثع لاقف ؟كلذ ىلع مكلمحام ؟لاوطلا عبسلا ىف اهومتعضوو ؛«ميحرلا نمحرلا

 ناك نم ضعب اعد ءىشلا هيلع لزن اذإ ناكف ءددعلا تاوذ روسلا هيلع لزني وهو نامزلا هيلع ىتأي ام

 :لوقيف ةيآلا هيلع تلزنأ اذإف ءاذكو اذك اهيف ركذي ىتلا ةروسلا ىف تايآلا هذه اوعض :لوقيف بتكي

 تناكو «ةنيدملاب لزن ام لوأ نم لافنألا تناكو ءاذكو اذك اهيف ركذي ىتلا ةروسلا ىف ةيآلا هذه اوعض

 ملو يَ هللا لوسر ضبقو اهنم اهنأ تبسحو ءاهتصقب ةهيبش اهتصق تناكو «نآرقلا رخآ نم ةءارب

 .لاوطلا عبسلا ىف اهتعضوف )0 1 0

 . «اوعفارتف» :ط یف )١(

 ديزيو ۸٠( ۰۷) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١4857”7( مقرب ىذمرتلا ننسو (,785) مقرب دواد ىبأ ننسو )٠١77/١( یربطلا ريسفت ()

 .ثيدحلا اذهب درفنا دقو لوهجم ىسرافلا



 نوفا" تان فتمع a ا بما

 بيترت امأو ةي لوسرلا نع ىقلتم ىفيقوت رمأ روسلاو تايآلا بيترت نأ ثيدحلا اذه نم مهفف

 ؛ابترم الإ نآرقلا أرقي نأ دحأل سيل اذهلو ؛هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نمف روسلا

 اذإ ىلوألاو ءهنع هللا ىضر «نامثعب ءادتقا بحتسمف روسلا بيترت امأو .اريبك أطخ أطخأ هسكن نإف

 ةراتو نيقفانملاو ةعمجلا ةروسب ةعمجلا ةالص ىف «مالسلاو ةالصلا .هيلع أرق امك ايلاوتم أرقي نأ أرق

 فاقب ديعلا ىف أرق يم هللا لوسر نأ حص امك ءزاج قرف نإف «ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو حبسب

 نأ ؟ هلع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ا دقاو ىبأ نع ملسم هاور «ةعاسلا تبرتقاو

 نالا يلع تأ لقو «ةدجسلا" ملا :ةعمجلا موي حبصلا ةالص ىف أرقي ناك ال هللا لوسر

 مث ةرقبلا أرق ةي هللا لوسر نأ ةفيذح ىور دقف ءاضيأ زاج ضعب ىلع روسلا ضعب مدق نإو
 . لسم هجرخأ .نارمع لآ مث ءاسنلا

 لزت ملف «ةصفح ىلإ فحصملا در نامثع نإ مث .فسويب مث لحنلا ةروسب رجفلا ىف رمع أرقو

 رمع نب هللا دبع نم اهذخأف .تتام ىتح هطعت ملف اهبلطي مكحلا نب ناورم اهيلإ لسرأ ىتح اهدنع

 .ةكم لهأ ىلإ افحصم «.قافآلا ىلإ نامثع اهذفن ىتلا فحاصملا فلاخي ءىش اهيف نوكي الل اهقرحف

 «نيرحبلا ىلإ رخآو «نميلا ىلإ رخآو ءماشلا ىلإ رخآو «ةفوكلا ىلإ رخآو «ةرصبلا ىلإ افحصمو
 هعمس «ىناتسجسلا متاح ىبأ نع دواد ىبأ نب ركب وبأ هاور ءافحصم ةنيدملا لهأ دنع كرتو

 كلذ ادع اب رمأو .بيرغ اذهو .فحاصم ةعبرأ قافآلا ىلإ ذفن امنإ هنأ ىبطرقلا ححصو . “هلوقي
 هرصع ىف ةباحصلا هقفاو دقو «قافآلا ىف سانلا تاءارق فلتخت الثل قرحي نأ سانلا فحاصم نم

 مهلتاق .هولتقو هيلع اوؤلامت نيذلا طهرلا كئلوأ كلذ هيلع مقن اغإو «مهنم دحأ هركني ملو كلذ ىلع

 ىف أشن نمو . ةباحصلا نم نيملسملا تاداس امأو هل لصأ ال ام هوركنأ ام ةلمج كلذ ىفو «هّللا

 ن م0 رە ° 2 ٤

 ديوس نع «لجر نع «دڻرم نب ةمقلع نع ةع ع ندعو ىدهم نباو ىسلايطلا دواد وبأ لاق

 . ””هتعنصل وه هعنصي مل ول :فحاصملا نامثع قرح نيح ىلع لاق «ةلفغ نبا

 ىبأ نع ةبعش انثدح «نمحرلا دبع انثدح ءناتس نب دمحأ انثدح :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاقو

 نا روم ن ن لاوس اتا تک رفا لاق  نماقو قرأ وي فكس ون يعصم نمو قاشا

 . حيحص دانسإ اذهو .دحا مهدم كلذ رکنی مل :لاق وأ كلذ مهبجعأف فحاصملا

 ةرامع نب تباث انثدح «ريثك نب ىيحي انثدح .فاوصلا ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :اضيأ لاقو

 )١( مقرب ملسم حيحص )891(.

 .(880) مقرب ملسم حيحصو (۸۹۱) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .(۷۷۲) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .(87ص) دواد ىبأ نبال فحاصملا (5)

 .(9١ص) فحاصملا ىف دواد ىبأ نبا هاور (5)

 .(9١ص) فحاصملا (۷) .«بعصم ىبأ) :ج ىف ()



 01/157777 د بح. نارقلا :لكاتضف د لوألا ءزخلا

 ىنرسي ام .هّللاو ءاعيمج نيفرحلا ىلع نآرقلا تأرق :لاق ىنزاملا سيق نب مينغ تعمس :لاق «ىفنحلا

 :لاق .هلام لثم هل حبصأف «مالغ حبصأ املك ملسم لكل دلو هنأو «فحصملا بتكي مل نامثع نأ

 .رعشلا نوؤرقي سانلا قفطل فحصملا نامثع بتكي مل ول :لاق ؟ملو «ربنعلا ابأ اي :هل انلق

 رام نا نع «ريدح نب نارمع ىنثدح «هللا دبع نب دمحم انثدح «نایفس نب بوقعي انثدح

 تعمس :لاق نانس نب دمحأ انثدح .رعشلا نوؤرقي سانلا تيفلأل نآرقلا بتك نامثع نأ الول : لاق

 ءامولظم لتق ىتح هسفن هربص :رمعل الو ركب ىبأل اتسیل نافع نب نامثعل ناتلصخ :لوقي ىدهم نبا

 لا نع: تالا محو

 رمأ ال :لاق كنافة" ا دع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ لاق دقف دوعسم نب هللا دبع امأو

 لغي نأ مكنم عاطتسا نم :لاقو دوعسم نب هللا دبع كلذ ءاس - اهقيرحتب ىنعي - فحاصملاب نامثع

 . ةمايقلا موي لغ امب ءاج ًائيش لغ نم هنإف «للغيلف ًافحصم

 ام كرتأفأ «ىبص ديزو ةروس نيعبس ةي هللا لوسر ىف نم نآرقلا تأرق دقل : هللا دبع لاق مث

 . راک هليا لوسر ىف نم تذخأ

 َ نبا اندست نب ديعس انثدح «نامعنلا نب دمحم نب هللا دبع انثدح :ركب وبأ لاقو

 اب تأ للغی نمو» :لاقف ربنملا ىلع دوعسم نبا انبطخ :لاق «لئاو ىبأ نع ‹شمعألا نع «باهش
 نب ديز ةءارق ىلع أرقأ نأ ىنورمأت فيكو «مكفحاصم اولغ ١1١[( :نارمع لآ] 4ةمايقلا موي لغ

 عم ىتأيل تباث نب ديز نإو «ةروس نيعبسو اعضب ةا هللا لوسر ىف نم نآرقلا تأرق دقو «تباث

 ملعأ دحأ امو «لزن ءىش ىأ ىف ملعأ انأو الإ ءىش نآرقلا نم لزن ام هللاو «ناتباؤذ هل ناملغلا

 وبأ لاق .هتيتأل ىنم هللا باتكب ملعأ لبإلا هغلبت اناكم ملعأ ولو «مكريخب انأ امو «ىنم هللا باتكب

 ىف جرخم اذه لصأ . لاق ام ركني دحأ امف ءقلحلا ىف تسلج ربثملا "7 نع لزن املف :لئاو
 » : :لئاو ىبأ لوقو .هللا باتكب مهملعأ ىنأ دمحم باحصأ ملع دقلو :امهدنعو  نيحيحصلا

 .ملعأ هللاو «هظفحو هملعو هلضف نم :ىنعي ««لاق ام رکنی دحأ

 نع «ميهاربإ نع شمعألا لاق .دحاو ريغ هيلع هركنأ دقف ءاهنامتكو فحاصملا لْغب هرمأ امأو

 بثاوي هلاب امف «“' :'انابج هللا دبع دعن انك :لاقف «ءادردلا ابأ تيقلف ماشلا تمدق :لاق «ةمقلع

 دعب فحاصملا نامثع عمجب دوعسم نب هللا دبع اضر باب :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاقو ."''7ءارمألا
 نب ديلولا ىنثدح « ةماسأ وبأ انثدح :الاق ىلجعلا نامثع نب دمحمو ديعس نب هللا دبع انثدح :كلذ

 ىف هللا دبع ىلإ عزف نميف تعزف :لاق ىفعجلا ةلفلف نع «ىرماعلا ناسح نب نامثع نع «سيق

 ١9(. ص) فحاصملا (5 )١«

 .اريمعا :ج ىف (۳)

 .(١5ص) فحاصملا (4)

 .«نما» :ج ىف (۷) .اوبأ) :ج ءط ىف (5) .«ناملس» :ج ىف (5)

 .(؟"ص) فحاصملا (۸)

 (TEY) مقرب ملسم حيحصو (66.-) مقرب ىراخبلا عجم )4(

 .(5؟5ص) فحاصملا )١١( .«ًانانح» :فحاصملا ىف )٠١(



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا ۳۲

 اذه انعار نيح انئج انكلو «نيرئاز كتأن مل انإ :موقلا نم لجر لاقف هيلع انلخدف ءفحاصملا

 نإو - فورح وأ  فرحأ ةعبس ىلع «باوبأ ةعبس نم مكيبن ىلع لزنأ نآرقلا نإ :لاقف ءربخلا
 وبأ هيا لدتا يذلا اذهو . داو فرجت ىلع نحاو بتاي»نم.-.:لزت وأ - لزني ناك مكلبق «باتكلا
 امع عوجر ظفللا اذه نم رهظي ال هنأ ةهج نم ءرظن هيف دوعسم نبا عوجر ىلع « هللا همحر «ركب
 . ملعأ هللاو ءهيلإ بهذي ناك

 نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انثدح «ءاجر وبأ انثدح «ىمع انثدح :اضيأ ركب وبأ لاقو

 ثالث ذنم مكيبنب مكدهع سانلا اهيأ "7 [اي] :لاقف سانلا بطخف نامثع ماق :لاق دعس نب بعصم
 ميقت ام هللاو :لجرلا لوقي «هللا دبع ةءارقو ىبأ ةءارق :نولوقتو «نآرقلا ىف نورتمت متنأو ةرشع
 ةقرولاب ءىجي لجرلا ناكف «هب ءاج امل هللا باتك نم هعم ناكام مكنم لجر لك ىلع مزعأو كتءارق
 تعمسل : مهدشانف ًالجر ًالجر مهاعدف نامثع لخد مث «ةرثك كلذ نم عمج ىتح نآرقلا هيف ميدألاو

 :اولاق ؟سانلا بتكأ نم :لاق نامثع كلذ نم غرف املف ءمعن :لوقيف كيلع هلمأ دي هللا لوسر
 :نامثع لاق .صاعلا نب ديعس :اولاق ؟برعأ سانلا ىأف :لاق .تباث نب ديز ةَ هللا لوسر بتاك

 لوسر باحصأ ضعب تعمسف «سانلا ىف اهقرفف فحاصم ديز بتكف .ديز بتكيلو «ديعس لميلف
 ديف 177 ياما نجا نق نواز ا هللا

 نع «ناسح نب ماشه انثدح ءركب وبأ انثدح «ديز نب ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :اضيأ لاقو
 الجر رشع ىنثا هل عمج فحاصملا بتكي نأ نامثع دارأ امل :لاق حلفأ نب ريثك نع «نيريس نب دمحم

 رمع تيب ىف ىتلا ةعبرلا ىلإ اوثعبف :لاق «تباث نب ديزو بعك نب ىبأ مهيف «راصنألاو شيرق نم
 ريثكل تلقف :دمحم لاق .هرخأ ءىش ىف اوؤرادت اذإ اوناكو ءمهدهاعتي نامثع ناكو :لاق ءاهب ءىجف

 امنإ انظ تننظف :دمحم لاق .ال :لاق ؟هنورخؤي اوناك مل نوردت له :- بتكي نميف مهيف ناكو -

 .اضيأ حيحص . "هلوق ىلع اهنوبتكيف ةريخألا ةضرعلاب ادهع مهثدحأ اورظنيل اهنورخؤي اوناك

 «نامثع اهعمج املف ءاهنع هللا ىضر «ةصفح دنع تناكو «ةعمتجملا بتكلا ىه ةعبرلا : تلق
 ىه اهنأ الإ ءاهاوس امم هقرح ام ةلمج ىف اهقرحي ملو ءاهيلإ اهدر «فحصملا ىف «هنع هللا ىضر
 ىتح اهدنع تلاز امف ءاهيلإ اهدري نأ ىلع اهدهاع دق ناك هنإ مث «هبتر امنإو «هبتك ىذلا اهنيعب
 نب ركب وبأ هاور امك «نامثع "7 لوأت ام كلذ ىف لوأتو اهقرحف مكحلا نب ناورم اهذخأ مث ءتتام
 :دواد ىبأ

 : هللا دبع نب ملاس ىنربخأ «ىرهزلا نع«بيعش انثدح «ناميلا وبأ انثدح «فوع نب دمحم انثدح

 ۲١(. ص) فحاصملا )١(

 .ط ءج نم ةدايز (0)

 .«لوقي» :ج «ط ىف (۳)

 ١١(. ص) فحاصملا ()
 .«دانسإ» :ط ءج ىف (6)

 .(78ص) فحاصملا (5)
 .؟لوأ» :ط یف )¥(



rr للا 
 .اهايإ هيطعت نأ ةصفح ىبأتف ءنآرقلا اهنم بتك ىتلا فحصلا اهلأسي ةصفح ىلإ لسري ناك ناورم نأ

 0 و ںم رود هلسريل رمع نب هللا دبع ىلإ ةميزعلاب ناورم لسرأ اهنفد نم انعجرو ةصفح تيفوت املف :ملاس لاق

 امنإ و «تققشف ناورم اهب رمأف رمع نب هللا دبع هيلإ اهب لسرأف < ‹فحصلا كلتب هيلإ

 ا ٠١ نامز سانلاب لاط نإ تيشخف .فحصملاب ظفحو بتك دق اهيف ام نأل اذه تلعف

 . حيحص دانسإ . 2” بتكي مل اهنم ءىش ناك هنإ :لوقي وأ باترم فحصلا هذه نأش

 ءاهتروس ىف اهايإ مهقاحلإو بازحألا ةيآ نأش ىف هيبأ نع ةجراخ غ یا اورا آو
ET E Ê ۰)0ًاحرصم ءاج امك فحصلا قيدصلا عمج لاح ناك اذه امنإو ءرظن هيف نامثع عمج دعب اذهل ٠ هركذف . 8  

 هنأ كلذ ىلع ليلدلاو «تباث نب ديز نع «قابسلا نب ديبع نع .ىرهزلا نع ةياورلا هذه ريغ ىف هب

 فحاصملا ىف ةيشاحلا ىف ةقحلم ةيآلا هذه تسيلو «فحصملا نم اهتروس ىف 2 اهانقحلاف» :لاق
 ىضر ‹«رمعو ركب وبأ نودشارلا ةمئألا اهيلإ رداب ىتلا تابرقلا ربكأ نم 0 لاعفألا هذهف . ةينامثعلا

 عمج هنع هللا ىضر «نامثعو ءىش هلم بهذي الئل هاعمج «نآرقلا سانلا ىلع اظفح ءامهنع هللا

 هللا لوسر ليربج اهب ضراع ىتلا ةريخألا ةضرعلا ىلع هعضوو دحاو فحصم ىلع سانلا تاءارق
 لوسر لاق اذهلو را افا هزات راع از ار قل لا وري نير حل
 0 نديعسملا ف ذ هاج رخأ .«ىلجأ بارتقال الإ كلذ ىرأ امو» : ضرم امل هتنبا ةمطافل ويك هلل

 هلوزن بسحب ابترم نيلي هللا لوسر دعب نآرقلا عمجي نأ دارأ مسا نص ا و

 نبا انثدح « ىسمحألا ليعامسإ نب دمحم انثدح :لاق ثيح دواد ىبأ e ور اک امك «ًالوأف ًالوأ

 الإ ءادرب ىدتري الأ ىلع مسقأ ةَ لع ىبنلا ىفوت امل :لاق نيريس نب دمحم نع «ثعشأ نع « ليضف

 :مايأ دعب «هنع هللا ىضر «ركب وبأ هيلإ .لسرأف «لعفف فحصم ىف نآرقلا عمجي ىتح ةعمجل .

 نيل وهو Es أ لإ دحأ فحصملا ركذي مل 5 مث 00 5 هاو ور اذكه . جر

 لق :نآرقلا ظفحي ىذلل لاقي هنإف ٠ .هظفح متأ ىلعي ىلعي «نآرقلا عمجأ ىتح ,20 او امنإو 001 اا

 .نآرقلا عمج

 ليق ام ىلع فحصم هنع لقني مل ايلع نإف .ملعأ هللاو ءرهظأ ركب وبأ هلاق ىذلا اذهو : تلق
 هللا ىضر «ىلع طخب اهنإ :لاقي ءىنامثعلا عضولا ىلع فحاصم دجوت دق نكلو .كلذ ريغ الو
 «ىلعو ؛ '"مالكلا نم نحل اذهو بلاط ىبأ نب ىلع هبتك :اهضعب ىف هنإف ءرظن كلذ ىفو «هنع

 .«نامزلا» :ج ىف )١(

 .(77ص) فحاصملا (؟)
 .ىرهزلا نع (۳۷ص) فحاصملا ىف دواد ىبأ نبا هاور ()

 .«تايآلا» :ج ىف (7) .«اهانقخأو» :ج ءط ىف (9) .«ركذف» : ج ىف (4)
 )۲٤١۰(. مقرب ملسم حيحصو (1 )٦۲۸۵« مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .؟یور» :ج ىف (۸)

 .(١١ص) فحاصملا (9)

 .اهاورال :ط «ج ىف (١؟) .«ثرحلا نبا وهو » :ط ءج ىف )١١( .«ثعشألا» : ج ىف(١٠)

 هدنقشاطو ناريإ ىف ذ اهماقرأو اهنكامأو فحاصملا هذه ضعب ؟ملاعلا ىف تاطوطخم مدقأ» هباتك ىف ؟داوع سيكروك» ركذ دقو )١9(

 . هنع هللا ىضر «ىلع طخ نم تسيل اهنأ لقاع كشيالو



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 اميف ءوحنلا ملع عضو نم لوأ وه هنع روهشملا وه امك هنإف كلذ نع سانلا دعبأ نم «هنع هللا ىضر

 ءايشأ ركذو «فرحو لعفو مسا ىلإ مالكلا مسق هنأو «ىلؤدلا ورمع نب ملاظ دوسألا وبأ هنع هاور

 .القتسم املع راصو .هوحضوو هوعسوف دوسألا ىبأ نع سانلا هذخأ مث «هدعب دوسألا وبأ اهممت رخأ

 ىقرش نكرلا دنع قشمد عماجب ماشلا ىف ىذلا مويلا اهرهشأف ةمئألا ةينامثعلا فحاصملا امأو

 نامث دودح ىف قشمد ىلإ اهنم لقن مث ةيربط ةنيدمب ًايدق تناك دقو «هللا ركذب ةرومعملا ةروصقملا

 ىف مكحم ربحب ىوق نيبم نسح طخب امخض اميظع اليلج ازيزع اباتك هتيأر دقو «ةئامسمخو ةرشع

 و امن كو E هللا ماو ملعأ هللاو «لبإلا دولج نم هنظأ قر

 تباث نب ديز اهبتك امنإو .فحاصملا هذه هطخب بتك هنأ فرعي امف ءهنع هللا ىضر «نامثع امأف

 ىدي نيب ةباحصلا ىلع تئرق مث «هتراشإو هرمأب اهنأل نامثع ىلإ تبسنف «هريغو امبر «همايأ ىف

 :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاق دقو «هنع هللا ىضر «قافآلا ىلإ تذفن مث «نامثع

E 

 «ةرضن ىبأ نع «ىميتلا ناميلس انثدح رکا کوا «ىئاطلا برح نب ىلع انثدح

 هدي ىلع فيسلاب هوبرض نامثع ىلع نويرصملا لخد ال :لاق ءديسأ  ینب ىلوم ديعس ىبأ نع

 اهنإ هّللاو :تعقوف هدي دمف ء[۱۳۷ :ةرقبلا] 6 ميلعلا عيمسل ME لغ تجفف

 ا ع

 u ES نع اكلام تلأس:لاق بهو نبا انثدح ءرهاط وب أ انثدح : :اضيأ لاقو

 رت ىذلا فحصملا نع هلأس نوكي نأ لمتحيو «هديب هبتك ىذلا فحصملا نع هلأس هنأ لمتحي . بهذ

 . ملعأ هللاو «ةنيدملا ىف

 ني ماشه هرکدام كلذ ازمات اه لزا اغا“ اذ ةليلق برعلا ف ةا تتاع دقو كلت

 مدق مث «رابنألا نم طخلا ملعت ةمود رديكأ كلملا دبع نب رشب نأ :هريغو ىبلكلا بئاسلا نب دمحم

 ةيمأ نب برح هملعف ةيمأ نب برح نب رخص نايفس ىبأ تخأ ةيمأ نب برح تنب ءابهصلا جوزتف ةكم

 «برح نب نايفس همع نم ةيواعم هملعتو «ةيمأ نب برح نم باطخلا نب رمع هملعتو «نايفس هلباو

انه ةيرق نم ئيط نم موق رابنألا نم هملعت نم لوأ نإ : ليقو
 ىف هورشنو هوبذه مث «ةقب :اهل لاقي ك

 .ىرهزلا دمحم نب هللا دبع انثدح :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاق اذهلو . سانلا هملعتف برعلا ةريزج

 لهأ نم :اولاق ؟ةباتكلا متملعت نيأ نم نيرجاهملا انلأس : لاق ىبعشلا نع دهاجم نع نايفس انثدح

 1” رايزكلا نها نح اراق يالا متملخت نيآ نم :ةزيلا لهآ انلأسو..ةريخلا

 راصو «ريزولا ةلقم ىلع وبأ اهبذه مث ةفوتكملا ةباتكلا فلسلا نامز ىلع بلغي ناك ىذلاو :تلق

 هرخآ ىف بتك قرلا ىلع بوتكم ايك رتب ةيمالسإلا راثآلا فحتم ىف افحصم نأ (24ص) هركذ مدقتملا هباتك ىف ؛داوع سيكروك» ركذ )١(

 .(5891) مقرب فحتملا اذه ىف وهو «هنع هللا ىضر «نامثع «فحصم هنأ

 .6«سنوي# :ج ىف (۲)
 «ىبأ" :ج ءط ىف (۳)

 فحاصملا ىف هدعب ىذلاو رثألا اذه دجأ مل(

 .«امك» :ج ءط ىف )0(

 .(4ص) فحاصملا )١(



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا ۳0

 كلسو باوبلا نباب فورعملا ىدادغبلا لاله نب ىلع اهبرق مث «ةباتكلا ىف بولسأو جهنم كلذ ىف هل
 مكحت مل نامزلا كلذ ىف تناك امل هباتكلا نأ ضرغلاو .ةديج ةحضاو كلذ ىف هتقيرطو .هءارو سانلا

 ثيح نم ال ةباتكلا ةعانص ثيح نم تاملكلا عضو ىف فالتخا فحاصملا ةباتك ىف عقو ءاديج
 «مهللا ا «مالس نب مساقلا ديبع وبأ ريبكلا مامإلا كلذب ىنتعاو كلذ ىف سانلا فنصو «ىنعملا

 کوو لود لغ ار ا هیر واد ےآ نی رک ویا ظفاشاو +" نارا لاف ھاك ف
 ىلع «هللا همحر «كلام مامإلا صن اذهلو ؛انهه اندصقم تسيل .نآرقلا ةعانص نم ىه ةحلاص ةعطق

 لكشلا ىف اوفلتخاو «هريغ كلذ ىف صخرو «مامإلا ةباتك عضو ىلع الإ فحاصملا عضوتال هنأ

 ىف " ريثكف بازحألاو ءازجألاو ريشعتلاو اهتايآو روسلا ةباتك امأف «عنام نمو صخرم نمف طقنلاو
 . حلاصلا فلسلا عابتا ىلوألاو ءانئامز فحاصم

 دیو ض6 قاتلا قربا نص ھا کید ی و هلك ىلا ياك نكد ىراشلا لاك وت
 ٠یف مدقت ام وحن ركذو يب هللا لوسرل ىحولا بتكت تنكو :هل لاق قيداصلا ركب انا انا «تباث نبا

 نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي ال ل :لوزن ىف تباث نب ديز ثيدح دروأو .مدقت دقو ١ *”نآرقلل هعمج

 ملو ٠ « ىلاعت هللا ءاش نإ اسلا ةروس ىف هيلع مالكلا ىتأيسو ۳ ]40 : ءاسنلا] «ررضلا يلوا ريغ

 هل مقي مل هنأكو « بجع اذهو «تباث نب ر ليز ىوس بابلا اذه ف باّتكلا نم ًادحأ ىراخبلا ركذي

 . ملعأ هللاو ءاذه ىوس هدروي ثيدح

 .مالسلا هيلع هباتك ركذ دنع ةريسلا باتك ىف اذه عضومو

 : هللا همحر .ىراخيلا لاق مث

 فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ

 نب هللا ديبع ىنثدح :لاق باهش نبا نع ليقع ىنثدح «.ثيللا انثدح «ريفع نب ديعس انثدح
 .هتعجارف فرح ىلع ليربج ىنأرقأ» :لاق ةي هللا لوسر نأ :هثدح سابع نب هللا دبع نأ ؛هّللا دبع
 . "!«فرحأ ةعبس ىلإ ىهتنا ىتح ىنديزيو هديزتسأ لزأ ملف

 «رمعم ثيدح نم  اضيأ  ملسمو سنوي ثيدح نم ملسمو ءقلخلا ءدب ىف  ًاضيأ  هاور دقو

  (A)هءااع ١ ۶
 نا ىنغلب : ىرهزلا لاق مث 0 ىرهزلا ثيدح نم ريرج نبا هاورو « خشب ىرهزلا نع امهالك

 .مارح ىف الو لالح ىف فلتخت ال ادحاو نوكي ىذلا رمألا ىف ىه امنإ فرحألا ةعبسلا كلت

 )١( نآرقلا لئاضف )ص770  ۲٤۳(.

 .(1١-55١905ص) فحاصملا (؟)

 .«نم» :ج ىف (:4) .ارثکف» :ج ءط ىف (۳)

 .(49469) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 )٤۹۹۰(. مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 .(8491) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 .؟هوحن» :ج ىف (۸)

 .(۲۹/۱) ىربطلا ريسفتو (۸۱۹) مقرب ملسم حيحصو (۳۲۱۹) مقرب ىراخبلا حيحص (9)



a ا 

 : لاق ثيح مالس نب مساقلا ديبع وبأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف طوسبم اذهو

 بعك نب ىبأ نع «كلام نب سنأ نع «ليوطلا ديمح نع امهالك ديعس نب ىبحيو ديزي انثدح
 :تلقف ىتءارق ريغ رخآ اهأرقو ةيآ تأرق ىننأ الإ «تملسأ ذنم ءىش ىردص ىف كاح ام :لاق

 هللا لوسر اي :تلقف يك هللا لوسر نمأف يم هللا لوسر اهينأرقأ :لاقف ليك هللا لوسر اهينأرقأ

 نإ» :لاقف .«معن» :لاق ؟اذكو اذك ةيآ ىنأرقت سيلأ :رخآلا لاقو «(معن» :لاق ؟اذكو اذك ةيآ ىنتأرقأ

 ىلع نآرقلا أرقا :ليربج لاقف «یراسی نع ليئاكيمو ىنيمب نع ليربج دعقف ىنايتأ ليئاكيمو ليربج
 . «فاك فاش فرح لكو فرحأ ةعبس غلب ىتح «هدزتسا :ليئاكيم لاقف «فرح

 ديمح نع امهالك ناطقلا ديعس نب ىيحيو  نوراه نبا وهو ديزي ثيدح نم ىئاسنلا هاور دقو

 نوميم 0 دومحمو ىدع ىبأ نبا هاور اذكو iT بعك یا نع «سنأ نع «ليوطلا

 انثدح «قوزرم نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو . “هب ديمح نع مهلك بويأ نب ىيحيو ینارفعزلا

 بعك نب ىبأ نع «تماصلا نب ةدابع نع «سنأ نع «ديمح نع «ةملس نب دامح انثدح «ديلولا وبأ
 يفارق ند داع A ىلع نا رقلا ل رنا» E هللا O لاف

 «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع ديعس نب ىيحي انثدح : هللا همحر «لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 دجسملا ىف تنك :لاق «بعك نب ىبأ نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع ىسيع نب هللا دبع ىنثدح
 ءاعيمج انمقف .هبحاص ةءارق ىوس ةءارق أرقف رخآ لخد مث «هيلع اهتركنأ ةءارق أرقف لجر لحخدف

 أرقف اذه لحد مث «هيلع اهتركنأ ةءارق أرق اذه نإ «هللا لوسر اي :تلقف ءم هللا لوسر ىلع انلخدف

 ىبنلا امهل لاق املف .«امتبصأ» :لاقف ءآرقف .«آرقا» ْ:دَيِدَدَي ىبنلا امهل لاقف «هبحاص ةءارق ريغ ةءارق

 ىردص ىف برض ىنيشغ ىذلا ىأر املف «ةيلهاجلا ىف تنك اذإ الو ىلع ربك لاق ىذلا ي
 نآرقلا ارق نأ ىلإ لسزأ ىر دا يآ ايف «لاقف اقر: هثلا الرسرا لإ زظنا انعاكو افزع كفش

 نوه نأ هيلإ تددرف «نيفرح ىلع هأرقا نأ ىلإ لسرأف «ىتمأ ىلع نوه نأ هيلإ تددرف «فرح ىلع
 :تلق» :لاق .«اهينلأست ةلأسم ةدر لكب كلو «فرحأ ةعبس ىلع هأرقا نأ ىلإ لسرأف «ىتمأ ىلع

 هيلع ميهاربإ ىتح قلخلا هيف ىلإ بغري مويل ةثلاثلا ترخأو ءىتمأل رفغا مهللا «ىتمأل رفغا مهللا

 . "هب دلاخ ىبأ نب ليعامسإ ثيدح نم ملسم هاور اذكهو .«مالسلا

 نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «ليضف نب دمحم انثدح «بيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 لاق :لاق .بعك نب ىبأ نع «هدج نع .هيبأ نع .ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نب ىسيع نب هللا دبع

 )١( ص) نآرقلا لئاضف 5١١(.

 .(۷۹۸7) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۲)

 .(دمحم» :ج «ط ىف (۳)

 .(۳۳/۱) هريسفت ىف ىربطلا هاور (:)

 .(؟5/1) ىربطلا ريسفت (0)

 .ج نم ةدايز (5)

 .(850) مقرب ملسم حيحصو )5//١77( دنسملا (۷)



 ل يي ا نارقلا لتاضف ت لوألا زحلا

 : لاف أ نع فخ : تلقق 'نيحاو فرت ىلع نارقلا رفا نا حرفا هلا نإ و لز
 ةعبس نم فرحأ ةعبس ىلع هأرقأ نأ ىنرمأف «ىتمأ نع ففخ بر مهللا : تلقف «نيفرح ىلع هأرقا

 . «فاك فاش اهلك ةنجلا باوبأ

 ءرمع نب هللا ديبع نع ءدعس نب ماشه ىنربخأ :بهو نبا نع سنوي انثدح :ريرج نبا لاقو
 ةءارق لحنلا ةروس ىف أرقي الجر تعمس :لاق هنأ ءبعك نب ىبأ نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع
 ىنإ :تلقف ةا هللا لوسر ىلإ امهب تقلطناف «كلذ فالخب اهؤرقي رخآ تعمس مث «ىتءارق فلاخت

 : تقف كلك هللا لوسر. الاف اكا رفا نت امها حفلا ةزوس<نف نآرقي نيه تعمم
 رال هللا لوسر لاقف ييي هللا لوسر ىنأرقأ ام امتفلاخ ذإ يم هللا لوسر ىلإ امكب نبهذأل

 لاق .«تنسحأ» :لاقف ءأرقف .«أرقا» :رخآلل لاق مث «تنسحأ» :لاقف ءأرقف .«أرقا» :امهدحأل

 e هجو محا ج ناطيشلا ةشومو ىست نف تدخرف 4 ىأ

 ! :لاقف ىبر نم تآ یناتآ ؛ اان مع ناطملا "نوع | مهللا» :لاق مث ىردص ىف هدي برضف

 هللا نإ :لاقف ةيناثلا ىناتأ مث .ىنع ففخ .بر :تلقف «دحاو فرح ىلع نآرقلا أرقت نأ كرمأي هللا

 كلذ لثم :لاقف ءةثلاثلا ىناتأ مث .ىتمأ نع ففخ «بر :تلقف ”نيفرح ىلع نآرقلا أرقت نأ كرمأي
 لكب كلو «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا أرقت نأ كرمأي هللا نإ :لاقف ةعبارلا ىناتأ مث كلذ لثم هل تلقو

 موي ىتمأل ةعافش ةثلاثلا تأبتخاو «ىتمأل رفغا «براي «ىتمألرفغا مهللا براي :تلقف .ةلأسم ةدر

 . حيحص هدانسإ لا

 أرق هلجأل ىذلا ببسلا .ملعأ هّللاو ءوه ةعاسلا كلت ىف ىبأل لصح ىذلا كشلا اذهو :تلق

 ىلإ (اورقك نيذلا نكي مل ةروس هل لصح ناك امل ءاودو مالعإو غالبإ ةءارق يدم هللا لوسر هيلع

 Y «FY» : ةنيبلا] 4ةمّيق بتك اهيف . ةرهطم افحص ولتي هللا نم لوسر# : ىلاعت هلوق ىلع اهلامتشال اهرخآ

 «باطخلا نب رمع ىلع ةيبيدحلا نم «مالسلا هيلع «هعجرم تلزنأ نيح حتفلا ةروس هتوالت ريظن اذهو

 لوق ىف اجه هلا ضر ا ألو ب هللا لوسرل ةلئسألا نم هل مدقت ناك امل كلذو
 ]¥ : حتفلا] «نينمآ هللا ءاش نإ مارحْلا دجّسَمْلا نلخدعل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دلل : ىلاعت

 نع .مكحلا نع EGE يس اك «ىنثملا نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 0 2 هللا لوسر نأ بعك نب ىبأ نع «ىليل ىبأ نبا نع .دهاجم

 نإف «هترفغمو هتافاعم هللا لأس :لاق .فرح ىلع نآرقلا كتمأ ئرقت نأ كرمأي هللا نإ :لاقف ليربج

 :لاق .نيفرح ىلع نآرقلا كتمأ ئرقت نأ كرمأي هللا نإ :لاقف ةيناثلا هاتأ مث .«كلذ قيطت ال ىتمأ

 .«لاق» :ج ءط ىف )١(

 .(۳۷ /۱) ىربطلا ريسفت (۲)

 .«امهأرقأ» :ج «ط ىف (۳)

 .«دحاو فرحا :ج «ط ىف (5) .«بهذألا :ج ىف (4)

 )4١/١(. ىربطلا ريسفت ()

 . «ىبأل مث :ج ءط ىف (0



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءا ب < ت ج ۳۸

 رقت رم ِإ مث 1 ىتمأ ناف «هترفغم ئرقت نأ كرمأي هللا نإ :لاق ةئلاثلا هءاج مث .«كلذ قيطت ال ىتمأ نإف «هترفغمو هتافاعم هللا لأسأ»

 هءاج مث .«كلذ قيطت ال ىتمأ نإو «هترفغمو هتافاعم هللا لأسأ» :لاق فرحأ ةثالث ىلع نآرقلا كتمأ

 دقف هيلع اوؤرق فرح ايأف فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا كتمأ ئرقت نأ كرمأي هللا نإ :لاقف ةعبارلا

 ,7وباضأ

 بعك نع ئپ نع دواد ىبأل ظفل ىفو « هب ةبعش ةياور نم ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأو

 كلملا لاقف ؟نيفرح وأ فرح ىلع :ىل ليقف نآرقلا تئرقأ ىنإ «ىبأ اي» :ّةَِْكَي هللا لوسر لاق :لاق

 ىذلا كلملا لاقف ؟ةثالث وأ نيفرح ىلع : یل ليقف .نيفرح ىلع :تلق .نيفرح ىلع لاق : ىعم ىذلا

 نإ فاك فاش الإ اهنم سيل :لاق مث فرحأ ةعبس غلب ىتح .ةثالث ىلع :تلق .ةثالث ىلع لق :ىعم

 .'9«باذعب ةمحر ةيآ وأ ةمحرب باذع ةيآ متخت مل ام ءاميكح ازيزع ءاميلع اعيمس :تلق
 (۳) اا + 0 5 - 5 5
 .دوعسم نبا مالك نمو الم ىبنلا نع ةريره ىبأ نع اذه نم اوحن مساق نب تباث ىور دقو

 . كلذ وحن «هنع هللا ىضر

 ىبأ نع «رز نع «مصاع نع «ةدئاز نع « ىفعجلا ىلع نب نيسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ةمأ ىلإ تثعب ىنإ» :ليربجل هلك هللا لوسر لاقف ءءارملا راجحأ دنع ليربج يي هللا لوسر ىقل :لاق

 ةعبس ىلع نآرقلا اوؤرقيلف مهرم :لاقف «مالغلاو « ةريبكلا زوجعلاو « ىساعلا خيشلا مهيف نييمأ

 .' «فرحأ 0)

 :لاقو ا «بعك نب ىبأ نع «رز نع هرجا ىبأ نب مصاع ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأو

 . حجم نيسح

 ةفيذح نع ءرز نع «دوجنلا ىبأ نب مصاع نع «نابيش نع ءرضنلا ىبأ نع ديبع وبأ هاور دقو
 .ملعأ هللاو "ثيدحلا ركذف «ءارملا راجحأ دنع ليربج ىقل وا هللا لوسر نأ

 هللا لوسر نأ ؛ةفيذح نع «رز نع «مصاع نع «دامح نع «نافع نع دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 «ةأرملاو «لجرلا؛ ةيمأ ةمأ ىلإ تلسرأ ىنإ «ليربج اي: تلقف «ءارملا راجحأ دنع ليربج تيقل» : لاق اي

 . "”«فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا نإ :لاقف طق باتك أرقي مل ىذلا «ىنافلا خيشلاو «ةيراجلاو ؛مالغلاو

 وعبر ن «رجاهم نب ميهاربإ نع «نايفس نع «نمحرلا دبعو عيكو انثدح : اضيأ دمحأ لاقو

 ءارملا راجحأ دنع ليربج ةي ىبنلا ىقل :لاق  ةفيذح ىنعي - ىنبذكي مل نم ىنثدح : شارح نبا

 ١١( ىربطلا ريسفت )١/ 5٠(.

 .(197 /؟) ىئاسنلا نتسو )١417/8( مقرب دواد ىبأ ننسو (۸۲۰) مقرب ملسم حيحص (۲)

 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ةملس ىبأ نع ورمع نب دمحم قيرط نم 14٠( .۲۳۲/۲) دنسملا ىف دمحأ هاورو (۳)

 . هلثم هب ةدئاز قيرط نم «دراوم» (۷۳۹) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو )١737/5( دنسملا (:)

 )۲۹٤٤(. مقرب ىذمرتلا ننس: (0)

 5١37(. ص) ديبع ىبأل نآرقلا لئاضف (7)

 )۷( دنسملا )91/6”#, ٤١٠١(.



 بت اال. نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 الو «ملع امك أرقيلف فرح ىلع مهنم أرق نمف «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا نوؤرقي كتمأ نإ :لاقف

 هريغ ىلإ هنم لوحتي الف فرح ىلع أرق نمف «فيعضلا كتمأ ىف نإ :نمحرلا دبع لاقو .هنع عجري

 .هوجرخي ملو حيحص دانسإ اذهو ا

 «ىدسلا ىسوم نب ليعامسإ انثدح :ريرج نبا لاق :درص نب ناميلس نع هانعم ىف رخآ ثيدح

 :امهدحأ لاقف «ناكلم ىناتأ» :لاق  هعفري  درص نب ناميلس نع «قاحسإ ىبأ نع كيرش انثدح

 ىئاسنلا هاورو .«فرحأ ةعبس ىلإ ىهتنا ىتح ءهدز :لاق .فرح ىلع :لاق ؟مك ىلع :لاق .أرقا
 نع «بّشوح نب ماوعلا نع قرزألا قاحسإ نع مالس نب دمحم نب نمحرلا دبع نع ةليللاو مويلا ىف

 «ةءارقلا ىف افلتخا نيلجرب يم هللا لوسر بعك نب ىبأ ىتأ :لاق درص نب ناميلس نع «قاحسإ ىبأ

 لا كتف

 نع ديبع وبأ هاورو «هب بشوح نب ماوعلا نع «نوراه نب ديزي نع عينم نب دمحأ هاور اذكهو
 ا ىبنلا ىتأ هنأ أ نع «درص نب ناميلس نع «قاحسإ ىبأ نع «ماوعلا نع «نوراه نب ديزي

 کف «نيلجرب

 نع «قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ انثدح «مدآ نب ىيحي انثدح «بيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 :لاق بعك نب ىبأ نع «درص نب ناميلس نع  همسا ىنع بهذ :ريرج نبا لاق  ىدبعلا نالف

 ىلإ هب تقلطناف ءاي هللا لوسر :لاق ؟كأرقأ نم :تلقف أرقي الجر تعمسف .دجسملا ىلإ تحر

 اذك ىنتأرقأ كنإ :تلق :لاق .«تنسحأ» :لاقف ءأرقف :لاق .اذه ئرقتسا :تلقف ةي هللا لوسر

 ىردص ىلع هديب برضف :لاق . تنسحأ دق تنسحأ دق :تلقف .«تنسحأ دق تنأو» : لاقف !اذكو

 نإ» :لاق مث :لاق .اقرف ىفوج ألتماو ءاقرع تضفف :لاق .«كشلا بأ نع بهذأ مهللا» :لاق مث

 .ىندز :تلق :لاق .هدز :رخآلا لاقو «فرح ىلع نآرقلا أرقا :امهدحأ لاقف «ىنايتأ نيكلملا

 .©9«فرحأ ةعبس ىلع هأرقا :لاقف فرحأ ةعبس غلب ىتح «نيفرح ىلع هأرقا : ”لاقف

 نع «ىدبعلا وک نع .قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع ‹ جاجح نع ديبع وبأ هاور دقو

 «ىسلايطلا دواد ىبأ نع دواد وبأ هاورو فاد ت ل لا نع «یبأ فک ناميلس

 0 وس نيك نبأ وع .درص نب ناميلس نع معي نک ی وع «ةداتق نع «مامه نع

 )١( /ه) دنسملا ۳۸۵١ء ٤١١(.

 )۲( ىربطلا ريسفت )1١/ ١١(.

 )٠١805(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس (۳)

 5١١(. ص) ديبع ىبأل نآرقلا لئاضف ()

 .«لاق» :ج ءط ىف (0)

 )١( ىربطلا ريسفت )١/377”7(.

 .«ريقص» :ديبع ىبأ لئاضف ىف (۷)
 .«؛ددح 2: ج ءط ىف (۸)

 .(۲۰۲ ص) نآرقلا لئاضف (9)

 )۱٤۷۷(. مقرب دواد ىبأ ننس (۱۰)



 نآرقلا لئاضف - لوألا هزات ا تم

 ىعازخلا درص نب ناميلس نأ رهاظلاو «بعك نب ىبأ نع ةلمجلا ثيح نم ظوفحم ثيدحلا اذهف

 . ملعأ هللاو «كلذ ىلع دهاش

 نب دامح نع «ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ةركب ىبأ نع رخآ ثيدح

 ىناتأ)» : لاق وا نبل نع «هيبأ نع «ةركب ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ديز نب ىلع نع «ةملس

 : ليئاكيم لاقف «دحاو فرح ىلع نآرقلا أرقا : ليربج لاقف «مالسلا امهيلع ‹ لیئاکیمو ليربج

 ةا وا تا اا ر ةيآ متخت مل ام «فاك فاش اهلك «فرحأ ةعبس ىلع أرقا :لاقف «هدزتسا

 رب 0 باذع

 ىف دازو «هب ةملس نب دامح نع «بابحلا نب ديز نع رک ىبأ نع ريرج نبا هاور اذكهو

 . ””لاعتو مله :كلوقك هرخآ

 انثدح «ةملس نب دامح نع امهالك نافعو زهب انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ةرمس نع رخآ ثيدح

 دانسإ .«فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛ةرمس نع «نسحلا نع «ةداتق
)4 

  Teraهوجرخي ملو *

 ىبأ نع «مزاح وبأ ىنثدح «ضايع نب سنأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ةريره ىبأ نع رخآ ثيدح

 ءارم «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن» :لاق ليَ هللا لوسر نأ  ةريره ىبأ نع الإ هملعأ ال - ةملس

 ىئاسنلا هاورو .«هملاع ىلإ هودرف هنم متلهج امو اولمعاف هنم متملع امف  تارم ثالث - رفك نآرقلا ىف
 )0( ۰ 2 . 4 تا ے۳

 . هب ضايع نب سنأ ةرمض ىبأ نع ةبيتق نع

 نع - ديزي ىبأ نبا وهو هللا كبح نع نانس انثدح :دمحأ مامإلا لاق :بويأ مأ نع رخآ ثيدح

 ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ» :لاق هي هللا لوسر نأ  ةيراصنألا بويأ ىبأ ةأرما ىنعي - بويأ مأ نع «هيبأ

 .ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي ملو حيحص دانسإ اذهو .7"2 «"كازج تأرق اهيأ «فرحأ

 نع «ةفيصخ نب ديزي نع .رفعج نب ليعامسإ انثدح :ديبع وبأ لاق :ميهج ىبأ نع رخآ ثيدح

)۸( 5 1 
 نأ ؛ىراصنألا ميهج ىبأ نع ءديعس نب رسب نع :هريغ لاقو «"””ىمرضحلا ىلوم ديعس نب ملسم

 ايتأ ىتح اعيمج ايشمف رای هللا لوسر نم اهاقالت هنأ معري امهالك «نآرقلا نم ةيآ ىف افلتخا نيلجر

 الف «فرحأ ةعبس ىلع لزن نآرقلا اذه نإ» :لاق لَك هللا لوسر نأ ميهج وبأ ركذف ءَ هللا لوسر

 .«باذعب ةمحر ةيآ متخت مل ام» :ج ءط ىف )١(

 )5( دنسملا )٤١/١(.

 )٤١/١(. ىربطلا ريسفت (۳)

 )( دنسملا )١١/١(.

 )٥( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۳۰ ۰ /۲) دنسملا )۸٠۹۳(.

 ) )1.؛هأرجأ» :ط ىف

 )۷( دنسملا )١/ 25# 5575(.

 .«ىمرضحلا نبا ىلوم» :ديبع ىبأ لئاضف ىف (۸)



 11 ا م وح حي ارإلا لئايقت نحلوألا ضرك

 ىلع دمحأ مامإلا هاور دقو "كشلا ىلع ديبع وبأ هاور اذكه .2"'"رفك هيف ءارم نإف ءاورامت

 را ةفيضخ د نوري اح لال هر اهلج اح يغازل ةا وأ ادع لاف «تاؤسلا

 لوسر نم اهتيقلت :اذه لاقف نآرقلا نم ةيآ ىف افلتخا نيلجر نأ ؛ميهج وبأ ینثدح «ديعس نب رسب

 «فرحأ ةعبس ىلع أرقي نآرقلا» :لاقف هيب ىبنلا الأسف يك هللا لوسر نم اهتيقلت :اذه لاقو اي هللا

 .هوجرخي ملو  اضيأ - حيحص دانسإ اذهو .2"”«رفك نآرقلا ىف ًءارم نإف «نآرقلا ىف اورامت الف

 نب دمحم نع «داهلا نب ديزي نع «ثيللا نع حلاص نب هللا دبع انثدح :ديبع وبأ لاق مث

 «نآرقلا نم ةيآ أرق الجر نأ - صاعلا نب ورمع ىلوم - سيق ىبأ نع ءديعس نب رسب نع ؛ميهاربإ
 اذكه :لجرلا لاقف «لجرلا أرق ام ريغب ءاذكو اذك ىه امنإ :- صاعلا نبا ىنعي  ورمع هل لاقف

 هللا لوسر لاقف ءهل كلذ اركذف ءهايتأ ىتح ا[ هللا لوسر ىلإ اجرخف] ةا هللا لوسر اهينأرقأ

 ءارم نإف «نآرقلا ىف اورامت الف .متبصأ متأرق كلذ ىأف «فرحأ ةعبس ىلع لزن نآرقلا اذه نإ» : ال

 نب نمحرلا دبع نب رفعج نب هللا دبع نع «ىعازخلا ةملس ىبأ نع دمحأ مامإلا هاورو ."“رفك هيف
 سيق ىبأ نع «ديعس نب رسب نع .داهلا نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي نع «ةمرخم نب روسمل Ss 0 : | ٠ر ةماسأ “ى هللا : نا و |
 فيومي ےب انآ دهر ماكو تلا ها وأ رك هيك كارلا ناف قو رحت هب ضاعلا نب ورفع قون
000 

 «بهو نبا انثدح «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :ريرج نبا لاق :دوعسم نبا نع رخآ ثيدح

 «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نب ةملس نع «دلاخ نب ليقع نع ‹«حيرش نب ةويح ىنربخأ

 «دحاو فرح ىلعو دحاو باب نم لزن لوألا باتكلا ناك» :لاق هنأ كلك ىبنلا نع «دوعسم نبا نع

 «هباشتمو «مکحمو .مارحو «لالحو .رمآو «رجاز :فرحأ ةعبس ىلعو باوبأ ةعبس نم نآرقلا لزنو

 اوربتعاو «هنع متيهن امع اوهتناو «هب مترمأ ام اولعفاو «همارح اومرحو «هلالح اولحأف «لاثمأو

 ىبأ نع هاور مث ر ع ا لكم انمآ :اولوقو «ههباشتمب اونمآو «همكحمب اولمعاو ,هلاثمأب

 و

 نم دوعسم نبا نع «نمحرلا دبع نب مساقلا نع «بيبح نب ةرمض نع «ىبراحملا نع بيرك

 .(۲۰۲ ص) نآرقلا لئاضف )١(

 رفعج نب ليعامسإ :لوألا :ناقيرط ثيدحلل امنإ «كشلا ىلع :هلوق» :(54 )١/ ىربطلا ىلع هتيشاح ىف ركاش دمحأ خيشلا لاق (؟)

 ةياورلا ىلإ دانسإلا ءانثأ ديبع وبأ راشأف .ملسم وخأ رسب نع ديزي نع هيوري ناميلسو «دیعس نب ملسم نع ديزي نع هيوري
 .«امهدانسإ ركذي نأ نود ىرخألا

 ١0272١(. /5) دنسملا (۳)

 55 «ج نم ةدايز (5) .ارشب» :ج ىف (4)

 .رشباا :ج ىف (۷) .(۲۰۲ ص) نآرقلا لئاضف )١(

 .«رفكلا ةيآ» :ط ىف (۸)

 )9( دنسملا )4/ 4 5١(.

 )٠١( ىربطلا ريسفت )١/58(.

 )597/١(. ىربطلا ريسفت (۱۱)

 قباسلا دانسإلا امأ ءهلبق نم دوعسم نبا نع ىورو :هلوقب ىربطلا كلذب حرص ثيح ءحيحصلا وهو» :ركاش دمحأ خيشلا لاق (١١؟)

 .«دوعسم نبا قلي ملو ءدوعسم نبا نع نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ ةياور نم هنأل ؛تبثي ال ثيدح :ربلا دبع نبا لاق دقف



 ن و كرما يس 2252 ب اوا

 ح6 نافع يقدح اه الإ ملا فقردكلا نع اه هةيداعألا هذه ؟”تزئازت دف ديم بأ" لاق

 ىلع نآرقلا لزن» : لاق يَ ىبنلا نع «بدنج نب ةرمس نع «نسحلا نع «ةداتق نع «ةملس نب دامح

 5 را ةثالث

 نوكي نأ ةعبسلا كلت ىنعم سيلو ‹«ةروهشملا اهنأل ةعبسلا الإ ظوفحملا یرن الو : ديبع وبأ لاق

 ةقرفتم تاغل عبس لزن هنأ اندنع هنكلو «دوجوم ريغ ءىش اذهو «هجوأ ةعبس ىلع أرقي دحاولا فرحلا

 ىوس ىرخأ ةغلب ىناثلاو ةليبق ةغلب اهنم دحاولا فرحلا نوكيف .برعلا تاغل نم نآرقلا عيمج ىف

 اهيف اظح رثكأو اهب دعسأ ءايحألا ضعبو «ةعبسلا ىلإ كلذك ءامهاوس ىرخأ ةغلب ثلاثلاو «ىلوألا

 :لاق سابع نبا نع حلاص ىبأ نع ىبلكلا ىور دقو :لاق «ىرتت ثيداحأ ىف نيب كلذو «ضعب نم

 ."!نزاوه نم زجعلا ةغلب سمخ اهنم «تاغل عبس ىلع نآرقلا لزن
 هيو رك : 5 )4( e 5 f ا
 مه فيقثو «ةيواعم نب رصنو «ركب نب مشجو «ركب نب ' دعسأ ونب مه زجعلاو :ديبع وبأ لاق

 .مراد ىنعي ميت ىلفسو نزاوه ايلع برعلا حصفأ :ءالعلا نب ورمع وبأ لاق نيذلا نزاوه ”!ايلع
 ن وا شرف نانلغ الإ ادام نف نق أل ومع لاق اذهلو

 . "هقلي مل نكلو ٠ سابع نبا نع ةداتق هاور ةعازخو شیرق :نايرحخألا ناتغللاو :ريرج نبا لاق

 «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «نمحرلا دبع نب نيصح نع ميشه انثدحو :ديبع وبأ لاق

 هب دهشتسي ناك هنأ :ىنعي :ديبع وبأ لاق .رعشلا هيف دشنيف نآرقلا نع لأسي ناك هنأ ؛سابع نبا نع

 :دشنأو عمج ام :لاق ۷ :قاقشنالا] *قسو امو

 ا نحو ىل نتا دن

 «ةرهاسلاب مه اذإف# :هلوق ىف سابع نبا نع «ةمركع نع «نيصح ا و انثدح

 :تلصلا ىبأ نب ةيمأ لاق : سابع نبا لاقو : لاق «ضرألا :لاق ]ا٤ : تاعزانلا]

.0 
E E E مدع 

 .«تدراوت» :ج یف )١(

 ۳۸١(. /۲) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا قيرط نم هاورو (۲۰۳ ص) نآرقلا لئاضف ()

 .«ءايلع» :ط ىف (5) .«دعسا :ط ىف (4) . ٠١( 4 ص) نآرقلا لئاضف (۳)

 5١4(. ص) نآرقلا لئاضف )١(

 )55/1١(. ىربطلا ريسفت (۷)

 .(۲۰۵ ص) نآرقلا لئاضف (۸)

 .2«نع» :ج ءط ىف 5١5(. )٠١( ص) نآرقلا لئاضف (9)

 :نيسوق نيب بتكو ۲۰(۰ ٦٢ ص) نآرقلا لئاضف )١١(

 ميقم مهل هب اوهاف امو رحبو رهاس محل اهيفو



 1 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 :لاق «سابع نبا نع «دهاجم نع «رجاهم نب ميهاربإ نع «نايفس نع ديعس نب ىيحي انثدح
 هرئب ىف نامصتخي نايبارعأ ىناتأ ىتح ١ :رطاف] € ضرألاو تاومسلا رطاف # ام ىردأ ال تنك
 .اضيأ ديج دانسإ . )اهتأدتبا انأ :لوقي .اهترطف انأ :امهدحأ لاقف

 نأ تبثو حصو :مدقت امم افرط دروأ ام دعب هللا همحر «ىربطلا ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو
 اهتاغلو اهتنسلأ نأ امولعم ناك اذإ ء"عمجلا نود اهنم ضعبلا برعلا نسلأ نم نآرقلا هب لزن ىذلا
 هلاق ام هانعم نوكي نأ نود هتلق ام ىلع كناهرب امو :لاق مث هئاصحإ نع زجعي امب عبس نم رثكأ

 دقف لاوقألا نم كلذ وحنو «لثمو صصقو «بيهرتو بيغرتو «رجزو رمأب لزن هنأ نم «كوفلاخم
 ليوأت نأ اوعدي مل كلذ اولاق نيذلا نإ :هل ليق ؟ةمئألا رايخو ةمألا فلس نم كلذ لئاق تملع
 نود نآرقلا اهب لزن ىتلا ءةعبسلا فرحألا ىف هولاق مهنأ تمعز ام وه ءاهركذ مدقت ىتلا رابخألا
 لزن هنأ كلذب نونعي .ءفرحأ ةعبس ىلع لزن نآرقلا نأ اوربخأ امنإو ءافلاخم انلوقل كلذ نوكيف هريغ
 لوسر نع كلذ نم اولاق ىذلا لثمب انيور دقو ءاولاق امك كلذ نم اولاق ىذلاو .هجوأ ةعبس “ىلع
 ىف مدقت امك ىنعي .مدقت امك «ةنجلا باوبأ ةعبس نم لزن هنأ نم «ةباحصلا نم ةعامج نعو واي هللا
 ةا تار ةع نه لر نارا نأ : هؤعبيم :نياهللا دعو تحك نب ىبا نع: ةناوز

 بيغرتلاو ءىهنلاو رمألا نم اهيف ىتلا ىناعملا ىه ةنجلا نم ةعبسلا باوبألاو :ريرج نبا لاق
 اهب بجوتسا «ىهتنملا اهدودح ىلإ ىهتناو لماعلا اهب لمع اذإ ىتلا .لثملاو صصقلاو «بيهرتلاو
 . ةنحلا

 ىأر امل مث .فرحأ ةعبس ىلع ةوالتلا ةمألل صخر عراشلا نأ :هلصاح امب اذه ىف لوقلا طسب مث

 قرفت نم فاخو «ةءارقلا ىف سانلا فالتخا «هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ مامإلا
 كلذ ىلع ةمألا هل تقثوتساو :لاق .مامإلا فحصملا اذه وهو .دحاو فرح ىلع مهعمج - مهتملك

 اهيلع مزع ىتلا ةتسلا فرحألا ةءارقلا تكرتو «ةيادهلاو دشرلا كلذ نم هلعف اميف نأ تأرو «ةعاطلاب
 ىتح ءاهتلم لهأ رئاس نم اهدعب نعو اهسفنأل اهنم رظنو «هل اهنم ةعاط اهكرت ىف لداعلا اهمامإ
 .اهراثآ وفعو اهروثدل اهب ةءارقلا ىلإ دحأل مويلا ليبس الف ءاهراثآ تفعتو ءاهتفرعم ةمألا نم تسرد
 اك هللا لوسر اهومهأرقا ةءارق كرت مهل زاج فيكو :هتفرعم تفعض نم لاق نإف :لاق نأ ىلإ
 ةحابإ رمأ ناك امنإو «ضرفو باجيإ رمأ نكي مل كلذب مهايإ هرمأ نإ :ليق ؟اهتءارقب مهرمأو

 فرحألا كلت نم فرح لكب ملعلا نوكي نأ بجول مهيلع اضرف تناك ول اهب ةءارقلا نأل ؛ةصخرو
 لقن مهكرت ىفو «ةمألا ةءارق نم كشلا ليزيو ءرذعلا هربخ عطقيو .ةجحلا هلقنب موقي نم دنع ةعبسلا

 نم ناك ام امأف :لاق نأ ىلإ .نيريخم اهب ةءارقلا ىف اوناك مهنأ ىلع ليلدلا حضوأ كلذك كلذ
 قافتا عم رخآ ىلإ فرح لقنو .هكيرحتو فرح نيكستو هرجو هبصنو فرح عفر ىف ةءارقلا فالتخا

 )١( ص) نآرقلا لئاضف 5١5(.
 ) )۲.«نم» :ج ءط ىف (9) . ؟عيمجلا» :ط ىف

 )٤( ىربطلا ريسفت )١/ ٤۷(.



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 لثم ىف ءارملا نأل ؛لزعب «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا أرقأ نأ ترمأ» دِةِْفدَت ىبنلا لوق ىنعم ىف ةروصلا

 ءرفكلا ةعبسلا فرحألا ىف ءارملاب وي بجوأ دقو «ةمألا ءاملع نم دحأ لوق ىف ءرفكب سيل اذه

 دقت امك

 «ليقع انثدح «ثيللا انثدح ءريفع نب ديعس انثدح : هللا همحر «ىراخبلا لاق :ىناثلا ثيدحلا

 ئراقلا دبع نب نمحرلا دبعو ةمرخم نب روسملا نأ :ريبزلا نب ةورع ىنربخأ :لاق باهش نبا نع
aةايح ىف ناقرفلا ةروس أرقي ميكح نب ماشه تعمس :لوقي باطخلا نب رمع اعمس امهنأ  

 تدكف ءاي هللا لوسر اهينأرقي مل ةريثك فورح ىلع أرقي وه اذإف هتءارقل تعمتساف ءو هللا لوسر

 ؟أرقت كتعمس ىتلا ةروسلا هذه كأرقأ نم : تلقف هئادرب هتببلف ملس ىتح ترصبتف «ةالصلا ىف هرواسأ

 ‹«تأرق ام ريغ ىلع اهينأرقأ دق لي هللا لوسر نإف .ءتبذك :تلقف . هيي هللا لوسر اهينأرقأ :لاق

 مل فورح ىلع ناقرفلا ةروس أرقي اذه تعمس ىنإ :تلقف ليي هللا لوسر ىلإ هدوقأ هب تقلطناف

 لاقف ءأرقي هتعمس ىتلا ةءارقلا هيلع أرقف .«ماشه اي أرقا ءهلسرأ» : ةي هللا لوسر لاقف !اهينئرقت

 لوسر لاقف .ىنأرقأ ىتلا ةءارقلا تأرقف ««رمع اي أرقا» :لاق مث ««تلزنأ كلذك» دلي هللا لوسر
 00000 رسيت ام اوؤرقاف .فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نارقلا نإ .تلزنأ كلذك» :ة5 هللا ۳ 2 5 f» E ET ع ۰ ا

 نع قرط نم ىذمرتلاو ىئاسنلاو دواد وبأو ملسمو - اضيأ - ىراخبلاو دمحأ مامإلا هاور دقو

 نع «ةورع نع .ىرهزلا نع .كلام نع .ىدهم نبا نع  اضيأ  دمحأ مامإلا هاورو «یرهزلا

 . ”'هوحنب ثيدحلا ركذف ء«رمع نع دبع نب نمحرلا دبع
 نب هللا دبع نب قاحسإ انثدح .تباث نب برح انثدح «دمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ی هللا لوسر ىلع تأرق :لاقف هيلع ريغف رمع دنع لجر أرق :لاق هدج نع ءهيبأ نع «ةحلط ىبأ

 ."تنسحأ دق» :هل لاقف ديك ىبنلا ىلع لجرلا أرقف ءو ىبنلا دنع اعمتجاف :لاق ىلع ريغي ملف

 جي مل ام «باوص هلك نآرقلا نإ ءرمع اي» : ت هللا لوسر لاقف «كلذ م دج نأكف :لاق
 ا ومص 2 3 ر 3 د وعم نسم و رمع

 ازا دقوا رفعها دع

 .هحرج ًادحأ فرعن ال .تباث ىبأب ىتكي اذه تباث نب برحو .نسح دانسإ اذهو

 هللا دبع وبأ لاق :لاوقأ ىلع اهنم ديرأ امو فرحألا ةعبسلا هذه ىنعم ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 فلتحخا دقو :هريسفت تامدقم ىف ىكلاملا ىبطرقلا ىراصنألا حرف نب ركب ىبأ نب دمحأ نب دمحم

 )59/١(. ىربطلا ريسفت )١(

 . ؟ةأربخألا :ج «ط ىف )۲(

 .(644۲) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 ىئاسنلا ناسو )١47/5( مقرب دواد ىبأ ننسو (814) مقرب ملسم حيحصو (14194) مقرب ىراخبلا حيحصو )۲٤/١( دنسملا (:)

 )۲۹٤۳(. مقرب ىذمرتلا ننسو ١6١( /؟)

 )١( دنسملا )١/ ٤٠١(.

 )١( دنسملا )٤/ ۳١(



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 :اصخلم هدروم انأ ام اهلصاحو «ىبطرقلا اهدرس مث :تلق

 نب رفعج وبأو «بهو نب هللا دبعو «ةئييع نب نايفس مهنم «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو  لوألاف

 .ملهو لاعتو لبقأ :وحن ةفلتخم ظافلأب ةبراقتملا ىناعملا نم هجوأ ةعبس دارملا نأ :- ىواحطلاو «ريرج

 :لاقف 335 هللا لور ىلإ ليربج ءاج لاق ةركب ىبا:ةثيدح كلذ نف ركذ ام او + واحلا لاقو

 غلب ىتح «هدزتسا :ليئاكيم لاقف «نيفرح ىلع أرقا :لاقف هدزتسا :ليئاكيم لاقف «فرح ىلع ارقا

 ةياب باذع ةيآ وأ «باذع ةيآب ةمحر ةيآ طلخت نأ الإ فاك فاش لكف أرقا :لاقف .فرحأ ةعبس

 .لجعو عرساو بهذاو لبقأو لاعتو مله وحن ىلع «ةمحر

 ناك هنأ :بعك نب ىبأ نع سابع نبا نع «دهاجم نع . حيجت ىبأ نبا نع ءاقرو نع یورو

 نيذلل» ١7[: :ديدحلا] «مكروت نم سبتقن انورظنا اونه نيذلل تاقفانملاو نوقفانملا لوقي موي :أرقي

 «هيف اوم مهل ءاضأ املك :أرقي ناكو ««انوبقرا اونمآ نيذلل» «انورخأ اونمآ نيذلل» 0 اثم

 سانلا أرقي نأ ةصخر كلذ ناك امنإو :هريغو ىواحطلا لاق .«هيف ارعس» «هيف اورم» ١٠١[: :ةرقبلا]

 هأرقو «شيرق ةغل ىلع ةوالتلا سانلا نم ريثك ىلع رسعتي ناك ال كلذو .تاغل عبس 00 نآرقلا

 ىنالقابلا ىضاقلاو ىواحطلا ىعدا دقو ظفحلا ناقتإو طبضلاو ةباتكلاب مهملع مدعل لكي هللا لوسر
 ظفحلا ريسيتو رذعلا لاوزب خسن مث ءرمألا لوأ ىف ةصخر ناك كلذ نأ ربلا دبع نب ورمع وبأ خيشلاو

 .ةباتكلا ملعتو طبضلا ةرثكو

 «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ ةدحاو ةءارق ىلع مهعمج ىذلا ناك امنإ :مهضعب لاقو :تلق

 نم ىأر امل اهيلع مهعمج امنإو .مهعابتاب رومأملا نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا دحأ ءهنع هللا ىضر

 ىلع ةمئألا فحاصملا مهل بترف ءاضعب مهضعب ريفكتو ةمألا قرفت ىلإ ةيضفملا ةءارقلا ىف ىف مهفالتخا

 ةالصلا هيلع «هرمع نم ناضمر رخآ ىف و هللا لوسر ليربج اهب ضراع ىتلا ةريخألا ةضرعلا

 اهنكلو .ةعس اهيف مهل تناك ىتلا ةصخرلا اطاعتي الأو ءاهريغب اوؤرقي الأ مهيلع مزعو «مالسلاو

 اوعباتت نيح ةعومجملا ةثالثلا قالطلاب سانلا باطخلا نب رمع مزلأ امك .فالتخالاو ةقرفلا ىلإ تضفأ

 ىف ةعتملا نع ىهني كلذك ناكو .مهيلع هاضمأف ءمهيلع هانيضمأ انأ ولف :لاق ءاهنم اورثكأو اهيف

 هايتف كرتف عتمتلاب ىتفي ىسوم وبأ ناك دقو .جحلا رهشأ ريغ ىف تيبلا ةرايز عطقني الئل جحلا رهشأ

 .نييدهملا ةمئأل ةعاطو اعمسو نينمؤملا ريمأل اعابتا

 .فرحأ ةعبس ىلع أرقي هعيمج نأ دارملا سيلو .فرحأ ةعبس ىلع لزن نآرقلا نأ :ىناثلا لوقلا

 ىف امك تاغل عبسلاب هضعب أرقي دقو : یباطخلا لاق .رخآ فرح ىلع هضعبو فرح ىلع هضعب نكلو

 ىلإ بهذ :ىبطرقلا لاق .[١؟ :فسوي] *«بعليو عتري#و ٠[ :ةدئاملا] «ترغاّطلا َدَّبَعَو# :هلوق

 ناكر. فخ ندعو دعنا تاللا ضعبو :ديبع وبأ لاق .ةيطع نبا هراتخاو «ديبع وبأ لوقلا اذه

 نأ ىلع ليلد مقي ملو .همظعم :ىأ «شیرق ناسلب لزن هنإ :نامثع لوق ىنعمو : ىنالقابلا ىضاقلا

 مساو :لاق .ايشرق :لقي ملو .[۲ :فسوی] «اًيبرع انآرقإ :ىلاعت هللا لاق ءهلك شیرق ةغلب هعيمج

 نب رمع وبأ خيشلا لاق كلذكو ءاهنيو اهزاجح ىنعي ءادحاو الوانت لئابقلا عيمج لوانتي برعلا

0 
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 . زمهت ال اشيرق نإف «تازمهلا قيقحتب تاءارقلا حيحص ىف ةدوجوم شيرق ةغل ريغ نأل : لاق ءربلادبع
 8 : رطاف] € ضرألاو تاومّسلا رطاف © :ىنعم ام ىردأ تنك ام .:سابع نبا لاق :ةيطع نبا لاقو

 اهترطف انأ :اهرفح أدتبا رئبل لوقي ايبرعأ تعمس ىتح
 لوقل ؛ةصاخ اهلئابق فالتخا ىلع رضم ىف ةرصحنم عبسلا نآرقلا تاغل نأ :ثلاثلا لوقلا

 لهأ لاوقأ نم حيحصلا ىلع ثراحلا نب رضنلا ونب مه شيرقو «شيرق '''ةغلب لزن نآرقلا نإ :نامثع
 .هريغو هجام نبا ننس ىف ثيدحلا هب قطن امك «بسنلا

 ءءايشأ ةعبس ىلإ عجرت تاءارقلا هوجو نأ :- ءاملعلا ضعب نع ىنالقابلا هاكحو  عبارلا لوقلا
 ء«قيضي» و ٠[ : ا 4 ردم يسر :١ : لثم هانعم الو هتروص ريغتت الو هتكرح ريغتت ام اهنم
 يي دعا یا اها 4 انراقسأ نيب دعاب اني اولاقف ا :لثم هانعم فلتخيو هتروص ريغتت ال ام اهنمو
 6 :ةرقبلا] © اهزشنن ©: لثم فرحلاب ىنعملاو ةروصلا ىف فالتخالا نوكي 0 ««انرافسأ
 فوصلاك» وأ «[5 : ةعراقلا] « شوفنملا نهعلاك ل : نم ىنعملا ءاقب عم ةملكلاب ا 1)«اهرشنتاو
 وأ ء۹ :ق] 4 قحاب توما ةركس تءاجو :لثم رخأتلاو مدقتلاب ةملكلا فالتخاب وأ «شوفنملا
 هاوبأ ناكو ًارفاك ناكف مالغلا امأو» ««ىثنأ ةجعن نوعستو عست» لثم ةدايزلاب وأ ««توملاب قحلا ةركس»

 رزقا نيل نیک کی نا نإقالا 1*1

 ءديعوو «دعوو «ىهنو ءرمأ :ىهو نآرقلا ىناعم ةعبسلا فرحألاب دارملا نأ :سماخلا لوقلا
 اضيأو ءافورح ىمست ال هذه نأل ؛فيعض اذهو :ةيطع نبا لاق .لاثمأو ءةلداجمو «صصقو

 ىضاقلا دروأ دقو «ىناعملا نم ءىش رييغت ىف الو «لالح ليلحت ىف عقت مل ةعسوتلا نأ عامجإلاف
 . يب 29ءارقلا مهل زاجأ ىتلا ىه هذه تسيلو :لاق مث ءاثيدح اذه ىف ىنالقابلا

 لصف
 ىتلا عبسلا تاءارقلا هذه :امهريغو ةرفص ىبأ نباو ىدوادلاك انئاملع نم ريثك لاق :ىبطرقلا لاق

 ىه امنإو ءاهب ةءارقلا ىف ةباحصلا تعستا ىتلا ةعبسلا فرحألا ىه تسيل ةعبسلا ءارقلا ءالؤهل بسنت
 .هريغو ساحنلا نبا هركذ . فحصملا نامثع هيلع عمج ىذلا وهو ةعبسلا نم دحاو فرح ىلإ ةعجار

 ةءارقلا راتخا امنإو ءاهزاجأو رخآلا ةءارق ةعبسلا ءارقلا نم دحاو لك غوس دقو :ىبطرقلا لاق
 ىلع راصمألا هذه ىف نوملسملا عمجأ دقو :لاق .هدنع ”ىلوألاو نسحأ اهآر هنأل هيلإ ةبوسنملا
 تافنصم كلذ ىف اوبتكو «تاءارقلا نم هوأرو هوور اميف ةمئألا ءالؤه نع حص ام ىلع دامتعالا
 باتكلا ظفح نم هب هللا دعو ام لصحو باوصلا ىلع عامجإلا رمتساو

 : هللا همحر «ىراخبلا لاق

 («نينمؤم

eg)ط نم ةدايز (۳) . «اهرشني» :ج ىف (۲) . 
 .«ةءارقلا» :ج ىف (5) . (مارح» :ج ىف (5) .ط ج ىف اذك (4)
 ٤۷(. - 47 /۱) ىبطرقلا ريسفت (۷)
 .«ىلوأو» :م ىف ()

 )45/١(. ىبطرقلا ريسفت (9)



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا ۷

 نآرقلا فيلأت

 فسوي ىنربخأو :لاق مهربخأ جيرج نبا نأ :فسوي نب ماشه انثدح «ىسوم نب ميهاربإ انثدح

 ؟ريخ نفكلا ىأ :لاقف ىقارع اهءاج ذإ ءاهنع هللا ىضر «نينمؤملا مأ ةشئاع دنعل ىنإ :لاق كهام نبا

 فلؤأ ىلعل :لاق ؟مل :تلاق ءكفحصم ىنيرأ «نينمؤملا مأ اي :لاق ءكرضي امو !كحيو :تلاق

 نم ةروس هنم لزن ام لوأ امنإ «لبق تأرق هيأ كرضي امو :تلاق «فلؤم ريغ أرقي هنإف «هيلع نآرقلا

 لوأ لزن ولو مارحلاو لالحلا لزن «مالسإلا ىلإ سانلا باث اذإ ىتح «رانلاو ةنجلا ركذ 0 لصفملا

 «ًادبأ انزلا عدن ال :اولاقل ءاونزت ال :لزن ولو ءادبأ رمخلا عدن ال :اولاقل ءرمخلا اوبرشت الو :ءىش

 :رمقلا] «رمأو ئهذأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب : بعلأ ل

 ىآ هيلع تلمأف فحصملا هل تجرخأف :لاق «هدنع انأو الإ ءاسنلاو ةرقبلا ةروس تلزن امو 5

 .هروس بيترت انهه فيلأتلا نم دارملاو ؛؟'0هب جيرج نبا ثيدح نم ىئاسنلا هاور اذكهو لا

 ال اذه نأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع هتربخأف «لضفأ :ىأ ءريخ نفكلا ىأ نع الوأ لأس ىقارعلا اذهو

 ىف اوناكو «هتحت لئاط ال افلكت اذه ىف نإف «دادعتسالا الو هل دصقلا الو هنع لاؤسلاب ىنتعي نأ ىغبني

 مد نع رمع نب هللا دبع مهضعب لأس امك «ةلئسألا ىف تنعتلاب قارعلا لهأ نوفصي نامزلا كلذ

 دقو «ةضوعبلا مد نع نولأسي «قارعلا لهأ اورظنا :رمع نب هللا دبع لاقف بوثلا بيصي ضوعبلا

 الل مالكلا ىف ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع هعم غلابت مل اذهلو .! ةي هللا لوسر تنب نبا اولتق

 هللا لوسر نع سابع نباو ةرمس ثيدح نم ننسلا لهأو دمحأ ىور دقف الإو ءمهم رمأ كلذ نأ نظي

 ىذمرتلا هححصو “«بيطأو رهطأ اهنإف «مكاتوم اهيف اونفكو «ضايبلا مكبايث نم اوسبلا» :لاق لك

 .نيهجولا نم

 باوثأ ةثالث ىف ةي هللا لوسر نفك :تلاق اهنأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع نيحيحصلا ىفو

 .زئانجلا باتك نم نفكلا باب ىف ررحم اذهو .2*ةمامع الو صيمق اهيف سيل «ةيلوحس ضيب

 بترم ريغ :ىأ «فلؤم ريغ أرقي هنأ اهربخأو «ريبك لاؤس ىلإ لقتناف نآرقلا بيترت نع اهلأس مث
 ةمئألا فحاصملاب قافآلا ىلإ ءهنع هللا ىضر «نامثع نينمؤملا ريمأ ثعبي نأ لبق اذه نأكو .روسلا

 .ملعأ هللاو «هب مازلإلا لبقو «مويلا روهشملا بيترتلا اذه ىلع ةفلؤملا

 «رانلاو ةنجلا ركذ اهيف تلزن ةروس لوأ نأو «تأدب ةروس ىأب كرضي ال كنأ :هتربخأ اذهلو

 4ك

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )۳۹۹۳(.

 .(۷۹۸۷) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۲)

 .(۳۷۵۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 مقرب ىذمرتلا ناسو )۱٤۹/۸( ىئاسنلا ننسو (۳۸۷۸) مقرب دواد ىبأ ننسو ۲٤۷( «۲۳۱/۱) دنسملا ىف سابع نبا ثيدح )٤(

 )۲۰٠٣/۸(. ىئاسنلا ننسو (۲۸۱۱) مقرب ىذمرتلا نتسو )٥/ ٠١( دنسملا ىف ةرمس ثيدحو )۱٤۷۲(« مقرب ةجام نبا نتسو (494)

 )۹٤١(. مقرب ملسم حيحصو )١57114( مقرب ىراخبلا حيحص (۵)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 مث «ديعولاو دعولا اهيف ىتلا لصفملا روسل سنج مسا تدارأ اهنأ لمتحي دقف «أرقا» نكت مل نإ هذهو
 ىلئعمو .. هتمححرو هللا ةمكح نم اذهو ءالوأف الوأ جيردتلاب اوهنو اورمأ قيدصتلا ىلإ سانلا داقنا امل

 ء«فحاصملا لئاوأ ىف اهب ةءادبلا سيل رانلاو ةنجلا ركذ اهيف ىتلا روسلا وأ ةروسلا هذه نأ :مالكلا اذه

 ةنيدملا ىف هيلع تلزن دقو «فحصملا ىف ام لئاوأ نم ءاسنلاو ةرقبلا هذهو «لزن ام لوأ نم اهنأ عم

 : هدنع انأو

 ایک هللا لوسر نع ىفيقوت رمأ وه لب ءةصخر كلذ. ىف سيلف رولا ىف كايآلا بيث رت امأف

ETىآ هيلع تلمأف ءاهفحصم هل تجرخأ لب «كلذ ىف هل صخرت مل اذهلو  

 وأ روسلا ضعب مدق ول هنأ ىلع لدي «تأدب ةروس ىأب كرضي ال :ةشئاع لوقو .ملعأ هللاو ءروسلا
 مايق ىف أرق «مالسلا هيلع «هنأ حيحصلا ىف وهو «دوعسم نباو ةفيذح ثيدح هيلع لد امك ءرخأ

 باک ىف ىرابتالا نب ركب ىلا نع نيطوقلا نكح دقوا ؛"!؟قارمنغ لآ مث ءال مث ةرقبلاب ليللا
 فورحلا ريغو تايآلا مظل دنببأ AS ىرخأ مدق وأ ةمدقم ةروس رخ نمف 5 هنأ درلا

EEروهشملا وحنلا اذه ىلع بترم هنإف دنع هللا ىضر «نامثع فحصم عابتا هدنتسم ناكو . 

 ىف هل سابع نبا لاؤس ىف رهاظ كلذو «نامثع ىأر ىلإ عجر وه ام هنم هيف روسلا بيترت نأ رهاظلاو

 ديج دانسإب هريغو ىذمرتلا ىف ثيدحلاو «لوطلا نم لافنألا هركذو «ةءارب لوأ ىف ةلمسبلا كرت
 .هلوزن بسحب نآرقلا بيترت ىلع مزع دق ناك هنأ ىلع نع انركذ دقو .ىوقو

 نبا فحصم لوأو «مركألا كبر مساب أرقا» :ناك هفحصم لوأ نأ :ىنالقابلا ىضاقلا ىكح دقلو

 دمحْلا » : ىبأ فحصم لوأو «فلتخم بترت ىلع ءاسنلا مث «ةرقبلا مث € نيدلا موي كلام ل : :ةوعسم
 لاق مث ءديدش فالتخا ىلع اذك مث «ةدئاملا مث «ماعنألا مث ءنارمع لآ مث ءءاسنلا مث < « هلل

 ىضر «ةباحصلا داهتجا نم مويلا هيلع وه ام ىلع فحصملا ىف روسلا بيترت نأ لمتحيو :ىضاقلا
 وهف لئاوألا ىف ةلمسبلاو تايآلا بيترت امأف :لاق ةءارب ةروس ريسفت ىف ىكم هركذ اذكو « مهنع هللا

 . يلو ىبنلا نم
 لآو ةرقبلا تمدق مل :ةعيبر لئس :لوقي لالب نب ناميلس تعمس :هعماج ىف بهو نبا لاقو

 دقو ءهفلأ نمم ملع ىلع نآرقلا فلأو اتمدق :لاقف ؟ةروس نونامثو عضب امهلبق لزن دقو «نارمع

 :لوقي اكلام تعمسو :بهو نبا لاق .هنع لأسي الو هيلإ ىهتني امم اذهف «كلذب ملعلا ىلع اوعمجأ

 1 لا وف وكمت اراک اه نلع نارقلا فلآ اإ

 مهنم ًادحأ نأ ملعي الو ةصاخ طخلاو مسرلا ىف هروس فيلأت دجن انإ :لاطب نب نسحلا وبأ لاق

۸ 

 .«ءاسنلاب» :ج ىف )١(

 .(۷۷۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۲)

 .(50 )١/ ىبطرقلا ريسفت (۳)

 .(50 «04/۱) هريسفت ىف ىبطرقلا هركذ (5)

 .(بجي امنإ» :ج ءط ىف (6)



 ۹ نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 فهكلا أرقي نأ دحأل لحي ال هنأو «هسردو نآرقلا ةءارق ىفو ةالصلا ىف بجاو كلذ بيترت نإ :لاق

 ناك دقو . لبق تأرق هيأ كرضي الو : ةشئاع لوق ىلإ ىرت اللأ «فهكلا "لبق جحا الو «ةرقبلا لبق

 .اهيلت ىتلا ةروسلا ريغب ىرخألا ةعكرلا ىف أرقي مث «ةعكر ىف ةروسلا ةالصلا ىف أرقي هاي ىبنلا

 تلاد NE SS تارقلا 1 رقي انآ اهرك مهنا AE a وبا وع قيراط انو

 مارح كلذ نإف ءاهلوأ ىلإ اهرخآب ئدتبيف ةسوكنم ةروسلا أرقي نم كلذب اينع امنإف «بلقلا سوكنم

 .روذحم

 ديزي نب نمحرلا دبع تعمس :لاق قاحسإ ىبأ نع «ةبعش نع «مدآ انثدح :ىراخبلا لاق مث

 قاتعلا نم نهنإ : ءايينألاو هطو ميرمو فهكلاو ليئارسإ ىنب ىف لوقي دوعسم نبا تعمس :لاق

 نبا فحصم ىف روسلا هذه بيترت ركذ هنم دارملاو هجارخإب ىراخبلا درفنا ."ىدالت نم نهو «لوألا

 نم نهو» :هلوقو «لزن ام ميدق نم ئأ «لوألا قاتعلا نم :هلوقو ‹ ةينامثعلا فحاصملاك دوعسم

 هثيدح فراطلاو « عاتملاو لاملا ميدق : مهتغل ىف دلاتلاو . تظفحو تينق ام ميدق نم : ىأ («ىدالت

 . ملعأ هللاو « هديدجو

 دارملاو ؛ةرجهلا ثيدح نم ةعطق وهو «هيلع قفتم اذهو . “ايب ىبنلا مدقي نأ لبق (ىلعألا كبر مسا
 .ملعأ هللاو «ةرجهلا لبق تلزن ةيكم «4ىلعألا كبر مسا حبس ل نأ هنم

 تملع دقل :هللا دبع لاق :لاق قيقش نع «شمعألا نع «ةزمح ىبأ نع «نادبع انثدح :لاق مث

 «ةمقلع هعم لخدو هللا دبع ماقف «ةعكر لك ىف نينثا نينثا نهأرقي ةي ىبنلا ناك “ىتلا رئاظنلا

 نم نهرخآ « دوعسم نبا فيلأت ىلع لصفملا لوأ نم ةروس نورشع :لاقف هانلأسف ةمقلع جرخو

 .نولءاستي معو ناخدلا مح ميماوحلا

 لصفملا نإف «هنع هللا ىضر «نامثع فيلأتل فلاخم بيرغ دوعسم نبا نع ىذلا فيلأتلا اذهو

 هيف لخدت ال «ناخدلا ةروسو هرخآ ىلإ تارجحلا ةروس نم «هنع هللا ىضر «نامثع فحصم ىف

 :دمحأ مامإلا هاور ام كلذ ىلع ليلدلاو «هجوب

 هللا دبع نب نامثع نع «ىفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع انئدح .«ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح

 : هيف اثيدح ركذف ةي ىبنلا اوتأ نيذلا دفولا ىف تنك :لاق ةفيذح نب سوأ هدج نع ىفقثلا سوأ نبا

 دعب انيلع كلذ لاط ىتح ءانتأي مل ةليل انع ثكمف ءاشعلا دعب مهعم رمسي ناك ةي هللا لوسر نأ

 ؟نآرقلا نوبزحت فيك :انلق :لاق ءانحبصأ نيح هيَ هللا لوسر باحصأ انلأسف :لاق .«هيضقأ ىتح

 .«ًابولقم» :ج ىف (۲) .ةدعب» :ج ءط ىف )١(

 .(4991) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )5996(.

 .«ىذلا» :ط ىف (5)



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 ثالثو «ةروس ةرشع ىدحإو ءروس عستو ءروس عبسو ءروس سمخو «روس ثالث هبزحن :اولاق

OEEا م  
 .٠ محلا ی اف نم لصفمل برحو «هروس هرسع

 8 ىفئاطلا ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ثيدح .نم ةجام نباو دواد وبأ هاورو

 . نسح دانسإ

0. 

 اھو

 لصف

 كلذل ىدصتف «ناورم نب كلملا دبع هب رمأ نم لوأ نإ :لاقيف ءهلكشو فحصملا طقن امأف

 طقن نم لوأ نإ :لاقيو كلذ العفف رمعي نب ىيحيو ىرصبلا نسحلا رمأف ءطساوب وهو جاجحلا

 نب ىيحي هل هطقن دق فحصم نيريس نب دمحمل ناك هنأ اوركذو .ىلؤدلا دوسألا وبأ فحصملا

 .ملعأ هللاو ."”رمعي

 .نومأملا هلعف نم لوأ لب :ليقو ءاضيأ جاجحلا ىلإ بسنيف ىشاوحلا ىلع راشعألا ةباتك امأو

 اج كوم كت ناكر جملا فد لا هك ها درس نا وف يالا یی وا کو
 .اضيأ كلذ

 ىف اهلوأ ىف روسلا ىآ دادعت هركأو .الف ةغبصملا ناولألاب امأف ءربحلاب هب سأب ال : كلام لاقو

 .اسأب هب ىرأ الف ناملغلا هيف ملعتي ام امأف ‹تاهمألا فحاصملا

 اوثدحأ ام لوأ :ريثك ىبأ نب ىيحي لاقو .اورشع مث ءاوسمخ مث ءاوطقنف اوؤدب :ةداتق لاقو

 مث «ىآلا رخآ دنع ًاطقن اوثدحأ ءهل رون وه ءهب سأب ال :اولاقو «ءاثلاو ءاتلاو ءابلا ىلع طقنلا

 .متاوخلاو حتاوفلا اوثدحأ

 باتكب اوطلخت ال :دوعسم نبا لاق :لاقو اهوحمب رمأف ءاذك ةروس ةحتاف ىعخنلا ميهاربإ ىأرو

 زاوج ىلع قافآلا رئاس ىف كلذ ىف نوملسملا قبطأ دق مث :ىنادلا ورمع وبأ لاق .هيف سيل ام هللا

 .اهريغو تاهمأآلا ىف كلذ

 : هللا همحر «ىراخبلا لاق مث

 كي ىبنلا ىلع نآرقلا ضرعي ليربج ناك
 ناك ليربج نأ :ةِْي هللا لوسر ىلإ رسأ ءاهنع هللا ىضر «ةمطاف نع «ةشئاع نع قورسم لاق

 دقو اقلعم هركذ اذكه .ىلجأ رضح الإ هارأ الو نيترم ماعلا ىنضراع هنأو ةنس لك نآرقلاب ىنضراعي

 . ”رخآ عضوم ىف هدنسأ

 هللا ديبع نب هللا دبع نع .ىرهزلا نع دعس نب ميهاربإ انثدح .ةعزق نب ىيحي انثدح :لاق مث

 )١( دنسملا )9/4(.

 )١718(. مقرب ةجام نبا ناسو (۱۳۹۳) مقرب دواد ىبأ ننس (؟)

 ١50(. ص) فحاصملا ىف دواد ىبأ نبا هاور (5)

 )٤( ص) نآرقلا لئاضف ىف ديبع وبأ هاور ٠ 75(.

 .؟حتف» ٤۳( /9) ىراخبلا حيحص (5)



 1 ب ب سس نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 ليربج نأل ؛ناضمر رهش ىف نوكي ام دوجأو «ريخلاب سانلا دوجأ ويم ىبنلا ناك :لاق سابع نبا نع
 هيقل اذإف ءنآرقلا ةي هللا لوسر هيلع ضرعي خلسني ىتح ناضمر رهش ىف ةليل لك ىف هاقلي ناك
 ىف هيلع مالكلا مدقت دقو "هيلع قفتم ثيدحلا اذهو ءةلسرملا حيرلا نم ريخلاب دوجأ ناك ليربج
 . ملعأ هللاو ءدئاوفلاو مكحلا نم هيف امو حيحصلا لوأ

 ةريره ىبأ نع ‹حلاص ىبأ نع «نيصح ىبأ نع ‹ ركب وبأ انثدح .ديزي نب دلاخ انثدح :لاق مث

 ءهيف ضبق ىذلا ماعلا ىف نيترم هيلع ضرعف «ةرم ماع لك نآرقلا ةي ىبنلا ىلع ضرعي ناك :لاق
 .ضبق ىذلا ماعلا ىف نيرشع فكتعاف ارشع ماع لك فكتعي ناكو

 یب نع - شايع نبا رهو تك وكي ىبأ نع هجو ريغ نم ةجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 ام ىلع هتلباقم : ةنس لك نآرقلاب هل هتضراعم نم دارملاو را «مصاع نب نامثع همساو «نيصح

 هض رع اذهلو ؛اظفحو ًاتاشتسا وأ ًاديكوت خسن ام بهذيو «ىقب ام ىقبيل «ىلاعت هللا نع هيلإ هاحوأ

 اذهلو ؛ كلذك ليربج هب هضراعو « نيئرم ليربج ىلع «مالسلا هيلع هرمع نم ةريخألا ةنسلا یف

 ةضرعلا ىلع مامإلا فحصملا عمج ءهنع هللا ىضر «نامثعو هلجأ بارتقا «مالسلا هيلع «مهف

 ةسارد بحتسي اذهلو ؛هيف ناك ءاحيإلا ءادتبا نأل ؛روهشلا نيب نم ناضمر كلذب صخو «ةريخألا

 .كلذل انركذ مدقت امك «نآرقلا ةوالت ىف هيف ةمئألا داهتجا مث نمو «هيف هراركتو نآرقلا

 لَك ىبنلا باحصأ نم ءارقلا

 نب هللا دبع ركذ :قورسم نع .ميهاربإ نع «ورمع نع « ةبعبش انثدح ‹«رمع نب صفح انثدح

 نم نآرقلا اوذح» :لوقي هيَ هللا لوسر تعمس «هبحأ لازأ ال :لاقف «دوعسم نب هللا دبعو رمع

 . "”ههنع هللا ىضر ««بعك نب ىبأو «لبج نب ذاعمو «ملاسو «هللا دبع نم :ةعبرأ

 ورمع نع « ةبعش ثيدح نم ىئاسنلاو ملسمو ‹عضوم ريغ ىف بقانملا ىف ىراخبلا هجرخأ دقو

 ا

 2 قورسم نع« لئاو ىبأ نع شمعألا ثيدح نم - اضيأ  ىئاسنلاو ىذمرتلاو هاجرخأو

 راصنألا نم نانثاو «ةنيدملا ىف ةي ىبنلا مدقم لبق سانلا مؤي ناكو نيملسملا تاداس نم اذه ملاس

 .نيعمجأ مهنع هللا ىضر «ناريبك ناديس امهو .بعك نب ىبأو « لبج نب ذاعم

 انبطخ :لاق ةملس نب قيقش انثدح .شمعألا انثدح ءىبأ انثدح .صفح نب رمع انثدح :لاق مث

 )١( مقرب ملسم حيحصو ( 0 مقرب .ىراخبلا حيحص (۰۸ ).

 مقرب ةجام نبا نتسو (۷۹۹۲) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو )١577( مقرب دواد ىبأ ننسو (:494) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .(١الك9)

 .(4199) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(989195) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (؟5874) مقرب ملسم حيحصو VOR) ء"805) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(۷۹۹۷) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (۳۸۱۰) مقرب ىذمرتلا ننسو (؟171) مقرب ملسم حيحصو (7/0"17) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



o۲نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا  

 باحصأ ملع دقل هللاو روس ناعيسو اعتق 6 هللا لوؤسر: ىف ذ نم تذخأ دقل هللاو :لاقف هللا دبع

 ام عمسأ قلحلا ىف تسلجف : قيفش لاق. مه ريخب انأ امو هللا باتکب مهملعأ نم ىنأ ا ىبنلا

 لل لوفي ادار تيدس امن ر

 انك :لاق ةمقلع نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «نايفس انربخأ «ريثك نب دمحم انثدح

 هللا لوسر ىلع تأرق :لاقف «تلزنأ اذكه ام :لجر لاقف فسوي ةروس دوعسم نبا أرقف «صمحب

 !؟رمخلا برشتو هللا باتكب بذكت نأ ئرتجتأ :لاقف ءرمخلا حير هنم دجوو «تنسحأ» :لاقف هاي
 ل ل

 لاق :لاق قورسم نع .ملسم انثتدح ‹شمعألا انتدح « ىبأ اثدح «.صفح نب رمع انثدح

 الو «تلزن نيأ ملعأ انأو الإ هللا باتك نم ةروس  تلزنأ ام «هريغ هلإ ال ىذلا هللاو : هللا دبع
 تبكرل لبإلا هغلبت ىنم ملعأ ادحأ ملعأ ولو .تلزن نميف ملعأ انأو الإ هللا باتك نم ةيآ تلزنأ

(4( 
 . هبلإ

 ا .هريغ هلهجي دق ام هسفن نع ملعي امب لجرلا رابخإ نم وهو ‹قدصو قح هلك اذهو

 ا ا بحاصل د چ لاق امك اب

0 

 نع «ةمقلع نع «ميهاربإ نع شمعألا نع نايفس نع مادقملا نب بعصم انثدح :ديبع وبأ لاقو

 مأ نبا فرح ىلع هآرقيلف لزنأ امك اضع نارقلا ارقي "نأ بها نف لاف "هلك ىلا: نع وغ

 هجرخأو 2 a هيفو ءالوطم هب شمعألا نع «ةيواعم ىبأ نع «دمحأ مامإلا هاور اذكهو . '*”«دبع

 فوغ رغ دش ىف ةر كو دقو 1" قلق رادلا"هححتهو ةا نأ ثيدحت قم قاسلاو ئارا

 اضغ نآرقلا أرقي نأ بحأ نمو :لاق يَ هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع  اضيأ  دمحأ مامإلا دنسم

 . كلذب فرعي ناكو «دوعسم نب هللا دبع وه دبع مأ ن نباو “دبع مأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف لزنأ امك

 : كلام نب سنأ تلأس :لاق ةداتق انثدح ءمامه انثدح ءرمع نب صفح انثدح :ىراخبلا لاق مث

 نب ذاعمو «بعك نب ىبأ :راصنألا نم مهلك «ةعبرأ :لاق ؟4ي هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا عمج نم

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )0-.٠.65

 ه۰ ۰۱) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)
 .«تلزن ام» :ج ىف ()

 ٠۰ ۰۲) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(770ص) نآرقلا لئاضف (5)
 )١( دنسملا )١/ 23780 ۲١(.

 (A07). مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۱۹ مقرب ىذمرتلا ننس (۷)

 بارطضالا اذهو ءظوفحم هنأ كشي ال ثيدحلا اذهو» :لاقو ١797( - ۱۷۱ص) فلؤملل  هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع دنسم (۸)

 .“ملعأ هللاو ءهتحص رضي ال

 )9( دنسملا )٤٤1/۲(.



or نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا 

 . "هامه ثيدح نم ملسم هاورو .ديز وبأو «تباث نب ديزو « لبج

 0 سنأ نع «ةمامث نع «دقاو نب نيسح نع «لضفلا هعبات :ىراخبلا لاق مث

 نب سنأ نع ةمامثو ىنانبلا تباث ىنثدح :لاق ىنثملا نب هللا دبع انثدح ءدسأ نب ىلعم انثدح

 نب ديزو «لبج نب ذاعمو ءءادردلا وبأ :ةعبرأ ريغ نآرقلا عمجي ملو ال ىبنلا تام :لاق كلام

 رو O مو ونا ودربشلا)

 اذه سيلو .طقف ةعبرألا ءالؤه ىوس ةباحصلا نم نآرقلا عمجي مل هنأ هرهاظ ثيدحلا اذهف

 نآرقلا عمجي مل :هدارم لعلو ءاضيأ نيرجاهملا نم دحاو ريغ هعمج هنأ هيف كشال ىذلا لب ءاذكه

 ىفو اهيلع قفتملا ىلوألا ةياورلا ىف بعك نب ىبأ مهو ءراصنألا نم ةعبرألا ركذ اذهلو ؛راصنألا نم
 نوروهشم مهلكو «ديز وبأو «تباث نب ديزو «لبج نب ذاعمو ءءادردلا وبأ :ىراخبلا دارفأ نم ةيناثلا

 همسا :ىدقاولا لاقف همسا ىف فلتخا دقو .«ثيدحلا اذه ىف الإ فورعم ريغ هنإف ءاذه ديز ابأ الإ

 .“راجنلا نب ىدع نب منغ نب رماع نب بدنج نب مارح نب ءاوعز نب سيق نب نكسلا نب سيق

 .سوألا نم ةيمأ نب ديز نب ورمع نب سيق نب نامعنلا نب ديبع نب دعس همسا :ريمن نبا لاقو
 هنأل حصأ ىدقاولا لوقو ديعب اذهو «ربلا دبع نب رمع وبأ هاكح .نآرقلا اعمج نانثا امه :ليقو

 دحأ ناكو :2*”هظافلأ ضعب ىفو «جرزخلا نم مهو ءهانثرو نحنو :لاق اسنأ نال ؛ىجرزخ

 ةكئالملا ليسغ انم :سوألا تلاقف «جرزخلاو سوأللا نايحلا رختفا :سنأ نع ةداتق لاقو . ىتمومع

 نب دعس شرعلا هتومل زتها ىذلا انمو .تباث نب مصاع ٌريدلا هتمح ىذلا انمو ءرماع ىبأ نب ةلظنح
 . تباث نب ةميزخ نيلجر ةداهشب هتداهش تزيجأ نم انمو «ذاعم

 نب ذاعمو «بعك نب ىبأ :ِةْنَي هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا اوعمج ةعبرأ انم :جرزخلا تلاقف

 .ديز وبأو «تباث نب ديزو «لبج

 لاقو .دحاو ريغ هركذ اميف ءاردب اذه ديز وبأ دهش دقو «ىدقاولا لوق ةحص ىلع لدي هلك اذهف

 سمخ سارا ىلع ةديبع نبأ 7 رسج موي نكسلا نب سيق ديز وبأ لتق :ىرهزلا نع ةبقع نب ىسوم
 هللا ىضر «قيدصلا نأ نآرقلا عمج نم نيرجاهملا نم نأ ىلع ليلدلاو .ةرجهلا نم '"” ةرشع
 موقلا مؤي» :لاق يَ هنأ عم ءراصنألاو نيرجاهملا ىلع امامإ 7 هضرم ىف ةي هللا لوسر همّدق «هنع
 هررق ام نومضم اذه .مهيلع همّدق امل هللا باتكل مهؤرقأ ناك هنأ الولف« ''') «هللا باتكل مهؤرقأ

 )١( مقرب ملسم حيحصو (5۰۰۳) مقرب ىراخبلا حيحص )۲٤١١(.

 .«كلام نب سنأ» :ج ىف (۲)

 )٥۰۰٤(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 ٤٠١(. /۳) ةباصإلا :رظنا (:)

 .«ظافلألا» :ط ىف (۵)

 .(هنأ»:ط ىف (۸) .اةنس ةرشع» :ط ىف (۷) .«ربيخخا) :ط ىف (5)

 .«هنمز» :ط بج ىف (9)

 .ىراصنألا دوعسم ىبأ ثيدح نم (1) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٠١(
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 عمج دقو «هيف ” كشالو عفدي ال ريرقتلا اذهو «ىرعشألا ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ خيشلا

 هللا ىضر .نيخيشلا دنسم باتك ىف كلذ ريرقت تطسب دقو «ًاءزج كلذ ىف ىناعمسلا نبا ظفاحلا

 هنإ :لاقي بلاط ىبأ نب ىلعو  هركذنس امك  ةعكر ىف هأرق دقو نافع نب نامثع مهنمو .امهنع

 ام :لاق هنأ هنع مدقت دقو e مهتنوا .اذه انمدق دقو «لزنأ ام بيترت ىلع هعمج

 هللا باتكب ىنم ملعأ ادحأ تملع ولو ؟تلزن ميفو ؟ ("”تلزن نيأ ملعأ انأو الإ هللا باتك نم ةيآ نم

 دقو ءايقتألا ةمئألاو ءابجنلا تاداسلا نم ناك «ةفيذح ىبأ ىلوم ملاس مهنمو .هيلإ تبهذل ىطملا هغلبت
 هللا لوسر مع نبا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع رحبلا ربحلا مهنمو .اديهش ةماميلا موي لتق

 دنع هفقأ «نيترم سابع نبا ىلع نآرقلا تأرق :لاق هنأ دهاجم نع مدقت دقو «نآرقلا نامجرتو هد

 جيرج نبا ثيدح نم ةجام نباو ىئاسنلا هاور امك ءورمع نب هللا دبع مهنمو .اهنع هلأسأو ةيآ لك

 تعمج :لاق ورمع نب هللا دبع نع «ناوفص نب ميكح نب ىيحي نع «ةكيّلم ىبأ نب هللا دبع نع
 ؛9ثيدحلا مات ركذو .«رهش ىف هأرقا» :لاقف ب هللا لوسر كلذ غلبف «ةليل لك هب تأرقف نآرقلا

 «تباث ىبأ نب بيبح نع هد هج نع بكي ادع «لضفلا نب ةقدص انثدح :ىراخبلا لاق مث

 نحل نم عدت انإو ءانأرقأ ( او ءانافقا راع“ دمك لا :لاق سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع

 ةيآ نم خسدن ام :ىلاعت هللا لاق ءىشل هكرتأ الف ءَ هللا لوسر ىف نم هتذخأ :لوقي یاو بأ

 n + :ةرقبلا] (اهلثم وأ اهْنَم ريخب تأن.اهسنن وأ
 لاق اذهلو ؛رمألا سفن ىف أطخ وهو اباوص هنظي ءىشلا لوقي دق ريبكلا لجرلا نأ ىلع لدي اذهو

 .لوبقم هلكف :ىأ «ربقلا اذه بحاص لوق الإ دريو e الإ دحأ نم ام :كلام مامإلا

 ةروس لك لضف ركذنسو ءاهريغو باتكلا ةحتاف لضف ىراخبلا ركذ مث .هيلع همالسو هللا تاولص

 :لاق مث . بسنأ كلذ نوكيل اهدنع

 ةءارقلا دنع ةكئالملاو ةنيكسلا لوزن

 وه امنيب :لاق ريضحلا نب ديسأ نع «ميهاربإ نب دمحم نع «داهلا نب ديزي ىنثدح :ثيللا لاقو

 أرق مث «تنكسف تكسف .سرفلا تلاج ذإ .هدنع ةطوبرم هسرفو «ةرقبلا ةروس ليللا نم |

 قفشاف اهم ارق خب هنا ناكر ف رصتاه + سرفلا تلاخفاا رف مث تكس تكس فتلاجف

 أرقا» :لاقف ةَ ىبنلا ثدح حبصأ املف ءاهاري ام ىتح ءامسلا ىلإ هسأر عفر هرتجا املف «هبيصت نأ

 تعفرف ءابيرق اهنم ناكو ىيحي أطت نأ هللا لوسر اي تقفشأف :لاق .«ريضح نب اي ارقا «ريضح نب اي

 ىتح تجرخف «حيباصملا لاثمأ اهيف ءةلَظلا لثم اذإف ءامسلا ىلإ ىسأر تعفرف ءهيلإ تفرصناو ىسأر

 تحبصأل تارق ولو «ءكتوصل تلد ةكئالملا» :لاق ءال :لاق .«؟كاذ ام "ىردت وأ » :لاق اهارأ ال

 .«لوسرلا» :ط ىف (۳) .«تلرزنأ» :ط ىف (۲) .«كشي الو» :ط ىف )١(

 )١17457(. مقرب ةجام نبا نفسو (80585) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ()

 )٥۰۰۵(. مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«ىردتو» :ط ىف (۷) .«سرفلا تلاجف» :ط ءج ىف )١(
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 ىبأ نع بابخ نب هللا دبع ثيدحلا اذه ىنثدحو :داهلا نبا لاق .«مهنم ىراوتت ال اهيلإ سانلا رظني

 ميهاربإ نب دمحم نإف «ىلوألا ةياورلا ىف عاطقنا هيفو ءاقلعم ثيدحلا اذه ىراخبلا دروأ اذكه

 ريمأ هيلع ىلصو «نيرشع ةنس تام هنأل اديسأ كردي مل ريغص ىعبات ىندملا ىميتلا ثراحلا نبا

 ىنثدح :ثيللا لاقو :لاق هنإ ثيح نم ةبارغ هيف مث .امهنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نينمؤملا

 ىف ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا هركذ ام الإ «كلذب ثيللا نع لصتم دنسب هرأ ملو داهلا نب ديزي

 لذ تلا نع هالو نيك ب هللا د نبا ےک لأ یا

 نع کا حلاص نب هللا دبع انثدح :لاقف نآرقلا لئاضف ىف ديبع وبأ مامإلا هاور دقو

 ديسأ نع «ىميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع ءداهلا نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي نع .ثيللا

 نع «بابخ نب هللا دبع ىنثدحو :داهلا نبا "[لاق] :لاق مث ءهرخآ ىلإ ثيدحلا ركذف «ريضح نبا

 . اذهب ريضح نب ديسأ نع «ديعس ىبأ

 نب بيعش نع مكحلا يلا يللا a E .نآرقلا لئاضف ىف ىئاسنلا هاور دقو

 «ديزي نب دلاخ نع .ثيللا نع امهالك ءروصنم نب دواد نع «ىلع نب دمحم نب ىلع نعو «ثيللا

 . نيدانسإلا نيب عمجف ءاضيأ كلذك ثيللا نع «ريكب نب ىيحي هاورو م « ديسأ نع « ديعس

 .داهلا نب ديزي نع .هيبأ نع «ميهاربإ نب بوقعي نع «ىطابرلا ديعس نب دمحأ نع بقانملا ىف هاورو

 .ثيدحلا «هدبرم ىف أرقي ةليل وه امنيب ريضح نب ديسأ نأ «ديعس ىبأ نع «بابخ نب هللا دبع نع
 : يلع هّللاو «هنع هنأ هرهاظ نكلو «ديسأ نع : لقي ملو

 نب بعك نبا نع .«باهش نبا نع «ثيللا نع ءحلاص نب هللا دبع ىنثدح :ديبع وبأ لاقو

 اذه لثم ركذ مث ‹«توصلا نسح وهو نآرقلا أرقي هتيب رهظ ىلع ناك هنأ : ريضح نب ديسأ نع «كلام

 ا ثيدحلا

 ديسأ نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ىنانبلا تباث نع «ةملس نب دامح نع «ةصيبق انثدح

 )00١14(. مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 )777/١(. ىزملل فارشألا ةفحت :رظنا (۲)

 .ط نم ةدايز (©)

 5١5(. ص) نآرقلا لئاضف (:)

 .ط نم ةدايز (5)

 .(01/4-8) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (5)

 )۸۲٤٤(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۷)

 . (۲۷ ص) نآرقلا لئاضف (۸)
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 نا («كيتع ابأ أرقا» : قد هّللا لوسر لاقف «قلطت ىس رف نأ تننظ ىتح ‹ ىفلخ نم ةبجو

 . «كيتع ابأ أرقا» مِةّيَِكَت هللا لوسر لاقف «ضرألاو ءامسلا نيب ءلم حيباصملا لاثمأ ىلإ تفتلاف :لاق

 تيأرل تيضم ول كنإ امأ ءنآرقلا ةءارقل تلزن ةكئالملا كلت» :لاقف ىضمأ نأ تعطتسا ام هللاو :لاقف
 .«بيجاعألا

 ةروس أرقي لجر امنيب :لوقي ءاربلا عمس قاحسإ ىبأ نع «ةبعش انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 .ةمامغلا لثم وأ ةبابضلا لثم اذإف رظنف .ضكري هسرف :لاق وأ ءضكرت هتباد ىأر ذإ ةليل فهكلا

 دقو ."”«نآرقلا ىلع تلزنت وأ ءنآرقلل تلزن ةنيكسلا كلت» :لاقف هب هللا لوسرل كلذ ركذف

 نع هللا ىضر ءريضحلا نب ديسأ وه اذه نأ رهاظلاو . “ةبعش ثيدح نم حيحصلا ابحاص هجرخأ

 اميف رهاظ قايس مث ءهللا همحر .ىراخبلا تاقيلعت برغأ نم اذهو ءدانسإلا ةعانصب قلعتي ام اذهف

 .ةءارقلا دنع ةكئالملاو ةنيكسلا لوزن نم هيلع مجرت

615١ 

 :ديبع وبأ لاق امك سامش نب سيق نب تباثل ريضحلا نب ديسأل عقو ىذلا اذه وحن قفتا دقو

 ةنيدملا لهأ خايشأ نأ .ديز نب ريرج همع نع «مزاح نب ريرج نع دابع نب دابع انثدح
 رهزت ةحرابلا هراد لزت مل سامش نب سيق نب تباث رت ملأ :هل ليق ويي هللا لوسر نأ :هوثدح

 . ةرقبلا ةروس تأرق :لاقف تباث لئسف :لاق .«ةرقبلا ةروس أرق هلعلف» :لاق ؟حيباصم

 هللا باتك نولتي .هللا تويب نم تيب ىف موق عمتجا ام» : حيحصلا روهشملا ثيدحلا ىفو

 هللا مهركذو «ةكئالملا مهتفحو ءةمحرلا مهتيشغو «ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ «مهنيب اميف هنوسرادتيو
 ودر ا قع ملسم هاور «هدنع نميف

 ءاجو ء[۷۸ :ءارسإلا] (ادوهشم ناك رجفلا نارق نإ رجلا نآرقو#» : ىلاعتو كرابت هللا لاق اذهلو
 «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ا یف ذا دقو .هدهشت ةكئالملا نأ :ريسافتلا ضعب ىف

 ةالص ىف نوعمتجيو «راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي» : لَم هللا لوسر لاق :لاق

 ؟ىدابع متكرت فيك :مهب ملعأ وهو مهلأسيف مكيف اوتاب نيذلا هيلإ جرعيف ءرصعلا ةالصو حبصلا

 .«نولصی مهو مهانكرتو «نولصي مهو مهانيتأ :نولوقيف

 .ط نم ةدايز )١(

 .(۲۲۷ ص) نآرقلا لئاضف (؟)

 )0١5(. مقرب ىسلايطلا دنسم (۳)

 .0740) مقرب ملسم حيحصو (5515) مقرب ىراخيلا حيحص )€(

 .دیزی» :م ءط ىف (5)

 .(۲۷ ص) نآرقلا لئاضف ()

 .(5599) مقرب ملسم حيحص (۷)

(TY) مقرب ملسم حيحصو (550) مقرب ىراخبلا حيحص (^A) 
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 نيتفدلا نيب ام الإ 5 ىبنلا كرتي مل :لاق نم

 لقعم نب دادشو انأ تلخد :لاق عيفر نب زيزعلا دبع نع «نايفس انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح

 .نيتفدلا نيب ام الإ كرت ام :لاق ؟ءىش نم هيم ىبنلا كرتأ :لقعم نب دادش هل لاقف «سابع نبا ىلع

 .نيتفدلا نيب ام الإ كرت ام :لاقف هانلأسف ةيفنحلا نب دمحم ىلع انلخدو :لاق

 ورمع لاق امك ءهنع ثروي ائيش الو الام كرت ام ءمالسلا هيلع «هنأ :هانعمو «7!2ىراخبلا هب درفت

 الو ةمأ الو ادبع الو امهرد الو ارانيد ويي هللا لوسر كرت ام :ثراحلا تنب ةيريوج وخأ ثراحلا نبا

 نمف ملعلا اوثرو امنإو ءامهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإ» :ءادردلا ىبأ ثيدح ىفو . "اعيش

 لاو نأ رقلا د كب ندا نيب ام ااو 2 شايع نبا او ج فاو ت غا هدأ

 : ىلاعت لاق امك «ىلاعت هللا باتك مظعألا دوصقملاو هل ةعبات ىهف هل ةحضومو ةنيبمو هل ةرسفم

 اوقلخي مل «مالسلا مهيلع .ءايبنألاف ء[۳۲ :رطاف] ةيآلا (اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مثل

 :  والم هللا لوسر لاق اذهلو ؛اهيف نوبغريو اهيلإ نوعدي ةرخآلل ردلخلا اغإ ءاهنوثرويو اهنوعمجي ايندلل

 .«قيدصلا ركب وبأ هجولا اذه نم نساحملا هذه رهظأ نم لوأ ناكو 1 ا رف الكت اج ر ل

 هيلع .هنع هلقن ىلع هقفاوو «كلذب هنع ربخأف س قبلا "تاريغ قع“ لكس ال «هنع هللا ىضر

 نب نمحرلا دبعو ريبزلاو ةحلطو سابعلاو ىلعو نامثعو رمع مهنم ؛ةباحصلا نم دحاو ريغ «مالسلا
 مهنع هللا ىضر «مالسلا هيلع هنع  اضيأ  لوقي سابع نبا اذهو «مهريغو ةشئاعو ةريره وبأو فوع

 مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضف

 نبأ نع كلام نب نا اقدح «ةداتق ندع مامه اند لاج وبأ دلا نبا ةيذه اند
 بيط اهمعط «ةجرتألا لثمك نآرقلا أرقي ىذلا لثم» هلك ىبنلا نع ءامهنع هللا ىضر «ىسوم
 أرقي ىذلا رجافلا لثمو ءاهل حير الو بيط اهمعط .ةرمتلاك نآرقلا أرقي ال ىذلاو .بيط اهحيرو

 ةلظنحلا لثمك نآرقلا أرقي ال ىذلا رجافلا لثمو ءرم اهمعطو بيط اهحير «ةناحيرلا لثمك نآرقلا

 . هب ةداتق نع قرط نم ةعامجلا ةيقب عم رخأ عضاوم ىف هاور اذكهو .«اھل حير الو رم اهمعط

 هفرش ىلع لدف ءامدعو ع نآرقلا عم راد ةحئارلا بيط نأ :ثيدحلا اذهل بابلا ةبسانم هجوو

 MS يسم ا و افرح :لاق مث .رجافلاو ربلا نم رداصلا مالكلا نم هاوس ام ىلع

 الخ نم لجأ ىف ف مكلجأ اغنإ» : لاق بب ىبنلا نع رمع نبا تعمس :لاق ءرانيد نب هللا دبع ىنثدح

 )١( مقرب یراخبلا حيحص )0019(.

 4437١(. ,اال99) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 .«دراوم» (۸۰) مقرب هحيحص ىف نابح نباو (۲۲۳) مقرب ننسلا ىف ةجام نباو (7741) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور (۳)

 )٤( مقرب هحيحص ىف ملسمو (۳۰ 47) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )1724(.

 .(0070) مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٥٤۲۷« ٥4 ٥۰( مقرب دواد ىبأ ناسو (۷۹۷) مقرب ملسم حيحصو )٤۸4۳۰( مقرب ىذمرتلا ناسو )58565(

 ىئاسنلا ننسو )8/ ١70 ۰۱۲٤( مقرب ةجام نبا ننسو )5١4(.



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا 0۸

 لمعتسا لجر لثمك ىراصنلاو دوهيلا لثمو مكلثمو «سمشلا برغمو رصعلا ةالص نيب امك ممألا نم

 نم ىل لمعي نم :لاقف دوهيلا تلمعف ؟طاريق ىلع راهنلا فصن .ىلإ ىل لمعي نم :لاقف ءالامع

 «نيطاريق نيطاريقب برغملا ىلإ رصعلا نم نولمعت متنأ مث «ىراصنلا تلمعف ؟رصعلا ىلإ راهنلا فصن

 ءاضف كلذف :لاق .ال :اولاق ؟مكقح نم مكتملظ له :لاق !ًءاطع لقأو المع رثكأ نحن :اولاق

 غ د

 عم ةيضاملا ممألا تَّلضف اهتدم رصق عم ةمألا هذه نأ : ةمجرتلل هتبسانمو «هجولا اذه نم هب درفت

 ٠ ١[. :نارمع لآ] (سانلل تَجِرْخَأ ةمأ ريخ متنك# :ىلاعت لاق امك ءاهتدم لوط

 متنأ» : ايم هللا لوسر لاق :لاق هدج نع «هيبأ نع «ميكح نب زهب نع قالا دتسملا ىفو

 هفرش ىذلا ميظعلا باتكلا ةكربب اذهب اوزاف اغإو . هللا ىلع اهمركأو اهريخ متنأ «ةمأ نيعبس نوفوت
 ةمدقتملا بتكلا لك نأل ؛هل امتاخو «ءهل اخسانو هيلع انميهم هلعج «هلزنأ باتك لك ىلع ىلاعت هللا

 هلزنأ نميو هب ءانتعالا ةدشل عئاقولا بسحب امجنم لزن نآرقلا اذهو «ةدحاو ةلمج ضرألا ىلإ تلت

 دوهيلاف «ىراصنلاو دوهيلا مه ةمدقتملا ممألا مظعأو «,ةمدقتملا بتكلا نم باتك لوزنك ةرم لكف « هيلع

 مث ءا دمحم ثعب نأ ىلإ مث نم ىراصنلاو «ىسيع نامز ىلإ ىسوم ندل نم هللا مهلمعتسا

 ىطعأو ءاطاريق اطاريق نيمدقتملا هللا ىطعأو ءراهنلا رخآب هبشملا وهو «ةعاسلا مايق ىلإ هتمأ لمعتسا

 ؟ارجأ لقأو المع رثكأ انل ام ءانبر ىأ :اولاقف .كئلوأ ىطعأ ام ىفعض «نيطاريق نيطاريق ءالؤه

 ءاشأ نم هيتؤأ مكتيطعأ ام ىلع دئازلا :ىأ ىلضف كلذف : لاق ل :اولاق ؟ائيش مكتملظ له :لاقف

 ارون مكل لعجيو هتمحر نم نيلفك مكتؤي هلوسرب اونمآو هلا اونا اونمآ نيذّلا ایا ان» :ىلاعت لاق امك

 لضفلا ناو هللا لضف نم ءيش ىلع نوردقي الأ باتكلا لها معي الل . ميحَر روفغ ِهللاو مك رفغيو هب نوشمت

 .[19 ۸ :ديدحلا] #ميظعلا لضقلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا ديب

 هللا باتكب اياصولا

 عمد و

 هللا دبع تلأس :لاق فّرصم نب ةحلط انثدح «لوغم نب كلام انثدح «فسوي نب دمحم انثدح

 ملو اهب اورمأ EEE .ال :لاق ؟يي ىبنلا ىصوأ :ىفوأ ىبأ نبا

 . "لجو زع ءهللا باتكب ىصوأ :لاق ؟صوي
 “هب لوغم نب كلام نع قرط نم دواد ابأ الإ «ةعامجلا ةيقب عم رخأ عضاوم ىف هاور دقو

 ةيصولا مهيلع بتك سانلا نأ كلذو ««نيتفدلا نيب ام الإ كرت ام»  نمابع نبا نع علقت ام يظن اذهر

 نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ تْوَمْلا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك# :ىلاعت لاق امك مهلاومأ ىف

 نم ةيراج ةقدص هلام كرت امنإو «هنع ثروي ائيش كرتي ملف هيَ وه امأو ٠. : ةرقبلا] 4نيبرقألاو

 .(ه 0 ؟1) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 . «نسح ثيدحال :ىذمرتلا لاقو ٤۲۸( «۲۸۷) مقرب ةجام نبا ناسو )1>۰( مقرب ىذمرتلا ناسو (r/o) دنسملا (۲)

 .Tt) /5) ىئاسنلا نتسو )۲۱۱1۹) مقرب ىذمرتلا نتسو (ATE) مقرب ملسم حيحصو (.€EET V) مقرب ىراخبلا حيحص )€(



 ةة ا ل تح حت حج ناقل لئاضف: لوألا غرا

 ناك رمألا نأل ؛صيصنتلا ىلع هدعب نوكي ةفيلخ ىلإ صوي ملو كلذ ىف ةيصو ىلإ جتحي ملف «هدعب
 :لاقف كلذ نع لدع مث ركب ىبأ ىلإ ةيصولاب مه امل اذهلو ؛قيدصلا ىلإ هئاميإو هتراشإ نم ارهاظ

 .ىلاعت هللا باتك عابتاب سانلا ىصوأ امنإو «كلذك ناكو كب ابأ الإ نونمؤملاو هللا ىبأي»

 :ىلاعت هللا لوقو نآرقلاب نغتي مل نم
 ه١ :توبكنعلا] 4مهْيَلَع ئلتي باتكلا يلع انلزنأ نأ مهفكي مل وأ

 نب ةملس وبأ ىنربخأ :لاق باهش نبا نع «ليقع انثدح «ثيللا انثدح ءريكب نب ىيحي انثدح

 هللا نذأي مل» :ِّكي هللا لوسر لاق :لوقي ناك هنأ «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «نمحرلا دبع

 هاور مث .هجولا اذه نم درف هب رهجي ديري :هل بحاص لاقو ««نآرقلاب ىنغتي نأ ىبنل نذأ ام .«ءىشل

 :هريسفت :نايفس لاق . "هب ىرهزلا نع «ةنييع نب نايفس نع «ىنيدملا نب هللا دبع نب ىلع نع
 عمتسا ام هللا نأ :هانعمو 0 نب نايفس ثيدح نم ىئاسنلاو ملسم هجرخأ دقو «هب ىنغتسي

 توصلا بيط ءايبنألا ةءارق ىف عمتجي هنأ كلذو ءاهنسحيو هتءارقب رهجي ىبن ةءارقل هعامتساك ءىشل

 . كلذ ىف ةياغلا وه كلذو «ةيشخلا مامتو مهقلخ لامكل

 هللا ىضر «ةشئاع تلاق امك .مهرجافو كرب مهل دا تاوصأ عمسي «ىلاعتو هناحبس ءوهو

 امك < مظعأ ثيتمؤملا وداع ارل هانا كلو ٠ تاوص ا ةة ةو ىدلا هلا ناش ةاهنغ

 LS ا : ىلاعت لاق
 نم مهنمو «ميظعلا ثيدحلا اذه هيلع لد امك غلبأ هئايبنأ ةءارقل هعامتسا مث 1١[« :سنوي] ةيآلا هيف

 : ىأ «نآرقلاب یت نأ ىبنل نذأ ام ءىشل هللا نذأ ام :هلوقل ىلوأ لوآلاو ءرمألاب انهه نذألا رسف

 اهبرل تنذأو . تقشنا الا اذإ» : ىلاعت لاق امكو «هيلع قايسلا ةلالدل ؛عامتسالا : نذألاو ؛هب رهجي

 قحو :ىأ ١ - ٥[ :قاقشنالا] «تّقحَو اهبرل تنذأو . تّلختو اهيف ام تقلأو . تدم ضرألا اذإو . تقحو

 نع ديج دنسب ةجام نبا هاور ثيدح ىف ءاج اذهلو ؛عامتسالا وه نذألاف «هعيطتو هرمأ عمتست نأ اهل
 رهجي] نآرقلاب توصلا نسحلا '*”لجرلا ىلإ انذأ دشأ هلل» :ِلكَك هللا لوسر لاق :لاق ديبع نب ةلاضف

 . «هتنيق ىلإ ةنيقلا بحاص نم "[هب
 وهو ءايندلا نع ىنغتسي هنأ :دارأ نإف «هب ىنغتسي :ىنغتلاب دارملا نإ : ةنييع نب نايفس لاقو

 ؛ثيدحلا دارم نم رهاظلا فاالخف «هریغو مالس نب مساقلا ديبع وبأ هيلع هعبات ىذلا همالك نم رهاظلا

 ا نيزحتلاو ةءارقلا نيسحت وهو .رهجلاب هتاور ضعب هرسف لق هنأل

 .اهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدح نم (۲۳۸۷) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۷۲۱۷) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١(

 .(001754) ء(۰۲۳٥) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)
 .(180 /۲) ىئاسنلا نتسو (۷۹۲) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .ًاقلعم )۷۳۸١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو )١58/7( ننسلا ىف ىئاسنلا هاور (4)

 .هجام نبا نم ةدايز () . «لجرلا انذأ» :ج ءط ىف (5)

 )0-١714(. مقرب ةجام نبا ننس (۷)

 لاق امك نزحتلا «ءانغتسالا .توصلا نيسحت :ىنغتي ىنعم ىف لاوقأ ةعبرأ ىزوجلا نبا نع 7١( /۹) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لقن (6)

 .ءالحتسالاو ذذلتلا وهو اسماخ ًالوق ىرابنألا نبا ىكحو :لاق .هب لغاشتلا «ىعفاشلا



 تارقلا زن اضف لو 77ر77 اا

 ءاذكه وه سيل : ىعفاشلا ل لاقف «هب ینغتسی : هأاثعم :لوقي ةنييع نبا تعمس :ةلمرح لاق

 00 او لا يا لكن اكتب «هب منرتي

 1 رار ةيآلا هذه نأل ا ]01 ا ا ا

 اَمنِإ لف هب نَم تايآ هيلع لزنأ الو اوُناقو» :لاق ثيح .هقدص ىلع لدتا تايآ نع اولأس نيذلا ىلع

 :توبكنعلا] ةيآلا « مهيلع ئلتي باتكلا كِيلع ارن انأ مهفكي مل وأ .نيبم ريذن انأ اَمّنإو هللا دنع تالا

 ىمأ لجر تنأو كيلع نآرقلا انلازنإ كقديم ىلع ةلاؤ دبا عينك ملأ : كلذ ىنعمو .]01 »0.

 دقو :ىأ [۸ :توبكنعلا] (نولطبملا باترأل اذإ كنيميب هطخت الو باتك نم هلبَق نم ولتت تنك امو

 هب ءانغتسالا وأ هب توصلا نيسحت وهو نآرقلاب ىنغتلا نم اذه نيأف نيرخآلاو نيلوألا ربخب هيف تئج

 طف ةع كلا ةيآلا هده تالا ريدضت ريد لك يلف .«ايناذلا وما قم هاد: اع

 لصف

 ركذو بابلا ىنعم ىف ثيداحأ داريإ ىف

 تاوصألاب ةوالتلا ماكحأ

 نع «ىمخللا حابر نب ىلع نع «نيزر نب ثابق نع .حلاص نب هللا دبع انثدح :ديبع وبأ لاق

 اوملعت» :لاقف «نآرقلا سرادتن دجسملا ىف نحنو اموي يَ هللا لوسر انيلع جرخ :لاق رماع نب ةبقع

 نم اتلفت دشأ وهل «هديب ىسفن ىذلاوف «هب اونغتو» :لاق هنأ تبسحو :لاق .«هونتقاو. هللا باتك

 .'«لقعلا نم ضاخملا

 هللا لوسر نع رماع نب ةبقع نع «هيبأ نع «ىلع نب ىسوم نع «حلاص نب هللا دبع انثدحو
 لئاضف ىف ىئاسنلاو دمحأ هاور اذكهو «كشي ملو اا اونغتو هوئتقاو» :لاق هنأ الإ كلذ لثم ةي

 بابلا اذه ىف ىتأيس امك ءىنغتسي :ىنغتي :ةنييع نبا ريسفت حيجرت ىلإ ةيآلا هذهب راشأ» :(1۸ /۹) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 دمحأ لاق اذكو «صاخ ءانغتسا هنأ ةنييع نبا نع هيوهار نب قاحسإ نيب دقو ءًاعيمج عيكوو ةنييع نبا نع دواد وبأ هجرخأو «هنع

 ءاج :لاق ةدعج نب ىيحي نع رانيد نب ورمع قيرط نم هريغو ىربطلا جرخأ دقو «ةيضاملا ممألا رابخأ نع هب ىنغتسي :عيكو نع
 مهيبن هب ءاج امع اوبغري نأ ةلالض موقب ىفك» :ّةِْلَك ىبنلا لاقف ءدوهيلا نم هوعمس ام ضعب اهيف اوبتك دقو بتكب نيملسملا نم سان

 ةوالث ةبسانم هجو ىفخ دقو .(مهيلع ىلتي باتكلا كيلع انلزنأ انأ مهفكي مل وأ :لزنف «مهريغ ىلإ هريغ هب ءاج ام ىلإ مهيلإ
 لاق :لاقف ةبسانملا ىلإ راشأ دق همدقت عم لاطب نبا نأ ىلع «هجو اهركذل نوكي نأ ىفنف «ريثك نباك سانلا نم ريثك ىلع ةيآلا هذه

 دارملا سيلو «ةيضاملا ممألا رابخأ نع ءانغتسالا :ةيآلاب دارملاف :لاق ًارصتخم ةدعج نب ىيحي رثأ ركذف «ةيآلا هذه ىف ليوأتلا لهأ

 نم مهفي :نيتلا نبا لاقو .كلذ ىلإ بهذي هنأ ىلع لدي ةيآلاب ةمجرتلا ىراخبلا عابتإو :لاق ءرقفلا دض وه ىذلا ءانغتسالا

 ىلع هلمحف «هريغ ىلع نآرقلاب نغتسي مل نم ىلع راكنإلا نمضت ىتلا ةيآلا هعبتأ هنوكل ؛ءانغتسالا ىنغتلاب دارملا نأ :ةمجرتلا

 .«كلذ ةلمج نم رقفلا دض ىلع هلمحو «هريغ ىلإ راقتفالا مدعو هب ءافتكالا

 .(۲۹ ص) نآرقلا لئاضف (۲)

 .(59 ص) نآرقلا لئاضف (۳)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 نب ثابق نع ءكرابملا نب هللا دبع ثيدح نمو هب هيبأ نع «ىلع نب ىسوم ثيدح نم «نآرقلا
 ءانيلع ملسف نآرقلا أرقن نحنو انيلع جرخ :هظافلأ ضعب ىفو «ةبقع نع «حابر نب ىلع نع «نيزر

 .ئراقلا ىلع مالسلا ىلع ةلالد هيفف .ثيدحلا ركذو

1١ 

 نب رصاهملا نع «ميرم ىبأ نب هللا دبع نب ركب ىبأ نع «ناميلا وبأ انثدح :ديبع وبأ لاق مث
 ليللا ءانآ هتوالت قح هولتاو «نآرقلا اودسوت ال ءنآرقلا لهأ اي» :ة هللا لوسر لاق :لاق بيبح

 مع 5 : 1 5 5
 .لسرم اذهو «نوحلفت مكلعل هيف ام اوركذاو «هونتقاو هولغتو «راهنلاو

 .ارقف هنم لالقإلا اودعت الو ءرقفلا نم مكءانغ هولعجا : ىلنعي :(«هولعت) :هلوق : ديبع وبأ لاق مث

 . مكلام هولعجا لاومألا نونتقت امك «هونتقا : لوقي «(هونتقاوا» :هلوقو

 ليعامسإ ىنثدح « ىعازوألا نع «ةزمح نب ىيحي نع «رامع نب ماشه ىنثدح : كيبع وبأ لاقو

 لجرلا ىلإ ًانذأ دشأ هلل» :لاق ويب ىبنلا نع ءديبع نب ةلاضف نع .رجاهملا ىبأ نب هللا ديبع نبا
 : ی ىلإ ةا جام نع نآرقلاب :ترودعلا لا

 ىلوم نع هللا ديبع نب ليعامسإ نع :لوقي هدانسإ ىف ديزي مهضعب ثيدحلا اذه :ديبع وبأ لاق
 نع «ديلولا نع «دشار ىبأ نب ديعس نب دشار نع «ةجام نبا هاور اذكهو «ةلاضف نع ةلاضف

 ًانذأ دشأ هلل» :ٌوْيلَم ىلا نع ةلاضف نع ةلاضف ىلوم ةرسيم نع هللا ديبع نب ليعامسإ نع ىعازوألا
 :ديبع وبأ لاق .2””«هتنيق ىلإ ةنيقلا بحاص نم [هب رهجي] نآرقلاب توصلا نسحلا لجرلا ىلإ

 . عمتسا ام :ىأ «ءىشل هللا نذأ ام» :رخآلا ثيدحلا ىف هلوقو . عامتسالا :ىنعي

 نب هللا دبع انثدخ  لضفلا نب ةملس انثذخ «ديمح نب دمحم انثدحع + قوخبلا مساقلا وبأ لاقو

 نب اي :دعس ىل لاق :لاق بئاسلا انثدح دمحم نب مساقلا انثدح «ةكيّلم ىبأ نبا نع «نمحرلا دبع

 اونغ» :لوقي يم هللا لوسر تعمس ىنإف ءهب نغ :لاق .معن :تلق ؟نآرقلا تأرق له .ىخأ

 .''"«اوكابتف ءاكبلا ىلع اوردقت مل نإف ءاوكباو «نآرقلاب نغي مل نم انم سيل «نآرقلاب
 نع a ىبأ نب هللا دبع نع امهالك راتید نب ورمعو ثيللا ثيدح نم دواد وبأ ىور دقو

 نغتي مل نم انم سيل» :ّةيِقَك هللا لوسر لاق :لاق صاقو ىبأ نب دعس نع .«كيهت ىبأ نب هللا ديبع
0 (WT 5 

 . «نارقلاب

 ىبأ نب دعس نع «بئاسلا نب نمحرلا دبع نع «ةكيلم ىبأ نبا ثيدح نم ةجام نبا هاورو

 )١( دنسملا )١557/4( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۸۰۳٤(.

 ص ) نآرقلا لئاضف (؟) ۲۹(.

 . 078 ءالال ص) نآرقلا لئاضف (۳)

 .هجام نبا نم ةدايز )٤(

 )0-١714(. مقرب هجام نيا ننس (05)

 .كورتم وهو ىزارلا ديمح نب دمحم هدانسإ ىفو (6)

 ۱٤۷۰(. 21459) مقرب دواد ىبأ ننس (۷)



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 اوكبت مل نإف ءاوكباف هومتأرق اذإف ءفرحب لزن نآرقلا اذه نإ» : الع هللا لوسر لاق :لاق صاقو
 . ""«انم سيلف هب نغتي مل نمف «هب اونغتو ءاوكابتف

 دبع نط ل نأ نبا نع یو رنا نا وب دیم اهتادج .عيكو انثدح :دمحأ لاقو

 O سا : عيكو لاق] ."«نآرقلاب نغتي مل نم انم سيل» :ِّكَي هللا لوسر لاق :لاق صاقو ىبأ نب دعس نع «كيهن ىبأ نب هللا

 «ةنييع نب نايفس نعو دفس رب ديلا E .رضنلا ىبأو جاجحلا نع اضيأ (* ”

 قلعتي ليوط مالك ثيدحلا اذه ىفو . "هب ةكيلم ىبأ نب هللا دبع نع امهالك ءرانيد نب ورمع نع
 .ملعأ هّللاو ءهعضوم اذه سيل هدنسب

 ىبأ نبا تعمس «درولا نب رابجلا دبع انثدح ءدامح نب ىلعألا دبع انثدح :دواد وبأ لاقو

 لجر اذإف «هيلع انلخدف هتيب لخد ىتح هانعبّتاف ةباَبل وبأ انب رم :ديزي ىبأ نب هللا ديبع لوقي «ةكيلم
 :لوقي يي هللا لوسر تعمس :لوقي هتعمسف «ةبسك راجت :لاقف «هل انبستناف ملا كلر فيلا كَ
 نسح نكي مل اذإ تيأرأ دمحم ابأ اي :ةكيلم ىبأ نبال تلقف :لاق .«نآرقلاب نغتي مل نم انم سيلا
 . 9 دواد وبأ هب درفت .عاطتسا ام هنسحي :لاق توصلا
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 نيسحت وه امنإ :نآرقلاب ىنغتلا نم اومهف امنإ ءمهنع هللا ىضر .فلسلا نأ اذه نم مهف دقف

 ثيح دواد وبأ هاور ام اضيأ كلذ ىلع لديو هللا مهمحر .ةمئألا هلاق امك «هنيزحتو «هب توصلا

 نب نمحرلا دبع نع .ةحلط نع «شمعألا نع «ريرج انثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح : لف

 . «کتاوصأب نآرقلا اونيز» : يَ هللا لوسر لاق :لاق بزاع نب ءاربلا نع ا
 .' هب فرصم نبا وهو ةحلط نع «ةبعش ثيدح نم ةجام نباو ىئاسنلا هجرخأو ىلا ١ 51 « معاه 7 عا 3 .٠

 .ديج دانسإ اذهو ء٠" '”ةحلط نع رخأ قرط نم ىئاسنلا هجرخأو

 ديعس نب ىيحي نع ىدزألا لقنو ءاذه ةجسوع نب نمحرلا دبع نابح ¿ن نباو .ىئاسنلا قثو دقو

 "ا دمحي مهرأ ملف «ةنيدملاب هنع تلأس :لاق هنأ ناطقلا

 فيعض «عفار نب ليعامسإ همساو عفار وبأ هيف دانسإ اذه» :(4”57 )١/ دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۱۳۳۷) مقرب ةجام نبا ننس قلل
 .؟«كورتم

 .«نايفسال :م ءط ىف (۲)

 .(١ا007/8) دنسملا (*)

 .«دمحأ هاورو» :ط ىف (2) .ط «ج نم ةدايز (؛)

 .(۱۷۹ ء٥۱۷۵ /۱۲) دنسملا (0)

 )١4171(. مقرب دواد ىبأ ننس (۷)

 )١574(. مقري دواد ىبأ ننس (۸)

 )1١7457(. مقرب ةجام نبا ناسو (۱۷۹ /۲) ىئاسنلا ننس (5)

 .(۱۷۹ /۲) ىئاسنلا ننس (۱۰)

 بيرقتلا ىف هقيثوت راتخا - هللا همحر رجح نباو (۳۲۲ /۱۷) ىزملل لامكلا بيذهت :رظناو ()



 ا نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 سانلا لوأتي نأ «ىرن اميف بويأ هرك امنإو :ديبع وبأ لاق .«مكتاوصأب نآرقلا اونيز» :ثيدحلا اذهب

 . هب ثدحي نأ هاهنأ اذهلف ءةعدتبملا ناحلالا ىف ةي هللا لوسي نم ةصخرلا ثيدحلا اذهب

 لوا تیدح لك كر ولو هلا ئور امك هللا: قلع لك وقم تيدا یر حشد ا

 اهلماحم ريغ ىلع اهولمحو ةريثك تايآ ليوأت ىلإ اوقرطت دق لب ءريثك ءىش ةنسلا نم كرتل لطبم

 .هّللاب الإ ةوق الو لوح الو «نالكتلا هيلعو «ناعتسملا هللاو «ةدارملا ةيعرشلا

 نب ىقب ريبكلا ظفاحلا هاور امك هب عشختلاو هنيزحتو هبيرطت :نآرقلاب توصلا نيسحت نم دارملاو

 ىيحي نب ةحلط انثدح .ىومألا ديعس نب ىيحي انثدح «ميهاربإ نب دمحأ انثدح :لاق ثيح لم

 عمتسأ انأو ىنتيأر ول» : هِيَ هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع « ىسوم ىبأ نب ةدرب ىبأ نع ‹ةحلط نبا

 نم ملسم هاورو . اريبحت كل اهتربحل ىتءارق عمتست كنأ تملع ول هّللاو امأ :تلق .«ةحرابلا كتءارق

 هركذي ثيح هباب ىف اذه ىتأيسو ا ا ريما م ارامزم تيتوأ دقل» :دازو هب ةحلط ثيدح

 ىطاعت زاوج ىلع لدف ءاريبحت كل هتربحل عمتست كنأ ملعأ ول :لاق ىسوم ابأ نأ ضرغلاو «ىراخبلا

 . ةيعرشلا رومألا نم اذه نأ ىلع لدف «ةفوصوملا نميلا لهأ ةقرو ةمات ةيشخ عم «هللا

 ىبأ نع «باهش نبا نع .سنوي نع «ثيللا نع ‹حلاص نب هللا دبع انثدح :ديبع وبأ لاق

 د ردك سوم انا ان اک لاق يسوم انآ: يارا دع ا لاك ملام

 وبأ انثدح «هنع تئبنأ «ىميتلا ناميلس انثدح .ميهاربإ نب ليعامسإ انثدحو :ديبع وبأ لاقو

 طبرب الو ءطق حنص توص عمسأ مل ىنإ :تلق ولف ءانب ىلصي ىسوم وبأ ناك :لاق ىدهنلا نامثع

 ا ی ريدا اف

 قدح. هلم نب كيلولا اقدح ع ققمتلا ٠ خلا دبه نم نساعلا قدح جاف نبأ لاق

 نم لجر ةءارق عمتسأ تنك : تلق ن ؟ تنك نيأ» : لاقف تئج مث ءءاشعلا دعب ةليل ةي هللا لوسر

 "هاذه لثم ىتمأ ىف لعج ىذلا هلل دمحلا «ةفيذح ىبأ ىلوم ملاس اذه» :لاقف ىلإ

 امف ءروطلاب برغملا ىف أرقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق معطم نب ريبج نع نيحيحصلا ىفو

 )١( ص) نآرقلا لئاضف 8١(.

 .(۷۹۳) مقرب ملسم حيحص (۲)
 .(۷۹ ص) نآرقلا لئاضف (۳)

 .؟حيحص هدنس» : رجح نبا ظفاحلا لاقو .(724 ص) نآرقلا لئاضف (:)

 .«نامثع» :ج ىف (0)

 . (TTA) مقرب ةجام نبا ننس (5)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 ريغ نم اوقلخ مأ )ل : أرق هتعمس املف :هظافلأ ضعب ىفو .هلم ةءارق :لاق وأ ًاتوص نسحأ ادحأ تعمس

 دعب اذه 3 0 0 0 دق ىداؤف نأ تلخ ٥ و نر

 را رمل ل !رفكلا ىلع

 مهاشخأ نآرقلاب اتوص سانلا نسحأ :لاق سواط نع «ثيل نع «ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح : ديبع

 هر
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 سلا نب سنك نو "ا ع ا نع «نايفس نع «ةصيبق انثدح

60 
 «هّللا ىشخي

 دبع انثدح «ريرضلا ذاعم نب رشب انثدح :ةجام نبا لاقف «رخآ هجو نم الصتم اذه ىور دقو

 لاق :لاق رباج نع هريبزلا ىبأ نع .عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ انثدح «ىنيدملا رفعج نب هّللا
 نكد هرم ارقي وهمس ١ذإ يذلا نآرقلاب انو نالا نيا نم نإ 1 الوتر
 .ملعأ هللاو «نافيعض هخيشو .ىنيدملا نب ىلع دلاو وهو ءاذه رفعج نب هللا دبع نكلو “هللا

 عوشخلاو همهفتو نآرقلا ربدت ىلع ثعابلا توصلاب نيسحتلا وه امنإ ًاعرش بولطملا نأ ضرغلاو
 ةيهلملا عاضوألاو نازوألا ىلع ةبكرملا ةثدحملا تامغنلاب تاوصألا امأف «ةعاطلل دايقنالاو عوضخلاو

 تءاج دقو «بهذملا اذه هئادأ ىف كلسي نأ مظعيو لجيو اذه نع هزني نآرقلاف ٠ ىئاقيسوملا نوناقلاو

 ابأ ىنكي ًاخيش تعمس :ىرازفلا كلام نب نيصح نع .ديلولا نب ةيقب نع «دامح نب ميعن انثدح

 برعلا نوحلب نآرقلا اوؤرقا» : ويي هللا لوسر لاق :لاق ناميلا نب ةفيذح نع ثدحي دمحم

 عيجرت نآرقلاب نوعجري ىدعب نم موق ءىجيو .«نييباتكلا لهأو قسفلا لهأ نوحلو مكايإو ءاهتاوصأو
 . '”«موهنأش مهبجعي نيذلا بولقو مهبولق ةنوتفم . مهرجانح زواجي ال ‹حونلاو ةينابهرلاو ءانغلا

 : لاق ميلع نع .رمع ىبأ ناذاز نع «ريمع نب نامثع ناظقيلا ىبأ نع ‹كيرش نع ء.ديزي انثدح

 .ىرافغلا سباع :لاق الإ هملعأ ال :ديزي لاق .ِّدْيِيَك ىبنلا باحصأ نم لجر انعمو حطس ىلع انك
 نوعاط اي :لاقف ءنوعاطلا نم نورفي :اولاق ؟ءالؤه ام :لاقف نوعاطلا ىف نوجرخي سانلا ىأرف
 :لاقف ؟«توملا مكدحأ نينمتي ال" :لوقي يَ هللا لوسر تعمس دقو توملا ىنمتت :اولاقف .ىنذخ

 «مدلاب فافختسالاو ءمكحلا عيب» :هتمأ ىلع نهفوختي ويي هللا لوسر تعمس الاصخ ردابأ ىنإ
 مهينغيل الإ مهلضفأ الو مههقفأب سل مهدحأ نومدقي ريمازم نآرقلا نوذختي موقو «محرلا ةعيطقو

 (E) مقرب ملسم حيحصو ( 4 )۷7٦0‹ مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .(۸۰ ص) نآرقلا لئاضف (۳ ۰۲)

 .(۱۳۳۹) مقرب ةجام نبا ننس (4)

 ربخلاو «دمتعمب سيل ءةيقب هنع درفت :(007 )١/ نازيملا ىف كلام نب نيصح ةمجرت ىف ىبهذلا لاقو ٠ ص) نآرقلا لئاضف (5)

 .؟ركنم



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 ا رتل . ركذو «ءانغ هب ]

 سباع نع «ناذاز نع «ريمع نب نامثع نع «ميلس ىبأ نب ثيل نع «بوقعي نب ميهاربإ انثدحو

 «لجر نع «شمعألا نع «ميهاربإ نب بوقعي انثدحو .هوحن وأ كلذ لثم ةي ىبنلا نع ‹ىرافغلا

 ىهنو كلذ ركنأف «سانلا ثدحأ ىتلا ناحلألا هذهب نآرقلا أرقي الجر عمس هنأ :كلام نب سنأ نع
۳( 

 هلع
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 ناحلألاب نآرقلا ةءارق وهو « ريبك روذحم هنأ ىلع لدي اذهو « بيهرتلا باب ىف ةنسح قرط هذه

 ىلإ هب جرخ نإ امأف «هنع 0 «هّللا ا ءةمئألا دقو «ءانغلا بهاذم 1 كلسي ىتل

aانثدح ازا رک بأ  aردحالا نب هلا يع اقدح جدد انثدح . 
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 «هنع نان لسع أوو ء«دعس نع كيهت ىبأ نع هنع ثيللاو رائيد نب ورمع هاورو باب ىبأ نع

(VW 
 .' ريبزلا نبا نع «هنع رمع نبا ىلوم عفان هاورو « 2 *)ةشئاع نع

 نآرقلا بحاص طابتغا

 رمع نب هللا دبع نأ : هللا ديع نب ملاس ىنثدح «ىرهزلا نع «بيعش انربخأ «ناميلا وبأ انثدح

 ءانآ هب ماقف باتكلا هللا هاتآ لجر :نيتنثا "ىف الإ دسح ال» :لوقي هل هللا لوسر تعمس :لاق

 ()(راهنلاو ليللا ءانآ هب قدصتي وهف الام هللا ءاطعأ لجرو «ليللا

 لاق مث ,'””ىرهزلا نع نايفس ةياور نم هجارخإ ىلع اقفتاو .ءهجولا اذه نم ىراخبلا هب درفنا

 ىبأ نع تارک د تعمم :ناميلس نع « ةبعش انثدح «حور انثدح «ميهاربإ نب ىلع انثدح : ىراخبلا

 ليللا ءانآ هولتي وهف نآرقلا هللا هملع لجر :نيتنثا ىف الإ دسح ال» : لاق اَ هللا لوسر نأ ؛؟ ةريره

 هاتآ لجرو» «لمعي ام لثم تلمعف نالف ىتوأ ام لثم تيتوأ ىنتيل :لاقف هل راج هعمسف ‹«راهنلا ءانآو

 010 يع اغ لم تلف قالف را ام لک تقوا نسل : لجر لاق ایا نا قلي وهف الام هللا

 ديدش نوكي نأ ىغبنيف «لاحلا نسح وهو ةطبغ ىف نآرقلا بحاص نأ :نيثيدحلا نيذه نومضمو

 . ط نم ةدايز )١(
 . طرشلا ةرثكو ءءاهفسلا ةرمإ :امه نيتلصخلاو 8١( ص) نآرقلا لئاضف (۲)

 8١(. ص) نآرقلا لئاضف (۳)
 .«راتسألا فشک» (۲۳۲۳۲) مقرب رازبلا دنسم )٤(

 . (ذاش هدانسإ» : مكاحلا لاقو )١/ .0V) كردتسملا ىف مكاحلاو «راتسألا فشک)» ( مقرب هدنسم یف رازبلا هاور (6)

 . ؟راتسألا فشک» (757960) مقرب كيم ىف رازبلا هاور )3

 .؟ىلع» :ط «ج ىف (۷)

 )٥۰۲۵(. مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .(815) مقرب ملسم حيحصو )۷٥۲۹( مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .(ة ع ؟5) مقرب ىراخبلا حيحص )٠١(
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 نم هيف وه ام ىنمت اذإ :ًاطبغ هطبغي هطبغ :لاقي «كلذب هطيبغت بحتسيو «هيف وه امب طابتغالا
 اه ت هاو و در فيت نرو نق هر نل دبا تواكب ارا
 ام ىلع «مالسلا هيلع «مدآ دسح نيح سيلبإ ىصاعم لوأ وهو كلهم ءاعرش مومذم اذهو ال وأ
 كلذ لاح لثم ىنمت وه حودمملا ىعرشلا دسحلاو .ماظعإلاو مارتحالاو ةماركلا نم ىلاعت هللا هحنم
 ةرصاقلا ةمعنلا ركذف ««نيتنثا ىف الإ دسح ال» :مالسلا هيلع لاق اذهلو ؛ةراس ةلاح ىلع وه ىذلا

 :ىلاعت لاق امك ءراهنلاو ليللاب لاملا قافنإ ىهو ةيدعتملا ةمعنلاو ءراهنلاو ليللا ءانآ نآرقلا ةوالت ىهو
 :رطاف] «روبَت نل ةراجت نوجري ةينالعو ارس مهافرر امم اوقفنأو ةالصلا اوُماَقَأو هللا باتك َنوُلَعي نيذلا ّنِإ»

 طخب ىبأ باتك ىف تدجو :دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاقف ءرخآ هجو نم اذه وحن ىور دقو +4
 ءدقاو نب ديز نع «ديمح نب مثيهلا انثدح :هباتك ىف ناكف «عفان نب عيبرلا ةبوت وبأ ىلإ بتك :هدي

 سفانت ال» :لاق هيَ هللا لوسر نأ .سنخألا نب ديزي نع «ةرم نب ريثك نع .ىسوم نب ناميلس نع
 لوقيف ءهيف ام عبتيو «راهنلاو ليللا ءانآ هب موقي وهف نآرقلا هللا هاطعأ لجر :نيتنثا ىف الإ مكنيب

 هقفني وهف الام هللا هاطعأ لجرو «هب موقي امك '''موقأف انالف ىطعأ ام لثم ىناطعأ هللا نأ ول :لجر
 ام اذه نم بيرقو . "هب قدصتأف انالف ىطعأ ام لثم ىناطعأ هللا نأ ول :لجر لوقيف «قدصتيو
 ىبأ نع «بابخ نب سنوي ىنثدح .ملسم نب ةدابع انثدح ءريمن نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 .نهيلع مسقأ ثالث» :لوقي وَ هللا لوسر تعمس :لاق ةشبك ىبأ نع ءىئاطلا ىرتخبلا ديعس
 الو «ةقدص نم دبع لام صقن ام هنإف :نهيلع مسقأ ىتلا ثالثلا امأف .هوظفحاف اثيدح مكثدحأو

 ءرقف باب هل هللا حتف الإ ةلأسم باب دبع حتفي الو ءازع اهب هللا هداز الإ اهيلع ربصف ةملظم دبع ملظ
 وهف املعو الام هللا هقزر دبع :رفن ةعبرأل ايندلا امنإ :لاق هنإف «هوظفحاف اثيدح مكثدحأ ىذلا امأو

 املع هللا هقزر دبعو .لزانملا لضفأب اذهف» :لاق .«هقح هيف هلل لمعيو «همحر لصيو هبر هيف ىقتي

 هللا هقزر دبعو «ءاوس امهرجأف» :لاق «نالف لمعب تلمع لام یل ناك ول :لوقي وهف الام هقزري ملو

 لمعي الو «همحر هيف لصي الو «هبر هيف ىقتي ال ملع ريغب هلام ىف طبخي وهف املع هقزري ملو الام
 لام ىل ناك ول :لوقي وهف املع الو الام هللا هقزري مل دبعو «لزانملا ثبخأب اذهف «هقح هيف هلل

 . "«ءاوس هيف امهرزوف هتين ىه» :لاق .«نالف لمعب تلعفل

 ىرامتألا ةشبك ىبأ نع .دعجلا ىبأ نب ملاس نع «شمعألا انثدح .عيكو انثدح :اضيأ لاقو

 ىف هب لمعي وهف املعو الام هللا هانآ لجر :رفن ةعبرأ لثم ةمألا هذه لثم» :ّي هللا لوسر لاق :لاق
 تلمع اذه لام لثم یل ناك ول :لوقي وهف الام هتؤي ملو املع هللا هاتآ لجرو «هقح ىف هقفني هلام
 هتؤي ملو الام هللا هانآ لجرو «ءاوس رجألا ىف امهف» يك هللا لوسر لاق .«لمعي ىذلا لثم هيف

 لثم یل ناك ول :لوقي وهف املع الو الام هللا هتؤي مل لجرو «هقح ريغ ىف هقفني هيف طبخي رهف املع

 . “هب موقيف» م ‹ط ىف )غ3(

 ١٠١(. ه/غ) دنسملا (؟)

 )٤/ ۲۳١(. دنسملا (۳)



 ا نتاج لوألا هروح

 . '"7عيحص دانسإ .«ءاوس رزولا ىف امهف» ةا هللا لوسر لاق .«لمعي ىذلا لثم هيف تلمغ اذه

 هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ

 نع «ةديبع نب دعس تعمس ن اغ قريع «ةبعش انثدح «لاهنم نب جاجح انثدح

 أرقأو .«هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ» :لاق ويي ىبنلا نع «نافع نب نامثع نع «نمحرلا دبع ىبأ
 :لاق جاجحلا ناك ىتح «هنع هللا ىضر «نامثع ةرمإ ىف نمحرلا دبع وبأ

 "اذه ىدعقم ىندعقأ ىذلا كاذو

0 0 ٢ 
E لع عقول 

 ناق غ للا مهن TT «ميعن وبأ انثدحو

 E نآرقلا ملعت نم مكلضفأ نإ» : هلك ىبنلا لاق :لاق نافع نبا

 ىبأ نع «ةمقلع نع «نايفس نع قرط نم ةجام ناو ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور اذكهو

 امم ماقملا اذهو هيف هيلع فلتخي ملو ةبعش هاور امك :* O ا ب دعما كلا يع رم ‹ نمحرلادبع

 نع دام نع كلذ ةكاور دخ ن یک راد اطر «ةبعش ىلع هيف ىروثلا نايفسل مكح

 «هنع نايفس باحصأ نم ةعامجلا هاور :لاقو نمحرلا دبع ىبأ نع «ةديبع نب دعس نع «ةمقلع

 لوط هركذ ىفو «دانسإلا ةعانصب قلعتملا ماقملا اذه ىف حصأ كايقس ةياورو «ةديبع نب دعس طاقسإب

 . ملعأ هللاو ءكرت ام ىلإ داشرإو ةيافك ركذ اميفو «هانركذل ةلالملا الول

 تافص نم هذهو «هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ» :لاق «مالسلاو ةالصلا هيلع «هنأ ضرغلاو

 رصاقلا عفنلا نيب عمج كلذو .مهريغل نولمكملا . مهسفنأ ىف لمكلا مهو ‹لسرلل نيعبتملا نينمؤملا

 نأ مهنكمأ نحن ادحأ ر الو نو ل نيذلا نيرابجلا رافكلا ةفص فالخب اذهو .ىدعتملاو

 00 لحنلا] 4 باذعلا قوف اباذع مهاندز هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا» : ىلاعت لاق امك ‹ عفتني

 لوق حصأ ىف ىف ء[١۲ :ماعنألا] «هنع نویو هنع نوهني مهو هنع نوهني مهول :ىلاعت لاق امكو

 نيب اوعمجف «هلع مهدعبر مهيأن عم نآرقلا عإابتا نع سانلا نوهني مهنأ وهو ءاذه ىف نيرسفملا

 ۷ :ماعنألا] ق ن لج ١ : ىلاعت لاق امك ءدصلاو بيذكتلا

 امك هريغ ليمكت ىف ىعسي نأو هسفن ىف لمكي نأ راربألا رايخ نأش نأ امك ءرافكلا ©" نأش اذهف

 نَّمَم الوق نسحأ نمو# : ىلاعت ۲ هك لاق امكو «(هملعو نآرقلا ملعت نم مكريحخ» :مالسلا هيلع لاق

 )١( دنسملا )5/ ۲۳١(.

 .(0 01719 مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )91١(. مقرب ةجام نبا نفسو (۸۰۳۷) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۲۹۰۷) مقرب ىذمرتلا ننسو )١1505( مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 )٥۰۲۸(. مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 )۳١١(. مقرب ةجام نبا ننسو (۸۰۳۸) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (۲۹۰۸) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 .ط نم ةدايز (۸) .«رارش نأش» :ج ءط ىف (۷) . «لوق» :ج ىف )١(



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا 1۸

 ناك ءاوس هللا ىلإ ةوعدلا نيب عمجف ء[۳۳ : تلصف] «نيملسملا نم يِّنِإ لاقو احلاص لمعو هللا ىلإ اعد
 هللا هجو هب ىغتبي امم كلذ ريغو هقفلاو ثيدحلاو نآرقلا ميلعت نم ةوعدلا عاونأ نم هريغب وأ ناذألاب

 سانلا ملعي دعقف «ماقملا اذه ىف بغر نم  مهخياشمو مالسإلا ةمئأ دحأ  ىفوكلا ىملسلا نمحرلا

 ءةنس نيعبس نآرقلا ملعي هيف ثكم ىذلا كلذ رادقم ناكو :اولاق جاجحلا مايأ ىلإ نامثع ا ف
 . نيمآ .همادو هبلط ام هللا هاتآو هللا همحر

 نب لهس نع «مزاح ىبأ نع دامح انثدح «نوع نب ورمع انثدح : هللا همحر «ىراخبلا د

 ءاسنلا ىف ىل ام » :لاقف ءهلوسرو هلل اهسفن تبهو دق اهنإ :تلاقف ةأرما كلي ىبنلا تتأ :لاق دعس

 نم امتاخ ولو اهطعأ» :لاق .ءدجأ ال :لاق .«ًابوث اهطعأ»] :لاق اهينجوز :لجر لاقف .«ةجاح نم

 كغم ا ايكتجوو دفا لاق واد لاف ام كغم 97 [لاتف> تل لدعاف 4 «ةيدح
 را

 اذه نأ ىراخبلا هدصق ىذلا نأ هنم ضرغلاو «ةديدع قرط نم هجارخإ ىلع قفتم ثيدحلا اذهو

 اهل اقادص كلذ نوكيو «ةأرملا كلت هملعي نأ ةي ىبنلا هرمأو ءنآرقلا نم هملعت ىذلا ملعت لجرلا
 ذخأ زوجي له وأ ؟ًاقادص اذه لثم لعجي نأ زوجي لهو ءءاملعلا نيب عازن هيف اذهو كلذ ىلع

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم امو ؟لجرلا كلذب اصاخ ناك اذه لهو ؟نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا
 كلذب كمركن :لبنح نب دمحأ هلاق امك ؟نآرقلا نم كعم ام ببسبأ ؟«نآرقلا نم كعم اب اهكتجوز»
 هدارأ ىذلا وه اذهو .'«اهملعف» :ملسم حيحص ىف هلوقل .ىوقأ اذهو «كعم ام ضوعب وأ
 .ناعتسملا هّللاو «ةراجإلاو حاكنلا باتك ىف روكذم فالخلا ىقاب ريرحتو انهه ىراخبلا

 بلق رهظ نع ةءارقلا

 مدقت ىذلا ثيدحلا دعس نب لهس نع مزاح ىبأ ثيدح "ةمجرتلا هذه ىف ىراخبلا درفأ امنإ
 ءاذكو اذك ةروس ىعم :لاق .«؟نآرقلا نم كعم امف» :لجرل لاق .مالسلا هيلع «هنأ هيفو ءنآلا
 كعم امب اهكتكلم دقف بهذا» :لاق .معن :لاق .«؟كبلق رهظ نع ''”نهؤرقتأ» :لاق .اهددع روسل
 . ؟«نآرقلا نم

 هللاو .لضفأ بلق رهظ نع نآرقلا ةءارق نأب ةرعشم «هللا همحر «ىراخبلا نم ةمجرتلا هذهو

 ىلع لمتشي هنأل ؛لضفأ فحصملا نم نآرقلا ةءارق نأ ءاملعلا نم نوريثك هب حرص ىذلا نكلو .ملعأ

 ىلع ىضمي نأ اوهركو .فلسلا نم دحاو ريغ هب حرص امك .ةدابع وهو فحصملا ىف رظنلاو ةوالتلا

 ١ )للعلا مامإلا هاور اب فحصملا ىف ةوالتلا ةليضف ىلع اولدتساو .هفحصم ىف رظني ال موي لجرلا

 .ج نم ةدايز (۳) . «لاق مث» :ج ىف )۲( .2(نم) :ج ی قلب

 .(2.5؟9) مقرب ىراخبلا حيحص 2(

 .«هجولا اذه» :ج ىف (۷) .«اهملعتف» :ج ىف (5) .«اهملعي» :ج ىف (9)

 . «أرقتأ» :ج ىف (۸)

 )٥۰۴۰(. مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .؟ملاعلا» :ج یف (۱۰)



 14 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 :لاق ثيح نآرقلا لئاضف 2”باتك ىف ديبع وبأ

 ارظن نآرقلا ةءارق لضف» هلي ىبنلا لاق :لاق لي ىبنلا باحصأ ضعب نع ءنمحرلا دبع نب هللا
 ىيحي نب ةيواعم نإف 1 دانسإلا اذهو (7«ةلفانلا ىلع ةضيرفلا لضفك ءارهظ هأرقي نم ىلع

 .فيعض وهف ناك امهيأو «ىسلبارطألا وأ ىفدصلا وه

 ا اوميدأ :لاق دوعسم نبا نع «رز نع .مصاع نع ىروثلا لاقو

 هنأ :رمع نع « سابع نبا نع «كهام نب فسوي نع .ديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح لاقو

 07 ارق جلا رش هج ادا ناك

 عمتجا اذإ ناك هنأ :دوعسم نبا نع «یلیل ىبأ نب نمحرلا دبع نع «تباث نع :اضيأ دامح لاقو

 . حيحص دانسإ . "مهل رسفو ءاوؤرقف «فحصملا اورشن هناوخإ هيلإ

 اذإ :لاق رمع نبا نع «ةتخاف ىبأ نب ریون نع «ةاطرأ نب جاجح نع :ةملس نب دامح لاقو
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 دلا اا فلا ق اه لاقف تحضلا ىف اک وهو

 ضعبل عقي دق هلعلو «هنم أرقي الف فحصملا لطعي الثل بولطم رمأ اذه نأ ىلع لدت راثآلا هذهف

 ىلإ عوجرلاو «ىلوأ تابثتسالاف « ريخأت وأ ميدقت وأ ةيآ وأ ةملك فيرحت وأ 2« هنم ركذتيف نايسن ةظفحلا

 ىلع لدت ال ةباتكلا نأل ؛نسحأ نقلملا مف نمف نآرقلا نيقلت امأف «لاجرلا هاوفأ نم تبثأ فحصملا

 ىدأ اذإو .هطلغو هفيحصت رثكي طقف ةباتكلا نم ظفحي نع ريثك نم دهاشملا نأ امك ءءادألا لامك

 الف نقلي نمع زجعلا دنع امأف .نآرقلا "ظفل ىلع هفقوي اخيش دجو اذإ هنم عنم اذه ىلإ لاحلا

 ءهظفلو هتغل ىلع اهظفل نع تاملكلا ضعب فرحي دق هنأ ضرف ولو «هيلع جرح الف هذه ةلاحلاو

 :ديبع وبأ مامإلا لاق دقف

 مهبحص الجر نأ ؛ىعازوألا نع «بيعش نب دمحم نع «ىقشمدلا ليعامسإ نب ماشه ىنثدح

 وأ فرحف أرق اذإ دبعلا نإ» :لاق ةَ هللا لوسر ىلإ هعفر الإ هملعأ ام اثيدح انثدحف :لاق رفس ىف

 .''«لرنآ امك كلملا هبتك أطخأ

 )١( ؟«هباتك» :ط ىف .

 )١( ص) نآرقلا لئاضف 47(.
 .«فعض هيف دانسإلا اذهو» :ط ىف (۳)

 . ؟حيحص هدانسإ» :رجح نبا لاقو (15 ص) نآرقلا لئاضف (4)

 ٤١(. ص) نآرقلا لئاضف (45)

 .(47 ص) نآرقلا لئاضف (7)

 .(45 ص) نآرقلا لئاضف (۷)

 ٤۷( ص) نآرقلا لئاضف )٠١( .«ظافلأ» :ط ىف (9) ٤۷( ص) نآرقلا لئاضف (۸)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا 7

 ارق ذا لاقي ناك لاق یال ن رک نع ۰ ننايشلا نع تاغ نب .نطفح انثدجو
 ىلع ةلأسملا هذه ىف رادملا :ءاملعلا ضعب لاقو .لزنأ امك كلملا هبتك نآرقلا ميقي ال ىذلاو ىمجعألا

 ىف رظنلا دنع ناك نإو «لضفأ وهف بلقلا رهظ ىلع ةءارقلا دنع عوشخلا ناك نإف «ةءارقلا ىف عوشخلا

 لاق فحصملا ىف رظنلاب زاتمتو تبثأ اهنأل ؛ىلوأ ارظن ةءارقلاف ايوتسا نإف لضفأ وهف )” فحصملا
 ىلع لومحم مهلعفو فلسلا مالك نأ رهاظلاو :نايبتلا ىف «هللا همحر «'*”ىوونلا ايركز وبأ خيشلا
 . ليصفتلا اذه

PES 

 رهظ نع نآرقلا ةوالت نأ ىلع ةلالدلل لهس ثيدح “ركذب دارأ هللا همحر «ىراخبلا ناك نإ
 نسحي ال ناك لجرلا كلذ نأ لمتحيف «نيع ةيضق اهنأل ؛رظن هيفف «فحصملا ىف اهنم لضفأ بلق

 قح ىف اقلطم لضفأ بلق رهظ نع ةوالتلا نأ ىلع لدي الف «هنم هيَ هللا لوسر كلذ ملعيو ةباتكلا
 هنأل - بلق رهظ نع هتوالتو وَ هللا لوسر لاح ركذ ناكل اذه لد ول ذإ «نسحي ال نمو نسحي نم

 .هدرفمب ثيدحلا اذه ركذ نم ىلوأ  ةباتكلا ىردي ال ىمأ

 هنكميل ؛بلق رهظ نع روسلا كلت ظفحي هنأ تابثتسا لجأل وه امنإ ثيدحلا قايس نأ :ىناثلا

 هناحبس هللاو 6 الو ءارظن ةوالتلا نم لضفأ اذه نأ :انهه دارملا سیلو «هتجوزل اهميلعت

 .ملعأ ىلاعتو

 هدهاعتو نآرقلا راكذتسا

 امنإ» :لاق ياي هللا لوسر نأ ؛رمع نبا نع «عفان نع .كلام انربخأ «فسوي نب هللا دبع انثدح

 اذكه «تبهذ اهقلطأ نإو ءاهكسمأ اهيلع دهاع نإ «ةلقعملا لبإلا بحاص لثمك نآرقلا بحاص لثم

 0شرح «قازرلا دبع انثدح : “دمحأ مامإلا لاقو .([هب] كلام ثيدح نم ىئاسنلاو ملسم هاور
 هيلع دهاع اذإ نآرقلا لثم» : ةه هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «عفان نع .بويأ نع «رمعم

 «تبهذ اهلاقع قلطأ نإو ءاهظفح اهلقع نإف ءلبإ هل لجر لثمك «راهنلاو ليللاب هأرقف هبحاص
 ملسم دارفأ نم وه امنإو «ديناسملا عماج ىف ىزوجلا نبا '' ''هلاق ءهاجرخأ .«نآرقلا بحاص كلذكف

 «لئاو ىبأ نع «روصنم نع «ةبعش انثدح «ةرعرع نب دمحم انثدحو <« هب قازرلا دبع ثيدح نم 3 1 ت م |.ه 5 55 ۱( “ا. + ١)

 .؟ركبال :ج ىف (۲) .«یئاسنلا» :ج ىف )١(

 .«هركذب» :ط ىف (5) .؟ىواونلا» :ط ىف (8) .«رثكأ فحصملا» :ط ىف (۳)

 دارملا نأل ؛ركذ امم ءىش ىراخبلا ىلع دري الو» :انه ريثك نبا ظفاحلا مالك ركذ نأ دعب (۷۸/۹) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق (5)

 ةءارقلا نم لضفأ اهنوكل ضرعتي ملو هب مجرت ال قباطم ثيدحلاو ءاهبابحتسا وأ اهتيعورشم «بلق رهظ نع ةءارقلا باب :هلوقب
 .«بلق رهظ نع ةءارقلا نم لضفأ ًارظن فحصملا نم ةءارقلا نأ ءاملعلا نم ريثك حرص دقو ءأرظن

 ١855(. /۲) ىئاسنلا ناسو (89) مقرب ملسم حيحصو (00151) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 )4( دنسملا )۲/ ١١(.

 .«لاق» :ج ىف (۱۰) .«انربخأ» :ط ىف (9)

 )١١( مقرب ملسم حيحص )0749.



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا الا
e0 ر 1 5 ر 7  

 «ىسن لب «تيكو تيك ةيآ تيسن :لوقي نأ مهدحأل ام سئب» :ِْلَ ىبنلا لاق :لاق هللا دبع نع

 .«بعتلا نم لاجرلا رودص نم اًيصفت دشأ هنإف نآرقلا اوركذتساو

 .ةبعش نع «كرابملا نبا نع «ىنايتخسلا دمحم نبا وه .رشب هعبات

 نسح :لاقو ناو ER «ىسلايطلا دواد ىبأ نع «ناليغ نب دومحم نع ىذمرتلا هاور دقو

 و قار . حيحص

 تعمس : قيقش نع «ةدبع نع جيرج نبا هعباتو .هلثم روصنم نع ءريرج انثدح «نامثع انثدحو

 ىئاسنلا هاورو ا حجيرج نبا ثيدح نم ملسم هدئسأ اذكهو ی حلا تعمس : لاق هللا دبع

٠. (۷( e 0 26١ 5 5 5 3هاور اذكهو . هب ةبابل ىبأ نبا وهو ةدبع نع «ةداحج نب دمحم ثيدح نم ةليللاو مويلا ىف  

 6-59 3 0( د 70
 نع هل ىراخبلا ةياور ىتأتسو ٠٠ هب ريرج نع ميهاربإ نب قاحسإو برح نب ريهزو نامثع نع ملسم

 هاور دقف «هب روصنم نع ةنييع نبا ةياور نم ىئاسنلاو ءهب روصنم نع «ىروثلا نايفس نع ( ميعت ىبأ

 000 1 =( ءو 7 : : ١
 نب دامح نع « هبيتق نع ىئاسنلا هاور دقو« مهلك ءالؤه ةياور ىف اعوفرم هب روصنم نع ءالؤه

 ماب ىبأ دنسم ىفو بیرغ اذهو ا هللا دبع نع ‹لئاو ىبأ نع <« روصنم نع «ديز

 .2""'فيفختلاب ىست وه امإف

 ىبنلا نع « ىسوم ىبأ نع «ةدرب ىبأ نع «ديرب نع «ةماسأ وبأ انثدح ءءالعلا نب دمحم انثدح

 هاور اذكهو .«اهلقع ىف لبإلا نم ايصفت دشأ وهل ءهديب ىسفن ىذلاوف «نآرقلا اودهاعت» :لاق ةا

 دامح ةماسأ ىبأ نع امهالك ا ع فلا دبعو ءالعلا نب دمحم بيرك ىبأ نع ملسم

 1 NOD سا ع
 : هب ةماسأ نبا

 : ىلع نب ىسوم انثدح ءكرابملا نب هللا دبع انثدح «قاحسإ نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )0055(.

 )٤۹۲۲(. مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 ١95(. /۲) ىئاسنلا ننس (۳)

 . «حتف» )۷4/4( ىراخبلا حيحص (4)

 .(۷۹۰) مقرب ملسم حيحص (5)

 . ؛ةديبعا :ج ىف ()

 )٠١9850(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس (۷)

 .(۷۹۰) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .(40457) مقرب ىربكلا یئاسنلا نئسو (79-0) مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 )٠١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )١٠١82514(.

 )١١( ىلعي ىبأ دنسم )519/9(.

 كرت لجرلا نأ :فيفختلا ىنعمو .هراكذتساو هتدهاعم ىف طيرفتلا هيلع نايسنلا عوقوب بقوع هنأ :ليقثتلا ىنعم :ىبطرقلا لاق )١١(

 .ةمحرلا نم مهكرت وأ باذعلا ىف مهكرت :ىأ [1۷ :ةبوتلا] 4مهيسنف هللا اوسنإ : ىلاعت هلوقك وهو .هيلإ تفتلم ريغ

 .«ةدرب) :ج ىف )١9(

 )١5( مقرب ىراخبلا حيحص )٥۰۳۳( مقرب ملسم حيحصو )۷۹۱(.



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا 7:

 «هّللا باتك اوملعت» : اک هللا لوسر لاق]: لوقي رماع نب ةبقع تعمس :لوقي ىبأ تعمس

 .'«لقعلا ىف ضاخملا نم اتلفت دشأ وهل «هديب ىسفن ىذلاوف «هب اونغتو هودهاعتو

 هظفاح هضرعي الئل ؛هدهاعتو هراكذتساو نآرقلا ةوالت ةرثك ىف بيغرتلا ثيداحألا هذه نومضمو

 :دمحأ مامإلا لاق هنإف «هنم ةيفاعلا هللا لأسن «ريبك رطخ كلذ نإف نال

 «لجر نع «دئاف نب ىسيع نع «دايز ىبأ نب ر ديزي نع «دلاخ انثدح «ديلولا نب ر فلخ انثدح

aالولغم ةمايقلا موي هب ىتؤيو الإ ةرشع ريمأ نم ام» : راک هللا لوسر لاق :لاق  

 وهو هاقلي ةمايقلا موي هللا ىقل الإ هيسنف نآرقلا أرق لجر نم امو ءلدعلا الإ لغلا كلذ نع هكفيال
 . ؟«ءذجا

 نب دلاخ هاور امك «دایز ىبأ نب ديزي نع «ليضف نب دمحمو «دیمحلا دبع نب ريرج هاور اذكه

 نع «دايز ىبأ نب ديزي نع «سيردإ نبا نع ءالعلا نب دمحم نع دواد وبأ هجرخأ دقو .

 . 9ههبملا لجرلا ركذي ملو «نآرقلا نايسن ةصقب اي ىبنلا نع ةدابع نب دعس نع «دئاف نب ىسيع
 «هدانسإ ىف مهوف ديزي نع ةبعش هاور دقو «دايز ىبأ نب ديزي نع «شايع نب ركب وبأ هاور اذكو

 مامإلا هاور دقو .ًالسرم ليي ىبنلا نع «دئاف نب ىسيع نع «ديزي نع «هباحصأ نع عيكو هاورو
 :لاقف تماصلا نب ةدابع نع هدنسم ىف دمحأ

 ءدئاف نب ىسيع نع «دايز ىبأ نب ديزي انثدح «ملسم نب زيزعلا دبع انثدح «دمصلا دبع انثدح

 الولغم ةمايقلا موي هب ىتؤي الإ ةرشع ريمأ نم ام» :ِكي هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع
 .©0«مذجأ ةمايقلا موي هللا ىقل الإ هيسن مث نآرقلا ملعت لجر نم امو «هلدع الإ اهنم هكفيال

 - لوبقم بيهرتلا باب ىف اذه نكل «فالتخا هيفف ءدايز ىبأ نب ديزي نع «ةناوع وبأ هاور اذكو

 .ديبع وبأ لاق امك ءرخآ هجو نم دهاش هل ناك اذإ اميسال  ملعأ هللاو

 : دَِكَع هللا لوسر لاق :لاق كام ب نينا قع تقرع :لاق جيرج نبا نع «جاجح انثدح

 ىتمأ بونذ ىلع تضرعو «دجسملا نم لجرلا اهجرخي ةرعبلاو ةاذقلا ىتح ىتمأ روجأ ىلع تضرع»
 ده رق ماي م نى 0 6. 01 ۰
 نع تثدحو :جيرج نبا لاق .(اهيسنف لجر اهيتوأ هللا باتك نم ةروس وا هيا نم ربكأ ًابنذ را ملف

 باتك نم ةروس ةمايقلا موي ىتمأ هب ىفاوت بنذ ربكأ نإ» : راک هللا لوسر لاق : لاق ىسرافلا ناملس

 . 77 «اهيسنف لجر اهيتوأ هللا

 .دئنسملاو ءط نم ةدايز )١(

 )۲( دنسملا )١55/4(.

 . «نايسنلا ىلإ: ط ىف (۳)

 .(۳۸۵ /ه) دنسملا ()

 )٥( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو ءريرج قيرط نم (۳١٠ص) لئاضفلا ىف ديبع وبأ هاور )٠١/ )49/8ليضف نبا قيرط نم .
 ) )5مقرب دواد ىبأ ننس (۷)

 )۷( دنسملا )٥/ ۳۲٣۳(.

 .(١١”ص) نآرقلا لئاضف (۸)



y۳ نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا 

 نبا نع «داور ىبأ نبا ثيدح نم مهريغو رازبلاو ىلعي وبأو ىذمرتلاو دواد وبأ ىور دقو
 تضرع» : يك هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نع ‹ جیرج

 ًابنذ رأ ملف «ىتمأ بونذ ىلع تضرعو «دجسملا نم لجرلا اهجرخي ةاذقلا ىتح ىتمأ روجأ ىلع
 . "0«اهيسن مث لجر اهيتوأ ةيآ وأ نآرقلا نم ةروس نم مظعأ

 ىراخبلا ىكحو «هبرغتساف ىراخبلا هب تركاذو ءهجولا اذه نم الإ هفرعنال بيرغ :ىذمرتلا لاق

 .كلام نب سنأ نم بلطملا عامس ركنأ هنأ ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع

 نع «ىرهزلا نع جيرج نبا نع ءداور ىبأ نبا نع«'''ىمدآلا ديزي نب دمحم هاور دقو : تلق ۲ > . 2 5
 ك7 E ا

 سه ىو لس

 هس مرور ي

 تيس انئاَيآ كنتأ كلذك لاق . ا ا

 وهف - هعيمج دارملا وه نكي مل نإو اذه هلاق ىذلا اذهو ١55 -١55[«. :هط] «ىسنت مويلا كلذكو

 طيرفتو ريثك نواهت هيف هب ءانتعالا مدعو نايسنلل هضيرعتو نآرقلا ةوالت نع ضارعإلا نإف ءهضعب

 هنإف «نآرقلا اوركذتسا» : ظفل ىفو ««نآرقلا اودهاعت» :مالسلا هيلع لاق اذهلو ؛هنم هللاب ذوعن «ديدش

 .«معنلا نم لاجرلا رودص نم ايصفت دشأ

 نه فونلا ئضفت ١ ةر هايس نفك اذإ 3 هللا نم ا يمت لاق ضلختلا فلا
 .لاقع ريغ نم تلسرأ اذإ معنلا نم رودصلا نم اتلفت دشأ نآرقلا نإ :ىأ ءاهنم صلخت اذإ :ةرمتلا

 ل نأ ئراقلا تقال ىنإ دوعن

yTية ب میام تر: لوقب 1 هللا نال  

 بئاصملا مظعأ نم نآرقلا نايسن نإو ء[١5 :ىروشلا] «مكيديأ تبسک

 «نآرقلا اهيف أرقي ال اموي نوعبرأ هيلع رمي نأ لجرل 74 :هريغو هيوهار نب قاحسإ لاق اذهلو

 ناكو ءاذه دعب ىراخبلا هركذي ثيح ءاذه ىتأيس امك «مايأ ةثالث نم لقأ ىف ف أرقي نأ هل هوك هنا جك

 :هلوق اذه دعب ركذ نكلو «بابلا اذه هعبتي نأ قيلألا

 ةبادلا ىلع ةءارقلا

 «هنع هللا ىضر «لفغم نب هللا دبع تعمس :لاق سايإ وبأ ىنربخأ «ةبعش انثدح «جاجح انثدح

 )١( مقرب دواد ىبأ ننس )57١( ىلعي ىبأ دنسمو (1917) مقرب ىذمرتلا نفسو )7/ 071851 .
  ©5,«ىومألا» تع ىف

 .دوعسم نباو ىعخنلا نيب عاطقنا هيفو ٠١( ؛ص) نآرقلا لئاضف (۳)
 )٤( نآرقلا لئاضف )ص٤ ٠١(.



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا
 )000( هفلا هاو 6# ةكم 5 ا ڈا ا اق

 5 حتفلا ةروس ار ىلع ارقي وهو جف موي يڪ هلل لوسر تيأر :ل

 وهو «سايإ ىبأ نع «ةبعش نع «قرط نم ةجام نبا ىوس ةعامجلا هج رخأ دق ثيدحلا اذهو

REالو ءارضحو ارفس هتوالتو نآرقلا دهاعت نم مدقت اب قلعت هل  اضيأ  اذهو  

 هنأ ءادردلا ىبأ نع دواد ىبأ نبا هلقن دقو «قيرطلا ىف ئراقلا هلتي مل اذإ ءاملعلا رثكأ دنع كلذ هركي

 هرك هنأ كلام مامإلا نعو «كلذ ىف نذأ هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ىور دقو «قيرطلا ىف أرقي ناك

 لجرلا نع اكلام تلأس : "”[لاق] بهو نبا انربخأ «عيبرلا وبأ ىنثدحو :دواد ىبأ نبا لاق امك «كلذ

 ام :لاقف «ءىش اهيف أرقي ناك ىتلا ةروسلا نم ىقب دقو ءدجسملا ىلإ جرخيف «ليللا رخآ ىف ىلصي
 .قيرطلا ىف نوكت ةءارقلا ملعأ

 ىهو ىحرلا ىفو «شوشحلا ىفو «مامحلا ىف :نطاوم ةثالث ىف نآرقلا ةءارق هركت : ىبعشلا لاقو
 ىعفاشلاو كلام بهذم وهو .هركت ال اهنأ :فلسلا نم ريثك مامحلا ىف ةءارقلا ىف هفلاخو .رودت

 نبا هلقنو كلذ هرك أ : بلاط ىبأ نب ىلع نع دواد ىبأ نبا یورو « مهريغو ىعخنلا ميهاربإو

 وهو «بيؤذ نب ةصيبقو لوحكمو ىرصبلا نسحلاو ىبعشلاو ءةهلئم نب قيقش لئاو نأ نع رذنملا

 امأو هركت مامحلا ىف ةءارقلا نأ « هللا مهمحر «ةفينح ىبأ نع ىكحمو .ىعخنلا ميهاربإ نع ةياور

 امأو ءابهذم ناكل نآرقلا فرشل ةنايص كلذ ميرحتب ليق ولو .ةرهاظ اهتهاركف شوشحلا یف ةءارقلا

 عاش 9 1 س ۰ ۰ + 5
 . ملعا هللاو « ىلعي الو ولعي قحلاو هيلع نارقلا ريغ ولعي الئلف رودت ىهو ىحرلا تيب ىف ةءارقلا

 نارقلا نايبصلا ميلعت

 دقو نينس رشع نبا انأو هيَ هللا لوسر ىفوت : سابع نبا لاقو :لاق .مكحملا وه لصفملا هنوعدت

 . “كحملا تأرق

 .«لصغملا» :لاق ؟مكحملا امو :هل تلقف ويب ىبنلا دهع ىف مكحملا تعمج :لاق

 نع ربخأ سابع نبا نأل ؛نآرقلا نايبصلا ملعت زاوج ىلع ةلالد هيفو «ىراخبلا هجارخإب درفنا

 هرمعو كلذ مدقت امك «تارجحلا نم وهو . لصفملا عمج ناك دقو نك لوسرلا توم نيح هلس

 واو ی او و هللا ور ےک و اق نا :ئراخلا یوو دقو س ع ااا

 نم اهيلع داز ام كرتو ءرشعلا ركذب ةياورلا هذه ىف زوجت هنأ لمتحيف «ملتحي ىتح مالغلا نونتخي

V٤ 

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٥۰۳٤(.

 .(8055) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو )7١5( مقرب ىذمرتلل لئامشلاو )/١5717( مقرب دواد ىبأ ناسو (794) مقرب ملسم حيحص (۲)

 .ط نم ةدايز (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )60178(.

 .(0075) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(5599) مقرب ىراخبلا حيحص (1)



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 . ملعأ هللاو ءرسكلا

 نوكي دق لب ءرهاظ وهو ءابصلا ىف نآرقلا مهميلعت زاوج ىلع ةلالد هيفف ءريدقت لك ىلعو

 ىلوأ رغصلا ىف هظفحو «هب ىلصي ام فرعي وهو غلب نآرقلا ملعت اذإ ىبصلا نأل ؛ابجاو وأ ابحتسم

 بحتسا دقو «سانلا لاح نم دوهعملا وه امك «تبثأو خسرأو هرطاخب اقولع دشأو ءاريبك هظفح نم

 الوأ مزلي الئل «ةءارقلا ىلع هتمه رفوت مث «بعلل اليلق هرمع ءادتبا ىف ىبصلا كرتي نأ فلسلا ضعب

 نكلو «هل لاقي ام لقعي ال وهو نآرقلا مهميلعت مهضعب هركو «بعللا ىلإ اهنع لدعيو اهلميف ةءارقلاب
 رمع بحتساو .هنهذ ةدوجو هظفحو هتمهنو هتمه بسحب ءاليلق اليلق ملع زيمو لقع اذإ ىتح كرتي

22 
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 ديج دنس هلع هانيور «تايآ سمخ تايآ سمخ نقلي نأ .هنع هللا ىضر «باطخلا نبا

 نارقلا نايسن

 :ىلاعت هللا لوقو ءاذكو اذك ةيآ تيسن :لوقي لهو

 [۷ .”:ىلعألا] هللا ءاش ام لإ . ىسنت الف كئرقنس »

 عمس دقل :تلاق ةشئاع نع «ةورع نع «ماشه انثدح «ةدكئاز انثدح « ىيحي نب عيبرلا انثدح

 .«اذك ةروس نم اذكو اذك ىنركذأ دقل هللا همحري» :لاقف دجسملا ىف أرقي الجر هاي ىبنلا

 نم نهتطقسأ :لاقو ماشه نع .سنوي نب ىسيع انثدح «نوميم نب ديبع نب دمحم ىنثدحو
 هاغه نعت ةديعو رم نب ىلع هعئات .اضيأ هب درفنا .اذكو اذك ةروس

 ىضر «ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءةماسأ وبأ انثدح «ءاجر ىبأ نب دمحأ انثدحو

 ٠ دقف هللا همحري» :لاقف ليللاب ةروس ىف أرقي الجر ةي هللا لوسر عمس :تلاق ءاهنع هللا
 نب دامح ةفانسأ ىبأ ثيدح نم ملسم هاورو .(اذكو اذك ةروس نم اهتيسنأ تنك اذكو اذك ةيآ ىنركذأ

 )5(. ٤ء

 . © ةماسأ

 ىضر «هّللا دبع نع «لئاو ىنأ نع «روصنم نع «نايقس انثدح ءميعن وبأ انثدح :ىناثلا ثيدحلا

 وه لب .«تيكو تيك ةيآ تيسن :لوقي نأ مهدحأل ام سئب» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا
 5 0 : ا 3 3
 وه امنإف» : ىلعي ا دنسم ىفو . مدمن دقو ٤ 0 روصنم ثيدح نم ءىئاسنلاو ملسم هاورو ( یس

 2 و
 .هظفل اذه « فيفختلاب «(یسن

 ناك اذإ هل صقنب سيل صخشلل نايسنلا لوصح نأ ىلع ليلد  هلبق ىذلاو  ثيدحلا اذه ىفو

 )١/ ١7١(. فلؤملل قورافلا دنسم )١(

 (VAA). مقرب ملسم حيحصو )٦۳۳۵( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(دق» :ط ج ىف (:)

 .(الم4) مقرب ملسم حيحصو (2058) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(8-:45) مقرب ىربكلا ىتاسنلا نكاسو (۷۹۰) مقرب ملسم حيحصو (559-0) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 تيسن :لوقي الف كلذ لوصح نع ريبعتلا ىف بدأ دوعسم نبا ثيدح ىفو «صرحخلاو داهتجالا دعب

 نواهتلاو لفاغتلاو ىسانتلا نم هبابسأ هنع ردصي دقو «دبعلا لعف نم سيل نايسنلا نإف ءاذك ةيآ

 مسي مل ال ىنبم ءىس وه لب» :لاق اذهلو ؛هلعفب سيلف هسفن نايسنلا امأف كلذ ىلإ ىضفلا
 5 ىف دبعلا ىلإ نايسنلا دنسأ دقو .ىلاعت هللا ىلإ كلذ ةفاضإ كرت ىف - اضيأ  بدأو «هلعاف

 ا ببسملا 0 3-0 0 باب نم ريكا هّللاو e EEE تبخل «تيسن اذإ كير ركذاو)

 اذإف «ةئيسلا 0 ةنسحلاو «ناذألاب ءادنلا دنع بهذي امك بلقلا نع ناطيشلا بهذيل 0 ىلاعت

 .ملعأ هللاو ءىلاعت هللا ركذ ببسب ءىشل ركذلا لصحف «حازنا نايسنلل ببسلا لاز

 :لوقي نأ ًاسأب ري مل نم
 اذكو اذك ةروسو «ةرقبلا ةروس

 ةمقلع نع .ميهاربإ ىنثدح .شمعألا انثدح ءىبأ انثدح ٠ ثايغ نب صفح نب رمع انثدح
 ةروس رخآ نم ناتيآلا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ىراصنألا دوعسم ىبأ نع «ديزي نب نمحرلا دبعو
 ."«هاتفك ةليل ىف امهب أرق نم «ةرقبلا

 ىئاسنلاو حيحصلا ابحاصو ديزي نب نمحرلا دبع ثيدح نم ةعامجلا هجرخأ دق ثيدحلا اذهو

 لا ىراصنألا رماع نب ةبقع دوعسم ىبأ نع امهالك .ةمقلع ثيدح نم ةجام نباو
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 دع نب نمحرلا دبعو دلوع رع «ةورع نع . ىرهزلا ثيدح نم هاور ام :ىناثلا ثيدحلا

 رك . .ناقرفلا ارك © [مازح | نبا يتم وب حا فس :لاق رمع نع امهالك .ئراقلا

 . *ىئايس امكو «مدقت امك «هلوطب ثيدحلا

 لوسر عمس : :تلاق ةشئ ةشئاع نع «هيبأ نع .ةورع نب ماشه ثيدح نم هاور ام :ثلاثلا ثيدحلا

 تنك «ةيآ اذكو اذك ىنركذأ دقل ءهللا همحري» :لاقف ءدجسملا ىف ليللا نم أرقي ائراق ي هللا
 E اذک ةروس نم نهتطقسأ

 ىذلا ماقم اذه :لوقيو ىداولا نم ةرمحلا ىمري ناك هنأ :دوعسم نبا نع نيحيحصلا ىف اذكهو

 اف كدب يلا ةوونبلا لاقي نأ لإ ارب لو كلذ لا ضب هرو: ل

 .«باتع» : ج ىف )١(

 )٥۰٤١(. مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 ناسو (۱۳۹۷) مقرب دواد ىبأ ناسو (۸۰۸ ۰۸۰۷) مقرب ملسم حيحصو )08-4٠0. 2208١ ٥۰۰۸( مقرب ىراخبلا حيحص )۳(
 .(۱۳۹۹ ‹۰۱۳۹۸) مقرب ةجام نبا ننسو ۸۰٩۹( ۰۸ ۰۱۸) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۲۸۸١( مقرب ىذمرتلا

 .ج «ط نم ةدايز (5)

 )5۰٤١(. مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 )2١0:45(. مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 )١595(, مقرب ملسم حيحصو )١1/410( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



VY نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا 

 اذه نأ كش الو ««اذكو اذك اهيف ركذي ىتلا ةروسلا ىف اذه اولعجا»: ةي هللا لوسر لوقي نآرقلا

 ةمجرت ىف مويلا نيالا وع هيلعو ءرخآلا ىف ةصخرلاب ثيداحألا تحص لق نكلو «ىلوأو طوحأ

 .قيفوتلا هللابو .مهفحاصم ىف روسلا

 ةءارقلا ىف ليترتلا

 ساّنلا ىلع هأرقتل هانقرف انارقو# : هلوقو :[4 :لمزملا] «ًاليترت َنآَرَقْلا لول :لجو زع “هللا لوقو
 : «هاَنقرف)» : سابع نبا لاق .لصفي :قرفي ءرعشلا ذهك ذهي نأ 1۰7 :ءارسإلا] 4ثّكم لع

 .هانلصف

 نبا وع < ا ا نام یا رها لصار قوم > ويس نا تالا أ اخ

 ذهك اذه :لاقف «ةحرابلا لصفملا تأرق :لجر لاقف :هللا دبع ىلع انودغ :لاق هللا دبع نع «لئاو

 ةروس ةرشع نامث هيَ ىبنلا نهب أرقي ناك ىتلا تاءارقلا ظفحأل ىنإو «ةءارقلا انعمس دق انإ ءرعشلا

 ."'مح لآ نم نيتروسو «لصفملا نم

 - بدحألا نايح نبا وهو  لصاو نع «نوميم نب ىدهم نع «خورف نب نابيش نع ملسم هاورو

 . هب دوعسم نبا نع ةملس نب قيقش لئاو ىبأ نع

 نع «ميعن نب دايز نع .ديزي نب ثراحلا نع «ةعيهل نبا انثدح «ةبيتق انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :تلاقف «نيترم وأ ةرم ليللا ىف نآرقلا نوؤرقي اسان نأ اهل ركذ هنأ ةشئاع نع «قارخم ني واسس

 نارمع لآو ةرقبلا ةروس أرقي ناكف «مامتلا ةليل ةي ىبنلا عم موقأ تنك ءاوؤرقي ملو اوؤرق كئلوأ

 بغرو هللا اعد الإ راشبتسا اهيف ةياب رمي الو ءذاعتساو هللا اعد الإ فوخت اهيف ةياب رمي الف ءءاسنلاو

 ا

 نع «ريبج نب ديعس نع «ةشئاع ىبأ نب ىسوم نع «ريرج انثدح «ةبيتق انثدح :ىناثلا ثيدحلا

 لزن اذإ اک هللا لوسر ناك :[17:ةمايقلا] (هب لجعتل كناسل هب رحت الإ# : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا
 وهو ؛ىتأيس امك ثيدحلا مامت ركذو .هيلع دتشيف هيتفشو هناسل هب كرحي ام ناكو «یحولاب ليربج

 ةعرس الو ةمرْذَه ريغ نم اهيف لسرتلاو ةءارقلا ليترت بابحتسا ىلع ليلد هلبق ىذلاو هيفو هيلع قفتم

 ]4: E ىلاعت هللا لاق ءركفتو لمأتب لب «ةطرفم

 نب هللا دبع نع «رز نع ۰ مصاع ع ا دخ نمحرلا دبع انثدح دمج مامإلا لاقو

 نإف ¢ ايندلا یف لترت تنك امك لترو فراح ًارقا :نآرقلا بحاصل لاقي» : ا ىبنلا نع 0 .«ورمع

 «اهؤرقت ةيآ رحآ دنع كلزنم

 .ج نم ةدايز (5) .«هلوقو» :ط «ج ىف (۱)

 )٥۰٤۳(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )۸۲۲(.

 .(97/5) دنسملا (2)

 .«نع» :ط ىف (5)

 .(۱۹۲/۲) دنسملا (0



Y۸ نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا 

 هنأكف ءهللا دبع ىلع ةمقلع أرق :لاق ميهاربإ نع «ةريغم نع «ريرج انثدح :ديبع وبأ لاقو

 توصلا نسح ةمقلع ناكو :لاق .نآرقلا نيز هنإف لتر «ىمأو ىبأ كادف :هللا دبع لاقف «لجع
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 ل : امك أرقأ

 نأ الإ كلذ وحن سابع نبا نع «ةرمج ىبأ نع .ةملس نب دامحو ةبعش نع « جاجح انثدحو

 ا عمجأ نآرقلا أرقأ نأ نم ىلإ بحأ :دامح ثيدح ىف

 : هللا همحر ‹ىراخببلا لاق مث

 ةءارقلا دم

 كلام نب سنأ تلأس :لاق ةداتق انثدح «ىدزألا مزاح نب ريرج انثدح «ميهاربإ نب ملسم انثدح

 . ادم دمي ناك :لاقف هيك ىبنلا ةءارق نع

 انثدح ءمصاع نب ورمع انثدحو ا مزاح نب ريرج ثيدح نم «نئسلا لهأ هاور اذكهو

 :أرق مث ءأدم تناك :لاقف فَي ىبنلا ةءارق تناك فيك :كلام نب سنأ لئس :لاق ةداتق نع «مامه
 اذه نم ىراخبلا هب درفنا .ميحرلاب ديو .نمحرلاب ديو .هللا مسب دمي .ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نب هللا تبع نع-«تانثع نب دمخ انكدح :نيبع وبأ .مامألا هاور ىلا تيدا ةاتعم يفور هجولا
 تتعن اهنأ :ةملس مأ نع .كلمم نب ىلعي نع كيل: ولأ ندا وغ .ءدعس نب ثيللا نع «كرابملا

8 
 9 ًافرح ًافرح ةرسفم ةءارق يَ هللا لوسر ةءارق

 ءىلمرلا دلاخ نب ديزي نع دواد وبأو .قاحسإ نب ىيحي نع «لبنح نب دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 نسح :ىذمرتلا لاقو . “هب دعس نب ثيللا نع مهلك «ةبيتق نع امهالك ؛ىئاسنلاو ىذمرتلاو
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 مأ نع «ةكيلم ىبأ نبا نع «جيرج نبا نع .ىومألا ديعس نب ىيحي انثدحو :ديبع وبأ لاق مث
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب ؛هتءارق عطقي ديلي هللا لوسر ناك :تلاق ةملس

 .اذكهو .نيدلا موي كلام .ميحرلا نمحرلا

 )١( لئاضف القرآن)ص۷٤(.

 .«نآرقلا» : ج ىف (۲)

 .(٤۷ص) نآرقلا لئاضف (5 «۳)

 )٥۰٤0(. مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 )۱۳١۳(. مقرب ةجام نبا نغسو (۳۰۸) مقرب ىذمرتلل لئامشلاو (۱۷۹/۲) ىئاسنلا ننسو )١576( مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 .(0045) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .(74 ص) نآرقلا لئاضف (۸)

 .(۲۹۲۳) مقرب ىذمرتلا ننسو (۱۸۱ /۲) ىئاسنلا نتسو )١575( مقرب دواد ىبأ نتسو ٠ ۳٠( /5) دنسملا (8)



 3 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 « لصتمب هدانسإ سیلو بیرغ :ىذمرتلا لاقو .'ےیرج نبا ثيدح نم ىذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ا نع : ر 5 95 نع

 «كلمم نب ىلعي نع هاور امنإو ء«ةملس مأ نم هعمسي مل ةكيلم ىبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع نأ :ىنعي

 .ملعأ هللاو «مدقت امك

 عيجرتلا
 :لاق لفغم نب هللا دبع تعمس :لاق سايإ وبأ انثدح «ةبعش انثدح «سايإ ىبأ نب مدآ انثدح

 وهو ةنيل ةءارق حتفلا ةروس أرقي وهو «هب ریست یهو  هلمج وأ  هتقان ىلع وهو هي ىبنلا تيأر

 قفز
 .  عجري

 ‹ حتفلا موي ناك كلذ نأ هيفو «هيلع قفتملا نم هنأو ةبادلا ىلع ةءارقلا ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو

 ناكو «(111) :لوقي لعج هنأ ىراخبلا ىف  اضيأ  ءاج امك توصلا ىف ديدرتلا وهف : عيجرتلا امأو

 كلذ نوكي الو كلذ ىلإ ىضفأ نإو ءاهيلع ةوالتلا زاوج ىلع لدف «هتحت ةبادلا ةكرح نم ردص كلذ

 عم «هب تهجوت ثيح ةبادلا ىلع ىلصي امك «ةجاحلل رفتغم كلذ لب ‹فورحلا ىف ةدايزلا باب نم

 . ملعأ هللاو «ةلبقلا ىلإ ةالصلا كلذ ريخأت ناكمإ

 ةءارقلاب توصلا نسح

 ةدرب نبأ هلا دنع قب ديرب اتد املا ل ونبأ ادع ءركب وبأ فلخ نب دمحم انثدح

 تيتوأ دقل « ىسوم ابأ ايا : لاق اك هللا لوسر نع ‹ىرعشألا یسوم ىبأ نع «ةدرب ىبأ هدج نع

 5 4 (۳) ۰ .٠
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 نم ملسم هاور دقو .حيحص "رسح :لاقو - نمحرلا دبع نب ديمحل ا ويحي

 قا . 5 5 5 2( 3 7 چ 5 75 5

 مالكلا مدقت دقو ءهصق هيفو « ىسوم ىبأ نع «ةدرب ىبأ نع «ةحلط نب ىيحي نب ةحلط ثيدح

 اهتداعإ نع ةيفاك اماكحأ انه انركذو «نآرقلاب نغتي مل نم :ىراخبلا لوق دنع توصلا نيسحت ىلع

 هريغ نم نارقلا عمسي نأ بحأ نم

 دبع نع .ةديبع نب ميهاربإ نع ‹شمعأللا انثدح « ىبأ انثدح «ثايغ نب صفح نب رمع انثدح

 بحأ ىنإ» :لاق !؟لزنأ كيلعو أرقأ كيلع :تلق .«نآرقلا ىلع أرقا» : ثدي ىبنلا ىل لاق :لاق هللا

 .2(ىريغ نم هعمسأ نأ

 دقو ءاهطسبو اهركذ لوطي قرط هلو مال لالا نع قرط نم «هجام نبا الإ ةعامجلا هاور دقو

 .(0040) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )0١548(. مقرب ىراخبلا حيح ص (۳)

 .(۳۸۵۵) مقرب ىذمرتلا ننس (4)

 .(۷۹۳) مقرب ملسم حيحص (5)

 (801/09) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (7774) مقرب دواد ىبأ ننسو (۸۰ ۰) مقرب ملسم حيحصو (5044) مقرب ىراخبلا د

 )۳٠١۲١(. مقرب ىذمرتلا نتسو



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 نأ :ىسوم ىبأ نع .ةدرب ىبأ نع «ةحلط نب ىيحي نب ةحلط ثيدح نم ملسم هاور اميف مدقت

 ول هللاو امأ :لاقف .«ةحرابلا كتءارقل عمتسأ انأو ىنتيأر ول .ىسوم ابأ اي» :هل لاق وي هللا لوسر
 .اريبحت كل اهتربحل ىتءارق عمتست كنأ ملعأ

 .هدذنع

 طق حنص توص عمسأ مل ىنإ : :تلق ولف ءانب ىلصي ىسوم وبأ ناك :ىدهنلا نامثع وبأ لاقو

 .هتوص نم نسحأ طق ائيش الو ‹طق طبرب الو

 كبسح :ئراقلل ئرقملا لوق
 هللا دبع نع « ةديبع نع «ميهاربإا نعت .«شمعأالا نع «نايفس انثدح .ءفسوي نب دمحم انثدح

 :لاق !؟لزنأ كيلعو كيلع أرفآ للا لوسر اي :تلقف .«ىلع أرقا» :هْيِك هللا لوسر ىل لاق :لاق
 انجو ديهشب َهّمُأ لك نم انئج اذإ فيكف# :ةيآلا هذه ىلإ تيتأ ىتح ءاسنلا ةروس هيلع تأرقف «؟معنا)

 ال هانيع اذإف هيلإ تفتلاف] «نآلا كبسح» :لاق ء[١٤ :ءاسنلا] «اديهش ءالؤه ىلع كب

N. 

 ثيدحلا اذكو ‹ رهاظ ةلالدلا هس شمعألا ةياور نم «هجام نبا الإ ةعامجلا هج رخأ

 .«اوموقف متفلتخا اذإف ٠ «مكبولق هيلع تفلتئا ام نآرقلا اوؤرقا» : :رخآلا

 نآرقلا أرقي مك ىف
 7١[ :لمزملا] 4هنم رسيت ام اوءرقاف# :ىلاعت هللا لوقو

 ملف نآرقلا نم لجرلا ىفكي مك ترظن :ةمربش نبا ىل لاق :لاق «نايفس انثدح « ىلع انثدح

 :نايفس لاق . تايآ ثالث نم لقأ أرقي نأ دحأل ىغبني ال :تلقف . تايآ ثالث نم لقأ ةروس دجأ

 وهو هتيقلف .دوعسم ىبأ نع ةمقلع هربخأ ديزي نب نمحرلا دبع نع «ميهاربإ نع نع «روصنم انربخأ

 . “هاتفك ةليل ىف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلاب أرق نم نأ هيي ىبنلا ركذف «تيبلاب فوطي
 ةمقلعو ديزي نب نمحرلا دبع نيب اميف ىراخبلا عمج دقو هيلع قفتم ثيدحلا اذه نأ مدقت دقو

 فوطي وهو دوعسم ابأ ىقل مث ءةمقلع نم الوأ هعمس نمحرلا دبع نأل ؛حيحص وهو دوعسم ىبأ نع

 هيقف ةمربش نب هللا دبع هلاق امو «ةنييع نب نايفس وه هخيشو ىنيدملا نبا وه اذه ىلعو «هنم هعمسف
 ثالثو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» :ناسلا ىف ثيدح ىف ءاج دقو «نسح طابنتسا - هنامز ىف ةفوكلا
 هتبسانم هجو نكلو .صخأو رهشأو حصأ - دوعسم ىبأ ثيدح ىنعأ ۔ ثيدحلا اذه نكلو « *”«تايآ

 .ط نم ةدايز )١(

 )٥۰٥۰(. مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .(505) مقرب ىذمرتلل لئامشلاو ٠ ۷۸) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (114"3) مقرب دواد ىبأ ننسو )٠ ٠۰ مقرب ملسم حيحص (۳)
 .( 6 01) مقرب ىراخيلا حيحص (4)

 ىئئادملا ديزي نب رمع قيرط نم (19/5) لماكلا ىف ىدع نبا هاور دقو «ةعبرألا ننسلا ىف هيلع عقأ ملو «ريثك نبا ظفاحلا لاق اذك (5)
 ىتئادملاو .«ادعاصف تايآ ثالثو باتكلا ةحتافب الإ ةبوتكملا ىف ئزجت ال» : ظفلب اعوفرم «هنع هللا ىضر ءرمع نبا نع ءاطع نع
 . ىدع نبا لاق امك ثيدحلا ركنم



 ےک ا تح و والا طرفا

 . لعأ هللاو ءرظن هيف ىراخبلا اهركذ ىتلا ةمجرتلل
 نع «ةناوع وبأ انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :هلوق وهو ةبسانملا ىف رهظأ ىناثلا ثيدحلاو

 هتنك دهاعتي ناكف «بسح تاذ ةأرما ىبأ ىنحكنأ :لاق ورمع نب هللا دبع نع «دهاجم نع «ةريغم

 املف ءهانيتأ ذنم افنك انل شتفي ملو ءاشارف انل أطي مل لجر نم لجرلا معن :لوقتف اهلعب نع اهلأسيف
 لك :تلق .«؟موصت فيك» :لاقف ءدعب هتيقلف ««هب ىنقلأ» :لاقف م ىبنلل ركذ هيلع كلذ لاط

 :ارهش لك ىف نآرقلا أرقاو «ةثالث رهش لك مص» :لاق .ةليل لك :لاق .«؟متخت فيكو» :لاق .موي

 .كلذ نم رثكأ قيطأ :تلق .«ةعمجلا ىف مايأ ةثالث مص» :لاق . كلذ نم رثكأ قيطأ ىنإ :تلق :لاق

 ءدواد موص موصلا لضفأ مص» :لاق .كلذ نم رثكأ قيطأ :تلق .«اموي موصو نيموي رطفأ» :لاق

 ىنأ كلذو اهلك هللا لوسر ةصخر تلبق ىنتيلف ««ةرم لايل عبس لك ىف أرقاو موي راطفإو موي مايص

 نوكيل راهنلاب هضرعي أرقي ىذلاو راهنلاب نآرقلا نم عبسلا هلهأ ضعب ىلع أرقي ناكف «تفعضو تربك
 قراف ائيش كرتي نأ ةيهارك «نهلثم ماصو ىصحأو امايأ رطفأ ىوقتي نأ دارأ اذإو «ليللاب هيلع فخأ

 . "عبس ىلع مهرثكأو سمخ ىفو ثالث ىف :مهضعب لاقو . ةي ىبنلا هيلع

 قتاسلاو ةر قع. قش نع «ردنغ نع نادي نع 2 اضيأ تقئاسنلاو  «عوصلا ىق ةاؤز.ادقو
 ام هع انهالك نفد اخ

 - نمحرلا دبع نب دمحم نع «ريثك ىبأ نب ىيحي ثيدح نم دواد وبأو ملسمو ىراخبلا ىور مث
 نب هللا دبع نع «ةملس ىبأ نم انأ تعمس :لاق ىنبسحأو :لاق :ةملس نبأ نعام فر با لوم

 عبس ىف هأرقاف» :لاق .ةوق دجأ ىنإ :تلق .«رهش ىف نآرقلا أرقا» كي ىبنلا ىل لاق :لاق ورمع

 اذكهو .عبس نم لقأ ىف نآرقلا ةءارق نم عنملا ىضتقي هرهاظ قايسلا اذهف . “كلذ ىلع دزت الو
 :ديبع وبأ هاور ىذلا ثيدحلا

 نع «عساو نب نابح نع «ةعيهل نبا نع مهلك ءريكب نب ىيحيو قراط نب رمعو جاجح انثدح
 ىف» :لاقف ؟نآرقلا أرقأ مك ىف «هّللا لوسر اي :ّةْيََي ىبنلل لاق هنأ ؛ةعصعص ىبأ نب سيق نع «هيبأ

 .'9«ةعمج لك ىفف» :لاق «كلذ نم ىوقأ ىف دجأ ىنإ :لاق .«ةرشع سمخ لك

 تعمس :لاق  ةفوكلا لهأ نم لجر  ناوكذ نب دمحم نع ء«ةبعش نع جاجح انثدحو
 نم ناضمر ريغ ىف نآرقلا أرقي دوعسم نب هللا دبع ناك :لوقي دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلادبع

 نم اهنأ رهظي ىذلاو ءريثك نبا ىلع ةمجرتلاب دوعسم ىبأ ثيدح ةبسانم تيفخ دقو» :(90 /۹) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(
 ىلع لدي ثيدحلاو ةيآلا نم الك نأ امهنيب عماجلاو «دوعسم ىبأ ثيدح نم ةنييع نبا هب لدتسا ام بسانت اهب مجرتملا ةيآلا نأ ةهج
 .«ةمربش نبا لاق ام فالخب ءافتكالا

 )٥۰۵۲(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )۲۰۹/٤« 51١١(. یئاسنلا نتسو (۱۹۷۸) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .«ةريره ىبأ» :ط ىف )٤(

 نابآ قيرط نم دواد ىبأ دنع هنكل (۱۳۸۸) مقرب دواد ىبأ نتسو )۱۱٥۹( مقرب ملسم حيحصو )٥۰۵۳( مقرب ىراخبلا حيحص (0)

 .ملعأ هللاو ء«ةملس ىبأ نع ميهاربإ نب دمحم نع ريثك ىبأ نب ىيحي نع راطعلا
 .(۸۷ ص) نآرقلا لئاضف (7)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا 4

 را لا

 .نامث لك ىف نآرقلا متخي

 لك ىف نآرقلا متخي بعك نب ىبأ ناک :لاق ةبالق ىبأ نع «دلاخ نع «مصاع نب ىلع انثدحو

 .نامث

o»متخي ناك هنأ :ميهاربإ نع ‹شمعألا نع «ميشه انثدحو ‹عبس لك ىف همتخي ىرادلا میت ناكو 5؟ : 0 < ۰  
a۲) ( 

 عبس لك ىف نارقلا

 ناكو «تس لك ىف نآرقلا متخي دوسألا ناك :لاق ميهاربإ نع ءروصنم نع «ريرج انثدحو
(۳) a 

 زاوج ىلع ا ثيداحأ تلد نكلو ءايلج كلذ ىف رمألا ناكل اذه درجمو أنكرت ولف

 نابح انثدح «ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح :هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور امك «كلذ نود اميف هتءارق

 00 هؤرقي ناكف :لاق .«معن» :لاق

 هل ىور هتلالج ىلع قفتم ةقث بيشألا ىسوم نب نسح نإف «نسح ىوق ديج دانسإ اذهو

 ةمئألا نم وهو .عامسلاب انهه حرص دقو .هظفح ءوسو هسيلدت نم ىشخي امنإ «ةعيهل نباو ةعامجلا

 ءملسم لاجر نم امهالك «هوبأو نابح نب عساو نب نابح هخيشو «هنامز ىف ةيرصملا رايدلاب ءاملعلا

 . ملعأ هّللاو .مهنم ريثك طرش ىلع اذهو ءةتسلا بتكلا لهأ نم دحأ هل جرخي مل ىباحصلاو

 «هيبأ نع «عساو نب نابح نع «ةعيهل نبا نع ك7 يثك نبا نع هللا همحر « ذيبع وبأ هاور دقو

 نإ «معن» :لاق ؟ثالث ىف نآرقلا أرقأ ءهللا لوسر اي :لاق هنأ ىراصنألا رذنملا نب دعس نع

 . "7 فوت ىتح كلذك هؤرقي ناكف :لاق .«تعطتسا

 نب هللا دبع نب ديزي نع .ةداتق نع «مامه نع ءديزي انثدح :ديبع وبأ لاق :رخآ ثيدح

 . (ثالث نم لقأ ىف هأرق نم هقفي ال» : ل هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع «ريخشلا

 نی ی ا لاو ب دا اح نج ار الا نمل تاما و دا دعت حل لكم

 ١

 تنب ةرمع انتثدح «ناميلس نب بيطلا نع ؛قرغلا نب فسوي انثدح :ديبع وبأ لاق :رخآ ثيدح
 .(۸۷ ص) نآرقلا لئاضف )١(

 .(۸۸ ص) نآرقلا لئاضف (۳ ۰۲)

 .«رحخأ» :ط ىف )٤6(

 .(479 /۲) دنسملا فارطأ ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو ءدنسملا نم عوبطملا ىف هيلع عقأ مل )٥(

 .(ریکب» :ط ىف (0)

 .(۸۸ ص) نآرقلا لئاضف (۷)

 ىئاسنلا ناسو (5949) مقرب ىذمرتلا ننسو )۱۳۹٤( مقرب دواد ىبأ ننسو ١560( ۰۱۸۹/۲) دنسملاو (89 ص) نآرقلا لئاضف (۸)

 )۱۳٤۷(. مقرب ةجام نبا ننسو (805710) مقرب ىربكلا
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 . ثالث نم لقأ ىف نآرقلا متخي ال ةا هللا لوسر ناك :لوقت ةشئاع تعمس اهنأ :نمحرلا دبع

 سيلو «ىنطقرادلا هفعض ء«ىرصب اذه ناميلس نب بيطلا نإف «فعض هيفو بيرغ ثيدح اذه
 . ملعأ هّللاو «روهشملا كاذب وه

 قاحسإو ديبع ىبأ بهذم وه امك «ثالث نم لقأ ىف نآرقلا ةءارق فلسلا نم دحاو ريغ هرك دقو

 نع «ناسح نب ماشه نع «ديزي انثدح :ديبع وبأ لاق  اضيأ  فلخلا نم امهريغو هيوهار نباو
 . "تذل نم:لقآ ىف نآرقلا ارقي نأ هركي ناك هنا ليج نب داعم نع «ةيلاعلا ىبأ نع. ةصقح

 دوم
 أرق نم :هّللا دبع "7[لاق] :لاق ةديبع ىبأ نع «ةميذب نب ىلع نع «نايفس نع «ديزي انثدحو

 «ةديبع ىبأ نع «ةميذب نب ىلع نع «ةبعش نع «جاجح انثدحو .زجار وهف ثالث نم لقأ ىف نآرقلا

 ."؟”ءاوس هلثم هللا دبع نع

 نع «ذدوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع اک نب يحسم نع «ةبعش نع «جاجح انثدحو

 . حيحص هدانسإ . ثالث ىف ناضمر ىف نآرقلا أرقي ناك هنأ ؛هيبأ

 هلع اوفجت الو «هيف اولغت الو «نآرقلا اوؤرقا» :اعوفرم لبش نب نمحرلا دبع نع دنسملا ىفو

NGلوح وب  E 

 ربدتلا ىفاني كلذ نإف ءةدم رصقأ ىف ةعرسب هتوالت ىف اوغلابت ال :ىأ «هيف اولغت ال» :هلوقف

 .هتوالت اوكرتت ال :ىأ «هنع اوفجت الو» :هلوقب هلباق اذهلو ؛ابلاغ

 نامثع نينمؤملا ريمأ مهنم ؛كلذ نم لقأ ىف نآرقلا ةوالت ىف فلسلا نم ("7ةعامج صخرت دقو

 . هنع هللا ىضر «نافع نبا

 نأ :ديزي نب بئاسلا نع ءةفيصحخ نبا ىنربخأ .«جيرج نبا نع «جاجح انثدح :ديبع وبأ لاق

 نع كلتريخأ تش نإ :لاقف ديع نب ةخلط ةالص نع ىميتلا نامثع نب نمر لا دبع لاس الجر
 املف .تمقف «رجحلا ىلع ةليللا نيلعأل :تلق :لاق . معن :لاقف ءهنع هللا ىضر «نامثع ةالص

 دجسي وه اذإف ىلصف «هنع ترحخأتف «نافع نب نامثع اذإف ترظنف «ىنمحزي عنقم لجرب انآ اذإ تمق

 دانسإ اذهو . “اهريغ لصي مل ةعكرب رتوأ ءرجفلا ىداوه هذه :تلق اذإ ىتح «نآرقلا دوجس

 .(4 ۰۸۸ ص) نآرقلا لئاضف )١(

 .(84 ص) نآرقلا لئاضف (۲)

 .ط نم ةدايز ()

 .(89 ص) نآرقلا لئاضف (

 .(40 ص) نآرقلا لئاضف (5)

 :رجح نبأ ظفاحلا لاقو ءاعوفرم هب لبش نب نمحرلا دبع نع دشار ىبأ نع هدج نع مالس نب ديز قيرط نم (:؟ 8/9 دنسملا (0)

 .«ىوق هدنساا

 .2هللا ديبع» :ط ىف (۸) .«تاعامج» :ط ىف (۷)

 .(40 ص) نآرقلا لئاضف (9)



 E a a ب يي

- )* 

 ةيبلكلا ةصفارفلا تنب ةلئان تلاق :لاق نيريس نبا نع ءروصنم نع < 0 e : لاق

 اهيف عمجي ةعكرب هلك ليللا يحي ناك دقف «هوعدي وأ هولتقي نإ :هولتقيل نامثع ىلع اولخد ثيح

 "فنا يع ااو ن لا

 أرق ىرادلا اميمت نإ : نيريس نبا نع «ناميلس نب مصاع نع .ةيواعم وبأ انثدح :- اضيأ  لاقو

 ىف ةعكر ىف نآرقلا تأرق :لاق هنأ :ريبج نب ديعس نع «دامح نع «ةبعش نب جاجح انثدح
 ا نفي تاتا

 تيبلاب فاط «ةليل ىف نآرقلا أرق هنأ ةمقلع نع «ميهاربإ نع ءروصنم نع «ريرج انثدحو
 هدنع ىلصف ماقملا ىتأ مث ءاعوبسأ تيبلاب فاط مث ءلوطلاب أرقف هدنع ىلصف ماقملا ىتأ مث ءاعوبسأ

 ىتأ مث اعوبسأ تيبلاب فاط مث «ىناثملاب أرقف هدنع ىلصف ماقملا ىتأ مث ءاعوبسأ فاط مث «نيئملاب أرقف

 . *0نآرقلا ةيقب أرقف هدنع ىلصف ماقملا

 ن ريع نب ليعسا اقدح دع وبأ هاور ام :انهه ام برغأ نمو «ةحيحص ديناسأ اهلك هذهو

 .تارم ثالث عماجيو «تارم ثالث ةليل ىف نآرقلا متخي ناك ىبيجتلا رتع نب ميلس نأ ءرضم نب ركب
 ؟كلذ فيكو :اولاق .كلهأ ىضرتو كبر ىضرتل تنك نإ .هّللا كمحر :هتأرما تلاق تام املف :لاق

 ملي مث متخي ىتح أرقيف دوعيو .لستغي مث هلهأب ملي مث ءنآرقلا متخيف ليللا نم موقي ناك :تلاق
 . """حبصلا ةالص ىلإ جرخيو ءلستغي مث هلهأب ملي مث «متخی ىتح أرقيف دوعيو «لستغي مث «هلهأب

 لاق مث ءاهصاقو ةيواعم مايأ رصمب ايضاق ناكو ءاليبن ةقث اليلج ايعبات رتع نب ميلس ناك :تلق
 حلاص ىبأ نع «فوع نب دمحم ىنثدح :لاق مث ءرحز نبا هنعو «ءادردلا ىبأ نع ىور :متاح وبأ

 ريخ نم رتع نب ميلس ناك :لاق ةمقلع نب بعك نع «نارمع نب ةلمرح ىنثدح «ثيللا بتاك
 :“"نعباتلا

 .رصم خيرات ىف سنوي نبا هركذو

 .ءاشعلاو برغملا نيب اميف نآرقلا متخي ناك هنأ دهاجم نع دواد ىبأ نبا ىور دقو

 .ناضمر نم ةليل لك ءاشعلاو برغملا نيب اميف نآرقلا متخي ىدزألا ىلع ناك :لاق روصنم نعو

 .نآرقلا متخي ىتح هتوبح لحي امف ىبتحي ىبأ ناك :لاق دعس نب ميهاربإ نعو

 اميف ىرخأ متخيو .رصعلاو رهظلا نيب اميف متخي ناك هنأ :ناذاز نب روصنم نع ىورو :تلق

 .«لاق مث» :ط ىف )١(

 )۲  ١( ص) نآرقلا لئاضف 9١(.

 )۷( ليدعتلاو حرا )5/ 2351١ 517(.



 س ا تح ف ب دم مس كارقلا اضف لوألا ةرخا

 .اليلق اهنورخؤي اوناكو ءءاشعلاو برغملا نيب

 ىفو «نيتمتخ ناضمر رهش نم ةليللاو مويلا ىف متخي ناك هنأ :هللا همحر «ىعفاشلا مامإلا نعو

 ناضمر نم اهمويو ةليللا ىف متخي ناك هنأ :- حيحصلا بحاص - ىراخبلا هللا دبع ىبأ نعو

 ابأ خيشلا تعمس :لاق ىفوصلا ىملسلا نمحرلا دبع وبأ خيشلا هركذ ام هعيدبو اذه بيرغ نمو

 .تامتح عبرأ ليللابو «تامتخ عبرأ راهنلاب متخي بتاكلا نبا ناك :لوقي ىبرغملا نامثع

 كلذ ىف مهغلب ام هنأ ىلع امإ لومحم فلسلا نع حيحصلا نم هلاثمأو اذهف .ادج ردان اذهو

 . ملعأ هللاو .ةعرسلا هذه عم هنوؤرقي اميف نوركفتيو نومهفي اوناك مهنأ وأ .مدقت امم ثيدح

 كلذ نأ رايتخالاو) :مدقت امم فرط ركذ دعب نايبتلا هباتك ىف ىوونلا ايركز وبأ خيشلا لاق

 هل لصحي ردق ىلع رصتقيلف فراعمو فئاطل ركفلا قيقدب هل ناك نمف .ءصاخشألا فالتحاب فلتخي

 نيملسملا حلاصمو نيدلا تامهم نم هريغ وأ ملعلا رشنب الوغشم ناك نم اذكو .هؤرقي ام مهف لامك

 نيروكذملا ءالؤه نم نكي مل نإو هل دصرم وه امب لالخإ هببسب لصحي ال ردق ىلع رصتقيلف ةماعلا
 .'(ةمرذهلاو للملا دح ىلإ جورخ ريغ نم هنكمأ ام رثكتسيلف (١1)مء >°, 5 ٤ ۴ ٠ ا

 : هللا همحر «ىراخبلا لاق مث

 ةءارقلا دنع ءاكبلا

 :لاق  دوعسم نبا وه هللا دبع نع «ةديبع نع «ميهاربإ نع .شمعألا ةياور نم هيف دروأو

 نم هعمسأ نأ ىهتشأ ىنإ» :لاق ؟لزنأ كيلعو كيلع أرقأ :تلق . «ىلع أرقا» : ةي هللا لوسر لاق
 ءالؤه ىلع كب انئجو ديهشب ةمَأ لك نم انج اذإ فيكفإ» : تغلب اذإ ىتح ءءاسنلا تأرقف :لاق .«ىريغ

 ا هاني فينا رق اوا فك» :ىل لاق 4١[« :ءاسنلا] «اديهش

 . هللا ءاش نإ نتأبس امكو .مدقت امك هيلع قفتملا نم اذهو

 نآرقلا ةءارقب ىءار نم

 هب رجف وأ هب لكأت وأ

 ا لفل ني رم قف ت عا سمعا ا ناقش ارا نك ندمت او
 ءاهفس «نانسألا ءاثدح موق نامزلا رخآ ىف ىتأي» :لوقي يع ىبنلا تعمس :هنع هللا ىضر «ىلع

 زواجي ال «ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك مالسإلا نم نوقرمي «ةيربلا لوق ريخ نم نولوقي «مالحألا

 .(76 ص) نايبتلا )١(

 )٥۰٥٥(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .2؟نع) :ط ىف (۳)

 .(ة 0850 مقرب ىراخبلا حيحص (4)



 اا اف ترا ا س ت وا
 0 ) 5 5 - 5 01 2 5 ۰ ت
 انثدح : 8 شمعألا نع قرط نم «ىئاسنلاو دواد وباو ملسمو «نيرخا نيعصوم ىف ىور دفو

 «ىميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي نع «كلام انثدح ءفسوي نب هللا دبع

 جرخيلا :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع «نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع

 نووؤرميو ‹ مهلمع عم مكلمعو « مهمايص عم مكمايصو « مهتالص عم مكتالص نورقحت موق مكيف

 ىري الف '"”لصنلا ىف رظني «ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي «مهيقارت زواجي ال نآرقلا
 ( لا 1 2 ا 1 ا ا
 .' ”«قوفلا ىف ىرامتيو ءًائیش یری الف شيرلا ىف رظنيو ءائيش یری الف حدقلا ىف رظنيو ئیش

 ا ع «ىرهزلا نع قرط نم ىئاسنلاو - اضيأ - ملسمو ءرخآ عضوم ىف هاورو

 «كلام نب سنأ نع «ةداتق نع «ةبعش نع «ديعس نب ىيحي انثدح دکر نب هدم ا

 هب لمعيو نآرقلا أرقي ىذلا نمؤملا لثم» :لاق هيي ىبنلا نع ءامهنع هللا ىضر «ىسوم ىبأ نع
 الو بيط اهمعط ةرمتلاك هب لمعيو نآرقلا أرقي ال ىذلا نمؤملاو «بيط اهحيرو بيط اهمعط ةجرتألاك

 أرقي ال ىذلا قفانملا لثمو ءرم اهمعطو بيط اهحير ةناحيرلاك نآرقلا أرقي ىذلا قفانملا لثمو ءاهل حير

 : م اهحيرو اتي وأ رم اهمعط ةلظتحلاك نآ رقلا

 هب ةداتق نع «قرط نم ةعامجلا ةيقب عم رخآ عضوم ىف هاورو

 ءاج امك «برقلا مظعأ نم ىه ىلا نآرقلا ةوالتب ةاءارملا نم ريذحتلا ثيداحألا هذه نومضمو

 .نآرقلا : ىنعي ً ("”«هنم جرخ امم مظعأب هللا ىلإ برقتت نل كنأ ملعاو» :ثيدحلا ىف

 . مهرجانح مهناميإ زواجي ال نيذلا مهو «جراوخلا مه ديعس ىبأو ىلع ثيدح ىف نوروكذملاو

 عم همايصو «مهتالص عم هتالصو « مهتءارق عم هتءارق مكدحأ رقحي» :ىرخأللا ةياورلا ىف لاق دقو

 ال دق مهضعب ناك نإو ءرمألا سفن ىف مهلامعأ ىف نوؤارم مهنأل مهلتقب رمأ اذه عمو .«مهمايص

 :هلوق ىف نيمومذملاك كلذ ىف اوناكف « ءحلاص ريغ داقتعا ىلع مهلامعأ اوا مهنأ الإ .كلذ دصقي

 رات يف هب َراَهناَف راه فرج اقش ىلع هتاينب سّسأ نم مأ ريخ ناوضرو هللا نم یوقت 5 ىلع هتاينب سسأ نمفأ»
 مهقيسفتو جراوخلا ريفكت ىف ءاملعلا فلتخا دقو 21٠١94 :ةبوتلا] «نيملاّظلا موقلا يدهي ال هّللاو منهج

 . هللا ءاش نإ هعضوم ىف [هلیصفت] ىتأيس امك «مهتياور درو

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )1۹۳۰ »۳٦۱۱( مقرب ملسم حيحصو )٠١77( ىئاسنلا ننسو (817/719) مقرب دواد ىبأ ننسو )۱۱۹/۷(.

 .؟مهسلا» :ط ىف (۲)

 .(0۰0۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص ) ۳ T11 ۰ ( مقرب ملسم حيحصو )٠١75( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )8650(.

 .(0089) مقرب یراخبلا حيحص (5)

 مقرب ا ناسو )٤۸۳۰( مقرب دواد ىبأ ننسو (۷۹۷) مقرب ملسم حيحصو (870) ء(۲۷٤٥0) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 )5١5(. مقرب ةجام نبا نتسو ١75( /۸) ىئاسنلا ننسو (3876)

 هب ةمامأ ىبأ نع ةأطرأ نب ديز نع ميلس ىبأ نب ثيل قيرط نم (۲۹۱۱) مقرب ننسلا ىف یذمرتلاو (5148/5) دنسملا ىف دمحأ هاور (0)

 .«هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو ءًاعوفرم

 .ط نم ةدايز (۸)



AV نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا 

 نإ : ىلاعت لاق امك «هتوالتب يئارملا وه رم اهمعطو رهاظ ,حيرلا اهل ىتلا ةناحيرلاب هبشملا قفانملاو

 اإ هللا توركي الو سالا نوءاري ئلاسُك اوُماَق ةالصلا ىلإ اوُماَق اذإو مُهَعداح وهو هلا نوعداخي نيقفامْلا

 ١٤١[. :ءاسنلا] (الیق

 :ىراخبلا لاق مث

 مكبولق هيلع تفّلتئا ام نآرقلا اوؤرقا

 نع «ىنوجلا نارمع ىبأ نع «ديز نب دامح انثدح «مراع لضفلا نب دمحم نامعنلا وبأ انثدح

 اذإف «مكبولق هيلع تفلتئا ام نآرقلا اوؤرقا» : لاق هيب ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «هللا دبع نب بدنج
TE 

 ىبأ نب مالس انثدح .«ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح «سآلفلا رحب نب ىلع نب ورمع انئثدح
 - i 0 و مهو 8

 هيلع تفلتئا ام نآرقلا اوؤرقا» :دْييلع هللا لوسر لاق :لاق بدنج نع 00 نارمع ىبأ نع «عيطم

 . 4!( 0[هنع] اوموقف متفلتخا اذإف «مكبولق

 .نابأو ةملس نب دامح هعفري ملو «نارمع ىبأ نع د ب فس ودع نو كر ابا عيت

 ىبأ نع «نوع نبا لاقو :هلوق ادن تدع :لاق نارمع ىبأ نع «ةبعش نع : :ردنغ لاقو

 ا ضا بدنجو .هلوق رمع نع ‹تماصلا نب هللا دبع نع «نارمع

 ءمامه نع «دمصلا دبع نع .روصنم نب قاحسإ نع امهالك ملسمو ءرخآ عضوم ىف هاور دقو

 ىبأ نع «ةمادق ىبأ ديبع نب ثراحلا نع ؛ىيحي نب ىيحي نع  اضيأ - ملسمو هب نارمع ىبأ نع

 ىبأ نع .راطعلا نابأ نع «لاله نب نابح نع «ديعس نب دمحأ نع  اضيأ - ملسم هاورو هب نارمع

 رف هيفا ع

 . ملعأ هللاف ءهاعفري مل ةملس نب دامحو نابأ نأ :ىراخبلا ىكح دقو

 «ىوحنلا روعألا ىسوم نب نوراه نع < «ميهاربإ نب ب ملسم ثيدح نم ىناربطلاو ىئاسنلا هاورو

 .هب نارمع ىبأ نع

 .ىراخبلاو ط نم ةدايز )١(

 .(0050) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . ىراخبلا نم ةدايز (۳)

 )0051١(. مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .ىراخبلا نم بيوصتلاو «حصأو رئكأ» :خسنلا ىف (5)

 اوفلتخا مهنأ الإ بدنج نع نارمع ىبأ نع هاور ريفغلا محلا نإف «لاق امك وهو ًاقرط رثكأو ًادنس حصأ ىأ» :رجح نبا ظفاحلا لاق (5)

 .«اهيلع عباتي مل ةذاشف نوع نبا ةياور امأو «مهل مكحلاف ظافح تاقث هوعفر نيذلاو «هفقوو هعفر ىف هيلع

 ,(5551/) مقرب ملسم حيحصو (/776) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .(330 مقرب ملسم حيحص (۸)



A^ نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا 

 هب نارمع ىبأ نع .ةصفارف نب جاجح نع «نايفس نع قرط نم - اضيأ  ىئاسنلا 0

 ىبأ نع «جاجح نع نايفس نع «هيبأ نع «ءاقرزلا ىبأ نب , ديز نب نوراه نع ةياور ىفو «' ا

 دبع نع «قرزألا قاحسإ نع «ميهاربإ نب ب ليعامسإ نب دمحم هاورو قوم تد هع «نارمع

 .هلوق رمع نع «تماصلا نب هللا دبع نع «نارمع ىبأ نع «نوع نب هللا

 نع باوصلاو ءاذه ىف الإ طق ثيدح ىف نوع نبا ئطخي مل :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاق

 :الاق روصنم نب ديعسو ميهاربا نب ملسم نع زيزعلا دبع نب ىلع نع ىناربطلا هاورو] .بدنج

 رم بدنج نع «نارمع ىبأ نع «ديبع نب ثراحلا انثدح

 ا ا ءراصتخالا ليبس ىلع ثيدحلا اذه قرط ركذ نم رسيت امم اذهف

 هللا دبع نب بدنج نع هنأ :حصألاو رثكألا نأ نم هللا همحر «ىراخبلا هللا دبع وب | ةغانضلا هذ

 . ا هللا لوز ىلإ اعوفرم

 ةعمتجم بولقلا تناك اذإ نآرقلا ةوالت ىلع هتمأ ضحو دشرأ «مالسلا هيلع ءهنآ ثيدحلا ىنعمو

 ةوالتلا نم دوصقملا لصحي ال هنإف ءاهلالمو اهلغش لاح ىف ال «هل ةربدتم « هيف ةركفتم «هتوالت ىلع
 ال هللا نإف ءنوقيطت ام لمعلا نم اوفلكا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ثيدحلا ىف تبث امك كلذب
 :رخآلا ظفللا ىفو .«لق نإو هبحاص هيلع مواد ام هللا ىلإ لامعألا بحأ» :لاقو« ا نت ل
 1 i اوا اهموذأ هللا ىلإ لامعألا تنا

 لازنلا نع «ةرسيم نب كلملا دبع نع «ةبعش انثدح «برح نب ناميلس انثدح : ىراخبلا لاق مث

 تذحخأف ءاهفالخ ةي ىبنلا عمس ةيآ أرقي الجر عمس هنأ  دوعسم نبا وه - هللا دبع نع ا
 مكلبق ناك نم نإف» :لاق ىملع ربكأ «آرقاف نسحم امكالك» :لاقف رالی ىبنلا ىلإ تقلطناف هديب
 .«لجو زع هللا مهكلهأف اوفلتخا

 نع ىهني هنأو «همدقت ىذلا ثيدحلا ىنعم ىف اذهو هب ةبعش ةياور نم ىئاسنلا هجرخأو
 .ملعأ هللاو «كلذ نع ىهنلا مدقت امك هيف ءارملاو كلذ ىف ةعزانملاو ةءارقلا ىف فالتخالا

 دمحم نب ديعس دمحم وبأ انثدح :هيبأ دنسم ىف دمحأ مامإلا نب هللا دبع هاور ام اذه نم بيرقو
 هللا دبع لاق :لاق شيبح نب رز نع« مصاع نع شمعألا نع .ىومألا ديعس نب ىيحي انثدح «ىمرجلا

 انقلطناف :لاق ةيآ نوثالثو تس «ةيآ نوثالثو سمح :انلقف نآرقلا نم ةروس ىف انيرامت :دوعسم نبا

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )8095(.

 .ط نم ةدايز (۲)

 )١١۳/۲(. ريبكلا مجعملا (۳)

 .«ةعاضبلا» :ط ىف (4)

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (785) مقرب هحيحص ىف ملسمو )٤۳( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)
 .م ءط نم ةدايز )3

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (۷۸۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۷)
 )۸۰۹٥(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (0055) مقرب ىراخبلا حيحص (4)



 A نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا

 هلع هللا لوسر هجو رمحاف «ةءارقلا ىف انفلتخا :هل انلقف ةيصانب ايلع اندجوف يك هللا لوسر ىلإ

 . ""هتملع دق امك اوؤرقت نأ مكرمأي كي هللا لوسر نإ :ىلع لاقف

 ةهلتاق نلاكتو هلزنم لج + نآرقلا لئاضف 2”باآتك ىف هلا همحر «ىراخيبلا ةدزوا ام رخ اذنهو

 .ةنملاو دمحلا هللو

 عماجلا باتك

 نآرقلا ةوالتب قلعتت ىتش ثيداحأل

 هلهأ لضفو هلئاضفو

 :لاق ديعس ىبأ نع «ةيطع نع «سارف نع «نابيش انثدح «ماشه نب ةيواعم انثدح :دمحأ لاق

 أرقيف ءدعصاو أرقا :ةنجلا لحد اذإ نآرقلا بحاصل لاقي» : "مالسلاو ةالصلا هيلع هللا ىبن لاق

 01 ءىش رخآ أرقي ىتح « ةجرد ةيآ لكب دعصيو

 نأ ؛ىنالوخلا ورمع ىبأ نب ريشب انثدح ؛ةويح انثدح «نمحرلا دبع وبأ انثدح :دمحأ لاقو

 نوكي# :لوقي ايك هللا لوسر تعمس :لوقي ىردخلا ديعس ابأ عمس هنأ هثدح ىبيجتلا سيق نب ديلولا

 فلخ نوكي مث ءايغ نوقلي فوسف تاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ «ةنس نيتسلا دعب نم فلخ

 .(رجافو قفانمو نمؤم :ةثالث نآرقلا أرقيو ‹ مهيقارت اودعي ال نآرقلا نوؤرقي

 نمؤملاو «هب لّكأتي رجافلاو هب رفاك قفانملا :لاق ؟ةثالثلا ءالؤه ام :ديلولل تلقف :ريشب لاق
 (ه) 0.
 . هپ: نموي

 ىبأ نع «ريخلا ىبأ نع 2« بيبح ىبأ نب ديزي ىنثدح «ثيللا انثدح «جاجح انثدح :دمحأ لاقو

 ىلإ هرهظ دنسم وهو سانلا بطخ كوبت ماع وايم هللا لوسر نإ : لاق هنأ ديعس ىبأ نع «باطخملا

 ىلع هللا ليبس ىف لمع الجر سانلا ريخ نم نإ ؛سانلا رشو سانلا ريخب مكربخأ الأ :لاقف ةلخن

 ائيرج ارجاف الجر سانلا رش نم نإو «توملا هيتأي ىتح هيمدق ىلع وأ هريعب رهظ ىلع وأ هسرف رهظ
 0 ءىش ىلإ ىوعري ال « هللا باتك أرقي

 دبع نب نيسحلا انثدح «ىفوكلا جايه نب رمع نب دمحم انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 لاق :لاق ديعس ىبأ نع «ةيطع نع « سيق نب ورمع نع «ىنادمهلا نسحلا نب دمحم انثدح «لوألا

 .«نيلئاسلا باوث لضفأ هتيطعأ ىئاعد نع نآرقلا ةءارق هلغش نم :ىلاعت هللا لوقي» : ةا هللا لوسر

 )١( دنسملا دئاوز )1/ 21١١8 ٠١١(.

 . ای :ط ىف (۳) . «هباتک» :ط ىف (؟)

 ٤١(. /۳) دنسملا (5)

 .(۳۸ /۳) دنسملا (5)

 .(ةرث "ال /۳) دنسملا (5)



 ا ا ا ا جي يمس

 :لاق مث ««هقلخ ىلع هللا لضفك مالكلا رئاس ىلع هللا مالك لضف نإ» :ٍةّي هللا لوسر لاقو
 0( 5 1 ١

 8 هيلع عباتي ملو نسحلا نب دمحم هب درفت

 ىنثدح «ةرسيم نب ا نب نمحرلا دبع ىنثدح ءدادحلا ةديبع وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 . '9«هتصاخو هللا لهأ مه نآرقلا لهأ» :لاق ؟هللا

 «شادخ نب دلاخ انثدح «راسمسلا بيعش نب ىلع نب دمحم انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 عمج نآرقلا متخ اذإ ناك :هنع هللا ىضر .كلام نب سنأ نع «تباث نع «ناميلس نب رفعج انثدح

 . "ھل اعدف هدلوو هلهأ

 دابع نب دمحم انثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 سنأ نع .«نسحلا نع «.نابأ نب ديزي نع «شمعألا نع «كيرش نع ليعامسإ نب متاح انثدح «ىكملا

 . «هنود ىنغ الو هدعب رقف ال ىنغ نآرقلا» : ایی هللا لوسر لاق :لاق

 ني هللا دبع اقدح ٠ قاررلا دبع انتدح بيش خي ةملس انثدح" ؟نازبلا نكي وبأ ظفاحلا لاكو

 توصلا نآرقلا ةيلحو «ةيلح ءىش لكل» : ويك هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «ةداتق نع ءررحملا

 :فيعف رولا خباز ا

 «ىنالوخلا ءافو نع «ةداوس نب ركب انثدح «ةعيهل نبا انثدح « نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 انيلع جرخ ذإ .ضيبألاو دوسألاو ىمجعلاو ىبرعلا انيف أرقن نحن امنيب :لاق كلام نب سنأ نع

 نامز سانلا ىلع ىتأيسو و هللا لوسر مكيفو هللا باتك نوؤرقت ريخ ىف متنأ» :لاقف لَك هللا لوسر
 . "”«اهنولجأتي الو مهروجأ نولجعتي «حدقلا فقثي امك هنوفقثي

 نب لهس نع «ءافو نع ءركب نع «ةعيهل نبا نع «نسح نع  اضيأ  دمحأ مامإلا هاور دقو

 . "”هركذف ةي ىبنلا نع « دعس

 :لاق ديم ىبنلا نأ ؛سنأ نع «نسحلا نع «ناهبن نب رمع نع «هللا دبع نب هبر دبع نع «سيق ىبأ
 . “«هريخ لقي نآرقلا هيف أرقي ال ىذلا تيبلاو «هريخ رثكي نآرقلا هيف أرقي ىذلا تيبلا نإ»

 ديزي ىنثدح «بستحم نع «ةديبع وبأ انثدح «حابصلا نب لضفلا انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو هب ىنادمهلا نسحلا نب دمحم قيرط نم (5957) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو )١(

 )۱١۸/۳(. دنسملا (۲)

 .«تاقث هلاجر» ۱۷١(: /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١/ ۲١١( ريبكلا مجعملا (۳)

 .«فيعض وهو ىشاقرلا نابأ نب ديزي هيفو ىلعي وبأ هاور» )/١38/1(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (553 )١/ ريبكلا مجعملا ()

 . «راتسألا فشك» (۲۳۳۰) مقرب رازبلا دنسم (5)

 )( دنسملا )۳/۱٤١(.

 )۷( دنسملا )١/۳۳۸(.

 .«فيعض ناهبن نب رمع هيف» :(۱۷۱ /۷) عمجملا ىف ىمئيهلا لاقو «راتسألا فشك» )777١( مقرب رازبلا دنسم (۸)



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 :لاق «نآرقلا مهيلع أرقي أشنأف «سان هيلإ عمتجاو تيب ىف ىسوم وبأ دعق :لاق سنأ نع «ىشاقرلا

 جرخف :لاق .معن :لاق .«؟دحأ مهنم ىناري ال ثيح ىندعقت نأ عيطتستفأ» : ليک هللا لوسر لاقف

 ىلع أرقيل هنإ» :لاقف ىسوم ىبأ ةءارق عمسف ءدحأ مهنم هاري ال ثيح لجرلا هدعقأف هيَ هللا لوسر

 . "7هالسلا هيلع «دواد ريمازم نم رامزم

۹۱ 

 - نيسحلا نب ىلع نب دمحم نبا وه  رفعج انثدح «مالس نب بعصم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 مث ءلهأ هل وه اب هيلع ىنثأو هللا دمحف ءا هللا لوسر انبطخ :لاق هللا دبع نب رباج نع «هيبأ نع

 رومألا رشو «دمحم ىده ىدهلا لضفأ نإو هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف « دعي امأ» :لاق

 رذنم هنأك «ةعاسلا كد اذإ هبضغ دتشيو «هاتنجو رمح و هتوص عفري مث «ةلالض ةعدب لكو ءاهتاثدحم

 ةعاسلا مكتحبص - ىطسولاو ةبابسلا ةيعبصأب راشأو  اذكه ةعاسلا مكتتأ» :لوقي مث : لاق . شيج

 .'"«ىلعو ىلإف اًعايض وأ اند كرت نمو «هلهألف الام كرت نم کیو

 دمحم نع «ىثيللا ديز نب ةماسأ انأبنأ  ءاطع نبا ىنعي  باهولا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :لاقف نآرقلا نوؤرقي موق اذإف «دجسملا هيب هللا لوسر لخد :لاق هللا دبع نب رباج نع ءردكتملا نبا

 هنولجعتي «حدقلا ةماقإ هنوميقي موقب ىتأي نأ لبق نم - لجو زع - هللا هجو هب اوغتباو نآرقلا اوؤرقا»
 . 9«هنولجاتي الو

 نب دمحم نع «جرعألا ديمح انثدح «دلاخ انثدح «ديلولا نب فلحخ انثدح : اضيأ  دمحأ لاق

 ىمجعلا انيفو «نآرقلا أرقن نحنو ةا هللا لوسر انيلع جرخ :لاق هللا دبع نب رباج نع ءردكنملا

 هنولجعتي «حدقلا ماقي امك هنوميقي موق ىتأيسو «نسح لكف اوؤرقا» :لاقف عمتساف :لاق ىبارعألاو
 يولع اناا

 ىلإ هداق هعبتا نم ‹ عفشم عفاش نآرقلا اذه نإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «ىدنكلا ىلعملا نع

 « بيركوبأ انثدحو , «رانلا ىلإ هافق ىف جز  اهوحن ةملك وأ  هنع ضرعأ وأ هكرت نمو «ةنحلا

 . "وحب ةي ىبنلا نع «رباج نع «نايفس ىبأ نع «شمعألا نع «حلجألا نب هللا دبع انثدح

 هللا لوسر نأ ؛ هللا دبع نب رباج نع «ىماميلا ريثك ىبأ نب ىيحي نع «هيبأ نع « ىلع نب ىسوم نع

 «ةيقوأ ةرشع اتنئا لطرلاو «لطر ةئام راطنقلاو ءاراطنق هل هللا بتك ةيآ فلأ أرق نم» :لاق واي

 )١( ىلعي ىبأ دنسم )۷/ ”١ ٠۳١( فيعض ىشاقرلا ديزي هيفو .

 )۲( دنسملا )۳/ ١٠١(.

 )۳( دنسملا )۳/ ۳٣۷)

 .(۳۹۷ /۳) دنسملا ()

 . ؛راتسألا فشك» )۱۲١( مقرب رازبلا دنسم (0)

 . ؟راتسألا فشك» )٠۲۲( مقرب رازبلا دنسم (5)



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا ۹۲

 هللا لاق ةيآ ةئامثالث أرق نمو ءدحأ لثم طاريقلاو ءاطاريق نورشعو ةعبرأ رائيدلاو «ريناند ةتس ةيقولاو

 اهب لمعف ةليضف هللا نع هغلب نمو «هل ترفغ دق ىّنأ ىتكئالم اي مكدهشأ «ىل ىدبع بصن : هتکئالل

 . 7:كلذك كلذ نكي مل نإو كلذ هللا هاطعأ «هباوث ءاجرو هب اناميإ

 نإ» :ِيِلكَي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «هيبأ نع «سوباق نع «ريرج انثدح :دمحأ لاقو

 .'«برخلا تيبلاك نآرقلا نم ءىش هفوج ىف سيل ىذلا لجرلا
 .هجولا اذه نم الإ سابع نبا نع ىوري هملعن ال :رازبلا لاق

 ىبأ باتك ىف تدجو :لاق ىبأ ىنثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انثدح :ىناربطلا لاقو

 نما :ٌهِْلَك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «نارمع ىبأ نب نارمع نع هطخب
 46 لجو زع هللا نأ كلذو «ةمايقلا موي باسحلا ءوس هاقوو «ةلالضلا نم هللا هاده هللا باتك عبتا

 . PY هطق «ىَقْشُي الو لضي الف ياده عبا نمف»

 قرنا ورمل قرع «ةعيهّل نبا انثدح «ىبأ انثدح «حلاص نب نامثع نب ىيحي انثدح :ىناربطلا لاقو

 نآرقلا أرق نم ةءارق سانلا نسحأ نإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛ سابع نبا نع «سوواط نع «رانيد
 0 نو

 نع «ناميلس نب ةدبع انثدح «دامح نب ميعن انثدح «ىسيطارقلا ديزي وبأ انثدح :- اضيأ  لاقو

 تاوصألا اونسحأ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «كاحضلا نع «لاقبلا دعس ىبأ ديعس
 . 20(نآرقلاب

 "«نآرقلا ةلمح ىتمأ فرشأ» :اعوفرم سابع نبا نع كاحضلا ىلإ هدنسب  اضيأ - ىورو
 حلاص انثدح .'"”عراذلا ديوس ىبأ نب ميهاربإ انثدح «ىنثملا نب ذاعم انثدح :ىناربطلا لاقو

 ىأ :لاقف يم هللا لوسر لجر لأس :لاق سابع نبا نع ىفوأ نب ةرارز نع «ةداتق نع «ىرملا

 بحاص» :لاق ؟لحترملا لاحلا ام هللا لوسر اي :لاق .«لحترملا لاحلا» :لاقف ؟هللا ىلإ بحأ لامعألا
ak 1۸( 0 ل و 50 8 ( 

 . «هلوأ غلبي ىتح هرخآ ىفو «هرخآ غلبي ىتح هلوأ ىف برضي نارقلا

 ىيحي نيب عاطقنالا : ةيناثلا ةلعلاو «سنوي نب ركب فعض :ىلوألا ةلعلا :نيتلعل فيعض هدانسإو (74) ىلعي ىبأل خويشلا مجعم )١(

 .رباجو ريثك ىبأ نبا
 )۲( دنسملا )١/۲۲۳(.

 . دج فيعض وهو ةبيش وبأ هيف )١79/١(: عمجملا ىف ىمئيهلا لاقو )٤۸/١١( ريبكلا مجعملا (9)

 )۷/١١(. ريبكلا مجعملا ()

 .سابع نبا نم عمسي مل كاحضلاو «فيعض لاقبلا دعس وبأو )۱۸/١١( ريبكلا مجعملا (0)

 .هب كاحضلا نع _ فيعض امهالكو - لشهن نع ىناجرجلا دعس قيرط نم )١7/ ٠١( ريبكلا مجعملا (1)

 .«عرزلا» :ط ىف (۷)

 نم وهو «ىرملا حلاص هب درفت" :لاقو ءهب ىرملا حلاص قيرط نم )0548/١( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )١178/١7( ريبكلا مجعملا )۸(

 .«كورتم حلاص» :لاقف ىبهذلا هبقعتو .«ةرصبلا لهأ داهز



 3317 يت ا ل

 روثأملا ءاعدلا ركذ

 نايسنلا درطو نآرقلا ظفحل

 «ىرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انثدح :ريبكلا همجعم ىف ىناربطلا مساقلا وبأ '')[ظفاحلا] لاق
 نبع نبا دنع .ةمركعو حلاص وبأ ىنثدح يبرد هاربا SSE «رامع نب ماشه انثدح

 كمّلعأ» :ِةِلكَي ىبنلا لاقف ءىردص نم تلفتي نآرقلا ءهّللا لوسر اي :بلاط ىبأ نب ىلع لاق :لاق

 عبرأ ةعمجلا ةليل لص» :لاق ء«ىمأو ىبأب معن :لاق :لاق .«هتملع نم عفنيو نهب هللا كعفني تاملك

 ةثلاثلا ىفو ءناخدلا محو باتكلا ةحتافب ةيناثلا ىفو «سيو باتكلا ةحتافب ىلوألا ىف أرقت تاعكر

 دهشتلا نم تغرف اذإف «لصفملا كرابتو باتكلا ةحتافب ةعبارلا ىفو «ةدجسلا ليزنت مّلاو باتكلا ةحتافب

 ىصاعملا كرتب ىنمحرا مهللا :لق مث «نينمؤملل رفغتساو «نييبنلا ىلع لصو «هيلع نثاو هللا دمحاف

 مهللا ءىنع كيضري اميف رظنلا نسح ىنقزراو «ىنينعي ال ام فلكتأ نأ نم ىنمحراو «ىنتيقبأ ام ادبأ

 كلالجب نمحر اي هللا اي كلأسأ «مارت ال ىتلا ةزعلاو ماركإلاو لالجلا اذ «ضرألاو تاومسلا عيدب

 كيضري ىذلا وحنلا ىلع هولتأ نأ ىنقزراو «ىنتملع امك كباتك ''”ظفح ىبلق مزلت نأ كهجو رونو
 ‹«یردص هب حرشتو «یبلق نع هب جرفتو «ىناسل هب قلطتو «یرصب باتكلاب رونت نأ كلأسأو «ىنع

 الو «كريغ ريخلا ىلع ىننيعي ال هنإف "كلذ ىلع ىننيعتو كلذ ىلع ىنيوقتو «ىندب هب لمعتستو
 .«طق انمؤم أطخأ امو هللا نذإب هظفحت اعبس وأ اسمخ وأ عمج ثالث كلذ لعفاف «تنأ الإ هل قفوي

 برو نمؤم» :َِِدكَع ىبنلا اقف «ثيدحلاو نآرقلا ظفحب هربخأف عبسب كلذ دعب يي ىبنلا ىتأف

 لا قايع اذه« يول وبأ ملع < 0 وبأ ملع .«ةبعكلا

 دبع نب ناميلس انثدح .نسحلا نب دمحأ انثدح :تاوعدلا باتك ىف ىذمرتلا ىسيع وبأ لاقو

 ىلوم ةمركعو حابر ىبأ نب ءاطع نع «جيرج نبا انثدح .ملسم نب ديلولا انثدح «ىقشمدلا نمحرلا

 :لاقف بلاط ىبأ نب ىلع هءاج ذإ وبي هللا لوسر دنع نحن امنيب :لاق هنأ سابع نبا نع «سابع نبا

 ابأ اي» : اک هللا لوسر هل لاقف هيلع ردقأ ىندجأ امف ىردص نم نآرقلا اذه تلفت «ىمأو تنأ ىبأب

 «؟كردص ىف تملعت ام تبثيو «هتملع نم نهب عفنيو «نهب هللا كعفني تاملك كملعأ الفأ .نسحلا

 ليلا ثلث ىف موقت نإ تعطتسا نإف ةعمجلا ةليل ناك اذإ» :لاق .ىنملعف ءهّللا لوسر اي لجأ : لاق

 مكل رفغتسأ فوسإ# :هينبل بوقعي ىخأ لاق دقو «باجتسم اهيف ءاعدلاو «ةدؤهشم ةعاس اهنإف رخآلا

 عطتست مل نإف ءاهطسو ىف مقف عطتست مل نإف «ةعمجلا ةليل ىتأت ىتح :لوقي «[۹۸: فسوی] 4يّبر

 ةعكرلا ىفو «سي ةروسو باتكلا ةحتافب ىلوألا ةعكرلا ىف أرقت «تاعكر عبرأ لصف اهلوأ ىف مقف

 ةعكرلا ىفو «ةدجسلا ليزنت ملاو باتكلا ةتافب ةثلاثلا ةعكرلا ىفو «ناحدلا محو باتكلا ةحتافب ةيناثلا

 .؟بح» :ريبكلا مجعملا ىف (۲) .ط نم ةدايز )١(

 .؟هيلع» :ريبكلا مجعملا ىف (۳)

 .«نسح ابأ» :ريبكلا مجعملا ىف )٤« ١(

 نب دمحمو ء«حصي ال ثيدح اذه» :لاقو )١78/5( تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا قيرط نم هاورو )3717/1١١( ريبكلا مجعملا )١(



 نارقلا لاصق لرل تلا و ا ج اد

 هللا ىلع ءانثلا نسحأو هللا دمحاف «دهشتلا نم تغرف اذإف «لصفملا كرابتو باتكلا ةحتافب ةعبارلا

 كوقبس نيذلا كناوخإلو ءتانمؤملاو نينمؤملل رفغتساو «نييبنلا رئاس ىلعو نسحأو ىلع لصو
 ام فلكتأ نأ ىنمحراو «ىنتيقبأ ام ادبأ ىصاعملا كرتب ىنمحرا مهللا :كلذ رخآ ىف لق مث .ناميإلاب

 لالجلا اذ «ضرألاو تاومسلا عيدب مهللا «ىنع كيضري اميف رظنلا نسح ىنقزراو ؛ىنينعي ال

 كباتك ظفح ىبلق مزلت نأ كهجو رونو كلالجب نمحر اي هللا اي كلأسأ «مارت ال ىتلا ةزعلاو ماركإلاو

 اذ ضرألاو تاومسلا عيدب مهللا «ىنع كيضري ىذلا وحنلا ىلع هولتأ نأ ىنقزراو «ىنتملع امك
 كباتكب رونت نأ .كهجو رونو كلالجب نمحر اي هللا اي كلأسأ «مارت ال ىتلا ةزعلاو ماركإلاو لالجلا

 «ىندب هب لسغت نأو «یردص هب حرشت نأو «ىبلق نع هب جرفت نأو «ىناسل هب قلطت نأو «یرصب
 انآ اي SS ىلعلا هللا لإ رق كار نرسل «تنأ الإ هيتؤي الو كريغ قحلا ىلع ىننيعي ال هنإف

 أطخأ ام قحلاب ىنثعب ىذلاو «ىلاعت هللا نذإب باجت اعبس وأ اسمخ وأ عمج ثالث كلذ لعفت < « نسحلا

 هللا لوز لع ا س اسم وا ا الإ ىلع فل امر و اخ قبإ ل ا
 وأ تايآ عبرأ الإ ذخآ ال الخ اميف تنك ىنإ هللاو هللا لوسر اي :لاقف «سلجملا كلذ لثم ىف كَ

 ىسفن ىلع اهتأرق اذإف ءاهوحن وأ ةيآ نيعبرأ مويلا مّلعتأ انأو معلق ىسفن ىلع نهتأرق اذإف ‹ نهوحن
 ر وم هل

 «ثيداحأللا عمسا أ مويلا انأو .تلفت هتددر اذإف «ثيدحلا عمسأ تنك دقلو « ىنيع نيب هللا باتک اغنأکف

 ابأ اي ةبعكلا برو نمؤم» : كلذ دنع هيك هللا لوسر هل لاقف ءافرح اهنم مرخأ مل اهب تثدحت اذإف

 . ؟نسحلا

 «لاق اذك .ملسم نب ديلولا ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاق مث

 نيخيشلا مرش ىلع :لاق مث هديلولا قيرط نم هكردتسم ىف مکاحل ا هاورو .هقيرط ريغ نم مدقت دقو

 . ملعأ هللاو ب '" ةراكن لب ةبارغ نتملا ىف هنإف - ملعأ هللاف «جيرج نبا نم عامسلاب ديلولا حرص ثيح

 هّللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع « عفان نع «ىرمعلا انثدح «عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .«تبهذ اهكرت نإو ءاهكسمأ اهبحاص اهدهاعت نإ ةلقعملا لبإلا لثم نآرقلا لثم» : ةي

 . "هب ىرمعلا هللا ديبع نع .ديعس نب ىيحيو ديبع نب دمحم نع  اضيأ - هاورو

 2 و ١ ل

 .  هوحن ًاعوفرم رمع نبا نع. عفان نع.بويأ نع .رمعم نع «قازرلا دبع نع  اضيأ - هاورو

 نع ءرعسم انثدح ءراوحلا ىبأ نب دامح نب ديمح انثدح «رمعم نب دمحم انثدح :رازبلا لاقو

 اذإ نم» :لاق ؟ةءارق نسحأ سانلا ىأ : يَ هللا لوسر لئس :لاق رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع

 : جوف هللا ىشخي هنأ تيؤر أرقي هتعمس

 .ىذمرتلا نم ةدايز )١(
 ' هنإف ةيقب سيلدت :ةيناثلا . جيرج نبا ةنعنع :ىلوألا :للع ثالثب لعأو )7١77/١, ۳١١۷( كردتسملاو (79070) مقرب ىذمرتلا ننس (؟)

 .هظفح ةهج نم هيف ملكت ىقشمدلا ناميلس : ةثلاثلا .ةيوستلا سيلدت سلدي

 .("۰ ا /۲) ء(۲۳/۲) دنسملا (۳)

 ١(. /۲) دنسملا (6)

 .فيعض ديمح نب دامح هيفو «راتسألا فشك» (۲۳۳۲ مقرب رازبلا دنسم (4)



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 نب هللا دبع نع «رز نع « مصاع نع «نايقس نع «نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نإف ءايندلا ىف لترت تنك امك لّترو قراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي» :لاق ايب ىبنلا نع ءورمع

 . '7«اهؤرقت ةيآ رخآ دنع. كتلزنم

۹0 

 نمحرلا دبع ىبأ نع هللا دبع نب ىيح ىنثدح «ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح :دمحأ لاقو

 نآرقلا أرقأ ىنإ « هللا لوسر اي :لاقف كَ '”ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ورمع نب هللا دبع نع «ىلبحلا
 لبق ناميإلا ىطعي دبعلا نإو «ناميإلا ىثح كبلق نإ» :ِِكَي هللا لوسر لاقف ؟هيلع لقعي ىبلق دجأ الف

 راهنلاب فحصلملا أرقي اذه ینبا نإ « هللا لوسر اي :لاقف هل نباي ءا الحر نأ : دانسإلا اذهبو

 . الاس تيبيو اركاذ لظي كنبا نأ مقنت ام» :ا هللا لوسر لاقف «ليللاب تيبيو

 نع «نمحرلا دبع ىبأ نع ٠ىيح نع «ةعيهل نبا انثدح «دواد نب ىسوم انثدح :دمحأ لاقو

 ىأ :مايصلا لوقي «ةمايقلا موي دبعلل ناعفشي نآرقلاو مايصلا» : لاق هيم ىبنلا نأ ءورمع نب هللا دبع

 « (هيف ىنعفشف ليللاب مونلا هتعنم :نآرقلا لوقيو «هيف ىنعفشف راهنلاب تاوهشلاو ماعطلا هتعنم «بر

 .0(ناعفشيف» :لاق

 دبع نع «ريبج نب نمحرلا دبع نع «جارد انثدح «ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح :دمحأ لاقو

 (17«اهؤارق ىتمأ ىقفانم رثكأ» :لوقي يم هللا لوسر تعمس :لاق ورمع نب هللا

 نع «ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع «ةداتق نع «مامه ىنثدح «عيكو انثدح :دمحأ لاقو

 .«هقفي مل ثالث نم لقأ ىف نآرقلا أرق نم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللادبع

 حص نسحب :ىذمرتلا لاقو ا ةداتق نع «ةبعش نع ردع نع اھا ورو

 نب ىسيع انثدح 0 انثدح د او انثدح ي وبأ 0

 ديب بلا تيد امأكف نآرقلا أرق نما ا لي هلل 0 ءور نب هللا دبع نع الا

 رص ام مّظَع دقف ىطعأ اع لضفأ ىطعأ ادحا نأ ىأرف نآرقلا أرق نمو «هيلإ ىَحوُي ال هنأ ريغ « هيبلج

 NOT وأ هني یی ا لما یی سيار هللا مظع ام رْغَصو ˆ ثلا

 ٠«نآرقلا لضفل ٠ ‹حفصيو وفعي نكلو سي هت ا

 )١( دنسملا )۲/ ١۹۲(.

 ) )۲.«هللا لوسر» :دمحأ دنسم ىف

 )۳( دنسملا )۲/ ١۷١(.

 )( دنسملا )١۱۷۳/۲(.

 )6( دنسملا )۲/ ١7/4(.

 )5( دنسملا )۲/ ١۷١(.

 )۷( دنسملا )۲/  ۰۱٦۹٤ء۰۱۹۳ ١98 (.

 .؟كورتم وهو عفار نب ليعامسإ هيف» ١09(: /1) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (۸)



 نآرقلا لئاضف - لوألا ءزجلا

 نع < ا نع رستم نب دايع انك ءمشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح :دمحأ مامزلا اكو

 نمو ءةفعاضم ةنسح هل تبتك هللا باتك نم ةيآ ىلإ عمتسا نم" : :لاق ل هللا لوسر نا ؛ةريره یب
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 ع نا ی هع ایا «لكوتملا نب ىيحي انثدح «برح نب دمحم انثدح :رازبلا لاقو

 مث .«رفك نآرقلا ىف ءارم» :لاق اب ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأو ديعس نع «ىرهزلا
 O Es ل اذه :ةسبنع :لاق

 ىبأ نع «هدج نع «ىربقملا انثدح «سيردإ نبا انثدح ءركب وبأ انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 ش ا اوسمتلاو نآرقلا اوبرعأ» ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 انثدح .ىمرضحلا ريكب نب دمحم انثدح «ىناهبصألا مزاح نب ىسوم انثدح : ىناربطلا لاقو

 نب ةلاضف نع «نمحرلا دبع ىبأ مساقلا نع «ىرامذلا ثراحلا نب ىيحي نع « شايع نب ليعامسإ
Eريخ راطنقلاو «راطنق هل بتُك ةليل ىف تايآ رشع أرق نم» :لاق ليم ىبنلا نع الا ميمتو  

 ESE كرار ارقا لجو رخه كبر لوفي ةمايقلا مري ناك اذإف اه امو. اينذلا نم

 هذهبو دلخلا هذهب :لوقيف . ملعأ تنأ براي :هديب دبعلا لوقيف «ضبقا :كبر لوقي «هعم ةيآ رخآ ىلإ
 . "0 «ميعنلا

 ىلع ىبأ عم تلخد :لاق :لاق ناطح نب نارمع نب سقعم ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىورو
 ىنتثدح :تلاق ؟أرقي مل نم ىلع نآرقلا أرق نم لضف ام : :ىبأ اهلأسف ءاهنع هللا یضر ءءادردلا مأ

 ناك ةنجلا لخد مث * نآرقلا ثلث أرق " نمف «نآرقلا ىآ ددع ىلع ةنجل ا جرد تلعج :تلاق ةشئاع
 ىف ناك هلك أرق نمو ءاهجرد نم فصنلا ىلع ناك نآرقلا فصن أرق نمو ءاهجرد نم ثلثلا ىلع
 . "”ديهش وأ قيدص وأ ىبن الإ هقوف نكي مل «َنيِيَلِع

 انثدح .ىماّزحلا رذنملا نب ميهاربإ انثدح کلا راظعلا دعب قي 8 ةرديسم انكدح:يتاريطلا لاقو
 دئاف ىثدح «ىدرالا ناهام نب هللا دبع انثدح .ىراصنألا ةثراح نب عيمج ىلوم ميهاربإ نب فاحتسإ

 هللا كرس لا لاق اها حض يلع نب یا شب نيك یا ؛عفار ىبأ نب هللا دیبع ىلوم
 . ©©9«ةمايقلا موي ةنجلا لهأ ءافرع نآرقلا ةلمح» :ّلكي

 ةديبع نع «بيبح نب رصاهملا نع «ميرم ىبأ نب ركب ىبأ نع «ةّيقب ثيدح نم ىناربطلا یورو
 .(9517/5) دنسملا )١(

 نم الإ هبتكن مل «لوحكم ثيدح نم بيرغ» :لاقو «هب ىطساولا برح نب دمحم قيرط نم )٥/ ١47( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (۲)
 .«برح نبا ثيدح

 .«هتبارغ» :ط ىف (9)

 .«كورتم وهو ىربقملا ديعس ىبأ نب ديعس نب هللا دبع هيفا )١77/7(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )5757/١١( ىلعي ىبأ دنسم )٤(

 ٥١(. /”) ريبكلا مجعملا (5)

 .«نم» :ط ىف )١(

 .(«طوطخملا» ٠١ /۱۷) قشمد خيرات (۷)

 .؟ةروسم» :ط ىف (۸)

 .«فيعض وهو ىندملا قاحسإ هيف ١71(: /7) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (177 /۳)ريبكلا مجعملا (9)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا ۹۷

 هتوالث نح ءولتاو نآرقلا ةودسوت ال :«نآرقلا لهآ ايف :لوقي ناك هنأ دَ هللا لوسر نع +ىكيلملا
 هل نإف «هباوث اولجعتست الو «نوحلفت مكلعل هيف ام اوركذاو فونقتو هونغتو «راهنلاو ليللا ءانآ نم
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 نيباوب

 .مدقت امك .هوحن رماع نب ةبقع ثيدح ىفو

 . 29«قرتحا آم رانلا ىف ىقلأ مث باهإ ىف لعج نآرقلا نأ ول» : ل هللا لوسر

 اا ةا نآرقلا ارقي ىذلا نيا نأ اتع ليقف هب درفت
O 6 

 نآرقلا ملعت نم» :ًاعوفرم رماع نب ةبقع نع «كيهن نب ةريغلا قيرط نم هجام نبا نس ىفو

 یرقتب كيلع» :ًاعوفرم ديعس ىبأ نع «دهاجم نع «ثيل قيرط نم ىلعي وبأ هاور ثيدح ىفو

 «نآرقلا ةوالتو هلا ركذب كيلعو «مالسإلا اور هنإف .داهجلاب و «ريخ لک سأر اهنإف هللا

 بلغت كلذب كانا ةر نم الإ كاسل ناو «ءامسلا ىف كل ركذو ضرألا ف رون اف

 77«ناطيشلا

 ىلع ةوالتلاب رومأملا ةباحصلا نم نآرقلا ءاَرُق دحا 0 دبع مآ نبا نع ةّيورم ًاراثآ ركذأ اذكهو
 مهوحن تفل : 1 اقل كيني

 : دوعسم نبا لاق «قاحسإ ىبأ نع ءرمعم نع «قاز زرلا دبع نع «یربدلا نع «ىناربطلا یور

 0 'ضراألاو ءامسلا ىف امم ريخ هللا باتك ىف ةيآ لك

 اا قيم ا ازا قه و نا رد نعد ناکا لأ وع ا قير نيو
 A نيلوألا ملع هيف نإف

 نإ :لاق هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع «ليهك نب" دعاس 0 سلو نايفس قيرط نمو
 . "لطم دح لكلو دخل لإ ترحب هيك نسل نارق اذه

 هنأ وم نبا نع ٠ .مكحلا ىبأ رايس نع ل ىبأ نب اا نع «ىروثلا ثيدح نمو

 . "ی رایخب اوسيلو هنوُمّقْني موق ء ءىجيسو ر هاف نآرقلا اذه اوبرعأ :لاق

 .«اياوث» :ط ىف )١(

 .«فيعض وهو ميرم ىبأ نب ركب وبأ هيفو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور» :(؟5؟/؟) عمجملا ىف ىمئيهلا لاق (؟)

 )٠١١/٤(. دنسملا (۳)

 .ط نم ةدايز (؟)

 .«ىمرلا» :ةجام نبا ننس ىف (5)

 .(581) مقرب هجام نبا ننس ()

 .فيعض ميلس ىبأ نب ثيلو ۲۸٤( /۲) ىلعي ىبأ دنسم (۷)
 .«مهفرح» :ط ىف (9) .«دوعسم نب هللا دبع دبع مأ ن نبا نع» :ط ىف (۸)

 )٠١( ريبكلا مجعملا )9/ ٠٤١(.

 )١١( ريبكلا مجعملا )١57/9(.

 .(ةملسا» :ط ىف (١١؟)

 )١(المعجم ريبكلا )١55/9(.

 ٠١١(. /9) ريبكلا مجعملا )٠١( . هدلاخ نب ليعامسإ» :ط ىف (۱0)



 نآرقلا لئاضف لوألا ءزجلا ۹۸

 ىف متفلتخا اذإو «فحصملا ىف رظنلا اوميدأ :لاق دوعسم نبا نع رز نع ,ءمصاع نع «یروثلاو

 207 53 هنإف ا ااا ءات وأ ءاي

 ا هاد نسف رن وب E دبع لاو

 ال موق نيلصيلو ةالصلا كنيد نم قبي ام رخآو «ةنامآلا مكنيد نم ٌنودقفت ام لوأ :لوقي دوعسم

 هانتبثأ دقو نآرقلا أرقن انسلأ «نمحرلا دبع ابأ اي :اولاق . مكرهظأ نيب نم موق نعزنيلو ءمهل قالخ

 هنم ضرألا ىف ىقبي الف لاجرلا فاوجأ نم هب ْبَهْذيف اليل نآرقلا ىلع ىَرسُي :لاق ؟انفحاصم ىف

 : هللا دبع أرق مث . .مئاهبلاك ءارَقُق سانلا حبصيو - ٌءىش هنم فحصم ىف ىقيي ال :ةياور ىفو - ءىش
- 

 TIA ءارسإلا] © اليكو اتبع هب كَل جت ال مَن كي اَنيَحْوَأ يدّلاب بهذ انش لوو

 نب ىلع نع «ةبعش ىنثدح «ميعن وبأ انثدح ءزيزعلا دبع نب ىلع انثدح :ىناربطلا لاقو

 0 'زجار وهف ثالث نم لقأ ىف نآرقلا أرق نم : : لاق هيبأ نع «هللا دبع نب ةديبع ىبأ نع «(؟)ةميذب

 كلذ لك درشم نبا نع تلو لإ : نسحلا نع ماشه لاق

 ىف هل لاقيف ءموصلا لقي دوعسم نب هللا دبع ناك :لاق لئاوا ىبأ نع نعال قيرط نمو

 .( ىلإ بحاأ ةالصلاو ةءارقلاو «ةالصلاو ةءارقلا نع تّفعض تمص اذإ لد

 ةديفم ةمدقم

 نع «لاهنم نب جاجح نع «ىضاقلا قاما نب ليعامسإ انثدح :ىرابنألا نب ركب وبأ لاق

 «ةءاربو «لافنألاو «ةدئاملاو ءءاسنلاو «نارمع لآو «ةرقبلا نآرقلا نم ةنيدملا | ىف لزن :لاق ةداتق نع «مامه

 «نيحرلاو جاو ‹تارجحلاو ‹حتفلاو ءدمحمو «بازحألاو ل ‹جحلاو «لحنلاو «دعرلاو

 ىلإو « مارحت مل ىبنلا اهيأ ايو «قالطلاو «نباغتلاو وف «فصلاو « ةنحتمملاو ‹رشحلاو « ةلداجملاو

 .ةكمب لزن نآرقلا رئاسو «ةنيدملاب تلزن روسلا ءالؤه . هللا رصن ءاج اذإو «تلزلز اذإو ءرشعلا سأر

 مل نم مهنمف «لاوقأ ىلع كلذ ىلع داز اميف فلتخا مث «ةيآ فالآ ةتسف نآرقلا تايآ ددع امأف

 عستو ناتئامو :ليقو «ةيآ ةرشع عبرأو :ليقو «تايآ عبرأو ةيآ اتئامو :لاق نم مهنمو «كلذ ىلع دزي

 نوثالثو تسو «ةيآ اتئامو :ليقو «ةيآ نورشعو تسو «ةيآ نورشعو سمخو ناتئامو :ليقو «ةرشع

 “نالا تانك قف یادلا ورم وا كلذ کیت "نأ

 ةئامعبرأو ةملك فلأ نوعبسو عبس :راسي نب ءاطع نع «ناذاش نب لضفلا لاقف «هتاملك امأو

 ۰ ا عستو

 فلأ ةثامثالث وهو نآرقلا نم انيصحأ ام اذه :دهاجم نع «ريثك نب هللا دبع لاقف و امأو

 )١( ريبكلا مجعملا )۹/٠١١(.

 .«دادقم» :ط ىف (۲)

 .(20980) قازرلا دبعل فنصملاو )٠١١/۹( ريبكلا مجعملا (۳)

 .؟ديز نب ىلع» :ط ىف )٤(

 )٠١٤١/۹(. ريبكلا مجعملا (0)

 ١96(. /9) ريبكلا مجعملا (5)

 .(59 )١/ ىبطرقلا ريسفت (۷)

 )ن0



 نالا لاف ب نرالا ا

 .افرح نونامثو امو فرح فلا نورشعو دحاوو فرح
 .ًافرح رشع ةسمخو ًافلأ نورشعو ةثالثو فرح فلأ ةئامثالث :راسي نب ءاطع نع «لضفلا لاقو

 نع ىنوربخأ :لاقف باتکلاو ظافحلاو ردا يحج ج جاجحلا نإ :ىنامحلا دمحم وبأ مالس لاقو

 ةئامعبسو ًافلأ و فلا امال هنأ وع اوعمجأف هانبسحف :لاق ؟وه فرح نم مك هلک نآرقلا

 4 فّطلتيَلو ¥ O ا ةف ع را : لاق .ًافرح نوعبرأو

 نم ةئامو ىدحإ وأ ةئام سأر ىلع ىناثلاو «ةءارب نم ةيآ ةئام سار دنع لوألا هثلئو ء[۱۹: فهكلا]

 (هنع دص نم مهنمو هب نمآ نم مهنمف » : هل وانه لاذلا ىلإ لوألا هعسو: هر ىلإ ثلاثلاو «ءارعشلا

 ثلاثلاو «[57١:فارعألا] 4 تطبح # :فارعألا ىف هلوق نم ءابلا ىلإ يناثلا محلا ٠١[. :ءاسنلا]

 :جحلا ىف هلوق نم فلألا ىلإ عبارلاو ٥ :دعرلا] دعرلا ىف 4 اهلكأ» : نم ةيناثلا فلألا ىلإ

 الو نمؤمل ناك امو 8 :بازحألا ىف هلوق نم ءاهلا ىلإ سماخلاو .[7: جحلا] € اكسنم اَنلَعَج $

 4 ءوّسلا نَظ هّللاب نيناَظلا »8 :حتفلا ىف هلوق نم واولا ىلإ سداسلاو ء[٠۳: بازحألا] « ةنمؤم
 .رهشأ ةعبرأ ىف كلذ انلمع :دمحم وبأ مالس لاق .نآرقلا رخآ ىلإ عباسلاو «[7:حتفلا]

 ىلإ ىناثلاو «ماعنألا رخآ ىلإ لوألاف «نآرقلا عبر ةليل لك ىف أرقي جاجحلا ناكو :اولاق

 وبأ خيشلا ركذ دقو .نآرقلا رخآ ىلإ عيارلاو ءرمزلا رخآآ ىلإ ثلاثلاو .[4١:فهكلا] € فّطلتيلو »
 غا هللاو ءهلك اذه ىف ًافالخ نايبلا هباتك ىف ىنادلا ورمع

 اقري نيزادقلا یک تاميرلا نق امك نالت نم ءازجألا ترهتشا دقف ةئزجتلاو بيزحتلا امأو

 ىبأ نّئسو دمحأ دنسم ىف ثيدحلاو يا يلا وو ل ل

 تم : هتايح ىف ب هللا لوسر باحصأ لاس هلأ ةفيذح نب سوأ نع ©" امهريغو هجام نباو دواد

 لانو ةرشع ثالثو ةرشع ىدحإو عستو عبسو سمخو ثالث : نا

 ی و
 ًامالعأ هيف نأ اوعمجأو ؟ةيمجعألا بيكارتلا نم ءىش نآرقلا ىف سيل هنأ اوعمجأ : ىبطرقلا لاق

 كلذ ركنأف ؟ةيمجعألاب كلذ ريغ نم ءىش هيف له :اوفلتخاو «طولو «حونو ميهاربإك ةيمجعألا نم

 , ؟؟7تاغللا هيف تقفاوت ام باب نم وهف «ةيمجعألا قفاوي ام هيف عقو ام :الاقو ىربطلاو ىنالقابلا

 : ةغبانلا لاق . عافترالاو ةنابإلا نم :ليقف ؟ةقتشم ىه مم :ةروسلا ىنعم ىف '*' اوفلتخاو

 م .E و هللا کک

 )١( ىبطرقلا ريسفت :رظنا )1٤/١(. ٠

 .«امهريغ» :ط ىف (۲)

 )٤۳۸(. مقرب ةجام نبا ناسو (۱۳۹۳) مقرب دواد ىبأ ننسو (9/4) دنسملا (۳)

 )58/١(. ىبطرقلا ريسفت )٤(

 .«فلتخاو» :ط ىف (06)

 )١/ ٠١8(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (0



 نا رقلا لت انظف د نرالا بج ج < ا

 اهلصأ نوكيف اذه ىلعو «ةيقبلا وهو ءانإلا راسأ نم ذوخأم «هنم اءزجو نآرقلا نم ٌةعطق اهنوكل ة١ ةروس

 برعلا نأل اهلامكو اهمامتل :ليقو .اهلبق ام مامضنال اواو ةزمهلا تلدبأف تففخ امنإو ٌزومهم

 .ةروس ةماعلا فقالا توست

 هلزانمب هتطاحإل دلبلا روس ىمس امك اهتايآل ةطاحإلاو عمجلا نم نوكي نأ لمتحيو :تلق
 . ملعأ هللاو «هرودو

 .تاروسو تاروس ئلع 7 عمجت دقو ءواولا حتفب روش ةرؤنملا عمجو
 ةلئاب ىه :ىأ ءهلاصفناو 2 ا مالكلا عاطقنا ىلع ة ةمالعلا نمف ةيآلا امأو

 : ةغبانلا لاقو ۸ :ةرقبلا]4 هكلم ةيآ نإ : ىلاعت هللا" لاق .اهتخأ نم

 (””هباس ماعلا اذو ماوعأ ة ةّنسل اهتفرعف اهل تايآ تموت

 : ىأ «مهتیاب موقلا جرح :لاقي e ةفئاطو نآرقلا نم فورح ا اهنأل :ليقو

 :(؟”رعاشلا لاق . مهتعامجب

 الفاطّلا حاقللا ىج انتيآب الشم ىح ال نيبقثلا نم انجرح
 .اهلثمب ملكتلا نع رشبلا زجي بَجَع اهنأل ةيآ تيس :ليقو

 تراصف ًافلأ تبلقف 4 ام حتتفاو هايلا كيك رع ف رجشو ةمكأ لثم ةبيأ اهلصأو :هيوبيس لاق

 .اهسابتلال تفذح مث افلا تبلقت «ةنمآ نرو ىلع هيَ : ىئاسكلا لاقو .ةدم اهدعب ةزمهب «ةيآ

 «ةيآ تراصف ديدشتلا ةيهارك .ًافلأ ىلوألا تبق - ءايلا ديدشتب - اأ :ءارقلا لاقو

 تار اا یا اجا

 . رثكأ نوكي دقو «كلو هلو الو ام : لثم نيفرح ىلع ن نوكت دقو ءدحاولا ظفللا ىهف ةملكلا امأو

 ء[۲۸ :دوه] (اهومكمزلنأ» و .[00 :رونلا] (مهتفلختسيل » :فرحأ ةرشع 7 نوكي ام رثكأو
 ::كلذكو“ نضعلاو .ىحضلاو .رجفلاو :لثم «ةيآ ةملكلا نوكت دقو ء[۲۲: رجحلا] «هومك انيقسأف#

 ىمسيال مهريغو .ناتملك مهدنع (قسع . محو - نييفوكلا لوق ىف - محو «سيو «هطو «ملا
 الإ يآ اهدحو ىه ةملك ملعأ ال : نئاذلا "ومع وبا لاو ويلا حتاوف یه :لرقي لب تايآ هذه

 .[14:نمحرلا] نمحرلا ةروس ىف (ناتماهدم ل :ةلوق

 ةمدقملا رخآ

 .«لوق هنمو» :ط ىف (۲) .؟عمجي» :ط ىف )١(

 )557/١(. ىبطرقلا ريسفت ىف تيبلا (۳)

 )١١/١(. ىبطرقلا ريسفت ىف وهو «ىئاطلا رهسم نب جربل تيبلا ()

 .؟نوکت» :ط ىف (۵)



 1۰١ ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 باتكلا ةحتاف
 :اضيأ اهل لاقيو ء"ةالصلا ىف ةءارقلا تفت اهبو ءاطخ باتكلا ةحتاف ىأ « ةحتافلا :اهل لاقي

 نباو نسحلا لاق «كلذب اهتيمست اهرك نيريس نباو نسحلاو «سنأ هركو ءروهمجلا دنع باتكلا مأ

 - "اهرك اذلو «باتكلا مأ نه :تامكحملا تايآلا :نسحلا لاقو ءظوفحملا حوللا كلذ امنإ :نيريس

 ىبأ نع هححصو ىذمرتلا دنع حيحصلا (؟7[ثيدحلا] ىف تبث دقو «نآرقلا مأ اهل لاقي نأ  اضيأ

 ؛«ميظعلا نآرقلاو ىناثملا عبسلاو باتكلا مأو نآرقلا مأ هلل دمحلا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 نيبو ىنيب ةالصلا تمسق» :هبر نع “مالسلا هيلع هلوقل ؛ةالصلا :اهل لاقيو ءدمحلا :اهل لاقيو

 تيمسف .ثيدحلا «ىدبع ىندمح : هللا لاق «نيملاعلا بر هلل دمحلا :دبعلا لاق اذإف .نيفصن ىدبع

 ةحتاف» :اعوفرم ديعس ىبأ نع ىمرادلا هاور امل «ءافشلا :اهل لاقيو . اهيف طرش اهنأل ؛ةالص : ةحتافلا

 لجرلا اهب ىقر نيح حيحصلا ىف ديعس ىبأ ثيدحل «ةيقرلا :اهل لاقيو . مس لك نم ءافش باتكلا

 :اهامس هنأ سابع نبا نع ىبعشلا ىورو .«؟ةيقر اهنأ كيردي امو» : هيك هللا لوسر هل لاقف « ميلسلا

 اهامسو .ةيقاولا :ةنييع نب نايفس اهامسو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب "اهساسأف :لاق «نآرقلا ساسأ

 ضعب ىف ءاج امك ءاهنع اهاوس ام ىفكي الو اهادع امع ىفكت اهنأل ؛ةيفاكلا : ريثك ىبأ نب ىيحي

 ةروس :اهل لاقيو .””«اهنع اضوع اهريغ سيلو ءاهريغ نم ضوع نآرقلا مأ» :ةلسرملا ثيداحألا

 .هفاشك ىف ىرشخمزلا امهركذ ءزنكلاو ةالصلا

 دهاجيعو ةريره وأ ٠ هلاق يذم لير لالا واو داخو نتابع درا لا هئ فو

 : ىلاعت هلوقل هبشأ لوألاو «ةنيدملاب ةرمو «ةكمب ةرم :نيترم تلزن :لاقيو .ىرهزلاو راسي نب ءاطعو

 اهفصن نأ ىدنقرمسلا ثيللا وبأ ىكحو وا هللاو «[۷ : رجحلا] © يناغملا نم اعبس كانيتآ دقتو»

 .هنع ىبطرقلا هلقن ءادج بيرغ وهو «ةنيدملاب لزن رخآلا اهفصنو ةكمب لزن

 م للا ن لاق ونا غ نب ورمع لاقو] «فالخ الب تايآ عبس یهو

 ءارق روهمج دنع وه امك اهلوأ نم ةلقتسم ةيآ ىه له :ةلمسبلا ىف اوفلتخا امنإو . 27[ ناذاش ناذهو

 اهلوأ نم دعت ال وأ ةيآ ضعب وأ «فلخلا نم قلخو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجلا لوقو ةفوكلا

 هعضوم ىف 2؟هريرقت ىتأيس «لاوقأ ةثالث ىلع ؟ءاهقفلاو ءارقلا نم ةنيدملا لهأ لوق وه امك «ةيلكلاب

 .ةقثلا هبو «ىلاعت هللا ءاش نإ

 .«اذک» :أ ىف (۳) .«تاولصلا» :أ ىف (۲) .«حتتفي):أ ىف )١(

 .«مسا» :أ ىف 126١ . )١( :أ ىف )٥( .آ نم ةدايز (4)

 .«اهساسأو» : ىف (۷)

 قيرط نم (۲۳۸/۱) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ءالسرم هب ةدابع نع لوحكم قيرط نم ٠١١( /۲) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (۸)

 اهركذ ةلوصوم ىرخأ قرط نم ءاج دقو .ظوفحم ريغ اذهو ءظفللا اذهب اعوفرم هب ةدابع نع عيبرلا نب دومحم نع ىرهزلا

 )١/ 40 - ٤١(. «نآرقلا لئاضف ةعوسوم »هباتك ىف ىنوهرط دمحم لضافلا

 .«تسا :أ ىف )١0( .«ملعأ ىلاعت هللاو» :ج ىف )١١( .«لاق» : ىف )9, ٠١(

 .«اهريرقت» :أ ىف )١5( .ج نم ةدايز )١1(



 ا و

 لوأ ىف ىراخبلا لاق .اًقرح رشع ةثالثو ةئام اهفورحو «ةملك نورشعو سمخ اهتاملكو :اولاق

 ءةالصلا ىف اهتءارقب ادبيو «فحاصملا ىف اهتباتكب ادبي هنأ :بتكلا مآ تيمسو :ريسفتلا باتك
 برعلاو :ريرج نبا لاق .هتنمضت ام ىلإ "هلك نآرقلا ىناعم عوجرل كلذب تيمس ؟'لامنإ :ليقو
 ا ءامأ - عماج مامإ اهل وه هعبتت عباوت هل تناك اذإ - رمأل مدقم وأ ا عماج لک یمست

 ءامأ اهتحت نوعمتجي ىتلا مهتيارو شيجلا ءاول نومسيو «سأرلا مأ :غامدلا عمجت ىتلا ةدلجلل

 مرا ىذ لوقت 00 او

 اسا اھل نصت یی روما عامتج اهب ىدتقن انل مآ هسأر ىلع

 : ليقو ءاهاوس ام اهعمجو اهعيمج مامأ اهمدقتل ىرقلا مأ : ةكم تيمسو :لاق . حمرلا : ىنعي

 .اهنم تيحد ضرألا نأل

 «مامإلا فحصملا ةباتك اهب ةباحصلا تحتتفاو «ةءارقلا اهب حتتفت اهنأل ؛ةحتافلا :اًضيأ اهل لاقيو

 ىناثملل ناك نإو «ةعكر لك ىف أرقتف «ةالصلا یف ىنثت دش اهنأل :اولاق . ىناثملا عبسلاب اهتيمست حصو

 . هللا ءاش نإ هعضوم یف هنايب ىتأيس امك ءاذه ريغ رخآ ىنعم

 «بئذ ىبأ نبا نع مشاه نب مشاهو بئذ ىبأ نبا انأ «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 «ىناثملا عبسلا ىهو «نآرقلا مأ ىه» :نآرقلا مأل لاق هنأ هيم ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ىربقملا نع

 رفعج وبأ لاقو «هب بئذ ىبأ نبا نع رمع نب ليعامسإ نع هاور مث. 2١12 :'ميظعلا نآرقلا یهو
 نع «بئذ ىبأ نبا ىنربخأ «بهو نبا انآ «ىلعألا دبع نب سنوي ىنثدح :ىربطلا ريرج نب دمحم
 ةحتاف ىهو «نآرقلا مأ ىه» :لاق هيم هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ىربقملا ديعس

 .'"«ىناخملا عبسلا ىهو «باتكلا

 انث «دایز نب دمحم نب دمحأ انثدح :هريسفت ىف هيودرم نب ىسوم نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 دبع نع «نارمع نب ىفاعملا انث «ىلصوملا دحاولا دبع نب قاحسإ انن «ثراح نب بلاغ نب دمحم

 : دَ هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ىربقملا نع «لالب ىبأ نب حون نع ءرفعج نب ديمحلا
 نآرقلاو ىناثملا عبسلا ىهو «نهادحإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :تايآ عبس نيملاعلا بر هلل دمحلا»
 و ا

 .حتف» ٠١١( /۸) ىراخبلا حيحص )١(

 .(ارمأ عماج لكا :و ىفو ««ارمأ عماج رمأ لك» :أ ىف (4) .«اهيلإ ١ : ىف () .«اهنأ» :أ ىف (0)

 .(إل) : و لأ ىف (۷) .(اودهشتساو» :أ ىف (1) .«لوقيف» :أ ىف (45)

 )٠١۷/١(. ىربطلا ريسفت (۸)
 .«هتيتوأ ىذلا ميظعلا» :ج ىف )٠( .«ىلاعت هللا» :أ ىف (9)

 )١١( دنسملا )٤٤۸/۲(.

 .(١١ا//١) ىربطلا ريسفت (۱۲)

 .«باتكلا ةحتافو» :ج ءأ ىف اهدعب )١(

 ىف ىقهيبلا هاورو «هب ديمحلا دبع نع نارمع نب ىفاعملا نع ناسح نب دمحم قيرط نم (۱۸ق )١/ هريسفت ىف ىبلعثلا هاورو )۱٤(

 .هب ىربقملا نع لالب ىبأ نب حون قيرط نم (45 /۲) ىربكلا نئسلا



 ل حمم افلا رويس لرألا رجلا
 "ناشف مهلك :لاقو ءهلقم وأ وخشب اعوفرم ةريره.ىبا نع تاضيآ - یظقراذلا ةاور دقو

 نم اعط لا لوقا اورق مهلا رغ یار نينا واوا لع نع یا ووو 0
 .ةلمسبلا دنع اذه مامت ىتأيسو ءاهنم ةعباسلا ةيآلا ىه ةلمسبلا نأو «ةحتافلاب [۸۷ : رجحلا]# يناثملا

 :لاق ؟كفحصم ىف ةحتافلا بتكت مل مل :دوعسم نبال ليق :لاق ميهاربإ نع شمعألا ىور دقو

 :لاق «ةالصلا ىف أرقي ثيح ىنعي :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاق .ةروس لك لوأ ىف اهتبتكل اهتبتك ول

 . اهتباتك نع اهل نيملسملا ظفحب تيفتكاو

 لئالد ىف ىقهيبلا هاورا ثيدح ىف درو امك «نآرقلا نم لزن ءىش لوأ ةحتافلا نإ :ليق دقو

 ثيدح ىف امك .€ رئدملا اهيأ اي ب فر هدا ] اذه ةثالث لاوقأ دحأ ىنالقابلا هلقنو ا
 ىتأيس امك ‹حیحصلا وه اذهو :١[ قلعلا]4 قلخ يذلا كبَر مساب أرق : ليقو . حيحصلا ىف رباج

 . ناعتسملا لاو «هعضوم ىف هريرقت

 ةحتافلا لضف ىف درو ام ركذ
 نع EE :هدنسم ىف «هّللا همحر «لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا لاق

 هللا ىضر ءىَلَعْلا نب ديعس ىبأ نع ماع نب نمنح عمو يحول دبع نويبع Ra هجم
 نأ كعنم ام» :لاقف «هتيتأو تیلص ىتح هبجأ ملف ام هللا لوسر ىناعدف ىلصأ تنك :لاق «هنع

 اونمآ نيدّلا اهيا اي » : هللا لقي ملأ» :لاق .ىلصأ تنك ىنإ « هللا لوسر اي : تلق :لاق . 2؟ىنيتأت

 ىف ةروس مظعأ كنملعأل» :لاق مث :۲١[٠« لافنألا] (مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا
 لوسر اي :تلق دجسملا نم جرخي نأ دارأ املف «ىديب ذخأف :لاق .«دجسملا نم جرخت نأ لبق نآرقلا

 عبسلا :ىه نيملاعلا بر هلل دمحلا «معن» :لاق .«نآرقلا ىف ةروس ا كنملعأل» :تلق كنإ « هللا

 هتيتوأ ىذلا ميظعلا نآرقلاو ىناثملا

 يب: ناطقلا دبس نب نحب نع امه داك و قدما نب لغو ها ارز اکو
 . "هب «ةبعش نع قرط نم هجام نباو«یئاسنلاو «دواد وبأو ءريسفتلا نم رخآ عضوم ىف هاورو
 نب صفح نع «نمحرلا دبع نب بيبخ نع «ىراصنألا ذاعم نب دمحم نع ىدقاولا هاورو

 .هوحن ركذف «بعك نب ىبأ نع «یّلَعُلا نب ديعس ىبأ نع «مصاع
 دبع نب ءالعلا نع كلام هاور هنإف «هيلع هيبنتلا ىغبني ام« سنأ نب كلام مامولل أطوملا ىف عقو دقو

 مق فنا اركب وبا لاق مك .ءاغوفزم هب ون نع رفع نی دیا دبع نع یا ركب نبأ قيرط نما 0۳۱۴ 15 ىطقرادلا نس 0
 .«هعفري ملو هلثمب ةريره ىبأ نع ىربقملا ديعس ىبأ نب ديعس نع ىنثدحف اًحون تيقل

 . بلاط ىبأ نب ىلع نع ريخ دبع نع ىدسلا نع ىروثلا قيرط نم )۲۳٣۲۳( مقرب ىقهيبلل ناميإلا بعش (۳)
 .سابع نبا نع حلاص ىبأ نع ىبلكلا قيرط نم (57557) مقرب ناميإلا بعش (:4)

 )۲۳۵٤(. مقرب ناميإلا بعش (4)
 وهوا :ىقهيبلا قيرط نم هدروأ نأ دعب ٠١( /۳)ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاقو )٠١۸/۲(. ىقهيبلل ةوبنلا لئالد ()

 .«لزن ام لوأ ةحتافلا نوك وهو ةبارغ هيفو «لسرم
 .ج نم ةدايز )¥(

 )١51(. مقرب ملسم حيحصو )۰٤۹۲۳ ۰٤۹۲٩ ٤۹٥٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«هللابو» :و ءأ ىف (9)

 ( ٠ دنسملا( )١/ ٠ ( مقرب ىراخبلا حيحصو )٥۰۰٦( مقربو )٤٤۷٤(.

.(TVYA®) مقرب ةجام نبا ناسو (۱۳۹ /۲) ىئاسنلا ننسو )۱٤٥۸( مقرب دواد ىبأ ننسو ))۷ ۰۳ ۰٤۷( مقرب ىراخبلا حيحص )١( 
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 ىبأ ىدان لك هللا لوسر نأ «مهربخا زيرك نب رماع ىلوم ديعس ابأ نأ :ىقرحلا بوقعي نب نمحرلا
 ىلع هدي ةي ىبنلا عضوف :لاق «هقحل هتالص نم غرف املف ءدجسملا ىف ىلصي وهو «بعك نبا

 ىتح دجسملا باب نم جرخت الأ وجرأل ىنإ» :لاق مث «دجسملا باب نم جرخي نأ ديري وهو «یدي

 ئطبأ تلعجف :ىبأ لاق .«اهلثم "ناقرفلا ىف الو ليجنإلا ىف الو ةاروتلا ىف ال

 اذإ أرقت د فيك : لاق ؟ىنتدعو ىتلا ةروسلا ام هللا لوسر اي :تلق مث كلذ ءاجر ىشملا ىف

 لاقف ءاهرخآ (؟” ىلع تيتأ ىتح 4 نيمّلاعْلا بر هلل دمحلا > : هيلع تأرقف : لاق .«؟ةالصلا ””تحتتفا

 , 0)2تيطعأ ىذلا ميظعلا نآرقلاو ىناثملا عبسلا یهو ‹«ةروسلا هذه ىه» : ا هللا لوسر

 نمو لوصألا عماج ىف ريثألا نبا هدقتعا امك لا نب ديعس ىبأب نضل اذه ديعس وبأف

 يسم تیا او ةع لار قع یا دهر یامان نلمملا نيا نزف“ "وب

 دق ناك نإف «بعك نب ىبأ نم اذه ديعس وبأ هعمس نكي مل نإ ‹عطقنم هنأ هرهاظ اذهو ‹ حيحص

 امك هجو ريغ نم بعك نب ىبأ نع ىور دق هنأ ىلع .ملعأ هللاو «ملسم طرش ىلع وهف هنم هعمس

 :دمحأ مامإلا لاق

 ىبأ نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا انثدح «ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح افخاذ

 مل مث تفتلاف ««ىبأ اي» :لاقف «ءىلصي وهو «بعک نب ىبأ ىلع هلي هللا لوسر جرخ :لاق ةريره

 . هللا لوسر ىأ كيلع مالسلا :لاقف واكو هللا لوسر ىلإ فرصنا مث .ففخف  ىبأ :لاق مث « هبجي

 لوسر أ :لاق .2؟ىنبيجت نأ كلتوعو 7 نإ ىلإ یا كمت ا: (9 [لاق] <« ««مالسلا كيلعو» :لاق

 اذإ لوسّرللَو هلل اوبيجتسا 8 : نيل هللا ىحوأ اميف دجت تسل وأ» : لاق ءةالصلا يف كنك « هللا

 كملعأ نأ بحتأ» :لاق ؟دوعأ ال .هللا لوسر اي ىلب :لاق .«4[؟4 :لافنألا] «مكييحي امل مكاعد

 معن :تلق «؟اهلثم '' ناقرفلا ىف الو روبزلا ىف الو ليجنإلا ىف الو ةاروتلا ىف ال لزني“مل ةروس
 لحخأف :لاق .«اهملعت ىتح بابلا اذه نم جرخأ الأ وجرأل ىنإ» : هِيَ هّللا لوسر لاق ‹ هللا لوسر ىأ

 نم انوند املف «ثيدحلا ىضقي نأ لبق غلبي نأ ةفاخم “طرا انأو ءىنثدحي ىديب ہک هللا لوسر

 تارقف + لاق: .6؟ةالضلا ىف ارقث ام» :لاق ؟ تدعو ىتلا ةروسلا ام« هللا لوصر ىأ : تلق بابا

 الو «روبزلا ىف الو ليجنإلا ىف الو ةاروتلا ىف هللا لزنأ ام «هديب ىسفن ىذلاو» :لاق «نآرقلا مأ هيلع

 . «ىناثملا عبسلا اهنإ ؛اهلثم ناقرفلا ىف

 . (تحتف» :ج ىف (۳) .«نآرقلا» :و ىف () :«لزنابال ی0

 .«ىلإ» :ج ىف )٤(

 )٥( اطوملا )١/۸۳(.

 .(477/48) لوصألا عماج (7)

 .(نأ») :ط بج ىف (A) .دنسملاو ج نم ةدايز (۷)

 .دنسملاو ءو ٠ط «ج نم تبثملاو «ىلإ یحوأ» : ءه ىف (۹)

 .«أطابتأ» :ط ءج ىف (۱۱) .«نآرقلا»:أ ىف )٠١(

 2 «اهب ىنتدعو) چ یف )۲(



 1۰0 ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا

 «ةريره ىبأ نع E نع ءءالعلا نع قد رواردلا نع «ةبيتق نع «ىذمرتلا هاورو

 نسح ثيدح اذه :لاق مث «هتيطعأ ىذلا ميظعلا نآرقلاو ىناثملا عبسلا نم اهنإ :هدنعو « "”هركذف

 : وح

 ىبأ نب ليعامسإ نع «دمحأ 0 [مامإلا] نب هللا دبع هاورو «كلام نب سنأ نع «بابلا ىفو

 نب ىبأ نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ءالعلا نع «رفعج نب ديمحلا دبع نع «ةماسأ ىبأ نع و

 ا ابيرق وأ هوحنب الوطم هركذف «بعك

3 ٠. 8 1 0 e .ا a " 
 « ىسوم نب لضفلا نع «ثيرح نب نيسح رامع ىبأ نع ¢ ًاعيمج ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور دقو

 لوسر لاق :لاق «بعك نب ىبأ نع «ةريره ىبأ نع « هيبأ نع ءءالعلا نع «رفعج نب ديمحلا دبع نع

 ةموسقم ىهو «ىناثلا عبسلا ىهو «نآرقلا مآ لثم ليجنإلا ىف الو ةاروتلا ىف هللا لزنأ ام» : ةا هللا

 نب هللا دبع انثدح «"ديربلا نبا ىنعي مشاه انثدح «ديبع نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 مالسلا :تلقف «ءاملا قارهأ دقو هم هللا لوسر ىلإ تيهتنا :لاق «رباج نبا نع «ليقع نب دمحم

 هفلخ انأو ‹ ىش ی هللا لوسر قلطناف :لاق E دري ملف . هللا لوسراي كيلع مالسلا :تلقف

 ءرهطت دق ةا هللا لوسر ىلع جرخف ءًانيزح ًابيئك تسلجف ءدجسملا انأ تلخدو «هلحر لخد ىتح

 مث « هللا ةمحرو مالسلا كيلعو « هللا ةمحرو مالسلا كيلعو « هللا ةمحرو مالسلا )۷( كيلع» : لاقف

 :لاق .هللا لوسر اي «ىلب :تلق .«؟نآرقلا ىف ةروس ريخأب رباج نب هللا دبع اي كربخأ الأ» :لاق

 اک یخ «نيملاعلا بر هلل دمحلا :أرقا»

 ركذ «ىباحصلا وه اذه رباج نب هللا دبعو «رابكلا ةمئألا هب جتحت ليقع نباو «ديج دانسإ اذه

 هركذ اميف «ىضايبلا ىراصنألا رباج نب هللا دبع هنإ :لاقيو .ملعأ هللاو «ىدبعلا وه هنأ ىزوجلا نبا

 . 2١:7 ركاسع نبا ظفاحلا
 ىكحملا وه امك ‹«ضعب ىلع روسلاو تايآلا ضعب لضافت ىلع هلاثمأو ثيدحلا اذهب اولدتساو

 .ةيكلاملا نم راصحلا نباو «ىبرعلا نب ركب وبأو «هيوهار نب قاحسإ : مهنم «ءاملعلا نم ريثك نع

 صقن ليضفتلا مهري اللو ‹ هللا مالک عيمجلا نأل ؛كلذ ىف لضافت ال هنأ ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو

 .ب ةطوطخملا ةيادب )١(
 .(۲۸۷۸) مقرب ىذمرتلا نسو (417 2417 /۲) دنسملا (۲)
 .آ ءط ‹ج نم ةدايز )۳(

 )٤( دنسملا دئاوز )١١١/١(.
 .(۱۳۹/۲) ىئاسنلا نفسو (۳۱۲۲) مقرب ىذمرتلا ننس (0)
 .؟كيلعو» : ط «ج ىف (۷) .«ديزيلا» :آ ىف (5)

 .(١الال /5) دنسملا (۸)

 . ؟جتحيا : ط ىف (4)

 .(4١ةص) «ةعفنملا ليجعت» هباتک ىف رجح نبا ظفاحلا هحجر ىذلا وهو (۱۰)



 ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا ١5

 متاح ىبأو «ىنالقابلا ركب ىبأو «ىرعشألا نع ىبّطرقلا هلقن ءالضاف عيمجلا ناك نإو هيلع لضفملا

 . [اضيأ] كلام مامإلا نع ةياورو «ىيحي نب ىيحيو «ىتسبلا نابح نبا
 انثدح .ءبهو انثدح «ىنثملا نب دمحم انثدح :نآرقلا لئاضف ىف ىراخبلا لاق :رخآ ثيدح

 ةيراج تءاجف ءانلزنف ءانل ريسم ىف انك :لاق «ىردخلا ديعس ىبأ نع ءدبعم نع ءدمحم نع «ماشه

 «ةيقرب بأن انك ام لجر اهعم ماقف ؟قار " مكنم لهف ءبّيغ ارق نإو «ميلس ىحلا ديس نإ :تلاقف

 تنك وأ «ةيقر نسحت تنكأ :هل انلق " عجر املف ءآنبل اناقسو ءةاش نيثالثب هل رمأف ءأربف ءهاقرف

 یا لوس لاش وأ + تالا ىتح ایش اوثدحتال :انلق .:باتكلا ماب الإ تيقو. اع ال: لاق ؟ىقرت

 ىل اوبرضاو اومسقأ «ةيقر اهنأ هيردي ناك امو» :لاقف لهب ىبنلل هانركذ ةنيدملا انمدق املف كك
 .(مهسب

 نب دبعم ىنثدح «نيريس نب دمحم انثدح «ماشه انثدح «ثراولا دبع انثدح :رمعم وبأ لاقو

 .اذهب ىردخلا ديعس ىبأ نع «نيريس
 ىفو . هب «نيريس نبا نع «ناسح نبا وهو «ماشه ةياور نم دواد وبأو «ملسم هاور اذكهو

 هنومسي غيدللا : ىنعي «ميلسلا كلذ ىقر ىذلا وه ديعس ابأ نأ :ثيدحلا اذهل ملسم تاياور ضعب

 .الؤافت كلذب

 نب مالس صوحألا ىبأ ثيدح نم «هننس ىف ىئاسنلاو .هحيحص ىف ملسم ىور :رخآ ثيدح

 نب ديعس نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نب ىسيع نب هللا دبع نع «"قیزر نب رامع نع «ميلس
 ليربج عفرف «هقوف ًاضيقن عمس ذإ «ليربج هدنعو ي هللا لوسر انيب :لاق «سابع نبا نع ءريبج
 ىتأف «كلم هنم لزنف :لاق .طق حتف ام «ءامسلا نم حتف دق باب اذه :لاقف ءءامسلا ىلإ هرصب

 ةروس ميتاوخو «باتكلا ةحتاف :كلبق ىبن امهتؤي مل امهتيتوأ دق نيرونب رشبأ :لاقف وي ىبنلا
 . "هىئاسنلا ظفل اذهو .هتيتوأ الإ امهنم افرح أرقت نلو «ةرقبلا

 ءهيوهار نبا وه «ىلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :ملسم لاق :رخآ ثيدح هوحن ملسملو

 نع «ةريره ىبأ نع  ىقرحلا بوقعي نب نمحرلا دبع نبا ىنعي «ءالعلا نع «ةنييع نب نايفس انثدح
 ليقف |. مات ريغ - ًاثالث - جادخ ىهف نآرقلا ''' مأ اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم» :لاق لَك ىبنلا

 :لوقي لك هللا لوسر تعمس ىنإف ؛كسفن ىف اهب أرقا :لاق «مامإلا ءارو نوكن انإ :ةريره يبآل)
 :دبعلا لاق اذإف .ءلأس ام ىدبعلو e ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تن : لجو زع هللا لاق»

 ¢ ميحرلا نمحرلا # :لاق اذإو «ىدبع ىندمح : هللا لاق ء[۲: ةحتافلا] (نيملاعلا بر هلل دمحْلا»

 )١( انعجر» :ج ىف )۳) . «مکعم» : زط «ج ىف )۲) .و أ ءط ءج نم ةدايز .

 ) )4.«ىبنلا» :ط ىف

 .(۲۲۰۱) مقرب ملسم حيحصو )٥۰۰۷( مقرب ىراخبلا حيحص (0)

 .«قيرزا :و ءأ ىف (0)

 .(۱۳۸/۲) ىئاسنلا ننسو (805) مقرب ملسم حيحص (۷)

 .٤مأب» :ب ءط «ج ىف (9) .«ىمرخلا» :أ ىف (۸)



 ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ىندجم : "لاق :٤[« ةحتافلا] «نيدلا موي كلام# :لاق اذإف «ىدبع ىلع ىنثأ : هللا لاق ء[۳: ةحتافلا]

 اذه :لاق «[6 : ةحتافلا] «نيعتسن كايإو دبعن كايإ » : لاق اذإف - ىدبع ىلإ ضوف» :ةرم لاقو _ «ىدبع

 ريغ مهيلع تمعنأ نيذّلا طارص. ميقتسملا طارصلا اندهاإ# :لاق اذإف ءلأس ام ىدبعلو «ىدبع نيبو ۳

 .«لأس ام ىدبعلو ىدبعل اذه : "لاق ء[۷ ء٠: ةحتافلا] 4 نيلاضلا الو مهيَلع بوضغملا

 نع كلام نع ةف نع آقبا هايور دقو..." ةيوهار نب قاحسإ نع تاشلا اوز اکو

 ىل اهفصنف» :قايسلا اذه ىفو« “هب «ةريره ىبأ نع «ةرهز نب ماشه ىلوم بئاسلا ىبأ نع «ءالعلا

 .(لأس ام ىدبعلو «ىدبعل اهفصنو

 ىبأ نع «ءالعلا نع « جيرج نبا ثيدح نم ملسم هاور دقو « ءالعلا نع « قاحسإ نبا هاور اذكو

(o). + ام تاسعا 

1۰¥ 

 ىبأ نع امهالك «بئاسلا ىبأو هيبأ نع «ءالعلا نع «سيوأ ىبأ نبا ثيدح نم - ًاضيأ - هاورو
 و

 :لاق نم «حيحص نيثيدحلا الك :لاقف هنع ةعرز ابأ تلأسو «نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو

 : ادا ىبأ قع العلا نضو: ها نع“ الحلا نع

 «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ءالعلا ثيدح نم ءدمحأ مامإلا نبا هللا دبع ثيدحلا اذه ىور دقو

 . "”الوطم بعك نب ىبأ نع
 نب ةسينع :انثادح «باتحلا نب. ديز انتدبح« ىزوزملا رام نب حلاص انثدح :ريرج نبا 7 لاق

 ءهللا دبع نب رباج نع «ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس نع «فيرط نب فرَطم نع «ديعس

 «لأس ام هلو «نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق :ىلاعت هللا لاق» : ةا هللا لوسر لاق :لاق

 :لاق  ميحرلا نمحرلا » :لاق اذإو «ىدبع ىندمح : لاق 4نيمَلاَعْلا بر هلل دمحلا » :دبعلا لاق اذإف

 .7:'2«ىقبام هلو یل اذه :لاق مث . ىدبع ىلع ىنثأ

 .هجولا اذه نم بيرغ اذهو

 )١( «هللا لاق» :ط ج ىف .

 .«لاق نیمآ» :ب ءط ءج ىف (۲)

 )۸٠۰٠۳(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۳۹۵) مقرب ملسم حيحص (۳)

 )٤( ىئاسنلا ننسو (596) مقرب ملسم حيحص )۲/ 178(.

 .0996) مقرب ملسم حيحص )۵« ٦(
 )۲۹٥۳(. مقرب ىذمرتلا ننس (۷)

 )١/ ۲۳٠١(. دنسملا فارطأ ىف رجح نبا ظفاحلا هركذو «دنسملا نم عوبطملا ىف هيلع عقآ مل (۸)

 .«لاقو» :ب ءط ءج ىف (9)

 نب دعس «عاطقنا هدانسإ ىفو «هب بابحلا نب ديز قيرط نم (۱۷/۱) هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاورو (۲۰۱/۱) ىربطلا ريسفت (۱۰)
 هللاو ءلاق اجب هل ملسي ال نكلو ىربطلا ىلع هتيشاح ىف هلاصتا تابثإ ركاش دمحأ خيشلا لواح دقو ءرباج نم عمسي مل قاحسإ

 . ملعأ



 ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا ۱۰۸

 :هوجو نم" ةحتافلاب صتخي ام ثيدحلا اذهب قلعتي ام ىلع مالكلا مث
 الو كتالصب رهجت الو 3: ىلاعت هلوقك ةءارقلا دارملاو «ةالصلا ظفل هيف قلطأ دق هنأ :اهدحأ

 ‹حيحصلا ىف هب ًاحرصم ءاج امك «كتءارقب :ىأ «غ٠٠ :ءارسإلا] البس كلذ نیب غتباو اهب تفاخت
 ىل اهفصنف «نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق» :ثيدحلا اذه ىف لاق اذكهو .' 7 مانع ننام
 ا مظع ىلع لدف ةحتافلا ةءارق ىف ةمسقلا هذه ليضفت 8 مث .«لأس ام یدبعلو «یدبعل اهفصنو

 وهو اهنم دحاو ءزج (؟) اهب ديرأو ةدابعلا تقلطأ اذإ ءاهناكرأ ربكأ نم اهنأو «ةالصلا ىف ةءارقلا

 «ادوهشَم ناك رجلا نآرق نإ رجفلا تآرقو » :هلوق ىف ةالصلا هب دارملاو ةءارقلا ظفل قلطأ امك ؛ةءارقلا

 ةكئالم اهدهشي هنأ نم :نيحيحصلا ىف هب ًاحرصم ءاج امك «رجفلا ةالص دارملاو ء[۷۸ :ءارسإلا]

 .ءاملعلا نم قافتا وهو «ةالصلا ىف ةءارقلا نم دبال هنأ ىلع هلك اذه لدف «راهنلا ةكئالمو ليللا

 ةحتاف ةالصلا ىف ةءارقلل نيعتي له هنأ كلذو «ىناثلا هجولا ىف اهركذن ةلأسم ىف اوفلتخا نكلو

 هباحصأ نم هقفاو نمو ةفينح ىبأ دنعف «نيروهشم نيلوق ىلع ؟اهريغ 0 ىه 0 مأ «باتكلا
 هلوق مومعب اوجتحاو «ةالصلا ىف هأزجأ نآرقلا نم هب أرق امهم لب «نيعتت ال اهنأ مهريغو
 ةريره ىبأ ثيدح نم «نيحيحصلا ىف تبث امبو ٠١[« :لمزملا] هر ىلاعت

TEرسيت ام أرقا مث «ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ» :هل لاق كي هللا لوسر نأ  
 .هانلق ام ىلع لدف ءاهريغالو ةحتافلا هل نيعي ملو ءرسيت ام ةءارقب هرمأف :اولاق  «نآرقلا نم كعم

 ةيقب لوق وهو ءاهنودب ةالصلا ئزجت الو ءةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق نيعتت هنأ :ىناثلا لوقلاو

 اذهب كلذ ىلع اوجتحاو ؛ءاملعلا روهمجو مهباحصأو لبنح نب دمحأو ىعفاشلاو كلام :ةمئألا
 ىهف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم» :هيلع همالسو هللا تاولص لاق ثيح «روكذملا ثيدحلا
 ىف تبث امب - اضيأ  اوجتحاو .«مامت ريغ» :ثيدحلا ىف هب رسف امك صقانلا :وه جادخلاو «جادخ
 هلا وسو لاق لاق .ةعضاملا نب ةاع نع + عيزرلا نب عم نع «ىزهزلا كيال قي نيكيحصلا
 ةريره ىبأ نع «نابح نباو ةميزخ نبا حيحص ىفو . “باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال» ةي
 بابلا اذه ىف ثيداحألاو . 2”2نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةالص ئرجتال» :ِلَك هللا لوسر لاق :لاق
 . هللا مهمحر «كلذ ىف مهذخأم ىلإ انرشأ دقو «هركذ لوطي انهه ةرظانملا هجوو «ةريثك

 امنإ :نورخآ لاقو .ةعكر لك ىف اهتءارق بجت هنأ :ملعلا لهأ نم ةعامجو ىعفاشلا بهذم نإ مث
 نم ةدحاو ةعكر ىف اهتءارق بجت امنإ :نييرصبلا رثكأو نسحلا لاقو «تاعكرلا مظعم ىف اهتءارق بهجت

 .«ةحتافلا مكحب صتخي ام :و ءأ ءب ءط ءج ىف )١(

 .(447) مقرب ملسم حيحصو )۷٤۹۰( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)
 . اهب :ب ءط بج یف (4) .«ةمظع» :ب ءط ج ىف (۳)

 .«هتالص ىف ءىسملا» :ط ج ىف (9)

 .(۳۹۷) مقرب ملسم حيحصو (۷۹۳) مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 )۳۹٤(. مقرب ملسم حيحصو (757) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 .«دراوم» (451) مقرب نابح نبا حيحصو (0-54) مقرب ةميزخ نبا حيحص (4)



 ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .«باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال» :ثيدحلا قلظمب ذخأ «تاولصلا

 هأزجأ اهريغب أرق ول لب ءاهتءارق  نيعتت ال :ىعازوألاو ىروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو
 .ملعأ هللاو 2” [مدقت امك] ٠١[ ٠ :لمزملا] « نآرقلا نم سيت ام اوءرفاف 8 : هلوقل

 » :ًاعوفرم ديعس ىبأ نع «ةرضن ىبأ نع «ىدعسلا نايفس ىبأ ثيدح نم هجام نبا ىور دقو
 ءرظن اذه ةحص ىفو . «اهريغ وأ ةضيرف ىف ةروسو دمحلاب ةعكر لك ىف أرقي مل نمل ةالص

 .ملعأ هللاو «ريبكلا ماكحألا باتك ىف هلك اذه ريرحت حضومو

 : ءاملعلل لاوقأ ةثالث هيف ؟مومأملا ىلع ةحتافلا ةءارق بجت له :ثلاثلا هجولا
 .ةمدقتملا ثيداحألا مومعل ؛همامإ ىلع بجت امك ءاهتءارق هيلع بجت هنأ :اهدحأ

 الو ةيرهجلا ةالصلا ىف ال ءاهريغ الو ةحتافلا ال ةيلكلاب ةءارق مومأملا ىلع بجتال :ىناثلاو

 :لاق هنأ دلك ىبنلا نع «هللا دبع نب رباج نع «هدنسم يف لبنح نب دمحأ مامإلا هاور امل «ةيرسلا |

 نب بهو نع «كلام هاورو . فعض هدانسإ ىف نكلو «ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم»

 ىبنلا نع اهنم ءىش حصي الو «قرط نم ثيدحلا اذه ىور دقو . "همالک نم رباج نع ءناَسْيَك

 . ملعأ هللاو دك

 ال ةيرهجلا ىف "”بجت الو «مدقت "ال «ةيرسلا ىف مومأملا ىلع ةءارقلا بجت هنأ :ثلاثلا لوقلاو

 مامإلا لعج امنإ» :ّهِْكي هللا لوسر لاق :لاق .ىرعشألا ىسوم ىبأ نع ءملسم حيحص ىف تبث

 . ثيدحلا ةيقب ركذو «اوتصنأف أرق اذإو ءاورّبكف ربك اذإف ؛هب متؤيل

 دائ ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو واد سبأ ؛ننسلا لهأ هاور اذكو

 ىلع ناثيدحلا ناذه لدف ءاضيأ جاجحلا نب ملسم هححص دقو . ''«وتصناف أرق اذإو» :لاق هنأ

 .'لبنح نب دمحأ مامإلا نع ةياورو «هللا همحر «ىعفاشلل ميدق لوق وهو لوقلا اذه ةحص

۱۰۹ 

 .ط ءج نم ةدايز () .«نيعتيال» :ط «ج ىف )١(

 نب فيرط همساو ىدعسلا نايفس وبأ «فيعض دانسإ اذه» :(۲۹۱/۱) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۸۳۹) مقرب ةجام نبا ننس (۳)

 نع ةرضن ىبأ نع هاورف «ةداتق هعبات «عبوت دق نايفس وبأو .«هفعض ىلع اوعمجأ :ربلا دبع نبا لاق «دعس نبا :ليقو «باهش

 .(4814) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هجرخأ «رسيت امو باتكلا ةحتافب أرقن نأ انرمأ» : ظفلب ًاعوفرم ديعس ىبأ

 .«؟عضومو)» :ط ءج ىف (8)

 امم )5/7-١5( «ةيارلا بصن» هباتك ىف ثيدحلا اذه قرط ىلع مالكلا ىف ىعليزلا مامإلا بنطأ دقو (۳۳۹ /۳) دنسملا ىف دمحأ هاور (5)

 .انهه هركذ نع ىنغأ
 . ؟عوفرم ريغ :هلوق نم رباج نع حيحصلا وه اذه» :لاقو كلام قيرط نم ١١١( /7) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور (5)

 .«كلذ بجت الو» :ب ءط «ج ىف (۸) .«امک» :ج ىف (۷)

 )٤۱٤(. مقرب ملسم حيحص (9)

 اذإو» :ةدايزلا هذهو» :دواد وبأ لاق (847) مقرب ةجام نبا ننسو )١4١/17. ١57( ىئاسنلا نفسو )٤ ٦۰( مقرب دواد ىبأ ناس (۱۰)

 مبتلا ىف ىنطقرادلا هبقعتو «هحيحص ىف ملسم ةدايزلا هذه ححص دقو .«دلاخ ىبأ نم اندنع مهولا ,ةظوفحمب تسيل «اوتصنأف أرق

 ءاورألا ىف ةدايزلا هذه لوح ثحب ىنابلالا رصان خيشللو «ءعبتتلا ةيشاح :ىف ىقشمدلا دوعسم ىبأ باوج رظناو .(۲۳۹ ص)

 .نسح وهو )7/١1١١(

 .«دمحأ» :ج ىف )١١(



 ةحتافلا ةروس س لوألا ءرحلا

 نم اهريغب قلعتت ال ماكحأب ةحتافلا ةروس صاصتخا نايب انهه لئاسملا هذه ركذ نم ضرغلاو
 .ملعأ هللاو رولا

 نع «ديبع نب ناسغ انثدح ءىرهوجلا 2''ديعس نب ميهاربإ انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 تأرقو «شارفلا a تيقر اذإ» : لي هللا لوسر لاق :لاق ,ءسنأ نع « ىنوجلا نارمغ: بأ

 نا ءىش لك نم تنمأ دقف « «دحأ هللا وه لق#» و باتكلا ةحتاف

 ةا ريسفت ىلع مالكلا
 ذعتساف غزت ناطيشلا نم كتغزتي امإو . نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ» ا هللا لاق

 مّلعأ نحن سلا نسحأ يه يتلاب عقدا# : ىلاعت لاقو ء[١٠٠7 ۹ : فارعألا] € ميلع عيمس نإ هلا

 4۸A - ۹٦] :نونمؤملا] (ذورضحي نأ بر كب ذوعأو . نيطاّيشلا تازمه نم كب ذوعأ بر قو . نوفصي امب

 نيذّلا الإ اهاًقَي امو . ميمح يلو هناك ةوادع هنيبو كيب يذلا اذإَف نسحأ يه يتلاب عفدا» يا لاقو

 «ميلعْلا عيمّسلا وه هَلِإ هللاب ةعتساف غزت ناطيشلا نم كنغزتي امإو .ميظع ظح وذ الإ اًهاَقَلي امو ارربص

 ١"[. - ”4# :تلصف]

 ناسحإلاو ىسنإلا ودعلا ةعناصمب رمأي هللا نأ وهو ءاهانعم ىف ةعبار نهل سيل تايآ ثالث هذهف

 ربل ن داع لا مايو او ةا ىلإ ألا تلا عبط ف ر لآ

 هنيب ةوادعلا ةدشل «مدآ نبا كاله ريغ ىغتبي الو ًاناسحإ الو ةعناصم لبقي ال ذإ ؛ةلاحم ال ىناطيشلا

 «ةئجلا م مكيوبأ جرخأ امك ناطيشلا مكتتتفي ال مدآ ينب اي : ىلاعت لاق امك ؛لبق نم مدآ هيبأ نيبو
 باحصأ ن نم اونوكيل هبزح وعدي اَمَنِإ اودع هوُذحَناَف ودع مک ن ناطيشلا نإ :لاقو [۲۷ :فارعألا]

 الدب نيملاظلل نب ودع مك مهو ينود نم ءاَيلوَأ هتیرذو هنوذختتفأ :لاقو [1 :رطاف] «ريعسلا
 :لاق دقو انل هتلماعم فيكف «بذكو ءنيحصانلا نمل هنإ مدآ دلاولل مسقأ دقو ء[٠15 :فهكلا]

 اذإفإط :ىلاعت 29 لاقو ء[٣۸ ء۸۲ :ص] 4نيصَلْخُمْلا مهنم كدابع الإ .نيعمجأ مهنيوغأل كترعبف)
 (تولگوتي مهبر ىلعو اونمآ نيذلا ىَلَع ناطلس هل سيل هن . ميجّرلا ناَطّيشلا نم هّللاب ذعتساف نآرقلا تأَرَق
 ؟ [99 .98 :لحنلا]

 عفدلو «ةيآلا قايس رهاظ ىلع اودمتعاو ةءارقلا دعب ذوعتن :مهريغو ءارقلا نم ةفئاط تلاق -

 متاح وبأو «هنع اقولق نبا '"”'هركذ اميف ةزمح كلذ ىلإ بهذ نممو ؛ةدابعلا غارف دعب باجعإلا
 .«لماكلا» هباتك ىف ىبرغملا ىلذهلا ةرابج نب ىلع نب فسوي مساقلا وبأ كلذ ىكح «ىناتسجسلا
 . بيرغ وهو - اضيأ - ةريره ىبأ نع یورو

11۰ 

 .ادعس» :ج ىف )١(

 . "نيب هثيداحأ ىلع فعضلا» :ىدع نبا لاق «ديبع نب ناسغ هيفو «راتسالا فشك» )۳٠١۹( مقرب رازبلا دنسم (۲)
 «ليصألا» :ج ىف (4) .«اهريسفت ىلع مالكلا» :ج ىفو ««ةذاعتسالا ماكحأ ريسفت ىلع مالكلا» :أ ءط ىف (۳)

 .«هلقن اميف» :ط ءج ىف (0 . «هّللا لاقو» : ط بج ىف )١0( .«ةالاوملا» :ط ءأ ج ىف (5)



 1۱۱ ةحتافلا ةروس - لوألا ءزحلا

 وهو: + لاق ةع ةيآوز نف نيريس منا وع هريس ىف 17 ىوازلا مع حب ديم يذلا زحف اق

 نع ىبرعلا نب ركب ىبأ نع ىبطرقلا ىكحو «ىرهاظلا ىناهبصألا ىلع نب دوادو ىعخنلا ميهاربإ لوق
 ىكحو .ىبرعلا نبا هبرغتساو Ss ئراقلا نأ ءىلاعت هللا همحر .كلام نع ةعومجملا

 2 دلا ر ها نادا نو اهمها رخو و ثلاث لوق

 ىنعمو «ةوالتلا لبق نوكت امنإ ءاهيف ساوسولا عفدل ةذاعتسالا نأ روهمجلا هيلع ىذلا روهشملاو

 ةءارقلا تدرأ اذإ :ىأ [۹۸ :لحنلا] (ميجأرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذإف9ا : : مهدنع ةيآلا

 .مايقلا متدرأ اذإ :ىأ ٦[ :ةدئاملا] ةيآلا « مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالّصلا لإ متمُق اذإإ :هلوقك

 : هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا لاق ؛كلذب ويي هللا لوسر نع ثيداحألا كلذ ىلع ليلدلاو

 عاق لا ىلع نب ىلع ىع فاس وب نعش اک کتا وپ ويلا نیس اج

 نم ماق اذإ ةع هللا لوسر ناك :لاق «ىردخلا ديعس ىبأ نع «یجانلا لكوتملا ىبأ نع «ىركشيلا

 هلإ الو ءكدج ىلاعتو «كمسا كرابتو ءكدمحبو مهللا كناحبس» :لاق و هتالص حتفتساف ليللا

 ناطيشلا نم «ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ» :لوقي مث ءآثالث «هللا الإ هلإ ال» :لوقيو .«كريغ

 . (هئفّتو هخفتو هزمه نم ٠ ميجرلا

 ۹ 59 ىعافرلا وهو «ىلع نب ىلع نع «ناميلس نب رفعج ةياور نم ةعبرألا ننسلا لهأ هاور دقو

 .بابلا اذه ىف ثيدح رهشأ وه :ىذمرتلا لاقو

 aa ثفنلاو ءربكلاب خفتلاو «قئخلا ىهو ةتوملاب زمهلا .رسف دقو
 عفان نع : ىردعلا مصاع نع ةر نب ورهف وع «ةبعش ثيدح نم هجام نباو دواد وبأ هاور امك

 ربكأ هّللا» :لاق ءةالصلا ىف لخد نيح ويم هللا لوسر تيأر :لاق هيبأ ني ءمعطم نب ريبج نبا

 نم كب ذوعأ ىنإ مهللا ؛ًاثالث ءاليصأو ةركب هللا ناحبس «ًاثالث ءأريثك هلل دمحلا ءاثالث ءاريبك

 .«هثفنو هخفّتو هزمه نم ناطيشلا
 . ”رعشلا هثفنو ءربكلا هخفنو «ةتوملا هزمهو :ورمع لاق

 دبع ىبأ نع «بئاسلا نب ءاطع انثدح لايحق انثدح «رذنملا نب ىلع انثدح :هجام نبا لاقو

 «ميجرلا ناطيشلا نم كب ذوعأ ىنإ مهللا» :لاق وي ىبنلا نع دوعسم نبا نع «ىملسلا نيرا
 . (هلفنو هخفنو هزمهو

 ا :هخفنو ءرعشلا : هثفتو «ةتوملا :هزمه :لاق

 )۸۸/١(. ىبطرقلا ريسفت (۲)

 .هانتبثأ ام باوصلاو «سنأ» :دنسملاو خسنلا عيمج ىف (4) .و ءأ ءط نم ةدايز ()

 .؛ربكأ هللا :لوقيو» :و ءب ءج ىف (5)

 .(۸۰ )٤ مقرب ةجام نبا نفسو )١١١/۲( ىئاسنلا ننسو )۲٤۲( مقرب یذمرتلا ننسو (۷۷۵) مقرب دواد ىبأ ننسو ٥۰( /۳) دنسملا (7)

 .هب ةبعش قيرط نم (447) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو (۸۰۷) مقرب ةجام نبا نأسو (774) مقرب دواد ىبأ ننس (۷)
 دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو ءهب ليضف نب دمحم قيرط نم (220) مقرب هحيحص ىف ةعزخ نبا هاورو م. (A مقرب ةجام نبا نتس (۸)

 .«طالتخالا دعب ليضفلا نب دمحم هنم عمسو «ةرخآب طلتخا بئاسلا نب ءاطع «فيعض دانسإ اذه» :(۲۸۵ /۱)



 ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا بسس لب ب بيه ٠ م_بسسلمل ل ل سل 5

 اق مث ءائالث ربك ةالصلا ىلإ ماق اذإ ةَ هللا لوسر ناك :لوقي ىلهابلا ةمامأ ابأ عمس هنأ :هثدح
 نش هللاب ذوعأ» : لاق مث . تارم ثاللث «(هدمحبو هللا ناحبسو» «تارم ثالث هللا الإ هلإ الد

 و هخفنو هزمه نم « ميجرلا ناطيشلا

 نب رمع نب هللا دبع انثدح :هدنسم ىف ىلصوملا ىنثملا نب ىلع نب دمحأ ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع «دايز نب ديزي نع «ديربلا نب مشاه نب ىلع انثدح «ىفوكلا نابأ

 امهدحأ فنأ عزمتف ءال ىبنلا دنع نالجر ىحالت :لاق «بعك نب ىبأ نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :دجي ام هنع بهذ هلاق ول ًائيش ملعأل ىنإ» : ةي هللا لوسر لاقف ءًابضغ

Eنع «ىسوم نب لضفلا نع رع «ىزورملا ىسيع نب فسوي نع «ةليللاو مويلا ىف ىئاسنلا  

 0 ل ىبأ نب دايز نب ديزي

 نب. تسوي نع دوام واو «ةدئاز نع « ديعس ىبأ نع «لبنح نب دمحأ ثيدحلا اذه ىور دقو

 ءىدهم نبا نع ءراَدْنب نع ةليللاو مويلا ىف ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «ديمحلا دبع نب ريرج نع ؛ىسوم
 نع «ريمع نب كلملا دبع نع مهتثالث «ةمادق نب ةدئاز ثيدح نم  ًاضيأ  ىئاسنلاو «ىروثلا نع

 امهدحأ بضغف ل ىبنلا دنع نالجر بتسا :لاق «لبج نب ذاعم نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع

 ملعأل ىنإ» : هلع ىبنلا لاقف ءهبضغ ةدش نم هفنأ عزمتي امهدحأ نأ ل )لح تح اديدش ايف

 :إ مهللا :لوقي» : لاق « ؟هّللا لوسر اي ىه ام :لاق «بضغلا نم دجي ام هنع بهذل اهلاق ول ةملك

 .ًابضغ دادزي لعجو «“[كحمو] ىبأف «هرمأي ذاعم لعجف :لاق .«ميجرلا ناطيشلا نم كب ذوعأ

 و ىبأ ظفل اذهو

 لبق تام هنإف « لبج نب ذاعم قلي مل ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نأ ىنعي « لسرم :ىذمرتلا لاقو

 ذاعم نع هغلبو مدقت امك «بعک نب ىبأ نم هعمس ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نوكي دقو :تلق

 . مهنع هللا ىضر «ةباحصلا نم دحاو ريغ اهدهش ةصقلا هذه نإف «لبج نبا

 «تباث نب ىدع نع « شمعألا نع «ريرج انثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح :ىراخبلا لاق

 بسي امهدحأف ‹سولج هدنع نحنو دلع ىبنلا دنع نالجر بتسا ف نب ناميلس لاق : لاق

2 

 ءدجي ام هنع بهذل اهلاق ول ةملك ملعأل ىنإ» :ِهِلَك ىبنلا لاقف .ههجو رمحا دق ًابضغم هبحاص

 )١( دنسملا )1867/0(.

 .«ةيدعجلا» :أ ىف (۲)

 1951 قرن ىربكلا ئاشا, نس 5
 .«لحمو» و ءأ ىفو «دواد ىبأو ب ءط ءج نم ةدايز (4)

(TTY 1) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۴٤٥۲( مقرب ىذمرتلا نن ناسو )٠ ( مقرب دواد ىبأ ننسو (7؟4 4 /0) دنسملا )٥( 



 0 تت ةروس لوألا ءزجلا

 :لاق ؟هلَك “هللا لوسر لوقي ام عمست الأ :لجرلل اولاقف «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لاق ول

 ."'نونجمب تسل ىنإ
 هب «شمعألا نع «ةددعتم قرط نم «ىئاسنلاو ءدواد ىبأو ءملسم عم - ًاضيأ - هاور دقو

 لئاضفو راكذالا باتك اهنطومو ءانهه اهركذ لوطي ةريثك ثيداحأ ةذاعتسالا ىف ءاج دقو

 لك هللا لوسر ىلع نآرقلاب لزن ام لّوأ «مالسلا هيلع «ليربج نأ ىور دقو .ملعأ هللاو ءلامعألا

 :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق امك «ةذاعتسالاب هرمأ

(۳ 

 نه وو نا اح راج ن ر د دف و نا اد هک وبا اخ

 .ذعتسا «دمحم اي :لاق هيي دمحم ىلع ليربج لزن ام لوأ :لاق «سابع نب هللا دبع نع «كاحضلا

 :لاق مث .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لق :لاق مث ,.«ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلاب ذيعتسأ» :لاق

 ناسلب لكك دمحم ىلع هللا اهلزنأ ةروس لوأ ىهو :هللا دبع لاق .(قلخ يذلا كبر مساب أرقا»
a 

 .ملعأ هللاو ءاعاطقناو ًافعض هدانسإ ىف نإف «فرعيل هانركذ امنإو «بيرغ رثألا اذهو

 رخف ىكحو ءاهكرات مثأي ةمتحتمب تسيل ةبحتسم ةذاعتسالا نأ ىلع ءاملعلا روهمجو ظ

 :نيريس نبا لاقو :لاق ةءارقلا دارأ املك اهجراخو ةالصلا ىف اهبوجو حابر ىبأ نب ءاطع نع نيدلا

 :ةيآلا رهاظب ءاطعل نيدلا رخف جتحاو «بوجولا طاقسإ ىف ىفك دقف هرمع ىف ةدحاو ةرم ذوعت اذإ

 متي ال امو ناطيشلا رش أردت اهنألو ءاهيلع ةي ىبنلا ةبظاومبو بوجولا هرهاظ رمأ وهو ,«ذعتسافط
 تناك :مهضعب لاقو .بوجولا كلاسم دحأ وهو طوحأ ةذاعتسالا نألو «بجاو وهف هب الإ بجاولا

 ناضمر رهش مايقل ذوعتيو ةبوتكملا ىف ذوعتي ال هنأ كلام نع ىكحو «هتمآ نود اي ىبنلا ىلع ةبجاو

 .هنم ةليل لوأ ىف

 هنأل رييختلاب مألا ىف لاقو ءرضي الف رسأ نإو ءذوعتلاب رهجي :ءالمإلا ىف ىعفاشلا لاقو :ةلأسم

 ذوعتلا بحتسي له :ىلوألا ةعكرلا ادع اميف ىعفاشلا لوق فلتخاو «ةريره وبأ رهجو رمع نبا رسأ

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :ذيعتسملا لاق اذإف .ملعأ هللاو «بابحتسالا مدع حجرو «نيلوق ىلع ؟اهيف
 :نورخآ لاقو «ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ :مهضعب (”'دازو ةفينح ىبأو ىعفاشلا دنع كلذ ىفك ميجرلا
 ىكحو ىعازوألاو ىروثلا هلاق .ميلعلا عيمسلا وه هللا نإ ٠ ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ :لوقي لب

 نبا نع كاحضلا ثيدحلو ةيآلا رمأ ةقباطمل ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسأ :لوقي هنأ مهضعب نع

 . ملعأ هللاو ءاذه نم عابتالاب ىلوأ «مدقت امك «ةحيحصلا ثيداحألاو روكذملا سابع

 :فسوي وبأ لاقو .دمحمو ةفينح ىبأ لوق وهو ةوالتلل ىه امنإ ةالصلا ىف ةذاعتسالا مث :ةلأسم

 .«ىبنلا» :ط ج ىف )١(

 )51١16(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)
 ١1١(. 175178 «۱۰۲۲۶) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )٤۷۸۱( مقرب دواد ىبأ ننسو )15٠١( مقرب ملسم حيحص (۳)

 )٤( ىربطلا ريسفت )١/١١7(.

 ) )6.«ارقو» :أ ىف



 ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا- سبي و

 تاريبكت لبقو مارحإلا دعب ديعلا ىف ذوعتيو ءأرقي ال ناك نإو مومأملا ذوعتي اذه ىلعف «ةالصلل لب

 .ةءارقلا لبق اهدعب روهمجلاو ءديعلا

 ؤيهتو هل بييطتو .ثفرلاو وغللا نم هاطاعتي ناك ام مفلل ةراهط اهنأ ةذاعتسالا فئاطل نمو

 ودعلا اذه ةمواقم نع زجعلاو فعضلاب دبعللو ةردقلاب هل فارتعاو هللاب ةناعتسا ىهو هللا مالك ةوالتل

 ىرادي الو «ةعناصم لبقي الو .هقلخ ىذلا هللا الإ هعفدو هعنم ىلع ردقي ال ىذلا ىنطابلا نيبملا

 لاقو «ىناثمللا نم ثالث ىف نآرقلا تايآ كلذ ىلع تلد امك ناسنإلا عون نم ودعلا فالخب «ناسحإلاب

 ةكئالملا تلزن دقو «[10 :ءارسإلا] «اليكو كرب ىفكو اطلس مهيلع كَل سيل يدابع ّنإ» : ىلاعت

 ناك ىنطابلا ودعلا هلتق نمو «ًاديهش ناك ىرشبلا ودعلا هلتق نمو ءردب موي ىرشبلا ودعلا ةلتاقمل

 ناك الو ءًاروزوم وأ انوتفم ناك نطابلا ودعلا هرهق نمو ءًاروجأم ناك رهاظلا ودعلا هبلغ نمو «ًاديرط

aهلو ءاوي يلا من ايما مارب الا قيس  SENNA 
 نوكت ةذايعلاو ءرش ىذ لك رش نم هبانجب قاصتلالاو هللا ىلإ ءاجتلالا ىه ةذاعتسالاو :لصف

 : ىبنتملا لاق امك ريخلا بلج بلطل نوكي ذايللاو ءرشلا عفدل
 هرذاحأ امم هب ذوعأ نمو هلمؤأ اميف هب ذولأ نماي

 اتتا اع كو و هرساك تنأ امظع سانلا ربجي ال

 ىنرضي نأ ميجرلا ناطيشلا نم هللا بانجب ريجتسأ :ىأ «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ىنعمو

 ناطيشلا نإف ؛هنع تيهن ام لعف ىلع ىنثحي وأ «هب ترمأ ام لعف نع ىندصي وأ «یایند وأ ىنيد ىف

 ا ءادسإب و ی ی ةسناسع ا حا او هاهنا لإ ةايزالا نع وعر آل

 الو ةوشر لبقي ال هنأل نحلا ناطيش نم هب ةذاعتسالاب رمأو «ىذألا نم هيف وه اغ ت رل «هيلإ

 نم تايآ ثالث ىف ىنعملا اذهو مقل ىلا كدع هيعيالو قطلاب يوكن ؛ليمج هيف رثؤي

 ,«نيلهاجلا نع ضرعأو فررعلاب رمأو وفعلا ذخإ : فارعألا ىف هلوق «ةعبار نهل ملعأ ال نآرقلا

 غزت ناطيشلا نم كنغزني امإوإل : لاق مث ءرشبلا نم ءادعألا ةلماعمب قلعتي اميف اذهف ١94[« :فارعألا]

 يتلاب عفدا#: ؟نونمؤملا حلفأ دق: ةرووس ىف ىلاعت لاقو ع[ : فارعألا] ,«ميلع عيمس هلا هلا ذعتساف

 نأ بر كب ذوعأو .نيطايشلا تازمه نم كب ذوعأ بر لقو . نوفصي امب ملعَأ نحن ةْيسلا نسحأ يه

 الو ةنسحلا يوتست الوإ :«ةدجسلا مح» ةروس ىف ىلاعت لاقو ء[۹۸ - 45 :نونمؤملا] «نورضحَي

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا نيتيبلا ركذ )١١/  )۲۷١ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش ةمالعلا انخيش نع ىنغلب دقو» :لاقو -

 ةمالعلا ىنربخأو  ىلاعتو هناحبس - هللا بانجل اذه حلصي امنإ :لوقيو قولخم ىف ةغلابملا هذه ىبنتملا ىلع ركني ناك هنأ - هللا همحر

 امب هللا وعدأ دوجسلا ىف نيتيبلا نيذه تلق امبر :لوقي روكذملا نيدلا ىقت خيشلا عمس هنأ - هللا همحر - ميقلا نبا نيدلا سمش

 .«عوضخلاو لذلا نم هانمضت
 .«هتارادع» :ج ىف (۲)



 ١ 18 أ جس ا ةاقلا ةزاوس معلولا ءزخلا

 امو اوربص نيذْلا الإ اهالي امو . ميمح يلو هّنَأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف نسحأ يه يتّلاب عفدا ةيسلا

 - "4 :تلصف] (ميلعْلا عيمسلا وه لإ هّللاب ذعتساف غزت ناطيشلا نم كتغزني امإو . ميظع ظح وذ ًالإ اًهاَقلي
3”5]. 

 هقسفب ديعبو «رشبلا عابط نع هعبطب ديعب وهف «دعب اذإ نطش نم قتشم برعلا ةغل ىف ناطيشلاو
 ىف حيحص امهالك :لوقي نم مهنمو «ران نم قولخم هنأل طاش نم قتشم :ليقو ءريخ لك نع

 ىتوأ ام ركذ ىف تلصلا ىبأ نب ةيمأ لاق ؛برعلا مالک لدي هيلعو ء حصأ لوألا نكلو « ىنعملا

 :مالسلا "هيلع «ناميلس
 قفز 6 9. 0 هاا مآ
 لالغألاو نجسلا ىف ىقلي مث هاكع هاصع نطاش اعأ

 . طئاش اميأ :لقي ملو «نطاش اميأ :لاقف

 نب رھ نچ وبري قي باص نب ربات نوب" ةيواعم نور نب: دايز وهوه یا ةعباتلا لاقو
 هنا نوب دقت

 نيهر اهب داؤفلاو تنابف ن یون كنع داعسب تأن

 .ةديعب قيرط اهب تدعب :لوقي

 :اولاقل طاش نم ناك ولو ناطيشلا لعف َلَعَف اذإ نالف نطيشت :لوقت برعلا :هيوبيس لاقو]

 ا ع ل د اع نا نع نو 0 هللا ا 7

 ءرذ ابأ اي» :ًةليك هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر ءرذ ىبأ نع «دمحأ مامإلا نسم 5

 . ”!«معن» :ل :لاق ؟نيطايش سنإلل وأ :تلقف ««نحلاو سنإلا نيطايش نم هّللاب ذوعت

 رامحلاو 2 ةالصلا عطقي» : ةَ : هك هللا لوسر لاق :لاق  ًاضيأ  رذ ىبأ نع ملسم حيحص ىفو

 :لاقف ؟" رفصألاو رمحألا نم دوسألا بلكلا لاب ام ءهللا لوسر اي :تلقف .«دوسألا بلكلاو

 .231ناطيش دوسألا بلكلا)

 «باطخلا نب رمع نأ « هيبأ نع ءملسأ نب ديز نع « دعس نب ماشه ىنربخأ : بهو نبا لاقو

 «هنع لزنف «ارتخبت الإ دادزي الف هبرضي ال لعجف ني رح لج وو بكر «هنع هللا ىضر

 . "حص 2" هدانسإ .ىسفن تركنأ ىتح هنع تلزن ام «ناطيش ىلع الإ“ ىنومتلمح ام :لاقو
 .«مالسلاو ةالصلا هيلع» ب «ج ىف (۱)

 .«نطش» ةدامو «اكع» ةدام «ناسللاو )١/ ١١١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۲)

 )١/ ١١١(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۳)
 .؛ناطيشلاف» :ب «ط «ج ىف (3) .ط .ج نم ةدايز )4(

 . ؟نم» :ب ۰ط «ج ىف (۷) .؟وهوا :ط ءج یف (0)

 )١978/6(. دنسملا (۸)
 .«رفصألا نم | ا ب «ط «ج ىف (9)

 )١١١/1١(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱۰)

 .«دانسإلا و 8 ب ءط ىف (۱۲) . (نومتلمح ام» :ب یف (۱۱)

 .(۱۱۱/۱) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱۳)



 )١( ةيآلا :ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا سس هه سس

 دقلو» : ىلاعت لاق امك «هلك ريخلا نع دورطم موجرم هنإ :ىأ «لوعفم ىنعمب ليعف :ميجرلاو
 اًينادلا ءاَمَسلا اني اإ :ىلاعت لاقو ء[١ :كلملا] «نيطايششلل اموجر اهاتلعجو حيباصمب اينالا ءامسلا ايز

 اروحد . بنا لك نم نوُفذقيو ىلعألا الملا ىلإ نوُعمَسي ال. درام ناطیش لک نم اظفحو . بكأّوكْلا ةنيزب
 :ىلاعت لاقو ٠١[« "5 :تافاصلا] «بقاث باهش عبا ةفطخلا فطخ نم لإ . بصاو ُباَذَع مهر

 هعبتأف عمسلا قرتسا نمألإ . میجر ناطْيش لک نم اهاتظفحو . نيرظاَنلل اهو اجورب ءامّسلا يف انلعج دقلو»

 .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ «.[5-18 : رجحلا] «نيبم باهش

 أ لوألاو ثئابرلاو نياريسولاب نيالا مجري هنأل ؛مجار ىنعمب ميجر :ليقو]

 ( محلا محلا هللا مسب لف
 :اوفلتخا مث «لمنلا ةروس نم ةيآ ضعب اهنأ ىلع ءاملعلا قفّتاو هللا باتك ةباحصلا اهب حتتفا

 نم ةيآ ضعب اهنأ وأ ءاهلوأ ىف تبتك ةروس لك لوأ نم وأ ؛ةروس لك لوأ ىف ةلقتسم ةيآ ىه له
 ؟ةيآ ینا هل لصقل تک اعا انآ وأ «اهريغ نود ةحئافلا یف كلذك اهنا وأ وس لك لوأ

 عضوملا اذه ريغ ىف طوسبم كلذو ءًافلخو ًافلس ءاملعلل لاوقأ ىلع

E 

 ال ناك لَ هللا لوسر نأ ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «حيحص دانسإب دواد ىبأ ننس ىفو

 ( . ميحّرلا محلا هّللا مسب ا هيلع لزني ىتح ةروسلا لصف فرعي
 نب كديعس نع السرم ىورو 0 ًاضيأ هكردتسم ىف ىروباسينلا هللا دبع وبأ مكاحلا هجرخأو

 ro ع م چ * م هالو شه عع 7 ع 2 5 5 هو

 ىف ةحتافلا لوأ ىف ةلمسبلا أرق هيم هللا لوسر نأ :ةملس مأ نع «ةميزخ نبا حيحص ىفو .ريبج

 نبا نع «جيرج نبا نع «فعض هيفو «ىخلبلا نوراه نب رمع ةياور نم هنكل «ةيآ اهدعو ةالصلا
 اهنع «ةكيلم ىبأ ايف ترو

 سابع نباو ىلع نع هلثم ىورو 5 ا ةريره ىبأ نع ًاعباتم ىنطقرادلا هل ىورو

: ۷) 
 : ريع و

 وبأو «ريبزلا نباو 2« رمع نباو « سابع نبا :ةءارب الإ ةروس لك نم ةيآ اهنأ هلع ىكح نمو

 لوقي هبو . ىرهزلاو «لوحكمو « ريبج نب ديعسو «سواطو «ءاطع : نيعباتلا نمو .ىلعو «ةريره

 ديبع وبأو «هيوهار نب قاحسإو «هنع ةياور ىف «لبنح نب دمحأو «ىعفاشلاو ؛كرابملا نب هللا دبع

 8 هللا مهمحر «مالس نب مساقلا

 . «اهنال» :أ ىف )۳ .ب «ط ءج نم ةدايز 6ةهز .و أ طط «ہج نم ةدايز )١(

 .هنع هللا ىضر سابع

 .ةلولعم اهلك قرط ثالث نم ( ۰ )27٠097/١ ىنطقرادلا ناس )١(

 ىتأيسو «نيفيعض نيقيرط نم سابع نبا نع (۳۰۳/۱)و «ةفيعض اهلك هقرطو «بلاط ىبأ نب ىلع نع (۳۰۲ /۱) ىنطقرادلا ننس (۷)



 ۷ )١( ةيآلا :ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا

 لاقو ءروسلا نم اهريغ نم الو ةحتافلا نم ةيآ تسيل : امهباحصأو ةفينح وبأو كلام لاقو

 ةيآ ضعب اهنأ هنعو ءاهريغ نم تسيلو ةحتافلا نم ةيآ ىه :هبهذم قرط ضعب ىف «لوق ىف ىعفاشلا

 . نابيرغ امهو «ةروس لك لوأ نم

 .لبنح نب دمحأ مامإلا نع ةياور هذهو (ءاهنم ال ةروس لك لوأ ىف ةلقتسم ةيآ ىه :دواد لاقو١

 ٠) هش عهمحر# ةلزحب نأ باحضآ رباكأ نع اجو کلا عسا 'ىبا نع «قوارلا ركب ویا ةاكحنو

 .ال مأ ةحتافلا نم اهنوكب قلعتي ام اذه

eنم اذكو ءاهب رهجي الف اهنم تسيل اهنأ ىأر نمف ؛اذه ىلع عرفمف  

 هللا همحر «ىعفاشلا بهذف ؛اوفلتخاف روسلا لئاوأ نم اهنأب لاق نم امأو هلو a اهنإ :لاق

 ًافلس نيملسملا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا نم فئاوط بهذم وهو «ةروسلاو ةحتافلا عم اهب رهجي هنأ 0

 دبع نبا هاكحو «ةيواعمو «سابع نباو ءرمع نباو «ةريره وبأ ةباحصلا نم اهب رهجف « افلخو
 نامثعو رمعو ركب وبأ :مهو ءةعبرألا ءافلخلا نع بيطخلا هلقنو «ىلعو رمع نع ىقهيبلاو «ربلا

 نب ىلعو «ىرهزلاو «ةبآلق ىبأو «ةمركعو «ريبج نب ديعس نع نيعباتلا نمو .بيرغ وهو «ىلعو

 بعك نب دمحمو RES راو ءءاطعو «بيسملا نب ديعسو «دمحم هنباو ؛«نيسحلا

 ءردکنملا نب دمحمو «نيريس نباو «لئاو ىبأو ءمزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأو «ىظرقلا
 دبع نب رمعو «ملسأ نب ب ديزو «رمع نبا ىلوم عفانو «دمحم هنباو «سابع نب هللا دبع نب ىلعو

 نب لقعم نب هللا دبعو «لوحكمو «ءاثعشلا ىبأو «تباث ىبأ نب بيبحو «سيق نب قرزألاو ءزيزعلا
 تاكو روعي ادع قبا دار نجلا اخو فار قب هللا ديوب شيلا فا: كارم

 نس یک قالا يرو كنف ا اهل نيس ق نس هنآ تا و ا

 ىف رهجف ىلص هنأ :ةريره ىبأ نع «هكردتسم ىف مكاحلاو ءامهيحيحص ىف نابح نباو ةميزخ نباو
 ىنطقرادلا هححصو .ِةَِِك هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ىنإ : : غرف 7 دعب لاقو «ةلمسبلاب هتءارق

 ° ریغو ىقهيبلاو بيطخلاو

 هللا مسبب ةالصلا حتتفي ناك ويم هللا لوسر نأ :سابع نبا نع .ىذمرتلاو دواد وبأ یورو

 .؟2/كاذب هداتسإ نسيلو ئذمرتلا لاق مث ميحرلا نمحرلا

 هللا مسبب رهجي ةي هللا لوسر ناك :لاق «سابع نبا نع «هکردتسم ىف مكاحلا هاور دقو

 ةءارق نع لئس هنأ كلام نب سنأ نع «ىراخبلا حيحص یفو |. حیحص :لاق مث ءميحرلا نمحرلا
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 ٤۳۸ _ ٤٤۳١(. ٤ /۲۲) ىواتفلا : یف هعجارف «ةلأسملا هذه ىف ليصفت ةيميت نبا مالسإلا غو 907
1 3 

 .«اقلسو افلخ» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۳) .2«ىف» :ب ‹ط ءج ىف (0)

 .(۲۳۲ /۱) كردتسملاو 'دراوم» (450) مقرب نابح نبا حيحصو (499) مقرب ةميزخ نبا حيحصو ١74( /۲) ىئاسنلا ننس (4)

 )۲٤١(. مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 بقعت كلذل ؛ثيدحلا عضي :ىنيدملا نب ىلع لاقو «ىنطقرادلا هبذك ءناسح نب ورمع نب هللا دبع هدانسإ ىفو )3١8/١( كردتسملا )١(

 . مكاحلا ىأ  «فنصملا ىلع ىفخي ال اذه لثمو ءدحاو ريغ هبذك ناسح نبا» :لاقف هحيحصت ىلع مكاحلا ىبهذلا



 )١( ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا 1۱1۸

 دميو «هللا مسب دمي «ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرق مث ءادم هتءارق تناك :لاقف ایک هللا لوسر

 ٠ لا دقو ومحرلا

 مأ نع «مكاجلا كردتسمو «ةميزخ نبا حيحصو «دواد ىبأ ننسو ءدمحأ مامإلا دنسم ىفو]

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هتءارق عطقي كي هللا لوسر ناك :©”تلاق «ةملس
 | . حيحص هدانسإ :ىنطقرادلا لاقو .نيدلا موي كلام .ميحرلا نمحرلا

 كرتف «ةنيدملاب ىلص ةيواعم نأ :سنأ نع «هكردتسم ىف مكاحلاو «هّللا همحر «ىعفاشلا ىورو

 . لمسب ةيناثلا ةرملا ىلص املف «كلذ نيرجاهملا نم رضح نم هيلع ركنأف ءةلمسبلا
 ءاهادع امع لوقلا اذهل جاجتحالا ىف عنقمو ةيافك اهاندروأ ىتلا راثآلاو .ثيداحألا هذه ىفو

 .رخآ عضوم هلف ءاهريرقتو ءاهفيعضتو اهليلعتو ءاهقيرطتو «ةبيرغلا تاياورلاو تاضراعملا امأف

 هللادبعو ةعبرألا ءافلخلا نع تباثلا وه اذهو ءةالصلا ىف ةلمسبلاب رهجي ال هنأ ىلإ نورخآ بهذو::

 نب دمحأو «ىروثلاو «ةفينح ىبأ بهذم وهو .فلخلاو نيعباتلا فلس نم فئاوطو «لفغم نبا

 حيحص ىف امب اوجتحاو ءًارس الو ًارهج ال «ةيلكلاب ةلمسبلا أرقي ال هنأ :كلام مامإلا دنعو

 ةءارقلاو «ريبكتلاب ةالصلا حتتفي ةي هللا لوسر ناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «ملسم
 اک ىبنلا فلخ َْتْيَلَص :لاق كلام نب سنأ نع «نيحيحصلا ىف ابو . نيملاعلا بر هلل دمحلاب
 هللا مسب نوركذي ال :ملسملو .نيملاعلا بر هلل دمحلاب نوحتفتسي اوناكف «نامثعو رمعو ركب ىبأو
 هللا ىضر ءُلّفَخَم نب هللا دبع نع ننسلا ىف هوحنو . "اهرخآ ىف الو ةءارق لوأ ىف ميحرلا نمحرلا
 , 70هنع

 ةالص ةحص ىلع اوعمجأ مهنأل ؛ةبيرق ىهو ةلأسملا هذه ىف «هللا مهمحر «ةمئألا ذخام هذهف
 : او دملا هلو رشا قمو ةلئسلاب وهج نم

 لصف

 اهلضف ىف
 :هريسفت ىف «هللا همحر «متاح ىبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ دباعلا ربحلا ملاعلا مامإلا لاق

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )0045(.

 .«تلاق اهنأ» :ب ءط «ج ىف (0)

 .(171/5) كردتسملاو )١577( مقرب دواد ىبأ ننسو (* 057 /5) دنسملا (۳)

 )۲١۳/۱(. كردتسملا (4)

 )٤۹۸(. مقرب ملسم حيحص (۵)

 .(۳۹۹) مقرب ملسم حيحصو )۷٤۳( مقرب ىراخبلا حیحص (1)

 )۱۸١(. مقرب ةجام نبا ننسو (170 /۲) ىئاسنلا ننسو )۲٤٤( مقرب ىذمرتلا ناس (۷)

 بابلا ثيداحأ ىلع مالكلا رظناو:(877- 4٠١ /۲۲) ىواتفلا :ىف هعجار ةلأسملا هذه ىف نيتم مالك ةيميت نبا مالسإلا خيشل (۸)

 .(757 2 ۳۲۳/۱) ىعليزلل ةيارلا بصن : یف ًاعسوم



 4١١ل )١( ةيآلا :ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا

 «ىدتجلا بهو نب مالس انثدح «ىناعنصلا كرابملا نب ديز انثدح «رفاسم نب رفعج انثدح  ىبأ انثدح

 هللا مسب نع ةي هللا لوسر لأس نافع نب نامثع نأ ؛ سابع نبا نع «سواط نع « ىبأ انثدح

 داوس نيب امك الإ ءربكألا هللا مسا نيبو هنيب امو «هّللا ءامسأ نم مسا وه» :لاقف .ميحرلا نمحرلا

 .«برقلا نم ''”امهضايبو نينيعلا
 عمر 0 1

 نب ديز نع «كرابملا نب ىلع نع «دمحأ نب ناميلس نع «هیودرم نب ركب وبأ هاور اذكهو

 . هب «كرابملا )۲(

 نع «ىيحي نب ليعامسإ نع «شايع نب ليعامسإ نع ن ف هارد م ا فا فور دقو

 ىلإ همأ هتملسأ ميرم نبا ىسيع نإ» :ٌي هللا لوسر لاق :لاق «دیعس ىبأ نع «ةيطع نع «رعسم
 مساب امو :ىسيع هل لاق «هللا مسب :لاق ؟بتكأ ام :"لاق «بتكا :ملعملا لاقف «هملعيل باّتكلا

 هلإ هللاو ءهتكلمم ميملاو «هؤانس نيسلاو «هللا ءاهَب ءابلا :ىسيع هل لاق . “یردأ ام : ملعملا لاق ؟هللا

 .«ةرخآلا ميحر ميحرلاو «ةرخآلاو ايندلا نمحر نمحرلاو «ةهلآلا

 نع «شايع نب ليعامسإ نع «قيربز :بقلملا ءءالعلا نب ميهاربإ ثيدح نم ريرج نبا هاور دقو

 ىبأ نع «ةيطع نع ءرعسمو «دوعسم نبا نع «هثدح نمع «ةكيلم ىبأ نبا نع «ىيحي نب ليعامسإ

 هللا لوسر نود نم ىلإ احيحص نوكي دقو ءادج بیرغ اذهو . هركذف وكي یبنلا نع «دیعس

 .ملعأ هّللاو ؛تاعوفرملا نم ال تايليئارسإلا نم نوكيو لكي

Ns (WD ~2 َ 
 .هلبق نم هوحن «كاحضلا نع «' ربيوج ىور دقو

 دبع نع ةياور ىفو «ةديرب نب ناميلس نع «دلاخ ٠ نب ديزي ثيدح نم هي

 لزنت مل ةيآ ىلع تلزنأ» : لاق یک “هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع «ةديرب نبا نع «ةيمأ ع ميركلا
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ETميحرلا ن نمحرلا هللا مسب ىهو » .. 

 ءاطع نع «رڏ نب رمع نع ؛هيبأ نع «نارمع نب ىفاعملا نب لا غ نک ا اب زو

 ىلإ ۰ « ميحرلا ن نمحرلا هللا مسبإ لزن الل :لاق هللا دبع نب رباج نع «حابر ىبأ نبا

 «ءامسل ١ نم نيطايشلا تو «اهناذآب مئاهبلا تغصأو «رحبلا جاهو ١ حايرلا تنکسو «قرشملا

 .«اهضايبو نيعلا داوس» :ج ىف )١(

 .هب كرابملا نب ديز قيرط نم (2807 )١/ كردتسملا ىف مكاحلاو ء(۳١۳ /۷) هخيرات ىف بيطخلا هاورو (۱۲ /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (۲)

 .ربخلا اذه قاس مث «بذك لب «ركنم ربخب ىتأ» ١۱۸۲(: /7) نازيملا ىف بهو نب مالس ةمجرت ىف ىبهذلا لاقو

 .«ىردأ الد :ج ىف )٤( .؟لاقف» :ج ىف (۳)

 ريغ هيوري ال دانسإلا لطاب ثيدح اذه» :لاقو ىربطلا قيرط لثمب )١/ ١7"( لماكلا ىف ىدع نبا هاورو )١7١/١( ىربطلا ريسفت )٥(

 .ىربطلا ريسفت ىلع ركاش دمحأ خيشلا ةيشاح :رظناو .ه .أ .«ليعامسإ

 .«ىبنلا» :ج ىف (۸) .؟نب» :ج ىف (۷) .ريبج» :ج ىف (56)

 نئسلا ىف ىنطقرادلا هاورو ءأعوفرم هب هيبأ نع «ةديرب نبا نع «ةيمأ ىبأ نب ميركلا دبع قيرط نم هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاورو (9)

 ريسفت دنع ىتأيسو «فيعض هدانسإو «بيرغ ثيدح اذه» :ريثك نبا ظفاحلا لاق ءهب ةيمأ ىبأ نب ميركلا دبع قيرط نم )١/ ٠١"(

 .لمنلا ةروس نم ١" :ةيألا

 .متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلاو ءب ءط ءج نم بيوصتلاو «؟ميركلا دبع» :ه ىف )٠١(



 )١1( ةيآلا :ةحتافلا ةروس - لوألا ا ل
 ." هيف كراب الإ ءىش ىلع همسا ىمسي الأ ''”هلالجو هتزعب ىلاعت هللا فلحو

 ةينابزلا نم هللا هيجني نأ دارأ نم :لاق دوعسم نبا نع لئاو ىبأ نع شمعألا نع عيكو لاقو]
 ءدحاو لك نم ةنج اهنم فرح لك نم هل هللا لعجيل ءميحرلا نمحرلا هللا مسب : أرقيلف رشع ةعستلا
 اكلم نيثالثو ةعضب تيأر دقف» :ثيدحب هرظنو ةيطع نبا ههجوو ° ىبطرقلاو ةيطع نبا هركذ
 نوثالثو ةعضب اهنأ لجأ نم «هيف اكرابم ابيط اريثك ادمح دمحلا كلو انبر: لجرلا لوقل “اهنوردتبي
 ل5 غو افرح

iلاق ءمصاع نع «ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح :هدنسم ىف لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو : 
 لاقف .ناطيشلا سعت : تلقف ءاي ىبنلاب رثع :لاق لكَ ىبنلا فيدر نع «ثدحي ةميمت ابأ تعمس
 اذإو ءهتعرص ىتوقب :لاقو ءمظاعت ناطيشلا سعت : تلق اذإ كنإف .ناطيشلا سعت لقت ال» :ّكلو ىبنلا
 .«بابذلا لثم ريصي ىتح رغاصت «هّللا مساب : تلق

 ىف هيودرم نباو «ةليللاو مويلا ىف ىئاسنلا ني قو دخخأ مامإلا ةياور ىف عقو اذكه
 ءريمع نب ةماسأ نب حيللا ىبأ نع .ىميجهلا وهو ةميمت ىبأ نع «ءاذحلا دلاخ ثيدح نم «هريسفت
 نوكي ىتح مظاعتي هنإف ءاذكه لقت ال» :لاقو ءهركذف اک ىبنلا فيدر تنك :لاق «هیبأ نع
 . ©«ةبابذلاك نوكي ىتح رغصي هنإف هللا مسب :لق نكلو «تيبلاك

 ةبطخلا لوأ ىف بحتستف .لوقو لمع لك لوأ ىف بحتست اذهلو ؛ هللا مساب ةكرب ريثأت نم اذهف
 دنع ةلمسبلا بحتستو] " «مذجأ وهف «ميحرلا نمحرلا هللا مسبب هيف أدبي ال رم لك» :ءاج ال
 ديني فا هاج ال .هوضرلا لوأ ىف ختو ب ا كلو يف تدخلا نمدوو الو ءالخا لو
 مل نمل ءوضو الد :ًاعوفرم ديعس ىبأو «ديز نب ديعسو «ةريره ىبأ ةياور نم «نئسلاو دمحأ مامإلا

 .«هلالجبو» :ج ىف )١(

 .هريسفت ىف ىبلعتلل )۲٠/١( روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هازعو (؟)
 .(04 )١/ ةيطع نبال زيجولا ررحملا (©)

 .هنع هللا ىضر عفار نب ةعافر ثيدح نم (49) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ثيدحلا ()
 .و ءأ ب ءط نم ةدايز (0)

 .(097/8) دنسملا (5)

 .؟ةاور» : ب «ط ءج ىف (۷)

 لوسر فدر نع ؛حيلملا ىبأ نع «ةميمت ىبأ نع «ءاذحلا دلاخ نع كرابملا نبا قيرط نم هاورو (۱۰۳۸۹) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۸)
 .«باوصلا وهو» : ىئاسنلا لاقو ايو هللا

 .«ةبطخ» :و ىف (9)

 نع «ىعازوألا نع «ليعامسإ نب رشبم قيرط نم (۱۲۸/۲) «عماسلا بادآو ىوارلا قالخأل عماجلا» ىف بيطخلا ظفللا اذهب هاور )٠١١(
 ححص نع ةلبسحلاو ةذاعتسالا» :اهامس ةلاسر ىرامغلا دمحأ خيشللو «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع «ىرهزلا
 . عجارتلف ةميق ةلاسر ىهو «هقرط عمج نأ دعب «ثيدحلا اذه فعض اهيف نيب «ةلمسبلا ثيدح
 دالخ قيرط نم )5١7( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاور دقف «ىلع ثيدح امأ ءامهنع هللا ىضر«سنأو «ىلع ثيدح نم ءاج )١١(
 تاروعو نجلا نيعأ نيب ام رتس» : ظفلب اعوفرم «هنع هللا ىضر «ىلع نع «ةفيحج ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «مكحلا نع رافصلا
 نع بيهص نب راتخملا نب زيزعلا دبع نع ىرمعلا هيوريف «سنأ ثيدح امأو .«هللا مسب :لوقي نأ ءالخلا مهدحأ لخد اذإ مدآ ىنب
 هذه نود نم نيحيحصلا ىف ثيدحلاو «ثئابخلاو ثبخلا نم هللاب ذوعأ هللا مسي :اولوقف ءالخلا متلخد اذإ» : ظفلب اعوفرم سنأ
 . ةدايزلا

 .و ءأ ءط بج نم ةدايز )١6(



 ا ل ل م ا 097: ةيآلا :ةغاقلا ةروس ب لوألا رجلا

 مهنمو ءانهه ركذلا دنع اهبجوأ نم ءاملعلا نمو .نسح ثيدح وهو أ هيلع هللا مسا ركذي

 اهبجوأو «ةعامجو ىعفاشلا بهذم ىف ةحيبذلا دنع بحتست اذكو ءاقلطم اهبوجوب لاق نم

 ركذ دقو «هللا ءاش نإ هعضوم ىف هنايب ىتأيس امك .مهضعب لوق ىف ًاقلطمو ءركذلا دنع نورخآ

 اذإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع :اهنم ثيداحأ ةلمسبلا لضف ىف هريسفت ىف ىزارلا

 .«تانسح هتيرذ سافنأو هسافنأ ددعب كل بتك دلو كل دجو نإ هنإف ؛هللا مسف كلهأ تيتأ

 .اهريغ الو اهيلع دمتعملا بتكلا نم ءيش ىف هتيأر الو ءهل لصأ ال اذهو

 نب رمع هبيبرل لاق ي هللا لوسر نأ ملسم حيحص ىف امل لكألا دنع بحتست اذكهو

 0 انهبجوأ نم :ءاملعلا نمو .. كيلي امم لکو: :كتيحيب لكو هللا م :لق» :ةملس

 :لاق ةي هللا لوسر نأ سابع نبا نع «نيحيحصلا ىف امل عامجلا دنع بحتست كلذكو «هذه

 ءانتقزر ام ناطيشلا بنجو «ناطيشلا انبنج مهللا هللا مساب :لاق هلهأ ىتأ اذإ مكدحأ نأ ول»

 | . 9«أدبأ ناطيشلا هرضي مل دلو امهنيب ردقي نإ هنإف ٠

 «هللا مساب :كلوق ىف ءابلاب قلعتملا ريدقت ىف ةاحنلا دنع نيلوقلا نأ كل فشكني انهه نمو

 هللا مساب :هريدقت اب هردق نم امأ ؛نآرقلا هب درو دق لکو نابراقتم لعف وأ مسا وه له

 :دوه] 4 ميِحَر ٌروُفَمَل يبَر نإ اَماَسْرَمَو اَهاَرْجَم ۾ هللا مسي اهيف اوُبكرا لاو : یلاعت هلوقلف « يئادتبا

 أرقا» :هلوقلف هلا مسبب تأدتبا وأ هللا مسبب ألبا :وخن ًاربخو ًارمأ] لعفلاب هردق نمو 0١
 نأ كلف ءردصم نم هل َدُبال لعفلا نإف ؛حيحص امهالكو ء[١ :قلعلا] «َقّلَخ يِذْلا كبَر ماب

 وأ الكأ وأ ًادوعق وأ ًامايق ناك نإ «هلبق تيمس ىذلا es تسحب كلذو .هردصمو لعفلا َردقت

 ًاكربت «هلک كلذ ىف عورشلا ىف هللا ””[مسا] ركذ عورشملاف «ةالص وأ ًاءوضو وأ ةءارق وأ ًابرش

 نم «متاح ىبأ نباو ريرج نبا ىور اذهلو ؛ملعأ هللاو «لبقتلاو مامتإلا ىلع ةناعتساو ًانميتو
 0 ام لّوأ نإ :لاق «ءسابع نبا نع .ءكاحضلا نع «قور ىبأ نع «ةراّمَع نب رشب ثيدح

 مث «ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلاب ذيعتسأ :لق دمحم اي :لاق ب "دمحم ىلع ليربج
 :لوقي ءدمحم اي هللا مساب :لق :ليربج هل لاق :لاق .«(ميجرلا ِنَمْحَّرلا هللا منيل :لق :لاق
 . 9ريرج نبا ظفل '”[اذه] . هللا ركذب دعقاو ءمقو «كبر هللا ركذب أرقا

 :لاوقأ ةثالث سانلل اهيفف ؟هريغ وأ ىمسملا وه له :مسالا ةلأسم امأو

 «كروف نباو ىنالقابلا هراتخاو «هيوبيسو ةديبع ىبأ لوق وهو «ىمسملا وه مسالا نأ :اهدحأ]

 : هريسفت تامدقم ىف  ىرلا بيطخ نباب فورعملا رمع نب دمحم وهو  ىزارلا نيدلا رخف لاقو

 ء(۳۹۹) مقرب ننسلا ىف ةجام نباو )۱١١( مقرب نئسلا ىف دواد وبأو (418/1) دنسملا ىف دمحأ هاورف «ةريره ىبأ ثيدح اما )1١(
 نباو (41/#) دنسملا ىف دمحأ هاورف ءديعس ىبأ ثيدح امأو ء(١٠) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورف «ديز نب ديعس ثيدح امأو
 .(۳۹۷) مقرب ننسلا ىف ةجام

 )٥۳۷٩(. مقرب ىراخبلا حيحص ىف وهو (۲۰۲۲) مقرب ملسم حيحص (۲)

 .و ءأ ءط ءج نم ةدايز (4) . )۱٤۳٤( مقرب ملسم حيحصو )١41( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
 .؛هلوسر یلع» :ج ىف (5) . ب ءط «ج نم ةدايز (©)

 . هنايب مدقت ًاعاطقناو ًافعض هدانسإ ىفو (۱۱۷/۹) ىربطلا ريسفت (۸) . ج نم ةدايز (۷)



 )١( ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا

 ريغ مسالا:ةلزتعملا تلاقو «ةيمستلا ريغو ىمسملا سفن مسالا :ةيرعشألاو ةيماركلاو ةيوشحلا تلاق

 دارملا ناك نإ :لوقن مث ءةيمستلا ريغو ىمسملا ريغ مسالا نأ :اندنع راتخملاو ءةيمستلا سفنو ىمسملا

 ىمسملا ريغ هنأ لصاح ىرورضلا ملعلاف «ةفلؤم فورحو ةعطقم تاوصأ وه ىذلا ظفللا اذه مسالاب

 نأ تبثف «ثبع وهو تاحضاولا حاضيإ باب نم نوكي اذهف «ىمسملا تاذ مسالاب دارملا ناك نإو

 .ثبعلا ىرجم ىرجي تاريدقتلا عيمج ىلع ثحبلا اذه ىف ضوخلا

 ةظفلك ًادوقفم ىمسملاو ًادوجوم مسالا نوكي دق هنأب «ىمسملل مسالا ةرياغم ىلع لدتسي عرش مث

 ةددعتم تايمسملاو ًادحاو مسالا نوكي دقو ةفدارتملاك ةددعتم ءامسأ ءىشلل نوكي دق هنأبو مودعملا

 نوكي دق ىمسملو ضرع وهو ظفل مسالاف ًاضيأو ء«ىمسملاو مسالا رياغت ىلع لاد كلذو .كرتشملاك

 رانلا رح كلذب ظفاللا دجول ىمسملا وه ناك ول جلثلاو رانلا ظفلف اضيأو ءاهتاذب ةبجاو وأ ةنكممت ًاتاذ

 هرعداف ئئسحلا ءامسألا هللو# : ىلاعت هللا لاق دقف ًاضيأو «لقاع هلوقي الو «كلذ وحنو جلثلا درب وأ

 ىمسملاو ةريثك ءامسأ هذهف« "امسا نيعستو ةعست هلل نإ» :ِةِلكَي ىبنلا لاقو ء[١18 :فارعألا] (اهب

 ماب ْحّبسَفط :لاق امك .هيلإ اهفاضأ «ئنسحلا ءامسألا هّللو» :هلوقف اضيأو ءىلاعت هللا وهو دحاو
 : ىأ «اهب هوعذافإ : هلوقو ةرياغملا ىضتقت ةفاضإلاو.كلذ وحنو «[47 1/4 :ةعقاولا] «ميظعلا كبر
 :ىلاعت هلوقب «ىمسملا وه مسالا :لاق نم جتحاو «هريغ اهنأ ىلع ليلد كلذو «هئامسأب هللا اوعداف

 تاذلا ميظعتل مظعم منمالا نأ :باوجلاو .هللا وه كرابتملاو [78 :نمحرلا] 4 كبر ت كرابت#

 ريغ مسالا ناك ولو «تقلط «قلاط هتأرما ىنعي «قلاط بنيز :لجرلا لاق اذإف اضيأو .ةسدقملا

 امأو :ىزارلا لاق .قلاط مسالا اذهب ةامسملا تاذلا نأ دارملا نأ :باوجلاو .قالطلا عقو امل ىمسملا

 . "”[ملعأ هللاو ءاضيأ مسالا ريغ ىهف تاذلا هذهل ًانيعم مسالا لعج اهنإف ةيمستلا

 عيمجب فصوي هنأل ؛ مظعألا مسالا هنإ :لاقي «ىلاعتو كرابت ترا ىلع لع : 4 هّللا»

 هلا وه . ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيَعْلا ملاع وه الإ لإ ال يذلا هللا وهل :ىلاعت لاق امك «تافصلا

 نوكري مع هللا نحس ربما راجا زيرعلا نميهملا نمؤملا ماسلا سودقلا كلملا وه الإ لإ ال يذلا

 «ميكحلا زيزعلا رهو ضرألاو تاومّسلا يف ام هَل حّبسي ئنسحلا ءامسألا هل روصملا ْىراَبلا قلاخْلا هللا

 ىنسحلا ءامسألا هللو# : ىلاعت لاق امك هل تافص اهلك ةي ةيقابلا ءامسألا ىرجأف ء[؟55 - 5 را

 4 ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت ام ايأ نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق :ىلاعت لاقو < «اهب هوعداف

 نيعستو ةعست هلل نإ» :لاق هي هللا لوسر نأ :ةريره ىبأ نع .نيحيحصلا ىفوء[١١١٠ :ءارسإلا]

 نباو] ٠ ىذمرتلا ةياور ىف اهدادعت ءاجو .'”«ةنجلا لخد اهاصحأ نم ًادحاو الإ ةئام ءامسا

۲۲ 

 )١( ىلاتلا جيرختلا ىف هجيرخت ىتأيس .

 )( .و «أ ‹ط نم ةدايز
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 )١( ةيآلا :ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا
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¢ 

1۳ 

 نع هريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف ركذ دقو ء«ناصقنو تادايز فالتخا نيئياورلا "نيبو

 ىف فلأو «ةاروتلا ىف فلأو «ةحيحصلا ةنسلاو باتكلا ىف فلأ :مسا فالآ ةسمخ هلل نأ مهضعب

 . "”[ظوفحملا حوللا ىف فلأو ءروبزلا ىف فلأو «ليجنإلا

 لعف نم قاقتشا هل برعلا مالك ىف فرعي ال اذهلو ؛ىلاعتو كرابت هريغ هب مسي مل مسا وهو

 ةعامج نع ىبطرقلا لقن دقو .هل قاقتشا ال دماج مسا هنأ ىلإ ةاحنلا نم بهذ نم بهذف .لعفيو

 نأ ةهيوبيسو ليلخلا نع یورو « مهريغو ىلازغلاو نيمرحلا مامإو ىباطخلاو ىعفاشلا مهنم ءاملعلا نم

 هنأ الولف «نمحرلا اي :لوقت الو هلآ اي :لوقت كنأ ىرت الأ :ىباطخلا لاق .ةمزال هيف ماللاو فلألا

 هيلع اولدتساو «قتشم هنإ :ليقو لو فلألا ىلع ءادنلا فرح لاخدإ زاج امل ةملكلا لصأ نم

 هجام

 : جاجعلا نب ةبؤر لوقب

 لك هدم تايناغلا رد هلل

 سابع نبا نأ ىور امك «ًاهلأتو ةهالإ هلأي هلأ نم «هلأتلا وهو ءردصملا ظفلب رعاشلا حرص دقف

 .هريغو دهاجم لاق اذكو ع ل ناک هنأ : ىأ « كتدابع :لاق «كّته الإو كرذيو» :أرق

 ىأ [؟؟ماعنألا] 4 ضرألا يفو تاوُمّسلا يف هللا وهو » : هلوقب ًاقتشم هنوك ىلع مهضعب لدتسا دقو

 :۸٤[« فرخزلا] (هلِإ ضرألا يفو ُهّلِإ ءاَمّسلا يف يذلا وهو $ : لاق امك «ضرألاو تاودمسلا ىف دوبعملا

 لاق .ةزمهلا نم الدب ماللاو فلألا تلخدأف ءلاعف لثم «هالإ :هلصأ نأ :ليلخلا نع هيوبيس لقنو

 اذهو ميظعتلل ماللاو فلألا تلخدف «هال :ةملكلا لصأ :ليقو «سانأ :هلصأ «سانلا لثم : هي

 :رعاشلا لاق .هيوبيس رايتخا

 ور یاد تنا لو یک ی یف ف الا قمع كلا أل

 اوفذح هلالا :هلصأ :ءارفلاو ىئاسكلا لاقو .ىنسوستف :ىأ «ةمجعملا ءاخلاب : ىبطرقلا لاق

 نأ نسل أ 1: كيلا يب هللا وه اكل # : لاق امك «ةيناثلا ىف ىلوألا ماللا اومغدأو ةزمهلا

 ؛لقعلا باهذ هلولاو ءريحت اذإ :هلو نم قتشم وه :ليق مث :ىبطرقلا لاق «نسحلا كلذك اهأرق دقو

 بابلألا ولوأ ريحتت ىلاعت هللاف :ىراحصلا ىف لسرأ اذإ :هلوم ءامو «ىهلو ةأرماو «هلاو لجر :لاقي

 :حاشو ىف اولاق امك «ةزمه واولا تلدبأف «هالو :هلصأ نوكي اذه ىلعف «هتافص قئاقح ىف ركفلاو

 تنكس :ىأ «نالف ىلإ تهلأ نم قتشم هنإ :ليقو :ىزارلا نيدلا رخف لاقو .ةداسأ :ةداسوو « حاشأ

 نود قالطإلا ىلع لماكلا هنأل ؛هتفرعمب الإ حرفت ال حاورألاو .هركذ ىلإ الإ نكست ال لوقعلاف ءهيلإ

 .اهيف ملكتم ىذمرتلا ةياورو )5871١( مقرب ةجام نبا ننسو )٠٠۲( مقرب ىذمرتلا ننس )١(

 .و «أ ءط ءج نم ةدايز (۳) .«ىفو» :و ىف (۲)

 )٠١۳/١(. ىبطرقلا ريسفت (:)

 )١/ ١77(. ىربطلا ريسفت ىفو «هدم» ةدام «ناسللا ىف تيبلا (0)

 .؟هال» ةدام «برعلا ناسلو ءةيفلألا حرش ىلع )7١4( مقرب ليقع نبا دهاوش نم وهو «ىناودعلا عبصإلا ىذل تيبلا )١(
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 اذإ :هولي هال نم :ليقو :لاق [18:دعرلا] «بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ 8 :ىلاعت هللا لاق هريغ
 عرش نوعلوم نوهولأم دابعلا نأ : ىنعملاو «همأب علو ذإ :ليصفلا هلأ نم هقاقتشا :ليقو . بجتحا
 ىأ ءههلأف هب لزن رمأ نم عزف اذإ :هلأي لجرلا هلأ نم قتشم : لا :لاق ءلاوحألا لك ىف هيلإ
 را ىلاعت هلوقل ؛هناحبس هللا وه راضملا لك نم قث الخلا عيمجل ريجملاف «هراجأ
 معطملا وهو «15” :لحنلا] هللا نمف معن نم مكب امو $ :هلوقل معنملا وهو :AA نونمؤملا] « هيلع
 :YA]. ءاسنلا] هلا دنع نم لك لق# : هلوقل دجوملا وهو ء[٤٠ :ماعنألا] معطي الو معطي وهو : هلوقل

 رثكأو هيوبيسو ليلخلا لوق وهو :لاق ءةتبلا قتشم ملع مسا هنأ نيدلا رخف راتخا دقو

 :هوجوب كلذ ىلع لدتسي ذخأ مث «ءاهقفلاو نييلوصألا

 هل تافص ركذت ءامسألا ةيقب نأ :اهنمو «نوريثك هانعم ىف كرتشال ًاقتشم ناك ول هنأ :اهنم

 زيرعلا# : ىلاعت هلوق امأف :لاق .قتشمب سيل هنأ لدف «سودقلا كلملا ميحرلا نمحرلا هللا :لوقتف
 هلوق اهنمو «نايبلا فطع باب نم كلذ لعجف رجلا ةءارق ىلع[ :١ ميهاربإ] 4 هللا. ديمحلا
 قتشم ريغ ًادماج مسالا اذه نوك ىلع هذهب لالدتسالا ىفو «[15 : ميرم] © اًيمَس هل ملعت له : ىلاعت

 . ملعأ هللاو «رظن

 وهو «هفعض مث «ىبرعال ىناربع ىلاعت هللا مسا نأ ىلإ بهذ هنأ مهضعب نع نيدلا رخف ىكحو
 :نامسق قلخلا نأ ملعاو :لاق مث لوقلا اذه نيدلا رخف ىكح دقو «لاق امك فيعضتلاب قيقح

 دق مهنأكف ؛ةلاهجلا هيتو ةريحلا تاملظ ىف اوقب دق نومورحمو «ةفرعملا رحب لحاس ىلإ نولصاو

 «لالجلاو ءايربكلا ةحسفو رونلا ةصرع ىلإ اولصو دقف نودجاولا امأو ؛مهحاورأو مهلوقع اودقف

 «هتفرعم ىف نوهلاو مهلك قلخلا نأ تبثف «ةينادرفلا ةصرع ىف اودابو «ةيدمصلا نيدايم ىف اوهاتف

 هنإ :ليقو «ناتغل اهرجو ماللا بصنب هيلإ نوهلأي قلخلا نأل :لاق هنأ دمحأ نب ليلخلا نع ىورو
 :سمشلا تعلط اذإ نولوقي اوناكو ءاهال :عفترم ءىش لكل لومت برعلا تناكف «عافترالا نم قتشم

 .تهال

 ماللا عم اهنيع ىه ىتلا ماللا تقتلاف «ةملكلا ءاف ىه ىتلا ةزمهلا تفذحف ءهلإلا كلذ لصأو
 قةددشم ةدحاو امال ظفللا ىف اتراصف ءىرخألا ىف امهادحإ تمغدأف فيرعتلل اهلوأ ىف ةدئازلا

 هللا : ليقف ءاميظعت تمخفو

 نم ةغلابم دشأ نمحرو ءةخلابملا هجو ىلع ةمحرلا نم ناقتشم نامسا : 4 ميحّرلا نمحرلا
 ىلع لدي ام فلسلا ضعب ريسفت ىفو ءاذه ىلع قافتالا ةياكح مهي ام ريرج نبا مالك ىفو ؛ميحر
 «ةرخآلاو ايندلا نمحر نمحرلاو :لاق هنأ «مالسلا هيلع «ىسيع نع ءرثألا ىف مدقت امك .كلذ

 .ةرخآلا ميحر ميحرلاو
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 ناكو # :لاق دقو موحرملا ركذب لصتال كلذك ناك ول ذإ قتشم ريغ هنأ مهضعب معز دقو

 ىناربع مسا نمحرلا نأ :دربملا نع رهازلا ىف ىرابنألا نبا ىكحو «[47 :بازحألا] (اميحر نينمؤمْلاب

 «ىبرع ميحرلا :ىبحي نب دمحأ لاقو :نآرقلا ىناعم ىف جاجزلا قاحسإ وبأ لاقو «ىبرعب سيل

 : ىبطرقلا لاقو . هنع بوغرم لوقلا اذهو :قاحسإ وبأ لاق .امهنيب عمج اذهلف «ىناربع نمحرلاو
 هللا لوسر عمس هنأ «فوع نب نمحرلا دبع نع هححصو ىذمرتلا هجرخ ام قتشم هنأ ىلع ليلدلاو

 اهلصو نمف ءىمسا نم امسا اهل تققشو محرلا تقلخ نمحرلا انأ :ىلاعت هللا لاق» :لوقي ةي

 .قاقشلاو ةفلاخملل ىنعم الف قاقتشالا ىف صن اذهو :لاق .  «هتعطق اهعطق نمو هتلصو

 دحاو ىنعمب امه :ىبطرقلا لاق ءهل بجو امو هللاب مهلهجل نمحرلا مسال برعلا راكنإو :لاق

 لعفلا ةغلابم ىلع الإ عقي ال نالعف نإف «ليعفك نالعف ءانب سيل :ليقو ءديبع وبأ هلاق ميدنو نامدنك

 :نمحرلا :ىسرافلا ىلع وبأ لاق .لوعفملاو لعافلا ىنعمب نوكي دق ليعفو «نابضغ لجر :كلوق وحن
 هللا لاق «نينمؤملا ةهج ىف وه امنإ ميحرلاو «ىلاعت هللا هب صتخي ةمحرلا عاونأ مج ىف ماع مسا

 امهدحأ «ناقيقر نامسا امه : سابع نبا لاقو «[47 :بازحألا] «اًميحر نينمؤملاب ناكو» : ىلاعت

 :اولاقو «ةفصلا هذه اولكشتسا مهنأ :هريغو ىباطخلا نع ىكح مث «ةمحر رثكأ ىأ .ءرخآلا نم قرأ

 ال ام قفرلا ىلع ىطعي هنإو هلك رمألا ىف قفرلا بحي قيفر هللا نإ» :ثيدحلا ىف ءاج امك قفرأ هلعل

 «بضغي لأسي مل اذإ ميحرلاو «ىطعأ لئس اذإ نمحرلا :كرابملا نبا لاقو "7 «فنعلا ىلع ىطعي

 نع ىزوخلا ىسرافلا حلاص ىبأ ثيدح نم هجام نباو ىذمرتلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك اذهو

 ضعب لاقو ««هیلع بضغي هللا لأسي مل نم» :ّهِلي هللا لوسر لاق :لاق,هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ
 :ءارعشلا

 ©°) قلغت ال هباوبأ ىذلا لسو ةجاح مدآ ىنب نبلطتال

 بضغي لأسي نيح مدآ ىنبو ١ هلاؤس تكرت نأ بضغی هللا

 .؟هيفا:أ ىف )١(

 لاقو ءهنع هللا ىضرءفوع نب نمحرلا دبع نع ءةملس ىبأ نع .ىرهزلا نع نايفس قيرط نم )١401( مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .«فيعض ثيدح ىرهزلا نع نايفس ثيدح» :ىذمرتلا

 دبع ثيدح نم (4801/) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاورو ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدح نم )۲٥۹۳( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۳)

 . هنع هللا ىضرءلفغم نب هللا

 وبأ ىأ - ىزوخلا اذهو» :(40 )١١/ حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو .(۳۸۲۷) مقرب ةجام نبا نفسو (۳۳۷۳) مقرب ىذمرتلا ننس )٤(

 درفت دمحأ نأب مزجف نامسلا حلاص وبأ هنأ ريثك نبا ظفاحلا نظو «نيعم نبا هاوقو «نيعم نبا هفعض «هيف فلتخم  حلاص

 ‹ىسرافلا ىزوخلا هنأ نيب انه ظفاحلا نأ تيأر دق :تلق .«هتلق اب فارطألا ىف ىزملا هخيش مزج دقف ءلاق امك سيلو «هجيرختب

 .مهو وه امنإ هنم عقو ام نأ نظأف
 .بوسنم ريغ )٠١7/١( ريسفتلا ىف ىبطرقلا هركذ )٥(



 6 ا افلا ةراوس "لوألا ها

 :لوقي ىمررغلا تعمش رز نب نامفع ادثدح + سيمتلا نيحني نب ىرسلا انثدح 2 ریرج نبا "لاق

 ىَوَتْسا مث :لاق اذهلو :اولاق .نينمؤملاب : را .قلخلا عيمجل نمحرلا : 0 نمحرلا
 ءاوتسالا ركذف .[0 :هط] «ىَوَتْسا شْرَمْلا ىَلَع ْنَمْحّرلا» :لاقو [54 :ناقرفلا] 4ُنَمْح شْرَعْلا ىَلَع
 مهصخف [ ۳ : بازحألا] ًاميجر َنيِنمْؤُمْلاِب َناَكَول : ا
 «هقلخ عيمجل نيرادلا ىف اهمومعل ةمحرلا ىف ةغلابم دشأ نمحرلا نأ ىلع لدف :اولاق «ميحرلا همساب
 رو ةرح الاو ا حر اا ءاعنلا راج نكلاو نييوملاب ةضاخ ميحرلاو

 اوعذا وأ هللا اوُمْدا لقد : یلاعت لاق امك هريغ هب مسُي مل هب صاخ نمحرلا نلعب همساو
 نِم ِكِلْبَق نِم انْلَسْرَأ نَم نأْساَوِط :ىلاعت لاقو «4ىئسحْلا ُءاَمْسَألا ُهَلَق اوُعذَت اّم ًايآ َنِمْحَّرلا
 نمحرب ىمستو باذكلا ةمليسم مرهجت املو .(نودبعي ةهلآ نمحّرلا نوُد ْنِم اَنلعَجأ السر

 لثملا هب برضُي راصف «باذكلا ةمليسم الإ لاقي الف ؛هب رهشو بذكلا بابلج هللا هاسك ةماميلا
 .بارعألاو ةيدابلا لهأ نم ربولا لهأو ءردملا لهأ نم رضحلا لهأ نيب بذكلا ىف

 نم ىوقأ الإ نوكي ال "ديكأتلاو هب دكأ هنأل ؛نمحرلا نم ةغلابم دشأ ميحرلا نأ مهضعب معز دقو
 مزلي الو «[تعنلا دعب] تعنلا باب نم وه امنإو ويعرتلا باب نم شيل اذه نأ كاوجلاو دكؤملا
 ىذلا نمحرلاب الوأ هفصوو «هريغ دحأ هب مسي مل ىذلا هللا مسا ميدقت نوكيف اذه ىلعو «هوركذ ام هيف

 ُءاَمْسَألا هلق اوُهْدَت ام اّيَأ َنَمْحّرلا اوُهذا وأ هللا اوُمْذا لقا : ىلاعت لاق امك «هريغل هب ةيمستلا نم عنم
 ناك نم الإ كلذ ىلع هعباتي ملو هب ىمستلا ىف ةماميلا ةمليسم مرهجت امنإو . ١١١[. :ءارسإلا] 4 ىَنْسُْحْلا
 ْمُكِسُفَنَأ نم ٌلوُسَر ْمُكَءاَج ْدَقَل9 : لاق ثيح «هريغ هب فصو ىلاعت هنإف ميحرلا امأو . ةلالضلا ىف هعم

 نم كلذب هريغ فصو امك 1۸ : ةبوتلا] ميجر فور َنيِنِمْؤُمْلاب مُكيَلَع ٌصيِرَحْمَُِعاَمِهيَلَعُريِزَع

 .[۲ :ناسنإلا] ًاريِصَب ًاعيِمَس لع هيلن جاشمأ ةَفَطُت نم ناَسنإلا افلح اإل : هلوق ىف هئامسأ
 هللا مساك «هريغ هب ىمسي اال ام اهنمو هر هي منسي ان لافت :ةئامسأ م نأ : لصاحلاو

 فرعأو صخأ هنأل ؛نمحرلاب هفصوو «هللا مساب أدب اذهلف ؛كلذ وحنو قازرلاو قلاخلاو نمحرلاو
 .صخألاف صخألاب أدتبا اذهلف ءءامسألا ”فرشأب نوكت امنإ الوأ ةيمستلا نأل ؛ميحرلا نم

 ءاطع نع ىور دقف ؟ميحرلا نع هب ىفتكا الهف ؛ةغلابم دشأ نمحرلا ناك اذإف :ليق نإف
 هنإف «كلذب مهوتلا عطقيل ميحرلا ظفلب ءىج «نمحرلاب ىلاعت هريغ ىمست امل هنأ :هانعم ام ىناسارخلا
 . ملعأ هللاو «كلذب ههجوو . ءاطع نع ريرج نبا هاور اذك .ىلاعت هللا الإ ميحرلا نمحرلاب فصوي ال

 وأ هللا اوُعذا لق : ل مال و يو دا 0 وجا بك
 ةيبيدحلا موي شيرق رافك لاق اذهلو ؟[١١٠ : : ءارسإلا] «ىَتْسُحْلا ُءاَمْسَألا ُهَلَق اوُمْدَن ام اّيأ َنَمْحَّرلا اوُمْدا
 الو نمحرلا فرعن ال وا ا نا مشيط تنك ىلغل يك هلل 0-0
 : ىلاعت لاقو .ةماميلا نمحر الإ نّمحرلا فرعن ال :تاياورلا ضعب ب ىفو « '"”ىراخبلا هاور .ميحرلا
 ]0 : ناقرفلا] اروم ْمهَداَرَو ارمان امل دج محلا امو اولاق نَمخرلل اوشا ْمُهَل لبق او

 . «ديكأتلا» :ب ‹ط ءج ىف م : «دكؤملاو» :ط «ج یف قفز . (لاقو» : ب ءط ج ىف )1(

 YVTY (YYT1)). مقرب ىراخبلا حيحص )« 5 «رهشأب» :ب طا ج یف E (e) أ ب طا جة نم ةدايز (؟)



 د 7ل الا ةروسع لوألا ولا

 ىف مهراعشأ ىف دجو دق هنإف ؛مهرفك ىف تنعتو دانعو دوحج وه امنإ اذه مهراكنإ نأ رهاظلاو
 : "نايا ةيلهالا نضعبل دشنا دقو «ريرج نبا لاق «نمحرلاب ىلاعت هللا ةيمست 2''ةيلهاجلا

 عا ر لا تيدا اهتيجَه ةاتفلا كلت تبرض الأ

 O) م م6 2 وو مس سه مے ت

 قلطيو دقعي نمحرلا أشي امو مكيلع انيتلجع انيلع متلجع

 وبأ انثدح «ةرامع نب رشب انثدح «ديعس نب نامثع انثدح ترک وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 مالك نم وهو ءةمحرلا نم نالعفلا :نمحرلا :لاق «سابع نب هللا دبع نع «كاحضلا نع «قور

 ديدشلا ديعبلاو ءهمحري نأ بحأ نمب قيفرلا قيقرلاء[۳ :ةحتافلا] «ميحّرلا ن نمحّرلا# :لاقو «برعلا

 .اهلك هؤامسأ كلذكو يلع كلي لأ يح نم ىلع

 «نسحلا نع «فوع نع ا انثدح «راشب نب دمحم انثدح : ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 و مسا نمحرلا : لاق

 «بابحلا نب ديز انثدح «ناطقلا كيعس د ن انآ ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 كرابت هب ىمست «هولحتني نأ سانلا عيطتسي ال مسا :نمحرلا :لاق « نسحلا نع «بهشألا وبأ ىتثدح

 . 2 ىلاعتو

 نمحرلا هللا مسب» افرح افرح OS A a م يج ىف ءاج دقو

 ةفئاط مهو كلذك مهضعب أرقف ,04نيدلا موي كلام . ميحّرلا نمحرلا َنيِمَلاَعْلا بر هلل دمحلا . ميحرلا (۸)
 مهو مدا ءاقتلال 0 ردك e ll ا اهلصو نم نييفوكلا نم

 ل ل تا ا

 .'' ”تملع اميف دحأ نع ةءارق اذهب درت ملو :ةيطع نبا لاق وه لإ هلإ ال هللا . جلا ظ : ىلاعت

 « 0 نيِمَلاَعْلا بر هلل دمحلا ل

 نب نايفس نع ىورو .ربخو أدتبم وهو « هلل دمحلا# :هلوق نم لادلا مض ىلع ةعبسلا ءارقلا

 .؟ءالهجلا» :ط ءج ىف (۲) . «ةيلهاجلا راعشأ ىفا :ب «ط بج یف )١(

 ور ريغ (111/1) یر ريغش ىف كيلا )۳(

 )١۳١/١(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (6)

 )١75/١(,. ىربطلا ريسفت (۵)

 .و أ ب «ط ءج نم ةدايز (1)

 .(۱۳/۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (۷)

 ىضر «ةملس مأ نع «ةكيلم ىبأ نبا نع جيرج نبا قيرط نم ١ 4٠( 1) مقرب نئسلا ىف دواد وبأو )١۲/١( دنسملا ىف دمحأ هاور (۸)

 . ىنطقرادلاو ةميزخ نبا هححصو ءاهنع هللا

 .ارسفلا :أ ىف (9)

 .(50 )04/١« زيجولا ررحملا )٠١(



 (؟) ةيآلا :ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا ۲۸

 نبا ديزو نسحلا نعو ءذاش هنكل دهاوش هلو لوألا ىناثلل ًاعابتا ماللاو لادلا مضب «هلل دمحلا» : ةلبع

 .ىناثلا لوألل ًاعابتا لادلا رسكب «هّللا دمحلا» : ىلع

 هنود نم دبعي ام رئاس نود اصلاخ هلل ركشلا :4هّلل دَمَحْلاَظ ىنعم :ريرج نب رفعج وبأ لاق
 ةو طبقي الو ةمدعلا هيض ال ىلا تلا نم داع ىلع معنا اع هل نم ارب ام لك نور
 طسب ام عم «هضئارف ءادأل نيفلكملا ماسجأ حراوج نيكمتو «هتعاطل تالآلا حيحصت ىف ءدحأ هريغ

 ام عمو «هيلع كلذ مهنم قاقحتسا ريغ نم ا سن ياو هادو «قزرلا نم مهايند ىف مهل

 انبرلف «ميقملا ميعنلا ىف ماقملا راد ىف دولخلا ماود ىلإ ةيدؤملا بابسألا نم ءهيلإ مهاعدو هيلع مههبن

 .ًارخآو الوأ هلك كلذ ىلع دمحلا

 هنأكف هيلع اونثي نأ هدابع رمأ هنمض ىفو هسفن ىلع هب ىنثأ ءانث : هلل دمحْلا» :ريرج نبا لاقو]

 . "2[جدّلل دمحلا :اولوق :لاق

 ركشلا :هلوقو ."ىنسحلا هتافصو هئامسأب هيلع ءانث ءهلل دمحلا :لئاقلا لوق نإ :ليق دقو :لاق

 برعلا ناسلب ةفرعملا لهأ عيمج نأ هلصاح اب كلذ در ىف عرش مث «هيدايأو همعنب هيلع ءانث هلل

 الا نا او دخلا نييك ارقا

 نبا لاقو .ةيفوصلا نم نباو قداصلا رفعج نع ءاوس امهنأ بهذملا اذه ىملسلا لقت دقو]
 دمحلا» :لئاقلا لوق ع ةحصب ريرج نبال ىبطرقلا لدتسا دقو ءركاش لك ةملك. «دّلل محلا : سابع

 وه دمحلا نأ نيرخأتملا نم ءاملعلا نم ريثك دنع رهتشا هنأل ؛رظن هيف ريرج نبا هاعدا ىذلا اذهو

 نانجلاب نوكيو .ةيدعتملا ىلع الإ نوكي ال ركشلاو «ةيدعتملاو ةمزاللا هتافصب دومحملا ىلع لوقلاب ءانثلا
 :رعاشلا لاق امك ءناكرألاو ناسللاو

 ابجحملا ريمضلاو ىناسلو ىدي ةثالث ىنم ءامعنلا مكتدافأ

 ًافومع امهنيب نأ قيقحتلاو ..نيلؤق ىلع ؟ركشلا وأ دمحلا «معأ امهيأ. :اوفلتخا 2"”ههنكلو

 ةمزاللا تافصلا ىلع نوكي هنأل ؛هيلع ناعقي ام ثيح نم ركشلا نم معأ دمحلاف ءاصوصخو

 ركشلاو «لوقلاب الإ نوكي ال هنأل صخأ وهو .همركل هتدمحو هتيسورفل هتدمح :لوقت «ةيدعتملاو

 ال هنأل صخأ وهو .مدقت امك ءةينلاو “لمعلاو لوقلاب نوكي هنأل ؛ "هيلع ناعقي ام ثيح نم معأ

 .ىلإ هناسحإو همرك ىلع هتركش :لوقتو «هتيسورفل هتركش :لاقي ال «ةيدعتملا تافصلا ىلع الإ نوكي
 .ملعأ هللاو «نيرخأتملا ضعب هررح ام لصاح اذه

 ًادمح هدمحأ لجرلا تدمح : لوقت «مذلا ضيقت دمحلا : ىرهوجلا دايخ نب ليعامسإ رصن وبأ لاقو

 )١( ؟عضوم» :ج ىف (۳) .؛«ىلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسآب» :و ءأ «ط هج ىف (۲) .و ءأ ءط بج نم ةدايز .

 )٤( ىبطرقلا ريسفت )١5784/1١(.

 .4هيف :و أ ب بط ج ىف (۷) .؟نکل» :و ءأ ب ءط بج یف (5) و أ ءط ءج نم ةدايز (4)

 .«لعفلاو» :ب ءط ىف (۸)



 11018 ا ا ا )ا الا نرم لوألا": رجلا

 ىف لاقو .ركشلا نم معأ دمحلاو «دمحلا نم غلبأ ديمحتلاو «دومحمو ديمح وهف و

 .حصفأ ماللابو .هل تركشو «هتركش :لاقي «فورعملا نم هكالوأ اب نسحملا ىلع ءانثلا وه :ركشلا

 ماعطلا حدمي امك  اضيأ  دامجللو تيمللو ىحلل نوكي هنأل ؛دمحلا نم معأ وهف حدملا امأو]

 . "[بعأ وهف ًاضيأ ةمزاللاو ةيدعتملا تافصلا ىلعو «هدعبو ناسحإلا لبق نوكيو «كلذ وحنو لاملاو

 دمحلا ىف فلسلا لاوقأ ركذ

 نبا نع «جاجح نع «٠ صفح انثدح «ىعيطقلا رمعم وبأ انثدح  ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 الإ هلإ الو هللا ناحبس انملع دق :رمع لاق :لاق ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «ةكيلم ىبأ

 . هسفنل هللا اهيضر ةملك : ىلع لاقف ؟هلل دمحلا امف «هللا

 لا لإ لإ ا ع ةناحيضأو يىلل رمش لاق لاف نفح نع ةرمعم نبا وغ وزو

 ءهسفنل 0'2[هللا] اهبحأ ةملك : ىلع لاق ؟هلل دمحلا امف ءاهانفرع دق ءربكأ هللاو هللا ناحبسو
 و او

 ةيلك ف دما 2ا نبا ناف لاف نا روح وي سرت قغ ناعدس» دب هيز قب ىلعتلاقو
 .ىدبع ىنركش :لاق ءهّلل دمحلا :دبعلا لاق اذإو «ركشلا

 .متاح ىبأ نبا هاور

 نع ‹كاحضلا نع «قور ىبأ نع «ةرامع نب رشب ثيدح نم ٠ ريرج نباو وه  ًاضيأ - یورو

 ريغو هئادتباو هتيادهو همعنب هل رارقإلاو .هل ءاذختسالاو هلل ركشلا وه هلل دمحلا :لاق هنأ : سابع نبا

 .كلذ

 درو دقو .نمحرلا ءادر هلل دمحلا :كاحضلا لاقو .هللا ءانث هلل دمحلا :رابحألا بعك لاقو

 نب ىسيع ىنثدح .ديلولا نب ةيقب انثدح (نتوكسلا ورع نب ديعش یخ :ريرج نبا لاق

 اذإ» : رايك ىبنلا لاق :لاق ةبحص هل تناكو «ريمع نب مكحلا نع «بيبح ىبأ نب ىسوم نع ‹ ميهاربإ

 .«ديمح وهف ًادمح» :ط ىفو ؛هتدجمو ًادمح» :ج ىف )١(

 .«دمح» ةدام ءروظنم نبال برعلا ناسل :رظنا(؟)

 .و أ ءط بج نم ةدايز (۳)

 )1١/ ١4(. متاح ىبأ نبا ريسفت (4)

 .ط «ج نم ةدايز (1) .«لاقف» :ب ءط ىف (5)

 هاور اذك» )١/ ١5(: هريسفت ىف متاح ىبأ نبا لاق ةفلاخم ال هنأ ديفي انه ظفاحلا عيضو « هيف هفلاخ هنكل «صفح نع جشألا هاور (0)

 هللا ىضرءىلعل رمع لاق :هيف لاقف هيف هفلاخو - صفح انث :لاقف جشألا هب انثدحو «صفح نع ىعيطقلا رمعم وبأ
 ءهسفنل اهبحأ ةملك : ىلع لاقف ؟هللا ناحبس امف ءاهانفرع دق ربكأ هللاو .هلل دمحلاو هللا الإ هلإ ال :هدنع هباحصأو ءامهنع

 هللاو ءرظن طقس هنأ وأ ىرخأ ةياور نم هيلع علطا هلعلف ءةفلاخم ال هنأ ديفي ظفاحلا مالكو .«لاقت نأ بحأو «هسفنل اهيضرو

 . ملعأ



 )الا :ةعافلا ةو لوألا را ت 72 م سس حبيبا

 . فكدازف هللا تركش دقف «نيملاعلا بر هلل دمحلا :تلق

 نب دوسألا نع .نسحلا نع «فوع انثدح «حور انثدح : لبنح نب دمحأ مامإلا ىور دقو

 نإ امأ» :لاقف ؟ىلاعتو كرابت «ىبر اهب تدمح دماحم كدشنأ الأ ءهللا لوسر اي :تلق :لاق «عيرس

 وللا تحي كلو

 دوسألا نع «نسحلا نع «ديبع نب سنوي نع «ةيلع نبا نع «رجح نب ىلع نع «ىئاسنلا هاورو

۳ 
 هب «عيرس نبا

 نب ةحلط نع «ريثك نب ميهاربإ نب ىسوم ثيدح نم .هجام نباو ىئاسنلاو «ىذمرتلا یورو
 لضفأو ءهللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ» هِي هللا لوسر لاق :لاق ءهّللا دبع نب رباج نع «شارخ

 . 0 دمحلا ءاعدلا

 برع نج قدرا لاقو

 ةمعن دبع ىلع هللا معنأ ام» :ْدِْثك هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع هجام نبا ىورو

 لوصألا رداون ىفو «هريسفت ىف ىبطرقلا لاق . '*«ذحخأ امم لضفأ ىطعأ ىذلا ناك الإ هلل دمحلا :لاقف
 هلل دمحلا :لاق مث ىتمأ نم لجر دي ىف اهريفاذحب اهلك ايندلا نأ ول» : لاق ةا ىبنلا نع سنأ نع

 هيلع ةمعن ربكأ هلل دمحلا هماهلإ ناكل ىأ :هريغو ىبطرقلا لاق ل نم لضفأ هلل دمحلا ناكل

 ةنيز نونبلاو لاملا# : ىلاعت هللا لاق «ىقبي ال ايندلا ميعنو ىنفي ال دمحلا باو نأل ؛ايندلا معن نم

 هجام نبا ناس ىفو .[57 :فهكلا] الم َريَخَو ااو كبر دنع ريخ تاحلاّصلا تايقاَبْلاو ايندلا ةاّيحلا

 غبن امك دمحلا كل تراي :لاق هللا دابع نم ًادبع نأ» : مهثدح ي هللا لوسر نأ :رمع نبا نع

 «هریغو متاح وبأ هفعض ىسوم هخيشو .ثيدحلا ركنم :ىراخبلا لاق .ميهاربإ نب ىسيع هدانسإ ىفو )١757/١( ىربطلا ريسفت )١(

 نب ىسوم هيخأ نبا ةياور نم «ةركنم ثيداحأ ؛ءاقل الو عامسلا ركذي ال؛ّةِْلَت ىبنلا نع ىور» :متاح وبأ هيف لاق ريمع نب مكحلاو

 لوقي ىبأ تعمس ثيدحلا بهاذ وهو ميهاربإ نب ىسيع بيبح ىبأ نب ىسوم نع ىوريو «ثيدحلا فيعض خيش وهو بيبح ىبأ
 .ىربطلا ريسفت ىلع ركاش دمحأ ةمالعلا ةيشاح نم ًادافتسم .ه .أ «كلذ

 ىضر «دوسألا نم عمسي مل نسحلاف « عطقنم وهو ؛حيحصلا لاجر هلاجر» )40/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٤١١( /7) دنسملا (؟)

 . هنع هللا

 )۷۷٤١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 )٤( ناسو (۳۳۸۰) مقرب ىذمرتلا ننس 0 )٠١737( مقرب هجام نبا نتسو )۳۸۰۰(.

 اذه197(:2 /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو «هب سنأ نع رشب نب بيبش نع «مصاع ىبأ قيرط نم (۳۸۰۵) مقرب هجام نبا ننس (0)

 .«هيف فلتخم رشب نب بيبش «نسح دانسإ
 نب هللا دبع نب دمحم  لضفملا ىبأ نع )7/777/١15( ركاسع نبا هاورو .««عوضوما :(7717/7) ةفيعضلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا لاق ()

 ىسوم نب نارمع ان ءقيرز ان .ظفاحلا ىبرحلا ديوس نب ىحلا دبع نب دمحم ىنثدح :ىنابيشلا بلطملا نب مامه نب دمحم
 كلام نب سنأ نع ىدع نب ريبزلا نع ميشه ىنثدح  ةرصبلا لهأ نم  ىرماغلا ريهز نب ةروس ان - ةعدرب ليزن - ىروباسيدنجلا
 «خويشلا تالاؤسو ثيدحلا بئارغ ىوري ناك» :(577 .177/65) بيطخلا لاق ءاذه لضفملا وبأ هتفآ عوضوم اذهو .ًاعوفرم

 لاق .ةضفارلل ثيداحألا عضي دعب ناكو .هتياور اولطبأو ءهثيدح اوقزمف «هبذك ناب مث «ىنطقرادلا باختناب «هنع سانلا بتكف

 .«ًايذاك الاجد لضفملا وبأ ناك :ىرهزألا ىل لاقو .راقوو تمس هل ناكو «ثيدحلا عضي ناك :قاقدلا رهاط نب دمحم نب ةزمح

 «ىفوكلا دمحم نبا هنأ رهاظلاو «قيرز ريغ مهفرعأ مل ميشه نيبو هنيب نمو .اذه لضفملا ىبأ ةمجرت ىف هنع ركاسع نبا هاورو

 .؟الوكام نبا ريمألا هفعض»: ىبهذلا لاق «ديز نب دامح نع ىور



 لا (۲) ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا

 : الاقف ءامسلا ىلإ ادعصف ءاهنابتكي فيك ايردي ملف نيكلملب تلضعف «كناطلس ميظعو كهجو لالجل
 لاق اذام :- هدبع لاق امب ملعأ وهو هللا لاق ءاهبتكن فيك ىردن ال ةلاقم لاق دق ادبع نإ «بر اي

 هللا لاقف .كناطلس ميظعو كهجو لالجل ىغبني امك دمحلا كل براي :لاق دق هنإ براي :الاق ؟ىدبع

 لوق :اولاق مهنأ ةفئاط نع ىبطرقلا ىكحو . “اهب هيزجأف ىناقلي ىتح ىدبع لاق امك اهابتكا :امهل
 ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلا لامتشال ؛هللا الإ هلإ ال:لوق نم لضفأ ءنيملاعلا بر هلل دمحلا :دبعلا

 لتاقي اهيلعو «رفكلاو ناميإلا نيب لصفلا اهنأل لضفأ هللا الإ هلإ ال :نورخآ لاقو .دمحلا عم ديحوتلا

 :نئسلا ىف رخآلا ثيدحلا ىفو هيلع قفتملا ثيدحلا ىف تبث امك هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا

 رباج نع مدقت دقو . “هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» :ىلبق نم نويبنلاو انأ تلق ام لضفأ»

 .ىذمرتلا هنسحو .(هلل دمحلا ءاعدلا لضفأو «هللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ» :آعوفرم

 :ثيدحلا ىف ءاج امك ىلاعت هلل هفونصو «دمحلا سانجأ عيمج قارغتسال دمحلا ىف ماللاو فلألاو

 : "دلا فلك سالا عجري كيلإو ءهلك ريخلا كديبو هلك كلملا كلو ءهلك دمحلا كل مهللا»

 فرصتملا ىلعو «ديسلا ىلع ةغللا ىف قلطيو .فرصنملا كلاملا :وه برلاو«نيملاعلا بر

 .ىلاعت هللا قح ىف حيحص كلذ لكو .حالصإلل

 هلل الإ لاقي الف برلا امأو ءاذك بر رادلا بر :لوقت ةفاضإلاب لب «هللا ريغل برلا لمعتسي الو]
 . '؟![هظعألا مسالا هنإ :ليق دقو «لجو زع

 نم هل دحاو ال عمج ملاعلاو لجو زع هللا یوس دوجوم لك وهو] ءملاع عمج : نيملاعلاو

 ليجو اهنم نرق لكو ءرحبلاو ربلا ىف '”[ضرألاو تاومسلا ىف] تاقولخملا فانصأ ملاوعلاو .هظفل

 اشیا الاغ قم

 : «نيملاعلا بر هلل دمحلا» : سابع نبا نع «كاحضلا نع «قور ىبأ نع «ةرامع نب رشب لاق

 «ملعن امم «نهنيب امو نهيف نمو «نوضرألاو تاومسلا ءهلك قلخلا هل ىذلا هلل دمحلا [؟ :ةحتافلا]

 .ملعن ال امو

 نب ديعس لاق كلذكو .سنإلاو نجلا بر : سابع نبا نع «ةمركعو «ريبج نب ديعس ةياور ىفو

 ىف ىريصوبلا لاقو ءامهنع هللا ىضر رمع نبا نع «ميهاربإ نب ةمادق نع ريشب نب ةقدص قيرط نم )۳۸٠١( مقرب ةجام نبا ننس )١(

 نم الو هحرج نم رأ مل ريشب نب ةقدصو «تاقثلا ىف نابح نبا هركذ ميهاربإ نب ةمادق «لاقم هيف دانسإ اذه» ١91١(: /۳) دئاوزلا

 .«تاقث دانسإلا لاجر ىقابو «هقثو

 :ىذمرتلا لاقو ءهب هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ديمح ىبأ نب دامح قيرط نم )۳٥۸۵( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (۲)
 سيلو ىنيدملا ىراصنألا ميهاربإ وبأ وهو «ديمح ىبأ نب دمحم وه ديمح ىبأ نب دامحو «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه»

 .«ثيدحلا لهأ دنع ىوقلاب

 مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورف «ديعس ىبأ ثيدح امأ ءامهنع هللا ىضر «صاقو ىبأ نب دعسو «دیعس ىبأ ثيدح نم ءاج (۳)

 «دعس ثيدح امأو .ىردخلا ديعس ىبأ نع ءءاطع نع ءملسأ نب ديز نع «بئذ ىبأ نبا نع ديزي نب دلاخ قيرط نم (55.-)

 .صاقو ىبأ نب دعس هيبأ نع دعس نب بعصم نع «جلب ىبأ قيرط نم (4799) مقرب نامبإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورف
 و «أ ءط «ج نم ةدايز )٤« ١(

 .ط ج نم ةدايز (0)



 (؟) ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا ۱۳۲

 دمتعي ال دانسإب :متاح ىبأ نبا (9لاقو ."[هوحن] ىلع نع یورو «جيرج نباو دهاجمو ءريبج

 .هيلع

 .سنإلاو نجلا مهو ١[ :ناقرفلا] «اريذن َنيمَلاَعْلل توكيل :هلوقب لوقلا اذهل ىبطرقلا لدتساو

 لاقي الو نيطايشلاو ةكئالملاو نحلاو سنإلا مهو لقعي امع ةرابع ملاعلا :ةديبع وبأو ءارفلا لاقو

 نبا ظفاحلا ركذو .قزتري حور هل ام لك '”ءالعلا نب ورمع ىبأو ملسأ نب ديز نعو «ملاع :مئاهبلل

 دعجلاب فرعيو ةيمأ ىنب ءافلخ رخآ وهو  مكحلا نب ناورم نب دمحم نب ناورم ةمجرت ىف ركاسع
 دحاو ملاع ضرألا لهأو تاومسلا لهأ ملاع فلأ رشع ةعبس هللا قلخ :لاق هنأ  رامحلاب بقليو

 . لجو زع« هللا الإ (؟”هملعي ال كلذ رئاسو

 .ملاع فنص لك «نيملاعلا بر :ةداتق لاقو

 :لاق «نيمّلاعْلا برإ ىلاعت هلوق ىف ةيلاعلا ىبا نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 وه «ملاع فلأ رشع ةعبرأ وأ .ملاع فلأ رشع ةينامث كلذ ىوش امو ملا ناو 2 لا نسلألا

 ةئامسمخو «ملاع فالآ ةثالث ةيواز لك ىف ءاياوز عبرأ ضرأللو «ضرألا ىلع ةكئالملا نم «كشي

 . متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور .هتدابعل “"[هللا] مهقلخ «ملاع

 . [حیحص ليلد ىلإ هلثم جاتحي بيرغ مالك اذهو]

 «تارفلا انثدح ءملسم نب ديلولا انثدح ءدلاخ نب ماشه انثدح .ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاق «نيملاعلا بر# :هلوق ىف .ىريمحلا ىنعي « يب نع ءىمس نب '*”بتعم نع «دیلولا نبا ىنعي
 .ربلا ىف ةئامعبرأو ءرحبلا ىف ةئامتسف ةمأ فلأ نيملاعلا

 . "7[بيسملا نب ديعس نع هلثم ىكحو]
 :هدنسم ىف ىنثملا نب ىلع نب دمحأ ىلعي وبأ ظفاحلا لاق امك ًاعوفرم اذه وحن ىور دقو

 نب ىسيع نب دمحم ىنثدح «دابع وبأ «ىسيقلا دقاو نب ديبع انثدح «ىنثملا نب دمحم انثدح

 ىتلا رمع ىنس نم ةنس ىف دارجلا لق :لاق هللا دبع نب رباج نع «ردكنملا نب دمحم انثدح «ناسيك

 ىلإ رخآو «نميلا ىلإ برضي ابكار لسرأف «كلذل متغاف «ءىشب ربخي ملف «هنع لأسف اهيف ىلو
 لبق نم ىذلا بكارلا هاتأف :لاق ؟ال مأ ءىش دارجلا نم ىؤر له :لأسي «قارعلا ىلإ رخآو «ماشلا

 :لوقي يَ هللا لوسر تعمس :لاق مث ءربك اهآر املف «هيدي نيب اهاقلأف ءدارج نم ةضبقب نميلا

 ."ملاعلا نصيحم ىبأ» :و ىف (۳) .«هلاق» :ب ءط ىف (۲) يدا يسال هيج وم طايزإل 10
 ما ةقايز 57 .ءادع امو» :ج ىف (5) .'مهملعي# :و ىف (4)
 .ط «ج نم ةدايز قفز

 .«ثيغم» لاجرلا بتك ىف عقوو «متاح ىبأ نبا ريسفت لصأو خسنلا ىف عقو اذك (۸)

 .ط ءج نم ةدايز (4)



 یا س( 0 ناقرآلا دالا ةو ع وألا لا

 اذإف ءدارجلا ممألا هذه نم كلهي ءىش لوأف ءربلا ىف ةئامعبرأو رحبلا ىف ةئامتس «ةمأ فلأ هللا قلخ»
 . «هكلس عطق اذإ ماظنلا لثم تعباتت “كله

 - ىلالهلا وهو اذه ىسيع نب دمحم

 نب بهو لاقو .ربلا ىف ةئامعبرأو رحبلا ىف ةئامتس ؛مّلاع فلأ هلل :لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع ىوغبلا ىكحو
 ددع ملعي ال :رابحألا بعك لاقو .ًافلأ نونامث ملاوعلا : لتاقم لاقو .اهنم ملاع ايندلا ؛ مّلاع فلأ رشع ةينامث هلل :هبنم

 ؛ملاع فلأ نيعبرأ هلل نإ : لاق هنأ ىردخلا ديعس ىبأ نع ىبطرقلا ىكحو «ىوغبلا هلك هلقن . لجو زع هللا الإ ملاوعلا
 وه اذهو : ىبطرقلا لاق . ةزخنآلاو ايندلا ىف ىلخ امن لك ملاعلا جاجزلا لاقو ءاهنم دحاو ملاع اهبرغم ىلإ اهقرش نم ايندلا

 مش نإ امهتيب امو ضزألاو تاوهسلا بر لاق ؟نيماعلا ب َراَمَو ُنْوَعْرِف لاق :هلوقك ؛ نيملاعلا لكل لماش هنأ حيحصلا

 E EE هلإلا ىصعي فيكابجعايف

 4 (2)ميحرلا نمحرلا و
 .هتداعإ نع ىنغأ امب ةلمسبلا ىف هيلع مالكلا مدقت ميجرلا ِنَمْحّرلا» :هلوقو

 4 (1)نيدلا موي كلام وه

 . كلام :نورخآ أرقو .(نيدلا موت تل : ءارقلا ضعب أرق

 نم داك حجر دقو ‹«نيدلا موي ىكلم» :أرقف فاكلا ةرسك عفان عبش ثأو ا :لاقيو]

 لهأ ةءارق اهنأل ؛ كلم ىرشخمزلا حجرو «ةنسح ةحيحص امهالكو ا نيتءارقلا

 أرق هنأ ةفينح يبأ نع ىكحو (كلُملا ُهَلَو قحلا هلؤق# :هلوقو :#مؤيلا كلُملا نمل :هلوقلو نيمرحلا
 . [ادج ذاش بيرغ اذهو «لوعفمو لعافو لعف هنأ ىلع «نيدلا موي كلم»

 باهولا دبع انثدح «ُيِمَرْدَأْلا نمحرلا دبع وبأ انثدح : لاق ثيح ًابيرغ ًائيش كلذ ىف دواد ىبأ نب ركب وبأ ىور دقو

 ةيواعمو نامثعو رمعو ركب ابأو ةي هللا لوسر نأ هغلب هنأ : باهش نبا نع «فرطملا ىبأ نع «لضفلا نب '*”ىدع نع
 ."ناورم «كلم» ثدح نم لوأو 4ِنيذلا ِمَْي ِكِلاَم9 : نوؤرقي اوناك ةيواعم نب ديزي هنباو

 . ملعأ هللاو «باهش نبا هيلع علطي مل «هأرق ام ةحصب ملع هدنع ناورم :تلق

 "””4ٍنيِدلا مْوَي كلام : اهؤرقي ناك يلي هللا لوسر نأ هيوُدْرَم نبا اهدروأ ةددعتم قرط نم ىور دقو

 :لاقو [ : ميرم] 4َنوُمَجْرُي ايو اَهيَلَع ْنَمَو ضزألا ثر نخ اإ : لاق امك « كلملا نم ةذوخأم كلامو

 كلمنا نمل : ىلاعت لاق امك كْلُملا نم ذوخأم :كلمو [۲ ء١ : سانلا] سائلا ِكِلَم . سائلا ْبَرب ُدوُعَأ لث»
 ِذِئَمْوَي ُكْلُمْلاَط :لاقو ۷٣[ : ماعنألا] 4كْلُمْلا ُهَلَو ُقَحْلا لوق : لاقو ١7[ :رفاغ] 4ٍراّهَقْلا ٍدجاَوْلا هلل مويا

 .؛تكله» :ب طا اج ىف )غ5(

 نبا لاقو .هوحن هب دقاو نب ديبع قيرط نم )5١18/1١( هخيرات ىف بيطخلاو ("867/8) )١518/5(. لماكلا ىف ىدع نبا هاورو )۲(

 نب دمحم نع ىور «ثيدحلا ركنم فيعض ءردكنملا نب دمحم بحاص ىرصب ىسيع نب دمحم :يلع نب ورمع لاق» :ىدع

 .«هيلع عباتي ال دقاو نب ديبع» :ًاضيأ ىدع نبا لاقو .«دارجلا» ىف لك يبنلا نع ءرمع نع ءرباج نع ءردكنملا

 . و أ ‹ط ج نم ةدايز )٤( . «كلم» :نورخآ أرقو «كلام» : ءارقلا ضعب أرق : ب ءط ءج ىف (۳)

 ١٠١(. ؟ص) دواد ىبأ نبال فحاصملا )١( . «لضفلا نب ىدع نب باهولا دبع» :ه ىف ()
 «حلاص ىبأ نع شمعألا نع ليضف نبا قيرط نم (۲۳۲/۲) كردتسملا ىف مكاحلاو (9١١©ص) فحاصملا ىف دواد ىبأ نب ركب وبأ هاورو (۷)

 فحاصملا ىف دواد ىبأ نب ركب وبأ هاورو .«كلام» :لاق وأ» : متاح ىبأ نبا داز ؟نيدلا موي ِكِلَم» :أرق لكك ىبنلا نأ ةريره ىبأ نع

 .«نيدلا موي ِكِلَم» :أرقي ناك ةي ىبنلا نأ ةملس مأ نع ةكيلم ىبأ نبا نع جيرج نبا قيرط نم (۲۳۲/۲) كردتسملا ىف مكاحلاو (١١©ص)



 )٥( ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا ران

 ۲١[. :ناقرفلا] 4ًاريِسَع َنيِرِفاَكْلا ىَلَع ًامْوَي َناَكَو نَمْحَرلِل قحا
 ايندلا ىف ماع كلذو «نيملاعلا بر هنأب رابخإلا مدقت دق هنأل ادع امع هيفني ال نيدلا مويب كلملا صيصختو

 ُحوُرلا ُموُقَي موَيلا : لاق امك" فئذإب الإ دعا ملعب الو. ايش كلابعب دج] يطوي الهلال نيا وب ىلإ ما او الو

 ال ِنَمْحَرلِل تاوضألا ٍتَعَشَحَو9 : ىلاعت لاقو [8 :ًابنلا] ًباَوَص لاو ُنَمْحّرلاُهَل ذآ نم الإ َنوُمَلكتياَل اًفَص ُةَكِئالَمْلاَو
 ٠١١[. :دوه] «ديِعَسَو َىَقَش د مهن هنذإب الإ سقت ملكت ال تأ موی : لاقو ۰۸ : :هط] 4ًاسمَه الإ ٌعَمْسَت

 مهكلمك < امكح هعم مويلا كلذ ىف دحأ كلمياال : لوقي (نيدلا ِمْوَي ِكِلاَمظ سابع نبا نع كاحضلا لاقو
 ءرشف ًارش نإو ريخف ًاريخ نإ مهلامعأب مهنيدي ةمايقلا موي وهو «قئالخلل باسحلا موي نيدلا مويو : لاق .ايندلا ىف

 .رهاظ وهو .فلسلاو نيعباتلاو ةباحصلا نم هريغ لاق كلذكو . هنع افع نم الإ

 . هفعضي عرش مث ءهتماقإ ىلع رداقلا هنأ : منيا مؤ تامه ريسفت نأ ىلإ بهذ هنأ مهضعب نع ريرج نبا ىكحو

 يب ترج E اذهب نيلئاقلا نم الك نأو «" 2 '”مدقت امو لوقلا اذه نيب ةافانم ال هنأ رهاظلاو

 ُقَحْلا ذِئَمْوَي ُكْلُمْلاط :لاق امك ءاذه نم لوألا ىنعملا ىلع لدأ قايسلا نكلو «هركني الو ءرخآلا لوقلا
 . ملعأ هللاو ء[۷۳ : ماعنألا] 4نوكيف نك ُلوُقَي َمْوَيَوه : هلوق هبشي ىناثلا لوقلاو [15 :ناقرفلا] 4 ِنَمْحّرلِل

 ٌسودقلا ُكِلَملا وه الإ ةلإ ال ىذلا هللا َوُه# : ٍىلاعت هللا لاق ؛لجو زع هللا وه ةقيقحلا ىف كلملاو
 كالمألا كلمب ىمست لجر هللا دنع مسا عنخأ) ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نيحيحصلا ىفو . السلا
 انأ لوقي مث هنيميب ءامسلا ىوطيو ضرألا هللا صضيبقي» :لاق كك هللا لوسر نع هنع امهيفو .(هللا الإ كلام الو

 ٍدِجاَولا هلل مولا ُكَلُملا نمل : ميظعلا نآرقلا ىفو ؟نوربكتملا نيأ ؟نيرابجلا نيأ ؟ضرألا كولم نيأ كلملا
 «(اكلم ٌتولاط ْمُكل َتَعب دَق هللا نإ : ىلاعت لاق امك زاجملا ليبس ىلعف كلمب ايندلا ىف هريغ ةيمست امأف «راهقلا

 . (ةرسألا ىلع كولملا لثم) : نيحيحصلا ىفو «(اكولم مُكَلعَجو ءايبنأ مكيف َلَعَج ذإ» ,«كلَم مهءاَرَو َناَكَول
 انئثأ# :لاقو O مهتم ذليل مهبلي كيرلا :ىلاعت لاق امك ؛باسحلاو ءازجلا :نيدلاو

 بساح ىأ «توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم سيكلا» :ثيدحلا ىفو «نوبساحم نويزجم ىأ «نونيدمل
 ءاونزوت نأ لبق مكسفنأ اونزو ءاوبساحت نأ لبق مكسفنأ اوبساح :هنع هللا يضر رمع لاق امك ؛هسفنل هسفن

 . «ةيِفاحح مكنم ىفخت ال نوضّرعُت ذئِمْؤَيل a ا) نم ىلع بألا يضرعلل ايبا

 *«(2نيعتسن كايإو دبعن َكاَيِإإ»
 رسكلا عم اهفيفختب دياف نب ورمع أرقو «كاّيِإ» نم ءايلا ديدشتب روهمجلاو ةعبسلا أرق]

 ديدشتو ةزمهلا حتفب «كايأ» :مهضعب أرقو .سمشلا ءوض «ايإ» نأل ؛ةدودرم ةذاش ةءارق ىهو

 :رعاشلا لاق امك «ةزمهلا لدب ءاهلاب «كايه» :مهضعب أرقو ءءايلا

 TEY كيلع تقاض هدراوم تبحارت نإ ىذلا رمألاو كايهف

 امهنإف شمعألاو باثو نب ىيحي ىوس عيمجلا 2 ىف ةملكلا لوأ نونلا حتفب «نيعَتسَنلو

 ۰ . [سيقو ميمت ىنبو ةعيبرو دسأ ىنب ةغل ىهو اهارسك
 امع ةرابع :عرشلا ىفو «للذم :ىأ هدّبَعُم ريعبو ءدّبَعُم قيرط :لاقي ءةلذلا نم ةغللا ىف ةدابعلا

 .فوخلاو عوضخلاو ةبحملا لامك عمجي

 وه اذهو «كيلع الإ لكوتن الو «كايإ الإ دبعن ال :ىأ ءرصحلاو مامتهالل ؛رركو «4كاّيِإ9 وهو لوعفملا مدقو

 هذه اهرسو «نآرقلا رس ةحتافلا : فلسلا ضعب لاق امك اذهو «نيينعملا نيذه ىلإ ” 'هلك عجري نيدلاو . ةعاطلا لامك
 ضيوفتلاو «ةوقلاو لوحلا نم ؤربت ىناثلاو ءكرشلا نم ؤربت لوألاف [5 :ةحتافلا] «نيِعَتْسَن كابو ُدْبْعَن َكاَيِإ» : ةملكلا

 .«عجري هلک» :ط ىف )۳( وا ‹ط هج نم ةدايز (۲) . «مدقت ام نيبو» :ط ج ىف )0(



 ا لب ”(8)ةيآلا اة روس لو الا ولأ

 ِهْيَلَع ْلُكَوَتَو ُهْدُيْعاَفط :ىلاعت لاق امك ءنآرقلا نم ةيآ ريغ ىف ىنعملا اذهو .لجو زع هللا ىلإ
 :كلملا] 4اَنْلَكَوَت هَْلَعَو هب اَنَمآ ُنَمْحَّرلا َوُه لد «[۱۲۳ :دوه] 4َنوُلَمْعَت امم ٍلِفاَغِ كبَر امو

 ةيآلا هذه كلذكو ٩[ :لمزملا] «اليكَو ُهْذخَناَف َوُْه الإ هَلِإ ال ِترْغَمْلاَو ِقِرَْمْلا نرو ۹

 .4نيِعَتْسَن َكاَيِإَو ُدْبَْت اإ : ةميركلا
 ىنثأ امل هنأل ؛ةبسانم وهو «باطخلا فاكب ةهجاوملا ىلإ ةبيغلا نم مالكلا لوحتو

 ىفو .# نيِعَتْسَ ابو دع ُدْبْعَت كائإ» :لاق اذهلف ؛ىلاعت هللا يدي نيب رضحو برتقا هنأكف هللا ىلع

 هتافص ليمجب ةميركلا هسفن ىلع ءانثلاب ىلاعت هللا نم ربخ ةروسلا لوأ نأ ىلع ليلد اذه

 رداق وهو ؛كلذ لقي مل نم ةالض خضت ال اذهلو ؛كلذب هيلع اونثي نأ هدابعل داشرإو «ىنسحلا

 نمل ةالص ال» :لاق ةي هللا لوسر نأ تماصلا نب ةدابع نع نيا ىف ذ ءاج امك ءهيلع
 ىلوم «نمحرلادبع نب ءالعلا ثيدح نم ءملسم حيحص ىفو . ””(باتكلا ةحتافب أرقي مل

 ىنيب ةالصلا تمسق :ىلاعت هللا لوقي» :ةي هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع ءةقّرُحلا

 هلل ُدْمَحْلاط :دبغلا لاق اذإ ءلأس ام ىدبعلو «ءىدبعل اهفصنو ىل اهفصنف «نيفصن ىدبع نيبو
 ١[ :ةحتافلا] (ميجرلا ن 007 :لاق اذإو ءىدبع ىندمح :لاق [۲ :ةحتافلا] (نيمّلاَعْلا ٌّبَر
 «ىدبع ىندجم :هللا لاق ء[٤ :ةحتافلا] «نيدلا مي كلم : لاق اذإف «ىدبع ىلع ىنثأ :لاق
 ام ىدبعلو ىدبع نيبو ىنيب اذه :لاق [5 :ةحتافلا] «نيِعَتْسَن َكاَيِإَو ُدبْعَت كائإ» :لاق اذإو

 ْمِهِيَلَع ٍبوُضْعَمْلا ِريُع ْمِهِبَلَع َتْفَعَنَأ َنيِذَّلا طاَرِص . ميِقَتْسُمْلا ًطاَرّصلا ايفا :لاق اذإف ءلأس
 . «لأس ام ىدبعلو ىدبعل اذه :لاق [۷ ٦ :ةحتافلا] 4َنيَّلاَضلا لَو

 ال انبر اي وجرنو فاخنو دحون كايإ :ىنعي دبع َكاَيِإ»9 : سابع نبا نع . كاحضلا لاقو

 .اهلك انرومأ ىلعو كتعاط ىلع «نيِعَتْسَن َكاَيِإَو كريغ
 . مكرمأ ىلع هونيعتست نأو «ةدابعلا هل اوصلخت نأ مكرمأي : 4 يِعَتُْن ايو دبع كا :ةداتق لاقو

 ةناعتسالاو «ةدوصقملا ىه هل ةدابعلا نأل 4نيِعَتْسَن َكاَيِإَوط ىلع دبع َكاَيِإ» :مدق امنإو

 . ملعأ هللاو «مهألاف مهألا وه ام هدقي نأ وه مزحلاو مامتهالاو ءاهيلإ ةليسو

 عمجلل تناك نإف 4نيِعَتْسَن كايرو ُدّبْعَن كاّبإ» :هلوق ىف نونلا ىنعم امف :ليق نإف

 كلذ نم دارملا نأب :بيجأ دقو ؟ماقملا اذه بسانت الف ميظعتلل تناك نإو ءدحاو ىعادلاف

 ربخأف .مهمامإ وأ ةعامج ىف ناك نإ اميس الو «مهنم درف ىلصملاو دابعلا سنج نع رابخإلا
 مهنمو «ريخب مهل طسوتو .'''اهلجأل اوقلخ ىتلا ةدابعلاب نينمؤملا ””هناوخإ نعو هسفن نع
 فيرش تنأف ةدابعلا ىف تنك اذإ :هل ليق دبعلا نأك ء«ميظعتلل نوكت نأ زوجي :لاق نم

 نحن :لقت الف ةدابعلا جراخ تنك اذإو :4َنيِعَتْسَن َكاَيِإَو ُدْبْعَن َكاَيِإ» :لقف ضيرع كهاجو

 نم مهنمو .لجو زع هللا ىلإ عيمجلا راقتفال فلأ فلأ وأ فلأ ةئام ىف تنك ولو ءانلعف الو

 هسفن هميظعت نم ىناثلا ىف امل ءدبعأ كايإ نم عضاوتلا ىف فطلأ :لاق

 .094) مقرب ملسم حيحص (۴) . (”45) مقرب ملسم حيحصو (/55) مقرب ىراخبلا حيحص (؟) ١١ . «بسانم» :ط ءج ىف (1)
 . «اهلجأ نم :و ىف )ن5 .«هتوخإ) و 3 ىف (6) 58 «ميدقت مزحلاو» :ب ءط ج ىف )4(



 (5) ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا

 هيلع ىنثي الو «هتدابع قح هدبعي نأ دحأ عيطتسي ال ىذلا ىلاعت هللا ةدابعل ًالهأ هدحو هسفن هلعج نم

 :مهضعب لاق امك «ىلاعت هللا بانج ىلإ هباستنال دبعلا هب فرشي (0هيظع ماقم ةدابعلاو «هب قيلي امك

۱۳٢ 

 ىئامسأ فرشأ هنإف اهدبع ايب الإ ىنعدت ال

 هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا» : :©")[لاقف] هتاماقم فرشأ ىف هدبعب هلوسر هللا ىمس دقو
 اليل هدبعب ئرسأ يذلا ناحل ء[19 :نجلا] «هوعدي هللا دبع ما مَ هنأ ١[ :فهكلا] «باتكلا

 ةدابعلاب مايقلا ىلإ هدشرأو «هب هئارسإو ةوعدلا ىف همايقو هيلع هلازنإ دنع ًادبع هامسف امسف ١[« :ءارسإلا]

 اب كردص قيضي كّنأ ملعن دقلو» :لوقي ثيح «هل نيفلاخملا بيذكت نم هردص قيضي تاقوأ ىف
 .[44 91 :رجحلا] (نيقيلا كيتأي ىح كبر دبعاو . نيدجاسلا نم نكو كبر دمحب حبس . نولوقي

 نوكل ؛ةلاسرلا ماقم نم فرشأ ةيدوبعلا ماقم نأ : :مهضعب نع ه هريسفت ىف نيدلا رخف ىكح دقو

 حلاصم ىلوتم هللا نالو :لاق ؛قلخلا ىلإ قحلا نم ةلاسرلاو قحلا ىلإ قلخلا نم ° ردصت ةدابعلا
 ملو «هل لصاح ال فيعض اضيأ هيجوتلاو ءأطخ لوقلا اذهو هتم حلاصم ىلوتم لوسرلاو «هدبع
 ؛باقع درو باوث ليصحتل امإ ةدابعلا : ةيفوصلا ضعب لاقو .هدر الو فيعضتب نيدلا رخف هل ضرعتي

 -اضيأ  اذهو «ىلاعت هللا فيلاكتب فيرشتلل امإو «هدوصقم ليصحت هدوصقم ذإ لئاطب سيل اذهو :اولاق
 :ىلصملا لوقي اذهلو :اولاق «لامكلاب ةفوصوملا ةسدقملا هتاذل هللا دبعي نأ ىلاعلا لب «فيعض مهدنع
 نورخآ مهيلع كلذ در دقو .هتالص تلطبل باذعلا (*)ءردو باوثلا ليصحتل ناك ولو .هلل ىلصأ
 كلذ لاق امك ءباذع عفدي نأ الو ءاباوث اهعم بلطي نأ ىفاني ال ءلجو زعءهلل ةدابعلا نوك :اولاقو
 ىبنلا لاقف رانلا نم هب ذوعأو ةنجلا هللا لأسأ امنإ ذاعم ةندند الو كتندند نسحأ ال ىنإ امأ :ىبارعألا

 , «ندندن اهلوح» : ةي

 قميقتسملا طارصلا اندها ظ
 4 : د 1 ااا و "رو
 .بلك ىنبو “نيقلبو ةرذع ىنب ةغل ىهو :ءارفلا لاق «ىازلاب ئرقو «طارسلا» :ئرقو
 ىل اهفصنف» :لاق امك ؛لاؤسلاب بقعي نأ بسان «ىلاعتو كرابت «لوؤسملا ىلع ءانثلا مدقت امل

 هتجاح لأسي مث .هلوؤسم حدمي نأ ءلئاسلا لاوحأ لمكأ اذهو «لأس ام ىدبعلو «ىدبعل اهفصنو
 هللا دشرأ اذهلو «ةباجإلل عجنأو ةجاحلل حجنأ هنأل ؛ ۳[ اندھا : هلوقب نينمؤملا هناوخإ ةجاحو]
 هيلع ىسوم لاق امك «هجايتحاو لئاسلا لاح نع رابخإلاب لاؤسلا نوكي دقو ءلمكألا هنأل هيلإ ىلاعت
 «لوؤسملا فصو كلذ عم همدقتي دقو [14 : : صصقلا] 4ريقف ريخ نم يلإ تلزنأ امل يِنإ برإ» : مالسلا

 ءانثلا درجمب نوكي دقو [۸۷ :ءايبنألا] 4نيملاَظلا نم تنك يّنِإ كناحبس تنأ لإ هلإ ألل :نونلا ىذ لوقك

 .«هفرصت» :و «أ ىف (۳) .و نم ةدايز (0) .«فيرش» :أ ىف )١(
 .«هدرو» :أ ىف (5) .؟دبعلا» :و ىف (4)

 ىبأ نع شمعألا قيرط نم )0١1( مقرب هحيحص ىف نابح نباو (V4) مقرب ننسلا ىف دواد وبأو (174 /) دنسملا ىف دمحأ هاور (50)

 .هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ نع حلاص

 .«سيقلب» :أ ىف (۷)

 .و «آ ‹ط بج نم ةدايز (۸)



 11 أ ا

 :رعاشلا لوقك «لوؤسملا ىلع
 ءايحلا كتميش نإ كؤايح ىنافك دق مأ ىتجاح ركذأأ

 ءانثلا هضرعت نم هافك اموي ءرملا كيلع ىنثأ اذإ

 طارصلا اندها# : نه امك اهسفنب ةيادهلا ىدعت دقو «قيفوتلاو داشرإلا :انهه ةيادهلاو
 ٠١[ :دلبلا] * نيدجنلا هانيدهو# ؛انطعا وأ ءانقزرا وأ ءانقفو وأ ءانمهلأ ىنعم نمضتف 4ميقتسملا

 : لحنلا] « ميقتسم طارص ىلإ هادهو هابتجا» : ىلاعت هلوقك «ىلإب ىدعت دقو «رشلاو ريخلا هل انيب :ىأ
 هلوق كلذكو «ةلالدلاو داشرإلا ىنعمب كلذو ۲١[ :تافاصلا] «ميحجلا طارص ىلإ مهودهاف# ١

 :ةنجلا لهأ لوقك «ماللاب ىدعت دقو ٥١[ :ىروشلا] «ميقتسم طارص ىلإ يدهتل كنإو# : ىلاعت

 . "داهأ هل انلعجو اذهل انقفو ىأ ٤١[ :فارعألا] «اذهل اناده يذلا هلل دمحلا»

 ًاعيمج ليوأتلا لهأ نم ةمألا تعمجأ :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقف ءميقتسملا طارصلا امأو

 .هيف جاجوعا ال ىذلا حضاولا قيرطلا وه «ميقتسملا طارصلا» نأ ىلع

 : ىفطخلا ةيطع نب ريرج لوق كلذ نمف «برعلا عيمج ةغل ىف كلذ كلذكو

 ميقتسم دراوملا جوعا اذإ طار“ ىلع نموا نشأ

 لك ىف هلمعتستف طارصلا برعلا ريعتست مث :لاق .رصحت نأ نم رثكأ كلذ ىلع دهاوشلاو :لاق

 .هجاجوعاب جوعملاو «هتماقتساب ميقتسملا فصتف «جاجوعا وأ ةماقتساب فصو «لمعو لوق

 ىلإ اهلصاح عجري ناك نإو ‹طارصلا ريسفت ىف فلخل او فلسل ا نم نيرسفملا تارابع تفلتخا مث

 نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق هللا باتك هنأ ىورف ؛لوسرللو هلل ةعباتملا وهو «دحاو ءىش

 نبا نع «ىئاطلا راتخملا ا وهو دعس نع «تايزلا ةزمح نع «نامي نب ىيحي ىنثدح «ةفرع

 لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نع «روعألا ثراحلا نع «روعألا ثراحلا ىخأ

 . «هّللا باتك ميقتسملا طارصلا» : ةي هللا

 نآرقلا لئاضف نق مدقت] دقو «تايزلا بيبح نب ةزمح ثيدح نم «ريرج نبا هاور كلذكو

 «نيتملا هللا لبح وهوا :اعوفرم ىلع نع .روعألا ثراحلا ةياور نم ىذمرتلاو دمحأ هاور ۲یف

 . «ميقتسملا طارصلا وهو «ميكحلا ركذلا وهو

 .«هل ًالهأ انلعجو» :ط ىف (۲) .«انهاه امك١ :ب ءط ءج یف )١(

 . ؟نبا» و أ یف (۳)

 )١/ 7١(. متاح ىبأ نبا ريسفت (0

 .و 3ك ط بج نم ةدايز )0(

 .(1905) مقرب ىذمرتلا ننس (7)



 (5) ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا ۴۸

 . ملعأ هّللاو ھو ‹ ىلع نع افوقوم اذه ىور دقو

 هللا بانك .ميقتسملا طارصلا لاق هللا دبع نع .لئاو ىبأ نع ءنوصنم نع «ىروتلا لاقو

 : لق :مالسلا امهيلع ءدمحمل ليربج لاق :لاق «سابع نبا نع «كاحضلا لاقو .مالسإلا وه :ليقو
 .هيف جوع ال ىذلا هللا نيد وهو «ىداهلا قيرطلا '")اندها :لوقي .ميقتسملا طارصلا اندها «دمحم اي

 .مالسإلا كاذ :لاق (ميقتسملا طارصلا اًندها# : هلوق ىف ء سابع نبا نع «نآرهم نب نوميم لاقو

 نبا نع ءحلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع «ريبكلا ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ لاقو
 طارضلا انده: ىلا تتاحبعأ نين نان نعود ههو نبا نه ادعا هزه نمو سابع

 '.مالسإلا وه :اولاق ,4ميقتسمْلا

 وه :لاق «مالسإلا: لاق ميقتسملا طارصلا اًندها# : رباج نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع لاقو

 ش .ضرألاو ءامسلا نيب امم عسوأ

 نم لبقي ال ىذلا هللا نيد وه لاق :(ميقتسملا طارصلا اًندَهال : ىلاعت هلوق ىف ةيفنحلا نبا لاقو
 ۰ ا . هريغ دابعلا

 .مالسإلا وه :لاق «ميقتسملا طارصلا اندها :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 نب نسحلا انثدح :لاق ثيح «هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا اذه "[ىنعم] ىفو

 نب ريبج نب نمحرلا دبع نأ :حلاص نب ةيواعم نع «دعس نبا ىنعي ثيل انثدح «ءالعلا وبأ راوس
 ًاطارص الثم هللا برض» :لاق ةي هللا لوسر نع «ناعمس نب ساونلا نع «هيبأ نع «هثدح «ريفن

 باب ىلعو «ةاخرم روتس باوبألا ىلعو «ةحتفم باوبأ امهيف ناروس طارصلا ىتبنج ىلعو ءاميقتسم
 ‹طارصلا قوف نم وعدي عادو ءاوجوعت الو اعيمج طارصلا اولخدا «سانلا اهيأ اي :لوقي عاد طارصلا

 .هجلت هحتفت نإ كنإف ؛هحتفت ال «كحيو :لاق «باوبألا كلت نم ًائيش حتفي نأ ناسنإلا دارأ اذإف

 سأر ىلع ىعادلا كلذو «هّللا مراحم ةحتفملا باوبألاو هللا دودح ناروسلاو «مالسإلا طارصلاف

 .«ملسم لك بلق ىف هللا ظعاو طارصلا قوف نم ىعادلاو .هللا باتك طارصلا

 .“ هب دعس نب ثيللا ثيدح نم ريرج نباو «متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 دلاخ نع «دعس نب ' ريجب نع «ةيقب نع رجح نب ىلع نع ءاعيمج ىئاسنلاو ىذمرتلا هاورو . (ه) ° ۶ 2 ع 0 1 3

 را «ناعمس نب ساونلا نع «ريفن نب ريبج نع اخف نبا

 )١( هريسفت ىف ىربطلا آفوقوم هاور )١/  )۱۷١نآرقلا لئاضف ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا قبس دقو .

 ) )۲.«انمهلأو» :و ءأ ءب ءط ءج ىف

 .ط ءج نم ةدايز (۳)

 )197/1١(. ىربطلا ريسفتو )۲۱/١( متاح ىبأ نبا ريسفتو (۱۸۲ )٤/ دنسملا (5)

 .(ییحی» :و ىف (0)

 )۱١۲۳۳(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۲۸۹۳) مقرب ىذمرتلا ننس ()



 ۳۹ (7)ةيآلا : ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا

 . ملعأ هّللاو ؛ حيحص دانسإ وهو

 . مدقت ام نيبو هنيب ةافانم الو «لمشأ اذهو .قحلا : لاق «4ميِقَتْسُمْلا طاَرّصلا اًندهال :دهاجم لاقو
 نب ةزمح انثدح ؛مساقلا نب مشاه رضنلا نبأ ثيدح نم «ريرج نباو متاح تا نبا یورو

 فب ىبنلا وه :لاق 4ميِقَتْسُمْلا طاَرَصلا اًنِدْهاَط : ةيلاعلا ىبأ نع «لوحألا مصاع نع «ةريغملا
 . حصنو ةيلاعلا وبأ قدص :لاقف ءنسحلل كلذ انركذف : مصاع لاق «هدعب نم هابحاصو

 ىبأ هدعب نم نيذللاب ىدتقاو لك ىبنلا عبتا نم نإف «ةمزالتم ىهو «ةحيحص لاوقألا هذه لكو
 وهو «نآرقلا عبتا دقف مالسإلا عبتا نمو «مالسإلا عبتا دقف قحلا عبتا نمو «قحلا عبتا دقف ءرمعو ركب
 .دمحلا هللو ءاضعب اهضعب قدصي ةحيحص اهلكف « ميقتسملا هطارصو «نيتملا هلبحو هللا باتك

 انثدح .ىصيصملا ىدهم نب ميهاربإ انثدح «ىطقسلا لضفلا نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاقو

 ميقتسملا طارصلا :لاق «هللا دبع نع «لئاو ىبأ نع ‹شمعألا نع «ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ىيحي
 ىلوأ وه ىذلاو :هللا همحر ءريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق اذهلو . ايك هللا لوسر هيلع انكرت ىذلا
 ام ىلع تابثلل انقفو : هب ًاينعم نوكي نأ 4 ميِقَتْسُمْلا ًطاَرّصلا اًنِدْها : ىنعأ  ىدنع ةيآلا هذه ليوأتب

 «مالسإلل قفو دقف «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم "هيلع هللا معنأ نم هل قفو امل قفو 1 2 5 f 95 (۲) .٠ نول 50

 جاهنم عابتاو «هنع هرجز امع راجزنالاو هب هللا هرمأ امب لمعلاو «باتكلاب كسمتلاو «لسرلا قيدصتو
 . ميقتسملا طارصلا نم كلذ لكو «حلاص دبع لكو «ةعبرألا ءافلخلا جاهنمو هلك ىبنلا .

 فصتم وهو ءاهريغو ةالص نم تقو لك ىف ةيادهلا نمؤملا لأسي "فيك :ليق نإف
sit;ع 8 1 )£( 5  

 ال مأ لصاحلا ليصحت باب نم اذه لهف ؟كلذب

 ؛كلذ ىلإ هللا هدشرأ امل ةيادهلا لاؤس ىلإ ًاراهنو اليل هجايتحا الولو ءال نأ :باوجلاف
 ءاهيف هخوسرو «ةيادهلا ىلع هتيبثت ىف ىلاعت هللا ىلإ ةلاحو ةعاس لك ىف رقتفم دبعلا نإف
 ام الإ ارض الو ًاعفن هسفنل كلمي ال دبعلا نإف ءاهيلع هرارمتساو ءاهنم هدايدزاو «هرصبتو
 ديعسلاف «قيفوتلاو تابثلاو ةنوعملاب هدمي نأ تقو لك ىف هلأسي نأ ىلإ ىلاعت هدشرأف هللا ءاش
 رطضملا اميس الو «هاعد اذإ ىعادلا ةباجإب لفكت دق ىلاعت هنإف ؛هلاؤسل ىلاعت هللا هقفو نم
 للاب اوُنِمآ اونم َنيِذَلا اَهْيَأ اي :ىلاعت لاق دقو «راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هيلإ رقتفملا جاتحملا
 دقف ١5[« :ءاسنلا] ةيآلا لبق نم َلّرَنأ يذلا باتكلاَو ِهِلوُسَر ىلَع لّزَن يذلا باَتكلاَو ِهِلوُسَرَو
 رارمتسالاو تابثلا دارملا نأل ؛لصاحلا ليصحت كلذ ىف سيلو «ناميإلاب اونمآ نيذلا رمأ
 .ملعأ هللاو «كلذ ىلع ةنيعملا لامعألا ىلع ةموادملاو

 نم انَل ْبَهَو اًئئيده ذإ دْغَب انبولق عزت ال اَنِبَرط :اولوقي نأ نينمؤملا هدابعل ًارمآ ىلاعت لاقو
 ةعكرلا ىف ةيآلا هذهب أرقي هنع هللا يضر قيّدصلا ناك دقو «4باّمَولا َتْنأ َكَنِإ ةمخَر كندل
 رمتسا 4ميِقَتْسُملا طاَرّصلا اًنِدْهاط :ىلاعت هلوق ىنعمف .ًارس ةحتافلا دعب برغملا ةالص نم ةثلاثلا

 .هريغ ىلإ انب لدعت الو هيلع انب

 .؟لهو» :ب ج ىف )€( : «فيکفا :ب «ط ىف (۳) «هیلع» :ب ءط ىف (۲) 7 )1546/٠١( ريبكلا مجعملا )0(



 (۷) ةيآلا :ةقافلا ةروس د لوألا, اتلان < للا

 . 4 تنيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذّلا طارص

 اذه» :لوقي هللا نأ اهرخآ ىلإ (ميقتسملا طارصلا اًندها# :دبعلا لاق اذإ اميف ثيدحلا مدقت دق

 لدب وهو .ميقتسملا طارصلل رسفم «مهيلع تمعنأ نيذلا طارصإ» :هلوقو .«لأس ام ىدبعلو ىدبعل

 . ملعأ هللاو «نايب فطع نوكي نأ زوجيو «ةاحنلا دنع هنم

 لوسرلاو هللا عطي مول :لاق_ثيح ءءاسنلا ةروس ىف نوروكذملا مه : «مهيلع ١١ تمعنأ نيذلا»و
 كلذ . اقيفر كنلوأ نسحو نيحلاّصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهبلع هللا معْنَأ نيذلا عم كمر

 ]۰¥ 48 : ءاسنلا] (اميلع هّللاب ئفَكَو هللا نم لضفلا

 ‹كتكئالم نم « كتدابعو كتعاطب مهيلع تمعنأ نيذلا طارص : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 هللا عطي نمو : ىلاعت ایر لاق ام ريظن كلذو ؛نيحلاصلاو فاذهشلاو «نيقيدصلاو ‹كئايبنأو

 Te ةيآلا (مهّيَلع هللا معنأ نيذلا عم كعلوأف لوسّرلاو

 .نويبنلا مه :لاق (مهيلع تمعنأ نيذُلا طارص# :سنأ نب عيبرلا نع «رفعج وبأ لاقو

 .نوملسملا مه : : عیکو لاقو .دهاجم لاف اذكو .نونمؤملا مه : سابع نبا نع «جيرج نبا لاقو

 .هعم نمو وي ىبنلا مه :ملسأ نب ر ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . ملعأ هللاو «لمشأو ءمعأ سابع نبا نع «مدقتملا ريسفتلاو

 لاق «تعنلا ىلع رجلاب «ريغ» :روهمجلا أرق] : «نيلاّضلا الو مِهْيَلَع بوضغملا ريغ :ىلاعت هلوقو

 نع تيورو «باطخلا نب رمعو ليي هللا لوسر ةءارق یهو ءلاحلا ىلع بصنلاب ئرقو : ىرشخمزلا

 طارصلا اندها :"[ىنعملاو «تمعنأ# :لماعلاو «مهيلعال ىف ريمضلا لاحلا وذو «ريثك نبا
 «ةماقتسالاو ةيادهلا لهأ مهو ۰ مهتعنو مهفصو مدقت نمم مهيلع تمعنأ نيذلا طارص < «ميقتسملا

 ھو [ «مهيلع بوضغملا طارص ريغ «هرجاوزو هيهاون كرتو هرماوأ لاثتماو «هلسرو هلل ةعاطلاو

 امهو «نيدساف نيكلسم مث نأ ىلع لديل ءالب مالكلا دكأو «قحلا ىلإ نودتهي ال ةلالضلا ىف نومئاه

 .ىراصنلاو دوهيلا اتقيرط

 معنملا نم مهئانثتسال ًاعطقنم اذه ىلع نوكيف «ةيئانثتسا انهه «ريغ# نأ ةاحنلا ضعب معز دقو
 0 تالا لزق .ىلوأ هاندروأ امو «مهنم اوسيلو مهيلع

 شیقا ىنب لامج نم كّنأك
 ريغ اة كمبو لاب يار فرعا فف رفا نتن لاينعم روما ايس كاك كن

 oo 5 و رە رو

 نشب هيلجر ١ )دنع

 .و ا «ب ءط ءج نم ةدايز (۳) .و ها «ب ءط «ج نم ةدايز (۲) .«معنأ» :ب ءط بج یف )١(

 .«نيب» :ج ىف (9) )١94/١(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «ىنايبذلا ةغبانلا وه )٤(



 (۷) ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا

 .مهيلع بوضغملا طارص ريغ :ىأ .4 مهيلع بوضقملا
 اندھا :ىلاعت هلوق وهو ,مالكلا قايس هيلع لد دقو «فاضملا ركذ نع هيلإ فاضملاب ٍيفتكا

 .4 مهيلع بوضغملا ريغإل :ىلاعت لاق مث (مهيلع تمعنأ نيدّلا طارص . ميقتسملا طارصلا

 ريغ :هدنع مالكلا ريدقت نأو «ةدئاز , «نيلاضلا الود :هلوق ىف (ال) نأ معز نم مهنمو

 :جاجعلا تيبب دهشتساو «نيلاضلاو مهيلع بوضغملا

 ىرس روح ال رب ىف

 لئاضف باتك ىف مالس نب مساقلا ديبع وبأ ىور اذهلو .هانمدق ام حيحصلاو .روح رئب ىف ىأ

 هللا ىضر «باطخلا نب رمع نع «دوسألا نع «ميهاربإ نع «شمعأللا نع ا ىبأ نع رخل

 نع ىكح اذكو] ."”حيحص دانسإ اذهو . 'نيلاضلا ريغو مهيلع بوضغملا ري ريغ :أرقي ناك هنأ :

 ام ىلع لديف ءريسفتلا هجو ىلع هنم ردص هنأ ىلع لومحم وهو ل

 ,4[)*2مهيَلع تمعنأ نيذّلا# ىلع فوطعم هنأ مهوتي الثل] «ىفنلا ديكأتل اهب ءىج امنإ هنأ نم هانلق

 لمعلاو قحلاب ملعلا ىلع ةلمتشم ناميإلا لهأ ةقيرط نإف ؛امهنم لك بنتجتل «نيتقيرطلا نيب قرفللو

 ‹ىراصنلل لالضلاو «دوهيلل بضغلا ناك اذهلو ؛ملعلا اودقف ىراصنلاو .لمعلا اودقف دوهيلاو «هب

 ال مهنكل ًائيش نيدصاق اوناك امل ىراصنلاو .ملعي مل نم فالخب «بضغلا قحتسا كرتو ملع نم نأل

 دوهيلا نم لكو ءاولض «قحلا لوسرلا عابتا وهو «هباب نم رمألا اوتأي مل مهنأل ءهقيرط ىلإ نودتهي

 هللا هتعل نم : : مهيف لاق امك] بضغلا دوهيلا فاصوأ صخأ نكل «هيلع بوضغم لاض ىراصنلاو

 لبق نم اوُلَض دق :لاق امك] لالضلا ىراصنلا فاصوأ صخأو ء[١٦ :ةدئاملا] [(هيلع بضغو

 كلذو] .راثآلاو ثيداحألا تءاج اذهبو «[۷۷ :ةدئاملا] "[(ليبسلا ءاوَس نع اوّلضو اًريثك اوُلْضَأَو
 [٩ . i حضاو

١:١ 

 )0 e انو قفل

nلوقي «برح نب كامس تعمس :لاق «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح : 

 اوذخأف ءَ هللا ا لک تءاج : لاق ؛متاح نب ىدع نع :ثدحي شيبس نب ةأبع ثعمس

 عطقناو دفاولا ءان «هّللا لوسر اي :تلاقف هل اوُفِص لک هللا لوسر ىلإ مهب اوتأ املف ءاآسانو ىتمع

 :تلاق «؟كدفاو نم» :لاق . كيلع هللا نم ىلع مف «ةمدخ نم ىب ام «ةريبك زوجع انأو ءدلولا

 ىلإ لجرو «عجر املف «ىلع نمف :تلاق «!هلوسرو هللا نم رف ىذلا» :لاق «متاح نب ىدع

 ةلعف لعف دقل :تلاقف «ىنتتاف :لاق ءاهل رمأف «هتلأسف ءانالُمَح هيلس :لاق «ىلع هنأ ىرت «"هبنج

 ةأرما هدنع اذإف هتيتأف ءهنم باصأف نالف هاتأو ءهنم باصأف نالف هاتأ دق هنإف ءاهلعفي كوبأ ناك ام

 :لاقف ءرصيق الو ىرسك كلمب سيل هنأ تفرعف :لاق ءو ىبنلا نم مهبرق ركذو «ىبص وأ «نايبصو

 .«ىعس» :ط «ج ىف )١(

 ٠۹۰(. /۱) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۲)

 ١57(. ص) نآرقلا لئاضف (۳)

 .ط ءج نم ةدايز (7 ٠ .و «أ ب ءط هج نم ةدايز ١( ۔ 6)

 .«هنتخ ىلإ لخدو عجر املف» :ج ىف (9) .و «أ ءط ءج نم ةدايز (۸)



 (۷) ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا لح

 هللا :لاقي نأ "7كرفأ ام :لاق ؟هللا الإ هلإ نم لهف ؟هللا الإ هلإ ال : "لاقي نأ '7كرفأ ام «ىدع اي»
 :لافوت يسا ههو تيار «كتلتساف لاف ا لجو رع هللا نما كأ ءىش الف رکا
 . «ىراصنلا نيلاضلا نإو «دوهيلا مهيلع بوضغملا»

 ةقرعت ال بيرغ نسحب! لاقو برع. نب ةلامس كيدح نم «ىذمرتلا هاورو «كيدحلا نكذو
 .هثيدح نم الإ

 :لاق «متاح نب ىدع نع «ىرطَق نب ئرم نع «كامس نع «ةملس نب دامح هاور دقو :تلق

 :لاق «نيلاضلا الو $ «دوهيلا مهل : لاق «مهْيلَع بوضغملا ريغ : هللا لوق نع واي هللا لوسر تلأس

 نع 6 «ىبعشلا نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع « ةنييع نب نايفس هاور اذكهو .«نولاضلا مه ىراصنلا»

 4 متاح نب ىدع

 .اهركذ لوطي ةريثك ظافلأ هلو «قرط نم اذه ىدع ثيدح ىور دقو

 نم هربخأ هنأ «قيقش نب هللا دبع ىنربخأ لا ليد نع رَمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 لوسر اي 0 نقلا نب نش ناكر هلأسو «هسرف ىلع وهو ىلا ىداوب وهو اک ىبنلا عمس

 (0«ىراصنلا مه نولاضلاو - دوهيلا ىلإ راشأو  مهيلع بوضغملا» :لاق ؟ءالؤه نم «هللا
 نم اوركذي ملو 2 كيرا «قيقش نب هللا دبع نع ءءاذحلا دلاخو «ةورعو ىريرجلا هاور دقو

 .ملعأ هللاف ءرمع نب هللا دبع ةيمست ةورع ةياور ىف عقوو . دايم ىبنلا عمس

 نب هللا دبع نع «ةرسيم نب ليدب نع :ناميط نب ميهاربإ ثيدح نم يود نبا ىور دقو

 : ' [لاق] ‹««دوهيلا» : لاق .مهيلع بوضعغملا نع ي هللا لوسر تلأس :لاق رذ ىبأ نع «قيفش

 : اسلاف :لاق «نيلاضلا : تلق

 نبا نع ‹ ىنادمهلا ةرم نعو « سابع نبا نع و ىبأ نعو «كلام ىبأ نع يدل لاقو

 : (نيلاضلا الو 8 دوهيلا مه : «مهْيَلَع بوضغملا ريغ» : ةا ىبنلا باحصأ نم سانأ نعو «دوعسم

 : «نيلاضلا الو  ءدوهيلا : «مِهيَلع بوضفملا ريغ : سابع نبا نع «جْيرج نباو «كاحضلا لاقو

 .«كرمأ ام» :أ ىف (۳) .«لوقتا :ج ىف (0) .(كرمأ ام» :أ ىف )١(

 .«ربكأ وه ءىش نم لهف» :ج ىف (؛4)
 .«بوضغملا نإ) :ب ءط ءج ىف (6)

 )( دنسملا )٤/۳۷۸(

 .هب ردنغ نع راشب نب دمحم قيرط نم «دراوم» (۲۲۷۹) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو (14064 .75461) مقرب ىذمرتلا ننس (۷)
 .هب نايفس نع (5 ٠١ 77/7) هدنسم ىف ىديمحلا هاور (4)

 )٦1/١(. قازرلا دبع ريسفت 9)

 .(۱۸۷ «۱۸۹/۱) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱۰)

 .و ءأ ب ءط نم ةدايز ()

 .ارذ ىبأ نع نسح دانسإب هيودرم نبا هجرخأ» )1١۹/۸(: حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق )١١1(



 ١ع (۷) ةيآلا :ةحتافلا ةروس - لوألا ءزجلا

 . ىراصنلا ]7

 : متاح ىبأ نبا لاقو ءدحاو ريغو ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «سنأ نب عيبرلا لاق كلذكو

 .ًافالتخا اذه ىف نيرسفملا نيب ملعأ الو

 ا يالا ورا يراسل « مهيلع بوضغم دوهيلا نأ نم ةمئألا ءالؤه هلاق ام دهاشو

 هللا لر ام اوُرْفكَي نأ ْمُهَسْفنأ ب اؤر رشا امسي : ةرقبلا ةروس ىف ليئارسإ ىنب ب عم هباطخ ىف ىلاعت هلوقو

 «نيِهُم ُباَذَع نيِِفاَكللَو ٍبَضَغ ىَلَع بضع وغاب داب نِ ُءاَشَي نم ىلع هلص نم للا لڙ نأ ابْنَ

 َبِضْعَو هللا نعل نم هللا دنع َةَبوُكَم َكِلَذ نم رسب مکن له لق : ("”ةدئاملا ىف لاقو ]۰ : ةرقبلا]

 :ةدئاملا] 4ليبسلا ِءاَوَس نَع ُلضْأو أ ًاناكَم رش َكِيَلْوُأ توُعاَطلا َدَبَعَو ريِزاَنَحْاَوةَدَرِقْلا ْمهْنِم لَمَجَو ۾ هيَلَع

 اص اَمِب كلذ مَيْرَم ِنْبا ىَسيِعَو دود ٍناَسِل ىَلَع َليِئاَرْسإ ينب نِ اوُرَفَك يِ | َنِعَلط :ىلاعت لاقو ء[١

 :V4 «VA] ةدئاملا] 4َنوُلَعْفَي اوُناَك ام َسْعل ُهوُلَعَف ركنُم نَع نوهت ال اوُناَك . َنوُدَتْعَي اوُناَكٌو

 نوبلطي ماشلا ىلإ هباحصأ نم ةعامجو وه جرخ امل هنأ ؛ليفن نب ورمع نب ديز نع ةريسلا ىفو

Ahانأ :لاقف . . هللا بضغ نم كبيصنب ذخأت ىتح انعم لوخدلا عيطتست نل كنإ : دوهيلا هل تلاق <  

 : لاقف هللا طخحَس نم كبيصنب ذخأت ىتح انعم لوخدلا عيطتست نل كنإ : ىراصنلا هل تلاقو .رفأ هللا بضغ نم

 الو دوهيلا نم دحأ عم لخدي ملو «نيكرشملا نيدو ناثوألا ةدابع بناجو «هترطف ىلع رمتساف .هعيطتسأ ال

 ناكو «كاذ ذإ دوهيلا نيد نم برقأ هودجو مهنأل ؛ ةينارصنلا نيد ىف اولخدو اورصنتف هباحصأ امأو «ىراصنلا

 .هنع هللا ىضر «ىحولا نم دجو امب نمآ هثعب امل هيبنب هللا هاده ىتح «لفون نب ةقرو مهنم

 برقل ءاظلاو داضلا نيب ام ريرحتب لالخإلا رفتغي هنأ ءاملعلا بهاذم نم حيحصلاو :(ةلأسم)

 نم ءاظلا جرخمو «سارضألا نم اهيلي امو ناسللا ةفاح لوأ نم اهجرخم داضلا نأ كلذو ؛امهيجرخم

 ا فورحلا نمو ةروهجملا فورحلا نم نيفرحلا نم الك نألو ءايلعلا ايانثلا فارطأو ناسللا فرط

 امأو .ملعأ هللاو كلذ زيمي ال نمل رخآلا ناكم امهدحأ لامعتسا رفتغا هلك اذهلف «ةقبطملا فورحلا نمو

 . ملعأ هللاو هل لصأ الف «داضلاب قطن نم حصفأ انأ» :ثيدح

 لصف

 ركذب «هيلع ءانثلاو هديجمتو هللا دمح ىلع «تايآ عبس یهو «ةميركلا ةروسلا هذه تلمتشا

 "هديبع هداشرإ ىلعو «نيدلا موي وهو داعملا ركذ ىلعو ؛«لايلعلا هتافصل ةمزلتسملا ىنسحلا هئامسأ

 ةيهولألاب هديحوتو هل ةدابعلا صالخإ ىلإو .مهتوقو مهلوح نم ؤربتلاو ءهيلإ عرضتلاو هلاؤس ىلإ

 طارصلا ىلإ ةيادهلا هايإ مهلاؤس ىلإو «لئامم وأ ريظن وأ كيرش هل نوكي لأ ههيزنتو «ىلاعتو كرابت

 موي ىسحلا طارصلا زاوج ىلإ كلذ مهب ىضفُي ىتح هيلع مهتيبثتو «ميوقلا نيدلا وهو «ميقتسملا

 .نيحلاصلاو «ءادهشلاو «نيقيدصلاو «نييبنلا راوج ىف ميعنلا تانج ىلإ مهب ىضفملا «ةمايقلا

 كلاسم نم ريذحتلاو «ةمايقلا موي اهلهأ عم اونوكيل ؛ةحلاصلا لامعألا ىف بيغرتلا ىلع تلمتشاو

 ءاج ام نسحأ امو .نولاضلاو مهيلع 0 مهو «ةمايقلا موي اهيكلاس عم اورشحي الثل ءلطابلا

 هلوق ىف بضغلا ىف لعافلا فذحو 4 مِهِيَلَع ا َنيِذَّلا طاّرِص» : ىلاعت 0 ىف هيلإ ماعنإلا دانسإ

 ملا :ىلاعت لاق امك «ةقيقحلا ىف كلذل لعافلا وه ناك نإو 4ْمِهِيَلَع ِبوُضْعَمْلا ِرْيْغظ :ىلاعت

 )١( «نئسلا ىفو» :ط ىف (”) . «ىلاعت لاقو» :ج ىف (۲) . ج نم ةدايز .٠ )٤( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا )١/6555.

 ) )6؟هديبع داشرإ :ب ءاط ىفو ««هدبع داشرإ» :ج ىف (5) . «العلا» :و أ ءب «ط «ج ىف . .



 ١5 ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءزجلا )۷(

 ءهب ماق نم ىلإ لالضلا دانسإ كلذكو ٠٤[. :ةلداجملا] ةيآلا ( هلع هللا بضع اموق اوُلوَت نيذّلا ىلإ رت

 يو هَل دجت نلف للضي نمو دتهملا وهف هللا دهي نم» : ىلاعت لاق امك .هردقب مهلضأ ىذلا وه ناك نإو

 : فارعألا] (توهَمْعي مهنايغط يف مهرذيو هل يداه الف هللا للضي نمإل :لاقو ١7[. :فهكلا] «ادشرم
 هلوقت امك ال ل ةيادهلاب درفنملا وه هناحبس هنأ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ .[ 7

 E "هنولعفيو كلذ نوراتخي نيذلا مه دابعلا نأ نم .مهوذح اذح نمو ةيردقلا ةقرفلا

 لالضلا لهأ لاح اذهو «مهيلع درلا ىف احيرص هيف نوكي ام نوكرتيو ءنآرقلا نم هباشتمب “"مهتعدب
 هللا ىمس نيذلا كئلوأف ءهنم هباشت ام نوعبتي نيذلا متيأر اذإ» ی تيدشا يفدرو اواو «ىغلاو

 :نارمع لآ] و : ىلاعت هلوق ىف ىنعي ."”«مهورذحاف
 لطابلا نم قحلا لصفيل ءاج نآرقلا نأل ؛ةحيحص ةجح نآرقلا ىف عدتبمل - هللا دمحب - سيلف ۷
 ميكح نم ليزنت ءهّللا دنع نم هنأل ؛فالتخا الو ضقانت هيف سيلو «لالضلاو ىدهلا نيب ًاقرفم
 ا

 لصف
 :لثم] اضيأ رصقلاب .نيمأ :لاقيو « ””[سي :لثم] نيمآ :اهدعب لوقي نأ ةحتافلا أرق نمل بحتسي

NTىذمرتلاو « دواد وبأو دمحأ مامإلا هاور ام ام "كلذ ىلع ليلدلاو «بجتسا مهللا :هانعمو . 

 ,«نيمآ» :لاقف نيالا الو مهبلع بوضقملا ريغ ا احم :لاق ءرجح نب لئاو نع
 نع یورو .نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو «هتوص اهب عفر :دواد ىبألو «هتوص اهب 0

 .مهريغو دوعسم نباو .ىلع

 :لاق «نيلاّضلا الو مِهْيَلَع بوضغملا ريغ :الت اذإ يَ هللا لوسر ناك :لاق «ةريره ىبأ نعو
 اهب 2''”جتري :دازو «هجام نباو «دواد وبأ هاور .لوألا فصلا نم هيلي نم عمسي ىتح «نيمآ»
 : عسب ةاتسإ اذه : لاقو ئطقراذلاو 4 دسلا

 ) 0 وبأ هاور ا ال هللا لوسر اي :لاق هنأ لالي نعو

 .«هنوراتخيو كلذ نولعفي» :ب ىف )١(

 .«مهعدب ىلع» :ب ءط ءج ىف (۲)

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم )7١7786( مقرب هحيحص ىف ملسمو (1040) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 .«؛ريبخ# :ب ءط ءج ىف (4)

 .ط «ج نم ةدايز )۵« ١(

 .«نيمأتلا بابحتسا ىلع» :ط ءج ىف (۷)

 .«دع) :ج ىف (۸)

 )۲٤۸(. مقرب ىذمرتلا ننسو (4۳۲) مقرب دواد ىبأ ننسو )7١7/14( دنسملا (9)

 .«جتريف» :ب ءط ءج ىف )٠١(
 )١١( مقرب ةجام نبا نتسو (9754) مقرب دواد ىبأ ننس )807(.

 .(۹۳۷) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)



 ةة آم (7) ةيآلا + ةئافلا ةروسد لوألا حلا

 نيمآ# :لثم نيمآ نم ميملا اددش امهنأ قداصلا رفعجو نسحلا نع ١2'ىريشقلا رصن وبأ لقنو

 .[؟ :ةدئاملا ] #مارحلا تيبلا

 ءاوسو «ىلصملا قح ىف دكأتيو «ةالصلا جراخ وه نمل كلذ بحتسيو : :مهريغو انباحصأ لاق

 ىضر «ةريره ىبأ نع < .«نيحيحصلا ىف ف ءاج امل «لاوحألا عيمج ىفو ءًامومأم وأ ًامامإ وأ ًادرفنم ناك

 هل رفغ «ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم هنإف ءاونمأف مامإلا نمأ اذإ» : لاق ةي هللا لوسر نأ «هنع هللا

 7 ولار نیما اصلا ىف مكدحأ لاق اذإ» :لاق كك هللا لوسر نأ :ملسملو «هبنذ نم مدقت ام

 . 7«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ «ىرخألا امهادحإ تقفاوف «نيمآ :ءامسلا ىف

 ةفص ىف :ليقو «ةباجإلا ىف :ليقو «نامزلا ىف ةكتالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم ىنعمب :ليق]
 . 47[ صالخإلا

 :اولوقف ,«نيلاضلا الوإ» :مامإلا ىنعي «لاق (00اذإ» :ًاعوفرم ىسوم ىبأ نع ملسم حيحص ىفو

 0 . نيمآ

 . "7 «لعفا بر»

 لاقو ءانءاجر بيخت "ال :هانعم :ىذمرتلا لاقو ‹ نکیلف كلذك : نيمآ ىنعم :ىرهوجلا لاقو

 :ناسيك نب لالهو قداصلا رفعجو دهاجم نع ىبطرقلا ىكحو ءانل بجتسا مهللا :هانعم :نورثكألا

 0 لاا

 .حلاص ىبأ نع «ىمس نع كلام هاور امل «مومأملا نمؤيو مامإلا نمؤي ال :كلام باحصأ لاقو

 . 2؟نيمآ :اولوقف ,«نيلاضلا الوإل :مامإلا ىنعي «لاق اذإو» : لاق اي هللا لوسر نأ : ةريره ىبأ نع

 .«نيمآ :اولوقف .4نيلاضلا الو# :أرق اذإو» :ىسوم ىبأ ثيدحب - ًاضيأ  اوسنأتساو دخلا

 اذإ نمؤي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأو «اونمأف مامإلا نمأ اذإ» :هيلع قفتملا يف انمدق دقو

 .«نيلاّضلا الو مِهْيَلَع بوضغملا ريغ : ا رق

 .«ةكئالملا تلاقو» :ج ىف (۲) .«ىرتستلا» :أ ىف )١(

 )1٠١(. مقرب ملسم حيحصو (80) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .«اذإو» :ط ج ىف (0) .و «أ ءط ءج نم ةدايز (4)

 .(1015) مقرب ملسم حيحص (1)

 نيدانسإلا الكو ءهلثم سابع نبا نع حلاص ىبأ نع ىبلكلا قيرط نم )585/١( روثنملا ردلا ىف امك هريسفت ىف ىبلعثلا هاورو (۷)

 . نافيعض

 )١78/١(. ىبطرقلا ريسفت (۸)

 .هب كلام قيرط نم (5 ٠ 94) مقرب هحيحص ىف ملسمو (947) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو (۸۷ )١/ أطوملا (9)

 )٠١( أرق اذإ هفلخ اونمؤي اوناك١ :ج ىف .



 (۷) ةيآلا :ةحتافلا ةروس لوألا ءْحلا لل لبي يببهبههللللدوج

 ىسن نإ مامإلا نأ فالخلا لصاحو «ةيرهجلا ىف مومأملل نيمأتلاب رهجلا ىف انباحصأ فلتخا دقو

 ىبأ بهذم وهو مومأملا رهجي ال هنأ ديدجلاف ًارهج مامإلا وأ نإو ءًادحاو ًالوق هب مومأملا رهج نيمأتلا

 رهجي هنأ ميدقلاو .ةالصلا راكذأ رئاسك هب رهجي الف راكذألا نم ركذ هتل ؛كلام نع ةياورو « ةفيلح

 .(دجسملا جتري یتحا :مدقت '' 4 كلام نع ىرخألا ةياورلاو «لبنح نب دمحأ بهذم وهو «هب

 «مامإلا ةءارق نوعمسي مهنأل ؛(' 'مومأملا رهجي مل ًاريغص دجسملا ناك نإ هنأ :ثلاث رخآ لوق انلو

 .ملعأ هللاو ءدجسملا ءاجرأ ىف نم نيمأتلا غلبيل رهج ًاريبك ناك نإو

 هدنع تركذ ويي هللا لوسر نأ ءاهنع هللا ىضر ءةشئاع نع «هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىور دقو

 اهل هللا اناده ىتلا ةعمج ا ىلع E امك ءىش ىلع 1 نل مهنإ» :لاقف «درهيلا

 هاورو« «نيمآ :مامإلا فلخ انلوق ىلعو ءاهنع اولضو اهل هللا اناده ىتلا ةلبقلا ىلعو ءاهنع اولضو

 نع هلو. 2"”«نيمأتلاو مالسلا ىلع مكتدسح ام ءىش ىلع دوهيلا مكتدسح ام» :هظفلو «هجام نبا
 «نيمآ :لوق ىلع مكتدسح ام ءىش ىلع دوهيلا مكتدسح ام» :لاق ا هللا لوسر نأ سابع نبا

 .فيعض وهو .ورمع نب ةحلط هدانسإ ىفو يا :لوق نم اورثكأف

 هدابع ىلع نيملاعلا بر متاخ : نیمآ» : لاق ةَ هللا لوسر نأ : هريره ىبأ نع رو نبا یورو

 (8)ع مكمل
 . 2 «نينمؤمل

 ىلبق دحأ طعي مل «ءاعدلا دنعو ةالصلا ىف نيمآ تيطعأ» : ا هللا لوسر لاق : لاق « سنأ نعو

 کا

 ابر ىسوم لاقوإ» : ىلاعت هلوق ىهو 7 يالا هيب ةلالدلا ىف :ميضعب ع انع نمو كلك
 هيدا مو

 ددشاو مهلاومأ ىلع سما ابر كليبس نع اوُلضيل اني ايندا ةايحْا يف ًالاومأو ةنيز المو نوعرف ت تيتآ كنإ

 ال نيذلا ليبس ناعبتت الو اميقتساف امكتوعد تبيجأ دق لاق . ميلألا بالا اوري ىح اوسؤي الق مهبولق ىلع

 نأ ىلع لدي ام مالكلا قايس نمو «هدحو ىسوم نع ءاعدلا ركذف 9 AA :سنوي] «نوملعي

 .«مامإلا» :ج ىف (۲) .«امك» :ج ىف )١(

 .«انودسحي ملا :و ءأ ءب ءط ىفو «؟اننودسحی مل» :ج ىف (۳)

 .«اننودسحي» :أ ىف (4)

 .(76١ه /5) دنسملا (5)

 ىريصوبلا لاقو ءاعوفرم ةشئاع نع ءهيبأ نع «حلاص ىبأ نع «ليهس نع «ةملس نب دامح قيرط نم (807) مقرب ةجام نبا ننس )١(

 .«هتاور عيمجب ملسم جتحا حيحص دانسإ اذه» :(؟59ا/١) ا

 .ًاعوفرم سابع نبا نع «ءاطع نع «ورمع نب ةحلط نع «حيبص نب ديزي قيرط نم (۸9۷) مقرب ةجام نبا ننس (۷)
 ال١ :ىدع نبا لاقو «هب ةريره ىبأ نع ىربقملا نع ىلعي نب ةيمأ ىبأ نع لمؤم قيرط نم ٤٤٠١( /5) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (۸)

 . اذه لمؤم ريغ  ًافيعض ناك نإو - ىلعي نب ةيمأ ىبأ نع هيوري
 دبع نب ىبرزو «هب كلام نب سنأ نع  دلاخ ىلوم - قيرط نم «ثحابلا ةيغب» )١517( مقرب هدنسم ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هاورو (9)

 . فيعض نمحرلا



 ی هكا ةعافلا نونه لوألا ةزجلا

 ىلع كلذ لدف 4 :سنوي] «امكتوعد تبيجأ دَق» : ىلاعت هلوقل ءاعد نم ةلزنم لزنف ؛نمأ نوراه

 ةحتافلا ةءارق ىلع هنيمأت نأل أرقي ال مومأملا نإ :لاق نم لاق اذهلف لاف عاكف اغ لغ نما نم ذأ

 ال :لوقي لالب ناكو ««ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم» :ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛اهتءارق ةلزنمب

 .ملعأ هللاو «ةيرهجلا ىف هيلع ةءارق ال مومأملا نأ ىلع عزنملا اذه لدف فا ب

 انثدح «مالس نب دمحم نب هللا دبع انثدح .نسحلا نب دمحأ انثدح هيو در نبا لاق اذهلو

 لاق :لاق «ةريره ىبأ نع «بعك نع .ميلس ىبأ نب ثيل نع «ريرج انثدح «ميهاربإ نب قاحسإ
 نا قفا وكف قيما ناف «نيلاّضلا الو مِهْيَلَع بوضغملا ريغ :مامإلا لاق اذإ» : ال هللا لوسر

 لثمك «نيمآ رقي ال نمد لو .هبنذ نم مدقت ام دبعلل هللا رفغ ءءامسلا لهأ نيمآ ضرأللا لهأ

 ؟ىمهس جرخي مل مل :لاقف همهس جرخي ملو «مهماهس تجرخف 0 «موق عم ازغ لجر
 ا نيما :لقت مل كنإ :ليقف ليقف

 .«قفاوف# : «و «ب ءط ج یف )١(

 .فيعض ميلس ىبأ نب ثيلو «هب ريرج نع ةمثيخ ىبأ نع (۲۹۹/۱۱) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو (۲)
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 [ميحرلا نمحرلا هللا مسب]

 ةرقبلا ةروس ريسفت

 نونامثو ةتسو ناتئامو «ةملك نورشعو ةئامو فالآ ةتسو «فرح ةئامسمخو ًافلأ نورشعو ةسمخ

 .هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ددعو ىفوكلا ددع ىف ةيآ

 اهلضف ىف درو ام ركذ

 نب لقعم نع «هيبأ نع < «لجر نع «هيبأ نع « رمتعم انثدح «مراع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 کلم نونامث اهنم ةيآ لك عم لزن كيزاو داخل ةرقبلا» :لاق يلو هللا لوسر نأ ؛راسي

 ءاهب تلصوف «شرعلا تحت نم ٠١[ :ةرقبلا] « هريقلا يحلا وه الإ هَلِإ ال هّللا» : تخ حلاو

 هل رفغ الإ ةرخآلا رادلاو « هللا ديري لجر اهؤرقي ال «نآرقلا بلق : سيو «ةرقبلا ةروسب تلصوفوأ

 دا دا .«مكاتوم ىلع اهوؤرقاو

 ىبأ نع < لا ناميلس نع ءكرابملا نب هللا دبع نع عراه نع اشنا دمحأ هاور دقو

 ىلع اهوؤرقا» : رال هللا لوسر لاق :لاق راسي نب لقعم نع «هيبأ نع - یدل نلوم

 اك ني يعي( مكتوم

 ةفصلا هذه ىلع ثيدحلا اذه جرخأ دقو .ىلوألا ةياورلا ىف مهبملا ةفرعم دانسإلا اذهب 7-5 دقف

 ام ناو 6 انشلاو واد: وبا ةيناثلا ةياورلا قف

 «ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «فعض هيفو «ريبج نب ميكح ثيدح نم ىذمرتلا ىور دقو
 :نآرقلا ىآ ةديس ىه ةيآ اهيفو «ةرقبلا نآرقلا ماتس نإو «مانس ءىش لكل» :ة هللا لوسر لاق :لاق
7“ 7 

 نع ‹حلاص یبا نب ليهس ثيدح نم «ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم حيحصو دمحا دنسم ىفو 5 )¥( 5 1 1 0

 هيف أرقي ىذلا تيبلا نإف ءآروبق مكتويب اولعجت ال» :لاق ويم هللا لوسر نأ :ةريره ىبأ نع «هيبأ

 . حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو "0 «ناطيشلا هلخدي ال ةرقبلا ةروس

 .ط «ج نم ةدايز )١(

 .(757/86) دنسملا (۲)

 .؟ىميمتلا» :ج ىف (۳)

 ناميلس ىلع هيف فلتخا .برطضم ثيدحلا نأ حضتا دقو «فرعی ال هوبأو نابح نبا ىوس هقئوي مل نامثع وبأو (7/65) دنسملا (6)

 . ىميمتلا
 )١444(. مقرب ةجام نبا نفسو )٠١94١11( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (۳۱۲۱) مقرب دواد ىبأ ننس (۵)

 .هب ريبج نب ميكح قيرط نم (7059/7) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۲۸۷۸) مقرب ىذمرتلا ننس (1)

 .«لهسا :أ ىف (۷)

 )۸٠٠١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۲۸۷۷) مقرب ىذمرتلا ننسو (72780) مقرب ملسم حيحصو ١84( /۲) دنسملا (۸)



 ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 10۰

 ىبأ نب ديزي نع «ةعيهل "نبا نع «ميرم ىبأ نبا ىنثدح :مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو
 نم جرخي ناطيشلا نإ» كك هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «دعس نب نانس نع «بيبح

 . "هيف أرقت ةرقبلا ةروس عمس اذإ تيبلا

 .هريغو لبنح نب دمحأ هثیدح ركنتساو «نيعم نبا هقثو «سکعلاب لاقيو «دعس نب نانس

 «صوحألا ىبأ نع «ليهك نب ةملس نع «ةبعش نع ءرفعج نب دمحم انثدح :ديبع وبأ لاقو
 .ةرقبلا ةروس هيف عمسي ىذلا تيبلا نم رفي ناطيشلا نإ :لاق «دوعسم نبا ىنعي « هللا دبع نع

 لاق مث ("ةبعش ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلا هجرخأو «ةليللاو مويلا ىف ىئاسنلا هاورو
 «هاجرخي: ملو «داتسإلا حيض :مكاخلا

 نا ني توبا اح یر لا ' لعافسإ نبا الكلس. اک نب دیا اک نر درم ن لاقو

 ىبأ نع «نالجع نب دمحم نع «لالب نب ناميلس نع «سيوأ ىبأ نب ركب وبأ ىنثدح «لالب نبا
 ءمكدحأ نيفلأ ال» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ءدوعسم نب هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع «قاحسإ

 أرقت تيبلا نم رفي ناطيشلا نإف ؛اهؤرقي ةرقبلا ةروس عديو «ىنغتي ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ عضي
 .«هللا باتك نم رفصلا «فوجلا تويبلا رفصأ نإو «ةرقبلا ةروس هيف

 . هب «ناميلس نب بويأ نع ءرصن نب دمحم نع «ةليللاو مويلا ىف ىئاسنلا هاور اذكهو

 هنم جرخ الإ ةرقبلا ةروس هيف أرقت تيب نم ام :لاق دوعسم نبا نع هدنسم ىف ىمرادلا یورو

 ءىش لكل نإو «ةرقبلا ةروس نآرقلا مانس نإو ءامانس ءىش لكل نإ :لاقو . طارض هلو ناطيشلا

 يمس نب هللا تبع لاق. لاق لا قرط نم اا 2 رزرو لف تارقلا هابل 0

 ةيآو اهلوأ نم عبرأ ةليللا كلت ناطيش تيبلا كلذ لخدي مل ةليل ىف ةرقبلا ةروس نم تايآ رشع أرق نم
 الو ناطيش ذئموي هلهأ الو هبرقي مل :ةياور ىفو ل')اهرخآ نم تايآ ثالثو اهدعب ناتيآو ىسركلا

 .قافأ الإ نونجم ىلع نأرقي الو ههركي ءىش

 «ةرقبلا نآرقلا مانس نإو «ءاماتس ءىس لكل نإ» : هلع هللا لوسر لاق : لاق دعس نب لهس نعو

 هلخدي مل ًاراهن هتيب ىف اهأرق نمو «لايل ثالث "ناطیشلا هلخدي مل 2*'ةليل هتيب ىف اهأرق نم

 .2ىبأ) :ج ىف )١(

 ١7١(. ص) نآرقلا لئاضف (۲)

 3 ۲١١(. /۲) كردتسملاو )٠١8٠٠0( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو ١7١( ص) ديبع ىبأل نآرقلا لئاضف (۳)

 نب ولح قيرط نم «نيرحبلا عمجم» (۳۲۹۲) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )٠١۷۹۹( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (4)

 هاورف «ةبعش  ىرسلا نب ولحو نالجع نبا ىأ  امهفلاخو اعوفرم هب هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع ؛قاحسإ ىبأ نع «ىرسلا
 سانلا قثوأ ةبعشو )١77( مقرب نآرقلا لئاضف ىف سيرضلا نبا هجرحخأ «هفقوف هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع

 .ًافوقوم هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع «ميهاربإ قيرط نم )١110( مقرب نآرقلا لئاضف ىف سيرضلا نبا هاورو «قاحسإ ىبأ ىف

 )۳۳۷۵١(. مقرب ىمرادلا ننس (5)

 .(۳۳۷۷) مقرب ىمرادلا ننس (5)

 .(۳۳۸۳) مقرب ىمرادلا ننس (۷)

 .«ناطيش» :ب ءط ىف (9) .؛اليل» :أ ىف (۸)



 ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 . «مايأ ةثالث “""ناطيشلا

١6١ 

 . ""هحيحص ىف نابح نباو «متاح وبأو «ىناربطلا مساقلا وبأ هاور

 «ىربقملا ديعس نع «رفعج نب ديمحلا دبع ثيدح نم هجام نباو «ىئاسنلاو «ىذمرتلا ىور دقو

 دلع ووذ مهو اثعب لِ هللا لوسر ثعب : لاق «ةريره ىبأ نع «دمحأ ىبأ ىلوم ءاطع نع

 انس مهثدحأ نم لجر ىلع ىتأف «نآرقلا نم هعم ام ىنعي ءمهنم دحاو "اک أرقتساف مهأرقتساف

 :لاق «؟ةرقبلا ةروس كعمأ» :لاقف ءةرقبلا ةروسو اذكو اذك ىعم :لاق «؟نالف اي كعم ام» :لاقف

 الإ 9 ةرقبلا ملعتأ نأ ىنعنم ام هللاو : مهفارشأ نم لجر لاقف .«مهريمأ تنأف بهذا» :لاق .معن

 هملعت نمل نآرقلا لثم نإف ؛هوؤرقاو نآرقلا اوملعت» :ةيي هللا لوسر لاقف .اهب موقأ الأ تيشخ ىنأ

 ىف وهو دقريف «هملعت نم لثمو «ناکم لك ىف هحير حوفي ًاكسم وشحم بارج لئمك هب ماقو هأرقف

 . كسم ىلع ىكوأ بارج لثمك «هفوج

 «ديعس نع «ثيللا ثيدح نم هاور مث . نسح ثيدح اذه :لاق مث «ىذمرتلا ةياور ظفل اذه

 . 2 هلعأ هللاف ءالسرم دمحأ ىبأ ىلوم ءاطع نع

 نب E نع «ميهاربإ نب دمحم نع ءداهلا نب ديزي ىنثدح :ثيللا لاقو :ىراخبلا ا

 «سرفلا تلا ذإ دنع ةطربرم ةسرفو' ةةزقبلا ةروش ٠ لكلا نم ارقي وه اهي. لا ضخ
 «فرصناف «سرفلا تلاجف أرق مث «تنكسف «تكسف «سرفلا تلاجف "ارقف «تنكسف «تكسف
 املف ءاهاري ام ىتح ءامسلا ىلإ هسأر عفر هذخأ املف « هبيصن نأ قفشأف .اهنم ًابيرق ىيحي هنبا ناكو

 «ىيحي أطت نأ هللا لوسر أي تقفشأف :لاق ا نبا اي أرقا» :لاقف واي ىبنلا ثدح حبصأ

 لاثمأ اهيف ةّلظلا لثم اذإف ءءامسلا ىلإ ىسأر تعفرف «هيلإ تفرصناو ىسأر تعفرف «ًبيرق اهنم ناكو

 تند ةكئالملا كلت» :لاق .ال :لاق .«؟كاذ ام ىردتو» :لاق ءاهارأ ال ىتح تجرخف « حيباصملا

 .:'"بهنم ىراوتت ال اهيلإ سانلا رظني 7١١2”تحيبصأل تارق ولو كتوصل

 نب هللا دبع نع «نآرقلا لئاضف باتك ىف «مالس نب مساقلا ديبع وبأ ملاعلا مامإلا هاور اذكهو

 "ا «ثيللا نع «ريكب نب ىيحيو ءحلاص

 . ملعأ هللاو )دقت امك ةريفس نب كسا نع رشا هجو نم قور دقو

 .«ناطيش» :ب ءط یف )١(

 .«دراوم» (۱۷۲۷) مقرب نابح نبا حيحصو )١77/7( ريبكلا مجعملا (۲)

 .«ةرقبلا ةروس» :أ ىف (۳)

 )۸۷٤۹(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (؟548175) مقرب ىذمرتلا ننس (4)

 :ةريضحلاو و مندا دس نفااال) .«لاقو» :ب ىف (5) .«ملعأ ىلاعتو كرابت هللاف» :ج ىف (0)

 .«ريضحلا) :أ ج ىف (۱۰) .«أرق مث” :ط ىف (9) .؟ىف» :ط ءج ىف (۸)

 .«حبصألا :أ ىف )١١(
 )00١14(. مقرب ىراخبلا حيحص (۱۲)

 ۲١(. ص) نآرقلا لئاضف (۳)

 .ارخأ هوجو» :و «أ ءبب ءط ءج یف )۱٤(

 . نآرقلا لئاضف ىف هجيرخت قبس (۱۵)



 ةرقبلا ةروس - لوألا ءزج ا ١6

 ديبع وبأ هاور اميف كلذو «هنع هللا ىضر ا د نک نب ھا اذه نم وحن عقو دقو

 ةنيدملا لهأ خايشأ نأ :ديزي نب ا نع «مزاح نب ريرج نع «دابع نب دابع انثدح : "”[مساقلا]

 رهزت ةحرابلا هراد لزت مل ؟سامش نب سيق نب تباث رت ملأ :هل ليق ا هللا لوسر نأ :هوثدح

 ا ةروس تأرق : لاقف «تباث لئسف : لاق . «ةرقبلا ةروس أرق هلعلف» : لاق ‹ حيباصم

 .ملعأ هللاو «لسرم وه مث ءاماهبإ هيف نأ الإ «ديج دانسإ اذهو

 نارمع لآ عم اهلضف ىف درو ام '*”[ركذ]
 نع «ةديرب نب هللا دبع ىنثدح ۰ر جاهم نب ريشب انثدح «ميعن وبأ انثدح :دمحأ مامإلا (3)لاق )۷(

 اهكرتو «ةكرب اهذخأ نإف «ةرقبلا ةروس اوملعت» :لوقي هتعمسف هيَ ىبنلا دنع اسلاج تنك :لاق «هيبأ
 «نارمع لآو «ةرقبلا ةروس اوملعت» :لاق مث «ةعاس تكس مث :لاق .«ةلطبلا اهعيطتست الو ةرسح
 ريط نم ناقرف وأ «ناتيايغ وأ ناتمامغ امهنأك «ةمايقلا موي امهبحاص نآلظي «ناوارهزلا امهنإف

 له :هل لوقيف «بحاشلا لجرلاك هربق هنع قشني نيح ةمايقلا موي هبحاص ىقلي نآرقلا نإو «فاوص
 «كليل ترهسأو ءرجاوهلا ىف كتأمظأ ىذلا نآرقلا كبحاص انآ :لوقيف .كفرعأ ام :لوقيف ؟ىنفرعت

 «هلامشب دلخلاو هنيميب كلملا ىطعيف .ةراجت لك ءارو نم مويلا كنإو «هتراجت ءارو نم رجات لك نإو
 انيسك مب :نالوقيف ءايندلا لهأ “امهل موقي ال «نيتلح هادلاو ىسكيو «راقولا جات هسأر ىلع عضويو
 ام دوعص ىف وهف .اهفرغو ةنجلا جرد ىف دعصاو أرقا :لاقي مث .نآرقلا امكدلو ذخأب :لاقيف ؟اذه

 .«اليترت وأ ناك اذه أرقي ماد

 طرش ىلع نسح دانسإ اذهو ٠ هضعب ٠ رجاهملا نب ريشب ثيدح نم هجام نبا یورو 1 2011( . ٠ )4( . (0۰) 8 ١

 مامإلا نأ الإ «سأب هب سيل : ىئاسنلا لاقو «نيعم نبا هقثوو .ملسم هل جرخأ اذه اريشب نإف ءملسم

 :ىراخبلا لاقو .بجعلاب ءىجت ىه اذإف هثيداحأ تربتعا دق «ثيدحلا ركنم وه :هيف لاق دمحأ

 ىور :ىدع نبا لاقو .هب جتحي الو هثيدح بتكي :ىزارلا متاح وبأ لاقو .هثيدح ضعب ىف فلاخي

 دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق ؛ىلهابلا ةمامأ ىبأ ثيدح كلذ نمف ؛دهاوش هضعبل نكلو :تلق

 تعمس :لاق «ةمامأ ىبأ نع «مالس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع «ماشه انثدح ورمع نب كلملا

 لآو 0 :نيوارهزلا اوؤرقا «ةمايقلا موي هباحصألل عفاش هنإف ؛نآرقلا اوؤرقا :لوقي دلك هللا لوسر

 فاوص ريط نم ناقرف امهنأك وأ 0 امهنأك وأ «ناتمامغ امهنأك ةمايقلا موي نايتأي امهنإف «نارمع

 اهعيطتست الو O هك نو" ””ةكرب اهذخأ نإف ةرقبلا اوؤرقا» : لاق مث “'«امهلهأ نع ناجاحي

 .اريرج همع نع» :ب ءج ىف (9) .ط نم ةدايز (۲) .«سامشلا» : ب ‹ط ىف )١(

 .ًاضيأ نآرقلا لئاضف ىف هجيرخت مدقتو (۲۷ ص) ديبع ىبأل نآرقلا لئاضف (4)

 .«رجاهملا» :ب «ط ىف (0) .؟لاقو» :ط ءج ىف (0) .و ءأ نم ةدايز (6)

  (A)شهب رجاهملا# : دج ىف )0( . (امهيلع» :و لأ ىف .

 )٠١( دنسملا )١/ ۳٤۸( مقرب ةجام نبا ننسو )۳۷۸۱(.

 )١١( .«ةنسح» :أ ىف (۳) .«ةمايقلا موي امهلهأ نعا :ج ىف () .«دیج» :ج ىف



 ١ ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ىبأ هدج نع «مالس نب ديز هيخأ نع a راج تو دقت رج داعلا ل تاعي رسارو كلو

 . "هب "'[ىلهابلا] نالجع نب ىّدص ةمامأ ىبأ نع «یشبحلا روطمَم مالس

 :فاوصلاو «ءىشلا نم ةعطقلا :قرفلاو .كقوف نم كلظأ ام :ةيايغلاو .نارينملا :ناوارهزلا

 ال :ليقو ءاهظفح مهنكمي ال :ىأ «اهعيطتست ال و رحمن ةلطنلاو الا فلا

 . ملعأ هللاو ءاهئراق ىف ذوفنلا عيطتست

 ا دت كلذ ونو

 «ريقن نب ريبج نع «ىشرجلا نمحرلا دبع نب ديلولا نع «رجاهم نب دمحم نع «ملسم نب ديلولا
 موي نآرقلاب ىتؤي» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لوقي «ىبالكلا ناعمس نب ساونلا تعمس :لاق
 لَك هللا لوسر امهل برضو .«نارمع لآو ةرقبلا ةروس مهمدقت «هب نولمعي اوناك نيذلا هلهأو ةمايقلا

 ناقرف امهنأك وأ «قرش امهنيب ناوادوس ناتلظ وأ ناتمامغ امهنأك» :لاق ءدعب نهتيسن ام لاثمأ ةثالث
NEE EYاو نع ناجا  

 . هب بر دبع نب ديزي نع «روصنم نب قاحسإ نع «ملسم هاورو

 .بيرغ نسح :لاقو . "هب «ىشرجلا نمحرلا دبع نب ديلولا ثيدح نم «ىذمرتلاو
 :دامح لاق :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع «ةملس نب دامح نع «جاجح انثدح :ديبع وبأ لاقو

 :بعك هل لاق هتالص ىضق املف «نارمع لاو ةرقبلا أرق الجر نأ ؛همع نع «بينم ىبأ نع هبسحأ

 هب ىعد اذإ ىذلا هللا مسا امهيف نإ «هديب ىسفن ىذلاوف : لاق .معن :لاق ؟نارمع لآو ةرقبلا تأرقأ

 هزعدت نأ کشر كت رسا لو هو كرا ذل هلو“ آل ل13 عب 0 لاف 170 تاجا

 اوان ایف كلها ةنعدب

 هنأ :رماع نب ميلس نع «حلاص نب ةيواعم نع «حلاص نب هللا دبع انثدحو 00 وبأ لاق]
 «ليوط رعو لبج عدص ىف نوكلسي سانلا نأ مانملا ىف ىرأ ''"'مكل اخأ نإ :لوقي ةمامأ ابأ عمس

 أرقي نم مكيف لهو ؟ةرقبلا ةروس أرقي نم مكيف له :نافتهت ناوارضخ ناترجش لبجلا سأر ىلعو
 هب نارطخنف امهب قلعتي ىتح ءامهقاذعأب هنم اتند .معن :لجرلا لاق اذإف :لاق ؟نارمع لآ ةروس

 )١( دنسملا )589/6(.

 انثدح هود ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق .ناعمس نب

 .و ءأ ب ءج نم ةدايز (۲)

 . (۸۰ )٤ مقرب ملسم حيحص (؟)

 .«فاص ريط نم» :ط ءج ىف (5) .«ساون» :ج ىف (5) . «ةلصتملا» :ج ىف (6)

 .«امهل بحاص» :أ ىف (۷)

 )۸٠۵(. مقرب ملسم حيحصو (1487 /5) دنسملا (۸)

 (۲۸۸۳) مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 )٠١( «باجأ» :ط ىف .

 .ب نم ةدايز (۱۲) ١77(. ص) نآرقلا لئاضف )١١(

 .؟مكاخأ» :ج ىف (۳)



 ١6 ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 لا

 ا :نارمع ىبأ نع .حلاص نب ةيواعم نع «حلاص نب هللا دبع انثدحو ,E وبأ لاق]

 لاز امف nA SNS :لوقت ءادردلا مأ
 ‹هنم تلسنا نارمع لآ نإ مث «ةعمج نارمع لآو ةرقبلا تيقب ىتح «ةروس ةروس هنم لسني نآرقلا

 تجرخف :لاق 4 : ق] «ديبعْلل مَالَظب انأ امو يدل لوقلا لدبي ام 9 : اهل ليقف «ةعمج ةرقبلا تماقأو
 اا

 یقب ام رخآ نم اتناكف «هناسنؤتو هلع ناعفدت هربق ىف هعم اتناك امهنأ : ىلعي «هارأ : ديبع وبأ لاق

 .نآرقلا نم هعم

 دوسألا نب ديزي نأ :ىخونتلا زيزعلا دبع نب ديعس نع ا انثدح :- اًضيأ  لاقو

 نمو «ىسمي ىتح قافنلا نم ئرب «موي ىف نارمع لآو ةرقبلا أرق نم هنأ :(”ثدحي ناك ىشرجلا
 . 9هئزج ىوس ةليلو موي لك امهؤرقي ناكف :لاق «حبصي ىتح قافنلا نم ئرب ةليل ىف امهأرق

 ع اک نإ يعج ا و نع ديرو و اا كاا
 ا نيتناقلا نم بتك وأ ناك ةليل ىف نارمع لآو ةرقبلا أرق نم :هنع هللا ىضر باطخلا

 .'"ةدحاو ةعكر ىف )مهب أرق هاي هللا لوسر نأ: نيحيحصلا ىف تبث نكلو «عاطقنا هيف

 لوطلا عبسلا لضف ىف درو ام '"”[ركذ]
 «ريشب نب ديعس نع «بيعش نب دمحم نع «ىقشمدلا ليعامسإ نب ر ماشه انثدح 000

 ناكم لاوطلا عبسلا تيطعأ» :لاق وللي ىبنلا نع «عقسألا نب ةلثاو نع «حيلملا ىبأ نع «ةداتق نع
 .'*«لصفملاب تلضفو «روبزلا و املا تيطعأو «ليجنإلا ناكم نيئملا تيطعأو .ةاروتلا

 «لاله ىبأ نب ديعس نع «ثيللا نع «حلاص نب هللا دبع نع !١" اضيأ] ديبع وبأ هاور دقو
 ءرفعج نب ليعامسإ انثدح : "لاق مث .ملعأ هللاو «هركذف . . .لاق يب هللا لوسر نأ انغلب :لاق

 «ىملسألا دنه نب بيبح نع 5 نب هللا دبع نب بلطملا ىلوم ءورمع ىبأ نب '"”ورمع نع

 .(هنم» :ب ءط ءج ىف (۳) .و نم ةدايز ١55(. )١( ص) نآرقلا لئاضف )١(

 .«هلدحيا» :ج ىف (0) .(۱۲۷ 21١75 ص) نآرقلا لئاضف )٤(

 )١( ص) نآرقلا لئاضف ۱۲۷(.

 . (ءاقرو» :ه ىف (۸) .و «ب نم ةدايز (۷)

 .(۱۲۷ ص) نآرقلا لئاضف (9)

 )١ .؟حيحصلا» :و أ «ب ءط بج ىف( )١١( «نهآرق» :أ ىفو ««نهب أرق» :و ءب ءط «ج ىف .

 .و «أ نم ةدايز (۱۳) .هنع هللا ىضر «ةفيذح ثيدح نم (7///19) ىئاسنلا ننس ىف یل عقو ثيدحلا (۱۲)

 )١5( ؟ىناثملا عبسلا تيطعأو» : ىف .

 ىربطلا هاورو «هب ريشب نب ديعس نع حارجلا نب داور قيرط نم ٠١١( /۱) هريسفت ىف ىربطلا هاورو ١١١( ص) نآرقلا لئاضف (15)
 قيرط نم )٠١١/١( هريسفت ىف ىربطلا هاورو «هب ةداتق نع  ماوعلا ىبأ - نارمع نع ىسلايطلا قيرط نم )١/ 3١١( هريسفت ىف
 .هوحن هب حيلملا ىبأ نع ةدرب ىبأ نع ميلس ىبأ نب ثيل

 .ارمعا :ج ىف (۱۸) .«اضيأ لاق» :ب ىف (۱۷) .ب نم ةدايز (0)



 ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 00\

 . ربح وهف عبسلا ذخأ نم» : لاق وايم ىبنلا نع «ةشئاع نع «ةورع نع

 . ملعأ هللاف ءاحرج هيف ركذي ملو ىزارلا متاح وبأ هركذو «ةركب ىبأ نب هّللا دبعو ورمع ىبأ

 0 «رفعج نب ليعامسإ نع امهالك «نيسحو «دواد نب ناميلس نع «دمحأ مامإلا هاور دقو

 ةشئاع نع «ةورع نع «دنه نب بيبح نع «لالب نب ناميلس نع «ديعس ىبأ نع  ًاضيأ  هاورو

 . "”«ربح وهف نآرقلا نم لوألا عبسلا ذخأ نم» :لاق ةي هللا لوسر نأ

 رال ىبنلا نع نع «ةريره ىبأ نع «جرعألا نع «دانزلا ىبأ نبا انثدح «نيسح انثدحو :دمحأ لاق

 , لم

 الب باتكلا ىف ناك اذك نكلو ا «هيبأ نع «هيف ىرأ اذهو :دمحأ نب هللا دبع لاق

 ديعس نع «رشب وبأ انربخأ هيله القدح :ديبع وبأ لاق مث «لسرم وه اذك وأ «ىبأ هلفغأ ل ىبألا

 :لوطلا عبسلا ىه :لاق .ءامىثال :رجحلا] «يناثملا نم اعبس كانيتآ دقلوإ» : ىلاعت هلوق ىف « ريبج نبا

 عبسلا ىه :دهاجم لاقو :لاق . سنويو «فارعألاو «ماعنألاو «ةدئاملاو «ءاسنلاو «نارمع لاو «ةرقبلا

 ىيحيو هللا ديبع نب دادشو او « سيق نب ةيطعو «لوحكم لاق اذكهو .لوطلا

 .ةعباسلا ىه سنوي نأو ءاهدادعت ىفو «كلذب ةيآلا ريسفت ىف ىرامذلا ثراحلا نبا

 ءرمأ فلأو «ربحخ فلأ ىلع ةلمتشم ىهو :ءاملعلا ضعب لاق «فالخ الب ةيندم اهعيمج ةرقبلاو

 1 .ىهن فلأو

 ىدحإو ةئامو ةملك فالآ ةتس اهتاملكو «تايآ عبسو نونامثو ناتئام اهتايآ :نوداعلا لاقو

 .ملعأ هللاف .فرح ةئامسمخو ًافلأ نورشعو '"”ةسمخ اهفورحو «ةملك نورشعو

 .ةرقبلا ةروس ةنيدملاب تلزن :سابع نبا نع «ءاطع نع «جيرج نبا لاق

 . ةرقبلا ةروس ةنيدملاب لزنأ :لاق يب «دهاجم نع « فيصخ لاقو

 . ةنيدملاب 7 تلزن :لاق «هيبأ

 .هيف فالح الو «نيرسفملاو ءءاملعلاو ةمئألا نم دحاو ريغ لاق اذكهو

 )١( ص) نآرقلا لئاضف ٠١١

 )۲( دنسملا )١/۷۳(.

 )۳( دنسملا )١/ ۸۲(.

 )٤( دنسملا )١/۷۳(.

 .«ىردأ الف» :و أ «ب ‹ط ءج یف (45)

 .«سمحخا» :ج ىف (0) .؛ئراقلا» :ب ءط «ج ىف )١(



 010 هيلا A a وتلا حسك يي ا

 انثدح 27[ ىسرافلا] ديلولا نب ىلع نب نسحلا انثدح عم نب دمحم انثدح درم نبا لاقو

 لاق :لاق « هيبأ نع «كلام نب سنأ نب ىسوم نع «نوميم نب 00 انثدح ؛ ماشه نب فلخ

 هلك نآرقلا اذكو ءاسنلا ةروس الو «نارمع لآ ةروس الو «ةرقبلا ةروس :اولوقت الد : ديك هللا لوسر

 , "لك نآرقلا اذكو + ارم لآ اهيف ركذي ىتلاو رفا اهيف'ركذي ىنلا ةروسلا ءاولوق نكلو

 فيعض وهو ‹صاوخلا ةملس وبأ وه اذه نوميم نب ىسيعو «هعفر حصي ال بیرغ ثيدح اذه

 «ىداولا نطب نم ةرمجلا ىمر هنأ :دوعسم نبا نع «“نيحيحصلا ىف تبث دقو .هب جتحي ال «ةياورلا

 .ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ ىذلا ماقم اذه : لاق مث «هنيي نع ىنمو «هراسي نع تيبلا لعجف

 ىأر :لاق 0 نب ةبتع نع «ةحلط نب ليقع نع «ةبعش ثيدح نم ورم نبا یورو

 «نينح موي ناك اذه نظأو .«ةرقبلا ةروس باحصأ اي» :لاقف 22 ارخأت هباحصأ ىف ةي ىبنلا

 : ةياور ىفو .ناوضرلا ةعيب لهأ ىنعي ‹«(ةرجشلا باحصأ اي» : مهادانف ساخلا رمأ نيربدم اولو نيح

 عم ةماميلا موي كلذكو . "هجو لك نم نولبقي اولعجف «كلذب مهطشنيلو ؛٠" ةرقبلا باحصأ اي»
 راصنألاو نورجاهملا لعجف «ةفينح ىنب "رشح ةفاثكل نورفي ةباحصلا لعج ءةمليسم باحصأ

 هّللا لوسر باحصأ نع هللا ىضر ا هللا حتف ىتح «ةرقبلا ةروس باحصأ اي :نودانتي

 . نيعمجأ

 4 )ملا . ميحرلا نمحرلا هللا مسب #

 هللا رثأتسا امم ىه :لاق نم مهنمف ءروسلا لئاوأ ىف ىتلا ةعطقملا فورحلا ىف نورسفملا فلتخا دق

 نامثعو رمعو ركب ىبأ نع هريسفت ىف ىبطرقلا هاكح ] اهورسفي ملو « هللا ىلإ اهملع اودرف «هملعب

 هراتخاو «ميثخ نب عيبرلاو ىروثلا نايفسو ىبعشلا رماع هلاقو .هب مهنع هللا ىضر دوعسم نباو ىلعو

 . ؟ىسيعاا :ه ىف (۲) . و «أ ‹ ب .ءطءج نم ةدايز )١(

 «نوميم نب سيبع قيرط نم (۲۵۸۲) مقرب نالا بعش ىف ىقهيبلاو «نيرحبلا عمجملا )۳٤١۰( مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو )۳(

 .«هلوق نم رمع نبا نع ىور امنإو ءحصي ال اذهو «ثيدحلا ركنم نوميم نب سیبع» :ىقهيبلا لاقو «هب سنأ نب ىسوم نع
 )٤( «لوقي» :و ىف (45) .١'حيحصل | و «ب “اط ج ىف .

 )7( مقرب ىراخبلا حيحص )۱۷٤۷( مقرب ملسم حيحصو )۱۲۹١(.
 ) )۷«هباحصأ ىف ًارخأت» :ج ىف (۸) .أطخ وهو ««دبرم» :ه ىف .

 ثيدح نم ءاجو «هب ةحلط ىبأ نب ليقع نع ةبعش نع ةبيتق نب ىلع قيرط نم (177/11) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (4)
 هللا ىضر سنأ نع ىرهزلا نع رمعم نع ماوعلا ىبأ نع مصاع نب ورمع قيرط نم (184/7) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاور «سنأ
 .هنع

 .«ةرقبلا ةروس» :ب ىف )٠١١(

 هللا ىضر سابعلا هيبأ نع سابع نب ريثك نع «ىرهزلا قيرط نم )۱۷۷١( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور «سابعلا ثيدح نم ءاج (۱۱)

 . هلع

 .2«شيبحل :و ءب ءط ءج يف )١6(

 :ةمليسم موي ةا ىبنلا باحصأ راعش ناك» :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه قيرط نم (0077/17) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاؤر (۱۳)

 . «ةرقبلا ةروس باحصأ اي



 ۷ل (1) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نا نب متاح نبأ

 ىه اغإ : ملسأ نب ليز نب نمحرلا دبع لاقف ءاهانعم یف ءالؤه فلتخاو ءاهرسف نم مهنمو

 ءرثكألا قابطإ هيلعو :هريسفت ىف ىرشخمزلا رمع نب دومحم مساقلا وبأ ةمالعلا لاق] روسلا ءامسأ

 لوسر نأ :ةريره ىبأ نع «نيحيحصلا ىف درو امب اذه دضتعيو اع نصت هلآ هيوبيس نع هلقنو

 . ناسنإلا ىلع ىتأ لهو ءةدجسلا ملا :ةعمجلا موي حبصلا ةالص ىف أرقي ناك ةي هللا

 «٠ صو ‹صآاو ءمحو ءملا :لاق هنأ :دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا نع «ىروثلا نايفس لاقو

 .نآرقلا اهب هللا حتتفا حتاوف

 «لبش نع «دوعسم نب ىسوم ةفيذح ىبأ ةياور ىف دهاجم لاقو .دهاجم نع «هريغ لاق اذكو

 .نآرقلا ءامسأ نم مسا «ملا :لاق هنأ «هنع .حيجن ىبأ نبا نع

 مسا هنأ :ديز نب نمحرلا دبع لوق ىنعم ىلإ عجري اذه لعلو . ملسأ نب ديزو «ةداتق لاق اذكهو

 نآرقلل امسا «صملا» نوكي نأ دعبي هنإف ءنآرقلا مسا اهيلع قلطي ةروس لك نإف روسلا ءامسأ نم
 5 «فارعألا ةروس نع ةرابع كلذ اغإ .«صملا» تأرق :لوقي نم عماس مهف ىلإ ردابتملا نل ؛هلک

 كلذكو «ىلاعت هللا ةانمشأ نم روسلا حتاوف : ىبعشلا لاقف . ىلاعت هلا ءامسأ نم مسا یھ : ليقو

 نأ ىنغلب :ىدسلا نع ةبعش لاقو «ريبكلا ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإو هللا دبع نب ملاس لاق

 .ةبعش ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاور اذكه ءمظعألا هللا ءامسأ نم مسا ملا :لاق سابع نبا
CR 8ء 3 5 1  

 سطو مح نع ىدسلا تلأس :لاق .ةبعش نع «ىدهم نبا نع «رادنب نع ريرج نبا هاورو
 . مظعألا هللا مسا ىه :سابع نبا لاق :لاقف «ملاو

 ليعامسإ نع « ةبعش انثدح «.نامعنلا وبأ انثدح « ىنثملا نب دمحم انثدحو :ريرج نيا لاقو

 اا ناو قلع وع ع کو هن رک اف ادع لاق < لاق نادل هرم عع ءىدسلا

 .ىلاعت هللا ءامسأ نم وهو «هب هللا مسقأ مسق وه :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 :لاق هنأ ةمركع نع «ءاذحلا دلاخ نع «ةيلع نبا ثيدح نم ريرج نباو متاح ىبأ نبا یورو
 . مسق ملا

lsنع ‹«ىحضلا ىبأ نع «بئاسلا نب ءاطع نع هللا دبع نب كيرش ثيدح نم  ًاضيأ -  

 . ملعأ هللا انأ :لاق ملا :سابع نبا

 نعو - سابع نبا نع .حلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع ىّدسلا لاقو . ريبج نب ديعس لاق اذكو

 )١( ىبطرقلا ريسفت )٠١٤/١(.

 (¥ و أ ءط ج نم ةدايز م”

 .(880) مقرب ملسم حيحصو (A41) مقرب ىراخبلا حيحص )4(

 .؟یورو» :ج ىف (۷) .و ا هبط ءج نم ةدايز (1) .«ةروسلا» :و «أ «ب ءط ىف (5)



 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا ۸

 فورح ىهف ملا امأ :لاق .ملا يكلي ىبنلا باحصأ نم سان نعو .دوعسم نبا نع ىناذمهلا ةرم

 .ىلاعت هللا ءامسأ ءاجه فورح نم تحتفتسا

 :لاق ملال :ىلاعت هلوق ىف ةيلاعلا ىبأ نع .سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو
 وهو الإ فرح اهنم سيل ءاهلك نسلألا اهيف تراد افرح نيرشعلاو ةعستلا نم ةثالثلا فرحألا هذه

 ىف وهو الإ فرح اهنم سيلو «هئالبو هئالآ نم وهو الإ فرح اهنم سيلو «هئامسأ نم مسا حاتفم

 نوقطني مهنأ بجعأو :لاقف «بجعو «مالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيع لاق .مهلاجآو ماوقأ ةدم
 همسا حاتفم ماللاو ءهّللا مسا حاتفم فلألاف ؛هب نورفكي فيكف «هقزر ىف نوشيعيو هئامسأب

eءهللا دجم ميملاو ءهللا فطل ماللاو .هللا ءالآ فلألاف ,'"”ذيجم همسا حاتفم ميملاو  

 هاور هوحنو .متاح ىبأ نبا ظفل اذه . “[ةنس] نوعبرأ ميملاو «ةنس نوثالث ماللاو «ةنس خلا

 اهنم دحاو لك نيب ةافانم ال هنأو ءاهنيب قفويو لاوقألا هذه نم دحاو لك هجوي عرش مث ءريرج نبا

 لكف ءروسلا اهب حتتفي ىلاعت هللا ءامسأ نمو ءروسلا ءامسأ ىهف ؛نكمم عمجلا نأو ءرخآلا نيبو

 هحيبستو هديمحتب ةريثك اروس حتتفا امك .هتافص نم ةفصو هئامسأ نم مسا ىلع لد اهنم فرح

 «هتافص نم ةفص ىلعو «هللا ءامسأ نم مسا ىلع اهنم فرحلا ةلالد نم عنام الو :لاق «هميظعتو

 ىلع قلطت ةدحاولا ةملكلا نأل ؛ةيلاعلا ىبأ نع سنأ نبا عيبرلا هركذ امك .«كلذ ريغو ةدم ىلعو

 مَا ئلع انءابآ اندجو اإ : نلاعت هلوقك + نيدلا هب .داريو قلطت اهنإف ةمألا ةظفلك :«ةريثك ناعم

 افينح هلل اننا ةا ناك ميهاربإ إل :هلوقك ءهّلل عيطملا لجرلا اهب داريو قلطتو .[17” ۲ : فرخزلا]

 سالا نم َةّمَأ هيلع دجو» :هلوقك «ةعامجلا اهب داريو قلطتو 1٠ : لحنلا] (نيكرشملا نم كي ملو
 اهب داريو قلطتو [”7 :لحنلا] اوسر هما لك يف انثعب دقو :هلوقو ۳ : صصقلا] 4نوقسي

 ىلع نيح دعب :ىأ [15 :فسوي] «ةّمَأ دعب ركداو امهنم اجن يذلا لاقو» :هلوقك ءرهدلا نم نيحلا

 ٠ .اذه كلذكف :لاق «نيلوقلا حصأ

 فرحلا نأ معز ةيلاعلا ابأ نإف «ةيلاعلا وبأ هركذ امك سيل اذه نكلو ءًاهجوم همالك لصاح اذه

 ىف ةكرتشملا ظافلألا نم '”'اههبشأ امو ةمألا ةظفلو ءاعم اذه ىلعو ءاذه ىلعو ءاذه ىلع لد

 ىلع هلمح امأف «مالكلا قايس هيلع لد دحاو ىنعم ىلع نطوم لك ىف نآرقلا ىف لد امنإ «حالطصالا

 ءاهيف ثحبلا عضوم "اذه سيل .لوصألا ءاملع نيب اهيف فلتخم ةلأسمف نكمأ اذإ هلماحم عومجم
 ةلالد امأف ءعضولا ةلالدب مالكلا قايس ىف هيناعم رک ىلع لدي ةمألا ظفل نإ مث ؛ملعأ هللاو

 ىف رخآلا نم ىلوأ امهدحأ نوكي نأ ريغ نم رخآ مسا ىلع لدي نأ نكمي مسا ىلع دحاولا فرحلا

 اهيف سيلو ءاهيف فلتخم ةلأسملاو ,فيقوتب الإ مهفي ال امم اذهف ءهريغب الو عضوب رامضإلا وأ ريدقتلا

 .هب مكحي ىتح عامجإ

 .«فلالاف» :و ءأ ب ءط ءج ىف (۳) .؟ديجملا» :ج ىف (؟) .«فيطل مسا» :أ ىفو ««فيطللا همسا» :ج ىف )١(

 .ب ءط ءج نم ةدايز (؟)

 .ءانهه :أ ىف (5) .«ههبشأ امو» :و ءأ ب ءط ج ىف (5)

 .«نم لک» :ب ءط ىف (۷)



 ةة ج ي (9) ةيآلا ةرقبلا ةزوتهاع لوألا" هولا

 ام قايسلا ىف نإف «ةملكلا ةيقب ىلع دحاولا فرحلا قالطإ ةحص ىلع دهاوشلا نم هودشنأ امو

 :رعاشلا لاق امك ءاذه فالخب فذح ام ىلع لدي

 ناك ل ا ا فاق تلاقف انل ىفق انلق

 :رخآلا لاقو .تفقو :ىنعت

 ٩ یا هاللج هع دقني ايال فيك َلاَع ميلظلل ام
 :رخآلا لاقو «لعفي نم ءايلاب ىفتكاف ءاذكو اذك لعفي اذإ :لوقي نأ دارأ هنأك :ريرج نبا لاق

 NET [ف ارش نإو كاريخ را

 ءامهتيقب نع نيتملكلا نم ءاتلاو ءافلاب ىفتكاف ءءاشت نأ الإ رشلا ديرأ الو «رشف ًارش نإو :لوقي

 .ملعأ هللاو «مالكلا قايس نم رهاظ اذه نكلو

 :قيقش لاق .ثيدحلا «ةملك رطشب ملسم لتق ىلع ناعأ نم» :ثيدحلا ىفو :ىبطرقلا لاق]

 فا فا نق لوي نازه

 كلذ ريغو «رلاو مسطو محو صو ق)» اهلك روسلا حتاوف : لاق هنأ ؛دهاجم نع « فيصخ لاقو

 اهنم ركذ ام ركذب ىنغتسا . مجعملا فورح نم فورح ىه : ةيبرعلا لهأ ضعب لاقو . عوضوم ءاجه

 ىنبا :لئاقلا لوقي امك ءًافرح نيرشعلاو ةينامثلا ةمتت ىه ىتلا ءاهيقاوب ركذ نع روسلا لئاوأ ىف

 نع اهضعب ركذب ىنغتسيف نيرشعلاو ةينامثلا مجعملا فورح ىف :ىأ «ث تابا :ىف بتكي
 .ريرج نبا هاكح .اهعومجم

 لا :ىهو ءًافرح رشع ةعبرأ اهنم رركملا فذحب روسلا لئاوأ ىف ةروكذملا فورحلا عومجم :تلق

 فورحلا فصن یهو .رس هل عطاق ميكح صن :كلوق اهعمجي «ن ق ح س ط عى ك ر ص م

 . فيرصتلا ةعانص نم كلذ نايبو «كورتملا نم فرشأ اهنم روكذملاو .ًاددع

 نم ىلعي فورحلا سانجأ فاصنأ ىلع ةلمتشم رشع ةعبرألا فورحلا هذهو :ىرشخمزلا لاق]

 نمو ةضفختدملاو ةيلعتسملا نمو .ةحوتفملاو ةقمطملا نمو «ةديدشلاو ةوحخرلا نمو ءةروهجملاو ةسومهملا

 هذهو «هتمکح ءىش لک یف تفقد ىذلا ناحبسف : لاق مث ةلصفم اهدرس دقو . ةلقلقلا فورح

 . "هلک ةلزنم لزني هلجو ءىشلا مظعم نأ تملع دقو «ءاهنم ةروكذملاب نوثالث ةدودعملا سانجألا

 .(7١75؟/١) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )١(

 . (؟١/77١5) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۲)

 . لضافلا ققحملا هركذ امك سوأ نب ميقلا ىلإ بسنيو ۲٠١( /۱) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (؟)

 «ديعس نع .ىرهزلا نع دايز ىبأ نب ديزي قيرط نم (۲۱۲۰) مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور ثيدحلاو )١95/١( ىبطرقلا ريسفت (:)

 ىقشمدلا دايز ىبأ نب ديزي «فيعض دانسإ اذه» :(775/5) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو ءاعوفرم هب هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 .«ثيدحلا ركنم :متاح وبأو ىراخبلا هيف لاق

 نع لوقلا اذه ىور دقو ءانهه امل قفاوم ىبطرقلا ريسفت ىف ىذلاو « قيقش لدب «نايفس لاق :ةدعاسملا خسنلا ضعب ىف عقو :هيبنت

 .(۲۳۲۹) مقرب بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىناهبصألا نايفس
 .و 3 «ب 5305 ءج نم ةدايز (6) 8 “أ ط ج نم ةدايز (0)



 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 هناحبس اهلزني مل فورحلا هذه نأ كش ال :لاقف ءامالك ماقملا اذه ىف مهضعب '”ظحل انهه نمو
 أطخأ دقف «ةيلكلاب هل ىنعم ال دبعت وه ام نآرقلا ىف هنإ :ةلهجلا نم لاق نمو ؛ىدس الو ًاثبع ىلاعتو

 الإو «هب انلق ءىش موصعملا نع اهيف انل حص نإف ءرمألا سفن ىف ىنعم اهل نأ نيعتف ءاريبك أطخ

 .[۷ :نارمع ل ] ابر دنع نم لك هب اًنمآ » :انلقو ءانفقو ثيح انفقو

 هيلعف ليلدب لاوقألا ضعب هل رهظ نمف ءاوفلتخا امنإو «نيعم ءىش ىلع اهيف ءاملعلا عمجي ملو

 . ماقم اذه .نيبتي ىتح فقولاف الإو «هعابتا

 عطق عم ؟ىه "ام ءروسلا لئاوأ ىف فورحلا هذه داريإ تضتقا ىتلا ةمكحلا ىف رخآلا ماقملا
 ءريرج نبا هاكح .روسلا لئاوأ اهب فرعنل تركذ امنإ :مهضعب لاقف .اهسفنأ ىف اهيناعم نع رظنلا

 .ةباتكو ةوالت ةلمسبلاب هيف تركذ اميفو «هيف ركذت مل اميف اهنودب لصاح لصفلا نأل ؛فيعض اذهو

 نع ضارعإلاب اوصاوت "ذإ  نيكرشملا عامسأ اهعامتسال حتتفتل اهب ئدتبا لب :نورخآ لاقو
 ؛اضيأ فيعض وهو «  ًاضيأ - ريرج نبا هاكح .هنم فّلؤملا مهيلع ىلت هل اوعمتسا اذإ ىتح - نآرقلا
 ولو «كلذك سيل اهبلاغ لب ءاهضعب ىف نوكي“؛” ال روسلا عيمج ىف كلذ ناكل كلذك ناك ول هنأل
 ريغ وأ ةروس حاتتفا ناك ءاوس «مهعم مالكلا لئاوأ ىف اهب ءادتبالا ”ىغبنال - اضيأ  كلذك ناك
 ضقتناف ا ا ا ا . كلذ

 .هوجولا هذهب هوركذ ام

 «نآرقلا زاجعإل ًانايب اهيف تركذ ىتلا روسلا لئاوأ ىف فورحلا هذه تركذ امنإ لب :نورخآ لاقو

 ىتلا ةعطقملا فورحلا هذه نم [بكرت] هنأ عم اذه .هلثمب هتضراعم نع نوزجاع قلخلا نأو

 .اهب نوبطاختي

 «هتمظعو هزاجعإ نايبو نآرقلل راصتنالا اهيف ركذي نأ دبالف فورحلاب تحتتفا ةروس لك اذهلو

 كلذ .جلا ا :ىلاعت لوقي اذهلو ؛ةروس نيرشعو عست ىف عقاولا وهو «ءارقتسالاب مولعم اذهو
 قحاب باقكلا كي لَ ميقا يحلا وه الإ لإ ال هلا .ملا#.[١ ١ : ةرقبلا] € هيف بير ال باتكلا

 ss صملا # .[” ١ :نارمع لآ] هيدي نیب امل اًقدصم

 ميهاربإ] كبي داب را ىلإ تالا نب سانا حش كل ارا بك رلا 2١ ۲[. ١ :فارعألا]

 2000 مح .[۲ ١ ةدجسلا]  نيمّلاَعْلا بر نم هيف بير ال باتكلا ليزنت . ملا ١[.

 ( ميكحلا زيزعلا هللا كلبق نم نيدّلا ىو كيلإ يحوي كلذك. َقَسَع .جح ۲[.  ء١ : تلصف] «ميحّرلا
 قلا ا ا م هلإ بهذ هة ىلع ةا تا و ف رر ا ولا

17۰ 

 . ملعأ هللاو

 .«اذإ» :ط ىف (۳) .«امو» :ط ىف (۲) .؟صخي» :ط ءج ىفو ء(صخل» :و ءب ىف )١(

 .ب ءط ءج نم ةدايز () .؟ىغبني ال» :ط «ج ىف (9) . الو :ب ىف ()

 .معنأ» :ط ىف (۷)



 )١( 5١ ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نتفلاو ثداوحلا تاقوأ كلذ نم جرختسي هنأو ءددملا ةفرعم ىلع ةلاد اهنأ معز نم امأو

 عم وهو «فيعض ثيدح كلذ ىف درو دقو «هراطم ريغ ىف راطو «هل سيل ام ىعدا دقف «محالملاو
 نب قاحسإ نب دمحم هاور ام وهو .هتحص ىلع هب كسمتلا نم كلسملا اذه نالطب ىلع لدأ كلذ
 نب هللا دبع نب رباج نع « سابع نبا نع ‹حلاص ىبأ نع < ؛ ىبلكلا ىنثدح «ىزاغملا بحاص «راسي

 ةروس ةحتاف ولتي وهو هايي هللا لوسرب ءدوهي نم لاجر ىف « بيطعأ نب“ رسا با رم لاق باز
 بطخأ نب ىيح هاخأ ىتأف [۲ ١١ :ةرقبلا] (( نيقتمْلل ىده ] هيف بير ال باّتكْلا كلذ . جتا :ةرقبلا
 . ملا # :هيلع هللا لزنأ اميف ولتي ًادمحم تعمس دقل - هللاو - نوملعت :لاقف ءدوهيلا نم لاجر ىف
 كئلوأ ىف بطخأ نب ىيح ىشمف :لاق .معن :لاق ؟هتعمس تنأ :لاقف * هيف بُيَر ال باتكلا كلذ
 :كيلع هللا لزنأ اميف ولتت كنأ ركذي ملأ ءدمحم اي :اولاقف : ب هللا لوسر دول ولا لا
 نم ليربج اذهب 2*”كءاج :اولاقف .«ىلب» : ةا هللا لوسر لاقف ؟ ( بیر ] ال باتكلا كلذ .جلا ل
 امو هكلم ةدم ام مهنم ىبنل نيب "هملعن ام ءايبنأ كلبق هللا ثعب دقل :اولاق .«معن» :لاقف ؟هللا دنع
 ةدحاو فلألا :مهل لاقف «هعم ناك نم ىلع لبقأو «بطخأ نب ىيح ''”ماقف .كريغ هتمأ لجأ
 هكلم ةدم امنإ «ىبن نيد ىف نولخدتفأ «ةنس نوعبسو ىدحإ هذهف ء«نوعبرأ ميملاو «نوثالث ماللاو
 ؟هريغ اذه عم له «دمحم اي :لاقف ال هللا لوسر ىلع لبقأ مث ؟ةنس نوعبسو ىدحإ هتمأ لجأو

 «نوثالث ماللاو «ةدحاو فلألا ءلوطاو لقثأ هذه :لاق ««صملا» :لاق ؟كاذ ام :لاق ««معن» :لاقف

 دمحم اي اذه عم له .ةنس ةئامو ''”نوثالثو ىدحإ هذهف «*نوعبس داصلاو «نوعبرأ ميملاو
 «ةدحاو فلألا «لوطأو لقثأ "اذه :لاق .«رلا» :لاق ؟"كاذ ام :لاق .«معن» :لاق ؟'''”هريغ
 :لاق ؟هريغ دمحم اي اذه عم لهف .ةنس اتئامو نوثالثو ىدحإ هذهف .ناتئام ءارلاو «نوثالث ماللاو
 ميملاو «نوثالث ماللاو «ةدحاو فلألا «لوطأو لقثأ هذهف :لاق .«رملا» :لاق ؟اذام :لاق «(معن»

 ىتح «دمحم اي كرمأ انيلع سبل دقل :لاق مث «ناتئامو نوعبسو 6 هذهف «ناتئام ءارلاو «نوعبرأ

 ء«بطخأ نب ىيح هيخأل 23رساي وبأ لاق مث .هنع اوموق :لاق مث .اريثك مأ تيطعأ اليلقأ ىردن ام
 ود يدعو دوس aT :راخألا نم هغ نو
 :اولاقف ب عبرأو ةثامعبس كلذف «ناتئامو نوعبسو ىدحإو ناتئامو نوثالثو ىدحإو ةئامو
 تايآ هنم باتكلا كيَلع لزنأ يذلا وه » : مهيف تلزن تايآلا ءالؤه نأ نومعزيف «هرمأ انيلع هباشت دقل

 Ry ; :نارمع لآ14تاهباشتم رخأو ٠ باتكلا م أ ره تاک

 .«دوهي نم» :ط ءج ىف (۳) .ج نم ةدايز (؟) .«سايإ وبأ» :ج ىف )١(

 .«مهملعت ام» :ج ىف () .«كءاجأ» :ط ءج ىف (5) .ب نم ةدايز (4)
 .«نوتس» :و ءأ ءب ءط ىفو ««نوعست» :ج ىف (۸) .«لاقف» : ىف (۷)

 .«اذام» :و ءب ءط ءج ىف (۱۱) .؟دمحم اي هريغ اذه عم له» :و ءأ هج ىف (۱۰) .«نوتسو ىدحإ» :ج ىف (9)
 .«نوتسو ىدحإ» :ج ىف )١4( .«سايإ وبآ» :ج ىف )١7( .«هذه» :ب ءط ءج یف )١0(

 )١6( (ةلس نيثالثو عبرأ» :ج ىف .

 ركاش دمحأ ةمالعلا بنطاو «قاحسإ نبا قيرط نم )1۷/۷( هريسفت ىف ىربطلاو 08/0 ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا هاورو
(1% 

 .ىربطلا ريسفت ةيشاح ىف هيلع مالكلا ىف



 (؟) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ت < ا تتت ”ةتقققط

 اذه ىضتقم ناك مث هب درفنا امب جتحي ال نمم وهو «ىبلكلا بئاسلا نب دمحم ىلع هرادم اذهف

 غلبي كلذو ءاهانركذ ىتلا رشع ةعبرألا فورحلا نم فرح لكل ام بسحي نأ ًاحيحص ناك نإ كلسملا

 . ملعأ هّللاو « ظعأو متأف رركتلا عم تبسح نإو «ةريثك ةلمج هنم

 4« © نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا كلذ
 «ةمركعو ءدهاجم لاق اذكو .باتكلا اذه :( باتكلا كلذ ظ :سابع نبا لاق : جرح نبا لاق

 ءاذه ىنعمب كلذ نأ :جيرج نباو ءملسأ نب ديزو «نايح نب لتاقمو ىدسلاو «ريبج نب ديعسو

 اذهو ءرخآلا ناكم امهنم الك نولمعتسيف ةراشإلا ءامسأ نم نيمسالا نيذه نيب ضراقت برعلاو

 هاكح امك «ليجنإلاو ةاروتلا ىلإ ةراشإلا باتكلا كلذب دارملا نإ :لاق نمو .نآرقلا :4باتكلا# و
 .هب هل ملع ال ام فلكتو «عزنلا ىف '”قرغأو ةعجنلا دعبأ دقف «هريغو ريرج نبا

 ةرم نعو « سابع نبا نع حلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع ىدسلا لاق «كشلا :ثتيرلاو

 .هيف كش ال :«هيف بير الإ : هَ هللا لوسر باحصأ نم "”سانأ نعو «دوعسم نبا نع ینادمهلا

 ءاطعو رمع نبا ىلوم عفانو كلام وبأو ريبج نب ديعسو دهاجمو سابع نباو ءادردلاوبأ هلاقو

 ىبأ نبا لاقو .دلاخ ىبأ نب ب ليعامسإو ةداتقو ىدسلاو نايح نب ب لتاقمو سنآ نب عيبرلاد 0

 :ليمج لاق ةمهتلا ىف بيرلا لمعتسي دقو]

 بيرم نيثب اي انالك تلقف ىنتبرأ ليمج اي تلاق ةنيثب

 ° هضعب لاق امك ةجاحلا ىف - ًاضيأ  لمعتساو

 (*”[افويسلا انممجأ مث ربيخو بير لك ةماهت نم انيضق

 م لا م و ا 000

aT00 0 5  

 ىلع فقولاو (نيقسملل ىده هيف » :هلوقب ئدتبیو .4بيرال# :هلوق ىلع فقي نم ءارقلا نمو
 كلذو «نآرقلل ةفص «ىده » :هلوق ريصي هنألو ءانركذ ىتلا ةيآلل ىلوأ «هيف بیرال :١ ىلاعت هلوق

 . 4 ىده هيف: نوك نم غلبأ

 . لاح لا ىلع ًابوصنمو «تعنلا ىلع اعوفرم نوكي نأ ةيبرعلا :ثيح نم لمتخي :4ىده )و

 .؟سان» :ط ءج ىف (۳) .«برغأ» :ج ىف (0) 1 . ؛مظعأو مظعأ» :أ ىفو .«مظعأو مطأ» :و ىف )١(

 .و «آ ءط ءج نم ةدايز )٥( .«بير» ةدام ءناسللا ىف تيبلاو «كلام نب بعك وه )٤(

 .ط «ج نم ةدايز (۷) .(لزنم» :ب ءط ءج ىف ()



 (؟) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 موناذآ يف نووي ال نيذْلاو ءاقشو ىده اونمآ نيدّلل وه لق :لاق امك .نيقتملل ةيادهلا تصخو

 ةمحرو ءافش وه ام نآرقلا نم لزتنو# . ٤] : تلصف] ديب ناك نم نوداني كيلوا ىمع ٍمهيلَع وهو رو

 صاصتخا ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ [87 :ءارسإلا] 4 اًراَسَح الإ َنيملاَظلا ديزي الو نينمؤملل
 سائلا اهيأ ايل : لاق امك «راربألا الإ هلاني ال نكلو «ىده هسفن ىف وه هنآل ؛نآرقلاب عفنلاب نينمؤملا

 .[ها/ :سنوي] «نينمؤملل ةمحرو ىدهو رودصلا يف امل ءافشو مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق

 نبا نع «ىنادمهلا ةرم نعو « سابع نبا نع حلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع ىدسلا لاق دقو

 .نيقتملل 2١ رون : ىنعي (نيقتملل ىدهإ» : ةا هللا لوسر باحصأ نم سانأ نعو ءدوعسم
 : جم كلذ لكو UIE :ريبج نب ديعس لاقو .ةلالضلا نم ىده : ىبعشلا لاقو

 نبا نع e ةرم نعو 0 4 ىبأ نعد «كلام ىبأ نع دا لاقو

 ل ل ا ب ل ناجح

 ,ىدهلا نم نوفرعي ام كرت ىف هتبوقع هللا نم نورذحي نيذلا : ىأ «نيقتملل» : سابع نبا نع « ريبج

 .هب ءاج امب قيدصتلا ىف هتمحر نوجريو

 كرشلا "نوقتي نيذلا نينمؤملا :لاق «نيقتملل# : سابع نبا نع «كاحضلا نع وو وبأ لاقو

 . ىتعاطب نولمعيو «ىب
 هللا مرح ام اوقتا :لاق «نيقتملل» :هلوق «ءىرصبلا نسحلا نع «لجر نع ءىروثلا نايفس لاقو

 . مهيلع ضرتفا ام اودأو ,مهيلع

 اهنع لس :[ىل] لاقف .هتبجأف :لاق ءنيقتلا نع شمعألا ىنلأس :شايع نب ركب وبأ لاقو
 هنأ ىرن :لاقف «شمعألا ىلإ تعجرف :لاق .مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلا :لاقف هتلأسف «ىبلكلا

 .هركني ملو .كلذك

 .«ةالّصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذْلا# :هلوقب هللا مهتعن نيذلا مه : «نيقتمللا» ةداتق لاقو
 ٤[. «۳ :ةرقبلا] اهدعب ىتلاو ةيآلا

 .لاق امك وهو «هلك كلذ مَعَ ةيآلا نأ :ريرج نبا راتخاو

1۳ 

 ديزي نب هللا دبع نع «ليقع نب هللا دبع ليقع ىبأ ةياور نم ءهجام نباو ىذمرتلا ىور دقو

 دبعلا غلبي ال» : ليَ هللا لوسر لاق : لاق «ىدعسلا ةيطع نع « سيق نب ةيطعو «ديزي نب ةعيبر نع

 . بیرغ نسح :ىذمرتلا لاق مث . ساب هب امم ًارذح هب سأب ال ام عدي ىتح نيقتملا نم نوكي نأ

 .«نينمؤملل ارون ينعي» :ج ىف (؟) ل
 .«نوذوعتي» :ج ىف (۳)

 «سأبلا» :ب ىف (5) .ب ءط بج نم ةدايز (:)

 )١( مقرب ةجام نبا ننسو (7401) مقرب ىذمرتلا ننس )4710(.



 ٤ iالحرء ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا )۳(

 ىنعي «ناميلس نب قاحسإ انثدح ءنارمع نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 انيلع لخدف «لئاو ىبأ دنع ًاسلاج تنك :لاق «ةزمح ىبأ نوميم نع «ملسم نب ةريغملا نع «ىزارلا

 انثدحت الآ «فيفع ابأ اي :ةملس نب قيقش هل لاقف ءذاعم باحصأ نم «فيفع وبأ :هل لاقي « لجر

 دانم ىدانيف «دحاو عيقب ىف ةمايقلا موي سانلا سبحي :لوقي هتعمس ىلب :لاق ؟لبج نب ذاعم نع :

 لاق ؟نوقتملا نم تلق .رتتسي الو مهنم هللا بجتحي ال نمحّرلا نم فتك ىف نوموقيف ؟نوقّتملا نيأ

 ا ىلإ نورميف ءةدابعلا هلل اوصلخأو «ناثوألا ةدابعو كرشلا اوقتا موق

 :ةغبانلا لاق .ةياقولا نم ىوقو اهلصأ نأل هركي ام ىقوتلا :ىوقتلا لصأو

 ديلاب التقتاو هتلوانتف هطاقسإ درت ملو فيصنلا طقس

 :رخآلا لاقو

 مصعمو فك نيلوصوم نسحأب تقتاو سمشلا هنود اعانق تقلأف

 امأ :هل لاقف «ءىوقتلا نع بعك نب ىبأ لأس «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نإ :ليق دقو

 ىوقتلا كلذف :لاق .ءتدهتجاو ترمش :لاق ؟تلمع امف :لاق «ىلب :لاق ؟كوش اذ ًاقيرط تكلس

 :لاقف زتعملا نبا ىنعملا اذه ذخأ دقو

 ىقتلا كاذ اهريبكو اهريغص بونذلا لخ

 ىريام رذحي كوشلا ض رأ قوف شامك عنصاو

 ىصحلا نم لابحلا نإ ةريغص نرقحمن ال

 :ًاموي ءادردلا وبأ دشنأو

 ادارأ ام الإ هللا ىبأيو هانم ىتؤي نأ ءرملا ديري

 ادافتسا ام لضفأ هللا 2 ىلامو ىتدئاف ءرملا لوقي

 ًاريخ هللا ىوقت دعب ءرملا دافتسا ام» :َِِِدَت هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ ىبأ نع هجام نبا ننس ىفو

 اهنع باغ نإو « هتربأ اهيلع مسقأ نا «هتعاطأ اهرمأ نإو «هترس اهيلإ رظن نإ .ةحلاص ةجوز نم

 O اهسفن ىف هتحصن

 هدو - يق هارب د 92

 4 0 بيغلاب نونمؤي نيذّلا

 نع «صوحألا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «عفار نب بيسملا نب ءالعلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاق

 .قيدصتلا ناميإلا :لاق ءهّللا دبع

 )١( .افيعض باصقلا نوميم هدانسإ ىفو (۳۳/۱) متاح ىبأ نبا ريسفت 7

 )۲( مقرب ةجام نبا ننس )١8601( لاقو «هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع ديز نب ىلع نع ةكتاعلا ىبأ نب نامثع قيرط نم

 دئاوزلا ىف ىريصوبلا )۲/  :)77٠١هيف فلتخم ةكتاعلا ىبأ نب نامثعو «فيعض وهو ناعدج نب ديز نب ىلع هيف دانسإ اذه» .



 ةة )إلا 3ة لا ةرويض عدل وألا را

 .نوقدصي :# نونمؤيإ# « سابع نبا نع «هريغو ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . لمعلا ناميإلا :ىرهزلا نع رّمعَم لاقو
 .نوشخي :#© نونمؤي# :سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 :لاق «ءالمعو ًاداقتعاو الوق بيغلاب ناميإلاب نيفوصوم اونوكي نأ ىلوألاو :هريغو ريرج نبا لاق

 رارقإلل ةعماج ةملك ناميإلاو «لمعلاب لوقلا قيدصت وه ىذلا .ناميإلا ىنعم ىف هلل ةيشخلا لخدت دقو
 ء«ضحملا قيدصتلا ىلع قلطيف ةغللا ىف ناميإلا امأ :تلق . لعفلاب رارقإلا قيدصتو «هلسرو هبتكو هللاب

 :ةبوتلا] «نينمؤملل نمؤيو هّللاب نمؤيإ# :ىلاعت لاق امك كلذ هب دارملاو .نآرقلا ىف لمعتسي دقو

 كلذكو «[۱۷ :فسوي] داع انك ولو الموب تنا ارت : مهيبأل فسوي ةوخإ لاق امكو 0١

 ٠٠١ :قاقشنإلا] «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا الإ :هلوقك ؛لامعألا عم انورقم لمعتسا اذإ

 .المعو الوقو ًاداقتعا الإ نوكي ال بولطملا ىعرشلا ناميإلاف ًاقلطم لمعتسا اذإ امأف «ء[1 :نيتلاو

 :ًاعامجإ دحاو ريغ هك واو ل و مج او ىعفاشلا هاكح دق لب ؛ةمئألا رثكأ هيلإ بهذ اذكه

 لؤأ ىف اهيف مالكلا  اندروأ ثيداحاو ةريثك راثآ هيف درو دقو -ضقنيو ديزي لمعو لوق ناميإلا نأ

 :هلوقو 0[١؟ :كلملا] (بيغلاب مهُبر نوشخي نيذلا نإ : ىلاعت هلوقل ءةيشخلاب هرسف نم مهنمو

 لاق امك < ءملعلاو ناميإلا ةصالخ ةيشخلاو YT» :ق] (بينم بلقب ءاجو بيغلاب نمَحَرلا يشخ نم ا

 YA] : رطاف] «ءاملعلا هدابع ي نم هّللا ىشخي امّنِإ# : ىلاعت

 عيمجلا نأ ىلإ عجرت ةحيحص اهلكو «هيف فلسلا تارابع تفلتخا دقف انهه دارملا بيغلا امأو

 .دارم

 توملا دعب ةايحلاب نوئمؤيو «هئاقلو هرانو هتنجو «رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هّللاب نونمؤي

 .هلك بيغ اذهف «ثعبلابو

 .ةماعد نب ةداتق لاق اذكو

 نبا نع ىنادمهلا ةرم نعو ؟؛ سابع نبا نع ‹حلاص ىبأ نعو «كلام بأ ؛ نع «ىدسلا لاقو

 رمأو «ةنحلا رمأ نم دابعلا نع باغ امف بيغلا امأ : ا الك "للا باحصأ نم سان نعو «دوعسم

 .نآرقلا ىف ركذ امو «رانلا

 نع «ريبج نب ديعس نع وأ «ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم نع .قاحسإ نب دمحم لاقو

 . ىلاعت هللا نم :ىنعي «هنم ءاج اب : لاق «بيغلاب#» : سابع نبا

 .نآرقلا تلا :لاق ٬رز نع ‹مصاع نع «ىروثلا نايفس لاقو

 )١( هللا لوسر» :ط ءج ىف (؟) .«اندرفأو» :ط ج ىف .



 ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا )۳)
۱1٦ 

 .بيغلاب نمآ دقف هللاب نمآ نم : حابر ىبأ ن نب ءاطع لاقو

 .مالسإلا بيغب :لاق «بيغلاب نونمؤي# :دلاخ ىبأ نب ليعامسإ لاقو

 ؛دحاو ىنعم ىف ةبراقتم هذه لكف .ردقلاب :لاق 4 بيَغْلاب نونمؤي نيذّلا» :ملسأ نب ديز لاقو

 .هب ناميإلا بجي ىذلا بيغلا نم تاروكذملا هذه عيمج نأل

 نمحرلا دبع نع «ريمع نب ةرامع نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح :روصنم نب ديعس لاقو

 ارقي ايو هلك الور تاحمأ اقل ايزل ورع كب هللا هع دنع انك لاق“ نيرو وبا

 انايإ طق دحأ نمآ ام هريغ هلإ ال ىذلاو «هآر نمل انيب ناك ويب دمحم رمأ نإ : هللا دبع لاقف :لاق «هب

 «بيغْلاب نونمؤي َنيذْلا .نيقّتملل ىده هيف بير ال باتكلا كلذ . ملا{ :ًارق مث «بيغب ناميإ نم لضفأ

 ١ E :ةرقبلا] «نوحلفملا» :هلوق ىلإ
 ۶ 5 2 ء ۰

 ‹شمعألا نع ‹«قرط نم .هكردتسم ىف مكاحلاو «هيودرم نباو «متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

)۳( 
 5 هن

 .هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو

 .ىعازوألا انربخأ «ةريغملا وبأ انثدح ءدمحأ (؟)[مامإلا] هاور ىذلا ثيدحلا اذه ىنعم ىفو

 :ةعمج ىبأل تلق :لاق ءزيريحم نبا نع «كيرد نب دلاخ نع «نمحرلا دبع نب ””ديسأ ىنثدح
 ال هللا لوسر عم ''"انيدغت :ًاديج ًاثيدح كثدحأ .معن : لاق اک هللا لوسر نم هتعمس ائيدح انثدح

 .كعم اندهاجو كعم انملسأ ؟انم ريخ "دحأ له .هللا لوسر اي :لاقف «حارجلا نب ةديبع وبأ انعمو

 . "«ىنوري ملو یب نونمؤي مكدعب نم موق ««معن» :لاق

 نب ليعامسإ انثدح .رفعج نب هللا دبع انثدح :هريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ لاق :ىرخأ قيرط
 :لاق ءريّبج نب حلاص نع .حلاص نب ةيواعم انثدح «حلاص نب هللا دبع انثدح ءدوعسم نب هللا دبع
 ءاجر ذئموي انعمو «هيف ىلصيل «سدقملا تيبب ياي هللا لوسر بحاص «ىراصنألا ةعمج وبأ انيلع مدق

 مكثدحأ ؛اقحو ةزئاج مكل نإ :لاق فارصنالا دارأ املف «هعيشن انجرخ "فرصنا املف «ةويح نبا
 ذاعم انعمو وي هللا لوسر عم انك :لاق . هللا كمحر تاه :انلق ءو هللا لوسر نم هتعمس ثيدحب

 :لاق «كانعبتاو كب انمآ ؟انم ًارجأ مظعأ موق نم له هللا لوسر اي :انلقف «ةرشع رشاع لبج نبا

 .«دیز» :أ ىف )١(

 .ديمحلا .د قيقحت (۱۸۰) مقرب روصنم نب ديعس ننس (۲)

 .(550 /۲) كردتسملاو (" 4 )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (")

 .«اندعف» :ج ىف (56) .«دسأ» :ه ىف (5) .و أ ب ءط بج نم ةدايز ()

 .؟دحأأ» :ج ىف (۷)

 نب دلاخ نع ديسأ نع :رثكألا لاقف ءىعازوألا ىلع هيف فلتخاو» :(77 )٤/ ةباصإلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق )١١57/5( دنسملا (۸)

 ىرابلا حتف ىف لاقو (هب ةعمج وبأ ىنثدح دمحم . نب حلاص نع ديسأ نع رع ىعازوألا نع :ةسامش نبا لاقو .زيريحم نبا نع كيرد

 . ؟نسح هدانسإ» :(5/1/)

 .«انفرصنا» :ج ىف (9)



 )۳) ةيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 11¥

 مهيتأي مكدعب نم موق لب ءءامسلا نم ىحولاب مكيتأي مكرهظأ نيب هللا لوسرو كلذ نم مكعنمي ام»

 . "7نيترم «ارجأ مكنم مظعأ كئلوأ «هيف امب نولمعيو هب نونمؤي نيحول نيب باتك

 «ةعمج ىبأ نع «ريبج نب حلاص نع «عفان نب قوزرم نع «ةعيبر نب ةرمض ثيدح نم هاور مث

)۲( 
 ض4 ه وحب

 لوأ ىف هتررق امك «ثيدحلا لهأ اهيف فلتخا ىتلا ةداجولاب لمعلا ىلع ةلالد هيف ثيدحلا اذهو

 .اقلطم ال ةيثيحلا هذه نم ًارجأ مظعأ مهنأ ركذو كلذ ىلع مهحدم هنأل ؛ىراخبلا حرش

 نع «ىصمحلا شايع نب ليعامسإ انثدح :ىدبعلا ةفرع نب نسحلا هاور ىذلا رخآلا ثيدحلا اذكو

 ىأ» : هيدي هللا لوسر لاق : لاق «هدج نع «هيبأ نع ‹بيعش نب ورمع نع ‹ىميمتلا سيق نب ةريغملا

 :اولاق .(؟مهبر دنع مهو نونمؤي ال مهل امو» :لاق .ةكئالملا :اولاق .«؟انايإ مكيلإ بجعأ قلخلا

 نونمؤت ال مكل امو» :لاق .نحنف :اولاق .؟مهيلع لزني ىحولاو نونمؤي ال مهل امو» :لاق .نويبنلاف

 نم نونوكي مومل انامبإ ىلإ قلخلا بجعأ نإ الآ» : ةَ هللا لوسر لاقف :لاق .«؟مكرهظأ نيب انأو

 ایف اع نوط وي باک ایف اض نودع مكدعب

 . ثيدحلا ركنم ىرصبلا سيق نب ةريغملا :ىزارلا متاح وبأ لاق

 نم .هكردتسم ىف مكاحلاو «هریسفت ىف هيودرم نباو «هدنسم ىف ىلعي وبأ ىور دق نكلو :تلق

 راک ىبنلا نع .رمع نع .هيبأ نع ءملسأ نب ديز نع « فعض هيفو «ديمح ىبأ نب دمحم ثيدح

 كلام نب سنأ نع هوحن ىور دقو «“ءاجرخي ملو «دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو .هوحن وأ هلثمب

 :ملعأ هللاو ء اعوفرم

 «سيردإ نب قاحسإ انثدح «ىدنسملا دمحم نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هتدج نع «دومحم نب رفعج ىنربخأ «ىراصنألا ةملس نب دومحم نب رفعج نب ميهاربإ ىنربخأ

 دجسم انلبقتساف «ءةثراح ینہ دجسم ىف رصعلا وأ رهظلا تيلص :تلاق ءملسأ تني كن

 «مارحلا تيبلا لبقتسا دق ةي هللا لوسر نأ :انربخي نم انءاج مث «نيتدجس انيلصف «"ءايليإ

 نوا نتو نالا نجلا اق هالا ناك لاح او «لاجرلا ناعم ةانعلا لوح

 موق كئلوأ» :لاق كلذ هغلب نيح هيم هللا لوسر نأ :ةثراح ىنب نم لاجر ىنثدحف : ميهاربإ لاق

 .هب حلاص نب هللا دبع نع لهس نب ركب نع (؟7 /4) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۱)

 .هب ةعيبر نب ةرمض قيرط نم (۲۳ )٤/ ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۲)
 )١89(. مقرب ةفرع نب نسحلا ءزج (۳)

 .؟هوفعض لب» :لاقف مكاحلا ىبهذلا بقعتو (80 )٤/ كردتسملاو )١//١51( ىلعي ىبأ دنسم )٤(

 نم بيرغ» :لاقو «هنع هللا ىضر سنأ نع «ةداتق نع ءريشب نب ديعس قيرط نم «راتسألا فشك» (۲۸۲۰) هدنسم ىف رازبلا هاور (4)

 . «سنأ ثيدح

 )١( هللا تيب :ط ءج ىف (8) .«یصقألا دجسملا» :ج ىف (۷) .«ةليون» :ه ىف .

 / .«اولبقتسم» :و ءأ ءب ءط ىف (9)
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EY اونمآ 

 (۳) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

o # مهم 

 ( تذرقفي مها امو ةالّصلا توميقير ل

 .اهضورفب ةالصلا نوميقي : ىأ «ةالّصلا نوميقيو» : سابع نبا لاق

 عوشخلاو ةوالتلاو دوجسلاو عوكرلا "'مامتإ ةالصلا '''ةماقإ :سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .اهيف اهيلع لابقإلاو

 ع اهعوكرو ءاهئوضوو ءاهتيقاوم ىلع ةظفاحملا ةالصلا (؟”ةماقإ :ةداتق لاقو

 اهعوكر مامتو 5 )ييف روهطلا غابسإو ءاهتيقاوم ىلع ةظفاحملا :اهتماقإ : نايح نب لتاقم لاقو

 .اهتماقإ اذهف ةي ىبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلاو ءاهيف نآرقلا ةوالتو ' س

 . مهلاومأ ةاكز :لاق (نوقفني مهانقزر اممو# :سابع نبا نع هريغو ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 «دوعسم نبا نع ةرم نعو ؛ سابع نبا نع . حلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع .ىدسلا لاقو

 ءهلهأ ىلع لجرلا ةقفن ىه :لاق «نوقفني مهانقزر اًمموإ» اي "هللا لوسر باحصأ نم سانأ نعو
 .ةاكزلا لزنت نأ لبق اذهو

 مهترسيم ردق ىلع هللا ىلإ اهب نوبرقتي *”تابرق تاقفنلا تناك :كاحضلا نع روج لاو
 نه «تاقدصلا نهيف ركذي امم «ةءارب ةروس ىف تايآ س :تاقدصلا ضئارف 5 0

 قوه ومد

 كدنع عئادوو ىراوع لاومألا هذه « هللا مكاطعأ امم اوقفنأف : "57007 : ةداتق لاقو

 .اهقرافت نأ كشوي «مدآ نبا اي

 ةفصب اهقحأو و ىلو وأو :لاق هنإف تالا ةاكزلا ىف ةماع ةيآلا نأ ريرج نبا راتحخاو

 نم « هتقفن هتمزل 89 ةققن وأ كلذ ناك ةاكز «نيدؤم مهلاومأ ىف مهل مزاللا عيمجل اونوكي نأ :موَملا

 مهفصو مع ىلاعت هّللا نأ ؛كلذ ريغو كلملاو ةبارقلاب هتقفن مهيلع بجت نمم «مهريغو لايع وأ لهأ

 .هيلع دومحم هب حودمت ةاكزلاو قافنإلا نم لكو «كلذب مهحدمو

 ءهتدابعو هللا قح ةالصلا نإف .لاومألا نم قافنإلاو ةالصلا نيب ىلاعت هللا نرقي ام ًاريثك :تلق
 وه قافنإلاو ؛ هيلع لكوتلاو هئاعدو «هيلإ لاهتبالاو هديجمتو ع ءانثلاو هديحوت ىلع ةلمتشم یهو

 هاورو .«ثيدحلا عضي» :نيعم نبا لاقو .؟سانلا هكرت» :ىراخبلا لاق سيردإ نب قاحسإ هدانسإ ىفو (۳۹/۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (۱)

 .هوحن هب هيبأ نع رفعج نب ميهاربإ نع .ىريبزلا ةزمح نب ميهاربإ قيرط نم (۲۰۷ /۲۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا
 .«ماقإ» :ط ىف (4) . مات :ب ءط ج ىف (۳) .«ماقإ) :ط ج ىف (۲)
 .«ىبنلا» :ج ىف (۷) .«دوجسلاو عوكرلا مامتإو» :ج ىف () . اهلا :ج ىف (5)

 .«ًانابرق» :ب ءط ءج ىف (۸)



 2١ ةيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 مث ,.كيلامملاو' نولهألاو تابارقلا كلذي سانلا ىلوأو . مهيلإ ىدعتملا عفنلاب نيقولخملا ىلإ ناسحإلا

 ؛ «نوقفني مهانقزر امموإ» : ىلاعت هلوق ىف لخاد ةضورفملا ةاكزلاو ةبجاولا تاقفنلا نم لكف «بناجألا
 ةداهش :سمخ ىلع مالسإلا ىنب 5 : لاق وَ هللا لوسر نأ :رمع نبا نع < «نيحيحصلا ىف تبث اذهلو

 ا یف ثيداحألاو 0 )(«تيبلا جحو «ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو « هللا الإ هلإ ال نأ

١68 

 . ةريثك

 : ىشعألا لاق ءءاعدلا برعلا مالک یف ةالصلا لصأو

 نرمو اهيلع یلص تّحبذ نإو اهتيب رهدلا حربي ال سراح اهل

 E لاقو

 مستراو اهتد ىلع ىلصو اهند ىف حيرلا اهلباقو )0( 5 5
 . كلذ ىلع ادهشتسم ريرج نبا امهدشنأ

 :_ ًاضيأ ىشعألا وهو  رخآلا لاقو

 انج لاو تاصوألا بأ بتحس سواي ارم تبرق دقو یب لوقت

 اط م لا ينحل وفا ىضمتغاف تيلص ىذلا لثم كيلع

 ىف عرشلا ىف ةالصلا تلمعتسا مث ءرهاظ اذهو .ىل هتيعد ىذلا لثم ءاعدلا نم :كيلع لوقي

 ءاهتافصو «ةفورعملا اهطورشب .ةصوصخملا تاقوألا ىف ةصوصخملا لاعفألاو دوجسلاو عوكرلا تاذ

 ةروهشملا غوا اهعاوتأو

 هتبلط حاجنتسال ضرعتي ىلصملا نأل ؛ةالص تيمس ةضورفملا ةالصلا نأ ىرأو :ريرج نبا لاقو

 2 هتجاح “نم هبر لأسي ام عم «هلمعب هللا باوث نم

 نم نادتمي ناقرع امهو «عوكرلا “دنع ةالصلا ىف اكرحت اذإ نيولصلا نم ةقتشم ىه :ليقو]
 ظل فز للا لح ىف قراسلل نالا وهو للا نش ةو ا بتذلا يج "نفكر يح رهطلا
 اهيف موديو اهمزلي :ىأ ( اهالصياال# :هلوق نم ءىشلل 0 وهو «ىلصلا نم ةقتشم ىه :ليقو
 موقي ىلصملا نأ امك «موقتل رانلا ىف ةبشخلا ةيلصت نم ةقتشم :ليقو ٥ :ليللا] «ىقشألا ًالإ»

 اهقاقتشاو [ N ٥ رجلا الحسا سل الفلا 7 ةالصلاب هجوع

 0 ”[ملعأ هللاو ءرهشأو حصأ ءاعدلا نم

 . هللا ءاش نإ ء«هعضوم ىف اهيلع مالكلا ىتأيسف ةاكزلا امأو

 )١( مقرب ملسم حيحصو (۸) مقرب ىراخبلا حيحص )١7(.

 .(7؟837 )١/ ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ()

 .«رخآلا» :ب ىف (۳)

 )757/١(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (5)

 .«هتاجاح» :و ءأ ىف (۷) .«اهيفه :و أ ب ءط بج ىف (7) .ط نم ةدايز (5)

 .و أ «ب «ط «ج نم ةدايز (۱۰) .«افغشکی» :أ ىف (9) .2«ىف١ :أ ىف (۸)



 CPA a ا ب يل

 . 4 نونقوي مه ةرخآلابو كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب نونمؤي نيذلاو إف

 نم هب تئج امب نوقدصي :ىأ (كلبق نم لزنأ امو كِيَلِإ لزنأ امب نونمؤي نيذّلاو» : سابع نبا لاق
 مهبر نم هب مهوؤاج ام نودحجي الو «مهنيب نوقرفي ال «نيلسرملا نم كلبق نم هب ءاج امو هللا
 .نازيملاو «باسحلاو «رانلاو «ةنحلاو «ةمايقلاو ثعبلاب : ىأ «نونقوي مه ةرخآلابو»

 مه له : انهاه نيفوصوملا ىف نورسفملا فلتخا كو .ايندلا دعب اهنأل ةرخآلا تيمس امنإو

 ا مهانقزر اممو ةالّصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا» :ىلاعت هلوق نم مدقت امب نوفوصوملا

 :ريرج نبا اهاكح لاوقأ ةثالث ىلع ؟مه نمو [۳ :ةرقبلا]

 لهأ ونمؤمو برعلا ونمؤم «نمؤم لك مهو «ًيناث نوفوصوملا مه الّوأ نيفوصوملا نأ : "امهدحأ
 .ةداتقو «سنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلا وبأو «دهاجم هلاق «مهريغو باتكلا

 ىلع تافص ةفطاع واولا نوكت نيذه ىلعو «باتكلا لهأ ونمؤم مهو «دخاو امه :ىناثلاو

 جرخأ يذّلاو .ئدهف ردق يذّلاو .ىوسف قلخ يذلا .ىلعألا كبر مسا حبس » : ىلاعت لاق امك «تافص

 :رعاشلا لاق امكو [50 - ١ : ىلعألا] 4 ئوحأ ءاَنغ هلعجف . ئعرملا

 ا مامهلا نباو مرّقلا كلملا ىلإ

 لزنأ امب نوئمؤي نيذّلاو» :هلوقب ايناث نوفوصوملاو «برعلا 000 نيفوصوملا نأ :ثلاثلاو

 نباو سابع نبا نع ءهريسفت ىف ىدسلا هلقن «باتكلا لهأ ؟' ؤم ةيآلا (كلبق نم لزنأ امو كِل

Eباتكلا لهأ نم نِإو» : ىلاعت هلوقب لاق امل دهشتسيو «ريرج نبا و «ةباحصلا : نم سانأو  

 نم هلوقبو «[48 0 کآ] ,ةبآلا (هلل نيعشاخ مهيَلِإ لزنأ امو مكيلإ لزنأ امو هللاب نمؤي نمل

 هلبق نم انك ان انّبر نم قحلا هّنِإ هب اتمآ اوُاَق مهْلع لت اذإو . نونمؤي هب مه هلبق نم باَتكلا مهانيتآ نيذلا»

ONC RTصصقلا]  : 

 هللا لوسر نأ : ىسوم ىبأ نع ةدرب ىبأ نع ىبعشلا ثيدح نم .«نيحيحصلا ىف تبثو .[05

 a وبا باننا لقا نب لجر :نيترم مهرجأ نوتؤي ةثالث» 06

 ن0 اهقتعأ مث اهبيدأت نسحأف هتيراج بدأ لجرو «هيلاوم قحو هللا قح

 لوأ ىف فصو ىلاعت هللا نأ ىهو ءةبسانمب الإ لاق ام ةحص ىلع دهشتسا امف ريرج نبا امأو

 نونمؤملا كلذكف «رفاكو قفانم :نيفنص ىلإ ¿ن نيرفاكلا فنص هنأ امكف «نيرفاكلاو نينمؤملا ةروسلا هله

 . ىباتكو ىبرع ىلإ مهفنص

 نع «دحاو ريغ هاورو .دهاجم نع «لجر نع «ىروثلا هاور اميف دهاجم لوق رهاظلاو :تلق

 .«ىنمؤملا :ب ءط ءج ىف (۲) .(اهدحأ» :و ءأ ءب ءط «ج ىف )١(

 )۱١5٤(. مقرب ملسم حيحصو (91/) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)



 )٥( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ىف ناتيآو «نينمؤملا تعن ىف ةرقبلا ةروس لوأ نم تايآ عبرأ :لاق هنأ دهاجم نع ‹ حيجت ىبأ نبا

 نم اهب فصتا نمؤم لك ىف ةماع عبرألا تايآلا هذهف «نيقفانملا ىف ةرشع ثالثو «نيرفاكلا تعن

 لب «ىرخألا نودب تافصلا هذه نم ةدحاو حصت سيلو «ىنجو ىسنإ نم ىباتكو «یمجعو ىبرع
 عم الإ ةاكزلاو ةالصلا ماقإو بيغلاب ناميإلا حصي الف ءاهعم طرشو ىرخألل ةمزلتسم ةدحاو لك

 حصي ال اذه نأ امك ؛ةرخآلاب ناقيإلاو لسرلا نم هلبق نم هب ءاج امو ءم لوسرلا هب ءاج امب ناميإلا

 باتكلاو هلوسرو هّللاب اونمآ اونمآ نيذّلا ایا اي :لاق امك «كلذب نينمؤملا ىلاعت هللا رمأ دقو «كاذب الإ

 لهأ اوُنداجت الو :لاقو ١5[. :ءاسنلا] ةيآلا لبق نم لزنأ يذلا باتكلاو هلوسر ىلع لّزَن يذلا

 مكهلإو انهلإو مكي لزنأو انيلِإ لزنأ ياب انما اوُنوُقَو مهنم اوُمَلَط نيدلا الإ َنَسَحَأ يه ينلاب لإ باتكلا

 امل اقدّصُم انت امب اونمآ باتكلا اوُنوُأ نيدلا هيأ يؤ: :ىلاعت لاقو .[57 :توبكنعلا] ةيآلا (دحاو

 امو ليجبإلاو ةاروّلا اوميقت ىح ءيش ىلع مسن باتكلا َلهَأ اي لق : :ىلاعت لاقو ٤۷١[ :ءاسنلا] 4 مكعم

 لوسّرلا نما : ىلاعت لاقف «كلذب مهلك نينمؤملا نع ىلاعت ربخأو [18 :ةدئاملا] مكبر نم مكيلإ لزنأ
 ةيآلا «هلسر نم دحأ نيب قرقن ال هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب مآ لك َنوُمْؤُمْلاو هر نم هيلا لزنأ امب

 «مهروجأ م مهيتؤي فوس كىلو مهنم دحأ نيب اوُقرفي ملو هلسرو هّللاب اونمآ نيذّلاوإل : لاقو ۲۸١[ :ةرقبلا]

 نکل .هبتكو هلسرو هللاب ناميإلاب ا تابآلا نم كلذ ريغو ١ :ءاسنلا]

 مالسإلا ىف اولخد اذإف ءالصفم '''ههيديأب اب نونمؤم مهنأ كلذو ءةيصوصخ باتكلا لهأ ىنمؤمل

 مدقت اب «ناميإلا هل لصحي امنإف مه ريغ امأو «نيترم رجألا كلذ ىلع مهل ناك الصفم هب اونمآو

 :اولوق نكلو eS :حيحصلا ىف ءاج امك ءالمجم

 هب ثعب ىذلا مالسإلاب برعلا نم ريثك ناميإ نوكي دق نكلو ا لزنأو انيلإ لزنأ ا انمآ

 نارجأ مهل لصح نإو مهف هيدا نق ميم ليا نان الجسار عار مكاو اقل نم

 الصح نيذللا نيرجألا ىلع هباوث فيني ام قيدصتلا نم هل لصحي [دق] مهريغف «ةيثيحلا كلت نم

 . ملعأ هّللاو .مهل

 هرعت ىو ريب

 . 4 (2نوحلفملا مه كراو مهر نم ىده ىلع كتلوأ»

 قافنإلاو ءةالصلا ماقإو «بيغلاب ناميإلا نم :مدقت امب نوفصتملا :ىأ «كترأ» :ىلاعت هللا لوقي

 «ةرخآلا رادلاب ناقيإلاو «ءلسرلا نم هلبق نمو لوسرلا ىلإ لزنأ امب ناميإلاو هللا مهقزر ىذلا نم

 . تامرحملا كرتو تاحلاصلاب لمعلا نم اهل دادعتسالا مزلتسي وهو

 ايندلا ىف :ىأ «نوحلفملا مه كتلوأوإ .ىلاعت هللا نم ةريصبو نايبو رون :ىأ € ىده ئلع»

 .ةرخآلاو

1۷1 

 .«امي» :و أ «ب ءط ىف (۲) .؟مهيديأ ىف امب» :ج ىف )١(

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (الا"57؟ .4586) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .ب ءط نم ةدايز )٤(



 )٥( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 57

 نبا نع ءريبج نب ديعس وأ ةمركع نع دمحم ىبأ نب دمحم نع ؛قاحسا نب دمحم لاقو

 كتلوأر)» .مهءاج ام ىلع ةماقتساو «مهبر نم رون ىلع : ى 4مهَبَر نم ىده ىلع كتلوأ» : سابع

 .اوبره هنم ام رش نم اوجنو ءاوبلط ام اوكردأ نيذلا : ىأ «نوحلقملا مه

 رون ىلع مهنأ :كلذ ىنعم نإف 4« مِهَبَر نم ىده ىلع كتلوأ» :هلوق ىنعم امأو :ريرج نبا لاقو
 مه كتلوأو» :هلوق ليوأتو مهل هقيفوتو «مهايإ هللا ديدستب ءدادسو ةماقتساو ناهربو ءمهبر نم

 زوفلا نم «هلسرو هبتكو هللاب مهناميإو مهلامعأب هللا دنع اوبلط ام نوكردملا نوحجنلا ىأ «نوحلقملا

 . باقعلا نم هئادعأل هللا دعأ امم ةاجنلاو «تانجلا ىف دولخلاو .باوثلاب

 ىده ىلع كتلوأ» : ىلاعت هلؤق ىف ةراشإلا مسا داعأ هنأ مهضعب نع الوق ريرج نبا ىكح دقو

 مب نونمؤي نيذّلاو» :ىلاعت هلوقب نيفوصوملا باتكلا لهأ ىنمؤم ىلإ «نوحلفملا مه كتلوأو م مهر نم
 :ىلاعت هلوق نوكي نأ زوجيف اذه ىلعو: ("7[لاق] .فالخلا نم مدقت ام ىلع ءةيآلا « كيل لزنأ
 كتلوأ ]9 مريخ دالا لغ اغرق رم نركب ناو هلق اع اطقم «كيَلِإ لزنأ امب نونمؤي نيذّلاو»

 ىنمؤم نم هركذ مدقت نم عيمج ىلإ دئاع هنأ راتخاو .(نوحلقملا مه كتلوأ [و مهر نم ىده ىلع

 ةرم نعو ؛سابع نبا نع .حلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع ىدسلا هاور امل «باتكلا لهأو برعلا

 مهف «بيغلاب نونمؤي نيذلا امأ :ِّكلَي هللا لوسر باحصأ نم سانأ نعو ءدوعسم نبا نع ىنادمهلا

 .باتكلا لهأ نم نونمؤملا مه كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امب نونمؤي نيذلاو «برعلا نم نونمؤملا

 نأ حيجرتلا نم مدقت دقو «نوحلقملا مه كتلوأو | مهر نم ىده ىلع كئلوأ» : لاقف نيقيرفلا عمج مث
 ىبأو ءدهاجم نع اذه لقن دقو . ملعأ هللاو «مهيلع ةدئاع ةراشإلاو «ةماع نينمؤملل ةفص كلذ

 .هللا مهمحر «ةداتقو «سنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلا

 انثدح «ىبأ انثدح .ىرصملا حلاص نب نامثع نب ىيحي انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ءورمع نب هللا دبع نع «دبع نب ناميلس همساو مثيهلا ىبأ نع ةريغملا نب هللا ديبع ىنثدح «ةعيهّل نبا

 وأ «سأين نأ داكنف نآرقلا نم أرقنو ءوجرنف نآرقلا نم أرقن انإ هللا لوسر اي :هل ليقو ةي ىبنلا نع

 : لاق . هللا لوسر اي ىلب :اولاق ما رال لاو ها لها قع رع دوا :لاقف :لاق .لاق امك

 :اولاق .«ةنجلا لهأ ءالؤه «نوحلفملا» : ىلاعت هلوق ىلإ «(هيف بير ال باتكلا كلذ . ملا#»

 1 ءالؤه «ميظع#» :هلوق ىلإ (مهيَلع ءاوس اورفك نيذّلا ّنِإل» :لاق مث .ءالؤه نوكن نأ وجرن
 . *2«لجأ» :لاق . هللا لوسر اي مه انسل :اولاق .؛رانلا

 )١( ىربطلا ريسفت )4/1(.

 .و أ «ب «ج نم ةدايز ()

 ت اط ءج نم ةدايز () . ؛اعطتقم» و 6 «ب «‹ط ءج ىف (۳)

 .(50 /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (5)



 ااا سس. (5) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 4( نووي ال مهرذنت مل مَا مهترذنأأ مهيلع ءاوس اورفك َنيِذّلا نإ

 ءاوس «كلذ مهيلع ىلاعت هللا بتك دقو «هورتسو قحلا اوطغ : ىأ 4 اورفك َنيِذّلا نإ ىلاعت لوقي

 تملك مهيَلع تّقَح نيذلا نإ :  ىلاعت لاق امك هي E Ope pe «همدعو كراذنإ مهيلع

 نيدناعملا قح ىف لاقو :Y۷ «<4١] سنوي] © ميلألا باذعلا اوري ىتح ةيآ لك مهتءاج ولو . نونمؤي ال كبر

 نإ: ىأ ١56[ :ةرقبلا] ةيآلا  كتلبق اوعبت ام ةيآ لكب باتكلا اوتوأ نيدّلا ت تيتأ يلو » : باتكلا لهأ نم

 مهيلع كسفن بهذت الفءهل ىداه الف هَّلضأ نمو«هل دعلم الف ةواقشلا هيلع هللا بتك “نم

 الو مهيلع نزحت الف ىلوت نمو ءرفوألا ظحلا هلف كل باجتسا نمف «ةلاسرلا مهغّلبو ار

 لك ىلع هللاو ريذن تنأ اَمّنِإ و é٠ :دعرلا] ©« باسحلا اَنيََعو ْعالَبْلا كِيلَعامْنِإَف » ؛كلذ كّندمُهي

 .[17 :دوه] (لیکو ءيش

 مهترذنأأ مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ : ىلاعت هلوق ىف «سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 ىلع هوعباتيو سالا عيمج نمؤي نأ ر ا هللا لوسر ناک : لاق (نونمؤي ال مهرذنت مل مأ

 ا ل لوألا نكذلا نف ةداعبتلا هللا نم هل قبس نم الإ نمؤي ال هنأ ىلاعت هّللا هربخأف .ىدهلا

 .لوألا ركذلا ىف ةواقشلا هللا نم هل قبس نم

 نبا نع ءريبج نب ديعس وأ «ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :فاخيسنإ نباح اكو

 مهيَلع ءاوس 8 كلبق انءاج امب انمآ دق اإ :اولاق نإو 0 : ىأ ,«اورقك نيذلا نإ ل : سابع

 مهيلع ذخأ ام اودحجو ‹كركذ نم مهدنع اب اورفك دق مهن ىل «نونمؤي ال مهرذنت مل مأ مهترذنأ

 ا م ا يس احلا ا ا قافملا قف

 !؟كملع نم مهدنع امب اورفك دقو .اريذحتو

 ةداق ىف ناتيآلا انا تلزن : لاق «ةيلاعلا يبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 .راوبلا راد مهم اوُلحأو ارفك هللا تمعن اوُلدب نيذّلا ىلإ رت ملأ # : مهيف هللا لاق نيذلا مهو «بازحألا

 Y4 «A] : : ميهاربإ] 4 اهنولصي منهج

 ؟9 فيو «رهظا ءةحلط ىبأ نبأ ةياور ىف سابع نبا نع ىورملا وهو ءالوأ هانركذ ىذلا ىتعملاو

 .ملعأ هّللاو ءاهانعم ىف ىتلا تايآلا ةيقبب

 حلاص نب نامثع نب ىيحي انثدح «ىبأ انثدح :لاقف ءًاثیدح انهه متاح ىبأ نبا ركذ دقو

 هللا دبع نع « ءا ىبأ نع «ةريغملا نب هللا دبع يدفع «ةعيهّل نبا انثدح ‹ ىبأ انثدح ‹ىرصملا

 الأ» :لاقف «سأين نأ داكنف أرقنو ءوجرنف نآرقلا نم أرقن اتإ هللا لوسر اي : ليق :لاق ءورمع نبا

 لهأ ءالؤه (نونمؤي ال مهرذنت مل مأ | مهترذنأأ مهيلع ءاوس اورفك نيل نإ » :لاق مث د «امکربخأ

 . «لجأ» : لاق ؟هّللا لوسر اي مه انسل . (رانلا

 .«هرسفيو) :ب ءط ىفو ««هريسفتوا :ج ىف (۳) .ادقولا :ب ءط ءج ىف (۲) .«نم هنأ الإ» :ج ىف (۱)

 .«مسقلا» :ےج ىف )6(

 048/80 تاع ییا نبا ریت (6)



 (۷) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ل سس سس

 ْمُهَتَْدنأأ ْمِهِيَلَع ءاَوَسؤ :اهلبق ىتلل ةدكؤم ةلمج هنأ بارعإلا نم هلحم E 4 : هلوقو]

 0 نأ لو # َنوُنِمْؤُي الد :هلوقب كلذ دكأ اذهلف ؛نيلاحلا الك ىف رافك مه ىأ 4 مُهْرِذَنت مل م

 مل مآ مُهَن ردنا ْمهيَلَع ُءاَوَسِ» :هلوق نوكيو «نونمؤي ال اورفك نيذلا نإ :هريدقت نأل ًاربخ # َنوُنِمْؤُي الد

 . "”[ملعأ هللاو « ةضرتعم ةلمج 4ْمُهْرِذَنت

 باذع مهلو ةواشغ مهراصبأ ىلعو مهعمس ىلعو مهبولق ىلع هللا متخ ل

 ظ . 4 (7)ميظع
 ذإ ناطيشلا مهيلع ذوحتسا :ةيآلا هذه ىف ةداتق لاقو .هللا عبط : ىأ هللا مخ :ىدَّسلا لاق

 الو ىده ثدورصبي ال مهف «ةواشغ مهراصبأ ىلعو مهعمس ىلعو مهبولق ىلع هللا متخف ؛هوعاطأ

 .نولقعي الو نوهقفي الو نوعمسي
 نم "هب فحت بلقلا ىلع بونذلا نأ تئبن :لاق 4ْمِهِبوُلُق ىَلَع هللا مَ : دهاجم لاق : ٍجْيَرُج نبا لاقو

 عبطلاو «عبطلا نم رسيأ ُناَّرلا :لوقي ًادهاجم عمس هنأ ءريثك نب هللا دبع ىتثدحو :جيرج نبا لاق
 .هلك كلذ دشأ لافقألاو ءلافقألا نم رسيأ

 - فكلا :ىنعي - "هذه لثم ىف بلقلا نأ نوري اوناك :لاقف هديب دهاجم انارأ : شمعألا لاقو
 اذإف «ىرخأ عبصأب لاقو . .ٌمَض بنذأ اذإف ءاذكه رصنخلا هعبصأب لاقو .هنم 0 ًابنذ دبعلا بنذأ اذإف

 . عباطب هيلع عبطي : ال ءاهلك هعباصأ مض ىتح ءاذكه ىرخأ عبصأب لاقو «َمض بنذأ

 .نيرلا :كلذ نأ نوري “اوناك :دهاجم لاقو

 .هوحلب «دهاجم نع «شمعألا نع « عيكَو نع بيرك ىبأ نع :ريرج نبا هاورو

 نع هللا نم رابخإ 4ْمِهبوْلُق ىَلَع هللا مَ :هلوق ىنعم امنإ :مهضعب لاقو :ريرج نبا لاقو

 «مالكلا اذه نع ّمَصأل ًانالف نإ :لاقي امك ء«قحلا نم هيلإ اوُعُد امل ا نع مهضارعإو «مهربكت

 ارت هيتيقت نع ها ”عفرو «هعامس نم عئتما اذإ

 . مهعامسأو مهبولق ىلع متخ ىذلا وه هنأ ربخأ دق هللا نأل ؛حصي ال اذهو :لاق

 اهلكو هجوأ ةسمخ نم ةيآلا لوأتو انهه ريرج نبا هدر ام ريرقت ىف ىرشخمزلا بنطأ دقو :(تلق)
 حيبق اهيلإ قحلا لوصو نم اهعنمو مهبولق ىلع متخلا نأل ؛هلازتعا الإ كلذ ىلع هأرج امو ءًادج ةفيعض

 ُبلَقْنَو» : هلوقو «مهبولُ هللا عار اوُهاَر امل وما هملول يق وازع هداقتعا ىف هنع هللا ىلاعت  هدنع

 تايآلا نم كلذ هبشأ امو 24 نوُهَمْعَي مهنايغط ىف مُهْرَذنو ة ِةَرَم لو هب اومؤي ْمَل امك مُهراصبأو مُهتدئفأ

 لطابلا ىف میدان لع ةر ًءازج ىدهلا نيبو مهنيب لاحو مهبولق ىلع متخ امنإ ىلاعت هنأ ىلع ةلادلا

 . ملعأ هللاو لاق ام لاق امل اذهب ًاملع طاحأ ولف ع سلو ني یا هينالدع اذهو «قحلا مهكرتو

 بولق ىلع عبطلاو متخلاب هسفن فصو دق لجو زع هللا نأ ىلع ةمألا تعمجأو :يبطرقلا لاق
 ايو» :بولقلا بيلقت ثيدح ركذو «مهرفكب اهيّلَع هللا َعَبَط لب :لاق امك مهرفكل ةازاجم نيرفاكلا

 : لاق وَ هللا لوسر نع حيحصلا ىف ىذلا ةفيذح ثيدح ركذو ««كنيد ىلع انبولق تبث بولقلا بلقم

 اهركنأ بلق ىأو ءادوس ةتكن هيف تكن اهبرشأ بلق ىأف أ ًادوع ريصحلاك بولقلا ىلع نتفلا ضرعت»

 . هب تفحف بلقلا ىلع بونذلا تبني عبطلا :لاقو# :و أ عب ءط بج ىف (۲) و ب «“ط ج نم ةدايزر 0(

(r)؟عفري» :ج ىف ن5 5 «اوناکو» ب “طط ءج ىف (6) 5 م : لاق ب ‹ط ىف )٤( . (اذه» و أ ب 35 ج یف  . 



 1۷0 (۷) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 تاومسلا تماد ام ةنتف هرضت الف افصلا لثم ضيبأ ىلع :نيبلق ىلع ريصت ىتح «ءاضيب ةتكن هيف تكن

 .ثيدحلا (ًاركنم ركني الو ًافورعم فرعي ال ًايخجم زوكلاك دابرم دوسأ رخآلاو .ضرألاو

 هب انثدح ام وهو لكك هللا لوسر نع ُربخلا ””هريظنب حص ام كلذ ىف ىدنع قحلاو :0'2لاق

 ىبأ نع «حلاص ىبأ نع .عاقعقلا نع «نالجَع نبا انثدح «ىسيع نب ناوفص انثدح ءراشب نبا دمحم

 َعْرَتو بات نإف ءهبلق ىف ءادوس ةتكُن تناك ًابنذ بنذأ اذإ نمؤملا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق رک

 عناَر ْلَب الگ :ىلاعت هللا لاق ىذلا ناّرلا كلذف «هبلق ولعت ىتح تداز داز نإو «هبلق لقص بتعتساو

 ."15[00 :نيففطملا] 4نوُبِسْكَي اوُناَك ام مهبوُلُق ىَلَع

 نباو ءدعس نب ثيللا نع «ةبيتق نع «يئاسنلاو ىذمرتلا هاور دق هجولا اذه نم ثيدحلا اذهو

 E رك ميتال حاتم a نب مناخ نع .رامعا نب ماشعأ نع همنا

 ف

 . حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو
 ا اذإو ءاهتقلغأ بولقلا ىلع تعبك اذ كولا نأ لَم هللا لوسر ويخاف ريع نبا لاق مث

 اهنع رفكلل الو .«كلسم اهيلإ ناميإلل نوكي الف «عبطلاو ىلاعت هللا لبق نم دخلا ذئنيح اهاتأ

 ىَلَعَو ْمِهِبوُلُق ىَلَع ُهّللا مَ :ىلاعت هلوق ىف "”ركذ ىذلا عبطلاو متخلا وه '”كلذف «صلخم

 اهيف ام ىلإ لصوي ال ىتلا «فورظلاو ةيعوألا نم وا هكزدت ام ىلع متخلاو عبطلا ريظن 4مِهِعْمَس

 ىلع متخ هنأ هلا فصو نم بولق ىلإ ناميإلا لصي ال ”كلذكف ءاهلح مث اهنع كلذ “ ضفب الإ

 ."!'7[اهنع]: هطابر. هلخو ةمتاخ ضف دعب الإ مهعمس ىلعو مهبولق

 لَو :هلوقو .4ْمِهِعْمَس ىَلَعَو ْمِهبوُلُق ىَلَع هللا َمَتَحظ :ىلاعت هلوق ىلع ماتلا فقولا نأ ملعاو ]

 - ءاطغلا ىهو - ةواشغلاو «عمسلا ىلعو بلقلا ىلع نوكي عبطلا نإف «ةمات ةلمج «ةَواَشِغ ْمِهِراَصْنَأ

نع «حلاص ىبأ نع «كلام ىبأ نع هريسفت ىف ىدسلا لاق امك ءرصبلا ىلع نوكت
 نعو «سابع نبا 

 ىلع هللا َمَثَحل :هلوق ىف ةي "هللا لوسر باحصأ نم سان نعو «دوعسم نبا نع «ىنادُمَهلا ةّرم

 :لوقي «ةواشغ مهراصبأ ىلع لعجو :لوقيو «نوعمسي الو نولقعي الف :لوقي 4ْمِهِعْمَس ىَلَعَو ْمِهبوُلُث

 ؛نسحلا نب نيسحلا ىمع ىنثدح «ىبأ انثدح "دعس نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاق

 .مهراصبأ ىلع ةواشغلاو :4«ْمِهِعْمَس ىَلَعَو ْمِهِبوُلُق ىَلَع هللا َمَتَحظ :سابع نبا نع ءهدج نع «هيبأ نع
 دمحم نباوهو « جاجح ىنثدح « ديس وهو «دواد نبا ىنعي «نيسحلا انثدح ءمساقلا انثدح :لاقو

 نإف» : ىلاعت هللا لاق ءرصبلا ىلع ةواشغلاو «عمسلاو بلقلا ىلع متخلا : لاق جيرج نبا ىنثدح «روعألا

 ىلع َلَمَْجَو ِهِبْلَقَو ٍهِهْمَس ىَلَع َمَهَحَو9 :لاقو ۲١[« :ىروشلا] 4َكِيلَت ىلع م هللا إَهَب

 .؟ريرج نبا لاق» :ط ج ىف )١(

 . ؟هرظنب هب حص ام» :ج ىف )2

 )559/١(. ىربطلا ريسفت (۳)

 )٤١٤٤(. مقرب ةجام نبا نئسو )١١788( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نئسو (”*4) مقرب ىذمرتلا ننس (54)

 .اهنم» :و ءأ ىف ()

 : .(كلذلف» :ج ىف (5)

 .«ضقن ىلإ» :ج ىف (۸) . اللا هركذا :و ىف (۷)

 .ط ءج نم ةدايز )۱١( . «كلذلف» :ج ىف (9)
 ««لاقو» :ط ج ىف (10) . «؟ىبنلا» :ط ج ىف )١١(

 .«نايفس# :أ ىف (۱۳)



 (94 «۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ك/ا١

 .[۲۳ :ةيثاحل |] «ةواشغ هرصب

 هنأ 9 امتحي «ةواشغ مهراصبأ ئلعوإ# :ىلاعت هلوق نم ةواشغ بصن نمو : ريرج نبا ا

 «عابتالا ىلع اهبصن نوكي نأ لمتحيو «ةواشغ مهراصبأ ىلع لعجو : هريدقت «لعف ر امضإب اهبصن

 :رعاشلا لوقو ء[١۲ :ةعقاولا] © نيع روحو $ :ىلاعت هلوقك (مهعمس ٰىلعول لحم ىلع

 ا لامه تنش ىتح ًادراب ءامو انت اهتَمَلَع

 رخآلا لاقو

 رو افي نلف ىغولا ىف كجوز تيأرو

 .ًاحمر القتعمو «ادراب ءام اهتيقسو :هريدقت

 «نيتيآلا نيتاهب نيرفاكلا لاح فرع مث «تايآ عبرأب ةروسلا ردص ىف نينمؤملا فصو مدقت ام
 ىلع هبتشي مهرمأ ناك الو ءرفكلا نونطبيو ناميإلا نورهظي نيذلا نيقفانملا لاح نايب ىف ىلاعت عرش

 «مهيف ةءارب ةروس "لزنآ امك .قافن اهنم لك .ةددعتم تافصب مهركذ ىف بنطأ سانلا نم ريثك

 .«بنتجتل مهلاوحأل ًافيرعت ءروسلا نم اهريغو رونلا ةروس ىف مهركذو «مهيف نيقفانملا ةروسو
 :ىلاعت لاقف اااه ل دو تو

 هللا نوعداخي (2) نينمؤمب مه امو رخالا مويلابو هللاب انما لوقي نم سانلا نمو

 . 4 هك نوُرعشي امو مهسفنأ الإ نوعدخي امو اونمآ نيِذّلاَو

 ءرانلا ىف هبحاص دلخي ىذلا وهو .ىداقتعا : عاونأ وهو ءرشلا رارسإو ريخلا راهظإ وه :قافنلا

 لاك امك هو لاك هللا لت نإ هه م ف ٠ يمقن تاس انك «تتزتذلا ريكا نم وهو ىلمغو

 هبيغم هدهشمو « هج رحم هلخدمو «هتينالع هرسو «هلعف هلَوَق فلاخي قفانملا : جيرج نبا

 نم «هفالخ ناك لب .قافن اهيف نكي مل ةكم نآل ؛ةيندملا روسلا ىف نيقفانملا تافص تلزن امنإو

 :ةئيدملا ىلإ للك هللا لوسر جاه ملفا «نموم.قظانلا ىف وهو ءاهركتسم رفكلا رهظي ناك نم سانلا

 ىكرشم مير ىلع ءمانصألا نودبعي مهتيلهاج ىف اوناكو ‹جرزخلاو سوألا نم راصنألا اهب ناكو

 ءافلح عاقنيق ونب : لئابق ثالث اوناکو « مهفالسأ ةقيرط ىلع باتكلا لها نع دولا اهبو «برعلا

 ملسأ نم ملسأو «ةنيدملا وي هللا لوسر مدق اًملف .سوألا ء EET «ريضتلا ونبو ءجررخلا

 ۲٠١(. /۱) ىربطلا ريسفت )١(

 . ؟لمتحيفا :ط ج ىف (9) .«لاقو» :ج ىف (۲)

 .(5 5/1١ ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (4)

 .ىموزخملا ثراحلل وهو )١/ ۲٠١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (0)

 - «سبلتي» :ج ىف (۷) .«تلزنأ امك» :ج ىف )١(
 . 4 هريس! :ج ىف (۸)



 يت يآ آ# ا 004 7)0 اال «ةرقبلا ةروساح لوألا" را

 هللا ىضر «مالس نب هللا دبع الإ دوهيلا نم ملسأ نم لقو «جرزخلاو سوألا ىتليبق نم راصنألا نم
 هيلع ناك دق لب ‹«فاخت ةكوش دعب نيملسملل نكي مل هنأل ءاضيأ قافن كاذ ذإ نكي ملو «هنع

 ردب ةعقو تناك املف «ةنيدملا ىلاوح برعلا ءايحأ نم ةريثك لئابقو دوهيلا عداو «مالسلاو ةالصلا

 ىف اسأر ناكو «لولس نب ىبأ نب هللا دبع لاق ءهلهأو مالسإلا ىلعأو ءهتملك هللا رهظأو ىمظعلا

 ءمهيلع هوكلمي نأ ىلع اومزع دق اوناكو «ةيلهاجلا ىف نيتفئاطلا ديس ناكو «جرزخلا نم وهو «ةنيدملا

 :لاق ردب ةعقو تناك املف «هلهأو مالسإلا نم هسفن ىف ىقبف «هنع اولغتشاو وااو ريخلا مهءاجف

 «هتلحنو هتقيرط ىلع وه نمم فئاوط هعم لخدو ؟مالببإلا ىف لرخاللا رهظأف هجرت كفا اا اذه

 امأف «بارعألا نم اهلوح نمو ةنيدملا لهأ ىف قافنلا دجو مث نمف «باتكلا لهأ نم نورخآو

 «هدلوو «هلام كرتيو رجاهي لب ءآهركم رجاهي دحأ نكي مل هنأل .دحأ مهيف نكي ملف نورجاهملا
 .ةرخآلا رادلا ىف هللا دنع اميف ةبغر هضرأو

 ا را د عسل «ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق

 سوألا نم نيقفانملا : : ىنعي © نينمؤمب مه امو رخآلا مويلابو هّللاب اًنمآ لوقي نم سالا نموإ» :سابع
 .مهرمأ ىلع ناك نمو جرزخلاو

 :فاسلاو دافور شاو «ةلاعلا بأ نيثقانملا:اهرسف اذكر

 كلذب عقيف «نونمؤملا مهرمأ رهاظب َرتغي الئل نيقفانلا تافص ىلع «هناحبس هللا هبن اذهلو
 ص اذهو ءرمألا سفن ىف رافك مهو .مهناميإ داقتعا نمو ۰ مهنم زارتحالا مدع نم ضيرع داسف

 مويلابو هللاب اًنمآ لوقي نم سائلا نمو » :ىلاعت لاقف ءريخ روجفلا لهأب نظي نأ رابكلا تاروذحملا

 كءاج اَذِإ 8 :ىلاعت لاق امك ءرخآ ءىش هءارو سيل الوق كلذ نولوقي : ىأ «نيدمؤمب مه امو رخآلا
 ىف ال ‹طقف كوؤاج اذإ كلذ نولوقي امنإ :ىأ ١[ :نوقفانملا] للا لوسَرَل كّنِإ دهشت اولاق نوقفانملا

 هّللاب اتمآ : مهلوق اودّكأ امك ؛اهربخ ىف دیکاتلا مالو ناب ةداهشلا ىف نودكؤي اذهلو ؛رمألا سفن

 ىلإ ةبسنلاب اذه مهربخ ىفو ءمهتداهش ىف هللا مهبذكأ امك «كلذك رمألا سيلو ,«رخآلا مويلابو

 .( نيدمؤمب مه امو قو 1 : نوقفانملا] «نوُبذاَكَل نيقفاتملا نإ دهشي هّللاو )» : هلوقب «مهداقتعا

 مهرارسإ عم ناميإلا نم هورهظأ ام مهراهظإب :ىأ (اونمآ نيذّلاو هللا نوعداخي ٭ :ىلاعت هلوقو

 جوري امك هيلع جوري هنأو «هدنع مهعفان كلذ نأو «كلذب هللا نوعدخي مهنأ مهلهجب نودقتعي ءرفكلا

 مهّنأ نوبسحيو مكَل نوُفلَحَي امك هَل نوفلحيف اعيمج هللا مهلعبي موي ل :ىلاعت لاق امك «نينمؤملا ضعب ىلع

 نوعدخي امو : هلوقب كلذ مهداقتعا ىلع مهلباق اذهلو 4 : ةلداجملا] (نوبذاكلا مه مهن الأ ءيش ىلع

 كلذب نورعشي امو «مهسفنا الإ نوعدخي الو مهعينصب نوری امو :لوقي € نورعشي امو مهسفنأ الإ

 ١[. : ءاسنلا] « مهعداَح وهو هللا نوعداخي نيقفانملا نإ » :ىلاعت لاق امك «مهسفنأ نم

(0) 
 .دحاو ىنعم ىلإ عجرت نيتءارقلا الكو ««مهسفنأ الإ ` نوعداخي امو » :أرق نم ءارقلا نمو

 . ؟نوعدخيا :ب طا ج ىف ()



 )٠١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا د اا

 هناسلب رهظي ال وهو ءاعداخم نينمؤمللو هلل قفاملا نوكي فيك :لئاق لاق نإف :ريرج نبا لاق

 ؟ةيقت الإ دقتعم هل وه ام فالخ

 وه امم وجنيل «ةيقت هريمض ىف ىذلا ريغ هناسلب ىطعأ نم ىمست نأ نم برعلا " عنتمت ال :ليق
 ةة ةثاننلج 9 ريظا ان: ةزاهظإب نولو هل اعدام يس نقال كلذ اعدام تاغ ل

 - هلعف نم كلذو «نطبتسم ءرهظأ ام ريغل وهو «لجاعلا باذعلاو "”ءابسلاو لتقلا نم هب صلخت اع

 ا ر ال «عداخ هلعف نم كلذب هسفنل وهف - ايندلا لجاع ىف نينمؤملل ًاعادخ ناك نإو

 اعر ءاهبطع ضايح هب اهدروم وهو ءاهرورس ساک اهيقسيو ا

 هنم ًانظ «هسفن هتعيدخ كلذف ءهب اهل لبق ال ام هباقع ميلأو هللا بضغ نم ' و ءاهباذع سأك

 امو مهسفنأ الإ نوعدخي اًمو» :ىلاعت لاق امك ءنسحم اهيلإ هنأ  اهداعم رمأ ىف ىف اهيلإ هتءاسإ عم -

 مهبر اهيلع 2''وهطاَخسإ ىف مهسفنأ ىلإ مهتءاسإب نيقفانملا نأ نينمؤملا هداّبع هنم آمالعإ «نورعشي

 . ”'نوميقم مهرمأ نم ءايمع ىلع مهنكلو «نيراد الو نيرعاش ريغ «مهبيذكتو مهكشو «مهرفکب

 دمحم انثدح ءكرابملا نب , ديز انثدح «ىلإ بتك اميف «كرابملا نب ىلع انأبنأ نو

 نأ نوديري "هللا الإ هلإ ال» نورهظي :لاق هللا نوعداخي» :ىلاعت هلوق ىف « جيرج نبا نع «روث نبا

 . كلذ ريغ مهسفنأ ىفو «مهلاومأو مهءامد كلذب اوزرحي

 هللا نوعداخي .نينمُْمب مه امو رخآلا ماب هللاب مآ لوفي نم سالا نمو :ةداتق نع «ديعس لاقو
 هناسلب قدصي قالخألا عنخ : يفك" تع قفانملا كمن هنو رعشي امر شا الإ نوعدخي امو اونمآ نيذْلاَو

 ىلع حبصيو لاح ىلع ىسميو هر ىلع سعوا الاخ ىلع جب .هلمعب فلاخيو هبلقب ركتيو

 .اهعم به حير تبه املك ةنيفسلا أفكت أفكتي «هريغ

 ا

E ESةيآلا 1 اناا ف نعو  : TTكش :لاق » 

 .ًاكش :لاق «اًضَرم هللا مهدارف#

 نع «ريبج نب ديعس وأ «ةمركع نع ءدمحم ىبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب '"”[دمحم] لاقو

4" 03 
 .كش :لاق «ضَرُم مهبولُق يف» : ' '”[هلوق ىف] سابع نبا

 .2ىبسلا» :أ ىف (۳) .«هرهظأ ام» :و ءأ ىف (۲) . علمت ال١ :ج ىف )١(

 .«مهطاخسإب» :ج ىف () .«اهديزيو» :أ ىف (5) .«سآکب» :ج ىف (5)

 .(۲۷۳/۱) ىربطلا ريسفت (۷)

 )47/١1(. متاح ىبأ نبا ريسفت (۸)

 .ج نم ةدايز )٠١( .و نم ةدايز (9)



 11948 سب _ )1٠( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 .ةداتقو «سنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلا وبأو «ىرصبلا نسحلاو .ةمركعو «دهاجم لاق كلذكو

 .ءايرلا : ىنعي :*ضرم مهبرلق يف : سواطو .ةمركع نعو

 : لاق «اًضرُم هللا مهدارف» قافن :لاق «ضرُم مهبولف يف» :سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .لوألاك اذهو «ًاقافن

 سیلو «نيدلا ىف ضرم اذه :لاق (ضرَم مهبولف يف» :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 (اضرم هللا مهدارق» مالسإلا ىف مهلخد ىذلا كشلا :ضرملاو .نوقفانملا مهو «داسجألا ىف ًاضرم

 ضرُم مهبوُلُق يف نيذْا امو . نورشبتسي مهو انا إ مهتدازف اونمآ نيذلا اقل :أرقو ءًاسجر مهدازا :لاق

 . مهتلالض ىلإ ةلالضو مهرش ىلإ ًارش :لاق ١70١[. 4 :ةبوتلا] (مهسجر ىلإ اسجر مهتدازف

 هلاق كلذكو .لمعلا سنج نم ءازجلا وهو «نسح هللا همحر .نمحرلا دبع هلاق ىذلا اذهو

 /١1[. :دمحم] «مهاوقت مهاتآو ىده مهداز اودتها َنيذّلاَول :ًاضيأ ىلاعت هلوق ريظن وهو «نولوألا

 ةبذك اوناك مهنإف ءاذهو اذهب نيفصتم اوناك دقو ««نوبذكي» ئرقو : (نوبذکی اوناك امب» :هلوقو

 هيلع فك ج نع ی مرت غو نطرقلا لكس دعو اهر اذه ان رعت قطن قوتك

 ىف تبث ام اهنم كلذ نع ةبوجأ اوركذو «مهضعب نايعأب هملع عم نيقفانملا لتق نع «مالسلا
 ةي از عنو ١ اأ لتي ادهم نأ برغلا ثدحتي نأ هركا» رجل لاق هنأ ؛نيحستفلا
 .مهل هلتق ةمكح نوملعي الو مالسإلا ىف لوخدلا نع بارعألا نم ريثكل ريغت كلذ ببسب عقي نأ

 لتقي ًادمحم نإ :نولوقيف مهل رهظي ام درجمب هنوذخأي امنإ مهنإف ءرفكلا ىلع وه امنإ مهايإ هلتق نأو
 رشب هملع عم مهبولق ةفلؤملا ىطعي ناك امك مهريغو انئاملع لوق اذهو :ىبطرقلا لاق «هباحصأ

 ليعامسإ ىضاقلاو مهجلا نب دمحم هيلع صن كلام باحصأ ةقيرط ىهو :ةيطع نبا لاق . مهداقتعا

 نيقفانملا نع وي هللا لوسر فك امنإ :هللا همحر «كلام لاق ام :اهنمو .نوشجاملا نباو ىرهبألاو

 .هملعب مكحي ال مكاحلا نأ هتمأل نيبيل

 ىف اوفلتخا نإو «هملعب لتقي ال ىضاقلا نأ ىلع مهيبأ ةركب نع ءاملعلا قفتا دقو :ىبطرقلا لاق

 اوناك ام نيقفانملا لتق نم دي هللا لوسر عنم امنإ :ىعفاشلا لاق ام اهنمو :لاق «ماكحألا رئاس

 هيلع «هلوق اذه ديؤيو .هلبق ام بجي هنورهظي ام نأل ؛مهقافنب ملعلا عم مالسإلا نم هنورهظي

 ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :امهريغو نيحيحصلا ىف هتحص ىلع عمجملا ثيدحلا ىف «مالسلا

 زع «هللا ىلع مهباسحو ءاهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال :اولوقي

 باوث دجو اهدقتعي ناك نإف ءًارهاظ مالسإلا ماكحأ هيلع ترج اهلاق نم نأ :اذه ىنعمو . “لجو

 ناك هنوكو ءايندلا ىف هيلع مكحلا نايرج ةرخآلا ىف هعفني مل اهدقتعي مل نإو «ةرخآلا رادلا ىف كلذ

.(TT1£) مقرب ملسم حيحصو (6غ4.) مقرب ىراخبلا حيحص )١( 

 ) )۲.امهنع هللا ىضر ورمع نبا ثيدح نم (۲۲) مقرب ملسم حيحصو (7؟5) مقرب ىراخبلا حيحص



 ٠ ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءْوَحْل )١١« ١١(

 يناَمألا ْمكْنَرَعَو ْمتبَتاَو ْمُكْضْيَرَتَو ْمُكَسْفنَأ مْشََف ْمُكْنكََو لب اوُلاَق ْمُكَعُم نكت ملأ ْمُهَتوُداَْيط ناميإلا لهآ طيلخ

 اوزيمت ةيقوقحملا تقح اذإف « «رشحملا ضعب ىف مهنوطلاخي مهف ذ؛[14 :ديدحلا] ةيآلا هللا ْرْمَأ َءاَج ىح

 تقطن امك مهعم اودجسي نأ مهنكمي ملو ٤[ ا 6 اذ يبل مهب لاو يسب رخ منن
 ءهدوجو عم مهرش نم فاخي ناك هنأل مهلتقي مل امنإ هنإ :مهضعب هلاق ام اهنمو «ثيداحألا كلذب

 «نوملسملا هملعو قافنلا اورهظأ اذإ نولتقيف هدعب امأف «تانيبم هللا تايآ مهيلع لتي مهرهظأ نيب «مالسلا هيلع
 اذإ قيدنزلا لتق ىف ءاملعلا فلتخا دقو :تلق .مويلا قيدنزلا وه ةي هللا لوسر دهع ىف قفانملا :كلام لاق

 همالسإ نوكي وأ ال مأ هدادترا هنم رركتي وأ ءال مأ ةيعاد نوكي نأ نيب قرفي وأ .ال مأ باتتسي له رفكلا رهظأ

 . ماكحألا باتك اهوزعو اهريرقتو اهطسب عضوم لاوقأ ىلع ؟هيلع رهظ نأ دعب وأ هسفن ءاقلت نم هعوجرو

 ثيدح هدنتسم امنإ نيقفانملا ضعب نايعأ ملعي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك :لاق نم لوق (هيبنت)
 لَك هللا لوسرب اوكتفي نأ اومه نيذلا كوبت ةوزغ ىف ًاقفانم رشع ةعبرألا كئلوأ ةيمست ىف ناميلا نب ةفيذح
 علطأف مهرمأ هيلإ هللا ىحوأف اهنع طقسيل ةقانلا هب اورفني نأ ىلع اومزع ؛كانه ةبقع دنع ليللا ءاملظ ىف
 . ملعأ هللاو اهريغل وأ كرادملا هذه نم كردمل ناك مهلتق نع فكلا لعلو .ةفيذح كلذ ىلع

 ىلَع اودرم ةئيدملا ِلْهَ نمو نوُقِفاَتُم باَرْعَألا َنِم ْمُكلْوَح نُمِمَول : ىلاعت لاق همن لوم ااف

 ٍضَرَم موبولف ىف َنيذلاو َنوُقِفاتُملا هني ْمَل نيَل» :ىلاعت لاقو «ةيآلا «مهنلعَت نحن مهمّلْغَت ال قاقنلا

 اوُلتقو اوذخأ اوفقث اَمكِنَأ نينوعلَم اًليلق الإ اهيف َكَتوِرِواَجُي ال م مث مهب كنيرغنل ِةَئبِدَّملا ىف َنوُفِجْرُملاو
 ىف اهمسوتيف مهتافص هل ركذت تناك امنإو مهنايعأ ىلع كردي ملو مهب رغي مل هنأ ىلع ليلد اهيفف «اليتفت

 نم ناك دقو (لؤقلا نْحَل ىف مُهَتفرعتلو مُهاميسب مهتفرعلف مهكاننرأل ُءاَشَن ولو :ىلاعت لاق امك مهضعب

 تافص ىف قبس ىذلا مالكلا كلذب مقرأ نب ديز هيلع دهش دقو لولس نب يبأ نب هللا دبع قافنلاب مهرهشأ

 نب رمع هبتاع دقو «نيملسملا ةيقبب لعفي امك هنفد دهشو ةي [هيلع ىلص] تام امل اذه عمو نيقفانملا

 ىف ةياور ىفو ؛هباحصأ لتقي ًادمحم نأ برعلا ثدحتت نأ هركأ ىنإ» :لاقف هيف هنع هللا يضر باطخلا
 .«تدزل هل هللا ل ىنأ ول» ةياور ىفو «ترتخاف تريخ ىنإ» حيحصلا

 رب هر ها يب يب مه

 مه مهنإ الأ © QD نوحلصم نحن امتإ اولاق ضرألا يف اودسفت هل مهل ليق اذإو»
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 «ينادمهلا بيطلا َةّرُم نعو «سابع نبا نع «حلاص ىبأ نعو كلام نيا نع «هريبسفت ىف یاسا لاق
 اوُلاَق ضزألا ىف اودي ال ْمُهَل َليِق ادو : یک "شا لوتسر باجصضأ نم ؟ ”١ سانأ نعو «دوعسم نبأ نع

 .ةيصعملاب لمعلاو «رفكلا وه داسفلا :لاق «ضرأللا ىف اودسفت ال امأ : «َنوُحِلْضُم نحت اَمْنِ

 اوُدِسْفَن ال ْمُهَل َليِق اًذِإَو9 :ىلاعت هلوق ىف «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «رفعج وبأ لاقو
 هللا ىصع نم هنأل ؛هللا ةيصعم كلذ مهداسف ناكو .ضرألا ىف اوصعت ال : .:ىلعي : :لاق (ضزألا ىف

 . ةعاطلاب ءامسلاو ضرألا حالص نأل ؛ضرألا ىف دسفأ دقف « هللا ةيصعمب رمأ وأ ضرألا ىف

 .. ةداتقو « سنأ نب عيبرلا لاق اذكهو

 اوبكر اذإ :لاق «ضزآلا ىف اوُدِسْفْن ال ْمُهَل َليِق اًذِإَوط :دهاجم نع جْيَرُج نبا لاقو
 .نوحلصم .ىدهلا ىلع نحن امنإ :اولاق ءاذكو اذك اولعفت ال :مهل ليقف هللا ةيصعم

 .«يبنلا» :أ ىف () . «سان» :ب ءط ىف )١(



 ا (1۳) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نع رمح ب لاهنملا نع «شمعألا نع «ىلع نب ِماّنعو «سنوي نب ىسيعو .عيكَو لاق دقو
 ُنْحَن اَمْنِإ اوُناَق ضزألا ف اوُدِسْفن ال مهل َلبِق اًذِإَو9 :ىسرافلا ناملس نع .ىدسألا هللا دبع نب دابع
 .دعب ةيآلا هذه لهأ ءىجي مل :ناملس لاق 4َنوُحِلْصَم

 ىنثدح «كيرش نب نمحرلا دبع انثدح «ميكَح نب نامثع نب دمحأ ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 E دعب ءالؤه ءاج ام :لاق ءةيآلا هذه ىف «ناملس نع «هريغو بهو نب ديز نع <« ع« شمعألا نع  ىبأ

 نيذلا نم ًاداسف مظعأ ةفصلا هذهب نوتأي نيذلا نأ اذهب دارأ ناملس نأ لمتحي :ريرج نبا لاق
 . ”دحأ هتفص كلت نمم ضمي مل هنأ ىنع هنأ ال ةي يبنلا نامز ىف اوناك

 ام اهيف مهبوكرو ۰ مهبر اهيف مهتيصعمب ضرألا ىف نودسفم قافنلا لهأف :ريرج نبا لاق
 الإ لمع دحأ نم ُلَبْفُي ال ىذلا هنيد ىف مهكشو .هضئارف مهعييضتو «هبوکر نع مهاهن

 كشلا نم نوميقم هيلع مه ام ريغ مهاوعدب نينمؤملا مهبذكو «هتقيقحب ناقيإلاو هب قيدصتلاب
 كلذ ىلإ اودجو اذإ هللا ءايلوأ ىلع هلسرو هبتكو هللاب بيذكتلا لهأ مهترهاظمو «بيّرلاو
 ."”اهيف نوحلصم كلذ مهلعفب مهنأ نوبسحي مهو «ضرألا ىف نيقفانملا داسفإ كلذف .اليبس

 امك «ءايلوأ نيرفاكلا نينمؤملا ذاختا ضرألا ىف داسفلا نم نإف «نسح هلاق ىذلا اذهو

 «ريبك ُداَسَْو ضزألا يف ةف نكت ُهوُلَمْفَت الإ ضغَب ءايلوأ ْمُهْضْعَب اوُرَفَك َنيِذَّلاَوط :ىلاعت لاق
 ال اوُنَمآ َنيِذّلا اَهْيَأ اي :لاق امك «نيرفاكلاو نينمؤملا نيب نيب ةالاوملا هللا عطقف ۳ :لافنألا]
 :ءاتسلا] «ًانيبُم ًاناَطْلُس ْمُكيلَع هلل اولعخت نأ َنوُديِرتَأ َنيِنِمْؤُمْلا نوُد نم ءاَيِلْوأ َنيِرِفاَكْلا اوُذِخَتَ

 :ءاسنلا] «ًاريِصَن ْمُهْل َدجت نَلَو ِراَّنلا َنِم ٍلفَسألا لَا يف َنيِقِفاَتُمْلا ّنِإ## :لاق مث 44
 قفانملا ةهج نم داسفلا قاف «نينمؤملا ىلع هرمأ هبتشا ناميإلا هرهاظ ناك امل قفانملاف 65

 «نينمؤملا ىلع نيرفاكلا ىلاوو «هل ةقيقح ال ىذلا هلوقب نينمؤملا رع ىذلا وه هنأل ؛لصاح
 هلوق قباطتو هلل لمعلا هاخوا ر كلا لوألا" ها نلعب رنا هنأ ولو
 ُنْحَن اَمْنِإ اوُلاَق ضزألا يف اوُدِسْفَت ال ْمُهَل َلبِق اًذِإَوط :ىلاعت لاق اذهلو ؛حجنأو حلفأل هلمعو
 ءءالؤهو ءالؤه عم حلطصنو «نيرفاكلاو نينمؤملا نم نيقيرفلا ىرادن نأ ديرن : يأ 4َنوُحِلْصُم

 نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاق امك
 ديرن امنإ :ىأ #َنوُحِلْصُم نحن اَمَنِإ اولا ضزألا يف اوُدِسْفت ال ْمُهَل ليِق اًدِإَو9 :سابع نبا
 نكَلَو َنوُدِيْفْمْلا مه ْمُهْنِإ الأ :هللا لوقي .باتكلا لهأو نينمؤملا نم نيقيرفلا نيب ! حالصإلا
 نكلو «داسفلا نيع وه حالصإ هنأ نومعزيو هنودمتعي ىذلا اذه نإ. الأ :لوقي «َنوُرْمشَي ال

 .ًاداسف هنوكب نورعشي ال مهلهج نم

 ءاهفسلا مه مُهّنإ الأ ءاهفسلا نمآ امك نمؤنأ اولاق سانلا نمآ امك اونمآ مهل ليق اذإو زن

 هتكئالمو هللاب سانلا ناميإك :ىأ سالا َنَمآ امك اونمآ# :نيقفانملل ليق اذإو :ىلاعت '””[هللا] لوقي

 ) )1١يربطلا ريسفت (*9(0) . (588/1) يربطلا ريسفت )۲۸۹/۱( . )٤( نم ةدايز (6) . »هلاحل :و ءأ ىف )(.



 (18 1 ) ناقيآلا 4 ةرقبلا ةزؤنس لرالا لا ا ب اوا

 هللا اوعيطأو «هنعو هب نينمؤملا ربخأ امم «كلذ ريغو ناثلاو ةئجلاو توملا دعب ثعبلاو هلسرو هبتکو

 - هللا مهنعل  نونعي «(ءاهفسلا نمآ امك نمؤنأ اولاق  رجاوزلا كرتو رماوألا لاثتما ىف هلوسرو

 سابع نبا نع هدنسب «هريسفت ىف ىدسلاو ةيلاعلا وبأ هلاق « مهنع هللا ىضر اک هللا لور تاعتيضأ

 !!ءاهفس مهو ةدحاو ةقيرط ىلعو ةدحاو ةلزنمب ءالؤهو نحن ريصنأ :نولوقي « مهريغو

 وه :هيفسلاو ء[ميلح عمج ءاملحلاو] ميكح عمج ءامكحلا نأ امك «هيفس عمج :ءاهفسلاو

 نايبصلاو ءاسنلا هللا ىمس اذهلو ؛راضملاو حلاصملا عض اوم ةفرعملا ليلقلا ىأرلا فيعضلا لهاجلا

 ةماع لاق ٥[ :ءاسنلا] انف مك للا لع يبا محو ءاهفلسلا او : الو :ىلاعت هلوق ىف «ءاهفس

 .نايبصلاو ءاسنلا مه :فلسلا ءاملع

 دكأف « ءاهفسلا مه م مهن الل : : ف ءاهلك نطاوملا هذه ىف مهباوج «هناحبس « هللا ىلوت دقو

 .مهيف ةهافسلا رصحو

 كلذو «لهجلاو ةلالضلا ىف مهلاحب نوملعي ال مهنأ مهلهج مات نمو :ىنعي 4َنومَلعي ال نكلر»
 .ىدهلا نع دعبلاو «ىمعلا ىف غلبأو مهل ىدرأ

 نحن امّنِإ مكعم اَنِإ اولاق مهنيطايش ىلإ ارلخ اذإو انمآ اولاق اونمآ نيذّلا اوقل اذإو ل

 . 4 02 دوهمعي مهنايغط يف مهدميو مهب ئزهتسي هللا 9 نوئزهتسم

 ناميإلا مهل اورهظأ :ىأ (اتمآ# :اولاق نينمؤملا نوقفانملا ءالؤه ىقل اذإو :ىلاعت "[هللا] لوقي

 ريح نم اوباصأ اميف مهوكرشيلو « ةيقتو ةعئاصمو اقافنو نينمؤملل مهنم ًارورغ «ةافاصملاو ةالاوملاو

 نمضف .مهنيطايش ىلإ '؟”اوصلخو اوبهذو اوفرصنا اذإو :ىنعي 0 ءمنغمو

 نم مهنمو .هب '”'ظولفملا لعفلاو رمضملا لعفلا ىلع لديل ؛ىلإب هتيدعتل ؛اوفرصنا ىنعم (اولخإل
 .ريرج نبا مالك رودي هيلعو .نسحأ لوألاو .«عم» ىنعمب انه «ىلإ» :لاق

 مهءاربكو مهتداس :ىنعي 4 مهنيطايشإل و ءاوضم :ىنعي «اولخ# :كلام ىبأ نع ىدسلا لاقو

 .نيقفانملاو نيكرشملا سوؤرو دوهيلا رابحأ نم مهءاسؤرو

 نبا نع ةرم نعو «سابع نبا نع «حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع «هريسفت ىف ىدسلا لاق
 .رفكلا نم مهسوؤر مه : ىنعي *مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو# : ا ىبنلا باحصأ نم سان نع «دوعسم

 نبا نع رج رت كدت وأ «ةمركع نع دمحم ىبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 .أ نم ةدايز (۳) .«لاق امك؛9 :أ یف (۲) .و «ب ءط نم ةدايز )١(

 .اظوفلملا» :و ءأ ءب ءط ىف (5) .«اوصلخ وأ اوبهذ وأ» :و لأ ىف (:)



 )١5« ١6( ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 .لوسرلا هب ءاج ام فالخو بيذكتلاب مهنورمأي نيذلا دوهي نم «مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو» : سابع

 .نيكرشملاو نيقفانلا نم مهباحصأ ىلإ :(مهنيطايش لإ اولخ اذإو# :دهاجم لاقو

 .رشلاو «كرشلا ىف مهتداقو ءمهسوؤر ىلإ :لاق «مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو» :ةداتق لاقو

 . سنأ نب عيبرلاو «ىدسلاو «ةيلاعلا وبأو «كلام وبأ 9 كلذ وحنبو

1A۳ 

 ررر

 :ىلاعت لاق امك «نجلاو سنالا نم نالا درك درم ءىش لك نطابشر :ريرج نبا لاق

 «ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي نجْلاو سنإلا َنيطاَيش اودع يبن لكل اَنلعَج كلدكر»
 .[١1؟ :ماعنألا]

 :تلقف .«نجلاو سنإلا نيطايش نم هللاب ذوعن» : ايي هللا لوسر لاق :لاق رذ ىبأ نع دنسملا ىفو

 .«بعن» :لاق ؟نيطايش سنإللو «هّللا لوسر اي

 نع «دمحم ىبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاق :€مكعم الإ اوُلاَقط :ىلاعت هلوقو

 «نوئزهتسم نحن امّنِإ» هيلع متنأ ام لثم ىلع انإ ىأ :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس وأ «ةمركع

 .مهب بعلنو موقلاب ئزهتسن نحن امنإ :ىأ

 . يي دمحم باحصأب نورخاس نوئزهتسم نحن امنإ اولاق :سابع نبا نع .كاحضلا لاقو

 . ةداتقو «سنأ نب عيبرلا لاق كلذكو
 هاه يب ب ع

 . (نوهمعي مهنايغط يف مهدميو مهب ئزهتسي هلال : مهعينص ىلع ةلباقمو مهل ًاباوج ىلاعت هلوقو

 نوقفانملا لوقي موي وق ف « ةمايقلا موي كلذ مهب لغاف هنأ ىلاعت هللا ا : ريرج نبا "لاق

 هل روسب مهيب برضف ارون اوسمتلاف گارد e نيذلل تاقفانملاو

E aSنارمع لآ]  VA: 

 لهأو «نيقفانملل هتعيدخلو هركمو هتيرخحسو «هركذ ىلاعت هللا ءازهتسا نم « ههبشأ امو اذهف :لاق

 .ليوأتلا اذه لوأتمو «لوقلا اذه لئاق دنع هب كرشلا

 . هيصاعم نم اوبكر ام ىلع مهل همولو ‹مهايإ هخيبوت مهب هؤازهتسا لب :نورخآ لاقو :لاق

 .هب رفكلاو

 انأ :هب رفظ اذإ هعدخي نمل لجرلا لوقك «باوجلا ليبس ىلع هلاثمأو اذه :نورخآ لاقو :لاق

 :هلوق كلذكو :اولاق ءهيلإ رمألا راص ذإ كلذ لاق نكلو «ةعيدخ هنم نكت ملو . كتعدخ ىذلا

 هّللاو «باوجلا ىلع مهب ئیزهتسی هَّللا# و 0f] :نارمع لآ] «نيركاَمْلا ريخ هللا هللا رکمو اورَكَمو#

 )١( دنسملا )١/١۱۷۸(.

  (Y)«لاأقو» ب ‹ط یف .



  1A٤ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )١5. ٠١(

 .مهب قارلار كما نأ" لاو تملا الو کلا هني وكيل

 وهو هللا نوعداخي# :هلوقو ,4 مهب ؛ ئزهتسي هللا .نوئزهتسم نحن امنا :هلوق :نورخآ لاقو
 هللا اوسو ۹ :ةبوتلا]و ,«مهنم هللا رخس مهنم نورخسيف» :هلوقو ء[١٤٠ :ءاسنلا] :( مهعداخ
 فارسا رج ''مهيزاجي هنأ ىلاعت هللا نم رابخإ .كلذ هبشأ امو ۷ يلا جش

 ىذلا مهلعف نع هربخ جرخم مهل هباقعو مهايإ هئازج نع هربخ جرخأف «عادخلا ةبوقع ' "”ههبقاعيو

 ي اهلثم ةئّيس ةئيس ءازجو» :ىلاعت لاق امك «ناينعملا فلتخا نإو .ظفللا ىف باقعلا اوقحتسا هيلع

 ء«ملظ لوألاف 4 مل 0 7 €: ا

 .كلذ 00و ىنعملا اذه ىلإو
 انإ :اولاق مهتدرم ىلإ اوّلَخ اذإ مهنأ نيقفانملا نع ربخأ هللا نأ :كلذ ىنعم نإ :نورخآ لاقو :لاق

 :مهل انلوق نم مهل رهظي امب نحن امنإو .هب ءاج امو ولم دمحم بيذكت ىف «مکنید ىلع مكعم

 نم ىنعي «ةرخآلا ىف هدنع مهل ىذلا فالخ مهلاومأو مهئامد ةمصع نم ىنعي ءايندلا ىف هماكحأ نم

 :7لاكتلاو :تاذغلا

 بعللا هجو ىلع ةيرخسلاو عادخلاو ركملا نأل ؛هرصنيو لوقلا اذه هجوي ريرج نبا عرش مث

 الف ةازاجملاو لدعلاب ةلباقملاو ماقتنالا هجو ىلع امأو ,عامجإلاب « لجو رع هللا نع فتنم ثبعلاو

 « رشب انثدح يع دج 1 انتدح sS : لاق

 .مهنم ةمقنلل هلل مهب
 ‹حلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع .ىدسلا لاق : «نوهمعي مهنايغط يف مهدميو# :ىلاعت هلوقو

 ىلمي :مهدمي: (اولاق] ةباحصلا نم '*”سانأ نعو «دوعسم نبا نع «ةّرم نعو «سابع نبا نع

 .مهديزي :دهاجم لاقو

 :لاق امك ,مهدرَمَتو مهوتع ىف مهل كرتلاو ءالمإلا هجو ىلع مهديزي ا رو نبا لاق

 .[أ١ :ماعنألا] 4نرهمعي مهنايغط يف مهردتو ةرم لوأ هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدفأ بلقنو»

 )١( :و 3 ب ءط یف (۲) . ؟مهيزاجم» :و 3 ءط ىف اومعاقبهم؟٠ .

 )۳( ىربطلا ريسفت )۳۰۳/۱(.
 ) )4.و «ب نم ةدايز (6) .؟سان» :ب ا ءط ج ىف



 108 ب سس )١3( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 :ةقاحلا] (ةيراجلا يف مكاتلمح ءامْلا اط امل اًنإل :لاق امك .ءىشلا ىف ةزواجملا وه :نايغطلاو

 .نوددرتي مهرفك ىف : (نوهمعي مهنايغط يف» : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو ١

 «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو «ةيلاعلا وبأ لوقي هبو «ةباحصلا نع هدنسب ىدسلا هرسف اذكو

 . مهتلالضو مهرفك ىف :ديز نب نمحرلا دبعو «كلام وبأو «دهاجمو

 . لض اذإ :اهرمعو اهمع ةمعب نالف همع :لاقي»لالقلا»:همحلاو رخ نبا لاق

 مهالعو ءهَسَّنَد مهرمغ ىذلا مهرفكو .2")ههلالض ىف : (نوهمعي مهنايغط يفإ» :هلوقو :لاق

 عبط دق ىلاعت هللا نأل ؛اليبس هنم جرخملا ىلإ نودجي ال ." ةلالّض "[یرایح] نوددرتي ءهسجر
 نودتهي الو ءادشر نورصبي الف ءاهاشغأو ىدهلا نع مهراصبأ ىمعأو ءاهيلع متخو مهبولق ىلع

 .السس

 :- اضيأ  بلقلا ىف ىمعلا لمعتسي دقو .«بلقلا ىف همعلاو «نيعلا ىف ىمعلا : مهضعب لاقو]

 همع :لاقيو ٤١[ :جحلا] (رودصلا يف يتلا بولقا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنا : ىلاعت هللا لاق

 . [تبهذ نيأ ردي مل اذإ :ءاهمعلا هلبإ تبهذو «هّمع هعمجو «هماعو همع وهف اهومع همعي لجرلا

 .4 © نيدتهم اوناك امو مهتراجت تحب امف ئدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذّل كلوا

 نبا نع ؛ةّرم نعو «سابع نبا نع ءحلاص ىبأ نعو كلام يبأ نع «هريسفت ىف ىدسلا لاق
 اوكرتو ةلالضلا اوذخأ :لاق ئدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذلا كنلوأ] :ةباخضلا نه سان نفور ةر

 .ىدهلا

 ر د ف يعدو ءةمركعا نه دوت أ ندیم نع یاسا ن ا لاقو

 .ناميإلاب رفكلا :ىأ (ىدهلاب ةلالّضلا اورتشا نيذّلا كئلوأ» : سابع نبا نع
 .اورفك مث اونمآ :دهاجم لاقو

 ههبشي ةداتق هلاق ىذلا اذهو . 2''[ناميإلاب رفكلا :ىأ] ىدهلا ىلع ةلالضلا اوبحتسا :ةداتق لاقو

 .[17 :تلصف] «ىدهلا ىلع معلا اوبحتساف مهانيدهف دومت " امَأو# :دومث ىف ىلاعت هلوق ىنعملا ىف
 نع اوضاتعاو «لالضلا ىلإ ىدهلا نع اولدع نيقفانملا نأ :مدقت اميف نيرسفملا لوق لصاحو

 ىدهلا اولذب ىأ : (ئدهلاب ةلالّضلا اورتشا نيذّلا كتوأ» :ىلاعت هلوق ىنعم وهو «ةلالضلاب ىدهلا

 لاق امك ءرفكلا ىلإ هنع عجر مث ناميإلا هل لصح دق مهنم ناك نم كلذ ىف ءاوسو «ةلالضلل ًانمث

 .(لالض» :ج ىف (۳) 5 أ ب 35 “ج نم ةدايز )۲( . ؟مهتلالصض» :و أ «ب یف (1)

 .ط نم ةدايز (5) .ج نم ةدايز (9) .و أ ‹ط بج نم ةدايز (6)

 .أطخ وهو «امأف» :ه ىف (۷)



 007 OA EU ومش م لوألا O حب حز يل ا

 ةلالضلا اوبحتسا مهنأ وأ 2[ :نوقفانملا] «مويولق ىلع عطف اورفک م اونآ مهنأب كلو :مهيف ىلاعت
 00 :ىلاعت لاق اذهلو ؛ ؛ماسقأو عاونأ مهنإف «مهنم رخآ قيرف لاح ' "نوک امك .ىدهلا ىلع

 :(نيدتهم اوناك امو ءةعيبلا هذه ىف مهتقفص تحبر ام :ىأ 5 اوناک امو مهتراجت
 كلذ مهعينص ىف نيدشار

 امو مهتراجت تحبر امف دان ع دع تح ويك قوس نقر وعما نوما"

 «ةقرفلا ىلإ ةعامجلا نمو «ةلالضلا ىلإ ىدهلا نم اوجرخ مهومتيأر - هللاو دق :«نيدتهم اوناك
 نب ديزي ثيدح نم «متاح ىبأ نبا هاور اذكهو .ةعدبلا ىلإ ةنسلا نمو «فوخلا ىلإ نمألا نمو

 .ءاوس هلثمب «ةداتق نع «ديعس نع «عيرز
o اسمع هه #٠ E 

 يف مهكرتو مهرونب هللا بهذ هلوح ام تءاضأ اًمَلَف ارا دقوتسا يذلا لمك مهلتم »
 Ro ري وعم رب هيت 2

 .4 © َنوُعِجَري ال مهَف يمع مكب مص ©9 نورصيي ال تاملظ

 ساّنلل اهبرضت لاثمألا كلتوإ : ىلاعت هللا لاق .لاثمأ عمجلاو - اضيأ - ليثمو لثمو لثم :لاقي]

 e توبكنعلا] "[(نوملاعلا الإ اهلقعي امو

 دعب مهتروريصو «ىدهلاب ةلالضلا مهئارتشا ىف 57 « هناحبس « هللا نأ : لثملا اذه ريرقتو

 هنيمي نع ام اهب رصبأو اهب عفتناو هلوح ام تءاضأ املف ءًاران دقوتسا نمب ءىمعلا ىلإ ةرصبتلا

 «ىدتهي الو رصبي ال ءديدش مالظ ىف راصو هرات تقفل ذإ كلك ره اف اه ناو «هلامشو

 مهبابحتساو «ىدهلا نع ًاضوع ةلالضلا مهلادبتسا ىف نوقفانملا '*”ءالؤه كلذكف «كلذ لبق هيلع ناك

 اذه ريغ ىف ىلاعت مهنع ربخأ امك ءاورفك مث اونمآ مهنأ ىلع ةلالد لثملا اذه ىفو .دشرلا ىلع ىغلا

 . ملعأ هّللاو ءعضوملا

 ىف انهه هيبشتلاو :لاق مث ىدسلا نع هريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف هانلق ىذلا اذه ىكح دقو

 ةريح ىف اوعقوف رونلا كلذ اولطبأ ًايناث مهقاقنب مث ارون الوأ اوبستكا مهناميإب مهنأل ؛ ةحصلا ةياغ

 . نيدلا ةريح نم مظعأ ةريح ال هنإف ةميظع

 هلوقب جتحاو «تاقو وألا نم تفو ئ اوتمؤي مل انهه لثملا مهل بورضملا نأ ريرج نبا معزو

 A] : ةرقبلا] (نينمؤمب مه امو رخآلا مْوُيلابو هّللاب اتمآ لوقي نم ساّنلا نمو : ىلاعت

 ناميإ مهل لصح ناك هنأ ىفني ال اذهو e عينا اج ىلا E o :باوصلاو

 ىهو انهه ةيآلا هذه ءهللا همحر .ريرج نبا رضحتسي ملو «مهبولق ىلع عبطو هوبلس مث «كلذ لبق

 .ط ج نم ةدايز )۳9 .«لاقو» :ط ىف (0) .«نوكي دق امک» :و 3 ءباءط «ج ىق )١(

 .؟مه» :ج ىف )٤(



 ١8( .١ا/) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 هجو اذهلف ؛[۳ :نوقفانملا]  نوهقفي ال مهف مهبولق ىلع عبطف اورفك مث اونمآ مهّنأب كلذ » : ىلاعت هلوق
 مهبقعأ مث ءايندلا ىف ىأ ءناميإلا ةملك نم هورهظأ امب اوؤاضتسا مهنأب لثملا اذه 2'”[ريرج نبا]

AV 

 يدلك مهنيعأ رودت كّيلإ نورظني مهتيأرإ» :لاق امك ءدحاولاب ةعامجلا لثم برض حصو :لاق
 : ىلاعت لاقو «توملا نم هيلع ىشغي ىذلا ىنيع نارودك :ىأ [4 :بازحألا] «توملا نم هيلع ئشغي

 مل مث ةاروتلا اولمح نيذلا لثم# : ىلاعت لاقو ء[٢۲ :نامقل] «ةدحاو سفنك الإ مكثعب الو مکقلخ امل
 ةصقك مهتصق لثم :مالكلا ريدقت :مهضعب لاقو «[5 :ةعمجلا] (اراقسأ لمحي رامحلا ٍلْدَمَك اهولمحي

 نيذلا ىنعمب انهه ىذلا :نورخآ لاقو .هعم ةعامجل دحاو دقوتسملا :مهضعب لاقو .اران دقوتسا ىذلا

 :رعاشلا لاق امك

 ا مأ اي موقلا لك موقلا مه مهؤامد جلفب تناح ىذلا نإو

 هلوح ام تءاضأ امف : ىلاعت هلوق ىف ءعمجلا ىلإ '" 'دحاولا نم لحما ءانثأ ىف تفتلا دقو :تلق

 ىف حصفأ اذهو «نوعجري ال مُهَف يمع مكب مص . نورصني أل تاَمْلظ يف مهكرتو مهرونب هللا بْهَذ

 وهو «مهعفني ام مهنع بهذأ :ىأ < مهرونب هلا بهذإ :ىلاعت هلوقو «ماظنلا ىف غلبأو «مالكلا

 نم هيف مه ام وهو # تامل يف مهكرتوإ ناخدلاو قارحإلا وهو ؛مهرضي ام مهل ىقبأو «رونلا

 عم مهو ء.اهنوفرعي الو ريخ لبس ىلإ نودتهي ال :(نورصني ًالإ» قافنلاو کاو كشلا

 ةيامعو ةلالض ىف (يمعل مهعفني امب نرملكتي ال (مکب) ًاريخ تنوع ال «وص# كلذ

 ال اذهلف ٤١[ :جحلا] «رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اَهْنإَفط :ىلاعت لاق امك

 . ةلالضلاب اهوعاب ىتلا ةيادهلا نم هيلع اوناك ام ىلإ نوعجري

 :هانركذ ام وحنب فلسلا نم نيرسفملا لاوقأ ركذ

 نبا نع «ةرم نعو «سابع نبا نع «حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع «هريسفت ىف ىدسلا لاق
 ىف اولخد اسان نأ معز :(هلوح ام تءاضأ اًملف# ىلاعت هلوق ىف «ةباحصلا نم سان نعو «دوعسم

 دقوأف «ةملظ ىف ناك لجر لثمك مهلثم ناكف ءاوقفان مهنإ مث ةنيدملا لكي هللا ىبن”مدقم مالسإلا

 ذإ كللدك وها" عف د شام فرع حت وضاق یا وأ ی نم هل وعام اا كان

 فرعف «ملسأف كرشلا ةملظ ىف ناك :قفانملا كلذكف «ىذأ نم ىقتي ام ىردي ال لبقأف «هران تئفط

 نم لالحلا فرعي ال راصف ءرفك ذإ كلذك وه 'لانيبف ءرشلاو ريخلا '"”فرع] و «مارحلاو لالحلا

 .و نم ةدايز )١(

 .«جلف» ةدام ءناسللا ىف امك «ةليمر نب بهشألل تيبلا ()

 ايفل ينام يلا ؟لیبس» :ب ءط ىف )٤( .«ةدحولا» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۳)
 .«امنيبف» :و «أ ىف (۸) .ج نم ةدايز (0 .«امئيبف» :و «أ ىف (5)



AA 

 نم ريخلا الو «مارحلا

 ىدهلاو «نينمؤملا ىلإ "مهلابقإف رانلا ةءاضإ امأ 4«( هلوح ام تءاضأ امف :دهاجم لاقو

 رصبي «قفانملا لثم اذه :لاق (ارات دقوتسا يذلا لتمك ِمُهلَتمظ :هلوق ىف ىناسارخلا ءاطع لاقو

 ١8( «11/) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ءاطع لوق وحن سنأ نب عيبرلاو «ىدسلاو «نسحلاو «ةمركع نع ىورو :متاح ىبأ نبا لاقو

 :ىاسارخلا

 رخآ ىلإ ارا دقوتسا يذلا لثمك مهلتم# :ىلاعت هلوق ىف «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 رانلا تءاضأ امك .مهبولق ىف ناميإلا ءاضأ ىتح اونمآ دق اوناك يلا ةفص هذه :لاق «ةيآلا
 مهكرتف رانلا هذه ءوضب بهذ امك «هعزتناف مهرونب هللا بهذف اورفك مث 1 "اودقوتسا نيذلا ءالؤهل

 .نورصبي ال تاملظ ىف

 نوملكتي اوناك ىذلا مهناميإ وهف :رونلا امأ :لاق ءةيآلا هذه ىف «سابع نبا نع .ىفرعلا لاقو

 مث .ىده ىلع اوناك موق مهو «هب نوملكتي اوناك ٠ ىذلا مهرفكو مهتلالض ىهف :ةملظلا 3 «هب

 . كلذ دعب اوتعف .مهنم عزن

 مهلتم# :ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع هاور ام هبشيف ريرج نبا لوق امأو
 مهحكانيف السالب هةر اوناك مهنأ نيقفانملل هللا هبرض لثم اذه :لاق (اران دقوتسا يذلا لثمك

 رانلا بحاص بلس امك ءّرعلا كلذ هللا مهبلس اوتام املف «ءىفلا مهنومساقيو مهنوثراويو نوملسلا
 وص

 : «اران دقوتسا يذلا لتمك مهلثم» : ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو
 «صالخإلا ةملكب ملكت املك .قفانملا كلذكو ءاهرون بهذ تدمخ اذإف ءاهتدقوأ ام رانلا ءوض امنإف
 .ةملظلا ىف عقو كش اذإف ءهل ءاضأ هللا الإ هلإ الب

 :هب اوملكت ىذلا مهنايإ وهف مهرون امأ : «مهرونب هللا بهذ : “(هلوق ىف] كاحضلا لاقو

 : 4هلوح ام تءاضأ امف اران دقوتسا يذلا لقمك مهلثمإ :ةداتق نع «رّمعم نع «قازرلا دبع لاقو
 اونقحو «ءاسنلا اوحكنو ءايئدلا ىف اونمأو اوبرشو اهب اولكأف مهل تءاضأ ؛هللا الإ هلإ ال '*”ىهف
 .نورصبي ال تاملظ ىف مهكرتو مهرونب هللا بهذ اوتام اذإ ىتح «مهءامد

 هل تءاضأف هللا الإ هلإ الب ملكت قفانملا نأ :ىنعملا نإ :ةيآلا هذه ىف ةداتق نع «ديعس لاقو

 توملا دنع ناك املف ءهلامو همد اهب نقحو ءاهب مهثراوو ءاهب مهازاغو «نيملسملا اهب حكانف ءايندلا

 )١( «اران اودقوتسا» :ج ىف (۳) .؟هلابقإف» :ب ءط ءج ىف (؟) . «مهرونب هللا بهذ هلوح ام»:ج ىف .
 )( .«وهف» :ج ىف (9) . ب «ط ج نم ةدايز



 ا ا ت 7 ا

 . "هلمع ىف ةقيقح الو ءهبلق ىف لصأ اهل نكي مل “""هنأل ؛قفانملا اهبلس

 *« تاملظ يف مهكرتو# :سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاق :€ تاملظ يف مهكر تول

 :اوتام اذإ باذغ يف : لوقت

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ «ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم نع هناا نب محب 00و

 رفكلا ةملظ نم اوجرخ اذإ ىتح «هب نولوقيو قحلا نورصبي ىأ :« تاّملظ يف مهكرتو» : سابع
 الو ءىده نورصبي ال مهف ءرفكلا تاملظ ىف هللا مهكرتف «هيف مهقافنو ° ىرفكب هوؤفطأ

 . قح ىلع نوميقتسي

 . مهقافن ةملظلا تناكف : 4 تاّمَلظ يف مهكر تول :هدنسب هريسفت ىف ىدسلا لاقو

 ملظيف «قفانملا تر تت كلل ,«نورصني ال تاملظ يف مهكرتو $ :ىرصبلا نسحلا لاقو

 . "هللا الإ هلإ ال : FE قدي هب لمع رخ نم المع هل دج الف سلا لمغ لمع ةيلع

 ويو So شوه م

 یورک فا رع مك و هد یا لاك ی كل معا
 الو ىدهلا نوعمسي ال :لوقي (يمع مكب مص» :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .ةماعد نب ةداتقو «ةيلاعلا وبأ لاق اذكو .هنولقعي الو هنو رصبي

(¥) 

 .سنأ نب عيبرلا لاق 'كلذكو .ىده ىلإ نوعجري ال ىأ :سابع نبا لاق :4نوعجري ال مهفإل
 ما سوري سو رف يا ع

 .مالسإلا ىلإ ال ع حا :هدنسب ىدسلا لاقو

 .نوركذي مه الو 3 نو فأ : «نوعجري ال مهف» :ةداتق لاقو

 نم مهناذآ ىف مهعباصأ نولعجي قربو دعرو تاملظ هيف ءامسلا نم بيصك وأ

 ءاضأ امَّلك مهراصبأ فطخي قربلا داكي 2 نيرفاكلاب طيحم هّللاو توملا رذح قعاوصلا

 لك ىلع هللا نإ مهراصبأو مهعمسب بهذل هللا ءاش ولو اوماق مهيلع ملظأ اذإو هيف اوشم مهل

 . © ©) ريدق ءيش

 «ةرات قحلا مهل رهظي موق مهو .نيقفانملا نم رخآ برضل ىلاعت هللا هبرض رخآ لثم اذهو
 هلاق ؛رطملا :بيصلاو «# ٍبيصك# مهددرتو مهرفكو مهكش لاح ىف مهبولقف «ىرخأ ةرات نوكشيو

 «ءاطعو ٠ .ريبج نب ذيعسو «دهاجمو ء«ةيلاعلا وبأو «ةباحصلا نم سانو « سابع ن نباو «دوعسم نبا

 . هب مهرفکب اونعط» :ج ىف (۳) .«هملع#» :ج ىف (۳) . «اهنآل» :ج ىف 22(

 .(وه الإ» :و ءب ءط ىف (0) .«هقدصي» :ج ىف (5) .؟كلذبف» :ج ىف (:)

 .؟نونمؤي الد :ج ىف (9) .؟اذكو» 1 ب ‹ط «ج ىف (۸) .«سرخ ىمعال :ج ىف (۷)



 TO #ةزقنلا ةووتط لولا عرقا تشل ا سب |أذاو#

 .سنأ نب عيبرلاو «ىدسلاو « ىناسارخلا ءاطعو «ىفوعلا ةيطعو «ةداتقو «ىرصبلا نسحلاو

 :«دعرو# .قافنلاو رفكلاو كوكشلا ىهو «تاملظ لاح ىف ءءامسلا نم لزن رطملا وه رهشألاو
 : ىلاعت لاق امك ءعزفلاو ديدشلا فوخلا نيقفانملا نأش نم نإف «فوخلا نم بولقلا جعزي ام وهو

 مه امو مكنمأ مهن هللاب نوفلحيول :لاقو ٤[ :نرقفانملا] ([ودعْلا مه] مِهيلَع ةحيص لك نوبسحي»

 5 :ةبوتلا] (نوحمجي مهو هّيإ اوَلوَل الخدم وأ تاراغم وأ اًَجْلِم نودجي و .نوقرفي موق مهتكلو مكنَم

.[o¥ 

TS eا  E E؛؟ناميإلا ر  

 oro لم اس

 :لاق امك ؛هتدارإو * هتئيشم تحت a «هتردقب 6 ”[مهب] 58 هلا | نال د مدع م

 :جوربلا] «طيحم مهئارو نم هللاو .بيذكت يف اورفك نيذّلا لب دومّنو نوعرف . دونجلا ثيدح كاتأ له»

 1¥ _ ٠١[

 نب ليلخلا ىكحو «ديدشلا دعرلا تقو ءامسلا نم لزنت ران یهو «ةقعاص عمج :قعاوصلاو]

 هئ ىرصبلا نسحلا نع لقنو .ةعقاصو ةقعصو ةقعاص مهضعب ىكحو «ةقعاص مهضعب نع دمحأ

 : مجنلا ىبأل اودشنأو فاقلا ميدقتب «توملا رذح عقاوصلا نم» أرق

“UM Ff se 0عقاوصلا نع قربلا قفش عطاوقلا ةلوقثملاب كوكحي ) هو ” 

 . [هريسفت ىف ىبطرقلا كلذ ىكح «ةعيبر ىنب ضعبو ميمت ىنب ةغل ىهو :ساحنلا لاق

 مدعو . مهرئاصب فعضو «هسقن یف هتوقو هتدشل : ىأ 4 مهراصبأ فطخي قربا داكي# :لاق مث

 .نامعإلل اهتابث

 مكحم داكي :لوقي «مهراصبأ فطخي قرِيْلا داکی» :سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .نيقفانملا تاروع ىلع لدي نآرقلا

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ «ةمركع نع دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نبا لاقو

 ملظأ اذإو# هيف اوشم مهل ءاضأ املك .قحلا ءوض ةدشل ىأ :«مهراصبأ فطخي قربلا داكي# :سابع

 كوكشلا مهل ضرعت ةراتو «هوعبتاو هب '”!اوسنأتسا ءىش ناميإلا نم مهل رهظ املك ىأ: (اوماق مهيلع

 نيرئاح اوفقوف مهبولق تملظأ

 .ط ‹«ج نم ةدايز )١(

 .ب ءط ج نم ةدايز قفز

 : هيف وهو «عقص» ةدام «ناسللا ىف تيبلا (۳)

 عقاوصلا نع قربلا ققشت عطاوقلا ةلوقصملاب نوكحي

 .«اوؤاضتسا» :أ ىف (5) .أ ءب ءط ءج نم ةدايز )٤(



 ص حس سسعم ٠١( «۱۹) ناتيآلا ا ةروض لوألا رنا

 :هلوقک ؛رفكلا ىلإ ا اوماق ةبكن مالسإلا 55 نإو «هيلإ ونامل د نم نيقفانملا

 :جحلا] ةي ةيآلا [42١7 ةننف هتباصأ نِإو] هب نما ريخ هباصأ ْنِإَف فرح ىلع هللا دبعي نم ساتلا نمو %

 ١١[.

 نبا نع ءريبج نب ديعس وأ «ةمركع نع «دمحم يبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو
 ىف مهف «هب نوملكتيو قحلا نوفرعي : ىأ «اوماق مهيلع مّلظَأ اذإو هيف اضم مهل ء ءاضأ املك » نابع

 رعنا يآ اومافو كلا ىلإ ١ هم كتر او ةفاقتسا ىلع هن مهلوق

 ةباحصلا نع «هدنسب ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو «ىرصبلا نسحلاو «ةيلاعلا وبأ لاق اذكهو

 0 .رهظأو حصأ وهو

 نم ىطعي نم مهنمف مهنا بسحب رونلا سانلا ىطعي امدنع ةمايقلا موي ك7 اذكهو

 هل ءىضيو ةرات هرون اَفْطي نم مهنمو «كلذ نم لقأو كلذ نم رثكأو «خسارف ةريسم هل ءىضي ام رونلا

 نم صحا مهو ةيلكلاب هرون أفطي نم مهنمو . . ىرخأ ٍفقيو ةرات طارضلا ىلع ؟؟”ىشميف':«ىوعا
 نب نيس نورا ارنا نيل تاقفاسلاو ا لزب مريح مهيف '””ىلاعت لاق نيذلا «نيقفانملا

 نينمؤملا ىرت موي» :نينمؤملا قح ىف لاقو ١١[ :ديدحلا] (ارون اوسمتلاف مکءارو اوعجرا لبق مكرو
 : ىلاعت لاقو ۲ : ديدحلا] ةيآلا 4تاّنج ميلا مكارشب مهناميأبو مهيديأ نيب مهرون ئعسي تانمؤملاو

 انرون اتل ممت انّبر ولو مهناَميِبو مهيدي نيب ئعسي مهرون هعم اونمآ نيدو يبل هللا يِرَخُي ال موي

 .[۸ :ميرحتلا] «ريدق ءيش لك ىلع َكّنِإ اتل رفغاو
 :كلذ ىف دراولا ثيدحلا ركذ

 ر د هر هل از

 ةيآلا «تامؤملاو نينمؤمْلا ىرت موي $ : ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاق

 ىلإ ةئيدملا نم هروث *ىضي نم نينؤملا نم" لوفي ناك ك “ىلا نأ اتل ركذ 1١١ :ديدخلا]
 هاور .«هيمدق عضوم الإ هرون ءىضي ال نم نينمؤملا نم نإ ىتح «كلذ نودو ءاعنص ا وأ «ندع

 .ريرج نبا

 .هوحنب «ةداتق نع «ناطقلا “رواد نب نارمع ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو

 نوتؤي :لاق a نب هلا اعب نا «نكسلا نب سيق نع «ورمع نب لاهنملا لاق امك اذهو

 «مئاقلا لجرلاك هرون '') یری نم مهنمو «ةلخنلاك هرون "9 1 «مهلامعأ ردق ىلع مهرون
 .ةرم "دقو ةرم أفطي هماهبإ ىلع ًارون مهاندأو

 .«نوكيال :أ ىفو ««نوبذکی» :ج ىف (۳) . (هيف» :أ ىف (۲) .ج نم ةدايز )١(

 .؟هللا یبن نآ» :و ءأ ءب ءط ءج یف (1) 2 .ههللا» :و أ ءب ءط ج یف () .؟ىشمي نم مهنمو» :و ءأ ىف )٤(

 .«ىتؤي» :و ىف (4) .؟دواد» : ىف (۸) . و نيبأ» :ب ءط ءج ىف (۷)

 .ادقتيو» :ج ىف )١١( .اىتۇي» :و ‹أ ىف (0)



 ۲١( «ء۱۹٠) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 4۲

 ٤ء رو ۰

 .لاهنملا نع ‹«هيبآ نع ‹سيردإ نبا نع « ىنثم نبا نع «ريرج نبا هاور اذكهو

 !ىسفاّنَّطلا دمحم نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو )0

 نیب عسي مهرون) :دوعسم نب هللا دبع نع «نكسلا نب سيق نع «ورمع نب لاهنملا نع ركذي ىبأ
 «لبجلا لثم هرون نم مهنم ءطارصلا ىلع نوري مهلامعأ ردق ىلع :لاق 218 :ميرحتلا] « مهي ديأ

 .ىرخأ أفطيو ةرم دقتي هماهبإ ىف هرون نم ًارون مهاندأو «ةلخنلا لثم هرون نم مهنمو

 تعمس ء«سيردإ نبا انثدح 6

 انثدح «ىنامحلا ىيحي ب وبأ انثدح .ىسمحألا ليعامسإ نب دمحم انثدح :ًاضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 ارو: نطعي الإ ديسوتلا لهأ نم دا نمل لانا نبا نع «ةمركغ نع تاقتا قي ”ةنع
 انبر :نولوقي مهف «نيقفانملا رون ءافطإ نم ىري امم قفشم نمؤملاف «هرون أفطيف قفانملا امأف «ةمايقلا موي

 .انرون انل ممتأ

 ىهتنا اذإف ؛ًارون ةمايقلا موي ايندلا ىف ناميإلا رهظي ناك نم لك ىطعي :محازم نب كاحضلا لاقو

 . «انرون انل ممتأ انبر# :اولاقف ءاوقفشأ نونمؤملا كلذ ىأر املف «نيقفانملا رون ئفط طارصلا ىلإ

 لوأ ىف عبرألا تايآلاب نوفوصوملا مهو ءصّلخ نونمؤم :اماسقأ سانلا راص اذه ررقت اذإف

 مهو «صلخ :نامسق مهو «نوقفانمو ءاهدعب نيتيآلاب نوفوصوملا مهو «صلخ رافكو «ةرقبلا
 مهو «"وبخي ةراتو ناميإلا نم عمل مهل رهظي ةرات «نوددرتي نوقفانمو «ىرانلا لثملا مهل بورضملا
 .مهلبق نيذلا نم الاح فخأ مهو «ىئاملا لثملا باحصأ

 لج او ا كف تف ن رولا روت نق زك ان رجول" نفت خرم أ هه مااا

 نمؤملا بلق ىهو «ىّرد بكوك اهنأك ىتلا ةجاجزلا ىف "حابصملاب ءرونلاو ىدهلا نم هبلق ىف هللا
 .طيلخت الو ردك ريغ نم هيلإ ةلصاولا ةيفاصلا ةصلاخلا ةعيرشلا نم هدادمتساو ناميإلا ىلع روطفملا

 . هللا ءاش نإ «هعضوم ىف هريرقت ىتأيس امك

 مهو ءىش ىلع اوسيلو +ءىش ىلع مهنأ نودقتعي نيذلا :ءرافكلا نم دابعلا لثم برض مث

 :هلوق ىف «بكرملا لهجلا باحصأ

 ةيآلا انش هدجي ْمَل هءاج اَذإ ىح ءام نآَمَظلا هبسحي ةعيقب باَرَسُك مُهلامعَأ اورفك نيذّلاو»
 1 000 .["8 :رونلا]

 يف تاَملظَك وأ : مهيف أ" ”[هللا] لاق نيذلا مهو «طيسبلا لهجا لاهجلا رافكلا لثم برض مث

 دكي مل هدي جرخأ اذإ ضعب قوق اهضعب تاملظ باحس هقوف نم جوم هقوف ن جوم هاشغي يج رحب

 ةيعاد :نيمسق ىلإ انهه رافكلا مسقف ٤٠[ :رونلا] روت نم هل امف ارون هَل هللا لعجي مل نمو اهاري
 ٍناطيش لك عبتيو مّلع ريغب هللا يف لداجي نم ساتلا نمو» :جحلا ةروس لوأ ىف امهركذ امك «دلقمو

 .اريحت» :أ ىف (۳) . ؛ةبيتعال :ج ىف (۲) .«ىسلايطلا» :ج ىف )١(

 . ىذلا حابصملاب» :ج ىف (5) .؟نينمؤملا» :ج ىف (4) .«هيش اذهو» :ج ىف (4)

 .ط ‹«ج نم ةدايز (۷)



 1/4/6 كس م ع ب سس 7 يا ةاجألا  ةرقنلا وارا

 «ر ثم باتك الو ىده الو مع ريغب هللا يف لداجي نم ساّنلا نمو :هدعب لاقو [۳ :ححلا] دير
 نيمسق ىلإ «ناسنإلا ةروس ىفو «"اهرخآو ةعقاولا لوأ ىف نينمؤملا "هللا مسق دقو “[۸ :جحلا]
 .راربألا مهو نيمي باحصأو «نوبرقملا مهو نوقباس

 نيرفاكلا نأو «راربأو نوبرقم :نافنص نينمؤملا نأ :تاميركلا تايآلا هذه عومجم نم '*”صخلتف
 .قافن نم ةبعش هيف قفانمو «صلاخ قفانم :نافنص - ًاضيأ  نيقفانملا نأو «نودلقمو ةاعد :نافنص

 اقفانم ناك هيف نك نم ثالث» لكي ىبنلا نع ءورمع نب هللا دبع نع «نيحيحصلا ىف ءاج امك

 «بذك ثّدح اذإ نم :اهعدي ىتح قافنلا نم ةلصخ هيف تناك نهنم ةدحاو هيف تناك نمو ءًاصلاخ

 ,200ناحا نيك اذإو: لح دعو

 اذهل ىلمع امإ .قافن نم ةبعشو «ناميإ نم ةبعش هيف نوكت دق ناسنإلا نأ ىلع هب اولدتسا
 امك «ءاملعلا ضعبو فلسلا نم ةفئاط هيلإ بهذ امك «ةيآلا هيلع تلد امك ىداقتعا وأ .ثيدحلا

 «نابيش ىنعي ةيواعم وبأ انثدح ءرضنلا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق . هللا ءاش نإ «ىتأيس امكو «مدقت

 بولقلا» :يِلَي هللا لوسر لاق :لاق «ديعس ىبأ نع «ىرتخبلا ىبأ نع «ةرم نب ورمع نع «ثيل نع
 بلقو «سوكنم بلقو «هفالغ ىلع طوبرم فلغأ بلقو «رهزي جارسلا لثم هيف ءدرجأ بلق :ةعبرأ
 امأو ءرفاكلا بلقف فلغألا بلقلا امأو «هرون هيف هجارس .نمؤملا بلقف درجألا بلقلا امأف ؛حّفَصُم

 قافنو ناميإ هيف بلقف حفصملا بلقلا امأو ءركنأ مث فرع «صلاخلا قفانملا بلقف سوكنملا بلقلا
 ءمدلاو حيقلا اهم ةحرقلا لثمك هيف قافنلا لثمو «بيطلا ءاملا اهدمي ءةلقبلا لثمك هيف ناميإلا لكَمو

 .نسح ديج دانسإ اذهو .0"2«هيلع تبلغ ىرخألا ىلع تبلغ 2"'نيئالملا ىأف
 نب دمحم لاق : «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ مهراصبأو مهعمسب بهذ هللا ءاش ولو :هلوقو

 هلوق ىف «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس وأ «ةمركع نع دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ
co م هيل ٠ 

 .هتفرعم دعب قحلا نم اوكرت امل SS : یلاعت

 «ةمقن نم هدابعب دارأ ام لك ىلع هّللا نإ ىأ : 2 نبا لاق : «ريدق ءيش لك ىلع هللا نط

 رذح هنأل ؛عضوملا اذه ىف ءىش لك ىلع ةردقلاب هسفن ىلاعت هللا فصو امنإ :ريرج نبا لاقو

 «ريدق مهراصبأو مهعامسأ باهذإ ىلع Pol ؛ طيحم مهب هنأ مهربخأو هتوطسو هسأب نيقفانملا

 .ملاع :«ميلع# ىنعم نأ امك «رداق : «ريدق» ىنعمو

 . «ىلاعت» و 3 ءان «ج ىف () . جحلا ةروس نم ةئلاثلا ةيآلا ىلع ةنماثلا ةيآلا مدق :ب ج یف (۱)

 «صخلف» :ج ىف )٤( .«اهرخآ ىفو ةعقاولا ةروس لوأ ىف :ج ىفو ««اهرخآو ةرقبلا لوأ ىف» :أ ىف (۳)

 مصاخ اذإو  ةعبارلاو  ًاصلاخ ًآقفانم ناك هيف نك نم عبرأ» :هظفلو (0۸) مقرب ملسم حيحصو (؟74) مقرب ىراخبلا حيحص (0)

 .ارجف

 .؟نيددملا» :ج ىف (5)

 )١۷/۳(. دنسملا (۷)

 .ج نم ةدايز (۹) .«قاحسإ نبا» :و «ب ءط «ج ىف (۸)



PET DIET a aaa ع حبا 

 دحاو فنصل نابورضم نيلثملا نيذه نأ نيرسفملا نم ريثك نم هعبت نمو ىربطلا ريرج نبا بهذو]
 الو :ىلاعت هلوقك ءواولا ىنعمب ؛ (ءامسلا نم بصك وأ : ىلاعت هلوق ىف «وأ» نوكتو نيقفانملا نم

 تئش نإو اذهب ًالثم مهل برضأ :ىأ ءرييختلل نوكت وأ ء[١۲ :ناسنإلا] «اروفك وأ امثآ مهنم عطت

 نأ :ىرشخمزلا ههجو ام ىلع «نيريس نبا وأ نسحلا سلاج لثم ىواستلل وأ .ىبطرقلا هلاق ءاذهب

 اذهب ًالثم مهل تبرض ءاوس :هلوق ىلع هانعم نوكيو «هيلإ سولجلا ةحابإ ىف رخآلل واسم امهنم الك

 . مهلاحل قباطم وهف اذهب وأ

 هللا اهركذ امك تافصو لاوحأ مهلو فانصأ مهنإف «نيقفانملا سنج رابتعاب نوكي اذهو :تلق

 لاعنالا ن رو ايو تار لارا ور مهنمو - مهنمو - مهنمو - ةءارب ةروس ىف ىلاعت

 e ءملعأ هللاو «مهتافصو مهلاوحأل ةقباطم دشأ مهنم نيفنصل نيلثملا نيذه لعجف «لاوقألاو

 مهلامعأ اورفك نيدّلاو» : ىلاعت هلوق یف نيدلقملاو ةاعدلا ,رافكلا ىفنصل رونلا ةروس ىف نيلثملا

 ؛[١٤ ۳۹ :رونلا] ةيآلا *جوم هاشغي يجُل رحب يف تاملظك وأ» :لاق نأ ىلإ (ةعيقب ٍبارسك

 هللاو «نيدلقملا عابتألا نم طيسبلا لهجلا ىوذل ىناثلاو ءبكرم لهج ىف مه نيذلا ةاعدلل لوألاف
 مال ا لقا

 يذلا © 09 َنوَقَتَت مكّلعَل مكلبق نم نيذّلاو مُكَقَلَح يذلا گیر اودبعا سائلا اهيا اي
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 مكأ افر تامل نم هب جرخأف ءام ءاَمّسلا نم لزنأو ءانب ءامسلاو اشارف ضرألا مكل لعج

 .4 2 نومْلعت متنأو ادادنأ هلل اوُنعجت الف

 نم مهجارخإب «هديبع ىلع معنملا وه ىلاعت هنأب «هتيهولأ ةينادحو نايب ىف ىلاعتو كرابت عرش

 ادهم : ىأ ءاشارف ضرألا مهل لعج نأب «ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا مهيلع هغابسإو دوجولا ىلإ مدعلا

 ةيآلا ىف لاق امك .«فقسلا وهو ,«ءانب ءامسلاو» «تاخماشلا ىساورلاب ةتبثم ةأطوم ةررقم شارفلاك

 نم مهل لزنأو [۳۲ :ءايبنألا] «نوضرعم اهتايآ نع مهو اظوفحم افقس ءامّسلا انلعجو» : ىرخألا

 يروا e عرجاا» «هيلإ مهجايتحا دنع هتقو ىف - انهه باحسلا هب دارملاو  ءام ءامسلا

 هبشأ نمو ٠ .نآرقلا نم "٠ عضوم ريغ يف اذه ررق امك. .مهماعنألو مهل ًاقزر ؛دهاشم وه ام رامثلاو
 صو 2 ءج

 نسحأف مكروصو ءاتب ءامسلاو "ارارق ضرألا مكل لعج يذلا هّللا» : ىلاعت هلوق ةيآلا هذهب ةيآ
 هنأ ةهتومضمو 116  +رماغ] «نيمّلاَعلا بر هللا كَراَتَف مكبر هللا ملو تالا نم مقررو مُكروَص
 ؛هريغ هب كرشي الو هدحو دبعي نأ قحتسي اذهبف < ءمهقزارو ا ءرادلا كلام قزارلا قلاخلا

 اي :تلق :لاق ءدوعسم نبا نع نيحيحصلا ىفو .«نوملعت متنأو ادادنأ هلل اولعجت الف : لاق اذهلو
 :ذاعم ثيدح اذكو ا «كقلخ وهو «ادن هلل لعجت نأ» :لاق ؟مظعأ بنذلا ىأ ‹ هللا لوسر

 عضوملا اذه ريغ» :ج ىف (۲) .و «أ «ب ءط ‹«ج نم ةدايز )١(

 .أطخ وهو «اشارف» :ج ىف (۳)

 .(58) مقرب ملسم حيحصو (4751) مقرب ىراخبلا حيحص (4)



 (؟17 1510 نانيآلا ':ةوقنلا روس لوألا خلا

 :رخالا ثيدحلا ىفو ٠ ثيدحلا «ائيش هب اوكرشي ال هودبعي نأ ؟هدابع ىلع هللا قح ام ىردتأ» جالا قينخلا نيو 19 كيتا ةاعجف ا نأ ؟ لا یت ت
 . “«نالف ءاش مث هللا ءاش ام : "لقيل نكلو .نالف ءاشو هللا ءاش ام :مكدحأ نلوقي ال»
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 رس نو ليفطلا قع لقا طوب ر ع ع للا دبع و ا لاو

 :تلقف ءدوهيلا نم رفن ىلع تيتأ ىنأك ءمئانلا ىري اميف تيأر :لاق ءاهمأل نينمؤملا مآ ةشئاع ىخأ
 :اولاق .هللا نبا ريزع :نولوقت مكنأ الول موقلا متنأل مكنإ :تلق ءدوهيلا نحن :اولاقف ؟متنأ نم

 «ىراصنلا نم رفنب تررم مث :لاق .دمحم ءاشو هللا ءاش ام وو مك الول موقلا 0 مكنإو

 . هللا نبا حيسملا :نولوقت مكنأ الول موقلا متنأل مكنإ :تلق .ىراصنلا نحن :اولاق ؟متنأ نم :تلقف
 نما تريخأ تيعصا املك دمحم ءاشو هللا ءا م نوقت -0 :اول

 هللا دمحف «ماقف .معن :تلقف «؟ادحأ اهب تربخأ له» :لاقف «هتربخأف ةي ىبنلا تيتأ مث «تربخأ
1 

 ناك ةملك متلق مكنإو «مكنم ربخأ نم اهب ربخأ ايؤر ىأر اليفط نإف ءدعب امأ» :لاق مث هيلع ىنثأو

 هللا ءاش ام :اولوق نككلو دمحم ءاشو هللا ءاش ام :اولوقت الف ءاهنع مكاهنأ نأ اذكو اذك ىنعنمي

 نبا هجرخأو اكو «ةملس نب دامح ثيدح نم ةيآلا هذه ريسفت ىف هيودرم نبا هاور اذكه .«هدحو

 . "'هوحنب «هب ريمع نب كلملا دبع نع ءرخآ هجو نم هجام

 نبا نع ةمصألا نب هيرب ةيدعلا هلل دبع قب جلخألا نم «ىروثلا ديعس نب نايفس لاقو

 هللا ءاش ام :لق ؟ ادن هلل تلعجأ» :لاقف .تئشو هللا ءاش ام بكي ىبنلل لجر لاق :لاق «سابع
 «حلجألا نع « سنوي نب ىسيع ثيدح نم هجام ¿ نباو «ىئاسنلا هجرخأو «هيودرم نبا هاور .(هدحو

)۸( 
 هر

 و - 2 air و 5 و : أ هللاو ءديح تلا بانج ةبامح «ةنايص هلك اذه

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ «ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو
 «نيقفانملاو رافكلا نم ًاعيمج نيقيرفلل «مكبر اودبعا سائلا اهيا اي :ىلاعت هللا لاق :لاق «سابع

 . مكلبق نم نيذلاو مكقلخ ىذلا مكبر اودحو :ىأ

 دادن م غ للاب وكرت ل :ىأ «نوملعت متنأو ادادنأ هلل اولعجت الق : سابع نبا نع هبو
 N هجم درع كور كن ترافل e ءرضت الو عفنت ال ىتلا

 )١( :ج ىف »ولا٤.

 .(۳۰) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۷۳۷۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 .«لوقيل» :ج ىف (۳)

 .هنع هللا ىضر ةفيذح ثيدح نم (4940) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور )٤(

 .هب ةملس نب دامح نع نافعو زهب قيرط نم (97/5) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاورو )٥(

 ` دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو .هب ريمع نب كلملا دبع نع «نايفس نع «رامع نب ماشه نع )۲۱٠۸( مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور (1)
 .«ريمع نب كلملا دبع نيبو نايفس نيب عطقنم هنكل ىراخبلا طرش ىلع تاقث هلاجر دانسإ اذه» )5/١0١(:

 . «ًادادنأ» :ج ىف (۷)

 نب حلجألا هيف اذه» )١/ ٠١٠١(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )7١1١19( مقرب ةجام نبا ننسو )٠١8170( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۸)

 .(«هيف فلتخم هللا دبع



 07 ناعيألا +: ةزقتلا ة روس لوألا لاا ج ب ب

 .ةداتق لاق اذكهو .هيف كش ال ىذلا قحلا وه هديحوت نم هيي لوسرلا

 ىبأ انثدح ءورمع ىبأ انثدح .مصاع ىبأ نب ورمع نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا لوق ىف «سابع نبا نع «ةمركع انثدح ءرشب نب بيبش انثدح < اع وبأ دلخم نب كاحضلا

 تيربو دم يعل كسلا وح نادال لاق (([نوملعت متنأو ] ادادنأ هلل اولعجت الفل E رع
 :لوقيو «ىتايحو «نالف اي كتايحو هللاو :لوقي نأ وهو «ليللا ةملظ ىف ءادوس ةافص ىلع لمنلا

 ءاش ام :هبحاصل لجرلا لوقو .صوصللا ىتأل رادلا ىف طبلا الولو .ءصوصللا اناتأل اذه ةبلك الول

 .كرش هب هلك "اذه .«نالف» اهيف لعجت ال .نالفو هللا الول : لجرلا لوقو «تئشو هللا

 .«ادن هلل ىنتلعجأ» :لاقف «تئشو هللا ءاش ام دِةِيِلَك هللا لوسرل لاق الجر نأ :ثيدحلا ىفو

 .«نالف ءاشو «هّللا ءاش ام :نولوقت «نوددنت مكنأ الول ا موقلا معن» :رخآلا ثيدحلا ىفو

 «سنأ نب عيبرلا لاق اذكهو .ءاكرش ءالدع ىأ : 4 ادادنأ هلل اولعجت الق :ةيلاعلا قد أ لاق
 .دلاح ٍىآ نب , ليعامسإو : كلام وبأو م «ةداتقو

 ةررلاا قف دكا هلإ هنأ ةوملعت لاق 6ه لع متاو ادادنأ هلل اولعجت الق» :دهاجم لاقو

 0 .ليجنإلاو

 :ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم ىف ثيدح ركذ

 انثدح اللا وع دك ناك .فلخ نب ىسوم فلخ وبأ انثدح .نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 : لاق ويم هللا ىبن نأ :ىرعشألا ثراحلا نع .روطم هدج نع «مالس نب ديز نع «ريثك ىبأ نب ىيحي
 ىنب رمأي نأو «نهب لمعي نأ تاملك سمخب ءمالسلا هيلع ءايركز نب ىيحي رمأ «لجو زع هللا نإ»

 سمخب ترمأ دق كنإ :مالسلا هيلع .ىسيع هل لاقف ءاهب ئطبي ناكو .نهب اولمعي نأ ليئارسإ

 اي :لاقف .نهغلبأ نأ امإو .نهغلبت نأ امإف «نهب اولمعي نأ ليئارسإ ىنب رمأتو نهب لمعت نأ تاملك

 ليئارسإ ىنب ايركز نب ىيحي عمجف» :لاق .«ىب فسخي وأ بذعأ نأ ىنتقبس نإ ىشخأ ىنإ «یخآ
 هللا نإ :لاق مث «هيلع ىنثآو هللا دمحف .فرشلا ىلع دعقف ءدجسملا التما ىتح .سدقملا تيب ىف

 اوكرشت ال هللا اودبعت نأ :نهلوأو «نهب اولمعت نأ مكرمأو «نهب لمعأ نأ تاملك سمخب ىنرمأ

 ىدؤيو لمعي لعجف 2 بهذ وأ قروب هلام صلاخ نم ًادبع ىرتشا لجر لّثم كلذ لثم نإف ءائيش هب

 الو هودبعاف مكقزرو مكقلخ هللا نإو ؟كلذك هدبع نوكي نأ ر مکا ةديش رق ىلإ 7 لغ

 الف متيلص اذإف .تفتلي مل ام هدبع هجول ههجو بصني هللا نإف ؛ةالصلاب مكرمأو ًائيش هب اوكرشت
 حير دجي مهلك .ةباصع ىف كسم نم ةرص هعم لجر لثمك كلذ لثم نإف .مايصلاب مكرمأو .اوتفتلت

 كلذ لثم نإف ؛ةقدصلاب مكرمأو .كسملا حير نم (*”بيطأ هللا دنع مئاصلا مف فولخ نإو .كسملا

 ىدتفأ نأ مكل له :مهل لاقف .هقنع اوبرضيل هومدقو «هقنع ىلإ هيدي اودشف .ودعلا هرسأ لجر لثمك

 .(اذه نآلد» :ج ىف 2 .ط «ج نم ةدايز قفز 1 .«ىلاعت» :ج ىف 2000(

 .«هلمعا :أ ج ىف (5) .«؟هدحو هللا» :ج ىف (5) .«لاقو» :ج ىف )٤(
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AEE TE EES 

 ا ا e ےک ا 3 ا RS 3 . 8 3 ى ¢«
 لثم نإو ؛اريثك هللا ركذب مكرمأو .هسفن كف ىتح ريثكلاو ليلقلاب مهنم هسفن ىدتفي لعجف ؟''"ىسفن

 ام نصحأ دبعلا نإو هيف نصحتف ًائيصح انصح ىتأف «هرثأ ىف اعارس ودعلا هبلط لجر لثمك كلذ

 . «هّللا ركذ ىف ناك اذإ ناطيشلا نم نوكي

 ‹«ةعاطلاو علا «ةعامحلا یر هللا سمٹ مکر مآ انأو» : رال هللا لوسر لاقو :لاق

 نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ربش ديق ةعامجلا نم جرخ نم هنإف ؛ هللا ليبس ف داهجلاو «ةرجهلاو

 ماص نإو لا لوس اين ارل ا دعب نمی هاج یزدی اسم نمو او لإ «هقنع

 ا ام ىلع مهئامسأب نيملسملا اوعداف ؛ملسم هنأ معزو "ماصو ىلص نإو» : لاقف ؟ىلصو

 . هللا دابع نينمؤملا نيملسملا :لجو رع ءهللا

 الو هودبعاف مكقزرو مكقلخ هللا نإو» : هلوق ةيآلا ١ هذه ىف هنم دهاشلاو «نسح ثيدح اذه

 .«ًائيش هب اوكرشت

۱4%۷ 

 نيرسفملا نم ريثك هب لدتسا دقو .هل كيرش ال هدحو ةدابعلاب ىلاعت هديحوت ىلع ةلاد ةيآلا هذهو

 هذه لمأت نم نإف .ىلوألا قيرطب كلذ ىلع ةلاد ىهو :لاقف عناصلا دوجو ىلع هريغو ىزارلاك

 عفنلا عض داوم ىف اهعضوو اهعفانمو اهعابطو اهناولأو اهلاكشأ فالتخاو ةيولعلاو ةيلفسلا تادوجوملا

 دقو «بارعألا ضعب لاق امك .هناطلس ميظعو هناقتإو هملعو هتمكحو اهقلاخ ةردق ملع «ةمكحم اهب

 رثأ نإو ءريعبلا ىلع لدتل ةرعبلا نإ ءهّللا ناحبس اي :لاقف ؟ىلاعت برلا دوجو ىلع ليلدلا ام :لئس

 كلذ لدي الأ «جاومأ تاذ راحبو «جاجف تاذ ضرأو «جاربأ تاذ ءامسف «ريسملا ىلع لدتل مادقألا

 ؟ريبخلا فيطللا دوجو ىلع

 تاغللا فالتخاب لدتساف كلذ نع هلأس ديشرلا نأ كلام مامإلا نع نيدلا رخف ىكحو

 :مهل لاقف «ىلاعت ىرابلا دوجو نع هولأس ةقدانزلا ضعب نأ ةفينح ىبأ نعو «تامخنلاو تاوصأألاو

 O ا E ير

 جاومألا قرتختو اهسفنب ريستو ءىجتو بهذت كلذ عم یهو ءاهقوسي الو اهسرحي دحأ اهب سیلو

 نم هيلع تلمتشا امو eT 000 اهنا هاازجلا لطدقخم :لاقف «لقاع هلوقي

 .هيدي ىلع اوملسأو قحلا ىلإ اوعجرو موقلا تهبف !!عناص اهل سيل ةمكحملا ءايشألا

 دودلا هلكأت دحاو همعط توتلا قرو اذه :لاقف ‹«عناصلا دوجو نع لئس هنأ :ىعفاشلا نعو

 ًارعب هيقلتف ماعنألاو ريعبلاو ةاشلا هلكأتو .لسعلا هنم جرخيف لحنلا هلكأتو .مسيربإلا هنم جرخيف

 .دحاو ءىش وهو كسملا اهنم جرخيف ءابظلا هلكأتو اورو

 )١( ؟ماص نإو ىلص نإو» : قف )۳( .«ملسم هنأ معزو ىلصو» :ج ىف )۲) .؟مكنم ىسفنال و 53 «ب ا ءدج ىف .

 )٤( .«مهامس اب لب» :ط ءج ىف

 )٥( دنسملا )5/ ١١٠١(.



 (؟ 84 277) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 4۹۸

 جرخف هرادج عدصنا ذإ كلذك وه انيبف ‹زيربإللا بهذلاك هنطابو «ءاضيبلا ةضفلاك هرهاظ «ذفنم الو

 .ةجاجدلا اهنم جرخ اذإ ةضيبلا كلذب ىنعي «حيلم توصو نسح لكش وذ ريصب عيمس ناويح هنم

 كيلملا عنص ام راثآ ىلإ رظناو ضرألا تابن ىف لمأت

 كيبسلا بهذلا ىه قادحأب تاصخلاش نيج نم نويع

 كيرش: هةل سيل هللا ناب تادهاش دجربزلا بضق ىلع

 : زتعملا نبا لاقو

 دحاجلا هدحجي فيك مأ هلإلا ىصعي فيك ًابجع ايف

 دحاو هنأ ىلع لدت ةيآ هل ءىش لك ىفو

 رابكلا بكاوكلا نم اهيف امو اهعاستاو اهعافترا ىف تاومسلا هذه لمأت نم :نورخآ لاقو

 ةليلو موي لك ىف ميظعلا كلفلا عم رودت فيك اهدهاشو «تباوثلا نمو ةرايسلا نم ةريئملا راغصلاو

 ةعوضوملا لابجلاو «بناج لك نم ضرألل ةفتلملا راحبلا ىلإ رظنو ءاهصخي ريس اهسفنأ ىف اهلو ةريود
 ضب ددج لابجلا نمو. :لاق امك اهناولأو اهلاكشأ فالتخا عم اهرنكاس ٍنكسيو رقتل ضرألا ىف ٠

 ىشخي امْنإ كلذك هناولأ فلتخم ماعنألاو باودلاو سالا نمو . دوس بيبارغو اهناولأ فلتخم رمحو

 عفانمل رطق ىلإ رطق نم ةحراسلا راهنألا هذه كلذكو «[۲ ۷ :رطاف] * ءامّلعْلا هدابع نم هلا
 ناولألاو لاكشألاو حييارألاو موعطلا فلتخملا تابنلاو ةعونتملا تاناويحلا نم ضرألا ىف أرز امو دابعلا

 مهب هفطلو هقلخب هتمحرو هتمكحو ةميظعلا هتردقو عناصلا دوجو ملع «ءاملاو ةبرتلا ةعيبط داحتا عم
 نآرقلا ىف تايآلاو .بينأ هيلإو تلكوت هيلع .ءهاوس بر الو هريغ هلإ ال مهب هربو مهيلإ هناسحإو
 .ًادج ةريثك ماقملا اذه ىلع ةلادلا

 نَم مكءادهش اوعداو هلم نم ةروسب اوتأف اندبع ىلع انلَزن امم بير يف متنك نإو »

 نإو## ا هي و

 متمعز نإ هب ءاج ام لثم نم 4 ةروسب اوف ايک ادمحم : ىنعي (اتدبع ىلع انلزت امم بیر يف متنك

 ال مكنإف هللا نود نم متئش نمب كلذ ىلع اونيعتساو ءهب ءاج ام لثمب هوضراعف «هّللا ريغ دنع نم هنأ

 .كلذ نوعيطتست

 .«نأب» :أ ىف )١(



 ةه ب سس ۲٤( 7) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 .[كلذ ىلع مكنودعاسي نيرخآ ًاموق :ىأ] مكناوعأ «مك ءادهش» :سابع نبا لاق

 گورو مكنودمي كلذ ىف مكتهلآب اونيعتسا ىأ] مكءاكرش :كلام ىبأ نع «ىدسلا لاقو

 . الا مك تعبأ هبي ةر نلت »ناو هک ديش ا رع داروو هاجم لاو

 اوتأف لفل : صصقلا ةروس ىف لاقف «نآرقلا نم عضوم ريغ ىف اذهب ىلاعت هللا مهادحت دقو

 :ناحبس ةروس ىف لاقو [15 : صصتقلا] «نيقداص مشك نإ هعِنَأ امهنم ئدهأ وه هللا دنع نم باّتكب

 ضع مُهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لمب اوُأَي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نأ لفل

 تایرتفم هلم روس رشعب اوتأف لق هارَفا نووي مال : :دوه ةروس ىف لاقو ء[۸۸ :ءارسإلا] «اريِهَظ
 ناك امو» :سنوي ةروس ىف لاقو »1۳ :دوه] «نيقداص مشك نإ هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو

 بر نم هيف بير ال باتكلا ليصفتو هدي نيب يذلا قيدصت نكلو هللا نود نم رقي نأ نآرقلا اذه

 «نيقداص متنك نإ هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو هلثم ةروسب اوتأف لف هارتفا نولوقي مأ . نيملاعلا

 .ةيكم تايآلا هذه لكو [۳۸ «۳۷ :سنوي]

 4 بیر يف مشك نو : ةيآلا هذه ىف لاقف ءةنيدملا ىف - ًاضيأ - كلذب “[ىلاعت هللا] مهادحت مث
 نم : ىنعي «هلثم نم ةروسب اوتاف) . ةَ ادمحم :ىنعي «اندبع ىلع انلزت امم كش “[یف] أ

 هلم روس رشعب اوتأف» :هلوق ليلدب .ريرج نبا هراتخاو «ةداتقو دهاجم هلاق ؛نآرقلا (7[اذه] لثم
 : ینعی دليلي دمحم لثم نم :مهضعب لاقو 4 : ءارسإلا] 4 هلثمب نوتأي ال e وه]

 دقو ءممألا حصفأ مهنأ عم 7 مهل ماع ىدحتلا نأل ؛لوألا حيحصلاو .هلثم ىمأ لجر نم
 نع اوزجع اذه عمو «هنيدل مهضغبو هل مهتوادع ةدش عم «ةديدع تارم ةنيدملاو ةكم ىف اذهب مهادحت

 كلذ اولعفت نلو :ىأ .“ديبأتلا ىفنل :«نلو» «اولعفت نلو اولعفت مل نإ :ىلاعت لاق اذهلو ؛كلذ

 كلدكوب دنا هلع نراعي ال نآرقلا اذه نأ غا هنأ وهو .ءىرخا رجع افا هذه :اذبأ

 هللا مالك نآرقلاو .دحأل كلذ نأتي ىَنَأو ,نكمي الو اذه اننامز ىلإ هندل نم ضراعي مل ءرمألا عقو
 !؟نيقولخملا مالك قلاخلا مالك هبشي فيكو ؟ءىش لك قلاخ

 ةهج نمو ظفللا ثيح نم ةيفخو ةرهاظ ًانونف ٍزاجعإلا هوجو نم هيف دجو نآرقلا ربدت نمو

 ١[« :دوه] :«ريخ ميكح اند نم تلف مث هتایآ تمكحأ باك رتا : ىلاعت هللا لاق «ىنعملا
 الو ىراجي ال حيصف هانعمو هظفل ذل نم لكف .فالخلا ىلع سكعلاب وأ هيناعم تلصفو هظافلأ تمكحأف

 «ريخ لكب رمأو «ءاوسب ءاوس ربخأ ام قبط تعقوو تناك ةينآو ةيضام تابيغم نع ربخأ دقف «. ىنادي

 ىف ًاقدص :ىأ[١ ٠6 :ماعنألا] «ًالدعو اًقدص كبر تملك تمول :لاق امك رش لك نع ىهنو

 «ءارتفا الو بذك الو ةفزاجم هيف سيل ىدهو لدعو قدصو قح هلكف «ماكحألا ىف ًالدعو رابخألا

 .ط ءج نم ةدايز (2) .ج نم ةدايز )٤( .ط ءج نم ةدايز (۳ -۱)

 . «لبقتسملا ىف ديبأتلا» و ا تن بج ىف (۸) .ادق وهو» :أ ىف (۷) .و أ نم ةدايز )3

 .؟نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ» :أ ءط ءج ىف (9)



 ۲٤( «۲۳) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا اا

 امك ءاھب الإ مهرعش نسحي ال ىتلا تافزاجملاو بيذاكألا نم مهريغو برعلا راعشأ ىف دجوي امك

 وأ ءاسنلا فصو ىف اهبلاغ لمعتسا دق ةديدملا ةليوطلا ةديصقلا دجتو «هبذكأ هبذعأ نإ :رعشلا ىف ليق

 وأ ءعبس وأ ةفاخم وأ ةنئاك وأ برح وأ ةقان وأ سرف وأ نيعم صخش حدم ىف وأ ءرمخلا وأ ليخلا

 وأ ىفخلا ا ا ا ا ناو

 اهرئاسو ديصقلا تويب ىه رثكأ وأ نيتيب وأ ًاتيب اهيف هل دجت مث «حضاولا ءىشلا ىلإ هزاربإ وأ قيقدلا

 . هتحت لئاط ال رذه

 مهف نمم ًالامجإو ًاليصفت كلذ فرعي نم دنع ةغالبلا تاياهن ةياغ ىف حيصف هعيمجف نآرقلا امأو

 ةطوسبم تناك ءاوس «ةوالحلا ةياغ ىف اهتدجو هرابخأ تلمأت نإ هنإف ءريبعتلا فيراصتو برعلا مالك

 هنم لمي الو ءدرلا ةرثك نع قلخي ال ءالعو الح رركت املكو ءال مأ ترركت ءاوسو «ةزيجو وأ

 كنظ امف «تايسارلا مصلا لابجلا هنم رعشقت ام هنم ءاج e ديعولا ىف ذخأ نإو «ءاملعلا

 شرع ةرواجمو مالسلا راد ىلإ قوشيو ,ناذآلاو بولقلا حتفي اب ىتأ دعو نإو «تامهافلا بولقلاب

 هدر ودك اين ل بيغرتلا ىف لاق امك «نمحرلا

 »۱¥ :فرخزلا] (نودلاخ اهيف متنأو نيعألا دلتو سفنألا هيهتشت ام اهيفو :  لاقو [۱۷ :ةدجسلا]

 ءاَمَسلا يف نم متنمأأ ۸ :ءارسإلا] را بناج مكب فسخ نأ متماقأ » : بيهرتلا ىف لاقو

 فيك نومّلعتسف ابصاح ْمُكَيلَع لسري نأ ءامسلا يف نم متمأ مأ رومت يه اَذإَف ضرألا مكب فسْخي نأ

 ىف لاقو 4٠[« :توبكنعلا] «هبنذب انذخأ الكف $ :رجزلا ىف لاقو 0[ ء١٠ :كلملا] «ريذن

 (نوعتمي اوناك ام مهنع ىنغأ ام . َنوُدعوي اوناک ام مهءاج مٹ . نينس مهانعتم نإ تيأرفأ » : ظعولا

 ىف تايآلا تءاج نإو «ةوالحلاو ةغالبلاو ةحاصفلا عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ [۲۰۷ 57١8 :ءارعشلا]

 ىهنلاو «بوبحم بيط عفان نسح فورعم لكب رمألا ىلع تلمتشا «ىهاونلاو رماوألاو ماكحألا

 ىف لوقي ىلاعت هللا تعمس اذإ :فلسلا نم هريغو دوعسم نبا لاق امك ؛ءىند ليذر حيبق لك نع

 لاق وو يع ی بخ وأ هب ما اه ريح هنزل كعمس اهعوأف «اونمآ نيِذْلا اهيَأ اي 9 نآرقلا

 عضيو ثئابخلا مهيَلع مّرحيو تالا مهل لحيو ركملا نع مهاهنيو فورعملاب مرمي »ا : ىلاعت
 فصو ىف تايآلا تءاج نإو ء[١١٠ :فارعألا] ةيآلا (مهيلع تناك يتّلا لالغألاو مهرصإ مهنع

 ميعنلا نم هئادعأو هئايلوأل امهيف هللا دعأ امو رانلاو ةنحلا فصو ىفو لاوهألا نم هيف امو داعملا

 بانتجاو تاريخلا لعف ىلإ تيعدو ؛ترذنأو ترذحو هب ترشب «ميلألا باذعلاو ذالملاو ميحجلاو

 هللا طارص ىلإ تدهو «ىلثملا ةقيرطلا ىلع تتبثو «ىرحألا ىف تبغرو ايندلا ىف تدهزو «تاركتملا

 ميجرلا ناطيشلا سجر بولقلا نع تفنو «ميوقلا هعرشو ميقتسملا

 ىبن نم ام» :لاق اک هللا لوسر نأ :هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع «نيحيحصلا ىف تبث اذهلو

 هللا هاجموا اخو هعتوأ ئذلا ناك افإو ءرشبلا هيلع نمآ هلثم ام تايآلا نم ىطعأ دق الإ ءايبنألا نم



 301727 ا ناألا وبلا ةروس' لوألا هكا

 هتيتوأ ىذلا ناك امنإو» :هلوقو .ملسم ظفل «ةمايقلا موي “ آعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف ىلإ

 نم هريغ فالخب «هوضراعي نأ رشبلل "”زجعملا نآرقلا اذه مهنيب نم هب تصصتخا ىذلا :ىأ «ًايحو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلو .ملعأ هللاو ء“(ءاملعلا نم ريثك دنع] ةزجعم تسيل اهنإف «ةيهلإلا بتكلا
 .ةلملاو دمحلا هللو ءرصح تحت لخدي ال ام هب ءاج اميف هقدصو «هتوبن ىلع ةلادلا تايآلا نم

 «ةيفوصلا ىف ةلزتعملا لوقو ةنسلا لهأ لوق لمشي قيرطب زاجعإلا نيملكتملا ضعب ررق دقو]

 دقف «هتضراعم مهاوق ىف الو هلثمب نايتإلا رشبلا عيطتسي ال هسفن ىف ًازجعم نآرقلا اذه ناك نإ :لاقف

 مهتوادع ةدش عم كلذ اولعفي ملو هلثمب هتضراعم مهناكمإ ىف ناك نإو «بولطملا وهو ىعدملا لصح

 هذهو «كلذ ىلع مهتردق عم هتضراعم نع مهايإ هفرصل ؛هّللا دنع نم هنأ ىلع اليلد كلذ ناك «هل

 الإ ءانررق امك «هتضراعم رشبلا عيطتسي ال زجعم هسفن ىف نآرقلا نأل ةيضرم نكت مل نإو ةقيرطلا

 هريسفت ىف نيدلا رخف باجأ ةقيرطلا هذهبو ٍقحلا نع ةحفانملاو ةلداجملاو لزنتلا ليبس ىلع حلصت اهنأ

 . 00[ رثوكلا كاتيطعأ انو رصعلاك راصقلا روسلا ىف هلاؤس نع

 حتفب ءدوقولا امأ ,«نيرفاكلل تّدعأ ةراجحلاو سالا اهدوُقَو يتلا راثلا اوقتاف» : ىلاعت هلوقو
 ر نوطساقلا امو : ا ءهوحنو بطحلاك اهمارضإل رانلا ىف ىقلي ام وهف «واولا

 «نودراو اهل متنأ متهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكإ : ىلاعت لاقو ١١[ : نحل ا] «ابطح

 .[۹۸ :ءايبنألا]

 راجحألا دشأ ىهو «ةئتنملا ةبلصلا ءادوسلا ةميظعلا تيربكلا ةراجح ىه :انهه ةراجحلاب دارملاو

 .اهنم هللا انراجأ «تيمح اذإ ارح

 دبع نع «نوميم نب ورمع نع «طباس نب نمحرلا دبع نع « ارا رسم نب كلا بغ لاق

 اهقلخ «تيربك نم ةراجح ىه :لاق 4 ةراجحلاو ساتلا اهدوقو» :ىلاعت هلوق ىف «دوعسم نب هللا

 . هظفل اذهو «ريرج نبا هاور .نيرفاكلل اهدعي ءايندلا ءامسلا ىف ضرألاو تاومسلا قلح موي هللا

 . "نيخيشلا طرش ىلع :لاقو هكردتسم ىف مكاحلاو «متاح ىبأ نباو

 نبا نع ةرم نعو « ي نما خا ؛حلاص يبأ نعو كلام ىبأ نع .هريسفت ىف ىدسلا لاقو

eنعو  ET٠ ىهف ةراجحلا امأ و  

 TE a و و سن عشنا رک و احح داس لا
 :رانید نب ورمع یل لاقو ءرانلا ىف دوسأ تيربك نم ةراجح .جيرج نبا لاقو . تيربك نم ةراجح

 .«ًاعبت» :ج ىف )١(

 )١87(. مقرب ملسم حيحصو :(4441) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .ب «ط «ج نم ةدايز )0( أ «ب «ط هج نم ةدايز )٤( . ؟مهفملا» :ط یف فرفز

 .«زازرلا» :ج ىف (1)

 .(11/7) كردتسملاو (80 )١/ متاح ىبأ نبا ريسفتو )١/ ۳۸١( ىربطلا ريسفت (۷)

 .ج نم ةدايز (۸)



۰۲ 

 . مظعأو ةراجحلا هذه نم بلصأ

 امو مكَنإ ©: لاق امك هللا نود نم دبعت تناك ىتلا دادنألاو مانصألا ةراجح :اهب دارملا :ليقو]
 ىلع هحجرو نيدلا رخفو ىبطرقلا هاكح ؛[94 :ءايبنألا] ةيآلا منهج بصح هلا نود نم نودبعت

 ىذلا اذهو «ىلوأ ةراجحلا هذه اهلعجف ركنمب سيل تيربكلا ةراجح ىف رانلا ذخأ نأل :لاق ؛لوألا

 ءاهريعسل ىوقأو اهرحل دشأ كلذ ناك تيربكلا ةراجحب تمرضأ اذإ رانلا نأ كلذو ؛ىوقب سيل هلاق

 هذه ىف رانلا ذخأ نإ مث «كلذل ةدعم تيربك نم ةراجح اهنأ نم فلسلا هركذ ام ىلع اميس الو

 كلذكو .كلذك ريصي ىتح رانلاب هيف لمعتف ًاراجحأ نوكي صحلا اذهو «دهاشم - 0

 اهمارض ةدشو ءاهب اودعو ىتلا رانلا هذه رح ىف اذه قيس امنإو .اهقرحتو رانلا اهرخفت راجحألا رث

 دارملا نأ ىبطرقلا حجر اذكهو .[۷ : ءارسإلا] 4 اريعس مهاتدز تبخ املك : 0

 دقو :لاق ءاهلهأل اباذع دشأ كلذ نوكيل :لاق اهبهل دتشيو ىمحتل رانلا اهب رعست ىتلا ةراجحلا اهب

 الو ظوفحمب سيل ثيدحلا اذهو «رانلا ىف ذؤم لك» :لاق هنأ هلي ىبنلا نع ثيدحلا ىف ءاج

 «"رانلا لخد سانلا ىذأ نم لك نأ :امهدحأ «نيينعمب رسف دقو :ىبطرقلا لاق مث ء'”فورعم

 كلل ريغو ماوهلاو عابسلا نم اهلهأ هب ىذأتي رانا ىف وهف ىذؤي ام لک :رخآلاو

 ىتلا رانلا ىلإ دئاع ,«تّدعأ » ىف ريمضلا نأ رهظألا : «نيرفاكلل تّدعأ » :ىلاعت هلوقو

 ىلا ورق نی نان و و ا لاق ا الا ىلإ درع لکو راجا نمابلا اهدوقو
 .نامزالتم امهنأل ؛ىنعملا

 فاس افا لاق امك «هلوسرو هللاب نيرفاكلل تلصحو تدصرأ :ىأ «تدعأ»# و

 ىلع ناك نمل : ىأ «نيرفاَكْلل تّدعأ » : سابع نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ؛ةمركع نع «دمحم نع
 .رفكلا نم هيلع متنأ ام لثم

 : ىأ «تّدعأ ) :هلوقل نآلا ةدوجوم رانلا نأ ىلع ةيآلا هذهب ةنسلا ةمئأ نم ريثك لدتسا دقو

 تنذأتسا» :اهنمو «ارانلاو ةنحلا تجاحت» :اهنم كلذ ىف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو تئيهو تدصرأ

 .«فيصلا ىف سفنو ءاتشلا ىف سفن نيسفنب اهل نذأف ًاضعب ىضعب لكأ بر :تلاقف اهبر رانلا

 ريفش نم هب ىقلأ رجح اذه» ميك هللا لوسر لاقف ؟هذه ام انلقف ةبجو انعمس دوعسم نبا ثيدحو

 ةليلو فوسكلا ةالص ثيدحو 000 دنع وهو «اهرعق ىلإ لصو نآلا ةنس نيعبس ذنم منهج

 مهقفاوو اذه ىف مهلهجب ةلزتعملا تفلاخ دقو ىنعملا اذه ىف ةرتاوتملا ثيداحألا نم كلذ ريغو ءارسإلا

 :نسلدنألا ضاق :ىطولبلا: ديعش نب ردم: ىفاقلا

 (75 «۲۳) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس :لوألا ءزجلا

 .ًاعوفرم هب هنع هللا ىضر ىلع نع «جشألا نع ديفملا قيرط نم (۲۹۹/۱۱) دادغب خيرات ىف بيطخلا هاور )١(

 .«رانلا ىف بذع» :أ ىف (0)

 .و ءأ ب ءط ءج نم ةدايز (۳)

 .ج نم ةدايز (4)

 (€YA). مقرب ملسم حيحص )6(



 ل 0760) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 :هيلع فوقولا ىغبني هيبنت

 لك معي [۳۸ :سنوی] «هلْثَم ةروسب ل :سنوي ةروس ىف هلوقو هلم نم ةروسب اوتاف > : هلوق
 ىفنلا قايس ىف ىه امك معتف طرشلا قايس ىف ة ةركن اهنأل ؛ةريصق وأ تناك ةليوط نآرقلا ىف ىف ةروس

 ءاهراصقو روسلا لاوط ىف لصاح زاجعإلاف مار ل وس رع امك لوس ألا نع نرحل نع

 ريسفت يف ىزارلا نيدلا رخف ةمالعلا مامإلا لاق دقو ءًافلخو ًافلس سانلا نيب ًاعازن هيف ملعأ ام اذهو

 5 اي لق *و ءرصعلا ةروسو رثوكلا ةروس لوانتي * هلثم نم ةروسب اوتأف 9 :هلوق :ليق نإف
 لثمب نايتإلا نإ :متلق نإف .نكمم هنم برقي امب وأ هلثمب نايتإلا نأ ةرورضلاب ملعن نحنو «نورفاكلا

 ىلإ ةمهتلاب قرطي امم تارباكملا هذه ىلع مادقإلاو «ةرباكم ناك رشبلا رودقم نع جراخ روسلا هذه
 دح ةحاصفلا ىف ةروسلا هذه تغلب نإ :انلقو «ىناثلا قيرطلا انرتخا ببسلا اذهلف :انلق :نيدلا

 ىلإ مهيعاود ةدش عم ةضراعملا نم مهعانتما ناك «كلذك نكي مل نإو ءدوصقملا لصح دقف زاجعإلا

 اك نا تاوضلاو فورم هلكقلا اذه ٠ علا لي نيريدقتلا لوف ارجخم وق يوت
 .ةريصق وأ تناك ةليوط اهتضراعم رشبلا عيطتسي ال ةزجعم نآرقلا نم ةروس

 اا رصعلاو » :مهتفكل ةروسلا هذه سانلا ربدت ول :هللا همحر «ىعفاشلا لاق |

 وا (ربصلاب اوصاوتو قحاب اوصاوتو تاحلاّصلا اولمعو اونمآ َنيِذّلا الإ .رسخ

 :ةمليسم هل لاقف «ملسي نأ لبق باذكلا ةمليسم ىلع دفو هنأ صاعلا نب ورمع نع انيور

 ا : لاقف ةغيلب ةزيجو ةروس هيلع لزنأ دقل : ورع هل لاف ا اذه یف کب کا قناع

 ءاهلثم ىلع لزنأ دقلو :لاقف هسأر عفر مث ةعاس ركفف < ,«رسخ يفل ناسنإلا نإ . رصعلاو» :لاقف

 اي ىرت فيك :لاق مث ءرقف رقح كرئاسو ءردصو نانذأ تنأ امنإ ءربو اي ربو اي :لاقف ؟وه امو :لاقف

 .'بذكت كنإ ملعأل ىنأ ملعتل كنإ هللاو :ورمع هل لاقف ؟ورمع

 اَمّلَك راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهل نأ تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا ٍرَشَبَو ط

 جاوزأ اهيف مهلو اهباشتم هب اوتأو لبق نم انقزر يذلا اذه اولاق اقزر ةرمث نم اهنم اوقزر

 . 4 62 نودلاَخ اهيف مهو ةَرّهطم
 فطع «لاكنلاو باذعلا نم هلسربو هب نيرفاكلا ءايقشألا نم هئادعأل هدعأ ام ىلاعت ركذ ا

 اذهو .ةحلاصلا مهلامعأب مهناميإ اوقدص نيذلا ءهلسربو "هب نينمؤملا ءادعسلا نم هئايلوأ لاح ركذب
 ركنا وجو يفوت ىف طنا اک املا ؟؟؟قاَوقأ حصأ ىلع «ىناثم» نآرقلا ةيمست ىنعم

 ءىشلا ركذ هلصاحو .هسكع وأ «ءايقشألا مث ءادعسلا لاح وأ .هسكع وأ «رفكلا ركذب هعبتيو ناميولا

 رشبو» :ىلاعت لاق اذهلف ؛ هللا ءاش نإ هحضونس امك ءهباشتلا كاذف هريظنو ءىشلا ركذ امأو .هلباقمو

 اهتحت نم ىرجت اهنأب اهفصوف .«راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهل نأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا

 .«زجعلا» :أ ىف (۳) .(زجعم» :أ ىف (۲) .(«مهفلا» :أ ىف )١(

 .رصعلا ةروس ريسفت دنع ةصقلا هذه ىلع مالكلا ىتأيس (6)

 .«یلوق» :ج ىف (۷) . «ىلاعت هللاب» :ج ىف )١5(



 (؟6) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 : ىأ «راهنألا اهتحت نم يرجت $ ىنعمو «ةراجحلاو سانلا اهدوقو نأب رانلا فصو امك .راهنألا

 8 ىف ءاجو ف اا :ثيدحلا ىف ءاج دقو ءاهفرغو اهراجشأ تحت

 .رهوجلاو ؤلؤللا اهؤابصحو «رفذألا كسملا اهنيطو ءامهنيب ةافانم الو .فوجملا ؤلؤللا بابق هيتفاح نأ

 .ميحرلا ربلا وه هنإ '')[همركو] هلضف نم هللا لأسن

 نع «نابوث نبا انثدح «ىسوم نب دسأ انثدح :ناميلس نب عيبرلا ىلع ئرق :متاح ىبأ نبا لاقو

 ر ا راهنأ» : دبع هّللا لوسر لاق : لاق «ةريره ىبأ نع «ةرمض نب هللا دبع نع «ةرق نب ءاطع

 اج ےک نما وأ وفات نم

30 

 «قورسم نع «ةرم نب هللا دبع نع «شمعألا نع «عيكو انثدح «ديعس وبأ انثدح :اضيأ لاقو
 .كسم لبج نم رجفت ةنجلا راهنأ : هللا دبع لاق :لاق

 ىف ىدسلا لاق : لبق نم اًقزر يذلا اذه اولا اق ةرم نم اهنم اوقزر املك  :ىلاعت هلوقو
 نم سان نعو «دوعسم نبا نع ةرم نعو سابع نبا نع ا كلاب يبا نع و
 :اولاق اهيلإ اورظن املف «ةنجلا ىف ة ةرمثلاب اوتأ مهنإ :لاق «لْبَق نم انقر يذلا اذه اولاق » : ةباحصلا

 . دلا ارادا ف لبق نم انقزر ىذلا اذه

E ESچ نبا یو اا نإ  

 لاق اذكو «سمألاب ناك ىذلا لثم :هانعم :لاق 4ق نم اًنقزر يذل اذه اولاَق» :ةمركع لاقو

 هما امم نر رق هاجم ناقل نسا نو قولا

 « اذه لبق نم ةنجلا رامث نم انقزر ىذلإ اذه كلذ ٍليوأت لب نو او «نيرخ+ ندا: لاق
 لهأ نم خيش انثدح :دواد نب دیتس لاق «اهباشتم هب اوتأوإ» :ىلاعت هلوقل ءًاضعب هضعب ةهباشم ةدشل

 لكأيف «ءىشلا نم ٠ ةفحصلاب مهدحأ ىتؤي :لاق ءريثك ىبأ نب ىبحي نع «ىعازوألا نع «ةصيصملا
 ءدحاو نوللاف لك :ةكئالملا لوقتف .لبق نم هب انيتأ ىذلا اذه :لوقيف عراب یی اھ

 ىيحي نع «فاس نب رماع انثدح «ناميلس نب ديعس انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 هكاوفلاب نادلولا مهيلع فوطيو .كسملا اهنابثكو «نارفعزلا ةنجلا بشع :لاق ءريثك ىبأ نبا
 :نادلولا مهل لوقيف «هب افنآ انومتيتأ ىذلا اذه :ةنجلا لهأ مهل لوقيف ءاهلثمب نوتؤي مث (اهنولكأيف
 . «اهباشتم هب اوتأو» :ىلاعت هللا لوق وهو .فلتخم معطلاو ءدحاو نوللا نإف ءاولك

 هبشي :لاق «اهباشتم هب اوتأو# :ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 .ب ءط ءج نم ةدايز () .2(ىف» :و ءأ ءب ‹ط «ج ىف )١(

 ىف نابح نبا هاورو «هب ناميلس نب عيبرلا قيرط نم )7١1( مقرب ةنجلا ةفص ىف ميعن وبأ هاورو (۸۷ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (*)

 .هب نابوث نبا نع ىسوم نب دسأ نع ىسيطارقلا نررط نم ر ر يخش
 .«ةفيحصلاب» :ب ءج ىف (5) .«هذه» :ج ىف (0) .ج نم ةدايز (؟)

 .«نولكأيف» :ج ىف (9) .«سابع» :أ ىف (۸) .«ىتأي» :ج ىف (۷)



 (؟60) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .معطلا ىف فلتخيو «اضعب هضعب
0 71 7 

 . كلذ وحن «ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو «دهاجم نع یورو : متاح ىبأ نبا لاقو

 سابع نبا نع ءحلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع «هريسفت ىف ىدسلا نع هدانسإب ريرج نبا لاقو
 2 24و e س

 ىف :ىلعي «اهباشتم هب اوتأوإ» :ىلاعت هلوق ىق «ةباحصلا نم سان نعو «دوعسم نبا نع ءةرم نعو

 .معطلا ىف ذ ° هتشي هبتشي سیلو «ىأرملاو نوللا

 .ريرج نبا رايتخا اذهو

 .بيطأ ةنجلا رمث نأ ريغ ءايندلا رمث هبشي :لاق (اهباشتم هب اوتأوط :ةمركع لاقو
 ةنحلا ىف اغ ءىش هبشي ال : سابع نبا نع نا ىبأ نع «شمعألا نع «ىروثلا نايفس لاقو

 ءريرج نبا هاور .ءامسألا الإ ةنجلا ىف امم ايندلا ىف سيل :ةياور ىفو .ءامسألا ىف الإ ايندلا ىف ام
 .هب e نك اهفذاك يراتفإ وا ثيدح نم متاح ىبأ ¿ نباو «ىروثلا ةياور نم

 انهك :هءامشأ نوفرعي :لاق «اهباشتم هب اوتأو» :هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ءايندلا ىف لبق نم انقزر ىذلا اذه :ةنحلا ىف اولاق «نامرلاب نامرلاو ‹ حافتلاب حافتلا :ايندلا ىف اوناك

 اا ىف ةلك رهن یر وی اه اا
E ETماك لب 2  

 رذقلا نم ةرهطم :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نبا لاق «ةرهطم جاوزأ اهيف مهلو» :ىلاعت هلوقو

 .ىذألاو

 .دلولاو ىنملاو قازبلاو ماخنلاو لوبلاو طئاغلاو ضيحلا نم :دهاجم لاقو

 ءاطع نع ىورو .فلك الو ضيح ال :هنع ةياور ىفو . مثأملاو ىذألا نم ةرهطم : ةداتق لاقو

 . كلذ وحن ىدسلاو ةيطعو حلاص ىبأو كاحضلاو نسحلاو

 نب ديز نب نمحرلا دبع نع .بهو نبا انأبنأ «ىلعألا دبع نب سنوي ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 املف < تصع یتح «مالسلا اهيلع .ءاوح تقلخ كلذكو :لاق . ضيحت ل ىتلا ةرهطملا : لاق ءملسأ

 .بيرغ اذهو .ةرجشلا هذه تيمدأ امك كيمدأسو ةرهطم كتقلخ ىنإ :ىلاعت هللا لاق تصع

 .«برح نب دمحم نب رفعج ىلثدح «دمحم نب ميهاربإ انثدح :هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 رمع نب قازرلا دبع انثدح .ىدنكلا ديبع نب دمحم انثدح :الاق رولا دمحم نب دمحأو

 ىبنلا نع «ديعس ىبأ نع «ةرضن ىبأ نع «ةداتق نع عش نع «كرابملا نب هللا دبع انثدح 2( ىغيزبلا

 .«قازبلاو ةعاخنلاو طئاغلاو ضيحلا نم» :لاق (ةرهطم جاوزأ اهيف مهّلو» : ىلاعت هلوق ىف هی

 ىلع نب نسحلا نع «بوقعي نب دمحم نع .هكردتسم ىف مكاحلا هاور دقو . بیرغ ثيدح اذه

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو .هب «ديبع نب دمحم نع «نافع نبا

 .؟ىراوجلا» :ب ءط ج ىف مف . ةهيشي# :ج ىف )غ3(

 .هب ديبع نب دمحم نع بوقعي نب دمحم نب هللا دبع قيرط نم (771) مقرب ةنجلا ةفص ىف ميعن وبأ هاورو (۳)



 (۲۷ ,؟5) ناتيآلا 0 زلات ج س ي ا

 نابح نب متاح وبأ هيف لاق اذه ' ا a ىذلا اذهو

 ب جاجتحالا زوجي ال لا

 . ملعأ هللاو «مدقت امك «ةداتق مالك نم اذه نأ رهظألاو : تلق

 نيمأ ماقم ىف ميعنلا اذه عم مهنإف «ةداعسلا مات وه اذه : «نودلاَخ اهيف مهو» :ىلاعت هلوقو

 نأ لوؤسملا هللاو «ماودلا ىلع ىدبأ ىدمرس ميعن ىف لب ءءاضقنا الو هل رخآ الف عاطقنالاو توملا نم

 ف e هنإ 00100

 هب يدهيو ريك رجب دال نيب لا كرا نام لرش وردك ذل ار سف

 رَمَأ ام نوعطقيو هقافيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذُلا 0 نيقساقلا الإ هب لضي امو اريثك
 .4 69 َنوُرِساَخْلا مه كتَلوُأ ضرألا يف نودسفيو لصوي نأ هب هلل

 قا نعد ةرع يوزع ودب نتابع نبا ن ا ىلا نعو ا بأ نع ر ىف يدا لإ"
 لمك مهلتم» :هلوق ىنعي «نيقفانملل نيلثملا نيذه هللا برض امل : ةباحصلا نم سان نعو «دوعسم
 لاق ‹ثالثلا تايآلا 1: ةرقبلا] 4 ءامّسلا نَم بّيصك وأ » :هلوقو [١ا/ :ةرقبلا] «اران دقوتسا يذلا

 مه : هلوق كا ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «لاثمألا هذه برضي نأ نم لجأو ىلعأ هللا :كوففانملا

 .«نورِساَخْلا

 لاب ام نورا لاق «بابذلاو توبكنعلا هّللا ركذ امل :ةداتق نع دعم نع «قازرلا دبع لاقو

 ام الم برضي نأ ييحتسي ال هللا نإ :[ةيآلا هذه ىلاعت] هللا لزنأف ؟ناركذي بابذلاو توبكنعلا

 . 04 اهَقوَف اَمَف ةضوعب

 هللا نإ «رثك وأ لق ءام ايش ركذي نأ قحلا نم ىيحتسي ال هللا نإ ىأ :ةداتق نع «ديعس لاقو

 نإ : هللا لزنأف ؟اذه ركذ نم هللا دارأ ام :ةلالضلا لهأ لاق توبكنعلاو بابذلا هباتك ىف ركذ نيح

 . (اَهقَوَف امف ةضوعب ام التم برضي نأ يبحتسي ال هللا

 ةياور ةرابعو «كلذك سيلو «ةيكم ةيآلا هذه نأ راعشإ اهيف ةداتق نع ىلوألا ةرابعلا : تلق

 . ةداتق نع ىناثلا اذه وحن دهاجم نع جيرج نبا ىورو . ملعأ هللاو برقأ ةداتق نع «ديعس

 . ةداتقو ىدسلا لوق وحن دلاخ ىبأ نب ب ليعامسإو نسحلا نع ىور :متاح ىبأ نبا لاقو

 ذإ ؛ايندلل هللا هبرض لثم اذه :لاق ةيآلا هذه ىف سنأ نب عيبرلا نع ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 )١( نيحورجملا (۲) .«ىعبرلا» :أ ىف )۲/ ٠١١

 ) )۳.(اذهو» :ط ءج ىف )٤( .ط نم ةدايز

 .(54 )١/ قازرلا دبع ريسفت (5)



 ۷ _ _(۲۷ 0759 ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

Eلثملا اذه مهل برض نيذلا موقلا ءالؤه لثم كلذكو .تتام تنمس اذإف  

 هب اوركذ ام اوسن اًمَلَف ) :الت مث «كلذ دنع ىلاعت هّللا مهذخأ اير الا ني اوولتما اذإ ,.نآرقلا ىف

 ]¢ : ماعنالا] « ءيش لک باوبأ مِهيلَع انحف

 «ةيلاعلا ىبأ نع «عيبرلا نع « رفعج ىبأ ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو 2« ريرج نبا هاور اذكه

 .ملعأ هللاف «هوحنب

 وهو «ةروسلاب سمأ هنأل ؛ىدسلا هاكح ام ريرج نبا راتخا دقو «لوزنلا ببس ىف مهفالتخا اذهف

 برضي نأ ىشخي ال : ليقو «فكنتسي ال : ىأ « ىيحتسي ال هنأ ربخأ ىلاعت هنأ : ةيآلا ینعمو « بسانم

 .ًاريبك وأ ناك ًاريغص «ناك ءىش ىأب «ناک لثم ىأ :ىأ ءام الثم

 ءام ًابرض نبرضأل : لوقت : امك «لدبلا ىلع ةبوصنم  ةضوعب ف نوكتو ,(7ليلقتلل انهه «ام»و

 «ةلوصوم ام نأ ريرج نبا راتخاو . E ةفوصوم ة ةركن »ام نوكت وأ 1 ءىش ىندأب قدصيف

 نمو ام ةلص نوبرعي مهنأ «برعلا مالك ىف غئاس كلذو :لاق ءاهبارعإب ةبرعم « ةضوعب و
 :تباث نب ناسح لاق امك ورح 0 0 امهنأل امهبارعإب

 0 2 270 (5) ^ 0 ےک

 نأ يت الأ هللا نإ :مالكلا ريدقتو «راجلا فذحب oT نر نأ زوجيو :لاق

 اهقوف ام ىلإ ةضوعب نيب ام الثم برضي

 «ةضوعب» تيورو ةلبع ىبأ نب ميهاربإو كاحضلا أرقو .ءارفلاو ىئاسكلا هراتخا ىذلا اذهو ]

 «نسحأ يذلا ىلع امامت » :هلوق ىف امك دئاعلا فذحو امل ةلص نوكتو :ىنج نبا لاق «عفرلاب

 : ىأ ا لئاب ىذلاب انأ ام :هيوبيس ىكحو «نسحأ وه نسحأ ىذلا ىلع :ىأ ١55[ :ماعنألا]

 .[ائيش كل لئاق وه ىذلاب ىنعي

 فو اذإ امك «ةرامطاو «نغيصلا ىف ارد انك امحدخأ نال رف هيف« اهقوفاامق رق

 لوق اذهو .تفصو اميف ىنعي «كلذ قوف وهو «معن :"عماسلا لوقيف «حشلاو مؤللاب لجر
 حانج هللا دنع نزت ايندلا نأ ول» :ثيدحلا ىفو «نيققحملا رثكأو :ىزارلا لاق «ةديبع ىبأو ىئاسكلا

 ءىش نيل هنآل اهتم ريكا وه امف ةاهقوف امف + ىناثلاو ٠ فام ةبرش اهتم ازفاك ىقس ام ةضوعب
 .ريرج نبا رايتخا ١2)[و ةماعد نب ةداتق لوق] اذهو .ةضوعبلا نم رغصأ الو رقحأ

 .واءأ ءب ءط ءج نم ةدايز (۳) . ؛ةدئاز ليلقتلل» :و ءأ ب ءط «ج ىف (۲) .«اذه» :أ ىف )١(

 .2(ثحال :ج ىف )١( .؟ىفكيا :و ءأ ب ءج ىف (0) .«عئاش» :و ءأ ءج ىف (4)

 )١/ 5 5١(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۷)

 . «لباقلا» :ج ىف (9) .ب ءط «ج نم ةداير (۸)

 هب هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع مراح ىبأ نع ناميلس نب ديمحلا دبع قيرط نم (۲۳۲۰) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور ( ٠١0

 .فيعض ناميلس نب ديمحلا دبع هيفو ءًاعوفرم
 .ط بج نم ةدايز )١١(



 (31/ 70 ناتيآلا  ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا تتسم ب م ا 2

 كاشي ملسم نم ام» :لاق هيي هللا لوسر نأ :اهنع هللا ىضر «ةشئاع نع ملسم هاور ام هديؤيو]

 1 ا ا تاعيمرا ةر اهب مل تك 9 اق رف انف کر

 مل] امك «ةضوعبلاك رغصلاو ةراقحلا ىف ناك ولو الثم هب برضَي ائيش "”رغصتسي ال هنأ ربخأف
 ایا > :هلوق ىف توبكنعلاو بابذلاب لثلا برض ““[نم فكنتسي ال كلذك اهقلخ نع فكنتسي

E 

 نومي وك و ت تركسل ل يل مرا بر د ترك ع ايو هللا نود

 اهعرْفو تبا اهلصأ ةي ةرجشك ةي ةملك الم هللا برض فيك رت ملأ $ کک :توبكنعلا]

 ٍةئيبَخ ةملك لمَ . نور دت مهمل سائل لاتا هللا برضو اهي ذب نيح لک اهلكأ یت دوت . ءامّسلا يف

 e . روق نم اه ام رال قوق نم تجب ني رج

 هللا برَض 8 :ىلاعت لاقو «[77- 74 : ميهاربإ] اي ام هللا لعقيو نيملاظل هللا لضيو ةرخآلا يفر

 برضو ل :لاق مث ۷١[ :لحنلا] 3 401002 مزا نول رع عر اكولمُم ادبع التم
 وه يوسي له]ريخب تاي ال هجي امنيا هالو لع لک وهو ءيش ىلع ردقي ال مكب اَمهَدَحأ نيلجر الم هلا
 تكلم ام نم مك له مكسفنأ نم الم مكل برض :  لاق امك ء[٦۷ :لحنلا] ةيآلا ([لدعلاب ماي نمو

 ءاكرش هيف الجر الغم هلا برض# :لاقو ٨۸ :مورلا] ةيآلا (مکاتفزر ام يف ءاكرش نم مكناميأ

 اهبرضن لاتمألا كلتو $ :ىلاعت لاق دقو: ([78: :رمزلا] 'ةيآلا «"”[لجرل املس الجرو ] نوسكاشتم

 .ةريثك لاثمأ نآرقلا ىفو ٤١[ : توبكنعلا] 4 نوملاعلا الإ اهلقعي امو سال

 ىلاعت هللا نأل ؛ىسفن ىلع تيكب همهفأ ملف نآرقلا ىف لثملا تعمس اذإ :فلسلا ضعب لاق

 . 4 نوملاعلا الإ اهلقعي امو سال اهبرضت لاّثمأْلا كلتو » :لوقي

 اهريغص لاثمألا :4اهقََف اَمَف ةضوعب ام الم برضي نأ ييحتسي ال هللا نإ  :هلوق دهاجم لاقو
 .اهب هللا مهيدهيو «مهبر نم قحلا اهنأ نوملعيو نونمؤملا اهب نمؤي اهريبكو

 هنأو «نمحرلا مالك هنأ نوملعي :ىأ (مهّبَر نم قحلا هنأ نوملعيف اونمآ نيذلا اًمأَفط :ةداتق لاقو
 . هللا دنع نم

 .كلذ وحن سنأ نب عيبرلاو نسحلاو دهاجم نع ىورو

 نيذلا اًمأو » : لثملا اذه : ىنعي «مهبر نم قحلا هنأ نوُمََعيِف اونمآ نيذّلا ماف ١ : ةيلاعلا وبأ لاقو

 ةكئالم الإ راتلا باحصأ انلعج امو » :رثدملا ةروس ىف لاق امك الم اذهب هلا دارأ اَذام نولوقيف اورفك

 نيذّلا باري الو انام اونم نيذّلا دادزيو باتكلا اوُتوُأ يذلا نقيمسَيل اورقك نيذّل ةف الإ مهتدع اتلعج امو

(oV) مقرب ملسم حيحص )١( 

 ) )۲.ط «ج نم ةدايز (6) .«فكتتسي ۵ : ج ىف (9) .و «أ ءط ءج نم ةدايز

 .ج نم ةدايز (۷ )١« .ط «ج نم ةدايز (0)



NNEی اا ع ا  

 هللا لضي كلذك النه اذهب هللا دارأ اذام نورفاكلاو ضرَم مهبولف يف نيذّلا لوقيلو نونمْؤمْلاو باتكلا اوتوأ
 اريثك هب ب لضي » :انهه لاق كلذكو «ء[١۳ :رثدملا] ره الإ كبر دونج ملعي امو ءاشي نم يدهيو ءاشي نم

 . (نيقساقلا الإ هب لضي امو اريخك هب يدهيو

 نبا نع «ةرم نعو - سابع نبا نع ‹حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع «هريسفت ىف ىدسلا لاق

 ىنعي © اريثك هب يدهيو» «نيقفانملا :ىنعي «اريثك هب لضي ل: ةباحصلا نم سان نعو «دوعسم
 هبرض ىذلا لثملا نم ءانيقي اقح هرملع دق اج مهيذكتل '''مهلالض ىلإ ةلالض دل «نينمؤملا

 لثملاب ىنعي (هب يدهيو» هب مهايإ هلل لالضإ "”كلذف «قفاوم هل هبرض امل هنأو .' "ھل هبرض امب هللا

 دق امب مهقيدصتل «مهناميإ ىلإ ًاناميإو مهاده ىلإ ىده مهديزيف «قيدصتلاو ناميإلا لهأ نم أ
 امو هب مهل هللا نم ةياده كلذو ءهب مهرارقإو الثم هل هللا هبرض “ام قفاوم هنأ ًانيقي آقح 3
 . *نوقفانملا مه :لاق «نيقسافلا الإ هب لضي

 .سنأ نب عيبرلا لاق اذكو .قافنلا لهأ مه :لاق :(نيقساقلا الإ هب لضي امو :ةيلاعلا وبأ لاقو

 نورفاكلا هفرعي :لوقي «نيقسافلا الإ هب لضي امو :سابع نبا نع «دهاجم نع جيرج نبا لاقو
 .هب نورفكيف

 .مهقسف ىلع هللا مهلضأف ءاوقسف:«نيقسافلا الإ هب لضي اًموإ» :ةداتق لاقو

 نع «ةرم نب ورمع نع «نانس ىبأ نع «ناميلس نب قاحسإ نع تثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 . جراوخلا ىنعي :اريثك هب لضي » دعس نع «دعس نب بعصم

 :ىلاعت هلوق :تلقف ىبأ تلأس :لاق ءدعس نب بعصم نع «ةرم نب ورمع نع «ةبعش لاقو
 حص نإ دانسإلا اذهو .ةيرورحلا مه :لاقف «ةيآلا رخآ ىلإ «هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذّلا»

 فصلا ا ا ا «ىنعملا ىلع ريسفت وهف «هنع هللا ىضر «صاقو ىبأ نب دعس نع

 مه امنإو «ةيآلا لوزن لاح اونوكي مل كئلوأ نإف «ناورهنلاب ىلع ىلع اوجرخ نيذلا «جراوخلا ىلع
 مايقلاو مامإلا ةعاط ىلع مهجورخل جراوخ اومس مهنأل ؛لخد نم عم اهيف مهفصوب نولخاد

 .مالسإلا عئارشب

 نم تجرخ اذإ :ةبطرلا تقسف :برعلا لوقتو .ًاضيأ ةعاطلا نع جراخلا وه :ةغللا ىف قسافلاو

 نح ملا ك تو وال هرج نع ايسر هم ةراغلل كافيا ذهل ر
 «برقعلاو «ةأدحلاو «بارغلا :مرحلاو لحلا ىف نلتقي قساوف سمحخ» :لاق هيب هللا لوسر نأ ةشئاع
 : از قعلا بلكلاو «ةرأفلاو

 )١( هل هيرض ال١ :أ ءهط ءج ىف (۲) .؟مهتلالض» :ب ءط ءج ىف .

 )( .؟ال» :ط ج ىف (4) .«كلذ قفاوف» :ج ىف

 .«نأ الإ) :ط ىفو «؟نآل» :ج ىف (7) .«قافنلا لهأ» : ىف )٥(

 .«اهرشق» :أ ىف (۸) .2«نع» :أءب ءط ءج ىف (۷)

 .(۱۱۹۸) مقرب ملسم حيحصو (7714) مقرب ىراخبلا حيحص (9)



TOE a o لوألا هزل و ag سا 

 قسافلا هيلا ين قارا ف اوا فاك ف كلو  يماعلا ود واكل ل قساقلاق

 ام نوعطقيو هقاقيم دعب نم هللا دهع نوصي نيا ١ : هلوقب مهفصو ا 'ليلدب «ملعأ هللاو ءرفاكلا

 .(تورساخلا مه كتّلوُأ ضرألا يف نودسقيو لصوي نأ هب هللا رم

 نملاو را ر یف لاق امك كا تافصل ,ةنيابملا 00 تافص تافصلا مهو

 «تايآلا E 7 قاما ةو

 ضرألا يف نودسفيو لصوي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقيو هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذّلاو : لاق نأ ىلإ

 :[؟ 6.14 دحر لا «راذلا رس مهلو ةنعّللا مهل كتلوأ

 وه :مهضعب لاقف .هضقنب نيقسافلا ءالؤه فصو ىذلا دهعلا ىنعم ىف ريسفتلا لهأ فلتخا دقو

 ىف هتيصعم نم هنع مهاهن امع مهايإ هيهنو ءهتعاط نم هب مهرمأ امب مهايإ هرمأو هقلخ ىلإ هللا ةيصو
 .هب لمعلا مهكرت وه كلذ ”مهضقنو .هلسر ناسل ىلعو «هبتك

 ام وه هوضقن ىذلا هللا دهعو .مهنم نيقفانملاو باتكلا لهأ رافك ىف 0 لب :نورخآ لاقو

 هب ءاج امبو «هب قيدصتلاو ثعب اذإ ةي دمحم عابتاو اهيف اب لمعلا نم ةاروتلا ىف مهيلع هللا هذخأ
 ملع مهنامتكو «كلذ مهراكنإو هتقيقحب مهتفرعم دعب هب مهدوحج وه كلذ مهضقنو «مهبر دنع نم

 مهنأ ىلاعت ربخأف ءهنومتكي الو سانلل هننيبيل قاثيملا مهسفنأ نم هللا مهئاطعإ دعب سانلا [نع] كلذ

 .نايح نب لتاقم لوقو هللا همحر ريرج نبا رايتخا اذهو .اليلق آنمث هب اورتشاو «مهروهظ ءارو هوذبن

 ىف مهعيمج ىلإ هدهعو .قافنلاو كرشلاو رفكلا لهأ عيمج ةيآلا هذهب ىنع لب :نورحآ لاقو

 هب جتحا ام هيهنو هرمأ ىف مهيلإ هدهعو «هتيبوبر ىلع ةلادلا ةلدألا نم "مهل عضو ام :هديحوت

 .مهقدص ىلع مهل ةدهاشلا "اهل ىتأي نأ مهريغ سانلا نم دحأ ردقي ال ىتلا تازجعملا نم هلسرل

 عم بتكلاو لسرلا مهبيذكتو ةلدألاب هتححص مهل تتبث امب رارقإلا کر :كلذ مهضقنو :اولاق

 لام هيلإو] «نسح وهو ءاذه وحن “نايح نب لتاقم نع ًاضيأ یورو «قح هب اوتأ ام نأ مهملع
 ىلع ةجحلا نم مهلوقع ىف زكر ام :تلق ؟هّللا دهعب دارملا امف :تلق نإف :لاق هنإف «ىرشخمزلا

 مكبرب ثلا مهسفنأ ىلع مهدهشأو » :هلوق ىنعم وهو مهيلع هقثوو هب مهاصو رمأ هنأك ا
 يدهعب اوفوأو » :هلوقل مهيلع ةلزنملا بتكلا ىف مهيلع قاثيملا ذخأ ذإ ”١7[ :فارعألا] «ىلب اولاق

 ٤١['. :ةرقبلا] «مكدهعب فوأ

OT a A Isنم مهجرخأ نيح مهيلع هذخأ ىذلا دهعلا وه ىلاعت  

 .؟مهضغبو» :ج ىف (۳) .«ليلدلا» :ط ىف (۲) .؟لمش» :ج ىف )١(

 .؟مهيلإ» :ط بج ىف (5) .ط «ج نم ةدايز (۵) .اوه) :ج ىف )٤(

 .«اضيأ نايح نب :و ءأ ءط ءج ىف (9) .«مدع» :ج ىف (۸) .«هلثمب» :و ىف (0)

 .ج نم ةدايز (E )١١( أ ءط «ج نم ةدايز )١(
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 ميشا ىلع مهدهشأو مهيرذ مهررهط نم مدآ ينب نم كبر ذخأ ذوو :هلوق ىف فصو ىذلا مدآ بلص

 ءافولا مهكرت كلذ“ "”وهضقنو ]۱۷۳ ۲ : فارعألا] نيتيآلا 4  [اندهش] ىَلب اولاق مكبرب تسلأ

 .هريسفت ىف ريرج نبا لاوقألا هذه ىكح «ًاضيأ نايح نب لتاقم نع ىور اذكهو .هب

 دهع نوضقني نيذلا # :هلوق ىف ءةيلاعلا ىبأ نع .سنأ نب عيبرلا نع ع ء«ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 مهيف تناك اذإ نيقفانملا "نم لاصخ تس ىه :لاق «(نورساخلا» :هلوق ىلإ (هقاثيم دعب نم هللا
 ءاوناخ اونمتؤا اذإو ءاوفلحأ اودعو اذإو ءاوبذك اوثدح اذإ :لاصخلا هذه اورهظأ سانلا ىلع ““ةرهظلا

 تناك اذإو «ضرألا ىف اودسفأو « لصوي نأ هب هللا رمأ ام اوعطقو «هقاثيم دعب نم هللا دهع اوضقنو

 اونمتؤا اذإو ءاوفلخأ اودعو اذإو ءاوبذك اوثدح اذإ :ثالثلا '''لاصخلا اورهظأ مهيلع 0 يعل

 .اوناخ

 نيذّلا طب : ىلاعت هلوق «هدانسإب ه هريسفت ىف ىدسلا لاقو . ًاضيأ سنأ نب . 7 لاق (۷ازک

a Eهوضقنف اورفك مث هب اورقأف نآرقلا ىف مهيلإ دهع ام وه : . 

 هرسف امك «تابارقلاو اا :ليق «لّصوُي نأ هب هللا رمأ ام نوعطقيو» :هلوقو

 YY] :دمحم] © مكماحرأ ارعطقتو ضرألا يف اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لهف ) :ىلاعت هلوقك ةداتق

 .هوكرتو هوعطق هلعفو هلصوب هللا رمأ ام لكف كلذ نم معأ دارملا : ليقو . ريرج نبا هحجرو

 لاق امك اذهو .ةرخآلا ىف : : ^ لاق .«نوُرساَخْلا مه كتلوأ» و ىف تاي نب لئاكف هلافو

 .[" :دعرلا] «رادلا ءوُس مهو ةنعْللا مهل كتلوأ » : ىلاعت

 ءرساخ لثم مسا نم مالسإلا لهأ ريغ ىلإ هللا هبسن ءىش لك :سابع نبا نع كاحضلا لاقو

 .بنذلا هب ىنعي امنإف مالسإلا لهأ ىلإ هبسن امو ءرفكلا هب ىنعي امنإف

 سأر نم عضوي نأب هتراجت ىف لجرلا رسخي امك «هتمحر نم هللا مهتيصعمب مهظوظح' "[و] مهسفنأ ٠ ٤ ۶ وک 8 . س . ۴ )4( 

 جوحأ ةمايقلا ىف هدابعل اهقلخ ىتلا هتمحر هايإ هللا نامرحب رسخ قفانملاو رفاكلا كلذكو «هعيب ىف هلام

 دي رر لاق انفك راو اا رسو ارس ربك  لسزلا سك ام لاقي هجر لااا
O 

 ا 2 2 7 . ت
 تك اوقلخ موق دالوأ هنإ راسخلا ىف اًطيلس نإ

 «ىف» :ط ءج ىف (۳) .«مهضغبو» :ج ىف (۲) .ج نم ةدايز )١(

 .«لاصخلا هذه اوفخأ» :ج ىف )١( .«ةريهظلا» :ج ىف )٤« ١(
 .ج نم ةدايز (9) .24ىأ» :أ ىف (۸) .«لاقو» :ج ىف (۷)

 .«ةئيطخ» :أ ىف )٠١(

 )١/ ٤١۷(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (1)
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GF o ىف oF 7g هو و 

 هيلإ مث مكييحي مث مكتيمي مث مكايحأف اتاومأ متنكو هّللاب نورفكت فيك»
 هد م و

 . 463 نوعج رت

 «هّللاب نورفكت فيك» :هدابع ىف فرصتملا قلاخلا هنأو «هتردقو هدوجو ىلع ًاجتحم ىلاعت لوقي

 ًامدع متنك دق :ىأ «مكايحأف اناومأ متنكو» !هريغ هعم نودبعت وأ هدوجو نودحج فيك :ىأ

 تاَوَمّسلا اوُقَلَخ مأ . نوقلاَخْلا مه ْمَأ ءيش ريغ نم اوقلخ أ ط :ىلاعت لاق امك را ىلإ مرجان

 ايش نكي ْمَل رهدلا نم نح ناسنإلا ىلع ىتأ لهل :لاقو 1۴١ 6 :ررطلا] «نونقوي أل لب ضرألاو

 .ةريثك اذه ىف تايآلاو ١[ :ناسنإلا] € اروگذم

 هللا ىضر ءدوعسم نب هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاقو

 رنا کرو فنا یا نع د لاق 111 راع هنا تار نحنا اکا ر الاف ف "وي

 بالصأ ىف اتاومأ :4 مكاّيحَأف اتاومَأ مثنكال سابع نبا نع ءءاطع نع «'جیرج نبا لاقو

 یهو :لاق .مكنعبي نيح مكييحي مث «قحلا ةتوم مكتيمب مث «مکقلخ ىتح ًائيش اونوكت مل «مكئابآ
 .«نيتنثا انتييحأو نيتنثا انتمأ "[ابر] # :هلوق لثم

 نأ لبق ًابارت متنك : لاق «نيشنلا انتييحأو نيتنثا انتمأ نبر :هلوق ىف سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 ةنيم هذهف روبقلا ىلإ نوعجرتف مكتيمب مث «ةايح هذهف مكقلخف مكايحأ مث «ةتيم هذهف «"مكقلخي

 نورفكت فيك» :هلوقك وهف «ناتايحو ناتتيم هذهف ا ةايح هذهف ةمايقلا موي مکعب مث ءىرخأ

 . «مكييحي مث مكتيمي مث مكايحأف اتاومأ متنکو للاب

 نع «ةرم نعو - سابع نبا نع ؛حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع «هدنسب ىدسلا نع ىور اذكهو

 حلاص ىبأو ةداتقو دهاجمو ىرصبلا نسحلاو ةيلاعلا ىبأ نعو  ةباحصلا نم سان نعو دوعسم نبا

 تلد رحبت ارا ءاطعو كاحضلاو
 2 اس ل و يم

 مث مكتيمي مث مكايحأف اتاومأ متنكو هّللاب نورفكت فيك » :حلاص ىبأ نع ىدسلا نع ؛ ىروثلا لاقو

 .مكتيمب مث ربقلا ىف (؟”هكييحي : لاق (نوعجرت هيلإ مث مكييحي
(UD, 4 0 : 2 

 "ىف مهقلخ ؛ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع «بهو نبا نع «سنوي نع ريرج نبا لاقو
 موي مهايحأ مث .مهتامأ مث ر :ماجرالا ىف مهقلخ مث مهتامأ م ر ءقاثيملا مهيلع "ذأ مث 7: مدآ رهظ

 . «نيتنلا انتييحأو نيتنلا انتمأ ابر اولاَق » : ىلاعت هللا لوقك كلذو . ةمايقلا

 .«مكقلخأ» :ج ىف (۳) .ويأ ط «ج نم ةدايز )0,0 .«ريرج» :ط ءج ىف )١(

 .؟نم» :ط ءج ىف )١( .«روبقلا» :ج ىف (6) . ؟مهيحيلا :أ ىف )٤(

 .«ذخأف» :ط ءج ىف (۷)
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 نم ةعامجلا كئلوأو « سابع ن GS ا ا .هلبق ىذلاو بيرغ اذهو

 نكلو هيف بير ال ةمايقْلا موي ىلإ مكعمجي مث مكتيمي مث مكيبحي هللا لقط : ىلاعت هلومك وغو « نيعباتلا

 ۲١[. :ةيثاحلا] (نوملعي ال سالا رتكأ

 يف لاق امك «ساسحإلا ماع نم هيف ناكرتشي ي ام عماجب توملاب دوجولا لبق لاحلا نع ربعو]

 اح اهنم اًتجرخأو اهاتييحأ ةتيملا ضرألا مهل ةياو) :لاقو ١ :لحنلا] 4 ٍءاحَأ ريع تاَوُمأ ف: مانصالا

 :E سي] «نولكأي هنمف

 ا ت

 تاوَمَس عبس نهاوسف ءامسلا ىَلِإ ئوتسا ْمُث اعيمج ضرألا يف ام مكَل قلَح يذلا وه ل:

 !ء 4 © ميلَع ءيش لكب وهو
 قلخ نم هنودهاشي ام رخآ اليلد ركذ «مهسفنأ ىف هنودهاشي امو مهقلَخ نم ةلالد ىلاعت ركذ ا

 دصق :ىأ «ءاَمّسلا ىلإ ئوتسا مث اعيمج ضرألا يف ام مك َقْلَخ يذلا وهل :لاقف «ضرألاو تاومسلا
 قلخف :ىأ (نهاوسف > ىلإب ىدع هنأل ؛لابقإلاو دصقلا ىنعم E يلا سالو تالا نإ

 : ىأ * ميلع ءيش لكب وهو» . «نهاوسف » :لاق اذهلف < «سنج مسا انهه ءامسلاو .ًاعبس ءامسلا
 ىف ةيآلا هذه ليصفتو [5 : كلملا] «قلخ نم ملي الأ» :لاق امك . قلخ ام عيمجب طيحم هملعو
 كلذ ادادنأ هل نولعجتو نيموي يف ضرألا قلَح يذلاب نورفكتأ مكنأ لق » n ةدجسلا مح ةروس

 مث . نيلئاسلل ءاوس ماي ةعبرأ يف اهتاوقأ اهيف رَدَقو اهيف كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو . نيملاعْلا بر
 ٍتاومس عم نهاضقف . نيعئاط انينأ اتاق اهرك وأ اعوط اينا ضرأللو اهل لاقف ناخد يهو ءاَمّسلا ىلإ ئوتسا

 « ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اظفحو ح حيباصمب اندا ءامسلا انيزو اهرمأ ءامس لك يف ئحوأو نيموي يف

 ٩ -١5[. :تلصف]

 ءانبلا نأش اذهو 3 ًاعبس تاومسلا قلخ مث ءالوأ ضرألا قلخب أدتبا ىلاعت هنأ ىلع ةلالد اذه ىفف

 ءاش نإ اذ دعب اک «كلذب نورسفملا 0 دقو .كلذ دعب هيلاعأ مث هلفاسأ ةرامعب أدبي نأ

 جرخأو اهليل شطغأو . اهاوسف اهكمس عفر . اهانب ءاَمَسلا مأ اقلخ دشأ متنأأ $: ىلاعت هلوق امأف . هللا

 YY _ YY] :تاعزانلا] 4 اهاسرأ لابجلاو . اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ . اهاحد كلذ دعب ضرألاو . اهاحض

 لاق امك .لعفلا ىلع لعفلا فطعل ال < ربخلا ىلع ربخلا فطعل ىه امنإ انههÉ مثل نإ:ليق دقف

 : رعاشلا

 “دج كلذ لبق داس دق مث ةوبأ داس مث داس نمل لق

 ماع ربا یک ا لا وا اوو تاریاکو

 .و e ‹ط «ج نم ةدايز )١(

 .؛نمضم» :ط «ج ىف (۲)

 .«قلخ ام عيمجب ءايشألاب طيحم هملعو» :ط ىفو ««قلخلا عيمجب طيحم هملعو» :ج ىف (۳)
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 نع «ةرم نعو - سابع نبا نع حلاص ىبأ نعو - كلام ىبأ نع ءهريسفت ىف ىدسلا لاق دقو

 ءامّسلا ىلإ ئوتسا مث اعيمج ضرألا يف ام مك قَلَخ يذلا وه ) gl نر بان اع دعم ىلا
 ملو «ءاملا ىلع هشرع ناك ىلاعتو كرابت هللا نإ :لاق ([ميلع ءيش لكب وهو] تاومس عبس نهاوسُف
 ءاملا قوف عفتراف ءآناخد ءاملا نم جرخأ «قلخلا قلخي نأ دارأ املف .ءاملا لبق قلخ ام ريغ ًائيش قلخي

 نيموي ىف نيضرأ عبس اهلعجف اهقتف مث «ةدحاو ًاضرأ هلعجف ءاملا سبيأ مث .ءامس هامسف «هيلع امسف

 ن» :نآرقلا ىف هللا هركذ ىذلا نونلا وه تونلاو ءتوح ىلع ضرألا قلخف :نيتثإلاو دحألا ىف

 ىلع كلملاو «كّلَم رهظ ىلع ةافصلاو ءةافص رهظ ىلع ءاملاو .ءاملا ىف توحلاو « "ملقلاو
 «ضرألا ىف الو ءامسلا ىف تسيل  نامقل "”ركذ ىتلا ةرخصلا ىهو «حيرلا ىف ةرخصلاو ءةرخص
 «ضرأللا ىلع رخفت لابجلاف ءترَقف لابجلا اهيلع ىسرأف «ضرألا تلزلزتف «برطضاف توحلا كرحتف

 ءاهيف لابجلا قلخو ٠١[. :لحنلا] 4(“ کب ديمت نأ يساور ضرألا يف ئقلأو» :ىلاعت هلوق كلذف

 مكن لث) :لوقي نيح كلذو «ءاعبرألاو ءاثالثلا ىف «نيموي ىف اهل ىغبني امو اهرجشو اهلهأ تاوقأو

 اهقوق نم يساور اهيف لعجو . نيمّلاعلا بر كلذ ادادنأ هَل نولعجتو نيموي يف ضرألا َقَلَح يذّلاب تورفكتل
 اهلهأل اهتاوقأ :لوقي ( اهتاوقَأ اهيف رَدَقَو اهرجش تبنأ :لوقي ١4 ٠١[. :تلصف] «اهيف كرابو
 ءامّسلا ىلإ ئوتسا مثل .رمألا اذكهف لأس نم :لوقي ٠[ :تلصف] © َنيلئاسلل ءاوس ماي ةعبرأ يف»

 اهقتف مث «ةدحاو ءامس اهلعجف .سفنت نيح ءاملا سفنت نم ناخدلا كلذو ١١[ :تلصف] (ناخد يهو

 قلخ هيف عمج هنأل ةعمجلا موي ىمس امنإو «ةعمجلاو سيمخلا ىف ىف «نيموي ىف تارمس عبس اهلعجف

 اهقلخ ءامس لك ىف هللا قلخ :لاق ١١[ :تلصف] «اهرمأ ءامس لك يف ئحوأو 89 «ضرألاو تاومسلا
 ايندلا ءامسلا نيز مث ءملعن ال امو دّربلا لابجو راخبلا نم امف ىلا قلو ةكتؤلللا نه

 ىلع ىوتسا بحأ ام قلخ نم غرف املف .نيطايشلا نم ظفحت .""”[ظفحو ةنيز اهلعجف «بكاوكلاب
 :فارعألا] (شرعلا ىلع ئوتسا مث مايأ ةَتس يف ضرألاو تاومّسلا قلخ » :لوقي نيح كلذف «شرعلا

 ٠١"[. :ءايبنألا] (امهانقتفف اقتر اتناك :لوقيو ٤[

 ىبأ نب ديعس نع رشعم وبأ ىنثدح «حلاص نب هللا دبع انثدح .ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 دحألا ىف نيضرألا قلخف ءدحألا موي قلخلا أدب هللا نإ :لاق هنأ مالس نب هللا دبع نع «ديعس

 «ةعمجلاو سيمخلا ىف تاومسلا قلخو «ءاعبرألاو ءاثالثلا ىف ىساورلاو تاوقألا قلخو «نينثإلاو

 اهيف موقت ىتلا ةعاسلا كلتف ءلَجَع ىلع مدآ اهيف قلخف «ةعمجلا موي نم ةعاس "”رخآ ىف غرفو
 . ةعاسلا

 لبق ضرألا هللا قلخ :لاق #اعيمج ضرألا يف ام مكل لح يذلا وه :هلوق ىف دهاجم لاقو

 ناخد يهو ءامسلا لآ یوتسا من :لوقي نيح كلذف .ناخد اهنم راث ضرألا قلخ املف «ءامسلا

ADاهركذ» :ب ىف (۳) .«نورطسي امو ملقلاو» :ج قدا ». 

 ضرألا ىف انلعجو» :ب ىفو «؟مكب ديمت نأ ىساور اهل لعجو» :ط ىفو «؟مكب ديمت نأ اهقوف نم ىساور اهل لعجو» :ج ىف (4)

 .؟مكب ديمت نأ ىساور

 .؟رخأو» :ج ىف (0) .«اهظفحو» :أ ىف (5) .«نيذلا» :ط ءج ىف (4)



 و 7 فرقنا ةووس لو ا وخلا

 . ضعب تحت نهضعب ىنعي «نيضرأ عبسو «ضعب قوف نهضعب :لاق «تاومس عبس نهاوسف#

 مكتنأ رق : ةدجسلا ةيآ ىف لاق امك ءءامسلا لبق تقلخ ضرآلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذهو

 اهقوف نم يساور اهيف لعجو . نيمَلاَعْلا بر كلذ ادادنأ هَل نوعجتو نيموي يف ضرألا قلح ياب نورفكتل

 ضرأللو اهل لاقف ناخد يهو ءاَمّسلا ىلإ ئوتسا م . نيلئاسلل ءاوس مايأ ةعبرأ يف اهتاوفأ اهيف ردقو اهيف كرابو
 او اهرم ءامس لك يف ئحوأو نيوي يف تاومس عبس نهاضقَف . نيعئاَط انين اق اهرك وأ اعوط ايلا

 00 هذهف ]۱۲ - ٩ : تلصف] 4 ميلعْلا زيزعلا ريدقت كلذ اظفحو حيباصمب ايندلا ءامّسلا

 أ :ةداتق نع ريرج نبا هلقن ام الإ ءاملعلا نيب اعازن هيف ملعأ ال ام اذهو «ءامسلا لبق تقلخ ضرألا

 او : ىلاعت هلوقل هريسفت ىف ىبطرقلا كلذ ىف فقوت دقو «ضرألا لبق تقلخ ء ءامسلا نأ معز

 . اهاحد كلذ دعب ضرألاو . اهاحض جرخأو اهيل شطغأو . اهاوسف اهكمس عفر . اهاتب ءاَمّسلا مأ اقْلَح دش

 ىفو .ضرألا لبق ءامسلا قلخ ركذف :اولاق ١"[ 71 :تاعزانلا] 4 اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ

 نأو ءامسلا لبق تقلخ ضرألا نأب باجأف «هنيعب اذه نع لئس سابع نبا نأ :' ىراخبلا حيحص

 دقو «ًائيدحو ًاميدق ريسفتلا ءاملع نم دحاو ريغ باجأ كلذكو ءءامسلا قلحخ دعب تيحد امنإ ضرألا

 اهاحد كلذ دعب ضرألاو)» :هلوقب رسفم ىحدلا نأ كلذ لصاحو «تاعزانلا ةروس ريسفت ىف كلذ انررق

 ناك ام جارخإب ىحدلا رسفف [۳۲ - ۲۰ :تاعزانلا] «اهاسرأ لابجلاو . اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ .

 كلذ دعب ىحد ةيوامسلا مث ةيضرألا تاقولخملا ةروص تلمتكا امل لعفلا ىلإ ةوقلاب اهيف ًاعدوم

 اهتافصو اهفانصأ فالتخا ىلع تاتابنلا تتبنف ءهايملا نم اهيف ًاعدوم ناك ام تجرخأف «ضرألا

 هللاو «ةرايسلاو تباوثلا بكاوكلا نم اهيف اب ترادف كالفألا هذه ترج كلذكو ءاهلاكشأو اهناولأو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس

 ىف ىئاسنلاو ملسم هاور ىذلا ثيدحلا ةيآلا هذه ريسفت ىف هيودرم نباو متاح ىبأ نبا ركذ دقو

 دبع نع «دلاخ نب بويأ نع «ةيمأ نب ليعامسإ ىنربخأ :لاق جيّرج نبا ةياور نم  ًاضيأ - ريسفتلا
 ةبرتلا هللا قلخ» :لاقف ىديب ليَ هللا لوسر ذخأ :لاق «ةريره ىبأ نع «ةملس مأ ىلوم عفار نبا هللا

 موي هوركملا قلخو «نينثإلا موي اهيف رجشلا قلخو ءدحألا موي اهيف لابجلا قلخو .تبسلا موي
 ةعمجلا موي رصعلا دعب مدآ قلخو .سيمخلا موي باودلا اهيف ثبو «ءاعبرألا موي رونلا قلخو «ءاثالثلا
 : "اللا للا رضفلا نيو اه ةا تاعاس نم ةغانس ولأ نم

 دحاو ريغو ىراخبلاو ىنيدملا نب ىلع هيلع ملكت دقو ءملسم حيحص بئارغ نم ثيدحلا اذهو

 هبتشا امنإو ءرابحألا بعك مالك نم هعمس امنإ ةريره ابأ نأو .بعك مالك نم هولعجو ءظافحلا نم

 . ىقهيبلا كلذ ررح دقو ءاعوفرم ''”هولعجف ةاورلا ضعب ىلع

 .؟حتف» (0 /۸) ىراخبلا حيحص )١(

 )١1١١١1١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (۲۷۸۹) مقرب ملسم حيحصو ۳ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (۲)

 .؟هلعجف» :ب ءط ءج ىف (۳)

 راونألا» هباتك ىف هنع هبشلا درو ثيدحلا اذه حيحصت ىف نیتم مالك ىملعملا نمحرلا دبع ةمالعللو (٠۲۷ص) تافصلاو ءامسألا )٤(

 مهم هنإف عجاريلف ١85 ١11١( ص) «ةفشاكلا



CER o ب 

 اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ اولاق ةفيلخ ضرألا يف لعاج ين ةكئالمْلل كبر لاق ذِإو

 . 4 ©9 نوملعت ال ام ِمَلَعَأينِإ لاق كل سدقنو كدمحب حّبسن نحنو ءامدلا كفسيو
 :ىلاعت لاقف . مهداجيإ لبق ىلعألا الملا ىف مهركذب ههيونتب «مدآ ىنب ىلع هنانتماب يلاعت ا

 .كلذ كموق ىلع صصقاو «.ةكئالملل 6 لاق ذإ دمحم اي ركذاو :ىأ «ةكئالملل كبر لاف ذو

 ريدقت نأو «ةدئاز انهه «ذإ» نأ معز هنأ دنع وأ وهوا ةيبرقلا لهأ ضعب نع ريرج نبا ىكحو

 .ريرج نبا هدرو .كبر لاقو : مالكلا

 .ةديبع ىبأ نم "”ءارتجا اذه :جاجزلا لاق ىتح نيرسفملا عيمج هدر اذكو :ىبطرقلا لاق

 ليج دعب اليجو نرق دعب انرق اضعب مهضعب فلخي اموق : ىأ (ةفيلخ ضرألا يف لعاج يّنإ ل

 ءافلخ مكلعجير» :لاقو [ 65 :ماعنالا] € ضرألا فئالخ مكلعج يذّلا وهو » :ىلاعت لاق امك

 i :فرخزلا] 4نوفلخي ضرألا يف ةكئالَم مكنم العجل ءاشت ولو » :لاقو .[7 : لمنلا] «ضرألا

 «ةقيلخ ضرألا يف لعاج ىنإ» :ذاشلا ىف ئرقو] .[04 :ميرم] «فّلخ مهدعب نم فْلْخَف :لاقو
 هيلع «مدآ ةفيلخلاب انهه دارملا سيلو .'؟*”[ىلع نب ديز نع ىبطرقلا اهلقنو هريغو ىرشخمزلا هاكح

 لهآ عيمجو سابع نباو دوعسم نبا ىلإ ىبطرقلا هازعو «نيرسفملا نم ةفئاط هلوقي امك .طقف مالسلا
 «هريغو ه هريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف هاكح ءريثك كلذ ىف فالخلا لب ءرظن كلذ ىفو .ليوأتلا

 اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ » : ةكئالملا لوق نسح امل كلذك ناك ول ذإ اًئيع مدآ دري مل هنأ رهاظلاو

 ا كلذ اوملع مهنأكو .كلذ لعفي نم سنجلا اذه نم نأ اودارأ اغإ ٩ ينإف 4 ءامدلا كفسيو

 ا س لاضلص خف فنصلا اذه قلخي هنأ مهربخأ هنإف ةيرشبلا ةعيبطلا نم هومهف امب وأ «صاحخ

 ا ملاظملا نم مهنيب عقيو سانلا نيب لصفي ىذلا هنأ ةفيلخلا نم اومهف وأ] نونسم

 . كلذ ىف نيرسفملا لاوقأ ركذنس امك «قبس نم ىلع مهوساق مهنأ وأ 0 ل[ ىبطرقلا هلاق مث ااو

 دق امك .مدآ ىنبل دسحلا هجو ىلع الو هللا ىلع ضارتعالا هجو ىلع سيل اذه ةكئالملا لوقو

 مل ائيش هنولأسي ال :ىأ «لوقلاب هنوقبسي ال مهنأب ىلاعت هللا مهفصو دقو] نيرسفملا ضعب همهوتي

 نودسفي مهنأ مهيلإ مدقت دقو :ةداتق لاق .ًاقلخ ضرألا ىف قلخيس هنأ مهملعأ امل انههو هيف مهل نذأي

 .«كلذ ىف ةمكحلا نع فاشكتساو مالعتسا لاؤس وه امنإو لا «اهيف لعجتأ» :اولاقف اهيف

 نإف ءءامدلا كفسيو ضرألا ىف دسفي نم مهنم نأ عم ءالؤه قلخ ىف ةمكحلا ام ءانبر اي :نولوقي

 ردصي الو :ىأ «ىتأيس امك كل ىلصن :ىأ .كل سدقنو كدمحب حبسن نحنف «كتدابع دارملا ناك

 ملعأ ينإ ل :لاؤسلا اذه نع مهل ابيجم ىلاعت هللا لاق ؟انيلع راصتقالا عقو الهو «كلذ نم ءىش انم

 ىتلا دسافملا ىلع فنصلا اذه قلخ ىف ةحجارلا "”ةحلصملا نم ملعأ ىنإ :ىأ «نوملعت ال ام
 مهيف دجويو ءلسرلا مهيف لسرأو ءءايبنألا مهيف لعجأس ىنإف ؛متنأ نوملعت ال ام '؟'اهومتركذ

 .؟مارجإل : ىف (۳) و ا ءط هج نم ةدايز فز .(ربخألا :ج ىف )١(

 . هللا نإف» :ب ج ىف (5) .و ءأ ءط ج نم ةدايز (5)

 و2 نر 3 «ب ‹«ط٬ج نم ةدايز )¥ كك

 .«اهوركذ ىذلا» :ج ىف (9) .«ةحلصملاب» :ج ىف (۸)



 (0) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نولماعلا ءاملعلاو «نوبرقملاو راربألاو «ءايلوألاو داهزلاو «دابعلاو نوح اصلاو «ءادهشلاو نوقيدصلا

 . مهيلع همالسو هللا تاولص «هلسر نوعبتملا ىلاعتو كرابت هل نوبحملاو «نوعشاخلاو

 وهو مهلأس هدابع لامعأب ىلاعت برلا ىلإ تدعص اذإ ةكئالملا نأ: (7١-يحصلا ىف تبث دقو

 مهنأال كلذو .نولصي مهو مهانكرتو نولصي مهو مهانيتأ :نولوقيف ؟ىدابع متكرت فيك :ملعأ
 امك لامعألاب كئلوأ دعصيو ءالؤه ثكميف ءرصعلا ةالصو حبصلا ةالص ىف نوعمتجيو انيف نوبقاعتي

 مهو مهانيتأ :مهلوقف «ليللا لبق راهنلا ٍلمعو ءراهنلا لبق ليللا لمع هيلإ عفري» :مالسلا هيلع لاق

 ًاباوج هلوق ىنعم :ليقو «(نوملعت ال ام ملعأ يإل كرف ریس نع توا معو ارو نولصي
 ءاهنوملعت ال متركذ ام ةلاحلاو ءالؤه قلخ ىف ةلصفم ةمكح ىل نأ «نوملعَ ال ام مّلعأ ينِإ : مهل

 : ىإ «نوملعت ال ام مّلعأ ينإ :لاقف 4كل سّدقنو كدمحب حبسن نحنو » :مهلوقل باوج هنإ : ليقو

 نم اهيف لعجتأ » موق نصت لب :ليقو .هب مكسفنأ متفصو امك وه سيلو مكنيب سيلبإ دوجو نم

 نأ مهنم اًبلط  تومَلعت ال ام مَعَ ين لاق كَل سّدَقَُو كدمحب حبست نحتو ءامدلا كفسيو اهيف دسفي

 ىف مكءاقب نأ نم «نومَعت ال ام ملعأ ينإ » :مهل ىلاعت هللا لاقف «مدآ ىنب لدب ضرألا اونكسي

 . ملعأ هللاو «ةبوجألا نم اهريغ عم نيدلا رخف اهركذ . مكب قيلأو مكل حلصأ ء ءامسلا

00 

 0 $: ةكئالملل هللا لاق :اولاق «ةداتقو 00 ىبأو نسحلا نع 8 مزاح نبا

 اي كو : لعاف' نإ : مهل لاق (ةفيلخ ضرألا يف

 ةداتق نع یورو : "لاق «متاح ىبأ نبا هاور .مدآ قلخ ىف ةكئالملا راشتسا :ىدسلا لاقو
 نبا ةياور ىف ةداتقو نسحلا ةرابعو «لهاست اهيفف رابخألا ىنعم ىلإ عجرت مل نإ ةرابعلا هذهو .هوحن

 . ملعأ هّللاو «نسحأ ريرج

 ءاطع انثدح نك انثدح «ةملس وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : «ضرألا يف %

 لوأو «ةكم نم ضرألا تيحد» : لاق ی هللا لوسر نأ طباس نب نمحرلا دبع نع «بئاسلا نبا

 . «ةكم ىنعي «هفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ : هللا لاقف «ةكئالملا تيبلاب فاط نم

1۷ 

 نإف ؛ملعأ هّللاو ةكم ضرألاب دارملا نأ وهو ءجردم هيفو « فعض ةهذئس ىفو « لسرم اذهو

 .كلذ نم معأ ضرألاب دارملا نأ رهاظلا

sS eرا ۾ سابو نبا نع هيب نابل  

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (777)مقرب ملسم حيحص )١(

 .«دمحأ» :ج ىف (۳) .«لاقو» :ط ج ىف (۲)

 . ؟ىبنلا» : ب ‹ط ءج ىف )٤(

 )٥( متاح ىبأ نبا ريسفت )١/ ۱۰۸(.



 CONN a حج ب | ب

 لتقيو نودساحتيو ضرألا ىف نودسفي ةيرذ هل نوكي :لاق ؟ةفيلخلا كلذ نوكي امو انبر : اولا

 ىف ىنفلخي «ىنم (ةفيلخ ضرألا يف لعاج يّنِإ» :اذه ىلع ةيآلا ليوأت ناكف :ريرج نبا لاق

 هقلخ نيب لدعلاب '”هكحلاو هللا ةعاط ىف هماقم ماق نمو مدآ وه ةفيلخلا كلذ نإو .ىقلخ نيب مكحلا

 ناقل رف نيف "انوع ريغب ءامدلا كفسو داسفإلا امأو

 ةفالخ ىه امنإ هللا اهركذ ىتلا ةفالخلا ىنعم '؟”[اذه ىلع ةيآلا ليوأت ناك] امنإو :ريرج نبا لاق

 .انرق مهنم نرق

 امك «هدعب هيف هماقم ماق اذإ :رمألا اذه ىف انالف نالف فلخ .كمرق نم ةليعفلا ةفيلخلاو :لاق

 كلذ نمو ١4[. :سنوي] «نولَمْعَت فيك رظننل مهدعب نم ضرألا يف فئالخ مكانلعج مَن :ىلاعت لاق

 .ًافلخ هنم ناكف «هماقم رمألاب ماقف «هلبق ناك ىذلا فلح هنأل ؛ةفيلخ :مظعألا ناطلسلل ليق

 انكاس :لوقي (ةفيلخ ضرألا يف لعاج ي ينإ» :ىلاعت هلوق ىف لوقي قاحسإ نب دمحم ناكو :لاق

 .مكنم سيل افلخ اهرمعيو اهنكسي ارماعو

 اف اکو ایف ارداف ا yT لاق د نبا نع لا نع قوز

 2”'مهقحلا يتح هعم نمو سيلبإ مهلتقف ٠ «سيلبإ مهيلإ هللا ثعبف :لاق . ا ا

 ضرألا يف لعاج ينإ» :لاق كلذلف ءاهايإ هنكسأو مدآ قلح مث ٠ .لابجلا فارطأو روحبلا رث

 ا ةن

 اولاق ةفيلخ ضرألا يف لعاج ينإ ظلم : طباس نبا نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ىروتلا نايفس لاقو

 . مدآ ىنب ا [هب] نونعي :لاق 4 ءاَمَدلا كفسيو اهيف دسقي نم اهيف لعجتأ

 اقلخ ضرألا ىف قلخأ نأ ديرأ ىنإ :ةكئالملل هللا لاق :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 لعجتأ :اولاق «قلخ اهيف سيل ضرألاو «ةكئالملا الإ قلخ ء«لجو زع .هلل سيلو ةفيلخ اهيف لعجأو

 !؟(![ءامدلا كفسيو] اهيف دسفي نم اهيف

 ملعأ هللا نأ :ةباحصلا نم امهريغو دوعسم نباو سابع نبا نع ء«ىدسلا هاور ام مدقت دقو

 نأ :سابع نبا نع «كاحضلا هاور ام ؟“افنآ مدقتو .كلذ ةكئالملا تلاقف «مدآ ةيرذ لعفي امب ةكئالملا

 . كئلوأب ءالؤه اوساقف كلذ ةكئالملا تلاقف مدآ ىنب لبق ضرألا ىف اودسفأ نجلا

 انثدح «ةيواعم وبأ انثدح ءىسفاتطلا دمحم نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .«اهقح» :أ ءط ءج ىف (۳) .؟مکحو» :ج ىف (۲) .؟اولاقف» :ج ىف )١(

 .؟مهوقحلأ» :ج یف )٥( .ج نم ةدايز )€(

 ١( ىربطلا ريسفت )١/ ٤٥١
(Vv)و 3 «ب ‹ط ج نم ةدايز . 

 . ؛ًاضيأ» :ط ج یف (4) .ج نم ةدايز (۸)



 )۳۰) ةيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 تالا نتي ا ةا لاف نر نب هللا دنع ن ا ع نالا قي ر عع اا
 نم ادنج هللا ثعبف «ءامدلا اوكفسو «ضرألا ىف اودسفأف .ةنس ىفلأب مدآ قلخي نأ لبق ضرألا ىف
 ضرألا يف لعاج ينإ # :ةكئالملل هللا لاقف ءروحبلا .رئازجب مهوقحلأ ىتح « مهوبرضف ةكئالملا

 . "نوملعت ال ام ملعأ ىنإ :لاق ؟ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ :اولاق . 4ةفيلخ

 « ةقيلَ ضرألا يف لعاج ينإ ) ا 0 3

 دا :اولاق مث نمف ل ناكو منیب اا تناكف < ؛مهلتاقتنا ضرألا

 اوكف انك 4 ءاَمدلا كفسيو $ نجلا تدسفأ امك (اهيف دسفي

 كرابم انثدح تايب ف ديب اكدخ «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدحو : :متاح ىبأ نبا لاق

 ا : مهل لاق 4 ةفيلخ ضرَألا يف لعاج ينإ $ :ةكئالملل هللا لاق :لاق «نسحلا انثدح ءةلاضف نبا
 ىذلا ملعلاب اولاقف «هوملعي ملو هملع آملع مهنع ىوطو ًاملع مهملعف < «مھبرب اونمآف . لعاف
 . 4 نومّلعَت ال ام ملعأ يِنإ لاق » ؟اّمّدلا كِفَسَيَو اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ » : مهملع

 مهبولق ىف هللا لعج نكلو «ءامدلا نوكفسيو “نودسفی ضرألا ىف اوناك نجلا نإ :نسحلا لاق
 .مِهمّلَع ىذلا لوقلاب اولاقف نوكيس كلذ نأ

 (5)[هللا] ناك :«اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ » :هلوق ىف ةداتق نع هرَمْعَم نع «قازرلا دبع لاقو
 نم اهيف لعجتأ » :اولاق نيح كلذف «ءامدلا اوكفسو اهيف اودسفأ لَن ضرألا ىف ناك اذإ هنأ مهملعأ
 . 74 اهيف دسفي
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 نبا ىنعي «فورعم نع «كرابملا نبا انثدح «ىزارلا ماشه انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 نم تورامو توراه ناكو «كلم لجسلا :لوقي ىلع نب دمحم رفعج ابأ عمس نمع «ىكملا ذوبرخ
 اهيف رصبأف هل نكت مل ةرظن رظنف «باتكلا مأ ىف نهرظني تاحمل ثالث موي لك ىف هل ناكو ,هناوعأ
 :ىلاعت لاق املف «هناوعأ نم اناكو «تورامو توراه ىلإ كلذ رسأف ءرومألا نم هيف 3 مدآ قلخ

 ىلع ةلاطتسا كلذ الاق 4 ءاَمدلا كفسُيَو اهيف دسُفي نم اهيف َلَعجَتأ اوُناَق ةفيلخ ضرألا يف لعاج يّنِإ )
 . ةكئالملا
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 نع هلقن وهف ءرقابلا نيسحلا نب ىلع نب دمحم رفعج ىبأ ىلإ هتحص ريدقتبو . بيرغ رثأ اذهو
 «طقف نينثا اوناك امنإ كلذ اولاق نيذلا نأ هاضتقمو . ملعأ هللاو «هدر بجوت ةراكن هيفو «باتكلا لهأ

 .«رکب» :أ ىف )١(

 .(۱۰۹ /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (5)

 .أ «ب ءط ءج نم ةدايز (0) .«ضرألا ىف نودسفي» :ج ىف (4) .؟مهيأرب اونمأفأ» :و ءأ ىف (۳)
 .(56 )١/ قازرلا دبع ريسفت )١(



 (70) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۰

 .قايسلا فالخ وهو

 هللا دبع ىبأ نب ب ماشه انثدح «ىبأ انثدح :لاق ثيح  ًاضيأ متاح ىبأ نبا هاور ام هنم برغأو

 اهيف لعجتأ ) :اولاق نيذلا ةكئالملا نإ :لوقي ىبأ تعمس :لاق «ريثك ىبأ نب ىبحي نب هللا دبع انثدح

 دنع نم ران تجرخف «فالآ ةرشع اوناك «كَل سّدقُنو كدمحب حبست نحو ءامدلا كفسيو اهيف سقي نم

 . مهتقرحأف هللا

 .ملعأ هّللاو «هلبق ىذلاك ركنم ىليئارسإ  ًاضيأ -

 نم اهيف لعجتأ » :اولاقف ءمدآ قلخ نم نئاك هنأ هللا مهملعأ اب اوملكت اغإ :جيرج نبا لاقو
 .« ءاَمدلا كفسُيو اهيف دسفي

 كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ 8 :تلاق ام ةكئالملا تلاق امن هع لاو ووش نب لو
 «مدآ ىنب نم نئاك كلذ نأ '"'مهربخأ ام دعب «كلذ نع لاؤسلا ىف مهل نذأ هللا نأل ؛4 ءاَمّدلا

 : مهبر مهباجأف ؟!مهقلاخ تنأو براي كنوصعي فيكو :اهنم بجعتلا ىلع تلاقف «ةكئالملا هتلأسف

 ىل هنورت نم ضعب نمو متنأ هوملعت مل نإو .مهنم نئاك كلذ نأ : ىلعي ,«نرملعت ال ام ملعأ ينإ »

 .اعئاط

 مهنأكف ‹كلذ نم اوملعي مل امع داشرتسالا هجو ىلع ةكئالملا نم كلذ : مهضعب لاقو :لاق

 .ريرج نبا هراتخاو .راكنإلا هجو ىلع ال ءمهنم رابختسا "[ةكئالما] ةلأسم ءانربخ براي :اولاق

 ةكئاللا راشتساف «ةفيلَخ ضرألا يف لعاج ينإ ةكنالملل كر لاق ذإو $ :هلوق ةداتق نع ديعس لاقو

 هنأ هللا ملع نم ةكئالملا تملع دقو « ءامدلا كفسيو اهيف سقي نم اهيف لعجتأ > :اولاقف «مدآ قلخ ىف

 ينإ لاق كل سّدقنو كدمحب حبست نحنو» ضرألا ىف داسفلاو ءامدلا كفس نم هللا ىلإ هركأ ءىش ال

 ونکاسو نوحلاص موقو لسرو ءايبنأ ةقيلخلا كلت نم نوكيس هنأ هللا ملع ىف ناكف «نوملعت ال ام ملعأ

 هللا ام :ةكئالملا تلاق مدآ قلخ ىف ذخأ امل هللا نإ :لوقي ناك هنأ سابع نبا نع انل ركذو :لاق «ةنجلا

 تاومسلا تيلتبا امك ىلتبم قلخ لكو «مدآ قلخب اولتباف ءانم ملعأ الو انم هيلع مركأ ًاقلخ قلاخ

 ١١[. :تلصف] #نيعت ,يعئاط انيتأ اتلاق اهرك وأ اعوط ايتئا » :لاقف ةعاطلاب ضرألاو
۶ 

 ا ن دک ف لا :4كّل سدقنو كدمحب حّبسن نحنو#» :ىلاعت هلوقو

 .؟*ةالصلا :سيدقتلاو «حيبستلا :حيبستلا

 «دوعسم نبا نع ا نعو - سابع نبا نع < ءحلاص ىبأ نعي كلام ىبأ نع «ىدسلا لاقو

 .كل ىلصن :نولوقي :لاق كل سدقنو كدمحب حّبسن نحنو» : ةباحصلا نم سان نعو

 .كربكنو كمظعن :لاق «كل سدقنو كدمحب حبست نحنو» :دهاجم لاقو

 .«اهربخأ ام» :و ءأ ىف (۲) .«اهل» :و أ ىف )١(

 .ج نم ةدايز 2م

 )١/ ٦١(. قازرلا دبع ريسفت )٤(



 (7) هيلا: ةرقبلا ةو لوألا هولا

 يطا «ىيدقتلا :ةاحييفلا لاقو

۲۲١ 

 ًائيش ىتأن الو ىصعن ال :لاق «كَل سّدقنو كدمحب حّبسن نحنول :قاحسإ نب دمحم لاقو
 .ههركت

 :مهلوقب ىنعي «سودف عر :مهلوق هنمو «ريهطتلاو ميظعتلا وه :سيدقتلا :ريرج نبا لاقو

 نكي «ةسلاقم ضرأ :ضرألل ليق كلذلو .هل ,ميظعتو ةراهط «سودق :مهلوقبو «هل هيزنت «حوبس

 لها كلإ ةفسفي اغ كنريتو كاب «(كدمحب حبست نحنوإ» :ًاذإ ةكئالملا لوق ىنعمف . ةرهطملا كلذب

 كيلإ فاضأ امو ساندألا نم ةراهطلا نم «كتافص نم وه ام ىلإ كبسنن :«كَل سدقنو# كب كرشلا

 كلا لهأ

 ىفطصا ام» :لاق ؟لضفأ مالكلا ىأ :لئس هيَ هللا لوسر نأ رذ ىبأ نع ملسم حيحص ىفو]

 ةليل ديب هللا لوسر نأ طرق نب نمحرلا دبع نع ىقهيبلا یورو .2)«هدمحبو هللا ناحبس هتكئالمل هللا

 e اعلا نعل o كالا تاومسلا ىف ًاحيبست عمس هب ىرسأ

 ءايبنأ ةقيلخلا كلت ىف نوكيس هنأ هللا ملع ىف ناكف :ةداتق لاق «نوملعت ال ام ملعأ ينإ لاق ١

 ةباحصلا نم دحاو ريغو سابع نباو دوعسم نبا نع ىتأيسو «ةنجلا ونكاسو نوح لاص موقو لسرو
 .«نومّلعت ال ام مّلعَأ ينإ لاق 8 :ىلاعت هلوق ةمكح ىف لاوقأ نيعباتلاو

 نوفلتخي اميف سانلا نيب لصفيل ةفيلخلا بصن بوجو ىلع ةيآلا هذهب هريغو ىبطرقلا لدتسا دقو

 شحاوفلا ىطاعت نع رجزيو ءدودحلا ميقيو «مهملاظ نم مهمولظمل رصتنيو .مهعزانت عطقيو «هيف
 وهف هب الإ بجاولا متي ال امو .مامإلاب الإ اهتماقإ نكمي ال ىتلا ةمهملا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ

 حاز

 لوقي امك هيلإ ءاميإلاب وأ ءركب ىبأ ىف ةنسلا لهأ نم ةفئاط هلوقي امك صنلاب لانت ةمامإلاو

 ىروش هكرتي وأ «باطخلا نب رمعب قيدصلا لعف امك هدعب رخآ ةفيلخلا فالختساب وأ «مهنم نورخآ

 دحاو ةعيابمب وأ هتعيابم ىلع دقعلاو لحلا لهأ عامتجاب وأ ‹رمع هلعف امك كلذك نيحلاص ةعامج ىف

 رهقب وأ «ملعأ هللاو «عامجإلا نيمرحلا مامإ كلذ ىلع ىكحو روهمجلا دنع اهمازتلا بجيف هل مهنم

 . ىعفاشلا هيلع صن دقو .فالتخالاو قاقشلا ىلإ كلذ ىدؤي الثل بجتف هتعاط ىلع سانلا دحاو

 ىلب :ليقو .طرتشي ال :لاق نم مهنمف .«فالخ هيف ؟ةمامإلا دقع ىلع داهشإلا بجي لهو

 رمألا «هنع هللا ىضر ءرمع كرت امك «هل دوقعمو دقاعو ةعبرأ بجي :ىئابجلا لاقو ء«نادهاش ىفكيو

 طبنتساو «نامثع وهو هل دوقعمو «فوع نب نمحرلا دبع وهو دقاع ىلع رمألا عقوف «ةتس نيب ىروش

 )١( مقرب ملسم حيحص )۲۷۳۱(.

 هب هنع هللا ىضر طرق نب نمحرلا دبع نع «ميور نب ةورع نع نوميم نب نيكسم قيرط نم (۷ /؟) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (۲)
 .ءارسإلا ةروس نم ٤٤ :ةيآلا ريسفت دنع ىناربطلا ةياور نم ىتأيسو ًاعوفرم

 با« نط ج نم ةدايز (9)
 .«كلت» :أ ىف (6)



 (8# - ۳۱) تايآلا : «ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ۲۲

 . ملعأ هللاو ءرظن اذه ىفو نيقابلا ةعبرألا نم دوهشلا ةعبرألا بوجو

 بورح اب ًاريبخ E kG ًارح ًاركذ نوكي نأ بجيو

 ولو «ضفاورلا ةالغلل ًافالخ أطخلا نم موصعملا الو ىمشاهلا طرتشي ر الو .حيحصلا ىلع ًايشرق ءارآلاو

 نأ الإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لزعني ال هنأ حيحصلاو «فالخ هيف ؟ال مأ لزعني له مامإلا قسف

 نسحلا لزع دقو «فالخ هيف ؟هسفن لزعي نأ هل لهو « «ناهرب هيف هللا نم مكدنع آحاوب ًارفك اورت

 مكرمأو مكءاج نم» :مالسلاو هر ما وأ ضرألا ىف نيمامإ بصن امأف
 ىلع عامجإلا ىكح دقو .روهمجلا لوق دهو. نم ًانئاك ه هولتقاف مكنيب قرفي نأ ديري عيمج

 ةيواعمو ىلع ناك امك رثكأف نيمامإ بصن زوجي e تلاقو ءنيمرحلا مامإ مهنم دحاو ريغ كلذ
 نأل ؛ةمامإلا ىف كلذ زاج رثكأو دحاو تقو ىف نييبن ثعب زاج اذإو :اولاق .ةعاطلا ىبجاو نيمامإ

 رثكأف نيمامإ بصن زوج هنأ قاحسإ ىبأ ذاتسألا نع نيمرحلا مامإ ىكحو «فالحخ الب ةبتر ىلعأ ةوبنلا
 لاح هبشي اذهو :تلق كلذ ىف نيمرحلا مامإ ددرتو ءامهنيب ميلاقألا تعستاو راطقألا تدعابت اذإ

 .برغملاب نييومألاو رصمب نييمطافلاو قارعلاب سابعلا ىنب ءافلخ

 نإ ءالؤه ءاَمسأب ينوتبنَأ َلاَقَف ةكئالملا ىلع مهضرع من اهلك ءاَممألا مدآ مّلعو
 ي لاق ج ميكحلا میا تنأ كن اتمع امل ان ملع ال كام اوف 9 نقدا مک
 تاومّسلا بيغ ملعأ ىَنِإ مُكَل لقأ ملأ لاق مهئامسأب مهابنأ َّمَلَف مهئامسأب مهب مدآ

 4 9 نومتكت ت متنك امو نودبت ام ملعأو ضرألاو

 ءىش لك ءامسأ ملع نم هب هصتخا امب «ةكئالملا ىلع مدآ فرش هيف ىلاعت هللا ركذ ماقم اذه
 مدعو ماقملا اذه نيب ام ةبسانمل .كاذ ىلع لصفلا اذه مدق امثإو .هل مهد وجس دعب ناک اذهو «مهنود

 ؛نوملعي ال ام ملعي هنأب هنأب > .ىلاعت الفا مهربخأف «كلذ نع اولأس نيح «ةفيلخلا قلخ ةمكحب مهملع

 لاقف .ملعلا ىف مهيلع هب لضف امب مدآ فرش مهل نيبيل اذه بيقع ماقملا اذه (4) لاعت ركذ اذهلو
 . اهلك ءامسألا مدآ مّلعو» : ىلاعت

 ءامسأ هيلع ضرع :لاق «اهّلك ءامسألا مدآ مّلعو# : سابع نبا نع «هلدح نمع «ىدسلا لاقو

 سرفلا اذه ءلمجلا اذه ءرامحلا اذه :ليقف «باودلاو ءًاناسنإ ًاناسنإ هدلو

 فراعتي ىتلا ءامسألا هذه ىه :لاق «اهّلك ءامسألا مدآ ِمّلعو# :سابع نبا نع كاحضلا لاقو

 .هنع هللا ىضر تماصلا نب ةدابع ثيدح نم )۷۰٥١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١(
 . هنع هللا ىضر ةجفرع ثيدح نم )١1857( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۲)
 .«ىلاعت هللا ركذ» :ب ىفو :«ىلاعتو كرابت ركذ» :ج ىف (4) .ج نم ةدايز (۳)



 ا يم ا و ل وألا زوما

 نم كلذ هابشأو «رامحو و «رحبو «لهسو «ضرأو «ءامسو «ةبادو «ناسنإ :سانلا اهب

 .اهريغو ممألا

 نبا نع «دبعم نب ديعس نع «بيلك نب مصاع ثيدح نم «ريرج نباو متاح ىبأ نبا یورو
 ةوسفلا ىتح معن :لاق «ردقلاو ةفحصلا مسا هملع :لاق «اهلك ءامسألا مدآ ملعو» نما

000 
 : ل

 .ءىش لکو «ریط لکو «ةباد لك مسا هملع :لاق «اهّلك ءامسألا مدآ مّلعو» :دهاجم لاقو

 لاقو . ءىش لك ءامسأ هملع هنأ :فلسلا نم مهريغو ةداتقو ريبج نب ديعس نع ىور كلذكو

 نب نمحرلا دبع لاقو .موجنلا ءامسأ :ىماشلا ديمح لاقو .ةكئالملا ءامسأ :هنع ةياور ىف عيبرلا

 ةرابع اذهو «مهضرع مث» :لاق هنأل ؛ةيرذلا ءامسأو ةكئالملا ءامسأ هملع هنأ ريرج نبا راتخاو

 ی نرغب و ر ی لتر نأ نقي یو حجر ىذلا اذهو .لقعي امع

 نم مهنمو هنطب ىلع يشمي نم مهنمق ءام نم باد لك قلخ هللاو» :لاق امك .بيلغتلل لقعي نم ةغيصب
Jo ~~ 

 : رونلا] «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ ءاشي ام هللا قلخي عبرأ ىلع يشمي نم مهنمو نيلجر ىلع يشمي
4[ 

 :ىأ (اهضرع مثالا :بعك نب ىبأ أرقو ( نهض رع مث» :دوعسم نب هللا دبع أرق دقو]

 .[تاومسلا

 ةوسفلا یتح سابع نبا لاق امك ؛اهلاعفأو اهتاوذ :اهلك ءايشألا ءامنشأ هملع هنأ حيحصلاو

 نم ةيآلا هذه ريسفت ىف ىراخبلا لاق اذهلو ؛رغصملاو ربكملا لاعفألاو تاوذلا ءامسأ ىلعي لا

 كلام نب سنأ نع «ةداتق انثدح «ماشه انثدح « ميهاربإ نب ملسم انثدح هج نم ريسفتلا باتك

 «سنأ نع ةداتق نع « ديعس انثدح «عيرز نب ديزي انثدح :ةغيلخ ىل SS لوسر نأ

 مدآ نوتأيف ؟انبر ىلإ انعفشتسا ول :نولوقيف «ةمايقلا موي نونمؤملا عمتجي ر: - لاق ويم ىبنلا نع

 عقشاف «ءیش لک ءامسأ كملعو ءهتكئالم كل دجسأو «هدیب هللا كقلخ سالا وبأ تنأ :نولوقيف

 هنإف احون اوتثا ؟ىيحتسيف هبنذ ركذيو :مكانه تسل :لوقيف ءاذه انناكم نم انحيري ىتح كبر دنع انل

 هب هل سيل ام هبر هلاؤس ركذيو .مكانه تسل :لوقيف هنوتأيف «ضرألا لهأ ىلإ هللا هثعب لوسر لوأ

 ًادبع ىسوم اوتثا :لوقيف ؛مكاته تسل :لوقيف «هنوتأيف «نمحرلا ليلخ اوتثا :لوقيف .ىيحتسيف ملع

 نم يبحتسيف «سفن ريغب سفنلا لق ركذيو' مكانه تسلا :لوقيف .هنوتأيف ءةاروتلا هاطعأو هللا هملك
 اوتئا | ؛ مكانه تسل :لوقيف «هنوتأيف ءهحورو هللا ةملكو هلون هّللا دبع ىسيع اوتئا :لوقيف ؛هبر

 نذؤيف «ىبر ىلع نذأتسأ ىتح قلطنأف «ءىنوتأيف هرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رقع آدبع ادمحم

 نلقو «هطعت لسو كسار عفرا :لاقي مث هللا ءاش ام ىنع ديف ٌادجاس تخف ىبر تيأر اذإف ءىل

 ف أ ل ءج نم ةدايز )™( .«ةيشفلاو ةوشفلا» :ج ىف (۲) . ؟لبجو» :ب ‹ط «ج ىف كلل



 م ا a a ag وجم بصتحبحتسا###
 مم وع

 مهلخدأف ًادح یل دحيف عفشأ مث EA و هدمحأف «ىسأر عفرأف عفش عفشاو عمي

 دوعأ مث EE مهلخدأف ًادح ىل دحيف عفشأ مث 0 ىبر تيأر اذإو «هيلإ دوعأ مث «ةنحلا

 ا اغ ھور نآرقلا هسبح نم الإ رانلا ىف ىقب ام :لوقأف ةعبارلا

 ىبأ نبا وهو «ماشه ثيدح نم یئاسنلاو ملسم هاور دقو .انهه ثيدحلا اذه ىراخبلا قاس اذكه

e 7 
 وهو «ديعس ثيدح نم هجام نباو ىئاسنلاو ملسم هجرخأو 0 «ةداتق نع «ىئاوتسدلا هللا دبع

 مدآ نوتأيف» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنم دوصقملاو انهه هداريإ هجوو . 0ة داتق نع و ىبأ نبا

 اذه لدف e كملعو «هتكئالم كل دجسأو « هيب هللا كقلخ سانلا وبأ تنأ :نولوقيف

 ؛تايمسملا : ىنعي , «ةكئالملا ىلع مهضرع مثل :لاق اذهلو ؛تاقولخملا عيمج ءامسأ هملع هنأ ىلع

 ينوئبنأ لاَقَفط ةكئالملا ىلع ءامسألا كلت ضرع مث :لاق ةداتق نع < ءرَمعَم نع «قازرلا دبع لاق امك

 . «نيقداص متنک نإ ءالؤه ءامسأب

 نيا نع هرم نعو تن نابع نبا نع حلا نبا نمو كلام با نع هرعت یف ىدسلا لاقو
 . ةكئالملا ىلع قلخلا ضرع مث اهلك ءامسألا مدآ مّلَعول : ةباحصلا ¿ن نم سان نعو «دوعسم

 ال ا ا

 . ةكئالملا ىلع ءامسألا باحصأ ضرع:#« مهض رع مث» :دهاجم نع ‹ جيرج نبا لاقو

 نب كرابمو مزاح نب ريرج نع «جاجحلا ىنثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 لك ىمسي لعجو «ءیش لك مسا هملع :الاق  ةداتقو نسحلا نع «ركب ىبأو  نسحلا نع ‹ةلاضف

 .ةمأ ةمأ هيلع تضرعو «همسأب ءىش

 متنك الإ ًاقلخ قلخأ مل ىنإ :#نيقداص متنك نإ» :هلوق ىف ةداتقو نسحلا نع دانسإلا اذهبو

 ضرألا ىف لعجأ مل '"”نوملعت متنك نإ :«نيقداص متنك نإإ# :سابع نبا نع كاحضلا لاقو
 . ةفيلخ .

 نعو «دوعسم نبا نع ةرم نعو سابع نبا نع ٠ حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع «ىدسلا لاقو

 .ءامدلا نوكفسيو ضرألا ىف نودسفي مدآ ىنب نأ نيقداص متنك نإ :ةباحصلا نم سان

 :لاقف كلذ ىنعمو «هلوقب لاق نمو سابع نبا ليوأت كلذ ىف لاوقألا ىلوأو :ريرج نبا لاقو

 كفسيو اهيف دسفي نم ضرألا ىف لعجتأ :نولئاقلا ةكئالملا اهيأ مكيلع هتضرع نم ءامسأب ىنوئبنأ

 . ؛هلثم تلمع هتيأر اذإف» :ج ىف (۲) .«ًاديمحت» :ج ىف )١(

 .«ةنجلا مهلخدأف ًادح ىل دحيف عفشأ مث «هلثم تلمع ىبر تيأر اذإف «هيلإ دوعأ مث ةنجلا مهلخدأف» :ط ءج ىف (9)

 .(44175) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 )٠١985(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۱۹۳) مقرب ملسم حيحص (4)

 )٤۳۱۲(. مقرب ةجام نبا ناسو )١١١8( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۱۹۳) مقرب ملسم حيحص (5)

 . ؟نيملاع متنك نإ» :ج ىف (۷)



 و 7 تالا ةةرقبلا ةروسعد لوألا عزنا

 نإ ىنإ :مكليق ىف نيقداص متنك نإ ؟كل سدقنو كدمحب حبسن نحنف ءانم مأ انريغ نم «ءامدلا

 اهيف مكتلعج نإو ءءامدلا اوكفسو اودسفأو هتيرذ ىناصع مكريغ نم ضرألا ىف ىتفيلخ تلعج

 تضرع نيذلا ءالؤه ءامسأ نوملعت ال متنك اذإف «سيدقتلاو ىل ميظعتلاب ىرمأ متعبت تاو ىنومتعطأ

 اونوكت نأ ىرحأ دجوت مل ىتلا ةنئاكلا رومألا نم دوجوم ريغ وه امب متنأف «مهنودهاشت متنأو مكيلع

 .نيملاع ريغ

 سيدقت اذه (ميكحلا ميلعلا تنأ كن اتمع ام لإ ال مّلع ال كتاحبس اولاق  :[هلوقو]
 مهملع ام الإ ًائيش اوملعي نأو «ءاش امب الإ هملع نم ءىشب دحأ طيحي نأ ىلاعت هلل ل ةكئالملا نم هيزنتو

 لكب ميلعلا : ىأ «ميكحلا ميلعْلا تنأ كَل اَسّلَع ام ّذلِإ ال مع ال كتاحبس» :اولاق اذهلو ؛ىلاعت هللا

 «كلذ ىف ةمكحلا كل «ءاشت نم كعنمو ءاشت نم كميلعت ىفو كرمأو كقلخ ىف ميكحلا ؛ءىش

 .ماتلا لدعلاو

 ىبأ نبا نع «جاجح نع .ثايغ نب صفح انثدح .جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ىلعل رمع لاق مث :"[لاق] .ءوسلا نع هسفن هللا هيزنت :لاق «هللا ناحبس :سابع نبا نع «ةكيلم
 هللا اهبحأ ةملك :ىلع هل لاقف ؟هللا ناحبس امف ."اهانفرع دق .هللا الإ هلإ ال :هدنع هباحصأو

 لانا تا واورو هل

 نع نآرهم نب نوميم لجر لاس ر نا انك ل ی ج «ىبأ انثدحو :لاق

 لا نع ےک هب هللا مَّظَعُي مسا :لاقف .«هّللا ناحبس»

 ْبْيَغ مّلعأ ينإ مكل لقأ ملأ لاق مهئامسأب مهأبنأ اَمَلَف مهئامسأب مهئبنأ مدآ اي لاقل : ىلاعت هلوقو

 تنأ «ليربج تنأ :لاق .ملسأ نب ديز لاق : «نومثكت محنك امو نودبت ام مّلَعَأو ضرألاو تاومّسلا

 .بارغلا غلب ىتح ءاهلك ءامسألا ددع ىتح «ليفارسإ تنأ .؛ليئاكيم

 لك مساو «بارغلاو «ةمامحلا مسا :لاق « مهئامسأب مهنا مدآ اي : هللا لوق ىف دهاجم لاقو

 ب٤ یش

 .كلذ وحن .ةداتقو «نسحلاو ءريبج نب ديعس نع ىورو

 ىلاعت هللا هملع ام هدرس یف السلا مهيلع «ةكتالملا ىلع «مالسلا هيلع «مدآ لضف رهظ املف

 ملعَأو ضرألاو تاومسلا بيغ ملعأ يِنإ مك لقأ ملأ ظ :ةكئالملل ىلاعت هللا لاق ءءايشألا ءامسأ نم
 (9)[هّللا] لاق امك «ىفخلاو رهاظلا بيغلا ملعأ ىنأ مكيلإ مدقتأ ملأ : ىأ را

 هنأ دهدهلا نع ًارابخإ ىلاعت لاق امكو .[۷ :هط] يىفخأو سلا مّلعي ِهَنإَف لوقلاب رهجت نإوإ» ا

 .؟هاتفرع» :ط ءج ىف (۳) .و ءأ ءط ءج نم ةدايز () .أ نم ةدايز )١(

 )١/ ١١7(. متاح ىبأ نبا ريسفت (4)

 .أ نم ةدايز (5)
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 امو نوفخت ام مَّلعيو ضرألاو تاومّسلا يف ءبخلا جرخي يذلا هلل اودجسي الأ > :ناميلسل لاق

.]5١5١ (Yo : ميظعْلا شرعلا بر وه الإ لإ ال هللا . نونلعت) [لمنلا 

 ىورف ؛هانركذ ام ريغ (نومتکت متنک امو ؛ نودبت ام مّلعأو : ىلاعت هلوق 2''[ىنعم] ىف ليقو
 ملعأ امك رسلا ملعأ :لوقي :لاق «نومتكت متنک امو نودبت ام ملعأو» : سابع نبا نع «كاحضلا

 .رارتغالاو ربكلا نم هسفن ىف سيلبإ منك ام : ىنعي «ةينالعلا

 i SE نبا نع «ةرم نعو - سابع نبا نع خلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع «ىدسلا لاقو

 متنك امو» اودبأ ىذلا اذهف « اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ » :مهلوق :لاق ءةباحصلا نم سان نعو

 ا ل

 .ريرج نبا كلذ راتخاو .ىروثلاو ءكاحضلاو «ىدسلاو «دهاجمو «ريبج نب ديعس لاق كلذكو

 انك الإ: افلح ابر قلتي: مل :مهلوق وه ::ةذانقو-نسحلاو» 6 نينا نبي عيبزلاو «ةيلاعلا وبأ لاقو

 .هنم هيلع مركأو هنم ملعأ

 ىذلا ناكف «نومتكت متنک امو نودبت ام ملعأو» :سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 اقلخ انبر قلخي "نل :مهلوق مهنيب اومتك ىذلا ناكو 4 اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ » :مهلوق اودبأ
 .مركلاو ءملعلا ىف ذ مدآ مهيلع لضف هللا نأ اوفرعف .مركأو هنم ملعأ نحن انك الإ

 ةصق ىف «ملسأ نب دير نب نمحرلا دبع نع بهو نبا انثدح «سنوي انثدح :ريرج نبا لاقو

 مهلعجأ نأ تدرأ امنإ ملع مكل سيلف ءامسألا هذه اوملعت مل امك :ةكئالملل هللا لاقف :مدآو ةكئالملا

 نمو ىنيصعي نم اهيف لعجأ ىنأ مكنع تيفخأ ”كلذلو ؛هتملع دق ىدنع اذه ءاهيف اودسفيل
 ملعت ملو :لاق ١١9[ :دوه] 4نيعمجأ ساّنلاو ةّنجْلا نم متهج َنَآلَمَأل ظ هللا نم ىبسو :لاق «ىنعيطي
 .'"لضفلاب هل اورقأ ملعلا نم مدآ هللا ىطعأ ام اوأر “الو :لاق هوردي ملو كلذ ةكئالملا

 ام ملعأو» 0 هلوق ىنعم نأ وهو «سابع نبا لوق كلذ ىف لاوقألا ىلوأو :ريرج نبا لاقو
 ىف '''نوفخت متنك امو مكتنسلأب هنورهظت ام - ضرألاو تاومسلا بيغ ىملع عم - ملعأو :«نودبت

 .مكتينالعو «مكرئارس ىدنع ءاوس «ءیش ىّلع ىفخي الف «مكسفنأ

 هيلع ناك ام نومتكي اوناك ىذلاو ءاهيف دسفي نم اهيف لعجتأ :مهلوق مهتنسلأب هورهظأ ىذلاو
 .هتعاط نع ربكتلاو .'" !هرماوأ ىف هللا ىلع فالخلا نم سيلبإ ًايوطنم

aT yTمل» :ج ىف (0) ». 
 .«املف» :ط «ج ىف )€( .؟كلذلف» ب ج ىف )۳(

 )٥( ىربطلا ريسفت )١/ ٤۹۷(.
  (3)؟هرمأ یف :ب «ط ج ىف )¥( .؟هنوفخت» :و أ ىف .



 )۳( ةيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 مزهو «ضعبلا وأ دحاولا لتق امنإو ءاومزهو شيجلا لنق :برعلا لوقت امك كلذ حصو :لاق
 : ىلاعت لاق امك «مهعيمج نع ربخلا جرخم لوتقملاو هنم موزهملا نع ربخلا 0 ءضعبلا وأ دحاولا

 ىنب نم ًادحاو ناك امغنإ ىدان ىذلا نأ 4 ٤] : تارجحلا] <« تارجحلا ءارو نم كنوداتي نيل نإ
  oري ريو #

 .«نومشكت منك امو نودبت ام ملعأو» :هلوق كلذكو :لاق «ميمت

 نم ناكو ربكتساو ئبأ سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإو ل

 . 4 ©9نيرفاكلا
 ةكئالملا رمأ ىلاعت هنأ ربخأ ثيح «هتيرذ ىلع اهب نتما مدآل ىلاعت هللا نم ةميظع ةمارك هذهو

 ثيدحو «مدقتملا ةعافشلا ثيدح اهنم ةريثك  ًآضيأ  ثيداحأ كلذ ىلع لد دقو .مدآل دوجسلاب

 مدآ تنأ» :لاق هب عمتجا املف ««ةنحلا نم هسفنو انجرخأ ی ىذلا مدآ قنرأ ترف :مالسلا هيلع « ىسوم

¥ 

 . ىتأيس امك ثيدحلا ركذو 000 لاق . «هتكئالم هل دجسأو هحور نم هيف خفنو « هيب هللا ''”هقلح ىذلا

 ىبأ نع رار قب قب اند «ديعس نب نامثع انثدح رک یا انثدح :ريرج نبا لاقو

 «نجلا :مهل لاقي ةكئالملا ءايحأ نم ىح نم نسيلبإ ناك :لاق سابع نبا نع «كاحضلا نع «قور
 :لاق ءةنجلا نازخ نم ًانزاخ ناكو .«ثراحلا همسا ناكو .ةكئالملا نيب نم «مومسلا ران نم اوقلخ

 جرام نم نآرقلا ىف اوركذ نيذلا نجلا تقلخو :لاق .ىحلا اذه ريغ رون نم مهلك ةكئالملا تقلخو

 نم لوأف ."[نيط نم ناسنإلا قلخو :لاق تبهل اذإ اهفرط ىف نوكي ىذلا رانلا ناسل وهو] «ران نم
 سيلبإ مهيلإ هللا ثعبف :لاق .اضعب مهضعب لتقو «ءامدلا اوكفسو اهيف اودسفأف نجلا ضرألا نكس

 مهقحلأ ىتح «هعم نمو سيلبإ مهلتقف - نجلا : مهل لاقي نيذلا ىحلا اذه مهو - ةكئالملا نم دنج ىف

 مل ئيش تعنص دق :لاقف ءهسفن ىف رتغا كلذ سيلبإ لعف املف «لابجلا فارطأو روحبلا رئازجب

 ا «هعم اوناك نيذلا ا «هبلق نم كلذ ىلع هللا علطاف :لاق .دحأ هعنصي

 لعجتأ # :هل نيبيجم ةكئالملا تلاقف .«ةفيلَخ ضرألا يف لعاج يإل :هعم نيذلا ةكئالملل ىلاعت
 ؟كلذل "”مهيلع انتثعب امنإو .ءامدلا تكفسو نجلا تدسفأ امك «ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف
 هيلع اوعلطت مل ام ىلع سيلبإ بلق “نم تعلطا دق ىنإ :لوقي .(نومّلعت ال ام مّلعَأ ين د :لاقف

 جزللا :بزاللاو  بزال نيط نم مدآ هللا قلخف «تعفرف مدآ ةبرتب رمأ مث :لاق «هرارتغاو هربك نم
 :لاق «هدیب مدآ هنم قلخف .بارتلا دعب ًانونسم أمح ناك امنإو «نتنم نوئسم امح ب بلا

 :لاق .توصيف ىأ «لصلصيف «هلجرب هبرضيف هيتأي سيلبإ ناكف . ىقلم ًادسج ةليل نيعبرأ ثكمف
 سيل ىذلا جرفنملا ءىشلاك :لوقي ١5[ :نمحرلا] «ِراَخَفْلاك لاصلص نم» :ىلاعت هللا لوق وهف

 .و «آ ءب حط ءج نم ةدايز (۲) .«كقلخ» :و ءأ ءب ىف )١(
 .؟ىلع» :ج ىف )٤( .؟مهيلإ» :ج ىف (۳)

 .«بيطلا» :و اب ىف )0(



 EO a a بجي اث)

 :لوقي مث .هيف نم جرخيو «هربد نم لخديو «هربد نم جرخيو هيف ىف لخدي مث :لاق .تّمصمب

 ىلع تطلس نيلو «كنكلهأل كيلع تطلس نئلو «ثتقلخ ام ءىشلو - ةلصلصلل - ايش تسل

 اهنم ءىش ىرجي ال لعجف «هسأر لبق نم ةخفنلا تتأ «هحور نم هيف هللا خفن املف :لاق . كّئيصعأل

 نم ىأر ام هبجعأف هدسج ىلإ رظن هتّرس ىلإ ةخفنلا تهتنا املف :امدو امل ناص الإ ةد ىف

 ١١[ :ءارسإلا] الوجع ناسنإلا ”ناكو :ىلاعت هللا لوق وهف ءردقي ملف ضهنيل بهذف «هدسج

 دمحلا» :لاقف « سطع هدسج ىف ةخفنلا تمت املف :لاق .ءارض الو ءارس ىلع هل ربص ال َرجَّض :لاق

 ىلاعت 2””[هللا] لاق مث :لاق .«مدآ اي هللا كمحري» :هل "7[هللا] لاقف . هللا ماهلإب «نيملاعلا بر هلل

 اودجسف . مدآل اودجسا :تاومسلا ىف نيذلا ةكئالملا نود ةصاخ سيلبإ عم اوناك نيذلا ةكئالملل

 «هل دجسأ ال :لاقف .رارتغالاو ربكلا نم هسفن ثدح ناك امل «ربكتساو ىبأ سيلبإ الإ نوعمجأ مهلك

 نم :ىوقأ زانلا' نإ :لوقي ..نيط نم.هتقلخو ران نم 29 وتقلخ ءاقلح ئوقأو انس ربكأو: هئم ريحت اثأو

 ًاميجر ًاناطيش هلعجو «هلک ريخلا نم هسيآ :ىأ «هللا هسلبأ دجسي نأ سيلبإ ىبأ املف :لاق .نيطلا

 ةبادو ناسنإ :سانلا اهب فراعتي ىتلا ءامسألا هذه ىهو ءاهلك ءامسألا مدآ مّلع مث «هتيصعمل ةبوُقع

 ىلع ءامسألا هذه ضرع مث .اهريغو ممألا نم كلذ هابشأو «رامحو لبجو رحبو لهسو ضرأو

 :مهل لاقو «مومسلا ران نم رتل نيذلا «سيلبإ عم اوناك نيذلا ةكئالملا : ىنعي .ةكئالملا كئلوأ

 مل نوملعت متنك نإ : «نيقداص مشنك نإ » ءالؤم ءامسأب ىلوربخأ ا :لوقي «ءالؤه ءامسأب ىنوئينأ ل

 ملع نم هب اوملكت اميف مهيلع هللا ةدجوم ةكئالملا تملع املف :لاق .ةفيلخ ضرألا ىف لعجأ

 دحأ نوكي نأ نم هلل ًاهيزنت «كناحبس :اولاق ملع هب مهل سيل ىذلا «هريغ هملعي ال ىذلا «بيغلا

 انتملع ام الإ «بيغلا ملع نم مهنم اًيربت 4 انتملع ام الإ انل ملع ال ظ كيلإ انبتو «هريغ بيغلا ملعي

 « مهابنأ امف » مهئامسأب مهربخأ :لوقي « مهئامسأب مهئبنأ مدآ اي # :لاقف ءمدآ تملع امك

 تاومسلا بيغ مّلعأ ينإ # ةصاخ ةكئالملا اهيأ * ہک لقأ مل لاق مهئامسأب #9 ۷[ ربخآ :لوقي]

 ملعأ :لوقي «نومتكت متنك امو ط نورهظت ام :لوقي «نودبت ام ملعأو» ىريغ ملعي الو (ضرألاو
 . "رارتغالاو ربكلا نم هسفن ىف سيلبإ متك ام :ىنعي «ةينالعلا ملعأ امك رسلا

 هب ىوري سابع نبا ىلإ دانسإلا اذهو ءاهتشقانم لوطي ءرظن اهيف ءايشأ هيفو «بيرغ قايس اذه

 . روهشم ريسفت
 ع ء٤ ا 0 ٠

 نبا نع «ةرم نعو سابع نبا نع ‹حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع «هريسفت ىف ىدسلا لاقو

 .باوصلا وهو «خسنلا ىقاب نم تبثملاو ««قلخو» :ه ىف (۲) .؟یف» :ب ىف )١(
 .«كبر مدآ اي كمحري» :ج ىف (4) .و «أ نم ةدايز (۳)

 .«ىنتقلخف)» :ج ىف )١( .ج نم ةدايز (4)

 ف أ نم ةدايز )¥(

 )١/ ٤٥٥(. ىربطلا ريسفت (۸)



 ةد ب تأ 59 ةيآلا' :ةزقنلا ةو لوألا: را

 «شرعلا ىلع ىوتسا بحأ ام قلخ نم هللا غرف امل :ِلَي '''ىبنلا باحصأ نم سانأ نعو «دوعسم
 نجلا اومس امنإو «نجلا :مهل لاقي ةكئالملا نم ةليبق نم ناكو ءايندلا ءامسلا كلم ىلع سيلبإ لعجف
 الإ اذه هللا ىناطعأ ام :لاقو ربك هردص ىف عقوف ءانزاخ هكلم عم سيلبإ ناكو «ةنجلا نازخ مهنأل
 : ةكئالملل هللا لاقف .هنم كلذ ىلع هللا علطا "”هسفن هسفن ىف ربكلا كلذ عقو املف .ةكئالملا يلع ىل ةيزل

 نودسفي ةيرذ هل نوكي :لاق ؟ةفيلخلا كلذ نوكي امو ءانبر : ولا (ةفيلخ ضرألا يف لعاج يإل

 ءاَمللا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ» ا ءانبر :اولاق .اضعب مهضعب لتقيو تودساختيو ضرألا ىف

 هللا ثعبف ا نات نم :ىنعي «نومّلعَت ال ام مّلَعَأ ين لاق كَل سّدقنو كدمحب حَسن نحو
 ىننيشت وأ ىنم “ضقت نأ كنم هللاب ذوعأ ىنإ :ضرألا تلاقف ءاهنم نيطب هيتأيل ضرألا ىلإ ليربج

 عجرف ءاهذاعأف هنم تذاعف «لیئاکیم ثعبف ءاهتذعأف كب تذاع ینم بر :لاقو ءذخأي ملو عجرف

 «هرمأ ذفنأ ملو عجرأ نأ هللاب ذوعأ انأو :لاقف .هنم تذاعف توملا كلم ثعبف «ليربج لاق امك لاقف

 فادرسو ءاضينو ةارمح ةيرت نم ذخآو ءدحاو ناكم نم ذخأي ملو طّلخو «ضرألا هجو نم ذخأف

 قرتلي دلا وه :بزاللاو - آبزال ًانيط داع ىتح بارتلا ليف هب دعصق «نيفلتخم مدآ ونب جرخ كلذلف
 لا اع 55 -

 اوعقف يحور نم هيف تخفنو هتيوس اذ . نيط نَّم ارشب قلاح يّنِإ » :ةكئالملل لاق مث - نو :ةضعب

 تلمع امع ربكتت :هل لوقيل «هنع سيلبإ ربكتي الئل هديب هللا هقلخف [لا١ ۱ :ص] « نيدجاس هل

 .ةعمج ا موي رادقم نم ةنس نيعبرأ نيط نم ًادسج ناكف «ًارشب اف .هنع انأ ربكتأ ملو « ىديب

 تويصف روو هب نع ناكف عنيا نم ًاعزف مهدشأ ناكو «هوأر امل هنم اوعزفف ةكئالملا هب ترمف
 :نمحرلا] راخفلاك لاصلص نم» :لوقي نيكد كلذف-: لصلاح هل 'نوكتو' راحفلا توصي: امك دما

 ءاذه نم اوبهرت ال :ةكئالملل لاقو «هربد نم جرخف هيف نم لخدو تلخ اه رمال :لوقيو [ ٤

 نأ لجو زع هللا ديري ىذلا نيحلا غلب املف ءهنكلهأل هيلع تطلس نئل . فوجأ اذهو مص مكبر نإف

 لخدف حورلا هيف خفن املف .هل اودجساف ىحور نم هيف تخفن اذإ :ةكئالملل لاق «حورلا هيف خفني

 كمحر :هللا هل لاقف .هلل دمحلا :لاقف .هلل دمحلا :لق :ةكئالملا تلاقف « سطع .هسأر ىف حورلا

 «ماعطلا ىهتشا هفوج '“ ىف حورلا لخد املف .ةنجلا رامث ىلإ رظن هينيع ىف حورلا تلخد املف .كبر

 قلخإ» :ىلاعت لوقي نيح كلذف «ةنجلا رامث ىلإ '' '”نالجع هيلجر حورلا ٩ غلبت نأ لبق بثوف
 عم َنوُكَي نأ أ سيلبإ الإ . نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف# [۳۷ :ءايبنألا] 4لجع نم ناسنإلا

 دجست نأ كعنم ام :هل هللا لاق .نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو ىبأ ٠١”. ١[« :رجحلا] (نيدجاسلا

 :هل هللا لاق .نيط ¿ نم هتقلخ نل دجسأل نكأ مل «هنم ريخ انأ لاف يدب تا اع كرما نإ

 و كل ىغبني ام :ىنعي «كل نوكي امف اهنم جرحا

 .«اولاقف» :ب ءط ىف (۳) .؛هردص ىف» :ج ىف (۲) .؟هّللا لوسر» :ب ءط ءج ىف )١(

 . «هقلخب» :ط هج ئ 23( . «اهنإ برا :ب ءط ج ىف 2( . (صقنت» و أ ىف )€(

 .«لخدی نأ» :ج ىف (9) .«ىلإ» :ج ىف (۸) .«ًاعزف هنم مهدشأ» :ط «ب بج ىف (0

 .«رشبلا :باءج ىف )١١( .؛ًالجعل :ج ىف )٠١(



 )"4( ةيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزج ا ا 7777 أذ تت

 ةكئالملا ىلع قلخلا ضرع مث اهلك ءامسألا مدآ مّلعو» :لاق .لذلا وه : :راغصلاو ]1۳ :فارعألا]

 ءءامدلا نوكفسيو ضرألا یف نودسفي مدآ ینب نأ «نيقداص متنك نإ ءالؤه اغا ينوئبنأ لاقف»
20 922 

 مهتا مدآ ای : هللا لاق «ميكحلا ميلعلا تنأ ك اتمع ام الإ اتل ملع ال كتاحبس9 : : اولاقف

 ا اا

 «نومَكت ام مَلعأو» اودبأ ىذلا اذهف «اهيف دسقي نم اهيف لعجتأ :مهلوق :لاق (نومتکت منك
 .ربكلا نم هسفن ىف سيلبإ رسأ ام :ىنعي

 لعلف ؛ةريثك تايليئارسإ هيف عقيو «ىّدسلا ريسفت ىف روهشم ةباحصلا ءالؤه ىلإ دانسإلا اذهف
 .ملعأ هللاو .ةمدقتملا بتكلا ضعب نم هوذخأ مهنأ وأ «ةباحصلا مالك نم سيل “”جردم اهضعب
 .ىراخبلا طرش ىلع "7[وه] :لوقيو «ءايشأ هئيعب دانسإلا اذهب هكردتسم ىف ىوري .مكاخلاو

 نكي مل نإو  هنأل ؛مهباطخ اا مدآل دوجسلاب ةكئالملا رمأ ال ىلاعت هللا نأ ضرغلاو

 ىف مذو مهلا باطخلا ىف لخد اذهلف ؛ مهلاعفأب مسوتو مهب هبشت RT ناك هنأ الإ مهرصنع نم

 نع قسفف نجلا نم ناك سيلبإ الإ » :هلوق دنع ىلاعت هللا ءاش - 0 .رمألا ةفلاخم

 :فهكلا]' «هّبر رمأ

 ناك :لاق : سابع نبا نع «سواط نع ؛ءاطع ا دالخ نع «قاحسإ نب دمحم لاق اذهلو

 دشأ نم ناكو «ضرألا ناكس نم ناكو 2 0 ترار همن ةكئالملا نم ةيصعملا بكري نأ لبق سيلبإ

 . انج نومسي ىح نم ناكو «ربكلا ىلإ هاعد كلذف ؛ًاملع مهرثكأو ءاداهتجا ةكئاللملا

 .هوحلب «هريغ وأ «سابع نبا نع  دهاجم وأ - سواط نع «ءاطع نع «دالخ نع ةياور ىفو

 - ماوعلا نبا :ىنعي - دابع انثدح «ناميلس نب (”ديعس انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 سيلبإ ناک :لاق سابع نبا نع هرّيبج نب ديعس نع ؛ملسم نب ىلعي نع «نيسح نب نايفس نع
 .دعب سلبأ مث «ةعبرألا ةحنجألا ىوذ نم ةكئالملا فارشأ نم ناكو رغ هش

 نم سيلبإ "ناک :سابع نبا لاق :لاق ءجيرج نبا نع ءجاجح نع «“ديتس لاقو
 هل ناكو ءايندلا ءامس ناطلس هل ناكو «نانجلا ىلع انزاخ ناكو «ةليبق مهمركأو ةكئالملا ''''فارشأ

 ضرألا ناطلس

 .ءاوس «سابع نبا نع هريغو كاحضلا ىور اذكهو

 سيلبإ ناكو «نجلا :مهل لاقي اليبق ةكئالملا نم نإ :سابع نبا نع ءةمأوتلا ىلوم حلاص لاقو

 .و أ «ب ءط ج نم ةدايز 22 .«ًاجردم# :ب ىف (۳) . «هل اولاقف» و “أ ىف )١(

 .«ليئارزع» :ب اءط ءج ىف قفز . نب دالخ» : ب ‹ط بج ىف )0( .«ناك دق» :ج ىف 2

 .اديعسا :ج ىف (9) .؟لیئارزع» :ج ىف (۸) . دعس :ب ىف (۷)

 .«فرشأ نم» :ج ىف )١١( .«ناكو» :ج ىف )٠١(



 س )لا رنا ومد والا

 .ريرج نبا هاور .اميجر اناطيش هّللا هخسمف « ىصعف «ضرألاو ءامسلا نيب ام سوسي ناكو ۰ مهنم

 .ايندلا ءامس ةكئالم سيئر سيلبإ ناك :بيسملا نب ديعس نع ةداتق لاقو

 «نسحلا نع «فوع نع «ىدع ىبأ نب ىدع انثدح «راشب نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 اذهو .سنإلا لصأ مدآ نأ امك «نجلا لصأل هنإو طق نيع ةفرط ةكئالملا نم سيلبإ ناك ام :لاق

 .ءاوس ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكهو .نسحلا نع حيحص دانسإ

 بهذف ةكئالملا ضعب هرسأف «ةكئالملا مهتدرط نيذلا نجلا نم سيلبإ ناك : بّشوح نب رهش لاقو

 .ريرج نبا هاور « ءامسلا ىلإ هب

 نب نامثعو ريغ نب ىسوم نع «ىيحي نب نمحرلا دبع انأبنأ «ميشه انثدح واو ني شا لاف

 ناكر سيلبإ .ىيسك وخلا" لئاعت ةكذللا تناك لاقدر نب ادعس نع اماکن دعس

 ٠١[. :فهكلا] )نجلا نم ناك سيلبإ الإ # : ىلاعت

 نع «لجر نع (كيرش نع «مصاع وبأ انثدح «زازقلا نانس نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 هللا ثعبف .لعفن ال :اولاقف .مدآل اودجسا :لاقف ءكقلخ قلخ هللا نإ :لاق «سابع نبا نع «ةمركع

 :لاق .مدآل اودجسا «نيط نم ًارشب قلاخ ىنإ :لاقف ءرخآ آقلخ قلخ مث «مهتقرحأف اران مهيلع

 ناكو .معن :اولاق .مدآل اودجسا :لاقف «ءالؤه قلخ مث .مهتقرحأف ًاران مهيلع هللا ثعبف .اوبأف

 الجر هيف نإف «هدانسإ حصي داكي الو ۰« بیرغ اذهو . "”هدآل اودجسي نأ اوبأ نيذلا كئلوأ نم سيلبإ

 . ملعأ هللاو «هب جتحي ال هلثمو «امهبم

 هللا مركأ ةدجسلاو هلل ةعاطلا تناكف «مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإو# :هلوق ىف ةداتق لاقو

 .هتكئالم هل دجسأ نأ اهب مدآ

 هللا ودع دسح «نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو ئبأ سيلبإ الإ اودجسف» :ىلاعت هلوق ىف لاقو

 ءدب ناكو .ىنيط اذهو ىران انأ :لاقو «ةماركلا نم هللا هاطعأ ام ىلع «مالسلا هيلع «مدآ سيلبإ
 .مالسلا هيلع «مدآل دجسي نأ هللا ودع ربكتسا «ربكلا بونذلا

 انثدح «نايح نب حلاص انثدح .ةماسأ وبأ انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .رانلا مهتقرحأف «اوبأ نيذلا نم «نيرفاكلا نم ناک و : ىلاعت هلوق ةا رب نب هللا كيع

 .نيصاعلا نم : ىلعي «نيرفاكلا نم ناكوإل : ةيلاعلا ىبأ نع «عيبرلا نع « رفعج وبأ لاقو

 .دعب نونوكي ذئموي هللا مهقلخي مل نيذلا :«نيرفاكلا نم ناكو» :ىدسلا لاقو

 . ؟كديعساا :ج یف )١(

 .(508 )١/ ىربطلا ريسفت (۲)



 )۳٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ۲۲

 لمعب لمعو «ةلالضلاو رفكلا ىلع سيلبإ قلخ هللا أدتبا :ىظرُقلا بعك نب دمحم لاقو
 .(نيرفاكلا نم ناَكَوط : ىلاعت هللا لاق ءرفكلا نم هقلخ هيلع ىدبأ ام ىلإ هريصف «ةكئالما

 ىلع هيوبأ عفرو $ :ىلاعت لاق امك ؛ماركإو يا دوجس اذه ناك :ٍسانلا ضعي لاقو

 ٠١١[ :فسوي] اًقح يبر اهلعج دق لبق نم يايءر ليوأت اذه تنبأ اي لاقو ادجس هل اورخو شرعلا

 "0 ماشلا تمدق : اعم لاق ءانتلم ىف خسن هنكلو ةيضاملا ممألا ىف اعورشم اذه ناك دقو

 ًارمآ تنك ول ءال» :لاقف .كل دجسي نأ قحأ هللا لوسر اي تنأف .مهئاملعو مهتفقاسأل نودجسي

 لاقو «ىزارلا هجيججرو ا "«اهيلع هقح مظع نم اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل رشبل دجسي نأ ًارشب
 YA] :ءارسإلا] «سْمّسشلا كولدل ةالّصلا مقأ ١) :لاق امك اهيف ةلبق مدآو هلل ة ةدجسلا تناك لب : مهضعب

 ًامارتحاو ًاماظعإو اماركإ مدآل ةدجسلاو ءىلوأ لوألا لوقلا نأ رهظألاو ءرظن ريظنتلا اذه ىفو

 ام فعضو هريسفت ىف ىزارلا هاوق دقو «ىلاعت هرمأل لاثتما اهنأل ؛لجو زع .هلل ةعاط ىهو «ًامالسو

 دوجسلاب دارملا نأ :رخآلاو .فرش هيف رهظي ال ذإ ةلبق لعج هنوك امهو نيرخآلا نيلوقلا نم هادع
 .لاق امك فيعض وهو ضرألا ىلع ةهبجلا عضوو ءانحنالا ال عوضخلا

 (9«ربك نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق ىف ناك نم ةنجلا لخدي ال» :حيحصلا ىف تبث دقو :تلق

 ةمحرلا بانج نع هداعبإو هدرط ىضتقا ام دانعلاو  رفكلاو  ربكلا نم سيلبإ بلق ىف ناك دقو

 امك «هعانتما ببسب نيرفاكلا نم راصو :ىأ نيرفاكلا نم ناكو :نيبرعملا ضعب لاق ؛سدقلا ةرضحو
 :رعاشلا لاقو [6"7 :ةرقبلا] «نيملاَظلا نم اَنوُكَتفل :لاقو ٤[«‹ :دوه] «نيقرغملا نم ناكف» : لاق

 اهضويب ًاخارف تناك دق نزحلا اطق اهنأك ىطملاو رفق ءاهيتب

 هحجرو «نيرفاكلا نم هللا ملع ىف ناك دقو :هريدقت :كروف نبا لاقو .تراص دق : ىأ

 قراوخو تامارك ىبنب سيل نمت هيدي ىلع هللا رهظأ نم انؤاملع لاق :لاقف ةلأسم انهه ركذو «ىبطرقلا

 ام ىلع لدتسا مث .هظفل اذه ةضفارلاو ةيفوصلا ضعبل ًافالخ «هتيالو ىلع الاد كلذ سيلف تاداعلل

 هسفنل عطقي ال وهو «ناميإلاب هللا ىفاوي هنأ هيدي ىلع قراخلا ىرج ىذلا اذهب عطقن ال انأب :لاق
 رمألا سفن ىف كلذب هل عطقي ىذلا ىلولاو ىنعي «كلذب

 دي ىلع نوكي دق لب «ىلولا ريغ ىدي ىلع نوكي دق قراخلا نأ ىلع مهضعب لدتسا دقو :تلق

 : دو هللا لوسر هل أبخ نيح خدلا وه :لاق هنأ دايص نبا نع تبث ا .ًاضيأ الاوت رخافلا

 اذإ قيرطلا المي ناك هنأ هنع ردصي ناك امبو 1٠١[. :ناخدلا] «نيبم ناَحدب ءاّمّسلا يتأت موي بقتراق»
 نم هيدي ىلع نوكي امب لاجدلا نع ثيداحألا هب تتبث امبو ءرمع نب هللا دبع هبرض ىتح بضغ
 ضرألا زونك هعبتتو «تبنتف تبنت نأ ضرألاو ءرطمتف رطمت نأ ءامسلا رمأي هنأ نم ةريثكلا قراوخلا

 .«ةيواعم» :و ىف (۱)

 .(۴۲۷ /5) دنسملا ىف دمحأ هاور (۲)

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (91) مقرب ملسم حيحص (۳)



 ٣٣ ببسي ص نسل )۳٥« ۳٦) ناتيآلا : ةرقبلا ةروس د لوألا ءزحلا

 ءاملا ىلع ىشمي لجرلا متيأر اذإ :لوقي دعس نب ثيللا ناك :ىعفاشلل تلق :ىفدصلا ىلعألا دبع

 «ثيللا رصق : ىعفاشلا لاقف «ةنسلاو باتكلا ىلع هرمأ اوضرعت ىتح هب اورتغت الف ءاوهلا ىف ريطيو

 ىلع هرمأ اوضرعت ىتح هب اورتغت ت الف ءاوهلا ىف ريطيو ءاملا ىلع ىشمي لجرلا متيأر اذإ لب هللا همحر

 ةكئالمع صاخ مدآل دوجسلاب رومأملا له : ءاملعلل نيلوق هريغو نيدلا رخف ىكح دقو «ةنسلاو باتكلا

 ةيآلا رهاظو «ةفئاط نيلوقلا نم الك حجر دقو «ضرألاو تاومسلا ةكئالم ىف ماع وأ «ضرألا

 ۷٤[ ۷۳: ص ءالا ۳۰ :رجحلا] € سيلبإ الإ . نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف $ :مومعلا ةميركلا

 . ملعأ هللاو «مومعلل ةيوقم هجوأ ةعبرأ هذهف

 هذه ابرقت الو امتئش ثيح ادغر اهنم الكو ةنجلا كجوزو تنأ نكسا مدآ اي انلقو ل

 ارطبه ها انلقو هيف اناک امم امهج جرخأف اهنع ناطيشلا امهلرأف 2 نيملاظلا نم انوكتف ةرجشلا

 . 4 © نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا يف مكلو ودع ضعبل مكضعب

 : سيلبإ الإ اودجسف «هل دوجسلاب ةكئالملا رمأ نأ دعب «مدآ هب مركأ امع ارابخإ ىلاعت هللا لوقي

 .ًابيط اعساو ًائينه :ىأ ءادغر 2« "9ءاش ام اهنم لكأيو ءءاشي ثيح اهنم نكسي ةنجلا هحابأ هنإ
 مهد

 نب ةملس انثدح «ىناغمادلا ىسيع نب دمحم ثيدح نم «هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا یورو

 لوسر اي : تلق :لاق ءرذ ىبأ نع «هيبآ نع «ىميتلا ميهاربإ نع «ثيل نع «ليئاكيم نع « لضفلا

 كجوزو تنأ نكسا :لاقف ءالبق هللا هملك ءالوسر ايبن «معن» :لاق ؟ناك ًايبنأ ءمدآ تيرأ ؛هللا

 , 4(27ةّئنجلا

 ءلوألا ىلع نورثكألاو ؟ضرألا ىف مآ ءامسلا ىف ىهأ «مدآ اهنكسأ ىتلا ةنجلا ىف فلتخا دقو
 ةروس ىف كلذ ريرقت ىتايسو «“[ضرألا ىف اهنأب لوقلا ةيردقلاو ةلزتعملا نع ىبطرقلا ىكحو]

 .ةنجلا 7 مدآ لوخد لبق تقلخ ءاوح نأ ىضتقي ةيآلا قايسو «ىلاعت هللا ءاش نإ «فارعألا
 00 «سيلبإ ةبتاعم نم هللا غرف ال :لاق ثيح ناجا نب دعجعم كلذي حرص

 :لاق .("ميكحْلا ميلَعْلا تنأ َكّنِإ 9 :هلوق ىلإ .4 مهئامّسأب مهئبنأ مدآ اي 9 :لاقف ءاهلك ءامسألا
 نبأ نع ءملعلا لهأ نم مهريغو ةاروتلا لهأ نم باتكلا لهأ نع انغلب اميف  مدآ ىلع ةّسلا تيقلأ مث

 نم بهي مل مئان مدآو ءامحل هناكم مألو ءرسيألا هقش نم هعالضأ نم ًاعلض ذخأ مث - هريغو سابع

 .؟ءاشي ام» :ط «ج یف (۲) . «هتکئالم رمأ» و 3 «ب ‹ط «ج یف )١(

 هاورو «هوحنب رذ ىبأ نع «شاخشخلا ديبع نع «ىماشلا رمع ىبأ قيرط نم )١/ ٠( ىربكلا تاقبطلا ىف دعس نبا هاورو )۳(

 ىف دمحأ هاورو «هوحنب رذ ىبأ نع «ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع «ريبزلا نب رفعج قيرط نم )٠١١7( مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ

 . هوحنب ًاعوفرم ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع «ديزي نب ىلع قيرط نم ٥ /ه) دنسملا

 .؟نومتكت متنك امو» :آ ىف (7) . «ىلإ مدآ» :و «ب ىف (6) .و 8 «ط ءج نم ةدايز ()



 8 ا هز قاهكلا ةة رقلا درر لوالا وكلا یا

 ةا هع فنتك املق اهلا كسلا ةازما هاو“ مارحت ورا كلت علني نم هللا قلك نتعب هموت

 نكسف و ىمدو ىمحل :- ملعأ هللاو نومعزي اميف  لاقف هع ىلإ اهآر «همون نم بهو

 جلا كحوزو تنأ نكسا مذا اي و ا دل لا هب ماكس هلا لجو ها هجن رر املك اإ

 . «َنيِملاَظلا نم انوكتف ةرجّششلا هذه ابر الو منش ثيح ادر اهنم الكر
 أ نع هركذ «"هريسفت ىف ىدسلا لاق امك «ةنجلا هلوخد دعب ناك ءاوح قلخ نإ :لاقيو

 :ةباحصلا نم سان نعو «دوعسم نبا نع «ةرم نعو «سابع نبا نع .حلاص ىبأ نعو .كلام
 ةمون مانف «هيلإ نكسي جوز هل سيل ًاشحو اهيف ىشمي ناكف «ةنجلا مدآ نكسأو «ةنجلا نم سيلبإ جرخأ
 ملو :لاق .ةأرما :تلاق ؟تنأ ام :اهلأسف ءهعلض نم هللا اهقلخ ةدعاق ةأرما هسأر دنعو .ظقيتساف

 :لاق ؟مدآ اي اهمسا ام : هملع نم غلب ام نورظني  ةكئالملا هل تلاق . ىلإ نكستل :تلاق ؟تقلخ

 تنأ نكسا مدآ اي : هللا لاق . ىح ءىش نم تقلخ اهنإ :لاق ؟ءاوح تيمس ملو :اولاق .ءاوح

 .4 اًمتئش ثيح ادَعَر اهنم الكو ةنجلا كجوزو

 ىف فلتخا دقو .مدآل ناحتماو ىلاعت هللا نم رابتخا وهف € ةرجّشلا هذه ابرقت الو» :هلوق امأو

 ؟ىه ام :ةرجشلا هذه

 .مركلا ىه «مالسلا هيلع «مدآ اهنع ىهن ىتلا ةرجشلا :سابع نبا نع «هثدح نمع«ىدسلا لاقف

 . سيق نب دمحمو «ةريبه نب ةدعجو «ىبعشلاو «ىدسلاو «ريبج نب ديعس لاق اذكو

 نعو - سابع نبا نع «حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع «هركذ ربخ ىف - ًاضيأ  ىدسلا لاقو

 دوهي معزتو .مركلا ىه ( ةرجشلا هذه ابرقت الو» :ةباحصلا نم سان نعو «دوعسم نبا نع «ةرم
 . ةطنحلا اهنأ

 ىيحي وبأ انثدح «ىسمحألا ةرمس نب ليعامسإ نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نباو ريرج نبا لاقو

 اهنع ىهن ىتلا ةرجشلا :لاق «سابع نبا نع ءةمركع رغ را ا مع ونا ولا اقدس اا

 00 .ةلبنسلا ىه «مالسلا هيلع ا

 نع «ورمع نب لاهنملا نع ءةرامع نب نسحلا نع «كرابملا نباو ةنييع نبا انأبنأ :قازرلا دبع لاقو

 .ةلبنسلا ىه :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس

 «سابع نبا نع «دهاجم نع «جاجح نع «ملعلا لهأ نم لجر نع «قاحسإ نب دمحم لاقو
 .ربلا ىه :لاق

 ىنثدح «مساقلا انثدح «ميهاربإ نب ملسم انثدح «ميهاربإ نب ىنثملا ىنثدحو :ريرج نبا لاقو

 ۔ اربح ىف» و 3 «ب ‹ط «ج ىف (۲) .؟ىتجوزو» :و “أ ب ج یف )١(



 ٣٣ )۳۹ ۳) ناتيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ةرجشلاو «مدآ اهنم لكأ ىتلا ةرجشلا نع هلأسي دلجلا ىبأ ىلإ بتك سابع نبا نأ «ميمت ىنب نم لجر

 «ةلبنسلا و «مدآ اهنع د ىتلا ةرجشلا :كأس :دلجلا وبأ هيلإ بتكف .مدآ اهدنع بات ىتلا
 8 ىه ۴ یھن نع و e“ دس 8 .

 . ةنوتيزلا ىهو «مدآ اهدنع بات ىتلا ةرجشلا نع ىنتلأسو

 )۳ : 1 2 مو :
 نب براحمو «كلام وبأو «ىفوعلا ةيطعو «هبلم نب بهوو «ىرصبلا نسحلا هرسف كلذكو

 .ىليل ىبأ نب نمحرلا دبعو «راثد

 لا وع رقي تاك هنا :هبنم نب بهو نع «نميلا لهأ ضعب نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 2. ء 5 ت . ۰ -
 . لسعلا نم ىلحأو دبزلا نم نيلأ ءرقبلا ىلكك ةنجلا ىف اهنم ةيحلا نكلو

 . ةلخنلا : لاق 4 ةرجشلا هذه ابرقت الوإ :كلام ىبأ نع «نيصح نع «ىروثلا نايمس لاقو

 . جيرج نباو ةداتق لاق هبو . ةليث :لاق 4 ةرجشلا هذه ابرقت الو» :دهاجم نع «ءريرج نبا لاقو

 اهنم لكأ نم ةرجشلا تناك : ةيلاعلا ىبأ نع « سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 نب نمحرلا دبع نب رمع انثدح :قازرلا دبع لاقو اد لا ىف نوكي نأ ىغبني الو «ثدحأ

Eeلكأ نع هاهنو «ةنحلا هتحوزو مدآ هللا نكس امل :لوقي هبنم نب بهو تعمس :لاق  

 .مهدلخل ةكئالملا هلكأت رمث اهل ناكو نفح م اه نيس اهنويفَغ ةرجش تناكو «ةرجشلا

 .هتجوزو مدآ اهنع هللا ىهن ىتلا ةرمثلا ىهو

Eرحيل  

 لج هللا نإ :لاقي نأ كلذ ىف باوصلاو : "هللا همحر ءريرج نب رفعج وبأ ةمالعلا مامإلا لاق

 ءاهنم الكأف «"اهراجشأ رئاس نود «ةنجلا راجشأ نم اهنيعب ةرجش لكأ نع هتجوزو مدآ ىهن «هؤانث'

 الو نآرقلا ىف كلذ ىلع اليلد هدابعل عضي مل هللا نأل ؟نييعتلا ىلع تناك ةرجش ىأب اندنع ملع الو

 ةرجش تناك :ليقو «بنعلا ةرجش تناك :ليقو «ربلا ةرجش تناك :ليق دقو .ةحيحصلا ةنسلا نم

 مل لهاج هلهج نإو .هّملع هب ملاعلا عفني ملع اذإ مْلع كلذو ءاهنم ةدحاو نوكت نأ زئاجو .نيتلا

 وهو هريغو هريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف مامإلا حجر كلذكو] . ملعأ هللاو «هب هلهج هرضي

 ىلإ ادئاع (اًهنعإ» :هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ حصي :(اهتع ناَطْيَشلا املأ :ىلاعت هلوقو

 )١( ىربطلا ريسفت )١/ 81١1(.

 .«ىفا :ب ءط ج ىف )٤( .«ىدهم»# :ج ىف (9) .«دهاجم» :ج ىف (۲)

 .؟نييعتال :و أ ب ءط ج ىف (05)

 )١( ىربطلا ريسفت )١/ ٥۲۰١ء ٥١١(.

 .«راجشألا رئاس» :ج ىف (0

 .و ءأ ‹ط ءج نم ةدايز (۸)



E WO TOE a a 

 :دوجتلا ىبأ نبا وهو «ةلدهب نب مصاع “"(و ةزمح] "لاق امك مالكلا ىنعم نوكيف «ةنجلا
 ینعم نوكيف < ةرجشلا وهو «نيرركذملا برقأ ىلع ًادئاع نوكي نأ جف نهفات :ىأ ءامهلازأف

 مالكلا ريدقت نوكي اذه ىلعف .للزلا "ليبق نم :ىأ 4 اَمهّلزأفط ةداتقو نسحلا لاق امك مالكلا
 :ىأ[ة : : تايراذلا] 4 كفأ نه هنع كقؤي $ : :ىلاعت لاق امك ءاهيبسب ل ا مل ند

 لزنملاو سابللا نم :ىأ «هيف اناك امم امهَجَرْخَأَف ل :ىلاعت لاق اذهلو ؛كوفأم وه نم هببسب فرصي

 .ةحارلاو ءىنهلا قزرلاو بحرلا

 هر ند
 قازرأو رارق :ىأ «نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا يف مكلو ودع ضعبل مكضعب اوطبها انفو

 .ةمايقلا موقت مث «نيعم رادقمو تقؤم تقو ىلإ :ىأ «نيح ىلإ» لاجآو
 ا رو

 انهه « مهريغو هبنم نب بهوو «ةيلاعلا ىبأو «هديناسأب تدسلاك فلسلا نم نورسمملا ركذ دقو

 طسبنسو «هتسوسوو ةنجلا سيلبإ لوخد نم ىرج فيكو «سيلبإو :ةيحلا ةصق نع ةيليئارسإ ًارابخأ

 .قفوملا هللاو ءانهه اهنم طسبأ ةصقلا كانهف «فارعألا ةروس ىف «هللا ءاش نإ «كلذ

 نع .مصاع نب ىلع انثدح «باكشإ نب نسحلا نب ىلع انثدح :انهه متاح ىبأ نبا لاق دقو

 هللا نإ» : دع هللا لوسر لاق :لاق «بعك نب ىبأ نع «نسحلا نع «ةداتق نع ر ىبأ نب ديعس

 ةا منع طقس ةرجشلا قاذ املك قوحتم ةت هناك ارا رعش ريثك ءالاوطت الجر. مدآ قلخ

 ءاهغراتف ءةرجش هرعش تذخاف .ءةنكلا ىف (؟0دددَي لعج هتزوع ىلإ رظن املف «هتروغ هئم اذب ام لوأف
 5)«ءايحتسا نكلو ءال «براي :لاق نمحرلا مالك عمس املف رمت ىنم «مدآ اي :نمحرلا هادانف

 لس انثدح «نيتئامو نيسمخو عبرأ ةنس ''ىشموقلا مكحلا نب دمحأ نب رفعج ىنثدحو :لاق

 لاق :لاق «بعك نب ىبأ نع «ةداتق نع «ديعس نع ضاع ري ىاصااج «رامع نب روصنم نبا

 ًارارفأ «مدآ اي : : یدونف «هرعشب ةرجش تقلعتف ؛ابراه رف ةرجشلا نم مدآ قاذ امل» : ل هللا لوسر

 ولو «ىناصع نم اهيف یننکاسی ال ىتزعبف ؛یراوج نم جرخا مدآ اي :لاق «كنم ءايح لب :لاق ؟ىنم

 53 اعلا راد مهتنكسأل ىنوصع مث اقلخ ضرألا ءلم كّلثم تقلخ

 . امهنع هللا ىضر «بعك نب ىبأو ةداتق نيب لاضعإ لب «عاطقنا هيفو «بيرغ ثيدح اذه
 نب ةيواعم نع «رضنلا نب دمحأ نب دمحم نع الا نب ركب وبأ انثدح : مكاحلا لاقو

 كسا اه لاق: سابع نبأ نع ريج قب ديعس نع 6ىلجللا ةيواعم نت نامع نع «ةدئاز نع ورم

 .«لبق نما :ب ‹ط ءج ىف (۳) .ط ءج نم ةدايز )۲( .«أرق امك» :ط ءج ىف )١(

 .ريدتسي» :ج ىف (4)

 .(۱۲۹ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (5)

 .(«ناميلسا :ه ىف (۷) .«ىشرقلا» :ه ىف (5)

 .(۱۳۰ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (8)

 .«هيولام» :ج ىف (۱۰) .«هنعل :و «ب «ج ىف (9)



 71014 2 9 7 ناال ورا روم لوألا كولا

 ملو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاق مث .سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نيب ام الإ ةنحلا مدآ

 . هاج رخي

 ةنجلا ىف مدآ ثبل : لاق « نسحلا نع «ماشه نع «حور انثدح :هريسفت ىف ديمح نب دبع لاقو

 .ايندلا مايأ نم ةنس ةئامو نوثالث ةعاسلا كلت «راهن نم ةعاس

 وأ ةعساتلا ةعاسلل ةنجلا نم مدآ جرخ :لاق «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 قرو نم ليلكإلا وهو ةنجلا رجش نم جات هسأر ىلع «ةنحلا رجش نم ًانصغ هعم مدآ جرخأف «ةرشاعلا

 . ةلحلا

 رجحلا هعم لزنو .دنهلاب مدآ لزنف اوطبهف «اعيمج اهنم اوطبها ل :ىلاعت هللا لاق :ىدسلا لاقو

 دنهلا نم هب ءاجي ام لصأ امنإف «بيطلا ةرجش تتبنف ءدنهلاب هثبف ةنجلا قرو نم ةضبقو ءدوسألا
 . "اهنم جرخأ نيح ةنجلا ىلع ًافسأ مدآ اهضبق امنإو «مدآ اهب طبه ىتلا قرولا ةضبق نم بيطلا نم

 طبهأ :لاق « سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ةنييع نب نارمع لاقو

 . دنهلاب ضرأ اخ دب ةنجلا نم مدآ

 نع ءءاطع نع «ريرج انثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح «ةعّرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ةرصبلا نم ("”ناسيمتسدب سيلبإو «ةدجب ءاوحو «دنهلاب مدآ طبهأ : لاق « ىرصبلا نسحلا نعو

 .متاح ىبأ نبا هاور . ناهبصأب ةيحلا تطبهأو «لايمأ ىلع

 انثدح «قباس نب ديعس نب دمحم انثدح «ثراحلا نب رامع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .ةورملاب ءاوحو ءافصلاب مدآ طبهأ :لاق ‹«رمع نبا نع ع نبا نع « سيق ىبأ نب ورمع

 سيلبإ طبهأو .هسأر ًاءنطأطم هيتبكر ىلع هادي «مالسلا هيلع «مدآ طبهأ :ةملس نب ءاجر لاقو

 .ءامسلا ىلإ هسأر ًاعفار هعباصأ نيب اكبشم

 هللا نإ لاق < تسوم نبأ نع ةريهز ني ةفاسق ع فروع ىنربخأ « رمعم لاق :قاؤولا كبغ لاقو

 نم هذه مكرامثف «ةنح لا رامث نم هدوزو «ءىش لك ةعنص E «ضرألا ىلإ ةنجلا نم مدآ طبهأ نيح

 : ت ا كنتو رخ هذه نأ ريغ لا راقت

 : كي هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبأ نع «جرعألا زمره نب نمحرلا دبع نع «ىرهزلا لاقو

 . !هضبقيو دوسألا رجحلاب هعم لزنأف» و 8 «ب طط ‹ج ىف (۱)

 . «اهنم جرخأ نيح ةنجلا ىلع ًافسأ ةنجلا نم جرخأ نيح مدآ اهضبق امنإو» :ب ءط ءج ىف (۲)

 .«ىدع نبا نع ريبزلا نع سيق ىبأ نب ورمع» :و ءأ ب ءط ءج ىف (4) .«ناسيم تمسدب» :و ىف (۳)

 .(55 )١/ قازرلا دبع ريسفت (0)



CVE a حلا 

 هاور «اهنم جرخأ هيفو ءةنجلا لخدأ هيفو .مدآ قلخ هيف «ةعمجلا موي سمشلا هيف تعلط موي ريخ»

 و

 نأ :لوألا :هوجو نم ىصاعملا لك نع اميظع ًاديدهت تايآلا هذه ىف نأ ملعا:نيدلا رخف لاقو

 «ىصاعملا نم ديدش لجو ىلع ناك ةريغصلا ةلزلا هذه ىلع همادقإ ببسب مدآ ىلع ىرج ام روصت نم

 :رعاشلا لاق

 دباعلا زوف لينو نانجلا جرد ىجترتو بونذلا ىلإ بونذلا لصت

 دحاو بنذب ايندلا ىلإ اهنم امدآ جرخأ نيح كبر تيسنأ

 سيلف ءايندلا ىلإ سيلبإ انابسف ةنجلا لهأ نم موق انك :لاق هنأ ىلصوملا حتف نع نيدلا رخف لاق

 اهنكسأ ىتلا مدآ ةنج تناك اذإف :ليق نإف .اهنم انجرخأ ىتلا رادلا ىلإ درن ىتح نزحلاو مهلا الإ انل

 كلانه نم درط دقو «ةنجلا لوخد نم سيلبإ نكمي فيكف «ءاملعلا نم روهمجلا هلوقي امك ءامسلا ىف
 ىتلا ةنجلا نإ :لوقي نم هب لدتسا هنيعب اذه نأ :باوجلاف ؟عنامي الو فلاخي ال ىردقلاو ءًآيردق ًادرط

 باجأو «ةياهنلاو ةيادبلا باتك لوأ ىف اذه انطسب دقو ءءامسلا ىف ال ضرألا ىف مدآ اهيف ناك

 ؛عنتمي الف «ةناهإلاو عدرلا هجو ىلع امأف ءًامركم ةنجلا لوخد نم عنم هنأ :اهدحأ ءةبوجأب روهمجلا

 هنأ لمتحي :مهضعب لاق دقو ءةنحلا ىلإ ةيحلا مف ىف لخد هنأ ةاروتلا ىف ءاج امك :مهضعب لاق اذهلو

 امهو «ضرألا ىف وهو امهل سوسو هنأ لمتحي :مهضعب لاقو «ةنجلا باب جراخ وهو امهل سوسو

 مكح نايبو نهلتقو تايحلا ىف ثيداحأ انهه ىبطرقلا دروأ دقو .هريغو ىرشخمزلا اهركذ ءءامسلا ىف

 ا

 . 6 9 ميحّرلا باّوتلا وه لإ هيلع باتف تاّملك هر نم مدآ ىَقلََف 9

 انمحرتو انل رفغت مل نإو اتسفنأ اتملظ ابر الاق 9 : ىلاعت هلوقب ةرسفم تاملكلا "هذه نإ :ليق

 «ةيلاعلا ىبأو «ريبج نب ديعسو «دهاجم نع اذه ىور ؛[۲۳ :فارعألا] «نيِرِساَخْلا نم ننوکنل
 «ىناسارخلا ءاطعو «نادعم نب دلاخو .ىظرُقلا بعك نب دمحمو «ةداتقو «نسحلاو «سنأ نب عيبرلاو

 نبا تيتأ :لاق «ميمت ىنب نم لجر نع «ىعيبسلا قاحسإ وبأ لاقو «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو
 . جحلا ناش [مدآ] ملع :لاق ؟هبر 00 ىتلا تاملكلا ام: ““[تلق] :هتلأسف «سابع

 )١( ىئاتسنلا نفسو (805) مقرب ملسم حيحص )۳/ 84(.

 .(۳۱۷ ۔ ۳۱۳ )١/ ىبطرقلا ريسفت (۲)

 .و «ب ءط نم ةدايز )٤( .؟ءالؤم» :ط ءج ىف (۳)

 .ج نم ةدايز (0)



 ا ا يي ا و يكل قتلا روس لوألا ف ا

 :ةياور ىفو «ريمع نب ديبع عمس نم ىنربخأ مير نب زيزعلا دبع نع «ىروثلا نايفس لاقو
 هاا ىتلا یتتیطخ برای :مدآ لاق :لاق هنأ :«ريهع نب ديبع نع دهاجم ىتريخا .:؟"[لاق]

 نأ لبق كيلع هتبتك ءىش لب :لاق ؟ىسفن لبق نم هتعدتبا ءىش وأ «ىنقلخت نأ لبق ىلع هتبتك
 هَر نم مدآ یقلتف ) :ىلاعت هلوق كلف لاق ..ىل ° رفغاف ىلع :هتبتك امكف. :لاق ..:كقلخأ

 . «تاملك

 هيلع «مدآ لاق :لاق «تاملک هبر نم مدآ ىقلتف :سابع نبا نع .هثدح نمع «ىدسلا لاقو

 . e e-0) را (4) + ,e ا 5
 . یلب :هل ليق ؟كحور نم ىف تخفنو :: لب ليق ؟كديب ىنقلخت ملأ ا

 لمعا "نأ لغ تکو نل :هل 'ليق ؟كبضغ كتمحر تقبسو «هللا كمحري :تلقف تسطعو

 .معن :لاق ؟ةنجلا ىلإ ىعجار تنأ له تبت نإ تیارفآ :لاق .ىلب :هل '”ليق ؟اذه

 مكاحلا هاورو .هوحلتب « سابع نبا نع هدم خت دمو « ريبج نب ديعسو «ىفرعلا هاور اذكهو

 E ملو «دانسإلا حيحص :لاقو « سابع نبا نع «ريبج نب كيعس ثيدح نم هكردتسم ىف

 ىفرعلا ةيطعو ىدسلا هرسف اذكهو

 انثدح «باكشإ نب نسحلا نب ىلع انثدح :لاقف اذهب ًاهيبش ًاثيدح انهه متاح ىبأ نبا ىور دقو
 لاق :لاق «بعك نب ىبأ نع «نسحلا نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع «مصاع نب ىلع

 :لاق ؟ةنحلا ىلإ ىدئاعأ ی و ت نإ براي كتنارأ : مالسلا هيلع «مدآ لاق» : ا هللا لوسر

 . 37(« تاملک هبر نم مدآ ئقلتف  :هلوق كلذف . معن

e 

 نم مدآ ئقلتف :  یلاعت هلوق ىف «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج - وبأ لاقو

 نذإ : هللا لاق ؟تحلصأو تبت نإ تيأرأ « براي : لاق ةئيطخلا باصأ امل مدآ نإ :لاق « تاملك هَبر
r70 هس 

 اتل رفغت مل نإو اتسفنأ اَمَلَظ انبر : ًاضيأ تاملكلا نمو .تاملكلا نم ىهف ةنجلا ىلإ كعجرأ
 ريل r سو سله مسلس

 .[۲۳ :فارعألا] (نيرساخلا نم ننوكتل انمحرتو

 «تاَملك هّبر نم مدآ ىَقلَتَف ل : یلاعت هللا لوق ىف لوقي ناك هنأ دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو
 ريخ كنإ ىل رفغاف ىسفن تملظ ىنإ بر «كدمحبو كناحبس تنأ الإ هلإ ال مهللا :تاملكلا :لاق

 يخ ' '”كنإ «ىنمحراف ىسفن تملظ ىنإ بر ؛كدمحبو كناحبس تنأ الإ هلإ ال مهللا «نيرفاغلا
 تأ قلت یا مقل یت تقلظ" ىلإ تير. ا كراك ا ارا
 . ميحرلا باوتلا

 .«هرفغاف) : ب «ج ىف (9) .ب ءط «ج نم ةدايز (5) .؟نع» :ج ىف (۱)

 .«لاق» :ج ىف (۷ - )٤

 )۸( كردتسملا )۲/ ٥٤١(.

 )١/ ١78(. متاح نبا ريسفت (9)

 .«تنأ ىل رفغاف» :ج ىف )٠١١(



 (”9 «۰۳۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزرلا د ع,

 ملأ » :هلوقك «بانآو هيلإ بات نم ىلع بوتي هنإ : ىأ «ميحرلا بالا وه نإ : ىلاعت ةلوكو
 1 ل ل

 مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو» :هلوقو ٠5 :ةبوتلا] (هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اوملعي

 ىلإ بوتي هن احلاص لمعو بات نمو :هلوقو ١١١[« :ءاسنلا] «اميحُر اروُفَغ هللا دجي هللا رفغتسي
 نم ىلع بوتيو بونذلا رفغي ىلاعت هنأ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغو ١,[« :ناقرفلا] اباتم هللا

 ميحرلا باوتلا وه الإ هلإ ال «ءديبعب هتمحرو هقلخب هفطل نم اذهو بوتي

 ىبنلا نع هيبأ نع ناميلس وهو ةديرب نبا نع ميلس نب ناميلس قيرط نم ريبكلا دنسملا ىف انركذو
 :لاق مث ءنيتعكر ماقملا فلخ ىلصو ءاعبس تيبلاب فاط ضرألا ىلإ مدآ هللا طبهأ امل» :لاق اي

 رفغاف ىدنع ام ملعتو «ىلؤس ىنطعأف ىتجاح ملعتو «ىترذعم لبقاف ىتينالعو ىرس ملعت كنإ مهللا
 لاق .ىل تبتك ام الإ ىنبيصي نل هنأ ملعأ ىتح اقداص انيقيو «ىبلق رشابي اناميإ كلأسأ ءىبونذ

 «همومغو همومه تجرفو «هب ىنوعدي نملو هيف كل بيجتسأ ءاعدب ىنتوعد دق كنإ هيلإ هللا ىحوأف

 «اهدزي مل نإو دهع تاملك ىهو ايندلا ةنيز رجات لك ءارو نم هل ترجأو «هينيع نيب نم هرقف تعزنو

 07 كلا يقمع نك E A هادو

 الو هيلع فوخ الق ياده عبت نمف ىده ينم مكنيتأي امإف اعيمج اهنم اوطبها الق )»

 اهيف مه راَثلا باحصأ كعلوأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذّلاو نونزحي مه

 هنأ :ةيرذلا دارملاو «ةنجلا نم مهطبهأ  ىتح سيلبإو هتجوزو مدآ هب رذنأ امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 لاقرب + نالا لسرلاو ءايينأللا ىدهلا .: ةيلاعلا بأ لاق اح ؛ ليشرلاو ءانينآلا تعسر بلا لرئيس

 لوقو: نايس نال ولا ناذهو» اا لا ئديلا « هلل لاقز.:هل ريح دولا نام وع لتا
 .معأ ةيلاعلا ىبأ

 فوخ الق لسرلا هب تلسرأو بتكلا هب تلزنأ ام ىلع لبقأ نم : ىأ «ياده عبت نمف »

 امك ءايندلا رومأ نم مهتاف ام ىلع نونزحی مه الولا ةرخآلا رمأ نم هنولبقتسي اميف :ىأ «مهيلع

 ياده ثا نمف ىده ينم مگنیتأی اَمِإَف ودع ضعبل مُكضعب اعيمج اهنم اًطبها لاقل 0

 نمو» .ةرخآلا ىف ىقشي الو ايندلا ىف لضي الف :سابع نبا لاق ۳ :هط] © ىقشي : د الو لضَي الق
0 ror gS م 

 :انهه لاق امك ٤[ :هط] «ىمعأ ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نإَف يركذ نع ضرعأ

 ديحم ال ءاهيف نودلخم :ىأ «نودلاَخ اهيف مه راَثلا باحصأ كتّلوُأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذّلاو»

 .صيحم الو ءاهنع مهل

 زد نج ةيعبج ةملسم نبأ نع نط ن فاش اكدح انوه هللا ھر «ريرج نبا دروأ دقو

 .ريبكلا مجعملا نم عوبطملا ىف هيلع عقأ ملو (VEY) مقرب نتسلاو ديناسملا عماج )1(

 .«نيح) :و ءأ ب «ط ءج ىف (۲)



e deت ا  

 - ىردخلا ناتس نب كلام نب دعس همساو - ديعس ىبأ نع «'”ةعطق نب كلام نب رذنملا ةرضن ىبأ نع
 نکل «نويحي الو اهيف نوتومي ال مهنإف اهلهأ 0 رانلا لهأ امأ» : 6 هللا لوسر لاق :لاق

 .«ةعافشلا ىف نذأ امحف اوراص اذإ ىتح «ةتامإ مهتتامأف مهبونذب وأ ءمهاياطخب رانلا مهتباصأ ًاماوقأ

 ا .ةملس ىبأ نع. ةبعش ثيدح نم ملسم هاور دقو

 ديكأت هنأ مهضعب معزو «لوألل رياغملا ىنعملا نم هدعب ام هب قلعت امل ىناثلا طابهإلا اذه ركذو]

 نم ىناثلاو ءايندلا ءامسلا ىلإ ةنجلا نم لوألا طابهإلا لب :نورخآ لاقو «مق مق :لوقت امك «ريركتو

 . ””[هباتك رارسأب ملعأ ىلاعت هللاو «لوألا ا ؛يفرالا لإ اندلا ءاقس

 يايإو مكدهعب فوأ يدهعب اوفوأو مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن ہن اوركذا ليئارسإ ينب ايف

 يتايآب | رر لودي وهاك لزا اک دلو کیا اقدمت نزا انمي ارثماو ةر مرا

 .4 69 نوقف ياّيإو اليل اتم
 ةالصلا لضفأ هللا نم هيلع دمحم ةعباتمو «مالسإلا ىف لوخدلاب ليئارسإ ىنب ارمآ ىلاعت لوقي

 ىنب اي :هريدقتو «مالسلا هيلع «بوقعي هللا یبن وهو « ليئارسإ مهيبأ ركذب مهل ًاجيهمو «مالسلاو

 اي .اذك لعفا «ميركلا نبا اي :لوقت امك «قحلا ةعباتم ىف مكيبأ لثم اونوك هلل عيطملا حلاصلا دبعلا

 .كلذ وحنو ملعلا بلطا «ملاعلا نبا اي .لاطبألا زراب ءعاجشلا نبا

 [" :ءارسإلا] «اروكش ادبع ناك هَّنِإ حون عم انلمح نم ةّيرذ» :ىلاعت هلوق ًاضيأ كلذ نمو
 «مارهب نب ديمحلا دبع انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ هاور ام ليلدب «مالسلا هيلع «بوقعي وه ليئارسإف

 ءال هللا ىبن دوهيلا نم ةباصع ترضح :لاق سابع نب هللا دبع ىنثدح :لاق «بشوح نب رهش نع

 مهللا» : دلع ىبنلا لاقف . معن مهللا :اولاق .2(؟بوقعي ليئارسإ نأ نوملعت له» :مهل لاقف

 ا

 نأ ؛ سابع نب هللا دبع نع «٠ سابع نبا ىلوم ريمع نع ءءاجر نب ليعامسإ نع « شمعألا لاقو

 . هللا دبع :كلوقك ليئارسإ

 مهيلع اهب معنأ ىتلا هللا ةمعن :دهاجم لاق : «مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن ہن اوركذا» :ىلاعت هلوقو

 لآ ةيدوبع نم مهاجنأو «ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو ر 55 ىوس اميفو ىمس اميف

 .نوعرف

 .؟ةعصقا :ج ىف (۱)

 .(188) مقرب ملسم حيحصو (087 )١/ ىربطلا ريسفت (۲)

 .؟دهشاف مهللا» :ج ىف )٤( .و ءأ ب ءط ءج نم ةدايز (۳)

 . هب مارهب نب ديمحلا دبع نع «نيسح نع (؟710/ا“ )١/ دنسملا ىف دمحأ هاور (6)



 5١( «50) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .بتكلا مهيلع لزنأو «لسرلاو ءايبنألا مهنم لعج نأ هتمعن : ةيلاعلا وبأ لاقو

 مكيف لعج ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا موق اي ) :مهلا E ( ىسوم لوقك ٍذهو :تلق

 .مهنامز ىف ىنعي[٠ : ةدئاملا] (نيملاعلا نم ادحأ توي مل ام مكاتآو اكولم مكلعجو ءايبنأ

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع ءدمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 ناك امل مكئابآ دنعو مكدنع ىئالب : ىأ «مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن اوركذا $ :هلوق ىف «سابع

 مكقانعأ یف تذخأ ىذلا ىدهعب :لاق «مكدهعب فوأ يدهعب اوفوأو ظهموقو نوعرف نم هب مهاجن
 هاا es و ۰ 0

 ساه مهم لەو

 دع يق مه يان ي ب قلا دخأذقلر E ١» :ريصبلا ا لاقو]

€۲ 

 لاقو e ١١[. تيسر ا لس

 عيمج هعيطي اميظع ًايبن ليعامسإ ىنب نم ثعبيس هنأ ةاروتلا ىف ذ مهيلع هللا هذخأ ىذلا وه :نورخآ

 رخف دروأ دقو .نارجأ هل لعجو ةنجلا هلخدأو هبنذ هل رفغ هعبتا نمف هيب دمحم هب دارملاو بوعشلا

 . "دلك دمحم مالسلا مهيلع ءايبنألا نع ةريثك تاراشب انهه ىزارلا نيدلا

 .هوعبتي نأ مالسإلا هنيد :هدابع ىلإ هدهع :لاق « يدهعب اوفْوأو  :ةيلاعلا وبأ لاقو
 . ةنجلا مكلخدأو مكنع ضْرأ :لاق € مكدهعب فوأ ظ : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .سنأ نب عيبرلاو ءةيلاعلا وبأو ءكاحضلاو ءىدسلا لاق اذكو

 .ةداتقو «سنأ نب عيبرلاو «ىدسلاو «ةيلاعلا وبأ هلاق ؛نوشخاف : ىأ 4 نوبهراف ياّيِإو $ :هلوقو

 مكلبق ناك نمب "”لزن :أ ام مكب لزنأ ىأ :« نوبهراف ياّيإو » : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا لاقو

 .هريغو خسملا نم متفرع دق ىتلا تاَمقتلا نم مكئابآ نم

 قحلا ىلإ نوعجري مهلعل «ةبهرلاو ةبغرلاب هيلإ مهاعدف «بيهرتلا ىلإ بيغرتلا نم لاقتنا اذهو

 ىلإ ءاشي نمل ىداهلا هللاو «هرابخأ قيدصتو ءهرماوأ لاثتماو .هرجاوزو نآرقلاب ظاعتالاو لوسرلا عابتاو

 ابوصنم ايضام (اقدصم »] 4 مكعم امل اًقدصم تلْزنَأ امب اونمآو $ :لاق ؟“اذهلو ؛ميقتسملا هطارص

 هتلزنأ امب :مهلوق نم فوذحملا ريمضلا نم وأ ًاقدصم تلزنأ ىذلاب :ىأ ( امب # نم لاحلا ىلع

 ب , [٩ اقدصم ترن ام 8# :هلوق وهو لعفلا ريغ نم ًاردصم نوكي نأ زوجيو «اقدصم

 هللا نم یا حيلع الدفع ار ارو اريذتو ایش نيرعلا الا یا دحيم ىلع هنا یتا كارقلا

 .و أ ب «ط ‹«ج نم ةدايز (0) . نما :ب «ط ءج ىف (۱)

 .«اذهلف» :ج ىف (6) .«تلزنأ ام» :ب ءط ءج ىف (۳)

 .و «ب ءج نم ةدايز )ه(



 ا ا 0۴1)اس »لوألا رجلا

 .ليجنإلاو ةاروتلا نم هيدي نيب امل ًاقدصم «ىلاعت

 هضم ان لوقت «مكعم امل اقدصم تلزنَأ امب اونمآو» :هلوق ىف «هللا همحر «ةيلاغلا وبأ لاق

 ىف مهدنع ًابوتكم هم ًادمحم نودجي مهنأل :لوقي مكعم امل اقدصم تلزنأ اب اونمآ باتكلا لهأ

 . ليجنإلاو ةاروتلا

 .كلذ وحن ةداتقو سنأ نب عيبرلاو دهاجم نع ىورو

 . '7[كلذ وحنو هب رفاك قيرف لوأ :نيرسفملا ضعب لاق] 4 هب رفاك لأ اونوكت الو $ :هلوقو

 .مكريغ دنع سيل ام ملعلا نم هيف مكدنعو 4 هب رفاك لوا اونوکت الو» :سابع نبا لاق

 نم ىنعب] لب دمحمب رفك نم '[لوأ :4 هب رفاك] لأ اونوكت الو #:لوقي :ةيلاعلا وبأ لاقو

 . "”[هثعبمبو دمحمب مهعامس دعب باتكلا لهأ مكسنج

 :هلوق ىف هركذ مدقت ىذلا «نآرقلا ىلع دئاع 4 هب # :هلوق ىف ريمضلا نأ ريرج نبا راتخاو

 .«تلزنأ امب »

 رفك نمو لک دمحمب رفك دقف نآرقلاب رفك نم نأل «نامزالتم امهنأل ؛ حيحص نيلوقلا 0

 .نآرقلاب رفك دقف دللي دمحمب

 نم مهمدقت دق هنأل ؛ليئارسإ ىنب نم هب رفك نم لوأ هب ىنعيف ( هب رفاك لوا » :هلوق امأو

 نإف «ةرشابم ليئارسإ ىنب نم هب رفك نم لوأ دارملا امئإو ءريثك رشب برعلا نم مهريغو شيرق رافك
 . مهسنج نم هب رفك نم لوأ مهنأ مزلتسي هب مهرفكف «نآرقلاب اوبطوخ ليئارسإ ىنب لوأ ةنيدملا دوهي

 ىلوسر قيدصتو ىتايآب ناميإلا نع اوضاتعت ال :لوقي 4 اليلق ام يتايآب اورتشت شت الو ل :هلوقو

 ءرباج نب ديزي نب نمحرلا دبع انأبنأ SL ءاهتاوهشو ايندلاب

 :لاق 4 اليلق انمث » :ىلاعت هلوق نع «ىرصبلا ىنعي < «نسحلا لئس كاف“ ؛)ديز نب نوراه نع

 .اهريفاذحب ايندلا ليلقلا نمثلا

 يتايآب اورتشت الو » :هلوق ىف ءريبج نب ديعس نع «رانید نب ءاطع ىنثدح : :ةعيهل نبا لاقو

 :اهتاوهكو انادلا؛ليلقلا نقلا نإو ريما هلرلا يلوا : هتايآ نإو : « اليلق انمث

 مسا "اومتکت الو ءاليلق اعمط اوذخأت ال :لوقي 4 اليل اتمت يتايآب اورتشت الو $ :ىدسلا لاقو

 .ج نم ةداير () .و ءب ءج نم ةدايز )١(

 .«ديزي نب» :و ءأ ب ءط «ج ىف () .و «ا ب «ط ءج نم ةدايز (9)

 .(اومتکتو» :ب «ج ىف (56) . ؟لزنأ ىتلا هتايآ» : ج ىف (5)



 CE م ذاهألا 1 ةرقللا ةويففن لوألا "اول تحسب يعي 7 3 ب حس

 .نمثلا وهو عمطلا كلذل هللا

 انمَث يتايآب اورتشت الو :ىلاعت هلوق ىف ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «رفعج وبأ لاقو
 مّلَع «مدآ نبا اي :لوألا باتكلا ىف مهدنع بوتكم وهو :لاق .ًارجأ هيلع اوذخأت ال :لوقي «اليلق

 اا لع انك ام

 سبللاو نامتكلاب سانلا ىف عفانلا ملعلا رشنو حاضيإلاو نايبلا نع اوضاتعت ال هانعم :ليقو

 ةريره ىبأ نع دواد ىبأ ننس ىفو «بيرق نع ةلئازلا ةريقحلا ةليلقلا ايندلا ىف مكتساير ىلع اورمتستل
 نم ًاضرع هب بيصيل الإ هملعتي ال هللا هجو هب ىغتبي ام املع ملعت نم» : ولع هللا لوسر لاق :لاق

 زوجي الف هيلع نيعت دق ناك نإف «ةرجأب ملعلا ميلعت امأو ء'"“ةمايقلا موي ةنجلا ةحئار حري مل ايندلا

 هنم هل لصحي مل نإف «هلايعو هلاح هب موقي ام لاملا تيب نم لوانتي نأ زوجيو «ةرجأ هيلع ذخأي نأ

 ذخأي نأ زوجي هنإف هيلع نيعتي مل اذإو «هيلع نيعتي مل امك وهف «بسكتلا نع ميلعتلا هعطقو ءىش

 ىف ديعس ىبأ نع ىراخبلا حيحص ىف امك «ءاملعلا روهمجو دمحأو ىعفاشلاو كلام دنع ةرجأ هيلع

 امب اهكتجوز» :ةبوطخملا ةصق ىف هلوقو “هللا باتك ًارجأ هيلع متذخأ ام قحأ نإ» : غيدللا ةصق

 نآرقلا نم ًائيش ةفصلا لهأ نم ًالجر ملع هنأ «تماصلا نب ةدابع ثيدح امأف 2 «نآرقلا نم كعم

 «هلبقاف ران نم سوقب قوطت نأ تببحأ نإ» :هل لاقف يك هللا لوسر هنع لأسف «ًاسوق هل ىدهأف

 دنع لومحم وهف هدانسإ حص نإف « اعوفرم بعك نب ىبأ نع هلثم یورو« دواد وبأ هاور «هکرتف

 نع ضاتعي نأ اذه دعب زجي مل هللا هملع امل هنأ ىلع ربلا دبع نب رمع وبأ :مهنم ءاملعلا نم ريثك

 ثيدح ىف امك حصي هنإف ةرجألاب ميلعتلا ىلع رمألا لوأ نم ناك اذإ امأف «سوقلا كلذب هللا باوث

 . ملعأ هّللاو «ةبوطخملا ىف لهس ثيدحو غيدللا

 «بدؤملا ليعامسإ وبأ انثدح .ىرودلا رمع وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :« نوَّناَف ياّيإو »

 ءاجر هللا ةعاطب لمعت نأ ىوقتلا :لاق «بيبح نب قلط نع ءةيلاعلا ىبأ نع .لوحألا مصاع نع

 . هللا نم رون ىلع هللا باذع ةفاخم هّللا ةيصعم كرتت نأ ىوقتلاو ءهللا نم رون ىلع هللا ةمحر

 راهظإو قحلا نامتك نم هنودمتعي اميف مهدعوتي ىلاعت هنأ : «نوَقّناَ ياّيإو» : هلوق ىنعم و

 .هيلع همالسو هللا تاولص «لوسرلا مهتفلاخمو "فالح

 .(7575) مقرب دواد ىبأ ننس (۱)

 . سابع نبا ثيدح ظفل وه ظفللا اذهو )٠۷ ٥۰( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 ثيدح نم (5149) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)
 .هنع هللا ىضر دعس نب لهس

 .(74157) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 هللا ىضر بعك نب ىبأ نع «سیق نب ةيطع نع ءملسم ىبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم ٠١( /5) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور (0)

 .عطقنم وهو ءاعوفرم هب هنع

 .«لطابلا هراهظإو» :أ ىف )١(



 ٤١( «575) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 اوتآو ةالصلا اوميقأو 69 نومّلعت متنأو قحلا اومتكتو لطابلاب قحلا اوسبلت الو إل

 . < © نيعكارلا عم م اوعكراو ةاكزلا

 اال , ههيومتو «لطابلاب قحلا سيبلت نم «هنودمتعي اوناك امع دوهيلل ايهان ىلاعت لوقي

 ؛ «نومّلعت متنأو قحلا“) اومتكتو لطابلاب قحلا اوسبلت الو : لطابلا مهراهظإو قحلا مهنامتكو

 سابع نبا نع .«كاحضلا لاق اذهلو ؛هب حيرصتلاو قحلا راهظإب مهرمأو ءعم ١ نيئيشلا نع مهاهنف

 . بذكلاب قدصلاو لطابلاب قحلا اوطلختال :«لطابلاب قحلا اوسبلت الوو

 ةحيصنلا اودأو «لطابلاب قحلا اوطلخت الو :لوقي «لطابلاب قحلا اوست الو : ةيلاعلا وبأ لاقو

0 

 (4) ٤
 .هوحن «سنأ نب عيبرلاو ريبج نب ديعس نع ىوريو

 نإ ؛مالسإلاب ةينارصنلاو ةيدوهيلا اوسبلت الو :2*[لاق] «لطابلاب قحلا اوست الوب :ةداتق لاقو

 .هللا نم تسيل ةعدب ةينارصنلاو ةيدوهيلاو «مالسإلا هللا نيد

 . كلذ وحن ىرصبلا نسحلا نع ىورو

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو
 «هب ءاج ابو ىلوسرب ةفرعملا نم مكدنع ام اومتكت ال :ىأ «نومّلعَت متنأو قحلا اومتكتو» : سابع

 .كلذ وحن ةيلاعلا ىبأ نع ىورو .مكيديأب ىتلا بتكلا نم نوملعت اميف مكدنع ًابوتكم هنودجت متنأو

 .ِلكك ادمحم : ىنعي 4قحْلا اومتكتو» سنأ نب عيبرلاو ءةداتقو «ىدسلاو «دهاجم لاقو
 نب ا یا يرسم ةركو ذآ ورتو امور نراك نأ لمعي رک راك هلق

 :دوعسم نبا فحصم ىفو :ىرشخمزلا لاق .نبللا برشتو كمسلا لكأت ال :لاقي امك اذهو اذه

 .قحلا نوملعت متنأو :هانعمو ءًاضيأ لاح نوملعت متنأو قحلا مكنامتك لاح ىف :ىأ «قحلا نومتكتو»

 نع مهلالضإ نم سانلا ىلع ميظعلا ررضلا نم كلذ ىف ام نوملعت متنأو :ىنعملا نوكي نأ زوجيو

 هوجورتل قحلا نم عونب بوشملا لطابلا نم مهل هنودبت ام اوكلس نأ ىلإ رانلا ىلإ مهب ىضفملا ىدهلا
 اا ل ر نامتكلا هسكعو حاضيإلا نايبلاو .مهيلع

 :باتكلا لهأل ىلاعت هلوق :لتاقم لاق «نيعكارلا عم م اوعكراو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأول

 :ىأ «ةاكزلا اوتؤي نأ مهرمأ : : « ةاكرلا اوتو او ىبنلا عم اولصي نأ مهرمأ : :« ةالّصلا اوميقأو»

 ولو دمحم ةمأ نم نيعكارلا عم اوعكري نأ مهرمأ : : «نيعكارلا عم اوعكراو» للك ىبنلا ىلإ اهنوعفدي

 .'مههيومت' :ب ج ىف (۲) .«مهسيبلت» :ب ءط ءج ىف )١(

 .«یورو» :و ا «ب ءط ءج ىف () .أطخ وهو «نومتكتو» :ج ىف )۳(

 .و أ «ب «ط ج نم ةدايز 03 اين ءط اج نم ةدايز 2(



 ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ) ٤٤(
6٦ 

 . مهعمو مهنم اونوک :لوقي

Eلأ وح  Eهللا ةعاط :ةاكزلاب ىنعي 4[  ةاكزلا اذار دا درا  
 .صالخإلاو

 ام :لاق ¢ ةاكرلا اوتآو# :هلوق ىف «سابع نبا نع ةمركع نع «باتج ىبأ نع «عيكو لاقو
 .ادعاصف ناتئام :لاق ؟ةاكزلا بجوي

 ال ءةبجاو ةضيرف :لاق 4 ةاكزلا اوتآو# :ىلاعت هلوق ىف «نسحلا نع «ةلاضف نب كرابم لاقو
 .ةالصلابو اهب الإ لامعألا عفنت

 ةا نأ نع ر ی اند ی یا مو وا ا رو ورا انتو اخ يبا یوو
 .رطفلا ةقدص :لاق 4 ةاكزلا اوتآو# :هلوق ىف ىلكعلا ثراحلا 2 ا يلا

 صخأ نمو «مهلامعأ نسحأ ىف و نينمؤملا عم اونوكو : ىأ «نيعكارلا عم ماو عك راو :ىلاعت هلوقو

 لا نكاد كلذ

 ماكحألا باتك ىف كلذ طسبو .ةعامجلا بوجو ىلع ةيآلا هذهب ء ءاملعلا نم زينك :لدتسا دقو]

 . '[داجأف ةمامإلاو ةعامجلا لئاسم ىلع ىبطرقلا ملكت دقو «هللا ءاش نإ ريبكلا

 و
 ي نولقعت الفأ باتكلا نولتت متنأو مكسفنأ نوسدتو رباب ساثلا نورمأتأ

 0 وهو «ربلاب سانلا نورمأت متنأو «باتكلا لهأ رشعم اي مكب قيلي فيك : ىلاعت لوقي

 ام نوملعتو «باتكلا نولتت كلذ عم متنأو ءهب سانلا نورمأت امب اورمتأت الف «مكسفنأ اوسنت نأ - ريخلا

 ر نم:ارؤحاتلا ؛ مكسفنأب نوعناص متنأ ام نولقعت الفأ ؟هللا رماوأ ىف رصق نم ىلع هيف

 نورمأتأ » : ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع ءرمعم نع قازرلا دبع لاق امك اذهو اع نم اورو

 «ربلابو «هاوقتبو هللا ةعاطب سانلا نورمأي ليئارسإ ونب ناك :لاق «مكسفنأ نوسدتو ربلاب سانلا

 ىدسلا لاق كلذكو . لجو زع هللا مهريعف «نوفلاخيو

Eدك ل ا  
 موصلاب سانلا نورمأي اوناك نوقفانملاو باتكلا لهأ :#ربلاب سانلا نورمأتأ # : جيرج نبا لاقو

 سانلا دشأ نكيلف ريخب رمأ نمف «كلذب هللا مهريعف .سانلا هب نورمأي امب لمعلا نوعد و ا واضلاو
 .ةعراسم ةف

 نوستتو» : سابع نبأ نع «ريبج ( نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو
 ا ار

£ 

 اب رفكلا نع سل : ىأ «نولقعَت الفأ باتكلا نولتت متنأو» مكسفنأ نوكرتت : ىأ مكسفنأ

 .ب ا ءط ءج نم ةدايز )١(

 .ج نم ةدايز (۲)

 .«هلمجأو» :و ءأ ىف (۳)

 .واءأ هب ءط هج نم ةدايز (5)



 )٤٤( EV ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ىدهع نم اهيف ام نورفکت متنأو :ىأ «مكسفنأ نوكرتتو «ةاروتلا نم دهعلاو ةوبنلا نم مكدنع

 . ىباتك نم ىلا نوملعت ام نودحجتو «ىقاثيم نوضقنتو «ىلوسر قيدصت ىف مكيلإ

 دمحم نيد ىف لوخدلاب سانلا نورمأتأ :لوقي «ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .مكسفنأ نوسنتو «ةالصلا ماقإ نم هب ' "”مترمأ ام كلذ ريغو هِي

 نب دلخم انثدح ؛« ىمرجلا ملسم انثدح «نسحلا نب ىلع ىنثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 نوسدتو رباب ساتلا نورمأتأ» : ىلاعت هللا لوق ىف ةبالق ىبأ نع «ىنايتخسلا بويأ نع «نيسحلا
 ىف سانلا تقي ىتح هقفلا لك لجرلا هقفي ال :ءادردلا وبأ لاق :لاق «باتكلا نولتت متنأو مكسفنأ
 .ًاتقم دشأ اهل نوكيف هسفن ىلإ عجري مث هللا تاذ

 نع مهلأسي ٍلجرلا ءاج اذإ دوهيلا ءالؤه :ةيآلا هذه ىف ملسأ نب د ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ا سالا نورمأتأ ) : ىلاعت هللا لاقف «قحلاب هورمأ ءىش الو ةوشر الو قح هيف سيل ءىشلا
 .« نولقعت الفأ باتكلا نولتت متنأو مكسفنأ نوسدتو

 «مهسفنأ قح ىف (؟”ههئطخ ىلع مههبنو عينصلا اذه ىلع مهمذ ىلاعت هللا نأ ضرغلاو

 مهكرت ىلع لب «هل مهكرت عم ربلاب مهرمأ ىلع مهمذ دارملا سيلو «هنولعفي الو ريخلاب نورمأي اوناك

 ملاعلاب ىلوألا و بجاولا] نكلو «ملاعلا ىلع بجاو وهو [فورعم] فورعملاب رمألا نإف «هل

 ىلإ مكفلاَخأ نأ ديرأ امو : :مالسلا هيلع «بيعش لاق امك «مهنع فلختي الو ل

 :دوه] (بينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو تعطتسا ام حالصإلا لإ ديرأ نإ هع مكاهنأ ام

.[A۸ءاملعلا ىلوق حصأ ىلع رخآلا كرتب امهدحأ طقسي ال .بجاو هلعفو فیل الا قف لكن  

 ‹فيعض اذهو ءاهنع هريغ ىهني ال ىصاعملا بكترم نأ ىلإ مهضعب بهذو . فلخلاو فلسلا نم

 مل نإو .فورعملاب رمأي ملاعلا نأ حيحصلاو .اهيف مهل ةجح ال هنإف ؛ةيآلا هذهب مهكسمت هنم فعضأو

 ناك ول :هل لوقي ريبج نب ديعس تعمس :ةعيبر نع كلام لاق ] .هبكترا نإو ركنملا نع ىهنيو «هلعفي
 نع ىهن الو فورعمب دحأ رمأ ام ءىش هيف نوكي ال ىتح ركنملا نع ىهني الو فورعملاب رمأي ال ءرملا

 ىلع مومذدم داده ةلااو هلو ٠ الق ي هيف نبل ىذلا اذ: نا قلص: كلاما لاقوة ركل

 ؛ملعي ال نمك ملعي نم سيل هنإف «ةريصب ىلع هتفلاخمو اهب هملعل «ةيصعملا هلعفو ةعاطلا كرت

 :ريبكلا همجعم ىف ىناربطلا مساقلا وبأ مامإلا لاق امك كلذ ىلع ديعولا ىف ثيداحألا تءاج اذهلو

 ىلع انثدح «رامع نب ماشه انثدح :الاق ,ىرمعملا ىلع نب نسحلاو ىقشمدلا ىلعملا نب دمحأ انثدح

 .«نولمعت امب) :ج ىف (۲) . « متنأ ىأ» :ج ىف )١(

 . «مكترمأ امم» :ج ىف (۳)

 .«مهاياطخ» :ج ىف (4)
 .و «أ هب ءط بج نم ةدايز (0)

 .أ ءط هج نم ةدايز (5)
 . «هكرت ىلع» :ب ءج ىف (۸) و أ كامبل اعط هج نق ناتو (90)



 )٤٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 هللا ىضر «هللا دبع نب بدنج نع «یمیجهلا ةميمت ىبأ نع «شمعألا انثدح «ىبلكلا ناميلس نبا
 ءىضي جارسلا لثمك هب لمعي الو ريخلا سانلا ملعي ىذلا ملاعلا لثم» : كك هللا لوسر لاق :لاق «هنع

 : 7 قرحيو سانلل

۲٤۸ 

 .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 نع «ةملس نب دامح انثدح «عيكو انثدح :هدنسم ىف لبنح نب دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح
 تررم» : هلع هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع «ناعدج نبا وه ديز نب ىلع

 ءابطخ :اولاق «؟ءالؤه نم :تلق :لاق .ران نم "”ضيراقمب صرفت مههافش موق ىلع یب ىرسأ ةليل
 . '؟نولقعي الفأ باتكلا نولتي مهو ءمهسفنأ نوسنيو ربلاب سانلا نورمأي اوناك نمم ايندلا لهأ نم

 . هب «ةملس نب دامح نع « ىسوم نب نسحلا نع «هريسفتو «هدنسم ىف ديمح نب دبع هاورو

 امهالك «لاهنم نب جاجحلاو «بدؤملا دمحم نب سنوي ثيدح نم («هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو

 .هب «ةملس نب دامح نع

 .هب ةملس نب دامح نع «نوراه نب ديزي هاور اذكو

 انثدح «نوراه نب ىسوم انثدح « ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم انثدح :هيودرم نبا لاق مث

 نب ىلع نع «سيق نب رمع انثدح «ميهاربإ نب یکم انثدح « خلبب ىرتستلا ميهاربإ نب قاحسإ

 « كتمأ ءابطخ ءالؤه :لاق (؟ليربج اي ءالؤه نم :تلق .ران نم ضيراقمب مهتنسلأو مههافش ضرقت

 . مهسفنأ نوسنيو ربلاب سانلا نورمأي نيذلا

 ماشه ثيدح نم - ًاضيأ - هيودرم نباو «متاح ىبأ نباو «هحيحص ىف نابح نبا هجرخأو

 نع «ةمامث نع «رانيد نب كلام نع «رانيد نب كلام نتخ  بيبح نبا ىنعي - ةريغملا نع ئاوتسدلا

 نم «ليربج اي» :لاقف «"مههافش ضرقت موقب رم هَ هللا لوسرب جرع امل :لاق «كلام نب سنأ
 . "؟نولقعي الفأ ؛مهسفنأ نوسنيو ربلاب سانلا نورمأي كتمأ نم ءابطخلا ءالؤه :لاق «؟ءالؤه

 :لاق «لئاو ىبأ نع «شمعألا انثدح «ديبع نب ىلعي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ال ىنإ .مكعمسأ الإ هملكأ ال ىنأ نورت مكنإ :لاقف ؟نامثع ملكت الأ :- هفيدر انأو  ةماسأل ليق

 .؟نعاا :ج یف ()

 . «نوقثوم هلاجر» )١/ ۱۸١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠١١( /۲) ريبكلا مجعملا ()

 .«ضيراقمب مههافش ضرقت» :ب «ج ىف (9)
 .(١؟١ /۳) دنسملا (5)

 .«مههافش نم ضرقت» و e ۰ب زط ءج ىف () .«ديزي نبا :أ ىف (5)



 )٤٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۲۹

 هتعمس امو :اولاق «لوقي ةا هللا وسر تیس اد اا لع ناك نإو .سانلا ريخ كنإ

 اهب روديف «""هباتقأ هب قلدنتف «رانلا ىف ىقليف «ةمايقلا موي لجرلاب ءاجُي» :لوقي هتعمس :لاق ؟لوقي
 انرمأت نكت ملأ ؟كباصأ ام نالف اي :نولوقيف «رانلا لهأ هب فيطيق ءهاحرب رامحلا رودي امك رانلا ىف

 . "«ینآو ركنملا نع مكاهنأو «هينآ الو فورعملاب مكرمآ تنك :لوقيف ؟ركنملا نع اناهنتو فورعملاب

 وحن هب «شمعألا نآرهم نب ناميلس ثيدح نم «ملسمو ىراخبلا هاورو

 لاق :لاق «سنأ نع تباث نع ناميلس نب رفعج انثدح «متاح نب رايس انثدح :دمحأ لاقو]

 ضعب ىف درو دقو ."””«ءاملعلا ىفاعي ال ام ةمايقلا موي نييمألا ىفاعي هللا نإ» دكت هللا لوسر
 لاقو . . ملعي ال نمک ملعي نم سيل «ةدحاو ةرم ملاعلل رفغي ىتح ةرم نيعبس لهاجلل رفغي هنأ اإلا

 .[4 :مرلا] 4 تابلآلا ازار رك دي امثإ نومطعي ال نيدلاو نوملعي نيذلا يوتسي له لف ف : ىلاعت

 نوعلطي ةنجلا لهأ نم ًاسانأ نإ» :لاق يه ىبنلا نع ةبقع نب ديلولا ةمجرت ىف ركاسع نبا ىورو

 ءمكنم انملعت امب الإ ةنجلا الخد ام هللاوف ؟رانلا متلخد مب :نولوقيف رانلا لهأ نم سانأ ىلع

 ىقرلا "نايح نب ىيحي نب دمحأ نع ىناربطلا ثيدح نم هاور ""”«لعفن الو لوقن انك انإ :نولوقيف
 دلاخ نبأ نب لاا نع ميكح نيام دبع وک یوا كيتا نع ساوا دابع نب ريهز نع

 . "؟”[هركذف ةبقع نب ديلولا نع ىبعشلا نع
 فورعملاب رمآ نأ ديرأ ىنإ نتابع نبا اي :لاقف .لجر هءاج هنأ :سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 نم تايا ثالثب حضتفت نأ شخت : مل نإ :لاق .وجرأ :لاق ؟كلذ تغلب وأ :لاق «ركنملا نع ىهنأو

 نوسدتو ربلاب سانلا نورمأتأ» لجو .زع هلوق :لاق ؟نه امو :لاق .لعفاف هللا باتك
 ال ام نولوقت ت مل :ىلاعت هلوق :لاق . ىناثلا فرحلاف :لاق .ال :لاق ؟هذه تمكحأ . «مكسفنأ

 :لاق .ال :لاق ؟هذه تمكحأ [۳ 3 :فصلا] « تولعفت ال ام اولوقت 3 نأ هللا دنع اتقم ربك . نولعفت

 مكاهنأ ام نإ مكقلاخأ نأ ديرأ امو :مالسلا هيلع «بيعش حلاصلا دبعلا لوق :لاق .ثلاثلا فرحلاف
 الو

 . كسفنب ًادباف :لاق . ال :لاق ؟ةيآلا هذه تمكحأ [۸ :دوه] «هنع

 ريسفت ىف هيودرم نبا هاور

 .شارخ نب هللا دبع انثدح .شيرحلا نب ديز انثدح -- ناد قومي 2 0 طنا لاقو

 هللا لوسر لاق :لاق .رمع نبا نع حفار نب تيما ١" و ر ديعس] نع «بشوح نب ماوعلا نع

 )١( ؟هاتفش) :ج ىف (۳) .ذإ» :ب ءج ىف .

 .(508 /5) دنسملا (۴)
 .(۲۹۸۹) مقرب ملسم حيحصو (7771) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 نم الإ هبتكن ملو ءرفعج نع رايس هب درفت بيرغ ثيدح اذه» :لاقو دمحأ مامإلا قيرط نم (7 /؟) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو )٥(

 .«ةرم الإ هب ىنثدح امو «ىبأ هب ىنثدح ركنم ثيدح اذه» :دمحأ نب هللا دبع لاقو .«لبنح نب دمحأ ثيدح

 ۳۳١(. /55) روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم :رظنا (5)

 .هانتبثأ ام باوصلاو ««دامحا» :ج ىف (۷)

 .واءأ بب ءط بج نم ةدايز (9) .هانتبثأ ام باوصلاو «؟ىرهازلا» :ج ىف (۸)

 .و «أ بط نم ةدايز )١١( .«ىبطرقلا» :أ ىف )١١( .«ىلاعت هلوق» :ج ىف (۱۰)



  ۵٠ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزلا (2

 وأ فكي ىتح هللا طخس لظ ىف لزي مل هب وه لمعي ملو لمع وأ لوق ىلإ سانلا اعد نم» : ي

 .«هيلإ اعد وأ «لاق ام لمعي

 :ىلاعت و تايآ ثالغلا صصقلا هركأل ىنإ : ىعخنلا مي ميهاربإ لاقو ؛فعض هيف هدانسإ

 ربك . نولعفت ال ام نولوقت د مل اونمآ نيِذّلا اهيا ای > :هلوقو همش ترسو راب سانا نورنا >
 نأ ديرأ امو » :بيعش نع ًارابخإ هلوقو Y]» 2 :فصلا] «نولعفَت ال ام اولوقت ت نأ هّللا دنع اتقم

 «بينأ هلو تلكوت هيلع هّللاب الإ ىقيفوت امو تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ نإ ُهْنع مكاهنأ ام ىَلِإ مكقلاخأ

 .[۸۸ :دوه]

 دهزي الو سانلا دهزي ظعاو نم ديهزتلا حبقأ ام

 دجسملا هتيب ىسمأو ىحضأ اقداص هديهزت ىف ناك ول
 دقرتسيو: .سانلا ..جتفتسي لا امف سالا .نقفو فأ

 دوسألاو ضيبألا هل ىقسي ىرت نم ىلع موسقم قزرلا

 مث «توكسلا لاطأف ريكذتلا سلجم ىلع اموي دهازلا ىريحلا نامثع وبأ سلج :مهضعب لاقو

 : لوقي أشنأ

 ضيرم بيبطلاو ىوادي بيبط ىقتلاب سانلا رمأي ىقت ريغو

 :رعاشلا ةيهاتعلا وبأ لاقو .ءاكبلاب سانلا جضف :لاق

 عطقت كنأش نم اياطخلا حيرو ىقت وذ كنأك ىتح ىقتلا تفصو

 :ىلؤدلا دوسألا وبأ لاقو

 ميظع تلعف اذإ كيلع راع هلك تاتو قلك نع هال

 ميكح تنأف هنع تهتنا اذإف اهيغ نع اههناف كسفنب أدباف

 ميلعتلا عفنيو كنم لوقلاب ىدتقيو تظعو نإ لبقي كانهف

 هللا توعد :لاق ظعاولا دباعلا ىرصبلا ديز نب دحاولا دبع ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ركذو

 تدصقف «ءادوسلا ةنوميم : اهل لاقي ةفوكلا ىف ةأرما ىه : مانملا ىف ىل ليقف «ةنحلا ىف ىقيفر ىنيري نأ

 ىعرت منغلاو ىلصت ةمئاق ىه اذإف اهيلإ تئجف «كانه داوب امنغ ىعرت ىه :ىل ليقف .اهارأل ةفوكلا

 نبا هقثو شارخ نب هللا دبع هيف» :(777 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «ىناربطلا قيرط نم (7 /؟) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو )١(

 . «تاقث هلاجر ةيقبو ءروهمجلا هفعضو «ئطخي :لاقو نابح



 ل ب يح 45503 نايالا ةرقلا ةراؤضاب لوألا ءرجلا

 نيل ديو نبأ ايتلاف تلت املك“ نييلع تاكللا اوطس الوهم نرفني آل بانذلا نهو اهلوح

 ىديس نيبو ىنيب ام تحلصأ ىنإ :تلاقف . منغلاو بائذلا نأش نع اهتلأسف ءمث دعوملا امنإ انه دعوملا

 اي :تلاق مث .ظعوي ظعاو نم ابجع اي :تلاقف .ىنيظع :اهل'تلقف .منغلاو بائذلا نيب ام حلصأف

 ءديز نبا اي ءاهيف ام نونکم موتكمب كتربخل كحراوج ىلع طسقلا نيزاوم تعضو ول كنإ «ديز نبا
 برقلا دعب هلدبو ةولخلا بح هللا هبلس الإ ابئات هيلإ ىغتباف ائيش ايندلا نم ىطعأ دبع نم ام ىنغلب هنإ

 بونذلا نع اموق رجزي باسح ال ماق ًاظعاو اي

 بيجعلا ركنملا نم اذه اقح ميقسلا تنأو هنع هنت

 بيرملاك ىهنلا ىف تنأو ىدامتلاو ىغلا نع هنت

 بيرق نم تبت وأ كيغ اذه لبق تحلصأ تنك ول

 (١”بولقلا نم قدص عضوم ی ا ا ا ناك

 :لوقت تأشنأ مث ةشحولا سنألا دعبو دعبلا

r e 02 5 1 2 522 5 5 00 0 0 0 - َه 4 ~0 

 مهنأ نونظي نيذلا &5) نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل اهنإو ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو #
 2 0 2 هما. م يدم ه عامي

f ٠. 1 3 ol 

 . © (35) نوعجار هيلإ مهنأو مهبر اوفالم
 ااو يسلب ها اا ورخ ل ولا نوعا قه نومي ا عا ارم ٠ كانت لوقت

 :ضئارفلا ىلع ريصلاب ةرخآلا :يلط ىلع ا ونتدتسا هالا هذه رقت ىف اح نب لتاقم لاق امك
 .ةالصلاو

 .دهاجم هيلع صن «مايصلا هنإ :ليقف ربصلا امأف

 ا اع اق وصلا ونت او ىمس و و یر لاق
 7 هع . ۴ 5 و

 ىبنلا نع «ميلس ىنب نم لجر نع «بيلك نب ىرج نع «قاحسإ ىبأ نع ؛ىروثلا نايفس لاقو
 .«ربصلا فصن موصلا» :لاق ياي

 .ةالصلا لعف :اهالعأو تادابعلا ءادأب هنرق اذهلو ؛ ىصاعملا نع فكلا ربصلاب دارملا :ليقو

 نب قاحسإ انثدح ءليعامسإ نب ةزمح نب هللا ديبع انثدح .ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 دنع ربص :ناربص ربصلا :لاق ءهنع هللا ىصر «باطخلا نب رمع نع «نانس ىبأ نع «ناميلس

 . هللا مراحم نع ربصلا هنم نسحأو «نسح ةبيصملا

 )١( روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم :رظنا )١8/ 5067(.

 و  5أ هب طظ ةع نم ادای (8) . «اربخم ىلاعت» :ج ىف (؟)



 ٤١( ء٥٤) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا ۳

5 : (00 8 
 .رمع لوق وحن ىرصبلا نسحلا نع ىورو :' [ لاق]

 فارتعا ربصلا :لاق ءريبج نب ديعس نع «رانيد نب كلام نع ةعيهل نبا نع كرابملا نبا لاقو

 .ربصلا الإ هنم

 ةعاط نم اهنأ اوملعاو «هللا ةاضرم ىلع ةالصلاو ربصلاب اونيعتساوإ» :هلوق ىف ةيلاعلا وبأ لاقو

 . هللا

 :ىلاعت لاق امك ءرمألا ىف تابثلا ىلع نوعلا ربكأ نم ةالصلا نإف :«ةالصلاو# :هلوق امأو
 «ربكأ هللا ركذلو ركنملاو ءاشحفلا نع ئهنت ةالّصلا نإ ةالّصلا مقأو باتكلا نم كيلِإ ىحوأ ام لتا»

 نب ةمركع نع «ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ىيحي انثدح هديلولا نب فلحخ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نبا ىنعي «ةفيذح لاق «ةفيذح وخأ زيزعلا دبع لاق :لاق «ىلؤدلا هللا دبع نب دمحم نع «رامع

 نب ىيحي نع ىسيع نب دمحم نع] دواد وبأ هاورو . یلص رمأ هبزح اذإ ی هللا لوسر ناك :ناميلا

(Or() ع 5 
 . [  ىتايس امك رامع نب ةمركع نع ايركز

 ٤ ت و
 ىبأ نب ديبع نب دمحم نع ءرامع نب ةمركع نع .«جيرج نبا ثيدح نم ءريرج نبا هاور دقو

 ىلإ عزف رمأ هبزح اذإ يي هللا لوسر ناك :لاق .«ةفيذح نع ءناميلا نب زيزعلا دبع نع ءةمادق
 , 0ودلصلا

 ؛ ا ىبنلا نع ًالسرم ةفيذح ىخأ :لاقيو ؛ ةفيذح ىخأ نبا زيرعلا دبع نع مهضعب هاورو]

 «ىركسعلا 000 دوعسم وبأ نامثع نب لهس انثدح : ةالصلا باتك ىف ىزورملا رصن نب دمحم لاقو

 لاق :ىلؤدلا هللا دبع نب دمحم لاق :رامع نب ةمركع لاق :لاق ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ىيحي انثدح

 ناكو ء«ىلصي ةلمش ىف لمتشم وهو بازحألا ةليل ءا ىبنلا ىلإ تعجر :ةفيذح لاق :زيزعلا دبع

 عمس قاحسإ ىبأ نع ةبعش انثدح « ىبأ انثدح «ذاعم نب هّللا ديبع انثدحو ا رمأ هيزح اذإ

 ىلصي يَ هللا لوسر ريغ مئان الإ انيف امو ردب ةليل انتيأر دقل :لوقي ًايلع عمس برضم نب ةثراح
 )0 )۸( ا

 حبصا ىتح وعديو

 .«ىري ال :ج ىف (۲) .ب 335 ءج نم ةدايز )١(

 .(۱۳۱۹) مقرب دواد ىبأ ناسو (۳۸۸ /0) دنسملا (۳)
 .و «أ «ط ءج نم ةدايز )٤(

 )١١/۲(. ىربطلا ريسفت (0)

 . هانتبثأ ام باوصلاو «اد وعسم نبا :ط ىف 03(

 .(9511) مقرب ةالصلا ردق ميظعت (۸) .(١5؟) مقرب ةالصلا ردق ميظعت (۷)

 .و 8 «ب طط ءج نم ةدايز (9)



 #80 حبل ل 255 2150) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ؛هنطب ىلع حطبنم وهو «ةريره ىبأب رم هنأ «مالسلاو ةالصلا هيلع «هنع ىورو :ريرج نبا لاق
 كعجويأ :هانعمو] «ءافش ةالصلا نإف لصف مق» :لاق ین :لاق] «درد بنكشا» :هل لاقف

 :الاق «ميهاربإ نب بوقعيو ءالعلا نب دمحم انثدح دقو :ريرج نبا لاق یت :لاق ؟كنطب

 ىف وهو مّن هوخأ هيلإ ىعُت سابع نبا نأ :هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ةنييع انثدح تع نا فو

 ىلإ ىشمي ماق مث ءسولجلا امهيف لاطأ نيتعكر ىلصف خانأف ؛قيرطلا نع ىحنت مث «عجرتساف «رفس
 .نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل اهنإو ةالّصلاو ربصلاب اونيعتساو» :لوقي وهو هتلحار

 ناتنوعم امهنإ :لاق « ةالّصلاو ربصلاب اونيعتساو» :ريرج نبا نع «جاجح نع «ديّتس لاقو
 هللا ينعون

 .ريرج نبا هراتخاو «دهاجم هيلع صن «ةالصلا ىلإ دئاع 4 اهو :هلوق ىف ريمضلاو

 ةصق ف ىلاعت هلوقك «كلذب ةيصولا وهو «مالكلا هيلع لدي ام ىلع ادئاع , وکی نأ لمتحيو

 «نورباّصلا الإ اهالي الو احلاص لمعو نمآ نمل ريخ هللا باوَت مُكَلْيو معلا اوتوأ نيذلا لاقوإ : نوراق

 كتيب يذلا اف نسحأ يه يتلاب عفدا سلا الو ةتسحلا يوتست الو : يلاعت لاقو ۸:۰ : صصقلا]

 : تلصف] «ميظع طح وذ لإ اهاَّقَل مو اوربص َنيِذّلا لإ اهالي امو . ميمح يلو هناك ةوادع هنيبو

 وذ ّالإ» اهمهليو اهاتؤي :ىأ 4اَهاَقَلي اموإ» اوربص نيذلا الإ ةيصولا هذه ىقلي امو :ىأ [مه ٤

 . «ميظع طح

 نبا لاق .نيعشاخلا ىلع الإ ةليقث ةقشم :ىأ «ةريبكل اهوا :ىلاعت هلوقف «ریدقت لك ىلعو

 وبأ لاقو .اقح نينمؤملا :دهاجم لاقو . هللا لوزأ ام نيقدصملا ىنعي :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ

 .نيعضاوتملا هب ىنعي نيعشاخلا ىلع الإ :نايح نب لتاقم لاقو «نيفئاخلا نيعشاخلا ىلع الإ :ةيلاعلا

 .هتاوطس نيفئاخلا «هتعاطل 2'*”نيعضاخلا ىلع الإ ةليقثل اهنإ :لاق «ةريبكل اهنإول :كاحضلا لاقو

 .هديعوو هدعوب نيقدصملا

 وم ع ااو ءميظع نع تلأس دقل» :ثيدحلا ىف ءاج ام هبشي اذهو

 ةعاط ىلع مكسفنأ سبحب .باتكلا لهأ نم رابحألا اهيأ اونيعتساو :ةيآلا ىنعم :ريرج نبا لاقو
 ىلع الإ اهتماقإ ةميظعلا ءهّللا اضر نم ةبرقملا ءهركنملاو ءاشحفلا نم ةعناملا ةالصلا ةماقإبو هللا

 .هتفاخم نم نيللذتملا هتعاطل نينيكتسملا هلل نيعضاوتملا

 .و ءأ ب ءط ءج نم ةدايز )١(

 .«درد بنكشا» :ىنعم نع لضافلا ققحملا هبتك ام رظناو ١7( /7) ىربطلا ريسفت (۲)

 .ب ءط ءج نم ةدايز (9)

 ١5(. /۲) ىربطلا ريسفت ()

 .؟نيعشاخلا» :ج ىف (5)

 . هنع هللا ىضر ذاعم ثيدح نم 77١( /0) دنسملا ىف دمحأ هاور (5)



 ( 2180 ناكل: رقلا نودع كول هازل oo حج باو

 اهب اودصقي مل مهنإف «ليئارسإ ىنب راذنإ قايس ىف ًاباطخ تناك نإو ةيآلا نأ رهاظلاو «لاق اذكه
 .ملعأ هّللاو .مهريغلو «مهل ةماع ىه امنإو ءصيصختلا ليبس ىلع

 ىذلا مالكلا مامت نم اذه :«نوعجار هيلا مهّنَأو مهر افالم مُهْنَأ نونظي نيِذّلاظ : ىلاعت هلوقو
 :ىأ «مهبر وقالم مهنأ نونظي نيذلا نيعشاخلا ىلع الإ ةليقثل '”ةصولا وأ ةالصلا نإو :ىأ «هلبق

 مهرومأ :ىأ «نوعجار هيلإ مهنأو «هيلع نوضورعم «ةمايقلا موي هيلإ نوروشحم '”[مهنأ نوملعي]
 لعف مهيلع لهس ءازجلاو داعملاب اونقيأ ال اذهلف «هلدعب ءاشي ام اهيف مكحي «هتئيشم ىلإ ةعجار

 تاركا ك رو تاعاظلا

 نقلا ت دق يلا اخر ءريرج نبا" لاق : 4 مهر اوقالم مهن نونظي » :هلوق امأف

 فاو اعراس كنا و لاو ف للا مهتيمست ريظن ءًانظ كشلاو ءانظ
 ا ی 2

 :ةمصلا ٠ قد درد لاف اك او ءيا م ىلا كالا نم تلد هنا امو اخ راص

 ٠ e ىفناب 0

 4 0 ل 5 :
 yS 50 ىموقأ  اوزتعي نأب

 نظلا نأ ىلع اهمالكو برعلا راعشأ نم دهاوشلاو :لاق ءامجرم ابيغ نيقيلا ىنم لعجأو :ىنعي
a 

 ىأرو# :ىلاعت هللا لوق هنمو .ةيافك همهفل قفو نمل انركذ اميفو ءرصحت نأ نم رثكأ «نيقيلا ىنعم

 : . [0" : فهكلا] دد

 نع «رباج نع «نايفس انثدح ءمصاع وبأ انثدح «راشب نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق مث

 .اونظو تننظ :ىأ «نيقي نآرقلا ىف نظ لك :لاق «دهاجم

 نع ‹«حیجت ىبأ نبا نع نايفس نع «یرفحلا دواد وبأ انثدح .قاحسإ انثدح «ىنثملا ىنثدحو

 . حيحص دنس اذهو .ملع وهف نآرقلا ىف نظ لك :لاق «دهاجم

 نوي نيذلا# :ىلاعت هلوق ىف «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع .ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 .نيقي انهه نظلا :لاق 4 مهر اوقالم مها

 .ةيلاعلا ىبأ لوق وحن ةداتقو «سنأ نب عيبرلاو .ىدسلاو «دهاجم نع یورو : متاح ىبأ نبا لاق

 .«ةيصولا» :أ ىف )١(

 .أ هب هج نم ةدايز (۲)

 .«لاقف» :ب ءط ىف (۳)

 ١8(. /۲) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (5)

 .«اوريعت» :أ ءب ىفو ء«اورصن» :ج ىف (0)

 )١8/7(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ()



 مه )٤۷( ةيآلا : «ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 رقالم مهنأ ارملع 4 مهتر ارقالم مهّأ توي نيذلا) : رج نبا نع عج نع E لاقو

 . تملع :لوقي [ E ٠ :هلوقك «مهبر

 ملأ «كمركأ ملأ «كجوزأ ملأ : ةمايقلا موي دبعلل لوقي ىلاعت هللا نأ» ا ىفو :تلق

 ؟يقالم كنأ تننظفأ :ىلاعت هللا لوقيف . ىلب :لوقيف ؟ ؟عبرتو سأرت كرذأو ءلبإلاو ليخلا كل رخسأ

 «مهيسنف هللا اوسْنإل :هلوق دنع اطوسبم ىتأيسو .«ىنتيسن امك كاسنأ مويلا :هللا لوقيف .ال :لوقيف

 .ملعأ ىلاعت هللاو هللا ءاش نإ [17 :ةبوتلا]

 . 4 » َنيِمَلاَعْلا ىَلَع مكتلضف ينأو مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن ہن اوركذا ليئارسإ ينب ايل

 مهنم لسرلا لاسرإ نم هب مهلَضَف ناك امو EES كح ىلاعت مهركذي

 ملع ىلع مهانرتخا دقلو# :ىلاعت لاق امك «مهنامز لهأ نم ممألا رئاس ىلعو مهيلع بتكلا لازنإو

 مكيلع هللا ةمعن اوركذا موق اي هموقل ئسوم لاق ذإو ال : ىلاعت لاقو .[”” :ناخدلا] #نيلاعلا ىلع
 ج وا و

 ٠[. :ةدئاملا] (نيملاعلا نَم ادحأ تي مل ام مكاتآو اكو لم مكلعجو ءايبنأ مكيف لعج ذإ

 مكتلضف ينأو » : ىلاعت هلوق ىف «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 نإف ؛نامزلا كلذ ىف ناك نم ملاع ىلع بتكلاو لسرلاو كلملا نم اوطعأ اب :لاق (نيمّلاعلا ىلع

 .ًاملاع نامز لكل

 لمحلا بجيو . كلذ وحن دلاخ ىبأ نب د ليعامسإو «ةداتقو «سنأ نب عيبرلاو شام نش ووو

 ساتل تجرخأ ةمأ ريخ متنك# :ةمألا هذهل ًاباطخ ىلاعت هلوقل «مهنم لضفأ ةمألا هذه نأل ا

 لا] 4 مهل اریخ ناک باتكلا لْهَأ نمآ ولو هّللاب نوئمؤتو ركدملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت
 : لم هللا لوسر لاق :لاق «ىريشقلا Sa DE 1 ارم

 ل و و

 هلوق دنع ركذت ةريثك اذه ىف ثيداحألاو .«هللا ىلع اهمركأو مة حا ]عبس ةرئرت متنأ»

 هور

 . «ساّنلل تجرخأ ةمأ ريخ متنكإل : ىلاعت

 رخف هاكح ءًاقلطم مهليضفت مزلي الو «سانلا رئاس ىلع لضفلا نم ام عونب ليضفت دارملا :ليقو]

 هاكح .مهنم ءايبنألا ىلع مهتمأ لامتشال ممألا رئاس ىلع اولضف مهنإ :ليقو .رظن هيفو ىزارلا نيدلا

 ءءايبنألا نم مهدعب نمو مهلبق نم لمشي ماع «نيملاعلا# نأل ؛رظن هيفو ءهريسفت ىف ىبطرقلا

 قلخلا عيمج نم لضفأ وهو مهدعب دمحمو . مهئايبنأ رئاس نم لضفأ وهو مهلبق ليلخلا ميهاربإف

 ا نيلسرملاو ءايبنألا نم هناوخإ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص «ةرخآلاو ايندلا ىف مدآ دلو ديسو

 وأ هن «ط هج نم ةدايز () .«ديناسملاو ننسلا ىفو» :و 3 ج ىف (۱)



 ( كرت يالا مرقم ووش لوألا o ل ج

 لدع اهنم ذخؤي الو ةعافش اهنم لبقي الو ايش سفن نع سفن يزجت أال اموي اوقتاو إل

 . ۵ نورصني مهالو
 ةمايقلا موي مهب همقن لوُلح نم ريذحتلا كلذ ىلع فطع ءالوأ همعنب ىلاعت (هللا] مهركذ امل

 نع دحأ ىنغي ال : ىأ «ائيش سفت نع سفن يزجت ألا ةمايقلا موي. : ىنعي € اموی اوقتاوط : لاقف
 نأش نیوی مهنم ئرما لکل لانو 1 :ماعنألا] 4طرخأ رزو ةرزاو روت الو $ :لاق امك دحأ
 الو هدلو نع دلاو يزجي ال اموي اوشخاو مكبر اوقتا سائلا اهيأ اي » :لاقو ۷ : سبع] © هينغي

 ىنغي ال هدلوو دلاولا نم الك نأ :تاماقملا غلبأ ٠ هذهف ۳ :نامقل] دلار عزا رک دولرم

 امف» :لاق امك ؛نيرفاكلا نع ىنعي (ةعافش اهنم لبقي الو :ىلاعت هلوقو ءائيش رخآلا نع امهدحأ

 قيدص الو . نيعفاش نم انل امف » :رانلا لهأ نع لاق امكو ء[۸٤ :رثدملا] «نيفاشلا ةعاقش مهعفت
 امك «ءادف اهنم لبقي ال : ىأ «لدع اهنم دَحْوي الو ل : هلوقو ٠ EE :ءارعشلا] «ميمح

 هب ىدتفا ولو ابهذ ضرألا ءلَم مهدحأ نم لقي نلف راقك مهو اوتامو اورفك َنيِذّلا نإ » :ىلاعت لاق
 نم هب اودتفيل هعم هلثمو اعيمج ضرألا يف ام مُهَل نأ وَل اورفك يذلا نإ : :لاقو 4١[. :نارمع لآ]
 لدع لک لدعت نإول :ىلاعت لاقو ء[١۳ :ةدئاملا] «ميلأ ُباَّذَع مهلو مهنم لقت م ةمايقلا موي باذع

 ةيآلا 4 اوٌرَفك َنيدّلا نم الو ةيدف مكنم ذخؤي ال ميلاف ) :لاقو «[۷ ۰ : ماعنألا] (اهنم َدَحَوي ل

 موي هّللا اوفاوو «هب هثعب ام ىلع هوعباتيو هلوسرب اونمؤي مل نإ مهنأ ىلاعت ربخأف ؛[6١ :ديدحلا]

 ولو ادق ي ل الو a 0 هنإف ؛هيلع مه ام ىلع ةمايقلا

 :ةرقبلا] (ةعاقش الو ةَلخ الو هيف عيب ال موي يتأي نأ لبق نم لا یا لاف امك ی را ءلمب

 .]\ : ميهاربإ] € لالخ الو هيف عيب أل ٠ :لاقو 5

 دخوب لرو تاغ نا لاف دماج نان :لاق جيرج نبا ىنثدح «جاجح ىنثدح :دينس لاقو]
 تءاج ول لوي باذعلا نم اهلدعيف لدع امأ :ىدسلا لاقو ءةيدفلا :لدبلاو «لدب : لاق «لدع اهنم

 وبأ لاقو. E , ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكو ءاهنم لبقت ام هب ىدتفت ًابهذ ضرألا ءلمب

 ا : ىنعي (لدع اھنم ُدَحْوي الو : :هلوق ىف «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج

 «سنأ نب عيبرلاو ةداتقو ءريبج نب ديعسو «نسحلاو «كلام ىبأ نع ىورو :متاح ىبأ نبا لاق

 .كلذ وحن

 ىضر «ىلع نع هيبأ نع «ىميتلا ميهاربإ نع «شمعألا نع «ىروثلا انآبنأ :قازرلا دبع لاقو
 ةضيرفلاو عوطتلا :لدعلاو فرصلاو :لاق «ليوط ثيدح ىف «هنع هللا

 .ئناه نب ريمع نع «“ةكتاعلا ىبأ نب نامثع نع «ملسم نب ديلولا لاق اذكو

 .«ةيلاعلا» :أ ج ىف )٤( ا ا ب ءط ج نم ةدايز 2 .«اذهف» :ب «ط ءج ىف )۲( .و نم ةدايز )١(



oV ٥٠( «ء4(4) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 

 وهو «هيوقي ثيدح درو دقو «ةيآلا هذه ريسفت ىف رهظأ لوألا لوقلاو ءانه بيرغ لوقلا اذهو

 «نمحرلا دبع نب ديمح انثدح «ميكح نب ىلع انثدح «ميهاربإ نب حيجت ىنثدح :ريرج نبا لاق ام

 - ءانثلا هيلع نسحأ ماشلا لهأ نم - ةيمأ ىنب نم لجر نع فا ضيف وب ورمع نع ةهببا نع

 :؟ ةة ذقلا لدخلا# :ناق ؟لدعلا ام. هللا :لوسر اي :ليق :لاق

 هللا باذع نم مهذقنيو مهرصنيف مهل بضغي دحأ الو :ىأ (نورصني مه الو :ىلاعت هلوقو
 بناج نم هلك اذه .ءادف مهنم لبقي الو هاج وذ الو ةبارق وذ مهيلع فطعي ال هنأ نم مدقت امك

 «رصان الو ةوق نم هل امفإل :لاق امك ءمهريغ نم الو .مهسفنأ نم رصان مهل الو .فطلتلا

 هذقنم هباذع نم ادحأ ذقني الو «ةعافش الو ةيدف هب رفك نميف لبقي ال ىلاعت هنإ :ىأ[٠ 8 :قراطلا]

 دئمويف ل :لاقو ٨۸[. :نونمؤملا] 4هيلع راجي الو ريجي رهو : ىلاعت لاق امك ءدحأ هنم هريجي الو

 لب . نورصانت ال مک امل :لاقو ۲١ ۲١[« :رجفلا] «دحأ هقانو ق قثوي الو. دحأ هباذع بّذعي أل

 هللا نود نم اوُدَحَتا نيذّلا مهرصن الولف» :لاقو «[55 ۲١ :تافاصلا] «نوُملستسُم مويا مه
 .[۲۸ :فاقحألا] ةيآلا «مهنع اوُّنَض لب ةهلآ انابرق

 ؟انم َنوُمَناَمَت ال مويلا مكل ام «نورصانت ال مك امل :هلوق ىف سابع 0 لاق

 لا تمس هيا اا ل ا ا
 دل عقتي هل ىذلا رابجلا ا ىلإ مكحلا راصو ‹رصانتلاو نواعتلا موقلا نم عقتراو ‹تاعافشلاو

 ا : ىلاعت هلوق ريظن كلذو اهفاعضأ ( ةنسحلابو ا لا ىزجيف :ءاوصتلاو ا

 ٤ -Y1]. : تافاصلا] (نوملستسم مولا مه لب . نورصاتت ال مكل ام . نول رت

 يا اا ج

 نويحتسيو مكءانبأ نوحبذي باذعلا ءوس مكنوموسي نوعرف لآ نم مكانيجن ذإو »

 لآ انقرغأو مكانيجنأف رحبلا مكب انقرف ذِإو 69 ميظع مكبر نم ءالب مكلذ يفو مكءاسن

 .4 (هدل ا

 أ «نوعرف لآ نم مكانيجت ذإ# مكيلع یتمعن ليئارسإ ىنب , اينو ركذاو لا لو

 .«الملا» :ج ىف )١(

 ۳٤(. /۲) یربطلا ريسفت (۲)

 .«انه»١ :ج ىف (:) .«لاقو» :ج ىف (")

 .«ةنسحلاو اهلثم ةئيسلا ىزجيف» : ج ىف (1) .«لدعلا» :ب ءط ءج ىف (5)

 .«ىلاعتو كرابت هللا لوقي» :ج ىف (۷)



 CO APO aa o سد

 : ىأ .مكنوموسي اوناك دقو «مالسلا هيلع «ىسوم 00 مهيديأ نم مكتذقنأو مهنم مكتصلخ

 «هتلاه ايؤر ىأر دق ناك - هللا هنعل  نوعرف نأ كلذو .باذعلا ءوس مكنولويو مكنوقيذيو مكنودروي

 اهنومضم «ليئارسإ ىنب تويب الإ ءرصم دالبب طبقلا رود تلخدف سدقملا تيب نم تجرخ ًاران ىأر

 ليئارسإ ىنب نأب هدنع هرامس ثدحت لب :لاقيو «ليئارسإ ىنب نم لجر ىدي ىلع نوكي هكلم لاوز نأ

 ىتأيس امك «نوتفلا ثيدح ىف ءاج اذكهو «ةعفرو ةلود هب مهل نوكي «مهنم لجر جورخ نوعقوتي

 TEE د AOE SESS OR 4077[ هلع رول ىف a نق
 قاشم ىف ليئارسإ ىنب لامعتساب رمأو «تانبلا كرتت نأو «ليئارسإ ىنب نم كلذ دعب دلوي “ركذ

 .اهلذارأو لامعألا
 دج قا بلا درع

 ءوس مكتوموسي» 0 امك هيلع فطع ميهاربإ ةروس ىفو ؛ءانبألا حبذب باذعلا رسف انههو
 هوس لو يفلت ناو : ميهاربإ] «مكءاسن نويحتسيو مك ءانبأ نوحبذيو باذعلا

 ةت الاو ةنوعللاو ةر ب ىلاعت هللا اشنا اا

 E ةسكتس اك اع دوس a 8 مك رموسالا نو

 :موثلك نب ورمع لاق ءاهايإ

 انيف فسخلا رقن نأ انيبأ افسخ سانلا ماس كلملا ام اذإ

 امنإو «ىبطرقلا هلقن ءىعرلا اهتمادإ نم منغلا ةمئاس :لاقي امك < .مكباذع نوميدي :هانعم :ليقو

 :هلوق ىف مهيلع ةمعنلل ًاريسفت كلذ نوكيل « مك ءاسن نركز مك ءاتبأ نوحّبَذي» : انهه لاق

 ىف امأو .4مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن اوركذا# انهه هلوقل اذهب هرسف مث (باذعلا ءوس مكتوموسيإل
 نأ سانت او هيدايأب :ىأ [: ميهاربإ] لا ماَيأب مهركذو » :لاق املف عيهاربإ ةروس

 حبذلا هيلع فطعف < ,مكءاسن نويحتسيو مكءاَنبَأ نوحبذيو باَذَعْلا ءوس مكتوموسي» : كانه لوقي

 . ىدايألاو معنلا ددعت ىلع لديل

 ىلع ماع رر نأ امك رو يالا نب ًارفاك ءرصم كلم نم لك ىلع ملع نوعرفو
 ًارفاك نميلا كلم نمل عبتو«سرفلا كلم نم لكل ىرسك كلذكو ءًارفاك ماشلا عم مورلا كلم نم لك

 ىف ناك ىذلا نوعرف مسا ناك :لاقيو «'"”[دنهلا كلم نمل سوميلطبو «ةشبحلا كلم نمل ىشاجنلاو]

 هيلعف ناك ام ايأو .نايرلا نب بعصم :ليقو «نايرلا نب بعصم نب ديلولا :مالسلا هيلع «ىسوم نمز
 ىسراف هلصأو «ةرم وبأ هتينكو «حون نب ماس نب مرإ نب دواد نب قيلمع ةلالس نم ناكو] ءهّللا ةنعل

(Ar . 
 . [رختسا نم

 .ط ءج نم ةدايز (۲) .؟ةبحصب» :ج ىف )١(

 .«ليصفت» :ط ءج ىف (2) .«دلو» :أ ف )٤( .ج نم ةدايز ()

 و .و ها ط ج نم ةدايز A) )¥( . «ةقلامعلا» :ج یف 00



 0٠0( «249) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 انئاجنإ نم مكب انلعف ىذلا ىفو :ريرج نبا لاق «ميظع مكبر نم ءالب مكلذ يفو# :ىلاعت هلوقو
 ىف مكيلع ةميظع ةمعن :یآ .ميظع مكبر نم مكل ءالب نوعرف لآ باذع نم هيف متنك امم مكايإ
 , 20كلذ

 .ةمعن :لاق «ميظع مكبر نم ءالب 8 :هلوق [یف] سابع نبا نع «ةحلط يبأ نب ىلع لاقو
 وبأو «ةيلاعلا وبأ لاق اذكو .ةميظع مكبر نم ةمعن :لاق «ميظع مكبر نم ءالب $ :دهاجم لاقو

 .مهريغو «ىدسلاو .«كلام

 4ةف رْيَخْلاَو ٌرشلاب مكولبتو# : ىلاعت لاق امك ءرشلاو ريخلاب نوكي دقو ءرابتخالا :ءالبلا لصأو
co rer 

 ۱١۸[. :فارعألا] (تاَسلاو تاتسحلاب مهاتولبو » :لاقو ء[١ :ءايبنألا]

 ريهز لاق «ءالبو ءالبإ هيلبأ :ريخلا ىفو «ءالب هولبأ هتولب :رشلا ىف لاقي ام رثكأو : ريرج نبا لاق

 اك لا ءالبلا ريخ امهالبأو مكب العف ام ناسحإلاب هللا ىَرج

 .هدابع اهب ربتخي ىتلا معنلا ريخ ل ؛نيتغللا نيب عمجف : :لاق

 حبذ نم نيهملا باذعلا نم هيف اوناك ام ىلإ ةراشإ : <« ءالب مكلذ يفو » :هلوقب دارملا : ليقو]

 :لاق مث «لوألا لوقلا ىكح ام دعب هظفلو روهمجلا لوق اذهو : ىبطرقلا لاق ؛ءاسنلا ءايحتساو ءانبألا

 هوركم حبذلا ئش ىنعملاو ءر تلا یف انهه ءالبلاو .هوحنو حبذلا ىلإ ةراشإلا : ررهمجلا لاقو

 :[ناخماو

 دعبو :هانعم (نورظنت متنأو نوعرف لآ انقرغأو مكانيجنأف رحبلا مكب انقرف ذإو # :ىلاعت هلوقو
 انقرفف .مكبلط ىف نوعرف جرح «مالسلا هيلع «ىسوم عم متجرخو «نوعرف لآ نم مكانذقنأ نأ

 ةروس ىف اهطسبأ نمو ا ىف ىتأيس امك 2 9ةلصفم كلذ نع ىلاعت ربخخأ امك «رحبلا مكب

 . هللا ءاش نإ ءارعشلا

 نوكيل ؛ نورظنت متنأو مهانقرغأو «مهنیبو مكنيب انزجحو ‹ مهلم مكانصلخ أ *« مكانيجنأف ©

 .مكودع ةناهإ ىف غلبأو .«مكرودصل ىفشأ كلذ

 ىف ىدوألا دوميم نب ورمع نع ؛ينادمهلا قاحسإ ىبأ نع < ءرمعم انأبنأ : قازرلا دبع ( لاق

 ىنبب ىسوم جرخ امل :لاق «نورظنت متنأو# :هلوق ىلإ رحبلا مكب اتقرف ذإو» :ىلاعت هلوق
 كيد ذئتليل حاص ام هللاوف :لاق .ةكيدلا حيصت ىتح مهوعبتت ال :لاقف نوعرف كلذ غلب ٠ ‹ ليئارسإ
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 .أ ج نم ةدايز (5) .«كلذ ىف ةميظع مكيلع ةمعن ىأ» :ج ىف )١(

 .(49 /۲) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۳)

 .«كلذ نع ًالصفم» :ج ىف (0) . ؟جرخولا :ج ىف (9) .و «أ ‹ط بج نم ةدايز (6)

 .«لاقو» :ط ءج ىف (۸) .؛ًالصفم» :ج ىف (۷)



 (۴ 0 ۷) كايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا لا .1

 نم فلأ هات ىلإ عمتجي ر ىتح اهدبك نم غرفأ ال :لاق مث NEE ةاشب اعدف ؛اوحبصأ ىتح

 ا ا

 .رحبلا ىلإ ريشي «كمامأ :لاق ؟كبر رمأ نيأ و نب نوي :هل لاقي ءهباحصأ نم لجر هل لاق

 اي كبر رمأ نيأ :لاقف . .عجر مث ءرمغلا هب بهذف ءَرمَعلا غلب ىتح رحبلا ىف هسرف عشوي محقأف

 نأ : : ىسوم ىلإ هللا یح وأ مث ارم ثالث كلذ نع : امو تيذكام هللاوف ؟ وب

 لكم: ؟لوقي, [1* :ءارعشلا] «ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف قلقناَق» هبرضف € رحبلا كاصعب برضا

 مهيلع هللا هقبطأ هيف اوماتت اذإ ىتح .مهقيرط ىف نوعرف مهعبتأو هعم نمو يسوم نايم عك . لبج ا

  ror croعر هده م يع -

 .4نورظت متنأو نوعرف لآ انقرغأو » :لاق كلذلف

 ناك مويلا اذه نأ درو دقو O EES ىتأيس امك ‹فلسلا نم دحاو ريغ لاق كلذكو

 :دمحأ مامإلا لاق امك «ءاروشاع موي

 نع «هيبأ نع «ريبج نب ديعس نب هللا دبع نع .بويأ انثدح «ثراولا دبع انثدح «نافع انثدح

 مويلا اذه ام» : لاقف «ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا ىأرف ةنيدملا ويم هللا لوسر مدق :لاق « سابع نبا

 ودع نم ليئارسإ ىنب هيف لجو زع هللا ىجن موي اذه «حلاص موي اذه :اولاق .«؟نوموصت ىذلا

 ا هللا لوسر هماصف . «مكنم یسوع قحأ انأ» : هَل هللا لوسر لاقف .مالسلا هيلع ‹ ىسوم هماصف

 در

 3 E اوس 3

 نع ىمعلا ديز نع  ميلس نبا ىنعي  مالس انثدح «عيبرلا وبأ انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ لاقو

 ”"«ءاروشاع موي ليئارسإ ىنبل رحبلا هللا قلف» :لاق كي ىبنلا نع ءسنأ نع ىشاقرلا ديزي

 مث 0 َنوُملاَظ | متنأو هدعب نم لجعل 1 متذختا مث ةليل نيعبرأ ئسوم اندعاو ذإو 8

 مكّلعل ناقرفلاو باتکلا ى ينزف اا ذإو 9 نوركشت مُكّلعَل كلذ دعب نم مكنع اتوقع و

 . 4 هن ردتهت

 .«تبذكو» :ط ىفو ««تبذك الو» :ج ىف )١(

 .(387 )١/ قازرلا دبع ريسفت (۲)

 .«مهقرغ نما :ط ىفو «قرغلا نم :ج ىف (4) .«هللا ءاش نإ هعضوم ىف هنايب ىتأيس امك» :أ ىف (۳)

 )١١70(. مقرب ملسم حيحصو (۲۰ )۰٤ مقرب ىراخبلا حيحصو 591١( /۱) دنسملا (۵)

 )١( ىلعي ىبأ دنسم )۷/ ۱۳۳(.



 o) ) ةيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 تاق نتبع جاع المر للا مع ا «مکنع ىوفع ىف مكيلع یتمعن اوركذاو :ىلاعت لوقي
 :ىلاعت هلوق ىف «فارعألا ىف ةروكذملا ىهو ءًموي نيعبرأ تناكو «ةدعاوملا لمأ ءاضقنا دنع «هبر

 رشعو هلامكب ةدعقلا وذ اهنإ :ليق ۲ :فارعألا] «رشعب اهاتممتأو هلي نيئالت ئسوم اًندعاوو»
 ea هرعت موق نم مهي داخ كعب O bE «ةجحلا ىذ نم

 قحلا نيب قرقي ام وهو :4 تاقرفلاو 8 ةاروتلا :ىنعي 4 باتكلا ىسوم انيتآ ذِإَو  :هلوقو
 امك ءرحبلا نم مهجورخ دعب - ًاضيأ كلذ ناكو .«نودَتهت مُكّلعَل» لالضلاو ىدهلاو «لطابلاو

 ام دعب نم باتكلا ىسوم انیتآ دقلو » : ىلاعت ("”هلوقلو . فارعألا ةروس ىف مالكلا قايس هيلع لد
 :Lé صصقلا] 4 نورُكذعي مهَلعَل ةمحرو ىدهو ساّئلل رئاصب ىّلوألا نورقلا اتكَلهأ

 هيلع فطع :ليقو «بيرغ اذهو ناقرفلاو باتكلا ىسوم انيتآ دقلو :ىنعملاو «ةدئاز واولا :ليقو

 :رعاشلا لوق ىف امك ءًادحاو ىنعملا ناك نإو

551١ 

 انيمو ًابذك اهلوق ىفلأف هيشقارل ميدألا تمدقو

 :رخآلا لاقو

 دعبلاو ىأنلا اهنود نم ىتأ دنهو دنه اهب ضرأو دنه اذبح الأ

 :ةرتنع لاقو .دعبلا وه :ىأنلاو «نيملا وه بذكلاف

 مثيهلا مأ دعب رفقأو ىوقأ هدهع مداقت للط نم تبيح

 .وه وهو ءاوقإلا ىلع رافقإلا فطعف

 مكئراب ىلإ اوبوتف لجعلا مک ذاختاب مكسفنأ معمل مكن موق اي هموقل ئسوم لاق ذإو
 . 4 62 ميحرلا باوتلا وه هنِإ مكيلع ياف باف مکئراب دنع مكل ريخ مکلذ مكسفن هنأ اولتقاف

 ىف «هّللا همحر ١ ىرصبلا نسحلا لاق ؛لجعلا ةدابع نم ليئارسإ ىنب ىلع یلاعت هتبوت ةَفص هذه

 نيح كلذ :لاقف ,«لجعلا مكذاختاب مكسفنأ متملظ مكإ موق اي هموقل یسوم لاق ذإو :ىلاعت هلوق
 وارو مهيديأ يف طقس اَمَلَو » :ىلاعت هللا لاق نيح عقو ام لجعلا مهتدابع نأش نم مهبولق يف عقو

 ١[. :فارعألا] ةيآلا ان رفغيو انبر انمحري مل نمل اولاق اوُلض دق مهنأ

 . «لجعلا مك ذاختاب مكسفنأ متملظ مكا موق اي :  ىسوم لوقي نيح كلذف : لاق

 مكقلخ ىذلا ىلإ اوبوتف :ىأ «مهمرج مظع ىلع هيبنت 4 مكئراب ىلإ » :انهه هلوق ىفو :تلق
 .هريغ هعم متدبع دقو

 .«هلوقكو» :ج ىف )١(



  aا وو ولالا 00

 0 «نوراه نب ديزي ثيدح نم «متاح نأ نباو ريرج نباو ىئاسنلا ىورو

 نر ىلع هلا و عو
 ىف لتق نم ىلابي الو «فيسلاب هلتقيف «"دلاوو دلو نم ىقل نم لك مهنم لجر لك لتقي نأ مهتبوت
 اوفرتعاف «مهبونذ نم هللا علطا ام نوراهو ىسوم ىلع ىفخ اوناك نيذلا كئلوأ باتف .نطوملا كلذ

 ىتأيسو «نوتفلا ثيدح نم ةعطق "اذهو .لوتقملاو لتاقلل ىلاعت هللا رفغف هب اورمأ ام اولعفو ءاهب

 ا اش نإ كلامك ظن روس يهل ف

 ؛ ةنييع نب نايفس انثدح راش نيب تھا انثدح «مثيهلا نب ميركلا دبع ىنثدح : :ريرج نبا لاقو

 مكئراب ىَلإ اوبوتف » :هموقل ىسوم لاق :لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع «ديعس وبأ لاق :لاق
 ىسوم رمأ :لاق 0*1 * ز 1-7“

 ماقو ءاوسلجف لجعلا '*”اودبع نيذلا ىبتحاو :لاق مهسفنأ اولتقي نأ - لجو زع هبر رمأ نم  هموق
 لتقي لعجف «ةديدش '')ةَلظ مهتباصأو «مهيديأب رجانخلا اوذخأف «لجعلا ىلع اوفكعي مل نيذلا

 هل تناك مهنم لتق نم لك «ليتق فلأ نيعبس نع اولجأ دقو «مهنع '"'ةّلظلا تلجناف ءاضعب مهضعب

 .ةبوت هل تناك ىقب نم لكو «ةبوت

 هلوق ىف نالوقي ًادهاجمو ريبج نب ديعس عمس هنأ ةزب ىبأ نب مساقلا ىنربخأ : : جيرج نبا لاقو

 لجو وپ ال ءاضعب مهضعب لتقف رجانخلاب ضعب ىلإ مهضعب ماق :الاق € مكسفنأ اولتقاف# : ىلاعت

 .ليتق فلأ نيعبس نع فشكف «مهيديأب ام اوحرطف «هبوثب ىسوم ىولأ ىتح «دیعب الو بيرق ىلع
 ىلع نع ىورو] «هبوثب ىسوم ىولأ نيح كلذف «تيفتكا دقف «ىبسح نأ :ىسوم ىلإ ىحوأ هللا نإو
 . “[كلذ وحن هنع هللا ىضر

 غلب ىتح ءاضعب مهضعب لتقي رافشلاب نورحانتي اوماقف ءرمألا نم ديدشب موقلا رمأ :ةداتق لاقو

 لوتقمللو «ةبوت مهيحل هلعجف «لتقلا مهنع كسمأف «مهيديأ نم رافشلا تطقسف «هتمقن مهيف هللا

 داش

 «مهنع فشكنا مث «(ةمقن] اضعب مهضعب لتقف «سدنح ةملظ مهتباصأ :ىرصبلا نسحلا لاقو

 .كلذ ىف مهتبوت لعجف

 هودبعي مل نيذلاو هودبع نيذلا دلتجاف :لاق  مكسفنأ ًاولتفافل :هلوق ىف ىدسلا لاقو

 لتق ىتح ءاوكلهي نأ اوداك ىتح «لتقلا رثك ىتح ءًاديهش نيقيرفلا نم لتف نم ناكف «فويسلاب
 «ةيقبلا ةيقبلا ایر ٠ ليئارسإ ینب تكلهأ انبر :نوراهو ىس وم اعد یتح و ءًافلأ ثنوعبس 7

 .؟هذهو» :ج ىف (۳) .«دلاو وأ» :ط ىف (۲) .«لاقف» :ج ىف )١(

 .ريثك نبا ظفاحلا هيلإ راشأ ىذلا عضوملا دنع ىتأيسو )١1١75( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ىفوهو (4)

 .2ةملظ» :و أ ب ءط بج ىف (5) .«اوفكع» :ب ءط ج ىف (9)

 .«كلذ وحن هيلع هللا ةمحر ىلع نع ىورر» :و ءأ ىفو ءب ءط ءج نم ةدايز (۸) .«ةملظلا» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۷)

 .«مهنم' :ب ءط هج ىف (۱۰) .أ نم ةدايز (9)



 )٠٠« 0٦(٣ ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ًارفَكم ىقب نمو «ًاديهش نيقيرفلا نم مهنم لك نم ناكف اغ تاكو جالا اركفي نأ مهرمأف
 . «ميحّرلا بالا وه هنِإ مكيلع باتف » :هلوق كلذف ؛هنع

 «فويسلاب اوبرطضاف «ىسوم مهعمو اوزرب ءاهسفنأ لتقب ليئارسإ ونب ترمأ امل :ىرهزلا لاقو

 .انل هللا عدا هللا ىبن اي :اولاق "مهضعب اونفأ اذإ ىتح «هيدي عفار ىسومو ءرجانخلاب اونعاطتو

 مهيديأ ضبق مهتبوت هللا لبق اذإ ىتح .كلذ ىلع مهرمأ لزي ملف «هيدي نودنسي هيدفعت اوذخأو

 ىحوأف «مهيف لتقلا نم ناك ىذلل ليئارسإ ونبو ىسوم نزحو «حالسلا اوقلأف .ضعب نع مهضعب
 دقف ىقب نم امأو «نوقزري ىدنع ىحف مكنم لتق نم امأ ؟كنزحي ام :ىسوم ىلإ «هؤانث لج «هللا
 .ليئارسإ ونبو «یسوم كلذب ٌرسف .هتبوت تلبق

 .هنع ديج دانسإب ريرج نبا هاور

 نمب هبر ىلإ جرخ «ميلا ىف هارذو لجعلا قرحأو .هموق ىلإ ىسوم عجر امل :قاحسإ نبا لاقو

 ةدابع نم ليئارسإ ىنبل ةبوتلا هبر ىسوم لأسف ءاوثعب مث «ةقعاصلا مهتذخأف ءهموق نم راتخا

 ىسوم رمأف .هّللا رمأل ربصت :ىسومل اولاق مهنأ ىنغلبف :لاق مهسفنأ اولتقي نأ الإ ءال :لاقف . لجعلا

 اولعجف «فويسلا موقلا مهيلع تّلصأو ةينفألاب اوسلجف .هدبع نم لتقي نأ لجعلا دبع نكي مل نم

 ةعو «مهيلع هللا باتف «مهنع وفعلا نوبلطي «نايبصلاو ءاسنلا هيلإ شهبو «ىسوم ىكبو «مهنولتقي
 .فويسلا مهنع عفرت نأ ىسوم رمأو مهنع

 دق الجر "”نوعبس “"ناكو «هموق ىلإ ىسوم عجر امل :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 ءىسوم اي :اولاقف . مكبر دعوم ىلإ اوقلطنا :ىسوم مهل لاقف ,مودبعي مل لجعلا نوراه عم اولزتعا

 ءةيآلا (مكيلع باتف مكئراب دنع مكل ريخ مكلذ مكسفنأ ًاولعفاف#» .ىلب :لاق ؟ةبوت 0 ام
 نوسمالتي اولعجف :لاق 2 ع :لاغ نيكاكسلاو ااو ةزرحلاو فوشلا اوظرخكاف

 نودانتيو :لاق .ىردي الو هلتقيف هاخأو هابأ لجرلا ىقليو :لاق .ًاضعب مهضعب لتقيو .ىديألاب

 ىلع بيتو ءءادهش نادت” :لاق ءهاضر هللا غلبي يدا هسفن ربص ًادبع هللا محر ااف

 .€ ميحرلا بآَوُتلا وه ھ هنِإ مكيلع باف :أرق مث «مهئايحأ

 تاو ةقعاصلا مكتذخأف ةرهج هللا ىر ىح كل نمْوُن نل ئسوم ای معلق ذإو »

 . 4 ع3 َنوُرُكْشَت مُكَلعَل مكتوم دعب نم مكانثعب مث ع9 نورظنت
 اغ ءًانايع ةرهج ىتيؤر متلأس ذإ .قعصلا دعب مكل ىثعب ىف مكيلع ىتمعن اوركذاو :ىلاعت لوقي

o Jol o ع اي متلق ذإو» :ةيآلا هذه ىف ں سابع نبا لاق ‹ جيرج نبا لاق امك « «مكلاثمأل الو مكل 2”عاطتسي ال 

 .«اوناکو» :ج ىف (؟) .«أضعب مهضعب» :أءج ىف )١(

 .«نم له» :أ ىف )٤( .«نيعبس» :أ ىف (۴)
 .«علطتي» :ج ىف )0% أ «ب ءط ءج نم ةدايز )0(



 )٠٥. ٥١( ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزملا لل عدد4
 0 ع سمعا سما مسا سم هي سلا مع ل

 .ةينالع :لاق €ةرهج هللا ىرن ىتح كل نمؤن نل ئسوم

 لاق هنأ « سابع نبا نع «ثريوح لا ىبأ نع «قاحسإ نب دابع نع نامهط نب ربا لاق اذكو
 سهما مج

 هللا رن یخ أ «ةينالع ىأ : «ةرهج هللا ىرت ىح كَل نمؤن نل :ىلاعت هللا لوق ىف

 .انايع ىأ : (ةرهج هللا ىرن ئتح:سنأ نب عيبرلاو «ةداتق لاقو

 :لاق .هعم اوراسف نىس وم مهراتخا نيذلا ترعاه ea رضجوا لاقو

 :لوقي ءاوقعصف ًاتوض اوعمسف :لاق «ةرهج هللا ىرت ئتح كل نمؤن نلإ» :اولاقف ءًامالک اوعمسف

 .اوتام

 .ءامسلا نم ةحيص : ةقعاصلا :ةكم ربنم ىلع هب بطخ اميف «مكحلا نب ناورم لاقو

 ةقعاصلا (ةقعاصلا مكتْذَحَأَفط :هلوق ىف ىدسلا لاقو
a al E eK A ل 5 

 مث ٠ نورظني ضعبو مهضعب قعصف :لاق *نورظنت متنأو# :هلوق ىف ميور نب ةورع لاقو

 .ءالؤه قعصو ءالؤه ثعب

 اذام هكر : لوقو « هللا وعديو ىكبي ىسوم اف ءاوتامف «ةقع ةقعاصلا مكتدخأف» :ىدسلا لاقو

 لعق اًمب اتکلهتُا ياي !و لبق نم مهتكلهأ تعش ول ل نیا فكلما دقو مهتيتأ اذإ ليئازسإ یل لوقا

 نإ مث ١ لجعلا اوذختا نمم نيعبسلا ءالؤه نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأف ١[. 06 :فارعألا] اتم ءاهقسلا

 كلذف : لاق ؟نويحي فيك : ضعب n «لجر لجر '' ”اوشاعو اوماقف مهايحأ هللا

 « نورکشت مُكَلعَل مكتوم دعب نم مكاننعب مث 8 : یلاعت هلوق
 لاق اذكو .مهلاجآ اوفوتسيل توملا دعب نم اوثعبف .مهل ةبوقع مهتوم ناك :سنأ نب عيبرلا لاقو

 . ةداتق

 قرحو ا ل ا لا

 اوبوتو هللا ىلإ اوقلطنا :لاقو «ريخ اف ريحا الجر '؟”نيعبس مهنم ىسوم راتخا «ميلا ىف هارذو لجعلا

 .مكبايث اورهطو اورهطتو اوموص .مكموق نم مكءارو متكرت نم ىلع ةبوتلا هولسو متعنص ام هللا ىلإ

 .نوعبسلا هل لاقف ءمّلعو هنم نذإب الإ هيتأي ال ناكو .هبر هل ةتقو تاقيمل '”ءانيس روط ىلإ مهب جرخف

 كبر ىلإ انل بلطا .ىسوم اي :اولاق «هللا ءاقلل اوجرخو هب مهرمأ ام اوعنص نيح «ىل ركذ اميف

 «عطاس رون هتهبج ىلع عقو للا هملك اذإ ىس وم ناكو .اوندا :موقلل لاقو «هيف لحخدف یسوم اندو

 .«شاعو» :ب ءط ءج یف (۲) .رظني» :ج ىف )١(

 .ًاطخ وهو «نوعبس» :ج ىف )٤( .«رظنف» :ب ءط «ج ىف (۳)
 .«هير هملك» :ج ىف (7) . «نينيس روطلا» :ج ىف (5)



 ا ل سس (045 )٠٥« ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا
 ىف اولخد اذإ ىتح موقلا اندو «باجحلاب “هنود برضف «هيلإ رظني نأ مآ یب نم دحأ عيطتسي ال

 لا زق اعلق و لا او هواي سوت ملكي وهو هوعمسف ''”ادوجس اوعقو مامغلا
 007 هللا ىرَت تح كل نمؤت نل :ىسومل اولاقف «مهيلإ لبقأف «مامخلا نير حاصلا هرمأ
 «هيلإ بغريو هوعديو هبر دشاني ىسوم ماقو .ًاعيمج اوتامف «ةقعاصلا ىهو ٠ ةفجرلا مهت ذخأف

 نم كلهتفأ ءاوهفس دق ٠٠١[ :فارعألا] (“[ ياَّيإَو] لبق نم مهتكلهأ تئش ول بر :لوقيو
 ءالجر نيعبس مهنم ترتخا .كاله مهل اذه نإ :ىأ ؟انم فضلا ااا نكت نه نانو

 دعب هيلع ىنونمأيو هب ىنوقدصي ىذلا امف !دحاو لجر مهنم ىعم سيلو مهيلإ عجرأ «ريخلاف ا

 ىتح «هيلإ بلطيو «لجو زع «هبر دشاني ىسوم لزي ملف ١57[ :فارعألا] 4 كيلإ انده اإل ؟اذه

 اولتقي نأ الإ ؛ال :لاقف .لجعلا ةدابع نم ليئارسإ ىنبل ةبوتلا هيلإ بلطو «مهحاورأ مهيلإ در
(2) 8 

 . قاحسإ نب دمحم قايس اذه

 هللا باتو لجعلا ةدابع نم ليئارسإ ونب تبات امل :ريبكلا ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ لاقو

 «ليئارسإ ىنب نم سانأ لك ىف هيتأي نأ ىسوم هللا رمأ «هب مهرمأ امك ًاضعب مهضعب لتقب مهيلع
 مث «هنيع ىلع الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاف «ىسوم مهدعوو .لجعلا ةدابع نم هيلإ نورذتعي

 .ةيقبلا قاسو .اورذتعيل مهب بهذ

 نمت نأ ئسوم اي معاق ذو :هلوق ىف ليئارسإ ىنب ىلإ هجوت باطخلا نأ ىضتقي قايسلا اذهو]

 دقو هاوس نيرسفملا نم ريثك كحي ملو .مهنم نوراتخملا نوعبسلا دارملاو «ةرهج هللا یرن ٰیتح كل

 اي :اولاق مهئايحإ دعب مهنأ :نيعبسلا ءالؤه ةصق ىف ىكح نيح هريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف برغأ

 هللا باجأف كلذب اعدف .ءايبنأ انلعجي نأ هعداف .كاطعأ الإ اعيش هللا نم بلطت ال كنإ «ىسوم

 دقو «نون نب عشوي مث نوراه ىوس ىبن ىسوم نامز ىف فرعي ال ذإ ءًادج بیرغ اذهو «هتوعد

 دق «مالسلا هيلع «ميلكلا ىسوم نإف .لجو زع هللا اوأر ءالؤه نأ مهاوعد ىف ًاضيأ باتكلا لهأ طلغ

 ؟نوعبسلا ءالؤه هلاني فيكف هنم عنمف كلذ لأس

 مهل لاق :ةيآلا هذه ريسفت ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق :'''[ةيآلا ىف ىناثلا لوقلا
 لتقب مهرمأف «لجعلا نودبعي مهدجوف ءةاروتلا اهيف بتك دق «حاولألاب هبر دنع نم عجر امل - ىسوم

 مكرمأ ىذلا مكرمأ "هيف هللا باتك اهيف حاولألا هذه نإ :لاقف «مهيلع هللا باتف ءاولعفف «مهسفنأ

 ىتح «ةرهج هللا ىرن ىتح هللاو ال ؟تنأ كلوقب هذخأي نمو :اولاقف .هنع مكاهن ىذلا مكيهنو هب

 . اًادجساا :ےج ىف (۲) . (امهنود» :ہج یف 222(

 و أ ءط ج نم ةدايز (؟) .«ةقعاصلا» :ط یف )۳

 .(۷۷ /۲) ىربطلا ريسفت (5)

 .«ىذلا هللا باتك اهيف» :ج ىف (۷) .و أ ب «ط ءج نم ةدايز 3(



 OV e a gaa ا يي حا

 : هللا لوق أرقو !ىسوم اي تنأ كملكي امك انملكي ال هلامف رف اک اذه :لوقيف انيلع هللا علطي

 ءةبوتلا دعب ةقعاص مهتءاجف هللا نم ةبضغ تءاجف :لاق . «ةرهج هللا ىرن تح كل نم نل
 هم 6 نس

 دعب نم مكاتشعب مثل : هللا لوق أرقو «مهتوم دعب نم هللا مهايحأ مث : :لاق . .نوعمجأ اوتامف :

 ؟مكباصأ ءىش ىأ :لاقف ءال :اولاقف . هللا باتك اوذخ و رت

 لبجلا تقتنف ةكئالم هللا ثعبف .ال :اولاق . هللا باتك اوذخ : لاق .انيبَح مث انتم انأ انباصأ :اولاقف

 دحأ :نيلوق كلذ ىف ىدرواملا ىكح دقو .اويحأ ام دعب اوفلك مهنأ ىلع لدي قايسلا اذهو]

 مهنأ :ىناثلاو ؛ قيدصتلا ىلإ نيرطضم اوراص ىتح ةرهج رمألا مهتنياعمل مهنع فيلكتلا طقس هنأ

 ةعيظفلا رومألل مهتنياعم نأل حيحصلا وه اذهو :ىبطرقلا لاق «فيلكت نم لقاع ولخي الئل نوفلكم

 كلذ ىف مهو .تاداعلا قراوخ نم اماظع ًارومأ اودهاش دق ليئارسإ ىنب نأل ؛مهفيلكت عنمت ال

 .[ہلعأ هللاو «حضاو اذهو نوفلكم

 امو مكانقزر ام تابيط نم اولك ئولسلاو نملا مكيلع انلزنأو مامغلا مكيلع انللظو له

 4 ی» نوملظی مهسفنأ اوناك نكلو انوملظ

Nلاقف < «معنلا نم مهيلع غبسأ امب - اضيأ مهركذي عرش : 

 رهو . .اهرتسيو اهيراوي : ىأ «ءامسلا مْهَي هنأل كلذب ىمس اغ خم وهوا ال | مكيلع انللظو»

 ىف سابع نبا نع هريغو ىئاسنلا هاور امك .سمشلا رح مهيقيل هيتلا ىف هب اول « ضيبألا باحسلا

 .مامغلاب هيتلا ىف مهيلع للظ مث :لاق «نوتفلا ثيدح

 .ىدسلاو «كاحضلاو ءزّلجم ىبأو .سنأ نب عيبرلاو «رمع نبا نع ىورو : متاح 3 لاق

 . بيطأو ءاذه نم دربأ مامغ وهو :نورخآ لاق ا نبا لاقو

 نع ‹ حيجُت فا نبا نع « لبش انثدح .ةفيذح وبأ انثدح ١ ىبأ انثدح : اجت ىبأ ا لاقو

 .ةمايقلا موي هيف هللا ىتأي ىذلا مامغلا وه .ءباحسلاب سيل :لاق «مامغلا کیل انلَلَظو» : دهاجم

 .مهل الإ نكي ملو

 .ةفيذح ىبأ نع « ميهاربإ نب ىنثملا نع نع «ريرج نبا هاور اذكهو

 .و ءأ ءط بج نم ةدايز (۲) .«لاقف» :ج ىف )١(

 .؟ةيتلا ىف» :أ ىف (6) .ط ءج نم ةدايز )۳(

 .أطخ وهو «مهيلع» :ط ج ىف (6) . ؟جیرج نبا :ط ءج ىف (5)



 (ها/) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 00 5 و هنأكو 0 «حبجم ىبأ 3 نع يرتد «ىروثلا 55 1

YY 
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 00 : لاق نن كل نطل ا نبا لاق :لاق | جيرج نبا نع ءدمحم
 ماَمَعْلا نَم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له# :هلوق ىف هيف هللا ىتأي ىذلا وهو «بيطأو
 ىف مهعم ناكو :سابع نبا لاق .ردب موي ةكئالملا هيف تءاج ىذلا وهو ۲٠١[ :ةرقبلا] «ةكئالملاو
 . هيلا

rمسوس  

 ىبأ نب ىلع لاقف ؟وه ام ل ل . «ملا مكيلع انرتآو) : و

 بّرلا هبش «لطلا لثم لثم مهيلع هللا هلزنأ ءىش :نملا :ةمركع لاقو . ةغمص : نملا :دهاجم لاقو

 . ظيلغلا

 ناكف .نملا مهيلع هللا لزنآف ؟ماعطلا نيأ ؟انهه امب انل فيك .ىسوم اي :اولاق :ىدسلا لاقو

 .ليبجنزلا '”رجش ىلع طقسي
E يقلل LA EE aE E 

 هموي هيفكي ام ردق مهنم لجرلا ذخأي .سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم مهيلع طقسي ءلسعلا
 مويل هيفكي ام ذخأ «هتعمج مويل ءهسداس موي ناك اذإ ىتح «قبی ملو دسف كلذ ىدعت اذإف ؛كلذ

 ىف هلك اذهو «ءیشل هبلطي الو هتشيعم رمأل هيف صخشي ال ديع موي ناك هنأل ؛هعباس مويو هسداس
 ةيربلا .

 .هنوبرشي مث ءاملاب هنوجزميف «لسعلا لثم مهيلع لزني ناك بارش نملا :سنأ نب عيبرلا لاقو

 قتلا لثم وأ ةرذلا لثم قاقرلا زبح :لاقف - نملا نع لئسو - هبنم نب بهو لاقو

 نع «ليئارسإ انثدح .دمحأ وبأ انثدح «قاحسإ نب دمحأ ىنثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 .نملا نم اءزج نيعبس نم ءزج اذه مكلسع :لاق .ىبعشلا وهو رماع نع « رباج
 . لسعلا هنإ :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكو

 :لاق ثيح «تلصلا ىبأ نب ةيمأ رعش ىف عقوو

 6 2 . ا > س عا.
 ارومكثم الو عرزم ىذب ال عيضمب مهنا هللا ىارف

 هو

 اروخو ايالخ مهنزم ىرتو تايداغ مهيلع اهانسف

 و هج اذ الجر ًاتارف ءامو ًافطان السع

 . ؟مهتلخن یف :أ یف (0) .«رجشلا» :ب ىفو «؟ةرجشلا» :ط ىف )١(

 .(48 ء٤4 /۲) یربطلا ريسفت ىف تايبألا (؟)



 Ogg 0 يحي ا

 a «ماعطلاب هرسف نم مهنمف «نملا حرش ىف ةبراقتم نيرسفملا تارابع نأ ضرغلاو
 امم «كلذ ريغو بارشو ماعط نم مهيلع هب هللا نتما ام لك "هنأ «ملعأ هللاو ءرهاظلاو بارشلاب

 راص ءاملا عم جزم نإو «ةوالحو ًاماعط ناك هدحو لكأ نإ روهشملا نملاف دك الو لمع هيف مهل سيل

 ىلع ليلدلاو ؛هدحو ةيآلا نم دارملا وه سيل نكلو ءرخآ ًاعون راص هريغ عم بكر نإو ءًابيط ًابارش

 ىراخبلا لوق كلذ

 يزهر "ديس نع ٠ قير نب ورع نع للا تبغ ٠ نع «نايفس انثدح «ميعن وبأ انئدح
 .«نيعلل ءافش اهؤامو ءْنَملا نم ةأمكلا» : ةي ىبنلا لاق :لاق «هنع هللا ىضر

 ا «ريمع نبا وهو .كلملا دبع نع «ةنييع نب نايفس نع «دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا اذهو

 لاقو . هب ءريمع نبا وهو .كلملا دبع نع قرط نم «دواد ابأ الإ «مهبتك ىف ةعامجلا هجرخأو 000

 نع «ىترعلا نسحلا نع «مكحلا ةياور نم ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلا هاورو . حيحص نسح : ىذمرتلا

 . هب «ثيرح نب ورمع

 .رماع نب ديعس انثدح :الاق ءناليغ نب دومحمو رفسلا ىبأ نب ةديبع وبأ انثدح :ىذمرتلا لاقو

 «ةنجلا نم ةوجعلا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع ءورمع نب دمحم نع

 . ل اغ اهتموا نم املا .مسلا نم ءافش اهيفو

 نب دمحم ثيدح نم الإ هفرعن ال .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق مث .«ىذمرتلا هجارخإب درفت

(4 

 . رباجو ديعس ىبأو ءديز نب ديعس نع بابلا ىفو «هنع «رماع نب “ديعس ثيدح نم الإو ءورمع

 « ةريره ىبأ نع «رخآ قيرط نم «هريسغت ىف ةيو درس نن ركب وبأ ظفاحلا هاور دقو «لاق اذك

 س مساقلا انثدح «٠ لهس نب ملسأ انثدح .٠ ىرصبلا دمحأ نب ا نب دمحأ انثدح :لاقف

 :لاق «ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع ك7 ةداتق نع «نمحرلا دبع نب ةحلط انثدح « ىسيع

 .«نيعلل ءافش اهؤامو «نملا نم ةأمكلا» : لي هللا لوسر لاق

 ىبأب ىنكي « ىطساو ىملس اذه نمحرلا دبع نب ةحلطو «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو

 «بارش وأ» :ج ىف (۲) .«نأ» :ج ىف )١(

 .«نايفس» :ج ىف (:4) .«بشوح» :ج ىف (۳)

 .(۱۸۷ )١/ دنسملاو )٤٤۷۸( مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 .(5331) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو )۲١۹۷( مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۰٤۹( مقرب ملسم حيحصو (4774) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 )1١9284(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو 7١( 59) مقرب ملسم حيحصو )٥۷۰۸( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .(۳۰۱۳) مقرب ىذمرتلا ننس (۸)

 .«نيسحلا» :و أ ج ىف (۱۰) .ادمحما :ج ىف (9)

 .«ةدابع» :ج ىف )١١(



 )٥۷( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 عباتيال ءايشأ ةداتق نع ىور :ىدع نب دمحأ وبأ ظفاحلا هيف لاق بدؤملا ناميلس وبأ :ليقو «دمحم

 ا

 نع «ةداتق نع «ىبأ انثدح «ماشه نب ذاعم انثدح ءراشب نب دمحم انثدح : "[یذمرتلا] لاق مث

 کرا ىردس ةامكلا ارل هلك ىتلا تاما نب اننا أ يره: نتا قع هيضرف دب رهف

 .«مسلا نم ءافش ىهو ةنجلا نم ةوجعلاو «نيعلل ءافش اهؤامو ءنملا نم ةأمكلا» :ِلِكَي هللا ىبن لاقف
 م هو

 نع «ةبعش نع «ردنغ نع «هنعو a «راشب نب دمحم نع «ىئاسنلا هاور دق ثيدحلا اذهو
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 نع «راشب نب دمحم نعو . هب «ةريره ىبأ نع «بشوح نب رهش نع «سايإ نب رفعج رشب ىبأ
 ف ةأافكلا ةضصقب يشرح نب نهش نع اطا لاح نع نلعألا دع

 زيزعلا دبع دمصلا دبع ىبأ نع ءراشب نب دمحم ثيدح نم هجام نباو  ًاضيأ  ىئاسنلا یورو

 نبا دنع نيتصقلابو . ىئاسنلا دنع ةوجعلا ةصقب :رهش نع «قارولا رطم نع «دمصلا دبع نبا

EY 

 هاور ام ليلدب ‹هنم ت ل هنإف ةريره ىبأو بشوح نب رهش نيب ةعطقنم قيرطلا هذهو

 ىبأ نب ديعس نع «ىلعألا دبع نع الا نيسحلا نب ىلع نع ءهنئس نم ةميلولا ىف ىئاسنلا
 س 5 5 و

 جرخ :لاق «ةريره ىبأ نع «منغ نب نمحرلا دبع نع ‹بشوح نب رهش نع «ةداتق نع «ةبورع

 ءنملا نم ةأمكلا» :لاقف «ضرألا ىردج :لوقي مهضعبو «ةأمكلا نوركذي مهو ةي هللا لوسر

 .' «ننعلل ءاقش اهؤامو

 :دمحأ مامإلا لاق امك «رباجو ديعس ىبأ نع بشوح نب رهش نع یورو

 نيعلل ءافش اهؤامو نملا نم ةأمكلا» : لك هللا لوسر لاق :الاق ‹یردخلا ديعس ىبأو هللا دبع نبا

 «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انئدح «راشب نب دمحم انثدح انها اف الا لا

 نأ ءامهنع هللا ىضر «رباجو ديعس ىبأ نع «بشوح نب رهش نع سايإ نب رفعج رشب ىبأ نع

 )١( ىدع نبال لماكلا )5/ ١١5(.

 .و أ ‹ط ‹«ج نم ةدايز (۲)

 دقو «راشب نب دمحم نع هيلع عقأ ملو «هب ماشه نب ذاعم نع ‹«جرفلا نب ريصن نع )577/١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ىف وه (۳)

 )١١/ ١١١(. فارشألا ةفحت ىف راشب نب دمحم نع ىزملا هركذ

 )٤( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )5777(.

 )٥( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )1517/7(.

 .(0-80”7) مقرب ةجام نبا ناس (5)

 .«نوركذي مهضعبو» :ج ىف (9) .«ىمرهدلا» :ج ىف (۸) .؟عمسي مل» :ج ىف (۷)

 .(15170) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۰)

 دنسملا() )۳/ ٤۸(.

 ,«لاقو» :ط بج یف (۱۲)



 )0۷( ةيآلا : «ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نم هجام نباو « ًاضيأ - هاور مث .'«نيعلل ءافش اهؤامو «نملا نم ةأمكلا» :لاق ال هللا لوسر
 نتا ءامهنع رهش نع ءرشب ىبأ نع ‹شمعألا نع «قرط
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 نع امهالك و دعس ثيدح نم  هجام غن نباو 3 0 ا ىنعأ 5 دقو

 نع «رباج دوا :ىئاسنلا داز « ديعس ىبأ نع «ةرضن ىبأ نع سايإ 5 . نع ‹شمعألا

 . "نعل ءاقش اهؤامو «نملا نم امكلا» :لاق ولم ىبنلا

 : عمر
 نع اوم نب قحال نع «ىرودلا سابع نع «نامثع نب دمحا نع «هیودرم نبا هاورو

 .هجام نباك ‹شمعألا نع رو رافع

 ا انثدح «ىرودلا سابع انثدح «نامثع نب دمحأ انثدح : ًاضيأ هيودرم نبا لاقو

 « ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع ی لاهل نع ‹شمعألا نع ‹صوحألا وبأ انثدح , عيبرلا

 «نملا ن * م ةأمكلا» : لاقف «تامك هذي ىفو ديكو اک هللا لوسر انيلع جرخ :لاق .ىردخلا ديعس ىبأ نع

 .«نيعلل ءافش اهؤامو

8 O7 EE . ءال ع 
 .هيودرم نبا [هاور] مث 2 عيبرلا نب نسحلا نع «روصنم نب ورمع نع «ىئ ا هجرحخاو

 ا ل .ىسوم نب هللا ديبع نع الس نب نسحلا نع قاحسإ نب هللا دبع نع ًاضيأ هاور

 ىس وم ن هللا .كيبع نع .ميكح نب نامثع نب دمحأ نع ىئاسنلا هاور اذكو .هب شمعألا نع
ONO 7 

 :هيودرم نبا لاق امك «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ ثيدح نم ىور دقو

 انثدح «سرشأ نب ةرثوح انثدح «دمحأ نب نودمح انثدح ا ل ا

 © !اوؤرادت ةا (17 ہرا ل وسر باحصأ نأ :سنأ نع 00

 هللا لوسر لاقف . ةأمكلا هبسحن SE ل ا ل

 ا ءاقش اهيفو .ةنحلا نم ةوجعلاو «نيعلل «٠ ني نيعلل ءافش اهؤامو نملا نم ةأمكلا» : ا

 )١( ىربكلا ىئاسنلا ننس نم عوبطملا ىف هيلع عقأ مل .

 )۲( مقرب ةجام نبا ننس ) )۴٤٥۳.ةعوبطملا ىربكلا ىئاسنلا ننس ىف هيلع عقأ ملو

 تاقا نإ غف وغ «دامح

 .؟ریرج ثيدح نم ىئاسنلا» :و هج نم ىف (:) .«هايور دقولا :ج ىف (9)

 .و لج نم ةدايز )١( .؟ةملسم١ :ج ىف (5)

 هللاو شمعألا نع ريرج نع ىئاسنلا ننس ىف عقو نكل )۳٤١۳( مقرب ةجام نبا نسو (77377 2377757) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (0)
 . ملعأ

 «نيسحلا» :ج ىف )٠١١( .«قيرز» :ج ىف (9) .«ناوص» :ج ىف (۸)

 .«نايفس» :ج ىف (۱۳) .و ءأ ءط ج نم ةدايز )١١( . ىربكلا ىئاسنلا ننس نم عوبطملا ىف هيلع عقأ مل )١١(
 .أ ‹ط بج نم ةدايز )١8(

 )١5( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )5774(.

 .؛ىبنلا باحصأ» :ج ىف )1١0( .«جاجحلا نبا» :أ ىفو ؛؛باجحلا نبا» :ج ىف (15)
 .«اوركاذت» :ج ىف )١6(

 .هوحنب سنأ نع تباث نع هايس نب ناسح قيرط نم (۴۷۰ /۲) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو )١9(



 ل ا تتسم (61/) ةيآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا

 هقيرط نم ىئاسنلاو ىذمرتلا ىقىور دقو .ةملس نب دامح ةياور نم هلصأ ظوفحم ثيدحلا اذهو

 , "7 27هلعأ هللاو اذه نم ًائيش

Eركب ىبأ نع ٠ «ةميلولا ىف  ًاضيأ  ىئاسنلا هاور امك «سابع نبا نع «رهش نع ىور  

 نب ليلجلا دبع نع «دادحلا ةديبع ىبأ نع ءزارخلا نوع نب هللا دبع نع «ديعس نب ىلع نب دمحأ

 ءامش اهؤامو «نملا نم ةأمكلا» :لاق ا لا . سابع نب هللا دبع نع «رهش نع .ةيطع

 ل

 هذه نم هاورو هظفح هنأ ىدنع لمتحيو «بشوح نب رهش ىلع هيف ىرت امك  فلتخا دقف

 ال وهو «ةديج هيلإ ديناسألا نإف «مهضعب نع هغلبو ةباحصلا ضعب نم هعمس دقو ءاهلك قرطلا

 .ديز نب ديعس ةياور نم مدقت امك ةي هللا لوسر نع ظوفحم ثيدحلا لصأو «بذكلا دمعتي

2 
 نولكأي اوناك «ىنامسلاب هيبش رئاط ىولسلا :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقف ىولسلا امأو 1

 نبا نع ءةرم نعو - سابع نبا نغ ۽ .حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع رد ربخ فايا لاو

 ياغلار راغ :قرلتتلا :ةاخملا قم سا نعو درم

 «ثراولا دبع نب دمصلا دبع انثدح .حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .ىتاعسلا يه وللا لاق« نابع نا نع فج نع هدلاتخ ني رق اقدح

 . هللا مهمحر «سنأ نب عيبرلاو ءةمركعو «نسحلاو «كاحضلاو «ىبعشلاو «دهاجم لاق اذكو

 .كلذ وحن وأ ءروفصعلا نم ربكأ .""'ةنجلاب نوكي ريطك '''ريطف ىولسلا امأ :ةمركع نعو
 اهنم حبذي لجرلا ناكو .بوتجلا حيرلا مهيلع اهرشحت ءةرمحلا ىلإ ريط نم ىولسلا :ةداتق لاقو

 ذخأ هتعمج مويل هسداس موي ناك اذإ ىتح «هدنع قبي ملو دسف ىدعت اذإف «كلذ هموي هيفكي ام ردق

 .هبلطي الو ءىشل هيف صخشي ال ةدابع موي ناك هنأل ؛هعباس مويو هسداس مويل هيفكي ام

 ىلإ تبس نم هنم نوذخأيف مهيتأي ناك «مامحلا لثم نيمس ريط :ىولسلا :هبنم نب بهو لاقو
 :هللا لاقف ءمحللا ءمالسلا هيلع .ىسوم ليئارسإ ونب تّلأس :لاق .ءبهو نع ةياور ىفو .تبس

 وهو «ىولسلا مهنكاسم دنع ترذأف ل «ضرألا ىف ملعي محل لقأ نم مهنمعطأل

 .زبخلا زنخو محللا نتنف دغلل اوؤبخف ءامسلا "ىلإ حمر ديق ليم ىف ليم لثم .( ”ىنامسلا

 .«ملعأ كرابت هللاو» :ج ىف )١(

 )١١١١۲(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۳۱۱۹) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .ط نم ةدايز (9)

 .(51318) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (4)

 . ؟ريطيف١" :ج ىف (7) .«سانأ نعو» :ط .ج ىف (5)

 .(ةعمج» :ج ىف (۸) .؟ةنحلا ىف» :و ىف (۷)

 . ىف :ج یف (۱۰) .؟نامسلا» :ج ىف (9)



OO a a لوألا ينل |: تيت a اا 

 نيأ ؟انهه امب انل فيك :مالسلا هيلع ءىسومل اولاق «هيتلا ليئارسإ ونب لخد امل :ىدسلا لاقو

 ىنامسلا هبشي رئاط وهو ىولسلاو «ليبجنزلا ''"رجشلا ىلع طقسي ناكف نَا مهيلع هللا لزنأف ؟ماعطلا

 «ةاتأ نمش 1 اا الإو هحبذ ًانيمس ناك نإف «ريطلا ىلإ رظنيف مهدحأ ىتأي ناكف «هنم ربكأ

 ةريشع اتا هلم اف ‹«رجحلا هاصعب برضف ىسوم رمأف ؟بارشلا نيأف ماعطلا اذه :اولاقف

 اذه :اولاقف .مامغلا مهيلع لّلَظَف ؟لظلا نيف «بارشلا اذه :اولاقف «نيع نم طبس لك برشف ءًانیع

 كلذف «بوث مهل قرخنُي الو «نايبصلا لوطي امك مهعم لوطت "'مهبايث ايث تناكف ؟سابللا نيأف «لظلا

 ئسوم ئقستسا ذإو» : هلوقو .«ئولسلاو نملا مكيلع انلزنأو ماَمَعْلا مكيلع اَنللَظَو > : ىلاعت هلوق
 :ةرقبلا] (مهبرشم سانأ لك ملع دق انيع ةرشع الا هنم ترجقناف رجحلا كاصعب برضا انلقف هموقل

]. 

 .ىدسلا هلاق ام وحن ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «هبنم نب بهو نع یورو

 ال بايث هيتلا ىف مهل قلخ : سابع نبا لاق :لاق «جيرج نبا نع «جاجح نع ل لاقو

 الإ ءدسف موي ماعط قوف ىولسلاو نملا نم ذخأ اذإ لجرلا ناكف :جيرج نبا لاق «نردت الو “قرخت

 دشنأو «لسعلا هنإ :هلوق ىف ىلذهلا طلغ دقو «نيرسفملا عامجإب ريط :ىولسلا :ةيطع نبا لاق]

 :ًادهشتسم كلذ ىف

 اهروشأ ام اذإ ىولسلا نم ذلأ متنال ًادهج هللاب اهمساقو

 ىلسي هنأل ؛ةنانك ةغل ىف كلذك هنأ ركذو ءاذه ىلذهلا تيبب لدتساو «لسعلا هنإ :لاق ريسفتلاو ةغللا

 ةناولسلاو .- ًاضيأ  ىلذهلا تيبب دهشتساو .لسعلا ىولسلا :ىرهوجلا لاقو «ناولس نيع هنمو هب

 :رعاشلا لاق الس ۽ قشاعلا اهبرشف رطملا ءام اهيلع بص اذإ نولوقي اوناك .ةزرخ مضلاب

 ولسأ ام ىم اي شيعلا ديدجو الف ةنزم ءام ةناولس ىلع تبرش

 هنومسي ءابطألاو ولسيف نيزحلا ىفشي ءاود ناولسلا :مهضعب لاقو .ناولسلا ءاملا كلذ مساو

 ىليوو عمجلاو درفملل ىنامس :لاقي امك ءكضيأ  دحاولا  ظفلب عمج ىولسلاو :اولاق .(جرفم)

 :دشنأو «ةاولس هدحاو ليلخلا لاقو «كلذك

 رطقلا للب نم ةاولسلا ضفتنا امك ةزه كاركذل ىنورعتل ىنإو

 )١( «رجفناف» :ب ج ىف (۲) .«رجش ىلع» :ج ىف .
 )( .؟مهسابل» :ج ىف

 .«قلخت ال» :ج ىف )٤(

 .(۲۲۹ /۱) ةيطع نبال زيجولا ررحملا (0)



 لالا ت :(8844878) نانيآلا 2 ةرقبلا روم ت لوألا هوا

 ا م تمحو ا ىولسلا :ىئاسكلا لاقو

 :لاق امك ل :ىأ لقال: ا

 هودهاش ام عم اذه .مهسفنأ اوملظف اورفكو اوفلاخف ٥ :ابس] هَل اوركشاو مكبر قزر نم اولك#

 دمحم باحصأ ةليضف نيبتت انهه نمو «تاداعلا قراوخو «تاعطاقلا تازجعملاو تانيبلا تايآلا نم

 “| e . .٠ . : )۳ اا
 هعم اوناك امك «مهتنعت مدعو مهتابثو مهربص ىف ءايبنألا باحصأ رئاس ىلع «مهنع ىضرو سو

 «ةداع قرخ اولأسي مل «دهجلاو ديدشلا رحلاو ظيقلا كلذ ىف «كوبت ماع اهنم «هتاوزغو هرافسأ ىف

 ريثكت ىف هولأس عوجلا مهدهجأ امل نكلو هِي لوسرلا ىلع الهس ناك كلذ نأ عم ءرمأ داجيإ الو
 ءاعو لك اوؤلمف مهرمأو «هيف “[هللا] اعدف ءةاشلا كربم ردق ءاجف «مهعم ام اوعمجف مهماعط
 لبإلا اوقسو اوبرشف .مهترطمأف ةباحس تءاجف «ىلاعت هللا لأس ءاملا ىلإ اوجاتحا امل اذكو .مهعم

 ردق عم ىشملا :عابتالا ىف لمكألا وه اذهف .ركسعلا زواجت مل ىه اذإف اورظن مث . مهتيقسأ اوؤلمو

 . رَ لوسرلا ةعباتم عم «هللا

 اولوقو ادجس بابلا اولخداو ادغر مكنش ثيح اهنم اوُلكَف ةيرقلا هذه اولخدا الق ذإو ل

 مُهَل ليق يذلا ريع الق اوُمَلَظ يذلا َلَدَبَق 62 نينسحملا ديزتسو مكاياطخ مك رفعت ةّطح

 .4 ® نوقسفي اوناك امب ءاَمّسلا نم ازجر اومَلَظ نيذّلا ىلع اننا

 دالب نم اومدق امل «ةسدقملا ضرألا "لوخدو داهجلا نع مهلوكن ىلع مهل ًامئال ىلاعت لوقي

 مهيبأ نع مهل ثاريم ىه ىتلا ةسدقملا . ضرألا لوخدب اورمأف ءمالسلا هيلع «٠ ىسوم ةبحص رصم

 هللا مهامرف «اورسحتساو اوفمعضو مهلاتق نع اولكنف «ةرفكلا قيلامعلا نم اهيف نم لاتقو ‹ ليئارسإ

 ىه ةدلبلا هذه نأ نيلوقلا حصأ ناك اذهلو ؛ةدئاملا ةروس ىف ىلاعت هركذ امك .مهل ةبوقع هيتلا ىف

 ريغو ىناهبصألا ملسم وبأو ه] و ؛سنآ نب ٍمعيبرلاو ىا كلذ ىلع صن امك ‹سدقملا تيب

 5١ :ةدئاملا] [تايآلا «مكل هللا بت يتلا ةسدقملا ضرألا اولخدا موق اي :ىلاعت لاق دقو دحاو
 ٤]

 اهنأل ؛ديعب اذهو "[ديز نب نمحرلا دبعو سابع نبا نع ىكحيو] احيرأ ىه :نورخآ لاقو

 « رصم اهنأ بهذ نم لوق كلذ نم دعبأو] احيرأ ال سدقملا تيب نودصاق مهو «مهقيرط ىلع تسيل

 نم اوجرخ امل ناك اذهو . [سدقملا تيب اهنأل ؛لوألا وه حيحصلاو «هريسفت ىف نيدلا رخف هاكح

 .(4 08 /1) ىبطرقلا ريسفت (۱)
 .؛هيلع همالسو هللا تاولص» :ط ىف (۳) .و ءأ ءب ءط هج نم ةدايز (۲)

 .«مهلوخد نع» :ب ىف (5) .و 5 «ب ‹ط «ح نم ةدايز )6(

(A 7)و 9 «ب طا ج نم ةدايز . 



 O) o aN ةزوس حل وألا لا سستم الو

 تسبح دقو «ةعمج ةيشع مهيلع هللا اهحتفو O لا

 املو «ليئارسإ ىنبل ةدوصقم تسيل ةيرقف احيرأ امأو «حتفلا نكمأ ىتح اليلق ذئموي سمشلا مهل

ESمهيلع هب معنأ ام ىلع ىلاعت هلل ًاركش لاه نحس دلبلا باب -  

 .لالضلاو هيتلا نم مهذاقنإو مهيلإ '' ”ههدلب درو ‹رصنلاو حتفلا نم

 أ :«ادجس بابلا اولخداو# :هلوق ىف لوقي ناك هنأ سابع نبا نع «هريسفت ىف یفوعلا لاق

 .اعكر

 «شمعألا نع « نايفس انثدح «ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح «راشب نب دمحم انثدح :ريرج نبأ لاقو

 :لاق «ادجس بالا اولخداو» :هلوق ىف سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ورمع نب لاهنملا نع

 ٠ ا )6

 ری تان نم ر

 .«ىروثلا وهو «نایفس ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو .هب «نایفس ثيدح نم مكاحلا هاورو

 . مههاتسا لبق نم اولخدف :دازو 0

 «ىزارلا هدعبتساو .مهلوخد لاح مههوجو ىلع اودجسي نأ اورمأ :ىرصبلا نسحلا لاقو]

 . (هتقيقح ىلع هلمح رذعتل عوضخلا انهه دوجسلاب دارملا نأ :مهضعب نع ىكحو

 . ةلبقلا لبق بابلا ناك : سابع نبا لاق «ةمركع لاق : فيصخ لاقو

 تيم هالا تاب نم طلا تاج رح كاشلا «ةداتقز ىذا: دماج او ىنا نبا لاو

 .[ةيرقلا تاهج نم ةهج باب نع هنأ مهضعب نع ىزارلا ىكحو] «سدقملا

 دس نبأ نج دلا لاق ف اولخدف :سابع نبا لاق :ةمركع لاق : فيصحخ لاقو

 ىعنقم اولخدف «ادجس بابلا اولحدا مهل ليقو :دوعسم نب هللا دبع نع ءدونكلا ىبأ نع «ىدزألا

 .اورمأ ام فالخ مهسوؤر ىعفار :ىأ «مهسوؤر

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع «لاهنملا نع «شمعألا نع ىروثلا لاق :(ةطح اولوُقو ٠ :هلوقو

 .اورفغتسا «ةرفغم : :لاق : : (ةّطح اولوقو $ : سابع

 .هوحن «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو ‹نسحلاو «ءاطع نع یورو

 .مكل ليق امك «قح رمألا اذه :اولوق :لاق :4ةطح اولوقو  :سابع نبا نع كاحضلا لاقو
 . هللا الإ هلإ ال :اولوق :ةمركع لاقو

 .4ةّطح اولوقو »> :ىلاعت هلوق نع هلأسي هامس دق لجر ىلإ سابع نبا بتك :ىعازوألا لاقو

 .«ًاعكر ىأ) :ج ىف (۲) .؟مهدالب» :ج ىف )١(

 .(۱۸۲ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفتو ۲٦۲( /۲) كردتسملاو ١١7( /۲) ىربطلا ريسفت ()

 .و 3 ب 35 ‹«ج نم ةدايز )5 - ١(



 ۷0 ٥۹( «۵۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .بنذلاب اورقأ نأ :هيلإ بتكف

 .اناياطخ انع ططحا ىأ :ةداتقو نسحلا لاقو

 انرفغ مكانرمأ ام متلعف اذإ :ىأ ءرمألا باوج اذه : «نينسحملا ديزتسو مكاياطخ مك رفغُت»
 .تانسحلا مكل انفعاضو تائيطخلا مكل

 مهبونلب اوفرتعي ناو «لوقلاو لعفلاب حتفلا دنع ىلاعت هلل اوعضخي نأ اورمأ مهنأ :رمألا لصاحو
 لاق امك «ىلاعت هلل بوبحملا نم كلذ ىلإ ةردابملاو اهدنع ةمعنلا ىلع ركشلاو ءاهنم اورفغتسيو
 كبر دمحب حبسف . اَجاَوْفَأ هللا نيد يف َنوُلَخَدَي سائلا تيأرو . حتقْلاو هللا ٍرصن ءاج اذإ» : ىلاعت

 حتفلا دنع رافغتسالاو ركذلا ةرثكب ةباحصلا ضعب هرسف [رصنلا روما < اًباَوت ناک هَلِإ هرفغتساو
 نب] رمع كلذ ىلع هرقأو ءاهيف هلجأ ةي هللا لوسر ىلإ نمت فا نتابع نا رمو لاو
 هحور هيلإ ىعنو «كلذ دنع كلذب رمأ دق نوكي نأ نيب ةافانم الو .هنع هللا ىضر ا )[باطخلا

 موي ناك هنأ ىور امك ل ا اي ل E .كضيأ ةميركلا

 هلحر كروم سميل هنونلع نإ ىتح هبرل عضاخلا هنإو ءايلعلا ةينثلا نم اهيلإ الخاد  ةكم حتف - حتفلا

 :مهضعب لاقف «ىحض كلذو تاعكر.ننامث ىلضو لتسغا دلبلا لخد امل مث .كلذ ىلع هللا ركشي

 نأ ًادلب حتف اذإ ريمأللو مامإلل اوبحتساف «حتفلا ةالص ىه لب :نورخآ لاقو .ىحضلا ةالص ىه
 لخد امل ءهنع هللا ىضر «صاقو ىبأ نب دعس لعف امك «هلوخد لوأ دنع تاعكر ىنامث هيف ىلصي

 اهيلصي :ليقو ؛ميلستب نيتعكر لك نيب لصفي هنأ حيحصلاو «تاعكر ىنامث هيف ىلص ىرسك ناویإ
 . ملعأ هللاو «دحاو ميلستب اهلك

 «دمحم ىنثدح :ىراخبلا لاق : (مهل لبق يذلا ري الوق اوُمَلَظ نيذّلا لدبف 8 :ىلاعت هلوقو
 «ةريره ىبأ نع هم نب مامه ٍنع ءرمعم نع ؛كرابملا نبا نع ىدُهَم نب نمحرلا دبع" انثدح
 « طح اولوقو ادجس باببلا اولخدا# :ليئارسإ ىنبل ليق» :لاق يي ىبنلا نع «هنع هللا ىضر
 . 7«ةرعش ىف ةبح :ةطح :اولاقو اولدبف «مههاتسا ىلع نوفحزي اولخدف

 هب یدهم نب نمحرلا ی نع « ميهأربإ نب ليعامسإ نب دمحم نع « ىئاسنلا هاورو

 «ةطح» :ىلاعت هلوق ىف ءادنسم هضعبب كرابملا نبا نع «دمحم نب ديبع نب دمحم نعو وقوم

 0 اف ولدي لاق

 .(نب دمحم ىنثدح١ :ج ىف (۲) .ج نم ةدايز )١(
 )٤٤۷۹(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .؟نب» :ط ءج ىف (4)

 )٥( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )١١989(.

 . «ةطنح لاقف» :ج ىف (5)

 )0-١١99(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس (۷)



 )٥۸« ٥۹( ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحملا حس ل ل هه دلدللددب5

 : ل هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ هبتم نب مامه نع «رمعم انأبنأ :قازرلا دبع لاقو

 اولخدو ءاولدبف 4 مكاياطخ مكل رفغت طح اوُلوُقو ادجس بابلا اولخدا» :ليئارسإ ىنبل هللا لاق»

 .«"ةرعش ىف ةبح :اولاقف «مههاتسأ ىلع نوفحزي بابلا

 .عفار نب دمحم نع ملسمو «رصن نب قاحسإ نع ىراخبلا هاور .حيحص ثيدح اذهو
 .حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو . هب «قازرلا دبع نع مهلك ءديمح نب دبع نع ىذمرتلاو

 ىلوم حلاص نع «ناسيك نب حلاص ىنثدح امك '"”مهليدبت ناك :قاحسإ نب دمحم لاقو
 - بابلا اولخد» :لاق اك هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ءمهتأ ال نمعو «ةريره ىبأ نع «ةمأوتلا

 "0 «ةريعش ىف ةطنح :نولوقي مهو .مههاتسا ىلع نوفحزي  ًادجس هيف اولخدي نأ اورمأ ىذلا

 «بهو نب هللا دبع انثدح «دواد نب ناميلس انثدحو «حلاص نب دمحأ انثدح :دواد وبأ لاقو

 هللا ىضر «ىردخلا ديعس ىبأ نع ءراسي نب ءاطع نع ءملسأ نب ديز نع ءدعس نب ماشه انثدح
 هئ ريد ه هو و رال ©

 مكل رفغن ةَّطح اولوقو ادعي بالا اولخدا# : ليئارسإ ىنبل هللا لاق» :ًليي ىبنلا نع «هنع

 «دعس نب ماشه نع « كيدف ىبأ نبا انثدح «رفاسم نب رفعج انثدح :دواد وبأ لاق مث ٠ .«(مکایاطخ

 0 )لغم

 .ًارصتخم فورحلا باتك ىف هب ًادرفنم هاور اذكه

 نب نب نب ميهاربإ رمعج ني : رم نب ب دمحم نب دمحأ انثدح .ىدهم , اربإ انثدح ءرفعج نب هللا دبع انثدح :هيودرم نبا لاقو

 ءملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشه 00 «كيدف ىبأ نب ليعامسإ نب دمحم انثدح ءزارَقلا رذنملا

 رخآ نم ناك اذإ ىتح لَك هللا لوسر عم انرس :لاق «یردخلا ديعس ىبأ نع ءراسي نب ءاطع نع

 الإ ةليللا ةينثلا هذه لثم ام» :ِللَي هللا لوسر لاقف ءلظنحلا تاذ اا "ينفد يا ا نجلا
 . 0« ړکاًياطخ ىلا رفغن ةّطح اورو ادجس بابلا اولخدا# : ليئارسإ ىنبل هللا لاق ىذلا بابلا لثمك

 [١؟ :ةرقبلا] (سانلا نم ءاهفسلا لوقيس :ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاقو

 ىلع اولخدف «ةرفغم ىأ :ةطح :اولوقو ءًاعكر :لاق ءًادجس بابلا اولخدا :مهل ليق :دوهيلا لاق

 .؟ةريعش» :ط «ج ىف )١(

 .(59185) مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۰۱۵) مقرب ملسم حيحصو (4141) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«مهليذتي» :ط ءج ىف (۳)

 ءدمحم ىبأ نب دمحم نع «ةريره ىبأ نع .ناسيك نب حلاص نع «قاحسإ نب دمحم نع ١١5( /۲) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (:)
 . سابع نبا نع ةمركع وأ ديعس نع

 .؟هلثمب» :ج ىف (0)

 .(05-40) مقرب دواد ىبأ ننس (1)

 .«ةيرض» :ج ىف (۸) . «انثدح» :ج ىف (۷)

 ىف ىمثيهلا لاقو «هوحن هب كيدف ىبأ نب ليعامسإ نب دي نع «لولهب نب قاحسإ نع (۱۸۱۲) مقري هدسنم ىف رازبلا هاورو (9)
 .«تاقث هلاجر» ١54(: /5) عمجملا
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 اومَلَظ نيذلا َلَدَبَف ظ :ىلاعت هللا لوق كلذف «١2!ةريعش اهيف ءارمح ةطنح :نولوقي اولعجو ءمههاتسا

 . «مهل ليق يذلا ريغ الوق
 اولوقو »: دوعسم نبا نع ءدونكلا ىبأ نع «ىدزألا دعس ىبأ نع «ىدسلا نع «ىروثلا لاقو

 ليق يذلا َريغ الوَق اومَلظ يذلا لدبف » : هللا لزنأف ٠ "ةريعش اهيف ءارمح ةبح ةطنح :اولاقف 4 ةّطح

 .4مهل
 ةبزأ اتاعمس ىَّطه» :اولاق مهنإ :لاق هنأ دوعسم نبا نع «ةرم نع «ىدسلا نع .طابسأ لاقو

 اومَلَظ نيذلا لد > 0 ءءادوس ةرعش اهيف '"ةبوقثم ءارمح ةطنح ةبح : ةيبرعلاب ىهف «ابزم

 . «مهل ليق يذلا ريغ الوق

 بابلا اولخدا » :هلوق ىف سابع نبا نع «ديعس نع «لاهنملا نع «شمعألا نع «ىروثلا لاقو

 لدبف 9 : ىلاعت هلوق وهف « ةطنح :اولاقو « مههاتسا لبق نم (؟7ولخدف ءريغص باب نم ًاعکر :4 ادجس
 .«مهل ليق يذلا ري الْوَق اوُمَلَظ نيذّل

 «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو .نسحلاو «كاحضلاو «ةمركعو «دهاجمو «ءاطع نع ىور اذكهو
 . عفار نب ىيحيو

 نم مهل هللا '"”رمأ اولدب مهنأ ثيدحلا نم قايسلا هيلع لد امو نورسفملا هركذ ام لصاحو

 مههاتسأ لبق نم مههاتسا ىلع نوفحزي اولخدف ءأدجس اولخدي نأ اورمأف «لعفلاو لوقلاب عوضخلا

 ىف ة ةطنح ا اوؤزهتساف 00 انع ططحا :ىأ «ةطح :اولوقي نأ اورمأو مسرور یعفار
(U. ٠. 

 ةرعس .

 . 4 نوفق

 .باذعلا هب ىنعي «زجرلا» نم هللا باتك ىف ءىش لك :سابع نبا نع كاحضلا لاقو

 وبأ لاقو .باذعلا هنأ «ةداتقو «نسحلاو «ىدسلاو «كلام ىبأو «دهاجم نع ىور اذكهو

 وه : ريبج' نب ديعس لاقو .دربلا امإو «نوعاطلا امإ :زجرلا : ىبعشلا لاقو . بضغلا زجرلا : ةيلاعلا

 .نوعاطلا

 و 5 0 قال هه 5 5 5 5
 ناك نم هب تدع باذع زجر نوعاطلا» : ایک هللا لوسر لاق :اولاق ‹ مهنع هللا ىصر « تبا

 .«ةشوقنم» :ج ىف (۳) .«ةرعشال :ج ىف (۲ «۱)

 .ارمأ ام اولدب» :ج ىف (9) .«نولخدي» :ج ىف (4)

 )١( هللا بذع» :أ ىف (۸) .«انثدحا :ج ىف (۷) .«ةريعشا :أ ج ىف .
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0 

 تيد نه نيحيحصلا ىف تيدا لضصاو  ؟2”ءب.ىروعلا نافس كيزن نم تاشلا ءاؤر اذكهو

 00 «اهولخدت الف ضرأب نوعاطلاب متعمس اذإ) :تباث ىبأ نب بيبح

 «ىرهزلا نع «سنوي نع «بهو نبا نع «ىلعألا دبع نب سنوي ىنربخأ :ريرج نبا “لاق

 اذه نإ» :لاق وَ هللا لوسر نع ديز نب ةماسأ نع «صاقو ىبأ نب دعس نب رماع ىنربخأ :لاق

 نم «نيحيحصلا ىف جّرخم هلصأ ثيدحلا اذهو . )۲ کلبق ممألا ضعب هب بذع زجر مقسلاو عجولا

 «دعس نب رماع نع ءرضنلا ىبأ ملاسو «ردكنملا نب دمحم نع «كلام ثيدح نمو «ىرهزلا ثيدح

 ا

 انيع ةرشع اتنا هنم ترجفناف رجحلا كاصعب برضا اف هموقل يسوم ىقستسا ذإو ل

 .( © نيدسفم ضرألا يف اونعت الو هللا قْزَر نم اوبرشاو اولك مهبرشم ٍسانأ لك ملع دق

 ىناقستسا نيح «مالسلا هيلع .ىسوم مكيبنل ىتباجإ ىف مكيلع ىتمعن اوركذاو :ىلاعت لرقي
 ی نم هه کل ءاملا ىريجتفتو «مکعم لمحي رجح نم مكل هجارخإو الا يكل یری کل

 ءاملا اذه نم اوبرشاو .ىولسلاو نملا نم اولكف ءاهوفرع دق نيع مكطابسأ نم طبس لكل ًانيع ةرشع

 ضرألا يف اوثعت الو .كلذ مكل رخس ىذلا اودبعاو .ءدك الو مكنم ىعس الب مكل هتعبنأ ىذلا

 نبا لاق امك «مهمالك ىف نورسفملا هطسب دقو i a معلا اولباقت الو : © نيدسفم

 هنم ترجفناف ءهاصعب هبرضف «مالسلا هيلع «ىسوم رمأو عبرم رجح مهينارهظ نيب لعجو :سابع

 نولحتري ال اهنم نوبرشي «مهنیع طبس لك ملعأو «نويع ؟"”ت الث هنم ةيحان لك ىف ءآنيع ةرشع اتنثا
 .لوألا لزنملاب مهنم ناك ىذلا ناكملاب *”مهعم كلذ اودجو الإ ةّلَقْنَم نم

 نوتفلا ثيدح وهو متاح ىبأ نباو « ريرج نباو «ىئاسنلا هاور ىذلا ثيدحلا نم ةعطق اذهو

 ا )2(

 وعضو الرنم اولزن اذإف ءروث ىلع لمحي روثلا سأر لثم رجح مهل لعجو :ىفوعلا ةيطع لاقو

 .ءاملا كسمتساف .روث ىلع هولمح اوراس اذإف «ًانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف «هأصعب ىسوم هبرضف

 )١( متاح ىبأ نبا ريسفت )۱/ ۱۸١(.

 )۲( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس )۷٥۲۳(.

 .()۲1۸) مقرب ملسم حيحصو (0۷۲۸) مقرب ىراخبلا حيحص (ا)

 .«لاقو» :ج ىف )٤(

 ١١5(. /۲) ىربطلا ريسفت (0)

 .(۲۲۱۸) مقرب ملسم حيحصو TAVE) العا مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 .«مهنم كلذ» :ج ىف (8) . ؛ةثالث» :ج ىف (۷)

 .هط ةروس ريسفت ىف هلوطب ىتأيس (9)



 (50) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 هبرضيو نوراه هعضي ناكف ءرجح ليئارسإ ىنبل ناك :هيبأ نع «ىناسارخلا ءاطع نب نامثع لاقو

 .اصعلاب ىسوم

 .هاصعب ىسوم هبرض اولزن اذإ ىتح مهعم هنولمحي ءروطلا نم «ًايروط ًارجح ناك :ةداتق لاقو

 «ناسنإلا سأر لثم :ليقو «عارذ ىف آعارذ ناكو ماخر نم ناك :ليقو :ىرشخمزلا لاقو]

 ناكو ةملظلا ىف نادقتت ناتبعش هلو .ىسوم لوط ىلع عرذأ ةرشع هلوط ةنجلا سسأ نم ناك :ليقو

 عم هيلإ هعفدف بيعش ىلإ عقو ىتح «هوثراوتف ةنجلا نم مدآ هطبهأ :ليقو :لاق ء«رامح ىلع لمحي

 نإف رجحلا اذه عفرا :ليربج هل لاقف «لستغا نيح هبوث هيلع عضو ىذلا رجحلا وه :ليقو ءاصعلا

 ال سنجلل ماللا نوكت نأ لمتحيو :ىرشخمزلا لاق .هتالخم ىف هلمحف «ةزجعم هيف كلو ةردق هيف

 :لاق «هنيعب ًارجح برضي نأ هرمأي مل نسحلا نعو ءرجحلا هل لاقي ىذلا ءىشلا برضا ىأ .دهعلل
 :اولاقف «سبييف هبرضي مث رجفنيف هاصعب رجحلا برضي ناكف ةردقلا ىف نيبأو ةزجعملا ىف رهظأ اذهو

 مهلعل اصعلاب اهسمي الو رجفنتف ةراجحلا ملكي نأ هيلإ هللا ىحوأف ءانشطع رجحلا اذه ىسوم دقف نإ

 : [نورقت

 عضي ىسوم ناك :لاق ؟مهبرشم سانأ لك ملع فيك :ربيوجل تلق :رضنلا نب ىيحي لاقو

 لك نم حضتتيف ًانيع ةرشع اتنثا هنم رجفنيف رجحلا ىسوم برضيو «لجر طبس لك نم موقيو ءرجحلا

 .نيعلا كلت ىلإ هطبس لجرلا كلذ وعديف «لجر ىلع نيع

 .ًاراهنأ رجحلا نم مهل قش هيتلا ىف ليئارسإ ونب ناك امل :سابع نبا لاق :كاحضلا لاقو

 برض «هيتلا ىف كلذ :لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع ءديعس ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاقو

 .اهنم نوبرشي نيع مهنم طبس لكل .ءام نم ًانيع ةرشع اتنثا "هيف راصف رجحلا ىسوم مهل

۷4 

 رابخإلا ناك كلذلف «ةيكم كلت نكلو «فارعألا ةروس ىف ةروكذملا ةصقلاب ةهيبش ةصقلا هذهو

 هذه ىف امأو .مهب لعف امع يي هلوسر ىلع "كلذ صقي ىلاعت هللا نأل ؛بئاغلا ريمضب مهنع
 :هلوقب كانه ربخأو .مهيلإ اهجوتم اهيف باطخلا ناك اذهلف ؛ةيندم 0 ةرقبلا ىهو ءةروسلا

 هيلإ لآ امب انهه ربخأو «راجفنالا لوأ وهو ١١٠١[ :فارعألا] « انيع ةرشع اتنا هنم تسجبناف»

 .ملعأ هللاو كانه كاذو ءانهه ؟"راجفنالا ركذ بسانف راجفنالا وهو ًارخآ 2*رمألا

 اهنع باجأو هريسفت ىف ىزارلا اهنع لأس دق ةيونعمو ةيظفل هجوأ ةرشع نم نيابت نيقايسلا نيبو

 .هباتك رارسأب ملعأ ىلاعتو كرابت هللاو بيرق كلذ ىف رمألاو «هدنع ا

 .(هنم» :ج ىف (؟) .و أ ءط ءج نم ةدايز (۱)

 .«اهنإف» :و ىف (:) .«كلانم صن» :ج ىف (۳)

 .«اذه ركذ»# :ج ىف (5) .«لاجلا» :و ج ىف (5)
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 ضرألا تبنت امم ال جرخي كب نل عداف دحاو ٍماَعَط ىلع ربصُت نل ئسوم اي معلق ذإ و

 or م ىف

 ريخ وه يذّلاب ئندأ وه يذلا نولدبتستأ لاق اهلصبو اهسدعو اهموفو اهئاّنقو اهلقب نم

 .4 متاس ام مكل ناف ارصم اوطبها

 ًائينه ًاعفان ًابيط ًاماعط «ىولسلاو نملا مكيلع ىلازنإ ىف مكيلع ىتمعن اوركذاو :ىلاعت لوقي

 نم ةيندلا ةمعطألاب كلذ لادبتسا ىسوم مكلاؤسو '''هكتقّرر امم مكرجضو مكربد اوركذاو ءًالهس

 اوركذو ؛هيلع اوربصي ملو كلذ اورطبف : هللا همحر ىرصبلا نسحلا لاقو .متلأس امم اهوحنو لوقبلا

 نأ ئسوم اي > :اولاقف وق لوقبو لصبو ٍسادعأ لهآ موق اوناكو «هيف اوناك ىذلا ٠ مهشیع

 E ا يا

 ا ىف قرط اتي ىف ا بلح دقق ا س وو ا 0

 عيبرلا اذكو . موثلاب «هنع «ميلس ىبأ نب ب ثيل ةياور ىف دهاجم هرسف كلذكو «ءاثلاب «اهموثو» دوعسم

 .ريبج نب ديعسو « سنأ نبا

 قاحسإ نب بوقعي ةرامع وبأ انثدح مقارب ن ور انثدح ‹ یب انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .موثلا :سابع نبا لاق :لاق € اهموفو $ ةهلوق ىف نسا نع شتوي نع (ئرضللا

 .احيحص كلذ ناك نإف :ريرج نبا لاقو .اوزبتخا :ىنعمب انل وموقف :ةميدقلا ةغللا ىفو :اولاق

 ريفاغمو «ىئاثأو ىفاثأو ءرش روفاعو رش روُناع» ىف اوعقو :مهلوقك ةلدبملا فورحلا نم هنإف

 . ملعأ هّللاو «امهيجرخم براقتل ءاف ءاثلاو ءاث ءافلا بلقت امن كلذ شاو .ا(ريئاغمو

 .زبخلا هنم لمعي ىذلا ربلا وهو «ةطنحلا موفلا :نورخآ لاقو

 نب عفان ىنثدح «ةءارق بهو نبا انأبنأ «ةءارق ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

e eسابع نبا لاق .ةطنحلا :لاق ؟اهموف ام .« اهيوقد $ : 

 (*)موُق ةعارز نع ةنيدملا درو اار ا نالا غا تیک کف

 نج نينوي نب نیسی اج ‹«ىمرجلا ملسم انثدح «نسحلا نب ر ىلع انثدح :ريرج نبا لاقو

 ةطنحلا موفلا :لاق ( اهموفو $ ا هللا لوف: ی ا نا نع. ا نع بيرك وب نیر

 . مشاه ىنب ناسلب

 . ؟مهميشلا :ج ىف (0) .؟مكانقزر امد :ج یف (۱)

 .«هبشآ امو» :و ىف )٤( .ج نم ةدايز (۳)
 ١78(. /۲) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (05)



 )5١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 . ةطنحلا :موفلا نأ سابع نبا نع ةمركعو و «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق اذكو

۲۸۱ 

 .اهزبخ :الاق (اهموفو $ :ءاطعو دهاجم نع «جّيرج نبا نع «ىروثلا نايفس لاقو

 .ةطنحلا :لاق «اهموفو ) :كلام ىبأ نع «نيصحو «نسحلا نع «سنوي نع ميشه لاقو

 ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو ء«ىرصبلا نسحلاو .ىدسلاو «ةمركع لوق وهو

 . "”هلعأ هللاو ءمهريغو

 ءاطع نع ىبطرقلا ىكحو «ةلبنسلا :موفلا :ديرد نبا لاقو .ةطنحلا :موفلا :ىرهوجلا لاقو]
 ىماف :هعئابل لاقي هنمو «ةيماش ةغل صمحلا وه :مهضعب لاقو :لاق .زبتخي بح لك موفلا نأ ةداتقو

 . "7[ىموف نع ریغم

 .موف اهلك لكؤت ىتلا بوبحلا :مهضعب لاقو :ىراخبلا لاقو

 ىلع “ خيبوتو مهل عيرقت هيف © ريح وه يذّلاب ئندَأ وه يذلا َنوُلدْبتسَنَأ لاق » :ىلاعت هلوقو
 . عفانلا بيطلا ءىنهلا ماعطلاو «ديغرلا شيعلا نم هيف مه ام عم ةيندلا ةمعطألا هذه نم اولأس ام

 منال افلا SENC E فرط a ره US 4 ا E لوقو

 فرضنا زرهاو ةلاقتفلا
 .كلذ ىلع فحاصملا عامجإل ؛كلذ ريغب ةءارقلا '*”زيجتسأ الو : ريرج نبا لاق

 ثيدح نم «متاح ىبأ نبا هاور ءراصمألا نم ًارصم :لاق «ارصم اوُطبها» :سابع نبا لاقو

 .هنع «ةمركع نع «نابزرملا نب ديعس لاقيلا ديعس ىبأ

 .كلذ وحن سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو «ىدسلا نع ىورو :لاق

 ىنعي ءارجإ ريغ نم «ارصم اوطبها» :دوعسم نباو بعك نب ىبأ ةءارق ىف عقو : ريرج نبا لاقو

 .نوعرف رصمب كلذ ارسف امهنأ سنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلا ىبأ نع ىور مث .فرص ريغ نم

 .ًاضيأ شمعألا نعو «ةيلاعلا ىبأ نع متاح ىبأ نبا هاور اذكو

 نم كلذ نوكيو . ًاضيأ ءارجإلا ةءارق ىلع نوعرف رصم دارملا نوكي نأ لمتحيو :ريرج نبا لاقو

 مث ١١[. ء١٠ :ناسنإلا] (اريراوق . اريراوق# :ىلاعت هلوق ىف امك «فحصملا ةباتكل عابتالا باب

 ؟راصمألا نم رصم مأ نوعرف رصمأ ؟وه ام دارملا ىف فقوت

 «هريغو سابع نبا نع ىور امك راصمألا نم رصم دارملا نأ قحلاو ءرظن هيف هلاق ىذلا اذهو

 .«ملعأ هللاف» :و ءأ ءط ج ىف (۲) .«كاحضلا نع» :ط ىف )١(

 .؟مهل خيبوتو» :ج ىف )٤( .و «أ ءط ءج نم ةدايز (۳)

 . دعس ىبأ» :ج ىف (0) . ؟نسحتسأ الود :أ ىف (6)



 01 بآل ف رقبلا ةروا د لوألا ag o ي 7#

 ؛ هيف هللا لاسا نأ راصمألا ىف هترثكو a ا هومتلخد دلب ىأ ىف ريثك

 ام :ىأ 4 متلأس ام مكل نف ارصم اوطبها ريخ وه يذّلاَب ئندأ وه يذلا نولدبتسَتْأ» :لاق اذهلو

 . '”هلعأ هللاو ءهيلإ اوباجي مل ءهيف ةرورضالو رشألاو رطبلا باب نم اذه '''ههلاؤس ناك الو «متبلط

 نورفكي اوناك مهّنَأب كلذ هللا نم بضغب اوءابو ةنكسملاو ةّلذلا مهيلع تبرضو »

 . 4 © نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ قحلا ريغب نييبنلا نولتقيو هللا تايآب

 «ًاردقو ًاعرش اهب اومزلأو مهيلع تعضو :ىأ « ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرضو ل :ىلاعت لوقي

 باحصأ مه : لاق 4 ةنكسملاو ةّلذلا مهيلع تبرضو» :هلوق ىف سابع نبا نع كاحضلا لاق

 . ةيزحلا باحصأ ىنعي «تالاينلا

 :لاق © مهيَلَع تّبرضَو » ' ىلاعت هلوق ىف داق و جسحلا نع محم قع «فازرلا كبف لاو

 لاقو .لذلا : لاق  ةَلذلا مِهْيَلَع تبرضو » : كاحضلا لاقو «نورغاص مهو دي نع ةيزجلا نوطعي

 نإو ةمألا هذه مهتكردأ دقلو .نيملسملا مادقأ تحت هّللا مهلعجو .مهل ةعنم الف هللا مهلذأ : نسحلا

 .ةيزجلا مهيبجتل سوجملا

 لاقو .جارخلا : ىفرعلا ةيطع لاقو .ةقافلا ةنكسملا :ئدسلاو سنأ نب عيبرلاو ةيلاعلا وبأ لاقو

 .ةيزجلا :كاحضلا

 عيبرلا لاقو هللا نم بضغلا اوقحتسا :كاحضلا لاق 4 هّللا نم بضغب اوءابو# :ىلاعت هلوقو

 الو ءاوعجرو اوفرصنا :4 هللا نم بضغب اوءابو# :هلوقب ىنعي :ريرج نبا لاقو ءأطخس اوبجوتسا

 هلوق هنمو .ءاوبو ءو هب ءوبي هبنذب نالف ءاب :هنم لاقي ءرشب امإو ريخب امإ :الوصوم الإ اوؤاب :لاقي
 دق ءامهب عجرتو امهلمحتم فرصنت :ىنعي ۹ : ةدئاملا] < كمْنِإَو يِمْنِإب ءوبت نأ ديرأ يَنِإ : ىلاعت

 هللا نم مهيلع راص دق «هللا بضغ نيلمحتم نيفرصنم اوعجرف :ًاذإ مالكلا ىنعمف . ىنود كيلع اراص

 . طخس هللا نم مهيلع بجوو «بضغ

 : ىلاعت لوقي © ّقَحْلا ٍرْيغب نيينلا نوُلقيو هللا تايب نورفكي اوناك مهّنأب كلذ » :ىلاعت هلوقو
 . «ملعأ ىلاعتو كرابت هللاو» :ج ىف (۲) .«مهلأس ناك» :ط ءج ىف )١(

 . ؟تاللاسلا» :أ ىفو «؟تاالابقلا» :و ءط ءج ىف (5) . (نينيكتسم) :و «آ ‹ط ىفو ««نيلذتسم» :ج ف )۳(

 .(59 )١/ قازرلا دبع ريسفت )٥(



 )٦١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .قحلا عابتا نع مهرابكتسا ببسب 3 بضغلا لالحإو «ةنكسملاو ةلذلا نم مهانيزاج ىذلا اذه

TAY 

 مهب ىضفأ نأ "ىلإ مهوصقتناف «مهعابتأو ءايبنألا مهو عرشلا ةلمح مهتناهإو هللا تايآب مهرفكو

 ؛قحلا ريغب هللا ءايبنأ اولتقو هللا تايآب اورفك مهنإ ءاذه نم مظعأ ربك الف ءمهولتق نأ ىلإ لاحلا

 طمغو «قحلا رطب ربكلا» :لاق هي هللا لوسر نأ هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا ىف ءاج اذهلو

 «سانلا

 نب ديمح نع «ديعس نب ورمع نع «نوع نبا نع «ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 :لاق اذك نع الو اذك نع الو ةا نع بجحأ ال تنك :دوعسم نبا لاق :لاق «نمحرلادبع

 اي :لوقي وهو ءهئيدح رحخآ نم '؟7هتكردأف «ىواهرلا ةرارم نب كلام هدنعو لكي هللا لوسر تيتأف

 امهقوف امف نيكارشب ىنلضَف سانلا نم ًادحأ نأ بحأ امف «ىرت ام لامجلا نم ىل مسق دق .هللا لوسر

 قحلا  هفس :لاق وأ رطب نم ىغبلا نكلو «ىغبلا نم كلذ سيل ءال» :لاقف ؟ىغبلا وه كلذ سيلفأ

 ونب بكترا امل اذهلو .مهيلع مظاعتلاو مهب ءاردزالاو «سانلا صاقتناو قحلا در :ىنعي .«سانلا طمّغو

 الذ مهاسكو «دري ال ىذلا هسأب مهب هللا لحأ «مهئايبنأ لتقو هللا تايآب رفكلا نم هوبكترا ام ليئارسإ

 . ° اقافو ءازج ةرخآلا لذب الوصوم ايندلا ىف

 هللا دبع نع ءرمعم ىبأ نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «ةبعش انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاق
 رخآ ىف مهلقب قوس نوميقي مث «ىبن ةئامثالث لتقت مويلا ىف ليئارسإ ونب تناك :لاق ءدوعسم نبا

 ا

 دبع نع «لئاو ىبأ نع ءمصاع انثدح «نابأ انثدح ءدمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 لتق وأ «ىبن هلتق لجر ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ» :لاق ةي هللا لوسر نأ  دوعسم نبا ىنعي - هللا

 .«نيلثمملا نم لثممو ةلالض مامإو ءًايبن

 .هب اوزوج امب مهتازاجم ىف ىرخأ ةلع هذهو : «نودّتعي اوناکو اوصع امب كلذإب : ىلاعت هلوقو

 رومأملا وأ هيف نوذأملا دح ىف ةزواجملا ءادتعالاو ءىهانملا لعف نايصعلاف «نودتعيو نوصعي اوناك مهنأ

 . ؟مهيلع» :ج یف (۱)

 .؟ىتح١ :و «أ ءط ءج ىف (۲)

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (41) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۳)

 .«تكردأف لاق» :ط ءج ىف (4)

 )2( دنسملا )١/ ۸۵(.

 )١( دنسملا )١/ 017 8(.



 (317) ةيآلا دو SS ا ی س شل تت تت ا
 ما رع 6 ج اک

 مر هلع فرخ الو یر دع ای تیام

 هيفا نذإ ام عفا ىف یدو ؛هرجاور بكتراز مازا :تلاخ ن لاح لاقت 1 نا

 نإف «عاطأو ةفلاسلا ممألا نم نسحأ نم نأ ىلع ىلاعت هبن «لاكنلا نم مهب لحأ امو «مراحملا كهتناو

 ةداعسلا هلف ىمألا ىبنلا لوسرلا عبتا نم لك ؛ةعاسلا مايق ىلإ رمألا كلذكو «ىنسحلا ءازج هل

 لاق امك «هنوفلخیو هنوكرتي ام ىلع نونزحي مه الو «هنولبقتسي اميف مهيلع فوخ الو «ةيدبألا
 ةكئالملا لوقت امكو [5 :سنوي] (نونزحي مه الو هيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ » : ىلاعت

 الأ ةكئالملا مهْيَلع لّرتتت اوماقتسا مث هللا اتبر اولاَق نيد 3 :هلوق ىف راضتحالا دنع نينمؤملل

 .[ :تلصف] (نودعوت منك يتلا ةّنجْلاِب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت

 نأ نبا نع ءنايفس اقدح دملا رفع يآ نا اند یا اقدح کا لبا نبا "لاق

 نه تركذف «مهعم تنك نيد لهأ نع كك ىبلا تلأس :ناملس لاق :لاق «دهاجم نع .حيجَت
 مويلاو هّللاب نمآ نم نيكباصلاو ئراصُتلاو اوداه نيذّلاو اونمآ نيذّلا نإ » :تلزنف «مهتدابعو مهتالص

 .ةيآلا رخآ ىلإ «رخآلا

 رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نم نيئباصلاو یراصتلاو اوداه نيذّلاو اونمآ نيل نإ :ىدسلا لاقو

 ركذ ذإ یک ینا حي وه انب :ءىيسراقلا نابلس: باحضصأ ىف تلر ةةيآلا «احلاص لمعو

 ثعبتس كنأ ”نودهشيو «كب نونمؤيو نولصيو نوموصي اوناك :لاقف ءمهربخ هربخأف «هباحصأ
 دتشاف .«رانلا لهأ نم مه «ناملس اي» ديل هللا ىبن هل لاق «مهيلع هئانث نم ناملس غرف املف «ًایبن

 هيلع «ىسوم ةنسو ةاروتلاب كسمت نم هنأ :دوهيلا ناميإ ناكف «ةيآلا هذه هللا لزنأف ءناملس ىلع كلذ

 ملو اهعدي ملف «ىسوم ةنسب ذخأو ةاروتلاب كسمت نم ناك ىسيع ءاج املف . ىسيع ءاج ىتح ؛مالسلا

 انمؤم ناك ىسيع عئارشو مهنم ليجنإلاب كسمت نم نأ ىراصنلا ناميإو .اكلاه ناك ءىسيع عبتي

 ىسيع ةنس نم هيلع ناك ام '*!عدّيو مهنم ةي ادمحم عبتي مل نمف يلو دمحم ءاج ىتح هنم الوبقم
 .ًاكلاه ناك  ليجنإلاو

 .اذه وحن ريبج نب ديعس نع یورو :متاح ىبأ نبا لاقو

 نيذّلاو اونمآ نيذّلا نإ : سابع نبا نع ءةحلط ىبأ ' "نب ىلع ىور ام ىفاني ال اذهو :تلق

 ريغ غتبي نمو ¥ : كلذ دعب هللا لزنأف ةيآلا «رخآلا مْويْلاو هللاب نمآ نم نيكباصلاو ئراصّتلاو اوداه

 .؟هنأ» :أ ىف )٤( .«اودهشيو» :ج ىف (۳)

 .2نبا نع» :ج ىف (0) .«عدي ملو» :أ ىف (6)



 )٦۲( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ۸٩[. :نارمع لآ] (نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي نلف انيد مالسإلا

 ناك ام ل المع الو ةقيرط- دخلا نم تقي ال هنأ نع نابخإ ٠(ا نبا هلاك ئذلا "اذه: قإف
 ىف لوسرلا عبتا نم لكف كلذ لبق امأف هي هب اع ؟'1[هللا] هكعر نأ كعب لكك دمحم ةعيرشل اقفاونف

 ىلإ نومكاحتي اوناك نيذلا «مالسلا هيلع <« ىسوم عابتأ دوهيلاف «ةاجنو ليبسو ىده ىلع وهف هنامز

 . مهنامز ىف ةاروتلا

 انده انإ» :مالسلا هيلع « ىسوم لوقك ؛ ةبوتلا وهو دوهتلا وأ ةدوملا ىهو ةداوهلا نم دوهيلاو

 مهضعب ىف مهتدومو مهتبوتل لصألا ىف كلذب اومس مهنأكف ءانبت :ىأ [ 71 :فارعألا] €كيلإ

 مهنأل : ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو «مالسلا هيلع بوقعي دالوأ ريكأ اذوهي ىلإ مهتبسنل : ليقو]

 : ولا فارغ دنع رک ر یا ترد رھ

 مه هنيد لهأو هباحصأف «هل دايقنالاو هعابتا ليئارسإ ىنب ىلع بجو 9 غ تحب هلق

TO O EL ل ACS يك يوصل قا <“ ao 

 امنإ مهنإ :ليقو ٥١[ :نارمع لآ] «هللا راصنأ نحن نويراوحلا لاق هللا ىلإ يراصنأ نم # : مالسلا

 .ملعأ هللاو ءاضيأ

YAO 

 :ةأرملل لاقيو «ناركس عمج ىراكسو «ناوشن عمج ىواشنك اضن عمج :ىراصنلاو

 :رعاشلا لاق «ةنارصن

 )0( نحت مل ةنارصن

 مهيلع بجو «قالطإلا ىلع مدآ ىنب ىلإ الوسرو «نييبنلل ًامتاخ رايك ًادمحم هللا ثعب املف

 . "9[اقح] نونمؤملا مه ءالؤهو .رجز هنع امع فافكنالاو ءرمأ اميف هتعاطو «ربخأ اميف هقيدصت
 ةيضاملا ءايبنألا عيمجب نونمؤي مهنألو «مهناقيإ ةدشو مهناميإ ةرثكل نينمؤم ليم دمحم ةمأ تيمسو

 نع «ميلس ىبأ نب ثيل نع «ىروثلا نايفس لاقف ؛ مهيف فلتخا دّقف نوئباصلا امأو .ةيتآلا بويغلاو

 .و أ «ط ج نم ةدايز )١(

 .أ نم ةدايز )۲(

 .و ا «ط ءج نم ةدايز )۳(

 )٤( ؟مالسلا هيلع» :ج ىف .

 .«ىنارصن» :ج ىف (4)

 : همامتب وهو هتم ءزج اذهو «ىنامحلا زخألا ىبأل وهو ٤ /۳ ىربطلا ريس هت ىف تبيبلا 4فز

 فنحت مل ةنارصن تدجس أمك اهسار دجسأو ترج امهاتلكف

 .و «أ ءط ‹ج نم ةدايز (۷)



 ا رو لوألا موتا ی ا

 ىبأ نبا هاور اذكو . نيد مهل نشل «ىراصنلاو دوهيلاو سوجملا نيب موق نوئباصلا :لاق «دهاجم

 . كلذ وحن ريبج نب ديعسو ءاطع نع یورو هنع ‹ حجت

 نب قاحسإو] كاحضلاو «ديز نب رباج ءاثعشلا وبأو «ىدسلاو ‹سنأ نب عيبرلاو ةيلاعلا وبأ لاقو

 ءزؤيزلا ةوؤرقي تاتكلا لهأ خم ةقرق ةوفاصلا“ اةيوهار

 ."[مهتحكانمو مهحئابذب سأب ال :قاحسإو ةفينح وبأ لاق اذهلو]

 هنأ نسحلا نع ةرصبلا لهأ نم لجر هثدحف “ةبيتع نب مكحلا دنع انك :فرطم نع ميشه لاقو

 :لاقف «نيئباصلا ركذ نسحلا تعمس :ميركلا دبع نب ةيواعم نع .ىدهم نب نمحرلا دبع لاقو

 . ةكئالملا نودبعي موق مه

 .ةيزجلا مهنع عضي نأ دارأف :لاق . سمخلا نولصيو ةلبقلا ىلإ نولصي نيئباصلا نأ دايز ربخأ :لاق

 . ؟”[ةكئالملا نودبعي مهنأ دعب ربخف : لاق

 ىلإ نولصيو «روبزلا نوؤرقيو .ةكئالملا نودبعي موق نيئباصلا نأ ىنغلب :ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 . ةلبقلا

 ,ةذاتق ن «ةيورع ىبأ نب ديعس لاق اذكو

 «دانزلا ىبأ نبا ىنربخأ « بهو نبا انربخأ «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نوموصيو «مهلك نييبنلاب نونمؤي مهو «ىّثوكب مهو .قارعلا ىلي امم موق نوئباصلا :لاق «هيبأ نع

 .تاولص سمخ موي لك نميلا ىلإ نولصيو اموي نيثالث ةنس لك نم

 اهب لمعي ةعيرش هل تسيلو «هدحو هللا فرعي ىذلا :لاقف «نيئباصلا نع هېنم نب بهو لئسو

 ةريزجب اوناك «نايدألا نم نيد لهأ نوئباصلا :ديز نب نمحرلا دبع لاق :بهو نب هللا دبع لاقو

 :لاق .هللا الإ هلإ ال :لوق الإ ىبن الو باتك الو لمع مهل سيلو .هللا الإ هلإ ال :نولوقي لصوملا

 «نوئباصلا ءالؤه :هباحصأو هيك ىبنلل نولوقي نوكرشملا ناك كلذ لجأ نمف «لوسرب اونمؤي ملو

 أ . هللا الإ هلإ ال :لوق ىف ىنعي «مهب مهنوهبشي

 نومعزي «بونجلا بهم وحن مهتلبق نأ الإ «ىراصنلا نيد مهنيد هبشي موق مه ا لاقو

 . اةنييع :ج ىف (۳) .و أ ‹ط ءج نم ةدايز (5 «۱)

 .؟یردخلا» :أ ىف )2( وأ «ط ج نم ةدايز (4)



 ل. 055 2359 ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 موق مهنأ :حيجت ىبأ نباو نسحلاو دهاجم نع ىبطرقلا ىكحو .مالسلا هيلع «حون نيد ىلع مهنأ
 لاق. مهؤاسن حكنت الو :سابع نبا لاق «مهحئابذ لكؤت الو «سوجملاو دوهيلا نيب مهنيد بكرت

 «موجنلا ريثأت نودقتعيو نودحوم مهنأ ءاملعلا ضعب هركذ اميف مهبهذم نم لصحت ىذلاو : ىبطرقلا

 رخف راتخاو «مهنع هلأس نيح هللاب رداقلل مهرفكب ىرخطصألا ديعس وبأ ىتفأ اذهلو ؛ةلعاف اهنأو

 ىنعمب وأ «ءاعدلاو ةدابعلل ةلبق اهلعج هللا نأ ىنعمب ؛بكاوكلا نودبعي موق نيئباصلا نأ ىزارلا نيدلا

 مهءاج نيذلا نيينارشكلا ىلإ بوسنملا وه لوقلا اذهو :لاق ءاهيلإ ملاعلا اذه رمأ ريبدت ضوف هللا نأ

 .مهلوقل الطبمو مهيلع ًادار «مالسلا هيلع «ليلخلا ميهاربإ

 نيد ىلع اوسيل موق ا هع نب تھر و او دهاجتم لوق «ملعأ هللاو «لاوقألا رهظأو

 مهل ررقم نيد الو مهترطف ىلع نوقاب موق مه امنإو «نيكرشملا الو سوجملا الو ىراصنلا الو دوهيلا
 نايدأ رئاس نع جرخ دق هنإ :ىأ «ىئباصلاب ملسأ نم نوزبني نوكرشملا ناك اذهلو ؛هنوفتقيو هنوعبتي

 . كاذ ذإ ضرألا لهأ

 0 هللاو «ىبن A نوئباصلا :ءاملعلا ضعب لاقو

 مكّلعل هيف ام اوركذاو ةرقب مكانيتآ ام اوذخ روطلا مكقوف اتعفرو مكقاتيم انذخأ ذإو ل

 نم مسك هتمحرو مكيلع هلا لضف الولف كلذ دعب نم متيلوت مث 69 نوقت

 1 .4 69 نيرساخلا

 هل كيرش ال هدحو هب ناميإلاب قيثاوملاو دوهعلا نم مهيلع ذخأ ام ليئارسإ ىنب , ًاركذم ىلاعت لوقي

 E E عفر E ىلاعت ربخأو «هلسر عابتاو

 هنأ اونظو َةَلظ هّنأك مهقوف لبجلا انقتن ذِإو» : ىلاعت لاق امك «"لاثتماو ةمهو مزحو ةوقب ' ''هوذخأيو
 «لبجلا وه روطلاف ١ :فارعألا] * نوقت مُكّلعَل هيف ام اوركذاو ةوقب مكاتيتآ ام اوذخ مهب عقاو

 كاشلا نسخو ةمركغو ءاطغو هدهاجمو نفاق نبا كلف ىلع و عا اک

 ° رهاظ اذهو ءدحاو ريغو «سنأ نب عيبرلاو

 :روطب يلف تبي مل امو «لابجلا نم تبنأ ام روطلا :سابع نبا نع ةياور ىفو

 اوعمسيل لبجلا مهيلع عفر ةعاطلا نع اوعنتما ال مهنأ :سابع نبا نع :نوتفلا ثيدح ىفو
 . ©اودجسف]

 « مهيشغ دقو هيلإ اورظنف ؛مهيلع عقي نأ لبج ا هللا رمأ اودجسي نأ اوبأ املف :ىدسلا لاقو

 .«رمأ لاثتما» : ىف (۲) .«هوذخأف» :ط ءهج ىف )١(

 ره و ىف ب انرسق ىف .؛رهاظلا اذهو» :ط ىف )٤( . «ةيآ هب انرسف» :ط ءج ىف (۳)
 .ج نم ةدايز (9)



SE ا آلات نقلا ووش حلولا ey 

 : "اولاقف ءمهنع هفشكف هللا مهمحرف ءرخآلا قشلاب اورظنو «ءقش ىلع “"[اودجسف] ًادجس اوطقسف

 هلوق كلذو «كلذك نودجسي مهف «مهنع باذعلا اهب فشك ةدجس نم هللا ىلإ بحأ ةدجس ام هللاو

 . «روطلا "مكقوف انعفرو# : ىلاعت

 .ةاروتلا ىنعي : : «ةرقب مكانيتا ام اوذخ» :هلوق ىف نسحلا لاقو

 .هيف اب لمعب :ةوقب :دهاجم لاقو .ةعاطب ىأ ت :سنأ نب عيبرلاو ءةيلاعلا وبأ لاقو

 .مكيلع ““”هتفذق الإو دجلا :ةوقلا «ةرقب مكانيتآ ام اوذخ» داق لاقو

 : ى «مكيلع هتفذق الإو :هلوق ىنعمو .ةوقب اوتوأ ام نوذخأي مهنأ :كلذب اورقأف :لاق

 .لبجلا ىنعي «مكيلع هتطقسأ

 .هب اولمعاو ةاروتلا ىف ام اوؤرقا :لوقي «هيف ام اوركذاو# : عيبرلاو ةيلاعلا وبأ لاقو

 متيلوت ميظعلا دكؤملا قاثيملا اذه دعب مث :يلاعت لوقي (كلذ دعب نم متيلوت مثل :ىلاعت هلوقو

 نيدبتلا هلاشرإو كلغ ٠ غبر قا «هتمحرو مكيلع هللا لضف الولف هرمتضقنو متيتثناو هنع

 .ةرخآلاو ايندلا ىف قاثيملا كلذ مكضقنب «نيِرِساَخْلا نم مسْكَل» مكيلإ نيلسرملاو

 6 نيئساخ ةدرق اونوك مهل انلقف تبسلا ىف مكنم اودتعا نيذّلا متملع دقلو »

 . 4 6> نيقتملل ةظعومو اهفلخ امو اهيدي نيب امل الاكن اهانلعجف

 هللا رمأ تصع ىتلا ةيرقلا لهأب سأبلا نم لح ام ءدوهيلا رشعم اي «متملع دقلو» :ىلاعت لوقي

 اوُليحتف ءمهل ًاعورشم ناك ذإ و ل رس د سس ور سا كول

AS ESا زا لئاحلا ا  

 «ةدرقلا ةروص ىلإ هللا مهخسم كلذ اولعف املف :تنسلا ءاضقنا دعب اهوذخأ ليللا ناك املف كلذ

 مهليحو ءالؤه لامعأ كلذكف .ةقيقح ناسنإب تسيلو رهاظلا '"”لكشلا ىف ىسانألاب ءىش هبشأ یهو

 هذهو مدع نسج نم ھزار ناک «نطابلا ىف هل ةفلاخمو رهاظلا ىف قحلل ةهباشم تناك ال

 ةرضاح تناك يتلا ةيرقلا نع مهلتساو $ | يلان لوقي ثيخ فارع ةروص یف ةطاوتسم ةصقلا

 مهولبت كلذك مهيتأت ال نوتبسي ال مويو اعرش مهتبس موي مهناتيح مهيتأت ذإ تسلا يف نودعي ذإ رحَلا

 .اهلامكب ةصقلا ١77[ :فارعألا] «نوقسفي اوناك امب

 .«لاقف» :ج ىف (۲) .و أ «ب «ج نم ةدايز )١(

 .اهتنفد» :و ءأ ب ءاج ىف (4) .أطخ وهو «مهقوف» :ج ىف (۳)

 .«هتبوتب ىأ» :و أ ‹ط ءج ىف (7) . الإ هتنفد» :و كك «ب ءج ىف (5)

 .«لكشلاو ىسانألاب» :ج ىف (۷)



 (33 ء٠٠) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 انه نيرسفملا لاوقأ درونسو «ةداتق لاق اذكو .؛ةليأ» لهأ مه ةيرقلا هذه لهأ :ىدسلا لاقو

 0 هبو هلا ءاش نإ ةطوسبم

ETهر يي د نيون رار ماس> او  
 .]ه :ةعمجلا] (ارافسأ لمحي رامحلا لمك هللا هبرض لثم وه اغإو «ةدرق اوخسمي

 ىبأ نع «ىلهابلا 0000000 ا ىبأ نع «ىنثملا نع «ريرج نبا هاورو فو

 .هب .دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا نع « ىسيع نع «مصاع

۸4 

 لاق «هريغ ىفو ماقملا اذه ىف قايسلا نم رهاظلا فالخ بيرغ لوقو ءدهاجم نع ديج دنس اذهو
 سمسا ها o م اسس ر ر

 ا مهم يجر ع ی ا ا للا یک ل رتل : ىلاعت هللا
 .[10 :ةدئاملا] ةيآلا «توغاّطلا دعو ريزاتخلاو

 مهنم [هللا] لعجف : «نيئساخ ةدّرق اونوك مهل انلقف : سابع نبا نع هريسفت ىف ىفوعلا لاقو
 .ريزانخ اوراص ةخيشملاو ةدرق اوراص موقلا بابش نأ معزف .ريزانخلاو ةدرقلا

 اهل ىَواَعَت ًادورق موقلا راصف :(نيئساخ ةدرق اونوك مهل انلقَفل :ةداتق نع «ىوحنلا نابيش لاقو
 .ءاسنو الاجر اوناك ام دعب بانذأ

 مهوهن نيذلا لعجف ,«نيئساخ ةدّرق [ونوك# ةيرقلا لهأ اي .ةاودوت + ىتاسازتملا ءاطع لاقؤ
 .ىلب ىأ ءمهسوؤرب نولوقيف ؟مكهنن ملأ «نالف اي :نولوقيف مهيلع نولخدي

 SG حم ندد ةياادوج دوش , ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 اغإ :لاق «سابع نبا نع ءدهاجم نع .حيجت ىبأ نبا نع  ىفئاطلا ىنعي - ملسم نب دمحم انئدح
 . "لسن 2"”خسملل ناك ام .اوكله مث اقاوف ةدرق اولعجف تبسلا ىف اودتعا نيذلا ناك

 ضرألا ىف نويحي ال ذإ :لوقي .مهتيصعمب ةدرق هللا مهخسمف :سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 قلخ دقو .لسني ملو برشي ملو لكأي ملو «مايأ ةثالث قوف طق خسم شعي ملو :لاق «مايأ ةثالث الإ
 ءالؤه (هللا] خسمف «هباتك ىف هللا اهركذ ىتلا مايألا ةتسلا ىف َقّلَمْلا رئاسو ريزانخلاو ةدرقلا هللا
 .ءاشي امك هلوحيو .ءاشي امك ءاشي نمب لعفي كلذكو «ةدرقلا ةروص ىف موقلا

 ىنعي :لاق (نيئساخ ةدرق اونوك» :هلوق ىف ةيلاعلا ىبأ نع «عيبرلا نع ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 .أطخ وهو (وبأ نع» _- ىف 2 . «ةناعالاو ةقثلا هيوا :أ یف )١(

 .واءوأ ب «ط ءج نم ةدايز () .ارمع نب  :ب ءادج ىف (9)

 .«خيسملل» س ىف () . ؟نسحلا» ب ‹ط «ج ىف (45)

 .(۲۰۹ /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (۷)

 .أ نم ةدايز (9) . هللا ركذ ىتلا» :ب ءط ءج ىف (۸)



 (55 )٦٠٥« ناتيآلا : «ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۹۰

 .هوحن «كلام ىبأو «عيبرلاو ةداتقو .دهاجم نع ىورو .نيرغاص ةلذأ

 امنإ هللا نإ :سابع نبا لاق :لاق «ةمركع نع «نيصحلا نب دواد نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 تبسلا 2" ىلإ اوفلاخف  ةعمجلا موي  مكديع ىف مكيلع ضرتفا ىذلا مويلا ليئارسإ ىنب ىلع ضرتفا
 ىف مهل لحأ ام مهيلع مرحف «هيف هللا مهالتبا تبسلا موزل الإ اوبأ املف .هب اورمأ ام اوكرتو «هومظعف

 :ناتيحلا تبسلا ىف مهيلع هللا مرحف نی :اهل لاقي ءروطلاو ةليأ نيب ةيرق ىف اوناكو .هريغ

 E ىلإ عرش مهيلإ تلبقأ تا مويب ناك لذإ اوناكو .اهلكأو اهديص

 بهذ اذإ ىتح ءاعرش نيتأ تبسلا موي ناك اذإ ىتح .ًاريبك الو ًاريغص اتوح اوري ملف «نبهذ تبسلا

 مهنم "لجر دمع «ناتيحلا ىلإ اومرقو دمألا مهيلع لاط اذإ ىتح .كلذك اوناكف «نيهذ تبسلا

 .هقثوأف لحاسلا ىف ًادتو هل دتوأو «ءاملا ىف هلسرأ مث «طيخب همزخف «تبسلا موي ًارس اتوح ذخأف

 ىتح .هلكأف هب قلطنا مث تلا موي ىف ا ملا ىنإ :ىأ «هذخأف ءاج دغلا ناك اذإ ىتح . .هكرت مث

 دقل هللاو :ةيرقلا لهأ لاقف .ناتيحلا حير ًسانلا دجوو كلذ لثمل داع ءرخآلا تبسلا موي ناك اذإ

 ارس مهو ف نع ارادت لاق .لجرلا كلذ !"'عَنص ىلع اورثع مث «ناتيحلا حير اندجو

 تلاقف ."''قاوسألاب اهوعابو ةينالع اهوداص ىتح “ةبوقعلا مهيلع هللا لجعي مل ءاليوط انامز

 ُ لكأت مل ىرخأ ةفئاط تلاقف . ener اع ومو . هللا اوقتا ءمكحيو : ةيقبلا لهأ نم مهنم ةفئاط

 ةردعم اوُلَق اديدش اباذع مهبذعم وأ مهكلهم للا امو نوظعت ملط :اوعنص امع موقلا هنت ملو «ناتيحلا

 ET :فارعألا] (نوقتي مهّلعلو» مهلامعأ انطخسل € مكبر ىلإ

 سانلا اودقفو مهدجاسمو مهتيدنأ ىف ةيقبلا كلت تحبصأ كلذ ىلع مه امنيبف :سابع نبا لاق

 «مهرود ىف نورظني اوبهذف .وه ام اورظناف !ًانأشل سانلل نإ :ضعبل مهضعب لاقف :لاق مهنوري الف

 مهسفنأ ىلع سانلا قلغي امك .مهسفنأ ىلع اهوقلغف ًاليل اهولخد دق «مهيلع ةقلغم اهودجوف

 هنيعب ىبصلاو «ةدرقل اهنإو اهنيعب ةأرملاو ءدرقل هنإو هنيعب لجرلا نوفرعيل مهنإو «ةدرق اهيف اوحبصأف

 كلهأ : "القل ءوسلا نع اوهن نيذلا ىجنأ هنأ هللا ركذ ام الولف :سابع نبا لوقي :لاق .درقل هنإو

 تناك يلا ةيرقلا نع مهلتساو» : ايك دمحمل هؤانث لج هللا لاق ىتلا ةيرقلا ىهو :لاق ؛مهنم عيمجلا

 .اذه نم ًاوحن سابع نبا نع كاحضلا ىورو .[۳ : فارعألا] ةيآلا «رحبلا ةرضاح

 ةدرق اونوك مهل اتلقف تسلا يف مُكنم اودتعا نيذّلا متملع دلو : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا “لاق

 موي ناك اذإ ناتيحلا تناكف ءرحبلا ةرضاح تناك ىتلا ةيرقلا ىهو ««ةليأ» لهأ مهف : لاق (نیئساخ

 ءجرخ الإ توح رحبلا ىف قبي مل  ًائيش تبسلا , ىف "اولمعي نأ دوهيلا ىلع هللا مرح دقو - تبسلا

 .أطخ وهو «ًالجر دمع» :ج ىف (۲) .«موي ىلإ» :ط «ج ىف )١(

 .«ةيوقعبا :و ءأ ب «ط «ج ىف (۵) .«اولكأو» :و ءأ ب ءط «ج ىف (:) . «عنص ىلع» :ج ىف (9

 .«دقل) :و 3 ءباءط ج ىف )¥( .«قاوسألا ىف» :ج ىف )«

 .؟لمعت نأ» :ط ءج ىف (9) .«لاقو» :ب ءط ءج ىف (۸)



 ۹ يي 36 ناممآلا ةا ةر تح لوألا ا

( 
 ىتح ءىش نهنم ری ملف ٠ ءرحبلا لَم نمزل دحألا موي ناك اذإف «ءاملا نم نهميطارخ نجرخي ىتح

 يف نودعي ذإ رحبلا ةرضاح تناك يتلا ةيرقلا نع مهلتساو) : ىلاعت هلوق كلذف «تبسلا و دركي

 اوئاك امي مهول كلدك] مهينأت ال نونيسي ال مويو اعرش مهتبس موي مھناتیح مهينأت ذإ تبا

 اهل لعجيو «ةريفحلا رفحي لجرلا لعجف «كمسلا مهضعب ىهتشاف .[.۳ : فارعألا] 4[ "نوقسقي

 ‹ةريفحلا ىف اهيقلي ىتح اهبرضي ناتيحلاب جوملا لبقأف رهنلا حتف تبسلا موي ناك اذإف ءرحبلا ىلإ ًارهن

 ءهذخأف ءاج دحألا موي ناك اذإف ثكميف ءرهنلا ءام ةلق لجأ نم قيطي الف «جرخي نأ توحلا ديريف

 اشف ىتح «هراج عنص ام لثم عنصيف «هربخيف هلأسيف هحير هراج دجيف كمسلا ىوشي لجرلا لعجف

 0 لحي ال وهو «تبسلا موي نوداطصت امنإ !مكحيو :مهؤاملع مهل لاقف .كمسلا لكأ مهيف

 ءاملا '' 'مكحتف موي هويدي مكنكلو ال ا لاف .هانذخأ نيح دحألا موي هاندص امنإ :اولاقف

 أ مهمل موق دوطعت ملول :ضعبل مهوهن نيذلا ''”ضعب لاقف .اوهتني نأ اوبلغو :لاق «لحدف

 ةرذعم» :مهضعب لاقف ؟مكرعبطي ملف مهرمتظعو دقو .مهرظعت مل :لوقي .4 اديدش اباذع مهبذعم
 . ةدحاو ةيرق ىف مكنكاسُن ال هللاو :نوملسملا لاق اوبأ املف 14 : فارعأل] «َوَقّتي مِهّلَعَلَو مكبر ىلإ

 «مالسلا هيلع ءدواد مهنعلو ءأباب تبسلا ىف نودتعملاو ًاباب نوملسملا حتفف ءرادجب ةيرقلا اومسقف
 رافكلا حتفي ملو «موي تاذ نوملسملا جرخف «مهباب نم رافكلاو ؛ مهباب نم نوجرخي نوملسملا لعجف

 «ضعب ىلع مهضعب بثي ةدرق مه اذإف طئاحلا مهيلع نوملسملا روست مهيلع اوؤطبأ املف «مهباب

 اونوك مهل انلف هنع اوهن ام نع اوتع امف ل :ىلاعت هللا لوق كلذف .ءضرألا ىف اوبهذف .مهنع اوحتفف

 ناسل ىلع ليئارسإ ينب نم اورفك نيذّلا نعل ل :لوقي نيح كلذو 7 :فارعألا] «نيكساَخ ةدّرق

 .ةدرقلا مهف [۷۸ :ةدئاملا] «ميرم نبا ىسيعو ةوواد

 هللا همحر .دهاجم هيلإ بهذ ام فالخ نايب ةمئألا ءالؤه نع قايسلا اذه نم ضرغلاو :تلق

 . ملعأ هّللاو «ىروص ىونعم هنأ حيحصلا لب ًايروص ال ًايونعم ناك امنإ مهخسم نأ نم

 لا: م ناخ لا طرز اهنلخ مو اهني نر هك لاكن مانو: ناف رز
 ؛ةيرقلا ىلع :ليقو «ةبوقعلا ىلع :ليقو «ناتيحلا ىلع :ليقو «ةدرقلا ىلع دئاع 4 اهاتلعجفل ىف
 ر اا

 م اا دارملاو ءةيرقلا هذه هللا لعجف :ىأ ءةيرقلا ىلع دئاع ريمضلا نأ وعلا

 هللا هذخأف» :نوعرف نع هللا لاق امك ةربع “"اهانلعجف «ةبوقع مهانبقاع :ىأ (الاكن) مهتبس ىف

 .ج نم ةدايز (۲) .أطخ وهو «ًائيش) :ج ىف )١(

 . هل متحتف» :و ءأ ىف (4) .«ءاهقفلا» :و أ ءب ءط «ج ىف (۳)

 . ؟مهضعب لاقف» :أ ىف (0)

 .«مهانلعجف» :و أ ےب ءط بج ىف (5)



 (55 256) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۹۲

 لاق .ىرقلا نم ىأ 4 اهفلخ امو اهيدي نيب امل »8 :هلوقو «[75 :تاعزانلا] « ىّلوألاو ةرخآلا لاكن
 دقلو » :ىلاعت لاق امك. ىرقلا نم اهلوح امل ةربع ةبوقعلا نم اهب انللحأ امب اهانلعج ىنعي :سابع نبا
 ملوُأ 8 :ئلاعت هلوق هنمو ء[ :فاقحالا] 4 نوعجري مِهّلعَل تالا فرص ئرقلا نم مكلوح ام انكلَأ
 ب :دارملاف ءلاوقألا دحأ ىلع ١ :دعرلا] ةيآلا 4اَهفاَرْطَأ نم اهِصْقََن ضرألا يتأت انآ اوري

a OES TSنيصحلا ا » e 

 رب نالا نم اهترضح رف :([لاق] ا

 اَمَو] اهدي نیب امل ًالاكت اهانلعجف ل : ىفوعلا ةيطعو «ةداتقو «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع یورو

 .تبسلا ناش ىف نيضاملا نم اهلبق [ناك] ام :لاق €[ اهفلخ

 نأ ليئارسإ ىنب نم سانلا نم مهدعب ىقب ال :« اهفلخ امو » : ةيطعو عيبرلاو ةيلاعلا وبأ لاقو

 امأو ءمهل ةربع ةيرقلا كلت لهأ نوكي نأ سانلا نم مهدعب ىتأي نم ىلإ ةبسنلاب ميقتسم اذهو

 ةربع نوكت نأ وهو هب ةيآلا رسفت نأ مالكلا اذه حصي فيكف سانلا نم مهلبق فلس نم ىلإ ةبسنلاب

 ىف اهفلخ امو اهيدي نيب امب دارملا نأ نيعتف «هروصت دعب هلوقي ال سانلا نم ًادحأ لعل اذه ؟مهقبس نمل

 . ملعأ هللاو «ريبج نب ديعسو سابع نبا هلاق امك ؛یرقلا نم اهلوح ام وهو «ناكملا

 ةبوقع :ىأ ( اهيدي نيب امل الاكن اهاتأعجف : ةيلاعلا ىبأ نع عيبرلا نع + قوارلا رفعفم وبا لاق

 .مهبونذ نم الخ امل

 نب عيبرلاو «ةداتقو ‹نسحلاو «ىدسلاو «دهاجمو «ةمركع نع یورو تاک ىبأ نبا لاقو

 . كلذ وحن «سنأ

 بونذ نيب © اهيدي نيب امل » ةيطع نباو «ءارفلاو «یدسلاو سابع نبا نع « ىبطرقلا ىكحو

 :لاوقأ ةثالث نيدلا رخف ىكحو «بونذلا كلت لثم اهدعب لمعي نمل 4 اهفلخ امو  موقلا

 ءاهربخب ملعلا نم مهدنع امب ءىرقلا نم اهمدقت نم ا ا : اهدحأ

 .ممألاو ىرقلا نم اهترضحب نم كلذب دارملا : ىناثلا

 .و «آ «ب «ط ءج نم ةدايز () .«هلاق» :و ءأ ءب ءط بج ىف )١(

 .و 3 «ب ءط ج نم ةدايز (5) .ج نم ةدايز )۳(

 .«ريرج ىبأ نبا لاقو» :آ یف )١( .1 نملا :و ءأ ءب ءط ءج ىف (5)



 ا ۷ 700 اورم + لوألا وخلا

 اذهو : لاق «هدعب امو لعفلا اذه لبق نم هوبکترا ام عيمج ةبوقع ىلاعت اهلعج هنأ : ثلاثلاو

 ىتلا ىرقلا نم اهترضحب نم :اهفلخ امو اهيدي نيب امب دارملا نأ لاوقألا حجرأو :تلق .نسحلا لوق

 ملل تايآلا انفَرصو ئرقلا نم مكلوح ام اتكلهأ دقلو» :لاق امك ءاهب لح امو ءاهربخ مهغلبي

 لحت وأ ةعراق اوعتص امب مهبيصت اورق نيذلا لاري الو » :ىلاعت لاقو ء[۲۷:فاقحألا] «نوعجري

 : ءايبنألا] «اهفارطأ نم اهصقنت ضرألا يتأت انا نوري الفأل لاقو ۳١[« :دعرلا] «مهراد نّم ابیرق
 :لاق اذهلو .مهنع رتاوتملا ربخلاب مهدعب ىتأي نمل ةربعو «مهنامز ىف نمل ًالاكنو ةربع اهلعجف ه4

 . (نيقتملل ةظعومو»

 «ةمركع نع «نيصحلا نب دواد نع «قاحسإ نب دمحم لاق (نیقتملل ةظعوموإل :ىلاعت هلوقو

 .ةمايقلا موي ىلإ ا : «نيقّتمْل ةظعومو)» : سابع نبا نع

 .اهنورذحيو «هللا ةمقن نوقتيف «مهدعب : (نيقتملأ ةظعومو» :ةداتقو نسحلا لاقو

 . لم دمحم ةمأ :لاق «نيقتملَل ةظعومو» :ىفوعلا ةيطعو ء«ىدسلا لاقو

 ام ةلباقم ىف لاكنلاو سأبلا نم ءالؤهب انللحأ ام انلعج :ىأ ءرجازلا انهه ةظعوملاب دارملا : تلق

 ءمهباصأ ام مهبيصي الئل مهعينص نوقتملا رذحيلف «ليحلا نم هب اوليحت امو «هللا مراحم نم هوبكترا

 نب دمحم نب نسحلا انثدح ءملسم نب دمحم نب دمحأ انثدح :ةطب نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق امك

 ىبأ نع «(''[ةملس ىبأ نع] ورمع نب دمحم انثدح «نوراه نب ديزي انثدح «ىنارفعزلا حابصلا
 ىندأب هللا مراحم اولحتستف .دوهيلا "”بكترا ام اوبكترت ال» :لاق هب هللا لوسر نأ :ةريره
 ل

 ىقابو «ىدادغبلا بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا هنو اذه ملسم نب دمحم نب دمحأو ءديج دانسإ اذهو

 . ملعأ هللاو . حيحصلا طرش ىلع نوروهشم هلاجر

 ذوعأ لاق اوزه انذختتأ اولاق ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ هموقل ئسوم لاق ذإو »

 . 6 9 نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب

 «ةرقبلا نأش ىف مكل ةداعلا قرخ ىف مكيلع ىتمعن - ليئارسإ ىنب اي  اوركذاو :ىلاعت لوقي

 منخلاو رحنت لبإلا ةلأسم] .مهنم هلتق نم ىلع هصنو «لوتقملا هللا ءايحإو اهببسب وه نم لتاقلا نايبو
 نم اهرحنم برقلو نآرقلا صنل ىلوأ حبذلاو ءرحنت :ليقو «حبذت :ليقف رقبلا ىف اوفلتخاو حبذت

 هرك اكلام نأ ريغ «حبذي ام رحن وأ رحني ام نيب ًاحيحص افالخ ملعأ الو :رذنملا نبا لاق .اهحبذم

 «ىسوم ىلع ةرقبلا ةصق لوزن نأ ملعأ :هللا دبع وبأ لاقو ءمرحي ال ام ناسنإلا هركي دقو .كلذ

 .(تبكترا ام» :و أ ب «ط «ج ىف )۲( .و 3 «ب «ط ج نم ةدايز )١(



 كلب يذلا قنا هوست aaa oa م

 .ةاروتلا ىف ةماسقلا لوزن لبق ليتقلا رمأ ىف «مالسلا هيلع

 : متاح ىبأ نبا لاق امك [١١ ةصقلا طسب

 دحيم نع نا نإ ماه اناا + نوراك قي ديرب اقدح غافلا نب. دمحم نبا نسا اقدح

 نام ناكر هل كلوي ال اعجاز ف نم لر ذاك لاق «نتاملشلا ةع نع + قريش نبا

 هيعدي حبصأ مث «مهنم لجر باب ىلع هعضوف اليل هلمتحا مث هلتقف «هّلراو هيخأ نبا "”ناكو «ريثك

 مكضعب لتقي مالع : ىهنلاو مهنم ىأرلا ووذ لاقف «ضعب “ىلإ مهضعب بكرو ءاوحلست ىتح مهيلع
 نأ مكرمأي هللا نإ :لاقف ءهل كلذ اوركذف ؛مالسلا هيلع «يسوم اوتأف ؟مكيف هللا لوسر اذهو اضعب

 اوضرتعي مل ولف :لاق .(نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأ لاق اوزه انذختأ اوُلاَق ةرقب ا

 ىتلا ةرقبلا ىلإ اوهتنا ىتح «مهيلع دّدشف اوددش 0 ”ههنكلو «ةرقب ىندأ مهنع تأزجأل 2*”[رقبلا]

 ءابهذ اهدلج ءلم نم اهصقنأ ال هللاو :لاقف ءاهريغ ةرقب هل سيل لجر دنع اهودجوف اهحبذب اورمأ

 نبال ءاذه :لاقف ؟كلتق نم :اولاقف ماقف اهضعبب هوبرضف ءاهوحبذف ًابهذ اهدلج ءلمب اهوذخأف

 .دعب لتاق ثرَوُي ملف ءائيش هلام نم طعي ملف ءآتيم لام مث .هيخأ
 “كلذ نم وحنب «ةديبع نع «نيريس نب دمحم نع «بويأ ثيدح نم ريرج نبا هاورو

 . ملعأ هللاو

 .هب «نوراه نب ديزي انأبنأ :هريسفت ىف ديمح نب دبع هاورو

 لاقو .هب «ناسح نب ماشه نع  ىزارلا وه  رفعج ىبأ نع «هریسفت ىف سايإ ىبأ نب مدآ هاورو
 هللا لوق ىف «ةيلاعلا ىبأ نع ءعيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ انأبنأ :هریسفت ىف سايإ ىبأ نب مدآ

 هل نكي ملو ءاينغ ناكو «ليئارسإ ىنب نم لجر ناك :لاق 4ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي ِهّللا نإ : یلاعت

 هيلع ء«ىسوم ىتأو «قيرطلا عمجم ىلع هاقلأ مث «هثريل هلتقف «هثراو ناكو بيرق هل ناكو ءدلو

 كريغ هلتق نم '"7[ىل] نيبي ًادحأ دجأ ال ىنإو «ميظع رمأ ىلإ ىنإو لتق ىبيرق نإ :هل لاقف «مالسلا

 ءانل هيب الإ ملع اذه نم هدنع ناك نم هللا دشنأ :لاقف «سانلا ىف ىسوم ىدانف :لاق . هللا ىبن اي
 هللا ىبن تنأ :هل لاقف «مالسلا هيلع ىسوم ىلع لتاقلا لبقأف «ملع مهدنع نكي ملف :230[لاق]

 نم اوبجعف «ةرقب اوحبذت نأ مكرمأُي هللا نإ» :هيلإ هللا ىحوأف هبر لأسف ءانل نيبي نأ كبر انل لأساف

 )١( “نب :ج یف (۲) .و «ب «ط لج نم ةدايز .

 ) )۳؟ىلع» :ج ىف () .2 هل ناكو» هان ءط ىف .

 ) )05.؟نکلو» :ج ىف (1) 1 .ب نم ةدايز

 .«ةدبعا :ج ىف (۷)

 .(۳۳۷ )١/ ىربطلا ريسفتو )١/ ۲۱٤١( متاح ىبأ نبا ريسفت (۸)

 .أ نم ةدايز )٠١( .و «أ ءب .ط نم ةدايز (9)



 98 بيب سس )٩۷( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 لاق يه ام ان نيبي كبر اتل عدا اوُاَق نيلهاجلا نم نوكأ نأ هّللاب ذوعأ لاق اوزه انذختتأ :  :اولاقف «كلذ

 :ىأ كلذ نيب نارع » ةريغص الو :ىنعي € ركب الو» ةمرهال : ىنعي «ضراف أل ةر اهَنِإ لوقي هّنِإ

 « هول عقاق ءارفص رباه لوق نإ لاق اهو ام نل نيب كير اتل عدا اولا ل ةمرهلاو ركبلا نيب فصت

 aa یا € نيرطاتلا رست : ىأ

 در یف لمعت او e ا لولذب ا : ىنعي < َضْرألا

 قحاب تكج نآلا اوُلَق » اهيف ضايب ال :لوقي ( اهيف َةيش أل » بويعلا نم ةملسم :ىنعي 4 ٌةَمَلَم >
 رقبلا نم ةرقب اوضرعتسا «ةرقب اوحبذي نأ اورمأ نيح موقلا نأ ولو :لاق 4 نولعفي اوداك امو اهوحبذف

 :اولاقف اونثتسا موقلا نأ الولو «مهيلع ددشف مهسفنأ ىلع اوددش مهنكلو ءاهايإ تناكل ءاهوحبذف

 تتعن ىتلا ةرقبلا اودجي مل مهنأ انغلبف .ًادبأ اهيلإ اوده امل 7١[« :ةرقبلا] (نودتهمل هللا ءاش نإ انإو»

 ءاهريغ مهل وكزي ال هنأ تملع املف «مهيلع ةمّيَقلا ىهو «ىماتي اهدنع زوجع دنع الإ مهل

 مهتلأس اهنأو «ةنالف دنع الإ تعنلا اذه اودجي مل مهنأ هوربخأف ىسوم اوتأف .نمثلا مهيلع تفعضأ

 اهاضر اهوطعأف مكسفنأ ىلع متددشف مكيلع ففخ ناك دق هللا نإ :ىسوم مهل لاقف .اهنمث فاعضأ

 اهنم ° امظع اوذخأي نأ «مالسلا هيلع «ىسوم مهرمأف ءاهوحبذف "اهورتشاو ءاولعفف .اهمكحو

 - هلتاق ذخأف «ناک امك ًآتيم داع مث «هلتاق مهل ىمسف «هحور هيلإ عجرف ءاولعفف «ليتقلا هب اوبرضيف

 .هلمع 29 أوسأ ىلع هللا هلتقف - [هلتقم] هيلإ اكشف ىسوم ىتأ ناك ىذلا وهو

 هيبأ نع «ىبأ ىنثدح «یمع ىنثدح «ىبأ ىنثدح ار نبا ىنثدح :ريرج نب دمحم لاقو

 دهع ىلع .ليئارسإ ىنب نم ًاخيش نأ كلذو :ةرقبلا نأش ىف هلوق ىف «سابع نبا نع « "0[هدج نع]

 هل دلو ال خيشلا ناكو ءمهل لام ال ءارقف هيخأ ونب ناكو «لاملا نم ًارثكم ناك «مالسلا هيلع «یسوم

 ءمهمع تومي الأ مهيلع لواطت امل هنإو «هلام انثروف تام دق انمع تيل :اولاقف هتثرو هيخأ ونبو

 متسل ىتلا ةنيدملا لهأ اومِرْعَتو «هلام اوثرتف «مكمع اولتقت نأ ىلإ مكل له :مهل لاقف ناطيشلا مما

 «''نيتنيدملا نيب حرطف لتق اذإ ليتقلا ناكو امهادحإ ىف اوناك «نيتنيدم اتناك امهنأ كلذو هتيد اهب

 ناطيشلا مهل لوس امل مهنأو «ةيدلا تمرغ هيلإ برقأ تناك ''''امهياف نيتيرقلاو ليتقلا نيب ام سيق

 ىتلا ةنيدملا باب ىلع هوحرطف اودمع مث «هولتقف هيلإ اودمع مهمع تومي الأ مهيلع لواطتو «كلذ

 هللاوف «مكتنيدم باب ىلع لتق انمع :اولاقف «خيشلا ىخأ ونب ءاج ةنيدملا لهأ حبصأ املف .اهيف اوسيل

 .«اوكرتي ال مهنأ» :أ ىف (۲) .«اهلذي ملل :و ءأ ءب ىف )١(

 .«اهمظع» :ج ىف )٤( .«اورتشاو» :ط ىف (۳)

 .«ءوسا :أ ىفو ««رشأ» :ج ىف )١( .و نم ةدايز (5)

 .و أ نم ةدايز (۸) .«ديعس ىبأ نبا» :و ءأ ب ءط ءج ىف (۷)

 .«نيتيرقلا» :ب ىف (۱۰) .«تیل اي) :ج ىف (9)

 .؟امهتيأف» و «ب ‹ط بج یف )١(



 )٦۷( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 505

 انتنيدم باب انحتفالو ءألتاق ''انملع الو انلتق ام هللاب مسقن :ةنيدملا لهأ لاق .انمع ةيد انل نمرغتل
 انمع : خيشلا ىخأ ونب لاق هوتأ املف ءمالسلا هيلع «ىسوم ىلإ اودمع مهنإو .انحبصأ ىتح قلغأ ذنم
 نم ربل دايخ روز هاك ميدل وح حلا حاولو .مهتنيدم باب ىلع الوتقم هاندجو

 دلا هيلع ينوه ىلإ للا ملا رمادا ؟ '”ليربج ناو ءانحبصا يس الغا نج
 .اهضعبب هوبرضتف 4ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ» :مهل لق :لاقف

 ىنب نم لجر ناك :لاق «ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ هموقل ئسوم لاق ذوا الار
 نأ ىبأف «هتنبا هيخأ نبا هيلإ بطخف «جاتحم خأ نبا هل ناكو «ةنبا هل تناكو لاملا نم ًارثكم ليئارسإ

 .هتيد نلکالو «ءهتنبا نحكنألو «هلام نذخآلو «ىمع نلتقأل هللاو :لاقو «ىتفلا بضغف .هجوزي

 نم ىل ذخف ىعم قلطنا “مع اي :لاقف «ليئارسإ ىنب طابسأ ضعب ىف راجت مدق دقو ىتفلا هاتأف
 ىتفلا عم معلا جرخف .ىنوطعأ ىعم كوأر اذإ مهنإف. '””اهنم بيصأ نأ ىلعل «موقلا ءالؤه ةراجت
 «همع بلطي هنأك ءاج حبصأ املف .هلهأ ىلإ عجر مث «ىتفلا هلتق طبسلا كلذ خيشلا غلب املف ءاليل

 مهذخأف «هيلع نيعمتجم طبسلا كلذب وه اذإف ءهوحن قلطناف .هدجي ملف ءوه نيأ ىردي ال هنأك

 مهعفرف .هامعاو :ىدانيو «هسأر ىلع بارتلا وثحيو ىكبي لعجف هتيد ىلإ اودأف «ىمع متلتق :لاقو
 ءهبحاص نم انل نيبي ىتح "نل هللا عدا ءهللا لوسر اي :هل اولاقف «ةيدلاب مهيلع ىضقف «ىسوم ىلإ
 هللا لوقي نيح كلذف هب ريعن نأ ىيحتسن انكلو «ةنيهل انيلع هتيد نإ هللاوف «""”ةميرجلا بحاص ذخؤيف
 ارا رسم مسوس : ىلاعت
 دهن .ةرقب اوحبذا :لوقتو ءهلتق نمعو ليتقلا نع كلأسن :اولاق (ةرقب اوحبذت نأ مك رمأي هلا نإ

 هودي لق ةرقب اوضرتعا ولف : سابع نبا لاق «نيلهاجلا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأ لاق» !انب

 ام اَنَل ني كبر اتل عدا» :اولاقف . مهيلع هللا هدشف ىسوم [یلع] اوتنعتو اوددش مهنكلو :مهنع
 سس م و روس مين

Ceراو دلت ال يتلا ةمرهلا نم خرافلاو  

 یھت : لا ل فق ارام ةر ال نرتب ل لاف اهلل ماك يم کی ات مذا اول .نورمؤت ام
 انيلع هباشت رمان يه ام ان نسي كبر انَل عدا اولاق » نيرظانلا بجعت :لاق «نيرظاّتلا رستإ» اهنول

 دسك ل ا ع نودتهمل هللا ءاش نإ اّنِإَو

 اهيلع اوردقي ملف اهوبلطف «قحلاب تئج نآلا اولاق © ة ةرمح الو داوس الو ضايب نم «اهيف

 )١( «ليربج ¿ن نإو» :و لأ ب اعط ءج ىف (؟) .«هانملع الو هانلتق ام» :ج ىف .

 ) )۳.«یمع ايا :ج ىف (5) .؟هبر رمآأب» :و ا ب ط ج ىف

 ) )5.«هللا انل عدا» :و ءأ ءب ىف (7) .«اهيف» :ج ىف
 3 «ج نم ةدايز (A) .«ةصرفلا» :و أ ب «ط اج یف (۷)



 ۹۷ سس (31/) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 هوبأ ناكو «هعيبي ؤلؤل هعم هب َّرَم الجر نإو «هيبأب سانلا ربأ نم «ليئارسإ ىنب یف لجر ناكو
 امك :ىتفلا هل لاقف ؟افلأ نيعبسب ؤلؤللا اذه ىنم '"'ىرتشت :لجرلا هل لاقف «حاتفملا هسأر تحت آمئان

 لعجف «ًافلأ نيتسب كل وهو كابأ ظقيأ :رخآلا لاقف .ًافلأ نينامثب كنم هذخاف ىبأ ظقيتسي ىتح تنأ

 «فلأ ةئام غلب ىتح ظقيتسي ىتح هابأ رظتني نأ ىلع رخآلا دازو ءًافلأ نيثالث غلب ىتح هل طحي رجاتلا

 ؤلؤللا كلذ نم هللا هضوعف «هابأ ظقوي نأ ىبأو «ًادبأ ءىشب كنم هيرتشأ ال هللاو :لاق هيلع رثكأ املف

 مهعيبي نأ هولأسف «هدنع ةرقبلا اورصبأو ةرقبلا نوبلطي ليئارسإ ونب هب ترمف «ةرقبلا كلت هل لعج نأ

 ككرتن ال هللاو :اولاقف «ىبأف ءارشع اوغلب ىتح هودازف «ىبأف'نيتنث هوطعأف «ىبأف «ةرقبب ةرقب اهايإ

 اذه دنع اهاندجو انإ هللا ىبن اي :اولاقف «مالسلا هيلع ء«ىسوم ىلإ هب اوقلطناف .كنم اهذخأن ىتح

 قحأ انأ «هللا لوسر اي :لاقف .كترقب مهطعأ :ىسوم هل لاقف ًانمث هانيطعأ دقو اهانيطعي نأ ىبأف

 هل ""اوفعضأف «ىبأف ءآبهذ اهنزو هوطعأف «مكبحاص اوضرأ :موقلل لاقو .تقدص :لاقف . ىلامب

 :لاق .اهوحبذف ءاهنمث ذخأو اهايإ مهعابف ءًابهذ تارم رشع اهنزو هوطعأ ىتح ءاهنزو هوطعأ ام لثم
 نبا :مهل لاقف ؟كلتق نم :هولأسف «شاعف «نيفتكلا نيب ىتلا ةعضبلاب هوبرضف ءاهضعبب هوبرضا

 . "؟هولتقف مالغلا اوذخأف .هتنبا حكنأو «هلام ذخآف «هلتقأ :لاق «ىحأ
 هرو

 ىبأ نع «جاجحو «دهاجم نع «جيرج نبا نع «دمحم نبا وه «جاجح انثدح : دیس لاقو

 - ضعب ثيدح ىف مهضعب ثيدح لخد - سيق نب دمحمو ىظرقلا بعك نب دمحم نع «رشعم
 ااف الا وورش اوك عاق هوم ار الا نور ةرفك وار ا اوا توم طيف نإ: الا

 مل اذإف «فرشأو رظنف مهسيئر ماق اوحتتفا اذإو ءهولخدأ الإ اجراخ مهنم ًادحأ اوكرتي مل اوسمأ اذإ

 ءريثك لام هل ليئارسإ ىنب نم لجر ناكو :لاق .اوسمب ىتح سانلا عم اوناكف «ةنيدملا حتف ًائيش ري

 مث «ةنيدملا باب ىلع هعضوف هلمح مث «هئريل هلتقف هتايح هيلع لاطف «هيخأ ريغ ثراو هل نكي ملو
 حتفف ًائيش ري ملف ءرظنف ةنيدملا باب ىلع ةنيدملا سيئر '”فرشأف :لاق .هباحصأو وه ناكم ىف نمك

 .بابلا نودرت مث هومتلتق !تاهيه :هباحصأو لوتقملا وخأ هادانف «بابلا در ليتقلا ىأر املف «بابلا

 موقلا ىنارهظ نيب ليتقلا ىأر اذإ ناك «ليئارسإ ىنب هباحصأ ىف ًاريثك لتقلا ىأر ال ىسوم ناكو

 فك مث «حالسلا ناقيرفلا سبل ىتح «لاتق ةنيدملا لهأ نيبو لوتقملا ىخأ نيب نوكي داكف «مهذخأ

 اودر مث اليتق اولتق ءالؤه نإ «هللا لوسر اي :اولاق .مهنأش هل اوركذف ىسوم اوتأف «ضعب نع مهضعب

 لزتعت تيار امك ةنيدم اشو «  رورشلا انلاوتعا تقرع دك هللا لوسرااي ؛ةيدملا لهأ لاقؤ: بابا

 :ىسوم مهل لاقف ةرقب اوحبذي نأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف .التاق انملع الو انلتق ام هللاو_«سانلا رورش

 .«ىرتشا# :أ ىف (۲) .؟نم» :ج ىف )١(
 . «هوفعضأف» :ب ءط ءج ىف (۳)

 ۱۸١(. /۲) ىربطلا ريسفت (:)

 .«فرشتفا :و ىف (1) .«اوحبصأ اذإو» :و ءأ «ب ءط ءج ىف (5)

 .«رورشلا سانلا نع انلازتعا» :ج ىف (۷)



 ۷١( - 38) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا حلل للد»ذخ+

 .4ةرقب اوحبذت نأ مكرمأي هللا نإ

 رهاظلاو ءام فالتحخا اهيف «مهريغو ىدسلاو ةيلاعلا ىبأو "”ةديبع نع ''”[اهلك] تاقايسلا هذهو

 اف يكل ىو قد هل لو اع رر اع یو لارا نو تک یھ درام اهنا

 . ملعأ هللاو ءاندنع قحلا قفاو ام الإ اهيلع دمتعن

 نيب ناوع ركب الو ضراف ذل ةرقب اَهّنِإ لوي نإ لاق يه ام ان نّيبي كير اتل عدا اوُلاَق )»

 ةرقب اهّنِإ لوقي نإ لاق اهنول ام انل نيب كبر انل عدا اولاق ® تورمؤت ام اولعفاف كلذ

 انيلع هباشت ربا نإ يه امان ني كلب ان عدا اوُاَف 69 نيرطاتلا رست اهو عقاف ءارفص

 ثرحْلا يقست الو ضرألا رينث لولذ ال ةرقب اهّنِإ لوقي ِهّنِإ لاق 60 نودتهمل هللا ءاش نإ انو

 . 4 60 َدوُلعُفي اوداك امو اهوحبذف قحْلاب تئج نآلا اوُلاَق اهيف ةيش ل ةمَلسم

 قّيض مهسفنأ ىلع اوقيض امل اذهلو .مهلوسرل مهلاؤس رك فارسا نت تک وغ ناق رزغا
 ءدحاو ريغو ةديبعو سابع نبا لاق امك ءمهنع , نزلا تعقول تناك رقيب ىأ اردد مهنا ولو .مهيلع

 ءىش ىأو ؟ةرقبلا هذه ام يه ام ال نبي كبر ال عدا # ٠ :اولاقف « .مهيلع ددشف اوددش مهنكلو

 ؟اهتفص

 نب لاهنملا نع .شمعألا نع «ىلع نب اع انثدح 556 وبأ انثدح :ريرج نبا زائ

 اوددش مهنكلو .ءاهب اوفتكا ةرقب ىندأ اوذحأ ول :لاق .٠ سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ورمع

 . "هغ هللا ددشف

 «دهاجمو .ىدسلاو «ةديبع لاق اذكو . سابع نبا نع دحاو ريغ هاور دقو ۰ حيحص دانسإ

 .دحاو ريغو ةيلاعلا وبأو «ةمركعو

 لوسر لاق :جيرج نبا لاق . مهتفك ةرقب ىندأ اوذخأ ول :ءاطع ''”[ىل] لاق :جيرج نبا لاقو

 مل مهنأ ول هللا مياو ؛ مهيلع هللا ددش مهسفنأ ىلع اوددش امل مهنكلو «ةرقب ىندأب اورمأ امنإ» : را هللا

 نرالا رخآ مهل تنيب ام اونثتسي

 (١١)هقحلي مل ةريغص الو ةمره ةريبك ال :ىأ «ركب الو ضراف أل ةرقب اهنإ لوقي هنإ لاقل
 .دينس قيرط نم (۱۸۸ /۲) هريسفت ىف ىربطلا هاورو )١(

 .«هلعف» :أ ىف () .«ةديبع ىبأ» :أ ىف (۳) .ج نم ةدايز (؟)

 .«ماشها :ج ىف (۷) .«لاقو» :ط ىف )١( .«بذكت الو قدصت ال» :ب ءط ىف (4)
 7١(. 84 /؟) ىربطلا ريسفت (۸)
 .و «ب «ط بج نم ةدايز (9)

 5١8(. /۲) هريسفت ىف ىربطلا هاور )٠١(

 .«اهحكني) :أ ىفو ءكاهحقلي» :ط ج ىف )١١(



 ي ۷١(  _ 1۸)تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 © ارا ءاطعو + قفوعلا ةيظغو ةمركعو ةدهاجمو :ىدسلاو «ةيلاغلا وأ ةلاق امك: لحفلا

 . ًاضيأ سابع نبا هلاقو «ةداتقو «نسحلاو «كاحضلاو «هبنم نب بهوو

 «ةريغصلاو ةريبكلا نيب '"7[فصن :لوقي] 4كلذ نيب ناوع# سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 «ةيلاعلا ىبأو «دهاجمو ‹«ةمركع نع ىورو .نوكت ام نسحأو رقبلاو باودلا نم نوكي ام ىوقأ ىهو

 .كلذ وحن كاحضلاو «ىناسارخلا ءاطعو «سنأ نب عيبرلاو

 :اهدلو دلو عيل لا كل نب نقلا لا والا يا كفو

 . ةيشحو ةرقب تناك :ةرقبلا ىف نسحلا نع «دايز نب ريثك نع «ربيوج نع « ميشه لاقو

 Ca ذاعن نيبلا نم :سابع نبا نع «ءاطع نع ءجيَرج نبا لاقو

 نب شوو تهاجم .لاق اذكو .(نيرظانلا رست اهنوَل عقاَف ءارقضوع لا "لورق كلاهما

 .ءارفص تناك اهنأ هبنم

 .فلظلاو نرقلا ءارفص تناك :ريبج نب ديعس نعو .فلّظلا ءارفص تناك :رمع نبا نعو

 «ءاجر وبأ انأبنأ « سيق نب حون انثتدح «ىلع نب رصن انثدح « يبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .داوسلا ةديدش ءادوس : لاق «اهنوُل عقاف ءارفص ةرقب » :هلوق ىف نسحلا نع

 . «اهنوُل عقاف» هنأب اهترفص دكأ اذهلو .لوألا حيحصلاو «بيرغ اذهو

 .اهترفص نم دوست داكت :#اهنول عقاف# : ىفوعلا ةيطع لاقو

 نب عيبرلاو «ةيلاعلا ىبأ نع ىورو .نوللا ةيفاص :لاق (اهنول عقاف :ريبج نب ديعس لاقو
 .هوحن ةداتقو «نسحلاو «ىدسلاو « سنأ

 ا (اهنول عقافإ» :رمع نبا نع ا نر .«كيرش لاقو

 اهترفص نم داكت «ةرفصلا ديدش : « اهنول عقافإ# : سابع نبا نع «هريسفت ىف ىفرعلا لاقو

0 

 «ةداتقو «ةيلاعلا وبأ لاق اذكو 0 ظانلا بجعت : ىأ # نيرظانلا رست # : ىدتسلا لاقو

 تناك اهنإ لوألا لاق امك وأ نيرفشلا نق طخ اذه للف :تارمح :تناك اهنا :ةازوتلا ىفو]

 . "”[ملعأ هللاو ءداوسو ةرمح ىلإ برضت ةرفصلا ةديدش

 .و “ا نط ج نم ةدايز )2 .؟ىتأيسو ىناسارخلا» ج یف )0(

 . سابع نبا نع» :أ ىف (5) .«هللا لوق» :ط ىفو ««ىلاعت هللا لوق» :ب ءج ىف (۳)

 .؟مهبجعت ىأ» :ج ىف )5( .«ىفاص» :ب ءط ج ئف )0(

(v۷)و «ب «ط ج نم ةدايز . 



 ES ASU :ةرقبلا ةوؤوس و كولا aa ا

 .اهدلج نم جرخي سمشلا عاعش نأ كيلإ ليخي اهدلج ىلإ ترظن اذإ :هبنم نب بهو لاقو

 نإ اًنإو» انل اهَّلحو اهفصو ةرقبلا هذه انل زيمف ءاهترثكل :ىأ (انيلع هباشت رقبلا نإل : هلوقو

 . اهيلإ «نودتهمل» انل اهتنيب اذإ * هللا ءاش

 دواد نب دمحأ ديعس وبأ انثدح «ىفوصلا کا ىيحي نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نع ءروصنم نب دابع نع «ناذاز نب روصنم ىخأ نبا .«ىطساولا ةريغملا نب رورس انثدح ءدادحلا

 :اولاق ليئارسإ ىنب نأ الول» : رال هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبأ نع ا أ نع «نسحلا

 . "!«اونثتسا نكلو ءاوطعأ ام «نودتهمل هللا ءاش نإ اًنإو»

 «ناذاز 0 «ةريغملا نب رورس نع ءرخآ هجو نم هريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا هاورو

 ل :لاق «ةريره ىبأ نع نع «عفار ىبأ ثيدح نع <« «نسحلا نع «روصنم نب دابع نع

 نم ةرقب اوضرتعا مهنأ ولو ءدبأ اوطعأ ام «نودتهمل هللا ءاش نإ اًنإوظ :اولاق ليئارسإ ىنب نأ الول»

 بلغ هللا ددشف ءاوددش مهنكلو ١ مهنع تأزجأل اهوحبذف رقبلا

 مدقت امك «ةريره ىبأ مالك نم نوكي نأ هلاوحأ نسحأو «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو

 لجأ هللاو ءىدسلا نع هلغم

 ةثارحلاب ةللذم تسيل اهنإ :ىأ «ثرحلا يقست الو ضرألا ريثت لولذ ال ةرقب اَهْنِإ لوق ِهنِإ لاق »

 ال اهيف بيع ال ةحيحص 4 َةَمَلَسم ةحيبص ةنسح ةمركم ىه لب «ةيئاسلا ىف ىقسلل ةدعم الو

 .اهنول ريغ نول اهيف سيل :ىأ 4 اهيف ةيش

 ةيلاعلا وبأ لاق اذكو ءاهيف بيع ال :لوقي € ةمّلسم# ةداتق نع رسم «قازرلا دبع لاقو

 الو ضايب ال :دهاجم لاق aS :ىناسارخلا ءاطع لاقو

 ةيشاأل» : ىناسارخلا ءاطع لاقو .ضايب اهيف سيل :ةداتقو نسحلاو ‹عيبرلاو ةيلاعلا وبأ لاقو .داوس

 «دلاخ ىبأ نب ليعامسإو «هبنم نب بهوو ؛ىفوعلا ةيطع نع ىورو . . میهب دحاو اهنول : لاق « اهيف

 ةبراقتم لاوقألا هذه لکو aE الو داوس الو ضايب نم  اهيف ةيش الل :ىدتسلا لاقو . كلذ وحن

 ةللذم تسيل لوُذ أل ةر ةب اهنإ» : يافت ةر كلذ يا يلا قب فو «ىنعملا ىف]

 اذهو «ثرحلا ىقست ال اهنكل ةثارحلاب اهيلع لمعي :ىأ «ضرألا ريثت » :لاقف فنأتسا مث لمعلاب

 هررق اذك ثرحلا ىقست الو ضرألا ريثت ال اهنأب لمعلاب للذت مل ىتلا لولذلا رسف هنأل ؛فيعض

 .[هريغو ىبطرقلا
 .«ىدزألا) :ط ءج ىف )١(

 .(۲۲۳ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (۲)

 ٩. نب ١ :ب ءط «ج ىف (۳)

 .«فيعض وهو روصنم نب دابع هيف : رجح نبا ظفاحلا لاق )٤(

 .أ ب ‹ط بج نم ةدايز (0) .«؛هلقن» :ط ج ىف (4)



 )54-7١( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو ءانل تيب نآلا :ةداتق لاق :«قحلاب تئج نآلا اولاق»

 .قحلا مهءاج دق 2 ''هللاو كلذ لبقو

 نكي ملو ءاولعفي الأ اوداك :سابع نبا نع ءكاحضلا لاق :4 نولعفي اوداك امو اهوحبذق»

 .اهوحبذي الأ اودارأ مهنأل ءاودارأ ىذلا كلذ

۳۰١ 

 «دهجلا دعب الإ اهوحبذ ام حاضيإلاو «ةبوجألاو ءةلئسألا هذهو نالا اذه عم مآ ىنعي

 .اهنوحبذي اوداك ام اذهلف «تنعتلا الإ مهضرغ نكي مل هنأ كلذو «مهل مذ اذه ىفو

 .اهنمث ةرثكل © َوُلَعفَي اوداك امو اهوُحَبْدَفط : سيق نب دمحمو «بعك نب دمحم لاقو
 ىبأ ةياكح نم مدقت امك «ليئارسإ ىنب لقن نم الإ تبثي مل اهنمث ةرثك نأل ؛رظن اذه ىفو

 «ةيلاعلا وبأو «هبنم نب بهوو «دهاجمو «ةديبع لاقو . سابع نبا نع ىفوعلا هاورو «ىدسلاو ةيلاعلا

 ريغ اهنمث ىف ليق دق مث «فالتخا هيفو «""ريثك لامب اهورتشا مهنإ :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو
 اهنمث ناك ام :لاق «ةمركع نع «ةقوس نب دمحم ىنربخأ «ةنييع نبا انأبنأ :قازرلا دبع لاقو .كلذ

 .ًاضيأ باتكلا لهأ نع هلقن هنأ رهاظلاو «ةمركع نع ديج دانسإ اذهو . “ريناند ةثالث الإ

 لتاق ىلع هللا علطا نإ «ةحيضفلا فوخ كلذ اولعفي نأ اوداكي مل :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق

 .هيف اومصتخا ىذلا ليتقلا

 ءاهنمث ءالغل كلذ اولعفي اوداكي مل مهنأ كللذ بارلا نأ راتخا مث ءدحأ نع هدنسي ملو

 «سابع نبا نع «كاحضلا ةياور نم مدقت ام  ملعأ هللاو - باوصلا لب ءرظن اذه ىفو .ةحيضفللو

 .قيفوتلا هللابو .هانهجو ام ىلع

 قالطإلا دعب اهدييقت مت وأ تنيعت ىتح ةرقبلا هذه تافص رصح ىف ةيآلا هذهب لدتسا :ةلأسم

 روهمجو دمحأو ىعفاشلاو ثيللاو ىعازوألاو كلام بهذم وه امك ناويحلا ىف ملسلا ةحص ىلع

 هنأك اهجوزل َةأرملا ةأرملا تعنت ال» :ِِلك ىبنلا نع نيحيحصلا ىف تبث ام ليلدب افلخو فلس ءاملعلا

 ةروكذملا تافصلاب دمعلا هبشو أطخ لتق ىف ةيدلا لبإ ةي ىبنلا فصو امكو .“«اهيلإ رظني

 «هلاوحأ طبضنت ال هنأل ناويحلا ىف ملسلا حصي ال :نويفوكلاو ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو «ثيدحلاب

 .مهريغو ةرمس نب نمحرلا دبعو ناميلا نب ةفيذحو دوعسم نبا نع هلثم ىكحو

 .«ملعأ هللاو» :ط «ج ىف )١(

 .«نأشلا» :ج ىف (۲)

 .«ريثك نمثب» :ب ىف (۳)

 )٤( قازرلا دبع ريسفت )١/ ۷١(.

 )5( مقرب ىراخبلا حيحص )٥۲٤١(.



 (۷۳ «۷۲) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ۳.۲

 اهضعبب هوبرضا اَنلَقَف 09 نومتكت منك ام جرخم ِهّللاو اهيف متأراداف اسفن ملت ذإو ل
 3 رعد

 .4 09 نولقعت مُكَلعَل هتايآ مكيريو ىتوملا هللا يبحي كلذك

 ؛هيبأ نع «متاح ىبأ نبا هاور اميف دهاجم لاق اذكهو .متفلتخا :# متاراداق» :ىراخبلا لاق

 اسف معلق ذإو 8 :ىلاعت هلوق ىف لاق هنأ ءدهاجم نع حيجن ىبأ نبا نع لبش نع «ةفيذح ىبأ نع
 . متفلتخا : «اهيف متآراداف

 متأراداف اسفن متاَتق ذإو » جيرج نبا لاقو .اهيف متمصتخا :كاحضلاو «ىناسارخلا ءاطع لاقو

 .هومتلتق متنأ مهضعب لاق :لاق . (اهيف

 .ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكو .هومتلتق متنأ لب :نورخآ لاقو

 نب ورع اتادم مناع ىبأ نبا لاقو تنزبیغت ام": دعاجم لاف :4 نومتکت متنک ام جرخم هّللاو»
 عفار نب بيسملا تعمس «متسر نب ةقدص انثدح «ىدبعلا ليفطلا نب دمحم انثدح «ىرصبلا ملسم

 الإ تايبأ ةعبس ىف ةئيس لجر لمع امو «هللا اهرهظأ الإ تايبأ ةعبس ىف ةنسح لجر لمع ام :لوقي
 . اهضعَبب هوبرضا الق . نومتكت متنك ام جرخم هللاو» : هللا مالك ىف كلذ قيدصتو هللا اهرهظأ

 .هب ةلصاح ةا هلا كراع نق ناك ةف ىا فعلا لف

 ىف انيلع دوعت ةدئاف انل هنييعت ىف ناك ولف «رمألا سفن ىف انيعم ناك دقو «نئاك هب ةداعلا قرخو

 موصعم نع حيحص قيرط نم ئجي ملو «همهبأ نكلو ءانل ىلاعت هللا هنيبل ايندلا وأ نيدلا رمأ
 هللا ةا امك همه نجف هناي

 نب دحاولا دبع انثدح ءملسم نب نانع اكد ناس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق اذهلو

 باحصأ نإ :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ورمع نب لاهنملا نع «شمعألا انثدح «دايز
 :لاق «هبجعت ةرقب تناكو «هل رقب ىف لجر دنع اهودجو ىتح ةنس نيعبرأ اهوبلط ليئارسإ ىنب ةرقب

 وضعب - ليتقلا ىنعي  هوبرضف ءاهوحبذف «ريناند اهكسُم ءلم هوطعأ ىتح «ىبأيف اهب هنوطعي اولعجف
 . نالف ىنلتق : "لاق ؟كلتق نم :هل اولاقف «"(هولاسف] امد هجادوأ بخشت ماقف ءاهنم

 .اهضعبب برض هنإ :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «نسحلا لاق اذكو

 .فورضغلا ىلي ىذلا مظعلاب هوبرض مهنإ :سابع نبا نع ةياور ىفو

 لقا زيود“: يع وع نس ونا نه هت مآ لاق" »لاق رمعم اناا: قاؤرلا كع لاقو
 .نالف ىنلتق :لاقف «شاعف اهذخف محلب هوبرضف :ةداتق لاق :رمعم لاقو .اهمحل ضعبب

 برضف :[لاق] € اهضعبب هوبرضا انلقف 8 :ةمركع نع «ىبرع نب رضنلا نع «ةماسأ وبأ لاقو

EO) ODDلاقف» :ج ىف (۳) ». 
 .(۹ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (4)

 .و أ ج نم ةدايز )0(



 ٣.٣ _ )۳ ۷۲) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ش .نالف ىنلتق :لاقف «ماقف اهذخفب

 .كلذ وحن «ةداتقو «دهاجم نع ىورو : متاح ىبأ نبا لاق

 .ىخأ نبا ىنلتق :لاقف ءهولأسف + اعف نيفتكلا نيب ىلا ةعضبلاب هوبرضف :ىدسلا لاقو

 «ليتقلا هب اوبرضيف ءاهماظع نم ًامظع اوذخأي نأ «مالسلا هيلع «ىسوم مهرمأ :ةيلاعلا وبأ لاقو

 بجعب : ليقو ءاهناسلب : ليقو] اهبارآ ضعبب هوبرضف : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . "7[اهبنذ

 ىتوملا هئايحإو هتردق ىلع ىلاعت هبتو .ىيحف هوبرضف :ىأ © ئتوملا هللا يبحي كلذك » :هلوقو

 ناك ام الصافو «داعملا ىلع مهل ةجح عنصلا كلذ ىلاعتو كرابت لعج : ليتقلا رمأ نم هودهاش امب

 ىف «ىتوملا ءايحإ "7 ىف هقلخ ام ةروسلا هذه ىف ركذ دق ىلاعت هللاو "7 داسفلاو ةموصخلا نم مهنيب

 نم اوجرح نيذلا ةصقو ‹ةصقلا هذهو .[45 :ةرقبلا] € مكتوم دعب نم مكاشعب مث # : عضاوم ةسمخ

 ميهاربإ ةصقو ءاهشورع ىلع ةيواخ ىهو ةيرق ىلع رم ىذلا ةصقو «توملا رذح فولأ مهو مهرايد

 .ةعبرألا رويطلاو

 وبأ لاق امك ءاميمرأ أ اهترريص دعب ماسجألا ةداعإ ىلع اهتوم دعب ضرألا ءايحإب ىلاعت هبنو

 ىبأ نع ثدحي « دع نب عيكو تعمس :لاق «ءاطع نب ىلعي ىنربخأ « ةبعش انثدح : ىسلايطلا درا

 تررم مث «لحُمُم داوب تررم امأ» : لاق ؟ىتوملا هللا ىيحي فيك « هللا لوسر اي: تلق: لاق «ىليقعلا نيزر

 هلوق اذه دهاشو . ””«ىتوملا هللا ىيحي كلذك» :لاق وأ .«روشنلا كلذك» :لاق . ىلب: لاق«؟ارضخ هب

 ٍليخن نم تاتج اهيف انلعجو . . نولكأي هنمف ابح اهنم اتجرخأو اهانييحأ ةتيملا ضرألا مهل ةيآو $ : ىلاعت

 :Yo r]. سي]€ نورك الفأ مهيدي هنلمع امو هرم نم اوایل . نويعلا نم اهيف اترجَفو بانعأو

 امل ليتقلا نأل ؛ةصقلا هذهب ثول ىنلتق نالف :حيرجلا لوق نوك ىف كلام بهذمل لدتسا :ةلأسم

 الو «قحلاب الإ ذئنيح ربخي ال هنأل ؛هنم ًالوبقم كلذ ناكف «نالف ىنلتق :لاقف هلتق نع لئس ىيح

 اهسأر خضرف ءاهل حاضوأ ىلع ةيراج لتق ًايدوهي نأ : سنأ ثيدحي كلذ اوحجرو «هذه ةلاحلاو مهتي

 :كلام دنعو O هسأر دري نأ لَ هللا لوسر رمأف « فرتعا ىتح هب لزي ملف « ىدوهيلا

 ىف ليتقلا لوق اولعجي ملو كلذ ىف روهمجلا فلاخو «ةماسق ليتقلا ءايلوأ فلح ثول ناك اذإ

 .«دانعلاو» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۲) .و «أ «ب ءط «ج نم ةدايز )١(

 .(نمآل :و 3 «ب «ط ءج ىف (۳)

 .«اهتروريص دعب» :و ءأ «ب ءط ءج ىف (6)

 )۱١۸۹(. مقرب ىسلايطلا دنسم (5)
 .(5886) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور قفز



EEN agg o 7 ب ا 

 .ًاثول كلذ

 اَمَل ةراجحلا نم ّنِإو ةوسف دشأ وأ ةراجحلاك يِهف كلذ دعب نم مكبولف تسق مث إل

 امو هللا ةيشَح نم طبهي امل اهنم ّنإو ءامْلا هنم جرخيف قّقَشَي ام اهنم نو راهنألا هنم رجفتي

 . 6 69 ةنولمعت اًمع لفاغب هللا
 هئايحإو «ىلاعت هللا تايآ نم هودهاش ام ىلع مهل ًاعيرقتو «ليئارسإ ىنبل ًاخيبوت ىلاعت لوقي

 هللا ىهن اذهلو .ًادبأ نيلت ال ىتلا (ةراجحلاك يِهَقط هلك (كلذ دعب نم مكبولق تسق مث » : ىتوملا
 الو قحلا نم لت امو هللا ركذل مُهبوُلُف عشخت نأ اونمآ نيذلل ني ملأ :  :لاقف مهلاح لثم نع نينمؤمل
 :ديدحلا] (نوقساف مهنم ريثكو مهبولف تسقف دمألا مهيلع لاق لبق نم باتكلا اوتوُأ نيدّلاَك اونوكي

 1٦

 ناك اه احا شلح لا "ضعت للا ترف ا ا ن وع رق نف ا ىفوعلا لاق

 ام هللاو :ضبق نيح هيخأ ونب لاقف .ضبق مث .ىنولتق ىخأ ونب :لاقف ؟كلتق نم :هل ليقف ءطق
 نوع : ىنعي (كلذ دعب نم مكبولف تق مثل : :هللا "لاف : )ور اذإ دعب قلاب اوبذكف ءءانلتق

 ةيساق دمألا لوط عم ليئارسإ ىنب بولق تراصف ةوسَق دشا وأ ةراجحلاك يِهَف» خيشلا ىخأ

 هوبا وهم مايحس هودهاش ام دعب ةظعوملا نع ةديعب

 ام اهنمو ءراهنألاب ةيراجلا نويعلا اهنم رجفتت ام ةراجحلا نم نإف «ةراجحلا نم ةوسق دشأ وأ اهنيلل

 كاردإ هيفو ءهللا ةيشخ نم لبجلا سأر نم e ءايراج نكي مل نإو «ءاملا هنم جرخيف ققشي
 حّبسي الإ ءيش نم نإو نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاوَمّسلا هل حّبست لا :لاق امك ءهبسحب كلذل

 ٤٤[. :ءارسإلا] € اروفغ اميلح ناك ِهّنِإ مهحيبست ن رهقفت ال نكلو هدمحب

 ءءام نع ققشتي وأ ءءاملا هنم رجفتي رجح لك :لوقي ناك هنأ دهاجم نع «حيجن ىبأ نبا لاقو

 .نآرقلا كلذب لزن « هللا ةيشخ نمل «لبج سأر نم ىدرتي وأ

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو
 طبهي امل اهنم نإ ءامْلا هنم جرخيف شي امل اهنم نو راهنألا هنم رجفتي امل ةراجحلا نم إو: سابع
 اًمع لفاغب هللا امو قحلا | نس. هبلإ ثروات امع ككيولق نم نيلال ةراجحلا نم نإو ىأ : هلا ةيشخ نم

 . «نولمعت

 نم دربلا طوقس وه :4هّللا ةيشخ نم طبهي اَمَل اهنم إو :هريسفت ىف ىتابجلا ىلع وبأ لاقو]

 .«هوأر ذإ» :و أ ىف )١(

 . ؟نيا ىنعي» :و e یف م .«لاق مث را :ج یف قفز



 م )۷٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 لاق امك وهو زارا نیلا ركق داحس نفةعتز يغيب ليرات انهو :يتالقابلا .ىضاقلا»لاق ناديا
 0 ل «ليلد 8 ظفللا ني نع جورخ اذه نإف

 ل :یلاعت هلوق ىف - برت ن یب یکی با یا نب. نک

 اَمَل اَهْنِم َّنِإَوط ءاكبلا ليلق :لاق 4ءاَمْلا ُهْنِم ُحْرْخَيِف ٌقَمْشَي اَمَل اهنِم َّنِإو# ءاكبلا ةرثك وه : لاق 4راهنألا
 . نيعلا عومد ريغ نم «بلقلا ءاكب :لاق هلا ةيشَح نم طبه

 ىف رادجلا ىلإ ةدارإلا تدنسأ امك ةراجحلا ىلإ عوشخلا دانسإ وهو ؛زاجملا باب نم اذه نأ مهضعب معز دقو)
 ةفصلا هذه اهيف قلخي ىلاعت هللا نإف اذه ىلإ ةجاح الو : ةمئألا نم امهريغو ىبطرقلاو ىزارلا لاق . «ضقني ْنأ دیری : هلوق

 :لاقو «ةيآلا «اهنم َنْف م َنْفَمْشَأو اهئْلِمَْي نأ َنِبأَف لاَبجْلاَو ضْرَألاَو تاومسلا ىَلَع ةناَمَألا اَضَرَع اإ : ىلاعت هلوق ىف امك
 الرا ول < © نيعئاط اتيت اَنلاَقط «ةيآلا (هلالظ ؤيفتي ِءْيَش نِ هللا قلَح ام ىلإ اور ملو و «ناَدجْسَي ٌرَجشلاو ْمجْئلاو»

 00 حيحصلا ىفو «ةيآلا هللا اقطنأ اولاق ايل مئْذِهَش َمِل مهِدولُجِ اولاَقَول «ةيآلا لبج ىَلَع نآرقلا اذه
 ىنإ ثعبأ ن نأ لبق ىلع ملسي ناك ةكمب ًارجح فرعأل ىنإلا : ملسم حيحص ىفو «هربخ رتاوتملا عذجلا نينحكو ؛«هبحنو

 يبطرقلا ىكحو . هانعم ىف امم كلذ ريغو «ةمايقلا موي قحب هملتسا نمل دهشي هنأ دوسألا رجحلا ةفص ىفو ««نآلا هفرعأل
 اًلوق دازو هريسفت ىف ىزارلا هاكح اذكو . .نيريس نبا وأ نسحلا سلاج لثم اذهو اذهو اذهل الثم ىأ ؛ريبختلل اهنأ الوق

 لوق ىنعمب اهنإ :رخآ لاقو «لكأ امهيأ ملعي وهو ءأرمت وأ ًازبخ تلكأ لئاقلا لوقك بطاخملا ىلإ ةبسنلاب ماهبإلل اهنإ : :رخآ

 نع جرخت ال اهنم ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك تراص مكبولقو ىأ ؛امهنم دحاو نع جرخي ال ىأ ؛ًاضماح وأ ًاولح اولك لئاقلا

 . ملعأ هللاو . نيئيشلا نيذه نم دحاو

 : هسنك

 ىلع عامجإلا دعب ةو ُدَشَأ وأ ةَراَججلاك يه :ىلاعت هلوق ىنعم ىف ةيبرعلا ءاملع فلتخا
 ةوسق دشأو ةراجحلاك ءىهف : : هريدقت «واولا ىنعمب انهه «وأ» : eas لاقف .كشلل اهنوك ةلاحتسا

 : ينايبذلا ةغبانلا لاق امكو ء[٤۲ :ناسنإلا] کک ؤأ امثآ ْمُهْنِ غطت الّو# :ىلاعت هلوقك

 IEEE انتمامح ىلإ 0 E E تلاق

 و اع سوس هر یتا اک ًاردق هل تناك وأ ا لان
 .ًاردق هل تناكو «ةفالخلا لان ىنعي :ريرج نبا لاق

 هاكح اذكو «نيريس نبا وأ نسحلا سلاج لثم اذهب وأ اذهب اهموهفم ىف رييختلل اهنأ :الوق ىبطرقلا ىكحو

 وهو ارمت وأ ًازبخ تلكأ :لئاقلا لوقك «بطاخملا ىلإ ةبسنلابو ماهبإلل اهنأ :وهو رخآ الوق دازو هريسفت ىف نيدلا رخف
 : ىأ ءامهنم دحاو نع جرخي ال :ىأ «ضماح وأ ولح ىلكأ :لئاقلا لوق ىنعمب اهنأ وهو رخآ الوقو «لكأ امهيأ ملعي
 . ملعأ ناو نا نيله ناز نع عري ال اهنم و دنا وا ا ا رک ىف تراس كيوتو

 َنوَشْحَي ْمُهْنُم َقيِف اذإ9 : هلوقكو «ةوسق دشأ لب ةراجحلاك ىهف :' "هريدقت «لب ىنعمب انهه (وأ» :نورخآ لاقو

 َباَق َناَكْفط ۱٤١[ :تافاصلا] 4َنوُديِرَي ريو | فلآ ةئام ىآإ ُهاَنلَسْرَأَوِ [۷۷ :ءاسنلا] 4ةَيْشَح ٌَدَشأ وأ هللا ِةَبْشَحك سالا

 زیر نبأ اکا مكدنع ةف ذأ وأ ةراججلاك يه9 كلذ ينعم : نورخآ لاقو [4 : مجنلا] 4ىَنذَأ أ نيَسْوُق

 :دوسألا وبأ لاق امك «بطاخملا ىلع ماهبإلا كلذب دارملا :نورخآ لاقو

 )١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۳) . (75/9) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۲) . و أ ب ‹ط ج نم ةدايز )075/9( .

 ) )5.(ینعمب» :ج ىف (6) . «هریدقتف» :ب ءط ءج ىف



 ٦. ۳ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا )۷٤(

 لاو خو ااو ادا احن بحأ

 غ ناك نإ ءئيطخمب"'” تسلو هبصأ ادشر مهبح كي نإف
 ا رس

 هنکلو شر یمس نم بح نأ ىف اکاش نكي مل دوسألا ابأ نأ كش الو :اولاق :ريرج نبا لاق

 :لاقف ؟تككش :هل ليق تايبألا هذه لاق امل هنأ دوسألا ىبأ نع ركذ دقو :لاق «هبطاخ نم ىلع مهبأ

 :لاقف 45 : ابس] © نيبم لالض يف وأ ىده ىَلعَل مكايإ وأ إو ١» : ىلاعت هللا لوقب عزتنا مث . هللاو الك

 ؟(؛!لالضلا نم مهنم ىداهلا ىف اذهب ربخأ نم ًاکاش ناك َوأ

 ةراجحلا لثم نوكت نأ امإ «نيلثملا نيذه دحأ نع جرخت ال مكبولقف :كلذ ىنعم :مهضعب لاقو

 .ةوسق اهنم دشأ نوكت نأ امإو ةوسقلا ىف

 نم ةوسق دشأ اهضعبو «ةوسق ةراجحلاك اهضعبف :ليوأتلا اذه ىلع كلذ ىنعمو :ريرج نبا لاق

 .هريغ هيجوت عم ريرج نبا هحجر دقو .ةراجحلا

 :ةرقبلا] © ارات دقوتسا يذلا مك مهم > :ىلاعت هلوقب اهيبش ىقبي ريخألا لوقلا اذهو :تلق

 ٍباَرَسُك مهلامعأ اورفك نيدّلاو » :هلوقكو ۹ :ةرقبلا] € ءامسلا نم بيصك وأ » ل

 نم مهنم نإ :ىأ ء[5 :رونلا] ةيآلا € يِجْل رحب يف تاَمُلظَك وأ :هلوق عم ٩ :رونلا] € ةعيقب

 . ملعأ هللاو ءاذكه وه نم مهنمو 0

 «بويأ نب دمحم انثدح «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح :هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاق

 نب هللا دبع نب ميهاربإ انثدح «صفح نب ىلع انثدح «جلثلا ىبأ نب هللا دبع نب دمحم انثدح

 ركذ ريغب مالكلا اورثكت ال» :لاق وي هللا لوسر نأ رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع «بطاح

  .«ىساقلا بلقلا هللا نم سانلا دعبأ نإو «بلقلا ةوسق هللا ركذ ريغب مالكلا ةرثك نإف «هللا

 مامإلا بحاص «جلثلا ىبأ نب هللا دبع نب دمحم نع «هعماج نم دهزلا باتك ىف ىذمرتلا هاور

 ال بیرغ :لاقو ءهب «بطاح نب ثراحلا نب هللا دبع نب ميهاربإ نع رخآ هجو نمو .هب ءدمحأ

 ٠ .'””ميهاربإ ثيدح نم الإ هفرعن

 «لمألا لوطو «بلقلا ىسقو «نيعلا دومج :ءاقشلا نم عبرأ» :اعوفرم سنأ نع رازبلا ىورو]

 7 لغ ف

 .«ايلع وأ» ب «ط «ج ىف (۱)

 .؟سيلو» ب « طط ءج ىف (۲)

 ۲۳١(. 0578 /۲) ىربطلا ريسفت ىف ناتيبلا (۳)
 .«لاضلا نم» :و ءب «ط «ج ىف )٤(

 .مالسلا هيلع ىسيع نع اغالب (485 /۲) أطوملا ىف كلام مامإلا هدروأو )541١( مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 هللا دبعا :رازبلا لاقو «اعوفرم هب سنأ نع نابأو ناميلس نب ب هللا دبع نع «لكوتملا نب ئناه قيرط نم ۰ ) مقرب رازبلا دنسم )١(

 .؟فيعض وهو « لكوتملا نب ئناه هيفو) )7 /1- )٠ عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ‹«؟اهيلع عباتي مل ثيداحأب ثدح ناميلس نبأ

 .و «| «ب ءط ءج نم ةدايز (۷)



 ب لال ل ا/6) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا
 همه ظل كرن 2ي و مام لاو ده روى دق و ررر

 دعب نم هنوفرحي مت هللا مالک نوعمسي مهنم قيرف ناك دقو مكل اونمؤي نأ نوعمطتقأ )»

 واق ضْعَب ىلإ مهضعب الخ ذو اَنمآ اولاَق اونمآ نيذّلا اوقل ادو 9 629 نوملعي مهو هولقع ام

 هل هللا نأ نومي الأ 9 نوقع الفأ مكر دنع هب مُكوُجاَحْيل ْمُكْلع هللا حق ام مُهَتوُندَحنأ
 سا ل سو ع

 . 4 69 نونلعي امو نورسی ام مّلعي

 ءالؤه «ةعاطلاب مكل “"داقني :ىأ مك اونمؤي نأ » نونمؤملا اهيأ 4 نوعمْطَتْقَأ » : ىلاعت لوقي
 مهبولق تسق مث ,"”هودهاش ام تانيبلا تايآلا نم ٩مھ ؤابآ دهاش نيذلا «دوهيلا نم ةلاضلا ةقرفلا

 نم » هليوأت ريغ ىلع هنولوأتي : ىأ 4 هتوفرحی مت هللا مالك نوعمسي مهنم قيرف ناک دقو » كلذ دعب نم

 نوئطخمم مهنأ 4 نوُمَّلعي مهو 3 : ةريصب ىلع هنوفلاخي اذه عمو ةيلجلا ىلع هومهف :ىأ  هولقع ام دعب
 انلعجو مهانعل مهقاَنيم مهضقن اَمِبَف » : ىلاعت هلوقب هيبش ماقملا اذهو ؟هليوأتو هفيرحت نم هيلإ اوبهذ اميف

 N : ةدئاملا] ( هعضأوُم نع ملكا نوُفرحي ةيساق مهبولف

 نیا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق

 نأ نوعمطتفأ » :مهنم مهسيؤي نينمؤملا نم هعم نو لَك هيبنل ىلاعت هللا لاق مث :لاق هنأ سابع

 نوعمسي :# هّللا مالک نوعمسي : هلوق سیلو هللا مالك نوعمسي مهنم قيرف ناك دقو مكل اونمؤي

 .اهيف ةق ةقعاصلا مهتذخأف مهبر ةيؤر ىسوم اولأس نيذلا مهنكلو .اهعمس دق مهلك .ةاروتلا

 اننيب ليح دق «ىسوم اي :ىسومل اولاق مهنأ ملعلا لهأ ضعب ىنثدح اميف :قاحسإ نب دمحم لاق

 معن :لاقف ىلاعت هبر ىلإ ىسوم كلذ بلطف .كملكي نيح همالك انعمسأف «ىلاعت هللا ةيؤر نيبو

 مامغلا مهيشغ املف «روطلا اوتأ ىتح مهب جرخ مثءاولعفف اوموصيو مهبايث اورهطيلو ءاورهطتيلف مهرم
 .مهاهنيو مهرمأي همالك اوعمسف «ىلاعت هبر هملكو ءادوجس اوعقوف ءاودجسي نأ ىسوم مهرمأ

 ام مهنم قيرف فرح مهوؤاج املف «ليئارسإ ىنب ىلإ مهب فرصنا مث .اوعمس ام هنع اولقع ىتح
 نيذلا قيرفلا كلذ لاق .اذكو اذكب مكرمأ دق هللا نإ :ليئارسإ ىنبل ىسوم لاق نيح اولاقو «هب مهرمأ

 . الك هلوسرل هللا ىنع نيذلا مهف «مهل لجو زع هللا لاق امل ًافالخ اذكو اذك لاق امنإ :هّللا مهركذ

 .اهوفرح «ةاروتلا ىه :لاق 4 هَنوُفَرَحي من هللا مالك نوعمسي مهنم قيرف ناك دقو 8 :ىدسلا لاقو
 ريرج نبا هراتخا دق ناك نإو «قاحسإ نباو سابع نبا هركذ امم معأ ىدسلا هركذ ىذلا اذهو

 نب ىسوم ميلكلا هعمس امك «"هنم نوكي نأ هللا مالك عامس نم مزلي سيل هنإف .قايسلا رهاظل

 .«مهانآ اما :ج ىف )١( .«اوداقني» :ط ءج ىف )١(

 .أطخ وهو «دعب نما ١: ىف (:) .؟هردهاش اممد :ط ىف (۳)

 .«اوعمس املف» :ب ءط ءج ىف (5)

 .؟هنم نوكت نملا :ط ىفو ««هنم نوكي نمل» :ج ىف (0



 (۷۷ 175) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۳۰۸

 تح هرجأق كراجتسا نيكرشملا نم م دحأ نِإَو 8 :ىلاعت هللا لاق دقو «(ءالسلاو ةالصلا هيلع «نارمع

 هولقع ام دعب نم هَتوُقَرَحي مت > : هلوق ىف ةداتق لاق اذهلو EGET : ةبوتلا] للا مالك عمسي

 .هوعوو هولقع ام دعب نم هنوفرحي مث هللا مالك نوعمسي اوناك دوهيلا مه: لاق * َنومَلَعَي مهو

 .مهنم ءاملعلا مه هنومتكي نيذلاو هنوفرحي نيذلا :دهاجم لاقو

 .هعضاوم نع هوفرحف اب دمحم ''تعن نم مهباتك ىف هللا لزنأ ام ىلإ اودمع: ةيلاعلا وبأ لاقو

 :هلوق ىف ديز نبا لاق :بهو نبا لاقو .اوبنذأ مهنأ ىأ :4 َنوُمَلعَي مهو  :ىدسلا لاقو

 اهيف لالحلا نولعجي اهنوفرحي مهيلع هللا اهلزنأ ىتلا ةاروتلا :لاق 4 هَنوُقَرَحي مث هللا مالك َنوُعَمسَي ١»

 هل اوجرخأ ةوشرب قحملا مهءاج اذإ ؛اقح اهيف لطابلاو «ًالطاب اهيف قحلاو «ًالالح اهيف مارحلاو ءامارح

 دحأ مهءاج نإو .قحم هيف وهف «باتكلا كلذ هل اوجرخأ ةوشرب ا مهءاج اذإو ءهللا باتك

 سالا نورمأتأ 9 :مهل هللا لاقف «قحلاب هورمأ «ءىش الو «ةوشر الو ءقح هيف سيل ًآئيش مهلأسي
 .[ :ةرقبلا] € نولقعت القَأ باتكلا نوت معنأو مكسفنأ نوسدتو ربلاب

 . ةيآلا انآ اولاق اونمآ نيل اوُقَل اذإو ل :هلوقو

 نبا نع ءريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم انثدح :قاحسإ نب دمحم لاق

 اذإو ا .ةصاخ مكيلإ هنكلو «هللا لوسر مكبحاصب ىأ : اّ اولا اونمآ يذلا اول اذإو $ ا

 ناكف ٠ وملف ی مك الق مكإلا ءاذهب برعلا اوثدحت ال . لاق صعب ىلإ مهضغب الخ

 هللا حسف امب مهَتوُندَحُتأ واق ضعب ىلإ مهضعب الخ اذإو ام اوف اوُسآ نيد او اذإَو ف : هللا لزناف .

Es a ليال تمل وقر «ىبن هنأب نورقت u 

 هللا لوقي .هب اورقت الو هودحجا .انباتك ىف دجنو ءرظتنن انك ىذلا ىبنلا هنأ مهربخي وهو «هعابتاب

 نونلعي امو نورسي ام ملعي هللا نأ نوُمَلعي الو » : ىلاعت (.

 الو دمحم باحصأ اوقل اذإ اوناك .دوهيلا نم نيقفانملا ىنعي :سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .انمآ :اولاق

 ريغو ةداتقو «سنأ نب عيبرلا لاق اذكو .اوقفان مث اونمآ دوهيلا نم سان ءالؤه :ىدسلا لاقو

 ناك :هنع بهو نبا هاور اميف «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق ىتح «فلخلاو فلسلا نم دحاو

 لهأ نم “مهؤاسؤر لاقف .«نمؤم الإ ةنيدملا ةبصق انيلع نلخدي ال» :لاق دق ةي هللا لو

 و و ءرکبلاب ةنيدملا نوتأي اوناكف ءانيلإ متعجر اذإ اورفكاو ءانمآ :اولوقف اوبهذا :قافنلاو رفكلا

 نيذّلا ىلع لزنأ يذّلاب اونمآ باتكلا لْهَأ نم ةقئاط تَلاَقَو # :ىلاعت هللا لوق أرقو .رصعلا دعب مهيلإ

 )١( «مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم ميلكلا هعمس امك :ط ىفو ؛«مالسلا هيلع ميلكلا هعمس امك» :ج ىف .
 ) )۲؟لطابلا» :ج ىف (۳) .«صن نما :ط ءج ىف .

 .2«لخدي ال» :ج ىف )٤(

 .ًاطخوهو «مهئاسؤر لاقف» :ج ىف )٥(



 و )ا الا + ةرقبلا ةروس لوألا لا

 ف وا اغ لاذ «نوعجري مهّلعَل هرخآ اورفكاو راهتلا هجو اونمآ

 هيبن هللا ربخأ املف .رفكلا ىلإ اوعجر اوعجر اذإف .هرمأو هيي هللا لوسر ربخ اوملعيل .نوملسم نحن

 ا 2 «'"نونمؤم مهنأ نونظي نونمؤملا ناكو .نولخدي اونوكي ملف مهنع كلذ عطق ةي

 :اولاق e ىنعي ] مهموق ىلإ اوعجر اذإف . ىلب : نولوقيف ؟اذکو اذك مكل هللا لاق

 , 9ةيآلا «مكيلع هللا حتف امب ب مهتوثدحتأ)»

 (9تعن نم مكباتك ىف مكيلع لزنأ اہ :ىنعي 4مكيلع هللا حتف امب مهتوُنَدَحَنأ» : ةیلاعلا وبأ لاقو

 دنع هب مكوجاحيل مكيلع هللا حف امب مهتوثدحتأ» :ةداتق نع «رمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 حتف امب مهتوثدحتأ» :اولاقف ق ر ب ىلإ مهضعب الخف . ىبن نوکیس :نولوقي اوناک :لاق میر

 . 4کی هللا

 0 ىف «دهاجم نع ر أ نب مساقلا ىنثدح : : جيرج نبا لا : حتفلاب دارملا ىف رخآ لوق

 :لاقف رمح يرق موي يو ىبنلا ماق :لاق «مكيَلع هللا حف امب مهتوثدحتأ» اع

 جرخ ام ؟ًادمحم E 8 ربخأ نم ا , 'توغاطلا ةدبع ايو «ريزانخلاو ةدرقلا 5 ")ناوخإ

 ةجح مهل نوكيل «حتفلل هللا مكح ا 4مُكِيلع هللا حف امب مهتوثدحتأ» مكنم الإ ""لوقلا 7

 . ةي ًادمحم اوذآف 0 لع مهيلإأ لسرأ نيح اذه :دهاجم نع ۰ جيرج نبا لاق . مكيلع

 ه ريم م و هر 8م م مما س مد ملم "ع

 سان ءالؤه# مكبر دنع هب a نما مكيلع هللا حتف امب مهنوثدحتأ# : ىدسلا لاقو

 e فب راو دع N نينمؤملا نوثدحي اوتاكو رف : اونمآ دوهيلا نم

 هّللا ىلع مركأو « مكنم هّللا ىلإ بحأ نحن: :اولوقيل باذعلا نم مکیلع هلا حف ام مهند

 مكل 2١ [هللا] ىضق اب :ىنعي «مكيلع هللا حتف امب مهنوثدحتأ» :ىناسارخلا ءاطع لاقو

 . مكيلعو

 ىلإ مهضعب الخ اذإو ءانمآ :اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإ اوناك ءدوهيلا ءالؤه :ىرصبلا نسحلا لاقو

 هب ''"”هكوجاحيف «مکباتک ىف اع مكيلع هللا حتف اب دمحم باحصأ اوثدحت ال : مهضعب لاق «٠ ضعب

 .مكومصخيف «مکبر دنع

 .و «آ باج نم ةدايز () .ا(نونمؤي مهنأ» :ج یف (۱)

 .هب بهو نبا نع سنوي نع (505 /۲) هريسفت یف ىربطلا هاور (۳)

 . (ضعبب مهضعب الخف» :ب ءط «ج ىف (5) .«ثعب نم» :أ ىف (4)

 )١/ ۷١(. قازرلا دبع ريسفت )١(

 .«اذه ربخأ نم» :ب ءط ءج ىف (۸) .؟ناوخإ ايأ» :ج ىف (۷)
 .؟مهيلإ ًايلع لسرأ نيح» :ج ىف (۱۰) .«رمألا اذه» :و «أ ىف (9)

 .«مكوجاحيل» :ب ‹ط یف )1۲( أ «ج نم ةدايز )١١(



 (۷۹ « ۷۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا بح يب ل يس للملللل لل ا»٠

 نم اورسأ ام ىنعي :ةيلاعلا وبأ لاق :( نوئلعي امو نورسي ام مّلعي هللا نأ نومّلعي الوأ» :هلوقو
 .ةداتق لاق اذكو . مهدنع ًابوتكم هنودجي "وهو هب مهبيذكتو هيب دمحمب مهرفك

 باحصا نع اولوت اذإ اوناك مهنأ اورسأ ام ناك :لاق «تورسي ام مّلعي هللا نأ لا لاقو
 E را ديس ناجم aE «ضعب ىلإ مهضعب الخو ايب دمحم

 امو# . . مهبر "دنع مهباتك ىف اب يلي دمحم باحصأ مهجاحي نأ ةيشخ .مهباتك ىف ام مهيلع

 .ةداتقو «عيبرلاو «ةيلاعلا وبأ لاق اذكو .انمآ : ال دمحم باحصأل اولاق نيح : ىنعي «نونلعي

 Io رين د

 نوبتكي نيذلَل ليوف © نوي الإ مه نإو ينامأ الإ باتكلا نوملعي ال نويمأ مهنمو ط

 مهيديأ تّبتك اًمَم مهل ليوف اليلق اتمت هب اورتشيل هللا دنع نم اذه نولوقي مث مهيديأب باتكلا

 4( 69 نوبسكي امم مهل لیوو
ufo sol 

 وهو ءيا عمج نريمألاو : دهاجم هلاق «باتكلا لهأ ( نمو : ىأ «نويمأ مهنموإ# : ىلاعت لوقي

 و ريغو < «ىعخنلا ميهارب رإو «ةداتقو , عيبرلاو «ةيلاعلا وبأ هلاق «ةباتكلا نسحي ال ىذلا لجرلا

 ىف اذهلو .هيف ام نوردی ال : ىأ 4«*[ ينامأ الإ] باتكلا نومّلعي الل :ىلاعت هلوق ىف رهاظ وهو

 ور و :ىلاعت لاق امك ةةباتكلا نب نكي ما ٍ؛ ىمأ هنأ و ىلا تافص

 ةمأ انإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو 48 :توبكنعلا] (نولطبملا باترأل اذإ كنيميب هطخت الو باتك

 اهتيقاومو 5 : ىأ ا ا اذکه u « بسح الو بتكن ال « ةيمأ

 121700 خي الو بكي ال نم برعلا تبسن :ريرج نبا لاقو

 وبأ هب انثدح ام وهو د نذل لوف“ 0امهنع هللا ىضر «سابع نبا نع ىور دقو :لاق «هيبأ

 «سابع نبا نع «كاحضلا نع «قور ىبأ نع «ةرامع نب رشب نع نس ا اک
ufo so 

 هللا هلزنأ ًاباتك الو هللا هلسرأ الوسر اوقدصي مل موق نويمألا :لاق (نويمأ مهنمو# :هلوق ىف

 نوبتكي مهنأ ربخأ دق :لاقو .(هّللا دنع نم اذهل :لاهج ةلفس موقل اولاق مث «مهيديأب آباتك اوبتكف

 , بتكي ال ىذلا :برعلا دنع ىمألا نأ كلذو . مهنيب ضيفتسملا برعلا مالك نم فرعي ام فالخ

 .ملعأ هللاو .رظن ءدانسإلا اذهب «سابع نبا نع اذه ةحص ىف مث :تلق

 ا اوربخيا أ ىفو ادحاو اوربخي» :ج ىف (۲) .«مهوالاو 3 «ب«ط ج یف (۱)

 .«مهريغو ىعخنلا ميهاربإو» :أ ىف () .ادنعو» :ج ىف (9)
 . (هنع هللا ىضر» :ط ىف (5) .ب ءط «ج نم ةدايز 0

 .«ليوأت ليوأتلا اذهو» و 3 «ب ٬ط ج یف (۷)

 .(589 /۲) یربطلا ريسفت (۸)



 1/1 آت آآآ 48 ۷۸7 ناقل رفا ةروس لوألا رجلا

 . ثيداحأ الإ : يناّمأ الإ ظ : سابع نبا نع ةحلط ىبأ نبا لاق : ينام الإ 9 :ىلاعت ""هلوق

 0 0 الوق الإ :لوقي ا 0 0 نبا نع «كاحضلا لاقو

 00 اوناكو ا ا : لاق هر

 «ىرصبلا نسحلا نعو .اهنونمتي ىنامأ «باتكلا نم وه :نولوقيو «هللا باتك ىف ام ريغب '"'نظلاب
 و

 .مهل سيل ام هللا ىلع نونمتي € ينامأ الإ 8 :ةداتقو عيبرلاو «ةيلاعلا وبأ لاقو

 .باتكلا لهأ نم نحن :اولاقف اونمت :لاق 4 ينامأ الإ  :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 مهنم اوسيلو

 نيذلا نييمألا نإ :دهاجم لوقو «سابع نبا نع كاحضلا لوق باوصلاب هبشألاو :ريرج نبا لاق

 نوصرختب مهنكلو a “لزنآ ىذلا  باتكلا نم نوهقفي ال مهنأ هللا مهفصو

 الو لطابلا تصرخت ام ىنعي .«تينَمت الو تينغت ام» :هنع هللا ىضر نافع نب نامثع نع ىورملا ربخلا

 (؟!بذكلا تقلتخا

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع دمحم ىبأ نب دمحم ینثدح :قاحتشإ نب دمحم لاكو

 ك نود مهو « هيف ام نوردی الو  نوتظي الإ مه نإو ينامأ الإ باتكلا نومْلعي ال» : سابع

 . نظلاب
 .نوبذكي :«نوُظَي الإ مه نإو# :دهاجم لاقو
 .قحلا ريغب نونظلا نونظي : عيبرلاو «ةيلاعلا وبأو : ةداتق لاقو

 «اليلق اتمت هب اورتشيل هللا دنع نم اذه نولوقي مث مهيديأب باتكلا نوبتكي َنيّلَل ليوف » :هلوقو
 لكأو هللا ىلع بذكلاو روزلاب لالضلا ىلإ ةاعدلا مهو ءدوهيلا نم رخآ 0 ءالؤه :ةيآلا

 نب دايز نع «ىروثلا نايفس لاقو .ةغللا ىف ةروهشم ةملك ىهو «رامدلاو كالهلا :ليولاو

 .«نظلا نوملكتي» :ج ىف (۲) .؟هلوقو» :ط «ج ىف )١(

 . ؟هلزنأ ىذلا» ب ‹«ط ج ىف (۳)

 .(؟517 /؟) ىربطلا ريسفت )٤(

 .(فنص وه» :ج ىف )١( .(نودجي مهول :و أ ىف )٥(



 (۷۹ «۷۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 1۲

 ىف داو ليو» :لاق ا هللا لوسر نع «ىردخلا ديعس ىبأ نع « مثيهلا ىبأ نع «جارد نع « ثراحلا

 .«هرعق غلبي نأ لبق ًافيرخ نيعبرأ رفاكلا هيف ىوهي ۰ منهج

 هب «جارد نع «ةعيهل نبا نع ءىسوم نب نسحلا نع«ديمح نب دبع نع ىذمرتلا هاورو 1( 8 :

 : ةعيهل نبا :ثيدخ نه الإ هقرعت ال بیرغ ثيدح اذه :لاقو

 - دانسإلا اذهب ثيدحلا اذهو «هدعب نمم ةفآلا نكلو ءىرت امك ةعيهل نبا هب درفني مل :تلق

 . ملعأ هللاو «رکنم  ًاعوفرم

 ىلع انثدح «"ىريشعلا حلاص نب مالسلا دبع نب ميهاربإ انثدح «ىنثملا انثدح :ريرج نبا لاقو
 «نافع نب نامثع نع «ىودعلا ةنانك نع <« ر ني دما دك نعبر( ةملس ب داع نع برك وبا

 ىف لبج ليولا» :لاق . «نوُبسْكي اَمَم مهل ليوو مهيديأ تك امم مهل ليوف) : ةي هللا لوسر نع

 ام اهنم اوحمو ءاوبحأ ام اهيف اوداز «ةاروتلا ار مهنأل ؛دوهيلا ىف لزنأ ىذلا وهو .رانلا

 :لاقف ءةاروتلا ضعب عفرف «مهيلع هللا بضغ كلذلو . ةاروتلا نم ديو دمحم مسا اوحمو ,نوهركي

 . 270نوبسُكي مم مهل ليوو مهيديأ تبتك امم مهل ليوف»

 .ًادج اضيأ بيرغ اذهو

 لاقو ءرشلا ةدش :ليولا :دمحأ نب ليلخلا لاقو .باذعلا نم ريعسلا :ليولا :سابع نبا نعو]

 ليولاو عجفت :ليولا :ىعمصألا لاقو ءاهيلع فرشأ نمل حيوو ءةكلهلا ىف عقو نمل :ليو :هيوبيس
 «بيوو كيوو هيوو شيوو حيو :ليو ىنعم ىفو :ليلخلا لاقو .نزحلا ليولا :هريغ لاقو ءمحرت

 ءءاعدلا ىنعم اهيف نأل ؛هركن ىهو اهب ءادتبالا زاج امنإ :ةاحنلا ضعب لاقو ءاهنيب قرف نم مهنمو

 ."*[دحأ كلذب أرقي مل نكل :تلق .ًاليو مهمزلا : ىنعمب ءاهبصن زوج نم مهنمو

 .دوهيلا رابحأ مه :لاق (مهيديأب باتكلا نوبتكي نيد ليوق» :سابع نبا نع ؛ةمركع نعو
 .دوهيلا مه :ةداتق نع ءديعس لاق اذكو

 نيذّلل ليوق) : ىلاعت هلوق نع سابع نبا تلأس :ةمقلع نب نمحرلا دبع نع «ىروثلا نايفس لاقو
 ر0 رع

 .باتكلا لهأو نيكرشملا ىف تلزن :لاق «مهيديأب باتكلا نوبتكي

 نم هنأ مهنوثدحيو «برعلا نم هنوعيبي «مهدنع نم ًاباتك اوبتك دوهيلا نم ا ما

 .ةليلق انيق هي اوذخال هللا دنع

 )١( متاح ىبأ نبا ريسفت )١/ ۲٤۳( مقرب ىذمرتلا ننسو )71714(.

 .«ىريعلا» :ج ىف (۲)

 .(۲۹۸ /۲) ىربطلا ريسفت (0

 .«اوذخأيف» :ب .طءج ىف (5) .ب ءطءج نم ةدايز (5) .«فونخلا» :أ ىف )٤(



 م )۸٠( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 فيك «نيملسملا رشعم اي :لاق هنأ سابع نبا نع «هللا دبع نب هللا ديبع ىنربخأ :ىرهزلا لاقو

 "هنوؤرقت هللا رابخأ ثدحأ «هيبن ىلع هللا لزنأ ىذلا مكباتكو «ءىش نع باتكلا لهأ نولأست

 اوبتكو «هوريغو هللا باتك اولدب دق باتكلا لهأ نأ ىلاعت هللا مكئَدَح دقو ؟بشي مل "”ضحم
 ملعلا نم مكءاج ام مكاهني ""الفأ ؛اليلق انمث هب اورتشيل هللا دنع نم وه :اولاقو «باتكلا مهيديأب

 نم '؟!ىراخبلا هاور .مكيلإ لزنأ ىذلا نع مكلأس طق ًادحأ مهنم انيأر ام هللاو الو ؟مهتلءاسم نع

 . ىرهزلا نع قرط

 .اهريفاذحب ايندلا :ليلقلا نمثلا :ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحلا لاقو

 ارك امم مهلا لوف“ ئا «نوبسكي امم مهل ليوو مهيديأ تبتك امم مهل ليوق» لاقت ةلوقو
 نع كاحضلا لاق امك < «تحسلا نم هب اولكأ امم مهل ليوو «ءارتفالاو ناتهبلاو ”٠ بذكلا نم مهيديأب

 ليوو# «بذكلا كلذ نم مهيديأب اوبتك ىذلا نم «مهيلع باذعلاف :لوقي «مهل ليوف) : سابع نبا
 . مهريغو ةلفسلا سانلا هب نولكأي امم :لوقي (نوبسکی امم مه

 هدهع هللا فلَخُي نلف ادهع هللا دنع ْمُتَدَحَتَأ ل ةدودعم امايأ الرا اسم نآ اوُناَقو ل
 . ي مَ ال ام هللا ىَلَع نوقت م

 سلا ل مهسفنأل هوعداو ٠ هولقن اميف دوهيلا نع ًارابخإ ىلاعت لوقي

 ؟كلذب :ى | (ادهع هللا دنع مَتَذَحَتأ لق :هلوقب a ا مهيلع هللا درف ءاهنم نوجني مث «ةدودعم

 ("”هدهع فلخي ال وهف دهع عقو دق ناك نإف

 ال ام هللا ىلع نولوقت لب :ىأ « لب : ىلعمب حلا (مأ» ب یتا اذهلو .ناك الو ىرج ام اذه نكلو

 دوهيلا نأ : سابع نبا نع .دهاجم نع < ا نب فيس نع « قاحسإ نب دمحم دك

 ةعبس ىه امنإو ءرانلا ىف آموي ةنس فلأ لكب بدع اغإو ءةنس فالآ ةعبس ايندلا هذه :نولوقي اوناك

 «نودلاخإ» :هلوق ىلإ «ةدودعم امايأ الإ راثلا اَنَسَمَت نل اولاَقو» : ىلاعت هللا لزن أف . TY مايأ

 .[857 :ةرقبلا]

 .هوحنب .سابع نبا نع  ةمركع وأ  ديعس نع دمحم نع هاور مث

 هن وا فخرا و و رضا ےک فينو

 نل :2'''ولاق دوهيلا :(ةدودعم امايأ الإ رانلا انسمت نل اولاقو# :سابع نبا نع ىفوعلا لاقو
 .«أضغ» :و ءط ءج ىف (۲) .«هلوفرعت» :و ىفو «2«هنوفرعي) :ط ىف )١(

 .«ملفأ» :ج ىف (۳)

 )٤( الها" ءالا"”1) مقرب ىراخبلا حيحص ۲۹۸۵(.

 .«هدهع هللا فلخي نلف» :ج ىف اهدعب (5) .«بتكلا نم» :ج ىف (5)

 «لاقو» :ط ج ىف (۸) .«هدعو» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۷)

 2 .«اولاقو» :ج ىف )١١( .«تادودعم مايأ» :و ءأ ءب ءط ءج یف (۱۰) .«ناملس» :ج ىف (9)



 A) ) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۳1٤

 سابع نبا نع ىبطرقلا هاكحو «لجعلا مهتدابع ةدذم ىه :هريغ داز] «ةليل نيعبرأ الإ رانلا انس

Cs 
 ةداتقو

 ىفرط نيب ام نأ :ًابوتكم ةاروتلا ىف ذ اودجو مهنأ دوهيلا تمعز :سابع نبا لاق : كاحضلا لاقو

 لاقو . ميحجلا لصأ ىف ةتبان ىه ىتلا . مرقزلا ةرجش ىلإ ارهتني نأ ىلإ «ةنس نيعبرأ ةريسم منهج

 : ىلاعت هلوق كلذف . كلهتو منهج بهذتف موقزلا ةرجش ىلإ ىهتنن ىتح بذعن امنإ : : هللا ءادعأ

 . «ةدودعم امايأ الإ راتلا اتسمت نل اولاقو»

 مايألا : ىلعي «ةدودعم ام امي الإ رال املا اَّسَمَت ن اولاقو» : ةداتق نع ا «قازرلا دبع لاقو

 "اجلا اهيف اندبع ىتلا

 ءةليل نيعبرأ الإ رانلا لخدن نل :اولاقف ةي هللا لوسر دوهيلا تمصاخ :ةمركع لاقو#

 ىلع" هديب ا هّللا لوسر لاقف «هباحصأو لک ًادمحم ن «نورحخآ موق ا انفلخيسو

 الإر الا اتسمت نل اولاقو» : هللا لزنأف .«دحأ اهيلإ مكفلخي ال نودلخم نودلاخ متنأ لب» : : مهسوؤر

 .ةيآلا 4ةدودعم اماَيأ

 نب دمحم نب دمحم انثدح «رفعج نب هللا دبع انثدح : هللا همحر هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ا ل لا ل ES E ءرقملا نمحرلا دبع وبأ انثدح «رخص

 لوسر ا مس اهيف ةاش ليك هللا لوسرل تيدهأ ربيخ تحتف امل :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره

 :اولاق «؟مكوبأ نم» :ًي هللا لوسر مهل لاقف «انهه دوهيلا نم ناك نم ىل اوعمجا» :ي هللا

 ىقداص متنأ له» :مهل لاق مث ءتررَبو تقدص :اولاقف .«نالف مكوبأ لب «متبذك» :لاق ."نالف
 ىف هتفرع امك انبذك تفرع كانبذك نإو .مساقلا ابأ اي معن :اولاق .«؟هلع مكتلأس نإ ءىش نع

 مهل لاقف .اهيف انوفلخت مث ًاريسي اهيف نوكن :اولاقف «؟رانلا لهأ نم» :ِةَِْك هللا لوسر مهل لاقف .انيبأ

 متنأ له» :يَ هللا لوسر مهل لاق مث .«ًادبأ اهيف مكفلخن ال هللاو ءاوؤسحا» :يڪ هللا لوسر

 ةاشلا هذه ىف متلعج له» :لاقف . مساقلا ابأ اي معن : :اولاق .(؟هنع مكتلأس نإ ءىش نع ىقداص

 حيرتسن نأ ًابذاك تنك نإ اندرأ :اولاقف .؟كلذ ىلع مكلمح امف» : لاق .معن :اولاقف 000
 . كرضي مل ًايبن تنك نإو «كنم

 00000 «دعس نب ثيللا ثيدح نم «ىئاسنلاو «ىراخبلاو «دمحأ هاورو

 .و ءب ءط ءج نم ةدايز )١(

 .(77 ءالا )١/ قازرلا دبع ريسفت (۲)

 . ؟اهيفا :ج ىف (6) .«هباحصأو اَ هللا لوسر» :ج ىف (۳)

 . مهل لاقف» :ب ءط ىف (1) .؟ینعت» :ب ىفو «؟ینعی» :و ءأ ءط ءج ىف (۵)

 .(2لاقف» :ب ءط ءج ىف (۸) .«نالف انوبأ :اولاق» :ج ىف (۷)

 )١٠۴١١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو ٤۲٤۹( 27171) مقرب ىراخبلا حيحصو ١ /۲) دنسملا (9)



 لە (۸۲ )4١ ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 © نودلاخ اهيف مه راثلا باحصأ كعلوأف هتئيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك نم ئلب ل

 .4 © نودلاخ اهيف مه ةّنجلا باحصأ كئلوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلاو

 هب تطاحأو ةئيس لمع نم هنأ :رمألا لب ن وهتشت امك الو «متينمت امك رمألا سيل : ىلاعت لوقي

 «رانلا لهأ نم هم اذهف «تائيس هلمع عيمج لب د ل « هتئيطحخ

 .ةنجلا لهأ نم (''مهف - ةعيرشلل قفاوملا لمعلا نم - تاحلاصلا اولمعو ٠ سرو لاب اوما نيذلاو
Tg Se RS 

 نوُلخدي كتلوأف نمؤم وهو ئتنأ وأ ركذ نم تاحلاّصلا نم لمعي نمو . اريصن الو الو هللا نود نم هل
 1۲٤[. كالا“ :ءاسلا] 4اريقت نومّلظي الو ةنجلا

 : سابع نبا نع - ةمركع وأ - ديعس نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىلثدح فاكس زب هيج لاق 5

 ,"”هرفك هب طيحي ىتح «هب مترفك ام لثمب رفكو «مکلامعأ لثم لمع :ىأ «ةئيس بسك نم ئلبإ
 .ةنسح نم هلامف

 . كرشلا :لاق .سابع نبا نع ةياور ىفو

 «ةداتقو «نسحلاو «ةمركعو «دهاجمو «ةيلاعلا ىبأو .لئاو ىبأ نع ىورو 0 ىبأ نبا لاق

 . وحن «سنأ نب عيبرلاو

 . رئابكلا نم ةريبكلا :ةئيسلا :ىدسلاو  ًاضيأ  نسحلا لاقو

 .هبلقب :لاق 4هتئيطخ هب تْطاحَأو» :دهاجم نع «جیرج نبا لاقو

 .هكرش هب طاحأ :اولاق هتئيطخ هب تطاحأو» :نسحلاو «ءاطعو «لئاو وبأو «ةريره وبأ لاقو

 تومي ىذلا :لاق ,4هتنيطخ هب تطاحأوظ : ميّت نب عيبرلا نع «نيزر ىبأ نع .شمعألا لاقو
 هرعت نیرر ناو دملا وغو فزت نأ لبق نه" ابا ىلع

 هب تطاحأو» :سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو ءامهنع ةياور ىف «نسحلاو «دهاجمو «ةيلاعلا وبأ لاقو

 ةا ةريبكلا : 4هتئيطخ

 دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا انهه ركذيو .ملعأ هللاو «ىنعملا ىف ةبراقتم لاوقألا هذه لكو

 :لاق ثيح

 ل 0 . 5 1 ٤
 هللا دبع نع « ضايع ىبأ نع «هبر دبع نع : !ةداتق نب ورمع انثدح «دواد نب ناميلس انثدح

 .«وهفا :و ءأ ءب ءط ج ىف (۲) .«هلسرول :أ ىف )١(

 .«هوحنبا :ج ىف )٤( .(هلمع طيحي ىتمف» :ج ىف (۳)

 .؟قداص نب رمع نع» :أ ىف (1) . «هاياطخ ىلع» :و ءأ ىف ()



EAR a E a سم بم 

 ىتح لجرلا ىلع نعمتجي نهنإف «بونذلا تارقحمو مكايإ» : لاق وي هللا لوسر نأ :دوعسم نبا

 «موقلا عينص رضحف «ةالف ضرأب اولزن موق لثمك ءالثم نهل برض ي هللا لوسر نإو .؛هنكلهي
 ا ھاو 017[ وير ی ےک را وصب لرو دورا نحيف قلعت چ ا لج
 : يا فق اس ارفف

 اونمآ نيدّلاو» : سابع نبا نع د'ةمركع وأد ٍديعس نع «دمحم ىنثدح : :قاحسإ نب دمحم لاقو

 اب لمعو «هب مترفك امب نمآ نم ىأ : «نودلاَخ اهيف مه ةنجْلا باحصأ كلوا تاحلاصلا اولمعو

 عاطقنا ال ءهلهأ ىلع ميقم ّرشلاو ريخلاب باوثلا نأ مهربخي .اهيف نيدلاخ هللا ميلف و ع هكر
 ا

 ىبرقلا يذو اناا نيدلاولابو هللا ًالإ نودع ال ليئارسإ ينب قاثيم انذخأ ذإو »

 مكن اليلق الإ متيلوت مت ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو انسح سائلل اولوقو نيكاسُمْلاَو ئماتيلاو
 .4 © توضرعم متنأو

 اولوت مهناو كلذ ىلع مقام دعأو «رماوألا نه هب مهرما اه ليئارسإ ىب ىلاغتو كرات ركذي
 ار الو هودبعي نأ مهرمأف «هنوركذيو هنوفرعي مهو .ًٌادمعو ًادصق اوضرعأو «هلك كلذ نع

 الإ لوسر نم كلبق نم انلسَرَأ امو » : ىلاعت لاق امك مهقلخ كلذلو ؛هقلخ عيمج رمأ اذهبو .ًائيش

 نأ الوسَر َةمَأ لك يف انعب دقلو :٠ ىلاعت لاقو [؟0 :ءايبنألا] (نودبعاف انأ الإ هَل ال هنأ هيلِإ يحون
 وس

 «ىلاعت هللا قح وهو < ءاهمظعأو قوقحلا ىلعأو وه اذهو ["5 : لحنلا] «توغاّطلا اوبنتجاو هللا اودبعا

 اذهلو نيالا چ كلذب مهالوأو مهدكآو «نيقولخملا قح هدعب مث «هل كيرش ال هلحو دبعي نأ

 «ريصملا يلإ كيدلاولو يل ركشا نأ : .ىلاعت لاق امك .نيدلاولا قحو هقح نيب ىلاعت هللا نرقي
 :لاق نأ ىلإ ةيآلا (اناسحإ نيدلاولابو هاَيِإ الإ اودبعت الأ كبر ئضقو» : ىلاعت لاقو ٤ :نامقل]

 نبا نع «نيحيحصلا ىفو ۲١[. - ۲۳: ءارسإلا] «ليبسلا نباو نيكسملاو هقح ئبرقلا اذ تآو»

 :لاق ؟ىأ مث :تلق . (اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق ؟لضفأ لمعلا ىأ هللا لوسر اي :تلق «دوعسم

 نأ : حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج اذهلو . هليا ليبس ىف داهجلا» :لاق ؟ىأ مث :تلق . «نيدلاولا ربا

 :لاق ؟نم مث :لاق .«كمأ» :لاق لن مث :لاق .«كمأ» :لاق ؟ربأ نم «هّللا لوسر اي :لاق الجر

 .«كاندأ كاندأ مث .كابأ»

 )١( ؛ًاداوعأ اوعمج» :ج ىف .

 )۲( دنسملا )١/ ٤١١(.

 . هل عاطقنا ال ًادبأ» :بوط ج ىف (۳)

 (A9). مقرب ملسم حيحصو Vvort) 6م مع مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .«نم لاق مثال :ط ىف (5)

 = هاور «هدج نع هيبأ نع ةعفنم نب بيلك ثيدح نمو ©«©) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور «ةديح نب ةيواعم ثيدح نم ءاج (1)



 ل حب 9 لا :ةرقبلا ةروتس هل وألا هيلا

 ناك او دكا وهو طلا نسم ريغ ىرششمرلا لاف +4 هللا الإ دود الل ورا
 «دوعسم نباو ىبأ نع ىكحو «عفتراف نأ تفذحف <« ا نفع اع اک ردح لا
 :ىأ .مسق هنأ ىلع عوفرم (نودبعت ال# :ليقو .«هللا الإ اودبعت ال» :اهآرق امهنأ ءامهنع هللا ىضر

 دربملا هراتخا :لاقو .هيوبيس نع هريسفت ىف ىبطرقلا هيجوتلا اذه لقنو .هللا الإ نودبعت ال هللاو

 راو اسعلاو

 ىف ميتيلا :ةغللا لهأ لاقو] .ءابآلا نم مهل بساك ال نيذلا راغصلا :مهو € ئماتيلاو# :لاق
 مألا نم مدآ ىنب ىف قلطأ ميتيلا نأ ىدرواملا ىكحو .مألا نم مئاهبلا ىفو .ءابآلا نم مدآ ىنب

 ىلع مالكلا ىتأيسو «مهيلهأو مهسفنأ ىلع نوقفني ام نودجي ال نيذلا : «نيكاسملاو» ضیا

 اوك رشت الو هللا اودبعاو# :هلوق ىف ًاحيرص اهب ىلاعت هللا انرمأ ىتلا «ءاسنلا ةيآ دنع فانصألا هذه

 .[5”7 :ءاسنلا] ةيآلا «اناسحإ نيدلاولابو ایش هب

 كلذ ىف لخديو «ًابناج مهل اونيلو ءابيط:مهوملك 4 أ «انسح ساّئلل اولوقو» :ىلاعت هلوقو
 ساتل PIRS هلوق ىف ىرصبلا نسحلا لاق امك «فورعملاب ر قع ` لاو  تورعملاب رمألا

 لوقيو «حفصيو ءوفعيو «ملحيو «ركنملا نع ىهنيو ورا رمأي :لوقلا نم نسحلاف : «انسح
 هللا يفر نس ىلع لك وهو ا "لاف هك ع اکل

 هللا دبع نع رل نارمع ىبأ نع نارا رماع وبأ انثدح «حور انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نإو ءًائيش فورعملا نم نرقحت ال» :لاق هنأ ييي ىبنلا نع ءهنع هللا ىضر ءرذ ىبأ نع «تماصلا نبا

 .«“قلطنم هجوب كاخأ قلاف دجن مل
 همساو ءزازخلا رماع ىبأ ثيدح نم .'””[هححصو] ىذمرتلاو .هحيحص ىف ملسم هجرخأو

E 

 نيب عمجف ءلعفلاب مهيلإ ناسحإلاب مهرمأ ام دعب ءانسح سانلل اولوقي نأب مهرمأي نأ بسانو

 وهو يقلل: نه اا الا خلا ناال او تدان رمألا دكأ مث .ىلوقلاو ىلعفلا ناسحإلا ىفرط

 هوكرت :ىأ ءهلك كلذ نع اولوت مهنأ ربخأو 4ةاكّرلا اوتآو ةالّصلا اوميقأو# : لاقف ءةاكزلاو ةالصلا

 ةمألا هذه ات رمأ دقو <« ؛مهنم ليلقلا الإ «هب محلا دعب دمع ىلع منغ ارض رعاو «مهروهظ ءارو

 يذبو اناسحإ نيدلاولابو انيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو# : هلوقب ءءاسنلا ةروس ىف كلذ ريظنب

 امو ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ئبرقلا يذ راجلاو نيكاسمْلاَ ئماتيلاو ئبرقلا

 )0-3١5(. مقرب ناسلا ىف دواد وبأ =

 .أ ب ءط هج نم ةدايز (۲) .«فلسلا نم اهأرق نم اهأرق امك» :أ ىف )١(

 .«قلط هجوب» :ط ىف (:) .أ ءب ءط هج نم ةدايز (۳)

 .و ءأ ءب ءط هج نم ةدايز (6)

 .(۱۸۳۳) مقرب ىذمرتلا نفسو )١177( مقرب ملسم حيحصو (۱۷۳ /6) دنسملا (5)

 .«نيعتملاب» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۷)



 )۸٤ - ۸١( تايآلا :ةرقبلا ةروس - :لوألا ءزجلا ۳1۸

 اب كلذ نم ةمألا هذه تماقف ۳١[ :ءاسنلا] 4 اَروُحَف ًالاتخم ناك نم بحي ال هللا نإ مكناميأ تكلم
E Eةنملاو دمحلا هّللو . 

 :هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هركذ ام انهه ةبيرخلا لوقنلا نمو

 - یسینتلا ىنعي - فسوي نب هللا دبع انثدح «ىنالقسعلا فلخ نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح
 دو وبا لا :ةعادو نب دسأ نع «ةبقع نب ديمح نع «حيبص نب دلاخ انثدح

 هللا نإ :لاقف .ىنارصنلاو ىدوهيلا ىلع ملست ؟كنأش ام : :هل ليقف هيلع ملس الإ ًاينارصن الو ًايدوهي

 .هوحن «ىناسارخلا ءاطع نع ىورو :لاق .مالسلا :وهو «انسح سائل اولوقو» لوق

 .لعأ هللاو «مالسلاب نوؤدبي ال مهنأ ةنسلا ىف تبث دقو : تلق

o S0 كا 

 متررفا مث ا مكرايد نم مکسفنأ نوجرخت الو مكءامد نوکفست ال مكان اًنذخأ ذإو»

 مهرايد نم مكنم اقيرف نوجرختو مكسفنأ ؛ نولتقت ءالؤه متنأ مث 9 نودهشت متنأو

 مهجارخإ مكيلع مرحم وهو مهوداقت ئراسأ مكوتأي نإو ناودعلاو مّنإلاب مهيلع نورهاظت

 ةاّيحْلا يف يزخ لإ مكنم كلذ لَعفي نم ءازج امف ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ
 نيذلا كعلوأ 62 نولمعت امع لفاغب هللا امو باذعلا دش ىلإ ن ودري ةمايقلا مويو ايندلا
 .4 ©9 تورصني مه الو باذعلا مهنع ففي الف ةرخآلاب ايندلا ةاّيحلا اورتشا

 اوناك امو «ةنيدملاب يَ هللا لوسر نامز ىف اوناك نيذلا دوهيلا ىلع ًاركنم ءىلاعتو كرابت «لوقي

 ةيلهاجلا ىف اوناك ءراصنألا مهو «جرزخلاو سوألا نأ كلذو .جرزخلاو سوألا عم لاتقلا نم وا

 ريضنلا ونبو .عاقنيق ونب : 0 ثالث ةنيدملا دوهي تناكو «ةريثك بورح مهنيب تناكو «مانصأ دابع
 عم قيرف لك لتاق مهنيب ''”تبشن اذإ برحلا تناكف .سوألا ءافلح ةظيرق ونبو .جرزخلا ءافلح
 هنيد ىف هيلع مارح كلذو شا قيرفلا نم الا ىدوهيلا لتقي دقو .هءادعأ ىدوهيلا لتقيف «هئافلح

 تعضو اذإ مث .لاومألاو ةعتمألاو ثاثألا نم اهيف ام نوبهنيو مهتويب نم مهنوجرخيو .هباتك صنو
 یا لاق اذهلو كارول مكحب المع «بولغملا قيرعلا نم ىراسألا اوكفتسا اهرازؤأ را

 نوكفست ال مكقاثيم انذخأ ذِإو» :ىلاعت لاق اذهلو « ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ»
 الو «هلزنم نم هجرخي ' الو ءأضعب مكضعب لتقي ال : ىأ «مكرايد نم مُكسفنأ نوجرخت الو مكءامد

 دنع مُكَل ريح مُكلَذ مكسفنأ التفاف مكئراب ىلإ اوبوتف ) :ىلاعت لاق امك «ءهيلع رهاظي

 ىراصنلا الو دوهيلا اوؤدبت ال :لاق ع هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع (T11) مقرب هحيحص ىف هج رخأ 00(

 .«هقيضأ ىلإ هورطضاف قيرط ىف مهدحأ متيقل اذإو «مالسلاب
 .«تئشن» :أ ىف (۲)



 اة ا | مع 0852840: تايآلا لا ةرؤساد لوألا رحل

 ةالصلا هيلع لاق امك ءةدحاولا سفنلا ةلزنمب ةدحاولا ةلملا لهأ نأ كلذو [54 :ةرقبلا] .«مكئراب
 وضع هنم ىكتشا اذإ .دحاولا دسحلا ةلزنمب مهلصاوتو مهمحارتو مهداوت ىف نينمؤملا لثم» :مالسلاو

 .«رهسلاو ىمحلاب دسحلا رئاس هل یعادت
co colar o or 0 

E 1متنأو هتحصو قاثيملا اذه ةفرعمب متررقأ مث : ىأ «نودهشت متنأو ترا  

 .هب نودهشت

o صم نل ريد ola 

 مْنإلاب مهّيلَع نورها مهرايد نم مکن اقیرف نا مكسفنأ نولتقتا ءالؤه متن مث ذ
 هال هلل یر و رہ هارب ر

 نب قاحسإ نب دمحم لاق < « مهجارخإ مكيلع مرحم وهو مهودافت ىراس مكرتأي نإو نآودعلاو

 000 :سابع نبا نع - ةمركع وأ - ريبج نب ديعس نع ءدمحم ىبأ نب دمحم ىتثدح ناسي
 كفس ةاروتلا ىف مهيلع مرح دقو .مهلعف نم "هللا مهبنأ :لاق ءةيآلا « مكسفنأ هر ءالؤه

 ءافلح ههنإو عاقنيق ونب مهنم ةفئاط :نيقيرف اوناكف «مهارسأ ءادف اهيف مهيلع ضرتفاو «"مهئامد

 برح جرزخلاو سوألا نيب تناك اذإ اوناكف «سرألا ءافلح مهنإو ةظيرقو «ريضنلاو «جرزخلا

 نيقيرفلا نم دحاو لك" رهاظي «سوألا عم ةظيرقو ريضنلا تجرخو «جرزخلا عم عاقنيق ونب تجرح

 .مهل امو مهيلع ام اهيف نوفرعي ةاروتلا مهيديأبو «مهنيب مهءامد اوكفاستي ىتح «هناوخإ ىلع هءافلح

 الو «ةمايق الو ًاثعب الو «ًاران الو ةنج نوفرعي الو «ناثوألا نودبعي كرش لهأ جرزخلاو سوألاو

 ءةاروتلا ىف امل ًاقيدصت .مهارسأ اودتفا اهرازوأ برحلا تعضو اذإف ءًامارح الو الالح الو ءاباتک

 TENE مهارسأ نم ناك ام عاقنيق ونب ىدتفي «ضعب نم مهضعب ؛هب ًاذخأو

 نم ىلتقو ' '”مههئامد نم اوباصأ ام '”نولطيو .مهنم جرزخلا "”ىديأ ىف ناك ام ةظيرقو ريضنلا

 :كلذب 227 ههبلا ثيح هركذ ىلاغت هللا. لوقي ٠ مهيلع كرشلا لهأل ةرهاظم «مهنيب اميف مهنم اولتق

 الأ ةاروتلا مكح ىفو «هلتقيو ةاروتلا مسي يدان یا « ضعبب نورفكتو باتكلا ضعي نونمؤتفأ»
 ءاغتبا ءهنود نم ناثوألا دبعيو «هللاب كرشي نم هيلع رّهاظي الو «هراد نم ''' ”جرخي الو .لعفي

 .'"ةصقلا هذه تلزن - ىنغلب اميف - جرزخلاو سوألا عم مهلعف نم كلذ ىفف .ايندلا ضرع

 اوناكف .جرزخلا ءافلح ريضنلا تناكو .سوألا ءافلح ةظيرق تناك :ىدسلا نع طابسأ لاقو

 ةظيرق لتاقت ريضنلا تناكو «مهءافلحو ٌريضنلا اهئافلح عم ةظيرق ونب لتاقيف «ريمس برح ىف نولتتقي

 .«كلذب هللا مهأبنأ» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۲) .أ ءط هج نم ةدايز )١(

 .«ءامدلا كفس» اح ئف )۳(

 . مهو :ج ىف (9 )٤«

. 
 ایدی :ج ىف ۸ 58 . ؟رهاظف» ب ‹ط «ج ىف

)٦( 

 ) )9.«اولتقو ءامدلا نم :و ا ب طا ج ف 2220 .«نوبلطي» :أ ءط هج ىف

 )١١( !هجرخيو) :ب 0ص بج ىف (۱۲) . «مهأبنأ نيحا :و 3 ا «ط بج یف .

 .(708 /۲) ىربطلا ريسفتو (24- )١/ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا 0



 AAAS YEA gS) ل ا | ب يلا

 ءامهيلك نيقيرفلا نم لجر رشا اذإف ءاهنم مهنوجر خيو « مهرايد نوبرخيف « مهنوبلغيو ءاهءافلحو

 انرمأ انإ :اولاق ؟مهنودفتو ميه رنات بح :نولوقيو «كلذب برعلا مهريعتف ٠ .هودفي ىتح هل اوعمج

 ا لدعم نأ ىيحتسن انإ :اولاق ؟مهنولتاقت ملف :اولاق ٠ ؛مهلاتق انيلع مرحو ءمهيدفن نأ
 o الل ه رس

 . «مهرايد نم مكنم اقيرف نوجرختو مكسفنأ نولتقت ءالؤه متنأ م: لاقف « هللا مهريع نيح كلذف

 مكسفنأ نولتفت ءالؤه متنأ مث ل: ميطخلا نب سيق ىف ةيآلا هذه تلزن :ىدسلا نع «ةبعش لاقو

 . «ناودعلاو مثإلاب مهيلع نورهاظت مهرايد نم مكنم اقيرف نوجرختو

 «"رجنلب ىلهابلا ةعيبر نب ناملس عم انوزغ :لاق ءريخ دبع نع .ىدسلا نع «طابسأ لاقو

 سأرب رم املف «ةئامعبسب ةيدوهي مالس نب هللا دبع ىرتشاو ايابس انبصأو ةنيدملا انحتفف اهلهأ انرصاحف
 «كنيد لهأ نم انهه زوجع ىف كل له تولا سار اي هللا دبع هل لاقف هين لزق تولا

 :لاق را ايمو نارا ىنإف :لاق . .مهرد ةئامعبسب اهتذخأ : :لاق .معن :لاق ؟ىنم اهيرتشت

 وأ «ىنم اهنيرتشتل هللاو :لاق ءاهيف ىل ةجاح ال :لاق .فالآ ةعبرأ نم اهصقنأ الأ تفلح دق ىنإف

 دجت ال كنإ :ةاروتلا ىف ة يتلا هنذأ ىف أرقف ؛هنم اندف «ىنم ندأ :لاق ل ا

 مكيلع م مرحم رهر مهودافت ئراَسأ مكوتأي نإو» هتقتعأف هتيرتشا الإ ليئارسإ ینب نم ٍاكولمت

 هللا دبع ذخأف .فالآ ةعبرأب ءاجف :لاق .معن :لاق ؟مالس نب هللا دبع تنأ :لاق ا

 .نيفلأ هيلع درو «نيفلأ

 انربخأ «سنأ نب عيبرلا انثدح .ىزارلا ىنعي رفعج وبأ انثدح :هريسفت ىف سايإ ىبأ نب مدآ لاقو

 عقي مل نم ءاسنلا نم ىدافي وهو «ةفوكلاب تولاجلا سأر ىلع رم مالس نب هللا دبع نأ :ةيلاعلا وبأ

 كدنع بوتكم هنإ امأ :مالس نب هللا دبع "' لاقف «برعلا اهيلع عقو نم ىدافي الو «برعلا اهيلع
 .نهلك نهيدافت نأ كباتك ىف

 نودقتعي ىتلا ةاروتلا رمأب مهمايق ىف دوهيلا مذ .قايسلا اذهو «ةميركلا ةيآلا هيلإ تدشرأ ىذلاو

 اهيف ام ىلع نونمتؤي ال اذهلف ءةحصلاب هل مهتداهشو كلذب مهتفرعم عم ءاهعرش ةفلاخمو ءاهتحص

 «هجرخمو هثعبمو .هتعنو اهي هللا لوسر ةفص نم هنومتكي اميف نوقدصي الو ءاهلقن ىلع الو

 هنومتاكتي هللا نئاعل مهيلع د درهيلاو . هلب هلبق ءايبنألا اهب تربخأ دق ىتلا «هنوئش نم كلذ ريغو .هرجاهمو

 ببسب : ىأ «ايندلا ةايحلا يف يزخ لإ مكنم كلذ لعقي لعفي نم ءازج امق» : ىلاعت لاق اذهلو ‹ مهليب

 هللا باتك نم هومتك ام ىلع ءازج «بادعلا دش لإ نودري ةمايقلا مويو » هرمأو هللا عرش مهتفلاخم

 :ىأ 4 ةرخآلاب اًيندلا ةاّيحلا اورتش ا نیلا كتلوأ . نولمعت مع لفاغب هللا امو» مهيديأب ىذلا

 الو ةدحاو ةعاس مهنع رتفي دل أ 4«باذعْلا مهنع فقخي الفل اهوراتخاو ةرخآلا ىلع اهوبحتسا

 .؟رجنكب» :ج ىف (۲) . «انئافلحب لذتسن» :و «أ ىف )١(

 .«دمحم ةقص) :ج ىف (:) . هل لاقف» :و 3 د ءط «ج ىف (9)



 (۸۷) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۳۲١

 .هنم مهريجي الو «ىدمرسلا مئادلا NE يحتاج كنتي يمان وول سلول «نورصني مه
 يا غا

 تانيا میرم نبا ىسيع انيتآو لسرلاب هدعب نم اتیفقو باتكلا ىسوم م انيتآ دقلو »
 o هم مم او عو o~ سو

 ميك اقیرقف متربکتسا مکسفنا یوھت ال امب لوس مكءاج اَمَلَكفَأ سدقلا حورب هاني

 . < 69 تولعقت اقيرفو
 امنإ مهنأو «ءايبنألا ىلع رابكتسالاو «ةفلاخملاو دانعلاو وتعلاب ليئارسإ ىنب «ىلاعتو كرابت «تعني

 اوفلاخو ءاهولدبو اهوفرحف - ةاروتلا وهو - باتكلا ىسوم ىتآ هنأ ىلاعت ركذف . مهءاوهأ نوعبتي

 اإ © :ىلاعت لاق امك «هتعيرشب نومكحي نيذلا هدعب نم نييبنلاو ٍلسرلا ,لسراو .اهولوأو اهرماوأ

 اوظفحشسا ام راَبحألاَو َنوُاَبرلاَو اوداه نيل اوملسأ نيا ويلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انت

 لاق ,« لسرلاب هدعب نم انفو » :لاق اذهلو ء[٤٤ :ةدئاملا] ةيآلا 4 ادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم
 انكسر انلسرأ مث » : ىلاعت لاق امك «بيرق لكلاو .انفدرأ :هريغ لاقو .انعبتأ :كلام ىبأ نع «ىدسلا

 ضعب ىف ةاروتلا ةفلاخمب ءاجف «ميرم نبا ىسيعب ليئارسإ ىنب ءايبنأ متخ ىتح ٤ :نونمؤملا] € ارت
 هقلخو ءىتوملا ءايحإ نم :سابع نبا لاق .تازجعملا :ىهو «تانيبلا نم هللا هاطعأ اذهلو «ماكحألا
 هدييأتو «بويخلاب هرابخإو «ماقسألا هئاربإو ءهّللا نذإب ًاريط نوكتف اهيف خفنيف ريطلا ةئيهك نيطلا نم
 ىنب بيذكت دتشاف .هب مهءاج اميف هقدص ىلع “"مهلدي ام  مالسلا هيلع ليربج وهو «سدقلا حورب
 لحألو» : ىسيع نع ًارابخإ ىلاعت لاق امك «ضعبلا ىف ةاروتلا ةفلاخمل مهدانعو مهدسحو هل ليئارسإ

 و ل0

 لماعت ليئارسإ ونب تناكف 5٠[. :نارمع لآ] ةيآلا 4 مكبر نم ةيآب مكتنجو مكيلع مرح يذلا ضعب مكأ

 اوناك مهنأل الإ كاذ امو «هنولتقي ًاقيرفو .هنوبذكي ًاقيرفف «ةلماعملا أوسأ “"مالسلا مهيلع ءايبنألا
 ءاهتفلاخم ىف اوفرصت دق ىتلا ةاروتلا ماكحأب مهمازلإبو مهئارآو مهئاوهأل ةفلاخملا رومألاب مهنوتأي

 مك ءاج امّلَكَفَأ ل :ىلاعت لاق اذهلو ؛مهضعب اولتق امبرو ,مهنوبذكيف مهيلع كلذ قشي ناك اذهلف

 . © نوقت اقيرفو ميك اقيرقف مكربكتسا مكسفنَأ ئوهت ال امب لوسر
 هعباتو «ةيآلا هذه ريسفت ىف دوعسم نبا هيلع صن امك «ليربج وه سدقلا حور نأ ىلع ليلدلاو

 نب عيبرلاو «ىدسلاو «دلاخ ىبأ نب ليعامسإو «ىظرقلا بعك نب دم ىر نابع نبا كلذ قلغ
 .نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع. نيمألا حورلا هب لزت # :ىلاعت هلوق عم ةداتقو «ىفرعلا ةيطعو «سنأ

 نع «هيبأ نع «دانزلا ىبأ نبا لاقو :ىراخبلا لاق ام ١197 ١46[ : ءارعشلا] 4247[ نيبم يبرع ناسلب ]
 لوسر نع حفاني ناكف < ءدجسملا ىف ًاربنم تباث نب ناسحل عضو ةي هللا لوسر نإ :ةش ةشئاع نع «ةورع

 نم اذهو .2*”«كيبن نع حفان امك سدقلا حورب ناسح ديأ مهللا» : دي هللا لوسر لاقف ءَ هللا

 . اهب مهلدي» و e «ب ‹ط ج ىف (۱)

 .و 3 ۰ب ءط اج نم ةدايز قفرفز . ؛مالسلاو ةالصلا مهيلع ا :ج ىف 00

 .اهيبن نع١ :و .أ ب ‹ط ءج ىف (5) .ج نم ةدايز (5)



 (۸۷) ةيآلا ؟ةرقبلا ةروس د لوألا ءلالا اإ

 ا د ىراخبلا

 ىسوم نب ليعامسإو «رجح نب ىلع نع «ىذمرتلاو «نيول نع «هننس ىف دواد وبأ هاور دقو ٠

 نع «ةورع نع امهالك «ةورع نب ماشهو هيبأ نع «دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع نع مهتثالث «ىرازفلا

 . ارل ىبأ ثيدح وهو ‹ حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو ع ةشئاع

 ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع «ةنييع نب نايفس ثيدح نم نيحيحصلا ىفو

 « هيف دشنأ تنك دق :لاقف «هيلإ ظحلف رويل ا اد وهو «ناسحيب رم رمع نأ :ةريره

 :لوقي يك هللا لوسر تعمسأ هللا كدشنأ :لاقف « ةريره ىبأ ىلإ تفتلا مث . كنم ريخ وه نم هيفو

 ن هللا : لاقف . (؟سدقلا حورب هذيأ مهللا « ىنع بجأ

 .(كعم ليربجو - مهجاه :وأ - مهجهأ» :ناسحل لاق يَ هللا لوسر نأ :تاياورلا ضعب ىفو

 :هلوق ناسح رعش ىفو]

 (9[ءافخخ هب سيل سدقلا حورو ىداني هللا لوسر ليربجو

 نب رهش نع «ىكملا نيسح ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 :لاقف .حورلا نع انربخأ :اولاقف ي هللا لوسر اولأس دوهيلا نم ًارفن نأ :ىرعشألا بشوح

 :اولاق «؟ىنيتأي ىذلا وهو ؟ليربج هنأ نوملعت له «لیئارسإ ىنب دنع اا هّللاب مكدشنأ»

(A) 

 ىف خفن سدقلا حور نإ» :لاق هب هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع هنظأ نابح نبا حيحص ىفو]

 : 1 بلطلا نف اولدجأو هللا اوقتاف اهلجاو اهقرر ليكتشف نا توغ نل ات نإ: ىعوو

 :رخأ لاوقأ

 نع «قور ىبأ نع ءرشب انثدح «ثراحلا نب باجنم انثدح «ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 هب ىيحي ىسيع ناك ىذلا مظعألا مسالا وه :لاق  سدقلا حورب# :سابع نبا نع «كاحضلا

 ىف عضوملا اذه رأ مل» :«فارظلا تكنلا» ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو ءىراخبلل ٠١١( /١؟) فارشألا ةفحت ىف ىزملا هازع اذكو )١(

 . ؟مكاحلا هححصوو ىناربطلاو دمحأ هلصو دقو «ىراخبلا حيحص

 . YAD) مقرب ىذمرتلا ناسو )6۰10( مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 .دشلي دجسملا ىف وهو :ج ىف )٤( . «دانزلا ىبأ نبا ثيدح وهو» و «ب «ط ىف (۳)

 .(6۸0) مقرب ملسم حيحصو م١1 مقرب ىراخبلا حيحص )0(

 . «هتايآبو» :أ هج ىف (۷) .أ ب ءط «ج نم ةدايز )١(

(A)هب قاحسإ نبا نع ةملس قيرط نم ٠" /۲) هريسفت ىف ىربطلا هاورو . 

 .؟ٹفن» :و ىف (94)

 نمع «ىمايلا ديبز نع دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع ميشه نع ديبع ىبأ قيرط نم )١54/ ۳۰٤( ةنسلا حرش ىف ىوغبلا هاورو (۱۰)
 .ًاعوفرم هب دوعسم نبا نع « هربخأ

 .و ءب ءط لج نم ةدايز )۱١(



 (۸۷) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۳

 ريبج نب ديعس نع ىورو : متاح ىبأ نبا لاق .هركذف .باجنملا نع تثدح :ريرج نبا لاقو . ىتوملا

 .[مظعألا مسالا وهو :لاق  اضيأ - ريمع نب ديبع نع ىبطرقلا هلقنو] .كلذ وحن

SS eSبعك لوق وهو  . 

 :هحورو «ىلاعت هللا وه :سدقلا :الاق امهنأ ىرصبلا نسحلاو دهاجم نع ىبطرقلا ىكحو]

 ."[لرالا لاوقلا نوكي اذه ئلغف + ليربج

 امهالك ايا اك :لاق LF :ىلاعت

 oY]. :ىروشلا] «انرمأ نم احور كيل انيحوأ كلذكو إل : ىلاعت لاق امك هللا نم حور

 عضوملا اذه ىف جورا : لاق نم لزق باوصلاب كلذ ىف تالليوأتلا ىلوأو : ريرج نبا لاق مث

 نبا ىسيع اي هللا لاق ذإ ٠ :هلوق ىف ربخأ امك «هب اا هنأ ربخأ ءلجو زع هللا نأل ج

 ذإو الهكو دهمْلا يف سالا ملكت سدقلا حورب كندي ذإ كتدلاو ئلعو كيلع يتمعن ركذا میرم

 جيورلا ناك ولف هب هديأ هنأ ركذف ١١١[. :ةدئاملا] ةيآلا «ليجبإلاو ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا كتمْلع
 ةمكحلاو باتكلا كتمّلع ذإو» «سدقلا حورب كندي ذإ» :هلوق ناكل .ءليجنإلا وه هب هذيأ ا

 .هب مهديفي ال امب هدابع بطاخي نأ زعأ هّللاو هل ىنعم ال لوق ريركت (ليجنإلاو ةاروتلاو

 .دمحلا هللو ؛قايسلا لوأ ىف مدقت ام ليربج هنأ ىلع ليلدلا نمو :تلق

 قدص لجرو دوجلا متاح :لوقي امك «ةسدقملا حورلاب :( سدقلا حورب# ىرشخمزلا لاقو

 مل ۾ هنأل :ليقو «ةمركت بيرقتلاو صاصتخالاب هفصوف #هنم حورو :لاق امك سدقلاب اهفصوو

 احور کک .ليجنإلاب :ليقو «ليربجب :ليقو ءثماوطلا ماحرألاو بالصألا همضت
 همالك نمضتو «هركذب ىتوملا ىيحي ناك ىذلا مظعألا هللا مساب ليقو ۲ : ىروشلا] (انرمأ نم

 N EE E E نيو رح هوت

 دارأ هنأل ؛ متلتق ًاقيرفو : لقي مل امنإ : «نولتقت اقيرفو متبذك اقيرففإ» :هلوق ىف ىرشخمزلا لاقو

 هيلع «لاق دقو «رحسلاو مسلاب ةي ىبنلا لتق اولواح مهنأل - ًاضيأ - لبقتسملا ىف مهفصو كلذب

 ىف ثيدحلا اذهو ««ىرهبأ عاطقنا ناوأ اذهف ىندواعت ربيخ ةلكأ تلاز ام» :هتوم ضرم ىف «مالسلا
5( 

(۳) 

 'هريغو ىراخبلا حيحص

 وأ «ب «ط ءج نم ةدايز (؟) .و 3 «ب «ط ءج نم ةدايز )١(

 .هةنملاو دمحلا هللو» :ط ءج ىف )٤( .«ديز ىبأ نبا لاق» :ج ىف (9



 (8/) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا مع

 . ( ۵ نونمؤي ام اليلقف مهرفكب هللا مهنعل لب فلغ انبولق اوُلاقو

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق

 .ةنكأ ىف :ىأ ¢ فلغ انبولق اولاقو # : سابع

 هقفت ال :ىأ € فْلع انبوُلق اولاقو » :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .اهيلع عوبطملا بولقلا ىه : “[لاف] « فّلُع اَنبوُلُق اولاقو 9 : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .ةواشغ اهيلع :4 فّلْع اتبولف اولاقو » :دهاجم لاقو

 ‹فالغ اهيلع :نولوقي :ىدسلا لاقو .هقفت ال ىأ :ةيلاعلا وبأ لاقو .عباط اهيلع :ةمركع لاقو

 .ءاطغلا وهو

 يف انبولق اولاقو 8# :هلوقك وه € فلغ انبولف اولاَقو » :ةداتق نع ِءَرَمْعَم نع «قازرلا دبع لاقو

 .[6 :تلصف] © هيلإ انوعدت امم ةنكأ

 الف فالغ ىف ىبلق :لوقي :لاق « فل » :هلوق ىف < مسا نب ديزل نب نمحرلا دبع لاقي

 . 4 هْيلِإ انوعدت امم ةئكأ يف اتبولف اوُلاَقو» : ا ا نملك

 ىبأ نع . ىلمحلا EE ثيدح نم ىور امن دهشتساو « ريرج نبا هحجر ىذلا وه اذهو

 بلق كاذو «هيلع اوشو فلغأ بلقو :اهنم ركذف . ةعبرأ بولقلا :لاق «ةفيذح نع «ىرتخبلا

 .رفاكلا

 «ةداتق نع «ىدج نع « ىبأ انأبنأ « ىمزرعلا نمحرلا دبع ن رب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .نتخت مل :لاق «فلغ انبولق » :هلوق ىف نسحلا نع

 .ريخلا نم ةديعب اهنأو «مهبولق ةراهط مدع نم مدقت ام ىلإ هانعم عجري لوقلا “7 اذه

 :رخآ لوق

 ال آملع ةءولمم انبولق :اولاق لاق « فل اتبولف اولاَقو » :هلوق ىف سابع نبا نع «كاحضلا لاق

 .هريغ الو «دمحم ملع ىلإ جاتحت

 .ملعلل ةيعوأ :ىأ «فلغ انبولُق اوُلاَقَو 8 : ىفوعلا ةيطع لاقو

 « فلغ انبولُق اوُلاَقَو ١ :ريرج نبا هاكح اميف 7 نيعنألا ضعب ةءارق تءاج ىنعملا اذه ىلعو

 نوجاتحي ال ملعب ةءولمم مهبولق نأ ا مهنأ ىنعمب « ةيعوأ : ىأ «فالغ عمج : ىأ «ماللا مضب

 .ةاروتلا ملعب "نومي ب اوناك امك .رخآ ملع ىلإ هعم

 لب اوعدا أمك رمألا سيل :ىأ .4 نونمؤي ام ًاليلقَف مهرفكب هللا مهتعَل لب ظ :ىلاعت لاق اذهلو

 .(اذهو» :ب ءط ج ىف () .«ًأرقو» :باءط .اج ىف (۲) .ط «ج نم ةدايز )١(

 .«نومتكي اوناك امك» :أ ىف (5) .«اومعز مهنأ» :ج ىف (4) .«راصمألا ضعب» :و «أ ىف (5)



To (۸۹) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 

 اهْيَلع هللا عبط لب فلغ انبولق مهلوقو » :ءاسنلا ةروس ىف لاق امك ءاهيلع عوبطم ةنوعلم مهبولق

 ٠66[. : ءاسنلا] 4 اليلق الإ نوئمؤي الف مهرفكب

 لاقف € اليلق الإ َنوُمْؤي الف 8 :هلوقو € نونمؤي ام اليلقف $ :هلوق ىنعم ىف اوفلتخا دقو
 ملسم ىبأو مصألاو ةداتق نع هاكحو ىزارلا نيدلا رخف هراتخاو] مهنم نمؤي نم ليلقف : : مهضعب

 باوثلاو داعملا رمأ نم ىسوم هب مهءاج امب نوئمؤي مهنأ ىنعمب . مهناميإ ليلقف ل ناهبصألا

 . دم دمحم هب مهءاج ىذلا نم هب اورفك اب رومغم هنأل « ‹مهعفني ال ناميإ هنكلو «باقعلاو

 عيمجلاب مهو 4 نونمؤي ام اليلقف» :لاق امنإو «ءىشب نينمؤم ريغ اوناك مهنإ :مهضعب لاقو
 :ىئاسكلا لاقو] .طق اذه لثم تيأر ام :ديرت .طق اذه لثم تيأر املق :برعلا لوقت امك «نورفاك

 7[ تبنت ال :ىأ «تبنت املق ضرأب ىنز نم :برعلا لوقت

 . ملعأ هللاو ر ا 7 ںاکح

 ى ي نرو م ا9 ofr ع

 ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو مهم امل قدصم هللا دنع نم باتك مهءاج اّمَلو ل

 . 4® ® َنيِرفاَكْلا ىلع هللا ةف هب اورقك اوقرع ام مهءاج امف اورقك نيد

 ىلع لزنا ىذلا نآرقلا :وهو هللا دنع نم باك $ دوهيلا ىنعي © مهءاج الو )ف : ىلاعت لوقي
 نيدلا ىلع نوُحِتفَتسَي لبق نم اوناکو :هلوقو «ةاروتلا نم : ىنعي 4 مهَعم امل قدصم )ف اب دمحم
 نم مهئادعأ ىلع هئيجمب نورصنتسي باتكلا اذهب لوسرلا اذه ءىجم لبق نم اوناك دقو : ىأ 4او رفک

 لاق امك «مرإو داع لتق هعم مكلتقن نامزلا رخآ ىف ىبن ثعبيس هنإ : :نولوقي «مهولتاق اذإ نيكرشملا
 هللاو انيف انيف :اولاق :لاق مهنم خايشأ نع «ىراصنألا ةداتق نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم
 مها ملو » :ىنعي ةصقلا هذه تلزن «مهناريج اوناك نيذلا دوهيلا ىفو - راصنألا ىف ىنعي - مهيفو

 اورفك اوُقرع ام مهءاج امف اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوثاكو مهعم امل قدصم هلا دنع نم باتك

 :نولوقي اوناكف «باتك لهأ مهو كرش لهأ نحنو «ةيلهاجلا ىف ًارهد مهانولع دق انك : ا ولاق «هب
 هللا ثعب املف .مرإو داع لتق هعم نم مكلاقت همز لفا دق یت نآلا ثعي "امانا م ين نإ
 هللا ةنْعلَف هب اورفك اوفرع ام مهءاج امف ل :ىلاعت هللا لوقي .هب اورفك '١)[هانعبتاو] شيرق نم هلوسر

 . 4 نيرفاكلا ىلع
 :لاق .4 اوُرَمَك نيذّلا ىلع نوحتفَتسُي لبق نم اوناكو » :هلوق ىف «سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .نوبذكي «كلذك اوسيلو «مهيلع ًادمحم نيعن نحن :نولوقي نورهظتسي

 وأ «ب «ط ءج نم ةدايز (۲ 2.00(

 , «لاق» :ب «ط ج ىف (4) . «اهاکح» ب «ط ج یف )۳(

 .و 3 «ب طا اج نم ةدايز ففز .ج نم ةدايز 0



 (A4) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ت اح وا

 نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع ىنربخأ «دمحم ىبأ نب دمحم ىنربخأ :قاحسإ نب دمحم لاقو
 هثعب املف .هثعبم لبق هک هللا لوسرب جرزخلاو سوألا ىلع نوحتفتسي اوناك “دوهي نأ :سابع نبا

 نب ءاربلا نب رشبو «لبج نب ذاعم مهل لاقف .هيف نولوقي اوناك ام اودحجو «هب اورفك برعلا نم هللا

 لَك دمحمب اهيلع نوحتفتست متنك دقف ءاوملسأو هللا اوقتا و نا ل نش وعا اير

 ىنب وخأ مكشم نب مآلّس لاقف .هتفصب انل هنوفصتو «ثوعبم هنأب اننوربختو «كرش لهأ نحنو
 املو » : مهلوق نم كلذ ىف هللا لزنأف مكل ركذن انك ىذلاب وه امو «هفرعن ءىشب انءاج ام :ريضنلا

 اوفرع ام مهءاج امل اورق نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوُناَكو مهعم امل قدصُم هلا دنع نم باَتك مُهَءاج

 . 4 نيرفاكلا ىلع هللا ةَنعَلف هب اورقك

 نورصنتسي :لوقي € اورفَك نيذلا ىَلَع نوحتفتسي لبق نم اوناكو 9 : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 نم هوأرو اإ دمحم ثعب املف  باتكلا لهأ كلذب ىنعي - برعلا ىكرشم ىلع ةي دمحم جورخب

 .هودسحو هب اورفك مهريغ

 ثعبا مهللا :نولوقي «برعلا ىكرشم ىلع هيَ دمحمب رصنتست دوهيلا تناك :ةيلاعلا وبأ لاقو *

 اوأرو ايم ادمحم هللا ثعب املف .مهلتقنو نيكرشملا بذعن ىتح اندنع ًابوتكم هدجن ىذلا ىبنلا اذه

 مهءاج امل: هللا لاقف ؛ ةَ هللا لوسر هنأ نوملعي مهو «برعلل ًادسح هب اورفك «مهريغ نم ا

 . © نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف هب اورفك اوُقرع ام

 .ىبن ىتأيس هنإ :نولوقي اوناك :لاق « اورفک نيا ىَلع نوحعفتسي لبق نم اوناكو 3 : ةداتق لاقو
 .4 هب اورفك اوفرع ام مهءاج اَمَلَف »

 .دوهيلا مه :لاق 4 نيرفاكلا ىلع هللا ةَنعَلَف هب اورفك اوفرع ام مهءاج امَلَف :دهاجم لاقو

 نب ميهاربإ نب حلاص ىنثدح «قاحسإ نبا نع «ىبأ انثدح «بوقعي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 «شقو نب ةمالس نب ةملس نع لهشألا دبع ىنب ىخأ «ديبل نب دومحم نع «فوع نب نمحرلا دبع
 لبق هتيب نم اموی انيلع جرخف :لاق لهشألا دبع ىنب ىف ىدوهي راج انل ناك :لاق ردب لهأ نم ناكو

 ذئموي انأو :ةملس لاق .لهشألا دبع ىنب سلجم ىلع فقو ىتح «ريسيب لَك هللا لوسر ثعبم

 نازيملاو تانسحلاو ةمايقلاو ثعبلا ركذف . ىلصأ ءانفب اهيف ًاعجطضم ةدرب ىلع انس مهيف نم ثدحأ

 اي كحيو :هل اولاقف «توملا دعب ًانئاك اثعب نوري ال ناثوأ باحصأ كرش لهل كلذ لاق .رانلاو ةنجلاو

 ؟مهلامعأب اهيف نوزجي «رانو ةنج اهيف راد ىلإ مهتوم دعب نوثعبي سانلا نأ انئاك اذه ىرت «نالف

 مث هنومحي ايندلا ىف رونت مظعأ رانلا كلت نم هظحب هل نأ دول ءهب فلحي ىذلاو «معن :لاقف

 ىبن :لاق ؟كلذ ةيآ امو كحيو :هل اولاق .ًادغ رانلا كلت نم وجني نأو «هيلع هب قبطيف هايإ هنولخدي

 ,rN SEREY ومار كد د وجو م0
 . 0377 /۲) ىربطلا ريسفتو )١/ ٥٤۷( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (۳)

 .؟هوأروا :ج ىف )٤(



 )۹٠( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نم انأو ىلإ رظنف :لاق ؟هارن ىتمو :اولاق .نميلاو ةكم وحن هديب راشأو «دالبلا هذه وحن نم ثعبي

 راهنلاو ليللا بهذ ام هللاوف :ةملس لاق .هكردي هرمع مالغلا اذه ذفنتسي نإ :لاقف ءآنس مهثدحأ

 دمحأ هب درفت .هب سیلو ىلب :لاق ؟انل تلق ىذلاب تسلا «نالف اي كليو :انلقف

 ةيلهاجلا نامز ىف اولتتقا ربيخ دوهي نأ :امهنع هللا ىضر ‹ سابع نبا نع هريغو ىبطرقلا ىكحو

 ىذلا ىمألا ىبنلا قحب كلأسن انإ مهللا :اولاقف «كلذ دنع دوهيلا ىعدف «نافطغ مهتمزهف نافطغ عم

 اوناك كلذكو :لاق .مهيلع اورصنف :لاق .مهيلع انترصن الإ «نامزلا رخآ ىف هجارخإب انتدعو

 ىأ 4 اوُفَرع ام مهءاج اّمَلَف :  ىلاعت هللا لاق .مهلزان نمو مهئادعأ ىلع نورصنيف هللا نوعدي نوعنصي

 .نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف هب اورفك هيك دمحم ةفصو قحلا نم

 نم ىلع هلضف نم هّللا لزني نأ ايغب هللا لزنأ امب اورفكي نأ مهسفنأ هب اورتشا امسقب ل
 وى 5 ا ق 8 أ 2 4 75 ر م

 . 4 6 نيهم باذع نيرفاكللو بضغ ئلع بضغب وءابف هدابع نم ءاشي

¥ 

 دمحم هب ءاج ام نامتكو «لطابلاب حلا ارش دوهي :€ مهسفنأ هب اورتشا امسقب  :دهاجم لاق

 . هونيبي نأب هيَ

 مهسفنأل اوضاتعا امسئب : ىنعي «مهسفنأ هب اوعاب :لوقي 4 مهسفنأ هب اورتشا امسدب  :ىدسلا لاقو

 YT هترزاؤمو هقيدصت ىلإ هب دمحم ىلع هللا لزنأ امب رفكلا نم هيلإ اولدعو] هب اوضرو

 « هدابع نم ءاشي نم ىلع هلضف نم هللا لْزني نأ ظ ةيهاركلاو دسحلاو ىغبلا كلذ ىلع مهلمح امئإو

 .اذه نم مظعأ دسح الو

 نأ مهسفنأ هب اورتشا امني د + نيابع: نبا: نع دعس وأ رك نع“ ةدمحتم نع قاحتسسإ نبأ لاق

 مهريغ نم هلعج هللا نأ :ىأ 4 هدابع نم ءاشي نم ىلع هلضف نم هللا لزني نأ يغب هللا لزنأ امب اورْفكَي
 اوناك اميف مهيلع هبضغف «بضغلا ىلع بضغلاف : سابع نبا لاق %4 بضغ ىلع بضغب اوءابف ©

 ش . مهيلإ هللا ثدحأ ىذلا ىبنلا اذهب مهرفكب بضغو ‹ مهعم یهو ةاروتلا نم اوعيض

 وبأ لاقو .بضغ ىلع بضغب اورقتساو ءاوقحتساو ءاوبجوتسا : اوءاب 8 ىنعمو :تلق

 «"نآرقلابو «دمحمب مهرفكب مهيلع بضغ مث «ىسيعو ليجنإلاب مهرفكب مهيلع هللا بضغ :ةيلاعلا

 . [هلثم ةداتقو ةمركع نعو] «مالسلا امهيلع

 )١( دنسملا )۳/ ٤1۷(.

 .و «آ «ب ءط ءج نم ةدايز (۲)

 .؛نآرقلاو دمحمب مهرفکب» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۳)
 .و ءأ ءب ءط ءج نم ةدايز (5)



T۸ (97 0 )٩۱ ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 

 بضغف ىناثلا بضغلا امأو «لجعلا ىف مهيلع بضغ نيح وهف لوألا بضغلا امأ :ىدسلا لاقو
 . 7[هلثم سابع نبا نعو] هِي دمحمب اورفك نيح مهيلع

 «ربكتلا كلذ اشنمو ءدسحلاو ىغبلا هببس مهرفك ناك امل : 4 نيهُم باذع َنيِرفاكْللَوط :هلوقو
 يتدابع نع نوربکتسي نيذّلا نإ »م :ىلاعت لاق امك «ةرخآلاو ايندلا ىف راغصلاو ةناهإلاب اولبوق

Jo 

 .(نیمغار نيليلذ نيريقح نيرغاص یأ] 1١[« : رفاغ] (نیرخاد منهج نولخديس
 نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «نالجع نبا انثدح «ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 ءىش لك مهولعي «سانلا روص ىف رذلا لاثمأ ةمايقلا موي نوربكتملا رشحي» : لاق لكك ىبنلا نع «هدج

 ةنيط نم "نوقسي راينألا ران مهولعيف سّلوب :هل لاقي «منهج ىف ًانجس اولخدي ىتح «راغصلا نم
 (؟*)(رانلا لهأ ةراصع :لابخلا

 وهو هءارو امب نورفكَيو اتيلع لزنأ امب نمؤن واق هللا لرنأ ام اونمآ مهل ليق اذإو »
 مُكءاَج دلو ©0 نيم معك نإ لبق نم هللا ءا دوت ملف لق مهعم امل اكدصم قحا

 .4 © ىج َدوُملاَظ منو هدعب نم لجعلا متذخلا مت تاتيبلاب ئسوُم

 4 هّللا لزنأ امب اونمآ » باتكلا لهأ نم مهلاثمأو ,دوهيلل : ىأ 4 مهل ليق اذِإو» : ىلاعت لوقي

 لزنأ امب ناميإلا انيفكي : : ىلإ 4 نع لأ اهب نم اا5 5 هومبتاو هوقدصو و دمحم ىلع : : أ1
 قحلا وهو # هدعب ا : ىنعي © ةءارو امب نورفكيو » «كلذب الإ رقن الو ليجنإلاو ءاروتلا نم ابيع
 تروا 4(" قدصم » 20قحلا ايب دمحم ىلع لزنأ ام نأ نوملعي مهو : ىأ 4 مهعم امل اًقدصم
 لاق امك .«كلذب مهيلع ةمئاق ةجحلاف .ليجنإلاو ةاروتلا نم مهعم امل هقيدصت لاح ىف :ىأ «لاحلا ىلع
 «0[لُق]» :ىلاعت لاق مث [157 : ةرقبلا] 4 مهاب نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا مهانيتا نيذلا : ىلاعت
 «مكيلإ لزنأ امب ناميإلا مكاوعد ىف نيقداص متنك نإ : : ىأ « نينمؤم مثنك نإ لبق نم هللا ءايبنأ نولتقت ملف
 متنأو < ءاهخسن مدعو اهب مكحلاو مكيديأب ىتلا ةاروتلا قيدصتب مكوؤاج نيذلا ءايبنألا متلتق ملف

 الإ نوعبتت متسلف «هللا لسر ىلع ًارابكتساو ًادانعو “(ادسحو] يغب مهومتلتق ؟مهقدص نوملعت
 مُكسْفنَأ ئوهت ال امب لوسر مكءاج اَمَلكَفَأ ظ لا لقا ”ىهشتلاو ءارآلاو ءءاوهألا درجم
 [۸۷ :ةرقبلا] 4 ولعت اقيِرقَو متبَذك اقیرفف متربكتسا

 .و أ ب ءط «ج نم ةدايز (۲ ۰۱)

 .«نوقسيو» :ط «ج ىف (۳)

 .(۱۷۹ /۲) دنسملا (:)

 .؛قحلا وه» :و ىف (5) .و ءب «ط نم ةدايز (۵)

 .و «ب «ط ءج نم ةدايز (۸) .؟مهعم امل اقدصم» :ج ىف (۷)
 .«ةوهشلاو» :ج ىف )١( .ج نم ةدايز (9)



 ن 7 لا ةزروش لوألا هولا

 مشك نإ لبق نم هللا ءايبنأ نولتقت ملف لق » :ىلاعت هللا مهريعي ةيآلا هذه ىف :ىدسلا لاقو

 . 4نيدمؤم

 اب اونمآ :مهل تلق اذإ '7[نيذلا]  ليئارسإ ىنب دوهيل دمحم اي لق :ريرج نب رفعج وبأ لاقو
 لزنأ اب نينمؤم دوهيلا رشعم اي متنك نإ - (؟7نولتقت مل : _ 4 اَنيَلَع لزنأ امب نمؤن » :اولاق هللا لزنأ

 مهعابتاب هيف مكرمأ لب ؛مهلتق مكيلع لزنأ ىذلا باتكلا ىف هللا مرح دقو هءايبنأ - مكيلع هللا

Eمهل ربيعتو « € انيلع لزنأ امب نمؤن 3: مهلوق ىف مهل بيذكت هللا نم كلذو  . 

 لوسر هنأ ىلع ةعطاقلا لئالدلاو 'تاحضاولا تايآلاب :ىأ € تانيبلاب ئسوم مكءاج دقو »

 ءاصعلاو «مدلاو «عدافضلاو ءلمقلاو «دارجلاو «نافوطلا :ىه تالا . هللا الإ هلإ ال هنأو «هللا

 ىتلا تايآلا نم كلذ ريغو ءرجحلاو «ىولسلاو نملاو «مامغلاب مهليلظتو ءرحبلا قلو «ديلاو .

 « هدعب نم ف : هلوقو . هتايآو ىسوم نامز ىف هللا نود نم ًادوبعم : ىأ 4 لجعلا متذختا مث » اهودهاش

 نم هدعب نم ئسوم موق ذَحّناَو » : ىلاعت لاق امك هللا ةاجانمل روطلا ىلإ مكنع بهذ ام دعب نم : ىأ

 اذه ىف [نوملاظ متنأو : ىأ] © نوملاَظ متنأو ۸ : فارعألا] € راوخ هَل ادسج ًالجع مهّيلح

 ملو » : ىلاعت لاق امك هللا الإ هلإ ال هنأ نوملعت متنأو «لجعلا مكتدابع نم هومتعنص ىذلا عينصلا

 :فارعألا] € نيِرساَخْلا نم نون انَل رفغيو انبر انمحري مل نأ اوُلاَق اوُلض دق مهنا اوأرو مهيديأ يف طقس

4]. 

 انعمس اولاق اوعمساو ةوقب مكانيتآ ام اوذخ رولا مكقوف انعفرو مكفافيم اندخأ ذإو

 مثنك نإ مكناعإ هب مكرمأي امسقب لف مهرفكب لجعلا مهبولُق يف اوبرشأو انيصعو

 . 4 62 نينمؤم

 عفر ىتح «هنع مهضارعإو مهوتعو قاثيملل مهتفلاخمو مهأطخ مهيلع < «ىلاعتو كرابت «ددعي

 . كلذ ريسفت مدقت دقو . 4 اَنيِصَعَو انعمس اولاَق » :لاق اذهلو ؛هوفلاخ مث هولبق ىتح مهيلع روطلا

 يف اوبرشأو  :ةداتق نع رَّمْعَم نع «قازرلا دبع لاق 4 مهرفكب لجعلا مهبولق يف اوبرشأو 9
 اذكو .مهبولق ىلإ كلذ صلخ ىتح «هبح "7[مهبولق ىف] اوبرشأ :لاق 4([ مهرفكب ] لجعلا مهبول
 سن أ نب عيبرلاو «ةيلاعلا وبأ لاق

 «ىناسغلا ميرم ىبأ نب هللا دبع نب ركب وبأ ىنثدح «دلاخ نب ماصع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 0 :لاق لک ىبنلا نع «ءادردلا ىبأ نع «ءادردلا ىبأ نب لالب نع « ىفقثلا دمحم نب دلاخ نع

 .«لبق نم هللا ءايبنأ نولتقت» :ط ءج ىف (۲) .ب نم ةدايز )١(

 .«تاعطاقلا» :أ ىف (4) .«ةحضاولا» :ب ءط ءج ىف (۳)
 .و أ «ب ‹ط ءج نم ةدايز )6(

(VY oDو «ب طا «ج نم ةدايز . 



DE E Ly 

 .«مصيو ىمعي ءىشلا

 4 5 0 1و 5 05 ےک 5
 لاقو ؟'هب میرم ىبأ نب هللا دبع نب ركب ىبأ نع «ةيقب نع حيرش نب ةويح نع دواد وبأ هاورو

 رحب قبي ملف «رحبلا ىف هارذ مث «دربملاب هقرح مث هحبذف لجعلا «مالسلا هيلع « ىسوم ذخأ : ىدسلا

 جرخ هبحي ناك نمف ارور و اوا :ىسوم مهل لاق مث هتم ءىش هيف حقو الإ دئموي ىرجي

 .«لجعلا مهبولف يف اوبرشأو» :ىلاعت هللا لوقي نيح كلذف . بهذلا هيبراش ىلع

 «قاحسإ ىبأ نع ٣ ا إ انثدح «ءاجر نب هللا دبع انثدح  ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىلإ يسوم دمع لاق لاطینی نع« لا ويسرا ذيع ناو د نی ةرامع نع

 ناك نمم ءاملا كلذ نم دحأ برش امف «رهن طاش ىلع وهو ءاهب هدربف درابملا هيلع عضوف « لجعلا

 ذاا لكم ةهجو رفضا الإ لخعلا دعب

 «فسن مث درب لجعلا قرحأ ال :لاق (لجعلا مهبولق يف اوبرشأو# :ريبج نب ديعس لاقو

 .نارفعزلاك مههوجو تداع ىتح ءاملا اوسحف

 لاق مث] نج لإ لجعلا دبع نع دحأ هنم برش ام هنأ :ىريشقلا باتك نع ىبطرقلا ىكحو
 مههافش ىلع ريقنلا رهظ هنأ «قايسلا اذه نم دوصقملا نأل ؛انهه ام ريغ ءىش اذهو :2”*”[ىبطرقلا

 مث «هل مهتدابع لاح ىف :ىنعي «لجعلا بح مهبولق ىف اوبرشأ مهنأ :انهه روكذملاو «مههوجوو
 : ةمثئع هتجوز ىف ةغبانلا لوق دشنأ

 ريسي ىفاخلا عم هيدابف ىداؤف ىف ةمثع بح لغلغت

 رورس غلبي ملو نزح الو بارش غلبي مل ثيح لغلغت

 ريطن- اناا نأ .:ولا يطا اهنم دهعلا تركذ اذإ داكأ

 رهدلا ميدق ىف هنودمتعت امسئب :ىأ 4نينمؤم مشنك نإ مكناَإ هب مكرمأي امسدب لق :هلوقو
 ربكأ اذهو - وي دمحمب مكرفك ىف مكدامتعا مث ءءايبنألا مكتفلاخمو هللا تايآب مكرفك نم «هثيدحو

 سانلا ىلإ ثوعبملا نيلسرملاو ءايبنألا ديسو لسرلا متاخب مترفك ذإ - مكيلع رومألا دشأو «مكبونذ

 «قيثاوملا مكضقن نم «ةحيبقلا ليعافألا هذه متلعف دقو ناميإلا مكسفنأل نوعدت فيكف «نيعمج

 ! ؟لجعلا مكتدابعو «هللا تايآب مكرفكو

 )١( دنسملا )5/ ۱۹٤( مقرب دواد ىبأ ننسو )0170(.

 .أطخ وهو "هللا دبع» :ه ىف (۳) .؟ليعامسإ انثدح» :أ ىف (؟)

 .(۲۸۲ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت )٤(

 .و «أ نم ةدايز (5)



 (135- 45) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 رف س ود نم رار نإ تملا اوُنَمَتَف ( الا ن ۴ رم ةصلاخ هللا دنع ةرخآلا اًدلا مكل تناك نإ لق

 مهندجتلو 69 © نيملاّظلاب ميلع هّللاو مهيديأ تمْدَق امب ادبأ هوتمتي نلو ©9 نيقداص منك
 occo رتب لذ

 هحزحزمب وه امو ةنس فلأ رمعي ول مهدحأ دوي اوكرشأ نيذّلا نمو ةاّيح ىلع سالا صرح

 .4 2 َنوُلَمعي امب ريصب هّللاو َرَمَعي نأ باذعْلا نم

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق

 اوُنمَحَف سالا نود نم ةصلاخ هللا دنع ٌةرخآلا رادلا مكل تناك نإ لق ل: : ا هيبنل هللا لوقي :سابع

 راک هللا لوسر ىلع كلذ اوبأف .بذكأ نيقيرفلا ىأ ىلع توملاب اوعدا : أ «نيقداص معك نإ تمل

 «كب ملعلا نم مهدنع اب مهمّلعب کا «نيملاظلاب ميلع هّللاو مهيديأ تَمّدَق امب ادبأ هوتمَي نلو»

 .تام الإ ىدوهي ضرألا ىلع ىقب ام كلذ مهل لاق موي هونمت ولو «كلذب رفكلاو

 .توملا اولسف :«توملا اوتمتف 8 : سابع نبا نع ءكاحضلا لاقو

 نإ تاوملا ارق آل رو غ رولا ميركلا دبع نع «رمعم نع «قاررلا دبع لاقو

 .اوتال توملا دوهيلا ىنمت ول :سابع نبا لاق :لاق «نيقداص متنك

 .شمعألا تعمس «ماثع انثدح ؛ىسفانّطلا دمحم نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 مهدحأ قرشل توملا اونمت ول :لاق « سابع نبا نع  ريبج نب ديعس نع «لاهنملا نع الإ هنظأ ال :لاق

 .هقيرب

۳۳1 

 . سابع نبا ىلإ ةحيحص ديناسأ هذهو

 .اوتال توملا اونمت دوهيلا نأ ول» :لاق ديت هللا لوسر نأ انغلبو :هريسفت ىف ريرج نبا لاقو

 الو ءًالهأ !'"نودجي ال اوعجرل و هللا لوسر نولهابي نيذلا جرخ ولو .رانلا نم مهدعاقم اوأرلو

 دبع نع ورش ن ا هغ ا «یدع نب ايركز انثدح ییرک نیا كلذ «اكذح . الام

 لوسر نع «سابع نبا نع «ةمركع نع «ميركلا

 ا اع تار اح 2 5 بألا ققرلا دوب ن لعام نع دمج و

 هب «ميركلا

 «راشب نب هللا دبع نب ميهاربإ انو )دا نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .«هللا دبع» :أ ىف (۲) .«نودجي الو» :ج ىف )١(

 .«ديزي نب ليعامسإ نع» :و 9 ىفو «؟ديز نع ليعامسإ نعا :ج ىف ()

 .و أ ب ءط ءج نم ةدايز )٤(

 .(588 )١/ دنسملاو ("57 /۲) ىربطلا ريسفت (۵)

 .ج نم ةدايز ()



 (945 )454  تايآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ۲

 تمدق امب ل :لاق «نسحلا نع «روصنم نب دابع نع «ةريغملا نب د رورس انثدح

 هللاو ال :لاق ؟نيتيم تیم اوناك مهارتأ ءاونمت :مهل ليق نيح توملا اوبحأ مهنأ ول كتيأرأ : :تلق . . مهيديأ

 انب ادا رمت نار :تعمس ام هللا لاق دقو «هونمتيل اوناك امو «توملا اونمت ول اوتوميل اوناک ام
 . «نيملاّظلاب مع هّللاو مهيديأ تمدق

 ىأ ىلع ءاعدلا وهو «نيعتملا وه ةيآلا سابع نبا هب رسف ىذلا اذه مث .نسحلا نع بيرغ اذهو

 ؛ةيلاعلا ىبأو «ةداتق نع ريرج نبا '')هلقنو «ةلهابملا هجو ىلع نيملسملا نم وأ مهنم بذكأ نيقيرفلا
 . هللا مهمحر «سنأ نب عيبرلاو

 هلل ءايلوأ منا متمَعَر نإ اوداه نيذلا اهيا اي لق > :ةعمجلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ةيآلا هذه ريظنو

 ميلع هّللاو مهيديأ تمد امب ادبأ هَنونمَعي الو . نيقداص منك نإ توما اَونمَتَف ٍساّنلا نود نم

 امب مكيف ةداهشلاو بْيَعْلا ملاع ىلإ نور مث مكيقالمُهَّنِإَف هنم نورفت يذلا توملا نإ لق . .نيملاظلاب

 :اولاقو «هؤابحأو هللا ءانبأ مهنأ اومعز امل هللا نئاعل مهيلع  مهف [5-8 : ةعمجلا] 4 َنوُلَمَعَت متنك
 «مهنم نيتفئاطلا بذكأ ىلع ءاعدلاو ةلهابملا ىلإ اوعد «ىراصن وأ ًادوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل

 هيف مه امب نيمزاج اوناك ول مهنأل لا ا ل ل
 نم نارجن دفو ةَ هللا لوسر اعد امك '" 000 .مهبذك ملع اورخأت املف «كلذ ىلع اومدقأ اوناكل
 نمف) ٠ لاقف «ةلهابملا ىلا م 0 0 يف ةجحلا 0 دعب 00

 سد سهم

 ي يورد ف

١ Eموقلا ضعب لاق كلذ اوأر املف  

 اولذبو ملسلا ىلإ اوحنج كلذ دنعف .فرطت نيع مكنم ىقبي ال ىبنلا اذه متلهاب نئل هللاو : : ضعبل

 «هنع هللا يضر «حارجلا نب ةديبع ايأ مهعم ثعبو . . مهيلع اهبرضف «نورغاص مهو دي نع ةيزجلا

 يف ناک نم لق » : نيكرشملل لوقي نأ ةي هيبنل ىلاعت هلوق هنم بيرق وأ ىنعملا اذه لثمو .ًانيمأ
 اع هللا هدازف «مكنم وأ انم ةلالضلا ىف ناك نم :ىأ ٥[ : ميرم] ادم نمحرلا هل ددميلف ةلالّضلا

 E «هعضوم یف هريرقت رقت ىتأيس امك «هجردتساو «هل دمو هيف وه

 سالا نود نم ةصلاخ هللا دنع ةرخآلا رادلا مكل تناك نإ لق 9 : ىنعم ىلع ةيآلا رسف نم امأف

 ضرعتي ملو .توملا نآلا اونمتف «مكاوعد ىف نيقداص متنك نإ : :ىأ «نيقداص متنك نإ توما اوتمتف

 ؛لوألا لوقلا براق ام دعب ريرج نبا هيلإ لامو ؛مهريغو نيملكتملا نم ةفئاط aS ءالؤه

 نود نَم ةصلاخ هللا دنع ةرخآلا رادلا مكل تناك نإ لق :  ىلاعت هلوق '””ريسفت :: ىف لوقلا :لاق هنإف
 هم

 اوناك نيذلا دوهيلا ىلع ةي هيبنل هب هللا جتحا امم ةيآلا هذهو (نیقداص متنك نإ توملا اوم ساتلا

 .«دحاو» :أ ىف (۲) .«لقنو» :ج ىف )١(

 .«ةقثلا هبو هللا ءاش نإ) :ج ىف )٤( .«اذكهو» :ج ىف (۳)

 .؛هليوأت ىف» :و ءأ ب طط بج ىف (5)



 ا سبب سال (15 - 45) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 هنيب ةلداع ةيضق ىلإ فكي هيبن رمأ هللا نأ كلذو ؛مهءاملعو مهرابحأ اهب حضفو ترجو قاري خذ
 ىف هوفلاخ ذإ ىراصنلا نم رخآلا قيرفلا وعدي نأ هرمأ امك «فالخلا نم مهنيبو هنيب ناك اميف «مهنيبو

 [نم] قيرفل لاقف .ةلهابملا نم مهنيبو هنيب ةلصاف ىلإ «هيف هولداجو «مالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيع
 نم نوعدت اميف نيقحم متنك نإ مكب راض ريغ كلذ نإف توم ا اونمتف نيقحم متنك نإ :دوهيلا
 نم ةحارلا ىلإ نوريصت امنإف «متينمت اذإ توملا نم مكتينمأ مكيطعأ لب لب «هّللا نم ةلزنملا برقو ناميإلا

 نأ نم :نومعزت امك رمألا ناك نإ «""هتانج ىف هللا راوجب زوفلاو ءاهشيع ردكو اهبصنو ايندلا بعت
 ءاناوعد ىف نوقحملا نحنو نولطبملا مكنأ سانلا ملع اهوطعت مل نإو .اننود ةصاخ مكل ةرخآلا رادلا

 توملا تنمت نإ ھن كلذ ىلإ ةباجإلا نم دوهيلا تعنتماف مهل مكرمأو انرمأ فشكناو
 .ىراصنلا ' 01 ] قيرف عنتما امك ءاهترخآ ىف دبألا ىزخ ىلإ تراصو اهايند تبهذف «تكله

 اذه ىلع مهيلع ةجحلا رهظت ال هنأ كلذو ؛رظن هيفف هرحآ امأو «ءنسح هلوأ هنم مالكلا اذهف

 ال هنإف توملا اونمتي نأ مهاوعد ىف نوقداص مهنأ نودقتعي مهنوك نم مزلي ال :لاقي ذإ «ليوأتلا

 ًاريخ دادزيل رمعي نأ دوي لب «توملا ىنمتي ال حلاص نم مكؤ «توملا ىنمتو حالصلا دوجو نيب ةمزالم
 ىف ءاجو]. «هلمع نسحو هرمع لاط نم مكريخ» :ثيدحلا ىف ءاج امك «ةنجلا ىف هتجرد عفترتو
 ًانسحم امإ هب لزن رضل توملا مكدحأ نينمتي ال» :هظافلأ ضعب ىفو «توملا ىنمت نع ىهنلا حيحصلا

 متنأ اهف :اذه ىلع اولوقي نأ كلذ عم مهلو . [2"”«بتعتسي نأ هلعلف ًائيسم امإو «دادزي نأ هلعلف
 فيكف ؛توملا ةحصلا لاح ىف نونمتت ال متنأو ءةنجلا باحصأ مكنأ  نوملسملا اهيأ - نودقتعت

 ؟مكمزلن ال ا انومزلت

 نم ءىش مزلي الف سابع نبا ريسفت ىلع امأف «ىنعملا اذه ىلع ةيآلا ريسفت نم أشن امنإ هلك اذهو

 هللا ءانبأ مكنأو «سانلا نود نم هللا ءايلوأ مكنأ نودقتعت متنك نإ :فصت مالك مهل ليق لب «كلذ
 نيبذاكلا E ءرانلا لهأ " [نم] مكادع نمو ةنجلا لهأ مكنأو «هؤابحأو
 هقدص اوفرعو كلذ اونقيت املف .ةلاحم ال بذاكلا لصأتست ةلهابملا نأ اوملعاو «مكريغ نم وأ مكنم

 مهو ؛هتعنو لكي لوسرلا ةفص نم قحلا مهنامتكو مهئارتفاو مهبذك نم نوملعي امل ةلهابملا نع اولكن
 - مهدانعو مهلالضو .مهيزخو «مهلطاب دحأ لك ملعف .هنوققحتيو مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي

 .«مكرياض ريغ١ :و ءأ ىف (۲) .ج نم ةدايز )١(

 .؟مهملعل» و «ب ءط دج ىف )€( .؟هنانجو» :ج ىف (9

 .ج نم ةدايز (0)

 نئسلا ىف ىذمرتلا هاورف ءرسب نب هللا دبع ثيدح امأف «مهنع هللا ىضر ةريره ىبأو «ةركب ىبأو ءرسب نب هللا دبع ثيدح نم ءاج (1)

 (۲۳۳۰) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورف «ةركب ىبأ ثيدح امأو ؛«هجولا اذه نم بیرغ نسح ثيدح اذه» :لاقو (۲۳۲۹) مقرب

 tro) /۲) دنسملا ىف دمحأ هاورف «ةريره ىبأ ثيدح امأو «؟حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو

 .هنع هللا ىضر سنأ ثيدح نم (۲۱۸۰) مقرب ملسم حيحصو (0711) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .و ءأ ب ءاج نم ةدايز (4)

 .أ نم ةدايز (۰) .«مهنأ» :و ىف (9)



 (45- 95) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا . 5-7

 . ةمايقلا موي ىلإ 2)ةعباتتملا هللا نئاعل مهيلع

 ىف ناك اذإ اميس الو هل رظانملا لطبملا هللا كلهأ ول دوي قحم لك نأل ؛اينمت ةلهابملا هذه تيمسو]

 ال ةزيزع ةميظع مهدنع ةايحلا نأل ؛توملاب ةلهابلا تناكو «هروهظو هقح نايب اهيف هل ةجح كلذ

 . "”[توملا دعب مهلآم ءوس نم نوملعي

 سالا صرحأ مِهّندجَتلو . نيملاظلاب ميلع هّللاو مهيديأ تمد امب ادبأ ُهَوُنِمَتي نلو ا :ىلاعت لاق اذهلو

 هييسلا مهلآم نم نولي اا ع لوط لع ا ىلع قلخلا صرحأ] :ىأ  ةايح ىلع

 0 8 اورخأت ول نودوي مهف ءرفاكلا ةنجو نمؤملا نجح ايندلا نأل ؛ةرساخلا هللا دنع مهتبقاعو

 (*7[نسانلا] صرحا مهو ىتح «ةلاحم ال مهب عقاو نورذجي امو .مهنكمأ ام لكب ةرخآلا

 . ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم اذهو .مهل باتك ال نيذلا نيكرشملا

 نع «نايفس نع «ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح .نانس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 :لاق < اوكرشأ نيذّلا نمو » :سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع «نيطبلا ملسم نع «شمعألا

 . مجاعألا

 .هاجرخي ملو ءامهطرش ىلع حيحص :لاقو «ىروثلا ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلا هاورو

 ىباحصلا ريسفت دنس ىلع اقفتا دقو :لاق

 ىلع سانلا صرحأ قفانملا :لاق € ٍةايح لع سالا صرحأ مهدجتلو 3 : ىرصبلا نسحلا لاقو

 مظن هيلع لدي امك دوهيلا دحأ :ىأ 4 مهدحأ دوي » كرشملا نم ةايحلا ىلع صرحأ وهو «ةايح

 نالا

 . لوألا ىلإ عجري وهو «سوجملا ىنعي : 4« مهدحأ دوي » : ةيلاعلا وبأ لاقو

 :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «نيطبلا ملسم نع «شمعألا لاق :4 ةنس فلأ معي ول »

 .ةنس فالا ةرشع :لوقي «لاسرازه هز» :ىسرافلا لوقك وه :لاق € ةنس فلأ رمعي ول مهدحأ دوي >

 .ًاضيأ هسفن ريبج نب ديعس نع ىور اذكو

 انثدح :لوقي ىبأ تعمس :لاق قيقش نب نسحلا نب ىلع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 فلآ رمعي ول مهدحأ دوي ظ : نلاعت لوقا ىف. :«نيانع. نيا نع «دهاجم نع. 6 نكمعألا نع «ةزمحوبأ
 .«ناجرهم زورون لاسرازه» :مجاعألا لوق وه :لاق # ةنس

 .رمعلا لوط ةئيطخلا مهيلإ تببح :لاق 4 ةنس فلأ رمعي ول مهدحأ دوي :دهاجم لاقو

 .وأ «ب ءط «ج نم ةدايز (۲) .«ةغلابلا» :أ ىفو «ةةعباتلا» :ب ءط ج ىف )١(

 . (نودجي امو» :1 ىف (5) .و «آ ب ءج نم ةدايز (۳)

 .ط نم ةدايز (6)

 ۲٣۳(. /۲) كردتسملاو (185 /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت ()



 ج ب n ناكرألا ؟ةرقبلا ةرهس حلولا ىرملا

 هحزحزمب وه امو : سابع نبا نع «ةمركع وأ ديعس نع «دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 وهف «توملا دعب ًاثعب وجري ال كرشملا نأ كلذو .باذعلا نم هيجنمب وه ام :ىأ 4 رعي نأ ِباَدَعْلا نم

 . ملعلا نم هدنع امب "عنص امب ىزخلا نم ةرخآلا ىف هل ام فرع دق ىدوهيلا نأو ''”ةايحلا لوط بحي

 اوداع نيذلا مه :لاق «رّمعي نأ ِباَدَعْلا نم هحزحزمب وه امو :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 . ليربج

 .هنم هيجنم الو EEA ني نو كاذ امف 9 نباو ةيلاعلا وبأ لاقو

 نم ةايحلا "[هذه] ىلع صرحأ دوهي : "(ةيآلا هذه ىف] ملسأ نب دير نب نمحرلا دبع لاقو

 امك « رمع ول باذعلا نم هحرزح رم كلذ سیلو «ةنس فلأ مهدحأ رمعي نأ ءالؤه دو دقو «ءالؤه

 .ًارفاك ناك ذإ هعفني مل سيلبإ رمع نأ

 لماع لك ىزاجيسو ءرشو ريخ نم هدابع لمعي اب ريصب ريبخ :ىأ €نولمعی امب ريصب هللاوإ»

 .هلمعب

 2 رع همس اش 2 or عي ا 5 8 هَ 2 و یا ° س ي2 2 0

 ىدهو هيدي نيب امل اقدصم هللا نذإب كبلق ىلع هلزن هنإف ليربجل اودع ناك نم لق #
 يم 6 هاروت A ا و ل ر ل و م ET ت o Ao 0 يل

 ودع هللا ناف لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو هلل اودع ناك نم 6 نينمؤملل ئرشبو

 نأ '”[ىلع] ًاعيمج ليوأتلاب ملعلا لهأ عمجأ :هللا همحر ىربطلا ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق
 ىلو ليئاكيم نأو .مهل ودع ليربج نأ اومعز ذإ «ليئارسإ ىنب نم دوهيلل ًاباوج تلزن ةيآلا هذه

 نم كلذ مهليق ببس ناك امنإ :مهضعب لاقف .كلذ اولاق هلجأ نم ىذلا ببسلا ىف اوفلتخا مث «مهل

 هع 1100 ا هه : e نا
 . هنو رمأ ١ ىف ي هللا لوسر نيبو مهتيب ترج ةرظانم لجأ

 كلذ لاق نم ركذ
 م 5 5 هر . 1 و 5 7

 نع ءبشوح نب رهش نع .مارهب نب ديمحلا دبع نع «ريكب نب سنوي انثدح «بيرك وبأ انثدح

 نع انثدح .مساقلا ابأ اي :اولاقف يب هللا لوسر ىلإ دوهيلا نم ةباصع ترضح :لاق هنأ سابع نبا

 .؟عيض اب :ب ىف (۲) .؟رمعلا لوط» :أ ىف )١(

 .؟رمع نإو» :ب ءط ءج ىف (۳)
 . «هينغمب كاذ ال :ج ىف (:)

 .و ءب ءط ءج نم ةدايز (0) . ؟ديزي نب :ج ىف (5)
 .؛ول ءالؤه» :و أك ءب ءط یف (۸) .ج نم ةدايز (۷)

 .1نم» :أ ب ءط «ج یف (۱۰) .ط ج نم ةدايز (9)



  ۳۳٦ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )٩۷« 948(

 :اولاقف .«مالسإلا ىلع ىتعباتتل هومتفرعف ًائيش مكتثدح انأ نئل «هينب ىلع بوقعي ذخأ امو هللا ةمذ
 :نهنع كلأسن لالخ عبرأ نع انربخأ :اولاقف . امتئش امع ىنولس» : ةيَع هللا لوسر لاقف .كل كلذ

 e) RE 9 7 ED ا
 ءامو ةأرملا ءام فيك انربخأو ؟ةاروتلا لزنت نأ لبق نم هسفن ىلع ليئارسإ مرح ماعطلا ىأ انربخأ

 ؟ةكئالملا نم هيلوو "مونلا ىف ىمألا ىبنلا اذهب انربخأو ؟ىثنألاو هنم ركذلا نوكي فيكو ؟لجرلا

 .قاعمو كهع نم ا ام ةرطغاف ال مكتأبنأ انأ نئل هللا دهع مكيلع» : ل هللا لوسر لاقف

 افر نفر برقي لاس »نأ ةر لس یوم ىلع ةلووتلا لونا یدل © كوستا لاف
 ءهيلإ بارشلاو ماعطلا بحأ نمرحيل همقس نم هللا هافاع نئل ًارذن هلل رذنف «هنم همقس لاطف ًاديدش

)0( 
 لوسر لاقف . معن مهللا :اولاقف . (؟اهنابلأ هيلإ بارشلا بحأو لبولا موحل هيلإ ماعطلا بحأ ناكو

 «ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلا ءوه الإ هلإ ال ىذلا هللاب مكدشنأو مهيلع '''دهشا مهللا» : ةي هللا

 هبشلاو دلولا هل ناك الع امهيأف «قيقر رفصأ ةأرملا ءام نأو «ظيلغ ضيبأ لجرلا ءام نأ نوملعت له

 ناك لجرلا ءام ةأرملا ءام الع اذإو ءهللا نذإب ًاركذ دلولا ناك ةأرملا ءام لجرلا ءام الع اذإو « هللا نذإب

 لزنأ ىذلا هّللاب مكدشنأو» :لاق .«دهشا مهللا» :لاق .معن مهللا :اولاق .«؟هللا نذإب ىثنأ دلولا

 . معن مهللا :اولاق .(؟هبلق ماني الو هانيع مانت ىمألا ىلا اذه نأ نوملعت له ‹ىسوم ىلع ةاروتلا

 . كقرافن وأ كعماجن اهدنعف «ةكئالملا نم : كيلو: نم انثذخف «نآلا تنأ :اولاق .«دهشا مهللا» :لاق

 كيلو ناك ول .كقرافن اهدنعف :اولاق .هّيلو وهو الإ طق ًايبن هللا ثعبي ملو «ليربج ىيلو نإف» :لاق

 هللا لزنأف .انودع هنإ :اولاق «؟ءوقدصت نأ مكعتم امف» :لاق .كانقدصو E ةكئالملا نم هاوس
 اوؤاب اهدنعف [ ٠١ * : ةرقبلا] < نوملعي اوناك ول إب :هلوق ىلإ «ليربجل اودع داك نم لق 0

)۸( 

 «هريسفت ىف ديمح نب دبعو مساقلا نب مشاه رضنلا ىبأ نع «هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور دقو

 "هب «مارهب نب ديمحلا دبع نع امهالك «سنوي نب دمحأ نع
 هوحلب «ديمحلا دبع نع«ىزورملا دمحم نب نيسحلا نع - ًاضيأ  دمحأ مامإلا هاورو

(1(1 u] 

 رهش نع «نيسح ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ىنثدح :راسي نب قاحسإ نب دمحم هاور دقو
 ) ا هللاب مكدشنأ» : لاق . حورلا نع انربخأف :اولاق :هيف دازو «السرم هركذف «بشوح نبا 5 03 . 5 3 2 0 2 ١

 ان نوكي فيك» :ج ىف (۲) . مرح ىذلا» :ط ءج ىف )١(

 .«مكدشنأ» :ج ىف (8) .ةةاروتلا ىف» :و ت طط ج ىف (۳)

 .«كدهشأ مهللا» :ج ىف قفز .«نامحل» :و 3 «ب «ط ىفو مجلد :ج ىف 0

 .«كانعياب» :ط ىفو «كانعباتل» :ج ىف (۷)

 .(۳۷۷ /۲) ىربطلا ريسفت (۸)

 )9( دنسملا )١/ ۲۷۸(.

 .و أ ب ءط ءج نم ةدايز )١(

 )١/ ۲۷٣(. دنسملا(١١)

 . همایآبو» :ب ءط ىف (۱۲)



 يلا سس (918 «4۷) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 وهو ءودع انل هنكلو «معن :اولاق «؟ىنيتأي ىذلا وهو «ليربج هنأ نوملعت له «ليئارسإ ىنب دنع

 E : مهيف هللا لزنأف .كانعبتا كلذ الولف ءءامدلا كفسو ةدشلاب ىتأي امنإ كلم

OT١ :ةرقبلا] 4 تومّلعي ال مهنأك » :  

 «باهش نب ريكب نع «ىلجعلا ديلولا نب هللا دبع انثدح دا نبا ندع حا مامإلا لاقو

 انإ «مساقلا ابأ اي :اولاقف ةي هللا لوسر ىلإ دوهي تلبقأ :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع

 ىلع ليئارسإ ذخأ ام مهيلع ذخأف .كانعبتاو ىبن كنأ انفرع نهب انتأبنأ نإف «ءايشأ ةسمخ نع كلأسن

 ةمالع نع انربخأ :اولاق .«اوتاه» :لاق [7 :فسوي] 4 ليكو لوق ام ىلع هللا » :لاق ذإ هينب
 :لاق ؟لجرلا ركذي فيكو ةأرملا ثنؤت فيك انربخأ :اولاق .«هبلق ماني الو هانيع مانت» :لاق .ىبنلا

 :اولاق ««تئنأ لجرلا ءام ةأرملا ءام الع اذإو «تركذأ ةأرملا ءام لجرلا ءام الع اذإف ناءاملا ىقتلي»
 نابلأ الإ همئالي اعيش دجي ملف ءاستلا قرع ىكتشي ناك» :لاق .هسفن ىلع ليئارسإ مرح ا
 ام انربخأ :اولاق . تقدص :اولاق  اهموحل مرحف «لبإلا ىنعي :مهضعب لاق :دمحأ لاق  «اذكو اذك

 نم قارخم هدي ىف وأ - هيديب باحسلاب لكوم «لجو زع «هللا ةكئالم نم كلم» :لاق ؟دعرلا اذه
 :لاق ؟هعمسن ىذلا توصلا اذه امف :اولاق .«لجو زع هللا هرمأ ثيح هقوسي «باحسلا هب رجزي ران

 هل الإ ىبن نم سيل هنإ : “انتربخأ نإ كعباتن ىتلا ىهو ةدحاو تيقب امثإ .تقدص :اولاق .«هتوصا
 لزني ىذلا كاذ ليربج :اولاق ع ليرجت : لاق ؟كبحاص نم انربخأف ءربخلاب هيتأي كلم

 . ناكل رطقلاو تابنلاو ةمحرلاب لزني ىذلا ليئاكيم :تلق ول ءانودع باذعلاو لاتقلاو برحلاب

 ع يرو : لجو زع هللا لزنأف
 . بيرغ نسح :ىذمرتلا لاقو . 3 «ديلولا نب هللا دبع ثيدح نم ىئاسنلاو «ىذمرتلا هاورو

 3 رر

 نأ ةّزَب ىبأ نب مساقلا ىنربخأ :جيرج نبا نع «دمحم نب جاجح نع ؛هريسفت ىف دينس لاقو
 ءودع انل هنإف :اولاق .«ليربج» :لاق .ىحولاب هيلع ""”لزني ىذلا هبحاص نع ا٤ ىبنلا اولأس دوهي
 :جيرج نبا لاق .ةيآلا «ليربجل ودع ناک نم لق »: لزنف .لاتقلاو برحلاو ةدشلاب الإ ىتأي الو

 ودع: ال )و لاو تر ود الإ لير لاو دخ اب :دوهي تلاق :دهاجم لاقو

 . ةيآلا «ليربجل اودع ناك نم لق » :لزنف

 .دبع :فارسإو «كيمو ءربج :ةمركع لاق «ليربجل ودع ناك نم# :هلوق :ىراخبلا لاقو
 «كلام نب سنأ نع د اا )کب نب هللا دبع عمس رینم نب هللا دبع انثدح . هللا : ليإو

 .«امع انربخأ» :ط ءج ىف (۳) .؟رمع وبأ» :ج ىف (؟) . «كانعبتلا :ج ىف )١(

 . (كانعبات انكل» :ج ىف (5) . اهب انتربخأ» ب ىف (4)

 .(4017/7) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۳۱۱۷) مقرب ىذمرتلا ننسو ۲۷٤( /۱) دنسملا (5)

 .«لزن ام» :أ ءط ج ىف (۸) .«لزن» :أ ىف (۷)

 . ؟ريكب نبال :آ یف (۰) . رين نب :و أ «ب «ط «ج ىف (9)



 (98 «۹۷) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۳۸

 :لاقف ولك ىبنلا ىتأف .فرتخي ضرأ ىف وهو ی هللا لوسر مدقمب مالس نب هللا دبع عمس :لاق

 امو ؟ةنجلا لهأ ماعط لوأ امو ؟ةعاسلا طارشأ لوأ ام :ىبن الإ نهملعي ال ثالث نع كلئاس ىنإ

 :لاق . «معن» :لاق ؟ليربج :لاق . «افنآ ليربج نهب ىنربخأ» :لاق ؟همأ ىلإ وأ هيبأ ىلإ دلولا عزني

 امأ» . كِبلَق ىلع هزت هنِإف ليربجأ اًوُدَع ناک نم » :ةيآلا هذه أرقف ءةكئالملا نم دوهيلا ودع كاذ

 دبك ةدايزف ةنجلا لهأ هلكأي ماعط لوأ امأو «برغملا ىلإ قرشملا نم سانلا رشحت رانف ةعاسلا طارشأ لوأ

 لاق اتع ؟"!(لشرلا ءامآ ةا اا قيس اذإوب ؛دلولا عزن ةأرملا ءام لجرلا ءام قبس اذإو «توحل ا

 نإ مهنإو «تهب موق دوهيلا نإ ءهللا لوسر اي .هللا لوسر ©”كنأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشا

 نب هللا دبع لجر ىأ» :ِْيدي ىبنلا لاقف ءدوهيلا تءاجف . ینوتھبی مهلأست نأ لبق ىمالسإب اوملعي

 نب هللا دبع ملسأ نإ متيأرأ» :لاق .انديس نباو انديسو ءانريخ نباو انريخ :اولاق («؟مكيف مالس

 لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف هللا دبع جرخف .كلذ نم هللا هذاعأ :اولاقف .؟مالس

 :هوصقتناف ارش ناو ارش اقف هللا

 . هللا لوسر اي فاخأ تنك ىذلا اذه : لاق

 قويا وكف منا عرقا مرغوب AEE نقولا "هولا انه نق راقت نم وقنا

 نک ناس امك ا" قايمتا اف ن فرت لک هللا لوسر ىلوم نابوث نع < ءملسم حيحص

507 
 .٠ هعص وم

 نع «ىروثلا نايفس هاور دقو . هللا وه «ليإ» نأ روهشملا وه مدقت ام ةمركع نع ىراخبلا ةياكحو

 ةمركع نع «فيصت
 نع ءريرج نبا هاورو .ةمركع نع «هيبأ نع .مكحلا نب ميهاربإ نع «ديمح نب دبع هاورو

 :لاق هنأ ءةمركع نع ءمصاع نع «سيق نع .روصنم نب قاحسإ نع «ناحطلا ديزي نب نيسحلا

 . هللا :ليإ . هللا ديبع :ليئاكيمو هللا دبع همسا ليربج

 «فلسلا نم دحاو ريغ لاق اذكو .ءاوس هلثم «سابع نبا نع .ةمركع نع «ىوحنلا ديزي هاورو

 .ابيرق ىتأيس امك

 .ج نم ةدايز (؟) .«نهفرعي ال9 :أ ىف )١(

 .؟ىنوتهب" :ج ىف (4) .«؛ًادمحم نأو» :ط ءج ىف (۳)

 .«لاقف» :ج ىف (5)

 )٤٤۸۰(. مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 رشي قيرط نم )4۳۸( مقرب ىراخبلا حيحصو « سنأ نع ءديمح نع ةيواعم نب ناورم قيرط نم ( ۴۲۹۵ مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .سنأ نع «ديمح نع « لضفملا نبا

 .(”1) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .«هللا ءاش نإ هعضوم ىف ىتأيس امك» :ج ىف (۹)



 هد ع ج 04۸ 04۷) نانا دة رقلا ةروص لوألا هوجلا

 نب دمحم انثدح «ةملس نب دمحم انثدح :بدنج نب ةرمس ثيدح ءانثأ ىف دمحأ مامإلا لاقو]

 مساو «هللا دبع ليربج مسا :نيسحلا نب ىلع ىل لاق :لاق ءاطع نب ورمع نب دمحم انثدح «قاحسإ

 7[ هللا: دْيبَع : ليئاكيم

 ال «ليإ» ةملك نأل ؛هّللا مسا ىه ىرخألا ةملكلاو ءدبع نع ةرابع «ليإ» :لوقي نم سانلا نمو

 دبع «مالسلا دبع «سودقلا دبع .كلملا دبع «نمحرلا دبع هللا دبع :هنازوف «عيمجلا ىف ريغتت

 ليربج كلذكو ءاهيلإ فاضملا ءامسألا تفلتخاو .هلك اذه ىف ةدوجوم دبعف .ليلجلا دبع «ىفاكلا

 .«فاضملا ىلع هيلإ فاضملا نومدقي برعلا ريغ مالك ىفو «كلذ وحنو ليئارزعو ليفارسإو ليئاكيمو
 . ملعأ هللاو

 نب رمع نيب ترج ةرظانم لجأ نم كلذ مهليق ببس ناك لب :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق مث
 . ليك ىبنلا رمأ ىف مهنيبو باطخلا

 كلذ لاق نم ركذ

 لزن :لاق «ىبعشلا نع ءدنه ىبأ نب دواد نع «ةّيلع نب ىعبر ىنثدح «ىنثملا نب دمحم ىنثدح
 لوسر نأ نومعزي :اولاق ؟ءالؤه ام :لاقف ءاهيلإ نولصي ًاراجحأ نوردتبي الاجر ىأرف «ءاحورلا رمع

 مث اهالصف داوب ةالصلا هتكردأ ويي هللا لوسر امنإ :لاقو .كلذ هركف :لاق .انهه ىلص ةي هللا

 ةاروقلا فه تعا ر موي دوهيلا دهشأ تنك :لاقف .مهثدحي أشنأ مث .هكرتف .لحترا

 نبا اي :اولاق موي تاذ مهدنع انأ امنيبف ؟ةاروتلا قدصي فيك ناقرفلا نمو ناقرفلا قدصت فيك

 :تلق .انيتأتو اناشغت كنإ :اولاق ؟كلذ ملو :تلق .كنم انيلإ بحأ دحأ كباحصأ نم ام «باطخلا

 رمو :لاق .ناقرفلا قدصت فيك ةاروتلا نمو «ةاروتلا قدصي فيك “"ناقرفلا نم بجعأف مكيتآ ىنإ
 :كلذ دنع مهل تلقف :لاق هب قحلاف مكبحاص كاذ «باطخلا نبا اي :اولاقف رال هللا لوسر

 لوسر هنأ نوملعتأ :هباتك نم مكعدوتساو هقح نم مكاعرتسا امو ءوه الإ ال ىذلا هللاب '*”مكتدشن

 انملاع تنأف :اولاقف .هوبيجأف مكيلع ظَلَع دق هنإ :مهريبكو مهملاع مهل لاقف .اوتكسف :لاق ؟هللا

 مكحيو :تلق :لاق .هّللا لوسر هنأ ملعن انإف هب انتدشن امب انتدشن ذإ امأ :لاق .تنأ هبجأف انريبكو

 هللا لوسر هنأ نوملعت متنأو كاذ فيك :تلق :"[لاق] . "كلهن مل انإ :اولاق !؟متکله ىَنأف

 هتوبنب نرق هنإو ءةكئالملا نم ًاملسو ةكئالملا نم اودع انل نإ :اولاق ؟هنوقدصت الو هنوعبتت ال '"”[مث]
 .ليئاكيم انملسو .ليربج اودع 6 ؟مكملس نمو مكودع نمو :تلق :لاق .ةكئالملا نم انودع

 ةظلغلاو ةظاظفلا كّلَم ليربج نإ :اولاق ؟ليئاكيم متملاس ميفو «ليربج متيداع ميفو :تلق :لاق
 .اذه وحنو فيفختلاو ةمحرلاو ةفأرلا كلم ليئاكيم نإو ءاذه وحنو باذعلاو ديدشتلاو راسعإلاو

 .«نآرقلا» :و أ ىف (۳) 7-5 .؟مهتسرادم موی :أ هج ىف (۲) .ط «ج نم ةدايز )١(

 .«كلهي مكايإ) :ط ج ىف (0) .«اولاقف» :ج ىف (0) .؟مكدشنأ» :أ ىف )٤(

 .ط نم ةدايز (۸) .أ نم ةدايز (۷)
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 :لاق .هراسي نع رخآلاو هنيمب نع امهدحأ :اولاق ؟لجو زع امهبر نم امهتلزنم امو :تلق :لاق

 ام امهملاس نمل ملسو امهاداع نمل ودعل امهنيب ىذلاو امهنإ ءوه الإ هلإ ال ىذلا '''[هللا] وف : تلق

 تعبتاف تمق مث :لاق .ليربج ودع ملاسي نأ ليئاكيمل ىغبني امو ليئاكيم ودع ملاسي نأ ليربحجل ىغبني

 (”هلزن تايآ كئرقأ الأ «باطخلا نبا اي :لاقف «نالف ىنبل ةخوح نم جراخ وهو هتقحلف ايب ىبنلا

 ىتح « هدي ن امل اقص هللا نذإي كف عه ليج اودع ناک نس :ىلع ارقف «؟لبق
 نأ ديرأ انأو تئج دقل قحلاب كثعب ىذلاو «هللا لوسر اي ىمأو ىبأب :تلق :لاق .تايآلا هذه أرق

 . ””ربخلاب كيلإ ىنقبس دق ريبخلا فيطللا عمسأف «كربخأ
 :لاق ءرماع انأبنأ ءدلاجم نع «ةماسأ وبأ انثدح ءجشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ؟مكبتك ىف ًادمحم نودجت له :ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلاب مكدشنأ :لاقف ءدوهيلا ىلإ رمع قلطنا

 ةكئالملا نم هل لعج الإ (؟”الوسر ثعبي مل هللا نإ :اولاق ؟هوعبتت نأ مكعنمي امف :لاق .معن :اولاق

 ناك ول ؛انملس ليئاكيمو «ةكئالملا نم انودع وهو ءهيتأي ىذلا وهو ءًادمحم لفك ليربج نإو الفك
 امهتلزنم ام :ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلا هللاب مكدشنأ ىنإف :لاق .انملسأ هيتأي ىذلا وه ليئاكيم

 الإ نالزني ام دهشأ ىنإو .رمع لاق .هلامش نع ليئاكيمو هنيمب نع ليربج :اولاق ؟نيملاعلا بر نم
 وه امنيبف .ليئاكيم ودع ملاسيل ليربج ناك امو «ليربج ودع ملاسيل ليئاكيم ناك امو « هللا نذإب

 هللا لزنأ دقو «هاتأف ءرمع هيلإ ماقف :باطخلا نبا اي كبحاص اذه :اولاقف ةي ىبنلا رم ذإ مهدنع

 . ۰24 نیرفاگنل ردع هللا ن لاكيمو لیربجو هلسرو هتکنالمو هل اودع ناک نمط :هيلع «لجو زع
 ءرمع نيبو هنيب عاطقنا هيف نكلو ءرمع نع هب ثدح ىبعشلا نأ ىلع نالدي نادانسإلا ناذهو

 . ملعأ هللاو « ""'هتافو كردي مل هنإف

 نأ انل ركذ :لاق «ةداتق نع «ديعس نع .عيرز نب ديزي انثدح 0 انثدح :ريرج نبا لاقو

 ام هللاو امأ :رمع مهل لاقف «هب اوبحر '”هورصبأ املف .دوهيلا ىلإ موي تاذ قلطنا باطخلا نب رمع

 بحاص نم :اولاقف .هولأسو مهلأسف .مكنم عمسأل تئج نكلو .مكيف ةبغرلل الو مكبحلا تئج

 اذإو ءانرس ىلع ًادمحم علطي ءءامسلا لهأ نم انودع كاذ :اولاقف .ليربج :مهل لاقف ؟'"”كبحاص
 لاقف .ملسلاو بصخلا ءاج ءاج اذإ ناكو .ليئاكيم انبحاص بحاص نكلو ةتسلاو برحلا ءاج ءاج

 لَك ىبنلا وحن هجوتو كلذ دنع رمع مهقرافف دلو ًادمحم نوركنتو ليربج نوفرعت له :رمع مهل

 .2«تلزن» :ج ىف (0) .و

 .(۳۸۲ /۲) ىربطلا ريسفت (۳)
 .«الوسر ايبن» :ج یف (4)

 .(۲۹۰ /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (5)
 .«رشب نب دمحم» :أ ىف (۷) .؛هتامز» :و أ ءب ‹ط ءج ىف (5)

 ."مكبحاص» :وءأ ىف () .ةفرصتا املف» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۸)

 أ ءاب «ہج نم ةدايز )(1)



 ج 831/7 ناضل“ لا ووش لوألا را

 نذإب كبلق ىلع هلزن هّنِإَف ليربجل اودع ناك نم لق # :ةيآلا هذه هيلع تلزنأ دق هدجوف «مهثيدح هثدحيل

 ىلإ لبقأ رمع نأ انغلب :لاق «ةداتق نع رفعج وبأ انثدح «مدآ انثدح «ىنئملا ىنثدح :لاق مث

 لثم رمع نع «ىدسلا نع «طابسأ هاور كلذكو «عطقنم  ًاضيأ  اذهو .هوحن ركذف ءًاموي دوهيلا

 .ًاضيأ عطقنم "وهو «هوحن وأ اذه

 وبأ انثدح  ىكتشدلا ىنعي  نمحرلا دبع انئدح «رامع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نب رمع یتا ايدوهي نأ ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع «نمحرلا دبع نب نيصح نع «رفعج
 هتکئالمو هلل اودع ناک نم ب :رمع لاقف .انل ودع مكبحاص ركذي ىذلا ليربج نإ :لاقف .باطخلا

 . هن هللا ىضر «رمع ناسل ىلع تلزنف :لاق .4 نيِفاَكُذ ودع هلا نإ لاکیمو لیربجو هلسرو

 نع «نمحرلا دبع نب نيصح انربخأ ميشه انثدح هاربا نب تقني ید ترج نبادلاكو

 ناك ليئاكيم نأ ول :نيملسملل دوهيلا تلاق :لاق 4 ليربجل اودع ناک نم » : هلوق ىف ىليل ىبأ نبا
 انل هنإف ءةمقنلاو باذعلاب لزني ليربج نإو «ثيغلاو ةمحرلاب لزني هنإف «مكانعبتل مكيلع لزني ىذلا
 .ةيآلا هذه تلزنف :لاق . ودع

 :قازرلا دبع لاقو .هوحنب ءءاطع نع «كلملا دبع انربخأ ءمّيِشه انثدح :لاق بوقعي ىنثدح

 ءانودع ليربج نإ :دوهيلا تلاق :لاق 4 ليربجُل اودع ناك نم لُق » :هلوق ىف ةداتق نع ءرّمْعَم انربخأ
 هللا لاقف' اودع ليربجت بضخ اوا ةيفاغلاو ماخرلاب كوي لماكيم ةو ءةكسلاو لاو كر أل

 .[ةيآلا] 4 ليربجل اودع ناك نم 8 :ىلاعت
 نم :ىأ 4 هللا نذإب كبف لع هزت هلق ليربجل اودع ناک نم لف » :ىلاعت هلوقف ةيآلا ريسفت امأو

 ىف هل هنذإب هللا نم كبلق ىلع ميكحلا ركذلاب لزن ىذلا نيمألا حورلا هنأ ملعيلف ليربج ىداع

 ىداع نمو 27[ مالسلا ةكئالملا نم هناوخإ رئاس ىلعو هيلع] ىكلَم هللا لسر نم لوسر وهف كلذ

 امكو «لسرلا عضحي ناعرا همزلي هنإف لوسرب نمآ نم نأ امك «لسرلا عيمج ىداع دقف الوسر

 هللاب تورفكي نیلا نإ: لا لاق امك ارا عيمجب ر رفكلا همزلي هنإف لوسرب رفك نم نأ

 كلذ نيب اوذختي نأ أ نوديريو ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن ؛ دولوقيو هلسرو هللا نیب اوفر نأ توديريو هلسرو
 مهيلع مكحف ٠١١[ ء١٠١٠ :ءاسنلا] ك الیبس

 ؛هلل ودع هنإف ليربج ىداع نم كلذكو «“مهضعبب اورفكو لسرلا ضعبب اونمآ ْذِإ «ققحملا رفكلاب

 .(۳۸۳ /۲) ىربطلا ريسفت (۱)

 .(ىقل» و i ب ‹ط «ج ىف () .«اذهو» :أ ىف )۲(

 .رمع كردي مل ىليل ىبأ نبا «عطقنم اذهو (۲۹۱ /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت )٤(
 .ج نم ةدايز (۷ «5) .«انودع هنإف» :ج ىف (5)

 .«ضعبب اورفكو» : ىف (۸)



ARVO a taa ##سي بسسسما 

 هَل كبر راب الإ لَن امو > EES ءهسفن ءاقلت نم رمآلاب لزني ال ليربج نأل

 بر ليز هّنِإو » :ىلاعت لاقو ٤[ :ميرم] ايست كبر ناك امو كلذ نيب امو اتفلخ امو انيديأ نيب ام

 ىور دقو ١195[. : ءارعشلا] € نيرذنملا نم نوكتل كبف ىلع . نيمألا حورلا هب لَ نيِمْلاَعْلا

 ىنزراب دقف ايلو یل ىداع نم» هيك هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبأ نع «هحیحص ىف ىراخبلا
 ىلع هَل هَنإَف ليربجل اودع ناک نمل : لاق غ ی ىلع ر "هللا يضع دنيز و ب 0 رب

 يده : ىأ «نينمؤملل ئرشبو ىدهر» ةمدقتملا بتكلا نم : ىأ مهيدي نيب امل اًهَدَصُم هللا نذإب كِل

 ىده اونمآ نيذّلل وه لق » : ىلاعت لاق امك | :قدمؤملل الإ كلذ نينلو «ةنجلاب مهل ىرشبو مهبولقل

 : تلصف] «ديعب ناكم نم نوداني كىلو ى ٍمِهلَع وهو رق مهناذآ يف نونمۇي ال نيذّلاو ءاقشو

 ارس الإ نيملاظلا ديزي الو َنيِمْؤُملَل ةمحرو ءافش وه ام نآرقْلا نم لزتئو» :ىلاعت لاقو 4
 .[۸۲ :ءارسإلا]

 ,«نيرفاكُلَل ودع هللا نف لاكيمو ليربجو هلسرو هتکئالمو هلل اودع ناک نم :ىلاعت لاق مث

 : ىلاعت لاق امك ءرشبلاو ةكئالملا نم 0 00 هلسرو - ىلسرو ىتكئالمو ىناداع نم : : ىلاعتا لوقي

 ه :جحلا] «ساّنلا نمو السر ةكئالملا نم يفطصَي هللا ١

 "يث «ةكئالملا ىف الخد امهنإف ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم اذهو 4'"”لاكيمو ليربجو»
 نرقو «هتايبنأو هللا نيب ريفسلا وهو ليربجل راصتنالا ىف قايسلا نأل ؛ركذلاب اصصخ مث ء«لسرلا مومع

 ىداع نم هنأ مهملعأف «مهيلو ليئاكيمو مهودع ليربج نأ اومعز دوهيلا نأل ؛ظفللا ىف ليئاكيم هعم

 امك «نايحألا ضعب ءايبنألا ىلع لزني  ًاضيأ  هنأل ؛ةضيأ هللا ىداعو رخآلا ىداع دقف امهنم ًادحاو

 رطقلاب لكوم ليئاكيمو «هتفيظو ىهو ءرثكأ ليربج نكلو ءرمألا ءادتبا ىف ا هللا لوسرب “نر
 ؛ةمايقلا موي ثعبلل خفنلل روصلاب لكوم ليفارسإ نأ امك «قزرلاب اذهو ىدهلاب كاذه «تابنلاو

 ا تر يللا ف ليللا نم ماق اذإ ناك ةي هللا لوسر نأ :حيحصلا ىف ءاج اذهلو

 اميف كدابع نيب مكحت تنأ «ةداهشلاو بيغلا ملاع ءضرألاو تاومسلا رطاف '"”ليئاكيمو ليفارسإو

 طارص ىلإ ءاشت نم ىدهت كنإ .كنذإب قحلا نم هيف فلتحخا ال ىندها .ءنوفلتخي هيف اوناك

 «كيمو ءربج :لاق هنأ ةمركع نع ''ريرج نبا هاورو «ىراخبلا هاكح ام مدقت دقو "يس
 هوو

 هللا : ليإو .ديبع :فارسإو

 .(190 ۲) مقرب ىراخبلا حيحص (۱)
 «ىف» :أ ىف (۳) .«ليئاكيمو» :ب ءط ءج ىف (۲)

 . ؟مويللا :ب ءط ىف (5) .«رم امک :أ ىف (6)

 .؟ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر :ب ءط ج یف )¥( .«لاق» :ط ج یف )«

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (۷۷۰) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .؟هريغو» :ب ىف (9)



eس ا .:61817) ناذيالا  

 نع « نايقس نع « ىذهم نب نمحرلا دبع انثدح «نانس نب ر دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 :هلوق امنإ :لاق «سابع نبا نع «سابع نبا و 006 نع «ءاجر نب ليعامسإ نع « شمعألا

 ألا :ليإو .دبع :ربج : ليقو .«نمحرلا دبع» و «هللا دبع» :هلوقك «ليربج»

 نر مسا ا وا : لاق «نيسحلا نب ىلع نع «ىرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 .ال :انلق ؟مكئامسأ نم ليئاكيم مسا ام نوردتف :لاق هللا دبع همسا :لاق .ال :انلق ؟مكئامسأ نم

 . هللا ىلإ وهف ذ 2”(لي» ىلإ هعجرم مسا لکو ا تيه ةا : لاق

 00 كاحضلاو اد يو 7-0 ىبأ و لاق

 ل بحأ ثيدحلا اني كانو م «ىنارادلا ناميلس ابأ 58 هلحف :لاق . هللا مداخ

 .هيدي نيب ناك رتفد ۶ف ) [هبتكو] ءىش

 اذه انباتك لوطن ملو «تاءارقلاو ةغللا بتك ىف ركذت «تاءارقو تاغل ليئاكيمو ليربج ىفو

 .ناعتسملا وهو .ةقثلا هللابو ءهيلإ كلذ ىف مكحلا عجري وأ «هيلع ىنعملا مهف رودي نأ الإ كلذ هرم

 ودع هنإف :لقي مل ثيح رمضملا ناكم رهظملا عاقيإ هيف : «نيِفاكلل ودع هللا ن :ىلاعت هلوقو

 :رعاشلا لاق امك ا :لاق لب .نيرفاكلل

 ايقفلاو خلا 15 تول ف هش تورلا یب تول :ىرأ ذل

 :رخآ لاقو

 ١۹١ ألا طقم نا ىلا 0 ت
 جادوألا عطقم بارغلا ناك ابئاد ةادغ بارغلا تيل

 ىداع دّشف هللا ءايلوأ ىداع نم نأ مهمالعإو «هراهظإو ىنعملا اذه ريرقتل انهه مسالا رهظأ امنإو

 مدقت امك «ةرخآلاو ايندلا رسخ دقف هودع هللا ناك نمو «هل ودع هللا نإف هللا ىداع نمو هللا

 رأثي امك ىئايلوأل رأثأل ىنإ) :رخآلا ثيدحلا ىفو .«برحلاب ىنزراب دقف ًایلو یل ىداع نم» :ثيدحلا
 E ةمصخخا تنك نموأ : حيحصلا ثيدحلا ىفو .«برحلا ثيللا

 .«لاقو» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۲) .«رمعا :أ ىف )١(

 .«ليربج» :ب ءط ءج ىف )٤( .«نوردتا :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۳)

 .«ليإ) :و ءأ ىف (5) .«هللا دبع» :ج ىف (9)

 .ج نم ةدايز (6) .«ثدحف» :ج ىف (0)

 .؟یوس» :ج ىف (9)

 .قبسي» :و ىفو ؟قبسم» :أ ىفو ء(«قبسا» :ب ءط «ج ىف )٠١(

 .«قعني» :ج ىف )١١(

 .ةيطع نب ريرحخل وهو ("945 /۲) یربطلا ريسفت ىف تيبلا )١١(



  réتايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )٩٩ 2 ١١7(

 ادهع اودهاع املك وأ 69 نوقسافلا الإ اهب رفكي امو تانيب تايآ كيلإ انلزنأ دقلو )»

 مهعم امل قدصُم هللا دنع نم لوسر مهعاج امو 9 نونمؤي ال مهرتكأ لب مهتم قيرف هذ

 ام ارعبتاو © ج نومي ال ماك مهروهط ءارو هللا باتك باتكلا اوقوأ نيا نم قيرف ذب

 سالا نومّلعي اورقك نيطايَشلا نكلو ناَمْيَلَس رفك امو نامْيلس كلم ىلع نيطايشلا ولتت

 امنإ الوقي ىتح دحأ نم نامّلعي امو تورامو توراه لبابب نيكلملا ىلع لزنأ امو رحسلا

 نم هب نيراضب مه امو هجوزو ءرملا نيب هب نوقرفي ام امهنم نومّلعتيف رفكت الف ةنتف نحن
 ةرخآلا يف هَل ام ةارعشا نم اوملع دقأو مهعفتي الو مهرضي ام نوملعتيو هللا نذإي الإ دحأ

 نم ةبوثمل اوتو اونمآ مهّنَأ ولو © نومي اونا ول مُهَسفنَأ هب اورش ام سقيا قالخ نم
 .4 ©2 نوملعي اوناك ول ريخ هللا دنع

 كيلإ انلزنأ :ىأ € تانيب تايآ كيلإ انلزنأ دقلو» :ىلاعت هلوق ىف ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق

 نم هللا باتك هاوح ام یه تايآلا كلتو «كتوبن ىلع ''”[تالالد] تاحضاو تامالع دمحم اي

 هتنمضت امع ًابنلاو ۰ ليئارسإ ىنب نم مهلئاوأ رابخأو . مهرابخأ رئارس تانونكمو .دوهيلا مولع ايامخ

 نم هولدبو مهرخاوأو مهلئاوأ هفرح امو .مهؤاملعو مهرابحأ الإ اهملعي نكي مل ىتلا مهبتك 1

 كلذ ىف ناكف a مهم ها نانا يتلا ف هللا علطأف .ةاروتلا ىف تناك ىتلا ا

 ةرطف ىف ناك ذإ ل "دسحلا اهكاله ىلإ هعدي ملو «هسفن فصنأ نمل تانيبلا تايآلا هرمأ نم

 فصو ىتلا تانيبلا تايآلا نم ديلي دمحم هب ءاج ام 0 نع تا ورد ام ةرطق ذا لق

 : سابع نبا نع «كاحضلا لاق امك دا معن ا ذحأ الو یرشب نم هملعت ملعت ريغ نم

 «كلذ نيبو «ةيشعو ةودغ هب مهربختو مهيلع هولتت تنأف :لوقي 4 تايب تايآ كيلإ انلرنأ دقلو»

 كلذ ىف :هللا لوقي .ههجو ىلع مهيديأ ىف اب مهربخت تنأو ءًاباتك Ea مهدنع تنأو

 .نوملعي اوناك ول ةجح مهيلعو «نايبو ةربع مهل

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع دمحم ىبأ نب دمحم انثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 لزنأ انو :هقرعت اج ام دمحم اي ل هللا لوسزلا' ىقويطفلا”ايروص نيا لاق لاق نتابع
0 

 رفكي امو تائب تايآ كيلإ انلزنأ دقلو» :هلوق نم كلذ ىف هللا لزنأف . كعبتنف ةنيب ةيآ نم كيلع هللا

 .؟دسخاب هكاله» :ج ىف (۳) .و أ ب طط ج نم ةدايز )١(

 .ارشب نم# :ج ىف )٤( .«لثمي نأ نم كلذ قيدصت») :ج ىف (۳)

 .«أرقت مل» ب ‹ط ج ىف (1) .أطخ وهو ٠٤ یش :ب «ط ج یف (5)



 هل حا 00۳١ 00 كابالا :ةرقللا ةو رال ارل

 Ss لرو كح نحو فيصلا نب ر كلام لاقو . «نوقساقلا الإ اهب

 اع ا دا الو اا دمحم ىف انيلإ دهع ام هللاو : دمحم يف مهيلإ دهع امو «قاثيملا

 . «مهنم قير هدب ٠ ادهع اودهاع املك وأ» : هّللا لزنأف .ًاقاثيم

 ٌدْهَع ضرالا ىف سيل ءمَعَن :لاق 4نونمؤي ال مهرتكأ لب 9 :هلوق ىف ىرصبلا نسحلا لاقو
 .ًادغ نوضقنيو « مويلا نودهأعي «هوذبنو هوضقن الإ هيلع نودهاعي

 ه ويلا هب

 هش | «مهنم قيرف هذ :ةداتق لاقو .ِدِِلكَي دمحم هب ءاج اجب نونمؤي ال :ىدسلا لاقو

 .مهنم قيرف

 «ذيبنلا ىمس هنمو «ًاذوبنم : طيقللا ىمس هنمو ءءاقلإلاو حرطلا :ذبنلا لصأ :ريرج نبا لاقو

 :ىلؤدلا دوسأللا وبأ لاق .ءاملا ىف احرط اذإ بيبزلاو رمتلا وهو

 کلان نم تقلحأ العن كذنك ا هناونع ا ق

 اذهلو E ىف مهيلإ هللا مدقت ىتلا دوهعلا مهذبنب هللا مهمذ موقلاف : تلق

 «هرابخأو هتفصو هتعن مهبتك ىف ىذلا «ةفاك سانلا ىلإو مهيلإ ثوعبملا لوسرلاب بيذكتلا كلذ مهبقعأ

 يذلا يمألا يبنلا لورا نوعبتي نيدلا إب :لاق ایک «هنرصاسو هترزاؤمو عانا اف اورمأ دقو
 مهءاج اًملو» :انهه لاقو «[6١ا/ :فارعألا] ةيآلا «ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتکم هنودجی

 ال مُهَنأك مهروهظ ءارو هللا باتك باتكلا اوتوأ نيذّلا نم قير بن مهعم امل قدصم هللا دنع نَه لوسر

 «مهروهظ ءارو لإ دمحم ةراشبلا هيف ام .مهيديأب ىذلا هللا باتك مهنم ةفئاط حّرَطا :یآ «نوملعي

 هللا لوسرب ًاديك اودارأ اذهلو .هعابتاو لا لا م ريا ىأ

 كلذ ىلوت يذلا ةناكو اورا قد ركب ةثوغار تحت تغ ید ملط و هاو طاف ىف ووو هلع

 فذقنأو هنم هافشو يی هلوسر كلذ ىلع هللا علطأف ؛ هللا هنعل .مصعألا نب كيل: هل لاقي« لجر مهنم

 . هنايب ىتأيس امك ءاهنع هللا ىضر «نينمؤملا مأ ةشئاع نع نيحيحصلا ىف ًاطوسبم كلذ تبث امك

ETيك دمحم مهءاج امل :لاق «مهعم امل قدصم هللا دنع نم لوسر مهءاج املو دع  
 رحسو فصآ باتكب اوذخأو ةاروتلا اوذبنف «نآرقلاو ةاروتلا تقفتاف ءاهب هومصاخف ةاروتلاب هوضراع

 .«نوملعي ال مهنا :هلوق كلذف «نآرقلا قفاوي ملف .تورامو توراه

 «مهملع اوذبن مهنكلو .نوملعي اوناك موقلا نإ :لاق «نوملعي ال مهْنأك» :هلوق ىف ةداتق لاقو

 .هب اودحجو هومتكو

 .«مهل ركذ امو» :أ ىف )١(
 .أ نم ةدايز (۳) .«هيف مهيلإ هللا دهع امو» :أ ىف (۲)

 .(1 0١ /۲) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )٤(

 .«ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ىتأيس امك» :أ ىفو ««ةقثلا هبو هللا ءاش نإ هنايب ىتأيس امك :ج ىف ()

 .«لاقو» ط ءج ىف (0)



 CETL 3 كايآلا قبلا ةروسف لوألا ل لل طوب 77االا0)؟7)7؟)7”>”  تتببب+_-

 كلم ىلع نيطايشلا وُ ام اوعبتاو :  ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع «هريسفت ىف ىفوعلا لاقو .
 نجلا نم ماَنف نقرا“ اهيل كلم هذ یھ ر :(اورقك نيطايشلا نكلو ناّمْيلس رفك امو ناميلس

 ناوأ ناك امك نيدلا ىلع سانلا ماقو «هكلم ناميلس ىلإ كا ياس «تاوهشلا ارغبتاو نسنآلاو

 رهظف «كلذ ناثدح «مالسلا هيلع «ناميلس ىفوتو «هيسرك تحت اهنفدف مهبتك ىلع رهظ «ناميلس

 هافخأو ناميلس ىلع (؟!لزن هللا نم باتك اذه :اولاقو «ناميلس ةافو دعب بتكلا ىلع نجلاو سنإلا
 و ا

 قير دبن مهعم امل قدصم هللا دنع نم لوسر مهءاج اًملوإ» : هللا لزنأف .ًانيد هولعجف هب اوذخأف انع

 ىلا: یا1 تا ریل اوعبناو «نوملعي ال مهنأَك مهروهظ ؛ ءارو هللا باتک باتكلا اوتوأ َنيِذّلا َنَم

 نال نك نع تمص تاتا ىهو 0 ![نيطايشلا ولتت] تناك

 نع «لاهنملا نع «شمعألا نع «ةماسأ وبأ انثدح «حشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ناكو ««مظعألا» مسالا ملعي ناكو «ناميلس بتاك فصآ ناك :لاق «سابع نبا نع ءريبج نب ديعس

 نيب اويكف' هيوظايتشلا جرا نابع كام الف مک ت دیو نامل اب كت لک بتنك

 سانلا لاهج رکا لاق اه ل نامت ناك ىذلا ادم ةاولاقو“ ءارفكو ارحم نيرطس لك

 ولتت ام اوعبئاو» : 5 دمحم ىلع هللا لزنأ ىتح « هنوبسي ٍمهلاهج لزي ملف مهؤاملع كرز ةو
 نل ےہ e 2 هس

 .(اورفك نيطايشلا نكلو ناّمْيلس رفك امو ناميلس كلم ىلع نيطايشلا

 انثدح «ةيواعم وبأ انثدح .ىئاوسلا ةدانج نب “ملس بئاسلا وبأ ىنثدح :ريرج نبا لاقو“

 دارأ اذإ «مالسلا هيلع «ناميلس ناك :لاق .سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع «لاهنملا نع «شمعألا

 ىلتبي نأ هللا دارأ املف .همتاخ  ةأرما ىهو  ةدارجلا ىطعأ «هئاسن نم ًائيش ىتأي وأ ءءالخلا لخدي نأ

 ةروص ىف ناطيشلا '”ءاجف «همتاخ موي تاذ ةدارجلا ىطعأ «هب هالتبا ىذلاب «مالسلا هيلع «ناميلس

 :لاق .سنإلاو نحلاو نيطايشلا هل تناد هسبل املف .هسبلف هذخأف .ىمتاخ ىتاه :اهل لاقف ناميلس

 ءالب هنأ ناميلس فرعف :لاق .ناميلس تسل «تبذك :تلاقف ىمتاخ ىتاه :لاقف «نامیلس اهءاجف

 تحت اهونفد مث ءرفكو رحس اهيف ًابتك مايألا كلت ىف 5 نيطايشلا تقلطناف :لاق .هب ىلتبا

 هذهب سانلا بلغي ناميلس ناك اغنإ الاقوال ىلع © '”هوؤرقو اهوجرخأ مث «ناميلس ىسرك

 لزنأو یک ًادمحم هّللا ثعب ىتح هورفكأو ءمالسلا هيلع «ناميلس نم سانلا Co : لاق . بتكلا

 .(اورفک نيطاّيشلا نكلو ناَمْيَلس رفك امول : هيلع

 «نارمع نع «نمحرلا دبع نب نيصح نع «هريرج انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاق مث

 .«لزنأ» ج ىف (۲) .؟عجرأ املف» :ج ىف (۱)

 .و 3 ٠ب طط ج نم ةدايز 2 aer نم ةدايز فض

 .و أ هب طط ج نم هانتبثأ ام باوصلاو كميل :ه ىف 0( .1هتجرخأ» :و أ ءط بج ىف (5)

 .(591 )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (۷)

 . ؟اهءاجف» :ج ىف (9) .«ملسم» :ب ءط ءج ىف (۸)

 .«اهوؤرقف» : ب «ط «ج یف (۱۰)



 ١١( - 49) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نم. هل لاف لقبر "ناد اع هللا يفوت سابع وادع نعت اهي لاق ترا نك وهو

 ههكارت علاق ؟ ا ون نات 84م ا نا رغلا نه لاق ا
 الو «هءاسن انحكن ام انرعش ول !كل ابأ ال ؟لوقت ام :لاق مث عزفف .مهيلإ جراخ ايلع نأ نوثدحتي

 ءءامسلا نم عمسلا نوقرتسي نيطايشلا تناك هنإ :كلذ نع "”وكثدحأس ىنإ امأ «هثاريم انمسق

 اهبرشتف :لاق «ةبذك نيعبس اهعم بذك قدص هنم برج اذإف ءاهعمس دق قح ةملكب مهدحأ ءىجيف
 هيلع «ناميلس ىفوت املف .هيسرك تحت اهنفدف «مالسلا هيلع «ناميلس اهيلع هللا علطأف .سانلا بولق

 تحت ؟هلثم هل زنك ال ىذلا (؟)عّنمملا هزنك ىلع مكلدأ الفأ :لاقف «قيرطلا ناطيش ماق «مالسلا
 - قارعلا لهآ هب ثدحتي ام اهاياقب ىتح ممألا اهخسانتف '”'ءرحس اذه ”اولاقف هرج راف: سرکل

 نيطايشلا نكلو ناميلس رفك امو ناميلس كلم ىلع نيطايشلا وتت ام اوعبتاول N لو

 .(اورفک

 نب قاحسإ نع «مالسلا دبع نب دمحم نع +ئربنعلا ايزكز ىبأ نع «هکردتسم ىف مكاحلا هاورو
E ERAديلا  

 دهع ىلع :ىأ < تاميلس كلم ىلع نيطايشلا وتت ام اوعبتاو» لا هوك ىف دلا لاو

 دک نم نر يها دفا ا ت الا ىلإ دم نيطايشلا تناك نا ا
 ةنهكلا ثّدحتف .مهنوربخيف ةنهكلا نوتأيف ءرمأ وأ بيغ وأ توم نم ضرألا ىف نوكي امم ةكئالملا

 ةملك لك عم اودازف .هريغ هيف اولخدأو .مهل اوبذك ةنهكلا مهتنمأ اذإ ىتح .اولاق امك هنودجيف سانلا

 .بيغلا ملعت نجلا نأ ليئارسإ ىنب ىف اشفو .بتكلا ىف ثيدحلا كلذ سانا بتتكاف «ةملك نيعبس
/ 1 1 
 نكي ملو .هيسرك تحت اهنفد مث «قودنص ىف اهلعجف بتكلا كلت عمجف سانلا ىف ناميلس ثعبف
 نيطايشلا نأ ركذي ًادحأ عمسأ ال :لاقو .قرتحا الإ ىسركلا نم وندي نأ عيطتسي نيطايشلا نم دحأ

 اوناك نيذلا ءاملعلا تبهذو «مالسلا هيلع «ناميلس تام املف .هقنع تبرض الإ بيغلا نوملعي

 ىنب نم ًارفن ىتأ مث «ناسنإ ةروص ىف ناطيش لثمت فلخ كلذ دعب فلخو «ناميلس رمأ نوفرعي
 ىسركلا تحت اورفحاف :لاق .معن :اولاق ؟ًادبأ هنولكأت ال زنك ىلع مكلدأ له :مهل لاقف «ليئارسإ

 نإف «مكيديأ ىف انهاه ىننكلو ال : "لاق .نداَف :هل اولاقف «ةيحان ماقو «ناكملا مهارأو مهعم بهذو

 ناك امنإ ناميلس نإ :ناطيشلا لاق اهوجرخأ املف .بتكلا كلت اودجوف اورفحف . ىنولتقاف هودجت مل

 ناك ناميلس نأ سانلا ىف اشفو .بهذو راط مث .رحسلا اذهب ريطلاو '' '”نيطايشلاو سنإلا طبضي

EV 

 .اهءاج ذإ) :و 3 «ب ءط ىف (۲) . ؟هنع#» :ط ىف (۱)

 . «عنتمملا» :ج ىف (4) .«كثدحأس» :ط ءج ىف (۳)

 .«ىلاعت هللا» :ج ىف (1) .«رحس اذه» :و ءأ «ب ىف (5)
 ١١١(. /۲) كردتسملاو 5١23( /۲) ىربطلا ريسفت (۷)

 .2«سبع وأ) :ج ىف (۸)

 .«لاقف» :ج ىف (9)

 .2نحجلاو» :ج ىف (۱۰)



 )89  ١١( تايآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا لل لال 0

 لوق حب فلل او واع ا دوم اج امل: دكا فل لارا رت تدخلا وب ا اس

 .(اورفك نيطايشلا نكلو ناًميلس رفك امو :ىلاعت هللا

 نع هنولأسي ال «ةاروتلا نم رومأ نع ًانامز هيم ًادمحم اولأس دوهيلا نإ :سنأ نب عيبرلا لاقو

 ملعأ اذه :اولاق كلذ اوأر املف ."”ههمصخيف «هنع هولأس ام هيلع ىلاعت هللا لزنأ الإ كلذ نم ءىش

 ا :لجو زع هللا لزنأف «هب هومصاخو رحسلا نع هولا مهنإو .انم انيلإ هللا لزنأ ا

 .«رحسلا ساتلا نوملعي اورفك نيطاّيشلا نكلو َناَمْيَلس رفك امو ناميلس كلم ىلع نيطايشلا

 E تحت هرفدف كلذ نم هللا انه امو ةلاهكلاو رخبنلا هيف اويتكف بانك ىلإ اودمع نيطايشلا

 كلذ اوجرختسا ايندلا ناميلس قراف املف .بيغلا ملعي ال «مالسلا هيلع« [ناميلس] ناكو «ناميلس

 ىبنلا مهربخأف .هيلع سانلا '؟ادسحيو همتكي ناميلس ناك ملع اذه :اولاقو «سانلا اوعدخو رحسلا

 . مهتجح هللا ضحدأو ءاونزح دقو هدنع نم اوعجرف ثيدحلا اذهب ةي

 نيطايشلا تناك :لاق ( ناَمْيَلس كلم ىلع نيطايشلا وُلدت ام اوعُبَتاو# :هلوق ىف دهاجم لاقو
 السلا هيلع «ناميلس لسرأف .اهلثم نيتئام اهيف 5 0 1 هيك نما غطت ا حلولا هت

 :رخسلا هرب اوا الا هعيلعت نطظالا هدو نام فو امف كلذ نع اك ا ىلإ

 حام رکا ن نيطايقلا ىدبا قام حک جا ع «ناقيلتم ناك ج ني دب لر
 «سنإلا ىلإ تبدف «هيلإ اولصي نأ نيطايشلا ردقي ملف ءهتنارخ تيب ىف هيسرك تحت هنفديف «مهنم
 :اولاق ؟كلذ ريغو حايرلاو نيطايشلا هب رخسي ناميلس ناك ىذلا '”هلعلا ام نوردتأ :مهل اولاقف

 اهب ت جرو ئالا ٠ راسا مديرك هو تار كير. نق هتاف اولا عت

 ةي هين : ©""![ناسلا] ىلع یل ااعت هللا لزنأف .رحس اذهو اذهب لمعي ناميلس ناك :اجحلا لهأ لاقف
 نا ناميلس كلم ىلع نيطايشلا وتت ام اوعبتاو 8 :لاقف «مالسلا هيلع .ناميلس ةءارب ةا

 . «اورقك نيطايشلا نكلو
 هيلع «دواد نب ناميلس توم تفرع نيح نيطايشلا تدمع ۴ نب قاحسإ نب دمحم لاقو لا

 اذإ ىتح .«اذكو اذك اذكو اذك غلبي نأ بخت ناك اك نما :رحسلا فانصأ اوبتكف 0 مالسلا

 .؟مهصخيف» :ج ىف (۲) .«اذهب» :ج ىف )١(

 .ادسففا :ط ىفو ءارشحيو» :ج ىف (6) .و أ ب ءط ج نم ةدايز ( 0

 .أ نم ةدايز (0)) .؟عمست» :و لأ ءط بج ىف (9)

 .؟تندف» :و أ ءب هج ىف (۸) .ط نم ةدايز (۷)

 .«هتراثتساف» :و ءأ ءب ءط ج ىف (۱۰) .«ملعلا نأ» :ج ىف (9)

 .و أ ب ءط «ج نم ةدايز )١6( .«اوملعف» :ج ىف )١(

 . ؟مالسلا امهيلع» :ب ‹«ج ىف (0 .«راشب» 2ط چ ىف 6



 88# )28 44) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 رئاخذ نم« 2”هالسلا امهيلع ءدواد نب ناميلس كلملل قيدصلا ايخرب نب فصآ بتك ام اذه» : هناونع

 ام اوثدحأ ىتح ليئارسإ ىنب اياقب كلذ دعب '"”هتجرختساو هيسرك تحت هونفد مث .«ملعلا زونك
 سانلا ىف رحسلا اوشفأف .اذهب الإ دواد نب ناميلس ناك ام هّللاو :اولاق هيلع اورثع املف .اوثدحأ

 الم هللا لوسر ركذ املف .هللا مهنعل دوهيلا ىف هنم '”رثكأ دحأ ىف وه سيلو 0 نيرا

 نم ةنيدملاب ناك نم لاق ااو دع رميت ملغ ءدواد نب ناميلس «هللا نم هيلع لزن اميف

 هللا لزنأو .ًارحاس الإ ناك ام هّللاو «ًايبن ناك دواد نبا نأ عر !دمحم نم نوبجعت الأ :دوهي

 نيطاّيشلا نكلو ناميَلس رفك امو ناميلس كلم ىلع نيطايشلا ولتت ام اوعبتاو :  مهلوق نم كلذ (* '[ىف]

 .ةيآلا 4

 نري هش نع ركب ىبأ نع 2 0جاجحلا انثدح «نيسح انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو :”

 ةبيغ ىف رحسلا بتكت نيطايشلا تناك ءهكلم ءمالسلا هيلع ءناميلس بلس امل :لاق «بشوح

 نأ .دارآ نمو "زك اد لقلز نمشلا ليقسيلف اذكو'اذك تاي“ نآ دارأ نما : تكفا «قاميلس

 نب فصآ بتك ام اذه :هناونع تلعجو هتبتكف .اذكو اذك لقيلو سمشلا ربدتسيلف اذكو اذك لعفي

 تام املف .هيسرك تحت هتنفد مث .«ملعلا زونك رئاخذ نم [دواد نب] ناميلس كلملل ايخرب

 مل ناميلس نإ «سانلا اهيأ اي :لاق '؟'[مث] ءآبيطخ هللا هنعل «سيلبإ ماق «مالسلا هيلع «ناميلس

 .هيف نفد ىذلا ناكملا ىلع مهلد مث .هتويبو هعاتم ىف هرحس اوسمتلاف ءارحاس ناك امنإ ءايبَن نكي

a a o a A Eنزيف  OSO 

 دوهيلا تلاقف .ناميلسو دواد ركذ ىتح ءايبنألا ركذي لعج هيَ ىبنلا هللا ثعب املف .ًانمؤم ًايبن ناك

 ًارحاس ناك امنإ .ءايبنألا عم ناميلس ركذي .لطابلاب قحلا طلخي دمحم ىلإ اورظنا :''[هللا مهنعل]

 .ةيآلا «ناميلس كلم ىلع نيطايشلا ولتت ام اوعبتاو $ : ىلاعت هللا لزنأف «حيرلا بكري

 :لاق «ناميلس نب رمتعملا انثدح :لاق ءىناعنصلا ىلعألا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو / 

 اذ ادهش اد لك نه لا هلق ناهس ذا د لاق لج ی نع هويدا قرانا رمع اة ينط

 هب لمعي اذه :اولاقو ءرحسلاو عجسلا سانلا دازف .هنع نا ءدهعلا كلذب لأسف لجر بيصأ

 )١( ؟هجرختساو لل :ط ىف (۲) . «مالسلا هيلع» :ط ىف .

 )۳( .و ءأ ب ءط ج نم ةدايز )٤( .اربكأ» :ج ىف

 .و ا ب ءط ج نم ةدايز (5)

 .«جاجح» :و ا ب ءط بج یف )١(

 .«اذكو اذك» :و ءأ ءب ءط ءج ىف (۷)

 .واءأ ب اءط ءج نم ةدايز (6)

 .ج نم ةدايز (؟)

 .«اذهو» :ج ىف )٠١(

 .ج نم ةدايز )١(



 %۹0-5۴ تانا 2 قلا روس د لوألا لا مك كسك س و

 .يرحسلا سالا نومّلعي اورفك نيطايشلا نكو َناَميَلس رفك امو ا : ىلاعت هللا لاقف .ناميلس

 نبا ىلوم دايز نع . ىدوعسملا انثدح «مدآ انثدح داور نب 2 انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 مل ءرحسلا ثلثو 0 : لاق © نيطاّيشلا وتت ام اوعبتاو » : نسحلا نع «بعصم

 تا 1 دان كلم نع نال لق ان ائار ل ا ‹روصنم نب دابع نع «ةريغملا

 ءاهنارطا نيب ناو ةصقلا صخلم ىفخي الو «ماقملا اذه ىف فلسلا ةمئأ لاوقأ نم ةذبن هذهف

 وتت ام اوعبتاو » : ىلاعت هلوقو . ىداهلا هّللاو «مهقلا بلا یخ تالا نين نعرا ١ نأو

 هللا تاك نع مهقارعإ دبر يا اوتوأ نيذلا  دوهيلا تعبتاو : ىأ © َناَمْيَلس كلم ىلع نيطايشلا

 هثدحتو هب ربختو هيورت ام :ىأ «نیطایشلا ("”ولتت ام لَو ادمحم لوسرلا مهتفلاخمو مهيديأب ىذلا

 اغ ريع نا او سالت هول قمع هنأ ادعو امام كلن لغ قطانعلا

 . ملعأ هللاو «ىلوأو نسحأ نيمضتل ذتلاو :تلق

 ال حيحص ؛دواد نب ناميلس '؟”نامز لبق رحسلا ناك دق» :هللا همحر «ىرصبلا نسحلا لوقو

 لاق امك «هدعب دواد نب ناميلسو «مالسلا هيلع «یسوم ناز اراک ةا ن هيك قلك

 لا لبيس يف لتاقث اكلم نل ثعبا مهل يبل اولاق ذإ ئسوُم دعب نم ليئارسإ ينب نم الملا ىلإ رت ملأ ل : ىلاعت

 ¢ ةمكحلاو كلملا هللا هاتآو تولاج دواد لتقول :اهيفو ءاهدعب ةصقلا ركذ مث ء[١٤۲ :ةرقبلا] ةيآلا

 تنأ امْنِإ © :حلاص مهيبنل « مالسلا هيلع« ليلخلا ميهاربإ لبق مهو  حلاص موق لاقو 70١[. :ةرقبلا]

 .روهشملا ىلع نيروحسملا 2 [نم] :ىأ ١97[ :ءارعشلا] € نيرحسملا نم

 نحن امل الوقي ىح دحأ نم نامّلعي امو تورامو توراه لبابب نیکلمل املا ىلع لزنأ امو ل : یلاعت هلوقو

 بهذف «ماقملا اذه ىف سانلا فلتخا :4 ر یل ني ب وقر ام امهم ریل رکن الو هن

 « ام » :ىبط ىبطرقلا لاق . « نيكلمْلا ىلع لزنأ امو» : هلوق ىف ىتلا ىنعأ «ةيفان « ام ١ نأ ىلإ مهضعب

 ساثلا َنِوُمَلَعي اورفك نيطاّيشلا نكلو » :لاق مث «* ناَميلس رفك امو » :هلوق ىلع ةفوطعمو ةيفان

 لزن هنأ نومعزي اوناك - هللا مهنعل - دوهيلا نأ كلذو 4 نيكلملا ىلع » رحسلا : ىأ © لزنأ امو رحّسلا

 ٤١٤(. /؟) ىربطلا ريسفت )١(

 .؟«ىلعو» :ط ءج ىف (۳) .؟هولتت ام :و أ ب ءط بج ىف (۲)

 .؟نمز لبق» :و أ ءب ءط ءج ىف (:)

 .(نمزا :ج ىف (5)

 . ط ‹«ج نم ةدايز قفز



 ی تي ماا O روس لوألا "عزف

 «نيطايشلا ا :نم الدب ( توراَمو توراه 3 :هلوق لعجو كلذ ىف هللا مهبذكأف ليئاكيمو ليربج هب
 :ءاسنلا] # ةوخإ هل ناك نإف ل :هلوق ىف امك نينثالا ىلع قلطي دق عمجلا نأل امإ كلذ حصو :لاق

 رحسلا سانلا نوملعت :هدنع مالكلا ريدقتف ءامهدرمتل مهنيب نم ًاركذ وأ عابتا امهل نوكي وأ ١

 .هاوس ام ىلإ تفتلي الو حصأو ةيآلا هيلع تلمح ام ىلوأ اذهو : لاق مث «تورامو توراه «لبابب

 ٍنيَكْلَمْلا ىلع لزنأ امو % :هلوق ىف «سابع نبا نع «ىفوعلا قيرط نم هدانسإب ريرج نبأ ىورو

 امو » :هلوق ىف «سنأ نب عيبرلا نع «هدانسإبو .رحسلا هللا لزني مل :لوقي «توراَمو توراه لبابب

 .رحسلا امهيلع هللا لزنأ ام :لاق «ِنْيَكَلمْلا ىلع لزنأ

 ءرحسلا نم ناميلس كلم ىلع نيطايشلا ولتت ام اوعبتاو :اذه ىلع ةيآلا ليوأتف :ريرج نبا لاق

 رحسلا سانلا نوملعي اورفك نيطايشلا نكلو «نيكلملا ىلع رحسلا هللا لزنأ الو «ناميلس رفك امو

 . مدقملا هانعم ىذلا رخؤملا نم 4277[ توراَمَو ] توراه لبابب © :هلوق نوكيف .تورامو توراه «لبايب

 نيطايشلا وُلدت ام اوعبَتاَو 9 : لاقي نأ هميدقت هجو :ليق ؟كلذ ميدقت هجو فيكو :لئاق انل لاق نإف :لاق

 نكلو $ «نيكلملا ىلع «رحسلا» هللا لزنأ امو © ْناَمْيَلس رفك اًمو» «رحسلا نم» 4َاَمْيلَس كلم ىلع
 «ليئاكيمو ليربج :نيكلملاب اينعم نوكيف تورامو توراه لبابب 4 َرْحّسسلا ساّنلا َنوُمَلعُي اورَمك نيطابشلا
 ليربج ناسل ىلع رحسلا لزنأ هللا نأ معزت تناك ركذ اميف دوهيلا ةرحس نأل ؛مالسلا امهيلع

 مل ليئاكيمو ليربج نأ ةَ دمحم هيبن ربخأو «كلذب هللا مهبذكأف ءدواد نب ناميلس ىلإ ليئاكيمو

 لمع نم رحسلا نأ مهربخأو ءرحسلا نم هولحن امم «مالسلا هيلع «ناميلس أربو ءرحسب الزني
 «توراه امهدحأ مسا «نالجر كلذ مهنوملعي نيذلا نأو «لبابب كلذ سانلا ملعت اهنأو «نيطايشلا

 . مهيلع ًادرو «سانلا نع ةمجرت ليوأتلا اذه ىلع تورامو توراه نوكيف «تورام رخآلا مساو

 . "هفورحب هظفل اذه

 ةيطع نع «قوزرم نب ليضف انربخأ «ىسوم نب هللا ديّبع نع تئّدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو
 .رحسلا ليئاكيمو ليربج ىلع هللا لزنأ ام :لاق «ِنيَكَلمْلا ىَلَع لزنأ امو »

 انتاج دشا نبأ نكي نلبي اهدي نب دمحم اد < ناذاتك نين لتقفلا اح

 اهل :اهرقب ناك ىزا نب نحر لا دع فأ عج يآ ن سلا ادع د يعض قنا قبو رک

 .«ناميلسو دواد نيكلملا ىلع لزنأ

 امهف ءرفكلا نم رحسلاف ءرفكلاو ناميإلا املع :لوقي ءرحسلا امهيلع لزني مل :ةيلاعلا وبأ لاقو

 َ . متاح ىبأ نبا هاور . ىهنلا دشأ هنع نايهني

 جو 01 تل مط عج نم دايز (1)
 25١9 55١(. /۲) ىربطلا ريسفت (۲)

 .؟ريكب) :ب 335 ءج ىف (5) . «انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو» :و ىف (۳)



 ١١7( 49) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا ۳

 ° يعداو «كلذ ىف لوقلا لاطأو «ىذلا ىنعمب «ام» نأو «لوقلا اذه در ىف ريرج نبا عرش مث

 هدابعل ًارابتخا رحسلا ميلعت ىف امهل نذأو «ضرألا ىلإ هللا امهلزنأ ناكلم تورامو توراه نأ

 تورامو توراه نأ ىعداو «لسرلا ةنسلأ ىلع هنع ىهني امم كلذ نأ هدابعل نيب نأ دعب ءًاناحتماو

 .هب ارمأ ام الثتما امهنأل ؛كلذ ميلعت ىف ناعيطم

 نجلا نم ناليبق تورامو توراه نأ معز نم لوق هنم برغأو !ًادج بيرغ هكلس ىذلا اذهو

 !(")[مزح نبا همعز امك]

 «ِنْيكْلَمْلا ىلع لزنأ امو :اهؤرقي ناك هنأ :محازم نب كاحضلا نع .هدانسإب متاح ىبأ نبا ىورو

 .لباب لهأ نم ناجلع امه :لوقيو

 ىلع لزنأ امو لزق نفق .ةءاعنألا سمع ذل. ىلقلا عم لازتألا :لوقلا اذه باحتضا هجوو

 هيف ديدحلا انلزنأو 8 9 ا و : یلاعت لاق امک «(نيكلملا

 هللا لزنأ ام» :ثیدحلا ىفو .[۳ :رفاغ] 4اًقزر ءامّسلا نَم مك لزتيو# < Yo] : :ديدحلا] 4 ٌديدَش ساب

 .رشلاو ريخلا هللا لزنأ :لاقي امكو .«ءاود هل لزنأ الإ ءاد

 لزنأ امو» :اوؤرق مهنأ : ىرصبلا نسحلاو كاحضلاو ىربأ نباو سابع نبا نع ىبطرقلا ىكحو]

 «اأم» نوكت اذه ىلعف : ىبطرقلا لاق .ناميلسو دواد امهو : ىزبأ نبا لاق .ماللا رسكب «نيكلملا ىلع

002 
 [ًاضيأ هيفان

 :ريرج نبا لاق «[ةيفان «ام»و] 4 رحّسلا ساّنلا نوملعي» :هلوق ىلع فقولا ىلإ نورخآ بهذو
 هلأسو ي نيد حافلا نو دس نب ی نع «ثيللا انربخأ ءاتبهو نبا انربخأ « سنوي ىنثدح

 لاق 4تورامو ا یا ا ی َنوَمَلَعي9ِ :ىلاعت هللا لوق نع لجر

 لاقف ؟امهيلع لزني مل ام سانلا نامل و !امهيلع لزنأ ام «رحسلا سانلا ناملعي : لجرلا

 :ةصقلا هذه ىف لاق مساقلا نأ : هباحصأ ضعب نع «ضايع نب سنأ نع « سنوي نع یور مث

 .هب تنمآ ىنإ «ناک كلذ ىأ ىلابأ ال

 نم ناكف «ضرألا ىلإ الزنأ امهنأو ءءامسلا نم نيكلم اناك امهنأ ىلإ فلسلا نم نوريثك بهذو

 هللا ءاش نإ هدرونس امك هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور عوفرم ثيدح كلذ ىف درو دقو .ناك ام امهرمأ

 قبس نيذه نأ ةكئالملا ةمصع ىلع لئالدلا نم تبث ام نيبو اذه نيب عمجلا نوكيف اذه ىلعو .ىلاعت

 سيلبإ رمأ نم هملع ىف قبس امك «ذئنيح ضراعت الف ءامهل ًاصيصخت نوكيف ءاذه امهل هللا ملع ىف

 .ط «ج نم ةدايز (۳ هه . ؟ىلع ىعداو» :ج یف (۱)

 .و «ب طا اج نم ةدايز عجز

 .«امهيلإ» :ج ىف (5)



 )49  ١١7( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل الف ذإو » :ىلاعت هلوقل ءةكئالملا نم ناك هنإ :لوق ىفو و

 توراه نأش نأ عم ٠ .كلذ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ 117٨] : هط] « ئبأ سيلبإ لإ

 . هللا هنعل سيلبإ نم عقو امم فخأ  ركذ ام ىلع - تورامو

 «رابحألا بعكو «رمع نباو « سابع ¿ نباو «دوعسم نباو «ىلع نع ىبطرقلا هاكح دقو]

 0 لاو ئديعلاو

 :هيلع مالكلا نايبو  هعفرو هدنس حص نإ كلذ ىف دراولا ثيدحلا ركذ

 ريهز انثدح «ریکب "0 [ىبأ] نب ییحی انثدح :هدنسم ىف «هللا همحر «لبنح نب دمحأ مامإلا لاق
 نإ» :لوقي كك هللا ىبن عمس هنأ :رمع نب هللا دبع نع «عفان نع «ريبج نب ىسوم نع «دمحم نبا
 اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ > بر ىأ : ةكئالملا تلاق ضرألا ىلإ هللا هطبهأ امل  مالسلا هيلع - مدآ
 :اولاق ۰ :ةرقبلا] © ومع ال ام مَلْعَأيَِإ لاق كَل سّدقتو كدمحب حبست نحنو املا كفسيو

 امهطبهن ىتح ةكئالملا نم نيكلم اومه : ةكئالملل ىلاعت هللا لاق .مدآ ىنب نم كل عوطأ ¿ چن ابر
 (©امهل تلمو ضرألا ىلإ اطبهأف .تورامو توراه ءانبرب :اولاق ؟نالمعي فيك رظننف «ضرألا ىلإ
 ةملكلا هذهب املكتت ىتح هللاو ال :تلاقف .اهسفن اهالأسف ءامهتءاجف ءرشبلا نسحأ نم ةأرما ةرهزلا
 ءهلمحت ىبصب تعجر مث امهنع تبهذف .ًادبأ اعيش هللاب كرشن ال هللاو :الاقف .كارشإلا نم
 تبهذ مث .ًادبأ هلتقن ال هللاو ءال :الاقف .ىبصلا اذه التقت ىتح .هللاو ال :تلاقف .اهسفن اهالأسف
 ابرشف .رمخلا اذه ابرشت ىتح هللاو ال :تلاقف .اهسفن اهالاسف «هلمحت رمح حقب تعجرف
 الإ ىلع هامتيبأ ائيش امتكرت ام هللاو :ةأرملا تلاق اقافأ املف .ىبصلا التقو ءاهيلع اعقوف ءاركسف
 .«ايندلا باذع اراتخاف «ةرخآلا باذعو ايندلا باذع نيب اريخف .امتركس نيح هامتلعف "دق

Tor 

 «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «نايفس نب نسحلا نع «هحیحص ىف نابح نب متاح وبأ هاور اذكهو
(A) 

 .© هب «ریکب ىبأ نب ىبحي نع

 لهس نب ةمامأ ىبأو سابع نبا نع ىَوَر «ءاذحلا ىنيدملا مهالوم ىملسلا ىراصنألا وهو ءاذه ريبج
 ‹رضم نب رکبو «مالسلا دبع هنبا هنع یورو . كلام نب بعك نب هللا دعو ‹ عفانو « فينح نبا

 . بويأ نب ىيحيو «ثراحلا نب ورمعو «ةعيهّل نب هللا دبعو «ةملس نب ديعسو «دمحم نب ريهزو

 ًائيش هيف كحي ملو «ليدعتلاو حرجلا باتك ىف متاح ىبأ نب 3 هركذو «هجام ٠ نباو «دواد وبأ هل یورو

 .ط نم ةدايز () .ط «ج نم ةدايز )١(

 .؟مهل» :ج ف (0) .«برای» :ج ىف ()

 .(تعجر مث تبهذف» :ب :ط ءج ىف (0) , ؛هللاو ال» :ط ءج ىف (5)

 .(دقو» :ج ىف (۷)

 .اركنم ثيدح اذه» :(59 /۲) للعلا ىف متاح وبأ لاقو «دراوم» (۱۷۱۷) مقرب نابح نبا حيحصو ١75( /؟) دنسملا (۸)



 CET يقر قامآلا طقرقنلا ةروش تالرألا هزل وص بحبس و ب | تيما

 ىبنلا نع رمع نبا نع «رمع نبا ىلوم عفان نع هب درفت دقو "لاجل ا روتسم وهف ءاذه الو اذه نم
 انثدح ءدمحأ نب جَّلعد انثدح :هيودرم نبا لاق امك عفان نع رخآ هجو نم عباتم هل یورو كي

 نب ىسوم انثدح «ةملس نب ديعس انثدح ءءاجر نب هللا دبع انثدح «"[ماشه نب ىلع نب] ماّشه

 .هلوطب هركذف .لرقي ةي ىبنلا عمس :رمع نبا نع «عفان نع «سجرس

 - ريسفتلا بحاص دوا نو دس وهو د ا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 نم ناك املف ءرمع نبا عم ترفاس :لاق «عفان نع .«حلاص نب ةيواعم نع «ةلاضف نب جرفلا انثدح

 .تعلط دق :تلق مث  ًاثالث وأ نيترم ال :تلق ؟ءارمحلا تعلط ءرظنا « عفان اي :لاق ليللا رخآ

 ام الإ كل تلق ام :لاق .عيطم عماس رسم مجن !هللا ناحبس :تلق ؟الهأ الو اهب ًابحرم ال :لاق

 فيك «براي :تلاق ةكئالملا نإ» :- هَ هللا لوسر ىل لاق :لاق وأ - ل هللا لوسر نم تعمس
 ام مهناكم انك ول :اولاق .مكتيفاعو مهتيلتبا ىنإ :لاق ؟بونذلاو "اياطخلا ىف مدآ ىنب ىلع كربص

 توراه اوراتخاف ءاوراتخي نأ ًادهج اولأي ملف :لاق .مكنم نيكلم اوراتخاف :لاق .كانيصع
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 بعك نع «رمع نب هللا دبع ةياور نم هنأ اذه ىف ام برقأو .ًادج نابيرغ  آضيأ - ناذهو

 «ةبقع نب ىسوم نع «ىروثلا نع «هريسفت ىف قازرلا دبع لاق امك ءب ””ىبنلا نع ال «رابحألا
 .بونذلا نم نوتأي امو «مدآ ىنب لامعأ ةكئالملا تركذ : "لاق «بعك نع ءرمع نبا نع «ملاس نع
 مدآ ىنب ىلإ لسرأ ىنإ :امهل '"”لاقف .تورامو توراه اوراتخاف «نينثا مكنم اوراتخا : مهل ليقف

 :بعك لاق .رمخلا ابرشت الو اينزت الو ًائیش یب اكرشت ال الزنأ .ءلوسر مكنيبو ىنيب سیلو ءالسر

 .هنع ايهن ام عيمج المكتسا ىتح هيف اطبهأ ىذلا امهموي نم ايسمأ ام هللاوف

 2 «قازرلا دبع نع .«نيقيرط نم ريرج نبا هاورو
 )4( i “رو ل

 . هب .ىروثلا نايفس نع .لمؤم نع «ماصع نب دمحأ نع «متاح ىبأ نبا هاورو

 نب زيزعلا دبع انتو .- .ليسأ نبا وهو ىلعملا انثدح ١ ىنثملا ىنثدح : ًاضيأ ربرج نبا هاورو

 ر کف «رابحألا بعك نع «ثدحي هللا دبع عمس هنأ ملاس ىنثدح «ةبقع نب ىسوم نع «راتخملا

 هالوم نم هيبأ ىف تبثأ ملاسو .نيمدقتملا نيدانسإلا نم رمع نب هللا دبع نئلإ تبثأو حصأ اذهف

 .«فلاخيو ئطخي» :لاقو 401١( /۷) تاقثلا ىف نابح نبا هركذو (۱۳۹ /۸) ليدعتلاو حرجا )١(

 .(«أطخلا» :ب ا ءط ىف )۳( .و «ط ج نم ةدايز فز

 ٤۳۳(. /۲) ىربطلا ريسفت (:)

 .«لاقو» :ط ىف (1) . هللا لوسر» :ج ىف (0)

 .«ليقف» :و «ب ءط ءج ىف (۷)

 .(179 /۲) ىربطلا ريسفتو )١/ ۰۷۳ ۷٤( قازرلا دبع ريسفت (۸)

 .(505 /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (9)

 .(870 /۲) ىربطلا ريسفت (۱۰)



 0 تايآلا :ةرقبلا ةوؤساع لوألا مودل

 . ملعأ هللاو «ليئارسإ ىنب بتك نع «رابحألا بعك لقن ىلإ عجرو ثيدحلا رادف . عفان

 : نيعمجأ مهنع هللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا نع كلذ ىف ةدراولا راثآلا ركذ

 نب ريمع نع «ءاذحلا دلاخ نع «دامح انثدح ء'حاجحلا انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاق
 مو «س نم لپ نما هره وفي ىص اهنإو « سراف أ نم ةليمج ةأرما ة لا تناك :لوقي ءهنع هللا در ءًايلع تعمس : لاق «دیعس

 مالكلا اهاملعي نأ الإ امهيلع تبأف ءاهسفن نع "اهادوارف «تورامو توراه نيكلملا ىلإ تمصاخ

 .ءامسلا ىلإ تجرعف هب تملكتف اهاملعف .ءامسلا ىلإ هب جرعي هب" [ملكتملا] مّلكت اذإ ىذلا

 .اذج بیرغ وهو تاق هلاجر او ديعت] ذانتنإلا ادو

 نب ميهاربإ انثدح «ىسيع نب دمحم انثدح «ناذاش نب لضفلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ناكلم انه: لاق :ىلغ نع دیس نو رع نع بلاک ا نیا نع ةيواغس و بأ دخ قسوم

 . 4 نيكلملا ىلع لزنأ امو # : ىنعي .ءامسلا ةكئالم نم
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 نع «دمحم نب رفعج هالوم نع «ثيغم نع «هدنسب هريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا هاورو

 .هجولا اذه نم تبثي ال اذهو .ًاعوفرم - ىلع نع «هدج نع «هيبأ

 : ةا هللا لوسر لاق :لاق «ىلع نع «ليفطلا ىبأ نع «رباج نع «نيرخآ نيقيرط نم هاور مث

 ركنم وهو « حصي ال ًاضيأ اذهو .«تورامو توراه نيكلملا تنتف ىتلا ىه اهنإف «ةرهزلا هللا نعل

 نب ىلع نع «دامح انثدح «لاهنم نب جاجحلا انثدح « ميهاربإ نب ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 مدآ ونب )رثك ال :ًاعيمج الاق امهنأ سابع نباو دوعسم نبا نع «ىدهتلا نامثع ىبأ نع ءديز
 تلزأ ىنإ :ةكئالملا ىلإ هللا ىحوأف '”وهكلهت ال انبر لابجلاو ضرألاو مهيلع ةكئالملا تعد ءاوصعو

 ءاومصتعا اولتبا ول نأ مهسفنأ اوثدحف :لاق .ًاضيأ متلعفل متلزن ولو «مكبولق نم ناطيشلاو ةوهشلا

 ىلإ اطبهأف .تورامو توراه اوراتخاف .مكلضفأ نم نيكلم اوراتخا نأ مهيلإ هللا ىحوأف

 اه رف :لاق تغذي اهتومس: شراق لهأ نم ارا ٠ نرص ىف اهلا ةرهرلا تلزناو 8 نضرألا

 :رفاغ] © امّلعَو ةمحر ءيش لك تعسو اتبرإ# :اونمآ نيذلل نورفغتسي ةكئالملا تناكف .7""2ةّيطخلاب

 .«اهودوارف» :ج ىف (۲) .«جاجحلا نب ىنثملا» :ج ىف )١(

 .ج نم ةدايز (4) .ط ءج نم ةدايز (۳)

 .و ءب ‹ط نم ةدايز (6)

 .(۳۰۳ /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (5)

 نع ليفطلا ىبأ نع رباج نع ليئارسإ هيخأ نع سنوي نب ىسيع قيرط نم (134) مقرب ةليللاو مويلا لمع ىف ىنسلا نبا هاورو (۷)
 .هب ىلع

 .«مهلهمت» :ط ج ىف (9) .؛داوس رثک» :ج ىف (۸)

 .«ةئيطخلاب» :ج ىف )١١( .«ةروص نسحأ ىف» :ج ىف )٠١(



 )494  *١١( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءْزِخلا بلس سلا اسست موو

 ايندلا باذع نيب اريخف .ميحرلا روفغلا وه هللا نإ الأ ضرألا ىف نمل اورفغتسا ةّيطخلاب اعقو املف [۷
Aeيذلا فاز "1 رانا  

 نبا ىنعي - هللا ديبع انربخأ «ىقرلا رفعج نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 الزان تنك :لاق «دهاجم نع «بابخ نب سنويو ورمع نب لاهنملا نع «ةسينأ ىبأ نب ديز نع  ورمع
 ًابحرم ال هلل عما سلا تحلظ» لنا تحتل لاق هليل تزؤ اك ايلف رم ف ندع مع هللا دغ نلغ

 مع عدت فيك «براي :ةكئالملا تلاق .نيكلملا ةبحاص ىه «هللا اهايح الو ءالهأ الو اهب

 نإ لعف «مهتيلتبا دق ىنإ :لاق !ضرألا ىف نودسفيو كمراحم نوكهتنيو مارحلا مدلا نوكفسي مهو

 .نينثا مكرايخ نم اوراتخاف :لاق .ال :اولاق .نولعفي ىذلاك متلعف هب مهتيلتبا ىذلا لثمب مكتيلبأ

 ا و كربلا امكيلإ دهاعو «ضرألا ىلإ امكطبهم ىنإ :امهل لاقف .تورامو توراه اوراتخاف

 «ةأرما ةروص نسحأ ىف لاال تطفو ءقبشلا امهيلع امهيلع ىقلأو ضرألا ىلإ اطبهأف .انوخت الو

 ناك نم الإ ىنيتأي نأ دحأل حصيال نيد ىلع ىنإ :تلاقف .اهسفن نع '””اهادوارف ءامهل تضرعتف

 ام امهنع تثكمف .هب رقن ال ءىش اذه !كرشلا :الاق .ةيسوجملا :تلاق ؟كنيد امو :الاق .هلثم ىلع

 نأ هركأ انأو ءاجوز ىل نأ ريغ ءامتئش ام :تلاقف .اهسفن نع اهادارأف امهل تضرعت مث . هللا ءاش

 .تلعف ءامسلا ىلإ ىب ادعصت نأ ىل امتطرشو .ىنيدب ىل امتررقأ نإف «حضتفأف ىنم اذه ىلع علطي
 تفطتخا ءامسلا ىلإ اهب ايهتنا املف .ءامسلا ىلإ اهب ادعص مث «نايري اميف اهايتأو اهنيدب اهل ارقأف

 «نيتعمجلا نيب وعدي ىبن ضرألا ىفو «نايكبي نيمدان نيفئاخ اعقوف «"امهتحنجآ تعطقو ءامهنم
 اكمحر :لاقف «هايتأف !ةبوتلا انل بلطف هانلأسف ًانالف انيتأ ول :الاقف .بيجأ ةعمجلا موي ناك اذإف

 .ةعمجلا موي ' ىنايتثا :لاق .انيلتبا دق انإ :الاق !ءامسلا لهأل ضرألا لهأ بلطي فيك "هللا
 نإ ءامتريخ دقف ءاراتخا :لاقف .هايتأف .ةيناثلا ةعمجلا ىف ىنايتئا «ءىشب امكيف تبجأ ام :لاقف «هايتأف

 . هللا مكح ىلع ةمايقلا موي امتنأو ايندلا باذعف امتببحأ نإو .ةرخآلا ادعو ايندلا ةافاعم امتببحأ

 رمألا ىف كتعطأ دق ىنإ ؟كحيو :رخآلا لاقو .ليلقلا الإ ام نقم مل ال نإ :امهدحأ لاقف

 نأ فاخأف ءهللا مكح ىلع ةمايقلا موي اننإو .ىقبي باذعك سيل ىنفي اباذع نإ ءنآلا ىنعطأف لوألا

 امهعمجي الأ ةرخآلا باذع ةفاخم ايندلا باذع انرتخا دق انأ هللا ملع نإ وجرأ ىنإ ءال :لاق .انبذعي

 امهيلاع «ران نم ةءولمم بيلق ىف ديدح نم تاركب ىف العجف ءايندلا باذع اراتخاف :لاق .انيلع

 .«اراتخاف» : ب ءط حج ا

 ٤۲۸(. /۲) ىربطلا ريسفت (؟)
 .؟لعغب» :ج ىف (:) .؟تناك املف» :ج ىف (۳)

 .1حلصي ال :بءط ءج ىف ثق .«اهادارأف» :ج ىف (5)

 .؟اهتحنج :جأ» :ج یف (۷)

 .«بلطي ر : ب 0ص ءج ىف )۸(

 . «هّللا مكمحر ام) :ج ىف )9

 .«ىنايتأف» :ج یف (۱۰)
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 نب ةيواعم ثيدح نم ريرج نبا ةياور ىف مدقت دقو .رمع نب هللا دبع ىلإ ديج دانسإ اذهو

 نع رمع نبا ةياور نم - ملعأ هللاو - وه مث .ًادانسإ حصأو تبثأ اذهو .هعفر هنع «عفان نع «حلاص

 اذكو «ءانسح ةأرما ةروص ىف تلزن ةرهزلا نإ :هلوقو .هيبأ نع ملاس ةياور نم هنايب مدقت امك «بعك

 .ًادج ةبارغ هيف «ىلع نع ىورملا ىف

 وبأ انثدح «مدآ انثدح «داور نب ماصع انثدح :متاح ىبأ نبا لاق ام كلذ ىف درو ام برقأو

 عقو امل :لاق ٠ "امهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «دابع نب سيق نع «سنأ نب عيبرلا انثدح «رفعج

 :ءامسلا ىف ةكئالملا تلاق .هللاب رفكلاو ىصاعملا نم هيف اوعقو اميف «مالسلا هيلع «مدآ دعب نم سانلا

 لتقو رفكلا اوبكرو هيف اوعقو اميف اوعقو دق «كتعاطو كتدابعل 9 اغإ ىذلا ملاعلا اذه «براي

 «مهنورذعي الو ‹مهيلع نوعدي اولعجف .رمخلا برشو ةقرسلاو انزلاو «مارحلا لاملا لكأو سفنلا

 امهرمآ «نيكلم مكلضفأ نم مكنم اوراتخا :مهل ليقف .مهورذعي ملف تبغ یف ھا ليقف

 امهرمأو «مدآ ىنب تاوهش امهل لعجو «ضرألا ىلإ اطبهأف .تورامو توراه اوراتخاف .امهاهنأو

 ةقرسلاو انزلا نعو «مارحلا لالا لكأو مارحلا سفنلا لتق نع ايهنو ءًائيش هب اكرشي الو هادبعي نأ هللا

 .مالسلا هيلع سيردإ نامز ىف كلذو قحلاب سانلا نيب نامكحي ًانامز ضرألا ىف اثبلف .رمخلا برشو

 اعضخف اهيلع ايتأ امهنإو «بكاوكلا رئاس ىف ةرهزلا نسحك ءاسنلا ىف اهنسح ةأرما نامزلا كلذ ىفو

 ءاهنيد نع "اهالأسف ءاهنيد ىلعو اهرمأ ىلع انوكي نأ الإ تبأف اهسفن ىلع اهادارأو «لوقلا ىف اهل

 . هللا ءاش ام اربغف ابهذف .اذه ةدابع ىف انل ةجاح ال :الاقف .هدبعأ اذه : تلاقف ًامنص امهل تجرخأف

 ءاهسفن ىلع '؟'اهادوارف اهيلع ايتأ مث ءابهذف .كلذ لثم تلعفف ءاهسفن ىلع اهادارأف اهيلع ايتأ مث

 اذه ادبعت نأ امإ :ثالثلا لالخلا ىدحإ اراتخا :امهل تلاق منصلا ادبعي نأ ايبأ دق امهنأ تأر املف

 اذه نوهأو «ىخبني ال اذه لك :الاقف .رمخلا اذه ابرشت نأ امإو «سفنلا هذه التقت نأ امإو ءمنصلا

 "كا اهي نادنإلا 0 ا ا ما وقفا وقنا تر
 ءاعيطتسي ملف ءءامسلا ىلإ ادعصي نأ ادارأ ةئيطخلا نم هيف اعقو ام املعو ركسلا امهنع بهذ املف

 اعقو ام ىلإ ةكئالملا ترظنف ءءامسلا لهأ نيبو امهنيب اميف ءاطغلا فشكو «كلذ نيبو امهنيب ليحو

 نورفغتسي كلذ دعب اولعجف ؛ةيشخ لقأ وهف بيع ىف ناك نم هنأ اوقرعو «بجعلا لك اوبجعف «هيف
 ( ضرألا يف نمل نورفغتسيو مهْبر دمحب نوحبسي ةكئالملاو# :كلذ ىف لزنف «ضرألا ىف نمل
 عطقني هنإف ايندلا تاع امأ :الاقف .ةرخآلا باذع وأ ايندلا باذع اراتخا :امهل ليقف ١[ :ىروشلا]

 )١( متاح ىبأ نبا ريسفت )١/ 2305 73010(.

 .«الأسفا :ب ءط ج ىف (۳) .«هنع» :ط ءج ىف (۲)

 .«اعقوف» :ج ىف (5) .«اهادارأف» : ب «ط ج ىف ()

 .«اهالتقف» :ج ىف (5)



 )۹٩ _ ١١7( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءْرحلا للم لللل ل _ ل لطدل_ هم

 . 0نابذعي امهف «لبابب العجف ءايندلا باذع اراتخاف .هل عاطقنا الف ةرخآلا باذع امأو «بهذيو

 نع «مالسلا دبع نب دمحم نع «ىربنعلا ايركز ىبأ نع الوطم هكردتسم ىف مكاحلا هاور دقو

 :لاق مث .هب «ىزارلا رفعج ىبأ نع «ةقث ناكو «ىزارلا نع نب ماكح نع «هيوهار نب قاحسإ

 لقا هللاو «ةرهزلا نأش ىف ىور ام برقأ اذهف .هاجرخي ملو .دانسإلا حيحص

 52522000 دادا فلاب ب مساقلا انثدح .ملسم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 مهوأرف ضرألا لهأ ىلع اوفرشأ ايندلا ءامس لهأ نإ :[لاق] سابع نبا نع  ىسرافلا ىنعي

 «ىعم متنأ : هللا لاقف !ىصاعملاب نولمعي اوناك ضرألا لهأ «بر اي :اولاقف «ىصاعملا نولمعي
 «ضرألا ىلإ اوطبهي نأ ىلع ةثالث مهنم اوراتخاف «ةثالث مكنم اوراتخا :مهل ليقف .ىنع بيغ مهو

 اولتقي الو ًارمخ اوبرشي الأ اورمأف «نييمدآلا ةوهش مهيف لعجو «ضرألا لهأ نيب اومكحي نأ ىلع

 امهتتأف «ضرألا ىلإ نانثا طبهأف .ليقأف ءدحاو مهنم لاقتساف .نثول اودجسي الو ءاونزي الو ءاسفن

 ءاهدنع اعمتجاف اهلزنم ايتأ مث ءاعيمج اهايوهف ."”ةيهانم :اهل لاقي '"”سانلا نسحأ نم ةأرما
 .دجسن ال :الاقف .ىنثول ادجستو «ىراج نبا التقتو «ىرمخ ابرشت ىتح ءال :امهل تلاقف اهادارأف

 ىناربخأ :امهل تلاقف .امهيلع ءامسلا لهأ فرشأف .ادجس مث ءالتق مث ءرمخلا نم ابرش مث

 لسرأف امه امأو .ةرهزلا هذه ىهو :ةرمج تخف تراطف اًهاربخأف a إ ىتلا ةملكلاب

 امهف .ايندلا باذع اراتخاف .ةرخآلا باذعو ايندلا باذع نيب امهريخف «دواد نب ناس الإ
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 .باوصلاب ملعأ هللاو «ةراكنو بارغإو ةريثك تادايز هيف قايسلا اذهو

 ىَلَع لزنأ امو » : هللا دبع نب هللا ديبع نع .ىرهزلاو ةداتق لاق :رمعم لاق :قازرلا دبع لاقو

 نأ كلذو .سانلا نيب امكحيل اطبهأف «ةكئالملا نم نيكلم اناك : «تورامو توراه لبابب نيكلملا

 امهنيب ليحف نادعصي ابهذ مث .اهل افاحف «ةأرما امهيلإ تمكاحف «مدآ ىنب ماكح نم اورخس ةكئالملا

 :ةداتق لاق :رمعم لاقو .ايندلا باذع اراتخاف «ةرخآلا باذعو ايندلا باذع نيب اريخو «كلذ نيبو

 . ٠ رفكت الف ةنتف نحن اَمَنِإ ل :الوقي ىتح ادحأ املعي الآ امهيلع ذخأف «رحسلا سانلا ناملعي اناكف

 ىف ضرألا لهأ ىلع انعط امهنأ تورامو توراه رمأ نم ناك :لاق هنأ ىدسلا نع طابسأ لاقو

 .(۴۰۵ /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (۱)
 .؟ملاس نب» :و ىف (۲)

 7( لصفلا هباتك ىف لتقلاو انزلا امهباكتراو رمخلا امهبرش ىعدا نم ىلع درو تورامو توراه ةصق مرح نبا مامإلا لطبأ دقو قفرفز

(oY E TAL. 

 ق 3 ءبا(ءط «ج نم ةدايز (6) . ؟ىنارحلا» :ج ىف )£(

 . ؟ءاسنلا» :ج ىف (۷) .«ىصاعملابا :و ءأ ءط ءج ىف (5)

(A)؟تلاقو» :ب طا ج یف )0( . ؟ديهانألا : ىف . 

 .(۳۰۸ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (۱۰)

 .(۷۳ )١/ قازرلا دبع ريسفت )١١(



 ن4 بسس )٩٩ 2201١12 تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 توراه لاق .ىننوصعي '''اهبف «تارهشلا نم ًارشع مدآ ىنب تيطعأ ىنإ :امهل ليقف «مهماكحأ

 امكتيطعأ دقف ءالزنا :امهل لاقف .لدعلاب انمكحل انلزن مث تاوهشلا كلت انتيطعأ ول ءانبر :تورامو

 اينما اذإ "نوع اكن ااف دنا نيا الرف يالا ني ااف لا تاركا هلت

  اهنسح "امهبجعأف ءاهجؤز مصاخت ةأرما امهنتأ ىتح كلذك الازي ملف ءاطبه احبصأ اذإف ءاجرع

 اهنإ :هبحاصل امهدحأ لاقف  «ديهانأ» ةيسرافلابو ««تخذيب» ةيطبنلابو ««ةرهّزلا» ةيبرعلاب اهمساو
 اهركذأ نأ كل له :رخآلا لاقف .كنم تبيحتساف كل ركذأ نأ تدرأ دق :رخآلا لاق .ىنبجعتل

 مصاخت تءاج املف .هّللا ةمحر وجرنل انإ :رخآلا لاق ؟هللا باذعب انل فيك نكلو معن :لاق ؟اهسفنل

 مث ءاهجوز ىلع اهل ايضقف .ىجوز ىلع ىل ايضقت ىتح ءال :تلاقف ءاهسفن اهيلإ ركذ اهجوز
 ىذلاب انأ ام :تلاق اهعقاوي ىذلا دارأ املف .كلذل اهايتأف ءاهيف اهنايتأي برخلا نم ةبرخ امهتدعاو

 تملكتف ءاهاربخأف ؟اهنم نالزنت مالك ىأبو ءءامسلا ىلإ نادعصت مالك 0 ىناربخت ىتح لعفأ

 روع نب هللا دبع ناکف « كرك هللا ااو اها قو هدب ل اس ةا ااا "تدعم '

 ءاقيطي ملف ادعصي نأ ادارأ ليللا ناك املف ءتورامو توراه تنتف ىتلا هذه :لاقف ءاهنعل اهآر املك

 العجو «لبابب اقلعف ءايندلا باذع اراتخاف .ةرخآلا باذعو ايندلا باذع نيب اريخف ةكلهلا افرعف

 .رحسلا وهو امهمالك سانلا ناملكي

 ملظ نم تبجع ةكئالملا نإف «تورامو توراه نأش امأ :دهاجم نع 20! حبجت نأ نبأ لاق

 امهلزنأ نيكلم مكنم اوراتخا :ىلاعت مهبر مهل لاقف «تانيبلاو بتكلاو لسرلا مهتءاج دقو «مدآ ىنب

 نيح امهل لاقف «تورامو توراه “"[الإ] اولأي ملف اوراتخاف مدآ ىنب نيب ضرألا ىف نامكحي

 (0[تانيبلاو] بتكلاو لسرلا مهيتأت امإو .مهتيصعم نمو مهملظ نم مدآ ىنب نم" امتبجعأ :امهلزنأ
 رمأب امهرمأف ءاذك اذك اعدو ءاذكو اذك العفاف .لوسر امكنيبو ىنيب سيل امتنأو «ءارو ءارو نم

 ىنب نيب راهنلا نامكحي اناكف .الدعف امكحف ءامهنم هلل عوطأ دحأ سيل كلذ ىلع الزن مث ءامهاهنو

 امهيلع تلزنأ ىتح «نالدعيف نامكحيف ناحبصي نيح نالزنيو «ةكئالملا عم اناكف اجرع ايسمأ اذإف «مدآ

 ءهسفن ىف امهنم دحاو لك دجو تماق املف .اهيلغ ايضقف ءمصاخت ةأرما ةروص نسحأ ىف ةرهزلا

 املف . كل ضقن انيتئا نأ اهيلإ اثعبف .معن :لاق ؟تدجو ىذلا لثم تدجو :هبحاصل امهدحأ لاقف

 ملو ءامهسفنأ ىف '؟'امهتوهش تناك امنإو ءامهتروع نع اهل افشكتف امهتتأف ءاهل ايضقو الاق تعجر
 ثيح تعجرف ةرهزلا تراطف ءانتتفا الحتساو كلذ اغلب املف .اهتذلو ءاسنلا ةوهش ىف مدآ ىنبك انوكي

 مدآ ىنب نم لجرب اثاغتساف .امهتحنجأ امهلمحت ملو ءامهل نذؤي ملف ارجزف اجَّرع ايسمأ املف .تناك

 .24 نم امهبجعأف» و أ «ب طط ج یف (۲) . (امف» : ب «ط یف (۱)

 .«اهقلخو» :أ ىف )٤( .2تتبثف» :و «أ ءب ىف (۳)

 .ج نم ةدايز )١( . ؟جيرج» :ط ىف (5)

 .ج نم ةدايز (۸) . «متبجعأ) :ب «ط بج ىف (۷)

 .«امهتآوسا :و ءأ ىف (9)



 *١٠١( - 949) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 8

 كركذي كبر انعمس :الاق ؟ءامسلا لهأل ضرألا لهأ عفشي فيك :لاقف .كبر انل عدا :الاقف ءهايتأف

 ايندلا باذع نيب ًاريخف ءهل بيجتساف ءامهل اعدف امهل وعدي ادغو ءًاموي امهدعوف .ءامسلا ىف ريخب

 اذكو اذك ةرخآلا ىف هللا باذع جاوفأ نأ ملعت الأ :لاقف «هبحاص ىلإ امهدحأ رظنف ءةرخآلا باذعو

 ىف ناقلعم امهنأ معزو .امهباذع مّنف «ليابب الزني نأ ارمأف ؟اهلثم تارم عست ايندلا ىفو ءدلخلا ىف

 .امهتحنجأب ناقفصي «نايوطم ديدحلا

 نسحلاو ىدسلاو دهاجمك «نيعباتلا نم ةعامج نع تورامو توراه ةصق ىف ىور دقو

 نم قلخ اهصقو «مهريغو نايح نب لتاقمو سنأ نب عيبرلاو ىرهزلاو ةيلاعلا ىبأو ةداتقو (17[ىرصبلا]

 اهيف سيل ذإ ؛ليئارسإ ىنب رابخأ ىلإ اهليصفت ىف عجار اهلصاحو «نيرخأتملاو نيمدقتملا نم نيرسفملا
 رهاظو «ىوهلا نع قطني ال ىذلا موصعملا قودصملا قداصلا ىلإ دانسإلا لصتم حيحص عوفرم ثيدح

 هدارأ ام ىلع نآرقلا ىف درو امب نمؤن نحنف ءاهيف بانطإ الو طسب ريغ نم ةصقلا لامجإ نآرقلا قايس
 .لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو «ىلاعت هللا

 ءريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق «هيلع هبنن نأ انببحأ كلذ ىف بيجغع قايسو بيرغ رثأ درو دقو
 نب ماشه ىنثدح «دانزلا ىبأ نبا ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «ناميلس نب عيبرلا انثدح :هللا همحر

 ةأرما تمذق :تلاق اهنأ ""(اهيبأ نعو اهنع هللا ىضر] ب ىبنلا جوز ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع

 © نع هلا كلو ةقادتت ثوم "دعب للك هللا لوو. ىج تواجدنا ةو لهأ قم ىلع

 «ىتخأ نبا اي :ةورعل ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع تلاق .هب لمعت ملو ءرحسلا رمأ نم هيف تلخد

 فاخأ ىنإ :لوقتو ءاهمحرأل ىنإ ىتح ىكبت تناك اهيفشيف ہی هللا لوسر دجت مل نيح ىكبت اهتيأرف

 نإ :تلاقف ءاهيلإ كلذ توكشف رره لع اخت «ىنع باغف جوز ىل ناك .تكله دق نوكأ نأ

 تّبكرو امھدحا تبكرف «نيدوسأ نيبلكب ىنتءاج ليللا ناك املف .كيتأي هلعجأف هب كرمآ ام تلعف

 ؟كب ءاج ام :الاقف .امهلجرأب نيقلعم نيلجرب اذإو «لبابب انفقو ىتح ءىشك نكي ملف ءرخآلا
 :الاق .ال :تلقو تيبأف .ىعجراف «ىرفكت الف ةنتف نحن امنإ :الاقف .رحسلا ملعتأ :تلقف

 ؟تلعفأ :الاقف ءامهيلإ تعجرف «لعفأ ملو تعزفف تبهذف .هيف ىلوبف «رونتلا كلذ ىلإ "ىبهذاف
 الو كدالب ىلإ ىعجرا «ىلعفت مل :الاقف .ائيش رأ مل :تلقف ؟ائيش تيأر له :الاقف . معن :تلقف

 .هيف ىلوبف رونتلا كلذ ىلإ ىبهذا :الاقف . تيبأو تبيراف . "[ىرمآ سأر ىلع كنإف] ىرفكت

 مل :تلقف ؟تيأر امف :الاقف .تلعف دق :تلقف امهيلإ تعجر مث «[تفخو] تررعشقاف تبهذف

 .ج نم ةدايز () .و ءأ ءب ءط ءج نم ةدايز )١(

 .«امهادحإ تبكرف» :ج ىف )٤( .«ءايشأ نع» :و ءأ ىف (۳)
 . (ابهذاف الاقف» :أ ىف (5) .«ملعتن انلقف» :و ءأ ءب ءج ىف )٥(

 .؟تيبأو تبأف» :ج ىف (۸) .ج نم ةدايز (۷)

 .و i ءب «ج نم ةدايز )4(



 س آت م 177857: كايآلا :ةرقبلا ةزؤسدي لوألا رجلا

 .كرمأ سأر ىلع كنإف ؛ىرفكت الو كدالب ىلإ ىعجرا «ىلعفت مل «تبذك :الاقف .ًائيش رأ

 اترا تارق ةف تليق هيلإ تيهذف هيف. ىلوبق رولا كلذ: ىلإ قيهذا: الاف. تيباو تيوراف

Oدق :تلقف امهتئجف «هارأ ام ىتح 7[ ىنع] باغو ءامسلا ىف بهذف ءىنم جرخ ديدحب  

 .هارأ ام ونتج «ءامسلا ىف بهذف ىنم جرخ ًاعنقم اسراف تيأر :تلق ؟تيأر امف : الاقف .تلعف

 ىل الاق امو ًائيش ملعأ ام هللاو :ةأرملل تلقف .ىبهذا كنم جرخ كناميإ كلذ .تقدص :الاقف

 . 'ىعلطأ :تلقو «ترذبف «ىرذباف حمقلا اذه ىذخ «ناک الإ آئيش ىديرت مل «ىلب :تلاقف .ائیش

 مث تاق سبا : تلق مث . تكرفأف ىكرفأ :تلق مث ‹«"تلقحاف ىلقحأ :تلقو تعلطاف
 «ناك الإ ًائيش ديرأ ال ىنأ تيأر املف او ىزبخأ :تلق مث , 4) تنحطاف ىنحطأ :تلق

 ."")[دبأ هلعفأ الو طق ًائيش تلعف ام هللاو نينمؤملا مآ اي - هللاو - تمدنو ىدي ىف طقس

 الو :اهلوق دعب دازو 0 امک ءالوطم هب «ناميلس نب عيبرلا نع متاح ىبأ نبا هاورو

 امف «نورفاوتم ذئموي مهو اک هللا لوسر ةافو ةئادح اي هللا لوسر باحصأ تلأسف : ًادبأ هلعفأ

 وأ - سابع نبا اهل لاق دق هنأ الإ ءهملعي ال امب اهيتفي نأ فاخو باه مهلکو ءاهل نولوقي ام اورد

 : كدا ناكل] اهدا وا نيس كارتا ناك ول. دع ناك نم عب

 مهنإ :لوقي ماشه ناكو :دانزلا ىبأ نبا لاق :'"[لاق] نامضلاب اهانيتفأ انتءاج ولف :ماشه لاق

 لهأ ىكون تدجول مويلا اهلثم انتءاج ول :ماشه لوقي مث . هللا نم '؟”ةيشخلاو عرولا لهأ نم اوناك

 .اهنع هللا ىضر «ةشئاع ىلإ ديج دانسإ اذهف

 ةأرملا هذه نأل ؛نايعألا بلق ىف نكمت هل رحاسلا "نأ ىلإ بهذ نم رثألا اذهب لدتسا دقو

 .لاحلا ىف تلغتساو ترذب

 نيعأ اورحس $ :ىلاعت '[هللا] لاق امك «لييختلا ىلع الإ ةردق هل سيل لب :نورخآ لاقو

 هنأ مهرحس نم هيّلإ لّيخي 8 : ىلاعت لاقو 1١7[« :فارعألا] 4 ميظع رحسب اوءاجو مهوبهرتساو سانا

 .«اقلعم» :ج ىف (۲) .«ىرفكت ملو» :ج ىف )١(
 .«علطف علطا» :ط ءج ىف )٤( .أ نم ةدايز (9)

 .«تلعجأف ىلقحا» :ط ىف (7) .«تعلطف» :و «أ ىفو ؛««لقحأف لقحا» :ج ىف (5)
 .«نحطف نحطا» :ج ىف (۸) .«سبيف سبیآ» :ج ىف (۷)
 .«زبتخاف زيتخا» :ج ىف (9)

 )۱۰( ىربطلا ريسفت )۲/ ٤۳۹ -٤٤١(.

 ةدايزلا هذهو ءالوطم هب ناميلس نب عيبرلا قيرط نم (1737 /۸) ىربكلا نئسلا ىف ىقهيبلا هاورو (۳۱۲ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت )١١(

 .ًاريخ هللا هازج ءلضافلا ققحملا كلذ ىلإ هبن دقو «متاح ىبأ نبا ريسفت نم عوبطملا ىف درت مل

 . (ةيشحخ لهأو» :ج ىف )١5( .أ نم ةدايز )۱۲« ١(

 .أ نم ةدايز () . ناب بهذ نم» :أ ىف )١5(



 ۹٩ -”١٠١( ) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 1۲

 واد لبا آل- قارعلا لبان نه ةارقلا یف نوک ا ل [ 3:21:46 نكت

 نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاق ام قارعلا لباب اهنأ ىلع لیلدلا مث .هريغو ىدسلا هلاق امك

 نب رامع نع ءرهزأ نب ىيحيو ةعيهل نبا ىنثدح «بهو نبا ىنثدح ‹حلاص نب دمحأ انثدح «نيسحلا

 ءريسي وهو لبابب رم ] هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نأ ىرافغلا حلاص ىبأ نع «یدارملا دعس

 ىبيبح نإ :لاق [غرف املف ءةالصلا ماقأف نذؤملا رمأ اهنم ررب املف ءرصعلا ةالصب هنذؤي نذؤملا ءاجف

 . "ةنوعلم اهنإف لبابب [ىلصأ نأ ىناهنو «ةربقملا ضرأب] ىلصأ نأ ىناهن هلك
 ءرهرأ نب ىيحيو ةعيهل نبا ىنثدح «بهو نبا انثدح ءدواد نب ناميلس انثدح :دواد وبأ لاقو

 هنذؤي نذؤملا هءاجف د وهو «لبابب رم ايلع نأ :ىرافغلا حلاص ىبأ نع «ىدارملا دعس نب رامع نع

 ىلصأ نأ ىناهن ةا ىبيبح نإ :لاق غرف املف «ةالصلا ماقأف نذؤملا رمأ اهنم زرب املف ءرصعلا ةالصب

 .ةنوعلم اهنإف «لباب ضرأب ىلصأ نأ ىناهنو «ةربقملا ىف
 نب جاجحلا نع «ةعيهل نباو رهزأ نب ىيحي ىنربخأ «بهو نبا انثدح : حلاص نب دمحأ انثدح

 ناكم «جرخ» املف :لاق ءدواد نب ناميلس ثيدح ىنعمب .ىلع نع «ىرافغلا حلاص ىبأ نع «دادش

 . ربا

 ةالصلا ةيهارك هقفلا نم هيفف ؛ ”هنع تكسو هاور هنأل ؛دواد ىبأ مامإلا دنع نسح ثيدحلا اذهو

 اونوكي نأ الإ «مهلرانم ىلإ لوخدلا نع ةي هللا لوسر ىهن نيذلا دومث رايدب هركت امك «لباب ضرأب
 . نيكاب

 لاقيو «ىبرغلا طيحملا رحبلا نع «قارعلا ميلقإ نم ىهو «لباب نيب ام عبو :ةئيهلا باحصأ لاق

 طسو نيبو اهنيب ام دعب وهو اهضرع امأو ءالوط اذه نومسيو «ةجرد نوعبس سونايقوأ :هل

 .ملعأ هللاو ءةجرد نوثالثو "نانثا «ءاوتسالا طل تماسملا وهو «بونجلا ةيحان نم ضرألا

 «ىزارلا رفعج وبأ لاق :«رفكت الف ةنتف نحن امنِإ الوقي ىح دحأ نم ناَمَلعي امو :ىلاعت هلوقو

 هايهن رحسلا ديري ىتآلا امهاتأ اذإف :لاق «سابع نبا نع ءدابع نب “سيق نع «سنأ نب عيبرلا نع

 افرعف .ناميإلاو رفكلاو رشلاو ريخلا املع امهنأ كلذو ءرفكت الف ةنتف نحن امنإ :هل الاقو «ىهنلا دشأ

 نياع هاتأ اذإف ءاذكو اذك ناكم ىتأي نأ هارمأ امهيلع ىبأ اذإف :2' '7[لاق] ا نم رحسلا نأ

 !هاترسح اي :لوقيف ءءامسلا ىف آعطاس هيلإ 2''”رظنف ءرونلا هنم جرخ ملعت اذإف ءهملعف ناطيشلا

 .«هلاق ام» :أ ىف () .«دنوائيد» :و أ «ب «ط یف )۱(

 ا ىلا نبا روم ی یک ی و ا ی و
 .(1 «0-49) مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 .؟سونايلوأ» :ب ىف (7) .«هيلع تكسو» :و e «ب «ط «ج ىف (6)

 . ؟رشب نعال :أ ىف (۸) . ؟ناتنثو و «ب ىف (۷)

 .و ءأ هج نم ةدايز )٠١( .«رحسلا نم رفكلا نأ» :ب ىف (9)

 .«رظنيف» :أ ىف )١1١(



 ا 0٠١ 949-2) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

(000 e 

 سانلا (؟)املعيل ءرحسلاب ناكلملا لزنأ مَعَ :ةيآلا هذه ريسفت ىف لاق هنأ ىرصبلا نسحلا نعو
 نحن امَّنِإ 8 :الوقي ىتح ادحأ املعي ال نأ قاثيملا امهيلع ذخأف «سانلا هب ىلتبي نأ هللا دارأ ىذلا ءالبلا
 الإ 9 :الوقي ىتح ًادحأ املعيالا امهيلع ذخأ ناك :ةداتق لاقو «متاح ىبأ نبا هاور . رفت الف ةف

 .4 َرْفْكَت الف » - هب انيلتبا ءالب :یآ - رفت الف ةنتف نحن

 نحن اف قك ال فهل الاف فاظعو حلا ديزي ةاسنإ اههاتا اذإ < ئدنلا و51 لاقو
 لخدی ىتح عطسف رون هنم جرخ هيلع لاب اذإف .هيلع لبق ءدامرلا اذه تئا :هل الاق ىبأ اذإف .ةئتف
 ام ءىش لکو ةعماتسم ىف لدي ىج ناحذلا ةئيهك دوا ءىش لبقاو :نامبإلا كلذو اعلا
 دحأ نم نامّلعي امو » : ىلاعت هللا لوق كلذف ءرحسلا هاملع كلذب امهربخأ اذإف . هللا بضغ كلذو

 .ةيآلا «رفكت الف شف نحن امّنِإ الوقي ىتح

 .رفاك الإ رحسلا ىلع ئرتجي ال :ةيآلا هذه ىف جيرج نبا نع «جاجح نع دس لاقو

 :رعاشلا لوق هنمو «رابتخالاو ةنحملا ىهف ةنتفلا امأو

 «*اليوط ارش نافع نبا یًلَخو 2 مهنيد ىف سالا نتف دقو
 : ىأ ( كتنتف ًالِإ يه نإ 9 :لاق ثيح «مالسلا هيلع «ىسوم نع ًارابخإ ىلاعت هلوق '""”كلذكو

 .[ ١66 : فارعألا] (ءاشت نم يدهتو ءاشت نم اهب لضت  كناحتماو كرايتخاو كؤالتبا

 هاور ىذلا ثيدحلاب هل دهشتسيو ءرحسلا ملعت نم ريفكت ىلع ةيآلا هذهب مهضعب لدتسا دقو

 نع «ميهاربإ نع ‹شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح «ىنثملا نب دمحم انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا

 دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف «لوقي امم هقدصف ًارحاس وأ ًانهاك ىتأ نم : لاق « هللا دبع نع «مامه

 58 00 0 1 ا دانسإ اذهو

 2 ے4 ماو ما له جم ممم

eyما  eهب نوقرميل مهنإ ام :ةمومدلا  
 یف ملسم هاور امك ‹ نيطايشلا عينص نم اذهو . فالتئالاو ةطلخلا نم امهنيب ام عم نيجوزلا نيب

 هللا ىضر « هللا دبع نب رباج نع «عفان نب ةحلط نايفس ىبأ نع «شمعألا ثيدح نم «هحيحص

 .أطخ وهو «اوملعيلا :و ءأ ىف (۲) .«عنص اذام» :و ءأ ىف )١(

 .و أ نم ةدايز (6) 0 )۳

 .هلئاق ىف فالتخالا كانه رظناو ٤٤٤( /۲) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (5)

 .؟ةيآلا ءاشت نم ىدهتو» :و ءأ ءب ءط ج ىف (۷) .«اذكو» :و ءأ ءب ءط ىف (5)

 .«حيحص دانسإ» :و ءأ ءب ءط «ج ىف (۸)



 12 CCE 4 E ويش هت لوالا ونور نيجي ع ف ا و جا مع

 «سانلا ىف هايارس ثعبي مث «ءاملا ىلع هشرع عضي ناطيشلا نإ :لاق دلك ىبنلا نع «''”هنع

 اذك لوقي وهو هتكرت ىتح نالفب تلزام :لوقيف مهدحأ ءىجي «ةنتف هدنع مهمظعأ ةلزنم هدنع مهبرقأف

 نيبو هنيب تقرف ىتح هتكرت ام :لوقيف مهدحأ ءىجيو .ًائيش تعنص ام هللاو ال :سيلبإ لوقيف .اذكو

 ا :لوقيو «همزتلیو هينديو هبرقيف :لاق "لها

 وأ «رظنم ءوس نم رخآلا نم ةأرملا وأ لجرلا ىلإ ليخي ام :رحسلاب نيجوزلا نيب قيرفتلا ببسو
 :ةقرغلا ةيضفقملا ناببتألا نم كل ردت وأ ةف نأ دقع وأ كلذ رحنا وأ قلخ

 .ملعأ هّللاو «ناعمجي الو امهنم لك ىنثيو «ةأرما هثينأتو «لجرلا نع ةرابع ءرملاو

 . هللا ءاضقب الإ :ىروثلا نايفس لاق : 4هّللا نذإي الإ دحأ نم هب نيراضب مه امو  :ىلاعت هلوقو

 هب نيراضب مه امو 8 :ىرصبلا نسحلا اقرأ ag هللا OS E ني ةمحم هلاقو
 الو ءطلسي مل هللا اشي مل نمو «هيلع مهطلس هللا ءاش نم معن : لاق هللا نذإب الإ دحأ نم

 اذه رضي ال :لاق هنأ نسحلا نع ةياور ىفو «ىلاعت هللا لاق امك «هللا نذإب الإ دحأ رض نوعيطتسي

 .هيف لخد نم الإ رحسلا

 ىزاوي عفن هل سیلو «مهنيد ىف مهرضي : : ىأ * مهعفني الو مهرضي ام نومْلعَتيو# :ىلاعت هلوقو

 .هررض

 رحسلاب اولدبتسا ىذلا دوهيلا ملع دقلو :ىأ ( قالخ نم ةرخآلا يف هَل ام هارتش ثا نمل اوملع دقلوإ»

 .قالخ نم ةرخآلا ىف هلام هنأ « كلذ مهلعف لعف نَمَل ةي ''”لوسرلا ةعباتم نع

 ىف هلام ةا نع ع رمعم وع + قازرلا دبع لاقو يضل نم :قدسلاو وز سابع نبا لاق

 . نيد هل سيل :نسحلا لاقو E ا دع ةهحب نم خالا

 هللا دهع اميف باتكلا لهأ ملع دقلو :لاق * قالخ نم ةرخآلا يف هَل امال :ةداعق نع ؟"ةنعس لاقو

 .ةرخآلا ىف هل قالخ ال رحاسلا نأ مهيلإ

 هللا دنع نم ةبوثمل اوقتاو اونمآ مِهَنأ ولو .نوملعي اوناك ول مهسفنأ هب اورش ام سكبلو# ىلا هلرقر
 ءناميإلا نع ًاضوع رحسلا نم هب اولدبتسا ام ليدبلا (سئبلو# :ىلاعت لوقي :(نومْلعي اوناك ول ريخ
 : ىأ «ريخ هللا دنع نم ةبوثمل اوقّتاو اونمآ مهنا ولو هب اوظعو امب ملع مهل ناك ول. "”لسرلا ةعباتمو
 مهسفنألا اوراختسا امم مهل ًاريخ كلذ ىلع هللا ةبوثم ناكل «مراحملا اوقتاو هلسرو هللاب اونمآ مهنأ ولو

 الو احلاص لمعو نمآ نمل ريخ هللا باوث مكليو ملعلا اوتوأ نيذلا لاقول : یلاعت لاق امك «هب اوضرو

 .«هجوز نيبو» :ج ىف (؟) .«امهنع» :ب ىف )١(

 .(۲۸۱۳) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .«قالخ نم ةرخآلا ىف هلام» :أ ىف (5) .«لسرلا ةعباتم» :أ ىف )٤(

 .«لوسرلا» :أ ىف (۷) .دیعسا :و ءب ءط ىف (1)



 ق1 و0 تالا 2 ةرقبلا ةروئشاع لوألا وحلا

 : صصقلا] 4نورباّصلا ًالإ اهالي

 نع ةياور وه امك ءرحاسلا ريفكت ىلإ بَّهَذ نم 4 اوَقَناو اونمآ مهنا ولو ١ : هلوقب لدتسي دقو

 هاور امل «هقنع برض هدح نكلو ءرفكي ال لب :ليقو فلا نما ةقئاط لوقو ليس نبدا الا

 نب ةلاجب عمس هنأ «رانيد نب ورمع نع «نايفس انربخأ هلل امين (لبتح نب دمحأاو ىعفانشلا

 «ةرعاتبسو نحاس لك اولدق] نأ عع هللا ىر باطلا نبا ريغ ان ا را1 نيك: لوفي دلع

 مأ ةصفح نأ حص اذكهو 0 ا ةححم قف ىزاخلا هجرخأ دقو 530 رحاوس ثالث انلتقف :لاق

 باحصأ نم ةثالث نع حص :لبنح نب دمحأ لاق . “تلتقف اهب ترمأف ءاهل ةيراج اهترحس نينمؤملا
 .رحاسلا لتق ىف 0*2[اونذأ] ايب ىبنلا

 لاق :لاق هنأ ىدزألا بّدنج نع «نسحلا نع ءملسم نب ليغامسإ ثيدح نم ئذمرتلا یورو

 .©9«فيسلاب رض رحاسلا دح» :هلل هللا لوسر
 «ثيدحلا ىف فّعَضي ملسم نب ليعامسإو .هجولا اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال :لاق مث

 .ًافوقوم بدنج نع نسحلا نع : حيحصلاو

 عا هاو اعر تلج وهدا وسلا" نضر عمو نم قئاربطلا ةر اف تلق

 برضي ناكف «هيدي نيب بعلي رحاس هدنع ناك ةبقع نب ديلولا نأ ةددعتم قرط نم ىور دقو

 نم لجر هآرو !ىتوملا ىيحي !هللا ناحبس :سانلا لاقف «هسأر هيلإ دريف هب حيصي مث لجرلا سأر

 لجرلا طرتخاف «كلذ 96 تبهذز هس ىلع اليعفم ءاج دخلا ناک املف ا ا

 نوتأتفأ » :ىلاعت هلوق التو .هسفن ىحيلف “"اقداص ناك نإ :لاقو ءرحاسلا قنع برضف هفيس

 Î مث هنجسف كلذ ىف هنذأتسي مل ذإ ديلولا بضغف [” :ءايبنألا]. 4 نورصبت متنأو رحسلا

۳۹۵ 

 نب ىيحي انثدح «ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انربخأ :لالخلا ركب وب و

 المتشم بدنج ءاجف بعلي لجر ءارمألا ضعب دنع ناك :لاق ةئراح نع «قاحسإ وبأ ىنثدح «ديعس

 .ج نم ةدايز )١(

 .هب نايفس نع هيبأ نع )١957( مقرب ىمالسإلا بتكملا .ط «هيبآ لئاسم ىف دمحأ نب هللا دبع هاور (۲)

 .07195) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 نع هللا ديبع نع «ديعس نب ىيحي نع هيبأ نع )١547( مقرب ىمالسإلا بتكملا .ط «هيبأ لئاسم ىف دمحأ نب هللا دبع هاور )٤(

 .هركذف ءاهتيراج اهترحس ةصفح نأ :رمع نبا نع « عفان

 .ج نم ةدايز (0)

 )١550(. مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 .هب ةرمس نع نسحلا نع دبعلا دلاخ نع «رايس نب نسحلا نب دمحم قيرط نم ١1١( /۲) ريبكلا مجعملا (۷)

 .«ًارحاس ناك نإ) :و ءأ ىف (9) .«برضو» :ج ىف (۸)

 ىفو )١/ ۴١١( بعك نب بدنج ةمجرت ىف ريثألا نبال ةباغلا دسأ :ىف ةصقلا رظنا ءبعك نب بدنج وه هلتق ىذلا لجرلا )١(

 )١/ ٠١١(. رجح نبا ظفاحلل ةباصإلا
 )١١( «مامإلا لاقو» : و ىف ,



 )٩٩ - ١١( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۳7

 ىلع ةصفح ةحو «رمع ةصق هللا همحر «ىعفاشلا لمحو ءًارحاس ناك هارأ :لاقف «هلتقف هفيس ىلع

 . ملعأ هللاو .اكرش نوكي رحس

 لصف

 نم اورفك امبرو :لاق ءرحسلا دوجو اوركنأ مهنأ ةلزتعملا نع هريسفت ىف ىزارلا هللا دبع وبأ ىكح
 ناسنإلا بلقيو ءءاوهلا ىف ريطي نأ رحاسلا ردقي نأ اوزوج دقف ةنسلا لهأ امأو :لاق .هدوجو دقتعا
 ىقرلا كلت رحاسلا لوقي امدنع ءايشألا قلخي هللا نإ :اولاق مهنأ الإ ءًاناسنإ رامحلاو .ًارامح
 ةفسالفلل افالخ ءالف موجنلاو كلفلا وه كلذ ىف رثؤملا نوكي نأ امأف «ةنيعْلا تاملكلا '"”[كلت]و
 مامرو :ىلاعت هلوقب «یلاعت هللا قلخب هنأو رحسلا عوقو ىلع لدتسا مل «ةئباصلاو نيمجنملاو

 ةصقبو (هيف لمع رحسلا نأو ءرحس ا هللا لوسر نأب رابخألا نمو للا نذإب الإ دحأ نم هب نيراضب
 :لاق ءرحسلا اهملعتو لباب اهنايتإ نم ةأرملا كلت تركذ امو ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع عم ةأرملا كلت
 :اذه دعب لاق مث * «ةريثكلا تاياكحلا نم بابلا اذه ىف "”ركذي امبو

 نال ؛كلذ ىلع نوققحملا قفتا :روظحم الو حيبقب سيل رحسلاب ملعلا نأ ىف ةسماخلا ةلأسملا
 « نولي ال نيدلاو َنوُملعَي نيذلا يوتسي له لق ف :ىلاعت هلوق مرمعل اضيأو «فيرش هتاذل ملعلا
 ارجعم زجعملا نوكب ملعلاو «ةزجعملا نيبو هنيب قرفلا نكمأ امل ملعي مل ول رحسلا نألو ؛[4 :رمزلا]
 ا رحسلاب ملعلا ليصحت نوكب نأ ىضتقي اذهف ؛بجاو وهف هيلع بجاولا فقوتي امو «بجاو

 !؟حيبقو ًامارح نوكي فيكف ًابجاو نوكي امو

 ملعلا» :ُهّلوَق :اهدحأ ءهوجو نم رظن هيف مالكلا اذهو «ةلأسملا هذه ىف هفورحب هظفل اذه
 هنأ ىنع نإو « اذه نوعنمي ةلزتعملا نم هوفلاخمف ءالقع حيبقب سيل هب ىنع نإ .؟حيبقب سيل رحسلاب
 وأ فارع ىتأ نم» :حيحصلا ىفو ءرحسلا ملعتل عيشبت ةميركلا ةيآلا هذه ىفف ءاعرش حيبقب سيل
 . “حس دقف اهيف ثفنو ةدْقع دقع نم» :نئسلا ىفو . "دمحم ىلع لزنأ اب رفك دقف ءًانهاك
 ةيآلا نم هانركذ ام عم ًاروظحم نوكي ال فيك .«كلذ ىلع نوققحملا قفتا روظحم الو» :هلوقو
 ءمهرثكأ وأ ءاملعلا 3 ةلأسملا هذه ىلع صن دق نوكي نأ ىضتقي “نيققحملا قافتاو !؟ثيدحلاو
 نيذّلا يوتسي له لف ظ :هلوق مومع ىف رحسلا '''”[ملع] هلاخدإ مث ؟كلذ ىلع مهصوصن نيأو
 ملو «ىعرشلا ملعلاب نيملاعلا حدم ىلع تلد امنإ ةيآلا هذه نأل ؛رظن هيف هيف (نوملعي ال نيذّلاو ومعي

 .ج نم ةداير ١ )١( .«رمعو ةصفح ةصق ىف» :ج ىف )١(
 ىف .«نإف» :ط ءج ىف )٤( .؟ركذي امو» :ج ىف (۳)
 . ؟عستملا :أ ىف )١( .«كلذ» :ج ىف (50)

e eناهكلا عاونأ ةلمج نم فارعلاو «ًانهاك» : هيف سيلو ةَ ىبنلا جاوزأ ضعب ثيدح نم ۰ .. 

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ۲ /۷) ننسلا ىف ذ ىئاسنلا هاور (۸)

 .«نيثدحملا# :1 ىف (۹)
 .؟ملعت» :ط ىفو .و ءأ «ب ءج نم ةداير )2١(



 ١٠١7( - 99) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 لب فيعض «هب الإ زجعملاب ملعلا لصحي ال هنأب همّلَعَت بوجو ىلإ “""هيقرَت مث ؟هنم اذه نإ تلق
 هيتأي ال ىذلا ءميظعلا نآرقلا ىه ء"مالسلاو ةالصلا هيلع ءانلوسر تازجعم “مظعم نأل ؛دساف

 ملع ىلع فقوتي ال زجعم هنأب ملعلا نإ مث .ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا
 نوملعي اوناك «مهتماعو نيملسملا ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا نأ ةرورضلاب مولعملا نم مث ءالصأ رحسلا

 . ملعأ هللاو ءهوملع الو هوملعت الو رحسلا نوملعي اونوكي ملو «هريغ نيبو هنيب نوُقَرفيو ءزجعملا

 : ةينامث رحسلا عاونأ نأ ىزارلا هللا دبع وبأ ركذ دق مث

 يهو ةا ةعسلا تكاركلا قودي اراك يذلا ناد كلا ادال ا رحم لوألا

 مهيلإ © عب نيذلا بهو ءركلاو راب نات اهنآر «لاعلا ةربدم اهنأ نودقتعي اوناكو «ةرايسلا

 ىف «موتكملا رسلا باتك» ىف ىصقتسا دقو ء"مهبهذمل ادارو مهتلاقمل الطبم ايي ليلخلا ميهاربإ

 بات هنإ :لاقيو ٠ "هريغو ناكلخ نبا ىضاقلا هركذ '"اميف هيلإ بوسنملا ؛موجنلاو سمشلا ةبطاخم

 هب نزنظملا وه اذهو. .داقتغالا لبس ىلع ال ةليضفلا زاهظإ هجو قلع هفئص هنا لشو هم

 «هنوسبلي امو نولعفي ام ةيفيكو «ةعبسلا بكاوكلا هذه نم لَك ةبطاخم ىف مهقئارط هيف ركذ هنأ الإ

 .هب نوكسنتي امو

 «ريثأت هل مهولا نأ ىلع لدتسا مث «ةيوقلا سوفنلاو ماهوألا باحصأ رحس : ىناثلا عونلاو :لاق

 ناك اذإ هيلع ىشملا هنكمي الو «ضرألا هجو ىلع عوضوملا رسجلا ىلع ىشمي نأ هنكمي ناسنإلا نأب

 ءايشالا ىلإ طلا نع ٠ رع لا نون تع ا خا اكر لاف ت نا رهن ع ارن

 (١"'ةعيطم تقلخ سوفنلا نأل الإ كاذ امو ءنارودلا وأ ناعمللا ةيوقلا ءايشألا ىلإ عورصملاو «رمحلا

 .ماهوألل

1Y 

 .قح نيعلاب ةباصإلا نأ ىلع ءالقعلا قفتا دقو :لاق

 ناك ولو «قح نيعلا» :لاق ع هللا لوسر نأ حيحصلا یف تبث امي كلذ ىلع لدتسي نأ هلو

 "للا ل ردقلا اس ف

 ىف ىنغتستف «ًادج ةيوق نوكت دق ليعافألا هذه لعفت ىتلا سفنلا :لوقنف ءاذه تفرع اذإف :لاق

 هذهب ةناعتسالا ىلإ جاتحتف ةفيعض نوكت دقو «تاودألاو تالآلاب ةناعتسالا نع ''؟”ليعافألا هذه

 .«مظعأ نأل» :و أ ءب ج ىف (۲) . «هتقرف» :أ ىف )١(

 .ملاعلل ةربدم» :ج ىف )٤( . 1كيلَو» :ج ىف (۳)

 .؟مهبهاذملا 1 أ ب ءط ج یف (5) . «هّللا ثعب» :أ ءب ءج نم ىف )٥(

 .("41 /۳) نايعألا تايفو (۸) ."امك» :ب ىف (۷)

 . لبا :ب ءط ءج ىف (۱۰) .«لاقيو» :ط ءج ىف (9)

 )١١( :أ ىفو ««ةعبطنم» :و «ب ءط «ج ىف (۲) | .«عوضوملا» :ط ىفو ««عوفرملا» :ج ىف ١منطبقة«.

 . هنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۱۸۸) مقرب ملسم حيحص (۱۳)

 .«لاعفألا هذه» :و ءأ ب ءط ءج ىف )١(



 ٠١١( 7 99) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ۳۹۸

 «تاوامسلا ملاع ىلإ باذجنالا ةديدش ندبلا ىلع 00 تاك ا5 سلا نأ قق و ..تألآلا

 تناك اذإو . ملاعلا اذه داوم ىف ريثأتلا ىلع ةيوق تناكف «ةيوامسلا حاورألا نم حور اهنأك تراص
 مث .ندبلا اذه ىف الإ ةتبلا فرصت اهل نوكي ال ذئنيحف «ةيندبلا تازلا هذين قلعتلا ةد ةف
 .ءايرلاو سانلا نع عاطقنالاو ءءاذغلا ليلقتب ءادلا اذه ةاوادم ىلإ دشرأ

 ةه الاخ نوفر 6 ىمي قلع هر لالا هفرصتلا وه هلا ريكي ىلا اهو 5 تلق
 بهاوم لاوحألا هذهو ءهلوسرو هنع هللا ىهن ام كرتيو ويي هلوسرو هللا رمأ اميف اهب فرصتي ةيعرش

 لاحلا نوكت ةراتو .عرشلا ىف ًارحس اذه ىمسي الو «ةمألا هذه نم نيحلاصلل تاماركو ىلاعت هللا نم
 ءايقشألا لاح ؟؟”هذهف .كلذ ىف اهب فرصتي الو هيك هلوسرو هللا رمأ ام اهبحاص لثتمي ال ةدساف
 ل لاحدلا تا امك مهل هتبحم ىلع لاوحألا هذه مهاَيإ ا ءلوعإ لدن الو ةعيرشلل .نيقلاخملا

 .هللا هنعل ًاعرش مومذم هنأ عم «ةريثكلا ثيداحألا هيلع تّلد ام '"”تاداعلل قراوخلا نم هل - هللا
 اذه طسبو .مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع .ةيدمحملا ةعيرشلا ىفلاخم نم ههباش نم كلذكو

 .هعضوم اذه سيلو .ًادج لوطي

 ةفسالفلل ًافالخ .نجلا مهو .ةيضرألا حاورألاب ةناعتسالا :رحسلا نم ثلاثلا عونلا :لاق

 اهب ةقطانلا سوفنلا لاصتاو :لاق .نيطايشلا مهو ء.رافكو «نونمؤم :نيمسق ىلع مهو : ةلزتعملاو

 ةعنصلا باحصأ نإ مث «برقلاو “"ةبسانلا نم امهنيب امل «ةيوامسلا حاورألاب اهلاصتا نم لهسأ
 ىقرلا نم ةليلق ةلهس لامعأب لصحي ةيضرألا حاورألا هذهب لاصتالا نأ اودهاش ةبرجتلا بابرأو

 . 9 يخستلا لمعو مئازعلاب ىمسملا وه عونلا اذهو .ديرجتلاو '*”لحخدلاو

 دق رصبلا نأ  [ىلع] هانسو .ةذبعشلاو نويعلاب ذخألاو .تاليختلا :رحسلا نم عبارلا عونلا
 ناهذأ لهذي ءىش لمع رهظي قذاحلا ذبعشملا نأ ىرت الأ «هريغ نود نيعملا ءىشلاب لغتشيو ئطخي

 مع هو یدل كلا كلب لفشلا رفا اذإ ىتح «هيلإ مهنويع ذخأيو «هب نيرظانلا
 ولو «ًادج هنم نوبجعتيف .هورظتنا ام ريغ رخآ ءىش مهل رهظي ذئنيحو «ةديدش ةعرسب المع رخآ ًائيش
 ماهوألاو سوفنلا كرحتت ملو .هلمعي نأ ديري ام دض ىلإ رطاوخلا فرصي "اب ملكتي ملو تكس هنأ

 .هلعفي ام لكل نورظانلا نطفل ءهجارخإ ديري ام ريغ ىلإ

 لمعلا ناك ءّدشأ ''"”للخلا عاونأ نم ًاعون رصبلا نسح ديفت ىتلا لاوحألا تناك املكو :لاق

 .(تاذللا» :و ءأ ب ءط ءج یف (۲) .«ةليقتسم» :أ ىفو ««ةلغتشم» :و «ب ءط ءج ىف )١(

 .«اذهف» :ج ىف (4) .«ةضايرلاو» :و ءب ءط ءج ىف (۳)

 .«تاداعلار» :ج ىف () .«هللا ءاطع ىلع» :أ ىفو «٠هللا مهاطعأ» :ج ىف (5)
 «نخدلاو» :و ءأ ب ءط ج ىف (۸) .«بسانملا نم» :ج ىف (۷)

 .و ءأ ءب ءط هج نم ةدايز() «ريخست لمعو» :و ءأ ءب ءط ىف (9)

 . اع :ط ىف )١6( . «رقتسا اذإ)» و یف )١١(

 .؛لالخلا» :ج یف )۳



 8# بسسس 0٠١ -99) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ىلع 2'ةرظانلا ةوقلا فقت الف ءملظم وأ ءًادج ءىضم عسضوم ىف ذبعشملا سلجي نأ لثم «نسحأ
 هذه ةا و < اهلا اهلاؤحأ

 «ةذبعشلا باب نم ناك امنإ نوعرف ىدي نيب ةرخملا رحس |! :نيرسفملا نعي لاق دقو :تلق

 ]117: فارعألا] 00 ىلاعت لاق اذهلو

 .رمألا سفن ىف ىعست نكت ملو :اولاق [11 :هط] «ىعست اهنا مهرحس نم هيَ ! لّيخي 3: ىلاعت لاقو

 بسنلا نم ةبكرملا تالآلا بيكرت نم رهظت ىتلا ةبيجعلا نامعألا :رحسلا نم سماخلا عونلا

 نا ريغ نه قويلاب "يرش زاهنلا نم ةعانش تضع املك + قوي هذي ىف شرفا ىلع نسرافك (ةينالكهلا
 و هاد ع

 یتح «ناسنإلا نيو اهنيب رظانلا قرفي ال ىتح .دنهلاو مورا اهروصت تلا روصلا اهنمو .دحأ هسمب

 .ةيكابو ةكحاض اهنوروصي

 اذه نم نوعرف ةرحس رحس ناكو :لاق . ليياخملا رومأ يطل نم هوجولا هذهف :لاق نأ ىلإ

 .ليبقلا

 ًاقبئز اهوشحف «ىصعلاو لابحلا كلت ىلإ اودمع مهنإ :نيرسفملا ضعب هلاق ام ىنعي :تلق

 لاقثألا رج ملع بابلا اذه ىف جردنيو ء«تاعاسلا قودنص بيكرت بابلا اذه نمو :ىزارلا لاق
 . ةفيفخلا تالآلاب

 نم «؟ةينيقي ةمولعم  ابابسا اهل نأل ؛رحسلا باب نم دعي نأ ىغبني ال ةقيقحلا ىف اذهو :لاق

 .اهيلع ردق هيلع علطا

 ةماَّمُق ةيضقك «راونألا نم هايإ مهتوري اب «مهتماع ىلع ىراصنلا ليح ليبقلا اذه نمو :تلق
 كلذ لاعشإو .: ةسيئكلا ىلإ ةف زانلا لايغدإ نم هب تولا امو .«نمدقملا دلي مهل ىتلا ةسيكلا

 e هيفو .مهل ًاغئاس كلذ نوريف « مهنيد ىلع مهباحصأ لمش نوعمجي مهنأ نولوأتي

 «بيهرتلاو بيغرتلا ىف ثيداحألا عضو زاوج نوري نيذلا «ةيماركلا 0 نم ءايبغألا

 نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم ىلع بذك نم» ا ولو هللا لوسر لاق نم دادع ىف نولخديف

 .«اهلامكب» :أ ىفو ««اهلالكل» :ب ءط «ج ىف (۲) .«ةرصابلا» :ب ءط ءج ىف )١(

 .«ًاباسنأل :أ ىف )٤( . «ةرم برضا :ط «ج ىف (۳)

 . «دلبلاب» و ىفو 6تيبب# :ج ىف (0) . (ةنقيتم» : «ط ىف 2(

 .ب ءط بج نم ةدايز (A) . ؟ماعطلا» :ب ءط ج یف )۷(

 .«ىدعتما :أ ىف (۱۰) .؛هبش مهيفو» :أ ىف ء«ةهبش هيفو» :ج ىف (9)
 )١١( ادام هللا لوسر مهيف لاق نم» :ج ىف .



 )49  ٠١( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا تسبب ببي ۷.

 . ""”«رانلا جلي ىلع بذكي نم هنإف ىلع اوبذكت الو ىنع اوثدح» :هلوقو .«('”رانلا

 5 )۳ نا 8 . 1 1 . ا
 فيعض توصلا نيو رئاط توب ع هنا وعو دارا ضع نع هناك اما ركذا مل

 ا ب عب «نوتيزلا رمث نم هركو ىف ىقلتف بهذتف هل قرت رويطلا هتعمس اذإف «ةكرحلا

 “هل عمسي حيرلا هتلخد اذإف ءفوجأ هلعج نأ ىلإ لصوتو ءهلكش ىلع رئاط ةعنص ىلإ بهارلا

 قلعو .«مهيح اص ضعب ربق ىلع اهنأ معزو «اهانتبا ةعموص ىف عطقناو «رئاطلا كلذ توصك توص

 هذه لخاد ىلإ حيرلا لخدتف «ةيحان نم ًاباب حتف نوتيزلا نامز ناك اذإف ءاهنم ناكم ىف رئاطلا كلذ

 الف ًاريثك ًائيش نوتيزلا نم لمحتف رويطلا ىتأتف ءاضيأ هلكش ىف رئاطلا كلذك اهتوص ْعَّمَسَيَف «ةروصلا

 نأ ٩ وأو «كلذب مهنتفف ؟ةببس ام نوردي الو ‹«ةعموصلا هذه ىف نوتيزلا كلذ الإ ىراصنلا ىرت

 .ةمايقلا موي ىلإ ""ةعباتتملا هللا نئاعل مهيلع «ربقلا اذه بحاص تامارك نم اذه

 ةمعطألا ىف ىنعي ةيودألا صاوخب ةناعتسالا :رحسلا نم سداسلا عونلا :ىزارلا لاق

 .دهاشم سيطانغملا رثأ نإف «صاوخلا راكنإ ىلإ ليبس ال هنأ ملعاو :لاق .تاناهدلاو

 ًايعدم «صاوخلا هذهب سانلا ةلهج ىلع ليحتيو رقفلا ىعدي نمم ريثك ليبقلا اذه ىف لخدي :تلق

 :تالاحملا نم كلذ ريغ ىلإ :تايحلا كسمو نازينلا' ةطلاخبمم خيم ٠ "هل لارج اهنأ

 مسالا فرع هنأ يالا ىعدي نأ وهو «بلقلا ,EE :رحسلا نم عباسلا عونلا :لاق

 فيعض كلذل عماسلا نوكي نأ قفتا اذإف ءرومألا رثكأ ىف هل نوداقنيو هنوعيطي نجلا نأو «مظعألا

 «ةفاخملاو بهرلا نم عون هسفن ىف لصحو كلذب هبلق قلعتو «قح هنأ دقتعا زييمتلا ليلق '')لقعلا

 .ءاشي ام لعفي نأ رحاسلا نكمتي ذئنيحف «' ةساسحلا ىوقلا تفعض فوخلا لصح اذإف

 ملع ىفو .مدآ ىنب نم لوقعلا ءافعضلا ىلع جوري امنإو ءةلبنتلا هل لاقي طمنلا اذه :تلق

 نم فرع ةسارفلا ملع ىف ًاقذاح لِما ناك اذإف ءهصقان نم لقعلا لماك ةفرعم ىلإ دشري ام ةسارفلا

 .ةريغ نم سانلا نم هل داقثي

 كلذو «ةفيطل ةفيفخ هوجو نم ''”بيرضتلاو ةميمنلاب ىعسلا :رحسلا نم نماثلا عونلا :لاق

 حيحص :ىف هرظناو «نيتسلا قوف مهلصوأف هل ءزج ىف ىناربطلا مامإلا مهدع ويي ىبنلا نع ةباحصلا نم عمج هاور ثيدحلا اذه )١(

 ةريره ىبأو سنأ ثيدح نم ٤(  ؟) مقرب ملسم حيحص ةمدقم ىفو «هنع هللا ىضر ريبزلا ثيدح نم )١١١1( مقرب ىراخبلا

 . مهنع هللا ىضر ةريغملاو

 .هنع هللا ىضر ىلع ثيدح نم )١( مقرب هحيحص ةمدقم ىف ملسم هاور (۲)

 . «علتبيلا : دج ىف (:) .1نينح» :و أ ىف (۳)

 .مهمهوأو» :ج یف () . ؟هنم عمسيلا و 8 «ب «ط ءج ىف )٥(

 و ىف ىف : ىف 4 ٍ ىف .«ناهدلاو ةمعطألا ىف» :ج ىف (۸) .«ةغلابلا) :أ ىفو ««ةعياتلا» :ب ءط ءج ىف (۷)

 .«قلعت» :ج ىف )٠١١( .«هلاوحأ اهنأ» :ج ىف (9)

 .«ةيسحلا ىوقلا» :ج ىف (۱۲) .«بلقلا» و 3 «ب ىف )١١(

 .«برضتلا» :ب ىف )1۳(



 ل 01. 49) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 بولق قيرفتو [سانلا نيب] شيرحتلا هجو ىلع نوكت ةرات «نيمسق ىلع ةميمنلا :تلق
 ةملك فالتئاو "7[سانلا نيب] حالصإلا هجو ىلع تناك "اذإ امأف .هيلع قفتم مارح اذهف «نينمؤملا

 قيرفتلاو ليذختلا هجو ىلع نوكي وأ ءآريخ مني نم باذكلاب سيل» :ثيدحلا ىف ءاج امك «نيملسملا
 نب ميعُن لعف امكو .«ةعدخ برحلا» :ثيدحلا ىف ءاج امك «بولطم رمأ اذهف :«ةرفكلا عومج نيب

 ءالؤه نع مهيلإ ىمنف ءالؤه ىلإ ءاجو «ةظيرق نيبو بازحألا ةملك نيب هقيرفت ىف “د
 امنإو .تقرتفاو سوفنلا تركانتف كلذ نيب مأل مث ءرخآ ائيش كئلوأ ىلإ ءالؤه نم لقنو «ًامالك

 .ناعتسملا هللاو .ةذفانلا ةريصبلاو ءاكذلا اذه لثم ىلع وذحي

 . هفانصأو هعاونأ حرشو رحسلا ماسقأ ىف مالكلا ةلمج هذهف :ىزارلا لاق مث

 ىف رحسلا نأل ؛اهكرادم ةفاطلل ءرحسلا ْنَق ىف ةروكذملا عاونألا هذه نم ًاريثك لخدأ امنإو :تلق /

 سو 0 دويل نالا وم نا ةكيدخلا' ف هاج ذيل ةي ىو تطل اع ةراض للا

 اهئافخل كلذب تيمسو «ءاذغلا لحم ىهو «ةئرلا :رحسلاو . "ليلا رخآ آيفخ عقي هنوكل روحسلا

 :ىأ . كرحس خفتنا :ةبتعل ردب موي لهج وبأ لاق امك .هنوضغو ندبلا ءازجأ ىلإ اهيراجم فطلو
 .ىرحّتو ىرحس نیب كَ هللا لوسر ىفوت :اهنع هللا ىضر «ةشئاع تلاقو .فوخلا نم هتئثر تخفننا
 . لع هللاو «مهلمع مهنع اوفخأ :ىأ ء[١١١ :فارعألا] م( ساّنلا نيعأ اورحس » :لاقو

 تارشا ناك ىف ةه دب دمحم نب ةرييه نبا يعي لالا وبأ ريزولا لكذ دقو ا [لضفا

 هنإف ءةفينح ابأ الإ ةقيقح هل رحسلا نأ ىلع اوعمجأ :لاقف ءرحسلا ىف آباب «فارشألا بهاذم ىلع

 :دمحأو كلامو ةفينح وبأ لاقف «هلمعتسيو رحسلا ملعتي ميف اوفلتخاو .هدنع هل ةقيقح ال :لاق

 هملعت نمو «رفكي الف هبنتجيل وأ هيقتيل هملعت نإ :لاق نم ةفينح ىبأ باحصأ نمو .كلذب رفكي
 لاقو .رفاك وهف ءاشي ام هل لعفت نيطايشلا نأ دقتعا نم اذكو .رّفك هعفني هنأ وأ هزاوج ًادقتعم

 ام لثم رفكلا بجوي ام فصو نإف .كرحس انل فص :هل اناق رحسلا ملعت اذإ : هللا همحر «ىعفاشلا

 ال ناك نإو .رفاك وهف ءاهنم متلي ام: لعفت اهنآو «ةعبسلا :بكاوكلا ىلإ برقتلا نم لباب لهأ هدقتغا

 .رفاك وهف هتحابإ دقتعا نإف رفكلا بجوي

 وبأو ىعفاشلا لاقو .معن :دمحأو كلام لاقف ؟هلامعتساو هلعف درجمب لتقي لهو : ةريبه نبا لاق

 ال :ةفينح وبأ لاقو .دمحأو ىعفاشلاو كلام دنع لتقي هنإذ اناسنإ هرحسب لتق نإ امأف .ال : ةفينح

 .و «آ ب ‹ط «ج نم ةدايز )١(

 .و «آ ءب ءط ءج نم ةدايز (۳) . نإ امأف» :و ءأ ءب ءط ءج ىف ()

 .2ىنبو) :و ءأ ءب ءط «ج ىف (5) .«دوسألا نبا» :ج ىف ()

 . «ةليللا» :ج ىف (۷) 1 .«ًارحسال :و ءأ ءب ءط ءج ىف )١(

 . ؟مهوبهرتساو سانلا# :ج ىف (9) .«هرحسا :و ءأ ءب ءج ىف (۸)
 .و أ «ب «ط ءج نم ةدايز )١( .«ملعأ ىلاعتو كرابت هللاو» :ج یف )٠١(



 )48  7 ١١( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءْزِلا حل للسيسي لل س١

 مهدنع ًادح لمي هنإف لتق اذإو .نيعم '”صخش ّقَح ىف كلذب رقي وأ كلذ هنم رركتي ىتح لتقي
 .ًاصاصق هذه ةلاحلاو  لتقي :لاق هنإف «ىعفاشلا الإ

ela نويحلا متت OA E زار هلام لود كوت لن O 

 هنأ ةفينح ىبأ دنعف باتكلا لهأ رحاس امأو .لبقت :ىرخألا ةياورلا ىف دمحأو ىعفاشلا لاقو .لبقت

 نب ديبل ةصقل ىنعي .لتقي ال :دمحأو ىعفاشلاو كلام لاقو . ملسملا رحاسلا لتقي امك «لتقي
 ا

 اهديك اللا لافو شب قكلو لف ال: ةا نبا ده «ةزحاسلا ةملسملا ىف اوفلدخاو

 . ملعأ هللاو «لجرلا مكح

 نب دمحأ ىنعي - هللا دبع ىبأ ىلع أرق :لاق «ىزورملا ركب وبأ انربخأ :لالخلا ركب وبأ لاقو

 خاس ل الو: والا ركام دقو لاق یھ نع نسور اننالع د ةوزام قب مع < ل
 .اهلتقي ملف دوهيلا نم ةأرما هترحس هيَ هللا لوسر نأل ؟نيكرشملا

 ءهرحس لتق نإ لتقي رحس اذإ ىمذلا ىف لاق هنأ ؛هللا همحر «كلام نع ىبطرقلا لقن دقو

 الإو ملسأ نإف باتتسي هنأ :امهادحإ :رحس اذإ ىمذلا ىف نيتياور كلام نع دادنم زيوخ نب ىكحو

 00 ةمئألا دنع راك رك رحم عقلا ملسملا رحاسلا امأو .ملسأ نإو لتقي هنأ : ةيناثلاو «لتق

 :كلام لاق نكل . «رفكت الف ةنتف نحن اَمَنِإ الوقي ىتح دحأ نم ناَمَلعي امو : یلاعت هلوقل مهريغو

 نإف «هلتقن ملو هانلبق آبئات انءاجو هيلع رهظي نأ لبق بات نإف «قيدنزلاك هنأل هتبوت لبقت مل هيلع رهظ
 .ةيدلا هيلع بجت ئطخم وهف لتقلا دمعتأ مل :لاق نإف :ىعفاشلا لاق .لتق هرحس لتق

 لاقو «ىراخبلا هنع هلقن اميف بيسملا نب ديعس هزاجأف ؟هرحس لح رحاسلا لأسي لهو :ةلأسم

 اي :تلاق اهنأ :ةشئاع نع حيحصلا ىفو «ىرصبلا نسحلا كلذ هركو «ةرشنلاب سأب ال : ىبعشلا رماع

 کو 0 * سانلا ىلع حتفأ نأ تيشحخو «ىنافش دقف هللا امأ» :لاقف .ترشنت اله «هللا لوسر

 أرقيو ءاملاب برضت مث نيرجح نيب قدتف ردس نم تاقرو عبس ذخؤي :لاق هنأ :بهو نع ىبطرقلا

 ديج وهو «هب ام بهذي هنإف هيقابب لستغي مث تاوسح ثالث روحسملا اهنم برشيو ىسركلا ةيآ اهيلع

 .هتأرما نع ذخؤي ىذلا لجرلل

 امهو كلذ باهذإ ىف و لا م رحسلا باهذإل لمعتسي ام عفنأ :تلق

 ةدرطم اهنإف ىسركلا ةيآ ةءارق كلذكو .'''"امهلثمب نوذوعتملا ذوعتي مل» :ثيدحلا ىفو «ناتذوعملا
 ءاشي ام هدنع هللا قلخي ةقيقح هلو .قح رحسلا نأ اندنعو :ىبطرقلا هللا دبع وبأ لاقو .ناطيشلل

 .«لجر قح ىف» :أ ىف (۲) .لعفلا هنم» :ج ىف )١(

 . «اهنأ ةفينح ىبأ دنعفا :و أ ءب ءط ج ىف (4) .«مصعألا نب ديبل ةيضقل» :أ ىف (۳)
 .(5189) مقرب ملسم حيحصو (ةالود) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .هنع هللا ىضر رماع نب ةيقع ثيدح نم ۲١١( /۸) نئسلا ىف ىئاسنلا هاور )١(



 مم سل مم 03 )٤ ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 رحسلا نمو :لاق .ليختو هيومت هنإ :اولاق ثيح ةيعفاشلا نم ىنيارفسإلا قاحسإ ىبأو ةلزتعملل ًافالخ

 مالك نم ةملكلا هذه :سراف نبا لاق .هريس ةف ؛ديربلا ىذوعشلاو ةذوعشلاك ديلا ةفخب نوكي ام

 نم نوكي دقو «ىلاعت هللا ءامسأ نم ىقرو ظفحي ًامالك نوكي ام هنمو :ىبطرقلا لاق .ةيدابلا لهأ
 “«ارحسل نايبلا نم نإ» :مالسلا هيلع «هلوقو :لاق .كلذ ريغو ةنخدأو ةيودأ نوكيو نيطايشلا دوهع
 :لاق .حصألا اذهو :لاق .ةغالبلل آمذ نوكي نأ لمتحيو «ةفئاط هلوقت امك احدم نوكي نأ لمتحي
 نم هتجحل نحلأ نوكي نأ مكضعب لعلف» :لاق امك قح هنأ عماسلا مهوي نيح لطابلا بوصت اهنأل

 .ثيدحلا هل ىضتقاف «ضعب

 2 ميلأ باذع نيرفاكللو ارعمساو انرظنا اولوقو انعار اولوقت ال اونمآ نيل اهيأ اي >

 هللاو مكبر نم ريح نم مکیلع لزتی نأ نيكرشملا الو باتكلا لهأ نم اورفك نيذُلا دوي ام

 . 4 ميظَعْلا لْضَفْلا وذ ُهّللاو ءاشي نم هتمح رب صتخي

 نوئاعي اوناك دوهيلا نأ كلذو .مهلاعفو مهلاقم ىف نيرفاكلاب اوهبشتي نأ نينمؤملا ىلاعت هللا ىهن
 .انل عمسا :اولوقي نأ اودارأ اذإف - هللا نئاعل مهيلع - ل

 هعضاوُم نع ملكْلا نوفرحي اوداه نيذلا نمل : ىلاعت لاق امك ؛ةنوعرلاب . و .انعار : نولوقي

 انعطأو انعمس اولاق مهنا ولو نيدلا يف اعط مهتتسْلأب ايل انعارو عمم ريغ عمساو انيصعو انعمس نولوقيو

 كلذكو 1: ءاسنلا]+ ًاليلق الإ نونمؤي الف مهرقكب هللا مهل نكلو موو مهل اريخ ناكل انرظناو عمساو

 : وه ماسلاو . مكيلع ماسلا :نولوقي اإ ل اذإ اوناك مهنأب « مهنع رابخإلاب ثيداحألا تءاج

 .انيف مهل باجتسي الو .مهيف انل باجتسي هنإو .«مكيلعو» ب مهيلع درن نأ انرمأ هلو تولا

 اونمآ نيذّلا اهيأ اي » :لاقف العفو الرق نيرئاكلا احم نع نول يهل یا هللا نأ : نا

 .4ميلأ باذع نيرفاكللو اوعمساو انرظنا اولوقو انعار اولوقت

 نع و نا انثدح «تناث نب نمحرلا دبع انثدح ) رضنلا وبأ انثدح :دمحأ ا لاقو

 ىدي نيب تثعب» : 2355 هللا لوسر لاق : لاق ءامهنع هللا ىضر ءرمع نبا نع < ا ا

 ةلذلا تلعجو ۰ یحمر لظ تحت یقزر لعجو .هل كيرش ال هدحو هللا دبي تحت «فيسلاب ةعاسلا

 .؟مهنم وهف موقب هبشت نمو «ىرمأ فلاخ نم ىلع راغصلاو

 هبشت نم» : “هب «مساقلا نب مشاه رضنلا ىبأ نع «ةبيش ىبأ نب نامثع نع «دواد وبأ یورو

 . ؟مهنم وهف موقب

 ىف دواد وبأ هاورو «هنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم (؟5845) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو )٥۰۱۱( مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور )١(
 .هنع هللا ىضر ةديرب ثيدح نم )50١7( مقرب ننسلا

 .«دقلو» :ج ىف (۳) .«نوريو» :أ ىفو ء«نورويوا» :ب ‹ط ءج ىف (؟)

 )٤۰۳۱(. مقرب دواد ىبأ ننسو (۹۲ /۲) دنسملا ()



 619 E E ةروس لوألا Aaaa يسب ب ب ب ببي و

 «مهلاعفأو مهلاوقأ ىف ذ رافكلاب هبشتلا ىلع «ديعولاو ديدهتلاو ديدشلا ىهنلا ىلع ةلالد هيفف

 E ملو انل عرشت مل ىتلا مهرومأ نم كلذ ريغو مهتدابعو «مهدايعأو مهسابلو

 «رعسم انثدح .كرابملا نب هللا دبع انثدح «دامح نب ميعن انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 تعمس اذإ :لاقف .ىلإ دهعا :لاقف «دوعسم نب هللا دبع ىتأ الجر نأ - امهدحأ وأ - نوعو نعم نع

 E نوه E هو ومار يح هلك تلمس اهعرأف «اوُنمآ نيذّلا اهيأ ايل :لوقي هللا

 :ةاروتلا ىف هنإف «اونمآ نيذّلا اهيا اي » :نآرقلا ىف نوؤرقت ام :لاق «ةمّئيخ نع «شمعألا لاقو

 . «نيكاسملا اهيأي»

 نبا نع «ةمركع وأ ريبج ج نب ديعس نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 . كعمس عزا أ :ىأ « انعارإ# : سابع

 : ال یبنلل نولوقي اوناك :لاق انعار اولوقت ال اونمآ نيا اهيا اي : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .انطاع :كلوقك «انعار# امنإو .كعمس انعرأ

 «ةداتقو «ىفرعلا ةيطعو « سنأ نب عيبرلاو «كلام ىبأو «ةيلاعلا ىبأ ىورو : متاح ىبأ نبا لاقو

 عمسنو انم عمسا :اولوقت ال :ةياور ىفو .ًافالخ اولوقت : «اتعار اولوقت ال :دهاجم لاقو

 . كنم

 .اهنع هللا ىهنف راصنألا اهلوقي ةغُل تناك : (انعار اولوقت ال :ءاطع لاقو

 نم اورخسي نأ هللا مهاهن .هنم ىرخسلا لوقلا نم نعارلا :لاق ,«انعار اولوقت الا :نسحلا لاقو

 . هلثم لاق هنأ جيرج نبا نع ىور اذكو .مالسإلا نم هيلإ مهوعدي امو لک دمحم لوق

 هادان ربدأ اذإ ي هللا لوسر ناك :لاق «اوعمساو انرظنا اولوقو انعار اولوقت ال :رخص وبأ لاقو

 كلذ لاقي نأ كي هللا هلوسر هللا مظعأف .كعمس “انعرأ :لوقيف «نينمؤملا نم ةجاح هل تناك نم
40) 

 ال ىبنلا ىتأي ا ديز نب ةعافر ىعدي ؛ عاقنيق ىنب نم دوهيلا نم لجر ناك :ىدسلا لاقو

 تاک ءايبنألا نأ نوبسحي نوملسملا ناكو .عمسم ريغ عمساو كعمس ىنعرأ : :لاق هملكف هيقل اذإف

. (0 
 ةروس ىف ىتلاك ىهو .رغاص ريغ :عمسم ريغ عمسا :نولوقي مهنم سان ناكف ءاذهب مخقت

 .انعار :اولوقي ال نأ نينمؤملا ىلإ هللا مدقتف .ءاسنلا

 .(۳۱۷ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت )١(

 . «انعار لوقيف» :آ ىف (۳) .«انعار ىأ» :أ ىف (۲)

 . ديزي نب» : ج ىف (2) .«كلذ هل لاقي نأ» احا ىف (4)

 .«ىتلا ىه» :ج ىف (1)



 و 0 زرقا روس لوألا هنزل

 ةا هيل اولوقي نأ نينمؤملا ىهن هللا نأ :اندنع كلذ ىف لوقلا نم باوصلاو : ريرج نبا لاق

 اولوقت ال» :لاق هنأ ىبنلا نع ركذ ىذلا ريظن« لک هيبنل اهولوقي نأ ىلاعت هللا اههرك ةملك اهنأل ؛انعار

 . كلذ هبشأ امو .«ىاتف :اولوق نكلو «ىدبع :اولوقت الو . ةليجلا :اولوق نكلو «مركلا بنعلل

 (مكبر نم ريخ نم مكيلع لزني نأ نيكرشملا الو باتكلا لْهَأ نم .اورفك نيذلا دوی امو :ىلاعت هلوقو

 مهتهباشم نم ىلاعت رذح نيذلا «نيكرشملاو باتكلا نم نيرفاكلا “ وادع ةدش كلذب ىلاعت نيبي

 ماتلا عيا نف نيمؤملا ىلع مب معنأ ام ىلع ىلاعت هو .مهنيبو مهنيب ةدوملا عطقيل ؛نينمؤملل

 وذ هّللاو ءاشي نم هتمحرب صتخی ُهُللاوط :ىلاعت لوقي ثيح و لل دمحم مهيبنل هعرش ىذلا .لماكلا

 ميلا لف
 ٍءيش لك ىلع هللا نأ ملعت ملأ اهلثم وأ اهنم ريخب تأن اهسدن وأ ةيآ نم خسنن ام 12

 الو يلو نم هللا نود نم مكل امو ضرألاو تاومسلا كلم هل هللا نأ ملعت ملأ 20-6 ريدق

yT خست امف :دهاجم نع ET 

 ْثّدَح .اهمكح لدبنو اهطخ تبثن :لاق 4 ةيآ نم خسنن ام :دهاجم نع ٠ «حيجُت ىبأ نبا لاقو

 .دوعسم نب هللا دبع باحصأ نع هب

 . كلذ وحن .٠ ىظرقلا بعك نب دمحمو «ةيلاعلا ىبأ نع یورو : متاح یبا نبا لاق

 نم "كرتن امف :#خسنن ام امأ :ءاطع لاقو .كسنت ام :4 ةيآ نم خسدن امل :كاحضلا لاقو

 .ِلَي دمحم ىلع لزني ملف كرت :ىنعي :متاح ىبأ نبا لاق .نآرقلا

 ءاهعفر :اهضبق :ىنعي :متاح ىبأ نبا لاق .اهضبق :اهخسن 4 ةيآ نم خسنن ام :ىلسلا لاقو

 ىغتبال لام نم نايداو مدآ نبال ناك ولا» :هلوقو .ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا :هلوق لثم

 . ؛ًاثلاث امهل

 نأ كلذو «هريغنو هلدبنف هريغ ىلإ ةيآ مكح نم لقنن ام :# ةيآ نم خسدن امل :ريرج نبا لاقو

 رمألا ىف الإ كلذ نوكي الو .ًاحابم روظحملاو ءًاروظحم حابملاو .الالح مارحلاو امار لالا لخت

 لصأو .خوسنم الو خسان اهيف نوكي الف رابخألا امأف .ةحابإلاو عنملاو قالطإلاو رظحلاو ىهنلاو

 «هريغ ىلإ مكحلا خسن ىنعم كلذكف ءاهريغ ىرخأ ىلإ ةخسن نم هلقن وهو «باتكلا خسن نم خسنلا

 كرت امن» ١ نكا(9) .(هتوادع ةدش» :أ ىف )١(



  ۳۷٦ناتيآلا :ةرقبلا ةروس  لوأألا ءزجلا )5 2٠١ 1٠ ٠١(

 .ةخوسنم اهيتلاح اتلك ىف ىهو ءاهطخ وأ اهمكح خسن ءاوسو .اهريغ ىلإ ةدابع لقنو هليوحت وه امنإ
 خسنلا ىنعم نأل ؛بيرق كلذ ىف رمألاو «خسنلا دح ىف مهتارابع تفلتخاف لوصألا ءاملع امأو

 كلذ ىف جردناف .رخآتم ىعرش ليلدب مكحلا عفر هنأ مهضعب“') صّخلو ءاملعلا دنع مولعم ىعرشلا

 هعاونأ ركذو خسنلا ماكحأ ليصافت امأو .لدب ىلإ ال خسنلاو ءهسكعو «لقثالاب فخألا خسن

 .هقفلا لوصأ َنَق ىف طوسبمف هطورشو

 نساسلا ادخن اقدح ءدقاو نب نمحرلا دبع نب هللا دنع "ليش با اثدق : نئاربظلا لاقو

 امهأرقأ ةروس نالجر أرق :لاق «هيبأ نع «ملاس نع ء«ىرهزلا نع «مقرأ نب ناميلس نع« لضفلا نبا
 احبصأف «فرح ىلع اهنم اردقي ملف «نايلصي ةليل تاذ اماقف ءاهب نآرقي اناكف ةي هللا لوسر

 اوهلاف «ىسنأو خدسن امم اهنإ» :ِكَكي هللا لوسر لاقف «هل كلذ اركذف ةي هللا لوسر ىلع نييداغ

 مقرأ نب ناميلس .ةفيفخ نونلا مضب ("اهسدن وأ ةيآ نم خسنن ام $ :اهؤرقي ىرهزلا ناكف .«اهنع

 دبع نع «ديبع ىبأ نع «دواد نب رصن نع «هيبأ نع «ىرابنألا نب ركب وبأ ىور دقو]

 نب لهس نب ةمامأ ىبأ نع «باهش نبا نع «ليقعو ديبعو سنوي نع «ثيللا نع «حلاص نبا هللا
 . [“یبطرقلا هركذ ءاعوفرم هلثم فينح

 اهانت ة :اهأرق نم اماق :ةاهسثو اهات »+ نيهجو .نلع ئرقف +4"! اهسن وأ > + نلاعت هلوق

 اما :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق .اهرخؤن :هانعمف - نيسلا دعب ةزمهلاو نونلا حتفب -

 .اهلدبن ال اهكرتن وأ «ةيآ نم لدبن ام :لوقي «اهأسنن وأ ةيآ نم خسنن
 ديبع لاقو .اهمكح لدبنو اهطخ تبثن :4 اًهأسنن وأ 8 :دوعسم نبا باحصأ نع دهاجم لاقو

 : « اهاسن وأ » : ىفوعلا ةيطع لاقو .اهئجرنو اهرخؤن :« اهأسنت وأ 8 :ءاطعو «دهاجمو «ريمع نبا
 اما :كاحضلا لاقو .سنأ نب عيبرلا '7[لاق] اذكو ءآضيأ هلثم ىدسلا لاقو .اهخسنن الف اهرخؤن

 4 اهأسنن وأ ةيآ نم خسدن ام # :ةيلاعلا وبأ لاقو .خوسنملا نم خسانلا :ىنعي «اهأسنن وأ ةيآ نم خسنن

 .اندنع اهرخؤن :ىأ

 نع «فافخلا انثدح «فلخ انثدح «ىدادغبلا ليعامسإ نب هللا ديبع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «تباث ىبأ نب بيبح نع  ملسم نبا ىنعي  ليعامسإ

 .«اهيسنن وألا :ط ىف (۳) .أطخ وهو «لبنس وبآ» :ه ىف (۲) .(«ضحيو» :ط ىف )١(

 .(۲۸۸ /۱۲) ريبكلا مجعملا ()

 مقربو «هب ةمامأ ىبأ نع «باهش نبا نع سنوي نع «بهو نبا قيرط نم (۲۰۳۲) مقرب راثآلا لكشم ىف یواحطلا هاورو (5)
 .هب ةمامأ ىبأ نع ىرهزلا نع ةزمح ىبأ نب بيعش قيرط نم )5*3١(

 .«اهاسنن وأ» :أ «ب ءط ىف (۷) .ط «ج نم ةدايز ()

(A)أ نم ةدايز )4( .«لاق امكو» :أ ءيط بج ىف . 



 ا م ل ا نيالا ةةرفبلا ةو د لوألا هللا
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 .اهرخؤن :ىأ © اهسئن وأ ةيآ نم خست ام :لجو زع هللا لوقي :لاقف ءهنع هللا ىضر ءرمع انبطخ .٠

 نم خسدن ام # :هلوق ىف ةداتق نع «رمعم نع «قازرلا دبع لاقف 4 اهسنن وأ 8 :ةءارق ىلع امأو

 .ءاشي ام خسنيو ءءاشي ام هيبن ىسني ىلاعت هللا ناكو :لاق 4 اهسدن وأ ةيآ

 دسللا هع فرع اقدح كرافت نب هلا اقدح هللا دغ نب دوس اقدح رج خبات لاقز

 .هيسن مث ًانآرق ئرقأ هم مكين نإ :لاق “4 اهسنن وأ $ :هلوق ىف لاق هنأ

 - جاجحلا نع «ىنارحلا ريبزلا نب دمحم انثدح «ليفن نبا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ليللاب ىحولا ي ىبنلا ىلع لزني امم ناك :لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع ۔ 'یرزجلا ىنعي

 . «اهلثم وأ اهنم ريخب تأت اهسنن وأ ةيآ نم حسنت ام ل : لجو زع هللا لزنأف ءراهنلاب هاسنيو

 .ىرزج انل خيش وه «ةأطرأ نب جاجحلا وه سيل :ليفن نب رفعج وبأ ىل لاق :متاح وبأ لاق

 .مكدنع نم اهعفرن :4 اهسنن وأ $ :ريمع نب ديبع لاقو

 نب مساقلا نع «ءاطع نب ىلعي نع «مّيشه انثدح «ميهاربإ نب بوقعي ینثدح :ريرج نبا لاقو
 نب ديعس نإف :هل تلق : لاق «اهَسنَت وأ ةيآ نم خست ام ١:أرقي صاقو ىبأ نب دعس تعمس :لاق ةعيبر

 هدسلا لآ ىلع الو بلا ىلع لؤي مل نآرقلا نإ كم ٠ اقف لاق اه را ارقي بيعمل

 ۲٤[. :فهكلا] 4تيسن اَذِإ كبَر ركذاو» [7 :ىلعألا] «ئستت الف كئرقنس » :هؤانث لج « هللا لاق

 متاح ىبأ ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلا هجرخأو ا نع «قازرلا دبع هاور اذكو

 .هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع :لاقو .هب ءءاطع نب ىلعي نع «ةبعش نع «مدآ نع «ىزارلا

 .ديعس لوق وحن «ةمركعو «ةداتقو «بعك نب دمحم نع ىورو :متاح ىبأ نبا لاق

 نب ديعس نع «تباث ىبأ نب بيبح نع «ىروثلا نايفس انثدح «ىيحي انربخأ :دمحأ مامإلا لاقو
 «ىبأ لوقي ام ضعب عدنل انإو ءانؤرقأ ىبأو ءاناضقأ ىلع :رمع لاق :لاق «سابع نبا نع «ريبج
 اهاسن وأ ةيآ نم خست ام  :لوقي هللاو .ءىشل هعدأ نلف «لوقي لل هللا لوسر تعمس :لوقي یبآو
 زا هم رغب تأ

 نب ديعس نع «بيبح نع «نايفس انثدح «ىيحي انثدح .ىلع نب ورمع انثدح :ىراخبلا لاقو

 نأ كلذو :«ئبأ لوق نم عدنل انإو «ىلع اناضقأو «ىبأ انؤرقأ :رمع لاق :لاق «سابع نبا نع «ريبج

 .«اهئسنن وأ» 4 «ب ج ىف (۲) .اراوس انثدح» و e «ب ‹ط ج یف (۱)

 . لاق لاقف» :ج ىف (6) .؟ىزوجلا» :ج ىف (۳)

 ٤١١(. /۲) ىربطلا ريسفت (6)

 )١/ ۷١(. قازرلا دبع ريسفت (5)

 )٠/ ١١7(. دنسملا (۷)



EVET FOE ةةرقنلا ةروه لولا فورا تو a 

 اهسدن ْوَأ ةيآ نم خسنن ام :هللا لاق دقو لي هللا لوسر نم هتعمس ايش عدأ ال :لوقي ايبأ (7 .

 ىلع لاق امك «نيفلكملا ةحلصم ىلإ ةبسنلاب مكحلا ىف :ىأ «اهلثم وأ اهنم ريخب تأت ¥ :هلوقو

 مكب قفرأو «ةعفنملا ىف مكل ريخ :لوقي (اهنم ريخب تأن » :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نبا .
 تان ءاندنع ")اهئجرن :ىأ «اهأسنن وأ » ءاهب لمعن الف « ةيآ نم خسنن ام  :ةيلاعلا وبأ لاقو

 .اهريظن وأ اهب

 ىذلا لثم وأ ءهانخسن ىذلا نم ريخب تان :لوقي (اهلثم وأ اهنَم ريخب تأت 8 :ىدسلا لاقو

 . هأنكرت

 اهيف ءرمأ اهيف ءةصخر اهيف «فيفخت اهيف ةيآ :لوقي (اهلثم وأ اهنم ريخب تأت » :ةداتق لاقو

 يه
 نم مك امو ضرألاو تاومّسلا كلم هل هللا نأ مَعَ ملأ . ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ مَلعت ملأ » : هلوقو

 رمألاو قلخلا هلف «ءاشي اب هقلخ ىف فرصنملا هنأ ىلإ اذهب ىلاعت دشري : « ريصت الو يلو نم هللا نود

 ءءاشي نم حصيو «ءاشي نم ىقشيو «ءاشي نم دعسيو «ءاشي امك مهقلخي امكف «فرصتملا وهو

 ام لحيف ءءاشي امب هدابع ىف مكحي كلذك ءءاشي نم لذخيو ءءاشي نم قفويو «ءاشي نم ضرميو

 .همكحل بقعم ال ديري ام مكحي ىذلا وهو ءءاشي ام رظحيو ءءاشي ام حيبيو ءءاشي ام مرحيو ءءاشي

 نم هيف امل ءىشلاب رمأيف «خسنلاب هلسرل مهتعاطو هدابع ربتخيو .نولأسي مهو لعفي امع لأسي الو

 عابتاو هرمأ لاثتما ىف ةعاطلا لك ةعاطلاف .ىلاعت هملعي امل هنع ىهني مث «ىلاعت اهملعي ىتلا ةحلصملا

 نايبو ميظع در ماقملا اذه ىفو .اورجز هنع ام كرتو .اورمأ ام لاثتماو .اوربخأ ام قيدصت ىف هلسر

 همعز امك ءالقع امإ خسنلا ةلاحتسا ىوعد ىف - هللا مهنعل  مهتهبش فييزتو دوهيلا "”رفكل «غيلب

 .اكفإو ءارتفا مهنم نورخآ هصرخت امك القن امإو ءًارفكو الهج مهضعب

 كلم ىل نأ دمحم اي ملعت ملأ :ةيآلا ليوأتف :هللا همحر «ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو

 امهيف اميفو امهيف رمآو «ءاشأ امب امهيف اميفو امهيف مكحأ «ىريغ نود امهناطلسو ضرألاو تاومسلا

 اذإ ءاشأ ام ىدابع ىف اهب مكحأ ىتلا ىماكحأ نم ريغأو لّدبأو خسنأو ءءاشأ امع ىهنأو ءءاشأ ام

 كنق اما اف ارا

 هنم هنإف «هتمظع نع ربخلا هجو ىلع يَ هيبنل ًاباطخ ىلاعت هللا نم ناك نإو ربخلا اذهو :لاق مث
 ت

 ةالصلا امهيلع ءدمحمو ىسيع ةوبن اودحجو ء«ةاروتلا ماكحأ خست اوركنأ نيذلا دوهيلل بيذكت .٠

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )448١(.

 .«اهثكرن» :أ ىفو ءااهرخؤن» :ج ىف (۲)

 .؟رافكل) : ىف (۳)

 .«مهيلع هللا ةنعل» :] ىف )٤(



 و 11 1-:5) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 هل نأ هللا مهربخأف .ةاروتلا مكح نم هللا ريغ ام رييغتب هللا دنع نم هب اءاج اب '')امهئيجمل «مالسلاو

 هرمأل ةعاطلاو عمسلا مهيلعو هتعاطو هتكلمم لهأ قلخلا نأو ءامهناطلسو ضرألاو تاومسلا كلم

 ءاشي ام ءاشنإو ءءاشي ام رارقإو ءءاشي ام خسنو ءءاشي امع مهيهنو ءءاشي امب مهرمأ هل نأو ءهيهنو
 . هيهنو هرمأو هرارقإ نم

 لتقب ليئارسإ ىنب روهمج رمأو «لعفلا لبق هخسن مث «هدلو حبذب « مالسلا هيلع « ميهاربإ رمأو]

 . ""[لتقلا مهلصأتسي اليك لتقلا مهنع عفر مث «مهنم لجعلا دبع نم
 ىف سيل هنإف «دانعلاو رفكلا وه امنإ .خسنلا ةلأسم ىف ثحبلا ىلع دوهيلا لمحي ىذلا :تلق

 هنأ عم «ديري ام لعفي امك ءاشي ام مكحي هنأل ؛ىلاعت هللا ماكحأ ىف خسنلا عانتما ىلع لدي ام لقعلا

 «كلذ مرح مث «هينب نم هتانب جیوزت مدآل لحأ امك «ةيضاملا هعئارشو ةمدقتملا هبتك ىف كلذ عقو دق

 حاكن ناكو ءاهضعب لح خسن مث «تاناويحلا عيمج - لكأ ةنيفسلا نم هجورخ دعب حونل حابأ امكو

 لوطي ةريثك ءايشأو .اهدعب امو ةاروتلا ةعيرش ىف كلذ مرح دقو «هينبو ليئارسإل ًاحابم نيتخألا

 فرصت الف «ةيظفل ةبوجأب ةلدألا هذه نع هب باجي امو .هنع نوفدصيو كلذب نوفرتعي مهو ءاهركذ

 هنإف «هعابتاب رمألاو ايي دمحمب ةراشبلا نم اروهشم مهبتك ىف امك ءدوصقملا وه ذإ 0

 عئارشلا نإ ليق ءاوسو . . هتعيرش ىلع الإ لمع لبقي ال هنأو «مالسلا هيلع «هتعباتم توجو ديفب يفي

 ليلا ىلإ مايصلا اومتأ # :هلوقك ًاخسن كلذ ىمسي الف «مالسلا هيلع «هتثعب ىلإ ةاقم ةمدقتلا

 هعابتا بوجوف ريدقت لك ىلعف ءاهتخسن ةي دمحم ةعيرش نإو «ةقلطم اهنإ :ليقو ء[۱۸۷ :ةرقبلا]
 ناصر كرات هلا اديغ تكلا ا وه تانكي داخ هنأ نیش

 لاق ا :ئاعل مهيلع « دوهيلا ىلع ًادر ا زاوج ریدقت ىلاعت نيب ت اذه ىفف

 نود نم مك امو ضرألاو تاوَمّسلا كلم هل هلا نأ ملعت ملأ ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ملعت ملأ » : ىلاعت

 َقلَحْلا هَل الأ # ءعاشي اب مكحلا هل كلذكف «عزانم الب كلما هل نأ امكف ءةيآلا « ريصن الو يلو نم للا

 .باتكلا لهأ عم ًاباطخ اهردص ىف لزن ىتلا «نارمع لآ ةروس ىف ئرقو 4 :فارعألا] « َرِمألاَو

 ىلع ليئارسإ مرح ام ّهلإ ليئارسإ ينب ًالح ناك ماَعْطلا لَك » :ىلاعت هلوق ىف دوهيلا دنع خسنلا عوقو

 خسنلا زاوج ىلع نوقفتم مهلك نوملسملاو ءاهريسفت ىتأيس امك [97 :نارمع لآ] ةيآلا  هسفن

 ملسم وبأ لاقو .هعوقوب لاق مهلكو «ةغلابلا مكحلا نم كلذ ىف هل امل «ىلاعت هللا ماكحأ ىف

 دقو .لوذرم دودرم فيعض اذه هلوقو «نآرقلا ىف كلذ نم ءىش عقي مل :رسفملا ىناهبصألا

 .لوحلا دعب رشعو رهشأ ةعبرأب ةدعلا ةيضق كلذ نمف ءخسنلا نم عقو امع ةبوجألا ىف فسعت

 بجي مل سدقملا تيب نع «ةبعكلا ىلإ ةلبقلا ليوحت ةيضقو «لوبقم مالكب كلذ نع بجي مل

 .«اهئيجمب» :ط ءج ىف )١(

 ,«نيعتم) :ب ءط ىف (۳) .ط «ج نم ةدايز (۲)

 .«ثدحأ وه» :ط ىف (0)



 )٠١۸( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا حس سبيعي يهبل سدت

 بوجو خسن كلذ نمو «نينثالا ةرباصم ىلإ ةرفكلا نم ةرشعل ملسملا ةرباصم خسن كلذ نمو « ءىشب

 .ملعأ هللاو .كلذ ريغو يي لوسرلا ةاجانم لبق ةقدصلا

 دقف ناميإلاب رفكلا لدبتي نمو لبق نم ئسوم لئس امك مكلوسر اولأست نأ نوديرت مأ ©

 . 4©® ليبسلا ءاوس لض

 لاق امك ءاهنوك لبق ءايشألا نع ويب ىبنلا لاؤس ةرثك نع «ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا ىهن

 ا ا ل نا
 لبق ءىشلا نع اولأست الو «مكل نيبت اهلوزن دعب اهليصفت نع اولأست نإو :ىأ[٠ ١ :ةدئاملا] مك

 لأس نم ًامرج نيملسملا مظعأ : حيحصلا ىف ف ءاج اذهلو .ةلأسملا كلت لجأ نم مرحي نأ هلعلف ؛هنوك

 هتأرما عم دجي لجرلا نع يَ هللا لوسر لكس الو .'«هتلأسم لجأ نم مرحف «مرحي مل ءىش نع

 لئاسملا ةي هللا لوسر هركف ؛كلذ لثم نع تكس تكس نإو «ميظع رمأب ملكت ملكت نإف ءالجر

 :ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبث اذهلو .2"'ةنعالمللا مكح ىلاعت هللا لزنأ مث .اهباعو

 :ملسم حيحص ىفو . "لاما ةعاضإو «لاؤسلا ةرثكو «لاقو ليق نع ىهني ناك ةي هللا لوسر نأ

 رمأب مكترمأ اذإف «مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلاؤس ةرثكب مكلبق نم كله امنإف ٠ مكتكرت ام ىنورذ»
 (*!«هوبئتجاف ءىش نع مكتيهن ناو «متعطتسا ام هنم اوتأف

 «لاق مث .ًنالث هک هللا لوسر هنع تكسف ؟هللا لوسر اي ماع لكأ :لجر لاقف .جحلا مهيلع بتك
 «مكتكرت ام ىنورذ» :لاق مث ٠ «متعطتسا امل تّبجو ولو ؛تبجول معن :تلق ولو اله : مالسلا هيلع

 نأ او ”ناكف یک درع هك للا لوو لاف نا ا كلا عب نشأ لاف دکفر تيدا

 . "!عمسن نحنو هلأسيف ةيدابلا لهأ نم لجرلا 0 ىتأي

 نع «ناميلس نب قاحسإ انثدح رك وبأ انثدح :هدنسم يف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 لوسر لأسأ نأ ديرأ ةنسلا ىلع ىتأيل ناك نإ :لاق «بزاع نب ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «نانس ی

 هللا نأ مهربخأ ام دعب هلاق امنإ اذهو .

 .بارعإلا ىنمتنل انك نإو «هنم بيهتأف ءىش نع ف 6 هللا

 تا «بئاسلا نب ءاطع نع «ليضف نبا انثدح «.ىنثملا نب دمحم انثدح :رازبلا لاقو

 ىتنث نع الإ هولأس ام ِهِهْلِلي دمحم باحصأ نم ًاريخ ًاموق تيأر ام :لاق «سابع نبا نع «ريبج

 .هنع هللا ىضر صاقو ىبأ نب دعس ثيدح نم (۲۳۵۸) مقرب ملسم حيحصو (۷۲۸۹) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .هنع هللا ىضر دعس نب لهس ثيدح نم )۱٤۹۲( مقرب هحيحص ىف ملسمو (3509 )٥۳۰۸« مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (؟)

 .(091) مقرب ملسم حيحصو )١430( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(اذإو» :و أ ءب ءط ىف (:)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۱۳۳۷) مقرب ملسم حيحص (5)

 .2«ءىجي نأ) :ج ىف (5)

 .(۱۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (0)



 ۳۸۱ )٠١۸( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نع كنولأسي » و ۲٠۹[« :ةرقبلا] يرسْيمْلاو رمخلا نع كنولأسي » :نارقلا ىف اهلك لام ةرقغ
 اا اذه :ىنعي ۲۲۰١[ :ةرقبلا] (ىماتيلا نع كتولأسيو» و Y1] :ةرقبلا] € مارحلا رهشلا

 ٩ یه وأ .نوديرت لب :ىأ لبق نم ئسوم لكس امک مكلوسر اولأست نأ نوديرت مَا » :ىلاعت هلوقو
 هللا لوسر ا هيلع «هنإف «نيرفاكلاو نينهؤملا معي وهو «ىراكنإ وهو .ماهفتسالا ىف اهباب ىلع

 ربكأ ئموُم اوُلأس دف ءاَمسلا نم اباتك مهِيلع لزتت نأ باتكلا لهأ كلتسي :يلاعت لاق امك « عيمجلا ىلإ

 :Nor]. ءاسنلا] «مهملظب ةقعاصلا مهتذخأف ةرهج هللا انرأ اولاقف كلذ نم

 نع ريبحجح س نع ىبا نب ق ص 0 r ۰ ] ديعس وأ هم . «دمحم أ لمح دخن :قاحسإ . دمحم لاقو
 وږ رو

 Sa انتا «دمحم اي :- ديز نب بهو وأ - ةلميرح نب عفار لاق : :لاق « سابع نبا

 مكلوسر اولأست نأ نوديرت مال :مهلوق نم هللا لزنأفا .كقدصُنو كعبتن ًاراهنأ انل رَجَفو رار ءامسلا

 . «ليبُسلا ءاوس لض دَقف ناميإلاب رفكلا لدبي نمو لبق نم ئسوم لئس امك

 نأ نوديرت مأ » : ىلاعت هلوق ىف ةيلاعلا ىبأ نع .سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 لاق :لاق ٠ 611[ ليسا اوس لص دقف نامإلاب رفا لاي نمو] لبق نم ئسوم لعم امك مكلوسر اولأسن
  اهيغبن ال مهللا» : دام ىبنلا لاقف EE تارات انتارافك تناك ول « هللا لوسر اي :لجر

 ةئيطخلا مهدحأ باصأ اذإ ليئارسإ ونب "تناك ءليئارسإ ىنب ىطعأ اع ريخ هللا مكاطعأ ام - ثالث
 ًايزخ هل تناك اهرفكي مل نإو ءايندلا ىف ًايزخ هل تناك اهرفك نإف ءاهترافكو هباب ىلع ةبوتكم اهدجو
 مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو # :لاق . «ليئارسإ ىنب نب ىطعأ امم ريخ هللا مكاطعأ امف . . ةرخآلا ىف

 ةعمجلا ىلإ ةعمجلا ن نم سمخلا تاولصلا» :لاقو ١١١ :ءاسنلا] 4 اًميحُر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي

 «ةدحاو ةئيس تبتك اهلمع نإو هيلع بتكت مل اهلمعي ملف ةئيسب مه نما :لاقو . «نهنيب امل تارافك

 ىلع كلهي الو ءاهلاثمأ رشع هل تبتك اهلمع نإو يدار بخ هل تك اهلمعي ملفا حبحب يه نمر

 .4 لبق نم ئسوم لس امك مُكَلوُسَر اولأست نأ نوديرت مأ» : هللا لزنأف .«كلاه الإ هللا

 ءةرهج هللا مهيري نأ :4 لْبَق نم ئسوم لكس امک مكلوسر اولاست نأ نوديرت مال :دهاجم لاقو

 ليئارسإ ىنبل ةدئاملاك مكل وهو معن» :لاق .ًابهذ الا مهل لعجي نأ ةي دمحم شيرق تلأس :لاق

 .اوعجرو اوبأف ««مترفك نإ

 . ملعأ هللاو اذه وحن ةداتقو ىدسلا نعو

 ونب تلأس امك «حارتقالاو تنعتلا هجو نلع ىش نع هلي لوسرلا لاس نم مذ هللا نأ دارملاو
 : ىأ «ناميإلاب رفكلا لدبتي نموإ# :ىلاعت هللا لاق ءًادانعو ًابيذكتو ًاتنعت «مالسلا هيلع .ىسوم ليئارسإ

 الوطم هب ليضف نب دمحم نع «نابأ نب رمع نب هللا دبع قيرط نم )١١/ ٤ ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

(Y)ج نم ةدايز (۳) .«ىه لب ليقو» :ج ىف . 

 .«تاراقکک» :و ءأ ىف (5) .ط بج نم ةدايز (4)

 .«تناك :لاق» :ج ىف )١(



aa a a #1ناتركلا :ةزقبلا  e SE 

 لهجلا ىلإ ميقتسملا قيرطلا نع جرخ دقف :ىأ «ليبّسلا ءاوس لض دقف  ناميإلاب رفكلا رشي نمو
 مهتفلاخم ىلإ «مهل دايقنالاو مهعابتاو ءايبنألا قيدصت نع اولدع نيذلا لاح اذكهو لالضلاو
 لاق امك ء.رفكلاو تنعتلا چو ىلع ءاهيلإ نوجاخي ال .ىتلا ةلئسالاب مهيلع حارتقالاو مهبيذكتو

 «رارقلا سئبو اهنولصي منهج . راّوبلا راد مهَمْوَق اوّلحأو ارفك هللا تمعن اوُلدَب نيذّلا ىلإ رت ملأ ١» : ىلاعت

 .[4 c۸ : ميهاربإ]

 . ءاخرلاب ةدشلا لدبتي : ةيلاعلا وبأ لاقو

 مهسفن دنع نم ادسح اراقك مكناميإ دعب نم مكنودري ول باتكلا لهَأ نم ريفك دو »

 ءيش لك لع هللا نإ هرمأب هللا يتأي تح اوحفصاو اوفعاف قحا مُهَ نيت ام دعب نم

 هللا | نإ هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو ةاكزلا اوتآو ةالّصلا اوميقأر ريد

 مهل مهتوادعب مهملعيو «باتكلا لهأ نم رافكلا قئآرط كولس نع نينمؤملا هدابع ' "7 ىلاعت رذحي

 . مهيبن لضفو مهلضفب مهملع عم «نينمؤملل دسحلا نم هيلع نولمتشم مه امو رهاظلاو نطابلا ىف

 ةماقإب مهرمأيو .حتفلاو رصنلا نم هللا رمأ ىتأي ىتح «لامتحالاو وفعلاو حفصلاب نينمؤملا هدابع رمأيو

 :قاحسإ نب دمحم لاق امك «هيف مهبغريو كلذ ىلع مهثحيو .ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

١ 

01 

 ىيح ناك :لاق «سابع نبا نع وا نج نب دحس ع دمحم ى نيادححم ید
 اناكو هِي هلوسرب هللا مهصخ ذا ادع رفا دروب دشا نم“ تطأ دب رينا وا یش ضنا

 ول باتكلا ٍلهَأ نم ريثك دو 8 :امهيف هللا لزنأف ءاعاطتسا ام مالسإلا نع سانلا در ىف نيدهاج

 . ةيآلا «مكتوُدري

 :لاق (باتكلا لهأ نم ريثك دو » :ىلاعت هلوق ىف «ىرهزلا نع ءَرَمْعَم نع «قازرلا دبع لاقو

 . فرشألا نب بعك وه

 نمحرلادبع ىنربخأ ءىرهزلا نع« بيعش انربخأ «ناميلا وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 وجهي ناكو «ًارعاش ناك ىدوهيلا فرشألا نب بعك نأ :هيبأ نع «كلام نب بعك نب هللا دبع نبا

 . «اوحفصاو اوفعاف » : هلوق ىلإ (مكنودري ول باتكلا لهَأ نم ريك دو > : هللا لزنأ "هيفو . ةا ىبنلا
 (*!لسرلاو بتكلا نم مهيديأ ىف اب مهربخي ايمأ الوسر نإ :سابع نبا نع ءكاحضلا لاقو

 لاق كلذلو ؛ًايغبو ًادسحو ًارفك كلذ اودحج مهنكلو «مهقيدصت لثم هلك كلذب قدصي مث «تايآلاو

 )١( «؟ىلاعتو كرابت رذحي» :ج ىف (۲) .2«نم» :أ ىف .

 )۳( .امهيفو» : ب طط ىف )٤( .«بتكلاو لسرلا نم» :ب ‹ط ج یف



 1١ 11١( ٣ 9) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 «قحلا مهل ءاضأ ام دعب نم :لوقي «قحلا مهل نيت ام دعب نم مهسفنأ دنع نم ادسح ارافك# : ىلاعت هللا

 عرشو «ةمالملا دشأ مهمالو مهخبوو مهريعف «دوحجلا ىلع مهلمح دسحلا نكلو ءائيش هنم اولهجي مل

 ١ مهلبق نم لزنأ امو مهيلع '' لزنأ ا رارقإلاو ناميإلاو قيدصتلا نم هيلع مه ام نينمؤمللو ةي هيبنل

 . مهل هتنوعمو ليزجلا هباوثو هتماركب

 نيبت ام دعب نم » :ةيلاعلا وبأ لاقو . . مهسفنأ لبق نم : «مهسفنأ دنع نمل ا نب را كافر

 ةاروتلا ىف مهدنع ًآبوتكم هنودجي هللا لوسر ًادمحم نأ "[مهل] نيبت ام دعب نم :(قحْلا مهل

 .ىدسلاو عيبرلاو ةداتق لاق اذكو .مهريغ نم ناك ذإ ؛ًايغبو ًادسح هب اورفكف «ليجإلاو

 ت م 0 و ءَ 0 2 Iro مع e I 4 ل و 9 - 2 . ۶

 باتكلا اوتوأ نيذلا نم نعمستلو# :ىلاعت هلوق لثم #«هرمأب هللا يتأي ئتح اوحفصاو اوفعافإ» :هلوقو

 .[ ا 86 :نارمع لآ] «رومألا مزع نم كلذ نإف اوقتتو اوربصت نإو اريثك ىذأ اوكرشأ نيذلا نمو مكلبق نم

 حست (هرمأب هللا يتأي تح اوحفصاو اوُفعاَفل ف ا غ «ةحلط ىبأ نب , ىلع لاق

 هّللاب نونمؤي ال نيذْلا اوُلتاَق ل :هلوقو «.[ه :ةبوتلا] (مهومتدجو ثيح نيكرشملا اوقاف :هلوق كلذ

 لاق اذكو .نيكرشملا نع هوفع اذه خسف 4 : ةبوتلا] < نورغاص مهو :هلوق ىلإ 4رخآلا مويلاب الو

 اض تلو ىلإ :ةشريو.« كيملا ةا ةو اهنا 2 ىدسلاو ةداثقو «سنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلا وبأ

 . «هرمأب هللا يتأي ىّتح» :هلوق

 ىنربخأ ‹ىرهزلا نع «بيعش انربخأ "لا وبأ اشدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نيكرشملا نع نوفعي هباحصأو و هللا لوسر ناک : لاق «هربخأ ديز نب ةماسأ نأ :ريبزلا نب ةورع

 هرمأب هللا يتأي ىتح اوحفصاو اوفعاقإ# : هللا لاق ءىذألا ىلع نوربصيو هللا مهرمأ امك «باتكلا لهأو

 مهيف هللا نذأ ىتح هب هللا هرمأ ام وفعلا نم لوأتي يَ هللا لوسر ناكو «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ

 .'؟7شيرق ديدانص نم لتق نم هب هللا لتقف « لتقب

 نع نيحيحصلا ىف لصأ هل نكلو] ةتسلا بتكلا نم ءىش ىف هرأ ملو «حيحص هدانسإ اذهو

 EE هللا . ىضر ديز نب ةماسأ

 ثحَي هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل ارمدقت امو ةاكرلا اوثآو ةالصلا اوميقأو) : ىلاعت هلوقو

 «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ نم . ةمايقلا موي هتبقاع مهيلع و مهعفني امي لاغتشالا ىلع ىلاعت

 7م, ع

 . هللا لزنأ» :و ءأ ب ءط ءج یف (۱)

 .و «أ «ب نم ةدايز (؟)

 .«ديلولا وبأ» :أ ىف (۳)

 )٤( متاح ىبأ نبا ريسفت )١/ ۳۳۳(.

 ) )5.«داتسإ اذهو» :ب ءط ىف

 .ط ءج نم ةدايز (5)
 .«مهثحيال :و ءأ ءبب ءط ءج ىف (۷)



 )١١1١- ١١۳( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا لل ل ل لعدد:

 مهلو مهترذعم نيملاَظلا عقني ال موي > داهشألا موقي مويو ايندلا ةايحلا ىف رصنلا هللا مهل نكمي ىتح

 ىلاعت هنأ. : ىنعي «ريصب نولمعت امب هللا نإ ف :ىلاعت لاق اذهلو ؛.[ 5 :رفاغ] 4 راّذلا ءوس مهو ةَنعْللا

 .هلمعب لماع لك ىزاجيس هنإف ءًارش وأ ًاريخ ناک ءاوس «هیدل عيضي الو «لماع لمع نع لفغي ال

 نيذلل هللا نم ربخلا اذهو :«ريصب نولمعت امب هللا نإ 8 :ىلاعت هلوق ىف ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 ال ريصب هب وهف «ةينالع وأ ارس ءرش وأ ريخ نم اولعف امهم مهنأ «نينمؤملا نم تايآلا هذهب مهبطاخ
 جرخم جرخ ناك نإو مالكلا اذهو .اهلثم ةءاسإلابو ءًاريخ ناسحإلاب مهيزجيف «ءىش هنم هيلع ىفخي

 ىف اودجيل مهلامعأ عيمجب ريصب هنأ موقلا مّلعأ هنأ كلذو .ًارجزو ًارمأو ًاديعوو ًادعو هيف نإف ءربخلا

 ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو » :لاق امك هيلع مهبيثي ىتح «هدنع مهل” ارخدم كلذ ناك ذإ هتعاط

 . هتيصعم اورذحيلو ,4هّللا دنع هودجت

 ,«عيدب» ىلإ عاب فرص امك ««ريصبا ىلإ فرص رصبم هنإف 4 ٌريصب $ :هلوق امأو :لاق

 . ملعأ هللاو ««ميلأ» لإ ملؤمو

 هدا ا «رماع نب ةبقع نع «ريخلا ىبأ نع « بيبح

 )٤
 ريصب ءىش لكب :لوقي «ريصب

 م م6 -

 نإ مكناهرب اوتاه لق مهينامأ كلت ئراصت وأ ادوه ناك نم الإ ةَنِجْلا لخدي نأ اولاقو ٠

 مِهْيَلَع فوخ الو هبر دنع هرجأ هَلُق نسحم وهو هلل ههجو مَلِسَأ نم ىَلَب 659 نیقداص متنك

 تسيل ىراصتلا تلاقو ءيش ىلع ئراصتلا تسيل دوها تلاقو 059 نونزحي مه الو

 مكحي هّللاف مهلوق لثم نوملعي ال نيِذّلا لاق كلذك باتكلا نولتي مهو ءيش ىّلع دوهيلا

 o ماه ل هوس

 . 4 © نوفلتخي هيف اوناك اميف ةمايقلا موي مهنيب

 هنأ يراصتلاو:ةوهبلا نم ةفئاط لك تعدا تي «هيف مه اب ىراصنلاو دوهيلا رارتغا ىلاعت نيبي

 ءانبأ نحن ۾ :اولاق مهنأ ةدئاملا ةروس ىف مهنع هللا ربخأ امك ءاهتلم ىلع ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل

 اوعدا امك اوناك ولو «مهبونذب مهبذعم هنأ مهربخأ اب ىلاعت هللا مهبذكأف .[۱۸ :ةدئاملا] «هؤاّبحأو هللا

 ىلإ نولقتني مث «ةدودعم ًمايأ الإ رانلا مهسمت نل هنأ مهاوعد “نم مدقت امكو «كلذك رمألا ناك امل

 ةجح الو ليلد الب اهوعدا ىتلا ىوعدلا هذه ىف مهل لاق اذكهو «كلذ ىف ىلاعت مهيلع درو .ةنجلا

 .«اروخذم» :و ءأ ءب ىف (۲) .«مهل هللا نكمي» :ب ءط ج ىف )١(
 .؟ئرتقيا :و ىفو «اأرقيا :أ ءب ءط ءج ىف (*)

 )٤( متاح ىبأ نبا ريسفت )۱/ ۳۳۹(.
 .«ىف» :ط ءج ىف (5)



 )1١1- ١١7( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 .4 مهينامأ كلت $ :لاقف «ةنيب الو

 .سنأ نب عيبرلاو ةداتق لاق اذكو .قح ريغب هللا ىلع اهونمت ىنامأ : ةيلاعلا وبأ لاقو

 . 4 مكناهرب اوتاه ط ءدمحم اي :ىأ 4 لق # :لاق مث

 . كلذ ىلع مكتنيب :ةداتق لاقو .مكتجح SS ةيلاعلا وبأ لاقو

 0 !هنوعدت امك 4 نيقداص متنك نإ »

 كيرش ال هدحو هلل لمعلا صلخأ نم : ىأ ( نسحم وهو هلل ههجو مَلسَأ نم ىلب $ : ىلاعت لاق مث
 ٠١[. :نارمع لآ] : ةيآلا < نعِبَتا نمو هلل يهجو تملسأ قف كوجاح نإف » :ىلاعت لاق امك «.هل

 . هلل صلخأ نم :لوقي 4 هلل ههجو ملسَأ نم ىلب 8 :عيبرلاو ةيلاعلا وبأ لاقو

 : ىأ «نسحم وهو 8# «هنيد :لاق « ههجو  ءصلخأ :4 ملسأ نم ىلب  :ريبج نب ديعس لاقو
 0 «هدحو هلل ًاصلاخ نوكي نأ :امهدحأ «نيط ا لا نإف . يم لوسرلا هيف عبتم

 » :هبِيَيَع لاق اذهلو ؛لبقتي مل ًاباوص نكي ملو ًاصلاخ ناك یتمف .ةعيرشلل ًاقفاوم ًاباوص نوكي نأ

 .مالسلا هيلع «هنع .ةشئاع ثيدح نم ملسم هاور ر ان رمأ هيلع نسل ادع لدغ

 نوكي ىتح «مهنم لبقتي ال هنإف - هلل هيف نوصلخي مهنأ ضرف نإو - مههباش نمو نابهرلا لمعف

 هللا لاق «مهلاثمأو مهيفو «ةفاك سانلا ىلإو مهيلإ ! ثوعبلا الب ""[دمحم] لوسرلل ًاعباتم كلذ
 نيذّلاو 8 :ىلاعت لاقو ۳ :ناقرفلا] (اروشم ءابه ُهاَلعجَف لمع نم اولمع ام ئآإ انمدقو ٠ : ىلاعت
 .[9 : رونلا] ايش ُهدجَي مل ُهَءاَج اذإ تح ءاَم نآمّظلا هبسحي ةعيقب بارسك مهلامعأ اورفك

26 

 . ىتأيس امك نابهرلا ىف اهلوأت هنأ رمع نينمؤملا ريمأ نع ىور
 وهف هلل دصقلا هلماع صلخي مل نكلو «ةرهاظلا ةروصلا ىف ةعيرشلل ًاقفاوم لمعلا ناك نإ امأو

 وهو هللا نوعداخي نيقفانملا نإ ١ : ىلاعت لاق امك «نيئارملاو نيقفانملا لاح اذهو هلعاف ىلع دودرم ًاضيأ
 لاقو ١47[« :ءاسنلا] اليف الإ هللا توركي الو سائلا نوءاري ئَاسُك اوماق ةالّصلا ىلإ اوماق اذإو مهعداخ
 «نوعامْلا نوعتميو . نوءاري مه نيذّلا . نوهاس مهتالص نع مه نيذّلا . نيلصملل ليوف » : ىلاعت

 هر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعي هب ءاقل وجري ناک نمف ١» :ىلاعت لاق اذهلو «[۷ - ٤ : نوعاملا]

 . «نسحم وهو هلل ههجو مَلسَأ نم لب » :ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاقو .[ ٠٠ : فهكلا] «ادحأ

 ليصحت كلذ ىلع ىلاعت مهل نمض : نوري مهالو مِهِيلَع فخ الو هَر دنع هرجأ هلف» :هلوقو

 «نونزحي مهالو ) «هنولبقتسي اميف © مهيلع فوخ ال ل ف روذحملا نم هنوفاخي ام مهنمآو .روجألا

 مهالو 8 ةرخآلا ىف :ىنعي (مهيَلع فوخ ال » ف :ريبج نب ديعس لاق امك «هنوكرتي امم ىضم ام ىلع

 .«لمعلا ىف» :أ ىف (۲) .«هنوعدت امم ىأ) :أ ىفو ء«هنوعدت اميف یأ» :و ءب «ط ءج یف )١(
 .ب «ط ءج نم ةدايز قرشز



 )1١١- 0١۳ تايآلا :ةرقبلا ةروس لؤآلا ءرلا ۳۸٦

 :ترمال ار ال 0رب

 مهو ءيش ىلع دوهبلا تسيل ئراصُتلا تّلاقو ءيش ىلع ىراصألا تسيل ُهوُهْيْلا تّلاقو » : ىلاعت هلوقو
 :قاحسإ نب دمحم لاق امك .مهدناعتو مهيداعتو مهضغابتو مهضقانت ىلاعت هب نيبي :(باتكأا نولي

 لهأ مدق ال :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع ءدمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح
 عفار لاقف ءاي هللا لوسر دنع اوعزانتف ءدوهي رابحأ مهتتأ ءاي هللا لوسر ىلع ىراصنلا نم نارجن

 ىراصنلا نم نارجن لهأ نم لجر لاقو .ليجنإلابو ىسيعب رفكو «ءىش ىلع متنأ ام :"ةلميرح

 ن كلذ. ىف ىلاغت هللا لزناف ةاروتلاب قكو ينوه ةر دخ .ءىش ىلع متنأ ام :دوهيلل

 لا 0

 «ةاروتلا مهدنعو ىسيعب دوهيلا رفكي :ىأ «هب رفك نم قيدصت هباتك ىف ولتي الك نإ :لاق .4باتكلا

 قيدصتب ىسيع هب ءاج ام ليجنإلا ىفو ا كل ل

 ا ا اكو مدلل عع ارا ا وری

 .ءىش ىلع ىراصنلاو دوهيلا لئاوأ تناك دق :ةيآلا هذه ريسفت ىف دهاجم لاقو

 ىلع ىراصنلا لئاوأ تناك دق .ىلب :لاق «ءيش ىلع ئراصتلا تسيل دوهيلا تناقل :ةداتق لاقو

 لئاوأ تناك دق «ىلب :لاق 4ءيش ىلع دوهيلا تسيل ئراصُتلا تناقل .اوقرفتو اوعدتبا مهنكلو «ءىش

 .اوقرفتو اوعدتبا مهنكلو «ءىش ىلع دوهيلا

 دوهبلا تلاقو# + ةيآلا هده يس فنا نب عيبرلاو لالا یبا لوقك ئرعا ةناورتدعو

 ىلع اوناك نيذلا باتكلا لهأ ءالؤه : (ءيش ىلع دوهيلا تسيل ئراصتلا تلاَقو ءيش ىلع ئَراصُتلا تسل

 . لع هللا لوسر دهع

 رهاظ نكلو .ىرحأالا ةفئاطلا هب تمر اميف تقدص نيتفئاطلا نم الك نأ ىضتقي لوقلا اذهو

 نولتي مهر» :ىلاعت لاق اذهلو ؛كلذ فالخب مهملع عم «هولاق اميف مهمذ ىضتقي ةيآلا قايس

 نكلو «تقو ىف ةعورشم تناك دق امهنم لك «ليجنإلاو ةاروتلا ةعيرش نأ نوملعي مهو :ىأ «باتكلا
 ءدهاجمو «سابع نبا نع مدقت امك ءدسافلاب دسافلل ةلباقمو ")أ رفكو ًادانع مهنيب اميف اودحاجت

 . ملعأ هّللاو ءاهريسفت ىف هنع ىلوألا ةياورلا ىف ةداتقو

 اميف ىراصنلاو دوهيلا لهج اذهب نّيي :«مهلوق لثم نوملعي ال نيذّلا لاق كلَذَكظ :ىلاعت هلوقو

 ال نيذّلا» :ىلاعت هلوقب ىنع نميف فلتخا دقو .ةراشإلاو ءاميإلا باب نم اذهو «لوقلا نم هب اولباقت

 .«ةعزخ نبا : ىف )۲( .و أ «ب «ط ج نم ةدايز )١(

 (هب ءاج») :و أ ىف (5) . «هلوق نم» :ج ىف (*)

 .؟ريسفت ىف١ :و ءأ ىف )١( .؟ىدي ىف امب» :ب ءط ءج ىف (5)

 .«ًادانعو ًارفك» :ج ىف (۷)



 ۷v 0118) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 لوق لثم ىراصنلا تلاق :الاق (نومّلعي ال نيذّلا لاق كلذك » :ةداتقو سنأ نب عيبرلا لاقف يل
 لبق تناك ممأ :لاق ؟نوملعي ال نيذلا ءالؤه نم :ءاطعل تلق :جيرج نبا لاقو .مهليقو دوهيلا

 «برعلا :مهف «نوملعي ال نيذّلا لاق كلذك » :ىدسلا لاقو .ليجنإلاو ةاروتلا لبقو ىراصنلاو دوهيلا
 .ءىش ىلع دمحم سيل :اولاق

 هذه نم ًادحاو نيعي عطاق ليلد مث د سیلو «عيمجلل حلصت ةماع اهنأ ريرج نب رفعج وبأ راتخاو

 . ملعأ هللاو «ىلوأ عيمجلا ىلع لمحلاف «لاوقألا

 )همجي ىلاعت هنإ :ىأ 4 نوفلتخي هيف اوناَك اًميف ةمايقلا موي مهنيب مكحي هّللاَف » : ىلاعت لوقو

 هلوقك اذهو .ةرذ لاقثم ملظي الو هيف روجي ال ىذلا لدعلا هئاضقب مهنيب لصفيو «داعملا موي مهنيب

 نإ اوكرشأ نيدّلاو سوجُمْلاو ئراصُتلاو َنيِئبصلاو اوداه نيدّلاو اونسآ نيذلا نإ $ جلا روش قف. ىلاعت

 عمجي لق » :ىلاعت لاق امكو ۷ : جحلا] (ديهش ءيش لك ىلع هللا نإ ةمايقلا موي مهنيب لصفن هلا

 .[؟١ :أبس] «ميلعْلا حاملا وهو قحلاب اننيب حتفي مث انبر اننيب

 اشو اه يمس

 ناک ام كتلوأ اهبارخ يف ئعسو همسا اهيف ركذي نأ هللا دجاسم عم نمم ِمَلَظَأ نمو

 . 4 ©2 ميظع باذع ةرخآلا يف مهّلو يزخ ايندلا يف مهل نيفئاخ الإ اهولخدي نأ مهل

 :قيلوق ىلخ:اهنارخ ىف اوعسو ٠ هللا: نحاس اوم ةيذلا نم دارا ىف نورتسقملا تفلت

 هللا دجاسم عنم نمم ملظأ نمو ا :هلوق ىف سابع نبا نع «هريسفت ىف ىفوعلا هاور ام :امهدحأ
 سدقملا تيب ىف نوحرطي اوناك «یراصنلا مه :دهاجم لاقو .ىراصنلا مه :لاق «همسا اهيف ركذي نأ

 رصتتخب وه :4 اهبارخ يف ئعسو ظ :هلوق ىف ةداتق نع هرّمعَم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .ىراصنلا كلذ ىلع هناعأو «سدقملا تيب برخ ءهباحصأو

 اوناعأ نأ ىلع دوهيلا ضغب مهلمح «ىراصنلا هللا ءادعأ كئلوأ : لاق : ةداتق نع « لكيعس لاقو

 . سدقملا تيب بيرخت ىلع ىسوجملا ىلبابلا رصتتخب

 هيف حرطت نأ هب رمأو «هبرخ ىتح سدقملا تيب بارخ ىلع رَصَنَتْحَب اورهاظ اوناك :ىدسلا لاقو

 نع هوحن یورو .ايركز نب ىيحي اولتق ليئارسإ ىنب نأ لجأ نم هبارخ ىلع مورلا هناعأ امإو «فيجلا

 نبا لاق :لاق بهو نبا انثدح «ىلعألا دبع نب سنوي ىنثدح :ريرج نبا هاور ام : ىناثلا لوقلا

 .؟مکحی» :أ ىف )١(

 .«همسا اهيف ركذي نأ هللا دجاسم» :ج ىف (۲)



 CET aa < اا

 ءالؤه :لاق (اهبارخ يف ئعسو همسا اهيف ركذي نأ هللا دجاسم عم نمم مَلْظَأ نموا :هلوق ىف ديز
 ىوُط ىذب هيده رحن ىتح ةكم لخدي نأ نيبو «ةيبيدحلا موي ةي هللا لوسر نيب اولاح نيح نوكرشملا
 الف هيخأو هيبأ لتاق ىقلي لجرلا ناك دقو «تيبلا اذه نع دصي دحأ ناك ام :مهل لاقو «مهنداهو

 .قاب انيفو ردب موي انءابآ لتق نم انيلع لخدي ال :اولاقف .هدصي

 .ةرمعلاو جحلل اهيتأيو هركذب اهرمعي نم اوعطق ذإ :لاق (اهبارخ يف ئعسو# :هلوق ىفو
 «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق :لاق ةملس نع ركذ :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىف ةبعكلا دنع ةالصلا اي ىبنلا اوعنم اشيرُف نأ :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع
 . «همسا اهيف ركذي نأ هللا دجاسم عنه نمم مّلظَأ نموإ» : هللا لزنأف ءمارحلا دجسملا

 اوعسف مورلا امأو .ةبعكلا بارخ ىف عست مل ًاشيرق نأب جتحاو «لوألا لوقلا ريرج نبا راتخا مث

 . سدقملا تيب بيرخت ىف

 نال ؛سابع نبا نع یورو ءديز نبا هلاق امك ؛ىناثلا لوقلا  ملعأ هللاو  رهظي 2''ىذلا :تلق

 برقأ اوناكو ءدوهيلا نيد نم موقأ مهنيد ناك .سدقملا تيبلا ىف ةالصلا دوهيلا تعنم اذإ ىراصنلا

 نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع لبق نم اونعُل مهنأل ؛كاذ ذإ الوبقم دوهيلا نم هللا ركذ نكي ملو ءمهنم

 عرش .ىراصنلاو دوهيلا قح ىف مذلا هجو امل ىلاعت هنإف ًاضيأو .نودتعي اوناكو اوصع اب كلذ «ميرم

 دجسملا ىف ةالصلا نم مهوعنمو «ةكم نم هباحصأو هيَ لوسرلا اوجرخأ نيذلا نيكرشملا مذ ىف

 اوجرخأ ؟اولعف امم مظعأ بارخ ىأف «ةبعكلا بارخ ىف عست مل ًاشيرق نأ ىلع هدامتعا امأو «مارحلا

 :ىلاعت لاق امك ٠ ؛مهكرشو مهدادنأو مهمانصأب اهيلع اوذوحتساو «هباحصأو وك هللا لوسر اهنع

 نكلو نوقتملا الإ هؤايلوأ نإ هءايلوأ اوناك امو مارحلا دجسملا نع نودصي مهو هللا مهبَذعي الأ مهل امو»

 نيدهاش هللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشملل ناك ام ط :ىلاعت لاقو ۳٤[. :لافنألا] «نوملعُي ال مهرتكأ

 مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي اإ نودلاخ مه رانا يفو مهلامعأ تطبح كيلوا رقكلاب مهسفنأ ىلع

 ١۷ :ةبوتلا] «نيدتهملا نم اونوكي نأ ككلوأ ئسعف هللا الإ شخي ملو ةاكزلا ىت تاو ةالصلا ماقأو رخآلا

 الولو هلحم غلبي نأ افوكعم يدهلاو مارحلا دجسملا نع مكودصو اورفك نيذلا مه » :ىلاعت لاقو .[

 نم هتمحر يف هللا لخديل مع ريغب ةرعم مهتم مكيصتف مهوتطت نأ مهوُملعت مل تانمؤم ءاسنو َنومْؤُم لاجر
 هللا دجاسم رمعي اَمَنِإ # : یلاعت لاقف 065 : حتفلا] (اميلأ اباذع مهنم اورفك نيذلا اتبذعل اوليزت ول ءاشي

 وه نم ناك اذإف ء[۱۸ :ةبوتلا] هللا الإ شخي ملو ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأو رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نم

 اهتفرخز اهترامع نم دارملا سيلو ؟كلذ نم مظعأ اهل بارخ ىأف ءاهنع ًادودصم اهنم ًادورطم كلذك

 .كرشلاو سندلا نع اهعفرو ءاهيف هعرش ةماقإو اهيف هللا ركذب اهترامع امنإ ءطقف اهتروص ةماقإو

 .«ىذلاو تلق» :ب ءط ىف )١(



 9/8 بسسس 118(0) ةيآالا :ةرقبلا ةروس د لوألا ءزجلا

 اوُكَمُت ال :ىأ «بلطلا هانعم ربخ اذه :«نيفئاخ الإ اهولخدي نأ مهل ناک ام كئّلوُأ» :ىلاعت هلوقو
 رمأ ةكم ةي هللا لوسر حتف امل اذهلو ةة او ةلدهلا تحت الإ اًهلوخد نم يبلع مردف اذإ  ءالؤه

 نفوطي الو «كرشم ماعلا دعب نجحي ال الآ» :ىنم باحرب ىداني نأ عست ةنس ىف لباقلا ماعلا نم
 اهنأ اي الا +: لاعت هل رقي معو انيدصم ناك اذه. (هتدم ىلإ هلجاف, لجأ هلا نمو فارع تملا
 لاقو ء[۲۸: ةبوتلا] ةيآلا اذه مهماع دعب مارَحْلا دِجْسَمْلا اوبرقي الف سجن نوكرشملا امن اونمآ نيذْلا
 نم صئارفلا داعتراو «بيهتلا لاح ىلع نيفئاخ الإ هللا دجاسم اولخدي نأ مهل ىغبني ناك ام :مهضعب

 قحلا ناك ام :ىنعملاو .اهنم نينمؤملا "'اوعنمي وأ اهيلع اولوتسي نأ الضف «مهب اوشطبي نأ نينمؤملا

 .مهريغو ةرفكلا ملظ الول «كلذ الإ بجاولاو

 ءدجاسملا رئاس ىلعو مارحلا دجسملا ىلع مهرهظيس هنأ نيملسملل هللا نم ةراشب اذه نإ :ليقو

 وأ بقاعيف ذخؤي نأ فاخي ءًافئاخ الإ مهنم دحأ مارحلا دجسملا لخدي ال ىتح مهل نيكرشملا لذي هنأو

 «مارحلا دجسملا لوخد نم نيكرشملا عنم نم مدقت امك دعولا اذه هللا زجنأ دقو .ملسي مل نإ لتقي

 هلو ءاهنم ىراصنلاو دوهيلا ىلجت نأو «نانيد برعلا ةريزجب ىقبي ال نأ يب هللا لوسر ىصوأو

 [١ هللا] ثعب ىتلا '”[ةكرابملا] ةعقبلا ريهطتو مارحلا دجسملا فانكأ فيرشتل الإ كاذ امو .ةنلاو دمحلا
 نأل ؛ايندلا ىف مهل ىزخلا وه اذهو . هيلع هللا تاولص ًاريذنو ًاريشب ةفاك سانلا ىلإ هلوسر اهيف
 نم مهولجأ امكو .هنع اودص .مارحلا دجسملا نع “"نينمؤملا اودص امكف .لمعلا سنج نم ءازجلا

 ا کا ام ىلع 4 ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو » هنن اولحأ كف

 ىتلا مهليعافأ نم كلذ ريغو ءًايرع هب فاوطلاو هدنع هللا ريغ ىلإ ءاعدلاو ءهلوح مانصألا بصن

 .هلوسرو هللا اههركي

 سدقملا تيب ىلع اورهظ الا ىراصتلا نإ .:رابحالا بعك لاقف «سدقملا تيب رسق نم امأو
 همسا اهيف ركذي نأ هللا دجاسم عم نمم ملظَأ نمو » :هيلع لزنأ ويي ًادمحم هللا ثعب املف ا

 ت ادي ارض ضر نك ىل لا «نيفئاخ الإ اهوُلخدي نأ مهل ناك ام كتّلوُأ اهبارخ يف ئعسو

 .ًافئاخ الإ سدقملا

 نق لأ هع ترعب نأ شاع هو الا وبلا هلكت سرر يقر الا قف نلف یدل لار 5 03 و

 .اهيدؤي وهف ةيزحلا ءادأب فيخأ

 .«اوعنميو» :ب ءط ءج ىف (۲) .«جحي ال نأ» :أ ىفو ««جحي ال الأ :و ءب ىف )١(

 .و أ ب ءط ج نم ةدايز (4) .ج نم ةدايز ()

 .«نيملسملا» :أ ىف )١( .«هيلع همالسو هللا تاولص» :و ءب ءج ىف (4)
 .«هوقرح» :أ ىف (۸) .؟تيبب) ١ ب ءط ىف (۷)

 .«برضت نأ» :ب ءط ءج ىف (9)



 )١١6( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا لل لس لل دعو.

 .ةقراسم الإ دجاسملا نولخدي ال :ةداتق لاقو

 نم نايحأ ىف الإ «هيف ةلذلاب اردقو اعرش اوبقوع ءدوهيلا اهيلإ ىلصي تناك ىتلا ةرخصلا ناهتماب

 ىراصنلا نايصع نم مظعأ ًاضيأ هيف هللا اوصع امل دوهيلا كلذكو سدقملا تيب مهب "نحتما رهدلا

 . ملعأ هللاو «مظعأ مهتبوقع تناك

 هرسفو .دواد نب لئاوو «ةمركعو «ىدسلا دنع ىدهملا جورخب ءايندلا یف ىزخلا ءالؤه رسفو

 .نورغاص مهو دي نع ةيزجلا ءادأب ةداتق

 ايندلا ىزخ نم ةذاعتسالاب ثيدحلا درو دقو «هلك كلذ نم معأ ايندلا ىف ىزخلا نأ حيحصلاو

 نب ةرسيم نب بويأ نب دمحم انثدح .ةجراخ نب مثيهلا انتدح :دمحأ مامإلا لاق امك ةرخآلا باذعو

 مهللا» :وعدي ا هللا لوسر ناك : لاق «ةاطرأ نب يي نع « ثدحي ىبأ تعمس ا

 . "0«ةرخآلا باذع نمو ايندلا ىزخ نم انرجأو ءاهلك رومألا ىف انتبقاع نسحأ

 ةاطرا ى ب وهو ةيناحيصل يلو + ةنملا بلا نف ءىش ىف وه نالو نج ةيدتحا اذهو

 .«وزغلا ىف ىديألا عطقت ال» فو یوسو «هاوس ثيدح - ةاطرأ ىبأ نبا :لاقيو

 ئى 5 وم 2 07 5 5 2 2 o 2 ةهماه 2 4

 . ت2 ميلع عساو هللا نإ هللا هجو منف اولوت امديأف برغملاو قرشملا هللو 99

 مهدجسم اوقرافو ةكم نم “اوجرخأ نيذلا هباحصأو هايي لوسرلل ةيلست هيف  ملعأ هللاو  اذهو

 ةنيدملا مدق املف .هيدي نيب ةبعكلاو سدقملا تيب ىلإ ةكمب ىلصي ةا هللا لوسر ناك دقو «مهالصمو

 اذهلو دعب ةبعكلا ىلإ هللا هفرص مث ءارهش رشع ةعبس وأ ءًآرهش رشع ةتس سدقملا تيب ىلإ هجو
 . هللا هجو مَن اوُلوت امَنيَأَف برغملاو قرشملا هّللو» :ىلاعت 29 لوقي

 هللاو - انل ركذ اميف نآرقلا نم خسن ام لوأ :لاق « سابع نبا نع «ءاطع نع .ءاطع نب نامثعو جيرج

 لبقتساف .هّللا هجو مشف اولوت امنيأف برغملاو قرشملا هّللو 8 :ىلاعت “' لاق :ةلبقلا نأش  ملعأ

 .(لصت تناک» :أ ىفو ؛«ىلصت تناك» :و «ب ءج ىف )١(

 .«سباح نبا :ب ءط ءج ىف (*) .«رخس)» :أ ىف ()

 .؟رشب نعال :أ ىف (4)

 )6( دنسملا )٤/ ۱۸١(.

 .(رشب وهو» :أ ىف (5)

 .واءأ ءب ءط ءج نم ةدايز (۷)

 .«اوجرخ نيذلا» :أ ىف (۸)

 .«هللا لوقي» :ج ىف (9)

 .«هّللا لاق» :و «ب بج یف (۱۰)



 )١١6( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ىلا خىل اهلل ةر مث «قيتعلا تيبلا كرتو «سدقملا تيب وحن ىلصف ةي هللا لوسر

 مكهوجو اوُلوَف متنك ام ثيحو مارحلا دجْسَمْلا رْطَش كهجو لوف تجرخ ْثْيَح نموإل :لاقف ءاهخسنو

 . 4 هرطش

 تحرفف .سدقملا تيب لبقتسي نأ هللا هرمأ - دوهيلا اهّلهأ ناكو  ةنيدملا ىلإ رجاه امل ي هللا لوسر

 ناکف «ميهاربإ ةلبق بحي كي هللا لوسر ناكو ءارهش رشع ةعضب هيلو هللا لوسر اهلبقتساف «دوهيلا

 4"( اهاضرت ةلبق كنيلونلف ] ءامّسلا يف كهجو بْلَقَت ىرت دق » : هللا لزنأف ءءامسلا ىلإ رظنيو وعدي

 اوناك ىتلا مهتلبق نع مهالو ام :اولاقو ءدوهيلا كلذ نم باتراف «هرطش مكهوجو اولو ةةلوق ىلإ

 امنيأق# :لاقو 4“ ”(ميقتسُم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي] برغملاو قرشملا هلل لف » : هللا لزنأف ءاهيلع

e 

۳۹۱ 
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 ةلبق مكلف ا 55 0 ةلبق :لاق] | لا ا 200 :دعهاجم لافو اغ

 ةبعكلا :اهنولبقتست

 ا نب ديزو 0-5 «ةداتقو 0078 م ءاطعو e ءةيلاعلا ىبأ نع یورو

 امنإو «ةبعكلا ىلإ هجوتلا ضرفي نأ لبق ةيآلا هذه هللا لزنأ لب :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاقو

 ىحاون نم اوؤاش ثيح «ةالصلل مههوجوب هجوتلا مهل نأ هباحصأو وي هيبن ملعيل ىلاعت '" اهلزنأ

 كلذ یف هؤانث لج ناك الإ ةيحانو كلذ نم آاهجو مههوجو نوهجوي ال مهنأل ؛برغملاو قفرشملا

 لامتلاك اك ناك دم نادر هل هاو براو قراشلا لاته نال ةا و ولا

 ضرفلاب كلذ خسن مث :اولاق ء[۷ :ةلداجملا] «اوناك ام نيأ مهعم وه الإ رثكأ الو كلذ نم ئندأ الوإ»

 .مارحلا دجسملا ىلإ هجوتلا مهيلع ضَرَف ىذلا

 هملع نإف ؛حيحصف ىلاعت هملع دارأ نإ :«ناكم هنم ولخي ال ىلاعت هنإو» :هلوق ىفو «لاق اذكه

 هللا ىلاعت ءهقلخ نم ءىش ىف ةروصحم نوكت الف ىلاعت هتاذ امأو «تامولعملا عيمجب طيحم ىلاعت

 . ؟تيبلا» و 3 د

 نبا قيرط نم TY) 7 كردتسملا ىف مكاحلا هاورو «هب دمحم نب جاجح قيرط نم ( ١١/ ٣ هريسفت ىف متاح ىبأ نیا هاورو قفز

 .«قايسلا اذهب هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو هب ءاطع نع جيرج

 .ط «ج نم ةدايز (6) .ج نم ةدايز 2

 . امثل :ط ىف (5) .ج نم ةدايز (6)

 .«هيجوتلا» :أ ىف (۸) .«هللا اهلزنأ» :ج ىف (۷)



 )١١6( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۳4۲

 .ًاريبك ًاولع كلذ نع

 ىلصي نأ هللا نم ًآنذإ ةي هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن لب :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق
 .فوخلا ةدشو ةفياسملا لاح ىفو «هرفس ىف هريسم ىف «برغ وأ قرش نم هجوت ثيح عوطتلا

 ی ا نا نبا ا سرور نا اندج هك كوبا اذخ
 لعفي ناك مدي هللا لوسر نأ ركذيو .هتلحار هب تهجوت ثيح ىلصي ناك هنأ :رمع نبا نع «ريبج

 . للا هجو مف اولوت اَمنيَأَف » :ةيآلا هذه لوأتيو «كلذ

 ىبأ نب ر كلملا دبع نع «قرط نم «هيودرم نباو متاح ىبأ ن نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم هاورو

 .ةيآلا ركذ ريغ نم «ةعيبر نب رماعو رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىف هلصأو . 8 «ناميلس

 فوخلا ةالص نع لئس اذإ ناك هنأ :رمع نبا نع «عفان ثيدح نم ىراخبلا حيحص ىفو

 ىلبقتسم انابكرو «مهمادقأ ىلع ًامايق الاجر اولص كلذ نم دشأ فوخ ناك نإف :لاف مث .اهفصو

 .اهيلبقتسم ريغو ةلبقلا

 . "1و3 ىبنلا نع الإ كلذ ركذ رمع نبا ىرأ الو : عفان لاق

 زوجي هنع عيمجلاف «ىودعلا رقسو ةفاسملا رفس 2 نيب «هنع Ss ا قرغي ملو : : ةلأسم

 «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع فسوي وبأ هاكحو ءرصملا ىف ةبادلا ىلع عوطتلا مدا
 . ًاضيأ ىشاملل ىتح «ىربطلا رفعج ج وہ هراتحخاو

 اوفرعي ملف «ةلبقلا اغ تع موق ىف ةيآلا هله تلزن لب :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق

 كلانهف مكهوجو متيلو نيأف براغملاو قراشملا ىل : : لا لاقف ةف ءاحنا ىلع ولف ءاهرطش

 . ةيضام مكتالص نأ كلذب مكملعيف مكتلبق وهو «(ىهجو

 نع «نامسلا عيبرلا وبأ انثدح «ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح .ىزاوهألا قاحسإ نب دمحأ انثدح

 ةليل ىف ةي هللا لوسر عم انك :لاق «هيبأ نع «ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع« هللا ديبع نب مصاع

 1° ملف هيف نلصي اده لمغيف راجحألا غاي لجرلا لعجف الزم الرف ةملظم :ءاوس
 ؟ةلبقلا ريغل هذه انتليل انيلص دقل «هللا لوسر اي :انلقف .ةلبقلا ريغ ىلع انيلص دق نحن اذإ انحبصأ
 . ةيآلا (ميلع عساو هللا نإ هللا هجو مف اوت امنيأف برغملاو قرشملا هللوإ» : ىلاعت هللا لزنأف

 ىبأ نبا ريسفتو (؟44 )١/ یئاسنلا نفسو (؟934) مقرب ىذمرتلا ناسو (۷۰۰) مقرب ملسم حيحصو ٥۳۰( /۲) ىربطلا ريسفت )١(
 ١١/ Té) متاح

 .(:ة"ه) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .«مهل هللا لاقف» :أ ىف (؟)

 .ط نم ةدايز (8)



 ا أ الاس د ا ل 035 :ةنآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ی «نامسلا عيبرلا ىبأ نع «هيبأ نع .عيكو نب نايفس نع هاور مث

 ىبأ نع «ميكح نب یحی نع «ةجام نباو .عيكو نع «ناليغ نب دومحم نع .ىذمرتلا هاورو

 . "”نامسلا عيبرلا ىبأ نع «دواد
 ىبأ نع «ناميلس نب ` ديعس نع ء«حابصلا نب دمحم نب نسحلا نع «متاح ىبأ نبا هاورو : 2 3

 .ثيدحلا فيعض وهو د ئرصبلا ديعس نب تعشا همساؤ - ؟؟!نامسلا عينرلا

 :ةتاعشلا كسا قدح نف الإ فرخ لو كاذب اتتا نل لسع فيدجت اذه ئم ولا لاق

E000  

 . فيعض ًاضيأ مصاع هخيشو :تلق

 «كورتم :نابح نبا لاقو .هب جتحي ال فيعض :نيعم نبا لاقو .ثيدحلا ركنم :ىراخبلا لاق

 . ملعأ هللاو

 .رباج نع «ىرخأ قرط نم ىور دقو

 «ليعامسإ نب ىلع نب ليعامسإ انثدح :ةيآلا هذه ريسفت :: ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 باتك ىف تدجو :لاق ؛نسحلا نب لیا ديبع نب دمحأ ىنثدح «بیبش نب ىلع نب نسحلا انثدح

 ءاهيف تنك ةيرس ةي هللا لوسر ْثَعَب :لاق «رباج نعءءاطع نع «ىمزرعلا كلملا دبع انئدح :ىبأ

 اولصف ."كامسلا لّبق انهه ىه «ةلبقلا انفرع دق :انم ةفئاط تلاقف «ةلبقلا فرعن ملف ةملظ انتباصأف

 نم انلفق املف .ةلبقلا ريغل طوطخلا كلت تحبصأ سمشلا تعلطو اوحبصأ املف ءاطوطخ اوطخو

 هجو مشف اولوت امديأف برغملاو قرشملا هللو# :ىلاعت هللا لزنأو «تكسف ءال ىبنلا انلأس ؟انرفس

 . «هّللا

 0 «رباج نع ءءاطع نع «ىمزرعلا هللا ديبع نب دمحم ثيدح نم هاور مث

 انثدح ءورمع نب دواد مكثدح  عمسأ انأو  زيزعلا دبع نب هللا دبع ىلع ئرق : ىنطقرادلا لاقو

ES esهللا لوسر عم انك : لاق «رباج نع «ءاطع نع «ملاس نب دمحم نع « ىطساولا  

 )١( ىربطلا ريسفت )٥۳١۱ /۲ء ٥۳۲(.

 )٠١۲۰(. مقرب ةجام نبا نتسو (؟”145) مقرب ىذمرتلا ننس ()

 .؟دعس نع» :و ىف ()

 )١/ ۳٤٤(. متاح ىبأ نبا ريسفت (4)

 .4هللا دبع»:ه ىف (5) .«ثيدحلا فيعض» :أ ىف (5)

 .«انريس» :أ ىف (۸) .«لامشلا لبق» :و ا ب ءط ءج ىف (۷)

 ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو ءهب بيبش نب ىلع نب نسحلا نع ىلع نب ليعامسإ قيرط نم )١/ ۲۷١( ننسلا ىف ىنطقرادلا هاورو ()

 ٠١( /۲) اضيأ هاورو «هلثم ركذف ىبأ باتك ىف تدجو :لاق هللا ديبع نب دمحأ نع ثراحلا نب دمحم قيرط نم (١؟/7) ىربكلا

 .هب ءاطع نع ىمزرعلا هللا ديبع نب دمحم نع «ىطساولا ديزي نب دمحم قيرط نم
 .ةديز نب :ج ىف (۱۰)



 )١١6( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 اندحأ لعجو .ةدح ىلع انم لك ىلصف «ةلبقلا ىف انفلتخاف انريحتف « ميغ انباصأف ريسم ىف ةي

 تأزجأ دق» :لاقو «ةداعإلاب انرمأي ملف لم ىبنلل كلذ انركذف ءانتنكمأ ملعنل هيدي نيب طخي

 .«مکتالص

 هللا ديبع نب دمحم نع :هريغ لاقو ءملاس نب دمحم نع :لاق اذك : ىنطقرادلا لاق مث

 ا امهو «ءاطع نع «ىمزرعلا

۳4٤ 

 لَ هللا لوسر نأ :سابع نبا نع« حلاص ىبأ نع < «ىبلكلا ثيدح نم ًاضيأ هيودرم نبا هاور مث

 (”عولط دعب مهل نابتسا مث .ةلبقلا ريغل اولصف ءةلبقلا ىلإ اودتهي ملف «ةبابض مهتذخأف ةيرس ثعب
 هذه لجو رع هللا 'لوئاف ودخل هللا :لوسر ىلإ اوؤاج املف .ةلبقلا ريغل اوُلص مهنأ نينهبشلا

 . 4 هللا هجو منَ اول امَنيأَف برغملاو قرشملا هللو» :ةيآلا

 انيق طح ل نيك 1 والا اع نأ انش اهم يبقي هلعلو تعم اهيف داسال هلو

 .ملعأ هللاو ءءاضقلا مدع ىلع لئالد هذهو «ءاملعلل نالوق

 نب دمحم انثدح امك «ىشاجنلا ببس ىف ةيآلا هذه تلزن لب :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق

 تام دق مكل ًاخأ نإ» :لاق هب ىبنلا نأ :ةداتق نع «ىبأ ىنثدح .'؟!ذاعم نب ماشه انثدح ءراشب
 نمؤي نمل باتكلا لهأ نم نإو# : :تلزنف :لاق ؟ملسمب سيل لجر ىلع ىلصن : : اولاق . هيلع اولصف

SEال ناك هنإف :اولاقف :ةداتق اق 5 00 نا لا  
0 

 . ملعأ هّللاو .«بيرغ اذهو

 ىبطرقلا هاكح امك «ةبعكلا ىلإ خسانلا هغلبي نأ لبق سدقملا تيب ىلإ ىلصي ناك هنإ :ليق دقو

 ةالصلا ىلإ بهذ نم كلذب ذحأف لت هللا لوسر هيلع ىلص تام امل هنأ ىبطرقلا ركذو «ةداتق نع

 نيح هدهاش «مالسلا هيلع هنأ :اهدحأ :هجوأ ةثالث نم انباحصأ دنع صاخ اذهو :لاق «بئاغلا ىلع

 نبا هراتخاو هيلع ىلص هيلع ىلصي نم هدنع نكي مل امل هنأ : ىناثلا .ضرألا هل تيوط هيلع ىلص

 باجأ دقو «هنيد ىلع هموق نم دحأ هدنع سيل ملسم كلم نوكي نأ دعبيو : ىبطرقلا لاق ‹« ىبرعلا

 هنأ :ثلاثلا .ديج باوج اذهو .تيملا ىلع ةالصلا ةيعرش مهدنع نكي مل مهلعل اذه نع ىبرعلا نبا

 .ملعأ هللاو .كولملا ةيقبل فيلأتلاك كلذ نوكيل هيلع ىلص امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع

 .؟لجر لك» و 9 «ب 35 بج ىف )١(

 هتاور حيحص ثيدح اذه» :لاقو ءهب ورمع نب دواد قيرط نم 1١١/ ٠7 كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )١/ V1) ىنطقرادلا ننس (؟)

 . هاو لهس وبأ وه» :تلق :ىبهذلا لاق .؛حرج الو ةلادعب هفرعأ ال ىنإف ملاس نب دمحم ريغ تاقث مهلك

 و2 .«ماشه نب ذاعم» :آ هب «ط بج یف 20 .؟تعلط امدعب» :و

 ٥۳۲(. /۲) ىربطلا ريسفت (0)

 9 ب «ط بج ىف (۳)



 ۳40 )٠١١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نب دمحم نع ءرشعم ىبأ ثيدح نم ةيآلا هذه ريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا دروأ دقو

 برغملاو قرشملا نيب ام» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبأ نع ءةملس ىبأ نع «ةمقلع نب ورمع

 .«قارعلا لهأو ماشلا لهأو ةنيدملا لهأل َةّلبق

 نب حيجت '١”همساو ءرشعم ىبأ ثيدح نم ةجام نباو ىذمرتلا هجرخأ دقو ءانهاه ةبسانم هلو

 ف ترا قرشلا نينا "رينو ولا دكا نيحترلا هع

 رشعم ىبأ ىف ملعلا لهأ ضعب ملكتو .ةريره ىبأ نع هجو ريغ نم ىور دقو :ىذمرتلا لاقو

 رر ع لا اقدم یرورلا رك ا ا دع :ىذمرتلا لاق مث «هظفح لبق نم

 ىبأ نع «ىربقملا م م «ىسنخألا دمحم نب نامثع نع «ىمرخملا رفعج نب هللادبع انثدح

 . *«ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام»: لاق كي ىبنلا نع «ةريره

 ىور دقو : ىذمرتلا لاق . حصأو رشعم ىبأ ثيدح نم ىروقأ اذه : لاق هنأ ىراخبلا نع ىكحو

 نباو «ىلعو «باطخلا نب رمع مهنم - ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام :ةباحصلا نم دحاو ريغ نع

 . سابع

 تلبقتسا اذإ «ةلبق امهنيب امف «كراسي نع قرشملاو كنيمي نع برغملا تلعج اذإ :رمع نبا لاقو

 ا

 ءرمع نبا نع ا ا يلا ل يا

 .«ةلبق برغملاو قرشملا نيب اما :لاق كي ىبنلا نع
۳ 5 7 5 

 .هلوق «رمع نع «رمع نبا نع :روهشملا لاقو ىقهيبلاو ىنطقرادلا هاور دقو

a Eتلزن ال دهيم لاق جيرج ا ىنثدح . نيسحلا : 

 . هللا هجو مثف اولوت امديأف» : تلزنف ؟نيأ ىلإ :اولاق ء[١٠٠ : رفاغ] #مكل بجتسأ ينوعدا »

 نباو» :و ىف (۱)

NG oT 

 . «ةيعش نع :أ ىف )٤( .ج نم ةدايز (9)

 )۳٤٤(. مقرب ىذمرتلا ننس (4)

 لئس» )١/ ١84(: للعلا ىف متاح ىبأ نبا لاق .هفقو باوصلاو لولعم وهو (4 /۲) ىقهيبلا ننسو (۲۷۰ )١/ ىنطقرادلا ننس (7)

 یمن رکج. ندا نک عف نب نع نع وب قرشملا نيب ام» : هك لا نع « ا «عفان نع «نمحرلا دبع دمحم «نوراه نب ر ديزي هاور ثيدح ةعرز أ

 .«فوقوم رمع نبا ثيدح ثيدحلا «مهو اذه: ةعرز وبأ لاق ؟ةلبق برغملاو



 /١١1( ء١١۱١ ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 لاضفإلاو «ةيافكلاب مهلك هقلخ عسي :4 ميلع عسا هللا نإ ١ :هلوقب ىنعيو :ريرج نبا لاق
 وواو

 نع بزعي الو «ءىش اهنم هنع بيغي ام «مهلامعأب ميلع :ىنعي هنإف ( ميلع  :هلوق امأو

 © ل كنو هو هع وي م كم م هه اك مع و همه 0

 (5 نوتناق هَل لك ضرألاو تاومّسلا ىف ام هل لب هناحبس ادلو هللا ذختا اولاقو ل

 . 4 09 نوكيف نك هل لوقي اَمَنِإَف ارمأ ىضق اذإو ضرألاو تاومّسلا عيدب

 نم اذكو - هللا نئاعل مهيلع  ىراصنلا ىلع درلا ىلع اهيلت ىتلاو «ةميركلا ةيآلا هذه تلمتشا

 ىف مهعيمج هللا بذكأف «هللا تانب ةكئالملا لعج "نمم «برعلا ىكرشم نمو دوهيلا نم مههبشأ

 ًاريبك ًاولع كلذ نع هزنتو سدقتو ىلاعت :ىأ 4 هناحبس ل :ىلاعت لاقف .ادلو هلل نإ :مهلوقو مهاوعد
 وهو «ضرأالاو تاومسلا كلم هل امنإو ءاورتفا امك رمألا سيل :ىأ «ضرألاو تاومسلا يف ام هل لب »

 .ءاشي امك «مهفرصمو مهريسمو «مهرخسمو مهرّدقمو «مهقزارو مهقلاخ وهو ‹ مهيف فرصتملا

 نيئيش نم ًادلوتم نوكي امنإ دلولاو «مهنم دلو هل نوكي فيكف «هل كلمو هل (””ديبع عيمجلاو

 فيكف «هل ةبحاص الو هئايربكو هتمظع ىف كراشم الو «ريظن هل سيل ىلاعتو كرابت وهو « نيبسانتم

 لك َقََحو ةبحاص هل نكت ملو دو هَل نوي نأ ضرألاو تاوُمّسلا عید ) دا لاق انيك الو هل :نوكي

 . اذِإ ايش متئج دق . ادلو نمحرلا دَحُنا اولاقو 3: ىلاعت لاقو ١ ١[ ماعناا]4ميلع ءيش لكي رهو ميش

 نأ نمحرلل يغبني امو . ادلو نمحرال اوعد نأ . اده لابجلا رختو ضرألا ق قشدتو هنم نرطَقَي تاومّسلا داکت

 هينآ مهلكو . ادع مهدعو مهاصحأ قل . دبع نمحرلا ينآ الإ ضرألاو تاومّسلا يف نم لك نإ . ادلو دخت

 . دلوي ملو دلي مل . دمصلا هللا . دحأ هللا وه لف » :ىلاعت لاقو «[40 44 :ميرم] (ادرف ةَمايقلا موي

 .[صالخإلا ةروس] «دحأ اوفك هَل نكي ملو

 نأو ءهل هيبش الو هل ريظن ال ىذلا «ميظعلا ديسلا هنأ ةيركلا تايآلا هذه ىف ىلاعت ““ررقف

 هذه ريسفت ىف ىراخبلا لاق اذهلو !دلو اهنم هل نوكي فيكف «ةبوبرم هل ةفولخم هريغ ءايشألا عيمج
 - ريبج نب عفان انثدح «نيسح ىبأ نب هللا دبع نع «بيعش انربخأ «ناميلا وبأ انثدح :ةرقبلا نم ةيآلا
 هل نكي ملو مدآ نبا ینبذک :ىلاعت هللا لاق» :لاق ای ىبنلا نع «سابع نبا نع  معطم نبا وه
 همتش امأو «ناک امك هديعأ نأ ردقأ ال ىنأ معزيف یایإ هبيذكت امأف «كلذ هل نكي ملو ىنمتشو «كلذ
 :1دلؤ وأ يخاف نها نإ[ 19 ناف دلو ىلا هلوقف قابا

۳۹٦ 

 .«لاضفإلاو دوجلاو لاضفإلاو ةيافكلاب» :ب ىفو ««لاضفإللاو دوجلاو ةيافكلاب» :ط ىف )١(

 .؟دبع عيمجلاو» :ط ىف (*) .؟نم» :أ «ب ىف ()

 .«یناحبس» :ط ىف (6) .«ررقي» :و ءأ ىف (6)



 ت بم و لوألا هوقلا

 لا اذه نم ىراخبلا هب درفنا

 نب قحسإ انثدح «ىذمرتلا ليعامسإ نب دمحم انثدح «لماك نب دمحأ انثدح :هيودرم نبا لاقو

 هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبأ نع . جرعألا نع «دانزلا ىبأ نع «كلام انثدح ةئورفلا دمحم

 نأ هل غبني ملو ىنمتشو «ینبذکی نأ هل ىغبني ملو مدآ نبا ىنبذك :لجو زع هللا لوقي» :

 اا م ىلع نرالا لوا سلو اداه یدو نل رق ناپ هيدكت انآ. کب

 ًاوفك هل نكي ملو «دلوی ملو دلي مل .دمصلا دحأللا هللا انأو .ًادلو هللا ذختا :هلوقف ىايإ همتش امأو

 , 77د

 . '؟”«مهيفاعيو مهقزري وهو دلو هل نولعجي

 نع «طابسأ انثدح ءجشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق «نوتناق هَل لك :هلوقو

E 5 : 5ي £  

 هَل لك# :ريبج نب ديعس لاقو .ةيدوبعلاب هل نورقم :*نوتناق هل لك# : كلام وبأو ةمركع لاقو
 و 0 ١

 لك# :ىدسلا لاقو .ةمايقلا موي مئاق هل لك لوقي :سنأ نب عيبرلا لاقو .صالخإلا :لوقي «نوتناق

 0 8 55 ماي عرب ف : 2 1

 ارامح نك :لاقو «ناكف ًاناسنإ نك «نوعيطم :لاق «نوتناق هل لك» :دهاجم نع ‹ فيصخ لاقو

 .ناكف

 دوجس ىف رفاكلا ةعاط :لوقي .نوعيطم :4نوتناق هَل لك# :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 1 .هراك وهو هلظ

 رفد فرحا نأ ووو اه لاوقألا عمجي - ريرج نبا رايتخا وهو _ دهاجم نع لوقلا اذهو

 تاومسلا يف نم دجسي هللو# :ىلاعت لاق امك .ىردقو ىعرش كلذو هللا ىلإ ةناكتسالاو ةعاطلا

 ٠١[. :دعرلا] 4لاصآلاو َودغلاب مهلالظو اهركو اعوط ضرألاو

 سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاق امك «هب دارملا وه ام نآرقلا ىف تونقلا نایب هيف ثيدح درو دقو

 ىبأ نع «هثدح حمسلا ابأ ًاجارد نأ :ثراحلا نب ورمع ىنربخأ «بهو نبا انثدح .ىلعألا دبع نبا

 وهف تونقلا هيف ركذي نآرقلا نم فرح لك»: لاق ءَ هللا لوسر نع «ىردخلا ديعس ىبأ نع « مثيهلا

 .«؛هتداعإب» :أ ىف (0)

 .«دحأ ًاوفك ىل نكي ملو» :هيفو «هب دانزلا ئنأ نع بيعش قيرط نم )٤۹۷٤( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ثيدحلا (۳)

 .هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم (۲۸۰ )٤ مقرب ملسم حيحصو )٦۰۹۹( مقرب ىراخبلا حيحص )٤(
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 . «ةعاطلا

 ل «هدانسإب جارد نع «ةعيهل نبا نع «ىسوم نب نسح نع «دمحأ مامإلا هاور اذكو

 مالك نم نوكي دقو «ركنم ثيدحلا اذه عفرو .هيلع دمتعي ال فيعض دانسإلا اذه نكلو

 نإف ءاهب رتغي الف «ةراكن اهيف ريسافت دانسإلا اذهب ىتأي ام ًاريثكو . ملعأ لاو هنود نع وأ تالا

 . ملعأ هللاو «فيعض دنسلا

 دهاجم لاق .قبس لاثم ريغ ىلع امهقلاخ :ىأ «ضرألاو تاومّسلا عيدب 9 :ىلاعت هلوقو

 نإف» :ملسمل حيحصلا ىف ءاج امك . ةعدب :ثدحملا ءىشلل لاقي هلمو .ةغللا ىضتقم وهو :ىدسلاو

 :هلوقك ةر ةعدب نوكت ةراث نيكس ىلع ةعدبلاو 5 1اض ةغدب :لكو] ةعدب هدم لك

 نب رمع نينمؤملا ريمأ لوقك .ةيوغل ةعدب نوكت ةراتو .ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك نإف

 .هذه ةعدبلا تمعن :مهرارمتساو حيوارتلا ةالص ىلع مهايإ هعمج نع «هنع هللا ىضر «باطخلا

 ىلإ هقبسي مل ام ثدحملاو ئشنملا : عدبملا ینعمو . عيمسلا ىلإ عمسملاو «ميلألا ىلإ ملؤملا فرص

 .دحأ هثادحإو هلثم ا

 لك كلذكو «هريغ هيلإ '*!قبسي مل ام هيف هثادحإل ؛ًاعدتبم نيدلا ىف عدتبملا ىمس كلذلو :لاق

 هلم ٠ وقعا لوقا كلذ مو اعد هست ترغلا ناف «مدقتم هيف همدقتي مل الوق وأ العف ثدحم

 : ىفنحلا ىلع نب ةذوه حدم ىف

 ؟!اعّدتبا هءاش ام وأ مزحلا هل اودبأ اذإ لاجرلا تاداس لْوَق ىلإ ىعري

 تاومسلا ىف ام كلام وهو ءدلو هلل نوكي ىنأ هللا ناحبسف :مالكلا ىنعمف :ريرج نبا لاق

 اهدجومو اهقلاخو اهئراب وهو .ةعاطلاب هل رقتو «ةينادحولاب هيلع اهتلالدب اهعيمج هل دهشت «ضرألاو
 ىذلا «حيسملا كلذب هل دهشي نعم نأ هدابع هللا نم مالعإ اذهو .هيلع اهاذتحا لاثم الو لصأ ريغ نم

 ريغ ىلعو لصأ ريغ نم ضرألاو تاومسلا عدتبا .ىذلا نأ مهل هنم رابخإو ؛هتوئب هللا ىلإ اوفاضأ

 .هتردقب دلاو ريغ نم حيسملا عدتبا ىذلا وه «لاثم

 )١( متاح ىبأ نبا ريسفت )١/ ۳٤۸( دنسملاو )۳/ 78(.

 .ط نم ةدايز ()

(T)مقرب ملسم حيحص ىف  (AY)ةلالض ةعدب لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو» : ظفلب هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم ». 

 .؟نب» :و ىف (0) .«هقبسي مل ام» :آ ىف (5) .«هابشأ ىلإ :أ ىف )٤(

 ٥٤١(. /۲) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۷)



 ٣ د (058) ةيآلا ١ ةرشلا رسد لوألا هزل

 .ةحيحص ةرابعو ديج مالك « هللا همحر « ريرج نبا نم اذهو

 ميظعو هتردق لامك ىلاعت كلذب نيبي :(نوكيف نك هَل لوي امَنِإَف ارمأ ئضَق اَذِإَو $ :ىلاعت هلوقو
 دج وق ىا وكيك ةدحاو ةر ىا نوع ةهل لوقت اقف هتك دازاو ارمآ ندق 1ذإ هناو «هاطلب

 لاقو [۸۲ :سي] (نوكيف نك هل لوقي نأ ایش دارا اذإ هرمأ اَمَّنِإ : یلاعت لاق امك ءدارأ ام قفو ىلع

 :رعاشلا لاقو 5٠[« :رمقلا] «رصبلاب حملك ةدحاو

 نوكيف ةلوق نك هل لوقي  امّنِإف ًارمأ هللا دارأ ام اذإ

 (17[هلا] لاق «ىلاعت هللا هرمأ امك ناكف «نک :ةملكب ىسيع قلخ هنأ ىلع اضيآ كلذب ىلاعت هبنو

 ٥۹[ :نارمع لآ] (نوکیف نك هَل لاق مث بارت نم هقَلَخ مدآ لم هللا دنع ئسيع لم نإ ١ :ىلاعت

 لثُم مهلبق نم نيذّلا لاق كلذك ةيآ انيتأت وأ هللا انملكي الو نوملعي ال نيذلا لاقو »

 . 4 ی ةر ر تليق موق تات هلأ
 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق

 لوقت امك هللا نم الوسر تنك نإ ءدمحم اي :ِكك هللا لوسرل ةلميرح نب عفار لاق :لاق «سابع
 املي الل َنوُملعي ال نيدذلا لاقو »> :هلوق نم كلذ ىف هللا لزناف .همالك عمسن ىتح اَنملَكيلف هلل لقف
 . يآ انيتأت وأ هلا

 ىراصنلا : لاق 4 ةيآ انيتأت وأ هللا انملكي الول نوملعي ال يذلا لاَقو »:2")[هلوق ىف]دهاجم لاقو
 ۰ 1 1 لوقت

 .رظن كلذ ىفو .مهيف قايسلا نأل :لاق ءريرج نبا رايتخا وهو

 قايسلا رهاظو :تلق .دمحم اي كتوبنب انبطاخي ول :ىأ 4 هللا امَلَكي الوَل ١ ىبطرقلا ىكحو]
 . ””[ملعأ هللاو «معأ

 برعلا رافك لوق اذه :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىدسلاو «ةداتقو «سنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلا وبأ لاقو

 نأو «لوقلا اذه ديؤيو .ىراصنلاو دوهيلا مه :اولاق «(“[مهلوق لثم] مهلبق نم نيذّلا لاق كلذك

 يتوأ ام لغم ئتؤن ىَتح نمو ن اوُلاَق ةيآ مهتءاج اذإو $ :ىلاعت هلوق «برعلا وكرشم مه كلذ نيلئاقلا
 اوناك امب ديدش باذعو هللا دنع راعص اومرجأ نيذّلا بيصيس هتلاسر لعجي ثيح مّلَعأ هللا هللا لسر

 0 0 1 ۰ 1 ١١١[. :ماعنألا] «نوركمي

 .أ نم ةدايز () .و «آ نم ةدايز )١(

 .ج نم ةدايز )© .ط ج نم ةدايز )۳



 )١١8( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 0

 يا ل ردا اعوبني ضرألا نم ان رْجْفَت ىتح كَل نمت نأ اولاقرل : ىلاعت هلوقو
 وأ . ًاليبق ةكئالملاو هللاب يتأت وأ افسك الع تْمْحَر امك ءاَمّسلا طقس وأ . اريجفت اهلالخ راهنألا رجفتف

 لا ا اي تما ا نورت ىلا ا دل ل
sSا 0 0 ۹۰  

 م وو

 ل e NO : OTO ا
 مهلبق نم لاق امك «ةدناعملاو رفكلا وه اغإ هب مهل ةجاح ال ام مهلاؤسو مهدانعو مهوتعو برعلا

e SS 

 ه :ةرقبلا] هر هللا ا

 رفكلا ىف e نم فول برعلا ىكرشم بولق تهبشأ : ىأ « مهبول تهباشت# : هلوقو

 . نونجم وأ رحاس اولاق الإ لوسَر نم مهلبق نم نيذّلا ىتأ ام كلذك ل :ىلاعت لاق امك ءوتعلاو دانعلاو

 or «oY]. : تایراذلا] 4َنوُعاَط موف مه لب هب اوصارتأ

 جاتحي ال امب لسرلا قدص ىلع تالالدلا او نق أ 4نونقوي موقل تايآلا اتيب دق ل لوقو

 هللا نع هب اوؤاج ام مهفو «لسرلا عبتاو قدصو (''نقيأ نمل ءىرخأ ةدايزو رحخآ لاؤس ىلإ اهعم
 ىلاعت هللا لاق نيدلا كئلوأف ةواشغ هرصب لع لعجو هبلق ىلع هللا متحخ نم امأو . ىلاعتو كرابت

 «ميلألا باذعلا اوري ىتح ةيآ لك مهتءاج ولو . نونمؤي ال كبر تملك مهيلع تّقح نيذلا نإ : مهيف

 .[ةإ/ قك :سنوي]

 290[ لاغت هلوق]

 5 ج تانا نع ناور ار يكب یا تنر و
 نب دمحم نب نمحرلا دبع انثدح .حلاص نب نمحرلا دبع انثدح ,ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ایک ىبنلا نع «سابع نبا نع «ةمركع نع «ةداتق ىنربخأ «ىوحنلا نابيش نع ىرازفلا هللا ديبع

 . "7«رانلا نم هرم ًاريذنو «ةنحلاب ب :لاق 4 اريذنو اريشب قحلاب كانلسرأ اإ ل :ىلع تلزنأ» :لاق

 .ربخلا ىلع ءاتلا مضب «لأست الو» :' مهرثكأ ةءارق : #ميحجلا باحصأ نع لست الو :هلوقو

 (ميحجلا باحصأ نع لات نلو» :دوعسم نبا ةءارق ىفو «لأست امو» :بعك نب ىبأ ةءارق ىفو

 )١( ط نم ةدايز (۲) .«ىقتا نمل :أ ىف .

(Tot /١( متاح ىبأ نبا ريسفت )7( 

 ):( يشعل و 3 «ب ىف



 ل. 0119) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 0 كب رفك نم رفك نع كلأسن ال :يأ ءريرج نبا “"اهلقن
 ةيشاغلا] ةيآلا 4رطيَصْمب مهيَلَع ت .رُكَذُم تأ اَمّنِإ ركذف» :ىلاعت هلوقكو 5٠[ :دعرلا]

 نم ِنآْرُقْلاِب aH ٍراَبَجِب ْمِهيَلَع كن اَمَو َنوُلوُفَي ِ اَمِب ملغ ٌنْحّن## :ىلاعت هلوقكو ]۲۲ ١

 .تايآلا نم كلذ هابشأو 5 :ق] 4ديعو ٌفاَخَي

 لأست ال :ىأ «ىهنلا ىلع ءاتلا حتفب «ميحجلا باحصأ نع ُلأْسَت الو» :نورخآ أرقو
 :قازرلا دبع لاق امك «مهلاح نع

 لاق :لاق .ىظرقلا بعك نب دمحم نع «ةديبع نب ىسوم نع «ىروشلا انربخأ
 لف ام يرش تل ئاوا لعق ام قرعش د تيل .ىاوبأ لعف ام ىرعش تيل» :ِهلكك هللا لوسر
 هللا هافوت ىتح امهرکذ امف < .(ميججلا باحضأ ْنَع لأن الو :تلزنف .«؟ىاوبأ

 . لجو زع

 نع هيف اوملكت دقو] «ةديبع نب ىسوم نع «عيکو نع ءبيَرُك ىبأ نع «ریرج نبا هاورو
 :ىبطرقلا لاق بعك نب دمحمو سابع نبا نع ىبطرقلا هاكح دقو هلثمب [بعک نب دمحم
 هللا نأ ةركذتلا ىف انركذ دقو «بسحت ام قوف غلب دق ا ؛نالف نع لأست ال لاقي امك اذهو

 ىورملا ثيدحلاو :(تلق) .(رانلا ىف كابأو ىبأ نإ) :هلوق نع انبجأو ءانمآ ىتح هيوبأ هل ايحأ
 ماك هللاو فيعض هدانسإو اهريغ الو ةتسلا بتكلا نم ءيش ىف سيل مالسلا هيلع هيوبأ ةايح ىف

 ‹ جيرجج نبا نع «جاجح ىنثدح «نيسحلا انثدح .مساقلا ىنثدحو :©”[ريرج نبا] لاق مث

 َكاَنْلَسْرَأ الإ :تلزنف .«؟ىاوبأ نيأ» :موي تاذ لاق ايب يبنلا نأ :مصاع ىبأ نب دواد " ینربخا
 . (ميججلا باحضَأ ْنَع لأ الو ًاريِذنَو ًاريِشَي قحاب

 بعك نب دمحم نع ىورملا لوقلا اذه ريرج نبا در دقو .هلبق ىذلاك لسرم اذهو

 ةءازقلا راتخلو: :ةيوبأرمأ ىف هلك لوسرلا نه كلا ةلاضتشال' هكللذ قف ةريغو *”[ىظرملا]
 نأ لبق هيوبأل هرافغتسا لاح ىف ناك اذه نأ لامتحال ءرظن هيف انهاه هكلس ىذلا اذهو .ىلوألا
 ىف كلذ تبث امك] رانلا لهأ نم امهنأ امهنع ربخأو ءامهنم أربت كلذ ملع املف ءامهرمأ ملعي

 .ملعأ هللاو .ريرج نبا ''””ركذ ام مزلي الو ءرئاظنو ةريثك هابشأ اذهلو '"”[حيحصلا
 نع «ىلع نب لاله نع «ناميلس نب حيِلُق انثدح ءدواد نب ىسوم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ةا هللا لوسر ةفص نع ىنربخأ :تلقف «صاعلا نب ورْمَع نب هللا دبع تيقل :لاق ءراسي نب ءاطع

 ًادهاش كانلسرأ انإ ىبنلا اهيأي :نآرقلا ىف هتفصب ةاروتلا ىف فوصومل هنإ هللاو «لجأ :لاقف .ةاروتلا ىف

 الو ظيلغ الو ظف ال «لكوتملا كتيمس «ىلوسرو ىدبع تنأو «نيّيمألل ًازرحو ءًاريذنو ًارشبمو

 . «هركذ امف» :أ ىف (۳) . «نويرصبلا أرقو» :أ ىف () . ةامهلقنا :ط ءب ىف (1)
 .ًادج فيعض ةديبع نب ىسومو )٠٥۸/۲( ىربطلا ريسفتو (98/3) قازرلادبع ريسفت )٤(

 .(089/9) ىربطلا ريسفت (۷) . أ ‹ط نم ةدايز (6()1)

 .ط نم ةدايز (6)

 .أ نم ةدايز (9)

 .ةهركذ ام :و لأ ىف قفل



 )1۲۱ )٠۲١‹ ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءرلا ع

 ةلملا هب ميقي ىتح هضبقي نلو «رفغيو وفعي نكلو ةئيسلا ةئيسلاب عفدي الو «قاوسألا ىف ِباَحَس
 .افلغ ابولقو ءامص اناذآو ءايمع انيعأ هب حتفيف . هللا الإ هلإ ال :اولوقي نأب ءءاجوعلا

 هعبات :لاقو ا «حّيلف نع «نانس نب دمحم نع عويبلا ىف هاورف «ىراخبلا هجارخإب درفنا

 .مالس نب هللا دبع نع ءءاطع نع «لاله نع :ديعس لاقو .لاله نع «ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع

 نب هللا دبع نع «ءاطع نع «لاله نع «ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع نع « هللا دبع نع ريسفتلا ىف هاورو

 .بدألا باتك ىف هب حرص امك ‹حلاص نبا وه اذه هللا دبعف «هوحن ركذف 0 «صاعلا نب ورمع

 .ءاجر نب هللا دبع هنأ ىقشمدلا دوعسم وبأ معزو

 نب نسحلا نب دمحأ نع «ةرقبلا نم ةيآلا ت نمل و رم قرن نكن بأ ظفاحلا هاور دقو

 مث :ءاطع لاق :دازو .هب ‹ حيلف نع «ناميلس نب ىفاعملا نع ءءاربلا نب دمحأ نب دمحم نع «بويأ

 ًاناذآو ‹« ىمومع ًانيعأ : تغلب لاق ًابعك نأ الإ «فرح ىف افلتحا امف هتلأسف «رابحألا بعك تيقل

0 (FM. f u 
 ."فولغ ابولقو «یمومص

 ئدهلا وه هللا ىده نإ لق مهتلم عبتت ىتح ئراصنلا الو دوهيلا كنع ئضرت نلو 9

 نيذّلا 050 ريصن الو يلو نم هللا نم كل ام ملعلا نم كءاج يذلا دعب مهءاوهأ تعبتا نئلو

 مه كئلوأف هب رفكي نمو هب نونمؤي كئلوأ هترالت قح هنولتي باتكلا مهانيتآ

 . 4 U0نورساخلا
 هاو - 6 0 95 م 9 0 7 2 E ت 2 0 1 ا

 : «مهتلم عبتت ئتح ئراصنلا الو دوهيلا كنع ئضرت نلو# :هؤانث لج “هلوقب ىنعي :ريرج نبا لاق
 لبقأو «مهقفاويو مهيضري ام بلط عدف ءًادبأ كنع ةيضارب ىراصنلا الو دمحم اي  دوهيلا تسيلو

 .قحلا نم هب هللا كثعب ام ىلإ مهئاعد ىف هللا اضر بلط ىلع

 وه هب ىنثعب ىذلا هللا ىده نإ :دمحم اي لق :ىأ «ىدهلا وه هللا ىده نإ لفل : یلاعت هلوقو

 . لماشلا لماكلا حيحصلا ميقتسملا نيدلا وه : ىنعي «ىدهلا

 ا ًادمحم هللا ا ةموصخ : لاق 4ىدهلا وه هللا ىده نإ رق :هلوق ىف ةداتق لاق

 لازت ال»:لوقي ناك ليَ هللا لوسر نأ انغلبو :ةداتق لاق .ةلالضلا لهأ اهب نومصاخي «هباحصأو

 . هللا رمأ ىتأي ىتح «مهفلاخ نم مهرضي ال «نيرهاظ قحلا ىلع نولتتقي ىتمأ نم ةفئاط

 )1۲٥(. مقرب ىراخبلا حيحصو /1١( /۲) دنسملا قلد

 .(4418) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«نيحيحصلا ىف» :ط ىف (5) .«هلوق یف» :ط ىف )٤( . «یفلغ ًابولقو» :ط ىف (۳)

 فقرات قر ليه حسا



 ا 01731 )٠۲١« ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ديدهت هيف :€ ريصت الو يلو نم هللا نم كَل ام ٍمْلعْلا نم كءاج يذلا دعب مهءاوهأ تعبتا علو »
 نم هللاب ًاذايع «ةنسلاو نآرقلا نم اوملع ام دعب «ىراصنلاو دوهيلا قئارط عابتا نع ةمألل ديدش ديعوو

 .هتمأل رمألاو ءلوسرلا عم باطخلا نإف «كلذ

 ةلم هلك رفكلا نأ ىلع ةلملا درفأ ثيح مهتم بنت ئَتح» : هلوقب ءاهقفلا نم ريثك لدتسا دقو]

 «رافكلاو نوملسملا ثراوتي ال اذه ىلعف ٦[ :نورفاكلا] «نيد يلو مكنيد مک > :ىلاعت هلوقك ةدحاو

 ىعفاشلا بهذم اذهو ؛ةدحاو ةلم مهلك مهنأل ؛ال مأ هنيد لهأ نم ناك ءاوس هنيرق ثري مهنم لكو

 دن ف ا :كلام لوقك ىرخألا ةياورلا ىف لاقو ا

 اا دا اک

 نع «رمعم نع «قازرلا دبع لاق :4 هتوالت قح هنولتي باتكلا مهانيتآ نيذّلا :  ىلاعت هلوقو
 .ريرج نبا هراتخاو «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لوق وهو .ىراصنلاو دوهيلا مه :ةداتق

 . ةا هللا لوسر باحصأ مه :ةداتق نع ديعس لاقو

 «ىناهبصألا ,نارمع نب هللا دبعو «ىسوم نب ميهاربإ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 «هتوالت قح هنولتي » باطخلا نب رمع نع «هيبأ نع «ديز نب ةماسأ انثدح نامي نب ىيحي انثدح :الاق

 . "رانلا نم هللاب ذوعت رانلا ركذب رم اذإو «ةنجلا هللا لأس ةنجلا ركذب رم اذإ :لاق

 رخ هلالح لحي نا ةد یک نإ هد ی يدل: ورع 0 لا ا لاو

 .هليوأت ريغ ىلع ائيش هنم لوأتي الو «هعضاوم نع ملكلا فرحي الو «هّللا هلزنأ امك هأرقيو همارح

 .دوعسم نبا نع «رمتعملا نب روصنمو ةداتق نع «رمعم نع «قازرلا دبع هاور اذكو

 نومرحيو هلالح نوُلحُي :لاق «ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «كلام ىبأ نع ء«ىدسلا لاقو

 .هعضاوم نع هنوفرحپ الو «همارح

 .كلذ وحن دوعسم نبا نع ىورو :متاح ىبأ نبا لاق

 .هملاع ىلإ مهيلع لكشأ ام َنوُلكي «ههباشتمب نونمؤيو «همكحمب نولمعي :ىرصبلا نسحلا لاقو

 انربخأ «ةدئار ىبأ نبا انربخأ «یسوم نب ميهاربإ انثدح «ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 قح هنوعبتي :لاق , توالت قح هنولتي» :هلوق ىف «سابع نبا نع «ةمركع نع «دنه ىبأ نب دواد

 «ةمركع نع یورو : لاق .اهَّعبتا :لوقي «[؟ :سمشلا] € اهالت اذإ رمقلاو » :أرق مث «هعابتا

 .كلذ وحن ىعخنلا ميهاربإو «نيزر ىبأو «دهاجمو «ءاطعو

 قح هنولتي » :هلوق ىف «دوعسم نب هللا دبع نع ر قرر اح رر لاو

 .أ ءط نم ةدايز )١(

 .(۳۵۷ /۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (۲)



 OF EBT ناتيألا Aaaa ب حم

 . هعابتا قح هنوعبتي :لاق (هتوالت
 ىف ةي ىبنلا نع ءرمع نبا نع «عفان نع «كلام نع «ىسيع نب رصن ىورو :ىبطرقلا لاق
 يا لا :لاق مث ««هعابتا قح هنوعبتی» :لاق  هتوالت قح هَنوُلَتيل و
 ىلع هب طبهي نآرقلا عبتي نم :ىرعشألا ىسوم وبأ لاقو . حيحص هانعم نأ الإ بيطخلا هركذ اميف

 هللا نم اهولأس ةمحر ةيآب اورم اذإ نيذلا مه :هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نعو .ةنجلا ا

 ةيآب را ناك هنأ هلك ىبنلا نع ىنعملا اذه ىور دقو :لاق ءاهنم اوذاعتسا باذع ةيآب اورم اذإو

esنا  OE 

 ماقأ نم :ىأ (هتوالت قح هنولتي باتكلا مهاتيتآ نيا نع ربح هب توني كلو ط : هلوقو
 ا سل E LC م ءايبنألا ىلع ةلزنملا بتكلا لهأ نم هباتك

 4 مهلجْرَأ تحت نمو مهقوف نم اوَُأل مهر نم مهن لزنأ امو ليجإلاو ارا اوما مهن وأو > : ىلاعت
 لرتأ امو ليجبإلو رتل ١ وميقت ىح ءيش ىلع متسل باتكلا له اي لف ١» :لاقو .[57 :ةدئاملا] ةيآلا

 ام متقدصو «ناميالا يح اهب متنمآو «ةماقإلا قح اهومتمقأ اذإ :ىأ ء[1۸ :ةدئاملا] « مكبر نم

 قحلا ىلإ كلذ مکداق ‹ەترزاۋمو هرصنو هعابتاب رمألاو هتفصو هتعنو الب دمحم ثعبمب رابخألا نم 7

 هنودجی يذلا يمال يبنلا لوس رلا نوعبتي نيذّلا :  ىلاعت لاق امك «ةرخآلاو ايندلا ىف ريخلا عابتاو

 نإ اونمۇت ال وأ هب اونمآ لق » : ىلاعت لاقو ((۷ : فارعألا] ةيآلا «ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم

 ابر دعو ناك نإ ابر ناحبس نولوقیو . جس ناَقذألل نوري مهبل ىلثي اذإ هلْبَق نم معلا اوثوأ نيل

 لاقو .اعقاول ديب دمحم ناش نم هب اندعو ام ناك نإ :ىأ ٠١8[ «١٠ا/ :ءارسإلا] 4 ًالوعفمل

 انك نإ نير نم حلا ّنِإ هب مآ اوُاَق مهيلع لتي اذإو . ,نونمؤي هب مه هلبق نم باتكلا مهانيتآ نيا ظا : ىلاعت

 (نوقفني مهاقزر امم ةئّيسلا ةنسحلاب نوءرديو اوربص امب نیت مهرجأ نوتؤي كئلوأ .نيملسم هلبق نم
 ودها دقف أوم نإ متملسأء نييمألاو باتكلا اوثوأ نيل لو » : ىلاعت لاقو ٥۲ _ ٠٤[. :صصقلا]

 هب رفكي نمو » :ىلاعت لاق اذهلو ٠١[ :نارمع لآ] «دابعلاب ريصب لاو غالبا كي ملف اووت نإو

 ىفو .[17 :دوه] (هدعوم راَثلاَف باَزحألا نم هب ْرفْكَي نمو 8 :ىلاعت لاق امك «نورساَخْلا مه كلو
 ‹ یب نمؤي ال مث «ىنارصن الو ىدوهي :ةمألا هذه نم دحأ ىب عمسي ال هديب ىسفن ىذلاو» : حيحصلا

 . "7(رانلا لخد الإ

 © نيملاعلا ىلع مكتأضف ينأو مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن هن اوركذا ليئارسإ يب ايف

 مُهالَو َةَعاَفَس هع الو لدَع اهنم لَ الو ايش سقت نع سفن يزجت ال امي اوُقّئا
 .4 059 نورصني

 ىبنلا لوسرلا عابتا ىلع ثحلاو ديكأتلل انهاه ترركو «ةروسلا ردص ىف ةيآلا هذه ريظن مدقت دق

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )۱٥۳( مقرب ملسم حيحص )١(



 هس )۱۲۴٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نامتكو ءاذه نامتك نم مهرذحی .هتمأو هرمأو همساو هتعنو مهبتك ىف هتفص نودجي ىذلا ىمألا

 ىنب اودسحي الو «ةينيدلاو ةيويندلا معنلا نم «مهيلع هللا ةمعن اوركذي نأ مهرمأو «مهيلع هب معنأ ام

 ىلع دسحلا كلذ مهلمحي الو .مهنم متاخلا لوسرلا لاسرإ نم هللا مهقزر ام ىلع برعلا نم مهّمَع

 .نيدلا موي ىلإ ًامئاد هيلع همالسو هللا تاولص «هتقفاوم نع ةديحلاو «هبيذكتو هتفلاخم
 هلع ع

 يتّيرذ نمو لاق اماَمِإ ساّنلل كلعاج يّنإ لاق َنِهَمتَأَف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو»

 .4 ۵ نيملاظلا يدهع لاتی ال لاق

 سانلل امامإ هلعج ىلاعت هللا نأو ءمالسلا هيلع «هليلخ ميهاربإ فرش ىلع آهبنم ىلاعت لوقي
 ذإو » :لاق اذهلو ؛ىهاونلاو رماوألا نم هب ىلاعت هللا هفلك امب ماق ° تح ءديحوتلا ىف هب ىدتقي
 لم نولحتي نيذلا نيباتكلا لهأو نيكرشملا ءالؤهل - دمحم اي  ركذاو :ىأ 4 تاَملَكب هبر ميهاربإ ىلتبا

 ءالؤهل ركذا « نينمؤملا نم كعم “نيذلاو تنأف ميقتسم اهيلع وه ىذلا امنإو ءاهيلع اوسيلو ميهاربإ
 نهب “ماق :ىأ € نهمتأَت ف ىهاونلاو رماوألا نم هب هفلك امب هل هرابتخا :ىأ «ميهاربإ هللا ءالتبا

 لمعف 7 عرش ام عيمج ىو : : ىأ ء[الال :مجنلا] € فو يذلا ميهاربإو » :ىلاعت لاق امك «نهلك

 اركاش . نيكرملا نم كلي ملو افينح هلل اتاق هم ناك ميهاربإ نإ ) : ىلاعت لاقو «هيلع هللا تاولص هب

 انيحوأ مث . نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف إو ةتسح اينالا يف هانيتآو . ميقتسم طارص لإ هادهو هابتجا همعنأل

 يَنإ لق » :ىلاعت لاقو .«[۱۲۳ _ ۰ : لحنلا] € نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ لم عينا نأ كيل

 لاقو ء۱١ :ماعنالا] 4 َنيِكِرُمْلا نم ناك امو اقينح ميهاربإ لم امي انيد ميقتسم طارص ىلإ ير يناده

 سالا ىلوُأ نإ . نيكرشُمْلا نم ناك امو ملم افينح ناك نكلو اًينارصن الو اًيدوهي ميهاربإ ناک ام ل ق

 .[38 ء۷٩ :نارمع لآ] «نينمْؤمْلا يلو هّللاو اونمآ نيذلاو يبتلا اذهو هوعبتا نيذّلَل ميهاربإب

 تاملكلا اهب داريو «قلطت تاملكلا نإف «هاونو رماوأو عئارشب :ىأ 4 تاملكب © :ىلاعت هلوقو

 «نيتناقلا نم تناکو هبتكو اهبر تاملكب تقّدلصو » :مالسلا اهيلع «ميرم نع ىلاعت هلوقك «ةيردقلا

 لذبم أل ]1ًالَدَعَو اًقدص كبر تملك تّمَتَو » :ىلاعت هلوقك «ةيعرشلا اهب داريو قلطتو ١7[. :ميرحتلا]
 ناك نإ لدع بلط امإو ءقدص ربخ امإ ىهو .ةيعرشلا هتاملك :ىأ ء[١٠١ :ماعنألا] [4١7 هتاملكل
 .نهب ماق :ىآ «نْهّمتَأَف تاملَكب هبر ميهاربإ ىَلتبا ذإو 8 :ةميركلا ةيآلا هذه كلذ نمو ءايهن وأ ًارمأ

 هللا هلعج ءرجاوزلا َكّرَتو رماوألاب ماق امك «لَعَف ام ىلع ءازج :ىأ (امامإ ساتل كلعاَج يَّنِإ  :لاق
 .هوذح ىذتحيو هب ىدتقي امامإو ةودق سانلل

 .(مالسلاو ةالصلا هيلع» :ج یف (0) .؟مهرذحف» :و أ ‹ط ج ىف (۱)

 .«ىذلاو تنأف» :ج ىف (6) .«نیح» :و أ ىف (۳)

 .ط نم ةدايز )« . ؟ماقأ ی ج یف مه(



OTO a 0ا ت 

 .مالسلا هيلع «ليلخلا ميهاربإ اهب هللا ربتخا ىتلا تاملكلا "ريسفت ىف [ءاملعلا] فلتخا دقو

 :تاياور كلذ ىف سابع نبا نع ىورف

 وبأ هاور اذكو .كسانملاب هللا هالتبا :سابع نبا لاق «ةداتق نع ءرمعم نع «قازرلا دبع لاقف

 اق د نقلا اج د نعل
 ىلتبا ذإو» :سابع نبا نع «هيبأ نع «سواط نبا نع «رمعم انربخأ :- اضيأ - قازرلا دبع لاقو

 نيارلا نف دلا ىف نيمو" «سأرلا ىف نم *ةراهطلاب هللا هالعبا :لاق' تاملكب هنر ميهاربإ
 ءزافظألا ميلقت :دسجلا ىفو .سأرلا قرقو «كاوسلاو «قاشنتسالاو ءةضمضملاو «براشلا صَق

 . 0 لوبلاوطئاعلا نتا غر طلا تو: ناار اغلا نطر

 ‹حلاص ىبأو ا «ىبعشلاو «دهاجمو «بيسملا نب ديعس نع یورو :متاح ىبأ نبا لاق

 .كلذ وحن ءدلجلا ىبأو

 لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر .ةشئاع نع ماسي عيحص ل كام الك م بيرلو :تلق

 صقو «ءاملا قاشنتساو ءكاوسلاو «ةيحللا ءافعإو «براشلا صق :ةرطفلا نم رشع» :ِلكَي هللا لوسر

 تسلا را ءصم لاق] «ءأملا صاقتناو «ةناعلا قلحو «طبإلا فتنو «مجاربلا لسغو ءرافظألا

 .ةضمضملا نوكت نأ الإ ةرشاعلا

 هس : ىلنعي «عأملا صاقتنا : عيكو لاق

 «دادحتسالاو .ناتخلا :سمخ ةرطفلا» :لاق يي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «نيحيحصلا ىفو

 0 هظفلو .«طبإلا فتنو «رافظألا ميلقتو «براشلا صقو

 «ةعيهل نبا ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «ةءارق «ىلعألا دبع نب سنوي انأبنأ 0 ىبأ نبا لاقو

 :ةيآلا هذه ىف لوقي ناك هنأ :سابع نبا نع «ىناعنصلا هللا دبع نب !"' شنح نع «ةريبه نبا نع

 ىتلا امأف .رعاشملا ىف عبرأو .ناسنإلا ىف تس ءٌرْشَع :لاق .4نهَمَتأَف تاملكب هبر ميهاربإ ئلتبا ذإو#

 .ةدحاو ةئثالثلا ءالؤه :لوقي ةريبه نبا ناكو .ناتخلاو .ءطبإلا فتنو «ءةناعلا قلح :ناسنإلا ىف

 «فاوطلا :رعاشملا ىف ىتلا ةعبرألاو .ةعمجلا موي لسغو .كاوسلاو «براشلا صقو «رافظألا ميلقتو

 .ةضافإلاو «رامجلا ىمرو «ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو

 هب ماقف دحأ نيدلا اذهب ىلتبا ام :لاق هنأ سابع نبا نع «ةمركع نع «دنه ىبأ نبا دواد لاقو

 .1نييعت" :و ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 )١/ ۷١(. قازرلا دبع ريسفت (۳)

 .ط «ج نم ةدايز (؟)

 )51١(. مقرب ملسم حيحص (5)

 .(۲۵۷) مقرب ملسم حيحصو (90889) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 .«نيسحال :أ ىفو ««شينح» :ط «ج ىف (۷)



 ۷ )١78( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

Eل كالو 0 ك  

AE 

 حقآ دق : ا لوا ىف تايآ رشعو ء[١١۱ : ةبوتلا] 25ا رك 400”[نردماحلا] نرد

 (تاّملْسملاو نيملسملا نإ » :بازحألا ىف تايآ رشعو ©« عقاو باذعب لئاس لأس © و « نوئمؤملا

 « فو يذلا ميهاربإو » : هللا لاق .ةءارب هل تبتكف «نهلك نهمتأف «ةيآلا رخآ ىلإ ["ه :ةيآلا]

[TY : [مجنلا 

 ىبأ نب دواد ىلإ مهديناسأب « متاح ىبأ نب دمحم وبأو 2« ريرج نب رفعج وبأو «مكاحلا هاور اذكه

 . متاح ىبأ نبا طفل اذهو 60 هب «دنه

 :لاق «سابع نبا نع «ةمركع وأ ديعس نع «دمحم ىبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 ار . مهتقرافمب رمأ نيح - هللا ىف  هموق قارف :نهمتأف ميهاربإ نهب هللا ىلتبا ىتلا تاملكلا

 هفذق ىلع هربصو .هفالخ هيف ىذلا رمألا رطخ نم هيلع هفقو ام ىلع هفقو نيح - هللا ىف - ذورغ

 ىف - هدالبو هنطو نم كلذ دعب ةرجهلاو .مهرمأ نم كلذ لوه ىلع - هللا ىف - هوقرحيل رانلا ىف هايإ

 نم هب ىلتبا امو «هلامو هسفنب اهيلع ربصلاو ةفايضلا نم هب هرمأ امو «مهنع جورخلاب هرمأ نيح - هللا

 ملسأ » :هل هللا لاق ؛2*ءالبلل هصلخأو هلك هللا نم كلذ ىلع ىضم املف «هحبذب هرمأ نيح هنبا حبذ

 . مهقارفو سانلا فالخ نم ناك ام ىلع 4نيِمَلاَعْلا برل تْمّلسأ لاق

 نع «ءاجر ىبأ نع لع نب ليعامسإ إ انثدح ءجشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىضرف بكوكلاب هالتبا :لاق 427 [نهَّمتأَف ] تاملکب هبر ميهاربإ یبا ذإو » د فرصا يفيد نسل

 هالتباو «هنع ىضرف ةرجهلاب هالتباو «هنع ىضرف سمشلاب هالتباو «هنع ىضرف رمقلاب هالتباو «هنع

 . هنع ىضرف هنباب هالتباو «هنع ىضرف ناتخلاب

 ناك :لاق «ةداتق نع «ديعس انثدح .عيَرز نب ديزي انثدح ءذاعم نب رشب انثدح :ريرج نبا لاقو

 «كلذ ىف نسحأف ءرمقلاو سمشلاو بكوكلاب هالتبا : هيلع ربصف رمأب هالتبا «هللاو ىإ :لوقي نسحلا

 نم ناك امو ًافينح ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ههجو هجوف «لوزي ال مئاد '"”هبر نأ فرعو

 رانلاب هالتبا مث «هّللا ىلإ ًارجاهم ماشلاب قحل ىتح هموقو هدالب نم جرخف ةرجهلاب هالتبا مث .نيكرشملا
 . كلذ ىلع ربصف ناتخلاو "هبا حبذب هللا هالتباو . كلذ ىلع ربصف ةرجهلا لبق

 هبر ميهاربإ ئلتبا ذإو $ :هلوق ىف لوقي نسحلا عمس نمع ِهَرَمْعَم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .؟تايآلا رخآ ىلإ» :و ىف (۲) .ج نم ةدايز ١١(

 750 /۱) متاح ىبأ نبا ريسفتو (۸ /۳) ىربطلا ريسفت (۳)

 )٤( ؟ءالبلل هصلخأو هلك ءالبلا نم كلذ» :ج ىف (5) .اذورمنب هتجاحمو» :ج ىف .

 ) )0؛هبر هللا نأ» :ج ىف (۷) .أ نم ةدايز .

(A)؟هدلو حبذبا :ط یف . 



 (١؟5) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ۰۸

 .رمقلاو ‹سمشلاو EOE «رانلابو «هدلو حبذب هللا هالتبا :لاق «(7١(نهّمَتأَف ] تاملكب

 نسحلا نع «لاله وبأ انثدح «ةبيتق نب مّلَس انثدح ءراشب نبا انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 .ًارباص هدجوف ء«رمقلاو «سمشلابو «بكوكلاب هالتبا : لاق 4 تاملكب هبر ميهاربإ یبا ذإو »

 :نهنمف © نهمتأَف تاملكب هبر ميهاربإ یبا ذإو» :سابع نبا نع «هريسفت ىف ىفوعلا لاقو

 :نهنمو 4 ليعامسإو تيا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو 8 : : نهنمو )2 «اماَمِإ ساّنلل كلعاج “ين نإ

 ثعب دمحمو «تيبلا ونكاس قزر ىذلا قزرلاو «ميهاربول لعج ىذلا ماقملاو كسنملا نأش ىف تايآلا

 ىبأ نبا نع «ءاقرو نع «ةبابش انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىنإ :ميهاربإل هللا لاق (نهمتاف تاملكب هبر ميهاربإ ئلتبا ذإو  :یلاعت هلوق ىف دهاجم نع « حيجُن
 يدهع لاني ال لاق 8 ؟ىتيرذ نمو :لاق .معن :لاق .ًامامإ سانلل ىنلعجت :لاق ؟وه امف رمأب كيلتبم

 نيملسم انلعجتو :لاق .معن :لاق .ًانمأو :لاق .معن:لاق ؟سانلل ةباثم تيبلا لعجت :لاق . 4 نيملاظلا

 :لاق ؟هللاب مهنم نمآ نم تارمثلا نم هلهأ قزرتو :لاق .معن :لاق ؟كل ةملسم ةمأ انتيرذ نمو كل

 .معن
 .هركني ملف «دهاجم ىلع هتضرعف «ةمركع نع هتعمس : حیجن ىبأ نبا لاق

 .دهاجم نع «حيجن ىبأ نبا نع «هجو ريغ نم ريرج نبا هاور اذكهو

 تامل هر ميهارنإ نا ذإ ١ ماجن نجع ىبأ نبا نع «ىروثلا نايفس لاقو

 يدهع لاني ال لاق يتيرذ نمو لاق امام ساّنلل كلعاج ين # :اهدعب ىتلا تايآلاب ىلتبا : لاق ,«نِهَمَتَأَف

 . «نيملاّظلا

 :لاق 49[ نهَمتأَف ] تاملكب هنر ميهاربإ ىلتبا ذإو :سنأ نب عيبرلا نع ؛ىزارلا رفعج ج وبأ لاقو

 اوذخٌتاو » : هلوقو « (انمأو سائل ةَباَثم تيبلا انلعَج إو :  هلوقو . 4اماَمِإ ساتل كلعاج يّنإ # :تاملكلا

 ميهاربإ عقر ذِإو » : هلوقو «ةيآلا (ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندهعو اط :هلوقو ء4 ىّلصم ميهاربإ مام نم
 . ميهاربإ نهب ىلتبا ىتلا تاداجا وب هلك كلذف :لاق «ةيآلا «ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا

 انير . ميلعلا عيمسلا تنأ كن اتم لقت اتر :  2 ميهاربإ نهب ىلتبا ىلا تاملكلا :ىدسلا لاقو

 . 4200[ كتايآ مهَيلَع ولي ] مهنم الوسر مهيف ثعباو ابر ٠ 4 كل ةملسم هما انيِرَذ نمو كل نيملسم انلعجاو

 .«بکوکلاو» :و ءأ ىف (0) .ج نم ةدايز )١(
 أ نم ةدايز (© 5( . ؟ىنإ لاق» :ط «ج ىف )۳(



 1 ا تح 7مل هوسات لوألا "ل

 :لوقي بيسملا نب دعس عمس هنأ ديعس نب ىيحي نع «هريغو أطوملا ىفو : ىبطرقلا لاقو]

 ملف نم لوأو ءدحتسا نم لوأو «فيضلا فاض نم لوأو نكتحا نم لوأ «مالسلا هيلع « ميهاربإ

 :لاق «راقو : لاق ؟اذه ام :لاق « بيشلا ىأر املف باش نم لوأو «براشلا صق نم لوأو «هرافظأ

 ىلع بطخ نم لوأ :لاق «هيبأ نع «ميهربإ نب دعس نع «ةبيش ىبأ نبا ركذو .ًاراقو ىندز «بر ای
 نم لوأو «فيسلاب برض نم لوأو «ديربلا رف وأو :هريغ لاق «مالسلا هيلع « ميهاربإ ربانملا

 هللا لوسر لاق : لاق لبج نب ذاعم یورو «ليوارسلا سبل نم لوأو «ءام اب ىجنتسا نم لوأو ‹كاتسا

 اذه :تلق «ميهاربإ ىبأ اهذختا دقف اصعلا ذختأ نإو «ميهاربإ ىبأ هذختا دقف ربنملا ذختأ نإ» :وككك

 ماكحألا نم ءايشألا هذهب قلعتي ام ىلع ملكتي ىبطرقلا عرش مث .ملعأ هللاو «تبثي ال ثيدح
 ع يعرشلا

 نأ زئاجو ءركذ ام عيمج تاملكلاب دارملا نوكي نأ زوجي هنأ :هلصاح ام ريرج نب رفعج وبأ لاق

 ملو :لاق .عامجإ وأ ثيدحب الإ نييعتلا ىلع دارم هنأ اهنم ءىشب مزجلا زوجي الو «كلذ ضعب نوكي

 .هل ميلستلا بجي ىذلا ةعامجلا لقنب الو دحاولا لقنب ربخ كلذ ىف حصي

 لنآ هيب اد ام امها واخ و قفل يلقن" ىف 4 ىلا" وع نور نق هنأ ريغ لاق

 ىبنلا ناك :لاق «سنأ نب داعم نب لهس نع «دئاف نب نابز ىنثدح ءدعس نب نيدشر انثدح 55

 لوقي ناك هنأل ۷ : مجنلا] ( فو يذلا هليلخ ميهاربإ E الأ» :لرقي دلك

 متخي ىتح 1۷ :مورلا] * نوحبصت نيحو نوسمت ( نيح هللا ناحبسف# : : ىسمأ املكو حبصأ املك

 ةيآلا 1

 رفعج نع « ليئارسإ انربخأ «ةيطع نع « نسحلا انربخأ «بيرك وبأ هب انثدح :امهنم رخآلاو :لاق

 نوردتأ :(ىفو يذلا ميهاربإوإ » :ِِكَي هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع «ريبزلا نبا

 . راهنلا ىف تاعكر عبرأ .هموي لمع ىفو» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا :اولاق .«؟ىفو ام

 دامح نع «دمحم نب سنوي نع «ديمح نب دبعو .ةملس نب دامح نع ءهريسفت ىف مدآ هاورو

 "هب «ريبزلا نب رفعج نع «ةملس نبا

 نايبب الإ امهتياور زوجت ال هنإف ؛لاق امك وهو «نيثيدحلا نيذه فعضي ريرج نبا عرش مث

 عم «ءافعضلا نم دحاو ريغ ىلع لمتشم نيدنسلا نم الك نإف «ةديدع هوجو نم امهفعضو ءامهفعض

 .(ملعأ هللاو] هفعض ىلع لدي امم ثيدحلا نتم ىف ام

 ىلوأ سنأ نب عيبرلاو حلاص وبأو دهاجم هلاق ىذلا نإ :لئاق لاق ولو :ريرج نبا لاق مث

 .أ طا اج نم ةدايز )١(

 ٠١(. /۳) ىربطلا ريسفت (۲)

 ۱١(. /۳) یربطلا ريسفت (۳)

 .و «آ ‹ط ءج نم ةدايز (8)



 GEDA o سس 3

 :هلوقو .4 اماَمِإ ساَّنلل كلعاج ينإ 8 :هلوق نإف ءابهذم ناك مهريغ هلاق ىذلا لوقلا نم باوصلاب
 نع نايبلاك «كلذ ريظن ىه ىتلا تايآلا رئاسو € نيفئاطل ينيب رهط نأ ليعاَمسإو ميهارنإ ىلإ اندهَعَر»
 1 ,ميهاربإ نهب ىلتبا هنأ هللا ركذ ىتلا تاملكلا

 لوق نم هزوج ىذلا اذه نم ىوقأ ءركذ ام عيمج لمشت تاملكلا نأ نم ًالوأ هلاق ىذلاو : تلق

 .ملعأ هّللاو «هولاق ام ريغ ىطعي قايسلا نأل ؛هلثم لاق نمو دهاجم

 نأ هللا لأس ءامامإ ميهاربإ هللا لعج امل :4نيملاّظلا يدهع لاني ال لاق يتيرذ نمو لاق :هلوقو
 ال هاو وملاك هر قم نریم هلا راو قلل ىلإ باق فيرد نم هد نم هاا ةركت
 ف هتبلط ىلإ بيجأ هنأ ىلع ليلدلاو . .مهب ىدتقي الف ةمئأ نونوكي الو «هللا دهع مهلاني

 هلسرأ ىبن 0 «[۲۷ :توبكنعلا] (باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف انلعجو ل : توبكنعلا ةروس ىف ىلاعت

 . هيلع همالسو هللا تاولص هتيرذ ىفف «ميهاربإ دعب هللا هلزنأ باتك لکو «هللا

 نع «فيصخ لاقف «كلذ ىف اوفلتخا دقف «نيملاَّظلا يدهع لاني ال لاق ) :ىلاعت هلوق امأو

 .نوملاظ كتيرذ ىف نوكيس هنإ :لاق «نيملاظلا يدهع لاني ال لاَق» :هلوق ىف دهاجم

 ملاظ مامإ یل نوكي ال :لاق «نيملاظلا يدهع لاني ال لاق > :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 دنع روم نع «ةايفس .لاقو فب ید ااف امانإ جا ۷ ور یو ا ید

 .هب ىدتقي ملاظ مامإ نوكي ال :لاق «نيملاظلا يدهع لاتی ال لاقل : یلاعت هلوق ىف دهاجم

 نع «روصنم نع «كيرش انثدح «ليعامسإ نب كلام انثدح «ىبأ ىنثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نم امأو د يقي ae i :لاق (يتيرذ نمو » :هلوق ىف «دهاجم
r رس 

 .نيع ةمعن الو الف املاظ ناك

 :لوقي .ملاظ مامإ نوكي ال «كرشملا هب دارملا :4نيملاّظلا يدهع لاني ال  :ريبج نب ديعس لاقو

 . كرشم مامإ نوكي ال

 نم لعجي نأ ىباف (يتيرذ نمو لاق امامإ ساتل كلعاج يّنِإ  :لاق ءءاطع نع «جيرج نبا لاقو
 . هرمأ :لاق ؟هدهع ام :ءاطعل تلق .ًاملاظ امامإ هتيرذ

 انثدح «ىبايرفلا انثدح «ىلإ بتك اميف ''”ىراسيقلا روث نب ورمع انربخأ :متاح ىبأ نبا لاقو

 ينإ » :ميهاربإل هللا لاق :لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع «برح نب كامس انثدح «ليئارسإ

 . «نيملاّظلا يدهع لاي ال ل :لاق مث «لعفي نأ ىبأف . (يتيرذ نمو لاق امامإ ساتل كلعاج

 .«هلوق» :ج یف )١(

 . (نيعمجأ مهيلعو هيلع همالسو» :ج ىف (۲)

 .٤ال نآ» :ج ىف )٤( . ط نم ةدايز (۳)
 .«ىروباسينلا» :آ ىف (00 .؟نب نايفس» :أ ىف )٥(



 )١75( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 1١

 :سابع نبا نع «ةمركع وأ ديعس نع «دمحم ىبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو
 ىغبني الو  هدهع لاني ال ملاظ هتيرذ ىف نئاك هنأ هربخي :«نيملاظلا يدهع لات ال َلاَق يرد نمو لاقل

 ام هيف هل غلبتو «هتوعد هيف ذفنتس نسحمو - هليلخ ةيرذ نم ناك نإو هرمأ نم ًائيش هيلوي نأ ''”[هل]
 .هتلأسم نم دارأ

 ىف كيلع ملاظل دهع ال ىنعي :لاق «نيملاظلا يدهَع لاني ال : سابك نبا٠ مغ + ىفوغلا-لاقو

 .هيف هعيطت نأ ءهملظ

 : ليئارسإ نع هللا دبع ني نمحرلا دبع اثدخ «قاسنإ انثدخ يملا انثذخ.:ريرج ننا لاقو

 نيملاظلل سيل :لاق (نيملاظلا يدهع لاني الا :لاق «سابع نبا نع ءدهاجم نع ءروعألا ملسم نع
 ا هتدهاع نإو «دهع

 .كلذ وحن «نايح نب لتاقمو ءءاطعو «دهاجم نع ىورو

 .دهع ملاظل سيل :لاق .هيبأ نع «ةرتنع نب نوراه نع «ىروثلا لاقو

 لاني ال :لاق «نيملاظلا يدهع لاني ال» :هلوق ىف «ةداتق نع e انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 و الكاز ءهب نمأف ملاظلا هلان دقف ايندلا ىف امأف «نيملاظلا ”ةرخآلا ىف هللا دهع

 .ةمركعو «نسحلاو ءءاطعو «ىعخنلا ميهاربإ لاق اذكو

 ىرت الأ «نيملاظلا هنيد لاني ال :لوقي «هنید :هدابع ىلإ دهع ىذلا هللا دهع :سنأ نب عيبرلا لاقو

 :لوقي ١١[« :تافاصلا] (نيبم هسفنل ملاظو نسحم امهتيرذ نمو قاحسإ ىلعو هيلع انكراَبو# :لاق هنأ

 . قحلا ىلع ميهاربإ اي كتيرذ لك سيل

 ايح نب لتاقمو ء«ءاطعو «ةيلاعلا ىبأ نع ىور اذكو

 .ىتعبطي ى الو الإ اهلنا الو یف یل ردع :ىعاط لاني ال كاشلا نقع. يرض لا

 دعس نع « د نع انثدح E دعس 55 انثدح اا ديعس نب هللادبع

 لاني ال» :لاق < ع 25 ىبنلا نع «بلاط ىبأ نب ىلع نع <« .ىملسلا ن نمحرلا دبع ىبأ نع « ةذيبع نبا

 . '؟9«فورعملا ىف الإ ةعاط ال» :لاق .4نيملاّظلا يدهع

 .«هضقنأف» :وءأ ءط ج ىف (۲) .و أ ‹ط بج نم ةدايز )١(

 .«ةرخآلا ىف ملاظ هللا دهع لاني اله :ط ىف (۳)
 نع «ةديبع نب دعس نع «ديز نع :ةبعش انثدح «ردنغ انثدح ءراشب نب دمحم انثدح :(۷۳۹۷) مقرب هحيحص ىف ىراخيلا لاق )٤(

 نأ اودارأف ءاهولخدا :لاقو ًاران دقوأف الجر مهيلع رمأو اشيج ثعب ويي ىبنلا نأ  هنع هللا ىضر - ىلع نع «نمحرلا دبع ىبأ

 موي ىلإ اهيف اولازي مل اهولخد ول» :اهولخدي نأ اودارأ نيذلل لاقف هيي ىبنلل اوركذف ءاهنم انررف امنإ :نورخآ لاقو ءاهولخدي

 هللاو عقيآلا ركذ نود نم ثيدحلا اذه لصأ وه اذهف .«فورعملا ىف ةعاطلا امنإ «ةيصعملا ىف ةعاط ال» :نيرخآلل لاقو .«ةمايقلا

 . ملعأ



 (5١؟65) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 1۲

 .ىتوبن ىدهع :لوقي (نيملاقلا يدهع لاني ال :ىدسلا لاقو

 هللا امهمحر «متاح ىبأ ن نباو «ريرج نبا هلقن ام ىلع ةيآلا هذه ىف فلسلا ىرسفم لاوقأ هذهف

 ةمامإلاب هللا دهع لاني هل هنأ - ربخلا ىف ذ ةرهاظ تناك نإو  ةيآلا هذه نأ ريرج نبا راتخاو . ىلاعت

 «هسفنل ملاظ وه نم كتيرذ نم دجويس هنأ «مالسلا هيلع «ليلخلا ميهاربول هللا نم مالعإ اهيفف .املاظ

 . ملعأ هللاو .هريغو دهاجم نع مدقت امك

o-0 E Oما ل ل >° 29 0 5 262 ق 1  

 . 4 ت2 ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو انمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو ل

 هنم نوضقي ال :لوقي «ساّدلل ةباقم تيب اتلعج ذإو» :ىلاعت هلوق :سابع نبا نع «یفوعلا لاق

 .هيلإ ا ىلإ E «هنوتأي ٌرطو

 . ريرج ا ا

 نع ءملسم نع « ليئارسإ انربخأ «ءاجر نب هللا دبع انربخأ ‹ ىبأ انربخأ : متاح ىبأ نبا لاقو

 مث هيلإ نوبوثي :لاق 4سائلَل ةباثم تيبلا انلعج ذإو# :ىلاعت هلوق ىف «سابع نبا نع «دهاجم

 «نسحلاو «دهاجمو «ءاطعو - ةياور ىف - ريبج نب ديعسو «ةيلاعلا ىبأ نع یورو :لاق .نوعجري

 . كلذ وحن ‹كاحضلاو «سنأ نب عيبرلاو «ةيطعو

 ب نرجع وبأ لاق لاق ملسم: نب ديلولا«يتثدح:.:ريمع ىبأ نب ميركلا دبع ىثدح ا
 ال :لاق «ساّنلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو» :ىلاعت هلوق ىف «ةبابل ىبأ نب ةدبع ىنثدح ىعازوألا ىنعي

 EU يق اا a ل رعب هن رع

 .هنوتأيو اهلك نادلبلا نم هيلإ
 7 لا ةدروا لا انه ىف رغاشلا لاق اه خا اوا

 “اًرّطَولا نوضقي رهدلا هنم سيل مهل ًاباثم تيبلا لعج
 «ساّدلَل ةباثم# ىناسارخلا ءاطعو «ةداتقو «ةمركعو  ىرخألا ةياورلا ىف - ريبج نب ديعس لاقو

 اغ : ىأ

 سانلل انمأ ىأ :سابع نبا نع كاحضلا لاق : 4انمأو#

 .ةداور» :ط ءج ىف )١(

 ١١١ /۲) ىبطرقلا ريسفت (۲)
 .أ ‹ط ج نمةدايز )۳(



 ا )1۲٠( ةيآلا :ةرقبلا ةروس  لوأألا ءزجلا

 ساَنلَل ةباثه تيبلا انلعج ذإو 8 : ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو
 E CET .حالسلا هيف لمحي نأو ءودعلا نم اتما :لوقي (انمأو
 .نوبسي ال نوئمآ مهو ؛مهلوح

 .ًانمآ ناك هلخد نم :اولاق «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو «ىدسلاو «ءاطعو «دهاجم نع ىورو

 افوصوم هلعج امو «تيبلا فرش ركذي ىلاعت هللا نأ :ةيآلا هذه ةمئألا ءالؤه هب رسف ام نومضمو

 ىضقت الو .هيلإ نحتو حاورألا هيلإ قاتشت الحم هلعج :ىأ «سانلل ةباثم هنوك نم ءاردقو ًاعرش هب

 ىف «مالسلا هيلع « ميهاربإ هليلخ ءاعدل ىلاعت هللا نم ةباجتسا «ماع لك هيلإ تددرت ولو «ًارطو هنم

 .[5 ا ميهاربإ] (“ ءاعد لّبقتو اتر ل :لاق نأ ىلإ ( مهيلإ يوهت سالا نم ةدئْفأ لعجاف > : هلوق

 .ًانمآ ناك هلخد مث لعق ام لعف دق ناك ولو «نمأ هلخد نم «انمأ هلعج هنأب ىلاعت هفصيو

 امك .هل ضرعُي الف هيف هيخأ وأ هيبأ لتاق ىقلي لجرلا ناك :ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 «[۹۷ :ةدئاملا] «سائلل امايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هّللا لعج » 29 لاعت ل دنا ووتش ف اهو

 قالا تينا اذه سالا عج لاول :سابع نبا لاق امك وسلا ”'اهميظعت ببسب مهنع عقرب : ىأ

 0 امك «ءنمحرلا ليلخ وهو ًالوأ هيناب فرشل الإ ٍفرشلا اذه امو ؛ضرألا ىلع ءامسلا هللا
 هوو م ه

 لوا نإ ل :یلاعت لاقو Y1» :ححلا] «ائيش يب كرشت 5 ال نأ تیبا ناکم ميهاربإل انأوب ذِإو » : ىلاعت

 4 انمآ ناک ُهَلَخَد نمو ميهاربإ ماقم تانيب تايآ هيف. نيملاعلل ىدهو اكرابم ةكبب يذل ساتلل عضو تيب

 .[9ا/ ۰٩٦1 :نارمع لآ]

 ماَقَم نم اوذخٌتاو » :لاقف «هدنع ةالصلاب رمألا عم ميهاربإ ماقم ىلع هب ةميركلا ةيآلا هذه ىفو
 نب رمع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقف ؟وه ام ماقملاب دارملا ىف نورسفملا فلتخا دقو . «ىلصم ميهار

 .دهاجم نع «دنه ىبأ نب دواد انثدح - ىسيع نب هللا دبع ىنعي - تلخ نبأ اح «ىريمنلا ةبش

 دهاجم نع یورو .هلك مرحلا :ميهاربإ ماقم :لاق 4ىَّلصُم ميهاربإ ماقم نم اوذخّتاو ا :سابع نبا نع
 . كلذ لثم ءاطعو

 :لاق «جيرج نبا نع «جاجح انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :©9[[ضيأ] لاقو
 ميهاربإ ماقم امأ :لاق ل م :لاقف .«ىّلصُم ميهاربإ ماقم نم اوَذخَّتاَوظ نع ءاطع تلأس

 «ريثك لعب : ميهاربإ ماقم لو :لاق مث .دجسملا ىف “”ىذلا اذه ميهاربإ ماقمف ءانهاه ركذ ىذلا

 ‹ىنمو «رعشملاو و ناتالصو و :لاقف ءاطع ىل هرسف مث .هلك جحلا :«ميهاربإ ماقم»

 ماقم :لاق نكلو .ال :لاق ؟سابع نبا هرسفأ :تلقف .ةورملاو افصلا نيب فاوطلاو «رامحلا ىمرو

 .هنم هتعمس «معن :لاق دمج نيل كل قا :تلق .هلك جحلا : ميهاربإ

 .«ىلاعتو كرابت هلوقب» :ج ىف (؟) .(«ىئاعد» :ط «ج ىف )١(

 .و نم ةدايز () . ؟مهميظعت ببسلا :ج ىف (9)
 .اوه ىذلا» :ج ىف 2(



 0 ا ا ءزجلا

 58 E TT a ا هلع قلق دا نت وا رز ادم جحا :لاق «ىَّلصم

 .هالجر فلتخال نولوقي امك هسأر لسغ ولو .ةراجحلا

1 

 .هسأر تلسغ ىتح ميهاربإ مدق تحت ليعامسإ ةجوز هتعضو ىذلا رجحلا :ماقملا :ىدسلا لاقو]

 عيبرلاو ةداتقو ىرصبلا نسحلا نع هريسفت ىف ىزارلا هاكحو «هريغ هحجرو هفعضو «ىبطرقلا هاكح
 . 90[ سنأ نبا

 نبا نع «ءاطع نب باهولا دبع انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىبنلا فاط امل :لاق يب ىبنلا ةجح نع ثدحي ًارباج عمس «هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع «جيرج
 زع «هللا لزنأف ؟ىلصم هذختن الفأ :لاق .معن :لاق ؟ميهاربإ انيبأ ماقم اذه :رمع هل لاق لک

 . "74 ىّلصم ميهاربإ مام نم اوذختاو : لجو
 :لاق ةرسيم ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع ءايركز نع «ةماسأ وبأ انربخأ :ةبيش ىبأ نب نامثع لاقو

 :تلزنف ؟ىلصم هذختن الفأ :لاق .معن :لاق ؟انبر ليلخ ماقم اذه «هّللا لوسر اي :تلق :رمع لاق

 . ي ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو لب

 نب قورسم انثدح .دمصلا دبع نب ناليغ انثدح ءدمحأ نب جّلعَد انثدح :هيودرم نبا لاقو

 «باطخلا نب رمع نع «نوميم نب ورمع نع «قاحسإ ىبأ نع «ةدئاز ىبأ نب ايركز انثدح وا
 لاق .«ىلب» :لاق ؟انېر ليلخ ماقم موقن سيلأ «هللا لوسر اي :لاقف «ميهاربإ ماقمب قف هنأ

 . «ىلصم ميهاربإ مام نم اوذخُتاو» :تلزن ىتح ًاريسي الإ ثبلي ملف ؟ىلصم هذختت

 نب نيسحلا نب ىلع انثدح .ىنيوزقلا دمحم نب دمحأ نب
 «هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع ءسنأ نب كلام نع «ءديلولا انثدح «دلاخ نب ماشه انثدح «دينجلا

 دمحم انثدح :هيودرم نبا لاقو

 «هّللا لوسر اي :رمع هل لاق «ميهاربإ ماقم دنع ةكم حتف موي و هللا لوسر فقو امل :لاق «رباج نع

 تلق :ديلولا لاق .«معن» : لاق ؟4ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاول : هللا لاق ىذلا ميهاربإ ماقم اذه

 .بيرغ وهو .ةياورلا هذه ىف عقو اذكه .معن :لاق ؟4اوذخّتاو» كثدح اذكه :كلال

 فق . 58 2 :
 . هوحب «ملسم نب ديلولا ثيدح نم ىئاسنلا ىور دقو

 .نوعجري نوبوثي :ةباثم :4ىّلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو## :هلوق باب :ىراخبلا لاقو

 .أ ءط بج نم ةدايز )١(

 .(۳۷۰ )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت (۲)

 قاحسإ ىبأ ثيدح نم بيرغ» :لاقو ١"( ق) ىنارسيقلا نبال «دارفألاو بئارغلا فارطأ» ىف امك «دارفألا» ىف ىنطقرادلا هاورو (۳)

 .'هنع ةدئاز ىبأ نب ايركز هب درفت ءرمع نع  ليبحرش نب ورمع  ةرسيم ىبأ نع
 )٤( ىلع انثدح» :و أ ىف (5) .؟هللا ليلخ» :ج ىف .

 )١( ىئاسنلا ننس )٥/ 177(.



 اه. )1۲٠( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

  E Eا و 00

 ؟ىلصم ميهاربإ ماقم نم تذختا ول هللا لوسر اي تلق «ثاللث ىف يبر ىنقفاو وأ «ثالث ىف ىبر

 ود هاما را كيلع ليي هللا لوسر اي :تلقو .4ىَّلصم ميهاربإ اقم نم اوذختاو» :تلزنف
 ل ةيتاعم_ تعليب لاقو بالا ةا هللا ل واق تاجا نشا تاما ترآ

 ئاسن ىدحإ تيتا ىتح «نکنم ًاريخ هلوسر هللا نآدبيل وأ نتيهتنا نإ :تلقف '”نهيلع تلخدف

 نإ بر يسع » : هللا لزنأف !؟تنأ نهظعت ىتح هءاسن ظعي ام هللا لوسر ىف امأ «رمع اي :تلاقف

 ۾ :ميرحتلا يآلا نک ارح اجزا أنف
 ىضر «رمع نع ًاسنأ تعمس :لاق «ديمح ىنثدح «بويأ نب ىيحي انربخأ :ميرم ىبأ نبا لاقو

 غ هللا

 ىبأ نباب فورعملا مكحلا نب ديعس هخيش نع ةيناثلا قيرطلا قلعو ءانهاه ىراخبلا هقاس اذكه

 نوقابلا هنع ىورو .ةتسلا بتكلا باحصأ نيب نم ىراخبلا هنع ةياورلاب درفت دقو .ىرصملا ميرم

 ىيحي نأل ؛هدنسي مل امنإو «ثيدحلا دانسإ لاصتا هيف "”نيبيل قيرطلا اذه قيلعت نم هضرغو «ةطساوب

 .ملعأ هللاو «ظفحلا ئيس وه :هيف دمحأ مامإلا لاق امك «ءىش هيف ىقفاغلا بويأ نبا

 : 17 هنع هّللا ىضر «رمع لاق :لاق «سنأ نع ما انثدح تشم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :تلزنف ؟ىلصم ميهاربإ ماقم نم انذختا ول «هللا لوسر اي :تلق «ثالث ىف «لجو زع «ىبر تقفاو

 ولف ءرجافلاو ربلا نهيلع لخدي َكءاسن نإ «هللا لوسر اي :تلقو . (ىّلصم ميِهاَرْيإ اقم نم اوذخٌتاو »
 :نهل تلقف .ةريغلا ىف هؤاسن هيي هللا لوسر ىلع عمتجاو .باجحلا ةيآ تلزنف ؟نبجتحي نأ نهترمأ

 ءدمحأ هاور مث .كلذك تلزنف ١[ :ميرحتلا] (نكنم اريخ اجاوزأ هّلدبي نأ نكمل نإ هبر ئسع »
 «ثالث ىف ىبر تقفاو :لاق هنأ رمع نع «سنأ نع «ديمح نع امهالك «ىدع ىبأ نباو ىيحي نع

 . هرکذف «ثالث ىف ىبر ىنقفاو وأ

 نب بوقعي نع ىئاسنلاو «عينم نب دمحأ نع ىذمرتلاو «نوع نب ورمع نع ىراخبلا هاور دقو
8 21 5 )¥( : 

 ىدذمرتلا هاورو . هب «ريشب نب ميشه نع مهلك «حابصلا نب دمحم نع هجام نباو «ىقرودلا ميهاربإ

 نع «دانه نع ىئاسنلاو .ةملس نب دامح نع «لاهنم نب جاجح نع دس ني دس رع ياشا

 .«باجحلاب نهيلع» :ج ىف )١(

 )٤٤۸۳(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«امهنع هللا ىضر» :ج ىف (6) .؟نيبتيل» :ج ىف (۳)

 )6( دنسملا )١/ ۲۳(.

 )١/ ۲٤(. ىدع ىبأ نبا ةياورو )١/ ۳١( دنسملا ىف ىيحي ةياور (0)

 مقرب ةجام نبا ننسو )١١51١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۲۹٦۰( مقرب ىذمرتلا ناسو (1417) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

1۰۰۹( 



 1)5: ةا ةّز ويش تال وال |: تلح دم ا © ا

 نسح :ىذمرتلا لاقو ا «ليوطلا هيوريت نبا وهو ءديمح نع امهالك «ةدئاز ىبأ نب ىيحي

 حيحص نم اذه :لاقو .هب «ديمح نع «معيرز نب ديزي نع «ىنيدملا نب ىلع مامإلا هاورو . حيحص

 :لاقف ءرخآ ظفلو ءرخآ دنسب هحيحص ىف جاجحلا نب ملسم مامإلا هاورو ءىرصب وهو «ثيدحلا

 نع «رمع 3 «عفان نع «ءامسأ نب ةيريوج نع «رماع نب ديعس انربخأ «مّركم نب ةبقع انثدح

 ("'هيهاربإ ماقم ىفو «ردب ىراسأ ىفو «باجحلا ىف :ثالث ىف ىبر تقفاو :لاق ءهرمع

 نب سنأ نع «ليوطلا ديمح انثدح «ىراصنألا هللا دبع نب دمحم انثدح :ىزارلا متاح وبأ لاقو

 هللا لرو ا تلق حقير تقف نأ تالف یف نير قفار د تاطقللا نوم رع لاق + لاق كلام

 لوسر اي :تلقو «(ىّلصم میهاآربإ مام نم اوذختاو » :تلزنف ؟ىلصم ميهاربإ ماقم نم تذختا ول
 ايك هللا لوسر ءاج ىبأ نب هللا دبع تام امل :ةثلاثلاو . باجحلا ةيآ تلزنف ؟ءاسنلا تبجح ول «هللا

 ء«باطخلا نب اي كنع ًاهيإ» :لاقف !قفانملا رفاكلا اذه ىلع ىلصت هللا لوسر اي :تلق . هيلع ىلصيل

 . ۸٤ :ةبوتلا] (هربق ىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو : تلزنف

 اذإ ددعلا موهفمو «حيحص لكلا لب ءاذه الو اذه نيب ضراعت الو ءًاضيأ حيحص دانسإ اذهو

 .ملعأ هللاو هيلع مدق قوطنم هضراع

 ةثالث لمر ءا هللا لوسر نأ :رباج نع «هيبأ نع «دمحم نب رفعج ىنربخأ :جیرج نبا لاقو
 اوذخّتاو» : :أرق مث «نيتعكر هفلخ ىلصف ميهاربإ ماقم ىلإ دمع غرف اذإ ىتح اعبر یشمو « طاوشأ

 . «ىّلصم ميهاربإ مام نم

 نب رفعج انثدح «ليعامسإ نب متاح انثئدح «ناملس نب فسوي انثدح :ريرج نبا لاقو

 مدقت مث ءًاعبرأ ىشمو «ًاثالث لمرف «نكرلا ةا هللا لوسر ملتسا :لاق رباج نع «هيبأ نع «دمحم

 ىلصف «تيبلا نيبو هنيب ماقملا لعجف . «ىّلصم ميهاربإ مام نم اوذخُتاو » :أرقف «ميهاربإ ماقم ىلإ
 . نيتعكر

 . ”ليعامسإ نب متاح ثيدح نم «هحيحص ىف ملسم هاور ىذلا ليوطلا ثيدحلا نم ةعطق اذهو

 ا هللا لوسر مدق :لوقي رمع نبا تعمس :لاق «رانید نب ورمع نع «هدنسب ىراخبلا یورو

 مال ماقملا فلخ ىلصو ءاعبس تيبلاب فاطف

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (7959) مقرب ىذمرتلا ننس )٠١9984(.
 .(۹4) مقرب ملسم حيحص (۲)

 .«تلقف» :ط ىف (۳)

 .هب ىزارلا متاح ىبأ قيرط نم (۸۸ /۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (4)

 .«ناميلسا :ط ج ىف )١( .اريرج نبا» :ج ىف (5)
 .(۱۲۱۸) مقرب ملسم حيحصو (77 /۳) ىربطلا ريسفت (۷)

 .(۱۷۹۳ ء۳۹۵) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



 )١760( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 هديب اهعضيف ةراجحلا هلوانيو هقوف موقيل هب «مالسلا هيلع « «ليعامسإ هاتأ رادجلا | مترا ا «ةبعكلا ءانبل

 «هيلع فقاو وهو «ةبعكلا لوح فوطي .ىرخألا ةيحانلا ىلإ لقتنا ةيحان لیک املك ادا عفرل

 یف هنايب ىتأيس امك < «ةبعكلا تارادج مت ىتح ءاذكه اهيلت ىتلا ةيحانلا ىلإ هلقن ةن رادج نم غرف املك

 ةرهاظ هيمدق راثآ تناكو .ىراخبلا دنع سابع نبا ةياور نم «تيبلا ءانب ىف ليعامسإو ميهاربإ ةصق
 ةفورعملا هتديصق ىف بلاط وبأ لاق اذهلو ؛ اهتيلهاج ىف برعلا هفرعت ًافورعم اذه لزي ملو «هيف

 . ةيماللا

۷ 

 اا ريغ نفاخ ادق ىلع ةر وخلا نف اربا ىطرمو
 نبا نع «ديزي نب سنوي ىنربخأ :بهو نب هللا دبع '''لاقو .اضيأ هيف كلذ نوملسملا كردأ دقو

 فيمدق صّمخإو «مالسلا هيلع «هعباصأ رثأ هيف ماقملا تيأر :لاق «مهثدح كلام نب سنأ نأ :باهش
 . مهيديأب سانلا حسم هبهذأ هنأ ريغ

 اوذخّتاو» :ةداتق نع «ديعس انثدح «عيرر نب ديزي انثدح ءذاعم نب رشب انثدح : ر نبا لاقو

 ام ًائيش ةمألا هذه تفلكت دقلو يا ا يي ااا : «ىّلصم ميهاربإ ماقم نم

 هنوحسمي ةمألا هذه تلاز امف "هيف هعباصأو هبقع رثأ ئارب نا ركذ دّقلو ءاهلبق ممألا هتفلكت

 . ىحمناو قلولخا ىتح

 ىلي امم بابلا بناج ىلإ مويلا فورعم هناكمو ءًايدق ةبعكلا رادجب ًاقصلم ماقملا ناك دقو :تلق
 ءانب نم غرف امل < هو هيلع ءليلخلا ناكو .كانه ةلقتسملا ةعقبلا ىف بابلا نم لخادلا ةنمي رجحلا
 ةالصلاب رمأ  ملعأ هللاو  اذهلو ؛كانه هكرتف ءانبلا هدنع ىهتنا هنأ وأ ةبعكلا رادج ىلإ هعضو تيبلا

 هرخأ امنإو «هيف ةبعكلا ءانب ىهتنا ثيح ميهاربإ ماقم دنع نوكي نأ بسانو .«فاوطلا غارف دنع كانه
 نييدهملا ةمئألا لحنا رهر] < هع هللا نضر باطلا نب رمع نيتمؤملا ريمأ ةيعكلا ناذخ نع
 : الك هللا لوسر امهيف لاق نيذللا نيلجرلا دحأ وهو .مهعابتاب انرمأ نيذلا «نيدشارلا ءافلخلاو
 مل اذهلو ؛هدنع ةالصلا ىف هقافوب نآرقلا لزن ىذلا وهو .«رمعو ركب ىبأ قاع نه دلا اودتقا»

 .نيعمجأ مهنع هللا ىضر «ةباحصلا نم دحأ كلذ ركني

 - - 4 5 . ٤ ٤
 نب رمع هلقن نم لوأ :اولاق «انباحصأ نم هريغو ءاطع ىئيدح .جيرج نبا نع «قازرلا دبع لاق

 دهاجم نع ءجرعألا ديمح نع «رمعم نع ًاضيأ قازرلا دبع لاقو 0 هللا ىضر «باطخلا

 ع هللا ىضر «باطخلا نب رمع .نآلا هعضوم ىلإ ماقملا رخآ نم لوأ : لاق

 )١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيبلا )١/ ۲۷۳(.

 .«اهيف» :ط ءج ىف (۳) .«لاق امك» :ط ج ىف (۲)

 . ؟هنع ىلاعت هللا ىضر» :ج ىف (5) .«مالسلاو ةالصلا هيلع» :ج ىف (4)
 .ج نم ةدايز 3

 )۸۹٥٥(. مقرب قازرلا دبعل فنصملا (0)

 .(89807) مقرب قازرلا دبعل فنصملا (۸)



 )٠١١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ليمفلا EN E E اق E كلا لطفا ناو

 «ىملسلا ليعامسإ نب دمحم ليعامسإ وبأ انثدح «ءلماك نب دمحأ ركب وبأ ىضاقلا انربخأ «ناطقلا

 نأ :اهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ىدرواردلا انثدح «تباث وبأ انثدح

 ىضر «باطخلا نب رمع هرخأ مث «تيبلاب ًاقصتلم ركب ىبأ نامزو هيلي هللا لوسر نامز ىف ناك ماقملا

1۸ 

 .مدقت ام عم حيحص دانسإ اذهو . هنع هللا

 نبا ىنعي] - نايفس لاق :لاق ىندعلا رمع ىبأ نبا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هلوحف < ب هللا لوسر دهع ىلع تيبلا عقس “ىف ماقملا ناك - هنامز ىف نييكملا مامإ وهو [ةنييع

 هب ليسلا بهذ :لاق «ىّلصم ميهاربإ ماَقُم نم اوُدْخّتاَول :هلوق دعبو ايي ىبنلا دعب هناكم ىلإ رمع

 .هيلإ رمع هدرف ءاذه هعضوم نم هايإ رمع ليوحن دعب

 اهب انها ناکا ىردا تا لا ر لت لا نو ذقن مك ىردأ ال :نايفس لاقو
 030 ٤

 . ملعأ هّللاو «هانركذ ام ىلع ةدضاعتم راثآلا هذهف

 انثدح «باهولا دبع نب دمحم انثدح ا وبأ انثدح ادر خب ركب وبأ ظفاحلا لاق دقو

 انا ىل للا لوسر اع مع لاق": لا هام نع جاهم نب يقارب نع «كيرش انثدح «مدآ

 هللا لوسر هلوحف 0 . «ىّلصم ميهاربإ ماَقُم نم اوُدِخَّتاَوط : هللا لزنأف ؟ماقملا فلخ

 (”7نآرقلا هب لزنيف ىأرلا یری رمع ناك دق :دهاجم لاق .اذه هعضوم ىلإ هلي

 ديمح نع «رمعم نع «فارولا دبع ةياوز نم. مدقت ال هقلاختم وهو «دهاجم نع لسرم اذه

 اذهو «هنع هللا ئضر «باطخلا نب رمع نآلا هعضوم ىلإ ماقملا رنا لزا نأ دهاجم نع <« . جرعألا

 نك هّللاو .مدقت امب اذه داضتعا عم «هيودرم نبا قيرط نم حصأ

 عك رلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل يتيب ارهط نأ ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندهعو إل

 مهنم نمآ نم تارَمّشلا نم م هلهأ قزراو انمآ ادلب اذه لعجا بر ميهاربإ لاق ذو 072)دوجّسلا

 .و أ طط ءج نم ةدايز () .«نيسحلا نب ىلع» :و أ یف )١(

 ءأ ٬ط ج نم ةدايز (۳) .أطخ وهو «نم» :ه ىف (:4) .و

 .«ناك نإ) :ج ىف )٥(

 .(797” )١/ متاح ىبأ نبا ريسفت )١(

 .«فيعض هدانسإ» ١19(: /۸) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق (۷)

 : ماقملاب قلعتي اميف نيتلاسر - هللا همحر - خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةحامس فلأ دقو (۸)

 .(00 - ١0 /5) هاواتف نمض ةعوبطم «ميهاربإ ماقم لقن زاوج ىف ميقتسملا باوجلا» :اهامس ماقملا لقن زاوج ىف :ىلوألا

 :اهامس SS رلا دبع خيشلا ةلاسر ىلع هضارتعا ىف نادمح نب ناميلس خيشلا ىلع درلا ىف : ةيناثلاو

 )۱۳۲ ۔ 07 /80) هاواتف نمض ةعوبطم «ناتهبلاو لهجلاو طبخلا نم نادمح نبال ىنابلا ضقن ىف ام ضعب نايبب ناوخإلا ةحيصن»

 ىف رجح نبا ظفاحلا مالكو انه ريثك نبا ظفاحلا مالكي دهشتساو «ماقملا لقن زاوج - هللا همحر  امهيف دشح ناتميق ناتلاسر امهو

 . هتانج حيسف هنكسأو هللا همحر  هملع ةعسو هرحبت ىلع نالدت امهو «ىرابلا حتف



 ]8س 0178 )٠١١- تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا
 ريت م

 ©©© ريصملا سئبو راثلا باذع ىلإ هرطضأ مث اليلق هعتمأف رفك نمو لاق رخآلا مويلاو هللاب

 2 ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو

 . 4 ©۵ ميحرلا باتل

 نم هارهطي نأ هللا امهرمأ :لاق «ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندهعو» :هلوق :ىرصبلا نسحلا لاق
 ك كلل نمط لو: نجلا قذألا

 . هرمأ :لاق ؟هدهع ام :ءاطعل تلق : جيرج نبا لاقو

 نأ رهاظلاو .لاق اذك . هانرمأ : ىأ © ميهاربإ ىلإ اندهعو : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 .انيحوأو انمدقت :ىنعم ىف هنأل ؛ىلإب یدع امنإ فرحلا اذه

 .ناثوألا نم :لاق «نيفكاعلاو نيفئاّطلل يتيب ارهَط نأ 8 :هلوق «سابع نبا نع «ريبج ديعس لاقو

 روزلا لوقو ثفرلاو ناثوألا نم كلذ نإ : «نيفئاطلل يتيب ارهط ١> و دهاجم لاقو

 . سجرلاو

 «دهاجمو « ريبج نب ديعسو «ةيلاعلا ىبأو «ريمع نب لف نع e : متاح ىبأ نبا لاق

 .كرشلا نم هللا الإ هلإ الب :ىأ 4 يتيب ارهط نأ» ةداتقو «ءاطعو

 هلوق ىف لاق هنأ ريبج نب ديعس نعو «فورعم تيبلاب فاوطلاف 4نيفئاّطلل :ىلاعت هلوق امأو

 «ةداتق نع ىور اذكهو .هيف نيميقملا : «نيفكاعلاو» (ةبرغ نم هاتأ نم :ىنعي «نيفئاطلل» : ىلاعت

 لو نق اع غ نايس يآ نیا هک كلتا: يع نع نالا ا لو
 نم متنأ :- نورواجم نحنو - انل لاقو د ماقأف راصمألا نم ٩ هباتننا نم :لاق ,«نيفكاعلاو»

 . نيفكاعلا

 نم وهف ًاسلاج ناك اذإ :لاق «سابع نبا نع «ءاطع نع «ىلذهلا ركب ىبأ نع «عيكو لاقو

 . نيفكاعلا

 ىف نوماني نيذلا عنمأ نأ ريمألا مّلَكم الإ ىنارأ ام :ريمع نب ديبع نب هللا دبعل تلق :لاق «تباث

 .1ىتأ نم» :أ ج ىف (0 .أ نم ةدايز )١(

 . اندنع ماقأف» :أ ىف (۳)



 SY (TASS) ةزقبلا ةرويط تال وألا 2ر س ا وا

 OTT مهنإف «مارحلا دجسملا

 . نوفكاعلا

 E «ةملس نب دامح نع برح نب ناميلس نع ديمح نب دبع هاورو]

 مه :لاقف « مهنع لئس رمع نبا نإف «لعفت ال :لاق و

 . "برع وهو ا٤ لوسرلا دجسم ىف ماني ناك رْمَع نبا نأ حيحصلا ىف تبث دقو : تلق

 | نع «ءاطع نع «ىلذهلا ركب ىبأ نع «عيكو لاقف : «دوجسلا مگرلاو» :یلاعت هلوق امأو

 .ةداتقو ءاطع لاق اذكو .دوجسلا عكرلا نم وهف ًايلصم ناك اذإ :لاق «دوجسلا عكرلاو » یا

 a ىتيب ريهطتب ليعامسإو ميهاربإ انرمأو :ةيآلا ىنعمف : هللا همحر ءريرج نبا لاقو
 دروأ مث .كرشلا نمو هيف ناثوألا ةدابعو مانصألا نم ی وها كيلا ىف را ىذلا ريهطتلاو

 ؟ هنم ا رمأ ىذلا كلذ نم ءىش تيبلا دنع ميهاربإ ءانب لبق ناك لهف :ليق نإف :لاقف الاؤس

 مانصألا نم حون موق ناهز هذن دي: ناک اغ ةريهطتب :امهرمأ هنآ :انهالحأ «نيهجوب باجأو

 لاق امك «هب ىدتقي ًامامإ ميهاربإ لعج دق ىلاعت هللا ناك ذإ ءامهدعب نمل ةّنس كلذ نوكيل «ناثوألاو

 .اهنومظعي نوكرشملا ناك ىتلا «نودبعي ىتلا مانصألا نم :لاق «يتيب ارهَط نأ :ديز نب نمحرلا دبع

 جاتحيو «مالسلا هيلع «ميهاربإ لبق مانصأ هدنع ُدّبعي ناك هنأ ىلع عرفم باوجلا اذهو :تلق

 .دمحم موصعملا نع ليلد ىلإ اذه تابثإ
 نم ًارهطم ءاينبيف «هل كيرش ال هدحو هلل هئانب ا اصلخي نأ امهرمأ هنأ : ىناثلا باوجلا

 سّسأ نم مأ ريخ ناوضرو هللا نم ئرقت 3 ىلع هناینب سّسأ نِمَفَأ 8 :هؤانث لج لاق امك بلاو كرشلا

 1 :هلوق كلذكف :لاق . 4 : ةبوتلا] 4 راه فرج افش ىلع هناينب

 اينبا : (يتيب ارهط نأ» :ىدسلا لاق امك بيرلا: ىب كرشلا نم نهظ ىلع ىت ابا: یآ «يتيب ارهط

 ىلع ةبعكلا اينبي نأ «مالسلا امهيلع «ليعامسإو ميهاربإ رمأ ىلاعت هللا نأ :باوجلا اذه صخلمو

 لاق امك ءدوجسلا عكرلا نم هيلإ نيلصملاو «هدنع نيفكاعلاو هب نيفئاطلل «هل يرش ال هدحو همسا

 مكرلاو نيمئاقلاو نيفئاطلل يتيب ْرَهَطَو ايش يب كرش أل نأ ؛ تيبلا ناكم ميهاربإل انأوب ذإو » : ىلاعت

 .[۳۷ ۔ ۲۹ :جحلا] تايآلا «دوجسلا

 لهأل هب فاوطلا :كلام لاقف ؟فاوطلا وأ تيبلا دنع ةالصلا «لضفأ اميأ :ءاهقفلا فلتخا دقو]

 ىف ركذي امهنم لك هيجوتو «ًاقلطم لضفأ ةالصلا :روهمجلا لاقو «هدنع ةالصلا نم لضفأ راصمألا

 . *0[ءاكحألا باتك

 .و نم ةدايز )١( . ؟نوثبخي مهنإف» :ج ىف )000

 .أ نم ةدايز (0) .و أ ءط اج نم ةدايز ()



 ا ا E e لوألا» ةزلبا

 جو ا ىلع يلا «هتيب دنع هللاب نوكرشي اوناك نيذلا نيكرشملا ىلع درلا كلذ نم دارملاو

SSنع نودصيو اورفك نيذلا نإ :ىلاعت لاق امك «هنع نينمؤملا هلهأ نودصي كلذ عم مث  

 نم هقذث ملظب داحلإب هيف دري نمو داَبْلاو هيف فكاعْلا ءاوس سائل هاتلعج يذلا مارحلا دجسملاو هللا ليبس

 .["6 : جحلا] 4 ميلأ باذع

 ىف ركذف «ةالص وأ فاوطب امإ «هل كيرش ال هدحو هللا دبعي نمل سسأ امنإ تيبلا نأ ركذ مث

 ءاوسو مدقت هنأل نيفكاعلا ركذي ملو ءاهدوجسو ؛اهعوكرو ءاهمايق : ةثالثلا اهءازجأ جحا ةزوس
 نع دوجسلاو عوكرلا ركذب أزتجاو «نيفكاعلاو نيفئاطلا ركذ ةميركلا ةيآلا هذه ىفو 4داّلاو هيف فكاعلا

 ال يلع د IS .مايق دعب الإ دوجس الو عوكر نوكي ال هنأ ملع دق هنأل ؛مايقلا

 نوملعيو «هتمظعو ليلخلا ميهاربإ ةليضف نودقتعي مهنأل ؛ىراصنلاو دوهيلا :نيباتكلا لهأ نم هجحي

 نولعفي ال مهو «هدنع ةالصلاو فاكتعاللو كلذ ريغو «ةرمعلاو جحلا ىف فاوطلل تيبلا اذه ىنب نأ

 تيبلا حح دقو !هل هللا عرش ام نولعفي ال مهو «ليلخلاب نيدتقم'' نونوكي فيكف «كلذ نم ئيش

 نع قطني ال ىذلا «موصعملا كلذب ربخأ امك «مالسلا مهيلع ء«ءايبنألا نم و نارمع نبا ىسوم

 .[4 :مجنلا] و ىوهلا

 ميهاربإ ىلإ انيحول انمدقت :ىأ] «ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندهعو» :ًاذإ مالكلا ريدقتو
 «بيرلاو كرشلا نم هارهط :ىأ 4دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل يتيب رهط نأ » "”[ليعامسإو
 قةيآلا هذه نم ذوخأم دجاسملا ريهطتو .دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل القعم هلل ًاصلاخ هاينباو

 :رونلا] «لاصآلاو ودغْلاب اهيف هل حّبسي د همسا اهيف ركذيو عقرت نأ هللا نذأ تويب يف » :ىلاعت هلوق نمو

 ىذألا نم اهتنايص نم .كلذ ريغو 0006 اهريهطتب رمألا نم «ةريثك ثيداحأ نم ةنسلا نمو ["5

 دقو .«هل تينب ال دجاسملا تينب امنإ» :مالسلا هيلع «لاق اذهلو .كلذ هبشأ امو "”تاساجنلاو

 او دیا هو د لغ اک كلف تحمح

 رفعج ىبأ نع اذه ىورو «مدآ لبق ةكئالملا :ليقف «ةبعكلا ىنب نم لوأ ىف سانلا فلتخا دقو

 السلا هيلع «مدآ :ليقو «ةبارغ هيفو «هظفل ىكحو ىبطرقلا هركذ «نيسحلا نب ىلع نب دمحم رقابلا

 :لبجأ ةسمخ نم هانب مدآ نأ :مهريغو بيسملا نب ديعسو ءاطع نع ‹جيرج نبا نع قازرلا دبع هاور

 نبا نع هوحن ىورو .ًاضيأ بيرغ اذهو .«ىدوجلاو نانبل لبجو اتيز روطو ءانيس روطو ءارح نم

 نم بلاغو «مالسلا هيلع «ثيش هانب نم لوأ نأ : هبلم نب بهو نعو «ةداتقو رابحألا بعكو سابع

 ءاهدرجمب اهيلع دمتعي الو بذكي الو قدصي ال امم ىهو «باتكلا لهأ بتك نم هذخأي امنإ اذه ركذي

 .نيعلاو سأرلا ىلعف كلذ ىف ثيدح حص اذإ امأو

 أ بط ج نم ةدايز )0 .«نوكي فيكف» :ج ىف )١(

 . «ةساجنلاو» :ج ىف ()

 . هنع هللا ىضر ةديرب ثيدح نم 2056( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٤6(

 م



 )٠۲١ - ١78( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا لل:

 هّللاب مهنم نمآ نم تارَمّثلا نم هلهَأ قزراو انمآ ادلب اذه لعجا بر ميهاربإ لاق ذو :ىلاعت هلوقو
 . «رخآلا مويلاو

 انثدح «ىدهَم نب نمحرلا دبع انثدح :لاق راشب نبا انثدح :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق

 هللا تيب مرح ميهاربإ نإ» : راك هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع «ريبزلا ىبأ نع «نايفس

 . 7ءاههاضع عطقي الو اهديص دص الف ءاهيتبال نيب ام ةنيدملا تمرح ىنإو «هتمأو
 رو :

 راك «رادنب نع «راشب نب دمحم نع «ىئاسنلا هاور اذكهو

 نع «ىريبزلا دمحأ ىبأ نع امهالك «دقانلا ورمعو «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «ملسم هجرخأو
 . یر قاف

LS Es SNS Sa a e O 

 :لاق «ةريره ىبأ نع «عفان نع .ثعشأ انعمس :ًاعيمج الاق «ىزارلا ميحرلا دبع انثدح «بيركوبأ

 مرح ميهاربإ نإو .هلوسرو هللا دبع ىنإو «هليلخو هللا دبع ناك ميهاربإ نإ» :ِّْلك هللا لوسر لاق

 عطقي الو «لاتقل حالس اهيف لمحي ال ءاهديصو اههاضع ءاهيتبال نيب ام ةئيدملا تمرح ىنإو «ةكم
TEER TY 

 نم ملسم حيحص ىف ثيدحلا لصأو «ةتسلا بتكلا نم ءىش ىف تسيل «ةبيرغ قيرطلا هذهو
 لوسر ىلإ هب اوؤاج ءرمثلا لوأ اوأر اذإ سانلا ناك :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ءرخآ هجو

 انل كرابو ءانتنيدم ىف انل كرابو ءانرمث ىف انل كراب مهللا» :لاق يم هللا لوسر هذخأ اذإف ایک هللا

 هنإو .كيبنو كدبع ىنإو «كيبنو كليلخو كّدبع ميهاربإ نإ مهللا .انّدم ىف انل كرابو ءانعاص ىف
 هيطعيف «هل ديلو رْعصأ وعدي مث .«هعم هلثمو «ةكمل كاعد ام لثمب ةنيدملل كوعدأ ىنإو .ةكمل كاعد

 ."”هلسم ظفل .نادلولا نم هرضحي نم رغصأ هيطعي مث .«ةكرب عم ةكرب» :ظفل ىفو .رمثلا كلذ

 ءداهلا نبا نع ءرضم نب ركب انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح «بيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاق مث
 هللا لوسر لاق :لاق «جيدخ نب عفار نع «نامثع نب ورمع نب هللا دبع نع «دمحم نب ركب ىبأ نع

 .«اهيتبال نيب ام مرحأ ىنإو «ةكم مرح ميهاربإ نإ» :ِِ

 ىفو .ءاوس هظفلك هظفلو ا ‹«رضم نب ركب نع « ةبيتق نع هاورف ءملسم هجارخإب درفنا

 رجشلا نم ميظعلا :ليقو ؛كوش هل ميظع رجش لك :ةاضعلاو «ةنيدملا ىبناجب ناترحلا امه :ناتباللاو «(58 /۳) ىربطلا ريسفت )١(

 .ًاقلطم

 .(4784) مقرب ىربكلا یئاسنلا ننس (؟)

 .(۱۳۹۲) مقرب ملسم حيحص (۳)
 )٤( ىربطلا ريسفت )۳/ ٤۸(.

 .(۱۳۷۳) مقرب ملسم حيحص ()

 )١( ىربطلا ريسفت )۳/ ٤۹(.



 )۱۲١ - ١18( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نم ًامالغ ىل سمتلا» :ةحلط ىبأل ي هللا لوسر لاق :لاق .كلام نب سنأ نع نيحيحصلا

 لاقو .لزن املك واي هللا لوسر مدخأ تنكف «هءارو ىنفدري ةحلط وبآ یب جرخف .«ىنمدخي مكناملغ

 نيالا اع هربا امل ر ا الف :لاق دحأ هل ادب اذإ ىتح َلَبْقأ مث :ثيدحلا ىف

 مهم ىف مهل كراب مهللا ءةكم ميهاربإ هب مرح املثم ءاهيلبج نيب ام مرحأ ىنإ مهللا» :لاق

 ىف مهل كرابو «مهعاص ىف مهل كرابو «مهلايكم ىف مهل كراب مهللا» :امهل ظفل ىفو .«مهعاصو

 E يدملا لهأ :ىنعي :ىراخبلا داز . (مهدم

 نم ةكمب تلعج ام ىفعض ةئيدملاب لعجا مهللا» :لاق لَك هللا لوسر نأ :سنأ نع اضيأ امهلو

AA 

 ,. "”(ةكربلا

 اعدو ةكم مرح ميهاربإ نإ» :ِِئلَي ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «مصاع نب ديز نب 0 دبع نعو
 اغ ام ل اهغاضو اهدها ىف اهل ؟7ترغذو ةف ميهاربإ مرح امك بلا ت و ال

 . «ةكمل ميهاربإ

 اعدو ةكم مرح ميهاربإ نإ» : لاق ي هللا لوسر نأ :هظفلو ملسمو "طفل اذهو ىراخبلا هاور

 اعد ام لثمب اهدمو اهعاص ىف اهل توعد ىنإو ءةكم ميهاربإ مرح امك ةنيدملا تمرح ىنإو اهلهأل
 . "«ةکم لهأل ميهاربإ

۰ 

 اهلعجف ةكم هر ميهاربإ 8 مهللا» :لاق ا قينلا نع «هنع هللا ىضر «دیعس ىبأ نعو

 «لاتقل حالس اهيف لمحي الو «مد اهيف قارهي ال ءاهيمزأم نيب ام ًامارح ةنيدملا تمرح ىئإو مارح

 كراب مهللا ءانعاص ىف انل كراب مهللا ءانتنيدم ىف انل كراب مهللا .فلعل الإ ةرجش اهيف طبخي الو

 3 ا هاور ثيدحلا . ؟نيتكرب ةكربلا عم لعجا مهللا ءاندم ىف انل

 «مالسلا هيلع « ميهاربإ ميرحتب قلعتم وه ام اهنم اندروأ امنإو «ةريثك ةنيدملا ميرحت ىف ثيداحألاو

 .ةميركلا ةيآلا ةقباطم ىف كلذ ىف امل ءةكل

 ةمرحم اهنإ :ليقو «ليلخلا ميهاربإ ناسل ىلع ناك امنإ ةكم ميرحت نأ ىلإ بهذ نم اهب كّسمَتو]

 ا ل

 E مريول عش
 .(۱۳۹۹) مقرب ملسم حيحصو (184845) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .«توعد ىنإو» :ط ءج ىف (4) .؟تمرح ىنإو» :ط ج ىف (۳)

 .«اهدمو اهعاص» :ط ءج ىف (5)

 .(۲۱۲۹) مقرب ىراخبلا حيحص ()
 )۱۳٣۰(. مقرب ملسم حيحص (۷)

 )١5194(. مقرب ملسم حيحص (۸)

 .أ ‹ط بج نم ةدايز )0(



 ٤ تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )۱۲١ - ١78(

 حتف موي ةي هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع هللا ىضر ساكو شل ةميرقر# «نيحيحصلا ىف
 .ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف «ءضرالاو تاومسلا قلخ موي هللا همرح دلبلا اذه نإ» :ةكم

 موي ىلإ هللا ترحب مارح وهف: را نم ةعاس الا ىل لكي و ؛ىلبق دحأل هيف لاتقلا لحي مل هنإو
 لاقف .«َهَالح ىلتخي الو ءاهقرع نم الإ هنطَقَل طَقَتلُت الو «هدیص رفني الو هكوش دّضعی ال . ةمايقلا

 ."”هلسم ظفل اذهو ؛رخذإلا الإ» :لاقف .مهتويبلو مهنيقل هنإف رعد الاب لإ هللا وسو اين ؟ نئابعلا

 . كلذ نم وحن ةريره ىبأ نع امهلو

 :ةبيش تنب ةيفص نع «ملسم نب نسحلا نع ‹حلاص نب e : كلذ دعب ىراخبلا لاق مث

 . هلم ك ىبنلا تعمس

 نع «ريمت نب هللا دبع نب دمحم نع «ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا هاور ىراخبلا هقلع ىذلا اذهو

 نع ءَقاّنَي نب ملسم نب نسحلا نع «حلاص نب نابأ نع «قاحسإ نب دمحم نع «ريکب نب سنوي
 مرح هللا نإ «سانلا اهيأ اي» :لاقف .حتفلا ماع بطخي ةي ىبنلا تعمس :تلاق «ةبيش تنب ةيفص
 ءاهذيض رمي الو ت «ةمايقلا موي ىلإ مارح ىهف «ضرألاو a اح مري دج

 : لاك هللا لوسر لاقف .روبقلاو تويبلل هنإف ؛رخذإلا الإ :سابعلا لاقف .«دشنم الإ اهَتَطَقَل ذخأي الو

 1 , «رحذإلا الإ»

 2 دل كرت ته نود ديعس نب ورمعل لاق هنأ ىودعلا حرش ىبأ نعو
 ني ىانذأ هتعمس .حتفلا موي نم دّخلا ةي هللا لوسر هب ماق الوق كّتدحأ نأ - ريمألا

 ايرو ملو هللا اسر اا :لاق مث «هيلع ىنثأو هللا دمح هنإ هب مَّلَكَت نيح ىانيع هترصبأو
 دحأ نإف «ةرجش اهب دضعي الو امد اهب كفسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الف «سانلا

 نم ةعاس اهيف ىل نذأ امنإو .مكل نذأي ملو هلوسرل نذأ هللا نإ :اولوقف اک هللا لوسر لاتقب صخري
 لاق ام :حيّرش ىبأل ليقف .«بئاغلا دهاشلا غلبيلف «سمألاب اهتمرحك مويلا اهتمرح تداع دقو «راهن
 ًاراف الو «مدب راف الو ءايصاع ذيعي ال مرحلا نإ «حيرش ابأ اي كنم كلذب ملعأ انأ :لاق ؟ورمع كل

 . ةبرخب

 . '”هظفل اذهو «ملسمو ىراخبلا هاور

 تاومسلا قلخ موي ةكم مرح هللا نأ ىلع ةلادلا ثيداحألا هذه نيب ةافانم الف اذه ملع اذإف

 )١( مقرب ملسم حيحصو (۳۰۷۷ ۰۳۱۸۹ ۰۱۵۸۷ 187 5) مقرب ىراخبلا حيحص )87"١(.

 مقرب ملسم حيحصو (1۸۸۰ «۱۱۲) مقرب ىراخبلا حيحص (؟) )178906(.

 .«لاقو» :ط «ج ىف (۳)

 )۱۳٤۹(. مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 )1١9"7(. مقرب ةجام نبا ننس (5)

 .(1504) مقرب ملسم حيحصو (۱۸۳۲) مقرب ىراخبلا حيحص (7)



 1108 سحبت < < ياو فايآلا»ةرقلا ةنوسح لوألا هوذا

 هللا نع غلب ميهاربإ نأل هر «مالسلا هيلع ءميهاربإ نأ ىلع ةلادلا ثيداحألا نيبو ‹ضرألاو

 امك ءاهل «مالسلا هيلع «ميهاربإ ءانب لبق هللا دنع مارح ادلب لزت مل اهنأو ءاهايإ هک اهنف هک

 لاق اذه عمو «هتنيط ىف لدجنمل مدآ نإو «نييبنلا متاخ هللا دنع ًابوتكم یم هللا لوسر ناك دق هنأ

 هملع ىف قبس امب هءاعد هللا باجأ دقو .ةيآلا «مهنم الوسر مهيف ثعباو انّبر » : اا

 ىبأ ةوعد» :لاقف .كرمأ ءدب نع انربخأ «هللا لوسر اي :اولاق مهنأ ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ردو

 .«ماشلا روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ "هنأ ىمأ تأرو «ميرم نبا ىسيع ىرشبو «ميهاربإ

 . هللا ءاش نإ ءآبيرق ىتأيس امك .كرمأ روهظ ءدب نع انربخأ :ىأ

EERا نق نزع فلل دا نوووملا لرق ره امك ينم  
 .ةقثلا هبو ءهللا ءاش نإ ءاهتلدأب رخآ عضوم ىف ركذتف «هعابتأو كلام

 ر ال «فوخلا نم :ىأ ج انمآ ادلب اذه لعجا بر :لاق هنأ ليلخلا نع ًارابخإ ىلاعت :هلوقو

 [9ا/ :نارمع لآ] «انمآ ناك هلخد نمو : ا لو .ًاردقو ًاعرش كلذ هللا لعف دقو «هلهأ

 نم كلذ ريغ ىلإ [1۷ :توبكنعلا] 4مهلوح نم ساّنلا فطختيو انمآ امرح انلعج اّنأ اوري مل وأ» لوقو
 لوسو تعم :رباج نع ملسم حيحص ىفو . .اهيف لاتقلا ميرحت ىف ثيداحألا تمدقت دقو .تايآلا

 اذه لعجا بر# :ةروسلا هذه ىف لاقو ."7«حالسلا ةكمب لمحي نأ دحأل لحي ال» :لوقي دا هللا
 ةروس ىف ىلاعت لاقو .ةبعكلا ءانب لبق هنأل ؛اذه بسانو ءأنمآ ادلب ةعقبلا هذه لعجا : ىأ «انمآ ادلب

 هللاو ءهنأل كانه اذه بسانو ["0 : : ميهاربإ] هانمآ ديلا اذه لعجا بر ميهاربإ لاق ذإو » : : ميهاربإ

 آنس رغصأ وه ىذلا قاحسإ دلوم دعبو «هب هلهأ رارقتساو تيبلا ءانب دعب “اينا ءاعد عقو هنأك «ملعأ

 ربكلا ىلع يل بهو يذلا هلل دمحلا» :ءاعدلا رخآ ىف لاق اذهلو ؛ةنس ةرشع ثالثب ليعامسإ نم
 .[۳۹ :ميهاربإ] «ءاعدلا عيمسل يبر نإ قاحسإو ليعامسإ

 مث اليلق هعتمأف رفك نمو لاق رخآلا مْويْلاو هللاب مهنم نمآ نم تارا نم هلهأ قزراول :ىلاعت هلوقز

 . «ريصُمْلا سّئبو ٍراَثلا باذع ىلإ هرطضأ

 رفك نمو لاقل :بعك نب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاق

 دهاجم لوق اذهو .ىلاعت هللا لوق وه :لاق «ريصُمْلا سئبو راثلا باذع ىلإ ةرطضأ م د اليلق هعتمأف

 اليلق هعتمأف رفك نمو لاق» :نورخآ أرقو :لاق :ىلاعت هللا همحر ةريرج نيا هيوم يذلا وهو ةمركعو
 نع «رفعج وبأ هاور امك «ميهاربإ ءاعد مامت نم كلذ اولعجف «ريصَمْلا سّئبو راثلا باذع ىلإ هرطضأ مث

 هعتمأف رفك نم نأ هبر لأسي .ميهاربإ لوق كلذ :لوقي سابع نبا ناك :لاق ةيلاعلا ىبأ نع «عيبرلا

 .اليلق

 .«ىلاعت هلوقل» :ط ىفو ««ىلاعت هللا لاق امک» :ج ىف (؟) .«اهنآک» :ج ىف )١(

 . «ةيناث ةرم ءاعد» :أ ءط ج نئف 2
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 رفك نمو :لوقي (اليلق هعتمأف رفك نمو ل :دهاجم نع «ييلس. نبا نب ا نع «رفعج وااو
 . «ريصملا سئبو راتلا باذع ىلإ هرطضأ مو ًاضيأ هقزرأف

 هل لعجي نأ هللا ىبأ نمع ةوعدلا «مالسلا هيلع «ميهاربإ لزع امل :قاحسإ نب دمحم لاقو
 نئاك هنأ فرع نيح «هتيرذ نم اوناك نإو ءهرمأ فلاح نمل ًاقارفو «هتبحمو هللا ىلإ ًاعاطقنا  ةيالولا

 هعتمأو رجافلاو ربلا قزرأ ىنإف رفك نمو :هللا لاق  كلذب هل هللا ربخب ءهدهع هلاني الأ ملاظ هنأ مهنم

 .اليلق

 E رع قي ةةيعس ESN اع نرخ RA a نو هكاس اقر
 4 رخآلا مْويْلاو هللاب مهنم نمآ نم تارمُللا نم هلهَأ قزراو انمآ ادلب اذه لعجا بر » :ىلاعت هلوق ىف سابع
 امك مهقزرأ اضيأ رفك نمو هللا لزنأف «سانلا نود نينمؤملا ىلع اهرجحي ميهاربإ ناك :سابع نبا لاق

 مث .ريصملا سئبو رانلا باذع ىلإ ٍمهرطضأ مث «ًاليلق مهعتمأ ! ؟مهقزرأ ال ًاقلخ قلخأأ نينمؤملا قزرأ

 ۲١[. :ءارسإلا] (اروظحم كبر ءاطع ناك امو كبر ءاطع نم ءالّؤهَو ءالؤه دم ًالكإل نا نبا أرق

 نورتفي نيذّلا انإ» :ىلاعت هلوقك اذهو .ًاضيأ كلذ وحن دهاجمو ةمركع نع یورو .هيودرم نبا هاور

 (نورفكي اوناَك امب ديدّشلا ِباَدَعْلا مهقيذن مث مهعجرم انيلإ م ايندلا يف عاتم . نوحلقي ال بذكلا هللا ىلع

 هلا نإ ومع مب مه مهجر الإ هع كنزي الف رفع نمو :ىلاعت هلوقو ء[۷۰ :۰1٩ سنويا
 الولو» :هلوقو ء[15 ۳ :نامقل] 4 ظيلَغ باَذع ىلإ مهرطضن من اليلق مهعتمن . رودصلا تاذب ميلع

 مهتويبلو . نورهظي اهيلع جراعمو ةضف نم اس مهتويبل نمحّرلاب رفكي نمل العجل ةدحاو ةا سالا نوكي نأ

 «نيقتملل كبر دنع ةرخآلاو اًيندلا ةايحْلا عام امل كلذ لك نإو افرخزو . نوئكتي اَهْيلَع اررسو اباوبأ

 .[70 - 3“ :فرخزلا]

 هيلع انطسبو ايندلا gE : ىأ «ريصملا سئبو راثلا باذع ىلإ هرطضأ مثل :هلوقو
 زيرع ذخأ مهذخأي مث مهلهميو مهرظني يلاعت هللا نأ عنو .ريصملا سئبو رانلا باذع ىلإ اهلظ نم

 ء[6۸ :جحلا] «ريصُمْلا يَلإو اهتذخأ مث ةملاظ يهو اهل تِيِلمَأ ةيرف نم نيأكول :ىلاعت هلوقك ءردتقم
 مهقزري وهو «ًادلو هل نولعجي مهنإ ؛هّللا نم هعمس ىذأ ىلع ربصأ دحأ ال» :نيحيحصلا ىفو

 هلوق أرق مث .«هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل '”ىلميل هللا نإ» :اضيأ حيحصلا ىفو .'!'«مهيفاعيو

 ' 2 28٠١5 :دوه] "4 ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ىرقْلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو # : ىلاعت

 عيِمّسلا تنأ كإ اتم لقت ابر ليعامسإو تيِبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عقري ذإو $ : ىلاعت هلوق ماو

0 

 باّوّتلا تنأ كَ انيلع بتو اتكسانم انرأو كل ةملسُم ةمأ انتيرذ نمو كل نيملسم انلعجاو انبر . ميلعلا

 .ًابيرق ثيدحلا اذه جيرخت قبس )١(

 .؟ىلميف :ط «ج ىف (۲)

 . هلع هللا ىضر ىرعشألا یسوم ىبأ ثيدح نم (۸۳) مقرب ملسم حيحصو (47857) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
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 كموقل دمحم اي  ركذاو :ىلاعت لوقي «ساسألاو ةيراسلا ىهو «ةدعاق عمج :دعاوقلاف : «ميحرلا

 اًنم لبقت انبر » :نالوقي امهو «هنم ٌدعاوقلا امهعفرو «تيبلا «مالسلا امهيلع « «ليغاعتناو ميهاربإ ءانب

 ءامهنم لبقتي نأ ىلاعت هللا نالأسي امهو ا .# ميلعلا عيمسلا تنأ َكْنِإ  eیور

 ري ذإو » ارق هنأ درر نب تدعو غ کلا لمد - نب ديزي ني دمع ةييدح نم عئاجب نبأ نبا

 تيب 0 عفرت «نمحرلا ليلخ اي :لوقيو ىكبي مث ام رق انبر ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ
 ف والا نول لامع دع لا هللا نكس امك اهر هك ر زل نأ نس او نمسا

 تانرقلاو :تاقفنلاو ثاقديفلا نم (زطغا ام. ةرطعي قا € ازا ام ةوتؤي نيدلار + ىلاعت لوق

 :نونمؤملا] 4ةلجو مهبولُقر» ١[. «حيحصلا ثيدحلا هب ءاج امك .مهنم لبقتي الأ ةفئاخ :ىأ
 .هعضوم ىف ىتأيس امك یب هللا لوسر نع «ةشئاع

 امهنأ حيحصلاو .ليعامسإ ىعادلاو .ميهاربإ وه دعاوقلا عفري ناك ىذلا :نيرسفملا ضعب لاقو

 .هنايب ىتأيس امك ءنالوقيو ناعفري اناك

 : هللا همحر «ىراخبلا لاق .كلذب ةقلعتم راثآب هعبتن مث هدرونس ًاثيدح انهاه ىراخبلا ىور دقو

 نب ريثكو ٠ ىناتيخسلا بويأ نع ةرمعم ايد .«قاورلا دبع اهدح دمحم ني هللا ديع'انثدح

 «سابع نبا نع جرا رز الاب ا اا نع ادخار عا و ىلا نب ر بلطملا نب ريثك

 .مالسلا ؟؟”امهيلع «ليعامسإ مأ لبق نم قّطنملا ءاسنلا ذختا "ام لوأ :لاق ءامهنع هللا ىضر
 ىهو «مالسلا امهيلع «ليعامسإ اهنبابو ميهاربإ اهب ءاج مث .ةراس ىلع اهرثأ ىفعيل ًاقطنم تذختا

 ءدحأ ذئموي ةكمب سيلو «دجسملا ىلعأ ىف مزمز قوف ةحود دنع تيبلا دنع امهعضو ىتح «هعضرت

 هيلع «میهاربإ ىََق مث «ءام هيف ءاقسو رمت هيف ًابارج امهدنع عضوو «كلانه امهعضوف ءام اهب سيلو

 سيل ىذلا ىداولا اذهب انكرتتو بهذت نيأ «ميهاربإ اي :تلاقف ليعامسإ مأ هتعبتف .ًاقلطنم «مالسلا

 :لاق ؟اذهب كرمأ هللآ :'*”تلاقف .اهيلإ تفتلي ال لعجو «ءرارم كلذ هل تلاقف ؟ءىش الو سنإ هيف

 ثيح ةينثلا دنع ناك اذإ ىتح «مالسلا هيلع .ميهاربإ قلطناف .تعجر مث .انعيضي ال ًاذإ :تلاق .معن

 نم تنكس يئ نيرو :لاق .هيدي عفرو «تاوعدلا ءالؤهب اعد مث «تيبلا ههجوب لبقتسا .هنوري ال

 نم مهفزراو مهيلإ يوهت ساّلا نم ةدئْفَأ لعجاف ةالّصلا اوميقيل انبر مرحملا كتيب دنع عرز يذ ريغ داوب يير
 «مالسلا امهيلع «ليعامسإ عضرت ليعامسإ مأ تلعجو «[۳۷ :ميهاربإ] (نوركشي مُهّلَعَل تارمَللا

 د ىرلش هلا رظنتا تلعجتو اهنا نكظعو قيشطع ©”ءاويلا هام دفن اذإ يح هالا كلذ نم كترتشتو

. 
 «ىنايتخسلا» و ءأ ىف (۲) .«صلخلا» و أ یف

)١( 

 ) )۳هيلع :ج ىف (:) .«نم لوأ» :ج ىف .

 )5( .«هل تلاقف» :أ ىف )١( .أطخ وهو «بر» :ط ءج ىف

 .«ءاقسلا ىف ام دفن» و أ ىف (۷)



 OTA ¥( تايآلا  ةزعبلا ةوروس د لوألا هلأ تنعي يت ب7ب صوص بج سي يس 7

 تناوب ا تكا اا توصف" ا EA لاق وأ

 اذإ ىتح افصلا نم تطبهف .ًادحأ رت ملف ؟ادحأ ىرت له رظنت ىداولا تلبقتسا مث «هيلع تماقف

 تتأ مث .ىداولا تزواج ىتح دوهجملا ناسنإلا ىعس تعس مث ءاهعرد فرط تعفر ىداولا تغلب

 :سابع نبا لاق «تارم عبس كلذ تلعفف . ًادحأ رت ملف ؟ادحأ ىرت له ترظنو اهيلع تماقف «ةورملا

 . «امهنيب سانلا ىعس كلذلف» : يك ىبنلا لاق

 ايا تعشق تعم مك اه دير هلع” تلاقف انوع تقف را ىلع كفرا انلف
 :لاق وأ - هبقعب ثحبف «مزمز عضوم دنع كّلَلاب ىه اذإف ثآوغ كدنع ناك نإ تعمسأ دق :تلاقف

 اهئاقس ىف ءاملا نم فرغت تلعجو ءاذكه اهديب لوقتو «هضوحت تلعجف «ءالا رهظ ىتح  هحانجب
 - مزمز تكرت ول «ليعامسإ مأ هللا محري» :ِّْكك ىبنلا لاق :سابع نبا لاق .فرغت ام دعب روفي وهو
 .«ًانيعم ًانيع مزمز تناكل  ءاملا نم فرغت مل ول :لاق وأ

 زع «هّلل ًاتيب انهاه نإف ؛ةعيضلا ىفاخت ال :كلملا اهل لاقف ءاهدلو تعضرأو تبرشف :لاق

 0 نب انتو تيبلا ناكو .هلهأ عيضي ال ءلجو زع «هللا نإو «هوبأو مالغلا اذه هينبي ءلجو

 أ - مهرج نم ةقفر مهب ترم ىتح كلذك تناكف a a علورسلا هتان ةيارلاك

 نإ :اولاقف ءاقتاع ارتالع وأرق دج لسا قف ارلزنف E مهرج نم تيب لهأ

 .ءاملاب مه اذإف «نييرج وأ ايرج اولسرأف .ءام هيف امو ىداولا اذهب ادل ءءاملا ىلع روديل رئاطلا اذه

 ؟كدنع لزنن نأ انل نينذأتأ :اولاقف .ءاملا دنع ليعامسإ مأو :لاق .اولبقأف «ءاملاب مهوربخأف اوعجرف

 معن :اولاق . ءاملا ىف مكل قح ال نكلو «معن :تلاق

 ءاولزنف .سنألا بحت ىهو ليعامسإ مأ كلذ ىفلأف» :ِفكَك ىبنلا لاقف : سابع نبا لاق

 ةيبرعلا ملعتو «مالغلا بشو مهنم تايبأ لهأ اهب ناك اذإ ىتح .مهعم اولزنف مهيلهأ ىلإ اولسرأو
 "هلع «ليغاسسإ مآ كتانمو مهتم :ةأرما وجوز: كردأ املق « بش نيح مهبجعأو مِهَّسَّفْنَأو «مهنم

 .هنع هتأرما لأسف «ليعامسإ دجي ملف .هتكرت علاطيل ليعامسإ جوزت ام دعب ميهاربإ ءاجف «مالسلا

 .ةدشو قيض ىف نحن « رشب نحن :تلاقف «مهتئيهو مهشيع نع اهلأس مث .انل ىغتبي جرخ :تلاقف

 ءاج املف .هباب ةبتع ريغي :هل ىلوقو 6 هيلع ىئرقاف كجوز ءاج اذإف :لاق .هيلإ تكشو

 اذك خيش انءاج «معن : :تلاق ؟دحأ نم مكءاج له :لاقف .ًائيش سنأ هنأك «مالسلا هيلع «ليعامسإ

 كاصوأ لهف :لاق .ةدشو دهج ىف انآ ؟انشيع فيك لاسو هئ ربخاف كع لاق اذكو
 دقو .ىبأ كاذ :لاق .كباب ةبتع ريغ : لوقيو «مالسلا كيلع أرقأ نأ ىنرمأ «معن :تلاق ؟ءىشب

 مث «هّللا ءاش ام ميهاربإ مهنع ثبلف «ىرخأب مهنم جوزتو اهقّلَطَف . كلهأب ىقحلاف «كقرافأ نأ ىنرمأ

 ؟متنأ فيك :لاق .انل ىغتبي جرخ :تلاقف .هنع اهلأسف .هتأرما ىلع لحدف .هدجي ملف دعب مهاتأ

 .«سابع نب هللا دبع» :ط ىف (۲) .؟اهيلإ» :ج ىف )١(

 .«انلأف» :ط ءج ىف )٤( .4اهيلع» :ط ج ىف (۳)

 .4كل لوقي» :أ ىف (5)



 2129 )١76-١78( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ام :لاقف .لجو زع ءهللا ىلع تنثأو 7 ريخب نحن :لاقف .مهتّئيهو مهشيع نع اهلأسو

 .«ءاملاو محللا ىف مهل كراب مهللا :لاق .ءاملا :تلاق ؟مكبارش امف :لاق .محللا :تلاق ؟مكماعط

 امهيلع ولخي ال امهف :لاق .هيف مهل اعدل 0 : هك ىبنلا لاق

 «هباب ةبتع تبكي هيرمو «مالسلا هيلع ىئرقاف كجوز ءاج اذإف» :لاق .«هاقفاوي مل الإ ةكم ريغب دحأ

 «ةئيهلا نسح خيش اناتأ ءمعن :تلاق ؟دحأ نم مكاتأ له :لاق «مالسلا هيلع «ليعامسإ ءاج املف

 كاصوأف :لاق .ريخب انأ هتربخأف ؟انشيع فيك :ىنلأسف «هتربخأف «كنع ىنلأسف :2)هيلع تنثأو

 تنأو «ىبأ كاذ :لاق .كباب ةبتع تبثت نأ كرمأيو «مالسلا كيلع أرقي وه ءمعن :تلاق ؟ءىشب

 ىربي ليعامسإو كلذ دعب ءاج مث «لجو زع «هللا ءاش ام مهنع ثبَل مث .ككسمأ نأ ىنرمأ «ةبتعلا

 دلاولاو ءدلاولاب دلولا عنصي امك اعنصف «هيلإ ماق هآر املف «مزمز نم ابيرق ةحود تحت هل "الب

 :لاق .لجو زع «كبر كرمأ ام عنصاف :لاق .رمأب ىنرمأ هللا نإ «ليعامسإ اي :لاق مث .دلولاب

 ام ىلع ةعفترم ةمكأ ىلإ راشأو - تيب انهه ىنبأ نأ ىنرمأ هللا نإف :لاق .كنيعأو :لاق ؟ىننيعتو

 «ىنبي ميهاربإو ةراجحلاب ىتاي ليعاقيسإ ف تيبلا نم دعاوقلا اعقر كلذ دنعف :لاق  اهلوح

 «ةراجحلا هلواني ليعامسإو «ىنبي وهو هيلع ماقف «هل هعضوف رجحلا اذهب ءاج ءانبلا عفترا اذإ ىتح

 «تيبلا لوح ارودي ىتح ناينبي العجفا : لاق ,«4 ميلعلا عيمّسلا تأ ك ام لبق ابر ١ :نالوقي امهو

 . 4 ميلعْلا عيمّسلا تنأ كن انم لقت ابر » :نالوقي امهو

 . ”)[ةلوطم هب قازرلا دبع نع ديمح نب دبع هاورو]

 نب دمحأ نع «ريرج نباو . ىنارهظلا دامح نب دمحم هللا دبع ىبأ نع «متاح ىبأ نبا هاورو

 تتش هب قازرلا دبع نع امهالك «ىزارلا تباث

 انثدح «ىسوم نب رشب انثدح «ليعامسإ نب ىلع نب ليعامسإ انثدح ةةيودزم نب نكن نأ لا

 نب ريثك نع «جيرج نب كلملا دبع نع «ىجنزلا دلاخ نب ملسم انثدح «ىقرزألا دمحم نب دمحأ

 عم سان ىف نيسح ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبعو «ناميلس ىبأ نب نامثعو انآ تنك :لاق «ريثك
 نع هولأسف .ىنورت ال نأ لبق ىنولس :ريبج نب ديعس لاقف ءاليل دجسملا ىلعأ ىف «ريبج نب ديعس

 .هلوطب ثيدحلا ركذف «سابع نبا نع مهثدحي أشنأف .ماقملا

 اند و ورع نب للا كع نتاع زنا اقدح دسم هر هللا ةع اندم راغل لاق

 نيبو ميهاربإ نيب ناك امل :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع « ريثك نب ريثك نع ‹ عفان نب ميهاربإ

 نم برشت ليعامسإ مأ تلعجف ءءام اهيف ةنش مهعمو «ليعامسإ مأو ليعامسإب جرخ «ناك ام هلهأ

 .(لعجف :لاق» :ج ىف (۳) . تيب هل ىنبي» :ج ىف (۲) . «اريخ هيلع تنئأو» :ج ىف )١(

 .(7734) مقرب ىراخبلا حيحص (4)
 .و نم ةدايز )٥(

 نا اج نا نباويدفت3)
 .؟ريمع نبال :أ ىف (0



 )۱۲١ - ١78( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا .1

 ءهلهأ ىلإ ميهاربإ عجر مث ءةحود تحت اهعضوف ةكم مدق ىتح ءاهيبص ىلع اهنبل رديف «ةئشلا
 هللا ىلإ :لاق ؟انكرتت نم ىلإ «ميهاربإ اي هاو و 7 ناب ءاذك اوغلب تح ليعامسإ مأ هتعبتاف

 اهيبص ىلع اهنبل رديو هلا نم بر تلعجف « تعج رف :لاق . هللاب تيضر :تلاق . لجو زع

 ترظنف ءافصلا تدعصف تّبهذف :لاق .ادحأ سحأ ىلعل ترظنف تبهذ ول :تلاق ءاملا ىنف امل ىتح

 كلذ تلعفف «ةورملا تتأ ىتح "”تّعَس ىداولا تغلب املف .ادحأ سحت ملف ءاآدحأ سحت له ترظنو
 هنأك هلاح ىلع وه اذإف ترظنف تبهذف .ىبصلا ىنعت دباب كر يعول :تلاق مث اطاوشأ

 تدعصف تبهذف :لاق .ًادحأ سحأ ىلعل ترظنف تبهذ ول :تلاقف اش اه رت و «توملل ْغَّشْني

 اذإف «ءلعف ام ترظنف تبهذ ول :تلاق مث ءاعبس تمتنأ ىتح ءادحأ سحت ملف ترظّنو ترظنف ءافصلا

 ءاذكه هبقعب لاقف :لاق «مالسلا هيلع «ليربج اذإف .ريخ كدنع ناك نإ ثغأ :تلاقف «توصب ىه
 .رفحت تلعجف ٠ غا أ هاف «ءاملا قثبناف : لاق .ضرألا ىلع هبقع زمغو

 .« ؟رهاظ ءاملا ناكل هتكرت ول» :ِكَي مساقلا وبأ لاقف :لاق

 .اهيبص ىلع اهنبل رديو ءاملا نم برشت تلعجف :لاق

 نوكي ام :اولاقو «كلذ اوركنأ مهنأك ءريطب مه اذإف «ىداولا نطبب مهرج نم سان رمف :لاق

 مأ اي :اولاقف اهيلإ اوتأف .مهربخأف مهاتأف .ءاملاب وه اذإف ءرظْنَف مهلوسر اوثعبف ءام ىلع الإ ريطلا

 .ةأرما مهيف حكنو اهنبا غلبف  ؟كعم نكسن وأ  كعم نوكن نأ انل نينذأتأ «ليعامسإ
 نيأ :لاقف ءملسف ءاجف :لاق . ىتكرت علّطم ىنإ :هلهأل لاقف ی ميهاربإل ادب هنإ مث :لاق

 . كلهأ ىلإ ىبهذاف «كاذ تنأ :لاق

 ؟ ريغاشسإ نبأ لاف اج لاف نک ر علطم ىنإ :هلهأل لاقف «ميهاربإل ادب هنإ مث :لاق
 ؟مكبارش امو مكماعط ام :لاقف ؟برشتو مَّعْطتف لزنت الأ :تلاقف .ديصي بهذ : هتأرما تلاقف

 . مهبارشو مهماعط ىف مهل كراب مهللا :لاق . ءاملا انبارشو ءمحللا انماعط :تلاق

 .«ميهاربإ ةوعدب ةكرب» :ّةيِكَي مساقلا وبأ لاقف :لاق

 ءارو نم ليعامسإ قفاوف ءاجف .ىتكرت علَّطَم ىنإ :هلهأل لاقف ايب ميهاربإل ادب هنإ مث :لاق

 «“اماقف :لاق لاق امك وأ  لعفأ نذإ :لاقف ؟هيلع ىننيعت نأ ىنرمأ دق هنإ :لاق .لجو زع «كبر
 عيمّسلا تنأ كنإ اتم لّبقت انبر# :نالوقيو «ةراجحلا هلواني ليعامسإو «ىنبي ميهاربإ لعجف : ؟7[لاق]

 .؛هتلأسا :ج ىف (۳) . ٤ا ىتح» :ط ج ىف )١(

 .«رهاظ» :ج ىف (؟) .؟تعسو) :ج ىف (۳)

 .«مالسلا هيلع" أ ج یف )« . ؟مهنماا حج ىف )0(

 .ط ءج نم ةدايز (9) .«ماقف» :ط «ج ىف (۸) . هل اتيب حلصي# :ج ىف (۷)



 )۱۲١ -١758( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 لعجف «ماقملا رجح ىلع ماقف .ةراجحلا لقن نع خيشلا فعضو ءانبلا عفترا ىتح :لاق .#ميلعلا

 . «ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر# :نالوقيو ةراجحلا هلواني

 الا باتك ىف نيهجولا نيذه نم هاور زى

۳١ 

 نع «مصألا سابعلا ىبأ نع «كردتسملا هباتك ىف هاور مكاحلا هللا دبع ابأ ظفاحلا نأ بجعلاو

 .هب «عفان نب ميهاربإ نع «ىفنحلا ديجملا دبع نب هللا ديبع ىلع ىبأ نع «زازقلا نانس نب دمحم
 ثيدح نم «ىرت امك ىراخبلا هاور دقو .لاق اذك .هاجرخي ملو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو

 نأ «حيحصلا ىف ءاج دقو .حبذلا "'[نأش] هيف ركذي مل هنإف ءًاراصتقا هيف نأك «عفان نب ميهاربإ

 قاربلا ىلع ةكمب هلهأ روزي ناك «مالسلا هيلع «ميهاربإ نأ ءاج دقو «ةبعكلاب نيقلعم اناك شبكلا ىنرق

 - هيف امنإ  ملعأ هللاو - ثيدحلاو .ملعأ هللاو «ةسدقملا دالبلاب هلهأ ىلإ دوعي ا

 .ةو ىبنلا نع «سابع نبا اهب حرص نكامأ - عوفرم
 نبا لاق امك ءاذه ضعب فلاخي ام قايسلا اذه ىف بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نع درو دقو

 :ريرج

 «قاحسإ ىبأ نع «نايفس انثدح ا انثدح :الاق ىنثملا نب دمحمو «راشب نب دمحم انثدح

 ليعامسإ هعم جرخ «تيبلا ءانبب ميهاربإ رمأ امل :لاق «بلاط ىبأ نب ىلع نع «بّرضم نب هثراح نع
 ءهملكف .سأرلا لثم هيف ؛ةمامخلا لثم تيبلا عضوم ىف هسأر ىلع ىأر ةكم مدق املف :لاق .رّجاهو

 فلخو «جرخ ىنب املف :صقنت الو درت الو  ىردق ىلع لاق وأ - ىلظ ىلع نبا «ميهاربإ اي :لاق
 ال هنإف .قلطنا :تلاق . هللا ىلإ :لاق ؟انلكت نم ىلإ «ميهاربإ اي و تلاقف ءرجاهو ليعامسإ

 ءائيش رت ملف ترظنف افصلا ىلإ رجاه تدعصف :لاق .ًاديدش ًأشطع ليعامسإ شطعف :لاق .انعيضي

 رت ملف ةورملا تتأ ىتح «ًائيش رت ملف ترظنف افصلا ىلإ تعجر مث ءائيش رت ملف ةورملا تتأ ىتح

 اي :تلاقف «تارم عبس كلذ تلعف ىتح ءًائيش رت ملف ترظنف افصلا ىلإ تعجر مث ءأئيش

 نم :اهل لاقف ليربج اهادانف . شطعلا نم هلجرب صحفي وهو هتتأف .كارأ ال ثيح تم «ليعامسإ

 امكلكو :لاق .هللا ىلإ انلكو :تلاق ؟امكَلكو نم ىلإف :لاق .ميهاربإ دلو مأ رجاه انأ :تلاق ؟تنأ

 اهنإف هيعد :لاقف ءاملا سبحت تلعجف .مزمز تعبنف .هعبصأب ضرألا مالغلا صحفف :لاق . فاك ىلإ

 د
 .٠ ءاور

 الوأ نوكي نأ  ًاظوفحم ناك نإ  لمتحي دقو ءامهقرافي نأ لبق تيبلا ىنب هنأ قايسلا اذه ىفف

 .«اذكهو» :ط ىف )١(

 )۳۳٣١(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«قاربلا ىلع ًاعيرس ةكمب» :ج ىف (4) .و ءأ ءط ءج نم ةدايز (۳)

 . ؛دالبلا ىلإ هلهأل دوعي مث :ج ىف )٥(

 )١( ىربطلا ريسفت )۳/ 59(.
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 .ىلاعت هللا لاق امك ءًاعم هاينبف ليعامسإ ربك ىتح «هالعأ ىلإ هانب هنأ ال ءًاريجحتو اطوح هل عضو

 س دلاح نع «كامس نع ‹صوحألا وبأ انثدح «ىرسلا نب دانه انثدح :ريرج نبا لاق مث

 عضو تيب لوأ وهأ «تيبلا نع ىئربخت الأ :لاقف ءهنع هللا ىضر «ىلع ىلإ ماق الجر نأ «ةرعرع

 نإو ءآنمآ ناك هلخد نمو «ميهاربإ ماقم ''”ةكربلا هيف عضو تيب لوأ هنكلو ءال :لاق ؟ضرألا ىف

 ميهاربإ قاضف :لاق «ضرألا ىف ًاتيب ىل نبا نأ ميهاربإ ىلإ ىحوأ هللا نإ :ىنب فيك كتأبنأ تئش

 یتح «هبحاص امهدحأ عبتأف - ناسأر اهلو ‹جوجحخ حير ىهو ةنيكسلا هللا لسرأف اعرذ كلذب

 رقتست ثيح ىنبي نأ ميهاربإ رمأو «ةّفجحلا ىطك تيبلا عضوم ىلع ''”توطتف «ةكم ىلإ تهتنا

 .كرمآ امك ًارجح ىنغبأ :ميهاربإ لاقف .ًائيش ىغبي مالغلا بهذف «رجح ىقبو ميهاربإ ىنبف .ةنيكسلا
 اي :لاقف .هناكم ىف دوسألا رجحلا بكر دق هدجوف «هب هاتأف ًارجح هل سمتلي مالغلا قلطناف :لاق

 ؛مالسلا هيلع «ليربج هب ءاج «كئانب ىلع "”لكتي نل نم هب یناتآ :لاقف ؟رجحلا اذهب كاتآ نم ءهّبأ
(4) 

 .٠ هامتأف .ءامسلا نم

 نب رشب نع «نايفس انثدح «ىرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا قلخي نأ لبق ءاملا ىلع ةءاثغ تيبلا ناك :لاق «رابحألا بعك نع «بيسملا نب ديعس نع «مصاع

 . ضرألا تيحد هنمو ماع نيعبرأب ضرألا

 ىلع هلدت ةنيكسلا هعمو « ةينيمرأ نم لبقأ ميهاربإ نأ :بلاط ىبأ نب ىلع انثدحو : كيعس لاق 1

 دخیر نرو ا ا ی ا داخکا نع شی لاف ا توكسلا انک تلا ر و 3 5 ت ور

 .دعب كلذ ناك :لاق #تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو# :لوقي هللا نإف ءدمحم ابأ اي : "تلق

 ىتيب اينبا :ليعامسإو وه تسلا سك ميهاربإ رمأ «ءلجو زع ء هللا نإ :ىدسلا لاقو

 وه ماقف ءةكم ىتأ ىتح «مالسلا هيلع .ميهاربإ قلطناف ءدوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل

 اهل «جوجخلا حير :اهل لاقي حير هللا ثعبف ؟تيبلا نيأ نايردي ال لواعملا اذخنأو «ليعامسإو

 اهاعبتاو «لوألا تيبلا ساسأ نع ةبعكلا لوح ام امهل تفشكف «ةيح ةروص ىف سأرو ناحانج

 دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو» :ىلاعت [هللا] لوقي نيح كلذف .ساسألا اعضو ىتح نارفحي لواعملاب
 لاق .نكرلا ناكم اغلبف دعاوقلا اينب املف .[11 :جحلا] 4 تيبلا ناكم ميهاربإل انأوب ذإو» «تيبلا نم

 . بغل نالسك ىنإ «تبأ اي :لاق .انهاه هعضأ ًانسح ًارجح ىل بلطا «ىنب اي :ليعامسإل ميهاربإ

 .«ترظنف» :أ ىف (؟) . ؛ةكربلا ىف» :و أ «ط ءج ىف )١(

 .؟لكتي ال نم :ج ىف (۳)

 972١(. /۳) ىربطلا ريسفت ()

 .«قيطي الو» :ط ىف )١( .ااونب یتح» :أ ىف (0)

 .«تلقف» :ط ءج ىف (۷)

 .ج نم ةدايز (9) .و ءأ ءط ءج نم ةدايز (۸)



 ۳ )٠۲١ - ١78( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نم نسحأ رجحب ىنتثا لاقف ءهضري ملف رجحب هءاجف ءارجح هل بلطف قلطناف كلذب ىلع :لاق
 ءاضيب ةتوقاي «ضيبأ ناكو ءدنهلا نم دوسألا رجحلاب ليربج هءاجو ءًارجح هل بلطي قلطناف ءاذه
 جف رومات ليفاجسإ ناف نالا اياطخ قون راف لا نم هي طبع مآ ناكر و ةناحتلا لكن
 تاملكلا ناوعدي امهو اينبف .كنم طشنأ وه نم هب ءاج :لاق ؟اذهب كءاج نم ءهبأ اي :لاقف «نكرلا
 4 ميلَعْلا عيمسلا تنأ كلِ اتم لّبقت انبر 9 :لاقف «هبر ميهاربإ“"” [نهب] ىلتبا ىتلا

 اهيلإ ميهاربإ ىده امنإو . O ا ناك اب ياللا ل اذ

 تارا وع ا 5 ؛'قازرلا دبع مامإلا لاق امك «نوبهاذ كلذ: ىلإ بهذ دقو اهل ئوبو
 ىتلا دعاوقلا : )لاق 4 تَيَبْلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو » :سابع“ نبا نع ةريبخأ نب دس نع
 . "كلذ لبق تيبلا دعاوق تناك

 ىبأ نب ءاطع نع  ءاطع نتخ - راوس نع «ناسح نب ماشه انربخأ :اضيأ قازرلا دبع لاقو
 لهأ مالك عمسي ءامسلا ىف هسأرو ضرألا ىف هالجر تناك «ةنجلا نم مدآ هللا طبهأ امل :لاق «حابر
 .اهتالص ىفو اهئاعد ىف هللا ىلإ تكش ىتح «ةكئالملا "”هتباهف «مهيلإ سنأي «مهءاعدو ءامسلا
 هئاعد ىف هللا ىلإ كلذ اكش ىتح شحوتسا مهنم عمسي ناك ام دقف املف «ضرألا ىلإ هللا هضفخف

 لزنأو «ةكم ىلإ ىهتنا ىتح «ةزافم هوطخخو «ةيرق همَدَق عضوم ناكف «ةكم ىلإ هجوف .هتالص ىفو
 هللا لزنأ ىتح هب فوطي لزي ملف .نآلا تيبلا عضوم ىلع تناكف «ةنجلا توقاي نم ةتوقاي هللا
 :ىلاعت هللا لوق كلذو .هانبف «مالسلا هيلع «ميهاربإ هللا ثعب ىتح «ةتوقايلا ف ا

 .[75 : حل ا] تیبا ناكم ميهاربإل انأوب ذإو»

 !؟ةكئالملا تاوصأ عمسأ ال ىنإ :مدآ لاق :لاق ءءاطع نع «جيرج نبا انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 ىتيبب فحت ةكئالملا تيأر امك «هب ففحا مث ًاتيب یل نباف «ضرألا ىلإ طبها نكلو «كتئيطخب :لاق

 لبجو ءانيس روطو ءاتيز روطو .ءارح نم :لبجأ ةسمخ نم هائب هنأ سانا e ءامسلا ىف ىذلا
 . دعب «مالسلا هيلع « ميهاربإ هانب ىتح «مدآ ءانب اذه ناكف ا ترون ضير ناكو .ىدوحلاو نانبل

 . ملعأ هللاو «ةراكن هضعب ىف نكلو .ءاطع ىلإ حيحص اذهو

 هللا طبهأ نيح مدآ عم تببلا هللا عضو :لاق «ةداتق نع «رمعم انربخأ :اضيأ قازرلا دبع لاقو

 تناكف «ضرألا ىف هالجرو ءامسلا ىف هسأر ناكو .دنهلا ضرأب هطبهم ناكو «ضرألا ىلإ مدآ

 .ج نم ةدايز ةفز .؟«بلطي» :ط ج یف )١(

 .«دمحأو ًاضيأ قازرلا دبع» : ط ىف (4) .«اذه ىلإ :ج ىف (۳)

 .«اولاق» : ط ىف )٥(

 .(۷۸ )١/ قازرلا دبع ريسفت (0)

 .«تباهف» :ج ىف (۷)

 .هب قازرلا دبع قيرط نم (094 /۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۸)

 .هب قازرلا دبع قيرط نم (01/ /۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۹)



 ٤> تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا )٠۲١ - ١58(

 ىلإ كلذ اكشف .مهحيبستو ةكئالملا تاوصأ دقف ذإ '''نزحف ؛ًاعارذ نيتس ىلإ صقنف «هباهت ةكئالملا

 ىلصتو «ىشرع لوح فاّطي امك هب فوطت تيب كل تطبهأ دق ىنإ «مدآ اي :هللا لاقف «لجو زع «هللا

 نيتوطخ لك نيب ناكف «هوطخ ىف هل مو جرخف «مدآ هيلإ قلطناف «یشرع دنع ىلصي امك هدنع
 ””ءايبنألا نم هدعب نمو «هب فاطف تيبلا مدآ ىتأف .كلذ دعب 2'ةرافملا كلت لزت ملف .ةرافم .

(۱) 

 «ةمركع نع «ديمح نب صفح نع «ىّمَقلا بوقعي انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 ىفلأب ايندلا قّلخت نأ لبق «ناكرأ ةعبرأ ىلع «ءاملا ناكرأ ىلع تيبلا هللا عضو :لاق «سابع نبا نع

 .تيبلا تحن نم ضرألا تيحد مت «ماع

 : ملعلا لهأ نم هريغو دهاجم نع «حيجت ىبأ نب هللا دبع] ىنثدح : قاحسإ نب دمحم لاقو

 ليعامسإو جاع او لاما م جربخر NE عرج يلا داعي ميهاربإ ب امل هللا نأ

 تيبلا عضوم ىلع هّلدي ليربج هعمو «قاربلا ىلع - ىنثدح اميف - اولمحو «عضري ريغص لفط

 :ليربج لوقيف ؟ليربج اي ترمأ هذهبأ :لاق الإ ةيرقب رمي ال ناكف «ليربج هعم جرخو .مرحلا ملاعمو

 جراخ «قيلامعلا» :مهل لاقي سانأ اهبو ءرمسو مس ة ةاضع كاذ ذإ ىهو .ةكم هب مدق ىتح .هضما

 ؟امهعضأ نأ ترمأ انهاهأ : ليربج ميهاربإ لاقف «ةردم ءارمح ةوبر ذئموي تيبلاو .اهلوح 2

 ءاشيرع هيف ذختت نأ ليعامسإ مأ رجاه رمأو هيف امهلزنأف رجحلا عضوم ىلإ امهب دمعف . .معن :لاق

 مهّلَعَلظ :هلوق ىلإ < مرحملا كتيب دنع عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم تنكس يَنِإ "ابر :لاقف
 .[۳۷ : ميهاربإ] «نوركشي

 عضوم هللا قلخ :لاق ءدهاجم نع «ديمح ىنربخأ ءناَسَح نب ماشه انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 . “ةعباسلا نضرألا ىف هناكرأر ةن .ىفلأب ايش قلخي نأ لبق تيبلا اذه

 .ةعباسلا ضرألا ىف دعاوقلا :دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل لاق اذكو

 نع «ةيواعم نب باهولا دبع “"انربخأ «عفار نب ورَمَع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ناينبي ليعامسإو ميهاربإ دجوف ةكم مدق نينرقلا اذ نأ :رمحأ نب ءايلع نع ءدلاخ نب نمؤملا دبع

 ف ؟نضرألو امكلات :لاقف لجأ مخ نم كيلا دعاوق
 ميهاربإ نأ دهشن نحن :نلقف .شبكأ ةسمخ تماقف .نايعدت ام ىلع ةنيبلاب اتاهف :لاق .ةبعكلا هذه

 . ىضم مث .تملسو تيضر دق :لاقف .ةبعكلا هذه ءانبب ارمأ «نارومأم نادبع ليعامسإو

 ءانبب انرمأ «نارومأم نادبع نحن :

 .«زوافملا» :ط ج ىف (۲) . ؟مدآ نزحف» :أ «ط بج یف )١(

 .هب قازرلا دبع قيرط نم (04 /۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 .و «أ ‹ط ءج نم ةدايز (0) .؛ديمح وبأ انندح» :ط ءج ىف (4)

 .أطخ وهو «بر» :و أ ط «ج ىف )١(

 .هب قازرلا دبع قيرط نم (17 /۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)

 .(الاقف» :و لأ ءط ج ىف (9) .«انثدح»١ :ط ءج ىف (۸)



 ع سس 0174 -170) تايآلا :ةرقبلا ةروس  :لوألا ءزجلا

 لدي اذهو «تيبلاب «مالسلا هيلع «ميهاربإ عم فاط نينرقلا اذ نأ ةكم خيرات ىف ىقرزالا َركَذو

 . ملعأ هللاو «هنامز مدقت ىلع

 :ةيآلا ؟ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ةإو» :ىلاعت هلوق :هللا همحر «ىراخبلا لاقو
 .دعاق اهتدحاو :ءاسنلا نم دعاوقلاو .ةدعاق اهدحاو هساسأ :دعاوقلا

 دمحم نب هللا دبع نأ :هللا دبع نب ملاس نع «باهش نبا نع «كلام ىنثدح «ليعامسإ انثدح
 نأ ىر ملأ» :لاق اب هللا لوسر نأ : ةي ىبنلا جوز ةشئاع نع «رمع نب هللا دبع ربخأ ركب ىبأ نبا
 دعاوق ىلع اهدرت الأ هللا لوسر اي :تلقف «؟ميهاربإ دعاوق نع اورصتقا '”تيبلا اونب نيح كموق
 (9اذه تعمس ةشئاع تناك نئل :رمع نب هللا دبع لاقف .«رفكلاب كموق ناثدح الول» :لاق ؟ميهاربإ
 مل تيبلا نأ الإ رجحلا نايلي نيذللا نينكرلا مالتسا كرت لكي هللا لوسر ىرأ ام ةا هللا لوسر نم
 .«©هدلسلا هيلع «ميهاربإ دعاوق ىلع ممتي

 ىيحي نع ملسمو .فسوي نب هللا دبع نع ءايبنألا ثيداحأ ىفو «ىبتعقلا نع جحلا ىف هاور دقو

 «كلام نع مهلك «مساقلا نب نمحرلا دبع ثيدح نم ىئاسنلاو . بهو نبا ثيدح نمو «ىيحي نبا
 ا

 فاحت أ نب ركب نبأ ني دم ني هللا دبع تحس لاف ‹ عفان ثيدح نم ًاضيأ ملسم هاورو

 وأ  ةيلهاجب دهع وثيدح كموق نأ الول» :لاق ةي ىبنلا نع ءةشئاع نع ءرّمع نب هللا دبع ثدحي
 . "«رجحلا اهيف تلخدألو «ضرألاب اهباب تلعجلو هللا ليبس ىف ةبعكلا زنك تقفنأل  رفكب :لاق

 :لاق ءدوسألا نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع «ىسوم نب هللا ديبع انثدح :ىراخبلا لاقو
 تلاق :تلق لاق ؟ةبعكلا ىف كتثدح امف ءاريثك اثيدح كيلإ رست ةشئاع تناك :ريبزلا نبا ىل لاق
 تضقنل - رفكب :ريبزلا نبا لاقف - مهدهع ثيدح كموق الول «ةشئاع اي» :ّةَْك ىبنلا لاق :ىل

 .ريبزلا نبا هلعفف .«نوجرخي بابو «سانلا هنم لخدي باب :نيباب اهل تلعجف «ةبعكلا

 . "هحيحص نم ملعلا باتك ىف اذكه هاورف «ىراخبلا هجارخإب درفنا

 نع «ةورع نب ماشه نع «ةيواعم وبأ انربخأ ٠ «ىيحي نب ىيحي انثدح :هحيحص ىف ملسم لاقو

 ةبعكلا تضقنل رفكلاب كموق دهع ةثادح الول» : لكي هللا لوسر ىل لاق :تلاق ةشئاع نع «هيبأ
 امل اهل دتلو « ترصقتسا ا خش ن ای نإف «ميهاربإ ساسأ ىلع اهتلعجلو

 .(74ص) ةكم خيرات )١(

 . (ةبعكلا اولبد :أ ءط بج ىف (0)

 .؟كلذ تعمسا :ج ىف )۳(

 )٤٤۸٤(. مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .(515 )٥/ ىئاسنلا ناسو (۱۳۳۳) مقرب ملسم حيحصو (۳۳۹۸ )۰۱٥۸۳ مقرب ىراخبلا حيحص ()
 .(۱۳۳۳) مقرب ملسم حيحص (5)

 )١155(. مقرب ىراخبلا حيحص 49

 .؟ةبعكلا تنب» :ج ىف (۸)



 O12 ۴67 تان الا قلا ةروسع لوألا عزل تح جن <

 .دانسألا اذهب ماسه ع رمت نا اج و ةه واو نبا ن کی وا ادو لا

 ا

 نبا ینعی - دیعس نع «نايح نب ميلس انثدح «یدهم نبا ىنثدح «متاح نب دمحم ىنثدحو :لاق

 :تلاق - اهنع هللا ىضر ةشئاع ىنعي - ىتلاخ ىنتثدح :لوقي ريبزلا نب هللا دبع تعمس :لاق - ءانيم

 «ضرألاب اهتقزلأف ءةبعكلا تمدهل ءكرشب دهع ثيدح كموق الول ءةشئاع اي» ْ:َّلِلكَي ىبنلا لاق

 اهترصتقا ًاشيرق نإف ؛رجحلا نم عرذأ ةتس اهيف تدزو ءًايبرغ ًابابو ءايقرش آباب :نيباب اهل تلعجلو
 با هدفا علا تير كيعب

 ةليوط ' *'ددمب «مالسلا هيلع «ليلخلا ميهاربإ دعب ةبعكلا شيرق ءانب ركذ

 ةنس نوثالثو سمخ رمعلا نم هلو «ةراجحلا ىف مهعم لقن دقو

 نيدلا موي ىلإ ًامئاد هيلع همالسو هللا تاولص

 : ةريسلا ىف راسي نب قاحسإ نب دمحم لاق

 هور اس

 نومهي اوناكو «ةبعكلا ناينبل شيرق تعمتجا «ةنس نيثالثو اسمح را هللا لوسر غلب املو

 كلذو ءاهفيقستو اهعفر اودارأف ءةماقلا قوف امضر تناك امنإو ءاهمده نوباهيو ءاهوفقسيل 2*”كلذب

 وکلا دغ دجو_ىذلا ناعوت کلا فرج ىف رع نق نركب ناك او سلا ع وقس اا
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 هوق رس نيذلا نأ سانلا معزيو . هدي شيرق تعطتقف .هعازخ نم ورمع نب حيلم ىنب ىلوم «كيود

 اوذحأف «تمطحتف «مورلا راجت نم لجرل 1-5 ىلإ ةنيفسب ىمر دق رحبلا ناكو . كيود دنع هوعضو

 ءاهحلصي ام ضعب مهسفنأ ىف مهل أيهف ءراجن ىطبق لجر ةكمب ناكو .اهفيقستل هودعأف اهبشحخ
 ت م هو يي ادع 5 يدق 5

 اوناكف ءاهاف تحتفو تشكو تلأزحا الإ دحأ اهنم وندي ال ناك هنأ كلذو .نوباهي امم تناكو ءةبعكلا

 ءاهفطتخاف ًارئاط اهيلإ هللا ثعب «عنصت تناك امك «ةبعكلا رادج ىلع قرشتت آموي ىه انيبف ءاهنوباهي

 اندنعو «قيفر لماع اندنع ءاندرأ ام ىضر دق هللا نوكي نأ وجرنل انإ :شيرق تلاقف .اهب بهذف

 .ةيحلا هللا انافك دقو ءبشحخ

 نب نارمع نب دبع نب ذئاع نب ورمع نب بهو وبأ ماق ءاهناينبو اهمده ىف مهرمأ اوعمجأ املف

 )١( مقرب ملسم حيحص )۱۳۳۳(.
 ) )۲.؟مهدهع ثيدحا :ج ىف

 . (ITY) مقرب ملسم حيحص فرفإ

 .«كلذل» :ج ىف (5) .«ةدمب) :ج ىف )٤(

 .«فرشتف» :ط ج یف )3(



 س ف | أح ت17 ا ةا رويس لولا يا

 ال «شيرق رشعم اي :لاقف .هعضوم ىلإ عجر ىتح هدي نم بثوف «ًارجح ةبعكلا نم لوانتف «موزخم

 نم دحأ ةملظم الو ءابر عيب الو ىغَب رهم اهيف لخدي ال ءابيط الإ مكبسك نم اهنايتب ىف اولخدُت

 سالا

 نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا مالكلا اذه نولحني سانلاو :قاحسإ نبا لاق
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 .٠ مو رحم

 نكرلا نيب ام ناكو «ةرهزو فانم دبع ىنبل بابلا قش ناكف «ةبعكلا تأزجت اشيرق نإ مث :لاق

 حمج ىنبل ةبعكلا رهظ ناكو «مهيلإ اومضنا شيرق نم لئابقو موزخم ىنبل ىناميلا نكرلاو دوسألا
 ىدع ىنبلو «ىصق نب ىزعلا دبع نب دسأ ىنبلو «ىصق نب رادلا دبع ىنبل رجحلا قش ناكو « مهسو

 .ميطخحلا وهو «ىؤَل نب بعك نبا

 ذخأف :اهمده ىف مكؤدبأ انأ :ةريغملا نب ديلولا لاقف ءهنم "اوقرَفو اهمده اوباه سانلا نإ مث

 «نينكرلا ةيحان نم مده مث .ريخلا الإ ديرن ال انإ مهللا «عرت مل مهللا :لوقي وهو اهيلع ماق مث لّوعملا

 نإو «تناك امك اهانددرو ءًائيش اهنم مدهن مل بيصأ نإف ءرظنن :اولاقو «ةليللا كلت سانلا صبرتف

 سانلا مدهو مدهف .هلمع ىلع ًايداغ هتليل نم ديلولا حبصأف .انعنص ام هللا ىضر دقف ءىش هبصي مل

 ةراجح ىلإ اوضفأ «مالسلا هيلع «ميهاربإ ساسأ «ساسألا ىلإ ؟”[مهب] مدهلا ىهتنا اذإ ىتح «هعم

 ف ا دخلا سالا طخ

 ناك نع «شيرق نم الجر نأ :ثيدحلا ىوري نم ضعب ىنثدحف اا وب دما لاق

 ءاهرسأب ةكم تضقنت رجحلا كرحت املف ءامهدحأ اهب علقيل اهنم نيرجح نيب ةلتع لخدأ ءاهمدهي

 .  ساسألا كلذ نع اوهتناف

 مث ةدح ىلع عمجت ةليبق لك ءاهئانبل ةراجحلا تعمج شيرق نم لئابقلا نإ مث :قاحسإ نبا لاق

 هعفرت نأ ديرت ةليبق لك «هيف اومصتخاف  دوسألا رجحلا ىنعي  نكرلا عضوم ناينبلا غلب ىتح ءاهونب

 ةءولمم ةنفج رادلا دبع ونب تبرقف .لاتقلل اودعأو ءاوقلاختو اورواحت یتح «ىرخألا نود هعضوم ىلإ

 كلت ىف مدلا كلذ ىف مهيديأ اولخدأو «توملا ىلع ىؤل نب بعك نب ىدع ونبو مه اودقاعت مث أمد

 ىف اوعمتجا مهنإ مث .ًاسمخ وأ لايل عبرأ كلذ ىلع شيرق تثكمف .مدلا ةقعل :اومسف ءةنفجلا

 .اوفصانتو اورواشتف دجسملا

 ع .٠ 7 2 و 57 5 5 5 E ا 5 5 ٤

 نسا دئماع ناكو  موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ ابأ نأ : ةياورلا لهآ ضعب معزف

 .«هللا دبع نب رمع نب ةريغملا نب ديلولا» :أ ىف )١(

 .برغملا «هللا ديمح ءط ٠١37( مقر صن) قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا (1)

 .و وأ ءط بج نم ةدايز (5) .«اوفاخو» :ج ىف (۳)

 .برغملا هللا ديمح ءط ٠١5( مقر صن) قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا (0)

 .ط ج نم ةدايز ()

 .برغملا ءهللا ديمح ءط ١٠١5( مقر صن) قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا (۷)



 ( 1310761: كايكلا رل ةر وم لوألا لاا ي و

 اذه باب نم لخدي نم لوأ هيف نوفلتخت اميف مكنيب اولعجا «شیرق رشعم اي : "لاق مهلك شيرق
 نيمألا اذه :اولاق هوأر املف .ِةَِدَي هللا لوسر لخاد لوأ ناكف ءاولعفف .هيف مكنيب ىضقي «دجسلملا

 ىتأف «ابوث ىلإ مله :لي "'[هللا لوسر] لاق ءربخلا هوربخأو مهيلإ ىهتنا املف «دمحم اذه ءانيضر
 نم ةيحانب ةليبق لك ذخأتل» :لاق مث ءهديب هيف هعضوف  دوسألا رجحلا ىنعي  نكرلا ذخأف «هب

 مث اب هديب وه هعضو «هعضوم هب اوغلب اذإ ىتح ءاولعفف .«ًاعيمج هوعفرا» :"[لاق] مث ««بوثلا

 ناينبلا نم اوغرف املف .نيمألا :ىحولا هيلع لزني نأ لبق دكت هللا لوسر ىمست شيرق تناكو

 باهت شيرق تناك ىتلا ةيحلا رمأ نم ناك اميف «بلطملا دبع نب ريبزلا لاق ءاودارأ ام ىلع اهونبو

 :اهل ةبعكلا ناينب

 تا اول" رهو داها ت و ا يم

 باتو اهل نوكي ًانايحأو شيشك اهل نوكي تناك دقو
 و ل ع 9 رور و
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 بابصنا اهل بئلتت باقع تءاج رجزلا انيشخ نأ املف

 باح هل ل نالا ا تلخ مث اهيلإ ةمضف

 تالا ”دهاوفلا“ هس كفل ءا لإ نيدشاخج "انمقف
 عة داو ٤ ا .

 بايث انيوسم ىلع سيلو هلم سيسأتلا زد ةادغ

 5 وم 5 2 و 01 52000
 باهذ مهنم هلصأل سيلف ىؤل ىنب  كيلملا هب زعأ

 ا و و رو ف ا
 بالك اهمدقت دق ةرمو ىدع ونب كانه تدشح دقو

 وداد المو 1 ٍ مك عم
 تارا م هللا ١ فقر ادهن كا كفل ااو

 .فسوي نب جاجحلا جابيدلا اهاسك نم لوأو ةةوربلا دعب تيشك مث

 .نيتس ةنس دعب ريبزلا نب هللا دبع ةرامإ لوأ ىف تقرحأ ىتح شيرق ءانب ىلع لزت ملو :تلق
 اهانبو ضرألا ىلإ رييزلا خا اهضقن ذئنيحف «ريبزلا نبا اورصاح امل «ةيواعم نب ديزي ةيالو رخآ ىفو

 نيقصلم ًايبرغ ًابابو ًايقرش ًاباب اهل لعجو رجحلا اهيف لخدأو «مالسلا هيلع «ميهاربإ دعاوق ىلع

 .ج نم ةدايز (۲) .«لاقف» :ط هج ىف (۱)

 .«تبوص» :ط ىف )٤( .ط نم ةدايز (۳)

 .برغملا هللا ديمح ءط ١١7( مقر صن) قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا )٥(

 .«تقرتحا» :و «أ ىف )١(



 ا ا قلا نرم لوألا" ء ولدا

 لزت ملو . ي هللا لوسر نع ءاهنع هللا ىضر E E عش امك هيضرألا

 «كلذب هل ناورَم نب كلملا دبع رمأب هيلع تناك ام ىلإ اهدرف دايس هلق تح هانا هدم كلك

 :هحيحص ىف جاجحلا نب ملسم لاق امك

UO lb نع O نبأ AAT هنو لأ منا "انتج E ASA 
 ريبزلا نبا هكرت «ناك ام هرمأ نم ناكو «ماشلا لما فارغ نع اع 5-5 نمز تيبلا قرتحا

 ا اا لهأ ىلع - مهبزحي وأ - مهكرجي نأ ديري مولا سانلا مدق ىتح
 سابع نبا لاق ؟اهنم ىهو ام حلصأ وأ اهءانب ىنبأ مث اهضقنأ «ةبعكلا نق ف اوريشأ «سانلا اهيأ :

 ًاراجحأو "هيلع سانلا ملسأ ًاتيب عدتو ءاهنم م07 ىرأ ءاهيف ىأر یل قرف دق ناف

 ىضر ام هتيب قرتحا مهدحأ ناك ول :ريبزلا نبا لاقف للك ىبنلا اهيلع ثعبو ءاهيلع سانلا ملسأ

 تضم املف .ىرمأ ىلع مزاع مث اثالث ىبر ريختسم ىنإ ؛لجو زع «مكبر تیب فيكف «هددجی ىتح
 ءءامسلا نم رمأ هيف دعصي سانلا لوأب لزني نأ سانلا اهاماحتف .اهضقني نأ ىلع هيأر عمجأ ثالث

 هب اوغلب ىتح هوضقنف ءاوعباتت ءىش هباصأ سانلا هری مل املف «ةراجح هنم ىقلأف «لجر هدعص ىتح

 ىنإ :ريبزلا نبا لاقو .هؤانب عفترا ىتح ءروتسلا اهيلع "”رتسي ةدمعأ ريبزلا نبا لعجف .ضرألا

 ءرفكب مهدهع ثيدح سانلا نأ الول» :لاق ب ىبنلا نإ :لوقت ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع تعمس
 هل تلعجلو «عرذأ ةسمخ رجحلا نم هيف تلخدأ تنكل «هئانب ىلع ىنيَوَقي ام ةقفنلا نم ىدنع سيلو
 :لاف »سالا: فاخا تلو قفا اهدا اناذ2 لاق: و ااو عدت ا لخدي ابان

 لوط ناكو .ءانبلا هيلع ىنبف هيلإ سانلا رّظَن ''"اسأ هل ىدبأ ىتح ءرجحلا نم عرذأ '*”ةسمخ هيف دازف

 :تيناب هل لعجو «عرذأ "' هرجع لوط ىف داق ةرصقتسا هيف دار الفا ءاغارذ: شع ةا ةنفكلا

 هربخي كلملا دبع ىلإ جاجحلا بتك ريبزلا نبا لتق املف .هنم جرخي رخآلاو ءهنم لخدي امهدحأ

 دبع هيلإ بتكف «ةكم لهأ نم لودعلا هيلإ رظن سأ ىلع ءانبلا عضو دق ريبزلا نبا نأ هربخيو «كلذب
 رجحلا نم هيف داز ام امأو .هرقأف هلوط ىف هداز ام امأ ءءىش ىف ريبزلا نبا خيطلت نم انسل انإ :كلملا

 "لوئانب ىلإ هداعأو هضقنف .هحتف ىذلا بابلا دسو ءهئانب ىلإ هدرف .

 «ناميلس ىبأ نب كلملا دبع نع «ةدئاز ىبأ نب ىيحي نع ءدانه نع «هننس ىف ىئاسنلا هاور دقو

 ام رارقإ ةنسلا تناك دقو ءةصقلا ركذي ملو . '""هنم عوفرملاب ةشئاع نع «ريبزلا نبا نع «ءاطع نع

 هركنت نأ ىشخ نكلو : هلل هللا لنز هدو يذلا "نه هنأل ؛هنع هللا ىضر ءريبزلا نب هللا دبع هلعف

 .«اهيلع» :ط ءج ىف (۲) .«هنإف» :ج ىف )١(

 .«هنم سانلا جرخي ًابابو» :ج ىف )٤( .«رتسفا :ط ءج ىف (۳)

 .«اشأ» :و ىفو ««يشأ» :أ ىفو ««اساسأ :ج ىف )١( .؟سمخ» :ط «ج ىف (۵)

 .؟رشع» :ج ىف (۷)

. (TTT) مقرب ملسم حيحص (A) 

 )9( ىئاسنلا ننس )٥/ ۲۱۸(.



 )11765-١784( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا كغ

 ىلع ٌةّسلا هذه تيفخ نكلو .رفكلا نم مهدهع برقو مالسإلاب مهدهع ةثادحل سانلا ضعب بولق
 انآ انددو :لاق 46 هللا لوسر نع كلذ تور اهنأ ةشئاع نع كلذ ققحت امل "اذهلو .؛كلملا دبع
 :ملسم لاق امك .ىلوت امو هانكرت

 نب هللا دبع تعمس «جیرج نبا انربخأ دی قد اح نب دمحم ىنثدح

 نب هللا دبع لاق «ةعيبر ىبأ نب هللا دبع نب ثراحلا نع ناثدحي طع لولا نسمع مز لف

 ابأ نظأ ام :كلملا دبع لاقف ءهتفالخ ىف ناورم نب كلملا دبع ىلع هللا دبع نب ثراحلا دقو :ديبع

 هتعمس انآ «ىلب :ثراحلا لاق .اهنم هعمس هنأ معزي ناك ام ةشئاع نم عمس - ريبزلا نبا ینعی - بیبخ
 ناينب نم اورصقتسا كموق نإ» مخك هللا لوسر لاق :تلاق :لاق ؟اذام لوقت اهتعمس :لاق .اهنم

 ىَمْلِهَف هونبي نأ ىدعب نم كموقل ادب نإف «هنم اوكرت ام تدعأ كرشلاب مهدهع ةثادح الولو «تيبلا
 . *عرذأ '؟7ةعبس نم بيرق اهارأف .«هنم اوكرت ام كيرأل

 :446 ىبنلا لاق :ءاطع نب ديلولا هيلع دازو .[ريمع نب] دّيبع نب هللا دبع ثيدح اذه

 «؟اهباب اوعفر كموق ناك مل نيردت لهو ءًايبرغو ًايقرش ضرألا ىف نيعوصوم- نإباب اهل تلعجلو»
 ءاهلخدي نأ دارأ وه اذإ لجرلا ناكف .اودارأ نم الإ اهلخدي الأ ًازرعت» :لاق .ال :تلق :تلاق

 تنأ :ثراحلل تلقف :كلملا دبع لاق .«طقسف هوعفد لخدي نأ داك اذإ ىتح «ىقتري اخ هنوعدي

 .لمَحََت امو تكرت ىنأ تددو :لاق مث «هاصعب ةعاس تكف :لاق .معن :لاق ؟اذه لوقت اهتعمس

 ا ع انثدحو (ح) مصاع وبأ انثدح «ةلبج نب ورمع نب دمحم هانثدحو :ملسم لاق

 . ركب نبا ثيدح لئم «دانسإلا اذهب جيرج نبا نع امهالك «قازرلا دبع انربخأ

 «ةريغص ىبأ نب متاح انثدح .«ىمهسلا ركب نب هللا دبع انثدح «متاح نب دمحم ىنثدحو :لاق

 بذكي ثيح ريبزلا نبا هللا لتاق :لاق ذإ تيبلاب فوطي وه امنيب ناورم نب كلملا دبع نأ ةعّرَق ىبأ نع
 رفكلاب كموق ناثدح الول .ةشئاع اي» :ِِللَي هللا لوسر لاق :لوقت اهتعمس :لوقي .نيئمؤملا مأ ىلع
 د مب ترانا .«ءانبلا ىف اورصق فاسو نا نا ن ا ایف ديزأ ىتح تيبلا تضقنل

 هتم تدك ول +لاق اذه كدت نيمؤملا مأ تعمس انآف :.نيمؤملا ريمأ اياذه لقت ال :ةعيبر ىبأ نبا
 : م تا یی ام نا هک ل هدفا نأ لبق

 )١( متاح ركب نب دمحم» :ج ىف () .«نكلو» :أ ىف .

 )۳( .؛ريكب نب» :أ ىف )٤( .؟عبس» :و ءأ ءط ءج ىف

 )0( مقرب ملسم حيحص )۱۳۳۳(.

 .«نيح)» :و ءأ ىف (۷) .و نم ةدايز )١(

 .«ىبأ ثيدح لثم» :أ ىف (۸)

 .(۱۳۳۳) مقرب ملسم حيحص (9)

 .؛هيفا :و ءأ ءط بج ىف(١٠)

 )١١( مقرب ملسم حيحص )۱۳۳۳(.



 )۱۲١ -١78( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 و ۶ ء٤ م ٠

 ةددعتم ةحيحص قرط نم اهنع ىور دق هنأل «نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ هب عوطقملاك ثيدحلا اذهف

 ناكل كرت ولف .ريبزلا نبا هلعف ام باوص ىلع اذه لدف .ريبزلا نب ةورعو «قيدصلا ركب ىبأ نبا

£ 

 .اديج

 نع ركذ امك «هلاح نع ريغي نأ ءاملعلا ضعب هرك دقف «لاحلا اذه ىلإ رمألا عجر ام دعب نكلو
 ام ىلإ اهدرو ةبعكلا مده نع ًآكلام مامإلا لأس هنأ :- ىدهملا هيبأ وأ - ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ

 نأ "دحأ ءاشي ال ءكولملل ةبعلم هللا ةبعك لعجت ال «نينمؤملا ريمآ اي :كلام هل لاقف .ريبزلا نبا هلعف

 .ديشرلا كلذ كرتف .اهمده الإ اهمدهي

 وذ ان يا ىلإ «نامزلا رخآ ىلإ اذكه ملعأ هللاو - لازت الو «ىواونلاو اغ هلق

 : الم هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف كلذ تبث امك < «ةشبحلا نم نيتقيوسلا

 . "”هاجرخأ .«ةشبحلا نم نيتقيوسلا وذ ةبعكلا برخي»

 اهعلقي «جحفأ دوسأ هب ىنأك» :لاق ايب ىبنلا نع ءامهنع هللا ىضر «سابع نب هللا دبع نعو

 . یر ملا هاور ٠ رجح رجح اا اوبل /

 ١غ

 نب دمحم انثدح ارا كلملا دبع نب دمحأ انثدح :هدنسم ىف لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 ىضر «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «دهاجم نع «حيجن ىبأ نبا نع «قاحسإ نبا نع «ةملس
 اهبلسيو «ةشبحلا نم نيتقيوسلا وذ ةبعكلا بّرَحي» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق “امهنع هلا
 . «هلوعمو هتاحسمب اهيلع برضي عديفأ عليصأ هيلإ رظنأ ىنأكلو .اهتوسك نم اهدرجيو '”'اهتيلح

 .قاسلا مظعو مدقلا نيب غيز :عدفلا

 نع ىراخبلا ا"'حيحص ىف ءاج امل ءجوجأمو جوجأي جورخ دعب نوكي امنإ - ملعأ هللاو اذه اذهو

 جورخ دعب نرمتعيلو تيبلا نجحيلا : اك هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر فردا ديعص نأ

 كلا
 «جوجأمو جوجأي

 نمو كل نيملسم انلعجاو انّبر ف :مالسلا امهيلع «ليعامسإو ميهاربإ ءاعدل ةياكح ىلاعت هلوقو
 . «ميحرلا باَوتلا تنأ كّإ انيَلع بتو انكسانم انرأو كل ةملسم هما انتيرذ

 )١( “هللا ءاشي الا :و أ ىف .

 .(۲۹۰۹) مقرب ملسم حيحصو )١697( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)
 )۱٥۹٥(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«اهتيلح لاق اهبلسيو» :ج ىف )٥( .هنع» :ج ىف )٤(

 ۲۲١ /۲) دنسملا (5)

 .؟ثيدح یف :ج ىف (۷)

 )۱٥۹۳(. مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



 OTA VT a a حم ا بيم

 كعم كرشن ال «كتعاطل نيعضاخ «كرمأل 000 اخو : كلذب ناينعي :ريرج نبا لاق

 . كريغ ةدابعلا ىف الو ءكاوس ًادحأ ةعاطلا ىف

 انثدح «ىشرقلا ىنصحلا نايح نب ءاجر نب ليعامسإ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هم انتيِرَذ نمو «كل نيصلخم :لاق « كَل نيملسم انلعجاو» :ميركلا دبع نع هللا ديبع نب لقعم

 .ةصلخم :لاق كل ةملسم

 نب مالس نع «رماع نب ديعس انثدح «ىمدقملا انثدح «نيسحلا نب ر ىلع انثدح : اضيأ لاقو

 . تالا هالأس امهنكلو ‹ نیملسم اناك :لاق (نیملسم اًنلعجاو# ةيآلا هذه ىف عيطم

 لاق كَل ةّملسم ةمأ انتيرذ نمو# .تلعف دق :هللا لاق (كّل نيملسم انلعجاو انبر 8 :ةمركع لاقو
 .تلعف دق : هللا

 ا : فارعألا] ا ا هللا

 ا ل كلذ عيضصتصخت نإف ؛ىدسلا هيفني ال ريرج نبا هلاق ىذلا اذهو :تلق

 مهمّلعيو كتايآ مهِيلع ولتي مهنم الوسر مهبف ثعباو ابر ١) :هدعب لاق اذهلو ؛برعلا ىف وه امنإ قايسلاو

 وه » :ىلاعت لاق امك مهيف ثعب دقو فلك دمحم كلذب دارملاو ةيآلا (مهيكزيو ةمكحلاو باتكلا

 هلوقل ءدوسألاو رمحألا ىلإ هتلاسر ىفني ال اذه عمو [؟ :ةعمجلا] ,«مهنُم ًالوسر َنيَمَألا يف ثعب يذلا
 ةلدأالا نم كلذ ريغو ء[58١ :فارعألا] « اعيمج مكيلإ هلل لوسر ينإ سائلا اَهّيَأ اي لف » : ىلاعت

 .ةعطاقلا

 نيقتملا هدابع نع ىلاعت هلل ربخأ امك «مالسلا امهيلع «ليعامسإو ميهاربإ نم ءاعدلا اذهو

 « امامإ نيقتملل انلعجار ,نيعأ ةرق انتايرذو انجاَوْزَأ نم اَنل به ابر نولوقي نيذّلاو  :هلوق ىف «نينمؤملا
 نوكي خا ىلاعت هللا ةدابع ةبحم مامت نم نإف ءًاعرش هيف بوغرم ردقلا اذهو ۷٤[. :نافرفلا]

 ينل :مالسلا هيلع «ميهاربإل ىلاعت هللا لاق امل اذهلو ؛هل كيرش ال هدحو هللا دبعي نم هبأص نم

 نأ يبو ينبنجاو» :هلوق وهو «نيملاظلا يدهع لاي ال لاق يتّيَرَذ نمو ل :لاق ( اًماَمِإ ساَّنلل كلعاج
 نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع .ءملسم حيحص ىف تبث دقو . 0 : ميهاربإ] € مانصألا دبعت

 دلو وأ ءهب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :لاق ةي ىبنلا
 رضب ا

 .؟نيملسم انلعجاو» ا ءج ىف )١(

 OE سم0



 ب (176) ةيآلا 7: ةرقبلا ونوس لوألا ةرحلا

 . 0اهاَنَمَّلَع ءانل اهجرحأ :«انكسانم انرأو  ءاطع نع «جيرج نبا لاق : «انكسانم انرأو#

 .كلذ وحن ةداتقو ءاضيأ ءاطع نع ىورو .انحباذم : «انكسانم انرأو# دهاجم لاقو

 :ميهاربإ لاق :لاق .دهاجم نع E مح ينشب نب باع اقدح :روصنم نب ديعس لاقو

 مث «ناينبلا متأو دعاوقلا عفرف .دعاوقلا عفرا :لاقف «تيبلا هب ىتأف «ليئاربج هاتأف « انكسانم انرأ#

 :لاقف ءةورملا ىلإ هب قلطنا مث .هللا رئاعش نم اذه :لاق ءافصلا ىلإ هب قلطناف هجرخأف هديب ذخأ

 «ةرجشلا دنع مئاق سيلبإ اذإ ةبقعلا نم ناك املف «ىتم وحن هب قلطنا مث .؟هللا رئاعش نم اذهو

 ليزبعا , زاج املف «ىطسولا ل اقف سيلا ىلا ارو كف راو رك لاف

 ًائيش جحلا ىف ىف لخدي نأ دارأ ثيبخلا ناكو سيلبإ بهذف .هامرو ربكف .همراو ربك :هل لاق ميهاربإو

 ميهاربإ ديب طخأف .مارحلا رعشملا اذه :لاقف «مارحلا رعشملا هب ىتأ ىتح ميهاربإ ديب ذخأف «عطتسي ملف

 .معن :لاق .رارم ثالث :اهلاق ؟كتيرأ ام تفرع دق :لاق .تافرع هب ىتأ ىتح

 ىبأ نع «ةملس نب دامح انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاقو . كلذ وحن ةداتقو زلجم ىبأ نع ىورو

 هل ضرع «كسانملا رماوأ ىرأ ال ميهاربإ نإ :لاق «سابع نبا نع «ليفطلا ىبأ نع «ىونغلا مصاعلا

 سانلا خاتم :لاقف ی ا ىتح ليربج هب قلطنا مث «ميهاربإ هقباسف «ىعسملا دنع ناطيشلا

 هب ىتأ مث «بهذ ىتح تايصح عبسب هامرف «ناطيشلا هل ضرعت ةبقعلا ةرمج ىلإ ىهتنا املف .اذه
 «ىوصقلا ةرمجلا هب ىتأ مث «بهذ ىتح «تايصح عبسب هامرف ناطيشلا هل ضرعف «ىطسولا ةرمجلا
 هب ىتأ مث .رعشملا اذه :لاقف .ًاعمج هب ىتأف «بهذ ىتح تايصح عبسب هامرف «ناطيشلا هل ضرعف

 . ؟تفرعأ :ليربج هل لاقف .ةفرع هذه :لاقف .ةفرع

 رود 0 يمي <

 مهيكزيو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو كتايآ مهيلع ولتي مهنم الوسر مهيف ثعباو انبر $

 .4 C۵ میکحل لا زيزعلا تنأ كّإ

 نم ىأ «مهنم الوسر مهيف هللا ثعبي نأ - مرحلا لهأل ميهاربإ ةوعد مامت نع ًارابخإ ىلاعت لوقي
 هللا تاولص دمحم نييعت ىف قباسلا هللا ردق ةباجتسملا ةوعدلا هذه تقفاو دقو .ميهاربإ ةيرذ

 مامإلا لاق امك .نجلاو سنإلا نم «نيمجعألا رئاس ىلإ ءمهيلإ نييمألا ىف الوسر _ "هيلع همالسو

 متاخل هللا دنع ىنإ» :ةَِْي هللا لوسر لاق :لاق ةيراس نب ضابرعلا نع «ىملسلا لاله نب ىلعألا دبع

 .«ىلإ» :أ ىف (۲) .«اهانملعو» :ط ءج ىف )١(

 .«هب ىذاح املف» :و ىفو ء«هاذاح املف» :أ ىف (؟) .«قلطناف» :ج ىف (*)

 .ديمحلا ديعس روتكدلا قيقحت (۲۲۰) مقرب روصنم نب ديعس ننس )٥(

 . «هارأ ىتح» :ط ءج ىف ()

 .(13791) مقرب ىسلايطلا دنسم (۷)

 . اک :ج ىف (۸)



 (1١؟9) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 «ىب ىسيع ةراشبو «ميهاربإ ىبأ ةوعد .«كلذ لوأب مكئبنأسو «هتنيط ىف لدجنمل مدآ نإو «نييبنلا

 0 ا تاهمأ كلذكو «تأر ىتلا ىمأ ايؤرو

 نب نع نب ا و تبي مهو نب و هعباتو «حلاص نب ةيواعم رع «حلاص ٠ب هللا دنع هئتاك «ثيللاو تق ةاوو ” كللوك

٤ 

 .هب «دیوس نب ديعس نع «ميرم ىبأ نب ركب وبأ

 ابأ تعمس :رماع نب نامقل انثدح «جرفلا انثدح ءرضنلا وبأ انثدح :آضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 «ىب ىسيع ىرشبو «ميهاربإ ىبأ ةوعد» :لاق ؟كرمأ ءدب لوأ ناك ام هللا لوسر اي :تلق :لاق ةمامأ

 (؛«هاشلا روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ هنأ ىمأ تأرو

 ىف هركذ لزي ملو .مالسلا هيلع « ميهاربإ « سانلا FP هركذلب هوب نم لوا نأ ةارخآو

 میرم نبا ىسيع وهو ان ليئارسإ ىنب ءايبنأ متاخ همساب حصفأ ىتح ًارئاس ًاروهشم ًاروكذم سانلا

 نم يدي نيب امل اقدصم مكيلإ هللا لوسر ينإإل :لاقو «ًابيطخ لئارسإ ىنب ىف ماق ثيح ,مالسلا هيلع

 ةوعد» :ثيدحلا اذه ىف لاق اذهلو ؛[١ :فصلا] (دمحأ همسا يدعب نم يتأي لوسرب ارشبمو ةاروتلا

 . میرم نبا ىسيع ىرشبو «ميهاربإ ىبأ

 تلمح نيح هتأر ًامانم ناك :ليق «ماشلا روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ هنأ ىمأ تأرو» :هلوقو

 هرون روهظب ماشلا صيصختو .ةئطوت كلذ ناكو «مهنيب رهتشاو مهيف عاشف اهموق ىلع هتصقو «هب

 ءهلهأو مالسإلل القعم نامزلا رخآ ىف ماشلا نوكت اذهلو «ماشلا دالبب هتوبثو هنيد رارقتسا ىلإ ةراشإ

 :نيحيحصلا ىف ءاج اذهلو .اهنم ء ءاضيبلا ةيقرشلا ةرانملاب قشمدب لزن اذإ ميرم نبا ىسيع لزني اهبو

 هللا رمأ ىتأي ىتح مهفلاخ نم الو مهلذخ نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازت ال»

 اذكو .نامزلا رخآ ىف نئاك وهو «كل تبيجتسا دق :هل ليقف . ايب دمحم ةمأ :ىنعي (مهنم الوسر
 .ةداتقو ىدسلا لاق

 «نسحلا هلاق «ةنسلا : ىنعي «ةمكحلاو# نآرقلا :ىنعي * باتكلا مهملعيو# :ىلاعت هلوقو

 .«نينمؤملا» : ىف )١(

 )۲( دنسملا )8/ ١١۷(.

 .«اذكو» :ط ءج ىف (۳)

 )٤( دنسملا )٥/ ۲١۳(.

 .«ليلخلا ميهاربإ» :ج ىف (5)

 حيحص ىف وهو (۱۰۳۷) مقرب ةيواعم ثيدح نم هوحنب ًاضيأ هاورو (۱۹۲۰) مقرب ملسم حيحص ىف نابوث ثيدح ظفل اذه )٠(

 .هنع هللا ىضر ةريغملا ثيدح نم (/509) مقرب هنع هللا ىضر ةيواعم ثيدح نم )۷٤١٠١( مقرب ىراخبلا

 . هنع هللا ىضر ذاعم ثيدح نم (1/50) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .«لاقو» :ط «ج ىف (۸)



O Raا0 ا  

 .ةافانم الو .نيدلا ىف مهفلا :ليقو . مهريغو كلام وبأو «نايح نب لتاقمو «ةداتقو

 صالخإلاو هللا ةعاط ىنعي : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق (مهیک زیو »

 «هوقتيف رشلاو «هولعفيف ريخلا مهملعي :لاق «ةمكحلاو باتكلا مهمّلعيو# قاحسإ نب دمحم لاقو

 .هتيصعم نم طخس ام اوبنجتو «هتعاط نم اورثكتساو هوعاطأ اذإ مهنع هاضرب مهربخيو

 ءىش لك ىلع رداق وهو «ءىش هزجعي ال ىذلا زيزعلا :ىأ «ميكحلا زيزعلا تنأ كنإإ :هلوقو

 .هلدعو هتمكحو هملعل ؛اهلاحم ىف ءايشألا عضيف «هلاوقأو هلاعفأ ىف ميكحلا

 يف هنو اًيندلا يف هاتيفطص ا دقلو هسفن هفس نم الإ ميهاربإ ةَلم نع بغري نمو إل

 اهب ئىصوو 059 نيملاعْلا برل تْمّلسَأ لاق ملسأ هبر هل لاق ذإ 02) نيحلاّصلا نمل ةرخآلا

 متنأو الإ نتومت الف نيدلا مكل ئفطصا هّللا نإ ىنب اي بوقعيو هينب ميهاربإ

 . 4 029 نوملسم

 ميهاربإ ةلمل فلاخملا «هللاب كرشلا نم هوثدحأو هوعدتبا اميف رافكلا ىلع ًادر ىلاعتو كرابت لوقي
 ةفرط هب كرشأ الو «هريغ هعم عدي ملف «ىلاعتو كرابت هبر ديحوت درج هنإف ءءافنحلا مامإ «ليلخلا
 موق اي :لاقف «هيبأ نم رع ىتح «هموق رئاس كلذ ىف فلاخو «هاوس دوم لك نع أربتو 2« نيع

 «نيكرشملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاومّسلا رطف يدلل يهجو تهّجَو يّنِإ . نوک رشت امم ءيرب يئٳ

 ينرطف يذلا الإ . نودبعت امم ءارب يِنإ هموقو هيبأل ميهاربإ لاق ذإول : ىلاعت لاقو لا كلم : ماعنألا]

 ةدعوم نع الإ هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك اموإلا :ىلاعت لاقو ۷ 0 :فرخزلا] ( نيدهيس هلا

 نإ : ىلاعت لاقو ٤ :هيوتلا] ,«ميلح ةاّوأل ميهاربإ نإ هنم ربت هلل ودع هنأ هَل نيبت ملف هايإ اهدعو

 . ميقتسم طارص ىلإ هادهو هابتجا همعنأل اركاش . نيكٍرشمْلا نم كي ملو افينح لل اتناق ةَمَأ ناك ميهاربإ

 لاق هلاثمأو اذهلو ٠۲۰ -١5١5[.« :لحنلا] «نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف هنو ةنسح اًيندلا يف هانيتآو

 هفس نم الإ اهنع بغريو اهفلاخيف .هجهنمو هتقيرط نع :ىأ «ميهاربإ هلم نع بْغَري نمو : ىلاعت
 ىفطصا نم قيرط فلاخ ثيح .لالضلا ىلإ قحلا هكرتب هريبدت ءوسو ههفسب هسفن ملظ : ىأ «هسفن

 نيحلاصلا نم ةرخآلا ىف وهو ءاليلخ هللا هذختا نأ ىلإ "هنس ةئادح نم ءداشرلاو ةيادهلل ايندلا ىف
 ىأ مأ ؟اذه نم مظعأ هفس ىأف 3 لاو ةلالضلا قرط عبتاو هتلمو هكلسمو اذه هقيرط كرتف - ءادعسلا

 . «ميظع ملظل كرشلا ّنِإ» :ىلاعت لاق امك ؟ذه نم ربكأ ملظ

 اوفلاخو هللا دنع نم تسيل ًاقيرط اوثدحأ ؛دوهيلا ىف ةيآلا هذه تلت 00 ةيلاعلا وبأ لاقو

 الو اًيدوهي ميهاربإ ناك ام » : ىلاعت هللا لوق لوقلا اذه ةحصل دهشيو '!هوذخأ اميف ميهاربإ هلم

 يلا اذهو هوعبتا نيدّلل ميهاربإب سالا ىلوأ نإ . نيكرشملا نم ناك امو املسم افينح ناك نكلو اينارصن

 .؟هوثدحأ اميف) :و أ ءط بج ىف () . «هتينب ةثاذح نم» : ىف )000



 OTD فايكلا  :ةرقلا Dota با

 .[1۸ ؛51/ :نارمع لآ] «نينمؤملا يلو هّللاو اونمآ َنيِذّلاَو

 صالخإلاب “هللا هرمأ :ىأ «نيملاعلا برل تملأ لاق ملسأ هبر هل لاق ذإ#» :ىلاعت هلوقو

 00 اهب ئصوو» :هلوقو «ًاردقو ًاعرش كلذ ىلإ باجأف «دايقنالاو مالستسالاو

 برل تمّلسأ » :هلوق ىهو ةملكلا ىلع ريمضلا دوعي وأ] هلل مالسإلا ىهو «0"2ةّلملا هذهب ىصو :ىأ

 نم اهب مهءانبأ اوصوو ةافولا نيح ىلإ اهيلع اوظفاح اهل مهتبحمو اهيلع مهصرحلا .[(نيملاعلا
 فلسلا ضعب أرق دقو [۲۸ :فرخزلا] «هبقع يف قاب ةملك اهلعجو ا :ىلاعت هلوقك ؛مهدعب

 ًارضاح ناكو قاحسإ نب بوقعي هنبا نباو هينب ىصو ميهاربإ نأك «هينب ىلع ًافطع بصنلاب «بوقعيو»
 لثم جاتحيو «ميهاربإ ةافو دعب دلو امنإ بوقعي نأ هنع ىبطرقلا هاكح اميف ىريشقلا ىعدا دقو «كلذ

 نأل ؛ةراسو ليلخلا ةايح ىف بوقعي هل دلو قاحسإ نأ ؛ملعأ هللاو «رهاظلاو ؛حيحص ليلد ىلإ اذه

 ئرق دقو ۷١[ :دوه] «بوُقعَي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهاَنرَشَبَفط :هلوق ىف امهب تعقو ةراشبلا

 ةيزذ نيب نم هركذل ناك امل امهتايح ىف بوقعي دجوي مل ولف «ضفاخلا عزن ىلع انهه بوقعي بصنب
 انلعجو بوقعيو قاحسإ هل اتبهووإ : توبكنعلا ةروس ىف ىلاعت هللا لاق دقف ًاضيأو «ةدئاف ريبك قاحسإ

 ىف لاقو [۲۷ :ةيآلا] : «نيحلاّصلا نمل ةرخآلا يف هلو ايندلا يف هرجأ هانيتآو باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف

 «هتايح ىف دجو هنأ ىضتقي اذهو «[۷۲ :ءايبنألا] «ةلفات بوقعيو قاحسإ هل انبهوو» :ىرخأللا ةيآلا

 ىبأ ثيدح نم نحيحصلا ىف تبثو «ةمدقتملا بتكلا كلذب تقطن امك «سدقملا تيب ىناب هنإف ًاضيأو

 تيب» :لاق ؟ىأ مث :تلق ««مارحلا دجسملا» :لاق ؟لوأ عضو دجسم ىأ هللا لوسر اي :تلق رذ

 ىذلا ناميلس نيب نأ نابح نبا معزف . ؟؟7”ثيدحلا «ةنس نوعبرأ» :لاق ؟امهنيب مك :تلق .«سدقملا

 امم اذهو «ةنس نيعبرأ ميهاربإ نيبو  هفرخزو هبارخ دعب هددج ناك امنإو - سدقملا تيب ىناب هنأ دقتعا

 ةيصو ركذ نإف ًاضيأو «ملعأ هللاو «نينس فولأ ىلع ديزت امهنيب ةدملا نإف «نابح نبا ىلع ركنأ

 .نيصوملا ةلمج نم انهه هنأ ىلع لدي اذهو ءآبيرق اهركذ ىتأيس هينبل بوقعي

 لاح ىف اونسحأ :ىأ ( نوملسم متنأو الإ نتومت الف نيدلا مك ئفطصا هللا نإ ينب اي  :هلوقو
 SE OE E OE كح درا قت "فلست ةاقورلا هللا *”هكقزريل اذه اومزلاو ةايحلا

 ًاحاص یون نمو لك سلا قلو ريخلا دصق نم نأب هتداع ميركلا هللا ىرجأ دقو .هيلع تام

 ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ» : "[حيحصلا] ثيدحلا ىف ءاج ام ضراعي ال اذهو .هيلع تبث

 . "اهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف «باتكلا هيلع قبسيف «عارذ وأ عاب الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح
 «باتكلا هيلع قبسيف «عارذ وأ عاب الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو

 .«ةلأسملا هذهب ىضر ىأ» :أ ىف ١ )١( .«ىلاعت هرمأ» :و ءأ ءط ءج ىف )١(
 .أ ءط ءج نم ةدايز (9

 )٥۲۰(. مقرب ملسم حيحصو TTI) مقرب ىراخبلا حيحص 2

 .؟هرسيو” :ط ىف (6) .؟مكقزريلا :ج ىف (5)

 . «رانلا لخديف» و ا ط بج ىف (A) .و ا طا ج نم ةدايز (۷)



 ۷ل. ۱١۴( 11790 ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 لهأ لمعب لمعيف» :ثيدحلا اذه تاياور ضعب ىف ءاج دق هنأل ؛«اهلخديف ةنحلا لهأ لمعب لمعيف

Imرا ا هللا لاق قو ا  

.0 

 دبعن اولاَق يدعب نم نودبعت ام هينبل لاق ذِإ توُمْلا بوقعي رضَح ذإ ءادهش متنك مأ ل

 ةَمَأ كلت 059 نوملسم هَل نحنو ادحاو اَهَلِإ قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هَلِإو كه

 . 4 59 َنوُلَمَعَي اوناك اًمع نولأست الو متبسك ام مكلو تبسك ام اھل تلخ دق

 - ليئارسإ ىنب نم رافكلا ىلعو «ليعامسإ ءانبأ برعلا نم نيكرشملا ىلع ًاجتحم ىلاعت لوقي

 ةدابعب هينب ىصو ةافولا هترضح امل بوقعي ناب  مالسلا '!'مهيلع ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي وهو

 ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلو كهل دبعت اولاَق يدعب نم نودبعت ام » :مهل لاقف ءهل كيرش ال هدحو هللا

 .همع ليعامسإ نأل بيلغتلا باب نم اذهو قاحسإو

 ًابأ دجلا لعج نم ةيآلا هذهب لدتسا دقو ؛ىبطرقلا هلقن ءآبأ معلا ىمست برعلاو :ساحنلا لاق

 سابع نبا قيرط نم هنع ىراخبلا هاكح  هنع هللا ىضر  قيدصلا لوق وه امك ؛«ةوخإلا هب بجحو

 كلام لاقو ؛فلخلاو فلسلا ءاملع نم دحاو ريغو ةفينح ىبأ بهذم وهو «ءاطعو سواطو ىرصبلا

 نباو ىلعو نامثعو رمع نع كلام ىكحو ؛ةوخإلا مساقي هنأ هنع روهشملا ىف دمحأو ىعفاشلاو

 «فسوي وبأ : ىضاقلا ةفينح ىبأ ابحاص هراتخاو «فلخلاو فلسلا نم ةعامجو تباث نب ر لديزو دوعسم

 .رخآ عضوم اهريرقتلو «نسحلا نب دمحمو

 نرل هَ ينو ةر ايش هب كرش ألو «ةيهولألاب هدحون : ىأ 4 ادحاو اهَنإ» :هلوقو

 هيلإَو اهركو اعوط ضرألاو َتاَومَسلا يف نم مسا هلو : ىلاعت لاق امك نوعضاخ نومك : ىأ

 تفلتخاو مهعئارش تعونت نإو طا ةاسالا ةلم وه مالسإلاو [۸۳ :نارمع لآ] ې" نوعج وعج ري

 «نودبعاف انأ الإ هلإ ال هنأ هيلإ يحون الإ لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو# : ىلاعت لاق امك «مهجهانم

 دالوأ ءايبنألا رشعم نحن» : الك هلوق اهنمف «ثيداحألاو ةريثك اذه ىف تايآلاو ٠١[. :ءايبنألا]

 ا اننيد تاالع

 فلسلا نإ : ىأ متبسك ام ملو تبسك ام اهل 8 تضم :ىأ © ْتَلَخ دق َةمُأ كلت ل :ىلاعت هلوقو
 دوعي ًاريخ اولعفت مل اذإ مهيلإ مكباستنا مكعفني ال نيحلاصلاو ءايبنألا نم مكئابآ نم نيضاملا

 .«نوعجرت هيلإو» :ج ىف (۲) . «هیلع» :ط ىف )١(

 . «مالسلا هيلع :ط ءج ىف قرفز

 . یتش مهتاهمأو بألا نم ةوخألا مه : تالعلا دالوأو . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ( 7 مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 وامسح

5. 



 OF a aaa gm ااا

 .( نولمعي اوناك امع نولأست الو» كالا مكلو اهولمع ىتلا مهلامعأ مهل نإف «مكيلعن هعفن

 «ليعامسإو «ميهاربإ : ىنعي 4 تلح دق َةمَأ كلت $ :ةداتقو «عيبرلاو «ةيلاعلا وبأ لاقو

 E هب عرسي مل هلمع هب أطبأ نم :رثآلا ىف ءاج اذهلو] طابسألاو «بوقعيو «قاحسإو

 نم ناك امو افينح ميهاربإ ةّلم لب لق اودتهت ئراصن وأ ادوه اونوك اولاقو #

 . 4 022)نيكرشملا

 انعبتاف 5 : لك هللا لوسرل روعألا رص نب هلا دع لاق. 0 « سابع نبا

 ئّراصَت وأ ادوه اونوك اولاقو# :لجو زع هللا لزنأف . كلذ لثم ىراصنلا تلاقو . "'دتهت دمحم اي

 . (اودتهت

 عبتن لب .ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم هيلإ متوعد ام ديرن ال :ىأ «افينح ميهاربإ هلم لب : هلوقو

 .ةيراج نب ىسيعو «ىظرقلا بعك نب دمحم هلاق .اميقتسم : ىأ «افينح ميهاربإ ةّلمإ»

 اذكو .ًاجاح :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع ىورو .ًاصلخم :دهاجم نع فيصخ لاقو

 .ىدسلاو «ةيطعو «كاحضلاو نسحلا نع ىور

 هيلإ عاطتسا نإ هيلع هجَح نأ ىريو «هتالصب تيبلا لبقتسي ىذلا فينحلا :ةيلاعلا وبأ لاقو
 . اليبس

 لسرلاب نمؤي ىذلا فينحلا :ةبالق وبأ لاقو .ًاعبتم :ىأ ءًافينح :سنأ نب عيبرلاو .دهاجم لاقو

 مهرخآ ىلإ مهلوأ نم مهلك

 تالاخلاو تانبلاو تاهمألا ميرحت اهيف لخدي .هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :ةيفينحلا :ةداتق لاقو

 .ناتخلاو "لجو زع «هللا مرح امو تامعلاو

 بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو اَنيَلإ لزنأ امو هّللاب انآ اولوق »
 نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال مهر نم نويِبتلا يتوأ امو ئسيعو ئسوم يتوأ امو طابسألاو
 .4 079 نوملسم هل

 امبو ءالصفم لَو دمحم هلوسر ةطساوب مهيلإ لزنأ امب ناميإلا ىلإ نينمؤملا هدابع ىلاعت هللا دشرأ

 ال ناو E E AEN EE A E نيمدقتلا كايقلا نسل

 اوقرفي نأ نوديريو# : :مهيف هللا لاق نمک اونوكي الو .مهّلك مهب اونمؤي لب «مهنم دحأ نيب اوقرفي

 .«یدهت :ط ىفو ««ىدتهتا :ج یف (؟) .و أ ءط ءج نم ةدايز )١(

 .«مهنأ» :أ ىف )٤( . «ىلاعت هللا» :ج ىف (۳)



 )١75( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 مه كتلوأ . ًاليبس كلذ نيب اوذختي نأ نوديِريو ضعبب رفكتو ضعبب نمؤن نولوقيو هلسرو هلا نیب
 ]101 »°10 : ءاسنلا] ةيآلا اًقح َنوُرفاَكْلا

۹ 

 نع «كرابملا نب ر ىلع انربخأ هع هدد نا ندع «راشب نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاقو

 نوؤرقي باتكلا لهأ ناك :لاق «ةريره ىبأ نع «نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب .ىبحي

 باتكلا لهأ اوقدصت ال» : ةي هللا لوسر لاقف «مالسإلا لهأل ةيبرعلاب اهنورسفيو ةيناربعلاب ةاروتلا
 . لإ لزنأ امو هللاب انمآ :اولوقو «مهوبذكت الو

 نبا نع راسي نب ديعس نع < .ميكح نب نامثع ثيدح نم ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم ىور دقو

 لزنأ امو هّللاب اتمآ# ب رجفلا لبق نيتللا نيتعكرلا ىلصي ام رثكأ وَ هللا لوسر ناك «لاق « سابع
 .[07 :نارمع لآ] "4 نوملسم انأب دهشاو هّللاب اًنمآ8 ب ىرخألاو ءةيآلا (انملإ

 ةمأ مهنم لجر لك دلو ؛الجر رشع انثا بوقعي ونب : طابسألا :ةداتقو عيبرلاو ةيلاعلا وبأ لاقو
 :ظانسألا اومسسف سالا قف

 لاقو ؛ليعامسإ ىنب ىف لئابقلاك «ليئارسإ ىنب ىف طابسألا :هريغو دمحأ نب ليلخلا لاقو

 ءهنع ىزارلا هلقن دقو ءرشع ىنثالا هئانبأ ىرارذو بوقعي ةدفح :طابسألا :فاشكلا ىف ىرشخمزلا

 طابسألاب دارملا نأ ىضتقي اذهو ‹ ليئارسإ ىنب لئابق : طابسألا :ىراخبلا لاقو .هضراعي ملو هررقو

 لاق امك ٠ .مهنم نيدوجوملا ءايبنألا ىلع ىحولا نم ىلاعت هللا لزنأ امو لاو او ا

 نم ادحأ تؤي مَ ام مكاتآو اک وم مكلعجو ءايبنَأ مكيف لعج ذإ مُكيلع هللا ةمعن اوركذا» : مهل ىسوم
 لاقو ١٠١[ :فارعألا] #اممأ اطابسأ ةرشع يَسْنا مهانعطقو» :ىلاعت لاقو ٠١[ :ةدئاملا] «نيملاعلا

 .طبسلا نم هلصأ : ليقو .نوعباتتم ةعامج مهف . عباتتلا وهو ‹طبسلا نم طابسألا اومسو : ىبطرقلا

 كل نيبيو :جاجزلا لاق .ةطبس ةدحاولا رجشلا ةلزنمب ةرثكلا ىف مه :ىأ ء«رجشلا وهو «كيرحتلاب

 انثدح ء.رماع نب 0 انثدح .قاقدلا ديجن وبأ انثدح «ىرابنألا رفعج نب دمحم انثدح ام :اذه

 حون :ةرشع الإ ليئارسإ ىنب نم ءايبنألا , لك : لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «كامس نع ليئارسإ

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع  دمحمو ليعامسإو بوقعيو قاحسإو طولو ميهاربإو بيعشو حلاصو دوهو
 .دحاو لصأ ىلإ نوعجارلا «ةليبقلاو ةعامحلا : طبسلاو : ىبطرقلا لاق

 وا ا او «هب اونمۇي نأ نينمؤملا هّللا رمأ : ةداتق لاقو

 .امهيف امب لمعن الو .ليجنإلاو ةاروتلاب نمؤن نأ انرمأ امنإ :بيبح نب ناميلس لاقو
 0 . و هو 2 : 5
 هللاذديبع انتدح « لمؤم انثتدح .«ىروصلا بعصم نب دمحم نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .«مكيلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ امو» :ج ىفو ء«هّللا لزنأ امو» :و ءأ ىف )١(

 )٤٤۸٥(. مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 ١١١(. /۲) ىئاسنلا نتسو (0) مقرب دواد ىبأ ننسو (۷۷) مقرب ملسم حيحص ()

 .«لك اذكو» :ج ىف (4)



 OTA POE aN | أ ببي تمت

 روبزلاو ةاروتلاب اونمآ» : وي هللا لوسر لاق :لاق راسي نب لقعم نع .حيلملا ىبأ نع «ديمح ىبأ نبا

 . """«نآرقلا مكعسيلو «ليجنإلاو
 هللا مهكيفكيسف قاقش يف مه اَمّنِإَف اوّلوت نو اودتها دقف هب متنمآ ام لثمب اونمآ ناف ٠»

 ما ريل رل o ہہ ك

 5 ع یر ر ییا یر ا ف مآ ی ر

 اهيأ هب متنمآ ام لثمب» مهريغو باتكلا لهأ نم رافكلا : "أ «اونمآ نایب ا لوقر
 © سا سو

 دقف :ىأ oR نست يل لێو هللا بتك عيمجب ناميإلا نم «نونمؤملا

 امّنإفل E o : ىأ ( اوّلوت نإو $ : هيلإ اودشرأو قحلا اوباصأ

 . 4 ميلعْلا عيمّسلا وهو)» مهب كرفظيو مهيلع كرصنيسف :ىأ (هّللا مهكيفكيسف قاقش يف مه
 «سنوي نب دايز انثدح «بهو نبا انثدح «ىلعألا دبع نب سنوي ىلع ئرق مدا ىبأ نبا لاقو

 :دايز لاق .هحلصيل نافع نب نامثع فحصم ءافلخلا ضعب ىلإ لسرأ :لاق «ميعُن ىبأ نب عفان انثدح .

 مهکیفکیسف ل ىلع مدلا عقوف ٠ «لتق نيح هرجح ىف ناك هفحصم نإ :نولوقي سانلا نإ :هل تلقف

 . دق دقو ةيآلا هذه ىلع مدلاب ىنيع ترص : : عفان لاقف . . ميلعْلا عيمسلا وهو هللا

 ىبأو «دهاجم نع ىور اذكو هللا نيد : سابع نبا نع «كاحضلا لاق : هّللا ةغبص $ :هلوقو

 ,ىفوعلا ةيطعو «ريثك نب هللا دبعو «كاحضلاو .ةداتقو .نسحلاو .ميهاربإو ءةمركعو «ةيلاعلا

 . كلذ وحن «ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو

 اومزلا :ىأ ١[ :مورلا ] ¢ هللا ترطفإ» هلوقك ءارغإلا ىلع امإ : هللا ةغبص # باصتناو

 دكؤم ردصم وه :هيوبيس لاقو .( ميهاربإ ةلم» :هلوق نم لدب :مهضعب لاقو .هومكيلع كلذ

 rs :ءاسنلا ] هللا اودبعاو)» :هلوقك (هللاب انمآ# :هلوق نع بصتنا

 رفعج نع قاحسإ نب ثعشأ ةياور نم «هيودرم نباو متاح ىبأ نبا هاور ثيدح ىف “درو دقو
 اي :اولاق ليئارسإ ىنب نإ » :لاق هللا ىبن نأ سابع نبا نع ءرّيبج نب ديعس نع ةريغملا ىبأ نب
 ءمعن :لقف كلل نس لك اراب ‹یسومای :هبر هادانف .هّللا اوقتا :لاقف ؟كبر غبصي له يول

 : وال هيبن ىلع هللا لزنأو .«ىغبص نم اهلك ناولألاو ءدوسألاو ٍضيبألاو رمحألا :ناولألا غبصأ انأ

 21ج ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغبصإ»

 نإ «هبشأ وهو «فوقوم متاح ىبأ نبا ةياور ىف وهو ءًاعوفرم هيودرم نبا ةياور ىف عقو اذك
 . ””هلعأ هللاو ءهدانسإ حص ۷

 نازيملا : رظنا . بئاجع حيلملا ىبأ نع ىوريو هفعض ىلع قفتم ديمح ىبأ نب هللا ديبع هدانسإ ىفو (4 )١/ ٠ متاح ىبأ نبا ريسفت )١(

 .24 ىنعي » :و ىف (۲) .(۹/۷) بيذهتلاو (0 /*)

 .(5 )١/ ٠35 متاح ىبأ نبا ريسفت (۳)
 . هذيك هللا ىبن ١ :و ءأ ءط .ج ىف (5) .« ىور دقو ١ :ط ىف (4)

 )١( متاح ىبأ نبا ريسفت )١/ ”١7 5( مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هقيرط نمو )١78(.

 ) )۷.«ملعأ ىلاعتو كرابت هللاو  :ج ىف



 ص يس حيبتم Nl) 2 اك تايآلا :ةرقبلا روفر ملول ءزجلا
 r م65 r من رام م

 هل نحنو مكلامعأ مكلو انلامعأ انلو كرو ر رهو هّللا يف انتوجاحتأ لف)

 وأ ادوه اوناَك طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ نإ تولوقت ت مأ (20نوصلخم

 مَع لفاغب هللا امو هللا نم هدنع ةداهش مَتَك نّمم مّلْظَأ نمو هللا مأ ملعأ متنأأ لق ئراصت
o 

 اوناک مَع نولآست الو مسك ام مکلو تس ام اهل تّلخ دق ہما كلت 659 نولمعت

 .4 620 نولمعي

 لقط نکلا اج ىلإ و ا لوقي

 كرتو هرماوأ عابتاو «دايقنالاو هل صالخإلاو هللا ديحوت ىف اننورظانتأ :ىأ ¢ هللا يف اننوجاحتأ

 | هل كيرش ال هدحو هل ةيهلإلا صالخإل قحتسلا ءمكيفو انيف فرصتل «مكبرر ابر رهو هرجاوز
 :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك ءانم ءآرب متنأو « مكنم ءآرب نحن :ىأ «مكلامعأ مكلو انلامعأ انلو»

 : سنويا 4 وَ امم ير آو لمعأ امم توب مآ ملص مكلو يلمع يل لقف كوبذك نإر»
 نييمألاو باتكلا اوتوأ نيد لقو نعل ن نمو هلل يهجو تمّلسَأ لف كوجاح نِإَف $ : ىلاعت لاقو 4١[

 3 :نارمع لآ 1 © دابعلاب ريصب هَللاو البلا كيل امف اولو نو اودتها دقق اوُمَلسأ نإ متملسأء

 ام فاخأ الو ناده دقو هللا يف يوجاحتأ لاق ُهَموَق هجاحو ظ : 'ميهاربإ نع ًارابخإ ىلاعت لاقو

 ملأ :لاقو ]۸: : ماعنألا] 4 نورك ذتت الف امْلع ءيش لک ير عبو ائيش ير ءاشي نأ لإ هب نوک رشت

 .[۲۸ :ةرقبلا] ةيآلا هر يف ميهاربإ جاح يذلا ىلإ رت
 (40 ن : ىأ (توصلخم هَل نحتو [ مكلامعأ مكَلو الام اَنَلو] 8 : ةيركلا ةيآلا هذه ىف لاقو

 ىف مهيلع ىلاعت ركنأ مث .هجوتلاو ةدابعلا ىف ىأ «نوصلخم هل نحنو ءانم ءآرب متنأ امك مكنم ءآرب

 امإو ةيدوهيلا امإ .مهتلم ىلع اوناك طابسألاو ءايبنألا نم هدعب ركذ نمو ميهاربإ نأ مهاوعد

 ادوه اونوكي مل مهنأ ربخأ دقو ءملعأ هللا لب : : ىنمي للا أ مع مشأأ لف > :لاقف ءةينارصنلا
 نم ناک امو املسم افينح ناک نكلو اینارصن الو اًيدوهي ميهاربإ ناک ام{ : ىلاعت لاق امك ءیراصن الو

 .[18 ء۷٦:نارمع لآ] .اهدعب ىتلاو ةيآلا .4 نيكرشملا

 ىف نوؤرقي اوناك :ىرصبلا نسحلا لاق : هللا نم هدنع ةداهش متك نمم مل نمو # :هلوقو
 ميهاربإ نإو هللا لوسر ًادمحم نإو «مالسإلا (هللا دنع] نيدلا نإ :مهاتأ ىذلا هللا باتك

 اورقأو «كلذب هللا دهشف «ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ءآرب اوناك طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو

 .كلذ نم مهدنع هللا ةداهش اومتكف «هلل مهسفنأ ىلع هب

a O SET TEE 
. ٠ 

 ةينارصنلا وأ» و أ ‹ط «ج ىف (9) .« نحنو ىأ» :ط ءج ىف
)٤( 

 ) )5.ط ءج نم ةدايز



 CHEETOS ةةرقبلا ةروس لوألا مزتل] هج تكرس mg و

 طیحم هملع (نا] :ىأ «دیدش ديعوو ديدهت [هیف] :4نولمعت مع لفاغب هلا امو ا :هلوقو
 .هيلع مكيزجيسو «مكلمعب

 مهل :یآ «متبسك ام مکلو تبسک ام اھل تضم دق :ىأ «تّلَخ دق ما كلتط :ىلاعت لاق مث
 ريغ نم هيب كراس يقلل نقي نسر و تاسعا كر اا

 «هلسر عابتاو هللا رماوأل نيداقنم مهلثم اونوكت ىتح مهيلإ ةبسنلا درجمب اورتغت الو «مهل مكنم ةعباتم
 ديسب رفك نم اميس الو «لسرلا رئاسب رفك دقف دحاو ىبنب رفك نم هنإف «نيرذنمو نيرشبم اوثعب نيذلا

 هللا تاولص «نيفلكملا رئاس نم نجلاو سنإلا عيمج ىلإ نيملاعلا بر لوسرو نيلسرملا متاخو «ءايبنألا

 . نجا ٠ ها ةا اس لغو هيلع ماو

 قرشا هلل لق هيلع اوناك يتلا مهتبق نع مهألو ام سالا نم ءاهَفسلا لوقيس ل
 هاماه

 اونوكتل اطسو َةّمَأ مكاتلعج كلذكو 059 ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي برْعَمْلاَو

 ملعتل الإ اهيَلع تنك يلا ةلبقلا اتلعج امو اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سالا ىلع ءادهش

 ناك امو هللا ئده نيذّلا ىلع الإ ةريبكل تناك نإو هيبقع ىلع بلقني نمم لوسّرلا عبتي نم

 . 4 © ميحر فوءرل سانلاب هللا نإ مكناميإ عيضيل هللا

 هلاق ءدوهي رابحأ :ليقو .جاجزلا هلاق «برعلا وكرشم ؛نوكرشملا :انهاه ءاهفسلاب دارملا ليق]

 . (ملعأ هللاو مهلك ءالؤه ىف ةماع ةيآلاو .ىدسلا هلاق «نوقفانملا :ليقو .دهاجم

 نأ ؛هنع هللا ىضر «ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «أريهز عمس «ميعُ وبأ انثدح :ىراخبلا لاق

 هتلبق نوكت نأ هح ناكر ءارهش شع ةع زا ارهش رقع ةكم قلا تب: ىلإ نلده هلك ىلا
 ناك نمم "لجر جرخف .موق هعم ىلصو ءرصعلا ةالص ءاهالص ةالص لوأ ىلص هنأو «تيبلا لبق

eلبق ب ىبنلا عم تيلص دقل هللاب دهشأ :لاقف «نوعكار مهو دجسملا لهأ ىلع رمف  

 مل اولتق الاجر تيبلا لبق لوحت نأ لبق ةلبقلا ىلع تام ىذلا ناكو .تيبلا لبق مه امك اورادف «ةكم

 فوءرل سانلاب هللا نإ مكناهإ عيضيل هللا ناك امو © :لجو زع هللا لزنأف «مهيف لوقن ام ردن

 . «ميحر
(9 1 7 (A) : 5 ا ۰ 

 رخآ هجو نم ملسم هاورو . هجولا اذه نم ىر ہلا هب درفنا

 .اهئايبنأ رئاس ىلعو» :ج ىف (۳) .و «أ ‹ط بج نم ةدايز () .ط «ج نم ةدايز )١(

 .«نيقيلاو رشحلا موي ىلإ نيعبتملا مهباحصأو هباحصأ نع ىلاعت هللا ىضرو نيدلا موي ىلإ امئاد ًادبأ نيعمجأ » :أ ىف (4)

 .«موق جرخفا :ط ىف (۷) .(تيبلا ىلإ» :ج ىف () .ط ءج نم ةدايز )٥(

 .(5485) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)
 .(078) مقرب ملسم حيحص (9)



tor )٠۱٤١« ٠٤١( ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 

 ىاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «دلاخ ىبأ نب ''”ليعامسإ ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو
 هللا رم E ءامسلا ىلإ رظنلا رثكيو «سدقملا تیب وت اض کک هلا لؤسو ناك لاف
 دجنمْلا َرطَع كهجَو لوف قاض الب كيلو ِءاَمَّسلا يف كهُجَو َب تاق ئرت دن : هللا لزنأف

 ىلإ فرصت نأ لبق انم تام نم مّلع انْمِلَع ول انددَو ”نيملنسملا نم "”لاجر لاق «4ٍماَرَحْلا
 لاقو «مكئاَميِإ َعيِضِيِل هللا ناك امو :هللا لزنأف ؟سدقملا تيب وحن انتالصب فيكو «ةلبقلا
 : هللا لزنأف ؟اهيلع اوناك ىتلا مهتلبق نع مهالو ام :باتكلا لهأ مهو ء«سانلا نم ءاهفسلا
 .ةيآلا رخآ ىلإ سالا َنِم ُءاَهَفُسلا َلوُقَيَسل

 ىبأ نع «ليئارسإ انثدح «ةيطع نب , نسحلا انثدح ةَعْرُز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 00 ا لوسر ناك :لاق ءاربلا نع «قاحسإ

 يف َكِهْجَو َبْلَقَت ى ير دق :هللا لزنأف «ةبعكلا وحن هّجَّوُي نأ بحي ناكو ءأرهش رشع ةعبس
 لاقو 0 :لاق ارحل ٍدِجْسَمْلا َرطَش َكَهْجَو لوف اَهاَضْرَت َهَلْبِق َكَنيْلَوْنَلَف ِءاَمَّسلا
 هلل لقط :هللا لزنأف (اهيَلَع اوُناَك يتلا مهيب نع ْمُهاَلَو ام :دوهيلا مهو «سانلا نم ءاهفسلا
 . 4 ميِقتْسُم ٍطاَرِص ىلإ ُءاَشَي نَم يِدِهَي ُبرْفَمْلاَو ُقِرْعَمْلا

 «ةئيدملا ىلإ رجاه امل هلك هللا لوسر نإ سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 ءًارهش رشع ةعضب ب هللا لوسر اهلبقتساف ءدوهيلا تحرفف «سدقملا تيب لبقتسي نأ هللا هّرمأ
 : لجو زع هللا لزنأف ءءامسلا ىلإ رظنيو هللا وعدي ناكف «ميهاربإ ةلبق بحي هو هللا لوسر ناکو
 مهتلبق نع مهالو ام :اولاقو ءدوهيلا كلذ نم باتراف . .هوحن : يأ «ُهَرْطَش ْمُكَهوُجُو اوُلَوْنل

 . 4ميِقَتْسُم طاَرِص ىلإ ُءاَشَي نَم يِدْهَي ُبِرْمَمْلاَو ُقِرْشَمْلا هلل لق : هللا لزنأف ؟اهيلع اوناك ىتلا
 لابقتساب َرِمأ ةي هللا لوسر ناك.دق هنأ رمألا لصاحو «ةريثك ُثيداحأ بابلا اذه ىف ءاج دقو

 ةرخص لبقتسم وهو ةبعكلا هيدي نيب نوكتف < «نينكرلا نيب ىّلَصُي ةكمب ناكف «سدقملا تيب نم ةرخصلا
 هلاق «سدقملا تيب ىلإ هجوتلاب هللا هرمأف ءامهنيب ٌعمجلا رّذَعَت ةنيدملا ىلإ رجاه املف «سدقملا تيب
 ىكحو «نيلوق ىلع ؛هريغب وأ نآرقلاب هب رمألا ناك له ءالؤه فلتخا مث ءروهمجلاو سابع نبا

 هداهتجاب ناك سدقملا تيب ىلإ هجوتلا نأ ىرصبلا نسحلاو ةيلاعلا ىبأو ةمركع نع هريسفت ىف ىبطرقلا
 رمألا ٌرمتساف «ةنيدملا ةي همدقم دعب سدقملا تيب ىلإ هجوتلا نأ دوصقملاو . مالسلاو ةالصلا هيلع
 «ميهاربإ ةلبق ىه ىتلا «ةبعكلا ىلإ ِهّجَوُي نأ لاهتبالاو ءاعدلا رثكي ناكو .ًارهش َرَّشَع ةعضب كلذ ىلع

 سانلا ةي هللا لوسر بطخف «قيتعلا تيبلا ىلإ هٌّجوتلاب رمأو كلذ ىلإ بيجأف «مالسلا هيلع
 .ءاربلا ةياور نم نيحيحصلا ىف مدقت امك < ءرصعلا ةالص اهيلإ اهالص ةالص لوأ ناكو .كلذب مهملعأو

 ىلإ ربخلا مهغلبي ملف ءءاَبُق لهأ اًمأو . “رهظلا اهنأ : ىلعملا نب ديعس ىبأ ةياور نم ىئاسنلا دنع عقوو
 ىف ءابقب سانلا امنيب :لاق هنأ رمع نبا نع «نيحيحصلا ىف ءاج امك «يناثلا مويلا نم رجفلا ةالص
 دقو نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق هيب هللا لوسر لإ :لاقف تآ مهءاج ذإ .حبصلا ةالص

 . «رظتنيو» :ط ىف () . «ىلعملا ىنثدح» :أ ىف ()
 )١١١١5(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (4) . «لجر لاقف» :أ ىف (۳)



 (11 1557 ناتيآلا :ةرقبلا ةررس لوألا زلال < س ل ع

 .ةبعكلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ مههوجو تناكو .اهولبقتساف «ةبعكلا لبقتسي نأ رمأ

 مهنأل ؛هغالبإو هلوزن مدقت نإو «هب ملعلا دعب الإ همكح مزلي ال خسانلا نأ ىلع ليلد اذه ىفو

 .ملعأ هللاو ءءاشعلاو برغملاو رصعلا ةداعإب اورمؤي مل

 نع غيزو بايترا  دوهيلا نم ةرفكلاو بيرلاو قافنلا لهأ نم - سانلا ضعبل لصح اذه عقو املو

 ةرات ءالؤهل ام : ىأ « اهيلع اوناک يتلا مهتبق نع مهألو ام :اولاقو «كشو طيبختو ىدهلا

 : ىأ «برغملاو قرشملا هلل لقط لوف ىف :مهبارج هللا لزنأف ؟اذك نولبقتسي ةراتو ءاذك نولبقتسي

 لبق مكهوجو اوُلوت نأ ربا سيل و «هّللا هجو مكثف اولوت امثيحو هل هلك رمألاو فرصتلاو مكحلا

 «هّللا رماوأ لاثتما ىف هلك نأشلا :ىأ [۱۷۷ :ةرقبلا] «هّللاب نهآ نه م ربا نكلو برغملاو ا

 ءةددعتم تاهج ىلإ تارم موي لك ىف انهجو ولو «هرمأ لاثتما ىف ةعاطلاف ءاّنهجوت انهجو امثيحف

 - دمحم هلوسرو هدبعب هل ىلاعت وهو ءانهجوت انهجو امثيح «همادخو هفيرصت ىفو هديبع نحنف
 «نمحرلا ليلخ «ميهاربإ ةلبق ىلإ مهاده ذإ ؛ةميظع ةيانع هتمأو - "هيلع همالسو هللا تاولص

 «ضرألا ىف هللا تويب فرشأ ‹«هل كيرش ال ةر لا هدا ىلع ةا ةا نإ مههجوت لعجو

 ىلإ ءاشي نم يدهي برغملاو قرشملا هلل لق» :لاق اذهلو «مالسلا هيلع «ليلخلا ميهاربإ ءانب ىه ذإ

 .4 ميقتسم طارص

 نب "”رمع نع «نمحرلا دبع نب نيصح نع ءمصاع نب ىلع نع «دمحأ مامإلا ىور دقو

 :- باتكلا لهأ ىف ىنعي - هم هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع «ثعشألا نب دمحم نع «سيق

 ىلعو ءاهنع اولضو اهل هللا EA «ةعمجلا موي ىلع اننودسحي امك ءىش ىلع اننودسحي ال مهنإ»

 ٠«نيمآ :مامإلا فلخ انلوق ىلعو ءاهنع اولضو اهل هللا اناده ىتلا ةلبقلا

 لق ذا نركز نا لع ين يره ل نا تس ساو : ىلاعت هلوقو

 مكلعجنل "مكل اهانرتخاو «مالسلا هيلع «ميهاربإ ةلبق ىلإ مکانلوح اا لا لر : «اديهش

 طسولاو . لضفلاب مكل "نوفرتعم 2"”عيمجلا نأل ؛ممألا ىلع ءادهش ةمايقلا موي اونوكتل «ممألا راّيخ

 هللا لور تاكو اهر ىأ ارادو ان توعلا ظسفأ شيرق :لاقي امك ءدوجألاو رايخلا اا

 ىهو «تاولصلا لضفأ یه ىتلا «ىطسولا ةالصلا هنمو «ًابسن مهفرشأ :ىأ «هموق ىف ًاطسو ةَ

 موقأو عئارشلا لمكاب اهصحخ اطسو ةمألا هذه هللا لعج امو ءاهريغو حاحصلا ىف تبث امك ءرصعلا

 هلم جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو مكابتجا وه 8 :ىلاعت لاق امك «بهاذملا “ ”حضوأو جهانملا

 .(ةه55) مقرب ملسم حيحصو )٤۰۳( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .(ورمع نع» :و «أ ءط ىف (۳) . ةئ :ط ىف (۲)

 )5( دنسملا )5/ ١۳١٤١(.

 .«اهل مكانرتخاو» :و ىفو .«مكل اهاتفرتحاو» :أ ىف (5) .«ةلم» :ط ىف (5)

 .أطخ وهو «نيفرتعم» :ط ىف (۸) .؟ممألا» :] ىف (۷)

 .«حصأو)ا :ج ىف (9)



  DP eeا بي 1818

 ىلع ءادهش اونوكتو مكيلع اديهش لوسرلا نوكيل اذه يفو لبق نم نيملسملا مكامس وه ميهاربإ مكيبأ
 .[۷۸ :جحلا] «سانلا

  eا 0 مول لا را 0

 دمحم ا e ر لاقيف ؛دحأ نم اتات امون ريت نم .اناتأ ام 0 ؟کغلب

 .ياطسو ةمَأ مكانلعج كلذكو» :هلوق كلذف :لاق «هتمأو

 . ””هكيلع دهشأ مث «غالبلاب هل نودهشتف «نوعدتف «لدعلا : ؟”طسولا :لاق

 2 فمع نع قرط ماجا ناو ياستلاو ئدهرتلاو :ىراخسبلا هار

 ديعس ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :ًاضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 نالجرلا هعمو «"[ىبنلاو لجرلا هعمو] ةمايقلا موي ىبنلا ءىجي» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ىردخلا

 تغلب له :هل لاقيف .ال :نولوقيف ؟اذه مكغلب له :[مهل] لاقيف ءهموق ىعديف كلذ نم رثكأو
 ءهتمأو دمحمب ىعديف :هتمأو دمحم :لوقيف ؟كل دهشي نم :[هل] لاقيف .معن :لوقيف ؟كموق

 انربخأف اَ انيبن انءاج : SS EE :لاقيف . معن معن :نولوقيف ؟هموق اذه غلب له :مهل لاقيف

 اونوكتل» الدع» :لاق «اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو» 00 كلذف «اوغلب دق لسرلا نأ

 . 9:4 اًديهش مکیلع لوسرلا نوكيو ِساّنلا ىَلع ءادهش
 ديعس ىبأ نع «حلاص ىبأ نع < ءشمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :آضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 .'' «الدع» :لاق (اطسو َةّمَأ مكاتلعج كلذكو» : ىلاعت هلوق ىف هَ ىبنلا نع «ىردخلا

 كلام ىبأ نع دايز نب دحاولا دبع ثيدح نم متاح ىبأ نباو هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا ىورو
 نع « هللا دبع ا ر کد اخ ا ند O ةبيتع نب ة ةريعملا هع“ جالا

 دو الإ دحأ سانلا نم ام .قئالخلا "ىلع نيفرشم موك ىلع ةمايقلا موي ىتمأو انأ :لاق لي ىبنلا
 . "لجو زع «هبر ةلاسر غلب دق هنأ دهشن نحنو الإ هموق هبذك ىبن نم امو .اتم هنأ

 )١( دنسملا )۳/ ۳۲(.

 .«مكيلع دهشأو» :ط ىفو ««مکیلع دهشي لوقب» :ج ىف (۳) .هطسولاو :لاق» :ط ءج ىف (۲)

 .و أ ءط بج نم ةدايز (6)

 ةجام نبا ننسو )١١١٠١1( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (1951) مقرب ىذمرتلا ننسو ٤٤۸۷( «۳۳۳۹) مقرب ىراخبلا حيحص (۵)

 )٤۲۸٤(. مقرب

 .دنسملاو ءج نم ةداير (۸) .دنسملاو ءأ ءج نم ةدايز (۷ «5)

 .(68 /۳) دنسملا (5)

 )٠١( دنسملا )۳/ 9(.

 .«ال بتاكم» :و ىف (۱۲) , (ةلييع نب :ج ىف )١١(

 .«ىلع فرشم» :ج ىف (6

 .هب ىعجشألا كلام ىبأ نع ليضف نبا قيرط نم ١47( /۳) هريسفت ىف ىربطلا هاورو )١4(



 (NET MEY) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءرلا ع٦0

 نع «تباث نب بعصم ثيدح نم هل ظفللاو ًكضيأ ودر نباو هكردتسم ىف مكاحلا ىورو

 9 : اڪ شا * هاش س
 «ةملس ىنب ىف ةزانج هيي هللا لوسر دهش :لاق «هللا دبع نب رباج نع «ىظرقلا بعك نب دمحم

 ناك دقل «ناك ءرملا معنل - هللا لوسر اي - هّللاو : مهضعب لاقف اک هللا لوسر بناج ىلإ تنکو

 دلا :لجرلا لاقف .«لوقت اب تنأ» :ّةِِئَدَي هللا لوسر لاقف .ًاريخ هيلع اونثأو . . .ناكو ًاملسم ًافيفع

 ینب ىف ةزانج دهش مث .(«تبجوا) :ِدْيِلَدَع ىبنلا لاقف .كاذف هنم انل ادب ىذلا امأف «رئارسلاب ملعأ

 اغ ناك نإ « قاع ءا نش هلا لرز ا :مهضعب لاقف ي هللا لوسر بناج نزلا يدك قرا

 ملعأ هللا :لجرلا لاقف .«لوقت ىذلاب تنأ» :مهضعبل ي هللا لوسر لاقف ًارش هيلع اونثأف ءاظيلغ

 .«تبجو» : ليك هللا لوسر لاقف .كاذف هنم انل ادب ىذلا امأف «رئارسلاب

 :أرق مث < لَك هللا لوسر قدص :بعَك نب دمحم كلذ دنع انل لاقف :تباث نب بعصم لاق

 . «اديهش مكيلع لوسرلا توكيو سالا ىلع ءادهش اونوكتل اَطسو هما مكاتلعج كلذكو»

 . ءاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق مث

 اة ريالا دبع نع «تارفلا ىبأ نب دواد انثدح «دمحم نب سنوي 0 :دمحأ مامإلا لاقو

 تسلجف ر رر «ضرم اهب عقو دقو ءاينفاوف ةنياملا تف تأ :لاق هنأ دوسألا ىبأ نع
5 

 رم مث تصحو تيجو :لاشف .ريخ اهبحاص ىلع ىنثأف «ةزانج هب ترمف «باطخلا نب رمع ىلإ

 ريمأ اي تبجو ام :دوسألا وبأ لاقف E تبجو و ایا ا یرخأب

 :لاق . «ةنحلا هللا هلخدأ ريخب ةعبرأ هل دهش ملسم اميأ» : دبع هّللا ليسن لاق امك تلق :لاق ؟نينمؤملا

 .دحاولا نع هلأسن مل مث «نانثاو» :لاق ؟نانثاو :انلقف .لاق .«ةثالثو» :لاق ؟ةثالثو .انلقف

 نأ «تارفلا ىبأ نب دواد ثيدح نم ىئاسنلاو «یذمرتلاو «ىراخبلا هاور اذكو

 «ديلولا وبأ ىنثدح .ىشاقرلا ةبالق وبأ انثدح .ىيحي نب نامثع نب دمحأ انثدح :هيودرم نبا لاق

 :لاق «هيبأ نع . ىفقثلا ريهز ىبأ نب ركب ىبأ نع .ناوفص نب ةيمأ ىنثدح ءرمع نب عفان انثدح

 اي مب :اولاق .«مكرارش نم مكرايخ اوملعت نأ كشوي» :لوقي '””ةوابنلاب لي هللا لوسر تعمس
 ٤ 5 ء 50 03 وع 5 03

 ىبأ نع ةجام نبا هاورو .2«ضرألا ىف هللا ءادهش متنأ « ءىيسلا ءانثلاو نسحلا ءانثلاب : لاق ؟ هللا لوسر

 نب كلملا دبعو «ثوراه نب ر دیری نع ذدمحأ مامإلا هاورو اه ا نق «ةبيش ىبأ نب ركب

 ۷) 27 م (50)
 هب ءرمع نبا نع عفان نع «حيرشو <« رمع

 .«ىوقلاب سيل تباث نب بعصم هيف :هلوقب ىبهذلا هبقعتو ۲٨۸( /۲) كردتسملا )١(

 .أ نم ةدايز (؟)
 .(60 )٤/ ىئاسنلا ننسو )٠١59( مقرب ىذمرتلا نتسو )١778( مقرب ىراخبلا حيحصو (۲ )١/ دنسملا (*)

 . «ةوانبلاب» :ج ىف )٤(

 .«(تاقث هلاجر « حيحص دانسإ» Ce /۳ دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )٤۲۲۱( مقرب ةجام نبا نئس )٥(

 .«ورمع نبال :ط «ج ىف (6)

 ۲۳١(. /5) دنسملا فارطأ ىف رجح نبا ظفاحلا هركذو «قيرطلا اذهب دنسملا نم عوبطملا ىف هدجأ مل (۷)



 )2١557. ٠٤١( ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 هيبقع ىّلع بلقني نمم لوسّرلا عبتي نم مّلعتل الإ اهيَلَع تنك يتلا ةلبقلا اتلعج امو :ىلاعت هلوقو

 الوأ هجوتلا - دمحم اي EE :ىلاعت لوقي : هللا ئده َنيذّلا ىلع الإ ةريبكل تناك نإو

 امثيح كعم لبقتسيو كعيطيو كعبتي س لاحت نها «ةبعكلا ىلإ اهنع كانفرص مث «سدقملا تيب ىلإ

 وهو «ةلعفلا هذه : ىلإ «ةرمكل تتاكد E : ىأ فقع ىلع بلقني هع تھر

 ىلع الإ «سوفنلا ىف ًاميظع رمألا اذه ناك نإو :ىأ «ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نع هجوتلا فرص
 «هيف ةر ال يذلا قطا وهف هن ءاج ع لك واو ڭا قيدصتب ( رقي «مهبولق هللا ىده نيذلا

 ةمكحلا هلو «ءاشي ام خسنيو «"ءاش ام هدابع فلكي نأ هلف «ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي هللا نأو

 ثدحأ رمأ ثدح املك هنإف «ضرم مهبولق ىف نيذلا فالخب e ca ةجحلاو ةماتلا
 مو د دونا و

 مهنمف ةروس تزنأ ام اذإوب :نلامت هللا: لاق امك «ىيدصتو ناقيإ اونمآ نيذلل لص امك «اكش

 مهبولف يف نيا مو . ٍ, نورشبتسي مهو انايإ مهتدارف اونمآ نيا مَ اناعإ هذه هتداز مكيأ لوقي نم

 ىده اونمآ نيِذّلل وه لف 8 :ىلاعت لاقو ]۱۲۵۹ ٤ : ةبوتلا] «مهسجر لإ اسجر مهتدازف ضر
 نم لّرتنو» 2 0 «[44 :تلصف] «ىمع مهيلع وهو رفو مهناذآ يف نونمؤي ال نيذّلاو ءاقشو
 نم ناک اذهلو . ۲ :ءارسإلا] «اراسخ ألإ نيملاظلا ديزي الو نينمؤملل ةمحرو ءافش وه ام نرل

 يا

oV 

 ر aT و «كلذ ىف هعابتاو ب لوسرلا قيدصت ىلع تبث

 نيذلا مه راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا نأ ىلإ مهضعب بهذ دقو . ةباحصلا تاداس نم

 .نيتلبقلا اولص

 :ةبآلا هذه ريسفت ىف ىراخبلا لاقو

a E NESرانيد نب هللا دبع نع «نايفس نغ » eسالا ا اق  

 لبقتسي نأ رمأ دقو «نآرق ةَ بم ىبنلا ىلع لزنأ دق :لاقف لجر ءاج ذإ ءابق دجسم ىف حبصلا نوآصي

 ةعكلا ىلإ اوهجوتف .اهولبقتساف ةبعكلا
0( 

 .' ”ىروثلا نايفس ثيدح نم ىذمرتلا هاورو . رمع نبا نع هرخآ هجو نم ملسم هاور دقو

 ثيدح نم ملسم هاور اذكو .عوكر مهو .ةبعكلا ىلإ مه امك اورادتساف ءاعوكر اوناك مهنأ :هدنعو

 «هلوسرو هلل مهتعاط لامك ىلع لدي اذهو '"'.هلثم «سنأ نع «تباث نع «ةملس نب داّمَح

 . نيعمجأ مهنع هللا ىضر «لجو زع هللا رماوأل مهدايقناو

 .«ىلع ًادترم» :ج ىف )١(

 .«ءاشي امب» :أ ىف (؟)

 .«ناک نم» :ج ىف (۳)

 .(:ةىمل) مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .(0551) مقرب ملسم حيحص (5)

 .(751) مقرب ىذمرتلا ننس )١(

(Vv)(ةكال) مقرب ملسم حيحص . 



 EDA لوألا | 9 زل سل ا ب 8۸

 "٠ عيضي ال كلذ لبق سدقملا تيب ىلإ مكتالص : ىأ 4مُكَناَمِإ عيضيل هللا ناك امو » :هلوقو

 داك موق تام :لاق «ءاربلا نع ةىقيسلا قاحسإ ىبأ ثيدح نم حيحصلا ىفو هللا دنع اهباوث

 عيضيل هللا ناك امو » :ىلاعت هللا لزناف ؟كلذ ىف مهلاح ام :سانلا لاقف سدقملا تيب وحن نولصي
 . 4 ہکناھإ

 "ب [ الو سابع نبا نع ىذمرتلا هاورو]

 : سابع نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنئدح :قاحسإ نبا لاقو

 ىرخألا ةلبقلا ىلإ هعابتاو « مكيبن مكقيدصتوا «ىلوألا ةلبقلاب : ىأ «مُكناميِإ عيضيل هللا ناك امو

 . «ميحر فوءرل ساّئلاب هللا نإ : اعم امه رجأ کیطعیَ : ىأ

 ببي أ ادمحم عيضيل هللا ناك ام :ىأ (مكناعإ عيضيل هلا ناک امو» :ىرصبلا نسحلا لاقو

 .«ميحر فوءرل ساّئلاب هللا نإ فرصنا ثيح هعم مكفارصناو

 امَّلُك تلعجف ءاهدلو نيبو اهنيب قرف دق ىبسلا نم ةأرما ىأر ةي هللا لوسر نأ حيحصلا ىفو

 اهيلإ هتمض هتدجو املف ءاهدلو ىلع ا ىهو ءاهردصب هتقصلأف هتذخأ ىبسلا نم ًايبص تدجو

 الأ ىلع ردقت ىهو «رانلا یف اهدلو ةحراط هذه نورتأ» : ِِئَكَع هللا لوسر لاقف .اهيدت هتمقلأو

 . '9«اهدلوب هذه نم هدابعب محرأ هلل .هللاوف» : لاق . هللا لوسر اي ال :اولاق («؟هحرطت

 ل وا ا ا ل ع E E کک م دا E a اش
 دجسملا رطش كهجو لوف اهاضرت ةلبق كتيلونلف ءامسلا يف كهجو بلقت ئرت دَق»

 نم قحْلا هنأ َنوُمَلعَيَل باتكلا اوتوأ نيْلا َنِإو هرطش مكهوجو اوُلوَف متنك ام ثيحو مارحلا

 . 4 059 نولمعي اًمع لفاغب هللا امو مهب
 هللا لوسر نأ كلذو «ةلبقلا نآرقلا نم خس ام لوأ ناك :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 تحرفف «سدقملا تيب لبقتسي نأ هللا هرمأف ءدوهيلا اهلهأ رثكأ ناكو «ةنيدملا ىلإ رجاه امل ي

 هللا ىلإ وعدي ناكف ميهاربإ ةلبق بحي ناكو ءًارهش رشع ةعضب هل هللا لوسر اهلبقتساف ءدوهيلا

 مكهوجو اووف :  :هلوق ىلإ 4 ءاَمّسلا يف كهجو بّلقت ئرت دق ل : هللا لزنأف ءءامسلا ىلإ رظنيو
Eا ا يل 0  

i لع اجب یکی لورا عب ی مط ار اهلع یک يلا القا اذه انرذ ا هللا ٥ 
 )١( ؟عيضي ام» :أ «ط یف .

 .ًابيرق ثيدحلا جيرخت قبس (۲)

 .(59514) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 . ؟مكنيطعيل» و ىفو ‹؟مكنعيضيل» :أ ىف )0( .أ ط ءج نم ةدايز (؟)

 YVo0). مقرب ملسم حيحصو )04۹44( مقرب ىراخبلا جيم )7(

 . ط نم ةدايز (۷)



 )١55( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 0۹

 نب دواد نع ءرمع نب هللا ديبع همع نع «ىرّمعلا مساقلا ثيدح نم هيردرم نبا ىورو
 عفر سدقملا تيب ىلإ هتالص نم ملس اذإ يي اک ىبنلا ناك :لاق : سابع نبا نع «ةمركع نع «نيصحلا

 ةبعكلا ىلإ «مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف اهاضر لبق ة كيلوت :هللا :لدتأف' ءامسلا ىلإ هتسأر

 . مالسلا هيلع 21'ليئاربج هب موي «بازيملا ىلإ

 :لاق ةطمق نب ىيحي نع ا ل
 هل نم قع

Eةلبق كنيلونفل :ةيآلا هذه التف «بازيملا ءازإب مارحلا دما ادرج مع قب  

 . "ءاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص :لاق مث

 .هب «ءاطع نب ىلعي نع «میشه نع «ةفرع نب نسحلا نع «متاح ىبأ نبا هاورو

 لوقلاو .ةلبقلا نيع ةباصإ ضرغلا نإ :هللا همحر «ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو «هريغ لاق اذكهو

 نع «قاحسإ نب دمحم ثيدح نم مكاحلا هاور امك يحاول دارنا نوركا هيلع رخكلا

 :لاق «مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف ءهنع هللا ىضر «ىلع نع «ىدنكلا دايز نب ريمع

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاق مث .هلبق :هرطش

 نينا نب عيزرلاو هداف: ةر ني ديعتو '«ةسركغو ةدهاجتو  ؛ةةيلاحلا: يآ لؤق اهو

 ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام :رخآلا ثيدحلا ىف مدقت امكو .مهريغو

 قرشملا نيب ام» :لاق وي يَ هللا لوسر نأ سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا ىور :ىبطرقلا لاقو]

 اهقراشم ىف ضرألا لمال هلبق مرحلاو مرحلا لهأل ةلبق دجسملاو .دجسملا لهأل ةلبق برغملاو
 ا نه اھت راشو

 :نيكد نب لضفلا ميعُن وبأ لاقو

 وأ ازهش رع س سدقملا تب لف ىلص هک لا نأ ءاربلا مغ «قاحسإ ىبأ نع «ريهز انثدح

 جرخف «موق هعم ىلصو ءرصعلا ةالص ىلص هنأو تيبلا لبق هتلبق هبجعي ناكو ءارهش رشع ةعبس

 عم تيلص دقل هللاب دهشأ :لاقف ءنوعكار مهو دجسملا لهأ ىلع رمف «هعم ىلصي ناك نمم لجر
 اف ف هك ارا ءةكم لبق ةَ هللا لوسر

 .ةرمع نبا :أ ىف (۲) .«ليربج» :ط ىف )١(

 .(559 /۲) كردتسملا (5)
 . «ىبأ دمحمال :ط ىف (45) .«ةهجولا» و ا «ط ىف (4)

 صفح نب رمع هب درفت» : ىقهيبلا لاقو هب جيرج نبا نع صفح نب رمع قيرط نم ٠١( ۰۹ /۲) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور )١(
 . ؟ملعأ هّللاو ءهلثم حتحي الو ءاعوفرم كلذك شبح نب هللا دبع نع ‹فيعض رخآ دانسإب ىورو «هب جتحي ال فيعض وهو ىكملا

 .آ ط «ج نم ةدايز )۷(

 . میعن ىبأ نع (54857) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۸)



 )١55( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا .1

 لَك هللا لوسر مدق امل :''7[لاق] ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انربخأ :قازرلا دبع لاقو تالت ل7 2 5 7 ء 5 0 5 5

 ا هم و م قدوم قمع 2 م همام 2 1-6 '

 . ةبعكلا ىلإ

 اا س 28 3 :. ٤
 اک هللا لوسر دهع ىلع دجسملا ىلإ ودغن انك : لاق ىلعملا نب ديعس ىبا نع ىئاسنلا ىورو

 ثدح دقل :تلقف - ربنملا ىلع دعاق هيَ هللا لوسرو - ًاموي انررمف «هيف ىلصنف دجسملا ىلع رمنف
 RS س م ی a or م 6 مم 0 1 ا 5 75 1 / 7

 ةلبق كنيلونلف ءامسلا ىف كهجو بلقت ئرن دق# :ةيآلا هذه ا هللا لوسر أرقف .تسلجف «رمأ

 ءا هللا لوسر لزني نأ لبق نيتعكر عكرن لاعت :ىبحاصل تلقف .ةيآلا نم غرف ىتح «اهاضرت
 .''"ذئموي رهظلا سانلل ىلصف ةي ىبنلا لزن مث .امهانيلصف انيراوتف ءىلص نم لوأ نوكنف  5 5 00 52 5 5هناا ٠ 3 2

 ةالص ةبعكلا ىلإ ويم هللا لوسر اهالص ةالص لوأ نأ :رمع نبا نع «هيودرم نبا ىور اذكو 0 نا re € 5م 8

 رخأت اذهلو ءرصعلا ةالص ةبعكلا ىلإ اهالص ةالص لوأ نأ روهشملاو .نظسولا ةالصلا اهنأو «رهظلا

 .رجفلا ةالص ىلإ ءابق لهأ نع ربخلا

 «ىرّتسَملا قاحسإ نب نيسحلا انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح :هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ۰ ىبأ ىنتدح «رفعج نب ميهاربإ انثدح «سيردإ نب قاحسإ انثدح ‹ىطقسلا دمحم نب ءاجر انثدح

 ت و ٤ ٤

 «ةثراح ف ر لا وأ - رهظلا انيلص :تلاق «ملسم تنب ةليون هيبأ مأ هتدج نع

 «مارحلا تيبلا لبقتسا دق هيَ هللا لوسر نأ انثدحي نم ءاج مث «نيتعكر انيلصف ءايليإ دجسم انلبقتساف

 و وقال نودا ا ياا و او اجرا ام اتلانت

TEنونمؤي لاجر كئلوأ» :لاق ييي ىبنلا نأ ةثراح ىنب نم لجر ىنثدحف .مارحلا تيبلا  
 . ^ «بیغلاب

 نب كلام انثدح مزاح نب دمحأ انثدح «ميحد نب ىلع نب دمحم انثدح :ًاضيأ هيودرم نبا لاقو

 لا ىف وس اه لاق ىنوأ قنا ةزامع نع ةا يدان نهرو نبق اند د قدولا ليقاشلا
 دهشأف :لاق .ةبعكلا ىلإ تلوح دق ةلبقلا نأ :بابلاب دانم ىتأ ذإ ءعوكر نحنو «سدقملا تيب وحن
 . "”ةبعكلا وحن «عوكر مهو «نايبصلاو لاجرلاو وه لوحتف فرحنا هنأ انمامإ ىلع

F2 E E 7200 2  

 تاهج عيمج نم ةبعكلا لابقتساب ىلاعت رمأ :«هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو# :هلوقو
 هنإف ءرفسلا لاح ىف ةلفانلا ىوس «ءىش اذه نم ىنثتسي الو «ًابونجو الامشو ًابرغو ًاقرش «ضرألا

 .ج نم ةدايز (۲) .و ءط «ج نم ةدايز )١(

 ١١٠١١(. 5) ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 .؟عضوم» :أ ىف (5 «۵) . (رصعلاو رهظلا» :ج ىف (4)

 . «ولبقتسم نحنو» :أ ىف (۷)

 .«كورتم فيعض وهو ىراوسألا سيردإ نب قاحسإ هيف» ١5(: /۲) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ۳ /؟0) ريبكلا مجعملا (8)

 .هب دايز نع سيق نع ةبابش نع (775 )١/ فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (۹)



 ۹ كنه رب ع صح ع 0 ةرقبلا رو لوألا وخلا

 :لاخ لك ىلغ ىلصي لاتقلا ىف ةفياسلا لاح: ىف اذكو .ةبعكلا وحن هبلقو هبلاق هجرت امعيح انهيلصي
 فلكي ال ىلاعت هللا نال ءرمألا سفن ىف ًائطخم ناك نإو «هداهتجاب ىلصي ةلبقلا ةهج لهج نم اذكو

 .اهعسو الإ سفن

 امك هدوجس عضوم ىلإ ال همامأ رظني ىلصملا نأ ىلع ةيآلا هذهب ةيكلاملا لدتسا دقو :ةلأسم

 ولف «مارحلا دجسملا رطش كهجو لرف» :هلوقل ةيكلاملا لاق «ةفينح وبأو دمحأو ىعفاشلا هيلإ بهذ

 لاقو .مايقلا لامك ىفاني وهو ءانحنالا نم عونب كلذ فلكتي نأ جاتحال هدوجس عضوم ىلإ رظن

 عضوم ىلإ همايق لاح ىف رظني :ىضاقلا كيرش لاقو .هردص ىلإ همايق ىف ىلصملا رظني :مهضعب
 امأو .ثيدحلا هب درو دقو عوشخلا ىف دكآو عوضخلا ىف غلبأ هنأل .ةعامجلا روهمج لاق امك هدوجس

 .هرجح ىلإ هدوعق لاح ىفو هفثأ عضوم ىلإ هدوجس لاح ىفو «هيملق ٍضوم ىلإف هعوكر لاح ىف

 اوركنأ نيذلا  دوهيلاو :ىأ 4 مهر نم قحلا هلأ نوملعيل باتكلا اوتوُأ نيذّلا إو  :هلوقو
 مهبتك ىف امب ءايبلإ كيج ويم ىلاعت هللا نأ ا ا ةبعكلا مكلابقتسا

 ةعيرشلا نم هفرشو هب ىلاعت هللا هصخ امو «هّتمأو كي هللا لوسرل ةفصلاو تعنلا نم «مهئايبنأ نع
 ىلاعت مهددهي اذهلو ؛ًادانعو ًارفكو ًادسح مهنيب كلذ نومتاكتي باتكلا لهأ نكلو «ةميظعلا ةلماكلا

 .24َنولَمعَت اًمع لفاغب هللا امو» :هلوقب

 امو مهتلبق عباتب تنأ امو كتلبق اوعبت ام ةيآ لكب باتكلا اوتوأ نيذُلا تيت تيتأ نوط

 نمل اذ َكّنِإ مّلعْلا نم َكءاَج ام دعب نم مهءاوهأ تعبا كلو ضعب لبق عباتب مهضعب

 .( 052 نيملاظلا

 لک هلل لوسر ناش نم هنوفرعي ")ام مهتفلاخمو «مهدانعو دوهيلا رفك نع ")ىلاعت ربخي
 أمك 4“ مه ءاوهآ اوكرتو' هوعبتا ام هب مهءاج ام ةحص ىلع ليلد لك مهيلع ماقأ ول هنأو

 باذعلا اوري يح ةيآ لك مهتءاج ولو . نونمؤي ال كبَر تملك مِهيلع تّقح نيذّلا نإ :  ىلاعت لاق

 اوعبت ام ةيآ لكب باتكلا اوتوأ نيذْا ت تيتأ نئلو » :انهاه لاق اذهلو .[947 .95:سنوي] «ميلألا

 .(كتلبق
 لوسرلا ةعباتم ةدش نع رابخإ €“ ضع ةلبق عباتب مهضعب امر مهتلبق عباتب تنأ امو# : هلوقو

 راب كت اهنا ويف «مهئاوهأو مهئارآب '' ”نوكسمتسم مه امك هنأو هب ىلاعت هللا هرمأ امل و

 تيب ىلإ اهجوتم “ناک امو «هلاوحأ عيمج ىف مهءاوهأ عبتي ال هنأو «هتاضرم عابتاو هتعاطو هللا
 ةفلاخم نم ىلاعت 7١2[هللا] رذح مث .“' ىلاعت هللا رمأ نع كلذ امنإو «دوهيلا ةلبق 'اهنأل ؛سدقملا

 .2 امل مهتفلاخمو» :ج ىف (۳) . ؟ىلاعتو كرابت ربخي» :ج ىف (۲) ق0

 .«نوکسمتم»: ط «ج ىف )١( .ج نم ةدايز (0) .أطخ وهو ؛ مهئاوهأ اوكرتو  :ج ىف )٤(

 .« اهنوكل » :ط ءج ىف (4) .« ناك الو ٠ :ط ءج ىف (۸) ا دل ب لا 0
 .ج نم ةدايز )١١( .«هتعاطو ىلاعت هللا ١ :ج ىف (۱۰)



 EN EY :ةزقبلا am Jon د ا و وا

 ًابطاخم لاق اذهلو . .هريغ ص موقأ هيلع حلا ماعلا نإف ؛ىوهلا ىلإ ملاعلا هملعي ىذلا قحلا

 مهتلبق عباَتب تنأ امو كلب اوعبت ام ةّيآ لكب باَتكْلا اونو نيذلا ت تيتأ نئلو 9: ةمألا دارملاو «لوسرلل

 «نيملاظلا نمل اذإ كن معلا نم َكءاَج ام دعب نم مهءاَوهأ تينا نيو ضع لبق عباتب مُهْضَْب امو

 ١59[. :ةرقبلا]

 قحلا نومتكيل مهنم اقيرف إو مهءانبأ َنوُقرعي امك هتوُفِرعي ؛ باتكلا مهانيَتآ نيذّلا

 .( 659 َنيِرَتَمُمْلا نم وكت الف كبَر نم وحلا 9 نومي مهو
 نوفرعي امك] كي لوسرلا هب مهءاج ام ةحص نوفرعي باتكلا لهأ ءاملع ّنأ '')ىلاعت ربخي

 ىف ءاج امك ءاذهب ءىشلا ةحص ىف لثملا برضت تناك برعلاو «هدلو مهدحأ فرعي امك 2"! [مهءانبأ

 .هب دهشأ ءهّللا لوسراي معن :لاق © ؟اذه كنبا» : ريغص هعم لجرل لاق كي هللا لوسر ّنأ ثيدحلا

 . "00هيلع ىنجت الو كيلع ىنجَي ال هنإ امأ» :لاق

 كدلو فرعت امك ولي ًادمحم فرعتأ اس ن هل ا را أ فرو قلا لاق]

 ام ىردأ ال ىنإو «هتفرعف هتعنب ضرألا ىف نيمألا ىلع ءامسلا نم نيمألا لزن «رثكأو معن :لاق «كنبا

 كشي ال سانلا ءانبأ نيب نم (مهءاتبأ نوفرعي امك هنوفرعي » دارملا نوكي دقو :تلق .هرمأ نم ناك

 ESS le لو لقا

 سانلا نومتكيل ا 4 حلا دومی ل سملعلا ناقتإلاو (*”ققحتلا اذه عم مهنأ ىلاعت ربخأ مث

LEام ناب وهريخأو نينمؤملاو "يبن ىلاعت تب تبث مث ٠ .(نومّلعي مهو <  

 نم ننوت الف كبَر نم قحْلا :  لاقف «كش الو هيف ةيرم ال ىلا حلا وه الإ “لوس رلا هب "ءاج

 .( نيرتمملا

 هللا نإ اعيمج هللا مكب تأي اوُنوُكَت ام نیا تاّريَحْلا اوُِبتساَف اهیلوم وه ةھجو لکلو ط

 . 4 ۵ ريدق ءيش لك ىَلع
 :لوقي «نايدألا لهأ :كلذب ىنعي . ( اهيلوم وه ةهجو لكلو ا : سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 .نونمؤملا هجوت ثيح هللا ةهجوو ءاهنوضري ةلبق لكل

 اهتيأ متنأ مكادهو ءاهيلوم وه ةهجو ىنارصنللو ءاهيلوم وه ةهجو ىدوهيلل :ةيلاعلا وبأ لاقو

 «سنأ نب عيبرلاو «كاحضلاو ءءاطعو «دهاجم نع ىورو .ةلبقلا ىه ىتلا ةلبقلل [نونقوملا] ةمألا

 .ط نم ةدايز (۲) .؟ىلاعتو كرابت ربخي » :ج ىف (۱)

 .(55989) مقرب ننسلا ىف دواد وبأو (۲۲۸ .7؟75/1؟) دنسملا ىف دمحأ هاور (۳)
 . ٤ اك ىبنلا » :ج ىف (5) .؟قيقحتلا ١ :و ءأ ءط ءج ىف (0) PES «ج نم ةدايز )٤(

 لج نم ةدايز (4) .  یبنلا » :ج ىف (۸) . ٩ هب مهءاج ام ١ :ط ىف (۷)



 اس. 16. )1٤4« ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 . ةبعكلا ىلإ اولصي نأ موق لك َرَمأ نكلو : ىرخالا ةراؤرلا ىف دهام لاقو

 ا ."اهألوم وه ةهجو لكلو» : رماع نباو «رقابلا رفعج وبأو «سابع نبا أرقو
 دحاو هما مُكَلعََل هللا ءاش ولو اجاهنمو ةعرش مكنم اتلعج لكل > : ىلاعت هلوقب ةهيبش ةيآلا هذهو

E[54 :ةدئاملا] . 

 رداق وه :ىأ «(ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ اعيمج هللا مكب تای اونوكت اهم نیا :انه اه لاقو

 . مكنادبأو مكداسجأ تقرفت نإو «ضرألا نم مكعمج ىلع

 هللا امو كبر نم قحْلَ هنو مرحلا دجُسَمْلا رطَش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو )ف
 ام ْثْيَحَو مارحلا دجُسَمْلا َرَطَش كهجَو لوف تجرخ ثْيح نمو ® نولمعت اًمع لفاغب
 الق مهتم اوُمَلَظ نيدلا لإ ةََح مكيلع سائلل توكي التل هرطش مكهوجو اووف مشك

 . 4 629 َنوُدَنهَت مكّلعْلو مكيلع يتمعن متألو ينوشخاو مهوشخت
 . ضرألا راطقأ عيمج نم «مارحلا دجسملا لابقتساب '''ىلاعت هللا نم ثلاث رمأ اذه

 مالسإلا ىف عقو خسان لوأ هنأل ديكأت :ليقف «تارم ثالث راركتلا اذه ةمكح ىف اوفلتخا دقو

 دهاشم وه نمل لوألا رمألاف «لاوحأ ىلع لزنم وه لب :ليقو «هريغو سابع نبا هيلع صن ام ىلع

 نيدلا رخف ههجو اذكه «نادلبلا ةيقب ىف وه نمل ثلاثلاو ءاهنع ًابئاغ ةكم ىف وه نمل ىناثلاو «ةبعكلا
 ىف جرخ نمل ثلاثلاو ءراصمألا ةيقب ىف وه نمل ىناثلاو «ةكمب وه نمل لوألا :ىبطرقلا لاقو .ىزارلا
 « قايسلا نم هدعب وأ هلبق امب هقلعتل كلذ ركذ امنإ :ليقو , ىبطرقلا باوجلا اذه حجرو ءرافسألا

 اوتوأ نيذّلا َنِإَو » : هلوق ىلإ (اهاضْرت لبق كنيلونأف ءامسلا يف كهجو بقت ىرن دق > الوأ :لاقف

 هتبلط ىلإ هتباجإ ماقملا اذه ىف ركذف «وُلمُعي امع لفاغب هللا امو مِهّبَر نم قحلا هنأ نومَلعَيل باتكلا

 لوف تجرخ ثيح نمو » : يناثلا رمألا ىف لاقو ؛اهاضريو اهيلإ هجوتلا دوي ناك ىتلا ةلبقلاب هرمأو
 میلا نا ركذف «(نولمعت اًمع لفاغب هلا امو كبَر نم قحلل هنو مارحلا دجسملا رطش كهجو
 نم اضيأ قحلا هنأ نيبف ةي لوسرلا اضرل ًاقفاوم ناك ثيح «لوألا ماقملا نع ىقتراو هللا

 نيذلا دوهيلا نم فلاخملا ةجح عطق ةمكح ثلاثلا رمألا ىف ركذو «هيضتريو هبحي هللا

 هنأ مهبتك ىف اب نوملعي اوناك دقو «مهتلبق ىلإ لوسرلا لابقتساب نوججحتي اوناك
 تعطقنا برعلا وكرشم كلذكو «ةبعكلا ىلإ «مالسلا هيلع «ميهاربإ ةلبق ىلإ فرصيس

 دقو «فرشأ ىه ىتلا ميهاربإ ةلبق ىلإ دوهيلا ةلبق نع هيي لوسرلا فرص امل مهتجح

 ا و لو ءاهيلإ هيَ لوسرلا لابقتسا مهبجعأو ةبعكلا نومظعي اوناك
 .ملعأ - ىلاعتو هناحبس - هللاو «هريغو نيدلا رخف اهطسب دقو «راركتلا ةمكح

 چ

00 

 .«یلاعتو كرابت هللا نم ١ :ج ىف )١(



COE ONTO E aaa a 

 ةمألا هذه ةفص نم نوملعي مهنإف ؛باتكلا لهأ :ىأ (ةجح مكيلع سانلل توكي الل :  هلوقو

 ةقفاومب اوجتحي الئل وأ نيملسملا ىلع اهب اوجتحا ابر اهتفص نم كلذ اودقف اذإف «ةبعكلا ىلإ هجوتلا

 . رهظأ اذهو .سدقملا تيب ىلإ هجوتلا ىف مهايإ نيملسملا

 EE :اولاق نيح باتكلا لهأ هب ىنعي ةجح مكيلع ساتلل نوكي اللب : ةيلاعلا وبأ لاق

 .ةبعكلا ىلإ

 ىلإ هفارصنا يب ىبنلا ىلع مهتجح ناكو .هموق نيدو '''هيبأ تيب ىلإ لجرلا قاتشا :اولاقو
 .انتلبق ىلإ عجر امك اننيد ىلإ عجريس :اولاق نأ مارحلا تيبلا

 «ىدسلاو «ةداتقو «سنأ نب عيبرلاو «كاحضلاو «ءاطعو «دهاجم نع ىورو :متاح ىبأ نبا لاق

 ا حت

 ْ' . شيرق ىكرشم : ینعی « مهنم اوُمَلَظ نیذّلا لإ ل :هلوق ىف ءالؤه لاقو
 نيد ىلع هنأ معزي لجرلا اذه نإ :اولاق نأ - ةضحاد ىهو  ةملظلا ةجح مهضعب هجوو

 ىلاعت هللا نأ :باوجلاو ؟هنع عجر ملف «ميهاربإ ةلم ىلع سدقملا تيب ىلإ ههجوت ناك نإف : ميهاربإ

 «كلذ ىف ىلاعت هبر عاطأف ءةمكحلا نم كلذ قف ا ل 11091 ات :ىلإ ڪر هل نکا

 او تارام « وهف و نبأ لدباق ةبعكلا ىهو - ميهاربإ ةلبق ىلإ هفرص مث

 .هل عب هتماو E OS «هيلع

 هنإف «ىل ةيشخلا اودرفاو «نيكعتملا ةملظلا هبش اوتل ال :ىأ €ينوشخاو مهوشخت الف # :هلوقو

 ۰ .هنم ىشخي نأ لهآ وه ىلاعت

 متالو :ىأ (ةجح مكيلع ساّدلل نوكي ًالثل# :ىلع فمع (مكيلع يتمعن متألو :  هلوقو
 a ةييرتلا وكل :لبكلل Sg نك رحل يع ال اع حل

 هذه تناك اذهلو «هب مكانصصخو هيلإ مكانيده ممألا هنع تّلض ام ىلإ :ىأ «نودتهت مكلعلو»

 .اهلضفأو ممألا فرشأ ةمألا

 ةملكحناو باتكل محد كيمو انآ مکیلع و مک اوسر کیف قسرا ان )>
 را نع

 .4 029 نورفكت الو يل اوركشاو مكركذأ ينوركذاف 020 نوملعت اونوُكَن مل ام مكملعيو
 تايآ مهيلع ولتي .مهيلإ كي دمحم لوسرلا ةثعب نم مهيلع هب هب معنأ ام نينمؤملا هدابع ىلاعت ركذي

 نم مهجرخيو «ةيلهاجلا لاعفأو سوفنلا سّندو قالخألا لئاذر نم مهرهطي :ىأ ءمهيكزيو تانيبم هللا

 رتوعم علا مملعيو ع ةنملا ىهو  ةمكحلاو e باتكلا مهملعيو «رونلا ىلإ تاملظلا

 ىلإ «هترافس نعو «هتلاسر ةكربب اولقتناف «ىرفلا لوقلاب ENE ءالهجلا ةيلهاجلا ىف اوناكف .نوملعي

 مهقدصأو ءًافلکت مهلقأو ءًابولق ا مهربأو ٌلملع سانلا ٍ,قمعأ اوراصف ء ءاملعلا اياجسو «ءايلوألا لاح

 هتايآ مهيلع ولتي مهسفنأ نم الوسر مهيف ثعب ذِإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل :  ىلاعت لاقو .ةجهل

 )١( :أ ىف ١ هللا تيب ىف «.



 و DE e اس لوألا وخلا

 ىلإ رت ملأ» : ىلاعت لاقف < «ةمعنلا هذه ردق فرعي مل نم مذو 4 :نارمع لآ] ةيآلا 4 مهيكريو

 .[۲۸ :ميهاربإ ]€ راوبلا راد مهمو اوُلحأو ارفك هللا تمعن اوأدب نيد

 ةمعنلا هذهب فارتعالا ىلإ نينمؤملا هللا بدت اذهلو هدي 5 ًادمحم هللا ةمعنب ىنعي :سابع نبا لاق

 . 4 نورفكت الو يل اوركشاو مک رک ذأ ينورک ذاق :لاقف هرکشو هركذب اهتلباقمو
 وردا تل :لوقي € مکن الوسر مكيف اتلسرا امك لرو قا دهاجس لاق

 :لاق مالسلا هيلع «ىسوم نأ : ملسأ نب ؛ دير نع «دعس نب ماشه نع «بهو نب هللا دبع لاق

 دقف ىنتيسن اذإو .«ىنتركش دقف ىنتركذ اذإف «ىناسنت الو ا :هبر هل لاق ؟كركشأ فيك .براي

 . ینترفک
 ديزيو «هركذ نم نكذي هللا نإ: :نينأ نت عيبرلاو «ىدسلاو «ةيلاعلا وبأو .ىرصبلا نسحلا لاقو

 ES .هرفك نم بذعيو هركش نم

 عاطي نأ وه :لاق [١٠1؟ :نارمع لآ] (هتاقت قح هللا اوقتا # : ىلاعت هلوق ىف فلسلا ضعب لاقو

 .رفكي الف رکشیو ءىسني الف ركذيو «ىصعي الف
 ةرامع انربخأ «نوراه نب ديزي انربخأ ‹حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 قراسلاو رمخلا براشو سفنلا لتاق تيأرأ :رمع نبال تلق :لاق ىدزألا لوحكم انثدح .ىنالديصلا

 هللا هركذ اذه هللا ركذ اذإ :لاق ؟* مكركذأ ينوركذاف » :ىلاعت هللا لاق دقو «هّللا ركذي ىنازلاو

 . تكسي ىتح «هتنعلب
 مكيلع تضرتفا اميف ىنوركذا :لاق # مكركذأ ينوركذاف » :هلوق ىف ىرصبلا نسحلا لاقو

 ل
 .ىتمحرب :ةياور ىفو «یترفخمب مكركذأ ىتعاطب ىنوركذا :ريبج نب ديعس نعو
 .هاَيإ مكركذ نم ربكأ مكايإ هللا ركذ :لاق 4 مكركذأ'' ينوركذاقإ» از سابع نبا نعو
 ىف ىنركذ نمو «ىسفن ىف هتركذ هسفن ىف ىنركذ نم :ىلاعت هللا لوقي» :حيحصلا ثيدحلا ىفو

 .(هنم ريخ ألم ىف هتركذ ألم

 هّللا لوسر لاق :لاق سنأ نع .ةداتق نع وم انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 الم ىف ىنتركذ نإو .ىسفن ىف كتركذ كسفن ىف ىنتركذ نإ «مدآ نبا اي :لجو زع هللا لاق »:
 كنم توند ًاربش ىنم توند نإو - مهنم ريخ ألم '7[ىف] :لاق وأ  ةكئالملا نم الم ىف كتركذ
 .«لورهأ كتيتأ ىشمت یی ىنإو ءًاعاب كنم توند اعارذ ىنم توند نإو «ًاعارذ

 .ةمحرلاب برقأ هللا :ةداتق لاق هدنعو . “ةداتق ثيدح نم ىراخبلا هجرخأ :دانسإلا حيحص

 ديزمب هركش ىلع هدعوو «هرکشب ىلاعت هللا رمأ :«نورفكت الو يل اوركشاو )» : ىلاعت هلوقو
 .[۷: ميهارب ,إ] 4 دیدشل يباذع نإ مترفك نو مكئديزأل متركش نكل مكبر ذات ذإو : لاقف ءريخلا

 - سيق نم لجر - ةلاضف نب ليضملا نع ءةبعش انثدح ءحور انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
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 OE ناككلا ةرقلا ةوؤتس تلو مووت تي ا ا بيبي

 هيلع "هرن مل زخ نم فرطم هيلعو نيصح نب نارمع انيلع جرخ :لاق «ىدراطعلا ءاجر وبأ انثدح

 ىري نأ بحي هللا نإف ةمعن هيلع هللا معنأ نم » :لاق وَ هللا لوسر نإ :لاقف «هدعب الو كلذ لبق

 a لال و حور لاقو .«هقلخ ىلع هتمعن رثأ

 اولوقت الو ©2 نيرباّصلا عم هللا نإ ةالّصلاو ربصلاب اونيعتسا اونمآ نيا اَهّيَأ اي ط

 . 4 9 نورعشت ال نكلو ءايحَأ لب تاومأ هللا ليبس يف لتقي نمل
 ربصلاب ةناعتسالا ىلإ داشرإلاو ءربصلا نايب ىف عرش ركشلاب رمألا نايب نم (" ) تلاعت غرف امل

 ىف ءاج امك ؛اهيلع ربصيف ةمقن ىف وأ ءاهيلع ركشيف ةمعن ىف نوكي نأ امإ دبعلا نإف «ةالصلاو

 ًاريخ ناك ءركشف ءارس هتباصأ نإ :هل ًاريخ ناك الإ ءاضق هل هللا ىضقي ال .نمؤملل ًابجع» :ثيدحلا

 .«هل ًاريخ ناك ربصف ءارض هتباصأ نإو ؛هل

 :هلوق ىف مدقت امك «ةالصلاو ربصلا بئاصملا لمحت ىلع هب ناعتسي ام دوجأ نأ ىلاعت نيبو

 لوسر ناك ثيدحلا ىفو .[40 : ةرقبلا] «نيعشاخلا ىّلع الإ ةريبكل اَهَّنإو ةالّصلاو رّبصلاب اونيعتساوإ

 لعف ىلع ربصو مثآملاو مراحملا كرت ىلع ربصف «ناربص ربصلاو 4” . ىلص رمأ هبرح اذإ ةا هللا
 ربصلا :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق امك .دوصقملا هنأل ًاباوث رثكأ ىناثلاو .تابرقلاو .تاعاطلا

 تعران نإو.هرك امغ هلل ربصلاو .+نادبألاو "9 سيناألا ىلع لقث نإو «نحا ام هلل ربصلا "«نيباب قف

 . هللا ءاش نإ «مهيلع ملسي نيذلا نيرباصلا نم وهف اذكه ناك نمف .ءاوهألا هيلإ

 نورباصلا نيأ :دانم ىداني نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ :نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع لاقو

 ىنب اي نيأ ىلإ :نولوقيف .ةكئالملا مهاقلتتف «سانلا نم قنع موقيف :لاق ؟باسحلا لبق ةنجلا اولخديل

 «نورباصلا :اولاق ؟ متنأ نمو :اولاق معن : :اولاق ؟باسحلا لبقو :نولوقيف . ةنحلا ىلإ :نولوقيف ؟مدآ

 . هللا انافوت ىتح «هّللا ةيصعم نع انربصو «هللا ةعاط ىلع انربص :اولاق ؟مكربص ناك امو :اولاق

 . نيلماعلا رجأ معنف «ةنجلا اولخدا .متلق امك متنأ :اولاق

 :رمزلا] € باّسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىفوي اَمَنِإ ١ :ىلاعت هلوق اذهل دهشيو :تلق

 دقو «هباوث ءاجر هللا دنع هباستحاو ءهنم باصأ امب هلل دبعلا فارتعا ربصلا :ريبج نب ديعس لاقو

 .ربصلا الإ هنم ىري ال دّلَجّتِم وهو لجرلا عزجي

 ىف ءادهشلا نأ ىلاعت ربخي : «ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس يف لتقي نمل اولوقت الوإ : ىلاعت هلوقو
 جرد رص ربط لارج يف اهلا حاورأ نأ» TT «نوقزري ءايحأ مهخزرب

 «ةعالطا كبر مهيلع س مهيلع علّطاف شرا ن ام ليدانق ىلإ ىوأت مث ٤ ا س اف

 .«دري مل » :أ ىف )١(

 )4۴۸/٤(. دنسملا (؟)

 ."ىلاعتو كرابت عرف امل» : ج ىف (۳)

 .هنع هللا ىضر ةفيذح ثيدح نم )١719( مقرب نتسلا ىف دواد وبأ هاور )٤(

 .«تءاش ام ثيح؛ :أ ىف )١( .«سفنألا ىلع لقث نإف» :ط ىفو ««سفنألا هيلع لتقت نإو» :ج ىف (5)



N E aت  

 داع مث ؟كقلخ نم ًادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو یی ىو ءانبر اي :اولاقف ؟نوغبت اذام :لاقف

 لتاقنف ءايندلا رادلا ىلإ اندرت نأ ديرن :اولاق لا نأ نع وكرت ل مهنأ اوأر املف ءاذه لثمب مهيلإ

 ىنإ :هلالج لج برلا لوقيف  ةداهشلا باوث نم نوري امل ؛ىرخأ ةرم كيف لتقن ىتح .«كليبس ىف

 .'""«نوعجري ال اهيلإ مآ ف
 نع «ىرهزلا نع .كلام مامإلا نع «ىعفاشلا مامإلا نع ءدمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىفو

 ف قلعت اط و ةو هول هللا لر لاق لا ةيبأ نع ع ةللام ود نفك نب قمحرلا دغ

 . عبي موي هدسج ىلإ هللا هعجري ىتح «ةنجلا رجش

 مهل افيرشت «نآرقلا ىف ركذلاب ")وصّصخ دق ءادهشلا ناك نإو ءاضيأ نينمؤملا مومعل ةلالد هينف

 . اميظعتو ًاميركتو

 رشبو تارمثلاو سفنألاو لاومألا نم صقنو عوجلاو فوخلا نم ءيشب مكنولبنلو #

 مهيلع كئلوأ 2 نوعجار هيلإ انإو هلل انإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذّلا 022 نيرباصلا

 0 س e ا ةمحرو مور نم 2
 7 هلو ل سس

 ءارضلاب ةراتو ا ةرات 1 ا ا واو ل

 مئاجلا نإف[7١١ : لحنلا] «فّوخْلاَو عوجلا سابل هللا اََقاَذأَفل : ىلاعت لاق امك «عوجو فوخ نم

 نم ءيشب $ انهاه لاقو . فوخلاو عرج سابل :لاق اذهلو ؛هيلع كلذ رهظي امهم لك فئاخلاو

 «سفنألاو ) : اهضعب باهذ :ىأ .«لاومألا نم صقنو) كلذ نم لیلقب :؛ : ىأ رد فوخلا

 هدابع هب هللا ربتخي ام هلاثمأو اذه لكو .ةدحاو ريغ رمثت ال ليخنلا ضعب تناكف :فلسلا ضعب

 . «نيرباصلا رشبو# :لاق اذهلو . هباقع هب ۷۲ را ] لحأ طنق نمو ىلل[شار هباثأ ربص نمف

 «ناضمر مايص : عوج ابو هللا فوخ :انهاه “فوخلا نم دارملا نأ نيرسفملا ضعب ىكح دقو

 :دالوأالا تاراز + نازمألا +نيفنألاو ةاكزلا ؟لاومألا ضقت

 . ملعأ هللاو نكاد ىفو

 ٠„ E E 5 دن (00)
 هلل انإ اولاق هم مهحباصا اذإ نيا وب :لاق ءمهركش ني يذلا نورباصلا نم ىلاعت نيب مث 7

 هديبع ىف فرصتي هلل كلم مهنأ اوملعو «مهباضأ امغ اذه: مهلوقب اوّلست : ىأ «نوعجار هيلإ انإو

 .دحاو هانعم نکل فلتخم هظفلو هنع هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح نم (۱۸۸۷) مقرب ملسم حيحص )١(

 ٤١١(. /۳) دنسملا (۲)

 . «ًايركتو ًاميظعت» :ج ىف )٤( .«اوصخ دق١ :ج ىف (۳)

 .«فوخلاب دارملا نأ» :ج ىف (۸) .ج نم ةدايز (7- ۵)

 .«نيرباصلا» :ج ىف (۱۰) .؟صقنبو» :ج ىف (9)



 )٠١١ _ ٠١١( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 مهنأب مهفارتعا كلذ مهل ثدحأف «ةمايقلا موي ةرذ لاقنم هيدل عيضي ال هنأ اوملعو «ءاشي "ام

 :لاقف كلذ ىلع مه اطعأ O ىلاعت ربخأ 0 .ةرخآلا رادلا ىف نوعجار هيلإ مهنأوأ « هكيبع

 .ةمحرو مهيلع هللا نم ءانث :ىأ (مهبر نم تاولص مهيلع كتلوأ»
roo هرب ~0 

 نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق 0 ىأ : ريبج نب ديعس لاق
ro rr. o 

 نالدعلا ناذهف «ةمحرو مهبر نم تاولص مِهيَلَع كتلزأ» ةرذلعلا تو تالدا معن :باطخلا

 كلذكو لمحلا ىف ةدايز ىهو «نيلدعلا نيب عضوت ام ىهو «ةوالعلا 7 «نودتهملا مه مه كتلوأو»

 000 ضيا" اوديزو مهباوث اوطعأ «ءالؤه

 ثيداحأ بئاصملا دنع «نوعجار هيلإ انإو هلل انإإ# : لوق وهو «عاجرتسالا باوث ىف درو دقو

 :دمحأ مامإلا هاور ام كلذ نمف .ةريثك

1A 

 ورمع نع «داهلا نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي نع دعس نبا ىنعي ثيل انثدح نسر انا

 اي هللا لوسر دنع نم آموي ةملس وبأ ىناتأ :تلاق ةملس مأ نع «بلطملا نع ءورمع ىبأ نبا

 ةييصم نيملسلا نم ادحا تب الا لاف هي تروس الرف ل هللا لوسز نم فينس دقل لاقل

 .«هب كلذ لعق الإ ءاهنم ًاريخ ىل فلخاو ىتبيصم ىف ىترجا مهللا :لوقي مث «هتبيصم دنع عجرتسيف
 ىتبيصم ىف ىنرجا مهللا :تلقو تعجرتسا ةملس وبأ ىفوت املف «هنم كلذ تظفحف :ةملس مأ تلاق

 ys ءهنم ًاريخ ىل فلخأو

 E ا ید تللسف ڪت ىل ًاباهإ غبدأ انأو - ديك ا لويس ىلع اإ ید

TGاي :تلق هتلاقم نم غرف املف «ىسفن ىلإ ىنبطخف  

 ایش یم یر نأ فاخاف دید ةريغ ىف ارا ینو ةع لا اب ةركي الا ا وو

 ةريغلا نم تركذ ام امأ» :لاقف «لايع تاذ انأو «نسلا ىف تلحد دق ةأرما انأو ءهب هللا ىنبذعي
 . كباصأ يدل لما دقف نّسسلا نم تركذ ام امأو : كنق لجون هع هللا اد فوببف
 لوسو اهجورتف ولك هللا لؤسرل تيل دقف :تلاق هيلا اقلابع اناف لاخلا نم ترك ام'امأو
 E هل ءهنم ًاريخ ةملس ىبأب هللا ىنلدبأ :دعب ةملس مأ تلاقف ءو هللا

 ةبيصم هبيصت دبع نم ام» :لوقي يَ هللا لوسر تعمس :تلاق اهنأ اهنع < ءيلسم جف ققو

 نم هللا هرجآ الإ ءاهنم ًاريخ یل فلخاو ىتبيصم ىف ینرجا مهللا (نوعجار هيل انو هلل انإ» : لوقیف

 لك هللا لوسر ىنرمأ امك تلق ةملس ونأ فوت الف :تلاق .«اهنم ًاريخ هل فلخأو «هتبيصم

 : 2 هلا لوو نست ارجل "هللا تلخاف

 .«اب» :ج ىف (۳) .«فيك١ :ج ىف )١(

 .«هلوق وهو» :ج ىف (4) .اوديزيو» :ج ىف (۳)
 .«ىذقلا» :أ ىف )١( .«ًاريخ# :ط ىف (5)

 . «اهبهذيسف ةريغلا نم» :ج ىف (0)
 .(۲۷ /5) دنسملا (۸)

 .(918) مقرب ملسم حيحص (9)



 ا ا | حج 0 روش ب لوألا را

 نب دابع انثدح ءماشه ىبأ نب ماشه انثدح :الاق دابع نب دابعو «ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نم ام» :لاق ليك ىبنلا نع .ىلع نب نيسحلا اهيبأ نع «نيسحلا ا ةمطاف نع «همأ نع «دايز

 كلذل ثدحيف  اهدهع مدَق :دابع لاقو - اهدهع لاط نإو اهركذيف ةبيصمب باصي ةملسم الو ملسم

 .'«بيصأ موي اهرجأ لثم هاطعأف كلذ دنع هل هللا ددج الإ ءاعاجرتسا

 «همأ نع «دايز نب ماشه نع ءعيكو نع «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «هنتس ىف ةجام نبا هاورو
 / OPEL Ee كح طال وت

 «ةمطاف نع اذك «هيبأ نع دايز نب ماشه نع «نوراه نب ديزيو :ةيّلع نب ليعامسإ هاور دقو
ANE 

REناكم نبأ نع تاس نرد ام اا می الا قاشا نر: نطو  
 لاقو «ىنجرخأف  ىنالوخلا ىنعي  ةحلط وبأ ىديب ذخأ ذإ ربقلا ىفل ىنإف هناا فقد :لاق

 لاق نسوا ىلا نع هير رع عب یک اک نو ةااعلا د ا
 ؟هداؤف ةرمثو هنيع ةَرُق تضبق ؟ىدبع دلو تضبق «توملا كلم اي : : )هللا لاق» : یک هللا لوسر لاق

 تيب هومسو «ةنجلا ىف آتيب هل اونبا :لاق .عجرتساو كدمح :لاق ؟لاق امف :لاق .معن لاق

 .«دمحلا

 نع ىذمرتلا هاور اذكهو . هركذف .كرابملا نب هللا دبع نع «قاحسإ نب ىلع نع هاور مث

 .نانس نب ىسيع :نائس ىبأ مساو .بيرغ نسح :لاقو م . كرابملا نبا نع ويلا

 فوط نأ هيلع حانج الف رمتعا وأ تيبلا جح نمف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ

 4 022 ميلع ركاش هللا إف اريخ عّوطت نمو امهب
 نع «یرهزلا نع ءدعس نب ميهاربإ اا a انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 جح نمف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ : ىلاعت هللا لوق تيأرأ :تلق :تلاق ةشئاع نع «ةورع

 TT حانج دحأ ىلع ام هللاوف :تلق (اًمهب فرَّطَي نأ هيلع حاتج الف رمتعا وأ تيبلا

 هيلع حانج الف :تناك هيلع ''''اهتلوأ ام ىلع تناك ول اهنإ ىتخأ نبا اي تلق امسئب :ةشئاع تلاقف

 .«تنب» :ج ىف )١(

 دنسملا (؟) )١/ 1١ 50١(.

 .ط نم ةدايز (9)

 .«فيعض وهو دايز نب ماشه هيف دانسإ اذه» :(358 )١/ دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )١١١٠١( مقرب ةجام نبا ننس (4)

 . «هّللا لاق دبعلا دلو تام اذإ) :و ىف (7) . ديزي نب» :ط ءج ىف (5)

 .«اذامف» :ج ىف (۷)

 )۸( دنسملا )٤/ ١٠6غ(.

 )١٠١5١(. مقرب ىذمرتلا ننس ()

 .«اهتلوأ امك» :ج ىف )٠١(



 1و كلا قلل وسب كوالا فقتل a < ل يو جا < و

 لا :«ةيغاطلا:ةانلل نولهي اك ارت نأ لق اوناك راها نأ كلانا افر اع قرط الأ

 كلذ نع اولأسف e افصلاب فوطي نأ جرحتي اهل لهأ نم ناكو .لّلَشملا دنع اهنودبعي اوناك

 هللا لزنأف . ةيلهاجلا ىف ةورملاو افصلاب فوّطن نأ جرحت انك انإ هللا لوسر اي :اولاقف ایک هللا لوسر

 تلاق «امهب فوط نأ هيلع حاتج القط :هلوق ىلإ هللا رئاعش نم ةورملاو فصلا نإ :لجو زع
 ىف هاجرخأ .امهب فاوطلا عدي نأ دحأل سيلف ءامهب فاوطلا يَ هللا لوسر نس دق مث : ةشئاع
 فلا

 نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ابأ ثيدحلا اذهب تثدحف :لاق هنأ ىرهزلا نع ةياور ىفو

 نإ :"نولوقي ملعلا لهأ نم "الاجر تعمس دقلو «هتعمس تنك ام «ملعلا اذه نإ :لاقف «ماشه

 لاقرب :ةلهالا مآ نم نيرا نده نيب انفاوط نإ: ةر رق اوناك د ةشاع ترك نم لإ نئاثلا

 هللا لزنأف ءةورملاو افصلا نيب فاوطلاب رمؤن ملو «تيبلاب فاوطلاب انرمأ امنإ :راصنألا نم نورحخآ

 ءالؤه ىف تلزن اهلعلف :نمحرلا دبع نب ركب وبأ لاق (هّللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ : ىلاعت

 .ءالؤهو

 .مدقت ام وحنب ةشئاع نع «هيبأ نع ءةورع نب ماشه نع «كلام ثيدح نم ىراخبلا هاورو

 ًاسنأ تلأس :لاق ناميلس نب مصاع نع «نايفس انثدح «فسوي نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاق مث

 هللا لزنأف ءامهنع انكسمأ مالسإلا ءاج املف «ةيلهاجلا رمأ نم كلذ ىرن انك :لاق ةورملاو افصلا نع

 . هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ :لجو زع

 ر و وتا وو قرشا اا تا وف یا ا ىلا ريدا ىف" یار
 هذه تلزنف ءامهنيب فاوطلا نع ةي هللا لوسر اولأس مالسإلا ءاج املف «ةهلآ امهنيب تناكو «هلك

 ف اميل وملح باوناكزب E كانبإ :اناك عضل ةناقر» ةكلا#
 نأ “ةريسلا باتك ىف قاحسإ نبا ركذو : تلق ةيآلا هذه تلزنف ءامهنيب فاوطلا نم مالسإلا دعب

 امهب ربتعيل ةبعكلا هاجت شيرق امهتبصنف نيرجح اخسمف ةبعكلا لخاد اينزف «نيرشب اناك ةلئانو ًافاسإ
 افصلاب فاط نم ناكف .«كلانه ابصنف «ةورملاو افصلا ىلإ الوح مث ءادبع امهدهع لاط املف «سانلا

 :ةروهشملا هتديصق ىف بلاط وبأ لوقي اذهلو ءامهملتسي ةورملاو

 لئانو فاسإ نم لويسلا ىضفمب 20 مهباكر نورعشألا خيني ثيحو
 1 0 اا > 2 7 6 :

 )١1147(. مقرب ىراخبلا حيحصو ٤) دنسملا )١(

 .«لوقي» :ج ىف (۳) . (ًالجر» :ج ىف (۲)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )5498(.

 .«اهنأ» : ج ىف (9)

 .(4495) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«ىربطلا ركذو» : ىف (0)

 ج نم ةدايز (9) .برغملا ءهللا ديمح ءط )٤( صنلا مقر قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا (۸)



 )٠١۸( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۷١

 نم ةورملاو افصلا نإ# :لوقي وهو ءافصلا باب نم جرخ مث «هملتساف نكرلا ىلإ داع «تيبلاب

 ا أدب امب اوؤدبا» :ىئاسنلا ةياور ىفو .«هب هللا أدب امب أدبأ» :لاق مث هللا رئاعش

 ةيفص نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع < ,لمؤملا نب هللا دبع انثدح «حيرش انثدح : :دمحأ مامإلا لاقو

 «ةورملاو افصلا نيب فوطي هيَ هللا لوسر تيأر :تلاق a ىبأ تنب ةبيبح نع «ةبيش تنب

 وهو «هرازإ هب رودي ىعسلا ةدش نم هيتبكر ىرأ ىتح ىعسي وهو «مهءارو وهو «هيدي نيب سانلاو

 لا مكيلع بتك هللا نإف ءاوعسا» :لوقي

 ىسوم نع - ةئّيبع ىبأ ىلوم - لصاو نع ءرّمعَم انربخأ «قازرلا دبع نع «دمحأ مامإلا هاور مث
 :لوقي ةورملاو افصلا نيب هيَ ىبنلا تعمس اهنأ اهتربخأ ةأرما نأ ةة كين ف حف أ غ رفا

 °(! وعساف «ىعسلا مكيلع بتك»

ETامك «جحلا ىف نكر ةورملاو افصلا نيب ىعسلا نأ ىري نم بهذم ىلع ثيدحلا  
 «بجاو هنإ :ليفو .[كلام نع روهشملا وهو دمحأ نع ةياورو] هقفاو نمو «ىعفاشلا بهذم وه

 لب :ليقو ةفئاط لوقت هبو دمحأ نع ةياور وهو مدب هربج اوهس وأ ًادمع هكرت نإف] نكرب سيلو

 نباو رمع نباو سنأ نع ىورو «نيريس نباو ىبعشلاو ىروثلاو ةفينح وبأ بهذ هيلإو «بحتسم
 :ليقو .[(اريخ عوطت نمف# :هلوقب اوجتحاو :ىبطرقلا لاق « ةيبتعلا ىف كلام نع ىكحو سابع
 .(مككسانم ىنع اوذخأتل» :لاقو ءامهنيب فاط مالسلا هيلع هنأل ؛ حجرأ لوألا لوقلاو . بحتسم لب

 دقو] ملعأ هّللاو «ليلدب جرخ ام الإ «جحلا ىف هلعف نم دبال بجاو كلت هتجح ىف هلعف ام لكف
 . [«ىعسلا مكيلع بتك هللا نإف اوعسا» :مالسلا هيلع هلوق مدقت

 ىلاعت هللا عرش امم :ىأ ءهللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نيب فاوطلا نأ - ىلاعت - هللا نيب دقف

 "٠ فاوطت نم ذوخأم كلذ لصأ نأ سابع نبا ثيدح ىف مدقت دقو ءجحلا كسانم ىف ليلخلا مي ميهاربول

 - ميهاربإ امهكرت نيح اشارو اهؤام دت امل ءاهدلول ءاملا بلط ىف ةورملاو افصلا نيب اهدادرتو رجاه

 ام دفنو ا ا ا ا

 افصلا نيب ةفرشملا ةعقبلا هذه ىف “" ددرت لزت ملف ء«لجو زع .هللا نم ثوغلا بلطت تماق اهدنع
 ءاهتبرغ سنآو هايبر اس رح «لجو زع «هللا ىلإ ةريقف ةرطضم ةلجو ةفئاخ ةللذتم ةورملاو

 نأ هل ىغبني امهنيب ىعاسلاف «مّقس ءافشو ءمعُّط ماعط اهؤام ىتلا مزمز اهل عينأو ءاهتدش جرفو
 هللا ىلإ ءىجتلي نأو «هبنذ نارفغو هلاح حالصو هبلق ةياده ىف هللا ىلإ هتجاحو ةّلذو هرقف رضحتسي

 )١( مقرب ملسم حيحص )۱۲۱۸(.

 . ارجع ىبأ تنب» :ج ىف (۲)

 )۳( دنسملا )5/ ٤١١(.

 .«ةدبع نب» :أ ىف (؟)

 )5( دنسملا )5/ ٤۳۷(.

 .(فاوط» :أ ىفو ««فوطت» :ج ىف (9) .أ ءط لج نم ةدايز (۸ - 7)

 .؛ددرتت لزت» :ج ىف )٠١(



 0131521 ه9) :تايآلا + ةرقبلا ةروس د لوألا زا ج ا مو

 هيلع هتبثي نأو 0 لا طارصلا ىلإ هيدذهي نأو «بويعلاو صلئاقنلا نم هب وه ام حيزيل لجو زرع

 نارمغلاو لامكلا لاح ىلإ .«ىصاعملاو بونذلا نم هيلع وه ىذلا هلاح نم هلوحي نأو «هتامم ىلإ

 .مالسلا اهيلع رجاهب لعف امك «ةماقتسالاو دادسلاو

 0000 :ليق «اريخ عوطت نمف :هلوقو

 رئاس یف ًاريخ عوطت دارملا :ليقو .عوطت ةرمع وأ ‹عوطت ةجح ىف 00 فوطي :ليقو .كلذ

 .ملعأ هللاو ءىرصبلا نسحلا ىلإ ثلاثلا ىزعو «ىزارلا ““[نيدلا رخف] كلذ ىكح .تادابعلا

 ًادحأ سخبي الف ءازجلا ردقب 4 يلع ريثكلاب ليلقلا ىلع بيثي :ىأ  ميلع ركاش هللا نف :هلوقو

 . ٠] : ءاسنلا] € اميظع ارجأ هْندَل نم تؤيو اهفعاضي ةنسح كت نإو ةرَذ لاقثم ملظي ال و هباوث

 باتكلا يف سال هاني ام دعب نم ئدهلاو تالا نم اَنلرنَأ ام نومتكي نيدلا نإ ل
 وم سا مر

 2 دو يد اظلم ومس ر

 بوقأ كيلوأف اونيبو اوحلصأو اوبات نيدلا الإ 629 نونعأللا مهنمليو هللا مهي كلو

 هللا ةنعل مهيلع كلوا راقك مهو اوتامو اورفك نيذل نإ 02 ميحّرلا باوتلا انأو مهيلع

 مه الو باذعلا مهنع فّفَحي ال اهيف نيدلاخ © نيعمجأ ساّنلاو ةّكئالَمْلاَو

 . 4 659 نورظني
 ىدهلاو ةحيحصلا دصاقملا ىلع ةنيبلا تالالدلا نم لسرلا هب تءاج ام متك نمل ديدش دغو اذه

 ا يااا ونام ىلا ىلاعت - هللا هنيب ام دعب نم «بولقلل عفانلا

TTلك مهل ”مهنأ ربخأ مث +: .ةلك دمحم فص اومتك «باتكلا لهأ ىف تلزن : ةيلاعلا وبأ  

 را ريل a «كلذ مهعينص ىلع ءىش

 ىف درو دقو .نونعاللا مهنعليو هللا مهنعليف .[نومتكي نيذلا] ءاملعلا فالخب “"ءالؤهف «ءاوهلا

 » :لاق هيك هللا لوسر نأ :هريغو ؛ ةريره ىبأ نع ءًاضعب اهضعب دشي قرط نم دنسملا ثيدحلا

 هاش نع يشل ىف سلب را نم ماجلب ةمايقلا موي مجلا همتكف «ملع نع لكس

 «ىدهلاو تابا نم اتلزنأ ام نومتكي نيذّلا نإ ط :انيد ادا تح الا تاک ىف ةيآ ال ول : لاق

GI 
 ةيآلا

 «ميلس ىبأ نب ر ثيل نع «دمحم نب رامع انثدح «ةفرع نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

. 
 ؟ميقت ما هطارص ىلإ» : ط ىفو « ؟ميقتسم طارص ىلإ» :ج ىف

)١( 

 ) )۲.؟«نمو» و أ یف

 .آ ‹ط ءج نم ةدايز (5) . (اهب» ١: یف (۳)

 .(هنأ» :ج ىف (5) .«لاقو» :ج ىف (5)

 .ط ج نم ةدايز (۸) .اوهف» :ہج یف (۷)

 . ثيدحلا اذه قرط ركذ ىف (107 ۲۵۲ /۱) «فاشکلا ثيداحأ جيرخت» هباتك ىف ىعليزلا ظفاحلا عسوت دقو (۲۹۳ /۲) دنسملا (۹)

 )۲٤۹۲(. مقرب ملسم حيحص و( مقرب ىراخبلا حيحص (۱۰)



 ا كازكلا “ هرقل ةوؤس لو

 ىف دك ىبنلا عم انك :لاق «بزاع نب ءاربلا نع 2 ")رمع ىبأ ناذاز نع ؤرمع' نب لاهنملا ن

 لك هنعلتف ٠ «نيلقثلا ريغ ةباد “ لک , هتوص عمسيف «هينيع نيب ةبرض ترش رفاكلا نا لاف 5

 باود : ىنعي «نونعأللا مهنعليو هللا مهنعلي كتلوأ» :ىلاعت هللا لوق كلذف ءهتوص تعمس ةباد

 .ضرألا

 . [هب دمحم نب رامع نع حابصلا نب دمحم نع ةجام نبا هاورو]

 تلاق ضرألا تبدجأ اذإ :دهاجم لاقو .سنإلاو نجلاو ةباد لك: حابر ىبأ نب ءاطع لاقو

 . مدآ ىنب ةاصع هللا نعل «مدآ ینب ب ةاصع لجأ نم اذه :مئاهبلا

 «هّللا ةكئالم مهنعلت ىنعي : «نونعأللا مهنعليو» ةداتقو «سنأ نب 77 ءةيلاعلا وبأ لاقو

 .نونمؤملاو
 متاك نأ :ةيآلا هذه ىف ءاجو «ناتيحلا ىتح ءىش لك هل رفغتسي ملاعلا نأ .ثيدحلا ىف ءاج دقو]

 ناسلب امإ ىمجعأو حيصف لك مهو «ًاضيأ نونعاللاو «نوعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا هنعلي ملعلا

 ا هللاو ةمايقلا موي وأ لقع هل ناك ول وأ لاحلا وأ« لاقملا

 : ىأ اونيو اوحّلصأو أوبات نيذلا ًالإ» :لاقف هيلإ بات نم ءالؤه نم ىلاعت هللا ىنثتسا مث

 مهيَلع بوتأ كتلوأف» هومتك اوناك ام سانلل اونيبو مهلاوحأو مهلامعأ اوحلصأو هيف اوناك امع اوعجر

 هللا بات هللا ىلإ بات اذإ ةعدب وأ ءرفك ىلإ ةيعادلا نأ ىلع ةلالد اذه ىفو . .4 ميحّرلا باّوتلا انأو

 . هيلع

 ىبن ةعيرش نم اذه نكلو .مهنم ءالؤه لثم نم "”لبقت ةبوتلا نكت مل ةفلاسلا ممألا نأ درو دقو

 . هيلع همالسو هللا تاولص ةمحرلا ىبنو ةبوتلا

 ساتلاو کئ NS a ا لاحلا هب رمتساو هب رفك نمع ىلاعت ربخأ مث

 ران ىف مهل ةيحاصملا مث ١ 'ةمايقلا موي ىلإ مهل "ةعباتلا ةنعللا ىف :ي ءأ «اهيف نيدلاخ. نيعمجأ
 ال :ىأ كرر لح ازال ع : ىأ ءاهيف «باَدعلا مهنع فقخي الط ىتلا منهج

 .كلذ نم هللاب ذوعنف «مئاد لصاوتم وه لب «رتفي الو ؛ةدحاو ةعاس مهنع أ 0
 هنعلي مث «ةكئالملا هنعلت مث «هللا هنعليف ةمايقلا موي فقوي رفاكلا نإ :ةداتقو ةيلاعلا وبأ لاقو

 .نوعمجأ سانلا

 هدعب نمعو «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع ناك دقو «رافكلا نعل زاوج ىف فالخ ال :لصف

 .«اهعمسي» :و ءأ ج ىف (۳)

 «هب ناذاز قيرط نم (۷۸ /54) ننسلا ىف ىئاسنلاو )٤۷٥۳« ٤۷٥٤( مقرب نئسلا يف ,دواد, وبأ ماور ليوط ثيدح نم ةعطق اذه (6)

 .ميهاربإ ةروس ريسفت ىف «اونمآ نيذلا هللا تبثي ل :ىلاعت هلوق دنع هركذ ىتأيسو
 .أ لع ج نم ةدايز )۵« ٦(

 .«ةيقابلا» :ج ىف (۸) .؟مهنم لبقت» :ج ىف (۷)

 .«رتفي الا :و أ هجن ىف (۱۰) .«نيدلا موي» :أ ىف (9)



 ١١٤( 21737 ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا دب بلغ سم سس ؛ال:

 ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ دقف « نيعملا رفاكلا امأف ؛هريغو تونقلا ىف ةرفكلا نونعلي ءةمئألا نم

 راقك مهو اوتامو اورفك نيذّلا نإ :ةيآلا هذهب مهضعب لدتساو ءهل متخي امب ىردن ال انأل نعلي ال هنأ

 .نيعملا رفاكلا نعل زوجي لب :ىرخأ ةفئاط تلاقو «(نيعمجأ ساّنلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع كتلوأ

 «هلوقب هريغ لدتساو «فعض هيف ثيدحب حتحا هنكلو «ىكلاملا ىبرعلا نب ركب وبأ هيقفلا كلذ راتخاو

 «هّللا هنعل :لجر لاقف «هدحيف ناركس هب ىتؤي ناك ىذلا ةصق ىف ىراخبلا حيحص ىف «مالسلا هيلع

 نم عنملا ةّلعف ا سوو هللا بحي هنإف هنعلت ال» :ٌوي هللا لوسر لاقف «هب ىتؤي ام رثكأ ام

 . ملعأ هللاو «نعلي هلوسرو هللا بحي ال نم نأ ىلع لدف هلوسرو هللا بحي هنأب ؛هنعل

 . 4 © ميحرلا نمحرلا وه الإ هَل ال دحاو هّلِإ مكهلإو ف
 درفلا دحألا دحاولا هللا وه لب «هل يدع الو هل كيرش ال هنأو «ةيهلإلاب هدرَفَت نع ىلاعت ربخي

 لوأ ىف نيمسالا نيذه ريسفت مدقت دقو . ميحرلا ن نمحرلا هنأو وه الإ هلإ ال ىذلا ءدمصلا

 لك هللا لوسر نع «نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ نع «بشوح نب رهش نع ثيدحلا ىفو ا

 و «ميحرلا نمحرلا وه الإ لإ ال دحاو هَلِإ مكهلإو# : نيتيآلا ا هللا مسا» :لاق هنآ

 EFE لاا 4 مولا حلاوه الإ لإ هللا و

 كلذ نيب امو ءامهيف امو ضرألاو تاومسلا قلخنب ؟؟”[هدردتب] ةيهلإلاب ةدرفت ىلع ليلدلا ركذ مل

 :لاقف «هتينادحو ىلع ةلادلا تاقولخملا نم أربو أرد امم

 رنا يف رج بل كورا دل فدخاو ضزألاو تارتسا يح ينا
 لك نم اهيف ثبو اهتوم دعب ضرألا هب ايَحأف ِءاَم نم ءاَمَسلا نم هللا لزنأ امو ساتلا عقتي امي

 . © C9 © نولقعي موقل تايآل ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا باحّسلاو حايرلا فيرصتو باد

 اهعاستاو اهعافترا [و اهتفاطل] ىف كلت (ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ :ىلاعت لوقي
 یا 1[ اهتفاثك] ىف ضرألا هذهو ءاهكلف نارودو تباوثلاو اتنا اهكاوكز

 بهذي مث ءىجي اذه «راهتلاو ليل فالتخاو عفانملا نم اهيف امو اربع اهداهوو اهرافقو

 رَمَقْلا كردت نأ اهل يغبني سمشلا الإ :ىلاعت لاق امك «ةظحل هنع ا ل «هبقعيو رخآلا هفلخيو

 ذحخأي ةراتو ءاذه رصقيو اذه ٍلوطي ةراتو [ : سير «نوحبسي كلف يف لكو راهنلا قباس ليّللا الو

 : جحلا] ليلا يف راها جلويو راها يف ليلا جلوي ل :ىلاعت لاق امك «ناضراقتي مث اذه نم اذه
 هلو ع

 سالا عفني امب رحبلا يف يرجت يتلا كلفلاو» اذه ىف اذه نمو ءاذه ىف اذه نم ديزي :ىأ[ك١

 .هنع هللا ىضر رمع ثيدح نم (1۷۸۰) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١(

 . «ةحتافلا لوأ ىف و قط بج ىف (۳) 1

 . (حيحص نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو )۳٤۷۸( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو )١597( مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور (")

 .أ نم ةدايز (1 .ه) .ط ءج نم ةدايز (؟)

 .(الو» :ط ىف (۷)



 چ ی س ا 3573 ةيذلا ا دروم لوألا را

 كلذ لهآ دنع امب عافتنالاو ؛سانلا شاعمل بناج ىلإ بناج نم نفسلا لمحل رحبلا ريخست ىف :ىأ

 هب ايحأَف ءام نم ءامسلا نم هللا ل لزنأ امو 20٠ الؤه ىلإ كئلوأ دنع امو ءالؤه ىلإ اذه لقنو ءميلقالا

 . نولكأي هنمف ابح اهنم انجرخأو اهاتييحأ يملا ضرألا مهل ةيآرل» :ىلاعت لاق امك «اهتوم دعب ضرألا

 الفا مهيديأ هتلمع امو هِرَمَت نم اولكأيل . نويعلا نم .اهيف اترجَفو باتعأو ليخُت نم تاتج اهيف انلعجو

 ا ا ل ا 0

FFاهرغصو اهعفانمو اهناولأو اهلاكشأ فالتخا ىلع :ىأ 4ةّباَد لك نم اهيف ثبو» .  

 يف ةباد نم اموإل : ىلاعت لاق امك ل ءاهركو

 فيرصتو» [1 :دوه] (نیبم ey اهَرَقتسم ملعيو اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا
 OBE نوي (9ة رشم ىتأت ©" ا 0 الا تاق دراو هيج لاب تأت ن : ىأ © حايرلا

 ىتأت ةراتو «ةيماشلا ىهو بونجلا نم ىتأت ةرات مث] ءهفرصت ةراتو «هقرفت ةراتو «هعمجت ةراتو «هقوست

 نم دفت ةيبرغ ىهو روبد ةراتو ءةبعكلا هجو مدصت ىتلا ةيقرشلا ىهو :ءابص ةراتو نميلا ةيحان نم

 رطملاو حايرلا ىف سانلا فنص دقو .ةبعكلا ىلع اهرورم بسحب اهلك ىمست حايرلاو ةبعكلا ربد ةيحان

 ا هللاو ءانهه لوطي كلذ طسبو ءاهماكحأو اهتاغلب قلعتي اميف ةريثك انك هاونألاو
 EE 1 ضرألاو ءامسلا نيب رئاس : ىأ] € ضرألاو ءامسلا ن نيب رخسملا باحّسلاو»

 ءايشألا هذه ىف :ىأ 4 نولقعي موق ٍتايآلا :ىلاعت هفرصي امك «نكامألاو ىضارألا نم "هللا

 فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ : ىلاعت لاق امك . ىلاعت هّللا ةينادحو ىلع ةنيب تالالد

 قّلَح يف نورّكفتيو مهبونج ئلعو ادوعفو امايق هللا نورك ذي نيد باّبلألا يلوأل تايآل راهتلاو ليلا
 ١9١[. 4 - :نارمع لآ] (راتلا باذع انقف كناحبس ًالطاب اذه تفلح ام اتر ضرألاو تاومّسلا

 یکتشدلا ديعس وبأ انثدح .ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انربخأ درک و كن وا ظفاحلا لاقو

 نع «ريبج نب ديعس نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع «قاحسإ نب ثعشأ نع «هيبأ نع «ىبآ ىنثدح
 اغصلا انل لعجي نأ كبر وعدت نأ ديرن امنإ دمحم اي :اولاقف وي دمحم شيرق تتأ :لاق سابع نبا

 ىبر توعد نئل یل '"”اوقثوأ» :لاق .كعم لتاقنو كب نمؤنف ؛حالسلاو ليخلا هب ىرتشنف ءًابهذ
 مهاطعأ دق كبر نإ :لاقف ليربج هاتأف ءهبر اعدف «هل اوقثوأف .«ىب نئمؤتل ًابهذ افصلا مكل لعجف

 : 4 دمحم لاق : نيملاعلا نم ًادحأ هبذعي مل ًاباذع مهبتع كب اونمؤي مل نإ مهنأ ىلع بهذ افصلا

 تاومسلا قلخ يف نإ :ةيآلا هذه هللا لزنأف ."«مويب موي مهعدألف اوتو قاد ل بر»
 .ةيآلا )سالا عفني امب رحبلا يف يرجت يتلا كلفلاو راهتلاو ليلا فالتخاو ضرألاو

 .(؛ةراتو» :دج ىف (۲) . «ءالؤهل كئلوأ» :ج ىف )١(
 .أ ءط لج نم ةدايز (6) . ؟ةريسملا :أ ىف (۳)

 و أ ج نم ةدايز )٥(
 . اهلا ءاشي ام ىلإ رخسم» :ط ىفو «هّللا ع دا ا ىلا ارت 0

 .«اوفقوأ» :آ ىف (۷)
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 فيكو :هرخآ ىف دازو . "هب «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع ءرخآ هجو نم متاح ىبأ نبا هاورو

 .افصلا نم مظعأ وه ام تايآلا نم نوري مهو افصلا نع كنولأسي

 نع «حيجت ىبأ نبا نع «لبش انثدح «ةفيذح وبأ انثدح «ىبأ انثدح :ًاضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 لاقف . «ميحرلا نمحرلا وه الإ لإ أل دحاو لإ مكهْلإو» : ةنيدملاب ةي 5 ىبنلا ىلع تلزن : لاق «ءاطع

 ضرألاو تاومّسلا | قلخ يف نإ : ىلاعت هللا لزنأف ؟دحاو هلإ سانا س فيك :ةكمب شيرق رافك

 موقل تايآل» :هلوق ىلإ سالا عفني امب ٍرحَبْلا يف يرجت يلا كلفلاو راهتلاو ليل فالتخاو

 . «نوُلقعي

 .ءىش لك قلاخو ءىش لك هلإ هنأو .ءدحاو هلإ هنأ نوملعي اذهبف

 ىلإ «دحاو لإ مکه : تلزن امل :لاق ىحضلا ىبأ نع «هيبأ نع «نايفس انثدح :عيكو لاقو

 تاومّسلا | قلخ يف نل : لجو زع هللا لزنأف . ةيآب انتأيلف اذكه ناك نإ :نوكرشملا لاق ةيآلا رخآ

 .«نولقعي# :هلوق ىلإ (راهتلاو ليلا فالتخاو ٍضرَألاَو
 نع «نايفس دلاو «قورسم نب ديعس نع  ىزارلا وه  رفعج ىبأ نع .سايإ ىبأ نب مدآ هاورو

 2 طولا جنا

 ابح دشأ اونمآ نيذّاو هللا بحك مهَنوُبحُي ادادنأ هللا نود نم َدحَتَي نم ساّنلا نمو ل

 ت باذعْلا ديدش هللا أو اعيمج هلل ةوقلا نأ باذعلا توري ذإ اوملظ نيدّلا ىري ولو هلل

 نيذّلا لاقو © بابسألا مهب تعّطقَتو باذعْلا اوأرو اوعبتا نيذّلا نم اوعبتا نيذّلا ربت ذإ

 امو مهيلع تارسح مهلامعأ هللا مهيري كلذك اتم اوءربت امك مهنم ًاربتنف ةرك انل نأ ول اوعبتا

 . 4 © رانا نم نيجراخب مه
 ا 1 فحم را ىف مهل امو ايندلا ىف هب ةا لاح ىلاعت ا

 هل دن الو هل دض الو ءوه الإ هلإ ال هللا وهو «هبحک مهنوبحيو هعم مهنودبعي ءارظنو الاثمأ :ىأ

 بنذلا ىأ هللا لوسر اي :تلق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع نيحيحصلا ىفو .هعم كيرش الو

 . كا رهو ًادن هلل لعجت نأ» :لاق ؟مظعأ

 ل هدي او روو هب مهتفرعم مامتو هلل مهبحلو : لل اح دشأ اونمآ نيدّلاو» :هلوقو

 دعوت رو سلا يرو ومآ ج ىف نوو هيلع هولك عبو مدخو هنوديعي لد ءائيش هب نوكرشي
 هلل ةَوقلا نأ باذعلا نوري ذإ اوملَظ نيذّلا ىر ولو» :لاقف كلذب مهسفنأل نيملاظلا هب نيكرشملا ىلاعت

 .هوحن هب ةريغملا ىبأ نب رفعج نع ءىمقلا بوقعي نع ىنامحلا ىيحي قيرط نم ١١( /١؟) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

 .ج نم ةدايز (۲)

 .(1۸) مقرب ملسم حيحصو (۷) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)



VY )٠١١ _ ۱١۷( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 

 نإ :ىأ ءًاعيمج هلل ةوقلا نأ ذئنيح اوملعل باذعلا اونياع ول :مالكلا ريدقت :مهضعب لاق (اعيمج

 نيد هللا ناو هناطلسو هتبلغو هرهق تحت ءايشألا عيمج نأو ءهل كيرش ال هدحو "هل مكحلا

 Y1 «To] : رجفلا] « دحأ هقاتو قئوي الو. دحأ هباذع بدعي ال ذئمويف %3 :لاق امك (باذعلا

 مهكرش ىلع لئاهلا ركنملا عيظفلا رمألا نم مهب لحي امو «كلانه 000 لوق

 .لالضلا نم هيف مه امع اوهتن ال «مهرفكو

 نيِذّلا نم اوعبتا نيا ارب ذإ» :لاقف «نيعباتلا نم نيعوبتملا ؤربتو مهناثوأب مهرفك نع ربحا مث

 مهنأ نومعزي اوناك نيذلا ةكئالملا مهنم تأربت 2 [٠ باّبسألا مهب ْتَعّطَقَتو تاذعلا اوأرو:] اوعبتا

 [37 :صصقلا] 4 نودبعي انايإ اوناك ام ك انأربتل : ةكئالملا لوقتف ءايندلا راد ىف مهنودبعي

 4١[. :ابس] (نونمؤم مهب مهرتكأ نجلا نودبعي اوناك لب مهنوذ نم انْيلو تنأ َكَناَحْبس وو

 نود نم وعادي نمم لضأ ن نموإل :ىلاعت لاق امك يهل مهتدابع نه هولضتيو «مهنم أربتت ًاضيأ نجللاو

 ءادعأ مهل اوناَك ساّنلا رشح اذإو . نولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هَل بيجتسُي أل نم هلل

 مهل اونوكيل ةهلآ هللا نود نم اوُدَحّتاَول :ىلاعت لاقو ١[ .5 :فاقحألا] «نيرفاك مهتداعب اوناكر

 و مرت او .[ 4 ۸۱ :ءيرم] «ادض مهل نونوكيو مهتدابعب نورفكيس الك . ازع
rorال  

 ر ضعبب موي مل يف وم ر 37 نم مت د ةمايقلا اًيندلا ةايحلا ر ةد انا أ هللا ن د زا
 ا هلع

 ذإ كرت ولو » : : ىلاعت لاقو 115 :توبكدعلا] «نيرصأ نم مك امو راتلا مكاوأمو اضعب مكضعب
 الو اوربکتسا نيذلل اوفعضتسا نيذّلا لوقي لوقلا ٍضعب ب نإ مهضعب جرب مهر دنع نوفوُوَم نوملاظلا
 لب مكءاج ذإ دعب ىدا نع مكانددص نحتأ اوفعضتسا نيذلل اوربكتسا نيا لاق . نينمؤم انک متن

 هللاب رفكُ نأ اتتورمأت ذإ راهتلاو ليلا كم لب اورکتسا نيل اوفعضتسا نیا لاقو , نيمرجم متنك

 الإ نوزجي له اورفك َنيِذَلا قانعأ يف لالغألا انلعجو باذعلا اوأر امل ةمادتلا و رسأو ادادنأ هل لعجنو

 دعو مكدعو هللا نإ رمألا يضُق امل ناطيشلا لاول : ىلاعت لاقو [۳۳ - ۳١ :ابس] (نولمعي اوناك ام

 ينومولت الف يل متبجتساف مكتوعد نأ الإ اطلس نم مکيلع يل ناک امو مكتفلخأف مکدعوو حلا

 مهل نيملاظلا نإ لبق نم ينوُمكرشأ امب ترك ين يخرصمب متنأ امو مكخرصمب انأ ام مكسفنأ اومولو
 ]۲ :ميهاربإ] (ميلأ باذع

 لّيحلا مهب تعّطقتو هللا باذع اونياع :ىأ (بابسألا مهب تعطقتو باذعْلا اورول :هلوقو

 .افرصم الو , الدعم رانلا نع اودجي ملو صالخلا بابسأو

 نبا ةياور ىف دهاجم لاق اذكو .ةدوملا :لاق (بابسألا مهب تعطقتول سابع نبا نع ءاطع لاق

 . حجت ىبأ
 ES رسال قلو ىأ (انم اوربت امك مهنم ارق ةرك اتل نأ ول اوعبتا نيذّلا لاقول و

 )١( «هونياعي ام» :ج ىف (۲) .«هلل مكحلا نإ» :ط ءج ىف .

 )۳( .ج نم ةدايز )٤( .«ةوعد» :ط ىف



VA )۱٦۸. ١59( ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 

 مهو ٠ . ةدابعلاب هدحو هللا دحون لب < :مهيلإ تفتلن الف «مهتدابع نمو ءالؤه نم رتن ىتح ايندلا رادلا

 :لاق اذهلو ؛كلذب مهنع ىلاعت هللا ربخأ امك .هنع اوهن امل اوداعل اودر ول لب اذه ېف نوبذاك

 امك لحمضتو بهذت :ىأ 4 ٍراَنلا نم نيجراَخب مه امو مِهْيلَع تارسح مهّلامعأ هللا مهيري كلذك»

 ]۳ :ناقرفلا] 4اروُُم ءابه هاناعجف لمع نم اولمع ام ىلإ اتمدقو ل : یلاعت هللا لاق

 ةيآلا ( فصاع موي يف حيرلا هب تدتشا دارك مهلامعأ مهرب اورفك نيذلا لثم» :ىلاعت لاقو
 ةيآلا 4 ءام نآَمَظلا هبسحي ةعيقب بارسك مُهَلامعَأ اورفك نيذّلاو ٠ :ىلاعت لاقو «[۱۸ :ميهاربإ]

 . 4 راَثلا نم نيجراخب مه اموال :ىلاعت لاق اذهلو ؛[۳۹ :رونلا]

 ودع مكه ناطقا تاو وُ الو اَ ًالالح ضرألا يف ام اولك سانا اهن ايا

 . © 055 58 ® نوملعَت ال ام هللا ىلع اولوقت ةت نأو ءاشحَملاَو ءوسلاب مكر ماي اَمَنِإ 05 نيبم

 ركذف «هقلخ عيمجل قزارلا هنأ نيبي عرش ٠ .قلخلاب لقتسملا هنأو ءوه الإ هلإ ال هنأ ىلاعت نيب امل

 ءابيط هللا نم الالح هنوك لاح ىف ضرألا ىف امم اولكأي نأ مهل حابأ هنأ نانتمالا ماقم ىف ''”[كلذ]
 :ىهو .ناطيشلا تاوطخ عابتا نع مهاهنو لوقعلل الو نادبألل راض ريغ هسفن ىف ًاباطتسم :ىأ

 ىف مهل هنيز امم اهوحنو لئاصولاو بئاوسلاو رئاحبلا ميرحت نم هيف هعابتأ لضأ اميف هكلاسمو هقئارط

 :لاق هنأ و هللا لوسر نع «ملسم حيحص ىف ىذلا رامح نب ضايع ثيدح ىف امك ؛مهتيلهاج
 ءافتح ىدابع تقلخ ىنإو» :هيفو «لالح مهل رهف یدابع هحنمأ ام لك نإ :ىلاعت هللا لوقي»
 . "ھل تللحأ ام مهيلع تمرحو مهنيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهتءاجف

 ا حلا «دمحأ نب ناميلس انثدح :هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ميهاربإ قيفر - ' * ىاجروجلا هلل ديعوبا اثدح ا ‹ىرصلملا

 اي» : دقي ىبنلا دنع ةيآلا هذه: ثيلت :لاق سابع نبا نع ءءاطع نع  جيرج نبا انثدحا دق نبا
 هللا 3 «هّللا لوسر اي :لاقف «صاقو ىبأ نب دعس ماقف ماس ياا نارا تاتا
 سفن ىذلاو «ةوعدلا باجتسم نكت كمعطم بطأ .دعس اي» .لاقف «ةوعدلا باجتسم ىنلعجي نأ

 هم تبن دبع اميأو ءآموي ؛ معبرا هجر هجر يو مرا دز يس عر «هدیب دمحم
 "ب ىلوأ رانلاف ابرلاو كل

 ودع مكل ناطيشلا نإ :لاق امك «هنم ريذحتو هنع ريفنت : نيم ردع مك ها : هلوقو

 هَنوذخَسفَأ# ا ,[1 :رطاف] 4 ريعسلا باحصأ نم اونوکیل هبزح وعدي اإ اودع هوذَناَف
 ي 2س ك

 . :فهكلا] الدب نيملاَظلل سكب ودع مك مهو ينود نم ءايلوأ هتيرذو

(E) 

 .«هتحنم لام لك» EE أ ط ءج ىف (0) .أ نم ةدايز )١(

 .«ىناجرجلا» :ج ىف (5) . «ةبش» :ه ىفو ء4ةبعش) :ج ىف (4)

 «نيرحبلا عمجم» (0055) مقرب ىناربطلل طسوألا مجعملا (1)



 ل. ١111 11:0 ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نم ىهف هلل ةيصعم لك :(ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو 8 :هلوق ىف ىدسلاو «ةداتق لاقو
 .ناطيشلا تاوطخ

 . هاياطخ :لاق وأ فاطخ :دهاجم لاقو .ناطيشلا تاعزن یھ : ةمركع لاقو

 تاوطخ نم اذه :لاقو . شبك حبذب قورسم هاتفأف هنيا رحنٽي نأ لجر رذن : ىبعشلا لاقو

 . ناطيشلا

 لزتعاف «لكأي لعجف .حلمو عرضب دوعسم نب هللا دبع ىتأ :قورسم نع «ىحضلا وبأ لاقو
 ال :لاق ؟تنأ مئاصأ : لاقف .هديرأ ال :لاقف . مكبحاص اولوان :دوعسم نبا لاقف ءموقلا نم لجر

 «ناطيشلا تاوطخ نم اذه :دوعسم نبا لاقف .ادبأ اعرض لكآ نأ تمرح :لاق ؟كنأش امف :لاق

 . كنيمي نع رفكو معطاف

 : اضيأ لاقو «متاح ىبأ نأ هاور

 تبضغ :لاق «عفار ىبأ نع «یمیتلا ناميلس نع :ىارصملا هللا دنع نب ناسح انثدح..:: نأ انثدحت

 .كتأرما قلطت مل نإ ءرح اهل كولم لكو «ةينارصن ًامويو ةيدوهي ًاموي ىه :تلاقف «ىتأرما ىلع

 ءةملس مأ تنب بنيز تلاق كلذكو .ناطيشلا تاوطخ نم هذه امنإ :لاقف رمع نب هللا دبع تيتأف

 .كلذ لثم الاقف ("”رمع نباو امصاع تيتأو .ةنيدملا ىف ةأرما هقفأ ذئموي ىهو
 نبا نع .ةمركع نع «ميركلا دبع نع .كيرش نع ا وبأ انثتدح :ديمح نب دبع لاقو

 .نيمي ةرافك هترافكو .ناطيشلا تاوطخ نم وهف .بضغ ىف رذن وأ نيمي نم ناك ام :لاق سابع

 ةمركع نع «لوحألا مصاع نع ىبلهملا دابع نب ةدابع انثدح :هريسفت ىف دواد نب ديعس لاقو]

 هتأرما قلطت الو «همالغ دلجي ٠ : لاق .قلاط هتأرماف طوس ةئام كدلجأ مل نإ : همالغل لاق لجر ىف

 ١ 0 | .'*[ناطيشلا تاوطخ نم اذه

 مكرمأي اغإ :ىأ (نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نأو ءاشحفلاو ءوسلاب مكرمأي امنإ 8 :هلوقو

 لوقلا وهو كلذ نم ظلغأو .هوحنو انزلاك ةشحافلا اهنم ظلغأو .ةئيسلا لاعفألاب ناطيشلا مكودع

 .ًاضيأ عدتبم لكو رفاك لك اذه ىف '*”لخديف «ملع الب هللا ىلع

 ال مهؤابا ناك ول رأ انءابآ هيلع انيفلأ ام عبتن لب اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا مهل ليق اذإو #

 ءاعد الإ عمسي ال امب قعني يذلا لثمك اورفك نيذلا لثمو <9 نودتهي الو ائيش نولقعي
 رووا ړم رت هعو و نيت ىف 2

 . 4 059 نولقعي ال مهف يمع مكب مص ءادنو

 .«نهاور» :و أ ‹ط ىفو «(اذه ىور» :ج یف )١(

 .«ميعن نب هللا دبع» :ج ىف (۳) .؟رمع نب مصاع» :ط ىف (۲)

 .«لخدف» :ط ىف (5) .ط «ج نم ةدايز )٤(



OE WDE Ew gag ag 

 ةلوسر ىلع هللا لزنأ ام اوعبتال : نيكرشملا نم ةرفكلا ءالؤهل «ليق اذإو » :ىلاعت لوقي

 اندجو : ىأ 4 انيفلأ ام عب لب » :كلذ باوج ىف اولاق «لهجلاو لالضلا نم “هيف متنأ ام اوكرتاو
 4 مهؤابآ ناك ول وأ » : مهيلع ًاركنم ېلاعت هللا لاق .دادنألاو مانصألا ةدابع نم :ىأ (انءابآ هيلع

 !!ةياده الو مهف مهل سيل : ىأ (نودتهي الو ايش نولقعي الا مهرثأ نوفتقيو مهب نودتقي نيذلا : ىأ

 :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم نع قاحسإ نبا یورو
 هيلع انيفلأ ام عبتن لب :اولاقف «مالسإلا ىلإ يي هللا لوسر مهاعد ءدوهيلا نم ةفئاط ىف تلزن اهنأ
 .ةيآلا هذه هللا لزنأف . انءابآ

 : لحنلا] € ءوّسلا لقم ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلل » :ىلاعت لاق امك ءالثم ىلاعت مهل برض مث

 ةحراسلا باودلاك لهجلاو لالضلاو ىغلا نم هيف مه اميف :ىأ (اورفك نيذّلا لّمو» :لاقف ٠
 الو لوقي ام هقفتال ءاهدشري ام ىلإ اهاعد :ىأ ءاهيعار اهب قعن اذإ لب ءاهل لاقي ام هقفتال ىتلا

 . طقف هتوص عمست امنإ لب «همهفت
 ءاطعو «ةداتقو «نسحلاو «ءاطعو «ةمركعو «دهاجمو «ةيلاعلا ىبأو «سابع نبا نع ىور اذكه

 .اذه وحن «سنأ نب عيبرلاو ىناسارخلا

 ءائيش لقعت الو رصبت الو عمست ال ىتلا مانصألا مهئاعد ىف مهل برض لثم اذه امنإ :ليقو

 الو اهل شطب الو «هرصبت الو هلقعت الو ائيش عمست ال مانصألا نألا ؛ېلوأ لوألاو «ريرج نبا هراتخا

 نع ىمع «هب نوهوفتي ال مكب «قحلا عامس نع مص : ىأ «يمع مكب مص » :هلوقو .2"'اهيف ةايح
 نيذلاو » :ىلاعت لاق امك ترمه الو اش نولقعي ال : ىأ «نولقعي ال مهَف هكلسمو هقيرط ةيؤر

 : ماعنألا] (ميقتسم طارص ىلع هلعجي اشي سمو هللضي هللا اهي نم تاَملُظلا يف مكبو مص انتايآب اوبذك
۳4[. 

 هقيرط ةيؤر نع ىمع «هب نوهوفتي ال مكب «قحلا عامس نع مص :ىأ (يمع مكب مص  :هلوقو
 .هنومهفي الو ًائيش نولقعي ال : ىأ «نولقعي ال مهف ١ هكلسمو

 9 نودبعت هایإ متنك نإ هلل اوركشاو مكانقزر ام تابّيط نم اولك اونمآ نيذّلا اهيا ای ل

 داع الو عاب ري طا ف هللا ريل هب لأ امو رزتخلا محو دلو ملا مك مرح مْ
 .4 00 ميحر روفغ هللا نإ هيلع مْنإ الف

 نإ « كلذ ىلع هوركشي نأو «ىلاعت مهقزر ام تابيط نم لكألاب نينمؤملا هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 لوبق عنمي مارحلا نم لكألا نأ امك «ةدابعلاو ءاعدلا لبقتل ببس لالحلا نم لكألاو « هذيبع اوناك

 :دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك «ةدابعلاو ءاعدلا

 0 5 ر 5 2 3 . 5 |.
 ةريره یبا نع « مزاح ىبا نع «تباث نب ىدع نع «قوزرم نب ليضفلا انثدح «رضنلا وبأ انثدح

 .«هيلع متنأ ام» :أ ىف )١(

 . ائيش عمست ال تادامج یه لب ءادن الو ًءاعد عمست ال مانصألا نأل» :أ ىف (0)



 ١۱۷۳( ء1۷۲) ناتيآلا :ةرقبلا ةروبس لوألا ءزجلا ۸۱

 هيوم اه نمؤلل ارم هللا نإو «ًابيط الإ لبقي ال بيط هللا نإ «نماتلا اهي : و هللا لوسر لاق :لاق

 9 : نونمؤملا] ميلع نولمعت امب يّنِإ احلا اوُلمعاَو تاّيَطلا نم اوك لرل اهي اي» :لاقف «نيلسرملا

 7 «ربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا ركذ مث . «مكانقزر ام تاَبيَط نم اولک اونمآ ¿ نيذّلا اهيا ايل :لاقو

 ىنأف «مارحل اب e «مارح هسيلمو مارح هبرشمو مارح همعطمو براي «براي : ءامسلا ىلإ هيدي

 . «كلذل باجتسي
(Y) (۱( 0 5 : 

 قوزرم نب  [ليضف] ثيدح نم ىذمرتلاو «هحيحص ىف ملسم هاورو

 كلذ نم مهيلع مرحي مل هنأ ركذ «هبيط نم لكألا ىلإ مهدشرأو ؛هقزرب مهيلع ىلاعت نتما املو

 وأ ةيدرتم وأ ةذوقوم وأ ةقنخنم تناك ءاوسو «ةيكذت ريغ نم اهفنأ فتح تومت ىتلا ىهو «ةتيملا الإ

 500 .عبسلا اهيلع ادع دق وأ ةحيطن

 مكأ اعاتم هماعطو رحبلا ديص مكأ لحأ# :ىلاعت هلوقل رحبلا ةتيم كلذ نم روهمجلا صصح دقو

 ننسلاو أطوملاو دلا ىفو ا ىف ربنعلا ثيدحو «ىتأيس ام ىلع [47 :ةدئاملا] * ةرايسللو

 ةجام نباو دمحأو ىعفاشلا ىورو «هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه» :رحبلا ىف «مالسلا هيلع «هلوق

 «لاحطلاو دبكلاو .دارجلاو كمسلا :نامدو ناتتيم انل لحأ» :ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم ىنطقرادلاو

 و نوع ىف فلل ر فاسو

 :ةياور ىف كلام لاقو .اهنم ءزج هنأل ؛هريغو ىعفاشلا دنع سجن اهب لصتملا اهضيبو ةتيملا نبلو

 دقو «ةسجن اهنأ مهدنع روهشملاو فالخلا اهيف ةتيملا ةحفنأ كلذكو «ةرواجملاب سجني هنأ الإ رهاط وه

 نبللا طلاخي :انهاه هريسفت ىف ىبطرقلا لاقف .سوجملا نبج نم ةباحصلا لكأ مهسفنأ ىلع اودروأ

 فيس ثيدح نم ةجام نبا ىور دقو .عئاملا نم ريثكلا طلاخ اذإ ةساجنلا ليلق نع ىفعيو «ريسي اهنم

 نمسلا نع ة5 هللا لوسر لئس ناملس نع .ىدهنلا نامثع ىبأ نع «ىميتلا ناميلس نع نوراه نبا
 هنع تكس امو «هباتك ىف هللا مرح ام مارحلاو «هباتك ىف هللا لحأ ام لالحلا» :لاقف ءءارفلاو نبجلاو

 ش .'؟”(هنع اع امم رهف
 ر عا

 مكح ىف همحش لخديو قل عنخ تاس نأ نكذ ارس ءريزنخلا محل مهيلع مرح كلذكو

 ملغ هرج EEE افلا قرط را كل نس لمشي محللا نأ وأ ًابيلغت امإ همحل

 كلذ وحنو «مالزألاو دادنألاو باصنألا نم ىلاعت ا ريغ ىلع حبذ ام وهو هللا ريغل هب لهأ ام

 .أ نم ةدايز(١)

 .(5985) مقرب ىذمرتلا ناسو )٠١١15( مقرب ملسم حيحصو (۳۲۸ /۲) دنسملا (۲)

 .ةدئاملا ةروس لوأ ريسفت دنع نيثيدحلا جيرخت ىتأيسو (”)

 ال بیرغ ثيدح اذه» :لاقو هب نوراه نب فيس قيرط نم (۱۷۲۲ مقرب ناسلا ىف ىذمرتلا هاورو )۳۳١۷( مقرب ةجام نبا ننس (6)

 ثيدحلا نأكو «هلوق ناملس نع «نامثع ىبأ نع :ىميتلا ناميلس نع هريغو نايفس ىورو .«هجولا اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن

 نع «نامثع ىبأ نع ىميتلا ناميلس نع نايفس ىور «ًاظوفحم هارأ ام :لاقف ثيدحلا اذه نع ىراخبلا تلأسو «حصأ فوقوملا

 .«ثيدحلا بهاذ مصاع نع «دمحم نب فيسو «ثيدحلا براقم نوراه نب فيسو» :ىراخبلا لاق ءأفوقوم ناملس

 . هللا مسا ريغ :ج ىف )¥( وأ «ج نم ةدايز )0 .؟همحش مكح ىف همحل لخديو» اح ىف (5)



  AYناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا )۱۷۲« ١۱۷۳(

 نع لئس هنأ : ىرصبلا نسحلا نع لقن هنأ ةيطع نبا نع ىبطرقلا ركذو] .هل نورحني ةيلهاجلا تناك اع

 e لكؤت ال :لاقف ءًاروزج هيف ترحنف اهبعلل اسرع تلمع ةأرما

 دنع ءاءاهيلإ جايتحالاو ا لوانت ىلاعت 3 ا شارل «هولکأت الف

 وهو «ناودع الو ىغب ريغ ىف :ىأ © رداع الو غاب ريغ رطضا نمف $ :لاقف ء«ةمعطألا نم اهريغ دقف

 . 4 ميحُر روُفغ هللا نإ 8 كلذ لكأ ىف :ىأ هيلع مْنِإ الَفط دحلا ةزواجم
 ىف ًاجراخ وأ «ةمئألل ًاقرافم وأ «ليبسلل ًاعطاق ءداع الو غاب ريغ رطضا نمف :دهاجم لاقو

 ءهيلإ رطضا نإو ءهل ةصخر الف هللا ةيصعم ىف وأ ايداع وأ ًايغاب جرخ نمو ةصخرلا هلف « هللا ةيصعم

 .ريبج نب ديعس نع ىور اذكو

 ريغ :ىدسلا لاقو .هلحتسم ريغ ىنعي :غاب ريغ :نايح نب لتاقمو .هنع ةياور ىف  ديعس لاقو

 ةتيملا نم ىوشي ال : : ؟"0[لاق] « غاب ريغ » :هلوق ىف ىناسارخلا ءاطع لاقو «هتوهش هيف ىغتبي غاب

 لرو ورا :ءاقلا قلي ااف كالا تلو ام هع محو © ةفلطلا ذل[ لكاي الو. هحل الو هشبل
 . 29[لالحلا هب ودعي ال :لوقي «داع الو»

 « داع الو غاب ريغ سابع نبا نعو .ناودعلاب ىدسلا هرسفو .اهنم عبشي ال :سابع نبا نعو

 ف داع الو غاب ريغ رطضا نمف :ةداتق لاقو .هلكأ ىف «داع الو » ءةتيملا ىف « غاب ريغ » :لاق

 .ةحودنم هنع دجي وهو «مارح ىلإ الالح ىدعتي نأ :هلكأ

 .هرايتخا ريغب كلذ لكأ ىلع هركأ: ىآ «رطضا ِنَمَف » :هلوق ىف دهاجم نع ىبطرقلا ىكحو
 لحي ال هنإف «ىذأ الو هيف عطق ال ثيحب ريغلا ماعطو ةتيم رطضملا دجو اذإ ىبطرقلا ركذ :ةلأسم

 هنمضي له «هذه ةلاحلاو «هلكأ اذإو :لاق مث لاق اذك  فالخ الب ريغلا ماعط لكأي لب ةتيملا لكأ هل

 سايإ ىبأ نع ةبعش ثيدح نم ةجام نبا ننس نم دروأ مث «كلام نع ناتياور امه نالوق هيف ؟ال مأ

 . "ةنيدملا تيتاف ءةصمخم ماع انتباصأ :لاق ىزنعلا نب دابع تعمس :ةيشحو ىبأ نب رفعج

 ىنبرضف طئاحلا بحاص ءاجف «ىئاسك ىف هنم تلعجو «هتلکأو هتكرفف ًالبنس تذخأف «اطئاح تيتأف

 الو ءايعاس وأ ًاعئاج ناك ذإ هتمعطأ ام» :لجرلل لاقف «هتربخأف ايي هللا لوسر تيتأف «ىبوث ذخأو

 دانسإ «قسو فصن وأ ماعط نم قسوب هل رمأو ءهبوث هيلإ درف هرمأف . (")ةلهاج ناك ذإ هتملع
 لئس :هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح كلذ نم :ةريثك دهاوش هلو ديج ىوق حيحص

 الف 20ةنبخ ذختم ريغ هيفب ةجاح ىذ نم هنم باصأ نم» :لاقف .قلعملا رمثلا نع هلي هللا لوسر

 : تيدا اغ ش

 .و نم ةدايز () .ج نم ةدايز () .أ بج نم ةدايز )١(

 .ءانتبثأ ام باوصلاو ء«ىزنعلا رشب» :ط ىفو ««ىوتفلا ليحرش» :أ ىف (5) .4ىأ داع الو» :ج ىف (4)

 .«ةيفتحلا تيتأف» : ىف (0)

 .(۲۲۹۸) مقرب ةجام نبا ننس (۷)

 .؟هبيج نحنم ريغا :أ ىف (۸)

 .؟نسح ثيدح اذه» :لاقو (۱۲۸۹) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور()



 ا ا نقبل روش جلو قبلا

 - انغلبو «رارطضا نم لكأ اميف : #ميحُر ررفغ هللا نإ هيلع مْنِإ الف :هلوق ىف نايح نب لتاقم لاقو

 . مقل ثالث ىلع ''؟دازي ال هنأ ملعأ هّللاو

 .رارطضالا ىف مارحلا هل لحأ ذإ ميحر .مارحلا نم كا ايي ردع ج نيت دس لاقو

 لو كاب لف رق ٠ نع لاق قرع نه فلا نبا نع فا ا : عیکو لاقو

 .رانلا لخد تام مث «برشي

 فورعملا - ىربطلا نسحلا وبأ لاق .ةصخر ال ةميزع رطضملل ةتيملا لكأ نأ ىضتقي اذهو]

 ناضمر ىف ضيرملل راطفإلاك ؛اندنع حيحصلا وه اذهو :لاغتشالا ىف ىلازغلا قيفر ىسارهلاايكلاب
0000 

 مو 8 2

 يف نولكأي ام كئلوأ اليلق انمَن هب نورتشي هيو باتكلا نم هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا نإ ل

 نيذّلا كلوا 079 ميلأ باذع مهلو مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي الو راتلا الإ مهنوطب

 َلّرن هللا ّنَأِب كلذ 02 راّتلا ىلع مهربصأ امف ةرفغملاب باذعلاو ئدهلاب ةلالّضلا اورتش

 .4 © ديعب قاقش يفل باتكلا يف اوفا نيذّلا إو قحْلاِب باتكلا

 ىنعي (باتكلا نم هلا لّزنأ اما “[ةلاسرلاب هل دهشي امم] «نومتكي نيذّلا نإ  :ىلاعت لوقي

 اومتكف «ةوبنلاو ةلاسرلاب هل دهشت امم «مهيديأب ىتلا مهبتك ىف يب دمحم ةفص اومتك نيذلا دوهيلا
 «مهايإ مهميظعت ىلع فحتلاو ايادهلا نم برعلا نم هنوذخأي اوناك امو مهتساير بهذت الئل كلذ

 ناك ام ىلع ءاقبإ كلذ اومتكف .مهوكرتيو سانلا هعبتي نأ كلذ اورهظأ نإ - هللا مهنعل - ذ

 قحلا عابتاو ىدهلا نع اوضاتعاو .كلذب مهسفنأ اوعابف ءريسي رْرَن وهو «كلذ نم مهل لصحي

 امأ ؛ةرخآلاو ايندلا ىف اورسخو اوباخف ءريسيلا رزنلا كلذب هللا نع ءاج امب ناميإلاو لوسرلا قيدصتو

 لئالدلاو تارهاظلا تايآلا نم هعم هلعجو هبصن اب «هلوسر قدص هدابعل رهظأ هللا نإف ايندلا ىف

 ىلع بضغب اوؤابو .مهلاتق ىلع هل ًانوع اوراصو «هوعبتي 0 نوفاخي اوناك نيذلا هقدصف «تاعطاقلا

 ام نومتكي نيذلا نإ » :ةيركلا ةيآلا هذه كلذ نم . . عضوم "ريغ ىف هباتك ىف هللا مهمذو «بضغ

 الإ مهنوطب يف نولكأي ام كتلوأ» ايندلا ةايحلا ضرع وهو #اليلق انَمَث هب نورتشيو باتكلا نم هللا لزنأ

 لاق امك .ةمايقلا موي مهنوطب ىف جات ران قحلا نامتك ةلباقم ىف هنولكأي ام نولكأي امنإ :ىأ «راثلا

 ايشا (اريعس نولصيسو اران مهنوطب يف نولكأي اَمَنِإ امْلَظ يماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ لات

 بهذلا ةينآ ىف برشي وأ لكأي ىذلا» :لاق هنأ يي هللا لوسر نع حيحصلا ثيدحلا ىفو ٠١

 .«ديزي ال هنأ» : ىف )١(

 .2«نمف١ :ج ىف (۲)

 .ج نم ةدايز (5 «۳)

 .«دهعلاك» :أ ىف (۵)

 .«امريغ یف :و ءأ ج ىف )١(



 ا  EE aaaايو 13

 . منهج ران هنطب ىف رجرجي امنإ «ةضفلاو
 هيلع نابضغ هنأل كلذو :«ميلأ باع مُهَلو مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي الو :هلوقو

 دع ي أ :«ةهيكري الو مهبل ظني الف «ييفغلا  اوقحساف "ءاوملع .ذقو اومتك؛ منال

 0 | ۰ 00 .ًاميلأ ًاباذع مهبلعي لب يك

 ثيدح *' ”[نم ًاضيأ ملسم هاور ىذلا ثيدحلا] انهاه هيودرم نباو متاح ىبأ نبا ركذ دقو

 مهيلإ رظني الو هللا مهملكي ال ةثالث» ةي هللا لوسر نع ةريره ىبأ نع «مزاح ىبأ نع «شمعألا

 ا لئاعو «باذک كلمو .ناز خيش يلا باذع مهلو] مهيكزي الو

 ءىدهلا نع اوضاتعا :ىأ (ىدهلاب ةلالضلا اورتشا نيذْلا كتلوأ» : مهنع ًاربخم ىلاعت لاق مث

 «هقيدصتو هعابتاو ءايبنألا بتك نم هب ةراشبلاو هثعبم ركذو لوسرلا ةفص نم مهبتك ىف ام رشن وهو

 مهبتك ىف هتافص نامتكو هب رفكلاو هبيذكت وهو «ةلالضلاب هنع اوضاتعاو كلذ نع اولدبتسا
 .ةروكذملا هبابسأ نم هوطاعت ام وهو «باذعلاب ةرفخملا نع اوضاتعا : ىأ (ةرفغملاب باذعلاو»

 بجعتي «لئاه ميظع ديدش باذع ىف مهَّنأ ىلاعت ربخي : 4 رانا ىلع مهربصأ امف :ىلاعت هلوقو
 ًاذايع لالغألاو «لاكتلاو .باذعلا نم هيف مه ام ةدش “عم «كلذ ىلع مهربص نم اهيف مهآر نم

 ىلإ مهب ىضفت ىتلا ىصاعملا لمعل مهمودأ ام :ىأ (راتلا ىَلَع مهربصأ امف# :هلوق ىنعم ليقو]
 . رانا

 ىلاعت هللا نأل ديدشلا باذعلا اذه اوقحتسا امنإ :ىأ (قحلاب باتكلا لّرن هللا نأب كلذ # :هلوقو

 اوذختا ءالؤهو .لطابلا لاطبإو قحلا قيقحتب هبتك هلبق ءايبنألا ىلعو هيب دمحم هلوسر ىلع لزنأ

 مهوعدي متاخلا لوسرلا اذهو .هوبذكو هوفلاخف «هرشنو ملعلا راهظإب مهرمأي مهباتكف ءآوزه هللا تايآ

 نومتكيو «هنودحجيو هنوفلاخيو هنوبذكي مهو ءركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأيو «ىلاعت هللا ىلإ

 :لاق 20اذهلو ؛لاكتلاو باذعلا اوقحتسا اذهلف ؛هلسر ىلع ةلزنملا هللا تايآب اوؤزهتساف ءهتفص

 . 4 ديعب قاقش يفل باتكلا يف اوفلتخا نيذلا نإو قحاب باتكلا لّر هللا نأب كلذإ»

 ميلا للاب نمآ نم لا نكلو برْغمْلاو قرم لبق مهو اولو نأ يلا سی >»
 نيكاسملاو ئماتيلاو ئبرقلا يوذ هّبح ىلع لاملا ىتآو نييبتلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا

 اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو ةاكزلا ىتآو ةالّصلا ماقأو باقرلا ىفو نيلئاسسلاو ليبسلا نباو

 )١( مقرب ملسم حيحصو (0714) مقرب ىراخبلا حيحص ) )5١705اهنع هللا ىضر ةملس مأ ثيدح نم .

 ) )۲.أ هج نم ةدايز (9) .«ىنثي ال :ىأ» :أ ىف

 .ملسم حيحصو ءج نم ةدايز )٤(

 .(۱۰۷) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)
 .أ نم ةدايز (۷) .«نم» :و «أ ج ىف )١(

 .«اذهلف» :ج ىف (۸)
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 ن كئلوأو اوقدص نيل كعلوأ سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا يف نيرباصلاو

 . 4 290 نرقّتملا
 نبا لاق امك «ةميقتسم ةديقعو «ةميمع دعاوقو «ةميظع لمج ىلع ,ةميركلا ةيآلا هذه تلمتشا

 نب رماع نع ءورمع نب هللا ديبع انثدح .ىبلحلا ماشه نب '''
 :هيلع التف ؟ناميإلا ام : ةي هللا لوسر لأس هنأ :رذ ىبأ نع ءدهاجم نع «ميركلا دبع نع يي

 :لاقف .هلأس مث "هيلع اهالتف ءآضيأ هلأس مث :لاق .ةيآلا رخآ ىلإ «مكهوجو اولوت نأ َربْلا سيلإ»

 لا E E O A "حلا يع تنزف ذل

 .ًايدق تام هنإف ؛رذ ابأ كردي مل ًادهاجم نف ؛ عطقنم اذهو

 ؟ناميإلا ام :لاقف ءرذ ىبأ ىلإ لجر ءاج :لاق «نمحرلا دبع نب مساقلا انثدح :ىدوعسملا لاقو

 ربلا نع سيل :لجرلا لاقف .اهنم غرف ىتح «مكهوجو اولوت نأ َربْلا سيل# :ةيآلا هذه هيلع “"ارقف
 ءةيآلا هذه هيلع ارفف هع ياس ام هلا هلل هللا وسر. ىلإ ختو هاج رد و بأ لاتق كلاس

 ا و راق اون ا ور اه يق و نأ ا عنيا انيك يضرب نأ اف

 . «اهباقع فاخو هتنزحأ ةئيس لمع اذإو ءاهباوث اجرو هترس ةنسح

 . ملعأ هللاو «عطقنم ًاضيأ اذهو د رك نبا وز

 ‹سدقملا تيب ىلإ هجوتلاب ًالوأ نينمؤملا رمأ امل ىلاعت هللا نإف «ةيآلا هذه ريسفت ىلع مالكلا امأو

 هللا لزنأف «نيملسملا ضعبو باتكلا لهأ نم ةفئاط سوفن ىلع كلذ قش «ةبعكلا ىلإ مهلوح م
 هجوتلاو «هرماوأ لاثتماو لجو زع .هللا ةعاط وه امنإ دارملا نأ وهو .كلذ ىف هتمكح نايب ىلاعت

 ةهج ىلإ هجوتلا موزل ىف سيلو «لماكلا ناميإلاو ىوقتلاو ربلا وه اذهف «عرش ام عابتاو ءهجو امثيح
 اوُلوت نأ بلا سيل » :لاق اذهلو ؛هعرشو هللا رمأ نع نكي مل نإ «ةعاط الو رب برغملا ىلإ قرشملا نم

 ىحاضألا ىف لاق امك «ةيآلا «رخآلا ميلا هللاب نمآ نم ربا نكلو برغملاو قرشملا لبق مكهوجو
 .[۳۷ : جحلا] .«مكنم ئوقتلا هاني نكلو اهؤامد الو اهموُحُل للا لاتی نأ ل :ايادهلاو

 نم لوحت نيح اذهف .اولمعت الو المت نأ لا نمل :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 .اهب لمعلاو ضئارفلاب هللا رمأف «دودحلاو ضئارفلا تلزنو ةنيدملا ىلإ ةكم

 دع انثدح  ىبأ انثدح : متاح ىبأ

 .«هيلع التف» :ج ىف (۲) .«ةديبع انثدح» :ج ىف )١(

 .«اهضغبأف» :ج ىف (:) .«اهبحأف» :ج ىف (۳)

 .هب دهاجم نع «ميركلا دبع نع ءرمعم نع «قازرلا دبع قيرط نم (504) مقرب «ةالصلا ردق ميظعت» ىف رصن نب دمحم هاورو (5)

 .«التف» :ج ىف (۷) .(نأل» :ج ىف (5)

(A)أ نم ةدايز . 

 ءهوحن هب ىدوعسملا نع امهالك .ىئالملاو ديزي نب هللا دبع قيرط نم )٤0۸( مقرب «ةالصلا ردق ميظعت» ىف رصن نب دمحم هاورو (9)
 نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو ءهوحن هب ميركلا دبع نع :نيعأ نب ىسوم قيرط نم (۲۷۲ /۲) مكاحلا هاورو

 .«عطقنم وهو :تلق» :ىبهذلا هبقعتو «هاجرخي ملو



 )/١1/1( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا حبب م ل ل لد

 .كلذ وحت لئاقمو كاحضلا نع قورو

 لاف »+ قرشلا لبق ٠ لف ىراضتلا تاکو برا لبق لبقت د دوهيلا تناك :ةيلاعلا وبأ لاقو
 (9هتقيقحو ناميإلا مالك اذه :لوقي «برغمْلاو قرشملا لبق مكهوجو اوُلوت نأ بلا سيل » : ىلاعت هللا
 .هلثم سنأ نب عيبرلاو نسحلا نع یورو . لمعلا

 . لجو زع «هللا ةعاط نم بولقلا ىف تبثام ربلا نكلو :دهاجم لاقو

 .اههوجو ىلع ضئارفلا اودؤت نأ ىوقتلاو ربلا نكلو : كاحضلا لاقو

 ؛هللا همحر قدصو .اهلك ربلا عاونأ هذه :لاق .ةيآلا (هّللاب نمآ نم ربلا نكلو# :ىروثلا لاقو

 ناميإلا وهو هلك ريخلا عماجمب ذخأو ءاهلك مالسإلا ىرع ىف لحد دقف «ةيآلا هذهب فصتا نم نإف

 وهو « باتكلاو# هلسرو هللا نيب ةرفس مه نيذلا ةكئالملا دوجوب قدصو ءوه الإ هلإ ال هنأ وهو هللاب

 نميهملا نآرقلا وهو ءاهفرشأب تمتخ ىتح «ءايبنألا ىلع ءامسلا نم ةلزنملا بتكلا لمشي سنج مسا

 ءةرخآلاو ايندلا ىف ةداعس لك ىلع لمتشاو ءريخ لك هيلإ ىهتنا ىذلا «بتكلا نم هلبق ام ىلع

 دمحم مهمتاخ ىلإ مهلوأ نم مهلك هللا ءايبنأب نمآو «هلبق بتكلا نم هاوس ام لك هب . خسنو

 .نيعمجأ مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص

 قب فا لح ل ف فار ىلا ب وهو هرحال هح قلع لاملا:ىتاوط وقر
 ا ت م ی نراك انك .فلخلاو فلسلا نم امهريغو ريبج نب ديعسو دوعسم

 ردا نتج e د حيحص تنأو َقَدَصَت نأ ةقدصلا لضفأ» :ًاعوفرم

 رم نع دبر نع 0 د ني «ئروتلاو ةبعش ثيدح نم «هکردتسم ىف مكاحلا ىور دقو

 حيحص تنأو هيطعت '* : 4 هّبح ىلع لاملا ىتآوإ#» :ِدييكَي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع

 . "”هاجرخي ملو e طرش ىلع حيحص :لاق مث .«رقفلا ىشختو '''ىنغلا لمأت «حيحش

 وهو ءآفوقوم .دوعسم نبا نع «ةرم نع ءديّبز نع نايفسو «شمعألا نع عيكو هاور دقو تلق
 . ملعأ هّللاو ‹«حصأ

 مكنم ديرن ال هللا هجول مكمعطن امَنِإ . اريسأو اميتيو انيكسم هّبح ىلع ماعَطلا نومعطيو » : ىلاعت لاقو

 .[94 .4 :ناسنإلا] «اروكش الو ءازج

 ىلع نورئؤيو) N :نارمع لآ] 4 نوبحت امم اوقفنت ىتح ربا اولانت نل 8 : ىلاعت لاقو
 اب اورثآ مهنأ وهو و ,] اذه نم عفرأ رخآ طن ٩ : رشحلا] «ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ

 .هل نوبحم مه ام اومعطأو ““اوطعأ ءالؤهو هيلإ نورطضم مه

 ىف تبث امك «ةقدصلا نم ىطعأ نم ىلوأ مهو ءلجرلا تابارق :مهو 4ىبرقلا يذل :هلوقو

 .«ةقيقحو» :ج ىف (۴) .«ليقتتا :ج ىف (۲ 1)
 .«ىأ» :أ ىف (5) .ج نم ةدايز (6)

 .«شيعلا» :أ ىف (5)

 .(739707 /۲) كردتسملا (۷)

 .«هوطعأ ءالؤهو» :ج ىف (9) .ج نم ةدايز (۸)



 ل (1۷۷) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 سانلا ىلوأ مهف .«ةلصو ةقدص :ناتنث محرلا ىوذ ىلعو ءةقدص“ نيكاسملا ىلع ةقدصلا» : ثيدحلا

 .زيزعلا هباتك نم عضوم ام ريغ ىف مهيلإ ناسحإلاب ىلاعت هللا رمأ دقو .كئاطعإو كرببو كب
 غولبلا نود راغص ءافعض مهو مهؤابآ تام دقو ءمهل "”بساك ال نيذلا :مه «ىماتيلاو#

 نب لازنلا نع «كاحضلا نع «ربيوج نع ءرمعم نا :قازرلا دبع لاق دقو «بسكتلا ىلع ةردقلاو

 .(مّلح دعب متي ي ال» :لاق كي هللا لوسر نع «ىلع نع «ةربس
 ام نوطعيف «مهانكسو مهتوسكو مهتوق ىف مهيفكي ام نودجي ال نيذلا :مهو «نيكاسملاو»

 اذهب .نيكسلا لا ناو ا نسر لنا يه اولا كن . مهتلخو مهتجاح هب دس

 الو ءهينغي ىنغ دجي ال ىذلا نيكسملا نكلو «ناتمقللاو ةمقللاو ناترمتلاو ةرمتلا هدرت ىذلا قاولطعلا

 E قدمو ول طق

 اذكو «هدلب ىلإ هلصوي ام ىطعيف هتقفن تغرف دق ىذلا زاتجملا رفاسملا :وهو «ليبسلا نباو#
 ىلع لاق امك «فيضلا كلذ ىف لخديو «هبايإو هباهذ ىف هيفكي ام ىطعيف «ةعاط ىف ًارفس ديري ىذلا

 لاق اذكو «نيملسملاب لزني ىذلا فيضلا وه ليبسلا نبا :لاق هنأ سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نبا

 نب عيبرلاو «ىرهزلاو كاحضلاو «ةداتقو .نسحلاو «رقابلا رفعج وبأو ءريبج نب ديعسو «دهاجم

 .نايح نب لتاقمو «سنأ

 مامإلا لاق امك .تاقدصلاو تاوكزلا نم نوطعيف بلطلل نوضرعتي نيذلا :مهو 4نيلئاسلاو»

 :دمحا

 ىبأ نب ىلعي نع .دمحم نب بعصم نع «نايفس انثدح :الاق «نمحرلا دبعو عيكو انثدح

 لرش كالا E نوح دمج لة ناقل LE وسلا لقا ةماو نوم

 .دواد وبأ هاور . «سرف ىلع ءاج نإو قح لئاسلل» : لكَ هللا

 . مهتباتك ىف هنودؤي ام نودجي ال نيذلا نوبتاكملا :مهو 4(باقرلا يفوإ»

 .ىلاعت هللا ءاش نإ «ةءارب نم تاقدصلا ةيآ ىف“ فانصألا هذه نم ريثك ىلع مالكلا ىتأيسو

 نع «ةزمح ىبأ نع .كيرش انثدح ءديمحلا دبع نب ىيحي انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو

 :تلاق ؟ةاكزلا ىوس قح لاملا ىفأ :ِةبِدكَي هللا لوسر تلأس اهنأ :سيق تنب ةمطاف ىنتثدح «ىبعشلا

 ."7هّبح ىلع لاَمْلا ىتآو) :ىَلع التف
 ‹كيرش نع ءامهالك .ديمحلا دبع نب ىيحيو .سايإ ىبأ نب , مدآ د ی و ر نبا هاورو

 .«نيملسملا ىلع» :أ ىف )١(
 .«بساكم ال» :أ ىف (۲)

 .«هل رظني الو هينغي ام دجي ال» :أ ىف (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )۱٤۷۹( مقرب ملسم حيحصو )۱١۳۹(.

 .«ىلع نب نيسح نع ءىلع نب نيسح تنب ةمطاف» :أ ىفو «؛اهيبأ نع نيسح تنب ةمطاف» :ج ىف )٥(

 .«هذه فانصألا نم :ج ىف (5)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (09) مقرب ملسم حيحصو (۳۳) مقرب ىراخبلا حيحص ىف وه (۷)
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 ىوس قح لاملا ىف» :هْيَِكَي هللا لوسر لاق :تلاق «سيق تنب ةمطاف نع «ىبعشلا نع ةزمح ىبأ نع

 مالا وو هارب ردم لبق مكهوجو اولوت نأ َربلا سيل » : "الت مث «ةاكزلا
 نايب هاور دقو :لاق ءروعألا ' ا ةزمح ابأ فعضو ''”ىذمرتلاو ةجام نبا هجرخأ دقو]

 . رك يبعشلا نع ملاس نب ليعاعساو
 ءاهدوجسو ءاهعوكرب اهتاقوأ ىف ةالصلا لاعفأ 7 :ىأ «ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأوإ» :هلوقو

 ىضرملا نقرا ا ىلع اهعوشخو ءاهتنينأمطو
 0 ةيندلا قالخألا نم اهصيلختو «سشنلا 20 نوكي نأ لي : «ةاكرلا ىتآو# :هلوقو

 يسوم لوقو ةا 2 نيسكلا] # اهاسد نم باخ دقو . اهاکز نم حلفأ دق )9 :هلوقك «ةليذرلا

 :ىلاعت هلوقو «[۱۹ ١8. :تاعزانلا] *«ىشختف كبر ىلإ كيدهأو. ئكرت نأ ىلإ كل له : نوعرفل

 .[۷ .3 :تلصف] «ةاكّرلا نوتؤي ال نيذّلا . نيكرشملل ليوو#
 نك فوكو فايع و تع مب دعت هلاك امك ا :دازملا وو ا و

 ثيدحلا ىف مدقت اذهلو ؛ةلصلاو ربلاو عوطتلا وه امنإ نيروكذملا فانصألاو تاهجلا هذه غا

 . ملعأ هللاو ءةاكزلا ىوس ًاقح لاملا ىف نأ : سيق تنب ةمطاف نع

 < قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا» : هلوقك ,4اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو# :هلوقو

 «بذك ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» :ثيدحلا ىف حص امك «قافنلا ةفصلا هذه سكعو ٠١[ :دعرلا]

 اذإو ءردغ دهاع اذإو بذك ثدح اذإ» :رخآلا ثيدحلا ىفو .«ناخ نمتئا اذإو .فلخأ دعو اذإو
)1( 

(O. 

 «رجف مصاخ

 ىفو «ءاسأبلا وهو ءرقفلا لاح ىف :ىأ «سأَبْلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا يف نيرباصلاو» :هلوقو

 نبا هلاق ءءادعألا ءاقتلاو لاتقلا لاح ىف :ىأ «سأبلا نيحو# .ءارضلا وهو .ماقسألاو ضرملا لاح

 .ةداتقو .نسحلاو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «ىنادمهلا ةرمو «ةيلاعلا وبأو «سابع نباو «دوعسم

 .مهريغو «كاحضلاو .كلام وبأو «نايح نب لتاقمو «ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو

 هللاو «هتبوعصو هتدشل لاوحألا هذه ىف ربصلا ىلع ثحلاو حدملا ىلع «نيرباصلاو# ف اأو

 .نالكتلا هيلعو ناعتسملا وهو «ملعأ

 یف اوقدص نيذلا مه تافصلا هذهب اوفصتا نيذلا ءالؤه :ىأ «اوقدص نيل كيلوأ » :هلوقو

 مه كتلوأو» اوقدص نيذلا مه ءالؤهف .لاعفألاو لاوقألاب ىبلقلا ناميإلا اوققح مهنأل ؛مهناميإ

 ىف فعضي ةزمح وبأو .؛كاذب هدانسإ سيل ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو )١784( مقرب ةجام نبا ننسو (109) مقرب ىذمرتلا ننس ()

 . حص رهو .هلوق ىبعشلا نع ملاس نب ليعامسإو نایب ىور دقو «ثيدحلا

 .هانتبثأ ام باوصلاو «رايس» :ج ىف )٤( .«ًانوع» :أ ىف (۳)
 .«ةميمذلا» :ج ىف )١( .أ ءج نم ةدايز (4)

 .«ىطعأ نم» :و ءأ ىف (۸) . «كلملا ةاكز» :ج ىف (۷)

 . هنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (08) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (9)
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 .تاعاطلا اولعفو مراحملا اوقتا مهنأل «(نوقتملا

 ألا دعب هاو راب هلا تقلا يف ناصف ماع بك اوما نيد هنأ اإ
 نم فيفخت كلذ ناسحإي هيل ءادأو فورعملاب عابتاق يلا هيخأ نم هَل يفع نمل ىتنألاب

r ©ماع  

 يلوأ EEE E اراك

 .4 ©3 نوقثت مكعل بابلألا

 مكديغو «مكرطي رد را اهلا ن ضادققلا يف دملا كلغ بک و < ىلاغت لر

 ‹«مهیف هللا مكح اوريغو مكلبق نم ىدتعا امك ءاودتعتو اوزواجتت الو «مكائنأب مكاثنأو «مكدبعب

 ناكف .مهورّهَقو ةيلهاجلا ىف ةظيرق تزغ دق ريضنلا ونب تناك ءريضنلا [ونب]و ةظيرق كلذ ببسو

 لتق ىرضنلا ىظرقلا لتق اذإو ءرمتلا نم قسو ةئامب ىداقي لب «هب لتقي ال ىظرقلا ىرضنلا لتق اذإ
 الو < ضاصقلا ىف لدعلاب هللا زمآف: ءىظرقلا ةد قع رمكلا قم سر ىا ةودق هوداق تاو هب
 بک ا ا ا اک . مهيف هللا | ماكحأل نيفلاخملا ٠ نيفرحما نيدسفملا ليبس عبتي

 . «ىتنألاب ناار دعنا هلا رحل یا ذ صاصقلا مكيلع

 انثدح «ةعرز وبأ انثدح :مئاح ىبأ نب دمحم وبا مامإلا هاور ام اهلوزن ' [ببس] ىف ركذو

 نب ديعس نع ادد ن اط رحت ھل فرب هللا ليغ نقد 0 رک نی ثلا دا نب نحت

 ءادمع ناك اذإ : ىنعي (ىلتقلا يف ذ صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ ايا : : یلاعت هللا لوق ىف «ریبج

 لتق مهنيب ناكف ل البال لبق هاذا نق را هلا نم ا كلذو .رخلاب رجلا

 نييحلا دحأ ناكف ءاوملسأ ىتح ضعب نم مهضعب ذخأي ملف «ءاسنلاو ديبعلا اولتق ىتح «تاحارجو

 انم ةأرملابو «مهنم رحلا انم دبعلاب لتقي ىتح اوضري الأ اوفلحف :لاومالاو ةدعلا ىف رخآلا ىلع لواطت

 .مهيف تلرتف أ“ مهتم لجرلا
 : ةدئاملا] 4 سفنلاب فلا # ايقنت وي اهتم « ىتنألاب ئكن ألو دبعلاب دبعلاو رحاب رحلا#

6]. 

 نولتقي ال مهنا كلذو. 4 ىثنألاب ئنألاوإل :هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 «نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا :هّللا لزنأف ةأرملاب ةأرملاو «لجرلاب لجرلا نولتقي نكلو «ةأرملاب لجرلا
 نود: امو : سيتا نا رس اول املا
 مهلاجر سفنلا نود اميفو سفنلا ىف دمعلا نم مهنيب اميف “' ني سج ديلا لجو لا

 .أ نم ةدايز (۲) .«مكرح اولتقاف» :و ءأ بج ىف (۱)

 .«نيمرجملا» :أ ىف )٤( . مد ةعض» :ج ىف (۳)

 .ج نم ةدايز (1) .«ًابعلو ًاوهل» :ج ىف (5)
 مهنم لجرلاب انم ةأرملاو» :ج ىف (A^) .(ركب» 3 ج یف )¥(

 .«نييوتسما :و ءأ ىف (۱۰) . «ديبعلاو صاصقلا» : ج ىف (9)



  KEناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا )11/8. ١94(

 . «سفتلاب سفتلا# :هلوقب ةخوسنم اهنأ كلام ىبأ نع ىور كلذكو «مهؤاسنو
 ىبأ نباو ىروثلا بهذ هيلإو «ةدئاملا ةيآ مومعل دبعلاب لتقي رحلا نأ ةفينح ىبأ بهذم :ةلأسم

 ءةداتقو .ىعخنلا ميهاربإو «بيسملا نب ديعسو ءدوعسم نباو «ىلع نع ىورم وهو «دوادو ىليل
 ديسلا لتقي :هنع ةياور ىف ىروثلاو ىعخنلا ميهاربإو ىنيدملا نب ىلعو «ىراخبلا لاقو .مكحلاو
 هاصخ نمو «هانعذج هعذج نمو «هانلتق هدبع لتق نم» :ةرمس نع نسحلا ثيدح مومعل ؛هدبعب

 هيف بجت مل أطخ لتق ول ةعلس دبعلا نأل ؛دبعلاب رحلا لتقي ال :اولاقو روهمجلا مهفلاخو < اش
 ملسملا نأ ىلإ روهمجلا بهذو «ىلوأ قيرطب سفنلا ىفف هفرطب داقي ال هنأو «هتميق هيف بجن امنإو «ةيد

 اس

 كم لت آلا : لل هللا لوسر لاق :لاق .ىلع نع ىراخبلا ىف تبث امك «رفاکلاب لتقي ال

 ةي مومعل هب لتقي هنأ ىلإ بهذف ةفينح وبأ امأو ءاذه فلاخي ليوأت الو ثيدح حصي الو رفاکب

 . ةدئاملا

 ؛ةدئاملا ةيآل روهمجلا مهفلاخو ءةيآلا هذهل ةأرملاب لجرلا لتقي ال :ءاطعو نسحلا لاق :ةلأسم

 اهب لتقي ال هتأرما لجرلا لتق اذإ :ثيللا لاقو." «مهؤامد أفاكتت نوملسملا» :مالسلا هيلع هلوقلو
 . ةصاخ

 ىضر باطخلا نب رمع لاق ؛دحاولاب نولتقي ةعامجلا نأ روهمجلاو ةعبرألا ةمئألا بهذمو :ةلأسم

 هنامز ىف هل فرعي الو .مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع الامت ول :لاقو «مهلتقف ةعبس هلتق مالغ ىف هنع هللا
 نولتقي ال ةعامجلا نأ :ةياور دمحأ مامإلا نع ىكحو .عامجإلاك كلذو .ةباحصلا نم فلاخم

 نب كلملا دبعو «ريبزلا نباو ذاعم نع رذنملا نبا هاكحو .ةدحاو سفن الإ سفنلاب لتقي الو «دحاولاب

 ةجح الو .حصأ اذهو :رذنملا نبا لاق مث ؛تباث ىبأ نب بيبحو نيريس نب دمحمو ىرهزلاو ناورم

 .رظنلا هليبسف ةباحصلا فلتخا اذإو ؛هانركذ ام ريبزلا نبا نع تبث دقو 0 'ةعامجلا لتق حابأ نم
 نبا نع دهاجم لاق :(ناسخإ هل ءادأو فوُرعَمْلاب عابتاف ءيش هيخأ نم هل يفع نمف ل :هلوقو

 ءةيلاعلا ىبأ نع ىور اذكو «دمعلا ىف ةيدلا لبقي نأ :وفعلاف « ءيش هيخأ نم هَل يفع نمف ) 0

 .نايح نب لتاقمو «ةداتقو ٠ .«نسحلاو ؛ءاطعو ءريبج نب ديعسو .دهاجمو «ءاثعشلا ىب

 ءىش هيخأ نم هل كرت نمف :لوقي ( ءيش هيخأ نم هَل يفع نمف $ . ساق نب نع د دعا كو

 تلاظلا اعف لوقت «(فورعملاب عابتاف# وفعلا كلذو «مدلا قاقحتسا دعب ةيدلا ذخأ  [دعب] : ىنعي
 ىنعي تاغ الو نرش ريغ هرم لتاقلا نم : ىنعي «ناسحإب هيل ءادأو# ة ةيدلا لبق اذإ فورعملاب عابتا

 . ةعفادملا

 بولطملا ىدؤيو :سابع نبا نع .دهاجم نع «ورمع نع «نايفس ثيدح نم مكاحلا ىورو

 .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو )١514( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو 501١5( ء5١42) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور )١(

 )١١١(. مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم (77417) مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور (9)

 .أ هاج نم ةدايز (5) .«دحاوب ةعامج لتق» :أ ىف (:؛)



 يا (1۷4 ء1۷۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 « ىناسارخلا ءاطعو «ةداتقو «نسحلاو «ديز نب رباج ءاثعشلا وبأو ا ديعس لاق اذكو .ناسحإب

 .نايح نب لتاقمو «ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو

 هباحصأو ةفينح وبأو .روهشملا وهو هنع مساقلا نبا ةياور ىف - هللا همحر كلام لاق :ةلأسم

 نأ هل :نوقابلا لاقو «لتاقلا اضرب الإ ةيدلا ىلع وفعي نأ مدلا ىلول سيل :هيلوق دحأ ىف ىعفاشلاو

 «نسحلا مهنم «وفع ءاسنلل سيل هنأ ىلإ فلسلا نم ةفئاط بهذو «لتاقلا ضري مل نإو اهيلع وفعي

 .نوقابلا مهفلاخو «ىعازوأألاو «ثيللاو « ةمربش نباو «ىرهزلاو «ةداتقو

 ًافيفخت دمعلا ىف ةيدلا دخأ مكل عرش امنإ :ىلاعت لوقي (ةمحرو مكبر نم فيفخت كلذ :هلوقو

 نب ديعس لاق امك ءوفعلا وأ لتقلا نم مكلبق ممألا ىلع اموتحم ناك ام «مكب ةمحرو مكيلع هللا نم

 :روصنم

 ىنب ىلع بتك :لاق «سابع نبا نع «دهاجم ىنربخأ «رانید نب ورمع نع «نايفس انثدح

 صاصقلا مكيلع بتك» : : ةمألا هديل هللا لاف ءوفعلا مهيف نكي ملو ؛ ىلتقلا ىف صاصقلا ليئارسإ

 ىف ةيدلا لبقي نأ وفعلاف 4 ءيش هيخأ نم هَل يفع نمف ئنألاب ىتنألاو دّبعْلاب دبعْلاو رحاب رحلا ىلْتقْلا يف

 هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف E SEES E ٠ انتر كيرا تع يلح كلا ل

 ا
 نب ورمع نع «هحيحص یف نابح نبا هجرخأو د نب] ورمع نع دحاو ريغ هاور دقو

 نبا نع دعاجيم نع ةعابج هاورو 4217[ سابع نبا نع قاسلاو ئراخملا اور دقؤ] هب انيق

 .هوحنب « سابع
 دحأل لحت ملو «ةيدلا مهمعطأو ةمألا هذه هللا محر : «مكبر نم فيفخت كلذ» : ةداتق لاقو

 وفع وه امثإ ليجنإلا لهأ ناكو «شرأ مهنيب سيل وفعو صاصقلا وه امنإ ةاروتلا لهأ ناكف «مهلبق

 :نفرالاو وفعلاو _ضابصقلا ةمألا هذهل لعجو «هب اورمأ

 وأ ةيدلا ذخأ دعب لتق نمف :ىلاعت لوقي :#ميلأ باذع هلف كلذ دعب ئدتعا نمف# :هلوقو

 .ديدش عجوم ميلأ هللا نم باذع هلف ءاهلوبق

 « سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو ‹نسحلاو «ةمركعو «ءاطعو «دهاجمو « سابع نبا نع وز اذكو

 نع «قاحسإ نب دمحم لاق امك «ةيدلا ذخأ دعب لتقي ىذلا وه هنأ :نايح نب لتاقمو «ىدسلاو

 .ج نم ةدايز (۲) .«ةيآلا هذه ىف هللا لاقف» :أ ىف )١(

 .ديمحلا .د قيقحتب (1147) مقرب روصنم نب ديعس ننس (۳)

 .ج نم ةدايز (؟)

 هللا هظفح  ديمحلا دعس روتكدلا ةيشاح :هقرط ركذو ثيدحلا اذه جيرخت مامتل رظناو «ناسحإلا» 50١١( /۷) نابح نبا حيحص (4)

 .روصنم نب ديعس ننس ىلع

 .؟رثأل :ج ىف (۷) .أ هج نم ةدايز (0)



 ١87( -۱۸۰) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 يللا لعاب نا اما وقس ذأ و و نأ دمر ن دخلا نابع نزف را دقي بأ

 . ”دمحأ هاور «اهيف ًادلاخ منهج ران هلف كلذ دعب ىدتعا نمو .هيدي ىلع اوذخف ةعبارلا دارأ نإف

 » :ةاي هللا لوسر لاق :لاق «ةرمس نع «نسحلا نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو
 .؟«هلتقأ لب  ةيدلا هنم لبقأ ال :ىنعي  ةيدلا ذخأ دعب لتق الجر ىفاعأ

 - لتاقلا لتق وهو - مكل صاصقلا عرش ىفو :ىلاعت لوقي :4ةاّيح صاصقلا يف مكلو ل :هلوقو
 ناكف «هعينص نع فكنا لتقي هنأ لتاقلا ملع اذإ هنأل ؛اهنوصو جملا ءاقب ىهو «مكل ةميظع ةمكح

 نارقلا .ىف ةراعلا هذه تءاجف .لعقلل ىقنأ للا :ةمدقتلا "نتكلا .قفو: ٠ سوفلا ةا كلذ ىف

 .زجوأو «غلبأو ‹ حصفأ

 نأ ديري لجر نم مكف «ةايح صاصقلا هللا لعج :ةيلاعلا وبأ لاق : 4ةاّيح صاصقلا يف مكلوإ

 . لتقي نأ ةفاخم هعنمتف «لتقي

 .سنأ نب عيبرلاو ءةداتقو .نسحلاو «كلام ىبأو «ريبج نب ديعسو «دهاجم نع ىور اذكو

 مكلعل .ىهنلاو ماهفألاو لوقعلا ىلوأ اي :لوقي * 4 نوقتت مكلعل بابلألا يلوأ اي ءنايح نب لتاقمو

 .تاركنملا كرتو هيون ا :ىوقتلاو «همئامو هللا مراحم نوک رتتف نورجزنت

o ب © 

 نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توما مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتكإ»

 هللا نإ نودي نيذلا ىلع همْنإ َمّنإَف هعمس امدعب هلدب نمف 20 نيقتملا ىلع اقح اًقح فورعملاب
 25 هب م

 روفغ هللا نإ هيلع مْ الف مهتيب حلصأف امّْنِإ وأ افتج صوم نم فاخ نمف © ميلع عيمس

 . 4 079 ميحَر
 ىلع  ابجاو كلذ ناك دقو ٠ نييرقألاو نيدلاولل ةيصّولاب رمألا: قلع ةغركلا ةبآلا هذه تلمتشا

 ةردقملا ثيراوملا تراصو ءهذه تخسن ضئارفلا ةيآ تلزن املف «ثيراوملا ةيآ لوزن لبق - نيلوقلا حصأ

 ف تدا اج او الا ا يقلون ةيصو ريغ قو امج الها ادعا هلأ نم فنر
 دق هللا نإ < لوفي وهو: طح 1 ا لرز كتحيس: لاق ةحراخت ىب ورمع نع اه رغو  قاسلا

 . «تراول ةيصو الف ءهقح قح ىذ لك ىطعأ

 نب خم ن ديم قر یک و وع ا نو یا مبإ نب ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

۹۲ 

 2 - و
 0 هلل 3

 .؛هاورو» :ج ىف (۲) .«لتخ وأ» :أ ىف )١(

 )*( دنسملا )4/ ۳١(.

 نب ديعس قيرط نم (54 /۸) ىربكلا نتسلا ىف ىقهيبلا ىورو ءهدئاوف ىف هيومسل هازعو )١/ 57١( روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ ()

 نع نسحلا نع رطم نع دامح قيرط نم (5001) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ یورو «هوحنب ًالسرم نسحلا نع رطم نع ةبورع ىبأ
 .هوحنب ًاعوفرم هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج

 .«ةنام» :أ ىفو «4ةنآم» :و ىف (5)

 .(7115) مقرب ةجام نبا ننسو ۲٤۷( /7) ىئاسنلا ننسو (۲۱۲۱) مقرب ىذمرتلا ننس (1)



 چ ت ON ةزوس لوألا مقا

 اريخ كرد نإ ظن كلا نذهب عا جو وا ورک ا ا نول یل دولا :نيوش

 ا ل ا رار سارا مر
 :لاقو هكردتسم ىف مكاحلا هاورو .هب «سنوی نع و نع «روصنم نب ديعس هاور اذكو

 00 هلت نما وحب
 ال ناك :لاق (نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا # :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 رقأو «نيدلاولا ثاريم نيف ("ثناريملا ةيآ هللا لزناف «نيبرقألل ةيصو الإ امهريغ نيذلاولا عم ث

 تلا لام تلف ىف نرالا ر
 نبا انربخأ دمحم نب جاجح انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 : «نيبرقألاو نيدلاولل ُةّيصولا » :هلوق ىف «سابع نبا نع «ءاطع نع «ءاطع نب نامثعو «جيرج
 نادلاولا كرت امم بيصن ءاسللو نوبرفألاو نادلاولا كرت امم بيصن لاج رال :ةيآلا هذه اهتخسن

 .[۷ :ءاسنلا] «اًضوُرَمم ابيصن رثك وأ هنم لق امم نوبرفألاو

 «نسحلاو «بيسملا نب ديعسو .ىسوم ىبأو «رمع نبا نع یورو : متاح ىبأ نبا لاق مث

 نب عيبرلاو ملا نب ديزو و ةهركعو «نيريس نب دمحمو «نيبج نب ديعسو: «ءاظعو دهاجمو

 .كاحضلاو «حيرشو ا ميهاربإو «سواطو «نايح نب , لئاقمو «ىدسلاو «ةداتقو «سنأ

 :تاردملا ةنآ اهتكيشت ةخكوفتم ىيآلا هاله نأ: ئرقزلاو

 ريبخلا ره و يسال هللا همحر - ىزارلا رمع نب دمحم هللا دبع ىبأ نم بجعلاو
 امو ارا ا يعم نه او ا هذه نأ :"ىناهفصألا ملسم ىبأ نع
 يف هللا مكيصوي :هلوق قع" نيرفألاو» قيدلاولا * "”ثيروت نم هب هلا ىصوأ ام مكيلع بتك

 :لاق نم مهنمو :لاق .ءاهقفلا نم نيربتعملاو نيرسفملا رثكأ لوق هو لاق[ ايلا » «مكدالوأ

 «قورسمو .نسحلاو «سابع نبا بهذم وهو «ثري ال نميف ةتباث ثري نميف ةخوسنم اهنإ
 .دايز نب ءالعلاو ءراسي نب ملسمو «كاحضلاو «سواطو

 ىلع نكلو .نايح نب لتاقمو «ةداتقو سنا خب عيبرلاو «ريَبج نب ديعس ًاضيأ لاق هبو :تلق

 دارفأ ضعب مكح تعفر امنإ ثاريملا ةيآ نأل ؛رخأتملا انحالطصا ىف ًاخسن اذه ىمسي ال *”ءالؤه لوق
 امب ثري نم مكح عفرف تريل نو تري نع وجت «نيبرقألا» نأل «ةياصولا ةيآ مومع هيلع لد ام

 ةياصولا نأ :مهضعب لوق ىلع ىتأتي امنإ اذهو .ىلوألا ةيآلا هيلع تلد ام ىلع رخآلا ىقبو «هل نيع
 نم رهاظلا وهو ةبجاو تناك اهنإ :لوقي نم امأف .تخسن ىتح ابدت تناك امنإ مالسإلا ءادتبا ىف

 .بج نم ةدايز )١(
 .(۲۷۳ /۲) كردتسملاو «ديمحلا روتكدلا قيقحتب )۲٥۲( مقرب روصنم نب ديعس ننس 5
 .؟رمع ىبأ نبا» :ج ىف (0© :«4) .«ثيراوملا» :أ ىف (۳)

 .«ىناهبصألا» :أ ىف )١(
 . هاذه لوق ىلع» : یف (A^) .«ثيراوت نما :ج یف 00

 .؟نممو» :أ ىف (9)



  ۹٤تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )18-0- ١87(

 نإف ؛ءاهقفلا نم نيربتعلاو نيرسفملا رثكأ هلاق امك «ثاريملا ةيآب ةخوسنم نوكت نأ نيعتيف - ةيآلا قايس
 :مدقتملا ثيدحلل هنع ىهنم لب .عامجإلاب خوسنم [نيثراولا] نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا بوجو
 دنع نم بوجوو oe .«ثراول ةيصو الف هقح قح ىذ لك ىطعأ دق هللا نإ»
 يهل ثاريم ال نيذلا براقألا ىقب .ةيلكلاب هذه مكح اهب عفر «''”تابصعللو ضورفلا لهأل هللا
 نع .«نيحيحصلا ىف تبث الو ر ةيصولا ةيآب ًاسانئتسا «ثلثلا نم مهل ۍصوی نأ هل بحتسي
 الإ نينلي تين هيف ىصوي ءىش هل ملسم ئرما قح ام» :ٌهِْلي هللا لوسر لاق :لاق ءرمع نبا
 الإ كلذ لوقي وي 2 هللا لوسر تعمس ذنم ةليل ىلع ترم ام رمع نبا لاق .«هدنع ةبوتكم هتيصوو

 قف
 ىتيصو ىدنعو

 .ًادج ةريثك «مهيلإ ناسحإلاو براقألا ربب رمألاب ثيداحألاو تايآلاو

 دبع لاق :لاق عفان ( نع «ناسح نب كرابم نع هللا ديبع انربخأ :هدنسم ىف ديمح نب دبع لاقو

 كل تلعج :امهنم ةدحاو كل نا «مدآ نبا اي :ىلاعت هللا لوقي» : الع هللا لوسر لاق : هللا

 ءاضقتا دعيت كلغ ئدانع- ةاليطو كراو هي كريطأل ::فكمظكي تاعا نحب كلا لق ا

 . «كلجأ

 وبأو ا نب ديعسو .ءاطعو .دهاجمو ٠ سابع نبا هلاق .الام : ىأ «اريخ كرت نإ» :هلوقو

 .مهريغو «ةداتقو اخ دب لتاقمو « سنأ نب عيبرلاو .ىدسلاو ‹كاحضلاو ءافرعلا ةيطعو «ةيلاعلا
 ىصوي امنإ :لاق نم مهنمو ٠ ةثارولاك رثك وأ لاما لق ءاوس ةعورشم ةيصولا :لاق نم مهنم مث و > 393 51 7 5 1

 :متاح ىبأ نبا لاقف .هرادقم ىف اوفلتخا مث ءالیزج الام كرت اذإ

 :لاق «هيبأ نع غ نب ماشه نع «نايقس انربخأ .ىرقملا ديزي نب هّللا دبع نب دمحم انثدح

 ملو «2ةئامعبرأ وأ رانيد ةئامثالث كرتو «تام دق شيرق نم الجر نإ :هنع هللا ىضر «ىلعل ليق
 . «اريخ كرت نإ : هللا لاق امنإ ءءىشب سيل :لاق . صوي

 «ةورع نب ماشه نع  ناميلس نبا ىنعي - ةدبع انثدح ءىنادمهلا قاحسإ نب نوراه انثدحو :لاق
 هللا لاق امغإ :ىلع هل لاقف ؟ىصوأ :هل لاقف .هدوعي هموق نم لجر ىلع لخد ًايلع نأ : هيبأ نع

 ۰ . كدلول هک رتاف ءاريسي ًائيش تكرت امنإ ةّيصولا اريخ كرت نإ : ىلاعت

 نم :سابع نبا لاق (اريخ كرت نإ :سابع نبا نع «ةمركع ىنثدح :نابأ نب '''وكحلا لاقو
 نينامث كرتي مل نم ًاريخ كرتي مل :سواط لاق :'"”مكحلا لاق ءآريخ كرتي مل ًارانيد نيتس كرتي مل
 .اهقوف امف افلأ :لاقي ناك :ةداتق لاقو .ًارانيد

 :متاح ىبأ نبا لاق امك .ناسحإلاو قفرلاب :ىأ (فورعملاب# :هلوقو

 .«تابصعلاو» ج یف )۲( .و 9 «ج نم ةدايز ()

 .(1331/) مقرب ملسم حيحصو (۲۷۳۸) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)
 .«رانيد ةئامعبرأ» :و ءأ ىف (5) .«ةثراولاك» :أ ىف )٤(

 .؟مكاحلا) :ج ىف V) كر
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 نع «ةريغملا نب , رورس ىتثدح « ان هنا دع ني E «دمحأ نب نسحلا انثدح

 ةيصولا ءمَعَن :لاقف تملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك ل :هلوق «نسحلا نع ءروصنم نب دابع

 .ركنملا ريغ فورعملاب توملا هرضح اذإ ىصوي نأ ملسم لك ىلع «قح
 تبث امك ءريتقت الو فارسإ ريغ نم هروب نيو هل يو هيبرقأل ىصوي نأ :فورعملاب دارملاو

gaaادعس نأ  Oعىل ةنبا ألا يقوي الون ةلام نول نإ - نشا 0  a؟ ملام  

 َرَذَت نأ كنإ ؛ريثك ثلثلاو «ثلثلا» :لاق ؟2'”ثلئلاف :لاق «ال» :لاق ؟رطشلابف :لاق «ال» :لاق

 .«سانلا نوففكتي ةلاع مهرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو

 لوسر نإف عبرلا ىلإ ثلثلا ¿ قم اوضح سانلا نأ نل ناك سابع نانا اا حيحص ىفو

 . "«ريثك ثلثلاو .«ثلثلا» : لاق ايب هللا

 تعمس «ةلظنح نب ديبع نب لايذ نع «مشاه ىنب ىلوم ديعس ىبأ نع «دمحأ مامإلا یورو

 ىلع كلذ قشف ءلبإلا نم ةئامب هرجح ىف ميتيل ىصوأ ةفينح هدج نأ :ةفينح نب ميذح نب ةلظنح
 اهيمسن انك «لبإلا نم ةئامب ىل ميتيل تيصوأ ىنإ :ةفينح لاقف .ِةَِتَي هللا لوسر ىلإ اوعفتراف «هينب

raهل رع ضع قلل اول مل! يالا تال  VSOالو يف  

 .«نوعبرأف ترثكأ نإف .نوثالثو سمخف الإو «نوثالثف الإو «نورشعو سمخف الإو «نورشعف
 ا ولا ذو

 ةيصولا لّدب نمف :ىلاعت لوقي : «هنولدبي نيذلا ىلع هم اَمَنِإَف هعمس امدعب هلدب نمَف# :هلوقو

 همْنإ انف ىلوألا قيرطب اهل نامتكلا كلذ ىف لخديو - صقن وأ اهيف دازو اهمكح ريف ءاهفّرحو
 نيذلاب مثإلا نلمتو للا ىلع تيملا رجأ عقو دقو :دحاو ريغو سابع نبا لاق .(هنولدبي نيذّلا ىلع

 هلدب امبو «كلذب ميلع وهو «تيملا هب ىصوأ ام ىلع علطا دق : ىأ (ميلع عيمس يمس هللا نِإ# كلذ اولدب

 لإ ىصوملا
 :كاحملاو هدهاجيو ا نانا: او «نئاض وبا لاق : (امْنِإ وأ افتج صوم نم فاخ نمل :هلوقو

 وأ ةطساوب ًاثراو داز نأب ءاهلك أطخلا عاونأ لمشي اذهو .أطخلا :فتجلا :ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو

 نم كلذ وحن وأ ءاهديزيل هتنبا نبال ىصوأ وأ «ةاباحم ىنآلفلا ءىشلا هعيبب ىصوأ اذإ امك «ةليسو

 كلذ نف اما ام وأ رست ل م ةف هوقو هحطب لج دماغ غ طخ اامإ © لئاسولا

 نع لدعيو .ىعرشلا هجولا ىلع ةيصولا ىف لدعيو «"ةيضقلا حلصي نأ هذه ةلاحلاو  ئصوللف

 ىصوملا دوصقم نيب آعمج "هب رومألا هبشأو هيلإ ءايشألا برقأ وه ام ىلإ تيملا هب ىصوأ ىذلا

 .«ثلئلابف» :ج ىف (۲) .؟راشب نب» :و ءأ ىف )١(
 )۲۷٤۳(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . «ميذجلا 1و ىفو ««ميدجاا :أ ىف (0

 )١/ ١۷(. دنسملا (5)

 .«هب رومأملا» :ج ىف (۷) .؛ةصقلا» :أ ىف (5)
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 و ع افر ف ف دكا نم ىا وقرار عالصألا اده عرقا قيرظلاو
 . ملعأ هللاو ءليبسب كلذ نم سيل اذه نأ ملعيل «كلذل ىهنلا ىلع

 .ىعازوألا نع «ىبأ ىنربخأ «ةءارق ءديرم نب ديلولا نب سابعلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو

 ب 0 ناحل ةف دع نع در لاق E E E E قدح وهال" قاف
 5 rE . ندا هيض وع درت انهن احن

e 

 . هب هديلولا نب سابعلا ثيدح نم ‹هيودرم نب ركب وبأ هاور اذكهو

 هاور دقو .طقف ةورع نع وه امنإ مالكلا اذهو .ديزم نب ديلولا هيف أطخأ دقو :متاح ىبأ نبا لاق

 .ةورع هب زواجي ملف «ىعازوألا نع .ملسم نب ديلولا

 انثدح .فسوي نب ميها ءإ انثدح «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح :ًاضيأ هيودرم نبا لاقو

 نع « سابع نبا نع «ةمركع نع «دنه ىبأ نب 00 «ةريغملا نب ر رمع انثدح «رامع نب ماشه

 (8!«رئابكلا نم ةيصولا ىف فيحلا» :لاق هل ىبنلا
 :قاورلا ع ناق انا تالا اھ قرر اه یخ او ا هتاف او

 لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع يق رح ر رع هلا ذيع قب فعشأ نع 0 انثدح

 رشب هل متخيف هتيصو ىف فاح ىصوأ اذإف «ةنس نيعبس ريخلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ» : ةي هللا

 يخف حمو ىف لدعف ءةنس نيعبس رشلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو ءرانلا لخديف «هلمع
60 

 «اهودتعت الف هللا دودح كلت 8 :متتش نإ اوؤرقا :ةريره وبأ لاق .2"”«ةنجلا لخديف «هلمع ريخب
E 

 مكلعل مكلبق نم نيذّلا ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذّلا اهيأ اي ط
 هَ 9 ر ر 5 2 5

 ىلَعو رخ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف تادودعم امايأ 9 نوقتت

 متنك نإ مك ريخ اوموصت نأو هَل ريخ وهف اريخ عوطت نمف نيكسم ماعَط ةيدف هنوقيطي يذلا

 . 4 029 نرملعت

 .«فيخملا» :أ ىف (۳) .«فئاخلا» : ىف (۲) .«هبنف» :أ ىف )١(

 هب انثدح :سابعلا لاق .هب «ىعازوألا نع «هيبأ نع «ديزم نب ديلولا نب سابع قيرط نم )۱۹٤( مقرب ليسارملا ىف دواد وبأ هاورو )٤(

 نع )١95( مقربو ءالسرم ةورع نع )١95( مقرب دواد وبأ هاور مث د ىبنلا نع ةشئاع نع «ةورع نع ةرمو «ةورع نع «ةرم

 .ًالسرم ىرهزلا
 نب رمع قيرط نم 77١( /5) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو (۱۸۹ /۳) ءافعضلا ىف ىليقعلاو ١5١( /5) ننسلا ىف ىنطقرادلا هاورو (6)

 حيحصلا وه اذه» :لاقو ءأفوقوم هب دواد نع ميشه قيرط نم ۲۷١( /5) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو «هوحن هب ةريغملا

 .«فيعض هعفرو :ًاعوفرم رخآ هجو نم یورو «ًافوقوم دواد نع هريغو ةئييع نبا هاور كلذكو «فوقوم
 )١( «نيترابعلا ىف ريخأتو ميدقت» :ج ىف (۷) . «رظن هعفر ىف ًاضيأ اذهو» :ج ىف .

 نع رباج نب ثعشأ قيرط نم (۲۱۱۷) مقرب ناسلا ىف ىذمرتلاو (58717) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاورو )١145( مقرب فنصملا (۸)

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو «نيعبسلا لدب «ةنس نيتس» :هيفو رخآ ظفلب ةريره ىبأ نع «بشوح نب رهش



 هل 1۸٤( 0138 ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ماعطلا نع كاسمإلا :وهو «مايصلاب مهل ًارمآو ةمألا هذه نم نينمؤملل ًابطاخم ىلاعت لوقي
 طالخألا نم اهتيقنتو اهتراهطو سفنلا ةاكز هيف ال ءلجو زع "هلل ةصلاخ ةينب عاقولاو بارشلاو
 هيف مهلف ميل ناك نم ىلع هبجوأ دقف مهيلع هبجوأ امك هنأ ركذو .ةليذرلا قالخألاو ةئيدرلا

 مكنم انلعج لکل : یلاعت لاق امک .كنلوأ هلعف امم لمكأ ضرفلا اذه ءادأ يف ءالؤه دهتجيلو «ةوسأ
 : ةدئاملا] ةيآلا تاريخا اوقبتساف مككانآ ام يف مكولبيل نكلو ةدحاو مَ مكلعجل هللا ءاش ولو اجاهنمو ةعرش

 مكْلعَل مكلف نم نيذّلا ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهي ايإل :انهاه لاق اذهلو ٨۸
 رشعم اي» :نيحيحضلا ىف تبث اذهلو ؟ناطيشلا كلاسملا قييضتو ندبلل ةيكزت هيف موصلا نآل نوقت

 نيب 2 ”«ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو ؛«جوزتيلق ةءابلا مكنم عاطتسا نم «بابشلا
 ىف لب «هئادأو "هلمح نع فعضتف سوفنلا ىلع قشي الثل ءموي لك ىف سيل هنأو «موصلا رادقم
 موصب كلذ خسن مث «مايأ ةثالث رهش لك نم نوموصي مالسإلا ءادتبا ىف اذه ناك دقو .تادودعم مايأ

 رهش لك نم ءانلبق ممألا هيلع ناك امك الوأ ناك مايصلا نأ ىور دقو .هنايب ىتأيس امك ءناضمر رهش
 مل :دازو .محازم نب كاحضلاو .ةداتقو ءءاطعو «سابع نباو «دوعسم نباو «ذاعم نع  مايأ ةثالث

 .ناضمر رهش مايصب كلذ هللا خست نأ ىلإ حون نامز نم ًاعورشم اذه لزي

 ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهب ايل :ىرصبلا نسحلا نع ءروصنم نب دابع لاقو

 دق ةمأ لك ىلع مايصلا بتك دقل هللاو .معن :لاقف 4 تادودعم اما . نوقت مكلعل مكلبق نم نيذلا
 ومما دلا قه یوزر و امرلعم ادع تادرس اهاباو داماك ارهش انيلعا ٠ ایک انك ج

 ىنثدح «بويأ ىبأ نب ديعس انثدح .ىرقملا ¿ نمحرلا دبع ىبأ ثيدح نم متاح ىبأ نبا ىورو

 هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع «ةنيدملا لهأ نم لجر ء«عيبرلا ىبأ نع «ديلولا نب هللا دبع

 O رشا يول كيج قاب وكب ملا يطق ك تاكو ماك : دي

 بک :تلزنأ لاق «رمع نبا نع هثدح نمع ؛سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج < وبأ لاقو
 ةمتعلا مهدحأ ىلص اذإ مهيلع بتك * ( نون مكلمل] مكلف نم نيدلا ىلع بك امك مايصلا مكي
 .اهلثم ىلإ ءاسنلاو بارشلاو ماعطلا هيلع [هللا] مرح مانو

 «دهاجمو «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبعو ءةيلاعلا ىبأو «سابع نبا نع ىورو :متاح ىبأ نبا لاق

 .كلذ وحن «ىناسارخلا ءاطعو .سنأ نب عيبرلاو «نايح نب لتاقمو هد ن ةو
 لهأ :كلذب ىنعي * مكلبق نم َنيذّلا ىلع بتك امك» : سابع نبا نع «ىناسارخلا ءاطع لاقو

 لكم ناسارشا اطر < ئرتملاو ىعشلا عع يورو .ةضاعكلا

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )١14100( مقرب ملسم حيحصو )5١57( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)
 . هللا هبتك امک» :أ ىف )٤( . ؟همکح e سوفنلا ىلع قشيل» :أ ىف (۳)

 وهجم مس ىبأ نب ىف رجح نب رع ل هدانسإ ىف» :لاقو متاح ال ١78( /۸) حتفلا ١ ظفاحلا هازع (5)

 = نم ةدايز )¥ «53)(

 .«ىبعشلاو ىدسلا نع» :ج ىف (۸)
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 وأ اضيِرم منم ناک نمف :لاقف «مالسإلا ءادتبا ىف رمألا هيلع ناك ام ىلع مايصلا مكح نيب مث

 نم: كلذ ىف ام ؛رفسلاو ضرملا لاخ.ىنف ناموضي آل رفاسملاو ضيرللا' :ىأ «رخأ مايا نم ةدعف رفس ىلع

 ؛مايصلا قيطب ىلا قلا حيخصلا امأو .رخأ مايأ نم كلذ ةدعب نايضقيو قارطقي لب. ءاههيلع ةقشملا

 ءًانيكسم موي لك نع معطأو ءرطفأ ءاش نإو ءماص ءاش نإ «ماعطإلا نيبو مايصلا نيب ًاريخم ناك دقف

 نبا هلاق .ءماعطإلا نم لضفأ وهف ماص نإو ءريخ وهف «موي لك نع نيكسم نم رثكأ معطأ نإف

 يلا لاق ادهلو د ؛فلسلا نم مهريغو < «نابح نب لتاقمو «سواطو .دهاجمو «سابع نباو ءدوعسم

 متنك نإ مكل ريخ اوموصت نأو هل ريح وهف اريح َعَوطَت نمف نيكسم ماع ةيدف هتوقيطي نيذّلا ىلعو»
 . «نوملعت

 نمحرلا دبع نع هك نب ورمع انثدح .ىدرعسملا انثدح ءرضنلا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 مايصلا ليحأو .لاوحأ ةثالث ةالصلا تليحأ :لاق .هنع هللا ىضر «لبج نب ذاعم نع «ىليل ىبأ 3

 تيب ىلإ ًارهش رشع ةعبس (١'ىلصي وهو ةنيدملا مدق يب ىبنلا نإف ةالصلا لاوحأ امأف ؛لاوحأ ةث

eةيآلا «اهاضرت ةلبق كئيلونلف ءامّسلا يف كهجو بّلَقت ئرن دق :هيلع: لزا لجو  

 لوح اذه. :ةكف ىلإ هللا ههجرف ٤6 ١[ :ةرقبلا]

 ن نر اراک ر او نک اب مهضعب اهب نذؤيو ةا نوعي الا

 تيار. ىنإ هللا لوسر ای: لاقف لقي هللا لوسر .ىتأ تير نب هللا دبع هل لاقي ءراصتألا نم الجر

 تيأر ذإ ناظقيلاو الا نيب انآ ايب ىئآ د تقدصل اقان نكأ ملا نإ تلق ولو. قاتلا ىريااميف

 ىنثم - هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءربكأ هللا ربكأ هللا :لاقف «ةلبقلا لبقتساف «نارضخأ نابوث هيلع ًاصخش

 تماق دق :كلذ ىف ديزي هنأ ريغ .لاق ىذلا لثم لاق مث «ةعاس لهمأ مث .ناذألا نم غرف ىتح

 :لاق .اهب نذأ نم لوأ لالب ناكف .«اهب نذؤيلف الالب اهمّلع» : ةا هللا لوسر لاق - نيترم  ةالصلا

 فاط. ىلا لم: ىب فاط وق نإ هللا لوسر اي. :لاقف هلع هللا ئضر«تاطخلا نب رمع ءاجو

 وا ناق ‹ ىنقبس هنأ ريغ «هب

 مك ًاذإ لجرلا ىلإ ريشي لجرلا ناكف ءاهضعبب كي ىبْنلا مهقبس دق - ةالصلا نوتأي اوناكو :لاق

 :لاقف ذاعم ءاجف :لاق .مهتالص ىف موقلا عم لخدي مث ءامهيلصيف «نيتنثا وأ ةدحاو :لوقيف «ىلص

 لَك ىبنلا هقبس دقو ءاجف :لاق .ىنقبس ام تيضق مث ءاهيلع تنك الإ ًادبأ لاح ىلع هدجأ ال

 نس دق هنإ» لَك هللا لوسر لاقف .ىضقف ماق وي هللا لوسر ىضق املف «هعم تّبَتف :لاق ءاهضعبب

 . لاوحأ ةثالث هذهف .«اوعنصاف اذكهف ءذاَعُم مكل

 ماصو . مايأ ةثالث رهش لك نم موصي لعجف «ةنيدملا مدق يَ هللا لوسر نإف مايصلا لاوحأ امأو

 امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذّلا اهيا اي :ىلاعت هللا لزنأو «مايصلا هيلع ضرف هللا نإ مث .ءاروشاع

 «ىنأو» :ج ىف (۲) .«ىلصف» :ج ىف )١(

 .؛نالوح» و 5 ءج ىف (4) .و أ ج نم ةدايز )۳(

 .(585 )٥/ دنسملا (۵)



 14/4 ا + ةرقنلا ةوونه تلوألا لا

 «ماص ءاش نم ناكف #نيكسم ماَعَط ةيدف هنوقيطي نيذّلا ىلعو» :هلوق ىلإ «مُكلَبَق نم نيذّلا ىَلَع بتك

 ناضمر رهش# : ىرخألا ةيآلا لزنأ لجو زع هللا نإ مث ٠ .هنع كلذ أزجأف < ًانيكسم يطا ءاش نمو

 ميقملا ىلع همايص هللا تبثأف (همصيلف رهشلا مكنم دهش نمفل :هلوق ىلإ < نآرقلا هيف لزنأ يذلا

 ناذهف ءمايصلا عيطتسي ال ىذلا 2"”ريبكلل ماعطإلا تبثو .رفاسملاو ضيرملل هيف صخخرو 2 )حيحصلا
 ا

 نم الجر نإ مث ءاوعنتما اومان اذإف ءاوماني مل ام ءاسنلا نوتأيو نوبرشيو نولكأي اوناكو : لاق
 لكأي ملف مان مث ءءاشعلا ىلصف هلهأ ىلإ ءاجف .ىسمأ ىتح ًامئاص لمعي ناك ؛ةمرص :هل لاقي راصنألا

 كارأ ىل ام: لاقف ءًاديدش ًادهج دهج دقو ويي هللا لوسر هآرف ءامئاص حبصأف حبصأ ىتح «برشي ملو

 ىسفن تيقلأف تنج نيح تئجف سمأ تلمع ىنإ «هللا لوسر اي :لاق ؟ادیدش اهدج تدهج دق
 ىبنلا ىتأف ءمان ام دعب ءاسنلا نم باصأ دق رمع ناكو : :لاق ااا ولا نر كيسا تين

 مث # :هلوق ىلإ «مكئاسن ىلإ ثقرلا مايصلا ليل مك لحأ» : لجو زع هللا لزنأف ءهل كلذ ركذف هِيَ
 . ليلا ىلإ ماّيصلا اوُمتأ

 . هب «ىدوعسملا ثيدح نم .هكردتسم ىف مكاحلاو «هننس ىف دواد وبأ هجرخأو

 ءاروشاع ناك :تلاق اهنأ ةشئاع نع «ةورع نع «ىرهزلا ثيدح نم ملسمو ىراخبلا جرخأ دقو

 رمع نبا نع ىراخبلا یورو .رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نم ناک ناضمر ضرف لزن املف «ماصی
oa 

 نم :رمألا ءادتبا ىف "ناك :ذاعم لاق امك ( نيكسم ماَعْط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو ا :هلوقو
 هنأ عوكألا نب E ىور اذكهو .ًانيكسم موي لك نع معطأو رطفأ ءاش نمو ماص ءاش

 تلر ني ید طفي نأ دارأ نم ناك * نيكسم ماَعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو 8 : تيارت امل لاَ

 .*!اهتخسسنف اهدعب ىتلا ةيآلا
 : و 5

 SE حلا : لاق ءرمع نبا نع « عفان نع < لزا دبع ثيدح نم ًاضيأ ىورو

 ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو # :ةيآلا هذه تلزن امل :لاق هللا دبع نع «ةرم نع «ىدسلا لاقو

 ماص ءاش نم ناكف : هللا دبع لاق «هنومشجتي :ىأ € هنوقيطي نی يذلا ىلعو # :لوقي :لاق « نيكسم

 اوموصت نأو هل ريخ وهن» رخآ ًانيكسم معطأ :لوقي : لاق * عّوطت نمف# ًانيكسم معطأو رطفأ ءاش نمو

 .( همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف : اهتخسن ىتح كلذك اوناکف (مکٔل ریخ

 .«نالوحلا» :أ1 ىف (۳) .رفنلل» :ج ىف (۲) .؟ميقملا حيحصلا» :ج ىف )١(
 )0۰7٦« ٥۰۷(. مقرب دواد ىبأ ننس (:)

 .(۱۲۵) مقرب ملسم حيحصو )٤٥۰۲( مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(4307) مقرب ىراخبلا حيحص ىف دوعسم نبا ثيدحو )1001١( مقرب ىراخبلا حيحص ىف رمع نبا ثيدح (5)

 .« ناكو ١ :ج ىف (۷)

 )٤٥۰۷(. مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .© هللا دبع » :ج ىف (9)



 0۸8 6149 ناقيآلا' :ةرقبلا روس لوألا لاا ا واب

 و ا ااو ؛ ايركذ ا انثدح 00 انربخأ ا انثدح قي ىراخبلا لاقو

 موي لك ناكم نامعطيف ءاموصي نأ ناعيطتسي ال ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا 0 ةا كسل

0 

 .هوخت ء سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع دحاو ريغ ئور اذكهو

 «ةمركع نع «راوس نب ثعشأ نع ,؛ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح : : ةبيش ىبأ نب ركب وبأ لاقو

 خيشلا ىف ذ « نيكسم ماَعَط ةيدف هنوقيطي نيذّلا ىَلعو» هالا هده تلر: 90[ لاف 1 نابع نبا ن

 .ًانيكسم موي لك ناكم معطي نأ هل صحخرف ءفعض مث موصلا قيطي ال ىذلا ريبكلا

 مارهب نب دمحم نب نيسحلا انثدح «دمحأ نب دمحم انثدح : هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ءاطع ىلع تلخد :لاق ء«ىليل ىبأ نبا نع «هللا دبع نب دلاخ انثدح ءةيقب نب بهو انثدح «ىمرحلا

 ماَعَط ةيدف هنوقيطي نيذّلا ىلعو » :ةيآلا هذه تلزن : سابع نبا لاق :لاقف «لكأي وهو «ناضمر ىف

 «ىلوألا تخسنف ةيآلا هذه تلزن مث ءًانيكسم معطأو رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نم ناكف < 24 نيكسم

 نخب ىف تباع حبلا نأ مالا لضاحف .رطفأو انيكسم موي لك نع معطأ ءاش نإ ىنافلا ريبكلا الإ

 ىنافلا خيشلا امأو ¥ همصيلف رهشلا مكنم دهش نفل :هلوقب «هيلع مايصلا باجيإب ميقملا حيحصلا

 اهيلإ ريصي لاح هل تسيل هنأل هيلع ءاضق الو رطقي نأ هلف مايصلا عيطتسي ال ىذلا "[ مرهلا]

 ناك اذإ ًائيكسم موي لك نع معطي نأ 247[ رطفأ اذإ ] هيلع بجي له نكلو «ءاضقلا نم اهيف نكمتي
 هيلع بجي ملف ءهنسل هنع فيعض هنأل ؛ماعطإ هيلع بجي ال :امهدحأ ءءاملعلل نالوق هيف ؟ةدج اذ

 وهو - ىناثلاو .ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو ءاهعسو الإ اسفن فلكي ال هللا نأل ؛ىبصلاك ةيدف

 نم هريغو سابع نبا هرسف امك «موي لك نع ةيدف هيلع بجي هنأ : ءاملعلا رثكأ هيلعو «حيحصلا
 فريغو دوعسم نبا هلاق امك .هنومشجتي :ىأ ¥ هنوقيطي نيذلا ىلعو# :أرق نم ةءارق ىلع فلسلا

 رك درا معطأ دقف .مايصلا قطي مل اذإ ريبكلا خيشلا امأو :لاق هنإف ىراخبلا رايتخا وهو

 . ””رطفأو ءامحلو ًازبخ ًانيكسم موي لك  نيماع وأ ًاماع

 هللا ديبع انثدح :لاقف هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا هدنسأ دق ىراخبلا هقلع ىذلا اذهو

 0إ كلام نب ] سنأ فعض :لاق 2 *0ةميمت ىبأ نب بويأ نع «نارمع انثدح «ىبأ انثدح ءذاعم نبا
 e ”مهمعطأف ًانيكسم نيثالث اعدف ءديرث نم ةنفج عنصف «موصلا نع

٤ Yi 2 
 .هب RS ريدح نبا وهو - نارمع نع «ةدابع نب حور نع «ديمح نب دبع هاورو

 .(1908) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .2؛ ىف ١ :أ ىف (5) .و أ ءج نم ةدايز ٤( ۳) .و أ نم ةدايز قفز

 .4 ام دعب ١ :ج ىف (5)

 . ؟حتف» (۱۷۹ /۸) ىراخبلا حيحص (۷)

 .آ نم ةدايز (9) .4 ميمت ىبأ نب ۵ :أ لج ىف (۸)

 . عطقنم هنكل ' حيحصلا لاجر هلاجر » )١١٤/۳(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو 7٠١( 5 /7) ىلعي ىبأ دنسم (۱۰)

 .4 ريدخ نياوهو » :و ىف )١١(



 )١86( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .هانعمب - سنأ نع «سنأ باحصأ نم ةتس ثيدح نم «ًاضيأ دبع هاورو

 فالخ امهيفف ءامهيدلو وأ امهسفنأ ىلع اتفاخ اذإ «عضرملاو لماحلا :ىنعملا اذهب قحتلي اممو

 : ليقو .ءاضق الو ءطقف نايدفي :ليقو .نايضقيو نايدفيو نارطفي :لاق نم مهنمف «ءاملعلا نيب ريثك

 ىف ةاصقتسم ةلأسملا هذه انطسب دقو .ءاضق الو ةيدف الو .«نارطفي :ليقو .ةيدف الب ءاضقلا بجي

 .ةنملاو دمحلا هللو . ""هاندرفأ ىذلا مايصلا باتك
 ساد سم شو

 نَمَف ناقرفْلاَو ئدهلا نم تاتيبو سائل ىده نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش 8

 ا انس سرا اين ند نر سيت رخل يق
00-0 

 مكلعلو مكاده ام ىلع هللا اوربكتلو ةدعلا اوُئمْكَلَو رسعلا مكب ديري الو رسيلا

 هيف ميظعلا نآرقلا لازنإل نهنيب نم هراتخا نأب ءروهشلا رئاس نيب نم مايصلا رهش ىلاعت حدمي

 . ءايبنألا ىلع هيف لزتت ةيهلإلا بتكلا تناك ىذلا رهشلا هنأب ثيدحلا درو دق «كلذب هصتخا امكو

 وا نارعع اخ «مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح : هللا همحر 0000 مامإلا لاق

 تلزنأ » :لاق م هللا لوسر نأ - عقسألا نبا :ىنع ي - ةلثاو نع «حيلملا ىبأ ن ي ا

 ثالثل ليجنإلاو E ا

 ر نم اخ نيردعو عيرأل ةأرتلا 1 لزنآو ٠١ نامر نم تلح ةرشع

 د اا EES نسل 1 ورا ررويرلا E نب يا كيل نع يروا
 .هيودرم نبا هاور .مدقت امك ىقابلاو «ةرشع ىنامثل ليجنإلاو «ناضمر

 ةلمج هيلع لزنأ ىذلا ىبنلا ىلع “"اهنم لك لزنف - ليجنإلاو روبزلاو ةاروتلاو فحصلا امأ
 رهش ىف كلذ ناكو ءايندلا ءامسلا نم ة ةزعلا تيب ىلإ ةدحاو ةلمج لزن امنإف نآرقلا امأو «ةدحاو

 هاتلزنأ اإ : لاقو.[: ردقلا] 4 ردقلا ةّليَل يف هانلزنأ اإ © : ىلاعت لاق امك «هنم ردقلا ةليل ىف اف

 ىور اذكه . هل هللا لوسر ىلع عئاقولا بسحب "”ةقرفم دعب لزن مث ء[٣:ناخدلا ](ةكرابم هليل يف

 ءمّسَقم نع دلاجملا ىبأ نب دمحم نع ؛ىدّسلا نع «ليئارسإ لاق امك «سابع نبا نع «هجو ريغ نم

 رهش#» : ىلاعت هللا لوق نم كشلا ىبلق ىف (*”عقو :لاقف ءدوسألا نب ةيطع هلأس هنأ سابع نبا نع
 ةّليَل يف هاتلزنأ اإل :هلوقو €۰ ةكرابم ةليل يف هانلزنأ اإل : هلوقو «# ا يذلا ناضمر

 رهشو ءرفصو «مرحملا ىفو «ةجحلا ىذ ىفو «ةدعقلا ىذ ىفو «لاوش ىف لزنأ دقو «4ردقلا

 ت جار امج ةكرابم ةليلا ققو ردفا لب ف اعر ىف نر دنإل + اع ن اف .عينز
 اذهو «هيودرم نباو متاح ىبأ نبا هاور .مايألاو روهشلا ىف “' '"اليترت موجنلا عقاوم ىلع “' :”لزنأ

 .«ناضمر نم تلح ةرشع ىنامثل روبزلا لزنأو » :اهدعب «1» ىف (۳) .« هاندروأ ىذلا » :أ ىف )١(

 )٤/ ٠١۷(. دنسملا (5)

 .؟ امهنم » :ج ىف (5) .آ نم ةدايز (5) .2 لزن ١ :أ ىفو ۰٠ تلزن » :ج ىف (4)

 .2 اذهو ١ :ج ىف (9) .6 عقوأ » :و ىف (۸) .«ًاقرفتما :و ىف (۷)

 .«ًالسرد» :أىف(١١) .2 لزن مث » :ج ىف )٠١(



 ور هرقل وقبل ةروتس علو e اإ

 ىلإ ناضمر رهش نم فصنلا ىف نآرقلا لزنأ :لاق سابع نبا نع ءریبج نب ديعس ةياور ىفو

 .سانلا مالك باوجل ةنس نيرشع ىف يَ هللا لوسر ىلع لزنأ مث «ةزعلا تيب ىف لعجف ايندلا ءامس

 هذه ىلإ ردقلا ةليل ىف ناضمر رهش ىف نآرقلا لزن :لاق ا نبا نع «ةمركع ةياور ىفو

 الإ هب نومصاخي لّثمب نوكرشملا ءىجي الو اب ام هل تحن هللا ناکو «ةدحاو ةلمج ايندلا ءامسلا

 هب تبَنل كلك ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزن الول اورفك نيدْلا لاقوإل : هلوق كلذو ار هللا مهءاج

 YY FY: e ar] رر

 نع ىبطرقلا هلقن ًالامتحا هلعج ىذلا اذهو ؟لوألا وأ ىلوأ اذه له فقوتو ءايندلا ءامس ىلإ حوللا

 ةرعلا تي ىلإ ظوفحلا حوللا نم ةدحاو ةلمج لزن نآرقلا نأ ىلع عامجإلا ىكحو «نايح نب لتاقم

 4 نآرقلا هيف لزنأ يذّلا» :هلوقب دارملا نأ هريغو ةنييع نب نايفس نع ىزارلا ىكحو ءايندلا ءامسلا ىف

 نك اد اسرع اذهو «هموص توجو وأ هلضف ىف : ىأ

 ىده هللا هلزنأ ىذلا نآرقلل 0 اذه : 4 ناقرفْلاو ئدهلا نم م تانیبو ساتل ىده » :هلوقو

 اهمهف نمل ةيلج ةحضاو ةنيب ججحو لئالدو :ىأ 4تانيبو » و نأ و برلقل
 ني اقرفمو + نقلل تالا دلا نوفل نفانلا .ئدبلا نم هب هاج ام ةن ةلاد"اهريدتو
 .مارحلاو «لالحلاو «لطابلاو قحلا

 نبا لاق ؛«ناضمر » :لاقي الو «ناضمر رهش » الإ :لاقي نأ هرك هنأ فلسلا ضعب نع ىور دقو

 :متاح ىبأ

 ظر قلا ننک نب دی نع ءرشعم وبأ انثدح E RE COTES «ىبأ انثدح

 هللا ءامسأ نم مسا ناضمر نإف «ناضمر :اولوقت هل :لاق «ةريره ىبأ نع - قرشا قف ديعسو

 .ناضمر رهش :اولوق نكلو «ىلاعت

 نبا هيف نطحوو .كلذ وحن بعك نب دمحمو «دهاجم نع ىور دقو : متاح ىبأ نبا نك

 . تباث ع نب ديزو سابع

 هيف نكلو ء«ريسلاو «ىزاغملا "[ىف] مامإ ىندملا نمحرلا دبع نب حيجَن وه رشعم وبأ :تلق

 ٤ ”ىدع نبا ظفاحلا هيلع ه ركنأ دقو .ةريره ىبأ نع .ًاعوفرم هلعجف هنع دمحم هنبا هاور دقو «فعض

 مثلا همحر «ىراخبلا رصتنا دقو «ثيدحلا اذه عفر ىف مهو دقو «كورتم هنإف .راكنإلاب ريدج وهو

 ًانايإ ناضمر ماص نم» :اهنم كلذ ىف ثيداحأ قاسو« «ناضمر لاقي باب» :لاقف اذهل هباتك ىف

 .كلذ وحنو «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو

 .ج نم ةدايز (۳) .31ىل لاق ١ :ج ىف (؟) .أ ج نم ةدايز )١(

 ٥۳(. /۷) ىدع نبال لماكلا (:)

 .4 لاقي نأب باب » :ج ىف (5)



 ها )١1846( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 - رهشلا لالهتسا دهش نم ىلع منح باجيإ اذه :4 همصّيلف رهشلا مكنم دهش نمف :هلوقو
 تخسنو .ةلاحم ال موصي نأ  هندب ىف حيحص وهو «ناضمر رهش لخد نيح دلبلا ىف اميقم ناك

 امك «موي لك نع نيكسم ماعطإب ىدفيو رطفي نأ اميقم ًاحيحص ناك نمل ةمدقتملا ةحابإلا ةيآلا هذه

 ءاضقلا طرشب «راطفإلا ىف رفاسمللو ضيرملل ةصخرلا ركذ داعأ مايصلا متح الو .هنايب مدقت

 هيلع قشَي هندب ىف ضرم هب ناك نمو EE E تيرم ناك سرإلا لاقف
 ام ةدعب هيلعف رطفأ اذإف ءرطفي نأ هلف - رفس لاح ىف ىأ رفس ىلع ناك وأ دا وأ «هعم مايصلا

 ا :ىأ © رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديريإ» :لاق اذهلو ؛مايألا نم رفسلا ىف هرطفأ

 ةمحرو مكيلع ًاريسيت «حيحصلا ميقملا قح ىف همتحت عم «رفسلا ىفو ضرملا لاح ىف رطفلا ىف مكل

 :ةيآلا هذهب قلعتت لئاسم 0

 «هئانثأ ىف رفاس مث رهشلا لوأ ىف اميقم ناك نم نأ ىلإ فلسلا نم ةفئاط بهذ دق هنأ :اهادحإ

 حابي امئإو .( همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف# :هلوقل هذه ةلاحلاو رفسلا رذعب راطفإلا هل سيلف

 *ئلحملا ناک یف موجب وب دعم دنا اه ت ع ا اهو ناس وهو وهلا لوما انتل ناطفألا

 نع ةنسلا تتبث دق هنإف .ملعأ هللاو ءرظن مهنع هاكح اميفو .نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع

 رمأو ءرطفأ مث ءديدكلا غلب ىتح ''”راسف .حتفلا ةوزغل ناضمر رهش ىف سرح هنأ ةَ هللا لوسر

 . حيحصلا ابحاص هجرخأ .رطفلاب سانلا

 مَآ نم ةدعف» : هلوقل ءرفسلا ىف راطفإلا بوجو ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا نم نورخآ بهذ :ةيناثلا

 نوجرخي اوناک مهنأل 4متحب سيلو «رييختلا ىلع كلذ ىف رمألا نأ ءروهمجلا لوق حيحصلاو .# رح
 ءرطغملا ىلع مئاصلا بعي ملف ءرطفملا انمو مئاصلا انمّف » :لاق .ناضمر رهش ىف كك هللا لوسر عم

 نم تبث ىذلا لب «مايصلا [مهيلع ركنأل بجاولا وه راطفإلا ناك ولف .«“مئاصلا ىلع رطفملا الو
 ءادردلا ىبأ نع نيحيحصلا ىف تبث امل ءًامئاص ةلاحلا هذه لثم ىف ناك هنأ هيي هللا لوسر لعف

 عضيل اندحأ ناك نإ ىتح ءديدش رح ىف "”ناضمر رهش ىن] لي هللا لوسر عم انجرخ : [لاق]
 ةحاور نب هللا دبعو ةي هللا لوسر الإ مئاص انيف امو ٠ "[رحلا ةدش نم] هسأر ىلع هدي

 امك دلو ىبنلا لعفل ءراطفإلا نم لضفأ رفسلا ىف مايصلا :ىعفاشلا مهنم ةفئاط تلاق :ةثلاثلا

 نع لئس هنأ : ةي هللا لوسر نع تبث الو .ةصخرلاب ًاذخأ «لضفأ راطفإلا لب :ةفئاط تلاقو «مدقت

 :رخآ ثيدح ىف لاقو .' '”«هيلع حانج الف ماص نمو «َنّسَحف رطفأ نم» :لاقف ءرفسلا ىف موصلا

 )١( ماصق » :و «أ ىف (0) .« هب دتمي وأ » :ج ىف «
 )۳( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۲۷۹ ۰۱۹٤۸( مقرب ملسم حيحصو )١١١(.

 .هنع هللا ىضر سنأ ثيدح نم (۱۱۱۸) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٤(

 و أ ج نم ةدايز (۸ ءال) .و نم ةدايز )١( .«مايصلا ىف مهيلع» : 1 ىف (9)

 )۱١۱۲۲(. مقرب ملسم حيحصو )۱۹٤١( مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 )٠١( مقرب ملسم حيحص ىف ىملسألا ورمع نب ةزمح ثيدح ظفل اذه )١171١(.



 ٤. 0ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )١86(

 نب ةرمح نأ :ةشئاع ثيدحل ءاوس امه :ةفئاط تلاقو .«مكل صخر ىتلا هللا ةصخرب مكيلع »
 ءمصف تئش نإ » :لاقف ؟رفسلا ىف موصأفأ «مايصلا ريثك ىنإ هللا لوسر اي :لاق ىملسألا ورمع
 نأ :رباج ثيدحل لضفأ راطفإلاف مايصلا قش نإ :ليقو ."نيحيحصلا ىف وهو .«رطفأف تئش نإو
 بلا نم سيل» :لاقف ءمئاص :اولاق «؟اذه ام » :لاقف «هيلع ّلَّظ دق الجر ىأر هِي هللا لوسر
 نيش اليف لإ هوركم طفلا نأ يارو لا نعبر نإ ااف '"اواجوتلا الا ىف :ءايصلا
 رمع نبا نعو «هريغو دمحأ مامإلا دنسم ىف ءاج امل هذه ةلاحلاو ا هيلع مرحيو .راطفإلا هيلع

 .©ةفرع لابج لثم مثإلا نم هيلع ناك هللا ةصخر لبقي مل نم :امهريغو «رباجو
 «عباتتلا بجي هنأ :امهدحأ :نالوق هيف ؟قيرفتلا هيف زوجي وأ ًاعباتتم بجي له ء.ءاضقلا :ةعبارلا

 لوق اذهو .عبات ءاش نإو «قرف ءاش نإ لب «عباتتلا بجي ال :ىناثلاو .ءادألا ىكحي ءاضقلا ف
 ىف هئادأ ةرورضل رهشلا ىف بجو امنإ عباتتلا نال ؛0*2لئالدلا تتبث هيلعو «فلخلاو فلسلا روهمج
 ِماَيَأ نم ةدعق) :ىلاعت لاق اذهلو طنا ام دع مايأ مايص دارملاف ناضمر ءاضقنا دعب امأف ءرهشلا

 :دمحأ مامإلا لاق 4رْسعْلا مكب ديري الو رسيا مكب هللا ديري :لاق مث رخ

 نع «ةداتق ىبأ نع .ىودعلا لاله نب ديمح نع «لاله ا انثدح «ىعازخلا ةملس وبأ انثدح

 ا مكنيد ريخ نإ .هرسيأ مکنید ر ريخخ نإ» :لوقي يم ىبنلا عمس ىذلا ىبارعألا

 ور نب ةرضاغ انثدح «لاله نب مصاع انربخأ «نوراه نب ديزي انثدح :ًاضيأ دمحأ لاقو

 را ومو وما هيفا طة جرخف ةي ىبنلا رظتنن انك :لاق ورق قا ىنثدح (نمصفلا 6

 2 NSS ا ولاني ساس لج تايخلا ىقت منعا «ىلصف «لسغ

 . "'اهلوقي آثالث «رسي ىف هللا نيد نإ
 0 e .٠ 7 ت 0

 نب مصاع نع «ميهاربإ نب ملسم ثيدح نم ةيالا هذه ريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ مامإلا هاورو

 .هب «لاله

 نب سنأ تعمس . حايتلا وبأ انثدح :لاق ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ىف هاج رخ اورم الو و «اورسعت الو ء«او رسيا : لاق ا هللا لوسر نإ :لوقي كلام

 ىلإ امهثعب نيح ىسوم ىبأو ذاع لاق ب هللا لوسر نأ :ًاضيأ نيحيحصلا ىفو اا

 هللا لوسر نأ ديئاسملاو ننسلا ىفو .«افلتخت الو اعواطتو ءارسغت الو ارسيو ءارفنت الو ارشب» :نميلا

 )١( ىتأيسو رباج ثيدح ظفل اذه .

 .(1151) مقرب ملسم حيحصو )۱۹٤۳( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)
 .(1۲1) مقرب ملسم حيحصو ٤) مقرب ىراخبلا حيحص فرفإ

 )۷١/۲(. دنسملا (:)

 .«وبأ انثدح» :و ءأ ىف (5) .6 ةلدألا تبثت ١ :ج ىف (5)

 ٤۷۹(. /۳) دنسملا (۷)

 .؟لجر حرخف» :و ءأ ىف (۸)

 )9( دنسملا )٥/ 594(.

 )٠١( مقرب ملسم حيحصو (19) مقرب ىراخبلا حيحص )10954(.



 هه. )١453( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب» : لاق ةي
 ىيحي انثدح «ميهاربإ نب قاحسإ نب هللا دبع انثدح :هريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 :قيفش نم هللا دبع نع + يريرخا رقم ىبأ اند ءاطع ن تازلا هع: انثي ءاحلاط بأ نبا
 هارتأ» :لاقف ءةعاس 2''هرصب هاءارتف ىلصي الجر ىأر ةي هللا لوسر نأ :عردألا نب نجحم نع

 » : هلم هللا لوسر لاقف «ةالص ةنيدملا لهأ رثكأ اذه .هللا لوسر اي :تلق :لاق «؟اقداص ىلصي

 . «رسعلا مهب ب دري ملو ءرسيلا ةمألا هذهب دارأ امنإ هللا نإ» :لاقو .«ککلهتف هعمست
 ىف مكل صحرا اغا ىا م اويكو رسل مكب ينالوا مكي يوب هلوق ىنعمو

 ةدع اولمكتل ءاضقلاب مكرمأ امنإو ءرسيلا مكب هتدارإل راذعألا نم امهوحنو رفسلاو '؟”ضرملل راطفإلا

 .ةكرهش

 لاق امك < «مكتدابع ءاضقنا دنع هللا اوركذتلو : ىأ ( مكاده ام ىلع هللا اوربخكتلو :هلوقو

 متیضق اذإف : ١ ۲١[ :ةرقبلا] «اركذ دشا وأ مک ءابآ مک رک ذک هللا اورکذاف مککسانم متیضق اذ

 رشتناف ةالّصلا تيضف و اذ ء[۳١٠١ :ءاسنلا] , 0014 مكبونج ىلعو ادوعقو امايق هلا اوركذاف ةالّصلا

 cC لاقو ٠[ : ةعمجلا] «دوحلفت مُكَلَعَل اريثك هللا اورکذاو هللا لضف نم اوغتباو ٍضرألا يف
 تءاج اذهلو ؛[٠4 ۹ : ق] «دوجسلا رابدأو هحّبسُف ليلا نمو . بورغلا لبو سمّشلا عولط لبق كر

 .تابوتكملا تاولصلا دعب ريبكتلاو «ديمحتلاو «حيبستلا بابحتساب ةنسلا

 نم ريثك ذخأ اذهلو ؛ريبكتلاب الإ لَك هللا لوسر ةالص ءاضقنا فرعن انك ام :سابع نبا لاقو

 مك اده ام ىلع هللا اوربكتلو ةدعلا اوُلمْكتلو» :ةيآلا هذه نم رطفلا ديع ىف ريبكتلا ةيعورشم ءاملعلا

 :هلوق ىف رمألا رهاظل ؛رطفلا ديع ىف هبوجو ىلإ ىرهاظلا ىناهبصألا ىلع نب دواد بهذ ىتح

 ىف ريبكتلا عرشی ال هنأ هللا همحر  ةفينح ىبأ بهذم هتلباقم ىفو « مكاده ام ىَلع هللا اوربكتلو »

 مهنيب عورفلا ضعب ليصافت ىف فالتخا ىلع «هبابحتسا ىلع نوقابلاو .رطفلا ديع

 كرتو ءهضئارف ءادأب هتعاط نم هللا مكرمأ اب متمق اذإ :ىأ 4 نوركشت مكّلعلو» :هلوقو

 .كلذب نيركاشلا نم اونوكت نأ مكلعلف «هدودح ظفحو «همراحم

 يل اوبيجَسيلف ناعد اإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق يف يتع يدابع كلآم اذإو»

 . 4 659 نودشري مهّلعَل يب اونمؤيلو
 ةزرب ىبأ نب ةدبع نع «ريرج انربخأ «ةريغملا نب ىيحي انثدح «ىبأ د :متاح ىبأ نبا لاق

 نأ ءهدج نع «هيبأ نع «ىريشقلا ةديح نب ةيواعم نب ميكح نب '"”بّلصلا نع "٠ ىناتسجسلا

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )4747 .1474١( مقرب ملسم حيحصو )۱۷۳۳(.

 .(هرصبب» :و ءأ ىف (۲)

 .هوحن نجحم نع قيقش نب هللا دبع نع «ىريرجلا نع دامح قيرط نم (۳۲ )٥/ دنسملا ىف دمحأ هاورو (۳)

 .ج نم ةدايز )٥( .؟ضيرملل» :أ ىف )٤(

 .«تلصلا» :ج ىف (۷) .«ىنايتخسلا» :و «آ ءج ىف )١(



 ٦. ۵ةيآلا :ةرقبلا ةروس  لوأألا ءزجلا )١85(

 اذإو» : هللا لزنأف ءاي ىبنلا تكسف ؟هيداننف ديعب مآ هيجاننف انبر بيرقأ « هللا لوسر اي : لاق ًایبارعآ

 27ناَعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق يف يَنَع يدابع كلاس .
 .هب «ريرج نع ءديمح ىبأ نب دمحم ثيدح نم «ىناهبصألا خيشلا وبأو «هیودرم نبا هاورو
 لوسر باحصأ لأس :لاق «نسحلا نع «فوع نع «ناميلس نب رفعج انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 بيجأ بيرق يّنِإَف يتع يدابع كلاس اذإو» :لجو زع هللا لزنأف ؟انبر نيأ : "01ج ىبنلا] 2 هللا

 . "كلا «ناعد اذإ عادلا ةوعد
 ]1 : رفاغ] «مُكَل بجتسأ ينوعذا مكبر لاقو $ : تلزن امل هغلب هنأ :ءاطع نع جرج نبا لاقو

 اَذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق يّنإف ينع يدابع كلاس اًذإو» :تلزنف ؟وعدن ةعاس ىأ ملعن ول :سانلا لاق

 . «ناعد

 ىبأ نع «ءاذحلا دلاخ انثدح .ىفقثلا ديجملا دبع نب باهولا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 دعصن ال انلعجف ةازغ ىف ةي هللا لوسر عم انك :لاق «ىرعشألا ىسوم ىبأ نع «ىدهنلا نامثع

 «سانلا اهيأي» :لاقف انم اندف :لاق .ريبكتلاب انتاوصأ انعفر الإ ًايداو طبهن الو ءًاقرش ولعن الو ءافرش

 نوعدت ىذلا نإ ءًاريصب ًاعيمس نوعدت امنإ ؛ًابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإن ؛مكسفنأ ىلع اوعبرأ

 لوح ال ؟ةنجلا زونك نم ةملك كملعأ الأ «سيق نب هللا دبع اي .هتلحار قلع نم مكدحأ ىلإ فرقا

 . (هللاب الإ ةوق الو

 نب نمحرلا دبع همساو «ىدهنلا نامثع ىبأ ثيدح نم ةعامجلا ةيقبو «نيحيحصلا يف ذ هاجرخأ

 ا

 :هنع هللا ىضر سنأ نع «ةداتق انثدح «ةبعش انثدح ءدواد نب ناميلس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 . «ىیناعد اذإ هعم انأو «یب ىدبع نظ دنع انآ : یلاعت هللا لوقي» :لاق ایی ىبنلا نأ

 نب ديزي نب نمحرلا دبع انربخأ هللا دبع انربخأ «قاحسإ نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هنأ :ةريره وبأ انثدح :تلاق «ةينزملا شاخشخلا تنب ةميرك نع «هللا ديبع نب ليعامسإ انثدح ءرباج

 ."«هاتفش ىب تكرحتو ؛ىنركذ ام ىدبع عم انآ : هللا لاق» :لوقي كك هللا لوسر عمس

 «[۱۲۸ :لحنلا] 4 نرد ملا اوقتا نيذلا عم هللا نإ 8 :ىلاعت هلوقك اذهو :تلق

 هنأ :اذه نم دارملو .[5 :هط] «ىرأو عمسأ امكعم يإل :مالسلا امهيلع «نوراهو ىسومل هلوقكو

 هنأو «ءاعدلا ىف بيغرت هيفو .ءاعدلا عيمس وه لب ءىش هنع هلغشي الو «عاد ءاعد بیخی ال ىلاعت

 :دمحأ مامإلا لاق امك «ىلاعت هيدل عيضي ال

 .و ءأ ءج نم ةدايز (۲)
 .هب قازرلا دبع قرط نم ٤۸۱( /۳) هريسفت یف ىربطلا هاورو (۳)
 .«كبلم نب» :ج ىف (:)
 )٤/ ٤١١(. دنسملا (0)

 )5( دنسملا )۳/ 537١(.

 )۷( دنسملا )۲/ ٥٤١(.



 )1١45( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 - ىسرافلا ىنعي  ناملس نع ثدحي  ىدهنلا وه  نامثع ابأ عمس هنأ لجر انثدح «ديزي انثدح

 امهيف هلأسي هيدي هيلإ دبعلا طسبي نأ ىيحتسيل ىلاعت هللا نإ» :لاق هنأ ةي ىبنلا نع ءهنع هللا ىضر

 . «نیتبئاخ امهدريف اريخ

 'نوميم نب رفعج :اولاقف «لجرلا اذه ىل اومس :ديزي لاق
 ا .طامنألا بحاص «نوميم نب رفعج ثيدح نم ةجام نباو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور دقو

0۰¥ 

0 

 .هعفري ملو «مهضعب هاورو .بيرغ نسح :ىذمرتلا لاقو

 نب دمحم مامه وبأ هعباتو :هفارطأ ىف «هللا همحر .ىّرملا جاجحلا وبأ ظفاحلا خيشلا لاقو

 یا داع ىلع یا داس نع «ناقربزلا
 ىبأ نع + ىجانلا لكرتلا وبا داؤد نب ىلع انثدح «رماغ وبأ اتدحا :اضيا:دمحا :مامإلا 'لاقو

 الإ «محر ةعيطق الو مثإ اهيف سيل ةوعدب لجو زع هللا وعدي ملسم نم ام» :لاق ةي ىبنلا نأ :ديعس

 نأ امإو «ةرخآلا ىف هل اهرخّدَي نأ امإو «هترعد هل لجعي نأ امإ :لاصخ ثالث ىدحإ اهب هللا هاطعأ

 , 7( دک هڻلا» : لاق .رثكت اذإ ةاولاق اهتم ةوسلا ةمدنق فرضي

 .فسوي نب دمحم انربخأ «جسوكلا روصنم نب قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاقو

 بلا انآ مهنا تالا نب اعا عرفت ن رج وش واک وع اهيا ف خبز فدع

 وأ ءاهايإ هللا هاتآ الإ ةوعدب .لجو زع ءهللا وعدي ملسم لجر نم ضرألا رهظ ىلع ام» :لاق ةي

 ر قا ن مالي ام اهل بلا نع تک

 نبا نع «ىبايرفلا فسوي نب دمحم نع «ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «ىذمرتلا هاورو

 .هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح :لاقو . "هب  نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع وهو - نابوث

 لوسر نأ :ةريره ىبأ نع  رهزأ نبا ىلوم  ديبع ىبأ نع «باهش نبا نع «كلام مامإلا لاقو
 .«ىل بجتسي ملف توعد :لوقي «لجعي مل ام مكدحأل تاجا : لاق ةَ هللا

 .ةنجلا هباثأو هللا همحر «ىراخبلا ظفل اذهو . “هب كلام ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 ةعيبر نع «حلاص نب ةيواعم ىنربخأ «بهو نبا انثدح ءرهاطلا وبأ ىنثدح : "اضيأ ملسم لاقو

 دبعلل باجتسي لازي ال» :لاق هنأ ويم ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ىنالوتلا سيردإ ىبأ نع «ديزي نبا
 دق :لوقي» :لاق ؟لاجعتسالا ام ءهللا لوسر اي :ليق .«لجعتسي مل ام محر ةعيطق وأ مثإب عدي مل ام

 .(8"4 )١/ دنسملا )١(

 .(7806) مقرب ةجام نبا ننسو )۱٤۸۸( مقرب ىذمرتلا ننسو )۱٤۸۸( مقرب دواد ىبأ ناس (۲)

 .(59 /5) فارشألا ةفحت (۳)

 .«اورثكأ» :ج یف )٤(

 .(18 /6) دنسملا (5)
 .(759 /ه) دنسملا دئاوز (5)

 )۳١۷۳(. مقرب ىذمرتلا ننس (۷)

  (A)أطوملا )١/  (1۳مقرب ىراخيلا حيحصو )1۸4(.

 ) )9؟هحیحص ىف ملسم لاقو» : أ ج ىف .



 )١85( ةيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 0۰۸

 ")«ءاعدلا نا ك نيهشاو یل e را ملف توعد دقو «توعد

 هللا لوسر نأ :سنأ نع ءةداتق نع ءلاله "نبا انثدح ءدمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ىبر توعد دق :لوقي» :لاق ؟لجعتسي فيكو :اولاق .«لجعتسي مل ام ريخب دبعلا لازي ال» :لاق وْ
 نيل لف

 «بهو نبا انثدح «ىلعألا دبع نب سنوي ىنثدح :هريسفت ىف ىربطلا رفعج وبأ مامإلا لاقو

 هللا ىضر «ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع «هثدح طيسق نب هللا دبع نب ديزي نأ :رخص وبأ ىنثدح
 هل رحت وأ ايندلا ىف هل لَّجَعُت ىتح «بهذتف ةوعدب هللا وعدي نمؤم دبع نم ام :تلاق اهنأ ءاهنع
 ا و فليح كيف و ل اذإ «ريخالا ف
 .بَجأ ملف توعدو طعأ ملف تلأس :لوقي

 ی ا
 نمحرلا دبع ىبأ نع .ءورمع نب ركب انثدح «ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 اب نم كفرا اه ا ر ا هلك كنا لوتس: اا ورع نب ا يع نع قالا
 بلق رهظ نع هاعد دبعل بيجتسي ال هنإف «ةباجإلاب نونقوم متنأو هولأساف سانلا اهيأ هللا متلأس اذإف
 . "9«لفاغ

 عفان نب ىبأ نب ميهاربإ نب قاحسإ انثدح «بويأ نب قاحسإ نب دمحم انثدح درم ا ناو
 ةشئاعو انأ تنك :لاق «بركيدعم نب عفان ىبأ ىنثدح نان ىبأ ینثدح «دادغبب بركيدعم نبا

 طبهف .«ةشئاع ةلأسم «براي» :لاق (ناعد اذ عادلا ةوعد بيجأ» : ةيآلا نع لي هللا لوسر ا

 أي ةلرقي 0 ا «ةقداصلا ةينلاب (*ہلاصلا ىدبع اذه «مالسلا كئرقي هللا :لاقف ليربج

 .هتجاح ىضقأف .كيبل :لوقأف «بر

 ا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 هللا دبع نب رباج ىنتدح : : سابع نبا نع خلاص ا نع «ىبلكلا ثيل س ودر قنا ید

 لوسر لاقف .ةيآلا «ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإوط :أ رق ديك ىبنلا نأ

 .«عديوا :و ل بج یف )١(

 .(۲۷۳۵) مقرب ملسم حيحص (؟)

 .؟وبأ انثدح» :ج ىف (۳)

 ):( دنسملا )۳/ ١١١(.

 . «هاتمأ اي» :و «أ ىف (6) .«مل وه اذإ» :أ ج ىف (5)

 .(۱۷۷ /75) دنسملا (۷)

 .«ىقت هبلقو» :ج ىف (9) .«حلصأ ىدبع» :ج ىف (۸)

(o. /0 A NE 0)نب عفان نب ىبأ نب ميهاربإ نب قاحسإ ( نع « قاحسإ نب دمحم هثيدح ىور» :لاقو  

 نبا دنع :لاقو ىسوم وبأ هجرخأ» :ريثألا نبا لاق مث «هلثم ركذف «لاق هنأ بركيدعم نب عفان هيبأ نع «ىبَأ هدج نع «بركيدعم

 . «كيداحأ ميهاربإ نب قاحسإ نع :هريغ دنعو ءاذه قاحسإ



 )۱۸١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نإ كيبل «كل كيرش ال كيبل «كيبل مهللا كيبل «ةباجإلاب تّْلَكوتو «ءاعدلاب ترمأ مهللا» : ةي هللا
 كل نكي ملو دلوت ملو دلت مل دّمص دحأ درف كنأ دهشأ كل كيرش ال كلملاو .كل ةمعنلاو دمحلا

 ءاهيف بير ال ةينآ ةعاسلاو .«قح رانلاو «قح ةنجلاو «قح كءاقلو «قح كدعو نأ دهشأو «دحأ ًاوفك

 , ةةووشلا ىف نم تت هنآو

 19 يطقلا نحب نب دمكمو + ىررألا ىت نب نسا اقدح ءرازبلا ركب وبا ظفاحلا لاقو

 :لاق لي ىبنلا نع «سنأ نع «نسحلا نع ءىَرْلا حلاص انثدح «لاهنم نب جاجحلا انثدح :الاق

 ىل ىتلا امأف ؛كنيبو ىنيب اميف ةدحاوو «ىل ةدحاوو كل ةدحاو «مدآ نبا اي :ىلاعت هللا لوقي»

 تیرو شيب لا ناوي.” ووري وع نم تلمع مق كلا تلا امار اش ب هلت الا ندع
 . «ةباجإلا ىلعو ءاعدلا كنمف

 ىلإ داشرإ «مايصلا ماكحأ نيب ةللختم ءءاعدلا ىلع ةئعابلا ةيآلا هذه "ىلاعت هركذ ىفو
 ىف ىسلايطلا دواد وبأ مامإلا هاور امك ءرطف لك دنعو لب ءةدعلا لامكإ دنع ءاعدلا ىف داهتجالا

 ٠ هدئسم

0۰۹ 

 «هيبأ نع ءورمع نب هللا دبع نب دمحم نب بيعش نبا وه - ورمع نع «ىكيلملا دمحم وبأ انثدح
 ةوعد هراطفإ دنع مئاصلل» :لوقي لک هللا لوسر تعمس :لاق .ءورمع نب هللا دبع هدج نع

 (”)اعدو هدلوو «هلهأ اعد رطفأ ذإ ورمع نب هللا دبع ناكف .«ةباجتسم

 نب ديلولا انربخأ رادع انام :هننس ىف ةجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو

 0 «ةكيلم ىبأ نب “هللا دبع نع ٠ ىندملا "هللا ديبع نب قاحسإ نع ءملسم
 دنع س ةكلم بأ نب" ا لع لاق درت ام ٌةوَعَد هرطف دنع مئاصلل نإ» ل ىبنلا لاق : لاق
 لا :رطفأ اذإ لوقي ورمع نب هللا

 لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع .ةجام نباو «ىئاسنلاو «ىذمرتلا ننسو «دمحأ مامإلا دنسم ىفو

 هللا اهعفري مولظملا ةوعدو ءرطفي “'"ىتح مئاصلاو ءلداعلا مامإلا :مهتوعد درت ال ةثالث» :ِديِل هللا

 .'"*«نيح دعب ولو كنرصنأل ىتزعب :لوقيو ءءامسلا باوبأ اهل حتفيو «ةمايقلا موي مامغلا "نود

 .هاو هدانسإو ( 4 )١/ روثنملا ردلا ىف امك ءاعدلا ىف ايندلا ىبأ نباو )١1794( مقري سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاورو )١(

 .!ىعطقملا» :ج ىف (۳) .«ىدزألا» :ج ىف (۲)

 .؟هكتيفو لمع نم وأ ءیش نم» :و ءأ ىف )٤4(

 .«ةمئألا هفعض ىرملا حلاصو ءىرملا حلاص هب درفت» :رازبلا لاقو «راتسألا فشك» )١9( مقرب رازبلا دنسم (5)

 .«ىلاعتو كرابت هركذ ىفو# :ج ىف (7)

 .(۲۲۹۲) مقرب ىسلايطلا دنسم (۷)

 . هللا ديبع» :و ىف (9) .هانتبثأ ام باوصلاو هللا دبع» :ه ىف (۸)

 .؛هّللا ديبع» :و ىف (۱۱) .«تعمسال :ج ىف (۱۰)

 رجح نبا ظفاحلا هنسحو «تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» :(۳۸ /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (1787) مقرب ةجام نبا ناس (١١؟)

 . «راكفألا جتاتن» ىف

 .؟قوف» :أ ىف )۱٤( .«نيحه :و ىف (۱۳)

 )٠١( دنسملا )۲/ ٤٤٥( مقرب ةجام نبا ننسو (72944) مقرب ىذمرتلا ننسو )١9/8217(.



 00 الا a لوألا aa حي ع

 هللا ملع َنَهَل سابل هي ل ل

 هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب نآلاف مکنع افعو مکیلع باتف مُكَسْفنَأ َنوُناَْخَت متنک مک

 و ا يسارا زا

 اهوبرقت الف هللا دودح كلت دجاسملا يف نوفكاع مث متنأو نهورشابت الو للا ىلإ مايصلا

 عه

 .( ® نري مهّلعَل سائل هتايآ هللا نیب كلذك
 اذإ ناك هنإف «مالسإلا ءادتبا ىف رمألا هيلع ناك ال عفرو < «نيملسملل ىلاعت هللا نم و هذه

 وأ مان ىتمف كلذ لبق ماني وأ ءاشعلا ةالص ىلإ عامجلاو برشلاو لكألا هل لحي امنإ مهدحأ رطفأ

 .ةريبك ةقشم كلذ نم اودجوف .ةلباقلا ةليللا ىلإ عامجلاو بارشلاو ماعطلا هيلع مرح ءاشعلا ىلص

 ملاسو «سواطو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «ءاطعو «سابع نا (17هلاق . عامججلا : :وه انه ثفرلاو

 لاا ميهاربإو كاحضلاو ء«ىرهزلاو ءةداتقو .نسحلاو او و وعو ا كيف نبا

 .نايح نب لتاقمو «یناسارخ ا ءاطعو ءىدّسلاو

 ءريبج نب ديعسو «دهاجمو «سابع نبا لاق :(نهّل سابل متنأو مكل سابل نه  :هلوقو

 .نهل نكس متنأو «مکل نكس نه ىنعي :نايح نب لتاقمو «یدسلاو «ةداتقو «نسحلاو
 « نمل هناي منار مكل فاحل نه :سنأ نب عيبرلا لاقو

 قف مهل صحار نأ بسانف a ويرحل دلادو اهيكي لكلا كار لجل جا ديفاعو

 © عاشلا لاق ءاوجرحيو « مهيلع كلذ قشي الئل «ناضمر ليل ىف ةعماجملا

 اسابل هيلع تناكف تعادت اهديج ىَنَث عيجضلا ام اذإ

 ءاربلا نع قاحسإ وبأ لاقو «ليوطلا ذاعم ثيدح ىف مدقت امك ةيآلا هذه لوزن ىف ببسلا ناكو

 ءاهلثم ىلإ لكأي مل ءرطفي نأ لبق مانف امئاص لجرلا ناك اذإ هب ىبنلا E ا

 را را ةةضرأ ىف لمح كا ههو تاكو. امنای تاك راف 'ةمرص نب سيق نإو

 تءاجو «مانف هنیع هتبلغف ا قلطنأ نكلو ءال :تلاق ؟ماعط كدنع له :لاقف هتأرما ىتأ

 ىبنلل كلذ ركذف .هيلع یشغ راهنلا فصتنا املف ؟تغأ !كل ةبيخ :تلاق امئان هتأر املف «هتأرما

 تح اوبرشاو اولكوإ :هلوق ىلإ «مُكئاسن ىلإ ْتَقرلا مايّصلا يَ كَل لحأ 8 :ةيآلا هذه تلزنف اي
 .اديدش احرف اهب اوحرفف رجلا نم دوسألا طيحْلا نم ضيبألا طي مك ني

 ال ارنا نانو مع لو 7-1 لاق ولا تحمس قاس نبا قرط نام ادهاخ راكبا طز

 .«لاق امک» :أ ىف )١(

 .؟راسي نب» :ج ىف (۲)

 ٤٠۹٠ /۳) ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «ىدعجلا ةغبانلا وه (۳)
 .«ةمرص ىبأ نب سيق» :و ىف (:)

 .(598 /۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور ظفللا اذه (5)



 لإ سس (1۸۷) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نوناتخت متنك مكنأ هللا ملع# : هللا لزنأف «مهسفنأ نونوخي لاجر ناكو «هّلُك َناضَمر «ءاسنلا نوبرقي
 . 4 مكنع اًفَعَو مكيلع باف مكسفنأ

 Na AS يشم ا قوس نا لاق نابع مبا SS .ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ءاسنلا نم اوباصأ نيملسملا نم ًاسانأ نإ مث «ةلباقلا نم اهلثم ىلإ ماعطلاو ءال E مرح

 لزنأف هل هش لوسر ىلإ كلذ اوكشف «باطخلا نب رمع مهنم .ءاشعلا دعب ناضمر رهش ىف ماعطلاو

 فوز اذكو . «نهورشاب نآلاف مكنع اقعو مُكِيَلَع باتف مكسفنأ نوناتخت مسك مُكَنأ هللا ملعإ» : ىلاعت هللا

 . سابع نبا نع ىفرعلا

 موصلا ىف لزني نأ لبق اوناك سانلا نإ :لاق «سابع نبا نع «بيرك نع «ةبقع نب ىسوم لاقو
 ىتأي الو برشي ملو معطي مل مهدحأ مان اذإف ءاسنلا نأش مهل لحيو «نوبرشيو نولكأي مهيف لزن ام

 e ءةلباقلا نم رطفي ىتح هلهأ
 ! :لاق «؟تعنص اذامو» :لاق .تعنص ىذلا كيلإو هللا ىلإ وكشأ :لاقف ةي ىبنلا ىلإ ءاج مث

 » :لاق ءو ىبنلا نأ اومعزف معلا را اناو كيف ام دعب ىلعا قلع تعوق ی ا تف

 . «مكئاسن ىلإ ثقّرلا مايصلا ةَليَل مك لحأ» :باتكلا لزنف .«لعفت نأ ًاقيلخ تنك

 ىف ةريره ىبأ نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع "دعس نب سيق نع ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو
 «ليّللا ىلإ مايصلا اومتأ مث )ل :هلوق ىلإ (مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ليل مك لحأ» :2؟”ىلاعت هللا لوق

 بارشلاو ماعطلا مهيلع مرح ةرخآلا ءاشعلا اولص اذإ ةيآلا هذه لرتت نأ لبق نوملسملا ناك لاق

 سيق نب ةمرص نإو «ءاشعلا ةالص دعب هلهأ باصأ باطخلا نب رمع نإو ءاورطفي ىتح ءاسنلاو

 لوسر یلص ىتح ظقيتسي ملو اان عك هلو اق” تولا م هج هس هغ نرالا
 دنع هللا لزنأف «كلذب “ هربخأف كَ هللا لوسر ىتأ حبصأ املف «برشو لكأف ماقف ءءاشعلا ةا هلل

 متتأو مكل سابل نه ءاسنلا ةعماجم :ثفرلاب ىنعي «مكئاسن ىلإ ثر مايصلا ل مك لحأ» : كلذ
 ءاشعلا دعب نوبرشتو نولكأتو «ءاسنلا نوعماجت : ىنعي «مكسفنأ نوناتخت محك مكن هللا ملع هَل سابل

 : ىنعي € مک هللا بتك ام اوغتباو)» نهوعماج : ىنعي : ي (نهورشاب نآلاَف مكنع افعو مكيلع باتق»

 ىلإ ماّيصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسألا طْيخْلا نم ضيبألا طْيخْلا مكل نيتي ئَتَح اوبرشاو اولكو#دلولا
 .ةمحرو هللا نم اوقع كالا ناكذ . «ليللا

 ا لا «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع «نمحرلا دبع نب نيصح نع « ميشه لاقو
 هلهأ لكلا كيزي ام ىلع اة رابلا ىلهأ تدرأ ىنإ ءهللا لوسر اي :لاقف «هنع هللا ىضر «باطخلا

 ىلإ ثفرلا مايصلا َةَليَل مكل لحأ» :رمع ىف لزنف ءاهتعقاوف «لتعت اهتنظف «تمان دق اهنإ :تلاقف

 . (مكئاسن
 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤٥۰۸(.

 .«سيق نب دعس» :ج ىف (۳) .«مهيلع هللا مرح» :ج ىف (۲)

 .؟هاريخأف» :ج ىف (9) .«ىلاعت هلوق ىف» :ج ىف )٤(

 .«ىلهأ ةحرابلا» :ج ىف )١(



  01١ةيآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )/١41(

 "هب «ىليل ىبأ نبا نع «ةرم نب ورمع نع «ةبعش هاور اذكهو
 «ةعيهل نبا نع «كرابملا نبا انربخأ ديوس انثدح «ىلثملا ىنثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 :لاق هيبأ نع ثدحي كلام نب بعك نب هللا دبع عمس هنأ - ةملس ىنب ىلوم - ريبج نب ىسوم ىنثدح
 نم رطفي ىتح ءاسنلاو بارشلاو ماعطلا هيلع مرح «مانف ىسمأف لجرلا ماص اذإ ناضمر ىف سانلا ناك
 «تمان دق هتأرما دجوف «هدنع رمس دقو ةليل تاذ هاي ىبنلا دنع نم باطخلا نب رمع عجرف .دغلا

 ادغف .كلذ لثم كلام نب بعك عنصو .اهب عقو مث !تمحن ام : :لاقف !تمن دق ىنإ :تلاقف ءاهدارأف

 مُكيلَع باق مكن نوناتخت مك مكن هللا ملَعل :هللا لزناف «هربخأف لي ىبنلا ىلإ باطخلا نب رمع
 TE (نهورشاب نآلاف مكنع اقَعو

 هذه لوزن ببس ىف مهريغو «ةداتقو «ىدسلاو «ةمركعو «ءاطعو «دهاجم نع ىور اذكهو
 بارشلاو ماعطلاو عامجلا حابأف ؛سيق نب ةمرص ىفو «عنص امك عنص نمو باطخلا نب رمع ىف ةيآلا

 .ًاقفرو ة ةصخرو ةمحر ليللا عيمج ىف
 «ىضاقلا حيرشو «سنأو “سابع نباو «ةريره وبأ لاق : «مكل هللا بتك ام اوغتباو# :هلوقو
 مكحلاو «ملسأ نب ديزو «ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو «ءاطعو «ريبج نب ديعسو ركع 00

 .دلولا ىلعي : : مهريغو «ةداتقو ‹كاحضلاو «ىرصبلا نسحلاو «نايح نب لتاقمو ٤ ةع نبا

 . عامجلا : ىنعي «مكل هللا بتك ام اوغتباو# : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 «مكل هللا بتك ام اوغتباو# : سابع نبا نع «ءازوجلا ىبأ نع «ىركتلا كلام ورع لاقو

 .ريرج نباو ا نبا دارو .ردقلا ةليل :لاق

 ديعس لاقو . مكل هللا بتك ىتلا ةصخرلا اوغتباو :ةداتق لاق :لاق رّمعَم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .مكل هللا لحأ ام :لوقي مك هللا بنک ام اوفتباو) :ةداتق نع

 :لاق «حابر ىبأ نب ءاطع نع هرانيد نب ورمع نع ةع نبأ اتريخأ :اضيأ قازرلا:دبع:لاقو

 ةءارقلاب كيلع :تئش امهتيأ :لاق ؟«اوعبتا» :وأ « اوغتباو» :ةيآلا هذه أرقت فيك :سابع نبال تلق

 .ىلوألا

 .هلك اذه نم معأ ةيآلا نأ ريرج نبا راتخاو 1

 ماعلا رمت مل رفا نم ةوسألا طيخلا نم سأل طيشلا مك نيتي يح اربرشاو اولكو ل :هلوقو

 ىلإ مئاصلا ءاش ليللا ىأ ىف عامجلا ةحابإ نم مدقت ام عم برشلاو لكألا ىلاعت حا : ليلا ىلإ

 سبللا عفرو «دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلاب كلذ نع ربعو «ليللا داوس نم حابصلا ءايض نيبتي نأ

 ىبأ نبا انثدح :ىراخبلا هللا دبع وبأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك .«رجفلا نم » :هلوقب

 اذه» :(0575 /۲) «قورافلا دنسم» ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق .هب میشه نع «نوع نب ورمع قيرط نم هريسفت ىف هيودرم نبا هاور )١(
 رمع نأ لبج نب ذاعم نع ىليل ىبأ نب نع رخآ هجو نم ىور دق نكلو «رمع نم هعامس ىف فلتخم ىليل ىبأ نباو ديج دانسإ
 .هب ةرم نب ورمع نع ةبعش قيرط نم ٤۹۳( /۳) هريسفت ىف ىربطلا هاورو .«اذه لثم لعف

 .و «أ ءج نم ةدايز (۲)

 . .(595 /۳) ىربطلا ريسفت (۳)

 .(ةبيتع» :و ىفو ««ةنييع» :أ ىف (5) . «سابع نبا نع ىرهزلا لاق» :ج ىف (4)



 )/١141( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 :تلزنأ :لاق E وشو 0 فرم نب دمحم َناَسَغ وبأ انثدح ؛ميرم

 لاجر ناكو رجلا نمل زني ملو ( دوسألا طيَخْلا نم ضيبألا طيخلا مك نيتي ىتح اوبرشاو اولكو#
 هل نيبتي ىتح لكأي لازي الف ءدوسألا طيخلاو ضيبألا طيخلا هيلجر ىف مهدحأ طبر .موصلا اودارأ اذإ

 . "'”راهنلاو ليللا نافل انا اوملعف «رجفلا نمل :دعب هللا لزنأف ءامهتيؤر
 امل :لاق متاح نب ىدع ىنربخأ «ىبعشلا نع نع «نيصح | را میشه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىلإ تدمع 4دوسألا طْيَخْلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيتي تح اوبرشاو اولكو 8 :ةيآلا هذه تلزن
 الف امهيلإ تا : لاق .«ىتداسو تحت امهتلعجف :لاق «ضيبأ رخخآلا ووش امهدحأ «نيلاقع

 Eas EOE هلق فرشألا نبا نفينألا "الواو نفينالا يد ةوسألا نلت
 .«ليللا "داوسو راهنلا ضايب كلذ امنإ «ضيرعل ًاذإ كداسو ّْنِإ) :لاقف .تعنص ىذلاب هتربخأف
 : ىأ «ضيرعل ًاذإ كداسو نإ» :هلوق ىنعمو 0 دع نع «هجو ريغ نم نيحيحصلا ىف ا

 راهنلا ضايب امهنإف ءاهتحت ةيآلا هذه نم نيدارملا ضيبألا طيخلاو دوسألا طيخلا عضول ف ناك نإ

 .برغملاو قرشملا ضرعب نوكي نأ ىضتقيف .ليللا داوسو
 نع «ةناوع وبأ انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انربخأ :اذهب ارسفم ىراخبلا ةياور ىف عقو اذكهو
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 ليللا ضعب ناك ىتح ءدوسأ الاقعو ضيبأ الاقع ىدع ذخأ :لاق ىدع نع «ىبعشلا نع «نيصح

 اإ كداستو نإ# لاق قداس تغ تلعج هلا لزم اب لاف حصا الف: اي ملف نظن
 ا تحت دوسألاو ضيبألا طيخلا ناك نأ « ضيرعل

 عجري لب .فيعض وهو «ةدالبلاب مهضعب هرسفف .افقلا ضيرعل كنإ : ظافلألا ضعب ىف ءاجو

 : ًاضيأ ىراخبلا ةياور هرسفيو .ملعأ هللاو «ضيرع ًاضيأ هافقف ًاضيرع هداسو ناك اذإ هنأل ؛اذه ىلإ

 لوسر اي :تلق :لاق متاح نب ىدع نع «ىبعشلا نع ‹«فرطم نع «ريرج انثدح «ةبيتق انثدح

 ترصبأ نإ افقلا ضيرعل كنإ» :لاق ؟ناطيخلا امهأ ءدوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا ام هللا
 علا ضايبو ليللا كار فك لب يال» :لاق مث . (نيطينخلا

 باب نم هنأل ؛روحسلا بابحتسا ىلع ليلد ءرجفلا عولط ىلإ لكألا زاوج ىلاعت هتحابإ ىفو
 هنال]روحسلا ىلع ثحلاب هيَ هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلا تدرو اذهلو ؛بوبحم اهب ذخألاو «ةصحخرلا
 اورحست» : ل هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع نيحيحصلا ىفف :2'')[اهب ذخألاو ةصخرلا باب نم
 لاق :لاق ءهنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نع «ملسم حيحص ىفو .2'”«ةكرب روحسلا ىف نإف

o1۳ 

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )501١(.

 .«داوس نم» :ج ىف (۳) .؟نيبتي املف» :ج ىف (؟)

 00007 /5) دنسملا (6)
 )0-١١9(. مقرب ملسم حيحصو (4509 21915) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . «انيبتسي ملف» :و ءأ ىف ()

 .(5509) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 .؟امه لب» :+ ىف (4)

 )55٠١١(. مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .ج نم ةدايز )٠١١(

 )١١( مقرب ملسم حيحصو 7 مقرب ىراخبلا حيحص )۱۰4(.



 (۱۸۷) ةيآلا : «ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ا اا ةلكأ باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب ام نين نإ» : اك هللا لوسر

 ؛ديز نب نمحرلا دبع انثدح «عابطلا نبا وه 27 ىسيع نب قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 الف ؛ةكرب 0 روخسلا# ك هللا لرز لاق :لاق .ديعس بأ نع ءراسي نب ءاطع نع «هيبأ نع

 (©«نيرحستملا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإف «ءام نم ةعرج عَرجَي مكدحأ نأ ولو «هوعدت
 .نيلكآلاب ب «ءام نم ةعرجب ولو ىتح ةريثك ثيداحأ روحسلا ىف بيغرتلا ىف درو دقو

 نب ديز نع «كلام نب سنأ نع «نيحيحصلا ىف ءاج امك ءرجفلا راجفنا بيرق ىلإ هريخأت بحتسيو

 نيب ناك مك :ديزل تلق :سنأ لاق .ةالصلا ىلإ انمق مث ةي هللا لوسر عم انرحست :لاق «تباث

 را ا ولف :لاق ؟روحسلاو ناذألا

 نع «ناليغ نب ب ملاس نع «ةعيهل نبا انثدح «دواد نب ىسوم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 الد 0 لاق د نا «ئصمحلا متاح نب , ىدع نع «نامثع ىبأ نب ””ناميلس

 ا هللا كوسرت نأ ريك تيداحأ ف درو نق كلل «روحسلا اورخأو راطفإلا اولجع ام ريخب ىتمأ لازت

 نب دامح ةياور نم ةجام نباو «ىئاسنلاو «دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىفو «كرابملا ءاَّدَعلا هام
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 هللا لوسر عم انرحست : :لاق ناميلا نب ةفيذح نع «شيبح نب رز نع «ةلدهب نب مصاع نع «ةملس

 هلاق «دوجنلا ىبأ نب مصاع هب درفت ثيدح وهو .2''”علطت مل سمشلا نأ الإ راهنلا ناكو خدع

 وأ فورعمب نهوكسمأف نهلجأ نغلب اذإف # : ىلاعت لاق امك «راهنلا برق دارملا نأ ىلع هلمحو « ىئاسنلا

 اذهو .قارفلل كرت وأ ' كاسمإ امإف ءةدعلا ءاضقتا نيراق :ىأ [؟ :قالطلا] € فورعمب نهوقراف

 eS را نط او علو اور مهلا : هيلع تيدا ليج نتا ره هلاك ىذلا

 یف ا مهتا فلسلا نم ةريثك ةفئاط نع كور دقو .كلذ ققحتي مل مهضعبو هعولط

 .ةفيذحو ءدوعسم نباو «ىلعو «رمعو «ركب ىبأ نع اذه لثم ىور .رجفلا ةبراقم دنع روحسلا

 دمحم :مهنم «نيعباتلا نم ريتك قال نفو «تباث نب ديزو «سابع نباو ءرمع نباو «ةريره ىبأو

 قف وغو وواو قلا دار ميهاربإو ءزلجم وبأو «نيسحلا نب ىلع نبا

 وبأو «ريبزلا نب ةورعو «دهاجمو 2 '؟!ةنييع نب مكحلاو «نسحلاو «ءاطعو «دوعسم نبا باحصأ

 باتك ىف كلذ ديناسأ انررح دقو e شمعألا بهذ هيلإو .ديز نب رباج ءاثعشلا

 .«روحسلا» :أ ىف (۲) .«لضفأ نإ» :أ ىف )١(

 )1١97(. مقرب ملسم حيحص (۳)

 .؟قاحسإ نب» :ج ىف )٤(

 )5( دنسملا )۳/ ٤٤(.

 . ؛ًاهيبشت» :أ ىف (7)

 )0٠١91. مقرب ملسم حيحصو (۱۹۲۱) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .«ناملس نع» :ج ىف (۸)

 )9( دنسملا )5/ ١7/7(.

 )١596(. مقرب ةجام نبا ننسو ١57( /4) ىئاسنلا ننسو (97”7 /5) دنسملا (۱۰)

 .«اوحماس مهنأ» :أ ىف )١١( .«فورعمب كاسمإ» :ج ىف )١١(

 .«ةبيتع نبا١ :و ىفو ««ةبيتق نبا» :ج ىف )١5( .«مهريغوا» :أ ىف )١5(

 .ارمعموا :أ ج ىف )١65(



 هام (1۸۷) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .دمحلا هّللو ءدرغملا مايصلا

 سمشلا عولط نم كاسمإلا بجي اغإ هنأ :مهضعب نع «هريسفت ىف ريرج نب رفعج وبأ ىكحو

 .اهبورغب راطفإلا زوجي امك

 ىف نآرقلا صن هتفلاخمل «هيلع مدق هل رقتسي ملعلا لهأ نم ًادحأ نظأ ام لوقلا اذهو :تلق

 ىلإ مالا ذأ رجم نم دسألا طبخ نم سيل يامل نس لح اأو اوكو> : هلوق

 ١ :لاق يك هللا لوسر نأ :ةشئاع نع «مساقلا ثيدح نم نيحيحصلا ىف درو دقو « ليلا

 0 مأ نبا ناذأ اوعمست ىتح اوبرشاو اولكف «ليلب ىداني هنإف «مكروحس نع لالب ناذأ (!بكعنمي

 . ىراخبلا ظفل .«رجفلا علطي ىتح نذؤي ال هنإف

 : هيبأ نع ا نق ع «رباج نب دمحم انثدح «دواد نب ىسوم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ءدواد وبأ هاورو ./"”«رمحألا ضرتعملا هنكلو قفألا ىف ليطتسملا ٌرجفلا سيل» :لاق اه هللا لوسر نأ

 مكل ضرتعي ىتح اوبرشاو اولكف «دعصملا عطاسلا مُكَنديِهَي الو اوبرشاو اولك» :امهظفلو ىذمرتلاو
 .«©ةرمحألا

 خيش نع «ةبعش انثدح .ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح ىلا CaS ندع :ريرج نبا لاقو
E 

 اذهو لالب ءادن مكنرغي ال» : ةي هللا لوسر لاق :لوقي ترا نق E :ريشق ىنب نم

 .«رجفلا علطي وأ ءرجفلا رجفني ىتح ضايبلا
 : ةا هللا لوسر لاق :لاق ةرمس نع .ةلظنح نب ةداوس نع ؛هريغو ةبعش ثيدح نم ءاور مث

 . 7"«قفألا ىف ر يطتسملا رجفلا نكلو «ليطتسملا رجفلا الو لالب ناذأ مكروحس نم مكعنمب ال
 «هيبأ نع «ىريشفلا ةداوس نب هللا دبع نع ءةيلع نبا انثدح « ميهاربإ ن نب بوقعي ىنثدحو :لاق

 اودمعت «ضايبلا اذه الو لالب ناذأ مكنرغي ال» :ة هللا لوسر لاق :لاق بدنج نب ةرمس نع

 .«"ريطتسي نيح حبصلا

 - ةيلع نبا '"”ىنعي  ميهاربإ نب ليعامسإ نع «برح نب ريهز نع هحيحص ىف ملسم هاورو
 وس ل

 نا نیا نع ییا ا نع را ن اک اخ یا دج ورخ وا كاقو
 لاق وأ - هروحس نع لالب ناذأ مكدحأ نعنمي ال» ديدي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع «ىدهنلا

 لوق نأ نجفلا نسيلو. ءهكتتاق عجريلو مكملا هيل  قداني '؟7[لاق] را نذؤي الالب نإف ك لالب ادت

 .؟مكنعنمي ال» :و ىف )١(

 ىف عقي مل «مكروحس نع لالب ناذأ مكنعنكي ال» :هلوقو (۱۰۹۲) مقرب ملسم حيحصو ( ۲ 141۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .ملعأ هللاو ءثحبلا دعب ىل رهظ ام اذه ءدوعسم نب هللا دبع ثيدح نم امنإو ةشئاع ثيدح نم ىراخبلا

 .(537 /4) دنسملا (۳)

 .(708) مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۳٤۸( مقرب دواد ىبأ ناس (4)

 . عوبطملا ىربطلا ريسفت ىف هدجأ مل ثيدحلا اذه (0)

 “وها :و ىف (۷) .'ريطتسي ىتح حبصلا دّومعل» :و ءأ ىف )١(

 )١٠١94(. مقرب ملسم حيحص (۸)

 ١ .و نم ةدايز (9)



 )/١1841( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 0۱7

 .«اذكه لوقي ىتح ءاذكه وأ اذكه

 ےب «ىميتلا نع رخآ هجو نم هاورو

 ىذلاف «نارجف رجفلا» : هلك هللا لوسر لاق :لاق نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «نمحرلا دبع

 مرحيو ةالصلا لحي هنإف «قفألا ذخأي ىذلا ريطتسملا امأو ءًائيش مرحي ال 0 بنذ هنأك

 .ديج لسرم و. "0 «ماعطلا

 امأف ناف ا :لوقي سابع نبا تعمس لاق اط نع چرچ نا ج

 لالا سرور ىلع "نيب ىذلا رجفلا كلو ايش مرخب الو لحي سيلف ءامسلا ىف عطسي ىذلا

 سوؤر ىلع رشتنا اذإ نكلو .'؟”جح هب توفي الو «ةالص الو مايصل بارش هب مرحي ال هنإف ءالوط
 / .جحلا تافو مايصلل بارشلا مرح «لابجلا

 مهمحر .فلسلا نم دحاو ريغ نع ىور اذكهو .ءاطعو سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو

 . هللا

 لَدَتسُي «مايصلا دارأ نم بارشلاو 00 عامجلا ةحابإل ةياغ رجفلا ىلاعت لح نمو ٠ :ةلأسم

 ةعبرألا ةمئألا بهذم اذهو . هيلع جرح الو «هموص متيلو ٠ 0 ا

 هّللا ىضر «ةملس مأو ةشئاع ثيدح نم ملسمو ىراخبلا هاور امل «ًافلحو ًافلس ءاملعلا روهمجو

 1 وضو لش مث «مالتحا ريغ عامج نم ًابنج حبصي وي هللا لوسر ناك :اتلاق امهنأ ءامهنع

 الجر نأ :ةشئ ةشئاع نع ءملسم حيحص ىفو . ىضقي الو رطفي ال مث ا ةيلس مآ و

 ةالصلا ىنكردت انأو» : ةا هللا لوسر لاقف ؟موصأف « بنج انأو ةالصلا نئنكردت « هللا لوسر اي :لاق

 امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق - هللا لوسر اي - انلثم تسل :لاقف 8 «موصأف «بنج انأو

 هاور ىذلا ثيدحلا امأف .«ىقتأ اب مكملعأو هلل مكاشخأ نوكأ نأ وجرأل ىنإ هللاو» :لاقف .رخأت
 :دمحأ مامإلا

 اذإ) :لاق هنأ يم هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع «مامه نع خم خخ «قازرلا دبع انثدح

 ىلع دانسإلا ديج ثيدح هنإف "ذئموي مصي الف بنج مكدحأو  حبصلا ةالص - ةالصلل ىدون
 ىبنلا نع سابع نب لضفلا نع «ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف وهو .'*”ىرت امك «نيخيشلا طرش 5 م١٠ 2 5 5 (A^) ٠ 2 هر 0 ٠

 مقرب هحيحص ىف ملسمو (0598 ۰1۲۱) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو ىربطلا ريسفت نم عوبطملا ىف ثيدحلا اذه دجأ مل )١(

 .هب ىدهنلا نامثع ىبأ قيرط نم 95 ٠١(
 01١5(. /۳) ىربطلا ريسفت (۲)

 «رينتسي یتح» :أ ىف (۳)
 .؛جحلا هب» :أ ىف ()

 )١١١9(. مقرب ملسم حيحصو 1 219178) مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 )١١١9(. مقرب ملسم حيحص ()

 )۷( دنسملا )۲/ ١١١(.

 .؟نيخيشلا طرش ىلع ىرت امك» :ج یف (۸)



 i طن ا يب ا EE N يذلا ةةنقنلا روس تول الا "فايا

 نمف . ري ملو سابع نب ب لضفلاو «ديز نب ةماسأ نع هلع :' ''ىئاسنلا ننس یفو 34 تح و . ىف )1)ا

 «ملاسو «ةريره ىبأ نع اذه وو ءهيلإ بهذ نم مهنمو ءاذهب ثيدحلا اذه لّلع نم ءاملعلا

 الف آمئان آبنج حبصي نأ نيب ةقرفتلا ىلإ بهذ نم مهنمو . ىرصبلا نسحلاو «ةورع نب ماشهو .ءاطعو

 نع اذه '؟”ىكحي .ةريره ىبأ ثيدحل ءهل موص الف ًاراتخم وأ «ةملس مأو ةشئاع ثيدحل «هيلع

 هاور .هرضي الف لقتلا امأو هيضقيو همتيف ضرفلا نيب قرف نم مهنمو .نسحلاو «سواطو ورع

 ىعدا نم مهنمو ءًاضيأ ىرصبلا نسحلا نع ةياور وهو .ىعخنلا ميهاربإ نع ءروصنم نع «ىروثلا

 .هعم خيرات ال نكلو ءةملس مأو ةشئاع ىثيدحب ةريره ىبأ ثيدح خسن

 رهاظلا لب «خيرات ال ذإ ؛دعبأو ءاضيأ ديعب وهو «ةميركلا ةيآلا هذهب خوسنم هنأ مزح نبا ىعداو
 ةشئاع ثيدحل «هل موص الف» لامكلا ىفن ىلع ةريره ىبأ ثيدح لمح نم مهنمو .هفالخ خيراتلا نم

 . ملعأ هللاو ءاهعمجأو لاوقألا برقأ كلسملا اذهو .زاوجلا ىلع نيلادلا ةملس مأو

 ر یا دبع :راطمالا ي للا ىلإ اار ا ا
 هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع «نيحيحصلا ىف ءاج امك

 .*«مئاصلا رطفأ دقف ءانهاه نم راهنلا ربدأو انهاه نم ليللا لبقأ اذإ» :ّلي
 ريخب سانلا لازي ال» :ِةِْكي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ىدعاسلا دعس نب لهس نعو

 ضبا ةا رشا طفلا ولدت اه

 نع «نمحرلا دبع نب ةَّرق انثدح ءىعازوألا انثدح «ملسم نب ديلولا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىلإ ىدابع بحأ نإ :لجو زع « هللا لوقي» : ةي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع ء«ىرهزلا

 . «ًارطف مهّلجعأ

 تیر ريحت يو ا او و زرا اف هجو ی نما قهرا هاوزو

 تعمس لاق ظيقل نب هآبإ تعمس ءقايإ نب ها قع انثدح نافعا ادت :اضيأ دمحأ لاقو

 لوسر نإ :لاقو ريشب ىنعنمف «ةلصاوم نيموي موصأ نأ تدرأ :تلاق ءةيصاصخلا نب ريشب ةأرما ىليل
 ىلإ مايصلا اومتأو هللا مكرمأ امك اوموص نكلو «ىراصنلا كلذ لعفي» :لاقو .هنع ىهن دل هللا

 . '9«اورطفأف ليللا ناك اذإف «ليللا

 نب ىيحي انئثدح «فسوی نب هللا دبع انثدح .لهس نب ركب انثدح ءركاسع نبا ظفاحلا ىورو]

 )11١9(. مقرب ملسم حيحصو (۱۹۲۵) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 «ىئاسنلاو دواد ىبأ ننس ىفو» :أ ىف (۲)

 .(5974 ,37975:79) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 .«یکحیو» :ج ىف )٤(

 )١١١١(. مقرب ملسم حيحصو () مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(۱۰۹۸) مقرب ملسم حيحصو )١951( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 ۷١١(. ءا/.0-0) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۳۸ /۲) دنسملا (۷)

 .«هّللا دبع» :أ ىف (۸)

 .(376 /6) دنسملا (9)



 )/١41( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 018

 لَك هللا لوسر نأ ءرذ ىبأ نب كلملا دبع نع «ةحلط ىبأ نب ىلع نع «ديزي نب روث نع «ةزمح
 نأب كلذو «كدعب دحأل لحي الو «كلاصو لبق دق هللا نإ :لاقف ليربج هاتأف ؛ ةليلو نيموي لصاو

 لاننا اذكرو نجلا ذو تولاب ىنرمأو «ليللا دعب مايص الف < ,ل يللا ىلإ ماّيصلا اومتأ مثل :لاق هللا

 , ۳ 230 هخيرات ىف رذ ىبأ نب كلملا دبع ةمجرت ىف هدروأ «هب سأب

 الو «رحخآ مويب موي موص لصي نأ وهو ءلاصولا نع ىهنلا ةحيحصلا ثيداحألا ىف درو اذهلو

 :دمحأ مامإلا لاق .ًائيش امهنيب لكأي

 لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع .ةملس ىبأ نع «ىرهزلا نع ءرمعم انثذدح قازرلا دبع انثذخ

 تيا ىنإ «مكلثم تسل 00 :لاق .لصاوت كنإ .هللا لوسر اي :اولاق .«اولصاوت ال» :ةاي هلل

 1 مث «نيتليلو نيموي دي ا ىبنلا مهب لصاوف «لاصولا نع اوهتني ملف :لاق .«ىنيقسيو ىبر معطي

 لكلا «مكتدزل لالهلا رخأت ول» :لاقف «لالهلا

 E قش يملا رحلات للك و كو 0 كيد هن ىلا نأ جرا
 9 رمع نباو سنأ ثيدح

 :اولاقف «مهل ةمحر «لاصولا نع ةي هللا لوسر ىهن :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نعو

 و تر یف نإ مكسيك عسل "نتا لاق. لها هكلتإ

 كلذ ىلع ىوقي ناك هنأو ءو ىبنلا صئاصخ نم هنأ تبثو «هجو ريغ نم هنع ىهنلا تبث دقف

 الصاوم نوكي الف الإو ءًايسح ال ًايونعم ناك امنإ هقح ىف بارشلاو ماعطلا كلذ نأ رهظألاو «ناعيو

 : رعاشلا لاق امك نكلو «ىسحلا عم
 دازلا نع اهيِهْلُتو با E اهلَغَشت كاركذ نم ثيداحأ اهل

 يلا كيف SESE ىدجسلا فدو ىلا مقتل هتوف هن كليم نأ ايها نتكافأو

 لصاوي نأ دارأ مكيأف ءاولصاوت ال» : لک هللا لوسر لاق : لاق ءهنع هللا ىضر .ىردخلا ديعس

 مكتئيهك تسل '"'ىنإ» :لاق .هللا لوسر اي لصاوت كنإف :اولاق .«رحسلا ىلإ لصاويلف
 اها ن طز نق ةاخرخأ فقم قاسو «ىنمعطي معْطَم یل

eyركب ىبأ نع ا  

 ىلإ اهاعدف ءرحستي وهو وي هللا لوسرب ترم اهنأ : ةعتلب نب بطاح دلو مأ نع ‹ صفح نبا

 نم تنأ نيأ» :لاقف ايك ىبنلل كلذ تركذف ؟نيموصت 0 :لاق .ةمئاص ىنإ :تلاقف .ماعطلا

 .و «أ ج نم ةدايز )١(

 .(۱۹۲ )۱١/ روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم :رظنا ()

 .«مهلا :ج ىف (۳)

 )١١١5(. مقرب ملسم حيحضو )182١( مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 مقرب ىراخبلا حيحص ىف رمع نبا ثيدحو )١١١5((2 مقرب ملسم حيحص ىفو )١911( مقرب ىراخبلا حيحص ىف سنأ ثيدح (5)

 .(۱۱۰۲) مقرب ملسم حيحص ىفو )١1937(

 )١١١5(. مقرب ملسم حيحصو )١974( مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 .«ىنإف» خس یف (۷)

 . ملسم حيحص ىف هيلع عقأ ملو )١937( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .؟ىسيقلا» :أ ىف (9)



 )/١141( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ا ا ا «دمحم لآ لاصو

 «ىلع نب دمحم نع «ىلعألا دبع نع « ليئارسإ انثدح ؛«قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نا ىلإ رَحَّسلا نم لصاوي ناك يي ىبنلا نأ :ىلع نع
 مايألا نولصاوي e «فلسلا نم هريغو ريبزلا نب هللا دبع نع «ريرج نبا ىور دقو

 مهنأ ىلع مهنم هلمحو .' 2 EL هريغو رنا نيا دعب نع رع نبا ىور دقو] ةددعتملا

 اوناك مهنأ لمتحيو . ملعأ هللاو .ةدابع هنولعفي اوناک مهنأ ال « مهسفنأل ةضاير كلذ نولعفي اوناك

 ؛«مهل ةمحر» :ةشئاع ثيدح ىف ءاج امك «ةقفشلا باب نم 0[ ار هنا لا م نوی

 وق نودجي اوناك مهنأل مرايا كلذ نومشجتي مهليبس كلس نمو رماع هاو نبا ناكف

 .الوأ ماعطلاب ءاعمألا قرختت الثل ريصلاو نمسلا ىلع نورطفي ام لوأ اوناك مهنأ مهنع َركذ دقو .هيلع

 لاقو 0 مهارقأ ع E e ناک نأ ريبزلا نبا نع یور 3

 نبا نع ال اق ل لاق : «دجاسَمْلا يف َنوُقكاع sS 4 هلوقو
 حكني نأ هيلع هللا مرحف «ناضمر ريغ ىف وأ ناضمر ىف دجسملا ىف فكتعي لجرلا ىف اذه : سابع

 . هفاكتعا ىضقي ىتح OT اليل ءاسنلا

 :ىلاعت هللا لاقف ءءاش نإ عماج ءدجسملا نم جرخف فكتعا اذإ لجرلا ناك :كاحضلا لاقو

 ىف الو "دجسملا ىف نيفكاع متمد ام نهوبرقت ال :ىأ «دجاسمْلا يف نوفكاع متنأو نهورشابت الو

 .ةيآلا هذه تلزن ىتح كلذ نولعفي اوناك مهنأ دحاو ريغو ةداتقو «دهاجم لاق اذكو .هريغ

018 

 «نسحلاو «ءاطعو «دهاجمو «بعك نب دمحمو «دوعسم نبا نع ىورو ج ىبأ نبا لاق

 ىذلا اذهو .ففكتعم وهو اهبرقي ال :اولاق .«لتاقمو «سنأ نب عيبرلاو (ئدسلاو كاحضلاو «ةداتقو

 ىف ًافكتعم ماد ام ءاسنلا هيلع مرحي فكتعملا نأ : ءاملعلا دنع هيلع قفتملا رمألا وه ءالؤه نع هاكح

 نم رش ام ناذقم الإ هيف تع نأ هل لحي اف اهني دل دل ةا لوتس ىلإ: هذ ولو دن

 لغتشي الو «هيلإ اهمضي الو .هتأرما لبقي نأ هل سيلو .لكأ وأ .طئاغلا ءاضق نم «كلت هتجاح

 . هقيرط ىف رام وهو هنع لأسي نكل «ضيرملا دوعي الو «هفاكتعا ىوس ءىشب

 فلتخم وه ام اهنمو ؛ءاملعلا نيب هيلع عمجم وه ام اهنم «هباب ىف ةلصفم ماكحأ فاكتعاللو

 ا و مالا باك رخآ ىف كلذ نم ةا ةنطق انركذ دقو بأي

 هنإف «ميظعلا نآرقلاب ءادتقا «فاكتعالا باتكب مايصلا باتك نوعبتي نوفنصملا ءاهقفلا ناك اذهلو

 ىلع هيبنتو داشرإ مايصلا دعب فاكتعالا ىلاعت هركذ ىفو .موصلا ركذ دعب فاكتعالا ركذ ىلع هبن

 0٥۳۸(. هال /۳) ىربطلا ريسفت )١(

 )١/ ۹١ء ١5١(. دنسملا (۲)

 .«ًاراهن وأ» :أ ج ىف (5) .ج نم ةدايز )5« ٤(

 .2؛ثكمي نأ) :ج ىف (۷) .«دجاسملا ىف» :أ ىف (7)

 .«ةنملاو دمحلا هّللو» :ج ىف (9) .«اهيف» :أ ىف (۸)



 )/١481( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ناك هنأ هي هللا لوسر نع ةنسلا تتبث امك «مايصلا رهش ''”رخآ ىف وأ «مايصلا ىف فاكتعالا
 .هدعب نم هجاوزأ فكتعا مث .لجو زع هللا هافوت ىتح Sa رشعلا فكتعي

 ىيح تنب ةيفص نأ نيحيحصلا ىفو . "اهنع هللا ىضر «نينمؤملا مأ ةشئاع ثيدح نم هاجرخأ
 -اهلزنم ىلإ عجرتل تماق مث «ةعاس هدنع تثدحتف جلا ي تک نهار هلع ىلا و قناك

 ىف ديز نب ةماسأ راد ىف اهلزنم ناكو راق خلاك نا اينما يتمم د ىلا اتوا كاتواتو

 ىفو - اعرسأ ةي ىبنلا ايأر املف ءراصنألا نم نالجر هيقل قيرطلا ضعبب ناك املف «ةئيدملا بناج

 اهنإ امكلسر ىلع» :ِةيلكَت ىبنلا امهل لاقف :؟)هعم هلهأ نوكل هيب ىبنلا نم ءايح ىأ - ايراوت :ةياور

 هللا ناس الات .ىتجوز :ىأ «ىيح تنب ةيفص اهنأ املعاو ءاعرست ال :ىأ «ىيح تنب ةيفص
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 تيشخ ىنإو «مدلا ىرجم مدآ نبا نم ىرجي ناطيشلا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هللا لوسراي

 .«رش» :لاق وأ «ًائيش امكبولق ىف فذقي نأ
 الثل ءاهلحم ىف ةمهتلا نم ىربتلا هتمأ ملعي نأ .مالسلا هيلع ءدارأ :هللا همحر «ىعفاشلا لاق

 . ملعأ هّللاو .ًائيش ل ىبنلاب انظي نأ هلل ىقتأ اناك امهو ءروذحم ىف اعقي

 ءىشلا ةاطاعم امأف كلذ وحنو ةقناعمو «ليبقت نم هيعاودو عامجلا وه امنإ :ةرشابملاب دارملا مث

 لوسر ناك :تلاق اهنأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «نيحيحصلا ىف تبث دقف ؛هب سأب الف هوحنو
 ةشئاع تلاق .ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو «ضئاح انأو هّلِجرأف هسأر ىلإ ىندي هيب هللا
 ."ةرام انأو الإ هنع لأسأ امف تيبلا ىف نوكي ضيرملا ناك دقلو

 امو «هماكحأو «مايصلا نم هانددحو «هانضرفو «هانيب ىذلا اذه أ e :هلوقو

 هسفنب انو هللا اهعرش :ىأ هللا دودح «همئازعو هصخرو تانا وو ءانمرح امو هيف انحبأ

 . "!اهودتعتو ءاهوزواجت ال :ىأ € اهوبرقت الف
 . فاكتعالا ىف ةرشابملا : ىأ هللا دودح كلت» :ىلاعت هلوق ىف نالوقي لتاقمو كاحضلا ناكو

 مايصلا هليل مكل لحأ» الا دودحلا هذه ىنعي :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 (' )نتخيشم نم هريغو ىبأ ناكو :لاق (ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مثل : غلب ىتح «مكئاسن ىلإ ثقرلا
 .انيلع هنولتيو اذه نولوقي

 رئاس نيبي كلذك ؛هليصافتو هعئارشو هماكحأو a : ىأ #« سال هتايآ هللا نّيبي كلذك»

 «نودتهي فيك نوفرعي :ىأ «نوقتي مهّلعل سائلل» وب ا دمحم هلوسرو هدبع ناسل ىلع ماكحألا

 وألا ىلإ تاملطلا نس ر تاي تا ع ىلع لرد یا و :ىلاعت لاق امك نوعيطي فيكو

 .«رخاوأ ىف وأ :و ءأ ىف )١(

 .ملسمل ظفللاو )١175( مقرب ملسم حيحصو (۲۰۳۳) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .؛هلهأ هعم» :ج ىف )٤( .«تءاج» :أ ءج ىف (۳)

 .اهنع هللا ىضر ةيفص ثيدح نم (۲۱۷۵) مقرب ملسم حيحصو (77124 «۲۰۳۵) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(۲۹۷) مقرب ملسم حيحصو (۲۰۲۹) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .(اهودتعت وأ اهوزواجتت» :ج ىف (۸) .«انركذو» :ج ىف (۷)

 .«انخياشم نم» .:أ ىف (۱۰) .«لوقيو» :ج ىف (9)



 اا (1۸۸) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 .[4 :ديدحلا] [ ميحر فوءرل مكب هللا نإ

 لاومأ نم اقيرف اولكأتل ماَكَحْلا ىلإ اهب اولدتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو»

 .4 ۵ تومّلعت متنأو مّنإلاب ساثلا

 و غور «لام هيلع نوكي لجرلا ىف اذه : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نبا ىلع لاق

 . مارح لكآ مثآ هنأ ملعي وهو ميله ا ومو .ماكحلا ىلإ مصاخيو لاملا دحجيف

 نب لتاقمو ET «ةداتقو .نسحلاو «ةمركعو يک نب ديعسو «دهاجم نع ىور اذكو

 ES ل يا كيو ني نمحرلا دعو ا

 مكضعب لعلف مصخلا ىنيتأي امنإو ءرشب انأ امنإ الأ» :لاق ي هللا لوسر نأ :ةملس مأ نع نيحيحصلا

 ءراث نم ةعطق ىه امنإف <« «ملسم قحب هل تيضق نمف هل ىضقأف ضعب نم هتجحب نحلأ نوكي نأ

 ريغي ال مكاحلا مكح نأ ىلع ثيدحلا اذهو «ةميركلا ةيآلا هذه تادف د وأ ءاهلمحلف

 اغإو «لالح وه الالخ مرحي الو NET ءرمألا سفن ىف ءىشلا
 ؛هرزو لاتحملا ىلعو هرجأ .مكاحللف الإو «كاذف رمألا سفن '“ "یف قباط نإف ءرهاظلا ىف “مزلي وه

 [ةفئاط ىأ] (اقيرف اولكأتل ماكحلا ىلإ اهب اولدتو لطابلاب مكنيب مكاو اولكأت الو# :ىلاعت لاق اذهلو
 ممالك ىف وچ ورو وعد اذ تالطب ومل یا «نوملعت متنأو مثإلاب سائلا لاومأ نمل

 اغغإو ءالطاب كل قحي الو ءآمارح كل لحي ال ىضاقلا ءاضق e نباي - ملعا :ةداتق لاق

 نم نأ اوملعاو «بيصيو ظل ىضاقلاو هةويلا كي هيو" ی ام وخ ىضاقلا ىضقي

 قحملل لطبملا ىلع ىضقيف «ةمايقلا موي امهنيب هللا عمجي ىتح ضَقْنَت مل هتموصخ نأ لطابب هل ىضُق
 . ايندلا ىف قحملا ىلع لطبملل هب ىضق ام دوجأب

 امهنكلو ءرمألا سفن ىف روز ادهاش هدنع دهش اذإ ةجوزلا قالطب مكاحلا مكح : ةفينح وبأ لاقو

 :اولاقو «هنم اهقالطب مكح ىذلا اهجوز ىلع اهمرحيو نيدهاشلل ىتح جاوزألل اهلحي هدنع نالدع

 ملع ولو ءرمألا سفن ىف ةبذاك تناك نإو «هيلع اهمرحيو اهجوز نم اهنيبي هنإ «ةأرملا ناعلك اذه
 .ىلوأ اذهو اهمرح املو اهدحل اهبذكب مكاحلا

 لاملا مسا هيلع قدصي ام ولو ًامارح الام لكأ نم نأ ىلع ةنسلا لهأ عمجأ :ىبطرقلا لاق :ةلأسم

 الو ءداز امف مهرد ىتئام لكأب الإ قسفي ال :هلزتعملا نم ةفئاط ىف رمتعملا نب رشب لاقو «قسفي هنأ

 .هنود اب الإ هقوف امف مهرد لكأب قسفي : ىئابجلا لاقو «كلذ نود اب قسفي

 .«ةيآلا» :ه أ ءط ءج ىفو ءو نم ةدايز )١(

 .«ىور دقو :ج یف (؟)

 .اهنع هللا ىضر ةملس مأ ثيدح نم )۱۷١۳( مقرب ملسم حيحصو (59717 )۲٤٥۸« مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .؟مزلم وه» :ج ىف (8)

 .«ىف ام» :ج ىف (0)

 .أ هج نم ةدايز )١(

 .«ىرت ام وحن یلع» :ج ىف (۷)



o۲ (۱۸۹) ةيآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 

 نه تاوبلا اوا نأب ربنا سيو حلاو سال تيقاوم يه لف ةلهألا نع كنولأسي )ف

 . 4 629 نوح مُكَعَ هللا اواو اهباوُبَأ نم توي وأو یا نم ربا نكلو اهروُهَط
 :ةيآلا هذه تلزنف ءةلهألا نع لكك هللا لوسر سائلا لأس :سابع نبا نع ىفرعلا لاق

 «مهئاسن ةدعو «مهنيد لح اهب نوملعي €[ جحلاو] ساتل تيقاوم يه لق ةّلهألا نع كتنولأسي»

 . مِهُجَح تقوو
 ؟ةلهألا تقل مل ءهّللا لوسر اي :اولاق مهّنأ انغلب : ةيلاعلا ىبأ .نع ؛ عيبرلا نع «رفعج وبأ لاقو

 نيملسملا موصل تيقاوم هللا اَهَلَعَج :لوقي .(سانلل تيقاوم يه لق ةّلهألا نع كنولأسي» هللا لزنأف
 ل ‹مهئاسن ةدعو .مهراطفإو

 .كلذ وحن «سنأ نب عيبرلاو «ىدسلاو «ةداتقو ,كاحضلاو ا اذكو

 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «عفان نع داور ىبأ نب زيزعلا دبع نع «قازرلا دبع لاقو

 نيثالث اودع مكيلع مع نإف ءهتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموصف .سانلل تيقاوم ةلهألا هللا لعج» : هِي

 .«ًاموي

 ًادهتجم ًادباع ةقث ناك :لاقو ا داور ىبأ نبا ثيدح نم «هکردتسم ىف مكاحلا هاورو

 .هاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص وهف «بسنلا فيرش
 ءةلهألا هللا لعج» : يم هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ؛قلط نب سيق نع او

 ادعو وب دلا نکا مكيلع ىمغأ نإف ءاورطفأف هومتيأر اذإو اوم رف لااهلا متيأر اذإف

 . نع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع مالك نيو زه ىبأ ثيدح نم ىور

 لاق :4اهباوُبأ نم تويبلا اونأو یتا نم را نيو اهزوهط نم بويل ارتأت نأب را یر و : هلوقو
 اذإ اوناك :لاق ءاربلا نع .قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع نسم مين" اع ا ؟ئراخلا

 َربْلا نكلو اهروهظ نم تويبلا اوتأت نأب ربلا سيلو# هللا لزنأف «هرهظ نم تيبلا اوتأ ةيلهاجلا ی اومزحا

 . "94اهباوُبَأ نم تويبلا اوتأو یتا نم
 اذإ راصنألا تناك :لاق ءءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ةبعش نع «ىسلايطلا دواد وبأ هاور اذكو

 .ةيآلا هذه تلزنف «هباب لبق نم لجرلا لخدي مل رفس نم اومدق
 نم نولخدي اوناكو .ءسمحلا ىعدت شيرق تناك :رباج نع «نايفس ىبأ نع .شمعألا لاقو

 هللا لوسر انيبف «مارحإلا ىف باب نم نولخدي ال برعلا رئاسو راصنألا تناكو «مارحإإلا ىف باوبألا

 .(49 )١/ كردتسملا (؟)
 .هب رباج نب دمحم قيرط نم (۲۳ )٤/ دنسملا ىف دمحأ هاور (۳)

 .«مهنع» :ج ىف )٤(

 .)1۰۸1) مقرب هحيحص ىف ملسمو ۰ 4) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ةريره ىبأ ثيدح (0)

 .«هّللا دبع» : أ یف (5)

 )t01۲). مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 or (1۹۳-_1۹۰) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ةبطق نإ «هللا لوسر اي :اولاقف «ىراصنألا رماع نب ةبطُق هعم جرخو «هباب نم جرخ ذإ ناتسب ىف ةي
 :لاق «؟تعنص ام ىلع كلمح ام» :هل لاقف .بابلا نم كعم جرخ هنإو 'رجات لجر رماع نبا
 هللا لزنأف .كنيد ىنيد نإف :هل لاق .«سمحأ ؟'7[لجر] ىنإف :لاقف .تلعف امك تلعفف هتلعف كتيأر

 ىبأ نبا هاور .4اهباوبأ نم تويبلا اوتأو ىنا نم َرِبْلا نكلو اهروهظ نم تويبلا اوتأت نأب ربلا سيلو»
 ميهاربإو «ةداتقو «ىرهزلاو «دهاجم نع ىور اذكو .هوحنب سابع نبا نع ىفرعلا هاورو .متاح
 ٌ ٍ .سنأ نب عيبرلاو «ىدسلاو «ىعّجنلا

 ر دلير هعيب قمن جوخ و ار مهدمتا ةلرأ 1ذإ ةيلهاجلا لمآ ني مارتأ ناك :ىرصبلا نسحلا لاقو

 هروستي 07 «هبأب نم تيبلا ٍلخدي مل ءةرفس عديو ميقي نأ هجورخ دعب هل ادب مث «هل جرخ ىذلا

 (“[ ىَقَتا نم َربْلا نكلو] اهروهظ نم تويبلا اوتأت نأب ربلا سيلو# :ىلاعت هللا "”لاقف «هرهظ لبق نم
 .ةيآلا

 هذه هللا لزنأف «تيبلا باب نم هلزنم لخدي مل فكتعا اذإ لجرلا ناك :بعك نب دمحم لاقو

 .ةيآلا
 اهروهظ نم مهلزانم اولخد مد نم اريج اذإ برثي لهأ ناك : حابر ىبأ نب ءاطع لاقو'

 . «اهروهظ نم تويبلا اوتأت نأب ربا سيلو# :ىلاعت هللا لاقف ءربلا ىلإ يندأ كلذ نأ نوري
 هنع مكاهن ام اوكرتاو «هب مكرمأ ام اولعفاف هللا اوقتا :ىأ «نوحلفت مُكَلعَل هللا اوقئاو» :هلوقو

o 

 .لامكلاو ءمامتلا و جف ءهيدي نيب متغقو اذإ ادغ (نوحلقت مكعب

 © نيدتعملا ؛ بحي ال هللا نإ اودتعت الو مكنولتاقي نيِذْلا هللا ليبس يف اولتافو ل

 الو لتقلا نم دشأ ةنتفلاو مكوجرخأ ثيح نم مهوجرخأو مهومتفقت ثيح مهولتفاو

 رع كلذك مهولتقاف مكولتاق نإَف هيف مكولتاقي ىح مارحلا دجسملا دنع مهولتاقت

 نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو 050 ميحر روغ هلا ناف اوهتنا نإف 0 نيرفاكلا

 4 9 نيملاظلا ىلع الإ ناودع الف اوهَتنا نإ هلل نيذدلا

 ليس يف اولتاقوإل : ىلاعت هلوق ىف ةيلاعل ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاق
 لتاقي وَ هللا لوسر ناك تلزن املف «ةنيدملاب لاتقلا ىف تلزن ةيآ لوأ هذه :لاق «مكنولتاقي نيذّلا هلا

 ملسأ نب در ير وصلا هيضالا# دكوما .ةءارب ة ةروس تلزن ىتح هنع فك نَمَع فكيو 0

 نأل ؛رظن اذه ىفو ٥[ :ةبوتلا] (مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتفافإ» :هلوقب ةخوسنم هذه :لاق ىتح

 امك :ىأ «هلهأو مالسإلا لاتق مهتمه نيذلا ءادعألاب ءارغإو جييهت وه اغنإ «مكتولتاقي نيذّلا)» :هلوق

 .أ بج نم ةدايز () .«رجافا» :ج ىف )١(

 .«لزنأف» :أ ىف (۳)

 .ج نم ةدايز (5)

 .«مكيزاجيف» :أ ج ىف (4)



 ١9( _۱۹۰) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 اذهلو ؛[١۳ :ةبرتلا] فاك مكنولتاقي امك ةَقاَك نيكرشملا اولتاقرل :لاق امك «متنأ مهولتاقف مكنولتاقي

 مكتمه نكتل :ىأ 4 مكوجرخأ ثيح نم مهوجرخأو مهومتفقت ثيح مهولتقاو» :ةيآلا هذه ىف لاق
 مكوجرخأ ىتلا مهدالب نم مهجارخإ ىلعو «مكلاتق ىلع ةثعبنم مهتمه نأ امك «مهلاتق ىلع ةثعبنم
 .ًاصاصق ءاهنم

 نذأ» «ةرجهلا دعب لاتقلا ىف تلزن ةيآ لوأ نأ .هنع هللا ىضر «قيدصلا ركب ىبأ نع ىكح دقو

 .ثيدحلا درو هبو رهشألا وهو [۹ : :جحلا] ةيآلا (ارملظ مهاب نولتاقي نيد

 كلذ ىف اودتعت الو هللا :ليبس ىف التاق : ىأ ( نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الوإل :هلوقو

 ءاسنلا لتقو رانا قتلا نم  ىرصبلا نسحلا هلاق امك  ىهانملا باكترا كلذ ىف لخديو

 راجشألا قيرحتو «عماوصلا باحصأو نابهرلاو «مهيف لاتق الو مهل ىأر ال نيذلا خويشلاو نايبصلاو
 «نايح نب لتاقمو یر دبع نی رو OE .ةحلصم ريغل ناويحلا لتقو

 ليبس ىف اوزغا» :لوقي ناك لَك هللا لوسر نأ ةديرب نع ملم ميش ىف ااو . مهريغو

 باحصأ الو ءاديلو اولئقت الو ءاولمت الو ءاوردغت الو ءاوَّلْعَت الو اوزغا «هللاب رفك نم اولتاق هللا
 .دمحأ مامإلا هاور .«عماوصلا

 ىف اولتاق هللا مساب اوجرخا» : :لاق هشويج ثعب اذإ يک هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نعو

 باحصأ الو نادلولا اولتقت الو ءارلكت الو ءاولغت الو اوردغت ال «هللاب رفك نم هللا ليبس

 يا مامإلا هاور . «عماوصلا

 ار فالح. لاق ريع زنا نع ةييكملا فو ا: وشن اعرف سنا نع «دواذ الو
 . ؟”نايبصلاو ءاسنلا لتق ةا هللا لوسر ركنأف «ةلوتقم هيي ىبنلا ىراغم ضعب

 ىعبر نع .ملسم ىبأ نب سيق نع «حلجألا انثدح :مالس نب بعصم انثدح : دمحا مامالالاكو
 «ةسمخو «ةثالثو ءًادحاو :الاثمأ ةي هللا لوسر انل برض :لوقي ةفيذح تعمس :لاق « شارح نبا

o 

(۳ 

 ًاموق نإ» :لاق ءاهرئاس كرتو الثم اهنم ايم هللا ا رش دحأو e «ةعبسو

 ىلإ اودمعف «مهيلع فعضلا لهأ هللا رهظأف ءءادعو ربجت لها مهلتاق «ةنكسمو فعض لهأ اوناك

 .©*”ةهنوقلي موي ىلإ مهيلع هللا اوطخسأف مهوطلسو مهولمعتساف مهودع
 مهيلع اودتعاف .ءايرقألا تا ءافعضلا ءالؤه نأ :هانعمو :دانسلا يسحب كيتا اذه

 ىف راثآلاو ثيداحألاو .ءادتعالا اذه ' ا هللا اوطخسأ ءمهب قيلي ال اميف مهولمعتساو

 ًادج ةريثك اذه

 نم هيلع "نولمتشم مه ام نأ ىلع ىلاعت هبن .لاجرلا لتقو سوفنلا قاهزإ هيف داهجلا ناك الو

.(oY /0( دنسملاو )۱۷۳١( مقرب ملسم حيحص )١( 

 )( دنسملا )١/ ۳٠٠١

 .(5315) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 .((۰۷ /8) دنسملا (0)

 .2؟نوميقما» :ج ىف (Vv) . «ببسلا چ ىف )7(



 هك يت چ حدي ع بح بسسس E اا كارألا نقلا ةووسش كتلوألا"هقذنا

 دشأ ةشفلاو)» :لاق اذهلو ؛لتقلا نم مّطأو مظعأو دشأو غل غلبأ هليبس نع دصلاو هب كرشلاو هللاب رفكلا

 . لتقلا نم ربكأ هيلع نوميقم متنأ ام :ىأ :كلام وبأ لاق . «لتقلا نم

 عيبرلاو «كاحضلاو «ةداتقو .نسحلاو «ةمركعو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «ةيلاعلا وبأ لاقو

 . لتقلا نم دشأ كرشلا :لوقي (لتقلا نم دشأ ةشفلاو»ا :هلوق ىف سنأ نبا
 هللا همرح دلبلا اذه نإ :نيحيحصلا ىف ذ ءاج امك «مارحْلا دجسملا دنع مهولتاقت الو» :هلوقو

 «راهن نم ةعاس الإ ىل لحي ملو «ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف «ضرألاو تاومسلا قلخ موي

 دحأ نإف .هالتخ ىلَتْخي الو «هرجش دضعي ال «ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح هذه ىتعاس اهنإو

 . '"”«مكل نذأي ملو هلوسرل نذأ هللا نإ :اولوقف فكي هللا لوسر لاتقب صخرت

 تلتقو «ةونع اهحتف هنإف .ةكم حتف موي اهلهأ هّلاتق - هيلع همالسو هللا تاولص  كلذب ىنعي

 وهف دجسملا لخد نمو «نمآ وهف هباب قلغأ نم :هلوقل ؛ًاحلص :ليقو مدنا نع مهنم لاجر

 .نمآ وهف نايفس ىبأ راد لخد نمو ‹ نمآ

 :هلوق اهخسن :ةداتق لاق . .خوسنم مارحلا دجسملا دنع لاتقلا نع ىهنلا نأ : : ىبطرقلا ىكح دقو]

 نب لتاقم لاق .[5 :ةبوتلا] «مهوذخو مهومتدجو ثيح نيك رشملا التفاف مرحلا رهشألا حسنا اًذِإَف $
 اذه ىفو . .«مهومثدجو ثيح نيكرشملا اولتفاف مرحلا رهشألا خلسنا اذإف »# :هلوق اهخسن :نايح
 ا

 eT : ىلاعت لوقي «نيرفاكلا ءازج كلذك مهولتفاف مكولتاق نإف هيف مك ولتاقي تح :هلوقو
 نا ."7لايصلل ًاعفد مهلتقو مهلاتق ذئنيح مكلف هيف لاتقلاب مكوؤدبي نأ الإ مارحلا دجسملا دنع

 نم مهالاو نمو شيرق نوطب هيلع تبلأت امل «لاتقلا ىلع ةرجشلا تحت ةيبيدحلا موي هباحصأ ةي ىبنلا

 مكيديأو مكنع مهيديأ فك يذلا وهو ١» :لاقف مهنيب لاتقلا هللا فك مث «ذئماع شيباحألاو فيقث ءايحأ

 تانمؤم ءاسنو نونمؤم لاجر الوو :لاقو «[" 5 : حتفلا 1 4 ٍمهيلَع مكرفطأ نأ دعب نم كم نطبب مهنع

 يذلا انبذعل اوليزت ول ءاشي نم هتمحر يف هللا لخديل ملع رغب ةرعم مهنَم مكبيصتف مهوتطت نأ مهوملعت مل
 اوكرت نإف :ىأ# ميحر روف هللا نإ اوهتنا نإف »٠ :هلوقو ٥[« : حتفلا ] 4اميلأ اباتع مهنم اورفك

 دق اوناك ولو «مهبونذ رفغي ([میحر روفغ] هللا نإف «ةبوتلاو مالسإلا ىلإ اوبانأو «مرحلا ىف لاتقلا

 .هيلإ هنم بات نمل هرفغي نأ بْنَذ همظاعتي ال ىلاعت هنإف هللا مرح ىف نيملسملا اولتق

 ءابع نبا هلاق .كرش : ىأ * ةنتف نوكت ال ىتح # :زافكلا لاتقب ىلاعت رمأ مث

 ملا قنديل e نب لٽاقمو عيبرلاو «ةداتقو «نسحلاو «دهاجمو
 تف امك ءقايفألا رئاس لغ [ ىلاعلا ] رهاظلا وه هللا 00 4 هلل نيدلا نوكيو»

 ةا نتا -سترلا وع اا لا لع 6 ىرالا يو نأ نع :نيحيحصلا ىف

 وهف ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل ندب :لاقف ؟هّللا ليبس ىف كلذ ىأ «ءاير لتاقيو ةف لتاقيو

 نس «ةيلاعلا وبأو 3

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم (1707) مقرب ملسم حيحصو (1874) مقرب ىراخبلا حيحص )١(
 .ج نم ةدايز (1) .«لاتقلل» :أ ىف (۳) .أ هج نم ةدايز ()

 .4 هللا لوسر لئس » : ءط ءج ىف )١( .و ءأ ءط ءج نم ةدايز (4)



 ١97( ۔ ۱۹۰) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا لل د _ ل5

 اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ ١:نيحيحصلا ىفو . “هللا ليبس ىف

 27 0هللا ىلع مهباسحو ءاهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع

 ‹كرشلا نم هيف مه امع اوهتنا نإف :لوقي € َنيملاَظلا ىلع الإ ناودع الف اوهتنا نإف ل :هلوقو

 اذهو «نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو ؛ «ملاظ وهف كلذ دعب ملهتاق نم ناف «ېهنع اوك «نينمؤملا لاتقو

 وهو ‹ملظلا نم اَوصْلَخَت دقف اوهننا نإف ؛هريدقت نوكي وأ .لتاق نم الإ تاق ال :دهاجم لوق ىنعم

 ئدتعا نمف » :هلوقك «ةلتاقملاو ةب ةبقاعملا انهاه ناودعلاب دارملاو كلذ دعب مهيلع ناودع الف .كرشلا

 نإو ط «[4 ٠ :ىروشلا] اهم ةفيس ةفيس ءازجو» : هلوقو 4 ٍمُكيَلَع ىدقعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع
 نأ ىبأ ىذلا :ملاظلا :ةداتقو ةمركع لاق اذهلو ٠١١[. :لحنلا ] 4 هب ب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع

 . هللا الإ هلإ ال :لوقي

 دمحم انثدح :ةيآلا ((هلل نيدلا نوكيو] ةنتف نوكت ال ئَتح مهولتاقو# :هلوق :ىراخبلا لاقو
 ةنتف ىف نالجر هاتأ :لاق ءرمع نبا نع «عفان نع «هللا ديبع انثدح «باهولا دبع انثدح «راشب نبا
 ؟جرخت نأ كعنمي امف زای ىبنلا ٍبحاصو رمع نبا تنأو 0 الا نإ اقف ريالا نتا

 انلتاق :لاق ؟# ةئتف نوكت ال ئتح مهولتاقو» : هللا لقي ملأ :الاق .ىخأ مد مرح هللا نأ ىنعنمي : لاق

 . هللا ريغل نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ىتح اولتاقت نأ نوديرت متنأو هلل نيدلا ا

 ورمع نب ركب نع «حيرش نب ةويحو نالف ىنربخأ :لاق بهو نبا نع «"حلاص ¿ن 0
 دبع ابأ اي : “[هل] لاقف رمع نبا ىتأ الجر نأ ا ءهثدح هللا دبع نب ريك نأ : ىرفاعملا

 E ءهللا ليبس ىف داهجلا كرتتو ءاماع ؟”رمتعتو و ًاماع جحت نأ ىلع كلمح ام ء«نمحرلا

 تاولصلاو «هلوسرو هللاب ناميإلا :سمخ ىلع مالسإلا ىنب «ىخأ نبا اي :لاقف ؟هيف هللا بغر

 هللا دام مست الأ ؛نمحرلا دبع ابأ اي :لاق .تيبلا حو ءةاكزلا ءادأو «ناضمر مايصو «سمخلا

 يغب يتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تعب نإف امهتيب اوحلصأف اوفا نيبمؤملا نم ناتفئاط نإوإ» : 5ف

 دهع ىلع انلعف :لاق € ةنتف نوكت ال تح مهرلتاقو» ,[9 :تارجحلا] 4 هللا رمأ ىلإ ءيفت تح

 رثك تح (207هويقع وأ هولتف اإ :هنيد ىف نفي لجرلا ناكو اليلق مالسإلا ناكر ب 2 ىلا
 امأو «هنع افع هللا ناكف نامثع امأ :لاق ؟نامثعو ىلع ىف كلوق امف :لاق ءةنتف نكت ملف مالسإلا

 هتيب اذه :لاقف هديب راشأو «هنتخو ایی هللا لوسر مع نباف ىلع امأو «هنع ''"!وفعت نأ متهركف متنا
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 .ُ نا ثيح

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص ) (TI »۲۸۱۰مقرب ملسم حيحصو )٤ ۱۹۰(.

 مقرب ىراخبلا حيحص (؟) )١5( .امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ( ۲۲ ) مقرب ملسم حيحصو

 .«اولاقف» :ط ىف (4) .ط ءج نم ةدايز (۳)

 .«حلاص ىبأ نب نامثع» :ج ىف (5) .«اوعيض» :و ىف (65)

 .أ ط «ج نم ةدايز (A) .«ىرفاغملا» : ىف )۷(

 . «هللا لوسر» :ج ىف (۱۰) .«ميقتو» :و ىف (9)

 .اوفعيال :ج یف )١١( .!هوبذعي وأ» و لأ یف (۱)

 .(4015 _ )٤0۱۳ مقرب ىراخبلا حيحص ۲



 017197 بس سس )١198( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 هيلع اودتعاف مكيلع ئدتعا نمف صاصق تامرحلاو مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا

 . 4 659 نيفتملا عم هللا انأ اومّلعاَو هللا اوقتاو مكيلع ئدتعا ام لفمب

 : مهريغو ءاطعو «سنأ نب عيبرلاو . مسقمو «ىدسلاو «كاحضلاو «سابع نبا نع ىل /

 ىلإ لوصولاو لوخدلا نع نوكرشملا هسبحو «ةرجهلا نم تس ةنس ىف ًارمتعم ب هللا لوسر راس امل

 لوخدلا ىلع مهاضاق ىتح «مارح رهش وهو «ةدعقلا E e نع ود دو للا

 ىف تلزنف «مهنم هللا هصّقأو .نيملسملا نم (هعم] ناك نمو وه «ةيتآلا ةنسلا ىف اهلخدف «لباق نم
 . «صاصق تامرحلاو مارحلا رهشلاب مارحلا رهشلا# : ةيآلا هذه كلذ

 نب رباج نع «ريبزلا ىبأ نع «دعس نب ثيل انثدح «ىسيع نب قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هرضح اذإف «"اوّزْغيو ىزغي نأ الإ مارحلا رهشلا ىف وزغي لك هللا لوسر نكي مل :لاق هللا دبع
 ا فا

 دق ناكو  لتق دق نامثع نأ  ةيبيدحلاب مّيَحَم وهو - كي ىبنلا غلب امل اذهلو ؛حيحص دانسإ اذه
 «نيكرشملا لاتق ىلع ةرجشلا تحت ةئامعبرأو ًافلأ اوناكو ءهباحصأ عياب - نيكرشملا ىلإ ةلاسر ىف هثعب

 .ناك ام ناكف < ةحلاصملاو ةملاسملا ىلإ حنجو .كلذ نع فك لتقي مل نامثع نأ هغلب املف

O TTلخدو اهرصاحف ءاهيلإ لَدَع  
 نيحييحيصلا :ىف كيث اک امو نعرا لامك ىلإ اهبلغ رمتساو «قينجنملاب اهرصاحم وهو ةدعقلا وذ

 نم رمتعاو ةكم ىلإ ًاعجار رك مث <« حتت ملو اهنع فرصنا هباحصأ ىف لتقلا رثك املف . سنا نع
 هللا تاولص «نامث ماع ًاضيأ ةدعقلا ىذ ىف هذه قر تناكو ؛نيدح: مفانغ ملف كي ءهنارعجلا

 هلق و

 :نيكرشملا ىف ىتح لدعلاب ر فأ : (مكيلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مکیلع ئدتعا نمف 8 :هلوقو

 «(اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو # :لاقو ٠١١[. :لحنلا] (هب متبقوع ام لفثمب اوبقاعق م :لاق امك

 :ىروشلا]
 دعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ئدتعا مف :هلوق نأ ( ل

 نتا لوقلا اذه دز دقو .ةنيدملاب "داهجلا ةيآب خسن مث ءداهج الو ةكوش ال ثيح ةكمب تلزن (مكيلع

 . هللا همحر .دهاجم ىلإ كلذ ازعو لا هرم دعب ةيندم ةيآلا "[هذها لب :لاقو «ريرج

 :موثلك مأ نب ورمع لاق امك «ةلباقملا باب نم .صاصتقالا ىلع ءادتعالا انهه قلطأ دقو

 انيلهاجلا لهج قوف لهجنف انيلع دحأ نلهجي ال الأ

 :ديرد نبا لاقو

 ا ءط دج نم ةدايز )١(

 .«اورقيو رقي نأ الإ» :أ ىفو «؛وزغلا اوزغي نأ الإ :ج ىف (۲)

 ,(7848 /۳) دنسملا (۳)

 )٠١١۹(. مقرب ملسم حيحص ىف ىنعملا اذهب ثيدحلا ()

 .آ طا ج نم ةدايز DD) . «لاتقلا ةياب» و ع طط «ج ىف 2(



  o۸ةيآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )١96(

 ا کا ةو ار قاوم نإ :ءاوتسا ل
 :هريغ لاقو

 جرسم لهجلاب لهجلل سرف ىلو منجم ملخلاب ملحلل سرك نو

 جوعم ىنإف ىجيوعت مار نمو مرقم ينإف رقت مار نمو
 ا ا اا اوو هللا ةعاطب مهل رم :(نيقتملا عم هللا نأ اوملعاو هلا اوقئاوإ :هلوقو

 .ةرخآلاو ايندلا ىف دييأتلاو رصنلاب اوقتا نيذلا عم

 بحي هللا نإ اونسحأو ةكلهَتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس يف اوقفنأو ل
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 «لئاو ابأ تعمس :لاق ناميلس نع ةبعش انربخأ ءرضنلا انربخأ «قاحسإ انثدح :ىراخبلا لاق
 : ةا ىف تلون : لاق (ةكلهتلا ىَلِإ مكيديأب اوُقلَت الو هللا ليبس يف اوقفنأو إل :ةفيذح نع

 .هلثم هب «شمعألا نع ةيواعم ىبأ نع «حابصلا نب دمحم نب نسحلا نع «متاح ىبأ نبا هاورو

 «نسحلاو «كاحضلاو .ءاطعو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجمو «سابع نبا نع ىورو :لاق
 كند وست مناص نير ر ناملار از

 نم لجر لمح :لاق نارمع ىبأ ملسأ نع ا نب ديزي نع «دعس نب ثيللا لاقو

 ىقلأ :سان لاقف .«ىراصنألا بويأ وبأ انعمو «هقرخ ىتح ودعلا فص ىلع ةينيطنطسقلاب نيرجاهملا

 لَ هللا لوسر انبحص ءانيف تلزن امنإ ةيآلا هذهب ملعأ نحن :بويأ وبأ لاقف .ةكلهتلا ىلإ هديب
 دق :انلقف ءايجن راصنألا رشعم انعمتجا ءرهظو مالسإلا اشف الذ «.هانرصنو دهاشملا هعم اندهشو

 نيلهألا ىلع هانرثآ دق انكو «هلهأ رثكو مالسإلا اشف ىتح «هرصّنو 806 هيب ةيحصب هللا انمركأ
 ("”لزنف .امهيف ميقنف اندالوأو انيلهأ ىلإ عجرتف ءاهرازوأ ا تعضو دقو ءدالوألاو لاومألاو
 لهألا ىف ةماقإلا '”[ىف] ةكلهتلا تناكف . «ةكلهَتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس يف اوقفنأو» : انيف
 .داهجلا كرتو لاملاو

 نیاو تاس :ىبأ قباو-.«هريمتقت ىف ديمح نب دبعوا ىئاسنلاو ءىذمرتلاو..ادواد. یبآ ةاور

 ىف مكاحلاو .هحيحص ىف نابح نباو «هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلاو ءهيودرم نباو « "ريرج.
 . هب «بيبح ىبأ نب ديزي ثيدح نم مهلك «هکردتسم

 .هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع :مكاحلا لاقو .بيرغ حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو
 ؛رماع نب ةبقع رصم لهأ ىلعو - ةينيطنطسقلاب "انك :نارمع ىبأ ملسأ نع دواد ىبأ ظفلو

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )4017(.

 .و نم ةدايز (9) .«تلزنف مهيف ميقنف» :ج ىف (۲)

 . متاح ىبأ ن نباو ريرج نباو» :ج ىف (4)

 ٥۹۰( /۳) ىربطلا ريسفتو )١١١19( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (۲۹۷۲) مقرب ىذمرتلا نفسو (5015) مقرب دواد ىبأ ننس (0)

 .(7ا9/8 /۲) كردتسملاو «دراوم» )/١1531( مقرب نابح نبا حيحصو

 . انك انإ» :ج ىف (5)



 )١90( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 مهل انففصف «مورلا نم ميظع فص ةنيدملا نم جرخف - ديبع نب ةلاضق ديري «لجر ماشلا لهأ ىلعو
 ناحبس :اولاقف هيلإ سانلا حاصف انيلإ جرخ مث : مهيف لخد ىتح مورلا ىلع نيملسملا نم لجر لمحف
 ريغ ىلع ةيآلا هذه نولوأتتل مكنإ «سانلا اهيأ اي :بويأ وبأ لاقف .ةكلهتلا ىلإ هديب ىقلأ « هللا

 انلبقأ ول :اننيب اميف انلق هورصان رثكو «هنيد هللا زعأ امل انإو ءراصنألا رشعم انيف تلزن امنإو «ليوأتلا
 .ةيآلا هذه هللا لزنأف .اهانحلصأف انلاومأ ىلع

 كلم نإ :بزاع نب ءاربلل لجر لاق :لاق ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع «شايع نب ركب وبأ لاقو

 يف لتاقف » :هلوسرل هللا لاق ءال :لاق ؟ةكلهتلا ىلإ ىد تيقلا أ ىنولتقف ىدحو ودعلا ىلع
 مكاحلا هجرخأو هيودرم نبا هاور .ةقفنلا ىف اذه امنإ 0184 : ءاسنلا] (كسْفن الإ فّلكت ال هللا ليبس
 ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو .هب «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ ثيدح نم ل
 :هلوق دعب لاقو .هركذف - ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع ٠ عيبرلا نب سيقو «ىروثلا هاورو . اجري

 .بوتي الو ةكلهتلا ىلإ هديب ىقليف ءبنذلا لجرلا بنذي نأ ةكلهتلا نكلو : كس الإ فّلكت ال»

 دبع انثدح .ثيللا ىنثدح  ثيللا بتاك  حلاص وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نأ :ماشه نب ثراحلا نب نمجرلا دبع نب ركب ىبأ نع .باهش نبا نع ءرفاسم نب دلاخ نب نمحرلا
 ؛ةءرتش درا نم لتر قلطناف یم مد اورصاح مهنأ : :هربخأ ثوغي دبع نب دوسألا نب نمحرلا دبع

 الا ورع ىلإ هثيدح اوعفرو نوملسملا هيلع كلذ باعف و ودعلا ىلإ عرسأف

 . (ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو :هللا لاق : ورم كالو هدرَق ورمع هيلإ لسرأف
 هللا ليبس يف ارقفنأو» كلل يف فام دنا نعد بج ا نعل '”بئاسلا نب ءاطع لاقو

 فلا نع كري كمت نأ اا یھ «لانعلا ككل "نيف : (ةّكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو
 .ةكلهتلا ىلإ كديب قلت الو . هللا ليبس ىف

 تناك لاق ةرج يآ نب .كاحضلا نع + قيعتشلا نع وادا نع «ةملس" نب دامح"' لاقو
 :تلزنف هللا ليبس ىف ةقفنلا نع اوكسمأف ءةنس مهتباصأف .مهلاومأ نم نوقفنيو نوقدصتي ,راصنألا

 . (ةكلهتلا ىلإ مكيدّيأب اوقلت الو»
 .لخبلا وه :لاق «ةكلهتلا ىلإ مگیدناب اول الو : ىرصبلا نسحلا لاقو

 | :(ةكلهتلا ىلإ مكيديأب ارقلت الو» :هلوق ىف ريشب نب نامعنلا نع «برح نب كامس لاقو

 E مكيديأب اوقلت الو : هللا لزنأف «ىل رفغي ال :لوقيف «بنذلا لجرلا بنذي

 .هيودرم نبا هاور .(نينسحملا بحي

 و ناو وردم باو نسلط و وانتا ةديع نع یورو :متاح ىبأ نبا لاقو
 رتل ل E NS ثر نب نامعنلا لوق وحن :ىنعي .كلذ

 :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع ىور اذهلو .كلهيف بونذلا نم رثكتسي ىأ ؛ةكلهتلا ىلإ هديب
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 )١( كردتسملا )۲/ ۲۷۵(.

 .«سیلو» :ج ىف (9) .«بئاسلا ىبأ نب ءاطع» :أ ىف (؟)

 ) )6«ةربص ىبأ نب» :أ ىف .



 CU رقما اوس هيلو 36 ط7 ت6 ب ب مجع #

 . هللا باذع :ةكلهتلا

 نع ءرخص وبأ ىنربخأ «بهو نبا انثدح «سنوي انثدح :ًاعيمج ريرج نباو متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا ليبس ىف موقلا ناك : لاق 4ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الر :ةيآلا هذه ىف لوقي ناك هنأ : ىظَرقلا

 «ءیش هداز نم ىقبي ال ىتح «هداز نم“ ٠١ سئابلا ققنأ ءرخآلا نم ًاداز لضفأ ناكف .لجرلا دوزتيف
 .“يةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس يف اوقفنأو» : هللا لزنأف 2

 : هللا لوق ىف ملسأ نب ديز نع .() شايع نب هللا دبع ىنربخأ :ًاضيأ بهو نبا (”'لاقو
 اهثعبي ثوعب ىف نوجرخي اوناك الاجر نأ كلذو : 4ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليس يف اوقفنأر»
 « هللا مهقزر امم اوقفنتسي نأ هللا مهرمأف ءالايع اوناك امإو مهب عّطقي امإف ف ريق للك هللا لوسز

 نمل لاقو .ىشملا نم وأ شطعلا وأ عوجلا نم لاجر كلهي نأ ةكلهتلاو ؛ةكلهتلا ىلإ مهيديأب اوقلي الو
 . «نينسحملا بحي هللا نإ * اونسحأ» : لفت هدو

 «تاعاطلا هوجوو تابرقلا هوجو رئاس ىف هللا ليبس ىف قافنإلاب نفل :ةيآلا نومضمو

 نع رابخإلاو ء«مهودع ىلع نوملسملا هب ىَوْقَي اميف اهلذبو ءادعألا لاتق ىف لاومألا فرص او
 تاماقم ىلعأ وهو «ناسحإلاب رمألاب فطع مث .هداتعاو همزل ' 5 رامدو كاله هنأب كلذ كرت

 . «نيدسحملا بحي هللا نإ اونسحأو# :لاقف «ةعاطلا

 مكسوءر اوقلحت الو يدهلا نم م رسيتسا امف مترصحأ نإف هلل ةرمعلاو جحا اومتأو إل

 أ ةقدص وأ مايص نم يدقق سر نم ىذأ ب وأ اير مكدم ناک مف لحم يذل یخ

 ةّنالَث مايصق دجي مل نمف يدَهْلا نم م رسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف متنمأ اَذِإَف كسن

 ا يراك لها كر ول اا رک دلت ی اا ای يف مايأ

 . 4 © باقعلا ديدش هللا نأ اومّلعاو هللا اواو مارحلا
 جحلا ماعإب رمأف « كسانملا نايب ىف عرش «داهجلا ركذب فطعو مايصلا ماكحأ ىلاعت ركذ امل

 : ىأ «مترصحأ نإ :هذدعب لاق اذهلو E عورشلا دعب امهلاعفأ لامكإ قايسلا رهاظو ةرمعلاو

 جحلا ىف عورشلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا اذهلو . .امهمامتإ نم متعنمو تيبلا ىلإ و نع نع متددص

 امهانركذ دقو . ءاملعلل نالوق امه امك ءاهبابحتساب و وأ ةرمعلا بوجوب ليق ءاوس مرم ة ةرمعلاو

 .«نيقابلا اوقفنأ» :و ءط ءج ىف )١(

 .(084 /۳) ىربطلا ريسفت (۳)

 .«لاق هبو» :أ ءط ءج ىف (۳)

 .؟سابع نب» :أ ىف (4)

 .باوصلا وهو «اونسحأو» :ط ءج ىف (5)

 .«هلصاحو» :ج ىف )١(

 .«نمل» :أ ءط ىفو ««نمك» :ج ىف (0

 .«اهيف» :ط ىف (۸)



 قت سبب (147) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .ةنملاو دمحلا هللو «ىصقتسم «ماكحألا» انباتك ىف امهلئالدب

 :ةيآلا هذه ىف لاق هنأ :ىلع نع قلم وي لا يع رع هلا رد ناو ره نك «ةبعش لاقو

 . كلهأ ةريود نم مرحت نأ :لاق هّلل ةرمعلاو جحلا اومتأو»
 :ةيآلا هذه ىف لاق هنأ ىروثلا نايفس نعل .سواطو ء«ريبج نب ديعسو «سابع نبا لاق اذكو

 الو ةراجتل جرخت نأ سيل تاقيملا نم لهو «ةرمعلاو جح لا الإ ديرت ال ءكلهأ نم مرحت نأ '''امهمامتإ

 نأ مامتلا نكلو «ئزجي كلذو «ترمتعا وأ تججح ول :تلق ةكم نم ًابيرق تنك اذإ ىتح .ةجاحل

 .هريغل جرخت الو ءهل جرخت
 .تاقيملا نم ًاعيمج امهؤاشنإ امهمامتإ :لوحكم لاقو

 اومتأو# : "هللا لوق ىف لاق رمع ّنأ انغلب :لاق ىرهزلا نع رَمْعَم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 ريغ ىف رمتعت نأو ءرخآلا نم امهنم دحاو لك درفت نأ امهمامت نم :[لاق] 4ل ةرمعلاو جحلا

 . تامولعم رهشأ جحلا» :لوقي ىلاعت هللا نإ ؛جحلا رهشأ

 تسيل جحلا رهشأ ىف ةرمعلا نإ :لوقي دمحم نب مساقلا تعمس :لاق نوع نبا نع عيشه#لاقز

 «ةماعد نب ةداتق نع ىور اذكو .ةمات اهنوري اوناك :لاق ؟مرحملا ىف ةرمعلا :هل ليقف ءةماتب
 و

 ع :ةدعقلا ىذ ىف اهلك مع عبرأ رمتعا كي هللا لوسر نأ تبث دق هنأل ؛رظن هيف لوقلا اذهو
 ىذ ىف ةنارعجلا ةرمعو «عبس ةنس ةدعقلا ىذ ىف ءاضقلا ةرمعو «تس ةنس ةدعقلا ىذ ىف ةيبيدحلا

 ىف طق رمتعا الو ءرشع ةنس ةدعقلا ىذ ىف ًاعم امهب مرحأ هتجح عم ىتلا هترمعو ء«نامث ةنس ةدعقلا

 الإ كاذ امو .(”2ىعم ةجح لدعت ناضمر ىف ةرمع» :20ىناه مأل لاق نكلو «هترجه دعب كلذ ريغ
 وه امك ءرهطلا ببسب كلذ نع تقاتعاف «مالسلا هيلع ءهعم جحلا ىلع تمزع دق "”[تناك] اهنأل
 .ملعأ هللاو ءاهصئاصخ نم هنأ ىلع ريبج - نب ديعس صو «ىراخبلا دنع ثيدحلا ىف طوسبم

 ىبأ نب ىلع لاقو .ةرمعلاو جحلا اوميقأ :ىأ هلل ةرمعلاو جحلا اوتار :هلوق ىف ىدسلا لاقو

 وأ جحلاب مرحأ نم :لوقي هلل ةرمعلاو جحلا اومتَأوإ :هلوق ىف سابع نبا نع ءةحلط
 (١١'فاطو «ةبقعلا ةرمج ىمر اذإ ءرحنلا موي جحلا مامت ءامهمتي ىتح لحي نأ هل سيلف .'' ”ةرمعلاب
 .لح دقف «ةورملاو ءافصلابو «تيبلاب

 ىور اذكو .فاوطلا ةرمعلاو «ةفرع جحلا :لاق هنأ سابع نيا: و ارز ی هداف ةلاقو
 دبع ةءأ RI E :هلوق ىف ةمقلع نع ميهاربإ نع « «شمعألا

 .«امهمامت» :ج ىف (۲) .«ىصقتسملا» :ج ىف )١(

 .ج نم ةدايز (6) .«هلوق یف :ج ىف (۳)

 .«ةأرملا كلتل لاق نكلو» :أ ءط بج ىف (5) .«اهمامتب» :أ ىفو ««ةمات» :ج ىف (5)

 )۱۸١۳(. مقرب ىراخبلا 0 «نائس مأ :باوصلاو «مهو وهو ئناه مأ انه عقو اذك (۷)

 es أ نبا :أ ىف (9) .و أ ‹ط ءج نم ةدايز )۸(

 «رازو» :و ءط ءج ىف )١١( .«ةرمع وأ جحب» :ط بج یف (۱۰)

 . نم ةايز )1۲(



 )1١95( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ۴۳

 ديعسل كلذ تركذف :ميهاربإ لاق .تيبلا ةرمعلاب زواجُت ال «تيبلا ىلإ ةرمعلاو جحلا “"اوميقأو» : هللا
 .سابع نبا لاق كلذك :لاقف ءريبج نبا

 «تيبلا ىلإ ةرمعلاو جحلا اوميقأو» :لاق هنأ ةمقلع نع «ميهاربإ نع ‹شمعألا نع نايفس لاقو

 ىلإ ةرمعلاو جحلا اوميقأو» :أرق هنأ ميهاربإ نع ءروصنم نع «ميهاربإ نع ًاضيأ ىروثلا ىور اذكو
 .«تيبلا

 هنع ىورو .ةبجاوب تسيل :لاقو «ةرمعلا عفرب «هلل ةرمعلاو جحلا '')اومتأو» :ىبعشلا أرقو
 . كلذ فالخ

 الك هللا لوسر نأ :ةباحصلا نم ةعامجو سنأ نع «ةددعتم قرط نم ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 لهيلف ىَدَه هعم ناك نم» :هباحصأل لاق هنأ حيحصلا ىف هنع تبثو «ةرمعو جحب همارحإ ىف عَمَج
 عر مح

 .«ةمايقلا موي ىلإ جحلا ىف ةرمعلا تلخد» :اضيأ حيحصلا ىف لاقو

 ىلع انثدح :لاقف ًابيرغ ًاثيدح ةيآلا هذه لوزن ببس ىف متاح ىبأ نب دمحم وبأ مامإلا ىور دقو

 نع ءناَمهَط نب ميهاربإ انثدح ءىورهلا ناسغ انثدح ءىورهلا هللا دبع وبأ انثدح «نيسحلا نبا

 ا «ةبج هيلع «نارفعزلاب خّمضتم او ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق هنأ ةيمأ نب ناوفص نع «ءاطع

 و : هللا لزنأف :لاق ؟ىترمع ىف هللا لوسر اي ىنرمأت فيك

 قشنتساو «لستغا مث «كبايث كنع قلأ» :هل لاقف .اذ انأ اه :لاقف «؟ةرمعلا نع لئاسلا نيأ» : اي

 . «كترمع ىف هعنصاف كّجَح ىف ًاعناص تنك ام مث «تعطتسا ام

 ةصق ىف ةيمأ نب ىلعي نع «نيحيحصلا ىف درو ىذلاو «بيجع قايسو بيرغ ثيدح اذه

 ةبج هيلعو ةرمعلاب مرحأ لجر ىف ىرت فيك :لاقف ةنارعجلاب وهو ةي ىبنلا لاس ىذلا لجرلا
 انأ اه :لاقف «؟لئاسلا نيأ» :لاقف هسأر عفر مث «ىحولا هءاج مث ی هللا لوسر تكسف و

 ىف هعنصاف كجح ىف ًاعناص تنك ام مث «هلسغاف كب ىذلا بيطلا امأو ءاهعزناف ةبجلا امأ» :لاقف اذ

 «ةيمأ نب ىلعي نع وهو «"ةيآلا لوزن ركذ الو ء"قاشنتسالاو لسغلا هيف ركذي ملو .(*6كترمع
 . ملعأ هللاو «ةيمأ نب ناوفص ”[نع] ال

 ماع ىأ ‹«تس ةنس ىف تلزن ةيآلا هذه نأ اوركذ : #يدهلا نم رسيتسا امف مترصحأ نإَفل :هلوقو

 ةروس كلذ ىف هللا لزنأو «تيبلا ىلإ لوصولا نيبو الب هللا لوسر نيب نوكرشلا لاح نيح «ةيبيدحلا

 نم اوللحتي نأو «ةندب نيعبس ناكو ىدهلا نم مهعم ام اوحبذي نأ :ةصخر مهل لزنأو ءاهلامكب حتفلا

 .«اوميقأو» :ج ىف (۲) .«اومتأو» :و «أ ىق )١(

 .اهنع هللا ىضر ءامسأ ثيدح نم )۱۳۲ مقرب ملسم حيحص (۳)

 .هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم )١514( مقرب ملسم حيحص )٤(

 نع «ءاطع نع «ريبزلا ىبأ نع «نامهط نب ميهاربإ نع «قباس نب دمحم قيرط نم 50١( /۲) ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا هاورو (6)

 .هب ةيمأ نب ناوفص
 .«قحلا لوزن» :ط ىف (۷) .«قاشنتسالا الو» :ج ىف ()

 .ط «ج نم ةدايز (۸)



 قال سا (1۹7) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءرحلا

 ا اراظتنا اولعفي ملف .اوللحتيو مهسوؤر اوقلحي نأب مالسلا هيلع مهرمأ كلذ دنعف « مهمارحإ

 محرلا : : ل لاق كلذلف < «هقلحي ملو هسأر رصق نم مهنم ناكو سانلا لعفف ار یخو جرح يح

 اوكرتشا اوناك دقو. 0 «نيرصقملاو» : ةثلاثلا ىف لاقف ؟هللا لوسر اي نيرصقملاو :اولاق . (نيِقّلَحملا هللا

 مرحلا جراخ ةيبيدحلاب مهلزنم ناكو «ةئامعبرأو الأ e «ةندب یف ةعبس لک «كلذ 2 یف

 الو ضرم ال ءودع هرصح نم الإ للحتي الف ءودعلاب رصحلا صتخي له ءاملعلا فلتخا اذهلو

 :نيلوق ىلع ؟هريغ

 دوه نع «نايفس انثدح «ىرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقف

 نع ا EE حیجت ىبأ ( نباو « سابع نبا نع « هيبأ نع «سواط ¿ نباو « سابع نبأ نع «رائيد

 هيلع سيلف لالض وأ عجو وأ ' ضرم هباصأ نم امأف ءودعلا رصح الإ رصح ال : لاق هنأ « سابع نبا

 .ًارصح نمألا سيلف ,«متنمأ اًذإَفإ :ىلاعت هللا لاق امنإ ءىش

 . كلذ وحن < ا و ,.یرهزلاو ‹سواطو «رمع نبا نع یورو : لاق

 قيرطلا نع ناهّوتلا رهو - لالض وأ ضرم وأ رد نوكي نأ نم معأ رصحلا نأ : ىناثلا لوقلاو

 ىبأ نب ىيحي نع :فارضلا ج ا انثدح او a :نمحأ مامإلا لاق .كلذ وحن وأ

 نم» :لوقي ي هللا لوسر تعمس :لاق «ىراضنالا ف نب جاجحلا نع «ةمركع نع «ريثك
 E e 0 و

 . «ىرخأ ةجح هيلعو «لح دقف جرع وأ رسک

 .قدص :الاقف ةريره ىبأو سابع نبال كلذ تركذف :لاق

eريثك ىبأ نب ىيحي ثيدح نم ا بتكلا ب » eدواد ىبأل ةياور ىفو  

 «ةفرع نب نسحلا نع «متاح ىبأ نبا هاورو .هأئعم ركذف - ا را رگ وأ کک :ةجام نب

 لتاقمو .ءاطعو «ىعخنلاو «دهاجمو ؛ريبزلا نب ةورعو 1 نب ديعسو ا رييزلا نباو

 د وأ .٠ ض رم وأ ودع نم راصحإلا :اولاق مهنأ «نايح نبا

 ا هللا لوسر نأ :ةشئاع نع نيحيحصلا ىف تبثو اذا ءىش لك نم راصحإلا : ىروثلا لاقو

 .ةيكاش انأو جحلا ديرأ ىنإ «هللا لوسر اي :تلاقف «بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض ىلع لحد
 : زف دت سابع نب TS < او خف :لاقف

 .هنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم (۱۳۰۱) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١(

 .؟رمع نب» :أ ىف (۳) .ط ءج نم ةدايز (۲)

 .؟هجرخأ دقو» :ج ىف (4)

 مقرب ةجام نبا نتسو ١98( /5) ىئاسنلا ننسو (0-45) مقرب ىذمرتلا ناسو )١811( مقرب دواد ىبأ نئسو 52٠( /۳) دنسملا (5)

 سلا

 .(۱۲۰۷) مقرب ملسم حيحصو (9۰۸۹) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 .(۱۲۰۸) مقرب ملسم حيحص (۷)



 CAs ل © و8

 دقف : ظافحلا نم هريغو ىقهيبلا لاق .ثيدحلا اذه ةحص ىلع بهذملا اذه ةحصب لوقلا ىعفاشلا

 .دمحلا هللو ‹حص

 ىلع نع «هيبآ نع «دمحم نب رفعج نع «كلام مامإلا لاق : «يدهلا نم رسيتسا امف :هلوقو
 جاوزألا نم ىدَهلا :سابع نبا لاقو .ةاش :«يدهلا نم رسيتسا امف# :لوقي ناك هنأ بلاط ىبأ نبا
 هالا و او لبألا من اقا

eنم رسيتسا امف :هلوق ىف سابع نبا نع «ریبج نب ديعس نع «بیبح نع ءىروثلا  
 نب ىلع نب دمحمو «ةيلاعلا وبأو «سواطو ءدهاجمو «ءاطع لاق اذكو .ةاش :لاق .يدهلا

 نب لتاقمو «كاحضلاو «ةداتقو «نسحلاو «ىعخنلاو «ىبعشلاو «مساقلا نب نمحرلا دبعو «نيسحلا

 .ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو «كلذ لثم مهريغو «نايح

 نع «دیعس نب ىيحي نع ءرمحألا دلاخ وبأ انثدح ‹جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .رقبلاو لبإلا نم الإ (يدهلا نم رسيتسا ام# نايري ال اناك امهنأ :رمع نباو ةشئاع نع «مساقلا
 كلذ رحت ريج نب ديعتمو :«ريلزلا نب ةورعو :ءمساقلاو «ملاس نع یورو : لاق

 هنأ مهنم دحأ نع لمني مل هنإف و ة هيلإ اوبهذ اميف ءالؤه دنتسم نأ رهاظلاو : تلق

 هللا لوسر انرمأ :لاق رباج نع نيحيحصلا ىفف ءرقبلاو لبإلا اوحبذ امنإو «ةاش كاذ هللحت ىف حبذ

 ."ةرقب ىف انم ةعبس لك رقبلاو لبإلا ىف كرتشن نأ دك

 امفا :هلوق ىف سابع نبا نع «هيبأ نع «سواط نبا نع هَرَمْعَم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 0 لاق «يدهلا نم رسيتسا

 . منغلا نمف الإو ءرقبلا نمف الإو ءلبإلا نمف ًارسوم ناك نإ :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 صخرلا نيب اميف كلذ امنإ :لاق « يدهلا نم رسيتسا امف» :هيبأ نع ءةورع نب ماشه لاقو

 . ءالغلاو

 هللا نأ :راصحإلا ىف ةاشلا حبذ ءازجإ نم هيلإ اوبهذ اميف روهمجلا لوق ةحص ىلع ليلدلاو

 يهوي الا ةف لما ىدهلاو ايده يس اع رس امهم يآ يدا زوما ردح ام حبذ بجوأ

 ىف تبت دقو . ةي لوسرلا مع نباو نآرقلا نامجرت '””رحبلا ربحلا هلاق امك «منغلاو رقبلاو لبإلا

 . "منغ رم لَو ىبنلا ی ءدهأ :تلاق ءاهنع هللا ىضر «نينمؤملا مأ ةشئاع نع نيحيحصلا

 ةرمعلاو جحلا اومتَأو# :هلوق ىلع فوطعم لحم يدهلا غلبي ئَتح مكسوءر اوقلحت الو :هلوقو
 همحر «ريرج نبا همعز امك #يدهلا نم رسيتسا امف مترصحأ نإفإ# :هلوق ىلع افوطعم سیلو هلل
 اوقلح مرحلا ىلإ لوخدلا نع شيرق ا مهرصح امل ةيبيدحلا ماع هباحصأو اي ىبنلا نأل ؛ هللا

 غلبي ىَتح# قلحلا زوجي الف مرحلا ىلإ لوصولاو نمألا لاح ىف امأف «مرحلا جراخ مهيده اوحبذو

 .«ةصق» :أ ج ىف )١(

 .(۱۳۱۸) مقرب ملسم حيحص (۲)

 .«هراسي» :أ ىف (۳)

 . ؟ربخلا رحبلا» :ط ىف (4)

 .(151) مقرب ملسم حيحصو (۱۷۰۱) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



  a Ig:ةوقبلا ID AY هممو

 ناك نإ امهدحأ لعف نم وأ ءًانراق ناك نإ «ةرمعلاو جحلا لاعفأ نم كسانلا غرفيو «هَّلحم يدها

 نأش ام هللا لوسر اي : :تلاق اهنأ ةصمح نع نيحيحصلا ىف تبث امك ءاعتمتم وأ ادم ٠ سانلا

 ىتح لحأ الف «ییده تدّلقو ىسأر تذبل ىنإ» :لاقف ؟كترمع نم تنأ لحت ملو «ةرمعلا نم اولح
 ا

 لاق :( كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نَم ىذا هب وأ اًضيِرَم مكنم ناک نَمَفل :هلوقو

 «لقعُم نب هللا دبع تعمس :ىناهبصألا نب نمحرلا دبع نع «ةبعش انثدح «مدآ انثدح :ىراخبلا

 نم ةيدفف نع هتلاسف - ةفوكلا دجسم ىنعي - دجسملا اذه ىف ةرجع نب بعك ىلإ تدعف :لاق

 غلب دهجلا نأ ىَرأ تنك ام» :لاقف . ىهجو ىلع رئانتي لمقلاو ي ىبنلا ىلإ تلمح :لاقف , «مايص

 فصن نيكسم لكل ٠ «نيكاسم ةتس معطأ وأ «مايأ ة ةثالث مص :لاق .ال :تلق «؟ةاش دجت امأ !اذه كب

 . ""ةماع مكل ىهو «ةصاخ ىف تلزنف .«كسأر قلحاو «ماعط نم عاص

 ىبأ نب نمحرلا هع ن «دهاجم نع «بويأ هع :ليغامسسا اند ديحأ امإلا لاقو

 -.ىهجو ىلع رئاثي لمقلاو «زذق تحت دقوأ انأو لك 5 ىبنلا ىلع ىتأ :لاق ة رجع باعك نوع

 , «مايأ ةثالث مصو «هقلحاف» :لاق .معن :تلق .«؟كسأر م ا ا لاق

 Eb e تا لاف .«ةكيسن كسنا وأ «نيكاسم ةتس معطأ

 ىبأ نب نمحرلا دبع نع ءدهاجم نع < شب وبا انربخأ يه انثدح :ًاضيأ دمحأ لاقو

 هرصح دقو «نومرحم نحنو «ةيبيدحلاب ةَ كك هللا لوسر عم انك :لاق ةرجع نب بعك نع « ىليل

 :لاقف كي هللا لوسر یب رمف E ماوهلا تلعجف «ةرفو ىل تناكو «"نوكرشملا

 نم ىذأ هب وأ اضیرُم مکنم ناک نمفإل : ةيآلا هذه تلزنو :لاق .قلحي نأ ,هرمأف «؟كسأر ماوه كيذؤيأ»

 .(04 كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر

 ءمكحلا نع «ةبعش نعو .هب «سايإ نب رفعج وهو «رشب ىبأ نع «ةبعش نع «نافع هاور اذكو

 «ةرجع نب بعك نع «ىبعشلا نع «دواد نع «ةبعش نعو . "هب «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع

 .هوحن

 بعك نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع .دهاجم نع «سيق نب ديمح نع كلام مامإلا هاورو
N TE EN 

 هنأ: ىزضبلا نسخا نع حلاته نب ناب نع «ةزجع نب يمك نب قاحنإ قب ٠ دعس لاقو

 .«لاب ام :ج ىف )١(

 .(۲۲۹) مقرب ملسم حيحصو (١ا/75) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .(01۷) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«كيذؤيأ :ج ىف ()

 )6( دنسملا )٤/ 58١(.

 .«ودعلا» :ج ىف (۷) .«سنوي انثدح» :ج ىف )١(

 .«ىبنلا ىب رمف» :أ ءط ءج ىف (۸)

 )9( دنسملا )5/ 58١(.

 51١9(. /5) رجح نبال هفارطأ ىف امك دنسملا ىف دمحأ هاور (۱۰)

 )١/ ٤1۷(. أطوملا )١١(

 .«ديعس لاقو» :أ ءط ىف (۱۲)



o)١95( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ٦ 

 «سيق نب رمع ثيدح نم ًاضيأ ىورو ودر نبا هاور .ةاش تحبذف :لوقي ةرجع نب بعك عمس

 تاش كسنلا» :ِِيِللَي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ءاطع 0 0
 .©0«ةتس نيب «قرف ٠ ماعطلاو «مايأ ةثالث مايصلاو

 .ءاطعو «دهاجمو ,2*[ىعخنلا] ميهاربإو أ“ ةمركعو «بعك نب دمحمو يلع وع قورباذكو

 .سنأ نب عيبرلاو «ىدسلاو
 سنأ نب كلام نأ :بهو نب هللا دبع انربخأ ءىلعألا دبع نب سنوي انربخأ :متاح ىبأ نبا لاقو

 بعك نع «ىليل ىبأ نب , نمحرلا دبع نع «دهاجم نع «ىرّرتلا كلام نب ميركلا دبع نع أ ' هثدح
 ءهسأر قلحي نأ ةي هللا لتر راف ءهسأر ىف لمقلا هاذآف ريو هللا لوسر عم ناك هنأ : ءةرسع نأ
 كلذ ًىأ ءةاش كّسنا وأ ءناسنإ لكل نيدم نيدم «نيكاسم ةتس معطأ وأ «مايأ ةثالث مص» :لاقو
 . "«كلنع أزجأ تلعف

 ةقدص وأ مايص نم ةيدففإل :هلوق ىف سابع نبا نع «دهاجم نع «میلس ىبأ نب ثيل ىور اذكهو '
 . كنع أزجأ تذحأ هيأف «وأ» ناك اذإ :لاق « كن وأ

 فيعض وهو - لدنس

 «جرعألا ديمحو «نسحلاو .سواطو .ءاطعو .ةمركعو «دهاجم نع ىورو : متاح ىبأ نبا لاق
 .كلذ وحن ءكاحضلاو «ىعخنلا ميهاربإو .
 نإو ءماص ءاش نإ «ماقملا اذه ىف ريخي هنأ ءاملعلا ةماعو ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو :تلق بَ

 ةاش حبذ ءاش نإو نادم وهو «عاص 2 لكل . عصآ ةثالث وهو «قرفب قدصت ءاش
 لهسألاب ءاج ةصخرلا نايب ىف نآرقلا ظفل ناك الو .هأزجأ ,لعف كلذ ىأ ءءارقفلا ىلع اهب قدصتو

 ىلإ هدشرأ «كلذب ةرجع نب بعك ةي ىبنلا رمأ ملو « كىن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدففل» :لهسألاف
 ىف نسح لكف .مايأ ةثالث مص وأ نيكاسم ةتس معطأ وأ ءةاش كسنا :لاقف لضفألاف .لضفألا
 .ةنملاو دمحلا هّللو .هماقم

 لأس :لاق شمعألا ركذ : لاق شايع نب ركب وبأ انثدح اک وبأ انثدح :ريرج نبا و
 هيلع مكحي :لوقي هباجأف < كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدغفل الاد نع” ج نب دعس ارا
 .قدصتف ماعط اهناكم لعجو «مهارد ةاشلا تموق نكي مل نإو «ةاش ىرتشا هدنع ناك نإف .ماعط

 نب ديعس ىل لاق امل :لاق .ركذي ةمقلع تعمس كلذك :ميهاربإ لاق ءاموي عاص فصن لكب ماص الإو
 تركذف :لاق .انسلاجي ناك !هفرظأ ام :لاقف .ميهاربإ اذه :تلق :لاق !هفرظأ ام ؟اذه نم :ريبج
 . ينم ضفتنا «انسلاجي» : تلق املف :لاق .ميهاربإل كلذ

 .؛ماعطإلاو» :ج ىف () .«فيعض هنع هدنس» :ج ىف )١(

 .ىدحاولاو هيودرم نبال هازعو (6 )١/ روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (۳)

 .ط نج نم ةدايز (9) .«ةمقلعو» :أ ءط ءج ىف )€(

 .؟مهثدح# :ج ىف (1)

 .(53ا/ )١/ أطوملا ىف ثيدجلا (0)

 .هريحما» :و ىفو «!اريخم» :ط ا

 ۷٤(. /) ىربطلا ريسفت (9)



 ۷. (147) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 وع آی فاس قب ا د اهدا نا دع نا نیا دخ اشا رر نیا لاو
 نم ىذأ مرحُلاب ناك اذإ :لاق € كسن وأ ةقدص وأ مايص نَم ةيدفف» :هلوق ىف نسحلا نع «ثعشأ
 لك «نيكاسم ةرشع ىلع ةقدصلاو «مايأ ةرشع مايصلاو «ءاش ةئالثلا هذه ىأب ىدتفاو ااو

 اه تالا ور نما کیو 2 یم اك کم "نيك ركم نک
 ماعطإ :لاق 4 كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف» :هلوق ىف ةمركعو نسحلا نع «ةداتق لاقو

 . نيكاسم ةرشع

 هنأل ؛رظن امهيف نابيرغ نالوق ةمركعو «نسحلاو «ةمقلعو «ريبج نب ديعس نم نالوقلا ناذهو
 ةتس ماعطإ وأ «ةتس ال (')[و ةرشع ال] «مايأ ةثالث مايصب ةرجع نب بعك ثيدح ىف ةنسلا تنبت دق

 وه امنإف بيترتلا اذه امأو .نآرقلا قايس هيلع لد امك رييختلا ىلع كلذ نأو «ةاش كسن وأ نيكاسم

 .ملعأ هللاو ءاذه فالخب «كانه ءاهقفلا عمجأ هيلعو .نآرقلا صن وه امك ءديصلا لت ىف فورعم
 امو «ةكمبف "”ماعط وأ مد نم ناك ام :لوقي ناك هنأ :سواط نع «ثيل انربخأ : میشه لاقو

 .نسحلاو «دهاجمو ءءاطع لاق اذكو .ءاش ثيحف مايص نم ناك

 مد نم ناك ام :لوقي ناك هنأ :ءاطع نع آمهريغو كلملا دبعو جاجح انربخأ : ميشه لاقو
 .ءاش ثيحف مايصو ماعط نم ناك امو «ةكمبف

 «رفعج نبا ىلوم ءامسأ وبأ انربخأ «دلاخ نب بوقعي نع «ديعس نب ىيحي انربخأ :ميشه لاقو

 تنكو :ءامسأ وبأ لاق .نامثع لحتراف «ىلع نب '؟”نيسحلاو ىلع هعمو «نافع نب نامثع جح :لاق

 اذإف ‹ظقيتساف . موؤنلا اهيأ :تلقف :لاق ءهسأر دنع هتقانو مئان لجرب نحن اذإف ءرفعج نبا عم

 ا و لع للا زك اقر ناك املا هينا نكس فكم و و علا
 :لاق ؟دجت ىذلا ام :نيسحلل ىلع لاق :لاق .ةليل نيرشع نم اوحن هانضرمف :لاق . سيمع تنب

 نع ةقانلا هذه تناك نإف .اهرحنف ةندبب اعد مث «هسأر قّلحف ىلع هب رمأف :لاق .هسأر ىلإ هديب أموأف

 . حضاوف للحتلا "نع تناك نإو .ةكم نود اهرحن هنأ هيفف قلحلا

 ءادآ نم متنكمت اذإ :ىأ 4يذهْلا نم رَسيمسا امف جَحْلا ىَلِإ ةرمعْلاب عمت نمُف متنمأ اإ :هلوقو
 ةرمعلاب مرحأ وأ ءامهب مرحأ نم لمشي وهو «جحلا ىلإ ةرمعلاب ًاعتمَم مكنم ناك نمف «كسانملا

 عتمتلاو .ءاهقفلا مالك ىف فورعملا وهو «صاخلا عتمتلا وه اذهو جحلاب مرحأ اهنم غرف املف ءالوأ

 هللا لوسر عتمت :لوقي نم ةاورلا نم ناف «حاحصلا ثيداحألا هيلع تلد امك ءنيمسقلا لمشي ماعلا

 . یدل قاس ها فالح الو نر لوفي زيكو. هك

 نم هيلع ردق ام حبذيلف :ىأ يذلا نم رسْيَسا امف جَحْلا ىَلِإ ةرمعلاب عتمت نمف ا :ىلاعت لاقو
 «ىعازوألا لاقو .رقبلا هئاسن نع حبذ ةي هللا لوسر نأل ؛رقبلا حبذي نأ هلو ءةاش هلقأو «ىدهلا

 .أ ج نم ةداير (؟) .«هللا دبع» :أ ج ىف )١(

 .؟نسحلا» :ج ىف (5) .؟ماعطإ وأ» :ج ىف (۳)

 .«نسحلا» :ج ىف (5) .«مئانلا اهيأ» :أ ىف (5)

 .«ًايده قاس هنآ» :و أ ىف (۸) .1نم» : ىف (۷)
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 «هئاسن نع ةرقب حبذ لي هللا لوسر نأ :ةريره ىبأ نع «''”ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع
 وک ی یک اونا اور کا كو

 ترا يع در هول يم لدا عاب مثلا ”ةيعرش ىلع ليلد اذه ىفو
 ءاهنع َهْني ملو ءهمرحي نآرق لزني مل مث .ِِكي هللا لوسر عم اهانلعفو هللا باتك ىف (؟'ةعتملا ةيآ
 نق رال “هلا ذل 01 :رمع هنإ "لاقي ىراخملا لاق 20 ا هيأرب لجر لاق .تام ىتح

 هللا باتكب ذحأن "نإ و .عتمتلا نع سانلا ىهني ناك «هنع هللا ىضر ا

 نضر 0 ا . 4هّلل ةرمعلاو جحلا اومتأرل :هلوق ىنعي .مامتلاب رمأي هللا نإف

 امك «نيرمتعمو نيجاح تيبلل سانلا دصق رثكيل اهنع ىهني ناك امنإ ءاهل امّرحم اهنع ىهني «هنع هللا
 . هنع هللا ىضر «هب حرص دق

 : یلاعت لوقي : 4ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو حلا يف فمايأ الث مايصَق دجي مل نمف ل :هلوقو

 نأ ىلوألاو :ءاملعلا لاق .كسانملا مايأ ىف :ىأ لا ف ذ مايأ ةثالث مصيلق ايده دجي مل نمف

 :هلوقل «هریغو سابع نبا هلاق مرحي نيح نم وأ .ءاطع هلاق "رشعلا ىف ةفرع موي لبق اهموصي
 زوجو .دحاو ريغو دهاجمو سواط هلاق ءلاوش لوأ نم اهمايص روجي نم مهنمو .#جحلا يف

 ءءاطعو ءىّدّسلاو هريّبج نب ديعسو «دهاجم لاق اذكو «نيموي هلبقو ةفرع موي مايص ىبعشلا

 لاقو .نايح نب لتاقمو «عيبرلاو «رقابلا رفعج وبأو «ميهارتاو تامخو «نسحلاو «مكحلاو «سواطو
 1 ناك اذإف «ةفرع موي لبق جحلا يف مای ةثالث مايص هيلعف ًايدَه دجي مل اذإ :نمابغ نبا نع .:نفرعلا

 ءرمع نبا نع «ةربو نع قاحسإ وبأ ىور اذكو .هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو هموص مت دقف ثلاثلا ةفرع

 «هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع ىور اذكو .ةفرع مويو ءةيورتلا مويو «ةيورتلا لبق اموي موصي :لاق

 .ًاضيأ ىلع نع
 نالوق هيف ؟قيرشتلا مايأ ىف اهموصي نأ زوجي لهف ديعلا “"[موي] لبق اهضعب وأ اهمصَي مل ولف

 ىف رمع نباو 0 لوقل اهمايص هل زوجي هنأ امهنم ميدقلا ءآضيأ ىعفاشلا مامإلل امهو ءءاملعلل

 ى “قضينا و فان يرشتلا مايأ ىف صخري مل :ىراخبلا حيحص

 :هلوق مومعل كلذ اولاق امثإ] رمع نبا نع «ملاس نعو .ة . ةشئاغ نع ءةؤرغ نع: ئرهزلا نع كلام

 نع «نايفس هاورو .امهنع هجو ريغ نم ىور دقو ا (4١1[7ةعبسو جحلا يف مايأ ةّثالث مايصق)

 مايأ نهماص جحلا ىف مايأ ةثالث مايص هتاف نم :لوقي ناك هنأ ىلع نع «هيبأ نع ءدمحم نب رفعج

 ا ءج نم هانتبثأ ام باوصلاو «٤ملسم ىبأ» :ه ىف )١(

 .هب ىعازوألا نع ديلولا قيرط نم )١75١( مقرب نتسلا ىف دواد وبأ هاورو (۲)

 .؟عتمتلا ةيآ» :أ ىف (4) .؛ةيعورشم ىلع» :ج ىف (۳)

 )۱۲۲١(. مقرب ملسم حيحصو )40١4( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . «ةرشعلا ىف» :أ ىف (۷) .«انإ» :أ ىف (5)

 .«موصي نأ» :أ ىف (9) .أ نم ةدايز (۸)

 .(۱۹۹۷) مقرب یراخبلا حيحص (۱۰)

 أ ءج نم ةدايز )١١(

 )١/ 155١(. :ًاطوملا (۲)



 )١95( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 تسلا بة ورعو هه رفا ياو كع شیلا ریمع نب دیبع لوقي اذهبوا .«قيرشتلا

 مايأ اهمايص زوجي ال هنأ :نيلوقلا نم ديدجلاو .* جحلا يف e :هلوق مومعل كلذ اولاق

 مايأ» : اب هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ىلذهلا E نع ملسم هاور ال «قيرشتلا

 ؟©هللا رکذو برشو لكأ مای قيرشتلا

 ا : «متعجر اذإ ةعبسو)» :هلوقو

 .قيرطلا ىف اهماص ءاش اذإ ةصخر ىه :دهاجم لاق اذهلو .قيرطلا ىف متعجر اذإ :امهدحأ

 : حابب ىبأ ن نب ءاطع لاق اذكو

 0 «ىروثلا انربخأ :قازرلا دبع لاق ؛ مكناطوأ ىلإ متعجر اذإ :ىناثلا لوقلاو

 :لاق «متعجر اذإ ةعبسو َجَحْلا يف ف ماي ةنالَث مايصق دج مل نمف :لاق رمع نبا تعمس «ملاس نع

 0 ا یاو رخ هج دعس مرعب قرر اکو اها ىلإ عجر

 .عامجإلا ريرج نب رفعج وبأ كلذ ىلع ىكحو .سنأ نب عيبرلاو «ىرهزلاو «ةداتقو «نسحلاو

 ملاس نع «باهش نبا نع «ليقع نع .ثيللا انثدح ءريكب نب ىيحي انثدح : ىراخبلا لاق دقو

 قاسف ىدهأو جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح ىف لاب هلا لوسر عتمت لاك ر نبا نأ هللا دبع نبا

 ىبنلا عاما عنيف .جحلاب لهأ مث .ةرمعلاب لهأف ةي ا هللا لوسر أدبو فلج یک نه ديلا ةعم

 ىلا مدق الف ٠ .دهي مل نم مهنموأ يدل فاق دق سانلا نم ناكف .جحلا ىلإ ةرمعلاب ةي

 مل نمو هّجَح ىضقي یتح هنم مرح ءىشل لحب ال هنإف ىدهأ مكنم ناك نم» : سانلل لاق ةكم كَ
 دجي مل نمف «جحلاب لهيل مث «”لْذحَيلو رَصَقْيْلو «ةورملاو افصلابو ا عي وك

 "ا يدحلا مامت ركذو .«هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالث مصيلف ايده

 ىف جرخم ثيدحلاو .هيبأ نع ملاس ىنربخأ ام لثمب ةشئاع نع «ةورع ىنربخأو :ىرهزلا لاق
 و ,«ىرهزلا ثيدح نم نيحيحصلا

 « ىنذأب تعمسو ٠ ىئيعب تيأر :برعلا لوقت امك .ديكأت : ليق «ةلماك ةرشع كلتإ» :هلوقو

 «كنيميب هطخت الوإل :لاقو [74 :ماعنألا] «هيحانجب ريطي رئاط الر : یلاعت هللا لاقو .ىديب تبتكو

 4 ةليل نيعبرأ هب هبر تاقيم متف رشعب اهاَنممتَأو ةليَل نيثال ئسوم اندعاوو# :لاقو ٨۸ :توبكدعلا]

 ١[. 7 :فارعألا]

 : ىأ «ةلماكإ# ىنعم :ليقو .ريرج نبا هراتخا ءاهمامتإو اهلامكإب ٌرْمألا : ماك ىنعم : ليقو

 ةرشع كلتإ» ؛هلوق ىف «ىرصبلا نسحلا نع ؛دشار نب دابع نع < ميشه لاق . ىدهلا نع ةئزجم

 . ىدهلا نم :لاق 4ةلماك

o۳۹ 

 )١( «ةشيبن نبا نع» :ج ىف (۲) . (ىثكملا» :ج ىف .

 )۳( مقرب ملسم حيحص )۱۱٤۱(.

 .(937 )١/ قازرلا دبع ريسفت (:)

 . ؟للحتیلو» :ج ىف (۵)

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )١191(.

 .(۲۲۸) مقرب ملسم حيحصو )١1197( مقرب ىراخبلا ص قفز

 .«هلاق» :أ ىف (۸)



  oةيآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )/١91(

 ليوأتلا لهأ تلخ + نير نا لاف : «مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ ل رو
 لهأ نأ ىلع مهعيمج عامجإ دعب (مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل ل :هلوقب ىنع نميف
 .مهريغ نود ةصاخ مرحلا لهأ كلذب ىنع : :مهضعب لاقف .مهل ةعتم ال هنأو هب نوينعم مرحلا

 سابع نبا لاق :لاق  ىروثلا وه  نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح «راشب نبا انثدح
 .هيلع ةعامجلا :دازو ء«ىروثلا نع «كرابملا نبا ىور اذكو .مرخلا لهأ مه :دهاجمو

 قافآلا لهأل تلحأ ءمكل ةعتم ال «ةكم لهأ اي :لوقي ناك سابع نبا نأ انل ركذ :ةداتق لاقو

 .ةرمعب لهي مث - '' ”ايداو مرحلا نيبو هنيب لعجي :لاق وأ  ايداو مكدحأ عطقي امإ «مكيلع تمحو
 - ةكم لهأل ال - سانلل ةا لاق أ نم نقواط قنا ىع :رمعم ادع قاررلا دبع لاو

 دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ ل :لجو زع هللا لوق كلذو . مرحلا نم هلهأ نكي مل نم

 . سواط لوق لثم سابع نبا نع ىنغلبو :لاق . مارحلا
 نع رمعم انربخأ :قازرلا دبع لاق امك «تيقاوملا نيبو هن نمو مرحلا لهأ مه :نورخآ لاقو

 . عتمتي ال ءةكم لهأك وهف «تيقارملا نود هلهأ ناك نم :لاق «ءاطع نع «لجر
 كلذ :هلوق ىف «لوحکم نع «رباج نب , ديزي نب نمحرلا دبع نع «كرابملا نب هللا دبع لاقو

 .تاقيملا نود ناك نم :لاق «مارحلا دجسُمْلا يرضاح هلهأ نكي مل نمل

 رمو «ةفرغ لاق 4مارحلا دجسملا يرضاح هلأ نكي مل نمل كلذ » :ءاطع نع جيرج نبا لاقو

 (*!هيجرلاو «نانجضو «ةئرعو
 .عتمت هوحن وأ موي ىلع هلهأ ناك نم :لوقي ىرهزلا تعمس «رمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 نمو «مرحلا لهأ مهنأ ىعفاشلا بهذم كلذ ىف ريرج نبا راتخاو . نيمويلاو مويلا :هنع ةياور ىفو

 . ملعأ هللاو ًارفاسم ال ًارضاح دعي كلذك ناك نم نأل ا "ينو رصقت ال ةفاسم ىلع هنم ناك
 أ (باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاوإل مكاهن امو نك ىأ 4 هللا اوقّتاو > :هلوقو

 .هرجز هنع ام بكتراو ا لا

32 

 مع 1 م7 و

 جلا يف لادج الو قوس الو ثر الف جتا نيف ضرف نمف تامولعم رهشأ جحلا ]

 ىلوأ اي نوقَّتاو ىوقتلا داّزلا ريخ نف اودّورتو هللا هملعي ريخ نم الع امو

 . 4 650 بابلألا
 حح جحلا :©9[هريدقت] :مهضعب لاقف (تامولعم رهشأ جحلا ا :هلوق ىف ةيبرعلا لهأ فلتخا

 دمحأو « ةفيلح ىبأو «كلام و ةنسلا عيمجج ف جحلاب مارحإلا ةحصب لوقلاو ًاحيحص كاذ ناک

 .«انربخأ» :ط ىف (۲) .«ًايداو ًايداو» :ط ىف )١(

 .(97" )١/ قازرلا دبع ريسفت (۳)
 .«اهيف١ :و ا طط ءج یف (5) . ؟عيجضلا» :و ىف )٤(

 .«فاخ نمل» :ط ىف (۷) . هب مكرمأ اميف» :ط ىف (0)

(A)و أ ءج نم ةدايز . 



 ی ی ر والا

 مهل جتحاو . .دعس نب ثيللاو «ىروثلاو «ىعخنلا ميهاربإ لوقي هبو «هیوهار نب قاحسإو «لبنح نبا

 .نيكسنلا دحأ هنأبو ]۹ : ارتد تارا كير تا درا ياكل

 هب مرحأ ولف قالا جحلاب مارحإلا حصي ال هنأ ا ء هللا همحر «ىعفاشلا بهذو

 الإ جحلاب مارحإلا حصي ال هنأب لوقلاو :هنع نالوق هيف ؟ةرمع دفعني لهز ر مل اهلا
 ليلدلاو « هللا مهمحر «دهاجمو ‹سواطو «ءاطع لوقي هو راو ا نبا نع یورم هرهشأ ىف

 :نأ وهو ءةاحنلا هيلإ بهذ ىذلا رخآلا ريدقتلا هرهاظو ,«تاموُلعم رهشأ جحلا» :ىلاعت هلوق هيلع

 ءاهلبق حصي ال هنأ ىلع لدف ءةنسلا روهش رئاس نيب نم اهب هصصخف ءتاموُلَعَم رهشأ جحلا تقو

 .ةالصلا تاقيمك

 0 متاح ا ۳ هاور اک 0 0 : هللا لوق

 نم ر نق يوك رع قا هاورو .هب ؟جيرج نبا نع ءروعألا دمحم نب جاجح نع « ىسوسلا

 نم :لاق هنأ : سابع نبا نع <« سقم نع «"ةبيتع نب مكحلا نع دارا نب. جاجح نع هنر

 .جحلا رهشأ ىف الإ '*”[جحلاب] مرحي الأ سلا

 نع «ةبعش نع ءرمحألا دلاخ وبأ انثدح اک وبأ انثدح : هحيحص ىف ةعزخ نبا لاقو

 نأ جحلا ةنس نم نإف .جحلا رهشأ ىف الإ جحلاب مرحي ال :لاق نسا قنا نع مس نع «مكحلا

 مكح ىف «اذك ةنسلا نم» : ىباحصلا لوقو «حيحص دانسإ اذهو . ”جحلا رهشأ ىف جحلاب مرحي
 .هنامجرت وهو ؛نآرقلل ًاريسفت سابع نبا لوق اميس الو «نيرثكألا دنع عوفرملا

 نب نکا افا ه“" عناق نب ر ىقابلا دبع انثدح :هيودرم نبا لاق ‹ عوفرم ثيدح هيف درو دقو

 ی ل ا ا اع اه نش هه لا ىبا نع اس اح ةا ربا اده لا

 «ريبزلا ىبأ نع «جيرج نبا نع «قرط نم ىقهيبلاو .ىعفاشلا هاور اا اا

 4 :لاقف ؟جحلا رهشأ لبق جحلاب لهآ :لأسي هللا دبع نب رباج عمس هنأ

 : سابع نبا لوقب ىرقتي « ىباحص بهذم ذئايح ىقبيو «عوفرملا نم تبثأو حصأ فوقوملا اذهو

 . ملعأ هّللاو . . «هرهشأ ىف الإ جحلاب مرحي ال نأ ةنسلا نم»

 نم رشعو «ةدعقلا وذو .«لاوش یه :رمع نبا لاق :ىراخبلا لاق : «تامولعم رهشأ » :هلوقو

 نب دمحأ انثدح :الوصوم ريرج نبا هاور مزجلا ةغيصب هنع ىراخبلا هقلع ىذلا اذهو ا ةا ىذ

 .«رهشأ ىف» :أ ىف (۲) . «جحلا رهشأ ىف الإ :ج ىف )١(

 .ج نم ةدايز )4( .(ةنييع نبال :و 3 ىف 2م

 ,.(5995) مقرب ةميرخ نبا حيحص (0)

 .«نكلو» :ج ىف (A) . عفان نب» ج یف (v۷) .«لاقو» :ج یف فز

 )٤/ ١٤۳(. ىقهيبلل ىربكلا ننسلاو ١1757( /۲) ىعفاشلل مالا (9)

 . ؟حتف» ( ۹ /۳) ىراخبلا حيحص (۱۰)



 )1١97( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزحلا م

 جحْلا» :رمع نبا نع ءرانيد نب هللا دبع نع «ءاقرو انثدح «ميعن وبأ انثدح 0 ةزرغ ىبأ نب مزاح

 YE ىذ نم رشعو ةدعقلا وذو «لاوش :لاق 4 تاَمولْعَم رهشأ

 نب ىلع نب نسحلا نع ءمصألا نع «هكردتسم ىف ًاضيأ مكاحلا هاور دقو «ححص تب دانسإ

 طرش ىلع :لاقو هركذف  رمع نبا نع « عفان نع هللا ديبع نع ريم نب هللا دبع نع « نافع

 , نيخيشلا
 «ءاطعو « سابع ¿ نباو «ريبزلا نب هللا دبعو «دوعسم نباو « ىلعو اودع ر ىورم وهو تلق

 «ةداتقو «لوحكمو «نيريس نباو «نسحلاو « ىبعشلاو « ىعخنلا ميهاربإو «دهاجمو «سواطو

 « ةفينح ىبأو « ىعفاشلا بهذم وهو .نايح نب لتاقمو شا نرل «محازم نب كاحضلاو

 حصو : : لاق «ريرج نبا لوقلا اذه راتخاو . هللا مهمحر «روٹ ىبأو .« فسوي ىبأو «لبنح نب دمحأو

 .«مويلا هتيأرو ماعلا هترز» :برعلا لوقت امك «بيلغتلل ثلاثلا ضعبو نيرهش ىلع 2”عمجلا قالطإ

aةرقبلا] 4هيلع مّنِإ الف نيموي يف لجعت نمف» :ىلاعت هللا لاق : 

 ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش: ىه :"[ميدقلا ىف ااا 5 5 مامإلا 0

 :ريرج نبا لاق ا ا م ارو ع .هلامكي

 «دهاجم نع .رجاهم نب ميهاربإ نع «كيرش انثدح «دمحأ وبأ انثدح «قاحسإ نب دمحأ انثدح

 . ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش :لاق رمع نبا نع

 نبا ىنربخأ .«بهو نبا انثدح «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :هريسفت ىف متاح ىبأ نبا لاقو
 وو ضل 3

 رباجو «ءاطعو تاش نبا كلذ لاقو :جيرج يا لاق .«ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش» :ىمسي

 نع ًاضيأ اذه ىكح دقو .جيرج نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو ءاي ىبنلا بحاص هللا دبع نبا
 هنكلو « عوفرم ثيدح هيف ءاجو .ةداتقو « سنأ نبا عيبرلاو «ريبزلا نب ةورعو «دهاجمو «٠ سواط

 نب سنوي نع - عضولاب مهتم وهو  قراخم نب نيصح قيرط نم «هيودرم نب ظفاحلا هاور ؛عوضوم
 :تامولعم رهشأ جحلا» :ِةْيِكك هللا لوسر لاق :لاق «ةمامأ ىبأ نع «بشوح نب رهش نع «ديبع

 لا وذو ةدعقلا وذو لاوش

 . ملعأ هللاو «هعفر حصي ال تيأر امك اذهو

 ةيقب ىف رامتعالا هركيف < .جحلاب صتخم هنأ ىنعمب «ةجحلا ىذ رخآ ىلإ هنأ كلام بهذم ةدئافو

 . ؟ةرزع ىبأ نبا :ج یف )1(

 ١١5(. /4) ىربطلا ريسفت (۲)

 .و ءط ءج نم هانتبثأ ام باوصلاو ء«هللا دبع» :أ ه ىف (4) .«هدانسإ» :ج ىف (۳)

 ۲۷١(. /۲) كردتسملا (6)

 .و «أ ءط «ج نم ةدايز (۷) .«؟عيمجلا» :ط ىف (5)

 .«لاقو» :ج ىف (۹) .(وه» :ج ىف (۸)

 .هب قراخم نب نيصح نع باوث نب دمحم قيرط نم «؟نيرحبلا عمجم « )174۳( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۰ (



 )١917( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .رحنلا ةليل دعب جحلا حصي هنأ ال «ةجحلا ىذ

 نب سيق نع .شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح « نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 اذهو . .ةرمع اهيف سيل «تامولعم رهشأ جحلا : هللا دبع لاق :لاق «باهش نب قراط نع < ءملسم

 . حيحص دانسإ

 رهشألا هذه نأ ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش جحلا رهشأ نأ ىلإ بَهَّذ نم دارأ امنإ :ريرج نبا لاق

 لاق امك «ىنم مايأ ءاضقناب ىضقنا دق جحلا لمع ناك نإو ‹«جحلل ىه امنإ «ةرمعلا رهشأ تسيل

 ىف ةرمع نم لضفأ جحلا رهشأ ريغ ىف ةرمع نأ ىف كسي ملعلا لهأ نم دحأ ام :نيريس نب دمحم
 . جحلا رهشأ

 اهنوري ال اوناك :لاقف «جحلا رهشأ ىف ةرمعلا نع ءدمحم نب مساقلا تلأس :نوع نبا لاقو

 . ةمات

o 

 رهشأ ريغ ىف رامتغالا "ناتي اناك اهنا .ءامهتع هلآ ىنضر (نامفغو رمع نع تف دقو تلق

 . ملعأ هللاو ء جحلا رهشأ ىف كلذ نع نايهنيو «جحلا

 جحلاب مارحإلا موزل ىلع ةلالد هيف .ًاجح همارحإب بجوأ :ىأ «جحلا نهيف ضرف نمف# :هلوقو
 . مازلإلاو باجيإلا انهاه ضرَملا نم دارملا نأ ىلع اوعمجأ :ريرج نبا لاق .هيف ىضملاو

 وأ جحب مرحأ نم :لوقي «جحلا نهيف ضرف نمف » ضايع نبا نع تا ىبا ني ىلع لاو
 .مهريغو «كاحضلاو «ميهاربإ لاق اذكو . مارحإلا لا E لاقو .ةرمع

 نهيف ضرف نمف لاق هنأ :سابع نبا نع «ةمركع نع «ءاطع نب رمع ىنربخأ : : جيرج نبا لاقو

 نباو ءدوعسم نبا نع یورو :متاح ىبأ نبا لاق .ضرأب ميقي مث جحلاب ىبلي نأ ىغبني الف :«جحْلا
 نايفسو «ةداتقو ءكاحضلاو «ةمركعو «ىعخنلا ميهاربإو ءءاطعو «دهاجمو «ريبزلا نباو «سابع
 . كلذ وحن - نايح نب لتاقمو «ىرهزلاو .ىروثلا

 . ةيبلتلا وه :دمحم نب مساقلاو «سواط لاقو

 لاق امك ؛عامجلا وهو «ثفرلا بنتجيلف < ءةرمعلا وأ جلاب مرحأ نم :ىأ (ثقر الف $ :هلوقو

 نم هيعاود ىطاعت مرحي كلذكو «[11/ : ةرقبلا] 4مكئاسن ىلإ ثقرلا مايصلا ليل مكل لحأ » : ىلاعت

 .ءاسنلا ةرضحب هب ملكتلا اذكو «كلذ وحنو ليبقتلاو ةرشابملا

 هللا دبع نأ :هربخأ عفان نأ :سنوي ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «سنوي ینثدح :ريرج نبا لاق

 . مههاوفأب كلذ اوركذ اذإ ءاسنلاو لاجرلا :كلذب ملكتلاو «ءاسنلا ُنايتإ ثفرلا :لوقي ناك رمع نبا

 . هلثم «بعك نب دمحم نع ءرخص وبأ ىنربخأو : بهو نبا لاق
 نع «ةداتق نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح ناك نيادععم و :ريرج نبا لاق

 :لوقي وهو  مرحم وهو  ودحي ناك هنأ : سابع نبا نع (ىحايرلا ةيلاعلا ئبآ نع « لجر

 اسل لن طلا قدمي نإ سيمه انب نيشمي نهو

 : الا دع لقا كفرا اف »ناك 1 مرختن»كنأو ثفرلاب ْمّلَكَب :تلقف ةيلاعلا وبأ لاق

 )۲( ىربطلا ريسفت )٤/ ١١١(.



o)/١191( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ٤ 

 .هركذف «سابع نبا نع « ةيلاعلا ىبأ نع «نيصح نب دايز نع ‹شمعألا هاورو

 ىبأ ىنثدح «نيصح نب دايز ىنثدح وغ نع «یدع ىبأ نبا انثدح : ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 لاق انمارحإ دعب ناك املف «هل اليلخ تنكو «جاحلا ىف سابع نبا عم تدعصأ :لاق «سيق نب نيصح

 :لوقيو ر اواو هيولي لعجف هريعب بتذب ذخأف « سابع نبا

 ايم لك طلا فدع نإ سيمه اتب نيشمي نهو

 . "9ءاسنلا دنع ليق ام ثفرلا اغإ : لاقف ؟مرحم تنأو ثفرتأ :تلقف :لاق

 «قوسف الو ثفر الف :  ىلاعت هللا لوق نع سابع نبا تلأس :هيبأ نع «سواط نب هللا دبع لاقو
 .ثفرلا ىندأ وهو «برعلا مالك ىف ةبارعلا ىهو «عامجلا ركذب ضيرعتلا ثفرلا :لاق

 نب ورمع لاق اذكو ءشحفلا لوق نم هنود امو , عامجلا : ثفرلا : حابر ىبأ نب ءاطع لاقو

 .مرحم وهو عامجلا ركذب ضيرعتلا وهو «ةبارعلا نوهركي اوناك :ءاطع لاقو .رانید

 . ةيلاعلا وبأ لاق اذكو . كتبصأ تْلَلَح اذإ :ةأرملل كوك نأ وه :سواط لاقو

 او ءزْمَعلاو لّبقلاو ءاسنلا نايشغ :ثفرلا : سابع نبا نع « ‹ةحلط ىبأ نب ر ىلع لاقو

 .كلذ وحنو «مالكلا نم 7*2 شحفلاب

 «ةمركعو چ ےک دعس لاك اذكو .ءاسنلا نايشغ :ثفرلا : :رمع نباو ًاضيأ سابع نبا لاقو

 N E ميهاربإو «ةيطعو «راسي نب ءاطعو «لوحكمو «ءاطعو «ةيلاعلا وبأو «ميهاربإو «دهاجمو

 «نسحلاو «كلام نب ميركلا دبعو ا نب لتاقمو « سنأ نب كلامو «ىدسلاو ‹یرهزلاو عيبرلاو

 . مهريغو «كاحضلاو ةداتقو

 «ءاطع لاق اذكو . ىصاعملا ىه : سابع نبا نع «دحاو ريغو مّسْقِم لاق 4 قوسف الو » :هلوقو

 ميهاربإو «ةداتقو «نسحلاو «ابعك نب دمحمو ر نب ديعسو «ةمركعو «سواطو ءدهاجمر

 «ىناسارخلا ءاطعو «راسي نب ءاطعو « سنأ نب عيبرلاو « نابأ نباو «لوحكمو 5 خلا

 نب لتاقمو

eTهب هللا ىصاعم نم بيصأ ام :قوسفلا :لاق رمع نبا نع  
 قوسفلا :لوقي ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع « سنوي نع « بهو نبا قىور اذكو .هريغ وأ ديص

 . مرحلا ىف هللا ىصاعم نايتإ

 «دهاجمو «ريبزلا نباو ءرمع نباو «سابع نبا هلاق «بابسلا انهاه قولا :نورخآ لاقو

 «قوسف ملسملا بابس » :"حيحصلا ىف تبث اب "ءالؤهل كسمتي دقو .نسحلاو ميهاربإو «ىدسلاو

 .ارفك هلاتقو

 .أ ءط بج نم ةدايز (۲) .4 فرع نع » :أ ءط «ج ىف )١(

 )١77/5(. ىربطلا ريسفت (۳)

 .اءالؤه ١ :ج ىف (5) .« رمع نب هللا دبع نأ » :ج ىف (4) « ءاشحفلا اهل ضرعي ١ : ج ىف (4)

 .« نيحيحصلا » :أ ىف (۷)



 (191/) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نع ىروثلا نایمس ثيدح نم هللا همحر «متاح ىبأ نوف دمحم وبأ ا انهاه هاور اذهلو

 اک هلاتقو «قوسف ملسملا بابس » :لاق ويم ىبنلا نع هللا دبع نع .لئاو ىبأ نع« و

 نع قاحسإ ىبأ ثيدح نمو E نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ثيدح نم ىورو
 1 ا نع 7

 اقسف وأ 8 :ىلاعت هللا لاق .مانصألل حبذلا :انهاه قوسفلا :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 ١[. 0: ماعنألا] (هب هللا ريغل لهأ

 .باقلألاب زبانتلا : قوسفلا : كاحضلا لاقو

 يف ملظلا نع ىلاعت ىهن امك «باوصلا مهعم .ىصاعملا عيمج وه انهاه فلا ارا يذلا
 اهنم ل :لاق اذهلو ؛دكآ مرحلا رهشألا ىف هنأ 2 «هنع ًايهنم ةنسلا عيمج ىف ناك نإو .مرحلا رهشألا
 هيف درب نمو :  مرحلا ىف ل لاقو ء[”5 :ةبوتلا] © مكسفنأ نهيف يف اوملظت الف مّيَقلا نيدلا كلذ مرح ةعبرأ

 ٥]. : جحلا ] 4 ملأ باذع نم هذن مطب داحْلإب

 .ديصلا لتق نم «مارحإلا نش ی اھ باكرا وه :انهاه قوسفلا نأ ريرج نبا راتخاو

 . ملعأ هللاو . ىلوأ هانثركذ امو .رمع نبأ نع مدقت امك .كلذ وحنو ءرافظألا ملو ٠ «رعشلا لحلو

 جح نم :J ایک هللا لوسر لاق : لاق ةريره نتا" غ .مزاح ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبث دقو

 0(همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ ‹ قسفي ملو ثفري ملف تيبلا اذه

 :نالوق هيف ( جحا يف لادج الو # :هلوقو

00 

 . حاضيإ لمكأ هحضوو نايب مّن هللا هنيب دقو .هكسانم ىفو جحلا تقو ىف ةلداجم الو :امهدحأ

eهللا نيب دق * جحلا يف لادج الو# :لوقي ًادهاجم تعمس را 0  

 ىف لادج الو ا رهش ال :لاق * جحلا يف لادج الو# :دهاجم نع ۰ حیجت ىبأ نبا لاقو

 .هب هللا مهمذ ىذلا ء a ل ا مث «نيبت دق «جحلا

 دق :لاق  جحلا يف لادج الو :هلوق ىف دهاجم نع «عيفر نب زيزعلا دبع نع «ىروثلا لاقو
 ىدسلا لاق اذكو .هيف لادج "لف ءجحلا ماقتسا

 ىف ءارملا :لاق ¢ جحلا يف لادج الو # : سابع نبا نع «ءاطع نع «جاجح انربخأ : ميشه لاقو
 .جحلا

 .(ديبز نعا» :و ىفو « (ديز نع » :أ ىف (؟١)

 .هب لكاو ىبأ نع رمتعملا نب روصنم قيرط نم (77) مقرب هحيحص ىف ملسمو )٤٤ ٠١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو )۲)
 )١١١/۷(. ننسلا ىف ىئاسنلاو )5١714( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور )۳

 )۳۹٤۱(. مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور (6)

 .و ا ءط ج نم ةدايز (۵)

 )۱۳١۰(. مقرب ملسم حيحصو (۱۱) مقرب ىراخبلا حيحص (7)



 )/١181( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 - جحلا ىف لادجلاف 4 جحلا يف لادج الو ا :ىلاعت هللا لاق :كلام لاق :بهو نب هللا دبع لاقو

 نوفقي مهريغو «برعلا تناكو «ةفلدزم اب مارحلا رعشملا دنع فقت تناك آشيرق نأ - ملعأ - هللاو

 «ىرن اميف اذهف .بوصأ نحن :ءالؤه لوقيو .بوصأ نحن :ءالؤه لوقي ءنولداجتي اوناكو «ةّفرعب

 . ملعأ هللاو

 «نولداجتي ةفلتخم فقآوم نوفقي اوناك :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع «بهو نبا لاقو

 . كسانملاب هيبت ملعأ نيح هللا هعطقف ميهاربإ فقوم هفقوم نأ ىعدي مهلك

 لاق ىنمب تعمتجا اذإ شيرق تناك :لاق ءبعك نب دمحم نع ءرخص ىبأ نع «بهو نبا لاقو
 .مكجح نم متأ انجح :ءالؤه لاقو .مكجح نم مّنَأ انجح :ءالؤه

 نأ جحلا ىف لادجلا :لاق هنأ دمحم نب مساقلا نع «بيبح نب ('”ربج نع ةملس نب دامح لاقو

 ١ ا و اذه عشا يمس الرق

 . جحلا كسانم ىف عزانتلا عطق وهو .لاوقألا هذه نومضم ريرج نبا راتخا دقو

 .ةمصاخملا :انهاه لادجلاب دارملا نأ :ىناثلا لوقلاو

0( 

04 

 نب ديمحلا دبع انثدح :ريرج نبا لاق

 : لاق .4 كر ل هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع

 . هبضغت ىتح كبحاص ىرامت

 ىرامت «ءارملا :لاق «لادجلا » نع سابع نبا تلأس :ىميمتلا نع «قاحسإ ىبأ ىلإ دانسإلا اذهبو

 ءاطعو «ةيلاعلا وبأ لاق اذكو . سابع نبا نع «كاحضلاو مّسقم ىور اذكو .هبضغت ىتح كبحاص

 نب ورمعو «لوحكمو .ىناسارخلا ءاطعو «ديز نب رباجو ءةمركعو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو

 «ةذاقو ةن او را نياءاطعو خللا ميهاربإو «سنأ نب عيبرلاو «كاحضلاو «ىدسلاو «رانيد

 .نايح نب لتاقمو «یرهزلاو

 «ةاحالملاو ءارملا :لادجلا لاق # ( جحلا يف لادج الوإل : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 تلد ع ا نيف: كامو كاغأ يسم نح

 نب دمحم لاقو .لادجلا نوهركي اوناك :لاق ¢ جحا يف لادج الو :ىعخنلا ميهاربإ لاقو

 «سنوي نع «بهو نبا ىور اذكو .ةعزانملاو بابسلا :لادجلا :لاق ءرمع نبا نع «عفان نع قاحسإ

 ىبأ نبا لاقو .تاموصخلاو .ءارملاو .بابسلا :جحلا ىف لادجلا :لوقي ناك رمع نبا نأ : عفان نع

 .ءارملا لادجلا :اولاق «بعك نب دمحمو «ميهاربإو «نسحلاو «ريبزلا نبا نع ىورو :متاح

 لادجلاو : *« جحلا يف لادج الو : ةمركع نع « E نب ىيحي نع «كرابملا نب هللا دبع لاقو

 سأب الف «هبرضت نأ ريغ نم هبضغتف ًاكولمم بتعتست نأ الإ امام كع نفعت نأ «بضغلا

 . هللا ءاش نإ «كيلع

 )١( :ج ىف ١ ريشب نب » :أ ىف (۳) .؟نانس نب » :ج ىف (۲) .“« ريبج نع » : أ ىفو 2« نيسح نع “.



 إل )1٩4۷( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا هاور ام كلذ ىلع ليلدلاو .آاغئاس ًازئاج ناكل هبرض ولو :تلق

 تنب ءامسأ نأ :هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي نع «قاحسإ نب دمحم انثدح «سيردإ

 لَك هللا لوسر لزَت جرملاب انك اذإ ىتح ءآجاَجح ایی هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ركب ىبأ
 ةلامزو ركب ىبأ ةئامز اکر ىلا چ ىلإ تلجرام لوشز بيع :نلإ داع اخف
 هعم سیلو مّلْطأَف ر هيلع علطي نأ ىلإ ٠ هرظتني ركب وبأ سلجف ءركب ىبأ مالغ عم ةدحاو لَو هللا لوسر

 .هيرضي قفطف ؟هلضن داو ريغ :ركب وبأ لاقف .ةحرابلا هءللضا :لاغف ؟كريعب نيا +لاقق هري

 .2؟عنصي ام مرحلا اذه ىلإ اورظنا» :لوقيو مسبتي لَك هللا لوسرو

 نكح ثيل ذه ير ا يأ كيد نم سانا هاو هدرا وبا رشا اذكار

 ند قو لينا لوقا اک ن ےل عاق نم لاق هنا فلسا دعب نع قش
 هللاو «كلذ كرت ىلوألا نأ  فيطللا راكنإلا ةئيهك 2 ؟عنصي ام مرحلا اذه ىلإ اورظنا» :ركب ىبأ
 . ملعأ

 نع «ةديبع نب ىسوم نع ينس رم لب UE + كسي يف هيي نب دع مانالا كان دقو

 ملسو هّكَسُن ىضق نم » :ُهكَي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع « ””ةديبع نب هللا دبع هيخأ
 00 م د ا قف ةو هامل نم ةوملململا

 ىلع مهّكح ءالعفو الوق حيبقلا نايتإ نع مهاهن امل : 4 هللا هَمَلعي ريخ نم اولعفت امو :  هلوقو
 . ةمايقلا موي ءازجلا ٌرفوأ هيلع مهيزجسو هب ملاع هنأ مهربخأو «ليمجلا لعف

 نم نوجرخي سانأ ناك :سابع نبا نع «ىفوعلا لاق : ىرقتلا دازلا ريخ نإ اودوزتو » : هلوقو
 نك اهب ودر لاق حظي هلو هللا تيب حت :نولوقي «ةدوزأ مهعم تسيل مهيلهأ

 ب

 نب :قرمع نع «نايفس انثدح «ىرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 دازلا ريخ نإ اودورتو :  هللا لزنأف «داز ريغب نوجحي اوناك اسان نإ :لاق :ةمركع نع «رانيد

 . «ىوقتلا

 5 N) تيك :
 . ةنييع نبا نع - سالفلا وهو - ورمع نع ريرج نبا هاور اذكو

 نبا نع «ةمركع نع «رانيد نب ورمع نع اقر ثيدحلا اذه ىور دقو :متاح ىبأ نبا لاق

 . حصأ ةنييع نبا هيوري امو :لاق . سابع

 )١( ناکو » :ط ىف (.

 .(۲۹۳۳) مقرب ةجام نبا ناسو (۱۸۱۸) مقرب دواد ىبأ نسو (745/7) دنسملا (۲)

 .ه«رخأت امو هبنذ نم مدقت ام » :ج ىف )٤( .« هللا دبع نع هيخأ نع » :ج ىف (۳)

 . فيعض ةديبع نب ىسومو )١١54( مقرب ديمح نب دبعل بختنملا (65)

 .6« اودوزتو » : ىف (0 .4 سيل » :ج ىف (5)

 . © سالفلا وبأ 7 :أ ىفو « ءالعلا نبا وهو » : ج ىف (۸)



 )/١891( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزخلا حس سس للم غطت هم

 ورمع نع «ةنييع نب نايفس نع «ىموزخملا نمحرلا دبع نب ديعس نع «ىئاسنلا هاور دق : تلق

 اودورتو» : هللا لزناف ؛داز ريغب نوجحي سان ناك -: [لاغ] نمابغ نبأ نع «ةمركع نع «رانيد نبا

 0 رع ءرشب نب ین ' ع «ىراخبلا هجرخأف ءاقرو ثيدح امأو . 4 ىوقتلا دازلا ريخ ناف

 ي لا هللا د ن مخ یزو تارا دما وم نأ نه ووا کاو باش
 نميلا لهأ ناك : لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع «رانيد نب ورمع نع «ءاقرو نع ا رع

 . یول دارا ريخ نف اودَوَرتو» : هللا 7 . 2نولكوتملا نحن :نولوقيو «نودوزتي الو نوجحت

 ثيدح نم هحيحص ىف نابح نبا هاورو . [هب] ةبابش نع «هریسفت ىف ديمح نب دبع هاورو

 . هب «ةبابش

 مس ےس

 ع قوس نب دمحم نع 1 'نافعلا دبغ رن ورم تیدح نم :ةيودرم نناو نيرخ نبا وزو

 TET اوفناتساو ءاهب اومر - مهداوزأ مهعمو - اومرحأ اذإ اوناك :لاق ءرمع نبا نع «عفان

 كعكلا اودوزتي نأ اورمأو «كلذ نع اوهنف 4 ىوقَتلا دالا ريخ نإ اودورتو# :ىلاعت هللا لزنأف

 «ىعخنلاو «ىبعشلاو و «دهاجمو «ةيلاعلا وبأو «ريبزلا نبا لاق اذكو . قيوسلاو قيقدلاو

 .نايح نب لتاقمو «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو «ىناسارخلا ءاطعو « هللا دبع نب ملاسو

 ىف ''[حارجلا نب ] عيكو نقر لا قيوبلاو نقلا ووو ريع دعس لاق
 جنانکشخلا : لاق « اودورتو» ريج نب ديعتب نع و نب دمحم نع «نايفس انثدح :هريسفت

 ءرمع نبا نع «دهاجم نع ‹حيجت ىبأ نبا نع «ىكملا ميهاربإ انثدح :اضيأ عيكو لاقو .قيوسلاو

 رمع نبا نأ ةناحير ىبأ نع «ةملس نب دامح هيف دازو .رفسلا e : لاق
 7 ةروجلا هبخص: نم ىلع ظزرتشي

 «ةرخآلا داز ىلإ مهدشرأ ايندلا ىف رفسلل دازلاب مهرمأ ال :« ىَوَقَتلا دازلا ريخ نف ل :هلوقو

 ركذ ال .[: فارعألا] € ريخ كلذ ئوُقّتلا سابلو اشيرو $ : لاق امك ءاهيلإ ىوقتلا باحصتسا وهو

 نم ريخ هنأ ركذو «ىوقتلاو «' )ةعاطلاو ءعوشخلا وهو «ىونعملا سابللا ىلإ ًادشرم هبن ىسحلا سابللا

 . عفنأو ءاذه

 .ةرخآلا داز :ىنعي © ىوَقَتلا دالا ريخ َنِإَف 9 :هلوق ىف ىناسارخلا ءاطع لاق

 نب ناورم انثدح «رامع نب ماشه انثدح «نادبع انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 .ج نم ةدايز )١(

 )١٠١۳۳(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۲)

 .«لاق ةبابش » :ط ىف (6) .6 ابن ريشب نب » :أ ىف (4) .2 انثدح» : ط ىف (۳)

 .« نولكوتم نحن» :ط ىف ()

 .ىربطلا نم ةدايز (9) .و أ نم ةدايز (8)

 )٠١١/٤(. ىربطلا ريسفت )٠١(

 )١١( اودوزتي 3 :و ءط ءج یف ٩ «هنیب امكال : ىف (۱۲) .(اودوزت 3 :أ ىفو .

 )۱۳( .أ نم ةدايز )١4( ةفوص » :ج ىف 24.

 .«ةعاطلا ىف عوشخلا » :أ ىف (13) .4 ةدوجلا» :و ءأ ءط ىف )١6(



 048 ب (14۸) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزحلا

 ىف دوزتي نم » :"(لاف] ةي .ىبنلا نع هللا دبع نب ريرج نع .سيق نع ليعامسإ نع «ةيواعم
 لا ية اهدنا )۲(

 اي :لاقف نيملسملا ءارقف نم لجر ماق ¢ اودوزتو ¥ :ةيآلا هذه تلزن امل :نايح نب لتاقم لاقو

 ريخو «سانلا نع كهجو هب فكت ام دورت » :ةِْيََي لوسر لاقف .هدوزتن ًاداز دجن ام هللا لوسر

 . متاح ىبأ نبا هاور .«ىوقتلا متدوزتام

 رمتأي ملو ىنفلاخ نمل ىباذعو .ىلاكنو «ىباقع اوقتاو :لوقي  بابلألا يلوأ اي نوقتاو » :هلوقو

 .ماهفألاو لوقعلا ىوذاي «یرماب
 روب 6 9 o ارت همس

 دنع هللا اوركذاف تافرع نم متضفأ اذإَف مكبر نم الضف اوغتبت نأ حاتج مكيلع سيل 3

 4 ته نيلاَضلا نمل هلبق نم متنك نإو مكاده امك هوركذاو مارحلا رعشملا

 ظاكع تناك :لاق ٠ سابع نبا نع ةورمع نع «ةنييع نبأ ىنربخأ دمحم انثدح :ىراخبلا 0

 حانج مكيلع سيل # :تلزدت 0 مساوملا ىف ذ اورجتي نأ اومتأتف ؛ ةيلهاجلا قاوسأ زاجملا وذو ا

 جحلا مساوم ىف © مکبر نم الضف اوغتبت نأ ( 5 1

 ا «ةئييع نب نايقس نع «دحاو ريغو «روصنم نب ديعسو «قازرلا دبع هاور اذكهو

 هذه هللا لزنأف كلذ نع ةي هللا لوسر اولأسف ءاورجتي نأ اومثأت مالسإلا ءاج املف : مهضعبلو

 ىف سانلا رجتم ناك :لاق «سابع نبا نع «رانيد نب ورمع نع «جيرج نبا هاور ''”كلذكو .ةيآلا

 .ةيآلا هذه تلزن ىتح .كلذ اوهرك مهنأك مالسإلا "ناك املف ءزاجملا وذو ٌةَنَجَمو ظاكع ةيلهاجلا

 : لاق .٠ سابع نبا نع «دهاجم نع «دايز ىبأ نب ديزي ثيدح نم «هريغو «دواد وبأ یورو

 نأ حانج مكيلع سيل # : هللا لزنأف ءركذ مايأ :نولوقي «جحلاو ءمسوملا ىف ةراجتلاو سل نوقتي .اوناك
 200ه

 نبا نع .ءاطع نع ؛ جاجح انربخأ ١ میشه انثدح ٠ ميهاربإ نب بوقعي ىنثدح :قيرجت نبا لاقو ء 2

 ٠. جحلا مساوم ىف مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل» :لاق هنأ : سابع
 لبق عيبلاو ءارشلا ىف مكيلع جرح ال :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 وأ طط ءج نم ةدايز )١(

 . ؟حيحصلا لاجر هلاجر » )5١١/١١(: عمجملا ىف ىمئيهلا لاقو (0"7 5 /۲) ريبكلا مجعملا (5)

 1 مسوم ا ىف ١ :ط ج ىف 2م

 .(غة9١5) مقرب ىراخبلا عدس )4(

 )٥( قازرلا دبع ريسفت )١/ 56( مقرب روصنم نب ديعس ننسو )۳٤١(.

 .4؛ ءاج املف » :ط ءج یف (۷) .« اذكو » :ط ىف (5)

 .(۱۷۳۱) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)



 قو ركلة رقما ةنوش هقول يول" وت وا

 . سابع نبا نع «ىفوعلا ىور اذكهو .هدعبو مارحإلا

 سيل» :أرقي ناك هنأ سابع نبا نع «ءاطع نع «ىمرضحلا ورمع نب ةحلط انثدح :عيكو لاقو

 نع «ةنييع هيبأ نع : قازرلا دبع لاقو ].«جحلا مساوم ىف مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانت كيل

 ىف مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل »:لوقي ريبزلا نبا تعمس :ديزي ىبأ نب هللا ديبع
 ا

 «ديزي ىبأ نب هللا :فيبع نع «ديز نب دامح نع ‹«لضفلا نب دمحم نع «ديمح نب دبع هاورو

 و نري بأ ی دما ا کو ا هلع وكلف د" "ارقي وسلا و عيوب

 .مهريغو «سنأ نب عيبرلاو «ىعخنلا ميهاربإو «ةداتقو «رمتعملا نب روصنمو

 9 ةميمأ ىبأ نع «ةبعش انثدح «راوس نب ةبابش انثدح فرع وو نسا اد رج ا لاو

 نأ حاتج مكيَلَع سيل » :رمع نبا أرقف - ةراجت هعمو جحي لجرلا نع لسو - رمع نبا تعمس :لاق
 . 4 مكبر نم م الضف اوغتبت

 طا "1 ب دمحأ] انثدح :دمحأ لاق ًاعوفرم ىور دقو ر یوق وهو «فوقوم اذهو

a NE EEنم انل لهف 5 انإ :رمع نبال تلق :لاق «ىميتلا ةمامأ ىبأ نع  

 لاق ؟مكسوؤر نوقلحتو ءرامجلا نومرتو فرعا نوتأتو «تيبلاب نوفوطت سيلأ :لاق «جح
 لزن ىتح «هبجي ملف ىنتلأس ىذلا نع هلأسف ةه ىبنلا ىلإ لجر ءاج :رمع نبا لاقف .ىلب :لانلق

 :لاقف ا ىبنلا هاعدف € مكبر نم ًالْضَف اوفتبت نأ حاتج مكيلع سيل 8 :ةيآلا هذهب ليربج هيلع
 .0جاجح متثأ»

 :لاق هللا ميت ىنب نم لجر نع «بيسملا نب ءالعلا نع «ىروثلا انربخأ :قازرلا دبع " لاقو

 انل سيل هنأ نومعزيو ءىَّرْكُن موق انإ «نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف ءرمع نب هللا دبع ىلإ لجَر ءاج
 .ىلب :لاق ؟نومري امك نومرتو «نوفوطي امك نوفوطتو «نومرحی امك نومرحت متسلأ :لاق .جح

 تلزنف «هنع تلأس امع هلأسف هلي ىبنلا ىلإ لجر ءاج :رمع نبا لاق مث .2"'''جاح تنأف :لاق

 . 4 E : ةيآلا هذه

 E نبا ثيدحلا اذه ىور اذكهو .هب قازرلا دبع نع © رست یف كح نی1 دع اورو

 .( لوقي :ج ىف (۳) .2 هللا دبع » :ج ىف (۲) .و «ط ءج نم ةدايز )١(

 .«جحلا مساوم ىف مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل» :أرقي :و ىف (4)

 .أ نم ةدايز (۷) .«ًادج » :أ ىف (5) .« ةمامأ ىبأ نع ١ :ط «ج ىف (5)

 .« تلق :لاق » :ط ىف (۸)

 )8( دنسملا )۲/ ١66(.

 .« جاجح متناف ١ :ج ىف )١١( .( لاق دقو » :و ءأ ءط ءج ىف (۰)

 .هب قازرلا دبع قيرط نم )١594/4( هريسفت ىف ىربطلا هاورو )١١(

 . ؟وبأل :وءأ ‹ ط ‹ ج یف )۱٤( .و نم ةدايز (۳)



 )١94( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 001

 . ""عوفرم هجولا اذه ريغ نم ىور اذكهو .ًاعوفرم «ىروثلا نع «ةفيذح

 «بيسملا نب ءالعلا نع «ماوعلا نب دابع انثدح «ةفرع نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا '"'لاقو

 سانا إو «ةكم ىلإ رجرلا اذه ىف :ىئركت سانا انإ رم قبال تلق لاق يملا ةمامآ نبا نع

 (”"نوفقتو «تيبلاب نوفوطتو .نومرحت متسلأ :لاق ؟اجح انل ىرت لهف ءانل حح ال هلأ نومعزي

 نع هلأسف لَو ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق مث .جاجح متنأف :لاق .ىلب :تلق :لاق ؟كسانملا

 سيل # :تلزن ىتح ايش هيلع دري ملف. لاق وأ - هيلع دوعي ام ردي ملف ٠ «تلأس ىذلا “[لثم]
o Bor 

 0 جاجح متنأ » :لاقو «هيلع اهالتف ءلجرلا اعدف € مكبر نم الضف اوغتبت نأ حاتج مكيلع

 هب بيسملا نب ءالعلا نع «ىضاقلا كيرشو «دايز نب دحاولا دبعو «دعس نب دوعسم هاور اذكو

 .ًاعوفرم

 0 نص نا طابسأ انثدح رح م :ريرج نبأ لاقو

 انلق نق نر e 5 نومرتو ا نوتأتو «تيبلاب 0 ا :لاقف 0

 E E ين اعز نع نام ا لا ىلإ لجو ماجد ")لاق ىلب

 لاقف ةيآلا رخآ لإ ( مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل » :ةيآلا هذهب «مالسلا هيلع ‹ ليربج

 ." «جاجح متنأ » :ِلكك ىبنلا )۸( 1

 ني ی اا ی لو اقدح دمع ونا اناس اا خا یخ رک ندا ولا قو

ET eلهو :لاق ؟جحلا ىف نورجتت متنك .نينمؤملا ر ريمأ اي :تلق  

 . «مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرع نم متضفأ اذإف 8 : ىلاعت هلوقو

 «تانمؤمو تاملسمك عمج لصألا ىف هنأل ؛ثنؤم ىلع امّلع ناك نإو « تافرع » فرص اغإ

 5 ريرج نبا هراتخا .افرصف 0 «ةنيعم ةعقب هب ىمس

 لهأو ا مامإلا ىور اذهلو ؟؛ جحا لاعفأ ةدمع ىهو .جحلا e۹ 57 فقوملا عضوم :ةفرعو

 «ىليدلا اش نب نمحرلا دبع نع .ءاطع ف ب ريكب نع «ىروثلا نع ‹ حيحص دانسإب «ننسلا

 ةيشخ الولو «دافأو داجأ دقف (١75؟) مقرب روصنم نب ديعس ناس ىلع ديمحلا دعس خيشلا ةيشاح :ىف قرطلا هذه ركذ رظناو )١(

 .انهه هتلقنل ةلاطإلا

 .و ءأ ءط ج نم ةدايز (4) .«نوضقت» :و ءأ ءط ج ىف (۳) ٩. لاقف ١ :و ءأ ءهط هج ىف (۲)

 مقرب ناسلا ىف دواد وبا هاورو ءهب بيسملا نب ءالعلا نع ةيواعم نب ناورم قيرط نم (۳۰۵۱) مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو (6)
 .هب بيسملا نب ءالعلا نع دايز نب دحاولا دبع قيرط نم )*١77(

  )۷( alط . ج ىف : ١ لاقف «2.

 )۸( ىربطلا ريسفت )٤/ ١١٤١(.

 .«فوقولا عضاوم » :أ ىفو .4 فوقولا عضوم ١ :و ءط ءج ىف (9)

 نك ط بج یف (۱۰) .أ نم تبثملاو «نع» :و



  o0۲ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )٠۹۸(

 دقف ءرجفلا علطي نأ لبق ةفرع كردأ نمف  ًاثالث - تافرع جحلا» :لوقي ي هللا لوسر تعمس :لاق

 . ")هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي ىف لجعت نمف «ةثالث ىنم مايأو .كردأ

 فقو هلي ىبنلا نأل ؛رحنلا موي نم ىناثلا رجفلا َعوُلُط ىلإ ةفرع موي لاوزلا نم فوقولا تقوو
 ."«ككسانم ىنع اوذخأتل» :لاقو «سمشلا تبرغ نأ ىلإ رهظلا ىلص نأ دعب «عادولا ةجح ىف

 «كلام بهذم اذهو «كردأ دقف رجفلا علطي نأ لبق ةفرع كردأ نمف» :ثيدحلا اذه ىف لاقو

 .ةفرع موي لوأ نم فوقولا تقو نأ ىلإ دمحأ مامإلا بهذو .هللا مهمحر ىعفاشلاو «ةفينح ىبأو

 هللا لوسر تيتأ :لاق ىئاطلا “مال نب ةثراح نب سّرضم نب ةورع نع «ىبعشلا ثيدحب اوجتحاو
 © تللكأ «ئيط ىلج نم تئج ىنإ هللا لوسر اي :تلقف «ةالصلا ىلإ جرخ نيح «ةفلدزملاب ةي
 هللا لوسر لاقف ؟جح نم یل لهف «هیلع تفقو الإ لبج نم تكرت ام هللاو «یسفن تبعتأو «ىتلحار

 دقف ءًاراهن وأ اليل كلذ لبق ةفرعب فقو دقو .عفدن ىتح انعم فقوف «هذه انتالص دهش نما : ا

 . (هثفت ىضقو «هجح مت

 0 را هححصو «نئسلا لهأو توج مامإلا هاور

 لاق : بيسملا نبا لاق :لاق جيرج نبا ىن ربخأ :قازرلا دبع اور ا -تافرع تيمس امنإ : ليق مث

 اذإ ىتح «هب جحف .مالسلا هيلع ؛ميهاربإ ىلإ «مالسلا هيلع «ليربج هللا ثعب :بلاط ىبأ نب ىلع

 .ةفرع تيمس كلذلف «كلذ لبق ةرم اهاتأ دق ناكو «تفرع :لاق ةفرع ىتأ

 «سابع نبا نع هوحن ىورو .«تافرع» ىمسف .تفرع تفرع :لوقيف «كسانملا ميهاربإ ري ناك

 ىف لبجلل لاقيو لاله نزو ىلع  لإلاو «ىصقألا '؟”رعشملاو .لالحلا رعشملا تافرع ىمستو
00 0 1 

 :ةروهشملا هتديصق ىف بلاط وبا لاق .ةمحرلا لبج :اهطسو

 (١"7لباوقلا جارشلا كلت ىلإ لالإ هل اودِصَق اذإ ىصقألا رعشملابو

 .«(ثالث» :أ ىف )١(

 مقرب ةجام نبا ننسو (5114 /8) ىئاسنلا ننسو (1915) مقرب ىذمرتلا ننسو )١949( مقرب دواد ىبأ نئسو )٤/ ۳١١( دنسملا (۲)

,)۰10( 

 . هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (۱۲۹۷) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۴)

 .«تللظأ» :ج ىف (1) .«لبج نم» :أ ءط ءج ىف (5) .«مامإلا نبا :ج ىف )٤(
 مقرب ةجام نبا ننسو ( ۳ /5) ىئاسنلا نتسو (8941) مقرب ىذمرتلا ننسو )0-١985( مقرب دواد ىبأ ننسو )٤/ ١١( دنسملا (۷)

10( 

 .«مارحخلا رعشملا» :ط ىف (9) .«ناك دقو» :ج ىف (۸)

 .(؟74 )١/ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيبلا )٠١(



 نو ن N وقبل ةريوساف وألا هرقل

 نوفقي ةيلهاجلا لهأ ناك :لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع - ''ءارهو نبا وه  ةملس نع - حلاص

 رخأف ءاوعفد .لاجرلا سوؤر ىلع مئامعلا اهنأك «لابجلا سوؤر ىلع سمشلا تناك اذإ ىتح ةفرعب

 .سمشلا تبرغ ىتح ةفرع نم ةعفدلا لَك هللا لوسر

 «ءسّلَعِب رجفلا ىلصو «ةفلدزملاب فقو مث :دازو «حلاص نب ةعمز ثيدح نم «هیودرم نبا هاورو
 .دانسإلا نسح اذهو .عفد ءرخآلا تقولا ىف ناكو «ءىش لك "رفسأ اذإ ىتح

 وهو هِي هللا لوسر انبطخ :لاق ةمرخم نب روسملا نع « سيق نب دمحم نع «جيرج نبا لاقو
 اذه نإف دعب امأ :لاق ةبطخ بطحخ اذإ ناكو دعب امأ» :لاق مث .هيلع ىنثأو هللا دمحف «تافرعب

 «سمشلا بيغت نأ لبق مويلا اذه ىف نوعفدي اوناك ناثوألاو كرشلا لهأ نإو الأ ءربكألا جحلا مويلا

 بيغت نأ دعب عفدن انإو ءاههوجو ىف لاجرلا مئامع اهنأك «لابجلا سوؤر ىف سمشلا تناك اذإ
 لابحجلا سوؤر ىف سمشلا تناك اذإ .سمشلا علطت نأ دعب مارحلا رعشملا نم نوعفدي اوناكو «سمشلا
 .«كرشلا لهأ ىذه ايده افلاخم «سمشلا علطت نأ لبق عفدن انإو اههوجو ىف لاجرلا مئامع اهنأك

 نب نمحرلا دبع ثيدح نم امهالك .هكردتسم ىف مكاحلاو «هظفل اذهو هّيدرم نبا هاور اذكه

 طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو .هب «جیرج نبا نع «ديعس نب ثراولا دبع نع «ىشيعلا كرابملا

 امك ال یک هللا لوسر نم م روسملا عامس هانركذ امب تو حص دقو : :لاق .هاجرخي ملو «نيخيشلا

 . عامس الب ”ةيؤر هل نم هنأ انباحصأ عاعر همهوتي

 تيأر :لاق «ديوس نب رورعملا نع ىدا ءاجر نب ليعامسإ نع «ةبعش نع «عيكو لاقو

E8 عسا و  TE1  
 رهو 2 "”عضوي ءهل ريعب ىلع علصأ الجر هيلإ رظنأ ىنأك .هفرع نم عفد نيح «هنع هللا ىضر «رمع

 . عاضيإلا ىه ةضافإلا اندجو انإ :لوقي

 ىنعي  ًافقاو لزي ملف :هيف لاق < ی ىلا ؛ليوطلا هللا دبع نب رباج ثيدح ىفو

 اغ هاما دراو صر لا تاغ تح البلف ةردصلا كيدو نقلا تبرع عاف

 هديب لوقيو ءهلحر كروم بيصيل اهسأر نإ ىتح «مامزلا ءاوصقلل قتش دقو ةي هللا لوسر ةقدو

 ىتح «دعصت ىتح اليلق اهل ىخرأ لابحلا نم البج ىتأ املك .«ةنيكسلا ةنيكسلا نيالا اا نا

 ىتح عجطضا مث ءًائيش امهنيب حّبسي ملو «نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا اهب ىّلصف ةفلدرأا ا

 ا ىتأ ىتح ءاوصقلا بكر مث ةماقإو ناذأب حبصلا هل نبت نيح رجفلا ىلصف رجفلا علط

 عّلطت نأ لبق عفدف ءادج را نتج او ملف .هدحوو هللهو هربكو هللا اعدف «ةلبقلا لبقتساف

 ؟عقد نيح وَ هللا لوسر ريسب , ناك فيك لئس هنأ و ع ا

 .«ةياور هل نمم» :ج ىف (۳)

 .(۲۷۷ /۲) كردتسملا (:)

 .«تدبو» :و ءأ ءط ءج ىف (۷) .؟عضوف» :أ ىف )١( .و نم ةدايز (5)
 4 نيحيحصلا ىف وال :و أ طط ءج ىف (9) )١5١4(. مقرب ملسم حيحص (۸)



 )١948( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا حس لببببهجهيججسسسصصس

Obرحم دنع وزن علا ين  aaشل طاشنإ  E Sea 

 (97نيتالصلا ىهو (مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرع نم متضفأ اذإَف8 :هلوق ةنييع نب نايفس

 .مارحلا رعشملا اذه ؟مارحلا رعشملا نع لئاسلا نيأ :لاق ةفلدزملاب انلحاور ىديأ تطبه اذإ ىتح تكسف

 مارحلا رعشملا :رمع نبا لاق :لاق ملاس نع «ىرهزلا نع ع انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 . "هلك ةفلدزملا

 دنع هللا اوركذاف ¥ :هلوق نع لئس هنأ :رمع نبا نع «عفان نع ٠ (؛”باجح نع «میتشه لاقو'

 .هلوح امو لبجلا وه :لاقف :لاق «مارحلا رعشملا

 ىلع نومحدزي ع نبا مهآر :لاق ميهاربإ نع «ةريغملا نع دعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 - مس مو

 . رعشم انهاه ام لك ؟ءالؤه محدزي مالع :لاقف حرق

 «سنأ نب عيبرلاو .ىدسلاو «دهاجمو .ةمركعو «ریبج نب ديعسو «سابع نبا نع یورو

 .نيلبجلا نيب ام وه :اولاق مهنأ ةداتقو .نسحلاو

 ىلإ لذ فرغ نهرا نم تضقأ اذإ :لاق ؟ةفلدزملا نيأ :ءاطعل تلق : جیرج نبا لاقو
 نإ امهنيب فقف :لاق . "امهاضاقم نكلو .ةفلدزملا نم ةفرع امزأم نامزأملا سيلو :لاق .رّسَحم 8 5 عمو

 . سانلا قيرط لجأ نم انيلإ مله حرف نود فقت نأ بحأو :لاق «تعش

 لهو مرحلا لحاد اهنأل ؟ مار ىلا رعشملا ةغلدزملا تمس امنإو .ةرهاظلا ملاعملا ىه رعاشملاو : تلق

 باحصآ ضعبو ۰« فاسلا نم ةفئاط هيلإ بهذ امك «هب e ها اهب فوقولا

 ىلوق دحأ وه امك «بجاو وأ E ثيدحل ير نباو «لافقلا : مهلم « ىعفاشلا

 لاوقأ ةثالث كلذ نيف ؟رخآلا لوقلا وه امك ءىش هكرتب نع هل بحتسم وأ ؟مدب ي ىعفاشلا

 .ملعأ هللاو ءاذه ريغ رخآ عضوم اهطسبل «ءاملعلل

(77) 

 )١( مقرب ملسم حيحصو ( 4 10 مقرب ىراخبلا حيحص )١545(.

 .«ناتالصلا» :باوصلاو ءأطخ وهو ءط ءج ىف اذك (؟)

 .هب قازرلا دبع قيرط نم ۱۷١( /5) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)
 . ؟جاجحلا نع» :ج ىف (4)

 .هب قازرلا دبع قيرط نم (۱۷۸ ۰۱۷۷ /5) هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 .«تيضق اذإ) :أ ىفو ««تيضفأ اذإ :ط ءج ىف )١(

 .«امهاضقم» :و «أ ىف (۷)

 .«فقتف» :ج ىف (۸)

 . ؟هربجي ال :ج ىف (9)



 (194): :ةيآلا :ةرقبلا ةروس < لوألا ءزحلا

 ا اا 8 8 1 3 95
 ةفرع» :لاق يَ هللا لوسر نأ مسا نب ديؤ نع «ىروثلا نايفس نع تراسل نإ هللا دبع لاقو

20 

000 

(010 
 «ًارسحم الإ فقوم اهلك عّمَجو < ةع نارا ‹فقوم اهلك

 «زيزعلا دبع نب ديعس انثدح ءةريغملا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو .لسرم ثيدح اذه

 ‹فقوم تافرع لك» :لاق : ع ىبنلا نع لك" 'وعطم نب ريبج نع «یسوم نب ناميلس ىنثدح
 ٠  5 6. 0. 0ل 4 3 و 3

 مايأ لكو ءرحلم ةكم جاجف لكو ‹رسحم نع اوعفراو فقوم ةفلدزم لكو . هنرع نع اوعفراو

 ذ قيرشتلا

 نكلو .معطم نب ریبج كردي مل - قدشألا وهو اذه ىسوم نب ناميلس نإف .عطقنم اضيأ اذهو

 :ديلولا لاقف ءناميلس نع «زيزعلا دبع نب ديعس نع «زيزعلا دبع نب ديوسو «ملسم نب ديلولا هاور
۰ el 7 7 0 (3 

 ىبنلا نع «هيبأ نع «معطم نب ريبج نب عفان نع :ديوس لاقو .هيبأ نع ءمعطم نب ' ريب نبا نع

 .ملعأ هللاو «هركذف هك

 .مهيلع هب معنأ ام ىلع مهل هيبنت : «نيلاضلا نمل هلبق نم متنك نإو مكاده امك هوركذاوإ :هلوقو

 اذهلو ؛مالسلا هيلع .ليلخلا ميها ربإ هيلع ناك ام ىلع < .جحلا رعاشم ىلإ داشرإلاو تايلاو ةيادهلا نم

 لكلاو .لوسرلا لبقو .نآرقلا لبقو «ىدهلا اذه لبق نم :ليق «نيلاضلا نمل هلبق نم مسك نإوإ» :لاق

 :حيحص و «مزالتمو .براقتم

 ق كو نو علل ا و ا ولا همام و 2

 . 4 053) ميحر روفغ هللا نإ هللا اورفغتساو سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث إذ

 ىلإ عقدي نأ تافرعب فقاولا رمأ ىلاعت هنأك .هيلع هبيترتو ربخ ىلع ربخ فطعل انهاه «مث»

 ناك امك «تافرعب سانلا روهمج عم هفوقو 0 نأ هرمأو .مارحلا رعشملا دنع هللا ركذيل «ةفلدزملا

aا  Nر  TEمكب ناطفو «هتدلب  

 نع «هيبأ نع .ماشه انثدح .مزاح نب دمحم انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح :ىراخبلا لاقو

 رئاس «٠ E سمحلا ا اوناكو .ةقلدزملاب نوغقي اهنيد .ناد نمو شيرق تناك :تلاق ةشئاع

 ضيفي مث اهب فق مث «تافرع ىتأي نأ هلك هيبن هللا رمآ مالسإلا ءاج املف .تافرعب توفقي ترعلا

 .«ةفرع نع» :و أ ىف )١(

 )۴١٠۲( مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاورو .هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم الوصوم ءاج دقو (۱۷۹ /4) ريسفتلا ىف ىربطلا هاور (۲)

 .ىربطلا ريسفت ىلع ركاش دمحأ خيشلا ةيشاح نم ًادافتسم ه.1714(1) مقرب ملسم حيحص ىف هلصأو

 . ؟هيبأ نع معطم نب ريبج نع» :ط ىف (۳)

 .(تانرع» :و ىفو «تافرع» :أ ىف (4)

 .(۸۲ /4) دنسملا (5)

 .؟ريبج نع» :أ ىف (5)

 .«لبجلا» :أ ىف (۷)

 .«تناكو» :أ ءط ج ىف (۸)



 )١99( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 005

 . 274ساّثلا ضافأ ثيح نم# :هلوق كلذف ءاهنم

 ىكحو ءريرج نبا هراتخاو . مهريغو «ىدسلاو «ةداتقو «ءاطعو «دهاجمو ١ سابع نبا لاق اذكو

 . هللا مهمحر .عامجإلا هيلع

 :لاق «هيبأ نع «معطم نب ريبج نب دمحم نع «ورمع نع Wê انثدح «دمحأ مامإلا لاقو

 هنأش ام لا نم اذه نأ :تلق ءفقاو بو ىبنلا اذإف .هبلطأ تبهذف «ةفرعب ىل اریعب تللَضأ

 ؟انهاه

 نبا نع «بيرك نع «ةبقع نب ىسوم ثيدح نم ىراخبلا ىور مث . نیحیحصلا ىف هاجرخأ و 0 ا : ٤
 هللاف .2؟”رامجلا ىمرل ىنم ىلإ ةفلدزملا نم ةضافإلا ىه انهاه ةضافإلاب دارملا نأ ىضتقي ام سابع
 و ¢

 .مالسلا هيلع « ميهأربإ : سانلاب دارملاو :لاق .طقف محازم نب كاحضلا نع ءريرج نبا هاکحو . ملعأ

 .حجرألا وه ناكل هفالخ ىلع ةجحلا عامجإ الولو : ”ريرج نبا لاق .مامإلا :هنع ةياور ىفو

 اذهلو ؛تادابعلا ءاضق دعب هركذب هللا رمأي ام ًاريثك : (ميحر روفغ هلا نإ هللا اورفغتساو # :هلوقو
 هنأ نيحيحصلا ىفو .ًاثالث رفغتسي ةالصلا نم غرف اذإ ناك يم هللا لوسر نأ ملسم حيحص ىف تبث

 . "نيثالثو ًاثالث «نيثالثو ًاثالث «ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلا ىلإ بدن

 هيلع .هرافغتسا ىف ىملسلا قادر ن تاع نبا د انهاه ريرج نبا یور قو

 ر ل ىف امج ا ا دقو «ةفرع ةيشع هتم «مالسلا ٤  IE E EEا .(۱۰

 هللا لوسر لاق :لاق سوأ نب دادش نع .ىراخبلا هاور ىذلا ثيدحلا انهاه E نبا دروأو

 ىلع انأو «كدبع انأو ىنتقلخ .تنأ الإ هلإ ال ء«ىبر تنأ مهللا :دبعلا لوقي نأ رافغتسالا ديس» : ا

 + نو باو ىلع كعب كلا ءوبأ تص اه رش نش كب دوعأ' «كيطتسا ام كدغوو كده
 ىف اهلاق نمو «ةنجلا لحد هتليل ىف تامف ةليل ىف اهلاق نم .تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف «ىل رفغاف

 )١( مقرب یراخبلا حيحص )60۰(.

 .«سيمجلا» :أ ىف (۲)

 .(۱۲۲۰) مقرب ملسم حيحصو (۱) مقرب ىراخبلا حيحصو )٤/ ۸٠١( دنسملا (۳)

 .)9۲۱) مقرب ىراخبلا حيحص )€(

 .21نيثالثو ثالثو نيثالثو ثالث» :ج ىف )١( .«جيرج نبا :ج ىف 2(

 .«سابعلا ثيدح» :ط ىف (4) .«ثيدح ًاثيدح انهه» :ط ىف (۷)

 . «هاندرفأ) :ج ىف (9)

 انثدح :لاق ىملسلا ىرسلا نب رهاقلا دبع انثدح :لاق ىلجعلا فيس نب ليعامسإ ىنئدح#» 5 )٤/ هريسفت ىف ىربطلا لاق )٠١(

 رفغي نأ ةفرع موي هللا توعد» :ِهيِيَك هللا لوسر لاق :لاق ىملسلا سادرم نب سابعلا نع ءهيبأ نع  ةنانك ابأ ىنكيو - ةنانك نبا

 ةادغ ناك املف «ءىشب بجأ ملف ءذئموي ءاعدلا تدعأف «ىقلخ نيبو اهنيب اهبونذ الإ «ترفغ دق نأ :ىنباجأف ءاهبونذ ىتمال
 كحضف :لاق «ترفغ دق نأ :ىنباجأف ملاظلا اذهل رفغتو هتمالظ نم مولظملا اذه ضوعت نأ رداق كنإ ءبراي :تلق ةفلدزملا

 ال سيلبإ هللا ودع نم تكحض» :لاق !!هيف كحضت نكت مل موي ىف كحضت كانيأر هللا لوسر اي :انلقف :لاق ا هللا لوسر

 . «هسأر ىلع بارتلا عضيو «روبثلاو ليولاب وعدي وه ذإ «عمس امب عمس



 د ل بجسم E .كارآلا ورشا ةروصرنلوألا ةوملا

 TE لخد تامف همري

 ىف هب وعدأ ءاعد ىنمّلع ءهّللا لوسر اي :لاق ركب ابأ نأ :ورمع نب هللا دبع نع نيحيحصلا ىفو

Eىل رفغاف فأ الإ بونذلا رفغي الو ءريثك ًاملظ ىسفن تملظ ىنإ مهلا : لق» :لاقف  

 7 ميحنرلا نوفكلا تئأ كنإ «ىنمحراو كدنع نم ة ةرفغم

 .ةريثك رافغتسالا ىف ثيداحألاو

 نم سانلا نمف اركذ دشأ وأ مكءابآ مكركذك هللا اوركذاف مككسانم متيضق اذإف م

 اينّدلا يف انتآ ابر لوقي نم مهنمو ©9 قالخ نم ةرخآلا يف هل امو اًيندلا يف انتآ انّبر لوقي

 عيرس هللاو اوبسك امم بيصن ْمُهَل كملوأ © راتلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يقو ةنسح
 .4 0باسحلا

 .اهغا رفو كسانملا ءا دعب هلم راثكإلاو هركذب لا ریا

 لوقك تف : ءاطع نع ۰ جيرج نبا لاقف «هأانعم یف اوفلتخا : مک ءابآ مکر کذکل :هلوقو

 دعب هللا ركذب اوجهلاف ءمتنأ كلذكف .همأو هيبأ ركذب ىبصلا جهلي امك :ىنعي ما هبأ» : ىبصلا

 نع «ىفوعلا قيرط نم ريرج نبا ىورو .سنأ نب عيبرلاو كاحضلا لاق اذكو .كسنلا ءاضق

 .هوحن - سابع

 لوقيف ءمسوملا ىف نوفقي ةيلهاجلا لهأ ناك :2؟7[لاق] سابع نبا نع کا ناك

 . مهئابآ لاعف ر ريغ ركذ مهل سيل . ت ا لیوا تا E ناک : مهنم لجرلا

 .(اركذ دشا وأ مكءابآ مک رک ذک هلا اوركذاف :  هک يلع دمحم ىلع هللا لزنأف

 «هيلوق دحأ یف حابر ا نب ءاطعو «لئاو ىبأو «كلام سا نش قود : متاح ىبأ نبا لاق

 نس عيبرلاو «ىناسارخلا ءاطعو .ىدسلاو «دهاجمو .هتاياور ىدحإ یف ةمركعو «ريبج نب ديعسو

 ريرج نبا هاكح اذكهو . كلذ وحن «نايح نب لتاقمو یک وب دمحمو «ةداتقو «نسحلاو « سنأ

 . ملعأ هللاو «ةعامج نع ًاضيأ

 «اركذ دشأ َوَأ# :هلوق باصتنا ناك اذهلو ؛لجو زع هلل ركذلا ةرثك ىلع ثحلا هنم دوصقملاو
 :هلوقك را يف هالا قيقحتل انهاه «وأ»و .ًاركذ هنم دشأ وأ مكءابآ مكركذك هريدقت «زييمتلا ىلع

 4 ةيشخ دشأ وأ هللا ةيشخك سانلا نوشخيإ# :هلوقو ۷٤[« :ةرقبلا] 4«ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك يهف »

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٦۳١١(.

 .(۲۷۰۵) مقرب ملسم حيحصو (۷۳۷۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .ط «ج نم ةدايز (4) .(وهو» :ج ىف ()

 .و .ءأ نم ةدايز (0) .؟مساوملا ىف» :أ ىف (۵)



 )٠ 7١ 35 5٠١( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا لل لملم ل هدم

 «ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ا 147[0 :تافاصلا] «نوديِزُي وأ فلأ ةئام ىلإ ةانلسرأو# « [۷۷ : ءاسنلا]

 هنإ مث .هنم دّيزأ وأ كلذك هنأب هنع ربخلا قيقحتل ىه امإو ءاعطق كشلل انهاه تسيلف .14 :مجنلا]

 وهو اید رمأ ىف الإ هلأسي ال نم مدو «ةباجإلا ةنظم هنإف ءهركذ ةرثك دعب اعد ىلإ يقرأ لات

 نيل : ىأ © قالخ نم ةرخآلا يف هل امو ايندلا يف انتآ انبر لوقي نم ساّنلا نمفإ» :لاقف «هارخأ نع ضرعم
 نبا نع «ريبج نب ديعس لاق .كلذك وه نمب ""هبشتلا نع ريفنتلا مذلا اذه نمضتو . ظح الو بيصُت

 بصخ ماو ْثِيَغ ماع هلعجا مهللا :نولوقيف .فقوملا ىلإ هرم بارعأللا نم موق ناك :سابع

 انتآ ابر لوقي "نم مهنمو » : مهيف هللا لزنأف ءائيش ةرخآلا رمأ نم "”نوركذي ال .نسح دالو ماعو
 انتآ نير :نولوقيف ' '”[نينمؤملا نم] نورخآ مهدعب ءىجي ناكو (قالخ نم ةرخآلا يف هَل امو اينالا يف
 عيرس هللاو اوبسك امم بيصن مهل كتلوأ» : هللا لزنآف (راثلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف

 ةنسح اًيئادلا يف انتآ انبر لوقي نم مهنمو إلا :لاقف .ىرخألاو ايندلل هلأسي نم حدم اذهلو . «باسحلا

 نإف ءرش لك تعرصو ءايندلا ىف ريخ زك غلا هذه تعمجف «راّثلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو

 «عساو قزرو «ةنسح ةجوزو ءةبحر رادو «ةيفاع نم .ىويند بولطم لک لوا ايندلا ىف ةنسحلا

 تارابع هيلع تلمتشا امم كلذ ريغ ىلإ .ليمج ءانثو .ءىنه بكرمو «حلاص لمعو ءعفان ملعو
 ىلعأف ةرخآلا ىف ةنسحلا امآو .ايندلا ىف ةنسحلا ىف ةجردنم اهلك اهنإف ءاهنيب ةافانم الو .نيرسفملا

 نم كلذ ريغو باسحلا ريسيتو .تاصرعلا ىف ربكألا عزفلا نم '””نمألا نم هعباوتو ةنجلا لوخد كلذ

 مراحملا بانتجا نم ءايندلا ىف هبابسأ ريسيت ىضتقي وهف رانلا نم ةاجنلا امأو «ةحلاصلا ةرخآلا رومأ

 . ”هارحلاو تاهبشلا كرتو ماثآلاو

 ىتوأ دقف ءًرباص ًادسجو ءركاذ ًاناسلو ءأركاش ًابلق ىطعأ نم :نمحرلا دبع "نب مساقلا لاقو
 .رانلا باذع ىقوو «ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف

 دبع انثدح .رمعم وبأ انثدح :ىراخبلا لاقف .ءاعدلا اذه ىف بيغرتلاب ةنسلا تدرو اذهلو

 ايندلا ىف انتآ ءار مهّللا» :لوقي ةي ىبنلا ناك :لاق كلام نب سنأ نع ءزيزعلا دبع نع «ثراولا
 8)(رانلا باذع 0 ىفو ةنسح

 ةرخآلا ىفو ءةنسح ايندلا ىف انئآ ءانبر مهللا» : ٠" 0 لر اھ وع ر شكا ناك
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 .«نورذي ال» :ج ىف (6) .«هيبشتلا نع» :أ ىف )١(

 .و «آ نم ةدايز (5) .باوصلا وهو «نم سائلا نمف» :و ىف (۳)
 .؟مارحلا بانتجاو )ا أ ىفو ««مارجلا ىف» :ج ىف )530 . «نمألا كلذ عباوتو» :ج ىف )0(

 .«وبأ مساقلا لاق» :و ءأ ىف (۷)

 )٤٥۲۲(. مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .2؟355 ىبنلا اهب وعدي رثكأ ناك ةوعد ىأ :ًاسنأ ةداتق لأس :لاق بيهص نب زيزعلا دبع انثدح» :و ىف (9)

 ١١١(. /۳) دنسملا ( )١١ .و نم ةدايز )٠١١(



 088 تشد ب )۲٠٠_۲.۲( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 E اهب اعد ءاعدب وعدي نأ دارأ اذإو ءاهب اعد ةوعدب وعدي نأ دارأ اذإ سنأ ناكو]

 ابأ ىنعي  دادش نب مالسلا دبع انثدح «ميعن وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاقف .مهل وعدت نأ نوبحي كناوخإ نإ :تباث هل لاقف كلام نب سنأ دنع تنك :لاق  تولاط

 اودارأ اذإ ىتح ةعاس اوثدحتو .رانلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا ىفو «ةنسح ايندلا ىف انثآ مهللا

 مكل ققشأ نأ نوديرت :لاقف مهل عداف مايقلا نوديري كناوخإ نإ «ةزمح ابأ اي : "لاق «مايقلا
 .هلك ريخلا مكاتآ دقف رانلا باذع مكاقوو «ةنسح ةرخآلا ىفو «ةنسح ايندلا ىف هللا مكانآ اذإ ءرومألا

 انثدح .ىمهسلا ركب نب هللا دبعو] «ديمح نع «ىدع ىبأ نب دمحم انثدح :ًاضيأ دمحأ لاقو

 لوسر هل لاقف .خرقلا لثم راص دق نيملسملا نم الجر داع ةي هللا لوسر نأ «سنأ نع '”[ديمح

 هب ىبقاعم تنك ام مهللا :لوقأ تنك «معن :لاق «؟هايإ هلأست وأ ءىشب هللا وعدت له» :ِلَي هللا

 الهف - هعيطتست ال وأ  هقيطت ال !هللا ناحبس» : ةي هللا لوسر لاقف .ايندلا ىف ىل هلجعف ةرخآلا ىف

 .هافشف «هّللا اعدف :لاق . ««رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ ارال :تلق

 ق ىبأ نبا ثيدح نم هاورف «ملسم هجارخإب درفنا

 ل ٠ جيرج 0 ا e : ىعفاشلا 0 لاقو

 حیرج yT هاورو . 4 TL GE :ةوشألا

 .كلذك

 هللاو < حا ددم فو فلل وع" ل ىلا عب رره نبأ نف جام قنا قوت

 . ملعأ

 نب ديعس انثدح .رواسم نب مساقلا نب دمحأ انربخأ .ىقابلا دبع انثدح ودار نبا لاقو

 لاق :لاق سابع نبا نع مح «زمره نب هللا دبع نع «ناميلس نب ميهاربإ نع رع «ناميلس

 :اولوقف هيلع متررم اذإف .نيم :لوقي اكلم هيلع تيأر الإ نكرلا ىلع تررم ام» : ي هللا لوسر

 . ««راتلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ ابر

 .«اولاق» :أ ىف (۲) .و «أ نم ةدايز )١(

 ۱١۷(. /۳) دمحأ مامإلا دنسم نم ةدايز (۳)

 . وعدت تنك له» :ط ءج یف (4)

 .أطخ وهو «مهللا» :ط ءج ىف (5)

 )1( دنسملا )۳/ ١١۷١(.

 قيرط نم ؛دراوم» )٠١١١( مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو .هب ىعفاشلا قيرط نم (۱۲۸ /۷) ةنسلا حرش ىف ىوغبلا هاورو (۷)

 .هوحن هب جيرج نبا نع ناطقلا ىيحي
 .(۲۹۵۷) مقرب ةجام نبا ننس (۸)



 )يلا: ةرقبلا ةزوسا لوألا عزوجل

 انثدح ءمالسلا دبع نب دمحم انثدح «ىربتملا ايركز وبأ انربخأ :هكردتسم ىف مكاحلا لاقو

 ءاج :لاق ريبج نب ديعس نع «نيطبلا ملسم نع «شمعألا نع «ريرج انربخأ و وا
 ىترجأ نم مهل تعضوو «ىنولمحي نأ ىلع موق نم ىسفن ترجأ ىنإ :لاقف سابع نبا ىلإ لجر
 مهل كتلوأ» :"7[مهيف] هللا لاق نيذلا نم تنأ :لاقف ؟كلذ ىزجيفأ , ءمهعم جحأ | ىنوعدُي نأ ىلع
 ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق مث . «باسحلا عيرس هللاو اوبسک امم بيصن
 ف

0۰ 

 o ماو همه 2

 مِْإ الف َرَخَأَت نمو هيلع مْنِإ الف نيموي يف لجعت نمف تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو إل

 . 4 © ورحت هْيَلِإ مكنأ اوملعاو هللا اواو ىنا نمل هيلع

 :ةمركع لاقو .رشعلا مايأ «تامولعملا مايألا»و «قيرشتلا مايأ «تادودعملا مايألا» : سابع نبا لاق

 هللا «ربكأ هللا :تابوتكملا تاولصلا دعب قي *تلا مايأ ريبكتلا : ىنعي © تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو ل

 نيك

 رماع نب ةبقع تعمس :لاق .هيبأ نع ا سوما تال ۰کو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لكأ م ايأ ىهو «مالسإلا لهأ انديع قيرشتلا مايأو رحنلا مويو ةفرع موي)» : ای هللا لوسر لاق :لاق

 و

 لاق :لاق ىلذهلا ةشيبن نع. حيللا ىبأ نع ءدلاخ انربخأ ميشه انثدح :ًاضيأ دمحأ مامإلا لاقو
 ثيدح مدقتو ضیا ملسم “هاور , (هللا ركذو برشو لكأ مايأ قب ثلا مايأ» : دِدَكَع هللا لوسر

 نمحرلا دبع ث ا ” هنأ مدقتو ٠ .«حيبذ اهلك قي تلا مايأو تريب اهلك 2 : معطم نب ريبج

 مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي ىف لجعت نمف «.ةثالث ىنم مايأو» . دلا رمعب نبا

 .(ةيلع

 000 عار 5 1 8 5 7 79

 نب ورمع نع «ميشه انثدح :الاق .ملسأ نب دالخو ميهاربإ نب بوقعي انثدح :ريرج نبا لاقو
 2و ٤ 3 - هناا 3 .-ع 03 5 ٤ ٤

 را معط مايأ قي حلا مايأ) : لاق نيك هللا لوسر نأ :ةريره ىبا نع «هيبأ نع «ةملس ىبأ

 «بيسملا نب ديعس نع «باهش نبا ىنثدح .حلاص انثدح «حور انثدح ءملسأ نب دالخ انثدحو

e ء 5 .٠ 1 ع 5 تناك هذ ٤ 
 ءمايألا هذه اوموصت "لا : ىنم ىف فوطي ةفاذح نب هللا دبع ثعب ويل هللا لوسر 51 ةريره یبا نع

 ا رع هللا ركذو «برشو لكأ مايأ اهنإف

 .ج نم ةدايز )١(

 .(۲۷۷ /؟) كردتسملا (5)

 )۳( دنسملا )5/ ١617(.

 .«هاورو» :ط ءج ىف (6)

 )١١51(. مقرب ملسم حيحصو (/5 /6) دنبسملا (6)

 . ؛هللا ركذوا :و ءا ءط بج ىف (۸) .«ىمليدلا رمعم» :أ ىف (۷) .و نم ةدايز (60)

 5١١(, /5) ىربطلا ريسفت )9« ٠١(



 (؟8١) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

3 5 5 2 8 002 
 وال هللا لوسر ثعب :لاق .ىرهزلا نع «نيسح نب نايقس نع « میشه انثدح «بوقعي انثدحو

 نم الإ ‹ هللا ركذو برشو لكأ مايأ مايألا هذه نإ» : لاقف قيرشتلا مايأ نيف ىدانف «ةفاذح نب هللا دبع

0٦١ 

 .«یده نم موص هيلع ناك

 :رائيد نب ورمع نع «ناميلس ىبأ نب كلملا دبع نع میشه لاق هبو . .ةلسرم نكلو ةنسح ةدايز

 برشو لكأ مايأ مايألا هذه نإ» :لاقف قيرشتلا مايأ ىف ىدانف «ميحس نب رشب ثعب وي هللا لوسر نأ
 . «هللا ركذو

 مايأ موص نع وي هللا لوسر ىهن :تلاق ةشئاع نع «ءاطع نع «ىليل ىبأ نبا نع .ميّشه لاقو

 .(هللا ركذو برشو لكأ مايأ ىه» :لاق «قيرشتلا

 :تلاف همآ نع «یقرزلا مكاحللا ¿ نب دوعسم نع e , ميكح نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 وهو راصنألا بعش ىلع فقو ىتح .ءاضيبلا فك هللا لوسر ةلغب ىلع ىلع ىلإ رظنأ “""ىنأكل
 , ةركذو رنو لكأ مايأ ىه امنإ .مايص مايأب تسيل اهنإ «سانلا اهيأ اي» :لوقي

 ةثالثو ءرحنلا موي :مايأ ةعبرأ ءقيرشتلا مايأ :تادودعملا مايألا : سابع نبا نع ماكو
 ديعسو .ةمركعو .دهاجمو «ءاطعو «ىسوم ىبأو «ريبزلا نباو .ءرمع آف یورو . هدعب مای

 ىدسلاو «ةداتقو «نسحلاو '*”[ريثك ىبأ نب ىيحيو] .ىعخنلا ميهاربإو كلام ىبأو ا
 .«سنأ نب كلامو .ىناسارخلا ءاطعو .نايح نب لتاقمو «كاحضلاو .«سنأ نب عيبرلاو .ىرهزلاو

 . كلذ لثم  مهريغو

 اهلضفأو «تئش نهيأ ىف حبذا .هدعب نامويو رحنلا موي ؛ةثالث ىه : بلاط ىبأ نب ىلع لاقو
 پلا

 مث الف نيموي يف لجعت نمف# :لاق ثيح .ةميركلا ةيآلا رهاظ لد هيلعو روهشملا وه لوألا لوقلاو
 .رحنلا دعب ةثالث ىلع لدف هيلع مّنِإ الف َرْخأت نمو هيلع

 نارا م دقو اال قط هللا رك 4 تادودعم مايا يف هللا اوركذاو # :هلوقب قلعتيو
 مايأ رخآ ىلإ رحنلا موي نم ةيحضألا تقو نأ لهو ا ا «ىعفاشلا بهذم كلذ ىف حجارلا

 هتقو ىفو .لاوحألا رئاس ىف قلطملاو «تاولصلا فلخ تقؤملا ركذلا ًاضيأ هب قلعتيو .قيرشتلا
 رخآ نم رصعلا ةالص ىلإ ةفرع موي حبصلا ةالص نم هنأ لمعلا هيلع ىذلا اهرهشأو .ءاملعلل ا
 5 ””اعرفرم حصي ر ال نكلو .ىنطقرادلا هاور ثيدح هيف ءاج دقو .رخآلا رفثلا رخآ وهو «قيرشتلا مايأ

 قوسلا لهأ ربكحيف 6 «هتبق ىف ربكي ناك «هنع هللا یضر باطلا نع نأ تبث دقو . ملعأ هللاو

 ."تفقو ىتح» :أ ىف (۲) .«ىنأكو» :أ ىف )١(

 .هب قاحسإ نبا نع ةيلع نبا قيرط نم (۲۱۳ /5) هريسفت ىف ىربطلا هاور (9)

 .ةهنع هللا ىضر ةحلط ط ىبأ | نب ىلع لاقو مال :أ ىف )١( .و أ نم ةدايز ۵ 0

 . «لاوقأ هيفو» :ج ىف (۷)

 .هنع هللا ىضر رباج نع قرط نم ۰٤۹ 2١( /۲) ىنطقرادلا ناس (۸)



o۲ 

 .ًاريبكت ینم جترت ىتح «هريبكتب

 ىف ءاج دقو .قيرشتلا مايأ نم موي لك تارمجلا ىمر دنع هللا ركذو ٌريبكتلا ًاضيأ كلذب قلعتيو

 ىمرو ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو «تيبلاب فاوطلا لعج اغإ» :هريغو دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا

 00 7 هللا ةماقإل «رامحلا

 yT داو  :لاق . فقاوملاو را ىلا نيعامتجا ذيب قاقآلاو

 .[ا/ :نونمؤملا] «نورشحت هيإو ضرألا يف مكأرذ يذّلا وهوإ :لاق امك «' "”[ةمايقلا موي نوعمتجت

 لأ وهو هبل يف ام ىلع هللا ههو اَيندلا ةايحْا يف ُهُلوَق كْبجْعُي نم سالا نمو
 بحي ال هّللاو لسنلاو ثرحلا كلهيو اهيف دسفيل ضرألا يف ئعس ىّلوت اذإو 2 ماصخلا

 نمو 3 داهملا سلو منهج هبسحف مْنإلاب ٌةَرعْلا هتذخأ هللا ق قنا هَل ليق اذِإو مھ داسقا

E 

Eل هدعصاو بيل دكت نشا ت ر ىف تو أ نا وكلا  

 (۲ )٤ ۲۰-١۷ تايآلا + ةرقبلا ةووس:- لوألا ةزخلا

 عيبرلاو ءدهاجمو ءةداتق لوق اذهو .مهلك نينمؤملا ىفو مهلك نيقفانملا ا كلذ لب 50

 . حيحصلا وهو «دحاو ريغو « سنأ نبا

 «ديزي نب دلاخ نع دعس نب ثيللا ىنربخأ «ابهو نبا انريخأ «سنوي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ىنإ :لاق - بتكلا أرقي نمم ناكو «ىلاكبلا وهو فون نع «ىظرقلا نع «لاله ىبأ نب ديعس نع
 ىلحأ مهتنسلأ ؛نيدلاب ايندلا ىلع نولاتحي موق :لزنملا هللا باتك ىف ةمألا هذه نم سان ةفص دجأل

 0 .تاثذلا برف مرر «ناضلا كوس نيالا توسل ءربصلا نم َرَمأ مهبولقو < «لسعلا نم
 ج

 ,اهيف ميلحلا كرتت ةنتف مهيلع نثعبأل ىسفنب تفلح !نورّتغي ىبو !نوئرتجي ىلعف : ىلاعت هللا

 ل وا :اهتدجوف «نوقفانملا مه اذإف «نآرقلا ىف اهتربدت : ىظرقلا لاق

 .ةيآلا لق يف م ىلع هلل دهتشيو اناا

 .(۱۸۸۸) مقرب دواد ىبأ ننس )١(

 . “سابل نوسبلي» :و أ ءط بج ىف م .ج نم ةدايز قفز

 اق ا ءط ءج نم ةدايز 2( . ؟مهيفاا : ىف 2



Nea7 كتابألا» وبلا"  Nی  

 هللا لاق .نيدلاب ايندلا نورتجَي .نيللا نم نأضلا كوسم سانلل اوسبل ءربصلا نم ٌرَمأ مهبولقو «لسعلا
 لاقف .ناريح مهنم ميلحلا كرتت ةنتف مهيلع نثعبأل ىتزعو .!نورتغت ىبو !نوئرتجم ١ ىلع :ىلاعت 5 : و 3 57 5 18 e ت () < 1 .

 نمو # : هللا لوق :لاق ؟هللا باتك نم وه نيأو :ديعس لاقف . هللا باتك ىف اذه بک نب لمح

ED aديعس لاقف : Eلاقف  

 : عوحص

 مضو ءءايلا حتفب «هللا دهشيو» :نصيحم نبا هأرقف : «هبلَق يف ام ىلع هللا دهشيو» :هلوق امأو

 ‹ حيبقلا هبلق نم ملعي هللا نكل < "ليحلا مكل رهظأ نإو اذه نأ :اهانعمو 4هبلق يف ام ىلع » ةلالجلا

 نإ دهي هللاو هلوسرل كنإ ملعي هللاو هللا لوُسَرل كّنِإ دهشت اوُلاَق نوقفاتملا كءاج اذإل : ىلاعت هلوقك

 ١[. :نوقفانملا] (نوبذاكأل نيقفانملا

 سانلل رهْظي هلا :هانعمو «هبلق يف ام ىلع هللا دهشيو)» ةلالحلا بصنو ايلا مضي نووملا ةءارقو

 نوفختسي الو سائلا نم نوفختسي ل :ىلاعت هلوقك «قافنلاو رفكلا نم هبلق ىف اب هللا او مالسإلا

 ا « دمحم ىبأ نب دمحم نع « قاحسإ نبا هاور ام ىنعم اذه ]1۰۸ :ءاسنلا] ةيآلا # هللا نم

 . سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع ؛ةمركع

 .هناسلل قفاوم هبلق ىف ىذلا نأ : مهل هللا دهشأو فّلح مالسإلا سانلل رهظأ اذإ هنأ هانعم :ليقو

 « سابع نبا ئل هازعو ٠ ريرج نبا هراتخاو ءملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع هلاقو ‹حيحص ىنعملا اذهو

 . ملعأ هللاو «دهاجم نع هاكحو

 :ميرم] ادل اموق هب رذنتو ١ ءجوعألا (؟”[وه] :ةغللا ىف دلألا :4 ماصخلا دلأ وهوا :هلوقو
 لب «هعم ميقتسي الو قحلا نع روزيو .بذكي .هتموصخ لاح ىف قفانملا اذكهو .اجوع :ىأ [47

 ثدح اذإ : ثالث قفانملا ةيا» : لاف هنأ ع هللا لوسر نع حيحصلا ىف تبث امك «رجفيو ىرتفي

lk 1 57-5 ی ء و 5 5 2  
 ةشئاع نع «ةكيلم ىبأ نبا نع ء«جيرج نبا نع «نايفس انثدح «ةصيبق انثدح :ىراخبلا لاقو

 0 | 5 5 ىلا م2062
 . ””«مصتخلا دّلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ» :لاق هعفرت

 ا 5 . 5 5 5 9
 نع «ةكيلم ىبا نبا نع ٠ جيرج نبا ىنثدح «نايقس انثدح :ديزي نب هللا دبع لاقو :لاق

 .'"""مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ نإ» :لاق ويي ىبنلا نع «ةشئاع

 نبا نع نع .. جيرج نبا نع چ ماصخلا لَا وهو# :هلوق ىف رمعم نع «قازرلا دبع هاور اذكهو

 . «مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ نإ» :لاق ويم ىبنلا نع «ةشئاع نع «ةكيلم ىبأ 27 .j EAS NM ةع / 3 ٠

 .«ليمجلا» :و ءج ىف (۲) . (ىلعأ» :أ یف )١(

 .ط ج نم ةدايز (5) .«وأ» :ط حح ىف ()

(to) مقرب ىراخبلا حيحص )٥« ٦( 

 )۷( قازرلا دبع ريسفت )١/ 4۷(.



 E OEE وس سول وألا 14 نأ زول ل ع ع ب

 : ىأ «داسفلا بحي ال هللاو لسنلاو ثرحلا كلهيو اهيف دسفيل ضرألا يف ئعس لوت اذإو# :هلوقو

 هلاعفأو ءدساف هداقتعاو «بذك همالك :هلعف اذهو «هلوق كلذف «لاعفلا ئيس ء.لاقملا جوعأ وه
5 3 

 . ةححسف

 لاقف . ئدانف رشحف . ئعسي ربدأ مث ل :نوعرف نع ًارابخإ لاق امك .دصقلا : وه انهاه ىعسلاو
 ۲ :تاعزانلا] € ىشخي نمل ةربعل كلذ يف نإ . ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأفا ىلعألا مكبر انأ

 :ةعمجلا] هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل يدون اَذإ اونمآ نيا اهيا ايل :ىلاعت لاقو 7

 ةنسلاب هنع ىهنم ةالصلا ىلإ ىسحلا ىعسلا نإف «ةعمجلا ةالص كلذب نيوان اودمعاو اودصقا :ىأ [9

 . «راقولاو ةنيكسلا مكيلعو اهوتأو «نوعست متنأو اهوتأت الف ةالصلا متيتأ اذإ» :ةيوبنلا

 رامثلاو عورزلا ءامث لحم :وهو .ثرحلا كالهإو «ضرألا ىف داسفلا الإ ةمه هل سيل قفانملا اذهف

 .امهب الإ سانلل مآوق ال نيذللا تاناويحلا جاتن :وهو «لسنلاو

 ا هللاو# . لسنلاو ثرحلا كلهف < طلا هللا عنم ًاداسف EE :دهاجم لاقو

 .كلذ هنم ردصي نم الو .هتفص هذه نم بحي ال : ىلإ «داسفلا بحي

yyهلاعفو هلاقم ىف رجافلا اذه ظعو اذإ :ىأ «مثإلاب ةزعْلا هتذخأ هللا ق تا هل ليق اذإو . 

 بضغلاو ةّيمحلا هتذحأو « ىبأو عن عنتما  قحلا ىلإ عجراو .كلعفو كلوق نع عزناو ءهّللا قتا :هل ليقو

 انئايآ مهيلع يلتت اذإوإ» : ىلاعت ET هذهو ءماثآلا نم هيلع لمتشا ام ببسب : ىأ ءمثولاب

 نَم رشب مكدبنأفأ لق انتايآ مهيلع نولتي نيذلاب نوطسي نوداكي رکنمْلا اورفك نیذّلا هوجو يف فرعت تاني

 هنت »| :ةيآلا هذه ىف لاق اذهلو ؛[١۷ :ححلا] «ريصملا سئبو اورقك نيا هللا اهدعو راَثلا مكلذ

 .كلذ ىف ةبوقع هتيفاك ىه :ىأ «داهملا سمبل منهج
 . ةميمذلا مهتافصب نيقفانملا نع ربخأ ال 4 هللا تاضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم ساّنلا نموال :هلوقو

 . هللا تاضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا نمو# :لاقف «ةديمحلا نينمؤملا تافص ركذ

 ىف تلزن :ةعامجو .ةمركعو .ىدهتلا نامثع وبأو «بيسملا نب ديعسو «سنأو «سابع نبا لاق

 نإو .هلامب رجاهي نأ سانلا هعنم «ةرجهلا دارأو ةكمب ملسأ ال هنأ كلذو «ىمورلا نائس نب بيهص
 هاقلتف .ةيالا هذه هيف هللا لزنأف ءهلام مهاطعأو مهنم صلختف . لعف .رجاهيو هنم درجتي نأ بحأ

 هللا رسخأ الف متنأو :لاقف .عيبلا حبر :''"اولاقف .ةرحلا فرط ىلإ ةعامجو باطخلا نب رمع
 عيبلا حبر» :هل لاق دقني هللا لوسر نأ ىوريو .ةيآلا هذه هيف لزنأ هللا نأ هوربخأف ؟كاذ امو . مكتراجت

 : . «بيهص عيبلا حبر ١ بيهص

 ناميلس انثدح .هّتسر نب هللا دبع نب دمحم انثدح ء«ميهاربإ نب دمحم انثدح :هيودرَم نبا لاق
 : لاق بيهص نع .ىدهنلا نامثع ىبأ نع «فوع انثدح ١ ىعبضلا ناميلس نب رفعج انثدح «دواد نبا

 كل لاك الو اللا تدع تص ان ةو لا تاق هلق“ سلا ىلإ" ةكم نم ةا تراك

 )١( اولاقف» :و ءج ىف له٤.



 )۰۹ ۲۰۸( ناتيآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزج ا

 رک ىلام مكيلإ تدا متيأرأ : مهل تلقف .ًادبأ كلذ نوكي ال هللاو !كلامو تنأ جرختو

 ايو ىبنلا كلذ غلبف يتلا ES E ىلام مهيلإ تعفدف .معن : اولاق

WV. 

0710 

 نیترم 45 ی منار ٠ بيهص حبر : : لاقف

 sS ا .ديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح لاقو

 0 جاه . : : 5 : ها م60 ه٠. هنالك

 مذ تاك یف مهس ا ا ا ىنأ متملع دق

 : لاق ميلا حبر ا حبر : لاق ل ا ل .معن : :اولاق 8 ادرک

 TG فلو

 نإ : : ىلاعت لاق امك للا لیبس ىف دھاجم لك ىف تلزن اهنأ ىلع كلذ اولّمحف نورثكألا امأو

 اقح هيلع ادعو نولتقيو نوُتقيف هللا ليبس يف نولتاقي ةنجلا مهل ناب مِهَلاُمَأَو مهَسْفنَأ نيسْؤمْلا نم ئرتشا هلا

 زوفلا وه كلذو هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبعس تساف هللا نم هدهعب ئفوأ نمو نآرقلاو ليجبإلاو ةاروتلا يف

 مهيلع درف «سانلا ( 07 ركنأ e نيب رماع نب ماشه لمح الو ١. :ةبوتلا] «ميظعلا

 هللا تاضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سالا نمو :ةيآلا هذه اوتو اغ ةريرع وار تاطخلا نيد ع

 . & دابعلاب فوءر هّللاو

FA” o 

 ودع مكل نإ ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو فاك ملسلا يف ذ اولخدا اونمآ ع نيذّلا اَهيَأ ايل

3 1 # 
EN GSهک  

 .هعئارشو مالسإلا قرع عيمجيب اوذحأي نأ :هلوسرب نيقدصملا هب نينمؤملا هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 . كلذ نم اوعاطتسا ام هرجاوز عيمج كرتو «هرماوأ عيمجب حب لمعلاو

 نباو «ىدسلاو .ةداتقو .ةمركعو «كاحضلاو .سواطو .دهاجمو 00 سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 .مالسإلا : ىلعي «ملسلا يف اولخدا)# :هلوق ىف «ديز

 ىنعي 4ملسلا يف ف اولخدا# نا نب عيبرلاو «ةيلاعلا وبأو .٠ سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 . ةعداوملا :ًاضيأ ةداتق لاقو .ةعاطلا

 لتاقمو .ىدسلاو ؛عيبرلاو .ةمركعو .ةيلاعلا وبأو .دهاجمو ٠ سابع نبا لاق : «ةفاكإ :هلوقو

 .ربلا هوجوو لامعألا عيمجب اولمعا ىأ :دهاجم لاقو .ًٌاعيمج :كاحضلاو ةداتقو «نايح نبا

 ر

 دسأو ة ةبلعثو «مالس نب هللا دبعك .مهريغو دوهيلا نم ملسأ نمم رمن ىف تلزن اهنأ ةمركع معزو

 نيا هاورو هوجن ركذف ءًابيهص نأ ىنغتب : لاق نادمثع ىبأ نع فوع نع : ةذوه نع YY) /۲) تاقبطلا ىف دعس نبأ هاورو 169

 .ةصقلا وحن ركذف «بيسملا نب ديعس نع ديز نب ىلع قيرط نم ۱ )١/ ةيلحلا ىف ميعن وبأو ( ۸ /۲) تاقبطلا ىف دعس

 .«لاق امك» :و ءأ ىفو ««لاقو» :ج ىف (۲)
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 ةماقإب هللا مهرمأف .اليل ةاروتلاب اوموقي نأو ءاوتبسي نأ ىف ةي هللا لوسر اونذأتسا ةفئاطو ديبع نبا
 نأ دعبي ذإ ءرظن ءالؤه عم مالس نب هللا دبع ركذ ىفو .اهادع امع اهب لاغتشالاو مالسإلا رئاعش

 دايعأب هنع ضيوعتلاو «هنالطبو هعفرو هخسن ققحتي هناميإ مامت عم وهو .تبسلا ةماقإ ىف نذأتسي
 . مالسإلا

 .مكلك مالسإلا ىف اولخدا :ىأ «نيلخادلا نم الاح 4ةَفاَكظ :هلوق لعجي نم نيرسفملا نمو
 ىهو «مالسإلا عئارشو ناميإلا بعش عيمجب اولمعي نأ“ " مهلك اورمأ مهنأ وهو «لوألا حيحصلاو
 نب دمحأ انربخأ «نيسحلا نب ىلع انربخأ :متاح ىبأ نبا : لاقو .اهنم اوعاطتسا ام ًادج ةريثك
 «ةمركع نع .نوع نب دمحم ىنثدح ار نب ليعاعبلا انثدح ءنامي نب مثيهلا ىنربخأ . حابصلا

 لهأ ىنمؤم ىنعي - بصنلاب اهأرق اذك - (ةفاك ملَسلا يف ف اوُلَخَدا اونمآ نيا اهيأ اي ا زرع

 لاقف «مهيف تلزنأ ىتلا عئارشلاو ةاروتلا ر مآ ET هللاب ناميإلا عم اوناك مهنإف «باتكلا
 ءائيش اهنم اوعدت الو وب دمحم نيد عئارش ىف اولخدا :لوقي .4ةفاك ملسلا يف اولخدا# : هللا

 .اهيف امو ةاروتلاب ناميإلاب مكبسحو

 ناطيشلا هب مكرمأي ماعلا 0 تاعاطلا اولمعا :ىأ .«ناطيششلا تاوطخ اوعبتت الو :هلوقو
 0 00 : .ةبلا] (نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت ڌ ناو ءاشحفلاو ءوسلاب مك رمأي اَمَنإإلاف

 شغأ :فرطم لاق .#نيبم رد :لاق اذهلو؛ [5 :رطاف] * ( ريعسلا باحصأ نم اونوكيل هبزح هيو
 .ناطيشلا هللا ديبعل هللا دابع

 جج مكيلع تماق ام دعب قحا نع متلدع یا E دعب ب مار كح لوقو

 لاقو . هرمأ یف e .هتمقن ىف زیزع ا نب تر ةداتقو ةيلاعلا وبأ لاق اذهلو ؛ هماربإو هضقفنو

 . هدابع نلإ هتجح و هرذع ىف ميكحلا «ءاش اذإ هب رفك نمم هرصن ىف زيزعلا :قاحسإ نب دمحم

 هللا ىلإو رمألا ىضقو ةكئالملاو مامغلا نم للظ ىف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له

 .4 22 رومألا عجرت

 يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني ل لها :هيلع همالسو هللا تاولص دمحمب نيرفاكلل مده ىلاعت لوقي

 لماع لک ىزجيف ٠ ؛نيرخآلاو نيلو وألا نيب ءاضقلا لصفل .ةمايقلا موي : ىنعي «ةكئالملاو مامغلا نم للظ

 :لاق امك ( رومألا عجرت هللا ىلإو رمألا يضقو) :لاق اذهلو ؛ رشف ًارش نإو ءريخف ًاريخ نإ .هلمعب

 ناسنإلا ركذتي ذئموي منهجب ذئموي ءيجو . انه اض كلملاو كبر ءاحود اكد اكد ضرألا تكد اَذإ الکل

 ْضْعَب يتأي وأ كبر يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ الإ تورط لهل :لاقو ء[۲۳ - ۲۱ :رجفلا] «ىركذلا هَل ئنأو
 ١[. ه4 :ماعنألا] ةيآلا كبر تايآ ضعب يت موي كبر تايآ

 .«لاق امك» :ط ج ىف (۳) .و أ ‹ط «ج نم ةدايز )١(

 .و ءأ ءط .ج نم ةدايز () .«تاعاطلاب اولمعا» : ىف (7)



 م اا يجب سس )۲1١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نع «ةريره ىبأ نع «هلوأ نم هلوطب روصلا ثيدح انهاه ريرج نب رفعج وبأ مامإلا ركذ دقو
 سانلا نأ» :هيفو ءمهريغو ديناسملا باحصأ نم دحاو ريغ هقاس روهشم ثيدح وهو . يي هللا لوسر

 «هدعب نمف مدآ نم ءادحاو ًادحاو ءايبنألاب مهبر ىلإ اوعفشت تاصرعلا ىف “"مهفقومل اومتها اذإ

 ءاهل انأ :لاق هيلإ اوؤاج اذإف هيلع همالسو هللا تاولص «دمحم ىلإ اوهتني ىتح اهنع ديحي مهلكف

 ءدابعلا نيب ءاضقلا لصفل ىتأي نأ ىف هللا دنع عفشيو ‹شرعلا تحت هلل دجسيف بهذيف .اهل انأ

 مث ءةكئالملا نم اهيف نم لزنيو ءايندلا ءامسلا N ا لل یف ىتايو هللا هعفشیف

 «لجو زع «رابجلا لزنيو :لاق '؟!نوُيِبوركلاو شرعلا ةلمح "”لزنيو «ةعباسلا ىلإ ةثلاثلا مث «ةيناثلا

 ناحبس «توكلملاو كلملا ىذ ناحبس :نولوقي مهحيبست نم لَجَر مهلو «ةكئالملاو مامغلا نم لّلظ ىف

 .تومي الو قئالخلا تيمي ىذلا ناحبس .تومي ال ىذلا ىحلا ناحبس ولا ىذ شرعلا بر

 ناطلسلا ىذ ناحبس «ىلعألا انبر ناحبس «سودق سودق «حورلاو ةكئالملا بر «سودق

 ادا ادا اخ :ةنطفلاو

 نم هاور ام اهنمف ؛ملعأ هللاو ةبارغ اهيف ثيداحأ انهاه هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا دروأ دقو

 نع «دوعسم نبا نع ءقورسم نع .دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع ىبأ نع ءورمع نب لاهنملا ثيدح
 اسلا ىلإ مرام ةصخاش ًامايق «مولعم موي تاقيمل نيرخآلاو نيلوألا هللا عمجي» : لاق يي ىبنلا

 ا ىلإ شرعلا نم مامغلا نم لَلُّظ ىف هللا لزنيو ءءاضقلا لصف نورظتتي

 نب رمتعم انثدح .مدقم نب ءاطع نب ركب وبأ انثدح رر نبأ اند :متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا مهيتأي نأ الإ نورظني لها :ورمع نب هللا دبع نع ثدحي «٠ لا ليلك مع كس «ناميلس

 :اهنم .باجح فلأ نوعبس هقلتخ نيبو هنيبذ ءطبهي نيح طبهي :لاق ءةيآلا 4ِماَمَعْلا نم لل يف
 ۰ .بولقلا هل علخنت ًاتوص ةملظلا كلت ىف ءاملا توصيف .ءاملو «ةملظلاو ءرونلا

 «دمحم نب ريهز تلأس :لاق ديلولا انثدح .ىقشمدلا ريزولا نب دمحم انثدح :ىبأ انثدحو :لاق

 نم موظنم «مامغلا نم للظ :لاق (مامغلا نم لَلَظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له# :هللا لوق نع

 .دجربزلاو رهوجلاب لّدكم .2توقايلا
 الإ طق نكي ملو «باحسلا ريغ وه :لاق «ماَمَعْلا نم للظ يف دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 ا
SR E ES 45  

 يف هللا مهيتأي نأ الإ دورظني له# :ةيلاعلا ىبأ نع «سنآ نب عيبرلا نع رع .ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 .2ققشت ام دعب :ج ىف )١( .«مهفقاوملا :ط ىف )١(

 .«نويسركلا» :أ ىف )٤( .«لزنتو» :ط ىف (۳)

 . (توربحلاو» ا

 .مأعنألا ةروس ( نم ۳ :ةيآلا ريسفت دنع هلوطب ثيدحلا ىتأيسو )17 /0 ىربطلا ريسفت هت (۷

 .؟نسح هدانسإ) :ىبهذلا لاقو ءالرطم هب ورمع نب لاهنملا نع نيقيرط نم ٤١۷( ء١٠١٤ /9) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷)

 .«توقايلاب موظنم» :و ءأ ىف (۸)



 ۲٠۲( ء.۲۱۱) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ه4

 ءىجي ىلاعت هللاو .مامغلا نم للظ ىف نوئيجي ةكئالملاو :لوقي :“"(لاق] «ةكئالملاو مامغلا نم للظ
 یهو «مأمغلا نم , لّلُظ ىف ةكئالملاو هللا مهيتأي نأ الإ نورظني لها : :ةءارقلا ضعب ىف ىهو - ءاشي اميف

 .["6 :ناقرفلا] «اليزنت د ةكئالَمْلا لّرنو مامعلاِب ءامّسلا قست مويو» :هلوقك

 هللا ناف هت هتءاج ام دعب نم هللا ةمعن لدبي نمو ةنيب ةيآ نم مهانيتآ مك ليئارسإ ينب لس ل

 اوَقَتا نيذّلاو اونمآ نيذّلا نم نورخسيو ايندلا ةايحْلا اورفك نيذّلل نيز 0 باقعلا ديدش

 .4 ©5 باّسح رْيغب ءاشي نم قري هّللاو ةمايقلا موي مهقوف
 ةعطاق ةجح : ىأ 4 ةنيب ةيآ نمل Lak a : ليئارسإ ع ا يلا لوقت

 مامغلا ليلظت نم ناك امو جا هه و لا ةقاذ مءاضعاو  قيك راف مهءاج اميف هقدص ىلع

 لعافلا دوجو ىلع تالادلا تايآلا نم كلذ ريغو ىولسلاو نلا لازنإ نمو ءرحلا ةدش ىف مهيلع

 هللا ةمعن اولدبو 0 ريثك ضرعأ اذه عمو دن ىلع قراوخلا هذه ترج نم قدصو «راتخملا

 ام دعب نم هللا ةمعن , لدبي نمو# .اهنع ضارعإلاو ءاهب رفكلا اهب ناميإلاب اولدبتسا :ىأ .''”[ارفك]
 ارفك هللا تمعن اولدب نيذلا ىلإ رت : ملأ : : شيرق رافك نع ًارابخإ لاق امك .«باقعلا ديدش هللا إف هتءاج

 .[19 »۸ : ميهاربإ] ( رارقلا سئبو اهنولصي منهج . راوُبْلا راد مهَموُق اوُلحَأو

 لاومألا اوعمجو .اهيلإ اونأمطاو اهب د نيذلا نيرفاكلل ايندلا ةايحلا هنييزت نع ىلاعت ربخأ مث

 اوضرعأ نيذلا اونمآ نيذلا نم اورخسو .مهنع هللا ىضري امم اهب اورمأ ىتلا اهفراصم نع اهوعنمو
 دعسألا ماقملاب اوزاف اذهلف ؛ هللا هجو ءاغتبا اولذبو .مهبر ةعاط ىف اهنم مهل لصح ام اوقفنأو ءاهنع

 اورقتساف .مهاوأمو سو ا« هقزركتمو مهرشحم ىف كئلوآ قوف اوناكف «مهداعم موي رفوألا ظحلاو

 :ىلاعت لاق اذهلو نالا لفسأ ىف تاكردلا ىف كئلوأ دلخو «نيلع ىلعأ یف تاجردلا یف
 الب اليزج ًاريثك ءاطع هيطعيو «هقلخ نم ءاشي نم قزري :ىأ اج رب ءاي نم قري هللارإل
 لاقو .(كيلع قفنأ ينا نبا :ثيدحلا ىف ءاج امك ا الأو ايندلا ىف دادعت الو رصح

 رهف ءيش نم متقفنأ امو ل ىلاعت لاقو .«الالقإ شرعلا ىذ نم شخت الو لالب قفنأ» :ةيب ىبنلا
 ور لک ةه هالا نم نالزني نيكلم نأ حيحصلا 2”ىفو ء[۳۹ :أبس] « هفلخي
 لوقي» را بف ىفو .أفلت امم ظعأ مهللا : رخآلا لوقيو .ًافلخ ًاقفنم طعأ مهللا :امهدحأ

 .ط لج نم ةدايز )١(

 .و أ ءط بج نم ةدايز (0)

 .«ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف» :ط ىف (۳)

 هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع ؛قورسم نع .باثو نب ىيحي قيرط نم (۱۹۲ )٠١/ ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور )٤(
 ١١(. /؟) بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىرذنملا هنسحو ءاعوفرم

 .2ىف وهو» :و ءأ ج ىف (0)

 .«لوقيف» :ط ءج ىف (5)

 .«نيحيحصلا ىفو» :أ ىف (۷)



 )۲٠۳( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 01

 تقدصت امو «تيلبأف تسبل امو «تينفأف تلكأ ام الإ كلام نم كل لهو !ىلام ءىلام :مدآ نبا

 مسالا ةكراتو ةسهاذف كلذ ا ؟117كياو

 «هل لام ال نم لامو ءهل راد ال نم راد ايندلا» :لاق هنأ يم ىبنلا نع دمحأ مامإلا دنسم ىفو

 ال

 قحلاب باتكلا مهعم لزنأو نيرذنمو نيرشبم نينا هللا ثعبَف ةدحاو م ةمأ سانلا ناك ل

 تانيبلا مهتءاج ام دعب نم هوتوأ نيا الإ هيف فّلتخا امو هيف اوُقلَْخا اميف سالا نيب مكحيل

 ا ل

 ىلإ ءاشي نم يدهي هّللاو هنذإب ( رولا يرو ارسم رشا يلا هللا يبن مىحاخ

 «ةمركع نع «ةداتق نع مامه انربخأ «دواد وبأ انثدح .راشب نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق

 ءاوفلتخاف .قحلا نم ةعيرش ىلع مهلك «نورق ةرشع "مدآو حون نيب ناك :لاق «سابع نبا نع
 ةدحبو ها سالا نا ا ا ا ىف نه لدو 3 لاقت وردو ن و ا هللا ق

 . «اوفلتخاف
 ر هر

 ملو حيحص :لاق من .راشب نب دمحم نع رادنب ثيدح نم «هکردتسم ىف مكاحلا هاورو

: )€( 
 .  هاجرخي

 سانلا ناك» :اهؤرقي ناك هنأ : بعك نب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع «ىزارلا رفعج وبأ ىور اذكو

 .«نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف اوفلتخاف ةدحاو ةمأ

 ىلع اوناك :لاق * ةدحاو ةّمُأ ساّنلا ناك# :هلوق ىف ةداتق نع ءرمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 لاق اذكهو .ًاحون ثعب ىبن لوأ ناكف «نيرذنم ( نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف اوفلتخاف 5 < اه > ىدهلا

 لوا نمانغ ىلا لاق امك «دهاجم

 نييبنلا هللا ثعبف# ءرافك اوناك :لوقي (ةدحاو ةمأ ساّنلا ناك :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 . «نيرذنمو نیرشبم
 «مالسلا هيلع «مدآ ةلم ىلع اوناك سانلا نل ؟ ىلعمو ًادنس حصأ سابع نبا نع لوألا لوقلاو

 لهأ ىلإ هللا هثعب لوسر لوأ ناكف «مالسلا هيلع ءآحون مهيلإ هللا ثعبف «مانصألا اودبع ىتح

 .ضرألا

 نيل الإ هيف فلتخا امو هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب مكحيل قحلاب باتكلا مهعم لزنأو 8# :لاق اذهلو

 .«تيقبأف» :أ ىف )١(

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم ۷١( /5) دنسملا (۲)

 .«حونو مدآ نيب ناك» :ط ىف (۳)

 ٥٤١(. /۲) كردتسملاو )٤/ ۲۷١( ىربطلا ريسفت )٤(



0V. ل لوألا ءزجلا 

 يلع ا او محلا ا دغيم : ىأ «مهنيب ايغب تانيا مهنءاج ام دعب نم هوتوأ

 م ل St الإ

 ىف ةريره ىبأ نع ‹حلاص ىبأ نع < ‹«شمعألا ناميلس نع ءرمعم انثدح : قاررلا دبع لاقو

 نورخآلا نحن» ديك ىبنلا لاق :لاق إل وخلا م هيف اوفا امل دوما نيالا هللا ىدهت 9 :هلوق

 نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب «ةنجلا الوخد سانلا لوا را ةفايقلا موي وألا

 هيف انل سانلاف "هل انادهف هيف اوفلتخا ىذلا مويلا اذهف قحلا نم هيف اوفلتخا امل هللا انادهف «مهدعب
 .«ىراصتلل دغ دعبو .دوهيلل ًادغف عبت

 )0. هَ »ع

 ةريره ىبأ نع ؛هيبأ نع .سواط نبا نع ءرمعم نع ؛قازرلا دبع هاور مث

 اونمآ نيذلا هللا ىدهف > :هلوق ىف هيبأ نع <« ءملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع نع «بهو نبا لاقو

 موي ىراصنلاو :تنثسلا موي دوهيلا ذختاف .ةعمجللا موي ىف اوغلتحاف : «هنأإب قحلا نم هيف اوفلتخا امل

 دوهيلاو .قرشملا ىراصنلا تلبقتساف ؛ةلبقلا ىف ذ اوفلتخاو .ةعمجلا مويل دمحم ةمأ هللا ىدهف .دحألا

 مهنمو «دجسي الو مكري نم مهنمف ؛ةالصلا ىف اوفلتخاو . ةلبقلل دمحم ةمأ هللا ىدهف . سدقملا تيب

 ةمأ هللا ىدهف .ىشمي وهو ىلصي نم مهنمو .ملكتي وهو ىلصي نم مهنمو «عكري الو دجسي نم
 نع موصي نم مهنمو ء«راهنلا ( ا .مايصلا ىف اوفلتحاو . كلذ نم قحلل دمحم

 تلاقف «مالسلا هيلع « ميهاربإ ىف اوفلتخاو .كلذ نم قحلل دمحم ةمأ هللا ىدهف «ماعطلا ضعب

 دمحم ةمأ هللا ىدهف < هللا هلعجو «ًاينارصن ناك :ىراصنلا تلاقو ءًايدوهي ناك :دوهيلا

 .ًاميظع ًاناتهب هم اولاقو .دوهيلا هب تبذكف «مالسلا هيلع ©« ىسيع ىف اوفلتخاو .كلذ نم قحلل

 . كلذ نم قحلل قي دمحم ةمأ هللا ىدهف «هتملکو «هحور هللا هلعجو .ًادلوو ًاهلإ ىراصنلا هتلعجو

 دنع :ىأ (هنذإب قحلا نم هيف اوفلتخا امل اونمآ نيذلا هللا ىدهف  :هلوق ىف سنأ نب عيبرلا لاقو
 لجو زع هلل صالخإلا ىلع اوماقأ .فالتخالا لبق لسرلا هب تءاج ام ىلع اوناك مهنأ فالتخالا
 لبق ناك ىذلا لوألا 0 ىلع اوماقأف «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو .هل كيرش ال هتدابعو «هدحو

 موقو ءحوت موق ن دوه ةمايقلا موي سانلا ىل اع ءادهش اوناكو «فاللتخالا اولزتعاو «فالتخالا

 .مهلسر اوبذك دق مهنأو .مهرغلب دق مهلسر نأ «نوعرف لاو ‹بيعش موقو ‹حلاص موقو «دوه

PYىلإ ءاشي نم ىدهي هّللاو «ةمايقلا موي سانلا ىلع ءادهش اونوكيلو» :بعك نب ىبأ ةءارق  

 .نتفلاو تالالضلاو تاهبشلا نم جرخملا ةيآلا هذه ىف :لوقي ةيلاعلا وبأ ناكو ««ميقتسم طارص

 ىأ «ءاشي نم يدهي هللاوإل :ريرج نبا هلاق .هل مهاده اب «هملعب : ىأ 4 هنذإيإ» :هلوقو

 .«نوقباسلا» :أ ىف )١(

 .«هل هللا انادهف» :أ ىف (۲)

 .نيحيحصلا ىف جرخم ثيدحلاو (44 )١/ قازرلا دبع ريسفت 0

 .ءاودهش» :أ ىف )٤(

 .؟ىف ىهو» :و ءأ ىف (۵)



 (؟15١) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نع ملسمو ىراخبلا حيحص ىفو .ةغلابلا ةجحلاو © کیلا هلو :ىأ ( میقتسم طارص ىلإ # هقلخ

 ليئاكيمو ليربج بر «مهللا» :لوقي ىلصي ليللا نم ماق اذإ ناك ويي هللا لوسر نأ :ةشئاع

 هيف اوناك اميف كدابع نيب "”هكحت تنأ ةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا رطاف «ليفارسإو

 ىفو .«ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم ىدهت كنإ «كنذإب قحلا نم هيف فلتخا ال ىندها «نوفلتخب
 هلعجت الو «هبانتجال انقفوو ءالطاب لطابلا انرأو «هعابتا انقزراو اَقح قحلا انرأ .مهللا :روثأملا ءاعدلا

 .ًامامإ نيقتملل انلعجاو «لضنف انيلع ًاسبتلم

 ءاسأبلا مهتسم مكلبق نم اولخ نيذّلا َلكَم مكتأي اًملو َةّنِجْلا اولخدت نأ متبسح مأ )

 هللا رصن نإ الأ هللا رصن عم هعم اونمآ نيذّلاو لوسرلا لوقي ىح اوُنِْلْزو ءارضلاو
 . 4 69 بيرق

 نيذلاب لعف 6 , ءاونحتمتو 1 00 نأ ول e لوقي

 00 هديل الآلاو e 50 : ىهو

0۷1 

 «نادمولا هد ءريبج نب ديعسو .دهاجمو «ةيلاعلا وبأو «سابع نباو ءدوعسم نبا لاق

 نبا لاق .رقفلا :# ءاسأبلا :نايح نب لتاقمو .«ىدسلاو .عيبرلاو ءكاحضلاو ,ةداتقو «نسحلاو

 .مقسلا : «ءارضلاو# :سابع

 ثيدحلا ىف ءاج امك ءًاميظع ًاناحتما اونحتماو ءًاديدش الازلز ءادعألا نم ًافوخ «اولزلزو»

 :لاقف ؟انل هللا وعدت الآ ؟انل رصنتست الأ .هللا لوسر اي :انلق :لاق َتّرألا نب باّبخ نع حيحصلا
 كلذ“ شال «هيمدق ىلا نضاخيف ةساز قرم ىلع رال عضوي مهدحأ داك تكلم ناك نثدنإل

 هللاو» :لاق مث .(هنید نع كلذ هفرصي ال «همظعو همحل نيب ام ديدحلا طاشمأب طكملو «هنيد نع

 ىلع بئذلاو هللا الإ فاخي ال تومرضح ىلإ ءاعنص نم بكارلا ريسي ىتح رمألا اذه هللا نمتيل

 .«نولجعتست موق مكنكلو «همنغ

 نم نيذلا انتف دقلو . نوسفي ال مهو انمآ اوأرقي نأ اوكرتي نأ ساتلا بسحأ . ملال :ىلاعت هللا لاقو

 1١-*[. :توبكتعلا] ن ءبذاكلا َنمَلَعيَو اوفدص نيذلا هللا َمَلعيلف مهلبق

 هللا لاق امك < ؛بازحألا موي ىف .مهنع هللا ىضر ؛ةباحصلل ميظع بن بناج “اذه نم لصح دقو

 هللاب نونظتو رجاتحلا بولقلا تغلبو راصبألا تغاز ذإو مكنم لقسأ نمو مكقوف نم مكوءاج ذإ» یا

 اندعو ام ضرم مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإو . اديدش الارز اولزلزو نونمؤملا يلتبا كلانه . انرنظلا

 .؟ميكحلا تنأ» :أ ىف (۲) .«ةمكحلا هلو» :و ىف )١(

 .(الال) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .«كلذ نم» :أ ىف (5) .«هنتفي ال١ :ط ىف )٤(



 (؟5١ )5١16. ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا حل لب ل سه سل سس والا

 ٠١ - ١١[. :بازحألا] تايآلا ارورغ لإ هلوسرو هللا

 :لاق ؟مكنيب برحلا )ناك فيكف :لاق . . معن :لاق ؟هومتلتاق له :نايفس ابأ لقره لأس الو
 ITE ءىلَتت لسرلا كلذك :لاق .هيلع لادنو انيلع لادي ءالاجس

 شطب مهنم دش اَنكَلهَأَفظ :ىلاعت لاق امك .مهتنس :ىأ 4ُكلَبَق نم اوَلَخ نيذّلا لكُم :هلوقو
 .]۸ :فرخزلا] 4نيلّوألا لتم ىضمو

 ىلع نوحتفتسي :ىأ هللا رصن ئتم هعم اونمآ نيدّلاو لوسّرلا لوقي ىح اولزلزو# :هلوقو
 هّللا رصن نإ الأ» : ىلاعت هللا لاق .ةدشلاو لاحلا یف دنع «جرخملاو جرفلا ت ب نوعديو , مهئادعأ

 .[5 .ه : حرشلا] € ارسي رسعلا عم نإ . ارسي رسعلا عم نإ :لاق امك (بیرق

 ىفو . )بيرق هللا رصن نإ الأ# :ىلاعت لاق يلوا يلوم ام لوط ةدشلا نوكت اکو

 لظيف «نيطنق مهيلإ رظنيف و 5287 .هدابع طردت فوم "كلو بجع)» د ىبأ ثيدح

 ا ت ”ههجرف نأ ملعي «٠ كحضي

 يكسو مالو نيرفألاو نيدلاوللف ريخ نم مكققنأ ام ل نوقف اذام تنوي ل
 4 ع دب هلا وح سارت انو لیلا ولار

 ىلعمو .رظن هيفو .ةاكزلا اهتخسن ىدسلا لاقو . عوطتلا ةقفن ىف ةيآلا هذه :نايح نب لتاقم لاق

 متقفنأ ام لق» : لاقف كلذ ىلاعت مهل نيبف ءدهاجمو سابع نبا هلاق ؟نوقفني فيك كنولأسي :ةيآلا

 ءاج امك .هوجولا هذه ىف اهوفرصا أ 4 ليبسلا نباو نيكاسملاو ئماتيلاو نيبرقألاو نيدلاوللف ريخ نم

 مث «ةيآلا هذه نآرهم نب نوميم التو .«كاندأ كاندأ مث «كاخأو كتحخأو «كابأو كمأ» :ثيدحلا ىف

 اطيق روك الو «بشخلا ريواصت الو .ًارامزم الو البط اهيف ركذ ام ةقفنلا عضاوم هذه :لاق

o مم 

 .فورعم لعف نم مكنم ردص امهم : ىأ «ميلع هب هللا نإف ريخ نم اولعفت امو » لاهل لاق

 رد لام اا لطب ل هنإف ES ناع مكيزجسو هملعي هللا ن

 نأ ئسعو مل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ئسعو مُكَل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك ل

 . ©3 نرم ال معنأو معي هّللاو مک رش وهو انيش اوبحت

 ماسالا ووش هع ءادعألا ا :نيملسملا ىلع داهجلل ىلاعت هللا نم باجيإ اذه

 .«ةبقاعلا هل نوكت مث ىلتبي لجرلا» :أ ىف (؟) .«تناك فيكف» :و ءأ ىف )١(

 .(۷) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور لقره ثيدح (۳)

 .؟مکبر بجعا :أ ىف (0) .«ربصلا» :و ءأ ىف (6)

 .«مكجرف نآ» :أ ىف (۷) .«هريخ برقو» :أ ىف )١(

 ىف ىريصوبلا لاقو ءهب نيزر ىبأ نع .سدع نب عيكو نع ءءاطع نب ىلعي قيرط نم )۱۸١( مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور )۸(

 . «لاقم هيف دانسإ اذه )١/ ۸١(: دئاوزلا



 0ل اساسا 5158 ۲۱۷) ناتيآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 اذإو «نيعي نأ نيعتسا اَذِإ هيلع دعاقلاف ؛دعق وأ ازغ .دحأ لك ىلع نحو داهخلا :ىرهزلا لاقو

 .دعق هيلإ جتحي مل نإو ءرفني نأ رفثتسا اذإو ا

 aS ومد هي ا ا اذهلو :تلق

 7 وأ َلَتَقي نأ امإ هنإف .كلذك وهو .ةقشمو 0 ديدن: ىأ ¢ ا :هلوقو
 .ءادعألا ةدلاجمو رفسلا ةقشم ةقشم )4( عم

 ىلع رفظلاو رصنلا هبقعي لاتقلا نأل :ىأ «مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ئىسعو# :ىلاعت لاق مث
 . مهدالوأو .مهيرارذو .مهلاومأو , مهدالب ىلع ءاليتسالاو ءءادعألا

 هل سیلو ا ء رملا بحي دق ءاهلك رومألا ىف ماع اذهو : :( مك رش وهو ایش اوبحت نأ ئسعو)»

 00 اع ودعلا ءاليتسا هقعي كف «لاتقلا نع دوعقلا كلذ نمو .ةحلصم الو ةريخ هيف

 هيف امب ا ءمكنم رومألا تقاوعي ملعأ وه : :ىأ © * نوُمَلعَت ال متنأو ملعي هللاو# :ىلاعت لاق مث

 .نودشرت مكلعل :هرمأل اوداقناو هل اوبيجتساف ؛ مكارخأو مكايند ىف مكحالص

 هب رفكو هللا ليبس نع دصو ريبك هيف لاتق لق هيف لاتق مارحلا ٍرهَشلا نع كنولأسي ]
 مكنولتاقي نولازي الو لتقلا نم ربكأ ةَسفلاو هللا دنع ربكأ هنم هلهأ جارخإو مارحلا دجسملاو

 كلوُأف رفاك وهو تميف هنيد نع مکنم ددتري نمو اوعاطتسا نإ مكنيد نع مكودري ٰیتح

 نيذْلا نإ 659 ةودلاخ اهيف مه ثلا باحصأ كئلوأو ةرخآلاو ايندلا يف ْمُهَلامْعَأ تّطبح
 ي ر

 روفغ هللا و هللا كمجر در كئلوأ هللا ليبس يف اودهاجو اورجاه ( نيذلاو اونمآ

 .4 659 ميحر

 «ناميلس نب رمتعملا انثدح .ىمدقملا ركب ىبأ نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 ثعب ركع هللا لوسر نآ « هللا دبع 2 ف نع ةناوملا ىبأ نع .ىمرضحلا ىنثدح « هيبأ نع

 باص ىَكَب ؛قلطني بهذ املف ٠ [ثراحلا نب ةديبع وأ] حاَرَجلا نب ةديبع ابأ مهيلع ثعبو ءاطهر
 أرقي الأ هرمأو «اباتك هل بتكو .شحج نب هللا دبع هناكم مهيلغ ثعبف .سلجف « ةي هللا لوسر ىلإ

 .«نيحيحصلا ىف» :أ ىف )١(

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۱۹۱۰) مقرب ملسم حيحص (؟)

 هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم )۱۳٣۳( مقرب هحيحص ىف ملسمو (۲۸۲۵ ۰۲۷۸۳ ء٤۱۸۳ ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 .امهنع
 .و «أ ءط نم ةدايز (2) .«ىلع» : ىف )٤(

 )١( «هنايبص ىكي) :ج یف .



 (؟8١ .٠ ۲۱۷) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا هال:

 أرق املف .كباحصأ نم كعم ريسلا ىلع ًادحأ نَهِركت ال :لاقو ءاذكو اذك ناكم غلبي ىتح باتكلا
 عجرف «باتكلا مهيلع أرقو ءربخلا ٍمهربخف ٠ ل ی لو هلل ةعاطو انين و a باتكلا

 نم وأ بجر نم مويلا كلذ نأ ارد ملو «هولتقف خلا نبا اوقلف < «مهتيقب ىقبو «نالجر

 مارحلا رهشلا نع كنولأسي اسي # : هللا لزنأف !مارحلا رهشلا ىف متلتق :نيملسملل نوكرشملا لاقف .ىدامج
 . ةي | (ریبک هيف لاتق لق هيف لاتق

 :دوعسم يان ترم نعو - سابع نبا نع .حلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع .ىدسلا لاقو !

 اوناكو ؛ةيرس ثعب يَ هللا لوسر نأ كلذو , ريبك هيف لاتق 1 هيف لاق مارحلا رهشلا نع كتولأسُي»
Eةعيبرا نب عت ةنيلسخولاو ءرساي نب راَمع مهيفو .ىدسألا شحج نب هللا دبع مهيلع , 

 نب رماعو «ءاضيب نب ليهسو - لفوت ىنبل فيلح - ىملسلا ناوزغ نب ةبتعو «صاقو ىبأ نب دعسو
 الأ هرمأو اک ر نبذل بتكو .باطخلا نب رمعل فيلح ورا هللا دبع نب دقاوو رف

 نطب لزنت ىتح رس نأ : هيف اذإف .باتكلا حتف'" للم نطب لزن املف للم نطب لزني ىتح هأرقي
 هللا لوسر رمأل ضامو ( صوم ىننإف «صويلو ضميلَف توملا ديري ناك نم :هباحصأل لاقف .ةلخن

 اط نا افا اميل ةلحلار ااا يدعو مانو أ ني دسم هن فاقت ءراسف . لع
 نب ورمعو «نامثع نب ةريغملاو «ناسيك نب مكحلاب وه اذإف .ةلخن نطب ىلإ شحج ا راسو

 (*7[ةريغملاو ناسيك نب مكحلا اورسأف] .ةريغملا ““(نبا] تلفناو .ةريغملا نب هللا دبعو «يمرضح ا

 . ىبنلا باحصأ اهمنغ ةمينغ لوأ تناكف . هللا دبع نب دقاو هلتق ءورمع لتقو

 لاقف «نيريسألا اودافي نأ ةكم لهأ دارأ ءلالا اوباصأ امو “"نيريسألاب ةنيدملا ىلإ اوعجر املف

 هيلع رجفف «نيريسألاب ىداف .هبحاصو دعس عجر املف «انابحاص لعفام رظنن ىتح» :ٌْيلَم ىبلا
 لتقو «مارحلا رهشلا لحتسا نم لوأ وهو «هللا ةعاط عبتي هنأ معزي ًادمحم نإ :اولاقو نوكرشملا

 نم ةليل رخآو ءبجر لوأ ىف :ليقو - ىدامج ىف هانلتق اغإ :ن ليلا لاف هجر ف اا

 نع كنولأسي 9 م لقا ريع هللا ل او رهش لخد نيح مهفويس نوملسملا دمغو - ىدامج
 ىف لتقلا نم ربكأ نيكرشملا رشعم اي متنأ متعنص امو ؛لحي ال *ريبك هيف لاتق لق هيف لاتق مارحلا رهشلا
 مارحلا دجسملا لهأ جارخإو .هباحصأو ةع دمحم هنع متددصو «هللاب مترفك نيح «مارحلا رهشلا

 . هللا دنع لتقلا نم ربكأ ليي ًادمحم اوجرخأ نيح «هنم

 نأ كلوب ر انف لاح رق ف لاذ ماعلا ا كراسي و :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 ىف هيبن ىلع هللا حتفف مارح رهش یف ' [مارحلا] دجسملا نع هودرو ال هللا لوسر اودص نيكرشملا

 : هللا لاقف .مارح رهش ىف لاتقا ةي ل هللا لوسر ىلع نوكرشملا باعف .لبقملا ماعلا نم مارح رهش
 ةي ًادمحم نأو .هيف لاتقلا نم (ربكأ هنم هلهأ جارخإو مارحلا دجسملاو هب رفكو هللا ليبس نع دصوإ»

 نم ةليل لوأو .ىدامج نم ةليل رخآ ىف فئاطلا نم لبقم وهو فرصا قي ىرمع ا وقلق ةيرس كعب

 و

 . «نابوجي» و e ىف (9) .«كلام» :ج ىف (۲ 30

 .؟نيريسأب» :و ¿أ ءط بج ىف (5) أ نم ةدايز (6 )٤«

 أ نم ةدايز (۷)



 هو دمت ب حس حصجح بجلال ردا لا ةر لوألا ا

 ملو بجر لوأ تناكو «ىدامج نم ةليللا كلت نأ نونظي اوناك و ك دمحم باحصأ نأو . . بجر

 : هللا لاقف .كلذب هنوريعي اولسرأ نيكرشملا نأو تم ا د اردمار يس كر لقت هلتتف و

 هللا ليبس نع دص :هنم ربكأ هيو . «ريبك هيف لاتق لف هيف لاتق مارحلا رهتشلا نع كنولأسي»

 باصأ ىذلا نم ربكأ مارخلا دجسملا لهأ جارخإ : )نم هلهأ جارخإو «مارحلا دجسملاو هب رفكو

 0 ایک دمحم باحصأ

 ا هللا دنع تم ف تلا اهنا سابع نبا نع «ةمركع نع ا و

 E « شحج

 ىلإ هن ا رقما نير رم باطما نوال اهل :لاق

 .ةيآلا

 نب قاحسإ نب دمحم نع .ىئاكبلا هللا دبع نب دايز نع .ةريسلا ىوار ماشه نب كلملا دبع لاقو شك

 نب هللا دبع - ريَ هللا لوسر ىنعي - ثعبو : لاق هنأ ا هللا همحر «ىندملا راسي

 «نيرجاهملا ن رم طهر ةينامث هعم ثعبو .ىلوألا ردب و ل بجر ىف ىدسألا بائر نب شحج

 هيف رظني مث نيموي ريسي ىتح هيف رظني الأ هرمأو اباتك هل بتكو ءدحأ راصنألا نم مهيف سيل

 .نيرجاهملا نم نفعت نب هللا دبع باما ناكر: دكا ةئاجضأ نم رك الو هب هرمأ امل ىضميف

 «فانم دبع نب سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح وبأ :فانم دبع نب سمش دبع ىنب نم مث
 9 0 هو ° تر س ۰

 دسأ ىنب دحأ د لا وكل 000 ريمأ رهو ا نمو

 yT ماع ys E : بالك نب ةرهذ ین

 فيلح ٠ را 00 500 ریرع 0 ل اود ع

 . ءاضيب

 اذه ىباتك ىف ترظن اذإ» :هيف اذإف هيف رظنف باتكلا حتف نيموي شحج نب هللا دبع راس املف

 رظن املف . «مهرابخأ نم انل ملعتو ءأشي اشيرق اهب دصرت .فئاطلاو ةكم نيب «ةلخن لزنت ىتح ضماف

 نأ دلع هللا لوسر ىنرمأ دق :هباحصأل لاق مث .ةعاطو ًاعمس :لاق باتكلا ىف حج نب هللا ذيع

 نمف . مكنم ًادحأ هركتسأ نأ ىناهن دقو ءربخب مهنم هينآ ىتح ءًاشيرق اهب دصرأ «ةلخن ىلإ ىضمأ

 هللا لوسر رمأل ضامف انأ امأف ؛عجريلف كلذ هرك نمو قلطنيلَف اهيف بغريو ةداهشلا ديري مكنم ناك

 نب دعس لضأ .“نارحب :هل لاقي ءعرفلا قوف ءندعمب ناك اذإ ىتح ءزاجنحلا ىلع كلسف

 .«ديعس وبأ» :ط ىف (۲) . «هللا دنع ربكأ هنم» :ج ىف )١(

 .«نارجن» :ج ىف (4:) .«تلزن اهنأ» :أ ج ىف (۳)



 ۲٠۸( . ١7ا/) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ل لبس سس 05

 نب هللا دبع ىضمو ءهبلط ىف هيلع افلختف «هنابقتعي اناك امل ا ناور قي و اوا

 ةراجت نم ةراجتو ًامدأو آبيبز لمحت شيرقل ريع هب ترمف «ةلخنب لزن ىتح هباحصأ ةيقبو شحج
 هللا دبع نب لفون هوخأو «ةريغملا نب هللا دبع نب نامثعو ‹ ىمرضحلا نب ورمع :اهيف « شيرفق

 . ةريغملا نب ر ماشه ىلوم «ناسيك 0 نب مكحلاو «نايموزخملا

 قلح دق ناكو «نصحم نب ةشاكع مهل فرشأف .مهنم ا اورتن فو جوا مرا هار

 موي رخآ ىف كلذو .مهيف موقلا رواشتو .مهنم مكيلع سأب ال e 0 «هسأر

 as 8 نلخديل ةليللا هذه 0 0-0 هّللاو 0 لا يل

a TGیمرف  es1 علا يلا  

 e «ناسيك نب , مكحلاو هللا دبع نب نامثع رسأتساو اف مهني نمرضحلا نبا

 هللا لوسر ىلع اومدق ىتح .نيريسألاو ريعلاب هباحصأو شحج نب هللا دبع لبقأو 5 مهزجعأف هللا

e 

 لوسرل نإ :هباحصأل لاق هللا دبع نأ :شحج نب هللا دبع لآ ضعب ركذ دقو :قاحسإ نبا لاق

 سمخ ايي هللا لوسرل لزعف .مناغملا نم سمخلا هللا ضرفي نأ لبق كلذو .سمخلا انمنغ ام كدلك هللا

 .هباحصأ نيب اهرئاس مسقو «ريعلا

 فقوف . » 2 E 2 ام» :لاق هللا لوسر ىلع اومدق املف :قاحسإ نبا لاق

 هما : سيوف لاق as ءاوكله دق مهنأ اونظو

 دري ن كاف .لاجرلا هيف اورسأو «لاومألا هيف اوذخأو نمدلا ق ا رکقسو «مارحلا رهشلا هباحصأو

 .نابعش ىف اوباصأ ام اوباصأ امنإ :ةكمب ناك نمم نيملسملا نم مهيلع

 هللا لعجف .برحلا تدقو : هللا دبع نب دقاوو :برحلا ترضح : ىمرضحلاو « برح ا ترمع :ورمع

 .مهل ال كلذ مهيلع

 لاتق لق هيف لانق مارحلا رهشلا نع كنولأسي ل ايك هلوسر ىلع هللا لزنأ كلذ ىف سانلا رثكأ املف

 ا و ل ا ا
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 لو : ىأ «لتقلا نم م ربكأ ةنتفلاول ۰ مهنم س واد هلهأ ترسم كا عر

 الو ¥ : لتقلا نم هللا دنع ربكأ كلذف ا ىلإ هودري ىتح «هنید ىف ملسملا نونتفي اوناك

 .«اهيف» :ج ىف (۲) .«ىمهسلا» :أ ىف )١(

 .«مهناميإ دعب رقكلا ىلإ مهودري ىتح مهنيد ىف نيسلسملا نونتفي» :أ ىف (4) .؟لتق نم» :ج ىف (۳)



 ۲٠۸( «۲۱۷) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 «همظعأو كلذ ثبخأ ىلع نوميقم مه مث :ىأ «اوعاطتسا نإ مگنید نع مكوذري ىتح مکنولتاقی نولازي
 .نيعزان الو نيبئات ريغ

 قّفّشلا نم هيف اوناك ام نيملسملا نع هللا جرفو ءرمألا نم اذهب نآرقلا لزن املف :قاحسإ نبا لاق
 نب مكحلاو «هللا دبع نب نامثع ءادف ىف شيرق هيلإ تثعبو ؛نيريسألاو ريعلا لَم هللا لوسر ضبق
 ةبتعو صاقو ىبأ نب دعس ىنعي - انابحاص مدقي ىتح امهومكيدفُن ال : كَم هللا لوسر لاقف «ناسيك
 لوسر امهادفأف «ةبتعو دعس مدقف .مكيبحاص لتقن امهولتقت نإف ءامهيلع مكاشخن انإف - ناوزغ نبا
 مهنم ةو هللا

 ةنوعم رثب موي لتق ىتح اي هللا لوسر دنع ماقأو همالسإ نسحو ملسأف ناسيك نب مكحلا امأف
 .ًارفاك اهب تامف «ةكمب قحلف هللا دبع نب نامثع امأو .ًاديهش

 «نآرقلا لزن نيح هيف اوناك ام هباحصأو شحج نب هللا دبع نع ىلجت املف :قاحسإ نبا لاق
 نيدهاجملا رجأ اهيف يطعن ةوزغ انل نوكت نأ عمطنأ هللا لوسر اي :اولاقف ءرجألا ىف اط

 كلوا هللا ليبس يف اودهاجو اورجاه نيذّلاو اونمآ نيذلا نإ :لجو زع هللا لزنأف ؟[نیرجاهملا]

 .ءاجرلا مظعأ ىلع كلذ نم هللا مهعضوف (ميحر روفغ هّللاو هللا تمحر نوجري

 .ةورع نع و وا ‹«ىرهزلا نع اذه ىف ثيدحلاو :قاحسإ نبا لاق

OV 

 ريبزلا نب ةورع نع «نامور نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم نع «ريكب نب سنوي ىور دقو
 .كلذ وحن «هسفن ىرهزلا نع ةبقع نب ىسوم ىورو .قايسلا اذه نم ًابيرق

 ناكف :هيفو ءًاضيأ اذه نم اوحن ريبزلا نب ةورع نع «ىرهزلا نع ةزمح ىبأ نب بيعشا یورو

 ىلع اومدق ىتح سيرك رافك نم دفو بكرف «نيكرشملاو نيملسملا نيب لتق ليتق لوأ ىمرضحلا نبا

 مارَحْلا رهشلا نع كنولأسي » : هللا لزنأف ؟مارحلا رهشلا ىف لاتقلا لحيأ :اولاقف ةنيدملاب اي هللا لوسر
 .«ةوبنلا لئالد» باتك ىف ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا كلذ ىصقتسا دقو .ةيآلا "[ هيف لاتق]

 نب] هللا دبع لآ ضعب نع ركذ دقو :قاحسإ نبا نع دايز نع ماشه نبا لاق مث

 ام ىلع عقوف .هلوسرو هللا ىلإ اسمخو «هءافأ نمل سامخأ ةعبرأ لعجف هّلحأ نيح ءىفلا مسق هللا نأ

 E حج يدل عقر

 «نوملسملا لتق نم لوأ ىمرضحلا نب د ورمعو .نوملسملا اهمنغ ةمينغ .لوأ ىهو :ماشه نبا لاق

 ay ناسيك نب مكحلاو هللا دبع نب نامثعو

 :لاقيو «شحج نب هللا دبع ةوزغ ىف «هنع هللا ىضر «قيدصلا ركب وبأ لاقف :قاحسإ نبا لاق
 هيف اوكفسف «مارحلا رهشلا هباحصأو دمحم لحأ دق :شيرق تلاق نيح ءاهلاق شحج نب هللا دبع لب
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 .ط ءج نم ةدايز () .ج نم ةدايز )١(

 .أ نم ةداير (9)

 )١/ ٠٠١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )4« ١(



 ۲۲١( . ۲۱۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزِحلا بلبل بي يه هه شمشسوربو

 :شحج نب هللا دبعل یه :ماشه نبا لاق .لاجرلا هيف اورسأو «لاملا هيف اوذخأو «مدلا

 ,le le نيم زرقا ىف كراك
 ها اوج ةا ةا قلك دمحم لوقي امع ملك دود

 دجاج قولا ىف هلل یری الكل 1 هلهأ هللا دجسم نم مكجارخإو

 دساحو غاب مالسإلاب فجرأو هلتقب انومتريع نإو اتإف
 دقاو برحلا دقوأ اّن ةلخنب اًتحامر ىمرضحلا نبا نم انّيَقس

 نفاع دقلا + قوق لغ هع زاني ايب نامت هللا دبع ماو. امد

 نم ربكأ امهمإو ساّنلل عفاتمو ريبك مْنإ امهيف لف رسيمْلاو ٍرَمَحْلا نع كنولأسي )»

 ۵ نورُگفتت مكلعل تايآلا مك هللا يبي كلذك رفعلا لق نوقفني ادام كنولأسيو امهعفن

 هّللاو مكناوخإف مهوطلاخت نإو ريخ مهل حالصإ لق ئماتيلا نع كنولأسيو ةرخآلاو ايندلا يف

 . 4 ©3 ميكح زيزع هللا نإ مكتنعأل هللا ءاش ولو حلصملا نم دسقملا مَلعي
 «ةرسيم ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع : « ليئارسإ انثدح «ديلولا نب ر فلخ انثدح :دمحأ ما لاق

 ىتلا ةيآلا هذه تلزنف .ًايفاش انايب رمخلا يف انل نيب مهللا نو را يرق ننال :لاق هنآ رمع نع

 تئرقف ر ر یعادف ['  سانلل عفانمو ] ريبك مْلإ امهيف لق رسيملاو رمخلا نع كتولأسي» : ةرقبلا ىف

 ال اونمآ نيذلا اهيأ ايل : ءاسنلا ىف ىتلا ةيآلا تلزنف .ًايفاش ًانايب رمخلا ىف انل نيب مهللا :لاقف ءهيلع

 الأ :ىدان ةالصلا ماقأ اذإ ويم هللا لوسر ىدانم ناكف ء[١٤ :ءاسنلا] ا ةالّصلا اوبرقت

 تلزنف .ًايفاش ًانايب رمخلا ىف انل نيب مهللا :لاقف هيلع تترقفا رفع نغدف EE ةالصلا نبرقي

 لاق ؟[۱٩ :ةدئاملا] نوهتنم متنأ لهف» : : غلب املف هيلع تئرقف ءرمع ىعدف .ةدئاملا ىف ىتلا ةيآلا

 ٠ ايها انا رع

 قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع .قرط نم ىئاسنلاو «ىذمرتلاو واد وبا هاور اذكهو

 ورمع همساو «ةرسيم ىبأ نع .قاحسإ ىبأ نع .ىروثلا قيرط نم E نباو E ىبأ نبا هاور

 .هنم عمسي مل :ةعرز وبأ لاق نكل «هاوس هنع هل سيلو .رمع نع «ىفوكلا ىنادمهلا ليبحرش نبا
 دعب متاح ىبأ نبا دازو .ىذمرتلا هححصو حلاص دانسإلا اذه :ىنيدملا نب ىلع لاقو . ملعأ 0

 نم دمحأ هاور ام عم آضيأ ثيدحلا اذه ىتأيسو .لقعلا بهذتو لاملا بهذت اهنإ :- انيهتنا :هلوق

 اذکو .۳

 .ج نم ةدايز )1(

 )١/ ٥۳(. دنسملا (۲)

 (A7 1N) ىئاسنلا نكاسو )۳۰44( مقرب ىذمرتلا نتسو (.T1V) مقرب دواد ىبأ ننس (*)



 ۲۲١( «۲۱۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 0۷۹

 سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا مَنِ : ةدئاملا ةروس ىف هلوق دنع - ديك ةريره ىبأ قيرط
 .تايآلا 4٠[ :ةدئاملا] (نوحلفت مكّلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم

 هنإ باطلا ني زمع نيمؤملا: ريما لاق امكف رمتلا اأ :«رسْيمْلاَو رَمَحْلا نع كتولأسي» :هلوقف
 الا رهو ا انكر ا هوم يق هناي اسمك للا نفاخ اهلك

 نم «ةيويندف عفانملا امأو ءنيدلا ىف وهف امهمثإ امأ :(سال عفاتمو ريبك ملإ امهيف لق > :هلوقو
 - ةذلو «ناهذألا ضعب ذيحشتو «تالضفلا جارخإو .ماعطلا ميضهتو «ندبلا عفن اهيف ر ! ثيح

 : هتيلهاج ىف تباث نب ناسح لاق امك ء.اهيف ىتلا ةيرطمل ةدشلا

 (ءاقللا اههنهتي ال ادسأو كولم انكرتتف اهبرشنو
 نكلو .هلايع وأ هسفن ىلع هقفنيف رسيملا نم مهضعب هشمقي هشمَقي ناك امو .اهنمثب عافتنالاو اهعيب اذكو

 ربكأ امهمئإاو# :لاق اذهلو .نيدلاو لقعلاب اهقلعتل ءةحجارلا هتدسفمو هترضم ىزاوت ال حلاصملا هذه

 ؛ ةضرعم لب ةحرصم نكت ملو «تاتبلا ( ىلع رمخلا مي ىتل ةدهمم ةيآلا هذه تناك اذهلو ؛ (امهعفت نم

 لزن ىتح ءًايفاش انايب رمخلا ىف انل نيب مهللا : هيلع تئرق امل .هنع هللا ىضر ءرمع لاق اذهلو

 نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا املإ انمآ نيذلا اهيأ ايل : ةدئاملا ةروس ىف اهميرحتب حيرصتلا

 رمخلا يف ف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا َديِرُي امّنِإ . نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع

 ىلع مالكا ياسو اا 4۰ :ةدئاملا] «َنوُهَسُم منأ لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو
 .ةقثلا هبو ءهللا ءاش نإ ةدئاملا ةروس ىف كلذ

 : ملسأ نب هير نتن رمحرلا دبعو « سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو و «ىبعشلاو ا

 4([ سانلل عفانمو] ريبك مذإ امهيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولأسيإ» نمل ف تلر ا لوا *“

 ا تمرحف «ةدئاملا ىف ىتلا مث «ءاسنلا ة ةهروس ىف ىتلا ةيآلا 0 مث

 هجم نسح امهالكو «"هفرلابو بصنلاب ئرق :* وفعلا لف نوقفني اذام كنولأسيو # :هلوقو

 . بيرق

 یشن : امف] نيمار ءاقرأ انل نإ للا e :الاقف ي هللا ل ايتأ 0000008 نأ
 .( 7( نوقفني اذام كتولأسيو# : هللا لزنأف .انلاومأ نم

 نع لضفي ام :لاق وفعلا لق نوقفني اذام كنولأسيو# : سابع نبا نع « مّسَقم نع «مكحلا لاقو

 .«اهيف ناک نإ» :و ىف (۲) .(هنع» :ج ىف )١(
 .(۳۲۷ )٤/ ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۳)

 .ج نم ةدايز (0) .«اذه» :أ ىف )٤(

 .«بصنلاو عفرلاب» :ج ىف (۷) .(دمحلا هللف رمخلا تمرحف» :أ ىف )١(

 .أ نم ةدايز (۸)

 .نامزلا نم نرق ذاعم نيبو هنيب ديعس نب ىيحي نإف ‹ عطقنم اذهو (9)



 e كافل فوقنا نوه ازال زل اج بيب يسسم

 . كلهأ

 «بعك نب دمحمو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «ءاطعو «دهاجمو .«رمع نبا نع ىور اذكو

 ىف اولاق مهنأ : :دحاو ريغو «٠ سنأ نب عيبرلاو «ىناسارخلا ءاطعو <« «ملاسو ‹مساقلاو «ةداتقو «نسحلاو

 . لضفلا ىنعي : (وفعلا لق :هلوق

 . هبيطأو «كلام لضفأ :ًاضيأ عيبرلا نعو «ءىش لك نم ريسيلا : سواط نعو

 . لضفلا ىلإ عجري لكلاو

 اذام كنولأسيإ :نسحلا نع «فوع نع «ةفيلخ نب ةذوه انثدح ريت رت يم ب دع ءلاقو

 .سانلا لأست دعقت مث كلام دهجت الأ كلذ :لاق «وفعْلا لق نوقفني

 ناجع نا نع نع «مصاع وبأ انثدح «ملسم نب ىلع انثدح :ريرج نبا هاور ام كلذ ىلع لديو

 .(كسفن ىلع هقفنأ» :لاق ؟رانيد ىدنع هللا لوسر اي :لجر لاق :لاق ةريره ىبأ نع رسما

 ىدنع :لاق .«كدلو ىلع هقفنأ» :لاق ؟رخآ ىدنع :لاق .«كلهأ ىلع هقفنأ» :لاق ؟رحآ ىدنع :لاق

 هنآ تناف# لاق ؟ عك

 :لجرل لاق يَ 2 هللا لوسر نأ :رباج نع ًاضيأ ملسم جرخأو . '"'ةحيحص ىف ملسم هاور دقو

 نإف 50 ىذلف كلهأ نع ءىش لضف نإف .كلهألف ءىش لَضف نإف ءاهيلع قدصتف كسفنب أدبا»

 .'هذکهو اذكهف ءىش كتبارق ىذ نع لضف

 رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريحا : هدد هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع هدنعو

TE A A E N Ê 

 ىلع مالت الو كل رش هكسمت نإو كل ريخ لضفلا لذبت نإ كنإ «مدآ نب را» :ًاضيأ ثيدحلا ىفو

 , 2002في

 .«سابع نبا نع ىفوعلاو .ةحلط ىبأ نب ىلع هاور امك «ةاكزلا ةيآب ةخوسنم اهنإ :ليق دق مث

 .هجوأ رهو «هریغو دهاجم هلاق «ةاكزلا ةيآب ةنيبم : ليقو «ىدسلاو ىناسارخلا ءاطع هلاقو

 مكل ضف ذ امك :ىأ «ةرخآلاو ايندلا يف . نورُگفتت مكلعل تايآلا مكل هّللا نّيبي كلذك# :هلوقو
 مكلعل :هليعوو «هدعوو هماكحأ ىف تايآلا رئاس مكل نيبي كلذك ءاهحضوأو اهتيبو ماكحألا هذه

 .ةرخآلاو ايندلا ىف نوركفتت

 همحر مهول : هللا همحر د ركاش دمحأ خيشلا لاق دقف «ملسم حيحص ىف هنأب ظفاحلا لوق امأو °T)» /0 ىربطلا ريسفت هت (۱)

 ىف ىزملا هركذي مل :تلق .«دومحم ديسلا ىخأ نمو ىنم عبتتلا لوط دعب نيقيلا ىلع ملسم حيحص ىف سيل ثيدحلا نإف - هللا

 .هريغو دواد ىبأل هازع امنإو «ملسمل ًاوزعم فارشألا ةفحت

 .(99ا/) مقرب ملسم حيحص (۲)
 ثيدح نم )4*١١( مقرب ملسم حيحص ىف وهو .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )١578( مقرب ىراخبلا حيحص ىف وه (۳)

 . هنع هللا ىضر مازح نب ميكح

 .هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ ثيدح نم )١١15( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)



 E ل اا هز اقرأ ةوقبلا ووش تلوالا هنا

 .اهئاقبو ةرخآلا لابقإو ءاهئانفو ايندلا لاوز ىف ىنعي : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 فلا ن ابا فا اج «ىسفاّنَطلا دمحم نب ىلع انثدح «ىبأ انئدح :مئاح ىبأ نبا لاقو
 «ةرخآلاو ايندلا يف . نوركفتت مکلعل > : ةرقبلا م ةي لا هده ارقو ا تدهش لا يكل سلا

 مث «ءازج راد ةرخآلا نأ ملعيلو «ءأانف راد مث «ءالب راد ايندلا نأ ملعيل ءاهيف ركفت نمل هللاو یه :لاق

 .ءاقب راد

 .امهريغو .جيرج نباو «ةداتق لاق اذكهو

 :ةداتق نع ةياور ىفو .ايندلا ىلع ةرخآلا لضف اوملعتل : ةداتق .نع رم نع قاؤرلا دبع لاقو

 : والا ىلص ا اوان

 E ا لا ی حق ا هلوق وک 1

 . ")[رابتعالاو ركفتلا ىنعم ىف فلسلا نع ةريثك ًاراثآ ١4١[ :نارمع لآ] «باّبلألا يلوأل تايآل راهتلاو

 نم دسفملا معي هللاو مكناوخإف مهوطلاخت نإو ريح هَل حالصإ لق ىماتيلا نع كنولأسيو» :هلوقو

 :ريرج نبا لاق :ةيآلا «مكتنعأل هللا ءاش ولو حلصملا

 سامع نبا ن راش نع لا ل .عيكو نب نايفس انثدح

 لاومأ نولكأي نيذلا نإ الا «نسحأ يه يتلاب لإ ميتيلا لام اوبرقت ت الو :تلزن امل :لاق

 لزعف ميتي هدنع ناك نم قلطنا ٠١[ :ءاسنلا] «اريعس نَولصيَسَو اران مهنوطب يف نولكأي امل املَظ ىماتيلا
 وأ هلكأي ىتح هل سّبحيف هماعط نم ء لا اهل لق لعجف «هبارش نم هبارشو «هماعط نم هماعط

 لق ىماتيلا نع كنولأسيوإل : هللا لزنأف ا هللا لوسرل كلذ اوركذف ءمهيلع“ كلذ دتشاف ءدسفي

 .""مههبارشب مهبارشو مهماعطب مهماعط اوطلخف «مكنا وخإف مه رطلاخت نإو ريح مهل حالصإ

 «قرط نم هكردتسم ىف مكاحلاو درم نباو «متاح ىبأ نب راو ‹یئاسنلاو «دواد وبأ هاور اذكهو

 نع «ىدسلا هاور اذكو . سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع هاور اذكو . ا «بئاسلا نب ءاطع نع

 يع اذكهو .هلثمب  دوعسم نبا نع «ةرم نعو سابع نبا نع ‹حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ

a CGنم دحاو ريغو «ةداتقو قابل اق نباو « ىبعشلاو «ءاطعو  

 ةشئاع تلاق :لاق ميهاربإ نع ءدامح نع «"ىئاوتسدلا ماشه انثدح :حارجلا نب عيكو لاق

 .ج نم ةدايز (۲) .«ىميمتلا) :و أ ءج ىف )١(

 50٠0(. /4) ىربطلا ريسفت (۳)

 .(۲۷۸ /۲) كردتسملاو (557 /5) ىئاسنلا ناسو (۲۸۷۱) مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 «يىئاوتسدلا بحاص ماشه انثدح» :أ ىفو ««ىئاوتسدلا بحاص انثدح» :ج ىف (7) .«هاور اذكهو» :ج ىف (0)



 ODT O a سب e ا ا وا

 . یبارشب هبارشو ىماعطب هماعط طلخأ ىتح (١)ةرع ىدنع ميتيلا لام نوكي نأ هركأل ىنإ

 متطلخ نإو :ىأ * مكناوخإف مهوطلاخت نإو ل ةدح ىلع :ىأ ريخ مهل حالصإ لق :هلوقف
 :لاق اذهلو ؛نيدلا ىف مكناوخإ مهنأل ا ‹ مهبارشب مكبارشو مهماعطب ٍمكماعط

 . حالصإلا وأ داسفإلا هتينو هدصق نم ملعي :ىأ < حلصملا نم دسفملا معي هللاوإ»#

 .'''مكجرحأ و كغ قبضت ءا قلو قا «ميكح زيزع هلا نإ مكتنعأل هللا ءاش ولو : هلوقو

 اوبرقت الو» :لاق امك ءنسحأ یھ ىتلاب مهتطلاخم مكل حابأو ءمكنع فقخو ا «مکیلع عسو هنکلو

 طرشب امإ ‹فورعملاب ريقفلل هنم لكألا زوج دق لب 1o0۲] ٠ :ماعنألا] 4نسحا يه يتّلاب الإ ميتيلا لام

 . ةقثلا هبو هللا ءاش نإ ءءاسنلا ةروس یف هنايب ىتأيس اک انام وأ شا ندبلا نامض

 ك. ه يت هير

 الو مكتبجعأ ولو ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمألو نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو »

 ىلإ نوعدي كئلوأ مكبجعأ ولو كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو اونمؤي ئتح نيكرشملا اوحكدت

 . © نورك ذتي مهّلعل ساثلل هتايآ نيبيو هنذإب ةرفغملاو ةنجلا ىلإ وعدي هّللاو راثلا

 ناک نإ مث .ناثوألا ةدبع نم تاكرشملا اوجوزتي نأ نينمؤملا ىلع لجو زع هللا نم ميرحت اذه

 تانكلا لهأ ءاسن كلذ نم صخ دقف وو ةيباتك نم ةكرشم لك اهيف لخدي هاو ًادارم اع

 نهروجأ نهومتيتآ اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذّلا نم تانصحملاو تانمْؤمْلا نم تاتصحملاو» : هلوقب

 .[5 :ةدئاملا] ¢ ٍنادخأ يذخُتم الو ] نیحفاسم ريغ نينصخم

 سا : 6نمؤي ئتح تاكرشملا اوحكنت الو# :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 «لوحكمو «ريبج نب ديعسو .ةمركعو «دهاجم لاق اذكهو .باتكلا لهأ ءاسن كلذ نم هللا

 ريغو «سنأ نب عيبرلاو ءملسأ نب ر ليزو «كاحضلاو ‹نسحلاو

 ىنعملاو «ةيلكلاب باتكلا لهأ دري ملو «ناثوألا ةدبع نم“ نوكرشملا كلذب دارملا لب :ليقو

 . ملعأ هّللاو «لوألا نم بيرق

 لوسر ىهن :لوقي سابع نب هللا دبع تعمس :لاق تش وح قي ره انثدخ «ىرازفلا مآرهب نب ديمحلا

 ا ريغ نيد تاذ لك مرحو «تارجاهملا تانمؤملا نم ناك ام الإ ءءاسنلا فانصأ نع لک هللا

 هللا ديبع نب ةحلط حكن دقو .[64 :ةدئاملا] «هلمع طبح دقف ناميإلاب رفكي نمو» : لجو زع هللا لاق

 وطسي نأ مه ىتح .ًاديدش ًابضغ باطخلا نب رمع بضغف «ةينارصن ناميلا نب ةفيذح حكنو «ةيدوهي

 ا :لاقف !بضغت الو «نينمؤملا ريمأ اي قلطن نحن :الاقف .امهيلع

 .ًاضيأ بيرغ رمع نع رثألا اذهو .ًادج بيرغ ثيدح وهف - 2ةأمق ةرغص مكنم نهعزتنأ ىنكلو

 .؛مكجرخأو» :و ءأ ىف (۲) .«ةدح ىدنعا :ج ىف )١(

 . ؟نيكرشملا» :و أ ىف )4( .ج نم ةدايز )۳(

 ۰ .0754 /4) ىربطلا ريسفت (۵)



oAY ةيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزج ا (Y1) 

 هرك امنإو :تايباتكلا جيوزت ةحابإ ىلع عامجإلا هتياكح دعب «هللا همحر ءريرج نب رفعج وبأ لاق

 اج ترك ونا تدع امك دالا یم كلو رل وأ فاما ىف ىلا ده و يقلل روع

 نأ فاخأ ىنكلو «مارح اهنأ معزأ ال :لاقف ؟اهليبس ىلخأف مارح اهنأ معزتأ :هيلإ بتكف ءاهليبس

 م تالا اوطاعت

 .هوحن ""تلصلا نع «عيكو نع «ليعامسإ نب دمحم نع لالخلا ىورو «حيحص دانسإ اذهو

Uباطخلا نب ٣ [ىل] لاق :لاق بهو نب ديز نع «دایز ئبأ نب ديزي نع «دیعس نب : 

 8 ا نم ًادانسإ حصأ اذهو :لاق

 نب ثعشأ نع «كيرش نع «"قرزألا قاحسإ انربخأ ءرصتنملا نب ميمت انثدح دقو :لاق مث
 الو باتكلا لهأ ءاسن جوزتن» : دلع هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب رباج نع «نسحلا نع «راوس

 . «انعاسن نوجوزتي

 ةحص ىلع ةمألا نم عيمجلا عامجإل هب لوقلاف هيف ام هدانسإ ىف ناك نإو - ربخلا اذهو :لاق مث
 و لولا

 . هللا همحر «ريرج نبا لاق اذك

 نب رفعج نع «عيكو انثدح «.ىسمحأللا ليعامسإ نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو

 اوحکنت الو : ا آلوأتو .«باتكلا لهأ حاكن هرك هنأ ز  رمع نبا نع ناره نب نوميم نع 00

E Eا ا :لوقت نأ نم مظعأ ًاكرش ملعأ ال :رمع نبا لاقو  

 (ح) ميهاربإ نب قاحسإ انثدح E : ىلبنح ا لالخلا ركب وبأ لاقو

 لوق نع «لبنح نب دمحأ هللا دبع ابأ الأس امهنأ :دمحأ نب حلاص انثدح «ىلع نب دمحم ىنربخأو

 )١( ىربطلا ريسفت )5/ ۳١١(.

 .«قيقش» :] ىف (۳) .؟لضفلا نع» :ج ىف (؟)

 .«لوألا نم حصأ دانسإ اذهو» :ج ىف (5) .ج نم ةدايز )٤(

 .(7 510 )٤/ ىربطلا ريسفت )١(

 قرزألا قاحسإ انربخأ ءرصتنملا نب نامثع انربخأ ءرصتنملا نب ميت انثدح دقو» :أ ىف (۷)

 .«هيلع ةمألا نم عيمجلا» : :و «آ بج یف (۸)

 WY) /4) ىربطلا ريسفت (9)

 .«انير» :أ ىف )١١( .«لوأتي الو :ج ىف (۱۰)

 .رمع نبا نع ًالوصوم انه وهو (0780) مقرب ىراخبلا حيحص (۱۲)

 .؟نوراه ىبأ نب دمحم » و أ یف (۱۳)



  OAةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )١؟؟7(

 ٠ ةاقرالا توديع يذلا رعلا تاك رشم لاف ,«نمؤي ىَتح تاك ر شملا اوحکنت الو» : هللا

 «ةحاور نب هللا دبع ىف تلزن' :ىدسلا لاق :(مكتبجعأ ولو ةكرشُم نم ريخ ةنمؤم ةمألو» :هلوقو

 :هل لاقف .اهربخ هربخأف ييي هللا لوسر ىتأف «عزف مث ءاهمطلف اهيلع بضغف «ءادوس همأ هل تناك
 :لاقف . هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشتو ءءوضولا نسحتو «ىلصتو .موصت :لاق 2؟ىه ام»

 هي ا . '"اهنجوزتالو اهتقتعأل قحلاب كثعب ىذلاو :لاقف .«ةنمؤم هذه هللا دبع ابأ اي»
 ىف ةبغر مهوحكنيو ٠نيكرشملا ىلإ اوحكني نأ نوديري اوناكو . زما حكت :اولاقو «نيملسملا نم سان

 ولو كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو» (مكتبجعأ ولو ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمألوإ :هللا لزنأف ( مهباسحأ
 . «مكبجعأ

 هللا دبع نع «ىقيرفإلا دايز نب نمحرلا دبع انثدح «نوع نب رفعج انثدح :ديمح نب دبع لاقو
 نأ نهنسح ىسعف «نهنسحل ءاسنلا اوحكنت ال» :لاق اب ىبنلا نع ءورمع نب هللا دبع نع «ديزي نبا
 ةمألف نيدلا ىلع نهوحكناو ."نهيغطت نأ نهلاومأ ىسعف نهلارمأ ىلع نهوحكنت الو «نهيدري
 عم قرر لاو ” «لضفأ نيد تاذ ءامرخخ ءادوس

 اهبسحلو ءاهلامل : عبرأل ةأرملا حكنت» :لاق وي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف تبث دقو
 نبا نع ءهلو . "هلم رباج نع ملسملو .2”*”«كادي تبرت نيدلا تاذب رفظاف ؛اهنيدلو ءاهلامجلو
 . "7 :ةحلاصلا ةأرملا ايندلا عاتم ريخو «عاتم ايندلا» : لاق ويم هللا لوسر نأ :رمع

 «تانمؤملا ءاسنلا نيكرشملا لاجرلا وجو رد الآ (اونمؤي تح نیر شما اوحكتت الوا» :هلوقو
 ٠[. : ةنحتمملا] (نهَل َنوُلحَي مه الو مُهَل لح نه الإل :ىلاعت لاق امك

 ًادبع ناك ولو - نمؤم لجرلو :ىأ «مكيجْعأ ولو كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو)» : ىلاعت لاق مث
 مهترشاعم : ىأ * راثلا ىلإ نوعدي كعلوأ 822 آيرس ا ناك و كركم شت ريا هل يشي
 هللاوو» ةميخو كلذ ةبقاعو «ةرخآلا رادلا ىلع اهراثيإو اهئانتقاو ايندلا بح ىلع ثعبت ثعبت مهتطلاخمو

 مهّلَعَل ساتل هتايآ نيبير» دع نيل انو رم امو غوش ی هنذإب ةرفغملاو ةنجلا ىلإ وعدي

 .(توركذتي

 ىّتح نهوبرقت الو ضيحملا يف ذ ءاَسنلا اوَُتعاَف ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو ]ل
 ص و و دع

 نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإ هللا مكرمأ ثْيَح نم نهوتأف نرهطت اذإف نرهطي

 ."اهنجوزتألو اهقتعأل» : ىف () .؟مانصألا» :و أ لج ىف قلد
 .«نهيغطي نأ» :ج ىف (۳)
 .(۳۲۸) مقرب ديمح نب دبعل بختنملا (4)
 .(۷۱۵) مقرب ملسم حيحص 6 )١535(. مقرب ملسم حيحصو )٥۰۹۰( مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 )١481(. مقرب ملسم حيحص (۷)

 .«ًافيرش» :ج ىف (۸)
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 مكن اوملعاو هللا اوقتاو مكسفنأل اومدّقو منش ینا مکترح اوتأف مكل ثرح مکؤاسن 059

 . 4 9 نينمؤملا ر رشبو هوقالم

 ي لع «تباث نع «ةملس نب دامح انثدح «يديح ب نيعرلا ديعاتاج : دمحأ مامإلا لاق

 يلا تادا لاف ,«تويبلا ىف اهرعماجي ملو اهولكاؤي مل مهنم ةأرملا تضاح اذإ اوناك دوهيلا نأ

 ضيحملا يف ف ءاستلا اولزتعاف ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولاسيو» :لجو زع هللا لزنأف .E ىبنلا]

 الإ ءىش لك اوعنصا» : رال هللا لوسر لاقف .ةيآلا نم غرف ىتح «نرهَطت اَذِإَف نرهطي ئتح نهوبرقت الو

 ءاجف !هيف انفلاخ الإ ًائيش انرمأ نم عدي نأ لجرلا اذه ديري ام :اولاقف ءدوهيلا كلذ غلبف . «حاكنلا

 ريغتف ؟ اديها الفأ ءاذكو اذك تلاق دوهيلا نإ ا :الاقف ا و صح اا

 نوم ةيده "يقتل ادو اغ دو دق نأ اظ نحس هلك هللا لوسرو هنو

 : اع دعي مل نأ افرعف ءامهاقسف ءامهراثآ ىف لسرأف ديدي هللا لون

 . ةملس نب دامح ثيدح نم ملسم هاور

 الإ ءىش لك اوعنصا» :هلوقل ءجْرَفلا "2[ىف] ىنعي «ضيحُمْلا يف ءاَسّنلا اولزتعافل 00
 . جرفلا ادع اميف ضئاحلا ةرشابم زوجت هنأ ىلإ مهرثكأ وأ ءاملعلا نم ريثك بهذ اذهلو ؛("”حا

 ضعب نع «ةمركع نع «بويأ نع .دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :دواد وبأ لاق

 . "بوث اهجرف ىلع ىقلأ ءًائيش ضئاحلا نم دارأ اذإ ناك هيب ىبنلا نأ للي ىبنلا جاوزأ

 - نمحرلا دبع نع  مناغ نب رمع نبا ىنعي - هللا دبع انثدح «ىبتعقلا انثدح :ًاضيأ دواد وبأ لاقو

 «ضيحت انادحإ :تلاق ةشئاع تلأس اهنأ :هتثدح هل ةمع نأ :بارغ: نب ةرامع نع - دايز نبأ ىلعي

 ىلإ ىضمف لخد : ةي لوسر عنص امب كربخأ :تلاق ؟دحاو شارف الإ شارف اهجوزلو اهل سيلو
 :لاقف ءدربلا هعجوأو «ىنيع ىنتبلغ ىتح فرصنا امف  اهتيب دجسم ىنعت :دواد وبأ لاق - هدجسم

 هدخ عضوف «ىذخف تفشكف .«كيذخف نع ىفشكا» :لاقف .ضئاح ىنإ :تلقف .«ىنم ىندا»

 ١( ویک مانو ئفد ىتح هيلع” تيّتحو «یذخف ىلع هردصو

 ىبأ باتك نع بويأ انثدح .باهولا دبع انثدح ءراشب نبا انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو
 ("١"*وبأ :ةشئاع تلاقف . "لهآ ىلعو ىبنلا ىلع مالسلا :لاقف «ةشئاع ىلإ بكر اقورسم نأ :ةبآلق

 .«هنأ» :ج ىف (۳) .و “أ نم ةدايز )١(

 .؟لوسرل نبل نم» :ج ىف () .«امهليقتساف» :و ءأ ىف (۳)

 .(۳۰۲) مقرب ملسم حيحصو ۲ /۳) دنسملا )٥(

 .«عامجلا الإ» :و أ بج ىف (۷) .أ نم ةدايز )١(

 .(۲۷۲) مقرب دواد ىبأ ناس (۸)

 .«تننحو» :أ ىف (9)

 .(۲۷۰) مقرب دواد ىبأ ننس (۱۰)

 .«نباث :أ ىف (۲0) . ؛هلآ ىلعو ىبنلا ىلع ةالصلا» :ج ىف )١١(



 (۲۲۳ «۲۲۲) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا حلل ۸

 :ثلاقف تس انو: نك نع ٠ قلاسا نأ دوا ئا لاف حدف اوتذاق: ارم اجرا ةثئاغ

 ."هجرف الإ ءىش لك هل :تلاقف ؟ضئاح یهو هتارمآ نم لجرلل ام :لاقف . یتبآ تناؤ كمآ انأ اغإ

 «نشوج نب نمحرلا دبع نب ةنييع نع «عيرز نب ديزي نع «ةدعسم نب ديمح نع ًاضيأ هاورو
 ؟اضئاح تناك اذإ هتأرما نم لجرلل لحي ام :ةشئاعل تلق :لاق قورسم نع «رفصألا ناورم نع

 .ةمركعو «نسحلاو «دهاجمو .سابع نبا لوق اذهو

 8 و 0 5-7

 ' .رازإلا قوف ام هل :تلاق ةشئاع نع

 لسغأف ىنرمأي ةي هللا لوسر ناك :ةشئاع تلاق .فالخ الب اهتلكاؤمو اهتعجاضم لحتو :تلق

 :تلاق اهنع حيحصلا ىفو لا أرقيف « ضئاح انأو ىرجح ىف “کتی ناكو « ضئاح انأو هسأر

 ءهيف ىمف تعضو ىذلا عضوملا ىف همف عضيف ءَ ىبنلا هيطعأف «ضئاح انأو قرعلا قرعتأ تنك

 . ؟”برشأ تنك ىذلا عضوملا ىف همف عضيف «هلوانأف بارشلا برشأو

 : لاق ىرجهلا ًاسالخ چ

 نإف «ثماط ضئاح ىنإو ءدحاولا راعشلا ىف تيبن ي هللا لوسرو انأ تنك: لوقت ةشئاع تعمس

 ىلصو «هدعی مل هناكم لسغ ءىش - هبوث ىنعي - باصأ نإو «هدعی مل هناكم لسغ «ءىش ىنم هباصأ

(VD هيفا ٠ '. 
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 بص نب رباج نع « ىيحي انثدح «ددسم انثدح :دواد وبأ لاقو

 ىبأ نع دمحم نبا ىنعي  زيزعلا دبع انثدح .رابجلا دبع نب ديعس انثدح :دواد وبأ هاور ام امأف

 ملف ءريصحلا ىلع لاّثملا نع تلزن تضح اذإ تنك :تلاق اهنأ :ةشئاع نع «ةرذ مآ نع ءناميلا

 . طايتحالاو هزنتلا ىلع ("”لومحم وهف "7 رهطن ىتح هنم ندن ملو لَك هللا لوسر برقن

 نع .نيحيحصلا ىف تبث امك «رازإلا تحت ام ادع اميف اهترشابم هل لحت امنإ :نورخآ لاقو

 ترزتاف اهرمأ هئاسن نم ةأرما رشابي نأ دارأ اذإ ليي "7 ىبنلا ناك :تلاق ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم

 وت اع نع الو :ىراشلا غفل اهوا فتاح نهو

 مازح نع «ثراحلا نب ءالعلا ثيدح نم ةجام نباو «ىذمرتلاو ءدواد وبأو «دمحأ مامإلا ىورو

 .«كلئاس ىنإ» :أ ىف )١(

 .(۳۷۸ )٤/ یربطلا ريسفت (؟)

 .(۲۹۷) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۳)

 .(۳۰۰) مقرب ملسم حيحص (4)

 .«حيبصا :و ءأ ج ىف (5)

 )١( مقرب دواد ىبأ ناس )559(.

 .(۲۷۱) مقرب دواد ىبأ ننس (۷)

 .4 هللا لوسر ناک» :ج ىف (9) .؟لومحمف» :ج ىف (۸)

 .(595) مقرب ملسم حيحصو (؟7١) مقرب ىراخبلا حيحص (۱۰)

 .(۲۹۳) مقرب ملسم حيحصو (۳۰ ۰) مقرب ىراخبلا حيحص (۱۱)



 ت | م 5907-98 ناضل" ءازقلا ةووس لوألا هللا

 ىتأرما نم ىل لحي ام : اع هللا لوسر لأس هنأ ا عا ل «ميكح نبا

 ا رولا فف ' ا :لاق ؟ضئاح یهو

 یهو ىتأرما نم یل لحي امع و٤ هللا لوسر تلأس :لاق لبج نب ذاعم نع ءاضيأ دواد ىبألو

 نباو  مدقت امك  ةشئاع نع ةياور وهو .«لضفأ كلذ نع ففعتلاو رازإلا قوف ام» :لاق . ضئاح

 .حيرشو «بيسملا نب ديعسو «سابع

 دحأ وهو ءاهنم رازإلا قوف ام هل لحي هنأ ىلإ بهذ نم ةجح اههباش امو ثيداحألا هذهف

 هنأ ''”ههذخأمو .مهريغو نييقارعلا نم ريثك هحجر ىذلا «هللا همحر ىعفاشلا بهذم ىف نيلوقلا
 ىلع ءاملعلا عمجأ ىذلا لجو زع هللا مرح ام ىطاعت ىلإ لصوتي الثل ءمارح وهف «جرفلا ميرح

 عم همزلي لهو .هيلإ بوتيو هللا رفغتسيف .مثأ دقف كلذ لعف نم مث .جرفلا ىف ةرشابملا وهو .هميرحت
 :نالوق هيف ؟ال مأ ةرافك كلذ

 ىف وم ىبنلا نع «سابع نبا نع ءننسلا لهأو «دمحأ مامإلا هاور ال ءمعن :امهدحأ

 ١ تاك اد١ :ىدفرتلا فل يقول ناهد فت ا اكذب قوضتيا فتاح يهو هتارفأ ا

 لعج لي هللا لوسر نأ :هنع ءاضيأ دمحأ مامإللو .«رانيد فصنف رفصأ ًامد ناك نإو «رانيدف رمحأ

 .رانيد فصنف «لستغت ملو اهنع مدلا ربدأ دقو اهباصأ نإف ًارائيد. باصت ضئاحلا ىف

 ىف ءىش ال : :روهمجلا لوقو .ىعفاشلا بهذم نم ديدجلا حيحصلا وهو :ىناثلا لوقلاو

 ًاعوفرم ىور '[دق] هنإف «ثيدحلا اذه عفر مهدنع حصي مل هنأل ء«لجو زع هللا رفغتسي لب «كلذ
 تح نهوبرقت الو# : یلاعت هلوقف «ثيدحلا ةمئأ نم ريثك دنع حيحصلا وهو ءًافوقومو مدقت امك

 ضيحلا ماد ام عامجلاب نهنابرق نع ىهنو * ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعافإل :هلوقل ريسفت «نرهطي

 دهاجم لاقو :ىبطرقلا لاق . فلسلا نم ةفئاط هب لاق دقو] ‹ عطقنا اذإ هلح هموهفمو .ًادوجوم

اهجوزل اهلحي مدلا عاطقنا :سواطو ةمركعو
 , اض . وتت نأب نكلو 

 .لاستغالا دعب نهنايشغ ىلإ داشرإو بدن هيف هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت اذل :هلوقو

 ا را تيح نم ونا د دک : هلوقل «ةضيح لک دعب عامجلا بوجو ىلإ مزح نبا بهذو

 هنإ :لوقي نم مهنم «لوصأللا ءاملعل لاوقأ هيفو .رظحلا دعب رمأ اذه نأل .ءدنتسم كلذ ىف هل سيلو

 بولم «ةحابإلل هنإ : :لوقي نم مهنمو «مزح نبا باوج ىلإ نوجاتحي ءالؤهو .قلطملاك بوجولل

 | دري هنأ ليلدلا هيلع ضهني ىذلاو .رظن هيفو «بوجولا نع هل ةفراص ةنيرق هيلع ىهنلا مدقت

 ا حئااووو :ىلاعت هلوقك «بجاوف ًابجاو ناك نإف «ىهنلا لبق رمألا هيلع ناك ام ىلإ

 .«ام كلا :ج ىف )١(

 .(۲۱۳) مقرب دواد ىبأ ننس (*)

 . «هذخأمو» و ءأ ىف (4)

 .(۲۸۲) مقرب ىربكلا ىئتاسنلا نأاسو )۱۳١( مقرب ىذمرتلا ننسو (517) مقرب دواد ىبأ نتسو )١/ 717١( دنسملا (0)

 .ج نم ةدايز (0)

 أ ءج نم ةدايز (۷)



 0 1090 ناتيكلا < ةرقنلا ةروس = لوألا قطا تيس بت مس هت عل مم

 :ةدئاملا] «اوداطصاف متْلَلح اَذِإَو 8 :ىلاعت هلوقك «حابمف احابم وأ ٥[« : ةبوتلا] «نيكرشمْلا التفاف
 دقو «ةلدألا عمتجت لوقلا اذه ىلعو ٠١[ :ةعمجلا] «ضْرألا يف اورشتناف ةالصلا تّيضُق اذإ 56

 . حيحصلا وهو «نيرخأتملا ةمئأ ضعب هراتخاو «هريغو ىلازغلا هاكح

 نإ «مميتت وأ ءاملاب لستغت ىتح لحت ال اهضيح عطقنا اذإ ةأرملا نأ ىلع “"ءاملعلا قفتا دقو

 ىلإ بهذ هنإف «ىراخبلا خويش دحأ وهو ةيكلاملا نم ريكب نب ىيحي الإ] «هطرشب اهيلع كلذ رذعت
 هاكح دقو ءاضيأ مكحلا دبع نبا نع هلقني نم مهنمو «ضيحلا مد عاطقنا درجمب ةأرملا ءطو ةحابإ

 دي ءهللا همحر «ةفينح ابأ نأ الإ . "(مدقت امك سواط نع ةمركعو دهاجم نع ىبطرقلا
 لسغ ىلإ رقتفت الو عاطقنالا درجمب لحت اهنإ :هدنع مايأ ةرشع وهو «ضيحلا رثكأل اهمد عطقنا اذإ

 SL لا وم د الو]

 . ملعأ هللاو «[هعاطقنا درجمب لخديف

 ءدهاجم لاق اذكو .ءاملاب :ىأ © َنرُهَطت اَذِإَف ظ مدلا نم : ىأ 4 نرهْطُي ىَّتح# : سابع نبا لاقو
 .مهريغو «دعس نب ثيللاو «نايح نب لتاقمو «نسحلاو «ةمركعو

 ؛جرقلا ىنعي :دحاو ريغو «دهاجمو «سابع نبا لاق : 4 هللا مكرمأ ثيح نم 9 : هلوقو

 5 هودعت الو جرفلا ىف لوقي 4 هللا مكرمأ ثيح نم َنهوُنأَفل : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع
 .ىدتعا دقف كلذ نم ًائيش لعف نمف «هريغ ىلإ

 هيفو .نهولزتعت نأ:ىأ € هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف # :ةمركعو دهاجمو سابع نبا لاقو
 .ًابيرق هريرقت ىتأيس امك «ربدلا ىف ءطولا ميرحت ىلع ذئنيح ةلالد

 تارهاط : ىنعي ( هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف > :دحاو ريغو كاحضلاو «ةمركع كرر وا لاقو
 بحيو » «هنایشغ "ررکت نإو بنذلا نم : ىأ نيباوتلا بحي هللا نإ 3 : نلاعت لاق اذهلو «ضیح ريغ

 ريغ ىف وأ «ضئاحلا نايتإ نم هنع اوهن ام وهو «ىذألاو راذقألا 4 هع نيهزنتملا : ىأ « نيرهطتملا

 . ىتأملا

 «متئش نأ مكّترح اوتأف  دلولا عضوم ا < مكل ثرح مكؤاسنإ» : هلوقو
 .ثيداحألا كلذب تتبث امك د ل فيك :ىأ

 تناك :لاق ًارباج تعمس : لاق ردكنملا نبا نع نايفس انثدح «ميعت وبأ انثدح :ىراخبلا لاق

 نأ مكترح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن » : تلزنف :لوحا ادلولا ةانج اهتارو: نم اهعتاج اذ :لوقت دوهيلا

 .2©:)وب ىروثلا نايفس ثيدح نم «"دواد هاورو .4 متئش

 1 «ج ند ةدايز فرز .«وأ» :ج یف (0) .؛ءاملعلا روهمج) :ج ىف )1)

 دع نم ةاكام) .«نولوقي هللا مهمجر: تالا خاصو ةت ابا الإ ج ىف (4)

 نس دان نع ق ) .« نوكت نإو ١ :ج ىف (۷) ل
 .(دواد وبأو ملسم هاورو» و 3 ءج ىف (9)

 .(4078) مقرب ىراخبلا حيحص 200



 هو (۲۲۳ .777) ناتیآلا :ةرقبلا E ءزجلا

  yT yTهربخأ 0 ا ل :

 لجو زع هللا لزنأف «لوحأ دلولا ءاج ةربدم 0 2 ىتأ نم ا نأ :
 ه 2 ەل نہ مرار ہہ ~0 °

 متئش ینا مكنرح اوتاف مكل ثرح مكؤاسنإ»
 .«جرفلا ىف كلذ ناك اذإ .ءةربدمو ةلبقم » 00 هللا لاقف :ثيدحلا ىف جيرج نبا لاق

 لوسر اي :لاق هنأ هدج نع «هيبأ نع .ىريشقلا ةديح نب ةيواعم نب ميكح نب زهب ثيدح ىفو
 الو«هجولا برضت الأ ريغ «تئش ىنأ كثرح تئا «كثرح» :لاق ؟رذن امو اهنم ىتأن ام انؤاسن «هّللا

 . نتسلا لهأو «دمحأ هاور .ثيدحلا .«"تيبملا ىف الإ رجهت الو «حبقت

 ديزي نع ةعيهل نبا ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :رخآ ثيدح
 نان .ىتأ لاف سابع نب هللا دبع نع اهلا هع نت نكت نع یخی نب ماع نع سبح ىبأ نبا

 ىف ىرت فيكف «ءاسنلا بجأ ىنإ :لجر هل لاقف .ءايشأ نع هولأسف ای هللا لوسر ىلإ ريمح نم

 #0 مل ثرح مكؤاسن » : هللا لزنأف ؛كلذ

 نب دواد نب دمحأ انثدح :«ثيدحلا لكشم » هباتك ىف ىواحطلا رفعج وبأ لاق :رخآ ثيدح

 .ملسأ نب ديز نع .دعس نب ماشه نع عفان نب هللا دبع انثدح ‹بساک نب بوقعي انثدح .ىسوم

 هيلع سانلا ركنأف ءاهربد ىف ةأرما باصأ الجر نأ :ىردخلا ديعس أ نع ءراسي نب ءاطع نع
Sorنإ 0~  

 سنوي نع ريرج نبا هاورو «# مش یئ مکنرح اوتأف مُكَل ثرح مكؤاسن ¥ : هللا لزنأف «كلذ

 4ب ‹بوقعي نعو

 نب نامثع نب هللا دبع انثدح .بيهو انثدح ءنافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ركب نبأ ني نمحرلا ا دبع ةا ةونس, قلع تعد لاف باس نبا: نمحرلا دبع نع... محل
 نع لاق غلا نانا کسا الف لاف كلانا اذا حسا او ومآ نع" كلاس ئنإ: :تلقف

 دوهيلا تناكو «ءاسنلا نوّبجَي ال اوناك راصنألا نأ ةملس مأ ىنتثدح :تلاق ؟نهرابدأ ىف ءاسنلا نايتإ
 ءراصنألا ءاسن يف اوحكن ةنيدملا نورجاهملا مدق املف .ءلوحأ دلولا ناك هتأرما ىبج نم هنإ ر

 ىلع تلخدف . ٤ هللا لوسر ىتآ ىتح كلذ لعفت نل :تلاقو اهجوز عيطت نأ ةأرما تبأف ف

 اي هللا لوسر ءاج املف قع هللا لوسر ىتأي ىتح ىسلجا :تلاقف «كلذ اهل تركذف ةملس مأ
 : «ةيراصنألا ىعدا » :لاقف ر 2 هللا لوسر ةملس مأ تثدحف «تجرخف «هلأست نأ ةيراصنألا تيحتسا

 8 2ع اهنا ر ل6

 . «ًادحاو ًامامص # ا مک ثرح مكؤاسن » :ةيآلا هذه اهيلع التف «تّيعدف

 )١( تيبلا ىف » :و ءأ ج ىف (؟) .2© نع ۱ :ج ىف *.

 )4١١١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۲۱١۳( مقرب دواد ىبأ ننسو (۳ /0) دنسملا (۳)

 .هب ةعيهل نبا قيرط نم (۲۳۷ /۱۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو (517/5) هريسفت ىف ىربطلا هاورو )٤(

 .« مثيخ نب » :ج ىف (1) .(5114) مقرب راثألا لكشم (5)

 .4© تنب » :أ ىف (0

 . ٤ انأو ١ :ج ىف (۸)



 (777 «۲۲۲) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا
 ہو هم هو .٠

 . نسح : لاقو . "هب "میخ نبا نع «نايفس نع «ىدهم نبا نع «رادنب نع ‹ىذمرتلا هاورو

0۹. 

 . ۳ ا 3 8 ا
 نب مسوي نع < ميثخ نبا نع «هيبأ نع «ةفينح ىبأ نب دامح قيرط نم ىور دقو :تلق

 متلو
 غلبف « هتهركف ةلبقتسمو ةييحم ىنيتأي ىجوز نإ :تلاقف اهتتأ ةأرما نأ :نينمؤملا مأ ةصفح نع «كهام

 .«دحاو مامص ىف ناك اذإ سأب ال» :لاقف د ىبنلا كلذ

ETنك هانت نع“ للا ب يا ا و دول  

 :لاق .ًائيش هيلع دري ملف :لاق !ةحرابلا ىلحر تلوح :لاق «؟ككلهأ ىذلا ام» :لاق !تكله

 ةأ :« مثنش ئَنَأ مكثرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن» :ةيآلا هذه لكي هللا لوسر ىلإ هللا ىحوأف
 . «ةضيحلاو ربدلا قتاو «ربدأو

 . بیرغ نسح :لاقو. نم « بيشألا ىسوم نب نسح نع «ديمح نب دبع نع .ىذمرتلا هاور

 رماع نع «نابوث نب نسحلا ىنثدح «نيدشر انثدح «ناليغ نب ىيحي انثدح :دمحأ ماما لاقو

 ىف € مكل ثرح مكؤاسن» :ةيآلا هذه تلزنأ :لاق سابع نبا نع « شح نع « ىرفاعملا ىيحي نبا

 ىف ناك اذإ «ءلاح لك ىلع اهتآ» :ِةِلكَي ىبنلا لاقف .هولأسف كي ىبنلا اوتأ ءراصنألا نم سانأ
 فقرا رفلا

 * عن

 نب ماشه انثدح «عفان نب هللا دبع انثدح «جيرس نب ثراحلا انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
 لوو ده ىلع هتارفا لجو رقلا لاق ديعس نبا نع راسي نياءاطع نع مبا نب هيزاوغ تعم

 ىَنأ مكترح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن# : لجو زع هللا لزنأف .هتأرما نالف رفثأ :اولاقف ةي هللا
 . 374 متئش 0

 - ةملس نبا ىنعي دمحم ىنثدح :لاق « غبصألا وبأ ييحي نب زيزعلا دبع انثدح :ذواد وبأ لاقو

 هللاو  رمع نبا نإ :لاق سابع نبا نع «دهاجم نع « ‹حلاص نب نابأ نع «قاحسإ نبا دمحم نع

 - دوهي نم ىحلا اذه لهأ عم - نار لهأ عمو ناعلالا نبأ ىكلاااقع لها ناك نإ «مهوأ - هل رفغي

 نم ناکو ‹مهلعف نم ريثكب نودتقي اوناكف < «ملعلا ىف ف مهيلع الضف مهل نوري اوناكو - باتك لهأ مهو

 نم ىحلا اذه ناكف «ةأرملا نوكت ام رتسأ كلذو «فرح ىلع الإ ءاسنلا نوتأي ال باتكلا لهأ رمأ
 ءاركنم احرش ءاسنلا نوحَّرشَي شيرق نم ىحلا اذه ناكو «مهلعف نم كلذب اوذخأ دق راصنألا
 نم ةأرما مهنم لجر جوزت ةنيدملا نورجاهلملا مدق املف .تايقلتسمو تاربدمو تاللبقم نهب نوذذلتيو

 ' (مثيخ) :ج یف )١(

 .(59176) مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۰ 5 /5) دنسملا ()
 . ؛مثيخ 7 :ج ىف (9)

 .؟ىمعلا» : ج ىف (5) )٠١۲(. مقرب ةفينح ىبأ دنسم )٤(

 .(۲۹۸۰) مقرب ىذمرتلا ناسو (۲۹۷ /۱) دنسملا (5)

 .حيرش» : :ه ىف (۸) .(558/1) دنسملا (۷)

 هعبات «عبوت هنكلو «باذك فيعض « جيرس نب ثراحلا هخيش١ )١9/5"(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (55”7 /7) ىلعي ىبأ دنسم (9)

 )111۸( مقرب راثآلا لكشم ىف ىواحطلا هجرخأ «هب ملسأ نب د ديز نع ءماشه نع عفان نب هللا دبع نع هاورف «ديمح نب بوقعي

 . قبس دقو



 (۲۲۳ «۲۲۲) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ٥۹۱

 الإو كلذ تضاف .فرح ىلع ىتؤُ انك امنإ :تلاقو «هيلع هتركنأف «كلذ اهب عنصي بهذف «راصنألا

 مكُنرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن » : هللا لزنأف ا هللا لوسر كلذ غلبف ءامهرمأ یرسف جاف

 لا عضوم كلذب ىنعي - تايقلتسمو «تاربدمو «تالبقم : ىأ € متئش ین

 اهنإف ءةملس مأ ةياور اميسالو «ثيداحألا نم مدقت ام صلال "7 دهشيو «دواد وبأ هب درفت

 .قايسلا اذهل ةهباشم

 نب نابأ نع «قاحسإ نب دمحم قيرط نم ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا ثيدحلا اذه ىور دقو

 لك دنع "“ هفقوأ ‹هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم سابع نبا ىلع فحصملا تضرع : :لاق دهاجم نع ‹حلاص

 , «متئش ىَنَأ مکترح اوتاف مكل ثرح مكؤاسن# :ةيآلا هذه ىلإ تيهتنا ىتح ءاهنع هلأسأو ألوم ةيآ

 ركذف ..نهب نوذذلتيو ءةكمب ءاسنلا © نوحرشي اوناك شيرق نم ىحلا اذه نإ :سابع نبا لاقف
 . "”اهقايس مامتب ةصقلا

 :ىراخبلا هاور ام ىلإ ريشي هنأك .«مهوأ هل رفغي هللاو  رمع نبا نإ) :سابع نبا لوقو

 أرق اذإ رمع نبا ناك :لاق عفان نع نوع نبا انربخأ «ليمش نب رضنلا انثدح «قاحسإ انثدح

 : "لاق ناكم ىلإ ىهتنا ىتح «ةرقبلا ةروس أرقف اموي هيلع تذخاف «هنم عرفي ىتح ملكتي مل نآرقلا
 ىتثدح :لاق دمصلا دبع نعو . . يضم مث . .اذكو اذك ىف تلزنأ :لاق .ال :تلق ؟تلزنأ ميف ىردتأ

 ف . .ىف اهيتأي :لاق e :رمع نبا نع ‹ عفان نع «بويأ ىنثدح «ىبأ

 ولاده دب رقت دقو «ىراخبلا هاور اذكه

 :لاق عفان نع «نوع نبا انثدح لع ا انثدح ارز نب توا ىتثدح : :ريرج نبا لاقو

 ؟تلزن ميف ىردتأ :رمع نبا لاقف .4 متئش ْْنَأ مکترح اوتأف مككل ثرح مكؤاسن » :موي تاذ تأرق
 .7"'2نهرابدأ ىف ءاسنلا نايتإ ىف تلزن :لاق .ال :تلق

 نع «عفان نع «بويأ نع «ىبأ ىنثدح «ثراولا دبع نب دمصلا دبع انثدح «ةبالق وبأ ىنثدحو

 .''"ربدلا ىف :لاق# متئش ىَنَأ مكترح اوتأف  :رمع نبا
 . حصي الو «رمع نبا نع «عفان نع ‹كلام ثيدح نم یورو

 ناميلس نع «سيوأ ىبأ نب ركب ىبأ نع «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نع «یئاسنلا یورو
 كلذ نم هسفن ىف دجوف ءاهربد ىف هتأرما ىتأ الجر نأ :رمع نبا نع «ملسأ نب ديز نع «لالب نبا

 .«هيلع هفقوأ ١:و ءأ ءح يف (۳) .«دهشوا :ج ىف (۲)

 .«نوخرشيا :ج ىف (6) .«هیف» :ج ىف (4)

 : )۷۷/١١(. ريبكلا مجعملا (7)

 .«لاقف» :ج ىف (۷)

 ىف عقوو ءرورجملا وهو فرظلا دعب ام ركذي مل ءخسنلا عيمج ىف عقو اذك» 17١: /۸ ىرابلا حتف ىفو «خسنلا عيمج ىف ضايب (۸)
 . .بعشلا .ط شماه نم ادافتسمو «همهف ام بسحب هدنع نم وهو .جرفلا ىف اهيتأي :ىديمحلل نيحيحصلا نيب عمجلا

 .(4017) مقرب ىراخبلا حيحص(9)
 )٠١( ىربطلا ريسفت 0/٤ ٤١(.

 )١١( ىربطلا ريسفت )5057/5(.



 (۲۲۳ 20775؟) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 0۹۲

 . 74 متكش ینا مکترح اوتاف مك ثرح مكؤاسن : هللا لزنأف ءاديدش ًادجو
 . عفانب سانلا  علوأ ال رمع نبا نع «ملسأ نب ديز دنع اذه ناك ول :ىزارلا متاح وبأ لاق

 . ثيدحلا اذهل هنم ليلعت اذهو

 نبا نع «راسي نب ءاطع نع .ملسأ نب ديز نع .سيق نب دواد نع «عفان نب هللا دبع هاور دقو
 ركل تودع

 ىلع نع ًاضيأ ىئاسنلا هاور ال ءاهربد نم اهلبق ىف اهيتأي هنأ وهو «مدقت ام ىلع لومحم اذهو

 «ليوطلا ناميلس نب هللا دبع نع ةلاضف نب  لضفملا نع «ىسيع نب ديعس نع «ىليفنلا نامثع نبا
 كيلع رثكأ دق هنإ :رمع نبا ىلوم عفانل لاق هنأ هربخأ هنأ :رضنلا ىبأ نع «ةمقلع نب بعك نع
 نكلو ءىلع اوبذك :لاق نهرابدأ ىف ءاسنلا ىتؤت نأ ىتفأ هنإ رمع نبا نع لوقت كنإ :لوقلا

007 

 ثرح مكؤاسن# : غلب ىتح .هدنع انأو اموي فحصملا ضرع رمع نبا نإ :رمألا ناك فيك كثدحأس

 انإ ؟ ناتي ذا و ا وع ومآ نم ملعت له عفان اي :لاقف : < متتش نأ مكّنرح اوتاف ہک

E a SLE E aa mn 
 ىلع نيتؤي امنإ .درهيلا لاحب نذخأ دق راصنألا ءاسن تناكو «هنمظعأو كلذ نهرك دق نه اذإف

 . # مثئش نأ مکترح اوتأف مكل ثرح مكؤاسنإ# :هللا لزنأف «نهبونج
 يركز نع .قاحسإ نب نيسحلا نع «ىناربطلا نع .هيودرم نبا هاور دقو ءحيحص دانسإ اذهو

 «ةمقلع نب بعك نع شايع نب هللا دبع نع ؛ةلاضف نب لضفم نع .ىرمعلا بتاك ىبحي نبا
 دق ناك نإو .ىتأيس امك لحي الو حابي ال هنأو ءاحيرص كلذ فالخ رمع نبا نع انيور دقو .هركذف

 باتك ىف كلام مامإلا ىلإ مهضعب هازعو .مهريغو ةنيدملا ءاهقف نم ةفئاط ىلإ لوقلا اذه بسن
 ةيورملا ثيداحألا تدرو دقو .هللا همحر .كلام مامإلا نع كلذ حصي نأ ركني سانلا رثكأو لا
 :ةفرع نب نسحلا لاقف ؛هيطاعتو هلعف نع رجزلاب ةددعتم قرط نم

 رباج نع «ردكنملا نب دمحم نع «حلاص ىبأ نب '') ليهس نع «(' شايع نب ليعامسإ انثدح
 ىف ءاسنلا ىتأم لحي ال .قحلا نم ىيحتسي ال هللا نإ ءاويحتسا» : ي هللا لوسر لاق :لاق

 5 »2 معلا ه 010
 نهس وسح

 ع ل نها هلك نيو د نع «نايفس انثدح .«نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 5 !هربد ىف هتآرما لجرلا ىتأي نأ ىهن يك هللا لوسر نأ :تباث نب ةميزخ 15, + E . هبا س 03 3 - .٠

 .(8981) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )١(

 . ءانتيثأ م باوصلاو ٠ لضفلا» : تاطوخملا عيمج ىف (۳) . علو ال: ج ىف (؟)

 .«بجن» :أ ىف (9) .«لاق» :أ هج ىف (4)

 .(۸۹۷۸) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس 030

 .«ريسلا» :أ ىف (9) .«سابع» :أ ىف (۸) .«ايركز ىبأ نع» :أ ىف (۷)
 .«لهس نع» :أ ج ىف )١١( .«سابع» :أ ىف )٠١(

 .هب ةفرع نب نسحلا قيرط نم (۲۸۸/۳) نتسلا ىف ىنطقرادلا هاورو (۱۲)

 .«هّللا دبع نع» :أ ءج ىف (۱۳)

 ناس :ىف هيف فالتخالا رظناو )۱۹۲١( مقرب ةجام نبا ننسو (۸4۸1 :89485) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (510 /5) دنسملا )١5(
 ۳١۹(. ۔ ۳۱٣ /۰) . ئاسنلا



 o۹۲ (۲۲۳ ء۲۲۲) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نب ةميزخ نأ :هُندَح ىفقاولا هللا دبع نب ىمره نأ هثدح ىبلاولا نيصحلا نب هللا ديبع نأ :داهلا نبا
 - قحلا نم هللا ىحتسي ال «قحلا نم هللا ىيحتسي ال» : لاق واك هللا لوسر نأ :هثدح ىمطخلا تباث

 .«نهزاجعأ ىف ءاسنلا اوتأت ال  اثالث

 . ريثك فاالتخا هدانسإ ىفو . تباث نب ةميزخ نع «قرط نم ةجام نباو ‹ىئاسنلا هاورو

 دلاخ وبأ انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح :ىئاسنلاو «ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق :رخآ ثيدح
 هرز

 لاق :لاق سابع نبا نع «بیرک نع «ناميلس نب ةمرخم نع «نامثع نب كاحضلا نع ‹رمحألا

 ثيدح اذه :ىذمرتلا لاق مث .«ربدلا ىف ةأرما وأ الجر ىتأ لجر ىلإ هللا رظني ال» : ةي هللا لوسر
 هاور نكلو . ًاضيأ مزح نبا هححصو . هحيحص ىف نابح نبا هجرخأ و بیرغ نسح

 .افوقاوم "هي «كاحضلا نع ‹ عيکو نع «دانه نع ‹ىئاسنلا

 سابع نبا لأس الجر نأ :هيبأ نع «سواط نبا نع رمعم انربخأ «قازرلا دبع انربخأ :دبع لاقو

 . *![حيحص دانسإ] !رفكلا نع ىنلأست 9 اهربد ىف ةأرملا نايتإ نع

1( 5 
 . هوجن هب د

 نب ورمع نع «ةداتق انثدح «مامه انثدح .دمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 7: فرشطلا ةيطوللا ىه اهربد ىف هتأرما ىتأي ىذلا» : لاق ههم ىبنلا نأ .هدج نع ء«هيبأ نع« بيعش

 ىف هتأرما ىتأي ىذلا نع ةداتق لف :لاق «مامه انثدح «ةبده ىنثدح :دمحأ نب هللا دبع لاقو

 ةيطوللا ىه» :لاق دام ىبنلا نأ :هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع انثدح :ةداتق لاقف .اهربد

 . «(ىرغصلا

 . ؟رفاك الإ كلذ لعفي لهو :لاق ءادردلا ىبأ نع «جاسو نب ةبقع ىنثدحو :ةداتق لاق
 ىبأ نع ,ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع «ناطقلا ديعس نب ىيحي ثيدحلا اذه ىور دقو

 . ملعأ هّللاو ١ حصأ اذهو .هلوق الا ورمع نب هللا دبع نع « بويأ

 «بيعش نب ورمع نع « جرعألا ديمح نع «نوراه نب ديزي نع «ديمح نب دبع هاور كلذكو

 .هلوق نم ًافوقوم ءورمع نب هللا دبع نع ؛هيبأ نع
 نب دايز نب نمحرلا دبع نع «ةعيهل نبا انثدح «ةبيتق انثدح :ىبايرفلا رفعج لاق :ىرخأ قيرط

 رظني ال ةعبس» : اهي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع لا نیلا دبع ا قع معلا

 )01-4٠(. مقرب يربكلا ىئاسنلا ننسو )١١15( مقرب ىذمرتلا ننس )١(

 .«دراوم» (۱۳۰۲) مقرب نابح نبا حيحص (۲)

 .(۹۰۰۲) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 .و ءأ ج نم ةدايز (6) .(لاقف» :ج ىف )٤(

 .أطخ وهو «ةمركع نع» :ه ىف (5)

 )۷( دنسملا )۲/ ١٠١(.

 5١١(, /۲) دنسملا دئاوز (۸)

 .ارمع ١ :ج ىف (9)

 00 « كرابملا نبا قيرط نم «ىئاسنلا هاور اذكو
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 حكانلاو هب لوعفملاو لعافلا : نيلخادلا عم رانلا اولخدا :لوقيو « مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ هللا

 ىذؤملاو«هراج ةليلحب ىنازلاو ءاهتنباو ةأرملا نيب عماجو ءاهربد ىف ةأرملا حكانو «ةميهبلا حكانو «هدي

 "نعل ىتح هراج

 .نافيعض هخيشو ةعيهل نبا

 نب ىسيع نع «مصاع نع «نايفس انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق:رخآ ثيدح
 ١ هت فٹ 1 8 ت هاو +

 ىف ءاسنلا ىتؤت نأ قم هللا لوسر ىهن :لاق «قلط نب ىلع نع «مالس نب ملسم نع «ناطح

 قل س يحي ا هللا تزف نهرا

 نع ًاضيأ ةيواعم فا ٍدرط نم ىذمرتلا ىسيع وبأو .ةيواعم ىبأ نع 0 دمحأ هجرخأو

 ج دد رف لقوا فاير يقو اولا مصاع

 دمحأ مامإلا دنسم ىف عقو امك «بلاط ىبأ نب ر ىلع دنسم ىف ثيدحلا اذه دروي نم سانلا نمو

 .قلط نب ىلع هنأ حيحصلاو ا لبنح نبا

 نع خلاص نبأ نب ليهس نع. نعم ان «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق:رخآ ثيدح

 رظني ال اهربد ىف هتأرما ىتأي ىذلا نإ : را هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع <« لخمس نين كوالا

 . ؟هيلإ هللا

 لاق :لاق ةريره ىبأ نع ءدلخم نب ثراحلا نع «ليهس انثدح .بيهو انثدح «نافع انثدحو

 .«اهربد ىف هتأرما عماج لجر ىلإ هللا رظني ال»: ہی " هللا لوسر
( 

 ايي قيزط نم جام قنا هاور اذكو

 ةريره ىبأ نع «.دلخم سس ثراخلا نع ءحلاص ىبأ نب ليهس نع نايقس انثدح ‹ عیکو انثدحو

 .«اهربد ىف ةأرما ىتأ نم نوعلم» :ّهيِكَي هللا لوسر لاق :لاق
) 5 35 11 0 

 38 ۰ عیکو قيرط نم ىئاسنلاو «دواد وبا هاور اذكهو

 وبأ انثدح «نايرلا نب مساقلا نب دمحأ انربخأ : ىناهبصألا ميعن وبأ ظفاحلا لاق :ىرخأ قيرط

 انثدح ءعيكو انثدح :الاق هل ظفللاو - ليعامسإ نبا دمحمو دانه انثدح « ىئاسنلا نمحرلا دبع

 نم نوعلم» : اع هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « هيبأ نع .حلاص یب أ نب ليهس نع «نايفس

 . اھ |
 ربد ىف ةأرما ىتأ

 دايز نب نمحرلا دبع نع قرط نم (۲ )١/857. ىلامألا ىف نارشب نباو :(؟ ۰ ١+ /5757) هثيدح نم سلجم ىف خيشلا وبأ هاورو )١(

 .(09/48) ىنابلألل ليلغلا ءاورإ نم ًادافتسم ه .أ .هب ىقيرفألا

 . عوبطملا ىف هدجأ ملو )٤/ ۳۸١( دنسملا فارطأ ىف رجح نبا هركذ (۲)

 .أ ج نم ةدايز (۳)

 )٤( دنسملا فارطأ ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ )٤/ 785( مقرب ىذمرتلا ننسو )١١١١(.

 .1ىبنلا نع ةريره ىبأ نع» :و ءأ ىف )857/١(. )١( دنسملا (0)

 .(۱۹۲۳) مقرب ةجام نبا ننسو )۳٤٤/۲( دنسملا (۷)

 .(9018) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (3177) مقرب دواد ىبأ ننسو ٤٤٤( /۲) دنسملا (۸)

 .ركني ام هيف" :ىبهذلا لاق ءنايرلا نب مساقلا نب دمحأ نع لاع هل ءزج ىف ميعن وبأ هاور (۹)



 0040 ا )۳ ۲۲) ناتيآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 امك «دلخم نب ثراحلا نع .ليهس نع هيف ىذلا امنإو «ىئاسنلا ننس ىف اذكه ثيدحلا اذه سيل

 ص

 .هوفعض دقو و «دنسلا

 ىبأ نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا نع «ىجنزلا دلاخ نب ملسم اهاور : ىرخأ قيرط 0 ع 3 : )0( :

 .«نهرابدأ ىف ءاسنلا ىتأ نم نوعلم» :لاق اي ىبنلا نع «ةريره

 . ملعأ هللاو «مالك هيف دلاخ نب ملسمو

 «مرثألا ميكح نع .ةملس نب دامح ثيدح نم ننسلا لهأو 0 ىرخأ قيرط

 ءاهربد ىف ةأرما وأ اضئاح ىتأ نم» : لاق يَ هللا لوسر نأ : :ةريره ىبأ نع « سيلا هغ نأ ع

 ع ىلع لزنأ امب رفك دقف ءهقدصف ًانهاك وأ

 ب [مرثألا] ميكح ثيدح ىف ىراخبلا هلاق ىذلاو .ثيدحلا اذه يراخبلا فعض :ىذمرتلا لاقو

 . هثيدح ىف عباتي ال :ةميمت ىبأ نع

 نم نمحرلا دبع نب ناميلس انثدح هللا دبع نب نامثع انثدح :ىئاسنلا لاق : ىرخأ قيرط

 «ةملس ىبأ نع .ىرهزلا نع .زيزعلا دبع نب ديعس نع ١ ىناعنصلا دمحم ب كلما دبع نع «هباتک

 .فرابدا ىف ءاسنلا اوتأت ال ءءايحلا قح هللا نم اويحتسا» :لاق يم ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع

 .هجولا اذه نم ىئاسنلا هب درفت

 ثيدح نمو «ىرهزلا ثيدح نم لطاب ركنم ثيدح اذه : ظفاحلا ىناتكلا دمحم نب ةزمح لاق

 ىهتنا .الف لَم ىبنلا نع ةريره ىبأ نع امأف .كلذ نع ىهني ناك هنأ ةملس ىبأ نع ىرهزلا هاور
 . همالك

 ملو ٠ «.طلتخا هنأ فرعي ال | ي [دمحم ٠ نب] كلملا دبع نأ الإ ؟ داقتنالا نسحأو داجأ دقو

 2 «نابح نباو 00 أو e و يا ل اا
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 نع .ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح ءروصنم نب قاحسإ انثدح :ىئاسنلا لاق: ىرخأ قيرط

 ىف 2 ءاسنلا لاجرلا نايتإ :لاق ةريره ىبأ نع ءدهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل نع «ىروثلا نايفس

 .«هاورو»:و ءأ ىفو «؛ةياور' :ج ىف )١(

 ةجام نبا ننسو (401) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١170( مقرب ىذمرتلا ننسو (3905) مقرب دواد ىبأ ننسو )5١8/5( دنسملا (۲)

 .(1۳۹) مقرب

 .«ىذمرتلا ميكحا :و ىفو ءأ ج نم ةدايز (۳)

 ١١(. /۳) ريبكلا خيراتلا (5)

 )۹۰٠١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (4)

 .؛ءاسنلاو» :آ ءج ىف (۸) .نعا» :ج ىف (۷) .و «أ ج نم ةدايز )١(



 2775 xy؟) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا ۲۲۳(

 . """رفك نهرابدأ

 ار اا ی ارا یا ی ا هيج وا هع نع نا نع تاور
 نم هاور اذكو .ًافوقوم ةريره ىبأ نع «دهاجم نع «ثيل نع «ىروثلا قيرط نم «ىئاسنلا هاور اذكه

 «ثيل نع «سينخ نب ركب هاورو .  افوقوم - ةريره ىبأ نع «دهاجم نع «ةميذب نب ىلع قيرط
 دقف رابدألا ىف ءاسنلاو لاجرلا نم ًائيش ىتأ نم» :لاق هيَ ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «دهاجم نع

 . "نورخآ هكرتو «ةمئألا نم دحاو ريغ هفعض سينخ نب ركبو «حصأ فرقوملاو «رفك

 «سواط نبا نع .حلاص نب ةعمز انثدح .عيكو انثدح :ىخلبلا نابأ نب دمحم لاق :رخآ ثيدح
 لوسر لاق :باطخلا نب رمع لاق :الاق داهلا نب ديزي نب هللا دبع نع «رانيد نب ورمع نعو - هيبأ نع

 . '"«نهرابدأ ىف ءاسنلا اوتأت ال .قحلا نم ىيحتسي ال هللا نإ» : يم هللا

 نب ةعمز نع «ناميلا نب نامثع نع «ىناقلاطلا بوقعي نب ديعس انثدح :ىئاسنلا هاور دقو

 . '"«نهرابدأ ىف ءاسنلا اوتأت ال» :لاق رمع نع «داهلا نبا نع «هيبأ نع «سواط نبا نع «حلاص

 نب ورمع نع «حلاص نب ةعمز نع «ميكح ىبأ نب ديزي انثدح «ميهاربإ نب قاحسإ انثدحو
 نإف ءهللا نم اويحتسا :هنع هللا ىضر رمع لاق :لاق ىئثيللا داهلا نب هللا دبع نع «سواط نع «رانيد

 .حصأ فوقوملا . 2” نهرابدأ ىف ءاسنلا اوتأت ال ءقحلا نم ييحتسي ال هللا

 مصاع نع ةبعش انثدح :الاق ذاعم نب ذاعمو ردنغ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ىبنلا نع  قلط نب ديزي وأ - ديزي نب قلط نع .مالس نب ملسم نع ؛ناطح نب ىسيع نع «لوحألا
 .' «نههاتسأ ىف ءاسنلا اوتأت ال .قحلا نم ييحتسي ال هللا نإ» :لاق ي

 ىسيع نع .لوحألا مصاع نع «رمعم نع .«قازرلا دبع هاورو .ةبعش نع «دحاو ريغ هاور اذكو

 هللاو .مدقت امك «قلط نب ىلع هنأ هبشالاو .ىلع نب قلط نع «مالس نب ملسم نع ؛ناطح نب
 . ملعأ

 نب سينأ ىخأ انثدح .ىمرخلا ملسم وبأ انثدح :هننس ىف مرثألا ركب وبأ لاق :رخآ ثيدح

 .دوعسم نبا نع «عاقعقلا ىبأ هيبأ نع .هربخأ عاقعقلا نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ هابأ نأ '' ''ميهاربإ

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )۹۰۱۸(.

 .«كلذو» :أ ىفو ء؛كلت» :ج ىف () .«هتأرما# : و ءأ هج یف (۲)

 )٤( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )9019(.

 .(۹۰۲۱) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ()

 )١59/١1(. ريبكلا ءافعضلا ىف ىليقعلا هاور ()

 .«اهحصأ ناميلا نب نامثع لوقو .رانيد نب ورمع ثيدح ىف أسواط ركذي ملو» :لاق ١١۷( /۲) للعلا ىف ىنطقرادلا هركذ (۷)

 .(۹۰۰۸) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس (۸)

 .(۹۰۰۹) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (9)

 نب ديزي انه عقو فيك ىردأ الو .قلط نب ىلع دنسم ىف ردنغ قيرط نم )٤/ ۳۸١( دنسملا فارطأ ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ )٠١(

 . “ميت ىبأ نب سينأ ىخأ» :أ ىف )١١( .ملعأ هللاو «كلذ ىف باوصلا ظفاحلا نيب دقو «قلط



 ROE CELA اا م

 مارح ءاسنلا شاحم» :لاق واي ىبنلا نع ءهنع هللا ىضر

 - ىرقشلا هللا دبع ىبأ نع ءمهريغو «ةبعشو «ىروثلا نايفسو «ةيلع نب ليعامسإ هاور دقو

 . حصأ وهو .افوقوم - دوعسم نبا نع «عاقعقلا ىبأ نع - ع ا ل

 « : ايم هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع عيفز نب ديز نع ‹«ةزمح نب دمحم انثدح

 .لاقم امهيف هحيشو «ىرزحلا وه ةزمح نب دمحم 2300 نهزاجعأ ىف ءاستلا اوتأت

(4) 
 «رذ ىبأو ¢ رماع نب ةبقعو «بزاع نب ءاربلاو یک د ا ثيدح نم ىور دقو

 . ملعأ هللاو «ثيدحلا هعم حصي ال لاقم اهتم لك ىفو :مهريغو
30( 

 ١1 ايلع لجر لأس : :لاق ةيريوج ىبأ نع < ءرمتعملا ىبأ نع «مارهب نب تلصلا نع «ىرروثلا لاقو

 نوتات : لجو زع هللا لوق ىلإ عمست ملأ ك هللا دس «تلفس :لاقف ءاهربد ىف ةأرملا نايتإ نع

 .( 48 :فارعألا] «َنيمْلاَعْلا نم دحأ نم اهب مكقبس ام ةشحافلا

 ىف ورمع نب هللا دبعو «٠ سابع نباو «ةريره ىبأو .ءادردلا ىبأو «دوعسم نبا لوق مدقت دقو

 .همرحي هنأ ءامهنع هللا ( ىضر ءرمع نب هللا دبع نع كش الب تباثلا وهو «كلذ ميرحت

 .حلاص نب هللا دبع انثدح :هدنسم ىف ىمرادلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ لاق

 ىف لوقت ام :رمع نبال تلق :لاق بابحلا ىبأ راسي نب ديعس نع «بوقعي نب ثراخ لا نع .ثيللا

 نم دحأ كلذ لعفي لهو :لاقف مريدلا ركذف ؟ضيمحتلا امو :لاق ؟نهل ضمحنأ «ىراوجلا

 ؟نيملسملا

 «كلذ ميرحتب هنم حيرص صنو حيحص دانسإ اذهو .هب «ثيللا نع «ةبيتقو بهو نبا هاور اذكو
 . "'هكحملا اذه ىلإ دودرم وهف لمتحيو لّمتحي امم هنع درو ام لكف

 نب نمحرلا دبع ديز ربا ارسال حا دج ندا لعب يش رادع تح :ريرج نبا لاقو

 دبع ابأ اي :هل ليق هنأ سنأ نب كلام نع ٠ .مساقلا نب نمحرلا دبع ىنث ا ا بأ نب دمحأ

 ° [هللا دبع] ىب“ ىلع .جلعلا وأ ءدبعلا بذك :لاق هنأ هللا دبع نب ملاس نع نووري الا نإ «هللا

 لاق ام لثم رمع نبا نع هللا دبع نب ملاس نع ١ ىنربخأ هنأ نامور نب ديزي ىلع دهشأ :كلام لاقف

 لاقف رمع نبا لأس هنأ :راسي نب ديعس بابحلا ىبأ نع ىوري بوقعي نب ثراحلا نإف :هل ليقف . عفان

 .ربدلا هل ركذف ؟ضيمحتلا امو :لاقف ؟نهل ضمحنفأ ىرارحلا ىرتشن انإ «نمحرلا دبع ابأ اي :هل

 ةعيبر ىلع دهشأ :كلام لاقف  ملسم :لاق وأ - نمؤم كلذ لعفيأ !فأ ! فأ :رمع نبا لاقف

 .(83 /۲) ىنكلا ىف ىبالودلا هاورو )١(

 .(507/5) ىدع نبال لماكلا (؟)

 هب بعت نب ىبأ نع .شيبح نب رز نع «ةبالق ىبأ قيرط نم (3451) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاور بعك نب ىبأ ثيدح (۳)
 .هب ةبقع نع «ناعاه نب حرشم نع «ةعيهل نبا قيرط نم )١1548/4( لماكلا ىف ىدع نبا هاور رماع نب ةبقع ثيدح (4)

10-3 

 .«مكحلا اذه» :أ ج ىف (0) .«ةريوج ىبأ نع :أ ىفو ءاهب ريرج ىبأ نع» :ج ىف () .«امهنم» :أ ىف (5)

 .ج نم ةدايز (9) .؛رمغلا ىبأ نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحأ» :و أ «ج ىف (۸)



 (۲۲۳ .۲۲۲) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزخلا حلل للسلم ع ووو

 ار 00 ١
 عفان لاق ام لثم «رمع نبا نع «بابحلا ىبأ نع ىنربخأل

 نب نمحرلا دبع انثدح .هيقفلا جرفلا نب غبصأ نع .ناميلس نب عيبرلا نع «ىئاسنلا ىورو
 نع .بوقعي نب ثراحلا نع ثدحي دعس نب ثيللا رصمب اندنع نإ :كلامل تلق :لاق مساقلا

 ؟ يلا انو ی 6 ننال فالق لاق لاسر قل" دی
 ةعيبر ىلع دهشأف :كلام ىل لاقف ؟ملسم اذه لمعي وأ !فأ !فأ :لاقف .نهرابدأ ىف نهيتأن : تلق

 ا هب سأب ال :لاقف < «هرمع نبا لأس هنأ راسي نب ديعس نع ىنثدحل

E 313 ٤ 0 س 5 5  

 2 ع ا رع ی ا اع وه هللا هع وع امور ب ديري قيرط نم اغا ئالا یورو

 ا نايا اا ريال. "ناك
030 0 

 .مارح كلذ نأ :كلام نع ي و نعم ىورو

 :حور نب '"” ليعامسإ ىنثدح «نصح نب ليعامسإ ىتثدح :ىروباسينلا دايز نب ركب وبأ لاقو
 نوكي له .برع موق متنأ ام :لاق :نهرابدأ ىف ءاسنلا نايتإ ىف لوقت ام :سنأ نب كلام تلأس

 .جرفلا ودعت ال ا

 . ىلع نوبذكي ٠ ىلع نوبذكي :لاق !؟كلذ لوقت كنإ :نولوقي مهنإ « هللا دبع ابأ اي :تلق

 وهو .ةبطاق مهباحصأو لبنح نب دمحأو .ىعفاشلاو .ةفينح ىبأ لوق وهو «هنع تباثلا وه اذهف

 نب ةورعو «ريبج نب ديعسو .ءاطعو ‹سواطو «ةمركعو .ةملس . ىبأو ‹«بيسملا نب ديعس لوق

 نم مهنمو «راكنإلا دشأ كلذ اوركنأ مهنأ :فلسلا نم مهريغو نسحلاو 2 اتا ب «ريبزلا

 ءاملعلا روهمج بهذم وهو ءرفكلا " هلعاف ىلع قلطي
 هتحص ىفو «كلام مامإلا نع هوكح ىتح ءةنيدملا لهأ ءاهتف ضعب نع ءىش اذه ىف ىكح دقو

 بهو نب صوحألا دبع نب سنوي نع هعمجو هل حاكنلا باتك ىف ريرج نبا ىور دقو] .
 تابا

 ىدتقأ ًادحأ ,تكردأ ام :لاق مساقلا نب ر نمحرلا دبع نع .جرفلا نب ب غبصأ ىور :ىواحطلا لاق

 : لاق مث 4 مُكَل ثرح مكؤاسن# : :أرق مث ءاهربد ىف ةأرملا ءطو ىنعي .لالح هنأ ىف كشي ىنيد ىف هب

 ىواحطلا ةياكح هذه ؟اذه نم نيبأ ءىش ىأف

 ىضتقي ام قرط نم كلام مامإلا نع .ىدادغبلا بيطخلاو .ىنطقرادلاو .مكاحلا '''' ىور دقو
 )٤١١/٤(. ىربطلا ريسفت )١(

 .«نايفس نع» :أ ىف (۲)

 .(۸۹۷۹) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 .ارمع نب هللا دبع نأ» :و ءأ ىف )٤(

 .(۸۹۸۰) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (6)

 .اريبج نب" :ج ىف (۸) .*ليتارسا ىنثدح» :و أ ج ىف (۷) .وءأ ج نم هانتبثأ ام باوصلاو «رمعم» :ه ىف (1)

 .ا(دروأ دقو» :ج ىف )١١( .و «آ بج نم ةدايز(١٠) .«هلعف ىلع» :و ءأ ىف (9)



 (۲۲۳ 2577) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 1

 ىف ىبهذلا هللا دبع وبأ ظفاحلا انخيش اهاصقتسا دقو «ديدش فعض ديناسألا ىف نكلو .كلذ ةحابإ

 .ملعأ هللاف «كلذ ىف هعمج ءزج

 حص ام :لوقي ىعفاشلا عمس هنأ مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم انل ىكح :ىواحطلا لاقو

 نع «بيطخلا ركب وبأ كلذ ىور دقو .لالح هنأ سايقلاو .ءىش هميرحت الو هليلحت ىف ی ىبنلا نع

 تعمس «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم تعمس «مصآلا سابعلا ىبأ نع «ىفريصلا ديعس ىبأ

 دقل : :وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب فلحي عيبرلا ناك :غابصلا نب رصن وبأ لاق .ركذف ...لوقي ىعفاشلا

 نك” ىف هميرحت ىلع صن ىعفاشلا نإف كلذ ىف ىعفاشلا ىلع - مكحلا دبع نبا ىنعي بذك

 . ملعأ هللاو «هبتك نم

 ديعس  اهربد ىف ةأرملا ءطو ةحابإ وهو  لوقلا اذه هيلإ بسني نممو :هريسفت ىف ىبطرقلا لاقو

 ىف لوقلا اذهو .نوشجاملا نب ر كلملا دبعو ىظرقلا بعك نب دمحمو رمع نباو عفانو بيسملا نبا

 مهخياشمو كلام باحصأ قاذحو «رسلا را ا ىكحو . ةيبتعلا

 نبا ركذو ةيبتعلا ىف لوقلا اذه عقوو ر سلا باتك هل نوكي نأ نم لجأ كلامو «باتكلا كلذ نوركني

 ةياور نم كلام ىلإو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةريبك ةرمز ىلإ لوقلا اذه دنسأ نابعش نبا نأ ىبرعلا

 دمحم نع ىربطلا ( ىسارهلاايكلا ىكحو : :لاق هظفل اذه نآرقلا ماكحأو ناوسنلا عامج باتك نم ةريثك

 مكل قلخ ام نووذتو . نيملاعْلا نم ناركذلا نوتأتأ ل :هلوقب كلذ زاوج ىلع لدتسا هنأ يرل ب نب

 ]117 .116] : ءارعشلا وداع موف متنأ لب مُكجاَوْزَأ نم مكبر

 :تلق نهرابدأ ال ءاسنلا جورف نم مهل هللا قلخ نم كلذب دارملا نأب هدر مث حابملا نم هلثم ىنعي

 ةلأسملا هذه ىف سانلا فنص دقو .أطخف هيلإ ًاحيحص ناك نإ .ىظرقلا هلاق امو باوصلا وه اذهو

 كرت قم دك كل لاثتما عم «تاعاطلا لعف نم :ىأ «مكشأ 0007 ىلاعت هلوقو

 .ًاعيمج مكلامعأ ىلع مكبساحيف : ىأ «هوُقالَم مكن اوملعاو هللا اوقتاو# :لاق اذهلو ؛؟تامرحملا

 .مهرجز 4 هنع ام نيكراتلا .مهرمأ اميف هلل نيعيطملا : ىأ © نينمؤملا رشبو »

 ءدقاو نب هللا دبع نع < ريثك نب ماخخم ا «نيسح انثدح .مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 دنع ةيمستلا ««هللا مساب» :لوقي :لاق «مكسفنأل اومدقو) : - سابع نبا نع هارأ :لاق  ءاطع نع

 . عامجلا

 دارأ اذإ مهدحأ نأ ول» : دال هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ىراخبلا حيحص ىف تبث دقو

 دلو امهنيب ردقي نإ هنإف ءانتقزر ام ناطيشلا بنجو ناطيشلا انبّتج مهللا هللا مساب :لاق هلهأ ىتأي نأ

 د تاشلا هرفي مل كلذ ىف

 .؟تس یف :ج ىف )١(

 .«مهنع امه :أ ىف (۲)

 )4١(. مقرب ىراخبلا حيحص 2



Td (١7؟6 )۲۲۲٤. ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 

 عيمس هّللاو ساّنلا نيب اوحلصتو اوتو اوربت نأ مُكَناَميأل ةضرع هللا اولعجت الو

 لاو مگبولف تبسك امب مکذخاوی نكلو مکنامیأ يف وغللاب هللا مک ذخاؤب ال 9 میلع

 . 4 ميلح روفغ

 ءاهكرت ىلع متفلح اذإ محرلا ةلصو ربلا نم مكل ةعنام ىلاعت هللاب مكناميأ اولعجت ال : :ىلاعت لوقي

 ليبس يف نيرجاهملاو نيكاسملاو ئبرقلا يلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو مكنم لضفلا اولوأ لتأي الو : ىلاعت هلوقك
 ىلع رارمتسالاف ء[۲۲ :رونلا] «ميحر روفغ هللاو مُكَل هللا رفغي نأ نوُبحت الأ اوحفصيلو اوفعيلو هللا

 :ىراخبلا لاق امك .ريفكتلاب اهنم جورخلا نم اهبحاصل مثآ نيميلا

 ام اذه :لاق «هبنم نب مامه نع ءرَمعم انربخأ «قازرلا دبع انربخأ .ميهاربإ نب قاحسإ انثدح
 : اي هللا لوسر لاقو .«ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نا :لاق وي ىبنلا نع ةريره وبأ انثدح

 .«هيلع هّللا ضرتفا ىتلا تراک طعنا لا ل

 0 7 هلع هدمحا هاورو .هب «قازرلا دبع نع « 'عفار نب دمحم نع .ملسم هاور اذكهو ۲ 5 . ٤

 نبا وه ا انثدح .حلاص نب ىيحي انثدح ءروصنم نب قاحسإ انثدح :ىراخبلا لاق مث

 نم» : اي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ةمركع نع «ريثك ىبأ نبا وهو «ىبحي نع «مالس
 .؟9«ةرافكلا ىنغت سيل ءامثإ مظعأ وهف «نيميب هلهأ ىف" جلتسا

 :لاق (مكناميأل ةضرع هللا اولعجت الو # :ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 .ريخلا عنصاو كنيمي نع رفك نكلو غلا مئصت الا  كنيميل ةضرع نلعجم ال

 «ريبج نب ديعسو «سواطو .دهاجمو .ىعخنلا ميهاربإو : لاو «قورسم لاق اذكهو
 .سنأ نب عيبرلاو «نايح نب لتاقمو .ةداتقو .نسحلاو «ىرهزلاو لوحكمو «ةمركعو «ءاطعو

 نع «نيحيحصلا ىف تبث ام روهمجلا ءالؤه هلاق ام ديؤيو .ىدسلاو «ىناسارخلا ءاطعو «كاحضلاو
 فلحأ ال هللا ءاش نإ  هللاو ىنإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ
 هللا لوسر نأ ًاضيأ امهيف تبثو. ' «اهتللحتو ريخ وه ىذلا تيتأ الإ اهنم ًاريخ اهريغ ىرأف نيمي ىلع
 نم اهتيطعأ نإ كنإف «ةرامإلا لأست ال «ةرمس نب نمحرلا دبع اي» :ةرمس نب نمحرلا دبعل لاق لِ

 اهنم ًاريخ تيأرف نيمي ىلع تفلح اذإو ءاهيلإ تلكو ةلأسم نع اهتيطعأ نإو ءاهيلع تنعأ ةلأسم ريغ
 .'"9«كنيمي نع رفكو ريخ وه ىذلا تأف

 ًاريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم» :لاق يم هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع «ملسم یورو

 .«عفان نب» :ج ىف )١(

 )١108(. مقرب ملسم حيحصو (1356 23355) مقرب ىراخبلا حيحص )۲)

 . «حلسأ نم» :أ ىفو ««جلبتسا نم» :ج ىف )۳(

 .(057757) مقرب ىراخبلا حيحص ()

 .؟مكينميلا» :أ ىف (9)

 .(1149) مقرب ملسم حيحصو (13775) مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 .(15895١؟) مقرب ملسم حيحصو ۷۱٤١( 15355) مقرب ىراخبلا حيحص قفز



 اسس 07756 )٠۲۲. ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 . ريخ وه ىذلا لعفيلو «هنيمي نع رفكيلف ءاهنم

 نب ورمع ىنثدح «طايخ نب ةفيلخ انثدح «مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم» :لاق ييي هللا لوسر نأ هدج نع ء«هيبأ نع «بيعش

 .'”«اهترافك اهكرتف
 :لاق هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «ستخألا نب هللا ديبع قيرط نم دواذ وبأ هاورو

 ءمحر ةعيطق ىفالو .هللا ةيصعم ىف الو «مدآ نبا كلمي ال اميف نيمي الو رذن ال» : ايب هللا لوسر لاق

 . ”«اهترافك اهكرت نإف ءريخ وه ىذلا تأيلو ءاهعديلف اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نمو
 . حاحصلا ىهو «هنيي نع رفكيلف» : اهلك يم ىبنلا نع ثيداحألاو :دواد وبأ لاق مث

 ءدمحم نب ةثراح نع «رهسم نب ىلع انثدح «ىدنكلا ديعس نب ىلع انثدح :ريرج نبا لاقو

 نأ هربف ءةيصعم وأ محر ةعيطق ىلع فلح نم» خلت هللا لوسر لاق :تلاق ةشئ ةشئاع نع «ةرمع نع

 . ؟7«هنيمب نع عجريو اهيف ثنحي
 كورتم .نمحرلا دبع نب دمحم لاجرلا ىبأ ای ل و ن و فق .ةيدخا اذهو

 . عيمجلا دنع فيعض «ثيدحلا

 نيمي ال :اولاق مهنأ :ىبعشلاو .قورسمو «بيسملا نب ديعسو' '”ريبج نبا نع ريرج نبا ىور مث
 . "هيلع ةرافك الو «ةيصعم ىف

 نم مكنم ردص امب مكمزلي الو مكبقاعي ال :ىأ « مكناميأ يف وغللاب هللا مكذخاؤي ال » : هلوقو
 «ديكأت الو ديقعت ريغ نم ةداع هناسل ىلع ىرجت لب .فلاحلا اهدصقي ال ىتلا ىهو «ةيغاللا ناميألا

 لوسر نأ :ةريره ىبأ نع .نمحرلا دبع نب ديمح نع ء«ىرهزلا ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبث امك
 موقل هلاق اذهف ̂ «هللا الإ هلإ ال :لقيلف .ىزعلاو تاللاو :هفلح ىف لاقف فلح نم» :لاق ةي هللا

 ريغ نم تاللاب فلحلا نم هيلع تناك ام تفلأ دق مهتنسلأو اوملسأ دق «ةيلهاجب دهع " ىثيدح

 هذه نوكتل ءدصق ريغ نم ةملكلا كلتب اوظفلت امك .صالخإلا ةملكب اوظفلتي نأ اورمأف «دصق

 ةيآلا ىف لاق امك ٠ ' ميلحر روفغ هّللاو مكبولق تبسك < اب مكذخاؤي نکو : لا لاف اذهلو ذهن

 . [۸۹ :ةدئاملا] (نامْيألا متدقع ا ب مكذخاؤي نكلو# :ةدئاملا ىف ىرخألا

 نبا ىنعي - ناسخ ل ةدعسم نب ديمح انثدح : نيميلا وغل باب :دواد وبأ لاق

 )۲( دنسملا )۲/ ۱۸١(.

 )۳۲۷٤(. مقرب دواد ىبأ ننس (۳)
 ٤٤١(. /4) ىربطلا ريسفت )٤(

 .«اهنم ةرافكلاو» :أ ىف (۷) .«سابع نبا نع» :آ ج ىف (5) .أ هج نم ةدايز (6)

 (EV) مقرب ملسم حيحصو )19° )٤۸1۰« مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .أطخ وهو «ميحر روفغ هللاو» :أىف(١٠) .أطخ وهو «وثيدح موقل» :ج ىف (9)

 )١١( «ىماشلا ةدعس نب دمحأ» :ج ىف .



 CEEOL N اةروش لوألا a ل و ع ع محاور

 lT : تیب ىف لخرلا مالك وها : لاق للك هللا لوسر

 .ًافوقوم ةشئاع نع «ءاطع نع ‹ غئاصلا ميهاربإ نع «تارفلا ىبأ نب دواد هاور :دواد وبأ لاق مث

 .ًاضيأ ًافوقوم «ةشئاع نع .ءاطع نع مهلك «لوعم نب كلامو كلما دبعو «ىرهزلا هاورو

 .ًافوقوم «ةشئاع نع ءءاطع نع «ىليل ىبأ ن نباو .جيرج نبا هاور اذكو : تلق

 «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةيواعم ىبأو هدو کو نع دانه نع ءريرج نبا هاورو

 . هللاو ىلب «هللاوال :تلاق 9 :ةدئالا] © مُكناَميَأ يف وغاب هللا مك ذخاي ال :هلوق ىف ةشئاع نع

 «هبو .اهلع «هيبأ نع «ماشه نع «قاحسإ نبا نع «ةملس نع «ديمح نب دمحم نع هاور مث

4 ٤ (YT) = 8 8 
 نع «حيجن ىبأ نبا نع i نع «هبو .اهنع .مساقلا نع «ىرهزلا نع .قاحسإ نبا نع

 .اهنع ءاطع

 مكذخاؤي الإ :هلوق ىف ةشئاع نع . 5 درع نع .ىرهزلا نع .رمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 هللاو ىلبو فهلللاو ال :اذه لوقيف رمال قفا ا : تلاق 4 مكناميأ يف وغُلاب هلا

 مهبولق هيلع دقعت ال :رمألا ىف نوؤرادتي هللاو الكو

 - ناميلس نبا يحب ع انثدح .ىنادمهلا قاحسإ نب نوراه انربخأ : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 : تلاق 4 مكناميأ يف غلاب هللا مك ذخاؤي ال ٠١ : هللا لوق ىف ة ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع

 . هللاو ىلبو «هللاوال :لجرلا لوق وه

 :لاق ةورع نع .دوسألا ىبأ نع .ةعيهل نبا ىنثدح «ثيللا بتاك حلاص وبأ انثدح «ىبأ انثدحو

 ال كاذف . هّللاو ىلبو . هللاوال :لجرلا لوق وهو «لزهلاو ةحازملا ىف رغللا امنإ :لوقت ةشئ اع تناك

 .هلعفي ال مث «هلعفي نأ هبلق هيلع دقع اميف ةرافكلا امنإ «هيف ةرافك

 ىف ةمركعو «٠ ىبعشلاو .هلاوقأ دحأ ىف سابع نب راو .رمع نبا نع یورو : متاح ىبأ نبا لاق مث

 ‹حلاص ىبأو «ريبزلا نب نب ةورعو «هيلوق دحأ ىف دهاجمو «دمحم نب مساقلاو «ءاطعو «هيلوق دحأ

 . كلذ وحن «ىر رهزلاو «ةيالق ىبأو .هيلوق دحأ ىف كاحضلاو

 نبا نع ٍةقثلا ىنربخأ ءابهو نبا انربخأ .ىلعألا دبع نب سسوي ىلع ئرق :ىناثلا هجولا

 يف وغُللاب هللا مك ذخاؤي ال 8 :هلوق ىنعي  ةيآلا هذه لوأتت تناك اهنأ : ةشئاع نع «ةورع نع ءباهش

 ام ريغ ىلع نوكيف .قدصلا الإ هنم ديري ال .مكدحأ هيلع فلحي ءىشلا وه : لوقتو ( مكناَميأ

 .هيلع فلح

 نب ديعسو «راسي نب ناميلسو  هيلوق دحأ ىف سابع نباو «ةريره ىبأ نع یورو :لاق مث

 .ىفوأ نب ةرارزو .نسحلاو  هيلوق دحأ ىف - ىعخنلا ميهاربإو - هيلوق دحأ ىف - دهاجمو «ريبج

 )١( مقرب دواد ىبأ ننس )5504(.

 ) )۲.«نورادتي» : ج ىف (:) . «ةديع نعا: ج ىف () .«قاحسإ نع » :ج ىف

 )٥( هب قازرلا دبع قيرط نم (574/4) هريسفت ىف ىربطلا هاورو



 (77؟0 .2775) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 2

 «تباث ىبأ نب بيبحو « ةمركع ىلوق دحأو « هللا دبع نب رکبو ‹ یناسارخل ا ءاطعو كلام ىبأو

 . كلذ وحن «ةعيبرو «ديعس نب ىيحيو «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو «سواطو «لتاقمو .لوحكمو .«ىدسلاو

 انثدح «ىلارملا نوميم نب هّللا دبع ES شرا ىسوم نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 - نومري :ىنعي - نولضتني موقب وك هللا لوسر رم :لاق «نسحلا ىبأ نب نسحلا نع ىبارعألا فوع

 . هللاو تأطخأو هللاو تبصأ :لاقف موقلا نم لجر ىمرف « هباحصأ نم لجر ال هللا لوسر عمو

 اهيف ةرافك ال وغل ةامرلا ناميأ ءالك» :لاق .هللا لوسر اي لجرلا ثنح ديلي ىبنلا عم ىذلا لاقف

 ا نع قبح لاسر اذه «ةبوقعالو

 ةشئاع نع «حابر ىبأ نب ر ءاطع نع «رباج نع «نابيش انربخأ «مدآ انربخأ «داور نب ماصع انثدح

 .كلذك نوكي الو «قداص هنأ ىري وهو «هللاو ىلبو هللاو ال :هلوق وه :تلاق

 ءىشلا ىلع فلحي لجرلا وه : ميهاربإ نع «ةريغم نع «ميشه نع «قازرلا دبع لاق : رخأ لاوقأ

 .هاسني مث

 نم هللا ىنجرخأ ءاذكو اذك لعفأ مل نإ ىرصب هللا ىمعأ :لجرلا لوق وه :ملسأ نب ديز لاقو

 .اذه وهف ءادغ كنآ مل نإ ىلام

 ٬ريبج نب ديعس نع ءرشب وبأ ىنثدح «ريشب نب ديعس انثدح ءرهامحلا وبأ انربخأ «ىبأ ىنربخأو

 ىور اذكو «ةرافك هيف كيلع سيل ام كلذف .كل هللا لحأ ام مرحت نأ نيميلا وخل :لاق سابع نبا نع

 . ريبج نب ديعس نع

 انتدح ۰ عیرز نب ديزي انأبنأ .لاهنملا نب دمحم انثدح :«بضغلا ىف نيميلا باب» دواد وبأ لاقو

 امهنيب ناك راصنألا نم نيوحأ نأ : بيسملا نب ديعس نع «بيعش نب ورمع نع .ملعملا بيبح

 جاتر ىف ىلام لكف ؛ةمسقلا نع ىنلأست تدع نإ :لاقف ةمسقلا هبحاص امهدحأ لأسف «ثاريم

 هللا لوسرأ"” تعمس .كاخأ ملكو كنيمي نع رفك .كلام نع ةينغ ةبعكلا نإ :رمع هل لاقف .ةبعكلا

 ال * اميفو ءمحرلا ةعيطق ىف الو «ءلجو زع برلا ةيصعم ىف رذن الو «كيلع ني ال» :لوقي لكي
(), 

 «كلمت

 نأ وه داو ريغو دهاجمو سابع نبا لاق :«مكبولق تبسك امب مكذخؤي نكلو# :هلوقو

 متدقع امب مكذخاؤي نكلوإل : :هلوقك ىهو :هريغو دهاجم لاق .بذاك هنأ ملعي وهو ء ءىشلا ىلع فلحي

 .[44 :ةدئاملا] ةيآلا ناميلا

 «ىشرخلا» : ج ىف )١(
 .(444 /4) ىربطلا ريسفت (۲)
 .(تعمسفل :ج ىف )۳(

 .«اميف الو :ج ىف (5)

 .«محرلا ةعبطق یف نيميلا باب» : هيف عقوو (TYVY) مقرب دواد ىبأ ناس 22ه(



 ٤. 1ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا )2775 ۲۲۷(

 هلع ميلح «هدابعل روفغ :ىأ 4 ميلح روفغ هللاو»
 o2 يسم د - ربو ريب

 نو © ميحر روفغ هللا نف اوءاق نإَف رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيدّلل »

 . 4 2 ميلع عيمس هللا َنِإَف قالّطلا اومزع
 ةعبرأ نم لقأ نوكي نأ امإ :ولخي الف ءةدم هتجوز عماجي الأ لجرلا فلح اذإف < ‹فلحلا :ءاليإلا

 ءربصت نأ اهيلعو ءهتأرما عماجي مث ةدملا ء ءاضقنا رظتني نأ هلف «لقأ تناك نإف ءاهنم رثكأ وأ «رهشأ

 هللا لوسر نأ : اع نع نیلا ی تيل امك اذهو هذا یف ا اط اهل یر

 نب رمع نع امهلو '؟” «نورشعو "7 عست رهشلا» :لاقو «نيرشعو عستل لزنف «ًارهش هئاسن نم ىلآ
 ةعبرأ ءاضقنا دنع جوزلا ةبلاطم و ؟رهتشا ةعبرإ ىلع هذملا تدار نإ اما 7*2 ووين" تاطنملا
 .اهب رضي الئل اذه وأ اذه ىلع مكاحلا هربجيف بف .قلطي نأ امإو - عماجي : :ىأ  ءىفي نأ امإ :رهشأ

 نأ ىلع ةلالد هيف «مهئاسن نم عامجلا كرت ىلع نوفلحي :ىأ < نولؤي نيدّلل» : ىلاعت لاق اذهلو

 رظتني : ىأ «رهشأ ةعبرأ صبرت » .روهمجلا بهذم وه امك ءامإلا نود تاجوزلاب صتخي ءاليإلا

 نإف » :لاق اذهلو .قالطلا وأ 2" ةئيفلاب بلاطيو فقوي مث «فلحلا نيح نم رهشأ ةعبرأ جوزلا
 «ىبعشلاو قورسمو « سابع نبا هلاق عيا نع ةيانك وهو «هيلع اوناك ام ىلإ اوعجر :ىأ «اوءاف

 نم فلس امل :ىأ «ميِحَر روفغ هللا ناف » هللا همحر ريرج نبا مهنمو ءدحاو ريغو «ریبج نب ديعسو
 .نيميلا ببسب نهقح ىف ريصقتلا

 نع ميدقلا وهو  ءاملعلا ىلوق دحأل ةلالد هيف «ميحَر روفغ هّللا نف اوءاق نإف # :هلوقو

 ا اب دضتعيو .هيلع ةرافك ال ير رهشألا ةعبرألا دعب ءاف اذإ  ىلوما نأ :ىعفاشلا

 نيي ىلع فلح نم» :لاق كك هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع ءاهلبق ىتلا
 وهو روهمجلا هيلع ىذلاو 2١١7 دواد وبأو دمحأ هاور امك .2"”«اهترافك اهكرتف اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف
 ًاضيأ مدقت امك «فلاح لك ىلع ريفكتلا بوجو مومعل ةرافكلا هيلع نأ ىعفاشلا بهذم نم ديدجلا

 .ملعأ هللاو .حاحصلا ثيداحألا ىف

 مامإلا هاور ىذلا رثألا  رهشأ ةعبرأب ىلوملا "7 ليجأت ةبسانم ىف - مهريغو ء ءاهقفلا ركذ دقو

 نم باطخلا نب رمع جرخ :لاق رانيد ا ورمع نع ءأطوملا ىف « هللا «سنأ نب كلام

 وقت ةأرما عمسف ليللا

 کا یف قرا تاج ةوساو 0 اذه لواطت

 هبناوج ريرسلا اذه نم رح هبقارأ ىنأ هللا الول هللاوف

 عست نوكي رهشلا»:و ءأ ىف () «ءىفلاب» :ج ىف(؟) .؟مهنع ميلح» :ج ىف )١(

 )607١5(. مقرب ةملس E نب راجل دلع O ل امم

 )١40/9(. مقرب ملسم حيحصو )019١( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«رهشأ ةعبرألا» :ج ىف (۸) .«ىلألا» :ج ىف (۷) .«ءىفلابا :ج ىف (5)

 .«ةرافك اهكرتف» :أ ىف (9)

 )٠١( مقرب دواد ىبأ ننسو (186 /۲) دنسملا )771/5(.

 .«هللا دبع نع١ :و ءأ ىف (۱۲) .«ريخأت١ :ج ىف )١١(



 و كل و ا روس لوألا دخل

 رهشأ ةتس :تلاقف ؟اهجوز نع ةأرملا ربصت ام رثكأ مك :اهنع هللا ىضر «ةصفح هتنبا رمع لأسف

 : فرد نم كأ شرحا نم ادحا جا ال ضع لاق نيشأ ةعبرأ و أ

 باحصأ كردأ دق ناكو سابع نبا ىلوم «ريبج نب بئاسلا نع «قاحسإ نب دمحم :لاقو

 كلذ لعفي ناكو «ةنيدملاب فوطي ةليل تاذ جرخ هنأ رمع ثيدح عمسأ تلز ام :لاق - ةي ىبنلا

 .لوقت "7 [ىهو] اهباب ةقلغم “ برعلا ءاسن نم ةأرماب رم ذإ ؛ًاريثك
 هبناج روزاو ليللا اذه لواطت

 امهمنأك ًاروطو ًاروط هبعالأ

 هبرقب وهلي ناك نم هب رسي
 هريغ ءىش ال هللا الول هللاوف

 هالا عيجض الأ ىنقرأو

 هبجاح ليللا ةملظ ىف ًارمق ادب

 هبراقأ هيوتحي ال اشحلا فيطل

 هبناوج ريرسلا اذه نم ضقنل

 هبتاك رهدلا رتفيال انسفنأب

 . *”تاروهشملا نم وهو .قرط نم اذه ىور دقو . “هوحن وأ «مدقت امك كلذ ةيقب ركذ مث

 رهشأ ةعبرألا ىضم درجمب 7 قالطلا عقي ال هنأ ىلع ةلالد هيف :قالّطلا اومزع نِإَو» :هلوقو

 ديناسأب ىورم وهو :ةقيلطت رهشأ ةعبرألا ىضمب عقي هنأ ىلإ نورخأ بهذو ,"”روهمجلا لوقك

 هبو «تباث نب ديزو .ءرمع نباو «سابع نباو.دوعسم نباو «ىلعو .نامثعو ءرمع نع ةحيحص
 «ىضاقلا حيرشو «ةداتقو «ةملس وبأو .نسحلاو ملاسو .مساقلاو  [قورسمو] «نيريس نبا لوقي

 ميهاربإو «ىميتلا ناخرط نب ناميلسو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو .ءاطعو «بيؤذ نب ةصيبقو
 ` .ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو «ىعخنلا

 نب ركب وبأو «بيسملا نب ديعس هلاق ؛ةيعجر ةقلط رهشأ ةعبرألا ىضمب قلطت اهنإ :ليق مث
 اهنإ ليقو .مكحلا نب ناورمو .ىرهزلاو .ةعيبرو .لوحكمو .ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع

 ٠«تباث نب ديزو ءرمع نباو .سابع نباو ء«نامثعو .ءدوعسم نباو «ىلع نع ىور «ةئئاب ةقلط قلطت

 «ةيفنحلا نب دمحمو .نيريس نباو .نسحلاو .ةمركعو قورسمو «ديز نب رباجو ءاطع :لوقي هبو

 قلطت 2” اهنإ:لاق نم لكو«حلاص نب نسحلاو .ىروثلاو «ةفينح وبأو «بيؤذ نب ةصيبقو « ميهاربإو

 تناك نإ اهنأ :ءاثعشلا ىبأو سابع نبا نع ىور ام الإ ءةدعلا اهيلع بجوأ رهشأ ةعبرألا ىضمب

 بلاطيف فقوي هنأ '' '”روهمجلا هيلع ىذلاو .ءىعفاشلا لوق وهو ءاهيلع ةدع الف ضيح ثالث تضاح

 .قالط اهيضم درجمب '"'
 )١٠١8/7(. ريسفتلا ىف ىبطرقلا هلقنو ٤١۲( /۱) قورافلا دنسم ىف ريثك نبا ظقاحلا هركذ )١(

 . «ةازغلا ءاسن نم»

 .(477 )١/ قورافلا دنسم ىف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )٤(

 .«روهشملا نم» :ج ىف 2(

(A)أ ءج نم ةدايز  

 .«نيرخأتملا نم روهمجلا» :أ ج یف (۱۰)

 عقي الو "اذه وأ اذهب امإ

 .و ءا هج نم ةدايز قفرشز : ج یف (۲)

 a وسلا : ج یف(
 . «اهنأب١ :آ ىف (9)

 .ااذهب وأ» :أ ج ىف )١١(

 (ءامش عقبال
3 

 .«هيلع» :] ج ىف (۱۲)



 (154):ةيآلا :ةرقتلا ةروس لوألا زلات ٩

 هيلع عقي مل هتأرما نم لجرلا ىلآ اذإ :لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع «عفان نع «كلام ىورو

 الا هج رخأو .ءىفي نأ امأو «قلطي نأ امإف .فقوي ىتح « رهشأ ةعبرأ تضم نإو قالط

 راسي نب ناميلس نع «ديعس نب ىيحي نع «ةنييع نب نايفس انربخأ : هللا همحر «ىعفاشلا لاقو

 ةثالث كلذ لقأو :ىعفاشلا لاق ىلوملا فقوي مهلك ويي ىبنلا باحصأ نم رشع ةعضب تكردأ :لاق

 قفاوم وهو «لوقن اذكهو :لاق مث .ىلوملا فقو هنأ :هنع هللا .ىضر ىلع نع ىعفاشلا هاورو .رشع

 باحصأ نم رشع ةعضبو «تباث نب ديزو «نامثع نعو«ةشئاعو «رمع نباو «رمع نع هانيور امل
 . هللا همحر «ىعفاشلا لاق اذكه . ةي ىبنلا

 نع هوا نو هللا دس نع .بويأ نب ىيحي انثدح .ميرم ىبأ نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 .هتأرما نم ىلوي لجرلا نع ةباحصلا نم الجر رشع ىنثا تلأس :لاق هيبأ نع «حلاص ىبأ نب ليهس

 .قلط الإو ءاف نإف فقويف رهشأ ةعبرأ ىضمق ىتح ءىش هيلع سيل :لوقي مهلكف

 . ليهس قيرط نم ىنطقرادلا هاورو

 «رمع نباو .نينمؤملا مأ ةشئاعو .ءادردلا ىبأو .ىلعو .نامثعو «رمع نع ىورم وهو :تلق

 نب دمحمو «سواطو «دهاجمو «زيزعلا دبع نب رمعو ٠ بيسملا نب ديعس لوقي هبو . سابع نباو

 وهو هللا مهمحر .مهباحصأو .لبنح نب دمحأو «ىعفاشلاو .كلام بهذم وهو . مساقلاو «بعک

 «روث ىبأو «دیبع ىبأو «هیوهار نب قاحسإو " [دعس نب]ثيللا لوق وهو ءاضيأ ريرج نبا رايتخا
 د ةقلطلاو «مكاحلا هيلع قلط قلطي مل نإف :قالطلاب مزلآ ئفي مل نإ :اولاق ءالؤه لكو ءدوادو

 .ةدعلا ىف اهتعجر هل ةيعجر

 دج تيرو حلا ف اونا دن اجر هل نرخ ذل :لاق نأب كلام درفناو

 يف هللا قلَح ام نمتكي نأ نهل لحي الو ءور ةثالث نهسفنأب نصيرتي تاقلطملاو )ف 1

 احالصإ اودارأ نإ كلذ يف نهذرب قحأ نهتلوعبو رخآلا مويلاو هللاي نمؤي نك نإ نهماحرأ

 . ب 2000 ميكح ر زيزع هّللاو ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا 1 نهو
 نصبرتي نأب ءءارقألا تاوذ نم نهب لوخدملا تاقلطملل ىلاعتو هناحبس هللا نم رمألا اذه

 .تءاش نإ جوزتت مث ؛ءورق ةثالث اهل اهجوز قالط دعب نهادحإ ثكمت نأب :ىأ «ءورق ةثالث نهسفنأب

 ىلع اهنآل «نيءرقب مهدنع دتعت اهنإف ءَتَقّلُّط اذإ ةّمألا مومعلا اذه نم ةعبرألا ةمئألا 0-0 دقو

 نب رهاظم نع حيرج نبا هاور الو .ناءرق اهل لّمُكف ."”ضعبتي ال ءرقلاو «ةرحلا نم
 ناتقيلطت ةمألا قالط » :لاق في هللا لوسر نأ :ةشئاع نع ر ف ا ولا ا

 . (ناتضيح اهتدعو

 .' صقصقتي ال ١ :ج ىف (۳) .ج نم ةدايز (؟

 .« ملسأ نبا وه ءاطع نع » :ج ىف ٤(
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 ظفاحلا لاقو . ةيلكلاب فيض اذه رفاظم كلو ا جام ناو. ىدا وواو كوز

 .هسفن دمحم نب مساقلا لوق نم هنأ حيحصلا :هريغو ىنطقرادلا

 ام حيحصلاو :ىنطقرادلا لاق . ""اعوفرم رمع نبا نع ىفوعلا ةيطع قيرط نم ةجام نبا لوو
 نيب فرعي ملو :اولاق .باطخلا نب ده نك كور اذكهو .هلوق رمع نبا نع « عفانو ملاس هاور

 ج رمأ اذه نألو ؛ةيآلا مومعل ةرحلا ةدعك اهتدع لب :فلسلا ضعب لاقو .فالخ ةباحصلا
 نع «ربلا دبع نب رمع وبأ خيشلا لوقلا اذه ىكح «ملعأ هللاو ءءاوس اذه ىف “رئارحلاو ءامإلا ناكف

 .هفعضو «رهاظلا لهأ ضعبو نيريس نب دمحم

 E نبا ىنعي  ليعامسإ انثدح ءناميلا وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو

 دهع ىلع تقلط :تلاق ةيراصنألا نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ نأ :هيبأ نع «رجاهم نب ورمع نع

 «قالطلل ةدعلا ءامسأ تقلط نيح لجو زع .هللا لزنأف ءةدع ةقلطملل نكي ملو دي هللا لوسر

 . 4 ءورق ةثالث نهسفنأب نصب رتي تاقّلطملاو ل : ىنعي «قالطلل ةدعلا اهيف تلزن نم لوأ تناكف

 .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 نرفع ها وا دازملا: ف ةو فاو لا اللا دقو

 ةشئاع نع «ةورع نع «باهش نبا نع أطوملا ىف كلام لاقو «راهطألا :اهب دارملا نأ :امهدحأ

 ءةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف تلخد نيح ءركب ىبأ نب نمحرلا دبع تنب ةصفح تلقتنا :تلاق اهنأ

 سان E دقو .ةورع قدص : تلاقف .نمحرلا دبع تنب ةرمعل كلذ تركذف :ىرهزلا لاق

 اغإ ؟ءا رقألا ام نوردتو .متقدص :ة ةشئاع تلاقف 4 ءورف ةثالثإ : هباتك ىف لوقي ىلاعت هللا نإ :اولاقف

 . “”راهطألا : ءارقألا

 انئاهقف نم ًادحأ تكردأ ام:لوقي نمحرلا دبع نب ركب ابأ تعمس «باهش نبا نع :كلام لاقو

 :لوقي ناك هنأ ءرمع نب هللا دبع نع «عفان نع :كلام لاقو .ةشئاع لوق ديري «كلذ لوقي وهو الإ

 وهو :كلام لاقو .اهنم ئربو هنم تئرب دقف ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف تلخدف هتأرما لجرلا قلط اذإ

 نب ناميلسو .ةورعو .مساقلاو .ءملاسو .تباث نب ديزو سابع نبا نع هلثم ىورو .انددع رمألا
 ةيقبو .ىرهزلاو .ةداتقو ءحابر ىبأ نبا ءاطعو .نامثع نب نابأو «نمحرلا دبع نب ركب ىبأو «راسي

 نع ةياور وهو «روث ىبأو دوادو دحاو ريغو] ىعفاشلاو كلام بهذم وهو «ةعبسلا ءاهقفلا

 ناك الو .راهطألا ىف :ىأ[١ :قالطلا] * نهتدعل نهوقلطف » :ىلاعت هلوقب هيلع اولدتساو .دمحأ
 ةدتعملا نإ :ءالؤه لاق اا ا ةثالثلا ءارقألا دحأ هنأ ىلع لد ءاًبستحم هيف قلطي ىذلا رهطلا

 )١( مقرب ةجام نبا ننسو (۱۱۸۲) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۱۸۹) مقرب دواد ىبأ ننس )-5١8(.

 .(۲۰۷۹) مقرب ةجام نبا ننس (۲)

 .2© سابع نبا » :أ ىف (5) .2 ءامإلاو رارحألا » :ج ىف (6) .2« ىلج ١ : ج ىف (۳)

 . هب شايع نب ليعامسإ نع ءحلاص نب ىيحي قيرط نم (۲۲۸۱) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاورو (7)
 .«ىه ام :أ ىف (0

 .(هالال /۲) ًاطوملا (۸)
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 ءاضقنا ىف ةأرملا اهيف قدصت ةدم لقأو «ةثلاثلا ةضيحلا ىف نعطلاب اهجوز نم نيبتو اهتدع ىضقنت

 ن ا نرو نانا اد

 وفعلا يهود رعاتكلا لوقت كلذ ىلع ريغو ديبع وبا ديعسماو

 اکئازع ميزع اهاصقأل لكَ ةوزغ مشاج تنأ ماع لك ىفف

 (؟”اكئاسن ءورق نم اهيف عاض امل ةعفر ىحلا ىفو ا رر

 نهعقاوي مل هئاسن نم رهطلا مايأ تعاض ىتح «ماقملا ىلع وزغلا رثآ برعلا ءارمأ نم ًاريمأ حدمي

 .اهيف

 داز «ةئلاثلا ةضيحلا نم رهطت ىتح ةدعلا ىضقنت الف «ضيحلا :ءارقألاب دارملا نأ :ىناثلا لوقلاو

 لاق .ةظحلو آموي نوثالثو ةثالث اهتدع ءاضقنا ىف ةأرملا هيف قدصت تقو لقأو .اهنم لستغتو :نورخآ

 «هنع هللا ىضر .باطخلا نب رمع دنع انك :لاق ةمقلع نع « ميهاربإ نع «روصنم نع :ىروثلا

 و (4)[ىئام وقر نا ۳
 نيتنثا وأ ةدحاوب ىنقراف ىجوز نإ : تلاقف ةأرما هتءاجف

 انهازرأ ال لاق قرت ا وم ونا فعن ا يعل ع لاق ىو ان كقلغاو نات غز
 علل یا وع ] ناك :ةةلضلا اهل ضنا نوا
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 نب ةدابعو ءءادردلا ىباو .ىلعو .نامثعو ‹«رمعو .قيدصلا ركب ىبأ نع ىور اذكهو

 نباو .ىرعشألا ىس وم ىبأو .ءبعك نب ىبأو .ذاعمو «دوعسم نباو «كلام نب سنأو «تماصلا

 نب ديعسو ‹سواطو .ءاطعو .دهاجمو ٠ ميهاربإو .دوسألاو .ةمقلعو « بيسملا نب ديعسو « سابع

 «نايح نب ر لتاقمو .عيبرلاو . ىبعشلاو «ةداتقو ‹نسحلاو «نيريس نب دمحمو «ةمركعو « ريبج

 .ضيحلا :ءارقألا :اولاق مهنأ «ىناسارخلا ءاطعو «كاحضلاو .لوحكمو «ىدسلاو

 هنع ىكحو «لبنح نب دمحآ مامولا نع نيتياورلا حصأو :هباحصأو ةقينح ىبأ بهذم اذهو

 .ىروثلا بهذم وهو . ضيخا ءارقألا :نولوقي ةي هللا لوسر باحصأ نم رباكألا : لاق هنأ مرثألا

 نب قاحسإو .ديبع ىبأو .ىح نب حلاص نب نسحلاو ءةمربش نباو ء«ىليل ىبأ نباو «ىعازوألاو

 . هيوهار

 نع «ةريغملا نب رذنملا قيرط نم .ىئاسنلاو دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج ام اذه ديؤيو

 3 PRIT س چ 13 8 5 ٤

 مايأ ةالصلا ىعد » :اهل لاق ةا هللا لوسر نأ 0 ىبأ تنب ةمطاف نع «ريبزلا نب ةورع

 .أ ج نم ةدايز )١(

 .(517/4) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (؟)
 .4 نينا وأ » :ج ىف (۳)

 .(507 /5) ىربطلا ريسفت نم ةدايز )4- ١(

 )٥۰۳/٤(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)
 .٤اذهو ١» :ج ىف (۸)

 .2© نسح » :ج ىف (94)



 (۲۲۸) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 :متاح وبأ هيف لاق اذه رذنملا نكلو «ضيحلا وه ءرقلا نأ ىف ًاحيرص ناكل حص ول اذهف .'«كئارقأ
 . تاقثلا ىف نابح نبا هركذو .روهشمب سيل لوهجم

 فو ف هم دالا فا ردا تقرلا »3 رعلا مالك قت نقلا لما رج نا لاق
 اذه نيب ًاكرتشم نوكي نأ ىضتقت ةرابعلا هذهو وف تقول هرابدإ داتعملا ءىشلا رابدإلو .مولعم

 وه ء ءرقلا نأ : ىعمصألا لوق اذهو ا هللاف نييلوص نإ 20[ ءاملعلا ] ضعب هيلإ بهذ دقو ءاذهو

 ىمستو ارق : رهطلا ىمستو ر : ضبحلا ىمست 3 برعلا : ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو .تقولا

 برعلا ناسلب ملعلا لهأ فلتخي ال :ربلا دبع نب رمع وبأ خيشلا لاقو . .اءرق :ًاعيمج رهطلا عم ضيحلا
 .نيلوق ىلع وه ام ةيآلا نم دارملا ىف اوفلتخا امنإو ءرهطلا هب داريو ضيخلا هب داري ءرقلا نأ ءاهقفلاو

 نبا هلاق . ضيح وأ لّبح نم : ىأ ( نهماحرأ يف هللا قل ام نمتكي نأ َنهَل لحي الو : هلوقو
 ريغو .كاحضلاو .«سنأ نب عيبرلاو أ يعن علو .ىبعشلاو «دهاجمو عع او . سابع

 .دحاو

 نأ ىلع ضيقا لل تالت تول ىلع نيا دلال کک کک $ :ەلوقو
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 i ةبغر وأ «ةدعلا ءاضتنال 35 ا امإ و ربخت الكل 5 0 «نهيلإ

 ناصف الو دايز ريغ نم كلذ یف قحلب ریخت نأ ترماق .6”ادصاقلا نم كلذ ىف اهل ان ءاهليوطت

 اهتدرب قحأ اهقلط ىذلا اهجوزو :ىأ * احالصإ اودارأ نإ كلذ يف نهّدَرب قحأ أ نهتلوعبوإ : هلوقو
 نئاوبلا تاقلطملا امأف .تايعجرلا ىف اذهو .ريخلاو حالصإلا اهتدرب هدارم ناك اذإ ءاهتدع ىف تماد ام
 لاح امأف ؛ثالثلا تاقلطلا ىف ًاورصح امل كلذ راص امنإو «نئاب ةقلطم ةيآلا هذه لوزن لاح نكي ملف
 اهدعب ىتلا ةيآلا ىف اورصق املف ءةرم ةئام اهقلط نإو هتآرما ةعجرب قحأ لجرلا ناكف ةيآلا هذه لوزن
 دكا ج ی هزل قرت اذه ا او ئا قر قفار ةفلظم نسانلل راض" "” تاقلظ تالت ىلع
 ل نون هلت هس ورك ENE E E «نييلوصألا ضعب

 .ملعأ هللاو .هوركذ امل قباطم ريغ اهب ليثمتلا نإف «ةميركلا ةيآلا هذهب  ؟ال مأ مومعلا

 لاجرلل ام لثم قحلا نم لاجرلا ىلع نهلو :ىأ 4« فوُرعمْلاب نهيلع يذلا لثم نهّلوإ» : هلوقو
 نع ٠ .ملسم حيحص ىف تبث امك .فورعملاب هيلع بجي ام رخآلا ىلإ امهنم دحاو لك دؤيلف :نهيلع
 نهومتذخأ مكنإف ءءاسنلا ىف هللا ,اوقتافاا : عادولا ةجح ىف «هتبطخ ىف لاق وي هللا لوسر نأ «رباج
 نلعف نإف . توهركت أدحأ مك نئطوي الآ نهيلع مكلو هللا ةملكب نهجورف متللحتساو هللا ةنامأب

 «ميكح نب زهب ثيدح ىفو .«فورعم اب نهتوسكو نهقزر نهلو حرم ريغ ًابرض نهوبرضاف كلذ
 ؟اندحأ ةجوز قح ام ءمّللا لوسر اي :لاق هنأ ءهذج نع «هيبأ نع «ىريشقلا ةديح نب ةيواعم نع

 .(۱۲۱/۱) ىئاسنلا نفسو (۲۸۰) مقرب دواد ىبأ ننس (۱)

 .«دسافملا نم :أ ىف )4( 6 ةبيتق نب ل ج ىف (۳) .ج نم ةدايز )۲(

 .« تاقيلطت ثالث » : ىف (5)
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 الإ رجهت الو ءحّبَقَت الو «هجولا برضت الو ءتيستكا اذإ اهوسكتو «تمعط اذإ اهمعطت نأ » : لاق

 نأ بحأل ىنإ :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «ناميلس نب ريشب نع عيكو لاقو تلا یف
 هاور .«فورعملاب نهيلع يذلا لثم َنِهَلَو $ : لوقي هللا نأل ؛ةأرملا ىل نيزتت نأ بحأ امك ةأرملل نيزتأ

 . متاح ىبأ نباو «ريرج نبا
 ءرمألا ةعاطو «ةلزنملاو ىلا: ف ةا ىف :ىأ 4ةجرد نهيلع لاجرللو» : هلوقو

 ِءاَسّنلا ىلع َنوماَوَق لاجرلا ه : ىلاعت لاق امك «ةرخآلاو ايندلا ىف لضفلاو ٠ «حلاصملاب مايقلاو «قافنإلاو

 ٤>]. :ءاسنلا] € مهلاومأ نم  اوقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعب هللا لطف اهب

 هرمأ ىف ('”ميكح «هرمآ فلاخو هاصع نم هماقتنا ىف زيزع :ىأ «ميكح زیزع ُهللاو  :هلوقو
 .هردقو هعرشو

 امم اوذخأت نأ مُكل لحي الو ناسحإب حيرست وأ فوُرعمب كاسمإف ناترم قالّطلا طل
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 ت سل

 حانج الق هللا دودح اميقي الأ متفخ نإ هللا دودح اميقْي اأ افاَحي نأ الإ ايش نهومتيتا

 نوملاظلا مه كالو هللا دودح دعت نمو اهو ال هللا دودح كلت هب تدا اميف مهي

 or نم هوس ه

 نأ امِهِيلع حاتج الف اَهقَلَط نإ ُهَرْيَغ اَجْوَر حكت ىّتَح دعب نم هَل لحت الف اَهَقْلَط ناق بو
2 26 

 . 4 2 نوملعي موقل اهني هللا دودح كلتو هللا دودح اميقي نأ اظ نإ اًعجاَرَي

 ةعجرب قحأ ناك لجرلا نأ نم «مالسإلا ءادتبا ىف رمألا هيلع ناك امل ةعفار ةميركلا ةيآلا هذه

 هللا مهرصق تاجوزلا ىلع ررض هيف اذه ناك املف «ةدعلا ىف تماد ام ةرم ةئام اهقلط نإو «هتأرما

 :لاقف «ةثلاثلا ىف ةيلكلاب اهنابأو «نيتنثلاو ةرملا ىف ةعجرلا جاباو ‹تاقلط ثالث ىلإ لجو زع

 . 4 ناًسحإب حيرست وأ فورعمب ُكاَسْمِإَف ارم قالّطلا»

 دمحأ انثدح :«ثالثلا تاقلطلا دعب ةعجارملا خسن ىف باب »:هنئس ىف «هّللا همحر «دواد وبأ لاق

 نع «ةمركع نع «ىوحنلا ديزي نع «هيبأ نع ءدقاو نب نيسحلا نب ىلع ىنثدح «ىزورملا دمحم نبا

 21113 4 : سابع نبا

 : “لاقف كلذ خسنف ءآثالث اهقلط نإو ءاهتعجرب قحأ وهف هتأرما قلط اذإ ناك لجرلا نأ كلذو :ةيآلا

 .ةيآلا 4 ناترم قالّطلا »

 ب نیلا نب ىلغ نع «ميهارنإ نب قاحسإ نع «ىيحي نب ايركز نع ىئاسنلا هاورو ٠

 )١( مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور )۲۱٤۳(.

 62 ميكحو :ج یف (۲)

 .«رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نك نإ » :ج ىف اهدعب (۳)۔

 .« هللا لاقف ١ :ج ىف )٤(

 )5١117/5(. ىئاسنلا ننسو )7١1965( مقرب دواد ىبأ ننس (5)



 اا 27580 1784) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 نب ماشه نع  ناميلس نبا ىنعي  ةدبع انثدح .قاحسإ نب نوراه انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاق ؟كلذ فيكو :تلاق .ًادبأ كيوؤأ الو ًادبأ كقلطأ ال :هتأرمال لاق الجر نأ «هيبأ نع «ةورع

 : لجو زع هللا لزنأف كلذ تركذف هيب هللا لوسر تتأف .كتعجار كلجأ اند اذإ ىتح «كقلطأ

 . 4 ناترم قالّطلا »

 نب دبع هاورو .سيردإ نباو «دیمحلا دبع نب ريرج قيرط نم هريسفت ىف ريرج نبا هاور اذكهو

 ةعجرب قحأ لجرلا ناك :لاق .هيبأ نع «ماشه نع مهلك ءنوع نب رفعج نع «هريسفت ىف ديّمح
 :لاقف هتآرما ىلع بضغ راصنألا نم الجر نإو «ةدعلا ىف تماد ام «ءاش ام اهقلط نإو هتأرما

 .«كقلطأ مث .كتعجار كلجأ اند اذإف كقلطأ :لاق . كلذ فيكو :تلاق .كقرافأ الو كيوؤأ ال هللاو

 :لاق « ناترم قالطلا# : لجو زع هللا لزنأف يي هللا لوسرل كلذ تركذف .كتعجار كلجأ اند اذإف

 .قلط نكي مل نمو قلط ناك نم «قالطلا سانلا لبقتساف

 - ريبزلا ىلوم - بيبش نب ىلعي نع .؛ناميلس نب دمحم قيرط نم «هیودرم نب ركب وبأ هاور دقو

 نب ىلعي نع «ةبيتق نع .ىذمرتلا هاورو .مدقت ام وحنب هركذف ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه نع

 اذه :لاقو .السرم هيبأ نع «ماشه نع «سيردإ نبا نع .بيرك ىبأ نع هاور مث .هب بيبش

 بيبش نب ىلعي نع .؛بساك نب ديمح نب بوقعي قيرط نم .هكردتسم ىف مكاحلا هاورو . حصا

 . "”دانسإلا حيحص لاقو «هب

 انثدح .هللا دبع نب ليعامسإ انثدح .ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح ير نبا لاق مث

 فيبأ نع 1 ورع E نع واكتب يعم رع «لضفلا نب ةملس انثدح «ديمح نب دمحم

 ناكو .ةدعلا ضقنت مل ام اهعجاري مث هتآرما لجرلا قلطت «تقو تدلل نكي :تلاق ةشئاع نع

 الو امنأ ال كد ربل و نا ك7 ينل نب نورك 0 و و قف اح رة

 لزنأف ارارم كلذ , لعفف ءاهعجار ىضقنت نأ ةدعلا ' . تداك اذإ ىتح اهقلطي لجف ءجوز تاذ

 ال اثالث قالطلا تّقوف .4 ٍناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالّطلا » :هيف لجو زع هللا

 نباو ء«ىدسلا هركذو .السرم ةداتق نع E اذكهو .هريغ ًاجوز حكنت ىتح «ةثلاثلا دعب هيف ةعجر

(Vv) 
 .ةيآلا هذه ريسفت اذه نأ راتخاو «كلذك ريرج نباو «ديز

 ريخم تنأف «نيتنثا وأ ةدحاو ''اهتقلط اذإ :ىأ € ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإ » :هلوقو
 اهكرتت نأ نيبو .اهيلإ ناسحإلاو اهب حالصإلا ًايوان كيلإ اهدرت نأ نيب «ةيقاب اهتدع ت تما ام اف

 الو .ًائيش اهقح نم اهملظت ال ءاهيلإ ًانسحم اهحارس قلطتو .كنم نيبتف ءاهتدع ىضقنت ىتح

 .«هل كلذ » :ج ىف )١(

 .ًالسرم هب هيبأ نع.ةورع نب ماشه نع (288 /۲) أطوملا ىف كلام هاورو )١١47( مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .دحاو ريغ هفعض ديمح نب بوقعي نأب ىبهذلا هبقعتو (۲۷۹/۲) كردتسملا (۳)

 .©« تناك اذإ » :آ ىف (5) .«ءاسنلا نيب ه :آ ىف (5) .« هتأرما نيبو » :أ ىف (4)

 .«امهيف ريخم » :أ ىف (9) .2 اهقلط اذإ » :ج ىف (۸) .«هريسفت اذه نأ » :أ ىف (۷)



COTE OTTO REN ع لوألا غزل تح حصص هس gg a 
 تم و

 .اهب راضت

 ىف هللا قتيلف «نيتقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإ :لاق سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 نم هيلي وني چ ]اح رتوحراا ا و فورس اهكس نأ اا هاا

 .ًائيش اهقح

 نايفس ٍينربخأ «بهو نبا 7-0-2 ا 0 دبع نب 0 انربخأ 0 ىبأ نبا لاقو

 :لاق ا ا e ا 1 رع هللا ل تيأرأ « هللا لوسر

 .«ناسحإب حيرستلا»

eيعاب نع داس نع .ميكح ىبأ نب ديزي انربخأ :هظفلو 2 هريسفل  

 .4ناترم قالطلا# : هللا لوق تيأرأ .هللا لوسر اي: لجر لاق :لوقي قالسألا نين “ابا نأ « عيمس نبا

 , 20(ةثلاثلا ناسحإب حيرستلا » :لاق ؟ةثلاثلا نيأف

 ليعامسإ نع ءمّللا دبع نب دلاخ نع «روصنم نب ديعس هاور اذكهو . ًاضيأ دمحأ مامإلا هاورو

)> 5 
 .عيبرلا نب سيق هاور اذكو . هب «نيزر ىبأ نع .عيمس نب ليعامسإ نع «ةيواعم ىبأو ايركز نب

(7) 5 
 دبع قيرط نم ١ ([ اضيأ ] هيودرم نبا هاورو .السرم هب نيزر ىبأ نع عيمس نب ليعامسإ نع

 مث 5ف ا ىبنلا نع كلام نب سنأ نع ers نب ليعامسإ نع .دايز نبا الا

 نب ريرج نب هللا ديبع انثدح «یيحب نب دمحأ انثدح .ميحرلا دبع نب دمحأ نب هللا دبع انثدح :لاق

 اع ةيلاق' تالا ر جان: نع ولا ا E هنا” افووم“ 611ه

 فورعمب كاسمإ »:لاق ؟ةثلاثلا نيأف «نيترم قالطلا هللا ركذ ءهللا لوسر اي :لاقف يم ىبنلا ىلإ لجر

 .'"«ناسحإب حيرست وأ

 ىأ [2١50# هللا دودح اميقي الأ افاخي نأ الإ ] ائيش نهومتيتا امم اوذخأت نأ مكل لحي الوإ :هلوقو

 .و ءأ ج نم ةدايز (۳) . ٩ اهتبحص » :ج ىف (۲) .«اهلف » : ج ىف )١(

 .« ابأ عمس ليعامسإ نع » :ج ىف (4)

 .هب ىروثلا نايفس نع امهالك «یدهم نباو ديعس نب ىيحي قيرط نم (245 )٤/ هريسفت ىف ىربطلا هاورو (5)
 ىبأ نع )١59/0( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو هب روصنم نب ديعس قيرط نم (71 0 /۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (5)

 .هب ةيواعم

 .5 نمحرلا دبع قيرط نم » :ج ىف (۸) .و نم ةدايز (0)

 باوصلاو .سنأ نع لاق اذك » :لاقو ءهب دايز نب دحاولا دبع نع ء«دامح نب ثيل قيرط نم )8١4( ننسلا ىف ىنطقرادلا هاورو (9)

 .«لي ىبنلا نع لسرم نيزد یبا نع عيمس نب ليعامسإ نع
 )٠١( ةلص نب ريرج نب هللا دبع » :أ ىفو ««دلاخ نب ريرج نب هللا ديبع ۵ :ج ىف «.

 )١١( :ج ىف ١ ةنييع نبا © .

 «ماهبإلاو مهولا نايب ىف ناطقلا نبا هححصو .هب ةلبج نب ريرج نب هللا دبع قيرط نم (4 ء۳/4) نئسلا ىف ىنطقرادلا هاورو )١١(
 )157/١(. ىعليزلل فاشكلا ثيداحأ جيرخت ىف همالك رظناو

 .ج نم ةدايز )١(



 011 بس ۲۳١( 1778) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 امك «هضعبب وأ ةقدصألا نم نهومتيطعأ اب مكنم نيدتفيل .نهيلع اوقيضتو نهورجاضت نأ مكل لحي

 نإ امأف ١9[. :ءاسنلا] € نيم ةشحاقب نيتأي نأ الإ ُْسوُمُتآ ام ضعبب اوُبهَدَعل نهولضعت الو : :ىلاعت لاق

 ائينه هولكف اسفن هنم ءيش نع مک نبط ناف :  ىلاعت لاق دقف .اهنم سفن بيط نع ًائيش ةأرملا هتبهو

 نلع دقت لو هتضعباو لجرلا قوقحيتةارملا م ملر نايوزلا قئاضت اذإ ااو 6 هالا 1 رم

 ؛اهنم كلذ لوبق ىف هيلع الو ءاهلذب ىف اهيلع جرح الو ءاهاطعأ اب هنم ىدتفت نأ اهلف «هترشاعم
 متفخ نإ هللا دودح اميقي الأ افاخي نأ الإ ايش نهوُمتيَتآ امم اوذخأت نأ مل لحي الو 8 : ىلاعت لاق اذهلو
 .ةيآلا © هب تدتفا اميف اَمهيَلَع حانج الف هللا دودح اميقي الأ

 :ريرج نبا لاق دقف «هنم ءادتفالا تلأسو رذع اهل نكي مل اذإ امأف

 الاق  ةيلع نبا انثدح .ميهاربإ نب بوقعي ىنثدحو  باهولا دبع انثدح «راشب نبا انثدح

 ةأرما اميأ » :لاق ةَ هللا لوسر نأ .نابوث نع .هثدح نمع «ةبآلق ىبأ نع «بويأ انثدح :ًاعيمج

 . ةا ةخئأز انهيلع مارحف د ريغ نم اهقالط اهجوز تلأس

 :نسح لاقو . "هب ىفقثلا ديجملا دبع نب باهولا دبع نع «رادنب نع «ىذمرتلا هاور اذكهو
 اذهب بويأ نع .مهضعب هاورو .نابوث نع «ءامسأ ىبأ نع «ةبالق ىبأ نع .بويأ نع «ىوريو :لاق

 .هعفري ملو .دانسإلا
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 : لاق  ةبالق ىبأ نع .بويأ نع «ديز نب دامح انثدح«نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ام ريغ ىف قالطلا 0 تلأس ةأرما اميأ » هدي هللا لوسر لاق :لاق  نابوث ركذو ءامسأ ابأ ركذو

 . «ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف سأب

 0 «ديز نب دامح ثيدح نم «ریرج نباو .ةجام نباو «دواد وبأ هاور اذكهو

 ‹ثيل نع «ناميلس نب رمتعملا انثدح 0 نب 2 ىنثتدح :ريرج نبا لاق :ىرخأ قيرط

 , 2200تاقفانملا نه تاعلتخملا» :لاقو 0 ةحئار اهيلع هللا مرح « سأب ام ريغ ىف قالطلا

 7 م 38 5 4 0 0

 .هيبأ نع «ةبلع نب 0 کک نع «بيرك ئا ن * ع «ًاعيمج 7 ريرج نبا هاور مث

 :لاق نابوث نع «٠ سيردإ یب نع ةةعرد ىبأ نع .باطخلا ىبأ نع « ني ىبأ نبا وه « ثيل نع

 )١( :ج ىف ١ سأب ام ريغ ىف «.

 . (959/4) ىربطلا ريسفت (۲)

 .(۱۱۸۷) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 )٤( دنسملا )٥/۲۳۸( مقرب دواد ىبأ ننسو ١ مقرب ةجام نبا ننسو )7١52( ىربطلا ريسفتو )٤/ ٥۷١(.

 )٥( ىربطلا ريسفت )058/5(.

 .«ميلس ىبأ نب مساقلا نبا وه ثيل نع» :ج ىف )١(



 31 (؟٠7 «۲۲۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 سيلو «هجولا اذه نم بيرغ :ىذمرتلا لاق مث .«تاقفانملا نه تاعلتخملا» :ّةِلَي هللا لوسر لاق

 0 هدانس
 اس

  e 0 yTلاق : لاق 8 00 :

 . "«تاقفانملا نه تاعزتنملا تاعلتخملا نإ »

 . فيعض هجولا اذه نم بيرغ

 نب رفعج نع ءمصاع وبأ انثدح ءرشب ل تفلح قب ركب اثر: ةجام نبا لاق: رخآ ثیدخ
 e 3 ع س 1 هيه ب . 9 |

 "10 نم (ةارجب ير نول بج ل رش ىف اطل ا ار

 )(تاقفانملا 00 E « 1 ىبنلا نع 000

 روشنلاو قاقشلا نوكي نأ الإ علخلا زوجي ال هنإ :فلخلا ةمئأو فلسلا نم ةريثك ةفئاط لاق دق مث

 امم اوذخأت نأ مكل لحي الو ل :هلوقب اوجتحاو .ةيدفلا لوبق ذئنيح لجرلل زوجيف ءةأرملا بناج نم
 ين # 0م

 «ةلاحلا هذه ىف الإ علخلا عرشي ملف :اولاق .ةيآلا 41 هللا دودح اًميقي الا افاخي نأ الإ] ايش نهومتيتآ

 «ميهاربإو «سواطو .سابع نبا اذه ىلإ بهذ نممو .هَمدَع لصألاو «ليلدب الإ اهريغ ىف زوجي الف
 بجو اهل راضم وهو ًاثيش اهنم ذخأ ول :ىعاروألاو كلام لاق ىتح روهمجاو « "[نسحلاو] «ءاطعو

 تهذو © هيلع سانلا تعرذأ ىلا مالا رهو كلام لاق .ًايعجر قالطلا ةاكو.ءاهيلإ هدر

 .ىرحألاو ىلوألا قيرطب قافتالا دنعو .قاقشلا ةلاح ىف علخلا زوجي هنأ ىلإ ءدّللا همحر «ىعفاشلا

 نع «هل اراكذتسالا» باتك ل بلا دبع نب رمع وبأ خيشلا ىكحو .ةبطاق اناما عيمج لوق اذهو

 هنم اوذخأت الف اراطنق نهادحإ متيتآوإ# : هلوقب خوسنم علخلا نأ ىلإ بهذ هنأ, 2 هللا دبع نب ركب

 ركذ دقو :ةلئاق ىلع ةردرو ذخأمو فيعض لوق دعي O ريرج نبا اوو -Y]. : ءاسنلا] ايش

O, 
 E E E تبا

 عم 5- و
 ىف تلون هالا هذه نأ هللا همحر «ريرج نبا

 : افلا أ فالتخاو ءاهثيدح قرط ركذنلو .لولس نب ىبأ نب هللا دبع

 )١( مقرب ىذمرتلا ننسو (2748/15) ىربطلا ريسفت )1185(.

 . نيسحلا نع ١ :ج ىف (0)

 .(058/54) ىربطلا ريسفت (۳)

 .«دجوت » :ج ىف (5) .« نب فلخ » :ج ىف (5)

 .«فيعض دانسإ اذه » ١77(: /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۲۰ )٥٤ مقرب ةجام نبا ناس (1)

 )٤١۳/۹(. حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا مالك رظناو ءةريره ىبأ نم عمسي مل نسحلا «عطقنم وهو ٤٠٤( /۲) دنسملا (۷)

 .«سانلا هيلع تكردأ » :ج ىف )٠١( .وعأ ج نم ةدايز (9) .ج نم ةدايز (5)

 5۸٠(. /5) ىربطلا ريسفت )١(

 .«نايب ىف ١ :ج ىف . )١5(



 <16 (8». «۲۲۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 RE حرلا دبع تنب ةرمع نع .ديعس نب ىيحي نع : هئطوم ىف كلام مامإلا لاق
 قي

 نأو «سامش نب سيق نب تباث تحت تناك اهنأ «ةيراصنألا لهس تنب ةبيبح نع هتربخأ اهنأ «ةرارز

 : و هللا لوسر لاقف «سّلْغلا ىف هباب دنع لهس تنب ةبيبح دجوف حبصلا ىلإ جرح ةي هللا لوسر
 - سيق نب تباث الو انآ ال :تلاقف 2؟كنأش ام» :لاقف .لهس تنب ةبيبح انأ :تلاق «؟هذه نم»

 ام تركذ دق لهس تنب ةبيبح هذه» :ٌةَِْي هللا لوسر هل لاق سيق نب تباث اهجوز ءاج املف  اهجوزل
 ذخ» :ًةي هللا لوسر لاقف .ىدنع ىناطعأ ام لك «هللا لوسراي :ةبيبح تلاقف .«ركذت نأ هللا ءاش

 .اهلهأ ىف تسلجو اهنم ذخأف .ةاهنم

4 
 هاورو .٠ هلثم  هدانسإب كلام نع .ىدهم نب نمحرلا دبع نع «دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 كلام نع «مساقلا نبا نع «ةملسم نب دمحم نع .ىئاسنلاو .كلام نع «ىبنعقلا نع «دوادوبأ

2 
 . هب

 «رماع وبأ انثدح « رمعم نب دمحم انثدح :ريرج نباو دواد وبأ لاق : ةشئاع نع :رخآ ثيدح

 تنب ةبيبح نأ «ةشئاع نع «ةرمع نع ركب ىبأ نبا ىنعي هللا دبع نع ‹ىسودسلا ورمع وبأ انثدح

 دعب لكي هللا لوسر :تنآف ٠ !اهبضخت رسكفا اهبرضف .«سامنك نب. سيق نب تبا تحت تناك لهس
 حلصيو :لاق .«اهقرافو اهلام ضعب ذخ» :لاقف 2 انباث يّ هللا لوسر اعدف ءهيلإ هتكتشاف حبصلا

 : دَ ىبنلا لاقف .اهديب امهف «نيتقيدح اهتقدصأ ىنإف :لاق .«معن» :لاق ؟هّللا لوسر اي كلذ

 .” اعفف .«اهقرافو امهذخ»

 . ماسخلا ىبأ نب ةملس نب ديعس وه ىسودسلا ورمع وبأو .ريرج نبا ظفل اذهو

 :هنع هللا ىضر سابع نبا نع :هيف رخآ ثيدح

 نع .ةمركع نع .دلاخ انثدح ٠ ىفقثلا باهولا دبع انثدح ‹ليمج نب رهزأ انثدح : ىراخبلا لاق

 هيلع بتعأ ام «هللا لوسر اي :تلاقف هَ ىبنلا تتأ سامش نب سيق نب تباث ةأرما نأ: سابع نبا

 «؟هتقيدح هيلع نيدرتأ» : هللا لوسر لاقف .مالسإلا ىف رفكلا هركأ ىنكلو «نيد الو قلخ ىف

 . «ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا لبقا» : ةي هللا لوسر لاق .معن :تلاق

 قاحسإ نع ءاضيأ ىراخبلا هاوزو .. "هلغم «هذاتسإب ليمج نب رهرآ نع .«ىئاسنلا هاور اذكو
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 هب ةمركع نع .ءاذحلا نارهم نبا وه ءدلاح نع «ناحطلا هللا دبع نبا وه دلاح نع «ىطساولا

 )١( دعسأ نب » : ج ىف «.

 .( 133” /5) دنسملاو (075 /۲) أطوملا (؟)

 . (119/5) ىئاسنلا ننسو (۲۲۲۷) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 .؟اهضعب رسكف# :و ءج ىف )٤(
 . أطخ وهو «تباث» :و ءأ ءج ىف (5)

 )١( ىربطلا ريسفتو (۲۲۲۸) مقرب دواد ىبأ ننس )4/ 884( .

 )0( مقرب ىراخبلا حيحص )9۲۷۳(.

 . (1594/5) ىئاسنلا ننس (۸)



 (؟8. .۲۲۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ىفو الو ٠ سابع نبا نع .ةمركع نع « بويأ نع «قرط نم ًاضيأ ىراخبلا هأور اذكهو

 .هجولا اذه نم ىراخبلا دارفأ نم ثيدحلا اذهو .ًاضغب :ىنعت «هقيطأ ال :تلاق اهنأ اهضعب

 ةليمج نأ «ةمركع نع «بويأ انتدح .ديز نب دامح انثدح .«.برح نب ناميلس انثدح :لاق مث

 .[مدقت امك] ةبيبح اهمسا نأ روهشملاو «لاق اذك . "يدع هللا ضر

 ناورم نب رهزأ انثدح «نوراه نب ىسوم انثدح :هريسفت ىف ةيودرم خب ركب قبأ ظفاحلا لاق

 تنب ةليمج نأ « سابع نبا نع .ةمركع نع «ةداتق نع .ديعس انثدح .ىلعألا دبع انثدح ‹ىشاقرلا

 هول الور نود ىف نتاجش نی ق قب تاک لغ تعا اه هللاو لاف 205 تلا تنا لولس
 : تلاق ؟(هتقیدح هيلع نيدرت» : دع ىبنلا لاَقف .ًاضغب هقيطأ الو «مالسإلا لعب رفكلا هركأ ىننكلو

 .دادزي الو هتقيدح اهنم ذخأي نأ ای هللا لوسر هرمأف «معت

 ا علا اذهو ۰ ءاوس هلثم هدانسإب «ناورم نب رهزأ نع ةجام نبا هاور اذكهو

 نبا لاق” نکل هلم ٠ی اعلا دبع نع .ىريراوقلا هللا ديبع نع .ىوغبلا مساقلا وبأ اضيأ هاورو

 :ريرج

eSنب هللا دبع نع .تباث نع «دقاو نب نيسحلا انثدح ۰ حضاو نب ىيحي انثدح  

 اهيلإ لسرأف «هيلع تزشنف .سيق نب تباث تحت تناك اهنأ :لولس نب ىبأ تنب ةليمج نع < ("”هابر

 ىنأ الإ .ًاقلخ الو ًانيد هنم تهركام هللاو :تلاق «؟تباث نم تهرك ام «ةليمج اي» :لاقف يلي ىبنلا

 . “امهنيب قرفو ؛ةقيدحلا تدرف .معن :تلاق «؟ةقيدحلا نيدرتأ» :اهل لاقف !هتمامد تهرك

 تلارق ن نود و ی كم ندع افا رر ن لاق
 :لوقي سابع نبا ناك :لاق ؟لصأ علخلل ناك له :ةمركع لأس هنأ يات أ غ دف يلع
 لوسر اي :تلاقف ةن هللا لوسر تتأ اهنأ .ىبأ نب هللا دبع تخأ ىف مالسإلا ىف ناك علخ لوأ نإ

 ٩ همجي ال ءهللا
 « ىلام لضفأ اهتيطعأ ىنإ ءمهّللا لوسراي :اهجوز لاق .ًاهجو مهمتفاو 37 0 اداوس مهدشأ

 :لاق .هتدز ءاش نإو .معن :تلاق «؟نيلوقت ام» :لاق ؟ىتقيدح ل تدر نإف .ىل ةقيدح
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 . ''؟"امهنيب قرفف
 .(07104) مقرب ىراخبلا حيحص )00

 .(071795 .55ا/0) مقرب ىراخبلا حيحص )0

 .(ةكالال) مقرب ىراخبلا حيحص فش

 .أ هج نم ةدايز (:)

 5 536 و 1 26 ء٤ 85
 وه اذإف .ةدع ىف لبقأ هتيأرف .ءابخلا بناج تعفر ىنإ ءادبأ ءىش هسارو ىسار

 .(؟87١) مقرب ةجام نبا ننس (0)

 .؟حاور نب» :ج ىف (۷) .«نکلو» :ج ىف ()

 .(087/4) ىربطلا ريسفت (6)

 .؟عمتجي الا :ج ىف )١١( .ةريرج نبأ نع»:و 3 ج ىف (۱۰) .«لاقو» : «ج ىف (9)

 .«تددر نإف» :ج ىف (۱۲)

 .(084 50۳ /غ) ةنيتم اهنإف هتيشاح رظناو (007؟/4) ىربطلا ريسفت )١9(



 0 را سل ناتيآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزحلا

 ناكو «سامش نب سيق نب تباث تحت لهس تنب ةبيبح تناك :لاق هلج نع «هيبأ نع « بيعش نبا

 لاقف !ههجو ىف تقصب ىلع لخد اذإ هللا ةفاخم الول هللاو هللا لوسر اي :تلاقف ءاميمد الجر

 لوسر امهنيب قرفف :لاق .هتقيدح هيلع تدرف .معن :تلاق «؟هتقيدح هيلع نيدرتأ» :ِّلَك هللا لوسر
 4 ع هللا

 بهذف ؟اهاطعأ ام رثكأب اهيدافي نأ لجرلل زوجي له :هنأ ىف «هللا مهمحر «ةمئألا فلتخا دقو

 :ريرج نبا لاقو . © هب تدتفا اميف اَمهِيَلَع حانج الف :ىلاعت هلوق مومعل «كلذ زاوج ىلإ روهمجلا

 ىتأ رمع نأ :ةرمس ىلوم ريثك نع «بويأ انربخأ «ةيلع نبا انثدح «ميهاربإ نب بوقعي انثدح
 ةحار تدجو ام :تلاقف ؟تدجو فيك :لاقف اهب اعد مث «لبزلا ريثك تيب ىلإ اهب رمأف ءزشان ةأرماب
 1 يطرق نم ولو ايعلعات او ناق د سجس ىلا ةلئللا هذه الإ هد كنك لم

 هيف اهسبحف :دازو «هلثم ركذف «ةرمس ىلوم ريثك نع .بويأ نع ءرَّمعَم نع «قازرلا دبع هاورو
 . مايأ ةثالث

 ے2

 نب رمع تتأ ةأرما نأ :نمحرلا دبع نب ديمح نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ ا لاق

 ؟كناكم تدجو فيك :اهل لاق تحبصأ املف .لبزلا تيب ىف اهتابأف ءاهجوز تكشف .باطخلا

 .؟اهصاقع ولو ذخ :لاقف .ةليللا هذه نم ىنيعل رقأ ةليل هدنع تنك ام :تلاق

 .اهسأر صاقع نود علخلا نامثع زاجأو :ىراخبلا لاقو

 ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا نأ :ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «رمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 ىنم تناكف :تلاق . ىنع باغ اذإ ىنمرحيو .ىنرضح اذإ ريخلا ىلع لقي جوز یل ناك :تلاق هتثدح

 مصاخف : تلاق .تلعفف :تلاق .معن :لاق ؟هكلمأ ءىش لكب كنم علتخأ :هل تلقف ءاّموي ةلز
 وأ «هنود امف ىسأر صاقع ذخأي نأ هرمأو .علخلا زاجأف .نافع نب نامثع ىلإ ءارفع نب ذاعم ىمع

 529 رمأرلا صاقع نود ام :تلاق

 صاقع ىوس اهل كرتي الو ءريثكو ليلق نم اهديب ام لك اهنم ذخأي نأ زوجي هنأ :اذه ىلعمو

 نب ةصيبقو .ىعخنلا ميهاربإو .ةمركعو .دهاجمو .سابع :نباو ءرمع نبا لوقي هبو .اهرعش

 ءروث ىبأو «ىعفاشلاو .ثيللاو كلام بهذم اذهو .ىتبلا نامثعو ‹«حلاص نب نسحلاو «بيؤذ

 ني رعت هربا ااو

 .«ةاطرأ نبا وهو جاجحلا سيلدتل ؛ فيعض دانسإ اذه» ١74(: /5) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )۲۰١۷( مقرب ةجام نبا ننس )١(

 .(8ا/5/4) ىربطلا ريسفت (۲)

 .«لاقو» :أ ج ىف (۳)

 .هب ديعس نع ىلعألا دبع قيرط نم (7/4”5/7) هريسفت ىف ىربطلا هاور (؟)

 .«لاق» :ج ىف (5)

 .هب قازرلا دبع نع (2/8/4) هريسفت ىف ىربطلا هاورو 030



31۸A ۲١١( «۲۲۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 

 ءاهاطعأ ام اهنم ذخأي نأ زاج اهلبق نم رارضإلا ناك نإ : هللا مهمحر «ةفينح ىبأ باحصأ لاقو

 اهنم ذخأي نأ زجي مل هتهج نم رارضإلا ناك نإو :ءاضقلا ىف زاج دادزا نإف ءهيلع ةدايزلا روجت الو

 .ءاضقلا ىف زاج ذخأ نإف ءآائيش

 .اهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي نأ زوجي ال :هيوهار نب قاحسإو «ديبع وبأو ءدمحأ مامإلا لاقو

 «ىبعشلاو «نسحلاو «سواطو .ىرهزلاو .بيعش نب ورمعو «ءاطعو «بيسملا نب ديعس لوق اذهو
 .سنأ نب عيبرلاو «ناميلس ىبأ نب دامحو

 : ىعازوألا لاقو .اهاطعأ ام قوف ةعلتخملا نم ذخأي ال :لوقي ىلع ناك :مكحلاو «رمعم لاقو

 :اهنلإ قاس اع كا ايده داب نأ وزعي ذل ةانغقلا

 تباث ةصق ىف «سابع نبا نع .؛ةمركع نع «ةداتق ةياور نم مدقت ام لوقلا اذهل لدتسيو : تلق

 و ابو .دادزي الو ةقيدحلا اهنم ذخأي نأ هي هللا لوسر هرمأف : سيق نب

 امم رثكأ اهنم ذخأي نأ هرك هيَ 25 ىبنلا نأ ان ا ا ل

 یآ هب تال ميف امهّبلَع ح حانج الفظ ىنعم ىلع ةيآلا ىنعم اولمحو 22')ةعلتخملا ىنعي اهاطعأ

 TT ایش نهومتیتآ امم اوذدخأت "”[نأ مک لحي ] الور : هلوق مدقتل ؛اهاطعأ ىذلا

 اهؤرقي ناك اذكهو . كلذ نم :ىأ هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف هللا دودح اميقي الأ متفخ نإ هللا

 دودح كلتا : :هدعب لاق اذهلو ؛ريرج نبا هاور «هنم هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف» :سنأ نب عيبرلا
 . 4نوُملاَظلا مه كَوُأَف هللا دودح دعتي نمو اهودتعت الق هللا

 لصف

 نع «سواط نع .رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأف .علخلا ىف انباحصأ فلتخا : ىعفاشلا لاق

 ىلاعت هللا نأل ؛ءاش نإ اهجوزتي : دعب هنم تعلتخا مث نيتقيلطت هتأرما قلط لجر ىف سابع نبا

 نب] ورمع نع «نايفس انربخأو :ىعفاشلا لاق (اعجارتي نأ ل : ىلإ أرق ناترم قالطلا ل :لوقي
 :قالطن, نعلم لاخلا واج یک لك الاف ةموكع رعت اراد

 نأ :سابع نبا نع .سواط نع هرانيد نب ورمع نع .ةئييع نب نايفس نع «ىعفاشلا ريغ ىورو
 ؟اهجوزتيأ «هنم تعلتخا مث نيتقيلطت هتآرما قلط لجر :لاقف هلأس صاقو ىبأ نب دعس نب ميهاربإ

 ناف «كلذ نيب اميف علخلاو ءاهرخآو ةيآلا لوأ ىف قالطلا هللا ركذ «قالطب علخلا سيل «معن :لاق

 لحت الف اهقلط ناف :أرقو «ناسحإي حيرت وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالّطلا $ : :أرق مث «ءیشب علخا

 . (هریغ اجوز حکنت ٰیتح دعب نم هل

 .هب نايفس نع ءروصنم نب ديعس قيرط نم ۳٠١( /۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (۱)

 .ج نم ةدايز (؟) .ةهنم دعب تعلتخا» :ج ىف (۳) .ج نم ةدايز (؟)



 (770 «۲۲۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 - خسف وه امنإو «قالطب سيل علخلا نأ نم 27 امهنع هللا ىضر سابع نبا هيلإ بهذ ىذلا اذهو

 ىف ىعفاشلا بهذم وهو .ىرهاظلا ىلع نب دوادو ءروث وبأو «هيوهار نب قاحسإو « لبنح نبا

 .ةميركلا ةيآلا رهاظ وهو «ميدقلا

 نب ماشه نع.كلام لاق .كلذ نم رثكأ ىوني نأ الإ نئاب قالط هنأ :علخلا ىف ىناثلا لوقلاو

 دبع اهجوز نم تعلتخا اهنأ :ةيملسألا ركب ما نغو“'نيملسألا ىلوم ناهمج نع «هيبأ نع «ةورع

 وهف ًائيش تيمس نوكت نأ الإ ؛ةقيلطت :لاقف كلذ ىف نافع نب نامثع ايتأف «ديسأ نب دلاخ نبا هللا

 .ملعأ هللاو ءرثألا اذه لبنح نب دمحأ فعض اذكو :ةاهمح فرعا الو :ىعفاشلا لاق . تيمس ام

516 

 «بيسملا نب ديعس لوقي هبو .رمع نباو ءدوعسم نباو «ىلعو ءرمع نع هوحن ىور دقو
 «ةفينح وبأو «كلام بهذ هيلإو .ديز نب رباجو «ميهاربإو «ىبعشلاو «حيرشو «ءاطعو «نسحلاو
 ىتم هنأ مهدنع ةيفنحلا نأ ريغ .ديدجلا ىف ىعفاشلاو «ىبتلا نامثعو «ىعازوألاو «ىروثلاو «هباحصأو

 ىعفاشللو ا :ثاللعف ثالث: ئوت نو" د ةئئاب ةدحئاوب رهف قلطأ وا © نينا وا ةقيلطت هعلخب علاخملا ىون

 .ةيلكلاب ءىشب وه سيلف ةينلا نع ىرعو «قالطلا ظفلب نكي مل ىتم هنأ :وهو « علخلا ىف رخآ لوق

 :ةلاسم

 ىلإ ؛ةروهشملا ىهو ءامهنع ةياور ىف قاحسإو دمحأو «ىعفاشلاو «ةفينح وبأو «كلام بهذو

 نباو «ىلعو «رمع نع كلذ ىورو .ضيحت نمم تناك نإ «ءورق ةثالثب ةقلطملا ةدع اهتدع ةعلتخملا نأ

 نب رمعو «ةملس وبأو « ملاسو «ةورعو «راسي نب ناميلسو «بيسملا نب ديعس لوقي هبو .رمع

 نب سالجو «ضايع  وبآو «ىعخنلا ميهاربإو «ىبعشلاو «نسحلاو «باهش نباو «زيزعلا دبع

 لوق وهو :ىذمرتلا لاق .ديبع وبأو «دعس نب ثيللاو «ىعازوألاو «ىروثلا نايفسو «ةداتقو «ورمع

 .تاقلطملا رئاسك دتعتف «قالط علخلا نأ اذه ىف مهذخأمو .مهريغو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ

 نب ىيحي انثدح :ةبيش ىبأ نبا لاق .اهمحر اهب ئربتست ةدحاو ةضيحب دتعت اهنأ : ىناثلا لوقلاو

 ىضر «نامثع اهمع ىتأف ءاهجوز نم تعلتخا عيبرلا نأ عفان نع ءرمع نب '

 «نامثع اذه لاق ىتح «ضيح ثالث دتعت :لوقي رمع نبا ناكو :لاق .ةضيح دتعت :لاقف ءهنع هللا

 * هللا ديبع نع «ديعس

 غا و اني نامت لوقو: دي ىف نبع نا نكي

 . ةضيح ةعلتخملا ةدع :لاق رمع نبا نع « عفان نع «هّللا ديبع نع « ةدبع انثدحو

 اهتدع :لاق سابع نبا نع «سواط نع «ثيل نع «ىبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع انثدحو

 همزلي - '"'' خسف علخلا نإ :لوقي نمم هركذ مدقت نم لکو «نامثع نب نابأو «ةمركع لوقي هبو .ةضيح

 . ؟نيتنث وأ :١ ج ىف (۳) .«نيملسألا» : ىف (۲) .(هنع» :ج ىف )١(

 .«هللا دبع» :أ ىف (0) .؟نباو» :ج ىف )٤(

 )١( ةبيش ىبأ نبال فنصملا )١١4/6(.

 .«ةحسف) :ج ىف )¥(



 (؟7. «۲۲۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 3

 دمحم انثدح :امهنم دحاو لك لاق ثيح ء«ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور اب كلذل اوجتحاو ءاذهب لوقلا

 نب ورمع نع «رمعم نع .فسوي نب ماشه انثدح ءرحب نب ىلع انثدح «ىدادغبلا ميحرلا دبع نبا
 © ىبنلا دهع ىلع اهجوز نم تعلتخا سيق نب تباث ةأرما نأ :سابع نبا نع «ةمركع نع «ملسم
 «قازرلا دبع هاور دقو .بيرغ نسح :ىذمرتلا لاق مث .""”ةضيحب دتعت نأ ةا ىبنلا اهرمأف ةي

 .السرم ةمركع نع «ملسم نب ورمع نع «رمعم نع

 :تايفع نع 2 ىسوم نب لضقلا اقدح «نالئغ نب ةومحم انثدح :: ىذمرتلا لاق ةرخآ ثيدح

 ذوعم تنب عيبرلا نع ءراسي نب ناميلس نع «ةحلط ' لآ ىلوم وهو نمحرلا دبع نب دمحم انثدح
 لاق .ةضيحب دتعت نأ  ترمأ وأ  ىبنلا اهرمأف ءَ هللا لوسر دهع ىلع تعلتخا اهنأ :ءارفع نبا
 . © ةضيحب دتعت نأ ترمأ اهنأ حيحصلا :ىذمرتلا

 نب ميهاربإ نب بوقعي انثدح .ىروباسينلا ةملس نب ىلع انثدح :ةجام نبا لاق : ىرخأ قيرط

 تنب عيبرلا نع «تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ىنربخأ «قاحسإ نبا نع ىبأ انثدح «دعس

 «نامثع تئج مث «یجوز نم تعلتخا :تلاق .كئثيدح ىنيئثدح :اهل تلق :لاق ءارفع نب ذوعم

 هدنع نيئكمتف ا دهع ثيدح نوكي نأ الإ .كيلع ةدع ال 0 نم ىلع اذام :تلأسف

 تحت تناكو «ةيلاغملا ْميرم ىف ةي هللا لوسر ءاضق كلذ ىف عبت امنإو :تلاق .ةضيح ىضيحت ىتح

 ويم فاد « سيق نب تباث

 نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحمو ةملس ىبأ نع ؛دوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا ىور دقو
 دتعت نأ هنم تعلتخا نيح سيق نب تباث ةأرما رمأي ييي هللا لوسر تعمس :تلاق ذوعم تنب عيبرلا

 ؛ءاملعلا روهمجو ةعبرألا ةمثألا دنع اهاضر ريغب ةدعلا ىف ةعلتخملا عجاري نأ علاخملل سيلو

 «ىفنحلا ناهامو ءىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع ىورو .ءاطعلا نم هل تلذب امب اهسفن تكلم دق اهنأل

 ريغب ةدعلا ىف اهتعجر هل ا اهاطعأ ىذلا اهيلإ در نإ :اولاق مهنأ ىرهزلاو «بيسملا نب ديعسو

 رهف قالطلا ظفل ريغب علخلا ناك نإ:ىروثلا نايفس لاقو .هّللا همحر «روث ىبأ زايتخا 9 هو ءاهاضر
 كوقي هنو": ةذعلا يف تمادام اهتعحرا كلما وهف  افدالط ىمس ناك نإ هيلع هلآ ليبس الو" ةقرف
 رمع وبأ خيشلا ىكحو .ةدعلا ىف اهجوزتي نأ علتخملل نأ ىلع عيمجلا قفتاو : ىرهاظلا ىلع نب دواد

 . ؛هّللا لوسر دهع ىلع» :ج ىف )١(

 .(۱۱۸۵) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۲۲۹) مقرب دواد ىبأ ننس (؟)

 .«ىبأ یلوم» :ج ىف (۳)

 )٤( مقرب ىذمرتلا ننس )۱1۸0(.

 .«كدهع ثيدح» :ج ىف )١( .«لاقف» :ج ىف (9)

 .(۲۰۵۸) مقرب ةجام نبا ننس (۷)
 .؟قالطلا ىمس» :ج ىف )٠١8١( .«اذهو» :أ١ ىف (9) . ؛هتطعأ ىذلا) .:ج ىف (۸)



 ها تت ب ع سي ا (7+-07) ناعرآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 .دودرم ذاش لوق وهو «هريغل زوجي ال امك كلذ هل زوجي ال هنأ ةقرف نع «ربلا دبع نب

 : ةلأسم

 :ءاملعلل لاوقأ  ةثالث هيف ؟ةدعلا ىف رخآ اقالط اهيلع عقوي نأ هل لهو

 ا سابع زا نوقع هيو و ا تعلن نق اهنألا كلخ هل شيل" "يهد
 نب قاحسإو «لبنح نب دمحأو «ىعفاشلاو «ىرصبلا نسحلاو «ديز نب رباجو «ةمركعو «ريبزلا

 .روث وبأو .هيوهار

 مل امهنيب تكس نإو .عقو امهنيب توكس ريغ نم اقالط علخلا عبتأ نإ :كلام لاق :ىناثلاو

 .هنع هللا ىضر «نامثع نع ىور ام هبشي اذهو :ربلا دبع نبا لاق .عقي

 «هباحصأو ةفينح ىبأ لوق وهو «ةدعلا ىف تامد ام لاح لكب قالطلا اهيلع عقي هنأ :ثلاثلاو

 «مكحلاو ‹یرهزلاو «ميهاربإو .٠ سواطو ءحيرشو «بيسملا نب ديعس لوقي هبو . ىعازوألاو «ىروثلاو

 كلذ سیلو :ربلا دبع نبا لاق .ءادردلا ىبأو «دوعسم نبا نع كلذ یورو .ناميلس ىبأ نب نب دامحو

 .امهنع تباثب

 عئارشلا هذه :ىل «نوُملاَظلا ْمُه كو هلا دود دمتي سمو اهوُد الف هللا دوُدُح كتل :هلوقو
 ًادودح دح هللا نإ» : حيحصلا ثيدحلا ىف تبث امك .اهوزواجتت الف «هدودح یه مكل اهعرش ىتلا

 ةمحر ءايشأ نع تكسو ءاهوكهتنت الف مراحم مرحو ءاهوعيضت الف ضتارف ضرفو «اهودتعت الف

 . ””«اهنع اولأست الف «نايسن ريغ نم مكل

 وه امك «مارح ةدحاو ةملكب ثالثلا تاقلطلا عمج نأ ىلإ بهذ نم ةيآلا هذهب لدتسي دقو

 مث (ناترم قالّطلا :  هلوقل ؛ةدحاو ةدحاو قلطي نأ 1 ةنسلا و مهقفاو نمو ةيكلاملا بهذم

 ثيدحب كلذ نووقيو «نوملاظلا مه كلوا هللا هود دعتي نمو اهودتعت الف هللا ةودح كلت : لاق

 نع بهو نبا انربخأ «دواد نب ناميلس انثدح :لاق ثيح هننس ىف ىئاسنلا هاور ىذلا ديبل نب دومحم

 ثالث هتأرما قلط لجر نع هيَ هللا لوسر ربخأ :لاق ديبل نب دومحم نع «هيبأ نع ريككب نب ةمرخم

 . عاطقنا هيف« “ ؟هلتقأ الأ هللا لوسر اي

 هتأرما لجرلا قلط اذإ هنإ :ىأ (هريغ اجوز حكت ئتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف # : ىلاعت هلوقو

 اهأطي ىتح :ىأ «هریغ اجوز حكنت ىتح هيلع مرحت اهنإف .نيترم قالطلا اهيلع لسرأ امدعب ةثلاث ةقلط

 .«اهدحأ» :أ ىف (۲) .أطخ وهو ؛ثالث»: ج ىف )١(

 «ًاعوفرم هب هنع هللا ىضر ىنشخلا ةبلعث ىبأ نع «لوحكم نع ءدنه ىبأ ن نب دواد قيرط نم )٤/ ١١5( كردتسملا ىف مكاحلا هاور (؟)

 )\0. /۲) مكحلاو مولعلا عماج ىف بجر نبا ظفاحلا امهركذ فالتخاو عاطقنا هيف ثيدحلا نإف «بقعتم انه هل ظفاحلا حيحصتو

 .ةلاسرلا .ط

 )١47/5(. ىئاسنلا ننس (*)



 TEE 750 ناجألا 1 قبلا هيوم egg ب7صبف7ْ7سوالا

 هنأل ؛لوألل لحت مل نيمي كلم ىف ولو .حاكن ريغ ىف ئطاو اهئطو ولف ‹حیحص حاكن ىف رخآ جوز

 نم ريثك نيب رهتشاو «لوألل لحت مل جوزلا اهب لخدي مل نكلو «تجوزت ول اذكهو ‹جوزب سيل

 درجمب لوألل اهليلحت نم دوصقملا لصحي :لوقي هنأ هللا همحر «بيسملا نب ديعس نع ءاهقفلا

 ىف هنع هاكح دق ربلا دبع نب رمع ابأ خيشلا نأ ىلع ءرظن هنع هتحص ىفو . ىناثلا ىلع دقعلا

 .ملعأ هللاف «راكذتسالا

 «ةبعش نع «رفعج نب دمحم انثدح «راشب نبا انثدح : هللا همحر «ريرج نب رفعج وبأ لاق دقو

 )۲) 3 سل

 نبا نع «بيسملا نب ديعس نع ٠ هللا دبع نب ملاس نع «نيزر نب ملاس نع «دثرم نب ةمقلع نع
 رخآ جوز اهجوزتيف «ةتبلا اهب لخدي نأ لبق اهقلطيف ةأرملا جوزتي لجرلا ىف ةي ىبنلا نع ءرمع
 . "7«اهتليسع قوذيو هتليسع قوذت ىتح « ال» :لاق ؟لوألا ىلإ عجرتأ :اهب لخدي نأ لبق ءاهقلطيف

 :لاقف دمحأ مامإلا هاور دقو ءريرج نبا ةياور ىف عقو اذكه

 لجرلا ىف ب قنلا نع مع قبا قع بيلا وب دعس نع «رمع نبا : ىنعي «هّللا دبع نب ملاس

 لاقف ؟لوألا اهجوز ىلإ عجرتف ءاهب لخدي نأ لبق اهقلطيف لجر اهجوزتي مث ءاهقلطيف ةأرملا هل نوكت

 ا قودي یتح» :ةْيِلكَع هللا لوسر

 مرا راک م نع ام وو افا نلف نب وع نعد اا ر او

 نبا: نه کلا ني عم اور نھ اده كلك «ةبعش نع «ردنغ رفعج نب دمحم نع امهالك

 . ملعأ هللاو هدنتسم ريغب هاور ام فلاخي نأ ديعبف «هنع ىكحي ام فالخ ىلع .ًاعوفرم رمع

 ةمقلع نع «ىروثلا نايشس قيرط نم ثيدحلا اذه ريرج نباو «ىئاسنلاو ءاضيأ دمحأ ىور دقو

 قلطي لجرلا نع دلع ىبنلا لثس :لاق رمع نبا نع .ىرمحألا ناميلس نب نيزر نع «دثرم نبا

 لحن له :اهب لخدي نأ لبق ءاهقلطي مث رتسلا ىخريو بابلا قلغيف ءرخآ اهجوزتيف اثالث هتأرما
 . "ةليسعلا قوذي ىتح ءال :لاق ؟لوألل

 ٠ نيزر نب 0 : دمحأل ةياور ىفو .دمحأ ظفل اذهو

 ديزي نب ىيحي انثدح .رائيد نب دمحم انثدح .نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 تجوزتف اثالث اهقلطف ةأرما هتحت تناك لجر نع لئس هيَ هللا لوسر نأ :كلام نب سنأ نع «ىئانهلا

 نوكي ىتح .ال» : قم هللا لوسر لاقف ؟لوألا اهجوزل لحتأ :اهب لخدي نأ لبق اهقلطف ءالجر هدعب

 .«هتليسع نم تقاذو اهتليسع نم قاذ دق رخآلا

 .«ديبع نب ملاس" :]1 ىف (۲) .«اهللحت» :أ ىف )١(

 .(097/4) ىربطلا ريسفت (۳)

 .(866 /۲) دنسملا (8)

 . ؟رادنب نب راشب» :ج ىف (5)

 .(۱۹۳۳) مقرب ةجام نبا ننسو )١48/57( ىئاسنلا ننس (7)

 )5۹٦/۷(. ىربطلا ريسفتو )١59/7( ىئاسنلا ننسو (؟6 /۲) دنسملا (۷)

 .«ناميلس نع» : ج ىف (۸)



 نفي (؟.0 «۲۲۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نب دمحم انثدح «فكلملا دبع نب ماشه نع «ىطاغألا ميهاربإ نب دمحم نع «ريرج نبا هاورو

 ET «رانيد

 ىبأ نبا :هل لاقيو «ىرصبلا ىحاطلا مث ىدزألا ركب وبأ و نب رائيد نب دمحمو : تلق

 هنإ وادا او سو اةلاقاو فوق زف مهنمو «هفعض نم مهنمف «هيف اوفلتخا :تارفلا

 . ملعأ هللاف «هتوم لبق ريغت

 انثدح « ىبأ انثدح «ىنالقسعلا سايإ ىبأ نب مدآ نب ديبع انثدح :ريرج نبا لاق :رخآ ثيدحا 0

 ع هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع ىرافغلا ثراحلا ىبأ نع « ريثك ىبأ نب یحی ادخن «نابیش

 £۶ ع 1 5 5 8 3 5 3 5 520 5 (۵) 5 5

 نأ لوألا ديريف ءاهب لخدي نأ لبق اهقلطيف «هريغ اجوز جوزتتف اثالث اهجوز اهقلطي ' ةأرملا ىف

 .«اهتليسع رخآلا قوذي ىتح ءال» :لاق ءاهعجاري

 .فورعم ريغ ثراحلا وبأو . "هب «نمحرلا دبع نبا وهو «نابيش نع رخآ هجو نم هاور مث

 :ريرج نبا لاق :رخآ ثيدح

 هتأرما قلط الجر نأ :ةشئاع نع ءمساقلا انثدح هللا ديبع نع «ىيحي انثدح « ىنشم نبا انثدح

 ىتح ءال » :لاقف ؟لوألل لحتأ :ِّهِِللَي هللا لوسر لئسف ءاهسمي نأ لبق اهقلطف اجور تجوزتف ءاثالث

 .«لوألا قاذ امك اهتليسع نم قوذي

 نب مساقلا نع «ىرمعلا رمع نب هللا ديبع نع «قرط نم «ىئاسنلاو «ملسمو «ىراخبلا هجرحخأ

 بق ‹«ةشئاع هتمع نع ركب ىبأ نب نمحرلا -دبغ

 3 . ۰ اميل

 :ريرج نبا لاق :ىرخأ قيرط

 انثدح :اولاق ىعافرلا ماشه وبأو .عيكو نب نايشسو ‹ىرابهلا ليعامسإ نب هللا ديبع انثدح

 نع ياي 40 هّللا لوسر لئس :تلاق ةشئاع نع ءدوسألا نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ

 ؟لوألا اهجوزل لحتأ :اهعقاوي نأ لبق اهقلط مث اهب لحخدف «هريغ الجر تجوزتف «هتآرما قلط لجر

 .«هتليسع قوذتو اهتليسع رخآلا قوذي ىتح لوألا اهجوزل لحت ال» ي هللا لوسر لاقف

 دمحم وهو «ةيواعم ىبأ نع امهالك .«.بيرك ىبأ نع ىناسنلاو «ددسم نع دواد وبأ هاور اذكو

 0 ¢ ريرضلا مزاح نبا

 .(8945 /5) ىربطلا ريسفتو (758/7) دنسملا )١(

 .؟لدنم نب :ج ىف (۲)
 . هل هنسحو 0 :ج یف (9)

 .«ةأرما ىف» :ج ىف (5) .؟ركذو» :و ءأ ج ىف (4)

 .(097/4) ىربطلا ريسفت )١(

 .«ىبنلا لئس»:و ىفو ««هّللا لوسر تلأس» : ىف (۸)

 )۱٤١/١(. ىئاسنلا ننسو (۲۳۰۹) مقرب دواد ىبأ ننسو )٥۸۹/٤( ىربطلا ریسفت (۹)



 (؟70 27579) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 1۲٤

 لوسر نأ :ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه نع «ةماسأ وبأ انثدح «ىنادمهلا ءالعلا نب دمحم انثدح

 لحتأ :اهب لخدي نأ لبق اهقلطيف الجر جوزتتف ءاهقلطيف لجرلا اهجوزتي ةأرملا نع لئس وي هللا
 .«اهتليسع قوذي ىتح ٠ ال » :لاق ؟لوألا اهجوزل

 انثدح «بيرك وبأ انثدحو :ليضف نبا انثدح «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدحو :ملسم لاق

 . ")دانسإلا اذهب ماشه نع ءاعيمج ةيواعم وبأ

 نم ملسم هب درفنو 8 ماشه نع «مزاح نب دمحم ةيواعم ىبأ قيرط نم ىراخبلا هاور دقو

 نع «ةورع نب ماشه نع «كرابملا نب هللا دبع قيرط نم ريرج نبا هاور اذكهو .نيرخآلا نيهجولا
 فيول مح ايلا يرعب هذا اور ذك وب ديس SE هوا" E E نع يقبل

 اذهو « 2 هلئمب ليي ىبنلا نع «ةشئاع نع دمحم مأ (؟) ةنيمأ هيبأ ةأرما نع «ناعدج نب ديز نب ىلع

 «ماشه نع «ىيحي انثدح ؛ىلع نب ورمع انثدح :ىراخبلا هاور ىذلا ثيدحلا نم رصتخم قايسلا

 نب ماشه نع «ةدبع انثدح ءةبيش ىبأ نب نامثع انثدحو .ةيِكَك ىبنلا نع «ةشئاع نع «ىبأ ىنثدح

 ىبنلا تتأف رخآ تجوزتف ءاهقلط مث ةأرما جوزت ىظرقلا ةعافر نأ :ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع

 هتليسع ىقوذت ىتح ءال» :لاقف بوثلا ةبده لثم الإ هعم سيل هنأو ءاهيتأي ال هنأ هل تركذف لِي

 . فايس قوذيو

 .نيهجولا نيذه نم هب درفت

 نع «ةورع نع «ىرهزلا نع ءرمعم نع .ىلعألا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ىرخأ قيرط
 ىنقلط ةعافر نإ :تلاقف - ةَ ىبنلا دنع ركب وبأو انأو  ىظرقلا ةعافر ةأرما تلخد :تلاق ةشئاع

 دلاخو ءاهبابلج نم ةبده تذخأو «ةبدهلا لثم هدنع امنإو «ىنجوزت ريبزلا نب نمحرلا دبع نإو «ةتبلا

 لوسر ىدي نيب هب رهجت امع هذه ىهنت الأ ءركب ابأ اي :لاقف ءهل نذؤي مل بابلاب صاعلا نب ديعس نبا
 ىلإ ىعجرت نأ نيديرت كنأك» :ِهِِكي هللا لوسر لاقو .مسبتلا ىلع هللا لوسر داز امف اهي هللا

 . 7«كتليسع قوذيو هتليسع ىقوذت ىتح ءال «ةعافر
)۸( 

 «قازرلا دبع ثيدح نم ملسمو «كرابملا نب هللا دبع ثيدح نم ىراخبلا هاور اذكهو

 .٠ 8 م 1 5 ٠ )5( يو a .٠ ۰ 3 ع 0

 نإ :ملسم دنع قازرلا دبع ثيدح ىفو.. ٠ هب رمعم نع مهتثالث «عيرز نب ديزي ثيدح نم ىئاسنلاو

 )١( مقرب ملسم حيحص )۱٤۳۳(.

 .(05705) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .(090 )٤/ ىربطلا ريسفت (۳)

 .«ةنمآ» :ج ىف )٤(

 )٥( ىربطلا ريسفت )١١/397(.

 .(01011) مقرب ىراخبلا حيحص (0)

 )۷( دنسملا )5/ ١٤(.

 .«قيرط نم» :ج ىف ()
 )١47/57(, ىئاسنلا نفسو )١477( مقرب ملسم حيحصو )٦۰۸٤( مقرب ىراخبلا حيحص (9)



 (77. «۲۲۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ىراخبلاو «ةنييع نب نايفس قيرط نم دواد ابأ الإ ةعامجلا هاور دقو .تاقيلطت ثالث رخآ اهقلط ةعافر
 بويأ قيرط نم ىئاسنلاو ؛تاقيلطت ثالث هدنعو] ديزي نب سنوي قيرط نم ملسمو «ليقع قيرط نم

 . "هب «ةشئاع نع «ةورع نع «ىرهزلا نع مهلك ''” [رضخألا ىبأ نب حلاص هاورو «ىسوم نبا

 نب ةعافر نأ :ريبزلا نب نمحرلا دبع نب ريبزلا نع ىظرقلا ةعافر نب روسملا نع كلام لاقو

 «ريبزلا نب نمحرلا دبع تحكنف ءاثالث كي هللا لوسر دهع ىف بهو تنب ةميمت هتأرما قلط لاومس
 ناك ىذلا لوألا اهجوز وهو ءاهحكتني نأ ةعافر دارأف ءاهقرافف ءاهسمي نأ عطتسي ملف اهنع ضرتعاف

 اذك «ةليسعلا قوذت ىتح كل لحت ال» :لاقو ءاهجيوزت نع هاهنف هله هللا لوسرل كلذ ركذف ءاهقلط

 «بهو نب هللا دبعو ءناَمُهَط نب ميهاربإ هاور دقو . "عاطقنا هيفو كلام نع أطوملا باحصأ هاور

 . هلصوف «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ريبزلا نع «ةعافر نع «كلام نع

 لصف

 نم عورشملا وه امك ءاهترشع ماودل ًادصاق «ةأرملا ىف ًابغار نوكي نأ ىناثلا جوزلا نم دوصقملاو

 وأ ةمرحم ىهو اهئطو ولف «احابم ًائطو ىناثلا اهأطي نأ كلذ عم كلام مامإلا طرتشاو «جيوزتلا

 اذهب لوألل لحت مل «فكتعم وأ مرحم وأ مئاص جوزلاو وأ ءاسفن وأ ضئاح وأ ةفكتعم وأ ةمئاص

 .هدنع ةلطاب رافكلا ةحكنأ نأل ؛هحاكنب ملسملل لحت مل اًيمذ ىناثلا جوزلا ناك ول اذكو .ءطولا

 هنأكو «ىناثلا جوزلا لزني نأ ربلا دبع نب رمع وبأ خيشلا هنع هاكح اميف ىرصبلا نسحلا طرتشاو

 نأ اذه ىلع مزليو ««كتليسع قوذيو هتليسع ىقوذت ىتح» :مالسلا هيلع هلوق نم همهف اب '”كسمت
 هللا ىضر ةشئاع نع «ىئاسنلاو دمحأ مامإلا هاور امل ىنملا ةليسعلاب دارملا سيلو .اضيأ ةأرملا لزنت

 اهلحي نأ هدصق امنإ ىناثلا ناك اذإ امأف« 2 «عامجلا ةليسعلا نإ الأ» :لاق يك هللا لوسر نأ :اهنع

 لطب دقعلا ىف هدوصقمب حرص ىتمو «هنعلو همذب ثيداحألا تدرو ىذلا للحملا وه اذهف «لوألل

 . ةمئألا روهمج دنع حاكنلا

5236 

 كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ

 :دمحأ مامإلا لاق . دوعسم نبا نع : لوألا ثيدحلا

 .و 2أ ج نم ةدايز )١(

 (5705) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (۱۱۱۸) مقرب ىذمرتلا نفسو )١577( مقرب ملسم حيحصو ( ۵ مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 ملسم حيحصو «ليقع قيرط نم (0170) مقرب ىراخبلا حيحصو «ةنييع نب نايفس قيرط نم مهلك. (۱۹۳۲) مقرب ةجام نبا نسو
 .ديزي نب سنوي قيرط نم )۱٤۳۳( مقرب

 .,(ه717/9) أطوملا ()

 ,(5؟1 ء۲۳۲۰ /۱۳) ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظنا (0

 .؟كسمتي هنأكو» :ج ىف (4)

 .(5؟/5) دنسملا (5)

 .«هّلا مهمحر ةمئألا روهمج» :ج ىف (۷)



 2۲۳۹7-۲۴١ نالا ؟ةرقبلا ةروتس د لوألا لاح عش تل بل

 نعل :لاق هللا دبع نع «ليزهلا نع «سيق ىبأ نع «نايفس انثدح« نيكد نب لضفلا انثدح

 ابرلا لكآو ءهل للحملاو لّثحملاو ءةلصوتسملاو ةلصاولاو ةمشوتسملاو ةمشاولا 6 هللا لوسر
 ٠ل

 ومو

 سيق ىبأ نع «ىروثلا وهو « نايفس نع «هجو ريغ نم ىئاسنلاو .ىذمرتلاو «دمحأ هاور مث

 نع دوعسم نب هللا دبع نع «ىدوألا ليبحرش نب ليزه نع «ىدوألا ناورث نب نمحرلا دبع همساو

 لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق .حيحص نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاق مث .هب اه ىبنلا

 كلذ ىوريو « نيعباتلا نم ءاهقفلا لوق وهو .رمع نباو «نامثعو ‹«رمع : مهنم ‹«ةباحصلا نم ملعلا

 . سابع نباو «دوعسم نباو «ىلع نع

 نع «هّللا ديبع انثدح «یدع نب ايركز انثدح :دمحأ مامإلا لاق .دوعسم نبا نع :ىرخأ قيرط

 للحملاو للحملا هللا نعل» :لاق ويي هللا لوسر نع «دوعسم نبا نع «لصاولا ىبأ نع «ميركلا دبع

 ل

 نع «ةرم نب هللا دبع نع ‹شمعألا ثيدح نم «ىئاسنلاو «دمحأ مامإلا ىور :ىرخأ قيرط

 هب اوملع اذإ هبتاكو هادهاشو «هلكومو ابرلا لكآ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع .روعألا ثراحلا

 .هترجه دعب اضارعإ هيبقع ىلع دترملاو ءاهيف ىدتعملاو «ةقدصلا ىوالو «ةلصوتسملاو «ةلصاولاو

 . ةمايقلا موي كي دمحم ناسل ىلع نونوعلم «هل للحملاو للحملاو

 :دمحأ مامإلا لاق .هنع هللا ىضر ىلع نع :ىناثلا ثيدحلا

 نع 6 ىيعشلا نع 0*1[ ىفعدلا ديزي نبا وهو رباج- نع :«نايقس.انربخا + قاؤزلا' ديغ اتد

 ةمشاولاو «هبتاكو هيدهاشو «هلكومو ابرلا لكآ يك هللا لوسر نعل :لاق ىلع نع «ثراحلا

 . ""”حونلا نع ىهني ناكو «هل للحملاو «للحملاو «ةقدصلا عنامو «نسحلل ةمشوتسملاو

 «ثراحلا نع ىبعشلا نع « ىفعجلا ديزي نبا وهو «رباج نع « ةبعش نع «ردنغ نع هاور اذكو

 .هب «ىلع نع

 «ديعس نب دلاجمو «نمحرلا دبع نب نيصحو «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ ثيدح نم هاور اذكو

 . هب ‹ ىبعشلا رماع نع «نوع نباو

 . )٤٤۸/١( دنسملا )١(

 )١59/5(. ىئاسنلا ننسو )١١70( مقرب ىذمرتلا ننسو )٤٤۸/۱( دنسملا (۲)

 )١/ ٠١١((. دنسملا (۳)

 .هب شمعألا قيرط نم «دراوم» )١٠١٤( مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو ۱٤١( /۸) ىئاسنلا نفسو (575/1) دنسملا (5)

 .ج نم ةدايز (6)

 )٠١۷/١(. دنسملا )١(



 ۷ل ۲۳١( .۲۲۹) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 :دمحأ لاق مث . "هب ءىبعشلا ثيدح نم ةجام نباو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور دقو

 نعل :لاق ىلع نع .ثراحلا نع .قاحسإ ىبأ نع .ليئارسإ انثدح هللا دبع نب دمحم انثدح

 . "هل للحملاو ءللحملاو «هدهاشو «هبتاكو «هلكآو ءابرلا بحاص يي لوسر

 :ىذمرتلا لاق :رباج نع :ثلاثلا ثيدحلا

 نع «دلاجم انثدح .ىمايلا ديبز نب نمحرلا دبع نب ثعشأ انربخأ .جشألا ديعس وبأ انثدح

 للحملاو للحملا نعل وي هللا لوسر نأ :ىلع نع .ثراحلا نعو هللا دبع نب رباج نع «ىبعشلا
 نب دمحأ مهنم «ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هفعض دلاجمو ءمئاقلاب هدانسإ سيلو :لاق مث . هل

 اذهو :لاق .ىلع نع «هللا دبع نب رباج نع .ىبعشلا نع «دلاجم نع «ريمن نبا هاورو :لاق . لبنح

 .حصأ لوألا ثيدحلاو «ريمث نبا نم مهو

 :ةجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ لاق: رماع نب ةبقع نع : عبارلا ثيدحلا

 لاق :لوقي دعس نب ثيللا تعمس .ىبأ انثدح .ىرصملا حلاص نب نامثع نب ىيحي انثدح

 سيتلاب مكربخأ الأ» لَك هللا لوسر لاق :رماع نب ةبقع لاق ءناعاه نبا :وه حرشم بعصم وبأ

 : هل لتحلاو للحل هللا نعل «لّلحملا ره» :لآق هللا لوسر اي ىل :اولاق 4؟راعتسملا

 «ثيللا نع «حلاص نب نامثع نع .ىناجزوجلا بوقعي نب ميهاربإ هاور اذكو .ةجام نبا هب درفت

 .ًاديدش ًاراكنإ ثيدحلا اذه ىف نامثع ىلع نوركتي اوناك :لاق مث« هب

 رفعج هاورف «هريغ هعبات دق مث .هحيحص ىف ىراخبلا هنع ىور ‹تاقثلا دحأ اذه نامثع :تلق

 ئربف .هب ثيللا نع .حلاص نب هللا دبع حلاص ىبأ نع .'””قيرف نباب فورعملا سابعلا نع ىبايرفلا
 . ملعأ هللاو هتدهع نم

 : ةجام نبا لاق :. سابع نبا نع:سماخلا ثيدحلا

 نع «مارهو نب ةملس نع .حلاص نب ةعمز نع «رماع وبأ انثدح «راشب نب دمحم انثدح

 . '''هل للحملاو للحملا هيب هللا لوسر نعل :لاق سابع نبا نع «ةمركع

 ىناجزوجلا بوقعي نب ميهاربإ قاحسإ وبأ قشمد بيطخ ظفاحلا مامإلا لاق:ىرخأ قيرط
 «نيصحلا نب دواد نع «"ةبيبح ىبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ انثدح ءميرم ىبأ نبا انثدح :ىدعسلا

 حاكن الإ .ال» :لاق للحملا حاكن نع ةي هللا لوسر لئس :لاق سابع نبا نع ؛ةمركع نع

 )8*١97(. مقرب ةجام نبا نفسو (۱۱۱۹) ىذمرتلا ننسو (70171) مقرب دواد ىبأ ننس )١(

 )۲( دنسملا )١/۸۸(.

 .(۱۱۱۹) مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 )٤( -7/7؟) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )14۳7( مقرب ةجام نبا ننس ١ (بعصم ىبأ لجأ نم هيف فلتخم دانسإ اذه» .

 ."نيرف نباب» :ج ىف (5)
 .«ىدنجلا حلاص نب ةعمز فعضل فيعض دانسإ اذه» )٠١۲/۲(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )١975( مقرب ةجام نبا ننس (1)

 .أطخ وهو «ةفينح ىبأ نب : ه ىف (۷)



 OFA OSE TAN لوألا زخات كو سس مع مع يك a و

 ١ !«اهتليسع قوذي مث « هللا باتکب ءازهتسا الو 1 حاكن ال «ةبغر

 نع «نمحرلا دبع نب ديمح نع «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هاور اب ''' نادانسإلا ناذه ىوقتيو
 : “۰ (F۳) 0 ا 5 ء

 اذه نم لك ىوقتيف ٠ اذه نم وحنب ةَ ىبنلا نع «رانيد نب ورمع نع «تارفلا ىبأ نب ىسوم
 .ملعأ هللاو ءرخآلاب هلبق ىذلاو لسرملا

 :كمخأ مامإلا لاق . . ةريره ىبأ نع :سداسلا ثيدحلا

 ىبأ نع «ىربقملا نع «دمحم نب نامثع نع ءرفعج نبا وه «هللا دبع انثدح «رماع وبأ انثدح

 . “هل للحملاو للحملا ةي هللا لوسر نعل :لاق ةريره 3 ١ ل ر

 رفعج نب هللا دبع قيرط نم «ىقهيبلاو .ىناجزوجلاو «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هاور اذكهو
 هل جرخأو 5 ريغو نيعم نب ىيحيو «ىنيدملا 5 ىلعو ‹«لبنح نب دمحأ هقثو دقو قلا

 قفتم وهو «ىربقملا ديعس نع  نيعم نبا هقثو - ىسنخألا دمحم نب نامثع نع «هحیحص ىف ملسم

 . هيلع

 ا فا خرب دیس دخ e سابعلا وا اندح

 ! لجر ءاج :لاق هنأ هيبأ نع < ذا )۸( «٠ ندملا ف خم“ اغ أ انثدح
 عفان نب رج نك 6 ف نب وب

 O م و يل ع ل

 اذه :لاق مث .د# ويك هللا لوسر دهع ىلع احافس اذه دعن انك «ةبغر حاكن الإ ل : لاقف ؟لوألل لحت

)0( 

 «ميرم ىبأ نب ديعس انثدح ٠

 هاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص ثيدح

 ةرعشم ةغيصلا هذهو .هب ٬رمع نبا نع « هيبأ نع «عفان نب هّللا دبع نع «ىروثلا هاور دقو

 نم «مرثألا ركب وبأو «ىنامرتكلا برحو «ىناجزوجلاو «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ ىور اذكهو . عفرلاب

 الو للحمب ىتوأ ال :لاق هنأ رمع نع «رباج نب ةصيبق نع «عفار نب بيسملا نع ءشمعألا ثيدح
 رل للخ

 نب نامثع نأ :راسي نب ناميلس نع .جشألا نب ريكب نع «ةعيهل نبا ثيدح نم ىقهيبلا یورو
 «سابع نباو ؛ىلع نع ىور اذكو .امهنيب قرفف ءاهجوزل اهلحيل ةأرما جوزت لجر هيلإ عفر نافع

 .هب ةبيبح ىبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع .ىورفلا دمحم نب قاحسإ قيرط نم )777/١١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

 .هدانسإلا اذه ىوقتيو» :و «آ ىف (۲)

 .(790 )٤/ ةبيش ىبأ نبال فنصملا (۳)

 .(۴۲۲ /۲) دنسملا (5)

 )۲١۸/۷(. ىربكلا ىقهيبلا نتسو (797/4) ةبيش ىبأ نبال فنصملا (5)

 .؟ورمع نع»: ىف (8) .«ناب وبأ »8: و ءأ ىف (۷) .«ىناعنصلا» :أ ءج ىف )١(

 .(۱۹۹/۲) كردتسملا (9)

 )٠١( ةبيش ىبأ نبال فنصملا )٤/ ۲۹٤(.



 وس )۲۳١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 . مهنع هللا ىضر «ةباحصلا نم دحاو ريغو

 : ىأ (اعجارتي نأ امهيلع حانج الف ظ اهب لوخدلا دعب ىناثلا جوزلا : ىأ #«اهَقَّلط نإف # :هلوقو

 نأ انظ نإ :دهاجم لاقو] فورعملاب ارشاعتي :ىأ للا دودح اميقي نأ اظ نإ » لوألا جوزلاو ةأرملا

 اهحضوي :ىأ # اهتّيبي## هماكحأو هعئارش :ىأ 4 هللا ةودخ كلتو# 2”[هسلد ريغ ىلع امهحاكن

 . «نومَلعي موقلإ»

 ىتح اهكرتو «نيتقلط وأ ةقلط هتأرما لجرلا قلط اذإ اميف هللا مهمحر .ةمئألا فلتخا دقو

 دوعت له :لوألا اهجوزت مث ءاهتدع تضقناف اهقلط مث ءاهب لخدف رخآب تجوزت مث ءاهتدع تضقنا

 نم ةفئاط لوق وهو .لبنح نب دمحأو «ىعفاشلاو كلام بهذم وه امك «ثالثلا نم ىقب امب هيلإ

 لوألا ىلإ تداع اذإف .قالطلا نم هلبق ام مده دق ىناثلا جوزلا نوكي وأ ؟مهنع هللا ىضر «ةباحصلا

 اذإ ىناثلا جوزلا نأ مهتجح و؟ هللا مهمحر هباحصأو ةفينح ىبأ بهذم وه امك .ثالثلا عومجمب دوعت

 0 هللاو «ىرحأللاو ىلوالا قيرطب و E مده

 الو فورعمب نهوحرس وأ فورعمب نهوكسمأف خالف ة ءاسّنلا متقّلَط اذإو»

 اوزه هللا تايآ اوذختت الو هسفن ملظ دقف كلذ لعفي نمو اودتعتل ارارض نهوكسمت

 هّللا اوقتاو هب مكظعي ةمكحلاو باتكلا نم مكيلع لزنأ امو مكيلع هللا تمعن اوركذاو

 . 4650 ميلع ءىش لكب هّللا نأ اوملعاو

 ىف نسحي نأ «ةعجر هيف اهيلع هل اقالط ةأرملا مهدحأ قلط اذإ لاجرلل لجو زع هللا نم رمأ اذه

 اهعجتري :ىأ ءاهكسمي نأ امإف ءاهتعجر هيف هنكمي ام رادقم الإ اهنم قبي ملو ءاهتدع تضقنا اذإ اهرمأ

 :ىأ .ءاهحرسي وأ .فورعملاب اهترشع ىونيو ءاهتعجر ىلع دهشي نأ وهو .«فورعمب هحاكن ةمصع ىلإ

 الو ةمصاخم الو قاقش ريغ نم « نسحأ نيه یاب هار نم ارو ءاهتدع ىضقلت ىتح اھک رتی

 «قورسمو «دهاجمو «ساأبع نبا لاق :  اودتعتل ارارض نهوكسمت الو : ىلاعت هللا لاق ‹ حباقت

 اذإف «ةأرملا قلطي لجرلا ناك :دحاو ريغو نايح نب ر لتاقمو « عيبرلاو «كاحضلاو «ةداتقو «نسحلاو

 ىلع تفراش اذإف «دتعتف اهقلطي مث «هريغ ىلإ بهذت الئل ًارارض اهعجار ةدعلا ءاضقنا تسراق

 كلذ لعفي نمو# : :لاقف هيلع مهدعوتو «كلذ نع هللا مهاهنف ءةدعلا اهيلع لوطتل قلط ةدعلا ءاضقنا

 . ىلاعت هللا رمأ هتفلاخمب :ىأ «هَسفن ملظ دقف

 :ةيآلا هذه دنع :ريرج نبا لاق : «اوزه هللا تايآ اوَذخُتت الو» رو

 ء هرو 4 ء

 نب ديزي نع «برح نب مالسلا دبع نع «روصنم نب قاحسإ انربخأ « بيرك وبا انربخأ

 هللا لوسر نأ : ىسوم ىبأ نع «نمحرلا دبع نب ديمح نع .ىدوألا ءالعلا ىبأ نع «نمحرلا دبع

 .و نم ةدايز )١(



 E ركل هفورقللا ةؤوسا ع لرألا قلك كج و يللا

 :لاقف !؟نييرعشألا ىلع تبضغأ « هللا لوسر اي :لاقف ىسوم وبأ هاتأف «نييرعشألا ىلع بضع وي

 .«اهتدع لبق ىف ةأرملا اوقلط «نيملسملا قالط اذه سيل «تعجار دق «تقلط دق :مكدحأ لوقي

 . مالك هيفو «نمحرلا دبع نب ديزي وهو «ىنالادلا دلاخ ىبأ نع ا نم هاور مث

 اهيلع لوطتل ءاهعاجتراو اهقالطب هتأرما راضيو «ههنك ريغ ىف قلطي ىذلا "' وه :قورسم لاقو
 .ةدعلا

 :لوقيو قلطي لجرلا وه :نايح نب لتاقمو ‹ عيبرلاو « ىناسارخلا ءاطعو .ةداتقو « نسحلا لاقو

 هللا مزلاف اوزه هللا تایآ اوذختت الو :  هللا لزنأف .ابعال تنك :لوقيو حكني وأ قتعي وأ ًابعال تنك
 . كلذب

 دمحم نب رفعج ىنثدح «ىفريصلا دمحأ وبأ انثدح «دمحم نب ميهاربإ انثدح :هيودرم نبا لاقو

 قلط :لاق سابع نبا نع «دهاجم نع «ثيل نع «نايفس نع «ىيحي نب ليعامسإ نع «راسمسلا

 هللا لوسر همزلأف «اوزه هللا تایآ اوذخَتت الو : هللا لزنأف ؛قالطلا ديري ال .بعلي وهو هتأرما لجر

 . قالطلا ّديِدكك

 «نسحلا نع «ةلاضف نب كرابملا انثدح «مدآ انثدح ءداوز نب ماصع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 حكنيو اًبعال تنك E تعي وأ ابعال تنك :لوقيو قلطي لجرلا ناك :لاق «ىرصبلا وه
 وأ قلط نم » : كت هللا لوسر لاقو . «اَوزه هللا تايآ اوذختت الو » : هللا لزنأف اًبعال تنك :لوقيو

 .«هيلع زاج دقف ءابعال وأ ًاداج « ,حكنأ وأ حكن وأ قتعأ

E 0لسرم اذهو .هلثم .نسحلا نع« مقرأ نب ناميلس نع«ىرهزلا قيرط نم ريرج نبا هاور اذكو 2 : 1  

 :ًاضيأ لاقو . هيلع افوقوم «ءادردلا ىبأ نع« نسحلا نع« ديبع نب ورمع قيرط نم «هيودرم نبا هاور دقو

 هللا لوق ىف «تماصلا نب ةدابع نع «نسحلا نع ا نع ا بأ انثدح ءديمحلا

 ىتنبا كتجوز لجرلل لوقي كلي ىبنلا دهع ىلع لجرلا ناك : لاق «اوزه هللا تایآ اوذخت الو : ىلاعت
 هللا تایآ اوذخَتَت الو 3 : هللا لزنأف ًابعال تنك :لوقيو «تقتعأ دق E ًابعال تنك : :لوقي مث

 «قالطلا :هيلع تازئاج نهف «بعال ريغ وأ ًابعال نهلاق نم ثالث» 225 هللا 0 لاقف اوزه

 «ےاکنلاو ‹قاتعلاو

 )١( ىربطلا ريسفت )٠٤/١(.

 . «رخآ هجو نم ةجام نبا هاور مث» :ج ىف (۲)

 . (قتعيو» :ج ىف )٤( .اوهو» :ج ىف (۳)

 نع «ورمع نع «سنوي نب ىسيع نع هاورف ءرخآ قيرط نم )١١7/5( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو )١7/5( ىربطلا ريسفت (4)
 .هب نسحلا

 .؟نيسحلا نبال :ج ىف (5)

 ىبأ نب هللا ديبع نع «ةعيهل نبا قيرط نم هاورف ءرخآ قيرط نم «هدئاوز» )00١( مقرب هدنسم ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هاورو (۷)

 .ًاعوفرم هب تماصلا نب ةدابع نع «رفعج



 (۲۳۲) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 1۳1

 نب نمحرلا دبع قيرط نم ةجام نباو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا اذه ىف روهشملاو

 نهدج ثاالث» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع « كهام نبا نع «ءاطع نع «كدرأ نب بيبح

 «نيرزع قمح :ىدمرتلا'لاقو هة لاو «قالظلاو ا دج كيلزهو ج

 لزنأ امو 0 مكيلإ تانيبلاو ىدهلاب لوسرلا هلاسرإ 0 : ىأ (مکیلع ؛ هللا تمعن اوركذاو 3: هلوقو

 باكترا ىلع مكدعوتيو مكاهنيو مكرمأي : ىأ ¥ هب هب مكظعي# ةنسلا :ىأ «ةمكحْلاَ باتكلا نم مكيلع

 ىفخي الف :ىأ # ميلع ءيش لكب هللا ؛ نأ اوملعاو# نورذت اميفو نوتأت اميف :ىأ هللا اوُقئاول مراحملا

 .كلذ ىلع مكيزاجيسو «ةيرهجلاو ةيرسلا مكرومأ نم ءىش هيلع

 سوم O م

 مهنيب اوضارت اذإ نهجاوزأ نحكتي نأ نهولضعت الف نلجأ نلف ءاسنلا متقأط اذإو إو

eeرهطأو مكل ئكزأ هما  

 ةقضق 29 نوملعَت ال متنأو ملعي هَللاو

 وأ ةقلط هتأرما قلطي لجرلا ىف ةيآلا هذه تلزن :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نبا ىلع لاق

 اهؤايلوأ اهعنميف «كلذ ةأرملا ديرتو ءاهعجاري نأو اهجوزتي نأ هل ودبي مث ءاهتدع ىضقنتف «نيتقلط

 «ىعخنلا ميهاربإو «قورسم لاق اذكو «هنع «ىفوعلا ىور 29 اذكو .اهوعنمي نأ هللا ىهنف «كلذ نم

 ةأرملا نأ ىلع ةلالد اهيفو «ةيآلا نم رهاظ هولاق ىذلا اذهو .كلذ ىف تلزن اهنأ كاحضلاو ىرهزلاو

 هذه دنع ريرج نباو ىذمرتلا هلاق امك .ىلو نم “©” اهجيوزت ىف دبال هنأو ءاهسفن جوزت نأ كلمت ال

 جوزت ىتلا ىه ةينازلا نإف ٠ ءاهسفن ةأرملا جوزتالو ةأرملا ةأرملا جوزت ال : ثيدحلا ىف ءاج امك «ةيآلا

Nءاملعلا نيب عازن ةلأسملا هذه ىفو .لدع ىدهاشو«دشرم ىلوب الإ حاكن ال  

 .ةنملاو دمحلا هّللو ««ماكحألا» باتك ىف كلذ انررق دقو ‹ عورفلا بتك نم هعضوم ىف ررحم

 ىف «هللا همحر «ىراخبلا لاقف «هتخأو ىنزملا راسي نب لقعم ىف تلزن ةيآلا هذه نأ ىور دقو

 : ةيآلا هذه ريسفت دنع حيحصلا هباتك

 :لاق نسحلا انثدح ءدشار نب دابع انثدح ء«ىدقعلا رماع وبأ انثدح «ديعس نب هللا ديبع انثدح

 «سنوي نع «ميهاربإ لاقو :ىراخبلا لاق - ىلإ بطخت تخأ ىل تناك :لاق راسي نب لقعم ىنثدح

 نع «سنوي انثدح «ثراولا دبع انثدح س وبأ انثدحو .راسي نب لقعم ىنثدح :نسحلا نع

 «لقعم ىبأف ءاهبطخف ءاهتدع تضقنا ىتح اهكرتف ءاهجوز اهقلط راسي نب لقعم تخأ نأ : نسحلا

 )١( مقرب دواد ىبأ ننس )١١1944( مقرب ىذمرتلا ننسو )١١84( مقرب ةجام نبا ننسو )۲۰۴۳۹(.

 .«كئذكو» :ج ىف (۳) . «اهجيوزنا هل ودبي مث :ج ىف (؟)

 .«حاكنلا ىف» :أ هج ىف )٤(

 ةريره ىبأ نع «نيريس نب دمحم نع ء«ناسح نب ماشه نع ناورم نب دمحم قيرط نم (۱۸۸۲) مقرب نتسلا ىف ةجام نبا هاور (۵)
 . هيف فلتخم دانسإ اذه» ۸٤(: /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو «هب ًاعوفرم



 (775) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 1۲

 نهج نحكي نأ نول الف : تلزتف
 نم هيودرم نباو «ریرج نباو «متاح ىبأ نباو «ةجام نباو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور اذكهو

 لقعم نع هظفلو ءاضيأ ىذمرتلا هححصو . "7 هب ءراسي نب لقعم نع «نسحلا نع «ةددعتم قرط
 مث «تناک ام هدنع تناكف لک هللا لوسر دهع ىلع «نيملسملا نم الجر هتخأ جوز هنأ :راسي نبا

 :هل لاقف «باطخلا عم اهبطخ مث «هتيوهو اهيوهف «ةدعلا تضقنا ىتح اهعجاري مل ةقيلطت اهقلط

 هللا ملعف : :لاق كيلع ام رخآ ءادبأ كيلإ عجرت ال هللاو !اهتقلطف ءاهكتجوزو اهب كتمركأ «عكلاي
 ال متنأر» : هلوق ىلإ (نهلجأ نْغَلَبف ءاستلا مقلط اذإو » : هللا لزناف ءاهلعب ىلإ اهتجاحو اهيلإ هتجاح
 نبا داز «كمركأو كجوزأ :لاقف ءهاعد مث ةعاطو ىبرل عمس :لاق لقعم اهعمس املف 4 نوملعت

 . ىنيمي نع ترفكو :هيودرم

 لاقو «حادبلا ىبأ تحت تناك راسي تنب لمج یه :لاق جيرج نبا نع «'؛”ريرج نبا یورو
 نم دحاو ريغ ركذ اذكهو .راسي تنب ةمطاف ىه :لاق ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع «یروثلا نايفس

 هللا دبع نب رباج ىف تلزن :ىدسلا لاقو .هتخأو راسي نب لقعم ىف تلزن ةيآلا هذه نأ :فلسلا

 . ملعأ هللاو «لوألا حيحصلاو «هل مع ةنباو

 نم هنع مكانيهن ىذلا اذه : ىأ € رخآلا ملا هلل نمي مكدم ناك نم هب ظعوب كلذ ) :هلوقو
 ناك نم # هل لعفنيو هب ظعتيو هب رمتأي «فورعملاب مهنيب يب اوضارت اذإ نهجاوزأ نجوزتي نأ ايالولا عنم
 ىف هباذعو هللا ديعو فاخيو ء«هّللا عرشب نمؤي : : ىلا« رخآلا موو لاب نمي > سا اهيأ « مكنم

 تايلوملا در ىف هللا عرش مكعابتا : ىأ «رهطأو مكل ئكزأ مكلذ» ءازحلا نم ااو ب وة لاول

 كو ا 4 معي هّللاو » مكبولقل رهطأو مكل ىكزأ «كلذ ىف ةيمحلا كرتو «نهجاوزأ ىلإ

 .نورذت 0 نوتأت اميف ةريخلا :ىأ 4 كرمت ال تار #هنع ىهنيو هب رمأي اميف

 دولوملا ىلعو ةعاضّرلا مع د نأ داَرأ نمل نيلماك ٍنيَلوَح نهدالوأ ع نعضري تادلاولاو ل

 هل دووم الو اهدوب داو راحت الهمس الإ سَ فلك ال فورم نهتوسكو نهه

 ن نإو اميل حاتج الف رواشتو امهنم صارت نع الاصف ادارأ نإ كلذ لثم ثراولا ىلعو هدلوب

 هللا اوقّناَو فورعملاب متيتآ ام متملس اذإ مكيلع حاتج الق مكدالوأ اوعضرتست نأ متدرأ

 . 4 2 ريصب نولمعت امب هلا نأ اوملعاو

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤0۲۹(.

 ننئسل فارشألا ةفحت ىف ىزملا هزعي ملو (6 «١ا//6) ىربطلا ريسفتو (۲۹۸۱) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۰۸۷) مقرب دواد ىبأ ننس ()

 . ةجام نبا

 .«ةرخآلاو ايندلا ىف» :ج ىف (5) . !جیرج نبا» :ج ىف (4) .«عيكو هل لاقف» :أ ىف (۳)



 0 اا (۲۳۳) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 الف «ناتنس ىهو «ةعاضرلا لامك نهدالوأ نعضري نأ :سادلاولل اا هم دارا

 ال هنأ ىلإ ةمئألا رثكأ بهذو *«ةعاضّرلا متي نأ دارأ نمل# :لاق " اذهلو ؛كلذ دعب ةعاضرلاب رابتعا

 .مرحي مل امهقوف هرمعو درر عضترا ولف «نيلوحلا نود ناك ام الإ ةعاضرلا نم مرحي

 انثدح :«نيلوحلا نود ““ رغصلا ىف الإ مرحت ال ةعاضرلا نأ ءاج ام باب» :ىذمرتلا " لاق.
 لوسر لاق :تلاق ةملس مأ نع ءرذنملا تنب ةمطاف نع «ةورع نب ماشه نع ءةناوع وبأ انثدح «ةبيتق

 ثيدح اذه :لاقو .«ماطفلا لبق ناكو .ىدثلا ىف ءاعمألا قتف ام الإ عاضرلا نم مرحي ال» : ةي هللا

 نأ :مهريغو ةي هللا لوسر باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو «حيحص نسح

 ةمطافو .ًائيش مرحي ال هنإف نيلماكلا نيلوحلا دعب ناكامو «نيلوحلا نود ناك ام الإ مرحت ال ةعاضرلا

 (*”ةورع نب ماشه ةأرما ىهو «ماوعلا نب ريبزلا نبا رذنملا تنب

 ام الإ :هلوق ىنعمو «نيحيحصلا طرش ىلع هلاجرو «ثيدحلا اذه ةياورب ىذمرتلا درفت : تلق

 «دمحا اور ىذلا تيدا نف اج امك نارا لبق ةعانفرلا ©" لحم ىف أ ئل نف ناك

 نبا ميهاربإ تام ال :لاق بزاع نب ءاربلا نع «تباث نب , ىدع نع «ةبعش نع «ردنغو عيكو نع

 اغإو يك ةبعش ثيدح نم ىراخبلا هجرخأ اذكهو .«ةنجلا 0 ًاعضرم هل نإ» :لاق يا ىبنلا

 هل نإ» :لاقف ءرهشأ ةرشعو ةنس هلو تام «مالسلا هيلع «ميهاربإ هنبا نأل ؛كلذ «مالسلا هيلع «لاق

 نع «ليمج نب مثيهلا قيرط نم «ىنطقرادلا هاور ام هديؤيو .هعاضر لمكت : ىنعي «ةنجلا ىف ًاعضرم
 نم مرحي ال » : يَ هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس

 ةقث وهو «ليمج نب مثيهلا ريغ ةنييع نبا نع هدنسي مل :لاق مث ««نيلوحلا ىف ناك ام الإ عاضرلا

 , 40 فاح

 )١١ ١ 4. © ء 5 3

 00 114 ا سابع نبا نع «ديز نب روث نع ءاطوملا ىف كلام مامإلا هاور دقو : تلق

 . حصأ اذهو ««ءىشب سيلف نيلوحلا دعب ناك امو: دازو سابع نبا نع «ةمركع نع «روث نع ىدرواردلا

 متي الو ءلاصف دعب عاضر ال» :ّيْف هللا لوسر لاق :لاق رباج نع «ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 :لاقو ١5[. :نامقل] نيماع يف هلاصفو» :هلوق ىف ثيدحلا اذه نم ةلالدلا ماتو ««مالتحا دعب

 نع ىورم نيلوحلا دعب مرحت ال ةعاضرلا نأب لوقلاو 65 :فاقحألا] (ارهش نوال هلاصفو هلمحوإ»

 .«لاقو» :ج ىف (۳) .«اذهلف» :ج ىف (۲) .«ىلاعتو كرابت هللا نم » :ج ىف )١(

 .«ريغصلا ىف» :أ ىف (4)

 )١١95(. مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 .«لاح ىف» :أ هج ىف ()

 .«اعضرم هل نإو تام ىنيا نإ):و ءأ ىف (0

 .(۱۳۸۲) مقرب ىراخبلا حيحصو 07٠١ /5) دنسملا (۸)

 )9( ىنطقرادلا ننس )٤/ ١9/5(.

 )٠١( هللا همحر  ركاش دمحأ خيشلا هيلع هبن ام وهو ءو ءأ ج نم هانتبثأ ام باوصلاو «ًاعوفرم» :ه ىف .

 )١1١( .(507/؟) ًاطوملا



 O لا كوب نول والا وألا ب ۴

 «بيسملا نب ديعسو «ةملس مأو «رمع نباو «ةريره ىبأو «رباجو «دوعسم نباو « سابع ¿ نباو ىلع

 «دمحمو «فسوي ىبأو «ىروثلاو «قاحسإو «دمحأو «ىعفاشلا بهذم وهو .روهمجلاو «ءاطعو

 ناتنس : ةفينح وبأ لاقو .رهشأ ةثالثو :ةياور ىفو «نارهشو ناتنس هتدم نأ :هنعو «ةياور ىف كلامو

 لاق .ىعازوألا نع ةياور اذهو «نينس ثالث ىلإف عضري ماد ام :ليذهلا نب رفز لاقو ءرهشأ ةتسو

 .ماعطلا ةلزنمب راص دق هنأل ؛مرحي مل هلاصف دعب ةأرما هتعضرأف نيلوح ا نود ىبصلا مطف ولو :كلام

 امهنأ لمتحيف «لاصف دعب عاضرال :الاق امهنأ ىلعو رمع نع ىور دقو .ىعازوألا نع ةياور وهو

 هللاو «كلام لوقك .لعفلا ادارأ امهنأ لمتحيو ءمطفي مل وأ مطف ءاوس «روهمجلا لوقك نيلوح ا ادارأ

 . ملعأ

 . ىف رثؤي ريبكلا عاضر ىرت تناك اهنأ :اهنع هللا ىضر .ةشئاع نع حيحصلا ىف ىور دقو . 5 . 5 5 ۰۴ 8 “و )۱( 5 0

 لحخدي نأ راتخت نمب رمأت ةشئاع تناكو «دعس نب ثيللاو ءحابر ىبأ نب ءاطع لوق رهو «ميرحتلا

 رمأ ثيح ةفيذح ىبأ ىلوم ملاس ثيدحب كلذ ىف جتحتو «هعضرتف اهئاسن ضعبل لاجرلا نم اهيلع
 كلذ ىبأو ءةعاضرلا كلتب اهيلع لخدي ناكف ء«ًاريبك ناكو م نأ ةفيذح ىبأ ةأرما ي ىبنلا

 د ا 0 ٠ روهمجلا لوق وهو« ں صئاصخلا نم كلذ ؟ نيأرو ا ىبنلا جاوزأ رئاس

 0 ىوس يی 2 هللا لوسر جاوزأ رئاسو 0 .ةعبسلا ءاهقفلاو «ةعبرألا ةمئألا

 yT : لاق ةَ 2 هللا لوسر نأ ا

  1 IAىلاعت هلوق دنع ءريبكلا عاضرب قلعتي انت ا لئاسم ىلع مالکلا یت و :

 .[۲۳ :ءاسنلا] -- يتآللا ناهار

 تادلاولا ةقفن لفطلا دلاو ىلعو : ىأ 4 فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو # :هلوقو
 بسحب «راتقإ الو فارسإ ريغ نم نهدلب ىف نهلاثمأ ةداع هب ترج امب :ىأ .فورعملاب نهتوسكو

 مم قفف هزر هيلع هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل# : : ىلاعت لاق امك «هراتقإو هطسوتو هراسي ىف هتردق
ISاذإ :كاحضلا لاق .[۷ :قالطلا] #  

 اهتوسكو اهتقفن دلاولا ىلع بجو «هدلو هل تعضرأف ءدلو اهنم هلو هتجرز '؟”[لجرلا ] قَلط

 . فورعملاب

 هعفد اهل سيل نكلو «هتيبرتب هابأ رضتل اهنع ”هعفدت ال :ىأ 4 اًهدّلوب ةدلاو راضت ال 8 :هلوقو
 «تءاش نإ اهنع هعفر اهل اذه دعب مث ءآبلاغ هلوانت نودب شيعي ال ىذلا "ہللا هيقست ىتح هتدلو اذإ

 اذهلو .اهل رارضلا درجمل اهنم هعازتنا هل لحي ال امك كلذ اهل لحي الف هيبأل ةراضم تناك نإ نكلو

 ءةداتقو .دهاجم هلاق ءاهب ًارارضإ اهنم دلولا عزتني نأ ديري نأب : ىأ  هدّلوب هَل دولوم الو :لاق

 .مهريغو .ديز نباو ءىروثلاو «ىدسلاو «ىرهزلاو« كاحضلاو

 .5 ىوريو » ا ا ق 0

 .( ١4 ةد) مقرب ملسم حيحصو (YIEY) مقرب ىراخبلا حيحص )۳(

 ١. ةأبللا ١ :ج ىف )١( .« هعفدت نأب » :و ءأ ىف (5) .ج نم ةدايز )٤(



 10 (7174) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 «ىبعشلاو ,دهاجم هلاق «؟)هبيرقل رارضلا مدع ىف :ليق .( كلذ لغم ثراولا ىَلَعَو # :هلوقو

 مدعو اهقوقحب مايقلاو «لفطلا ةدلاو ىلع قافنإلا نم لفطلا دلاو ىلع ام لثم هيلع :ليقو .كاحضلاو

 نم كلذب لدتسا دقو .هريسفت ىف ريرج نبا كلذ ىصقتسا دقو .روهمجلا لوق وهو ءاهب رارضإلا

 نب رمع نع ىورم وهو «ضعب ىلع مهضعب براقألا ةقفن بوجو ىلإ ةيلبنحلاو ةيفنحلا نم بهذ
 محر اذ كلم نم :ًاعوفرم ةرمس نع .نسحلا ثيدحب كلذ حشريو .فلسلا روهمجو «باطخلا
 . يلع قع مرحم

 نايم لاق دقو قغ وأ هند ىف ام كلولا ترض انقر نل رنا انعم ةعافرلا نإ ركذ دقو
 ال :لاقف .نيلوحلا دعب عضرت ةأرما ىأر هنأ :ةمقلع نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «ىروثلا

 . هيعض رت
 لفطلا ادلاو اقفتا نإف :ىأ «امهيلع حانج الف رواشتو امهم ضارت نع ًالاصف ادارا فإف 8 :هلوقو

O Eا لا م  E5  
 امهم دحاؤل روجي الو يكي ال رخآلا دود كلذب امهدحلا ارش نأ عم دوي كلذ ىف امهيلع
 ىف رظنلل مازلإو «لفطلل طايتحا هيف اذهو .هريغو ىروثلا هلاق ءرخآلا ةرواشم ريغ نم كلذب دبتسي نأ

 ام ىلإ امهدشرأو امهلفط ةيبرت ىف نيدلاولا ىلع رجح ثيح .هدابعب اكان هةر و وهو كولا

 مكنيب اورمتأو نهروجأ نه 0 نعضرأ نإف # : قالطلا ةروس ىف لاق امك امهحلصيو هحلصي

 .[1 :قالطلا] * ئرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو فورعمب
 : ىأ «فورعملاب متيتآ ام متملس اذإ مكيلع حانج الف مكدالوأ ارعضرتست نأ مُتدْرَأ إو » لوقو

 ىف ا حانج الف «هل رذع وأ ءاهنم رذعل امإء"دلولا اهنم ملستي نأ ىلع دلاولاو ةدلاولا تقفتا

 اهريغ هدلول عضرتساو «نسحأ ىه ىتلاب ةيضاملا اهترجأ اهملس اذإ اهنم هلوبق ىف هيلع الو ءهلذب

 .دحاو ريغ هلاق .فورعملاب ةرجألاب

 الف : ىأ ( ريصب نولمعت امب هللا نأ اوملعاو  مكلاوحأ عيمج ىف : ىأ € هللا ارقّتاو » :هلوقو

 .مكلاوقأو مكلاوحأ نم ءىش هيلع ىفخي
 ماه ر م اه y7 8 ل

 نغلب اذإف ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصرتی اجاو زأ نورذیو مكنم نوقوتي نيذّلاو»

 .( ©9 ريبخ نولمعت امب هللاو فورعملاب نهسفنأ يف نع اميف مكيَلع حاتج الف َنَهَلَج
 رو نينا را نودي نأ 8 نيحارزأ يدع يفرك ىتاللا ءاسنللا "ذر نا

 ريغ ىف هدنتسمو .عامجإلاب نهب لوخدملا ريغو نهب لوخدملا تاجوزلا لمشي مكحلا اذهو 2*لايل
 )١( :أ ىف ١ هبيرقب » :و ىفو «ء«هنيرقب «6.

 :ىذمرتلا لاقو «هب نسخا نع لوحألا مصاع قيرط نم (55) مقرب ننسلا قف ىذمرتلاو (۳۹4۹) مقرب نتسلا یف دواد وبأ هاور قفز

 اقش رمع نع + نسا نع ةداتق نع ثيذدحلا اذه مهضعب ىور دقو .ةملس نب دامح ثيدح نم الإ ًادنسم هفرعن ال ثيدح اذه »

 014 رح وهف مرحم محر اذ كلم نم ١ :امهدنع هظفلو قكاذه نم

 .© ىلاعت هللا همحر نم » : ج ىف (5د) .4 اعمتجاو » :أ١ ج ىف (:) .«تزج ١ :أ ىف (۳)

 .8 ىلايل » :ج ىف (4) 2.« ىلاعت هللا نم ٠ :ج ىف (۷) اغ مفرد لولا ی فاك



 (775) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزحلا

 زا نادل لهأو ةه مالا اور ئذلا تدم عو ةع ا عومع اهو كوخذملا

 اوددرتف ؟اهل ضرفي ملو ءاهب لخدي ملو تامف ةأرما جوزت لجر نع لئس دوعسم نبا نأ :ىذمرتلا
 Ry اا ن كلذ ولا

 ك ام قاذص اهل :فلا نفو اك قاذنضلا اهل ائر م ناري ةلوسرو لاو .«ناطيشلا

 تعمس :لاقف ىعجشألا نانس نب لقعم ماقف .ثاريملا اهلو «ةدعلا اهيلعو ءطّطش الو «سكو

 ماقف :ةياور ىفو .ًاديدش احرف كلذب هللا دبع حرفف .قشاو تنب ورب ىف هب ىضَق ی هللا لوسر
 . شاو تنب حرب ىف هب ىضق كي هلل لوسر نأ دهشن :اولاقف «عجشأ نم لاجر

 مل ولو «لمحلا عضو اهتدع نإف ءلماح ىهو ءاهجوز اهنع ىفوتملا الإ كلذ نم جرخي الو
 .[ : قالطلا] # نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالؤأو :  هلوق مومعل ؛ةظحل ىوس هدعب ثكمت

 عمجلل ءرشعو رهشأ ةعبرأ وأ ء«عضولا نم نيلجألا دعبأب صبرتت نأ اهيلع نأ :ىري سابع نبا ناكو

 سلسال م فيس: ا ى و دج كام امو نا نيو

 بشنت ملف «لماح ىهو «ةلوخ نب دعس اهجوز اهنع ىفوت هنأ :هجو ريغ نم نيحيحصلا ىف جرخملا
 تلمجت اهسافن نم تلعت املف ءلايلب هدعب اهلمح تعضوف :ةياور ىفو «هتافو دعب اهلمح تعضو نأ

 .حاكتلا نيجرت كلعل ؟ةلّمَجَتم كارأ ىل ام :اهل لاقف كّكعب نب لبانسلا وبأ اهيلع لخدف اطل

 ىلع تم فلل ىل لاق املف :ةعيبس تلاق .رشعو رهشأ ةعبرأ كيلع رمي ىتح حكانب تنأ ام هللاو

 : تى وچ كاسل ىناتفأف كلذ نع هتلأسف ةي هللا لوسر تيتأف «تيسمأ نيح ىبايث

 . یل ادب نإ جیوزتلاب ىنرمأو

 هيلع جتحا امل ىنعي ؛ةعيبس ثيدح ىلإ عجر سابع نبا نأ ىور دقو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 .ةبطاق ملعلا لهأ لوق "وه امك «ةعيبس ثيدحب اوتفأ هباحصأ نأ: هنع كلذ ححصيو :لاق .هب

 نارهش «ةرحلا ةدع نم فصنلا ىلع اهتدع نإف ءةمأ تناك اذإ ةجوزلا كلذ نم ىنثتسي كلذكو

 نكتلف ""”كلذكف دكا ىف ةرملا نه فعلا ىلع تناك اخ اهنأل «روهمحلا لزق ىلع كال نممحو
 نيب ىوسي نم  ةيرهاظلا ضعبو نيريس نب دمحمك - ءاملعلا نمو .ةدعلا ىف اهنم فصنلا ىلع

 ىتلا ةيلبجلا رومألا باب نم ةدعلا نألو ءةيآلا مومعل ؛ماقملا اذه ىف ءامإلاو رئارحلا تاجوزلا

 غ لمس ف كتل نأ ا رقت ةئلاطلا وناو ملا ديكس نكد دقوا لا اه فونت

 ناك نإ رهظ ةدملا هذه هب رظتنا اذإف لمح ىلع محرلا لامتشا لامتحال ؛ًارشعو رهشأ ةعبرأ ءافولا

 ىف عمجي مكدحأ قلخ نإ» :امهريغو نيحيحصلا ىف ىذلا دوعسم نبا ثيدح ىف ءاج امك «ًادوجوم
 كلملا هيلإ ثعبي مث .كلذ لثم ةغضم نوكي مث كلذ لثم ةقلع نوكي مث «ةفطن موي نيعبرأ همأ نطب
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 )١( :و ا٣ج ىف ١ ا اط ج ھه ىف (۳) .و أ نم ةدايز () . ؛ ًارهش هيلإ ١ باوصلا وه تبثملاو ©« راسي نب لقعم .

 )0( دنسملا )٤/ ۲۸٠١( مقرب دواد ىبأ ننسو )۰۲۲۱ ۲۲۱١( مقرب ىذمرتلا نسو )١١55( ىئاسنلا نتسو )١7١7/7( ةجام نبا ننسو

 مقرب )۱۸۹۱(.

 )۱٤۸٤(. مقرب ملسم حيحصو (9۳۱۹) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .4 ةيلخلا » :أ ىف (۸) . ٩ كلذكو » :ج ىف (۷) . وهو » :ج ىف (1)



 ل (85*78) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ضعب صقني دق امل اهدعب رشعب طايتحالاو ءرهشأ ةعبرأب تانيعبرأ ثالث هذهف .'«حورلا هيف خفنيف
 .ملعأ هّللاو هيف حورلا خفن دعب ةكرحلا روهظل مث ءروهشلا

 خفني هيف :لاق ؟رشعلا لاب ام :بيسملا نب ديعس تلأس :ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاق

 :لاق ؟ةعبرألا رهشألا عم رشعلا هذه تراص مل :ةيلاعلا ىبأل تلق :سنأ نب عيبرلا لاقو .حورلا

 ةدع نأ ىلإ «هنع ةياور ىف «دمحأ مامإلا بهذ انهاه نمو .ريرج نبا امهاور .حورلا اهيف خفني هنأل

 ديزي نع «دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحللو «رئارحلاك اشارف تراص اهنأل ؛انهاه ةرحلا ةدع دلولا مأ

 نع «بيؤذ نب ةصيبق نع «ةويح نب ءاجر نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع «نوراه نبا
 رهشأ ةعبرأ اهديس اهنع ىفوت اذإ دلولا مأ ةدع ءانيبن ةئس انيلع اوس ال ناف هنأ" نالا نورم

EE 

 ىلع نع «ةجام نباو .ىلعألا دبع نع «ىنثملا نبا نعو - رَدْنَغ نع «ةبيتق نع «دواد وبأ هاورو

 نع «ةويح نب ءاجر نع «قارولا رَطَم نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع مهتثالث - عيكو نع «دمحم نبا
 ."””هركذف « صاعلا نب ورمع نع «ةصيبق

 بهذ دقو ءًارمع عمسي مل ةصيبق نإ :ليقو «ثيدحلا اذه ركنأ هنأ دمحأ مامإلا نع ىور دقو

 «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «بيسملا نب ديعس :مهنم «فلسلا نم ةفئاط ثيدحلا اذهب لوقلا ىلإ

 دبع نب ديزي رمأي ناك هبو .زيزعلا دبع نب رمعو «ىرهزلاو « ضایع وبأو «نيريس نباو «نسحلاو
 ىف «لبنح نب دمحأو ءهيوهار نب قاحسإو «ىعازوألا لوقي هبو .نينمؤملا ريمأ وهو «ناورم نب كلملا

 سمخو نارهش :ةرحلا ةدع فصن اهديس اهنع ىفوت اذإ دلولا مأ ةدع :ةداتقو سواط لاقو .هنع ةياور

 لوق وهو .ضيح ثالثب دتعت :ىح نب حلاص نب نسحلاو «ىروثلاو «هباحصأو ةفينح وبأ لاقو .لايل
 :هنع روهشملا ىف دمحأو «ىعفاشلاو كلام لاقو .ىعخنلا ميهاربإو ءءاطعو ءدوعسم نباو « ىلع

 .روهمجلاو «روت وبأو «ديبع وبأو «ثيللاو «لوحكمو «ىبعشلاو ءرمع نبا لوقي هبو .ةضيح اهتدع

 . رهشأ ةثالثف ضيحت ال نمم تناك ولف :كلام لاقو .اهتأزجأ ضئاح ىهو تام ولو :ثيللا لاق

 . ملعأ هللاو .ىلإ بحأ ةثالثو ءرهش :روهمجلاو ىعفاشلا لاقو

 < رح وُ مب لاو فورطتاب نهسفنأ يف نل ميف مكيلع حان الق نلجأ نَا :هلوقو
 ريغ نم «نيحيحصلا ىف تبث امل ءاهتدع ةدم اهجوز اهنع ىفوتملا ىلع دادحإلا بوجو اذه نم دافتسي

 نمؤت ةأرمال لحي ال » :لاق هلك هللا لوسر نأ «نينمؤملا ىمأ شحج تنب بنيزو ةبيبح مأ نع «هجو

 (TET) مقرب ملسم حيحصو (TYA) مقرب ىراخبلا حيحص 220(

 )5/*5١(. دنسملا (۲)

 )٤( :ج ىف ١ صاع وبأو 8



 277610: ةيآلا + ةرقبلا ةرؤنش لوألا لا ۴۸

 ىفو . و رتوش ةعبرأ جوز ىلع الإ ثالث ق قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب

 دقو ءاهجوز اهنع قوت ىتنبا نإ «هّللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ : ةملس مأ نع ءاضيأ نيحيحصلا

 ىه امنإ » :لاق مث .ًاثالث وأ نيترم « ال » :لوقي كلذ لك .« ال » :لاقف ؟اهًلحكنفأ ءاهئيع تكتشا
 تناك :ةملس مآ تنب بنيز تلاق .«ةنس ثكمت ةيلهاجلا ىف نكادحإ تناك دقو «رشعو رهشأ ةعبرأ

 اهب رمت ىتح ءائيش الو ابيط سمت ملو ءاهبايث رش تسبلو ءاشفح تلخد اهجوز اهنع ىفوت اذإ ةأرملا

 اقف هب نفل د ريط وأ ةاش وأ رامح - ةبادب ىتؤت مث ءاهب ىمرتف ةرعب ىطعتف جرخت مث «ةنس

 الا ءىشب ضتفت

 نيذّلاو : هلوق ىهو «اهدعب ىتلا ةيآال ةخسان ةيآلا هذه نأ ىلإ ءاملعلا نم ريثك بهذ انهاه نمو

 امك 74٠[« :ةرقبلا] ةيآلا «جاَرْخإ ريع لوحلا ىلإ اعام مهجاَرْزأل ةّيصو اجاَوْزَأ نورذيو مكنم نوفوتي
 .هريرقت ىتأيس امك رظن اذه ىفو« هريغو سابع نبا هلاق

 نم جاوزألا ىلإ اهوعدي ام سبلو «بيطلا نم ةنيزلا كرت نع ةرابع وه دادحإلا نأ ضرغلاو
 الوق ةيعجرلا ةدع ىف بجي الو «ًادحاو الوق ةافولا ةدع ىف بجاو وهو كلذ ريغو خو بايث

 .نالوق هيف ؟نئابلا ةدع ىف بجي لهو «ًادحاو

 ةريغصلا كلذ ىف ءاوس «نهجاوزأ نهنع ىفوتملا تاجوزلا عيمج ىلع دادحإلا بجيو

 ال :هباحصأو ةفينح وبأو ىروثلا لاقو .ةيآلا مومعل «ةرفاكلاو ةملسملاو «ةمألاو ةرحلاو “ةسيآلاو
 هلوق ةلاقملا هذه لئاق ةجحو .كلام باحصأ نم عفان نباو «بهتشأ لوقي :هبو .ةرفاكلا ىلع دادحإ
 ةعبرأ جوز ىلع الإ «ثالث قوف تيم ىلع ّدحَت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» : )ريا

 مدعل ءاهب ةريغصلا ىروثلاو هباحصأو ا ار ی هلم: رل افر نهشا

 بتك ىف هلك كلذ ريرقت لحمو . "اهصقنل ةملسملا ةمألا هباحصأو ةفينح وبأ قحلأو .فيلكتلا
 .باوصلل قفوملا هللاو «عورفلاو ماكحألا

 حاتج الف 9 «سنأ نب عيبرلاو كاحضلا هلاق .” ”نهتدع تضقنا : ىأ © َنِهَلِجَأ نغلب اًذإَف» : هلوقو |

 لاق .نهتدع تضقنا ىتاللا ءاسنلا :ىنعي 4 َنْلَعَف اميف» اهئايلوأ ىلع :ىأ :ىرهزلا لاق 4 مكيْلع
 حانج الف اهتدع تضقنا اذإف ءاهجوز اهنع تام وأ ةأرملا تقلط اذإ :سابع نبا نع. لا
 لاقو «هوحن نايح. نب لتاقم نع يور : فورعملا كلذف ءجيورتلل ۽ نضر عتتو عنصتتو نيزتت نأ اهيلع

 لالحلا حاكنلا وه : لاق ( فورعمْلاِب نهسفنأ يف نلعف اميف مكيلع حانج الف : دهاجم نع جيرج نبا

 . كلذ وحن ىدسلاو «ىرهزلاو «نسحلا نع ىورو .بيطلا

 ىراخبلا حيحصو ءاهنع هللا یضر شحج تنب بنیز ثيدح نم (0) مقرب ملسم حيحصو مام مقرب ىراخبلا حيحص قلل

 .اهنع هللا ىضر ةبيبح مأ ثيدح نم )١15487( مقرب ملسم حيحصو (5775) مقرب

 .2 ًارشعو » :ج ىف (۳)

 . (EAA) مقرب ملسم حيحصو (orf) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .؟مالسلا هيلع » : ج ىف (2) ٠. ريبكلاو ريغصلا » : ج ىف (4)

 )١( اهضعبل » :ج ىف (۷) .« ًاديقم » :ج ىف 2.

 .2« ىبلاولا لاق » :ج ىف (9) ٤. اهتدع ١ :و ءأ ج یف (۸)



 (7780) ةيآلا :ةرقبلا ا ءزحلا
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 ا نأ اوملعاو هورذحاف مكسفنأ يف ام مَلعي هللا نأ اومّلعاَو هّلجأ ؛ باتكلا غلبي ىَتح

 . 4 699 ميلح
 ريغ نم نهجاوزأ ةافو نم نهتدع ىف ءاسنلا ةبطخب اوضَرَمُت نأ 4 مكيلع حاج الو : ىلاعت لوقي

 :هلوق ىف سابع نبا نع ءدهاجم نع ءروصنم نع ؛مهريغو ريرجو ةبعشو ىروثلا لاق . حيرصت
 ىنإو «جيوزتلا ديرأ ىنإ ر نا ضيوفا :لاق © ءاّسنلا ةّبطخ نم هب متضّرع اميف مكيلع حاتج الو >

 ىنقزر هللا نأ تددو اود يلو + تورلا لرقلاب اهلا نضرغي.- اهرمأ نمو اهرمأ نم ةأرما بحأ

 تددولو ؛هللا ءاش نإ كريغ جوزتأ نأ ديرأ ال ىنإ :ةياور ىفو . ةبطخلل بصني الو .اذه وحنو ةأرما

 ىل لاق :لاقف «ًاقيلعت ىراخبلا هاورو دغ نش فاك ايل هيض الو «ةحلاص ةأرما تدجو ىنأ

 متضرع ايف مکیَلع حانج الو : سابع نبا نع «دهاجم نع «روصنم نع «ةدئاز نع «ماتغ نب قلط

 e ا تددولو «ىتجاح نمل ءاسنلا نإو ‹جيوزتلا ديرأ ىنإ :لوقي نأ وه © ءاسنلا ةبطخ نم هب

 , 9)ةحلاص ةأرما
 ؛ نیلا يحل هاربا وخ درب كفر ةو  سواطو فاس لاك ا

 نم دحاو ريغو «دمحم نب مساقلاو «نايح نب لتاقمو ءطيَسُق نب ديزيو «ىرهزلاو «ةداتقو «نسحلاو

 اذكهو .ةبطخلاب اهل حيرصت ريغ نم اهجوز اهنع ىفوتملل زوجي هنإ :ضيرعتلا ىف ةمئألاو فلسلا

 اهجوز اهقلط نيح «سيق تنب ةمطافل وي ىبنلا لاق امك ءاهل ضيرعتلا زوجي ةتوتبملا ةقلطملا مكح
 اذإف » :اهل لاقو «موتكم مأ نبا تيب ىف دتعت نأ اهرمأف .تاقيلطت ثالث رخآ :صْفَح نب ورْمع وبأ

 . هايإ اهجّوَرَف «هالوم ديز نب ةماسأ اهيلع بطخ ْتَّلح املف .«ىنينذآف تْلَلَح
 ضيرعتلا الو اهتبطخب حيرصتلا اهجوز ريغل زوجي ال هنأ ىف فالخ الف :ةيعجرلا ةقلطملا امأف

 . ملعأ هللاو ءاهل

 : ىلاعت هلوقك اذهو ."”نهَتبطخ مكسفنأ ىف مترمضأ : ىأ 4 مكسفنأ يف متنتكأ وأ 9 : هلوقو

 امو متيفخأ امب ملعأ انأو » :هلوقكو 4 :صصقلا] 4 نوُلعُي امو مهرودص نكن ام مع “كرو )

 جرحلا عفرف «مكسفنأ ىف :ىأ < نهنوركذتس مكن هللا ملع >: لاق اذهلو ؛[١ :ةنحتمملا]  متنلعأ

 - ديز نب رباج  ءاثعشلا وبأو ءزّلجم وبأ لاق 4 ارس نهودعاوت ال نكلو 3 : لاق مث «كلذ ىف مكنع

 لتاقمو «ىميتلا ناميلسو «سنأ نب عيبرلاو «كاحضلاو «ةداتقو ىعخنلا ميهاربإو «ىرصبلا نسحلاو

 .ريرج نبا هراتخاو «سابع نبا نع ىفوعلا ةياور ىنعم وهو .انزلا ىنعي :ىدسلاو «نايح نبا

 .(01784) مقرب ىراخبلا حيحص )000(

 )۱٤۸۰(. مقرب هحيحص ىف ملسم هاور قفز
 .أطخخ وهو « هللاو ١ :ج ىف (4) .2 نهتبطخ نم » :و أ ج ىف (۳)
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 ىنإ : اهل لقت ال : ¢ ارس نهودعاوت ال نكلو# :سابع ىبأ نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 یاو نر هوب ديوس نع یورک و هاذه رهو یر ورک ا «قشاغ

 جوزتت الأ اهقاثيم ذخأي نأ وه :ىروثلاو .دهاجمو .ىرهزلاو «كاحضلاو «ىحضلا ىب أو «ةمركعو

 . كحكان ىنإف .كسفنب ىنيتوفت ال :ةأرملل لجرلا لوق وه :دهاجم نعو «هريغ

 مدقو كلذ نع هللا ىهنف ءهريغ حكنت الأ اهتدع ىف ىهو «ةأرملا دهع ذخأي نأ وه :ةداتق لاقو

 .فورعملاب لوقلاو ةبطخلا لحأو «هيف

 رهظأ تلح اذإف ..ًارس ةدعلا ىف اهجوزتي نأ وه ( ارس نهودعاوت أل نكلو# : ديز نبا لاقو
 - .كلذ

 “لاق «افورعم ال وق اولوقت نأ الإ :لاق اذهلو ؛كلذ عيمج ىف ةماع ةيآلا نوكت نأ لمتحي دقو

 ةحابإ نم مدقت ام :هب ىنعي :ديز نباو «یروثلاو «یدسلاو «ریبج نب ديعسو دهاجمو «سابع نبا

 .كلذ وخيتو,بغازلا كيف ىنإ ”هلوقك «ضيرغتلا

 لوقي :لاق ؟(افورعم ًالوق اولوقت نأ الإ :هلوق ىنعم ام :ةديبعل تلق :نيريس نب دمحم لاقو

 e .ینملعت ىتح اهجوزتال : ىنعي : د ءاهب ىنقبست ال : اهيلول
 ىتح حاكنلاب دقعلا اودقعت الو :ىنعي . 4 داع ب ع ا + :هلوقو

 نب هيرو «كلام وبأو «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو .ىبعشلاو .دهاجمو «سابع نبا لاق .ةدعلا ىضقنت

 غلبي ىتح» :كاحضلاو «ىروثلاو «ىدسلاو «ىناسارخلا ءاطعو «ىرهزلاو «نايح نب لتاقمو ,ءملسأ

 .ةدعلا ىضقنت ىتح : ىنعي 4هَلِجَأ باتكلا

 اهتدع ىف ةأرما جوزت نميف اوفلتخاو .ةدعلا ةدم ىف دقعلا حصي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 لب «هيلع مرحت ال اهنأ ىلع روهمجلا :نيلوق ىلع ؟ادبأ هيلع مرحت لهو ءامهنيب قرفي هنإف ءاهب لخدف

 كلذ ىف جتحاو .ديبأتلا ىلع هيلع مرحت اهنأ ىلإ كلام مامإلا بهذو .اهتدع تضقنا اذإ اهبطخي نأ هل

 ىف تحكن ةأرما اأ :لاق «هنع هللا ىضر «رمع نأ :راسي نب ناميلسو «باهش نبا نع هاور امب

 اهجوز نم اهتدع ةيقب تدتعا مث ءامهنيب قرف ءاهب لخدي مل اهجوزت ىذلا اهجوز نإف ءاهتدع
 نم اهتدع ةيقب تدتعا مث ءامهنيب قرف اهب لخد ناك نإو .باطخلا نم ًابطاخ رخآلا ناك مث «لوألا
 ا اهحكني مل مث ءرخآلا نم تدتعا مث للا

 ىلع هيلع تمرحف «هدصق ضيقنب بقوع «هّللا لجأ ام لجعتسا امل جوزلا نأ :اذه ذخأمو :اولاق

 هيلإ بهذو :ىقهيبلا لاق .كلام نع رثألا اذه ىعفاشلا ىور دقو .ثاريملا ( مرحي لتاقلاك ءديبأتلا
 .هل لحن اهنإ : ىلع لوقل ءديدجلا ىف هنع عجرو ميدقلا ىف

 :قورسم نع «ىبعشلا نع .ثعشأ نع ؛ىروثلا ىور دقو .رمع نع عطقنم (' وه مث :تلق

 .«لوألا اهجوز نم»: ج ىف (۳) . اهب جوزت ىتلا اهجوز» :و 3 لج ىف (۲) .«لاقو» :ج ىف )١(

 .اوهو تلقا :ج ىف (56) .«هيلع مرحي :ج ىف (0) .(هاله /؟) أطوملا (:)



 481 سس )۲۳١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس د لوألا ءزجلا

 .ناعمتجي امهلعجو ءاهرهم اهل لعجو كلذ نع عجر رمع نأ

 رونا نم مرتان عج مباع ىلع مهدخج «ةورذحاف مكسفنأ يف ام مَع هللا نأ اوملعاو# : هلوقو
 هتدئاع نم مهطنقي ملو «هتمحر نم مهسيؤي مل مث < ءرشلا نود ريخلا رام ىلإ مهدشرأو «ءاسنلا

 .(“ميحر روفغ هللا نأ اوملعاو# :لاقف

 ىلع نهوعتمو ةضيرف نل اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاستلا مقلط نإ مكيلع حانج ال إل
 .4 3 َنيِدسَحُمْلا ىلع اًقح فورعملاب اعاتم هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا

 ‹«سواطو «سابع نبا لاق .اهب لوخدلا لبقو اهيلع دقعلا دعب ةأرملا قالط ىلاعتو كرابت حابأ

 نإ اهل ضرفلاو ءاهب لوخدلا لبق اهقلطي نأ زوجيو لب .حاكنلا :سملا :ىرصبلا نسحلاو «ميهاربإو

 اهتاف امع اهضيوعت وهو ءاهعاتمإب ىلاعت رمأ اذهلو ؛اهبلقل راسكنا اذه ىف ناك نإو ءةضّوَقم تناك
 .هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع «هلاح بسحب اهجوز نم هاطعت ءىشب

 قالطلا ةعتم :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع ءةيمأ نب ليعامسإ نع «ىروثلا نايفس لاقو
 .ةوسكلا كلذ نودو «قرولا كلذ نودو «مداخلا هالعأ

 نإو «كلذ هبشوأ «مداخب اهعتم ًارسوم ناك ” نإ :سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 تارتا ةت اهعتمأ ارحم ناك

 .ةئامسمخب عتمي حيرش ناكو :لاق . بابلجو ةفحلمو رامخو عرد : كلذ طسوأ : ىبعشلا لاقو

 «ةقفنلاب وأ «مداخلاب عتمي ناك :لاق نيريس نبا نع «بويأ نع ءرمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 :تلاق ةأرملا نأ ىدريو «"فالا ةرشعب ىلع نب نسحلا عتمو :لاق «ةوسكلاب وأ

 قراقم بيبَح نم ليلق عاتم

 فصن هيلع اهل بجو ةعتملا رادقم ىف ناجوزلا عزانت ىتم هنأ ىلإ «هللا همحر «ةفينح وبأ بهذو
 مسا هيلع عقي ام لقأ ىلع الإ «مولعم ردق ىلع جوزلا ربجيال :ديدجلا ىف ىعفاشلا لاقو .اهلثم رهم

 ةعتملا ىف فرعأ ال :ميدقلا ىف لاقو .ةالصلا هيف ئزجتام هلقأ نوكي نأ ىلإ كلذ بحأو 0
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 امهنع هللا ىضر ءرمع نبا نع ىور امل ؛ًامهرد نيثالث نسحتسأ ىنأ ها

TSىتلا اهب لوح دملا ريغل ةعتملا بجت امنإ وأ ءةقلطم لكل ةعتملا بجت له  

 :لاوقأ ىلع ؟اهل ضرفي مل
 ىلع اقح فورعملاب عاتم تاقلطمللوإ : ىلاعت هلوق مومعل ؛ةقلطم لكل ةعتملا بجت هنأ: اهدحأ

 اهتنيزو ايندلا ةايحْلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل لق يتلا اهيأ اي # : ىلاعت هلوقلو ۲١١[ :ةرقبلا] 4نيقتملا
 و و اقورتم ىكدشرء[ بازحألا]#اليمج احارس نكح رسأو نكعتمأ نيلاعتف

 .اذإ» :أ ىف (۲) .باوصلا وهو «ميلح روفغ» :و ءأ ج ىف )١(

 .هب قازرلا دبع قيرط نم ١١7( /5) هريسفت ىف ىربطلا هاورو ()

 .«نهل ًاضورفمو نهب ال وخدم نك دقو» :ج ىف (6) , اهنع» :ج ىف (9) . ؛ًاتقو» و أ ءج ىف )٤(



 GWE Eo هول رع كا ل ا ال

 هلعج نم مهنمو «ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو .ىرصبلا نسحلاو «ةيلاعلا ىبأو «ريبج نبا ديعس لوق
e Sa E 

or. @ 

 ذم منه مکلف نحوس ت لف م نیوشا مف تالا کت ار يل ایا او

 نع «ةداتق نع «هريغو ةبعش لاق 2.144 :بازحألا] (اليمج احارس نهوحرسو نهوعتمف اهنودتعت
 .ةرقبلا ىف ىتلا ةيآلا بازحألا ىف ىتلا ةيآلا هذه تخسن :لاق بيسملا نب ديعس

 هللا لوسر جوزت :الاق امهنأ ديسأ ىبأو «دعس نب لهس نع «هحيحص ىف ىراخبلا ىور دقو

 نأ ديسأ ابأ رمأف «كلذ تهرك “" امنأكف اهيلإ هدي طسب هيلع تلخدأ املف «ليحارش تنب ةميمأ ةي
 e ا و هدو

 دق ناك نإف ءاهل ' ضرفي ملو ءاهب لخدي مل اذإ ةقلطملل بجت امنإ ةعتملا نأ :ثلاثلا لوقلاو

 بجو «لوحدلا لبق اهقلطو اهل ضرف دق ناك نإو .ةضوفم تناك اذإ اهلثم رهم اهل بجو اهب لخد

 مل ىتلا ةباصملا امنإو .ةعتملا نع اهل ًاضوع كلذ ناكو :عيمجلا رقتسا اهب لخد نإف ءهرطش هيلع اهل

 ءرمع نبا لوق اذهو .اهتعتم بوجو ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلد ىتلا هذهف اهب لخدي ملو اهل ضرفي

 سيل اذهو نوختا لق ةفرافملا ةضوفملا ادع نمم ةقلطم لكل اهبحتسا نم :ءاملعلا نمو .دهاجمو

 اقح فورعملاب عاتم تاقّلَطمللَوو# : 2 لاق اذهلو ؛بازحألا ىف رييختلا ةيآ لمحت هيلعو «2 2روكنمب

 E ai «(نيقتملا ىلع

 «ىنيوزقلا باهش نب ريثك انثدح : متاح ىبأ نبا لاق .ًاقلطم ةبحتسم اهنإ :لوقي نم ءاملعلا نمو

 ىبعشلا نع «قاحسإ ىبأ نع - سيق يبأ نبا ىنعي  ورمع انثدح «قباس نب ديعس نب دمحم انثدح

 هّللاو : ىبعشلا لاق 4 هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلعإل :أرقف e ا : لاق

 .ةاضقلا اهيف سبحل ةبجاو تناك ول هللاو ءاهف سبح ًادحأ تيأر ام

 نأ ا دل فل اير E E نأ وع هس درج

 نإ مكنيب لضفلا اوست الو ئرقتلل برفأ اوفعت نأو حاكتلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ نوفعي

 . 4 659 ريصُب نولمعت امب هللا
 بجوأ امنإ ثيح لوألا ةيآلا هيلع تلد اب ةعتملا صاصتخا ىلع لدي امم ةميركلا ةيآلا هذهو

 نم رخآ بجاو مث ناك ول هنإف ءلوخدلا لبق جوزلا قلط اذإو .ءضورفملا رهملا فصن ةيآلا هذه ىف

 .«نيتفاردا :ج ىف (۲) .«اهنأكف» :و «أ یف )١(

 .(0؟؟5) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«مولعمبا :ج ىف (0) «ضرعي ملو» :ج ىف (4)

 . ؟نسحأ حج ىف ففز

 .«ةميركلا» :أ ىف (۷)



 كم بببيبيبيبيببب ب (۲۴۳۷) ةيآلا :ةرقبلا ةروس : لوألا ءزجلا

 .ملعأ هللاو "ةلاحلا كلتب ةعتملا صاصتخا نم اهلبق امب اهنرق دقو اميسال .ا'اهنيبل ةعتم

 ىتم هنإف «كلذ ىف مهنيب فالخال «ءاملعلا نيب هيلع عمجم رمأ هذه ةلاحلاو  قادصلا ريطشتو

 نأ الإ ءقادصلا نم ىمس ام فصن اهل بجي هنإف ءاهب هلوخد لبق اهقراف مث ًاقادص اهل ىمس دق ناك

 ىف ىعفاشلا بهذم وهو ءاهب لخدي مل نإو «جوزلا اهب الخ اذإ قادصلا عيمج بجي هنأ ةثالثلا دنع

 نا اترا دلا نب م انربخأ :ىعفاشلا لاق  نكل «نودشارلا ءافلخلا مكح هبو «ميدقلا

 ولخيف ةأرملا جوزتي لجرلا ىف - :لاق هنأ سابع نبا نع «سواط نع «ميلس ىبأ نب ثيل نع «جيرج
 نأ لبق نم نهومتقّلط نإو # :لوقي هللا نأل ؛قادصلا فصن الإ اهل سيل - اهقلطي مث اهسمي الو اهب

EGباتكلا رهاظ وهو «ىوقأ اذه :ىعفاشلا لاق . 

 ىبأ نبا ثيدح نم هانيور دقف هب  جتحم ريغ ناك نإو ميلس ىبأ نب ثيلو :ىقهيبلا لاق
 اني ل «ةحلط

 هيلع اهل بجي الف «فصنلا نم اهجور ىلع اهل بجو امع ءاسنلا :ىأ «نوفعي نأ الإ :هلوقو
 ا

 بيثلا وفعت نأ الإ : لاق «نوفعي نأ الإ 8 : هلوق ىف سابع نبا نع «حلاص ىبأ نع «ىدسلا لاق
 «بيسملا نب ديعسو ؛حيرش نع یورو : هللا همحر متاح ىبأ نب دمحم وبأ مامإلا لاق .اهقح عدتف

 «ىناسارخلا ءاطعو .ديز نب رباجو «ةداتقو «عفانو .نسحلاو .ىبعشلاو «دهاجمو «ةمركعو

 لاك لد وجت  ىدسلاو ينا نبا را و انی ریس ناو ٠ ةايح نب لئاقمو :«ىرهزلاو الا
 عباتي مل ذاش لوق وهو «لاجرلا : ىنعي «نوفعي نأ الإ :لاقف ىظرقلا بعك نب دمحم مهفلاخو

 .همالك ىهتنا . هيلع
 ورمع ىنثدح «ةعيهل نبا نع ركذ : :متاح ىبأ ( نبا لاق 4 حاكتلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ : :هلوقو

 .«جوزلا حاكنلا ةدقع ىلو» : "[لاق] ويي ىبنلا نع «هدج نع «هيبأ نع «بيعش نبا

 نبا غ ةريركم نیا هدا دقو ل نما دبع تيد هما رور ا ةدهمأ فو

 هللاف هدج نع «هيبآ نع :لقي ملو ." هركذف ي هللا لوسر نأ بيعش نب ورمع نع «ةعيهل

 . ملعأ

 ىنعي «ريرج انثدح .دواد وبأ انثدخ «بیبح نب سنوي انثدحو :هللا همحر «متاح ىبأ نبا لاق مث

 "بلاط نب ىلع ىنلأس :لوقي احيرش تحمس :لاق - مصاع نبا ىنعي - ىسيع نع ”2١ مزاح نبا

 )١( «ةلاخا كلتب ىلوألا ةيآلا هيلع تلد امهم ةعئملا» :ج ىف (۲) .«اهسملا :أ ىف .

 .«حيحص ريغ» :ج ىف (9) .؟لوقلا اذهب» :أ ىفو ء«لوقأ اذهب: و ءج ىف (4) .«نکلو» :ج ىف (۳)

 .وءأ ءج نم ةدايز (۷)  .«هلوقم وهف» :و ءأ ىف )١(

 اذه» :لاقو 7561١( /7) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا ركذو هب ةعيهل نبا نع ةبيتق قيرط نم (۲۷۹/۳) ننسلا ىف ىنطقرادلا هاورو (۸)

 .«ملعأ هللاو «هب جتحم ريغ ةعيهل نباو «ظوفحم ريغ
 .(0١ا//2)ىربطلا ريسفت (9)

 .«بلاط ىبأ نب ىلع»: و ىفو .«ةحلط ىبأ نب ىلع» :أ ىف )١١( .«متاح ىبأ نبا ىنعي» :ج یف (۱۰)



EE aa a ك 

 . جوزلا وه لب أال :ىلع لاقف .ةأرملا ىلو وه :هل تلقف . حاكنلا ةدقع هديب ىذلا نع

 - حيرشو «بيسملا نب ديعسو .معطم نب ريبجو «سابع نبا نع تاياورلا ىدحإ ىفو :لاق مث

 «نيريس نب دمحمو «عفانو «ةمركعو «ىبعشلاو «دهاجمو «ريبج نب ديعسو  هيلوق دحأ ىف

 نب سايإو «سنأ نب عيبرلاو ءزلجم ىبأو ءديز نب رباجو «ىظرقلا بعك نب دمحمو «كاحضلاو
 .جوزلا هنأ :نايح نب لتاقمو «لوحكمو «ةيواعم

 E عا ش

 «جوزلا ةقيقح حاكنلا ةدقع هديب ىذلا نأ :لوقلا اذه ذخأمو .ريرج نبا هراتخاو «ىعازوألاو «ةمربش

 ةلوملا لام نم انوع دمنا نلولل قرح هل اكو امانا اوتو اهناورإو ادفع كتاف

 :قادصلا ىف كلكف نحلل
 ورمع انثدح «ملسم نب دمحم انثدح «ميرم ىبأ نبا انثدح .ىبأ انثدح :ىناثلا هجولاو : لاق

 نم وأ ءاهوخأ وأ اهوبأ كلذ :لاق - حاكنلا ةدقع هديب هللا ركذ ىذلا ىف - سابع نبا نع «رانيد نبا

 نب ديزو «ةعيبرو «ىرهزلاو .سواطو «ءاطعو .نسحلاو «ةمقلع نع ىورو «هنذإب الإ حكنت ال

 .ىلولا هنأ :هيلوق دحأ ىف  نيريس نب دمحمو «هيلوق دحأ ىف ةمركعو .ىعخنلا ميهاربإو « ملسأ
 هلف «هايإ اهبسكأ ىذلا وه ىلولا نأ هذخأمو ؛ميدقلا ىف ىعفاشلا 7” لوقو «كلام بهذم اذهو
 :اهلام رئاس الخبر هيف فرضتلا

 ةمركع نع «رانيد نب ورمع نع «نايفس انثدح «ىزارلا عيبرلا نب ديعس انثدح :ريرج نبا لاقو

 زاجو اهيلو افع تنضو تحش نإف ءاهوفع زاج تفع ةأرما ىأف ءهب رمأو وفعلا ىف هللا نذأ :لاق

 نباو «ىروثلاو «هباحصأو . ةفينح ىبأ بهذمو «ىعفاشلا

 .هوفع
 هيلع ركنأ نكل .حيرش نع ىورم وهو «ةديشر تناك نإو ؛ىلولا وفع ةحص ىضتقي اذهو

 . هيلع لهابي ناكو جوزلا هنأ ىلإ راصو «كلذ نع عجرف «ىبعشلا

 .ءاسنلاو «لاجرلا هب بطوخ :مهضعب لاق :ريرج نبا لاق : «ىرُقَتلل برأ اوفعت نأو » : ةلوقو

 نبا نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع ثدحي جيرج نبا تعمس ءبهو نبا انربخأ سلوي ىندخ

 تنی ىدلا ىرغلل امهيرفا ل عر برقأ رر نار و ام
 «سنأ نب 0 «نايح نب لتاقمو .كاحضلاو .دهاجم لاقو «هريغو ىبعشلا نع ىور اذكو

 الوز لاق م ا قادسلا زج لان ماعز وأ اه غ ةازملا ودعت نأ انهاه  لضفلا : ىروثلاو

 واو داق ر كاشلا لاقو دشا ناه ى كب للا اوسع

 . مكنيب هولمعتسا لب هولمهت ال : ىنعي فورعملا

 «قاحسإ نب ىسوم انثدح .ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح :هيودرم نب ركب وبأ لاق دقو

OTTER.«لاقو١ :ج ىف (۳) .«اهديب نإف» :ج ىف (۲) 00  
 .؛لضفلاو» :ج ىف (05) .لوق وهو» :ج ىف (0

 .ج نم ةدايز )١(



 وے OTR A لوألا ولا

 هللا دبع نع «ىفاصولا ديلرلا ا رک خب یو ا کو انقرخ

 «ضوضع نامز سانلا ىلع نيتأيل » :لاق لم هللا لوسر نأ «بلاط ىبأ نب ىلع نع «دیبع نبا

 . «مكنيب لضفلا اوسنت الو » : ىلاعت هللا لاق دقو «لضنلا ىسنيو هيدي ىف ام ىلع نمؤملا ضعي

 E ءرطضملا عيب نع يَ هللا لوسر ىهن دقو < ءرطضم لك نوعيابي رارش

 الو “"هنزحي ال ملسملا وخنأ ملسملا نإف «هكاله ىلإ آكاله هدزت الو «كيخأ ىلع هب دعف ريخ
 مر

 نوع ناكف «ىظرقلا سلجم ىف هللا دبع نب نوع تيأر :لاق نوراه ىبأ نع «نایفس لاقو

NCO TEDEنسحأ مهتيأر نيح ءاًمَه مهرثكأ نم تنكف ءاينغألا تبحص  

 اوسنت الو# :لاقو «مهب تحرتساف ءارقفلا تسلاجو .*”[ىنم ] ابكرم نسحأو ءآحير بيطأو ءًبايث
 .متاح ىبأ نبا هاور :هل حيف ءىش هدنع سيلو لئاسلا هاتأ اذإ . . 4 مكتيب لضفلا

 لك ىزجيسو «مکلاوحأو "”هكرومأ نم ءىش هيلع ىفخي ال : ىأ © ريصُب نولمعت امب هللا نإ »
 .هلمعب لماع

 وأ الاجرف مّفخ نإف ) نيتناق هلل اوُموُقَو ىطسولا ةالصلاو تاّوَلصلا ىلع اوظفاح إل
۶2 o 

 0 73 نوملعت اونوكت مل ام مُكَمّلَع امك هللا اوركذاف متنمأ اذإف انابكر
 تبث امك ءاهتاقوأ ىف اهئادأو اهدودح ظفحو ءاهتاقوأ ىف تاولصلا ىلع ةظفاحملاب ىلاعت رمأي

 RL لاق نفقا معلا أ" e لاق ane دنا نع ا قف
 :لاق .«نيدلاولا رب » :لاق ؟ىأ مث :تلق .؟هللا ليبس ىف داهجلا » :لاق ؟ىأ مث :تلق .«اهتقو

 . "ىندازل هتدزتسا ولو ی هللا لوسر نهب ىنثدح

0 

 نع «مصاع نب ( مع نا رم نت ها يع EES ء«سنوي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 7 ایا هللا ورا عاب نم (تناكو د ةورف ما ا «ايندلا هيبأ مأ هتدج نع «مانغ نب مساقلا

 لوأل ةالصلا جف هللا فلا “لامعألا بحأ نإ » :لاتف ذ .لامعألا ركذو ا هّللا لوسر تعمس

 . (اهتقو

 دلع ىروقلاب سیلو . ىرمعلا قيرط نم الإ هفرعت Bî :لاقو ىد لاو «دواد وبأ هاور اذكهو

 : ثيدحلا لهأ

 ىأ :اهيف فلخلاو فلسلا فلتخا دقو .ىطسولا ةالصلا ديكأتلا ديزمب اهنيب نم ىلاعت صخو

 )١( ىف (5) . هللا دبع: و ءأ ىف 1: ١ هيزخي ال *

  2دنسملا ىف دمحأ هاور ءرخآ هجو نم ءاج دقو )١١77/1( خيش نع ىنزملا رماع ىبأ قيرط نم فضح يف مقرب نةسلا ىف دواد وبأو

 .هوحنب هيلع ًافوقوم ىلع نع ميت ىنب نم
 ا مكلامعأ نم » :ج ىف (5) .و «آ ج نم ةدايز ()

 .(م5) مقرب ملسم حيحصو (دوال. (OY مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .2« لمعلا » :ج ىف (۷)

 )۱۷٠١(. مقرب ىذمرتلا نفسو (577) مقرب دواد ىبأ نتسو (؟10/4 /7) دنسملا (۸)



 (۲۳۹ «۰۲۳۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزملا ئ

 :كلام :لاق] سابع نباو «ىلع نع ًاغالب أطوملا ىف كلام هاكح .حبصلا اهنإ : ليقف ؟ىه ةالص ٠

 « مهريغو كيرشو «باهولا دبعو 2« ىذع ىبأ نباو و لع نباو ‹ میشه لاق: اار كلذو

 عفرو ءاهيف تنقف «رجفلا سابع نبا فلخ تيلص :لاق ىدراطعلا ءاجر ىبأ نع «ىبارعألا فوع نع

 ًاضيأ هاورو . "”ريرج نبا هاور .نيتناق اهيف موقن نأ انرمأ ىتلا ىطسولا ةالصلا هذه : لاق مث هيدي

 را ل «سابع نبا نع «ورمع نب سآلخ نع «فوع ثيدح نم

 ىبأ نع «لاهنملا ىبأ نع «فوع انثدح «باهولا دبع انثدح «راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 ةالصلا هذه :لاقو عوكرلا لبق تنقف «ةرصبلا دجسم ىف ةادغلا ىلص هنأ :سابع نبا نع «ةيلاعلا

 . «نيتناق هلل اوموُقو ئَطَسْوْلا ةالّصلاو تاولّصلا ىلع اوظفاح  :لاقف هباتك ىف هللا اهركذ ىتلا ىطسولا
 نع «سنأ نب عيبرلا انربخأ « كرابملا نبا انربخأ «ىناغمادلا ىسيع نب دمحم انثدح :ًاضيأ لاقو

 باحصأ نم لجرل تلقف «ةادغلا ةالص ةرصبلاب سيق نب هللا دبع فلخ تيلص :لاق ةيلاعلا ىبأ

 "فلا هده Oh SA A هللا هقاوفنو
 لك «هّللا لوسر باحصأ عم ىلص هنأ :ةيلاعلا ىبأ نع « عيبرلا نع ىرخأ قيرط نم ىورو

 . لبق اهتيلص دق ىتلا :اولاق ؟ىطسولا ةالصلا نهتيأ :مهل تلق «لاق اوغرف نأ املف «ةادغلا ةالص
 دبع نب رباج نع «ةداتق نع «ريشب نب ديعس نع« ةمتع نبا انثدح «راشب نبا انثدح :ًاضيأ لاقو

 .حبصلا ةالص :ىطسولا ةالصلا :لاق هللا

 يقع و «ةيلاعلا ىبأو «سنأو «ةمامأ ىبأو ‹رمع نبا نع « متاح ىبأ نبا هاكحو

 نب هللا دبع نع ؛ریرج نبا هاورو .سنأ نب عيبرلاو «ةمركعو «ديز نب رباجو «دهاجمو «ءاطعو

 .( نيتناق هلل اوموقو» : هلوقب ًاجتحم «هللا همحر «ىعفاشلا هيلع صن ىذلا وهو ًاضيأ داهلا نب دادش

 ةشئاعو ‹«رمع نباو « سابع نباو «ذاعمو «رمع نع ىطايمدلا هلقنو] . حبصلا ةالص ىف هذنع تونقلاو

 .ةمركعو «ءاطعو ‹سواطو «ءاثعشلا ىبأو «سنأو «رباجو 2« ىس وم ىبأو « مهنم فالخ ىلع

 درتو .نيتروصقم نيتيعابر نيتالص نيب یهو ءرصقت ال اهنأ رابتعاب ىطسولا یه :لاق نم مهنمو ےک
 ع ای ىتالصو «نيتيرهج ال ىتالص نيب اهنأل :ليقو .برغملا 1 90 . (6 0 * > ١ كل .1 :

 - ناقربزلا نع «بئذ ىبأ نبا انثدح :هدنسم ىف ىسلايطلا دواد وبأ لاق .رهظلا ةالص اهنإ : لیقو

 .ج نم ةدايز )١(

 )7 ۶/7 [ىزبطلا ری )
 E هت (۳)

 .( تغرفو ةرصبلاب » :و أ ىف (5)

 .« ىطسولا ةالصلا هذه » :أ ىف ()

 1 «ج نم ةدايز )¥(

 .« نيتليل نيتالص نيب ١ : و «أ ىف (۸)
 .4 نيتيراهن نيتالصو » :و ءأ ىف (9)



 ل سسس (4*77 «۲۳۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ىلإ اولسرأف «تباث نب ديز دنع ًاسولج انك :لاق  دبعم نبا ىنعي  ةرهز ني - ورمع نبا ىنعي

 : "لاب اهيلضب كلت يللا ناك :ةريظلا' ىف :لاقف ٠ نظسولا ةالصلا نع راف «ةفاسا

 نبأ نر ورم: تاس ی رع قرا وست تورم يحن و

 ا هللا لوسر ناك : لاق تباث نب ديز نع «ريبزلا نب ةورع نع ثدحي ناقريزلا تعمس « ميكح

 :تلزنف ءاهنم یک «ىبنلا باحصأ ىلع دشأ ةالص 6 نكي ملو «ةرجاهلاب رهظلا ىلصي

 دواد وبأ هاورو « «نيتالص اهدعبو نيتالص اهلبق نإ ا :لاقو (ئطسولا ةالّصلاو تاَرّلصلا ىلع اوظفاحإل

1 )0( 
 . هب « ةبعش ثيدح نم «هننس ىف

 هداج ٍ 03 f 350 3) 2 5 0١ م 5 5 : اضنأ 5
 رم شيرق نم اطهر نأ : ناقربزلا نع < بئذ ىبأ نبا انثدح «ديزي انثدح : دأ دمحأ لاقو

 :لاقف «ىطسولا ةالصلا نع هنالأسي ؛مهل نيمالغ هيلإ اولسرأف .نوعمتجم مهو «تباث نب نب ديز مهب

 «هالأسف ديز نب ةماسأ قا افرصنا مث .رهظلا ىه :لاقف .هالأسف مهنم نالجر هيلإ ماقف .رصعلا ىه

 «نافصلاو فصلا الإ هءارو نوكي الف 'ريجهلاب رهظلا ىلصي ناك دك ىبنلا نإ ؛ رهظلا ىه :لاقف

 «نيتناق هلل اوموقو ئطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح# : هللا لزنأف .مهتراجت ىفو مهتلئاق ىف سانلاو

 و نقرحأل وأ لاجر نيهتنيل» : ا هللا لوسر لاقف :لاق

 نم مدقت ام حيحصلاو .ةباحصلا نم ًادحأ كردي مل «ىرمضلا ةيمأ نب ورمع نبا وه ناقريزلا

 .ريبزلا نب ةورعو «دبعم نب ةرهز نع «هتياور
 :لاق تباث نب ديز نع «رمع نبا نع «بيسملا نب ديعس نع .ةداتق نع «مامهو ةبعش لاقو

 .رهظلا ةالص :ىطسولا ةالصلا

 باطخلا نب رمع دلو نم «نامياس نب رمع ىنربخأ «ةبعش نع «هريغو ىسلايطلا دواد وبأ لاقو
 ةالصلا :لاق تباث نب ديز نع .هيبأ نع ثدحي .نامثع نب نابأ نب نمحرلا دبع تعمس :لاق

 .رهظلا ىه ىطسولا

 نب رمع نع «ةبعش نع «دمصلا دبع نع «ةدئاز ىبأ نب ىيحي نب ايركز نع «ريرج نبا هاورو

 .رهظلا ةالص ىطسولا ةالصلا :لاق هعفر ثيدح ىف «تباث ¿ نب ديز نع «هب «ناميلس

 ةورع لوق رهو . مهنع فاالتخا ىلع ةشئاعو « ديعس وبأو .رمع نبا :رهظلا اهنأ هنع ىور ا

 . هللا مهمحر .ةفينح ىبأ نع ةياورو .داهلا نب دادش نب هللا دبعو «ريبزلا نبا

 ةباحصلا ءاملع زكا لوق رهو : هللا امهمحر .ىرغبلاو ىذمرتلا لاق .رصعلا ةالص اهنإ : ليقو ےک

 ره :ربلا دبع نب رمع وبأ ظفاحلا لاقو . نيعباتلا روهمج لوق وهو : ىدرواملا ىضاقلا لاقو « مهريغو

 ظفاحلا لاقو . سانلا روهمج لوق وه :هريسفت ىف ةيطع نب دمحم وبأ لاقو .رثألا لهأ رثكأ لوق

 )١( :ج ىف ١ هللا لوسر » :ج ىف (۲) .4 نعو 4.

 ) )۳.ج نم ةدايز (4) .(50748) مقرب ىسلايطلا دنسم

 )41١(. مقرب دواد ىبأ نئسو )١187/6( دنسملا (5)

 . «ناقريزلا نبا» :أ ىف (۷) .«بهو ىبأ انأبنأ» :و ىفو ««بهو ىبأ نبا انثدح» :أ ىف (5)

 )۸( دنسملا )۲١٠٣/٥١(.



TATA O a IE aaa a 

 ةالصلا نييبت ىف .ىطغملا فشك» :ىمسملا هباتك ىف ىطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع دمحموبأ

 هللا دبعو «بويأ ىبأو ءدوعسم نباو «ىلعو ءرمع نع هاكحو ءرصعلا اهنأ هيف رصن دقو :«ىطسولا

 نبا نعو .ةملس مأو «ةبيبح مأو «ةصفحو «ديعس ىبأو «ةريره ىبأو «بدنج نب ةرمسو ءورمع نبا
 نب رزو «ىعخنلا ميهاربإو «ةديبع لاق هبو .مهنع حيحصلا '') ىلع ةشئاعو «سابع نباو ءرمع

 نب ديبعو «لتاقمو «ىبلكلاو «كاحضلاو «ةداتقو «نسحلاو «نيريس نباو «ريبج نب ديعسو « شيبح
 :رذنملا نبا لاق .ىعفاشلاو :ىدرواملا ىضاقلا لاق . لبنح نب دمحأ بهذم وهو مهريغو «ميرم ىبأ

 .هللا مهمحر «ىكلاملا بيبح نبا هراتخاو ءدمحمو «فسوي ىبأو «ةفينح ىبأ نع حيحصلا وهو

 كلذ ىلع ليلدلا ركذ
 نع «لكش نب ريتش نع «ملسم نع شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 هللا الم ءرصعلا ةالص «ىطسولا ةالصلا نع انولغش» :بازحألا موي هي هللا لوسر لاق :لاق ىلع

 . ””ءاشعلاو برغملا :نيءاشعلا نيب اهالص مث .«ًاران مهتويبو مهبولق
 نب ىسيع قيرط نم ىئاسنلاو «ريرضلا مزاح نب دمحم ةيواعم ىبأ ثيدح نم «ملسم هاور اذكو

 نع «ديمح نب“ لكش نب ريتش نع ؛ىحضلا ىبأ حيبص نب ملسم نع شمعألا نع امهالك ءسنوي
 . هلثم ا ىبنلا نع «بلاط ىبأ نب ىلع

 نع «رازجلا نب ىيحي نع «20ةبيتع نب مكحلا نع «ةبعش قيرط نم ءاضيأ ملسم هاور دقو
E 

 «(“دناسملا باحصأ نم دحاو ريغو «ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دواد وبأو «ناخيشلا هجرخأو

 . "هب «ىلع نع «ىناملسلا ةديبع نع ءاهركذ لوطي قرط نم حاحصلاو «ننسلاو
 الو :ىذمرتلا لاق .' هب «ىلع نع «ىرصبلا نسحلا قيرط نم ىئاسنلاو «ىذمرتلا هاورو

 .هنم هعامس فرعي

 نع «نايفس نع «ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح «نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 وأ  رجفلا اهارن انك :لاقف ءهلأسف «ىطسولا ةالص نع ًايلع لس :ةديبعل تلق لاق :رز نع «مصاع

 ةالص ىطسولا ةالصلا نع انولغش» :بازحألا موي لوقي ةي هللا لوسر تعمس ىتح - حبصلا

 ,ىدهم نبا نع «رادنب نع ءريرج نبا هاورو «ًاران - مهتويب وأ - مهفاوجأو مهروبق هللا الم ءرصعلا

 .2«لكن نب ريشب »:ج ىف (1) .٤یف» :ج ىف )١(
 )۳( دنسملا )۸١/١(.

 .؟لكن نب ریشب» :ج ىف (4)
 ١١١(. 40) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )٦۲۷( مقرب ملسم حيحص (4)

 , ؟ةنيبع نبا" :أ ىف (5)

 .«؟ديناسملا» : ىف (۸) )٦۲۷(. مقرب ملسم حيحص (۷)

 (YA) مقرب ىذمرتلا ننسو )-٠( مقرب دواد ىبأ ناسو (۲۷) مقرب ملسم حيحصو )111 (c41 مقرب ىراخبلا حيحص قفز

 )۲۳٣۹/۱(. ىئاسنلا ناسو

 .فارشألا ةفحت ىف ىزملا هركذي ملو قيرطلا اذه ىلع عقأ مل )٠١(



 (۲۳۹ «۰۲۳۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

00( 
 هب

 رصعلا ةالص ءادأ نع هباحصأو « لب هللا لوسر نيكرشملا لعشو «بازحألا موي ثيدحو

 نأ هتياور ىف مهنم صن نم ةياور دوصقملا امنإو «مهركذ لوطي ةباحصلا نم ةعامج نع ىورم «ذئموي
 بزاع نب ءاربلاو «دوعسم نبا ثيدح نم ءاضيأ ملسم هاور دقو .رصعلا ةالص ىه :ىطسولا ةالصلا

a 
 :ةرمس نع «نيسلا' نغ ةداثق نع مامه انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ كيدح

 ا ةالص :ىطسولا ةالص» : لاق يَ هللا لوسر نأ

 «هّللا لوسر نأ رحب نع «نسحلا نع «ةداتق انثدح «نابأ انثدح :الاق نافعو ءزهب انثدحو

 . رصعلا ةالص :ىه اهنأ انل اهامسو«ىّطسولا ةالّصلاو تاّوَلصلا ىلع اوظفاحط :لاق ةا
 نب ةرمس نع «نسحلا نع «ةداتق نع «ديعس انثدح :الاق «حورو «رفعج نب دمحم انثدحو

 ٠. ىطسولا ةالص نع لئس :رفعج نبا لاق .«رصعلا ىه» :لاق ك هللا لوسر نأ : بدنج

 ؛ةرمس نع -نسحلا نع ةداتق نع. «ةيورغ ىبأ ن ديعس :ثيالح .نم :«ىلمرتلا ةاؤرو

 . هنم عمس دقو : حيحص نسح :لاقو

 نع «ءاطع نب باهولا دبع انثدح «عينم نب دمحأ انثدح :ريرج نبا لاقو 0[

 ةالص ىطسولا ةالصلا» :ةيي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «ىميتلا
 . ©0«رصعلا

 ىشرجلا دمحأ نب ناميلس انثدح .ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو:رخآ ثيدح لب .ىرخأ قيرط

 دلاخ نع «ناقهد نب دلاخ ىنثدح «دلاخ نب ةقدص ىنربخأ :لاق .ملسم نب ديلولا انثدح «ىطساولا

 امك اهيف انفلتخا :لاقف «ىطسولا ةالصلا نع ةريره وبأ لئس :لاق .ةلمرح نب ليهك نع «نالبس نبا

 ةعيبر نب ةبتع نب مشاه وبأ :حلاصلا لجرلا انيفو « هَ هللا لوسر تيب ءانفب نحنو ءاهيف متفلتخا
 جرخ مث «هيلع لخدف ءو هللا لوسر ىلع نذاتساف ماقف : كلذ مكل ملعأ انأ :لاقف «سمش دبع نب

 :ادج هحرلا اذه ند تيرغ 7 :يطعلا ةد اهنا ازيا لاق الإ

 نع «مالسلا دبع انثدح ءدمحأ وبأ انثدح «قاحسإ نب دمحأ انثدح :ريرج نبا لاق :رخآ ثيدح

 نب زيزعلا دبع دنع اسلاج تنك :لاق ىقشمدلا ديزي نب ميهاربإ ینثدح «“' ریصب ىبأ ىلوم ملاس

1۹ 

 تف

 )١(تفسير ىربطلا )0/ ۱۸٤(.

 .هنع هللا ىضر ءاربلا ثيدح نم (770) مقربو هنع هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح نم (1۲۸) مقرب ملسم حيحص (؟)

 .(5377/60) دنسملا (۳)

 )٤( دنسملا )١/۸(.

 ١١(. ء١١۲٠ ال/ه) دنسملا (0)

 .أ هج نم ةدايز (۷) .(۲۹۸۳ )21١85 مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 )١189/6(. ىربطلا ريسفت (۸)

 )١9١7/8(. ىربطلا ريسفت (4)

 .«ريصن ىبأ» :أ ىف (۱۰)



(Y4 «YFTA) ناتيآلا : ةرقبلا ةروس لوألا ءزلا ٠ 

 ةالصلا ىف . يك هللا لوسر نم تعمس ءىش ىأ :هل لقف نالف ىلإ بهذا ء«نالف اي :لاقف ناورم

 ضبف مث .رهظلا هله : لاقف «اهيت ىتلا ضبقو «رجفلا هذه :لاقف ةريغصلا ىعبصإ ذحأف الإبهام 

 :تلقف ؟تيقب كعباصأ ىأ:لاق مث .ءاشعلا هذه :لاقف ءاهيلت ىتلا ضبق مث .برغملا هذه :لاقف

 .ًاضيأ بيرغ. ''” رصعلا ىه :لاقف .رصعلا :تلقف ؟تيقب ةالصلا ىأ :لاقف . ىطسولا

 نب ليعامسإ نب دمحم انثدح «ىئاطلا فروع نب دمحم ىلثدح :ريرج نبا لاق :رخآ ثيدح

 ىرعشألا كلام ىبأ نع «ديبع نب حيرش نع ‹«ةعرز نب مضمض ىنثدح «ىبأ ىنثدح .' شایع 6 00) 5 5 0 0 . 1 5 5 0

 هب ساب لهدا. "”رضعلا ةةلص+نطسولا ةالصلا» 36 هللا لوسو لاق“: لاق
  aحارجلا انثدح ردد لإ يري و دعما

3 7 ٤( ۰ 

 ىبأ نع هيلدا ا انثدح «عضاع نب ورفع انثدح «دلخم نبا

 ا ةالص ىطسولا ةالص» : ل هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع «صروحألا
 رم نع «ىمايلا ديبز نع ةف م نب ةحلط نب دمحم ثيدح نم «ىذمرتلا ىور دقو

 اق مث نا ةالص ىطسولا ةالص» : هدد هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نع «ىنادمهلا

 ی نس

 «هحيحص ىف ملسم هجرخأو  Nh TE EET PDةالصلا نع انولغش»

 .ثيدحلا «رصعلا ةالص ىطسولا

 ىف هي هلوقو ءاهيلع ةظفاحملاب رمألا كلذ دكؤيو ءًائيش لمتحت ال ةلأسملا ىف صوصن هذهف

 ةالص هتتاف نم » :لاق وب هللا لوسر نأ :هيبأ نع ءملاس نع «ىرهزلا ةياور نم «حيحصلا ثيدحلا
  5 ۰. )۱۰(, )9( e 1ء

 هلامو هلهأ رتو اغاکف رصعلا ) ٠ ىبأ نب ىيحي نع .ىعازوألا ثيدح نم .ًاضيأ حيحصلا ىفو

i رج رک و ٤ E ٤ 
 بيصخلا نب ةديرب نما رجاهملا ىبأ نع « ةبالق ىبأ نع « ريثك «٠ اورکب» : لاق ايا ىبنلا نع

 '"«هلمع طبح دقف رصعلا ةالص كرت نم هنإف «ميغلا موي ىف ةالصلاب 197 ,

 )۱( ىربطلا ريسفت )١957/8(.

 ) )۲.«سابع نب» : ىف
 ) )۳اهجرخ ةروهشم ةخسن هذهو :عاطقناو فعض هدانسإ ىف نإف ؛بقعتم هب سأب ال هدانسإ : ظفاحلا لوقو (۱۹۸ /05) ىربطلا ريسفت

 .ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا

 )٤( .ناسحإلا نم حيحصتلاو «قروم نب مامه» ھه ىف عقو

 ( 2نابح نبا حيحص )١71 /۳( .«ناسحإلا»

 ,1ثيدح نم» :ج ىف (۷) .(۱۸۱) مقرب ىذمرتلا ننس (")

 .(054) مقرب ملسم حيحص (4)

 «هلهأو هلام" :ج ىف (9)
 )٠١( مقرب ملسم حيحص )0175(.

 )١١( «حيلملا ىبأ نع رجاهملا ىبأ نع» :ج ىف .

 مقرب ىراخبلا حيحص  «(oo)اج» ةخسن ىف عقو دقو ءظوفحلملا و وه لوألاو ,(594) مقرب ةحام ا ناس ىف وه اغإ ىناثلا اذهو

 .كلذ كرادت مث ؛حيحصلا ىفو و١ :ةملك تينأ هنآل ؟كلذ ىف طيلخت عق و نكل « هتنيب امك «باوصلا ىلع هتابثإ

 )١( نب ىيحي نع «ىئاوتسدلا ماشه ثيدح نم یٹاسنلاو ىراخبلا هاورو مر نم ةجام نبا هاور اذك» :ج ىف ءاج =



 ا م E قاتلا بة ربا ةرؤيش د لوقلا وخلا

 ىبأ نع «ةريبه نب هللا دبع نع «ةعيهل نبا انربخأ «قاحسإ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :هل لاقي «مهتيدوأ نم داو ىف ىف ١ ی هللا لوسر ان یلص : لاق یر افغلا 00 ةرصب ىبأ نع 1 نع مك

 مكلبق نم نيذلا ىلع ضرع رصعلا ةالص ةالصلا هذه نإ» :لاقف «رصعلا ةالص لا

2 
 حالا ا نضع هيدي ا الو ا نو ا هل كلم اهتم وما هفت

 «ةريبه نب هللا دبع نع «ميعن نب ريخ نع «ثيللا نع «قاحسإ نب ىيحي نع هاور :لاق مث
 ىلا

 . هب

 ثيدح نم اضيأ ملسم هاورو .'*!ثيللا نع «ةبيتق نع ءآعيمج ىئاسنلاو ملسم هاور اذكهو

 هللا دبع نع «ىمرضحلا ميعن نبأ '' ريخ نع امهالك بيبح ىبأ نب ديزي ىنثدح «قاحسإ نب دمحم
 هل 0 ىئاسلا نیا

 ءملسأ نب ديز نع «كلام ىنربخأ «قاحسإ انثدح :ًاضيأ دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 :تلاق ءآفحصم اهل بتكأ نأ ةشئاع ىنترمأ :لاق ة ةشئاع ىلوم سنوي ىبأ نع «ميكح نب عاقعقلا نع

 تلمأف ءاهتنذآ اهتغلب املف . ینذاف «ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاحإ» :ةيآلا هذه تغلب اذإ

 نم اهتعمس :تلاق «نيتناق هلل اوموقو رصعلا ةالصو ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» : ىلع

 هب «كلام نع .ىيحي نب ییحی نع «ملسم هاور اذكهو كي هللا لوسر
 :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ءدامح انثدح .جاجحلا انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 الكسر 0 نضعلا اص: نوا طم لا ةالصلاو ر یار : ةشئاع فحصم ىف ناك
 نم عنا كلاس ران يروحو .كلذك اهأرق هيم هللا لوسر نأ :ىرصبلا نسحلا قيرط نم هاور

 تغلب اذإ :تلاقف ةَ ىبنلا جوز ةصفحل ًافحصم بتكأ تنك :لاق عفار نب ورمع نع ملسأ نب ديز

 اوظفاح» : ىلع تلمأف .اهتنذآ اهتغلب املف «ئطسوْلا ةالصلاو تاوّلصلا ىلع اوظفاح# : ىنذآف ةيآلا هذه

 21١١ «نيتناق هلل اوموقو رصعلا ةالصو ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع

 عفانو «ىلع نب دمحم رفعج وبأ ىنثدح :لاقف ''"' راسي نب قاحسإ نب دمحم هاور اذكهو

 لايك ىبنلا نم اهتظفح امك :دازو .هلثم ركذف . . .لاق عفار نب رمع نأ :رمع نب ىلوم

 .«هلمع طبح دقف رصعلا ةالص كرت نم» : يَ ىبنلا نع «ةديرب نع «ةماسأ نب حيلملا ىبأ نع «ةبالق ىبأ نع «ريثك ىبأ =

 .«لوزي یتح» :أ ىف (۲) .«ةرضن ىبأ نع» : ج (۱)
 .«نسح نعا :ج ىف (۳)

 .(۳۹۷ /56) دنسملا (5)

 )5909/١(. ىئاسنلا ننسو (۸۳۰) مقرب ملسم حيحص ()

 .؟ريبجا :ج ىف (1)

 . «ىنابيشلا» :أ ىف (۷)

 .(۸۳۰) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .(1۲۹) مقرب ملسم حيحصو )۷۳/١( دنسملا (4)

 )٠١( ىربطلا ريسفت )٥/ ۱۷١(.

 )١١( ًاطوملا )۱۳۹/۱(.

 .«راشب نب» :ج ىف (۱۲)



 (۲۳۹ «۰۲۳۸) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزحلا حل سبتتغ#طدو؟

 انثدح «رفعج نب دمحم انثدح «راشب نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق :ةصفح نع ىرخأ قيرط

 نأ ًاناسنإ ترمأ ةصفح نأ : هللا دبع نب ملاس نع «ىدزألا ديزي نب هللا دبع نع ءرشب ىبأ نع ؛ةبعش

 . ىنذآف «ئطسولا ةالّصلاو تاولّصلا ىلع اوظفاح 3: ةيآلا هذه تغلب اذإ :تلاقف ءًافحصم اهل بتكي

 . '”(رصعلا ةالصو ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» :بتكا :تلاقف اهنذآ غلب املف

 نأ « عفان نع « هللا ديبع انثدح «باهولا دبع ىنثملا نبا ىنثدح :ريرج نبا لاق:ىرخأ قيرط

 تاوَلصلا ىلع اوظفاح :ةيآلا هذه تغلب اذإ : تلاقف ًافحصم اهل بتكي نأ اهل ىلوم ترمأ ةصفح

 هترمأ اهغلب املف . اهرب 99 هللا كرسر تعيس امك كايلع اهمأ E «ئطسولا ةالّصلاو
 :عفان لاق .«نيتناق هلل اوموقو رصعلا ةالصو ىطسولا 0000 تاولصلا ىلع اوظفاح» :اهبتكف

 “"«واولا» هيف تيأرف فحصملا كلذ تأرقف

 . كلذك آرق امهنأ ريمع نب ديبعو سابع نبا نع «ريرج نبا ىور اذكو
 غ ربا قلعت وع دي ھی اک م ا نيك وأ اک وک لو

 ىطساولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» :ةصفح فحصم ىف ناك :لاق رمع ىلوم عفار نب ورمع

 نظموا ةالبملا لع لا ف لح هنا ةف رال ليزقتاو .: ناف هلل 1 وموقو رضعلا الدلو

 اذه نأ اهدحأ :هوجوب كلذ نع بيجأو اهريغ اهنأ ىلع كلذ لدف «ةرياغملا ىضتقت ىتلا فطعلا واوب

 ىف امك « ةدئاز واولا نوكت نأ لمتحي اذهو «هنم جرصأو حصا ىلع سيد رج هنأ ىلع ىور نإ

 ميهاربإ يرن كلذكو » ء[56 :ماعنألا] «نيمرجملا ليبس نيبتستلو تايآلا لصفن كلذكو » : هلوق

 فطعلال ا فطعل نوكت وأ ء[١۷ :ماعنألا] «نينقوملا نم نوكيلو ضرألاو تاومّسلا توکم

 كبر مسا حبس بس # :هلوقكو ء[5 :بازحألا] 4 َنَيتلا متاخو هللا لوسر نكلو » :هلوقك «تاوذلا
 «ةريثك كلذ اشار ٤] : ىلعألا] «ىعرملا جرخأ يذّلاو .ئدهف ردق يذلا . ىُوسف قلخ يذلا . ىلعألا

 :رعاشلا لاقو

 محدزملا ىف ةبيتكلا ثيلو مامهلا نباو مرقلا كلملا ىلإ
 :ىدايإلا داؤد وبأ لاقو

 (؟!ءاه رباقملا ىدص ىف مهلف هيلع ةودملاو تولا طلس

 : ىدابعلا ديز نب ىدع لاق ؛نونملا وه توملاو

 “نيمو ابذك اهلوق ىفلأف هسيشهارل مسيدألا تنمدقف
 كيخأب تررم : لئاقلا لوق زاوج ىلع ةاحنلا خيش هيوبيس صن دقو « نيملا وه :بذكلاو

 . ملعأ هّللاو «هسفن خألا وه بحاصلا نوكيو « كبحاصو

 )١( ىربطلا ريسفت )708/6, 5809(.

 .(۲۰۹/۰) ىربطلا ريسفت (۲)

 )751١/6(. ىربطلا ريسفت (*)

 .(ننمال ةدام ءروظنم نبال برعلا ناسل ىف تيبلا ()

 .«نيم» ةدام ءروظنم نبال برعلا ناسل ىف تيبلا (5)



 ها )۲۳۹ .۲۳۸) ناتیآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ريمأ هتبثي مل اذهلو ؛نآرق دحاولا ربخ لثمب تبثي الف ءرتاوتي مل هنإف نآرق هنأ ىلع ىور نإ امأو

 ةجحلا تبثت نيذلا ءارقلا نم دحأ كلذب أرق الو «مامإلا فحصملا ىف نافع نب نامثع نينمؤملا

 اذه ىف ةروكذملا ةوالتلا هذه خسن ىلع لدي ام ىور دق مث .مهريغالو ةعبسلا نم ال « مهتءارقب

 نع «قوزرم نب ليضف نع «مدآ نب ىيحي انربخأ «هيوهار نب قاحسإ انربخأ :ملسم لاق .ثيدحلا

 «"رصعلا ةالصو تاولصلا ىلع اوظفاح »:تلزن :لاق «بزاع نب ءاربلا نع «ةبقع نب قيقش
 تاوَلصلا ىلع اوظفاح# :لزنأف «لجو زع هللا اهخسن مث ءهللا ءاش ام ب هللا لوسر ىلع اهانأرقف

 فيك كتثدح دق :لاق ؟رصعلا ىهفأ : - قيقش عم ناك لجر - رهاز هل لاقف ,«ئطسولا ةالصلاو

 . لجو زع «هللا اهخسن فيكو «تلزن

 .""قيقش نع «دوسألا نع «ىروثلا نع «ىعجشألا هاورو :ملسم لاق

 هذه نوكت اذه ىلعف .ملعأ هللاو ءدحاولا ثيدحلا اذه ىوس ملسم هل وري مل اذه قيقشو : تلق

 ىلع ةلاد واولا تناك نإ ءاهانعلو ء«ةصفحو ةشئاع ةياور ظفلل ةخسان «ةداحلا ةوالت ىهو «ةوالتلا

 .ملعأ هللاو ءطقف اهظفللف الإو ««ةرياغملا .

 هدانسإ ىفو .سابع نبا نع متاح ىبأ نبا هاور .برغملا ةالص ىه ىطسولا ةالصلا نإ :ليقو

 نع «ليلخلا ىبأ نع «ةداتق نع «ريشب نب ديعس نع .''رهاّمجلا ىبأ نع «هيبأ نع هاور هنإف ؛رظن
 نب ةصيبق نع ريرج نبا لوقلا اذه ىكحو .برغملا :ىطسولا ةالص :لاق سابع نبا نع «همع
 نيب ددعلا ىف ىطسو :اهنأب مهضعب لوقلا اذه هجوو .هنع فالتخا ىلع ةداتق نع ًاضيأ ىكحو بيؤذ

 .ملعأ هللاو «ةليضفلا نم اهيف ءاج ابو .تاضورفملا رتو اهنأبو «ةيئانثلاو ةيعابرلا
 ىه :ليقو :روهشملا هريسفت ىف ىدحاولا دمحأ نب ىلع هراتخا «ةرخآلا ءاشعلا اهنأ : ليقو 2

 .رشعلا وأ رهشلا وأ لوحلا ىف ردقلا ةليل تمهبأ امك ٠ نهيف تمهبأو ءاهنيعب ال «سمخلا نم ةدحاو

 .مثيخ نب عيبرلاو ءرمع نبا ىلوم عفانو .ىضاقلا حيرشو .بيسملا نب ديعس نع لوقلا اذه ىكحيو
 .هتياهل ىف ىنيوجلا نيمرحلا مامإ هراتخاو «تباث نب ديز نع ًاضيأ لقنو

 ىفو «رمع نبا نع متاح ىبأ نبا هاور .سمخلا تاولصلا عومجم ىطسولا ةالصلا لب :ليقو

 ءارو ام مامإ «ىرمنلا ربلا دبع نب رمع وبأ خيشلا هراتخا لوقلا اذه نأ بجعلاو رظن اضيأ هتحص

 ةنسالو باتك نم ليلد هيلع مقي مل ام  هظفحو هعالطا عم  راتخا ذإ ء«ربكلا ىدحإل اهنإو ءرحبلا

 .ةعمجلا ةالص :ليقو .ةعامجلا ةالص ىه لب : ليقو «رجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص اهنإ :ليقو .رثأ الو

 .رتولا :ليقو .ىحضألا ديع ةالص لب :ليقو .رطفلا ديع ةالص لب :ليقو .فوخلا ةالص :ليقو

 ملو .حيجرتلا هجو مهل رهظي ملو ءةلدألا مهدنع تضراعت امل نورخآ اهيف فقوتو .ىحضلا :ليقو

 .نآلا ىلإو ةباحصلا نمز نم ًادوجوم اهيف “ عزانتلا لزي مل لب ءدحاو لوق ىلع عامجإلا عقي

 .؟عازنلا» :و ءأ ىف (:) . «ريهامجلا ىبأ نع» :أ ىف (۳)



  10٤ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا )8 271 ۲۳۹(

 ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح :الاق .«ىنثم نباو راشب نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاق

 ىف نيفلتخم ةي هللا لوسر باحصأ ناك :لاق بيسملا نب ديعس نع ثدحي ةداتق تعمس :لاق

 STO ءاذكه ىطسولا ةالصلا

 عيبرو «تباث نب ديز مهنم ءاملعلا نم عمج نع الوق هريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخف ىكح دقو]

 ةعاسو «ناضمر رهش ىف ردقلا ةليل تمهبأ امك ءاهماهبإ ديرأ امنإو ءاهنايب دري مل اهنأ :مثيخ نبا
 ىف نوكيل ؛فلكملا ىلع توملا تقوو «ىلاعت هللا ءامسأ ىف مظعألا مسالاو «ةعمجلا موي ىف ةباجإلا

 ةبهألا اوطعيو «سانلا اهرذحيل ءابو ءامسلا نم اهيف لزني ىتلا ةليللا تمهبأ اذكو ءادعتسم تقو لك

 . "[هتغب الإ ىتأت الف ؛هملعب هللا رثأتسا ةعاسلا تقو اذكو ءامئاد

 حبصلا ىف عازنلا كرتعمو رادملا امنإو ءاهلبق ىتلا ىلإ ةبسنلاب فعض اهيف لاوقألا هذه لكو

 .اهيلإ ريصملا نيعتف ءرصعلا اهنأب ةنسلا تتبث دقو .رصعلاو

 همحر «ىعفاشلا لئاضف» باتك ىف ىزارلا متاح ىبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ مامإلا ىور دقو
 ىبنلا نع ناكف تلق ام لك : ىعفاشلا لاق :لوقي ىبيجتلا ىيحي نب ةلمرح تعمس «ىبأ انثدح : هللا

 ىنارفعزلاو عيبرلا ىور اذكو .ىنودلقت الو .ىلوأ يَ ىبنلا ثيدحف .حصي امم ىلوق فالخ زا

 حص اذإ :ىعفاشلا نع «دوراجلا ىبأ نب ديلولا وبأ ىسوم لاقو . ىعفاشلا نع «لبنح نب دمحأو

 نم هناوخإ سفن اذهو «هتنامأو هتدايس نم اذهف .كلذب لئاقو ىلوق نع عجار انأف الوق تلقو ثيدحلا

 بهذم نأب ىدرواملا ىضاقلا عطق انهاه نمو .نيمآ نيعمجأ مهنع ىضرو هللا مهمحر «ةمئألا

 اهنأ هريغو ديدجلا ىف صن دق ناك نإو ءرصعلا ةالص ىه ىطسولا ةالص نأ «هللا همحر «ىعفاشلا

 هلو .بهذملا ىثدحم نم ةعامج ةقيرطلا هذه ىلع هقفاو دقو .رصعلا اهنأ ثيداحألا ةحصل «حبصلا

 ىلع اوممصو «ىعفاشلل ًابهذم رصعلا ىه نوكت نأ ركني نم بهذملا ىف ءاهقفلا نمو .ةنملاو دمحلا

 تاضراعملا ريرقتلو «نيلوق ةلأسملا ىف ىكح نم مهنمو :ىدرواملا لاق .ًادحاو الوق حبصلا اهنأ

 .ةنملاو دمحلا هللو «ةدح ىلع هاندرفأ دقو ءاذه ريغ رخآ عضوم تاباوجلاو

 رمألا اذهو «هيدي نيب نينيكتسم نيليلذ نيعشاخ :ىأ «نيتناق هلل اوموقوإ» :ىلاعت هلوقو
 دوعسم نبا ىلع درلا نم وب ىبنلا عنتما امل اذهلو ؛اهايإ هتافانل «ةالصلا ىف مالكلا كرت ا

 حيحص ىفو «الغشل ةالصلا ىف نإ» .لاقو .كلذب هيلإ رذتعا ءةالصلا ىف وهو «هيلع ملس نيح

 ال ةالصلا هذه نإ» :ةالصلا ىف ملكت نيح ° [ىملسلا] مكحلا نب ةيواعمل لاق مالسلا هيلع هنأ ملسم

 . هللا ركذو ريبكتلاو حيبستلا ىه امنإ' «سانلا مالك نم ءىش اهيف '** حلصي

 .«مزلتسيا :ج ي )۳ .ج نم ةدايز قفز

 .«حصيال» :أ ىف (4) .و أ «ج نم ةدايز قد

 (¥o). مقرب ملسم حيحص )0



 هه (۳۹ 075847 ناتیآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ىبأ نع «ليبش نب ثراحلا ىنثدح .ليعامسإ نع .ديعس نب ىيحي انثدح «دمحأ مامإلا لاقو

 ىف ةجاحلا ىف يي ىبنلا دهع ىف هبحاص ملكي لجرلا ناك :لاق مقرأ نب ديز نع «ىنابيشلا ورمع
 ا یونس ب ةعامللا اور ت وکشلاب ايزمآف «نيتناَق هلل اوموقو ل :ةيآلا هذه تلزن ىتح «ةالصلا

 . هب «ليعامسإ نع قرط نم «هب «ةجام
 ةالصلا ىف مالكلا ميرحت نأ مهدنع تبث ثيح «ءاملعلا نم ةعامج ىلع ثيدحلا اذه لكشأ دقو

 نبا ثيدح كلذ ىلع لد امك «ةشبحلا ضرأ ىلإ ةرجهلا دعبو ةنيدملا ىلإ ةرجهلا لبق «ةكمب ناك
 ءةالصلا ىف وهو ةشبحلا ىلإ رجاهن نأ لبق دَ ىبنلا ىلع ملسن انك :لاق «حيحصلا ىف ىذلا دوعسم
 :لاق ملس املف ءدعب امو برق ام ىنذخأف .ىلع دري ملف «هیلع تملس انمدق املف :لاق ءانيلع دريف

 الأ ثدحأ امم نإو «ءاشي ام هرمأ نم ثدحي هللا نإو «ةالصلا ىف تنك ىنأ الإ كيلع درأ مل ىنإ»

 املا راك

 «مدق نم عم ةكم ىلإ اهنم مدق مث «ةشبحلا ىلإ رجاهو .اميدق ملسأ نمم دوعسم نبا ناك دقو

 ديز دارأ امنإ :نولئاق لاقف فالح الب  ةيندم «نيتناق هلل اوموفو# :ةيآلا هذهو «ةئيدملا ىلإ رجاهف

 لدتساو .سانلا سنج نع رابخإلا «ةالصلا ىف هتجاح ىف هاخأ ملكي لجرلا ناك» :هلوقب مقرأ نبا

 .ملعأ هللاو ءاهنم همهف ام بسحب ةيآلا هذهب كلذ ميرحت ىلع

 «نيترم حيبأ دق كلذ نوكيو ءاهيلإ ةرجهلا دعب ةنيدملاب عقو دق كلذ نأ دارأ امنإ :نورخآ لاقو

 .ملعأ هّللاو . رهظأ لوألاو «مهريغو انباحصأ نم موق كلذ راتخا امك «نيترم مرحو

 نبا نع «بيسملا نع «ىيحي نب قاحسإ انثدح .ديلولا نب رشب انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 دري ملف «هيلع تملسف وي هللا لوسرب تررمف «ةالصلا ىف ضعب ىلع انضعب ملسي انك :لاق دوعسم

 اهيأ «مالسلا كيلعو» :لاق هتالص فَي ىبنلا ىضق املف «ءىش ىف لزن هنأ ىسفن ىف عقوف «ىلع

 اوتنقاف ةالصلا ىف متنك اذإف ءاشي ام هرمأ نم ثدحي .لجو زع «هللا نإ .هللا ةمحرو .ملسملا
 .©«اوملكتالو

 الل :«نوملعت اونوكت مل ام مكملع امك هللا اوُرْكْذاَف مسنمأ اذإف انابكر وأ ًالاَجرَف متفخ نإ ل :هلوقو

 ىتلا لاحلا ركذ ءاهديكأتب رمألا ددشو ءاهدودحب مايقلاو .تاولصلا ىلع ةظفاحملاب هدابع ىلاعت رمأ

 :لاقف .برحلا ماحتلاو لاتقلا لاح ىهو .لمكألا هجولا ىلع اهئادأ نع اهيف صخشلا لغتشي

 ةلئقلا ياق نيم ناروا اعر ناك لايع نأ اغا اف أ (انابکر وأ الاجرف متفخ نإ

 ننسو (144) مقرب دواد ىبأ ننسو (574) مقرب ملسم حیحصو (14 2 مقري اا عسصو 1598/49 دنا (0)

 )٤١ ١١١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١9485( مقرب ىذمرتلا

 (OFA). مقرب ملسم حيحصو TAY) »> 1144( مقرب ىراخبلا حيحص )۲)

 .(ةنيدملاب تلزن» :و ىف (۳)

 .هوحن هب د وعسم نبأ نع بيسملا نع مصاع قيرط نم )٠١//١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو قدح

 .أطخ وهو «نإو» :ج ىف (5)



 (۲۳۹ 274) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 05

 مث .اهفصو فوخلا ةالص نع لثس اذإ ناك رمع نبا” نأ : عفان نع كلام لاق امك اهيلبقتسم ريغو

 ريغ وأ ةلبقلا ىلبقتسم ءانابكر وأ . مهمادقأ ىلع الاجر 57 كلذ نم دشأ فوخ ناك نإف :لاق

 2 هظفل اذهو  ىراخبلا هاورو .ِةيكَي ىبنلا نع الإ كلذ ركذ رمع نبا ىرأ ال :عفان لاق .اهيلبقتسم

 نبا نع «عفان نع «ةبقع نب ىسوم نع ؛جيرج نبا نع ءرخآ هجو نم ًاضيأ ىراخبلا هاورو ملسمو

 دشأ فوح ناك نإف :لاق رمع نبا نع ءاضيأ ملسملو . ""هنم ابيرق وأ هوحن :ةايب «ىبنلا نع ءرمع

 . “ءايإ ئموت ًامئاق وأ ءابكار لصف كلذ نم

 «هلتقيل ىلذهلا نايفس نب دلاخ ىلإ هوتي .ىبنلا هثعب ال ىنهجلا سينأ نب هللا دبع ثيدح ىفو
 تلعجف «ىنتوفت نأ تيشخف :لاق ءرصعلا ةالص تناح ههجاو املف  تافرع وأ  ةفرع وحن ناكو
 ا ااا دیاد راز مخا ور ةلوطب تدل اغا وأ ااو ىلبطأ
 .مهنع لالغألاو راصآلا هعضوو ا نصف ا

 هذه ىف لاق سابع نبا نع .ةمركع نع ءرشب نب بيبش قيرط نم «متاح ىبأ نبا ىور دقو
 .دهاجمو «نسحلا نع ىورو :لاق .هيلجر ىلع لجارلاو ءهتباد ىلع بكارلا ىلصي :ةيالا

 كلذ وحن .حلاص نب نسحلاو «ىروثلاو «ىعازوألاو .كلامو .مكحلاو .«ىدسلاو «لوحكمو

03 
 هجوت امنيأ هسأرب ئموي :اودازو

 نع ‹فرطم نع - ةيلع نبا ىلعي - دواد وبأ انثدح .ناسغ وبأ انثدح « ىبأ انثدح :لاق مث

 ك”لذف .ههجو ناك ا [ءاميإ] هسأ رب ئمويلف ةقياسملا تناك اذإ :لاق هللا دبع نب رباج نع «ةيطع

 . «انابكر وأ الاجرف 9 :هلوق

 وحن «ةداتقو «دامحو .مكحلاو :ةيطعو «ءاطعو :ريبج نب ديعسو .دهاجمو «نسحلا نع ىورو

 ةعكر نايحألا ضعب ىف لعفت فوخلا ةالص نأ ىلإ .هيلع صن اميف «دمحأ مامإلا بهذ دقو .كلذ

 نباو .ىئاسنلاو «دواد وبأو ءملسم هاور ىذلا ثيدحلا لزني كلذ ىلعو «ناشيجلا محالت اذإ ةدحاو

 بويأو : ىئاسنلاو ملسم داز  ىركشيلا هللا دبع نب حاضولا ةناوع ىبأ ثيدح نم « ريرج نباو «ةجام

 هللا ضرف :لاق سابع نبا نع .دهاجم نع .ىفوكلا سنخألا نب ريكب نع ءامهالك  ذئاع نبا

 O N نر TET كسل اجلا ىلع ةقاتفلا
 .مهريغو «كاحضلاو «ةداتقو ‹ىرصبلا نسحلا

 ٌادامحو .مكحلا تلاش : لاق ةبعش نع «٠ ىدهم نبا انيدح .راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 .ءاوس مهنع .ىروثلا فور اذكهو .ةعكر :اولاقف .ةفياسملا ةالص نع «ةداتقو

 .«نع» :ج ىف )١(

 .(5010) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )۹٤۳(. مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )۸۳۹(.

 )۱۲٤۹(. مقرب دواد ىبأ ننسو )٤۹١1/۳( دنسملا (6)

 .و نم ةدايز (۷) .؟هجوب ءاميإ) :أ ىف )١(

 مقرب ةجام نبا ننسو )75571/١, ۰۱۱۸/۳ 68 ١119( ىئاسنلا نتسو )۱۲٤۷( مقرب دواد ىبأ ناسو (580) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .(7؟0//140) یربطلا ريسفتو )٠١54(



 481/7 خا م ا قلا ةو د ل لا

 انثدح «ديلولا نب ةيقب انثدح «ىنوكسلا ورمع نب ديعس ىنثدح :ًاضيأ ريرج نبا لاقو
 نبا لوقلا اذه راتخاو ةعكر . فوخلا ةالص :لاق هللا دبع نب رباج نع «ريقفلا ديزي انثدح .ىدوعسملا

 .ريرج
 أيهت ناك نإ :ىعازوألا لاقو «ودعلا ءاقلو نوصحلا ةضهانم دنع ةالصلا باب» :ىراخبلا لاقو

 اورخأ ءاميإلا ىلع اوردقي مل نإف ءهسفنل ئرما لك «ءاميإ اولص «ةالصلا ىلع اوردقي ملو «حتفلا

 مل نإف «نيتدجسو ةعكر اولص اوردقي مل نإف «نيتعكر اولصيف ءاونمأي وأ لاتقلا فشكني ىتح ةالصلا

 ترضح :كلام نب سنأ لاقو - لوحكم لاق هبو .اونمأي ىتح اهنورخؤيو ريبكتلا مهئزجي ال اوردقي

 الإ لصن ملف ءةالصلا ىلع اوردقي ملف «لاتقلا لاعتشا دتشاو ءرجفلا ةءاضإ دنع رتست نصح ةضهانم

 ةالصلا كلتب ىنرسي امو :سنأ لاق .انل حتفف «یسوم ىبأ عم نحنو ءاهانيلصف «راهنلا عافترا دعب

 ايف اهو اينذلا

 موي رصعلا ةالص «مالسلا هيلع «هريخأت ثيدحب كلذ ىلع دهشتسا مث 'ىراخبلا ظفل اذه
 مهزهج امل «هباحصأل كلذ دعب «مالسلا هيلع «هلوقبو «سمشلا ةبوبيغ ''' ىلإ ةبراحملا رذعب قدنخلا
 ىف ةالصلا هتكردأ نم مهنمف .«ةظيرق ىنب ىف الإ رصعلا E دحأ نيلصيال» : ةظيرق ىنب ىلإ

 لصي ملف هتكردأ نم مهنمو ءريسلا ليجعت الإ ةي هللا لوسر انم دري مل :اولاقو ءاولصف قيرطلا

 رايتخا ىلع لدي اذهو .نيقيرفلا نم "7 ًادحاو فنعي ملف «ةظيرق ىنب ىف سمشلا تبرغ نأ ىلإ
 هب درو ىتلا ةفصلا ىلع فوخلا ةالص نأ ىلع نولوعيو «هفالخ ىلع روهمجلاو «لوقلا اذهل ىراخبلا

 تعرش امنإو «قدنخلا ةوزغ ىف ةعورشم نكت مل «ثيداحألا اهب“ تدروو «ءاسنلا ةروس ىف نآرقلا

 ؛ىعازوألاو «لوحكم امأو «هريغو «ديعس ىبأ ثيدح ىف اذهب ًاحرصم ءاج دقو .كلذ دعب
 ردان لاح اذه نأل ؛كلذ زاوج ىفانت ال كلذ دعب فوخلا ةالص ةيعورشم نأب نوبيجيف ىراخبلاو

a aSركني ملو رهتشا دقو ءرتست رنا ىلا ردع نحر ةياحسلا عع » 

 . ملعأ هّللاو

 ا سو اهغركر اوقاف «مترمأ امك مكتالص اوميقأ :ىأ هللا اوركذاف متنمأ اًذِإَف 8 :هلوقو

 مكيلع معنأ ام لثم :ىأ «نوملعت اونوكت مل ام مُكَمّلَع امك » اهدوجهو اهعوشخو اهدوعقو اهمايقو
 ةالص ركذ دعب هلوقك ءركذلاو ركشلاب هولباقف «ةرخآلاو ايندلا ىف مكعفني ام مكملعو ناميإلل مكادهو

 #1١[ ؛ءاستلا] 4انوُقْوَم اباتك نينمؤملا ىلع تناك الملا نإ ةالّصلا اوُميقأف منام اذإَف ل :كفاوتللا
 تنك اذإو» :ىلاعت هلوق دنع «ءاسنلا ةروس ىف اهتافصو 0 ةالص ىف ةدراولا ثيداحألا ىتأتسو

 ٠١[. 7 :ءاسنلا] ةيآلا 4 ةالّصلا مهل تْمَقَأَف مهيف
 2 يب ولا

 جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوُزأل ةّيص و اجاوزأ تورذيو مكنم َنوُفَوَتي نيدّلاو )»

 620 ميكح زيزع ِهّللاو فورعم نم نهسفنأ يف نلعف ام يف مكيلع حاتج الف نجرخ نإ

 .«حتف» ٤۳٤( /7) ىراخبلا حيحص )١(

 .«دعب ىلإ :و «ج ىف (۲)

 .«اومتأو» :ج ىف (5) .؛درووا :ج ىف )٤( .اًادحأ» : ج ىف (۳)



 (71 29559 SU I ةروس سب لوألا هولا سجس ب

 > فورعملاب عاتم تاقّلطمللو E مكّلعَل هتايآ مكل هللا نيب كلذك 020 َنيقّتمْلا ىلع اقح

 .( وتوت
 ٍرهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي # :هلوق ىهو ءاهلبق ىتلاب ةخوسنم ةيآلا هذه :نورثكألا لاق

 | . «ارشعو
 نبا لاق كل ىبأ نبا نع «بيبح نع «عيرز ن ديزي انثدح «ةيمأ انثدح :ىراخبلا لاق

 ملف «ىرخألا ةيآلا اهتخسن دق © اَجاَوْرَأ نورذيو مكنم نوُفوَتي نيذّلاو » :نافع نب نامثعل تلق :رييزلا
 م هنم ًائيش ريغأ ال «ىخأ نبا اي :لاق ؟اهعدت وأ  اهبتكت

 امف .رهشألا ةعبرألاب خسن دق اهمكح ناك اذإ :نامثعل ريبزلا نبا هلاق ىذلا لاكشإلا اذه ىنعمو

 هباجأف ؟اهمكح ءاقب مهوي اهتخسن ىتلا دعب اهمسر ءاقبو ءاهمكح لاوز عم اهمسر ءاقبإ ىف ةمكحلا

 ثيح اهتبثأف ءاهدعب كلذك فحصملا ىف ةتبثم اهتدجو انأو «ىفيقوت رمأ اذه نأب نينمؤملا ريمأ
 .اهتدجو

 نبا نع ءدمحم نب جاجح انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 نورديو مكنم نوُفوَي نيذّلاو 8 :هلوق ىف «سابع نبا نع ءءاطع نع ءءاطع نب نامثعو «جيرج
 ىف اهانكسو اهتقفن اهجوز اهنع ىفوتملل ناكف « جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعام مهجاوزأل ةّيصو اجاوزأ
 ىبأ نع ىورو :لاق مث .جوزلا كرت امم نمثلا وأ عبرلا نهل لعجف « ثيراوملا ةيآ اهتخسنف ءةنس رادلا

 «كاحضلاو «ةداتقو «ةمركعو «نسحلاو «ءاطعو «ميهاربإو «دهاجمو «ريبزلا نباو ءىرعشألا ىسوم

 . ةخوسنم اهنأ :سنأ نب عيبرلاو «ىناسارخلا ءاطعو «نايح رب لتاقمو «ىدسلاو ءملسأ نب ديزو

 هتأرما كرتو تام اذإ لجرلا ناك :لاق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم یورو

 اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو » :دعب هللا لزنأ مث ءهلام نم اهيلع قفني «هتيب ىف ةنس تدتعا

 .[774 :ةرقبلا] 4 ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصري
 :لاقو ءاهنطب ىف ام عضت نأ اهتدعف ءالماح نوكت نأ الإ ءاهجوز اهنع ىفوتملا ةدع هذهف

 [17 :ءاسنلا] 4 27[ متكرتامم]نمُشلا نهق دلو مك ناك نإ دلو مُكَل نكي مل نإ متكرت امم عبرلا نهلو »
 . ةقفنلاو ةيصولا كرتو «ةأرملا ثاريم نيبف

 «نايح نب لتاقمو «عيبرلاو ءكاحضلاو «ةداتقو «ةمركعو «نسحلاو ءدهاجم نع ىورو :لاق

 . «ارشعو رهشأ ةعبرأ » اهتخسن :اولاق
 اذإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي » :بازحألا ىف ىتلا اهتخسن :لاق بيسملا نب ديعس نع ىورو :لاق

 .[49 :بازحألا] 4"[نهومتقلط من ] تانمؤملا متحكن
 .ثاريملا ةيآب ة هخوسنم اهنأ : ةداتق ؟؟ 08 لتاقم] نع ىورو :تلق

 (غة*) مقرب ىراخبلا حيحص )1(

 .و نم ةدايز (۲)

 .و 3 نم ةدايز () .ج نم ةدايز (۳)



 0888 سبب يبس 7509-0757 تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 E ىبأ نبا نع 0 انثدح 0 انثدح اوكار نب ا انثدحا : ىراخبلا لاقو

eو : هلل ا  

 ةعبس ةنسلا مامت اهل هللا لعج :لاق (فورعم نم نهسفنأ يف نلعف ام يف مكيلع حانج الف نجرخ نإ

 ريغ # : هللا لوق وهو «تجرخ تءاش نإو « ءاهتيصو ىف تنكس تءاش نإ «ةيصو ةليل نيرشعو رهشأ

 همحر :دهاجم نع كلذ معز ءاهيلع بجاو ىه امك ةدعلاف ,4مُكِيَلَع حانج الف نجرخ نإَف جارخإ
 وهو «تءاش ثيح دتعتف ءاهلهأ دنع اهتدع ةيآلا هذه تخسن : سابع نبا لاقو :ءاطع لاقو .هللا

 نإو < ءاهتيصو ىف تنكسو اهلهأ دنع تدتعا تءاش نإ :ءاطع لاق € جارخإ ريغ :ىلاعت هللا لوق

eyثاريملا ءاج مث : ءاطع لاق ( 27[نهسُفنَأ يف ] َنْلَعَف ام يف مكيلع حاج الف :  

 مدقت ام لثم سابع نبا نع ىراخبلا دنسأ مث ءاهل ىنكسالو «تءاش ثيح دتعتف «ىنكسلا خسنف

0 

 ةنس دادتعالا بوجو ىلع لدت مل ةيآلا هذه نأ نم «ءاطعو دهاجم هيلع لوع ىذلا لوقلا اذهف

 كلذ نأ ىلع تلد امنإو نرو 7 روشألا ةعبرألاب اخوسنم كلذ نوكي ىتح «روهمحلا همعز امك

 نإ الماك الوح مهتافو دعب نهجاوزأ تويب ىف ىنكسلا نم نكمي نأ تاجوزلاب ةاصولا باب نم ناك

 هللا مكيصوي » :هلوقك «ةيصو نهب هللا مكيصوي : ىأ 4 مهجاوزأل ةّيصو » :لاق اذهلو ؛ كلذ نرتخا

 ىلع بصتنا اغإ :ليقو ۲ : ءاسنلا] هللا َنَم ةّيصو 3 : لاقو « ١١[ :ءاسنلا] ةيآلا «مكدالوأ يف

 اهراتخاو ةيصو مكيلع بتك :ىنعم ىلع «ةيصوا» عفرلاب نورخآ أرقو .ةيصو نهب اوصوتلف :ىنعم
 ءرشعلاو رهشأ ةعبرألاب نهتدع تضقنا اذإ امأف « جارخإ ريغ » :هلوقل «كلذ نم نعنميالو ريرج نبا

 نإف » : هلوقل «كلذ نم نعنميال نهنإف «لزنملا كلذ نم لاقتنالاو جورخلا نرتخاو ؛ لمحلا عضوي وأ

 ةدعاسم ظفللا ىفو ىهاجتا هل لوقلا اذهو (فورعُم نم نهسفنأ يف ذ نّلَعَف ام يف مكيلع حاتج الف نجرخ

 رمع وبأ خيشلا :مهنم «نورخآ هدرو يل الا ولأ مامإلا : مهنم «ةعامج هراتخا دقو «هل
 .ربلا دبع نبا

 رهشأ ةعبرألا ىلع داز ام اودارأ نإ «ثاريملا ةيآب خوسنم كلذ نأ ىلع هعبات نمو ءاطع لوقو

 لحم اذهف «تيملا ةكرت ىف بجت ال  رشعو رهشأ ةعبرألا ىنكس نأ اودارأ نإو «ملسمف رشعلاو

 لزنم ىف ىنكسلا بوجو ىلع اولدتبا دقو «هللا همحر «ىعفاشلل نالوق امهو «ةمئألا نيب فالخ

 ل ل ل ا ٍجوزلا

 امهنع هللا ىضر ی ديعبس نبا تخأ ىهو «نانس نب كلام تنب ةعيرفلا نأ :ة رجع نونا

 جرخ اهجوز نإف رد ىئ یف اهلهأ ىلإ عجرت نأ لا لک هلل لوسر ىلإ تءاج اهنأ :اهتربخأ

 لَك هللا لوسر تلأسف :تلاق .هولتقف .مهقحل مودقلا فرطب اوناك اذإ ىتح ءاوقبأ هل دبعأ بلط ىف

 .أ نم ةدايز )١(

 )٤٥۳۱(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .ارشعلاو» :أ ىف (5) . هللا همحر ةيميت نب» :ج ىف )٤( .ارهشأ» :ج ىف (۳)



SE A a a د gaa ا 

 a :تلاق ةقفنالو هكلمي نكسم ىف ىنكرتي مل یجوز نإف ر يرق لقا ىلإ حا
 ىب رمأ وأ - خلي هللا لوسر ىنادان ةرجحلا ىف تنك اذإ ىتح «تفرصناف :تلاق «معن» : ةي هللا

 :لاقف . ىجوز نأش نم هل  ترکذ ىتلا ةصقلا هيلع تددرف ؟؟تلق فيك 0 تيدونف
 ناك املف :تلاق .ًارشعو رهشأ ةعبرأ هيف تددتعاف :تلاق «هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب ىف ىثكما»

 . اب ىضقو «هخبتاف «هتربخاف ءاكلذ نع ىنلاسف ىلإ لسرأ نافع نب نامثع
 تدار انف ا فاشل ءاورو وا وح نو «ىئاسنلاو ید راو قواد وبأ ةاور'اذكو

 . حيحص نسح : : ىذمرتلا لاقو “ هب قاحسإ نب دعس نع «قرط نم ةجام
 U :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق  نيقتملا ىلع اًقح فورعملاب حاتم تاقلطمللو $ :هلوقو

Eتلعفف تنسحأ تعش نإ : لجر لاق ۴: ةرقبلا] 4 نينسحما ىلع اقح فورعملاب اعاتم ل » 

 لدتسا دقو « نيقتملا ىلع اقح فورعملاب عاتم تاقلطمللو  ةيآلا هذه هللا لزناف . لعفأ مل تئش نإو

 اهل ًاضورفم وأ «ةضوفم تناك ءاوس «ةقلطم لكل ةعتملا بوجو ىلإ ءاملعلا نم بهذ نم ةيآلا هذهب

 ةن بعد هلو اللا ةر يافا نفل رف ىو اهب ار وأ سمسا لبق < اطر

 موهفمب مومعلا اذه نم صصخي ًاقلطم اهبجوي مل نمو .ريرج نبا هراتخاو «فلسلا نم هريغو .ريبج
 هردق عسوملا ىَلع نهوعتمو ةضيرف نهَل اوضرقت وأ نهوسمت مل ام ءاستلا مقلط نإ مكيلع حاتج ال » : هلوق
 ضعب ركذ باب نم اذه ناب :نولوألا باجأو «نينسحملا ىَلع اقح فورعملاب اعاتم هردق رتقملا ىلعو

 . ملعأ هّللاو ءروصنملا روهشملا ىلع صيصخت الف ( مومعلا دارفأ

 ا «هدودحو «هضورفو «هميرحتو هلالحإ ىف : ىأ 4 هتايآ مک هللا نبي كلذك » :هلوقو

 4 نولقعت مُكَّلَعَل » هيلإ مكجايتحا تقو ىف المجم هكرتي ملو «هرسفو ةحضوو "هن «هنع مکاهنو هب

 .دوربدتتو «نومهفت :ئأ

 رت و r مه

 مث اوتوم هللا مهل لاقف تملا رذح فولأ مهو مهرايد نم اوجرخ نيذّلا ىَلِإ رت مّلَأ»

 لیبس يف اولتاقو 029 َنوُرْكْشَي ال سالا َرتْكَأ نكلو سالا ىَلَع لْضَف وذل هللا نإ مهاّيحأ

 2# دو يشل ر

 اهاَعْضأ هَل هقعاضيف اتسح اًضْرَ هللا ضرقي يذلا اذ نم ت9 ميلع عيمس هللا نأ اوملعاو هللا

 . 4 059 نوعجرت هيلإو طصبيو ضبقي هللاو ةريثك

 ةعست :حلاص وبأ لاقو .فالآ ةينامث اوناك :هنعو .فالآ ةعبرأ اوناك مهنأ سابع نبا نع ىور

 افلأ نيثالثو ةعضب اوناك : كلام وبأو « هبتلم نب بهو لاقو .ًافلأ نوعبرأ : سابع نبا نعو «فالآ

 .«تركذ ام» :ج ىف (۱)
 .(091/7) أطوملا (۲)
 .(116 55) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو ٠ 6) مقرب ىذمرتلا نن ننسو (030 )٠ مقرب دواد ىبأ ناس (۳)

 .(۲۰۳) مقرب ةجام نبا ننسو 1١949 ٠١١( /5) ىئاسنلا ننس (:)

 .(هنيبو» :ج ىف () .«ةقلطم وأ» :و ءأ ىف (6)



 لاس 2740 74 تايآلا :ةرقبلا ةروس :لوألا ءزجلا

 وبأو ىدسلا لاق اذكو .نادرواد :اهل لاقي ةيرق لهأ اوناك :لاق سابع نبا نع «متاح ىبأ نبا یورو

 ء«جيرج نبا لاقو «تاعرذأ لهأ نم اوناك :زيزعلا دبع نب ديعس لاقو .طساو لبق نم :دازو ‹حلاص

 نم خسرف ىلع ةيرق :نادرواد لهأ نم :اوناك : مصاع نب ىلع لاقو .لثم اذه :لاق ءاطع نع

 :طشضاو

 نب لاهنملا نع «ىدهنلا بيبح نب ةرسيم نع «نايفس انثدح :هريسفت ىف حارجلا نب عيكو لاقو

 فولأ مهر | مهراد نم اوجرخ نيد ىلإ رت مْلَأ  :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ىدسألا ورمع

 ا ارا ا ا «نوعاطلا نم ًارارف اوجرخ «فالآ ةعبرأ اوناك :لاق «تأومْلا َرَذَح
 نم ىبن مهيلع رمف ءاوتامف «اوتوم » : ھل هللا لاق اذكو اذك عضومب اوناك اذإ ىتح «توم

 مهرايد نم اوجرخ نيذّلا ىلإ رت ملأ » : لجو زع هلوق كلذف «مهايحأف ‹ مهييحي نأ هبر اعدف «ءايبنألا

 . ةيآلا توما رذح فولأ مهو
 ) اومخوتسا «ليئارسإ ىنب نامز ىف ةدلب لهأ اوناك موقلا ءالؤه نأ فلسلا نم دحاو ريغ ركذو

 ام اوألمف «حيفأ ًايداو اولزنف «ةيربلا ىلإ توملا نم ًارارف اوجرخف ءديدش ءابو اهب مهباصأو مهضرأ

 مهب احاصف «هالعأ نم رخآلاو «ىداولا لفسأ نم امهدحأ ءنيكلم مهيلإ هللا لسرأف «هيتودع نيب

 «روبقو ناردج مهيلع ىنبو «رئاظح ىلإ اوزيحف ءدحاو لجر ةتوم مهرخآ نع اوتامف «ةدحاو ةحيص

 «ليقزح :هل لاقي «ليئارسإ ىنب ءايبنأ نم ىبن مهب رم رهد دعب ناك املف ءاوقرفتو اوقزمتو'” [اونفو]
 كرمأي هللا نإ «ةيلابلا ماظعلا اهتيأ :لوقي نأ هرمأو «كلذ ىلإ هباجأف «هيدي ىلع مهييحي نأ هللا لأسف

 نأ كرمأي هللا نإ «ماظعلا اهتيأ :ىدانف هرمأ مث «ضعب ىلإ اهضعب دسج لك ماظع عمتجاف ىعمتجت نأ

 كرمأي هللا نإ «حاورألا اهتيأ :ىدانف هرمأ مث .هدهاشي وهو «كلذ ناكف .ًادلجو آبصعو ًامحل ىستكت

 مهتدقر دعب هللا مهايحأ دق «نورظني ءايحأ اوماقف .هرمعت تناك ىذلا دسجلا ىلإ حور لك عجرت نأ

 .تنأ الإ هلإ ال «”[كدمحبو انبر مهللا] كناحبس :نولوقي مهو «ةليوطلا
 هللا نإ » :لاق اذهلو ؛ةمايقلا موي ىنامسجلا داعملا عوقو ىلع و

 رثكأ نكلو » «ةغمادلا تالالدلاو ججحلاو ةرهابلا تايآلا نم مهيري اميف :ىأ (سانلا ىلع لضف وذل

 . مهايندو مهنيد ىف مهيلع هب هللا معنأ ام ركشب نوموقي ال : ىأ «توركشي ال سائلا

 نإف «هيلإ الإ هللا نم أجلم ال هنأو ءردق نم رذح ىنغي نل هنأ ىلع ليلدو ةربع ةصقلا هذه ىفو

 نآ ىف ًاعيرس توملا مهءاجو ءمهدصق ضيقنب اولموعف «ةايحلا لوطل '"' ابلط ءابولا نم ''' اورف ءالؤه
 جاو

 انربخأ «ىسيع نب قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا هاور ىذلا حيحصلا ثيدحلا ليبقلا اذه نمو

 ديز نب نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع نع «ىرهزلا نع امهالك ءرمعم انربخأ «قازرلا دبعو «كلام
 نب رمع نأ :سابع نب هللا دبع نع «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع «باطخلا نب "”[ملسأ نبا]

 . هللا مهل لاق» :ج ىف (۲) .«اهيف سيلا :ج ىف )١(

 .أ نم ةدايز (0) .و «أ نم ةدايز (5) .«اومخوتسافا :ج ىف (©)

 .ج نم ةدايز (۸) .«ابلطو» :و « ىف (۷) اا



 (7840 _ )۲٤۳ تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا لل لل

 «هباحصأو حارجلا نب ةديبع وبأ :دانجألا ءارمأ هيقل «غرسب ناك اذإ ىتح «ماشلا ىلإ جرخ باطخلا

 ضعبل ًابيغتم ناكو «فوع نب نمحرلا دبع هءاجف ثيدحلا ركذف «ماشلاب عقو دق ءابولا نأ هوربخأف

 )١( اهيف متنأو ضرأب ناك اذإ» :لوقي ويي هللا لوسر تعمس ءاملع اذه نم ىدنع نإ :لاقف هتجاح
 .فرصنا مث رمع هللا دمحف هيلع اومدقت الف ضرأب هب متعمس اذإو «هنم ًارارف اوجرخت الف

 2 هب ىرهزلا ثيدح نم نيحيحصلا ىف ذ هاجرخأو

 نع «بئذ ىبأ نبا انربخأ :الاق .ىّمعلا ديزيو جاجح انثدح :دمحأ لاق :هضعبل ىرخأ قيرط

 ىف وهو «رمع ربخأ فوع نب نمحرلا دبع نأ :ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع «ملاس نع «ىرهزلا
 الف ضرأ ىف هب متعمس اذإف .مكلبق ممألا هب بذع مقسلا اذه نإ» : يب ىبنلا نع «ماشلا

 ماشلا نم رمع عجرف +لاق .(هنم ًارارف اوجرخت الف" اهيف متنأو ضرأب عقو اذإو ءاهولخدت

 3 هوحنب «ىرهزلا وع «كلام ثثيدح نم «نيحيحصلا ىف ذ هاجرخأو

 ءردقلا نم ىنغي ال رذحلا نأ امك : ىأ «ميلع عيمس هللا نأ اوُمّلعاَو هللا ليبس يف اولتاقو# :هلوقو

 ردقم موسعا قزرلاو موتحملا لجألا لب «هدعابي الو ءالجأ برقي ال هبنجتو داهجلا نم رارفلا كلذك

 اوف ام انوعاطأ ول اودعقو مهناوخإل اولاق نيذلا :  ىلاعت :لاق امك يي SLD « نقم

 مل اتر اولاَقو + :٠ ىلاعت لاقو ١58[. :نارمع لآ] «نيقداص مك نإ تملا مكسفنأ نع اوءرداف لق

 . ًاليتف َنوُملَظت الو ئقثا نمل ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم لق بيرق لجأ ىلإ انترخأ الول لاتقلا انيلع تبتك

 «شويجلا ريمأ نع انيورو .[۷۸ ء۷۷ :ءاسنلا] «ةدّيشم ج جورب يف منك ولو توملا مككردي اونوكت امنيأ

 ڻټ دلاخ ناميلس ىبأ .هئادعأ ىلع لولسملا هللا فيسو «مالسإلا ةزوح ىماحو «ركاسعلا مدقمو

 وضع نم امو ءًافقوم اذك اذك تدهش دقل :توملا قايس ىف وهو  :لاق هنأ «هنع هللا ىضر «ديلولا

 الف !!ريعلا تومي امك ىشارف ىلع تومأ اذ انآ اهو ءةبرض وأ ةنعط وأ ةيمر هيفو الإ ىئاضعأ نم

 نأ ملأتيو .كلذ ىلع فسأتيو .برحلا ىف اليتق تام ام هنوكل ملأتي هنأ عب و ییا ا

 .هشارف ىلع تومي

 ىلع هدابع ىلاعت ثحي :4#ةريثك افاعضأ هل هفعاضيف انسح اضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم# :هلوقو
 هنأ] لوزنلا ثيدح ىفو .عضوم ريغ ىف زيزعلا هباتك ىف ةيآلا هذه ىلاعت ررك دقو «هليبس ىف قافنإلا

 «ةفرع نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو ٩ مولظ الو ميدع ريغ ضرقي نم» د لو 2

 : لاق دوعسم نب هللا دبع ( نع «ثراحلا نب هللا دبع نع «جرعألا ديمح نع «ةفيلخ نب فلخ انثدح

 . "اهب متنأو» :و أ یف )١(

 .(5719) مقرب ملسم حيحصو )٥۷۲۹( مقرب ىراخبلا حيحصو ١94( /۱) دنسملا (1)

 .«اهب متنأو» :و ج ىف (۳)

 )٥( روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم :رظنا )۲۹/۸(.

  3.و نم ةدايز



 ٣ا )۲٤۳ _۲٤٠( تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 لوسر اي :ىراصنألا حادحدلا وبأ لاق : هَل هفعاضيف انسح اًضْرَ هللا ضرقي يذلا اذ نم : تلزن ام

 :لاق .هللا لوسر اي كدي ىنرأ :لاق .«حادحدلا ابأ اي معن» :لاق ؟ضرقلا انم ديريل هللا نإو هللا

 هيف حادحدلا مأو «ةلخن ةئامتس هيف هل طئاحو :لاق . ىطئاح ىبر تضرقأ دق ىنإف :لاق هدي هلوانف

 هتضرقأ دقف ىجرحخا :لاق .كيبل :تلاق .حادحدلا مأ اي :اهادانف حادحدلا وبأ ءاجف :لاق .اهلايعو

 نع «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ثيدح نم «هیودرم نبا هاور دقو .لجو زع «ىبر

 ْش . ""'هوحنب اعوفرم رمع
 وه :ليقو . هللا ليبس ىف ةقفنلا وه :فسلا نم هريغو رمع نع ىور :4 انسح اضرق# :هلوقو

 .لايعلا ىلع ةقفنلا
 نوقفني نيذّلا لع ¥ : لاق امك. ةريثك افاَعضأ هَل هفعاضيف 8 : هلوقو . سيدقتلاو « حيبستلا وه : ليقو

 ىتأيسو .[؟51:ةرقبلا] ةيآلا 4 هح ُهَئاَم ةلبَس لك يف لباتس عبس تعبأ ةَّبح لثمك هللا ليبس يف ملام
 .اهيلع مالكلا

 نامثع ىبأ نع «ديز نب ىلع نع «ةلاضف نب كرابم انربخأ « "7 ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :لاقف . ةنسح فلأ فلأ فعاضت ةنسحلا نإ:لوقت كنأ ىنغلب هنإ:هل تلقف ةريره ابأ تيتأ :لاق «ىدهنلا

 . "7(ةنسح فلآ ىفلأ ةنسحلا فعاضي هللا نإ» :لوقي ةي ىبنلا نم هتعمس دقل؟كلذ نم كبجعأ امو

 هجو نم متاح ىبأ نبا هاور نکل «ريكانم هدنع ناعدج نب ديز نب ىلعو «بيرغ ثيدح اذه

 :لاقف رخآ

 ةبقع نب دمحم انثدح «بدؤملا دمحم نب سنوي انثدح «بدؤملا دالخ نب ناميلس دالخ وبأ انثدح

 ةريره ىبأل ةسلاجم رثكأ دحأ نكي مل :لاق «ىدهنلا نامثع ىبأ نع «صاصجلا دايز نع «'؟*”ىعابرلا

 هللا لوسر تعمس :لاق هنأ هنع نورثأي ةرصبلا لهأ اذإف ءهدعب تمدقو :لاق اجاح ىلبق مدقف «ىنم

 ةسلاجم رثكأ دحأ ناك ام هللاو «مكحيو :تلقف «ةنسح فلأ فلأ ةنسحلا فعاضي هللا نإ :لوقي ي

 «ًاجاح قلطنا دق هتدجوف «هقحلأ نأ ديرأ تلمحتف :لاق .ثيدحلا اذه تعمس امف «ىنم ةريره ىبأل

 تعمس ثيدح ام «ةريره ابأ اي :تلقف ءاذهل هتيقلف «ثيدحلا اذه ىف هاقلأ نأ جحلا ىلإ تقلطناف

 فلأ فلأ ةنسحلا فعاضي هللا نإ :لوقت كنأ اومعز :تلق ؟وه ام :لاق ؟كنع نورثأي ةرصبلا لهأ

 ىناربطلا هاور هقيرط نمو ءديمحلا روتكدلا قيقحت (4117) مقرب ننسلا ىف روصنم نب ديعس هاورو (۸۷) مقرب ةفرع نب نسحلا ءزج )١(

 معو نيلآ فيدح حم ااو يدلل نكل يشف عرعألا دير روج ةللخ نب فلس نف ١ )ےک جلا ىف
 .امهنع هللا ىضر

 . «نوراه نب ديزي» :ج ىف (۲)
 ,(؟5957/95) دنسملا ()

 نب سنوي هنع یورو «صاصجلا دايز نع ىور «ةبقع نب دمحم» )75/١/54(: متاح ىبأ نبال حرجلا ىفو. ه «و ءأ ىف اذك (4)

 وه سيل :لاق .ىعافرلا :لوقي دمحم نب سنوي نإف :تلق .خيش :لاقف هنع ىبأ تلأس :لاق نمحرلا دبع انئدح .بدؤملا دمحم

 .بعشلا . ط شماه نم ادافتسم ««ىرخأ ةليبق نم وه «ىعافرلا



 (؟55) ةيآلا :ةرقبلا ةروس :لوألا ءزجلا

 انسح اًضرَق هللا ضرقي يذلا اذ نم » :لوقي هللاو ءاذ نم 7 یی انو نافعا اي :لاق .ةنسح
 ىذلاو [۳۸ :ةبوتلا] يليق الإ ةرخآلا يف ايدل ةاّيحْلا عاتم امف :لوقيو «ةريثك افاعضَأ هل هفعاضيف

 . «ةنسح فلأ ىفلأ ةنسحلا فعاضي هللا نإ :لوقي كي هللا لوسر تعمس دقل «هديب ىسفن

 دبع نع «ملاس نع «رانيد نب ورمع قيرط نم «هريغو ىذمرتلا هاور ام ثيدحلا اذه ىنعم ىفو
 هللا الإ هلإ ال :لاقف ءقاوسألا نم اقوس لخد نم» :لاق هيي هللا لوسر نأ باطخلا نب رمع نب هللا

 «ةنسح فلأ فلأ هل هللا بتك ءريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو

 ٠ ثيدحلا «ةئيس فلأ فلأ هنع احمو
 ليعامسإ وبأ انثدح «ماسب نب ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح ةر وبآ اهتدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 يف مهّلاومَأ نوقفني نيذلا لم 8 تلزن امل :لاق رمع نبا نع «عفان نع «بيسملا نب ىسيع نع ؛بدؤملا
 دز بر» : ا هللا لوسر لاقف ءاهرخآ ىلإ 10١[ : ةرقبلا] © لبانس عبس تبن تتبنأ ةبح لثمك هللا ليبس
 .ىتمأ دز بر :لاق e a هر لل محا : تلزنف ( ىتمأ

 . ٠١ :رمزلا] 4 ٍباسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىقوي امن لو
 :لوقي الجر تعمس ىنإ ESE :رابحألا بعك نع ًاضيأ متاح ىبأ نبا یورو

 و يول و ا ل الخإلا] * دحأ هللا وه لق » :أرق

 ‹فلأ فلأ نيرشعو معن : :لاق ؟كلذ نم تبجع وأ «معن :لاق ؟كلذب قدصأفأ «ةنحلا ىف توقايو

 هفعاضيف انسح اضرق هللا ضرقي يذّلا اذ نم # أرق مث هللا الإ كلذ ىصحي ال امو ‹فلأ فلآ نيثالثو

 . ىصحيال هللا نم ريثكلاف 4 ةريثك افاعضأ هل

 ىف ءاشي نم ىلع قيضي «قازرلا وه هللاف «ءاولابت الو اوقفنأ : ىأ 4 طسبيو ضبقي هّللاو » :هلوقو

 . ةمايقلا موي :ىأ € نوعجرت هيلإو» كلذ ىف ةغلابلا ةمكحلا هل «نيرخآ ىلع هعسويو «قزرلا

 لتاقُن اكلم ال ثعبا مهل يبتل اولاق ذإ ئسوم دعب نم ليئارسإ ينب نم الملا ىلإ رت ملأ ]ل

 ليبس يف لتاقن ذل اَ امو اوُناَق اولتاقت الأ لاتقا مكيلع بتك نإ متيسع له لاق هللا ليبس يف

 ميلع هّللاو مُهنم اليل الإ اوَلوت لاَمقْلا مِهْيَلَع بتك امل انئانبأو انرايد نم اتجرخأ دقو هللا

 . 4 CO نيملاظلاب
 نبا ىنعي :ريرج نبا لاق .نون نب عشوي وه ىبنلا اذه :ةداتق نع م ءقاررلا دبع لاق

 ناكو « ليوط رهدب ىسوم دعب ناك اذه نأل ؛ديعب لوقلا اذهو .بوقعي نب فسوي ا ” ميئارفأ
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 )١( «كبجعي امو »: ج ىف .

 .هب نامثع ىبأ نع ءديز نب ىلع قيرط نم )٥۲۱/٥( دنسملا ىف دمحأ هاورو (۲)

 اذه. ريغ نم كيدا تاحصا ضب ةف ملكت دقو «ىرصت خيش وهب اذه رانيد ني ورع + لاقو ۴467 مقرب ىمرتلا ناس (6)
 .«هجولا

 .هب بدؤملا ليعامسإ ىبأ نع «ئرقملا صفح قيرط نم «دراوم» )١144( مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو (4)
 .ميهاربإ» :أ ىفو ««ميئارفإ» :ج ىف (1) .«رشع» :ج ىف (5)



 10 (755) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 فيني ام ىسومو دواد نيب ناك دقو .ةصقلا ىف هب حرصم وه امك «مالسلا هيلع «دواد نامز ىف كلذ

 . ملعأ هللاو «ةنس فلأ نع

 ني دمحم لاق ادو ةالسلا اغ لوق رع «دهاجم افون دع عدلا اقر

 نب وهت نب وهيلإ نب” ماخري نب ةمقلع نب ىلاب نب ليومش :وهو ل ا
 نب فساي ىبأ نب ل لا فوص
 .مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب ىوال نب ثهاق نب رهصي نب نوراق

 ةماقتسالا 2” قيرط ىلع «مالسلا هيلع «ىسوم دعب ليئارسإ ونب ناك :هريغو هبنم نب بهو لاقو
 مهرمأي نم ءايبنألا نم مهرهظأ نيب لزي ملو «مانصألا مهضعب دبعو ثادحألا اوثدحأ مث «نامزلا ةدم

 مهيلع هللا طلسف ءاولعف ام اولعف نأ ىلإ «ةاروتلا جهنم ىلع مهميقيو ءركنملا نع مهاهنيو فورعملاب

 دحأ نكي ملو «ةريثك ًادالب مهنم اوذخأو ءاريثك ًاقلخ اورسأو «ةميظع ةلتقم مهنم اولتقف «مهءادعأ

 كلذ ناكو «نامزلا " ميدق یف ناك ىذلا توباتلاو ةاروتلا مهدنع ناك مهنأ كلذو «هوبلغ الإ مهلتاقي

 ىلع 9* داق مون كدي: لف هدانا ةالصلا هيلع ميلكلا ىسوم ىلإ مهفلس نع مهفلخ اثوروم
 قبي ملو «مهيديأ نم ةاروتلا ذخأو «بورحلا ضعب ىف كولملا ضعب مهنم )١'( هبلتسا ىتح لالضلا

 نوكي ىذلا ىوال "١ طبس نم قبي ملو «مهطابسأ نم ةوبنلا تعطقناو «ليلقلا الإ مهيف اهظفحي نم
 هللا لعل اهب اوظفتحاو «تيب ىف اهوسبحف اهوذخأف «لتق دقو .اهلعب نم لماح ةأرما الإ ءايبنألا هيف

 عمسف «ًامالغ اهقزري نأ لجو زع هللا وعدت ةأرملا "57 [كلت] لزت ملو «مهل يبن نوكي امالغ اهقزري
 ءهانعمب وهو .نوعمش :لوقي نم مهنمو .هللا عمس :ىأ :ليومش هتمسف ءامالغ اهبهوو اهل هللا

 هرمأو «هيلإ هللا ىحوأ ءايبنألا نس غلب املف ءانسح ًاتابن هللا" هتبنأو «مهيف أشنو مالغلا كلذ بشف
 ناكو «مهءادعأ هعم نولتاقي اكلم مهل ميقي نأ هنم اوبلطف ليئارسإ ىنب اعدف «هديحوتو هيلإ ةوعدلاب

 متمزتلا امب اوفت الآ اكلم مكل هللا ماقأ نإ متيسع لهف : ىبنلا مهل لاقف ٠ “يف داب دق آضيأ كلملا
 انم تذخأ دقو : ىا انئاتبأو انرايد نم انجرخأ دقو هللا ليبس يف لتاقن الأ ان امو اوُناَق  هعم لاتقلا نم

 ميلع هّللاو مهنم اليلق ذل اوُلوت لاتقا مهيَلَع بك امل ١ :ىلاعت هللا لاق ؟دالوألا تيبسو «دالبلا

 مهب ميلع هللاو «مهرثكأ داهجلا نع لكن لب ءاودعو امب اوفو ام : ىأ € نيملاظلاب

 r لل مرو لر ميت د اه هد

 انيَلع كلملا هل نوكي ىَنأ اولاق اكلم توُاَط مُكَل ثعب دق هللا نإ مهين مهل لاقو »
 او »ل ع تا مس ےل o مل

 يف ةطسب هدازو مكيلع هافطصا هللا نإ لاق لاَمْلا نم ةعس تؤي ملو هنم كلملاب قحأ نحنو

 .«ماخزن ١:و ىفو «ماح» :ج ىف (؟) .؟ليومش»# :و ىف )١(

 .«بحام نبا :أ ىف (4) .؟'صرهب» :و ىفو ««صرهق»:أ ىفو ««صوهق» :ج ىف (9)

 .«ةقيرط ىلع :١ ج ىف )١( .«هيفص نب» :و ءج ىف (0)

 .«مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع" :و ءأ ج ىف (۸) .؟ديق ىف» :و ىف (۷)

 .«هبلسأ ىتح» :ج ىف (۱۰) .«مهتداعل:و ىفو «؟مهدری» :ج ىف (9)

 )١١( «ج نم ةدايز (۱۲) .اطسو نما :ج ىف 1

 .؟مهنم» :ج ىف () . «هتبنأف» ج ىف (۳)
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 . 4 659 ميلع عساو لاو ءاشي نم هكلم يتؤي هللاو مسجلاو معلا
 «مهدانجأ نم الجر ناكو ؛ترلاط جهل نينف مهتم اكلم مهل يعيننا مهين .نم'اوبلط ا فأ ْ
 ءطبسلا كلذ نم اذه نكي ملو ءاذوهي طبس ىف ناك مهيف كلملا نأل ؛مهيف كلملا تيب نم نكي ملو

 مّلو هنم كلَمْلاب قحأ نحتو » انيلع اكلم نوكي فيك : ىأ 4 اَنيَلع كلملا هل نوكي نأ » :اولاق اذهلف
 ناك هنأ مهضعب ركذ دقو «كلملاب موقي هل لام ال ءريقف اذه عم وه مث : : ىأ «لاَمْلا نم ةعس تؤي
 فورعم لوقو ةعاط مهب ىلوألا ناكو «تنعتو مهيبن ىلع مهنم ضارتعا اذهو .ًاغابد :ليقو «ءاقس

 . مكنم هب ,ملعأ هللاو «مكنيب نم مكل هراتخا : ىأ € مكيلع هافطصا هللا نإ :الئاق ىبنلا مهباجأ دق مث

 يف ةطسب هدازو » كلذ ىنم متبلط امل هب ىنرمأ هللا لب ٠ «ىسفن ءاقلت نم هتنيع ىذلا انأ تسل :لوقي

 برحلا ىف 2" اربصو ةوق دشأو «مكنم لكشأو لبنأو «مكنم ملعأ اذه عم وهو : : ىأ  مسجلاو ملعلا
 هوقو نج لکو لع اذ. كلما نوكي نأ يقبع اع نموا .مكنم ةماقو ًاملع متأ :ىأ ءاهب ةفرعمو

E؛لعف اش ام ىذلا مكاحلا وه : ىأ 4 ءاشي نم کلم يب وي هّللاو » :لاق مث «هسفنو  

 عساو هّللاو » :لاق اذهلو "تلح ارا " [هتمكحو] هملعل «نولأسي مهو لعفي امع لاسي . الو

 . هقحتسي ال نمم كلملا قحتسي د نمب ميلع «ءاشي نم هتمحرب صتخي لضفلا عس او وه : ىأ «ميلع

 لآ رت امم قو مكبر نم نيك هيف توبا مكي نأ هكلم بآن م مھل اقول
 .4 CM نينموم مک نإ کل هيل كلذ يف ةَكئالمْلا ُهلمَحَت وراه لآو ئسوُم

 ذخأ ناك ىذلا توباتلا مكيلع هللا دري نأ مكيلع تولاط كلم ةكرب ةمالع نإ :مهل مهيبن لوقي

 .ةلالجو «راقو هيف هانعم : ليق € مكبر نم ةنيكس هيف ل

 ا 1 ر :عيبرلا لاقو .راقو : ىأ  ةنيكس هيف ةداتق نع «رمعم نع «قازرلا دبع لاق

 ا و :هلوق نع ءاطع تلأس :جيرج نبا لاقو «سابع نبا نع «ىفوعلا نع ىور اذكو

 لإ 00:نوتكسيف هللا كايآ نم نَرَقَرعي اس: لاق "4! [مككبر
 هيلع ىسوم هللا اهاطعأ «ءايبنألا بولق هيف لسغت تناك «بهذ نم تسط ةنيكسلا :ليقو

 .سابع نبا نع «كلام ىبأ نع «ىدسلا هاورو .حاولألا اهيف عضوف «مالسلا

 هجو اهل ةنيكسلا :لاق ىلع نع ؛صوحألا ىبأ نع «لّيهك نب ةملس نع ءىروثلا نايفس لاقو
 . ةفافه حير ىه مث «ناسنإلا هجوك

 ار ةا وي هاو ةف اثم وزاد نبأ ج ءا انا قدح نيج قنا لاو
 اهلو جوجخ حير ةنيكسلا :لاق ىلع نع «ةرعرع نب دلاخ نع «كامس نع مهلك «صوحألا

 .«هللا ةمحر» :ج ىف (۳) .«هملحو» :أ ىفو ءو ءج نم ةدايز )١( .اًاربخو» :أ ىف )١(

 .«نونکست» :أ ىف (5) .و ءج نم ةدايز (؟)

 )۳۲۷/١(. ىربطلا ريسفت نم ةدايز ()

 .؟نب كامس نع» :ج ىف 272
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 .ناسأر

 سأر ةنيكسلا :هبنم نب بهو نع «قاحسإ نب دمحم لاقو .بنذو ناحانج اهل :دهاجم لاقو

 . حتفلا مهءاجو رصنلاب اونقيأ ءره خارصب توباتلا ىف تحخرص اذإ «ةتيم ةره

 نم حور ةنيكسلا :لوقي  هبنم نب بهو عمس هنأ هللا دبع نب راكب انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .نوديري ام نايبب مهربخأف .ملكت ءىش ىف اوفلتخا اذإ «ملكتت هللا

 وبأ انثدح «ىنثملا نبا انربخأ :ريرج نبا لاق : «توراه لآو ئسوم لآ كرت اّمَم ةّيقبو# :هلوقو

 ارو :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «ةمركع نع «دنه ىبأ نب دواد نع «دامح انثدح ءديلولا

 نب عيبرلاو «ىدسلاو «ةداتق لاق اذكو .حاولألا ضاضرو هاصع :لاق «نوراه لاو سوف نأ كرت

 .ةاروتلاو :دازو ةمركعو «سنأ

 .نملاو ءةاروتلا نم ') نيحولو «نوراه اصعو «ىسوم اصع : ىنعي «ةيقبو# حلاص وبأ لاقو

 ضاضرو «نوراه بايثو ؛ىسوم بايثو «نوراه اصعو .ىسوم اصع :دعس نب ةيطع لاقو

 . خاولألا

 مهنم :لاقف «نوراه لآو ئسوم لآ كرت امم ةّيقبو# :هلوق نع ىروثلا تلأس : قازرلا دبع لاقو

 .نالعنلاو ءاصعلا :لوقي نم مهنمو .حاولألا ضاضرو ؛نَم نم زيفق لوقي نم
 فر الا ا ا : جيرج نبا لاق : «ةّكئالمْلا هلمحتإ :هلوقو

 ور سانلاو .تولاط ىدي نيب هتعضو ىتح «ضرألاو ءامسلا نيب
 .تولاط اوعاطأو «نوعمش ةوبنب اونمآف «تولاط راد ىف توباتلا حبصأ :ىدسلا لاقو

 ىلع ةلجع ىلع هقوست ةكئالملا هب تءاج :هخايشأ ضعب نع .ىروثلا نع «قازرلا دبع لاقو

 .نيترقب ىلع :ليقو «ةرقب
 تح خلا تبي ءوعتشو ودعا ا نوكرسملا تاكو: ."""احيراب "ناك ترا "نأ غ ركذو

 هورمسف «كلذك حبصأف .هتحت هوعضوف هولزنأف ءمنصلا سأر ىلع توباتلا حبصأف ءريبكلا مهمنص

eeاوجرخأف ا رمأ اذه نأ اوملعف < ءاديعب ىقلم «مئاوقلا  

 ةيراج مهترمأف " مهباقر ىف ءاد اهلهأ باصأف اكل قل ETE «مهدلب نم توباتلا

 «نيترقب ىلع هولمحف .ءادلا اذه نم اوصلخي ىتح «ليئارسإ ىنب ىلإ هودري نأ ليئارسإ ىنب ىبس نم
 ءاجو .اتعجرو '"'نيرينلا اترسكف «ليئارسإ ىنب دلب نم انبرتقا ىتح .تام الإ دحأ هبرقي ال هب اتراسف
 هحرف نم لجح  امهيلإ ماق امل هنإو مالسلا هيلع ءدواد هملست هنإ :ليقف ءهوذخأف ليئارسإ ونب

 :اهل لاقي «نيطسلف ىرق نم ةيرقب توباتلا ناك :ليقو .ملعأ هللاف «مهنم ناباش :ليقو .كلذب

 .دردزأ

 نم هب مكترمأ اميفو «ةوبنلا نم هب مكتئج اميف ىقدص ىلع :ىأ « مك ةيآل كلذ يف تإ :هلوقو

 .«تيباوتلا لمحتو» : ج ىف (۳) .«ناحرلو» :ج ىف (۲) .«روصنم نب»:أ ىف )١(
 .مهبولق یف :ج ىف (1) .«ايارقلا ضعب» :و ىف )٥( .«ًاخيرات ناک» :ج ىف (4)

 .اهيلإ ماق» :و ىفو «هيلإ ماق» : ج ىف (۸) .«ريرينلا» :ج ىف (۷)



 )۲٤۹( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 1۸

 .رخآلا مويلاو هللاب : ىأ 4 نينمؤم متنك نإ» :تولاط ةعاط

 مل نمو ينم سيلف نم برش نمف رهتب مُككيتم هللا نإ لاق دونجْاب تولاط لصف ملف إف
 ت ا 75 ريب م مہ 09 م عم سمس 0 عمو

 نيدو وه ةزراج امل مهنم اليلق لإ هم اوبرشف هديب ةقرغ فرتغا نم لإ ينم هّنإف همعطي

 قف نم مك هللا اوفالم مُهّنَأ نونظي نيذّلا لاق هدونجو تولاجب مويا ان قاط ال اولاق هع اونمآ

 .4 ® نيرباصلا عم هّللاو هللا نذإب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق
 ىنب ألم نم هعاطأ نمو هدونج ىف جرخ نيح ليئارسإ ىنب كلم تولاط نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 مكيلتبم هللا نإ : لاق هنأ «ملعأ هللاف ءًافلأ نينامث ىدسلا هركذ اميف ذئموي هشيج ناكو «ليئارسإ

 روهشملا ةعيرشلا رهن :ىنعي «نيطسلفو ندرألا نيب رهن وهو :هريغو سابع نبا لاق 4 '”[رهنب]
 نم الإ يتم هلق معطي مل نمو » ءهجولا اذه يف مويا ىي الف : ىأ © يتم سيلف هنم برش نمف »
 : جيرج نبا لاق (مهنم اليلق الإ هنم اوبرشُف » ىلاعت هللا لاق «هيلع سأب الف : ىأ «هديب ةقرغ فرتغا
 ىبأ نع «ىدسلا هاور اذكو .وري مل هنم برش نمو «ىور هديب هنم فرتغا نم :سابع نبا لاق

 .بذوش نباو «ةداتق لاق اذكو . سابع نبا نع «كلام
 . لاق اذك «فالآ ةعبرأ هعم ىقبتو «ًافلأ نوعبسو ةتس برشف .ًافلأ نينامث شيجلا ناك : ىدسلا لاقو

 قاحسإ ىبأ نع ماك رعسمو «ىروثلا نايفسو «ليئارسإ قيرط نم «ريرج نبا ىور دقو
 ةئامثالث ردب موي اوناك نيذلا ةي دمحم باحصأ نأ ثدحتن انك :لاق بزاع نب ءاربلا نع «ىعيبسلا
 هاورو .نمؤم الإ هعم هزاج امو ءرهنلا هعم اوزاج نيذلا تولاط باحصأ ةدع ىلع «رشع ةعضبو

 - انك» :لاق"” ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «سنوي نب ليئارسإ نع «ءاجر نب هللا دبع نع «ىراخبلا
 هعم اوزاج نيذلا «تولاط باحصأ ةدع ىلع ردب باحصأ ةدع نأ ثدحتن - يي دمحم باحصأ
 . ^«ةئامثالثو رشع ةعضب نمؤم الإ هعم زواجي ملو ءرهنلا

 لاق انهو وخ ءءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ريهزو ىروثلا نايفس ثيدح نم هاور مث
 مهسفنأ اولقتسا : ىآ «هدونجو تولاجب مويا ان قاط ال اوُناَق عم اونمآ نيدّلاو وه هزواج امل » : ىلاعت

 نم رصنلا نإف «قح هللا دعو ناب نوملاعلا “[مهو] مهؤاملع مهعجشف «مهترثكل مهودع ءاقل نع
 هللا نذإب ةرينك ةتف تبلغ ةليلَق ةئف نم مك » :اولاق اذهلو .ددع الو ددع ةرثك نع سيل هللا دنع

 .(نيرباصلا عم هّللاو

 ىلع انرصناو انمادقأ تب قو اربص انيلع غرفأ ابر اوُلاَق هدونجو تولاجل اوزرب اًمَلو »

 .(دوعسموا :ج ىف (۲) .و «أ نم ةدايز )١(

 .ىراخبلا نم تبثملاو «ءاربلا نع هدج نع قاحسإ ىبأ نعال :و ءأ ءه ىف (۳)

 .(79048) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .نايفس ثيدح نم (7909) مقربو ريهز ثيدح نم (7961/) مقرب ىراخبلا حيحص )0(

 .؟نم الا :أ ىف (۷) .ج نم ةدايز (0)



 و )۲٠١ _ ۲٠۲( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ةمكحلاو كلملا هللا هاتآو تولاج دواد لَتَقو هللا نذإب مهومزهف 02 نيرفاكلا موقلا

 ىلع لضف وذ هللا نكلو ضرألا تدّسَفْل ضْعبب مهضعب سالا هللا عفد الولو ءاشي امم همّلعو

 .4 »2 َنيلسرملا نمل َكّنإَو قحلاب كيلع اهولتن هللا تايآ كلت 29 نيملاَعلا
 مهو  تولاج باحصأ مهودعل «تولاط باحصأ نم - ليلق مهو  ناميإلا بزح هجاو امل :ىأ

 ىف :ىأ 4 اَنماَدْقَأ تْبَلَو ل كدنع نم ربص انيلع لزنأ : ىأ 4 اربص انيَلع غرف ابر اوُلاَق 8 - ريثك ددع
 . نيرفاكلا موَقْلا ىلع اًترصناو» زجعلاو رارفلا ابنجو «ءادعألا ءاقل

 دواد لتقو » مهل هللا رصنب مهورهقو مهوبلغ : ىأ# هللا نذإب مهومزهف » : ىلاعت هللا لاق

 تولاط ناكو «هلتقف E «هدی ىف ناك عالقمب هلتق هنأ : تايليئارسإلا ىف اوركذ 4« تولاج

 ٩ لآ مث ءهل ىفوف «هرمآ ىف  هکرشیو «هتمعن هرطاشيو هتنبا هجوزي نأ تولاج لتق نإ هدعو دق
 هللا هاتآو 8 : ىلاعت لاق اذهلو ؛ةميظعلا ةوبنلا نم هب هللا هحنم ام عم مالسلا هيلع دواد ىلإ كلما
 ام :ىأ < ءاشي امم همَلعو  لیومش دعب ةوبنلا :ىأ 4 ةمكحلاو » تولاط ديب ناك ىذلا «كلملا

 تدَسَفَل ضعبب مهضعب سائلا هللا عفد الولو 3: ىلاعت لاق مث اک هب هصتخا ىذلا ملعلا نم هللا ءاشي

 ءدواد ةعاجشو' تولاط ةلتاقمب , ليئارسإ ينب نع عقد اب امك « نيرخآب موق نع مفدي هالول : ىأ(ضرألا

 رب ا :لاق امك ءاوكهل

 ٠ :جحلا] ةيآلا «اريثك ٠ هللا مسا اهيف

 نب ىيحي انثدح «ةريغملا نب دمحأ ىصمحلا ديمح وبأ ىنئثدح :هللا همحر «ريرج نيا لاقو

 رمع نبا نع «نمحرلا دبع نب ةربو نع «هقوس نب دمحم نع «ناميلس نب صفح انثدح «ديعس
 أرق مث ٠ «ءالبلا هناريج نم تيب لهأ ةئام نع حلاصلا ملسملاب عفديل هللا نإ» :يكك هللا لوسر لاق :لاق

 نب ىيحي نإف «فيعض دانسإ اذهو 4 ضرألا تدّسفَل ضعبب مهضعب سائلا هللا عفد الولو» :رمع نبا

 .ًادج فيعض وهو «ىصمحلا راطعلا ايركز وبأ وه “ [اذه] ديعس
 دبع نب نامثع انثدح «ديعس نب ىيحي انثدح «ىصمحلا ديمح وبأ ىنثدح :ريرج نبا لاق مث

 حلصيل هللا نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع «ردكنملا نب دمحم نع «نمحرلا

 زع «هّللا ظفح ىف نولازي الو «هلوح تاريودو هتريود لهأو «هدلو دلوو هدلو ملسملا لجرلا حالصب

 *!(مهيف مادام «لجو
 نب دمحأ نب دمحم انثدح :هيودرم نب ركب وبأ لاقو .ًاضيأ مدقت ال فيعض بيرغ اضيأ اذهو

 ديز انربخأ ؛ديعس نب ىبحي نب دمحم نب دمحأ انربخأ «دامح نب ليعامسإ نب ىلع انربخأ «ميهاربإ

 عفر - نابوث نع «'''ءامسأ ىبأ نع ةبالق ىبأ نع «بویآ نع «دیز نب دامح ىنثدح «بابحلا نبا

 .«هكراشيو» :ج ىف )١(

 . ٤لآ امبا» :ج ىف (۲)

 . 071/4 /0) ىربطلا ريسفت (۳)

 .و أ نم ةدايز (6)

 ۳۷۵١(. /0) ىربطلا ريسفت (4)

 . «ةماسأ ىبأ نب» :ج ىف (5)



 )٠٠۴۳( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 3

 رمأ ىتأي ىتح نوقزرت مهبو .نورطمت مهبو «نورصنت مهب «ةعبس مكيف لازيال» :لاق ثيدحلا

5 20 
 « هللا

 رولا دیم انثدحو :ًاضيأ هيودرم نبا لاقو

 نع «صاوخلا ةسبنع نع «رازبلا رمع ىنربخأ .بابحلا نب ديز انربخأ «ىثيللا نامثع نب راهن ذاعم
 : اط هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع «ىناعنصلا ثعشألا ىبأ نع «ةبالق ىبأ نع «ةداتق

 وجرأل ىنإ :ةداتق لاق «نورصنت مهبو «نورطمت مهبو «ضرألا موقت مهب «نوثالث ىتمأ ىف لادبألا»

 2 مهنم نسحلا نوكي نأ

 مهضعبب مهنع عفدي مهب ةمحرو يي :ىأ «َنيملاَعْلا ىلع لضف وذ هللا 27 : هلوقو
 .هلاوقأو «هلاعفأ عيمج ىف هقلخ ىلع ةجحلاو «ةمكحلاو مكحلا هلو ءًاضعب

 ىتلا هللا تايآ هذه :ىأ «نيلسرملا نمل كنو قحلاب كِيَلع اهولتن هللا تايآ كلت : یلاعت لاق مث

 ىديأب امل قباطملا ءرمألا هيلع ناك ىذلا عقاولاب :ىأ .قحلاب مهانركذ نيذلا نم 99 هه فلناغ:اهانضصصت
 اذهو«نيلسرملا نمل ) # دمحم اي (كنإو# ليئارسإ ىنب ءاملع هملعي ىذلا .قحلا نم باتكلا لهأ

 . مسقلل ةئطوتو ديكوت

 انينآو تاجرد مهضعب عقرو هللا ملك نم مهنم ضعب ىلع مهضعب انف لسرلا كلت ل
 °2° نس 2 عم هم مو سا ماه

 دعب نم مهدعب نم نيذلا لتتقا ام هللا ءاش ولو سدقلا حورب هانديأو تانّيبلا ميرم نبا ىسيع

0 

 نكلو اولتتفا ام هللا ءاش ولو رقك نم مهنمو نمآ نم مهنمف اوفلتخا نكلو تانيبلا مهتءاج ام

 . 6 25 ديري ام لعفي هللا

 انيتآو ضعب ىلع نييبنلا ضعب انلضف دقلوإل :لاق امك ضعب ىلع لسرلا ضعب لضف هنأ ىلاعت ربخي

 هللا ملك نم مهنم ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلتإ# :انهاه لاقو «[00 :ءارسإلا] «اروبز دواد

 حيحص ىف ىورملا ثيدحلا هب درو امك «مدآ كلذكو ءملسو امهيلع هللا ىلص ًادمحمو ىسوم : ىنعي

 نيح ءءارسإلا ثيدح ىف تبث امك ( تاجرد ی و «هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع «نابح نبا

 .لجو زع هللا دنع مهلزانم توافت بسحب ' ””تاواسعملا ف تا لا سلا یار

 :لاق ةريره ىبأ نع .نيحيحصلا ىف تباثلا ثيدحلا نيبو ةيآلا هذه نيب عمجلا امف :ليق نإف

 ىسوم یفطصا ىذلاو ال :همسقي مسق ىف ىدرهيلا لاقف ءدوهيلا نم لجرو نيملسملا نم لجر بتسا

 .السرم ةبالق ىبأ نع بويأ نع ءرمعم نع (۲۰۷) مقرب فنصملا ىف قازرلا دبع هاورو )١(

 .«دمحم نب دمحأ انثدحو» :ج ىف (۲)

 هاور» )57/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ءهب بابحلا نب ديز نع جرفلا نب دمحم قيرط نم ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (*)
 .«حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ءهفرعأ مل امهالكو صاوخلا ةسبنع نع رازبلا ورمع قيرط نم ىناربطلا

 «داتوألاو ءءابجنلاو ءءابقنلاو :ثاوغألاو .باطقألاو لادبألا ثيداحأ» :(77١ص) فينملا رانملا ىف ميقلا نبا مامإلا لاق :ةدئاف

 هناكم هللا لدبأ مهنم لجر تام املك .ءالدبلا مهيف نإف ماشلا لهآ اوبست ال» :اهيف ام برقأو ةا هللا لوسر ىلع ةلطاب اهلك

 .«عطقنم هنإف .ًاضيأ حصي الو ءدمحأ هركذ «رخآ الجر

 .؟ءامسلا ىف» :ج ىف (5) .؟ىفالل :ج ىف (:)



E E DE E ET 

 ءاجف اهو دمحم ىلعو «ثيبخ ىأ :لاقف ىدوهيلا هجو اهب مطلف هدي ملسملا عفرف .نيلاعلا ىلع

 ءءايبنألا ىلع ىنولضفت ال» : ةي هللا لوسر لاقف .ملسملا ىلع ىكتشاف ءدام هللا لوسر ىلإ ىدوهيلا

 ىردأ الف «شرعلا ةمئاقب اشطاب ىسوم دجأف «قيفي نم لوأ نوكأف «ةمايقلا موي نوقعصي سانلا نإف

 نيب اولضفت ال» :ةياور ىفو . «ءايبنألا ىلع ىنولضفت الف ؟روطلا ةقعصب ىزوج مأ «ىلبق قافأ

 . «ءايبنألا

 :هوجو نم باوجلاف
 .رظن اذه ىفو «ليضفتلاب ملعي نأ لبق ناك اذه نأ :اهدحأ

 عضاوتلاو مضهلا باب نم هلاق اذه نأ :ىناثلا

 .رجاشتلاو مصاختلا دنع اهيف اومكاحت ىتلا لاحلا هذه لثم ىف ليضفتلا نع ىهن اذه نأ :ثلاثلا

 .ةيبصعلاو ءارآلا درجمب اولضفت ال :عبارلا

 هل ميلستلاو دايقنالا مكيلعو «لجو زع «هللا ىلإ وه امنإو .مكيلإ ليضفتلا ماقم سيل :سماخلا

 .هب ناميإلاو

 ىنب ءاج ام ةحص ىلع تاعطاقلا لئالدلاو ججحلا : ىأ 4 تانيبلا میرم نبا ىسيع انيتآو ا : هلوقو

 هيلع ليربجب هديأ هللا نأ :ىنعي ( سدقلا حورب هاَندّيَأو 8 مهيلإ هلوسرو هللا دبع هنأ نم «هب ليئارسإ

 اوفلتخا نكلو تانيبلا مهتءاج ام دعب نم مهدعب نم نيذّلا لقا ام هللا ءاش ولو » : ىلاعت لاق مث «مالسلا

 اذهلو ؛هردقو هللا ءاضق نع كلذ لك لب ا ا

 . ديري ام لع هللا نكلو » :لاق
 7 3 Og افلام ام نوت O ايل اق 00 1 هعمل ل اقوا د

 الو ةّلخ الو هيف عيب ًال موي يتأي نأ لبق نم مكانقزر امم اوقفنأ اونمآ نيِذّلا اهيأ اي إل
 و 9 ورو مہ ا 72

 . 4 622 نرملاظلا مه نورفاكلاو ةعافش

 مد دنع كلذ باوث اورح ديل ‹ريخلا ليبس « هليبس ىف مهقزر امن قافنإلاب هدابع ىلاعت رمأي

 عيب أل » ةمايقلا موي : ىنعي © موي يتأي نأ ٍلْبق نم » ايندلا ةايحلا هذه ىف كلذ ىلإ اوردابيلو ءمهكيلمو

 ضرألا ءلمب ءاج ولو «هلذب ول لامب ىدافي الو «هسفن نم دحأ عابي ال : ىأ 4 ةعافش الو ةّلخ الو هيف

 باسا الف روصلا يف خفن اَذإَف ل :لاق امك «هتباسن الو لب «هتقادص :ىنعي «دحأ ةلخ هعفنت الو ءابهذ
 .نيعفاشلا ةعافش مهعفنت الو :ىأ € ةعافش الو 06٠١ ١:نونمؤملا] «نولءاستي الو ذئموي مهنيب

 هللا ىفاو نم ملظأ ملاظ الو : ىأ «هربخ ىف روصحم أدتبم : 4 نوملاظلا مه نورفاكلاو » : هلوقو

 :لاق ىذلا هلل دمحلا :لاق ©” هنأ رانيد نب ءاطع نع «متاح ىبأ نبا ىور دقو .ارفاك ذئموي

 .نورفاكلا مه نوملاظلاو :لقي ملو . € نوملاظلا مه نورفاكلاو #

 )١( مقرب ملسم حيحصو (71404) مقرب ىراخبلا حيحص )۲۳۷۳(.

 ) )۲,4هبلا :ج ىف



 (7665) ةيآلا :ةرقبلا ةروس :لوألا ءزجلا

 ضرألا يف امو تامل | يف ام هَل مون الو ةنس هذخأت ال مويقلا يحلا وه الإ لإ ال هللا ط
 ساه ro هي شا هم م رق هوس

YY 

 هلع لم E a E فج يتلا اذ:

 . 4 22 ميظَعلا يلعْلا وهو امهظفح اًمهظفح هدوئي الو ضرألاو تاَومّسلا هّيسرُك عسو ءاش اَب الإ

 یف ةيآ لضفأ اهنأب . اک هللا SESE «ميظع نأش اهلو ‹ىسركلا ةيآ هذه

 ىبأ نع « ىريرجلا ديعس نع ف انثدح 2 دب اكد - دوحا 0 لاق . هللا باتك

 ابأ 0 كميل : لاق ا ةيآ : ىبأ لاق مث 00 0 0 لوا هللا : لاق ا

 نع «ملسم هاور دقو «شرعلا قاس دنع كلملا سدقت «نيتفشو ًاناسل اهل نإ «هديب ىسفن ىذلاو ءرذنملا

 :ةداير دنع سیلو 11ه ىزيرتلا رع + قلعالا "ليغ ىو نلطآلا اذبع وعر ةه ىلا یی رک نأ

 .خلإ 2... هديب ىسفن ىذلاو»

 دمحأ انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق «ىسركلا ةيآ لضف ىف ءًاضيأ ىبأ نع :رخآ ثيدح
 نا

 بل ىبأ نب ةدبع نع «ريثك ىبأ نب ىبحي نع «ىعازوألا نع رشبم انثدح «ىقرودلا ميهاربإ نبا

 اا نا : لاق ءرمت هيف نرج هل ناك هنأ :هربخأ هابأ نأ :بعك نب ىبأ نب هللا دبع نع

 درف هيلع تملسف :لاق «ملتحملا مالغلا هيبش ةبادب وه اذإف «ةليل تاذ ")7 هسرحف :لاق «صقني هدجوف

 اذإف «ىنلوانف :لاق .كدي ىنلوان :تلق . ىنج :لاق ؟ىسنإ مأ ىنج «تنأ ام :تلقف :لاق . مالسلا

 :تلق «ىنم دشأ مهيف ام نجلا تملع دقل :لاق ؟نجلا قلح اذكه :تلقف .بلك رعشو «بلك دی

 .كماعط نم بيصن نأ انببحأف «ةقدصلا بحت لجر كنأ ىنغلب : لاق ؟تعنص ام ىلع كلمح امف

  ىبنلا ىلإ ادغ مث .ىسركلا ةيآ :ةيآلا هذه :لاق ؟مكنم 2" انريجي ىذلا امف: هل لاقف :لاق

 .«ثيبخلا قدص» : ايم ىبنلا لاقف «هربخأف ِِدَكَي

 نع «دادش نب برح نع «ىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح نم «هكردتسم ىف مكاحلا هاور اذكهو

 «هدج نع ءابعك نب ىبأ نب ورمع نب دمحم نع «قحال نب ىمرضحلا نع «ريثك ىبأ نب ىيحي

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو 6

 :لاق <« تاغ ب نامت اقدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ىرخأ قيرط

 دعصيف «هيلع اورثكي ىتح سانلا ثدحي ةي ىبنلا باحصأ نم لجر ناك :لاق ليلسلا ابأ تعمس

 :لجر لاقف «؟مظعأ نآرقلا ىف ةيأ ىأ» :ةككَك هللا لوسر لاق :لاق «سانلا ثدحيف تيب حطس ىلع

 )۸٠١(. مقرب ملسم حيحصو )١/ ٠٤١( دنسملا )١(

 .(هتسرحفا :ج ف )۳( . «ةنانك ىبأ نب :ج ىف )۲(

 .«انسرحي» :أ ىف () .«ىبأ هل لاقف»:و ءأ ىف (5) . ادي هدي اذإف»:و ءج ىف (4)

 . هللا لوسر ىلإ» :ج ىف (۷)

(A)۱( كردتسملا / (o7۲مقرب هحيحص ىف نابح نبأ هاورف ‹رخآ قيرط نم ءاج دقو ‹ عاطقنا هيفو  (IVY)ىعازوألا قيرط نم ادراوم»  

 .هوحن ركذف هربخأ هنأ بعك هيبأ نع «بعک نب ىبأل نبا نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع

 .«باتع نب» :أ ىف (9)



 س 081 اا ورو لوا[ لا

 نيب هدي عضوف :لاق وأ «ییدث نيب اهدرب تدجوف «یفتک نيب هدي عضوف :لاق . ره لإ لإ ال هللا $
 : يذم ابأ اي ملعلا كنهيل» :لاقو «ىفتك نيب اهدرب تدجوف ىيدث

 ديزي وبأ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق .ىركبلا '' عفسألا نع :رخآ ثيدح

 رمع ىنربخأ «جيرج نبا نع «دلاخ نب ملسم انثدح «ىكملا دابع ىبأ نب بوقعي انثدح «ىسيطارقلا
 :لوقي هعمس هنأ :ىركبلا  عفسألا نع «هربخأ - قدص لجر 7 عفسألا نبا ىلوم نأ ءاطع نبا
 : الم ىبنلا لاقف ؟مظعأ نآرقلا ىف ةيآ ىأ :ناسنإ هلأسف «نيرجاهملا ةفص ىف مهءاج دع ىبنلا نإ

 لا تضقنا ىتح «4 مون الو ةنس هذخأت ال مويقلا يحلا وه الإ هل ال هللا ١

 «نادرو نب ةملس ىنثدح «ثراحلا نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق . سنأ نع 0

 له «نالف ىأ) :لاقف .هتباحص نم الجر لأس هيڪ هللا لوسر نأ «هثدح كلام نب سنأ نأ

 ل :لاق  دحأ هّللا وه لقط :كعم سيلوأ» :لاق .هب جوزتأ ام ىدنع سیلو ءال :لاق ؟«تجوزت

 سيلأ .نآرقلا عبر» :لاق .ىلب :لاق 4 نورفاكلا هيأ اي ب لق 8 :كعم سيلا .نآرقلا عبر» :لاق
 ؟(حتفلاو ] هللا رصن ءاج اذإ ١ :كعم سيلأ نآرقلا عبر» :لاق .ىلب :لاق «؟( تَلِزْلز اذ كعم

 :لاق .ىلب : لاق "4 وه الإ هَلِإ ال هللا 8 :ىسركلا ةيآ كعم سيلأ .نآرقلا عبر» 3 .ىلب :لاق
 الا عبر»

 انثدح «حارجلا نب عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاق «ةدانج نب بدنج رذ ىبأ نع :رخآ ثيدح
 :لاق .هنع هللا ىضر «رذ ىبأ نع «شاخشخلا نب ديبع نع «ىقشمدلا رمع وبأ ىنأبنأ 2

 مق» :لاق .ال : تلق «؟تيلص له «رذ ابأ اي» :لاقف .تسلجف «دجسملا ىف وهو للي ىبنلا تيت

 لاو سالا نيطايش رش نم لاب دوعت «رذ ابأ اي» :لاقف كسل م تياشوا كيمحإ :لاق 00

 :لاق ؟ةالصلا «هللا لوسر اي :تلق :لاق «معن» :لاق؟نيطايش سنإلل وأ « هللا لوسراي :تلق :لاق
 ضرف» :لاق ؟موصلاف هللا لوسر اي :تلق :لاق .«رثكأ ءاش نمو «لقأ ءاش نم «عوضوم ريخا

 لوسراي :تلق .«ةفعاضم فاعضأ» :لاق ؟ةقدصلاف هللا لوسر اي :تلق «ديزم هللا دنعو «ئزجم
 ؟لوأ ناك ءايبنألا ىأ هللا لوسراي :تلق «ريقف ىلإ رس وأ ءلقم نم دهج» :لاق ؟لضفأ اهيأف هللا
 ‹ هللا لوسر اي :تلق :لاق (ملكم ىبن «معن» :لاق ؟ناك ني هللا لوسر اي :تلق (مدآ» : لاق

 اي :تلق :لاق «رشع ةسمخواا :ةرم لاقو «ًاريفغ امج ءرشع ةعضبو ةئامشلث» :لاق ؟نولظنرلا عك

 هاورو € مويقلا يحلا وه الإ هَلِإ ال هللا » : ىسركلا ةيآ» :لاق ؟مظعأ كيلع لزنأ اميأ «هّللا لوسر
 , 2300 اسلا

 )١( دنسملا )08/8(.

 .«عقسألا نع» :ج ىف (4) .«عقسألا نبا» :ج ىف (۳) .«عقسألا نع» :أ ج ىف (۲)

 .«تاقث هلاجر ةيقبو ءقثو دقو مسي مل وار هيف )77١/7(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )714/١( ريبكلا مجعملا )٥(

 . ؟مويقلا ىحلا وه» : ىف (۷) .و نم ةدايز (0)

 .(۲۲۱۹/۳) دنسملا (۸)

 . «هّللا یبنو# : < یف )4(

 ۲۷۵١(. /۸) ىئاسنلا ننسو )١78/5( دنسملا (۱۰)



 )٠٠٠١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 :دمحأ مامإلا لاق ءهاضرأو هنع هللا ىضر «ىراصنألا ديز نب دلاخ بويأ ىبأ نع :رخآ ثيدح

 ٠ ناك هلآ بوبا نبا نع یل یبا نب. نمحترلا دیا نع «یلیل ىبأ نبا نع «'نایفس انثدح

 مساب :لقف اهتيأر اذإف» :لاقف :ِهِلكَك ىبنلا ىلإ اهاكشف «ذخاتف ءىجت لوغلا تناكو «هل ةوهس ىف

 ؛ءاجف ءاهلسرأف .دوعأ ال ىنإ :تلاقف ءاهذخأف :اهل لاقف «تءاجف :لاق .«هللا لوسر ىبيجأ «هللا

 .اهتلسرأف .دوعأل ىنإ دوعأ ال ىنإ : ىل تلاقف ءاهتذخأ :لاق «؟كريسأ لعف ام» :ِِْللَك ىبنلا هل لاقف

 ایک ىبنلا 0 : «ءىجاو «دوعأ ال :لوقت كلذ لك «ًاثالث وأ نيترم اهتذخأف «ةدئاع اهنإ» :©0لاقف

 :تلاقف ءاهذخأف «ةدئاع اهنإ» :لوقيف .دوعأ ال :لوقتف .اهتذخأ :لوقأف «؟كريسأ لعف ام :لوقيف

 :لاقف «هربخأف ي ىبنلا ىتأف .ىسركلا ةيآ :ءىش كبرقي الف هلوقت ائيش كملعأو يتلسرا

 .«بوذك ىهو «تقدص»

 . بیرغ نسح :لاقو.' "2 یریرلا دیا نبا ع ءرادنب نع« نآرقلا لئاضف ىف ىذمرتلا هاورو

 باتك ىفو «نآرقلا لئاضف» باتك ىف لاقف «ةريره ىبأ نع «ةصقلا هذه ىراخبلا ركذ دقو

 نع «فوع انثدح «ورمع وبأ مثيهلا نب نامثع لاق :هحيحص نم «سيلبإ ةفص» ىفو ««ةلاكولا»

 لعجف تآ ىناتأف «ناضمر ةاكز ظفحب ةي هللا لوسر ىنلكو :لاق ةريره ىبأ نع ؟ قيريس نب لحم

 ىلو «لايع ىلعو «جاتحم ىنإ :لاق هلكت هللا لوسر ىلإ كنعفرأل :تلقو هتذخأف «ماعطلا نم وثحي

 كريسأ لعف ام «ةريره ابأ اي» كك ىبنلا لاقف «تحبصأف .هنع تيلخف :لاق .ةديدش ةجاح

 هنإ امأ» :لاق .هليبس تيلخو هتمحرف ءالايعو ةديدش ةجاح اكش «هللا لوسراي تلق :لاق «؟ةحرابلا

 1 وثحي ءاجف هتدصرف «دوعيس هنإ»: ةي هللا لوسر لوقل دوعيس هنأ تفرعف «دوعيسو كبذك دق

 ال «لايع ىلعو «جاتحم ىنإف «ىنعد :لاق . ةه هللا لوسر ىلإ كنعفرأل :تلقف ءهتذخأف «ماعطلا

 كريسأ لعف ام «ةريره ابأ اي» :ِِلَي هللا لوسر ىل لاقف تحبصأف «هليبس تيلخو هتمحرف .دوعأ

 كبك دق هنإ امأ» :لاق .هليبس تيلخف هتمحرف الايعو ةجاح اكش ءهللا لوسر اي : "تلق «؟ةحرابلا

 . ا هللا لوسر ىلإ كنعفرأل :تلقف «هتذخأف « ماعطلا نم وثحي ءاجف «ةثلاثلا هتدصرف «دوعيسو

 هللا كعفني تاملك كملعأ ىنعد :لاقف . .دوعت مث «دوعت ال كنأ معزت كأ تارم ثالث رخآ اذهو

 «مويقلا يحلا وه الإ هَل ال هللا ١» : ىسركلا ةيآ أرقاف كشارف ىلإ تيوأ اذإ :لاق. "نه ام :تلق .اهب

 تيلخف «حبصت ىتح ناطيش كبرقي الو «ظفاح هللا نم كيلع لازي نل كنإف «ةيآلا متخت ىتح

 هنأ معز « هللا لوسر اي :تلق «؟ةحرابلا كريسأ لعف ام» : ةي هللا لوسر ىل لاقف تحبصأف «هليبس

 كشارف ىلإ تيوأ اذإ :ىل لاق :لاق ا :لاق .هليبس تيلخف ندع يل

 لازي نل :ىل لاقو «مويقلا يحلا وه الإ لإ ال هللا » ٠ :ةيآلا متخت ىتح اهلوأ نم ىسركلا ةيآ أرق

 ىبنلا لاقف «ريخلا ىلع ءىش صرحأ اوناكو .حبصت ىتح ناطيش كبرقي الو «ظفاح هللا نم و

YE 

 .«تاب هنأ» :ج ىف (۲) .؟نايفس انثدح ءدمحأ وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق» :و ءأ ج ىف )١(

 .؟ءىجتو» :ج ىف (4) . وللي ىبنلا لاقف» :ج ىف (۳)

 .(۲۸۸۰) مقرب ىذمرتلا ننسو ٤۲۳( /6) دنسملا (5)

 .«ىه ام» :و ءأ ىف (۷) .«تلقف » :ج ىف )١(



 0/8 تا ## 88-7 ةيكلا :ةرقلا ةروسا- لوألا هزحلا

 ال : تلق «؟ةريره ابأ اي لايل ثالث ")ذم بطاخت نم ملعت «بوذک وهو” كقدص هنإ امأ» : ي
 .«ناطيش كاذ» :لاق

 نب ميهاربإ نع «ةليللاو مويلا » ىف ىئاسنلا هاور دقو . “مزجلا ةغيصب اقلعم ىراخبلا هاور اذك

 بيرق رخآ قايسب ةريره ىبأ نع ءرخآ هجو نم ىور دقو .2© هركذف «مثيهلا نب نامثع نع «بوقعی
 ريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقف ءاذه نم

 نب ملسم انربخأ «برح نب ريهز نب دمحأ انثدح ءرافصلا هيورمع نب هللا دبع نب دمحم انثدح

 حاتفم هعم ناك ةريره ابأ نأ :ىجانلا لكوتملا وبأ انربخأ «ىدبعلا ملسم نب ليعامسإ انربخأ «ميهاربإ

 لخدو «فك ءلم هنم ذخأ دق رمتلا دجوف «بابلا حتفف آموي بهذف ءرمت هيف ناكو «ةقدصلا تيب

 كلذ اكشف .كلذ لثم هنم ذخأ دق اذإف ائلاث رخآ اموي لخد مث «فك ءلم هنم ذخأ دق اذإف رخآ اموي

 اذإف» :لاق .معن :لاق «؟اذه كبحاص ذخأت نأ بحت :٠» ىبنلا هل لاقف «ىبنلا ىلإ ةريره وبأ

 دل وم نم ناعم 4 لاف تالا حتفف بهذف 00

 ال ىنإف .ءىنعد .معن :لاق ؟اذه بحاص تنأ «هّللا ودع اي :لاق «هيدي نيب مئاق وه اذإف ياا

 .ةثلاثلا داع مث «ةيناثلا داع مث .هنع ىلخف «ءارقف نجلا نم تيب لهأل الإ اذخآ تنك ام ءدوعأ

 ال :لاق .لكَي'7 ىبنلا ىلإ كب بهذأ ىتح مويلا كعدأ ال ؟دوعت الأ ىنتدهاع دق سيلأ :تلقف
 « ريبك ءالو ريغص ,ءنجلا نم دحأ كبرقي مل اهتلق تنأ اذإ «تاملك كتملع ىنعدت نإ كنإف «لعفت

 أرق (مويقلا يحلا وه الإ لإ ال هللا » :لاق ؟نه ام :لاق .معن :لاق ؟نلعفتل :هل لاق «ىثنأ الو ركذ

 هللا لوسر هل لاقف ةا ىبنلل ةريره وبأ كلذ ركذف «دعبأف بهذف هكرتف <« ءاهمتخ ىتح ىسركلا ةيآ

 .«؟كلذك كلذ نأ تملع امأ» : لكي
 نب ليعامسإ نع «برح نب بيعش نع هللا ديبع نب دمحم نب دمحأ نع «ىئاسنلا هاور دقو

 هذهف ءاضيأ هذه لثم ةنئاك بعك نب ىبأل مدقت دقو ا «ةريره ىبأ نع لكوتملا ىبأ نع ءملسم

 . عئاقو ثالث

 نع «ىفقثلا مصاع ىبأ نع «ةيواعم وبأ انثدح :«بيرغلا» باتك ىف ديبع وبأ لاق :ىرخأ ةصق

 نأ كل له :لاقف «نجلا نم لجر هيقلف ف سنإلا نم لجر جرخ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع < « ىبعشلا

 ‹«هعراصف ؟ناطيش هلخدي مل كتيب لخدت نيح اهتأرق اذإ ةيآ كتملع ىنتعرص نإف « ىنعراصت

 .نجلا اهيأ متنأ اذكهفأ «بلك اعارذ كيعارذ نأك "١ اتيخش اليئض كارأ ىنإ :لاقفء ف
 : لاقف وا هعرصف 5 هعراصف ىندواعف عيلضل 217 مهئيب ىنإ : لاقف ؟مهنيب نم تنأ مأ 0

 ت

 .رامحلا "” جبخك بخ هلو «ناطيشلا جرخ الإ هتيب لخد اذإ دحأ اهؤرقي ال هنإف «ىسركلا ةيآ أرقت

 .«لاق» :ج ىف (9) .٤ذنم»:أ ىفو ء«نم» :و ىف () .«قدصا» :ج ىف )١(

 .(۲۳۱۱ «۳۲۷۵) مقرب ىراخبلا حيحص (4)
 1 )٠١۷۹٥(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (5)

 .«دمحملا :ج ىف (۸) .«لاقو» :ج ىف (۷) .«دمحملا :ج ىف (5)
 . «هّللا لوسر ىلإ» :ج ىف (9) '

 .(١٠ا/944) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۱۰)

 .«مهنم ىنإ):و ءأ ىف (۱۳) . ؛ًاتيحصلا :ج ىف )١1( .ارمع هعرصفا» :و ءأ ج ىف )١١(
 .«رامحلا جينخك جينخ هلو» :ج ىف )١6( .؟نعراصف» :ج ىف )١4(



 TO هيكل ة ةوزقملا روش لوألا | ميرو( ب a يح

 .رمع الإ نوكي نأ ىسع نم :لاقف ؟رمع وهأ :دوعسم نبال ليقف

 اا لاو محلا ءاخلاب  جبخلاو «مسجلا فيحنلا : ليئضلا : ديبعوبأ لاق

 ا نب ىلع انثدح :هكردتسم ىف هللا دبع وبأ مكاحلا لاق :ةريره ىبأ نع رخآ ثيدح
 ىبأ نع «ىدسألا ا نب ميكح ىنثدح «نایفس انثدح «یدیمحلا انثدح «یسوم نب رشب انثدح

 ىف أرقت ال «نآرقلا ىآ ةديس ةيآ اهيف ةرقبلا ةروس» :لاق ةَ هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع «حلاص

 «ىسركلا ةيآ !هنم جرخ الإ ناطيش هيف تيب
 ملو ءدانسإلا حيحص :لاق مث ريبج نب ميكح نع «ةدئاز نع ىرخأ قيرط نم هاور اذكو

 مانسو مانس ءىش لكل» :هظفلو «[هب] ةدئاز ثيدح نم ىذمرتلا هاور دقو .لاق اذك . هاجرخی

 نم الإ هفرعن ال بيرغ :لاق مث .«ىسركلا ةيآ :نآرقلا ىآ ةديس ىه ةيآ اهيفو «ةرقبلا ةروس نآرقلا

 . هفعضو ةبعش هيف ملكت دقو «ريبج نب ميكح ثيدح
 هبذكو .ىدهم نبا هكرتو«ةمئألا نم دحاو ريغو نيعم نب ىيحيو.دمحأ هفعض اذكو : تلق

 .ىدعسلا

 «ىزورملا دمحم نب ىسيع انربخأ «عفان نب ىقابلا دبع انثدح : ورم نبا لاق :رخآ ثيدح

 نب هللا دبع نع تاع ىسوم نب ىسيع انربخأ «ىبأ انربخأ «يراخبلا دمحم نب ريع: ارا

 هنأ :باطخلا نب رمع نع ءرمع نبا نع «"رمعي نب ىيحي نع «ليقع نب ىيحي انربخأ «ناسیک
 نبا لاقف ؟نآرقلا ىف ةيآ مظعأب ىنربخي مكيأ :لاقف «تاطامس مهو «سانلا ىلإ موي تاذ جرخ

 وه الإ هلل ال هللا ل : نآرقلا ىف ةيآ مظعأ» :لوقي هاهي هللا لوسر تعمس «تطّقس ريبخلا ىلع :دوعسم
 00 «4 موُيقْلا يحلا

 اا کک ی هدم ا کا مامإلا لاق:مظعألا هللا مسا ىلع اهلامتشا ىف رخآ ثيدح

 نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ نع «بشوح نب رهش انثدح ءدايز ىبأ نب '''' هللا ديبع
 .جلا » و (مويقلا يحلا وه ًالإ لإ ال هللا طنيتيآلا نيتاه ىف لوقي ةه هللا لوسر تعمس :('0تلاق
 .'"«مظعألا هللا مسا امهيف نإ» [۲ ١١ :نارمع لآ] 4 مويقْلا يحلا وه الإ هّلِإ ال هللا

 ىبأ نب ركب ىبأ نع ةجام نباو ") مرشخ نب ىلع نع ىذمرتلاو ددسم نع دواد وبأ هاور اذكو
 . حيحص نسح :ىذمرتلا كافور 40 دايز ىبأ نب هللا ديبع نع« سنوي نب ىسيع نع مهتثالث « ةبيش

 ,(715/7) ديبع یبال ثيدحلا بیرغ (۲)

 .«داشمج» :و ىفو «دامح» :أ ىف (۳)

 .,(5869/5) كردتسملا ()

 .و«أ ‹ج نم ةدايز (6)

 )١( كردتسملا )٠١۹/۲(.

 .؟رمعم نبا» :أ ىف (۷)

(A)هب راجنغ ىسوم نب ىسيع قيرط نم (۷۱۲) مقرب ليطابالا ىف ىناقروجلا هاورو . 

 .«لاق» :ج یف )١١( . هللا دبع» :أ ج یف )٠١( . ؟ريكب نبا :أ ىف (9)

 )1١1/١(٤(. دنسملا (0)

 .؟مزح نب» :و ءأ ىف (۱۳)

. (A00) مقرب ةجام نبا ننسو )۳٤۷۸( مقرب ىذمرتلا نتسو ( 0) مقرب دواد ىبأ ننس )۱٤( 



 ا 097 قبلا ةرؤشاد: لوألا ا

 نب نمحرلا دبع انربخأ :هيودرم نبا لاق :هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع اذه ىنعم ىف رخآ ثيدح
 انربخأ «ملسم نب ديلولا انربخأ ءرامع نب ماشه انربخأ «ليعامسإ نب ميهاربإ نب قاحسإ انربخأ «ريم

 :لاق ءهعفري ةمامأ ىبأ نع ثدحي «نمحرلا دبع نب مساقلا عمس هنأ :ديز نب ءالعلا نب هللا دبع

 - ماشه لاقو .«هطو «نارمعا لآو ؛ةرقبلا ة ةروس :ثالث ىف باجأ هب ىعد اذإ ىذلا مظعألا هللا مسا)»

 .جلا :  نارمع لآ ىفو © موُيقْلا يحلا وه الإ هل ال هللا طذ ةرقبلا امأ : - قشمد بيطخ رامع نبا وهو

 ان :هط] © موُيقْلا يحلل هوجولا تنعو ل : هط ىفو 4 مويقلا يحلا وه لإ هَّلِإ ال هللا

 انثدح :هيودرم نب ركب وبأ لاق :ةبوتكملا ةالصلا دعب اهتءارق لضف ىف ةمامأ ىبأ نع رخآ ثيدح

 "رشب نب نيّسسحلا انربخأ «نسحلا نب دمحم نب رفعج انربخأ «ىمدألا رواسم نب زرحم نب دمحم
 هلك هللا لوب لاف لا تا ا نع او نب داعم ا ريع نت دفعت ويش أ رر

 6 وو
 .«تومي نأ الإ ةنجلا لوخد نم هعنمي مل ىسركلا ةيآ ةبوتكم ةالص لك ربد أرق نم»

 نين فايس ونا فيستا ور ی نرش نور قريشا قع لاو مويلا» ىف ىئاسنلا هاور اذكهو
 طرش ىلع دانسإ وهف هبا ىراخبلا ناجي نس سم ور «ريمح نب دمحم ثيدح نم « هحيحص

 هيودرم نبا ىور دقو . ملعأ هللاف . ” عوضوم ثيدح هنأ ىزوجلا نب جرفلا وبا دقو «ىراخبلا

 لك دانسإ ىف نكلو .ثيدحلا اذه وحن هللا دبع نب رباجو «ةبعش نب ةريغملاو ىلع ثيدح نم
 ا

 ةيوتسرد نب ىيحي انربخأ «ىرقملا دايز نب نسحلا نب دمحم انثدح :اضيأ هيودرم نبا لاقو

 ‹نسحلا نع «ةداتق نع «ىنثملا نع «ىركسلا ةزمح وبأ انربخأ «ميهاربإ نب دايز انربخأ ن0 ىزورملا

 نأ «مالسلا هيلع «نارمع نب ىسوم ىلإ هللا ىحوأ» :لاق ب ىبنلا نع «ىرعشألا ىسوم ىبأ نع
 هل لعجأ ةبوتكم ةالص لك ربد ىف اهؤرقي نم هنإف «ةبوتكم ةالص لك ربد ىف ىسركلا ةيآ أرقا
 ىت الإ كلذ ىلع طاري الو. نيقيدنفلا لاغاني باوثو: نيوكاذلا نالو: نيركاشلا نلف
 ادع كتم فید ادو ا ليبس خف اقرا نأ نال لف يوت دوا قيد وأ

 انثدح :ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق :ليللا لوأو راهنلا لوأ ىف اهأرق نم ظفحت اهنأ ىف ذ رخآ ثيدح

 نع «ىكيلملا ع E رايق وع زو كانا نا ل نرجع «ىنيدملا ىموزخملا ةملس وبأ «ةريغملا نب ىيحي

 .هوحن هب رامع نب ماشه نع قرط نم () مقرب راثآلا لكشم ىف ىواحطلاو (۲۸۲ /۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

 «ريشب# :آ ىف (1)
 .(9978) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 ):( تاعوضوملا )١/١555(.

 ىلع نع ىنرعلا ةبح نع ىنادمهلا قاحسإ ىبأ نع لشهن قيرط نم (۲۳۹۵) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا ًاضيأ هاور ىلع ثيدح )٥(
 . هنع هللا ىضر

 هللا ىضر ةبعش نب ة ةريغملا نع «بعك نب دمحم نع «ميهاربإ نب ب رمع قيرط نم )/١1١١( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور ةريغملا ثيدح قفز

 .هنع

 . ؟نييبنلا باوثو» :ج ىف (9) . هللا لعج» :ج ىف (۸) .«ىبورملا هيوساس نبا :ج ىف (۷)

 . ؟ببحتماا :أ ىف 229220

 ىضر رباج ثيدح نم هوحن یورو .ريكانم هئيدح : بيطخلا لاقو .ركنم هثيدح لك ىناقربلا لاق «شاقنلا نسحلا نب دمحم هيفو )١(

 .فيعض هنكل هنع هللا



 58 )ا ةا ةه لوألا هوا ب ت ۷۸

 4 مح ل :أرق نم : لاك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع < «ةملس ىبأ نع «بعصم نب ةرارز

 نمو «ىسمي ىتح امهب ظفح ءحبصي نيح ىسركلا ةيآو ["- ١ :رفاغ] € ريصملا ِهّيَلِإ :  ىلإ «نمؤملا

 ملعلا لهأ ضعب ملكت دقو «بيرغ ثيدح اذه :لاق مث ع قم امه طفح ىلع چ فار

 . "هظفح لبق نم ىكيلملا ةكيلم ىبأ نب ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ىف
 .اهديناسأ فعضو اهتحص مدعل ًاراصتخا اهانكرت ءرخأ ثيداحأ 27 اهتليضف ىف درو دقو

 ديلا ىف اهتباتك ىف ةريره ىبأ ثيدحو .نيتماجح ماقم موقت اهنإ :ةماجحلا دنع اهتءارق ىلع ثيدحك
 .كلذ ريغو «هيودرم نبا امهدروأ نايسنلا مدعو ظفحلل سحلتو «تارم عبس نارفعزلاب ىرسيلا

 , ,. , | | .ةلقتسم لمج رشع ىلع ةلمتشم ةيآلا هذهو
 : ىأ « مويقلا يحلا # < Ch oT : هلوقف

 رفع تادوج ga «مايقلا» :أرقي رمع ناكو «ه ريغل ميقملا ًادبأ تومي ال ىذلا هسفن ىف ىحلا

  هرمأب ضرألاو ءامسلا موقت نأ هتايآ نمو 8 :هلوقك ا نودب اهل ماوق الو ءاهنع ىنغ وهو «هيلإ
 «هقلخ نع لوهذ الو ةلفغ الو صقن هيرتعي ال :ىأ 4 مون الو ةنس هذخأت ال » :هلوقو «[؟ 6 : مورلا]

 هيلع ىفخيالو يس ا «تبسك اب سفن لك ىلع مئاق وه لب
 ىهو ةن هلي ال ىا € هذخأت E :هلوقف مون الو ةنس هيرتعي ال هنأ ةيمويقلا مامت نم ا

 ىسوم ىبأ نع حيحصلا ىفو .ةنسلا نم ىوقأ هنأل ؛ 4 مون الو :لاق اذهلو 2

 ضفخي «مانی نأ هل ىغبنيالو «ماني ال هللا نإ» :لاقف تاملك عبرأب كو هللا لوسر انيف ماق :لاق

 - رونلا هباجح لااا لمع لبق لیلا نق «ليللا لمع لبق راهنلا لمع هيلإ عفري «هعفريو طسقلا

 (؟!«هقلخخ نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل هفشك ول - رانلا وأ

 ال 9 :هلوق ىف سابع نبا ا ةمركع نع «نابأ نب مكحلا ىنربخأ ءرمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 هللا ىحوأف ؟لجو زع «هللا ماني له ةكئالملا لأس « مالسلا هيلع ءىسوم نأ :4 مرت الو ةنس هذخأت

 مث ءامهكسمأف نيتروراق هوطعأ مث ءاولعفف «ماني هوكرتي الف « ثالث هوقرؤي نأ مهرمأو ةكئالملا ىلإ

 لعجف : لاق :ةدحاو دي لك ىف هدي یف امهو سعني لعجف :لاق :امهرسكي نأ ءورذحو هوكرت

 لاق .امهرسكف ىرخألاب امهادحإ برضف «ةسعن سعن ىتح «هبنیو سعنيو «("”هبنيو سعني
 .هيدي ىف ضرألاو تاومسلا كلذكف :لوقي «لجو زع ء«هللا هبرض لثم وه امنإ :رمعم

 ىنب رابخأ نم وهو .  هركذف «قازرلا دبع نع «ىيحي نب نسحلا نع ءريرج نبا هاور اذكه
 هنأو «لجو زع « هللا رمأ نم اذه لثم هيلع ىفخي ال «مالسلا هيلع «ىسوم نأ ملعي امم وهو «ليئارسإ

 . هنع هزنم

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۲۸۷۹(.

 .(ءىش هیلع» :أ ىف () .«اهلضف ىف» :أ ىف (۲)

 .(١ا/9) مقرب ملسم حيحص (4)

 .«ًاليلق» :أ ىف (40)

 , (هبتنیو» :آ ىف (۸ «۷) .(هیدی» :أ ىف (0)

 .(۳۹۳ /0) یربطلا ریسفت (9)



 )٠٠٠١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 :ريرج نبا هاور ىذلا ثيدحلا هلك اذه نم برغأو

 «نابأ نب مكحلا نع .لبش نب ةيمأ نع «فسوي نب ماشه انثدح «ليئارسإ ىبأ نب قاحسإ انثدح
 ىلع «مالسلا هيلع ‹یسوم نع ىكحي ةي هللا لوسر تعمس :لاق ةريره ىبأ نع «ةمركع نع

 هاطعأ مث «آثالث هقرأف ًاكلم هيلإ هللا لسرأف ؟هللا ماني له :ىسوم سفن ىف عقو» :لاق ءربنملا
 « ظقيتسيف نايقتلت هادي داكت ماني لعجف)» : لاق . «امهب ظفتحي نأ هرمأو «ةروراق دي لك ىف «نيتروراق

 برض» :لاق «ناتروراقلا ترسكناف ءهادي تقفطصاف ةمون مان ىتح .ىرخألا نع امهادحإ سبحيف

 .«ضرألاو ءامسلا كسمتست مل ماني ناك ول هللا نأ :لجو زع ءالثم هل هللا
 . ملعأ 0 ر 3 ىليئارسإ 0 دج بيرغ ثيدح دك

 ل ا ا ل ا

 : لجو زع «هبر هادانف . هللا اوقتا :لاق ؟كبر ماني له .ىسوم اي :اولاق ليئارسإ ىنب نأ : سابع نبا

 نم بهذ املف « ىسوم لعمف رولا رباب كيني ب سا داع .كبر ماني له :كولأس ‹ ىسوم اي

 ناتجاجزلا تطقسف سعن ليللا رخآ ناك اذإ ىتح ءامهطبضف ( نتا ىف هک مقره ن كلك لبللا

 ناتجاجزلا تكله امك نكلهف ضرألاو تاوهسلا تطقسل مانأ تنك ول «ىسوم اي :لاقف .اترسكناف
 . ىسركلا ةيآ ةي هيبن ىلع هللا لزنأو . كيدي ىف

 هرهق تحتو هكلم ىفو هديبع عيمجلا نأب رابخإ :4 ضزألا يف امو تاومسلا يف ام هل ال :هلوقو

 : هلوقك «هناطلسو

 موي هيتآ مهلکو . ادع مهدعو مهاصحأ دقل . ادّبَع نمْحَرلا يتآ الإ ضرأألاو تاوّمّسلا يف نم لك نإ

 .[46 - ۹۳ :ميرم] (ادرف ةمايقلا

 مهتعافش ينغت ال تاومسلا ي يف كلم نم مكوإ# : هلوقك *هنذإب الإ هدنع عقشي يذلا اذ نمل : هلوقو
 *ئضترا نمل الإ نوعفشي الو ]ل :هلوقكو ء[١۲ :مجنلا] (ىضريو ءاشي نمل هللا نذأي نأ دعب نم لإ ايش

sSدع تا يقفل رساجتي ال هنأ . لجو  

 ام ىنعديف خاش . رخأف شرعلا تحت ىتآ» : ةعاششلا ثيدح ىف امك .ةعافشلا ىف ”7 هل نذإب الإ

 مهلخدأف ادح ىل دحيف» : لاق 'عمشت عغشاو ٠ .عمست لقو .كسأر عفرا : :لاقي مث ىنعدي نأ هللا ءاش
 ا «ةنجلا

 اهيضام :تانئاكلا عيمجب هملع ةطاحإ ىلع ليلد :(مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي» : هلوقو
 امو اتل امو انيديأ نيب ام هل كبر رمأب الإ لزنتن اموال :ةكئال الملا نع ًارابخإ هلوقك < .اهلبقتسمو اهرضاحو

 ٤] :ميرم] 4 يسن كبر ناک امو كلذ نیب

 الإ ءىش ىلع هللا ملع نم دحأ علطي ال : ىأ 4 ءاش مب الإ هملع نم ءيشب نوطيحي الو $ :هلوقو
 «ةمركع نع «نابأ نب مكحلا نع هاور کنم ثيدح هل» : لبش ف ةيمأ ةمجرت ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو ۳۹٤) /) ىربطلا ريسفت )١(

 نع «رمعم هفلاخو فسوي نب ماشه هأور ثيدحلا «؟هللا ماني له :مالسلا هيلع ىسوم سفن ىف عقو» : لاق اعوفرم ةريره ىبأ نع
 ليئارسإ ىنب نأ ىور امنإو «مالسلا هيلع .ىسوم سفن ىف عمو اذه نوكي نآ غوسي الو .برقأ اذهو «هفقوف ةمركع نع ءمكحلا

 .؛هلل رخأف»:و ءأ ىف (") .«هل نذأي نأ الإ»:و ءأ ىف (۳۲

1۷۹ 

 ةروس نم 8 :ةيآلا ريسفت دنع هقرط ركذو هقايس ىتايسو .هنع هللا ىضر ءسنأ ثيالح نم < نيحيحصلا ىف جرخم ةعافشلا ثيدح (4

 .ءارسالا



OOD a ا 

 هتاذ ملع نم ءىش ىلع نوعلطي ال :دارملا نوكي نأ لمتحيو .هيلع هعلطأو «لجو زع هللا هملعأ امب

 ]1۰ :هط] ( امْلع هب توطيحي الو :  :هلوقك «هيلع هللا مهعلطأ امب الإ هتافصو

 انثدح .جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :& ضرألاو تاومّسلا هيسرك عسو :هلوقو

 ىف سابع نبا نع «ريبج ديعس نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع «فيرط نب فرطم نع «سيردإ نبا
 « ميشهو سيردإ نب هللا دبع ثيدح نم ريرج نبا هاور اذكو .هملع :لاق © هیسرک عسو» :هلوق

 .هب «فیرط نب فرطم نع امهالك
 «ىسركلا :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق مث .هلثم ريبج نب ديعس نع یورو :متاح ىبأ نبا لاق

 .نيطبلا ملسمو «ءكاحضلاو «ىدسلاو «ىسوم ىبأ نع هاور مث «نيمدقلا عضوم

 امم نع «ىنهدلا رامع نع «نايفس نع ءمصاع وبأ انربخأ :هريسفت ىف دلخم نب عاجش لاقو
 هيسرك عسو $ : هللا لوق نع ةي ىبنلا لثس :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «نيطبلا
 .«لجو زع هللا الإ هردق ردقي ال شرعلاو «هيمدق عضوم هيسرك» :لاق #« ضرألاو تاومسلا

 «سالفلا دا نب عاجش قيرط نم «هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا ثيدحلا اذه دروأ اذك

EENكي ع 00 يتحلل زامغ نع «نايفس انثدح :هريسفت ىف عيكو هاور دقو «طلغ وهو  

 دحأ ردقي ال شرعلاو «نيمدقلا عضوم ىسركلا :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «نيطبلا
 نب دمحم نع «ىبوبحملا دمحأ نب دمحم سابعلا ىبأ نع «هكردتسم ىف مكاحلا هاور دقو .هردق

 :لاقو «هلثم ًافوقوم سابع نبا نع ؛هدانسإب - ىروثلا ريو داوم نع «مصاع ىبأ نع «ذاعم
 ىرازفلا رْيَهُظ نب مكحلا قيرط نم هيودرم نبا هاور دقو ."”هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 .ًاضيأ حصيالو ءاعوفرم ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ىدسلا نع - كورتم وهو  ىفوكلا
 فوج ىف ضرألاو تاومسلا :ىدسلا لاقو .شرعلا تحت ىسركلا :كلام ىبأ نع ىدسلا لاقو

 نيضرألاو عبسلا تاومسلا نأ ول: سابع نبا نع كاحضلا لاقو . شرعلا ىدي نيب ىسركلاو «ىسركلا

 .ةزاغملا ىف ةقلحلا ةلزنمب الإ ىسركلا ةعس ىف نك ام «ضعب ىلإ نهضعب نلصو مث نطسب عبسلا
 .متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاورو

 لاق :لاق ىبأ ىنثدح :ديز نبا لاق :لاق بهو نبا ىنربخأ «سنوي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 لاقو :لاق .«سرت ىف تيقلأ ةعبس مهاردك الإ «ىسركلا ىف عبسلا تاومسلا ام >: هل هللا لوسر
 ىرهظ نيب تيقلأ ديدح نم ةقلحك الإ شرعلا ىف ىسركلا ام» :لوقي ههم هللا لوسر تعمس :رذ وبأ

 : را نا

 رخل ٠ بو ن ها ع ارا خا ةا ارا ةةيودوم س رك و لاو

 ب اب ن ج یر ی 0 70 یدو خيرا ىف بیلا اورو (9)
 .«ىبهذلا ىلع نع» : | ىف (۲)

 .ًافوقوم هب نايفس نع مصاع ىبأ قيرط نم (11) مقرب شرعلا ةفص ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (۲۸۲/۲) كردتسملا (۳)

 نب راتخملا قيزط نم (08) مقرب شرعلا ةفص ىف ةبيش ىبأ نبا ءاورف ءالوصوم ءاج دقو «عطقنم وهو (744/0) ىربطلا ريسفت (4)
 ًاضيآ ىتأيسو .هوحنب ًاعوفرم «هنع هللا ىضر. ىرافغلا رذ ىبأ نع ؛ىنالوخلا سيردإ ىبأ نع «ملس نب ليعامسإ نع «ناسغ
 . هيودرم نبا ةياور نم هيلي ىذلا وهو رخآ قيرط نم الوصوم
 .لامكإلا نم بيوصتلاو ة؟بهو نب» :ھ یف (٥)



1A1 )٠٠٠١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 

 نالا نع يلا ا ع ن صن ارا يالغلا ىرسلا ىبأ نب دمحم انربخأ

 . ىسركلا نع ا ىبنلا لأس هنأ «ىرافغلا رذ ىبأ نع «ىنالوخلا سيردإ ىبأ نع ‹ ىفقثلا دمحم

 الإ ىسركلا دنع عبسلا نوضرألاو « عبسلا تاومسلا ام «هدیب ىسفن ىذلاو» : هع هللا لوسر لاقف

 .'"«ةقلحلا كلت ىلع ةالفلا لضفك ىسركلا ىلع شرعلا لضف نإو «ةالف ضرأب ةاقلم ةقلحك
 د < رک نبأ یا دخ ویر اخ د ن افلا: وبا ظفاحلا ةلاقو

 ىلإ ةأرما تتأ :لاق «هنع هللا ىضر «رمع نع «ةفيلخ نب هللا دبع نع «قاحسإ ىبأ نع ‹ ليئارسإ

 هيسرك نإ» :لاقو ىلاعتو كرابت برلا مظعف :لاق .ةنجلا ىنلخدي نأ هللا عدا :تلاقف لَك هللا لوسر

 . ؟!«هلقث نم ديدجلا لحرلا طيطأك اطيطأ هل نإو «ضرألاو تاومسلا عسو
 ىناربطلاو ءامهيريسفت ىف ريرج نباو ديمح نب دبعو «روهشملا هدنسم ىف رازبلا ظفاحلا هاور دقو

 ° قاحسإ ىبأ ثيدح نم «راتخملا» هباتك ىف ءايضلا ظفاحلاو ءامهل ةنسلا ىباتك ىف مصاع ىبأ نباو
. 40 . 3 sli; 5 5 0-3 

 نم مهنم مث. رظن رمع نم هعامس ىفو ءروهشملا كاذب سيلو «ةفيلخ نب هللا دبع نع «ىعيبسلا
5 0 4 ' fz 

 «ةبيرغ ةدايز هنتم ىف ديزي نم مهنمو < السرم هنع هيوري نم مهنمو .ًافوقوم رمع نع «هنع هيوري

 .اهفذحي نم مهنمو
 نم ةنسلا باتك ىف دواد وبأ هاور امك شرعلا ةفص ىف معطم نب ريبج ثيدح اذه نم برغأو

 . ملعأ ا و

 ةمايقلا موي ىسركلا عضو ىف ءامهريغو رباجو ةديرب نع ثيداحأ هريغو هيودرم نبا ىور دقو
 .ةيآلا هذه ىف روكذملا ريغ كاذ نأ رهاظلاو ءءاضقلا لصفل

 ‹نماثلا كلفلا وه مهدنع ىسركلا نأ :نييمالسإلا نم ةئيهلا ملع ىلع نيملكتملا ضعب معز دقو

 كلذ در دقو .سلطألا :هل لاقيو ءريثألا كلفلا وهو ءعساتلا كلفلا هقوف ىذلا تباوثلا كلف وهو

5 3 

 . شرعلا وه ىسركلا :لوقي ناك هنأ ىرصبلا نسحلا نع «ربيوج قيرط نم ريرج نبا یورو
 دقو «رابخألاو راثآلا كلذ ىلع تلد امك «هنم ربكأ شرعلاو «شرعلا ريغ ىسركلا نأ حيحصلاو

 هّللاو ‹رظن هتحص ىف ىدنعو «كلذ ىف رمع نع «ةفيلخ نب هللا دبع ثيدح ىلع ريرج نبا دمتعا

 . ملعأ
 . . 7 وو٥ .EA رو رو م

 نمو امهيف نمو ضرألاو تاومسلا ظفح هركي الو هلقثي ال :ىأ ( امهظفح هدوئي الو  :هلوقو

 . (هّللا ديبع نبا :أ ىف )١(

 . طلغلا ريثك :ىدع نبا لاقو ءنيعم نبا هقئوو متاح وبأ هفعض «ىنالقسعلا ىرسلا ىبأ نب دمحم هدانسإ ىفو (۲)

 . ركب ىبأ نبا» :آ ىف (۳)
 )١9١(. مقرب ةراتخملا ىف ىسدقملا ءايضلا هقيرط نم هاورو )٤(

 .«مساقلا ىبأ نع» : ىف (6)

 ىسدقملا ءايضلل ةراتخملاو )٥۷٤( مقرب مصاع ىبأ نسال ةئسلاو )0 ٠ /ه) ىربطلا ريسفتو ةراتسألا فشكال (۳۹) مقرب رازبلا دنسم (6)

 .(184 -101) مقرب

 :0/::68) قربا يبست ىف ةلسإإلا ةيورلا
 EVD) مقرب دواد ىبأ ناس (۸)



AY (7؟05) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا 

 عيمج ىلع بيقرلا «تبسك اب سفن لك ىلع مئاقلا وهو «هيدل ريسي هيلع لهس كلذ لب ءامهنيب
 ةليلذ ةعضاوتم «هيدي نيب ةريقح اهلك ءايشألاو «ءىش هنع بيغيالو ءىش هنع بزعي الف ءايشألا
 مهو لعفي امع لأسي ال ىذلا ديري امل لاعفلا «ديمحلا ىنغلا وهو ةريقف ةجاتحم هيلإ ةبسنلاب ةريغص

 برالو ,هريغ هلإ ال ميظعلا ىلعلا بيقرلا «ءىش لك ىلع بيسحلا ؛ءىش لكل رهاقلا وهو .نولأسي

 « لاعتملا ريبكلا » :[هلوقكو 4 ٌريبَكلا يلعلا] وهو : هلوقك# ميظَعلا يلعْلا وهو » :هلوقف «هاوس
 .[9 :دعرلا]

 اهرارمإ حلاصلا فلسلا ةقيرط اهيف دوجألا حاحصلا ثيداحألا نم اهانعم ىف امو تايآلا هذهو

 هيبشت الو فييكت ريغ نم «تءاج امك

 دقق لاب نيو تواطلا فكي نق يقل نم لا يدق يذلا يف ارغإ ل
 ت ساه 6

 . 4 629 ميلع عيِمس هّللاو اهل ماصفنا ال ىقتولا ةورعلاب كسمتسا

 هنإف : سالا نيد نق لوخدلا ىلع اذخأ ارك ال :ىأ 4 نيدلا يف هاركإ ال » :ىلاعت لوقي

 هللا هاده نم لب ءهيف لوخدلا ىلع دحأ هركي نأ ىلإ جاتحي ال ءهنيهاربو هلئالد ىلج حضاو نيب

 هعمس ىلع متخو هبلق هللا ىمعأ نمو «ةنيب ىلع هيف لخد هتريصب رونو هردص حرشو مالسوؤلل
 موق ىف ةيآلا هذه لوزن ببس نأ اوركذ دقو .ًاروسقم اهركم نيدلا ىف لوخدلا هديفي ال هنإف «هرصبو
 .ًاماع اهمكح ناك نإو ءراصنألا نم

 نب ديعس نع «رشب ىبأ نع «ةبعش نع «ىدع ىبأ نبا انثدح «راشب نبا انثدح : ريو نا لاو

 «هدوهت نأ دلو اهل شاع نإ اهسفن ىلع لعجتف اتالقم نوكت ةأرملا تناك:لاق سابع نبا نع «ريبج
 :لجو زع هللا لزنأف ءانءانبأ عدن ال :اولاقف ءراصنألا ءانبأ نم مهيف ناك ريضنلا ونب تيلجأ املف

 . 4 يفلا نم دشرلا ني دق نيدلا يف هآركإ ال»

 .هوحن هب «ةبعش نع «رحخأ هوجو نمو الو ءرادنب نع .اعيمج ىئاسنلاو دواد وبأ هاور دقو

 «دهاجم زكذ اذكهو . 9 هب «ةبعش ثيدح نم «هحيحص ىف نابح نباو «متاح ىبأ نبا هاور دقو

 . كلذ ىف تلزن اهنأ :مهريغو «ىرصبلا نسحلاو « ىبعشلاو «ريبج نب ديعسو

 ةمركع نع «تباث نب ديزأ ” نع «ىشرحلا دمحم ىبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو
 لجر ىف تلزن :لاق ( نيدلا يف هاركإ ال  :هلوق «سابع نبا نع « [ريبج نب] ديعس نع وأ
 الجر وه ناكو «ناينارصن نانبا هل ناك «نيصحلا :هل لاقي «فوع نب ملاس ىنب نم «راصنألا نم

 . كلذ هيف هللا لزنأف ؟ةينارصنلا الإ ايبأ دق امهنإف ءامههركتسأ الأ :ةِكلَي ىبنلل لاقف ءًاملسم

 نم اومدق راجت ىدي ىلع ارصنت دق اناكو :دازو «كلذ وحن ىدسلا نع ىورو ءريرج نبا هاور
 لوسر نم بلطو ءامههركتسي نأ امهوبأ دارأ مهعم باهذلا ىلع امزع املف ءًاتيز نولمحي «ماشلا

 .ةيآلا هذه تلزنف ءامهراثآ ىف ثعبي نأ يم هللا

 )٤۸ ١١١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (5147) مقرب دواد ىبأ ننسو )٥/ ۰٤۰۷ 5١8( ىربطلا ريسفت (')

 .«دراوم» (1710) مقرب نابح نبا حيحص (؟)

 .أ ج نم ةدايز 2( .«ىلوم» :و ىف )€(



/ 

 ا حج ولولا هلل

 e 200 ضرعي ناكف اا ورو هرس اوا ىف تك :لاق سا

 . نيملسملا رومأ ضعب , ىلع كب انعتسال تملسأ ول «قسأ اي :لوقيو ,«نيدلا يف ةاركإ الإ

 لبق مهنيد ىف لخد نمو «باتكلا لهآ ىلع ةلومحم هذه نأ ءاملعلا نم ةريثك ةفئاط بهذ دقو

 عيمج ىعدي نأ بجي هنإف «لاتقلا ةياب ةخوسنم ىه لب :نورخآ لاقو .ةيزجلا اولذب اذإ ليدبتلاو خسنلا

 O N e ىبأ نإف «مالسإلا نيد فينحلا نيدلا ىف لوخدلا ىلإ ممألا

 ,ديدش سأب يلوأ موق ىلإ نوعدتسإل : ىلاعت هللا لاق هاركإلا ىنعم اذهو .لتقي ىتح لتوق «ةيزجلا

 «مهيلع ظلغاو نيقفانملاو راقكلا دهاج يلا اهيأ اي ل :ىلاعت لاقو 7: حتفلا] «نوملسي وأ مهنولتاقت

 اوملعاو ةظلغ مكيف اودجيلو رافكلا نم مكنولي نيا اولتاق اوُمآ نيا اهْيَأَي : ىلاعت لاقو «[٩:ميرحتلا]

 ىف ةنحلا خلا نوداقي موق نم كبر بجعل : حيحصلا ىفو .[ ١ 737: ةبوتلا]( نيقتملا عم هللا نأ

 .لابكألاو دويقلاو لالغألاو قاثولا ىف ف مالسإلا دالب مهب مدقي نيذلا ىراسألا :ىنعي 9 ««لسالسلا

 .ةنحلا لهأ ( نم نونوكيف ءمهرئارسو مهلامعأ حلصتو ا كلذ دعب مث

 هلل هلل لوسر نأ شا نع «ديمح نع <« «ىيحي انثدح : دمحأ مامولا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 نكلو < ‹ حيحص ىثالث هنإف . ٩ «اهراك تنك نإو» :لاق .اهراك ىندجأ ىنإ :لاق «ملسأ» : لج لجرل لاق

 ةلباق تسيل هسفن نأ ربخأف .هيلإ هاعد لب مالسإلا ىلع ويم ىبنلا ههركي مل هنإف «ليبقلا اذه نم سيل

 ."صالخإلاو ةينلا نسح كقزريس هللا نإف اهراک تنك نإو , .ملسأ» :هل لاقف .ةهراك ىه لب «هل

 جيمس هلو اهل ماتا ا ىف رووا, دل تتر ره هللا مرر ترغاطلا تك نبنوا :هلوقو

 « هللا هود ea لك داع نع ناطتشلا هيلإ وعدي امو 5 ناو ااو دادنألا علخ نم : ىأ 4 ميل

 ىف تبث دقف :ىأ# ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف ل وه الإ هلإ ال هنأ دهشو «هدحو هدبعف هللا دحوو

 .ميقتسملا طارصلاو ىلثملا ةقيرطلا ىلع ماقتساو هرمأ

 «رحسلا :تبجلا نإ :هنع هللا ىضر «رمع لاق :لاق  ىسبعلا دئاف نبا وه  ناسح نع «قاحسإ

 ف دع ا لتاقي «لاجرلا ىف ذ نوكت زئارغ نبحلاو ةعاجشلا نإو ءناطيشلا :توغاطلاو

 هاور اذكهو .ايطبن وأ ًايسرأف ناك نإو هقلخ هسحو «هلید لجرلا مرک نإو ا نم نابجلا رفيو

 .ىسبعلا دئاف نب ناسح نع «قاحسإ ىبأ نع «ىروثلا ثيدح نم «متاح ىبأ نباو 0 نبا

 .هركذف «رمع نع

 «ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك رش لك لمشي هنإف ءًادج ىوق .ناطيشلا هنإ :توغاطلا ىف هلوق ىنعمو

 ETE کک

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص ) )۳۰٠۱۰هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم .

 )۲( دنسملا )181/9(.

 .1نع» :و ¿أ ج ىف (6) .«نايدالاو» :أ یف )۳(

 )٤۱١۷/١(. ىربطلا ريسفت )٥(



 كلا للا a a ب ا ياا

 ؛دیدش یوق اهطبرو .ةيوق ةمربم ةمكحم اهسفن ىف ىهف ٠ ‹مصفنت ال ىتلا ةيوقلا ةورعلاب كلذ هبشو

 . (ميلع عيمس هّللاو اهل ماصفنا ال ىقنولا ةورعلاب كسمتسا دقف » :لاق اذهلو

 لاقو < «مالسإلا وه : :ىدسلا لاقو .ناميإلا :ىنعي «ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقفإل :دهاجم لاق

 : (ىقثولا ةورعلا # :كلام نب ''' سنأ نعو .هللا الإ هلإ ال ىنعي :كاحضلاو «ريبج نب ديعس
 . هّللا ىف ضغبلاو هللا ىف بحلا وه :لاق دعجلا ىبأ نب ملاس نعو .نآرقلا

 .اهنيب ىفانت الو ءةحيحص لاوقألا هذه لكو
 . ةنجلا لوخد نود اهل عاطقنا ال : ىأ ( اهل ماصفنا ال :هلوق ىف «لبج نب ذاعم لاقو

 ال هللا نإ : :ارق مث (اهَل ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقَف» : ریبج نب ديعسو دهاجم لاقو

 ١١[. :دعرلا]4مهسفنأب ام اوريغي ئتح موقب ام ريغي
 دابع نب سيق نع «دمحم نع «نوع نبا انثدح «فسوي نب قاحسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ءامهيف زجوأ نيتعكر ىلصف لخدف «عوشخ نم رثأ ههجو ىف لجر ءاجف «دجسملا ىف تنك :لاق
 «هتثدحف .هعم تلخدف «هلزنم لخد ىتح هتعبتا جرخ املف .ةنجلا لهأ نم لجر اذه :موقلا لاقف

 ام هللا ناحبس :لاق .اذكو اذك اولاق دجسملا لبق تلخد امل موقلا نإ :هل تلق  سنأتسا املف
 ءا هللا لوسر دهع ىلع ايؤر تيأر ىنإ :مل كثدحأسو «ملعي ال ام لوقي نأ دحأل ىغبني

 اهطسو  اهتعسو اهترضخ نم ركذف :نوع نبا لاق  ءارضخ ةضور ىف ىنأك تيأر :هيلع اهتصصقف

 :تلقف .هيلع دعصا :ىل ليقف ؛ةورع هالعأ ىف ءءامسلا ىف هالعأو ضرألا ىف هلفسأ «ديدح دومع

 :لاقف .ىفلخ نم ىبايث عفرف -  فيصولا وه :نوع نبا لاق - فصنم ىنءاجف .عيطتسأ ال
 تيتأف ءىدي ىفل اهنإو تظقيتساف .ةورعلاب كسمتسا :لاقف رولا تاعا ص تدعم .دعصا

 «مالسإلا دومعف دومعلا امأو .مالسإلا ةضورف ةضورلا امأ» :لاقف .هيلع اهتصصقف رای هللا لوسر

 ؟!«تومت ىتح مالسإلا ىلع تنأ «ىقثولا ةورعلا ىهف ةورعلا امأو
 هجرخأو نوع نب هللا دبع ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ .مالس نب هللا دبع وهو :لاق

 "هب «نيريس نب دمحم نع ءرخآ هجو نم ىراخبلا
 دامح انثدح :الاق نافعو .ىسوم نب نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ قايسو ىرخأ قيرط

 ةنيدملا تمدق :لاق ّرحخلا نب ةشرخ نع .عفار نب بيسملا نع ءةلدهب نب مصاع نع «ةملس نبا
 نأ هرس نم :موقلا لاقف ءهل اصع ىلع أكوتي خيش ءاجف .ٌةِْيلو ىبنلا دجسم ىف ةخيشم ىلإ تسلجف

 تلقف E a ال .اذه ىلإ رظنيلف ةنحلا لهأ نم لجر ىلإ رظني

 لوسر دهع ىلع تيأر ىنإو فاق دم“ اشد هلل هلل ةنجلا :لاقف .اذكو اذك :موقلا ضعب لاق :هل

 تضرعف .ًاميظع أجهنم یب كلسف .هعم تبهذف .قلطنا :لاقف ىناتأ الجر نأك تيأر ءايؤر هڪ هلل

 نع قيرط ىل تضرع مث .اهلهأ نم تسل كنإ :لاقف. اهكلسأ نأ تدرأف ءىراسي نع قيرط ىل

 .«فصولا وه» :أ] ىف (۳) .«سنأ املف» :ج ىف (۲)

 .(457 )١/ دنسملا )٤(

 )۲٤۸٤(. مقرب ملسم حيحصو (۳۸۱۲) مقرب ىراخبلا حيحص (5)
 )07١1١. مقرب ىراخبلا حيحص (1)
 .«اهلخديس» :ج ىف (۷)



 (7801/) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ملو راقتأ ملف «هتورذ ىلع انأ اذإف«""لجزف ىديب ذخأف «قلز لبج ىلإ تيهتنا ىتح اهتكلسف «ىنيمي
 ؛ةووعلاب تاجا نيم ایرو یکی دغا هنعمل ف رر ف كيد دوم اذإف تاما

 هللا لوسر ىلع اهتصصقف «ةورعلاب تكسمتساف هلجرب دومعلا برضف .معن :تلقف .كسمتسا :لاقف

 قيرطف كراسي نع تضرع ىتلا قيرطلا امأو «"رشحملاف ميظعلا جهنملا امأ ءآريخ تيأر» :لاقف ايا

 قلزلا لبجلا امأو «ةنجلا لهأ قيرطف كنيي نع تضرع ىتلا قيرطلا امأو ءاهلهأ نم تسلو «رانلا لهأ

 :لاق .«تومت ىتح اهب كسمتساف «مالسإلا ةورعف اهب تكسمتسا ىتلا ةورعلا امأو «ءادهشلا لزنمف

 . ")الس نب هللا دبع وه اذإو :لاق .ةنجلا لهأ نم نوكأ نأ وجرأ انأف
 «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع ةجام نباو «نافع نع «ناميلس نب دمحأ نع «ىئاسنلا هاور اذكهو

 ىف ملسم هجرخأو .2*هوحن هب «ةملس نب دامح نع امهالك «بيشألا ىسوم نب نسحلا نع
 ا < قرازفلا را نب ةه رخت نع ا نب ناميلس نع « شمعألا ثيدح نم «هحيحص

 مهؤايلوأ اورفك نيذّلاو روثلا ىلإ تاَمّلَظلا نم مهجرخي اونمآ َنيذّلا يلو هللا »

 .( ® نوُدلاَح اهيف مهلا باَحْصأ كَلوُأ تاما ىلإ رولا نم مُهتوُجرْخُي توغل
 رفكلا تاملظ نم نينمؤملا هدابع جرخيف «مالسلا ل هناوضر عبتا نم ىدهي هنأ ىلاعت ربخي

 نيطايشلا مهيلو امنإ نيرفاكلا نأو «رينملا لهسلا نيبملا ىلجلا حضاولا قحلا رون ىلإ بيرلاو كشلاو

 رفكلا ىلإ قحلا قيرط نع مهب نوديحيو مهنوجرخيو «تالالضلاو تالاهجلا نم هيف مه ام مهل نيزت
 . 4 نودلاخ اهيف مه راَثلا باحصأ كلوأ ل كفإلاو

 ةلطاب اهلكو ؛ ةريثك سانجأ رفكلاو دحاو قحلا نأل ؛تاملظلا عمجو رونلا ظفل ىلاعت دحو اذهلو

 مکلعل هب ب مكاصو مكلذ هليبس نع مگب قرف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف امیقتسم يطارص اذه ناو :  :لاق امك

 نع :ىلاعت لاقو 1١[« : ماعنألا] € رونلاو تاَملَظلا لعجو : ىلاعت لاقو «[197 :ماعنألا] «نوقتَت

 راشتناو «قحلا درفتب راعشإ اهظفل ىف ىتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ [48 :لحنلا] « لئامّشلاو نيميلا

 .هبعشتو هقرفتو لطابلا

 نع «نامثع ىبأ نب زيزعلا دبع انثدح «ةرسيم نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نمف  نتفلا لهأ ثعبي :لاق ل ءاوهألا لهأ ثعبي :لاق دلاخ نب بويأ نع «ةديبع نب ىسوم

 رق ةملظم ةملظم ءادوس هتنتف تناك رفكلا هاوه ناك نمو كاف ءاضيب هتنتف تناك ناميولا هاوه ناك

 توغاطلا مهؤايلوأ اورفک نيذّلاو روثلا ىلإ تاملظلا نم مهج رخي اتا يذلا يلو هللا # :ةيآلا هذه

aةردلاح اهيف مهلا  >. 
 < مو هي

 يذلا يبر ميهاربإ لاق ذإ كلملا هللا هاتآ نأ هبر يف ميهاربإ جاح يذلا ىلإ رت ت ملأ »

 .(نحملاف» :ج ىف (۳) .(«ىب احدف» :و أ ج ىف (۲ «۱)

 .(161" ء١۲٥٤ /6) دنسملا )٤(

 .(۳۹۲۰) مقرب ةجام نبا ننسو (777) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس (5)

 .«قاوسألا» : ىف (۷)

1A0 



 (؟6/) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 اهب تأف قرشَمْلا نم سمّشلاب يتأي هللا ١ ناف ميهاربإ لاق تيمأو يبحأ انا لاق تيميو يبحي

 . 4 يه َيملاّظلا َمْوَقْلا يدهي ال هّللاو رفك يذلا تهبف برغملا نم
 .حون نب ماس نب شوك نب ناعنك نب ذورمت :لباب كلم وه هبر ىف ميهاربإ جاح ىذلا اذه

 .هريغو «دهاجم لوق لوألاو حون نب ماس نب ذشخفرأ نب خلاش نب رباع نب خلاف نب ذورمن :لاقيو
 نب ناميلس :نانمؤملاف «نارفاكو نانمؤم :ةعبرأ اهبراغمو اهقراشم ايندلا كلمو :دهاجم لاق

 . ملعأ هللاف .رصنتخبو  [ناعنك نب] ذورمن :نارفاكلاو .نينرقلا وذو «دواد
 ("” [ىف] : ىأ € دبر يف ميهاربإ جاح يذلا ىلإ دمحم اي كيلقب :ىأ « رت ملأ  :هلوق ىنعمو

 لإ نَم مک تملع ام 3 : هئلل نوعرف هدعب لاق امك «هريغ هلإ مث نوكي نأ ركنأ هنأ كلذو .هبر دوجو

 ءهربجت الإ ةديدشلا ةدناعملاو ظيلغلا رفكلاو نايغطلا اذه 0 هلمح امو «[۳۸: صصقلا] « يريغ
 هللا هاتآ نأ :لاق اذهلو ؛هكلم ىف ةنس ةئامعبرأ ثكم هنإ :لاقي هنأ كلذو ؛كلملا ىف هتدم لوطو

 يذلا يبر » :ميهاربإ لاقف «هيلإ وعدي ىذلا برلا دوجو ىلع اليلد ميهاربإ نم بلط هنأكو «كلملا
 دعب اهمدعو «اهمدع دعب ةدهاشملا ءايشألا هذه ثودح هدوجو ىلع ليلدلا :ىأ « تيميو ييحي
 دجوم نم اهل دبالف ءاهسفنب ثدحت مل اهنأل ؛ةرورض راتخملا لعافلا دوجو ىلع ليلد اذهو 0

 و جاحملا لاق كلذ دنعف .هل كيرش ال هدحو هتدابع ىلإ وعدأ ىذلا برلا وهو اهدجوأ

 اقحتسا دق نيلجرلاب ىتوأ ىنأ كلذو :دحاو ريغو «ىدسلاو «قاحسإ نب دمحمو «ةداتق لاق
 .ةتامإلاو ءايحإلا ىنعم كلذف .لتقي الف رخآلا نع وفعلابو «لتقيف امهدحأ لتقب رمآف «لتقلا

 ريغ هنأل ؛هانعم ىف الو ميهاربإ لاق امل ًاباوج سيل هنأل ؛اذه دارأ ام هنأ  ملعأ هّللاو  رهاظلاو
 «كلذل لعافلا هنأ مهويو (ةرباكمو ًادانع ماقملا اذه هسفنل ىعدي نأ دارأ امنإو . عناصلا دوجول عنام

 0 ؛ يِرْيَغ هَلِإ نم مكل تملع امل :هلوق ىف نوعرف هب ىدتقا امك «تيميو ىيحي ىذلا وه هنأو

 ذإ :ىأ «برْغَملا نم اهب تأف قرشملا نم سْمَشلاب يتأي هللا نإ ١ :ةرباكملا هذه ىعدا امل ميهاربإ هل لاق
 فينو يق تو ني اینا تنا كنا نه علت امك: تنك
 تنك نإف «قرشملا نم موي لك ودبت سمشلا هذهف «هتاكرحو هبكاوك ريخستو هتاوذ قلخ ىف دوجولا

 ىلع ردقي ال هنأو «هعاطقناو ه هزجع ملع املف .برغملا نم اهب تأف «تيمتو ىيحت تيعدا امك أهلإ

 ال هّللاو :  "ىلاعت هللا لاق .ةجحلا هيلع تماقو «ملكتي الف سرخأ :ىأ «تهب ماقما اذه ىف ةرباكملا
 مهيلعو «مهبر دنع ةضحاد مهتجح لب ءًاناهرب الو ةجح مهمهلي ال : ىأ © نيملاّظلا موقلا يدهي

 .ديدش باذع مهلو «بضغ
 لوألا ماقملا نع ميهاربإ لودع نأ :نييقطنملا نم ريثك هركذ امم نسحأ ىنعملا اذه ىلع ليزنتلا اذهو

 ؛هولاق امك سيلو .ةيدر ةرابع قلطي دق نم مهنمو «هنم حضوأ ىلإ ليلد نم لاقتنا ىناثلا ماقملا ىلإ
 .ةثملاو دمحلا هللو ءىناثلاو لوألا ىف ذورمن هاعدا ام نالطب نّيَبيو ىناثلل ةمدقملاك نوكي لوألا ماقملا لب

 )١( ؟جاحلا» :و أ ج ىف (۳) .و أ نم ةدايز (0) .ج نم ةدايز .

TA" 

 . (هنأش زع» :أ ءج ىف (5) .و «أ نم ةدايز (5) . هنأ كلذو» : ىف (:)



 ا و يسم 087# هيكلا رشا ناوسمر لوألا هوذا

 نكي ملو «رانلا نم ميهاربإ جورخ دعب ذورمثو ميهاربإ نيب تناك ةرظانملا هذه نأ ىدسلا ركذ دقو

 .ةرظانملا هذه امهنيب ترجف «مويلا كلذ ىف الإ كلملاب عمتجا

 سانلا ناكو ا 0 عليم واع راو :ملسأ نب د ديز نع ءرمعم نع «قازرلا دبع یورو

 طعي ملو «ةرظانملا هذه امهنيب ناكف «ةريملل دفو نم ةلمج ىف ميهاربإ دفوف «ةريملل هيلإ '' نودغي
 دمع هلهأ نم برق املف «ماعطلا نم ءىش هعم سيلو جرخ لب سانلا ىطعأ امك ماعطلا نم ميهاربإ

 عضو مدق املف «مهيلع تمدق اذإ ىنع ىلهأ لغشأ :لاقو هيلدع هنم ًالمف بارتلا نم بيثك ىلإ

 هنم تلمعف «ًابيط ًاماعط نينآلم امهتدجوف نيلدعلا ىلإ ةراس هتأرما تماقف .مانف أكتاف ءاجو «هلاحر

 تئج ىذلا نم :تلاق ؟اذه مكل ىنأ :لاقف «هوحلصأ دق ىذلا دجو ميهاربإ ظقيتسا املف .ًاماعط

 رابجلا كلملا كلذ ىلإ هللا ثعبو :ملسأ نب ديز” لاق . لجو زع <« هللا هومهقزر قزر هنأ فرعف .هب

 كعومج عمجا :لاقو «ىبأف ةثلاثلا مث «ىبأف ةيناثلا هاعد مث «هيلع ىبأف «هللاب ناميإلاب هرمأي اكلم

 نم باب مهيلع هللا لسرأو «سمشلا عولط تقو هدونجو هشيج ذورمنلا عمجف .ىعومج عمجأو

 ًاماظع مهتكرتو مهءامدو مهموحل تلكأف مهيلع هللا اهطلسو «سمشلا نيع اوري مل ثيحب «ضوعبلا

 ناكف ءاهب هللا هبذع «ةنس ةئامعبرأ هيرخنم ىف تثكمف «كلملا ىرخنم ىف اهنم ةدحاو تلخدو «ةيداب

 . اهب هللا هكلهأ ىتح اهلك ةدملا هذه ىف بزارملاب هسأر برضي

 اهتوم دعب هللا هذه يبحي نأ لاق اهشورع ىلع ةيواخ يهو ةيرق ىلع رم يذّلاك وأ ل
 راس ر

 ماع ةقام تقبل لب لاق موي ضعب وأ اموي تبل لاق تبل مك لاق هع مث ماع ةقام هللا هام

 ماقعلا ىلإ ظناو ساّئلل ةيآ كلعجنلو كرامح ىلإ رظناو هنتي مل كبارشو كماعط ىلإ رظناف

 ريس نرم

 . 4 3 ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ مّلعأ لاق هَل نیبت امف امحّل اهوسکن م اهزشنن فيك

 ةوق ىف وهو 450[ كلملا هلا هانا نأ ] هّبر يف ميهاربإ جاح يذلا ىلإ رت ت ملأ # :ىلاعت هلوق مدقت
 ةيرف ىلع رم يزذلاك وأول: a يمل ل ل : هلوق

 بلاط 9 ا «قاحسإ ىبأ نع E غ

 .ريزع وه :لاق هنأ

 « سابع نبا نع «متاح ىبأ نباو «ريرج نبا هاكحو . هسفن « ةيجان نع ءريرج نبا هاورو

 .روهشملا وه لوقلا اذهو «ةديرب نب ناميلسو «ىدسلاو «ةداتقو «نسحلاو

 ؛قاحسإ نب دمحم لاق .ايقلح نب ايمرإ وه :ريمع نب ديبع نب هللا دبعو «هبتم نب بهو لاقو

 .مالسلا هيلع ‹رضخلا مسا وهو :لاق هنأ «هبنم نب بهو نع .مهتي ال نمع

 لهأ نم  ىراجلا ىراسيلا دمحم نب نامیلس تعمس :لاق ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 . ليئارسإ ىنب نم لجر وه :ربج نب دهاجم لاقو
 .؟نودفي» :و ىفو «نودبي» :أ ىف (0) .«هديب ناک» :أ ىف )١(

 . «انثدحال :ج ىف (9) : ءج نم ةدايز )€( .«لاقو» :ج ىف (9



 (؟ نو ةيآلا +1 ةرقبلا e a 72ص

 نم غلبف «نبا هل ناكو «كلذك وهو هللا هثعبف ؛ةنس نيعبرأ نبا وهو تام هنأ دحاو ريغ ركذو]

 اغلب دق ناريبك ناخيش هنبا نباو هنباو اباش دحلا ناكو نيعست هنبا نبا غلبو «ةنس نيرشعو ةئام نسلا

 ربكأ وهف هنبا نبا هلبق نمو هنبا لبق نم باش سأر دوساو
 رعشأ سأرلاو ءدوس هتيحلو اصع ىلع بدي اخيش هنأ ىري
 رشعيف ريغصلا ىشمي امك موقي ةوق لضف الو لبح هنبال امو

 ا و ااا نل ا و ا نشعر
 .اهلهأ لتقو اهل رصنتخب بيرخت دعب اهيلع رم « سدقملا تيب اهنأ روهشملاف :ةيرقلا امأو

 .ًايوخو ءاوخ ىوخت رادلا توح : :مهلوق نم ءدحأ اهيف سيل : ىأ 4 ةيواخ يهو

 لآ اميف ًاركفتم فقوف ءاهتاصرع ىلع اهناردجو اهفوقس ةطقاس :ىأ « اهشورع ىلع » : هلوقو
 اهروثد نم ىأر امل كلذو 4 اهتوُم دعب هللا هذه ييي ىن ل :لاقو «ةميظعلا ةرامعلا دعب هيلإ اهرمأ

 «هثعب مث ماع ةئام هللا هتامأف # : ىلاعت هللا لاق «هيلع تناك ام ىلإ دوعلا نع اهدعبو اهبارخ ةدشو

 . اهيلإ ليئارسإ وثب .كعجارثو اهوتكاس .لماكتو هرم نع ةا نیس ىقم دعب ةدلبلا ترمعو# لاف
 هيف هللا عنص ىلإ امهب رظنيل هينيع هيف هللا ايحأ ءىش لوأ ناك هتوم دعب «لجو زع ‹ هللا هثعب املف

 وأ اموي تشبل لاق تشبل مك ا : _ كلملا ةطساوب ىأ - هل هللا لاق ايوس لقتسا املف ؟هندب ییحی فيك
 نظ ةيقاب ٍسمشلا ىأر املف راهن رخآ يف هللا هثعب مث «راهنلا لوأ تام هنأ كلذو :اولاق موي ضعب

 «هّنستي مل كبارشو كماعَط ىلإ رظناف ماع ةثام تنبل لب لاق موي ضعب وأ © :لاقف «مويلا كلذ سمش اهنأ

 ريصعلا ال «ءىش هنم ريغتي مل هدقف امك هلجوف «ريصعو نيتو بنع «رکذ اميف ءهعم ناك هنأ :كلذو

 ‹ هللا هييحي فيك : ىأ  كرامح ىلإ رظناوظ نفعت بنعلا الو «نتنأ الو «ضمح نيتلا الو «لاحتسا

 فيك ماعلا ىَلِإ رُظناَو » «داعملا ىلع اليلد :ىأ « سال ةيآ كلعجنلو» رظنت تنأو «لجو زعا

 . ضعب ىلع اهضعب بكرتف اهعفرن : ىأ (اهزشنن
 0 ميكس یا نب. اع نع س ىلا نت عفان تج نم + هكزالتبم ف مكاخلا يور دقو

 :لاق مث .ىازلاب ( اهزشنن فيك » :أرق لَم هللا لوسر نأ :هيبأ نع «تباث نب ديز نب ةجراخ

 ."”هاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 . اَمَحَل اهوسکن مث ل ءدهاجم هلاق ءاهييحن :ىأ «اهرشنن# :ئرقو
 نم حولت ىهو اهيلإ رظنف «“اراسيو انيمي هلوح هرامح ماظع تقرفت :هريغو ىدسلا لاقو

 هعضوم ىف مظع لك 7*2 بكر مث «ةلحملا كلت نم عضوم لك نم اهتعمجف ًاحير هللا ثعبف ءاهضايب
 هللا ثعبو ءًادلجو ًاقورعو ًابصعو محل هللا اهاسك مث ءاهيلع محل ال ماظع نم ًامئاق ًارامح راص ىتح

 كلذ دنعف ءريزعلا نم ىأرمب هلك كلذو «لجو زع هللا نذإب هلك قهنف ,رامجلا ىرخنم ىف خفنف اكلم

 انأف ءًانايع تيأر دقو ءاذهب ملاع انأ : ىأ © ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ ملعأ لاق 8 هلك اذه هل نيبت ام

 .ملعلاب هل رمأ هنأ ىلع « «ملعا لاق» :نورخآ أرقو كلذب ىنامز له لهأ ملعأ

 .«اولاق» :و ءأ ىف (0) .أ ج نم ةدايز )١(

 .؟هوفعض دقو تباث نب ديز دلو نم سيق نب ليعامسإ هيفا : هلوقب ىبهذلا هبقعتو (Y/Y) كردتسملا )۳(

 .«تبكر مث» :أ ءج ىف (5) .الامشو» :و ءأ ىف (4)



 ا ا ا 7# دكا دقن ويف منلرألا نرخ

 نئمطيل نكلو ئلب لاق نمؤت ملو لاق ئتوملا يبحت فيك ينرأ بر ميهاربإ لاق ذو

 نهعدا من اءزج نهنم لبج لك ىلع لعجا مت كيَلِإ نهرصف ٍريَطلا نم ةعبرأ ذخف لاق يبق
 ' . 4 65 ميكح ٌريزع هللا نأ مّلعاَو ايعس كتيتأي

 « تيميو يبحي يذلا يبر 8 :ذورمنل لاق امل هنأ :اهنم ءابابسأ «مالسلا هيلع ميهاربإ لاؤسل اوركذ
 ياو :لاقف ةدهاشم كلذ ىري نأو «نيقيلا نيع ىلإ كلذ ىف نيقيلا ملع نم ىقرتي نأ بحأ

 . 4 يلف نمط نكلو ىب لاق نمت ملأ لاق ئتوملا ييحُت فيك
 «بهو نبا انثدح «حلاص نب دمحأ انثدح :ةيآلا هذه دنع ىراخبلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ديعسو ةملس ىبأ نع «باهش نبا نع «سنوي ىنربخأ

 ملوأ :لاق ؟ىتوملا ىيحت فيك ىنرأ بر :لاق ذإ «ميهاربإ نم كشلاب قحأ نحن» : ةي هللا لوسر

 « بهو نبا نع «ىيحي نب ةلمرح نع «ملسم هاور اذكو «ىبلق نئمطيل نكلو «ىلب :لاق .نمؤت
 ثيدحلا اذه نع بيجأ دقو .فالخالب «هدنع ملع ال نم همهفي دق ام كشلاب انهه دارملا سيلف - هب

 20 1 .اهدحأ « ةبوجأب

 ؟ىه ام :ةعبرألا هذه ىف نورسفملا فلتخا :4 َكْيَلِإنهَرصَف رْيَطلا نَم ةعبرأ ذخف لاق » :هلوقو
 هنأ سابع نبا نع ىورف «نآرقلا هيلع صنل مهتم كلذ ىف ناك ول ذإ ءاهنييعت تحت لئاط ال ناك نإو
 خرف وهو - الأرو زو ذخأ هنأ :ًاضيأ هنعو .ةمامحلاو «كيدلاو «سوواطلاو .قونرغلا ىه :لاق

 .ًابارغو ءًاسوواطو «ًاكيدو «ةمامح تناك :ةمركعو دهاجم لاقو .ًاسوواطو ءاكيدو - ماعنلا

 وبأو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «سابع نبا هلاق . نهعطق :ىأ كيل لإ نهرصف » : هلوقو

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤٥۳۷( مقرب ملسم حيحصو )٠١١(.

 اذه نع بيجأ دقو «عضوملا اذه ىف ةيريخلا لصيف كلملا ةسسؤم نم ةدعاسم ةخسن ىف عقوو «خسنلا عيمجب ضايب انه عقو ()

 :ةبوجأب ثيدحلا

 أدب امنإو «ىتوملا ءايحإ ىلع رداق هناحبس هللا نأ ىف «مالسلا هيلع «ميهاربإ الو ةي ىبنلا كشي مل :ىنزملا ليعامسإ لوق :اهدحأ

 ىلع الو هسفن ىلع كشلاب فارتعا سيل :؟ميهاربإ نم كشلاب قحأ نحن» :هلوق ىف ىباطخلا لاقو .هالأس ام ىلإ امهبيجي لهاجل

 ىلع كلذ لاق «كشي الأب ىلوأ ميهاربإف «ىتوملا ءايحإ ىلع هللا ةردق ىف كشأ مل اذإ :لوقي امهنع كشلا ىفن هيف نكلو «ميهاربإ

 نم ةلأسملا ناب مالعإلا هيفو «ىعادلا تبجأل فسوي ثبل ام نجسلا ىف تشبلول» :هلوق كلذكو «سفنلا نم مضهلاو عضاوتلا ليبس

 «لالدتسالا ديفي ال ام ةنينأمطلاو ةفرعملا نم ديفي هنأل «نايعلاب ملعلا ةدايز لبق نم نكل .كشلا ةهج نم ضرعت مل ميهاربإ ةهج

 .«تنمآ دق ىلب :لاق نمؤت ملوأ» :هلوق ميهاربإل ًاميدقتو ًاعضاوت هيم اذه لاق :ليقو

 «ةدمعلا» هباتك نم عضوملا اذه دنع ركاش دمحأ خيشلا لاق . لصألا ىف ضايب بناجلاب بتك هنال «خسانلا فرصت نم اذه نظآو

 ١7١(: /۲) ريثك نبا ريسفت رصتخم وه ىذلا
 دقو ًانايسن وأ ًاوهس لعفي مل مث «كلذ ىف لاوقألا بتكيل هكرت ريثك نبا ظفاحلا لعل «ةعوبطملاو ةيرهزالا ةطوطخملا ىف ضايب انه»

 نإ: ةيطع نبا لوق ىدنع كلذ دوجأو .كلذ ىف ءاملعلا لاوقأ ركذ ىف ۲۹١( :؟44/5) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا ضافأ

 ريغ نم نيرمألا نيب فقوتلا وهو  حلطصملا كشلا امأو .تبثت ال ىتلا رطاوخلا :هيف كشلاب دارملاو «كشلا ىفن ىلع ىنبم ثيدحلا

 !؟ةوبنلا ةبتر غلب نمب فيكف «هبلق ىف ناميإلا خسر نمم هعوقو دعبي هنأل ؛اعطق ليلخلا نع ىفنم وهف  رخآلا ىلع امهدحأل ةيزم

 نالف ملع فيك :لوقت امك «لوؤسملاو لئاسلا دنع ررقم دوجوم ءىش لاح ىلع لد 4 فيك ا ب عقو امل لاؤسلا نإف ًاضيأو

 ميهاربإف «نحن كشن مل اذإ :هانعم :هريغ لاقو .ررقم تباث هنإف ءايحإلا سفن نع ال ءايحإلا ةئيه نع لاؤس ةيآلا ىف فيك ف

 امنإو كشي مل هنآ اوملعاف كشأ مل ىنأ متملع دقو ءهنم هب قحأ انأ تنكل ؛ءايبنألا ىلإ ًاقرطتم كشلا ناك ول :ىأ «كشي الأ ىلوأ

 .«هنم ًاعضاوت كلذ لاق



GREEN a جبببستااو 

 .مهريغو «ىدسلاو «نسحلاو ؛هبنم نب بهوو «ىليدلا دوسألا وبأو «كلام

 ىلع لعج مث «نهحبذ نهقثوأ املف «نهقثوأ : (كيلإ نهرصق # :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 «نهشير فتنو نهعطق مث «نهحبذف ريطلا نم ةعبرأ ىلإ دمع هنأ اوركذف اءزج نهنم لج لک

 :ليق ءاءزج نهنم لبج لك ىلع لعجو «ًءازجأ نهأزج مث «ضعب ىف نهضعب طلخو '” نهقزمو
 نأ ءلجو زع هللا هرمأ مث «هديب نهسوؤر ذخأو :سابع نبا لاق .ةعبس :ليقو ا ةعبرأ

 ىلإ مدلاو «شيرلا ىلإ ريطي شيرلا ىلإ رظني لعجف لجو زع «هللا هرمأ امك نهاعدف «نهوعدي ٠
 ىلع رئاط لك ماق ىتح «ضعب ىلإ اهضعب لصتي رئاط لك نم ءازجألاو ءمحللا ىلإ محللاو «مدلا

 هسأر ذخأيل ءىجي رئاط لك لعجو ءاهلأس ىتلا ةيؤرلا ىف هل غلبأ نوكيل ًايعس نيشمي هنيتأو «هتدح

 ةيقب عم بكرت هسأر هيلإ مدق اذإف «مايأي هسأر ريغ هل مدق اذإف «مالسلا هيلع «ميهاربإ دي ىف ىذلا

 عنتمي الو «ءىش هبلغي ال زيزع :ىأ 4 ميكح زيزع هللا نأ مّلعاوإ»# :لاق اذهلو ؛هتوقو هللا لوحب هتنج

 هعرشو هلاعفأو هلارقآ ىف میکح .ءىش لكل ر هاقلا ميظعلا هنأل عنامم الب ناك ءاش امو «ءىش هلم

 .هردقو

 "50 لا ا
 ا ىدنع ىجرأ ةيآ نآرقلا ىف ام : سابع

 نب ديز تعمس «ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح .ىنثملا نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 نب ورمع نب هللا دبعو سابع نب هللا دبع دعتا :لاق بيسملا نب ديعس نع «لجر نع «ثدحي ىلع
 3 ٍىجرأ هللا باتك ىف ةيآ ىأ :هبحاصل امهدحأ لاقف ءةببش نحنو :لاق .اعمتجي نأ صاعلا

 e نيذلا يدابع ايل : ىلاعت هللا لوق :ورمع نب هللا دبع لاقف ؟ةمألا

 ا وقت تنك نإ امآ : سابع نبا لاقف .[۴۳ E اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر

 نكلو ' لا نمؤت ملوأ لاق ئتوملا يبحت فيك ينرأ بر# : ميهاربإ لوق ةمألا هذهل اهنم ىجرأ نإو
 . 0( يبلق نئمطيل

 ةملس ىبأ نبا ىنثدح «ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح : متاح يبأ نبا لاقو

 نبا لاقف «صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو .سابع نب هللا دبع ىقتلا :لاق هنأ «ردکنملا نب دمحم نع

 زرع هللا لوق :ورمع نب هللا دبع لاقف ؟كدنع ىجرأ نآرقلا ىف ةيآ ىأ :صاعلا نب ورمع نبال سابع

 نكل :سابع نبا لاقف - ةيآلا ٠ هللا ةمحر نم] اوُطنْقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع ايف : لج

 نم ىضرف 4 ىآب لاق نمؤت ملوأ لاق ئتوملا يبحت فيك ينرأ بر ميهارتإ لاق ڈار: هللا لرو < لوقا انآ
 .ناطيشلا هب سوسويو * سوفنلا ىف "” ضرتعي امل اذهف :لاق «ئلب # :هلوق ميهاربإ

 نب ميهاربإ نع .مرخألا نب بوقعي نب دمحم هللا دبع ىبأ نع «كردتسملا ىف مكاحلا هاور اذكهو

 مث .هلثم «هدانسإب .ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع نع .ىنارهزلا رمع نب رشب نع ء«ىدعسلا هللا دبع

 . "ءاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص :لاق

 .«اهنم ةيآ ىجرأ» :ج ىف (۳) .«ءازجأ ةعبرأ» :أ ىف (؟) .«نهقرفو» :أ ىف )١(

 )٤۸۹/٥(. ىربطلا ريسفت (:)

 .«لوقت تنك نإ» :أ ءج ىف (5) .أ هج نم ةدايز (9)

 .«رودصلا ىف» :و ءأ ىف (0) .«ضرعي املا :ج ىف (۷)

 .ًاعاطقنا هيف نأب ىبهذلا هبقعتو )١/ 35١( كردتسملا (9)



 ها )۲٠١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 س لك يف لباتس عبس تب تتبنأ ةّبح ِلَدَمَك هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذّلا لثم ط

 مم عر هام
 ةنسحلا نأو ا اوا هليبس يف 0 نا ا فيعضتل ىلاعت هللا 2 لثم اذه

 ليخلا ل EN 2500 0 لاقو . هللا ةا ىف" : ىنعي ا

 حلاو داهجلا :سابع نبا نع «ةمركع نع «رشب نب بيبش لاقو .كلذ ريغو حالسلا دادعإو

 لك يف لباتس عبس تتبنأ ةبح لثمك » :ىلاعت لاق اذهلو ؛فعض ةئامعبس ىلإ نيد

 . (ةبح ةئام

 ةحلاصلا لامعألا نأ ىلإ ةراشإ هيف اذه نإف «ةئامعبسلا ددع ركذ نم «سوفنلا ىف غلبأ لثملا ادع

 ةنسلا تدرو دقو «ةبيطلا ضرألا ىف هرذب نمل عرزلا ىمني امك ءاهباحصأل «لجو زع ‹ هللا اهيمني

 :دمحأ مامإلا لاق «فعض ةئامعبس ىلإ ةنسحلا فيعضتب

 فيس ىبأ نب راشب نع «ةنييع ىبأ ىلوم لصاو انثدح « شادخ وبأ عيبرلا نب دايز انثدح

 - هباصأ ىوكش نم هدوعن (') [حارجلا نب] ةديبع ىبأ ىلع انلخد :لاق فيطغ نب ضايع نع اه ىمرجلا
 وبأ لاق ءرجأب تاب دقل هللاو :تلاق ؟ةديبع وبأ تاب فيك :انلق هسار دنع ةدعاق ةت ةتارفاو

 ىنولأست الأ :لاقو «ههجوب موقلا ىلع لبقأف «طئاحلا ىلع ههجوب البقم ناكو «رجأب تب ام :ةديبع

 ةقفن قفنأ نم» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق !هنع كلأسنف تلق ام انبجعأ ام :اولاق ؟تلق امع
 ةنسحلاف «ىذأ رام وأ اضيرم داع وأ ءهلهأو هسفن ىلع قفنأ نمو «ةئامعبسبف هللا ليبس ىف ةلضاف

 .«ةطح هل وهف هدسج ىف ءالبب «لجو زع «هللا هالتبا نمو ءاهقرخي مل ام ةنج موصلاو ءاهلاثمأ رشعب
 .'فوقوم رخآ هجو نمو «هب لصاو ثيدح نم هضعب موصلا ىف ىئاسنلا ىور دقو
 ابأ تعمس «ناميلس نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخا ثيدح

 هللا لوسر لاقف «هّللا ليبس ىف ةموطخم ةقانب قدصت الجر نأ :دوعسم ىبأ نع «ىنابيشلا ورمع
 .«ةموطخم ةقان ةئامعبسب ةمايقلا موي نيتأتل» : ةي

 ءاج :ملسم ظفلو . "هب «شمعألا نع «نارهم نب ناميلس ثيدح نم «یئاسنلاو ملسم هاورو

 ةئامعبس ةمايقلا موي اهب كل» :لاقف .هللا ليبس ىف هذه «هللا لوسر اي :لاقف «ةموطخم ةقانب لجر

 .(ةقان

 نع .ىرجهلا ميهاربإ انربخأ «ىدنكلا رذنملا وبأ عّمِجم نب ورمع انثدح :دمحأ لاق :رخآ ثيدح

 0 «لجو زع «هللا نإ» : لكي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «صوحألا ىبأ

 :ناتحرف مئاصللو «هب ىزجأ انأو ىل موصلاو «موصلا الإ «فعض ةئامعبس ىلإ ءاهلاثمأ رشعب مدآ

 .«كسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخلو «ةمايقلا موي ةحرفو «هراطفإ دنع ةحرف

 ١154(. .5//151) ىئاسنلا نتسو ۱۹١( /۱) دنسملا (۲)

 .((25) ىئاسنلا ننسو () مقرب ملسم حيحص )۳(

 )٤1/١(٤(. دنسملا (5)
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 ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا انثدح «عيكو انثدح :دمحأ [مامإلا]لاق :رخآ ثيدح
 ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا «فعاضي مدآ نبا لمع لك» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 نم هتوهشو هماعط عدي «هب ىزجأ انأو ىل هنإف ءموصلا الإ :هللا لوقي هللا "'” ءاش ام ىلإ .فعض
 نم هللا دنع بيطأ "7 هيف فولو «هبر ءاقل دنع ةحرفو «هرطف دنع ةحرف :ناتحرف مئاصللو «ىلجأ
 ديعس ىبأو «ةبيش ا «ملسم هاور اذكو . «ةنج موصلا «ةنج موصلا .كسملا حير

 7 ‹ عیکو نع امهالك ‹جشألا

 نع ع ن رم شیک نع ا وغ ىلع نب نيسح انثدح :دمحأ لاق :رخآ ثيدح

 . «فعض "ةئامعبس فعاضت هللا ليبس ىف ةقفن قفنأ نم» :ّةِكَي هللا لوسر لاق :لاق كتاف نب ميرخ
 نب ىيحي نع «بهو نبا انثدح «حرسلا نب ورمع نب دمحأ انثدح :دواد وبأ لاق:رخآ ثيدح

 هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ذاعم نب لهس نع «دئاف نب نابز نع «بويأ ىبأ نب ديعسو بويأ

 . «فعض ةئامعبس هللا ليبس ىف ةقفنلا ىلع فعاضي ركذلاو مايصلاو ةالصلا نإ» : ةي
 نبا انثدح «ناورم نب هللا دبع نب نوراه انثدح .ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق :رخآ ثيدح

 :لاق لك هللا لوسر نع .نيصح نب نارمع نع .نسحلا نع « هللا دبع نب ليلخلا نع «كيدف یب
 نمو ةمايقلا موي مهرد ةئامعبس مهرد لكب هلف کک ىف ماقأو هللا ليبس ىف ةقفنب لسرأ نم

 الت مث .«مهرد فلأ ةئامعبس "مه رد لكب هلف .“ ' "كلذ ةهج ىف قفنأو «هّللا ليبس ىف ا

 ۹ غ یخ اھو (ءاشي نمل فعاضي هللاوإ :ةيآلا هذه

 «ةنسح فلأ ىفلأ ىلإ ةنسحلا فيعضت ىف ةريره ىبأ نع نع «ىدهنلا نامثع ىبأ ثيدح مدقت دقو

 Yt] :ةرقبلا]€ ةريثك افاعضأ هل هفعاضيف انسح اضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم » :هلوق دنع

 نب نسحلا انربخأ «زازبلا ىركسعلا نب هللا ديبع نب هللا دبع انثدح :هيودرم نبا لاق : رخآ ثيدح

 «عفان نع «بيسملا نب ىسيع نع .ىبأ انربخأ «ىقشمدلا دلاخ نب دومحم انربخأ «بيبش نب ىلع

 : يك ىبنلا لاق «هللا ٌليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذّلا لم ل :ةيآلا هذه تلزن امل :لاق رمع نبا نع

 لزنأف :لاق «ىتمأ دز بر» : لاق# اتسح اضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم : هللا لزنأف :لاق (ىتمأ دز بر»

 ٠[. :رمزلا]4 باسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىفوي اَمّنِإل ̂ هللا

 رمع نب صفح رمع ىبأ ن * ع «نيكرأ نب بجاح نع .هحيحص ىف نابح نبا متاح وبأ هاور دقو

 .رمع نبا نع «عفان نع .بيسملا نب ىسيع نع «بدؤملا ليعامسإ ىبأ نع «ئىرقملا زيزعلا دبع نبا

 ف

 . "همف فولخوا» :ج ىف 2م .«ءاشيام ىلإ» و أ ءج ىف )۲( .أ نم ةدايز )١(

 )۱۱١۱(. مقرب ملسم حيحص (4)

 .«ةليمع نب ريشب نع .نيكرلا نع" :و ىفو ؛«ةليمج نب ريشب نب نكرلا نع» :أ ىف (5)
 .باوصلا وهو «ةئامعبسب» :و «ج ىف (1)
 ١٤١(. /5) دنسملا (۷)

 .؟كلذ ههجو ىف» :و آ ج ىف )1١( .«هسفنب ازغ نم» :و ءأ ىف )٠١( . «؛هتينب ىف١ :أ ىف (9)

 . «ةمايقلا 00 ا 5 ا
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 و ا لا ةروم تا لوألا وخلا

 4 ميلع عساو ُهّللاو  هلمع ىف هصالخإ بسحب :ىأ 4ءاَشي نمل فعاضي هّللاو  :انهاه هلوقو

 مر مهل ذآ الو نم ارقا ام وُ المك هلا لیس يف مهام نوقف نيا »ا
0r صم م o ول نرم ول ogo 

 اهعبتي ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوق © نونزحي مه الو مهيلع فوخ الو مهب دنع

 قفني يدّلاَك ئذألاو نَمْلاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيذّلا اهي اي 655 ميلَح ينغ هّللاو ىذأ

 لباو هباصأَف بارت هيلع ناوفص لتمك هلغمف رخآلا مْويلاَو هّللاب نمؤي الو سالا ءار هلام

 . 4 679 نيرفاكلا مْوَقلا يدهي ال ُهّللاو اوبسك امم ءيش ىلع نوردقي ذل ادلص هكر
 تانالضلاو كاريفلا نم وقفا ام نوعي هل ف هللا لس ي يلاونا وقتي نيدلا نا عع

 .لعف الو لوقب ال هب نونمي الو ءدحأ ىلع هب نونمي الف «هوطعأ 2١7 نم ىلع ام
 نم فلس ام هب نوطبحي ,اهورکم هيلإ اونسحأ نم عم نولعفيال :ىأ 4 ىذأ الو» :هلوقو

 مهباوث : ىأ مهتر دنع مهرجأ مهل > :لاقف «كلذ ىلع ليزجلا ءازجلا ىلاعت مهدعو مث .ناسحإلا

 الو ةمايقلا موي لاوهأ نم هنولبقتسي اميف :ىأ © مِهْيَلَع فوخ الو » هاوس دحأ ىلع ال هللا ىلع

 نوفسأي ال .")اهترهزو ايندلا ةايحلا نم مهتاف امو دالوألا نم هوفلخ ام " [ىلع] :ىأ «نوئزحي مه
 .كلذ نم مهل ريخ وه ام ىلإ اوراص دق مهنأل ؛اهيلع

 نع (© رفغ :ىأ  ةرفغمو# ملسمل ءاعدو ةبيط ةملك نم :ىأ  فورْعم لوف » :ىلاعت لاق مث
 . «ىذأ اهعَبتي ةقدص نم ريخ 8 ىلعف وأ ىلوق ملظ

 ورمع نع هللا ديبع نب لقعم ىلع تأرق :لاق ليفن نبا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ملأ «فورعم لوق نم هللا ىلإ بحأ ةقدص نم ام» :لاق ةَ هللا لوسر نأ انغلب : لاق رانيد نبا

 .هقلخ نع: “” [ىأ] 4 يع هللاو ط «(ىذأ اهعبَي ةقدص نم ريخ ةرفغمو فورعم لوف ™ : هلوق عمست
 . مهنع زواجتيو حفصيو رفغيو ملحي : ىأ © ميلح »

 نع «ةبعش ثيدح نم ءملسم حيحص ىفف ‹ةقدصلا ىف نملا نع ىهنلاب ثيداحألا تدرو دقو

 ال ةثالث» : لل هللا لوسر لاق :لاق رذ ىبأ نع ءرحلا نب ةشرخ نع «رهنسم نب ناميلس نع شمعألا
 لبسملاو «ىطعأ امب نانملا :ميلأ باذع مهلو «مهيكزي الو «مهيلإ رظني الو «ةمايقلا موي هللا مهملكي
 .؟«بذاكلا فلحلاب هتعلس قفنملاو «هرازإ

 انربخأ «ىرودلا دمحم نب نامثع انربخأ «ىيحي نب نامثع نب دمحأ انثدح :هيودرم نبا لاقو

 ىبأ نع «سيردإ ىبأ نع «ةرسيم نب سنوي نع «ةبقع نب ناميلس انربخأ «ةجراخ نب ميشه
 «ردقب بذكم الو ءرمخ نمدم الو «نانم الو «قاع ةنجلا لخدي ال» :لاق ةا ىبنلا نع ءءادردلا

 . ؟اهتنيزو» :و ىف (۳) وأ ءج نم ةدايز (۲) , ام ىلع :أ ٠ ج یف (۱)

 .ج نم ةدايز (6) .اوفع ىأ» و f ج ىف )٤(

 )٠١5(. مقرب ملسم حيحص (5)

 .؟مشيهلا» :و ىف (۷)
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 هوحن ةرسيم نب سنوي ثيدح نم «هجام ¿ نباو دمحأ ىورو

 نب هللا دبع ثيدح نم ىئاسنلاو .هكردتسم ىف مكاحلاو «نابح نباو ؛ةياوذرتم نبا ©" ق

TTهللا رظني ال ةثالث» : ةه هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ءرمع نب هللا دبع نب ملاس نع  

 . «ىطعأ امب نانملاو ءرمخلا نمدمو «هيدلاول قاعلا :ةمايقلا موي

 نع ر و تا وف «ةدابع نب حور همع نع «دعس نب كلام نع «ىئاسنلا ىور دقو

 الو ءرمخ نمدم ةنجلا لخدي ال» :لاق ويب ىبنلا نع «سابع نبا نع «دهاجم نع «ىرزجلا فيصخ
 نان الو «ةيدلاول قاع

 «ىلصوملا رامع نب هللا دبع نب دمحم نع« 2” لاهنملا نب نسحلا نع «متاح ىبأ نبا هاور دقو

 ا نبا نع «دهاجم نع يف نع «باتع نع

 نع ىور دقو .هلوق «دهاجم نع «ىرزجلا كلام نب ميركلا دبع «ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 نيِذْلا ایا  :یلاعت لاق اذهلو . " هوحن «ةريره ىبأ نع «دهاجم نعو« "”ديعس ىبأ نع «دهاجم

 ىفي امف «ىذألاو نملا نم اهعبتي اب لطبت ةقدصلا نأ ربخأف « ئذَألاَو َنَمْلاب مُكتاَقدص اوُلطْبُ ال اونمآ

 . ىذألاو نملا ةئيطخب ةقدصلا باوث

 لطبت امك «ىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبتال :ىأ سانا ءار هلام قفني يذّلاك » : یلاعت لاق مث

 هترهش وأ هل سانلا ةحدم هدصق امنإو هللا هجو ديري هنأ مهل رهظأف «سانلا اهب ىءار نم ةقدص

 عطق عم «ةيويندلا دصاقملا نم كلذ وحنو ميرك هنإ :لاقي وأ «سانلا نيب ركشيل «ةليمجلا تافصلاب

 . «رخآلا مولا هّللاب نمؤي الو » :لاق اذهلو ؛هباوث ليزجو هتاضرم ءاغتباو ىلاعت هللا ةلماعم نع هرظن

 :لاقف ىذأ وأ انم هتقفن عبتي ىذلاو :كاحضلا لاق ةقافتإب يتازلا كلذ: لثم لات ميار مذ

 وهو ءأضيأ ًادرفم ,لمعتسي ناوفصلا :لوقي نم مهنمو «ةناوفص حجر «ناوفص ٍلَثمَك هلثمف »

 كرتف :ىأ ادص هک رف ديدشلا رطملا وهو O رخصلا وهو ءافصلا

 بهذ دق لب «بارتلا كلذ نم هيلع ءىش ال :ىأ ءاسباي سلمأ :”ىأ ءآدلص ناوفصلا كلذ لباولا

 سانلا ىري اميف لامعأ مهل رهظ نإو 6 هللا دنع لحمضتو بهذت ا لامعأ كلذكو :ىأ ءهلك

 . ( نيرفاكلا موقلا يدهي ال هّللاو اوبك امم ءيش ىلع نوردقي أل »9 :لاق اذهلو ؛ «بارتلاك

 ةوبرب ةنج لغمك مهسفنأ نم انيبثتو هللا تاضرم ءاغتبا مهلاومأ نوقفتي نيا لثمو ل
 ةبتع نب ناميلس «نسح دانسإ اذه» )٠١۳١/۳(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )۳۳۷١( مقرب ةجام نبا ننسو )54١/5( دنسملا )١(

 .«تاقث دانسإلا لاجر ىقابو «هيف فلتخم

 .«ىورو» :ج ىف (۲)

 )۳( كردتسملا )١557/5( ىئاسنلا نفسو )٥/ ۸٠(.

 )٤( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )597١(.

 .؟هلوق ىف سابع نبا» :و ءأ ج ىف (5) .«للهنم نب >:1 ىفو ء«لاهن نبا :ج ىف (5)
 )٤۹۲۰(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۷)

 )٤۹۲۲(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۸)

 .«ىلاعت هللا دنع» :ج ىف )٠١( .«اذكها :ج ىف (9)
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 هلع فلوق عملا ىف اذه ريظنو ء«ءازجلا 9 ا هللا E وتبثم 2ظ000 مهو : ىأ

 هللا نأ نمؤي :ىأ ؟. . .ًاباستحاو ًآناميإ ناضمر ماص نم» :هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا ىف "مالسلا

 . هباوث هللا دنع بستحيو «هعرش

 نباو «حلاص وبأو «ةداتق لاق اذكو .2""انيقيو ًاقيدصت :ىأ  مهسفنأ نم اتيبفتو :  ىبعشلا لاق
 . مهتاقدص "7نوعضي نيأ نوتبثتي :ىأ :نسحلاو دهاجم لاقو .ريرج نبا هراتخاو .ديز

 ىوتسملا عفترملا ناكملا :روهمجلا دنع وهو .ةوبرب ناتسب لثمك : ىأ © ةوبرب ةنج لثمك » :هلوقو

 ۰ .راهنألا هيف ىرجتو :كاحضلاو سابع نبا دازو .ضرألا نم

 ةنيدملا لهأ ةماع أرق اهبو «ءارلا مضب :تاءارق ثالث نه تاغل ثالث ةوبرلا ىفو :ريرج نبا لاق

 ءءارلا رسكو .ميمت ةغل اهنإ :لاقيو «ةفوكلاو ماشلا لهأ ضعب ةءارق ىهو ءاهحتفو .قارعلاو زاجحلاو

 . سابع نبا ةءارق اهنأ ركذيو

 «ة)اهترمث :ىأ « اهلكأط» تتآف يدقت امك ءديدشلا رطملا وهو « لبا“ اهباصأ » :هلوقو

 «ذاّدرلا وه : كاحضلا لاق < ّلَطَف لباو اهبصي مل نإَف ١ .نانجلا نم اهريغ ىلإ ةبسنلاب : ىأ (نیفعض $

 ام ايأو «لطف لباو اهبيصي مل نإ اهنأل ؛ًادبأ لحمت ال ةوبرلا هذهب ةنجلا هذه :ىأ .رطملا نم نيللا وهو

 ؛هبسحي لماع لك «هيمنيو هرثكيو هللا هلبقتي لب «ًادبأ روبي ال نمؤملا لمع كلذكو ءاهتيافك وهف ناك

 .ءىش هدابع لامعأ نم هيلع ىفخي ال : ىأ «ريصب نولمعت امب هّللاو $ :لاق اذهلو

 نم اهيف هَل راهنألا اهتحت نم يرجت باتعأو ليخُن نم نج هل نوكت نأ مكدحأ دويأ ل

 هللا نيبب كلذك تقرتحاف ران هيف راصعإ اهباصأَف ءاقعض ةيرذ هلو ربكلا هباصأو تاَرَمّثلا لك

 . 4 3 وركن مكَلعَل تايآلا مک
 - تفسوب نبا قله ماشه اقدح قسوم نب ميهازن] انثدخج 2 ةيآلا هذه ريشفت دنع ىراخبلا لاق

 نب ركب ابا اشا تیس « سابع نبا نع ثدحي «ةكيلم ىبأ نب "هللا دبع تعمس :جيرج نبا نع

 نورت نميف : ةي ىبنلا باحصأل اموي باطخلا نب رمع لاق :لاق ريَمع نب ديبع نع ثدحي ةكيلم ىبأ

 رمع بضغف .ملعأ هللا :اولاق ؟4باتعأو ليخُت نم ٌةنج هَل نوكت نأ مكدحأ دويأ » :تلزن ةيآلا هذه
 :رمع لاقف .نينمؤملا ريمأ اي ءىش اهنم ىسفن ىف :سابع نبا لاقف 0 :اولوق :لاقف
 لاق ؟لمع ىأ :رمع لاق .لمعل الثم تبرض : سابع نبا لاق . كسفن رقحت ت الو لق «ىحخأ نبا اي

 ىصاعملاب لمعف ناطيشلا هل هللا ثعب مث «هللا ةعاطب لمعي ىنغ لجرل :رمع لاق . لمعل :سابع نبا

 . «انقيتو» :و ىف (0) . اة :و أ «ج ىف(١) -

 .أطخ وهو «اهباصأف» :أ ج ىف () .«اوعضي ىأل :ج ىف قفز

 .«ملعت ال وأ ملعتأ اولاقف» :ج ىف (۷) . هللا ديبع» و 3 ج ىف (0) .«اهرمث ىأ» و 3 «ج ىف (6)
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slنبا نع «روعألا دمحم نب جاجح نع «ىنارفعزلا دمحم نب نسحلا نع «ىراخبلا هاور  

 . هللا همحر . ىراخبلا دارفأ نم وهو ا ۰ جيرج

 لمعلا نسحأ نم لمعب لثملا نم اهيف ام نييبتو «ةيآلا هذه ريسفت ىف ةيافك ثيدحلا اذه ىفو

 ىناثلا هلمعب لطبأف «كلذ نم هللاب ًاذايع «تائيسلاب تانسحلا لدبف 52 سكعنا كلذ دعب مث ءالوأ

 هل لصحي ملف ,لاوحألا قيضأ يف لوألا نم ءىش ىلإ جاتحاو «' '”حلاصلا نم م دقت اميف هفلسأ ام

 اهباصأف ءافعض ةيرذ هلو ربكلا هباصأو » :ىلاعت لاق اذهلو ءهيلإ ناك ام جوحأ هناخو ءءىش هنم

 لاح یا اه راش دانارو مراتك "قرأ أ 4(تقرتحاف ران هيف 8 “ديدشلا حيرلا وهو «راصعإ
 .هلاح نوكي

 لكو ءآتسح الثم هل هللا برض : لاق سابع نبا نع ؛ىفوعلا قيرط نم «متاح ىبأ نبا ىور دقو

 نب ایف ت ا ب نور رحت بانعأو ليت ی ا ل ركن نأ مآ هربا ۶ :لاق «نسح هلاثمأ

 هءاجف «هرمع رخآ دنع فاعض هتيرذو هدلوو «ربكلا هباصأو» هتبيش كيلا ىف هعمل : لوقي 4تاَرمَللا لک

 نودوعي ريخ هلسن دنع نكي ملو «هلثم سرغی نأ ةوق هدنع نكي ملف «هناتس 0 أف ران هيف راصعإ

 سيل امك تكف ريخ لا نمل «لجو زع هللا ىلإ در اذإ ةمايقلا ا كلذكو هيلع هب

 مرحو «هدلو اذه نع نغي مل امك «هيلع دوعي ًاريخ هسفنل مدق هدجي الو « هناتسب لثم سرغيف ةوق اذهل

 . هتيرذ فعضو هربك دنع اهيلإ ناك ام رقفأ دنع هللا ةنج اذه مرح امك «هيلإ ناك ام رقفأ دنع هرجأ

SRعسوأ لعجا مهللا» : :هئاعد ىف لوقي ناك و هللا لوسر نأ :هكردتسم ىف مكاحلا ىور  

 مكّلعَل تايآلا مك هللا نبي كلذك » :ىلاعت لاق اذهلو ؛"«یرمع ءاضقناو ىنس ربك دنع ىلع كقزر
 : ىلاعت لاق امك ءاهنم دارملا ىلع اهنولزنتو «ىناعملاو لاثمألا نومهفتو نوربتعت : ىأ 4 َنورّكفتت

 ٤١[. :توبكنعلا] ينوُملاعلا الإ اهلي امو ساتلل اهبرضت لاتمألا كلتو »

 اتو ضرألا نم مكل انجرخأ اًممو متبسك 5 ام تاّبَيَط نم اوقفنأ اونمآ َنيِذّلا اهيل

 9 ديمح يغ هلا نأ .اوُملعاَو هيف اوُصمفم نأ الإ هيدخآب مسلو نوف هلم ثييخلا
 عساو هّللاو الضقو هنم ةرفغم مكدعي هّللاو ءاشحفلاب مكرمأيو رقفلا م مک دعي ناطيشلا

 نع ق 000

 ةيإ رك امو اريك ريخ يتو دقق ةمكحْلا تؤي نمو ءاشي نم ةَمكحْلا ي يتؤي 53° ميلع

 .اقرحأ ىتح» :ج یف (۱)

 )٤٥۳۸(. مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .فارشألا ةفحت ىف ىزملا هركذي ملو ءىراخبلا حيحص ىف قيرطلا اذه ىلع عقأ مل (۳)
 .؟قرتحا ىأ» :ج ىف )١( .«ةديدشلا» :ج ىف (9) .«حلاصملا نم» :أ ىف )٤(

 .«اذهلو» :ج ىف (۸) .«تقرتحاف» :أ ىفو 2.2«تقرحأف» :ج ىف (۷)

 لاقو ءاعوفرم ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «مساقلا نع «نوميم نب ىسيع نع «ناميلس نب ديعس قيرط نم )047/١( كردتسملا )
 لاق «ناخيشلا هب جتحي مل نوميم نب ىسيع نأ الإ خياشملل بحتسم ءاعدلا ىف بيرغ نتملاو دانسإلا نسح ثيدح اذه» :مكاحلا
 .؟مهتم ىسيعاا :تلق :ىبهذلا



 #8417 يي ل بنس (5594 1 55319/) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 .4 059 بابلألا اولوأ
 مهقزر ام تابيط نم سابع نبا هلاق ؛انهه ةقدصلا هب دارملاو  قافنإلاب نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي

 .مهل اهايإ هريسيتب ةراجتلا ىنعي :دهاجم لاق .اهوبستكا ىتلا لاومألا نم

 ىتلا عورزلاو رامثلا نمو ءةضفلاو بهذلا :ىنعي € متبسك ام تابيط نم 8 : ىدسلاو ىلع لاقو
 . ضرألا نم مهل اهتبنأ

 لاملا ةلادرب قدصتلا ٍنع مهاهنو «هسفنأو هدوجأو لاملا بيطأ نم قافنإلاب مهرمأ : : سابع نبا لاق

 اودصقت :ىأ 4 اوممیت الو» :لاق اذهلو ءابيط الإ لبقي ال بيط هللا نإف - هثيبخ وهو - هيندو

 ىنغأ هللاف «هيف اوضاغتت نأ الإ «هومتذخأ ام هومتيطعأ ول :ىأ «هيذخآب متسلو نوقفنت ت هنم ثيبَحْلا »

 : ةرهركت اههلل ES «مكنم هنع

 ىلإ اودصقتو «لالحلا لالا نع اولدعت ال :ىأ ( نوقفنت هنم ثيبحْلااومّميت الو » :هانعم :ليقو
 .هنم مكتقفن اولعجتف «مارحلا

 نع «قاحسإ نب نابأ انثدح «ديبع نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا انهه ركذيو

 هللا نإ» : هِيَ هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع :قتادمفلا ر نع « دمحم نب حابصلا

 الو «بحي ال نمو بحي نم ايندلا ىطعي هللا نإو «مكتاررأ کی امك «مكقالخأ مكنيب مسق

 ا «هديب ىسفن ىذلاو ا هللا هاطعأ نمف «بحأ نمل الإ نيدلا ىطعي

 همشغ . ؟هللا ىبن اي هقئاوب امو :اولاق تناوب هراج نما تح نم 6 «هناسلو هبلق ملسي

 الو < اقف هب قد الو «هيف هل كرابيف هنم قفنيف مارح نم الام دبع '"بسكي الو ‹«هملظو

 Ea ‹«ئيسلاب ئيسلا وحمي ال هللا نإ :رانلا ىلإ هداز ناك الإ هرهظ فلخ هكرتي

 : الا غل تلا نإ

 نع «ىبأ ینثدح «ىزقنعلا ورمع نب نيسحلا ىنثدح : :ريرج نبا لاق ؛لوألا لوقلا حيحصلاو

 اوقفنأ اونمآ نيذّلا اهيأي » : هلا لوق ىف بزاع نب ءاربلا نع مدنا ني دج وع «ىدسلا نع « طابسأ

 ىف تلزن :لاق . ةيآلا «نوقفنت ت هنم ثيبحلا اوُمُميَت الو ضرألا م مُكَل انجَرْخَأ امو مكبسك ام تاَبيَط نم

 ىلع هوقلعف ثلا ءانقأ IS نم تجرخأ «لخنلا ذاذج مايأ ناك اذإ راصنألا تناك «ءراصنألا

 ىلإ مهنم لجرلا دمعيف «هنم نيرجاهملا ءارقف لكأيف ءاي هللا لوسر دجسم ىف نيتناوطسألا نيب لبح

 اومّميِت الو » :كلذ لعف نميف هللا لزنأف « زئاج كلذ نأ نظي «رسبلا ءانقأ عم هلخديف «فشحلا

 مسويه

 نع «ىدسلا قيرط نم «هکردتسم ىف مكاحلاو «هيودرم نباو «هجام نباو ةريرج نیا اور مث

 .لبقتيف» :و ءأ ىف (۲) .«بستكي الو :أ هج ىف )١(

 .(۳۸۷ /۱) دنسملا ("*)

 .«هاورو) :ج ىف (4)



 م55 25077 فايكلا a ag ا ي س

 .ءاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو .هوحنب «ءاربلا نع «تباث نب ىدع

 نع «ىدسلا نع <« « ليئارسإ نع هللا ديبع انثدح < عشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 تلزن :لاق هيف اوضمغت نأ الإ هيذخآب متسو نوقفنت هنم ثيبخلا اوم الو » :ءاربلا نع «كلام ىبأ
 ىف هقلعيف ونقلاب لجرلا ىتأيف «هتلقو هترثك ردقب هلخن نم ىتأي لجرلا ناكو «لخن باحصأ انك ءانيف

 هنم طقسيف «هاصعب هبرضف ءاج عاج اذإ مهدحأ ناكف «ماعط مھل سيل فلا لهأ ناكو .دجسملا

 ىتأيو «صيشلاو فشلا هيف ونقلاب يتأي ريخلا ىف نوبغري ال نمم سانأ نأكو «لكأيف ءرمتلاو رسبلا

 «هيف اوضمغت نأ الإ هيذخآب مسَلَو نوقفنت هنم ثيبَحْلا اومُميت الو» :تلزنف .هقلعيف رسكنا دق ونقلاب

 ءىجي كلذ دعب انكف ءءايحو ضامغإ ىلع الإ هذخأ ام ىطعأ ام لثم هل ىدهأ مكدحأ نأ ول :لاق

 .هدنع ام حلاصب انم لجرلا
 ىسوم نبا وه - هللا ديبع نع «ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «ىذمرتلا هاور اذكو

  ىرافغلا كلام ىبأ نع  نمحرلا دبع نب ليعامسإ وهو - ىدسلا نع «ليئارسإ نع  ىسبعلا
 ر وف نالا نعد ناو ره دمساو

 .بيرغ نسح ثيدح اذهو : “لاق مث
 نع يرحل نع «ريثك نب ناميلس انثدح «ديلولا وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نولو رورعجلا :رمتلا نم نينول نع ىهن و هللا لوسر نأ :هبيآ .نع افتح نب لهم نب ماما ییا
 اومُميَت الو > :تلزنف «ةقدصلا ىف اهنوجرخي مث '' ”ههرامث رارش و سانلا ناکو يلا

 . "4 نوقفىت ر هنم ثيبخْلا

 «ديلولا وبأ هدنسأ :لاق مث 0 ا e E a طع كداو ىلأ ءاووو

 نأ "قيبحلا نولو رورعجلا نع ايب هللا لوسر ىهن :هظفلو ءىرهزلا نع «ريثك نب ناميلس نع
 .2'')ةقدصلا ىف اذخؤي

 ىبأ نع «ىرهزلا نع < «ىصحبلا اليم ني ليلا ليغ قير نم رنيم ی واقر

 . ليلجلا دبع نع بيه نبا اوو اذكز کف «هيبأ نع :لقي ملو . ةمامأ

 «بئاسلا نب ءاطع نع «ريرج انثدح «ةريغملا نب ب ىيحي انثدح «ىبأ انثدح : متاعب ىلا نبا هلاقؤ

 ال ملسملا بسك : لاق «نوقفنت ب هنم ثيِبَحْلا اومّميت الو » الاد ف لفغ ع ر هللا دبع نع

 ديف ريح ذل امو «فيزلا مهردلاو «فشحلاب قدصي ال نكلو «ًاثيبخ نوكي

 اذه» :(08/1؟) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو ۲۸١( /۲)كردتسملاو (۱۸۲۲) مقرب ةجام نبا ننسو (070 25094 /0) ىربطلا ريسفت )١(

 .«ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور كلام نب فوع ثيدح نم دهاش هلو «تاقث هلاجر حيحص دانسإ

 .«ةقدصلا لهأ ناكو» :و ءأ ءج ىف (۲)

 .(۲۹۸۷) مقرب ىذمرتلا ننس (؟)

 .«مهرامثأ رش» :ج ىف )١( .«فشحلا نولو» :أ ج ىف (5) .«لاقو» :ج ىف (4)

 :مكاحلا لاقو ءهب ىسلايطلا ديلولا ىبأ قيرط نم (97/7) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو )1١7/١( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۷)

 .«ىراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح»
 .«فسحلا نولو» :ج ىف (9) .آ هج نم ةدايز (8)

 .(۱۹۰۷) مقرب دواد ىبأ ننس (۱۰)

 .(47/0) ىئاسنلا ننس (۱۱)

 .«لفغم نبا :ج ىف (۱۲)



 3513 (۲۹۹ - ۲۹۷) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 - ناميلس ىبأ نبا وه  دامح نع «ةملس نب دامح انثدح «ديعس وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .هنع هلي ملو هلكأي ملف بضب يک هللا لوسر أ :تلاق ةشئاع نع «دوسألا نع «ميهاربإ نع

 .«نولكأت ال امم مهومعطت ال» :لاق ؟نيكاسملا 00 هلا: لؤسر اي تلق
 ؟نيكاسملا همعطأ الأ « هللا لوسر اي :تلقف .هب «ةملس نب دامح نع « "نافع نع هاور مث

 .«نولكأت ال ام مهومعطت ال» :لاق

 ( هيف اوضمغت نأ الإ هيذخآب مسلو  ءاربلا نع «كلام ىبأ نع ء«ىدسلا نع : ىروثلا لاقو

 هاور هقح نم هصقن دق هنأ ىري نأ الإ ؛هذخأي مل كلذ هاطعأف «لجر ىلع لجرل ناك ول :لوقي

 .ريرج نبا
 ناك ول :لوقي ( هيف اوضمغت نأ الإ هيذخآب مسلو » : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 كلذف :لاق .هوصقنت ىتح ديجلا باسحب هوذخأت مل مكقح نود قحب مكءاجف «قح دحأ ىلع مكل

 بيطأ نم مكيلع ىقحو «مكسفنأل نوضرت ال ام ىل نوضرت فيكف .( هيف اوضمغت نأ ًالإ» :هلوق
 00 ! !هسفنأو مكلاومأ

 لآ] . نوبحت امم اوقفت ىح ربا اوات نأ » :هلوق وهو :دازو ءريرج نباو «متاح ىبأ نبا هاور

 .دحاو ريغ ركذ اذكو «كلذ وحن سابع نبا نع ؛هريغو ىفوعلا قيرط نم ىور مث [47 :نارمع
 ىنغ وهف اهنم بيطلابو تاقدصلاب مكرمأ نإو : ىأ © ديمح ين هللا نأ اوملعاو » لف

 ىوقَتلا هاني نكلو اهؤامد الو اهموحل هللا لاتی نأ ب :هلوقك ءريقفلا ىنغلا ىواسيل الإ كاذ امو ءاهنع

 ال لضفلا عساو وهو «هيلإ ءارقف هقلخ عيمجو «هقلخ عيمج نع ىنغ وهو [۷ : جحلا]  مكنم

 «داوج ميرك «ءاطعلا عساو ىنغ هللا نأ ملعيلف «بيط بسك نم ةقدصب قدصت نمف «هيدل ام ذفني

 دومحملا :ىأ ءديمحلا وهو «مولظ الو مدد ري رقي ند ةربك اناضا مل اهفعاضيو اهب هيزجيس

eا 05007 ا  

 59 دا نع ها ا اال 7 e اقدح قعر وبأ اخ اح ىبأ نبا لاق

 و هلك هللا كوسرت لاف 13 هردم ج هلا نبع نع دا ع هافانا

 ريخلاب داعيإف كلملا مل امأو «قحلاب بيذكتو رشلاب داعيإف ناطيشلا ةمل امأف ءةمّل كلّمللو «مدآ نباب

 نمر 3 5 -- هللا دمحيلت هال را كلذ e قيدصتو
 مع سومو

 همس

 ا e ا E ا

 .«همعطن الأ» :ج ىف )١(
 )۲( دنسملا )5/ 86 ١٠١(.

 .(هلوقو» :و ء2أ ج ىف )٤( .؟نامثع نع» :ج ىف (۳)

 .«باتك یف» :ج ىف (۷) .4ةلا :ج ىف (5) .«هلاعفاو هلاوقأ عيمج ىف» :ج ىف )٥(

 )١١١81١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (۲۹۸۸) مقرب ىذمرتلا ننس (۸)



 EG REBEL 23 معلا ةةرفع تول رألا ملقم ب ل محل حيك

 «بيرغ نسح : ىذمرتلا كاقو دام نع« ىلصوملا ىلعي ىبأ نع« هحيحص ىف نابح نبا هجرخأو

 هاور دقو .لاق اذك .هثيدح نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال  ميلس نب مالس ىنعي - يو ا یا تيد وعر

 نورا ن و و هللا كي نر ی وع ویا م وکو رکو

 .هوحن ًاعوفرم «دوعسم نبا نع« هللا دبع نب هللا ديبع نع«باهش نبا نع« ةرمض ىبأ نع«یورقلا
 نبا نع «ةلضن نب كلام نب فوع صوحألا ىبأ نع «بئاسلا نب ءاطع نع ءرعسم هاور نكلو

 . ملعأ هّللاو كلو م هلند دوعسم

 الف مكيديأب ام اوكسمتل ءرقفلا مكفوخي :ىأ « رقفلا مكدعي ناطيشلا » :ىلاعت هلوق ىنعمو

 ا ی قاتلا نع هكايإ هيه عم :ىأ « ءاشحفلاب مكرمأيو » « هللا ةاضرم ىف هوقفنت

 « هنم ةرفغم مكدعي هّللاو 8 :ىلاعت "'[هللا] لاق ءقالحلا ةفلاخمو مراحملاو مئآملاو ىصاعملاب مكرمأي

 رقفلا نم ناطيشلا مكفوخ ام ةلباقم ىف :ىأ 4 ًالضفو # ء ءاشحفلاب ناطيشلا مكرمأ ام ةلباقم ىف : ىأ

 . © ميلع عساو هّللاو )ف
 ةفرعملا ىنعي :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : 4 ءاشي نم ةمكحلا يتؤي $ :هلوقو

 .هلاثمأو «همارحو هلالحو ءهرخؤمو همدقمو «ههباشتمو همكحمو «هخوسنمو هخسان نآرقلاب

 نبا لاق «هريسفت :ىنعي لا بلا عور ساع نبا نع ‹كاحضلا نع قورو

 .هيودرم نبا هاور .رجافلاو ربلا هأرق [دق] هنإف :سابع
 .لوقلا ىف ةباصإلا : ةمكحلاب ىنعي :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 ملحلا هنكلو «ةوبنلاب تسيل :4 ءاشي نم ةمكحلا يتؤي ل :دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل لاقو

 .نآرقلاو هقفلاو

 .ةمكح لك سأر هللا ةيشخ نإف « هللا ةيشخ ةمكحلا :ةيلاعلا وبأ لاقو

 نع «ىدسألا رامع ىبأ نع ؛ىتهجلا رّفز نب نامثع نع «ةيقب قيرط نم «هيودرم نبا ىور دقو
 , «هللا ةفاخم ةمكحلا سأر# :ًاعوفرم دوعسم نبا

 . مهفلا :ةمكحلا : ديلا وي ميهاربإ لاقو . مهفلاو باتكلا :ةمكحلا :هنع ةياور ىف ةيلاعلا وبأ لاقو

 .لقعلا :ةمكحلا :ملسأ نب ديز لاق «كلام نع «بهو نبا لاقو .ةنسلا :ةمكحلا :كلام وبأ لاقو

 نم بولقلا ىف هللا هلخدي ماو هللا نيد ىف هقفلا وه ةمكحلا نأ ىبلق ىف عقيل هنإو :كلام لاق

 ًافيعض رخآ دجتو ءاهيف رظن اذ ايندلا رمأ ىف القاع لجرلا دجت كنأ «كلذ نيبي امو «هلضفو هتمحر

 . هللا نيد ىف هقفلا :ةمكحلاف ءاذه همرحيو هايإ هللا هيتؤي «هب ًاريصب «هنيد رمأب ًاملاع «هايند رمأ ىف

 .ةوبنلا :ةمكحلا :ىدسلا لاقو

 .«ةزمح ىبأ نع» : ءج ىف ()

 .أ ج نم ةدايز (

 .ًادج فيعض هدانسإو هريسفت ىف هيودرم نبال (77/7) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هازع )٤(

 .و أ نم ةدايز (6)

 رخآ هجو نم ًاضيأ ىقهيبلا هاورو «هب ةيقب نع ىفصو نب دمحم قيرط نم )۷٤٤( مقرب ناميإلا بعش ىف هفعضو ىقهيبلا هاورو ()

 .دوعسم نبا ىلع افوقوم



 ا N E a لوألا فلل

 «ةوبنلا اهالعأو ءاهنم معأ ىه لب «ةوبنلاب صتخت ت رر هلاق امك  ةمكحلا نأ حيحصلاو
 :ثيداحألا ضعب ىف ءاج امك < ل ظح ءايبنألا 0 نكلو «صخأ ةلاسرلاو

 حارجلا نب عيكو اور . "«هيلإ ىحوي ال هنأ ريغ 2« )هيفتك نيب ةوبنلا تجردأ دقف نآرقلا ظفح نم»
 0 "7 مخ نب هللا دبع نع همني مل" لجر نع ٠ فار نت ليعامتسإ نع يش قف

  E Eسيق نع - دلاخ ىبأ نب ىنعي - ليام دنع -

  Eنب سل رينا ا حو ا را ا 00000
 ىبأ نب ليعامسإ نع - ةددعتم قرط نم - ةجام نباو «ىئاسنلاو .ملسمو ‹«ىراخبلا هاور اذكهو

 Na ١ .دلاخ

 لقعو بل هل نم الإ راكذتلاو ةظعوملاب عفتني امو :ىأ 4 بابلألا اوُلوُأ الإ ركذي امو » :هلوقو

 .مالكلا ینعمو باطخلا هب ىعي

 نإ © راصنأ نم نيملاظلل امو هملعي هللا نإ رت نم مترذن وأ قف نم متققنأ امو

 سا "نم رع هے ال0 ےل م رر

 نم مكنع رفكيو مك ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت نإو يه اًمعنف تاقدصلا اودبت

 . 4 2 ريبَح نولمعت امب هّللاو مکتاقیس
 كلذ نمّضَتو تاروذنملاو تاقفنلا نم تاريخلا نم نولماعلا هلعفي ام عيمجب ملاع هئأب ىلاعت ربخي

 لمعي ال نم دعوتو .هدوعوم ءاجرو ههجو ءاغتبا كلذل نيملاعلل ءازجلا رفوأ كلذ ىلع هتازاجم
 موي :ىأ ( راصنأ نم نيملاّظلل امو :لاقف «هريغ هعم دبعو هربخ بذكو هرمأ مل لب «هتعاطب
 . هتمقنو هللا باذع نم ' 2ههنوذقني ةمايقلا

 یه ءىش معنف اهومترهظأ نإ : ىأ © يه اًمعبَف تاَقدصلا اودبت نإ » :هلوقو

 لضفأ ةقدصلا رارسإ نأ ىلع ةلالد هيف :4 مك ريح وهف ءارقفلا اهوئؤتو اهوفخت نإو » :هلوقو

 « هب سانلا ا «ةحجار ةحلصم راهظإلا ىلع بترتي نأ الإ ؛ءايرلا نع دعبأ هنأل ؛اهراهظإ نم

 نآرقلاب رسا ةقدصلاب رهاجلاك نآرقلاب رهاجلا» : ةي هللا لوسر لاقو «ةيثيحلا هذه نم لضفأ درك

 .' «ةقدصلاب رسُلاك
 لاق :لاق ةريره ىبأ نع «نيحيحصلا ىف تبث الو «ةيآلا هذهل ١ لضفأ رارسإلا نأ لصألاو

 )١( ؟هيبنج نيبال :و ءأ ج ىف .
 .رظن هيف امم اهلك هثيداحأ :ىدع نبا لاقو ىئاسنلاو نيعم نباو دمحأ هفعض ىناملا عفار نب ليعامسإ هدانسإ ىفو (۲)
 .«عفار ىبأ عفار نب ليعامسإ نع» :و ءأ ىف () .؟هاورو» :ج ىف (۳)

 .؛ديزو» :أ ىف )١( .اورمع نبا :و ءأ ىف (6)

 )۷( دنسملا )١/ ٤١١(.

 )٤۲١۸(. مقرب ةجام نبا ننسو (0-0584) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (817) مقرب ملسم حيحصو (۷۳) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)
 .؟مهذقني» :و أ ىف (9)
 رماع نب ةبقع ثيدح نم (۲۹۱۹) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو (۱۳۳۳) مقرب ننسلا ىف دواد وبأو )١01/54( دنسملا ىف دمحأ هاور (۱۰)

 .؟بيرغ نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو «هنع هللا ىضر



 ۲۷١( «۲۷۰) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا بسس سس لاا

 « هللا ةدابع ىف أشن باشو .لداع مامإ :هلظ الإ لظال موي هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس» : ا هللا لوسر

 5 عجري ىتح هلم جرخ اذإ دجسملاب قلعم هبلق لجرو هيلع اقرفتو هيلع اعمتجا هللا ىف ابات

 فاخأ ىنإ :لاقف لامجو فبصنم تاذ ةأرما هتعد لجرو « هائيع تضاغف ايلاخ هللا ركذ لجرو «هيل :

 . "”«هنيمب قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو 7

 تلعج ضرألا هللا قلخ امل» :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع «كلام نب سنأ نع «ناميلس

 «بر اي :تلاقف ءلابملا قلخ نم ةكئالملا '”تبجعتف «ترقتساف اهيلع اهاقلأف لابحلا قلخف «ديمت

 ءىش كلش نمت لهف بر ايما تلا هديدحلا یب لاف ؟لابحلا یم دشا یس كفل نم لهن
 :لاق ؟رانلا نم دشأ ءىش كقلخ نم لهف «بر اي :تلاق .رانلا معن :لاق ؟ديدحلا نم دشأ

 لهف « بر N a ؟ءاملا نم دشأ 0 كا اف «بر اي: تلاق . ءاملا ء معن

e Eنم هج هنيمس قدصتي ا : لاق ؟حيرلا نم دشأ  A,سلا  

 3 aT «ريقف ىلإ رس «» :لاق

 .هركذف رذ يبأ نع «ةمامأ ىبأ نع ءمساقلا نع .ديزي نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا 00

 «مكل ريخ وهف ءارقفلا اهوتزتو اهوفخت نإو يه اًمعنف تاقدّصلا ادت نإ إل :ةيآلا هذهب عزت مث :دازو

5 

 "لجو زع .برلا بضغ ئفطت رسلا ةقدص» :ىورملا ثيدحلا ىفو

 یسوم انربخأ تراجم تدوم ىبراحملا دايز نب نيسحلا انثدح ٠ ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ب ا ا ا 08 e ي ربا

 مهل تفلخ : لاق 0 اي كلهأل كءارو تفلخ ام» :© ب ىبلا 9 لاقف ل ىبنلا ىلإ هعفد

 هلو ىلا ىلإ هعفد نوح ءهسفنا نم هيفظي نأ a لک e اج رك يآ اما ع ىلا قضت

 ىكبف .هلوسر غ هللا ةدع :لاقف .«؟ركب ابأ اي كلهأل كءارو تفلح ام» :ّهِْثكَك ىبنلا هل لاقف

 تدك الإ طق ر باب ىلإ نقيس اخ لاو نكن اأ اين تنأ أب 2 لاو فلغ هللا نق. رم

 ا

(1۲) 

 .ادوعی یتحا» :و ىف )١(

 .(۱۰۳۱ ) مقرب ملسم حيحصو ٦٦۰( ء۲۳٤۱) مقرب یراخبلا حيحص (۲)

 .؟نعا :ج ىف (۸) .2ىف» :ج ىف (۷ )٤- .«بجعتف» :أ ىف (۳)

 )9( دنسملا )۳/ ١١۴١(.

 )٠١ ( دنسملا )٥/ ۱۷۸(.

 .هب ديزي نب ىلع نع «ديزي ىبأ نب دلاخ قيرط نم (۲۹۹/۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١١(

 .رتاونم ثيدح وهو ةباحصلا نم ةعامج نع ىورو .هنع هللا ىضر .سنآ ثيدح نم (7785) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور )١١(

 .؟داكو» :ج ىف )١5( .«تلزن» :أ ىف (۳)

 .هب ىبعشلا نع ىسيع نب ىسوم نب حابصلا نب دمحم قيرط نم )١147( مقرب بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىناهبصألا هاورو )١5(



 0*7 ۲۷٤( _ ۲۷۲) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 ل ا اوو او هغ هلا قو ضرما نك رع ةو قف فورد تدا اةهو
 ةضورفم تناك ءاوس «لضفأ ةقدصلا ءافخإ نأ ىف ةماع ةيآلا نإ مث «كلذ ىف تلزن ةيآلا نإ : ىبعشلا

 «ةيآلا هذه ريسفت ىف «سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ريرج نبا ىور نکل .ةبودنم وأ
 ةضيرفلا ةقدص لعجو .ًافعض نيعبسب :لاقف ءاهتينالع لضفت عوطتلا ىف رسلا ةقدص هللا لعج :لاق

 .ًافعض نيرشعو ةسمخب :لاقف ءاهرس نم لضفأ اهتينآلع
 مكل لصحي ًارس تناك اذإ اميسالو «تاقدصلا لدب :ىأ 4 مكتايس نم مكنع رفكيو » :هلوقو

 ارفكنو» :ئرقو «مضلاب «مكنع رفكيو» :ئرق دقو «تائيسلا مكنع رفكيو تاجردلا عفر ىف ريخلا

 .* نكأو 8 «نوكأو قدصاف»:هلوقك (يه اًمعنف 8 :هلوق وهو «طرشلا باوج '"' ”ىلع افطع « مزجلاب
 هناحبس] هيلع مكيزجيسو «ءىش كلذ نم هيلع ىفخي ال : ىأ «ر بخ َنوُلمعَت امب هللاو » :هلوقو

es 

 e م هل

 امو مكسفنألف ريخ نم اوقفت امو ءاشي نم يدي هللا نكلو مهاده كيلع سيل

 ءارقفلل ه9 ةنرمّظت ال مهنأو مكيإ في ريخ نم اوقفنت امو هللا هجو ءاقتنا الإ نوقف
 20ه م

 نم ءاينغأ لهاجلا مهبسحي ضرألا يف ارض نوعيطتسي ال هلا ليبس يف اورصحأ نيل

 © ميلع هب هلا نإ ريخ نم اوف امو افاحْلإ سالا نواس ال مُهاميسب مُهفِرعَت فما

 مهيَلع فوخ الو مهر دنع مهرجأ مهَلف ةينالعو ارس راهّنلاو للاب مُهَلاومَأ نوقف نيد

 . 4 659 دونزحي مه الر
 عقارا خا «ميحرلا دبع ن ا ا ن داعب انربخأ :ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاق

 اوناك :لاق سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع «سايإ نب رفعج نع «شمعألا نع «نايفس انثدح

 كيلع سيل ) : ةيآلا هذه تلزنف ٠ ءمهل صخرف ,ءاولأسف «نيكرشملا نم مهباسنأل اوخضري نأ نوهركي

 نم اوقفت امو هللا هجو ءاغتبا الإ نوقف ةن هنت امو مكسفنألف ريخ نم اوقفت امو ءاشي نم يده هللا نكلو مهاده

 . 2904 َنوُمَلُظَت ال متنأو مكيلإ فوي ريخ

 وهو  نايفس نع «ىرفحلا دواد وبأو « ىريبزلا دمحأ وبأو «كرابملا م نباو «ةفيذح وبأ هاور اذكو

 .هب - ىروثلا

 ىنعي  نمحرلا دبع نب دمحأ ىنثدح «ةيطع نب مساقلا نب دمحأ "انربخأ :متاح ىبأ نبا لاقو
 ديغس نع «ةريغملا ئبأ نب رضعج نع «قاحسإ نب ثنشألا اقدح هيأ نع« نبأ ید ىتمدلا

 «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نع ءدعس نب ماشه قيرط نم (30377) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو (31) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور )١(

 . ؟حيحص نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو .هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع

 .و نم ةدايز (9) .؟لحم ىلع» و f ءج ىف (۲)

 .«انثدحا» : ج ىف (5) .؟مالسلا دبع نب» :و ءأ ج ىف (4)

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )؟١١١85(.

 . «انثدح» :ج ىف (۷)



CVE TNA ga e ع 

 ىتح «مالسإلا لهأ ىلع الإ قدصتي الأب رمأي ناك هنأ : لَو ىبنلا نع «سابع نبا نع «ريبج نبا

 لک نم كلاس نم لك ىلع اهدعب ةقدصلاب ما ءاهرخآ ىلإ € مهاده كيلع سيل :ةيآلا هذه تلزن

 نم مكوجرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي مل نيذّلا نع هللا مكاهني ال »> افلون يع كانو نيد

 . نتاع هللا ءاش“نإ] كلذ ىف قيدنضلا تنب ءانلما ثيدح[: ةنحيتمملا] ةنآلا < مكرايد

 245: تلصف] ( هسقنلف احلاص لمع نم » :هلوقك ( مكسفنألف ريخ نم اوقفت امو لوقو

 . "ريك نارقلا ىف اهرئاظنو ٠١١[ + ةيئاحلا

 قفني الو «هسفنل نمؤملا ةقفن: ىرصبلا نسحلا لاق : هللا هجو ءاغتبا الإ نوقفنت امو 8 :هلوقو

 ڪپ ةو اغا ع ىا ةا لا

 «نسح ىنعم اذهو هّلمع ناك ام كيلع الف «هللا هجول تيطعأ اذإ ىنعي : ا ا ا

 رمألا سفن ىف هيلع الو ؛هللا ىلع هرجأ عقو دقف هللا هجو ءاغتبا قدصت اذإ قدصتملا نأ هلصاحو

 امو » : ةيآلا مامت اذه دنتسمو «هدصق ىلع باثم وه «هريغ وأ قحتسم وأ رجاف وأ ربلأ : باصأ نمل

 «دانزلا ىبأ قيرط نم «نيحيحصلا ىف جرخملا ثيدحلاو ,4نوملظت ال متنأو مكيلإ ف وي ريخ نم اوقفت

 جرخف «ةقدصب ةليللا نقدصتأل :لجر لاق» :لَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «جرعألا نع
 دما قنا مهلا :لاقف !ةيئاز.نلع قدعت :نوثدحتي سانلا حبصأف «ةيناز دي ىف اهعضوف هتقدصب

 قدصلا نوثدحتي اوحبصأف « ىنغ دي ىف اهعضوف هتقدصب جرخف «ةقدصب ةليللا نقدصتأل «ةيناز ىلع

 اهعضوف هتقدصب جرخف «ةقدصب ةليللا نقدصتأل «ىنَع ىلع دمحلا كل مهللا :لاقف !ىنغ ىلع ةليللا

 ؛ةيناز ىلع دمحلا كل مهللا :لاقف !قراس ىلع ةليللا قدصت :نوثدحتي اوحبصأف «قراس دي ىف

 اهب فعتست نأ اهلعلف ةينازلا امأ ؛تلبق دقف كتقدص امأ :هل ليقف ىتأف «قراس ىلعو «ىنغ ىلعو

 . *70هتقرش نع اهب فعتسي نأ قراسلا لعلو هللا هاطعأ امم قفنيف ربتعي ىنغلا لعلو ءاهانز نع

 يلإو هللا ىلإ اوعطقنا دق نيذلا نيرجاهملا :ىنعي هللا ليبس يف اورصحأ نيل ءارقفلل ظ :هلوقو
 ابرض نوعيطتسي ال 8 و 29 مهينغي ام مهسفنأ ىلع هب نودري ببس مهل سيلو ةنيدملا اونكسو .هلوسر

 هللا لاق 0000 :ضرألا ىف برضلاو . شاعملا بلط ىف ببستلل ًارفس : : ىنعي 4 ضرألا يف

 لاقو ۰ ١ :ءاسنلا] © ةالّصلا نم اورصقت نأ حاَنج مكيلع سيلف ضرألا يف مثبرض اذإو $ : ىلاعت

 نولتاقي نورخآو هللا لضف نم نوغتبي ضرألا يف توبرضي نورخآو نأ ملع ¥ :ىلاعت
 ۲١ :لمزملا] ةيآلا 4 هللا ليبس يف

 نم اغا مهب اجو شرما لهاا ةا شش نا عف و و

 :لاق ةريره ىبأ نع« هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا ىنعملا اذه ىفو .مهلاقمو مهلاحو مهسابل ىف مهففعت

 )١( ىسدقملا ءايضلاو هيودرم نبال (857/7) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هازعو .
  200أ بج نم ةدايز

 .؟هنكمي الو» :و ىف (6) .اريثكا :و ىف (”*)

 .)۲-1) مقرب ملسم حيحصو )١471١( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«مهسفنأب» :أ ىف )١(



 ۷. (81/4 1 ۲۷۲) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 «ناتمقللاو ةمقللاو «ناترمتلاو ةرمتلا هدرت ىذلا فاوطلا اذهب نيكسملا سيل» : ةي هللا لوسر لاق
 ت ہل 9

 لأسي الو هيلع قدصتيف هل 0 الو « هينغي ىنغ دجي ال ىذلا نيكسملا نكلو «ناتلكألاو ةلكألاو

 4 اشا دوعسم نبا ثيدح نم «دمحأ هأور دقو . عش سانلا

 : ىلاعت [هللا] لاق امك ءمهتافص نم بابلألا ىوذل رهظي اب :ىأ «مهاميسب مهفرعت ) : هلوقو

 ىفو ۳١[. :دمحم] 4لّوقْلا نحل يف مهتفرعتلو » :لاقو :[؟4 :حتفلا] 4 مههوجو يف مهاميس »»
 ٍتايآل كلذ يف نإ . :أرق مث ««هّللا رونب رظني هنإف «نمؤملا ةسارف اوقتا» :ننسلا ىف ىذلا ثيدحلا
 :Vo]. رجحلا] (؟”«نيِمّسْوتمْل

 ءهيلإ نوجاتحي الام سانلا نوفلكيو ةلأسملا ىف نوحلي ال :ىأ «اًفاحْلِإ سالا نولأسي ال :  هلوقو
 EELS فلا دقق لاول قعر هم اهو لاس نشلازخ

 دبعو راسي نب ءاطع نأ :رمث ىبأ نب كيرش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح «میرم ىبأ نبا انثدح

 نیلا لا : ا هللا لوسر لاق لوق يره انآ همس ةلاق رافال ةرمع ىبأ نب نمحرلا

 ىنعي - متئش نإ اوؤرقا ي ىذلا نيكسملا امإ «ناتمقللاو ةمقللا الو «ناترمتلاو ةرمتلا هدرت ىذلا

 . )ي افاحلإ سالا نولأسي ال ¥ : :- هلوق

 رمت ىبأ نب هللا دبع نب كيرش نع «ىنيدملا رفعج نب ليعامسإ ثيدح نم ءملسم هاور دقو

 :ْ 5 «ةريره ىبأ نع  هدحو - راسي نب ءاطع نع

 - كيرش انربخأ ‹ ليعامسإ انثدح «رجح نب ىلع انربخأ : 00 ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاقو

 ودرب ىذلا نيكسملا سيلا : لاق وام ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «راسي نب ءاطع نع - رمن ىبأ نبا وهو

 ساّثلا نولأسي ال 8 : متثش ةئش نإ اوؤرقا ؛ففعتملا نيكسملا امنإ ءناتمقللاو ةمقللاو «ناترمتلاو ةرمتلا

 , “ي افاحلإ

 e ةا ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «دايز نب دمحم نع(«ةبعش ثيدح نم ىراخبلا ىورو

 «بئذ ىبأ نبا ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «ىلعألا دبع نب سنوي انربخأ : متاح ىبأ نبا لاقو

 0 هنومعطتف ‹ «مكيلع فاوطلاب نيكسملا سيل: لاق ليك هللا لوسر نأ : : ةريره ىبأ نع .ديلولا ىبأ نع

 . «افاحلإ سانلا لأسي ال ىذلا ففعتملا نيكسملا امنإ «ةمقل ةمقل

e 5 : :5 0 )1(  
 ةريره ىبأ نع «ديوس نب حلاص نع < كتام نب نسحلا نع ءرمتعم ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 .(۰۳4) مقرب ملسم حيحصو (169) مقرب ىراخبلا حيحص )000

 ۳۸۴٤(. /۱) دنسملا (۲)

 .ج نم ةدايز (")

 لاقو ءاعوفرم هب ءهنع هللا ىضر «ديعس ىبأ نع «ةيطع نع .سيق نب ورمع قيرط نم (۳۲۷) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاور )٤(

 .«ملعلا لهآ ضعب نع ىور دقو ءهجولا اذه نم هفرعن امثإ بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا

 ,(عهلؤو) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(۱۰۳۹) مقرب ملسم حيحص (7)

 .«هظفلو ىئاسنلا هاورو» :و ىف (۷)
 )۱۱۰٥۳(. مقرب ىربكلا يئاسنلا ننس (۸)
 )١51/5(. مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 . ؟لبان نب نميأ» :و ىفو ««لباب نب نسحلا» :أ ج ىف )١١( .«هنوطعتف» :و ءأ ج یف (۱۰)



  ۷۰٦۔ ۲۷۲) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا ۲۷٤(

 لأسي ال «هتيب ىف ففعتملا نيكسملا نكلو «ناتلكألاو ةلكألا هدرت ىذلا فاوطلا نيكسملا سيل :لاق

 :متئش نإ اوؤرقا ؛ةجاحلا هبيصت ًائيش سانلا :  اًفاحْلِإ سالا نولس ال 4.

 نع «هيبأ نع «رفعج نب ديمحلا دبع انثدح «ىفنحلا ركب وبأ انثدح :ًاضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ءهلأسأ تقلطناف ؟سانلا هلأسي امك وَ هللا لوسر لأستف قلطنت الأ :همأ هل تلاق هنأ «ةنيزم نم لجر

 سانلا لأسي نمو « هللا هانغأ ىنغتسا نمو «هللا هفعأ فعتسا نمو» :لوقي وهو «بطخي ًامئاق هتدجوف

 سمخ نم ريخ ىل ةقانل :ىسفن نيبو ىنيب تلقف .«افاحلإ سانلا لأس دقف قاوأ سمخ لدع هلو

 اا ملو تعجرف قاوأ سمخ نم ريخ ىهف ىرخأ ةقان همالغلو «قاوأ

 نع «ةيزغ نب ةرامع نع «لاجرلا ىبأ نب نمحرلا دبع انثدح «ةبيتق انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ‹تدعقف هتيتأف «هلأسأ لَم هللا لوسر ىلإ ىمأ ىنتحرس :لاق هيبأ نع «ديعس ىبأ نب نمحرلا دبع

 نمو هللا هافك فكتسا نمو هللا فغا فعتسا نمو «هّللا هانغأ ىنغتسا نم» :لاقف ىنلبقتساف :لاق

 . هلأسأ ملو تعجرف .ةيقوأ نم ريخ ةتوقايلا ىتقان :تلقف :لاق .«فحلأ دقف ةيقوأ ةميق هلو لأس

 نع امهالك رامع نب ماشهو :دواد وبأ داز . ةبيتق نع امهالك «ىئاسنلاو دواد وبأ هاور اذكهو

 . "وحن «هدانسإب لاجرلا ىبأ نب نمحرلا دبع
 نع «لاجرلا ىبأ نب نمحرلا دبع انثدح ءريهامجلا وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 0 :ىردخلا ديعس وبأ لاق :لاق ديعس ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ةيزغ نب ةرامع

 2 اشرد نوعبرأ :ةيقولاو «فحلم وهف ةيقو ةميق هلو لأس نم)»

 نم لجر نع «راسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع «نايفس انثدح ج :دمحأ لاقو

 . “«فاحلإ لأس دقف - اهلدعوأ - ةيقوأ هلو لأس نم» : ةا هللا لوسر لاق :لاق دسأ ت

 دبع نب دمحم نع «ريبج نب ميكح نع «نايفس انثدح ‹ عيكو انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ام هلو لاس نم» : دلع هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ديزي نب نمحرلا

 ؟هانغامو «هّللا لوسراي :اولاق .«ههجو ىف  احودك وأ  اشودخ ةمايقلا موي هتلأسم تءاج «هينغي

 .«بهذلا نم اهباسح وأ ءًامهرد نوسمخ» :لاق

 ةبعش هكرت دقو .  ىفوكلا ىدسألا ريبج نب ميكح ثيدح نم «ةعبرألا ننسلا لهأ هاور دقو

 .ثيدحلا اذه ءارج نم ةمئألا نم دحاو ريغ هفعضو «جاجحلا نبا

 هللا دبع 7نيصح وبأ انثدح «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 )١( دنسملا )٤/۱١۸(.

 )۹۸/٥(. ىئاسنلا ناسو )١114( مقرب دواد ىبأ ننسو (9 /۳) دنسملا (۲)

 نمحرلا دبع نع ءفسوي نب هللا دبع قيرط نم (847) مقرب هحيحص ىف نابح نباو (1447) مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو (۳)

 .هب لاجرلا ىبأ نبا
 .(9757/4) دنسملا (5)

 مقرب ةجام نبا ننسو (6//91) ىئاسنلا ننسو (0-56) مقرب ىذمرتلا ناسو () مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۸۸/۱) دنسملا (6)

 )-١184(.

 .أطخ وهو ؛نصح وبأ» :ه ىف )١(



 ل۷ل. )۲۷١_۲۷٤( تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 نيريس نب دمحم نع«ناسح نب ماشه نع« شايع نب ركب وبأ انثدح«ىبأ ىنثدح «سنوي نب دمحأ نبا
 :لاقف «رانيد ةئامثالث هيلإ ثعبف «زوع هب ناك رذابأ نأ - شيرق نم ماشلاب ناك ًالجر  ثراحلا غلب :لاق

 دقف نوعبرأ هلو لأس نم» :لوقي ويم هللا لوسر تعمس «ىنم هيلع نوهأ وه الجر هللا دبع دجو ام

 اخخ ےھت شاف نب نكي وبا لاق تاعام ةانع نوعوراو اهر تویتر رد ا لالا كلا

 دبع انأبنأ «دمحم نب ميهاربإ انربخأ «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح يردك نبا لاقو

 ىبنلا نع «هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «روباس نب دواد نع «نايفس انربخأ «رابجلا
 ٠  .لمرلا : ىنعي «ةلملا فس لثم وهو «فحلم وهف امهرد نوعبرأ هلو لأس نم» :لاق ي

 - ةنييع نبا وهو  نايفس نع «مدآ نب ىيحي نع «ناميلس نب دمحأ نع «یئاسنلا هاورو

 هيلع ىزجيسو «هنم ءىش هيلع ىفخي ال :ىأ (میلع هب هللا نف ريخ نم اوقفت امو ا :"”هلوق
 ..هيلإ وا جرح ' ؛ةمايقلا مس و رفوأ

SSءاغتباو  RG 

 ىف تبث امك ءًاضيأ كلذ ىف لخدت لهألا ىلع ةقفنلا نإ ىتح «راهجو رس نم لاوحألاو «راهن وأ

 ماع ةياور ىفو «حتفلا ماع ًاضيرم هداع نيح - صاقو ىبأ نب دعسل لاق م هللا لوسر نأ نيحيحصلا

 لعجت ام ىتح «ةعفرو ةجرد اهب تددزا الإ هللا هجو اهب ىغتبت ةقفن قفنت نل كنإو» :- عادولا ةجح

 :فتارما یف ىف

 :لاق تباث نب ىداع نع «ةبعش انثدح :الاق زهبو رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 هنأ ءم ىبنلا نع «هنع هللا ىضر ءدوعسم ىبأ نع ثدحي «ىراصنألا ' ديزي نب هللا دبع تعمس

 . "هب «ةبعش ثيدح نم هاجرخأ «ةقدص هل تناك اهبستحي ةقفن هلهأ ىلع قفنأ اذإ ملسملا نإ» :لاق

 نب دمحم انثدح «نمحرلا دبع نب نايا د اعر وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ولج نع ءهيبأ نع < «ىكيلملا بيرع نب هللا دبع نب ديزي نع «راسي نب ديعس تعمس :لاق «بيعش

 مهرجأ مهلف ةينالعو ارس راَهّتلاو للاب مهلاومَأ نوقفني نيذّلا » :ةيآلا هذه تلزن» : لاق لَك ىبنلا نع

 ١ 0( ليخلا ب باحصأ ىف 427[ نونزحی مه الو مهیلع فوخ الو ] مهبر دنع

 سنوي نب هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع ريغ حيحصلا لاجر هلاجر» )۳۳١/۹(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ١9١( /۲) ريبكلا مجعملا )١(

 . «ةقث وهو

 )۲۳۷١(. مقرب ىربكلا یئاسنلا ننس (۲)

 .«نيقفنملا قح ىف» :أ ج ىف )٤( .«هلوقو» :ج ىف (۳)

 .(1554) مقرب ملسم حيحصو (777 241 06) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«ديز نبا» :ج ىف (5)

 )٠١١5( مقرب ملسم حيحصو (06) مقرب ىراخبلا حيحصو )٠١١/١( دنسملا (۷)

 .أ ج نم ةدايز (۹) .«نعا» :أ ىف (۸)

 .كورتم نانس نب ديعس هدانسإ ىفو «هب نمحرلا دبع نب ناميلس قيرط نم (۱۲۸۳) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو )٠(



 51/81 ةىآلا رزقا aa و وإ

 ليبس ىف ليخلا نوفلعي ىذلا مه :لاق «ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «ىناعنصلا  شنح لاقو
 .لوحكمو « بيسملا نب ديعسو «ةمامأ ىبأ نع ىور اذكو :لاق مث «متاح ىبأ نبا هاور . هللا

 دهاجم نب باهولا دبع نع «نامي نب ىيحي انربخأ ‹جشألا ديعس وبأ انثدح : : متاح ىبأ نبا لاقو

 ارس ًامهردو ءًاراهن ًامهردو ءاليل ًامهرد قفنأف ھر ةعبرأ ىلعل ناك :لاق هيبأ نع «ربج نبا

 .(ةينالعو ارس راَهّنلاَو للاب مهَلاَوُمُأ نوقفني نيذّلا» :تلزنف «ةينالع امهردو

 نم هيودرم نبا هاور نكلو . فيعض وهو .دهاجم نب باهولا دبع قيرط نم ريرج نبا هاور اذكو

 تلا يأ E ول كلر اهلا ناس نبا وح مادو

 الوا» تاعاطلا ىف قافنإلا نم اولعفام ىلع ةمايقلا موي : ىأ (مهَبر دنع مهرجأ مهلف 9 : هلوقو 1

 .هريسفت مدقت © نونزحی مه الو مِهْيلع فوح

 كلذ سلا نم ناطيشلا هطّبختي يذلا موقي امك الإ نوموقي ال اًبرلا نولكأي نيدّلا »

 ىهتناف هبر نم ةظعوم هءاج نمف ابرلا مرحو عيبلا هّللا لحأو ابرلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب

 . 4 ي نوّدلاخ اهيف مّ راَلا باَحْصُأ كو داع نمو هللا ىلإ هَرمآَو فلس ام ق
 ىوذل تالصلاو ربلاب نيلضفتملا .ءتاوكزلا نيجرخملا .تاقفنلا نيدؤملا راربألا ىلاعت ركذ امل

 عاونأو لطابلاب ى سائلا لاومأو ايرلا ةلكأ ركذ ىف عرش - تانآلاو لاوحألا عيمج ىف تابارقلاو تاجاحلا

 نيدلا 9 : لاقف ءمهروشنو مهثعب ىلإ اهنم مهمايقو مهروبق نم مهجورخ موي مهنع ربخأف .تاهبشلا

 موي مهروبق نم نوموقيال :ىأ «سملا نم ناطيَشلا هطّبختي يذلا موقي امك ًالإ نومرقي ال ابرلا نولكأي
 نبا لاقو .ًاركنم ًامايق موقي هنأ كلذو ؛هل ناطيشلا طبختو هعرص لاح عورصملا موقي امك الإ ةمايقلا

 نب فوع نع یورو :لاق ءمتاح ىبأ نبا هاور .قّنْخي ًانونجم ةمايقلا موي ثعبي ابرلا" لكآ :سابع
 .كلذ وحن .نايح نب لتاقمو .سنآ نب عيبرلاو «ىدسلاو «ريبج نب ديعسو «كلام

 نايح نب لتاقمو ,؛ةداتقو < نسحلاو ءريبج نب دیعسو .ةمركعو «سابع نب هللا دبع نع ىكحو

 «سملا نم ناطيشلا هطبختي يذلا موقي امك ألإ نوموقي ال ابرلا نوكأ نيا ف :هلوق ىف اولاق مهنأ

 .ديز نباو كاحضلاو .دهاجم نع . حيجن ىبأ نبا لاق اذكو .ةمايقلا موي نوموقي ال :ىنعي

 هللا دبع نبا نع «بیبح نب ةرمض نع «ميرم ىبأ نب ركب ىبأ ثيدح نم «متاح ىبأ نبا یورو
 نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي امك الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا » :أرقي ناك هنأ هيبأ نع «دوعسم نبا

 «ةمايقلا موي سملا

 «ىبأ انثدح «موثلك نب ةعيبر انثدح .ميهاربإ نب ملسم انثدح .ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 :ًارقو .برحلل كحالس ذخ :ايرلا ( لكآل ةمايقلا موي لاقي : لاق ضايع وبا نم يصل ب دع دوغ

 .هربق نم موقي نيح كلذو :لاق(سملا نم ناطّيشلا هطّبْحَتي يذلا موقي امك الإ نوموقي ال »

 .؟نسح لاقو» :ج ىف )١(



 ةت ب 81767 هيكل :ةزةبلا ةروس د لوألا ءوذللا

 رم ءمالسلا هيلع «هنأ :ناحبس ةروس ىف روكذم وه امك «ءارسإلا ىف ديعس ىبأ ثيدح ىفو
 .الوطم ىقهيبلا هاور .ابرلا ةلكأ ءالؤه :ليقف «مهنع لأسف «تويبلا لثم فاوجأ مهل موقب ذئتليل

 الش قي دا درع قسم نب قديما "اقدح یا نب ركب وبا ندع ةحام وبا لاو
 موق ىلع ىب ىرسأ ةليل تيتأ» : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع«تلصلا ىبأ نع«ديز نب ىلع

 ةلكأ ءالؤه :لاق ؟ليربجاي ءالؤه نم: تلقف . مهنوطب جراخ نم ىرت تايحلا اهيف «تويبلاك مهنوطب
 . (ايرلا

 . فعض هدانسإ ىفو . "هب «ةملس نب دامح نع امهالك «نافعو نسح نع «دمحأ مامإلا هاورو
 (. م

 تبسح - رهن ىلع انيتأف» :ليوطلا مانملا تيدح يف اچ نب "7 ةرمس e ىور دقو

 ةراجحلا عمج دق ىذلا كلذ ىتأي مث ا عسب ام] « حبسي 0 كلذ اذإو « ةريثك ةراجح هذنع

 ا لكآ هنأ :هريسفت ىف ركذو روسيا يقلق ةاقت# تقف دنع

 كلذب ارزو اهنإ :ىل 4 الا مرح علا هللا لَو ارا لم علا مّن اوُاَ مهتاب كلذ > :هلوقو
 ال 0 نأل ؛عيبلا ىلع ابرلل مهنم آسايق اذه سيلو «هعرش ىف هللا ماكحأ ىلع 000

 إ :اولاقل سايقلا باب نم اذه ناك ولو ءنآرقلا ىف هللا هعرش ىذلا عيبلا لصأ ةيعورشمب '" وفرتعي

 اذهو ؟اذه حيبأو اذه مرح ملف «هريظن وه :ىأ هاًبَرلا لثم عيبا اَمَنِإ ل :اولاق امنإو 2 ابرلا

 !اذه مرحو اذه لحأ دقو ءاذه لثم اذه :ىأ «عرشلا ىلع مهنم ضارتعا
  aوم  E Eم هب : 8 ) 5

 .مهيلع أدر <« ”0ءالكلا مات نم نوكي نأ لمتحي © ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو# :ىلاعت هلوقو

 ميلعلا ميكحلا وهو .امكح اذهو اذه نيب هّللا قيرفتب مهملع عم « ضارتعالا نم هولاقام :اولاق : ىأ

 امو ءاهح اصمو رومألا قئاقحب ملاعلا وهو «نولأسي مهو لعفي امع لأسي الو .همكحل بقعم ال ىذلا

 اذهلو ؛ لفطلا اهدلوب ةدلاولا نم مهب محرأ وهو 2 هنع مهاهتيف رص و مهلا هحيبيف هدابع عفن

 ابرلا نع هللا ىهن هغلب نم :ىأ 4 هللا ىلإ هرمأو فلس ام ِهّلَف ئهتناف هّبر نم ةظعوم هءاج نمف » :لاق

 :ةدئاملا] « فلس امع هللا افع» :هلوقل «ةلماعملا نم فلس ام هلف «هيلإ عرشلا لوصو لاح ىهتناف

 ابر لوأو « نيتاه ىمدق تحت عوضوم ةيلهاجلا ىف ًابر لكو» :ةكم حتف موي ةي ىبنلا لاق امكو [ ٥

 لاق امك «فلس امع افع لب «ةيلهاجلا لاح ىف ةذوخأملا تادايزلا درب مهرمأي ملو“ «سابعلا ابر عضأ

 . «مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ” : ج ىف )١(

 ,(7"ه7 /۲) دنسملاو (۲۲۷۳) مقرب ةجام نبا ننس(۲)

 .«ةملس نع» :أ ءج ىف (۳)
 )01١517. ىراخبلا حيحص نم ةدايز (6)

 .«همقلاف» :ج ىف (0)

 . )٤۷ 017١ مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . «هّللا مالك نم نوكي نأ لمتحي» :ج ىف (۸) .«نوفرعيال» :ج ىف (۷)
 موي هل نكي مل اذه نإف « هللا همحر ءريثك نبا ظفاحلا مهو» :(۱۸۹/۲) ريسفتلا ةدمع ىف «هللا همحر ءركاش دمحأ خيشلا لاق (9)

 .«هفرعب ةي هتبطخ ىف عادولا ةجح ىف ناك لب .ةكم حتف

 ابر نم ابر لك نإ الأ» :لوقي عادولا ةجح ىف ةي ىبنلا تعمس :لاق صوحألا نب ورمع ةياور ىف ًاحرصم اذه ءاج :تلق

 .07041) مقرب ناسلا ىف ىذمرتلاو (۳۳۳۵ مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور «ثیدحلا ركذف « . . .عوضوم ةيلهاجلا



 )۲۷٠١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزحجلا ل سم ل لالا

 . هللا ىلإ هرمأو فلس ام هلف 9 : ىلاعت

 .ميرحتلا لبق ابرلا نم لكأ ناك ام “ هنإف فلس ام لف » :ىدسلاو ريبج نب ديعس لاق

 ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ىلع ئرق : متاح ىبأ نبا لاقو

 ةشئاع نأ  عفيأ تنب ةيلاعلا هتأرما ىنعي - سنوي مأ نع 9 «ىنادمهلا قاحسإ ىبأ نع «مزاح نب ريرج

 ؟مقرأ نب ديز نيفرعتأ «نينمؤملا مأ اي :- مقرأ نب , ديزل دلو مآ '')ةبحم مأ اهل تلاق ةَ ىبنلا جوز

 لجألا لحم لبق هتيرتشاف «هنمث ىلإ جاتحاف «ةئامنامثب ءاطعلا ىلإ ًادبع هتعب ىنإف :تلاق . .معن : : تلاق

 ا دق هنأ ًاديز ىغلبأ !تي رتشا ام سئبو E : تلاقف . ةئامتسب

Eمف «معن :تلاق ؟ةئامتسلا تذخأو نيتئاملا تكرت نإ تيأرأ : :تلاق بتي مل نإ ( 

 تا ا

 ىف ةررقملا ثيداحألا نم اهيف ءاجام عم «ةنيعلا ةلأسم مرح نمل ليلد وهو «روهشم رثآلا اذهو

 .ةنملاو دمحلا هّللو «ماكحألا باتك

 بجوتسا دقف «هنع هل هللا ىهن غولب دعب هلعفف ابرلا ىلإ :ىأ# داع نمو # :ىلاعت لاق مث
 . ¢ نودلاخ اهيف مه راثلا باحصأ كتلوأف» : لاق ذهل ةا هلع تاق وفعلا

 نب نامثع نب هللا دبع نع «ىكملا ءاجر نب هللادبع انربخأ «نيعم نب ىيحي انثدح : دواد وبأ لاق دقو

 نا ا ا تلزن امل :لاق رباج نعءريبزلا ىبأ نع میخ
 ر هللا نم برحب نذؤيلف «ةرباخملا رذي مل نم» : ایک هللا لوسر لاق « سَمْلا نم ناّطيشلا

 ملو 59 طرش ىلع حيحص : :لاقو «ميثخ نبا ثيدح نم «هکردتسم ىف ل

 بطرلا ءارتشا :ىهو ةنبازملاو «ضرألا نم جرخي ام ضعبب ةعرازملا : یهو ةرياخملا تمرح امنإو

 نيب ىواستلا ملعي ال هنأل ؛ابرلا ةدامل امسح ءاهلكاش امو ءايشألا هذه تمرح اغإ - ضرألا هجو ىلع

 امي امب ءايشأ اومرح اذه نمو .ةلضافملا ةقيقحك ةلئامملاب لهجلا :ءاهقفلا لاق اذهلو . فافحلا لبق نيئيشلا

 ام بسحب مهرظن "") توافتو ءهيلإ ةلصوملا لئاسولاو ءابرلا ىلإ ةيضفملا كلاسملا قييضت نم اومهف
 .[الك :فسوي]4 ميلع ملع يذ لك قوفو » :ىلاعت لاق دقو «ملعلا نم مهنم لكل هللا بهو

 «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق دقو «ملعلا لهأ نم ريثك ىلع باوبألا لكشأ نم ابرلا بابو

 ءةلالكلاو ءدجلا :هيلإ ىهتنن ًادهع نهيف انيلإ  دهع ةي هللا لوسر نأ تددو ثالث :هنع هللا ىضر
 لك نأب ةدهاش ةعيرشلاو ءابرلا ةبئاش اهيف ىتلا لئاسملا ضعب كلذب E ابرلا باوبأ نم باوبأو

 .باوصلا وه أ ءج نم تبثملاو «نم» :ه ىف (۳) .«ةنحم مأ»:و :أ ىف (۲) .«هلف» :و هج ىف )١(

 .(71050) مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 .«هاجرخي ملو» و ءج ىف (40)

 .«هاجرخي ملو» :هيف عقوو (58577/15) كردتسملا (5)

 .«دهع ناك وال هللا لوسر نأ» :ج ىف (۸) .«براقتو» :أ ىف (۷)

 .(۳۰۳۲) مقرب هحيحص ىف ملسمو )٥0۸۸( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (9)



 (71/0) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 1١لا

 وهف هب الإ بجاولا متي ال ام نأ امك ءمارح مارحلا ىلإ ىضفأ ام نأل ؛هلثم هيلإ ةليسولاف مارح

 نإ» :لرقي لي هللا لوسر تعمس :لاق ءريشب نب نامعنلا نع «نيحيحصلا ىف تبث دقو .بجاو

 نمو «هضرعو هنيدل أربتسا تاهبشلا ىقتا نمف «تاهبتشم رومأ كلذ نيبو «نيب مارحلا نإو نيب لالحلا

 . یف عتري نأ كشوي ىمحلا لوح ىعري ىعارلاك «مارحلا ىف عقو تاهبشلا ىف عقو

 ام عد» :لوقي وي هللا لوسر تعمس :لاق ءامهنع هللا ىضر «ىلع نب نسحلا نع نئسلا ىفو
 «سفنلا هيف تددرتو بلقلا ىف كاح ام مثإلا» :رخآلا ثيدحلا ىفو ." «كبيري الام ىلإ كبيري

 .©9«كوتفأو سانلا كاتفأ نإو .كبلق تفتسا» :ةياور ىفو .«سانلا هيلع علطي نأ تهركو

 لَو هللا لوسر ىلع لزن ام رخآ :لاق سابع نبا نع «ىبعشلا نع ءمصاع نع :ىروثلا لاقو

 , "هلع «ةصيبق نع” 000 هاور .ابرلا ةيآ

 رجع نأ تملا قب كيغش نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع ٠ ؛ ىبحي 0 تأ اكو

 . ةبيرلاو ابرلا اوعدف ءانل اهرسفي نأ لبق ضبق الع هللا كلوسر نإ اب رخآ نم :لاق

(4) 
 يوفر اخ ا هاور

 نع .('''ةرضن ىبأ نع ءدنه ىبأ نب دواد نع «ماطسب نب جايه قيرط نم هیودرَم نبا یورو
 ءايشأ نع مكاهنأ ىلعل ىنإ :لاقف «هنع هللا ىضر .باطخلا نب رمع انبطخ :لاق ىردخلا ديعس ىبأ

 و تام دق هنإو ءابرلا ةيآ الوزن نآرقلا رحآ نم نإو ءمكل حلصت ال ءايشأب مكرمآو مكل حلصت

 .مكبيري الام ىلإ مكبيريام اوعدف ءانل هنيبي ملو ةا هللا

 نع «ديبز نع «ةبعش نع .ىدع ىبأ ن 8 انثدح .ىفريصلا ىلع نب ورمع انثدح :ةجام نبا لاق دقو

 ا نوعبسو ةثالث ابرلا» : لاق دن ىبنلا نع  دوعسم نبا وه - هللا دبع نع «قورسم نع« ميهاربإ

 نأ اهرسيأ» :دازو «هلغم دانس ‹سالغلا ىلع نب ورمع ثيدح نم «هکردتسم ىف مكاحلا هاورو

 ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو .؟ملسملا لجرلا ضرع ابرلا ىبرأ نإو «همأ لجرلا حكني

0 

 .«ىمحلا طلاخي نأ كشوي» :و ىف )١(

 )١599(. مقرب ملسم حيحصو (o۲) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 مكحلاو مولعلا عماج ىف بجر نبا ظفاحلا هيلع مالكلا ىف بنطأ دقو (۳۲۷ /۸) ىئاسنلا ننسو (۲۹۱۸) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 .ةلاسرلا .ط )١/۲۷۸(

 .هنع هللا ىضر ٠ ةصباو نع «بويأ نع .مالسلا دبع نب ريبزلا قيرط نم (۲۲۸/۲) دنسملا ىف دمحأ هاور )٤(

 .و «أ هج نم ةدايز (0)

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤٥٤٤(.

 .«انثدح» :ج ىف (۷)

 . «ابرلا هللا لزنأ ام رخآ» :أ ىف (۸)

 .؟هأورو» :ج ىف (9)

 .«تاقث هلاجرو حيحص دانسإ اذه» )١98/5(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (77177) مقرب ةجام نبا ننسو )77/١( دنسملا )٠١(

 .«ةرصب ىبأ نعا :أ هج ىف )١١(

 .؟حيحص دانسإ اذه» :(۱۹۸/۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۲۲۷۵) مقرب ةجام نبا ننس (۲)

 .(۳۷/۲۳) كردتسملا (۳)



 (71/3 ) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 7١

 ديعس نع ءرشعم ىبأ نع «سيردإ نب هللا دبع انثدح «ديعس نب هللا دبع انثدح :ةجام نبا لاقو

 .«همأ لجرلا حكني نأ اهرسيأ ءآبوح نوعبس ابرلا»: يب هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع «ىربقملا

 - نسحلا هوا ةزيخ يآ نب ديعش ن دمار ني داغ نع شه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نامز سانلا ىلع ىتأي» :لاق لي هللا لوسر نأ «ةريره ىبأ نع  ةنس نيسمخ وأ نيعبرأ نم وحن ذنم

 وبأ هاور اذكو «هرابغ نم هلان م هلكأي مل نم» :لاق ؟مهلك سانلا :هل ليق :لاق «ابرلا هيف نولكأي

 یا نع “روع نأ ني دعم نع فو ريغ نم جام ناوت یاو ةىواد

 :دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا تامرحملا ىلإ ةيضفملا لئاسولا ميرحت وهو «ليبقلا اذه نمو

 تلزن امل :تلاق ةشئ ةشئاع نع .قورسم نع «حيبص نب ملسم نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح

 .رمخلا ىف ةراجتلا مرحف ءنه أرقف ءدجسملا ىلإ لي هللا لوسر جرح ابرلا ىف ةرقبلا رخآ نم تايآلا
 «ىراخبلا ةياور ظفل اذكهو “هب شمعألا نع .قرط نم ؛ىذمرتلا ىوس ةعامجلا هجرخأ دقو

 ةروس رخآ نم تايآلا تلزن ال :تلاق ةشئاع نع .هل ظفل ىفو «ةراجتلا مرحف :ةيآلا ريسفت دنع

 ملكت نم ضعب لاق .رمخلا ىف ةراجتلا مرح مث .سانلا ىلع وي هللا لوسر اهأرق ابرلا ىف ةرقبلا
 كلذ وحنو ةراجت نم هيلإ ىضفيامو رمخلا مرح هلئاسوو ابرلا مرح امل :ةمئألا نم ثيدحلا اذه ىلع

 موحشلا مهيلع تمرح «دوهيلا هللا نعل» :هيلع قفتملا ثيدحلا ىف "السلا هيلع «لاق امك

 : 9:يناملا اولكأو اهوغابف اهولمجت

 ا :هلوق ريسفت ىف للحملا نعل دنع ءامهريغو دوعسم نباو ىلع ثيدح ىف مدقت دقو
 و :اولاق .«هبتاكو هيدهاشو .هلكومو ابرلا لكآ هللا نعل» :ّدّيَ هلوق [7 ٠ :ةرقبلا] 4 ريغ اجو
 ال هانعمب رابتعالاف ءًادساف هلخاد نوكيو ىعرش دقع ةروص ىف رهظأ اذإ الإ بتكيو هيلع دهشي

 امنإو «مكلاومأ ىلإ الو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ» :حيحصلا ىفو ؛تاينلاب لامعألا نأل رع
 ر نإ طن

 نع ىهنلا نمضت'** «ليلحتلا لاطبإ » ىف آباتك ةيميت نب سابعلا وبأ ةمالعلا «مامإلا فنص دقو
 .هنع ىضرو هللا همحرف .ىفشو كلذ ىف ىفك دقو «لطاب لك ىلإ ةيضفملا لئاسولا ىطاعت

 ا ذَا 9 نادم و

 ونهآ ني يذلا نإ ت9 ميثأ راقك لك بحي ال هللاو تاقدصلا يبريو ابل هللا قحمي ط

 .«فيعض دانسإ اذه» :(۱۹۷ /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )۲۲۷٢( مقرب ةجام نبا ننس )١(

 .«ةرج ىبأ نب ديعس» :أ ىف (۳) .«ريبج نب ديعس نع» :أ ىف (۲)
 )٤( مقرب ةجام نبا ناسو (7 47 /7) ىئاسنلا ننسو (۱۳۳۱) مقرب دواد ىبأ نتسو (595 /7) دنسملا )۲۲۷۸(.

 ناسو )۳٤۹۰( مقرب دواد ىبأ ننسو (۱9۸۰) مقرب ملسم حيحصو ٥٤١(( .0-4814) مقرب ىراخبلا حيحصو (17/5) دنسملا (6)

 .(۳۳۸۲) مقرب ةجام نبا ننسو )١١١565( مقرب ىربكلا ىئاسنلا

 . ةا :و ىف (7)

 .هنع هللا ىضر «باطخلا نب ردع ثيدح نم )۱٥۸۲( مقرب هحيحص ىف ملسمو (۲۲۲۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۷)

 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم )١014( مقرب ملسم حيحص (6)

 .ةققحم ةعبط ًاثيدح عبط نيتم باتك وهو (9)



 #91 باس. (11لال )۲۷١« ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 الو مهّيَلع فوخ الو مهر دنع مهرجأ مهل ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو تاحلاّصلا اولمعو

 .4 ص نوری
 ةكرب همرحي وأ «هبحاص دي نم ةيلكلاب بهذي نأب امإ ءهبهذي :ىأ ءابرلا قحمي هنأ ىلاعت ربخي

SEل  Nيوتسي ال لق > : یلاعت لاق امك  

 ىلع هضعب ثيبحْا لعجيو > : ىلاعت لاقو ۰ :ةدئاملا] 4ثيبَحْلا ةرثك كبجعأ ولو بيّطلاو ثيبحْلا

 الف ساّنلا لاَوُمَأ يف وبري ابر نم مئيتآ امو $ :لاقو [۷ :لافنألا] منهج يف هلعِجَيف اعيمج همك ريف ضعب

 .[89 :مورلا] “[ةيآلا] هللا دنع وبري

 نب ا ا یھ عوز یا رکا ےک اھو را هللا نشمي و در ی اچ نما ر
 .«لُق ىلإف رثك نإو ابرلا» :لاق هنأ داي ىبنلا نع «دوعسم

 نع كيرش انثدح :"[لاق] جاجح انثدح :لاقف «هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور دق ثيدحلا اذهو

 نإو ابرلا نإ» :لاق ةي ىبنلا نع «دوعسم نبا نع «هيبأ نع '"”[ىرازفلا ةليمع نب] عيبرلا نب نيكرلا
 نع «نوع نب ورمع نع ءرفعج نب سابعلا نع «ةجام نبا هاور دقو“ ٤لق ىلإ ريصت هتبقاع نإف رثك

 نبا نع «هيبآ نع «ىرازفلا ةليمع نب عيبرلا نب نيكرلا نع ‹ليئارسإ نع «ةدئاز ىبأ نب ىيحي

 . "0(ةلق ىلإ هرمأ ةبقاع ناك الإ ابرلا نم رثكأ دحأ ام» :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع «دوعسم

 ىنب ىلوم ديعس“" وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق امك ءدوصقملا ضيقنب ةلماعملا باب نم اذهو
 ىلوم خورف نع  ةكم لهأ نم "'لجر  ىيحي وبأ ىنثدح ء«ىرطاطلا عفار نب مثيهلا انثدح «مشاه
 اذه ام :لاقف .ًاروثنم آاماعط ىأرف ءدجسملا ىلإ جرخ - نينمؤملا ريمأ ذئموي وهو  رمع نأ :نامثع

 دق هنإ «نينمؤملا ريمأ اي :ليق .هبلج نميفو هيف هللا كراب :لاق .انيلإ بلج ماعط :اولاقف ؟ماعطلا

 امهاعدف امهيلإ لسرأف .رمع ىلوم نالفو «نامثع ىلوم خورف :اولاق ؟هركتحا نمو :لاق .ركتحا

 لاقف !!عيبنو انلاومأب ىرتشن «نينمؤملا ريمأ اي :الاق ؟نيملسملا ماعط راكتحا ىلع امكلمحام :لاقف
 وأ سالفإلاب هللا هبرض مهماعط  نيملسملا ىلع ركتحا نم» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :رمع
 رمع ىلوم امأو . ًادبأ ماعط ىف دوعأ الأ كدهاعأو هللا دهاعأ :كلذ دنع خورف لاقف .«ماذجب

 مهماعط نيملسملا ىلع ركتحا نم» :هظفلو .2') هب «عفار نب مثيهلا ثيدح نم ةجام نبا هاورو

 .«سالفإلاو ماذجلاب هللا هبرض
 (هيبري هايرأ»و («وبري ءىشلا ابر» نم «فيفختلاو ءايلا مضب ئر :# تاقدصلا يبريو » :هلوقو

 «ج نم ةدايز (۳) .و «أ «ج نم ةدايز (۲) .و «أ ج نم ةدايز )١(
 )5( دنسملا )١/3896(.

 .«تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» :(۱۹۹ /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۲۲۸۹) مقرب ةجام نبا ننس )٥(
 )١( «سانلا ىلع» :أ ىف (۸) .2«جرخ لجر#» :ج ىف (۷) .«نبا انثدح» :أ ىف .

 ) )9؟ماذجلاو» :ج ىف .

 ١ دنسملا( )۲١/١( مقرب ةجام نبا ننسو )5١660؟(.



 (؟۷۷ ىلا ) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا لا سس ا ب ابو يو

 دبع انثدح :ىراخبلا لاق امك «ةيبرتلا نم ءديدشتلاو مضلاب رر رو ةه ةاغو رک أ

 ءحلاص ىبأ نع «هيبآ نع «رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح ءرضنلا ابأ عمس ءرينم نب هللا
 الإ هللا لبقيالو «بيط بسك نم ةرمت لدعب قدصت نم»: ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع

 .«لبجلا لثم نوكي ىتح «هوُلف مكدحأ ىبري امك هبحاصل اهيبري مث «هنيميب اهلبقيل هللا نإو «بيطلا

 نب ناميلس نع «دلخم نب دلاخ لاقو :ديحوتلا باتك ىف لاقو .ةاكزلا باتك ىف هاور اذك

 ا هدا نكذق' راد نب هللا غ نع هلال

 لاق . "هركذف ءدلخم نب دلاخ نعءميكح نب نامثع نب دمحأ نع ةاكزلا ىف ملسم هاور دقو

 ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع« حلاص ىبأ نع« ليهسو «ملسأ نب ديزو «ميرم ىبأ نب ملسم هاورو : ىراخبلا

 : ملسأ نب ديز قيرط امأو ءاهركذب ىراخبلا درفت دقف :ميرم ىبأ نب ملسم ةياور امأ :تلق

 ديز نع «دعس نب ماشه نع «بهو نبا نع «حرسلا نب رهاطلا ىبأ نع «هحيحص ىف ملسم اهاورف
 نع «نمحرلا دبع نب بوقعي نع «ةبيتق نع «ملسم هاورف ليهس ثيدح امأو . هب «ملسأ نبا
 . ملعأ 0 ‹ ليهس

 ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع ا نب ديعس نع«رانيد نبا نع ءاقرو لاقو:ىراخبلا لاق
E: 

 ‹مصألا نع «هريغو مكاحلا نع «ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هجولا اذه نم ثيدحلا اذه دنسأ دقو

 نع - ىركشيلا رمع نبا وهو - ءاقرو نع «مساقلا نب مشاه رضنلا ىبأ نع «"ىزورملا سابعلا نع
 قدصت نم» : ا هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبأ نع E نب ديعس نع «رانيد نب هللا دبع

 ءاهبحاصل اهيبريف «هنيميب اهلبقي هللا نإف «بيطلا الإ هللا ىلإ دعصي الو «بيط بسك نم ةرمت لدعب
 . '؟7(دحأ لثم نوكت ىتح «هولف مكدحأ ىبري امك

 «دعس نب ثيللا نع «ةبيتق نع «ًاعيمج ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «ملسم ثيدحلا اذه ىور اذكهو

 قيرط نمو - ىراصنألا ديعس نب ىيحي نع «كلام ةياور نم  ىئاسنلا هجرخأو .ىربقملا ديعس نع
 «ةريره ىبأ نع «ىندملا بابحلا ىبأ راسي نب ديعس نع مهتثالث .نالجع نب دمحم نع «ناطقلا ىيحي

 .' ”'هركذف كي ىبنلا نع
 «ىدوألا هللا دبع نب ورمع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقف ءرخآ هجو نم ةريره ىبأ نع ىور دقو

 Oa O a عيسم 0١١
 )۱۰۱٤(. مقرب ملسم حيحص (۲)

 )٠١١4(. مقرب ملسم حيحص (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )1۰14(.

 .؟راشب نب» :أ ىف )٥(

 )۷٤۳۰‹ ١51١(. مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 .«راشب نبا :أ ىف (۸) .«؛ىرودلا»:و ءأ ىف (۷)

 )١۷١/٤(. ىقهيبلل ىربكلا ننسلا (؟)

 )٠١( مقرب ملسم حيحص )٠١١5( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (771) مقرب ىذمرتلا نتسو )۷۷۳٥( .



O eا بج كم  

 وأ - هرهم a ا كلل ا اهذخأيو ةقدصلا لبقي« ل ‹ هللا ن: 5

 يبريو اًبرلا هّللا قحمي 8 : هللا باتك ىف كلذ قيدصتو .ادحأ لثم ريصتل ةمقللا نإ ىتح - هولف

 . «4تاقدّصلا

 نع بيرك ىبأ نع «ىذمرتلا هاورو .عيكو ريسفت ىف وهو ‹ عیکو نع «دمحأ هاور اذكو

 9 دابع نع ىروثلا هاور اذكو ‹ حيحص نسح لاقرب « عيكو

 نع امهالك روصنم نب دابعو ةرمض نب دحاولا دبع نع «كرابملا نبا نع «ديلولا نب رب فلخ نع ءاضيأ

 0 .مساقلا نع « ةرضن ىبأ

 نع.« رمعم نع «قاورلا ع نعي ٠ قاججسإ قب كلما دع نب دمحتم قع نرخ نبا: ارو قو

 نم قدصت اذإ دبعلا نإ» :ِدْيِكلَي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «دمحم نب مساقلا نع «بويأ

 لجرلا نإو ضف وأ 8-5 مكدحأ ىبري امك 2 « هئيميب اهذحخ ايف «هنم هللا اهلبقي « بيط

 . 7و د ضف دحل لقم نوكت شح هللا تفك ىف لاق وأ هللا دي ىف ترف ةمقللاب قدنستيل

 هظفل نكلو «دانسإلا حيحص بيرغ قيرط اذهو ."قازرلا دبع نع «دمحأ هاور اذكهو

 : دمحأ مامإلا لاقف «نينمؤملا مأ ةشئاع نع ىورو . مدقتام ظوفحملاو « بيجع

 دمحأ هاورو . هب « روصنم نب

 هللا لوسر SS e a a نع انثدح ءدمصلا دبع انثدح

 لثم نوكي ىتح «هلیصف وأ ه هولق مكدحا زي اجك «ةيقللاوة ةرمتلا مكدحأل ىبريل هللا نإ» :لاق هك
 0 هجولا اذه نم دمحأ هب درفت .«دحأ

 نب ىيحي نع « ىبأ ىنثدح «ليعامسإ انثدح «روصنم نب ىلعملا نب ىيحي انثدح :رازبلا لاقو

 ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «نامثع نب كاحضلا نعو فال ىبنلا نع ؛ةشئاع نع «ةرمع نع «ديعس

 اهاقلتيف «بيطلا الإ هللا لبقي الو «بيطلا بسكلا نم ةقدصلاب قدصتيل لجرلا نإ» :لاق لك

 ًادحأ ملعن ال : لاق مث «هليصف :لاق وأ  هفيصو وأ  هولف مكدحأ ىبري امك .اهيبريف هديب نمحرلا

a 1 1 :0( أ نأ الا  
 : سيوا وبا | ةرمع نع ديعس نب ىيحي نع هاور

 نم دبالو «لعفلاو لوقلا ميثأ بلقلا روفك بحي ال :ىأ «ميثأ رافك لك بحي ال هللاو # :هلوقو
 «لالحلا نم هل هللا مسق امب ىضري ال ىبارملا نأ ىهو «ةفصلا هذهب ةيآلا هذه متخ ىف ةبسانم

 .(557) مقرب ىذمرتلا نفسو )٤۷١/۲( دنسملا )١(

 .؛دامح نع» :آ بج ىف (۲)

 .(5 ١ 5 /؟) دنسملا (۳)

 .«هيوجنز كلملا دبع نب دمحم نع» :و «آ ىف (4)

 .«هولفوأ» : ءج ىف (6)

 )١9/5(. ىربطلا ريسفت )١(

 .(۲۹۸/۲) دنسملا (۷)

 )٠١۱/١(. دنسملا (۸)

 .«هب درفت هنأ رازبلا ركذ دقو نيل سيوأ وبأ» :رجح نبا ظفاحلا لاقو «راتسألا فشك» )4۳١( مقرب رازبلا دنسم (9)

 .دئاوزلا نم سيلف نيحيحصلا ىف جرخم هنأل كلذو ؛«ةريره ىبأ نع «كاحضلا نع » :راتسألا فشك ىف عقي مل : هيبنت



 ۲۸١( - ۲۷۸) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 . لطابلاب سانلا لاومأ لكأب مثآ مولظ «ةمعنلا نم هيلع امل دوحج وهف «ةثيبخلا
 ةماقإ ىف هقلخ ىلإ نينسحملا «هركش نيدؤملا ءهرمأ نيعيطملا «مهبرب نينمؤملل احدام ىلاعت لاق مث

 :لاقف «نونمآ تاعبتلا نم ةمايقلا موي ,مهنأو ‹ةماركلا نم مهل دعأ امع ًاربخم ,ءةاكزلا ءاتيإ 0
 الو ْمهْيَلَع فخ الو مهر دنع مهرجأ مهل ةاكرلا اوتآو ةالصلا اوماقأو تاحلاّصلا اولمَعَو اونمآ نيذْلا نإ

 .(نونزحي مه

 اوُلعْفَت مل نإَف 059 نينمؤم مك نإ اًبرلا نم يقب ام اورذو هللا اونا اونمآ نيا اهيأي ل
qrريو  oمهم ريب دع  

 ۵ رمت الو نوملظت ال مكلاومأ سوءر مكلف متبت نإو هلوسرو هللا نم برحب اونذأف

 رم هما اه و ه 2# رى اخو 3 2 همم

 ارقتاو 2 (TAS) 29 رمت معك نإ مل ريح اوفدصت نآو ةرسيم ىلإ ةرظنق ةرسع وذ ناك نإو
<o orت  

 .4 629 نومَلُظُي ال مهو تبسك ام سفن لک ىفوت مث هللا ىلإ هيف نوعجرت اموی

 ءهاضر نع مهدعبيو هطخس ىلإ مهبرقي امع مهل ًايهان «هاوقتب نينمؤملا هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 : ىأ 4 اًبرلا نم يقب ام اورذو » نولعفت اميف هوبقارو هوفاخ :ىأ 4 هللا اوقتا اونمآ نيذّلا اهيا :  لاقف
 اب :ىأ «نينمؤم متنك نإ » راذنإلا اذه دعب «لاومألا سوؤر ىلع ةدايزلا نم سانلا ىلع مكلام اوكرتا

 مل ريغو ارل يرجو «عيبلا ليلحت نم مكل هللا عرش

 ىنب ىف لزن قايسلا اذه نأ :ىدسلاو «نايح نب لتاقمو « جيرج نباو ءملسأ نب ر ليز ركذ دقو

 اج الل اح راو يحال «موزخم ىنب نم ةريغملا ىنبو «فيقث نم ريمع نب ورمع
 ىف ابرلا ىدؤنال :ةريغملا ونب , تلاقو ١" اورواشتف «مهنم هذخأت نأ فيقث تبلط ءهيف اولخدو مالسإلا

 اهب بتكف ةيآلا هذه تلزنف وَ هللا لوسر ىلإ ةكم بئان ديسأ نب باتع كلذ ىف بتكف مالسإلا

 اوُلعفت مل نإ . نيدمؤم متنك نإ ابرلا نم يقب ام اورذو هلا وقنا اونمآ نيذّلا اهيأي ل : هيلإ ام هللا لوسر
 .مهلك هوكرتف ءابرلا نم ىقبام رذنو «هللا ىلإ بوتن : :اولاقف «هلوسرو هللا نم برحب اودا

 لاق : : جیرج نبا لاق «راذنإلا دعب ابرلا ىطاعت ىلع رمتسا نمل «ديكأ ديعوو ديدش ديدهت اذهو

 نب ةعيبر ةياور نم مدقتو .هلوسرو هللا نم برحب اونقيتسا :ىأ «برحب اونذَأَف » : سابع نبا

 كحالس ذخ :ابرلا لكآل ةمايقلا موي لاقي :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «هيبأ نع «موثلك

 . © هلوسرو هللا نم برحب اونذأف اولعفت مل نإَف » :أرق مث .برحلل

 نمف : : 4 هلوسرو هللا نم برحب اونذأَف اولعفت مل نإ » : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .هقنع برض الإو عزن نإف «هبيتتسي نأ نيملسملا as ابرلا ىلع ًاميقم ناك

 ماشه انثدح «ىلعألادبع انثدح «راشب نب دمحم انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 اونذأ دق مهنإو ءابرلا ةلكأل ةفرايصلا ءالؤه نإ هللاو :الاق امهنأ «نيريس نباو نسحلا نع «ناسح نبا

 .حالسلا مهيف عضو الإو اوبات نإف «مهباتتسال لداع مامإ سانلا ىلع ناك ولو «هلوسرو هللا نم برحب

 عويبلا هذه طلاخ امو مكايإف «"اوتأ امنيأ اجرهب مهلعجو «نوعمست امك لتقلاب هللا مهدعوأ :ةداتق لاقو

 .«اوفقث امنيأ» :و ءأ ج ىف (*) .«قحيا :أ ىف (۲) .«اورجاشتفا» :و ءأ ج ىف )١(

 الكلك



 ل ج يب جسما 32090 تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .متاح ىبأ نبا هاور . ةقاف هتيصعم ىلإ مكنئجلت الف «هباطأو لالحلا عسوأ دق دق هللا نإف ؛ابرلا نم

 .ريرج نبا هاور .لتقلاب ابرلا لكآ هللا دعوأ : سنأ نب عيبرلا لاقو

 نأ هيربخأ :ةنيعلا ةلأسم ىف «مقرأ نب ر ديز ةالوم «ةبحم مأل ةشئاع تلاق اذهلو :ىليهسلا لاقو

 برحب اونذأف : :هلوق دض هنأل ؛داهجلا تصخف «بوتي نأ الإ «لطب دق لب هللا لوسر عم هداهج

 .فيعض ةشئاع ىلإ هدانسإ اذه نكلو :لاق . )2١ ريثك هركذ ىنعملا اذهو : لاق «هلوسرو هللا نم

 «نوملظت الو ل“ ةدايزلا ذخأب :ىأ «نوملظت ال مكلاومأ سوءر مکلف مثبت نإو :  یلاعت لاق مث

 .هنم " صقن الو هيلع ةدايز ريغ نم متلذب ام مكل لب ءاضيأ لاومألا سوؤر عضوب :ىأ

 «نابيش نع «ىسوم نب هللا ديبع انثدح «باكشإ نب نيسحلا نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ةجح ىف هب هللا لوسر بطخ :لاق نا هون مولا عي ةاعيلم نع «ىقرابلا ةدقرغ نب بيبش نع
 الو نوملظتال مكلاومأ سوؤر مكل هلك مكنع عوضوم ةيلهاجلا ىف ناك ابر لك نإ الأ» :لاقف عادولا

 صوحألا نب ناميلس : هتدجو اذك«هلك عوضوم «بلطملادبع نب سابعلا ابر عوضوم ابر لوأو «نوملظت
 «صوحأللا وبأ انربخأ «ددسم انربخأ «ىنثملا نب ذاعم انثدح «ىعفاشلا انثدح : هيودرم نبا لاق دقو

 نإ الأ» :لوقي لَ هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ نع ءورمع نب ناميلس نع «ةدقرغ نب بيبش انثدح

 ."*”«نوملظتالو نوملظتال مكلاومأ سوؤر مكلف «عوضوم ةيلهاجلا ابر نم ابر لك

 ورمع نع «ىشاقرلا  ةرح ىبأ نع «دیز نب ىلع نع «ةملس نب دامح ثيدح نم هاور اذكو
 .هركذف  ةجراخ نبا وه

 ىلاعت رمأي : «نومّلعت متنك نإ مك ريخ اوُقدصَت نأو ةرسْيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإوإ» :هلوقو

 ال 20 :[ىأ] « ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو 8: لاقف ءءافو دجي ال ىذلا رسعملا ىلع ربصلاب
 .ىبرت نأ امإو ىضقت نأ امإ :نيدلا هيلع لح اذإ هنيدمل مهدحأ لوقي ةيلهاجلا لهأ ناك امك

 ريخ اوقدصت نأو ا :لاقف «ليزجلا باوثلاو ريخلا كلذ ىلع دعيو «هنع عضولا ىلإ بدني مث
 ل .نيدملا نع هوعضتو ةيلكلاب لاملا سأر اوكرتت نأو : ىأ 4 نوُمَلعَت مسك نإ مگ

 :كلذب كي ىبنلا نع ةددعتم قرط نم
 نب هللا دبع انثدح :ىناربطلا لاق 0 [بيقنلا] ةرارز نب دعسأ ةمامأ ىبأ نع:لوألا ثيدحلاف

 انثدح «ىناسربلا ركب نب دمحم انثدح «موقملا ميكح نب ىيحي انثدح «'”ىناجرلا بيعش نب دمحم

 هللا لوسر لاق :لاق ةرارز نب دعسأ ةمامأ ىبأ نع « هللا ديبع نب مصاع ىنثدح دايز ىبأ نب هللا دبع

 . 2" «هنع عضيل وأ رسعم ىلع سَ ‹هلظ الإ لظ ال موي هللا هلظي نأ هرس نم : دك

 ا تيد

 .«ناصقن الو» : ءج ىف (۳) .«ابرلا ذخأب» 3 ج ىف (۲) . ؟لاطب نبا هركذ» و أ ءج ىف )١(

 .هب صوحألا ىبأ قيرط نم )۳١٠۵( مقرب نئسلا ىف ةجام نبا هاورو «هب ددسم نع (7775) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاورو )6(

 . بدن مثال :ج ىف (۷) .و 3 ءج نم ةدايز )0% . ؟ةزمح ىبأ نع) :ج ىف (۵)

 .«ىناجرملا» :و ءأ بج ىف (9) .و «ا ج نم ةدايز (۸)

 )٠١( ريبكلا مجعملا )١/ 4 ١"7( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١74 /4(: «ةرارز نب دعسأ كردي ملو فيعض مصاع» .

 )١١( «ىناثلا ثيدحلا» : ءج ىف .

 دمحم انثدح «ثدراولا دبع انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق «ةديرب نع :



 ۲۸١( - ۲۷۸) تايآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 لكب هلف ًارسعم رظنأ نم» :لوقي هيب ىبنلا تعمس :لاق هيبأ نع «ةديرب نب ناميلس نع «ةداحج نبا
 :تلق .«ةقدص هالثم موي لكب هلف ًارسعم رظنأ نم» :لوقي هتعمس مث :لاق .«ةقدص هلثم موي
 نم» :لوقت كتعمس مث .«ةقدص هلثم موي لكب هلف ارسعم رظنأ نم» :لوقت - هللا لوسر اي  كتعمس
 لح اذإف «نيدلا لحي نأ لبق ةقدص هلثم موي لكب هل» :لاق !؟«ةقدص هالثم موي لكب هلف ارسعم رظنأ
 . 7(ةقدص هالثم موي لكب هلف «هرظنأف نيدلا

 نافع انثدح :دمحأ "” [مامإلا] لاق «ىراصنألا ىعبر نب ثراحلا ةداتق ىبأ نع : "رخآ ثيدح
 هل ناك ةداتق ابأ نأ : ىظرقلا بعك نب دمحم نع «ىمطخلا رفعج وبأ انربخأ .ةملس نب دامح انثدح

 :لاقف «هنع هلاسف ىبص جرخف موي تاذ ءاجف «هنم 7 ئبتخيف ءهاضاقتي هيتأي ناكو «لجر ىلع نيد
 ام :لاقف «هيلإ جرخف انهه كنأ تربخأ دقف «جرخا «نالفاي :هادانف ةريزخ لكأي تيبلا ىف وه «معن

 مث «ةداتق وبأ ىكبف .معن :لاق ؟رسعم كنإ هللا :لاق .ىدنع سیلو ءرسعم ىنإ :لاقف ؟ىنع كبيغي

 موي شرعلا لظ ىف ناك  هنع احم وأ  هميرغ نع سفن نم» :لوقي هيم هللا لوسر تعمس :لاق
 . *7هحيحص ىف ملسم هاورو . «ةمايقلا

 نب دمحأ سنخألا انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق «ناميلا نب ةفيذح نع :2رخآ ثيدح
 ةفيذح نع «شارح نب ىعبر نع «ىعجشألا كلام وبأ انثدح «ليضف نب دمحم انثدح ع
 ؟ايندلا ىف ىل تلمع اذام :لاق «ةمايقلا موي هديبع نم دبعب هللا ىتأ» :ُهُِككَي هللا لوسر لاق :لاق
 :اهرخآ دنع دبعلا لاق «تارم ثالث اهلاق ءاهب كوجرأ ايندلا ىف ةرذ لاقثم براي كل تلمعام :لاقف
 ىلع رسيأ تنكف «زاوجلا ىقلخ نم ناكو سانلا عيابأ الجر تنكو «لام لضف ىنتيطعأ كنإ «براي

 . «ةنجلا لخدا ء«رسيي نم قحأ انأ :لجو زع هللا لوقيف :لاق .رسعملا رظنأو ءرسوملا

 داز .ةفيذح نع «شارح نب ىعبر نع قرط نم  ةجام نباو «ملسمو «ىراخبلا هجرخأ دقو
 .ىراخبلا ظفلو .هوحنب اي ىبنلا نع ىردبلا دوعسم ىبأو رماع نب ةبقعو :ملسم

 عمس هنأ هللا دبع نب هللا دبع نع «ىرهزلا انثدح «ةزمح نب ىيحي انثدح «رامع نب ماشه انثدح
 :هنايتفل لاق ارسعم ىأر اذإف «سانلا نيادي رجات ناك» :لاق يي ىبنلا نع «هنع هللا ىضر ةريره ابأ

 .«هنع هللا زواجتف ءانع زواجتي هللا لعل «هنع اوزواجت

 نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح :هكردتسم ىف مكاحلا لاق «فينح نب لهس نع : خآ ثيدح

 نب ورمع انثدح «كلملا نب دبع نب ماشه ديلولا وبأ انثدح «ىيحي نب دمحم نب ىبحي انثدح «بوقعي
 نأ «هثدح الهس نأ «فينح نب لهس نب هللا دبع نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع انثدح «تباث

 ىف ًابتاكم وأ «هترسع ىف امراغ وأ ءايزاغوأ هللا ليبس ىف ًادهاجم ناعأ نم» :لاق كي هللا لوسر

 ۳١٠١(. /ه) دنسملا )١(

 .«ىفتخيف) :أ ج ىف (4) .و «آ ج نم ةدايز (9) .«ثلاثلا ثيدحلا»:أ ءج ىف (۲)

 . ملعأ هللاو «ةداتق ىبأ ثيدح نم ملسم حيحص ىف هيلع عقأ ملو (©08/5) دنسملا (5)

 .؟عبارلا ثيدحلا» :أ ءج ىف ()

 .(54/1؟) ليدعتلاو حرجلا :رظنا ةبسن ىسنخألاو «ىسنخألا نارمع نب دمحأ وه (۷)

 )١9550(. مقرب ملسم حيحصو )TV.V T41 251401١) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 . «سماخلا ثيدحلا» : ءج ىف (۹)
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 لاو. -۲۸١( ۲۷۸) تايآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 . "ءاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص :لاق مث «هلظ الإ لظال موي “ هللا هلظأ «هتبقر

 نب فسوي نع «ديبع نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق ءرمع نب هللا دبع نع : 7

 نأو «هتوعد باجتست نأ دارأ نم» : واک هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «ىمعلا ديز نع ©« بيهص

 ريشا رفا «ارسعم نع جرفيلف «هتبرك فشكت

(0) 

 رخآ ثيدح

 «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق ءورمع نب ةبقع دوعسم ىبأ نع :' ارخآ ثيدح

 تلمع اذام :لاقف «لجو زع هللا هب ىتأ الجر نأ «ةفيذح نع. شارح نب ىعبر نع .كلام وبأ انربخأ

 : ةثلاثلا ىف لاقو ءاثالث هل اهلاقف ءاهب كوجرأ ريخ نم ةرذ لاقثم تلمع ام: لجرلا هل لاقف ؟ايندلا ىف

 رظنأو ءرسوملا ىلع رسيتأ تنكف «سانلا عيابأ تنكف ءايندلا ىف لالا نم الضف ىتتيطعأ تنك بر ىأ
 :دوغسم وبأ لاق هل رفقا : دنع وعاوز وام فتم كلذ نلؤأ نحت : 0 لاو كراع لاف حلا
 e ESE a اک ىبنلا نم تعمس اذكه

 وبأ انربخأ ءرماع نب دوسأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق «نيصح نب نارمع نع :2'*ثرخآ ثيدح
 هل ناك نم» :ِةْيِلكَي هللا لوسر لاق :لاق نيصح نب نارمع نع «دواد ىبأ نع «شمعألا نع «ركب
 . )تقدس موی لکب هل ناک : حاف ی لتر قلع

 .هوحن ةديرب نع مدقت دقو «هجولا اذه نم بيرغ

 ءورمع نب ةيواعم انثدح :دمحأ مامإلا لاق ءورمع نب بعك رسيلا ىبأ نع :' رخآ ثيدح
 :لاق هلي هللا لوسر نأ ءرسيلا وبأ انثدح :لاق «ىعبر نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةدئاز انثدح
 . 2١١7 «هلظ الإ لظ ال موي هلظ ىف «لجو زع «هّللا هلظأ هنع عضو وأ ًارسعم رظنأ نم»

 «تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ثيدح نم «رخآ هجو نم هحيحص ىف ملسم هجرخأ دقو

 ابأ انيقل نم لوأ ناكف ءاوكلهي نأ لبق راصنألا نم ىحلا اذه ىف ملعلا بلطن ىبأو انأ تجرخ :لاق

 ةدرب رسيلا ىبأ ىلعو 0 ل هعمو هدي هللا لوسر بحاص رسيلا

 ؟بضغ نم ةعفس كهجو ىف ىرأ ىنإ معاي :ىبأ هل لاقف ىرفاعمو ةدرب همالغ ىلعو «یرفاعمو
 ؟وه مثأ :تلقف «تملسف هلهأ تيتأف «لام ''ىمارحلا نالف نب نالف ىلع یل ناك «لجأ لاق
 :تلقف .ىمأ ةكيرأ لخدف كتوص عمس :لاقف ؟كوبأ نيأ :تلقف رفج هل نبا ىلع جرخف ءال :اولاق

 هللاو انآ :لاق ؟ىنم تأبتخا نأ ىلع كلمح ام :تلقف ءجرخف ؟تنأ نيأ تملع دقف ىلإ جرحا
 تنكو ,كفلخأف كدعأ نأو «كبذكأف كثدحأ نأ  هللاو _ تيشخ ؛كبذكأ ال مث كثدحأ

 . «هلظ ىف هللا هلظأ» :و ءأ ج ىف )١(

 .«كورتم ىضفار وهو تباث نب ورمع هيف لب» :تلق .صيخلتلا ىف ىبهذلا هبقعتو ء(۷٠۲ /۲) كردتسملا (۲)

 .«سداسلا ثيدحلا» :أ ءج ىف (۳)

 .(۲۳/۲) دنسملا (5)

 .(كرابتو ىلاعت لاقف» :ج ىف )١( .؟عباسلا ثيدحلا» :أ ىج ىف (45)

(v۷))١1650(. مقرب ملسم حيحصو )١١18/5( دنسملا  

(A)هرخأ نمف قح» :ج ىف (9) . ؟نماثلا ثيدحلا» : ج یف ). 

 )٠١( دنسملا )447/4(.

 )١١( ؟عساتلا ثيدحلا» :أ ج یف .

 )١5( دنسملا )7//4710(.

 .(«تفحخ» :ج ىف )١5( .(یمازحلا» :و ىفو ««ىنارحلا7:أ ىف )١(



(YAI - ¥۸) تايآلا : ةرقبلا ةروس - لوألا ءزلا ٠. 

 لاق ؟هللآ : تلق . هللا : لاق ؟هللآ : تلق : لاق ؟هللآ : تلق : لاق ًارسعم - هللا - تنكو ایی هللا لوسر بحاص :
 دهشأف ‹«لح یف تنأف الإو « ىنضقاف ءاضق تدجو نإف : لاق مث «هدیب اهاحمف هتفيحصب ىتأف : لاق . هللا

 ديلا نك ىلإ راشأو د ىبلق هاعوو « نيتاه ىنذأ عجسو دا ای ىلع هيعبصأ عضوو - ىئيع رصب

 ثيدحلا مامت رکذو . «هلظ یف هللا هلظأ هنع عضووأ «ًارسعم رظنأ نمل : لوقي وهو واي هللا لوسر °

 O دنسم ىف]دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاق «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نع: : ۳ خآ ثيدح

 انثدح « ىفوكلا ملس نب رشب نب نسحلا انثدح «ميحرلا دبع نب دمحم زازبلا ىيحي وبأ

 نع «نامثع ىلوم نجحم نع «هيبأ نع «ىشرقلا دايز نب ماشه نع «ىراصنألا لضفلا نب سابعلا

 ص 0 مو ىف اني وعي ( ایس ر دز هلظ الا ر هل ر ‹هلظ و اع هللا ذأ 0 ةر ا « هللا ل ر تعمس : لاق «نامثع
600 

 ىنثدح

 «مراغل كرت وأ ءارسعم

 نب حون انثدح ءديزي نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق «سابع نبا نع :'"ارخآ ثيدح

 هللا لوسر جرخ :لاق «سابع نبا نع ءءاطع نع «نايح نب لتاقم نع «ىناسارخلا ىملسلا ةنوعج
 وأ ًارسعم رظنأ نم» :- ضرألا ىلإ هديب نمحرلا دبع أموأو  اذكه هديب لوقي وهو «دجسملا ىلإ ةي

 لهس رانلا لمع نإ الأ  آثالث - ةوبرب نزح ةنجلا لمع نإ الأ منهج حيف نم هللا هاقو ءهل عضو

 ام ءدبع اهمظكي ظيغ ةعرج نم هللا ىلإ بحأ ةعرج نم امو لا قر اعلا «ةوهسب
 . دمحأ هب درفت «ًاناميإ هفوج هللا ألم الإ هلل دبع اهمظك

 انثدح «ةعيبر رايد نم ةثيدحلا ضاق قاروبلا دمحم نب دفحلا انكلجس نازيطلا لاق : ىرخأ قيرط

 نع« هيبأ نع  ةنييع نبا لاخ  دئتملا ىبأ نبا دخ: دورا نب مكخا ا

 ىلإ هبنذب هللا هرظنأ هترسيم ىلإ ًارسعم رظنأ نم» : ةا هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع «ءاطع
 . ؟«هتبوت

 ةرخآلا ' نايتإو ءاهريغو لاومألا نم اهيفام ءانفو ايندلا لاوز مهركذيو هدابع ظعي ىلاعت لاق مث
 ءرشو ريخ نم اوبشك ام مایا هتازاجمو ءاولمع ام ىلع هقلخ یلاعت هتبساحمو ىلاعت هيلإ عوجرلاو

 . «نوملظي ال مهو تبسكت ام سفن لك ٰیفوت مث هللا ىلإ هيف نوعجرت اموی اواو $ : لاقف «هتبوقع مهرذحيو
 نب ءاطع ینثدح : ةعيهل نبا لاقف « « ميظعلا نآرقلا نم تلزن ةيآ ا ةيآلا هذه نأ ىور دقو

 مث هللا ىلإ هيف توعجرت اموي اوفّتاو » : "هلک نآرقلا نم لزن ام رخآ : لاق «ريبج نب ديعس نع «رانيد
 تام مث «لايل عست ةيآلا هذه لوزن دعب ةي ىبنلا شاعو «# نوُمَلظي ال مهو تبسک ام سفن لك ٰیفوت

 .متاح ىبأ نبا هاور . نو تن د د تسلا دفاع ©

 .). مقرب ملسم حيحص (۲)

 . ؟انثدح» : ج ىف (0) .و «أ بج نم ةدايز (6) .«رشاعلا ثيدحلا» :أ ج ىف (۳)
 )۷۳/١(. دنسملا دئاوز (7)

 .ارشع ىداحلا ثيدحلا» :أ ج ىف (۷)

 .(۳۲۷/۱) دنسملا (8)

 خيشو مكحلا خيش دو «ىدزألا هفعض دوراج نب ب مكحلا هيفو» 1١8(: /4) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٠١١/١١(« ريبكلا مجعم ا 20١

 .«امهفرعأ مل هخيش
 .؟ميظعلا نآرقلا نم» : ىف )١١( . ؟راثيإو» :أ ج یف (۱۰)



 A N روس لوألا عقلا
 وم

 نع «ريبج نب ديعس نع «تباث ىبأ نب بيبح نع «يدوعسملا ثيدح نم هيودرم نبا هاور دقو

 . هللا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو » :تلزن ةيآ رخآ :لاق «سابع نبا

 :لاق «سابع نب هللا دبع نع «ةمركع نع «ىوحنلا ديزي ثيدح نم «ىئاسنلا هاور 8

 ا :نآرقلا نم لزن ءىش
 . 74نوملظي

 .حلاص ىبأ نع «ىبلكلا نع .ىروثلا ىورو سابع نبا نع فخار ‹كاحضلا هاور اذكو

 [نيبو] اهلوزن نيب ناكف هللا ىَلِإ هيف نوعجرت اموی اوقئاو# :' ؟9تلزنأ ةيآ رخآ :لاق «سابع نبا نع

 000 امري نرو داو ل ىلا توف

 .ةيآلا 4 هّللا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو » :تلزن ةيآ رخآ :سابع نبا لاق :جيرج نبا لاقو

 موي تامو تبسلا موي '””ئدبو «لايل عست اهدعب شاع ةي ىبنلا نإ :نولوقي :جيرج نبا لاق
 .ريرج نبا هاور «نينثإلا

 لك ىفوت مث هللا ىلإ هيف نوعجرت اموی اوقتاو 9 :تلزنأ ةيآ رخآ :لاق ءديعس ,يبأ نع ةيطع هاورو

 . «نومّلظي ال مهو تبسک ام سفت

 بتاك مگنیب بتكَيلو هوبتكاف ىمسم لجأ ئَلإ نيدب متنيادت اذِإ اونمآ نيذّلا اهيا ايف
 هللا قتلو قحلا هيلع يذلا للَميَلو بتكيلف هللا همَلَع امك بتكي نأ بتاك بأي الو لدعلاب

 لمي نأ عيطَتسي ال وأ افيعض أ هين قحا هلع يذلا ناك نإ ايش نم سخت اوه
f~. © o 2o 

 ناتارماو لج رف نيلجر انوكي مل نإف مکلاجر نم نيديهش اودهشتساو لدعلاب هيلو للميلف
 ماه ماه

 ام اذإ ءادهشلا بأي الو ئرخألا امهادحإ ركذعف امهادحإ لضت نأ ءادهشلا نم نوضرت نمم

 SS ا
E aE. 

 هللا نر 0 اولعفت نار ديل بتا راض الو م اذإ اودهشأو

 .4 679 ميلع ءيش لك هّللاو هللا مكملعيو

 :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق دقو N نر ركل زرلا لع

 نب ديعس ىنثدح «لاق باهش نبا نع ٠.سنوي ىنربخأ بهو 8 ا « سنوي انثدح

 ںی سرح تار 5 ك يذلا ةيآ شرعلاب نآرقلا ثدحأ نأ هغلب هنأ : بيسملا

 .«لزن ام رخآ» :أ ج یف )١(

 .(۱۱۰0۷) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ()

 ورنا ع نم داي (4) .«تلزن» :أ ج ىف (۳)
 .«انأبنأ» :ج ىف )١( .«ضرمو» :و ىف (5)



 A aaa < < ا

 نب فسوي نع «ديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح انثدح ءنافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هيلع «مدآ دحج نم لوأ نإ» ْ:َََِّي هللا لوسر لاق نيدلا ةيآ تلزن امل :لاق هنأ سابع نبا نع «نارهم

 هتيرذ ضرعي لعجف «ةمايقلا موي ىلإ ئراذ وه ام هنم جرخأف هرهظ حسم «مدآ قلخ امل هللا نأ «مالسلا

 مك ءبر ىأ :لاق .دواد كنبا وه :لاق ؟اذه نم بر ىأ :لاقف ءرهّرَي الجر مهيف ىأرف «هیلع
 مدآ رمع ناكو .كرمع نم هديزأ نأ الإ ءال :لاق .هرمع ىف دز بر :لاق «ًاماع نوتس :لاق ؟هرمع

 هتتأو مدآ رضتحا املف «ةكئالملا هيلع دهشأو ًآباتك كلذب هيلع بتكف ءآماع نيعبرأ هدازف ءةنس فلأ

 ام :لاق .دواد كنبال اهتبهو دق كنإ :هل ليقف ءًاماع نوعبرأ ىرمع نم ىقب دق هنإ :لاق ةكئالملا

 .«ةكئالملا هيلع دهشأو «باتكلا هيلع هللا زربأف .تلعف

 اهمتأو «ةئام دوادل هللا اهمتأف» :هيف دازو ءهركذف «ةملس نب دامح نع «رماع نب دوسأ انثدحو

 . 4ة فلأ مدآل

 ةملس نب دامح نع «ىسلايطلا دواد ىبأ نع 2« بيبح نب سنوي نع «متاح ىبأ نبا هاور اذكو

 . [هب] )۲(

 ىف مكاحلا هاور دقو :ةراكن هثيداحأ ىف اد نب ديز نب ىلعو ٌادج بيرغ ثيدح اذه

 ىبأ نع .ىربقملا ديعس نع اک ىبأ نب نمحرلا دبع نب ثراحلا ثيدح نم «هوحنب هكردتسم

 نع «ورمع نب دمحم قيرط نمو .ةريره ىبأ نع «ىبعشلا نع «دنه ىبأ نب دواد ةياور نمو .ةريره

 نع ‹«حلاص ىبأ نع ءملسأ نب ديز نع ديل 0 .ةريره ىبأ نع ءةملس ىبأ

 وحنب هركذف ي ىبنلا نع «ةريره ىبأ

 هدابعل ىلاعت هنم داشرإ اذه 053 و :هلوقف

 طبضأو «اهتاقيمو اهرادقمل ظفحأ كلذ نوكيل «ءاهوبتكي نأ ةلجؤم تالماعع اولماعت اذإ نينمؤملا

 ىندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ مكلذ # :لاق ثيح ةيآلا رخآ ىف اذه ىلع هبن دقو ءاهيف دهاشلل

 . «اوباَترت الأ
 نيذلا اهيأ اي :هلوق ىف سابع نبا نع ا نك حجت يأ نبا نع ,ىروثلا نايفس لاقو

 .مولعم لجأ ىلإ ملدا ف ف تلزنأ : لاق 4هوتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متتيادت اذإ اونم

 ىلإ نومضملا فلسلا نأ دهشأ :لاق « سابع نبا نع .جرعألا ؟' ا ىبأ نع «ةداتق لاقو

 . «ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي طل : :أرق مث «هيف نذأو هلحأ هللا نأ ىمسم لجأ

 .ىراخبلا هاور

Cyرميا ا ا  

 0 اا
 » ا لا 9 ءمولعم نزوو ا م : دْيَِكَع اللا لوطي

 .(7307 ء۵۱٥۲ /۱) دنسملا(١)

 .1مامت» :] ج ىف (؟) .«باثذ ىبأ نب» :أ ىف (؟ .و 2أ نم ةدايز فز

 )١/ 2.54 ٥۸١/١(. كردتسملا (6)

 .«نايح ىبأ» :أ ج ىف )١(



 0/9 يي بباب (۲۸۲) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 دقف :ليق نإف «ظفحلاو E e ةباتكلاب ىلاعت هنم رمأ :«هوبتكاف #8 :هلوقو

 ىلإ رقتفم ريغ وه ثيح نم نيذلا نأ :باوجلاف ؟ةباتكلاب رمألا نيبو هنيب عمجلا امف ««بسحن

 لوسر نع ةظوفحم ًاضيأ ننسلاو «سانلا ىلع هظفح رسيو هللا لهس دق هللا باتك نأل ؛الصأ ةباتك

 امك «باجيإ رمأ ال داشرإ رمأ اورمأف «سانلا نيب عقت ةيئزج ءايشأ وه امنإ هتباتكب رمأ ىذلاو لَك هللا
 . مهضعب هيلإ بهذ

 له :هباحصأل موي تاذ لاقف ءابعك بحص الجر ناك «ىشعرملا ناميلس ابأ نأ انل ركذ : ةداتق لاقو

 لجأ ىلإ عيب عاب لجر :لاق ؟كلذ "”[نوكي] فيكو :اولاقف ؟هل بجتسي ملف هبر اعد امولظم نوملعت
 as ؛هل بجتسي ملف هبر اعدف «هبيحاص هدحج هلام لح املف «بتكي ملو دهشي ملف

 : مهريغو «ديز نباو ۰ جيرج نباو «نسحلاو ؛سنأ نب عيبرلاو « ىبعشلاو « ذيعس وبأ لاقو

 . «هتنامأ نمتؤا يذلا دويل اضعب مكضعب نمأ نإ ب :هلوقب خسن مث ًابجاو كلذ

 نمحرلا دبع نع :؛ةعيبر نب رفعج نع «ثيل انثدح «دمحم نب سنوي انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ىنب ضعب لاس ليئارسإ ىنب نم الجر نأ» ركذ هنأ هم هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع «زمره نبا
 ىنتثا :لاق .ًاديهش هللاب ىفك :لاق .مهدهشأ ءادهشب ىنتئا :لاقف ءرانيد فلأ اأ ليئارسإ

 ىضقف رحبلا ىف جرخف «ىمسم لجأ ىلإ هيلإ اهعفدف .تقدص :لاق .اليفك هللاب ىفك :لاق .ليفكب

 لخدأف اهرقنف ةبشخ ذخأف «ًابكرم دجي ملف 0 ىذلا لجألل هيلع مدقي ابكرم سمتلا مث «هتجاح

 مهللا :لاق مث ءرحبلا اهب ىتأ مث ءاهعضوم ججز مث ءاهبحاص ىلإ اهعم ةفيحصو رانيد فلأ اهيف
 ىضرف .اليفك هللاب ىفك :تلقف ءاليفك ىنلأسف «رانيد فلأ ًانالف تفلستسا ىنأ تملع دق كنإ

 اكرم دجأ ذآ تدهَج دق ناو كلذ ىقرف ادهش هللا نك تلق ادهش 'قتلاشو.كلذي

 ًابكرم لعل رظني هفلسأ ناك ىذلا لجرلا جرخف «هدلب ىلإ ابكرم بلطي كلذ ىف وهو «فرصنا مث

 مث «ةفيحصلاو لاملا دجو اهرسك املف ًابطح هلهأل اهذخأف ءلاملا اهيف ىتلا ةبشخلاب اذإف ءهلامب هئيجن

 كيتآل بكرم بلط ىف ًادهاج تلز ام هللاو :لاقو رانيد فلأب هاتأف «هنم فلست ناك ىذلا لجرلا مدق

 ىنأ كربخأ ملأ :لاق ؟ءىشب ىلإ تثعب تنك له :لاق .هيف تيتأ ىذلا لبق ًابكرم تدجو امف كلامب

 «ةبشخلا ىف هب تثعب ىذلا كنع ىدأ دق هللا نإف :لاق ؟هيف تئج ىذلا اذه لبق ًابكرم دجأ مل

 . «ادشار كفلأب فرصناف

 هديت ام "7 ةدييفكوت قرط نم عضاوم ةعبس ىف ىراخبلا هاور دقو 4! هيحص دانسإ اذهو

 .و ءأ بج نم ةدايز )١(

 .(۱۰۸۰) مقرب ملسم حيحصو )١1931( مقرب ىراخبلا حيحص قفز

 .و «أ نم ةدايز (۳)

 )٤( دنسملا )۳٤۸/۲(.

 . (هحیحص یف و 3 ج ىف (۵)



 OAD aaa oa ا

 حلاص نب هللا دبع نع اهضعب ىف هاور هنإ :لاقيو اف دعس نب ثيللا لاقو :لاقف «مزجلا

 ٠ .هنع «ثيللا بتاك

 ءدحأ ىلع هتباتك ىف رج الو «قحلاو طسقلاب :ىأ € لدعلاب بتاك مکنیب بتكيلو » :هلوقو
 .ناصقن الو ةدايز ريغ نم هيلع اوقفتا ام الإ بتكي الو

 اذإ ةباتكلا فرعي نم عنتمب الو :ىأ «بتكيلف هللا هَمَلَع امك بتكي نأ بتاك بأي الو » :هلوقو
 ىلع قدضتيلَف «ملعي نكي مل ام هللا هملع امكف «كلذ ىف هيلع ةرورض الو «سانلل بتكي نأ لئس
 ت وأ اعناص نيعت نأ ةقدصلا نم نإ) :ثيدحلا ىف ءاج امك «بتكيلو ةباتكلا نسحي ال نمت هريغ

 اب ماجلب ةمايقلا موي ملأ همّلعَي املع متك نما :رخآلا ثيدحلا ىفو EN ل

 . بتكي نأ بتاكلا ىلع بجاو :ءاطعو دهاجم لاقو
 نم هتمذ ىف ام بتاكلا ىلع نيدملا للميلو : ىا هب هللا تیلو قحلا هيلع يذلا للميْلو » :ةلوقو

 هيلع يذلا ناك نإف إب ءأئيش هنم متکی ال : ىأ * ايش هنم سخی الو » «كلذ ىف هللا قتيلو «نيدلا

 نأ عيطتسي ال وأ  انونجم وأ ا اريغص : ىأ « افيعض وأ )» «هوحنو ريذبتب هيلع ًاروجحم «اهيفس حلا

 00 .« لعاب هيلو للميلف » . طخ نم كلذ باوص عضومب لهج وأ ىعل امإ 4 وهلم
 مل نإف ل «ةقثوتلا ةدايزل ةباتكلا عم داهشإلاب رمأ .# مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو  :هلوقو

 ناتارملا تميقأ افإو لالا هب ذضقي امو لاومألا نف تركي اغإ.اذهو ,«ناَتأرماو ُلجَرف نیلجر انوکي
 ءرفعج نب ليعامسإ انثدح «ةبيتق انثدح :هحيحص ىف ملسم لاق امك «ةأرملا لقع ناصقنل لجرلا ماقم

 ايلا رعب نزال هنأ ب ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ىربقلا نع «ورمع ىبأ نب ورمع نع
 لوسر اي  انل امو :ةلْزَج نهنم ةأرما تلاقف ««رانلا لهأ رثكأ نكتيأر ىنإف «رافغتسالا نرثكأو نقدصت

 نيدو لقع تاصقان نم تيار ام ءريشعلا ثرفكتو «نعللا َنرثكت» :لاق ؟(؟”رانلا لهأ رثكأ هللا

 اهلقع ناصقن امأ» :لاق ؟نيدلاو لقعلا ناصقن ام «هللا لوسر اي :تلاق .«نكنم بل ىذل بلغأ

 «ناضمر ىف رطفتو «ىلصت ال ىلايللا ثكمتو «لقعلا ناصقن اذهف «لجر ةداهش 0 نيتأرما ةداهشف

 نيدلا ناصقن اذهف

 ةليقم اذهو :درهشلا ىف ةلادعلا طارتشا ىلع ةلالد.ةيف : 5000 :هلوقو 003
 در نم لدتسا دقو . طارتشا ريغ نم داهشإلاب رمألا نم «نآرقلا ىف قلطم لك ىلع ىعفاشلا هب مكح

 .ًايضرم الدع دهاشلا نوكي نأ ىلع ةلادلا ةيآلا هذهب روتسملا

 : ىأ«ىرخألا امهادحإ ركذتف 8 ةداهشلا تيسن اذإ نيتأرملا : ىنعي 4 امهادحإ لضت نأ » :هلوقو
 :لاق نمو .راكذتلا نم ديدشتلاب «ركذتف» :نورخآ أرق اذهلو ءداهشإلا هب عقو امب ىركذ اهل لصحي

(YT AYY 44ءكال «E. 14:4 277591 ,149/8( مقرب ىراخبلا حيحص )١( 

 )۲( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١014( .هنع هللا ىضر رذ ىبأ ثيدح نم

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )٤/۲ 7١( دنسملا ىف دمحأ هاور (۳)

 .«رانلا لهأ رثكأ انل امو هللا لوسر اي» :ج ىف )٤(

 .(۸۰) مقرب ملسم حيحص (5)



 8098 ب (۲۸1۲) ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 .ملعأ هللاو ءلوألا حيحصلاو «دعبأ دقف و (') كذ ةداهشك اهلعجت اهعم اهتداهش نإ

 وهو ؛ةباجإلا مهيلعف لمحتلل اوعد اذإ :هانعم :ليق : : 4 اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو # :هلوقو

 نمو 2« بتكيلف هللا هَمّلع امك بتككي نأ بتاك بأي الو » :هلوقك اذهو . سنأ نب عيبرلاو ةداتق لوق

 .ةيافك ضرف ةداهشلا لّمَحَت نأ ديفتسا انهاه

 ةقيقحلا .ءادألل «اوعد ام اذ ءادهشلا بأي الو $ :هلوقب دارلا :- روهمجلا بهذم وهو - ليقو
 الإ تتي اإ ةناجتإلا هيلعف اهدا يعد اذإف هلم ف ةف 'ذهاحلاو ي ءادهشلا لوف

 . ملعأ هللاو «ةيافك ضرف وهف
 رف : تد اا تاو ن ف 5 داو رو اج ياو دهاجم لاقو

۴. 
 . بجاف

 ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نب هللادبع نع« كلام قيرط نم «ناسلاو ملسم حيحص ىف تبث دقو

 نب ديز نع هو نأ نو نح ا دع نيف «نامثع نب ورمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع مزح نبا

 ب نأ لبق هتداهشب ىتأي ىذلا ؟ءادهشلا ريخب مكربخأ الأ» :لاق وَ هللا لوسر نأ :دلاخ

 نأ لبق نودهشي نيذلا ؟ءادهشلا رشب مكربخأ الأ» :نيحيحصلا ىف رخآلا ثيدحلا امأف

 :ةياور ىفو .«مهناميأ مهتداهش قبستو مهتداهش مهنايأ قبست موق ىتأي مث :هلوق اذكو .«اودهشتسي

 نسملاو نابع نبا .نع یوزر دقو: ءروزلا ةوهت ءالزهف توده الو نودهشي موق ىنأي مث
 . ءادألاو ٍلمحتلا :نيلاحلا معت اهنأ :ىرصبلا

 ةباتكب رمألا وهو «داشرإللا مات نم اذه : (هلجأ ئلإ اريبك وأ اريغص هوبتكت نأ اومأست الوإ» :هلوقو

 نم ناك لاح ىأ ىلع قحلا اوبتكت نأ اولمت ال : ىأ چ اومأست الو» :لاقف ءًاريبك وأ ناك ًاريغص قحلا

 . «هلجأ ىلإ ل ةرثكلاو ةلقلا
 نم هب مكانرمأ ىذلا اذه :ى ىأ «اوباترت الأ ئندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسفأ مكلذإ» :هلوقو

 دهاشلل تبثأ :ىأ * ةداهشلل موفأوإب لدعأ :ىأ * هللا دنع طسْقأ» وه الجؤم ناك اذإ قحلل ةباتكلا

 ابلاغ عقاولا وه امك ءهاسني نأ هبتكي ملو ىل هنأ لامتحال «ةداهشلا هب ركذت هآر مث هطخ عضو اذإ

 .هومتبتك ىذلا باتكلا ىلإ عزانتلا دنع نوعجرت لب ءةبيرلا مدع ىلإ برقأو و

 ناك اذإ EE لا قو

 اهر ىف نودحيلا ءاشتنال ةباتكلا مدعب ساب الف هديب ادي رضاحلاب عيبلا

 وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق < 4 متعيابت اذإ اودهشأوإ :ىلاعت لاق دقف «عيبلا ىلع داهشإلا امأف

 ريبج نب ديعس نع« راند نب ءاطع ىنثدح ,ةعيهل نبا ىنثدح «ریکب نب هللا دبع نب ىيحي ىنثدح «ةعرز

 .«دقف» :ج ىف (۲) .«لجر ةداهشك» :و ىف )١(

 .«تيعد اذإو» :ج ىف )٤( .«اهب ءالدإلا ىلإ ىعد نإف» :ج ىف (۳)

 مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (5595 :7597) مقرب ىذمرتلا ننسو (7097) مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۷۱۹) مقرب ملسم حيحص (۵)

 .(5734) مقرب ةجام نبا ننسو )٠١59(

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٦٤۲۸( مقرب ملسم حيحصو )181704(.



 CAT قل a n 7 ببة ا

 اودهشأف «نكي مل وأ لجأ هيف ناك اذإ مكقح ىلع اودهشأ :ىنعي «متعيابت اذإ اودهشأو» : هللا لوق یف

 .كلذ وحن «كاحضلاو «ءاطعو «دهاجمو ءديز نب رباج نع ىورو :لاق .لاح لك ىلع مكقح ىلع
 . (هتنامأ نمتؤا يذلا دؤيلف اضعب مكضعب نمأ نإفإ» :هلوقب خوسنم رمألا اذه: نسحلاو ىبعشلا لاقو

 كلذ ىلع للدلار هرج ولا لف ل بدلا :كاقرألا نع رويمخلا دنع لروحي سالا اذه
 دمخ مامإلا هاور دقو «ىراصنألا تباث نب ا ثيدح

 همع نأ «ىراصنألا ةميزخ نب ةرامع ىنثدح «ىرهزلا نع «بيعش انثدح «ناميلا وبأ انثدح

 هيضقيل اب ىبنلا هعبتتساف «ىبارعأ نم ًاسرف عاتبا ةَ ىبنلا نأ - يَ ىبنلا باحصأ نم وهو - هثدح
 «سرفلاب هنومواسيف ىبارعألا نوضرتعي لاجر قفطف «ىبارعألا أطبأو هيَ ىبنلا عرسأف ءهسرف نمث
 هعاتبا ىذلا سرفلا نمث ىلع موسلا ىف ىبارعألا مهضعب داز ىتح «هعاتبا ويب ىبنلا نأ نورعشي الو

 ىبنلا ماقف «هتعب الإو «هعتباف سرفلا اذه اعاتبم تنك نإ :لاقف يب ىبنلا ىبارعألا ىدانف يك ىبنلا
 .كتعب ام هللاو ءال : ىبار 2 لاق «؟كنم هتعتبا دق سيلوأ» :لاق «ىبارعألا ءادن عمس نيح ةي

 «ناعجارتي امهو ىبارعألاو ةي ىبنلاب نوذولي سائلا قفطف .«كنم هتعتبا دق '''لب» : ل ىبنلا لاقف
 !كليو :ىبارعألل لاق الا نم ءاج نمف .كتعياب ىنأ دهشي ًاديهش مله :لوقي ىبارعألا قفطف

 ةعجارمو يي ىبنلا ةعجارمل عمتساف ءةيزح ءاج ىتح .ًاقح الإ لوقي نكي مل يب '"'ىبنلا نإ
 لبقأف .هتعياب دق كنأ دهشأ انأ :ةميزخ لاق .كتعياب (؟”ىنأ دهشي ًاديهش مله :"لوقي ىبارعألا

 لك هللا لوسر لعجف .هللا لوسر اي كقيدصتب :لاقف «؟دهشت مب» :لاقف ةميزخ 0 ۳ يلا

 .نيلجر ةداهشب ةميرخ ةداهش
 يكل ماسالا دوا دم ةناور ااو حش دخ يف ناد نبأ ور اهو

 .هوحن "هب «یرهزلا نع امهالك
 هكردتسم ىف مكاحلاو هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا نامامإلا هاور امل ءداهشإلا وه طايتحالا نكلو

 ىبأ نع «ةدرب ىبأ نع .ىبعشلا نع .سارف نع ءةبعش نع «ىربنعلا ذاعم نب ذاعم ةياور نم
 ملف قلخلا ةئيس ةأرما هل لجر :مهل باجتسي الف هللا نوعدي ةثالث» :لاق ويي ىبنلا نع «ىسوم

 .«دهشي ملف الام الجر , ضرقأ لجرو ‹ غلبي نأ لبق ميتي لام عفد لجرو ءاهقلطي

 ةبعش باحصأ فيقوتل «هاجرخي ملو :لاق «نيخيشلا طرش ىلع دانسإلا حيحص :مكاحلا لاق مث
 نوتؤي ةثالث» :دانسإلا اذهب ةبعش ثيدح دنس ىلع اوعمجأ امنإو «ىسوم ىبأ ىلع ثيدحلا اذه
 .©”«نيترم مهرجأ

 اذه بتكيف ءدهاشلا الو بتاكلا راضي ال :هانعم :ليق :# 4 ٌديهش الو بتاك راضی الو :هلوقو

 .امهريغو ةداتقو نسحلا لوق وهو «ةيلكلاب اهمتكي وأ عمس ام فالخب اذه دهشيو «ىلمي ام فالخ

 :متاح ىبأ نبا لاق امك ءامهب رضي ال :هانعم :ليقو

 .«هتلا لوسر نإ :و ىف (؟) .«یلب» :ج ىف )١(

 .«ىديبزلا» :ج ىف (5) .«دق ىنأ» :و ىف (:) .«لوقي ىبارعألا قفطو» :و ءأ ج ىف (۳)

 )۳١٠/۷(. ىئاسنلا ننسو (017-77) مقرب دواد ىبأ ننسو )7١17/5( دنسملا (1)

 .(0077/9) كردتسملا (۷)



 (۲۸۳) ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 07

 ءدايز ىبأ نب ديزي نع «نايفس انثدح صفح نبا ىنعي - نيسحلا انثدح همام دج اخ

 امهوعديف لجرلا ىتأي :لاق «ديهش الو بتاك راضي الو ؛ةيآلا ةذغ ىف نسانع با ن ءمّسقم نع

 نأ هل سيلف .ابيجت نأ امترمأ دق امكنإ :لوقيف ةجاح ىلع انإ :نالوقيف .ةداهشلاو باتكلا ىلإ

 .امهراضي

 لتاقمو «ةيطعو .كاحضلاو ءريبج نب ديعسو «سواطو .دهاجمو «ةمركع نع ىورو :لاق مث

 .كلذ وحن «ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو «نايح نبا

 هنإف «هنع متيِهن ام متلعفو هب مترمأ ام متفلاخ نإ :ىأ «مككب قوسف هَنِإَف اولعفت نإو » :هلوقو

 .هنم نوكفنت الو هنع نوديحت ال مكل مزال :ىأ هك تاک یف

 « هللا مكملعيو# ٠ (ا)هرجز اوكرتاو هرمأ اوعبتاو - فوتقارو هداج : ىأ هللا اوقتاو» :هلوقو

 نيذلا اهيأ اي » :هلوقكو .[79 :لافنألا] (اناقرف مكل لعجَي هلا اوف وقت نإ اونَمآ نيذلا اهيأ اي :  :هلوقك

 .[۲۸ :ديدحلا] (هب نوشمت ارون مک لعجيو هتمحر نم نيلفك مُكتؤي هلوسرب اونمآو هللا اونا اونمآ

 ىفخي الف ءاهبقاوعو اهحلاصمو رومألا قئاقحب ملاع وه : ىأ «ميلع ءيش لكب هللاو» :هلوقو

 .تانئاكلا عيمجب طيحم هملع لب «ءايشألا نم ءىش هيلع

 ويلف اضعب مكضعب نمأ نإف ةضوبقم ناهرف ابتاك اودجت لو رفس ىلع مك نإوإ»
 ام هللا ُهَيَق مآ نإ اهمشكي نمو ةداهعلا اوك الو هر هللا قلو هاما نموا يذلا

 4 ©9 ميِلَع َنوُلمْعت
 «ابتاك اودجت ملول ىمسم لجأ ىلإ ادو نيرفانسع قا ss : یلاعت لوقي

 نکیلف :ىأ «.ةضوبقم قهرا اعلق وأ ةاود وأ ًاساطرق دجي ملو هودجو وأ :سابع نبا لاق .مكل بتكي

 .قحلا بحاص دي ىف ةضوبقم ناهر ةباتكلا لدب

 بهذم وه امك «ضبقلاب الإ مزلي ال نهرلا نأ ىلع ,4ةضوبقم ناهرف» :هلوقب لدتسا دقو

 وهو «نهترملا دي ىف ًاضوبقم نهرلا نوكي نأ دبال هنأ ىلع نورخآ اهب لدتساو ءروهمجلاو ىعفاشلا '

 .ةفئاط هيلإ بهذو «دمحأ مامإلا نع ةياور
 هلاق ءرفسلا ىف الإ اعورشم نهرلا نوكي ال هنأ ىلع ةيآلا هذهب فلسلا نم نورخآ لدتساو

 .هريغو دهاجم

 ىلع ىدوهي دنع ةنوهرم هعردو ىّفوُت فَي هللا لوسر نأ ءسنأ نع «نيحيحصلا ىف تبث دقو
 «نمفانشلا اوز یو ا لا دهب م وو و یک ا اهو. يدش نم اندر نيالا

 هبو «ةنملاو دمحلا هلو ءريبكلا ماكحألا» باتك ىف لئاسملا هذه ريرقتو . “ىدوهيلا مخشلا ىبأ دنع

 .؟هرجاوز» :و ىف )١(
 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم هيف وهو ( سنآ ثيدح نم ملسم حيحص ىف هيلع عقأ ملو ( .Yo ۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .(۲۸۸ /۷) ىئاسنلا ننس ىف ةياورلا ()

 .(١55ص) ىعفاشلا دنسم (:)



 )۲۸٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 . ناعتسملا

 نع «دیج دانسإب متاح ىبأ نبا ىور < «( هتنامأ نمت دوا يذلا دؤيلف اضعب مكضعب نمأ نإ » :هلوقو

 .اهلبق ام تخسن هذه :لاق هنأ ىردخلا ديعس ىبأ

 .اودهشت ال وأ اوبتكت الأ سأب الف اضعب ''مكضعب نمتئا اذإ :ىبعشلا لاقو

 لهأو دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك «نمتؤملا :ىنعي 4هّبر هللا قّيلو 9 :هلوقو

 ىتح تذخأ ام ديلا ىلع» :لاق ةي هللا لوسر نأ :ةرمس نع «نسحلا نع «ةداتق ةياور نم «ننسلا

 :هريغو سابع نبا لاق .اهورهظت الو اهولغتو اهوفخت ال : ىأ 4 ةداهّشلا اومتكت الو 8 :هلوقو

 لاق هلق مثآ هل اهمثْكي نمو $ :لاق اذهلو .كلذك اهنامتكو ءرئابكلا ربكأ نم روزلا ةداهش
 : ةدئاملا] 4 نيمثآلا نم اذإ اإ هللا ةداهش متكن الو $ + اع لر اسو يلق راف يخي: ىذا

 او را ممل ىلع رار ذيع طف نمار اونوك اوتآ نذل اهب انو ا

 ف نا هل اهب نیر ةداھقلا اوت الو > :انهاه لاق 0 ل[ ءاسنلا] < اري تولت اب

 . «ميلع نولمعت امب هّللاو

 هب مكبساحي هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام هلل ف
 همم لج

 . 4 29 ريد ءيش لك ىلع هّللاو ءاشي نم بدعي ءاشي نمل رفغيف هللا

 هل ‹ نهيف ام ىلع علطملا هنأو 2« نهنيب امو نهيف امو ضرألاو تاومسلا كلم هل نأ ىلاعت ربخي

 ىلع هدابع تا هنأ رخو « تيفخو تفقد نإو «رئامضلاو رئارسلا الو رهاوظلا هيلع ىفخت

 يف ام معو هلا هملعَي هودبت وأ مكرودص يف ام اوفخت نإ لق :لاق امك مهرودص ىف هوفخأ امو هولعف

 «ىقْحَأَو رسلا مّلعي ف :لاقو «[۲۹ :نارمع لآ] «ريدق ءيش لك ىلع هّللاو ضرألا يف امو تاومّسلا

 ىلع ةبساحملا :وهو «ملعلا ىلع ديزمب هذه ىف ربخأ دقو ءآدج ةريثك "كلذ ىف تايآلاو 0[ :هط]

 نمو ءاهنم اوفاخو «مهنع هللا ىضر «ةباحصلا ىلع كلذ دتشا ةيآلا هذه تلزن امل اذهلو «كلذ

 . مهناقيإو مهناميإ ةدش نم اذهو ءاهريقحو لامعألا ليلج ىلع مهل هللا ةبساحم

 - نمحرلا دبع “وبأ ىنثدح «ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق )€(
 . ؟مهضعب رال :ج یف (۱)

 ةجام نبا نتسو ٥۷۸۳( ) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١557( مقرب ىذمرتلا ننسو (7571) مقرب دواد ىبأ ننسو )١/ ١٠١( دنسملا (۲)

 )۲٤١۰(. مقرب

 .«اذه ىف» :آ ءج ىف (۳)

 .«نبا ینثدح» :و ءأ هج یف )٤(



 ۷۲4 )۲۸٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 امو تاومّسلا يف ام هلل: هللا لوسر ىلع تلزن امل :لاق «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع - ءالعلا ىنعي
 لع لاو اشي نم بطي ءاب نمل رف هلا ب مكيساح هور مک يف ماو ناو ألا

 ىلع اوثج مث ءم هللا لوسر اوتأف ی هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ دتشا € ٌريدَق ءيش لک

 دقو «ةقدصلاو داهجلاو مايصلاو ةالصلا رس ايا ال ساحب ام :اولاقو «بكرلا

 نم نيباتكلا لهأ لاق امك اولوقت نأ نوديرتأ» : ةي هللا لوسر لاقف .اهقيطن الو ةيآلا هذه كيلع لزنأ

 موقلا "اهب رق قا املف املف .«ريصملا كيلإو انبر كنارفغ ءانعطأو انعمس :اولوق لب ؟انيصعو انعمس :مكلبق

 و او :اهرثأ ىف هللا لزنأ .مهتنسلأ اهب تلذو

 املف . © ريصملا كيلو انبر كتارفع انعطأو انعمس اواو هلسر نم دحأ نيب قّرقت ال هلسرو هبتكو هتكئالمو

 ال ابر تبستكا ام اهّيَلعو تبسك ام اهل اهعسو الإ افت هللا فلك ال 0 :لزنآف هللا اهخسن كلذ اولعف

 6 هرخآ ىلإ .4اَنأطْخأ وأ انيس نإ انذخاؤت

 ؛ هيبأ نع «ءالعلا نع «مساقلا نب حور نع «عيرز نب ديزي ثيدح نم «هب ًادرفتم ملسم هاورو

 هللا فلكي ال ل :لزنأف « هللا اهخسن [كلذ] اولعف املف» :هظفلو لغم ركذف رره ىبأ نع

 الو انبر# ءمعن :لاق #انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انّير تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل اهعسو الإ است

 :لاق هب ان ةقاط ال ام انلمحت الو ابر «معن : :لاق 4 انلبق نم نيذلا ىلع هَتلَمح امك ارصإ اني . لمحت

 .معلت : :لاق «نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ انمحراو اَنَل رفعاو اتع فعاو « معن

 «ناميلس نب مدآ نع «نايفس انثدح ٠ .عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاق : كلذ ىف سابع نبا ثيدح
 9 امو م.

 هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو ل :ةيآلا هذه تلزن امل :لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس تعمس

 «هّللا لوسر لاقف :لاق «ءیش نم مهبولق ( لاي مل «ىش اهتم مهبولق لحد :لاق هللا هب مکبساحی

 امب لوسرلا نمآ 9 : هّللا لزنآف .مهبولق ىف ناميإلا هللا ىقلأف . «انملسو انعطأو انعمس :اولوق» : يك

 انعمس اولاقو هلسر نم دحأ نيب قرفن ال هلسرو هبتكو هتكئالمو هّللاب نمآ لك نونمؤملاو هر نم هيَ لزنأ
 . «نيرفاكلا مولا ىلع انرصناف إب :هلوق ىلإ .«(ريصُمْلا كيلو ابر كتارفغ انعْطَأ

eنع مهتثالث ءميهاربإ نب قاحسإو بيرك ىبأو ؛ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع <  

 ارصإ انيلع لمحت الو انبر# تلعف دق :لاق € انأطخأ وأ انيسَن نإ انذخاؤت ال ار $ فاو ؛ عيكو

 تلعف دق :لاق دهب ال ةقاط ال ام انلمحت الو ابر © «تلعف دق : لاق * البق نم نيذّلا ىلع تلمح امك

 . تلعف دق :لاق * <( انرصناف ] انالوم تنأ انمحراو انل رفغاو اتع فعاوإل

 ديمعب نع محم اتربخأ «قازرلا: د اهدح دما امالا لاق شايع نبا قع ىرخا قيرط

 أرقف رمع نبا دنع تنك «سابع ابأ اي :تلقف سابع نبا ىلع تلخد :لاق ء.دهاجم نع «جرعألا

 ٤١١(. /۲) دنسملا (؟)

 .() مقرب ملسم حيحص (۳)

 )۱۲١(. ملسم حيحص نم ةدايز (4)

 )٥( مقرب ملسم حيحصو (۲۳۳ /۱) دنسملا )۱۲١(.

 )١( .و أ هج نم ةدايز



 . Vrةيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا )۲۸٤(

 هذه نإ «سابع نبا لاق .(هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإوإ# : تلق ؟ةيآ ةّيأ :لاق . ىكبف ةيآلا هذه
 «ىنعي «ًاديدش ًاظيغ مهتظاغو .ًاديدش ًامغ وي هللا لوسر باحصأ تیغ لآ نيح ةيآلا

 لاقف ءانيديأب تسيلف انبولق امأف «لمعن ابو انملكت اب ذخاؤن انك نإ ءانكله هللا لوسر اي :اولاقو
 :ةيآلا هذه اهتخسنف :لاق .انعطأو انعمس :اولاق .«انعطأو انعمس :اولوق» : يك «هّللا لوسر مهل

 ام هَل اهَعْسُو الإ اسف هللا فلكي ال ىلإ 4 هّللاب نمآ لک نونمؤملاو هير نم هيلإ لزنأ اهب لوسرلا نمآ»
 ."” لامعألاب اوذخأو سفنلا ثيدح نع مهل زوجتف 2« تبستكا ام اهيلعو تبسك

 «ديزي نب سنوي ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «سنوی ىنثدح :ريرج نبا لاق :هنع ىرخأ قيرط
 E O يع عم يلا رعب SS OS فارم ني ديعتم قرع «باهش نبا نع

 رفيق هللا هب مكبساحي هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام هلل :ةيآلا هذه

 .هجيشن عمس ىتح رمع نبا ىكب مث «نكلهنل اذهب هللا انذخاو نئل هللاو :لاقف .ةيآلا € ءاشي نمل

 ءاهالت نيح. لعق امو مع نبا لاق ام هل تاركذف سابع نبأ تيتا یخ تقف :ةناجرم .نبا:لاق

 تلزنأ نيح اهنم نوملسملا دجو دقل ىرَمَعَل .نمحرلا دبع ىبأل هللا رفغي :سابع نب هللا دبع لاقف
 «ةروسلا رخآ ىلإ € اهعسو الإ افت هللا فلكي ال ل :اهدعب هللا لزنأف ءرمع نب هللا دبع دجو ام لثم
 هللا ىضق نأ ىلإ رمألا راصو ءاهب نيملسملل ةقاط ال امم ةسوسولا هذه تناكف :سابع نبا لاق

 م لا رايس ع لاا م

 ص امك عنص دقل < e يا سلا

 لإ اسقن هللا فلكي ال 2 :اهدعب ىتلا ةيآلا اهتخسنف «تلزنأ نيح ا هللا لوسر باحصأ

 )یاهو
 ا نبا نع تبث امك رمع نبا نع تبث دقو 000000

 .رفصألا ناورَم نع .ءاذجلا دلاخ نع .ةبعش انثدح e انثدح «قاحسإ انثدح :ىراخبلا لاق

 :لاق «هرفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو ظ - رمع نبا حا هلع ىلا باا عم لجو نع

 شدن لا ةيآلا اهتمت

 نيب کیو م یک و ی او ا ی ا ی ا
 ج اب وم ايا داو ةر ب ةيعيسو .ةمزكفو  ىظرعلا

 ةريره ىبأ نع .ىفوأ نب ةرارز نع .ةداتق قيرط نم ةتسلا مهبتك ىف ةعامجلا هاور امب تبث دقو

 وأ ملكت مل ام ءاهسفنأ هب تثدح ام ىتمأ نع ىل زواجت هللا نإ» ي هللا لوسر لاق :لاق

 .«تلزن» :ج ىف )١(

 .(۳۳۲ /۱) دنسملا ()

 )١٠١5/57(. ىربطلا ريسفت (۳)

 )١١8/5( ىربطلا ريسفت (:)

 .(49045) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



۷۳۱ CAO aN ea J ا 

E 

 ةريره ىبأ نع «جرعألا نع «دانزلا ىبأ نع «ةنييع نب نايفس ثيدح نم «نيحيحصلا ىفو
 اهوبتكاف اهلمع نإف ءهيلع اهوبتكت الف ةئيسب ىدبع مه اذإ :هللا لاق» يك هللا لوسر لاق :لاق

 ,"”هلسم ظفل .«أرشع اهوبتكاف اهلمع نإف .ةّنسح اهوبتكاف اهلمعي ملف ةنسحب مه اذإو «ةئيس

 لَو هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ءالعلا نع ءرفعج نب ليعامسإ قيرط نم هدارفأ ىف
 ىلإ تانسح رشع اهتبتك اهلمع نإف ءةنسح هل اهتبتك اهلمعي ملو ةنسحب ىدبع مه اذإ :هللا لاق» :لاق

 راو ساه اهلنع ناف ؛هيلع اهبتكأ مل اهلمعي ملف ةئيسب مه اذإو ی او

 دمحم نع «ةريره وبأ انثدح ام اذه :لاق هبنم نب مامه نع .رمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 هل اهبتكأ انأف «ةنسح لمعي نأب ىدبع ثدحت اذإ : هللا لاق» : هيم هللا لوسر لاق :لاق ي هللا لوسر

 ام «هل اهرفغأ انأف ةئيس لمعي نأب ثدحت اذإو ءاهلاثمأ رشعب اهبتكأ انأف اهلمع اذإف «لمعي مل ام ةنسح

 كدبع نإو «بر :ةكئالملا تلاق» : ةا هللا لوسر لاقو .«اهلثمب هل اهبتكأ انأف اهلمع اذإف ءاهلمعي مل

 اهوبتكاف اهكرت نإو ءاهلثمب هل اهوبتكاف اهلمع نإف «هوبقرا :لاقف هب رصبأ وهو - ةئيس لمعي نأ ديري
oaاهو  aEلاهو د فرح نه  O aتالا  Oهيت  

 .«لجو زع هللا ىقلي ىتح اهلثمب بتكت ةئيس لكو .فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب بتكت اهلمعي

 حيحص ىف هضعبو .'"'ظفللاو قايسلا اذهب قازرلا دبع نع .عفار نب دمحم نع ملسم هب درفت

 . ىراخبلا
 نع «نيريس نبا نع .ماشه نع .رمحألا دلاخ وبأ انثدح .بيرك وبأ انثدح :ًاضيأ ملسم لاقو

 ةنسحب مه نمو «ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نم» خلي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ

 اهلمع نإو «بتكت مل اهلمعي ملف ةئيسب مه نمو .فعض ةئامعبس ىلإ (*”[ارشع] هل تبتك اهلمعف

 نول باحصأ ن نم هريغ نود ملسم هب درفت . «تّبک

 وبأ انثدح «نامثع ىبأ دعجلا نع .ثراولا دبع انثدح «خورف نب نابيش انثدح :2' '”[ملسم لاقو]

 بتك هللا نإ :لاق ىلاعت هبر نع ىوري اميف وي هللا لوسر نع .سابع نبا نع «ىدراّطعلا ءاجر

 مه نإو «ةلماك ةنسح هدنع هللا اهبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نمف .كلذ نيب مث «تائيسلاو تانسحلا

 ملف ةئيسب مه نإو .ةريثك فاعضأ ىلإ .فعض ةئامعبس ىلإ تانسح رشع هدنع هللا اهبتك اهلمعف اهب

 .؛4هب لمعت» :و ءأ ىف )١(

 ناسو (۱۱۸۳) مقرب ىذمرتلا ننسو )١١١9( مقرب دواد ىبأ ناسو (۲۷) مقرب ملسم حيحضو (0519) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )-5١84(. مقرب ةجام نبا ننسو )١157/7( ىئاسنلا

 ىراخبلا حيحص ىف قيرطلا اذه نم هيلع عقأ ملو )١74(. مقرب ملسم حيحص (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )۱۲۸(.

 .ملسم حيحص نم تبثملاو «لكب هل نإف» :و أ ءه ىف )١( .«مكدحأ» :و ءأ ج ىف (5)

 )١59(. مقرب ملسم حيحص (۷)

 .(۱۳۰) ملسم حيحص نم ةدايز (۸)

 .(۱۳۰) مقرب ملسم حيحص (9)

 .و نم ةدايز )٠١(



 )۲۸٤( ةيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا بسسس ببي بها

 «ةدحاو ةئيس هللا اهبتك اهلمعف اهب مه نإو «ةلماك ةنسح هدنع هللا اهبتك اهلمعي

 اذه ىف نامثع ىبأ دعجلا نع «ناميلس نب رفعج نع «ىيحي نب ىيحي نع «ملسم هاور مث
 .«كلاه الإ هللا ىلع كلهَي الو «هللا اهاحمو» :دازو ء"ثراولا دبع ثيدح ىنعمب دانسإلا

 اک هللا لوسر باحصأ نم سان ءاج :لاق ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ليهس ثيدح ىفو

 :لاق .معن :اولاق «؟هومتدجو دقو» :لاق .هب ملكتي نأ اندحأ مظاعتي ام انسفنأ ىف دجن انإ :هولأسف
 .«ناميإلا حيرص كاذ»

 نع «ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا قيرط نم ًاضيأ ملسم دنع وهو «"ملسم ظفل
 دبع نع «ةمقلع نع «ميهاربإ نع«ةريغم ترد نع "قا ملسم ىورو .هب اک هللا لوسر

 نبأ ب نع لاو . """«ناميإلا ””حيرص كلت» :لاق «ةسوسولا نع ةي هللا لوسر لثس :لاق «هللا
 نكلو ءخَسْنُت مل اهنإف © هللا هب مکبساحي هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو » : سابع نبا نع «ةحلط

 هيلع علطي مل ام «مكسفنأ ىف متيفخأ امب مكربخأ ىنإ :لوقي ةمايقلا موي قئالخلا عمج اذإ هللا

 4 هللا هب مکبساحی :هلوق وهو «مهسفنأ هب اوثدح ام مهل رفغيو مهربخيف نونمؤملا امأف «ىتكئالم
 ءاَشَي نمل رفغيق ١ :هلوق وهو بيذكتلا نم اوفخأ امب مهربخيف بيرلاو كشلا لهأ امأو مكر بخي لوقي

 كشلا نم :ىأ ۲٠١[ :ةرقبلا] 4مُكبوُلُق تّبسك امب مكذخاؤي نكلو  :هلوق وهو .4 ءاشي نم بذعيو
 .اذه نم ًابيرق هنع كاحضلاو ىفوعلا ىور دقو . قافنلاو

 مل ةمكحم ىه :لاق هنأ ىرصبلا نسحلا نعو .هوحن «كاحضلاو دهاجم نع «ريرج نبا ىورو

 دق "ىلاعت هنأو «ةبقاعملا ةبساحملا نم مزلي ال هنأ ىلع جتحاو «كلذ ريرج نبا راتخاو .خسنت
 ءراشب نبا انثدح :الئاق «ةيآلا هذه دنع هاور ىذلا ثيدحلاب بقاعيو بساحي دقو «رفغيو بساحي

 انثدح ع نبا انثدح «ميهاربإ نب توقعي ىنثدحو (ح) «ماشهو ديعس نع «یدع ىبأ نبا انثدح

 عم تيبلاب فوطن نحن انيب :لاق ءزرحم نب ناوفص نع «ةداتق نع :امهثيدح ىف ًاعيمج الاق ءماشه

 را هللا لوسر تعمس ام «رمع نبا اي 0 0 ءرمع نبا هّللا دبع

 عضي ىتح «لجوزع «هبر نم نمؤملا ونديا :لوقي كي ےل :لاقف ؟ىوجنلا ىف لوقي
 ام هب غلب اذإ ىتح - نيترم - فرعا تر N SS ‹«هقتک هيلع

 ةفيحص ىطعيف» :لاق .«مويلا كل اهرفغأ انأو ايندلا ىف كيلع اهترتس دق ىنإف : لاق غلبي نأ هللا ءاش

 نيذّلا ِءالۇھ $ :داهشألا سوؤر ىلع مهب ىدانيف نوقفانملاو رافكلا امأو «هنيميب  هباتك وأ - هتانسح

 .[14 :دوه] "«(نيملاطلا ىلع هللا ةنعَل الأ مهر ىلع اوبذك

 .(۱۳۱) مقرب ملسم حيحص (۲ ۰۱)

 .(۱۳۲) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .و نم ةدايز (4)

 .«ضحم كلت» :و « ىف (5)

 .(۱۳۳) مقرب ملسم حيحص (1)

 .«ىلاعتو هناحبس هنأو» :ج ىف (۷)

 . هللا لوسر تعمس)» :ج ىف (۸)

 21١١9 ١75١(. /5) ىربطلا ريسفت (؟)



 ا )۲۸٠« ۲۸١( ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 كك «ةداتق نع «ةددعتم قرط نم امهريغو نيحيحصلا ىف جرخم ثيدحلا اذهو

 نب ىلع نع «ةملس نب دامح انثدح «برح نب ناميلس انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 مكبساحي هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نو » :ةيآلا هذه نع ةشئاع تلأس :تلاق م ءديز

 هدبعلا هللا ةعيابم هذه» :لاقف اهنع لكي هللا لوسر تلأس ذنم دحأ اهنع ىنلأس ام :تلاقف 4 هللا هب

 ىف اهدجي مث ءاهل عزفيف اهدقتفيف ءهمك دي ىف اهعضي ةعاضبلاو «ةبكّتلاو «ىمحلا نم هبيصي امو
 ."[ريكلا نم] رمحألا ربتلا جرخي امك هبونذ نم جرخيل نمؤملا نإ ىتح «هنبض

 ال تبرع ئلمرتلا لاقو "هو. هس با دام :قروط قم رج داو یا اور اكو

 .هثيدح نم الإ هفرعن

 نع ثيدحلا اذه ىوري وهو «هتاياور ىف برغي «فیعض ناعدج نب ديز نب ىلع هخيشو :تلق
 .هاوس بتكلا ىف اهنع اهل سيلو «ةشئاع نع «هللا دبع تنب ةيمأ دمحم مأ :هيبأ ةأرما

 ال هلسرو هبتكو هتكئالمو هّللاب نمآ لک نوئمؤملاو هر نم هيَلِإ لزنأ امب لوسرلا نمآ)»

 هللا فلكي ال 52) ريصملا كيلو ابر كنارفغ انعطأو انعمس اولاقو هلسر نم دحأ نيب قرفن
 ی ت

 الو ابر انأطخأ وأ انيس نإ انذخاؤت ال ابر تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل اهعسو الإ افن

 نع فعاو هب ان قاط ال ام المح الو ار البق نم نيذلا ىلع هتلمح امک ارصإ اتیلع لمحت
 . ( 620 نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ انمحراو انل رفغاو

 ةدراولا ثيداحألا ركذ

 امهب هللا انعفن نيتميركلا نيتيآلا نيتاه لضف ىف

 «ميهاربإ نع «ناميلس نع «ةبعش انربخأ «ريثك نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاق :لوألا ثيدحلا

 انثدح « ميعت وبأ انثدحو «؟نيتيآلاب أرق نم» :لاق يك ىبنلا نع نع «دوعسم ىبأ نع «نمحرلا دبع نع

 هللا لوسر لاق :لاق «دوعسم ىبأ نع «ديزي نب نمحرلا دبع نع «ميهاربإ نع «روصنم نع «نايفس

 قلو “هاتفك ةليل ىف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلاب أرق نم : لِئَكع

 ىف وهو ل «هدانسإب «شمعألا نارهم نب ناميلس قيرط نم ةعامجلا ةيقب هجرخأ دقو

 ىف وهو . نيا «هنع «نمحرلا دبع نع «ميهاربإ نع ‹روصنم نع «ىروثلا قيرط نم نيحيحصلا

 ابأ تيقل مث :نمحرلا دبع لاق  دوعسم ىبأ نع ةمقلع نع ء«نمحرلا دبع نع ًاضيأ نيحيحصلا

 )١( مقرب ملسم حيحصو (4546) مقرب ىراخبلا حيحص )١9/58(.

 .؟ةنمآ نع» :ج ىف (۲)

 .(١١ا//5) ىربطلا ريسفت نم ةداير (۳)

 )٤( مقرب ىذمرتلا ننس )۲۹۹۱(.
 )٥۰۰۸( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 (4019) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۲۸۸۱) مقرب ىذمرتلا ناسو (۱۳۹۷) مقرب دواد ىبأ ننسو (۸۰۸) مقرب ملسم حيحص (7)

 )١754(. مقرب ةجام نبا ننسو

 .هب روصنم نع «ريهز نع هيف هنكلو ؛ (۸۰۷) مقرب ملسم حيحص و ٥۰( ۰۹) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 ۲۸١( «۲۸۵) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا 7

 2 ىنثدحف «دوعسم

 نب بيسملا نع ءمصاع نع .كيرش انثدح «مدآ نب ر یحی انثدح : لبنح نب دمحأ هاور اذكهو

 ىف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلا أرق نم» :لاق ی راک ىبنلا نع «دوعسم ىبأ نع «ةمقلع نع «عفار

 (77«هاتفك هتلی

 نع « ىعيز نع ءروصنم نع «نابيش انثدح «نيسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق : ىناثلا ثيدحلا

Eميتاوخ تيطعأ» : هيم هللا لوسر لاق : لاق «رذ ىبأ نع «دیوس نب رور ىلا نع  

 )۳( =« وک
: bo اياب 

 ديز نع 2« ىعبر نع ‹روصنم نع «ىروثلا نع « ىعجشألا ثيدح نم «هیودرم نبا هاور دقو

 تحت زنك نم ةرقبلا ةروس ميتاوخ تيطعأ» :ةيَ هللا لوسر لاق :لاق رذ ىبأ نع «نايبظ نبا
(O 9«شرعلا). 

 نب كلام انثدح .ةماسأ وبأ انثدح ءةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح :ملسم لاق :ثلاثلا ثيدحلا

 لاق  ةبراقتم مهظافلأو - ريمُث نب هللا دبع نع ٌاعيمج برح نب ريهزو 06 انثدحو (ح) لوغم

 دبع نع «ةرم نع .ةحلط نع ناك" وع ني دتولا لف «لوغم نب كلام انثدح «ىبأ انثدح : ريغ نبا

 خب اهنلإ ةتضاننلا ةامسلا» لق و . ىهتنملا ةردس ىلإ هب ىهتنا في هللا لوسرب ىرسأ امل :لاق هللا

 ذإ# :لاق ءاهنم ضبقيف اهقوف نم هب طبهي ام ىهتني اهيلإو ءاهنم ضبقيف ضرألا نم هب جَّرعَي ام
 :ًاثالث يم هللا لوسر ىطعأو :لاق . بهذ نم شارف :لاق 71 : مجنلا] ( ىشغي ام ةردسلا ىشغي
 اتش هتمأ نم هللاب كوشن مل نمل رفغو «ةرقبلا ةروس میتاوخ ىطعأو «سمخلا تاولصلا ىطعأ

 غ تاتأا

 ىنثدح «لضفلا نب ةملس انثدح «ىزارلا ميهارب مبإ نب قاحسإ انثدح :دمحأ لاق : عبارلا ثيدحلا

 EE واكد ع ينزل دع يال e ةيزل نع قايم ىيدحي

 .«شرعلا تحت نم امهتيطعأ ىنإف ةرقبلا ةروس رخآآ نم نيتيآلا أرقا» :ّدْيِئدَي هللا لوسر ىل لاق :لاق

 e «نسح دانسإ اذه

 ١ ىبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انثدح ؛ لماك نب“ لما انثدح :هيودرم نبا لاق :سماخلا ثيدحلا

 e : لاق .ةفيذح نع . ىعبر نع كلام ىبأ نع «ةناوع اا

 تحت ننك تيب نم ةزقبلا ةروس رخآ نم ثابآلا ءالؤع تيتوأ' «تالغب .سانلا ىلع انلضفا» 5

.(A‘A) مقرب ملسم حيحصو (4 ۰.۸( مقرب ىراخبلا حيحص )١( 

 )۲( دنسملا )٤/١١۸(.

 )۳( دنسملا )٥/ ٠١١(.

 .هب ىعجشألا قيرط نم (74 )٤ ٠ مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (4)
 .«ىلع نب» :أ ىف (65)

 .(۱۷۳) مقرب ملسم حيحص (7)

 )۷( دنسملا )5/ ١47(.

 .«قورسم انربخأ» :أ ىف (۸)

 .«ىبأ نع» :أ ءهج ىف (9)



 ال سب (۲۸7 )۲۸٠١« ناتيآلا :ةرقبلا ةروس - لوألا ءزجلا

 7ع دحأ اهاطعي الو ‹ ىلېق دحأ اهطعي مل ‹شرعلا
 رو

 . هوحنب «ةفيذح نع « ىعبر نع دنه ىبأ نب , ميعن ثيدح نم هاور مث

 ١ لضفلا نب ليعامسإ انأبنأ عناق نب ر ىقابلا دبع انثدح :هيودرم نبا لاق : سداسلا ثيدحلا

 نع «قاحسإ ىبأ نع «لوغم نب كلام نع «نوع نب رفعج انربخأ «عيزب نب متاح نب دمحم انربخأ

 رنك اهنإف «ةرقبلا ةروس ميتاوخ أرقي ىتح ماني مالسإلا لقع ًادحأ ىرأ ال :لاق ىلع نع «ثراحلا

 . شرعلا تحت نم ديلي مكيبن هيطعأ
 ىرأ ام :لاق ىلع نع « ىفراخلا ورمع نب ريمع نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع عيكو هاورو

 تحت زنك نم اهنإف «ةرقبلا ةروس ميتاوخو ىسركلا ةيآ أرقي ىتح ماني «مالسإلا هغلب «لقعي ًادحأ
 0 قفا 5 ١

2 
 انثدح .ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح «رادنب انثدح :ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق : عباسلا ثيدحلا

 «ىناعنصلا ثعشألا ىبأ نع «ةئالق ىبأ نع ا نمحرلا دبع نب ثعشأ نع «ةملس نب دامح

 ىفلأب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق ًاباتك بتك هللا نإ» :لاق ةي ىبنلا نع ءريشب نب نامعنلا نع
 مث .«ناطيش اهبرقيف لايل ثالث راد ىف نآرقي الو ءةرقبلا ةروس )ېب امتخ نيتيآ هنم لزنأ «ماع
 :لاقو «هب ةملس نب دامح ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلا هاور اذكهو . بیرغ ثیدح اذه :لاق

(7 )9( 
 هاج رخي ر ملو «ملسم طرش ىلع حيحص

 نب نسحلا انربخأ ءنيدم نب دمحم نب نمحرلا دبع انثدح :هيودرم نبا لاق : نماثلا ثيدحلا

 :لاقو «كحض ا آو ةرقبلا ة روس رخآ رق اذإ لكي هلل لوسر ناك 58 ا « ديعس

 نأو# ]1۲۳ :ءاسنلا] «هب زجي اءوس لمعي نم ل :أرق اذإو ٠ «شرعلا تحت نمحرلا زنك نم امهنإ»

 cf _ 4 : مجنلا] 4 فو ألا ءازجلا هازجي م . یر فون هيعس ناو ا

 نب ىيحي نب دمحأ انثدح .ىفوك نب دمحم نب هللا دبع انثدح :هيودرم نبا لاق : عساتلا ثيدحلا

 ىبأ نع «ديمح ىبأ نب هللا درع انثدح ٠ ميهاربإ نب یکم انثدح ا نب دمحم انثدح «ةزمح

 .ةرقبلا ةروس ميتاوخو .باتكلا ةحتاف تيطعأ» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق ءراسي نب لقعم نع .حيلم

 اكل
 «ةلفان لصٌمملاو ‹شرعلا تحت نم

 .هب ةناوع ىبأ نع «سايإ ىبأ نب مدآ قيرط نم (۸۰۲۲) مقرب ىربكلا ننسلا ىف یئاسنلا هاورو )١(

 ىلع حيحص» :ىوونلا لاق ءهب ديعس نب ريمع نع .قاحسإ ىبأ قيرط نم )١19( مقرب نآرقلا لئاضف ىف سيرضلا نبا هاورو (؟)
 .؟ملسمو ىراخبلا طرش

 .«اهب متخ» :ج ىف (4) .«ىناعنصلا» :أ ىف (۳)

 .«هجرخي ملو» :أ ىف (۵)

 .(0337 )١/ كردتسملاو (۲۸۸۲) مقرب ىذمرتلا نتس(7)

 . ليهاجم هدانسإ ىفو «هيودرم نبال هازعو (۷ /۲) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (۷)

 .«ريكب نب» :أ ىف (۸)

 هللا ديبع هيفا :هلوقب ىبهذلا هبقعتو .هوحن هب دیمح ىبأ نب هللا ديبع قيرط نم (4 )١/ هححصو كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ()

 .؟هوكرت ديمح ىبأ نبا



CAT TAO AsO Ea a ب با 

 نب نمحرلا دبع نب ىسيع نب هللا دبع ةياور نم «ةحتافلا لئاضف ىف مدقت دق :رشاعلا ثيدحلا

 ًاضيقن عمس ذإ ؛ليربج هدنعو ةَ هللا لوسر انيب :لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ىليل ىبأ

 هنم لزنف :لاق .طق حتف ام ءامسلا نم حتف دق باب اذه :لاقف ءءامسلا ىلإ هرصب ليربج عفرف «هقوف
 ميتاوخو «باتكلا ةحتاف : كلبق ىبن امهتؤي مل ءامهتيتوأ دق نيرونب رشبأ :لاقف يك ىبنلا ىتأف كلم

 .هظفل اذهو «ىئاسنلاو ملسم هاور «هتيتوأ الإ امهنم افرح أرقت نل «ةرقبلا ةروس

 وبأ انثدح :هدنسم ىف ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ لاق : رشع ىداحلا ثيدحلا]

 ةيآ ىأ «هللأ لوسر اي :لجر لاق :لاق ٠ یعالکلا هللا دبع نب عفيأ انثدح «ناوفص انثدح «ةريغملا

 هللا باتك ىف ةيآ ىأف :لاق «(مويقلا يحلا وه الإ لإ ال هللا ١ :ىسركلا ةيآ» :لاق ؟مظعأ هللا باتك ىف

 تلمتشا الإ ةرخآلاو ايندلا ىف ًاريخ كرتي ملو «ةرقبلا ةروس رخآ» :لاق ؟كتمأو كبيصت نأ بحت
22000 

 . كلذب ةا ىبنلا نع رابخإ : هب نم هيلإ لزنأ امب لوسّرلا نمآ # : ىلاعت هلوقف
 هللا لوسر نأ انل ركذ :لاق «ةداتق نع «ديعس انثدح «ديزي انثدح «رشب انثدح :ريرج نبا لاق

 ا نأ هل قحيو) : ةيآلا هذه تلزن امل لاق ا

 انثدح « ىشرقلا ةدجن نب ذاعم انثدح «هيقفلا رضنلا وبأ انثدح :هكردتسم ىف مكاحلا ىور دقو

 هذه تلزن الل :لاق «كلام نب سنأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع «ليقع وبأ انثدح «ىيحي نب دالخ

 لاق مث .«نمؤي نأ هل قح» : رال ىبنلا لاق هنر نم 4 هَل لزنأ ام لوسرلا نمآ » ةا ىبنلا ىلع ةيآلا

 0 ملو «دانسإلا حيحص : مكاحلا

 هّللاب نمآ لک » :لاقف عيمجلا نع ربخأ مث «( لوسّرلا ىلع فطع 4 نونمؤملاو » :هلوقو
 «دمص درف ءدحأ دحاو هللا نأب نوئمؤي نونمؤملاف ,4 هلسر نم دَحَأ نیب قرفن ال هلسرو هبتكو هتكئالمو

 دابع ىلع ءامسلا نم ةلزنملا بتكلاو لسرلاو ءايبنألا عيمجب نوقدصيو .هاوس بر الو «هريغ هلإ ال
 مهدنع عيمجلا لب « ضعبب نورفكيو ضعبب نونمؤيف « مهنم دحأ نيب نوقرفي ال «ءايبنألاو نيلسارلا هللا

 نذإب ضعب ةعيرش خسني مهضعب ناك نإو «ریخلا لبس ىلإ نوداه نویدهم نودشار نوراب نوقداص
 ؛هتحيرش ىلع ةعاسلا موقت ىذلا :«نيلسرملاو ءايبتألا م عرشب عيمجلا خسن ىتح «هللا
 نيرهاظ قحلا ىلع هتمأ نم ةفئاط لازت الو

 لمعلا انلثتماو «هب انمقو «هانمهفو ءانبر اي كلوق انعمس : ىأ © اًنعطَأو اتعمس اولاقو » :هلوقو

 .فطللاو ةمحرلاو (رْفَغلل لاؤس € ابر كئارفغ » «هاضتقمب

 «بئاسلا نب ءاطع نع «ليضف نبا انثدح «ىلصوملا برح نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 .(18 /۲) ىئاسنلا نفسو (405) مقرب ملسم حيحص )١(

 .«ىعالكلا دبع نب عفيأ» :ةباصإلا ىف (۲)

 .«لضعم وأ لسرم وه» )١/ ١79(: ةباصإلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو (۳۳۸۰) مقرب ىمرادلا ناس (۳)

 .ج نم ةداير (5)

 .(١؟84 /5) ىربطلا ريسفت )٥(

 .هنم عمسي ملو ًاسنأ ىأر ريثك ىبأ نب ىبحي نال كلذو ««عطقنم» :تلق «ىبهذلا هبقعتو (۲۸۷ /۲) كردتسملا (5)

 .«وفعلاب» :أ ج ىف (۸) . «ليبس ىلإ» : ىف (۷)



 ۷ 07581 -746) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءزجلا

 ىلإ نومرو هر نم نإ لن اهب لورا ننآ) :هللا لوق ىف سابع نبا نع ءريبج نب ديعس ن
 موقي موي بآملاو عجرملا كيلإ : ىأ 4 ريصملا ث كيلإو» < ءمكل ترفغ دق :لاق 4 اَنّبَر كنارفغ $ :هلوق
 7 .باسحلا

 تلزن ال :لاق رباج نب ميكح نع «نايب نع ءريرج انثدح ءديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاق

 ال هلسرو هبتكو هتكئالمو هّللاب نمآ لك نونمؤملاو بر نم هيَ لإ لزنأ امب لوسُرا نمآ $ لک هللا لوسر ىلع
 نسحأ دق هللا نإ : ليربج لاق «ريصملا كلو ايو كار مط امس اولاقو هس نم دحأ نيب قرف

 ا (اهعسو الإ اسفن هللا فلكي ال» :لأسف .هطعت لسف «كتمأ ىلعو كيلع ءانثلا

 ىلاعت هفطل نم اذهو «هتقاط قوف ًادحأ فلكي ال :ىأ 4اهعسْو الإ سفن هللا فلكي ال 8 : هلوقو

 :هلوق ىف .«ةباحصلا هنم قفشأ ناك امل ةعفارلا ةخسانلا ىه هذهو «مهيلإ هناسحإو مهب هتفأرو هقلخب

 اب الإ بذعي ال نکل لاسو بساح نإو وه :ىأ هللا هب مکبساحی هوفحت وأ مکسفن يف ام اودبت نإو »
 هب فلكي هل اليف دو يا و وكم ل ان ا ود «ىمضتنلا كل
 .ناميإلا نم ةئيسلا ةسوسولا ةيهاركو «ناسنإلا

 ىف كلذو ءرش نم :ىأ 4 تبستكا ام اهيلعو  «ريخ نم :ىأ «تبسك ام اهل  :هلوقو
 مهل لفكت دقو «هلاؤس ىلإ هدابع ًادشرم ىلاعت لاق مث «فيلكتلا تحت لخدت ىتلا لامعألا
 ًاضرف انكرت نإ :ىأ 4( ؟7[انيسَن ] نإ انذخاؤت ال ابر # :اولوقي نأ مهملعو ما امك «ةباجإلاب
 ةهجوب ام الهج لمعلا ىف باوضلا و :كندك امار انلعف: وأ «تايشلا ةيجن ىلع
 . ىعرشلا

 لاق . سابع نبا و «معن : هللا لاق» :ةريره ىبأ ثيدحل ملسم حيحص ىف مدقت دقو

 .«تلعف دق» : هللا

 نع «ىعازوألا ورمع ىبأ ثيدح نم «' هحيحص ىف نابح نباو «هننس ىف ةجام نبا یورو

 نب ديبع نع «ءاطع نع :نابح نباو ىناربطلا لاقو . سابع نبا نع :هتياور ىف ةجام نبا لاق  ءاطع

 امو «نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع "عضو هللا نإ» :ِِلكَي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ريمع
 .ملعأ هللاو :« متاح وبأو دمحأ ”هلعأو حا قرط نم ىور دقو .«هيلع اوهركتسا

 ءرهش نع «ىلذهلا ركب وبأ انثدح «ميهاربإ نب ملسم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 «نايسنلاو ءأطخلا نع :ثالث نع ىتمأل زواجت هللا نإ» :لاق ةي ىبنلا نع ءءادردلا مأ نع

 انذخاؤت وت ال اتر » :ًانآرق كلذب أرقت امأ «ءلجأ :لاقف «نسحلل كلذ تركذف :ركب وبأ لاق «هاركتسالاو

 فق

 .«كلمي ام ىلع» :و ءأ ىف (۲) .«ةروسلا رخآ ىلإ» :و ءأ ىف )١(

 .1ثيدحبو» :ج ىف (0) .و أ نم ةداير (:) .«لاقو» :ج ىف (۳)

 .«دراوم» )/١59( مقرب نابح نبا حيحصو (۲۰ 10) مقرب ةجام نبا ننس ()

 .«هللعو» :و «آ ء.ج ىف (۸) . عضو دق هللا نإ» :أ ىف (۷)

 مولعلا عماج :هتلعو ثيدحلا ىلع مالكلا ليصفت ىف رظناو ۷ )١/ دمحأ مامإلل للعلاو )١/ ٤١١( متاح ىبأ نبال للعلا (9)

 ١١١(. /6) رجح نبا ظفاحلل ىرابلا حتفو ءةلاسرلا .ط ۳١١( /۲) بجر نبا ظفاحلل مكحلاو



 ۲۸١( 2786) ناتيآلا :ةرقبلا ةروس لوألا ءْزحلا ہ۸

 . "7 4انأطخأ وأ انيس نإ
 لامعألا نم انفلكت ال : ىأ (انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح امك ارصإ اَنيلَع لمحت الو ابر » و

 ىتلا .مهيلع تناك ىتلا راصآلاو لالغألا نم انلبق الا ممألل هتعرش امك ءاهانقطأ نإو ةقاشلا

 لهسلا فينحلا نيدلا نم «هب هتلسرأ ىذلا هعرش ىف هعضوب ةمحرلا ىبن هيي ًادمحم كيبن تثعب
 ءا

TTمعن : هللا لاق» :لاق واك هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع  . 

 نع «قرط نم ثيدحلا ءاجو .«تلعف دق :هللا لاق» :لاق ليم هللا لوسر نع «سابع نبا نعو

 ا ا تو لاف هنالك للا لرز
 لبق ال امب انيلتبتال ءءالبلاو بئاصملاو فيلكتلا نم :ىأ هب ال ةَقاَط ال ام انلَمحت الو انّبر# : هلوقو
 ا

 ا لاك (هب اتل ةَقاَط ال ام اَنلَمحت الو ارل :كلوق قف ل سكت لاق دقو
 تلعف دق :هّللا لاق» :رخآلا ثيدحلا ىفو معن : : هللا لاق» «متاح ىبأ

 : ىأ (انل رفغاوإ ءانللزو انريصقت نم هملعت امم كنيبو اننيب اميف : ىأ © اًنع فعاو# :هلوقو
 «لبقتسي اميف ىأ «انمحراو# ءةحببقلا الامتار انيراجم ىلع مسير هلق EE اذ

 هنع هللا وفعي نأ :ءايشأ ةثالث ىلإ جاتحم بنذملا نإ :اولاق اذهلو ءرخآ بنذ ىف كقيفوتب انعقوت الف

 و .هريظن ىف هعقوي الف همصعي نأو ۰ مهنیب هب هحضفي الف هدابع نع هرتسي نأو «هليبو هنیب أميف

 .«تلعف دق :هّللا لاق» : رخآلا ثيدحلا ىفو .معن : :لاق هللا نأ ثيدحلا ىف مدقت

 كيلعو «ناعتسملا تنأو ءانلكوت كيلعو ءانرصانو انيلو تنأ :ىأ (انالوم تنأ# :هلوقو
 «كنيد اودحج نيذلا :ىأ «نيرفاكلا موقلا ىلع ارناف ؛ ق الإ انل ةوق الو لوح الو «نالكتلا

 .«مهيلع انرصناف .كدابع نم كعم اوكرشأو «كريغ اودبعو «كيبن ةلاسرو «كتينادحو اوركنأو
 نبا نع «ملسم هاور ىذلا ثيدحلا ىفو .معن : هللا لاق ء«ةرخالاو ايندلا ىف مهيلع ةبقاعلا انل لعجاو

 .«تلعف دق : هللا لاق» نابع

 نأ e ىبأ نع «نایفس انثدح < : وبأ 0 «ميهاربإ نب ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقي

 . نیمآ :لاق «نيرفاكلا مولا ىلع انرصنافإ “ةروسلا هذه نم غرف اذإ ناك «هنع هللا ىضر ءًاذاعم
 هه هنأ :لبج نب ذاعم نع «لجر نع «قاحسإ ىبأ نع دس 0

E 
 : لاق

 ًاعوفرم ءادردلا ىبأ نع «ءادردلا مأ نع :بشوح نب رهش نع .ىلذهلا ركب ىبأ قيرط نم ۳۲١( /۳) لماکلا یف ىدع نبا هاورو )١(

 .نسحلل ركب ىبأ لوق هدنع سيلو
 دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور سابع نبا ثيدح اهحصأ «مهنع هللا ىضر رباجو «ةشئاعو «سايع نباو «ةمامأ ىبأ ثيدح نم ءاج (۲)

 .حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا هنسحو (175 )١/

 .«ةرقبلا ةروس نم» :ج ىف (5) .«هللاب الإ :ج ىف )٤( .«هاورو» :ج ىف (۳)

 )١( ىربطلا ريسفت )5/ ١55(.

 ىلع هللا ىلصو «ليكولا معنو هللا انبسحو .ليمجلا نسحلا ءانثلاو لضفلاو ةنملاو دمحلا هللو ةرقبلا ةروس ريسفت رخآ» :ج ىف ءاج (۷)

 .«نارمع لآ ةروس هللا ءاش نإ هولتي «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس



 سرهفلا - لوألا ءزجلا ۳۹

 سرهفلا

 م 8 سس سس سس ع سس سس سس يس سس سس ءادهإلا

 قيقحتلا ةمدقم

 ةساردلا

 م37 ب ع املا هجر لوألا جلا

 م۸ ميظعلا نآرقلا ريسفت باتك :ىناثلا ثحبملا

 ىناثلا مسقلا

 ققحملا صنلا

 0 ريثك نبا ةمدقم

 ۱۷ نآرقلا لئاضف باتك

 ۱۰۱ ةحتافلا ةروس

 14 ةرقبلا ةروس



 نمرمكلاو بمشلا ةعيوئبطم عو هما بط شرع وقح
 .هلكرسفتلا ار عرج ب عو تس لورطأ ةيطؤؤش ردع
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 م1444 - سلق

 (ٌٍّسعملا ةعبط رو لوا تبل اب لصاحلا طقسا کر رتا امت )
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 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا



 له
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 ۷ قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 قيقحتلا ةمدقم
 ريس م نا دس © ےس

 2 انلامعأ تائيس نمو 2 اًنسفنأ رورش نم هب ٌدوعنو« هرات هليعتستو# هدمحن « هلل دمحلا نإ
  7 o0و -

 . هل ىداح الف + للضي نمو + هل لضم الق هللا هدهی نم

 + هلوسرو تع ادمحم نأ دیار هل كرش ال دحر هللا الا هلإ ال نأ هار

 :THF نارمع لآ ] ( توملسم متنأو لإ نتومت الو هتاقث ىح هللا وا ونمآ يذلا هيأ ا 5

 اريثك الاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مُكَقلَح يذلا مُكَبر او دا سائلا اهيأ اي )

 ١ [ ٠ : ءاسنلا ¢ مفر مكرم ناك هللا نإ ماحزألاو هي ا او
 سمعه شرع شاه دما عم

 عطي نمو مكبونذ مك رفغيو مكلامعأ مكل حلصي . اديدس ًالوَق اولوقو هللا اوت هنا اونمآ نيذلا اهيأ اي >

 .[ الا ۷۰ : بازحألا ] 4 اميظع ازوُف راف دقق هلوسرو هللا

 : دعب امأ

 طظفاحلا ةجحلا 2 رولا 2 رسل 2 ال ماقول مدطعلا نآرقلا ریسفت باتک وه اذهف

 ةيبرعلا ءارشل همدقأ - هللا همحَر - ىقشمدلا ىعفاشلا ئشرقلا ريثك نب ءوض نب َرَمْع نب ليعامسإ

 - ةرْثقلا هذه لالخ - تداك ٠ آيبرقت ىلوألا هتعبط ىلع نامزلا نم نق ضم دع «ىمالسإلا مّلاَعلاو

 0 نم نيلكأتملا تاّسراَمُمو ¢ نيقارولا ثبع ا نم نازيم ىحمنتو ¢ هلام فت نأ

 هر
5 

 نييبتكو
2 

 0 ا ا وا م
 هك

 522 0 مام ل
 لااا

 5 فصار فلا: كيرحتلا نف هل

 - هللا همحر - هفّلوم هيف ىضمأ« ريسفتلا بتك لجأو مّظعأ نم - هللا همحر - ريثك نبا ريسفتو

 عمزأ لوق ةياكح وأ ت ةدئاقي هايإ ايلحُم « ىرخالاو يقل نيب هيف بّلقي وهو ًاليوط ارمع
 م ص ر

 دتسم نلع تأ ی کے يدان نم راثآلاو ثيداحألا نم ريثكلا ىلع هريسفت ىوتحا دقو

 ماما زيتتفتك 2 تاطوطخللا ملاح ىف اهل رك ال رداصم نع لَن امك 2 هبعوتسي داكَف دمحأ مامإلا
 وم م

 . ريثك اهريغو « رذنملا نبا مامإلا ريسفتو « ديمح نب دبع مامإلا ريسفتو ¢ دنودرمف خف رک یا

 مامإلا لاق دقو« وعلا لئاسملاو ةيققلا ثحابملا ضعَب - هللا هيكون تكا ندا رس نم من افك



 قيقحتلا ةمدقم - لوألا ءزجلا تكا ا ي ا ا

 . هلثم طَمت ىلع فّلوي مل : ىطويسلا

 دروي مث ماعلا اهانعم ركذي مث ع ةيآلا ركذي نأ هباتک ىف ٍريَك نبا ظفاحلا استا لا ةفيرطلاو

 ةيآلاب قّلعتي ام لك ٌركْذي انايحأو 2 نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ نم وأ ةنسلا نم وأ نآرقلا نم اهريسفت

 اهتلدأو ةيهقفلا بهاذملا لاوقأ ركذيو < ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا كلذ دعو ماكحأ وأ اياضَق نم

 . اهتيَب حيجرتلاو

 قرط نسحأ امف : لئاق لاق ناف »: لاق« هريسْفَت ةمدقم ىف هتقيِرط نع ريك نبا ظفاحلا َناَبأ دقو

 دق هنإف ناگم ىف لجأ امف « نآرقلاب نآرقلا رسي نأ كلذ ىف قرا حصا نإ : باوجُلاَف ؟ ٍريِسْفَتل

 مل اذإ ذئتيحو «هل مر نآرقلل ةحراش اهنإف ؛ ؛ ةّنسلاب َكِيَلعَف كايغأ نإف « رخآ عيضوُم ىف طسب

 امل كلذب ا مهنإف 3 ةباحصلا لاوقأ ىلإ كلذ ىف انَْجَر ةّسلا ىف الو نآرقلا ىف ريسفتلا دجت

 ٍلمملاو حيحّصلا ملعلاو مالا مهلا نم مهل املو « اهب اوصتخا ىتلا لاوحألاو نئارَقلا نم اودهاش

 2 نييدهملا ¿ن نيدتهملا ةمئألاو < نيدشأرلا ءافلخلا ةعبرألا ةمئالاك مهءاربكو مهءامّلع ا حلاصلا

 الو سلا ىف الو نآرقلا ىف ريسفتلا جت مل اذإو - نيعمجأ مهنع هللا ىضر  دوعُسم نب هللا دبَعو

 . * نعل لاوقأ ىلإ كلذ ىف ةمئالا نم ريك منَ دقف ةباحصلا نع دج

 : باتكلا تاعّبط

 اوب ه1 ن ناز ف ١ ٠١١ ةنس نم ةّيريمألا ةعَبطملا ىف ةرم لوأل ريسفتلا اذه عبط دقو
 ريسفت هعمو - هللا همحر انضر ديشر خيشلا هعّبط مث ناخ نَسَح قيدصل « نايبلا حتف » ريسفت

 نم - هللا همحر - دوعس لآ نمحرلا دبع نب زيزعْلا دبع كلملا ةلالج رمأب تادّلجم ةعست ىف ىوعبلا

 ر

 هتاف نكلو« عا ًءاطَبسا ام هحيحصت ىف - هللا همس نا يدعو « ها51١/ ةنس ىلإ ه ”١١57 ةنس

 . ٌريككلا ءىشلا

 ااو ةا الو قيقحت الو حیحصت اهيف سيل 1 ةيراجت تاعبط ُهَعْبط عباطملا تلواذت مت

 8 E جارماسب اطرد ما رجا ساو ا عيطللاو نا طك

 بجي < فيرحتو طَلَغ نم هتاعبط هب تالتما ال ؛ ا اذهب سالا عافتنا ناك
 هَ

 عوجرلا مث ل هَ o دل كب

 0 "ل 57 ¢ ديناسألا ىف لاجرلا

 : ةذتاسألا ىت قيقحتب بعشلاراد نم ريسفتلا اذهل ةديدجل ةعبط تج خف ف ۳4۰ ةنس تءاج ىتح

 )١( ركاش دمحأ خيشلل ريسفتلا ةدمع )1١/ 5 ( ٠



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزج ا

 ر ت و رو
 5 انبلا ميهاربإ دمحمو « روشاع دمحأ دمحمو ‹ مينغ زيزعلا دبع

 اهّنإَف خلا ةيقبب بب اهتنراقمب نكل ةد ةف ةف هو « رهزألا ةخسن ىلع اودَمَتعا مهنكل

 . < فيحصتلاو طقسلا اهيف ركي
07 
 ٠ < ريسفتلا ىف هجهنمو ريثك نبا » هباتك ىف ةعبَطلا هذه لاعلا دبع ليعامسإ روتكدلا بقع دقو ا

 : لاق

DEES N 
EG ةطوطخملا خّسنلا لك ْمَمَجَي نأ هيلع لب« ةدحاو ةَخّسُن ىلع دمتعي الآ - ذحآملا 

 فيحصتلاو فيرحتلاو« ٍصقتلاو ةدايزلا تابثإ عم 3
 لم ر صر r و هو

 قيثوتو « هتاطوطخَم عمجب باتكلا اذه قيقحت قيقحت ىلع َلَمَعْلا تآَدَب دق تاوتس سمح ذنم تنكو

a 

 هللا همحر - فضلا فارأ اع .ىلإ نوكت اه برقا

 هرثث و مر 2و 7 يو هميم و رواە 0 ٠ ا
 . ركشلا ليزجو ءاعدلا صلاخ ىنم مهلف« لضافأ ةوخإ لمعلا لحارم نم ريثك ىف ىندعاس دقو

 : دعبو

 اهيف تيساق « ميلع اهب ةدحو هللا « ٌةديدّش نس باتكلا اذه ىف لمعلا ءانثأ ىلع ترم دقف

 ١ هتمدخب فرشتلا ىلإ تقات ىسفتو « ُهَمامْنِإ الإ تب ىّمه نأ الإ « تابقع اهيف تهجاوو « دئادش
2 

 و
.2 

 ب

 لايل نم مّكف « ىتقو هل تقفنتساو « ىلاَم هيف تْلبو « یدهج باتكلا اذه ىف تدباك دقو

 . فيحصَت ميوقت وأ ١ فيرحت بيوصت ىف اھتقفنا
SSلمعلا اذه لمف < « أطخ ىلع عقو ئراق وأ <  

 - هللا يطرب ا ةريسيلا ماهوألاو « ةيعبطملا اط الا نضع ةف رهظت نأ دب آل زيبكلا

e 

 كلذ كرادتأ ىتح بيقعت N EN هوا هنأ ملدا لكأ نب عدرا

 . هللا ءاش نإ ةقح ةقحاللا ةعبطلا ىف

 «ىَتئْشنَت ىف لضفلا امهل ناك ِنْيَذلَّلا ىدلاو قم ىلإ ىف تملک ماتخ ىف يسن الو

 انمؤم يتيب لحد نملو يدلاولو يل رفغا بر » : ِهِبَلَط ىف داهتجالاو « هّبحو ملعلا ىلإ ىداشرإو

 . [ ۲ : حون 4 ارابت الإ نيملاّظلا درت الو تانمؤملاو نيدمؤمللو

 ۰ ماهوألاو طقسلا نم اهيف ام ةرثكل ةءارق وأ ةسارد ىف اهدامتعا مدع مويلا دعب نيعتي نكلو «كاذنآ ًاغارف ةعبطلا هذه تدس دقو (۱)

 . ۱۲۸ ص (۲)



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 مامإلا ةعماجب تابتكملا نوؤش ةدامع ليكو « ليوطلا حلاص نب دعس / لضافلا ًداتسألا ركشأو

 تاطوطخملا مق ريدم ا خلاف / لضافلا ذاتسألاو < ًاقباس ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 . ىقيرط ةلصاومل ىنعجش وأ ىندعاس غ خأ لك ٌركشأو « دوعس كلملا ةعماجب

 ىتلا ثالّثلا نم َنوُكَي نأو « ميِركْلا ههجول اصلاخ ُهلعجي نأو « عيمجلا هب عني نأ لأسأ هّللاو

 كلذ ىو هنإ « ةّبوثملاو رجألا هيف ْمَهْسأ نم عيمجل بنكي ناو « اهنم الإ تام اذإ مدآ نبا لمع عطقني

 . َنيِعَمْجأ هبحصو هلآ ىَلَعو دمحم انين ىلع مّلَسو هللا ىَلَصو « هيلع رداقلاو

 : هبتكو

 ةمالس نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ىماس
 ه ٠۱٤١۷ /ه / ۰: ضايرلا



 ٠ قيقحتلا ةمدقم - لوألا ءزجلا ۱۱

 لوألا مسقلا

 ةساردلا

 .ريثك نبا ظفاحلا ةمجرت :لوألا ثحبملا

 . ميظعلا نآرقلا ريسفت باتك : يناثلا ثحبملا





 #18 سس. قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 لوألا ثحبملا

 ريثك نبا ظفاحلا ةمجرت

 : هداليمو هبسن |

 نب ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ « نيدلا دامع « خرؤملا « ثدحملا « ظفاحلا مامإلا وه

 . ىعفاشلا ىقشمدلا ىشرقلا عرد نب ءوض نب ريثك نب ءوض
 : ليلقي اهدعي وأ ةرجبلل ةتامعيس ةنس هما ةيرق يهو ىر لامعا نما لدجماا ةيرتيذلو

 َ : هتأشن ۲

 ىواونلا نع ذخأ ريثك نب صفح نب رمع هوبأف « نيدو ملع تيب ىف ريثك نبا ظفاحلا أشن
 دعب ةرسألا تلقتناو « اهوحن وأ تاونس ثالث هرمعو هوبأ ىفوتو « هتيرق بيطخ ناكو ىرازفلاو
 لذب دقف « باهولا دبع هوخأ هدلاو فلخو « ( ه ۷٠۷ ) ةنس ىف قشمد ىلإ ريثك نبا دلاو توم
 انل ناك دقو » : ريثك نبا ظفاحلا لوقي هنعو « اهدلاول اهدقف دعب ةرسألا هذه ةياعر ىف ًاريبك ًادهج

 رثا ماعلا يندر يع صام حب ) ةنس ىلإ هتافو ترخأت دقو « ًاقوفش ًاقيفر انبو « ًاقيقش

 . ٩ « رسعت ام هنم لهسو رسيت ام هنم هللا
 : هخويش ۳

 . هللا همحر « ةيميت نب دمحأ سابعلا وبأ مالسإلا خيش ۷

 . هللا همحر « ىزملا فسوي جاجحلا وبأ ظفاحلا  ؟

 . هللا همحر « ىبهذلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا

 دن ا د را ا يح

 . هللا همحر « ىرازفلا ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا

 . « ةبهش ىضاق نبا ب ريهشلا باهولا دبع نيدلا لامك ظفاحلا 5

 . هللا همحر « ىناكلمزلا نب دمحم ىلاعملا وبأ نيدلا لامك مامإلا

 . هللا همحر « ىنابيشلا ىيحي ايركز وبأ نيدلا ىيحم مامإلا 6

 . هللا همحر « ىلازربلا مساقلا دمحم نيدلا ملع مامإلا 4

 . هللا همحر « ىزاريشلا دمحم رصن وبأ نيدلا سمش خيشلا ٠

 . هللا همحر « ىناهبصألا دومحم نيدلا سمش خيشلا ١

 . هللا همحر « ىناهبصألا ىدمآلا ىيحي نب قاحسإ نيدلا فيفع ١

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا ) ١5 / :"7 ( ٠



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا ا ا ا و

 . هللا همحر « ركاسع نب مساقلا نيدلا ءاهب خيشلا - ۳

 . هللا همحر « معطملا نب ىسيع دمحم وبأ 5

 . هللا همحر « ىلقصلا رمع نب دمحم نيدلا فيفع 6

 . هللا همحر . ىحلاصلا ىضرلا نب دمحم ركب وبأ خيشلا_ ١

 . بطلا ىف عراب ‹ ىديوسلا نب دمحم _ ۷

 . هللا همحر « ناليغ نب نيسح نب دمحم نب هللا دبع وبأ خيشلا - ۸

 . هللا همحر ‹ ىطايمدلا نمؤملا دبع دمحم وبأ ظفاحلا 48

 . هللا همحر «٠ ىليجلا ىلع نب ىسوم ٠

 . ةاضقلا ىضاق « بيطخلا نب ناميلس نيدلا لامج ١“

 ٠ تاءارقلا خيش « دابللا رفعج نب دمحم ١

 . هللا همحر « تاكرب نب دمحم نيدلا سمش 7

 . هللا همحر « ىسدقملا هللا دبع دمحم وبأ نيدلا سمش “4

 ٠ ىنالقسعلا نب نيدلا مجن خيشلا “06

 . هللا همحر « ىسنالقلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا لامج _

 . هللا همحر « ىطسبلا ركب ىبأ نب رمع خيشلا - ۷

 . هللا همحر « ىوحنلا ىدنبرزلا هللا دبع نيدلا ءايض "4

 . هللا همحر « هزتنملا نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ 48

 . هللا همحر « دارزلا نب دمحم خيشلا ٠

 : هذيمالت ٤

 . هللا همحر « ىعفاشلا ىجح نب نيدلا ءالع ظفاحلا ١

 . هللا همحر « ىشرقلا رضخ نب دمحم نب دمحم  ؟

 . هللا همحر ‹ ىوحنلا ىكاطنألا دوعسم نيدلا فرش

 . هللا همحر « تاءارقلا ملع خيش « ىرزجلا نب دمحم ىبأ نب دمحم

 . هللا همحر « ريثك نب ليعامسإ نب دمحم هنبا  ه

 . هللا همحر . ىفنحلا زعلا ىبأ نبا مامإلا 5

 . هللا همحر « ىنيسحلا نساحملا وبأ ظفاحلا ۷



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 : هتافلؤم °

 ا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىناثلا ثحبملا ىف هيلع مالكلا ىتأيسو : ميظعلا نآرقلا ريسفت ١

 تدمتعا دقو « ةيكملا ةخسنلاو « ةيناطيربلا ةخسنلا ىف ريسفتلاب قحلم وهو : نآرقلا لئاضف ال
 ريثك نبا دهع رخآ امه نيتخسنلا نيتاه نألو ؛ ريسفتلا نم هعوضوم برقل ريسفتلاب هقاحلإ
 ا

 . توريبب نآرقلا مولع ةسسؤم ىف انبلا دمحم ذاتسألا قيقحتب ةدرفم تعبط دقو

 : اهمولعو ةنسلا ىف- ب
 . لوصألا ثيداحأ

 . ىراخبلا حيحص حرش غم

 مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن هنم : ليهاجملاو تاقثلا ةفرعمو ليدعتلاو حرجلا ىف ليمكتلا 6
 ينك ةروصم ىدلو ةضقات یهو + نيدلجم نفق( ۷)

 دبع دمحم خيشلا قيقحتب ( ه۳١١٠ ) ةنس ةمركملا ةكمب رشن : ثيدحلا مولع راصتخا

 . ( ه100١ ) ةنس ةرهاقلاب عبطو« هللا همحر «ركاش دمحأ خيشلا هحرش مث« ةزمح قازرلا

 ( ١85 ) مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن هنم : ننس موقأل ىداهلا ننسلاو ديناسملا عماج ۷

 . توريبب ةيملعلا بتكلا رادب عبطو ؛ ىجعلق نيمأ ىطعملا دبع روتكدلا ًارخؤم هرشنو « ثيدح

 . هنع هللا ىضر « قيدصلا ركب ىبأ دنسم ۸

 عبطو «ىجعلق نيمأ ىطعملا دبع روتكدلا هرشن : هنع هللا ىضر « باطخلا نب رمع دنسم 4

 رصمب ءافولا رادب

 . ثيدحلا ىف ىرغصلا ماكحألا

 . ةيعفاشلا هقف ىف هيبنتلا ةلدأ ثيداحأ جيرخت ١

 . ةكم ىف رشنو « ىسيبكلا قيقحتب ارخؤم عبط : بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ جيرخت - ١7

 . ىقهيبلل « ننسلا باتك ىلإ لخدملا » باتك رصتخم ٠

 . روصلا ثيدح ىف ءزج - ٤

 . لجسلا ثيدح ىلع درلا ىف ءزج 6

 . ةجحلا ىذ نم ةرشعلا مايأ لضف ىف ةدراولا ثيداحألا ىف ءزج

 . بالكلا لتق ىف ةدراولا ثيداحألا ىف ءزج - ۷

 . سلجملا ةرافك ىف ةدراولا ثيداحألا ىف ءزج



 15 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 : هلوصأو هقفلا ىف -ج

 . ىربكلا ماكحألا_ ١57

 . مايصلا باتك

 . هيبنتلا ماكحأ ب 79
 . ىطسولا ةالصلا ىف ءزج _ ۲

 . ةوخألا عم نيوبألا ثاريم ىف ءزج 7

 . اهيلع هللا مسا ركذي مل ىتلا ةحيبذلا ىف ءزج 4

 . ةيزجلا باتك ىلع درلا ىف ءزج “6

 . ةفرع موي لضف ىف ءزج "1
 . هقفلا لوصأ ىف تامدقملا

 : بقانملاو خيراتلا ىف د

 اهققح ىتلا ةعبطلا اهنسحأ « توريبو رصم ىف تاعبط ةدع عوبطم : ةياهنلاو ةيادبلا

TT 

 . زيزعلا دبع دمحأ قيقحتب رصم ىف عوبطم ةياهنلاو
 . ةينيطنطسقلا حتف ىف درفم ءزج 4

 قشمدب لوسرلا ةريس ىف لوصفلا مساب عوبطم : ةيوبنلا ةريسلا '"' 
 . رصم ىف ًارخؤم عبط دقو « ادنلريإب ىتيبرتسش ىف ةخسن هنم : ةيعفاشلا تاقبط ١

 . ادنلريإب ىتيبرتسش ىف ةخسن هنم : سيردإ نب دمحم بقانم ىف سيفنلا حضاولا -
 هت نبا تقام ٣

 . باسنألا ىف ةمدقم - ٤

 : هيلع ءاملعلا ءانث

 ءانثلا مهدعب نمو هورصاعم هيلع ىنثأ « هرصع ىف ءاملعلا ذاذفأ نم « هللا همحر « ريثك نبا ناك
 : ١

 «لئاضفلا ىذ« 00000
 دارزلا نباو ةنحشلا نبا نم عمس .. ىعفاشلا ىورصبلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ نيدلا دامع
 . 20 « مدقتو رسفو فنصو رظانو جرخ «هقفلاو نوتملاو لاجرلاب ةيانع هل « ةفئاطو

 « نقتم ثدحم« ننفتم هيقف « عرابلا ثدحملا ىتفملا مامإلا ١ : صتخملا مجعملا ىف ىف ًاضيأ هنع لاقو
 . ”٩ « لاقن رسفم

 ( 1١ / ۲١ ) ركاش دمحأل ريسفتلا ةدمعو ( ۲۹ / ٤ ) ىبهذلل ظافحلا تاقبط (۱)



 ۷ قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ىتفأو ¢ رثكأف ىزملا جاجحلا ابأ انخيش رهاص (J ¢; ینیسحلا نساحملا وبأ طظفاحلا هذيملت لاقو

 . 7 للعلاو لاجرلا ىف رظنلا نعمأو وحنلاو ريسفتلاو هقفلا ىف عربو ¢ رظانو سردو

 « نيثدحملا ةقث «٠ نيدلا دامع ظفاحلا ةمالعلا مامإلا خيشلا » : نيدلا رصان نبا ةمالعلا لاقو
 . 29 « نيرسفملا ملع « نيخرؤملا ةدمع

 هقفلاو ريسفتلاو هقفلا ىف عربو بتكو لصحو بأدو ¢ لاغتشالا مزال :(J یدرب ىرغت نبا لاقو

 .٠ (9 « ىفوت نأ ىلإ سردو ىتفأو ¢ كلذ ريغو ةيبرعلاو

 دالبلا ىف هفيناصت تراس « ةهكافملا نسح « راضحتسالا ريثك ناك » : ىنالقسعلا رجح نبا لاقو

 . «© « هتافو دعب اهب سانلا عفتناو « هتايح ىف

 فنصو عمجو عمس « ليوأتلا بابرأ ميعزو « ليلهتلاو حيبستلا ىور مامإ » : بيبح نبا لاقو
 طبضلاب رهتشاو ¢ دالبلا ىلإ هيوأتف قاروأ تراطو ¢ دافأو ثكثدحو « فئنشو ىوتفلاب عامسألا برطأو

 . «  ريسفتلاو ثيدحلاو « خيراتلا ىف ملعلا ةساير هيلإ تهتناو « ريرحتلاو

 عمجو عمسو « ظافلألاو ىناعملا لهأ ةدمعو « ظافحلاو ءاملعلا ةودق ناك » : ىنيعلا لاقو

 طبضلاب رهتشاو « خيراتلاو ريسفتلاو ثيدحلا ىف ميظع عالطا هل ناكو .فلأو «ثدحو «سردو ‹فنصو

 ىلا ةديفم ةديدع تافنصم هلو ريسفتلاو ثيدحلاو خيراتلا ملع ةساير هيلإ ىهتناو « ريرحتلاو

 اهلاجرو اهحرجب مهفرعأو 2 ثيداحألا نوتل هانكردأ نم ظفحأ » : ىجح نبا هذيملت لاقو

 هقفلا نم | هئكاعيش رضحتسي ناكو « كلذب هل نوفرتعي هخويشو هنارقأ ناكو « اهميقسو اهحيحصو

 «رعشلا مظنو « ةديج ةكراشم ةيبرعلا ىف كراشيو « مهفلا ديج اهيقف ناكو « نايسنلا ليلق < خيراتلاو

 . ©0 « هنم تدفتساو الإ هيلإ ىددرت ةرثك ىلع هب تعمتجا ىنأ فرعأ امو

 عرب ىتح خيراتلاو لاجرلاو للعتلاو ديناسألا ةفرعمو 3 نوتملا ظفح ىلع لبقأ :J ىدوادلا لاقو

 . ٩ « باش وهو كلذ ىف

 : هؤاثرو هتافو <

 . هللا همحر « ةيميت نبا هخيش دنع ةيفوصلا ةربقمب نفدو « قشمدب ريثك نبا

 خيش ةبرت ىف هنم ةيصوب نفدو « ةدوهشم ةلفاح ةزانج هل تناك » هنأ نيدلا رصان نبا ركذ دقو

 : « ةيفوصلا ةربقمب ةيميت نبا مالسإلا

 : هللا همحر « هئاثر ىف ليق دقو

 ريزغ ريبي ال عمدب اوداجو اوفسأت مولعلا بالط كدقفل
 ريثك نباي كيف ًاليلق ناكل امدلاب عمادملا ءام اوجزم ولو

 )١( ركاش دمحأل ريسفتلا ةدمعو « 088 ص ىنيسحلل ظافحلا ةركذت ليذ ) ١/ ۲١ ( .

 ٠ ةنماكلا رردلا (5) ١١ / ١١۳ ( ٠ ) ةرهازلا موجنلا () ٠ رفاولا درلا (۲)

 ١١ / ١١۳ ( ٠ ) ةرهازلا موجنلا (5) .( ۲۳۲ / 5 ) دامعلا نبال بهذلا تارذش (5)

 ٠ نيرسفملا تاقبط (۸) .( ۲٣٣۲ / 5 ) دامعلا نبال بهذلا تارذش (۷)



 قيقحتلا ةمدقم - لوألا ءزجلا ا م د ا

 ىناثلا ثحبملا

 ميظعلا نآرقلا ريسفت باتك
 : هتباتك خيرات ۱

 هئاهتنا خيرات الو ريسفتلا اذه ةباتك ىف هتيادب خيرات « هللا همحر « ريثك نبا ظفاحلا ددحي مل

 اعدو ىزملا هخيش ءايبنألا ةروس ريسفت دنع ركذ هنإف ءهنم هئاهتنا خيرات ىلع لدت لئالد ةمث نكل« هنم
 ةنس ىفوتملا ىزملا هخيش ةايح ىف ريسفتلا فصن نم رثكأ فلأ دق هنأ هنم مهفي ام رمعلا لوطب هل

 . (ھه ) ۷٤

 ةنس ىفوت ىعليزلاو ( ۱۸١ / ۲ ) فاشكلا ثيداحأ جيرخت هباتك ىف ىعليزلا مامإلا هنم سبتقاو
 . ةرتفلا هذه ىف رشتنا ريثك نبا ظفاحلا باتك نأ ىلع لدي امم ء( ھه ) ۷٦۲

 لئاضف باتك رخآ » : اهرخآب ءاج دقو« انيديأب تعقو ىتلا خسنلا مدقأ ةيكملا ةخسنلا ربتعتو اذه
 ريهشلا ليعامسإ نيدلا دامع خيشلا نيبلاطلا ديفم ذبهجلا ةلحرلا ةمالعلا ظفاحللريسفتلا مت هبو نآرقلا
 هنع هللا افع « O يول وا ا ريثك نباب
 عست ةنس نم ةرخآلا ىدامج رشاع ةعمجلا موي هخيراتب .... نيما هب لمعلل هقفوو « ملعلاب هعفنو

 . « ةيرجه ةيلاله ةئامعبسو نيسمخو

 : هتيمهأ " 

 الف « راشتنالاو لوبقلا اهل هللا بتك ىتلا بتكلا نم« هللا همحر «ريثك نبا ظفاحلا ريسفت دعي
 . ةماع وأ ةيصخش تناك ءاوس ةبتكم مويلا هنم ولخت داكت

 ىلجتتو « ةقيشر لمجو ةحيصف ةرابعب هقاسو « نا يبلع ا يف ريك نبا الا جين دقو
 : ةيلاتلا طاقنلا ىف« هللا همحر « ريثك نبا ظفاحلا ريسفت ةيمهأ انل

 ت ت

 . بلاغلا ىف ثيدحلا ىلع همكح ۲

 . ليلد ريغب ديلقت وأ ىأرل بصعتلا نود « قحلا هنأ ىري ام حيجرت ۳

 ةنس حيحص ىف الو هللا باتك ىف تبثت مل ىتلا ةيليئارسإلا صصقلا ىلع دامتعالا مدع - ٤

 . ليلق وهو اهيلع تكسو اهركذ امبرو < هلي هللا لوسر

 فيرحت ريغ نم « هللا مهمحر « ةمألا فلس ةقيرط ىلع تافصلاو ءامسألاب قلعتي ام هريسفت  ه
 . ليطعت الو هيبشت الو ليوأت الو

 باذع ىف ةدراولا ثيداحألا « هللا همحر «بعوتسا دقف «ةيآلاب قلعتت ىتلا ثيداحألا باعيتسا
 , 4 ةرخآلا يفو ايندلا ةاّيحْلا يف تباَثلا لوقْلاب اونمآ نيا هللا تّبَي :١ ىلاعت هلوق دنع هميعنو ربقلا



 ۱۹ قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 دجسمْلا نم اليل هدبعب ئرسأ يذلا ناحبس ل : ىلاغت هلوق دلع حارحلاو مارشألا ثيداخا يعوتنا اذكو

 لوق دنع ىبنلا ىلع ةالصلا ىف ةدراولا ثيداحألا اذكو < ¢ هلوح انكراب يذلا اصقألا دجسملا ىلإ م ارحلا
 تيبلا لهأ لضف ىف ةدراولا ثيداحألا اذكو « 4 يبا ىلع نوصي هتكئالمو هللا نإ » : ىلاعت هللا

 ريغو « 4 اًريِهطت مُكرَهطُيو تّيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذي هللا ديري اَمنِإ :  ىلاعت هلوق ريسفت دنع
 , 29 ريثك اذه

 . « هلثم طمغ ىلع فلؤي مل ىذلا ريسفتلا هل » : ريثك نبا ظفاحلا ةمجرت ىف ىطويسلا لاق دقو

 هيف عمج دقو « تادلجم ىف وهو روهشملا ريسفتلا اهنم « فيناصت هلو » : ىناكوشلا لاقو
 نإ ريسافتلا نسحأ نم وهو « هسفنأو مالك نسحأب ملكتو « راثآلاو رابخألاو بهاذملا لقنو « ىعوأف
 . « اهنسحأ نكي مل

 : هرداصم ۳

 ريثك نبا ١ هباتك ىف لاعلا دبع ليعامسإ روتكدلا اهدرس دقف هريسفت ىف ريثك نبا ظفاحلا رداصم امأ
 : عيضاوملا بيترت بسح انه اهلقنأ « ريسفتلا ىف هجهنمو
 : ةيوامسلا بتكلا : الوأ

 . ميركلا نآرقلا

 . نيتخسن نم لقن هنأ راشأو « ةاروتلا

 ٠ للا

 : نآرقلا مولعو ريسفتلا ىف : ايناث

 :ريسفتلا ىفخأ

 ٤ وأ ه ۲۲۰ / ةنس ىفوتملا « سايإ ىبأ نب مدآ ريسفت  77١اه .

 . ه ١4 / ةنس ىفوتملا « رذنملا نب ركب ىبأ ريسفت  ه

 . هنم مسق ( ط ) . / ه 777 / ةنس ىفوتملا « متاح ىبأ نبا ريسفت

 : هباتك مساو ءاه 77 / ةنس ىفوتملا « ( رحب نب دمحم ) ىناهبصألا ملسم وبأ ريسفت
 . « ليزنتلا مكحمل ليوأتلا عماج »

 . ( رمع نبا ىلوم ىكملا جرعألا راسي نب هللا دبع ) حيجن ىبأ نبا ريسفت 4

 مساو « 5١57 ةنس ىفوتملا «( ءارفلا دمحم نب دوعسم نب نسحلا دمحم وبأ ) ىوغبلا ريسفت 4

EEO 

 E E ن و یک یا رر
 )١( ص ) ىعداولا لبقم خيشلا ةمدقم ٠ ( ٠



 قلا ةمادقم. لوألا: ا 0

 ه 571 ةنس ىفوتملا« (ىروباسينلا قاحسإ وبأ ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ ) ىبلعثلا ريسفت ١

 ٠ ةيدومحملا ةبتكملا ىف ( طوطخم )

 ١ ةنس ىفوتملا ( ىلع ىبأ ) ىئابجلا ريسفت ٠7 ه .

 داز ) باتكلا مساو « ه ٥۹۷ ةنس ىفوتملا« (ىلع نب نمحرلا دبع ) ىزوجلا نبا ريسفت - ۳

 ةعبرأ ىف ريسفت ٠١۳١ مقر تحت بتكلا رادب طوطخم وهو ( ريسفتلا ملع ىف ريسملا
 . ( ط ) . تادلجم

 ىفوتملا « ( ميحد نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ قاحسإ ىبأ ) ميحد نبا ريسفت - ٤
 . اه 7١69 ةنس

 روهشملا هللا دبع وبأ ىركبلا ىميتلا نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب دمحم ) ىزارلا ريسفت - 6
 حيتافمب روهشملا «ريبكلا ريسفتلا» ىمسي هباتكو ءه ٠٠ ةنس ىفوتملا« ( ىزارلا نيدلا رخفب
 )قلا

 ه ۵۳۸ ةنس ىفوتملا .(ىمزراوخلا رمع نب دومحم مساقلا ىبأ هللا راج ) ىرشخمزلا ريسفت 7

 . ( ط ).( ليوأتلا هوجو ىف ليواقألا نويعو «ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا ) ىعدي هباتكو

 . م 750  ه ٠۳۷ ةنس ىفوتملا « ريبكلا ىدسلا ريسفت ل ۷

 : ه۲ ٣١ م ىقوتملا ©: هواد نب كيسا ريسفتا 1

 . ه ۲۳۵ ةنس ىفوتملا « دلخم نب عاجش ريسفت 4

 ٠ - ةنس ىفوتملا « ىربطلا ريسفت ٠١" ط)ه ( .

 ١ - ه 759 ةنس ىفوتملا « ديمح نب دبع ريسفت .

 . ه 87١ةنس ىفوتملا « ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ريسفت - ۲

 , 2( ط0: نلف ١ ةنس ئفوتملا © قتاغنضلا :قازرلا دبع ريسفت“ت ۳

 . ه ١١١ ةنس ىفوتملا « ىفوعلا ةيطع نبا ريسفت 84

 ‹ ه"١/1 ةنس ىفوتملا .(ىبطرقلا ىراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع ىبأ ) ىبطرقلا ريسفت 6

 ( ط ) . « ميركلا نآرقلا ماكحأل عماجلا ١ ىمسي هريسفتو

 . هل عومجم ءزج وهو « ةرجهلا راد مامإ سنأ نب كلام ريسفت 7

 مساوء اه ۰ ةنس ىفوتملا ««بيبح نب دمحم نب ىلع نسحلا ىبأ ) ىدرواملا ريسفت - ۷

 . « نويعلاو تكنلا » هريسفت

 . هيودرم نبأ ريسفت

 . ه 554 ةنس ىفوتملا «.(نسحلا ىبأ ىلع نب دمحم نب دمحأ نب ىلع ) ىدحاولا ريسفت 4

 . طيسولا ( ط )

 . ه 191 ةنس ىفوتملا « حارجلا نب عيكو ريسفت - ۰



 ل قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 : نآرقلا مولع ىف ب
 فورعملا ديعس نب نامثع نب ديعس نب نامثع ورمع ىبأ ظفاحلا ) ىنادلا ورمع ىبأل « نايبلا ١ ل١

 ىف نايبلا عماج » باتكلا مساو « رسفم ثدحم ظفاح وهو « ( ه ٤٤٤ ۳۷۱ ) ىنادلاب

 : ليق «قيرطو ةياور ةئامسمخو فين ىلع لمتشي هتافنصم نسحأ نم وهو « عبسلا تاءارقلا
 . ملعلا اذه ىف هملعي ام لك هيف عمج هنإ

 ١ ةنس ىفوتملا ىوونلا فرش نب ىيحي نيدلا ىيحم ) ىواونلا ايركز ىبأل « نايبتلا ٦۷۷ ه ( (2

 مث باوبأ ةرشع ىلع بتر دقو« « نآرقلا ةلمح بادآ ىف نايبتلا » وهف باتكلا مسا امأ

 ط ) ؛ نايبتلا راتخم » هامسو «هرصتخا ( .

 نب ميركلا دبع ديعس ىبأ ىضاقلا ىناعمسلا نبا ظفاحلل نيرجاهملا نم نآرقلا عمج نميف ءزج

 . ه 0١7 ةنس ىفوتملا « ىزورملا ىميمتلا روصنملا رفظملا ىبأ نب دمحم « ركب ىبأ

 . ةمئألا فحاصم عيمج "4

 ىقشمدلا ىسدقملا ليعامسإ نب نمحرلا دبع ) ةماش ىبأ نيدلا باهش خيشلل ةيبطاشلا حرش 0

 . ( ه 556 ةنس ىفوتملا

 . ( ط ) . ه ۲۲۲١ ةنس ىفوتملا « مالس نب مساقلا ديبع ىبأل نآرقلا لئاضف 5

 نب ذاعمو « تباث نب ديز ) نآرقلا اوعمج نيذلا ةعبرألا دحأ وهو « بعك نب ىبأ فحصم _ ۷
 ۲۳ وأ ۲۲ وأ ٠١ ليقو ه ١9 ةنس ىبأ ىفوت دقو « ( ىراصنألا ديز وبأو « لبج

 .(ط) . ( ه ١١7ةنس ىفوتملا جاجزلا ىرسلا نب ميهاربإ قاحسإ ىبأ) جاجزلل نآرقلا ىناعم

 . ( ط ) . مالس نب مساقلا ديبع ىبأل خوسنملاو خسانلا _ ۹

 : هحورشو ثيدحلا مولعو ةنسلا بتك : اثلا

 : لبنح نب دمحأ دنسم اهيلإ ًافاضم ةتسلا بتكلا أ

 ٠ ط ) . ىراخبلا مامإلل حيحصلا عماجلا ( .

 ةنس ىفوتملا « ىروباسينلا ىريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا ىبأ مامإلل ملسم حيحص ١
 .(ط) .(مماله_اها51)

 ه ۲۷١ ةنس ىفوتملا «( ىناتسجسلا ىدزألا ثعشألا نب دوراجلا نب ناميلس ) دواد ىبأ ناس

 .(ط) .(م9

 لاه ۲۷۹ ) ىفوتملا, ىذمرتلا لهس نب ىسيع نب دمحم ىسيع ىبأل ( عماجلا ) ىذمرتلا ناس ۳

 .(ط) .(م ۲

 ھه 75١7 ةنس ىفوتملا «( ىئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع ىبأ ) ىئاسنلا ناس ٤

 .(ط) . م 6

 اه ۳۲۷ ةنس ىفوتملا «( ىنيوزقلا هجام نب فسوي نب دمحم هللا دبع ىبأ ) هجام نبا ننس 6
 .(ط) . م



 ۲۲ قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 .(ط) . روهشملا ىلبنحلا بهذملا بحاصو ¢ م 866 ه ۲٤١ ىفوتملا

 : هحورشو ثيدحلا مولعو ةنسلا بتك ةيقب ب
 . ريثك نبا ظفاحلل لوصألا ثيداحأ  :ا/

 . ( ط ) . ( ىذمرتلا حرش ىف ىذوحألا ةضراع ) باتكلا

 ةعبطمب عوبطم وهو هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ ىف ةدراولا ثيداحألا نمضتي باتكلاو ءاه ۳

 . ه ٠۳١۳ ةنس دنهلاب ىدمحأ راونأ

 .ه 000 ةنس ىفوتملا« ىنادمهلا ىئاطلا ىلع نب دمحم نب دمحم حوتفلا ىبأل ةيئاطلا نيعبرألا 6

 : (نيقيلا لزانم ىلإ نيرئاسلا داشرإ ىف نيعبرألا) هامسو ةنسحتسم تاملکب عبتأو هبيرغ حرشو

 ١ فارشألا ةفحت مساب ( ط ) . ىزملا جاجحلا ىبأل فارطألا .

 دادغب لاحم ) ١7 ه   418وهف باتكلا مسا امأ ( م 440  ه ۳۸۵ ) ىفوتملاو ( م :
 ) دارفألا دئاوف ( .

 فورعملا ىلبنحلا نسحلا نب ناميلس نب دمحأ ركب ىبأ ) داجنلا ناميلس نب دمحأل ىلامألا 07

 هسورد ىف هالمأ ام وه اذه هباتك نأ ودبيو 2م ۹٦1۰ ه ۸ ىفوت «(ثدحم هيقف «داجنلاب

 ةالصلا لبق ةقلح :روصنملا عماج ىف ناتقلح هل تناكو ) ةعمجلا ةالص دعب اهدقعي ناك ىتلا
 ترشتناو هتاياور تعستاو 0 ثيدحلا ءالمإل ةالصلا لدعبو <« دمحأ مامإلا بهذم ىلع ىوتفلل

 : ( ثيدحلا ىف اسأر هقفلا ىف اسأر ناكو « هتافنصمو هثيداحأ

 ( ىتسبلا نابح نب دمحأ نب دمحم ظفاحلا ) نابح نبال ثيدحلا ىف ميساقتلاو عاونألا 7 4
 (م 9560 ه 508) ىفوتملاو ‹ ةنزغو هاره نيب ناتسجس ىحاون نم تسب ىف دولوملا

 . ىسرافلا بيترتب ( ط )
 . ( ط ) . نابح نبال تاقثلا 6

 ىفوتملا ىرزجلا ىنابيشلا ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم نب كرابملا ) ريثألا نبال لوصألا عماج 7
 لوصألا ريثألا نبا هيف عمج ( لوسرلا ثيداحأ نم لوصألا عماج ) وهف باتكلا امأ ( ه 1۰ 1

 ىمسي رصتخم هلو« ىذمرتلاو 2 ىئاسنلاو ¢ دواد وبأو ) ًاطوملاو 3 ملسمو« ىراخبلا : ةتسلا

 عوبطم وهو ه ٤ ةنس ىفوتملا «٠ ىنابيشلا عبيدلا نبال ( لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت )

 . طوؤانرألا رداقلا دبع خيشلا قيقحتبو « ىقفلا دماح خيشلا قيقحتب ةيراجتلا ةبتكملاب



 ياو ب ل ل قيفحتلا ةمدقم د لوألا ءزحلا

 هعماجو ه ١11١ةنس ىفوتملا «( ىروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس ) ىروثلا عماج - ۷
 دبعو ميكح ىبأ نب ديزي مهنم ةعامج هنع هاور ثيدحلا ىرجم ىرجي ( ريبكلا عماجلا ) ىمسي

 . ( ضئارفلا باتكو ريغصلا عماجلا باتك ) اضيأ هلو « ديلولا نب هللا

 فورعملا تباث نب ىلع نب دمحأ ىبأ ) ىدادغبلا بيطخلل : عماسلاو ىوارلا بادآل عماجلا 2

 . ( ط ) . ه 5517 ةنس ىفوتملاو ىدادغبلا « ( بيطخلاب

 . ىزوجلا نبال ديناسملا عماج 4

 ٠ ط ) . متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا ( .

  0١ىبهذلل نهرابدأ ىف ءاسنلا نايتإ نع ىهنت ىتلا ثيداحألا ىف ءزج .

 ١ ىنطقرادلل رافغتسالا ىف ةدراولا ثيداحألا ىف ءزج .

 . ريثك نبال ةجحلا ىذ نم ةرشعلا مايألا لضف ىف ةدراولا ثيداحألا ىف ءزج 35

 . ريثك نبال سلجملا ةرافك ىف ةدراولا ثيداحألا ىف ءزج "4

 . ًاضيأ ريثك نبال روصلا ثيدح ىف ءزج 60

 . كلذك ريثك نبال لجسلا ثيدح ىلع درلا ىف ءزج 7

 ىلإ قبسي ملف تايفالخلا باتك امأو ) : ةيعفاشلا تاقبط ىف ىكبسلا لاق . ىقهيبلل تايفالخلا "1

 ثيدحلاو ةقفلا ىف زربم الإ اهيلع ردقي ال ةثيدح ةلقتسم ةقيرط وهو ٠ هلثم فنصي ملو « هعون
 . ( ط ) . (صوصنلاب ميق

 ( ةعرز ىبأ ) ىزارلا خورف ديزي نب ميركلا دبع نب هللا ديبع ) ىزارلا ةعرز ىبأل ةوبنلا لئالد - ۸

 . ( م 378 ه 555 ) ىفوت« ظفاح ثدحم

 ءاه 57١ ةنس ىفوتملا «( ىناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ) ىناهبصألا ميعن ىبأل ةوبنلا لئالد 89

 نأش ىف ةدراولا ثيداحألا اهفلؤم اهنم ركذ « ءازجأ ةثالث كاذ هباتكو « ءايلوألا ةيلح بحاص

 ةرئاد ةعبطمب عوبطم وهو . خلإ هتاوزغو هجاوزو هتثعبو هتأشنو هتايحب قلعتي امو كك ىبنلا
 . اه ٠۳١۲۰ ةنس دنهلاب نكدلا دابآ رديحب ةيماظنلا فراعملا

 ٠ ط ) . هفلاسك هعوضومو « ىقهيبلل ةوبنلا لئالد ( .

 ةثالثلا مجاعملا بحاص ( ىناربطلا بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا ىبأ ) « ىناربطلل ةنسلا ع١

 .(اه "500550 ) ( رغصألاو طسوألاو ريبكلا )

  7١ط ). ه ۲۸۷ ىفوتملا « ( ىنابيشلا رمع نب دمحأ ظفاحلا ) مصاع نب ركب ىبأل نننسلا ( .

 ىنكيو ىناه نب دمحم نب دمحأ همساو لبنح نب دمحأ باحصأ نم ) « مرثألا ركب ىبأ ناس - ۳

 «ثيدحلا نم هدهاوشو دمحأ بهاذم ىلع هقفلا ىف ننسلا باتك بتكلا نم هل « ( ركب ابأ

 م ثيدحلا ىف خوسنملاو خسانلا باتكو للعلا باتكو خيراتلا باتكو

 :/  ط ) . ىقهيبلا ركب ىبأ ناس ( .



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا ۽

 ٥۵ _ ط ) . ىنطقرادلا ننس ( .

 فشكلا ىف ىبلعثلا ركذ امك ريسفت هلو « ه ۲۲۷ ىفوتملا « ىناسارخلا روصنم نب ديعس ننس 7

 . هنم مسق ( ط )

 : ةدوقفملا بتكلا نم وهو « ريثك نبا ظفاحلل ىراخبلا حرش  الال

 . ( ط ) . ىوونلل ملسم حرش -۸

 مسق. ( ط ). ه ١١ ةنس ىفوتملا' « ( ىروباسينلا قاحسإ نب دمحم ) ةميزخ نبا حيحص 4

 . هنم

 2( لالخلاب فورععملا ىلبنح لا ىدادغبلا نوراه نب دمحم نب دمحأ ركب ىبأ ( لالخلا للع م٠

 . ( ط ) . ه ٣١۱ ىفوتملا

 . (ط) . م ٩۷۱ ه ۲٣۰ ىفوتملا « ( ىزمرهمارلا دالخ نبا

 راصتخا ) هباتك ىف ريثك نبا لوقي « ةراتخملا ثيداحألا » همساو « ىسدقملا ءايضلل ةراتخملا 79 ۲

 كلذ ىف ىسدقملا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا ءايض خيشلا عمج دقو ) : ( ثيدحلا مولع

 كردتسم ىلع هحجري انخياشم نم ظافحلا ضعب ناكو « متي ملو « ( ةراتخملا ) هامس اباتك

 ‹ ةيميت نبا ظفاحلا هخيش ىنعي هنأك : لاقف اذه ىلع ركاش خيشلا قلعو« ( ملعأ هللاو مكاحلا

 هحيحصت نأ ىعفارلا جيرخت ىف ىشكرزلا ركذ ) : ْئلآللا ىف ىطويسلا لاقو « هللا همحر

 ىهو ) : ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا لاقو ( نابح نباو ىذمرتلا حيحصت نم ةيزم ىلعأ

 . ( ط ) . دواد ىبأل ليسارملا ۳

 بلاغ نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ ) ىناقربلا ركب ىبأ ظفاحلل ىراخبلا ىلع جرختسملا 5

 : نها 2496 ققونملا + (یمزراوخلا

 5 ىسدقملا ءايضلل نيحيحصلا ىلع جرختسملا 6

 ىبضلا ميعن نب دمح نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأ ) ىروباسينلل مكاحلا كردتسم 5

 ىلع كردتسملا ) ىمسي هباتكو «ه ٤ ٤٠ ىفوتملا ‹ ( عيبلا نبابو مكاحلاب ريهشلا ىروباسينلا

 ىف ملسمو ىراخبلا اهلخدي مل ىتلا ثيداحألا نم ريثك نع مكاحلا عفادي هيفو « ( نيحيحصلا

 .( ط ). امهيباتك

 .هنم مسق .(ط).۲۹۲وأ ھ۲۹۱ ىفوتملا«(رازبلا ىرصبلا ورمع نب دمحأ) رازبلا ركب ىبأ دنسم 41

 . ( ط ) . ه 7١9 ىفوتملا «( ىكملا ريبزلا نب هللا دبع ظفاحلا ) ىديمحلا ركب ىبأ دنسم 8



 Y0 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزج ا

 ريبزلا ىنب ىلوم ىسرافلا ىسلايطلا دوراخلا نب دواد نب ناميلس « ىسلايطلا دواد ىبأ دلتسم ۰

 . ه۱ ةنس دنهلاب دابآ رديحب عوبطم باتكلاو ‹ ھه ۲۰٤ ليقو «‹ ھه ۲ ىفوتملا

 ھه ۲۰۷ ىفوتملا «( ىلصوملا ىنثملا نب ىلع نب دمحأ ظفاحلا ) ىلصوملا ىلعي ىبأ دنسم ١

 .(ط). م۸

 ( ىدادغبلا ىميهتلا ةماسأ ىبأ نب دمحم نب ثراحلا دمحم ىبأ ) ةماسأ ىبأ نب ثراحلا دنسم 7

 . اه 1785-75

 دواد ىبأو ملسم خيش .٠ ىدنقرمسلا ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع ) ىمرادلا دئسم 91

 ءاه ۱۳۰۹ ةنس دابآ رديح ىف باتكلا رشن دقو « م 814  ه 755 ىفوتملا «( ىذمرتلاو

 . ها ۱۳۳۷ ةنس ىهلد ىفو

 ( ىعفاشلا سيردإ نب دمحم همساب فورعملا بهذملا بحاص ريبكلا مامإلا ) ىعفاشلا دنسم 5

 . (ط) (م 87١ له 7١5 ) ىفوتملاو ( م ۷1۷ ه ١5٠ ) دولوملا

 . ىلصوملا ىلعي ىبأ ظفاحلل هنم ىناثلا ءزجلا « هنع هللا ىضر سابع نبا دئنسم _ ٥

 . دیمح نب دبع دنسم 57

 . ( ط ) . ريثك نبا ظفاحلل باطخلا نب رمع دنسم 98 ۰ ۷

 . ( ط ) . ( ننس موقأل ىداهلا ننسلاو ديناسملا عماج همساو ) ريثك نبال ريبكلا دنسملا 7 4

 نب ىيحي نب دمحم نب قاحسإ نب دمحم هللا دبع ىبأ ظفاحلا ) ىدبعلا ىيحي نب دمحم دنسم ٠

 . م ٠٠١١8  ه ۳۹۵ ىفوتملا«( ىدبعلا ديلولا نب هدنم

 هباتكو م 150  ه 70 ىفوتملا «( ديعس ىبأ ىشاشلا حيرش نبا ) بيلك نب مثيهلا دنسم ١

 . هنم مسق ( ط ) . نيدلجم ىف ( ثيدحلا ىف ريبكلا دنسملا ) ىمسي

 ىرصملا ىدرألا ةمالس نب دمحم نب دمحأ ) ىواحطلا رفعج ىبأل ثيدحلا لكشم _ ۲

 . (ط ) . اه "77 : ليقو ‹ ۳۲۱ ىفوتملا .(ىواحطلا

 ىفوتملا « ( دمحم ىبأ ىرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع ) ةبيتق نبال ثيدحلا لكشم ٠

 .(ط) . ھه ۲۷-۳

 . ( ط ) . ىناعنصلا قازرلا دبع فنصم 4

 . ( ط ) . ىناربطلل تالوطملا ٠

 دبع نب دمحم سابعلا ىبأ ) ( م ٩۳۷  ه 7705 ) ىفوتملا « ىلوغدلا سابعلا ىبأ مجعم 7 1

 . ( ىلوغدلا ىسخرسلا هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا
 (عينم تنب نباب فرعيو «ىوغبلا زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع ) ىوغبلا مساقلا ىبأ مجعم ٠١

 . ءاهقفلا بهاذم ىلع ننسلا باتكو ريغصلا مجعملاو ريبكلا مجعملا هلو« ه /7١1 ىفوتملا

 . (ط ) . ىناربطلل ريبكلا مجعملا 7 ۸

- > 

o 



 ۲٦ قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ىزوجلا جرفلا وبأ خيشلا فنص دقو ) : هنع ريثك نبا لاق . ىزوجلا جرفلا ىبأل تاعوضوملا - 4
 طقسف هركذ همزلي ناك ام هنع جرخو هنم سيل ام هيف لخدأ هنأ ريغ تاعوضوملا ىف ًالفاح ابات
 ؛ نم ىرخصلا )لإ دتهي ملو لغ

 ٠ ط ) . كلام مامإلل أطوملا ( .
 ىبأل ( لوسرلا رابخأ ةفرعم ىف لوصألا رداون ) ًالماك باتكلا مساو ىذمرتلل لوصألا رداون - ١

 . ديناسألا نع ادرجم . ( ط ) . ىذمرتلا ميكحلا ىلع نب دمحم هللا دبع

 : هلوصأو هقفلا ىف هرداصم : اعبار

 . ريثك نبا ظفاحلل ىربكلا ماكحألا 796

 فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبع ىلاعملا ىبأ ىنيوجلا نيمرحلا مامإل هقفلا لوصأ ىف داشرإلا - ۳
 . (ط ) . اه ٤۷۸ ىفوتملا

 ىفوتملا « ( ىسلدنألا ىبطرقلا ىرمنلا ربلا دبع نب فسوي ) ربلا دبع نب رمع ىبأل راكذتسالا 9 4
 .(ط) . ۳

 . ىعفاشلا مامإلل ءالمإلا 9 6

 ١ ط) . ىعفاشلا مامإلل مألاب7 ( .

 . ( ط ) . مالس نب مساقلا ديبع ىبأل اهفراصمو اهتاهج نايبو ةيعرشلا لاومألا - ۷
 .(ىرصملا نابللا نب هللا دبع نب دمحم نيسحلا ىبأ ) نابللا نبال ضئارفلا ملع ىف زاجيإلا 7 ۸

 . ه "5٠١ ىفرتملا

 ءه ١0 ىفوتملا.(ىعفاشلا ىربطلا مساقلا نب نسحلا ىلع ىبأ ) ىربطلا ىلع ىبأل حاضيإلا_ 7 ۹
 . ( عورفلا ىف حاضيإلا ) باتكلا مساو

 ىرذنملا هللا دبع نب ىوقلا دبع نب ميظعلا دبع نب ميظعلا دبع ظفاحلل ) ىرذنملل ىشاوحلا7 ٠
 . ( هيقف ثدحم دمحم ىبأ نيدلا ىكز

 ١ ريثك نبال دجاسملا ريهطت ىف ءزج .

 . اهيلع هللا مسا ركذي مل ىتلا ةحيبذلا ىف ءزج 7

 . ريثك نبال ةفرع موي لضف ىف ءزج - ۲
 ٤ _ ريثك نبال ثاريملا ىف ءزج .

 فورعملا دمحم نب ديسلا دبع رصن ىبأل ( ةيعفاشلا عورف ىف لماشلا همساو ) غابصلل لماشلا 7 65
 ةيعفاشلا بتك دوجأ نم وهو : ناكلخ نبا لاق ه ٤۷۷ ىفوتملا «ىعفاشلا غابصلا نباب
 : فاقت اههضأو

 اهنم « ًاريثك اعيش عمجف فينصتلاب - ىوونلا  ىنتعا ) : ريثك نبا لاق . ىوونلل بذهملا حرش 7
 « راكذألاو ءضايرلاو «جاهنملاو . ةضورلاو ملسم حرش لمك امف ؛هلمكي مل ام اهنمو « هلمكأ ام



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا ¥

 . كلذ ريغو ءاهقفلا تاقبطو تاغللاو ءامسألا بيذهتو هحيحصتو هيبنتلا ريرحتو « نايبتلاو
 ( عومجملا ) هامس ىذلا بذهملا حرش : نايب ىف ريظن هل نكي مل لمك ولو - همتی مل امنو

 بهذملا ىف هيف هقفلا ررحو ءاقتنالا نسحأو دافأو ‹ داجأو هيف عدبأف ايرلا باتك ىلإ هيف لصو

 . ( ط ) . ىغبني ام ىلع ثيدحلا ررحو هريغو

 «( ىعفارلا ىنيوزقلا ميركلا دبع نب دمحم نب ميركلا دبع مساقلا ىبأ ) ىعفارلل ريبكلا حرشلا - ۷
 (ريغصلا حرشلا اضيأ هلو ( زيجولا حرش ىف زيزعلا ) : ىمسي هباتكو ء ه ٦۲١ ةنس ىفوتملا
 . (ط ) . ( ىعفاشلا دنسم حرش ) و ( ررحملا )و

 «(هنامز ىف نيثدحملا رهشأ نم ناك ( ىزورملا رصن نب دمحم هللا دبع ىبأ ) ىزورملل ةالصلا 24_79
 .(ط) . م 905ه ۲۹٤ ىفوت

 . ريثك نبال مايصلا7 4

 ىبرغملا ىلذهلا دمحم نب ةرابج نب ىلع نب فسوي مساقلا ىبأ ) ىلذهلا لماكلل ةدابعلا - ٠
 . (م ٤۷١٠ه 550 ىفوتملا

 . ىعفارلل ةدعلا _ ١

 . ىقهيبلل تاقوألا لئاضف _ ۲

 ىفوتملا+ ىنيوزقلا نيسحلا ىبأ ٠ ىوغللا سراف نب دمحأل هاهي ىبنلا ىلع ةالصلا لئاضف -- ۳
 .م(4١١٠١1-ه15946)

 «قاحسإ ىبأ ىرذألا ليعامسإ نب قاحسإ نب ليعامسإ ىضاقلل ةي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف - 4
 . ( ط ) . م 485 ه ۲۸۲ ىفوتملا

 . ( ط ) . رئابكلا ىف ىبهذلا هعمج باتك 0

 . لطاب لك ىلإ ةيضفملا لئاسولا ىطاعت نع ىهنلا نمضت ليلحتلا لاطبإ ىف ةيميت نبال باتك - ١
 . ىواتفلا نمض . ( ط)

 . ىطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع دمحم ىبأ ظفاحلل ىطسولا ةالصلا نييبت ىف اطاغلا فشك ٠7

 . ( ط') . ه 555 ىفوتملا «( ىرهاظلا ىلع مزح نب دمحم ىبأ ) مزح نبال ىلحملا ٨۸

 . ىعفاشلا مامإلل رصتخملا 7 4

 . ( ط ) . مامإلا فلخ ةءارقلا ةلأسم ىف ىراخبلا هللا دبع ىبأ مامإلل فنصم - ٠

 . ريثك نبال تامدقملا7 ١

 . ( بهذملا ةيارد ىف بلطملا ةياهن ) باتكلا مساو « ىنيوجلا مامولل ةياهنلا 7

 نم ىتش عئارش نم تسبتقا ماكحأ نع ةرابع باتكلاو ( ه 775 ) ىفوتملا ناخزيكنجل قسايلا - ۳

 . راتتلا روتسد ناكو كلذ ريغو مالسإلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا



 قيقحتلا ةمدقم - لوألا ءزجلا 2 ۷

 : مجارتلاو ريسلاو خيراتلا ىف : اسماخ

 ٤  9ط ) . ربلا دبع نبال باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ( .

 ٥ _ ط ) . ريثألا نبال ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ ( .

 . ىناهبصألا ميعن ىبأ ظفاحلل ةباحصلا ءامسأ _ 7

 ةنس ىفوتملا «(ىنميلا ىناذمهلا بوقعي نب دمحأ نب نسحلا دمحم ىبأ ) ىناذمهلل ليلكإلا_7 ۷

 ةدئافلا ميظع باتك وهو « اهكولم مايأو ريمح باسنأ ىف لماكألا ١ ىمسي باتكلاو ء ه ٤

 . نوتم ةرشع ىلع لمتشيو « تادلجم رشع ىف متي
 . ( ط ) . ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا 79 ۸

 . ( ط ) . ىدادغبلل بيطخلا خيرات 7 ۹

 ٠ - ةنس ىفوتملا « ( نسحلا نب ىلع ) ركاسع نبا خيرات ٥۷١ طوطخم ) . ه ( .

 ١  79ط ) . ىراخبلا مامإلل ريبكلا خيراتلا ( .

 ه 7144 ةنس دعب ىفوت«( ىقرزألا هللا دبع نب دمحم ديلولا ىبأ ) ىقرزألل ةكم خيرات - ۲

 . ( ط ) . ليلقب

 رصتخم : بتك ىف ةدوجوملا ظافلألاو ءامسألا هيف عمج » ىوونلل تاغللاو ءامسألا بيذهت ١٠١7

 باتكلا وهو « ةضورلاو « زيجولاو« طيسولاو « هيبنتلاو « بذهملاو « ىنزملا ميهاربإ ىبأ
 . ( ط ) . « ىعفارلا مساقلا ىبأ مامإلل زيجولا حرش نم هترصتخا ىذلا

 نب ىلع نب نسحلا نب رمع ) ةيحد نب رمع باطخلا ىبأ ظفاحلل رينملا جارسلا دلوم ىف ريونتلا 9 4
 - لضفلا ىبأ  باطخلا ىبأ  نيدلا دجم » بهذملا ىرهاظلا ىسلدنألا ىبلكلا ةيحد نب دمحم
 . (م ٦۳۲ ه  ٠١۳١ ىفوتملا « ظفاحلا ثدحملا « « صفح ىبأ

 . ريثك نبا ظفاحلل ةينيطنطسقلا حتف ىف ءزج 6

 « م ١١86 -ه ۵۸١ ىفوتملا « (ىليهسلا هللا دبع نب نمحرلا دبع ) ىليهسلل فنألا ضورلا 27_79

 . ( ط ) . ةريسلا حرش ىف « مسابلا فنألا ضورلا » ىعدي هباتكو

 . ريثك نبال باطخلا نب رمع ةريس - ۷

 . ( ط ) . ( ةزجومو ةلوطم ) ريثك نبال ةريسلا ۸ «2 ١69

 .سلدنألاب ةبطرق لهأ نم ايركز ىبأ ىلطيلطلا نيزم نب ميهاربإ نب ىيحي هيقفلل ءاهقفلا ةريس
 .(ط) .(م ١١54  ه 055 ) ىفوتملا « ىبصحيلا ضايع ىضاقلل ءافشلاب ١

 «هدعاسمو ىدقاولا ذيملت (عينم نب دعس نب دمحم هللا دبع ىبأ ) دعس نبال ىربكلا تاقبطلاب7 ۲

 . ( ط) . (م ۸٤٥١ ه ۲۳۰ ) ىفوت ىدقاولا ناك « كلذ لجأ نم بقلف

 « هدنم نباب فورعملا دمحم نب قاحسإ نب دمحم هللا دبع ىبأ ) هدنم نبال ةباحصلا ةفرعم ل ۳

 . ( ىيحي نب دمحم هللا دبع ىبأ ديفح



 ا نت وا ج قطا ةموكس لوألا عقلا

 :: ولا ىل نبا ظفاحلا ) نضاوملل ةباحضلا ةقرعغما

 . ىومألا ىيحي نب ديعس ىومألا ىزاغم 606

 ٠ . ( م ۷۹۰ ه ١ا/5 ) ىفوتملا « ةعيهل نب هللا دبع ىزاغم 9 7

 (ط ) .( ه ه وأ 6 ) ىفوتملا « ةريسلا بحاص « راسي نب قاحسإ نب دمحمل ىزاغملا 7 ۷

 . هنم مسق

 . ه ١5١ ةنس ىفوتملا « ىدسألا سابعلا ىبأ نب ةبقع نب ىسومل ىزاغملا7 ۸

 . ( ط ).( نتفلا نم ريذحتلا ىف باتك ) هلوقب هركذ دقو «ريثك نبال ( ةياهنلاو ةيادبلا ةياهن ) 8

 : ةغللا مولع ىف : ًاسداس

 ىرابنألا نباب روهشملا راشب نب دمحم نب مساقلا نب دمحم ركب ىبأ ) ىرابنألا نبال رهازلا 79 ۱

 ٠ .(ط) .(اه ۲۲۸ ىفوتملا

 794 : ليقو ه 797 ىفوتملا ‹ ىرهوجلا دامح نب ليعامسإ رصن ىبأل حاحصلا ١
 .(ط) .اه ٤٠٠ وأ

 ةرم ركذ ام اهنم « ةغللا مولع ىف بتك ةعبرأ هذه.( ط ).مالس نب مساقلا ديبع ىبأل بيرغلا _ ۳

 « لمجلا » امأ : حاحصلاو بيرغلاك ًاريثك ركذ ام اهنمو «ىرابنألا نبال « رهازلاك  ةدحاو

 . ىوغل بيكرت وأ ةيوحن ةلأسم ىف هيلإ جاتحا اذإ ريثك نبا هيلإ عجري ناكف

 : ةفلتخم تاعوضوم ىف رداصم : ًاعباس

 . ىقهيبلل ربقلا باذع تابثإ 7 ٤

 . ىئاسنلل راكذألا_ 796

 . ( ءاهقفلا نيثدحملا نب بيبش نب ىلع نب نسحلا ) ىرعملل راكذألا 077

 . ريثك نبا ظفاحلل لامعألا لئاضفو راكذألا 79 ٨۸

 65٠ ىفوتملا « ةريبه نب دمحم نب ىيحي رفظملا ىبأ ريزولل فارشألا بهاذم ىلع فارشألا 7 4

 .م 16١١ه

 . ( ط ) . ىقهيبلل داقتعالا _ ٠

 : ربلا دبع نبال ةاورلا لئابقلا لوصأ ركذ ىلع هابنألا ك١

 ىشرقلا ايندلا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع وأ هللا دبع ركب ىبأ ) ايندلا ىبأ نبال لاوهألا 7925
 . (ط ) . م 245  ه ۲۸۱ ىفوتملا ««ءالولاب

 . ( ط ) . ىبطرقلل ةركذتلا - ۳

 . ايندلا ىبأ نبال رابتعالاو ركفتلا 79 ٤



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا ۳.

 . ايندلا ىبأ نبال ىوقتلا 79 6

 . ةميزخ نب قاحسإ نبا مامإلل ديحوتلا 9 65
 . ثدحملا«( ىلع ىبأ ) ىدادغبلا ىدبعلا ديزي نب ةفرع نب نسحلل جارعملاو ءارسإلا ىف ءزج _ ۷

 . ريثك نبال ةنجلا نجلا نمؤم لوخد ىف ءزج
 . ركاسع نبال دارجلا ىف عومجم ءزجا 9

 . مكحلا نب ناورمل ةبطخ

 . ( ط ) . ايندلا ىبأ نبال عضاوتلاو لومخلا _ ١

 . ىدادغبلا بيطخلل نييليفطلا مذ 5

 . ( ط ) . ايندلا ىبأ نبال ركسملا مذ ١9

 . ( ط ) . لبنح نب دمحأ مامإلل ةيمهجلا ىلع دزلا 9 4

 ىفوتملا ( ديعس ىبأ ) ىمرادلا ىميمتلا دلاخ نب ديعس نب نامثع ) ىمرادلل ةيمهجلا ىلع درلا_ 765

 .(ط) .(م 8581 - ه4

 . ( ط ) . ه ٠۸١ ةنس ىفوتملا « نمحرلا دبع ابأ ىنكيو « كرابملا نب هللا دبعل دهزلا 795

 . ىدادغبلا بيطخلل قحاللاو قباسلا 79 ۷

 . ىزارلا هللا دبع ىبأل بوسنملا « موجنلاو سمشلا ةبطاخم ىف موتكملا رسلا 9 ۸

 . ىسدقملا هللا دبع ىبأ ظفاحلل ةنجلا لهأ ةفص 8

 . ه ۲۹۷ ةنس ىفوتملا « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحمل شرعلا ةفص ٠ ٠١

 . ريثك نبا ظفاحلل رانلا ةفص ١

 نب ديعس نب رذنملا نب دمحم نمحرلا دبع ىبأ ) رذنملا نب دمحم ظفاحلل ةبيرغلا بئاجعلا 7 ۲

 رك فرا نملتبلا ناف

 نب تباث نب بعصم نب دمحأ نب راكب نب ريبزلا هللا دبع ىبأ ) راكب نب ريبزلل ةهاكفلا 0
 . م ۸۷١  ه 707 ىفوتملا « ( ريبزلا نب هللا دبع

 . ايندلا ىبأ نبال روبقلا 7 5

 . ربلا دبع نبال برعلا باسنأ لوصأ ةفرعمب ممألاو دصقلا 79 65

 . هدنم نب هللا دبع ىبأ ظفاحلل حورلا ىف باتك ۲

 . ىراصنلا ءاملع نم دعي« قيرطب نب ديعس نع القن ه ٠ 5٠ ةنس ةينارصنلا عماجملا هتررق ام ۲

 . هيودرم نبال ءارعشلا ديناسم ٠

 لهس نب رفعج نب دمحم ) ىطتئارخلا ركب ىبأل ( هنم ىناثلا ءزجلا ) قالخألا ئواسم ٠

 . ( ط ) . م 998ه ۳۲۷ ىفوتملا « ( ىطئارخلا

 . ىئاهبلا ظفاحلل ىصقتسملا ٠

 ص حا كا ےگ



 ل 7 قيقحتلا ةمدقم - لوألا ءزجل ا

 نب دمحم نب ىلع ) . ىواخسلا نيدلا ملع خيشلل روهشلاو مايألا ءامسأ ىف روهشملا 9 ١

 . ( ه 5547 ىفوتملا قشمدب ءارقلا خيش ىناذمهلا نمحرلا دبع

 : 0ط ) ةف نبال فراتملا

 . ريثك نبال باسنألا ىف ةمدقم _ ۳

 . ( ه ۳۲١ ةنس ىفوتملا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب ىبأ ) ديرد نبا ةروصقم 6

 . ( ط ) . ىطئارخلل قالخألا مراكم

 027 ناک ن نولل بسلا د

 . ىبطرقلل لوصألا رداون _ ۷

 حضتي رداصملا نم لئاهلا ددعلا اذه لالخ نمو « هريسفت ىف« هللا همحر « ريثك نبا رداصم هذه

 . هباتك جارخإ ىف « هللا همحر « ريثك نبا ظفاحلا هلذب ىذلا ميظعلا دهجلا انل

 : تايليئارسإلا ىف هيأر 5

 نم دعي هريسفتو « اهتياورو تايليئارسإلا نأش ىف ةيوق تاملك هل هللا همحر « ريثك نبا ظفاحلا

 « هنع تكسي ىذلا ردانلاو «هيلع هبني مث هيكحي ىذلا ليلقلا الإ مهللا «تايليئارسإلا نم ةيلاخلا بتكلا

 . ةيشاحلا ىف هيلع تهبن دقو

 : () تايليئارسإلا ىف هتاملك نمو

 الو ليئارسإ ىنب نع اوثّدحو <« ةيآ ولو ىنع اوُعَلِب » ثيدح رک نأ دعب - هريسفت ةمدقم ىف لاق
 ركذ ةيليئارسإلا ثيداحألا هذه نكلو » : « رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم ىلع بذك نمو « جرح

 هل دهشن امم انيديأب امم هّتحص انملع ام : اهدحأ : ماسقأ ةثالث ىلع اهنإف . داضتعالل ال « داهشتسالل
 توكسم وه ام : ثلاثلاو . هفلاخي امم اندنع اب هبذك انملع ام :ىناثلاو . حيحص كاذف « قدصلاب
 لاغر .مالقت امل هتياكح زوجتو « هبّذكن الو هب نمؤن الف« نیا اذه نم: الو للا اذه نحال هلع

 ىتأيو « ًاريثك اذه لثم ىف باتكلا لهأ ءاملع فلتخي ادهلو . ىنيد رمأ ىلإ دوعت هيف ةدئاف ال ام كلذ

 « مهتلعو مهبلك نولو فهكلا باحصأ ءامسأ لثم ىف نوركذي امك. كلذ ببسب فالخ نيرّسفملا نع

 ىذلا ضعبلا نييعتو « ميهاربإل هللا اهايحأ ىتلا رويطلا ءامسأو؟تناك رجش ىأ نم ىسوم اصعو
 ىلاعت هللا همهبأ امم كلذ ريغ ىلإ ىسوم اهنم هللا مّلك ىتلا ة ةرجشلا عونو« ةرقبلا نم ليتقلا هب بر

 مهنع فالخلا لقن نكلو . عنيا الو ياي ىف قيفلكملا ىلع هوعت هت يف ةدئاف الاه + نارتلا يف

 .[ ۲۲ : فهكلا ] ةيآلا رخآ ىلإ 4 مهبلك مهعبار ةا نولوقيس ) : ىلاعت لاق امك .زئاج كلذ ىف

 نمو همساو « سيلبإ » ىف ًالاوقأ ركذ نأ دعب - فهكلا ةروس نم ( 50) : ةيآلا ريسفت دنع لاقو

 لقنت ىتلا تايليئارسإلا نم اهبلاغو« فلسلا نع ةريثك راثآ اذه ىف ىور دقو » : - ! ؟ وه ليبق ىأ

 . انيديأب ىذلا قحلل هتفلاخمل « هبذكب مطفي دق ام اهنمو « اهنم ريثك لاحب ملعأ ُهّللاو « اهيف رّظنيل -

 ليعامسإ روتكدلل « هريسفتو ريثك نبا » باتك نمو ( 18 ١ / ١5 ) ركاش دمحأ خيشلل ريسفتلا ةدمع نم تاملكلا هذه تدفتسا )١(
 : . ( ۲۳۲۔۲۲۸ ص ) لاعلا دبع



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزحلا ا رى ىلا. للا سيب

 «ناصقنو ةدايزو ليدبت نم اولخت داكت ال اهنأل؛ ةمدقتملا رابخألا نم هادع ام لك نع ةينغ نآرقلا ىفو
 لاحتناو نيلاَعلا فيرحت اهنع نوفني نيذلا نينقتلا ظاّفحلا نم مهل سيلو . ةريثك ءايشأ اهيف عضو دقو
 ةذباهجلا نم« ءابجنلاو ةرربلاو « ءايقتألاو ةداسلاو « ءاملعلاو ةمئألا نم ةمألا هذهل امك « نيلطبملا
 نم + هفيعبض نم هنج نم هتيحسص اونیو + موررحو تيدا اونود نيذلا ٠ دايغبا ظافشلاو :« دالا

 نم كلذ ريغو « نيلوهجملاو نيياذكلاو نيعاّضاولا اوفرعو <« ر هکورتمو هعوضومو ه هرکنم

 - لب ‹ رشبلا ديسو لسرلا متاخ « ئدمحلا ماقملاو ئوبنلا بانجلل ةنايص كلذ لك . لاجرلا فانصأ

 سودرفلا تانج لعجو « مهاضرأو مهنع هللا ىضرف . هت سلا دنع تدع وأ بدك ةنلإ بسس نأ

 . « لعَف دقو . مهاوأم

 هيلع « ميهاربإ لاح ىلإ فرات دعي ءايبنألا ةروس نم ( 05 05١ ) تايآلا ريسفت دنع لاقو

 « مهريغو نيرسفملا نم ريثك هّصَق امو ) :  تاقولخملاو بكاوكلا ىلإ هرظنو < هيبأ عم ؛ماللسلا

 ‹ حيحصلا هتقفاومل « هانلبق موصعملا نع انيديأب ام قحلا اهنم قفاو امف . ليئارسإ ىنب ثيداحأ اهتماعف

 لب « هبذكن الو هقدصن ال < ةفلاخم الو ةقفاوم هيف سيل امو « هانددر كلذ نم ئيش اهنم فلاخ امو

 كلذ نم ريثكو . هتياور ىف فلسلا نم ريثك صخر دقف اهنم برضلا اذه نم ناك امو . انفو هل

 مهنيد ىف نيفّلكملا ىلع د عت هدئاف تناك ولو . نيذلا ىف هب ع ام هل لصاح الو « هيف ةدئاف ال اع

 ثيداحألا نم ريثك نع ضارعإلا ريسفتلا اذه ىف هكلست ىذلاو . ةلماشلا ةلماكلا ةعيرشلا هذه هُتئيبل
 مهنإف . مهيلع جوَرُلا بذكلا نم اهنم ريثك هيلع لمتشا الو« نامزلا عييضت نم اهيف امل « ةيليئارسإلا

 . « ةمألا هذه نم نونقتلا ظاّفحلا ةمئألا هررح امك . اهميقسو اهحيحص نيب مهدنع َةَقِرْمَت ال

 نع تورامو توراه ةصق ىف ىور دقو » : ةرقبلا ةروس نم ( ١ ٠ ) : ةيآلا ريسفت دنع لاقو

 سنأ نب عيبرلاو ىرهزلاو ةيلاعلا ىبأو ةداتقو ىرصبلا نسحلاو ىدسلاو دهاجمك « نيعباتلا نم ةعامج

 عجار اهّلصاحو . نيرخأتملاو نيمدقتملا نم < نيرسفملا نم قلخ اهصقو « مهريغو نايح نبا لتاقمو
 ا ا اني اهيل سبل ا

 الو طسب ريغ نم ةصقلا لاما نآرقلا قايس رهاظو . ىوهلا نع قطني ال ىذلا موصعملا قودصملا

 ب ةقيقحب ملعأ هللاو « ىلاعت هللا هدارأ ام ىلع نآرقلا ىف درو امب نمؤن نحنف < اهيف بانطإ

 عيمجب طيحم لبج « ق : اولاق مهنأ فلسلا ضعب نع ىور دقو » : ق ةروس لوأ ىف لاقو

 مهنع اها ىتلا لارا يب كافارخ نفد ملعأ هللاو - اذه نأكو !!! فاق لبج هل لاقي « ضرألا

 هلاثمأو اذه نأ ىدنعو . 5 الو قديعي ال ا يتم ورا زاوج نم ىأر امل« سانلا ن

 - ةمألا هذه ىف ىرتفا امك . مهنيد ّرمأ سانلا ىلع هب نوسيلي « مهتقدانز ضعب قالتخا نم ههابشأو

Eةمأب فيكف . مدق نم دهعلاب امو « ال ىبنلا نع ثيداحأ -  

 مهئاملع فيرحتو « رومخلا مهبرشو « مهيف دالا ظاَفحلا ةلقو « ىلا لوط عم ٠ ليئارسإ ىنب

 و «: هلوق ىف مهنع ةياورلا عراشلا حابأ اغإو .هتايآو هللا بتك ليدبتو هعضاوم نع ملكلا

 ‹ نالطبلاب هيف مكحيو « لوقعلا هّليمت اميف امأف . لقعلا هروَجُي دق اميف « جرح الو ليئارسإ ین
 ENA E فن



 و قيقحتل لا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ًاليوط ًارثأ أبس ةكلم ةصق ىف ركذ دقو  لمنلا ةروس نم (55 )٤١  تايآلا ريسفت دنع لاقو

aSاهنأ تاقايسلا هذه لثم ىف برقألاو » : ا تا رت  
 داق امف هللا اها -: ةيهوز يبعك تاياورك + ‹« مهفحص ىف دجو ام « باتكلا لهأ نع

 ا + نك ل او اك ام « بالا بارو ديالا نم ۰ لارا رابح نم ماا هذه یا

 . غلبأو حضوأو عفنأو هنم حصأ وه امب كلذ نع هناحبس هللا انانغأ دقو . خسنو لّدبو فرح

 . 4 ةنملاو دمحلا

 لدا يكاد 110 يدلل ير اذا هيض رحت يرش مما 1010 ارفع لو

 ناتهبو بذك هبلاغ هب نوثدحتي ام رثكأ نأ ملعيل مث » : لاق «  مهوبذكت الو مهوقدصت الف باتكلا

 « هتدئاف لقأ ام مث « هيف قدصلا لقأ امو ليوأتو رييغتو ليدبتو فيرحت هلخد دق هنأل

 عفانمو حلاصم ىأ » : [ ۱۸ : هط ] 4 ىرخأ برآم اهيف يلو إ> : ىلاعت هلوق ريسفت دنع لاقو
 : ليقف « هتمهبأ ىتلا برآملا كلت نم ءىش ركذل مهضعب فلكت دقو « كلذ ريغ ىرخأ تاجاحو
 رومألا نم كلذ ريغو .« هلظت ةرجش ريصتف اهسرغيو « مان اذإ منغلا هل سرحتو « ليللاب هل ءىضت تناك

 ةالصلا هيلع ٠ ىسوم ركنتسا ال كلذك تناك ولو « كلذك نكت مل اهنآرهاظلاو « ةداعلل ةقراخلا
 . « ةيليئارسإلا رابخألا نم كلذ لك نكلو « ًابراه اهنم رفي ناك امف « ًانابعث اهتروريص « مالسلاو

 : قيثوتلاو ناونعلا_ه

 اذه ركذ اوداتعا نيثحابلا نأ الولو « هب عوطقم رمأ ريثك نبا ظفاحلل ريسفتلا باتك ةبسن ةحص نإ

 . ريسفتلا اذه ةرهشل هتركذ امل الإو لصفلا

 : هفلؤمل هازعو ريسفتلا اذه ركذ نممو

 . فاشكلا ثيداحأ جيرخت ىف ىعليزلا

 ىرابلا حتف ىف رجح نبا ظفاحلا

 . ةيواحطلا ةديقعلا حرش ىف زعلا ىبأ نبا ۳

 رولا فلا ىف طويلات

 . ريدقلا حتف ىف ىناكوشلا

 . ديمحلا زيزعلا ريسيت ىف باهولا دبع دمحم خيشلا نب هللا دبع نب ناميلس خيشلا 5
 CC و SG ا ا

 ضعبو « « ط » ةخسنلا ةرط ىلع كلذ ءاجو « « ميظعلا نآرقلا ريسفت » روهشملاف « هناونع امأو

 . « ريثك نبا ريسفت ١ : هيمست خسنلا

 : باتكلا خسن ٦

 تابتكملا نئازخ ىف ترشتنا ىتلا بتكلا نم ريثك نبا ظفاحلل ميظعلا نآرقلا ريسفت ربتعي

 . سيرابو ادنلريإو برغملاو دنهلاو لوبنطساو رصمو ضايرلاو ةكم ىف هخسن تدجو دقف «ةيمالسإلا



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا سلا مچ

 راصتخالا اهيع بلغي ًالثم ضايرلا ىف ىتلا خسنلاف « ريبك فالتخا خسنلا هذه نيب فالتخالاو
 دجوت نأ دمتعي ال : لوقأ وأ « برغتسي الف بلاغلا ىف اذه « باتكلا ىف فرصتلاو ديناسألا فذحو

 نم تركذ ام عم ًادج ةثيدح ةخسنلا هذه نأل؛ ءاسنلا ةروس ىف ةروكذملا ىبتعلا ةصق اهيف سيل ةخسن

 اهيلع تهبن دقو « ةصقلا هذه ركذ ةدمتعملا خسنلا نم اهريغو دجن ىف ةدوجوملا خسنلا ىف جهنملا

 . اهعضوم ىف

 دقف كلذل « ىرخألا ىف تبثي ملو ةخسن ىف تبث صن تابثإ مامأ ًاريحتم هسفن ثحابلا دجي مكو
 ردق هلل دمحلاو  ىل عقوف ةبقعلا هذه لوزت ىكل باتكلا تاطوطخم عمج عاطتسملا ردق تلواح

 : اهفصو كيلإو « اهنم

 : ( ه) ةيرهزألا ةخسنلا ١

 . لصألا اهيلع قلطأ ًآنايحأو

 ةعبس ىف ًالماك باتكلا ىلع ىوتحتو « ريسفت ( ١74 ) مقرب رهزألا ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو
 . مورخ اهنم ثلاثلا دلجملا ىفو « تادلجم

 . ليلق اهيف أطخلاو « ةحصلا اهيلع بلغي ةخسن : اهنأب ركاش دمحأ خيشلا اهفصو

 ‹ روشاع دمحأ دمحمو « مينغ زيزعلا دبع قيقحتب ( ه ٠۳۹۰ ) ةنس بعشلا رادب تعبطو

 . انبلا ميهاربإ دمحمو

 . لمك ول اهنم لضفأ اهريغ لب ٠ خسنلا حصأ اهنأب فصوت ال اهنكل « ةديج ةخسن اهنإف عبتتلابو
 : نيرمأل ةخسنلا هذه نع ةذوخأملا بعشلا راد ةعبط ىلع تدمتعا دقو

 ًابلط ةبتكملا ىلإ تلسرأف «عطتسأ ملف ةخسنلا هذهل ةروصم ىلع لوصحلا تلواح ىنأ : لوألا

 مث « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج قيرط نع ةيمسر ةروصب بلطلا تلسرأ مث « ريوصتلل
 ةبتكملا هذه نم ةطوطخملا جارختسال قرط نع تربخأو « ةبتكملا هذه بأد اذه نأ كلذ دعب تملع

 . ىلمعل ةقفاوم تسيل قرطلا هذه نكل

 ىف درو ام بسح صنلا جارخإ ىف ديج لمع بعشلا ةعبط ىف ةوخألا لمع نأ : ىناثلا
 ‹ هيف اوباصأ ام ىلع مهتررقأف ٠ اهضعب ىف اوؤطخأو اهضعب ىف اوباصأ تاداهتجا مهلو « ةطوطخملا

 اهنم تدفتساف ٠ شماهلا ىف ةطوطخملا ىلإ مهتاراشإ تدمتعا دقو « هيف اوؤطخأ ام ىلع مهقفاوأ ملو

 . ةعوبطملا ال ةطوطخملا ىلع لمعلا نأك ىتح ًاديج اكلسم كلذ ىف تكلسو

 . ىفوصلا ىلع نب دمحم : خسانلا

 . ( ه ۸۲٠١ ) ةنس ىلوألا ىدامج نم رشاعلا ىف اهخسن نم بتاكلا غرف : خسنلا خيرات

 5١90 : قاروألا ددع

 : ( ط ) یتبرتسشت ةخسن - ١

 أدبيو لوألا ءزجلا ىلع ىوتحتو ٠ ( «٠ ) مقرب ادنلريإب ىتبرتسشت ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو



 o قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 : ةيآلا 4 هّللا ليبس يف اودهاجو اورجاه نيذّلاو اونمآ نيذّلا نإ 8 ةيآلا ريسفتب ىهتنيو ريسفتلا لوأ نم

 طخ نم شاوح اهبو طقس اهيفو ‹ فلؤملا ءازجأ نم عساتلا ءزجلا رخآ وهو « [ 7١4 : ةرقبلا ]

 ىف ىهو « ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج تاروصم نم ىهو « تاحيحصت اهيلعو فلؤملا
 . تلمك ول نسحلاو ةقدلا ةياغ

 ةنماكلا رردلا ىف ةمجرت هلو « ( ه ۷۷١ ) ةنس ىفوتملا « بحملا نب دمحم نب دمحأ : خسانلا

ETE) 

 (ه )۷۷١ ةنس ىفوت اهبتاكو« هطخب شاوح اهيف «فلؤملا دهع ىف تبتك اهنأ رهظي : خسنلا خيرات
 . نيماعب ريثك نبا ظفاحلا ةافو دعب ىأ

 . مس ٣۲ر ۷ × ۱۸ ر ۳ ساقم ۲۲۲ : قاروألا ددع

 . ًارطس ۲۷ : رطسألا ددع

 . زاتمم داتعم خسن : طخلا

 : ( ب ) ىتبرتسشت ةخسن ۳

 لوألا ءزجلا ىلع ىوتحتو « ( 50807 ) مقرب ادنلريإب ىتبرتسشت ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو

 ريسفتب ىهتنيو « ؟ ريسفتلا قرط نسحأ امف : لئاق لاق نإف » ب أدبيو  ةمدقملا نم ريسي ءىشب صقان

 . 4 مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن د اورك ذا ليئارسإ ينب اي  ىلاعت هلوق ىهو ةرقبلا ةروس نم (40 : ةيآلا

 . تاحفصلا ضعب ىلع رشتنم ربحلاو « تاحيحصتو ةريثك شاوح اهب
 . ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج تاروصم نم ىهو

 . فلؤملل رصاعم هنأ رهاظلاو « فرعي مل : خسانلا

 . هللا همحر ‹ فلؤملا دهع ىف: ىأ« ًاريدقت نماثلا نرقلا ىف تبتك : خسنلا خيرات

 . مس ۲۲ × ۱١ ر 5 ساقم ۱۷۷ : قاروألا ددع

 . ارطس ١9 : رطسألا ددع

 . ديج داتعم خسن : طخلا

 : ( ج ) ىكملا مرحلا ةخسن  ؛

 « لوألا ء ءزجلا ىلع ىوتحتو ( ٩١ ) مقرب ةمركملا ةكمب ىكملا مرحلا ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو

 .[ "1 ءاسنلا ] ةيآلا 4 هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ ظ ىلاعت هلوق دنع ىهتتيو « ريسفتلا لوأب أدبيو

 ةروس نم ( 700 ) ةيآلا ىلإ ًاداتعم ًاخسن رمتسي طخلا نإف « نيتخسن نم ةقفلم ةخسنلا نأكو

 . ةروكذملا ةيآلا ىلإ رمتسيو لوألا نم مدقأ وهو رياغم طخ مث ةرقبلا

 . هقاروأ نم ريثك ىف للبلا رثأ خسنلا ىلعو

 . فرعي مل : خسانلا
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 ناكو » 8 لوألا طخلا ةياهن وهو ةرقبلا ةروس نم ( ۲٠١ ) ةيآلا ريسفت دعب ءاج : خسنلا خيرات

 نم رخآلا ىدامج رهش نم نيضم نيرشعو ةينامث ىف كرابملا تبسلا موي ءزجلا اذه خسن نم غارفلا
 نرقلا طوطخ نم هلعل رخآلا طخلاو « « ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو نيتئامو نيرشعو ةتس ةنس روهش
 رم اعلا

 . مس 7١ × ۲۹ ساقم 4١١ : قاروألا ددع

 . ًارطس 50 ٠١ : رطسألا ددع

 : (أ) ةيديمحلا ةخسن  ه

 ةنيزمو قيقد اهطخو « ًالماك باتكلا ىلع ىوتحتو « ايكرتب ةيديمحلا ةبتكملاب ةظوفحم ةخسن ىهو
 . ةدمتعم ةخسن نع ةلوقنمو ةثيدح ىهو « بهذلاب

 . فرعي مل : خسانلا

 . ( ؟ ) ةنس تبتك : خسنلا خيرات

 . ارطس 4٠ 016 : رطسألا ددع

 : ( ف ) ىكملا مرحلا ةخسن 5

 ةروس لوأ ريسفت ىلع ىوتحتو 4١( ) مقرب ةمركملا ةكمب ىكملا مرحلا ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو
 . بازحألا ةروس ريسفت ةياهن ىلإ لمنلا

 . ةبوطرلا رثأ اهبو « ( ج ) ةخسنلا نم ىناثلا مسقلا طخ عم دحتم اهطخو ةئيدر ةخسن ىهو
 . فرعي مل : خسانلا

 . رشاعلا نرقلا طوطخ نم هلعل : خسنلا خيرات
 . مس 7٠ × ۲۹ ساقم 115 : قاروألا ددع

 . ًارطس ۳۷ : رطسألا ددع

 : ( ك ) ىكملا مرحلا ةخسن ۷

 « فارعألا ةروس لوأ نم أدبتو « 4١( ) مقرب ةكمب ىكملا مرحلا ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو
 . ةبوتلا ةروس ريسفت ةياهنب ىهتنتو

 . ةبوطر رثأ اهيفو شماهلاب تادييقتو تابيوصت اهيلعو « ةديج ةخسنلاو
 . فرعي مل : خسانلا

 . (ه ۷۸٠١ ) ةنس تبتك : خسنلا خيرات

 . مس ۱۸× ۲۷ ساقم ۲۲۸ : قاروألا ددع
 . ًارطس ١١ : رطسألا ددع

 . ميدق داتعم خسن : طخلا



 ويت سس قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 : ( د ) ضايرلا ةعماج ةخسن ۸

 ٠١ : ةيآلا ريسفت نم أدبتو ( 5١07 ) مقرب ضايرلاب دوعس كلملا ةعماجب ةظوفحم ةخسن ىهو
 . ةبوتلا ةروس نم ٠٠١ ةيآلا ريسفتب ىهتنتو « ءاسنلا ةروس نم

 . ديناسألا فذحو راصتخالا اهيلع بلغي نكل « ءورقم اهطخو ةثيدح ةخسن ىهو

 . فرعي مل : خسانلا

 . ليلقب اهدعب وأ ( ه ٠٠١١ ) ةنس دودح ىف تبتك : خسنلا خيرات

 . ۲٠۸ : قاروألا ددع

 . ًارطس ۲۳ : رطسألا ددع

 : ( س ) ىتكملا مرحلا ةخسن 4

 ريسفتب ىهتنتو أبس ةروس ريسفتب أدبتو « ( ٩١ ) مقرب ىكملا مرحلا ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو
 . تلصف ةروس

 ريثك ىف للبلا رثأ اهيلعو « ةقرو رخآ ىف ءاج امك ‹ فلؤملا لصأ ىلع ةلباقم ةخسن ىهو
 + ”اهقاروأ نم

 . ىعاجشلا هللا دبع نيدلا ءاهب نب دمحم : خسانلا

 . (ه ال59 ) ةنس : خسنلا خيرات

 . مس ۱۸ × 75 : ساقم ۱۷۸ : قاروألا ددع

 . ًارطس ١5 : رطسألا ددع

 . داتعم خسن : طخلا

 : (م) دادغبب فاقوألا ةبتكم ةخسن ٠

 ىف عبارلا ءزجلا « ءازجأ ةثالث اهنم دوجوملاو « ريسفتلا خسن مدقأ ىهو « ةميدق ةخسن ىهو

 ةروس نم (60) ةيآلا ريسفتب ىهتنيو « ماعنألا ةروس ريسفتب أدبيو « ( 7١51 ) مقرب ىتبرتسشت ةبتكم

 ريسفتب عساتلا ءزجلا أدبيو ( ٩١ ) مقرب ىكملا مرحلا ةبتكمب ناظوفحم رشاعلاو عساتلا نآزجلاو .لافنألا

 لكشب ةفرخزم نآزجلا ةرطو« نآرقلا لئاضف باتك هليذبو« باتكلا رخآب رشاعلا ىهتنيو ىروشلا ةروس
 . هقاروأ نم ريثك ىف للبلا رثأ ةخسنلا ىلعو « باتكلا ناونع اهيف بوتكمو « بهذلاب عيدب

 . ىدادغبلا ىرقملا رمعم نب دمحأ نب دمحم : خسانلا

 . ( ه ال59 ) ةنس : خسنلا خيرات

 ۲۳۸ : رشاعلا دلجملا < ۲۷١ : عساتلا دلجملاو «٠ ۲۲۹ : عبارلا دلجملا : قاروألا ددع
 . مس ۱۹ × ۲۹ : ساقم

 . ًارطس ۲١ : رطسألا ددع



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزحلا ج علا

 . حضاو داتعم خسن : طخلا

 :(و) ايفوص ايا ةخسن ١

 ةياهنب ىهتنتو « باتكلا لوأب أدبتو « ( ١77 ) مقرب ايكرتب ايفوصايآ ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو

 . خسنلا حصأ تناكل تلمك ولو ةميدقو ةعيدب ةخسن ىهو « نارمع لآ ةروس ريسفت
 تفلكو « كلذب تحرفف « ماقرأ ةدعب ةدوجوم اهنأ ىبرعلا بدألا خيرات ىف ناملكورب ركذ دقو

 ملاعم ريسفتل ماقرأ ىه ماقرألا كلت نأ دجوو ةبتكملا رازف« ماقرألا هذه نع ثحبلاب ةوخألا دحأ
 . هللا همحر ٠ ىوغبلل ليزنتلا

 . هللا همحر « فلؤملا ىلع ةءورقم ةخسنب ةلباقم ةخسنلا هذهو

 . فرعي مل : خسانلا

 . ( ه ۸۰٦ ) ةنس : خسنلا خيرات

 . 5١8 : قاروألا ددع

 . ًارطس ١ا/ : رطسألا ددع

 : ( ر ) هللا راج نيدلا ىلو ةخسن

 ىهتنتو نارمع لآ ةروس ريسفتب أدبتو « ايكرتب هللا راج نيدلا ىلو ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو

 . ةخسنلا هذه نم ىناثلا ءزجلا وه اذهو . ةدئاملا ةروس نم 44 : ةيآلا ريسفتب

 . فرعي مل : خسانلا

 . ( ه ۸۳۷ ) ةنس : خسنلا خيرات

 . ۳۳۰١ : قاروألا ددع

 . ًارطس ۲۳ : رطسألا ددع

 : ( ت ) هللا راج نيدلا ىلو ةخسن ٠

 أدبيو : عبارلا دلجملا : نادلجم ىهو <« ايكرتب هللا راج نيدلا ىلو ةبتكمب ةظوفحم ةخسن ىهو

 . جحلا ةروس ريسفت ةياهنب ىهتنيو « ةبوتلا ةروس ريسفت نم

 رخآ ىتح صصقلا لوأ ريسفت نم أدبيو :  سداسلا هباوص نظأو اذكه  سماخلا دلجملا

 . تارجحلا ةروس

 . صلخملا نباب ريهشلا بوقعي نب ىلع : خسانلا
 . ( ه ۷۹۹ ) ةنس : خسنلا خيرات

 . ۲۸٤ : سماخلا دلجملاو ۳۲۷ : عبارلا دلجملا : قاروألا ددع

 . ًارطس ۲۷ ۲١ : رطسألا ددع



 ۳۹ قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 : ةدعاسملا خسنلا

 « نارمع لآ ةروس ريسفت ةياهن ىلإ باتكلا لوأ ىلع ىوتحتو « ( 7177 ) مقرب ةظوفحم ىهو

 . 508 : اهقاروأ ددعو

 «قيرحلا ةدلب لهأ ىلع فقو ىهو نظأ اميف بيرق اهخيراتو ةثيدح ةخسللا : خسنلا خيرات

 . ضايرلا برق
 : ةيريخلا لصيف كلملا ةسسؤم ةخسن 6

 ةروس ريسفت ةياهن ىلإ باتكلا لوأ ىلع ىوتحتو ءاه ١7945 ةنس تبتك ةثيدح ةخسن ىهو

 . ه 112١5 ةنس فيطللا دبع نب ميهاربإ مساب فقو اهيلعو « ةسسؤملل ةادهم ىهو « نارمع لآ

 . ۳۹۸ : اهقاروأ ددعو

 : هللا هظفح ‹ ىعداولا لبقم خيشلا قيقحتب ةيارلا راد ةعبط 7

 . ًادج ةريثك اهيف ءاطخألاو « تاعبطلا نم اهقبس ام ىلع ةدمتعم ةعبط ىهو
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 ةرسفملا روسلا ىلع خسنلا عيزوت
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 a قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 : قيقحتلا جهنم ۷

 ‹ ةطوطخملا خسنلا ةلباقمب كلذو « فلؤملا صن هنأ نظلا ىلع بلغي ام ىلع ريسفتلا صن جارخإ ١

 . فالتخالا دنع قورفلا نم حيحصلا تابثإو

 . ةطوطخملاو ةعوبطملا لاجرلا بتكو ثيدحلا رداصم ىلإ عوجرلاب صنلا ميوقت ىف ىدهج تلذب  ؟١

 كلذ ناك اذإ [ ] اذكه نيسوق نيب ىرخألا خسنلا ىلع ةخسن اهب ديزت ىتلا تادايزلا تعضو  ؟

 . صنلا ةمالس عم ًاميقتسم

 ةرثكل شماوهلا ىف ةلاطإ ىلإ جاتحي كلذ نأل ةجاحلا دنع الإ خسنلا ىف طقسلا ركذ تبنجت _ ٤<
 . خسنلا ضعب ىف طقسلا

 اهطبض ةاعارم عم اهبناجب ريسفتلا ىف فلؤملا اهب دهشتسي ىتلا ةميركلا ةينآرقلا تايآلا توزع  ه
 . لكشلاب

 ركذ ظفاحلا ناك نإ اهنكامأ ىلإ اهوزعب هريسفت ىف ريثك نبا ظفاحلا اهركذ ىتلا ثيداحألا تجرخ 5
 . اهرداصم

 ام عضاوم تركذ امهريغ ىف ناك نإو«هيلإ وزعلاب ىفتكأف امهدحأ وأ نيحيحصلا ىف ناك امو
 ام جيرختلا ىف راصتخالا ةقيرط تكلس دقو« انايحأ كلذ ىف ديزأو رداصم نم ظفاحلا هيلإ راشأ
 . هللا مهمحر «ةمئألا ةداع ىه امك «ريسفتلا ثيداحأ جيرخت ىف باتك هللا ءاش نإ هعضومو نكمأ

 . ةيوبنلا صوصنلا لكشلاب تطبض _ ۷
 . اهطبض ىلإ جاتحي ىتلا باسنألاو ىنكلاو ءامسألا تطبض ۸

 . ةبيرغلا تادرفملا ضعب تحرش 4

 نالطب وأ « أطخ نايبل ريسفتلا ىف نطاوملا ضعب ىلع بيقعت وأ قيلعت ىلإ ةجاحلا وعدت انايحأ ٠
 . اهدقنو تايليئارسإلا ضعب ىلإ ةراشإلا وأ . ةصق

 ةيانعلا عم « ةءارقلاو ةعجارملا هيلع لهسيو ئراقلا نيعي لكشب هجارخإو صنلا عيزوت ةداعإ ١
 . ةيضارتعالا لمجلل نيطخلاو ساوقألاو ةلصافلاك ميقرتلا تامالعب

 . ئراقلل ًارسيت ةحفص لك ىلعأ ىف ةيآلا مقرو ةروسلا مسا عضو - ١

 . ( باتكلا نع ةرصتخم ةذبنو « فلؤملل ةرصتخم ةمجرت عضوب تمق - ١

 . باتكلل ةماع سراهف عضوب تمق 8

 ىف وأ خسنلا ةلباقم ىف ءاوس لضافأ ةوخأ لمعلا اذه لحارم نم ريثك ىف ىندعاس دقو
 . ءازجلا ريخ مهايإو انيزجيو مهايإو انبيثي نأ لأسأ هللاف «مزالملا حيحصت ىف وأ صنلا لكش

 هجارخإ تيأر ىنكل 0 نآلا اذه نع رذتعأو اهديناسأ ةساردو ةيريسفتلا خسنلاب قلعتي ثحبم عضوب باتكلا ءانثأ تدعو دق تنكو )١(

 . قفوملا هللاو « ًامومع روثأملا ريسفتلاب هقلعتل ًالقتسم
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2 EDE 

 45 رك ٩ كاف ساو فواموشل

 اپس ااو ل جالي زك اخمااةروس ترت لاربع یا عال م لبن ویلی زار د رع لس ن راما ہن لاپ ای ھچ ارح 7
 لع لضنالاة روس تلزن لاک زي تنس أوس نه بط وحريم رع ثمل نع یرڑد اں س لاذو يمبسلابابلوح نورا كلعلا
 ارم یر لاتو دقانلا ماظعر کای نمت راک ريلع سال یہا ردات مامزب زاناو وحلو ٣ یدل ساونا
 . .ضرالاو اہ ب امامی لمر دز كلما ںی ن فرس نی ھو مک یل عسا یب الم ان الل تلر تاک راہ ا یز ی ےیل |
 "| د وعساه هجو مهر فورو اللا افلا دوعبس ميني ماسالا روس تزل دايبع ی لرلای فس لا |
 ¦ ¦ بارا اوال لىل موتى ب نسا واو لتفادي اسب« نر دت ەن |

 ! د لمس لوو ن اط الا رؤس تاران لاتر اج یر رک اپی ابن يدسلا وراد ع ني مسا انث روع يزمجانا لربلا

 | | نم ابو اتمر ورم یوا اسم امر لو ع ا5 ین الاس اہ كتل س ووت نھ شيت لز ودر |
 ۲ | ناکام ی شایع لب اب كلام عنات ں یدال ھل ریڈ كلر وا ںااہ لاس ی پج نمار باہ ی رانلا ددوتسردامب 8
 : | هو عرب مبرمالاو عينت لجأ زل ئالار امر سلال سيكو ماعم ماسالا نرم كرز لک ہیلع رد السار راف
 سر ابي عمير ليات ابيع دز هاو رطل ره روو نمو! كدر ماتملارا امم طلال ناع بما کدی السا ۲

 : لارو میس ميشو انحاز الار لع تلت لك ديلعس زمدا لوص لاحت نإ نان نر نازی يذم
 مرهنماو تازن لمحو زانا تاوه لایان زنا رنا ع لڅ مترا هسا د يتلو چلا یلدرم کالای [
 | تاومس اقدس ایهو نورا لام مس اجا الما ىدكم نیا لن ىذلاوع“ نولد د مر اکا |

 | لز نمالاواومسادتل نو عاف ىا وکی رکا دن ناد الات لوت نوبسکا بندر د رنج شراك
 ل تاو نجلا یع لاد ۴ زما دن کر ؤا لفل رسبوو تاللا نفل ا عرابنو مهل هدابعل ممن ر رل او ت الظلام و مداپما أ
 نولرون مرباهزعكاوزلامب هلأ و دلدبس او یر لبسلاوعبتالو مرعب اذ موتسس ہار مھ ااو مرو دارن اؤ ۵ا5 |

 | لب رض دن و اوياولع تاد اعدها اکارارو باسيل واو العد اکبر تس دعم !ولمجو هداب ئعسببزكرلاده وما ا
 أ درم ی یررارکم ةزالاوم هزي يحسم جاو نول أي الجود زس امم یا يريم رريسسم ۱از یس لج |
 رض دنیا ن یال مرر نایات اتمر يراود معو ارزو لام ملارةداتتد نسا وريبجارويعسو |

 ا 9| الاريرعتومومرسامرلا نیر یهو تعبي نإولا توی نارام ویل لو تون ہالی نااہل اتال نت |
 مل ںم ور نالر ارا یار ملاپ اتنا لاو زر اا حتاداہ اینا اھل ایر ع رھ اھل لہ لار ہو یاشار اشا ید
 ا وار انعدم یان اود هدو خ ام زاکو ہوم ديلا راسا ]عزمت ںی س لہ ارال ر نہال امت ل رهاجيورابعرإ |
 ا دب یخ مساع ایی ط نالو يالا یوم دیا مس نج تکی ن ی اپا جاہ مدنا یل |
 1| نعرو نحمد یر لودر هد نإشالا تروج نعت زعرتسم اود طفيل زعدج لهوا حر م یراا ہن نعيش مولاوس ل

 Î ay لاه راک تن ماعاد ایام اسلا ع رل امیل و ریون و ھال 5و لار الو اھت مكوه دوهالاول الا

 1 ىلا موجو رس عازل زد ناوم از هناوهو ہلر دو دعا )ماز نوک ن ر یغو ىرسلا اق رر منا رتو

 نوح ناک م لاف نر کاواع مارک نیا دن ب نیلی اقلال والا يمه لر لمن ل ؟قاذتالار ہد ارت لم ديالا صا ور سش |
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 اوا لر ل نران بحل رل اترا رشا a رداد رو را نیوی فربما رو هج هس معاند ازعل م د, ا زجاولولر بارملاب كمر
 نرم بلك عب د! احل ا : توو م ةلرحر : ضا زا

e Eاراسان رک لق ولبس  a Eرد الغ زل ةعاسلاز بدر دور ام نزلا ن ارګ: اراز یک نراس و ترسم وبكل زل اچ  
 رعب ايبا ی“ راشاکر انا تز لازا رل ارش بشار بیس تال ایرج E ا ن سا كسير اراعا بقع رر زلات ع ناور ب بلاد اة ا کو اند ایج لذ م

 ر لون جريد مم لش نا تراقب ای ارا یر
 E و رمی ریت ا ا رپ

< - 

 س ہت

 مع ترار معلم
 ات ماپ نمر چ ملوان اس امن طعس ر ئا نار راز نيوتن تلال د

Gre e SEE وان بع ظلانارابا 

 یورپ وشام اس رکا م5 هدر کاو کم کمتر اخ اندر ودار وا ا ایم

 1)ا احس :
 .ہچ . م ۰

 وا ل امن ادور ان ر ع 58 ءاس 4ر لان ز
 ي بك 5 ازکم هراز اشن . اترا ر وره انرن ا رر نا وذو باكا دت کارا احر ناار اكل 6 ا
 نير 6 او ہلال ارنا ایرنا ترانا بكر لا ننائرع ازاد LEE لو طلار یاد دازرفتمز اار یس
 داس ل .٠ هك وبر للاخ ۽ یون اواو وعلا اذ الاه لاهو تيرا انزال لان | هياتم هيه نم ل يزال سر ار 0

 لا د رم دبا شك هس زم : ىنصماب ا مح ازيزلا عز ارجو انااا برر ع انحاز تار تزداد را ماسلا فو رخت. ر
 ق : لر شال حر نل عزت رهو يع + ممر ن اسان زکات یز

SHEلير يوم زكي اختری غرم اذا جمب رت اال ني ةع أذ م  
 رز كر ن اكرطصو ایس لہ لس الازم نطیذلا لاهو از اض:

ESOSنم رلخلنا تانالار م لانو ار ہہ یز اككاز  
 ی نلا اکل مرو ماظل )وینم لاک تط سب نولس ا: يضو نمد
 یل اتر اج نو کک نرو

 حاز حرر كتل دف وع ا ع لوبا تيل نكز ان دس

 «ف» ةخسن نم ىلوألا ةحوللا
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 هلل امال قصرت امر محا رجلا سا 5 5

 ا
 فو ارم ةلهابملا و بارت نع لات سااشتأ لد :قايساكا رھا عشت نسل مم مورد تاکو نارعيفر
 اةيروتلا ازناو هیر نبال ارم یا تالا كاعد ہللا وهال اهلا الدشأمل اد محا اجل اننا 1 ةرقبلارىضت ل وأ ىإ هركبلا اك كسلا

 Luc Nl IES ا عل مارش مولا لا رهالاولا المسا لری ملو ااا موت داما عا قلا رت لوا یر لا لاعتماد ماكل مدس وللا ةبارتتعترنع مولا كارهالا ولا ال داملا ...مويقلا ھالا السا نکلا نا طعالا سام ایسا نا >راولا اندرو . ماقتناود زرع سار رر تاذع 0
 دوهو نامزل ام ری تّوشسو هب تريجا((رق رمل وف ؛ ءال ادابعإع ,(سلازم لت رتل ا دلایا هرب نيام ارم ودر اورہ هب قلو تدور ےل ماال او رطبه لزج د زوجا تيرالو هين كاندي أ قلاب جاي ارلا ذيع

 چلا نیواک
 ا ارادی ارالدا ملام لق رم ن مرمر شعل . | ١ للريالاو تار ر یک ماو رولا تاو: ل وتر هلع ,يلع ميظحلارارتلال ازناو سو هيلع

 «ر» ةخسن نم ىلوألا ةحوللا
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 كا ا ضال ا

 3 ر .تيليلحو هد ل ا 0

 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ع ملال ريلاوهر لا اک ١

 0 هلاك a: E زهر
is0 :ارلارس زيكا ف " E 

 2 1 اللو رخال هاو ا

 را وخ البا دری

 ” لئم ر

leراتو ررر ریا  uيي  
Eا  

 «س» ةخسن نم لوألا ةحوللا
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 ا کھ كارتار ددا )ا العون ب وا عسر سر مب
 لیلا دهغی نا رڪل ل ا اکر نع هتربح) امن
 0 بد نوري یاو لب

E 
 توال رز مرعوب 1 3

 الما الاوبرا تاور اخ ا
 دیجی چ زارع کز لخ ب درا رر چا تز تح

 ا EE عزا ىراصتالا

 ا 1 اا د اما
 e ارا ایز ژر اع مضار «رلارسالا ارز ترد
 داس ويعو تلزم اھ میرٹ لار نق

 ا اعلم ادن نالوا نتا تارا ّْ
 رهو عرف وم جب زر صم د حمر موهزررم و

FEEDSل  

 اار زات ملا لا راما
 اعاتب اسلا ااو ررر للام
 SS لكر رزه لڪزع

 ارل لوا طيح لنا لایت ززاس ملغ ےہ
 اا د مص یر تک

 ب اا واكب ابار ڪج اهلك

 ےک IE لیلا لما داس س

 س طرا ىلا اےکد و مل ارال ابو ايوان
 ا وسلا رح

 «س» ةخسن نم ةريخألا ةحوللا
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 «ك» ةخسن نم ىلوألا ةحوللا
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1 Aer 

 دعا نذل | ىلا لورو تما نما
 ترا صر ال اى ارپ ليكحرشملا نم

 ازاد ها یر چتر عركلا أوهلعاد ربما... ا
  aواڪا ی ا  Eطا را

 عسا نالو لا امرخاو١ْن م ةع ركلا 2

 : قارت رد ا
 يني م | لق كن ةت كلا ةيازح) لوعت اربل | تعم

 * وا )یال افا و اريك نيل د هلالكلاو
 ناملوا ق ةا بل !وتليرل اح نال ١ ا 1

 هع | صر ن اع نب ن امی زمول انياب تل ذناكتقالاو
 تحرر اي نب دع ع ىذمزلا بنل اق اتو اقرا
 : كنطاوب نب لسع د ی دی ل ناو رثقعج نيدو لع نبا

 یار الأ لني یر ا ام لت ف وع انڈر یاو ل ا
 لجان اتعب نال كف ا س اب نب ایہ خا

 للامور |ريىلا و یاش ازم ید لافنال ال ارت دمنا
 ل انيصلا ارح ار طساملهنيب اوترا و اشهنيب وتئرقف
 ن امك اقف كلذ اع رڪ اج امل وطلا سل ای ھوم عصوو
 وغو نامل ولع ىا ام قي ۰ م الو ر ناڪ

 : امد لا يطعن ان او عننمل !تاودرونلا 6

E 
N ؛ نول اوب لا ناو ا ل يمول اوتل 

 ار تاڪ ھر کم اب تزن الون لاال ا تن : اکو ا فو
 : داما تح رھ ت اصر نارمل رع اللازم.

 200 ع ارا
IRR ES 5 EA 

2 5 bE 3 1 E. 42 11 RRS 

 «ت» ةخسن نم ةحول
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 س نم كنيس نيج

 وتو رع مج الا و هيلع سالم نال وسر عر ديركلا ةروشلا نه

 تك ست دامب موللاذه مماعت ر مکر تلا نارك م غاب مهو

 هزملاركبابا تے اتم هر ءارعتيلا ترت و
 هاتر

 ارتا یکتا اسو اس الا تل دلا نهو عاما هع

 E و ےس اتما ةسكد اع تاو اره معاعرس

 هناي قا امك هل کک لسو هع ساالم سا لور عانلس

 تيزالا ةياوصيش نيرشلاز یی اعيعزلايلا هلوسرو هم از ةأرب هلوتتت

١# ات اکا الخا انهاهت ورشللا تلثخا ريشا ةعيرا
 دیا نعزولا 

 غرا هلل کم هسا ةعبراذو در معدلوا دژ ولا راع هتلطملا د ولا يوزل

 فام هل ومل ناڪام هتد الملج ا تن ود عل ناڪ ان افوهشا

 تاکو ثراث قايسالو نالا سانا مدد الع عی لا وتان

 اهاوقاولاوفؤلّرح رهو هك دم الس چ یوا وسر نيو هيب

 رءاور ع دیزل كن رو يله ا کیو رو سادحرريرجناهراتخاركو

 بالا يلا هلوسرو ازا ار لات هدف ةيرسايعنيازع ةداطيج انني لعل ھو

 اردهاعئرلا دا دج ر رسا حرا راول داوم نيك م ا زم ٌيرهاع

 هل ربا ملح |لحاو اراسام ثيحاهي ن رس را ةجرا هلوسر
 حالئارهع

 رخل الا ااا هلل نسمح مولا حالا الرعلا مور عرار هسا

 ل یو یا عزا رع ولا ءاورادكو تهاعزياتسلا ذاب هرما

 هنج نك نیلا مذا هي هسارماف ةليل توسع کز ن هلت رعب

 معمل ناڪ نير ماو مالم ر اولي ق حملت ردعدتجو
 حشا اذا

 اًميائعيسلا ١ مهي حنا حرز نولكؤش عالما مودم ةجرأ

 اولا ورکر یخو لا کن ر تر رلارشحب وا لەو مالسال تولع وخ

ET,كتشجنو توس  

 EATS انلاطاهارتب ءار ةيانورخراو ةانئالس يلاطِلاَ!

 جورج يول اا فرع موي مهلعأه ارق مروا نوجد شا ةشلا

 «ت» ةخسن نم عبارلا دلجملا نم ةحول

 ها
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 كلفني بر ناجا هام

 نفل وفم تیما مك رعاوظ نیلا الا تالل
a | E ا i 
ETE رن نس رات س لار E ET و 

 زراو I eer در

 | 7-5 كابا هز غیا لوق نظن تردا يزول
 نمئ/يلئاولنت 0-2 3 "افا اقع تالا

 رم
N | 

 ا ا

THE SEISاات  
 ت ننداحبنلاماخلا مفك ويز ازان وخوا انضر
 1 الا چاد باھ القيم رہ ا |

 ا ر ا 7 کک ھا ار در مدن ورز باو اا ميز ارس
 ىنا ددر نار زراو بش هن 4 د رار سيف ونا ملشو ترم
 رنج اف ترع رن عازمي تركت طبفل اذناکق هيليطوم ف .كلمالخب

 «ت» ةخسن نم سماخلا دلجملا نم ئلوألا ةحوللا
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 ا ا د د هبأ]جا الر رق ز مز چ عن ارز خ لس ما دئ/ ]زم

 ۲ ر شا ونا عملشار راز الامل باہ اجا ااو

 ملحق وررعأو نارام هم رتو الاول

 كلذ
 00 اداس و نالا وراس 0

و عصب أم از دوا اهربصال | كلؤيلغوكملا هلعتئاهت
 درعب أنام هضيوقو ر

 نال هيودووأ هيرو وز در أذ [شاةاهانثواوزلازللاعو

 'لالنركنأب و دای نارا دلو مز اوزللا

 رلولارمأة ولا بسسس: ندو ددو جوز هکر یر امالا هروب ل ویر لع

الك كراد وويل رواجا
 ەە ەچ ىت تناك اغ ه
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 یه السا تا مالکان راجا عت و ھنر ضويمتبوكب ناز وجيل اق دانايا بتر وكسم انو يغ سعال يبل 4
 اقرار ورو ایر مها ور عكر ذو لد باسل اتخ وز )ازهر ونام ازد نب امال وضم ادا
 ا رابات يزز ابان امد یو بکس اجو صا و م یز ازم ياسا يزل[ عاماغراونغلاقا/رباحلا فز ځو انزلص تربو يحابا
 ام کد تونو عر ماسلا ينبئ وااو رل زھر فرا اار اتل ز صلال دانا عددها نالون بای ذاف مولر

ETT IDE1  
 ا ناب ا ویب انصار: اتالز ناال بني ابوغصتسيال کا وزوار ترځ ر توما الا او ۳ ا EEE رام نیرو رر جب اراتخا
 مدا نود یر وخدت نزلا ناملاوعم اًزئسبرنعرمانلاا اب زرو ہطماط ب ا دلار از س ی کتنی اذل
 راک س رهبر اار بلا اتبب تزرع ترب[ علا طك ایرو اص نرد عاودت يداي: باو تل
 الراب ان امتار )ع ایک برن اناكرياهلود م وعدو ایرنا ل يزاصوحا , الحائر علاق ربا عر قاوم اربعلصسا ےت ا وا باردا )نو ولار ضرور ضتک لمد نرتب ملم ارم اندرا سا ی چوار زاب ملکر نون واوسلا رورو تب اثأرلصا يبطي يط

 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ةخسن نم ةحول
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 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ا او اار معلا نرحل هل ا ريخ ي يسسمل
 د تة للوا
 ٤ نرل نیر تاس وابرز نل | مقا جوع هل ل عج ملو بان |
 ا ديف نيم انصر جاما تایل سل دولي تذل نينمولارشبب
 ۾ يلتف دج دقات بنک اترا وقی نا ماه ودان جرن . ةيلكتيربل ابال الز لعن م جد اماللو هرد از نعال اف نيذل ار نزيك
 فرز لا ےرونلاو تارا ظل لعجو ضاالإو تيبس اق ىذا هلل جك
 كرانلا لهو ةن )ھا لایا م دعبل اقف رج ر ریت جلو تولد ماكرب
 لوو ماب مم وتو موو رج عبس شعل روح نم نيذاحةلئاللا
 و وه ف ريكا دلو شالا هلا ا'لمهاوهو اعلا ةانملو يمل اعلا بسبروما
 اورا نامل يذلا هرج عيل ف اكتوعجرت ديلاو اولو رخال

 رل الصم او فداك هلک ن لذ ید ورش ؤلاجرشامو > امويج يا
 او دمام نمش لو نوال لو تمس ی د
 دزع هنر لقتل هنوعبس یز شنا دوم اک ی دی ةنيتالها
 دننمااوتو ہن اطلس ملظعو ھنر لق اکر مولع د مظع نم تر ال مس افا

TEE TO5  
 مخو الرا یس نرهارعد معنا انج ی د ان۷ م تک نم كرت مزابأب
 مل )سا يزلا هال یاو یل اعلا ب دریز ټا نارههاوعدرخباو مالس اپ
 اوزان تو لرلې چد کس انا نولي الذل دز نمر ترش
 سر زل م نچ شالا سمر قلخ مجال سر اللا عضو ۷ی داعم كلا

O5  
 يذلا يالايبلادلوسر هساباونماف تکو یو هال هل ا۷ ضال تلوم
 یم علب نیو دب مرذنلل اعتز قو ت درت رک یل عوعتناو ہتالکو هعاب تسل”

 دلل

1۹ 
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e e 

 هل

 ېر لع م کرد

 نماثلا دحمل ا
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 بعشلا ةعبط نم ىلوألا ةقرولا



 قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ريثك نبا سفت  بعشلا باتك ا كلا

 اخص عم  ملسو هبلع هللا لص هللا لوسر اميبب : لاف مازح نب مكح نع « ررع نب ناوفص نع.« ةداتق نع « ديعم

 ( عمسأ]» - ملسو هيلع هللا لص 5 هللا لوس ر لاف . ءىش نم عمسن ام : اولاق «؟ عمسأ ام نوعمست له : ملل لاق ذإ

 . «دجاس وأ عكأر كلم هيلعر الإ ريش عضوم اهيف امو « طشت نأ مالت امو ءايسلا طيطأ

 ¢ ابلا ناملس دببع ائثدح ۰ ی وحنلا دلاخ أ داعم وبآ انثدح ٠ ذا هللا دبع نب دمحم انثدح : : ًاضيأ لاق
 نب وحنلا دلاخ نب لضملا ذاعم وب زهق نب نب و

 + جدجألا نب قورسم نع ثدحم « محازم نب كاحبضلا تعمم
 هيلع هللا لس .- هللا لوسر لاق : : تلاق انآ ةشئاع ن نج

ق وأ دجاس كالم هيلع الإ مدق مضوم ايندلا ءامسلا ىفامو» :  ملاسو
 |۰ مولعم ماعم هل الإ اتم امو ر : ةكئاللا لوق ثاذو « مئا

 . ٠ (1) نوحيبسملا نحنل انإو ٠ نوفاضلا نحتل انإو

 « قو رسم نع < ىحلفلا ىف أ نع « شمعألا نع «ةيواعم ىلأ نع « مدآ نب , دومجم نع هاور ًادج بیرغ عوفرم اذهو

 ءامس تاومسلا نم نإ .: لاق هنأ دوعسم نبا نع
 نحل انإو ): أرق مث ل يل

 ناّمع 1 سط × . ( نوحبسملا نحنل انإو ٠ نوفاصل ۱ 1

 نب رگ نب ةربغملا انثدح« همأ نباب فورعمل قشمدلا دلاخ نب دمحمتر فعج وبأ انئدح : رايس نب دمحأ انثدح : : لاق مث

 نم دوعسم نب (؟)ديز نب ءاطع ىئادح « فوع نب ماس « بويأ نب نابلس ىئدح ء فوع نب ورم ىب نم ةيطتع
f 

یلدح لاس یب نم ¢ عيبرلا نب ورمع نب ناملس ىئدح 5(6)ليحلا یہ
 ' هيبأأ نع« ةدعاس ىب نم العلا نب نمحرلا دبع 

 :0؟ عمسأام نوعمست له٠: هئاسلجل امون لاق ينسو هيلع هللا لص ىلا نأ: = هدعب امو حتفلا دهش دقو دعس نب ءالعلا

 كلم هيلعو الإ مادنق عضوم اهو سيل هنإ . طبت نأ اه حو ءاهسلا تطأ و : لاق ؟ هلل لوسراي عمست امو اولاق

 . ًادج بيرغ دانسإ اذهو . ٠ ( نوحبسملا نحنل انإو . نوفاصلا نحنل انإو ر :-ةككئالملا لاقو « دجاس وأ عكار وأ مئاق

 ارم يحمس دمت
 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ٠ ةمادق نب كلا دبع انثدح « ىورتفلا ليعامسإ نب دمع نب قاحسإ ؟انثدح : : لاق مث

 ؛لاقف «ىثيللا شحج ربأ مدحأ «سواج ةثالث رفنو « ةمئاق ةالصلاو ءاج رمع نأ : رثع نب هللا دبع نع « هيبأ نع « رانيد

 یم ىوقأ وه لجر ینا ىبح هوقأ ال : لاقو . موتي نأ شحج وبأ ىبأو نانثا ماتف . هللا لوسر عم اولصف اوموق

 بارلا ىف ههجو تسسدو هتعرصف : رمع لاق : : بارلا ف ىهجو سدني مث ٠ ىقءعرصبف أئطب ىم دشأو « (؟) نيعارذ

كار ر ام » : لاتف ملسو هيلع هلثا یلص هللا لوسر ىلإ ىهتنا یح ابضغم ربع جرخف « هنغ ینزجحف نافح نب نامثع یف
 

 تاددول هللاو | (*)ةمحر رمت ىصر نإ | : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف « هنم ناك ٠ هل ركذف . « ؟ صفح ابأاي

 لجو زعسب رلا ىغب كريخأ ىح سلجا +:لاتتف ادات دعبأ املف «هوحن (3)هْجَوُي رع ماقف «ثييحللا سأرب ىتسج كنأ

 اوعفر تماق اذإف . ةعاسلأ موفن ىح مهسوعر نوعمري ال ًاعوشخ ةكئالم ايندنا ءابسلا ىف هلل نإ « شحج ىأ ةالص نع

 )١( هريس ن كاسفلا نع ريثك نبا هجرخأ دقف « تاناصلا ةروس نم 5١ه ةيآلا رفت رظنا : ۳۸/۷ .٠ 0 0

 . هديزي» : ةباغلا دسأ ىفو < رهزألا ةطوطخغع ىف اذك (0)

 . ريسفتا| اذه نم ةقباسلا تاعبطلا , < ۷۹/4 ةباغلا دسأ نع تبثملا ء . « مکا یب نمو : ةطولطختلا ف (۳)

 . «ًاعارذو : كردتسملا ف (؛)

 ۰ ضايب مث « ... فز م : هناکم رهزالا ةطوطتخخ فو « ةقياسلا تاعبطناو « كردتملا نع نيسوقنا نيب ام (ه)

 . هرن هجوتي : ىأ (5) .

 تاحيحصت اهيلعو (ه) بعشلا ةعيط نم ةقرو

۷1 
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 فنصملا ىلإ ىدانسإ
 : اهنم « هذيمالت نم ددعب رمت یهو « ةريثك ريثك نبا ىلإ ىديناسأو

 زيزعلا دبع نب باهولا دبع خيشلاو « ىئاويرفلا رابجلا دبع نب نمحرلا دبع خيشلا نع هيورأ ام
 ‹ ىراجنلا هللا ةمارك نب رداقلا دبعو « رفينلا ىلذاشلا دمحم : نيخيشلا نع امهالك « ديزلا ديز نبا

 - زوزع نباب فورعملا - ىفطصم نب ىكملا دمحم نع «ىسرحملا نادمح نب رمع خيشلا نع امهالك

 مالسإلا خيش نب نسخ نيا نمحرلا ذيغ خيشلا نع + ئدجنلا ىي نب ميهاربإ نب محا خينلا نع

 « ىدجنلا ىضرقلا فيس نب ميهاربإ نب هللا دبع نع«مالسإلا خيش هدج نع« باهولا دبع نب دمحم

 دمحم ىضرلا نب دمحم ردبلا هيبأ نع« ىزغلا مجنلا نع « ىلبنحلا نيدلا ىقت نب بهاوملا ىبأ نع
 نع «ىنابسحلا نبا نع .« ىنيقلبلا ءاقبلا ىبأ نيدلا ءاهب نع « ىطويسلا ظفاحلا نع « ىقشمدلا ىزغلا
 . هللا همحر - ريثك نبا

 بارت ىبأو « ىراصنألا دمحم نب دامح : نيخيشلا نع امهالك« ديزلاو « ىئاويرفلا نع ىورأو

 ملاس نب هللا دبع نب دمحأ نع « ىمشاهلا قحلا دبع خيشلا : ىناثلا دلاو نع امهالك « ىرهاظلا
 خيش هدج نع « باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش نبا نسح نب نمحرلا دبع نع « ىدادغبلا

 دبع نب ىقابلا دبع نب دمحم بهاوملا ىبأ نع « ىدجنلا فيس نب ميهاربإ نب هللا دبع نع « مالسإلا
 ‹ ايركر نب فسوي لامجلا نع « ىلبنحلا ىتوهبلا نمحرلا دبع رمعملا نع«هيبأ نع « ىلبنحلا ىقابلا
 . هللا همحر - ريثك نبا نع «ىرزجلا نبا نع ءرجح نبا ظفاحلا نع «ىراصنألا ايركز ىضاقلا هيبأ نع

 ناميلس خيشلا نع « ىنارهزلا هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا نع « ديزلا باهولا دبع نع ىورأو
 نبا ميهاربإ نب دمحأ نع « ريقوخ ركب ىبأ نع « ىولهدلا راتسلا دبع خيشلا نع « نادمح نبا

 خيش هدج نع « باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش نبا نسح نب نمحرلا دبع نع « ىسيع
 نيدباعلا نيز دنسملا نع. ىرصبلا ملاس نب هللا دبع نع « ىدنسلا ةايح دمحم نع « مالسإلا
 نبا نع ءرجح نبا ظفاحلا نع « ىواخسلا ظفاحلا نع « ىلمرلا سمشلا نع « هيبأ نع «ىربطلا
 . هللا همحر - ريثك نبا نع « ىركسبلا ةقنع

 نع ‹ ركاش دمحأ خيشلا نع « ىرهاظلا بارت ىبأ خيشلا نع « ديزلا باهولا دبع نع ىورأو

 نب نمحرلا دبع نع « ىسيع نب ميهاربإ نب دمحأ نع « ريقوخ ركب ىبأ نع « ىولهدلا راتسلا دبع
 ىضترم نع « ىرصملا ىتربجلا نمحرلا دبع نع« باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش نبا نسح
 دمحم نب هللا دبع نع ٠ ىرصبلا ملاس نب هللا دبع نع « ىنيسحلا ليقع نب رمع نع « ىديبزلا
 دبع نب فسوي لامجلا نع « ىدايزلا ىلع نيدلا رون نع ٠ ىحازملا ناطلس نع « ىطايمدلا ىريدلا
 « ىموزخملا دماح ىبأ ىضرلاو « ىربطلا ىلاعملا ىبأ بحملا نع ءىطويسلا ظفاحلا نع « ىنومرألا هللا

 . هللا همحر - ريثك نبا نع « ىجح نب باهشلا نع مهلك ٠ ىدشرملا ركب ىبأو
 دومح خيشلا نع « دعسلا نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلا نع « ديزلا باهولا دبع نع ىورأو



 ییا ةد ت لوألا ا ج ل ب 4

 نع « قيتع نب دمح نب دعس خيشلا نع « ىرقنعلا زيزعلا دبع نب هللا دبع خيشلا نع « ىرجيوتلا

 دمحأ نع « ىعلقلا دواد نع « ىنيسيوقلا نسح نع . نسح نب نمحرلا دبع نع « ىسيع نبا
 ع هيبأ نع« ىربطلا رداقلا دبع نب نيدباعلا نيز دنسملا نعء«ىرصبلا ملاس نب هللا دبع نع « ىرهوجلا

 نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ىواخسلا ظفاحلا نع « ىراصحلا ميهاربإ نب دحاولا دبع رمعملا نع

 . هللا همحر  ريثك نبا نع « ىواونلا نيدلا دعس

 هللا دبع نب دمحم خيشلا نع امهالك « ديزلا باهولا دبعو « ىئاويرفلا نمحرلا دبع نع ىورأو
 « ىداو ىبأ رضان نب ىلع خيشلا نع. ىدعسلا رصان نب نمحرلا دبع خيشلا نع « ىطيقتشلا دآ نبا

 نع « ىولهدلا هللا ىلو نب زيزعلا دبع نع « قاحسإ دمحم نع « ىولهدلا نيسح ريذن ديسلا نع

 ل ا ل ب م سا اصل ضل ال سل
 . هللا همحر - ريثك نبا نع« ةينانويلا نبا نع« ىبلحلا لبقم نبا نع « ىطويسلا ظفاحلا نع « ىربطلا

 نيدلا عيدب خيشلا نع امهالك« ديزلا باهولا دبعو « ىئاويرفلا نمحرلا دبع نع ىورأو

 ريذن ديسلا نع « ىرسترفألا هللا ءانث ءافولا ىبأ نع امهالك « ىرهاظلا بارت ىبأو « ىدنسلا ىدشارلا

 دمحم رهاطلا ىبأ نع « هيبأ نع « ىولهدلا هللا ىلو نب زيزعلا دبع نع« قاحسإ دمحم نع « نيسح

 سمشلا نع« ىوانشلا بهاوملا ىبأ نع« ىشاشقلا ىفصلا نع« هيبأ نع « ىدركلا ميهاربإ نبا

 - ريثك نبا نع « ىريرحلا نبا نع « رجح نبا ظفاحلا نع« ىراصنألا ايركز ظفاحلا نع ‹ ىلمرلا

 . هللا همحر

 نب هللا دبع خيشلا نع « ىمجنلا ىبحي نب دمحأ خيشلا نع « ديزلا باهولا دبع نع ىورأو

 « ىربزكلا نمحرلا دبع نع«نيسح ريذن ديسلا نع« ىشرقلا هللا دمحأ خيشلا نع « ىواعرقلا دمحم

 نع« هيبأ نع « ىزغلا مجنلا نع « ىسلبانلا ىنغلا دبع خيشلا نع « ىتمحرلا ىفطصم خيشلا نع
 - ةرهاقلا ليزن  ىدادغبلا ناملس نب دمحم نع « رجح نبا ظفاحلا نع « ىراصنألا ايركر ظفاحلا

 . هللا همحر  ريثك نبا نع

 ريخلا ىبأ نع « ىروفرونلا قحلا دبع نب نانملا دبع خيشلا نع « ديزلا باهولا دبع نع ىورأو
 ريذن ديسلا نع « خيشلا لآ نسح نب نمحرلا دبع نب فيطللا دبع نب دمحم خيشلا نع « ىفلسلا
 هيبأ نع «٠ باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش نبا هللا دبع نع « ىدنسلا دباع دمحم نع نيسح

 لجعلا نيب دمحم نب دمحأ نع « ىحيجعلا نسح نع« ىدنسلا ةايح دمحم نع « مالسإلا خيش

 « ىبقعلا دمحم نب دمحم سمشلا نع « ىطويسلا ظفاحلا نع « ىربطلا مركم نب ىبحي نع « ىنميلا
 « ىرزجلا نبا نع امهالك « ىكملا دهف نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب رمع نب مساقلا ىبأ مجنلاو

 . هللا همحر - ريثك نبا نع

 - نيسح ريذن ديسلا نع « ىفلسلا ىدنسلا ةايح دمحم خيشلا نع« ديزلا باهولا دبع نع ىورأو

 ‹ ىلبابلا نع« مارع نب قباسلا رمعملا نع« ىديبزلا نع« ىربزكلا نمحرلا دبع نع ةماعلا ةزاجإلاب

 ىتبحلا دمحم نع رجح نبا ظفاحلا نع « ىفنلا سامكرأ نب دمحم رمعملا نع « ىزاجح دمحم نع

 . هللا همحر - ريثك نبا نع



 Vo قيقحتلا ةمدقم لوألا ءزجلا

 . ( هللا همحر - ريثك نبا ظفاحلا ىلإ ديناسألا ىلعأ نم اذهو )

 خيشلاو « ىناغفالا فرشأ دمحم نب نيدلا سمش خيشلا نع « ديزلا باهولا دبع نع ىورأو

 ١ ىدابآ ريزولا نانملا دبع ظفاحلا نع« ىولدنوجلا دمحم ظفاحلا نع امهالك «٠ ىروفزوريفلا هللا دمحأ

 ‹ ىناكوشلا ىلع دمحم نب دمحأو ىمزاحلا رصان نب دمحم نع ‹ ىراصنألا نسحم نب نيسح نع

 نب ناميلس ديسلا نع < دمحأ نب رداقلا دبع ديسلا نع « ىناكوشلا مامإلا ىناثلا دلاو نع امهالك

 « ىلبابلا نع « ىلخنلا دمحأ نع « لدهألا دمحم نب دمحأ نع ‹ لدهألا لوبقم نب رمع نب ىيحي

 نبا نع ‹ رجح نبا ظفاحلا نع « ىراصنألا ايركز ظفاحلا نع «ىلمرلا نع « ىناقللا ميهاربإ نع

 . هللا همحر  ريثك نبا نع ىنابسحلا

 نع « ىئاسحإلا ركب ىبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع خيشلا نع « ديزلا باهولا دبع نع ىورأو
 نب دمحأو « ىمزاحلا رصان نب دمحم نع « ىراصنألا نسحم نب نيسح نع « ىناتكلا ىحلا دبع

 ءالع نب دمحم نب فسوي نع « ىناكوشلا مامإلا ىناثلا دلاو نع امهالك « ىناكوشلا ىلع نب دمحم

 نع « ىندملا دمحم نب دمحأ نع < ىدركلا ميهاربإ نع هدج نع « هيبأ نع ٠ ىجاجزملا نيدلا

 « ىجح نبا باهشلا نع «رجح نبا ظفاحلا نع <« ىراصنألا ايركز ظفاحلا نع « ىلمرلا سمشلا

 . هللا همحر  ريثك نبا نع

 ىضاقلا نع «ىناميلا ىنارمعلا ليعامسإ دمحم ىضاقلا خيشلا نع« ديزلا باهولا دبع نع ىورأو
 نع « ىنارمعلا دمحم نب دمحم ىضاقلا ىنارمعلا دج نع. ىمدسلا ىلع خيشلا نع ديمح هللا دبع

 ىبأ نع . ىجاجزملا ركب ىبأ نب قلاخلا دبع نع« ىنابكوكلا رداقلا دبع ديسلا نع « ىناكوشلا مامإلا
 مجنلا نع « ىبتكملا ىلع نب دمحم سمشلا نع « ىرصبلا ملاس نب هللا دبع نع « ىدركلا رهاط

 نب دمحم حتفلا ىبأ نيدلا رصان نع ‹ ىطويسلا ظفاحلا نع « هيبأ نع « ىزغلا ردبلا نب دمحم

 . هللا همحر  ريثك نبا نع « ىتبحلا دمحم نع « ىريصوبلا ركب ىبأ نب دمحأ نيدلا باهش
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 60 ا ا أ تأ ذآ جحا ا ءزجلا

 ىف مهمودق ناكو «نارجن دفو ىف تلزن اهنم ةيآ نينامثو ثالث ىلإ ''"اهردص نأل ؛ةيندم ىه

 انركذ دقو ءاهنم ةلهابملا ةيآ ريسفت دنع ىلاعت هللا ءاش نإ «كلذ نايب ىتأيس امك «ةرجهلا نم عست ةنس

 . ةرقبلا ")[ةروس] ريسفت لوأ ىف ةرقبلا ةروس عم اهلضف ىف درو ام

 | ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نيب امل اقدصم قحلاب باتكلا كيلع لزن (9 مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا O جلا ط

 تايآب اورفك نيذلا نإ ناقرفلا لزنأو سانلل ىده لبق نم ©) ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو هيدي

 ' 4 ص ماقتنا وذ زيزع هّللاو ديدش باذع مهن هلا

 يحلا وه الإ هَل ال هَللا» : نيتيآلا نيتاه ىف مظعألا هللا مسا نأ ىف دراولا ثيدحلا انركذ دقو

 : ىلاعت هلوق ىلع مالكلا مدقتو «ىسركلا ةيآ ريسفت دنع 4موُيقْلا يحلا وه الإ هَل ال هللا. ماو . مولا
 وه الإ هلِإ ال هللا : هلوق ىلع مالكلا اًتضيأ مدقتو «هتداعإ نع ىنغأ امب ءةرقبلا ةروس لوأ ىف « ملا >

 ىسركلا ةيآ ريسفت ىف (مويقلا يحلا

 كش ال: ىأ Ce E ل ل
 (؛)هّللاب ىفكو «نودهشي ةكئالملاو هملعب هلزنأ ."9”[لجو زع]هللا دنع نم لزنم وه لب« بير الو هيف

 .ًاديهش

 نيف فاسأل هللا ةاجه قع ءامسلا نم هلبق ةلزنملا بتكلا نم: ىأ هيدي نيب امل اًقدصم $: هلوقو

 نم «ترشبو هب تربخأ ام قباط هنأل ؛اهقدصي وهو «نامزلا ميدق ىف ترشبو هب تربخأ امب هقدصت

 .هيلع ميظعلا نآرقلا لازنإو كي دمحم لاسرإب هللا نم دعولا

 ىلع : ىأ «ليجبإلاو» “(مالسلا هيلع]نارمع نب ىسوم ىلع : ىأ 4 ةاروتلا لزنأو #: هلوقو

 (ناقرفلا لزنأو» امهنامز ىف : أ «ِساّئلَل ىده# نآرقلا اذه لبق نم :ىأ (لبق نمل میرم نبا ىسيع
 ججح ا نم ىلاعت هللا هركذي امب «داشرلاو ىغلاو « لطابلاو قحلاو «لالضلاو ىدهلا نيب قرافلا وهو

 هيلإ دشريو «هررقيو هرسفيو هحضويو هنيبيو «تاعطاقلا نيهاربلاو «تاحضاولا لئالدلاو «تانيبلاو

 . كلذ نم هيلع هبنيو

 ركذ مدقتل ؛انهه ردصم هنأ ريرج نبا راتخاو .نآرقلا انهه ناقرفلا : سنأ نب عيبرلاو ةداتق لاقو

 .ر ءج نم ةدايز (۳) .أ نم ةدايز (؟) .«اهروص)» :أ ىفو ءكاهرودص» :ج ىف )١(

 3 ‹ ج نم ةدايز (6) .اهب» ر ج یف )٤(



 د )تالا نار لا ورس د نالا وكلا كتبي تس ا ب 8

 نبا هاور ام امأو .نآرقلا وهو (هيدي نيب امل اقدصم قحلاب باتكلا كيَلع لزن» :هلوق ىف نآرقلا
 ؛ملعأ لاو .ءاهركذ ماقتا اشيا فيحضق ةاروتلا :نافرفلاب انه دارملا انآ حلا ىنا نع.متاخ نب

 مهل» لطابلاب اهوذرو ءاهوركنأو اهب اودحج : ىأ هللا تايآب اورفک نيذّلا نإ :ىلاعت هلوقو
 نمم : ىأ «ماقتنا رذ» ناطلسلا ميظع بانحجلا عينم : ىأ «زيزع هّللاو# ةمايقلا موي : ىأ «ديدش باذع

 .ماظعلا هءايبنأو «ماركلا هلسر فلاخو «""هتاياب بذك

 يف مكروصي يذلا وه ت ءاّمّسلا يف الو ضْرألا يف ءيش هيلع ىقخي ال هللا نإ

 .4 © ميكحلا ٌريِزَعْلا وه الإ هل ال ءاشي فيك ماحرألا
 يذلا وهل كلذ نم ءىش هيلع ىفخي ال [و] «ضرألاو تاومسلا بيغ ملعي هنأ ىلاعت ربخي

 نسح(7[و]:ىثنأو ركذ نم ماحرألا ىف ءاشي امك مكقلخي : ىأ 4 ءاشي فيك ماحرألا يف مكروصي

 هدحو ةيهلإلل قحتسملا وهو «قلخ ىذلا وه : ىأ «ميكحلا زيزعلا وه الإ هلِإ ال ديعسو ىقشو ‹ حيبقو

 .ماكحألاو ةمكحلاو «مارت ال ىتلا ةزعلا هلو «هل كيرش ال

 ؛رشبلا رئاس هللا قلخ امك «قولخم دبع ميرم نبا ىسيع ناب حيرصت لب ضيرعت اهيف ةيآلا هذهو

 مهيلع - ىراصنلا هتمعز امك اهلإ نوكي فيكف «ءاشي امك «هقلخو محرلا ىف هروص ([ىلاعت ]هلل نأل

 نوطب يف مكفلخي# : ىلاعت لاق امك لاح ىلإ لاح نم لقنتو ءءاشحألا ىف بلقت كفو هللا ئاعل

 (نوُفرصت ىَنأَف وه الإ لإ ال كلملا هَل مكبر هللا مكلذ ثالث تامل يف قلخ دعب نم اَقْلَخ مكتاهُمأ

 ؟[1 :رمزلا]

 ماف تاهباشتم رخأو باتكلا مُأ نه تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وه

 هللا الإ هّليوأت مّلعي امو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق يف نيذّلا

 ال انّبَر 0 بابلألا وأو الإ رْكَذَي امو ابر دنع نم لك هب اتمآ تولوق ملعلا يف نوخسارلاو
 ~~ 2ه و

 عماجج كار ىد باعوا تنأ نإ ةَمْحر كاد نم ان بهو اتتد ذإ دعب ايو ع

 . 4 © َداَعيمْلا فلخي ال هللا نإ هيف بير ال مويل سالا

 سابتلا ال «ةلالدلا تاحضاو تانيب :ىأ «باتكلا مأ نه تامكحم تايآ نآرقلا ىف نأ ىلاعت ربخي
 نمف« مهضعب وأ سانلا نم ريثك ىلع ةلالدلا ىف هابتشا اهيف رخأ تايآ هنمو «سانلا نم دحأ ىلع اهيف

 سكع نمو. قدما دقن ؛هدنع ههباشتم ىلع همكحم مكحو ءهنم حضاولا ىلإ هيلع هبتشا ام در

 هلصأ : ىأ « باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم باّتكْلا كيلع لزنأ يذلا وه# :ىلاعت لاق اذهلو ؛سكعنا

 .و «ج نم ةداير () .ج نم ةدايز (۲) . «هتایآ» :ر ج ىف )١(

 .ج نم ةدايز )٤(



 04 ا ا يي يي م _۵) تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 لمتحت دقو .مكحملا ةقفاوم اهتلالد ')لمتحت :ىأ 4تاهباشتم رخأو# هابتشالا دنع هيلإ عجري ىذلا

 .دارملا ثيح نم ال «بيكرتلاو ظفللا ثيح نم رخآ ًائيش

 نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقف «ةريثك تارابع فلسلا نع ىورف «هباشتملاو مكحملا ىف و اوفلتخا دقو

 . هب لمعيو هب رمؤیامو «هضئارفو هدودحو «همارحو هلالحو «هخسان تامكحملا : "[لاق هنآ]سابع نبا

 « سنأ نب عيبرلاو «نايح نب لتامر ‹كاحضلاو «ةداتقو «دهاجمو ‹ةمركع نع ىور اذکو

 .هب لمعي ىذلا مكحملا :اولاق مهنا ىدسلاو

 مُكيلع مكبر مرح ام لثأ اَوَلاعَت لق : ىلاعت هلوق 200[ىف]تامكحملا :لاق هنأ اًضيأ سابع نبا نعو
 الإ اودبعت الأ كبر ئضقوإ :ىلاعت هلوقو ءاهدعب ناتيآلاو [ 0: ماعنألا]4 ایش هب اوكرشت 3
 NS ج نب ديعس نع هاكحو «متاح ىبأ نبا هاور . اهدعب تايآ ثالث ىلإ YY] کک

 نب ىيحي نأ ن نب قاحسإ نع «ديز نب دامح انثدح «برح نب ناميلس انثدح « ىبأ انثدح : لاق

 لاقو .روسلا حتاوف : ةتخاف وبأ لاقف .4 باتكلا م أ 000 ةيآلا هذه ىف اعجارت ا ابأو 0

 . 29 مارحلاو لالحلاو ءىهنلاو رمألاو «ضئارفلا : ا کف

 لصأ :لوقي #باتكلا مأ نه :ريبج نب ديعس نع «رانيد نب ءاطع نع «ةعيهّل نبا لاقو
 . بتكلا عيمج ىف تابوتكم نهنأل ؛ باتكلا مأ نهامس امنإو «باتكلا

 .نهب ىضري الإ نيد لهأ نم سيل هنأل :نايح نب لتاقم لاقو
 هب نمؤي امو .ماسقألاو هيف لاثمألاو ‹رخؤملاو هنم مدقملاو «ةخوسنملا نهنإ :تاهباشتملا ىف ليقو

 . سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع هاور .هب لمعي الو

 .نايح نب لتاقم هلاق ءروسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا ىه :ليقو

 اهباشتم اباتكإ :هلوق ريسفت ىف وه امنإ اذهو .ًاضعب نهضعب قدصي تاهباشتملا:دهاجم نعو 7

 وه ىناثملاو ءدحاو قايس ىف نوكي ىذلا مالكلا وه هباشتملا نأ :اوركذ كانه .[77 :رمزلا] *يناثم

 . كلذ وحنو ءراجفلا "لاح مث راربألا لاح ركذو «رانلا ةفصو ةنجلا ةفصك نيلباقتم نيئيش ىف مالكلا

 . مكحملا لباقي ىذلا وه هباشتملاف انهاه امأف

 هللا همحر راسي نب قاحسإ نب دمحم هيلع صن ىذلا وهو «هانمدق ىذلا هيف ليق ام نسحأو

 موصخلا عفدو ءدابعلا ةمصعو «برلا ةجح نهيف : : « باتكلا ما نه تامكحم تايآ هتم : لاق ثيح

 . هيلع ٠“ و ا الو فيرصت نهل سيل« «لطابلاو

 مهالتبا امك ءدابعلا نهيف هللا ىلتبا«ليوأتو فيرحتو فيرصت نهل «قدصلا ىف تاهباشتملاو : لاق

 .قحلا نع نفرحي الو« لطابلا ىلإ نفرصي "الآ مارحلاو لالحلا ىف

 .؟نمؤيل :ر ءج ىف (4) 56 أ “ر ءج نم ةدايز () . ؟لمتحيا هر أ ىف (۲ ۰۱)

 .«یه» :ر ىف (۷) .و «أ نم ةدايز (0) .ر ‹«ج نم ةدايز (5)

 . (08 /۲)متاح ىبأ نبا ريسفت (8)

 .ال» : ج ىف )١١( .؟نفصو» : ىف )٠١( ا



 (4 )كابالا: تارمع لآ ةروسقاقلا عزلنأ“ . يجب حبس و 4

 ام نوعبتيف 2 لطابلا ىلإ قحلا نع جورخو لالض : ىأ # غيز مهبولق يف نيذْا امأف ]ل : ىلاعت لاق اذهلو
 هولزنيو «ةدسافلا مهدصاقم ىلإ هوفرحي نأ مهنكمي ىذلا هباشتملاب هنم نوذخأي امنإ : ىأ ( هنم هباشت

 ا ل ا اهيلع

 E تیام وألا عور وع یتیم نأ, نل دغ ارقا نأب يراصتلا جاوا امن هلال مهيلع

 لغم نإ 8 : هلوقبو 0104 : فرخرزلا]4 هيلع انمعنأ دبع الإ وه نإ ل: (7[ىلاعت]هلوقب جاجتحالا اوكرتو

 تايآلا نم كلذ ريغو [ 9: ناو نأ دوك نك لال عل تأ ني تال مدار ب دلل دنع ندي

 ام !وملغي نأ نوغتبي : ا REE ىأ  هلیوأت ءاغتباو ل : هلوقو

 . نآرقلا نم ءايشألا بقاوع امو نوكي

 أرق : تلاق ةشئاع نع «ةكيَلم ىبأ نب هللا دبع نع بويأ انثدح « ليعامسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاق دقو

 ماف ] تاهياشتم رخأو باتكلا مأ نه تامَكَحُم تايآ هنم باَمكْلا كِيلع لزنأ يذلا وه : هلع هّللا لوسر

 نيذلا مهف هيف نوُلداَجَي نيذلا متيأر اذإف» : لاقف 4 باَبلألا وّلوُأ ظ : هلوق ىلإ 4 “غیر مهبول يف نيد
 )° هرب ور e يو

 مهورذحاف هللا ىتع

 ETI RE ESS لح هز الح

 .دحأ امهنيب
 رو

 دبع نع «بويأ نع امهالك « ىفقثلا باهولا دبعو ةيلع نب ليعامسإ قيرط نم ةجام نبا هاور اذكهو

 , ")اهنع «ةكيلم ىبأ نب هللا ديبع نب هللا

 دبع هاور اذكو .هب «بويأ نع «ىفقثلا باهولا دبع نع هدنسم ىف ىدبعلا ىيحي نب دمحم هاورو

 نم «هحيحص ىف نابح نبا هاور دقو . بويأ نع دحاو ريغ هاور اذكو . بويأ نع و و «قازرلا

 . هب «بويأ ثيدح

 دواد ىبأ نع «رادنب نع ىذمرتلا هاورف «ةكيلم ىبأ نبا نع هريغو '"”زازخلا رماع وبأ بويأ عباتو

 «حبألا ىيحي نب دامح نع « هنئس ىف روصنم نب ديعس هاور اذكهو .هركذف «زازخلا رماع ىبأ نع «ىسلايطلا

 رمع نب عفانو مساقلا نب حور ثيدح نم «ريرج نبا هاورو . ةشئاع نع .ةكيلم ىبأ نب هللا دبع نع

 ىنتثدح : ةكيلم ىبأ نبا نع هتياور ىف عفان لاقو .هب «ةشئاع نع «ةكيلم ىبأ نبا نع امهالك :«ىحّمجلا

 .'هركذف ‹ةشئاع

 )٤( «مهرذحاف» :أ ىف (5) .و أ «ر هج نم ةدايز (0) .«یف» :أءر ءج یف .

 )۷( دنسملا )٤۸ /7( ننسلا ىف ةجام نباو برقم)٤۷(.
 .«زارخلا» :أءر ءج .هىف(9) . (رمعيلا :ر ىف (۸)

 (۲۹۹۳) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو «ناسحإإلا7( 577 /۱)هحیحص ىف نابح نباو (7217/5) مقرب هريسفت ىف قازرلا دبع(

 : 05 )ر ىف ري رك ناو 02۹07 مقري نانا ف ويصنع نب دیو



 (9 5)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نم ردقلا e ةيآلا هذه ريسفت دنع « هللا همحر «ىراخبلا ثيدحلا اذه ىور دقو

 هلا 0 يدل وف 1 د « هحيحص

 رك ا لوق ىلإ ( تاپا أر باتكلا E تا ذم باک يع لوأ ي يذل

 (7ىراخبلا ظفل «مهورذحاف هللا ىمس

 .هب «ىرتستلا مي ميهاربإ نب ديزي نع «ىسلايطلا دواد ىبأ نع «رادنب نع ءًاضيأ ىذمرتلا هاور اذكو

 هاور دقو ءدانسإلا اذه ىف مساقلا ركذب درفت ىرتستلا ميهاربإ نب ر ديزي نأ ركذو . . حيححص نسح : :لاقو

 , لاق اذك . مساقلا اوركذي ملو «ةشئ ئاع نع . ةكيلم ىبأ نبا نع دحاو ريغ

 هبقلو - ىسودسلا لضفلا نب دمحم نب نامعنلا نع نيقيرط نم هريسفت ىف رذنملا نبا هاورو

 0 «ةشئاع نع «ةكيلم ىبأ نبا نع «بويأ انثدح «ديز نب دامح انثدح -مراع

 ميهاربإ نب ر ديزي انثدح «ىسلايطلا ديلولا وبأ انئثدح ( ىبأ انثدح :لاقف متاح ىبأ نبا هاور دقو

 كوبر لكنا تلاق اع نغ همم حب هساعلا نع «ةكيلم ىبأ نبا نع «ةملس نب دامحو ىرتستلا

 هّللا لوسر لاقف .«هنم باش ام نوعي عير مهبول يف نيدلا اما : لجو زع هللا لوق نع ةا هللا
 . «يهورذحاف « هللا ىمس نيذلا كئلوأف هنم هباشت ام نوعيت نيذلا متيأر اذإ» : هيلع

 دبع نع «ةملس نب دامح نع «ملسم نب لا ادن اه ني قلع افزع رس طنا لو

 هنم هباشت ام نوبتي : ةيآلا هذهب ةا هللا E :تلاق EE «مساقلا نب نمحرلا

 .«مهوفرعاَ مهومتيأر اذإف هللا مکرذح دق» : لكلا لوسر لاقف (ةنتفلا ءاغتبا

 "ا ‹«ةشئاع نع -- نع « ىرخأ ف نم ها نبا هاورو

 ىفو «( :جراوخلا مها :لاق E 000 7 ىف ال ىبنلا نع

 .«جراوخلا مه»:لاق ٠١7[ :نارمع لآ14هوجو دوستو هوجو ضيبت موي : هلوق

 ا ءاعوفرم ةمامأ ىبأ نع «بلاغ ىبأ نع «هجو ريغ نم هيودرم نبا هاور دقو

 .و ءأ ءر ءاج نم ةدايز )١(

 .(4994)مقرب نتسلا ىف دواد وبأو (51578)مقرب ملسمو (۷٤٥٤)مقرب هحيحص ىف ىراخبلا (۲)

 .(1994 «۲۹۹۳)مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 .هب «٠ ديز نب دامح قيرط نم ٥٤١( /٦)ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاورو ۱٤۸( /۲)ردلا ىف امك رذنملا نبا ريسفت (4)

 .(177١)مقرب ىسلايطلا دنسمو ٦٤(« /۲)متاح ىبأ نبا ريسفت )٥(

 8 «ديلولا وبأ» 8 ىف (0)

 . (777ص)ةعيرشلا ىف ىرجآلا هاورو ١97(« /7)ىربطلا ريسفت (0)

 .هب بلاغ ىبأ قيرط نم ٠١( /1)هريسفت ىف متاح ىبأ نباو (775 /۸)ریبکلا ىف ىناربطلا هاورو (77/6١)دنسملا ىف دمحأ (۸)



 (5-1)تايآلا : نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا

 تعقو ةعدب لّوأ نإف ؛ حيحص هانعمو «ىباحصلا مالك نم ًافوقوم نوكي نأ هماسقأ لقأ ثيدحلا اذهو
 اور ماف «ندح مناع ھا لوسو ف نيس ايندلا بسبب معدي ناكو ؛جراوخلا اسا يف
 رقب ۔ةرصيوخلا وذ وهو مهلئاق لاقف «ةلاقملا هذهب هوؤجافف «ةمسقلا ىف لدعي مل هنأ ةدسافلا مهلوقع ىف

 ءلدعأ نكأ مل نإ ترسو تْبخ دقلا : لَ هللا لوسر هل لاقف ءلدعت مل كنإف لدعا :.هترصاخ هللا
 روم

 نب دلاخ : ةياور ىفو- تاطخلا ني رمع ناتا لج لا افق امل ا ىدوتمات الو نضرألا لهأ ىلع ىتنمأيأ
 نه أَ اذه ئضُنض نم جرخي هنإف هع : :لاقف «هلتق ىف هللا لوسر- "*[عمجلا ىف دعب الو] ةديلولا
 ينل نم نون دب «مهتءارق عم هتءارقو «مهمايص عم همايصو « مهتالص عم هتالص مكدحأ رقي موق -  هسنج

 . «مهلتق نمل '"”َرْجأ مهلتق ىف نإف «مهولتقاف مهومتيقل امنيأف «ةّيمرلا نم مهسلا قري امك

 ءارآو لئابقو بوعش مهنم تبعشت مث «ناورهتلاب مھلتقو «بلاط ىبأ نب ىلع مايأ مهروهظ ناك مث
 ىتلا عدبلا نم كلذ ريغو «ةيمهجلا مث «ةلزتعملا مث ةّيردَقلا تعبت مث ءةرشتنم ةريثك لّحنو تالاقمو ءاوهأو
 اإ اعلا ىف اهلك :ةكرف نيعبسو الك قاعاةمأل[ هذه قرتتعسولا هلوق ىف قودصملا قداصلا اهنع ربخأ

 ىف مكاحلا هجرخأ . «ىباحصأو هيلع انأ ام ىلع ناك نم» :لاق ؟هّللا لوسر اي مه [نم]: اولاق «ةدحاو
 . 29 ةدايزلا هذهب هكردتسم

 هنأ هلي هللا لوسر نع ثّدحي  هنم هعمس وأ - ةفيذح نع «هغلب هنأ ِهّللا دبع نب بدنج نع نسحلا نع «ةداتق
 هم ووو

 وج رخي ("”[مل] . «هلیوأت ريغ ىلع ُهَوُلوأَتَي «لّقدلا رٹ هنوني نآرقلا نوؤرقي ًاموق ىتمأ یف نإلا : :ركذ

 مدقت امك «ةلالجلا ىلع : ليقف ءانهه فقولا ىف ءارقلا فلتخا : 4 هللا الإ هليوأت مّلعَي امو 9 : [هلوقو]
 برعلا "٠ هفرعت ريسفتو «همهف ىف دحأ رذعي ال ريسفتف : ءاحنأ ةعبرأ ىلع ريسفتلا : لاق هنأ سابع نبا نع
 نع لوقلا اذه ىوريو . لجو زع هّللا الإ هملعي ال ريسفتو «ملعلا ىف نوخسارلا هملعي ريسفتو ءاهتاغل نم

 . مهريغو «كيهت ىبأو «ءاثعشلا ىبأو «ةورعو «ةشئاع

 نب دمحم انثدح «230دئرم نب مشاه انثدح :ريبكلا مجعملا ىف مساقلا وبأ ظفاحلا لاق دقو

TT 

 .أطخ وهو «رجأ» :ر ىف (۳) .ر ج نم ةدايز (۲) . «ىبنلا» :و ىف )١(
 . (نمو) : ر «ج یف (9) . «مهلتقف» :ر هج یف (4)

 ريزولا نبا اهفعض دقو .كةدحاو الإ رانلا ىف اهلك» : هلوق ىه ةدايزلاو ردع ا دبع تی نع (؟/1)كرفتسملا (3)
 06 )مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا عجاريلف ةدايزلا هذه ةحص هيف تبثأ ثحب ىنابلألا رصان خيشللو «مزح نبا ىلإ هبسنو

 .؟ملو» :ج ىف (۷)

 . ةشئاع ثيدح نم هركذ هنكل «ىلعي ىبأل هازعو ٠١( /۳)ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذو (۸)

 .(ديزم) : أ ٬ر ج ھه یف( . (هفرعي) : :رىف(١٠ ۰( . و نم ةدايز (9)



 ا۷ حج ا ل ا ا 4(2 ة)تانالا :نارمع لآ ةروسد قلاقلا عاملا

 هللا الإ هيأت مّلعَي امو» ءهليوأت ىغتبي نمؤمل نت باتكلا مهل حتفي نأو ءاولتتقيف اودساحتيف

 دادزي نأو«ةيآلا 4(( باّبلألا ولوأ الإ ردي امو E نولوقب مّلعلا يف نوخسارلاَو

 ب دمحم اتد هود ر ن رکی وا ظا لاق !ادج بیرغ «هيلع نولابي الو هوعيضيف مهملع

 نع ء٩ قاح ىبأ نبا انربخأ «رامع نب ماشه انربخأ ءورمع نب دمحأ انربخأ «ميهاربإ نب دمحأ

 لزني مل نآرقلا نإ)» : لاق ل هللا لوسر نع «صاعلا نبا نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع« هيبأ

 E اونماف هباشت امو «هب اولمعاف هنم متفرع امف .ًاضعب هضعب بذكيل

 87 ل ل نبا هاور اذكو .' يالا والا لوقيو « هللا الإ

 الإ هليوأت نإق«دوعسم نب هللا بع ةءارق ىف نأ ريرخ نبا ىكحو .هليوأت نوملعي الو هب نوئمؤي مهنأ

 .لوقلا اذه ريرج نبا راتخاو . بعك نب ىبأ نع اذكو .«هب انمآ نولوقي ملعلا ىف نوخسارلاو هللا دنع

 ‹لوصألا لهأو نيرسفملا نم ريثك مهعبتو «(ملعلا يف نوخسارلاو# : هلوق ىلع فقي نم مهنمو
 .ديعب مهفي ال امب باطخلا :اولاقو

 نوملعي نيذلا نيخسارلا نم انأ :لاق هنأ سايع نبا نع .دهاجم نع < ‹ حیجت ىبأ نبا ىور دقو

 اذكو SS ماعلا ىف هرقسارلابا دهاجم نع «حيجن ىبأ نبا لاقو . هليوأت

 .سنأ نب عيبرلا لاق

 الإ#دارأ ام دارأ ىذلا «هليوأت ملعي امو# : ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 ال ىتلا ةمَكَحُملا ليوأت نم اوفرع ام ىلع هباشتملا ليوأت اودر مث هب اًنمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو هللا

 يللا تدهن" ضع كف قا «باتكلا مهلوقب قستاف ءدحاو ليوأت الإ اهيف دحأل ليوأت

 .رفكلا هب عفدو «لطابلا هب حازو «رذعلا هب رهظو

 .«ليوأتلا هملعو نيدلا ىف ُهَهَقَف مهللا» :لاقف سابع نبال اعد ةه هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو

 :امهدحأ « ناينعم تارقلا نفت هي داريو قلطي لييالا :لاقف ماقملا اذه ىف لصف نم ۽ ءاملعلا نمو

 هل اورخو شرعلا ىلع هيوبأ عقرو» : يلاعت ةلوق هتيو عل ورا لو افون يعل ةع ىد ليراللا
 له»ظ :©”هلوقو.[٠ : فسوي](اقح ير اهَلعِج دق لبق نم ىايؤر ليوأت اذه تأ اي لاقو ادّجَس

 ديرأ نإف ءداعملا رمأ نم هب اوربخأ ام ةقيقح :ىأ [۳ : فارعألا]4هليوأت يتأي موي هليوأت الإ نورظني

 .و «آ نم ةدايز (۳) .«ذخأيل» :ج ىف (۲) .؟بتكلا مهل حتفت»:و ىفو «بتكلا» :أ هر ىف (۱)

 عمسي ملو هيبأ نع شايع نب ليعامسإ نب دمحم هيفا )١78/١(: دئاوزلا عمجم ىف ىمشيهلا لاقو (۲۹۲ /۳)ریبکلا ىف ىناربطلا (5)

 . «هيبأ نم

 .!مزاح»:و ءأ ءر ءج ىف (5)

 .نسح هدانسإو (٤/۱۹۷/۱)یربکلا تاقبطلا ىف دعس نباو .نآرقلا لئاضف ىف سيرضلا نبا هاورو (0

 . (۳۷۷)مقرب هريسفت ىف قازرلا دبع (۷)

 .«لاقو» :أ ىف (9) . ؟مهضعب» :ج ىف (۸)



 ىف )تالا نارمعتلا نرس نئاثلا غول. سحب ا ت

 زع هّللا الإ ةيلجلا ىلع هملعي ال اههنكو رومألا قئاقح نأل ؛ةلالجلا ىلع فقولاف ءاذه ليوأتلاب

 ىنعملا ليوأتلاب ديرأ نإ امأو .هربخ ( هب انآ َنوُلوُقي و أدتبم 4 معلا يف توخسارلاو ل : هلوق نوكيو « لجو
 : ىأ ۳١[ : فسوي] هليوأتب انّبن» : ىلاعت هلوقك ءىشلا نع نايبلاو ريبعتلاو ريسفتلا وهو رخل

 ام نومهفيو نوملعي مهنأل 4 مّلعْلا يف توخسارلاَو :  ىلع فقولاف «ىنعملا اذه هب ديرأ نإف «هريسفتب

 نوكيف اذه ىلعو «هيلع ىه ام هنك ىلع ءايشألا قئاقحب ًاملع اوطيحي مل نإو «رابتعالا اذهب هب اوبطوخ
 هيلع فوطعملا نود فوطعملا نم نوكي نأ وهو ءاذه غاسو «مهنم ")لاح 4وهب اَنَمآَنوُلوَقُي إل :هلوق

 (0[مهدْعَب نم اوؤاَج نيذّلاو] $ : هلوق ىلإ 4 مهلاوُمَأو مهرايد نم اوجرخأ نيذا نيرجاهملا ءارقفلل ظ : هلوقك
 كبر ءاجو © : ىلاعت هلوقكو ء[١٠-۸ :رشحلا]ةيآلا 440[ نايإلاب اَنوُقَبس نيذّلا ]انناوخإلو ان رفغا ابر نولوقي

 .ًافوفص ًافوفص ةكئالملا تءاجو : ىأ [77 : رجفلا] اقص اًفص كّلمْلاو

 مكحلا نم عيمجلا : ىأ (انَبر دنع نم لك طهباشتملاب : ىأ 4 هب اّن نولوقي طمهنأ مهنع ًارابخإ هلوقو
 نم ءىش سيلو هللا دنع نم عيمجلا نأل ؛هل دهشيو رخآلا قدصي امهنم دحاو لكو «قدصو قح هباشتملاو

 اًقالتخا هيف اوُدَجَوَل هللا ٍرْمَغ دنع نم ناك ولو نآرقْلا نوربدتي الفأل :هلوقل داضتم الو فلتخ هللا دنع
 ىناعملا ربدتيو لقعيو مهفي امإ : ىأ 4 باَبللا وُلوُأ الإ َرْكَذَي امو : ىلاعت لاق اذهلو ۲ : ءاسنلا]4 اريثك

 . ةميقتسملا موهفلاو ةميلسلا لوقعلا ولوأ اههجو ىلع

 ضايف انثدح «دامح نب مّيَعُن انثدح «ىصمحلا فوع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 ىضر «ءادردلا ابأو «ةمامأ ابأو ءًاسنأ : للي ىبنلا باحصأ كرما دق ناق و ديزي نب ادع انقذ یقرلا

 ترب نم» : لاقف «ملعلا ىف نيخسارلا نع لئس هلت هللا لوسر نأ «ءادردلا وبأ انثدح :لاق «مهنعهلل

 . "”«ملعلا ىف نيخسارلا نم كلذف «هجرفو هنطب ° فعأ نمو «هبلق ماقتساو «هناسل قدصو « هنيمي

 «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «ىرهزلا نع «رمعم انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 هّللا باتك اوبرض ءاذهب مكلبق ناك نم كله امنإ» :لاقف نوؤرادتي آموق هَ هللا لوسر عمس :لاق هدج نع

 هنم متملع امف «ضعبب هضعب اوبذكت الف ضعي هيف قدصتل هللا بانك 9 لرتا اقزو ءنفعم فب

 .«هملاع ىلإ هولكف متلهج امو ءاولوقف

 .و «أ نم ةدايز (5 «؟) .أطخ وهو «لاح» :ر ىف (؟) .«ريخألا» :أ ىف )١(
 .«فعا :و ءأىف(5) . «هللا دیبع» :و ىف (0)

 نب هللا دبع قيرط نم ٠١۱( /۲)ردلا ىف امك ريبكلا ىف ىناربطلاو (1/7١7)ىربطلا هاورو (۷۲ /7)متاح ىبأ نبا ريسفت (۷)
 . «فيعض ديزي نب هللا دبع» : (7 15 /7) دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاق . هب ديزي

 . «لزن» :و أ “ر ءج ىف (۸)

 لاقو .هب بيعش نب ورمع قيرط نم ۲٠١( /۱)ةنسلا حرش ىف ىوغبلاو (٥۸)مقرب ةجام نبا هاورو ۱۸١( /۲) دنسملا (9)

 . (تاقث هلاجرو حيحص هدانسإ» )08/١(: «ةجام نبا دئاوز» ىف ىريصوبلا



 E يب 25 ج 2 2 (94 0 )تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

EEراح ىبأ نبا نع «رامع نب ماشه قيرط نم «ثيدحلا اذهل هيودرم نبا ةياور مدقت  

 .هب «بيعش نب ورمع نع «هيبأ نع

 «برح نب ريهز انثدح «هدئسم ىف ىلصوملا ىنثملا نب ىلع نب دمحأ ىلعي وبأ ظفاحلا لاق دقو

 لوسر نا «ةريره ىبأ نع الإ هملعأ ال ا «مزاح ىبأ نع «ضايع نب سنأ انثدح

 اولمعاف هنم متفرع ام ثالث  رفك نآرقلا ىف ف ءارملاو فرا ةع ىلع نآرقلا لزا: لاق هلك هللا

 . (هلاع ىلإ هودرف هنم متلهج امو « هب

 °ةريره نبأ نع الإ ةملغأ الق :ئوارلا لوق تب ةلغ.هنف نكلو «حيحص دانسإ اذهو

 لاق غو نب 0 000 دنع ل نع ل لعق نيا حف 0 1 لاقو

 : ىأ «بابلألا ولوأ الإ رگ ذي امو# :یلاعت لاق اذهلو] . مهنود نم نورقحي او «مهقوف نم 10

 . [ةميقتسملا موهفلا وأ ةميلسلا لوقعلا ولوأ اههجو ىلع ىناعملا ربدتيو لقعيو مهفي امنإ

 ال :ىأ «اسيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر# :نيلئاق مهبر اوعد "'مههنأ ًاربخم مهنع ىلاعت لاق مث

 نيل هباهثلا اه نوغيتيب قيذلا + خيرت a انلعيخ الو a دعب قالهلا» نع اهلع

 «ةمحر# كدنع نم: ىأ# كندّل نم اتل بهوزط ميوقلا كنيدو « ميقتسملا كطارص ىلع انتبث نكلو نآرقلا

 . «باّهولا تنأ كّنِإ © آناقيإو ًاناميإ اهب انديزتو ءانلمش اهب عمجتو ءانبولق اهب تبثت

 لاق یک نبا اننا ريرج نبا لاقو - ىدؤألا هللا دبع نب ورمع انثدح : متاح یب بأ نبا لاق

 هللا ىضر «ةملس مأ نع شر ن نھ نع Eis کر ا ا

 غزت ال ایر : :أرق مث ها كيد ىلع بلف تبث قولفلا بلقم ايف :لوقي ناك هيم ىبنلا نأ ءاهنع

 نب دمحم قيرط نم هيودرم نبا هاورو . 4باّهولا تنأ كن ةمحر كند نم اتل بهو انيده ذِإ دعب انبولف

eكلر ءامسأ ا «ةملس مأ نع «بشوح نب رهش نع «مارهب نب ديمحلا دبع نع  

 ىبلق تبث «بولقلا بلقم مهللا» : هئاعد ىف رثكي ناك هَ هللا لوسر نأ ثدحت اهعمس < «نكسلا نبا

 مدآ ىنب نم هّللا قلخ ام ءمعن» :لاق ؟'''”بلقتيل بلقلا نإو «هّللا لوسر اي: تلق :تلاق «كنيد ىلع
 هللا لأسنف . (هغازأ ءاش نإو «هماقأ ءاش نإف «لجو زع هللا عباصأ نم نيعبصأ نيب هبلق نأ الإ رشب نم

 : باهولا وه هنإ «ةمحر هندل نم انل بهي نأ هلأسنو «ءاناده ذإ دعب انبولق غيزي الأ انبر

 ًاضيأ هاورو . هلثم هب «مارهب نب ديمحلا دبع نع « ىسوم نب دسأ ثيدح نم ريرج نبا هاور اذكهو

 ءهّللا لوسر اي: ”تلق» : دازو « هلڅم هب «مارهب نب ديمحلا دبع نع «لاهنم نب جاجحلا نع «ىنثملا نع

 .«نإف» : ىف (۳) .؟متاح» :أ ءر ج ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 8٠١ /۲)دنسملا ىف دمحأ هاورو «ناسحإلا»(1١/57١)هحيحص ىف نابح نبا هاور هقيرط نمو (7١1١5)مقرب دنسملا ىف ىلعي وبأ (

 .«هملعأ ال» كشلا ىئاسنلا ةياور ىف سيلو .هب ضايع نب سنأ قيرط نم (77/5)ىربكلا ىف ىئاسنلاو
 .؟مهنعا :ر ءج ىف (۷) .أ ءر ج نم ةدايز () .؟نومظاعتی» :أ ج ىف (5)

 .«بلقيل» :و ىف )٠١( .«ديز»:أ ىف (9) .«نعا :و ىف (۸)

 .«تلق :تلاق» :دازو» :و ءأ ىف )١١(



 ( يا هايألا :ةازمعبلا ومالا كب سمس هج تن ج ف

 بمذأو « ىبنذ ىل رفغا دمحم ىبنلا بر مهللا :ىلوق «ىلب » :لاق ؟ىسفنل اهب وعدأ ةوعد ىنملعت الأ

 .«نتفلا تالضم نم ىنرجأو «ىبلق ظْيَغ

 انربخأ « ىقشمدلا راكب نب نوراه نب دمحم انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح : هيودرم نبا لاق مث

 ىبأ نع «ةداتق نع « ريشب نب ديعس انربخأ هللا ديبع نب ىيحي نب ديزي انربخأ «لالخلا ديلولا نب سابعلا

 بلقم ايا : وعدي ام ًاريثك ههنا لوسر ناك : تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع« جرعألا ناسح

 الإ بلق نم سيل» :لاقف . ءاعدلا اذهب وعدت ام رثكأ ام هللا لوسر اي : تلق ««كنيد ىلع ىبلق تبث «بولقلا
 نيعمست امأ ؛هغازأ هغيزي نأ ءاش اذإو .هماقأ هميقي نأ ءاش اذإ ءنمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب وهو

 . باول تنأ كّلِإ ةمحر كندل نم انَل بهو انتيدَه ذإ دعب اتبولف غزت ال اتر : هلوق

 ركذ ةدايز نودب ةريثك قرط نم امهريغو «نيحيحصلا ىف تباث هلصأ نكلو «هجولا اذه نم بيرغ

 ' . ةيركلا ةيآلا هذه

 ناو نالا دا ىرقملا نمحرلا دبع ىبأ ثيدح نم «هیودرم نباو ىئاسنلاو دواد وبأ ىور دقو

 نع < :ىبيجتلا ديلولا نب للا دبع ىنئدح «بويأ ىبأ نب ديعس نع امهالك «بهو نب هَّللا دبعو : نابح

 الإ هلإ الد : لاق ليللا نم ظقيتسا اذإ ناك هلت هللا لوسر نأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «بيسملا نب ديعس

 ذإدعب ىبلق غزتالو ءًاملع ىندز مهللا «ةمحر كلأسأو «ىبنذل كرفغتسأ ىنإ مهللا «كناحبس تنأ

 . ؟7هيودرم نبا ظفل «باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم ىل بهو « ىنتيده

 هنأ ىست نب ةدابع نع  كلملا دبع نب ناميلس ىلوم  ديبع ىبأ نع «كلام نع «قازرلا دبع لاقو

 قيديعلا ركب يأ ءارو ىلص هنأ «ىحباّتصلا هّللا دبع وبأ ىنربخأ :لوقي ثراحلا نب سيق عمس هنأ «هربخأ

 ةعكرلا ىف :أرقو «لصفملا راصق نم نيتروسو نآرقلا مأب *”نييلوألا نيتعكرلا ىف ركب وبأ أرقف «برغملا

 غزت ال انبر# : ةيآلا هذهو نآرقلا مأب "أرقي هتعمسف E نيد هاك LEASE لاق «ةئلاثلا
00108 

 , 00400[ باّهوْلا تنأ كْنِإ ة ةمحر كند نم انل بهو] انتيده ذإ دعب انبولُق

 رمعلاقف «هتفالسخخ ىف زيزعلا دبع نب رمع دنع ناك هنأ د نب ةدابع نيترتخاو : ديبع وبأ لاق

 امف : رمع لاق .ايناث هللا دبع ابأ عمس اب هربخأف ىحبانصلا هّللا دبع ىبأ نع ىنتربخأ فيك : سيقل
 ناک ءىش ىأ ىلع : لجر هل لاقف . كلذ ريغ ىَلَعَل كلذ لبق تنك نإو «هنم اهانعمس ذنم اهانكرت

 ىف ىذمرتلاو ١5"7( /”)دنسملا ىف دمحأ هاورو (7١71/*7)هريسفت ىف ىربطلاو ۸٤( /۲)هریسفت ىف متاح ىبأ نبا (۱)
 . هب بشوح نب رهش نع ريرحلا بحاص بعك ىبأ قيرط نم (۲۲۳)مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نباو (017”7)ننسلا

ASماعلا يفر زامل, ساوتلاو رباج و داو ةضئاب  
 «جرعألا ناسح نع» : أر ءج ه یف (۲)

 دامح قيرط نم ۲١١( /7)دنسملا ىف دمحأ هاور دقو «ةيآلا هذه ةدايزب درفت دقو ا ف

 . ةيآلا هذه ةدايز هيف سيلو «هب ةشئاع نع دمحم مأ نع ديز نب ىلع نع ةملس نب

 .(1١1١1)مقرب ىربكلا ىف ىئاسنلاو 0١( 51)مقرب ننسلا ىف دواد وبأ ()
 . «ةيآلا» :ه ىفو «و «أ ءر ءج نم ةدايز (0 . «ةثلاثلا ىف ىأ أرقي» :و ىف () .«نيتلوألا» : ر یف (9)

 .«بعك » :أىف (9) .(۷۹ /١)أطوملا ىف كلام هاور (۸)
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 .[١:صالخإلا] 4دحأ هللا وه لق أرقأ تنك : لاق ؟كلذ لبق نينمؤملا ريمأ

 هاورو .هب «ديبع ىبأ نع امهالك «ىعازوألاو كلام نع ءملسم نب ديلولا رثألا اذه ىور دقو

 هنأ : ىحباتصلا نع «ديبل نب دومحم نع «ىناسغلا ىيحي نب ىيحي نع «رباج نبا نع ءًاضيأ ديلولا

 رهجي «ةريصق ةروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا ىف أرقف برغملا «هنع هللا ىضر «ركب ىبأ فلخ ىلص

 : ةيآلا هذه أرقف «هبايث سمتل ىبايث نإ ىتح هنم و ةءارقلا ًادتبا ةثلاثلا ىلإ ماق املف « ةءارقلاب

 . ¢ باَهوْلا تنأ َكّنِإ ةمحر كندَل نم انَل بهو انتيده ذإ دعب ] انبولف غزت ال ابر

 :مهئاعد ىف نولوقي :ىأ «داعيملا فلخي ال هلا نإ هيف بير ال ميل ساّنلا عماج َكْنِإ ابر و

 هيف اوفلتخا اميف ""مهيف مكحتو مهنيب لصفتو «مهداعم موي كقلخ نيب عمجتس - انبر اي - كنإ

 دوقو مه كتلوأو ايش هللا نم مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع دع ينغت نأ اورفك نيذّلا نإ

 ديدش هّللاو مهبونذب هللا مهذخأف انتايآب اوبذک مهلبق نم نيذّلاو نوعرف لآ بأدك ٥ راتلا

 . 4 00 باقعلا

 ءوس مهو َةنعّللا مهر مهترذعم نيملاظلا عفني ال موي ءرانلا دوقو مهنأ رافكلا نع ىلاعت ربخي
 نم مهيجنمب الو هللا دنع مهل عقانب دالوألاو لاومألا نم ايندلا ىف هوتوأ ام سيلو.[: رفاغ]4رادلا

 ا ديرب امَنِإ مهدالوأو مهلاومأ كبجعت الو : ىلاعت لاق امك لب «هباقع ميلأو هباذع

 .دالبلا يف او فک نيدلا بْلقَت كن رغي "”الإ# : ىلاعت لاقو «[۸ :ةب ,وتلا](نورفاک مهو مهسفنأ قهزتو اب ايندلا

 (اورفك نيد نإ» : انهه لاق امك [۱۹۷ ۰۱۹٦ :نارمع لآ]4 داهملا سئبو منهج مهاوأم مث ليلق عاتم

 مهلاومأ مهنع يبغت نإ هئايبنأ ىلإ هيحوب اوعفتني ملو «هباتك اوفلاخو ءهلسر اوبذكو هللا تايآب :ىأ

 مكنإ» :هلوقك «هب دقوتو هب رجست ىذلا اهبطح :ىأ 4راتلا دوقو مه كئلوأو ائيش هللا ن نم مهدالوأ الو
 .[(ة 8: ءايبنألا]4290[نودراو اهل مُسَأ] منهج بصح هللا نود نم نودع امو

 نع «داهلا نبا ىنربخأ «ةعيهل نبا انربخأ «ميرم ىبأ نبا انثدح «ىبأ انثدح : >> ىبأ نبا لاقو

 نم هلك هللا لؤسر ماق ةكم نحن امني :تلاق ساغ قب , هللا دبع مأ لضفلا مأ نع «ثراحلا تنب دنه

 حبصأ مث. معن :لاقف ا ا ا « . . .تغلب له مهللا تغلب له»: لاقف «ليللا
 نيتأيلو «مالسإلاب راحبلا ” نضوختلو «هنطاوم ىلإ رفكلا دري ىتح مالسإلا نرهظيل» كلو ىبنلا لاقف
 ريخ وه ىذلا اذه نمف ءانملعو انأرق دق و مث «هنوؤرقيو نآرقلا نوملعتي نامز سانلا ىلع

 مه كئلوأو "مكنم كئلوأ» : لاق ؟كئلوأ نمف« هللا لوسر اي :اولاق «؟ريخ نم كئلوأ ىف لهف ءانم

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءو «آ ءر ءج نم ةدايز )٤( .أطخ وهو «الو» :ر «ج ىف (۳)
 .؟مهنما :و أ ج ىف (۷) .«نضوخيلو» :أ ىف )١( .«ىدانف»:و ءأ ىف (5)
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 . ظفللا اذهب هتيأر اذكو . «رانلا دوقو

 نب هللا دبع ةأرما «ثراحلا تنب دنه نع «داهلا نب ِهّللا دبع نب ديزي ثيدح نم هيودرم نبا هاور دقو

 نب رمع ماقف ءاثالث اهلوقي «تغلب له» : لاقف ةكمب ةليل ماق هَ هللا لوسر نأ ؛لضفلا مأ نع «دادش

 نرهظيل» : هلع ىبنلا لاقف . ربصاف تحصنو تدهجو تصرحو «معن مهللا :لاقف اهوا ناكو  باطخلا

 نوؤرقي نامز سانلا ىلع نيتأيلو « 7مالسإلاب راحبلا لاجر نضوخيلو «هنطاوم ىلإ رفكلا دري ىتح نايإلا
 نم كئلوأ ىف امف ؟انم ريخ وه ىذلا اذه نمف ءانملع دقو ءانأرق دق :نولوقيف «هنوملعيو هنوؤرقيف «نآرقلا

 قيرط نم هاور مث “«رانلا دوقو مه كئلوأو «مكنم كئلوأ» : لاف ترآ نف هللا لوو اي: اولاك ريغ

 . هوحنب بلطملا دبع نب سابعلا نع «داهلا تنب نع « ميهاربإ نب دمحم نع «ديبع نب ىسوم

 نع ىور اذكو .نوعرف لآ عينصك : سابع نبا نع «كاحضلا لاق (نوعرف لآ بدك : ىلاعت هلوقو

 لآ لعفكو «نوعرف لآ ةنسك : لوقي نم مهنمو «دحاو ريغو «كاحضلاو «كلام ىبأو «دهاجمو ‹«ةمركع

 وه :- رهو رهتك ًاضيأ كيرحتلاو «نيكستلاب  بأدلاو . ةبراقتم ظافلألاو .نوعرف لآ "*هبشكو نوعرف

 : سيقلا ؤرما لاقو «كبأدو ىبأد اذه لازي ال : لاقي امك ءةداعلاو رمألاو لاحلاو نأشلاو “عنصلا

 “° لمجتو ىسأ كلهت ال :نولوقي مهيطم ىلع ىبحص اهب ًافوقو
 ^ لسا بابرلا مأاهتراجو  اهلبق "” ثريوحلا مأ نم كبأدك

 .اهمسرو اهراد تيكبو اهبح ىف كسفن تكلهأ نيح ثريوحلا مأ ىف كتداعك : ىنعملاو

 ىرج امك «نوبذعيو نوكلهي لب «لاومألا الو دالوألا مهنع ىنغت ال نيرفاكلا نأ : ةيآلا ىف ىنعملاو

 . هججحو هللا تايآ نم هب "١١)وؤاج اميف ”١١ لسرلل نيبذكملا نم مهلبق نمو نوعرف لآل

 «باقعلا ديدش هللا 212[ مهبونذب هللا مهذخأف انتايآب اريدك مهلبق نم نيذّلاو نوعرف لآ بأدك]#»

 . ©29[دق]ىذلا «ديري امل لاعفلا وه لب ءىش هتوفي الو ءدحأ هنم عنتمي ال «باذعلا ميلأ ذخألا ديدش : ىأ

 ات :ج یف (۱)

 . هب داهلا نب ب ديزي نع مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع هعبات « عبوت دقو «ةعيهل نبا هيف ٠١ /۲)عاح ىبأ نبا ريسفت (۲)

 دنه نأ الإ «تاقث هلاجر» )187/١( : دال لا ا

 . «اهحرج نم الو اهقثو نم رأ مل ةيعباتلا ةيمعثتملا ثراحلا تنب

 .«فسأت» :و ءأ ءرء ج ىف(08) .؟«عينصلا» :و ءأءر ءج ىف )٤( . (هيبشكو) :و «أ ىف (۳)
 . «ةريوحلا» :أ ىف (۷) .«لمحت» :و ىفو ««ىلمحت» :أ ءر «ج ىف (7)
 . ةروهشملا هتقلعم نم تيبلاو «(702١)سيقلا ئرما ناويدو ۲۲١( /7)ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۸)

 .«مهوؤاج» :و ءأ ءر هج ىف(١١) .«لسرلاب» :ر هج ىف(١٠) . «ینغی» :أ ءر ىف (9)
 .و أ نم ةدايز ( ١39 .و وأ هر هيج نم ةدايز (۱1)



 17 ا 71)ناعيألا#نارعغلا ةروش-نئاثلا غيل

 يف ةيآ مكل ناك دق 09 داهملا سئبو منهج ىَلِإ نورشحت دو نوباغتس اورفك نيذّلَل لقط

 هرصنب ديوي لاو نيعْلا يأر مهبل مهتوري ةرفاك ئرخأو هللا ليبس يف لتاقت ةنف اتقا نتف

 . 4 00 ٍراصْبألا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ ءاشي نم

 ىلإ ةمايقلا موي : ىأ «نورشحتو# ءايندلا ىف: ىأ «نوبلغتس# : نيرفاكلل دمحم اي لق : ىلاعت لوقي

 . «داهملا سئبو منهج

 نم باصأ ل هل هّللا لوسر نأ ؛ ةداتق نب رمع نب مصاع نع «راسي “نب قاحسإ نب دمحم ركذ دقو
 لبق اوملسأ «دوهي رشعم اي» :لاقو عاَقْنيق ىنب قوس ىف دوهيلا عمج «ةنيدملا ىلإ عجرو باصأ ام ردب لهأ

 اوناك شيرق نم ًارفن تلتق نأ كسفن نم كنرغي ال «دمحم اي :اولاقف .«ًاشيرق باصأ "ام هّللا مكبيصي نأ
 ىف هللا لزنأف ؟انلثم قلت مل كنأو ء سانلا نحن انأ تفرعل انتلتاق "ول هّللاو كنإ «لاتقلا نوفرعي ال ًارامغأ

 (©ةَربعل#: هلوق ىلإ «داهملا سبو منهج ىلإ نورشحتو نوبلغتس اورفك نيد لق » : مهلوق نم كلذ
 .“)4راصبألا ىلوأل

 ؛هركذف سابع نبا نع «ةمركع وأ ديعس نع دمحم ىبأ نب دمحم نع ءًاضيأ قاحسإ نبا هاور دقو

 ىلع ةلالد : ىأ «ةيآ# متلق ام نولئاقلا دوهيلا اهيأ - مكل ناك دق : ىأ 4ةيآ مكل ناک دق : ىلاعت لاق اذهلو

 لاتقلل : ىأ 4اقتْلاط نيتفئاط : ىأ « نيتتف يف هرمأ لعمو «هتملک رهظمو «هلوسر رصانو «هنيد زعم هللا نأ

 .ردب موي شيرق وكرشم مهو «ةرفاك ئرخأوإ» «نوملسلا مهو لا لبس يف لتاقت ةو
 ردب موي نوكرشملا ىري : ريرج نبا هاكح اميف  ءاملعلا ضعب لاق 4ٍِنيعْلا يأر مهيَلم مهتوري : هلوقو

 ال اذهو . مهيلع مالسإلا ةرصنل ًاببس هوأر اميف كلذ هللا لعج : ىأ « مهنيعأ ىأر ددعلا ىف مهيلثم نيملسملا
 مهل "رزحي لاتقلا لبق ذئموي دعس نب رمع اوثعب نيكرشملا نأ ىهو «ةدحاو ةهج نم الإ هيلع لاكشإ
 ةئامثالث اوناك ءرمألا ناك اذكهو .اليلق نوصقني وأ اليلق نوديزي «ةئامثالث مهنأب مهربخأف «نيملسملا

 . مهتاداسو ةكئالملا صاوخ نم فلأب هّللا مهّدمأ لاتقلا عقو امل مث ءالجر رشع ةعضبو

 ةرفاكلا ةئفلا ةملسملا ةئفلا ىرت : ىأ (نيعْلا أر مهم مهتوري : هلوق ىف ىنعملا نأ : ىناثلا لوقلاو
 هاور ام ىلع هيف لاكشإ ال اذهو . مهيلع هللا "مهرصن اذه عمو «ددعلا ىف مهيفعض : ىأ «مهيلثم

 ةئامتس اوناك نيكرشملاو ءالجر رشع ةثالثو ةئامثالث ردب موي اوناك نينمؤملا نأ سابع نبا نع «ىفوعلا
 خيراوتلا لهأ دنع روهشملا فالخ هنكلو «ةيآلا هذه رهاظ نم ذوخأم لوقلا اذه نأكو .الجر نيرشعو ةتسو
 امك فلألا ىلإ ةئامعستلا نيب ام اوناك نيكرشملا نأ نم روهمجلا دنع فورعملا فالخو « سانلا مايأو ريسلاو
 ديعلا كلذ لاب ا للا لوفر نأ زا وذ ر ةورع نع «نامور نب ديزي نع « قاحسإ نب دمحم هاور

 )١( (نإ) :ر ءج ىف (۳) .«امب» :ر بج یف (۲) .«نع» :ر ىف .
 )٤( «ةربعا :و «ر ىف .

 برها 1ى )قاختسا قبال ةزيسلا(6)
 .«نوكرشملاو » :أ ءر «ج یف (۸) . (رصن» :أ ىف (۷) .«زرحي» :و ءأىف(5)



 0:۹ نافيا تارمعلا ة روم يالا لا د ا ا 4

 ًامويو « "اعست اًموي : لاق «؟موي لك نورحني مك» :لاق «ريثك :لاقف «شيرق ةدع نع جاجحلا ىنبل دوسألا

 . "7(فلألا ىلإ ةئامعستلا نيب ام موقلا» : هلع ىبنلا لاقف ءارشع

 هوم با لاق ادق و اا [وناك لاق ىلع نعد را زهدي سلا قاحتمإ اوبأ یورو

 ؛نيملسملا لاثمأ ةثالث اوناك دقف ريدقت لك ىلعو «فلألا ىلإ ةئامعستلا نيب ام اوناك مهنأ روهشملاو

 فلأ ىدنع :لوقت امك ًاحيحص هلعجو ءاذه ريرج نبا هجو نکل . ملعأ هّللاو لوقلا اذه لكشيف اذه ىلعو

 . لاكشإ الف اذه ىلعو . لاق اذك «فالآ ةثالث ىلإ ًاجاتحم (*”نوكتو ءاهيلثم ىلإ جاتحم انأو

 ىف ىلاعت هلوق نيبو ةيآلا هذه نيب عمجلا ام : لاقي نأ وهو «نيلوقلا ىلع دراو وهو رخآ لاؤس ىقب نکل

 ناك ارمَأ للا يضقيل مهنيعأ يف مكلأقيو ًاليلق مكنيعأ يف مديقتلا ذإ مهومكيري ذإو» : ردت ةو

 لاق امك «ىرخأ لاح ىف ناك رخآلاو «لاح ىف ناك اذه نأ : باوجلاو ؟[44 :لافنألا]4ًالوعُفَم

 يف لتاقث ةئف] اَلا نيف يف يآ مك ناك دَقظ : هلوق ىف دوعسم نبا نع ؛ ”بيطلا [ةرم] نع «ىّدسلا
 :دوعسم نب ِهّللا دبع لاق .ردب موي اذه :لاق «ةيآلا 4©"”[ِنّيعْلا يأر مهَيلْثَم مهنوري ةرفاك ئرخأو هللا ليبس
 «ًادحاو الجر انيلع نوديزي مهانيأر امف مهيلإ انرظن مث ءانيلع نوفعضي مهانيأرف نيكرشملا ىلإ انرظن دقو

 . «مهنيعأ يف مكللقيو اليلَق مكنيعأ يف متيقتلا ذإ مهومكيري ذو : ىلاعت هلوق كلذو

 اننيعأ ىف اوللق دقل :لاق «هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع «قاحسإ وبأ لاقو

 ؟ متنك مك :انلقف مهنم الجر انرسأف :لاق .ةئام مهارأ :لاق ؟نيعبس مهارت : '”ىبناج ىلإ لجرل تلق ىتح

 افلأ :لاق

 اولكوتيل «فعضلاب مهنم رثكأ : ىأ «مهيلثم نيكرشملا نوملسملا ىأر رخآلا نيقيرفلا لك نياع امدنعف

 بعرلا مهل لصحيل كلذك نينمؤملا نوكرشملا ىأرو . لجو زع .مهبر نم ةناعإلا اوبلطيو اوهجوتيو

 ءالؤهو «ءالؤه نيعأ ىف ءالؤه هّللا للق ناقيرفلا ىقتلاو ''0فاصتلا لصح امل مث « علهلاو عزجلاو فوخلاو

 .رخآلا ىلع امهنم لك مدقيل ءءال وه نيعأ ىف

 زعيو «رفكلا ىلع ناميإلا ةملك رهظيف «لطابلاو قحلا نيب قرفيل : ىأ 4الوعفم ناك ارمأ هّللا يضقيل»
 لاقو «[177 :نارمع لآ]4ةلذَأ متنأو ردبب هللا مكرصت دقّلو# : ىلاعت لاق امك «نيرفاكلا لذيو نينمؤملا

 ةريصب هل نمل اربتعمل كلذ ىف نإ :ىأ «راصبألا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ ءاشي نم هرصنب ديؤي هّللاوإ : انهه

 موقي مويو ايندلا ةايحلا هذه ىف نينمؤملا هدابع رصنب ىراجلا هردقو «هلاعفأو ِهّللا ةمكح ىلإ هب ىدتهي مهفو

 .داهشألا

 . «اعست اموي نورحني : لاق » : أ رج ىف(١)

 . (١/17١5)ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (1)
 .«ةلاح» :و ءأ ىف )٥( . «نوکیو» :أىف(5) . «لاق» :أ ىف (۳)
 . ۵| لوق» :و ءأ هر هج یف (۸) .و ءأ ءر ءج نم ةدايز (۷) . «بيطلا نع» : ه یف (5)

 .«فاصملا» :و ءأ ىف( )١ . (ىبنج» :ر ءاج ىف (9)



 س ا .16(1 616)ناتيالا:نارمع لآ ةروض:- ىناثلا ءوجلا

 ار هللا نم ةرطنقملا ريطانقلاو لاو ءاستلا نم تاوهتنلا بح يالل زو
 لق ۵ بآَمْلا نسح هدنع هّللاو ايندا ةايحْلا عاتم كلذ ثرحْلاَو ماعنألاو ةموسملا ليخْلاو
 اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهر دنع اوَقَنا نيذّلل مكلذ نم ريخب مكئبتؤَأ

 . 4 © دابعلاب ريصب هّللاو هللا نم ناوضرو ةرّهطم جاوزأو

 نأل ءاسنلاب أدبف «نينبلاو ءاسنلا نم ذالملا عاونأ نم ايندلا ةايحلا هذه ىف سانلل نيز امع ىلاعت ربخي

 فاح رلا لع رضا ف دقت تكر ام لا «مالسلا هيلع «هنأ حيحصلا ىف تبث امك «دشأ نهب ةنتفلا

 امك «هيلإ بودنم هيف بوغرم بولطم اذهف «دالوألا ةرثكو فافعإلا نهب دصقلا ناك اذإ امأف . ءاسّنلا نم

 ‹هلوقو یان اهرثكأ ناك ةمألا هذه ربح انإو» ءهنم راثكتسالاو جيوزتلا ىف بيغرتلاب ثيداحألا تدرو

 باغ نإو ‹هتعاطأ اهرمأ ناك مالا رن نإ ةحلاّصلا ةأرملا اهعاتم ريخو « عاتم اي دلا : (©"”مالسلا هيلع
 و ربا 0# م ع

 ةف تلو ”بيطلاو ءاسنلا ىلإ ببح» : رال تيدا ىف لوقو.“ ”«هلاَمو اَهسْفَن یف هتظفح اهنع

 الإ ءاسنلا نم هَ هلا لوسر ىلإ بحأ ءىش نكي مل : اهنع هللا ىضر «ةشئاع تلاقو . تالا ىف ىَنْيَع

 . "9 ءاسنلا الإ ليخلا نم :ةياور ىفو «ليخلا

 ةمأ ريثكتو « لسنلا ريثكتل نوكي ةراتو ءاذه ىف لخاد وهف ةنيزلاو رخافتلل نوكي ةرات نينبلا بحو

 دودولا اوج و زت: ثيدحلا ىف تبث امك .حودمت دومحم اذهف فلو ا ديول سر زج 1ك ندبحما
 هله ص رو ص رع رع وي هم مگا

 , 00(ةّماّيقلا موي مَمألا مكب رئاكم ینا «دولولا

 اذهف «ءارقفلا ىلع ربجتلاو ءءافعضلا ىلع ربكتلاو ءاليخلاو رخفلل نوكي ةرات -.كلذك لالا بحو

 حودمم اذهف «تاعاطلاو ربلا هوجوو تابارقلاو ماحرألا ةلصو تابرقلا ىف ةقفنلل نوكي ةراتو «مومذم

 :اعرتش هيلع ةومزتم

 هلاق امك «ليزجلا لاملا هنأ :اهلصاحو «لاوقأ ىلع راطنقلا رادقم ىف نورسفملا فلتخادقو

 . «مالسلا هيلع لاق هنأ" : ر ىفو ,(ِهْلِلَع لاق هنأ» :و أ «ر ‹ج یف (۱)

 سابع نبا ىلع افوقوم (65) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا اوو 5)

 . :e ج ىف (۳)

 دبع ثيدح نم )۱۸٥٥( مقرب ننسلا ىف هجام ن نباو (11/7) ننسلا یف ىئاسنلاو )١551( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (4)

 . هنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا

 . «ءاسنلاو بيطل :١ رءج ىف (0)

 . هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم ٦١( /۷) ننسلا ىف ىئاسنلاو ( ١174 /۳) دنسملا ىف دمحأ هاور ()
 . هب« كلام نب سنأ نع ةداتق نع ديعس قيرط نم )٤ ٤٤١( ىربكلا ىف ىئاسنلا هاور (۷)

 .(3 7/١ هدنسم ىف دمحأ هاور «راسي نب لقعم ثيدح نم دهاش هلو

 «دراوم» (1779١)مقرب هحيحص ىف نابح نباو.(55 /5) ننسلا ىف ىئاسنلاو (۰٥۲۰)مقرب ننسلا یف دوادوبأ هاور (4)

 . راسي نب لقعم ثيدح نم ىبهذلا هرقأو هححصو ٠١١( /۲) كردتسملا ىف مكاحلاو

 نم (7 ۰۸١ /۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو (۱۲۲۸) مقرب هحيحص ىف نابح نباو ١198( /۳) دنسملا ىف دمحأ هاؤرو

 . كلام نبا سنأ ثيدح

 . ؟دوسحمل)ل :ر ىف (9)
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 ١8( 1 2)ناثيآلا :نارمع لآ ةروس - ىتاثلا ءوخلا ب ل ل لل

 .افلأ نوعبرأ : ليقو .افلأ رشع انثا : ليقو .رانيد اتئامو فلأ : ليقو .رانيد فلأ : ليقو «هريغو كاحضلا

 . كلذ ريغ ليقو .افلأ نونامث : ليقو .افلأ نوعبس : ليقو افلأ نوتس : ليقو

 ىبأ نع < ؛حلاص ىبأ نع «مصاع نع ؛دامح(7 انثدح «دمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 نيب امم ريخ ةّيقوأ لك «ةّيقوأ فلآ َرَشَع اتنا راطنقلا» هلع هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره

 . «ضرألاو ءاَمّسلا

 «ةملس نب دامح نع «ثراولا دبع نب دمصلا دبع نع ةا نبأ قي ركي ییا نع «ةجام نبا هاور دقو

 3 ں9 م 57 هو -

 ىبأ نع ةلدهب نبا وه مصاع نع «ديز نب دامح نع «یدهم نبأ نع « رادنب نع ريرج نبا هاور دقو . هب

 .رمع نباو لبج نب ذاعم نع ريرج نبا هاور اذكهو .حصأ اذهو ءافوقوم كك يود یا یک ‹«حلاص

 . ةيقوأ اتئامو فلأ راطنقلا :اولاق مهنأ ءءادردلا ىبأو ةريره ىبأ نع « متاح ىبأ نبا هاكحو

 نع «دحاولا دبع نب دلخم انثدح «ةبابش انثدح «ريرضلا ىيحي نب ايركز ىنثدح : ريرج نبا لاق مث
 ْ Ns‘ ا ا 2 ٢ ٠

 هللا لوسر لاق : لاق «بعك نب ىبأ نع شيبح نب رز نع و ىلا ن نع «ديز نب ىلع

8 o3 اس 

 . 2«ةّيقوأ اًنئامو ةّيقوأ فلا راطْنقلا» : هني
 مس ت مس

 . ةباحصلا نم هريغك «بعك نب ىبأ ىلع افوقوم نوكي نأ برقألاو ءًاضيأ ركنم ثيدح اذهو
 موو

 e م 'ىذّبرلا ةديبع نب ىسوم قيرط نم «هیودرم نبا ىور دقو )0(
 e هلا هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا ىبأ نع ءءادردلا مأ نع شوم یبا

 «ميظعلا لبجلا لثم هلم راطْنقلا هللا دنع رجأ نم 0 رسل

 (9)ءانعمب «ةديبع نب ىسوم نع ؛
 «دمحم نب ريهز انثدح «ةملس ىبأ نب وو اا ا

 : لجو زع «هللا لوق نع هع هللا لوسر لئس :لاق كلام نب سنأ نع ءرخآ لجرو «ليوطلا ديّمح انثدح

 . «ةّيقوأ افلأ راطنقلا» : لاق 4 ةرطنقملا ريطانقلاو طم

 ا و اور م اح

 . ؟دراوم» (17177) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو 5 ١ مقرب ناسلا ىف ةجام نباو (771-/5) دنسلا (1)

 . ةلدهب نب مصاع ىف مالكلل هنيسحت حجرألاو «تاقث هلاجرو حيحص هدانسإ» : ةجاجزلا حابصم ىف ىريصوبلا لاق
 ر 87 ف ىف يربطلا برج نا هاوزو

 . (ادج ثيدحلا ركتماا : نابح نبا لاقو « متاح وبأ هفعض «دحاولا دبع نب دلخم هدانسإ ىفو (7 505 /7) ىربطلا ريسفت (۳)

 . ؟سنحيإا : ر ءج ىف(6) . «ىذمرتلا» : ر «ج ىف ()

 ةراتف «برطضم وهو هب عيكو قيرط نم ۰ ۷ /؟)هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاورو «هريسفت ىف ديمح نب دبع هاورو (1)

 . فيعض وهو ىذبرلا ةديبع نب ىسوم ىلع هيف فلتخا دقو «ةئأام ىوري ةراتو ءافلأ ىوري ةراتو « نيسمخ ىوري

 . أطخ وهو «ةملس ىبأ نب ورمع نب دمحم)ا : و .أ ةطوطخملا ىف (۸) . (سیتبت : ر یف (۷)

GSا ا م  

 . (ريهز اهبلقف طلغف هللا دبع نب ةقدص نم اهعمس هن أك ليطاوب ثيداحأ ريهز نع ىور» : دمحأ مامإلا لاق . ريهز
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 تو نب محم ناار اند تريم ىف كاش لاو



 ١٠( 1 )ناتالا: نارمع لآ ةروس ت ىتاثلا لا ۲١

 نب ورمع انثدح لا نمخرلا دبع نب دمحأ انثدح :لاقف رخآ ظفلب متاح ىبأ نبا هاور دقو

 ديزي ىنعي - هامس دق رخآ لجرو ليوطلا ديمح انثدح دمحم نبا ىنعي - ريهز انثدح «ةملس ىبأ

 (17[هاور] اذكهو . «رانيد فلا» :ىنعي ءراطنق :هلوق ىف ةا هللا لوسر نع «سنأ نع - ىشاقرلا

 «ةملس ىبأ نب ورمع نع «ميرم ىبأ نب دمحم نب هللا دبع نع «ىناربطلا "7 هاورو «هیودرم نبا

 ارس هلم داسا ركذف

 .رانيد اتئامو فلأ راطنقلا :هيلع افوقومو هنع السرم ىرصبلا نسحلا نع ريرج نبا ىورو

 یا نتا وع ىف رعلا فاؤوأ "ذك

 .افلأ رشع انثا :لوقي نم مهنمو .رانيد فلأ راطنقلا :لوقي نم برعلا نم :كاحضلا لاقو

 ىبأ نع ,7*2ى ريحا ديعس نع «دامح نع «مراع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 :ابهذ روثلا كسم ءلم“'![راطنقلا] :لاق ءهنع هللا ىضر:؛ىردخلا ديعس ىبأ نع ءةرضن
 )¥( . م .٠ 5 . ع 5

 . حصأ فوقوملاو .اعوفرم «ديز نب دامح نع«ىشرحلا ىسوم نب دمحم هاورو :دمحم وبأ لاق

 اوجاتحا ىتم «ىلاعت هللا ليبسل ةدعم اهباحصأ اهطبر نوكي ةرات «ماسقأ ةثالث ىلع ليخلا بحو

 .رزو اهبحاص ىلع هذهف «مالسإلا لهأل ءاونو ارخف طبرت ةراتو .نوباثي ءالؤهف ءاهيلع اوزغ اهيلإ

 ثيدحلا ىتأيس امك ءرتس اهبحاصل هذهف ءاهباقر ىف هللا قح سنی ملو .اهلسن : ءانتقاو ففعتلل ةراتو

 نوبهرت ] ٍلْيَخْلا طابَر نمو ةَوُق نم معطَتسا ام مهل اودعأر» :ىلاعت 'هلوق دغ [ ىلا فا اش نإ] كلذ

 ٦۰[. :لافنألا] 427[ مكودعو هللا ودع هب

 اذكو «ناّسحلا ةمّهَطَلاو ء ةيعارلا ةموسملا :امهنع هللا ىضر «سابع نبا نعف 4ةموسملا» امأو

 « ىربأ ا هللا دبع نب نمحرلا دبعو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو«دهاجم نع یور

 . مهريغو نائس ىبأو «سنآ نب راو یدل

 . كلذ ريغ ليقو . ليجحتلاو ةا :ةموسملا :لوحكم لاقو

)11( 
 ىبأ نب ديزي نرخ راجت نب لزم ارك رك ناسف ck EE ماحد الدو

 لوسر لاق : لاق «هنع هللا يضر «رذ ىبأ نع نع جيا نب ةيواعم نع نسف و ذب رس نع 2( بيبح

 ر ی ی د يع

 نم ىتلوخ كتإ مُهّللا لوق «نيتوعدب وعدي رج لك عم هَل َلَدؤي الإ ىبرع سرق نم سیل: هلل

 .«نع»:و ىف (0) .و ءا «ر ءج نم ةدايز (1)
 .هلع دمحأ مامإلا مالك قبس امك فيعض وهو ةملس ىبأ نب ورمع هدانسإ ىفو (۱۱۱/۱) متاح ىبأ نبا ريسفت (۳)

 .أطخ وهو «ىشرجلا»:و أ ج ءاه ىف (5) .وهو 2:و ىف )٤(

aو أ «ر . 

 .افوقوم ةرضن ىبأ نع ىريرجلا ديعس قيرط نم )۲٤۸/7( هريسفت یف ىربطلا هاورو ١١6( /۲) متاح ىبأ نبا ريسفت (۷)

 . (ةيآلالا : :ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز (9) .أ ج نم ةدايز (۸)

 .؟ىنثدح» :ر « ج ىف )١١( . .؟نمحرلا دبع نب هللا دبع»:و ءأ ءر ج ىف )٠١(
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 راس ےس

 . "لإ هلامو هلهأ بحا وأ «هیلإ هلهاو هلام بحأ نم ینلعجاف «مدآ ىنب  [نم ىنتلوخ
OEEأا 1  «. eسارغلل ةذختملا “ ضرألا :ىنعي «ثرحلاو# منغلاو رقبلاو لبإلا :ىنعي 4 ماعن الا و» :هلوقو  

 نع نع نب ماع نع .ىودعلا ةماعن وبأ انثدح « ةدابع نب 3 انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ةكس وأ «ةرومأم ةرهم هَل ئرما لام ريخ: لاق ليَ ىبنلا نع RE کک

 . ةحقلملا : ةروبأملاو «فطصملا لخنلا : ةكسلاو «لسنلا ةريثكلا ومالا روا

 ةلئازلا ةينافلا اهتنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز اذه امنإ :يأ « اًيندلا ةايحْلا عاتم كلذ» : ىلاعت لاق مث

eباوثلاو عجرم ا نمسجع : ىأ . 

 CT تلزنأ ل : : هنع هللا ىضرأ ey :لاق دعس نبا

 نم يرجت تانج مهر دنع] اونا نيذّلل مُكلَذ نم ريخب مكئبنؤُا لق» : تلف !انل اهتنيز نيح بر اي نآلا

 1 )4۲ راهنألا ا اهتحت

 نيز امم ريخب مكربخأأ :سانلل دمحم اي لق :ىأ (مکلذ نم ريخب مكئبنؤأ لق : ىلاعت لاق اذهلو

 Sh aS اهترهز نم ايندلا ةايحلا هذه ىف سانلل

 نيب قرخنت :ىأ 4راهنألا اهتحت نم يرجت تاج مهبر دنع اَوَقَت تا نيذّللإ» :لاقف «كلذ نع ربخأ مث
 نيع ال امم «كلذ ريغو ءاملاو رمخلاو نبللاو لسعلا نم ؛ةبرشألا عاونأ نم .راهنألا اهئاجرأو اهبناوج

 .رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس نذأ الو «تأر

 .الوح اهنع ١ نوغبي ال «"دابآلا دبأ اهيف نيثكام : ىأ «اهيف نيدلاخإ»

 نيرتعي ام كلذ ريغو «نئافتلاو e :ىذألاو «ثّبخلاو ءسّنّدلا نم :ىأ «ةرّهطم جاوزأو»
ENE 

 ةيآلا ىف لاق اذهلو ؛ ادبأ هدعب مهيلع 11 الف e ميبلع ا ىأ 4لا نم ناوضرو»

 «ميقملا ميعنلا نم مهاطعأ امم مظعأ :ىأ : ةبوتلا] ربكأ هللا نم ناوضرو# : ةءارب ىف ىتلا ىرخألا

 .دنسملاو ءو أ هر ءج نم ةدايز )١(

 هقفاوو امهطرش ىلع دانسإلا حيحص :لاقو «هب دیعس نب ىيحي قيرط نم ١54( /7؟)كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ١7٠١( /ه)دنسملا (۲)

 . ىبهذلا

 . «ىضارألا»:ر ج ىف (۳)

 .«ليدن»:أ ىف )٥( . «سارغلاو ةعارزلل»: ج ىف (4)

 هب ليدب نب ملسم قيرط نم ٠١17( /7)ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو (14 )١١/ ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (518/7) دنسملا (5)

 .«تاقث دمحأ لاجر»: )٥/ ۲١۸( دئاوزلا عمجم ىف ىمئيهلا لاقو

 . «ةيآلا» :ه ىفو و أ هر ج نم ةدايز (۷)

 . (٦/٤٤۲)یربطلا ريسفت (۸)

 .نودجي) ر «ج ىف (۱۰) .«اًدبأ اهيف»:ر ءج ىف (5)



 وو بسس (1۷ ء١۱)ناتیآلا:نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا

 . ءاطعلا نم هقحتسي ام بسحب الُك ىطعي : ىأ 4 دابعْلاِب ريصب هّللاو ل :[یلاعت] لاق مث
 نيقداصلاو نيرباصلا © راثلا باذع انقو انيونذ انل رفغاف اتمآ اننإ انبر نولوقي نيذلا إب

 . 4 00 راحسألاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو

 4 اَنمآ اننإ ابر نولوقي نيذّلا :  ىلاعت لاقف « ليزجلا باوثلا مهدعو نيذلا نيقنملا هدابع ىلاعت فصي

 انريصقتو انبونذ انل رفغاف انل هتعرش ابو كب انناهإب ىأ  اتبونذ ال َرفْغاَف كلوسربو كباتكبو كب : ىأ

 . «راّثلا باذع انقو إ» كتمحرو كلضفب انرمأ "نم

 نم هب اوربخأ اميف ( نيقداصلاو ظ تامرحملا مهكرتو تاعاطلاب مهمايق ىف : ىأ 4 نيرباصلا ] : لاق مث

 نيش : ىأ«نيقفنملاو 9 ©”عوضخملاو ةعاطلا : تونقلاو 4 نيتناقلاو طةق ةقاشلا لامعألا نم هنومزتلي امب مهناميإ

 ىوذ ةاساومو «تاللا دسو «تابارقلاو ماحرألا ةلصو «تاعاطلا نم هب اورمأ ام عيمج ىف مهلاومأ

 . راحسألا تقو رافغتسالا ةليضف ىلع لد © راحسألاب نيرفغتسملاو ل تاجاحلا

 هنأ [48:فسوي] ( ير مُكَل رفغتسأ فوس )» :هينبل لاق امل «مالسلا هيلع «بوقعي نإ : ليق دقو
 ةعامج نع «هجو ريغ نم «ناسلاو“” دناسملا نم امهريغو نيحيحصلا ىف تبثو . رحسلا تقو ىلإ مهرخأ

 كلب ین EEE E كرابت هللا لزني» : لاق هع هللا لوسر نأ «ةباحصلا نم  Keهسا 7
 E e ٌلوقيف ” رحآلا لْبَللا هاو وع

 ةد قرط قرط هاورف ةد لع موج كلذ ق يطق رادلا هتينحلا وبأ ظفاخلا ةرف[ ادق . 220 ثيدحلا

 هلوأ نم هَ هللا ل وسر َرتوأ دق لیلا لك نم: تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «نيحيحصلا ىفو

 .رحسلا ىلإ هرتو ىهتناف «هرخآو هطسوأو
 ر ر

 ىلع لبقأ «معن : لاق اذإف ؟رَحّسلا ءاج له « عفان اي :لوقي مث «ليللا نم ىلصي رمع نب هللا دبع ناكو
 . متاح ىبأ نبا هاور . حبصي ىتح رافغتسالاو ءاعدلا

 نع «بطاح نب ميهاربإ نع «رطم ىبأ نب ثيرح نع «ىبأ انثدح ,عيكو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 «كتعطأف ىنترمأ بر :لوقيوهو دجسملا ةيحان ىف رحسلا ىف الجر تعمس :لاق هيبأ

 .«عوشخلا» :أ ىف (۳) . «یف» : و ىف (۲) .أ ج نم ةدايز )١(
 . اريخألا» :أ ىف )٥( . (ديناسملا» :أ ىف (5)
 مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو (1۳۲۱) مقربو (٤۹٤۷)مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور : ةريره ىبأ ثيدح نم ءاج (1)

 .(۳۹۸٤)مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو (1710١)مقرب ننسلا ىف دواد وبأو (75)

 اهيلع مالكلا رظنا .دوعسم نباو بلاط ىبأ نب ىلعو ىنهجلا ةعافرو معطم نب ريبجو ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم ءاجو
 ٠٠١(. /۲) ىنابلألا رصان خيشلل ليلغلا ءاورإ باتك ىف

 . «هتدح» :أ ىف (۷)

 . )۷٤٥( مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو «(497) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۸)



 ٠١( -۱۸)تایآلا: نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا ۲٤

 و هللا ىضر «دوعسم نبا اذإف ترظنف ي ارعا ‹رحس اذهو

 رخل ىف رفختستا نأ ليللا نم انيلص اذإ رمؤن انك لاق كلاس ن نأ یک ف نا فار

 .ةرم نيعبس رحسلا

 زيزعلا وه الإ لإ ال طسقلاب امئاق ملعلا ولوأو ةكئالملاو وه الإ هلِإ ال هنأ هللا دهش ل

 مهءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوتوأ نيا فلا امو مالسإلا هّللا دنع نيدلا نإ 6© ميكحلا
f oماهو  

 تّمَلسأ لف كوجاح نإ 69 باسحلا عيرس هلا نإ هللا تايآب رفكي نمو مهتيب ايغب ملعلا
 نو ودها دقف اوملسأ نإف متملسأء نييمألاو باتكلا اوتوأ نيذلل لقو نعبتا نمو هلل يهجو

 .4 69 داعلاب ريصب هّللاو غالبلا كيلع امَنإَف اولوت
 هلإ ال هنأ _ نيلئاقلا قدصأو «مهلدعأو نيدهاشلا قدصأ وهو ءاديهش هب ىفكو - لاو دهش

 امع ىنغلا وهو هيلإ ءارقفلاو ‹هقلخو هديبع عيمجلا نأو «قئالخلا ةيهلإلاب درفتملا : ىأ 4ره الإ

 (90هّللاب ئفكو نودهشي ةكئالملاو هملعب هّلزنأ كيلإ لزنأ امب دهْشي هللا نکل : : یلاعت لاق امك هاوس

 ١55[. :ءاسنلا] ةيآلا «اديهش

 رق ند هه
 ولوأو ةكئالملاو وه الإ هَل ال هنأ هللا دهش# : لاقف هتداهشب ملعلا ىلوأو هتكئالم ةداهش نرق مث ٤

 .ماقملا اذه ىف ءاملعلل ةميظع ةيصوصخ هذهو (ملعلا

 .كلذك لاوحألا مج یف وهو «لاحلا ىلع بوصنم «طسقلاب امئاق»

 ءءايربكو ةمظع هبانج ماري ال ىذلا :زيزعلا «ميكحلا ريرعْلا» قيبم“ ام ديكأت وه الإ هَّلِإ الط

 .هردقو هعرشو هلاعفأو هلاوقأ ىف ميكحلا

 ردع نب ريبج ىنثدح «ديلولا نب ةيقب انثدح «هبر دبع نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نب ريبزلا نع «ماوعلا نب ريبزلا لآ لونا جن ىبأ نع :ىرابضنالا ٠ نيس ونا اد يشرف
 ةكئالملاو وه الإ هَل ال هنأ هللا دهش» : ةيآلا هذه أرقي ةفرعب وهو ديك هللا لوسر تعمس :لاق م

 ترا نيدهاشلا ( نم كلذ ىّلَع انوا «ميكحلا زيزعلا وه الإ هل ال طسقلاب امئاق ملعلا وادا

 لكوتملا نب دمحم انثدح «نيسح نب ىلع انثدح :لاقف ‹رخآ هجو نم متاح ىبأ نبا هاور دقو
 کا

 دابع نب ىيحي نب كلملا دبع انثدح «ىراصنألا ديعس وبأ تباث نب صفح نب رمع انثدح « ىنالقسعلا

 هذه أرق نيح كو هللا لوسر تعمس لاق ا نع «هدج نع «هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نبا

 تر یا دهسا ااو لاق «ةكئالملاو وه الإ هّلإ ال هنأ هللا دهشإ :ةيآلا

 .ىراخبلاو نيعم نباو متاح وب أ هفعض رطم ىبأ نبا ثيدحو « فيعض عيكو نب نايفس هدانسإ ىفو (5577/57)ىربطلا ريسفت )١(

 .أطخ وهو «هبلا :رءج ىف (9) .«دهشي»:و ىف (۲)

 . (دعس وبأ»:و ءأ ىف (4)

 . «ليهاجم هدانسإ ىف :(775/7) دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاقو )١77/1( دنسملا (4)
 . ليهاجم هدانسإ ىفو )١57/5( متاح ىبأ نبا ريسفت ()



 8 ا ا و ااا

 ديعس نب ىلعو دمحأ نب نادبع انثدح :ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا مسافلا وبأ ظفاحلا لاقو

 ةفوكلا تيتأ :لاق ناطقلا بلاغ ىنثدح «ىبأ ىنثدح ناشلا ةيدرشع ةةنابع انثدح :الاق ىزارلا

 هذهب رمف ليلا نم دضيتف ماق َردَحْنأ نأ تدرأ ةليل تناك املف «شمعألا نم ابيرق تلزنف .ةراجت ىف

 نيدلا نإ . ميكحلا زيزعْلا وه الإ هَل ال طْسقلاب امئاق ملعلا وواو ة ةَكئالَمْلاو وه الإ لإ ال هنأ هللا دهش» : ةيآلا

 ىل ىهو «ةداهشلا هذه هللا عدوتس أو «هب هللا دهش امب دهشأ انأو : شمعألا لاق مث «مالسإلا هللا دنع

 هيلإ تودغف ءائيش اهيف عمس دقل :تلق .ارارم اهلاق «مالسإلا هللا دنع نيدلا 27 ةعيدو هللا دنع

 أ :تلق ؟اهيف ام كغلب ام وأ :لاق .ةيآلا هذه ددرت كتعمس ىنإ «دمحم ابأ اي : تلق مث «هتعدوف

 ا .ةنس ىلإ اهب كثدحأ ال هللاو :لاق . ىنثدحت مل رهش ذنم كدنع

 لاق :لاق هللا دبع نع «لئاو وبأ ىنثدح : لاق .ةنسلا تضم دق «دمحم ابأ اي :تلق ةنسلا تضم

 رر حا أو ىلإ َدهَع ىدبع: لجو زع هللا لوقف ءةمايقلا م موي اهبحاصي ءاجيا : لكك هللا لوسر

 . تلا یدبع اولخدأ .دهعلاب

 ىوس دحأ نم هلبقي هدنع نيد ال هنأب ىلاعت هللا نم رابخإ «مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ : هلوقو

 عيمج دس ىذلا وايي دمحمب اومتخ ىتح «نيح لك ىف هب هللا مهثعب اميف لسرلا عابتا وهو «مالسإلا

 «هتعيرش ريغ ىلع نيدب كو ًادمحم هتثعب دعب هللا ىقل نمف وي دمحم ةهج نم الإ هيلإ قرطلا

 نم ةرخآلا يف َرْهَو] هنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ "عتبي نمو :ىلاعت لاق امك .لبقتمب سيلف
 ىف هدنع :لبعتلا“ نيدلا زاضحتاب اريخم»ةيآلا هذه نف كافر 1۸6 ةارمع لأ €[ نيرساحلا

 . «مالّسإلا هللا دنع نيدلا نإ» : مالسإلا
 ال طسقلاب امئاق مّلعْلا ولوأو ةكئالملاو وه الإ لإ ال هنأ هللا دهش# : أرق سابع نبا نأ ريرج نبا ركذو

 «مالّسإلا هللا دنع نيذلا نإ حتفو نإ رسكب (مالسإلا هللا دنع نيذلا نإ .ميكحلا زيزعلا وه الإ لِ
 رسكلاب اهوؤرق روهمجلاو .مالسإلا هللا دنع نيدلا نأب رشبلا نم ملعلا ولوأو هتكئالمو وه دهش :ىأ

 .ملعأ هللاو رهظأ روهمجلا لوق ىلع اذه نكلو م الكو «ربخلا ىلع

 لاسرۈب ؛ةجحلا مهيلع تماق ام دعب اوفلتخا امنإ لوألا باتكلا اوتوأ يللا 7” ناي لاعب ربخأ مث

 مّلعْلا مهءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوتوأ نيدّلا فّلتخا امو : لاقف «مهيلع بتكلا لازنإو « مهيلإ لسرلا

 لمحف «مهربادتو مهضغابتو مهدساحتل قحلا ىف اوفلتخاف «ضعب ىلع مهضعب ىغب : ىأ (مهنیب يغب

 :لاق مث ءاقح تناك نإو «هلاعفأو هلاوقأ عيمج ىف هتفلاخم ىلع“ رخآلا ضعَبلا ضغب مهضعب

 هللا نإف هباتك ىف هللا 7 لزنأ اب دحج نم :ىأ «باسحلا عيِرَس هللا نإف هللا تايآب رفكي نموا

 لماكلا ىف ىدع نبا هاورو .«فيعض وهو راتخملا نب رمع هيف» :( 7 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (515 )٠١// ريبكلا مجعملا )١(

 .«رظن هيف هيوري ام رادقمو «راتخملا رمع ريغ هب ثدحي ال: لاق .هب راتخملا رمع نب رامع قيرط نم (7/5”7)
 . «نأ»:و ءأ ىف (6) . 1ةيآلا) :ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز (۳) . ؟عبتياا :أ ىف (۲)

 .«هلزنأ»:وءأ ىف )١( .«رخآلا ضغب ىلع مهضعب لمحف» :ج ىف (5)



 (؟١)ةيآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا ے د ا د ا

 . هباتک هتفلاخم ىلع هبقاعيو «هبيذكت ىلع هبساحيو «كلذ ىلع هيزاجيس

 : ىأ 4 نبا نمو هلل يهجَو تملأ لقف  ديحوتلا ىف كولداج : ىأ 4 كوجاح نفط : ىلاعت لاق مث
 ىلع «َنَعَبَنا نمو# هل ةبحاص الو هل دلو الو ")[هل] دن الو هل كيرش ال «هدحو هلل ىتدابع تصلخأ لقف

 يِنعبلا نمو انأ ةريصُب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه لق »ل :ىلاعت لاق امك «ىتلاقمك نولوقي «ینید
 .[8١٠:فسوي] ("[ نيك ر شما نم ان امو هللا ناحبسو ]

 E لوخدلاو ع هتيدوتةقيرط ىلإ وعدي نأ هلت دمحم هلوسرو هدبعل ارمآ ىلاعت لاق مث
 نإ متملسأء نييمألاو باتكلا اوتوأ نيد لقو ] : لاقف نيكرشملا نم نييمألاو نيتلملا نم «؟7نييباتكلا هب هلا
 وهو «مهبآمو مهعجرم هيلإو مهباسح هيلع هللاو : ىأ 4 غالبلا كّيَلع امن الون نو اودعها دقف اومّلسَأ

 ريصب هّللاو إف ا ل ا ول اي بي

 مهو لعفي امع لأسي ال ] ىذلا وهو « ةلالضلا قحتسي نم ةيادهلا قحتسي نمب ميلع وه : ىأ 4 دابعلاب
 . هتمحرو هتمكحل الإ" كاذ امو «[78 : ءايبنألا] 4 نولأسي

 عيمج ىلإ« هيلع "همالسو هللا تاولص «هتثعب مومع ىلع تالالدلا حرصأ نم اهلاثمأو ةيآلا هذهو

 E IG ل

 َكَراَبَتظ : ىلاعت لاقو ء[۸١٠: فارعألا] 4 اعيمج مُكَيَلِإ هللا لور يإ سالا اهيأ اي لف : ىلاعت هلوق
 هرتاوت تبث ام ءامهريغو نيحيحصلا ىفو ١[ : ناق رفلا] 4 اري نيمّلاعلل توكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزت يذل
 E N NA EE اقولاب

 نع ءماَمَه نع ءرمعم نع «قازرلا دبع ىور دقو . TS «مهمجعو

 E Cs لاق هنأ ت "0 ىبنلا نع «ةريره ىبأ
 لس اود رنسن ا یاش أمك ام یارک

 ىلإ “تْفعُبو صاح هموق ىلإ ثَعْبُي ىلا ناک: لاقو «'"«دولسألاو رّمْحألا ىلإ تْنعب هع لاقو

 ET تا ی نع داش و خا o ا

 لخدف هلت ىبنلا هاتأف ءضرمف ءهيلعن هلوانيو هءوُضو هلت ىبنلل عضي ناك ايدوهي امالغ نأ :
 کک يأ ىلإ رت فاذا 9)۵ :نق لَنا :46 ىلا لاق سار دنع داق وبآو هلع
 نأ ٌدهْشأ :مَالُمْلا لاَقَف ءمساققلا ابأ عطأ :هوُبأ لاَ ءهيّبأ ىلِإَر ظن هل ىبّتلا هْيَلَع هاَعَأف 58

 )١( (ةيآلا» :ه ىفو «و ءأ ءر ج نم ةدايز (۳) .و ءأ ءر هج نم ةدايز (۲) . (هباتكب) : و ءأ ىف .

 ) )4.«كلذو»:وءأىف(5) .«وهو»: و أ ىف(4) . «نيباتكلا لهأ» :ج يف

 . هللا لوسر»:و أ “ر ج ىف(

 .(697١)مقرب ملسم حيحص (۱)

 .«رمحألاو دوسألا»:و أ «ر ج یف (۲)
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 ور سعال ارس ل 02# م نإ ا عد ع كس ےہ وا رە
 نم یب هجرخأ ىذّلا هلل دمحلا :J :لوقي يوو لا جرخف « هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال

 .ثيداحألاو تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ .""حيحصلا ىف ىراخبلا هجرخأ «رانلا
 - التو ع

 طمسقلاب نورمأي نيا نولتقيو قح ريغب َنييلا نولتقيو هللا تايآب نورفكي نيذلا نإ

 مهل امو ةرخآلاو ايندلا يف مهلامعأ تطبح نيذّلا كتلوأ © © ميلأ باذعب مهرشبف ساتلا نم

 . ( 69 نيرصاَن نم
 ًايدق هللا تايآب مهبيذكت ىف مراحملاو مثآملا نم هوبكترا اميف باتكلا لهأل ىلاعت هللا نم مذ اذه

 نع افاكنتساو قحلا ىلع امظاعتو مهل ًادانعو مهيلع ًارابكتسا «لسرلا اهايإ مهتغلب ىتلا ءاثيدحو

 مهني ر الو ر اه هللا نع مهوتلب نجح نا نم اولتق نم اولتق اذه عمو «هعابتا

 ءربكلا ةياغ وه اذهو سالا نم طسقلاب نورمأي نيل نوُلتقيو» قحلا ىلإ موعد مهنوكل الإ «مهيلإ
 ريش ل عم

 .«ساتلا ر رطب ربكلا» : اک "7 ىبنلا لاق امك

 ىنثدح «ةزمح نب دمحم انثدح ىراصنألا ةرارز نب تباث نبا ىنعي - صفح نب رمع صفح وبأ

 را نب ةديع ىلا نع اا يود نباةصيق نع لرم نع «دسأ ىنبل ىلوم نسحلا وبأ

 م وا ابن لتق 'لجر»: لاق ؟ةمايقلا موي اباذع دشأ سانلا ىأ «هّللا لوسر اي تلق : لاق هلع هللا ىضر

Joo 

 يتلا نولتقيو هللا تايآب نورفكي نيدلا ًانإ» : ایک هللا لوسر ارنا مل .«ركذملا نع ىَهَنو تورعا نما

 نم مهل امو : هلوق ىلإ] « ميلأ ,باذعب مهرشَف سالا نم طفلا نورما نيذْلا نولتقيو قح ریغب

 نم ايب نيعبرأو هال ليئارسإ ونب تّ ةديبع ابأ اي»: ةي هللا لوسر لاق مث .ةيآلا 4([ نیرصان
 ا ر ر ا اوا

 مهن نم اورم ءليئارسإ قب نم 0 نوح ( ةئام ماقف «ةدحاو ع یف راهنلا لوا

 مدربه دس م 2

 رع «هللا َرَكَذ نيذلا مُهَف ٠ ا فك نك راما رجا انيك راف ا

 ل

5-79 * ۳ 01 ٠. 
 نسحلا ىبأ نع «ريمح نبا نع «صفح نب دمحم ىباصولا ديبع ىبأ نع ريرج نبا هاور اذكهو

 ا «لوحكم نع «دسأ ىنب ىلوم

 )١( هللا لوسر #»:وءأ ءر «ج ىف .

 . )۱۳١١( مقرب ىراخبلاو ١96( /۳)دنسملا (0)

 .(لجر ةئام» :وءأءر ج ىف (5) .وءأءر «ج نم ةدايز (6) .«هّللا لوسرلا:وءأءرءج ىف (۳)

 ىبأ نبا هركذ امك ريمح نب دمحم كردي مل ىباصولا ديبع وبآو (۲۸۵ /7) هريسفت یف ىربطلاو )١111/1( هريسفت ىف متاح ىبأ نبا (1)

 دمحم نع ةدجن نب باهولا دبع قيرط نم رازبلا هاورف ءةدجن نب باهولا دبع هعبات «ديبع وبأ عبوت دقو «ليدعتلاو حرجلا ىف متاح

 .هب ريمح نبا
 .ريمح نب دمحم هنع ىور ىذلا اذه نسحلا ابأ ىمس اًدحأ عمسن ملو ءقيرطلا هذه ريغ ةديبع ىبأ نع هل ملعن ال :رازبلا لاق مث

 .«لوهجم وهو دسأ ىنب ىلوم نسحلا وبأ هيف :رجح نبا ظفاحلا لاقو



 2 كايآلا اغ لآ روس اعلا: لنا ع ج يح سس جمع 7

 .راهنلا لوأ نم ىبن ةئامثالث ليئارسإ ونب تلتق :لاق «هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبع نعو

 .متاح ىبأ نبا هاور .هرخآ نم مهلقب قوس اوماقأو

 ىف راغصلاو ةلذلاب كلذ ىلع هللا مهلباق «قلخلا ىلع اوربكتساو قحلا نع اوربكت نأ امل اذهلو

 نيذّلا كئرأ» نيهم عجوم : : ىأ «ميلأ | باذعب مهرشبف» :لاقف .ةرخآلا ىف نيهملا و ايندلا

 .«نيرصات نم مهل امو ةرخآلاو اينادلا يف مُهلاَمَعأ تّطبح

 ىوتي مث مهنيب مكحيل هللا باتك لإ نوعدي باتكلا نم اًبيصن اوتوُا نيّلا ىَلِإ رت ملأ »
 < 86ه ظهري ولا

 يف مهرغو تادودعم امايأ الإ راتلا انسَمَت نأ اوُناَق مهّنأب كلذ © نوضرعُم مهو مهنَم قيرف
 هدم يف

 تبسک ام سفن لك تیفوو هيف بير ل مويل مهانعمج اذِإ فیکف 9 نورتفی اوناک ام مهنيد

 . 4 م نوملظي ال مهر

 امهو ؛مهيديأب نيذّللا مهيباتكب نومعزي اميف نيكسمتملا ءىراصنلاو دوهيلا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي
 عابتا نم ءامهيف هب مهرمأ اميف هللا ةعاط نم امهيف ام ىلإ مكاحتلا ىلإ اوعد اذإو «ليجنإلاو ةاروتلا

 مهركذب هيونتلاو ءمهمذ نم نوكي ام ةياغ ىف اذهو ءامهنع نوضرعم مهو اوّلوت كك دمحم
 مهآرجو مهلمح امنإ :ىأ (تادودعم اماََأ الإ راَلا انسَمَت نل اوُناَق مهّنأب كلذ» :لاق مث .دانعلاو ةفلاخملاب
 لك نع NT اغإ مهنأ مهسفنأل ل قحلا ةفلاخم ىلع

 اوناک ام مهنيد يف مهَرَعَول : لاق مث .ةرقبلا Ty دقو .اموي ايندلا ىف ةنس فلآ

 a Ee د :ىأ “[مھنید ىف مهرغ ىأ] 4نورتفي

 ملو «هولعتفاو مهسفنأ م اذه اورتفا نيذلا مهو 0-59 امايأ الإ مهبونذب مهسمت ال رانلا

 : ىأ «هيف بير ال مْوُيل مهانعمج اذإ فيكف» :ادعوتمو مهل اددهتم ىلاعت هللا لاق اناطلس هب هللا لزني

 نيرمآلا «مهموق نم ءاملعلاو هءايبنأ اولتقو هلسر اوبذكو هللا ىلع اورتفا دقو مهلاح نوكي فيك

 ؛هب مهيزاجمو هيلع مهبساحمو «هلك كلذ نع مهلئاس ىلاعت هللاو ءركنملا نع نيهانلاو فورعملاب

 ام سفن لك تيفوو» هئوكو هعوقو ىف كش ال: هيف بر آل موُيل مهانعمج اَذِإ فيكف» :لاق اذهلو
 . «نوملظي ال مهو تبسك

 ءاشت نم زعتو ءاشت نم كلملا عزنتو ءاغت نم كلملا يتؤت كلما كلام مهلا لق

 راهتلا جلوتو راهتلا يف ليلا جلوت © ريدق ءيش لک ىلع كن ريخلا كديب نم د
 ريغب ءاشت نم قزرتو يحلا نم َتَيَمْلا جرختو تّيمْلا نم يحلا جرختو ليلا يف
 5 تاج

 .و نم ةدايز )١(
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 كلام مهلا : هيلإ ًاضوفمو هل ًاركاشو «هيلع الكوتمو كبرل امظعم دمحم اي لق : ىلاعت لوقي

 نم لذتو ءاشت نم زعتو ءاشت نمم كّلمْلا عزنتو ءاشت نم كلما يتؤت» هلك كلملا كل :ىأ كلما

 .نكي مل أشت مل امو ناك تئش ام ىذلا تنأو «عناملا تنأو ءىطعملا تنأ :ىأ , «ءاَشت
 لوح هللا نأل ؛ةمألا هذهو هيك هلوسر ىلع ىلاعت هللا ةمعن ركش ىلإ داشرإو هيبنت ةيآلا هذه ىفو

 هللا لوسرو «قالطإلا ىلع ءايبنألا متاخ ىمألا ىكملا ىشرقلا ىبرعلا ىبنلا ىلإ ليئارسإ ىنب نم ةوبنلا
 مل صئاصخب هصخو «هلبق ناك نم نساحم هيف هللا عمج ىذلا «نجلاو سنإلا نيلقثلا عيمج ىلإ

 ةيضاملا بويغلا ىلع هعالطإو هتعيرشو هللاب ملعلا لیلا نفر ارس الو االام ا اهطعب

 هنيد راهظإو ءاهبراغمو ضرألا قراشم ىف «قافآلا ىف هتمأ رشنو ةرخآلا قئاقح نع هفشكو « ةيتآلاو

 بقاعت ام ؛نيدلا موي ىلإ امئاد هيلع همالسو هللا تاولصف < عئارشلاو «نايدألا رئاس ىلع هعرشو

 ءاشت نمم كلملا عزنتو ءاشت نم كلما ي يرن كل كلام لا لق ىلاعت لاق اذهلو .راهنلاو ليللا

 . ( [ريدق ءيش لك ىلع كن ريحْلا كدي ءاشت نم لذنو ءاشت نم رعت

 هيلع" مكحتي نم ىلع ىلاعتو كرابت در امك «ديرت ال لاعفلا «كقلخ ىف فرصتملا تنأ :ىأ
 ١"”[. +: فرخزلا] «ميظع نيتيرقلا م لجر ىلع نآرقلا اذه لزن الو ولاول : لاق ثيح .هرمأ ىف

 مس اما سو سامع

 يدا ةاّيحْلا يف مهتشيعم مهتيب انمسق نحت ] كبر تمحر نومسقي مهأ» :مهيلع ًادر ىلاعت هللا لاق

 «ديرن امك انقلخ ىف فرصتن نحن :ىأ [”” : :فرخزلا] ةيآلا € "7[تاَجَرد ضعب قوق مهضعب انعفرو

 لاق امك ؛ریرن نم ةوبنلا يطعن اذكهو «كلذ ىف ةجحلاو ةمكحلا انلو ,؛عفادم الو منام الب

 ٍضعب ىلع مهضعب انلضف فيك رظنا» : ىلاعت لاقو ( :٤ ماعنالا] لاسر لعجي ثيح ملأ هللا : ىلاعت

 ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقو[: ءارسإلا]4 17[ اليضفت ربكأو ٍتاجرد ربكأ ةرخآالو ]
 «ةيريمحلاب ابوتكم مورلا دالبب ٍرصَق ىف ىأر هنأ: ةفيلخلا نومأملا نع هخيرات نمادمحأ نب قاحسإلا

 لقنب الإ كلفلا ىف ءامسلا موجن تراد الو«راهنلاو ٍليللا فلتخا ام هللا مساب :وه اذإف ءهل برعف
 . *”كرتشمب الو ناقب سيل ًادبإ مئاد شرعلا ىذ كلمو . كلم ىلإ هناطلس لاز دق كلم نع ميعنلا

 رصق ىف هديزتف اذه لوط نم ذخأت : ىأ4ِلْيَّللا يف َراهَلا ") جلوتو راَهّتلا يف ليلا "”جلوت» :هلوقو
 ًاعيبر :ةنسلا لوصف يف اذكهو .نالدتعي مث .ناتوافتيف اذه ىف اذه نم ذخأت مث «نالدتعيف اذه

 . ءاتشو ًافيرخو ًافيصو

 نم عرزلاو عرزلا نم ةبحلا جرخت :ىأ «يَحْلا نم تيما جرختو تّيَمْلا نم حلا جرختو# : هلوقو
 نم ةجاجدلاو «نمؤملا نم رفاكلاو رفاكلا نم نمؤملاو «ةلخنلا نم ةاونلاو ةاونلا نم ةلخنلاو «ةبحلا
 ريغب ءاشت نم قزرتو» ءايشألا عيمج نم ىرجملا اذه ىرج امو«ةجاجدلا نم ةضيبلاو ةضيبلا

 كل امل «نيرخآ ىلع رتقتو ءهئاصحإ ىلع ردقي الو هدعي ال ام لالا نم تئش نم ىطعت : ىأ (باسح

 .؟مكحت» :وءأ ىف (۲) .؟ةيآلا» :ه ىفو «و «أ «ر .ج نم ةدايز )١(

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءوءأءرءج نم ةدايز )٤( . و ءأ ءر ءج نم ةدايز (")

 )۲٣٤/٤(. روظنم نبال قشمد خيرات رصتخمو (طوطخملا )7١77/7 ركاسع نبال قشمد خيرات (5)

 .«جلويل:ر ءج ىف (۷ 50



 GR a ag < بتبا#

 انثدح «ىبالغلا ايركز نب دمحم انثدح نا 0 .لدعلاو ةئيشملاو ةدازإلاو مكمل نانا ىف

 نع نابل نبا نع «ءازوجلا ىبأ نع كلاس نيك" ا «ىبأ انثدح فقر قي رج خب يفتح

 مهلا لقد :نارمع لآ نم ةيآلا هذه .ىف باج هب یعد اإ ىلا مظعألا هللا مسا ١ : لاق - ىبنلا

 كلن ريخْلا كدب ءا نم لذقو ءاشت نم زعتو ءاشت نمم كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا يت دوت ] كلملا كلام

 60 « [«ريدق ءيش لك ىلع

 يف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذخَتي ال إف

 . 4 ©۵ ريصُما هللا ىلإ سن هللا مكرذحيو ةاقت مهنم اوت نأ الإ ءيش

 مهيلإ نورس ءايلوأ مهوذختي نأو «نيرفاكلا اولاوي نأ نينمؤملا هدابع «ىلاعتو كرابت « هللا ىهن

 : ىأ (ءيش يف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو» :لاقف كلذ ىلع دعوت مث «نينمؤملا نود نم ةدوملاب

 نم ارا رفا ادخال اونا ندا هنأ (ج :لاق امك هللا نم ئرب دقف اذه ىف هللا ىهن بكتري
 اهيأ انو : 1 لاقو 4 e يا

 هم اس صم

 61 :ةدئامل] 4 ۲ نيملاظلا موقلا 5

 نأ ىلإ (ةدوملاب مهيَلإ نوقلت ءايلوأ مكودعو يودع اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايا :“[ىلاعت لاقو]
 نينمؤملا ةالاوم ركذ دعب - ىلاعت ا ءاوس لض دقف مكنم هلعفي نمو» : لاق

 يف ةنتف نكت هولعفت الإ ضعب ءايلوأ مهضعب ب اورقك نيذّلاو# :- بارعألاو راصنألاو نيرجاهملا نم نينمؤملل

 :vY]. لافنألا] « ريبك داسقو ضرألا

 SU e E قمنا تاع وعدا : ىأ 4ةاقت مهنم اوقتت تت نأ الإ» :هلوقو

 وجو یف رشک اَنإ) : لاق هنأ ءادردلا ىبأ نع ىراخبلا هاكح امك « هتيلو هنطابب هل هرهاظب مهيقتي نأ

 . بمنع اولو ماوفأ
 هاور اذكو «ناسللاب ةيقتلا امنإ لمعلاب ةيقتلا سيل :امهنع هللا ىضر «سابع نبا لاق : ىروثلا لاقو

 نكلو ] ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ هنايإ دعب نم هّللاب رفك نمإ» :ىلاعت هللا لوق هولاق ام ديؤيو . سنأ
 .[5١٠:لحنلا] 47[ ميظع باذع مهو هللا نم بضع مهيلعف اردص رفكلاب حرش نم

 )١( ؛ةيآلا رخآ ىلإ »:و ءأ ىف (۲) .«رمعا :أءر ج ىف .

 )۳( ريبكلا مجعملا )١77/17( فيعض «دقرف نب رسج هدانسإ ىفو .
 .وءأ ءر ءج نم ةدايز (5)

 .وءأ ءر .ج نم ةدايز (0 .؟ةيآلا»:ه ىفو «و «أ ءج نم ةدايز (۵)

 .؟ةيآلا» :ه ىفو «و ءأءر ءج نم ةدايز (0



 ۳۹ ےک ها ڪک س «۲۹)ناتیآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .ةمايقلا موي ىلإ ةيقتلا :نسحلا لاق :ىراخبلا لاقو

 نمل هباذع ىف هتوطسو هتفلاخم ىأ «هتمقن مكرذحي : ىأ «هسفن هللا مكرذحيو» :ىلاعت لاق ت

 .هءايلوأ ىداعو هءادعأ ىلاو

 .هلمعب لماع لك ىزاجيف «بلقنملاو عجرملا هيلإ : ىأ «ريصملا هللا ىَلِإول : ىلاعت لاق مث

 2« نيسح ىبأ نبا نع «دلاخ نب ملسم انثدح «ديعس نب ديوس انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 :لاقف لبج نب ذاعم انيف ماق: لاق '!'[نارهم نب] نوميم نب ورمع نع ؛طباس نب نمحرلا دبع نع
 انتا نلورا TA وعلا هللا لوسر 00

 So ماد مم و

 يف امو تاومسلا يف ام معو هللا همَلعي هودبت وأ مكرودص يف ام اوفخت نإ لقط
 هدم يت و

 يس 5 ا د

 «ةيفاخ مهنم هيلع ىفخي ال هنأو «رهاوظلاو رئامضلاو رئارسلا ملعي هنا هدابع ىلاعتو ر

 تاومسلا ىف ام عيمجبو «تاقوألا عيمجو تاظحللاو تانآلاو لاوحألا رئاس ىف مهب طيحم هملع لب

 ءلابجلاو راحبلاو ضرأألا راطقأ عيمج ىف كلذ نم رغصأ الو «ةرذ لاقثم هنع بيغي ال «ضرألاو

 . كلذ عيمج ىف ةذفان «7هتردق : ىأ «ر يدق ءيش لك ىلع» وهو

 ملاع هنإف «مهنم هضغبي امو هنع ىهن ام اوبكتري الأو «هتیشخو هفوخ ىلع هدابعل هنم هيبنت اذهو

 لخأ ذحخأي مث لهم هنإف د «ةبوقعلاب مهتلجاعم ىلع رداق وهو «مهرومأ عيمجب

 دوت ءوس نم تلمع اَمَو] ارضحم ريخ نم تلمع ام سفت لک دجت موی : ی لادا اذهلو عرططقم زيزع

 ("رشو ريخ نم هلامعأ عيمج دبعلل رضحي ةمايقلا موي :ىنعي «ةيآلا#* ” [ اديعب ادَمَأ هنيبو اهنيب نأ و

 كلذ هرس انسح هلامعأ نم ىأر امف ١1[« :ةمايقلا] 4رَخَأو مّدَق امب ذوي ناسنإلا ابني :ىلاعت لاق امك

 لوقي امك «دیعب دما اههينو الرع نأو «هنم أربت هنأ ول دوو «هظاغو هءاس حيبق نم ىأر امو «هحرفأو

 دعب كنيبو ينيب تي اي :ةوننلا لعق" قلع هرعت ىذلا وهو. ءايثدلا "قف هب ارم ناك يذلا ةناظتتفل

 . ["8:فرخزلا] (نيرقلا سئبف نيقرشملا

 يجرم لاق مث «هباقع مكفوخي :ىأ «هَسفَن هلا مكرذحيو# :ادعوتمو اددهمو ادكؤم ىلاعت لاق مث

 .«دابعلاب فوؤر هّللاو# :هفطل نم اوطنقيو هتمحر نم اوسأيي الثل هدابعل

 .و «أ نم ةدايز (۲) ندا دج نم ةدايز'(1)
 )۱۹٤/۱(. متاح ىبأ نبا ريسفت (۳)

 .ارش وأل:ج ىف )١( .وعأ «ر ءج نم ةدايز () .«هتردقو»:و «أ «ر ءج ىف (6)



TEE E a o ج 

 نأ مهل بحي «هقلخب ميحر ىأ :هريغ لاقو .هسفن مهرذح مهب هتفأر نم :ىرصبلا نسحلا لاق

 E اوغيي ناو« مرتلا ردو مكقتتلا هطياربم ىلع اريح

 روفغ هللاو مكبونذ مكّل رفغيو هللا مكببحي ينوعبتاق هللا نوبحت متنك نإ لق»

 . 4 69 نيرفاكلا بحي ال هللا نف اّلوَت نإَف لوسّرلاو هلا اوعيطأ لق 09 ميحَر

 ىف بذاك هنإف ةيدمحملا ةقيرطلا ىلع وه سيلو «هللا ةبحم ىعدا نم لك ىلع ةمكاح ةميركلا ةيآلا هذه

 نایک ٤ او وااو هلاوقأ يمس يف ىربتلا ناار ىلا ىلا نج ن رفا يه يار

 مسك نإ لق ل : لاق اذهلو دَر َوهَف اًرمأ هيلع سيل الَمَع لمع نم: لاق هنأ هي هللا لوسر نع حيحصلا ىف

 «مكايإ هتبحم وهو «هايإ مكتبحم نم متبلط ام قوف مكل لصحي : ىأ4 هللا مکببحي ينوُعبتاَف هللا نوبحت

 لاقو بحت نأ نأشلا امنإ بحت نأ نأشلا سيل : ءاملعلا ءامكحلا ضعب لاق امك «لوألا نم مظعأ وهو

 مشنك نإ لق » : لاقف «ةيآلا هذهب هللا مهالتباف هللا نوبحي مهنأ موق معز : فلسلا نم هريغو ىرصبلا نسحلا
 . 4 هللا مكببحي ينوعبتاف هللا نوبحت

 دبع نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح «ىسفانّطلا دمحم نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 و لاف كاف اهي ا عب ورش نع ني ىلا كار يعي رع ورع وا

 لاق« هللا مكببحي نوعا هللا نوُبحُت منك نإ لقط : ىلاعت هللا لاق ؟رضخبلاو بُحْلا الإ يذلا لّهَو» : هل
 . '0ثيدحلا ركنم اذه ىلعألا 3 عر

 هلك اذه مكل لصحي هلی « لوسرلا اا ىأ « ميحُر روفغ هللاو مكبونذ مكل رفغيو )ف لاق مث

 اوفلاخ : ىأ 4 ولوت نإَف لوسرلاو هللا اوعيطأ لق ] : ماعو صاخ نم دحأ لكل ًارمآ لاق مث . هترافس ةكربب

 فصتا نم بحي ال هللاو ءرفك ةقيرطلا ىف هتفلاخم نأ ىلع لدف 4 نيرفاكلا بحي ال هللا إف هرمأ نع

 متاخ ىمألا ىبنلا لوسرلا عباتي ىتح «هيلإ برقتيو هللا بحي هنأ هسفن ىف معزو ىعدا نإو «كلذب

 مزعلا ولوأ لب «نولسرملا لب ءايبنألا ناك ول ىذلا «"'”سنإلاو نجلا نيلقثلا عيمج ىلإ هللا لوسرو «لسرلا

 دنع رفت یتا انك «هتعيرش عابتاو «هتعاط ىف لوخدلاو «هعابتا الإ مهعسو امل هنامز ىف مهنم

 . 9[ىلاعت هللا ءاش نإ][١۸ : نارمع لآ]ةيآلا ( نييبنلا قاقيم هللا ذأ ذِإَو إل : هلوق

 دبع قيرط نم (۲۹۱ /۲) كردتسملا ىف مكاحلاو ("78 /۸) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو ٠١ ۲/۱) متاح ىبأ نبا ریسفت (۱)

 . هب ريثك ىبأ نب ىبحي نع نيعأ نب ىلعألا
 . (ةقثب سيل : ىنطقرادلا لاق «نيعأ نب ىلعألا دبع هيف» : ا ا مكاحلا لاق
 . ؟لاحب هب جاجتحالا زوجي ال «هثیدح نم سيلام ريثك ىبأ نب ىبحي نع یوری» : نابح نبا لاقو
 . «ظوفحم ءىش اهنم سیل ة ةركنم ثيداحأب ءاج»: ىليقعلا لاقو

 .و نم ةدايز (9) . «نحلاو سنإلا» : ج یف (۲)



 (85 ۔ ۳۳)تایآلا:نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا
 م و هد 2 مرق يا لوا عد عر كول“ تاج ا د عدو م ا عي ا هل ممر همها همم

 نم اهضعب ةيرذ © نيملاعلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو احونو مدآ ئفطصا هللا نإ 9

 . 4 62 ميلع عيمس هللاو ضعب

 هقلخ «مالسلا هيلع «مدآ ىفطصاف «ضرألا لهأ رئاس ىلع تويبلا هذه راتخا هنأ ىلاعت ربخي
 هطبهأ مث ةنحلا هنكسأو « ءىش لك ءافسأ هملعو ‹ هتکالم هل دجسأو «هحور نم هيف خفنو « هديب

 .ةمكحلا نم كلذ ىف هل امل ءاهنم

 سانلا دبع امل ءضرألا لهأ ىلإ [هثعب] لوسر لوأ هلعجو «مالسلا هيلع ءاحون ىفطصاو
 .هموق ىنآرهظ نيب هتدم تلاط امل هل مقتناو ءاناطلس هب لزني مل ام هللا نيد ىف اوكرشأو «ناثوألا
 نع هللا مهقرغأف ‹مهيلع اعدف ءارارف الإ كلذ مهدزي ملف ءاراهجو ارس «ًاراهنو اليل هللا ىلإ مهوعدي

 . هب هللا هثعب ىذلا هنيد ىلع هعبتا نم الإ مهنم :م جني ملو «مهرخآ

 «نارمع لآو كي دمحم قالطإلا ىلع ءايبنألا متاخو رشبلا ديس :مهنمو « ميهاربإ لآ ىفطصاو
aSنب دمحم لاق .مالسلا مهيلع «ميرم نبا ىسيع مأ «نارمع تنب میرم دلاو وه  

 مثوي نب قيرحأ نب ب ايقزح نب اشيم نب نومأ نب مشاي نب نارمع وه : هللا يضر E ر قاحسإ

 نب معيخر نب eS ا نبا
 ا ا ارا ةيرذ نم «مالسلا هيلع «ىسيعف ¢ .مالسلا امهيلع «دواد نب ناميلس

 . ةقثلا هبو هللا ءاش نإ «ماعنألا

 تنأ كإ ينم ليقف اررحم يطب يف ام كل ترڌن يئٳ بر نارمع ةأرما تلاق ذٳ]
 سلو ا هّللاو نأ اهتعضو ينإ بر تاق اهتعضو اًملف (2ضميلعلا عيمّسلا

 . 4 65 ميجرلا ناًطْيَشلا نم اهتيرذو كب اهذيعأ يّنِإو ميرم اهتيمس ينإو ینألاک رکذلا

 دمحم لاق «ذوقاف تنب ةَتح ىهو «مالسلا اهيلع “[نارمع تنب] ميرم مأ هذه نارمع ةأرما

۳۳ 

 زع « هللا تعدف «دلولا تهتشاف EE ًارئاط اموي تأرف ‹ لمحت ال ةأرما تناكو :قاحسإ نبا

 خجلا تققحت املف ءهنم تلمحف ءاهجوز اهعقاوف ءاهءاعد هللا باجتساف ءادلو اهبهي نأ ‹« لجو

 ترذن يِنِإ بر» :تلاقف «سدقملا تيب ةمدخلو «ةدابعلل اغرفم اصلاخ : ىأ «اررحم» نوكي نأ هترذن

 ملو ‹ ىتينب ميلعلا اعا ا : ىأ « ميلا عيمسلا تنأ كن ينم لّبقتف اررحم ينطب يف ام ك

 . «تعضو ام مّلعأ هللاو أ اهتعضو نإ بر تلق اهتعضو الف ؟ ىثنأ مأ اركذأ اهنطب ىف ام ملعت نكت

 لوف نه هلأ ىلع ءاعلا نيكس ةكركر ءاهلوق مات نم كلذ نأو ملكا فان اهنا ىلع ءاجلا قربا فرت

 ينو ىصق ةألا دجسملا ةمدخو ةدابعلا ىف دّلجلاو ةوقلا ىف : ىأ «قتنألاك ركذلا سيلو» لجو زع هللا

 نم عرش هنأل ؛قايسلا نم رهاظلا وه امك ةدالولا موي ةيمستلا زاوج ىلع ةلالد هيف . میرم اهتيمس

. 
 «ايزازع» :و ىف (۳) .«راشي» :أ ىف (0) .و 5 “ر «ج نم ةدايز

)١( 

. 
 مسا :و ىف (5) .و 53 هر ءج نم ةدايز (9) . «نايأ» :و یفو ««نائأ» : ءر ىف

)4( 



 (75 076)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءْزحلا ل سس _ 0 م(

 دلو َهَلَْللا ىل دلو» :لاق ثيح هَ هللا لوسر نع ةنسلا تتبث كلذبو .ٌاررقم ىكح دقو ءانلبق

 هتدلو نيح يعاب بهذ كلام نو نأ نأ امه حق كلذ ولا ير . «ميهأربإ ىبأ مساب هئيمس

 لوسر اي :لاق الجر نأ :ىراخبلا حيحص ىفو : "هللا دنع ةاهسو اك هکنحف وای هللا لوسر ىلإ «همأ

 هنأ :ًاضيأ حيحصلا ىف تبثو . محررا دبع "”كدلو مْسأ» : لاق ؟هيمسُأ امف دلو ىل دلو « هللا

 لک هللا < لوسر ركذ املف < «مهلزنم ىلإ هدرف هوبأ هب رمأف «هنع لهذف «هکنحیل هنباب كيسأ قبآ هءاج ال

 , دفنا هاتن سلجملا یف

 و

 لك» : لاق وَ هللا لوسر نأ ؟تدنح نب ةرمس ع +ىرشلا تا ف «ةداتق ثيدح امأف

 هع ورە ر ساو ر رە قە و رە 6
 .نئسلا لهأو دمحأ هاور دقف «هسأر قلحيو ىمسيو «هعباس موي هنع حبذي « هتقيقعب

 هاور ام اذكو .ملعأ هللاو «'"”ظفحأو تبثأ وهو ها :ىوريو طفلا اذهب ىئدمرتلا هكر

 هامسو هعباس موي ميهاربإ هدلو نع قع ويي هللا لوسر نأ:بسنلا باتك ىف راكب نب ريبزلا
 ةعسا ريشا هلا ىلع لمحل حص ولو «“حيحصلا ىف ال فلاخم وهو «تبثي ال هدانسإف . ميهاربإ

 .ملعأ هللاو «ذئموي كلذب

 اهتذوع :ىأ (ميجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهذيعأ إو :تلاق اهنأ ميرم مآ نع ارابخإ هلوقو
 هللا باجتساف .مالسلا هيلع «ىسيع اهدلو وهو ءاهتيرذ تذوعو «ناطيشلا رش نم «لجو زع «هللاب

 هللا. ىضر.ةريره ىبأ نع: «بيسملا نبا نع «ىرهزلا نع .ءرمعَم انآبنأ :قاررلا دبع لاق امك كلذ اهل

 نم اخراص لتي ءدّلوي نيح ناطيشلا سَم الإ دلوي دووم نم اما : ةا هللا لوسر لاق :لاق «هنع

 نم اهتيِرذَ كب اًهذيعأ ينإو» : : متئش نإ اوؤرقا :ةريره وبأ لوقي مث . . اهتباو میرم 0 ایل هسم

 نع] «ةيقب نع ١ جرفلا نب دمحأ نع ء«ءريرج نبا هاورو . قازرلا دبع ثيدح نم اا

 ”نيهر مالُغ

 .كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۳۱۵) مقرب ملسم هاورو (۱۳۰۳) مقرب اقيلعت ىراخبلا هاور )١(
 )5١544(. مقرب ملسم هاورو )٥٤۷۰( مقرب ىراخيلا هاور (۲)

 .«كنبا» :ر ج ىف (۳)

 .رباج ثيدح نم (5185) مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .ىدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم )١١59( مقرب ملسم هاورو )5١91١( مقرب ىراخبلا هاور (6)

 .«هتنیهر» :و «أ ىف )١(

 مقرب ةجام نبا ناسو )۱١١/۷( ىئاسنلا ننسو )٠١۲۲( مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۸۳۸) مقرب دواد ىبأ ننسو )١/ ١١( دنسملا (۷)

(۱9). 

 . !حيحص نسح ثيدح»:ىذمرتلا لاق اذل ؛ةرمس نم ثيدحلا اذه هعامسب نسحلا حرص دقو

 اذكه» : هخايشأ نع راكب نب ريبزلا لوق قاس ام دعب 77ص «دولوملا مكاحأ ىف دودوملا ةفحت» هباتك ىف « هللا همحر «ميقلا نبا لاقو (۸)

 . «ىلوأو هلوق نم حصأ عوفرملا ثيدحلاو «هعباس موي هامسو ريبزلا لاق
 .؟لمحی»: ءر ءج ىف (9)

.(TIY مقرب ملسم حيحصو )٤٥٤۸( ىراخبلا حيحص )٠١( 



 م( ۳۷ ) ةيآلا:نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ثيدح نم ىورو .هوحنب لَك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع «ىرهزلا نع (1)[ىديبزلا

 الإ دولوم نم اَم» : اک هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع علام ىبأ نع عا نع « سيق

 ينإو» : لكي هللا لوسر أرق مث . ميمو ميرم نبا ىسيع لإ نيترصع وأ ٌةرصع ناطيشلا هرصع دقو

 . 4 ميجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهذيعأ

 نع .بهو نبا نع «رهاطلا ىبأ نع ‹ملسم هاورو .ةريره ىبأ نع هيبأ نع ءالعلا ثيدح نمو

 نع «بئذ ىبأ نبا نع «اضيأ بهو هاورو .ةريره ىبأ نع « سنوي ىبأ نع «ثراحلا نب ورمع

 ا 5 5 ٤ ا ا
 ‹طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم هاورو .ةريره ىبأ نع « لعمشملا ىلوم نالجع

 نع فير نيس نع «دعس نب ثيللا هاور اذكهو نجا لضاب کو يلا نع «ةريره ىبأ نع

 54 ےب

 نعطي مدآ ب لك : اک هللا لوسر لاق :ةريره وبأ لاق :لاق ̂ ''جرعألا زمره نب نمحرلا دبع

 ا باجحلا ىف َنَعَطَف نعطي بهذ َميرَم نبا ىسّيع لإ مآ هدلت نيح هبْج ىف ُناطِيشلا

 0 مم هع

 يركز اَهلَع لحد املك اركز اهلك انسَح انا اهتبنَأو نسح لوق اهبر اھل

 نم قزري هللا نإ هللا دنع نم وه تاق اذه كَل ىَنَأ ميرم اي لاق اقزر اهدنع دجو بارحملا

 ارظنمو احيلم الكش اهلعج :یآ «(اتسح اتان اهنا هنأو ءةريذن اهمآ نم اهلبقت هنأ انبر ربخي
 .نيدلاو ملعلاو ريخلا مهنم ملعتت هدابع نم نيحلاصلاب اهنرقو «لوبقلا بابسأ اهل رسيو «اجيهب

 «ةيلوعفملا ىلع ايركز بصنو ءافلا ديدشتب (ایرکز اهلفكو» : ةءارق ىفو «اًيركز اهلفكو» :لاق لو

 . اهل الفاك هلعج ىأ

 «بدَج هنس مهتباصأ ليئارسإ ىنب نأ هريغ ركذو .ةميتي تناك اهنأ الإ كاذ امو :قاحسإ نبا لاق
 . ملعأ هّللاو «نيلوقلا نيب ةافانم الو . كلذل ميرم ايركز لفكف

 ناك هنألو ؛ًاحلاص المعو ًاعفان امج املع هنم سبتقتل ءاهتداعسل اهلفاك ايركز نوك هللا ردق امنإو
 ىف درو امك ءاهتخأ جوز :ليقو . "”[امهريغو] ريرج نباو قاحسإ نبا هركذ ام ىلع ءاهتلاخ جوز
 اضيأ كلذ قاحسإ نبا نگ: ام: لغ قاط كفو «اةّلاخلا نبا انهو « ىسيعو ٩ ىيحيب اذإف» فلا

 ةرامع ىف ىضق ةي ىبنلا نأ نيحيحصلا ىف تبث دقو . اهتلاخ ةناضح ىف تناك اذه ىلعف ا

 . 90مل ةلزنمب ةلاخْلا» :لاقو بلاط ىبأ نب رفعج ةأرما اهتلاخ ةناضح ىف نوكت نة مج اق

 .و نم ةدايز )غ0(

 . (889/5) ىربطلا ريسفت (۲)
 .«جرعألا نع» : ىف (۳)

 .هب جرعألا نع دانزلا ىبأ قيرط نم (077 /۲) هدنسم ىف دمحأ هاورو (5147/5) یربطلا ريسفت ()

 .و نم ةدايز (۷) .«اذهلف»:و «أ ءر ج ىف )١( .«ىلاعت»:و ءأ ءر ىج ىف (5)
 .ا(ىيحي ر ج ىف 00

 .(۱۷۸۳) مقرب ملسم حيحصو (۲۹۹۹) مقرب ىراخبلا حيحص (9)



 (؟”19/)ةيلآلا :نارمع لآ ةروس - ىناقلا زكا ب لل

 بارحملا اًيِركَر اهْيلع لخد املك :لاقف ءاهتدابع لحم ىف اهتلالجو اهتدايس نع ىلاعت ربخأ مث

 , ىعخنلا ميهاربإو ءءاثعشلا وبأو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم لاق (اقزر اهدنع دجو

 ا همز ني و ویا عيبرلاو «ةداتقو «كاحضلاو

 وأ ءاملع :ىأ (اقزر اهدنع دجو» دهاجم نعو .فيصلا ىف ءاتشلا ةهكافو ءاتشلا ىف فيصلا ةهكاف

 .ملع اهيف افحص :لاق

 . ةريثك رئاظن اذهل ةنسلا ىفو . ءايلوألا تامارك ىلع ةلالد هيفو ء حصأ لوألاو «متاح ىبأ نبا هاور

 نم وه َتَلاَقط ؟اذه كل نيأ نم :لوقي ىأ اذه كَل ْئَنَأ ميرم اي لاق» اهدنع اذه ايركز ىأر اذإف

 ٠ يباح ريب ءاَشي نم قزز هلا نإ هللا دنع
 نب هللا دبع ىنثدح «حلاص نب هللا دبع انثدح «ةلجنز نب لهس انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 قش ىتح ءاماعط معطي مل امايأ ماقأ هک هللا لوسر نأ ؛رباج نع ءردّكدملا نب دمحم نع ةَعيِهَل

 لَه «ةّيئب اي»:لاقف ةمطاف ىتاف ءًائيش نهنم ةدحاو دنع دجي ملف هجاوزأ لزانم ىف فاطف «هيلع كلذ

 اهيلإ تثعب اهدنع نم جرح املف .ىمأو تنآ ىبأب هللاو ءال :تلاقف «؟عئاج إف ہلکا ءىش كدنع

 هللا لوسر اذهب ةرثوأل هللاو : تلاقو ءاهل َةَنْفَج ىف هتعضوف اهنم هتذخأف «محل ةعطقو نيفيغرب اهل ةراج

 انيسح وأ انسح تئعبف «ماعط ةعبش ىلإ نيجاتحم اعيمج اوناكو .ىدنع نمو ىسفن ىلع "0
 :لاق .كل هتابَحف ءىشب هللا ىتأ دق «(؟7ىمأو ىباب :هل تلاقف اهيلإ عجرف ۰(ا هللا لوسر ىلإ

 ترظن املف ءآمحلو ًازبخ ةءولمم ىه اذإف ةنفحلا نع تفشكف .ةنفجلاب هتيتأف :تلاق ؛ةّينب اي ىمله»

 . دا هللا لوسر ىلإ هتمدقو هيي ىلع تّلصو هللا تدمحف «هّللا نم ةكرب اهنأ تقرعو تتهب اهيلإ

 قزري هللا نإ هللا دنع نم وه» «تبأ اي :*”تلاقف «؟ةيتباي اذه كَل َنيأ نما :لاقو هللا دمح هآر املف

 ينب ءاسن "هديب ةهتبش - ا كّلعج ىذّلا هلل دمحلا» :لاقو هللا دمحف «(باًسح ریغب ءاشی نم

 ريغب ءاشي نم قزري هللا نإ هللا دنع نم وه : تَلاَق هنع تلئسَف اعيش هللا اَهَقَرَر اذإ تَناَك اهنا «ليئارسإ

 «نسحو «ةمطافو «ىلع لكأو ايب هللا لوسر لكأ مث 7” ىلَع ىلإ ةَ هللا لوسر ثعبف «باسح

 «ىه امك ةنفحلا تيقبو :تلاق .اوعبش ىتح ًاعيمج هتيب لهأو ایم ىبنلا جاوزأ عيمجو «نيسحو

 . اريثك اريخو ةكرب اهيف هللا لعجو «ناريجلا عيمج ىلع اهتيقبب تعسوأف

 .و ‹أ نم ةدايز (") .و أ «ر ءج نم ةدايز (۲) 53 ءج نم ةدايز )١(

 .ةديس»:ر ىف (5) .«تلقف» :أ ىف (6) .«ىمأو تنآ ىبأب»:و ءا ءر ج ىف (:)

 .«اهتيقب»:و ءأ ىف (۸) .«اولمحول :أ ىف (0)

 .روهمجلا هفعض ةعيهل نباو هيف ملكتم حلاص نب هللا دبع هدانسإ یفو ۷٤(۰ /6) رجح نبال ةيلاعلا بلاطملا ىف امك ىلعي ىبأ دنسم (8)



 ا ح1  كاارآلا داو لآ ووسع يناثلا مرا

 ©۵ ءاعدلا عيمس كنِإ ةبيط ةيرذ كندُل نم يل به بر لاق هّبر اًيركز اعد كلانه إل

 هَّللا نم ةملكب اقدصم ئيحيب كرشبي هللا نأ بارحملا ىف ىلصي مئاق وهو ةكئالملا هتدانف

 ربكلا ينغلب دقو مالغ يل نوكي ئَنأ بر لاق 69 نيحلاصلا نم ايبنو اروصحو ادّيسو

 ملكت الأ كتيآ لاق ةيآ ىل لعجا بر لاق (20ءاشي ام لعفي هللا كلذك لاق رقاع ىتأرماو

 . 4 9راكنإلاو يضل حسو اريك كر ركذاو ارم لإ مايا سانا
 «فيصلا ىف ءاتشلا ةهكاف «مالسلا اهيلع «ميرم قزري ىلاعت هللا نأ «مالسلا هيلع ءايركز ىأر امل

 هر دهر فعض] دق اريبك اخيش اک هدلولا ىف ذئنيح عمط «ءاتشلا ىف فيصلا ةهكافو

 e عم هنكل ءارقاعو ة ةريبك كلذ عم هتأرما تناك نإو «ابيش هسأر لعتشاو ‹مظعلا م

 احاص ادلو : ىأ ةي برف كدنع نم :ىأ «كندُل نم يل به برا : لاقو ءايفخ ها ةادانو هبر

 هتبطاخ :ىأ «بارحملا يف يلصي مئا وهو ةكئالملا هتدانق» : ىلاعت هللا لاق. «ءاعدلا عيمس كّنإ»

 «هتاجانم سلجمو تول ]حمو «هتدابع بارحم ىف ىلصي مئاق وهو «هتعمسأ ًاباطخ اهافش ةكئالملا

 . هتالصو

 همسا كبلص نم كل دجوي دلوب :ىأ ,«ئيحيب كرشيي هللا ّنَأ» : ةكئالملا هب هترشب امع ربخأ مث

 .٠ ىيححي

 .ناميإلاب هايحأ ىلاعت هللا نأل ىيحي ىمس امنإ :هريغو ةداتق لاق

 ةمركعو ةداتقو نسحلا لاقو . سابع نبا نع هريغو ىفوعلا ىور هللا نم ةملكب اًقدصم» : هلوقو

 ةملکب اًقدصم» : ةيآلا هذه ىف مهريغو «كاحضلاو « سنأ نب عيبرلاو فاو ءاثعشلا وبأو دهاجمو

 لاقو ر نبا ىسيعب قدص نم لوأ وه : سنأ نب را لاق ؟ میرم نبا ىسيعب : ىأ هللا نم

 هللا نم ةملكب اقدصم : هلوق ىف سابع نبا لاق :جیرج نبا لاقو .هجاهنمو '؟”هننس ىلعو :ةداتق
 هج ىنطب ىف ىذلا دجأ ىنإ :ميرمل لوقت ىيحي مأ تناكو «ةلاخ شا ىسيعو ىيحي ناك : لاق

 ةملكو «ىسيع قدص نم لوأ وهو «همأ نطب ىف هل هقيدصت :ىسيعب هقيدصت كلذف كنطب ىف ىذلل
 .اضيأ ىدسلا لاق اذكهو «مالسلا هيلع «ىسيع نم ربكأ وهو «ىسيع هللا

 :مهريغو ءريبج نب ديعسو «ةداتقو ءسنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلا وبأ لاق :ادّيسو# :هلوقو
 ديسلا :كاحضلاو «ىروثلاو «سابع نبا لاقو .ةدابعلاو ملعلا ىف ًاديس :ةداتق لاقو "ميكحلا

 .هنيدو هقلخ ىف ديسلا :ةيطع لاقو .ملاعلا هيقفلا وه :بيسملا نب ديعس لاقو «'”ىقتملا "”هيكحلا

 وها 2 غو دما لاو: يرل ىه ديو نا لاق” يضفلا هلق ال ىذلا وه" كغ لاو

 .«فعض»:ر «ج ىف (۳) .و «أ نم ةدايز (؟) 0

 «امهيلع»:و 3 ءر ىف (0) . (ییحیا» :ر ىف (9) .(هتنسال: و 3 ج ىف ()

 .«مهريغل:أ ىف (۱۰) .«ىقتلا»:و ءأ ىف (0) .«ميلحلا» :و ءأ ج ىف (۸ .0)



 (۳۸-۷£) تایل ا :نارمع لآ ةر وس نالا عوايل

 . و ِ 3 3 32

 « ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجمو « سابع نباو «دوعسم نبا نع ىور #« اروصحو # :هلوقو

 . ءاسنلا ىتأي ال ىذلا وه :اولاق مهنأ ىفوعلا ةيطعو «ءاثعشلا ىبأو

 نبا نع «هيبأ نع « سوباق نع «ريرج انأبنأ «ةريغملا نب ب ىيحي انثدح «ىبأ انثدح : ماج بأ نبا لاقو

 وبأ انثدح :لاقف ادج ًابيرغ اثيدح اذه ىف متاح ىبأ نبا ىور دقو «ءاملا لزني ال ىذلا :روّصَحلا ىف سابع

 نب ىيحي نع  ماوعلا نبأ ىن ىنعي  ةدابع انثدح «ناميلس نب ديعس ىنثدح یا تلاع نی ام رج

 ادّيسو» : هلوق ىف هلع ىبنلا نع ورمع وأ هللا دبع ىردي ال صاعلا نبا نع «بّيسملا نب ديعس نع «دكيعس

 . «اذه لثم هركذ ناك» : لاقف ضرألا نم ائيش لوانت مث : لاق 4 اروصحو

 ديعس نب ىيحي نع ءْناَّطَقلا ديعس نب ىيحي انثدح «نانس نب دمحأ انثدح : متاح يبأ نبا لاق مث

 ال هللا قلخ نم دحأ سيل : لوقي صاعلا نب ورمع نبهللا دبع نع ِبّيَسُْلا نب ديعس عمس هنأ ؛ىراصنألا

 :'لاقف ضرألا نم ائيش ذخأ مث 4 اروصَحَو ادّيسو» : ديعس أرق مث ءايركز نب ىيحي ريغ بنذب هاقلي

 e يا

 ىلاعتو هناحبس هللاو ءرظن عوفرملا ةحص ىفو لب «عوفرملا نم ًادانسإ '”ىوقأ وهو «"فوقوم اذهف
 . ملعأ

 ( اروصح ناك هنأ ىيحي ىلع ىلاعت هللا ءانث نأ ملعا : ءافشلا هباتک ىف ضايع ىضاقلا لاق دقو

 :اولاقو «ءاملعلا داقنو نيرسفملا قاذح اذه ركنأ دق لب «هل ركذ ال وأ ءابويه ناك هنإ : مهضعب هلاق امك سيل

 اهيتأي ال ىأ «بونذلا نم موصعم هنأ :هانعم امنإو «مالسلا مهيلع «ءايبنألاب قيلت الو بيعو ةصيقن هذه

 . ءاسنلا ىف ةوهش هل تسيل : ليقو . تاوهشلا نم هسفن اعنام : ليقو ءاهنع رصح هنأك

 مث ةدوجوم اهنوك ىف لضفلا اغإو ءصقن حاكنلا ىلع ةردقلا مدع نأ اذه نم كل ناب “دقو

 ردقأ نم قح ىه مث .مالسلا هيلع «ىبحيك «لجو زع هللا نم ةيافكب وأ ىسيعك ةدهاجمب امإ :اهعمق

 هل دمحم انيبن ةجرد ىهو ءءايلع ةجرد هبر نع" ”هلغشت ملو اهيف بجاولاب ماقو اهيلع

 . هب دیعس نب ىيحي قيرط نم (071 /۱۱) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (7 5١ /۲) متاح ىبأ نبا ريسفت (۱)

 . «لاق»:و أ یف (۲)

 . ۲٤۳( /۲) متاح ىبأ نبا ريسفت (۳)

 . «باتك» :أ ىف (0) .«حصأ»:و ىف (5)

 .«هنأب»: أ «ر «ج ىف ()

 .«لقف» :أ ءر ج ىف (۸) . «قيلي الو» :أ ىف (۷)

 .«هلغشي 2:1 ىف )٠١( .«ردق» :أ ىف (9)



 ماو 7777 €2 ) تايكلا : نارمغ لآ ةروس د: ىئاثلا ءزحلا

 «نهل هباستكاو «نهيلع همايقو نهنيصحتب «ةدابع كلذ هداز لب «هبر هدايع نع نمره هلكت مل ىذلا

 «هريغ ايند ظوظح نم تناك نإو «وه هايند ظوظح نم تسل اهنأ حرص دق 0 . نهايإ هتيادهو

 .«مكايند نم ىلإ ببح» :لاقف

 وه هلاق امك هانعم لب ءءاسنلا ىتأي ال هنأ سيل روصح هنأب ىيحي حدم نأ دوصقملاو .هظفل اذه

 نهنایشغو لالحلا ءاسنلاب هجيوزت نم كلذ عنمي الو «تاروذاقلاو شحاوفلا نع موصعم هنأ :هريغو

 يرد كند نم يل "بهو و راقد نمل لا وو مفي دق لب ا

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس هلللاو «بقعو لسنو ةيرذ هل ًادلو :لاق هنأك 4ةَبْيَط

 :الاق ىدارملا ةملس نب دمحمو ةّبْعَر دامح نب ىسيع انثدح ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو]

 نع« عاقعقلا نع ناجع ني دمحم غ دعس نب ثيللا نع «ىرمقلا نب ناملس نع «جاجح انثدح

 نإ «هيلع هبذعي هبنذأ دق بنذب هللا ىقلي مدآ نبا لك» : لاق لي ىبنلا نأ ‹ةريره ىبأ نع ءحلاص ىبأ

 ىبنلا ىوهأ مث .«نيحلاصلا نم ايبنو اًروصحو اديس ناك هنإف ءايركز نب ىيحي الإ «همحري وأ ءاش

 . )[«ةاذقلا هذه لثم هركذ ناك» :لاقو اهذخأف ضرألا نم ةاذق ىلإ كي

 نم ىلغأ يهو «هتدالوب ةزاغبلا دعب نحت ةر اناث راهب هذه 4 نيغلافلا نم اينو لق

 ققحت املف [۷ :صصقلا] «نيلَسْرَمْلا نم هولعاجو كِيَلِإ هودار اَنإ» :ىسوم مأل ىلاعت "”هلوقك ىلوألا

 يب نوكي أ بر لاق ي دعب ولا دوجو نم بجعتي ذخأ ةراشبلا هذه ا هيلع ءايركز

 هللا 0 اذكه : ىأ ءاشي ام لعفي هللا كلذ : كلملا ىأ 4لاَق ٌرقاع يتأرماو ربكلا يغلب دقو مالغ

 دوجو ىلع اهب لدتسأ ةمالع : ىأ «ةيآ يل لعجا بر لاق» رمأ همظاعتي الو ءىش هزجعي ال ‹ ميظع

 ىوس كنأ عم «قطنلا عيطتست ال ةراشإ :ىأ 4«اَرَمر لِ ماي ةَنالَث سائلا ملكت الأ كتيآ لاق» ىنم دلولا

 ىف حيبستلاو ركشلاو ركذلا ةرثكب رمأ مث 1٠١ :ميرم] (ابوس لايل ثالثا :هلوق ىف امك ‹«حیحص

 ماقملا اذه طسب ىف رخآ فرط ىتأيسو . «راكبإلاو يشعلاب حب حسو اريثك كبَر ركذاو» :لاقف «لاحلا هذه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «ميرم ةروس لوأ ىف

 يج يملا ءاسن ىلع كافَطصاَو كّرهَطَو كاقطصا هللا نإ ميما ةَكئالَمْلا تاق إو
 كيلإ هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذ © نيعكارلا عم يعكراو يدجساو كبرل يتنقا ميرم اي

 ا ل

 أ :كلذب مهل هللا رمأ نع «مالسلا اهيلع «ميرم ةكئالملا هب تبطاخ امب ىلاعت هّللا نم رابخإ اذه

 ضم ساوسولاو رادكألا نم اهرهطو اهفرشو اهتداهزو اهتدابع ةرثكل اهراتخا :ىأ ءاهافطصا دق هللا

 .نيملاعلا ءاسن ىلع اهتلالجل ةرم دعب ةرم ًايناث اهافطصاو

 .و نم ةدايز (۲) . لصألاب ام باوصلاو أطخ وهو .«بهف»:أ ءر ج ىف )١(

 .«سواسولا» :أ ىف (5) .«هلوقل» :ر ىف (۳)
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 كرهطو كافطصا هللا نإ ظ :هلوق ىف بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع هرّمْعَم انأبنأ : قازرلا دبع لاق

 لبإلا نّبكر ءاسن ري : هلت هللا لوسر نع ثدحُي ةريره وبأ ناك :لاق . 4نيملاعلا ءاسن ئلع كافطصاو

 ريعب نارمع تْنب میرم بکر ت ملو « هدي تاذ ىف جور ىَلَع هاعرأو «هرْغص ىف دلو ىَلَع هانحأ «شْيَرُق ءاسن
 مآ و

 . (طق

 و 3 2 © ٠

 نع امهالك «دیمح نب دبعو عفار نب دمحم نع هاور هنإف ملسم ىوس ءهجولا اذه نم هوجرخي مل

 .هب « "7قازرلا دبع

 : لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع ‹رفعج نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه لاقو
 . ° رت اه اس م همر يف هو

 :ةدليوخ تبي ةجيدخ اهئاسن رخو «نآرمع تْنب ميرم اهئاسن ريخ :لوقي هی هللا لوسر تعمس .

 . "هلثم هب «ماشه ثيدح نم « نيحيحصلا ىف هاجر خأ

 ؛ سنأ نع «ةداتق نع «رمعم « )انثدح «قازرلا دبع انثدح ءهيوجنز نب ركب وبأ انثدح : ىذمرتلا لاقو
 وو هو رر 3 هم رب ريت ه ريل - 0 مە يي ه ريتا هس ر 29 2 ر لاا شا س هللاا ل ع

 تنب ةمطافو «دليوخ تنب ةجيدخو «نارمع تنب ميرم نيملاعلا ءاسن نم كبسحا : لاق هع هللا لوسر نأ

 )2( ذم كلا هت (ن ع ف ءأ ىأ كي 1 و
 1 هححصو ىرذمرتلا هب درفت لوعرف ةأرمأ هيسأو «دمحم

 2 9 و

 نأ ؛ كلام نب سنأ نع ثدحي ىناّنَبلا تباث ناك :لاق هيبأ نع «ىزارلا رفعج ىبأ نب هللا دبع لاقو
 1 م ا 34 هب رم ري ه رت مهر ملل ع أ 02 ا 5 ا 9 35 ري ده ور ت

 تنب ةجيدخو «نوعرف ةأرما ةيسآو «نارمع تنب ميرَم «عبرأ َنيملاعْلا ءاسن / » : لاق هلع هللا لوسر

 . "هیودرم نبا هاورا 00( هللا لوسر تنب ةمطاقو «دليوخ

 2 ساري ر ك و 5 £ ء کے 5 0

 نم لمك» : هع هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع «ةرق نب ةيواعم نع «ةبعش قيرط نم هيودرم نبا یورو

 و 6 قع ا یک مه سو لف و سە يع ەر 20 E ضع ىلا ىلا ل < ج 00

 تنب ةجيدخو «نوعرف ةأرما ةيسآو «نارمع تنب رم : ثل الإ ءاسنلا نم لمكي مو «ريثك لاجرلا

 0 3 51 ََ 1 3 ر و هر موف

 . «اعطلا رئاس ىلع ديرلا لضَمَك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو «دليوخ

 . (ديمحلا دبع»: ر ىف (۱)
 هجو نم (0۰۸۲) مقرب هحيحص ىف یراخبلا هاورو (۲۰۰) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۱۲۸ /۱) هريسفت ىف قازرلا دبع (۲)

 . هب ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ نبا نع هاورف : رخآ
 . )۲٤۳۰( مقرب ملسم حيحصو )۳٤۳۲( «(۳۸۱۵) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
 .«نع»:|ىف(:)
 . (۳۸۷۸) مقرب ىذمرتلا ننس (0)
 1 .أ هج نم ةدايز (5)

 . هركذف ىنانبلا تباث ناك : لاق هيبأ نع رفعج ىبأ نب هللا دبع قيرط نم (۲۱۷ )٤/ لماكلا یف ىدع نبا هاورو (۷)

 . (هثيدح ضعب یف عباتي ال» : ثيدحلا اذه هل قاس ام دعب ىدع نبا لاقو
 دبع ىبأ نع ىزارلا رفعج وبأ انثدح دعس نب نمحرلا دبع قيرط نم 6١ 5 /9) دادغب خيرات ىف بيطخلا هاورف عبوت دقو

 هجو نم سنأ نع ىور نکل «هيف ملكتم ناهام نب ىسيع ىزارلا رفعج وبأو ءهب تباث نع ديعس نب دمحم نمحرلا
 ىف نابح نبا هقيرط نمو (470 /١١)قازرلا دبع فنصم .هب سنأ نع ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع هاورف ءرخآ

 .؟دراوم» (۲۲۲۲) مقرب هحيحص
 . (05/5؟) ةياهنلاو ةيادبلا هباتك ىف ريثك نبا ظفاحلا هركذ دقو (۸)



 ٤١ _ ٤٤( ٤١ ) تايآلا:نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 رم ورع ةد ف هد قلا مدآ انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 لاجرلا نم لمك» : ل هللا لوسر لاق :لاق ىرعشألا ىسوم ىبأ نع ثيدحب ىنادمهلا ف تعمس

 فعرف ارنا يلو فارع اتي ميم ءال نم لمكب ملو ؛ریک
 لاجرلا نم نک فراخللا طلو ا رع فدا ىو كوالا ذل ا

 ءاّسّتلا لع ةّشئاع لضق نإو «نارمع تنب ميرمو «نوعرف ةأرما ةيسآ الإ ! ءاّستلا نم لمكي مل رک

 . (ماَعّطلا رئاس ىَلَع ديرثلا لضَفَك

 ىف «مالسلا امهيلع ؛"”هيرم نبا ىسيع ةصق ىف هظافلأو ثيدحلا اذه قرط تيصقتسا دقو

 . ”0ةنملاو دمحلا هللو «ةياهنلاو ةيادبلا» :انباتك

 عوكرلاو دوجسلاو عوضخلاو عوشخلاو ةدابعلا ةرثكب اهورمأ مهنأ :ةكئالملا نع ىلاعت ربخأ مث

 اهل ةنحم هيف امم ءهاضقو هردق ىذلا رمألا نم اهب 2؟7[ىلاعت] هللا ديري ال ءاهل لمعلا ىف بوؤدلاو

 «بأ ريغ نم ًادلو اهنم قلخ ثيح «ةميظعلا هتردق نم اهيف ىلاعت هللا رهظأ مب «نيرادلا ىف ةعفرو

 ىف ةعاطلا وهف تونقلا امأ .4نيعكارلا عم يعكراو يدجساو كّبرل يتنفا ميِرَم ايل 3 لاقف
 01 : ةرقبلا] 42 "0نوُيناق هَل لك ضْرَأْلاَو تاسلا يف ام هَل لب» : ىلاعت لاق امك 2 *”عوشحخ

 ور وها هو نا ارا «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو
deو ا  

 لك» : لاق ك هللا لوسر نع « ديعس ىبأ نع  مثيهلا ىبأ نع هثدح حمسلا ابأ اجارد نأ :ثراحلا

 . ٠ PD Fa ل وە 09

 .«ةعاّطلا وهف تونقْلا هيف ركذي نآرقلا ىف فرح

 "4 هيفو «هب «جارد نع « ةعيهل ٣ ثيدح نم ريرج نبا هاورو

 ىدبعا ىنعي :نسحلا لاق لب . «كبرل يتنقا ميرم ايل :ىلاعت هلوقل الاثتما ىنعي «ةالصلا ىف 2 ”دوكرلا

 . مهنم ىنوك :ىأ «نيعكارلا عم يعكراو يدجساو» كبرل

 )۱۸۳٤( مقرب ىذمرتلاو )۲٤۳۱( مقرب ملسمو )۳٤۱۱(« )۳٤۳۳( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو (397/7) ىربطلا ريسفت (۱)
 .(۳۲۸۰) مقرب ننسلا ىف ةجام نباو (87957) مقرب ىربكلا ىف ىئاسنلاو

 .'ميرمو ىسيعا:و ءأ ءر ءج ىف )١(
 ٥۷(. 586 /۲) ةياهنلاو ةيادبلا (۳)

 .«عوشخلا» :أ ءج ىف (5) .و نم ةدايز (4)
 .«[٠۲:مورلا] (نوتناف هَل لك ضرألاو تاَوَمّسلا يف نم هلو : :و «أ ىف (5)

 .6قيرط» :و ءأ ج ىف (۷)
 ١۲١(: /5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق ۷١( /۳) هدنسم ىف دمحأ هاورو )5١7/7( ىربطلا ريسفتو )5١11١/7( متاح ىبأ نبا ريسفت (۸)

 هثيداحأ » :دواد وبأ لاقو متاح وبأو ىئاسنلا هفعضو ؛ريكانم هئيداحأ» : دمحأ لاق جارد اضيأ هيفوفيعض وهو ةعيهل نبا هدانسإ ىف»

 .«ديعس ىبأ نع مئيهلا ىبأ نع ناك ام الإ ةميقتسم
 . «ركذلا »:أ ىف (۹)
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 ءاهيمدق ىف رفصألا ءاملا لزت ىتح «ةمئاقو ةدجاسو ةعكار اهبارحم ىف تدكر :ىعازوألا لاقو

 .اهنع هللا ىضر

 :- لاقم هيفو - ىميدكلا سنوي نب دمحم قيرط نم اهتمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ركذ دقو
 ىف ريثك ىبأ نب ىيحي نع «یعازوألا نع .ملسم نب ديلولا انثدح «ىرب نب رحب نب ىلع انثدح
 70 و فصلا ءاملا لزن نخ تدحت :لاق (يدجساو كّبرل يتنفا ميرم اي» :هلوق

 تناك لاق بدوش نبا نع ءةرمض اقدح :ءريزعلا دبع نب نسحلا انثدخ.ايندلا بأ نبا ركذو

 .ةليل لك ىف لستغت «مالسلا اهيلع «ميرم
 كلذ» :رمألا ةيلج ىلع هعلطأ امدعب '"”[مالسلاو تاولصلا لضفأ هيلع] هلوسرل ىلاعت لاق مث

 امو مسير لاكي مسهبأ مهنإللا نرالا د عودت تن امرؤ كيلع هي : ىأ (كّيلإ هيحون بيلا ءابنأ نم

 لب «ىرج امع ةئياعم مهنع “مهربختف دمحم اي مهدنع تنك ام : : ىأ (تومصتخي ذإ مهيدل تنك
 مهيأ ميرم نأش ىف اوعرتقا نيح مهرمأ نم ناك امل ًادهاشو ارضاح تنك كنأك كلذ ىلع هللا كعلطأ

 رجألا ىف مهتبغرل كلذو ءاهلفكي

 مساقلا نع «جيرج نبا نع «جاجح ىنثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاق
 ميرم مأ ىنعي اهب تجرح مث :لاق  ةمركع نع ءركب ىبأو  ةمركع نع هربخأ هنأ هرب ىبأ نبا
 ذئموي مهو : :لاق  مالسلا امهيلع ءىبيوم. یخآ توراه نب نغاکلا تپ ىلإ اهقرخ ىف اهلمحت - ميرمب
 اهتررح ىنإف ةريذتلا هذه مكنود :مهل تلاقف  ةبعكلا نم ةّبَجَحلا ىلي ام سدقملا تيب 7 3 نولي
 اكو - اننامإ ةئبا هذه : "'اولاقف ؟ىتيب ىلإ اهدرأ ال انأو «ضئاح ةسينكلا '"”لخدت الو «ىتنبا ىهو

 ال :اولاقف .ىتحت اهتلاخ نإف : ىلإ اهوعفدا :ايركز لاقف اننايرق بحاصو - 00

 «ةاروتلا اهب نوبتكي ىتلا “" اهيلع مهمالقأب اوعرتقا نيح كلذف انمامإ ةئبا ' ىف ءانيفلا بنيت
 ر

 مهضعب ثيدح لخد  دحاو ريغو «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو .ىدسلاو «ًاضيأ ةمركع ركذ دقو

 مهيأف ''"7[هيف] مهمالقأ اوقلي نأ ىلع كلانه اوعرتقاو ندرألا رهن ىلإ 1 اولخد مهنأ - ضعب ىف
 هنإ و كا ايركز ملق الإ ءءامل "7 اهلمتحاف مهمالقأ اوقلأف ءاهلفاك وهف ءاملا ةيرج نف تبث
 هللا تاولص مهيبنو مهمامإو مهملاعو .مهديسو مهريبك كلذ عم ناكو«ءاملا ةيرج قشي ادعص بهذ

 .«اهنيع»:ر ىف )١(

 )۷۸/۲١(. روظنم نبال قشمد خيرات رصتخمو «قشمدب ىملعلا عمجملا .ط ءاسنلا مجارت (۹۹٣۳ص)رکاسع نبال قشمد خيرات (1)

 .«یبآ»: ىف (05) .؟ربختفا:و ءر ءأ ج ىف (6) .و نم ةدايز (۳)

 .«لاقف»: ىف (۸) .«لخدي»:و ءأ ىف (۷) .؟نما:وءأ ىف (7)

 . عوبطملا ىربطلا ريسفت ىف هدجأ مل )١١( .«مالقألاب اوعرتقا : ىف )٠١( . ؛ىلت١:ر ىف (9)
 .؟لمتحاف»:ج ىف )١5( .أ نم ةدايز ١9( .(اوبهذ» :و ء.أ ىف )١١(



 ال تت ف ا ع 9 ا رع هلآ ةر وس نئاقلا عملا

 11[ نيرا و] ا تام اع یز

 ميرم نبا ىسيع حيسمْا همسا هنم ةملكب كرش هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تاق ذإ]

 نيحلاّصلا نمو الهو دملا يف سالا ملكي © نيرا نمو ةرخآلاو ايلا يف اهيجو
 يضف اذإ ءاشي ام قلخي هللا كلذك لاق رشب ىنسسمي ملو دلو یل نوكي ینا بر تلاق 9

 . 4 » نوكيف نك هل لوقي اَمَنِإَف ارمأ
 هللا لاق .ريبك نأش هل < «ميظع دلو اهنم دجويس ناب ؛مالسلا اهيلع ؛ميرمل ةكئالملا نم ةراشب هذه

 هللا نم ةملكب هدوجو نوكي دلوب : ىأ م ةملكب كرش هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تَلاَق ذإ» : ىلاعت

 کد اک [884 نار لآ] هللا نم ةملكب اقدصم] ؛ هلوق ريسفت اذهو «نوکیف «نک»: هل هلوقب :ىأ

 هفرعي ءايندلا ىف اذهب ًاروهشم نوكي ىأ (میرم نبا ىسيع حیسَمْلا همسا# هنايب قبس ام ىلع روهمجلا
 كل نرو

 3 هللا نذاب ىرب تاهاعلا 0 3 نال .امهل صمخأ

 نمو ةرخآلاو ايندلا يف اهيجوإ هل بأ ال ثيح ءهمأ ىلإ هل ةبسن «ميرم نبا ىسيع# :هلوقو

 هيلع 7 لزنيو «ةعيرشلا نم هيلإ هللا هيحوي امب ءايندلا ىف هللا دنع ةناكمو ةهاجو هل : ىأ «نيئرقملا

 اا هيف هل نذأي نميف هللا دنع عفشي ةرخآلا رادلا ىفو .هب هحنم امم كلذ ريغو «باتكلا نم

 . مهيلع هللا تاولص «مزعلا ىلوأ نم  هناوحإب ةوسأ

 لاح ىف «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ وعدي: ىأ 4الهَكو دهمْلا يف سالا مككيوإط : هلوقو
 ىف :ىأ (نيحلاصلا نمو كلذب هيلإ هللا ىحوي نيح " هتيلوهك لاح [ىف]و «ةيآو ةزجعم «هرغص

.- 5 0 3 03 
 ةريره ىبأ نع «ليبحرش نب دمحم نع <« ‹طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم لاق

2 1 
 0 !«جيرج بحاصو ىسيع الإ هرْفص ىف دووم ملكت امه: هللا لوسر لاق :لاق

 - ىزورملا ىنعي  نيسحلا انثدح عو ني دمحم نبأ يخ رفصلا بأ اد :متاح ىبأ نبا لاقو

 دم ل ا ؛ةريره ىبأ نع ؛دمحم نع - مزاح نبا ىنعي - ريرج انثدح
 ور ر

 O ىبصو «جيرج نمز ىف ناک ىبصو ١ ىسيع ةثالت الإ

 .«حيسيلا :ر ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲) . «ءايبنألا» :أءج ىف )١(
 .ةهلزنيو»:و أ ىف (5) .أ نم ةدايز 0 ٥

 .«هتلوهك» : و »أ ءج ىف (۹) .وءأ «ر ج نم ةدايز (8) .؟هتوخإ):و ‹«ر ىفو ,(«هئاوخإ» : ج ىف (۷)

 .هب قاحسإ نبا نع ةملس نب دمحم نع بيعش نب دمحأ نع هيبأ قيرط نم (۲۷۳ ۰۲۷۲ /۲) هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاورو (۱۰)

 قيرط نم (5060) مقرب هحيحص ىف ملسمو )۲٤۹۸۲( (7475) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو (۲۷۲ /7) متاح ىبأ نبا ريسفت )١١(

 .هب ةريره ىبأ نع نيريس نب دمحم نع مزاح نب ريرج



 0١( 58 ) تايآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزخحلا عع

 نوكي ّنَأ برإ : اهتاجانم ىف تلاق «لجو زع «هللا نع «كلذب اهل ةكئالملا ةراشب تعمس املف

 نأ ىمزع نم الو جوز تاذب تسل انأو ىنم دلولا اذه دجوي فيك :لوقت «(رشب ينسي مو دلو ي

 ف لاؤسلا اذه باوج ىف ء«لجو زع «هللا نع  كلملا اهل لاقف . هلل اشاح ؟ايغب تسلو «جوزتأ

 «قلخي)» :هلوقب انهاه حرصو .ءىش هزجعي ال« «ميظع هللا رمأ اذكه : ىأ (ءاشي ام قلي هللا كلذكإ»

 كلذ دكأو ؛ةهبش ىقبي الثل ؛قلخي هنأ ىلع انهاه صن لب ءايركز ةصق ىف امك «لعفي :٠ لقي ملو

 الب رمألا "'بيقع دجوي لب ءآئيش 2ا)رخأتي الف : ىأ « نوکیف نك هَل لوقي امّنإَف ارم ئضق اذل : هلوقب

 ال ةدحاو ةرم رمأن امنإ :ىأ 6 :رمقلا] «ِرّصَبْلاب حملك ةدحاو الإ انرْمأ اموإ» :ىلاعت هلوقك .ةلهم

 . ”رصبلاب حملك ًاعيرس ءىشلا كلذ نوكيف ءاهيف ةيونثم

 دق يَنَأ ليئارسإ ينب ىلإ الوسرو © ليجبإلاو ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا همّلعيو ل
 را و

 هللا ني اربط نوكيف هيف خفنأف بطلا هيك نطل نم مُكل قلا ين مكبر ن ةياب مكن

 يف نورخّدت امو نولكأت امب مكئبنأو هّللا نذإب ئيتوملا ييحأو صربألاو همكألا واو

 لحألو ةاروّتلا نم يدي نيب امل اقدصمو ® نيدمؤُم مسك نإ مك ةيآل كلذ يف نإ مكتويب

 يّبر هلا نإ ع نوعيطأو هللا اوقَتاَف مكبر نم ةيآب مكتنجو مكيلع مرح يذلا ضعب مك

O E, 

 هملعي هللا نأ - مالسلا “هيلع «ىسيع اهنباب ميرمل ةكئالملا ةراشب مامت نع اربخم - ىلاعت لوقي
 ىف اهريسفت ىلع مالكلا مدقت ةمكحلاو .ةباتكلا انهاه باتكلاب دارملا نأ رهاظلا 4ةمكحلاو باتكلاإ»

 قلا وس

 :ليجنإلاو .نارمع نب ىسوم ىلع هللا هلزنأ ىذلا باتكلا وه :ةاروتلاف «(ليجنإلاو ةاروثلاوطو

 .اذهو اذه ظفحي «مالسلا هيلع '7[ىسيع] ناك دقو «مالسلا ٩ امهيلع ىسيع ىلع هللا هلزنأ ىذلا

 يْنأ» : مهل الئاق «ليئارسإ ىنب ىلإ الوسر هلعجي هلعجي “[و]: یآ «ليئارسإ ينب ىلإ ًالوسرو» ا

 ناك كلذكو هللا نذإي اريَط نو هيف شريطا هيَ نيطلا نم مكل قلخأ يأ مكبر نم ةيآب مكدنج دف
 اذه لعج ىذلا «لجو زع «هللا نذإب آنايع ريطيف «هيف خفني مث «ريط لكش نيطلا نم روصي :لعفي
 . هلسرأ هللا نأ ىلع لدی ةزجعم

 . ىشعألا وه : ليقو . سكعلاب ليقو . اليل رصبي الو ًاراهن رصبي ىذلا وه: ليق ,«همكألا ئربأو»

 ىدحتلا ىف ىوقأو ةزجعملا ىف غلبأ هنأل ؛هبشأ وهو .ىمعأ دلوي ىذلا وه :ليقو .شمعألا :ليقو

 .فورعم# صربألاو9

 .؟رصبلا» :أ ىف (۳) .؟بقعا :ر ج ىف (۲) .«رخأتتالو ه:ر ىف )١(

 . هيلع: و ىف (5) . ٠۲۹ مقر ةيآلا () .«امهيلع»:و«أ ج ىف )٤(

 .أ ءج نم ةدايز (۸ «۷)



 ٥۲ _ ٠٥٤( ) تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا (4°

 بسانت ةزجعمب ءايبنألا نم ىبن لك هللا ثعب : ءاملعلا نم ريثك لاق 4 هّللا نذإب ىتوملا يبحأو»

 ةزجعمب هللا هثعبف .ةرحسلا ميظعتو رحسلا «مالسلا هيلع «ىسوم نامز ىلع بلاغلا ناكف «هنامز لهأ

 اوراصو «مالسؤلل اوداقنا رابحلا ميظعلا دنع نم اهنأ اونقيتسا املف ءراحس لك تريحو راصبألا ترهب

 نم مهءاجف <« ‹«ةعيبطلا ملع باحصأو ءابطألا نمز ىف تخف «مالسلا هيلع 2« ىسيع امأو . راربألا نم

 ةردق بيبطلل نيأ نمف .ةعيرشلا عرش ىذلا نم ًاديؤم نوكي نأ الإ «هيلإ دحاأل ليبس ال امب تايآلا

 ؟دانتلا موي ىلإ نيهر هربق ىف وه نم ثعبو «صربألاو .ةمكألا ةاوادم ىلع وأ «دامحلا ءايحإ ىلع

 « هللا نم باتكب مهاتأف «ءارعشلا ريراحنو ءاغلبلاو ءاحصفلا نمز ىف '[هللا] هثعب م دمحم كلذكو

 هلثم نم ةروسب وأ «هلثم نم روس رشعب وأ «هلثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا ول «لجو زع

 . ًادبأ

 وهامو ءنآلا مكدحأ لكأ امب مكربخأ : ىأ «مكتويب يف نورخدت امو نولكأت امب مُكئبنَأو» : لوقو

iاميف ىقدص ىلع: ىأ «مكل ةيآل» هلك كلذ ىف :ىأ 4 كلذ يف نإ هدغل هتيب ىق  

 .«نينمؤم متنک نإإ» هب ا

 «(مكيلع مرح يذلا ضعب مك لحألوإ» تّبَتمو اهل ررقم : ى | (ةاروتلا نم يدي نيب امل اقدصمو»
 نمو «نيلوقلا نم حيحصلا وهو «ةاروتلا ةعيرش ضعب خسن «مالسلا هيلع « « ىسيع نأ ىلع ةلالد هيف

 ءاوؤطخأف هيف "” نوعزانتي اوناك ام ضعب مهل لَحأ امنو ءائيش اهنم خسني مل :لاق نم ءاملعلا

 نوفلَتخَت يذلا ضعب مكل نيبألر» :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك «كلذ ىف ىطغملا نع مهل “” فشكف

 . ملعأ هللاو[ 7 : فرخزلا] هيف

 هللا اوقتاف» مكل لوقأ اميف ىقدص ىلع ةلالدو ةجحب : ىأ (مکبر نم ةيآب مكتنجو) : لاق مث
 هيلإ ةناكتسالاو عوضخلاو هل ةيدوبعلا ىف ءاوس متنأو انأ : ىأ ردا مكيرو ير هللا . نوعيطأو

 E yy انو

 نيدهاشلا عم انبتكاف لوسرلا انعبتاو تلزنأ امب اتمآ انبر 69 نوملسم اًنَأِب دهشاو هّللاب انمآ

 .4 62 نيركاملا ريخ هّللاو هللا رکمو اورکمو 9

 ىروثلا نايفس لاقو ؟هللا ىلإ ىنعبتي نم ىأ :دهاجم لاق «(هللا ىلإ يراصنأ نمل :لاق لالضلا

 .برقأ دهاجم لوقو ؟هللا عم ىراصنأ نم :هريغو
 لبق هم ٍمساوم ىف لوقي كي ىبنا ا ةوعانلا ىف ئراصصتا قمادارأ هنأ رهاظلاو

 مالک ْعّلَبأ < نأ ىنوعَتم دق ًاشيرف ناف a مالک غلبأ (7[نأ]ىلَع ىنيوؤي نحر جاه نأ

 .«اوعزانت»:و ءأر «ج ىف قفرفز .و 3 ءر نم ةدايز () .و 3 ءج نم ةدايز )١(

 .«غلبأ ىتح ىنيوؤي»:و ءأ ج ىفو ءر نم ةدايز () .«لاقو» : ىف (5) .«فشكتناو 7: وءأ ىف (4)



 ۔(۸٥ ٥١ ) تايآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا ٤٣

 اس

 .رمحألاو دوسألا نم هوعنمو « 0 ””هوسآف مهيلإ رجاهو ورتو هوواف راصتألا لجو: نس“ قير

 ىذلا رونلا اوعبتاو هورصنو هورزآو هب اونمآف ليئارسإ ىنب نم ةفئاط هل بّدتْنا «ميرم نبا ىسيع "'اذكهو
 .نوملسم انأب دهشاو للاب اتمآ هللا راصنأ نحن نويراوحلا لاق : : مهنع ًاربخم ىلاعت لاق اذهلو . هعم لزنأ

 اومس :ليقو نيراصق اوناك : ليق ءنويراوحلا : (نيدهاشلا عم انبتكاف لوسرلا انعِبتاو تْلزنَأ امب مآ انبر
 لوسر نأ نيحيحصلا ىف تبث امك ءرصانلا ىراوحلا نأ حيحصلاو . نيدايص : ليقو «مهبايث ضايبل كلذب

 °[ ريبزلا بدتناف مهبدن مث] ريبزلا بدتناف مهبدن مث 7 «نريزلا باعلان هجر موب ساحل تدل
 او

 ا ییراوحو يراوح( ىبن د لکل ّنإ» : لاقف
 رع رم را ل لا

 ا لم دعب ا "ديلا ما تلاعب لد كا 0 [ةلم] نع اربخم ىلاعت* لاق مث
 هيلإ اوهنأف ءًارفاك ناكو ءنامزلا كلذ كلم ىلإ هب اوّشوو هيلع“ 01

 ريغ ىلإ ء"”هنباو بألا نيب قرفيو ءاياعرلا دنفيو «كلملا ةعاط نع مهدصيو سانلا لضي الجر انهاه نأ
 ثعبف «كلملا بضغ اوراثتسا ىتح“""" ةيناز دلو هنأو «بذكلا نم هب هومرو مهباقر ىف هودلقت اع كلذ
 «مهنیب نم هللا هاجن «هب اورفظ دق مهنأ اونظو هلزنمب اوطاحأ املف «هب لكي و هبلصيو هذخأي نم هبلط ىف
 0 لزنملا ىف هدنع ناك 257[ نمم] لجر ىلع ههبش هللا ىقلأو «ءامسلا ىلإ تيبلا كلذ ةَّنَرَوَر نم هعفرو
 هسأر ىلع اوعضوو «هوبلصو هوناهأو هوذخأف «مالسلا هيلع « ىسيع ع ليللا ةملظ ىف هودقتعا كئلوأ لخد

 «نوهمعی مهلالض ىف مهكرتو :ىيروطأ 36 نب هملرو بنا ىلع لإن ‹ مهب هللا ركم نم اذه ناكو . كوشلا
 ال ةلذ مهثروأو «مهل امزالم قحلل ادانعو ةوسق مهبولق يف هللا نكسأو «مهتبلطب اورفظ دق مهنأ نودقتعي

 5 نيركاملا ريخ هّللاو هللا 0 00 0 لاق اة ؛ دانتلا موي 4 مهقرافت
 لاا د يلا

 و سوم ف ه6 ما

 متك اميل ےک قس شجر نيش و ل ورك دلل قو فرعا بألا
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 مهل امو ةرخآلاو اينلا يف اديدش اباذع مهبذعأف اورفك نيا امف 62 نوفلتخت هيف

 بحي ال ُهّللاو مهروجأ مهيفويف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيل اأو ® نیرصا نم

 . 4 CD ى۵ ويكحلا ركذلاو تاّيألا نم كيلع هولتن كلذ 69 نيملاظلا

 ءرخؤملاو مدقملا نم اذه :هريغو ةداتق لاقف . 4يَلإ كعفارو كيفوتم يإل : هلوق ىف نورسفملا فلتخا

 . كلذ دعب ىنعي ‹كيفوتمو ىلإ كعفار ىنإ : هريدقت

. 
 هنع»ا ىضر رباج ثيدح نم (۳۲۲ /7)دنسملا ىف دمحأ هاور

)١( 

 .وءأ نم ةدايز () .«اذكو: ا یف (۳) . (هونمآف» :آ یف (۲)

 . هنع هللا يضر رباج ثيدح نم (؟416) مقرب ملسم حيحصو (۳۷۱۹) مقرب ىراخبلا حيحص )٥(

 . (لتقلا: ا یف (۸) .و«أ نم ةدايز (۷) .«لاقو: ا یف(
 .«ةينز» :و ءأ ءر ج ىف(١١) . «هيبأو نبالا» :و ءأ هج ىف )٠١( . «اولام» :أ ىف (9)

 .وءأ نم ةدايز ( ١0



 ¥ ميس (0۸- 00 ) تایآلا:نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 . كتيمم :ىأ ( كيفوتم ينإل :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 نم تاعاس ثالث هللا هافوت :لاق «هبنم نب بهو نع ؛مهتي ال نمع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 . هيلإ هللا هعفر نيح راهنلا

a e Ca قاحسإ نبا لاق: 

 .هعفر مث «هثعب مث «مايأ ةثالث هللا هتامأ : :بهو نع «سيردإ نع < 90 رشب نب قاحسإ لاقو

 وه هيفوت : : جيرج نبا لاق اذكو کک ا ةافوب سیلو ل 3 كيفوتم :قارولا رطم لاقو

 .هعفر

 ام ملعيو ] ليللاب مكافوَي يذلا وهو :ىلاعت لاق امك «مونلا :انهاه ةافولاب دارملا :نورثكألا لاقو

 اهمانم يف تمت مل يتّلاو اهتوم نيح سفنألا ىَفَوَتي هللا :ىلاعت لاقو ٠ :ماعنالا]( [راهنلاب متحرج
 «200[ نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ ىَمْسُم لجأ ىلإ ئرخألا لسريو تملا هلع ئضق يتلا كسي

 اناما ا دعت اناحأ ىذا هلل ُدْمَحْلا»:- مونلا نم ماق اذإ لوقي هاي هللا لوسر ناكو لل: رمزلا]

 حيسملا انلتق نإ مهلوقو . اميظع اناتهب میرم ىلع مهلوقو مهرفكبو» : ىلاعت هللا لاقو ءاروشتلا هيّلإو

 . اميكح ازيزع هللا ناو هيَ إ هللا عفر لب. انيقي هولتق امو : [ىلاعت ]لوق ىلإ هللا لوس میرم نبا ىسيع

 ٠١١[ ۔ :٠١٠ ءاسنلا] 4اديهش مُهِيَلَع نوكي ةمايَقلا مْويو هتوم لبق هب نتمْؤيَل الإ باتكلا ٍلهَأ نم نإو
 الإ باتكلا لهأ نم نإو :ىأ «مالسلا هيلع «ىسيع ىلع دئاع «هتوم لبق» :هلوق ىف ريمضلاو

 «هنايب ىتأيس ام ىلع «ةمايقلا موي لبق ضرألا ىلإ لزني نيح كلذو «ىسيع توم لبق ىسيعب '"”نمؤي
 .مالسإلا الإ لبقي الو ةيزجلا عضي هنأل ؛ مهلك باتكلا لهأ هب نمؤي ذئنيحف

 2 رفعج ىبأ نب هللا دبع انثدح «نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 هعفر 2 ةافو ىنعي « كيفوتم ينإ» : هلوق ىف لاق هنأ نسحلا نع «سنأ نب عيبرلا انثدح «هيبأ نع

 لبق مكيلإ عج جار هنو ءاتْمَي مل ىسيع نإ ”:دوهيلل ا هللا لوسر لاق :نسحلا لاق ا فاذا
 “الا م
 8 م يف موي

 كوعبتا نيذّلا لعاجو» ءامسلا ىلإ كايإ ىعفرب :ىأ (اورفك نيذّلا نم كرهطمو# :ىلاعت هلوقو
 ءامسلا ىلإ هللا هعفر امل «مالسلا هيلع «حيسملا نإف ؛عقو اذكهو .4ةمايقلا موي ىلإ اورفك نيذّلا قوف
 مهنمو ءهتمأ نباو هلوسرو هللا دبع هنأ ىلع هب هللا هثعب اب نمآ نم مهنمف ؛هدعب اعيش هباحصأ تقّرَعَت

 هللا ىكح دقو .ةثالث ثلاث وه :اولاق نورخآو .هللا وه :اولاق نورخآو «هللا نبا هلعجف هيف الغ نم

 كلم مهل عب مث «ةنس ةئامثالث نم ابيرق كلذك اورمتساف «قيرف لك ىلع درو «نآرقلا ىف مهتالاقم

 .«ةرمل:أ ىف (*) .٤یف»:1 ىف (۲) .«ريشب»:أ ىف )١(

 .أءر نم ةدايزر )١( . «ةيآلا» :ه ىفو «و «أ ءر ء«ج نم ةدايز (0) .و ءأءر ءج نم ةدايز (6)

 .«نمؤيف» :ر ىفو 2«نمؤيل» :وءأءج ىف (۷)
 هب نسحلا نع عيبرلا نع هيبأ نع رفعج نب هللا دبع قيرط نم (400/7) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (19757/7) متاح ىبأ نبا ريسفت (۸)

 .ًالسرم



 ON ) ةانآلا+ ةاومغ لآ ةروس اغلا هز ج ي

 ناك هنإف ءهدسفيل ةليح :ليق «ةينارصنلا نيد ىف لخدف «نيطنطسق :هل لاقي «نانويلا كولم نم

 هل تعضوو «هنم صقنو هيف دازو «هفرحو حيسملا نيد مهل لدب هنأ الإ «هنم الهج :ليقو ءافوسليف
 ىلإ هل اولصو «ريزنخلا محل هنامز ىف لحأو - ةريقحلا ةنايخلا ىه ىتلا - ةريبكلا ا ,نيناوقلا

 .نومعزي اميف «هبكترا بنذ لجأ نم مايأ ةرشع مهمايص ىف اودازو اکل ورو 7قرشملا

 ديزيام تراندلاو عماوصلاو دباعملاو سئانكلا نم مهل ىنب هنأ الإ نيطنطسق نيد  حيسملا نيد راصو

 هلك اذه ىف مهو . مهنم ةيكللا ةفئاطلا "7 هعبتاو «هيلإ ةبوسنملا ةنيدملا ىنبو «دبعم فلأ رشع ىنثا ىلع
 نئاعل مهيلع «رافك عيمجلا ناك نإو «مهنم قحلا ىلإ برقأ مهنأل مهيلع هللا مهديأ ءدوهيلل نورهاق
 . هللا

 - قحلا هجولا ىلع هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب نمؤي هب نمآ نم ناكف هيم ًادمحم هللا ثعب املف

 ديسو*لسرلا متاخ e رام هل ضرألا هجو ىلع ىبن لك عابتأ مه اوناك
 نومعزي نيذلا «هتمأ نم ىبن لكب ىلوأ ” اوناكف «قحلا عيمجب قيدصتلا ىلإ مهاعد ىذلا «مدآ دلو

 ل

 هب ثعب اب لسرلا عيمج ةعيرش “" هتعيرشب هللا خسن دق ناكل كلذ نم ءىش نكي مل ول مث

 ارهاظ ًاروصنم امئاق لازي الو «ةعاسلا مايق ىلإ لدبي الو ريغي ال ىذلا «قحلا نيدلا نم ام ادمحم

 تنادو «كلامملا عيمج“" اوزاتحاو ءاهبراغمو ضرألا قراشم هباحصأل هللا حتف اذهلف .نيد لك ىلع

 امك هللا ليبس ىف تقفنأو ءامهرونک امهوبلسو ءرصيق اورصقو «ىرسك اورسكو «لودلا عيمج مهل

 تاحلاصلا اوُلمعو مكنم اونمآ نيا هلا دعو# : :هلوق ىف «لجو زع «مهبر نع مهيبن كلذب مهربخأ

 دعب نم مُهتلدبيلو مهل ئضقرا يذلا مهيد مهل نتكَمْيلو مهل نم نيذلا فلسا امك ضرألا يف مُهنفلْخَتسِ
 دالب ىراصنلا اوبلس 2؟)اقح حيسملاب نينمؤملا مه اوناك امل  اذهلو [١٠:رونلا] ةيآلا (انمأ مهفوخ

 موي ىلإ مهقوف هلهأو مالسإلا لازيالو «ةينيطنطسقلا مهتنيدم ىلإ اوؤجلف «مورلا ىلإ مهولجأو ماشلا
 اهيف ام ''” نوؤيفتسيو «ةينيطنطسقلا نوحتفيس مهرخآ نأب هتمأ قودصملا قداصلا ربخأ دقو .ةمايقلا

 دقو ءاهريظن اهدعب نوري الو اهلثم سانلا ري مل ءادج ةميظع ةلتقم مورلا نولتقيو «لاومألا نم

 ةمايقلا موي ىلإ اورفك نيدذلا قوق كوبا نيذلا لعاجو» : ىلاعت لاق اذهلو .ادرفم اءزج اذه ىف تعمج

 اباذع مهبذعأف اورفك نيذلا امف . نوفلتخت هيف مثنك اميف مکنیب مكحأف» ةمايقلا موي : : ىأ «مكعجرم يلإ م ا

 وأ ءدوهيلا نم حيسملاب رفك نمب ''" ىلاعت لعف كلذكو ,«نيِرصان نم مهل امو ةرخآلاو ايندلا يف اديدش

 نع ىديألا ةلازإو لاومألا داو ىبسلاو لتقلاب ايندلا ىف مهبذع ؛ىراصنلا نم هارطأو هيف الغ

 )١( «هتعبتاو ا :أ ىف (۳) .«ىسيعا :أ ىف (0) .«قرشلا»:ر ىف ,

 )( (هتعيرشا :ر ىفو .4ةعيرشا :ج ىف (5) .«اوناكو» :آ ج ىف (4) . ؟مهيديأ» :ر ىف .
 ) )۷.«حيسملاب اقح»:و ىف (9) . «اذهلف» :أ ىف (۸) .«اوراتخاو»:و ءر ىف

 .«لعف ىلاعت» :ر ىف )١١( .«نوبلتسيو»:أ ىف (۱۰)



 ٤۹ < ا 0۹ ( تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نيذّلا اأو .[" 4 :دعرلا] « قا نم هللا نَم مهل امو قشأو دشأ مهباذع ةرخآلا رادلا ىفو «كلامملا
 ىفو «رفظلاو رصنلاب ايندلا ىف «ةرخآلاو ايندلا ىف أ ,«مهروجأ ''مهيفريف تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 (نيملاظلا بحي ال هّللاو تايلاعلا تانجلاب ةرخآل . 4 نب بحي ت ١ تانحلاب ةرخآلا
 كيلع ءاتصصَق يذلا اذه : ىأ (ميكحلا ركذلاو تايآلا نم كيلع هولتن كلذ : ىلاعت لاق مث

 نم كيلع هلزنو كيلإ هاحوأو «ىلاعت هللا هلاق امم وه «هرمآ ةيفيكو هداليم أدبمو ىسيع رمأ ىف دمحماي

 لوف میرم نبا ىسيع كلذإ» : :ميرم ةروس ىف ىلاعت لاق امك.كشالو هيف ةيرم الف .ظوفحملا حولا

 «نوكيف نك هل لوقي اَمَنِإَف ارمأ ىضق اذإ هناحبس دلو نم ذختي نأ هلل ناك ام . نورتمي هيف يذلا َقَحْلا

 : ىلاعت لاق انهاهو ["5 2" ؛ :ميرم]

 نم قحْلا 69 9 نوكيف نك هل لاق مت بارت نم هَقَلَح مدآ لثمك هللا دنع ئسيع لم نإ »

MP 
 سس سمس

 رت م ل الر لال مروا ُصصَقْل وهل اذه تإ و

 . 4 69 نيدسفملاب ميلع هللا نإ
 «مدآ لثمك# بأ ريغ نم هقلخ ثيح ىلاعت هللا ةردق ىف 4هّللا دنع ئسيع لثم نإ : ىلاعت لوقي

 قلخ 27 ىذلاو 4نوُكَيَف نك هَل لاق َمُث بارت نم هقلخ» لب «مآ الو بأ ريغ نم هقلخ ىلاعت هللا نإف
 اقولخم هنوكب ىسيع ىف ةونبلا ءاعدأ زاج نإو «ىرحألاو ىلوألا قيرطلاب ىسيع قلخ ىلع رداق مدآ

 ىف اهاوعدف «لطاب كلذ نأ قافتالاب مولعمو «ىلوألا قيرطلاب مدآ ىف كلذ زاوجف «بأ ريغ نم

 مدآ قّلخ نيح .هقلخل هتردق رهظي نأ دارأ «لجو رع «برلا نكلو .ًاداسف رهظأو انالطب دشأ ىسيع

 ةيقب قلخ امك ركذ الب ىثنأ نم ىسيع قّلخو «ىثنأ الب ركذ نم ءاوح قّلخو ؛ىثنأ نم الو ركذ نم ال

 لاقو :Y1 ميرم] (ساّنلل ةيآ هلعجتلو# : :ميرم ةروس ىف ىلاعت لاق اذهلو «ىثنأو ركذ نم ةيربلا
 هنع ديحم ال ىذلا «ىسيع ىف قحلا وه لوقلا اذه : ىأ (نيرتمملا نم نكت الف كير نم قحلا» :انهاه

 .لالضلا الإ قحلا دعب اذامو هاون ”” حيحص الو

 مف ) دالا نوه دخ ىندع را ىف ذ قحلا َدَئاَع نم لهابي نأ ةي هلوسر ارمآ - يع كالا

 انسفنأو مكءاسنو انءاسنو مك ءانبأو ا ءانبأ عدن اوناعت لقف ملعْلا نم كءاج ام دعب نم هيف كجاح

 لعجف» نعتلن : ىأ نيبذاكلا ىلع هلل ةن لعجتف لهم مث ةلهابلا لاح ىف مهرضحن : ىا«مكسفنأو
 .مكنم وأ انم :ىأ «(نيبذاكلا ىلع هللا ةنعأ

 نيح ىراصنلا نأ «نارجن دفو ىف انه ىلإ ةروسلا لوأ نم اهلبق امو ةلهابملا هذه لوزن ببس ناكو

 .«حيحصلاو» :أ ىف (9) .«ىذلاف»:و ءج ىف (۲) .(«مهيفولف :ر ىف )١(



 ٦۳( ۔ ٥۹ ) تايآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزحلا ھ٠

 ا ك 5 0 : 5
 هذه ردص هللا لزنأف «ةيهلإلاو ةونبلا نم نومعزي ام هيف نومعزيو «ىسيع ىف نوجاحي اولعجف اومدق
 .هريغو راسي نب قاحسإ نب دمحم مامإلا هركذ امك «مهيلع ادر ةروسلا

 «نارجت ىراصن دفو ةا هللا لوسر ىلع  مدقو :هريغو ةروهشملا هتريس ىف قاحسإ نبا لاق

 ‹«حيسملا دبع همساو «بقاعلا : مهو «مهرمأ مهيلإ لوؤي مهفارشأ نم الجر رشع ةعبرأ مهيف ءابكار نوتس

 « سيقو فرو تزال سيوأو «لئاو نب ركب وخأ ةمقلع نب ةثراح وبأو «مهيألا وهو «ديسلاو

 هس ور

 . سنحیو «هللا دبعو «دلاخو ءورمعو ءدليوخو «هيبنو «ديزيو

 ‹مهتروشم بحاصو مهيأر اذو مولا ريمأ ناكو بقاعلا : :مهو «مهنم ةثالث ىلإ لوؤي ءالؤه ماو

 نب ةثراح وبأو «مهعمتجمو مهلحر بحاصو مهملاع ناكو ديسلاو ,هيأر نع الإ نوردصي ال ىذلاو

 نب ركب ىنب نم برعلا نم الجر ناكو «مهساردم بحاصو مهمامإو مهربَحو مهفقسأ ناكو ةمقلع

 هنوملعي امل «هومدخأو هولومو سئانكلا هل اونبو «هوفرشو اهكولمو مورلا هتمظعف ءرصتت هنكلو «لئاو
 ةمدقتملا بتكلا نم هملع امب هتفصو هنأشو وَ هللا لوسر رمأ فرعي ناك دقو .مهنيد ىف هتبالص نم

 دنع هتهاجوو اهيف هميظعت "7 [نم] ىري امل ةينارصنلا ىف رارمتسالا ىلع هلهج هلمتحا نكلو ءاديج

 :ايلهأ

 ةنيدملا لَك هللا لوسر ىلع اومدق :لاق «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ىنثدحو :قاحسإ نبا لاق

 قلب فاعور نام نق يو وب دنا ا بايث مهيلع ءرصعلا ىلص نيح هَدِجَسَم هيلع اولخدف
 .مهلثم ادفو مهدعب انيأر ام ةي ىبنلا باحصأ نم مهآر نم ضعب لوقي :لاق .بعك نب ثراحلا

 اولصف مهوعد :ةا هللا لوسر لاقف «نولصي كي هللا لوسر دجسم ىف اوماقف «مهتالص تناح دقو

 . قرشملا ىلإ

 «مهيألا ديسلا وأ «حيسملا دبع بقاعلاو «ةمقلع نب ةثراح وبأ مهنم ديلي هللا لوسر ملكف :لاق

 هللا دلو وه :نولوقيو «هللا وه :نولوقي «مهرمأ فالتخا عم «كلملا نيد ىلع ةينارصنلا نم مهو

 نوجتحي مهف «ةينارصنلا لوق كلذكو . "'![اريبك ولع كلذ نع] هللا ىلاعت .ةثالث ثلاث وه :نولوقيو

 نيطلا نم قلخيو «بويغلاب ربخيو «ماقسألا ئربيو «ىتوملا ىيحي ناك هنأب «هّللا وه ١:مهلوق ىف
 :نيانلل 1 هجر هلل راب هلك فنار: ر رکی ف ےب ف رطل ایک

 مل ءىشب دهملا ىف ملكت دقو «ملعي بأ هل نكي مل :نولوقي «هّللا نبا هنأب مهلوق ىف نوجتحيو
 هلبق مدآ ىنب نم دحأ هعنصي

 ؛انيضقو ءانقلخو ءانرمأو ءانلعف :ىلاعت هللا لوقب «ةثالث ثلاث هنأب مهلوق ''' ىف نوجتحيو
 ىفو مّيرمو ىسيعو وه هنكلو ؛تقلخو ترمأو تيضقو تلعف الإ لاق ام ًادحاو ناك ول :نولوقيف

 .رويأعر ءج نم ةدايز (۳) .؟ثراحلا نب سوأ و» :ر ج ىف (0 .ةدفو» :ر ىف )١(

 .«یلع» :وءأءر هج ىف (0) .«ارئاط»:و ءأءر بج ىف (5) .أ بج نم ةدايز(؟)



 69 س( ۵4) تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .نآرقلا لزن دق مهلوق ''' نم كلذ لك

 املس مل اَمُكَنإ» لاق .انملسأ دق :الاق «املسأ» : كي هللا لوسر اههل لاق نارا هلك املق

 للو واعد مآلسإلا ص امكَعَنِع ءامتبذک»: لاق .كلبق انملسأ دق ,ىلب :الاق«املسأف

 ملف امهنع كك هللا لوسر تمص ؟دمحماي هوبأ نمف :الاق . «ريزنخلا اًمكلكأو بيلصلا ادعو

 نينامثو عضب ىلإ نارمع لآ ةروس رص «مهرمأ فالتخاو «مهلوق نم كلذ ىف هللا لزنأف ءامهبجي
 ا

 هللا نم ربخلا لي هللا لوسر ىتأ املف :لاق نأ ىلإ  ريسفتلا ىلع قاحسإ نبا ملكت مث
 ؛كلذ ىلإ مهاعد «هيلع كلذ اور نإ مهتنعالم نم هب رمأ اب رمأو «مهنيبو هنيب ءاضقلا نم لصقلاو

 اوفرصناف «هيلإ انتوعد اميف © لعفن نأ ديرن اب كيتأن مث ءانرمأ ىف رظنن اًمعد «مساقلا ابأ اي :اولاقف
 رشعماي هللاو :لاقف ؟ىرت اذام لا دبعاي :اولاقف « مهيأر اذ ناكو «بقاعلاب اول مث «هنع

 هنأ متملع دقلو «مكبحاص ربخ نم لصقلاب مكءاج دقلو :لرم ىبل ادت نأ متفرع ذقل' ىزاضتلا

 اف «متلعف نإ | مكنم  لاصئتسالل هنإو « مهريغص تبن الو «مهریبک ىقبف طق ًایبن موق نعال ام
 لجرلا اوعداوف «مكبحاص ىف لوقلا نم هيلع متنأ ام ىلع ةماقإلاو مكنيد فلإ الإ متيبأ ''' [دق] متنك

 . مكدالب ىلإ اوفرصناو

 ىلع عجرنو «كنيد ىلع ككرتنو «كنعالن لأ انيأر دق «مساقلا ابأ اي :اولاقف ءم ىبنلا اوتأف

 ءانلاومأ نم اهيف انفلتخا ءايشأ ىف اننیب مكحي ءانل هاضرت كباحصأ نم الجر انعم ثعبا نكلو ءاننيد
 .ًاضر اندنع "7 مكنإف

 ناک ٍنيمألا ىوقلا مكعم ثعبأ ةيشعلا ىن وثثا» : كي هللا لوسر لاقف :رفعج نب دمحم لاق

 ىلإ ؛ تحرُف ءاهيحاص نوكأ نأ ءاجر و اهابإ ىح لعق ةزافالا تببحأ ام :لوقي باطخا ع

 لواطتأ تلعجف هناي عر هئيمي يي نع رظن مث ءمّلس ٌرهظلا ال هللا لوسر ىلص املف وا

 مهنيب ضقاف «مهعم جرخأ : هاعدف «حارجلا نب ةديبع ابأ ىأر ىتح هرصبب سمتلي لزی ملف «ىناريل هل

 لا يقر «ةديبع وبأ اهب بهذف :رمع لاق .«هيف اوفلتخا اميف قحاب

 نع «ةداتق ' نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم قيرط نم هيودرم نبا ىور دقو
 الإ ءهوحن ركذف كي هللا لوسر ىلع اومدق نارجن لهأ دفو نأ :جيدخ نب عفار نع ءديبل نب دومحم
 .رخأ تادايزو «قايسلا اذه نم لوطأب هتيقب ركذو .رشع ىنثا اوناك :فارشألا ىف لاق هنأ

 «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع «مدآ نب ىيحي انثدح «نيسحلا نب سابع انثدح :ىراخبلا لاقو

 نأ ناديري كي هللا لوسر ىلإ نارجن ابحاص ٌديسلاو بقاعلا ءاج :لاق ةفيذح نع هرّقز نب ةّلص نع

 .«اهريسفتا :وءأءر ءج ىف (۳) .«امكؤاعدا »:و ءأ ج ىف (؟) .یفا :ر ءج یف )١(
 .و«آ نم ةدايز () .«لاصئتسالا» :ر ءج ىف (5) .«لعفت نأ ديرت» :ر ءج ىف ()

 . ؟ناكو» :ج ىف (۸) .مکنإو 1 «ج ىف (۷)

 .هب قاحسإ نبا نع لضفلا نب ةملس قيرط نم ( 7 هريسفت ىف ىربطلا هاورو (هاله _ )١/ ٥۷۳ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (9)

 .«نعازأ ىف (۱۰)
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 انبقعالو نحن حلفن ال هانعالف ايبن ناك نإ هللاوف ءُلَعْفَت ال :هبحاصل امهدحأ لاقف :لاق «هانعالي

 .انيمأ الإ انعم ثعبتالو ءانيمأ الجر انعم ثعباو ءانتلأس ام كيطعن انإ :الاق .اندعب نم

 مق» :لاقف لب هللا لوسر باحصأ اهل فرشتساف ,'نيمأ قح افا جر مُكَعَم نيبال ١ : لاقف
 سل هلا ر

 .هةّمألا هذه نيمأ اذه : قلك هللا لوسر لاق ماق املف ) م اباي

 ي ق ةجام ٠ نباو . ىئاسنلاو .ىذمرتلاو <« .ملسمو ءاضيأ ىراخبلا ا 7 [و]

 . هوحنب ‹ ةفيذح نع هلص نع ا قاحسإ

 نبا نع ةَّلص نع « قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ ثيدح نم «ةجام نباو ‹یئاسنلاو «دمحأ هاور دقو

 ET «دوعسم

 ىبنلا نع سنأ نع «ةبالق ىبأ نع «دلاخ نع «ةبعش انثدح «ديلولا وبأ انثدح : ىراخبلا لاقو

 , «حارجلا نب ةديبع وبأ ملا هذه نيمأو نيمأ م لكل » : لاق يدع

 نب ميركلا دبع نع «تآرف انثدح «ديزي وبأ ىّقرلا ديزي نب ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 دنع ىلصي ةي هللا لوسر تيأر نإ :لهج وبأ لاق :لاقءسابع نبا نع« ةمركع نع «ىرزجلا كلام
 اونم دوهيلا نأ ولو ءانايع ةكئالملا هتذخأل لعف ول»:لاقف :لاق .هقنع ىلع أطأ ىتح هنيتآل ةبعكلا

 الام نودجي ال اوعجرل ةي هللا لوسر نولهابي نيذلا جرخ ولو «رانلا نم مهدعاقم اوأرو اوتال توملا
 . "ااه الو

 لاقو .هب «ميركلادبع نعءرّمعم نع«قازرلا دبع ثيدح نم«ىئاسنلاو «ىذمرتلا هاور دقو
 ج ا

 «ةريثك دئاوف هيف نإف هركلنلو :ءاذج ةلوطم نارجت دفو ةصق ةوبثلا لئالد ىف ىقهيبلا ئوز دقو

 :ىقهيبلا لاق «ماقملا اذهل ةبسانم هيفو ةبارغ هيفو

 يم ا 03

 نع «عوسي دبع نب ةملس نع یک دون يتوب اكد نا تع رح دكا انترج «بوقعي نب دمحم

 ا اولا ل وح م ول اينارصن ناكو - سنوي لاق هدج نع ء«هيبأ
 هادو ه

 .و أ نم ةدايز (۳) .«نيمأ ريخ انيمأ :٥ ىف (۲) .«نأل» :و لأ ىف )١(

 ىئاسنلاو (7457”7) مقرب ىذمرتلا ننسو )۲٤۲۰( مقرب ملسم حيحصو )۳۷٤١( )1/105( )٤۳۸۰« ٤۳۸۱( مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 )٠١١(. مقرب ةجام نبا ننسو (8191) مقرب ىربكلا ننسلا ىف

 .(7175) مقرب ةجام نبا ننسو )8١95( ) مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلاو (515 )١/ دنسملا (5)

 . كلام نب سنأ ثيدح نم )٦۹۰( مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو 7780((2) )٤۳۸۲(« ,(771415) مقرب ىراخبلا (5)

 .ج نم ةدايز (۸) .«الام الو الهأ » : ج ىف (۷)

 )١١١۸١(. مقرب ننسلا ىف ىئاسنلاو .(58”77) مقرب ىذمرتلا ناسو )7١148/١( دنسملا (9)
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 ىنإف «دعب امأ . بوفعيو ا ميهاربإ هلإ مكيلإ دن دمحا :ىنإف ¢ تا ملس نارجن لهأو نارجن

e 0 

 .ةيزجلاف شا نإق ءداَبعْا ةيآلو نم هلل ةيالو ىلإ مكوع دأو دالا ةدابع نم هللا ة ةدابع ىلإ مكو عدأ
4 

 نارجن لهأ نم لجر ىلإ ثعبو ءاديدش رعد هرعّدو «هب عظف هأرقف باتكلا فقسألا ىتأ املف
 مهيألا ال ءهّلبَق ةلضعم تلزن اذإ ىَعْدي دحأ نكي ملو نادّمَه نم ناكو - ةعادو نب ليبحرش :هل لاقي

 اي :فقسألا لاقف «هأرقف «ليبحرش ىلإ ب هللا لوسر باتك فقَسألا عفدف  بقاعلا الو دّيسلا الو
 «ةوبنلا نم ليعامسإ ةيرذ ىف ميهاربإ هللا دعو ام تملع دق :ليبحرش لاقف ؟'"7كيأر ام «ميرم ابأ
 ترشأل ايندلا رومأ نم رمأ ناك ولو «ىأر ةوبنلا ىف ىل سيل «لجرلا كاذ وه اذه نوكي.نأ موي ام

 «ةيحان سلجف ليبحرش ىَحَنَتَق .سلجاف حنت :فقسألا هل لاقف «كل تدهجو «ىبأرب هيف كيلع

 نم حبصأ ىذ نم وهو «ليبحرش نب هللا دبع :ُهل لاقي «نارجن لهأ نم لجر ىلإ فقسألا ثعبف
 :فقسألا هل لاقف «ليبحرش لوق لثم هل لاقف «هيف ىأرلا نع هلأسو «باتكلا هأرقأف «ريمح

 «ضيف نب رابج :هل لاقي «نارجن لهأ نم لجر ىلإ فقسألا ثعبو .ةيحان سلجف ىحتتف «سلجاف

 لوق لثم هل لاقف ؟هيف ىأرلا نع هلأسو «باتكلا هأرقأف «سامحلا ىنب دحأ «بعك نب ثراحلا ىنب نم

 ا ىلع سل وبلا نرتان هللا ديو لر

 تعفرو «هب برضف سوقانلاب فقسألا رمأ ءاعيمج ةلاقملا كلت ىلع مهنم ىأرلا عمتجا املف
 و

 اوبرض اليل مهعزف ناك اذإو «راهنلاب اوعزف اذإ نولعفي اوناك كلذكو «عماوصلا ىف حوسملاو نارينلا
 لهأ حوسملا تعفرو سوقانلاب برض نيح اوعمتجاف ؛ عماوصلا ىف نارينلا تعفرو «سوقانلاب

 نورشعو «ةيرق نوعبسو ثالث هيفو «عيرسلا بكارلل موي ةريسم ىداولا ie هلفسأو هالعأ ىداولا

 لهأ ىأر عمتجاف «هيف ىأرلا نع مهلأسو یک هللا لوسر باتك مهيلع أرقف . لتاقم فلأ ةئامو

 نب رابجو «ىحبصألا لييخرش عيافللا دبعو «ىنادمهلا ةعادو نب ليبحرش اوثعبي نأ ىلع مهنم ىأرلا

 بايث اوعضو ةنيدملاب اوناك اذإ ىتح دفولا قلطناف . هل هللا لوسر ربخب '*'مهنوتأيف :ىئراخلا نضيف

 هللا لوسو: اوت تح اوقلطنا مث «بهذلا ميتاوخو «ةربح نم اهنورجي مهل الّلح اوسبلو لا

 كلت مهيلعو مهملكي ملف ءاليوط اراهن همالكل اودصتو هيلع دري ملف «هيلع اوملسف هلي
 ةفرعم اناكو ‹«فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع نوعبتي اوقلطناف . بهذلا ميتاوخو للحلا

 نإ «نمحرلا دبع ايو نامثع اي:اولاقفءسلجم ىف راصنألاو نيرجاهملا نم سان ىف امهودجوف «مهل
 اراهن همالكل انيدصتو ءانمالس دري ملف هيلع انملسف هانيتأف .هل نيبيجم انلبقأف «باتكب انيلإ بتك مكيبن

 ىف وهو بلاط ىبأ نب ىلعل الاقف ؟عجرن نأ نورتأ ءامكنم ىأرلا امف ءانملكي نأ انایعاف اليوط

 .؟ميرم ابأ اي كيأر ام" :ج ىف (۳) .دقف متيبأ”:و أر ءج ىف (0) .«ملسأ» (EIS ءج یف )١(

 .«مالسلا مهيلع» : أ ىفو «مالسلا هيلع» :ج ىف (7) .؟مهوتأيفا : ىف (6) .«عمتجاف» :ر ءج ىف )٤(

 .أ نم ةدايز (۷)
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 نأ ىرأ :نمحرلا دبعلو نامثعل ىلع لاقف ؟موقلا ءالؤه ىف نسحلا ابأ اي ىرت ام :- موقلا
 اق اق مث ءمهمالس درف ءاوملسف اولعفف ا ادوعي مث ميار تاس اوتار «مهمیتاوخو هذه مهللح

 رم فم مث مُهَعَمَل سيلبإ نإو «ىلوألا ة ةرملا ينوتأ دقل قحلاب ينتعب يذلاو»
 ا تا ارك ءىراصن نحنو انموق ىلإ عجرن انإف « ىسيع ىف لوقت ام :اولاق ىتح ةلأسملا مهبو

 مكربخأ یتح اوميقأَف ءاڌه ىموي ءىش هيف ىدنع امل : لَم هللا لوسر لاق ا ف لوق ام عمسن نأ
 دع ئسيع لم دا3: آلا هذه لجو رج هللا لزنأ دقو دغلا حبصأف . .«ىسيع ىف ىبر یل لوقي ام

 هيف كجاح نمف . نيرتمملا نم نكت الف كبَر نم قحلا . نوکیف نك هَل لاق من بارت نم هَل ] مدآ لمح هللا
 لمَ له م مكسقتأو اتسفنأو مكءاسنو انءاسنو مكءاتبأو انءانبأ عدن اولاعت لقف معلا نم كءاج ام داعب نم

 مهربخأ ام دعب دغلا ةي هللا لوسر حبصأ املف «كلذب اورقي نأ اوبأف ,«نيبذاكلا ")[ ىلع هّللا ةنعل
 ذئموي هلو «ةنعالملل هرهظ دنع ىشمت ةمطافو هل ليم ىف نيسحلاو نسحلا ىلع المتشم لبقأ ءربخلا
 ملو اودري مل هلفسأو هالعأ عمتجا اذإ ىداولا نأ امتملع دق :هيبحاصل ليبحرش لاقف «ةوسن ةدع
 لوأ انكف ءاثوعبم اكلم لجرلا اذه ناك نئل هللاو ءاليقث ارمأ یرآ هاد ىناو «(1' ىيأر نع الإ اوردصي
 انوبيصي ىتح هباحصأ رودص نم الو هردص نم انل بهذي ال «هرمآ هيلع درو ' ف ىف نعل ترغلا

 كاب ا لا ءاراوج مهنم برعلا ىندأل انإو «ةحئاجب

 نأ '"”ىرأ :لاقف ؟ىأرلا امف «ميرم ابأ اي :هابحاص هل ''”لاقف كله الإ فط الود انعزمرألا
 لوسر لیبحرش یقلف :لاق .كاذو تنأ :هل الاقف .ادبأ اططش مكحي ال الجر ىرأ ىنإف ؛همكحأ
 ىلإ ! مويلا كمكح :لاقف «؟وه امو» :لاقف .كتنعالم نم اريخ تيأر دق ىنإ :هل لاقف ديم هللا
 ادحأ كءارو لعل : الك هللا لوسر لاقف .زئاج وهف انيف تمكح امهمف «حابصلا ىلإ كتليلو ٍ,ليللا
 ىأر نع الإ ردصي الو ىداولا دري ام :الاقف امهلأسف . ىبحاص لس :ليبحرش لاقف «؟كيلع برغي

 SS : لیبحرش
 لك همكح هيلع ناک نإ - نارجتل هللا لوسر ىلا دمحم بتك ام اذه ؛ميحرلا نمحرلا هللا
 ف a ىفلأ ىلع مهل ُهلُك كلذ كرو هيلع "”لضاَف , قيقرو ءادوسو ءاضيبو ءارفص ( لکو ٤ هرم
 .'قايسلا ةيقبو طورشلا مامت ركذو تلح فلآ رقص لک ىفو :ةَّلَح فلآ بجر لک

 ىدأ نم لوأ نارجن لهأ ناك :لاق ىرهزلا نأل ؛عست ةنس ىف ني ۳ مهدوفو نأ ضرغلاو

 نوئمؤي ال نيذّلا اولتاق] : ىلاعت هلوق ىهو ,حتفلا دعب تلزنأ امنإ ةيزجلا ةيآو ءاي هللا لوسر ىلإ ةيزجلا
 اوطْعي ىَتح باتكلا اوتوأ نيذُلا نم قحْلا نيد نوئيدي الو هّلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو] رخآلا مويلاب الو ؛ هللاب
 ]4 : ةبوتلا]4” [تورغاص ْمُهَو دي نع ةيزجْا

 نب رشب انثدح « ىكملا دواد نب دمحأ انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح :هيودرم نب ركب وبأ لاقو

 .«هلوق ىلإ !:ه ىفو ءو ءأ «ر ءج نم ةدايز (9) .«ام»:آ ىف () . لوقت ام هيف»:ج ىف )١(

 . الاقف»: ىف )١( .«هنیع»:ر «ج ىف (0) .؟ىأرل:ر ىف (6)
 .«لضفاف» :و ىف (4) .؛«ىقليف»:ر ىفو «؟ىقلتف» :ج ىف (۸) .«ییأر» :ر ىف (۷)

 )٠١( ىقهيبلل ةوبنلا لئالد )0/ ۳۸١(.
 ,؛ةيآلا» : ه ىفو «و «ر .أ ء ج نم ةدايز () .؟مهدوروال : یف )١١(



 68 م (58) ةيآلا:نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ىبنلا ىلع مدق :لاق رباج نع «ىبعشلا نع «دنه ىبأ نب دواد نع «رانيد نب دمحم انربخأ «نارهم

 هللا لوسر ادغف :لاق .ةادغلا 0'2هانعالي نأ ىلع هادعاوف ةنعالملا ىلإ امهاعدف «بيطلاو بقاعلا ةي

 «جارخلاب ارقأو ا نأ باف امهيلإ لسرأ 8 «نيسحلاو نيسحلاو ةمطافو ىلع ديب ذحخأف ا

 لاق «ًاران ("””ىداولا مهيَلَع رطمأل آل الق ول قحلاب ینتعب یذّلاو» : لک هللا لوسر لاقف :لاق
 اًنسفنأ# : رباج لاق . (مكسفنأو انسفنأو مكءاسنو انءاّسنو مك ءانبأو انءانبأو عدن تلزن مهيف : :رباج

 : «انءاسنو# نيسحلاو نسحلا :2؟”4انءانبأو# بلاط ىبأ نب ىلعو ةي هللا لوسر :©4مكسفنأو

 .ةمطاف

 نع :؟*”ىرهزألا دمحم نب دمحأ نع «ىسيع نب ىلع نع «هکردتسم ىف مكاحلا هاور اذكهو

 طرش ىلع حيحص :لاق مث «هانعمب هب «دنه ىبأ نب دواد نع «رهسم نب ىلع نع ءرجح نب ىلع
Es 

 اذهو السرم ىبعشلا نع ٠ ةريخملا نع ءةبعش نع :؛ىسلابطلا دواذ:وبأ ةاور دقو: لاق اذكه
 . كلذ وحن ءاربلاو سابع نبا نع ىور دقو « "”حصأ

 ناش ىف دمحم اي كيلع هانصصق ىذلا اذه :ىأ «قحلا صصقلا وهل اذه نإ :ىلاعت هللا لاق مث

 نإف . ميكحلا زيزعلا وهل هللا نإ هللا الإ هَلِإ نم امو ديحم الو هنع لدعم ال ىذلا قحلا وه ىسيع
 وهف لطابلا ىلإ قحلا نع لدع نم :ىأ «نيدسفملاب ميلع هللا نف هريغ ىلإ اذه نع :ىأ «اولوت

 هناحبس] ءىش هتوفي ال ىذلا «رداقلا وهو ءءازجلا رش كلذ ىلع هيزجيسو «هب ميلع هللاو دسفملا

 . "7[همقن لولح نم هب ذوعنو هدمحبو

 هب كرشن الو هللا الإ دبعت الأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لقط

 . يهد رم ئاب اودهشا ارو وو نإ هللا نود نم ابار اصعب اضع دخ الو ايش

 باتكلا لهأ اي لق مهارجم ىرج نمو «ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ معي باطخلا اذه

 انئيب ءاوس» :هلوقب اهفصو مث .انهاه لاق امك ةديفملا ةلمجلا ىلع قلطت ةملكلاو ةملك ىلإ اولاعت

 هب كرشن الو هللا الإ دبعت الأ :هلوقب اهرسف مث .اهيف متنأو نحن ىوتسن «فصتو لدع : ىأ «مكنيبو

 .«هیداعی»:ر ىفو «هادواعي»:و ءأ ءج ىف )١(
 . «انانباو» :ر ىف (5) . ؟مهيلع ىداولا» :ج ىف (۳) . «ابيجي) :أ ىف ()

 .«ىرهزلا»:و ءأ ىفو «رهزألا»:ر ىف (5)

 .هب رباج نع ىبعشلا نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم (097 /۲) ةوبنلا لئالد ىف ميعن وبأ هاورو ۰٥۹۳ ٥۹٤( /۲)كردتسملا (1)

 .«ةريغمل:و ءأ ءر ج ىف (۷)

 هريسفت ىف ىربطلاو )٥٤۹4/١٤١(« فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو «هب ةبعش قيرط نم ۳٠١( /۲) هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاور (8)

 نع ميشه قيرط نم )50٠( مقرب نئسلا ىف روصنم نب ديعس هاورو ءالسرم هب ىبعشلا نع ةريغم نع ريرج قيرط نم )
 السرم هب ىبعشلا نع ةريغم

 .و نم ةدايز 25



 (55) :ةيآلا نار لا ةروشا دن يالا هولا! ا < چ

 ا

 هدحو هلل ةدابعلا درفت لب . "ئيش الو آران الو ءاتوغاط الو ابيلص الو ءامنص الو ءانّنَو ال 4ائيش

 يجو الإ لور نم كليف نم اَنْ امو :ىلاعت هللا لاق «لسرلا عي عيمج ةوعد هذهو .هل كيرش ال

 لارا رحل اک ينعي لرجل 9 تاع لاق : ءايبنألا] (نودبعاف انأ لإ َهَلِإ ال هنأ

 .[”5 : لحنلا] «ترغاّطلا اوبنتجاو

 ىف اضعب اضعب عيطي : ىنعي : جيرج نبا لاق هللا نود نم ابابرأ اضعب انضعب ذختي الو :لاق مث

 . ضعبل انضعب دجسي : ىنعي :ةمركع لاقو . هللا ةيصعم.

 مهودهشأف ةوعدلا هذهو فصتلا اذه نع اولوت نإف :ىأ «نوملسم اَنَأب اودهشا اولوقف اوّلوت نفل
 . مكل هللا هعرش ىذلا مالسإلا ىلع مكرارمتسا ىلع متنأ

 ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «ىرهزلا قيرط نم هتياور دنع «ىراخبلا حرش ىف انركذ دقو ٠

 بسن نع مهلأسف «رصيق ىلع لخد نيح هتصق ىف «نايفس ىبأ نع « سابع نبا نع «دوعسم نبا.

 نايفس ابأ نأ عم «ةيلجلا ىلع كلذ عيمجب هربخأف «هيلإ وعدي امو هتعنو هتفص نعو ةي هللا لوسر

 ىف هب حّرصم وه امك «حتفلا لبقو ةيبيدحلا حلص دعب كلذ ناكو ءدعب ملسي مل اكرشم كاذ ذإ ناك

 عناص وه ام ىردن ال ةدم ىف هنم نحنو ءال :تلقف :لاق ؟ردغي له : "لاق امل هنألو «ثیدحلا

 هللا لوسر باتکب ءىج مث :لاق هنأ ضرغلاو :هذه ىوس ائيش اهيف ديزأ ةملك ىنكمي ملو :لاق .اهيف

 :هيف اذإف «هأرقف ةي

 هل هم ص ير اویا 2 - هم - 5 عى rS ه 3 2 نا 7 °

 عبتا نم ىلع مالس  مورلا ميظع لقرم ىلإ هللا E م «ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 مْنِإ كّيَلع نوف تلو O تا هللا كتؤي ملسأو ملت ملساف دع 8 . ىدهلا

 دخ الو ايش هب كرش الو للا الإ دب الأ مكن انني ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لْهَأ ايو ءنيّيسيرألا
 . )4 نوملسم انأب اودهشا اوُلوقف الوت نإ هللا نود نم ابابا اضعب انضعب

 تلزن اهنم ةيآ نينامثو عضب ىلإ نارمع لآ ةروس ردص نأ دحاو ريغو قاحسإ نب دمحم ركذ دقو

 «حتفلا دعب تلزن ةيزجلا ةيآ نأ فالخ الو . ةيزجلا لذب نم لوأ مه : ىرهزلا لاقو «نارجت ٌدفو ىف

ESقاحسإ نب دمحم هركذ ام نيبو «باتكلا ةلمج ىف لقره ىلإ حتفلا لبق 1  

 :هوجو نم باوجلاو ؟ىرهزلاو

 . حتفلا دعب ةرمو «ةيبيدحلا لبق ةرم «نيترم تلزن ةيآلا هذه نأ لمتحي :اهدحأ

 .«ءىش الو ران الو توغاط الو بيلص الو منص الو نثوال:ر ءج ىف )١(

 .و نم ةدايز (۲)

 . ؛هلأس امل لاق هنألو»:و ءأ ىفو «هلأس» :ج ىف (۳)

 .2«نإو»:ر ءج ىف )٤(

 )قر س ىف ةلوظم"ىراختبلا اهاؤو نايفس نا عم لفرع ةصق (6)



oV ٦۸( ۔ ٦٥ ) تایآلا:نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا 

 هذه نوكتو «ةيآلا هذه دنع ىلإ نارجن دفو ىف لزن نارمع لآ ةروس ردص نأ لمتحي :ىناثلا

 ثيدح ةلالدل ءظوفحمب سيل «ةيآ نينامثو عضب ىلإ» :قاحسإ نبا لوق نوكيو «كلذ لبق تلزن ةيآلا

 ناش نبأ

 ال ةلهابملا نع ةحلاصم هولذب ىذلا نأو «ةيبيدحلا لبق ناك نارجن دفو مودق نأ لمتحي :ثلاثلا

 قفو ىلع كلذ دعب ةيزجلا ةيآ لوزن قفاوو «ةحلاصملاو ةنداهملا باب نم نوكي لب «ةيزجلا هجو ىلع

 لبق ةيرسلا كلت ىف شحج نب هللا دبع هلعف ام قفو سامخألا ةعبرألاو سمخلا ضرف ءاج امك كلذ

 .كلذ قفو ىلع مسقلا ةضيرف تلزن مث «ردب

 نكي مل لقرع ىلإ هباتك ىف '(مالکلا] اذه بنكي رمآ امل للي هللا لوسر نأ لمتحي :عبارلا

 ىفو باجحلا ىف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةقفاومب لزن امك هل ةقف ةقفاوم نآرقلا لزن مث ءدعب لزنأ

 :ةرقبلا] «ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذخّتاول :هلوق ىفو «نيقفانملا ىلع ةالصلا مدع ىفو «ىراسألا

 .[0 :ميرحتلا] ةيآلا (نكنم اريخ اجاوزأ لدبي نأ نكمل نإ هبر ئسع# :هلوق ىفو 6

 نولقعت الفأ هدعب نم الإ ليجبإلاو اولا ترن امو ميهاربإ يف نوُجاح مل باتكلا لَ اج
 متنأو ملعي هّللاو ملع هب مكل سيل اميف نوجاحت ملف مّلع هب مكَل اميف متججاح ءالؤه متنأ اه <2)

 نیک شُمْلا نم ناک امو ملم افینح َناَك نکآو اًينارصَن الو ايدوُهَي ميهاَرْبإ ناک ام < َنوُمَلعَت ال
 مالو يت هش رل م e قد مت همم # لي يمد 2 8 6م

SS 

 ةفئاط لك “یوعدو «ليلخلا مي عيهارنإ' ىف "”ههتجاحم ىف ىراصنلاو دوهيلا ىلع ىلاعت ركني

 ا ا ا ل ل

 57 : ىلاعت هللا لزنأف .انارصن الإ ميهار تاك ام ىراصتلا تلاقو .ايدوهي الإ مقر ناك ام

 . (“[نولقعت الفا دعب نم الإ ( ليجنإلاو ةاروتلا تزن امو ] ميهاربإ يف نوجاحت مل باتكلا

 ىلع ةاروتلا هللا لزني نأ لبق هنمز ناك دقو ءايدوهي ناك هنأ .ءدوهيلا اهيأ غا فيك :ىأ

 .رهدب هئمز دعب ةينارصنلا تثدح امنإو «ءاينارصن ناك هنأ «ىراصنلا اهيأ (ةوغدت فيكو «ىسوم

 .(نولقعت الفأإ# :لاق اذهلو

 مومو ] مع هب مَ يل امي نجح مل مع هب مك مف ميجا ءار مَآ اه :لاق من
 .(هجاحت»: ىف )۳ مل نإ»:و أ ىف (۲) .و أ ر اج نم ةدايز )١(

 . «ةيآلا» :ه ىفو هو «آ «ر ءج نم ةدايز )٥( .(یوعد یف: ىف (8)



 (58 - 56 ) تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا 0۸

 ميهاربإ ىف اوّجاَحَت ىراصنلاو دوهيلا نف «هب هل ملع ال اميف جاحي نم ىلع راكنإ اذه ([نومّلعت ال
 دمحم ةثعب نيح ىلإ مهل تعرش ىتلا مهنايدأب قلعتي امم مّلع هنم مهيديأب اميف اوجاحت ولو «ملع الب
 مع ال ام درب خرقا «كلذ مهيلع هللا ركنأف ءهب اوملعي مل اميف اوملكت امنإو «مهب ىلوأ ناكل ةي
 هللاو# :لاق اذهلو ءاهتايلجو اهقئاقح ىلع رومألا ملعي '"7ىذلا «ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ هب مهل

 .«نوملعت ال متنأو معي

 كرشلا نع اًفنَحَتَم : ىأ ملم اقينَح ناک نكلو اینارصن الو ايدوهي ميهاربإ ناك امل : ىلاعت لاق مث

 . «نيكرشملا نم ناك امو ناميإلا ىلإ ادصَق

 هلم لب لف] اودتهت ئراصت وأ ادوه اونو اوُلاَقَو9 :ةرقبلا ةروس ىف تمدقت "ىتلاك ةيآلا هذهو
 o] : ةرقبلا]“(نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ

 «نينمؤملا يلو هّللاو اونمآ نيدّلاو يتلا اذهو ٤ هوعبتا نيذّلل ميهاربإب سالا یوا تإ :ىلاعت لاق مث
 دمحم ينعي - ىبنلا اذهو «هنيد ىلع هوعبتا نيذلا ليلخلا مي ميهاربإ ةعباتمب سانلا قحأ :ىلاعت لوقي
 . مهدعب نمو راصنألاو نيرجاهملا هباحصأ نم اونمآ نيذلاو - ِهيِلكَي

 ا 5 8 0 01 2 1 >

 5 3 25 مم 0 ت ا 5 95 5 7
 ا 5 نإ» : لاق يم هللا لوسر نأ ؛هنع هللا ىضر «دوعسم نبا نع «قورسم

3 1-07 

 يبنلا اذهو ] هوعبتا نيد ميهاربإب ساتلا ىَلوُأ نإ :ارق مك“ .«لجو زع ىّبر لیلخو ىبأ مهنم یو ناو

 .(([نينمؤملا يلو هللاو اونمآ نيذّلاو
 اع ریا 5 نفر لا دما ىلا تی و رازبلاو لا تو

 ملو «هللا دبع نع «ىحضلا ىبأ نع «هيبأ نع «نايفس نع «دمحأ ىبأ '"”ريغ هاورو.:رازبلا لاق مث
 هاور نكل , ہا اذهو :لاق مث «نايفس نع ‹ عیکو قيرط نم ىذمرتلا هاور اذكو .اقورسم 0

 لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «قاحسإ ىبأ نع «هيبأ نع «نايفس انثدح :لاقف هريسفت ىف عيكو

 . . ةا هللا لوسر

 .هلسرب نينمؤملا عيمج ىلو :ىأ ا 5 هللاوإ# :هلوقو

 .«ىذلا»:ر ىف (۳) .«ىذلاو» :ر ىف (0) .«ةيآلا» ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز )١(
 . «ةيآلا»:ه ىفو «و ءأ ءر ءج نم ةدايز (0) .(ةيآلا»:ه ىفو «و ءأ ج ءر نم ةدايز (4)

 ةياور ىف صوحألا وبأو ىريبزلا دمحأ وبأ فلوخ دقو (71944) مقرب ناسلا ىف ىذمرتلاو (001) مقرب ننسلا ىف روصنم نب ديعس (1)
 .قورسم هيف اوركذي ملف .ميعن وبأو ناطقلا ىيحيو ىدهم نبا هاورف «ثيدحلا اذه

 الاقف ءهركذف ةدابع نب حورو ىريبزلا دمحأ وبأ هاور ثيدح نع ةعرز ابأو ىبأ تلأس :(77/5) للعلا ىف متاح ىبأ نبا لاق

 .«قورسم الب ةي ىبنلا نع ىحضلا ىبأ نع هيبأ نع ىروثلا نع ىروثلا باحصأ نم نونقتملا هاور أطخ اذه» :اعيمج
 . (ركذي ملو ىنعي هللا دبع نع» : أ ءو ىف (۸) . «نع»:ر ىف (۷)
 )٤۰۸۱(. مقرب ىذمرتلا ننس (9)



 68 سس ۷٤( ل 14)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ® نورعشي امو مهسفنأ الإ نوُلضي امو مكتوُلضي ول باتكلا لْهَأ نم ةفئاط تّدو طل

 قحلا نوسبلت مل باتكلا لهأ اي  نودهشت متنأو هللا تايآب نورفكت مل باتكلا لها اي

 لزنأ يذّلاب اونمآ باتكلا لَهَا نم ةفئاط تلاَقو ©» نومّلعَت متتأر قحلا نومتكت ةو لطابلاب
 سام 2

 مکنید عت ت نمل الإ اونمؤت الو 09 نوعجرُي مِهّلعَل هرخآ اورفكاو راها هجو اونمآ نيَِلا ىلع
 ديب لضَفل نإ لق مكر دنع مكوجاحي وأ مشيتوأ ام لَم دحأ ىتؤي نأ هللا ىده ئدهلا نإ لف

 ريو 2 ريب سا م

 لضمْلا وذ هّللاو ءاشي نم هتمحرب صتخي 2 ميلع عساو هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا

 . 4 69 ميظعلا

 دوعي امنإ كلذ لابو نأ ''”ربخأو ءلالضإلا مهايإ مهيغبو نينمؤملل دوهيلا دّسَح نع ىلاعت ربخي

 . مهب روکم '''مهنأ نورعشي ال مهو .مهسفنأ ىلع
 : ىأ «نودهشت متنأو هللا تايآب نورفكت مل باتكلا لهأ اي» : مهيلع اركنم ىلاعت لاق من

 «نوُمَلَعَت منأو قحا نومتكتو لطابلاب قَحْلا نوسبلت مل باتكلا َلهَأ اي اهقح نوققحتتو اهقدص نوملعت
 .هنوققحتتو كلذ نوفرعت متنأو ايو دمحم ةفص نم مكبتك ىف ام نومتكت : ىأ

 مهّلعَل] هرخآ اورفكاو راها هجو اونمآ نيذّلا ىلع لزنأ يذّلاب اونمآ باتكلا لهأ نم ةفئاط تّلاقوط

 مهنيب اوروتشا مهنأ وهو «مهنيد رمأ سانلا نم ءافعضلا ىلع اوُسِبْلَيل اهودارأ ةديكم هذه 4247[ نوعجرُي
 مهنيد ىلإ اودترا راهنلا رخآ ءاج اذإف «حبصلا ةالص نيملسملا عم اولصيو راهنلا لوأ ناميإلا اورهظي نأ

 اذهلو e ل هدر امنإ 0

 .«نوعجري مِهَّلَعْلط :اول

 ءدوهي ىنعي :ةيآلا هذهب دوهيلا نع اًرابخإ ىلاعت هلوق ىف «دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاق
 هنم مهل تدب دق نأ سانلا اور «مهنم اًركم «راهنلا رخآ اورفكو رجفلا ةالص الب ىبنلا عم تّلص

 .هوعبتا اوناك نأ دعب «ةلالضلا

 راهنلا لوأ دمحم باحصأ متيقل اذإ :باتكلا لهأ نم ةفئاط تلاق :سابع نبا نع «ىفوعْلا لاقو
 اذكهو].انم ملعأ مهو باتكلا لهأ ءالؤه :نولوقي مهلعل «مكتالص اولصَف هرخآ ناك اذإو ءاونمآف

 . '9[كلام یاو کک ىدسلاو ةداتق نع ىور

 7 : ىلاعت هللا لاق ؛مكيلع هب n او ا ىلإ 7 0 الو مكنيد

 .«لاقو»:ج ىف (۳) .؟مهف»:ر ىف () .«ربخأف»:أ ىف )١(

 .و ءأءج نم ةدايز () .؟مهعجرا:و ءأ هج یف (5) . «ةيآالا»:ه ىفو «و ءأءر ءج نم ةدايز )٤(

 .«نوجتحی»:و ءأءج ىف (۷)



 (ا/5 .1/0)' ناتيآلا# ةارهغ لا ةروش - :ىناثلا هزل كح تف م و

 هلوسرو .هدبع ىلع هلزني اب «ناميإلا متأ ىلإ نينمؤملا بولق ىدهي ىذلا وه ىأ هللا ىذه ئدهلا نإ
 - دوهيلا اهيأ -"متمتك نإو «تاحضاولا ججحلاو «تاعطاقلا لئالدلاو «تانيبلا تايآلا نم ةي دمحم

 .نيمدقألا ءايبنألا نع اهومتلقن ىتلا مكبتك “ىف دمحم ةفص نم مكيديأب ام

 ملعلا نم مكدنع ام اورهظت ال e تؤي نأ» هلوقو

 َ هدب نافل ةدنكل مكيلع هب 8! يىز افيو هي ٠ كوواسيو وكم ةر ناجل

 رتتو ةلالدلا مكيلع هب "'موقتف <« 85 : ىأ هللا دنع هب ؟مکوج احي

 را ىأ «ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نإ لقط : ىلاعت هللا لاق .ةرخآلاو الا ی ةا

 ىمعيو ءاشي نم لضيو «ماتلا روصتلاو ملعلاو ناميإلاب اب ره ولع میا عناملا ىطعملا وهو «هفيرصت

 ا علا هلو واخ هرصب ىلع لعجيو «هبلقو هعمس ىلع متخيو «هتريصبو هرصب

 - نونمؤملا اهيأ - مكصتحا : ىأ «ميظعلا لضفلا وذ هَللاو ءاشي نم هتمحرب صتخي . ميلع عباو ُهللاو)

 هب مكادهو ءايبنألا رئاس ىلع اي ادمحم مكيبن هب فرش امب ءفصوي.الؤ..دحي ال اع لضفلا قف

 :مئارفلا دمال
20 

 هدي ل رانيدب هنمأت نإ نم مهنمو كيل لإ هدي راطنقب هنمأت نإ نم باتکلا لأ نمو ل

 هللا ىلع نولوقيو ليبس نييمألا يف اَنيَلَع سيل اوُناَق مهنأب كلذ امئاق هيلع تمد ام الإ كيل

 . 4 69 نيقتملا بحي هللا َنِإَف تاو هدهعب ئقوَأ نم ىب © َنوُمَلَعي مهو بذكلا
 نإ نمل مهنم نإف مهب رارتغالا نم نينمؤملا رذحيو «ةنوخلا مهيف ناب دوهيلا نع ىلاعت ربخي

 نإ نم مهنمو» كيلإ هيدؤي نأ ىلوألا قيرطب هنود امو :ىأ كيل | هدي $ لالا نم :ىأ «راطنقب هنأت

 «كقح صالختسا ىف حاحلإلاو ةمزالملاو ةبلاطملاب : ىأ كد نع مد الإ تيدر ار نا

 .هيدؤي الأ ىلوأ هقوف امف رانيدلا ىف هعينص اذه ناك اذإو

 .فورعمف رانيدلا امأو ءةروسلا لوأ ىف راطنقلا ىلع مالكلا مُدَقَت دقو

 «مثيهلا نب دايز نع م انثدح تركنا ورم ني دعس الخ : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 تحب الحا: نمر ١ أ ماعم“ :لاقؤ نانو نيد راد يس اغإ لاق راقد نر كلام دخ

 .رانلا هلف هقح ريغب هذخأ نمو «هنيد وهف

 نمو «هحيحص "نم عضوم ريغ ىف ىراخبلا هقلع ىذلا ثيدحلا انه اه ''٠"نوكي نأ بسانمو

 .«مكنوواسيل:و ءر ءج ىف (۳) .«ىف ىتلا دمحم ةفص» : و ىف (۲) .؟متنک» :ر «ج ىف (۱)

 .؟مکوجاحیو»:ر ءج ىف (5) .«تايآلا ةدشب» :أ اج ىف (6) .«نوزاتميو»:ر ءج ىف )€(

 .(لمكأل»:و ءأ ءر ىفو .«؟لمكأ# :ج ىف (9) .«مكحلاو»:أ ىف (۸) .؛«موقيف7:أ ىف (۷)

 .(یف»:ر «ج ىف (۱۲) .؟رکذی»:ر «ج یف )١١( .«نأل:رءعج یف (۱۰)



 (77 - ا/5)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا 5١

 هم ل ووو

 ليئارسإ ىنب ب نم الجر ركذ 2 : لک هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع «جرعألا زمره

 هللاب ىَفَك :َلاَقَق . . مهدهشأ ءادهشلاب ین ثا :َلاَقَف «رانيد لا هل نأ ليئارسإ ینب ب] لاس

 سس لجأ ىلإ هيلا اهَعَقَدَف .تقدص i" .ةليفك هللاب یف :َلاَق . ليفكلاب ینتث :َلاَق .
 وله ل ر صا ےس

Oا  
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 مث ءاهعضوم ججز مت «هبحاص ىلإ هنم ةفيحصو «راتيد فلا اهيف لحد مرفق هع داق اكرم
 5 ءاليفك ىنلأَسَف زايد يملا و 19 تننتبا أ ملعت كنإ مهّللا :لاقف ءرحَبلا ىلإ اهب یتا

 تدهج یاو كب ضر , اديون هللاب یک :تْلَقَف ءاديهش ینلاسو . كب ىضَرَف اليفك هللاب ىَتَك

 كبلز :ىتح كلا ىف اهب يمر ا هکنعدرتسا د ءردقأ ملف هل ىذلا هيلإ ثَعِبأ اكرم دجأ ذأ

 ظني هقلسأ ناك ىدّلا لجرلا جَرَحَف هدب ىلإ جرْخَي ابكرم سمتي كلذ ىف وهو فرما م هی

 لالا در اھ رک ان ءابطَح هلهأل اَمَدَخآَف لآَمْلا اهيف یا ةبشخلاب اًذإف «هلامب هيجي بكرم 1
- 

  “fو

 ىف اًدهاج كر او :لاقو «ءرائي اًنيد فلاب هاتأف نم فلست ناک ىذا ق ءةفيحصلاو

 TT تيتا ىلا لبق ارم تْدَجَو امف كلامي كينآل بكرم بط

 ءةبشحلا ىف تتعب ىذّلا كنع ىدأ دق هللا نإف : لاق ؟اذه لبق اکرم دجأ مل ىّنأ كربخأ ملأ | :لاق

 .ادشآر راتيد فلاب فرصاً
 حيحصلا نم عضاوملا ضعب ىف هدنسأو «مزجلا ةغيصب ًاقلعم هعضوم ىف ىراخبلا "”هاور اذكه

 نب سنوي نع ءالوطم اذكه هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاورو .هنع ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع نع

 نب ىيحي نع رام نب نسحلا نع « هدلسم ىف رازبلا هاورو N ثيللا نع ‹بدؤملا دمحم

 مث «هوحنب ةع ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ةملس ىبأ نب رمع نع «ةنآوع ىبأ نع «دامح

 . دقت امل ءاطخ وهو «لاق اذك .دانسإلا اذهب هجولا اذه نم الإ ةي ىبنلا نع ىوري ال : لاق

 مهنأ قحلا دوحج ىلع مهلمح امنإ :ىأ «ليبس نييمألا يف انيلع سيل اولاق مهنأب كلذإ» :هلوقو

 لاق .انل اهلحأ دق هللا نإف ؛برعلا مهو «نييمألا لاومأ لکا یف جرح اننيد ىف“ انيلع سبيل :نولوقي

 هذهب اوكفتئاو «ةلاقملا هذه يقلك دقو :ىأ «نوملعي ۾ مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيو» : ىلاعت هللا

 كين موق مه امنإو ءاهقحب الإ لاومألا لكأ 0 مرح هّللا نإف , ةلالضلا

 نأ ا مما '7[ىبأ] نع« ىنادمهلا قاحسإ ىبأ نع رمعم انأبنأ : قازرلا دبع لاق

 نبا "لاق ؟ةاشلاو ةجاجدلا ةمذلا لهأ لاومأ نم وزغلا ىف بيصن انإ :لاق «سابع نبا لأس الجر

 , ؟تفلتسا» :ر ىفو ««تفلست»:و ءأ ج ىف (۳) .«لاقف»:أ ءر هج ىف (۲) .«الجر »:ر ىف )١(

 .«تفرصنا»:و ىف (5) . (اهکعدوتسا»:و ىف (5) .«كلذ»:أ ىف (:)

 .«دروأ»:أ ىف (۷)
 ۳٤۸(. /۲) دنسملاو ۲٤۰(۰)۲٤۳١۰(«٠ )۲۷٤٤(. )5551١( ٤)((۹۸٤۱)مقرب اهريغ ىفو (۲۲۹۱)مقرب ةلافكلا ىف ىراخبلا حيحص (۸)

 .ىراخبلاو دمحأ ةياور ىهو رخآ هجو نم ءاج دق هنأ أطخلا هجوو ١78( /17) ةياهنلاو ةيادبلا ىف فلؤملا هركذو (9)

 .«لاقف»:أ ىف (۱۲) .«دئرمل:أ ىف )١١( .رءج نم ةدايز )٠١(



 (ا/ا/)ةيآلا :نارمع لآ ةروس 3 ىناثلا ءزج لا

 :باتكلا لهآ لاق امك اذه :لاق .سأب كلذب انيلع سيل :"لوقن :لاق ؟اذام '''نولوقَتَق : سابع

 .مهسفنأ بيطب الإ مهلاومأ مكل لحت مل ةيزجلا 2 مهنإ «ليبس َنيَيَمَأْلا يف انيلع سيل»

 00 نأ ىبأ نع «ىروثلا هاور اذكو

1۲ 

 « بوقعي انئثرح 4 ”ىنارهزلا عيبرلا وبأ انربخأ «ىيحي نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا ىبن لاق «لييس َنیيمألا يف انيلع سيل : باتكلا لهآ لاق ال لاق ريحا نإ نيس نع رفح ج

 ةنامألا الإ نيتاه یمدق تحت وهو الإ ةيلهاَجلا ىف ناك ءىش نم « هللا ءادعأ بڌک»: : “41

 «رجاقلاو مك ىلإ ةادؤم اهّنإف

 ىذلا باتكلا لهأ اي مكنم هدهعب mas : ىلاعت لاق مث
 مهمثأو ءايبنألا ىلع قائيملاو دهعلا ذخأ امك «ثعب اذإ دمحمب ناميإلا 5 بلغت اللا 0

 . قتلا بحي هللا

 الر ةرخآلا يف ْمُهَل قالخ ال كدَوأ اليل مث مهنامْيأو هلا دهعب نورتشي نيذلا نإ ل
a SS 

 و «ةيىدمحم عابتا نم ‹هيلع هللا ' دهع E نوضاتعي نيذلا نإ: ىلاعت لوقي

 وغ ىهو «ةديهزلا ةليلقلا نامثألاب ةمثآلا ةرجافلا ةيذاكلا مهناميأ نعو « هرمأ نايبو سانلا هتفص

 مهل ظَح الو ءاهيف مهل بيصن ال : : ىأ «ةرخآلا يف مهل قالَح ال كيلوا ةلئازلا ةينافلا ايندلا "هذه
 مالك مهملكي ال :ىنعمب مهل هنم "" ةمحرب , :ىأ 4ةَماَقلا موي مهْيَلإ رظني الو هللا مهملكي الو اهنم

 ىلإ مهب رمأي لب «ساندألاو بونذلا نم : ىأ کرب الو ةمحرلا نيعب مهيلإ رظني الو ‹ مهب فطل

 :اهنم رسيت ام ركذنلف ةميركلا ةيآلا هذهب قلعتت ثيداحأ تدرو دقو (ميلأ باذع مهلو# رانلا

 :لاق ترا كردم نب ىلع :لاق ةبعش انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :لوألا ثيدحلا

 مهملكي ال اي ةو : ةا هللا لوسر لاق:لاق ءرذ ىبأ نع ءرخلا نب ةشرخ نع «ةعرر ابأ تعمس
 ر ص رسا

 اوباح ا :تلق ميلا باَدَع مهلو مهيكزي الو ةّمايقْلا موي مِهيَلإ رظني الو هللا

 فلحلاب هتعلس قفتملاو « لبسُلا» : لاق تارم ثالث [E] هّللا لوسر هداعأو :لاق .اورسخو

 نا

 )١( ىف (۳) .«لوقي»:أ ىف (؟) .؛نولوقيف» :أءر ىف :»لو٤.

 . )١/ ١70( قازرلا دبع ريسفت ()

 .و 3 ءج نم ةدايز 00( .«ىرهزلا»:ر ىف (6)

 . لسرم وهو 0 هريسفت ىف ىربطلا هاورو )4/۲( متاح ىبأ نبا ريسفت (۷)

  (A)(متدهاع» :وعأ «ر یف (۰) .«نوضاقي» :ج ىف (9) .«لسرلا» وا ر «ج ىف .

 )١١( .ارکذف »: ج ىف ) )۱١.«هتمحربا :أ ىف (۱۳) .«ايندلا هذه ةايحلا ضورع» : و ءأ ىف
 .و «آ ءر ءج نم ةدايز )١5( . (هسرحال : ءر ىف )١4(



 35 (ا/ال)ةيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 الا

 .هب «ةبعش ثيدح نم .ننسلا لهأو ءملسم هاورو

 ىبأ نع ءريخشلا نب ءالعلا ىبأ نع «ىريرحلا نع «ليعامسإ انثدح :دمحأ لاق :ىرخأ قيرط

 لع هللا: لور نع الج تدخن فنا ع ئسلب لا تلق رك انآ ت لاق 9 سمحخألا
 :تلق ؟ىنع كغلب ىذلا امف «هنم هتعمس ام دعب ةي هللا لوسر ىلع بذكأ ىنا ال هنإ امأ :لاقف

 نمف : تلق .هتعمسو هتلق :لاق .لجو زع هللا مهؤتشي ةثالثو «هللا مهبحي ةثالث :لوقت كنأ ىنغلب

 حتفي وأ لتقي ىتح هَّرحّن مهل بصنيف ةئف ىف ودعلا ىقلي لجرلا : لاق ؟هللا مهبحي نيذلا ءالؤه
 مهدحأ ىحنتيف قولو لا عا اونحپ ىتح مهارس لوطيف نورفاسي موقلاو . هباحصأل

 امهنيب قرفي ىتح هاذأ ىلع ربصيف '؟هيذؤي راجلا هل نوكي لجرلاو .مهليحرل مهظقوي ىتح ىلصيف

 عئابلا : وأ  فالحلا رجاتلا لاق هلا اني دلا لوف و: تلق نمط دا 19 كوم
 ةلاونولا اه رغ نا خاو اخ او تلا

 ىدع انثدح :لاق مزاح نب ريرج نع «ديعس نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ىناثلا ثيدحلا

 - ىدنكلا ةريمع نبا وه  ىدع هيبأ نق ولار ةويح وب ءاجر لوبا ید قنا

 هكا نور ىلإ ترد فس سار "سباع نب سيقلا ؤرما :هل لاقي ةدنك نم لجر مصاخ :لاق

 .نيميلاب سيقلا ئرما ىلع ىضقف «ةنيب هل "نكي ملف «ةنيبلاب ىمرضحلا ىلع ىضقف «ضرأ ىف
 ىلا لاق. ىضرأ ةيكلا ٠ ترو تبعك هللا كوسزاي نيحيلا نس ةتنكما. نإ, * ىمرضحلا لاقف

 اجر لاق ا وجو هل أ ا لام اهب عتق داك نمي ىلع لح ما
 نمل اذام :سيقلا ؤرما لاقف . «اليلق ام مهناميأو هللا دهعب نورتشي ب نيذلا نإ : ةا هللا لوسر التو

 .اهلك هل اهتكرت دق ىنأ دهشاف :لاق «ةنحلا» .9 لاقف ؟هللا لوسر اي اهكرت

 ا «یدع نب ىدع ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 :لاق هللا دبع نع قش نه: نكمطالا انثدح «.ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ لاق : ثلاثلا ثيدحلا
 م للا هع 0 سا ساد سالف - مس سا شل عار ا ل 2

 زع هللا ىقل ءملسم ئرما لام اهب عطتقيل «رجاف اهيف وه نيب ىلع فلح نم »: وي هللا لوسر لاق

)٤( a SE Eهراوج هيذؤي » :و ءأ ىفو ««هروج هيذؤي» :ر ىف ». 

 .«لاق وأ ١ : و ءأ ىف (۷) .«مهأنشی»:أ ءر ءج ىف )١( .«توملا»:ر ءج ىف )٥(

 . «مانملا» :ر ىف (۸)

 )94( دنسملا )٠١١/١(.

 .اریمع»:آ ىف (۱۰)

 .(141 /4)دمحأ مامإلل دنسملا نم هانتبنأ ام باوصلاو ءاطخخ وهو «رماع نب#:و ءأ ءر ءج یف (۱۱)
 .«لاق٠:أ ىف )۱٤( .«بر وأ: ر ىف (۳) .«نکتا:و ىف (۲0)

 .(09445) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )۱۹۱/٤( دنسملا (15)



 OE OE لإ روستو a كت ع د ا 8

r كت 

 . «نابضغ هيلع وهو لجو

 هد اج ف را درهما وف لجر نانو سي ا نك هلباو نق ةكشنالا 07 لاو
 «فلحا»: ىدوهيلل لاقفءال :تلق «؟ةنيب كلأ »: للي هللا لوسر ىل لاقف ةي هللا  لوسر ىلإ

 هللا دهعب َنوُرَحْشَي نيل نإ : لجو زع هللا لزنأف .ىلام بهذيف فلحي اذإ « هللا لوسراي : تلقف

 الا يدل ما اجا لا ا لاا 4اليلَق انَمَث مهناميأو

 نب مصاع نع ا ركب ولأ انثدح «مدآ نب ىيحي انثدح :دمحأ لاق 38 قيرط

 ا ا ای هللا لوسر لاق EE ا ع اح م نيب قت ةيقش نع «دوجتلا

 مكثدحيام ؛لاقف نيف نب ثعشالا ءاجفا كل درا ل ل ع

 اك هللا لوسر ىلإ ىل مع هنا تاک ییا الم 9136 نك لاقط ا ا وا
 : تلق : لاق «هنیمیف الإو هيا : ةا هللا لوسر لاقف «یندحجف ءهدي ىف تناك یل رئب ىف

 لوو لاق وخاف ورا يص نا اک ی 7 ب ا و نول اهوتللا لضرب

 اک هللا لوسر أ أرقو :لاق N : رال هللا

 الو ةرخآلا يف مُهَل قالح ال كتَلوُأ] اليلق اتمت مِهَاَميأو هللا دهعب تورتشي د نيذلا نإ : ةيآلا هذه

 .(4 “۲ ميلا باذع مهَلو مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيَلإ رظني الو هللا مهمل

 لهس نع «نابز نع نيدشر انثدح «ناليغ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :عبارلا ثيدحلا
 م 4 1 م ف - 1 01 ٠

 ويكي الو ةمايقلا موي مهمل ال اتابع ىلاتَت هلل هلل نإ: لِي ىبنلا نع «هيبأ نع ءسنأ نب ذاعم نبا
 ه7 »ف صدر ماو E هس 0
 نم يرو ءامهنع بغار هيدلاو نم ئَربتما : لاق ؟هّللا لوسراي كئلوأ نمو : ليق «مهيلإ رظني آل و

 ١) د ت ےس ° قے ه اا مآ ف ريف ر

 «مهنم أربتو مهتمعن رفكف موق هيلع معنأ لجرو «هدلو
 ق مارغلا انأبنأ و انثدح «ةفرع نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :سماخلا ثيدحلا

 اجرو نا فرا یا نينا دف قعد كدكلا یھ د نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع - بّشوح نبا

 ءنيملسملا نم الجر اهيف عقويل «هطعي مل ام اهب ىطعأ دقل هللاب فلحف «قوسلا ىف هل ةعلس ماقأ

 . «اليلق انَمَت مهناميأو هللا دهعب تورتشي نيذلا نإ : ةيآلا هذه تلزنف

 . 7 هاوعلا نع «هجو ريغ نم «ىراخبلا هاورو

 ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا انثدح ؛عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاق :سداسلا ثيدحلا

 .و «أ ءر ءج نم ةدايز (۳) .«ىبنلا»:ر ىف (۲) .«لاق»:ر ءج ىف )١(

 .(551ل) مقرب هحيحص ىف ىراخبلاو )5١١/0( دنسملا ()

 . هنيا: ر ءج ىف (0) .2«ىف ناك) :ج ىف (5)

 .؛ةيآلا» :ه ىفو ءو «أ ءر ج نم ةدايز (۸) . «ىرتب بهذيلا :ر ىفو ءارئبب بهذفا : ج ىف (۷)
 )9( دنسملا )١/ ١١(.

 )٠١( دنسملا )۳/ ٤٤١(.

 )٥٥۱[(. مقرب ىراخبلا حيحصو ۳٣١( /۲) متاح ىبأ نبا ريسفت (۱۱)



 ب ي ا غ ا ةروط اا عرفنا

 و «مهبلإ رظني الو ة ةمايقلا م مدي هللا لگ ةثداي» ١ : هيلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره

 ٍرْعْلا دعب ةعلس ىلع فلح لجو ل : ميلأ باذع مهلو مهكر

 .2هل في مَل هطعي مل نإو هَل ىفو هاطعأ نإف ءاماَمِإ عاب لجرو - ابذاک ىنعي -

5 3 5 1 (۱( 
 8 حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو . عيكو ثيدح نم «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاورو

 ر لكلا للا يل رر اللا دق سر و دع یر ا

 مالك نولي دبيو هعضاوم نع ملكلا نوفرحُي اقيرف مهنم نأ هللا نئاعل هيلع «دوهيلا نع ىلاعت ربخي

 ىلع بذك وهو هللا ىلإ هنوبسنيو «كلذك هللا باتك ىف هنأ ةلهجلا اومهويل هب دارملا نع هنوليزيو « هللا

 هللا ىَلَع نولوقيو» : لاق اذهلو ؟ هلك كلذ ىف اورتفاو اوبذك دق مهنأ مهسفنأ نم نوملعي مو « هللا

 .(نوملعي مهو بذكلا

 : 4 باتكلاب مهتنسلأ نور : ندا س عيبرلاو «ةداتقو «نسحلاو «يبعشلاو «دهاجم لاقو

 . هنوفرحپ
 سا سام t CO ا و ۶ )۲( ٠

 هللا قلخ نم دحأ سیلو .' نوديزيو کک : سابع نبا نع ىراخبلا ' ىور اذكهو

 نولضي مهنكلو «فرح امهنم ريغي مل هللا امهلزنأ امك ليجنإلاو ةاروتلا نإ دم ني تقرأ لاو

 دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو# < ‹مهسفنأ دنع نم اهنوبتكي اوناك بتكو «ليوأتلاو فيرحتلاب

 .لوحت الو ةظوفحم اهنإف هللا بتك امأف هللا

 فيرحتلاو ليدبتلا اهلخد دق هنأ كش الف كلذ نم مهيديأب ام بهو ىّنع نإف متاح ىبأ نبا هاور

 مهوو «ناصقنو ةريثك تادايزو «ريبك أطخ هيفف ةيبرعلاب دهاشملا كلذ بيرعت امأو «صقنلاو ةدايزلاو
OT0( هم ( OD9 .  . 

 .دساف مهعيمج لب « مهرثكأ لب مهنم ريثك مهفو «برعملا ربعملا ريسفت باب نم وهو . شحاف

 .ءىش اهلخدي مل ةظوفحم لاق امك كلتف «هدنع هبتك ىه ىتلا هللا بتك ىتع نإ امأو

 نم يل ادابع اونوك ساّنلل لوقي مث ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناك امو

 مکر مای الو © ©3 توسردت متنك امبو باتكلا نومّلعت متنك امب نيينابر اونوك نكلو هللا نود

 . 4 69 نوملسم متنأ ذإ دعب رفكلاب مك رمأيأ ابابرأ نييبتلاو ةكئالملا اوذختت نأ
 هنا نع قو ليس را ةع ع يخ ولأ نو وع اد احا م ولآت

 0 .(1998) مقرب ىذمرتلا ناسو )۳٤۷٤( مقرب دواد ىبأ ناسو ٤۸۰( /۲) دنسملا (1)
 .«نوليزي):و أ «ر ءج ىف (0) .«لاق هنأ»:و ءأ ءج ىف (۳) .(ىكحوال:و أ ىف (0)

 .«همهفو»: ىف )١( .«ىنعملا»:و «أ ىف (0)



 ( م0 هال ااا نامعا ةروت الا عا جب ع

 دنع «نارجن لهأ نم ىراصنلاو دوهيلا نم رابحألا تعمتجا نيح «ىطّرقلا عفار وبأ لاق :لاق «سابع

 7 نبا ىسيع ىراصنلا دبعت امك كدبعن نأ دمحم اي ديرتأ :مالسإلا ىلإ مهاعدو ةي هللا لوسر

 امك وأ؟اننوعدت هيلإو ءدمحم اي انم ديرت كاذ وأ :سيئرلا هل لاقي ىنارصن نارجن لهأ نم لجر لاقف

 الو ,ءىنثعب كلذب ام «هریغ ةدابعب ا اا هللا َرْيَغ دبعت نأ هللا داعم» : لل هللا لوسر لاقف .لاق

 هللا هيتؤي نأ رشبل ناک امد : امهلوق نم كلذ ىف لجو زع هلل لزناف ای لاق امك وأ . «ىنرمأ كلذ

 . 4 توملسم متنأ ذإ دعبل :هلوق ىلإ (ةيآلا] (ةربنلاو مكحلاو باَتكْلا

 نود نم يل ادابع اونوك ساّنلل لوقي مث ةوبثلاو مكحلاو باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناك ام : ""هلوقف
 :ىأ .هللا نود نم ىنودبعا :سانلل لوقي نأ ةوبنلاو مكاو باتكلا هللا هانآ رشبل ىغبني ام :ىأ هللا

 مهريغ سانلا نم دحأل "حلصي ال نألفءلسرمل الو ىبنل ''”حلصي ال اذه ناك ““اذإف هللا عم

 :لاق .هتدابعب سانلا رمأي نأ نمؤمل اذه ىغبني ال :ىرصبلا نسحلا لاق اذهلو ؛ىرحألاو ىلوألا قيرطب

 امك «مهنابهرو مهرابحأل نودّبعتي اوناك - باتكلا لهأ ىنعي  اضعب مهضعب دبعي ناك موقلا نأ كلذو

 اهل اودبعيل الإ اورمأ امو ميرم نبا حيسَمْلاَو] هللا نود نم ابابا مهتايهرو مهرابحأ اوُدَحَّتا :ىلاعت هللا لاق
 نأ - ىتايس امك - ىذمرتلاو ءدنسلا فد r] ص

 يف هير 00 ا ر مر

 ر رم

 اإ مهتدابع »كرد کک للحل

 لسرلا فالخب «خيبوتلاو مذلا اذه ىف نولخدي لالضلا خياشمو نابهرلاو رابحألا نم ةلهجلاف

 امع مهنوهني امنإ .ماركلا هلسر هايإ مهتغلبو هب هللا َرّمأ اب نورمأي امإف ءنيلماعلا ءاملعلا نم مهعابتأو

 ءارفسلا مه «نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص «لسرلاف ؛ماركلا هلسر هايإ مهتغلبو هنع هللا مهاهن

 اوحصنو «مايق متأ كلذب اوماقف «ةنامألا غالبإو ةلاسرلا نم هولمح ام ءادأ ىف هقلخ نيبو هللا نيب

 .قحلا مهوغلبو .قلخلا

 لوقي نكلو :ىأ (نوسردت متنك امبو باتكلا نوملعت متنک امب نیینابر اونوک نکلو» :هلوقو
 .ءاملح ءاملع ا :ىأ ءدحاو ريغو نيزر وبأو سابع نبا لاق ر اونوک : سانلل لوسرلا

 ءاطغو داق ريح ب دسرو نابع مبا نع یور اذكو «ءاهقف :دحاو ريغو نسحلا لاقو

 .ىوقت لهأو ةدابع لهأ ىنعي :اضيأ نسحلا نعو .سنأ نب ب عيبرلاو «ىفوعلا ةيطعو «ىناسارخلا

 نآرقلا ملعت نم ىلع ىح :(نوسردت منك امبو باتكلا نوملعت متنك مبل : هلوق ىف كاحضلا لاقو

 مشك امبوإ» ميلعتلا نم ديدشتلاب «نومّلَعتل ئرقو .هانعم '7نومهفت e ًاهيقق نوكي نأ

 الأ "'نوظفحت :«نوسردت
 .وءأ ءر ءج نم ةدايز )١(

 .هب قاحسإ نبا قيرط نم ٥۳۹( /7) هريسفت ىف ىربطلا هاورو )004/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ()

 .«حصی»:و «أ ىف (5) .ءاذإه:و «أ ءر بج ىف )٤( .«هلوقو» :أ ىف (0)

 .«ةيآلا) :ه ىفو ءو «أ ءر ءج نم ةدايز (۷) . «حصي ۷: ىف )١(

 .«نوظفحي»:ر ىف (۱۰) .؟نومهفي ىأ نوملعيا»:وءأ ىف (9) .«كاذف» :و ءأ ىف (۸)



 ۷ (847 « ۸۱) ناتيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ال هللا ريغ دحأ ةدابعب مكرمأي الو :ىأ (ابابزأ نيَيتلاَو ةكئالملا اوذختت نأ مكرمأي الو» لاق ع

 اعد نم نال ؛كلذ لعق ال :ىأ «نوملَسُم مثنأ ذإ دعب رفكلاب مكرمأيأ» برقم كلم الو لسرم ىبن

 كيرش ال هدحو هللا ةدابع وهو «ناميإلاب نورمأي امنإ ءايبنألاو ءرفكلا ىلإ اعد دقف هللا ريغ ةدابع ىلإ

 :ءايبنالا] «نودبعاف اَنأ الإ لإ ال هنأ هيل "”يحون الإ وسر نم كلبق نم السر امو :ىلاعت لاق امك هل

 : لحنلا] ةيآلا «توْعاَّطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ ًالوُسَر ةمَأ لك يف انثعب دقلو» :ىلاعت لاقو 6

 نوا ةهلآ نمحرلا نود نم انلعجأ السر نم كلبق نم انلسرأ نم لأساو» م0 ا لقوا

eTهيزجن كلذف هنود نم هلا ينإ مهنم لقي نمو# ا 00  

 سمس م ا سي

oFنموت  

 TT TT مكعم

 . 4 69 نوقساقْلا مه كتلوُأَف كلذ دعب ىلوت نمف 60 نيدهاشلا نم مكعم انأو

 0007 : قيسيع ىلإ E ذحخأ هنأ يلم وح

 08 نا تر ةوبلاو ملعلا نم هيف وه ام همني الو رضا

 باتك نم مکتیطعأ امهم : ىأ € ةمكحو بانك نم مكتيتآ امل نينا قاغيم هللا ذخأ ذِإوط. : سدقتو

 .(يرصإ مكلذ ىلع متذخأو متررفأأ لاق هنرصنتلو هب ننمؤتل مكعم امل قدصم لوسر مكءاج مثل ةمكحو

 . ىدهع ىنعي :ىدسلاو «ةداتقو ‹ عيبرلاو «دهاجمو « سابع نبا لاقو

 .دكؤملا ديدشلا ىقاثيم : ی «یدهع نم متلّمح ام لقث : ىأ 4يرصإإ : قاحسإ نب دمحم لاقو

 دهعلا اذه نع :ىأ «كلذ دعب ىلوت نمف .نيدهاّشلا نم مكعم انأو اودهشاف لاق اَنْررْفَأ اولاَقط

 . «نوقسافْلا مه كتَلوُأَفل « قاثيملاو

 نم ايبن هللا ثعب ام :امهنع هللا ىضر «سابع نب هللا دبع همع نباو بلاط ىبأ نب ىلع لاق

 قاثيملا ذخأي نأ هرمأو «هنرصنيلو هب ننمؤيل ىح وهو ًادمحم ثعب نئل «قائيملا هيلع ذخأ الإ ءايبنألا

 . هّنرصنيلو هب نئمؤيل ءايحأ مهو "")[لَو] دمحم ثعب نئل :هتمأ ىلع

 .أ هر ج نم ةدايز (9) .(یحوی»: ر ىف (۲) .«لعفتا :ر ىف )١(

 .؟ىنعي» :و أ ءر ج ىف (5) . ؟مكيطعأ» :أ ىف )٥( .و «آ ءر ءج نم ةدايز (5)

 .أ نم ةدايز (۷)



 (۸۲ م10 ناتيآلا نارمغ لآ ةزؤش  ىناثلا لا م م تمحي

 .اضعب مهضعب قدصي نأ نييبنلا قاثيم هللا ۳ ذخأ : ةداتقو «٠ ىرصبلا نسحلاو « سوواط لاقو

 «قازرلا دبع هاور اذهلو .هيضتقيو همزلتسي لب «هيفني الو سابع ن نباو ىلع هلاق ام داضي ال اذهو

 . سابع نباو ىلع لوق لثم هيبأ نع «سوواط نبا نع ءرمعم نع

 هللا دبع نع «ىبعشلا نع «رباج نع «نايفس انأبنأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 بتكف «ةظيرق نم یل خاب تررم "' یا هللا لوسر اي : لاقف لَم ىبنلا ىلإ رمع 6

 نب هللا دبع لاق - وي هللا لوسر هجو ريغتف :لاق ؟كيلع اهضرعأ الأ ءةاروتلا نم ۳ عماوج یل

 ءانيد مالسإلابو ءابر هللا اعز ؛رمع لاقف ؟ هللا لوسر هجوب ام ىرت الآ :هل تلق :تباث

 مكيف حبصأ ول هديب دمحم سفت ىذلاو١ :لاقو كو هللا لوسر نع ۍرسف :لاق و

 نم مكظح ااو «ممألا نم ىظح مكنإ « متلكضل ىنومتكرتو هومتعبتا مث ا: ااا هلع كيوم

 . "سلا

eم ٠ دلاجم نع ٍءدامح انثدح < «قاحسإ | انثدح زر یکی وب أ ظفاحلا لاق  

 4 هدد

 ا el لاو - ا ا !إ
 2 . (ىنعبتي نأ الإ 00

 ت

 فانا الإ نو امل حج ی و یھ ناك لا 0)ا اا رفعت فز

 مامإلا وهو «نيدلا موي ىلإ امئاد «هيلع همالسو هللا تاولص «'""ءايبنألا متاخ دمحم لوسرلاف

 ؛مهلك ءايبنألا ىلع مدقملا ةعاطلا بجاولا "وه ناكل دجو رصع ىأ ىف دجو ول ىذلا مظعألا

 ('؟”رشحلا موي ىف عيفشلا وه كلذكو «سدقملا تيبب اوعمتجا امل ''"”'ءارسإلا ةليل مهمامإ ناك اذهلو

 مزعلا ولوأ هنع ديحي ىذلاو «هل الإ قيلي ال ىذلا دومحملا ماقملا وهو «ءاضقلا لصقل برلا نايتإ ىف

 .هب صوصخملا وه نوكيف «هيلإ ةبونلا ىهتنت ىتح «نيلسرملاو ءايبنألا نم

 )١( (ىننإ9:ر ىف (0) .أ نم ةدايز .

 ) )۳ار ءج ىف (4) .ملكلا عماوج» :أ ىف و:١فقلت«,

 ) )45.«متللظلا :أ ىف

 .«فيعض وهو ىفعجلا رباج هيف نأ الإ حيحصلا لاجر هلاجرا :(177 )١/ عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (515 /4) دنسملا (5)

 .«ىلعي وبأ»:و ءأ ءرءج ىف (۷)

 ىف ىمثيهلا لاق )١٠١/١( نئسلا ىف ىمرادلاو (۳۸۷ /۳) هدنسم ىف دمحأ هاورو «راتسالا فشك» )۱۲٤( مقرب رازبلا دنسم (۸)

 ىف عجاريلف هيلع مالكلا ىف عسوتو «ىنابلالا رصان خيشلا هنسح دقو .«ىلعي وبأو دمحأو رازبلا هاور»:(١/٤۱۷)عمجلملا

 . (715 /5) «ليلغلا ءاورإ) : هباتك

 .آ نم ةدايز (4)

 . ملعأ هللاو ةياورلا هذه ىلع عالطالا ىل رسيي هللا لعلو «ثيدحلا ىف ىسيع ركذ نم دجأ مل: فيعضلا دبعلا لاق )٠١(

 .«ناک»:و ءأ ءريج یف (۱۳) .؟نييبنلا»:أ ىف )١١(

 .«رشحملا» :وءأ ىف )١5( .«مهمامإ ءارسإلا ةليل»:و e ءج یف )١6(



 1۹ ۸٥( ۔ ۸۳)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نوعجري هيلإو اهركو اعوط ضرألاو تاومّسلا يف نم ملسأ هلو نوغبي هللا نيد ريغفأ ل
 فاو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ يلع لزنأ امو اتيلع لزنأ امو هّللاب اَنمآ لق 5

 هَل نحنو مهنم دحأ نيب قرفت ال مِهَبَر نم َنوُيِبتلاو ئسيعو ئموم يتوأ امو طابسألاو

 . 4 62)نيِرِساَخْلا نم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي نف انيد مالسإلا ريغ غتبي نمو (9نوملسُم

 وهو لس هب لسرأو هبتك هب لزنأ ىذلا « هللا نيد ىوس انيد دارأ نم ىلع ركنم ىلاعت لوقي

 اعوط امهيف نم هل م ی ا لا ا ك ل دعوا قدام

 هدم ماهو هم د

 تو فوركس ر ةماعلا ی انو تارا يف ميسو نر هقول

 .[00 4 :لحنلا] (تورمؤي ام نولعفيو مهقوف نم مهب َنوُفاَحَي

 ناطلسلاو رهقلاو ريخستلا تحت هنإف ءاهرك هلل ملستسم رفاكلاو ‹ هلل هبلاقو هبلقب ملستسم نمؤمل اف

 «ةبارغ هيف رخآ ىنعم ىلع «ةيآلا هذه ريسفت ىف ثيدح درو دقو . عنامي الو فلاخي ال ىذلا «ميظعلا

 : ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقف

 نصحم نب دمحم انثدح لا يدفع دک هروب «ىركسعلا رضنلا نب دمحأ انثدح

 تاوَمّسلا يف نم مَلسأ هلو : لك ىبنلا نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع ؛ىعازوألا انثدح «ىشاكعلا

 ىَلَع دلو نمف ضرألا ىف نم امأو ءةكئًالمْلاَ تاومسلا ىف ذ نم ام : « اهركو اعوَط ٍضْرألاو

 مهو ةا ىَلِإ نوداقي «لالغألاو لسَالسلا یف مالا ایاّس نم هب تأ ف اه کاما «مالسإلا
 . "”«نوُهَراَك

03 

 هل ىتايسو اا یف ةحلا ا نودع موق نيف كار بجعا» : حيحصلا ف درو دقو

 ىوقأ ةيآلل لوألا ىنعملا نكلو رخآ هجو نم دهاش

 تاومسلا يف نم ملسأ هلوإ :دهاجم نع ءروصنم غ نايلس ا :هريسفت ىف عيكو لاق دقو

 :نامقل] «نلوقيَل ضرألاو تاومّسلا َقَلَخ ْنّم مهتأس نيلو» :هلوقك وه :لاق 4اهركو اعوَط ضرألاو

6]. 

 يف نم ملسأ هلو» :سابع نبا نع «دهاجم نع < ولا نع «نايفس انثدح لاقو
torr Pood 

 اي ىبنلا نع سابع نبا نع حابر ىبأ نب ءاطع نع :هدنع دانسإلاف «سابع نبا مسا طقس انهو ١195( /١١)ىناربطلل ريبكلا مجعملا )١(

 .«كورتم وهو ىشاكعلا نصحم نب دمحم هيفا : (177/7)عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .هب
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 .هلمعب الك ىزاجيف داعملا موي 0

 ليعامسإو ميهاربإ ىلع لزنأ امو» نآرقلا :ىنعي 4انيلع لز امو هللاب انَمآ لفل نا لاك مل
ETدالوأ نم ةبعشتملا ليئارسإ ىنب نوطب مهو «طابسألاو» ىحولاو فحصلا نم  

 ليجنإلاو ةاروتلا كلذب : ىنعي (یسیعو ىسوم يتوأ امو# .رشع ىنثإلا - بوقعي وه - ليئارسإ
 نمؤن لب :ىنعي «مهنم دحأ نيب قرفن ال ةلمج ءايبنألا عيمج معي اذهو «مهّبَر نم نويبنلاو#
 «لزنأ باتك لکبو a حا هلق كر : «نوملسم هل نحنو» مهعيمجب

 هللا كتي نينا و هللا نه نه لزنا داع" 7١نوقّدصم مه لب كلذ نم ءىشب نورفكي ال

 هللا هعرش ام ىوس ًاقيرط كلس نم :ىأ «هنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ غتبي نعول : ىلاعت لاق مث

 لمع نم» :حيحصلا ثيدحلا ىف اإ "'ىبنلا لاق امك 4نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي نلف
 . در وهف اًنرمأ هيلع سيل المع

 ( نسحلا تدع هدشاو نب دابع انثدح «مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ةمايقلا موي لامعألا ءىجَتا : ال هللا لوسر لاق :لاق «ةنيدملاب نحنو كاذ ذإ «ةريره وبأ انثدح
 بر ای لوقف ةقدّصلا ءىجّتو .ٍريخ ىلع كن :لوقیف :ةةلفلا 0136 ترااي :لوقتف ةالصلا ءىجتف 5

 ىلع فكي[ لوقف . ماّيصلا ات برا : لوقيف مايصلا ءىجي مث ٠ ر نلعب كنا لوك .ةكدصلا ان ورد و رو و
 :لوقُيُف مالسإلا یجب مت رح ىلع كنا : ىلاَعَت هللا لوقي كلذ لك «لامعألا ءیجت م ٠ .ريخ
 بو دخل ميلا كب «ريخ ىَلَع كن : "”[ىلاعت] هللا لوقف . مالسإلا اأو مالسلا 2

 .نيرساخلا نم ةَرخآلا يف وهو هنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ غتبي نمول : هباتک ىف هللا لاق «یطعأ

 ا .دمحأ هب درفت

 "ةريره ىبأ نم عمسي مل نسحلا

 نكلو «ةقث دشار نب دابع :دمحأ مامإلا نب

 0 مل ل ع 2

 تاتيبلا مهءاجو قح لوسرلا نأ اودهَشَو مهناعإ دعب اورفك اموق هللا يدهي فيك ل

 ساتلاو ةكئالملاو هّللا ةنعل مهيلع نأ مهؤازج كلوُأ 6 نيملاَظلا موقلا يدهي ال هّللاو

 نم ونبات نيذلا لإ 6 نوري مه الو بالا منع فَي ل اف نیدلاخ 2 نعم

 . 4 69 ميحُر روفغ هللا َنِإَف اوحّلصأو كلذ دعب
 دواد انثدح ءعيرز نب ديزي انثدح «ىرصبلا عيِزب نب هللا دبع نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاق

 «كرشلاب قحلو دترا مث ملسأ راصنألا نم لجر ناك :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع ءدنه ىبأ نبا

 .و نم ةدايز (©) . هللا لوسرا:و ءأ ج ىف (۲) .«نوقدصي»:أ ىف )١(

 .هانتبثأ ام باوصلاو ءاطحخ وهو (هّللا دبع نب نمحرلا دبع وبأ»:ر ىف (6) .(هيولاو ىف (:)

 لاجر ةيقبو «ةعامج هفعضو «هريغو متاح وبأ هقثو «دشار نب دابع هيفا ١٤١(: /١٠)عمجملا یف ىمثيهلا لاقو (TY /Y) دتسملا (5)

 .'حيحصلا لاجر دمحأ



 ی ب حبيت( 437) ناقيآلا اف ا ووم اكل هولا

 فيك» :تلزنف :لاق ؟ةبوت نم ىل له كي هللا لوسر یل اولس نأ :هموق ىلإ لسرأف «مدن مث
 روفغ هللا َنِإَف ">[اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات يذلا الإ :هلوق ىلإ «مهناميإ دعب اورقك اموق هلا يدهي

 . «ميحُر

 : مكاحلا لاقو .هب «دنه ىبأ نب دواد قيرط نم «مكاحلاو «نابح نباو «ىئاسنلا هاور اذكهو

 ب هلو داما وجت

 ثراحلا ءاج :لاق دهاجم نع «جرعألا ديمح انثدح «ناميلس نب رفعج انربخأ : قازرلا دبع لاقو

 هللا يدهي فيك» :هيف هللا لزنأف هموق ىلإ عجرف ثراحلا رفك مث لَك ىبنلا عم ملسأف ديوس نبا

TTميحر روُفَع هلان اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات نيدّلا الإ ]» :هلوق » , 

 نإو «ىردصضل تملعا اه هلئاو كنإ :فراخلا لاقف هيلع اهارقف همرق نم لجر هيلإ اهليحف "لاق

 . همالسإ نسحف ملسأف ثراحلا عجرف :لاق .ةثالثلا قدصأل هللا نإو كنم قدصأل ةي هللا لوسر

 «تانيَبْلا مهءاجو قح لوسّرلا نأ اودهشو مهناَميإ دعب اورقك اموق هللا يدهي فيك» :ىلاعت هلوقف
 اودترا مث رمألا مهل حضوو «لوسرلا هب مهءاج ام قدص ىلع نيهاربلاو ججحلا مهيلع تماق :ىأ

 ال هللاوط .:لاق اذهلو ؛ةيامعلا نم هب اوبل ام دعب ,ةيادهلا ءالؤه قحتسي فيكف «كرشلا ةمْلَظ ىلإ
 : ىأ € نيعمجأ ساّنلاو ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع نأ مهؤازج كلوأ» :لاق مث . «نيملاظلا موقلا يدهي

 «نورظني مه الو باذعلا مهنع فمي الط ةنعللا ىف : ىأ «اهيف نيدلاخ» هقلخ مهنعليو هللا مهنعلي

 .ةدحاو ةعاس مهنع فْمَحَي الو باذعلا مهنع رتي ال : ىأ

 هربو هفطل نم اذهو مير روق هلل نإ اوُحَلصآَو كلذ دعب نم اوُباَت نيذلا ل :ىلاعت لاق مث
 .هيلع بات هيلإ بات نم هنأ :هقلخ ىلع هتدئاعو هتمحرو هتفأرو

 ت

 نولاضلا مه كتلوأو مهتبوت لبقت نأ ارفك اودادزا مث ؛ مهنا دعب اورفك نيذلا نإ )
 م

 هب ئدتفا ولو ابهذ ضرألا ءلَم مهدحأ نم لّبقي نلف راقك مهو اتام اورفك نيذّلا نإ ©

 . 4 69 نيرصان نم مهل امو ميلأ باذع مهل كلوأ

 «تامملا ىلإ هيلع رشا : ىأ ر دادزا مث هناميإ دعب رفك نمل ادهش ًادعوتم ىلاعت لوقي

 تاسلا نولمعي نيذّلل ةبوتلا تسيلو» اا لاق امك , مهتامم دنع ةبوت مهل لبقي ال هنأب اربخمو

 .و ءأ ءر ءج نم ةدايز (؟) .«ىلإ اولسرأ نأ” :و ىف (۱)
 .«ىبهذلا هرقأو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص» :لاقو (٤/١١۳)كردتسملا ىف مكاحلاو( ٠١17 /۷)ىئاسنلا ننسو(09177 /75)ىربطلا ريسفت (۳)

 .و «أ ءر هج نم ةدايز (6)

 )٥( قازرلا دبع ريسفت )۱١١/١(.

 .و ءأ ءر نم ةدايز )١(



 )4۱ ¢ ٩ ۰ )ناتيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا 8

 اباذع مهل اندتعأ كعلوأ راقك مهو نوتومي نيذّلا الو نآلا تْبَت يِنِإ لاق] توما مهدحأ رضح اَذإ تح

 1۸ : ءاسنلا] 4277[ اميل

 ىلإ قحلا جهنملا نع نوجراخلا :ىأ «نوُلاضلا مه كتلوأو مهتبوت لبقت نل :انهاه لاق اذهلو

 .ىغلا قيرط

 نب انثدح «عيَرز نب ديزي انثدح «عيزب نب هللا دبع نب دمحم انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 اولسرأف ءاودترا مث اوملسأ مث ءاودترا مث اوملسأ اموق نأ ؛سابع نبا نع «ةمركع نع «دنه ىبأ

 دعب اورفك نيذّلا نإ ط :ةيآلا هذه 00 ا هللا لوسرل كلذ اوركذف ءمهل نولأسي مهموق ىلإ

 "ريج هدانسإو اور اذكه . (مهتبوت لبقت نأ ارفك اودادزا مث مهناميإ

 : ىأ «هب ئدتفا ولو بهذ ٍضرألا ء 1 مهدحأ نم لبق نف راقک مهو اوتامو اورفك نيذلا نإ :لاق مث

 «ةبرق هاري اميف ابهذ ضرألا ءلم قفنأ دق ناك ولو ءآدبأ "ريخ هنم لبقي نلف رفكلا ىلع تام نم
 ؛- ماغطلا معطيو «ىناعلا كفيو «فيضلا ىرقي ناكو - ناعدج نب هللا دبع نع لو ىبنلا لثس امك

 *«نیدلا موي یتئیطخ یل رفغا بر :رهدلا نم امو لقي مل هنِإ ءال» 7: لاقف ؟كلذ هعفني له

 الو لدَع اهنم لبق الول :ىلاعت لاق امك ءهنم لبق ام ابهذ اضيأ نضرألا ءلمب ىدتفا ول كلذكو

 الط :لاقو ء[٤٠۲ :ةرقبلا] ° [4ةعافش الو ةَلَخ الو هيف عيب الط :لاقو] ء۳ : ةرقبلا] 4ةعافش اهعفنت

 هعم هلثمو اعيمج ضرألا يف ام مه نأ ول اورقك َنيدّلا إو :لاقو ء١ : ميهاربإ] 4 لالخ الو هيف عي
 :انهاه ىلاعت لاق اذهلو ؛["5 :ةدئاملا] (ميلأ باع مهو مهنم لقت ام ةمايقلا موي باذع نم هب اودتفي

 ئدتفا ولو فطعف 4هب ئدتفا ولو بهذ ٍضرألا ءلَم مهدحأ نم لبقي نلف رافك مهو اوتامو اورقك نيذّلا نإ
 .ملعأ هللاو «ةدئاز واولا نإ :لاقي نأ نم نسحأ هانركذ امو «هريغ هنأ ىلع لدف «لوألا ىلع #«هب

 ١ "رغم قفنأ دق ناك ولو ءءىش هللا باذع نم هذقني الأ كلذ ىضتقيو

 .اهرحبو اهربو اهرعوو اهلهسو اهلامرو اهبارتو اهلالتو اهلابج نزوب ءابهذ ضرألا ءلمب هللا نم

 هسفن ىدتفا ولو ءابهذ ضرأل

 كلام نب سنأ نع ا نارمع ىبأ نع ةبعش ىنثدح جاَجَح انثدح :لييحتا مامإلا لاقو

 نم ضرألا ىلع ام كَل ناك ول تيأرأ :ةَماّيقلا موي رانلا لهأ نم لجرلل لاقي» :لاق ي ىبنلا نع

 تدَحأ دق كلذ نم توها كنم تدرآ دف :لوقیف لاق معن: لوقیف + لاق؟هب:ايدتفم تنكأ یش

 .«ةيآلا»:ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز (1)

 . «رازبلا نم أطخ اذه» :هرخآ ىف لاق مث رازبلل هازعو (۸/۲١۲)روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (1)

 .«لاق»:أءر ىف )٤( .أطخ وهو«اريخ» :أ ىف (۳)

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (٤۲۱)مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)

 .ةءلم» :أ ىف (۷) .أ ءروج نم ةدايز (0)



Ay (۹۲)ةيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا 

 «ىراخبلا :هاجرخأ اذكهو .«كرشت نأ الإ َتْيَبأف ءانيش ىب ب هلرشت هلأ مدآ كيبأ رهظ ىف كيَلَع

 و

 لاق :لاق سنأ نع «تباث نع ءداّمَح انثدح ءحْوَر انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ىرخأ قيرط

 لوقف كلت تدجو فيك «مدآ نبا اب :هل لوقف ةنجلا لهأ نم لجرلاب ىتؤُي» : ال هللا لوسر

 لأم اًيندلا ىلإ ینّدرت نأ الإ ىّنمْنَأ الو لاس ام :لوقیف تو لس: لوقف .لزنم ريخ بر ىأ

SS 

 7 3 ا رە 7 و ل سس هل هر ر قل

 ےس ا ر ےس

 ىلإ E 30 0 كلذ نم لأ ا دق تیذک E . معن ف ىأ لوف

 .ءراتلا

 . هباقع ميلأ نم مهريجي الو « هللا باذع

 . 4 O ميلع هب هلا نف ءيش نم اوقفت امو َنوُبحُت امم اوقفنت ىح ربا اولانت نأ ل

 < رل اولان نأ نوميم نب ورمع نع «قاحسإ ىبأ نع «كيرش نع هريسفت ىف عيكو ىور]

 ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع ء«كلام انثدح «حور انثدح :دمحأ مامإلا لاقو .2"” [ةنجلا ربلا :لاق

 كارما بحا ناكر: الاخ ةا 80 ىراجلا رکا ھغو ناك لوني كلام ثنا عمس «ةحلط

 :سنأ لاق - بيط اهيف ءام نم برشيو اهلخدي لب ىبنلا ناكو ءدجسملا ةلبقتسم تناكو - ءاحريب هيلإ

 نل## :لوقي هللا نإ «هللا لوسر اي : ةحلط وبأ لاق (نوبحت امم اوقفنت ةفنث رع تح ربا اوانت نو : تلزن املف
 e ا E یلاوما ب بخ نار درن انما

 :هللا لوتس زاب ةا ونا لاق ا ىف اَهَلَعَجت نأ ىرأ ااو «تعمس دقو «حبار لام كاد

 ار نع ا ی رت اهمسقت

 فا طق ا تا ا لوسر ا ل ا ا يا روع ا قيصححملاا و

 .(هجرخأ»:وءأ ىف )١(

 (YA.0). مقرب ملسم حيحصو 047 مقرب ىراخبلا حيحصو ١١۷( /٣)دنسملا (۲)

 . «درف»: ىف (0) .«یدتفتا»:و ءأ یف (4) .ىأ”:و ءأ ج ىف (۳)
 )۲١۰۸/۳(. دنسملا ()

 .ج نم ةدايز (4) ١ .«ىراصنأ ربكأ»:و ءر ىفو ؛«راصنألا رثكأ» :أ ج ىف (۸) .و نم ةدايز (۷)
 )٠١( دنسملا )/١111( مقرب ىراخبلا حيحصو ) cYTIA (Vo 21١451الكاف  ۴‰ <O711مقرب ملسم حيحصو )44۸().

 )١١( و نم ةدايز



 :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا الآيات)*9  40(
V٤ 

 € هرم ٍلبسو ا « : لاق ؟هب ىنرمأت امف «ربيخب وه ىذلا ىمهس نم ىدنع

 لاق :لاق ع وب هللا صوم وک ف ناجح وورد نبأ غ رر وب دمحم اد لورا

 ملف «هللا ىناطعأ ام تيركذف (نوبحت امم اوقفت ىح ربل اولانت نأ» ی حيف لبا 1نابع
EEهللا هجول وف :تلقف 0 ناس نه ل  . Eهلل هتلعج ءىش ىف دوعأ  

 . ؟اهتجورت ىنعي ءاهتحکنل

 لف نأ لبق نم هسْفن ىلع ليئارسإ مرح ام الإ ليئارسإ ينب الح ناك ماعلا لك )ف
 دعب نم بذكلا هلا ىلع ئرتفا نمف 69 نیقداص منك نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتأف لق ةاروتلا
 نم ناك امو اقينح ميهاربإ هلم اوعبتاف هللا قدص لق © 0 نوملاّظلا مه كتّلوُأَف كلذ

 .4 © نرمل
 سابع نبا لاق :لاق رهش انثدح «ديمحلا دبع انثدح ءمساقلا نب مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ال نهنع كلأسن لالخ نع انثدح gg اس يقرا
 نئل هينب ىلع بوقعي ذأ امو ءهللا ةمذ ىل اوُلَعِجا نكلو «متئش امع ىنوُلَس» :لاق . ىبن الإ نهملعي
 نش مَع ىنوُلَسَف١ :لاق .كل كلذف :اولاق .«مالسإلا ىلع شب رت كتثدح انآ
 ءامو ةأرملا ءام فيكو ؟هسفن ىلع ليئارسإ مرح ماعطلا أ ترا لالخ عبرأ نع انربخأ :اولاق

 مهربخأ نئل دهعلا مهيلع ذخأف ؟ةكئالملا نم هيلو نمو ؟مونلا ىف ىمألا ىبنلا اذه "فيك ؟لجرلا

 ضم ليئارسإ نآ َنوُمَلْعَت ص :ىّسوُم ىلع ةاروّتلا َلَرْنأ ىذّلاب مكدشنأ» :لاقو ”هنعباتيل
 هيلإ بارشلا بحأ نمّرَحيِل همقس نم هللا هاَفَش نیل ارن هلل َرَدََقف «همقس لاطو ًاديدش اضْرَم
 مهللا :اولاقف «اهنابلأ هيَلإ بارا خا «لبؤلا ناجل هل ماَعَّطلا شا ناكو « هيل ماعلا ا

 ةاروتلا لزل ؟؟ ىذلا وه الإ هلإ ال ىذا هللاب ب مكدشنا» : لاقو ."مِهيَلع دهشا مُهّللا» : لاق .. معن
 ل ناك عا : قيكر رفضا ةارملا ءافو فيبلغ ضيا لجرلا ءام نأ نومَلعَت لح ا ل

 ءام الع نإو «هللا ةذإب ارك اك دل لجرلا ام غن هللا نذإب اللا

e 

 .«ضرألا»:ج ىف () .«لاقف» :و«أ ىف )١(
 رمع نب هللا ديبع نع نايفس قيرط نم )١197/4( ننسلا ىف ىنطقرادلاو (۲۳۲ /۲) ننسلا ىف ىئاسنلا هاور دقو ءامهيف هدجأ مل (۳)

 .هركذف :لاق رمع نأ رمع نبا نع عفان نع
 .(هفرعأ مل نم هيفو رازبلا هاورو»: 0110/10 عمجملا نف ئمشيهلا لاقو «راتسألا فشك» (4١191)مقرب رازبلا دنسم (0)
 . (ىنعيابتلا» : أ «ر «ج ىف () .أ نم 1 ةدايز )0(

 .«فيكو انربخأو ؟هنم ركذلا نوكي فيك ؟لجرلا ءامو ١ : و ءاج ىف (۷)
 .«ىذلاو» : و م ءاج ىف )٠١( .(«لاطف»:و .أ ىف (9) . «هنعيابيل" :أ ءج ىف (۸)
 رمل و أ ءر بج یف . «ةأرملا ءام بلا ءام» :و ءأ ءر ج ىف (۱۱)



 <, تدك سو سس سعب ب جس ا سا و وب جس OSS (4٥ 3 ۹۳٩)تایآلا :نارمع لآ ةروس ب ىناثلا ءزجلا

 اق 017 ديك ملا :لاق .معن :اولاق .«هللا نذإب تا ناك لج اا 77 ٍ,ةارملا
 ري سس ےہ ر ا )ر

 2 5 1 ىمألا ئا اذه نأ lT : ىسوم ىلع اولا 0 ىذلاب مكدشناا

 ؟ةكئالملا نم 4 نم انتدحف نآلا تناو:اولاق دهسا مهلا :لاق .معن مهللا :اولاق .«هبلق

 :اولاق . هیلو وهو الإ طق ايب هللا ْثَعْبَي ملو «ليربج ییلو نإ» :لاق كقرافن وأ كعماجن اهدئعف

 اودع ناک نم لق :ىلاعت هللا لاق كلذدنعف ءكاتعباتل هريغ كيلو ناك ول «كقرافن ؟اهدنعف

 .[۹۷ :ةرقبلا] ةيآلا «ليربجل

 «ديمحلا دبع نع «دمحم نب نيسح نع ءًاضيأ دمحأ هاورو

 نع «ىلجعلا ديلولا نب هللادبع انثدح لا دمحأ وبأ انثدح :دمحأ لاق :ىرخأ قيرط

 لَك هللا لوسر ىلع دوهي تلبقأ :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع«باهش نب “"ريکب
 ذخأف «كانعبتاو ىبن كنأ افرع نهب انتأبنأ " نإف «ءايشأ ةسمخ نع "كلاسن «مساقلا ابأ اي :اولاقف
 .«اوتاه» :لاق .7 :فسوي] € لیکو لوقن ام ىلع هّللا» :لاق ذإ هينب ىلع ليئارسإ ذخأ ام مهيلع

 فو ةارلل تو فيك ارا اولا . مب ماتي الو هانيع مانت :لاق ؟ىبنلا ةمالع نع انربخأ :اولاق

 .تشنآ ''''ةأرملا ءاَم الع اًذإو «ءتَرَكذأ ةأرملا ءاَم لجرلا ءاَم الع 'اذإف «ناءاملا یقتلی» :لاق ؟ركذت

 الإ ُهمكَألي ايش دج مل ءاّسّتلا قرع ىكتشُي ناك" : لاق هس لغ لقارسإ مرا اربا الاف

 :اولاق .تقدص :اولاق .«اًهموحل مرحف - لبإلا ىنعي :مهضعب لاق :دمحأ لاق  اًذكو اَذَك َناَبْل

 نم قارخم - هِي ىف وأ - "هديب باحسلاب لکوم هللا ةكئألم نم كلم» : لاق ؟دعّرلا اذه ام انربخأ
 :لاق ؟عمسي ىذلا توصلا اذه امف :اولاق E «باحّسلا هب رجزپ را

 الإ ىبن نم سيل هنإف ءاهبانت خا كعباتن ىتلا ىهو «ةدحاو تيقب امنإ « تقدص :اولاق ا

 لِزْنَي كاذ ليربج :اولاق . «مالسلا هيلع لیربج» :لاق ؟فيعاص نم ا «ربخلاب هيتأي كلم هل

 لزناف ناكل رطقلاو :تانئلاو ةمح ر لاب لزني ىذلا ليئاكيم :تلق ول ار تاذعلاو لاتقلاو اترا

 ئرشبو ىدهو هيدي نيب امل اقدصم هللا نذإب كبل ىلع هرن هلق ليربجل اودع ناک نم لقإ» : لجو زع هللا

 .[91/ : ةرقبلا] 42١ ؟7نيبمؤملل

 :ىذمرتلا لاقو «هوحن هب « ىلجعلا ديلولا نب هللا دبع ثيدح نم «ىئاسنلاو «ىذمرتلا هاور دقو

 (1) خ
 ايرج نسج

 .«مكدهشأ»:أ ىف (۲) .«لجرلا ءام ىلع ةأرملا ءام الع»:و ءأ ءر ءج ىف )١(

 .«كانعيابلا :أ هج ىف (5) .«اندنعفا :أ ىف (؟) , «هئيعا : هج ىف (۳)

 .(؟9/8/1) دنسملا (5)

 .ارکب» :أءج ىف (۸) .«ىريبزلا وه دمحأ وبأ ١ : و ءج ىفو ««ىريبزلا نع دمحأ وبأ » :أ ىف (۷)

 .«نإو» :أ ءج ىف (۱۰) .«كلأسن انإ ٠ مساقلا ابأ اي » :أ ىف (9)

 .؟تشنآ لجرلا ءام ةأرملا ءام الع اذإو» :أ ءر ج ىف )١١( .«نإف» :ج ىف )١١(

 .(ةيآلا رخآ ىلإ ليربحل اودع ناك نم لق»:و أ ر ج ىف () .(هيديب :و «أ هر ج ىف (۳)

 .(۹۰۷۲) مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلاو (۳۱۱۷) مقرب ىذمرتلا ننسو (؟1/4 /۱) دنسملا (15)



E E a 7 جل حليل 

 قرع هيرتعي - مالسلا هيلع بوقعي وهو - ليارشإ ناك نابع نبا نع ىفوعلاو ج نبا لاقو
 ال هللا هافاع نل هلل رذنف ءراهنلاب هنع مّجولا علقيو «مونلا نع هجعزُيو هقلقي '' ناکو «ليللاب سلا

 . قرع هل ام دلو لكأي الو اًقرع لكأي

 ترک یف و ھا :لاق . هريسفت ىف ريرج نبا هاورو هاكح اذك .ىدسلاو كاحضلا لاق اذكهو

 نم هسفن ىلع كلذ مرح :ىأ (ةاروتلا لزنت نأ لبق نمل : هلوقو :لاق .هقيرطب ءادتقاو هب ًاناتتسا كلذ

 .ةاروتلا لزنت نأ لبق

 : "ناتبسانم مدقت ام دعب قايسلا اذهلو :تلق

 ىف اًعئاس اذه ناكو «هّلل اهكرتو هيلإ ءايشألا بحأ مرح «مالسلا هيلع «ليئارسإ نأ ا

 اندنع عورشملا وه اذهف . «نوبحت امم اوقفت ىتح ربلا اولانت نل :هلوق دعب ةبسانم هلف "7 مهتعيرش

 .[١ا/ا/ :ةرقبلا] 4هّبح ىلع لاملا ىتاو» :لاق امك «هيهتشيو دلا تا ا ةعاط ىف قافنإلا وهو

 .[۸ :ناسنإلا] هّبح ىلع ماعَطلا نومعطيو» :لاقو

 و حيسملا ىف لطابلا مهداقتعاو «ىراصنلا ىلع درلا ىف قايسلا مّدقت اَل : ةيناثلا ةبسانملا

 هثعبو «هتئيشمو هتردقب هللا هقلخ فيكو «همأو ىسيع رمأ ىف نيقيلاو قحلا '؟”روهظو .هيلإ اوبهذ ام

 خستلا نأ نايبو « هللا مهحّبَق ءدوهيلا ىلع درلا ىف عرش  ىلاعت هبر ةدابع ىلإ وعدي ليئارسإ ىنب ىلإ
 هيلع ءاحون نأ ةاروتلا مهباتك ىف صن دق «لجو زع «هللا نإف «عقو دق هزاوجو هعوقو اوركنأ ىذلا

 ليئارسإ مرح اذه دعب مث ءاهنم لكأي ضرألا باود عيمج هل هللا حابأ ةنيفسلا نم جرح امل «مالسلا

 رخأ ءايشأو «كلذ ميرحتب ةاروتلا تءاجو «كلذ ىف هونب هعبتاف ءاهنابلأو لبإلا نامحُل هسفن ىلع

 دعب كلذ مرح دقو «هينب نم هتانب جيوزت ىف مدآل نذأ دق لجو زع «هللا ناكو .كلذ ىلع ةدايز

 ال رجاه ىف ميهارب (*![ليلخلا] هلعف دقو «ميهاربإ ةعيرش ىف احابم ةجوزلا ىلع ىّرَسَتلا ناكو . كلذ
 2 ؟"اعئاش نيتخألا نيب عمجلا ناك كلذكو مهيلع ةاروتلا ىف اذه لثم مرح دقو «ةراس ىلع اهب ىرست

 هلك اذهو ا ىف مهيلع كلذ مرح مث «نيتخألا نيب عمج «مالسلا هيلع «بوقعي هلعف دقو

 «حيسملل هللا هعرش ام نكيلف "كلذكف «هنيعب خسنلا وه اذهف «مهدنع ةاروتلا ىف هيلع صوصنم

 كلذكو ؟هوفلاخو هوبذك لب ؟هوعبتي مل مهلاب امف ءةاروتلا ىف مرح ام ضعب هلالحإ ىف «مالسلا هيلع

 ال ماب امف ميهاربإ هيبأ ةّلمو «ميقتسملا طارصلاو «ميوقلا نيدلا نم ةي ادمحم هب هللا ثعب ام

 لبق نم هسفن ئَلَع ليئارسإ مرح امألإ ليئارسإ ينب ألح ناك ماعلا لَك :[یلاعت] لاق اذهلو ؟نونمؤي

 مث «ليئارسإ همرح ام الإ ةاروتلا لوزن لبق ةمعطألا عيمج ج مهل "' اح ناك :ىأ «ةاَروتلا لزتت نأ

 و الل علل د ل ا سل الل NT : لاق

 .امهعرش»:و ءأءج ىف (۳) .«تابسانم »:ر ىف (۲) .«ناكف»:و ءأ هج ىف )١(

 .«اغئاس»:و ءأ ىف (5) .أ نم ةدايز (0) .«رهظ»:و ءأ ءر ىف (:)

 .و «أ نم ةدايز (9) .؟مهل امف»:و كدر ءج ىف (۸) . ؟«كلذلف» :أ ىف (۷)

 .؛الالح» :و ىف (۱۰)



 اإل سس _ ٩4۷) ‹41)ناتیآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ةاروتلاب كسمتلاو تبسلا مهل عرش هنأ ىعداو هللا ىلع ٍبَدَك نمف : ىأ «نوملاّظلا مه كَلوُأَف كلذ دعب

 خسنلا عوقو نم هانيب يذلا اذه دعب ججحلاو نيهاربلاب هللا ىلإ رعد ا ايبن ثعبي مل هنأو ءامئاد

 . «نوملاّظلا مه كوا هانركذ ام روهظو

 نآرقلا ىف هعرش اميفو هب ربخأ اميف قدص :دمحم اي لق :ىأ للا قدص لفل : ىلاعت لاق مث

 نآرقلا ىف هللا اهعرش ىتلا ميهاربإ ةلم اوعبتا : ىأ «نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ هلم اوُعبتاَفل

 لمكأب ىبن تأي مل ىتلا ةقي ةقيرطلا ىهو «ةيرم الو هيف كشال ىذلا قحلا هنإف ب دمحم ناسل ىلع

 هلم اميق انيد ميقتسم طارص ىلإ ير يناده يِنإ لفل : ىلاجت لا اهك نإ دو حضوأ الو نيبأ الو اهنم

 لم عبثا نأ َكِيَلِإ انيحوأ مثل :ىلاعت لاقو 0١“ :ماعنألا] «نيكرشمْلا نم ناك امو افينح ميهاربإ

 ]۳ : لحنلا] « نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ

 ماقُم تانیب تايآ هيف © َنيملاعْلل ىدهو اکرابم ةکبب يدلل ساتل عضو تیب لود )

 نف َرَفَك نمو اليبس هيَ لإ عاطتسا نم تيَبْلا جح ساّنلا ىّلع هلو انمآ ناک هّلَحد نمو ميهاربإ

 . 6 69 نيملاعلا نع يبغ هلا

 هب نوفوطي ءمهكسنو مهتدابعل «سانلا مومعل : ىأ 0 عضو تيب نو[ 0 ىلاعت ربخپ

 "السلا هيلع]ليلخلا ميهاربإ اهانب ىتلا ةبعكلا : ىنعي 4ةّكبب يذّلَلظ هدنع نوفكتعيو هيلإ قرا
 ءانب ىذلا تيبلا ىلإ نوجحُي الو ؛هجهنمو هنيد ىلع مهنأ دوهيلاو ىراصنلا ىت ىتفئاط نم لك معزي ىذلا

 ىدهو» اكرابم عضو ىأ «اكرابم»# :لاق اذهلو .هجح ىلإ سانلا ىدانو كلذ ىف هل هللا رمأ نع

 . نیما
E,ءرُذ ىبأ نع «هيبأ نع «ىميتلا مي ميهاربإ نع « فعالا نع «نايفس انثدح  

 0 مارحلا نجلا : لاق ؟لوأ ضرألا ىف عضو دجسم ىأ « هللا لوسر اي :تلق لاق 0 هللا ىضر

 ؟ىأ مث : تلق . (ةنس نوغيرأ# :لاق يي م :تلق .«ىصقألا دجسملا» :لاق ؟ىأ مث :تلق

 . دجسم اهلك ٠ لصق ة ءالصلا کردا ثيح مث :لاق

 ا ‹شمعألا ثيدح نم ءملسمو . ىراخبلا هجرخأو

 كيرش م انثدح ا نك ليعس انلدوب ؛حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 : لاق «اكرابم ةكبب يذّلل ساّنلل عضو تيب لّوأ نإ : یلاعت هلوق ىف ىلع نع ىبعشلا نع ؛دلاجم نع

 : ا لات هللا ةدابعل عضو تيب لوأ ناك هنكلو «ةلبق تويبلا تناك

 دلاخ نع «كامس نع ء«صوحألا وبأ انثدح ‹ عيبرلا نب ب نسحلا انثدح ١ ىبأ انثدح 0

 .«كتكردأ» :1 ىف (۳) .و نم ةدايز (؟) .«نآأب» :ج ىف )١(

 .(6170) مقرب ملسم حيحصو (60 FTI مقرب ىراخبلا حيحصو ١15١( /۵) دنسملا (5)

 .و نم ةدايز (5) .و «أ نم ةدايز (6)



 (91 «95)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزحجلا س ۷۸

 ؟ضرألا ىف عضو تيب لوأ وهأ :تيبلا نع ىندَحُت الآ :لاقف ىلع ىلإ لجر ماق :لاق ةرعَرع نبا
 ىف ربخلا مامت ركذو .انمآ ناك هلخد نمو «ميهاربإ ماقم ةكربلا هيف عضو تيب لوأ هنكلو ءال : "لاق
 . "هتداعإ نع ىتغأف ةرقبلا ةروس ىف ىصقَتسم كلذ انركذ دقو «تيبلا ميهاربإ ءانب ةيفيك

 هللا ىضر] ىلع لوق حيحصلاو .اقلطم ضرألا هجو ىلع عضو كم لا معزو

 نبا قيرظ نم هولا لئالد هاك ف ةينكلا اعا ف قلا ةاوز دنا ندا اما ١" [نيغ

 هللا تعب ءاعوقرم ضايعلا ني ورمتع نب هللأ كع نع «ريخلا ىبأ نع «بيبح ىبأ نب ديزي نع «ةعيمهل

 لوا ثنا هل ليقو «هب فاوّطلاب مدع مآ هاََبَق «ةّبعكلا ءاتبب امهرماف .ءاوحو مدآ ىلإ ليربج
 رع يفز

 هر ري

 «هبشالاو .فيعض 8 نبا تادرقم نق ىرت ك هتاف © ”«ساّنلل م عضد ١ تيب لوأ اهو سالا

 موي امهباصأ ۲ للا نيتلمازلا نم نوكيو + واومع خرز هللا كعب قلع اقوق وم 07 نوكي نأ «ملعأ هللاو

 .باتكلا لهأ مالك نم ‹كومريلا

 اهنال كلذب تّيمس : "ليق ءروهشملا ىلع ةكم ءامسأ نم :ةكب 4ةكبب يذّلَلل : ىلاعت هلوقو
 اه ةا سالا نأل فو هغ ةر و اهب ركن ٠ يم ااو ةملظلا قانعا ك
 .نومحدزي :ىأ

 .اهريغ دلبب كلذ لعفي الو «لاجرلا مامأ ءاسنلا ىلصيف ءاعيمج سانلا هب كب هللا نإ :ةداتق لاق

 ايح نب لتاقمو بف نب ورمعو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم نع ىور اذكو

 نم ةكم :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ةملس نب داّمَح ركذو
 .ءاحطبلا ىلإ تيبلا نم ةكبو «ميعنتلا ىلإ جفلا

 .ىرهزلا لاق اذكو .دجسملاو تيبلا : ةكب :ميهاربإ نع «ةريغملا نع «ةبعش لاقو
 .ةكم كلذ ءارو امو «ةكب هلوح امو تيبلا :نارهم نب نوميمو «ةياور ىف ةمركع لاقو

 «تيبلا عضوم ةكب :نايح نب لتاقمو «' [ىفوعلا] ةيطعو ءىعَحَنلا ميهاربإو «حلاص وبأ لاقو
 كمال قرم اهو

 «نيمألا دلبلاو «مارحلا تيبلاو «قيتعلا تيبلاو «ةكبو «ةكم :ةريثك ءامسأ ةكل ,اوركذ دقو
 «بونذلا نم رهطت 0 ل نرو ىلع شرعلاو «حالصو «ىرقلا مأ ور مأو «نوماملاو

lSا ا اقا ا  IYةّينبلاو «ةدلبلاو » 

 لا

 .«لاقف» :و 3 ءر ىف (۱)

 .(4 07 /؟) متاح ىبأ نبا ريسفت (۲)

 .«نم»:و ءأ ىف (6) .و «آ نم ةدايز (۳)

 .«اعوفرم اذكه ةعيهل نبا هب درفت: ىقهيبلا لاقو (15 /۲) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد ()
 .«نولذي»:و ىف (۸) . ؟لیقو»: ر ىف (۷) .«نيذللا»:أ ىف (0)

 .«ةماطحلاو ةساسنلا » :ر ءج یف (۱۱) .و ئ ءج نم ةدايز (۱۰) .«ىلصتفا:ر ءج ىف (۹)



 ت ج وابكا نا مع لا روس ىتاقلا غلا

 .هفرشو همّظع ىلاعت هّللا نأو ١ ميهاربإ ءانب نم هنأ ةرهاظ تالالد : ىأ 4تانّيب تايآ هيف# : هلوقو

 هنم دعاوقلا عفر ىلع هب ناعتسا ءانبلا عفترا امل ىذلا :ىنعي «ميهاربإ ماقم» :ىلاعت لاق مث

 هرخآ ىع كيلا نادجي افصل ناك دقو < ليعامسإ هذلو ةلواتيو هيلع ثقتي ناك فيس اردا

 الو «فاوطلا نكمتي ثيحب OR E SS فو ناطقا وو يع
 اوُذْخَّتاو# :لاق ثيح هدنع ةالصلاب انرمأ دق ىلاعت هللا نأل ؛ فاوطلا دعب هدنع نيلصملا ىلع نوشوشي
 ءانهاه اهتداعإ نع ىتغأف «كلذ ىف ثيداحألا انمدق دقو ١75[. :ةرقبلا] « ىَّلصم ميهاربإ ماَقَم نم

 .ةنملاو دمحلا هللو

 ميهاربإ ماقم "تف یا «ميهاربإ ماَقم تايب تایآ هيفإ» "لق ىف سابع نبا نع قفوعلا لاقو
 :نعشلاو

 «نسحلاو «زيزعلا دبع نب رمع نع ىور اذكو .ةنيب ةيآ ماقملا ىف هيمدق رثأ :دهاجم لاقو

ERمهريغو «ناّيح نب لتاقمو  . 

 :هتديصق ىف بلاط وبأ لاقو

 ٍلعان ريغ اًيفاح هيمدق ىلع ةبطر رخصلا ىف ميهاربإ ئطوَمو

 نبا نع «نايفس انثدح ؛ عيكو انثدح :الاق يالا و كس نبأ ا :متاح ىبأ نبا لاقو

 ظفلو .ميهاربإ ماقم هلك مرحلا :لاق «ميهاربإ ماقُم» :هلوق ىف سابع نبا نع «ءاطع نع «جیرج

 .ميهاربإ ماقم هلك رجحلا :ورمع

 رجحلا هلعلو «ةخسنلا ىف تيأر اذكه .ميهاربإ ماقم جحلا :لاق هنأ ريبج نب ديعس نع یورو

 .دهاجم كلذب حرص دقو «ميهاربإ ماقم هلك
 ر

 كلذكو ءءوس لك نم نمأي فئاخلا هلخد اذإ ةكم مرح : ىنعي «انمآ ناک ِهَلَخَد نمو : هلوقو

 ةّقوص هقنع ىف عضيف لتقي لجرلا ناك :هريغو ىرصبلا نسحلا لاق امك «ةيلهاجلا لاح ىف رمألا ناك

 .جرخي ىتح ةجیهي الف لوتقملا نبا هاقليف مرحلا (*”لخديو
 نب ديعس نع «ءاطع نع «ىميتلا ىيحي وبأ انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نكلو «تيبلا هذاعأ تيبلاب ذاع نم :لاق «انمآ ناک ِهَلَخَد نمو» :هلوق ىف سابع اع ج

 .هبنذب ذحأ جرخ اذإف «ىقسي الو معطي الو ىوؤيال

 ل ل ا

 1Y] : توبكنعلا] (مهلوح نم سالا فطَحتيو انمآ امرح اتلعج انآ اوري مل وأ» : ىلاعت هللا لاقو

 ىتحو [4 :٠« شيرق] (فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ يذلا . تبا اذه بر اودبعيلف» :ىلاعت لاقو
 علقو اهرجش عطق ةمرحو «هراكوأ نع هريفنتو اهديص دايطصا ةمرح اهميرحت ةلمج نم هنإ

 .«قرشملا» :ج ىف () .«اقصلم»:و ءأ ىف )١(

 . «لخديف» :ج ىف (6) . «یهف»:أ ىف (۳)



  ۸٠:957)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا ٩۷(

 .ًافوقومو اعوفرم ةناحملا نم ةا نع كلذ ىف ”راقالاو :تيداخألا تف ثڈ امك ءاهشيشح

 :ةكم حتف حتفلا موي ةا هللا لوسر لاق نوما اوم ا «نيحيحصلا ىفف

 هر الا اده نإ ا موي لاقو ««ورفناق مترفتتسا اذإو «ةينو داهج نكلو ة ردا
 مسلس مر

 دحأل فالق ليم نراك موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف رض رالاو تاومسلا َقَلَخ موي هللا

 هکر دعنا و ل ءارح نوت .راهن نم ةعاس ىف الإ ىل لحي ملو ‹ ىلبق
 وو هر و و

 لوسر اي :سابعلا لاقف ء«"اهالخ ىلتخي الو ءاهفرع نم الإ هّبطَقْل طقتلي الو «هديص رفتي الو
 .«رحذإلا الإ» :لاقف مهتويبلو مهنيقل هنإف ءرَخْذِإلا الإ ءهللا

 لاق هنأ ىودعلا حيرش ىبأ نع اضيأ ملسمل ظفللاو امهلو هوحن وأ هلثم «ةريره ىبأ نع امهلو

 هللا لوسر هب ماق الوق كئّدحأ نأ ريمألا اهيأ ىل نّذئا:ةكم ىلإ ثوعبلا ثعبي وهو «ديعس نب ورمعل

 ىنثأو هللا دمح هنإ ءهب ملكت نيح ىانيع هترصبأو ىبلق هاعوو ىانذأ هتعمس حتفلا موي نم ّدَّعلا هِي

 نأ رخآلا موَيلاو هللاب نمي ئرمال لح ال سالا اهمرحي ملو هللا اهمرح ةكم نإ» :لاق مث هيلع
 هللا نإ :هل الوقف اهيف كي هللا لوسر لاتقب صرت دَحأ نق ةرجّش اھب دضعيي الو ءاّمد اهب كفسَي

 مسا سو م

 اًهتَمرحَك مويلا اير تذاع دقو «راهن نم ةعاس اهيف ىل نذأ اَمَّنِإو 6 ندا لو هلوسرل نذأ

 ابأ اي كنم كلذب ملعأ انأ :لاق ؟ةرمع كل لاق ا : حيرش ىبال ليقف بالا دهالا للم سنالاب

 را ب اراف القد اراق الو ايصاع ذيعي ال مرحلا نإ « حيرش

 ءاور “«حالسلا كمي لمحي نأ مکدحال ( لحيألا :لوقي وَ هللا لوسر تعمس :لاق رباج نعو

 ةروزحلاب فقاو رهو .لرقي هيم هللا لور عمت اهنا ىرهزلا ءارمحلا نب ىدع نب هللا دبع نعو

 م كنم تجر خأ ا لو ءهللا ىلإ هللا ضرأ بحأو « هللا ضرأ ريخ كنا هللاو» :ةكم قوس یف
0-8 

 تخ رح

(4) 
 `٠ حيحص نسح: :ىذمرتلا لاقو . ةجام : نباو «ىئاسنلاو ‹ىذمرتلاو .هظفل اذهو «دمحأ ماا هاور

)000 )20001 
 : هوحن «ةريره ىبأ نع دمحأ ىورو : هون سابع نبا تيذح نم ححصض اذكر

 .«اهلالخ»:ر ىف (۳) .«تيبلا»:و « ىف (0) .؟ثيداحألاو راثآلا» :ج ىف )١(

 . (Tor) مقرب ملسم حيحصو (IAT) مقرب ىراخبلا حيحص )€(

 .(17060)مقرب ملسم حيحصو )۲٤۳٤(« مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«ةمرخبلا :أ ىف )١(

 .(١"ه:) مقرب ملسم حيحصو (ATTY) مقرب ىراخبلا حيحص 48

 )١705(. مقرب ملسم حيحص (۸)

 )۳١٠١۸(. مقرب ةجام نبا نتسو (5155) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (9576*8) مقرب ىذمرتلا ناسو (8 ١6 /8) دنسملا (4)

 .«هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه» :لاقو (3971) مقرب ىدذمرتلا ننس )٠١(

 )١١( دنسملا 0/٠٠١"(.



 8# تشل (4۷ 295)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناغلا ءزجلا

 مر 0 ےس و

sS O00  
 ےہ ہل

 .رانلا نم انمآ : لاق (انمآ ناک هّلخد نموإ» : یلاعت هلوق ىف «ةريبه

 + نابع ور محا نيب ىلع حلا ونا اا رادار تلا فيتا لا ادهن نتي: فو

 نيا انثدح «ناميلس نب ديعس انثدح « ىطساولا ناميلس نب دمحم انثدح ع ٠ نب مخا انربخأ

 لحد نم» : ال هللا لوسر لاق لاق يبايع نب هللا دبع نع ءءاطع نع ‹«نصيحم نبا نع ءلمّؤْملا

 «لمؤملا نب هللا دبع هب درفت :لاق مث :(هل اًروفغم جرخو :ةئيس نم جرح ةنسح ىف لحد تيل

 )م
 . ىوقب سيلو

 .روهمجلا دنع جحلا بوجأو ةيآ هذه «اليبس هيْلِإ عاطتسا نم تيَبْلا جح ساّنلا ىلع هلو :هلوقو
 .رهظأ لوألاو [5 :ةرقبلا] هلل ةرمعلاو جحلا اومتأوإ» :هلوق ىه ىلب :ليقو

 ىلع نوملسملا عمجأو «هدعاوقو همئاعدو ا ناكرأ شا هنأب ةددعتملا ففاخالا تدرو دقو

 . عامجإلاو صنلاب ةدحاو ةَرم رمعلا يف ا تھ ناو «ايرورض اعامجإ كلذ

 ءدايز نب دمحم نع ؛ىشرقلا ملسم نب عيبرلا ا «نوراه نب ديزي انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 وور ەر مے
 لاقف ات جلا ٌمُكيلَع ضر دق َساّتلا هيأ: لاقف اک هللا لوسر انبطخ :لاق ةريره يبأ نع

 مت ١ :تلق وّل» :ِةِلك هللا لوسر لاقف e ؟ هللا لوسر اي ماع لكأ :لجر
 ف ناك “م كلر ر ص ص

 مهلاؤس ة ةرثكب مگلبق ناک نم كله امنإف ¢ کر ام ىنورألا : .«متعطتسا املو «تبجوُل

 . (هوعدَف ءىش نع مني ر اَذإو قلقا ملم او رب يا و يارا لع يلح

 . وحن هب «نوراه نب ديزي نع «برح نب ريهز نع «ملسم هاورو

 «ةصفح ىبأ نب دمحمو قمح ن ليلا ةو هريس نو هاو + نيك د ناين يور دقو

 را هللا لوسر انبطخ :لاق سابع نبا نع - هدأ قي ديرب ةعتباو د نلودلا تاس ا نع»«ىرهزلا نع

 لك ىف هللا لوسر اي :لاقف سباح نب عرقألا ماقف .«جحلا مُكيلع بتك هلا نإ «سانلا َهيأَي' :لاقف
 ص ا ص

 رف جملا اهب اولَمعَت نأ اوعيطتست ملو ءاهب اوُلَمعَت مل تبجو ولو «تبجوُل ءاّهَتْلَف ول : لاق ؟ماع

 هوا ےن وا ساک ل لا رع کو

 .«عوطت وهف داز نمف

 « كيرش هاورو .هب «ىرهزلا ثيدح نم مكاحلاو «ةجام نباو «ىئاسنلاو «دواد وبأو «دمحأ هاور

 ا ةماسأ ثيدح نم ىورو . هوحنب « سابع نبا نع «ةمركع نع «كامس نع

 .؟ملسأ» :أ ىف (۲) .«كامسلا» :ر ىف )١(

 نيالا دع يزل نم O هدنسم ىف رازبلاو )5١١/11( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ٠١۸( /6)ىربكلا نئسلا (۳)
 .هب لمؤملا

 .(۲۹۳/۲)كردتسملاو (٦۲۸۸)مقرب ةجام نبا نسو ١١١( /6)ىئاسنلا ننسو (۱۷۲۱)مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۹۰ /۱)دنسملا (6)
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 ىبأ نع «هيبأ نع «ىلعألا دبع نب ىلع نع «نادرو نب روصنم انثدح :دمحأ مامإلا لاق ١2)[و]

 اي :اولاق البيس هيل عاطتسا نم تببلا جح سانا ىلع هللوإ» :تلزن ال :لاق ىلع نع ءىِرتْخَبا
 عَن :تلق ولو ءال» :لاق ؟ماع لك ىف «هللا لوسر اي :اولاق «تکسف ؟ماع لك ىف «هللا لوسر
 ١ ٠١[. :ةدئاملا] «مكؤست مكل دبت نإ ءايشأ نع اوُلَأسَت ال اونمآ نيا اهي اي : ىلاعت هللا لزنأف .«تّبَجَوَل

 لاق مث :هب «نادرو نب روصنم ثيدح نم «مكاحلاو «ةجام نباو «ىذمرتلا هاور اذكو

 . "ىلع نم ىِرَتخَبلا وبأ عمسي مل :لاق ىراخبلا نأل ؛رظن لاق اميفو .بيرغ نسح :ىذمرتلا

 نک ا نع اک نأ ن همم اخ عر كل نزعل دبع دم اقوي: ام و

 :لاق ؟ماع لك ىف جحلا هللا لوسر اي :اولاق :لاق كلام نب سا نع: نايفش ىبأ نع ءنشمعألا

 دل اهب اوموقت مل ولو ءاهب اوم وقت مل تبجو ولو «تبجول « معن : : تلق ول

 :لاق كلام نب ةقارس "نع «رباج نع «ءاطع نع «جيرج نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىفو

 دبا دبأل لب» : ةياور ىفو . «دبألل لب ءًال» :لاق ؟دبألل مأ اذه انماعل هذه انتم هللا لوس اي

 نأ 00 «ىثيللا دقاو ىبأ نب دقاو ثيدح نم «دواد ىبأ ننسو «دمحأ امال اج

 ءرصحلا روهُّظ نما مث : ىنعي "”«رصخلا َروُهُظ مث هذهاا :هتجح ىف هئاسنل لاق ب هللا لوسر

 .تويبلا نم نجرخت

 بتك ىف ررقم وه امك «هريغب ةراتو «هسفنب اعيطتسم صخشلا نوكي ةرات :ماسقأف ةعاطتسالا امأو

 . ماكحألا

 :لاق ديزي نب ميهاربإ انربخأ «قازرلا دبع انربخأ «ديمح نب دبع انثدح : ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق

 :لاقف كي هللا لوسر ىلإ لجر ماق a ا م وع
 ؟هللا لوسر اي لضفأ جحلا ىأ :لاقف رخآ ماقف «' ''لفتلا ثعشلا» :لاق ؟هللا لوسر اي جاحلا نم

 . «ةلحارلاو داَرلا» : لاق ۶ هللا لوسر اي ليبسلا ام :لاقف رخآ ماقف «اجلاو جعلا» :لاق

 .(لاقو»: ىف (۲) .ر ءج نم ةدايز )١(

 ۲۹٤(. /۲)كردتسملاو (٤۲۸۸)مقرب ةجام نبا ننسو (50١7)مقرب ىذمرتلا نتسو (۱۱۳ /۱)دنسملا ()

 .«اوموقي»:ر ىف (4)

 .«تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» :(5 /؟)دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (٥۲۸۸)مقرب ةجام نبا ننس (4)

 .«نأ»:أ ىف )١(

 )۱۲۱١( مقرب ملسم حيحصو 16٠( 5)مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .(۱۷۲۲) مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۱۹ 2718/6)دنسملا (8)

 هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «لقثلا»:ر ىف )٠١( .«ىبنلا»:و ءأ ءرءج ىف (9)

 .«ليبسلا ام هللا لوسر اي»:ج ىف )١١(



 A ج د بت ۹۷ 3 ناعبألا :نارمع لآ ةروس د ئالا ءزحلا

 الإ ؟""هفرعن الو :ىذمرتلا لاق . یزوخلا وهو ديزي نب ميهاربإ ثيدح نم ةجام نبا هاور اذكهو

 :جحلا باتك ىف لاقو .انهاه لاق اذك .هظفح لبق نم ملعلا لهأ ضعب هيف ملكت دقو «هثيدح نم

 ا ثيدح اذه

 لجأ نم هيف اوملكت دقو ءاذه ىزوخلا ىوس تاقث مهلك هلاجر دانسإلا اذه نأ شي ال "7و

 .ثيدحلا اذه

 «ىرماعلا هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقف «هريغ هعبات دق نكل

 ىلإ تسلج :لاق رفعج نب دابع نب دمحم نع «ىئيللا ريمع نب ديبع نب هللا دبع نب دمحم انئدح

 .«ةّلحّرلاو دازلا» :لاق ؟ليبسلا ام :هل لاقف يك هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق رمع نب هللا دبع
 - 0 وە

 . هب نع ندع نی هلا دبع نی امم ناور نم ةيودرم نبا واور اذكر

 ديعسو «ءاطعو «دهاجمو ‹نسحلاو «سنأو « سابع نبا نع ىور دقو : متاح ىبأ نبا لاق مث

 ا او «سنأ نب عيبرلاو 2« ريبج نبا

 0 0 اچ ےک 1 8 5

 «دوعسم نباو « سابع نب هللا دبعو 2« سنا ثيدح نم رخآ قرط نم ثيدحلا اذه ىور دقو

 .ملعأ هللاو «ماكحألا باتك ىف ررقم وه امك «لاقم اهديناسأ ىف نكلو «ةعوفرم اهلك ةشئاعو : 0 5 .٠ ا
 وم

 "داف ثيدح نم مكاحلا هاورو . ثيدحلا اذه قرط عمجب هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا ىنتعا دقو

 هيلإ عاطتسا نم : هللا لوق نع لئس يَ هللا لوسر نأ ؛سنأ نع «ةداتق نع «ةملس نب دامح نع

 ملو «ملسم طرش ىلع حيحص :لاق مث . 'ةلحارلاو دازلا» :لاق ؟لیبسلا ام : "ليقف «ًاليبس
 ۵ ءاجرخب

 دازلا» :ل لاق ةا ام « هللا 0 TT م ا سا ی

 حالا

 .هب « سنوي نع «نايفس نع کھ هاورو

 ره عا ل هلو

 اولجعت» : ةا هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ريَّبج نب ديعس نع - 5200 ليضف نع
 .«هعفري» :ر ىف )١(

 .(5895)مقرب ةجام نبا نئسو )١944( «(۸۱۳)مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .ر ءج نم ةدايز ()
 .(477 /۲)متاح ىبأ نبا ريسفت (4)
 ثيدحلا فعض ىلإ ىهتناو ىفكي امب ١٠١( /5)«ليلغلا ءاورإ» :هباتك ىف ىنابلألا رصان خيشلا اهيلع ملكتو قرطلا هذه عمج دقو (6)

 .اريخ هللا هازج داجأو دافأف

 .«ليبسلاام هللا لوسر اي :لیقف» :و ىف (۸) .«اولاق»:و ىفو «؛لاقف»: ىف (۷) . (ةداتق ىبأل :ج ىف (5)

 )9( المستدرك)١/ ٤٤١(.

 . لسرم هدانسإو (4 ٠ /۷)یربطلا ريسفت (۱۰)



 0517.3 [)ناترآلا :نارمع لآ هرو نالا لاا و

 . ل ضرع ام ىرْدَي آل مُكَدَحأ ناف - ةضيرفلا ىنعي - حل ا ىَلِإ

 ىبأ نب نآرهم نع «ىميقفلا ورمع نير نسما انثدح «ةيواعم وبأ انثدح : ًاضيأ دمحأ 0
 هي هس سس م

 .«لجعتيلف جحا دارأ نم :ِةلَي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ؛''”ناوفص
2 

 نا «ريرضلا ةيواعم ىبأ نع E نع «دواد وبأ هاورو

 ةئامثالث كلم نم :لاق . «اليبس هيلإ عاطتسا نمط :هلوق ىف سابع نبا نع «ریبج نبا ىور دقو

 . اليبس هيلإ عاطتسا دقف مهرد

 .ةحصلا ليبسلا :لاق هنأ هالوم ةمركع نعو

 نع «محازم نب كاحضلا نع - ىبلكلا ىنعي ا ىبأ نع ؛حارجلا نب عيكو ىورو

 .ريعبلاو دازلا : لاق «ًاليبس هيَ إ عاطتسا نم ؛لاف سابع

 دحج نمو ىأ :دحاو ريغو دهاجمو سابع نبا لاق (نيمّلاعلا نع ين هللا نإ رك نمط :هلوقو

 . *)هنع ىنغ هللاو «رفك دقف جحلا ةضيرف

 2 :تلزن ال :لاق ةمركع نع < .حيجُن ىبأ نبا نع «نايفس نع ءروصنم نب ديعس لاقو

 ا اف : لجو زع هللا لاق نو :دوهيلا تلاق «هنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ

 e للط ررت هان :ِلكَي ىبنلا مهل لاقف ىنعي - مجد
 نع ينغ هللا َنِإَف رفك نمو» ا لاق + ارج ذا ارا ءانيلع بتكي مل :اولاقف .«ًاليبس هيَلِإ

 . ي نيمّلاعْلا

 .هوحن «دهاجم نع «حیجت ىبأ نبا یورو

 «دوعسم نب هللا دبع نب ليعامسإ انربخأ ءرفعج نب هللا دبع انثدح :هيودرم نب ركب وبأ لاقو

 انربخأ « ىناسارخلا مشاه وبأ لاله انربخأ : الاق ضايف نب  ذاّشو ميهاربإ نب ملسم انربخأ

 كلم نم» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر ىلع نع «ثراحلا نع «ىنادمهلا قاحسإ وبأ
 دم سي

 ىلع هللو» :َلاَق هللا ناب كلذ .اينارصت أ بدو تام رض ال هللا تيب حي مو ةلحارو ادار

 . © َنيملاَعْلا نع يغ هللا نق رَقك نمو اليس هِيَ عاّطتسا نم تلا جح سالا

 .هب ‹ميهاربإ نب ملسم ثيدح نم ريرج نبا هاورو

 هو 2 5 50 1
 مشاه وبأ لاله انثدح «ضايف نب لاله انثدح :ىرارلا ةعرز ىبأ نع متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 )۱( المسند)١/۳١۳(.

 .«نارهم»:و ىفو «رارض»:آ ىف (۲)

 )۳( دنسملا )١/75786(.

 . «ىلاعت هللا»:ر ىف )١( .(ینغ هنع»:ر ىف (6) .؟بابح»:ر ج ىف (6)

 .هب نايفس نع ىسيع قيرط نم ٥۰( /۷)هریسفت ىف ىربطلا هاورو (۷)
 .«داسو» : ىف (۸)



 مق ل ب ل ل ببال (44 .4۸)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 هلثم هدانسإب هركذف « ىناسارخلا

 ىلوم هللا دبع نب لاله نع «ميهاربإ نب ملسم نع < ؛ يفلان ۾ نب دمحم نع ىذمرتلا هاورو

 «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بیرغ ثيدح )۲! ذه] :لاقو هب «ىلهابلا ملسم عع نب ةغسر

 : عيدا ىف تعض تراخلاو لرم لاخر لام هانا فو

 . ظوفحمب سيل ثيدحلا اذه :ىدع نبا لاقو .ثيدحلا ركنم اذه لاله :ىراخبلا لاقو

 ف وأ تام Ee ا

 نسحلا نع هننس ىف روصنم نب ديعس یورو «هنع هللا ىضر «رمع ىلإ حيحص دانسإ اذهو
 نم لك اورظنيف راصمألا هذه ىلإ الاجر ثعبأ نأ تممه دقل :باطخلا نب رمع لاق :لاق ىرصبلا

 لم وهام نول عاج «ةيزجلا مهيلع اوبرضيف «جحي "ملف ةدج هل ناك

 لهآ اي لق © 68 نولمعت ام ىلع ديهش هاو هللا تايآب نورفكت مل باتكلا لهأ اي لق

 امع لفاغب هّللا امو ءادهش متنأو اجوع اهنوغبت نمآ نم هللا ليبس نع نودصت مل باتكلا

 . 4 69 نرلمعت
 مهدصو «هللا تايآب مهرفكو «قحلل مهدانع ىلع «باتكلا لهأ ةرقَكل ىلاعت هللا نم فينعت اذه

 نم قح لوسرلا هب ءاج ام ناب مهملع عم «“مهتقاطو مهدهجب ناميإلا لهآ نم هدارأ نم هليبس نع
 مهيلع همالسو هللا تاولص «نيلسرملا ةداسلاو «نيمدقألا ءايبنألا نع ملعلا نم مهدنع امب «هللا

 دلو ديس «ىكملا ىبرعلا ىمشاهلا ىمألا 2١ :ا[ِيلي] ىبنلا ركذ نم ءاوهونو هب اورشب امو «نيعمجأ
 هنأب كلذ ىلع ىلاعت 2'''[هللا] مهدعوت دقو .ءامسلاو ضرألا بر لوسرو ء«ءايبنألا متاخو «مدآ

 بيذكتلاب رشبُلا لوسرلا '"”مهتلتاقمو «ءايبنألا نع مهيديأب ام اوفلاخ اب كلذ مهعينص ىلع ديهش

 ال موي كلذ ىلع مهيزجيسو :ىأ «نولمعي امع لفاغب سيل هنأ ىلاعت ربخأو «دانعلاو دوحجلاو

 .نونب الو لام مهعفني

 2 ا

 لاا بيذهتلا بيذهتاهانتبثأ ام ا ءاطخ وهو «هللا دبع: E .ج نم ةدايز (6)

 ىلعو دوعسم نباو ىلهابلا ةمامأ ىبأ ثيدح نم اعوفرم ىورو ۲۷١( /؟)روثنملا ردلا ىف امك روصنم نب ديعسو ةبيش ىبأ نبا هاورو (0

 )٤/ 5٠١(. ىعليزلل «ةيارلا بصن» :ىف اهيلع مالكلاو اهجيرخت رظنا .ءىش اهنم حصي مل نكل «ةريره ىبأو
 .«ملود:أ «ر ءج ىف (۷)

 .(597 /۱)«عاطقنا هيفو» :لاق هننس ىف روصنم نب ديعسو ,ىرصبلا ليعامسإ نب دمحمل هازعو«رمع دنسم»ىف ريثك نبا فلؤملا هركذ (۸)

 .أ نم ةدايز )٠١. ١١( .«مهتعاطا»:أ ءج ىف (9)

 .«مهتلباقمو» :و ءأءرءج ىف )١١(



 ا O a Ea i و ير

 مكناميإ دعب مک ودرب باتكلا اوتوأ نيذّلا نَم اقيرف اوعيطت نإ اونمآ نيذْلا اهيا اي

 هّللاب مصتعی نمو هلوسر مكيفو هللا تایآ مکیلع ىلتت متنأو نورفكت فيكو © نيرفاك
 . 4 © ميقتسم طارص ىلإ يده دقف

 نينمؤملا نودسحي نيذلا «باتكلا اوتوأ نيذلا نم ةفئاط اوعيطي نأ نع نينمؤملا هدابع ىلاعت رذحي

 لَهَا نم ريثك دول : ىلاعت لاق امک لوو لاسرإ نم هب مهحتم امو «هلضف نم هللا ٍمهانآ ام ىلع

 :انهاه لاق اذكهو ]1۰۹ : ةرقبلا] 4مهسفنأ دنع نم ادَسَح اراقك مكنايإ دعب نم مكنودري ول باتكلا

 مثنأو نورفكت فيكو» :لاق مث «نيرفاك مُكئاميإ دعب مكودري باتكلا اونوأ نیلا نم اقیرف اوعيطت نإإ»
 لزنت هللا تايآ نإف ؛هنم مكاشاحو مكنم ديعب رفكلا نأ : ىنعي (هلوسر مكيفو هللا تايآ مكيلع ئلتت

 نونمؤت ال مكل امو :ىلاعت هلوقك اذهو «مكيلإ اهغلبيو مكيلع اهولتي وهو «ًاراهنو اليل هلوسر ىلع
 امكو .اهدعب ةيآلاو ۸ :ديدحلا] 4نيضؤم متنك نإ مكقانيم ذخأ دقو مكبرب اونمؤتل مكوعدي لوسرلاو هللا

 :اولاق Û» ءإ مكيلإ ا نينمؤملا أد : هباحصأل اموي لاق هيل هللا لوسر نأ :ثيدحلا ىف ءاج

 ورد ا نوک

 نوئمؤي ال فیکو» :لاق .“' اينالا اوركذو «!؟مِهُّبر دنع مهو نونمؤي ال فيكو» :لاق .ةكئالملا

 سانلا ىأف :اولاق . ٠!؟مكرهظا نيب انأو دونم ال فیکو» :لاق .نحنف :اولاق «؟مهيَلع لزني ىحولاو
0 0 

 «اًهيف مب نونمؤي اًمحص نودجي مكدعب نم نوؤيجي موق : :لاق ؟اًناميإ بجعأ

 .دمحلا هللو «ىراخبلا حرش لوأ ىف هيلع م الكلاو ثيدحلا اذه دتس تركذ دقو

 هللاب ماصتعالاف اذه عمو : : ىأ (ميقتسم طارص ىلإ يده قف هللاب مصتعي نمو :ىلاعت لاق مث

 قيرطو ةانقرلا ىلإ ةليشولاو :ةياوكلا ةذعابم ىف ةدعلاو '«ةيادهلا ىف“ ةدمعلا ىه هيل 5
 هازل: قرض و فاذا

 اومصتعاو 9-0 نوملسم متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هلا اوفا اونمآ نيا اهيأ ايإ»

 مكبولق نيب فّلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا تمعن اوركذاو اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب

 مكل هللا نبي كلذك اهنم مكذقنأف راَثلا نم ةرفح افش ىلع متنكو اناوخإ هتمعنب متحبصأف

 .4 2 نودتهت مکْلعل هتایآ

 دیبز نع ةو نايفس نع جرا دبع انثدح «نانس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 «ىصعي الف عاطي نأ :لاق «هتاقث قح هللا اوُهَنا  دوعسم نبا وه هللا دبع نع رع اوع «ىمايلا

 .«ءایبنالاف اولاق»:و أ ءج ىف (۲) .«هلسرو» :أ ىف )١(

 .ىراصنألا ةعمج ىبأ ثيدح نم (۲۳ «۲۲ /4)ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (۳)



 N 0001 «1۰۲)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 . وكي الف ركشي نآو ٤یسی الف ركذي نأو

 ."[دوعسم نبا نع نوميم نب ورمع هيلع ةرم عبات دقو] كرري كاد

 «ىروثلا نايفس نع «بهو نبا نع «ىلعألا دبع "7 د لوب دست روج قو درع نبا هاور دقو
 تو

 الق عاطي نأ : «هتاقت قح هللا اوقتال د » : لاك هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع «ةرم نع ؛ديبز نع

 .2ىسني الق ركذيو ءرفكي الق رکشیو «ىصعي

 اعوقرم «دوعسم نبا نع «ةرم نعءديبز نع ءرعسم ثيدح نم «هکردتسم ىف مكاحلا هاور اذكو
 ةللاو فوقوم هنأ (*”رهظألاو .لاق اذك .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاق مث .هركذف

 . ملعأ

 .نوميم نب ورمعو «میتخ نب عيبرلاو «ىنادمهلا ةرم نع هوحن یورو :متاح ىبأ نبا لاق مث
 كلو رج يدا «نانس ىبأو «ةداتقو «نسحلاو «سوواطو «ىعَحَتلا ميهاربإو

 اسل نم نخسر س اق قدس هللا كنعلا ىق ل < لاق دنا نتا نع ورو

 «ملسأ نب ديزو «نايح نب لتاقمو «ةداتقو ءسنأ نب عيبرلاو « ةيلاعلا أو نيس ب عت يعد دقو

 :i نباغتلا] «متعطتسا ام هللا اوت اف ؟قلاعت رق هيرب الا هده نأ ىلإ هرو لاو

 نكلو «خسنت مل : لاق «هتاقت قح هللا اوقتا» :هلوق ىف سابع نبا نع .ةحْلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ولو طسقلاب اوموقيو مثال مول هللا ىف مهذخأت الو «هداهج قح هليبس ىف اودهاجي نأ «هتاقت قح»

 . مهئانبأو مهئابآو مهسفنأ ىلع

 مكتمالسو مكتحص لاح ىف مالسإلا ىلع اوظفاح : ىأ 4نوُملَسُم منو الإ نتومت الو :هلوقو
 ىلع تام نمو «هيلع تام ءىش ىلع شاع نم هنأ همركب هتداع ىرجأ دق ميركلا نإف هيلع اوتومتل

 فلو داخ هب ها دای ا قف عش

 اوناك سانلا ّنأ «دهاجم نع «ناميلس تعمس : لاق ةبعش انثدح «حور انثدح چ مامإلا لاق

 اونمآ يذلا اهيأ ايل : ايكو هللا دوه لاق :لاقف «نجحم هعم سلاج سابع ن ناو تلا نوفوطي

 ٍلهأ ىَلع ترمأل تارطق موقزلا نم م ةَرطَق ٠ نأ ولو «نوُملَسُم متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوا

 . «موُقزلا لإ ا ل ضرألا

 نم «هکردتسم ىف مكاحلاو «هحیحص ىف نابح نب باو «ةجام نباو «ىئاسنلاو «ىذمرتلا هاور اذكهو

 .و نم ةدايز (۲) .«ىسنيالف ركذي نأو رفكي الف ركشي نأ» :ج ىف )١(

 .«رهشألا»:و ءأ ىف (6) .«نع»:أ ىف (۳)

 )۲۹٤/۲(. كردتسملا (6)

 .؟مهشيعا:و ءأ ىف (۷) .و عر ج نم ةدايز (0)



 )1.۳ 2٠١ ”)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزلا سانايا ل _  _ا__ااس|

 YT ملو «نيخيشلا طرش ىلع : مكاحلا لاقو . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو .هب «ةبعش نع قرط

 نب نجر دبع نع ءبهو نب ديز نع <« « شمعألا انثدح « عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 م درب مه رر 4

 لخديو رانلا نع جرح ن بحأ نم: ا هللا لوسر لاق : لاق 0 بردبع
 هرب دس ربا لذ ورش ا ريب م هررعار 0200

 ی 2 ا بحي م ساتلا ا ىتأيو ءرخآلا مويلاو ه للاب نك وهو «هتينم هكردتلف قل

 لاق رباج نع «نايفس ىبأ نع « شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح : ًاضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 رع هللاب نظلا نسحي وهو الإ مكدحا نتومي آل':ثالثب هتوم لبق لوقي هک هللا لوسر تعمس
 اح

 «شمعألا قيرط نم ملسم هاورو

 ىبأ نع «سنوي (*”[وبأ] انثدح «ةعيهل نبا انثدح «ىسوم نب نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 نو هَل اریخ ىب نَظ ناف «ىب ىدبع ْنَظ دنع ا :َلاَق هللا نإ» :لاق هنأ كو هللا لوسر نع « ةريره

 لق ارش ن

 هللا لوسر لاق :لاقةريره ىبأ نع «رخآ هجو نم اا یف تباث ثيدحلا اذه لصأو

 . یب ىدبع ّنَظ دنع انآ :[لجو زع] هللا لوقي» :ای 2 000 > من52 ال
 نع «ناميلس نب رفعج انئثدح يقر قلا كلما دبع. نب دهم: اقدح :رازبلا ركبوا ظفاخلا لاقو

 ىف هقفاوف هدوعي لل ىبنلا هءاجف ءًاضیرم ل ناک : لاق سنأ نع - هبسحأو - تباث

 فاخأ هللا وجرأ هللا لوسر اي ريخب :“' )لاق «؟نَلَف اي تْنأ فْيَك» :هل لاقف ءهيلع مَّلسف قوسلا
 او وحرر اه هللأ ؛ هاطعأ الإ | نطوَمْلا اذه ىف دبع بْلَق ىف ناعمتجی آل : الك هللا لور لا . ىبونذ

 فاش ا

 نباو « ىئاسنلاو ‹«ىذمرتلا هاور اذكهو .ناميلس نب رفعج ريغ تباث نع هاور ملعن الل :لاق مث

 .'"السرم تباث نع مهضعب هاور دقو .بيرغ :ىذمرتلا لاق مث «هثيدح نم ةجام
 نع رشف ىبأ نع ع انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامولا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 )١( دنسملا )١٠/١( /؟) كردتسملاو (١1١١١)مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلاو 594(.

 .(نمۇم»:ر ىف ()

 .(۱۹۲/۲) دنسملا (۳)

 .ر نم ةدايز (0) .؟مكنم دحأ»:و لأ ىف (0

 .(۳۹۱ /۲) دنسملا (0)

 .أ نم ةدايز (۸) . «حيحصلا» :ج یف (۷)

 شمعألا قيرط نم )۲٠۷١( مقرب ملسم حيحصو «ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ قيرط نم (7505) مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ نع
 .«لاقف» :ج ىف )٠١١(

 ىف ىرذنملا هنسحو (1١7)مقرب «هللاب نظلا نسح»ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو (١77)مقرب ةجام نبا ننسو (487)مقرب ىذمرتلا ننس )١١(
 )7١18/5(. بيهرتلاو بيغرتلا

 نع دامح قيرط نم ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هقيرط نمو )00 ۸)مقرب «تارافكلاو ىضرملا»ىف ايندلا ىبأ نبا هاورف : لسرملا امأ

 .ًالسرم ريمع نب ديبع نع تباث



 ۸۹ ٠١7( «۲١٠٠)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ءاورو .امئاق الإ رخآ الأ ىلع ل هللا لوسر تعياب :لاق مارح نب ميكح نع «كهام نب فسوي

 :لاقف هيلع مجرتو « هب « ةبعش نع «ثراحلا نب دلاخ نع ‹«دوعسم نب ليعامسإ نع هننس ىف ىئاسنلا

 هام :ليقو' امم آل توقأ آلآ ىلع ام نف فاس مق هرج دبي فيك تاب

 .لوألا ىلإ عجري وهو «ربدم ريغ البقم الإ لتقأ الأ "”[ىلع]

 ىف لاق امك هللا دهعب : ىأ 4 هللا لبحب» : ليق (اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاوإ» و

 یأ 1۲: نارمع لآ] 4ساثلا نم لبحو هللا نم لبحب لإ اوفقث و اهدعب ةيآلا

 ىلع نع ءروعألا ثراحلا ثيدح ىف امك «نآرقلا :ىنعي ر 4 هللا نم لبحب» : ليقو .“ دو وعن

 .ميقتسملا هطارصو «نيتمْلا هللا لبح وه» :نآرقلا ةفص ىف اعوفرم

 ديعس انثدح :ىربطلا رفعج ج وبأ ظفاحلا مامإلا لاقف « ىنعملا 0 صاخ ثيدح كلذ ىف درو دقو

 ةيطع نع اا ا ا طاشا انثدح .ىومألا ىيحي نبا

 ىلإ ءامسل ف لاا هللا لح وه «مهّللا باّتك» : ا هللا لوسر لاق : لاق دكيعس 210[ نع

7 1 1 َ 3 
 3 صر

 یصر as « صوحألا ىبأ نع «ىرجهلا ملسم نب ميهاربإ قيرط نم هيودرم نبا ىورو

 ءافشلا وهو يملا روتلا وهو < نيملا هللا لْبَح وه َنآرَقْلا اذه نإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا

 .000هعبتا نمل ةاَجَنو هب كّسَمَت نمل ةمصع «عفاتلا

 لئاو ىبأ نع شمعألا انثدح : عيكو لاقو] .كلذ وحن مقرأ نب ديزو ةفيذح ثيدح نم فرو

 ىلإ مله قيرطلا اذهب «هللا دبع اي «نيطايشلا هرضحت رضتحم طارصلا اذه نإ : هللادبع لاق :لاق

 . '”[نآرقلا هللا لبح نإف هللا لبحب اومصتعاف «قيرطلا

 ا تدرو دقو 7١١ةقرفتلا نع رب ةعامجل اب مهرمأ : :«اوقرفت الو» :هلوقو

 نب ليهس ثيدح نم ملسم حيحص ىف امك ١" ”فالتئالاو عامتجالاب رمألاو قرفتلا نع ىهنلاب

 ل ءانالث مکل ىَضْرَي هللا نإ : لاق يَ هللا لوسر نأ ؛ةريره ىبأ نع «هيبأ نع < ‹حلاص

 ناو ءاوُقرََت الو اًعيمج هللا لحب او ومصّتعت نأو ءاًئيش هب اوكرشت الو هودبعت نأ : مكل ضرب ءامالع

 . “الا ةعاضإو «لاؤسلا کر «لاَكو ليق :انلَث مُكل طح ؛مكرمأ هللا هالو نم اوحصاتت

 )١( دنسملا )7 /۳ ١ 4( ىئاسنلا نفسو )5١8/5(.

 .؛ةمذ دهعب:ر ىف )٤( .أ نم ةدايز () .؟هيلعا :أ «ج ىف (؟)

 .ج نم ةدايز (1) .1نعال:أ ىف (5)

 .فيعض وهو ىفوعلا ةيطع هدانسإ ىفو (77 /۷)ىربطلا ريسفت (0)

 ىف ىزوجلا نباو (1١/44)نيحورجملا ىف نابح نباو (587 /١١)فنصملا ىف ةبيش ىبأ نباو (005 /1)كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۸)

 .ادوعسم نبا مالك نم نوكي نأ هبشيو ءاي هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه» :لاقو )٠١١/1١( ةيهانتملا للعلا

 .«عامتجالاو فالتثالاب» :ج ىف )١١( .«ةقرفلا» :و «آ ىف )٠١( .و نم ةدايز (9)

 .(1۷10) مقرب ملسم حيحص (۱۲)



 2٠١ ٠١7( 7)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا ۹۰

 ءاضيأ ةددعتملا ثيداحألا كلذب تدرو امك ءأطخلا نم «مهقافتا دنع «ةمصعلا مهل تنمض دقو

 «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع اوقرتفاف ةمألا هذه ىف كلذ عقو دقو «فالتخالاو «قارتفالا مهيلع فيخو

 الي هللا لوسر هيلع ناك ام ىلع نيذلا مهو ءرانلا باذع نم ةملسمو ةنجلا ىلإ ةيجان '''ةقرف اهنم
 . هباحصأو

 منكر ] اناوخإ هتمعتب مثحبصَأَف مكبولف نيب فلأف ءادعأ مشك ذإ مكيلع هللا تمعن اوركذار» لو

 هنإف «جرزخلاو سؤألا ناش ىف قايسلا اذهو «ةيآلا رخآ ىلإ [اهنم مكذقنأف راتلا نم ةرفح اقش ىلع

 اهببسب لاط لوُخُذو نحإو «نئاغضو ةديدش ةوادعو «ةيلهاجلا ىف ةريثك بورح مهنيب "تناك
 نيباحتم اناوخإ اوراص «مهنم لخد نم هيف لخدف مالسإلاب هللا ءاج املف «مهنيب عئاقولاو مهلاتق

 َكَدّيَأ يذّلا وه >: ىلاعت هللا لاق «ىوقتلاو ربلا ىلع نينواعتم «هللا تاذ ىف نيلصاوتم «هللا لالجب
 مهب فلأ للا نو مهبوأف نب تأ ام يج ضرألا يف ام تققنأ ل مهبول نيب فأر . نينمؤملابو هرصنب `

 هللا ”ههدعبأف ؛ مهرفكأ يسب: ناثلا نم ةرفح انه ىلع اوتاكو [5 + لاقثألا] 4661[ ميكح زيزع هَنِإ]
 کف تف «نيتح مئانغ مَّسَق مويا هللا لوسر كلذب مهيلع نتما دقو .ناميإلل مهاده 0

 اال مكدجأ ملا ءراصنألا رشم اي» :لاقف مهبطخف «هللا ءارأ اج ةَمسقلا ىف مهيلع لق اك مهنم

 هللا :اولاق ائيش لاق املك «؟ىب هللا مُكاَنعأَف ةَلاَعَو یب هلل مگفلاف نیقرفتم مكنكو «ىب هللا مکادھف
 .نمأ هلوسرو

 كلذو «جرزخلاو سوألا نأش ىف تلزن ةيآلا هذه نأ :هريغو راسي نب قاحسإ نب دمحم ركذ دقو

 الجر ثعبف ةَقْلألاو قافتالا نم هيلع مه ام هءاسف «جرزخلاو سوألا نم ألمب رم دوهيلا نم الجر نأ

 ملف «لعفف «بورحلا كلتو ثاعب موي مهبورح نم ناك ام ”مهركذيو مهنيب سلجي نأ هرمأو هعم
 مهراعشب اودانو ءاورواثتو «ضعب ىلع مهضعب بضغو موقلا سوفن تيمح ىتح هبأد كلذ لزي

 یوعدبأ» :لوقيو کش لعجف مهاتأف دایک ىبنلا كلذ غلبف «ةرحلا ىلإ اودعاوتو ا اوبلطو

 ءاوقناعتو اوحلطصاو «مهنم ناك ام ىلع اومدنف «ةيآلا وع «؟مكرهظأ نیب ب انآو ةلهاحلا

oھنع هللا  © 

 .ملعأ هللاو «كفإلا ةيضق ىف اورواثت نيح مهيف لزن كلذ نأ ةمركع ركذو

1# o So Mr 2So 2£ 

 مه كلوُأو ركنملا نع توهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو ظ

 .2«تناك دق»:و ىفو ««ناك دق»: یف (۳) .و أ ‹ر ج ىف ةدايز () .اهنم ةقرف»:ر ىف )١(

 وا و أ یف (6) .و نم ةدايز )0( : هانتبثأ ام باوصلاو «اطحخ وهو .«لوخد»:ر ىف (6)

 .همهل ركذيو»:و ءأ ءر ءج ىف (۸) .(تنع نم تنعفا:ر ءج ىف (۷)

 .(۷۹ «۷۸/۷) ىربطلا ريسفت :رظنا (9)



 ےک ا E لا ةرؤويش ا

 مهل كئلوأو تاتيبْلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوفرفت نيدّلاَك اونوكت الو ® نوحلفملا

 دعب مترفكأ مههوجو تدوسا نيِذّلا اَمأَف هوجو دوستو هوجو ضيبت موي 2-6) ميظع باذع

 هللا ةمحر يفف مههوجو تّضيبا نيا امأو 9-6 نورفكت متنك امب باذعلا اوقوذف مكنامإ

 جه َنيمَئاَعْلَل امّلظ ديري هللا امو قحْلاب كيلع اهولتن هللا تايآ كلت 05 نودلاخ اهيف مه

 . ©3 رومألا عجرت هللا ىَلإو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هّللو
 رمالاو ءريخلا ىلإ ةوعدلا ىف هللا رمأب مايقلل ةبصتنم :ىأ ما مكس نكتو الر

 ةصاخو ةباحصلا ةصاخ مه : كاحضلا لاق «نوحلفملا مه كلوأو» ركنملا نع ئهتلاو فورعملاب

 .ءاملعلاو نيدهاجملا : ىنعي ىنعي ءةاورلا

 ُريَخْلا» :لاق مث (ريَحْلا ىلإ نوعدي ةمَأ مكنم نكتلو» : الك هللا لوسر أرق :رقابلا رفعجوبأ لاقو
 . هیودرم نبا هاور «یتتسو نآرقلا عاَبَتا

 قلع ابجاو كلذ ناك نإو. < ناشلا اذهل ةيدنصعم ةمثلا نم ةقرق نركت نإ ةيآلا هذه نم ةوصقملاو
 ١ نم» :ةكوهللا لوسر لاق لاك ةريرق وا نع اس يخص ىف تين ابك نعم مدا درف لك

 م اه 2 هوس ٥م ساس هيف هوم

 yT هبْلقبَف عطتسي مل نإ «هناسلبق مطتسي مل نإ هديب هریعیلف ريغيلف ارکنم مكنم ىأر

 .2900لورخ ب هبح ناميإلا ' نم كلك ارو o :ةياور ىفو

 ىبأ نب قاومع ىنربخأ «رفعج نب ليعامسإ انربخأ «ىمشاهلا ناميلس 4 :دمحأ مامإلا لاقو

 یذّلاو» : لاق ا ل" ىبنا نأ ءناميلا نب ةفيذح نع «ىلهشألا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ءورمع
 «هدنع نم اًباَقع مُكْيَلع ّْثَعْبَي نأ هللا نکشویل وأ ءركْنمْلا نع نوهنتلو فورعملاب نرمال هديب ىسفت
 . مك بيج اَ وفعل 0

esنسح : :ىذمرتلا لاقو هب ءورمع ىبأ نب ورمع ثيدح نم «ةجام ٠ نباو  

 کا ىف هر ىتأيس انك ةعركلا تايآلا م ةريثك بابلا اذه ىف ثيداحألاو

 باع مهل كلو ] تانيبلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذّلاَك اونوكت الو» :ىلاعت لاق م

 فورعملاب رمألا مهكرتو «مهفالتخاو مهقرفت ىف 0 درك نأ ةمألا هذه ىو 0 م

 نم 7*5 رولا هللا دبع نيب نهرأ قدح «قاوفص دخ :«ةرخلا نأ انثالخ لمعلا 0 لاق

 «ًاديدش امهو ريثك نبا ظفاحلا مهو» : هللا همحر ركاش دمحأ خيشلا لاق «ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم (۹٤)مقرب ملسم حيحص )١(

 .«ىسوم ىبأ ثيدخ وه «ًاركنم مكنم ىأر نمل :ثيدحف

 , (هللا لوسر نأ»:أ ىف (۲)

 .(159١5)مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۸۸ /6)دنسملا )

 . (ةيآلا»:ه ىفو وأ راج نم ةدايز (4)

 ملعأ هللاو «یزارحلا: رخآ عضوم نق ةريغملا وبأ لاق .ىزوهلا»:(7/5١٠)دمحأ مامإلا دنسمو ه ىفو ««ىروهلا» :رءج ف )هر

 . باوصلاب

(۳) 



 SAO J ةروه را ت ببجا #

 E نيتنث ىَلَع مهنيد یف اوُقَرَتفا "نعل ها نإ» : لاق ا هللا لور نإ :لاقف 0 (؟0[:دلص]

 یهو ةدحاو الإ راّتلا ىف اهلك - ءاوهألا ىنعي دعي - لم عبو ثالث ىلع قرتفتس مالا هذه تاو هلم

 ‹«هبحاصب بلكلا | ىراجتي امك 0 كلت ا ل 00 جرخيس نإ الا
 ا

2 00 
 او الأ ىرحأ سانلا نم مكريغل

 همساو - ةريغملا ىبأ نع امهالك «ىيحي نب دمحمو لبنح نب دمحأ نع «دواد وبأ هاور اذكهو

 . قرط نم ثيدحلا اذه ىور دقو «هب - ىماشلا جاجحلا نب سودقلا دبع

 ةنسلا لهأ هوجو ضيبت نيح «ةمايقلا موي :ىنعي «هوجو دوستو هوجو ضيبت موي :ىلاعت هلوقو

 0 هللا ىضر « سابع نبا هلاق «ةقرفلاو ةعدبلا لها هوجو دوو ‹«ةعامحلاو

 اوقوذف# : نوقفانملا مهو :ىرصبلا نسحلا لاق : « مكناميإ ٠ دعب مترفكأ 1 مههوجو تدوسا نيذّلا ماف

 .رفاك لك معي فصولا اذهو (نورفكت متنك امب باذعلا

 ال ادبأ اهيف نوثكام ءةنجلا :ىنعي € نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر يفق مههوجو تّضيبا نيذّلا امو $
 ‹ عیکو انثدح ةر وبا احب اا هله ريدق دنع ىدمرتلا یخ E .الوح اهنع نوغبي

 ةبوصنم اسوؤر ةمامأ وبأ ىأر :لاق بلاغ ىبأ نع كاف ية "حیبص نبا وهو - عيبر نع

 مث ولف نم لعق ريخ ءءامسلا ميدأ تحت ىلتق رش «رانلا بالك : ةمامأ وبأ لاقف ٠ قشمد 0

 كي وو يآ

 هللا لوسر نم هتعمس تنأ:ةمامأ ىبأل تلق .ةيآلا رخآ ىلإ «هوجو دوستو هوجو ضيبت مويإ# :أرق

 .هومكتثدح ام  اعبس دع ىتح - اعبرأ وأ اثالث وأ نيترم وأ ةرم الإ هعمسأ مل ول :لاق 58

 «بلاغ ىبأ نع ةنييع نب نايفس ثيدح نم ةجام نبا هاور دقو :نسح ثيدح اذه :لاق مث

 و «بلاغ ىبأ نع ءرمعَم نع «قازرلا دبع نع «هدنسم ىف دمحأ هجرخأو

 هموم

 .ادج ابيجع ابيرغ الوطم ًائيدح «رذ ىبأ نع «ةيآلا هذه ريسفت دنع هيودرم نبا ىور دقو

 اي « كيلع اهولتن» هتانيبو هيو هللا تايآ هذه : ىأ هللا تايآ كلت : "”[ىلاعت] لاق مث

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هيلع رمألا ام فكن : ىأ # قحلاب# دمحيم

 رداقلا هنأل ؛روجي ال ىذلا لدعلا مّكحلا وه لب مهل ملاظب سيل : ىأ (نيمّلاعْنل امْلَظ ديري هللا اموإ»

 )١( ؟مكريغفا :ج ىف (۳) .و«آ نم ةدايز () .«یجل»: ر ىف .

 )5( المسند)٤/ ۲ ٠١( مقرب دواد ىبأ ننسو )46970(.

 .؟حبص»:ر ىف (5) .(هنع):ر ىف (6)

 )۱۷١(. مقرب ةجام نبا ننسو 207٠0٠ ۰٠)مقرب ىذمرتلا ننس (0)

 , ؛فشكتيا :ج ىف (9) .وءأ نم ةدايز (۸)



 ا ا 0 وع لا ةوويه اا هربا

 : ىأ 5 عجرت هللا ا رو eT 4 (ضرألا يف ام تاومّسلا يف ام هللو»
 .ةرخآلاو ايندلا ىف مكاحلا «ةرخآلاو ايندلا ىف فرصتملا وه

Ioloل م لد مس ا ساو ومد  

 هّللاب نونمؤتو ركدملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت ساتلل تجرخأ هم ٍةمأ ريخ معنک ف

 مُكوُرْضَي نل 2 توقسالا مهرتكأو نوئمؤملا مهم مهل اريح ناكل باتكلا لهأ نمآ ولو
 اوم ام ني ُهلذلا ْمهيَلَع تبرض 000 تورص ال مق رايدألا مُكوُلوي مكوُلتاقي نإو یوا الإ

 مهّنأِب كلذ ةنكسملا مهيلَع تبرضو هللا نم بضغب اوءابو ساّنلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ

 . 4 © تودتعي اوناكو اوصع امب كلذ قح ريغب ءايبنألا نولتقيو هللا تايآب نورفكي اوناك

 . ساتل تجرخأ ةمأ ريخ مثنك » :لاقف ممألا ريخ مهنأب ةيدمحملا ةمألا هذه نع ىلاعت ربخي

 ىبأ نع «مزاح ىبأ نع «ةرسيم نع «نايفس نع «فسوي نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاق

 ىف لسالسلا ىف مهب "نوتات «سانلل سانلا ريخ : لاق 4سائلل تجرخأ أ ريخ متنك » : ةريره
 ."مالسإلا ىف اولخدي ىتح مهقانعأ

 متنك » :ىفوعلا ةيطعو «سنأ نب عيبرلاو «ءاطعو «ةمركعو ءدهاجمو «سابع نبا لاق اذكهو

 . سانلل سانلا ري : ىنعي «سائلل تجرخأ م
Ro 

o”ر  

 ريخ هما

 ٍركنمْلا نع توهنتو فورعملاب نورمأت» :لاق اذهلو ؛سانلل سانلا عفنأو ممألا ريخ مهنأ :ىنعملاو

 . للاب "”نونمؤتو
eةريمع نب هللا دبع نع «كامس نع ‹كيرش انئدح .كلملا دبع نب دمحأ انئدح  

 وهو لَو ىبنلا ىلإ لجر ماق :تلاق ؛2*[بهل ىبأ ؛تنب ةرد نع] «بّهَل ىبأ تنب '؟7[ةَرْذ] جوز نع

 مهرمآو هلل مهاقتأو مهؤرقأ ساتلا ريخ : ؟ريخ سانلا ىأ «هللا لوسراي: لاقف ءربنملا ىلع -

 وحر مُهلصْوآ كما نع ماها «فورملاب
 نع «كامس ثيدح نم «هكردتسم ىف مكاحلاو «هننس ىف ىئاسنلاو «هدنسم ىف دمحأ هاورو

 عم اورجاه نيذلا مه :لاق «ساّنلل تجرخأ مَ ريخ متنك » :هلوق ىف سابع نبا نع رْيَبَج نب ديعس
 : يدا نل ةن هلل هللا "لور

 .«نوتآی»:و ءأ ءر ءج ىف )١(
 . (۷٥٥٤)مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .دنسملاو ءأ ءر ءج نم ةدايز ١( .«:4) .2«نوئمؤي7:ر ىف (۳)

 )1( دنسملا )١/٤۳۲(.

 «ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص» :مكاحلا لاقو (594 /5)كردتسملاو (177١١١)ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلاو )۳٠۹/١( دنسملا (۷)

 .ىبهذلا هقفاوو



CATED EYE I as a س ا دو 

 "ف تحب نيذلا م هنورف ريو خپ نر لك «ةمألا عيمج ىف ةماع ةيآلا هذه نأ حيحصلاو

 مكانلعج كلذكرإ» :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك «مهنولي نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث ءب هللا لوسر

 . ةيآلا7"4[اديهش مكيلع لوسُرلا نوكيو] سالا ىلع ءادهش اوُنوُكَدل ارايخ :ىأ .اَطسَو هم
 ميكح ور مکا كردتسمو «ةجام نبا ننسو «ىذمرتلا عماجو «دمحأ مامإلا دنسم ىفو

 متناو ءاه اهر تا هما نيعبس نوفوت مت متنأ» : اهلا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ا و اا

 . لجو رع هللا ىَلع مَرْكأ

 ديعس ىبأو «لبج نب ذاعم ثيدح نم ىوريو . ىذمرتلا هنسح دقو .«روهشم ثيدح وهو
 ف را

 مركأ هللا قلخ فرشأ هنإف :'”كيدمحم اهيبنب تاريخلا ىلإ قّبسلا بصق ةمألا هذه تزاح امنإو

 لمعلاف .لسرلا نم الوسر الو هلبق يبن هطعي مل ميظع لماك عرشب هللا هثعبو «هللا ىلع لسرلا
 لاق امك «هماقم مهريغ لامعأ نم ريثكلا لمعلا موقي ال ام هنم ليلقلا موقي «هليبسو هجاهنم ')[ىلع]

 :دمحأ مامإلا

 نب دمحم نع ليقع نب دمحم نبا ىنعي هللا دبع نع «ريهز نبا انثدح «نمحرلا دبع انثدح

 :وككَك هللا لوسر لاق :لوقي «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع عمس هنأ «ةيفنحلا نبا وهو ؛ىلع

 تيطعأو بّعرلاب ترصُنا :لاق ؟وه ام هللا لوسر اي :انلقف 0 ام تيطعأ»

 . (مّمألا ريخ ىتمأ تلعجو ءاروهَط ىل بالا لعجو «دمحأ تيمسو «ضرألا حيتاقم

 : 0 نج فانسإو هجرلا اذا نم دحج هب رفت

 سيلح ىبأ نع ةيواعم نع «ثّْيَل انثدح «راوس نب نسحلا ءالعلا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 تعمس :لوقي ءادردلا ابأ تعمس :لوقت ءاهنع هللا ىضر «ءادردلا مأ تعمس :لاق ةرسيم نب ديزي

 ىلإ ءىسيع اي :لوقي ىَلاَعَت هللا نإ » : لوقی ءاهدعب الو اهلبق هينكي هتعمس امو لكَ مساقلا ابأ

 لو و اجا نوهركي م مهباصأ واورو اودمح َنوُبحُي م مهباصأ ؛ نإ كمأ كد ثعاَب

 ET ىمّلح نم مهيطعأ» : لاق . ؟مّلع الو ملح آلو مهل اذه فيك «براَيا : لاق . «مّلعآلَو ملح

 .و 3 ءرءج نم ةدايز (۲) .؛هيف ثعب ىذلا» :أ ىف )١(

 .(84/14) كردتسملاو (1741/) مقرب ةجام نبا ننسو (7”١١٠٠)مقرب ىذمرتلا ناسو )٤/ ٤٤۷( دنسملا (۳)

 .ر «ج نم ةدايز )١( .«هيلع همالسو هللا تاولص»:و ىف () .ج نم ةدايز )٤(

 دقو قودص :ىذمرتلا لاقو . ظفحلا يس وهو ليقع نب دمحم نب هللا دبع هيف /١)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۹۸ /١)دنسملا (۷)

 ثيدحب نوجتحي ىديمحلاو قاحسإو لبنح نب دمحأ ناك :لوقي ىراخبلا دمحم تعمسو «هظفح لبق نم ءاملعلا ضعب هيف ملكت

 .«نسح ثيدحلاف : تلق . ليقع نبا

 .؟لوقت»:ر ىف (۸)

 )9( دنسملا )5/ ٤5١(.



 4 سس للا 1-0١١0115تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 :انهاه اهركذ ٠ ات كياخأ تدرو دقو

 نع «ستخألا نب 06 انثدح .ىدوعسملا انثدح «مساقلا نب مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 وا افلأ نيعبس تيطعأ» : ةا هلا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «قيدصلاركب ىبأ نع «لجر
 و را رو ل هرو ورو هر ات

 زع ر تدزتساف ءدحاو ٍلَجَر بْلَق ىلع مهبول ءردبلا هليل رمقلاك مههوجو «باّسح ريغب ةنجلا

 ىلع تآ كلذ نأ 5 :هنع هللا ىضر فاو ل عم ىندازف او

 اا تاقا نم بيض «ىرقلا لهأ

 نع «ناسح نب ر ماشه انثدح «ىمهسلا ركب نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 نأ ؛ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نع «نارهم نب نوميم نع «ديبع نب ئسوم نع «نآرهم نب مساقلا

 لوسر اي:رمع لاقف .«باّسح ریغب .ةّنجْلا َنوُلَخَدَي افلا نيعبس ىناطعأ ىبر ىبر 20 لاق را هللا لوسر

 ريب ل نس ريب ےہ

 ؟هتدزتسا الهف :رمع لاق .؛آفّلأ نيعبس لجر لك عم ىناطعأف هتدزتسا» :لاقف ؟هتدزتسا الهف « هللا
 « هيعاب طسبو : هللا دبع لاقو ‹ هيدي نيب ركب نب هللا دبع جرفو . (اذكه ىناطعأف هتدزتسا دق» : لاق 0)

 . 9هددع ام ىردي ال هللا نم اذهو :ماشه لاق «هللا دبع اثحو

 نب مضُمَض نع «شاّيع نب ليعامسإ انثدح ءنامّيلا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 مدعي ملف ءيدزألا طر نب هللا دبع اهيلعو ءصّمحب ناَبْوَت ضرَم :ديبع نب حرش لاق :لاق ةعرز
 «بتكا :لاقف :معن :لاق ؟بتكتأ] :نابوث هل لاقف 0 نعال قم لجر نابوث ىلع لخدف

 ىسومل ناك ول هنإف :دعب اما دكت هللا لوسر ىلوم "[نابوٹ نم» طرق نب هللا دبع ريمألل بتكف

 .معن :لاقف ؟هايإ هغلبتأ :هل لاقو باتكلا ىوط مث «هتدعل مداخ كترضحب «مالسلا امهيلع « ىسيعو

 ؟رمأ ثدحأ ؟هنأش ام :سانلا لاقف ءاعِزَف ماق هآر املف «طرق نبا ىلإ هعفدف هباتكب لجرلا قلطناف

 یتح : لاقو 2 نابوث ذخأف «ماق مث ةعاس هدنع سلجو «هداعف هيلع لخد ىتح نابوث ىتأف

 0 نم ةنجلا نلخدتل» :لوقي همس لک لا لوشر نم هتعمتم ائيدخ, كثدحا

 .«افلأ نوعبس فلأ لك عم «بآذع الو مِهيَلع باسح

 ثيدح وهف «نويصمح نويماش تاقث مهلك هلاجر دانسإو «هجولا اذه نم دمحأ هب درفت
 .دمحلا هللو «"حيحص

 نب دمحم انثدح «ىصمحلا قيربز نب قاحسإ نب ورمع انثدح : ىناربطلا لاق : ىرخأ قيرط

 .اركبا :ج ىف (۲) . (بسانت» :ر یف (۱)

 . ؟حيحصلا لاجر دمحأ لاجر ةيقبو «مسي مل هيعباتو طلتخا دقو ىدوعسملا هيف:(١٤ ٠ ٠/ )عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (١5/1)دنسملا ()

 .(ىحل:ر ءج ىف (5) ركب ىبأ نب هللا دبع» :أ ءأ ءر ج ىف (4)

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «نالوهجم امهو ديبع نب ىسومو نارهم نب مساقلا هدانسإ ىفو (97/1١)دنسملا ()

 .2«نويمضمض» :ر ىف (۸) .دنسملاو «ر ءج نم ةدايز (/)

 58٠١( /ه) دنسملا (9)



 OTIS o لا on ئالا زلت اسي ب بت م حسما *5

 رر هو هع ی

 ءامسأ ىبأ نع «ديبع نب حيرش نع «ةعرز نب مضمض نع «ىبأ انثدح شايع نبا ىنعي  ليعامسإ

 نيعبس ىتمأ نم ىندعو « لجو ع ر نإ» : لوقي هللا ر تعمس :لاق نابوث نع «ىبحرلا
 هل r س رع

 a فلأ لك عم ةنزيساحي:آل الأ

 . ملعأ هللاو ء"نابوث نيبو حيرش نيب «ىبحرلا ءامسأ ىبآ ةدايزب ظوفحملا وه هلعل اذه

 نع «نسحلا نع «ةداتق نع کم انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 هيلإ اودع مث 0 تاذ واک هللا لوس دنع تدخلا انرثكأ :لاق دوعسم نبا نع ؛نيصح نب نارمع

 ءةباصعلا هعمو ىلا ئالا ا رمي ىلا لعجف ءاهمَمْأب ةليللا ءاَيبنألا لع تّضرعا :لاقف

 وے ر ےک ريب 2س هد

 یب نم کبک عمو «مالسلا هيلع «یسوم ىلع رم یت حا هم سیلو ىلا رنا هعمو ىلا

 : لاق . «ليئآرسإ وتب هم سوم كوخأ اذه : ليقف 0 نم تلف « ىنوبجعأَف ؛ليئارسإ

 ليق مُث لاجرلا هوجوب دس دق "' ”بارظلا اَذِإَق ترظنَف .كنيمَي نع رظنا :ليقق ؟ ىتمأ نيف :تلْقَف»

 : تلف ؟تيضر دق : ىل ليقف «لاجرلا ب اَذِإَف «ترظَنَف .كراسي نع ظن : ىل
 ريغب ةنجلا نودي افلا َنيِعبس ءال عم نإ : ىل ليقف» :لاق . م تيضر] تراب تیضَر»

 نإف 0 ,نيعبسلا نب ارا نأ 00 نإ ؛ىلأد ییا را :هكي ىبنلا لاقف ا
eeو  gd e2  

 i Ue o ,«نوشواهت

 .«ةشاكع اهب كقَبس دق : اقف مهنم يتلمجم نإ هللا لوو :ايرهقلا عدا: E .هل اعدف

 ايش هللاب اوكري مل مالسإلا ىف اودلو موق ؟فلالا نيعبسلا ءالؤه نر رت ن :انلقف انثدحت دحت مث :لاق

 مهبر ىّلعو تورط الو ةوقرتسي الو نووتكي ل نیلا ۽ مهلا : : لاقف اه ىبنلا كلذ غلبف .اوتام ىتح
 . "نوک وي
 رەي

 نع ۰ نع «دمصلا دبع نع اضيأ هاورو ا اذهو دّنسلا اذهب دمحأ هاور اذكه

 :لاق . متا: : تلق ؟تيضر: : ل «براي تيضراب براي تیضر»: و «هلثم هدانسإب « ةداتق

 . «تيضر) : تلقا ترا لاقف .«لاجرلا هوجوب دس دق دق قفألا اذا ترظتف»' :لاق كراسي نع رظنا

 "ب هوجرخي ملو دمحأ هب درفت .هجولا اذه نم حيحص دانسإ اذهو

 نع «مصاع نع «دامح انثدح ءزيزعلا دبع نب كلملا دبع انثدح : عينم نب دمحأ لاق :رخآ ثيدح

 .(1585)مقر نييماشلا دنسم یف اضيأ هاورو )4۲ /؟)ريبكلا مجعملا قلل

 )° )١/١ دنسملا نم هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «بارضلا» :رءج ىف (۲)

 .دنسملاو ءأ «ر نم ةدايز (:) .«تلق»:ر ءج ىف (۳)

 .«نم»:و ءأ ءر ج ىف (5) )٤١١٠/١(. دنسملا نم هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «بارضلا» :ر ىف (0)

 | .(١/١١٤)دنسملا (۷)

 .«لاقف»: ج ىف (۸)

 )9( دنسملا )١/ 17١(.



 ے1 ارألا ارم لآ ةو نالا هوبا

 وار ت رو

 مهتيأر مث < تم ىلع تنثارَق مسا ممألا ىلع تضرعا دج يتلا لاق هرعت نع «رز

 رع سس و ر ساس ه يريم هر

 :لاَق .«معت :٠ ا تيضرأ :لاقف ««لبجلاو لهسلا اووم دق ,مهتأيهو مهترثك ىنبجعأف

E00 ءنووُتكي الو نورس ال نيل مَ «باسح ريغب هن  

 تنأ» :لاقف مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا هللا لوسر اي لات نسحب ا اقف . «نوُلَكَوَتَ مهب
 . «ةشاكع اهب كقبس» : "[لاقف مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا] :لاقفرخآ لجر ماقف :«مهنم

 , لم طرش ىلع ىدنع اذه: لاق «ىسدقملا ف

 . مركم نب ةيقع اند < ىتفاقلا ىغودلا دمحم نب كمحم اقدح: قاريطلا لاق را قيدع

 :لاق نيصح نب نارمع نع «نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه نع ىع ىبأ نب دمحم انثدح

 ؟مه نم :ليق .«باذع الو باح رغب افلا نوعبس ىتمأ نم نجلا (4) حدي : را هللا لوسر لاق
 ت كه ر رک ۰

 .«نولكوتي مهر ىّلعو «نوريطتيالو E الو نورك ال نذل مه : : لاق

 . ةشاکع ركذ هدنعو «ناسح نب ماشه قيرط نم ملسم هاور

 هلدح ةريره ابأ نأ «بّيَسَمْلا نب ديعس نع «ىرهَزلا ةياور نم نيحيحصلا ىف تبث :رخآ ثيدح

 مههوجو ء ءىضت ءافلأ نوعبس مهو ةرمز ىتمأ نم جلا لحدا لوقي كَ هلا لور هيك لاق

 ل ل ماقف :ةريره وبأ "لاقف .هردّبلا هليل ِرَمَقْلا ةءاضإ

 لجر ماق مث . (مهنم ةلعجا لل : اَ هللا لوسر لاقف . مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا «هّللا لوسر اي

E7 ةشاكع اهب كقبس» :لاقف مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا هللا لوسر اي :لاقف  . 

 ىنأ نب ١ نّلخديَل» :لاق ا ىبنلا نأ 507 نب لهس نع «مزاح ىبأ نع «ناسغ 9 وبأ انثدح

 5 حلا م مهرخآو مهلا لخدي تم مب مح فلأ اع فا انلا نوع

 ار ل لا ف

 «لهس نع ء«هيبأ نع «مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع نع َةبيَتق نع ءًاعيمج ملسمو ىراخبلا هجرخأ
)020 

 .ا هب

 .ج نم ةدايز (؟) جی (1)

 قيرط نم مهلك (۲۰ 4 /٤)هدنسم ىف رازبلاو (۲۳۳ /۹) هدنسم ىف ىلعي وبآودراوم» (5147) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو ()
 .هب مصاع نع دامح

 . «نولخدياا : ج ىف (4)

 .(5١5)مقرب ملسم حيحصو (۱۸۳/۱۸) ريبكلا مجعملا )٥(

 .«لاق»:و ءأءر ءج ىف (1)
 )1 مقرب ملسم حيحصو )104۲( مقرب ىراخبلا حيحص )37,2

 .؟مههوجول:و أ ىف (9) .«نبا» :ج ىف (۸)

 .(۹ مقرب ملسم حيحصو ٦٥٥( ٤)مقرب ىراخبلا حيحصو ١147( /5)ريبكلا مجعملا )٠١(



 ٩۸ )تايآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزحلا للم لل ل ل 1١١١ 1١17(

 انربخأ يله انثدح ءروصنم نب ديعس انثدح :هحيحص ىف جاجحلا نب ملسم لاق :رخآ ثيدح

 ا ىلا کرک ىازب کا :لاقف ريح ني كس دنع قدك لاق نوصل لدغ فن هيمح

 :تلق ؟تعنص امف :لاق .تْغدُل ىنكلو «ةالص يف نكأ مل ىنإ امأ :تلق مث .انأ :تلق ؟ةحرابلا

 ؟ىيعشلا مكثدح امو :لاق .ىبعشلا هاّنئدح ثيدح:تلق ؟كلذ ىلع كلمح امف :لاق .تيقرتسا

 نحل دف اقف .ةمح وأ نيع نم لإ ةيقر ال لاق هنا نملزوألا تلا ةر غ اتا تلف

 تيارف «ممألا ىلع تضرع» :لاق ةي ىبنلا نع سابع نبا انثدح نكلو «عمس ام ىلإ ىهتنا نم

 E ذإ كجا همم لو ىبنلاو نالجرلاو لجرلا . هعمو ىهتلاو ٠ طيهرلا هع تلا

 «ميظع داوس اذإف «ترظَنَف .قفألا ىلإ ْرِظْنا نكلو ءةموقو ىسوم اذه : یل ليقف «ىتمأ أ مهنا تنتطت
 ج وو ٤ مر اور

 نولخدي افلأ نوعبس مهعمو كتم هذه : ىل ليقف ميم ا ءرخآلا قفألا ىلإ ظنا : ىل لیق

 نولخدي نيذلا كئلوأ ىف سانلا ضاخف «هلزنم لخدف ضهن مث .«باّذع الو «باسح ريب ةنجلا

 : مهضعب لاقو . ةي هللا لوسر اوبحص نيذلا مهلعلف :مهضعب لاقف «باذع ا

 زال هللا لوسر مهيلع جرخف «ءايشأ اوركذو ءاثيش هللاب اوكرشي ملف مالسإلا ىف اودلو نيذلا مهلعلف
 «نوريطتي الو نوفرتسي الو نوري ال َنيِذَّلا مُه» :لاقف «هوربخاف «؟هيف نوضوخَت ىذّلا ام» :لاقف
 وقرب د ف اس ر

 .«مهنم تنأ» :لاق مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا as .«نولكوتي مهبر ىّلعو

 .«ةشاكع اهب كقبس» :ل مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا :لاقف رخآ لجر ماق مث

 .«نوقري ال» «هدنع سيلو ميشه نع «ديز نب ديَسُأ نع ىراخبلا هجرخأو
 هر و # ع 5 7و

 8 هنأ «ريبزلا وبأ ىنربخأ « جيرج نبا انثدح .ةدابع نب حور انثدح :دمحا لاق :رخا ثيدح

 هوو وو رهو و و ہے
 مههوجو 0 لوأ وجنتف» : هيفو «ًاثيدح ركذف را هللا لوسر تعمس هللا دبع نب رباج

 ريب ور مہ 20 ريس مہ ر

 .«كلذك مث ءءامّسلا ىف مج اوضأک ‹مهتولي نيذلا مث ا نوبساَحي ال ءًافلأ ¿ نر دبل هليل رمقلاك

 . ر ىبنلا ركذي مل هنأ ريغ «حور ثيدح نم ملسم ءاور « هتيقب ركذو

 ت ل یا ةمامآ انا تعيش داو وك ی نع ب نفاع نب لع ا اند نيش
 ءاّمْلا نوعبس فلآ لك عم ءافلأ نيعبس ىتمأ نم ةنجْلا لخدي نأ ىبر ىندعو» :لوقي يي هللا لوسر

 زا ع

 .«لجو ّزع ىبر تاّيئح نم تايئح ثالث .باذع الو مهيلع باسح ال

 .'؟”ديج دانسإ اذهو ءهب «شايع نب ليعامسإ نع «رامع نب ماشه قيرط نم يناربطلا هاور اذكو

 انثدح «ملسم نب ديلولا انثدح «ميحد انثدح :مصاع ىبأ نبا لاق :ةمامأ ىبأ نع ىرخأ قيرط

 .(5841ل7 تدزؤل فالاو (¥FEY. coVo مقري ىراخبلا حيحصو (۲۲۰)مقرب ملسم حيحص (۲)

 .(۲۸۳ /۳) دنسملا (۳)

 )١١۹/۸(. ريبكلا مجعملاو (589) مقرب مصاع ىبأ نبال ةنسلا (5)



 834: يو ل 0 2 )ا لا هع لا روم تا ىناثلا ءوجلا

 نب هللا دبع نب رماع همساو - '' 'ىنزوهلا ناميلا ىبأ نع «رماع نب ميلس نع ءورمع نب ناوفص

 افلا نيعبس ىتمأ نم ةثجْلا لخدي نأ تدعو هللا نإ : لاق ك هللا لوسر نع .ةمامأ ىبأ نع .ىحُل

 ”تابذلا لغم: الإ هللا نورا كا ىف كا اهلنا :سنخألا نب ديزي لاق .«باسح ريغ
 سا ەر و ااا ىو يا فرع اساسا كو

 ءافلأ نوعبس فلأ لك عم «آفلأ نيعبس ىندعو هللا َنَِن» : لك هللا لوسر لاق الا ل كيسا

 .2(تاّينح ثالث ئندازو

ET EY 

 ةيواعم انثدح «ةبوت وبأ انثدح ديل نب دمحأ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ لاق :رخآ ثيدح
 نب ةع عمس هنأ ىلاكبلا ديز نب رماع یتثدح لو اا عم هلا مالم نب ديو نع مدل نبا

 ةنجلا لخدي نأ ىندعو لجو زع ىبر نإ» : كو هللا لوسر لاق : لاق «هنخ هللا فرا ىملسلا دع
 ہو .٠

 ءينكي «لجو زع ىر ىتحَي مث ءاقلا بل فلا لك مَ مث باح ري افلا يمس تأ نم

 را مهئانبأو مهئابآ ىف هللا مهعفشي لوألا نيعبسلا نإ :لاقو رمع () کف . «تاّيثح تالت

 .رخاوألا تايثحلا ىدحإ ىف هللا ىنلعجي نأ وجرأو

 . '""ملعأ هللاو .ةلع دانسإلا اذهل ملعأ ال :ةنحجلا ةفص هباتك ىف ىسدقملا ءايضلا ظفاحلا لاق

 انثدح ةاوتسدلا ىنعي - ماشه انثدح «ديعس نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 :لاق هئادح نها ةعاّقر نأ راس نب ءاظع ا و نبا نب اا نع ربك ىلا نب نس

 ىندعو) :لاق مث :هيفو 0 ديدقب لاق وأ د ديتدکلاب انك اذإ ىتح كي هللا لوسر عم انلبقأ
 هس

 اھل الأ وجر او «باّسح ريغب افلا نيعبس ىتمأ نم ةنجلا لخدي نأ لجو رع «یبر

 .«ةنجْلا ىف نكاسُم مكتايرذو مكجاوزأ نم َحّلص نمو متنأ وزو

 0 طرش ىلع ىدنع اشو ”[ىسدقملا] ءايضلا لاق

 : لاق e e 0 ص 0 ربحا 0 ج

 ت

 اا «ىنعد : رك وبا لاقف e "ع لاقف al 7 لسا
 : دالي ىبنلا لاقف .دحاو فكب ةنجلا هقلخخ لخذدأ هللا ءاش نإ :رمع لاقف .“' الك ةنجلا هللا انلخدي نأ

 ومو تے

 .ارمع قدص)»

 . «ناندلا» :ر ىف (۲) .«ىدوهلا» :ر ءج ىف )١(
 .(08) مقرب مصاع ىبأ نبال ةنسلا (*)

 .اربكولا :ر ىف )٥( .؛ةيواعم وبأ»:و ىف (8)

 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .دانسإلا اذهب )٠٠٤/١( طسوألا مجعملا ىف اضيأ ىناربطلا هاورو (177 0177 /171)ريبكلا مجعملا (1)

 .«تاقث هلاجر هيقبو «هقثوي ملو هحرجي ملو متاح ىبأ نبا هركذ دقو «ىلاكبلا ديز نب رماع هیفو»:(۱۳٤ /۱۰)

 .و نم ةدايز (0

 )۸( دنسملا )١57/84(.

 .«اذكهو :لاق ءهللا لوسر اي اندز :لاق ءهيدي نيب عمجو .اذكهو :لاق» :و ىف (9)

 .(دحاو فكب انلك» : یف (۱۰)



 CITES ED O a ث يتاخلا يوما ان حمو او

 ميعن وبأ ظفاحلا هاور دقو .ءايضلا هلاق "قازرلا دبع هب “"درفنا دانسإلا اذهب ثيدحلا اذه
 : ىناهبصألا

 «برَح نب ناميلس انئثدح EE دلم نب دمحا هن دمحم ادع

 ام ىتمأ نم م ةّنِجْلا لخدي نأ ىبر یندعو» : لاق وهم ىبنلا نع سنأ نع «ةداتق نع «لاله وبأ انثدح

 ۔ كلذک هديب برح نب نامیلس راشأو  «اذكهو» :لاق اندز «هّللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف .«فلأ

 لاقف .ةدحاو ةتفحب ةنجلا سانلا لخدي نأ رداق هللا نإ :رمع لاقف الوز « هللا لوسر اي :" تلق

 . ارمع قدصا : الم هللا لوسر

 ىرصب «ىبسارلا مّيَلَس نب دمحم :همسا لاله وبأو هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 e aml يدع E ES : ىلعي وبأ ظفاحلا لاق یا یر قيرط

 . «اًمْلأ نرس ىتمأ 0 لخدي» : لاق هَ ىبنلا نع « سنأ نع ل انثدح «ىملسلا ا

 :لاقف - بيك ىلع ناکو اندر :اولاق افلا ثوعبس لجر لکل :لاق . هللا لوسر اي اندز :اولاق

 هلاجر «ديج دانسإ اذهو جدع راثلا لو نم هللا دعا هللا لوسر اي :اولاق .هديب اثحو ءاذكه

 . ہلاص :لاقف 2« نيعم نبا هنع لئس دقو «ىرسلا نب رهاقلا دبع ادع ام «تاقث

 نع ريمع نب ركب ىبأ نع «سنأ نب ركب ىبأ نع «ةداتق ثيدح نم ىناربطلا ىور :رخآ ثيدح

 ٍريمع لاقف . ؛ةّنجلا فلا ةئامّتالت ىتمأ نم لخدي نأ ىندعو هللا َنإ» :لاق ب ىبنلا نأ ؛هيبأ

 نإ هللا نإ هلي :رمع لاقف .اندز هللا لوسر اي ريمع لاقف .هديب اذكه لاقف .اندز هللا لوسراي

 ار قدص» : دلل هللا ىبن لاقف ااو ن واد ةف ةنخلا سانلا لخدأ ءاش

(4) 

 «مالس نب ةيواعم انثدح يوت وبأ انثدح کاخ ون ةمعا انثدح :ىناربطلا لاق :رخآ ثيدح

 نأ ثّدح ىدنكلا اسيق نأ «رماع نب هللا دبع ىنثدح 0 ل
 نيعيس :ىتمأ نم ةنجلا لخدي نأ دعو نير نإ: لاق هلك هللا -لوشسر: نأ هتدح .قياقألا د 2. E RE ل ع 8 ه هال هع و 1

 3 e كافر و رە رر
 لاق اذك . (هّیفب تایتح ثالث یبر ىلَحَي مت كلا ل فلا لك عفشيو «باسح ریعب الأ

 لاق . یبلق هاعوو « ىنذأب «معن : : لاق د هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ یال تقف « سيق

 « ىتمأ یرجاهم بعوتسي «لجو زع هللا ا نإ كلذو» :_ ةا هللا لوسر قنعت ج لاقف : ديعسوبأ
 علو

 . «اًنبارعأ نم هتيقب هللا ىفويو

 . هلثم «هدانسإب عفان نب عيبرلا ةّبوت ىبأ نع «ركسع نب لهس نب دمحم ثيدحلا اذه ىور دقو

 .؟درفتا :ر هج ىف )١(

 .(0-094) مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نباو ٠١١( /۳) دنسملا ىف دمحأ هقيرط نم هاورو )5١005( مقرب قازرلا دبعل فنصملا ()
 .«لاق» :و ىفو «لاقف» :أ ىف (۳)

 .هب ةداتق نع لاله ىبأ قيرط نم (۱۹۳ /۳) هدنسم ىف دمحأ هاورو )۳٤٤/۲( ميعن ىبأل ةيلحلا (5)

 .«اوناكو» :ر ىف (5)

 )5//5١9(. ىلعي ىبأ دنسم (0)

 .«تاقث هلاجر» )٤١۹/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١501/١( طسوألا مجعملا (0)
 .«نيعبس فلأ لكل»:و «أ ىف (9) .«دعسا» :ج ىف (۸)



 ۱۰۱ ١١١( 211 )تايآلا :قارمع. لآ ةروس ٠ ىناغلا محلا

 فا و فلأ فلأ ةئامعبرأ غلبف اک هللا لوسر دنع كلذ بسحف : ديعس وبأ لاق :دازو

 .فلأ

eكلام ىبأ نع رع اع نبا رش نع ا ىلا ‹ ىبأ  

 ليلا لثم ةّتجْلا ىلإ ةمايقلا موي مكنم نعي هديب دمحم سفت ىذّاو ام ا : دا هللا لوسر لاق :لاق
 همس م

 ا ےک ی 3 هام مو 7

 عم ءاج امم رکا دمحم عم ءاج مل : ةكئالملا لوق ضرألا E A E ءدوسألا

 n اتش e (؟ءايينألا

 ىف ممألا ريخ اهنأو هللا ىلع "'اهتماركب اهفرشو ةمألا هذه ةليضف ىلع ةلادلا ثيداحألا نم رخآ عون

 :ةرخآلاو ايندلا
)6( 

 هنأ 6 رباج نع او رج , ءجيرج نبا انثدح «ديعس نب ىبحي انئدح : دمحأ مامإلا لاق

 :لاق .؛ةّنِجْلا عبر ةمايقلا موي ىتمأ نم ىنعبتي نم e نأ وجر ىْنِإ» :لوقي ليك ىبنلا عمس

 لا اوتركت نأ وجرت :لاق مث .انربكف :لاق .«ساثلا ثلث اونوکي نأ وجرأ» :لاق مث 0
( 

 0000000 .هب «جيرج نبا نع «حور نع هاور اذكهو

 نب هللا دبع نع «نوميم نب ورمع نع ۽ «ىعيبسلا قاحسإ ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبثو

 «f : :لاق مث : .انربكف هلا لهأ عبر اوك نا نضرب ا : اک هللا لوسر انل لاق :لاق دوعسم
 ی ف رنع

 ا ىلإ لاقت .انربكف «؟ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ نوضرت

 نب نافع انثدح ءرواسم نب مساقلا نب دمحأ انثدح :ىناربطلا لاق :دوعسم نبا نع ىرخأ قيرط

 نع «نمحرلا دبع نب مساقلا ىنثدح «ةريصح نب ثراحلا ىنثدح دايز نب دحاولا دبع انثدح «ملسم

 رئاسلو مكل ةنجلا عزو مآ ف : للك هللا :كوسر لاف :لأق دوعسم نب هللا دبع نغ ”؛ةيبأ

 :لاق .رثكأ كاذ اولا (؟اًهتَلُو کا فيك » : لاق . ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟اهعابرأ ةث الث

 2 م ار درع ةنجلا لهأ» : هلل هللا لوسر لاقف .رثكأ كاذ :اولاق «؟ كل رطشلاو مل

 ام ننام ا
2 

 ت و فراخ رف نئاربطل] لاق

 .(ةئامعست» :و ىفو «ةئامعبس» :أ ىف )١(

 .«فيعض وهو شايع نب ب ليعامسإ نب دمحم هيفو# : )€ 4/٠ )عمجملا ىف و ىمثيهل ا لاقو (۲۹۷ /۳) ريبكلا مجعملا )۲(

 .(اونوکت» : ج ىف )٥( .«ارباج عمس هنأ »:و ىف (4) .«اهتماركو »:و ءأ ىف (۳)

 ديناسأ دحأ اذكو حيحصلا لاجر رازبلا لاجرو ءطسوألا ىف ىناربطلاو رازبلاو دمحأ هاورن:(2 07/٠١ عمجملا ىف ىمثيهلا لاق )١(

 . (دمحأ

 )55١1(. مقرب ملسم حيحصو )٦9۲۸« ٦٦٤۲( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .«اهيف» :أ ىف (۸)

 عمجملا ىف ىمئيهلا لاق .هب دايز نب دحاولا دبع نع نافع قيرط نم )401/١( هدنسم ىف دمحأ هاورو (۲۰۸/۱۰) ريبكلا مجعملا (9)
 .«قثو دقو ةريصح نب ثراحلا ريغ حيحصلا لاجر مهلاجر» :(6۰۳/1۰)



١ 
 (1١١-١١١7)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 روغ اج نا ا «دمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثیدح

 لمأ» :لاق لب ىبنلا نأ هيبأ نع «ةديرب نبا نع ,ناّثد نب براحم نع «ىنابيشلا ناتس وبأ ةرم نبا

 .«افنص ونا كلذ نم ةمألا هذه EE ةئامو نوُرَشع هٿ ةنجلا

 :لاقو هب «نانس ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأو .هب ءزيزعلا دبع نع«نافع نع هاور '' !كلذكو
 نب ناميلس نع «دّئرم نب ةمَقْلَع نع «ىروثلا نايفس ثيدح نم ةجام نبا هاورو .نسح ثيدح اذه

eme 

 ديزي نب دلاخ انثدح «ىقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس ثيدح نم ىناربطلا ىور :رخآ ثيدح
 : لاق هلكت هللا لوسر نع «هدج نع هةيبأ نعت وناع قب هللا الع رب ىلع ا ادخ ءىلجبلا

 سا قم

 .«ىتمأ نم اهنم َنوُناَمَ فص ةئامو نورشع ةنجلا لهأ»

 0 دع نبا هيف ملكت دقو «ىلجبلا ديزي نب دلاخ هب درفت

 انثدح «ناليغ نب ىسوم انثدح 5 :رخآ ثيدح

 ةريره ىبأ نع هيبأ نع ءورمع ىبأ نع «نايفس نع «كرابملا نب هللا دبع انثدح كلم ي قاف

 عبر متنأ» : ا هللا لوسر لاق ۹ ۳۸ : ةعقاولا] (نيرخآلا نم ةو نيلوألا نم لث تلزن امل :لاق

 .«ةنجلا ِلهأ 5 تا ءةنجلا ِلهأ ت متنا ةنجلا ِلهأ تُ تا ةنجلا ٍلهأ

 نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ا «سواط نبا نع ءرمعم انربخأ :قارزلا ذيع لاقو
 ل ع هر سه اس م

 اوتو مهنأ ديب نجلا و سلا لوا نح «ةَماَيقْلا موي نولوالا نورخآلا نح : لاق ل ىبنلا

 اوفلتخا ىلا مويا اذهف ا نم هيف ف اوُملَخا امل لا ا «مهدعب نم هانيتوأو ءانلبق سا باتكلا

 . (دَغ َدْعَب ىراصنلل ' ”[و] دوهيلل ًادَغ «عبت هيف اَنَل ساّنلا ٠ ‹ هيف

 2« هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «سواط نب هللا دبع ثيدح نم ملسمو ىراخبلا هاور

 )۷( 5 اا
 ىبأ نع ؛ جلاصا ىلا عع «شمعألا قيرط نع ابا نلت هاورو هوحنب اعوفرم دليلك ىبنلا نع

 .ةةنحلا لخدي نم لوأ نحّتو مايل موي نولوألا ثورخآلا نحنا : راک هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 , 0ى ثيدحلا مامت ركذو

 .«ىرهزلا نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع ثيدح نم دارفألا ىف ىنطقرادلا ىور :رخآ ثيدح

 .«اذكو» :أ ىف )١(

 )٤۲۸۹(. مقرب ةجام نبا ننسو )047( مقرب ىذمرتلا ننسو ۳٠۵ ۳٤۷( /5) دنسملا (۲)

 رأ ملو ءانتم الو ادانسإ ال اهيلع عباتي ال اهلك هثيداحأ» :لاقو ١( /۳) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو )۳٤۸/۱۰( ريبكلا مجعملا (9)

 .«فيعض ىدنع وهو هنع اولفغ لب «ًالوق هيف نيمدقتملل

 )٤( «ماشه» :ج ىف .

 ورمع وبأو . ىروثلا نع كرابملا نبا هعفرب درفت» :هلوق ىناربطلا نع لقنو 2٠١ 1/7) هب ىناربطلا قيرط نم ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (5)
 .«ىشرقلا ىفوكلا دمحم نب طابسأ دلاو دمحم همسا

 .ر٬ج نم ةدايز(7)

 .(860) مقرب ملسمو ۳٤۸۷( 2554856 895) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .(866) مقرب ملسم حيحص (۸)



 ااا ا بم سس مسا ھے کک ا 01 سعال ةووس بج يقاثلا وكلا

 ءايينألا ىلع تمرح ةنجلا نإ» : لاق هم هللا لوسر نع اطا نب روع نع «بيسملا نب ديعس نع

 .«ىتمأ اهَلحدت یتح مَمألا ىلع تّمرحو ءاَهلخدأ ىتح مهلك

 نبا نع «دمحم نب ريهز هب درفتو .هاوس هنع وري ملو «یرهزلا نع < ر : لاق مث

 .ريهز نع «ةملس ىبأ نب ورمع هب درفتو «ليقع

 ركب وبأ انثدح «قاحسإ نب نيسحلا نب دمحأ انثدح :لاقف ظفاحلا ىدع نب دمحأ وبأ هاور دقو

 ةقدص انثدح  ةملس ىبأ نب ورمع ىنعي - فلا ا وا نع باع نأ ف دمحم فأل

 . ىرهزلا نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع ءدمحم نب ريهز نع .ىقشمدلا

 دمحأ انربخأ ءدمحم نب كلملا دبع معن وبأ انربخأ «ىدّلخَلا سابعلا وبأ انثدح : ىبَلعتلا هاورو

 نع «دمحم نب ريهز نع «هللا دبع نب ةقدص انثدح «ةملس ىبأ نب ورمع انثدح «ىسينتلا ىسيع نبا
 اكو «ليقع نبا

 نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سائلل تجرخأ ة ةمأ ريخ مشنك# :ىلاعت هلوق ىنعم ىف ثيداحألا هذهف
 مهيلع ءانثلا اذه ىف مهعم لخد تافصلا هذهب ةمألا هذه نم فصتا نمف 4هّللاب نونمؤتو ركنملا

 نم یاو اهجح ةجح ف اع هللا نقرأ تاطخلا نري رفع نأ الب داف لاق: امك مھل حدملاو

 نم نوكي نأ هرس نم :لاق مث .4ِساّنلل تَجِرْخُأ مَا ريخ متنك# :ةيآلا هذه أرقف 021 ”ةعرس سانلا
 .ريرج نبا هاور. :اهيف هللا طرش دؤيلف ةمألا كلت

 ركنم نع نوهانتي ال اوناك» :هلوقب هللا مهمذ نيذلا باتكلا لهأ هبشأ كلذب فصتي مل ©

 هذه ىلع ةمألا هذه ىلاعت '"[هللا] حدّم امل اذهلو .[۷۹ :ةدئاملا] 4'”[نوُلَعْفَي اوناك ام سمبل هوُلَعَف

 هيجي ناش للا اع أ «باتكلا لهأ نمآ ولو :لاقف «مهيينأتو باتكلا لهأ مذ ىف عرش تافصلا

 مكيلإ لزنأ امو هللاب نمؤي نم مهنم ليلق : ىأ «نوُقساَفْلا مهرْتكَأو نونمؤملا مهنم م مهل اريخ ناكل ةا

 .نايصعلاو قسفلاو رفكلاو ةلالضلا ىلع مهرثكأو «مهيلإ لزنأ امو

 ةرفكلا باتكلا لهأ ىلع مهل رفّظلاو وئطنلا نأ مهل ًارشبمو نينمؤملا هدابع ًاربخم ىلاعت لاق مث

 ,عقو اذكهو . تورص ال مث رادالا مكوأوي مكولاقي نإو ىذأ ألإ مكورضي نا :لاقف ا

 ريضُتلا ىنبو عاقنيق ىنب ةنيدملا دوهي نم مهلبق نم كلذكو .' ”؟مهفانآ مغراو هللا مهلذأ رييخ موي مهنإف

 «نطوم ام ريغ ىف ةباحصلا مهرسَك ماشلاب ىراصنلا كلذكو .هللا مهلذأ مهلك < 28 ةظيرف 5

 لزني ىتح ماشلاب ةمئاق مالسإلا ةباصع لازت الو «نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ ماشلا كلم مهوبلسو

 .«اهلخدي» :ج ىف )١(

 قيرط نم )4١/7( هريسفت ىف ىوغبلا هاورو )۱۲۹/٤( ىدع نبال لماكلاو «ىنارسيقلا نبال (۲۱ق) دارفألاو بئارغلا فارطأ (۲)

 .ا؛وه فيك ىردأ ال ركنم ثيدحلا اذه» :ةعرز ىبأ نع (۲۲۷ /۲) للعلا ىف متاح ىبأ نبا لقنو .ىبلعثلا

 «نم» : ىف (0) ٠< .«لعرت» :ر هج ىف (:) .أ ج نم ةدايز (۳)

 .«مهفونأل :و ىف (۸) .أ ءر ءج نم ةدايز (۷) .«ةيآلا» :ه ىفو ءو ءأ ءج نم ةدايز (5)

 . «ةظيرق ونبو ريضنلا ونب» :ر ىف (9)



IOS e ons e كب ب 7 < بربيبش 

 لضفأ هيلع « "دمحم عرشب 2"'مالسلا هيلع «مكحيو «كلذك مهو “"[مالسلا هيلع] ميرم نبا ىسيع

 . مالسإلا الإ لبقي الو «ةيزحلا عَّضّيو «ريزنخلا لتقيو «بيلّصلا رسكيف ءمالسلاو ةالصلا

 هللا مهمزلأ : ىأ سالا نم لبحو هللا نم لبحب الإ اوفقث ام نيأ ةلذلا مهيلع تبرض» : ىلاعت لاق مئ

 مهل ةمذلا دقع وهو «هللا نم ةمذب :ىأ هللا نم لبحب ًالإ» نونمأي الف اوناك امنيأ راَعَّصلاو "ةلذلا

 نداَهملا ىفامك ؛ ‹مهلو مهنم نامأ : أ «(سانلا نم لبحو» ةلملا ماكحأ مهمازلإو ٍمهيلع ةيزح ا نضر

 الا لوف دعا ناغ ودع اذکو فارما ولو نيالا ني خاو ها اأ سا يادهاغلاو

 ("7و] «سانلا نم دهعو هللا نم دهعب : ىأ «سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الا : سابع نبا لاق

 + نسنأ نب عيبرلاو «ىدسلاو «ةداتقو «نسحلاو الا و اط ةف فو نهاد لاق اذكه

 هنوقحتسي مهو ‹ هللا نم بضغب اوم زتلاف املأ : ىأ 4هَّللا نم بضغب اوءابوإ» و

 هللا تايآب نورفكي اوناك مهب كلذ» :لاق اذهلو .اًعرشو اًردق “ ”اهومزلاأ : ىأ 4 مهيلع تيرضوإ»

 كلذ مِهّبقعاف ءدسحلاو ىغبلاو ربكلا كلذ ىلع مهلمح امنإو :ىأ (٠ قح رغب ءايبنألا نولتقيو

 «نودتعي اوناکر اوصع امب كلذ :ىلاعت لاق مث «ةرخآلا ةلذب الصتم ءادبأ ةنكسملاو راَعصلاو ةلذلا

 رماوأل نايصعلا نورثكي اوناك مهّنأ كلذل اوضّيفو هللا لسر لتقو هللا تايآب رفكلا ىلع مِهلَّمَح امنإ: ىأ

 .ناعتسملا هللاو «كلذ نم هللاب اًذايعف هللا عرش ىف ءادتعالاو هللا ىصاعمل نايشغلاو « لجو زع « هللا

 ناميلس نع « ةبعش انثدح «ىسلايطلا 5 وبأ انثدح بيبح نب سنوي انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 تناك :لاق «هنع هللا ىضر ءدوعسم نب هللا دبع نع دولا ست «ميهاربإ نع < ‹شمعألا

 .راهنلا رخآ مهلقب قوس موقي مث «ىبن ةئامثالث موبلا ىف لتقت ليئارسإ ونب

 059 ثوددججسي مهو ليلا ءان هللا تايآ نولي ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نم م ءاوس اوسی )»

 تاريخلا يف نوعراسيو ركدملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي
 نإ ©2 نيقتملاب ميلع هّللاو هورفكي نلف ريخ نم اولعفي امو 2 نيحلاصلا نم كئلوأو

 اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأو ائيش هللا نم مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع ينغت نل اورفك نيذّلا
 ةه سا اس

 موق ثرح تباصأ رص اهيف حير لتمك ايندلا ةايحْلا هذه يف نوقفني ام لغم 09 نودلاخ
 سم يع مه

 . 4 659 ةرملظي مهسفنأ نكلو هللا مُهَمَلَظ امو هتكلهأف مهسفنأ اوُمَلَظ

 .؟مالسإلا ةلمب مكحيو» :و ىف (0) .أ نم ةدايز )١(

 عرشب مالسلا هيلع مكحيو كلذك وهو ميرم نبا ىسيع» :ر ىفو .؛دمحم عرشب مكحيو مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع» :ج ىف (9)

 . (دمحم

 .ادحأ» :و ءأ ءر ج ىف (0 .«ةلذملا» :و ىف (5) . ةي :أ بج ىف (4)

 .«لذب» :و ىف (9) .«اهب اومزلأ» :و ىف (۸) .و نم ةدايز (۷)



 ١١١( -۳١١)تایآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا 1.0

 اوسيَل» : ىلاعت هلوق ىف دوعسم نبا نع e : حیجت ىبأ نبا لاق

 . الب دمحم ةّمأو باتكلا لهأ ىوتسي ال : "لاق «ةمئ اق مَ باتكلا لهُ نم ءاَوَس

 . هدنسم ی ل ا مامإلا هاور ىذلا تند لوقلا اذه ديؤيو لا لاق اذكهو

 دوعسم نبا نع «رز نع «مصاع نع «نابيش انثدح :الاق ىسوم نب نسحو رضتلا وبأ انثدح

 :لاقف :ةالصلا نورظتني سانلا اذإف «دجسملا ىلإ جرخ 3 ءءاشعلا ةالص هب هللا لوسر لاف

 :تايآلا هذه تّلزنأو : لاق . ؟مکریغ الا هذ هللا ركذي دحأ نايدألا هذه لهأ نم سيل هّنِإ اَمأ»

 . © «(نيقتملاب ميلع هللاوإ» : هلو ىلإ 4[ ةمث ةَمئاقمُأ] باتكلا لهَأ نم ءاوس اويل

 نبا نع ىفوعلا هاورو «هريغو قاحسإ نب دمحم هركذ امك - نيرسفملا نم ريثك "نع روهشملاو
 ديبع نب دساو مآل نب هللا دبعك ءباتكلا لهأ رابحأ نم ّنَمآ نميف تلزن تايآلا هذه نأ - سابع

 باتكلا لهأ نم مذلاب مهركذ مدقت نم ىوتسي ال :ىأ «مهريغو ةيعس نب ديسأو ةيعس نب ةبلعثو

 ل ا ىلع یک وسی : ىأ «ءاوس اوُسْيَل :ىلاعت لاق اذهلو ءاوملسأ نيذلا ءالؤهو]

 « هللا رمأب ةمئاق :ىأ ‹4ةمئاً م ةمأ [ باتكلا لْهَأ نمل :ىلاعت لاق اذهلو رجلا مهنمو نمؤملا مهنم

 مهو ليلا ءانآ هللا تايآ نولتيإ# ةميقتسم ىنعي (ةمئاق» 2١ '![ىهف] هللا ىبن ةعبتم 0( ”هعرشل ةعيطم

 هّللاب نونمؤي» 60 مهتاولص ىف نآرقلا نولتيو «دجهتلا نورثكيو «ليللا نوموقي :ىأ (نودجسي

 . © َنيحلاّصلا نم 5 تاريخلا يف نوعراسيو ٍركنمْلا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو رخآلا ِمْوَيْلاَو

 لزنأ امو مكيلإ لزنأ امو هّللاب نمؤي نَمَل باتكلا لهَأ نم إو :ةروسلا رخآ ىف نوروكذملا مه ءالؤهو

 2057[ بامسحلا عير هلا مهر دع مهرج مهل تاتو ايق نم هللا تايآب نور ل هلل نيعشاخ مهل

 مكيزجي لب هللا دنع عيضي ال :ىأ 4 هورفكي نلف ريخ نم اولعقي اموإ» : انهاه لاق اذكهو ١94[ ةيآلا]

 نسحأ نم رجأ هيدل عيضي الو «لماع لمع هيلع ىفخي ال :ىأ (نيقتملاب ميلع هللاو# .ءازجلا رفوأ هب

e. 

 (انيش هللا نم مهدالوأ الو مهلاوُمَأ مهنع ينغت نلإط هناب نيكرشملا ةرفكلا نع ًاربخم ىلاعت لاق مث

 . «نودلاَخ اًهيف مه راَنلا باحصأ كتلوأو» مهب هدارأ اذإ هباذع الو هللا سأب مهنع دري ال ىأ

 :ىلاعت لاقف «ىّدسلاو «نسحلاو دهاجم هلاق ءرادلا هذه ىف رافكلا هقفني امل الثم برض مث

 .و «آ ءر ءج نم ةدايز (*) .«لوقي١:و «أ ىف (۲) . ديزي ىبأ نبا :و ءأ ىف )١(

 .«غلب ىتح» :و «أ ءر ج یف (4)

 )٥( دنسملا )95/1١”(.

 .ج نم ةدايز (۸) .«سيل» :أ ىف (۷) .(دنع» :و ءأ ىف )١(

 .«مهتالص» :أ ىف )١١( .و «أ هج نم ةدايز )٠١( .1هللا عرشل» :و ءأ ءر ءج ىف (9)

 .«ةيآلا» :لصألا ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز )١(



 ١7٠١( -4١١1)تايآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا ١١5

 «ةمركعو ,«سابع REET TE : ىأ «رص اهبف حير لمك ايندا ةايحْلا هذه يف نوقفني ام لثم»
 .ديلجو هر :ءاطع لاقو . .مهريغو « سنأ نب عيبرلاو ‹كاحضلاو «نسحلاو ةداتقو ريبج نب ديعسو

 لا دربلا نإف .لوألا ىلإ عجري وهو .ران : ىأ # رص اهيفإ» دهاجمو ًاضيأ سابع نبا نعو

 مهسفنأ ارملظ موق ثرح تباصأ» رانلاب ىلا قرط امك« رامثلاو :عورزلا فرحي نادك

 هي مدق هداصح وأ دادن دق ترتب ىلع تلون اذإ ةعسلا كلذب ىعي"«هتقرحا + ىإ < هتكلعأت
 كلذكف .هيلإ ناك ام جوحأ هبحاص همدعف «هتدسفأو هب تبهذف «عرز وأ رمث نم هيف ان كمدعاو

 .هبحاص بونذب ثرحلا اذه ةرمث بهذأ امك اهترمثو ايندلا هذه ىف مهلامعأ باوث هللا قحمي رافكلا

 . «نوملظي مهسفنأ نكلو هللا مهمّلَظ امو ساسأ ريغ ىلعو لصأ ريغ ىلع اهوتب ءالؤه كلذكو
 ا

 دق متع ام اودو الاخ مكنولأي ال مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذّلا اهيا اب 3%

 نولقعت متنك نإ تايآلا مل انب دق ربكأ مهرودص يفخت امو مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب
 اذإو اَنَمآ اولاق مكرقل اذإو هلک باتکلاب نونمْؤتو مُكَوبحب الو مهتوبحت ءالوأ معنأ اه 052

 نإ 59 ٍرودصلا تاذب ميلع للا نإ مُكطْيعب وُنوُم لق طبعا نم لمانألا مكيلع اوضع الخ
 6 موش هع o> هو م م

 مهدي ديك مرضي ال اوتو اوربصت نإو اهب اور س مكبصت نإو مهؤست ةنسح مكسسمن

 . 4 099 طيحُم نولمعي امب هللا نإ ايش

 مهرلاوب ىلع 0 :ىأ «ةناطب نيقفانملا ذاختا نع نينمؤملا هدابع ايهان ىلاعتو كرابت لوقي >

 نيدمؤملا ؛ تنعي 57 نودويو ا ركملا نم هنوعيطتسي 8 .نكمن لكب مهرضي امو ا

0" 

 مه : لجرلا ةناطبو «نايدألا لهأ نم مكريغ نم : ىأ «مُكنود نم ةناطب اوذختت الإ :

 ا ا ت

 «ديعس نب ىيحيو « سنوي : مهنم «ةعامج ثيدح نم «ءامهريغو « ىئاسنلاو ‹ىراخبلا ىور دقو

 ای هلل هللا لوسر نأ ؛ديعس ىبأ نع «ةملس ىبأ نع «ىرهزلا نع - قيتع ىبأ نباو «ةبقع نب ىسومو

 و2 درع ع 8 ووو هم ضاع سا
 هضحتو ريخلاب هرمأت ةئاطب E : لاق

 روو ر و و ہہ وير يب عرس و ےس
 ٣لا مّصَع نم موصعملاو ؛ هيلع هضحتو ء ءوسلاب هرمأت ةناطبو «هيلع

 اعوفرم ةريره ىبأ نع] ةملس ىبأ نع ء«ىرهزلا نع «مالس نب ةيواعمو ىعازوألا هاور دقو
 ىرهزلا نع ىئاسنلا هجرخأو .امهنع 000 ىبأ نع ىرهزلا دنع هنأ م ي 4 3 .5 . 51 ۰ 3 ۳ ٤

 .«دیلجلاو» :أ ءر ءج ىف (۲) .«اميس اله :و ىف )١(

 )۸۷٥۵(. مقرب ىربكلا ىف یئاسنلاو ۸ )٦٦١١. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .ج نم ةدايز (0) .(هوحن» :أ ىف )٤(



 ۰۷ ١١١( -8١١1)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نع «ميلس نب ناوقص نعءرفعج ىبأ نب هللا ديبع لاقو :لاقف هحيحص ىف ىراخبلا هقلعو .2')اضيأ

 الا وم ةد نع ةا ىلا دنع ذا لف ركل + ىراصتالا بولا ا

 . ملعأ هللاو

 «سنوي نب ىسيع انثدح «نارولا نب "دمحم بويأ وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا ىضر «باطخلا نب رمعل ليق :لاق ةناقهدلا ىبأ نبا نع «عابنزلا ىبأ نع ىميتلا نایح ىبأ نع

 نم ةناطب ًاذإ تذختا دق :لاق ؟ابتاك هتذختا ولف «بتاك ظفاح «ةريحلا لهأ نم امالغ انهاه نإ :هنع

 ١ تملا نود

 اهيف ىتلا «ةباتكلا ىف مهلامعتسا زوجي ال ةمذلا لهأ نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه عم رثألا اذه ىفف

 لهأ نم ءادعألا ىلإ اهوشفي نأ ىشخي يتلا مهرومأ لخاود ىلع عالطاو نيملسملا ىلع ةلاطتسا

 . «متنع ام اودو ًالابخ مگنولای ال :ىلاعت لاق اذهلو ؛برحلا
 رهزألا نع ر انزع و ادع لفارس نب واع اخ ب ر ر

 0 - نسسحلا اوت USS استا نوتأي اوناك 0000

 وشقنت الو نك رشا راتب اوؤيضتست د آل :لاق هنأ لَم ىبنلا نع موي تاذ ثدحف : لاق . مهل *'

 ا نأ اد اا تا: لاف للا انا ءوه ام اوردي ملف E کییارخ ىف

 ل + هلوق ام: نتحلا لاقف 1 و ار يف ارث هنت الو ورشا راتب اوؤيضتست ست ال» :لاق

 ال :لوقي «كرشلا راتب اوؤيضتست آل» :هلوق امأو د دیم اع مکمیتاوخ نف اوشن

 ال اونمآ يذلا اهيا اي : هللا باتك ىف كلذ قيدصت :نسحلا لاق مث . مكرومأ ىف نيكرشملا اوريشتست

 . «مكنود نم ةناطب اوُدْخَتَ

 نع «یسوم نب دهاجم نع یادت اور 2 دقوا هح لحي وا فنانا اور اده

 لا نسا نيب کد رغ وم هل E ءدمحأ مامإلا هاورو . ميشه

 الثل «ىبرع طخب :ىأ ايبرع مکمیتآوخ ىف اوشقنت تا :رهاظ هانعمو ءرظن هيف ريسفتلا اذهو

 هنأ حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛هّللا لوسر دمحم هشقت ناك هنإف ياي ىبنلا متاخ شقن هباشي

 )١( هب ىرهزلا نع مالس نب ةيواعم قيرط نم (41707) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا .
 . (مالهال) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاورو (۷۱۹۸) مقرب ىراخبلا حيحص (0)

 «دمحم نب» :و ءأ ىف (۳)

 ىف ديمح نب دبع هاورو هب ىميتلا نايح ىبأ قيرط نم (108/8) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو ٥٥۰( /۲) متاح ىبأ نبا ريسفت (4)

 ١ 7١( /۲) ردلا ىف امك هريسفت

 .«ابيرغا :ر ىف (5) . (هرسفيلا :ج ىف (0)

 .؟هّللا لوسر نأ انثدح :اولاق «سنأ مكثدحامو :لاق وه ام ىردن ام ثيدحب انثدح اسنأ نإ: و ءأ ىف (۷)

 .«دق » :أ ىف )١١( .«ابيرغ» :ر ىف ٠١( .9) .«نيكرشملا» :أ ىف (۸)

 دمحأ هاورو «هب ىلعي ىبأ قايسب میشه قيرط نم )١47/7( ه ریت ی يربطلاو (810/6) مقري ناكإلا بعش نف يقهبلا اور 0

 . ىرصبلا نسحلا ريسفت ركذ ريغ نم )۱۷١/۸( ننسلا ىف ىئاسنلاو (44 /۳) هدنسم ىف

 .«ابيرغ» :ر ىف )١(



 ١17١( 8١1)تايآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزحجلا ل همللل ل س4

 ثيحب لزانملا ىف مهوبراقت ال :هانعمف و ناك ةءاضتمالا امأو ن ىلع دعا ق نأ نو

 همحر] دواد وبأ ىور اذهلو ؛مهدالب نم اورجاهو مهنم اوُدَعاَبَ لب «مهدالب ىف مهعم و
 ؛«هلثم وه همم نس لأ كرشملا عَماج نَم» :رخآلا ثيدحلا ىفو «اًمهارات ىءارتت آل» : هللا

 . ملعأ هللاو ءرظن هيف ةيآلاب هيلع داهشتسالاو هللا همحر «نسجحلا هلاق ام ىلع ثيدحلا لف

 ىلع حال دق :ىأ «(ربكأ مهرودص يفخت امو مهِهاَوْفَأ نم ءاضغبلا تدب دّقط :ىلاعت لاق مث
 ءاضغبلا نم رزم ىف هلع نولعبتم مه ام عم «ةوادعلا نم مهتنسلأ تاتلفو «مههوجو تاحفص

 . «نولقعت متنك نإ تايآلا مكل انيب دق» :لاق اذهلو ؛لقاع بيبل ىلع هلثم ىفخي ال ام ؛هلهأو مالسإلل
 نونمؤملا اهيأ  متنأ :ىأ هلك باتكلاب نوئمؤتو مكنوبحي الو مهتوبحت ءالوأ متنأ اه :ىلاعت هلوقو

 الو انطاب ال «مکنوبحی ال مهو كلذ ىلع مهنوبحتف ءناميإلا نم مكل نورهظي ام نيقفانملا نوبحت -

 كشلا مهدنع مهو «بير الو كش هنم ءىش ىف مكدنع سيل :ىأ «هلك باتكلاب نونمؤتو» (””ارهاظ
 . ةريحلاو او

 نبا نع «ريبج نب ديعس وأ ةمركع نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو
 مهو «كلذ لبق بتكلا نم ىضم ابو «مهباتكو مكباتكب : ىأ هلک باتكلاب نونمؤتو» : سابع
 .ريرج نبا هاور م ءمهل ء ءاضغبلاب قحأ متتاف يباب كورتكي

 هلاق «عباصألا فارطأ : لمانألاو «ظيَغْلا نم لمانألا مُكيَلَع اوضع اوَلح اذإو اّنمآ اوُناَق مكوقل اًذإو»

 . ةداتق

 :رعاشلا لاقو

 ° لا: ىلملا افك تلمح امو و ع ااا ہوا

 . .عباصألا :4 لمانألا» ا و و و

 هجو لك نم كلذ فالخب نطابلا ىف مهو «ةّدوملاو َناميإلا نينمؤملل نورهظي نيقفانملا نأش اذهو رس

 0 هللا لاق «قنحلاو ظيغلا دشأ كلذو يلا نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ اذإو» :ىلاعت لاق امك

 كلذ مكظيغيو نيرا هيلع در مك امه : ى «ٍروُدّصلا تاذب ميلع هلا نإ مكظيغب اوتوم لق»

 اوتومف“ هني رهو هتملک لعمو ؛هئيد لمكمو نينمؤملا هدابع ىلع هتمعن متم هللا نأ اوملعاف ءمهنم

 مُكرئارس هثكتو «مكرئامض هيلع ىوطنت اب ميلع وه :ىأ 4رودصلا تاذب ميلع هللا نإ مكظيغب متنا
 «نولمؤت ام فالخ مكيري نأب ايندلا ىف هيلع مكيزاجم وهو «نينمؤملل لغلاو دسحلاو ءاضغبلا نم

 .اهنم مكل جورخ الف ءاهيف نودلاخ متنأ ىتلا رال ىف اذيدشلا باذعلاب ةرخآلا ىفو

 هش نلع ا لاخلا ةو . (اهب اوحرفي ةئيس مكبصت نإو مهؤست د ةنسح مكسسمت نإإ» :لاق مث

 .,«انطاب الو ًارهاظ ال» :و «آ ءر ج ىف (۳) .أ نم ةدايز (0) .«اونوكت» :و ءأ ىف )١(

 ا ا ىف (0)

 .(147/5) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (6)

 .«لاد لاحلا اذهو» :و أ «ر «ج ىف )53(



 منا تهب ب AN E ةووساا فانت وقتا

 « مهراصنأ رعو اورثكو «دييأتو رصنو «بصحخ نينمؤملا باصأ اذإ نا وهو نينمؤملل مهنم ةوادعلا

 ىف هلل امل ءءادعألا مهيلع ليدأ وأ - ٍبدَج :ىأ  "ةتس نيملسما تاضأ نا نالا كلذ كان

 :نينمؤملا هدابع ابطاخم ىلاعت هللا لاق «كلذب نوقفانملا حرف هسا موي ىرج امك «ةمكحلا نم كلذ

 ىلإ ىلاعت مهدشري «([طيحم َنوُنَمعي امب هلا نإ] ايش مهديك مكرضي ال اوقتتو اوربصت نإو»
 طيحم وه ىذلا هللا ىلع لكوتلاو «ىوقتلاو ربصلا لامعتساب «راجفلا ديكو رارشألا رش نم ةمالسلا
 ىف عقي الو .نكي مل أشي مل امو ناک ءاش ام ىذلا وهو «هب الإ مهل ةوق الو لوح الف «مهئادعاب

 لع كرت نمر هو نيالا درجا
 نينمؤملا نيب زييمتلاو «نينمؤملا هدابعل رابتخالا نم اهيف ناك امو «دحأ ةصق ركذ ىف ىلاعت عرش مث
 لا لاف راف ر نانو ر

 تمه ْذِإ ©0 ميلع عيمس هّللاو لاتقلل دعاقم نيدمؤملا ئوبت كلهأ نم تودع ذإو ل
 8 ر” م

 هللا مکر صن دقلو 070 نونمؤملا لكوتيلف هللا ىَلَعَو امه هّللاو الشفت نأ مكنم ناتفئاط

 . 4 00 نوركشت مكّلعل هللا اوقاف ةّلذَأ متنأو ردبب

 او ار يو يع نتا هلاك ووو قع دخلا موي ةعقولا هذهب دارم
 م هل بیرغ رهو ؛ريرج نبا هاور .بازحألا موي كلذب دارملا : ىرصبلا نسحلا نعو .دحاو

 .هيلع

 ةرشع ىدحإل : *)[ةداتق] لاق .ةرجهلا نم ثالث ةنس لاوش نم تبسلا موي دحأ و تناکو

 . ملعأ هللاف «لاوش نم فصنلل تبسلا موي :ةمركع لاقو .لاوش نم تَلَخ ةليل

 نم اهيف امب ريعلا تملسو ءردب موي مهفارشأ نم لتق نم لتق نيح نيكرشملا نأ اهببس ناكو
 0 SE وور 1 لكر# 5 1

 ىقب نم ءاسؤرو « لتق نم ءانبأ لاق ةكم ىلإ '"”ههّلَمَق عجر املف « نايفس ىبأ عم تناك ىتلا ةراجتلا

 اولبقأو شيباحألاو عومجلا اوعمجو «كلذ ىف اهوقفنأف «دمحم لاتقل لاومألا هذه دصرا :نايفس ىبأل

e e GS E 

 نإو م رشب اوماقأ اوماقأ ا ماقما ا نب هللا دبع راشأف ؟ةنيدملاب ثكعمي مأ مهيلإ

 SS O اهولخد

 نإ ‹ هللا 0 اولاقف ۰ وا هللا ل تركنا انلعلا راو وشب مدا دقو « مهيلع جرخو مال

 .(هل هللا مکحی یتح عجري نأ هتمأل سبل اَذإ بتل یغبنی اما : واك هللا لوسر لاقف ؟ثكمن نأ تئش

 ,؟ةيآلا» :ه ىفو 2و ءأ ءر ءج نم ةدايز (۳) .امإ ةئيس نينمؤملا» :و أ ىف (0) . «مهنأ» :و ءأءر ءج ىف (۱)

 .؟مهلك» :و «أ ىف )١( .ج نم ةدايز )٥( .«لوعن» :ر ىف (4)

 . (سلجم)» 1 ‹ر٬ج ىف )۸( . «راشتساف» : «ج ىف )۷(



AF SL o oa > ىتاثلا La حل و 

 ثلث ىف ىبأ نب هللا دبع عجر طولا ناك املف «هباحصأ نم فلأ ىف« مالسلا هيلع راس

 انكلو ‹ مكانعبتال لاق مويلا ملعن ول :هباحصأو وه لاقو «هلوق ىلإ عجري مل هنوكل ا شيجلا

 .مويلا نولتاقت مكارن ال

 هركسعو هرهظ لعجو .ىداولا ةودع ىف دحأ نم بعّشلا لزن ىتح ارئاس ةي هللا لوسر رمتساو

 . «لاَتقْلاب م ىتح د نّلتاَقي آل» :لاقو دحأ ىلإ

 ريب نب هللا دبع ةامرلا ىلع رمأو ؛هباحصأ نم ةثامعبس ىف وهو لاتقلل لي هلل لوسر أيهتو

 ر لا

 نیت 0 اتع لا 0 e لئموي 0 ءفوع نب ورمع ىنب اغا

0 
 زاجأو .رادلا دبع ىنب اخأ ريمع نب بعصُم ءاوللا ىطعأو «نيعرد نيب ةي هللا لوسر رهاظو

 بيرقب مويلا اذه دعب قدنخلا موي مهاضمأ ىتح «نيرخآ أجرأو ذئموي نامّلغلا ضعب هلك هللا لوسر

 ليخلا ةنميم ىلع اولعجف «"اهوبتج دق سّرَف انثام مهعمو «فالآ ةثالث مهو شيرق تابعتو
 نيب ناك مث .ءاوللا رادلا دبع ىنب ىلإ اوعفدو «لهج ىبأ نب ةمركع ةرسيملا ىلعو :ديلولا نب دلاخ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ا ىف هيعمل ياس اح سيرإلا

 مهلزانم مهل نيب: : ىأ «لاتقلل دعاَقم نيدمؤملا یوبت كلهأ نم تودغ ذإو» :ىلاعت لاق اذهلو

 ميلع «نولوقت امل عيمس :ىأ 4« ميِلَع عيمس لارو مهترمأ ثيحو ةرسيمو ةنميم "”مهلعجنو

 . مكر ئامتعب
 موي دحأ ىلإ هك للك ىبنلا نإ :نولوقي فيك :هلصاح ءالاؤس انهاه ريرج نبا دروأ دقو

 مث ؟(لاتقلل دعاقم نينمؤملا ئوبت كلهأ نم تودع ذِإَو» :“[ىلاعت] هللا لاق دقو «ةالصلا دعب ةعمجلا

 .راهنلا لوأ تبسلا موي ناك امنإ ءدعاقم '"مهئوبيل هودغ نأ :هنع هباوج ناك

 لاق .42"”[نونمؤملا لك وتيلف هللا ىَلعَو امهيلو هللاَو] الَشْفَت نأ مكنم ناتفئاط تّمَه ْذِإ ظ : هلوقو
 :لوقي هللا ليغ نب رباح تعمس +قرمع لاق :لاق نايفس انثدح هللا يع نب ىلع ادخن + ىراخببلا
 نحن: لاق eS : تلزن انيف

 لوقل «لزنت مل اھتآ - ىترسي امو :ةرم نايفس لاقو - بحن امو ءةّمّلس ونبو ةّثراح ونب ناتفئاطلا
 . امهيلو هّللاوإ :ىلاعت هللا

 )١( :ر ىف (۲) . اا :أ یف ١حيئوها«.

 ) )۳.؟مهلعجيو مهلزانم مهلزني» :ر ىفو ء؟مهلعجتو مهلزانم مهلزنت» :و ءأ ج ىف
 .؟مهئوبتا :ج ىف (5) .ر ءج نم ةدايز (6) .؟جرخلا :و ءأ ىف )٤(

 . (ةيآلا» :ه ىفو ««امهيلو هللاو» :ر ىفو ءج نم ةدايز (۸) .«ةيآلا ١ :ه ىفو «و «أ ءر ءج نم ةدايز (0)

 .«لوقي) :أ ىف (9)



 11 101 ا حجم 10177 0 ا ا نامه لاد رو ت نالا زا

 ونب مهنإ :فّلّسلا نم دحاو ريغ لاق اذكو .هب «ةنييع نب نايفس ثيدح نم ملسم هاور اذكو
 .ةملس ونبو ةثراح

 ىف ناكو ءردب موي :ىأ € نوركشت مُكّلعَل هللا اوُهَّناَف هَذَا متنأو ردبب هللا مكرصن دقلو» :هلوقو
 زعأ ىذلا ناقرفلا موي وهو «ةرجهلا نم نيتنثا ةنس نم «ناضمر نم رشع عباسلا ارا "ينج

 مهنإف «ذئموي نيملسملا ددع ةلق عم “اذه «هلحم برخو كرشلا هيف غمدو «هلهأو مالسإلا هيف هللا
 ددعلا نم مهعم سيل ةاشم نوقابلاو ءاريعب نوعبسو ناسرف مهيف ءالجر رشع ةثالثو ةئامثالث اوناك

 ؛«ضيبلاو ديدحلا غباوس ىف فلألا ىلإ ةا كلا نو ام: اوت ودعلا ناكو «هيلإ نوجاتحي ام عيمج

 نطور هلو ركوب حو دولا ءهلوسر هللا غا .ييفازلا 9 لقنو ةموسلا لويخلاو ةلماكلا ”'ةدعلاو
 هبزحو نينمؤملا هدابع ىلع ا لات لاق: اذهلو . "”هليجو ناطيشلا ئرخآو «ةلشو ىلا هجو

 دنع نم وه امنإ رصنلا نأ "!اوملعيل مكددع ليلق : ىا 4 ٌةلْذأ منو ردبب هللا مكرصت دقو : نيقتملا

 نغت ملف مكترثك مكتبجعأ ذإ نينح مویول : ىرخألا ةيآلا ىف لاق اذهلو ةددعلاو ددعلا ةرثكب ال « هللا

 ىَلَعَو هلوسر ىلع هتنیکس هللا لزنأ م . نيربدم ميلو من تبحر امب ضرألا مكيلع تقاضو] ايش مكدع
 ىَلَع كلذ دعب نم هللا بوتي مث . نيرفاكلا ءازج كلذو اورفك نيذّلا بذعو اهورت مل ادونج لزنأو نينمؤملا

 .[37- : ةبوتلا] (ميحر روفغ 1 هّللاو ءاشي نم

 اضايع تعمس :لاق كاّمس نع «ةّبعش انثدح ءرّفعج نب دمحم انثدح و

 « ةئسح نباو «نايفس ىبأ نب ديزيو «ةديبع وبأ :ءارمأ ةسمخ انيلعو كومريلا تدهش :لاق ىرعشألا

 هللا ىضر ءرمع لاقو :لاق  اكامس ثدح ىذلا 2١ اذه ضايع سیلو - ضايعو «ديلولا نب دلاخو

 ءهانددمتساو «توملا انيلإ شاج دق هنإ :2''هيلإ انبتكف :لاق .ةديبع وبأ مكيلعف لاتق ناك اذإ :هنع

 :ًادنج نصحأو .ًارصن زعأ وه نم ىلع مكلدأ روب ل مكباتك ىنءاج دق هنإ :انيلإ بتكف

 ىباتك مكءاج اذإف < کاخ نبا لثآ ىف ندب موي رھ دقاق و «هرصنتساف «لجو زع هللا

 ءالاومأ انبصأو :لاق «خسارف 2'؟”ةعبرأ مهانمزهف مهانلتاقف :"لاق .ىنوعجارت الو مهولتاقف

 ؟ىننهاري نم او لا ةرشع سأر ىذ لك نع ّىطعن نأ ضايع انيلع راشأف ءانرواشتف

 سرف ىلع هفلخ وهو نازقنت ةديبع ىبأ ىتصيقع تيأرف «هقبسف : لاق .بضغت مل نإ «ءانأ : باش ف

(), 
 یرع

 ءردنغ نع زادني ثيدح نم هحيحص ىف نابح نبا هجرخأ دقو . ےیحص دانسإ اذهو

 . (1905) مقرب ملسم حيحصو )٥۱ ۰٤۰ ٤٥٥۸( مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 .و «أ نم ةدايز (:) .«نينثا» :ج ىف (۳) .«ةعمج موي ىف» :وأ ىف (۲)

 .«هليخو ناطيشلا نزحأو» :و «أ ىف (۷) . ؛ءاليخلا» :ر ج ىف (5) .ةددعلاو» :أ ىف (5)

 .«ىلإ» :لصألا ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز (9) .«اوملعتل» :و « ىف (۸)

 «ىنودمتستا :ر ىف (0) . «هل» : یف )١١( .«ىذلا وه اذه» : ج یف (۱۰)

 .«ىبرعا :و ءأ ىف )١5( .؟عبرألا :ر ءج ىف )١4( .«تلاق» : ىف (۳)

 . حيحصلا لاجر هلاجر» :( ۲ عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .«ناسحإلا» ۱۳١١( /۷) نابح نبأ حيحصو )89/1١( دنسملا ((0)



 OTTO E ووتش حب قئاقلا نزال يس ا تت يا

 ناك ی یدل فلا فف اا راجو تروح

 نب ردب» :هل لاقي اهرفح لجر ىلإ ةبوسنم ءاهرئبب فرعُت «ةنيدملو ةكم نيب َةَّلَحَم ردو
 .ًاردب ىمسي لجرل رئب ردب : ىبعشلا لاق .«نيرانلا

 . هتعاطب نوموقت : ىأ « نوركشت مكلمأ هللا اوُقَئاَفط :هلوقو

 و نرم ةكئالملا س فال الب مگیر مكي نأ مگیفکی نأ نيمؤُملل لوقت ذو
f o 0 ق اص or 

 ةكئالملا نم فالآ ةسمخب مكبر مكددمي اذه مهروف نم مكوتأيو اوقتتو اوربصت نإ يلب
 ماه باش

 هللا دنع نم الإ رصتلا امو هب مكبوأق نمطتلو مُكَل ئرشب الإ هللا هلعج امو 652 نیموسم

 كل سیل 079 نیبئاخ اوبلَقنيف مهتبكي وأ اورفک نيدّلا نم اًهرَط عطقيل 0559 ميكحلا زیزعلا

 يف امو تاومّسلا يف ام هللو 05 نوملاط مهّنِإف مهبذعي أ هلع بوتي وأ ءيش ٍرمألا نم

 . 4 ©3 ميحر روفغ هللاو ءاشي نم بدعي ءاشي نمل رفغي ضرألا
 :نيلوق ىلع ؟دحأ موي وأ رذب موي ناك لها ارا درت كو محا ديبالا

 نع اذه یورو . «ردبب هللا مكرصت دقلو» : هلوقب قلعتم «نينمؤُمْلل لوقت ت ذإ 8 :هلوق نأ :امهدحأ

 .ريرج نبأ هراتخاو .مهريغو «سنآ نب عيبرلاو «ىبعشلا رماعو «ىرصبلا نسحلا
 ةّالغب مكبر مك دمی نأ مكيفكي نا نينمؤملل لوقت ذِإ :هلوق ىف نسحلا نع «روصنم نب دابع لاق

 :لاق مث متاح ىبأ نبا هاور .ردب موي اذه :لاق ,4ةكئالملا نم فالآ

 - ىبعشلا ىنعي  رماع نع ؛دواد نع بيو انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح «ىبأ انثدح

 00 : هللا لزنأف ,مهيلع كلذ قشف ؛ذ «نيكرشملا دمي رباج نب ؛ زرك نأ ردب موي مهغلب نيملسملا

 ةميزهلا ًازرك تغلبف :لاق . «نيموسمإ» : هلوق ىلإ (نيلزنم ةّكئالمْلا نم فالآ ةئالتب مكبر مكدمي نأ

 .ةسمخلاب نيملسملا هللا دمي ملو نيكرشملا دمي ملف

 .فالآ ةسمخ اوراص مث «فالآ ةثالث اوراص مث «فلأب نيملسملا هللا دمأ ا عر نانو

 ذإ> ردي هصق ىف لات ةلرق نينو ت لوقلا الخ ىلع - ةيآلا هاها نيب عملا امن : ليق نإف

 هب نكمطملو ئرشب الإ هللا هَلَعَج امو ] . نيفدرم ةكئالمْلا نم فلأب مكدمم ينأ مكل باجتساف مكنر نوثيغتست

 ىلع صيفتلا نأ :باوجل اف[ :٩ لافنألا]«ميكح زيزع هللا نإ 1 هللا دنع نم الإ رصتلا امو مكبولف

 مهعّبتيو مهريغ مهقدري ىنعمب .4نيفدرم# :هلوقل ءاهقوف امف فالآلا ةثالثلا ىفاني ال انهاه فلألا
 ردب موي ناك كلو نأ يهالظلاو .نارمع لآ ةروس ىف قايسلا اذهب هيبش قايسلا اذهو . مهلثم رخأ فولأ

 نع و ىبأ نب ديعس لاق «ملعأ هللاو ءردب موي ناك امنإ ةكئالملا لاتق نأ نم فورعملا وه امك

 . فالآ ة ةهسمخب ردب موي نينمؤملا هللا دمأ : ةداتق

 .«هلوق ىلإ :ه ىفو «و ءأ ر ءج نم ةدايز )١(



 ٣ ___ (175-1179)تايبآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 دعاقم نينمؤملا ٌئَوَبت كلهأ نم تودغ ذإو # :هلوقب 0'2قلَعَتم دعولا اذه نأ :ىناثلا لوقلا

 ع نب ىسومو ‹ىرهزلاو فاح شل «ةمركعو «دهاجم لوق وهو هدحا موي كلذو , © لاتقل

 الو :ةمركع دار د دموي اورق نيملسملا نآل ؛فالآلا ةسمخلاب دادمإلا لصحي مل :اولاق نكل . . مهريغو

 .دحاو كّلمب اودمي ملف ءاورف لب ءاوربصي ملف < ,اوُقّتتو اوربصت نإ ىلب» :هلوقل ؛فالآلا ةثالثلاب

 .ىرمأ اوعيطتو ىنوقتتو مکودع ةرباصم ىلع اوربصت : ىنعي «(اوقتتو اوربصت نإ ئلب# :هلوقو
 8 و ه4 لا هر هوس 1
 مههجو نم ىأ :ىدسلاو ‹ عيبرلاو «ةداتقو ‹نسحلا لاق ‹(اذه مهروف نم مكوتأيو# : هلوقو

 مهبضغ نم :كاحضلا لاقو .اذه مهبضغ نم ىأ : حلاص وبأو ‹«ةمركعو «دهاجم لاقو .اذه

 .اذه مهبضغ نم :لاقيو .اذه مهرفس نم :سابع نبا نع ىفوعلا لاقو .مههجوو

 املا ماع : ىأ «نيموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمخب مكبر مكددمي ™ :هلوقو

 غ يقرا ا وع نفسا قا واز

 «ةملس نب دامح انثدح ءدلاخ نب ةبده انثدح «ةعرز وبأ انثدح :لاق مث «متاح ىبأ نبا 1
 : لاق «نيموسم» :ةيآلا هذه ىف ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع a نورت وب يحب ع

 .رمحألا نهعْلاب

 بانا نف نعنالا فولاب اهضارت ةملكم .اهفارطا ةقدحم + ىلا( نمرسم» دهام لاقز
 . ليخلا

 دمحم موَسف «فوصلاب نيموسم ايي ادمحم ةكئالملا تتأ :لاق «سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .فوصلاب مهاميس ىلع مهلويخو مهسفنأ هباحصأو

 .مئامعلاب «نيموسم# :لوحكم لاقو «لاتقلا اميسب :ىأ «نيموسم# ةداتقو ةمركع لاقو

 سابع نبا نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع ب نب ؛سودقلا ليغ كيد وب .هيودرم نبا یورو

 مئامع ردب موي ةكئالملا اميس "”ناكو .َنيِمّلَعَم» : لاق «نيمرَسم» : هلوق ىف ةو هللا لوسر لاق : لاق

 .«رمح مئامع نينح مويو «دوس

 :لاق سابع نبا نع ءمّسقم نع «مكحلا نع «ديعس نع «قراخم نب نيصح ثيدح نم یورو

Eكل برضت 2 0 ا  

 :نوبرضي ال اةدمو اددع مايألا نم هاوس اميف نونوكي اوناكو .ردب موي ىوس

 .هوحن ركذف «سابع نبا نع مسقم نع ؛مكحلا نع «ةرامع نب نسحلا نع هاور مث

 ."مهلويخ» :و ءأ ىف (۲) .«قلعتي» :أ ىف )١(

 .4«تناك» :و أ ىف (5) .«تناكو» و أ ىف (۳)



 O) 2 فانآلا نار لآ ةر ب الآ لا ع ب بسب اا

 نب ىيحي نع «ةورع نب ماشه انئدح «عيكو انثدح 00

 اعر اهب رجم رغ اغ ردو مري هيلعا ناك ع هلا نفر 4 مارل نبل رييزلا ا
 . رقص مئامع مهيلع ةكئالملا

 .هركذف «ريبزلا نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه قيرط نم هيودرم نبا هاور

 مكملعأو ةكئالملا هللا لزنأ امو :ىأ 4هب مكبولف نمطَتلو مكل ئرشب لإ هللا هلعج اًموط :هلوقو

 رصتنال ءاش ول ىذلا «هللا دنع نم رصنلا امنإف الإو ءانيمطتو مكبولقل ابييطتو مكل ًةراشب الإ اهلازنإب

 :لاتقلاب نينمؤملا هرمأ دعب ىلاعت لاق امك < «مهل مكلاتق ىلإ جايتحا ريغ نمو «مكنودب هئادعأ نم

 , مهلامعأ لضي نلف هللا ليبس يف اوف نيذلاو ضعي مَعَ وبل نكلو مهنم رصتنال هلا ءاي ولو كلذ

 هلعج امو # : انهاه لاق اذهلو .[5 :  :دمحم] «مهل اَهَقرع ةنجلا مهلخديو . مهلاب حلصيو مهيدهيس

 ال ىتلا ةزعلا وذ وه :ىأ «ميكحلا زيَِعْلا هللا دنع نم لإ ٌرصنلا امو هب مُكَبوُلُق نئمّْطَملو مكل ئرشب ًالإ هللا

 .ماكحإلاو هردق ىف ةمكحلاو «مارت

 كلذ ىف هل امل «دآلجلاو داهجلاب مكرمأ :ىأ (اورفك نيذّلا نم افرَط عَّطقْيل » :ىلاعت ")لاق مث

 عطقيل  :لاقف .نيدهاجملا رافكلا ىف ةنكمملا ماسقألا عيمج ركذ اذهلو ءريدقت لك ىف ةمكحلا نم

 مكنم اولاني مل امل مهظيغب مهدريو مهيزخي :ىأ «مهتبكي وأ اورفك َنيذّلا نمل ةمأ كلهيل :ىأ 4 اًقَرَط
 .اوُلمأ ام ىلع اولصحي مل : ىأ 4نيبئاخل اوعجري : ىأ (اوباقنیف مهتبكي وأ » :نلاق دينو ا

 سيل # :لاقف «هل كيرش ال هدحو هل ةرخآلاو ايندلا ىف مّكحلا نأ ىلع تّلد ةلمجب ضرتعا مث
 :دعرلا] (باسحلا انيلعو غالبلا كيلع امنإف#» :لاق امك «ىلإ هلك رمألا لب :ىأ ءيش رمألا نم كل

 نم يدهت ال كّنِإ ظ :لاقو .[717 :ةرقبلا] (ءاشي نم يدي هللا نكلو مهاده كيَلع سيل :لاقو [: ٠

 .[55:صصقلا] «ءاشي نم يدهي هللا نكلو تببحأ

 ىف ءىش مكحلا نم كل سيل :ىأ «ءيش رمألا نم كَل سيل 8 :هلوق ىف قاحسإ نب دمحم لاق

 TT ىدابع

 دعب مهيدهيو رفكلا نم هيف مه ام: ىأ «مِهيَلَع بوتي وأ » : لاقف مادبقألا هني قلاع ركذ مث

 «نوملاظ مه :لاق اذهلو ؛مهبونذو مهرفك ىلع ةرخآلاو ايندلا ىف :ىأ (مهبذعي وأ» ةلالضلا

 . كلذ نوقحتسي :ىأ

 «ملاس ىنثدح «ىرهزلا نع «رّمعم انربعخأ « هللا دبع انربخأ «ىسوم نب نابح انثدح : ىراخبلا لاقو
 :2؟”رجيفلا نم ةيناثلا ةعكرلا ىف عوكرلا نم هسأر عفر اذإ«لوقي ةي هللا لوسر عمص هنأ: هيبأ نع

 .«لاقو» :ج ىف (۳) .ج نم ةدايز () .«ىسمخألا» :ر ىف )١(

 .«لوقي رجفلا نما :أءر ءج ىف (4)



 ااه (1-75١179)تاايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 :' ىلاعت هللا لزنأف «دمحلا كلو انبر «هدمح نمل هللا عمس» :لوقي ام دعب «اًنالفو آنالف نعلا ملل
 .([نوملاظ مهلا مهبذعي وأ مهيلع بوتي وأ ] ءيش رمألا نم كل سيل »

 .هب ع ”0رَمَعَم نع ءامهالك «قازرلا دبعو كرابملا نب هللا دبع ثيدح نم «ىئاسنلا هاور اذكهو

 ليقع نب. هللا دبع وهو دمخ لاق. ليقع وبآ اقدح ءرضتلا وب انثدح :دمحأ 00 لاقو
 را هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ نع « «ملاس نع «ةزمح نب رمع انثدح : :لاق  ةقث ثيدحلا حلاص

 مس هدو

 نعلا مهللا «ورمع نب ليهس نعلا مهللا ءماشه نب ثراحلا نعلا مهللا ءانالف نعلا مهللا» : لوقي

 مهّنِإف مهبذعي وأ مهيلع بوعي وأ ءيش رمألا نم كل سيل » :ةيآلا هذه تلزنف ا ن ناو

 . مهلك مهيلع بین ,4نوُملاَط

 نع «نالجع نب دمحم انثدح «ثراحلا نب دلاخ انثدح «ىبآلَّغلا ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ لاقو
 رمألا نم كل سيل ل : هللا لزنأف :لاق ةعبرأ ىلع وعدي ناك وايي هللا لوسر نأ ؛هللا دبع نع « عفان

 3 مالسإلل هللا مهادهو :لاق ° ”(َنوُملاَظ ْمُهنإَف مهبذعي وأ مهّيلع بوتي وأ ] ءيش

 نم لاجر ىلع وعدي و هللا لوسر ناك :لاق رمع نبا نع همن «نالجع نب دمحم لاقو

 . ةيآلا (ءيش رمألا نم كَل سيل : هللا لزنأ ىتح «مهئامساب همس نيكرشملا

 نع «باهش نبا نع ءدعس نب ميهاربإ انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :ًاضيأ ىراخبلا لاقو

 هللا نأ ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «نمحرلا دبع 0 ةملس ىبأو لا نب ديعس

 : لاق اذإ لاق ایرو ؛عوكرلا دعب تثق - دحأل وعدي 0 دحأ ىلع وعدي نأ دارأ اذإ ناك ةي

 ی اتو ياشه نب ! ةمَلَسو ءديلولا نب , ديلولا ج جنا مُهّللا» : دملا فلل ايز ةةدمح نمل هللا
 يدك نكي مهيَلع ل سقم ىلع كتاطو ددشا ممل «نينمؤملا نم نيفعضتسملاو عير

 «انالفو انالف نعلا مهللا»:  رجفلا ةالص ىف هتالص ضعب ىف - لوقي ناكو «كلذب رهجي .«فسوي
 , "”ةيآلا 4 ءيش رمألا نم كلل سيلإ» هللا لونا وت ارل احنا نما

 : لاقف حا موي ال4 ىبلا جش : كلام نب سنأ نع تاو دخ لاك :ىراخبلا لاقو

 . < ءيش ٍرمألا نم كَل سيل :تلزنف .1؟مُهَيبَ اوجش موق حلقي
 حر ىراخبلا قلع ىذلا اذه دنسأ دقو

 ةع اعا هللا نيه ا ياا هللا لع ن حب نوع دعا هير ف را لاق

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءر ءج نم ةدايز (۲) . «لجو زع» :أ ىف )١(

 )١١١18( مقرب ىربكلا ناسلا ىف ىئاسنلاو 5 4 +4) مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 .(4۳/۲) دنسملا (5)

 .«ةيآلا رخآ ىلإ :ه ىفو « و ءأ ءر ءج نم ةدايز (6)
 )5( دنسملا )7/ 4 ٠١(

 .(نعا» :ر ءج ىف (0

 .(4050) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .(۱۷۹۱) مقرب ملسم هلصو دقف تباث ثيدح امآ .دمحأ نع الوصوم ديمح ثيدح ىتأيسو ؛«حتفا (776 /۷) ىراخبلا حيحص (9)



 003335 22 تايآلا « قازيعغالا ةزووع اع ىقاقلا رف | احتج ا ا حك ا

 نم هسأر عفر اذإ - لوقي يي هللا لوسر عمس هنأ هيبأ نع هللا دبع نب ملاس ىنئدح «ىرهزلا نع

 هللا | عيسا: :لوقي ام دعب هانالْف انالفو انالف نعلا مهللا» :  رجفلا نم ةريخألا ةعكرلا ىف «عوكرلا

 مُهَّنإَف » :هلوق ىلإ] € ءيش رمألا نم كل سيل :هللا لزنأف .«دمحلا كلو انبر هدمح نمل
 . 20[نوُملاَظ

 ىلع وعدي و هللا لوسر ناك :لاق هللا دبع نب ملاس تعمس لاق دا ا نب ةلطح نعو

 بوتي وأ ] ءيش رمألا نم كل سيل » :تلزنف «ماشه نب ثراحلاو ف نت لول «ةيمأ نب ناوفص

 . ”ينوملاظ مهن [ مهبذعي وأ مهيلع

 .افنآ ةلصتم دمحأ دنسم ىف ةلصتم ةدنسم ةلسرم ةقلعم ىراخبلا ةدايزلا هذه ركذ اذكه

 ترسك لَو ىبنلا نأ هنع هللا ىضر ءسنأ نع «ديمح انثدح «ميشه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 اذه .اوُلَعَف موق حلفي فيكا :لاقف ءههجو ىلع مدلا لاس ىتح هتهبج ىف جشو ءدحأ موی هتیعابر

 بوتي وأ ءيش رمألا نم كل سيل » :ىلاعت هللا لزنأف .«لجو زع «مهبر ىلإ مه ودي وهو ؛ مهيب

 . «نوملاظ مهن مهبذعي وأ مهيلع

 هركذف «سنأ نع «تباث نع «دامح نع « ىبنعقلا ع[ و ءملسم هب درفنا

 ءرطم نع «دقاو نب نيسحلا انثدح «حضاو نب ىيحي انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 مدلاو ناعرد هيلعو عقوف « هبجاح قرفو «هتيعابر ترک ودا موي لَك ىبنلا بيصأ : لاق ةداتق نع

 موق فيك : وقي و وهو قافأف ءههجو نع حسمو هسلجأف ءةفيذح ىبأ ىلوم ملاع هب رمف ‹« لیسی

 وأ مهيلع بوتي وأ ] ءيش رمألا نم كل سيل » : هللا لزنأف «؟هّللا ىلإ مهوعدي وهو مهيب اذه را

 . 407 [نوُملاَظ مهن مهبذعي

 . ^ قافاف : لقي ملو «هوحنب «ةداتق نع ءرمعم نع «قادرلا كفا اذكو

 نيب ديبع امهلهأو «هل كلم عيمجلا :ىأ «يضْألا يف امو تاَوَمّسلا يف ام للو :ىلاعت لاق مث
 لعفي امع لأسي الو مل ا نرسل وه ل حي نم يو هاني ملل هيدي

 (ةلويحر روفغ هللاو «نولأسي مهو

(0 

 .«هلوق ىلإ :ر «ج ىف (۲) . (ةيآالا» :ه ىفو ءر ءج نم ةدايز )١(

 . (8059) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .ر نم ةدايز )٥( .«هاورو» :ج ىف (5)

 .(19/81) مقرب ملسم حيحصو (49 /۳) دنسملا (5) .

 .؟ةيآلا» :ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز (۷)

 ٠۳١١(. /۲) قازرلا دبع ريسفتو (۱۹۸ ۰۱۹۷ /۷) ىربطلا ريسفت (۸)

 . ءىش هزجعي ال» : ىف (9)
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 5 نوحلفت مُكّلعَل هللا اوقت ةلاو ةفعاضم افاعضأ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيا هيأ اي
 ت "يلا

 CD نومحرت مکلعل لوسرلاَو هللا اوعيطأو 070 نيرفاكلل تدعأ يتّلا َراَنلا اواو

 نيذّلا 029 نيقتملل تدعأ ضرألاو تاومّسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو

 29 نينسحملا بحي هّللاو سالا نع َنيِفاَعْلاَو ظْيْلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءاَرسلا يف نوقفني

 بولا نمو بوكا ار قس هل اوك هس اق أ ةف ارا ند
 وقس هج

 تانجو مهب نم ةرفغم مهؤازج كّلوُأ 2 نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو هللا الإ

 . ( © نيلماعلا رجأ معنو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت
 ىف نولوقي اوناك امك «ةفعاضم افاعضأ هلكأو ابرلا ىطاعت نع نينمؤملا هدابع ًايهان ىلاعت لوقي

 رخآلا هدازو ةدملا ىف هداز الإو هاضق نإف «ىبري نأ اًمإو ىضقَي نأ امإ :نيدلا لجأ ّلَح اذإ  ةيلهاجلا
 : ةا ا نمي صح قالا فاش اوو ماع لك ادو ردقلا قف

 مهرذحو رانلاب مهدعوت مث 0 ىرخألاو ىلوألا ىف نوحلفي مهلعل ىوقتلاب هدابع ىلاعت رمأو

 . «نومحرت مكلعل لوسرلاو هللا اوعيطأو . نيرفاكلل تّدعأ يتلا رال اواو :لاقف ءاهنم
 ةرفغم ىلإ اوعراسو » :لاقف «تابرقلا لين ىلإ ةعراسملاو تاريخلا لعف ىلإ ةردابملا ىلإ مدن مل

 نإ :ليق دقو .نيرفاكلل رانلا تدعأ امك : ىأ «نيقّتملل تادعأ ضرألاو تاَوُمَسلا اهضرع ةنجو مكبر نم

 شرف ةفص ىف لاق امك ءاهلوط عاستا ىلع "اهيبنت :« ضرألاو تاَوَمَسلا اهضرع  :هلوق ىنعم
 ؛اهلوطك اهضرع لب :ليقو ؟رئاهظلاب كنظ امف :ىأ ٤[ : نمحرلا] 4قربتسإ نم م اهتئاطب» : ةنجلا

 ىف تبث ام كلذ ىلع لد دقو .هلوطك هضرع ريدتسملاو تلا ءىشلاو «شرعلا تحت ةبق اهنأل

 ناين ردت هو ءةنجلا طموأو ةا  لعأ هن «سودرفلا هولأساف ةنجلا هللا متلاس اذإ) : حيحصلا

 نمحرلا ( شرع اهفقسو «ةنجلا

 ٍضرعك اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباسو 8 :ديدحلا ةروس ىف ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو

 .[؟١ مقر] ةيآلا € ضرألاو ءامسلا

 اهضرع ةنج ىلإ ىنتوعد كنإ : لو ىبلا ىلإ بتك لقره نأ: دمحأ مامإلا دنسم ىف انيور دقو

 ولا ماج نإ لكلا نی ! هللا ناسا ال ربا لاقف ؟رانلا نيأف «ضرألاو تاومسلا

 ىبأ نع «دلاخ نب ملسم ىنربخأ ءبهَو نبا انأبنأ ءسنوي ىنثدح :لاقف ريرج نبا هاور دقو

 )١( :ر ىف (۳) .«ةرخآلا» :أ ىف (0) .«امبرو» :ر ىف ١تنبيه؟ ,

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۲۷۹۰) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .نيأ» :و ىف )١( . هللا لوسر» :ر ءج ىف (5)

 «دمحأ هب درفت بيرغ ثيدح اذه» ٠١(: /5) ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاقو .ىخونتلا ثيدح نم ٤٤١( /۳) دنسملا 0

 . "هب سأب ال هدانسإو
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 لوسر ىلإ لقره لوسر ىخونتلا تيقل :لاق )هرم نب ىلعي نع «دشار ىبأ نب ديعس نع «میتخ
 ةفيحصلا لواتف «لقره باتكب كو هللا لوسر ىلع تمدق :لاق ءدّسَف اريبك اخيش «صمحبب ةا هللا

 كنإ) :ىبحاص باتك اذإف .ةيواعم :اولاق رهيب ىدلا متع نو :تلق :لاق هراس نع الجر

 هللا لوسر لاقف :لاق ؟رانلا نيأف «نيقتملل تدعأ ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ ىنوعدت تبتك

 , 209ناهتلا ءاَج اإ ليلا نيأف !هللا ناحبس» :

 نه اسان نأ باهش ني قراط نع( "لسم نب سيق نع«ةّبعشو «ىروثلا نايفسو < «نشمعألا اقر

 هللا ىضر] رمع لاقف ؟رانلا نيأف «ءضرألاو تاومسلا اهض انيق رع هج نع باطلا ني رمع اولا دوهيلا

 .ةاروتلا نم اهّلْثم تعزن دقل :اولاقف؟ليللا نيأ راهنلا ءاج اذإو؟راهنلا نيأ ليللا ءاج اذإ متيأرأ : [هنع

 انثدح «ميعن وبأ انثدح «مزاح نب دمحأ انثدح :لاق مث ء7 ىلا ةفدلغلا نم نيج نبا هاور
 اهضرع ةنج : نولوقي :لاق باتكلا لهأ نم 0 نأ :مصألا نب ديزي انأبنأ ءناَقرب نب رفعج

 راهنلا نوكي نيأو «راهنلا ءاج اذإ ليللا نوكي نيأ :سابع نبا لاقف ؟رانلا نيأف (٠ ضرألاو تاومّسلا

 اا ءاج اذإ

 «ماشه وبأ ةملس نب ةريغملا انثدح مم هن دمحم ند :رازملا لاقف اع فاد قوز تقر

 ىبأ نع وصلا نب ديري همع نع« متمألا ني هللا دبع نيالا دبع نع دايز نب دحاولا دبع انثدح

 «ضرألاو تاَوَمّسلا اهضرع ةّنجإ» : ىلاعت هلوق تیار : لاقف ةو هللا لوسر ا لجر ءاج :لاق ةريره
 :لاق . هللا ءاش ثيح :لاق «؟راّهّتلا ياف ا رک سبل ءاج اذإ للا تيأرأ» :لاق ؟رانلا نيأف

 ˆ ,2:لجو زع هللا ءاش ثيح نوكت ٌراثلا كلذكو»

 :نيينعم لمتحي اذهو

 نوكي الأ راهنلا ءاج اذإ ليللا انتدهاشم مدع نم مزلي ال هنأ :كلذ ىف ىنعملا نوكي نأ :امهدحأ
 مدقت امك رهظأ ' اذهو «لجو زع هللا ءاشي ثيح نوكت رانلا كلذكو «هملعن ال انك نإو «ناکم ىف
 وغ وزرع نبأ كيوم و

 نم نوكي ليللا نإف «بناجلا اذه نم ملاعلا هجو ىشغت اذإ راهنلا نأ :ىنعملا نوكي نأ :ىناثلا

 زع هللا لاق امك اهضرعو «شرعلا تحت تاومسلا قوف نييلع ىلعأ ىف ةنجلا كلذكف ءرخآلا بناجلا

 اهنوك نيب ىفانت الف .نيلفاس لفسأ ىف رانلاو :١ ديدحلا] 4 ضرألاو ءامّسلا ضرعك# اجو

 . ملعأ هللاو «رانلا دوجو نيبو «ضرألاو تاومسلا ضرعك

 )١( «؛أطخ وهو «ةرم ىبأ» ق ىف .

 ,(۲۱۲ 2371١١ /9/) ىربطلا ريسفت (۲)

 .(قرط» :ر ءج ىف (5) .أ نم ةدايز )٤( .«ةملس» : ىف (۳)
 5١17(. «۲۱۱/۷) ىربطلا ريسفت (5)

 .«ليللا نوكي نيأ راهنلا ءاج اذإو «راهنلا نوكي نيأ ليللا ءاج اذإ تيأرأ : سابع نبا لاقف» :و ءأ ءر ج ىف (۷)

 .«كلذكف» :و ىفو ««كلذف» :أ ىف (8)

 «ةلع هل ملعأ الو هاجرخي ملو امهطرش ىلع» :لاقو . هب ةريغملا نع رمعم نب دمحم قيرط نم )7/١”7( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (9)

 .ىبهذلا هقفاوو

 )٠١( .«اذهف» :أ ىف )١١( ؟دنعا :أ ىف (۱۲) .«نم» :أ ىف .



 !] سس ۱۳١(_ ۔۱۳۰)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ةدشلا ىف : يأ «ءارضلاو ءاَرَسلا يف نوقفني نيذّلا » :لاقف «ةنجلا لهأ ةفص ىلاعت ركذ مث

 مهلاومأ نوقفني نيذلا ل :لاق امك «لاوحألا عيمج ىفو «ضرملاو ةحصلاو رکو طشنلاو 0

 ىلاعت هللا ةعاط نع رمأ مهلغشي ال مهنأ :ىنعملو ۲۷٤[. :ةرقبلا] 4ةينالعو رس ٍراَهَّتلاَو ليلَلاب

 .ربلا عاونأب مهريغو مهتابارق نم هقلخ ىلإ ناسحإلاو .هيضارم ىف قافنإلاو
 ملف هومتك :ىنعمب ؛هومظك ظيغلا مهب راث اذإ :ىأ «ساّتلا نع نيفاعلاو ظيفلا نيمظاكلاو# :هلوقو

 با :لاغت هللا لويد :راثآلا ضعب ىف درو دقو بلا ء ءاسأ نمع كلذ عم اوقعو «هولمعي
 متاح ىبأ نبا هاور «كلهأ نميف "”ككلهأ الق «تبضَع اإ كركذأ «تْبْضَع اَذِإ ىنركذا مدا

 ريرسفلا تف رب ندي اه «نمّزلا ىسوم وبأ انثدح :هدنسم ىف ىلعي وبأ لاق دقو
 :لاق هيبأ نع «كلام نب سنأ نب ورمع ىبأ نع ۽ لا ناميلس نب عيبرلا فر الا وبا
 نمو «هتروع هللا رتس هتاسل نرخ نمو sS فك نما كو هلل لوَسَر لاق
 را ل هداك و ی ید اوا «هرذع لبق هللا ىلإ رذتعا

 نع < «بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع «كلام انثدح ءنمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ىلا 0 ”ديدشلا نكلو غ لاب ا سيلا :لاق هلل ىبنلا نع « هلع هللا ىضر 2« ةريره ىبأ

 قلا دنع هش كلم 2

 ا ثيدح نم ناخيشلا هاور دقو

 نب ثراخا 3 لا ميهاربإ نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 راولم ہکیا» E لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «دوعسم نبا وه «هّللا دبع نع ديوس
 ےس سرس

 : لاق ترار لام ن لإ بجا هلام الإ خا ا اه ملا لوز ا :اولاق : لاق «؟هلام نم هيلا ا

 لاو «تّْمّدَق ام الإ كلام نم كلام هلام نم ِهْلِإ بحا هثراو لَم الإ دَحآ مُكنم سیل هنآ اومّلعا»
 است ال ىذا: :انلق «؟ةعرصلا مكيف نودعت اما : ل هللا لوسر لاقو :لاق .«ترخأ ام كثراو

 4 ها لوس لل .«بَضَّعْلا دنع سَم كلمَي ىذلا نكلو ءال» : لاق : لاق ءلاجرلا

 مدقي مل ىذّلا بوقرلا نكلو الا :لاق .هل دلو ال ىذلا :انلق :لاق «؟بوُكرلا مكيف نود

 .؛ًائيش هدّلو
004 

02 

 .«كلهأ» :ر ىف (۳) .«هيلإ» :و ءأ ىف () .ء'افعو» :أ ىف )١(
 . هريسفت ىف هدجأ مل (4)

 (ىنثدحا :ر ءج ىف (0)

 .و «أ نم ةدايز (۷) . 4584/7 ليدعتلاو حرجلا نم هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو .«ىريمنلا» :و « ىف )١(
 سنأ ىلوم ورمع ىبأ نع عيبرلا قيرط نم(۷٤) مقرب دهزلا ىف مصاع ىبأ نباو (۳۲۹) مقرب قالخألا ىواسم ىف ىطئارخلا هاورو (۸)

 ناميلس نب عيبرلا هيفو» )598/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .فيحصت هلعلو «ملسم نب عيبرلا» ىطئارخلا دنع عقوو . هب سنأ نع

 ءايضلا هجرخأو «هب سنأ نع ديمح نع نايفس نع ءالعلا نب لضفلا هيوري سنأ نع رخآ قيرط ثيدحللو « فيعض وهو ىدزألا

 متاح ىبأ نبا لقن :تلق .«اًحرج هيف ركذي ملو متاح ىبأ نبا هركذ لضفلا» :لاقو )5١57. ۹۷ ۲١( مقرب ةراتخملا ىف ىسدقملا

 . ىنيدملا نباو نيعم نبا هقثوو «؛هثيدح بتكي خيش :(56 /ا/) هيبأ نع

 .«ةدشلا» :و ءأ ءر ج ىف )۰۹ ٠١(

 )١١( مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۳۹/۲) دنسملا )٦۱۱٤( مقرب ملسم حيحصو )۲۹۰۹(.

 .(ال) :ر٬ج یف )۱٤( .«لاقو :لاق»:و ءأ ىف (۱۳) .؟هعرصي» :ج ىف (۱۲)
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 ا AE نه كي دكا اذ لصأ ملسم جرخأو هنم لوألا لصفلا ىراخبلا جرخأ

 هللا دبع نب ةورع تعمس اخ «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ام ٌنوردَت» :لاقف بطخي ةَ ىبنلا دهش لجر نع «ةبصح نبا وأ ءةبصح ىبأ نع ثدحي ىفعجلا

 نم مقي ملو «تاَمَف دلو هَل یدل بوُقرلا لك بوُقَرلا» :لاق .هل دلو ال ىذلا : ا تورلا

 لک كولعصلا» : للك ىبنلا لاق .لام هل سيل ىذلا :اولاق ؟كولعصلا م نورد :لاق .«اثیش

 :اولاق «(؟ةعّرصلا ام» : يلع ىبنلا لاق م : لاق . ئيش هنم مق ملو تامف لام هل دلا كولعصلا
5 

 و Ey هش دتشیف ٠ بَّضغَي ىلا ةعرصلا لک ةعرصلا» : دلع :PO : لاق . عيرصلا

TS 
 نع «هيبأ نع  ةورع نبا وه - ماشه انثدح ريم نبا انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 اي :لاقف وا هللا لوسر لاس هنأ ىلا ادو ن ا :هل لاقي هل مع نعع سيق نب فنحألا

 داعأف .«بَّضْعَت آل» : هللا لوسر لاقف .هيعأ ىلعل < «یلع للقأو ىنعفني الوق یل لق «هللا لوسر

 نات لف لر كلذ اک اار ةه داغ ن هيلع

 نع «ناطقلا ديعس نب ىيحي نع '*”[اضيأ] هاورو 2 «ةيواعم ىبأ نع هاور اذكو

 .«بَضْعَت آل» : لاق .هلقعأ ىَلَعَل ىلع للقأو الوق ىل لق هللا لوسر اي :لاق الجر نأ ؛هب «ماشه

 يا دشا تيدا

 «نمحرلادبع نب ديمح نع«ىرهزلا نع«رمعم انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ لاق :رخآ ثيدح

 لاق .«بَّضْعَت آل» :لاق .ىنصوأ هللا لوسر اي :لجر لاق :لاق لب ىبنلا باحصأ نم لجر نع
 .هلك رشلا عمجي بضغلا اذإف «لاق ام ةي 7 لاق نيح تركفف :لجرلا

 اونا

 بر ىبأ نبا نع دنه ىبأ نب دواد انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 مكيأ : ؟|ولاق موق ءاجف «هل ضوح ىلع ىقسي ناک : لاق 5 ىبأ نع «دوسألا ىبأ نع «دوسألا ىبأ

 ‹هقدف ضوحلا هيلع دروأف لجرلا ءاجف .انأ :لجر لاقف هسأر نم تارعش بستحيو رذ ىبأ ىلع دروي

 نإ :لاقف ؟تعجطضا يا لا لف ‹عجطضا مث ‹«سلجف امئاق رذ وبأ ناكو
 e ر ر

 الإو بَضَعْلا هنع بهذ 7 O «سلجيلف مئاق وح مكدحأ بضع اذإ» :انل لاق ةَ هللا لوسر
 م 8 مور

 .«عجّطضيْلَف

 ىبأ نع «برح ىبأ نع :هتياور ىف عقو هنأ الإ ءهدانسإب لبنح نب دمحأ نع «دواد وبأ هاورو

 .(14145) مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۸۲ /۱) دنسملا )١(

 .ىبنلا لاقف» :ر ءج ىف (۳) , «لاق» :أ ىف (۲)

 .«تاقث هلاجر ةيقبو «هفرعأ ملو ةبصع نبا وأ ةبصح وبأ هيف»:(۹/۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو(77177/5) دنسملا (4)

 .و نم ةدايز (4)

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» :(59/8) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (75 /0) دنسملا (5)

 .«ىبنلا لاق»:و ءأ ءر ءج ىف (0

 .2« حيحصلا لاجر هلاجر» :(594/4) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (70377/5) دنسملا (۸)

 .«اذإف» :أ ج ىف (۱۰) .«اولاقفا :ر ءج ىف (9)



 1۲۱ ۱۳١١( -۱۳۰)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ناو «دمحأ نب هللا دبع هاور امك «رذ ىبأ نع « هيبأ نع 2« برح ىبأ نبا : حيحصلاو «رذ

 انك :لاق ىناعنصلا لئاو وبأ انثدح :دلاخ نب ميهاربإ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 داع مث «ماق بضغ نأ املف ءهبضغأ مالكب هملكف «لجر هيلع لخد ذإ دمحم نب ةورع دنع اسولج
 - ةبحص هل تناك دقو «ىدعسلا لس نبا ره ةيطغ یدچ نع «یبآ ینثدح : لاقف اضوت دقو انيلإ

 ٌراثلا ًافْطَت امتإو (*راتلا نم قلخ َناَطِيشلا نو «ناطيسشلا نم بضع نإ : هلك هللا لوسر لاق :لاق

 .«ًضوتيلف مكدحأ "””بضغأ اإ «ءاملاب

 ىدآرلا '؛”صاقلا لئاو ىبأ نع «ىناعنصلا دلاخ نب ميهاربإ ثيدح نم دواد وبأ 5 اک
 ا ع ارا دوا وبا لاف الا

 نع ا E حون انثدح «ديزي نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 هل عضو ا ارسم رظْنَأ نما : ال هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ءاطع نع «ناّيح نب لتاقم
 0 لهَس راثلا لمع نإ آلآ - اثالث - ةوبرب نزح ةّنجْلا لمع نإ لأ «متهج حيف نم هللا هاو

 دبع اهمظكي ظيَغ ةعرج نم ' اول ا «نتفلا ىقو نم ديعسلاو
 ا

 انا | فر وور ا دع همك

o: عر 

Ç1 

 ا هنتمو « حورجم 2 هيف سيل نسح هدانسإ «دمحأ ا

 نبا ىنعي - و «مركم نب ةبقع انثدح :دواد وبأ لاق :هانعم ىف رخآ ثيدح

 نم لجر نع «بهَو نب ديوس نع «نالجع نب دمحم نع  روصنم نبا ىنعي - رشب نع - ىدهم
 سس سرع ل س لس ر

 هدفني نأ ىلع رداق وهو اًظيَغ مَظَك نم» : اک هللا لوسر لاق :لاق تاع داك ىبنلا باحصأ ءانبأ

 افا ر0ا رش لاق هلع ردك وهو لاَمَح بوت سبل كر نمو ءاناميإو آنمأ هللا هألم
 5 نإ ء مس ت

 .”فّلمْلا جات هلا ةاَسك هلل جوز نمو «ةماركلا ا هللا هأسك

 نع ؛موحرم وبأ ىنثدح «ديعس انثدح «ديزي نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ss : لاق لَ هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع «سنأ نب ذاَعم نب لس
 يي ” سل ريب ريش

 . اش روحلا ئ نم نم هريخي یتح «قئالَخْلا سوؤر ىلع هللا هاعد

 و

 :ىذمرتلا لاقو . هب توا ىبأ نب ديعس ثيدح نم «ةجام نباو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاورو

 ا نسخ

 EVAY). ء۷۸۲٤) مقرب دواد ىبأ ننسو )١/ ٠١۲( دنسملا )١(

 .«صلعلا» :ر ىفو ««صاعلا» :أ ءج ىف () .«بضغ) : و ءأ ءر ءج ىف (0 .ران نم» :و ىف (۲)

 . اريبجل :ج ىف (6)

 (EVA) مقرب دواد ىبأ ننسو (7؟57/4) دنسملا (5)

 .«هّللا ًالمه:و ءأ ءر ىف (9) «هللا دبع مظك ام» :و ءأ ىف (۸) .أ نم ةدايز (۷)

 .؟مهيفا :و ءأ ىف )٠١(

 . )۳۲۷/١( دنسملا )۱١(

 (YYA). مقرب دواد ىبأ ننس( ۱۲)

 .(5185) مقرب ةجام نبا ننسو ۲٤۲۹۳( «۰۲۰۲۱) مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۷۷۷( مقرب دواد ىبأ ننسو (5 5٠ /۳) دنسملا (۳)
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 لهآ نم لجر نع < ءملسأ نب ديز نع «سيق نب دواد انربخأ :قازرلا دبع :لاق :رخآ ثيدح

 نأ (ظيغلا نيمظاكلاو# : ىلاعت هلوق ىف ةريره ىبأ نع هل مع نع - ليلجلا دبع :هل لاقي  ماشلا

 روج نبأ ور ار انمأ هللا ام هذا يله روتر و غو ءاظيغ مظك نم» : لاق ايب ىبنلا

aS yS eالل اب ا  

 . «هللا هجو E لضفأ ا امر

 رو

 ا «ديبع نب سنوي نع ا ف توزع ءرمع نب رشب نع ةجام نبا هاور اذكو

 ءمهرش مهنع نوفكي لب «سانلا ىف مهبضغ © نولمعي ال : ىأ «ظيغلا نيمظاكلاو» :هلوقف

 ءمهسفنأ ىف مهملظ نمع نوفعي رشلا فك عم :ىأ , «سانلا نع نيفاعلاو)ا 2290[ عن لاق

 بحي هللاوظ :لاق اذهلو ءلاوحألا لمكأ اذهو ءدحأ ىلع ةدجوم “"مهسفنأ ىف 2"ىقبي الف
 .ناسحإلا تاماقم نم اذهف . «نيسحملا

 ءازع الإ وفعب ادبع هللا داز امو «ةقدص نم لام صقن ام :نهيلع مسقأ ثالث» :ثيدحلا ىفو
 . "7«هللا هعفر هلل عضاوت نمو

 5 5 ت 5

 ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ نع «ةبقع نب ىسوم ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلا ىورو

 هل قرشي نأ هرس نم : لاق اك هللا لوسر نأ ؛بعك نب ىبأ نع «تماصلا نب ةداّبع نع «ىشرقلا

 .(هعطق نم لصتيو ‹«همرح نم طعيو «هملظ نمع فعيلف تاجردلا هل عفرتو «ناينبلا

 «ىلع ثيدح نم هيودرم نبأ هدروأ دقو 0 ا ملو «نيخيشلا طرش يع حلا :لاق مث

 نبا نع «كاحضلا قيرط نع ىورو .كلذ وحنب «ةملس مأو «ةريره ىبأو «ةرجع نب بعكو
 ا ؟سانلا نع نوفاعلا نيأ :لوقي دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق سابع

 .«ةنجلا لخدي نأ افع اذإ ملسم ئرما لك ىلع قحو «مكروجأ اوذخو «مكبر ىلإ

 : ىأ  مهبونذل اورَفْعتساَف هللا اوركذ مهسفنُأ اوُمَلَظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيدّلاو» :ىلاعت هلوقو

 عباتي ال ليلجلا دبع ١ :لاقو ١57( /5) ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا هاورو )۲٠۱١/۷( ىربطلا ريسفتو )١1757/١( قازرلا دبع ريسفت )١(

 .«هيلع
 . هب < ديبع نب سنوي نع مصاع نب ىلع قيرط نم (۱۲۸/۲) هدنسم ىف دمحأ هاورو ((6) مقرب ةجام نبا ننس (۲)

 .«نوملعي ال ىأ» :ر ىفو ««نوملعی ىأ» :ج ىف ()

 .«مهسوفنا :آ ىف )١( .؟ىقبت» :و ىف (0) .ج نم ةدايز (4)

 . ىرامتألا ةشبك ىبأ ثيدح نم (7770) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (۷)

 «ىبأ نع ةدابع نع ةحلط نب ىيحي نب قاحسإو ىنطقرادلا هفعض ىلعي نب ةيمأ ىبأ هيفا :لاقف ىبهذلا هبقعتو ۲۹١( /۲) كردتسملا (۸)

 .هب «ةبقع نب ىسوم نع ىلعي نب ةيمأ ىبأ قيرط نم )١77/١( ريبكلا ىف ىناربطلا هاورو .«ةدابع كردي مل قاحسإو

 .«نم» :و ءأ ءر ىف (9)
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 .رافغتسالاو ةبوتلاب هوعبتأ بنذ مهنم ردص اذإ

 «ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع «ىيحي نب مامه انثدح «ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 :لاقف اند بنذأ الجر نإ» : لاق يك ىبنلا نع ةريره ىبأ نع ع ىبأ نب نمحرلا دبع نع

 رفغي ابر هل نأ ملعف ءابنذ لمع ىدبع :"[لجو زع] هللا لاقف .هرفغاف ابنذ تبنذأ ىنإء بر

 لاقف .هرفغاف ابنذ تلمع ىنإ «بر :لاقف رخآ ابنذ لمع مث «ىدبعل ترفغ دق «هب ذخأيو بنذلا

 َرخآ اند لمع مت .ىدببعل ترفع دق «هب ذخأيو بنذلا رفغي ابر هل نأ ىدبع ملع : ىلاعتو كرابت
 وعرب و م

 يل :لجو رع لاف .ىل هرفغاق اَبْنَذ تلمع ىّنإ تر: لاق

 یدبع :لجو رع َلاَقَف . ةرفغاق ابذ تلمع ىَنِإ ابر لق رع اي لمع مث یوبل رت نق

 ا ا لل «یدبعل ترفع دق ىَنأ مكدهشأ هب او بدلا رفعي ابر

 ا ت ت ا را

 دعس انثدح «ريهز انثدح :الاق رماع وبأو رضنلا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

5 
aA 

6 
 ص مح لا

15 

 تقر كانيأر اذإ «هللا لوسر اي :انلق «ةريره ابأ عمس  نينمؤملا مأ ىلوم - ةَلدمْلا وبأ انثدح «ىئاطلا
 مكَنأ ولا: لاقف ءدالوألاو ءاسنلا انممَّشو ايندلا انتبجعأ كانقراف اذإو «ةرخآلا لهآ نم انكو ءانبولق

 ىف مكترازلو «مهفكأب ةكئالملا مكتحفاصل «ىدنع اًهْيَلع متن يتلا لاَحْلا ىَلَع «لاَح لك ىَلَع َنوُنوُكَت

 «ةنجلا نع انَدَح هللا لوسر اي :انلق هدم موقب هللا َءاَجَل ويم مل ولو «مگتویب

 ؛توقالاو لوألا اهؤابصحو رَفذألا كسملا اًهُطآلمو , ةضف ةنبلو ءبَهُذ نبا : لاق ؟اهؤانب ام
 ت

 رر رورو وو ےہ ے0 ر يي آل و ر عادل ورم ل وم رو
 «هبابش ىنفي الو «هبايث ىّلبت ال «تومي الو دلخيو ا الو مْ هلْ نم م «نارفعزلا اهبارتو

 یری ا سه يع م ها كاد ے لس م

 ٍماَمَعلا ىلع لمحت موُلْظَمْلا ةوعدو «رطفي حس مئاصلاو «لداعلا مامإلا : : مهتوعد درت ال ةثالث
 ہر مل مرو

 .2نيح دعب ولو كنرصنأل ىتزعو : :برلا لوقيو امسا باوبأ اھل حتفتو

 ا س نع رخآ هجو نم «ةجام نباو «ىذمرتلا هاورو

 : لبنح نب دمحأ مامإلا هاور امل «ةبوتلا دنع نيتعكر ةالصو ءوضولا دكأتيو

 نب ىلع نع «ىفقثلا ةريغملا نب نامثع نع  ىروثلا وه  نايفسو «رعسم انثدح «عيكو انثدح
 اذإ تنك :لاق ءهنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نع «ىرازفلا موب و ءامسأ نع ةعجز

 .«ىل هرفغاف» : ج ىف (۳) .و «أ ءر هج نم ةدايز () . «براي» :ج ىف )١(

 .«ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ»: ج ىف (5) .«هاجرخأ» :و ءأ ءر ج ىف (5) .«ىدبع ملع» :ج ىف )٤(

 .هب « هللا دبع نب قاحسإ قيرط نم (۲۷۸) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو )٥۷۰۷( مقر ىراخبلا حيحصو (7595/7) دنسملا (۷)

 .«حتفيو» :ر ءج ىف (۹) .«لاق» :ج ىف (۸)

 .(9765١؟) مقرب ةجام نبا ننسو «(7094) مقرب ىذمرتلا ننسو (306 ۰۳۰ ٤ /5)دنسملا

 .«تنب»:ر ىف )١١(



OAT aE لآ ووتش تن aa og ت 

 اذإف «هتفلحتسا ىريغ] هنع ىنثدح اذإو «هنم ءاش امب هللا ىنعفن '"ائيدح هی هللا لوسر نم تعمس
 كو هللا لوسر عمس هنآ - a ع مل ع ءهتقدص ىل فلح
 مث :نايفس لاقو . ىّلصيف :رعسم لاق - ًءوضولا نسم نسحيف اضوتيف ابذ بنذي لجر نم اَم» : لاق

 7 ر ہ ےک رے

 0 و اا نكر ىلصي

iىف نابح ن نباو ‹ننسلا لهأو « ةبيش نأ يدرك وبا ىدمتلاو «ینیدّلا نب ىلع هاور '  

 ثيدح وه :يذمرتلا لاقو .هب «ةريغملا نب نامثع نع «قرط نم , ىنطقرادلاو رازبلاو هحيحص

 '(*)[هنع هللا ىضر] «قيدصلا ركب ىبأ دنسم ىف ىصقتسم هيلع مالكلاو هقرط انركذ دقو . نسح
 نع ٢ اع هللا ئضر] بلاط ى أ نب ىلع نينمؤملا ريمأ ةياور نم وهو «نسح ثيدح وهف ةلمجلابو

 00 اذه ةحضل دهشي امو . امهتغ هللا نضر (قيدصلا ركب نبا 26[7"2]سنلا :ةفيلخ
  se:لاق كك ىبنلا نع «هنع هللا يضر ؛باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع »

 ےس سا

 يرش ال تلا الإ ل دي :لوقي م «ًءوضولا - غيل ا غلبيف اضوتي دحأ نم مكنم

 < برب و رر ووه رتو

 ا هان هبا نب م لدي «ٌةيناَمّشلا ةنجلا تارا هَل تحف الإ .هلوسرو هدبع ادمحم نأ نيشأو ل

 ىبنلا e مهل اضوت هنأ «هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نع نيحيحصلا ىفو
 هر © سس

 ال نيتعك نيتعكر یلص مث ءاذه ىئوضو وحن ًاضوت نم» لوفي هلكت هللا لرز تعمم :لاق مث لك
 600 هر 2 ر و ريس هس ر ع اسد و

eS 

 . نيصاعلا عفني بنذلا نم رافغتسالا نأ نم نيبملا باتكلا هيلع لد امك «نيملاعلا بر لوسرو

 نأ ىنغلب :لاق كلام نب سنأ نع «تباث نع «ناميلس نب رفعج انربخأ :قازرلا دبع لاق دقو
 ےس

 قي | «مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اومَلَظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذّلاو» :تلزن نيح سيلبإ
Ee 

 نع نوا د ايدج «رطم نب نامثع انثدح «نوع نب زرحم انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 0 ا و ىلا نع ا ل ا لد رشت ىبأ

 2 هو و ر ور و رەوا

 . (نودتهم مهنأ نوبسحي مهف 5 يما كلذ نار املك راَقغتسالاو

 . و ر اه نا

 .«اذکهو» :و ءأ ءر ءج ىف (۳) .دنسملاو ءج نم ةدايز (۲) . اك هللا لوسر نم اثيدح تعمس» :ج ىف )١(

 مقرب رازبلا دنسمو (۳۸۷ /۲) ةبيش ىبأ نبا فنصمو (4) مقرب ىديمحلا دنسمو )١17940( مقرب ةجام نبا ننسو )7/١. ٠١( دنسملا ()

 هيلع مالكلا ىف ىنطقرادلا عسوت دقو (۸) مقرب ىنطقرادلل للعلاو (6)

 .و ءأ ءج نم ةدايز (۷) .و نم ةدايز (5 « 5)

 .(هلع) :و «أ ىف (۸)

 .(۲۳۲) مقرب ملسم حيحص (9) 1

 )٠١( مقرب ىراخبلا حيحص )١199. ۰۱٦٤ ۱۹۳٤( مقرب ملسم حيحصو )23575 ۲۳۲(.

 )۱١( قازرلا دبع ريسفت )١/ ۱۳۷( ىربطلا ريسفتو )۷/ ١  )7١كلام نب سنأ اهيف سيلو .

 .«فيعض وهو رطم نب نامثع هيف :(۲۰۷/۱۰) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق )١/ ١714( ىلعي ىبأ دنسم (١1١؟)



 1 تح ب )۱۴۲۱۴ تايآلا نامعا روس ىناثلا ثرجلا

 ىبأ نع «ئىراوتعلا مثيهلا ىبأو ورمع ىبأ نب ورمع قيرط نم «هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىورو
 تماد ام “'كدابع] ىوغأ لار ال كتزعو را : سيلبإ َلاَق» :لاق كك ىبنلا نع ا
 0 ىنورفغتسا آم مهل رفغأ لَآ الو ىلالجو ىتزعو : : هللا لام . مهداسجأ ىف مهحاورأ

 ند انا عضل لح ا و رمش انج «ىنثملا نب دمحم انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 هللا "لوسو- لاق ابد تنذأ ٠ للا لوسر اب لاف لجر اج لاق سنا نع تنا نع كاسب
 دعف تبا اوا: لاق. برذأف دوغا رٹ ؛رفغتسا ىنإف :لاق] . كبر رفغتساف تبدأ اذإ» : ةي
 Ok اطا نک یک ر رفغتسا ا : لاقف ةعبارلا ىف اهلاقف . 70[ كبر رفغتساف

 لا اذه ن رغ قيدح ادو

 : دمحأ مامإلا لاق امك «هاوس دحأ اهرفغي ال : ىأ هلا الإ بونذلا رفغي نمو» :هلوقو

 نب دوسألا نع «نسحلا نع رع «كرابملاو < م ن مالم انثدح بصمات

 . لم ىبنلا لاقف .دمحم ىلإ بوتأ الو كيلإ بوتأ ىنإ مهللا :لاقف ريسأب ىتأ لَ ىبنلا نأ ؛ عيرس

 . هلال قحْلا فرعا

 نع هللا ىلإ اوعجرو «مهبونذ نم اوبات :ىأ «نومّلعي مهو اوُلعَف ام ئَلَع اورصي مر : هلوقو
 «هنع اوبات بنذلا مهنم رركت ولو ءاهنع نيعلقم ريغ اهيلع اورصيو ةيصعملا ىلع اورمتسي ملو « بيرق

 : هدنسم ىف للا همر ‹«ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق امك

 نب نامثع نع «ناّمحلا ديمحلا دبع ىيحي وبأ انثدح :اولاق هريغو ليئارسإ ىب نب نإ بخ

 : والم هللا لوسر لاق : لاق «هنع هللا ىضر ‹رکب ىبأ نع ET «ةريصت ىبأ نع دقاو

 ت مملة لو

 . رم نيعبس ميلا ىف داع نإو َرَفْغَبسا نم رصأ ام»

 نب ىيحي هقثو دقو  دقاو نب نامثع ثيدح نم «هدئسم نيف را ‹ىذمرتلاو «دواد وبأ هاورو

 لوقو نابح نباو دمحأ مامإلا هقثو «ديبع نب ملسم همساو مالا ةت وأ هخيشو هب  نيعم

 ىلوم ةلاهج لجأل 2١١7 وه] امنإ رهاظلاف كاذب ثيدحلا اذه دانسإ سيل :ىذمرتلاو ىنيدملا نب ىلع
 وهف یدل کت یا نإ س هک «ريبك ىعبات هنأل ؛رضت ال هلثم ةلاهج نكلو ‹رکب ىبأ

 .ملعأ هللاو ,"")”نسح ثيدح

 .«مهيوغأ» :أ ءر ج ىفو «دنسملا نع )١(

 )۷٦/۳(. دنسملا (۲)

 .«اذإ» :و أ ىف (5) . «لاقف» :ر ءج ىف (:) .؟ىنإ هللا لوسر ای» :ر ءج ىف (۳)

 .رازبلا دنسمو ءر ءج نم ةدايز )03

 .ة؟راتسألا فشك) (*9) مقرب رازبلا دنسم (۷)

 هاور» )۲١٠/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .هب ةفيلخ ىبأ نب رمع قيرط نم )-7١4( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (۸)

 .«اوقثو هلاجر ةيقبو هب ساب ال هنأ وجرأ :ىدع نبا لاقو .دخاو ريغ هفعض ىبضلا مكحلا نب ةراشب هيفو رازبلا

 . (7 465 /۳) دنسملا (9)

 . ءج نم ةدايز (۱۲) .و «آ ءرءج نم ةدايز () . ارصن وبأ» :ر ىفو ««ةريصب وبأ» :ج ىف (۱۰)

 .(ة95) مقرب رازبلا دنسمو )004( مقرب ىذمرتلا ناسو )١61١4( مقرب دواد ىبأ ناسو )1۲4/1( ىلعي ىبأ دنسم )1۳(



 ١( 57 ۔۱۳۷)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا ۲3

 بات نم نأ «4نوملعي مهو#» ع نب ديبع نب هللا دبعو دهاجم لاق : «نوملعي مهو# : هلوقو

 :لرقكو [3 6 :ةبوتلا] هدابع نع ةبوَتلا لبقي وه هللا نأ اوملعي ملأ » ا هلوقك اذهو

 ةريثك اذه رئاظنو [ ٠٠١ : ءاسنلا] 4اَميحّر اَروُفَغ هللا دجي هللا رفغتسي من هسْفَن ملظي وأ اءوس لمعي نموإ»

 .ادج

 هللا دبع نع - ىبعرشلا ديز نبا وه - نابح انثدح «ريرج انربخأ ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 1 ءمكل رفغي اورفغاو اوج ارا ربنملا ىلع وهو - لاق هنأ اَب ىبنلا نع «ورمع نبا

 .«نوُمَلَعَي مهو اوُلَعَف ام ىلع نورصي َنيِذّلا نيرصملل ليو «لوَقلا عامقأل

 . هللا همحر « دمحأ هب درفت

 : ىأ «تاّنَجَو ۾ مهبر نم ةرفغم مهؤازج كتلوأ» :- هب 00 اب مهفصو دعب  ىلاعت لاق مث
 عاونأ نم أ (راهنألا اهتحت نم يرجتإ تانجو ١ نم ة ةرفغم تافصلا هذه ىلع مهؤازج

 . ةنجلا 0 2 0 رجأ ا اهيف نيثكام : ىأ «اهيف نيدلاخإ تابورشملا

 سؤ مت ن زعل ش ل رز الر و دل دمر مقر عن

 نيل هلا ملعيلو سالا نيب هلو مالا كتو م حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمي نإ ©

 قحمير اونمآ نيذْلا هللا ضحميلو 20 نيملاظلا بحي ال هّللاو ءادهش مكنم ذختیو اونمآ

 نيرباصلا مَلعيو مكنم اودهاج نيذّلا هللا مَلعي امو ةنجلا اوُنَخدَت نأ متبسح مَأ 050 نيرفاکلا

 . 6 > تورطت مو هوي دقق هرقل نأ لبق نم تاما ونمت معنک دقلو ©

 نم تلخ دق 9 :نوعبس مهنم لتقو «دحأ موي اوبيصأ نيذلا نينمؤملا '*'هدابع ابطاخم ىلاعت لوقي

 تناك مث د ا اوناك نيذلا ممألا ىلع اذه وحن ىرج دق : ىأ ننس مكلبق

 ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا يف اوريسفإ :لاق اذهلو م نيرفاكلا ىلع ةرئادلاو مهل ةبقاعلا

 .4نيبكملا

 ممألا ناك و اج: یلع زومالل ا : ينعي « ساّئلل نايب اذه » :لاق مث

 مكبولقل «ىدهإ# و مكلبق ام ر هيف نآرقلا :ىنعي , 4ةظعومو ىدهو# مهئادعأ عم ٍنومدقألا

 36 ”[منلاو مراحملا نع] رجاز : ىأ «ةظعوم#و

 نولعألا مثنأو اونزحت الو ىرج ام ببسب اوفعضت ال: ىأ (اونهت الو 9 :نينمؤملل ايلسم لاق مث
 .«هلوق» : ىف (۱)

 ١506(. /۲) دنسملا (۲)

 .ر «ج نم ةدايز (5) . «هدابعل» :أ ىف (:) . مهبر نم» :و ىف (0



 #1838 با ۱٤۳( ۱۳۷)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .نونمؤملا اهيأ مكل ةرصتلاو ةبقاعلا : : ىأ (نینمؤم منك نإ

 مكنم لتفو حارج مكتباصأ دق متنك نإ :ىأ 4هّلئَم حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمي نإ »
 : ىأ «ساّنلا نيب اهلوادن ماّيألا كلتوإ» حارجو لتق نم كلذ نم بيرق مكءادعأ باصأ دقف « ةفئاط

 لات لاق اذهل ؛ حلا نم كلذ ىف انل امل مكل ةبقاعلا تناك نإو «ةرات ءادعألا مكيلع | ل
 ءادعألا ةزجانم ىلع ربصي نم : أ ءیرتل اذه لثم ىف : : سابع نبا لاق «اونمآ نيذّلا هللا ملعيلو»

 بحي ال هللار# ةتاضرم..نف هجوم نونبر «هلييس ىف نولي. :نتعي «ءادهش مکس دختيو»

 ىف مهل مفر الإو بونذ مهل ناك نإ «مهبونذ نم مهنع رفكي :ىأ (ارنمآ نيذّلا هللا صحميلو .نيملاّظلا
 نوكيف اورطبو اوغب اورفظ اذإ مهنإف : ىأ «نيرفاكلا قحميو» : هلوقو هب اوبيصأ ام بسحب مهتاجرد

 .مهئانفو مهقحمو مهكالهو ا

 وح هلو جب اود حا يا اما مأ » :لاق مث

 متبسح ما :ةرقنلا ةروس ىف" قلاعت لاق امك هدفادتقلاو لاتقلاب اول ملو نجلا اولخدت نأ 0

 ور لو اح اوزلزو ءارضلاو ءاسأَبْلا مهتَسُم مكلبق نم اوَلَح نيذّلا لَم مكتأي امَلو ةنجلا اولخدت

 |. ملا» : ىلاعت لاقو ء٤ : ةرقبلا] 42'![ بيق هلا رص نإ الأ هللا رصت تم هعم اونمآ نيا

Eل ا ل ل رح  

 نيذّلا هللا مَلعي اًمَلو ةّنجْلا اولخدت نأ متبسح مأ» :انهاه لاق اذهلو ؛[1-١ :توبكنعلا]4 7[ نيبذاكلا

 نيدهاجملا مكنم هللا ىريو اوُلَتْبُت ىتح ةنجلا لوخد مكل لصحي ال :ىأ (نيرباصلا مَلعْيو مكنم اودهاج

 .ءادعألا ةنراقم ىلع نيرباصلاو هليبس ىف

 - متنك دق :ىأ «نورظنت مكنأو هومتيأر دقف هوقلت نأ لبق نم توما نوتمت متنك دقلو» :هلوقو
 دق اهف «مهترباصمو مهتزجانم نودوتو «مهيلع نوقرحتتو ودعلا ءاقل نونمتت مويلا اذه لبق  نونمؤملا

 .اورباصو اولتاقف مكنودف «هومتبلطو هومتينمت ىذلا مكل لصح

 اَذِإَف ءةيفاعلا هللا اولسو ءودعلا ها 5 ل: لاقي هلل هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف تبث دقو
 «فويسلا لالظ تحت لا اومَلعاو ءاوربصاق مهومتيقل

 كابتشاو ةنسألا ٠ دحو فويسلا ناعل ىف “"هومتدهاش توما : ىنعي € هومتيأر دق» :لاق اذهلو

 .لاتقلل لاجرلا فوفصو «حامّرلا

 ليختت امك ,'"”سوسحملاك سوسحمب سيل ام ةدهاشم وهو «لييختلاب اذه نع نوربعي نوملكتملاو
 .بئذلا ةوادعو شبكلا ةقادص ةاشلا

 .«ةمكحلا » :أ ىف )١(
 .(ةيآلا» :ه ىفو ءو ء ءأ ءر ءج نم ةدايز (۳) .«ةيآلا» :ه ىفوءاو ءأ ءر ج نم ةدايز (۲)

 .ملسمو «ر ءج نم تبثملاو ««اونمتت» :ه ىف (8)

 .( ١17410 مقرب ملسم حيحصو )۳١۲۱( مقرب اقلعم ىراخبلا حيحص (5)

 .«سوسحملا نم» : و ءأ ءر ىفو ««سوسحملا ىف» :ج ىف (۷) .«؛هودهاش ىنعي» :و ىف (7)



 OA EDN :ةاززيغ لا ةرؤش دب الا لا < 4

 نمو مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام نإفَأ لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دّمحم امو ط

 الإ توُمت نأ سقنل ناك امو © نيركاشلا للا يِْجَبسَو اعيش هللا رضي نلف ّيَبقع ىلع بلي
30 

 يرجتسو اهنم هنت ةرخآلا باول دري نمو اهم تؤ اينادلا باو دري نمو الجم اباتك هللا نذإي

 امو هللا ليبس يف مهباصأ امل اونهو امف ريثك نويبر هعم لتاف يبن نم نيأكو 052 نيركاشلا

 انبونذ انل رفغا انبر اولاق نأ الإ مهّلوَق ناك امو © نيرباصلا بحي لاو اوناكتسا امو اوفعض

 نسحو ايندلا باو هللا مهاتاف © نيرفاكلا مولا ىلع انرصناو اتمادقأ ت تبثو انرمأ يف انفارسإو

 . 468سم ب لار ةرخآلا باو

 ا نإ الأ :ناطيشلا ىدان ءمهنم لتق نم لتقو احا موي نيملسملا نم مزهنا نم مزهنا ال

 وا هللا لوسر برض دق ناك امنإو ادهن تلك : مهل لاقف نيكرشملا ىلإ ةّئيمق نبا عجرو . . لق

 هيلع اوزوجو ءلتق دق هّللا لوسر نأ اودقتعاو سانلا نم ريثك بولق ىف كلذ 2 مارف هجشن

 لاتقلا نع رخأتو فعضو نهو لصحف ,مالسلا مهيلع ءءايبنألا نم ريثك نع هللا صق دق امك كلذ

 4لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر لإ دمحم اموإ» :ِكَع هلوسر ىلع [لجو زع] هللا لزنأ كلذ ىفف
 .هيلع لتقلا زاوج ىفو ةلاسرلا ىف مهب ةوسأ هل : ىأ

 ىف طحشتي وهو راصنألا نم لجر ىلع رم نيرجاهملا نم الجر نأ ءهيبأ نع «حيجت ىبأ نبا لاق

 دق “[يل4) دمحم ناك نإ :ىراصنألا لاقف ؟لتق دق ب ادمحم نأ ترعشأ نالف اي :هل لاقف ءهمد
 .لسرلا هلق نم تلح دق لوسر الإ دمحم امو» : لزنف «مکنید نع اولتاقف «غلب دقف لتق

 ا E [ركب وبأ ظفاحلا] هاور

 اوماق نيذلا 0 ل 5 متعجر
 .اتيمو ايح هلوسر اوعبتاو «هنيد نع اولتاقو هتعاطب

 ديفت ةددعتم قرط نم مالسإلا بتك نم اهريغو «ننسلاو دناسملاو حاحصلا ىف تبث كلذكو
 ىضر - قيدصلا نأ ؛امهنع هللا ىضر ءرمعو ركب ىبأ نيخيشلا ىدنسم ىف كلذ تركذ دقو .عطقلا

 . "والك هللا لوسر تام امل ةيآلا هذه الت  هنع هللا

 وبأ ىنربخأ ءباهش نبا نع ليقع نع کلا قدح راك نب حي انتاج :ىراخبلا لاقو

 هنكسم نم سرف ىلع لبقأ «هنع هللا ىضر «ركب ابأ نأ هتربخأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نأ ؛ةمّلس

 ال هللا لوسر مميتف ةشئاع ىلع لخد ىتح سانلا ملكي ملف ءدجسملا لخدف لرب ىتح "”حنسلاب

 .و نم ةدايز () .ر نم ةدايز (؟) .و نم ةدايز )١(

 . هب حيجن ىبأ نبا نع ءاقرو نع سايإ ىبأ نب ب مدآ قيرط نم (118/1) (5)

 . «ديناسملاو نتسلا» : 2 أ ءر «ج ىف )2(

 7١6 - ۲٠۱۷(. /۷) ىقهيبلل ةوبنلا لئالدو 75١7( /4) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )١(

 .باوصلا وهو (5157 )٤٤٥۲. ىراخبلا نم تبثملاو ءأطخ وهو «حيسلاب» :ر ىف (۷)



 ی ا 00821006: نار لآ ةزوص د نالا غول

 رو

 تنأ ىبأب :لاق مث د «یکبو لبو هيلع بكأ مث [rE ههجو نع فشكف « ةربح بوثب ىشغم وهو

 اه دق كيلع تنك ىلا تلا ابا ترم كيلع هلا عجب ال لاو .ىمأو

 ناك نم تیام رك ا لاقت 92 اوكرتو هيلإ سانلا لبقأف ب و را
 امو# :ىلاعت هللا لاق .تومي ال ىح هللا نإف هللا دبعي ناك نمو «تام دق ًادمحم نإف ًادمحم دبعي

 سانلا نأكل هللاوف :لاق «نيركاّشلا هللا يِزِجَيَسَول :هلوق ىلإ «لّسّرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دّمَحُم
 رشب اهعتس امف «يهلك "دنه شالا اهاتلتف بركب وبأ اهالث شح ةيآلا هذه لزا هللا نأ اوملعي 98
 . يذق لإ سانلا نم

 ج تر اما ركب نإ ةعيساواالإ لع ع ا لاق معا تلا و اس را
 : ألا ىلإ تیوه دخ ‹(یالجر ىتلقت ام

 ءداثقلا ةحلط نب دامح نب ورمع انثدح «زيزعلا دبع نب ىلع انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو
 AG يسال 27 ول

 «همع نباو ا ا ىنإ هللاو «تومأ رفح هلع تاق ام 1 نلتاقأل لق وأ تام نئل هللاو

 هب ا نف راو

 هللا ردقب الإ دحأ تومي ال :ىأ (الجؤم اباتك هللا نذإب الإ تومت نأ ستل ناک اًمو» :هلوقو

 رصعم نم رعي اموإ» : ؟'هلوقك' «الّجَؤُم اباّتكط :لاق اذهلو ؛هل هللا اهبرض ىتلا ةدملا ٍىفوتسي ىتحو
 لجأو الجأ ئضَق مت نيط نم مُكَقَلَح يذلا وه ل :ةلوقكو ١١[« :رطاف] «باّتك يف الإ هرمع نم صقني الو

 .[۲ :ماعنألا] (هدنع یمسم

 نم صقتني ال ماجحإلاو مادقإلا نإف «لاتقلا ىف مهل بيغرتو ءانبجلل عيجشت اهيف ةيآلا هذهو
 : متاح ىبأ نبا لاق امك هيف ديزي الو رمعلا

 «نابهص نب بيبح نع «شمعألا نع «ةيواعم ابأ تعمس :لاق ىدبعلا ديا و اا انف
 ءودعلا ءالؤه ىلإ اوربعت نأ مكعنمي ام :- ىدَع نب رجح وهو - ٠ نيملسملا نم لجر لاق :لاق
 هسرف محقأ مث ,الّجَؤم اباتك هللا نذإب الإ تومت نأ سفنل ناک امو _ ةّلجد ىنعي - ؟ةطقنلا "ذه

 )00, رهف +كاويذ الاف ودعلا مهآر املف ة سانلا محقأ محقأ املف ةلجد

 .؟ملكيل و 3 هر ءج ىف (۲) .ج نم ةدايز )١(

 .؟عمسأ» و أ را ءج یف )٤( .(هنم سانلا اهالتف» :ر ىف «سانلا هنم اهالتف» و «آ ج ىف (۳)

 . «نالجرا» :و ىف (5) .«اهولتي» و أ هر ءج ىف (6)

 .(؛غ65 (clfof tt0 مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 ىف ىمثيهلا لاق .هب ةحلط نب دامح نب ورمع قيرط نم )١17/5( كردتسملا ىف مكاحلاو 08١( /۲) هريسفت ىف متاح ىبأ هاورو (۸)

 1 .«حيحصلا لاجر هلاجر» )١75/9(: عمجملا

 ,«هذهو» :و «أ ىف )١١( .«نيملسملل» :ج ىف (۱۰) .«هلوقكو» :ج ىف (9)

 .ااوبرهو» : ج ىف (۱۲)

 ٥۸٤(. /۲) متاح ىبأ نبا ريسفت (۱۳)



 ١5/4( -55١)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا ۳۰

 ا ا : ىل < اهنم هتزن ةرخآلا باو دري نمو اهنم هتؤن ايندلا باو دري نمو » 55
 رادلا هلمعب دصق نمو «بيصن ''"[نم] ةرخآلا ىف هل نكي ملو ءهل هللا هَرَدَق ام اهنم لان طقف ايندلل
 هئرَح يف هَل درت ةرخآلا ثرَح ديري ناك نمل :لاق امك ايندلا ىف هل مسق ام عم اهنم هللا ءاطعأ ةرخآلا
 نمل :ىلاعت لاقو ء[٠ : ىروشلا] (بيصت نم ةرخآلا يف هل او اهنم هت ايندلا ثرح ديري ناك نمو
 ةرخآلا دارأ نمو . اروح اومدم اهالنص منهج هَل العج مت ديرُت نمل ءاشن ام اهيف هاج ةَلجاعْلا ديري ناک
 :انهاه لاق اذكهو ١9[ ۰۸ :ءارسإلا] «اروُكْشُم مهيعس ناك كنلوُأَف نمؤم وهو اهيعس اهل ئعسو

 رك بسحب ةرخآلاو ايندلا ىف انتمحرو انلضف نم مهيطعنس :ىأ «نيركاشلا يزجنسوإ»
 . مهلمعو

 لتاق يبن نم نيأكو :  - دحأ موي مهسوفن ىف عقو ناك امع '''نيملسملل ایلسم - ىلاعت لاق مث
 وه لوقلا اذهو .ريثك هباحصأ نم نويبر هعم لتقو لتق ىبن نم مك : :هانعم :ليق < ,ريثك نویبر هعم
 لتقلاب ىنع امنإ :اولاق مهنإف «ريثك نویبر هعم لتقل :اوؤرق نيذلا امأو :لاق هنإف ءريرج نبا رايتخا

 نمم نييبرلا نم ىقب نمع فعضلاو نهولا يفن امنإو «مهعيمج نود نييبرلا نم هعم نم ضعبو ىبنلا
 . لتقي مل

 هجو «اونهو اَمَقظ :هلوقل نكي مل ")اولتق ول :لاق هنأل كلذ راتخا هنإف «لتاقط أرق نمو :لاق
 .اولتق ام دعب اوفعضي ملو اونهي مل مهنأب اوُمصوي نأ ليحتسي مهنأل ؛فورعم

 «6) ىعلاو تايآلا هذهب بتاع '؟7[ىلاعت] هللا نأل ؛ «ريثك نوُيبر هعم لتقل أرق نم ةءارق راتخا مث
 مهلذعف .«لتق دق ادمحم "نِإ» ا م ا ءدحأ موي مزهنا نم اهلبق
 مكنيد نع متددترا نونمؤملا اهيأ ( لتق وأ تام نإفأ » :مهل لاقف لاتقلا مهكرتو مهرارف ىلع هللا
 ؟مکباقعأ ىلع متبلقناو

 . "ريثك نويبر هباحصأ نم هيدي نيب لتق ىبن نم مكو :ليقو

 «لتقلا هباصأ ىبن نم نيأكو ىأ :لاق '[هنإف] ءرخآ الوق ىضتقي ةريسلا ىف قاحسإ نبا مالكو
 مهباصأ امل اوناكتسا امو .مهودع نع اوفعض امو مهيب دعب اونهو امف تاعامج : :ىأ «نویبر هعمو

 .«نيرباصلا بحي هللاو» ءربصلا كلذو « مهنيد نعو هللا نع داهجلا ىف

 :هلوقل هاجتا هلو «هيف غلابو ىليهسلا لوقلا اذه رصن دقو لاح «ريثك نوير هعمل :هلوق لعجف
 ملو «ميهاربإ نب دمحم باتك نع .هيزاغم ىف ىومألا هاكح كلذكو ءةيآلا (مهباصأ امل اونهو امف
 و

 نبا نع ءّرز نع ءمصاع نع «یىروثلا نايفس لاق ريك نويبر هعم لتاق» : مهضعب ارز

 .«اولتق ول لاق هنإف» :ر ىفو .ءاولتق ول هنال» :ج ىف (۳) .؟نينمؤملل» :و ءأ ءر «ج ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(
 .«ناب» :ر ىف (7) .«یذلا» :و ىف (6) .و نم ةدايز (:)

 .لج نم ةدايز (4) .«ريثك نويبر هعم لتق ىبن نم مكو :ليقو» :و ىف (۷)
 .«كحي ملو » :و أ ج ىف (9)



 ا (۱١۱-۹٤۳)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 « عيبرلاو ET «ةداتقو ‹نسحلاو «ةمركعو و نب ديعسو دهاجمو « سابع نبا لاقو

 . ةريثكلا عومجلا : نويبرلا : يناسارخلا ءاطعو

 ءاملع : اضيأ هلنعو « ريثك ءاملع : ىأ « ريثك نويبرإ : قسما: نع رمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 . ءايقتأ راربأ ربص

 :لاق «لجو زع «برلا نودبعي نيذلا مه نييبرلا نأ :ةرصبلا ةاحن ضعب نع «ريرج نبا ىكحو

 .ءارلا حتفب «نويبر ليقل كلذك ناك ول :لاق هيلع مهضعب درو

 .ةالولا :نويبابرلاو «ةيعرلاو «عابتألا :نويبرلا» :ديز نبا لاقو

 امو# :سنأ نب عيبرلاو ةداتق لاق «اوناكتسا امو اوفعض امو هللا ليبس يف مِهَباصَأ امل اونهو امف

 ىلع اولتاق ْنأ «مهنيد نع الو مهترصن نع اودترا امف :لوقي «(اوناکتسا امو مهيبن لتقب ( اوفعض

 SS ا

 e e :ىدسلاو ةداتقو «قاحسإ نب دمحم لاقو

 انمادْقَأ تّبَو انرمأ يف انفارسإو اتبونذ ال رفغا ابر اوُناَق نأ لإ مهَلوَق ناك امو . نيرباّصلا بحي هللاو»

 .كلذ الإ ىريجه مهل نكي مل : ىأ «نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو

 مهل عمج :ى أ (ةرخآلا باَوَت نسحو» “ةقاعلاو رفظلاو رصنلا : ىأ (ايندلا باو هللا مهاتاف ل

 . «نينسحملا بحي هّللاو ل ا

 لب 659 نيرساخ اوبلقَسف مکیاقعأ ئلع مكوذرب اورقك نيذلا اوعيطت نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 مل ام هّللاب اوكرشأ امب بعرلا اورفك نيذّلا بول يف يقلنس 02) نيرصاتلا ريخ وهو مكالوم هلا

 هم يف #8 ءم6م

 مهتوسحت ذإ هدعو هللا مكقدص دَقَلو 020 نيملاظلا ىو سئبو راثلا مهاوأمو اناطلس هب لني

 ايندلا ديري نم مكنم نوبحت ام مكارأ ام دعب نم متيصعو رمألا يف متعزانتو معلشف اذإ ئَتح هنذإب
oهس دول ©  

 نينمؤملا ىلع لضق وذ هللاو مكنع اقع دقلو مكيلتبيل مهنع مكفرص مث ةرخآلا ديري نم مكنمو
 ايك مغب امَع مُكِباَنأَف مكارخأ يف مكوعدي لوسرلاو دحأ ىلع نوولت الو نودعصت ذإ 625

 . 4 629 نولمعت امب ريب هّللاو مكباصأ ام الو مكتاف ام ئَلَع اونزحت

 ايندلا يف ىدرلا ثروت مهتعاط نإف نيقفانملاو نيرفاكلا ةعاط نع نينمؤملا هدابع ىلاعت '"”رذحي

 .(نيرساخ اوُبلَقَسَف مكباقعأ ىلع مكودري اورفك نيذلا اوعيطت نإ 8 :لاق اذهلو ؛(؟”ةرخآلاو

 .«ربخی» :] ىف (۳) .«ةيفاعلا# :ر ىف (1) 0020202020 .هنويئابرلا» :ر هج ىف )١(
 .«ىرخألا» :ر ىف (4)



 EFE O o لآ gs نئاقل ا هزل ا ا

 ريخ وهو مكالوم هللا لب ا :لاقف ءهيلع لكوتلاو «هب ةناعتسالاو «هتالاومو هتعاطب مهرمأ مث
 .(نيرصانلا

 عم ؛مهکرشو مهرفك ببسب «مهل ةلذلاو مهنم فوخلا مهئادعأ بولق يف ىقليس هنأب مهرشب مث

 ايپ بعل اورق نيدلا بوف يف يقلك :لاقف «لاكتلاو باذعلا نم ةرخآلا رادلا ىف مهل هرخدا ام

 .«نيملاَظلا ىَوْنَم ستبو راتلا مهاوأمو اناطلس هب لّزني مل ام هّللاب اوكرشأ

 مل اخ تيطعأ» : الك هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع نيحيحصلا ىف تبث دقو
 ءاروهطو اهم ضرالا يل تاجو“ وق ريب يعرلاب تربعت < قلق اناا نم دعا نهد

e TSع  
 يبأ ن e ىميتلا ىنعي - ناميلس نع ىدع ىبأ نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لاق ؛عّبرأب  ِمّمألا ىلع :لاق را هيلا ىلع اا ىَنَلضَف» :لاق كي هللا لوسر نأ ؛ةمامأ
 0 تقل ال وهو انیس ىو ملک 'ضرألا يل تلم لع نسأل ىلإ تل
 لحآو ىئادعأ بوف ىف فدي رهش ةريسم بعرلاب ترصُنو رو 0و دجسم هدنعف ت ةالصلا ىتمأ
 . «مئانغلا یل

 نكس - يقشمدلا مهالوم ىومألا ىشّرقلا رايس نع «ىميتلا ناميلس ثيدح نم ىذمرتلا هاورو
 . ےیحص نسح :لاقو هز ا یر ناجع نب ىدص ةمافأ نبا نع ةرضنلا

 نع دج نينوي انآ نأ ترا نين ووسع. ین رکا هو نبا ارا روم نب دس لاو

 . (ًوَدَعْلا ىلع بعرلاب ترصُن» :لاق اَ هللا لوسر نأ ؛ةريره ىبأ

 . بو نبا كيد: نم ملم  هاورو

 در ىبأ نع قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انثدح ءدمحم نب نيسح انثدح :دمحأ مامإلا ىورو

 ءدوسالاو ٍرمحألا ىلإ تثعب :اًسمَحَح تيطعأ» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق ىسوم ىبأ "هيب نع
 و نك

 ترصنو « لب ناك نمل لحت ملو مئات ى تلحأو ءادجسُمو روه ضرألا یل

 ےہ کر ا
 « ىتعافش تاتا ىنإو اف لاس دقو الإ يب نم سیلو ةعافشلا تيطعأو ”بغعرلاب

 000000000 اهتلعج مث

 خا هارت

 . )01١( مقرب ملسم حيحصو )۳۳٣( مقرب ىراخبلا حيحص (۱)
 .دنسملاو «و 8 “ر «ج نم ةدايز قفز

 . ؛هروهط هدنعو هدجسم):ج ىف )٤( .«هکردأ» :و ىف (۳)

 .(انل» :ر ج ىف (65)

 )٠٠١١۳(. مقرب ىذمرتلا ننسو )١18/6( دنسملا (0)

 .؟هأورل :ر ءج ىف (۷)

 . )٥۲۳( مقرب ملسم حيحص (۸)

 .؛رهش ةريسم بعرلاب# :و ىف )٠١( .؟یسوم يبآ نع هيبأ نع »: ىف (9)

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» )۲١۸/۸(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )8١17/5( دنسملا )1١(



 ا مقا مدح تسب 0۴(0 0)ا ا نامغا لا ةروبع د يناثلا ءعووخلا

 هللا فذق :لاق ,«بعرلا اورقك نيدلا بولف يف يقتل : هلوق ىف سابع نبا نع فلا زوز

 ءاقرط مكنم باصأ دق َناَيفس اأ نإ» : ل ىبنلا لاقف ءةكم ىلإ عجرف «بعرلا نايفس ىبأ بلق ىف

 .«بعرلا هبلق ىف هللا فذقو جر دقو

 .متاح ىبأ نبا هاور

 .رصنلا هللا مهدعو :سابع نبا لاق . «دنذإي مهتوسحت ذإ هدعو هللا مكقدص دقلوط :هلوقو
 نأ مكيفكي نلأ نينمؤملل لوقت ذإ » :هلوق ىف نيمدقتملا نيلوقلا دحأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسي دقو

 مكبر مك ددمي اذه مهروف نم مكوتأيو اوقتتو اوربصت نإ ىَلب . نيلزنم ةكئالملا نم فالآ ةثالعب مكبر مكدمي

 املف «لتاقم فالآ ةثالث ناك مهودع نأل دحأ موي ناك كلذ نأ «نيموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمَحب

 لشفو ةامرلا تاع م اصحاب لمع الف «مالسإلل راهنلا لوأ رصنلاو رفظلا ناك مهوهجاو
 هللا مکقدص دقلو# :لاق اذهلو ؛ةعاطلاو تابثلاب اطورشم ناك ىذلا دعولا رخأت «ةلتاقملا ضعب

 ىتح » مهيلع مكايإ هطيلستب :یآ «هنذإبإ هنولتقت :ىأ (مهنوسحت ذإ) راهنلا لوأ :ىأ «هدعو

 امك «متيصعو رمألا يف متعزاتتو » «نبجلا لشفلا :سابع نبا لاق :جيرج ن7 لاقو ,4متلشف اذإ
 نيذلا مهو (ايندلا ديري نم مكنم » < «"”مهنم رفظلا وهو (نوبحت ام مكارأ ام دعب نم ةامرلل عقو

 مكيلع مهلادأ مث «مُكييل مهنع مُكفرص مث ةرخآلا ديري نم مُكسوإ» ةميزهلا اوأر نيح منخملا ىف ف اوبغر

 ددع ةرثكل - ملعأ هللاو - كلذو «عينصلا كلذ مكل رفغ : ىأ «مكدع اع قلو مكنحتميو و

 . مهدالعو نيملسملا ددع ةلقو ءمهددعو ودعلا

 «قاحسإ نب دمحم لاق اذكو .مكلصأتسي مل :لاق ,«مكنع اقع دقلو» :هلوق :جيرج نبا لاق

 . (نينمؤمْلا ىلع لْضَف وذ هللاو» ريرج نبا امهاور
 نع «هيبأ نع «دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع انربخأ دواد نب ناميلس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 «كلذ انركنأف :لاق .دحأ موي رصن امك نطوم ىف هللا رص ام :لاق هنأ سابع نبا نع “هللا دیبع
 هللا مکقدص دقلو طا :دحأ موي ىف لوقي هللا نإ هللا باتك كلذ ركنأ نم نيبو ىنيب : سابع نبا لاقف

 رمأْلا يف متعزانتو متلشف اذإ ئتحإ» . ””لتقلا :سحْلاو : : سابع نبا لوقي , «هنذإب مهترسحت ْذِإ هدعو
 اذهب ىنع امنإوأ لا «ةرخآلا ديرب نم مكنمو اناا ديرب نم مكنم نوبحت ام مكارأ ام دعب نم متيصعو

 الف لتقن امتار. نإف «ءاتروهط اومحا) :لاق مث ءعضوم یف مهماقأ راع ىبنلا نأ كلذو ءةامرلا

 ملا تيكا نيكرشما ركسع اواو لي لا منغ امل .اًنوکرشت دن الق اتمنغ دق اًنومتیأر نإو انور

 - اذكه مُهَف كك هللا لوسر باحصأ فوفص تقتلا دقلو «نوبهني ا ای
 تلو رق اد هيب E يتلا وال رخل a ملت ارب ناو - هيدي نيب كيشو

 نات نيملسملا نم. لتفو :ءاوشيلاو انفع مهضعب ' *برضف ءاي هللا لوسر باحصأ ىلع عضوملا

 ر مهب :و ىف () .«لاق» : و أ یف (0) . ؟مكنولتقي» : : .ر ىف (۱)

 «لشفلا سحلاو» :ر ىف (5) .دنسملا نم هانتبثأ ام باوصلاو ««هّللا ديبع ىبأ» :ر ءه ىف )٤(

 .««نينمؤملا ىلع لضف وذ هللاو مكنع اقع دقلو - هلوق ىلإ  متلشف اذإ تحط : :و ءأ ءر هج یف (0)

 .؟برضي» :و ىف )۸( .دنسملاو 3 ءر ءج نم ةدايز(7)



 1١67( 59١)تايآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزحلا يهل +:

 دا ةمينس نيكل ةارل باحنيلا نم لك تح داتا رآ هباحصأو هيك هللا لوسرل ناك دقو ريك

e,5 تحت ناک امنإ «راغلا  سانلا لوقي ثيح - اوغلبي ملو لبجلا وحن ةلوج نوملسملا لاجو  

 «قح هنأ كشن ام كلذك انلر امف ءقح هنأ هيف كشي ملف ءدمحم لتق : ناطيشلا حاصو «سارهملا

 انبصي مل هنأك ىتح انحرفف رب ملا كو .نيدعسلا نيب كَ هللا لوسر علط ىتح

 ا ا دتشا» :لوقي وهو انوحن ىقرق : :لاق  انباصأ ام

 نايفس وبأ اذإف «ةعاس ثكمف ءانيلإ ىهتنا ىتح 0 نأ مهل سبل هن هللا : : ىرخأ ة ةرم ٠ لوقيو

 :رمع لاق .لبه لعا :لاق املف :لاق «ىلب» :لاق ؟هبيجأ الأ « هللا لوسر اي :رمع لاقف ؟باطخلا نبا

 يبأ نبا نيأ :لاقف !لاعق ا 'اهنع داعف اهنيع تمعنأ دق : نايفس وبأ لاقف . لجأو ىلعأ هللا

 اذ انأ اهو «رکب وبأ ادعو هللا لوسر اذه و ؟باطخلا نبا نيأ ؟ةفاَحف ىبأ نبا نيأ ؟ةشبك

 هل رع ناك :لاق .لاجس برحلا نإو «لّود مايألا «ردب مويب موي : :نايفس وبأ لاقف :لاق .رمع

 مث انرسخخو اذإ انبخ دقل كلذ نومعزت مكنإ : لاق .رانلا ىف مكالتقو ةنجلا ىف انالتق «ءاوس
 هنكردأ مث :لاق اار یار نع تڈ كلو «"ةلثم مكالتق ىف نودجتس مكنإ :نايفس وبأ لاق

 .ههركن مل كلذ ناك نإ هنإ امأ : لاقف ةيلهاجلا ةّيمَح

 الو ادحأ دهشي مل هنإف « سابع نبا تالسرم نم وهو «بیيجع قايسو «بيرغ ثيدح اذه

 :هوبأ ع

 نب ناميلس نع «ديعس نب نامثع نع «هيقفلا رضتلا ىبأ نع هكردتسم ىف مكاحلا هجرخأ دقو
 نم «ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلاو متاح ىبأ نبا هاور اذكهو .هب «سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دواد

 :دمحأ مامإلا 7 لاقف ءاهريغو حاحصلا ىف دهاوش هضعبلو . "هب «ىمشاهلا دواد نب ناميلس ثيدح

 ءاسنلا نإ :لاق دوعسم نبا نع <« يبس نع ارا انثدح «دامح انثدح «نافع انثدح

 :ربأ نأ توجر ذئموي تفلح ولف «نيكرشملا ىحرج ىلع 2 نزهجي «نيملسملا فلخ ءدحأ موي نك
 ةرخآلا ديري نم مكنمو ايندلا ديري نم مكنم :  لجو زع هللا لزنأ ىتح ءايندلا ديري انم دحأ سيل هنأ

 راع هللا لوسر درفأ «هب اورمأ ام اوصعو ليي ىبنلا باحصأ فلاخ املف (مکیلتبیل مهنع مكفرص مت

 هللا محرلا : لاق] هوقهر املف املف ءمهرشاع وهو «شيرق نم نيلجرو «راصنألا نم ةعبس :ةعست ىف

 لاق اشیا ا وقهر املف «لتق ىتح ةعاس لتاقف راصنألا نم لجر ماقف :لاق . اتع مهدر الجر
 تے ىو

 :هبحاصل هيَ هللا لوسر لاقف < «ةعبسلا لتق ىتح اذ لوقي لزي ملف .«انع مهدر الجر هللا مجرا

 . «انباحصأ انفضنأ

 .ادش »:ر ىف (۳) .(هفكتب» :و «أ ىفو ««هعسلتب» :ر ىفو ء؛هيفكتب» :ج ىف (۲) .«اوناك» :و لأ ىف )١(

 .؛لاقو»:] ىف (5) .«اهنع لاعفا :ر ىفو ء«اهنع ذاعف» :ج ىف (5)
 .اًالثم» :و أ ءر ج ىف (۷) .«نومعزتلا :ر ءج ىف ()

 . ۲۷١( «۲۹۹/۳) ىقهيبلل ةوبنلا لئالدو (5977/7) كردتسملاو (۲۸۸ ۰.۲۸۷ /۱) دنسملا (8)

 : . «نوزهجيا :ر ىف )٠١( .«لاقو» :أ ىف (9)

 .دئسملاو “ر ءج نم ةدايز (۱۱)



 اە (167 59١1)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 هللا :اولاقف . «لجاو ىَلعأ هللا :اولوق» :كو هللا لوسر لاقف .لبه لعا :لاقف نايفس وبأ ءاجف

 الوم هللا: و :5 هللا لوسر لاقف .مكل ىّرع الو ىزعلا انل دايس وا لاقف .لجأو ىلعأ
 ررر ها ةه سا و سام ل

 ویو ءاسن مويو ٤ نل مويو انيلع موي ءرْدَب مويب موي :نايفس وبأ لاق مث .«مهل ىَلََم ال ةدرزاكلاو
E.ءايحاف انالتق اما . ءاوس ةل» :ِهيِلكَع هللا لوسر لاقف «نالفب نالفو تالقي نالفو ' 

 نيك تاک او هلم موقلا ىف "ناک دق :نايفس وبآ لاق .«نوبذعي راثلا ىف مكالْتكو ,نوقزري
 اذإف اورظنف :لاق .ىنّرس الو ىنءاس الو «تهرك الو تْببحأ آلو فو الو ترمأ ام امك ريق
 تلَكأ» : يلي هللا لوسر لاقف < ءاهلكأت نأ عطتست ملف اهتکالف هدبك دنه تذخأو «هنطب رقب دق ةزمح

 سس ©

 .«راتلا ىف ةَرِمَح نم اًنيش لخديل هللا ناک ام» :لاق .ال :ًاولاق «؟انّيش
 مل

 هبنج ىلإ عضو راصنألا نم لجرب ءىجو .هيلع ىلصف ةزمح هيي هللا لوسرأ 5207 :لاق

 ف فجل تنحل هعضوف رخآب ءىج مث «ةزمح كرو ىراصنألا مقرف هيلع ىَلصف

 د نیم التوب هللع ىلع یخ «ةزمح كرو عفر مث

EE: 

 انيقل ا ءاربلا نع :افاخسإ ىبا نعد لارا نع یش وم وللا دع انكدح :ىراخبلا لاقو

 :لاقو ريبج نبا ىنعي - هللا دبع مهيلع رمآو «ةامرلا نم اشيج ل ىبلا سلجاو 0
 ر معمم هو 2 26

 املف . "اًنوئيعُت الف اَنيلع اورهظ مهومتيأر نإو ETÊ اتومتياز ©" نإ E ت هل

 «نهلخالخ تدب قو «نهقوس نع نعقر ؛لبجلا .ىف 1 ءاسنلا انيأر ىتح اره مهانيقل

 اونا املف اوافق lT الأ واك ىبنلا ىلإ دهع : هللا دبع لاقف .ةمينغلا ةمينغلا :نولوقي اوذخأف

 الد :لاقف ؟دمحم موقلا ىفأ :لاقف نايفس وبأ فرشأف ءاليتق نوعبس بيّصأف «مههوجو قرص
 :لاقف ؟باطخلا نبا وغلا ىفأ : لاقف . (هوبیجت لد :لاّقف ؟ةفاحق ىبأ نبا موقلا ىفأ :لاقف . (هوبيجُت

 ىقبأ دق هللا ودع اي تبذک :لاقف هسفن ٌرَمع كلي ملف .اوباجأل ءايحأ اوناک ولف ءاولتُت دق ءالؤه نإ

 ؟لوقن ام :اولاق . «هوبيجأ» :لكك ىبنلا لاقف . ليه لعا :نايفس وبأ لاقف . ””كنزحي ام كل هللا
 : هلع ىبنلا لاقف .مكل ىّرع الو ىّرعلا انل :نايفس وبأ لاقف .(لجاو ىّلعأ هللا :اولوق» : لاق

 مويب موي : نايفس وبأ لاق .«ہکل لوم الو ءاَنآلَوُم هيلا 0 :لاق ؟لوقن ام :اولاق . «هوبيجأ»

 . ىنۇست ملو اهب رمآ مل هلم نودجتو «لاجس برحلاو «ردب

 ىبأ نع ةيواعم نب ريهز نع «دلاخ نب ورمع نع هاور مث «هجولا 007 ىراخبلا هب درفت

 ماده ع طيبات تاشو : و «ءاربلا نع «قاحسإ

 «هيبأ نع ورع نب ماشه نع «ةماسأ وبأ انثدح «ديعس نب هللا ديبع انثدح :اضيأ ىراخبلا لاقو

 «یلع» :ج ىف (۳) .«تناک» :ر ءج ىف (۲) .«انيلع مويو انل موي» :و ءأ ءر ءج ىف )١(

 .دنسملاو ءر ءج نم ةدايز (5)

 .«نإو»:و «أ ءر بج ىف (7) )157/1١(. دنسملا (6)

 «كيزخي ام» :ر ءج ىف (۸) )٤۳ ٤١(. ىراخبلا نم هانتبأ ام حيحصلاو ءأطخ وهو «ندتشي» :ر ىف (0)

 .(7945) مقربو (1 )٤۳ ٠ مقرب ىراخبلا حيحص (9)



 ( 1073453 ةايآلا a للا ةوؤت a تا ع حج بحبس #6

 هللا دابع ىأ :سيلبإ خرصف «نوكرشملا مزه دحأ موي ناك اَّمَل :تلاق ءاهنع هللا ىضر ؛ةشئاع نع
 :لاقف «ناميلا هيبأب وه اذإف ةفيذح رص  ؛مهارخأو یه تَدَلَتِاف '''مهدالوأ تعجرُف . مكأرخأ

 3 0 هللا رفغي :ةفيذح لاقف ىوُلَتَق یتح اوزجتحا ام هللاوف :تلاق :لاق .ىبأ ىبأ هللا دابع

 . 7 لجو رع هللا ىفل ىتح ريخ ةيقب ةفيذح ىف تارام هللاوف ٠ة ةورع

 نأ دج نع «هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىبحي ىنئدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 نود ام براوه تا رمشم اهتابحاوصو ””[دنه] مدح ىلإ رظنأ ,ىنتيأر دقل هللاو :لاق ماوعلا نب ريب زلا
 و ویا ندر اع موقلا اشك نخ شعلا ىلإ ةامرلا تلامو 20 لبلق الو ريثك نهذخأ
 موقلا انيلع أفكناو انأفكناف .لتق دق ادمحم نإ الأ : خراص ؟ *!خ رصو ءانرابدأ نم انتتأف ليخلل اتروهظ

 .موقلا نم دخأ هنم وندي ام ىتح «ءاوللا باحصأ انبصأ نأ دعب

 «ةيثراحلا ةمقلع تنب ةرمع هتذخأ ىتح ءاعيربط نيك رخل ءاول زيف :قاحسإ نب دمحم لاق

 ام قب افلا نبع لاف لاق ريع ا نع ىريملا لاهو وف ضقت

 موي لزن ام انيف 7١١2تلزن ىتح ايندلا ديري واک هللا لوسر باحصأ نم ًادحآ نأ ىرأ تنك ام :لاق

 . «ةرخآلا ديري نم مكسو انا ديري نم مكنم  دحا
 «ةحلط ىبأو فوع نب نمحرلا دبع نع یور اذكو «دوعسم نبا نع هجو ريغ نم ىور دقو

 .هريسفت ىف هيودرم نبا نهاور
 «عفار نب نمحرلا دبع نب مساقلا ىنثدح :قاحسإ نبا لاق (مكيلتبيل مهنع مكفرص منل :هلوقو

 باطخلا نب رمع ىلإ كلام نب سنأ مع رضا ني: ضنا ىهتلا :لاق راجنلا نب ىدع ىنب دحأ

 ؟" کیلخی ام :لاقف مهيديأب اَوَقْلَأ دق ل الا نک لاح ىف للا هع وب طز
 مث . هيلع تام ام ىلع اوتومف اوموق ؟هدعب ةايحلاب نوعنصت امف :لاق . ةئ هللا لوسر لتق :اولاقف

 . لتق ىتح لتاقف موقلا لبقتسا
 ن سلا غ د ندع < ل ندم اندخ انج ن نا ادخال لاو

 نعل ءيا هللا لوسر لاتق لوأ نع تبغ :لاقف ردب نع باغ - رضنلا نب سنأ ىنعي - همع نأ :كلام
 ىلإ مهلا: لاقف «سأنلا مرهق ةدخا موي .نقلف دجأ ام هللا نيريل لكك هللا لوسر عم هللا ىندهشأ
 دعس یقلق هفيسب مدقتف ؛نوكرشملا هب ءاج امم كيلإ آربأو - نيملسملا ىنعي - ءالؤه عنص ام كيلإ رذتعأ

 هتخأ هتفرع ىتح فرع امف «لتقف ىضمفا .دحأ نود ةنجلا حير دج ١ ا ؟دعتسااب نبأ :لاقف ذاعم قنا

NSفس  ly E E 

 .(مهالوأ» :و ىف )00(

 )8٠508(. ىراخبلا حيحص )۲(

 .؟خرصف» :ج ىف (5) . اريثك الو ليلق» :و ءر ءج ىف (4) . ماشه نبا ةريسو ءج نم ةدايز (*)

 . «اهب» :و ىف (0 . .«اوذالف» :ر ءج ىف (5)

 ١97١(. قق ةيرهاظ) قاحسإ نبا ةريس (۸)

 .«نع» :و ىف (9)

 .«دوعسم نب هللا دبع باوج دنع» :ر ىفو «٤دوعسم نب هللا دبع هنع ريخ دبع نع» :ج ىف )٠١(
 .«؟مكتلحن ام» :ر ىفو «امکسلجی ام١ :و ج ىف )١١( .«لزن» :و ىف )١١(

 .؟ةماشب وأ »:و هر «ج ىف )١5( , (هبايثبلا :ر ىف )١6(
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 و « سنأ نع تباث ثيدح نم ملسم هجرخأو ىراخبلا ظفل اذه

 لجو ءانع لاق ھوم نب نامثع نع ةزمح وبأ انربخأ «نادبع انئدح : '[اضيأ] ىراخبلا لاقو

 ؟خيشلا نم :لاق . . شيرق 6-2 :اولاق ؟دوعقلا ءالؤه نم :لاقف ءاسولج اموق ىأرف «تيبلا جح

 نأ ملعتا تيبلا اذه ةمرحب كدسشلا 4 لاق. ”ىندحف ءىش نع كلئاس ىتإ :لاقف هاثاق :رمع نبا ::ارلاق

 لاق .معن :لاق ؟اهدهشي ملف ردب نع بّيَعَت ِهمَلعَتف :لاق .معن : :لاق ؟دحأ موي رف نافع نب نامثع

 لات :رمع نبا "7لاقف ءربكف :لاق .معن :لاق ؟اهدهشي ملف ناوضرلا ةعيب نع فلخت هنأ ملعتف

 ردب نع هبت امأو ءهنع افع هللا نأ دهشأف دحأ موي هرارف امأ .هنع ىنتلأس امع كل نيبألو كربخأل

 نمم لجر رجا كَل نإ» : الك هللا لوسر هل لاقف «ةضيرم تناكو ايب ىبنلا تنب هتحت ناك هنإف

 ل ا نم ةكم نطبب زعأ دحأ ناك ولف ناوضرلا ةعيب نع هبيغت امأو .«هّمهَّسَو اَردَب دهش

 ل .ةكم ىلإ نامثع بهذ ام دعب ناوضرلا ةعيب (””تناكف نا عدن

 . «كعم نآلا اهب بهذا َنامْثَع دي هذه» :لاقف «هدي ىلع اهب برضف .(ناّمْثَع دي هذه» : ىنميلا

 و ن ا د نر اقع نزع ا ىبأ نع رخآ هجو نم ىراخبلا هاور مث

 لبجلا ىف :ىأ € نودعصت ذا مهنع مكفرص :ىأ «دحأ ىلع نوولت الو نودعصت ذإ :هلوقو
 . مكئادعأ نم نيبراه

 نوولت ال متنأو : ىأ «دحأ ىلع ,نوولت الو لبجلا ىف : ىأ  نودعصت ذِإ» : ةداتقو نسحلا أرقو

 ءارو هومتفلخ دق وهو : ی | «مكارخأ يف مكوعدي لوسرلاو» بعرلاو فرجا شهلا نم دحأ ىلع

 .ةركلاو ةدوعلاو ةعجرلا ىلإو ءءادعألا نم رارفلا كرت ىلإ مكوعدي مكروهظ

 قلطناو «ةنيدملا مهضعب لخد «مهومزهف دحأب نيملسملا ىلع نوكرشملا دش ةقدسلا هلاك

 ىلإ «هللا داّبع ىلإ» : سانلا وعدي ةو لوسرلا لعجو ءاهيلع اوماقف ةرخصلا ىلإ لبجلا قوف مهضعب

 نودعصت ذإ» : :لاقف مهايإ م ىبنلا اعد ركذ مث «٠ « لبجلا ىلع موم هللا رکذف . هللا دابع

 . «مكارخأ يف مكوعدي لوسّرلاَو ددحأ ىلع نوولت الو

 .ديز نباو «عيبرلاو ةداتقو «سابع نبا لاق اذكو

 مل دعب كرشم وهو - هتديصق ىف دحأ موي نيملسملا ةميزه ركذي ىرعبزلا نب هللا دبع لاق دقو

 لعف دق ائيش قطنت افإ سَم تْعَمْسأ نیلا بارغ اي
 لبقو هجو كلذ الكو يقدم ر شلو ركل نإ

 .(۱۹۰۳) مقرب ملسم حيحصو (4 )٤۸ ١ مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 . ؟ىبنلا» :ج ىف )€( .(لاق» :و ءر «ج یف )۳( .و نم ةدايز قفز

 .«تناكو» :ج ىف (5)
 . (۳۹۹۸) مقربو )1١55( مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 . ؟ىلإ» :و ىف (۸) .؟مهركذفا :ج ىف (۷)
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 :لاق نأ ىلإ

 ارق ودعي عاجلا ذيل
 یک راو 11

 صقر مُكاذ دنع "وقح مث

 مهفارشأ نم فعضل ذلا انلتقف

 ١67( -59١)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

2000 

 لساألا عقو نم جرزحلا عزج
 لشألا دبع یف لتقلا رحتساو

 لبجلا ىف“ ولعي نافَحلا صقر

 وا نوب 1 ري افادكو
 .معنلا راغص :نافحلا

 نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق امك «هباحصأ نم الجر رشع ىنثا ىف درفأ دق 45 ىبنلا ناك دقو
 ةامرلا ىلع اَ هللا لوسر لعج :لاق بزاع نب ءاربلا نأ قاحسإ وبأ انثدح هو اا وسوم نبا
 اراز نإ» :لاقو ًاعضوم مهعضوو : :لاق ريبج نب هللا دبع - الجر نيسمخ اوناكو  دحأ موي
 یتح اوربت الف مهاناطوأو ودعلا ىلع اَنرِهَظ اًنوميأر نإو مكيلإ لسْأ ىح اوربت ال ريا اتفطخت
 نهقؤسأ تدب دقو «لبجلا ىلع نددتشي ءاسنلا تيأر هللاو انأف :لاق .مهومزهف : لاق مكیلإ لسرأ
 اف باا ره «ةمينغلا موق ىأ «ةمينغلا : هللا دبع باحصأ لاقف ا تاعفار نهلخ الخو
 نيتأنل هللاو انإ :اولاقف ؟الاک هللا لوريم کلام ا :ريبج نب هللا دبع لاق ؟(”نورظتنت
 مهوعدي ىذلا كلذف .نيمزهنم اولبقأف مههوجو تفرص مهوتأ املف . .ةمينغلا نم نيبصنلف سانلا
 ناكو «نيعبس انم اوباصأف ءالجر رشع ىنثا ريغ ةَ هللا لوسر عم قبي ملف «مهارخأ ىف لوسرلا

 لاق داف نیسو ايما نديم: ٠ اهو نارا ندم مون تيكر خلا نک اوباصأ هباحصأو ةا هللا لوسر
 هللا لوسر مهاهنف :لاق  اثالث ؟دمحم موقلا ىفا ؟دمحم موقلا ىفأ ؟دمحم موقلا ىفأ :نايفس وبأ
 نبا ل یفآ ؟ةفاحق ىبأ نبا موقلا ىفأ ؟ةفاَحق ىبأ نبا موقلا ىفأ :لاق مث «هوبيجي نأ ةي
 امف . هومتيفك دق ءاولتق دقف ءالؤه امأ :لاقف هباحصأ ىلع لبقأ مث؟باطخلا نبا موقلا ىف أ ؟باطخلا

Eام كل ىقب دقو ءمهلك ءايحأل تدع نيذلا نإ هللا ودع اي هللاو تبذك  

 ملو اهب رمآ ۳ ُهَلُثَم موقلا ىف نودجتس مكنإ ءلاجس برح لا ءردب مويب موي :' لاقف .كؤوسي
 «؟".وبیجت الأ» : ال هللا لوسر لاقف . لبه لعا «لبه لعا لوق عري احا مث." یتش
 لاقف . مكل ىّرع الو ىّرعلا انل : لاق .«لجأو ىلعأ هللا :اولوق» : ا « هللا e :اولاق
 وم الو لو هلا اولوق»: لاق ؟لوقن امو «هللا لوسر اي :اولاق .(؟هوبیجت الأ» : هيلع هللا لوسر
 د

 ىبأ نع «ليئارسإ ثيدح نم هاورو ءارصتخم ةيواعم نب 0 ثيدح نم ىراخبلا هاور دقو

 هي سه

 .«تلح» :و ءأ ىف )١(

 .«ولعت» :و «أ ىف )٤(

 )١١١/۳(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ()

 .«نودتشيا :أ ىف (۷)

 .«لاق» :و «أ ىف )٠١(

 .(597/54) دنسملا )١1(

 .؟اهكرت» :أ ج ىف (۳)

 .؟لتف» :ج ىف )0(

 .«اوفحل :ر ءج ىف (9)

 . «نورظنت» و ج ىف (۸)

 .«ىنؤوسي مل» :ج ىف ()

 )٩( ؟متيسنفألا و أ “ر ءج ىف .

 ) )۲.؟هنوبيجت الأد و «ج یف
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 .ملعأ هللاو .مدقت امك ءاذه نم طسبأب قاحسإ

 هلق راج نع لا ىا نع رغ نب اع كح نم رفا لد نف قلا كافور
 هللا ديبع نب ةحلطو ءراصنألا نم الجر رشع دحأ هعم ىقبو دحأ موي ا هللا لوسر نع سانلا مزهنا

 هللا لوسر اي انآ :ةحلط لاقف «؟ءالؤهل ٌدَحأ الأ» :لاقف «نوكرشملا مهيقلف «لبجلا يع و
 لوسر دعصو «هنع لتاقف «هللا لوسر اي انأف ”راصنألا نم لجر ناق اط ا كنا امك لاف

 «هلوق لثم ةحلط لاقف «؟ءالؤهل لجر الأ :لاقف هوقحلف ىراصنالا لتق مث «هعم ىقب نمو ةي هللا

 هباحصأو هنع لتاقف «هللا لوسر اي انأف :راصنألا نم لجر لاقف .هلوق لثم ليي هللا لوسر لاقف

 هللا لور اي 2970: ةحبلط "لوقف. :نؤآلا هلوق لثم لوقي لزي ملف «هوقحلف لتق مث «ندعصی
 هعم قبي 1 ىتح «هلبق ناك نم لكم 290 افاعي هل نا لاتقلل راصنألا نم لجر هنذأتسيف «هسبحيف

 عيمج لاتق لثم لتاقف .انأ :ةحلط لاقف «؟ءالؤهل نم» : ةي هللا لوسر لاقف ءامهْوَشْعَف ةحلط الإ

 مسا تركّذو «هّللا مساب : :تْلُق ولا : هللا لوسر لاقف «سح :لاقف «هلمانأ تبيصأو هلبق ناك نم

 هللا وسر د وق ««ءاّمسلا وج ىف كب جلت ىتح ءَكِيَلِإ نرظني سانلاو ةكئآلملا كتعفرل هللا
 TOT مهو هباحصأ ىلإ هِي

 ىبأ نب سيف نع «ليعامسإ نع < ‹عيكو نع «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «ىراخبلا ىور دقو

 ا موي اعل د اَ ىبنلا اهب ىقو ءالش ةحلط دي تيأر :لاق مزاح

 قبب مل :لاق ىدهنلا نامّتع ىبأ نع ءهيبأ نع «ناميلس نب رمّتعم ثيدح نم نيحيحصلا ىفو

 a O «مايألا كلت ضعب ىف يَ هللا لوسر عم

 لوسر نآ ؛كلام نب سنأ نع تباثو ديز نب ىلع نع ةملس نب دامح لاقو “"امهٹيدح نع «دعسو
 8 هوو هد

 :e نم : لاق وقهر املف و ی موي درفأ د هللا

 ه قر

 ءاضيأ هوقهر مث «لتق ىتح لتاقف راصنألا نم لجر مدقتف ؟ةّنِجْلا ىف ىقيفر هو :وأ - ةا هلو

 لتق ىتح كلذك لزي ملف. لتق ىتح لتاقف راصنألا نم لجر مدقتف ؛؟ةجْلا هلو اع مهدري نم : لاقف
 . «انباحصأ انفصنأ ام :هيبحاصل هام هللا لوسر لاقف «ةعبسلا

 و
 ed م ن داخ نع «دلاخ نب ةبده نع ملسم هاور

 لاق .ىرهزلا مشاه نب مشاه نع «ةيواعم نب ناورم نب انثدح :ةفرع نب نسحلا لاقو

 یل لشن :لوقي نع هّللا ىضر] صاقو ىبأ نب دعس تعمس :لوقي اينما نو سد كيش

 .(لوقیو» :و ءأ ءر ءج ىف (۳) . یف دعصيا:وءأ ىف (؟) .؟رامع» :ج ىف )١(

 . «دعصأل:وءر ىف )١( .«لتاقف» :و ءأ ىف )٥( .«انأ» :و «أ ىف (:)

 (775/) ةوبنلا لئالد (۷)
 .(4 055 مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .(5115) مقرب ملسم حيحصو )1١50( مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 )٠١( «ةملس» :ر «ج ىف .

 .(۱۷۸۹) مقرب ملسم حيحص (۱۱)

 .و «آ «ر نم ةدايز (۲)



 1١67( -۹٤۱)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزلا ع.

 .«ىمأو ىبأ كآدف مرا» :لاق دحأ موي هتنانك هی هللا 'لوسر

 يوا نب ناورم نع دمحم نب هللا ذيع نع «ىراخبلا هجرخأو

 ىبأ نب دعس نع «دعس لآ ضعب نع «ناسیک نب حلاص ىنث ا ا ر دمحم لاقو

 لبَتلا ىنلواني هَ هللا لوسر تيأر دقلف :دعس لاق ةا هللا لوس نود دحأ موي ىمر هنأ ؛صاقو

 .هب ىمرأف «لصن هل سيل مهسلا ىنلوانيل هنإ ىتح «ىّمأو ىبأ كادف مرا» :لوقيو

 ىبأ نب دعس نع «هدج نع «هيبأ نع دعس نب ميهاربإ ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبثو

 نالتاقي « ضيب بايث امهيلع «نيلجر هراسي نعود ىبنلا نيمي نع دحأ موي تيأر :لاق ا

 . *!ءالسلا امهيلع ليئاكيمو ليربج : ىنعي .هدعب الو مويلا كلذ لبق امهتيأر ام «لاتقلا دشأ هنع

 وهو فلح دق «حّمج ىنب وخأ يا قي ا ناك :لاق نيسرلا نب ةورع نع .دوسألا وبأ لاقو

eد هللا  eاملف . «هللا ءاش نإ ءهلَتقأ اأ لب :لاق  

 TS «رادلا دبع ىنب وخأ 0 .هلتق ديري هی

 «ةضييلاو عردلا ةغباس نيب ةجرف نم فلخ نب ىبأ ةوقرت ةي هللا لوسر رصبأو «ريمع نب بعصم

 هولمتحاف هباحصأ هاتأف «مد هتنعط نم جرخي مل «هسرف نع ضرألا ىلإ عقوف رح اهيف هنعطو

 انأ» : دلع هللا لوسر لوق مهل ركذف ؟شدخ وه امنإ كعزجأ ام :هل اولاقف ءروثلا راوخ روخي وهو

 تامف .نوعمجأ اوتامل زاجّلا ىذ لهأب یب ىذلا اذه ناك ول هديب ىسفن ىذلاو :لاق مث ڈ .«ايبأ لتفأ

 . ريعسلا باحصأل ا ءرانلا ىلإ

 هوت تسلا ني دعس َنَع «ىرهزلا نع ءهیزاغم ىف ةبقع نب ىسوم هاور دقو

 وهو فّلخ نب ىبأ هكردأ «بعشلا ىف ةي هللا لوسر دنسأ ال ل فاحسإ نب ا نكذو

 :ة هللا لوسر لاقف ؟انم لجر هيلع فطعي «هللا لوسر اي :موقلا لاقف توجن نإ توجن ال :لوقت

 ("”ركذ ام موقلا ضعب لاقف ٠ ء«ةمصلا قب كراحلا نم :ةيرحلا 27[ هز هللا لوشر لوانت اد املق ةهوعدا

 اذإ ريعبلا رهظ نع رعشلا رياطت هنع انرياطت «ةضافتنا اهب ضفتنا هنم هاهي هللا لوسر اهذخأ املف :ىل

 .ًارارم هسرف نع اهنم أدأدت ةنعط هقنع ىف هنعطف هايي هللا لوسر هلبقتسا مث «ضفتنا

 نع «ةداتق نب ورمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم نع انك د شنوا رع ‹ىدقاولا ركذو

 i نت ةببأ نع «كلام نب بعك نب هللا دبع

 دعب غبار نطبب ريسأل ىنإف «غبار نطبب فلخ نب ىبأ تام :لوقي رمع نبا ناك :ىدقاولا لاق

 .«هللا لوسر ىل ضفن ىأ :لثن : ةفرع نب نسحلا لاق - لثن»:ر ىف )١(

 )٤١٥٥(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«هيبأ نع صاقو ىبأ نب دعس نب ميهاربإ» :و أ ءر ءج ىف )٤( . ةديعس) :ر ىف (9

 .اركذ امك» :و ءأ ىف (۷) .وعأ ءر ءج نم ةدايز (6)

 .ةملس نب دمحم ةياورب ١7١( ق ةيرهاظ) قاحسإ نبا ةريس (8)



 ا 2 تت ا ناسا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 هب جيهي اهبذتجي ةلسلس ىف اهنم جرخي لجر اذإف ءاهتبهف .' حج حجأت رانب انآ اذإ ليللا نم ىوه

 ش .فلخ نب ىبأ اذه ا هقست ال :لوقي لجر اذإو «شطعلا

 ةريره ىبأ نع ءهبنم نب مامه نع ءرمعم نع «قازرلا دبع ةياور نم «نيحيحصلا ىف تبثو

 ذئنيح وهو - Ea : واك هللا لوسر لاق : لاق ا يضر
 وے وورعم

 . للا ليبس ىف ا هللا لوسر هلتقی لجر ىلع هللا بضع دشا - هتيعابر ىلإ ريشي

(r 
 سابع نبا نع «ةمركع نع راد نب ورمع نع «جیرج نبا ثيدح نم اا ىراقتبلا ةاؤؤف

 موق ىلع هللا بضغ دتشا «هللا ليبس ىف هديب وو هللا لوسر هلتق نم ىلع هللا بضغ دتشا :لاق

 هللا لوسر ةيعابر تبيصأ : هللا همحر ‹«راسي نب قاحسإ نب دمحم لاقو . دال هللا ال يضر يسون ومد

 .صاقو ىبأ نب ةبتع هباصأ ىذلا ناکو ا ش تّملكو «هنتجو ىف جشر ای

 دحأ لتق ىلع تصرح ام :لاق صاقو ىبأ نب دعس نع «هثدح نمع «ناسيك نب حلاص ىنثدحف
 مو وو هو هر 52

 دقلو همر ىف اضخم یا ينل تاعام ناك ناو ضاقو ىبا نب ع لف يلع عض رخام لن

 . لک هللا لوسر هجو یم یمد نم ىَلَع هللا بضع دتشا» : رای هللا لوسر لوق هيف ىنافك

 را هللا لوسر نأ ءمسقم نع «ىرزجلا نامثع نع «ىرهزلا نع م انآ :تاررلا ديعبلاكو

011 
 لحت ال مُهّللا» :لاقف ههجو یمدو هّتیعابر رسك نيح دحأ موي صاقو ىبأ نب ةبتع ىلع اعد

 . رانلا ىلإ ًارفاك تام ىتح لوحلا هيلع لاح امف .«ًارفاك تومي ىتح لوَحْلا

 دع توا ی أ نع «ةورف ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع «ةربس ىبأ نبا نع ىدقاولا ركذ

 لك نم ىنأي للا ىلإ ترظنف ادا تدهش :لوقي نيرجاهملا نم الجر تعمس :لاق ريبج نب عفان
 ىرهزلا باهش نب هللا دبع تيأر دقلو «هنع فرصي كلذ لك ءاهطسو كك هللا لوسرو «ةيحان

 مث ءدحأ "هعم سيل هبنج ىلإ ةَ هللا لوسرو ءاجن نإ توجت ال «دمحم ىلع ىنولد :ذئموي لوقي
 ةعبرأ انجرخ .عونمم انم هنإ هللاب فلحأ «هتيأر ام هللاو :لاقف «ناوفص كلذ ىف هبتاعف ا

 .كلذ ىلإ صلخن ملف «هلتق ىلع اندقاعتو اندهاعتف

 ةئيمق نبا ةي هللا لوسر ىتتجو ىف ىمر ىذلا نأ اندنع تَبثلا :ىدقاولا لاق
 .("9صاقو ىبأ نب ةبتع هتيعابر باصأوأ ''' هتفش

(OYىمد ىذلاو  

 هللا ديبع نب ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ نع «كرابملا نبا انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 .2ىل ججأت»:و ءأ ىف )١(
 .(۳) مقرب ملسم حيحصو )٤0۳( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )° )٤0۷٤« مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . «هاتفش» :و ىف (0

 ۱۷١(. ق ةيرهاظ) قاحسإ نبا ةريس (6)

 .«لحي ال» :ر ءج ىف (5)

 )۱۳١/١(. قازرلا دبع ريسفت (۷)

 . «هزواج» :و ءأ «ر ج ىف (۱۰) .«هعم ام» :و ىف (4) .«اهطسو ىف ليكي هللا لوسرو» :و ىف (۸)
 .«هيتفشا :و ىف ١1١١( .؟ةأمق» :ر ج ىف )١١(

 )۲٤٤/۱(. ىدقاولل ىزاغملا (۱۳)



 6۳ 21150 تايآلا نار مع لا ةر يالا دلا ج بح

 هللا ىضر «ركب وبأ ناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر اع نموا مأ نع «ةحلط نك سيع ىتربخأ

 موي ءا نم لوأ تنك :لاق ثدحي اشنأ مث «ةحلطل هلك موي :PA )لاق دحأ موي ركذ اذإ 2 هنع

 ةحلط“ نك تلف: لاف اب لاق راو نرد هلك لآ لوسي عم لتاقي الجر تيأرف ءدحأ

 .هفرعأ ال لجر نيكرشملا نيبو ىنيبو «ىلإ بحأ ىموق نم الجر نوكي :تلقف «ىنتاف ام ىنتاف ثيح

 نب ةديبع وبأ وه اذإف ءهظفحأ الا افطخ ىشملا فطخي وهو «هنم هله هللا لوسر ىلإ برقأ انأو
 هتلجو ىف لخد دقو «ههجو ىف جشو هتیعابر ترسك دقو :ةيب هللا لوسر ىلإ انيهتناف «حارجلا

 ملف «فزن دقو «ةحلط ديري .«امكبحاص امكيلع» :لك هللا لوسر لاق ءرقغملا قَلَح نم ناتقلح

 ىقحب كيلع تمسقأ :ةديبع د 9 ‹«ههجو نم قلو عزن زأ نأل تبهذو :لاق ءهلوق ىلإ تفتلن

 ىدحإ جرختساف هيفب ' “هيلع مرا ديكو " 7 ىذؤيف هديب اهلوانتي نأ هركف «هتکرتف .ىنتكرت امل
 SS :لاقف ءعنص ام عنصال تبهذ «ةقلحلا عم تينت تعقوو «نيتقلحلا

 هللا ىضر «ةديبع وبأ ناكف ( ةقلحلا عم ىرخألا هتينث تعقوف «ىلوألا ةرملا ىف ذ لعف ام لثم لعفف :لاق

 ءرافجلا كلت ضعب ىف ةحلط انيتأ مث للك هللا لوسر ناش نم انحلصأف اه سانلا ا «هنع

 نم انحلصأف ضا تعطق دق اذإو «ةيرضو ةمرو ةنعط- نم رثكأ وأ لقأ وأ نوعبسو عضب هب اذإف

 . هنأش

 لاقف : مثيسهلا دعو .هب ىيحي نب قاحسإ ثيدح نم «ىناربطلاو .بيلك نب مثيهلا هاورو

 ٩ ةهارک هضنضتي لعجف ل ير نا لمع وأ
 . ةديبع ىبأ ةينث 257 تردبف هيفب مهسلا لثسا مث ءو هللا لوسر ىذؤي نأ

 اذه ىنيدملا نب ىلع فعض دقو .2هباتك ىف ىسدقملا ءايضلا ظفاحلا هراتخاو .همامت ركذو
 نب ىيحيو «دمحأو «ناطقلا ديعس نب ىيحي هيف ملكت هنإف ءاذه ىيحي نب قاحسإ ةهج نم ثيدحلا

 .مهريغو ىئاسنلاو «دعس نب دمحمو «متاح وبأو «ةعرز وبأو «ىراخبلاو «نيعم

 ابأ اكلام نأ هغلب هنأ :هثدح بئاسلا 00 نأ :ثراحلا نب ورمع ىنربخأ :بهو نبا لاقو

 :هل ليقف «ضيبأ حالو هاقنأ ىتح حرجلا صم دحأ موي ب ىبنلا حرج اَن ىردُخلا ديعس 2'؟”[ىبأ]
 نم لجر ىلإ رظني نأ دارأ نم» :ِِكَي ىبنلا لاقف «لتاقي ربدأ مث .ادبأ هجمأ ال هللاو ءال :لاقف .هجم
 .'رهشتساف .«اذه ىلإ رظنيلف «ةنجلا لهأ

 هنأ دعس نب لهس نع ءهيبأ نع«( "مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع قيرط نم نيحيحصلا ىف تبث دقو ىف د . ۱ 1 ل

 .«لاق» :ر ءج ىف (۳) .«كلذ» :أ ىف (۲) .«ناک :لاق»:و أ ءر بج یف (۱)

 «كاذ» :و ءأ ءر ج یف (6) .؟عزنأل» :ر هج ىف )٥( .«هفطحخأ اله :ر ج ىف )٤(

 .«نسحأ نم ۱: و «أ ىف (9) .«هيلع» :و ىف (۸) .«هللا لوسر» :و ىف (۷)
 . (ترذنف» :و ءأءر ىفو «ترذبف» :ج ىف (۱۲) «ةهارك» :ر ىف )١١( .؛هللاب كدشنأ »: و ءأ «ج یف (۱۰)

 نباو (17) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو «بيلك نب مثيهلا قيرط نم (49) مقرب ىسدقملا ءايضلل ةراتخملاو ("ص) ىسلايطلا دنسم (1)
 نب قاحسإ هيف» :(1115/5) ملا نق نيهن لاق .هب یحی نب قاحسإ قيرط نم «ناحإللا» (1441) مقرب هحيحص ىف نابح

 .«كورتم وهو ىبحي
 .ج نم ةداير )١4(

 .هب بهو نبا قيرط نم )7١77/7( ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاورو )١5(

 .؟متاحال :ر ىف )١5(



 #18 بسسس ا (۱١۱-۹٤۳)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ةضيبلا تّمشهو «هتیعابر ترسكو كي هللا لوسر هجو حرج : :لاقف كك هللا لوز حرج نع لئس

 نجم اب يلع تک ىلع ناكو «مدلا لسغت ةا هللا لوسر تنب ةمطاف '”تناكف «هسأر ىلع

 3ا ريصح ةعطق تذخأ «ةرثك الإ مدلا ٌديزيال ءاملا نأ (*”[اهنع هللا ىضر] 0 تأر املف
 . “دلا كسمتساف «حرجل اب هتقصلأ ادامر '*ةراص اذإ ىتح

 «نالف ىنبب تلزن :برعلا لوقت امك مَع ىلع امَغ مكازاجف :ىأ يغب مَع مبان :هلوقو

 .نالف ىنب ىلع تلزنو

 ها 1 5 دكا ا ل ذك يونا

 هريس ال هر م22

 لَو دمحم لتق : ليق نيح :ىناثلاو «ةميزهلا ببسي : لوألا ا ل

 . ةميزهلا نم مظعأ مهدنع كلذ ناك

 وحن ةداتق نع متاح ىبأ نبا ركذو .كلذ وحن باطخلا نب رمع نع ىورو ودر نبا امهاور

 انفي كلذ
 م

 . مهيلع ودعلا فارشإب : ىناثلاو ‹حتفلاو ةمينغلا نم مهتاف ام ببسب :لوألا مغلا :ىدسلا لاقو

 «مكناوخإ نم لتقف نم لتقف E اًيرك : ىأ «مغب امغ مُكَباَنَفظ قاحسإ نب دمحم لاقو

 كلذ 2؟؟7ناكف 7*2 (مكيبن لتق» :لاق نم لوق نم مكسفنأ ىف عقو امو «مکیلع مكودع عو
OMمغب امغ مكيلع '' "اعباتتم 1 . 

 . حارجلاو لتقلا نم مهباصأ ام : ىناثلاو .دمحم لتق مهعامس :لوألا مغلا : ةداتقو دهاجم لاقو

 ع تا قب ؛ عيبرأاو ةداتق نعو

 مدقت دقو «مهيلع ودعلا فارشإ :ىناثلاو «ةمينغلاو رّمَّظلا نم مهتاف ام :لوألا ا نمو
 .ىدسلا نع اذه

 مكمَعِب مكباثأف «مغب امغ مكبانأف» :لاق نم لوق باوصلاب لاوقألا هذه ىلوأو :ريرج نبا لاق
 لتقلا نم مكباصأ امو «مهيلع رصنلاو مهب رفظلاو نيكرشملا ةمينغ مكايإ هللا نامرحب نونمؤملا اهيأ

 رمأ مكفالخو «مکبر مكتيصعمب  نوبحت ام كلذ لك ىف (١١)هكارأ ىذلا دعب - ذئموي حارجلاو
 .مهنم مكلولف دعب مكيلع ودعلا ليمو «لتق دق مكيبن نأ مكنظ مَع لكي "فلا 7 ر ¢ 2 نال (

 .«نجملاب ءاملا هيلع»:و «أ ءر ءج ىف (۳) .«هیلع» :و ءأ ءر ج ىف (۲) .؟تناکو» :ر ج ىف )١(

 .«تراص» :أ ىف (5) .و «أ هج نم ةدايز (5)

 .(۱۷۹۰) مقرب ملسم حيحصو (۲۹۱۱) مقرب ىراخبلا حيحص (5)
 .«ناکو» :ج ىف (9) .«مكيبن لتق لبق نم» :و أ ىف (۸) .ج نم ةدايز (۷)

 . ؟مکیبن» :و أ ىف(١١) .«مكارأ دق ناك ىذلا»:و أ “ر ج یف (۱۱) . «عباتت ام » و ءأ یف (۱۰)



 E O e هوو [ و تجب حبس تي و ماا

 «مكباصأ ام الو # مكودعب ةمينغلا نم مكتاف ام ىلع :ىأ (مكتاف ام ىلع اونزحت اليكل ا :هلوقو
 ريبخ هّللاو ىدسلاو «ةداتقو «نسحلاو «فوع نب نمحرلا دبعو «سابع نبا هلاق ءحارجلاو لتقلا نم

 .4نولمعت امب

 مهسفنأ مهتمهأ دق ةفئاطو مكنم ةفئاط ئشغي اساعت ةنمأ معلا دعب نم مكيلع لزنأ مث ل

 نوفخي هلل هلك رمألا نإ لق ءيش نم رمألا نم اأ له َنوُلوُقي ةّيلهاجلا نط قحا ريغ هّللاب َنوُنظَي

 يف متنك ول لق انه اه التف ام ءيش رمألا نم اَنَل ناك ول نولوقي كَل نودني ال ام مهسفنأ يف

 يف انصح وذل يف املا نو ةهعجاسم ل لت لع بح نیل زر مكتوم
 مهلرتسا امّنِإ ناَعَمَجْلا ىقتْلا موي مكنم الوت نيذّلا نإ ء9 رودصلا تاذب ميلع هّللاو مكبولف

 . 4 2 ميلح روفغ هللا نإ مهنع هللا اع دقو اوبسك ام ضعبب ناطيشلا

 مهيشغ ىذلا ساعنلا «ةئمألاو ةنيكسلا نم مهيلع لزنأ اميف هدابع ىلع انكم لاحت لوق

 امك ء"نامألا ىلع ليلد لاحلا كلت لثم ىف ساعنلاو ءمِهّمَغو مهمه لاح ىف حالسلا ومئلتسم مهو

 ءام ءاَمّسلا نم مكيلع لزنيو] هنم ةنمأ ساعنلا مكيشغي ذإ  :ردب ةصق ىف «لافنألا ةروس ىف ىلاعت لاق
 1١[. :لافنألا] € "[مادقألا هب تبني مكبولف ىلع طبريلو ناَطينلا زجر مکنع بهذيو هب مكر هيل

 ميعن وبأ انثدح ء«جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ [مامإلا] لاقو

 لاتقلا ىف ساعنلا :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «نيزر ىبأ نع ءمصاع نع «نايفس نع .(؟”ءيكو

 .ناطيشلا نم ةالصلا ىفو «هللا نم

 نع «سنأ نع «ةداتق نع «ديعس انثدح «عيرز نب ديزي انثدح :ةفيلخ ىل “لاق: ىراخبلا لاق
 ىدي نم ىفيس طقس ىتح ءدحأ موي ساعنلا ا وق كفك :لاق «هنع هللا ىضر .ةحلط ىبأ

 .هذخآو طقسيو ءهذخآو طقسي ءارارم

 تأ نع داف نع نايه نع دنس ريستلا'ناتك ىف ةاورو اقم عقراثملا نف اوراد

 ىدي نم طقسي ىفيس لعجف :لاق .دحأ موي انفاصم ىف نحنو ساعنلا انيشغ :لاق ةحلط ىبأ نع

 دار فس فدخاو

 نع « سنأ نع «تباث نع «ةملس نب دامح ثيدح نم «مكاحلاو ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور دقو

 . «ةيآلا» : ھه ىفو و 3 “ر ءاج نم ةدايز )۲( .«ناعإلا»:و 3 “ر بج ىف (۱)

 .؟عيكوو »و ءأ ءر ج ىف (4) .و ءأ ءر ءج نم ةدايز (۳)

 . ؟هاشغيال :ر ءج ىف (5) .(لاقو»:و لأ ىف (5)



 ج ا 0055 567ا الا ارجع لا ةو ت يالا مورا

 ديمي الإ دحأ ذئموي مهنم امو رظنأ تلعجو 5 موي ىسأر تعفر :لاق ةحلط ىبأ هتفجح تحت

 ىبأ نبا نع «ةبيتق ىبأ نع «ثراحلا نب دلاخ نع «ىنثملا نب دمحم نع ءاضيأ ىئاسنلا هاورو

 ثيدحلا  ساعنلا هيلع ىقلأ نميف تنك : ةحلط وبأ لاق :لاق سنأ نع «ديمح نع امهالك «ىدع

 MW و
 . هنع هللا ىضر «فوع نب نمحرلا دبعو ريبزلا نع ىور اذكهو

 نب دمحم انربخأ «بوقعي نب دمحم نيسحلا وبأ ىنربخأ ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ : ىقهيبلا لاقو

 «نابيش انثدح «دمحم نب سنوي انثدح «ىموزخملا كرابملا هللا دبع نب دمحم انثدح « ىفقثلا قاحسإ

 لعجف «دحأ موي انفاضم ىف نحتو نياعنلا انيشع:لاق ةحلط انآ: نأ «كلام نب. ننثأ اقدح ادا نع

 الإ وه مهل سيل نوقفانملا ىرخألا ةفئاطلاو :لاق ,هذخآو طقسيو «هذخآو ىدي نم طقسي قليب

 كتم لسا ميلك 4ةّيلهاجلا نط قحلا ريغ هللاب نوُظي» قحلل هكذحأو هيك موق نبجأ «مهسفنأ

 )جو زع «هللا ىف بيرو

 لج زع هللا نإف ؛لاق امك وهو ءهللا همحر «ةداتق مالك نم اهنأكو «ةدايزلا هذهب هاور اذكه

 00 نيقيلاو ناميإلا لهأ : ىنعي مکن ةفئاط ئشغي اساعت ةنمأ معلا دعب نم مكيلع لزنأ منل : لقي

 ةفئاطرإ» : لاق اذهلو «هلومأم هل زجنيو هلوسر رصنيس هللا نأب نومزاجلا مهو .قداصلا لكوتلاو

 ا لا نوی فرحا عرجاو. .قلقلا نم اا ا ی «مهسفنأ مهتمه

 نيزو] ادبأ مهيلهأ ىلإ نونمؤمْلاو لوُسّرلا بلقني نأ نأ مط لب :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك «ةيلهاجلا

 نأ اودقتعا «ءالؤه اذكهو :٠١[ حتفلا] 1(«4)[اروب موق متنكو ءوّسلا نط متننظَو مكبولف يف كلذ
 بيرلا لهأ نأش اذه ءهّلهأو داب دق مالسإلا نأو «“ةلصيفلا اهَّنأ ةعاسلا كلت اورهظ امل نيكرشملا

 .ةعينشلا نونظلا هذه مهل لصحت «ةعيظفلا رومألا نم رمأ لصح اذإ كشلاو

 : ىلاعت هللا لاق «ءيش نم رمألا نم ال لهإط : لاحلا كلت ىف «توُلوقي» مهنأ مهنع ىلاعت ربخأ مث
 نولوقي» : هلوقب مهسفنأ ىف هوفخأ ام رس مث 4كلل نودي ال ام مهسفنأ يف نوفخي هلل هلك رمألا نإ لفل

 2 هللا :لوسز نع لاقل هده نورم : ىأ (انه اه التف ام ءيش رمألا نم اتل ناك وَ

 نع ر و ا اف یک ا ا و لا
SEءایلع فوخا دتشا نيح هل للا لوسر عم تار دق :ريبزلا لاق  

 ھل عمسأل ىنإ هللاوف :لاق «هردص یف هنقذ الإ لجر نم انم امف «مونلا انيلع هللا لسرأ

 .«دتمي» :ر ج ىف )١(

 .؟لهأ مه امنإ «ةبذك»:و ءأ ءر هج ىف (:) .«امهنع» :ر ىف (©)

 .«نايبلاوا :ر ىف (6) . (۲۷۳/۳) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (5)

 .«؟نورسي ال ىأ» :أ ىف )9 . «ةليضفلا» :ر ىف (۸) . «ةيآلا رخآ ىلإ» :ه ىفو «و «آ ءر اج نم ةدايز (۷)

 . هللا دابع» :آ ىف )۱١( .و «أ ءر ءج نم ةدايز (۱۰)



 (66١ه .65١)ناتيآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزلا ل للل_ س11

 ىفو «هنم اهتظفحف . انه اه انف ام ءيش رمألا نم اَنَل ناك ول : “[لوقي] «ملحلاك الإ هعمسأ ام ريق
 . بنعم لوقلانه اه انف ام ءيش رمألا نم اتل ناك ول : "”[ىلاعت] هللا لزنأ كلذ

 .متاح ىبأ نبا هاور

 ردق اذه :ىأ (مهعجاضم ىلإ لتقلا مهبَلع بنك نيد ربل مكتويب يف محنك ول لق : ىلاعت هللا لاق
 .هنم صانم الو يع دا ا مزال متح مكحو «لجو زع هللا نم ردقم

 «مکیلع ىرج اب مكربتخي :ىأ 4مُكبوُلُق يف ام صَحَميلو مكرودص يف ام هللا يلتبيلو» :هلوقو
 تاّذب ميلع ُهّللاو# «لاعفألاو لاوقألا ىف سانلل قفانملاو نمؤملا َرْمأ رهظيو «بيطلا نم ثيبخلا زيميلو
 .رئامضلاو رئارسلا نم رودصلا ىف ؟”جلتخي امب :ىأ «رودصلا

 : ىأ (اوبسك ام ضعبب ناطيشلا مهّلزتسا اَمّنِإ ناَعمجْلا ىقتلا موي مكنم اوّلوت نيا نإ : لاق مث
 ءازج نم نإو ءاهدعب ةنسحلا ةنسحلا باوث نم نإ :فلسلا ضعب لاق امك «ةفلاسلا مهبونذ ضعبب

 : هذن ةا سلا

 : ىأ (ميلح روفغ هللا نإ رارفلا نم مهنم ناك اَمع :ىأ .(مهنع هللا اقع دقو : یلاعت لاق مث
 هللا ىضر «نامثع نأش ىف رمع نبا ثيدح مدقت دقو «مهنع زواجتيو «هقلخ نع مّلحيو بنذلا رفغي

 هركذ بسانمو .4مكنع اقع دقوا :هلوق دنع «مهنع افع '"”[دق] هللا نأو ءدحأ موي هيلوتو «هنع
 . انهاه

 ىقل :لاق «قيقش نع «مصاع نع «ةدئاز انثدح «ورمع نب ةيواعم انثدح :دمحأ مامإلا نك

 نافع نزلا وبما توف كارا ل ام فرا لاف ع قري ةيلولا فرع ن قمصرلا دبع

 نع فلختأ ملو  دحأ موي لوقي: مصاع لاق - ' ”نينيع موي رفأ مل ىنأ هغلبأ :نمحرلا دبع هل لاقف
 موي رفأ مل ىنإ :هلوق امأ :لاقف :لاق «نامثع كلذ ربَحَف قلطناف :لاق .رمع ةنس كرتأ ملو «ردب

 ناَعَمَجْلا ىّقتلا موي مكنم اوُلوَت نيذّلا نإ :لاقف ءهنع هللا افع "دق بنڌب ىنريعي فيكف ('7١نيتيع
 تنك ىنإف ردب موي تفلخت ىنإ : لوق امأو «مهنع هللا افع دقو اوبسک ام ضعبب ناطيسشلا مهّلزتسا امن

 هل برض نمو «مهسب هلي هللا لوسر ىل برض دقو «تتام ىتح ٤ هللا لوسر تنب ةيقر ضرمأ

 هتأف ءوه الو اهقيطأ ال ىنإف ؛رمع ةّنس كرتأ مل ىنإ» :هلوق امأو .دهش دقف مهسب ةا هللا لوسر
 0 ةلدخف

 .«ديجملا :و ءأ «ر ىف (۳) .(لجو زع» :أ ءج ىفو ءر نم ةدايز (0) .ر نم ةدايز )١(

 . «لاقو» :أ ىف (5) .«جلاختي» :أ ءر ءج ىف (4)

 .و «أ ءر ءج نم ةدايز (۷)  .ةاهدعب ةنسحلا ةنسحلا ءازج نم نإو اهدعب ةئيسلا ةئيسلا ءازج نم نإ» :و أ« ر ج ىف (5»

 .1نينحا :آ ءر ج ىف (۱۰) .؟ةبتعا :و ىف (9) .«لاقو»: و ءأ ءر ىف (۸)

 .«دقو كلذب» :و «أ ءر هج ىف (۱۳) .«نينح» :أ ءر ىف )١١(

 )۱۳( دنسملا )58/1١(.



 ۷ 01684 -7)165تاايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 اوناك وأ ضرألا يف اوبرض اذإ مهناوخإل اوُناَقو اورفک َنيِذَلاَك اونوكت ال اونمآ نیذّلا اهيأ ای

Eهّللاو ت ا  

 م رح محو هللا نم ةرفقمَ مم وأ هلا لبس يف مف نو ت29 ري نوم ان
 .4 ى۵ نورشحت هللا ىلإل متلتق وأ متم نئلو ۵ نوعمجي

 نع مهلوق هيلع لادلا «دسافلا مهداقتعا ىف رافكلا u Ed هدابع ىلاعت ىهني

 :لاقف .مهباصأ ام مهباصأ امل كلذ اوكرت اوناك ول: بورحلا '' 'ىفو رافسألا ىف اوتام نيذلا مهناوخإ

 «ٍضرألا يف اوبرض اذإ» مهناوخإ نع: : ىأ «مهناوخإل اوُلاَقو اورقك نيِدلاَك اونوكت ال اونمآ نيِذْلا اهيأ ایل

 دلبلا ىف :ىأ (اتدنع اوناك وَلا وزغلا ىف :ىأ 4ىّرع اوناك وا اهوحنو ةراجتلل اورفاس :ىأ
 وغلا ىف وليف كلو ملا نق اقام اه : ىأ «اولتق امو اوتام ام

 رسح اودادزيل مهسوفن ىف داقتعالا اذه قلخ : ىأ «مهبوُلُق يف ةرسح كلذ هللا لعجيلإ» :هلوقو

 عجري هيلإو قلخلا هديب :ىأ *تيمي دو يحي هّللاو» : مهيلع ادر ىلاعت لاق مث '؟”مهلتقو مهتوم ىلع
 هئاضقب الإ هع ضفتي لو ذأ ردع O «هردقو هتئيشم الإ توم دحأ ايحي الو ‹رمألا

 مهرومأ نم هيلع ىفخي ال ‹«هقلخ عيمج ىف ذفان هرصبو هملعو : ىأ «ريصب نولمعت امب هللاو» هردقو

 ل

 نأ اذه نمضت «نوعمجي امم ريخ ةمحرو هللا نم ةرفغمل متم وأ هللا ليبس يف متلتق نئلوو» :هلوقو

 ءاقبلا نم ريخ كلذو «هناوضرو هوفعو هللا ةمحر لين ىلإ ةليسو ءاضيأ توملاو « هللا ليبس ىف لتقلا

 .ىنافلا اهماطح عمجو ايندلا ىف

 اريخ نإ ‹هلمعب هيزجيف «لجو زع «هّللا ىلإ هعجرمو هريصمف لتق وأ تام نم لك نأب ربخأ مث

 .«نورشحت هللا ىلإل متلتف وأ متم نكلوإ :لاقف رشف ارش نإو «ريخف

 مهنع فعاف كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اًظَف تنك ولو مهل تنل هللا نم ةمحر امبف

 نإ ® نيلكوتملا بحي هّللا نإ هّللا ىلع لَّكوَتَف تمزع اذِإَف رمألا يف مهرواشو مهل رفغتساو

 لّكوتيلف هّللا ىلعو هدعب نم مكرصني يذلا اذ نمف مكلذخي نإو مكل بلاغ الف هللا مكرصني

 ام سقت لک یو م ةمايقلا مو لع مب تای للطب نمو لع نأ ينل ناک امو و نوم
 سئبو منهج هاوأمو هّللا نم طخسب ءاب نمک هللا ناوضر عبتا نمف (50 نوملظي ال مهو كنك

 ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دَقَل 9 نولمعي امب ريصب هللاو هللا دنع تاجرد مه © ريصملا

 .(الو» :ر ىف (۳) .«اهريغو» :ج ىف (۲) .«ىف وأ» :و ءر هج ىف )١(

 . «مهالتقو مهاتوم» و أ ءر ج ىف )0



 ۲9۹تال نامغا رر نالا ءا ع جل حس حمو سا

 لبق نم اوناك نإو ةمكحلاو باتكلا مهمّلعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع ولتي مهسفنأ نم الوسر مهيف
 . 4 052 نیبم لالض يفل

 نيعبتملا «هتمأ ىلع هبلق هب نالأ اميف نينمؤملا ىلعو هيلع انتم لَ هلوسر ابطاخم ىلاعت لوقي

 مهل كلعج ءىش ىأ :ىأ «مهل تنل هللا نم ةمحر امبْق# :هظفل مهل باطأو ءهرجزل نيكراتلا «هرمأل
 . مهبو كب هللا ةمحر الول انيل

 ءةلص «امهو .مهل تنل هللا نم ةمحربف :لوقي مهل تنل هللا نم ةمحر امف : ةداتق لاق

 :هلوقك ةركنلابو ء[١ :ةدئاملا , ٥ : ءاسنلا] #مهقانيم مهضقن امب» كرك هرات الت فوعلاو

 قه ةيحان أ «مهل تنل هللا نم ةمحر اَمبق»ل :لاق انهاه اذكهو [4 ٠ :نونمؤملا] (ليلق اًمع»
 ا

 . هب هللا هثعب وال دمحم قّلخ اذه :ىرصبلا نسحلا لاقو

 صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل» : : ىلاعت هلوقب ةهيبش ةميركلا ةيآلا هذهو

 1۸ :ةبوتلا] 4ميحُر فوعر نينمؤملاب مكيلع

 ىناربحلا دشار وبأ ىنثدح «دايز نب دمحم انثدح «ةيقب انثدح «ةويح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ًابأ اي» :لاقف لل هللا لوسر ىديب ا ىلهابلا ةمامأ وبأ ىديب دخأ : لاق
 . ثق ىل نيلي نم نيمؤملا

 ا )€( درفنا

 هب دارملا "[و] «ظيلغلا : ظفلا «كلّوَح نم اوضقنال ِبْلقْلا ظيلغ اًظَف تنك ولو» : ىلاعت لاق مث
 مهيلع بلقلا ىساق مالكلا يس تنك ول : ىأ «بلقلا ظيلغإ» :كلذ دعب هلوقل ؛مالكلا ظيلغ انهاه

 دبع لاق امك «مهبولقل افيلأت مهل كبناج نالأو «كيلع مهعمج هللا نكلو «كوكرتو كنع اوضفنال

 الوب: طاع هلو فب نبل هنا هدفا تكلا ىف للك هللا لوسز' ةقض ئار .هنإ ورجع ني هللا

 فصيو وفعي نكلو «ةئيسلا ةئيسلاب ىزجي الو «قاوسألا ىف باس

 نب راَمَع اقدح ماراذلا اليه ضي رش اناا «ىذمرتلا ليعامسإ نب دمحم ليعامسإ از

 هللا نإ» : لك هللا لوسر لاق :تلاق «ةشئاع نع «ةكْيَلم ىبأ نبا نع «ىدوعسملا نع «نمحرلا دبع

 . بيرغ ثيدح“ «ضنئارَفْلا ةماقإب ىنرمأ امك سانلا ةارادمب ىترمأ

 .«مهل تنل هللا نم ةمحرب ىأ هللا نم ةمحر امبف» :أ ىف )١( .(اذک» :و «آ ج ىف )١(

 .؛درفت» :و ءأ ءر هج ىف )٤( .؟یبلق هل» و «آ ءر ءج ىف (۳)

 )0( دنسملا )٥/ ۲۹۷(.

 .و «آ ءر هج نم ةدايز )١(
 )٤۸۳۸(. مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۷)

 . «ةالصلا» :أ1 ىف (۸)

 مقرب سودرفلا دنسم ىف ىمليدلاو ٠١( /۲) لماكلا ىف ىدع نباو )٤۲( مقرب ىلامألا نم سلاجم ةثالث ىف هيودرم نبا هاورو (4)

 اذه اهنم «ثيداحأ ىبهذلا هل قاسو .ةمئألا نع ثيدحلا ركنم :ىدع نبا لاق ديبع نب رشبو .هب ديبع نب رشب قيرط نم 2369(

 .؛ناعتسملا هللاف ةحيحص ريغ ثيداحألا هذهو» :لاق مث «ثيدحلا
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 ال هللا لوسر ناك 2١7 كلذلو .رَمألا يف مهرواشو مهل رفغتساو مهنع فعافط : نلاعت لاق اذهلو

 (*”[امك] مهل "'طشنأ "هنولعفي اميف اونوكيل ؛مهبولقل ابييطت ءْثّدَح اذإ رمألا ىف هباحصأ رواشي

 رجلا ضرع انبي قف رفا ىلا ا ور انا راف 4200 لا ىلإ: يقاهذلا ف ند موي مهرواش

 :ىسومل ىسوم موق لاق امك كل لوقن الو «كعم انرسل داّمَغلا كرب ىلإ انب ترس ولو «كعم هانعطقل

 كنيمي نعو كيدي نيبو كعم نحنف «بهذا :لوقن نكلو «نودعاق انهاه انإ التاقف كبرو تنأ بهذا

 واي دب نعو

 جراب مهروهمج راشأف «ودعلا 5 جرخي وأ ةنيدملا ىف دعقي نأ ىف دحأ ىف م ممرواشر

 لإ جرخف <

 :نادعسلا كلذ هيلع ىبأف «ذئماع ةنيدملا رامث ثلثب بازحألا ةحلاصم ىف قدتخلا موي 25

 . كلذ كرتف اغ قوت سو داور دعس

 نافل ف ل اإ: نيدسسفلا هل ناق نيكرشلا ىزا لغ لي ا ا موي مهرواشو

 . لاق ام ىلإ هباجأف «نيرمتعم انئج امنإو «دحأ

 ىلهأ 2" ونبأ وف ىف نيملسملا َرَشْعَم ىلع اوريشأ» : كفإلا 2"”ةصق ىف 2” مالسلا هيلع لاقو

 . ؟اريخ الإ هيلع تملع ام - هللاو - نمي مهونبأو ءءوس نم ىلهأ ىلع تملع ام هللا مياو ؛مهومرو

 .اهنع هللا ىضر ‹«ةشئاع قارف ىف ةماسأو ايلع راشتساو

 ابجاو كلذ ناك له :ءاهقفلا فلتخا دقو .اهوحنو بورحلا ىف مهرواشي 2'")[ِككي] "7٠ناكف

 .نيلوق ىلع ؟مهبولقل ابييطت بدنلا باب نم وأ هيلع

 نب ىبحي انثدح «ىدادغبلا دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح :هكردتسم ىف مكاحلا لاق دقو

 ني قوم ' نع «ةنييع نب نايفس انأبنأ 0 0

 مث .امهنع هللا ىضر «رمعو ركب وبأ :لاق 4ِرمَأْلا يف مهرواشَوإط :هلوق ىف سابع نبا نع «رانيد
 ا رخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاق

 اناكو ءهرمعو ركب ىبأ ىف تلزن : لاق سابع نبا نع ‹حلاص ىبأ نع «ىبلكلا هاور اذكهو

 .نيملسملا ىوبأو هيريزوو ةي هللا لوسر ىرآوح

 ا نب ديعس انثدح «رصمب ١"١ فالعلا بويأ

 نمحرلا دبع نع تشرح نب رهن نف «ديمحلا دبع انثدح ‹ عيكو انثدح : دمحأ مامإلا ىور دقو

 .«طسبأ» :ر ىف (۳) .«هنولعفي ام نوكيل» :و ىف (۲) .(كلذكو» :و ءأءر «ج ىف )١(

 .و «أ هج نم ةدايز )١( .؟ريفنلا» :و ءأ ىف (05) .ج نم ةدايز (6)

 .«ةيضق١ :أ ج ىف (9) . اا :أ ىف (۸) .«تأن مل» :أ ىف (۷)

 .و نم ةدايز (۱۲) . «ناكو» : ىف )١١( . «اوبنآ»:ر هج ىف (۱۰)

 ۷٠١(. /#) كردتسملا )٠١( رم ا 09 .؟ىئالعلا» : ىف (۱۳)



 ١515( _۹١٠)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا 10۰

 . تملا ام ةروشم ىف '''انعمتجا ول» :رمعو ركب ىبأل لاق كَم هللا لوسر نأ منغ نيا

 نع ةا هللا لوسر لنس :لاق «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نع «هیودرم نبا یورو

 ار ةرواشم» : لاق ؟مزعلا 0 )۳(

 : اَ هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ل م

 و 8 5 01
 ا طسبأب ريمع نب كلملا دبع ثيدح نم اسلا "1" هنسحو «ىذمرتلاو دواد وبا هاورو

 نع ‹«كيرش نع «رماع نب دوسأ انثدح «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح :ةجام نبا لاق مث

 و هللا ةكوسر: هاف“ لاق فوم يا وهو يالا ورع نبا قف. فقالا
 يف ا اهو

 اة ا توم

 نع ءمشاه نب ىلعو ةدئار ىبأ نب ایرکز نب ىبحي انثدح ءركب وبا انثدحو : ١2"[اضيا لاقو]
 رشيلق ا مكدحأ َراَشَتسا اإ : رال هللا لوسر لاق : لاق رباج نع ‹ريبزلا ىبأ نع « ىليل ىبأ نبا 7 رع

 ETE . هيلع

 هللا ىلع لكوتف هيلع تمزعو رمألا ىف مهترواش اذإ :ىأ هللا ىلع لكوتف تمزع اذإفإ» :هلوقو
 . «نيلكوتملا بحي هللا نإ هيف

 هللا ىَلعو هدب نم مك رصني يذلا اذ نمف مكد نإو ْمُكَل بلاغ الف هللا مكرصني نإ :هلوقو

 :نارمع لآ] «ميكحلا ز زيزعلا هللا دنع نم الإ رصنلا اًموإ» :هلوق نم مدقت امك اذهو 4توؤمْلا لك وتيلف

 . «نونمؤملا لك وتيلف هللا ىلعو» :لاقف هيلع لكوتلاب مهرمأ مث ه7

 ىعغبني ام :دحاو ريغو «نسحلاو «دهاجمو «سابع نبا لاق : «لغي نأ يبنل ناك امو :هلوقو

 .نوخي نأ ىبنل

 .«امتعمتجا» :و ءأ ءر هج ىف )١(

 )0( دنسملا )٤/۲۲۷(.

 .«لاقف» :و ءأ ىف (۳)

 .هيودرم نبا ىلإ هازعو ٠١( /۲) ردلا ىف ىطويسلا هركذ (4)
 .و أ ءر ءج نم ةدايز (۷) .«نايفسا» :أ ءر هج ىف (5) .ارکب» : هج ىف (9)
 .(۲۳۷۰ 27759 «۲۸۲۲) مقرب یذمرتلا ننسو )٥۱۲۸( مقرب دواد ىبأ ناسو )۳۷٤١( مقرب ةجام نبا ناس )^(

 .؟نبا» ر ج ىف (9)

 .«تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» ١8١(: /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (7757) مقرب ةجام نبا ننس 20200

 )١١( .و نم ةدايز )١0( «ريشيلف» :أ ىف .

 )۳۷٤۷(. مقرب ةجام نبا ننس ۳



 ا < 0۹تال ارجع لآ وو ياا را

 لعل :اولاقف ردب موي ةفيطق اودقف :لاق سابع نبا نع ةمركع نع «فيصخ “"[نع]« "نايفس
 .نوخي : ىأ «لغي نأ يبنل ناك امو : هللا لزنأف .اهذحأ ةي هللا لوسر

 «دايز نب دحاولا دبع انثدح «براوشلا ىبأ نب كلملا دبع نب دمحم انلدح :ريرج نبا لاقو

 ىف تلزن «َلْغَي نأ يبنل ناك اموإ» :ةيآلا هذه نأ سابع نبا ىنثدح مّسقم انثدح «فيصح انثدح

Oهللا لزنأف «كلذ ىف اورثكأف لاق. )زا : سانلا ضعب لاقف «ردب چ تدقف ءارمح  : 

 .ةمايقلا موي لع امب تأي للغي نمو لغي نأ. يبنل ناك اًموإ»

 .هب «دايز نب دحاولا دبع نع « ةبيتق نع «اعيمج ىذمرتلاو ‹ هللا همحر «دواد وبأ هاور اذكو

0 
 السرم ىنعي - مّسقم نع «فيصتخ نع مهضعب هاورو . . بيرغ نسح : :ىذمرتلا لاقو

 مهتا :لاق سابع نبا ن «دهاجم نع ءءالعلا نب ورمع ىبأ قيرط نم ةنودرم نبا ىورو

 . «َلْغَي نأ يبنل ناک امو : لجو زع « هللا لزنأف ءدقف ءىشب ایک هللا لوسر نوقفانملا

 همالسو هللا تاولص «هل ةئربت هذهو .مدقت ام وحن سابع نبا نع هجو ريغ نم ىور دقو

 . كلذ ريغو ةمينغلا مسقو ةنامألا ءادأ ىف ةنايخلا هوجو عيمج نع «هيلع

 كرتيو ايارسلا ضعبل مسقي نأب :ىأ «لغي نأ يبنل ناك اموإط : سابع نبا نع ىفوعلا لاقو
 :فلاججفلا لا ةكو "اقف

 .هتمأ هغلبي الف هيلإ لزنأ ام ضعب كرتي نأب : (لغي نأ يبنل ناك اموإل :قاحسإ نب دمحم لاقو

 : ىأ ءايلا مضي «لغي نأ يبنل ناك اموإ» : كاحضلاو «دهاجمو ‹سواطو ىرصبلا نسحلا أرقو

 .ناخي

 ريرج نبا هاور . هباحصأ ضعب لغ دقو ر :سنأ نب عيبرلاو ةداتق لاقو

 .ةنايخلاب مهتي ىنعمب ةءارقلا هذه "7 أرق هنأ مهضعب نع ىكح مث < «امهنع

 ال مهو تبسك ام سفن لك فوت مث ةمايقلا موي لَ امب تأَي لع نمو :ىلاعت لاق مث
 ثيداحأ ىف اضيأ كلذ نع ىهنلاب ةنسلا تدرو دقو .ديكأ ديعوو ديدش ديدهت اذهو . 4« نوملظي

 . ةددعتم

 نب دمحم نب هللا دبع نع دمحم نبا ىنعي  ريهز انثدح «كلملا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 مّظعأ : وال ىبنلا نع « هع هللا ىضر] ىعجشألا كلام ىبأ نع ءراسي ن نب ءاطع نع ( ليقع
 ر کک لق ب

 امهدحأ عطقيق - رادلا ىف وأ - ضرألا ىف نيراج نيلجرلا نودجت : ضرألا نم عارذ هللا دنع لولا

 .رءج نم ةدايز (۲) .«قيقش ١ :ر ىف )١(

 .«ةفيطق ىف لغي نأ يبنل ناك امو :تلزن ةيآلا هذه نآ» :و ءأ ءر ج ىف (۳)
 .«اهذخأ وي هللا لوسر لعل » :أ ىفو ««اهذحأ ويم هللا لوسر تعمس »:ج ىف )٤(

 )٥( ىربطلا ريسفت )۳٤۸/۷( مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۹۷۷) مقرب دواد ىبأ ناسو )۳۰۰۹(.

 .أ ءر ج نم ةدايز (۸) .ارسفا :و ءأ ءر ٠ ج ىف (۷) .«اهضعب» :أ ىف )١(

 . «لاق ةَ ىبنلا» :ر ج ىف (9)
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 ورو
 . «ةمايقلا م موي ىلإ نيضرأ ' عبس نم هقوط هعّطتتقا اّذِإَ ءاعارذ هبحاص طح نم

 ضرألا نم ربش دق ملظ نم» : ایک هللا لوسر لاق :لاق ديز نب ديعس نع نيحيحصلا ىفو)]
 ء 5 2 0
 0 وا عبس نم ةمايقلا موي هقوط

(o). 
 ف

sSو رجل جلل  

 م كا سلع و ٥ے ريس هم ورە وه هر 2

 ا ءالزتم ذختیلف لزنم هل ناو اغا 1و لوقي واي هللا لوسر

 رە ف و

 وهف كلذ ىوس اًكيش باصأ ف او ذختيلف هب هل تي وأ ءامداخ ذختيلف مداح هل أ وأ

 نبا نع «ةعيهل نبا انثدح «دواد نب ىسوم E TES مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ا نب ثراحلاو

 ل #0

 : لاقف رخآ قايسو رخآ دنسب دواد وبأ هاور دقو «دمحأ مامإلا هاور اذكه

 نع 0 نب ثراحلا نع «ىعازوألا انثدح « ىفاعملا انثدح ىقرلا ناورم نب ىسوم انثدح

 ًالماع اتل ناک نَم١:لوقي هَ هللا لوسر تعمس :لاق .دادش نب دروتسملا نع ٤ و

 RO يكلف نكس هل نكي: مل نإق ءامواخ بتلف مداح هل نکی ناق ءةجوز بستکیلف

 ىراس وا لغ وهف كلذ ريغ دتا نما : لاق هلك ىلا نأ كتريخا ركن وبا لاق لاق

 ناورم ن ىتموش نع «ىايرفلا دمحم نب رجا اور ٠ [هلا همخر] ىزملا ظفاخلا ايش لاق
 ٤ء و ۰

 . باوصلاب هبشأ وهو «ريفن نب ريبج لدب ريبج نب نمحرلا دبع نع :لاقف
 E هر و 5 5 0

 بوقعي ''"اانثدح ءرشَب نب "صفح انثدح «بیرک وبأ انثدح :ريرج نبا لاق :رخآ ثيدح

 َنَمِرعأ ال» يلع هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ‹«ةمركع نع يس نب قس دج قلا

 2100 كلمأ ل لرو لمح اي يم ا : ىداّتِيق ا يل ةا لمحي ةمايقلا م موي قاب مكدحأ

 ت و ےس و رو ل ت 03 ق دا اهداف ع - وع e م شر <

 اي : لوقيق «ءاغر هل المج لمح ةمايفلا موي ملا [یتای] مكدحأ نفرعا الو . كتغلب دق ‹ ایش هللا نم

 م س 2 وار و

 موي ىتأي مكدحأ نّفرعأ الو ON ایش هللا نم كَل كلمأ آل ول دوف اي «دمحم
 وو مس و

 دق ءاّئيش هللا نم كَل كلمأ آل :لوقأ ل : ىداّني «ةمحمح هل آ اًسَرَف لمحي ةمايقلا

 )١( عبس ىف» :و «أ ىف .

 )۲( دنسملا )5/ ٠١١(.
(r)و«أ نم ةدايز . 

 )٤( مقرب ملسم حيحصو (۲۲) مقرب ىراخبلا حيحص )۱١۱۰(.

 .«سيل وأ» :أ ىف (۷) .«ديوسا :أ ىف () .(«ىبأ» :و أ ءر بج یف (9)

 )۲۲۹/٤(. دنسملا (۸)

 . «كيرشا :أ بج يف )0(

 .(59غ60) مقرب دواد ىبأ ننس )١(

 )١١( .ارفعجا :ج ىف (۱۲) .و نم ةدايز )١9( «نعا» :ر ج ىف .

 )4:١( .(ىمعلا» :ج ىف )١6« ١١( .ىربطلاو ءج نم ةدايز



 ITE) -69١)تايآلا :نارمع لآ ةروس ¥ ىناثلا ءزجلا

Oريس اس يبا لذ )001(  

 E E E : یداتی ءمدأ نم [اعشق] لمحت ةّماَيقْلا موي ىتأي مكدحأ نفرعأ الو . كعب

 هل ربه تل هل - 2و

 . (كتغلب دق ءانيش هللا نم كَل كلمأ ال :لوقأف

 , ةتسلا بتكلا "٩ لهأ نم ا هوري مل

 ديمح وبأ انربخأ :لوقي و عمس «ىرهزلا نع « نايفس انثدح وخ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 : لاق ءاحتف + ةقدنصلا ىلع ةييتللا نبا :هل لاقي دزألا نم الجر ةي هللا لوسر لمعتسا :لاق ىدعاسلا
 ودرس يع

 ل ءىجَيق عب لماعْلا لاب ام» :لاقف ربنلا ىلع الال هللا لوسر ماقف . ىل ىدهأ اذهو مكل اذه

 دمحم سفن ىذّلاو لا مأ ه هيلإ او هيبأ تیب ىف ٣“ سّاج الق . ىل ىدهأ دكر كلاب

 0 ا
 ا ےس ص

 اهل ةرقب وأ ار هَل رعب ناك نإ تقر یلع مالا مو هب ءاج الإ «ىتب اهنم مم دا ىنأي ل هدي

2014 

 ل ل ا ام راو

 .تباث نب دي اكان «ىنذأ عمسو لي رضن :كديمح وب اف :ةورع نب ماشه دارو

 نع هجو ريغ نمو .تباث نب ديز اولسو :ىراخبلا دنعو . E نب نايفس ثيدح نم هاج رخأ

 .هب «ةورع نع امهالك رع ن اشه نع "”قيرط ن نمو «ىرهزلا

TTا ر ةورع نع  TSن ا اين  

 هللاو «هلبق ىذلا نم رصتخم هنأكو «دانسإلا فيعض وهو < ا دارفأ نم ثيدحلا اذهو

 . ملعأ

 «ةماسأ وبأ انثدح «بيرك وبأ انثدح «ماكحألا باتك ىف ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق :رخآ ثيدح

 :لاق لبج نب ذاعم نع «مزاح ىبأ نب سيق نع «لبش نب ةريغملا نع «ىدوألا ديزي نب دواد نع

 ؟كِيَلِإ تْنعَب مل ىِردَتأ : لاقف «تددرَف قرنا ىف"لسرأ ترس املف «نميلا ىلإ ةا هللا لوسر ینثعب

 ٍضُماَف «كّتوعَد اذهل (ةمايقلا موي لغ امب تأ للي نمو لرل هاف ىنذإ ريغب ايش نبيصت ال

 .كلَمعل
 و 5 5 ت 3 5 6 .٠

 «ةديربو «ةريمع نب ىدع نع بابلا ىفو «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه
 35 7 ا ن 5

 0 ” دنع ناو «ديمح ىباو «دادش نب دروتسملاو

 .«باحصأ» :ر ءج ىف (۲) .«نامسقا :و «أ ىفو ىربطلاو ءر ءج نم ةدايز )١(

 .(70/8/1/) ىربطلا ريسفت (۳)

 .«اولأسو»:أ ىف )١( .«لاق» :و ءأ ىف (0) .«سلجأ» : ىف (4)

 . (۱۸۳۲) مقرب ملسم حيحصو ۷۱۷٤( «۲۵۹۷) مقرب ىراخبلا حيحصو (477/0) دنسملا (۷)

 .«قرط»:أ ىف (۸)

 .(87 4 /ه) دنسملا (9)

 .(1770) مقرب ىذمرتلا ننس (۱۰)



 ١55( -69١1)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا ١6

 ديعس نب ىيحي نايح وبأ انثدح بلع نب ليعامسإ انثدح :دمحأ مامولا لاق :رخآ ثيدح

 لک هللا لوسر انيف 0 : لاق ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ريرج نب رمع نب ةعرز ىبأ نع : يلا
 نب د9 ی ا

 ريعب هتبكر ىلع ةمايقْلا موي ءىجي مكدحأ نيفلا ال» : : لاق مث «هرمأ مّظعَو همظعف لولخلا ركذف ءاموي

 0 .كتغلبا دق ءائيش هللا نم كَل كلمأ آل :لوقأف . ىنثغأ هللا لوسر ا 1 :لوقیف فاغر هل
 و ےہ رو مد و ع -

 ل :لوُقأَ . ىنغأ هللا لوسر اي :لوقی ءةمحمح اهل سر هتبقر ىلع ةمايقلا موي ءىجَي مکدحا

 e ءىجَي مكدحأ نيفلا ال .كتعلبأ دق ءانيش هللا نم كل كلمأ

 , ىج مكدحأ نيفلأ ال < «كتغلبأ دق ءائيش هللا نم كَل كلمأ ال :لوقأف «ىشغأ هلا لوُسَر اي :لوُي
52 

 0 ءائيش هللا نم كَل كلمأ آل :لوُقأَف . ىنثغأ هللا لوسر اي : لوُقَيَف تماص هتب هتبقر ىلع ةماّيقلا موي
 ف الب

 8 قا ىبأ ثيدح نم هاجرخأ

 ىنثدح «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع ءديعس نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 ("”[مكنم] ان لمع نم سانا هيا : ايكو هللا لوسر لاق :لاق ىدنكلا ةريمع نب یدع نع ‹ سيق

 راصنألا نم لجر E : لاق .«ةمايقلا م موي د هب ىتأي غ وهف هقوف مق م )م اف المع

 ا ا نوتا :لاقف EE ني“ )اتى وف دلا لاق را

 ىلع هاتلمعتسا نم :نآلا كاد لوقأ انآو»: لاق .اذكو اذك لوقت كتعمس : لاق «؟كاَذ '"7امَو» : لاق
 مسام وەر ےب 00 رع ذآ ر

 .«یٌهتنا هنع ىهن امو .هذخآ هنم ىتوأ اَمَف «هریثکو هليلقب ئجیلف لمع

 و ر ليعامسإ نع قرط نم «دواد وبأو ءملسم هاور اذكو

 « جيرج نبا نع «ىرازفلا 0 وبأ انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 :لاق عفار ىبأ نع «عفار ىبأ نب '' هللا ديّبع نب لضفلا نع «عفار ىبأ لآ نم لجر ءذوبنم ینثدح
 كي الا يع ل ا

 . كَل فأ» :لاقف عيقبلاب رم ذإ برغملا ىلإ ا لوو اخف :عفار نال برغلا
 : لاق «شما ؟كّلام» : لاقف وپ هلآ تو :تيرعاتو.' ر ذ] ىف ' ل كل فأ

 رق اذه نكلو کو لق 9 ىب تففآ : تلق ؛؟كاذ امو» : لاق ؟هللا ee تثدحأ :تلق

 . "رات نم هلم نالا َعِردَف ةَرمَت َلَعَف ءنآلُف لآ ىلع ايعاس '*هتنعب «نالف
 ا

 - ةكمب ناكو  جولفملا ىفوكلا ملاس نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاق :رخآ ثيدح

 .«لمع ىف»:وءأ ىف (۳) .دنسملاو ءاج نم ةدايز (۲)

 .«دعسا:و «أ ىف (5) .«ماقف»:ر ءج ىف (9) . ؛هب انمتك لمع ىف انل مكنم لمع نما :ج ىف (4)

 .«(كلذ»:أ ىف (۸) . «امف»:أ ج ىف (۷)

 .( م89 مقرب ملسم حيحصو )14۲ /0 دنسملا (4)

 .؟سيلفا :ر «ج ىف( .«برغملل» و أ “ر «ج ىف (۱۱) . «هللا دبع» :أ “ر ج یف (۰)

 .(هثعبن:و ىف )١5( .«ىل»:و 8 «ر ءج ىف () .دنسملاو و أ «ر ءج نم ةدايز (۱۳)

 )۱١( دنسملا )5957/5(,



 ا 01554 -169)تاايبآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نب ال «دجان نب ةعيبر نع «قداص ىبأ نع «ديلولا نب ب مساقلا نع فوسألا نب ةع اقدح

 ام لثم الإ هيف يلام» :لوقي مث همدغملا نم ريعبلا بنج نم ةربولا حاي ناك كَ ىبنلا نأ «تماصلا
 دن م أ اي

 1 ا س

 قوف مو دخلا طخ ادا «ةماَيْلا موي ا لولعلا نإ ؛لولغلاو مکایا «مكدحال

 e نم باب ا نۈف ءرشسلاو ٍرضَحْلا ىف را 0 هلا e ف ردع «كلذ
2 

 ع كم5

 ا 2%

E Oهب «جولفملا نع هضعب ةجام نبا ىور دقو قفز :  . 

 و هال 3 1 - م 01
 اودر» : هع هللا لوسر لاق :لاق ا نع («هيبا نع نعش نب ورمع نع رك ثيدح

 ىف سس ل و
 . ةمايقلا موي ۾ هلهأ لج زاس رانو هك لولعلا نا طبخملاو “خلا

e aa ءةبيش ىببأ e ا 

 ا س

 . قلطنأ ال ًاذإ : لاق تل دق اع ل ةقدلصلا ىلإ نم رعب كرم ىلع * + ىو انا م دل

 0 وبأ هب درفت . «كهركأ ال ًاذإ» * لاق

 نامثع نب دمحم انأبنأ «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انأبنأ ا درم یی رک ولأ لاق :رخآ ثيدح

 "نبا نع ءدّترَم نب ةمقلع نع «نابأ نب دمحأ انأبنأ حلاص نب ديمحلا دبع انأبنأ «ةبيش ىبأ نبا
 ت ےس ت ارے یا یھ و

 ا ل ا :لاق دو ىبنلا نع نع «ةديرب

 لغ امب تأي للغي نمو» : هلو كلذق ءهب تئ تئا لغ نمل لاقي مث «(هعم فذقيف لوقا ن 520 ءاَهرعق
 :٠ ي ةمايَقلا م موي

 فر

a لاك بالحي نيب دش يدع را AT 

 نالف :اولاقف لجر ىلع اوتأ ىتح .ديهش نالفو «دیهش نالف : اولاقف اب ىبنلا باحصأ نم رفت لبقأ

  aهللا لوسر لاق مث .«ةءابع وأ - هلع ةدرب ىف راثلا ىف هئيآر ىلإ دلك : ب هللا لوسر لاقف

 : تجرخف :لاق . «نونمؤملا الإ َدّنِجْلا لدي هل هن :ساتلا یف داتف بهذا باَطَخْلا نبا اَي»

 ا الإ ةنحلا لخدي ال هنإ الأ : تيدانف

 .«بيرقلاب»:و ىف (۱)

 .(0-1901) مقرب ةجام نبا ننسو «هيبأ دنسم ىلع دمحأ نب هللا دبع تادايز نم ثيدحلا اذهو (۳۳ ۰ /0)دنسملا (۲)

 .«طايخملا»:ر ىف ()

 ) ( دنسملا )۲/ ۱۸٤(.

 )۲۹٤۷(. مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 .ريبكلا مجعملاو ءر ءج نم ةدايز (۷) .1ىبأ):أ ءر هج ىف ()

 دئرم نب ةمقلع نع نابأ نب دمحم قيرط نم (4774) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو (۲۱/۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۸)
 . فيعض ىفعجلا نابأ نب دمحم هدانسإ ىفو «هب

 . «ماشهلا :ج ىف (9)



 1 مو aE I روس اك sg محب

1 . )۱( 
 5 حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو .هب رامع نب ةمركع ثيدح نم ىذمرتلاو .ملسم هاور اذكو

 «ديعس نب ىيحي انثدح «ىبأ انثدح .ىومألا ىيحي نب ديعس انثدح :ريرج نبا لاق :رخآ ثيدح
 0 ريم ع س یک 8

 نأ دعس اي كايإ» :لاقف ءاقدّصم ةدابع نب دعس ثعب ةَ هللا لوسر نأ «رمع نبا نع ا نھ

 رو ور وو م ر
 .هافعأف .هب ءىجأ الو هذخآ ال :َلاَق « ءاَغَر هَل هلمحت ريعبب ةمايقلا موي ءىجت

 0 هوحن «هب « عفان نع 2" هللا دیبع قيرط نم هاور مث

 نب علام ندج ءدمحم نب زيزعلا دبع انثدح «ديعس وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 يف دجوف «مورلا ضرأ ىف كلملا دبع نب ةمّلسَم عم ناك هنأ «هللا دبع نب ملاس نع ا

 «باطخلا نب رمع نع هللا دبع ىبأ ینثدح :لاقف هللا دبع نب ملاس لآسف : لاق . لوُلُع لجر عاتم

 :لاق هبسحأو :لاق : (هوقرحأف الولع هعاتم ىف متدجو نم : لاق ولم هللا لوسر نأ :هنع هللا ىضر
 هت 14

 هيك یاو خب : كاس لاتق ءافحصم هيف دجوف «قوسلا ىف هعاتم جرخأف :لاق هويرضاو

 دمحم نب زيزعلا دبع ثيدح نم ىذمرتلاو «دواد وبأو ‹ ىنيدملا نب ىلع هاور اذكهو

 نب حلاص ريغصلا ىئيللا دقاو ىبأ نع امهالك  ىرازفلا قاحسإ وبأو :دواد وبأ دا ىدرواردتألا

 مك «ةدئاز نب دمحم

 دقاو ىبأ ةياور نم ركنم ثيدح اذه :امهريغو ىراخبلاو .هللا همحر «ىنيدملا نب ىلع لاق 0

 ثيدحلا اذه ىضتقمب لوقلا ىلإ بهذ دقو «طقف ملاس ىوتف نم هنأ حيحصلا : ىنطقرادلا لاقو

 :كلاجو# «ةليش وأ هقلاخو .«هناحتضا نم هعبات نمو. .ههللا هر رك .نب اما اإلا
 عنتما دقو :ىراخبلا لاقو .هلثم ريزعت رزعي لب «لاغلا عاتم قرحي ال :اولاقف .روهمجماو ,ىعئاشلاو

 . ملعأ هللاو «هعاتم قرحي ملو «لاغلا ىلع ةالصلا نم ةي هللا قوز

 هللا دبع انثدح هده نب عمك NE EE :ريرج نبا لاق :رمع نع ىرخأ قيرط

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نأ ا اع رح قسوم نأ :ثراحلا نب ورمع ىنربخأ «بهو نبا

 ةقدصلا اموي باطخلا نب رجعو وه كاد هنأ : هثدح سينا نب هللا دبع نأ : هثلدح ىراصنألا بابحلا

 روو هه ا عَ

 موي هلمحي هنإف ؛ اش انش وأ اريعب اهنم لع نم» :ةقدصلا لولغ ركذ نيح هيي هللا لوسر عمست ملأ :لاقف

 .:ىلن : سينأ نب هللا دبع لاق ؟ةَّماَقْل

 ل « بهو نب هللا دبع نع ءداوس نب ورمع نع «ةجام نبا هاورو

 لاغلا ةبوقع :لاق نسحلا نع «ديبع نس سنوي نع «قاحسإ ىبأ نع «ةيواعم نع ىومألا هاورو

 )١( دنسملا )١/ ۳١( مقرب ملسم حيحصو )١١4( مقرب ىذمرتلا ننسو )٠١۷٤(.

 . ؛هّللا دبع" :أ ءر 7

 )۳٣۱/۷(. ىربطلا ريسفت (")

 .«ىدرواردلا»:ر ج ىف (:)

 .«بيرغ ثيدحا :لاقو )١5751( مقرب ىذمرتلا ناسو (71714 ۰۲۷۱۳) مقرب دواد ىبأ ننسو (77؟/١) دنسملا (6)

 .أ هر هج نم ةدايز (0)

 نب ىسوم «لاقم هيف دانسإ اذه07/7(:7) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )١18٠١١( مقرب ةجام نبا ناسو 76٠( /۷) ىربطلا ريسفت (۷)

 نب هللا دبعو ءامالك هيف امهريغل رأ ملو «ةقث :فشاكلا ىف ىبهذلا لاقو «فلاخيو ئطخي :تاقثلا ىف نابح نبا هيف لاق ريبج

 .«تاقث دانسإلا لاجر ىقابو «تاقثلا ىف نابح نبا هركذ نمحرلادبع



 ن < ا 0100© هار لا ورس ا قاتلا وحلا

 . هيف ام ىلع قرحيو هلحر جرخي نأ

 هللا ىضر] ىلع نع «هيبأ نع «ءاطع نب نامثع نع «قاحسإ ىبأ نع «ةيواعم نع ىور مث

 ةفينح وبأ هفلاخو «هبيصن مرحيو «كولمملا] دح نود دلجيو قرحيف هلحر عمجي لاغلا :لاق '!)[هنع

 دقو :ىراخبلا لاق دقو «هلثم ريزعت رزعي لب «لاغلا عاتم قرحيال :اولاقف روهمجلاو ىعفاشلاو كلامو

 مو هعاتم قرحي ملو لاغلا ىلع ةالصلا نم هِي هللا لوسر عنتما

 نب ریمخ نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انأبنأ ءرماع نب , دوسأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 (افحصم لْعَي نأ مكنم ا قف وو ا لا قاف ر نأ فحاملاب را لاق لا

 «ةروس نيعبس ايب هللا لوسر مف نم تأرق : لاق مث «ةمايقلا موي هب ءاج ائيش لع نم هنإف ءهّلْغيْل
 I ا

 رمأ امل :لاق ءميهاربإ نع ءرجاهم نب ميهاربإ نع «كيرش نع هريسفت ىف عيكو ىورو
 موي لغ اع صاب لع قم. هج املاء الغ سالا اها ادع لاق كعامل "يرحم
 iT ايقلا موي مكدحأ هب ىتأي . فحصملا 3 معنو « ةمايقلا

BOىدانيف الالب رمأ ةمينغ منغ اذإ ةي هللا لوسر ناك :لاق تدنج  

 :لاقف رعش نم مامزب ءادنلا دعب اموي لجر ءاجف «همسقيو هسمخي مهمئانغب نوئيجيف «سانلا ىف

 :لاق «(؟اثالث یداتی الالب تعمسأ» : نقف فلا نم ٠ افا 2١0 نا اه هللا لؤي اي
 نلف «ةمايَقْل موي هب ءىجَت تنَأ اك» :لاقف «هيلإ رذتعاف «؟هب ءىجت نأ كَعَم اَمَق» :لاق .

 . "كنم هَلَبق

 ىوتسي ال : ىأ «ريصملا سشبو منهج هاوأمو هللا نم طخسب ءاب سك هللا ناور عيا نقال قو

 نمو «هباقع ليبو نم ريجأو هباوث ليزجو هللا ناوضر قحتس وحتساف «هعرش اميف هللا ناوضر 2

 ةريصملا نو منهج .ةمايقلا موي هاوامو «هنع هل ديحم الف هب مزلأو هللا بضغ قحتس ١

 وه نمك قحلا كير نم كَل لزنأ امن معي نمقأ» :ىلاعت هلوقك ةريثك نآرقلا ىف رئاظن اهل هذهو

eا ا ا  
 سم اماه وم

 .و نم ةدايز (۲) .ر نم ةدايز )١(

 مقر ثيدحلا ىلع ركاش دمحأ قيلعت رظناو )4١4/١(. دنسملا نم هانتبثأ ام باوصلاو ءاطخ وهو ؛ريبجا:ر ءج ءاه ىف (۳)

(795179), 

 .؟لاق مث :لاق» :ر٬ ج ىف (4) .؛هفحصما:و ءأ «ر ءج ىف (4)

 .هب قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ قيرط نم (١١ص) فحاصملا ىف دواد ىبأ نبا هاورو )١/ 1١4( دنسملا )١(

 .«قيزمتب» :و ءأ ىف (۷)

 .هب عيكو قيرط نم (۲۲ص) فحاصملا ىف دواد ىبأ نبا هاورو (۸)
 .«اميف»:أ ءر هج ىف (۱۰) .ر ءج نم ةدايز (9)

 .«هانيصأ»:أ ءر ىف (۱۱)
 نع هنأب - هللا همحر  ريثك نبا ظفاحلا لوقو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۷۱۲) مقرب هننس ىف دواد وبأ هاور (۱۲)

 .«فارشألا ةفحت» ميقلا هباتك ىف ورمع نب هللا دبع دنسم نم ىزملا ظفاحلا ثيدحلا اذه ركذ دقو . .مهو بدنج نب ةرمس

 . ةا: :ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز (۱۳)



 ١54( ۔١١١)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا 10۸

 ريخلا لهأ :ىنعي :قاحسإ نب دمحمو ىرصبلا نسحلا لاق . هللا دنع تاجرد مها :لاق مث
 ىف مهتاجردو مهلزانم ىف نوتوافتم :ىنعي «لزانم : ىئاسكلاو ةديبع وب لاقو «تاجرو ركلا نهأو
 اذهلو ؟؛[77١ :ماعنألا] ةيآلا «اولمع امم تاجرد لكلو» : ىلاعت لاق امك ,؛رانلا يف مهتاكردو ةنحلا
 ىزاجي لب ءارش مهديزي الو اريخ مهملظي ال ءاهايإ يق رسوا : ىأ «َنوُلَمَعَي امب ريصب هّللاو» : لاق

 .هلمعب الك

 نم اونكمتيل مهسنج نم : أ مهيش نالو مف تمي نما ىلع هلا نم دق :هوقر
 بارزا کشا نت مک "وح ذأ تأ موو :ىلاعَت لاق امك «هب عافتنالاو هتسلاجمو هلاؤسو هتبطاخم

 يل ئحوي ملقم رشب انأ امن لق :ىلاعت لاقو .مكسنج نم :ىأ [؟١ :مورلا] 4اَهيَلِإ اونكستل
 يف نوشميو ماعّطلا نولكأيل مهن الإ نيلسرمْلا نم كبف اتلسرأ امو :ىلاعت لاقو ٠١١[ :فهكلا]

 «ىرَقْلا لها نم مِهْيَلِإ يحوُن الاجر الإ كلف نم اَنْلسْرَأ امو» :ىلاعت لاقو ٠١[. :ناقرفلا] «قاوسألا
 اذهف 1١7١ :ماعنألا] 4مُكََم لسر مكتأي ملأ سنإلاو نجلا رشعم اي :ىلاعت لاقو ٠١4[« :فسوي]
 «هنع مالكلا مِهَق ىف هتعجارمو هتبطاخم مهنكمي ثيحب «مهنم مهيلإ لوبنترلا توكي نأ نادتمالا ىف خابا

 ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي :ىأ «مهيكزير» نآرقلا : ىنعي تابا مهّلع ولي :لاق اذهلو
 (”ههتيلهاجو مهكرش لاح ىف هب نيسبلتم اوناك ىذلا ثبحخلاو د نم رهطتو مهسوفن وكرتل

 لوسرلا اذه لبق نم :ىأ لبق نم اوناك نإو# ةنسلاو نآرقلا :ىنعي «4ةمكحلاو باتكلا مهملعيو»

 .دحأ لكل نيب ىلج رهاظ لهجو ىَغ ىفل :ی ا 4 نيم لالض يقو

 هللا نإ مكسقنأ دنع نم وه لق اذه ىّنأ مف اهيلطم متبصأ دف ةبيصم مكتباصأ امل وأ

 ی نیز مشیر ل نو داخل ىق مر مکی نو ید رف رشک نل
 الاَق ملعت وَ اولاق اوعفدا وأ هللا ليبس يف اولتاق اَوَلاَعَت مهل ليقو اوقفان نيذّلا ملعيلو

 ألو میر يف نان مهاولاب ذوو اها نم باو رئ مھ مکا
 مكسفنأ نع اوءرداف لق اوف ام انوعاَطَأ ول اودعقو مهناوخإل اولاق نيذّلا 059 نومتكي امب

E0 03۸(  

0 

 . «لعج» :أ «ر ء.ج ىف )1(

 .«مهلهاجو مهکرشم»: ىف (۲)



 ]0 4 بشئ 0154 -156)تاايبآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 000 اذ کک ا يق ىبأ نب ركب وبا انأبنأ ا ىبأ نبا لاق

 ا لوعبس مهنم لتقف ءءادفلا e نم ردب ا a امي اربقوع للا ماعلا نم حا موي

 هجو کک ناو + «هسأر زيلع هيلع تّمشهو عابر تركو 0 0 ا
 ف

 نكلو هدانسإب «حون وبأ دارق وهو «ناوزغ نب نمحرلا دبع نع «"دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 .ىرصبلا نسحلا لاق اذكو « هنم لوطأب

 نع «نوع نبا نع ةيلع نب ليعامسإ انثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 «ةديبع نع «دمحم نع «ريرج نع جاجح ىنثدحو ي نيس وهو ايتسا لاق (ح) ةديبع نع دمحم

 هللا نإ دمحم اي :لاقف ةي ىبنلا ىلإ «مالسلا هيلع «ليربج ءاج :لاق «هنع هللا ىضر «ىلع نع

 ادق نأ امإ «نيرمأ نيب مهريخت نأ 2 دقو «ىراسألا مهذخأ ىف كموق عنص ام هرك دق

 الب هللا لوسر اعدف :لاق .مهتدع مهنم لتقي نأ ىلع «ءادفلا اوذخأي نأ نيبو «مهقانعأ "”برضتف
 ىلع هب یّوقتنف مهءادف ذخأن الأ ءانناوخإو انرئاشع «هللا لوسر اي :اولاقف ءمهل كلذ ركذف سانلا
 ءالجر نوعبس دحأ موي مهنم لتقف :لاق ؟هركن ام كلذ ىف سيلف «مهتدع انم دهشتسيو «ءانودع لاتق

 .ردب لهأ ىراسأ ةدع

 «ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ىيحي نع «ىرفحلا دواد ىبأ ثيدح نم ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور اذكهو

 نسح :ىذمرتلا لاق مث . هب «نيريس نب دمحم نع «ناسح نب ماشه نع «ديعس نب نايفس نع

 نبا نع ىورو .هوحن ماشه نع ةماسأ وبأ ىورو .ةدئاز ىبأ نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ

 . “السرم ةي ىبنلا نع «ةديبع نع نيريس

 «مكسفنأ دنع نم وه لف : ئدسلاو «سنأ نب عيبرلاو «جيرج نباو «قاحسإ نب دمحم لاقو
 كلذب ىنعي «متيصعف مكناكم نم اوحربت ال نأ مكرمأ نيح ی هللا لوسر مکنایصع ببسب : ىأ

 . "همكحل بقعم ال «ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفيو :ىأ «ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ ةامرلا
 مهلتقو مكودع ىدي نيب مكرارف :ىأ 4هَللانْف نامَْْلا ىلا مَ مکباصآ اول : ىلاعت لاق مث

 : "9[هلوقو] .كلذ ىف ةمكحلا هلو «هردقو هللا ءاضقب ناك «نيرخآل مهتحارجو مكنم ةعامجل
 يف اوُلتاَق اَوَلاعَت مهل ليقو اوقفان نيذلا ملعَيِلول اولزلزتي ملو اوتبثو اوربص نيذلا : ىأ «نينمؤملا ملعيلو»

 .«نب»:و «آ ىف )١(

 )۲( دنسملا )١/ ۳١ء ۳١(.

 .«یوقنف» :ر ىف )٤( .«برضيف):و ءأ ءج ىف (۳)

 .(8555) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )١15517( مقرب ىذمرتلا ناسو (777/1) ىربطلا ريسفت (5)

 )۳۷٤/۷(. ىربطلا ريسفت :رظنا (6)

 . ر ءج نم ةدايز (۷)



 OA a a اقلاع س ا سا تب تي بسم ا

 كول ا نبأ نتا دلع تاما ا و كاسل ا اوعفدا وأ هللا ليبس
 لو ا يلع عهتوصرخي نزلا نوا نب مهعبتاف ا ءانثأ و خه وعر للا

 وبأو ‹كاحضلاو ي یو «ةمركعو « سابع نبا لاق . «ارعقدا رأل :لاق اذهلو ؛ةدعاسملاو

 .ءاعدلاب اوعفدا :حلاص نب نسحلا لاقو .نيملسملا داوس اورثك "نعي ,E ‹حلاص

 نوقلت مكنأ ملعن ول نونعي :دهاجم لاق «مكانعبتال الاتق ملعت وف نياك راع .اوطبار 3

 ی و «ىرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق

 نم مهريغو «ذاعم نب دعس نب ورمع نب نمحرلا دبع نب نيصحلاو داق ني رمح نب يصار «نابح

 نم لجر فلأ ىف - دحأ ىلإ جرخ نيح ىنعي - لَك هللا لوسر جرخ :لاق ثدح دق مهلك ءانئاملع

 ثلثب لولس نب ىبأ نب هللا دبع هنع زانا  ةنيدملاو دحأ نيب - طوشلاب ناك اذإ ىتح « هباحصأ

 عجرف «سانلا اهيأ انهاه انسفنأ لتقن مالع ىردن ام هللاوو «ىناصعو جرخف مهعاطأ :؟”لاقو «سانلا

 مارح نب ورمع نب هللا دبع مهعبتاو «بيرلا لهأو قافنلا لهأ نم هموق نم سانلا نم هعبتا "نمي

 «مكودع نم رضح امدنع مكموقو مكيبن اولذخت نأ هللا مكركذأ «موق اي :لوقي «ةملس ىنب وخأ

 الإ اوبأو هيلع اوصعتسا املف .لاتق نوكي نأ ىرن ال انكلو مكانملسأ ام نولتاقت مكنأ ملعن ول :اولاق

 . والك هللا لوسر ىضمو .مكنع هللا ىنغيسف هللا ءادعأ هللا مكدعبأ :لاق «مهنع فارصنالا

 هب بلقتت دق صخشلا نأ ىلع هب اولدتسا :«ناميإلل مهنم برقا دموي رفكلل مه# : ىلاعت هللا لاق

 رک هو ر اما هالا یر کا روا لاح ىف ةر ارعا

 «هتحص نودقتعي الو لوقلا نولوقي مهنأ يكب اور قولا ردح :لاق مث

 ا وم نأ نوققحتي مهنإف «مكانعبتال الاتق مّلعن ولإ» :اذه a هنمو

 ١ «نيملبتملا فاعضا مهو وزد موي مهتارسا ا اا ىلع وور «ةديعب

 و ل . «نومتكي امب مّلعأ هللاو» : ىلاعت هللا لاق اذهلو ؛ةلاحم ال 2١ 'لاتق مهنيب نئاك

 ام جورخلا مدعو دوعقلا یف مهيلع انتروشم نم اوعمس ول ا (اولتق ام انوعاطأ ول اودعقو مهناوخإل

 دوعقلا ناك نإ : ىأ نيقداص متنك نإ توملا مكسفنأ نع اوءرداف لقإ» : ىلاعت هللا لاق . لتق نم عم اولتق

 ىف متنك ولو مكيلإ تآ دبال توملاو ءنوتومت ال مكنأ «ىغبنيف «توملاو لتقلا نم صخشلا هب هب "اع

 . ر ءج نم ةدايز (1)

 . (دعبلا :أ ىف (۳) .«نما»:و ءأ ىف (0)

 .(لاقف»:و ءأ ىف (5) .«؛لذحنا»:و ءأ ءر ج ىف (5) . دمحم نعوا :ر ىف (4)

 .«ىنغتسيا :أ ىف (۸) .«نم»:ر ىف (۷)

 .هب قاحسإ نبا قيرط نم (۳۷۸ /۷) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (158 ٦٦۵۹ق ةيرهاظ) قاحسإ نبا ةريس (9)

 .«عفدي لوقلا» :ر ىف )١١( .«الاتق:ر ىف )١١( .ر ءج نم ةدايز )٠١(



 ا ۱۷١( 159)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .نيقداص متنك نإ توملا مكسفنأ نع اوعفداف «ةدّيشم جورب

 .لولس نبا ىبأ نب هللا دبع ىف ةيآلا هذه تلزن : هللا دبع نب رباج نع «دهاجم لاق

 مب نيحرف ® نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اناومأ هللا ليبس يف اولتق َنيذّلا نبسحت الو »

 نونزحي مه الو مهْيلَع فوخ الأ مهفّلخ نم مهب اوقحذي مل نيذّلاب نورشبتسيو هلضف نم هللا مهاتآ

 هلل اوباجتسا نيا 079 نينمؤمْلا رجأ عيضي ال هللا انأو لفو هللا نم ةمعنب نورشبتسي ©9
 مهل لاق نيذلا 070 ميظع رجأ | اواو مهنم اونسحأ نيذأل حرقلا مهب باص ام دعب نم لوسررلاو

 992 ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو انا مهدازق مهرشخاف مك اوعمج دق سائلا نإ ساتل
 3 تاو 8 ع

 اَمّنِإ 9 ميظع لصف وذ هللا هللا ناوضر اواو ءوس مهسسمي مَل لضفو هللا نم ةمعنب اوبلقتا

 . 4 ©9 نينمؤم مشك نإ نوُفاَحَو مهوفاخت الف هءاَيلوَأ فوخي ناطيشلا مكلذ

 .رارقلا راد ىف ةقوزرم ةيح مهحاورأ نإف رادلا هذه ىف اولتق نإو مهنأب ءادهشلا نع ىلاعت ربخي

 قاحسإ نبا انثدح «ةمركع نع «سنوي نب رّمع انثدح «قوزرم نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق
 لهأ ىلإ وك هللا ىبن مهلسرأ يذلا لكك ىبنلا باحصأ ىف كلام نب سنأ ىنثدح «ةحلط ىبأ نبا
 كئلوأ جرخف «ىرفعجلا ليفطلا نب رماع ءال كلذ ىلعر . نيعبس وأ نيعبرأ ىردأ ال : لاق و

 مهضعب لاق مث «هيف ''!اودعقف ءاملا ىلع افرشم اراغ '")اوَتنأ ىتح یا هللا لوسر باحصأ نم را
 غلبأ انأ :- ىراصنألا احلف قنا اراک لاقف ؟ءاملا اذه لهأ ةا هللا ل وسر ةلاسر غلبي مكيأ :ضعبل

 لهأ اي :لاق مث «تويبلا مامأ أبتخاف [مهنم] ؟“ايح ىتأ ىتح جرخف . . ا هللا لوسر ةلاسر
 اونمآف .هلوسرو هدبع ادمحم نأو هّللا الإ هلإ ال نأ شا ىنإ «مكيلإ هللا ,لوسر 6-0 ىنإ رع

 رخآلا قشلا نم جرح ىتح هبنج ىف هب برضف حمّرب تيبلا رسک نم لجر هيل 1 . هلوسرو هللاب

 نب رماح نيعمجا مهلشقف راثلا ىف هياسص| اونأ ىس هرثآ اوعيتاف يكل موو ترف «ربكأ هللا :لاقف

 نا انموَق انع اوب نازك هيف زنا ا :كللام نب سننا ىتتذح :قاحسإ لاقو «ليفطلا
 نبسحت الو : هللا لزنأو ۳6٩مر هانأرق ام دعب تعفرف تخسن مث هنع انيضّرو اتع ىصَرَف انہر انيقل دق

 . 04 نوفزري مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اولتف نيل

 نب هللا دبع نب دمحم انثدح :هحيحص ىف ىريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ مامإلا لاق دقو

 رو

 نع هللا دبع انلأس :لاق قورسم نع «ةرم نب هللا دبع نع < «شمعألا انثدح ‹«ةيواعم وبأ انثدح ا

 دق اّنِإ امأ :لاقف (نوفزري مهر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيا نبسحت الوؤ» :ةيآلا هذه
 )4(. هس 6 والده و

 ةنجلا نم حرس «شّرَعلاب ةقلعم ليداتف اهل رضخ ريط فوج ىف مهحاورأ» : لاقف كلذ نع انلأس

 .«اودعقا:ر ءج ىف (۳)  .«اوتأ اذإ ىتح»:ر ىف (۲) .«ىذلا»:أ ىف )١(

 .أ نم ةدايز (5) .ر «ج نم ةدايز (5) .ىربطلا نم تبثملاو ««لوح»:و ءأ ءر ج ءه ىف (4)
 .«انامز»:و ءأ ىف (۷)

 .هب ةحلط ىبأ نب قاحسإ نع مامه قيرط نم 0) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو (۳۹۳ 2785 /۷) ىربطلا ريسفت (۸)

 . «ةنجلا لهأ» : .أ ىف (9)



 Vo\) کک :نارمع لآ ةروس تيفال ا و 1۲

 ؟اًئيش نوهتشت له :َلاَقَف ةَعَالَطا u ميلا َمَلَّطاَف «ليداتملا كلت ىلإ ىوأت 1 تراش یخ

 اوأر اَمَلَق ترم تال مهب كلذ لعق ؟انئش ثي جلا نم حرت نحو ىهتشت ءىش یا ١ اوُناَعَف

 - ا

 كليبس ىف لقت یتح انداسجا ىف اًنحاورأ درت نأ دير ترا :لولاق اولا نأ نم ر لل قى

 ا ارا َّمَلَق ا

 .ديعس ىبأو سنأ نع هوحن ىور دقو

 نأ سنا نع ۽ تباث انثدح واح اا «دمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
02008 

 ديهشلا الإ اًيثدلا ىلإ جرت نا اهرب ريح هللا دنع اهل تومن سفت نم اما : لاق كو هللا لوسر

SSةداهشلا لضَق نم ىَرَي امل ىرخأ هرم لتقيف ايئدلا ىلإ ». 
OE a 

 ود نع «نايفس انثدح «ىنيدملا هللا دبع نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاق 3

 امأ» : كو هللا لوسر یل لاق :لاق رباج نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع < «ىملسلا ةعيبر نب ىلع

 :لاقف «ىرخأ هرم لفات كيدلا ىلإ درا هل لاف لع رمت هل لاق كاا انا هلا نأ لع

 . (نوعجرَي ل اَهْيلِإ مهنأ مكحلا تيضق ىلإ

 دبع نهو رتاج انآ نأ اههرغو نجلا نف تا دقو 4 خالا اذه نم دمحأ هب “د درفنا

 وبأ لاقو :ىراخبلا لاق :اديهه عا عري لق هنع هللا ىضر ىراصنألا مارح نب ورمع نب هللا

 TT ا :لاق ردكنلا نبا نع ةبعش نع «ديلولا

 ٠ :كي ىبنلا لاقو هن مل اک ىبنلاو .'' ر ىننوهني ي لك هللا لوسر باحصأ لعجف «ههجو نع
 يوما .«عفر ىتح اهتحنجأب هلظن ةكئالملا تار امد ٠ کت اما وأ ٩ ېت

 ءدحأ موي ىبأ لتق امل :لاق رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةبعش نع 2"”رخآ قيرط نم ىئاسنلاو
 رع هما کدو ناز هیج غ ترا فا فاد

 ليعامسإ انثدح «قاحسإ نبا نع «ىبأ انثدح .بوقعي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 لاق :لاق ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «ىكملا ريبزلا ىبأ نع «ديعس نب ورمع نب ةيمأ نبا
 َراهنأ درت E لاونج حلا كح | 1 ا امل» : لارو
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 مهبرشم بيط الجو 8F «شرعلا لظ یف بَهَذ نم ليداتق لإ ىوُأَتو هي نم لكأتو ءةنجلا

 .؟مل»:1 ىف )١(

 . (YAAY) مقرب ملسم حيحص )۲(

 . هب دامح»:آ ىف (6) .«درفت»: و ىف (۳)

 . هب سنأ نع ةداتقو ديمح قيرط نم نكل (1830) مقرب ملسم حيحصو )/١1١1( دنسملا (5)

 .«درفتا:و أ ىف (۸) .(تملعأ»:و 8 “ر ءج ىف (۷) .؛انثدح»:و «أ «ر ءج ىف (0)

 )9( دنسملا )۳/ ۳١١(.

 .«ىنئنوهني":و ىف (۱۰)

 .ةرخأ قرط نم»:و « ىف (۳) . ؟هيكبي ام: و ىف( .حيحصلا وهو «هكبت»:و «آ یف )١١(

 )١7/5(. ىئاسنلا ننسو )۲٤۷۱( مقرب ملسم حيحصو )٤۰۸۰( مقرب ىراخبلا حيحص )١5(

 .«تبيصأ»:أ ىف )١5(



 ٠۷١( -59١1)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا ۳

 ىف اوُدَهْرَي الل اّ هللا عتص م ل اتناوحإ تيل ی :اوُناَق "؟مهيلقنم e ‹مهلکامو

 ءالؤه لجو رع هلل لزناف . مكنع مهغلب مهغلبأ اا : : لجو رع هللا لاقق «بزرحلا نع ع اولكني الو داهجلا

 . اهدعب امو .. «نوقزري مهبر دنع ءايحأ لب اناوُمأ هللا ليبس يف اوف نيذّلا نبسحت الوإ» : تايآلا

 نب ليعامسإ نع ءبُهَو نبا نع «سنوي نع ريرج نبا هاور اذكو ءدمحأ 2')[مامإلا] هاور اذكه
 نب هللا دبع ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلاو دواد وبأ هاورو : 10 قاحسإ نب لحسم عض" اع

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ريبزلا ىبأ نع «ةيمأ نب ليعامسإ نع «قاحسإ نب دمحم نع سيردإ
 , تینا الهون ءهركذقا نابع

 .سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع «سطقألا ملاس نع «ىروثلا نايفس هاور اذكو

 ن ليعاتسا نع ٠ وا نع ضراوفلا ناجا نبا تيد ع کرا ی مكاحلا ىورو

 0 :هباحصأو ةزمح ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «دلاخ ىبأ

 نيخبشلا طرش ىلع خيحص :لاق مث (نوفزري مهبر دنع ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اوف نيذّلا َنَبسَحَ
e 

 .دحأ ىلتق ىف تلزن اهنإ :كاحضلاو ‹عيبرلاو «ةداتق لاق اذكو

 ناس نك اورام انثدح ءرفعج نب هللا دبع انثدح هدوم نيركب ولأ لاق :رخآ ثيدح

 ي يراصتالا هكافلا نب نيش نب ريك نب ميقاربإ نب يسوم انابلا ‹ ىنيدملا هللا دبع نب ىلع انأبنأ

 هللا دبع نب رباج تعمس :لاق «ىراصنألا ةمصلا نب شارخ نب نمحرلا دبع نب شارخ نب ةحلط

 لوسر اي :تلق :لاق «؟امتهم كارأ ىلاَم «رباج اي» :لاقف موي تاذ كي هللا لوسر ىلإ رظن :لاق

 ءارو نم الإ طق ادحا هلل ملك ام ؟ةريخأ الاد :لاقف :لاق .الايعو انيد ''') كرتو ىبأ دهشتسا ءهللا

 نأ كلاس :َلاَق .كطعأ ىنلس :لاقف  ةهجاوملا : حافكلا : ىلع لاق - احافك كاَبأ ملك هنإو «باجح
 :َلاَق .نوعجري ال اهيَلإ مُهنأ لوقلا ىثم قبس هن لجو رع تلا لاف ينا كيف لتفأَ ايندلا ىلإ درا

 «اتاومأ هللا ليبس يف اولتق نيذّلا نبسحت الوإ» : لجو رع] هللا لرناف . ىئارو نم غلا : فر .ىأ

 آلا

 هب «رباج نع «هيبأ نع «ىراصنألا طيبس نب ناميلس نب دمحم نع ىرخأ قيرط نم هاور مث

 , هب «ىنيدملا نب ىلع قيرط نم «ةوبنلا لئالد» ىف ىقهيبلا هاور اذكو .هوحن

 .«سابعا» :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲) .«مهليقم»:أ ىف )١(

 ۳۸١(. /۷) ىربطلا ريسفتو )١/ ۲٠١( دنسملا (6)

 . ىبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه»:لاقو )¥4 /۲( كردتسملاو )۲٣۲۰( مقرب دواد ىبأ ننس (6)

 )١( أطخ وهو «ليعامسإ ىبأ» :و ىف (۷) .(۴۸۷ /۲) كردتسملا :رظنا .أطخ وهو «نايفس ىبأل:ر ىف .

 )۸( كردتسملا )۲/ ۳۸۷(.

 )9( .«ميلسال:و ىف )٠١( .«هيلع كرتو» :] ىف )١١( .أ بج نم ةدايز

 . (ةيآلا ذفنأ ىتح» :و ءأ ىف (۱۲)

 .(۲۹۹ /۳) ىقهيبلل ةوبثلا لئالد (۳)



 ٤ :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءْزخحلا ب لم ل لل الآيات)1١79- ٠۷١(

 ءاش نإ «نمحرلا دبع نب ىسيع وهو «ىراصنألا ةدابع ىبأ ثيدح نم اضيأ ىقهيبلا هاور دقو

 ءرياج ايا : رباجل ةا ىبنلا لاق :تلاق ؟'؟[اهنع هللا ىضر] ة ةشئاع نع «ةورع نع «ىرهزلا نع « هللا
 ىدبع ىلع نمت :لاَعَف َكاَبأ احا هللا نأ ترعش» : "لاق .ریخلاب هللا كر ىل لاف 9

 “؟رتاقأق اًيندلا ىلإ ىندرت نأ كِيَلَع یتمتا .كندابع یح كئدبع ام براي :لاق . هکطعا تْنِش
 . مجري 97 اهل هنأ یم فلس نإ : لاق . ىرخأ هرم كيف لتقأو 5

 نب ثراحلا انثدح «قاحسإ نبا نع «ىبأ انثدح «بوقعي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 : الك هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «ديبل نب دومحم نع «ىراصنألا ليضف

 .«ايشعو ةركب ةنجلا نم مهقزر مهيلع جرحي «ءارضخ بف ىف ةّنجْلا بابي رهن قراب ىلع ءادهشلا»

 ةدبعو «ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح بيرك ىبأ نع ريرج نبا هاور دقو هنا ون و
0 

)¥( 
¢ 

 ديج دانسإ وهو .هب «قاحسإ نب دمحم نع

 رهنلا اذه ىلع نوكي نم مهنمو «ةنجلا ىف مهحاورأ 97 حرست نم مهنم : ماسقأ ءادهشلا ناكو

 مهيلع ىدغيو «كلانه نوعمتجيف رهنلا اذه ىلإ مهريس ىهتنم نوكي نأ لمتحي دقو «ةنحلا بايب

 . ملعأ هّللاو «حاريو كانه مهقزرب

 حرست ةنجلا ىف نوكت هحور نأب نمؤم لكل ةراشبلا هيف اثيدح دمحأ مامإلا دنسم ىف انيور دقو
 نم اهل هللا هدعأ ام دهاشتو ءرورسلاو ةرضنلا نم اهيف ام ىرتو ءاهرامث نم لكأتو ءاهيف اضيأ

 بهاذا باحصأ ةعبرألا ةمئألا نم ةثالث هيف عمتجا « ميظع زيزع حيحص دانسإب وهو ‹ةماركلا

 هللا همحر «ىعفاشلا سيردإ نب دمحم “' '”[مامإلا] نع هاور «هللا همحر ءدمحأ مامإلا نإف ؛ةعبتملا
 نعد كلامي تمكن نحل ديه a هللا همحر .ىحبصألا سنأ نب كلام نع

 ىتح «ةنجلا رجش E رئاط نمؤملا ةمّسَل» : ك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر هيب
 E موي هدسج ا هللا ةعجري

 , 19 كأي : ىأ ب :هلوق

 .«ةنجلا ىف رئاط لكش ىلع نوكت نمؤملا حور نس :ثيدحلا اذه ىفو

 حاورأ ىلإ ةبسنلاب (10) بكا وكلاك ىهف ءرضخ ريط لصاوح ىف مدقت امكف «ءادهشلا حاورأ امأو

 .ناميإلا ىلع “' ')انتبثي نأ نانملا ميركلا هللا لأسنف ءاهسفنأب ريطت اهنإف نينمؤملا مومع

 .؛لتقأف»:و أ «ر ج ىف (۳) . لاق: لاق: ءج ىف (۳) .ر نم ةدايز )١(

 .ةوبنلا لئالدو ءر ءج نم ةدايز ()

 .(۲۹۸ /۳) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (5)

 . «ةديبعلا :ر ءج ىف (۷) . «درفنا» : ىف (5)

 .(۳۸۷ /۷) ىربطلا ريسفتو )5577/1١( دنسملا (۸)

 .؟قلعت»:ر ءج ىف )١١( .أ نم ةدايز )٠١( .«حرسي# :ج ىف (4)

 .(166 /۳) دنسملا (۲)

 .«بكارلاكا :ر ءج ىف )١6( .«لکات»:ج ىف )١4( . «قلعتي# :أ ىفو ؛«قلعت» :ر ءج ىف )١1(

 .«انتمي»:و ىف )١5(



 ا تآ 0۷6 0)007 + نا منغ لا ةر و > احلا مولا

 همه هما ي م لل قره مع

 5 يو 0 ا u E 5 ءادهشلا : ىأ م
 نومدّقي مهنأ هللا ليبس ىف مهدعب نولتقي نيذلا مهناوخإب "نورشبتسمو «ةطبغلاو ةمعنلا نم هيف
 ل دل 0 0

ETمام یا ل باث م ف مح ابل هور  

 كْيَلع مدقيو ءاذكو اذك موي آلف كيَلع مدقي» :هيف باتكب ديهشلا ىتۇي يذلا لآ
 7 0 اا

 «مهباّيع مودقب ايندلا لهأ رسي امك كلذب رسی ءاذكو اذک موي نآلف

 انناوخإ تيلاي :اولاق ءادهشلل ةماركلا نم انف ام اوا رو ةنجلا اولخد امّ :ريبج نب ديعس لاقو

 ىتح «مهسفنأب اهورشاب 2لاتقلل اودهش ,اذإف «ةماركلا نم هانفرع ام نوملعي ايندلا ىف نيذلا

 0 نم هيف مه امو مهرمأب دي هللا لوز ربخأف «ريخلا نم انبصأ ام اوبيصيف اودهشتسيو

 اورشبتساف «هيف متنأ امو 0 هكا د م ل 0 را

 ل 0000

 ؛مهنعليو مهيلع وعدي «مهولتق نيذلا ىلع ويك هللا لوسر تتقو «ةدحاو ةادغ ىف اولتق نيذلا «راصنألا

 . "”«اناضرأو اتع ىضَرَف انبر انيل انآ انموَق اتع اوُعلَب نا: : عفر ىتح هانأرق نآرق هيف لزنو :سنأ لاق

 :قاحسإ نب دمحم لاق : «نيدمؤملا رجأ عيضي ال هللا ناو لضفو هللا نَم ةمعدب نورشبتسيإ» :لاق مث

 .باوثلا ليزجو دوعوملا ءافو نم اونياع امل اورسو اورشبتسا

 «مهريغو ءادهشلا ءاوس . مهلك نينمؤملا تعمج ةيآلا هذه : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 .مهدعب نم نينمؤملا هللا ىطعأ ام ركذ الإ مهاطعأ اباوثو ءايبنألا هب 2١ '”ركذ الضف هللا ركذ امَّلَقو

 «ادسألا ءارمح» موي ناك اذه : «حرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا»ط لزق

 ىف ٠ اورمتسا اعلق ءمهدالب ىلإ نيعجتار اورك نيملسملا نم اوباضأ ام اوباصأ 11 نيكرشملا نأ كللذو
ETTبدن ةا هللا لوسر كلذ غلب املف ا ا  

 رضح نم ىوس دحألل نذأي ملو «ادلجو وق مهب نأ مهيريو مهبعريل مهءارو باهذلا ىلإ نيملسملا

 مهب ام ىلع نوملسملا بدتناف  هركذنس امل  هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج ىوس «دحأ موي ةعقولا

 . اب هلوسرلو ")لجو زع] هلل ةعاط ناخثإلاو حارجلا نم

 .هانتبثأ ام باوصلاو اطخ وهو «نیحرف» :آ ىف (۲) .(ةيآلا رخآ ىلإ9 :ه ىفو ءو 3 ءر «ج ىف ةدايز )١(

 .و «آ «ر ءج نم ةدايز )٥( .؟مهقحل:و أ ر ءج ىف )٤( .(نورشبتسیو»:آ ءر ءج ىف (۳)

 .ر ‹ج نم ةدايز (۸) .؟لاتقلا:و أ ىف (۷) .؟مهبياغ: و ءأ هر بج ىف 003(

 .(51//) مقرب ملسم حيحصو )4۰40 )58٠0١,. مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .و نم ةدايز (۱۲) .؟اورقتسا»:أ ىف )١١( .(هتركذا:ر هج یف (۱۰)



 ٦ :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا الآيات)1١79- ٠۷١(

 نع «ورمع نع «ةنييع نب نايفس انثدح ءديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاق
 اسب «متفدرأ بعاوكلا الو «متلتق ادمحم ال :اولاق دحأ نع نوكرشملا عجر امل :لاق ةمركع
 رثب :وأ  دسألا ءارمح غلب ىتح اوبدتناف نيملسملا بدنف ايب هللا لوسر عمسف .اوعجرا «متعنص
 تناكف وك هللا لوسر عجرف .لباق نم عجرن :نوكرشملا لاقف  نايفس نم كشلا - ا
 نيذّلل حرَقْلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذّلا» : لجو زع هللا ٠ لزنأف ق وزغ 0

 . «ميطع رجأ او داو مهتم اونسحأ

 «ةمركع نع «ورمع نع «ةنييع نب نايفس نع «روصنم نب دمحم ثيدح نم هیودرم نبا هاورو
 . هركذف سابع نبا نع

 موي نم دغلا ناك املف «لاوش نم فصنلل تبسلا موي دحأ موي ناك :قاحسإ نب دمحم لاقو

 نذار ءودعلا بلظن. ساتلا ىف لكي هللا -لوسر نذؤم نذا «لاوش: نم تضف: ةليل ةرشع تسل دحالا
 نب ورمع نب هللا دبع نب رباج هملكف . سمألاب انموي رضح دحأ الإ دحأ انعم (''جرخي الأ هنذؤم
 ىل ىغبني ال هنإ اب :لاقو عبس یل تاوخأ ىلع ینفّلح ناك ىبأ نإ « هللا لوسر اي :لاقف مارح

 ىلع ةَ هللا لوسر عم داهجلاب كرثوأ ىذلاب تسلو «نهيف لجر ال ةوسنلا ءالؤه كرتن نأ كل الو

 جرخ امإو .هعم جرخف ةع هللا لوسر هل نذأف «ءنهيلع تفلختف .كتاوخأ ىلع فلختف « ىسفن

 مهئهوي مل مهباصأ ىذلا نأو موق هب اونظيل مهبلط ىف جرخ هنأ مهغلبيلو .ودعلل هرم هللا لوسر

 .مهودع نع
 ىنثدح :قاحسإ نبا لاق

 :لاق ادحأ دهش ناك «لهشألا دبع ىنب نم هيَ هللا 0 باحصأ نم الجر نأ ؛نامثع تنب

 لكي هللا لوسر َنّدوُم نْذأ املف ءنيحيرج انعجرف «ىحخأو انأ ب هللا لوسر عم ادحأ تدهش
 انل ام 0 لكك هللا لوسر عم ةوزغ انتوفتأ :- ىل "لاق وأ - ىخأل تلق ءّودعلا بلط ىف عورالاب
 ('")احارج رسيأ. تنكو ءب هللا لوسر عم انجرخف «لیقت حيرج الإ انم امو ءاهبكرت ةا: نم
 : للا هيلإ نتا اه ىلإ ايا ةع ىشمو ةقم تلمح بلغ اذإ ناكف

 ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه نع «ةيواعم وبأ انثدح «مالس نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاقو

 رجا اوقَناو مهنم اوئسحأ نيدّلل حرقلا مهباصأ ام دعب نم] لوسّرلاَو هلل اوباجتسا نيد :اهنع هللا ىضر

 : ءامهنع هللا ىضر. ركب باو رييزلا مهنم كاوبا ناك .«ىتخا نبا اي :ةورعل "تلاق «(“[ميظع
 مجرب َنَم» :لاقف اوعجري نأ فاخ «نوكرشملا هنع فرصناو «دحأ موي باصأ ام و هللا ىبن باصأ

 .امهنع هللا ىضر « ريبزلاو ركب وبأ مهيف ءالجر نوعبس مهنم بدتناف «؟مهرثإ ىف
 .ادعب:و ىف (۳) .؟ةبتعا:و 3 ءج ىف (0) .4سئبول :ج ىف )١(

 ةشئاع ىلوم بئاسلا ىبأ نع «تبا نب ديز نب ةجراخ نب هللا دبع '"'

 .«لزنأو»:و «أ ءر ج ىف (0)

 .هب ورمع نع نايفس قيرط نم )١8( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاورو (6)

 .«ىل خأ»:و “أ “ر ءج ىف (۸) .«ىنثدحفال:و 8 ءر ىف (۷) .«نجرخيالاو أ «ر بج ىف (0)

 .ااحرج»:أ ءر هج یف (۰) .؟لاقو»:ر ىف (۹)

 .هب قاحسإ نبا قيرط نم امهالك ( ٠٠ ۰۳۹۹ /۷)یربطلا ريسفتو )٠١١/5( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )١١(

 )١١( .«ةيآلا»:ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز )١6( «لاق»:آ ىف .



 ل ت م اا نار لا ةر الا هوما

 نع ءمصألا نع هكردتسم ىف مكاحلا هاور اذكهو . قايسلا اذهب ءهب ادرفنم ىراخبلا هاور اذكه

 حيحص : :لاق مث «هب «ةورع نب ماشه نع «بدؤملا ديعس ىبأ نع ‹رضنلا ىبأ نع «ىرودلا سابع

 00 اذك .هاجرخي ملو

 e :لاق "درع نع «ىهللا نع هدلاخ ىبأ نب : 0 E هاورو

Eملو ي  e 

 ماشه نع «ةنييع نب نايفس نع باهولا دبع نب ةبدهو «رامع نب ماشه نع «ةجام نبا یورو

 . "ب نام نع هدنسم ىف ىديمحلا ركب وبأو روصنم نب ديعس هاور اذكهو هب ةورع نبا

 هللا دع 'انآبنا «ةيومسس انابنا هناك لأ نم رفح نب اهللا دبع اد وود رم نی نک وبا لاقو
 ناك نإ» : هلل هللا لوسر ىل لاق :تلاق ةشئ ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه انأبنأ «نايفس انأبنأ «ريبزلا نب

 هللا ىضر «ریبزلاو ركب وبأ :َحَرَقْل مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا ني يذلا د
0 

 ةشئاع ىلع ةفقو نم تاقثلا 2ةياور هتفلاخمل «هدانسإ ةهج نم ضحم أطخ ثيدحلا اذه عفرو

 ريبزلا نب ةورعل ةشئاع تلاق اغإو. «ةشئاغ ءابآ نه وه سيل ريرلا نإ هاغه ةهج نمو :فاتمدق امك
 . مهنع هللا ىضر «قيدصلا ركب ىبأ تنب ءامسأ اهتخأ نبا هنأل كلذ

 نع « ىبأ ىنثدح «ىمع "”[ىنثدح] « ىبأ ىنثدح «دعس نب دمحم ىنثدح : :ريرج نبا لاقو

 ام هنم ناك ام دعب دحأ موي بعَرلا نايفس ىبأ بْلَق ىف فق هللا نإ : لاق سابع نبا نع «هيبأ
 سس ه8

 هلل فذقو ءعجر دقو «ًافرط مكنم باّصأ دق نايس بأ نإ» : ل ىبنلا لاقف «ةكم ىلإ عرفا «ناک

 نولزنيف «ةدعقلا ىذ ىف ةنيدملا قومدقي راجتلا ناكو «لاوش ىف دحأ و تناكو .«بعرلا هبل ىف

 اوكتشاو «حرقلا نينمؤملا باصأ ناكو '؟”دحأ ةعقو دعب اومدق مهنإو ا ا لك ےک یدو
 «هعم رطب سانلا بدت هك هللا لوسر نإو . مهباصأ ىذلا مهيلغ دتشاو واكو ىلا ىلإ كلذ

 ماع ىتح اهلثم لع نوردقي الو جحلا نوتأَيف نآلا َنوُلحَترَي امنإ» :لاقو وع اوناك ام اوعبتيو

 ءهوعبتي نأ سانلا هيلع ىباف مكل اوعمج ذق سائلا نإ :لاقف هءايلوأ فوخف ناطيشلا ءاجف . «لبقم
 .رمعو « قيدصلا ركب وبأ هعم بدتناف ٠ سانلا ضضحأل , (دحأ ىنعبتي مل نإ بهاد ىْنِإ» :لاقف

 ةياور ىف امك «ةورع سيلو ريبزلا نب هللا دبع ةشئاع لوقب بطاخملا نأ هيفو (۲۹۸/۲) كردتسملاو )٤١۷۷( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 . ىراخبلا

 .(3757/9) كردتسملا (۲)

 )١75(. مقرب ةجام نبا ننس (۳)

 .«نما:أ ج ىف )٤(

 نأ (5 07 /1) هريسفت ىف ريرج نبا ىور دقو «هبارطضا هجو ريثك نبا ظفاحلا نيب دقو . برطضم وهف اعوفرم حصي ال ثيدحلا اذه (5)

 .هباتك نم وأ ةاورلا دحأ نم مهولا نوكي دقف ءظفللا اذه سفنب ريبزلا نب هللا دبعل كلذ تلاق ةشئاع

 ,؛ىذلا»:و أ ىف (۸) .يربطلاو ءج نم ةدايز (۷) .«هتاورا:ر ىف )١(

 .«لاوش ىف دحأ» :أ ىف )٩(



 170 جا 55)تايآلا  نارهع لآ روس یال لا خت س ما

 ةفيذحو ءدوعسم نب هللا دبعو «فرع نب نمحرلا دبعو «ةحلطو «دعسو «ريبزلاو «ىلعو «نامثعو

 اوغلب ېتح اويلطف «نايفس ىبأ بلط ىف اوراسف الجر نيعبس ىف حارجلا .ن نب ةديبع وبأو «ناميلا نبا

 نيذّلل حرقْلا] مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذّلاط :'آلجو زع] هللا لزنأف ءءارفصلا
 . 4[ ميظع رج اوَقَتاَو مهنم اونسحأ

 اي هللا لوسر جرخف :قاحسإ نبا لاق مث
 لاش ا

 عجر مث «ءاعبرألاو ءاثالثلاو نينثإلا اهب ماقأف موتكم مأ نبا ةنيدملا ىلع لمعتساو :ماشه نبا لاق

 تناكو «ىعازخلا دبعم ىبأ نب دبعم ركب ىبأ نب هللا دبع ىنثدح امك هب رم دقو .ةنيدملا ىلإ

 ائيش هنع نوفخي ال «هعم مهتقفص «ةماهتب يب هللا لوسرل حصن ةبيع - مهكرشمو مهملسم - ةعازخ

 «كباحصأ ىف كباصأ ام انيلع رع دقل هّللاو امأ ءدمحم اي :لاقف كرشم ذئموي دبعمو ءاهب ناك

 برح نب نايفس ابأ ىقل ىتح«دسألا ءارمحب هيَ هللا لوسرو جرخ مث. مهيف كافاع هللا نأ انددولو

 هباحصأ دح انبصأ :اولاقو هباحصأو هيي هللا لوسر ىلإ ةعجرلا اوعمجأ دقو ءءاحورلاب هعم نمو

 ىأر املف .مهنم نغرفنلف مهتيقب ىلع نركنل . .مهلصأتسن نأ لبق عجرن مث ‹«مهفارشأو مهتداقو

 رأ مل عمج ىف مكبلطي هباحصأ ىف جرخ دق دمحم :لاق ؟دبعم اي كءارو ام :لاق ادبعم نايفس وبأ

 ام ىلع اومدنو ءمكموي ىف هنع فلخت ناك نم هعم عمتجا دقءاقرحت مكيلع نوقرحتي ءطق مهلثم

 نأ ىرأ ام هللاو :لاق ؟لوقت ام .كليو :لاق . طق هلثم رأ مل ءىش مكيلع قتحلا نم مهيف ءاوعنص

 ىنإف :لاق .مهتيقب لصاتسنل مهيلع ةركلا انعمجأ دقل هللاوف :لاق - ليخلا ىصاون ىرن ىتح '؟”لحترت

 :لاق ؟تلق امو :لاق «رعش نم اتايبأ مهيف تلق نأ ىلع تيأر ام ىنلمح دقل هللاوو . كلذ نع كاهنأ

 :تلق

 ىلع ةنيدملا نم یهو «دسألا ءارمح ىلإ ىهتنا ىتح

 ىتلحار تاوصألا نم دهت تداك

 ةلباتت ال مارك دسأب ىدرت

 ةلئام ضرالا نّظأ اودع تْلَظَف
 وو e و

 مكئاقل نم برح نبا ليو :تلقف
- 

 ةيحاض لسَبلا لهأل ريذن ىنإ

 اا نكح وا ذل لمح جند نم

 ليبابالا درجلاب ضرالا تلاس وإ

 (9) ليزاعَم ليم الو ءاقللا دنع

 لوذخَم ريغ سيئرب اوّمَس اَمَل

 (17ليجلاب ءاحطبلا تّطَمْطَغَت اذإ

 لوقعمو مهنم ةبرإ ىذ لكل

 ليقلاب ترذنأ ام ضرب سيلو

 .هعم نمو نايفس ابأ كلذ ىنثف :لاق

 :اولاق ؟ملو :لاق .ةنيدملا ديرن :اولاق ؟نوديرت نيآ :لاقف ءسيقلا دبع ىنب نم بكر هب رمو

 .؟ةيآلا»:ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .(8 075 /9/) ىربطلا ريسفت (۳)
 .؟ليخلاب»:و ىف (5) .؟ليزاغم# :ر ىف (6) .«لحرت»:أ ىف (:)



 54 ٠۷١( 79١1)تايآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا

 ىلإو هللا نسما" ا قانا ورا ر و ا لا .معن :اولاق . "انومتيفاو ذإ ظاكعب

 لاق ىذلاب هوربخأف «دسألا ءارمحب وهو يب هللا لوسرب "”بكرلا رمف «مهتيقب لصأتسنل هباحصأ

 . ليكولا معنو هللا انبسح :اولاقف «هباحصأو نايفسوبأ

 هديب ىسْفَت ىذّلاَو» :مهعوجر هغلب نيح هيڪ هللا لوسر لاق :لاق ةديبع ىبأ نع ماشه نبا ركذو

 , 20«بهاذلا سمك اوُناَكَل اهب اوحبص ول ةراجح مهل تموس دَقَل

 نإ : حرقا مهباصأ ام دعب نم لوُسرلاَو هلل اوُباَجَتسا نيذلا» : ف نق ] ىرصنلا نسا ار

 دق نايس اَبأ نِإ» : ةا هللا لوسر لاقف ءاوعجرو اوباصأ ام نيملسملا نم اوباصأ هباحصأو نايفس ابأ

 ءرمعو ركب وبأو لكك ىننلا ماقف (؟هبَلُط ىف بدَتْني نمف 0 ياو ب ل فّذق دقو ْعَجَر

 «هبلطي يك ىبنلا نأ نايفس ابأ غلبف «هرعلالا لَو “ىبنلا باحص نم سانو «ىلعو «نامثعو

 مهل تعمج دق ىنأ مهوربخأو ءاذكو اذك لعجلا نم مكلو ادمحم او :لاقف راجتلا نم اريع ىقلف

 اًنبسحإ : لك ىبنلا لاقف ءب هللا لوسر كلذب اوربخأف راجتلا ءاجف .مهيلإ عج حار ىننأو ءاعومج

 .ةيآلا هذه هللا لزناف «ليكولا م معنو هللا

 ءهدسألا ءارمح» '9[ةوزغ] ناش ىف لزن قايسلا اذه نإ :دحاو ريغو ةداتقو «ةمركع لاق اذكهو

 .لوألا و «دعوملا ET : لیقو

 معنو هللا انبسح اواقو] ل و را مكأ رل شالا ّنِإ سالا مهل لاق نيذّلا# : هلوقو

 «كلذل اوثرتكا امف «ءادعألا ةرثكب مهوفوخو ٠ [عومحلاب] سانلا مهدعوت نيذلا : ی ”[ليكولا

 .«ليكولا معو هللا ابسح اوُلاَقول هب اوناعتساو هللا ىلع اولكوت لب

 ىبأ نع «نيصح ىبأ نع ءركب وبأ انثدح :لاق هارأ «سنوي نب دمحأ انثدح :ىراخبلا لاق

 وە ا اهلاق : «ليكولا e سابع ا

 معنو هللا انبسح اولاقو اناميإ مهدازف مهوشخاف مك اوعمج دق سالا نإ :| نيح واك دمحم اهلاقو

 .«ليكولا

 ىيحي نع امهالك « هللا دبع نب نوراهو ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم نع «ىئاسنلا هاور دقو

 نم داور. "هللا ديعايا] مكاخلا نآ هيجتلاو هيب شايع نبا هوت ركب نبأ نعت ربك أ خيا

 . """”ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاق مث «هب «سنوي نب دمحأ ثيدح
 نع «نيصح ىبأ نع «ليئارسإ نع «ليعامسإ نب كلام ناّسَع ىبأ نع ىراخبلا هاور "ہٹ

 .«بکارلا»:و ىف (۳) (انعمج»:و ءأ ىف (۲) 00000000 .ةاهومتفاو اذإ»:و ءأ ىف )١(
 )٠١377/5(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (4)

 )٠١٤/۲(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )٥(

 . « هللا ل راو أ ءج یف (A) .و 3 «ج نم ةدايز (۷) ءا ل ةدايز فل
 وس یف نم ةدايز س

 . ؟ةيآلا»:ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز )٠0( . و «أ هج نم ةدايز (9)

 ءو نم ةدايز )١( .ر ءج نم ةدايز )۱١(

 نأ عم ىبهذلا هرقآو (۲۹۸/۲) كردتسملاو )١١١8١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (1054 .«40) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .هجولا اذه نم ثيدحلا اذه ىور دق ىراخبلا

 .«و: ج ىف )۱٤(



 ٠۷١( -59١1)تايآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا ۱۷۰

 انبسح# :رانلا ىف ىقلأ نيح «مالسلا هيلع «ميهاربإ لوق رخآ ناك :لاق سابع نبا نع < « ىحضلا يبأ

 .يليكولا معنو هللا
 ىه :لاق ورمع نب هللا دبع نع ءىبعشلا نع ءايركر ىنربخأو :ةنيبع نبا لاق :قازرلا دبع لاقو

 ير نبا اور :ناحبلا ىف ىلا نجت مالسلا هيلع ميهاربإ لک

 انربخأ «"یروثلا ىسوم نب ميهاربإ انثدح هرَمْعَم نب دمحم انثدح :هيودرم نب ركب وبأ لاقو
 نب سنأ نع «ليوطلا ديمح نع «شايع نب ركب وبأ انأبنأ «ىركسلا دايز نب دمحم نب ميحرلا دبع
 هذه هللا لزنأف .مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نإ :دحأ موي هل ليق هنأ لَك ىبنلا نع «كلام

 . ةيالا 00

 ال ىبنلا نأ عفار ىبأ هدج نع ءهيبأ نع «ىعفارلا هللا دبع نب دمحم نع هدنسب اضيأ یورو
 مكل اوعمج دق موقلا نإ :لاقف ةعازخ نم ىبارعأ مهيقلف «نايفس ىبأ بلط ىف هعم رف ىف ايلع هجو
 .ةيآلا هذه مهيف تلزنف .ليكولا معنو هللا انبسح :اولاق

 و ةا انا «نايفس نب نسحلا انربخأ ءدمحأ نب َجّلعَد انثدح :هيودرم نبا لاق مث

 :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ؛حلاص» يبا نج «شمعألا نع «نيعأ نب ىسوم انأبنأ « ديعس
 . ؟؟9«ليكولا معو هللا اتبسح :اولوقف ميظعلا رمألا ىف متعقو اذإ» : : كي هللا لوسر لاق

 .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 انثدح 5 انثدح :الاق سابعلا ىبأ نب ميهاربإو حيرش نب ةويح انثدح : دمحأ مامإلا لاق دقو

 كو ىبنلا نأ : مهئدح هنأ كلام نب فوع نع «فيس نع «نادّعم نب دلاخ نع دعس نب ريح

 اودرا لگ ا لوسر لاقف . ليكولا معنو هللا ىبسح :ربدأ امل هيلع ىضقملا لاقف نيلجر نيب یضق

 : لک هلل ا .ليكولا معنو هللا ىبسح :تلق :لاق .«؟تلق ام» :لاقف . «لجرلا ىلع

 . «ليكولا معنو هللا ىبسح :لقف رمأ َكِبَلَع اَذَِف < ءسيكلاب كيلع نكلو ءزجعلا ىلع موي هللا نإ»

 ماسلا وخ تيس نع «دلاخ نع «ريحب نع ةيقب ثيدح نم ىئاسنلاو دواد وبأ هاور اذكو

 . هوحنب كي ىبنلا نع كلام نب فوع نع  بسني ملو
 اًذإَفظ :هلوق ىف] سابع نبا نع «ةيطع نع «فرطم انثدح «طابسأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىتحو نقلا مقتلا دق نقلا بحاصو معنأ فيك» : : ا هللا لوسر لاق : لاق [4: رثدملا]4ٍروُقاَتلا يف رقن
 هل رە وع مسهل رويس م والم هل

 هللا اًنيسَح :اوُلوُق» :لاق ؟لوقن امف :ِكَي دمحم باحصأ لاقف .خفنیف رمؤي ىتم عمسي « هتهبج مروه
 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )4054(.

 .«ىزوتلا»:و ءأ ىف (۲)
 .هب ىركسلا دمحم نب ميحرلا دبع نع ىروثلا وهو ىزوجلا ىسوم نب ميهاربإ قيرط نم 00) دادغب خيرات ىف بيطخلا هاورو (۳)
 ىنابلألا هفعضو «فعضلاب ىوانملا هل زمرو ءهيودرم نبا ىلإ هازعو ريغصلا عماجلا ىفو ( ٠ /؟) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ ()

 .(۸۲۹) مقرب عماجلا فيعض ىف

 .«یبنلا»: ىف (۷) .«ىبنلا»:أ ىف () .«ييحيلا :أ ىف )٥(
 .( )1۲[٤ مقرب ىربكلا ناسلا ىف ىئاسنلاو (37717) مقرب دواد ىبأ ننسو (54/5) دنسملا (8)
 .«انرمأت امف»:و ىف (9)



 ٠۷١( -59١)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .«تلكوت هللا ىلع «ليكولا معو

 تنب] بنيرو ةشئاع نينمؤملا مأ نع انيورو .١2)ديج ثيدح وهو ءهجو ريغ نم اذه ىور دقو

 تلاقو ."””نكيلاهأ نکجورو هللا ىنجوز :بنيز تلاقف اترخافت امهنأ ءامهنع هللا ىضر 27[ شحج

 تبكر نيح تلق فيك :تلاق هل: تبر ا تلق .نآرقلا ىف ءامسلا نم ىتءارب تلزن : ةشئاع

 ةملك تلق : بليز تلاقف «ليكولا معنو هللا ىبسح :تلق :تلاقف © ليدل ع نار ةلحار

 . 47نينمؤملا

 مهافك هللا ىلع اولكوت ا : ىأ «ءوس مهسسْمي مل لضَفَو هللا نم ةمعنب اوبلقناَف ياع لاق اذهلز

 مهسسمي مل لضفو هللا نم ةمعبب» مهدلب ىلإ اوعجرف ” دارأ نم سأب مهنع درو مهمهأ ام

 .«ميظع ٍلّضَف وذ ُهّللاَو هللا ناوضر اوُعبئاول مهودع مهل رمضأ ام «ءوس

 ءميعُت نب دمحم انثدح ءدهازلا دواد نب ركب وبأ انثدح «ظفاحلا هللا دبع وبأ اربا :ىقهيبلا لاق

 نب ىلعي نع ءنيسح نب نايفس انثدح «نيزر نب هللا دبع نب رشم انثدح «مكحلا نب رشب انثدح

 :لاق «لضفو هللا نم ةمعنب اوبلقناَق) :(*”ىلاعت هللا لوق ىف سابع نبا نع «ةمركع نع «ملسم
 اهيف حبرف ةا هللا لوسر اهارتشاف ‹«مسوملا مايأ ىف ناكو «ترم اريع نأ لضفلاو ل مهنأ ةمعنلا

 .هباحصأ نيب همسقف ءالام

 مكل اوعمج دق سائلا نإ ساثلا مهل لاق نيدلا» :هلوق ىف دهاجم نع «حیجت ىبأ نبا لاقو

 لاقف .انباحصأ متلتق ثيح ءردب مكدعوم :َِي دمحمل لاق «نايفس وبأ "”[اذه] :لاق (مهوشخاف

 اهيف قوسلا اوقفاوف ءآردب لزن ىتح ©9هدعومل خلك هللا لوسر قلطناف .«ىسع» :ةلكَي دمحم

 هللا ناوضر اوعباو] ءوس مهسسمي مل لضَفَو هللا نم ةمعدب اوباقنافإ» :لجو زع هللا لوق كلذف "اوعاتباو

 .ىرغصلا ردب ةوزغ ىهو :لاق . ("[ميظع لضف وذ هّللاو

 :لاق جيرج نبا نع «جاجح نع < «نيّسحلا نع ءمساقلا نع 2' '”[اضيأ] ىورو .ريرج نبا هاور

 «شيرق نع مهنولأسيو نيكرشملا نوقلي اولعجف ءنايفس ىبأ دعومل ويي هللا لوسر دهع ال
 اتبسحإ :نونمؤملا لوقيف 0 ؟”يهوبعري نأ نوديري «كلذب مهنوديكي مكل اوعمج دق 0 نولو

 نم "جر :لاق «دحأ اهيف مهعزاني مل ةيفاع اهقاوسأ اودجوف ءاردب اومدق ىتح «ليكولا معنو هللا

 :كلذ ىف لاقو دج لحب کم لهآ ريخافب نک را

1۷1 

 )١( دنسملا )۳۲١/١(.

 .«نکولهآ»:و ءأ ءر ءج ىف (۳) .و «أ ءر هج نم ةداير (۲)

 ةروس ريسفت ىف هللا ءاش نإ ىتأيسو «شحج نب هللا دبع نب دمحم قيرط نم «ركفلا» ط (۸۹۰ ۸۸/۱۰) هريسفت یف ىربطلا هاور )٤(

 .رونلا

 .«لجو زع»:ر ىف (0)

 .؛اوعاتباف»:و ىف (۸) .«هدعومبا :ج ىف (۷) .ر «ج نم ةدايز )١(

 .؟مهل نولوقيف 3:ج ىف )١١( .و ءأ ءر بج نم ةدايز (۱۰) .؟ةيآلا»:ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز (9)

 .؟لجر مدقو :لاق»:أ ءر ءج ىف (۱۳ ) .؟مهوبهريا:و ىف )١١(



E E ۱۷۲۱۸١( -١ا1/5)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا  

٠. e و هو وم ت © ےہ 

 دوم ديدق ءام تذختاو

 :وه اغإو ءأطخ وهو ا ا :ريرج نبا لاق مث

 سمس # مس ١ مع

 ا يوم ةه م فر نع كرفت دق

 یدعوم دیدف ءام تّلعج دق دنالا اهيبأ نيد: ىلع ئوهت

 اا وواو

 ووذ مهنأ مكمهويو «هءايلوأ مكفوخي : ىأ «هءايلوأ فوخي ناطيشلا مُكلَذ امّنإ» : ىلاعت لاق مث

 مكل لوس اذإ 1ف :ىأ] ا os ىا هللا لاف ةد ووو: ساب

 :TAF رمزا اراک ولا له هللا يبس ل: 378 00

 :ىلاعت لاقو ء[١۷ :ءاسنلا] «افيعض ناك ناطيشلا ديك نإ ناطيشلا ءاَيلوُأ اوُلتاَقَفل : یلاعت لاقو

 هللا بتك» : ىلاعت لاقو ١9[« :ةلداجملا] «دورساخلا مه ناطبشلا بح نإ الأ نالا بح كلو

 «هرصني نم هللا ثرصتيلو» : [یلاعت] لاقو ء[٠۲: ةلداجملا] «زيِزع يوق هللا ّنِإ يلسرو انأ َنبلْعأل

 :دمحم] ([مکمادقآ ١ تبقیو] مكر صني هللا اورصنت نإ اونمآ نيذّلا هيأ ايإ» : ىلاعت لاقو «[ 5 ٠ : جحلا]

 نيملاظلا عي ال موي . داهشألا وهي موي اناا ةايحْلا يف اونم نيذّلاو انلسر رص اإ : ىلاعت لاقو 11
e o قل 

 ٠١[. ء١٠ : رفاغ] 4راّدلا ءوس مهّلو ةنعَللا مهّلو مهترذعم

 مهل لعجي الأ هللا ديرب انش هللا اورضي نآ مهن رفكلا يف نوعراسي نيل كنزحي الو )

 مهو ايش هللا اورضي ن ناجيإلاب قكل اورتش ا نیلا نإ 9 ميظع باذع مهلو ةرخآلا يف اً

 اودادزيل مهل يلمن امّنِإ مهسفنأل ريح مهل يلمن اَمّنَأ اورفك نيذّلا َنَبسَحَي الو 9 ميلأ باڌع

 نم ْثيِبَحْلا زيمي ىّتح هيلع مثنأ ام ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناك ام 099 نيهم باذع مهو اَمنِإ

 لنوو هلاب اوما ءاقي نم لو نم يج هلا نکو بلا ىلع مکمل هلا ناک امو بیلا
 وه هلضُف نم هللا مهاتآ امب نوُلخبي نيذلا ْنَبسَحَي الو 059 ميظع ٌرْجأ مكلف اوُقتتو اونم نإو
 هللاو ضرألاو تاَومّسلا ثاريم هلو ةَماّيقلا موي هب اوُلخَب ام َنوُقَوَطَيس مهل رش ره لب مهل اريح
 . © © ٌريبَخ َنوُلَمعت امب

Eوهف»:و . 

 )٤۱۱/۷« 41١7(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .«ةيآلا» :ه ىفو و أ ءج نم ةداير (6) وأ هن «ج نم ةدايز (4) .وأ ءر نم ةدايز (۳)



 ۱۸١( -1195)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ىلع هصرح ةدش نم كلذو ,«ٍرْفُكْلا يف نوعراسي نيذّلا كنزحي الو» :3ك هيبنل ىلاعت لوقي
 نأ مهنإ» كلذ كنزحي ال :ىلاعت لاقف «قاقشلاو دانعلاو ةفلاخملا ىلإ رافكلا ةَّرَداَبم هنزحي ناك سانلا

 الأ هتردقو هتئيشمب ديري هنأ مهيف هتمكح : ىأ «ةرخآلا يف اًظَح مهل لعجي الأ هلا ديري ايش هللا ورضي

 . «ميظع باذع مهلو» ةرخآلا ىف ابيصن مهل لعجي

 اذه اولدبتسا : ىأ ( ناميإلاب رفكلا اورتش شا نیلا نإ :ًاررقم ارابخإ كلذ نع اربخم ىلاعت لاق مث

 . «ميلأ باذع مهلو» مهبل نورضي نكلو :ىأ € ايش هللا اورضي نلإ اذهب

 امن اردادزيل مهل يمن اَمَنِإ مهسفنأل ريح مهل يلم انا اورفَك يذلا َنبسحَي الو» : ىلاعت لاق مث

 LS ا : یلاعت هلوقك ,«نيهم باع مهر

 نم مهجردتستس ْثيِدَحْلا اذهب بكي نمو ينردف» : هلوقكو lo «oo» :نونمؤملا] «نورعشي أل لب

 ما ا ا : هلوقكو ٤ : ملقلا] نومي ال ثيح

 ه :ةبوتلا] نورفاك مهو مهسفنأ قهزتو ايندلا ةايحْلا

 دبال OEE كر : ىلاعت لاق مث

 قفانملاو «رباصلا نمؤملا هب فرعي .هودع هيف حضتفيو «هيلو هيف رهظي «ةنحملا نم اببس دقعي نأ
 مهدلجو مهربصو مهناميإ هب رهظف ءنينمؤملا هب نحتما ىذلا دحأ موي كلذب ىنعي .رجافلا

 داهجلا نع مهلوکنو مهتفلاخم رهظف «نيقفانملا رتس هب كتهو ءب هلوسرلو هلل مهتعاطو “[مهتابثو]

 ثيبخلا زي زيمي ىح هيلع متنأ ام ىلع نينمؤمْلا رذيل هللا ناك امل :لاق اذهل" [ي) هلوسرلو هلل (هتنايخو

 . 4 بييَّطلا نم

 :اولاق :ىّدلسلا لاقو . ةرجهلاو داهجلاب مهنيب ريم :ةداتق لاقو . .دحأ موي مهنيب زيم : :دهاجم لاق

 ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناك امل : هللا لزنأف .رفكي نمو انم هب نمؤي نّمع انربخَيْلَف اقداص دمحم ناك نإ

 .رفاكلا نم نمؤملا جرخي "7[ىتح : ى بيلا نم ثيبَْلا زيمي] بح يلع منَ ام

1۷۳ 

 ؛ريرج نبا هلک كلذ ىور

 (4)زيمُي ىتح هقلخ ىف هللا بيغ نوملعت ال متنأ :یآ €بیغْلا ىلع مكعلطيل هللا ناک امو :لاق مث
 .كلذ نع ةفشاكلا بابسألا نم ”'هدقعي ام الول «قفانملا نم نمؤملا مكل

 لإ ٠ ادحأ هبيغ ىلع رهظي الق بيلا ملاع# : هلوقك .4ءاَشَي نم هلسر نم يبتجي هلا نكلو» لاق مت

 .[۲۷ 077: نجا] ادص هفلَخ نمو هيدي نیب نم كسي هلا لوس نم یضترا نم
 اونمؤت نإو» مكل "عرش اميف هوعبتاو هلوسرو هللا اوعيطأ :ىأ (هلسْرو هّللاب اونماف» : لاق

 . «ميظع رجأ مكلف اوقتتو

 .ج نم ةدايز (۳) .و نم ةدايز (؟) .و ءأ ءر نم ةدايز )١(

 .اهعرشال:و ءأ ءر ىف (5) .(هودقتعی»:ر ىف (4) .ازيمتي" و ءر ىف (:)



 (180 1ا/5)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ال : ىأ مهل رش وه لب مُهَل اريح وه هلضف نم هللا مهاتآ امب َنولَحِي نيدّلا نبسحي الوإ» :هلوقو

 .هایند ىف ناك امبرو - هنيد ىف هيلع ةرضم وه لب نک لاملا هج نأ الا نب

 ىراخبلا لاق .4ةَّمايقلا موي هب اولخب ام َنوُقَوَطيسل :لاقف ةمايقلا موي “""هلام رمأ لآمب ربخأ مث
 نع - رانيد نب هللا دبع نبا وه - نمحرلا دبع انثدح ءرضنلا ابأ عمس «رينم نب هللا دبع انثدح

 شم هتاکز دوی ملف الام هللا هانآ نم" : ال هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع ٠ «حلاص ىبأ نع «هیبا
 انآ كلام انآ :لوقي - هيقدشب ىنعي - هيتمزهلب " ذخأي «ةمايقلا موي هقوطي «ناتبيبز هل عرقأ اعاَجش هل
 رش وه لب مهل اريح وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نولخبپ نيذّلا (*”نبسحي الو» :ةيآلا هذه الت مث كرنك

 . ةيآلا رخآ ىلإ مهل

 نب ثيللا قيرط نم هحيحص ىف نابح نبا هاور دقو «ةتيولا اذه نم لسم نرد ىراخبلا هي ذرفت

 . هب ءحلاص ىبأ نع < «ميكح نب عاقعقلا نع «نالجع نب دمحم نع «دعس

 ىبأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح «ىنثملا نب ن ا :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ا :لاق و ىنلا نع رع ني نع ر نياهللا ديع نع ٠ ‹«ةملس
 سه اس سمس r رعت

١7 

 و ل نع يلوس يرسل نش لس هر راكم
 نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع ةقذعلا دبع ةياووو : ىئاسنلا لاق مث ۰ "هب «ةملس ىبأ نب هللا دبع
 . ةريره ىبأ نع < ‹حلاص ىبأ نع ءرانيد نب هللا دبع هيبأ نع نيرا كص اوز نم تبا ءرمع

 دقو . ملعأ هللاو «نيهجولا نم رانيد نب هللا دبع دنع نوكي دقف ني فام الو تلق

 دمحم ثيدح نمو .ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «هجو ريغ نم هیودرم نب ركب وبأ ظفاحلا هقاس
 .هب «ةريره ىبأ نع «ىمطخلا دايز نع ؛ديمح ىبأ نبا

 نع « هللا دبع نع « لئاو نأ نع ميا ع «نايفس انثدح :دمحأ مامزلا لاق :رخآ ثيدح

 هعبتي وهو هنم رف «هعبتي عرفأ عاجش هل لعج الإ هلام َةاَكَر ىدؤي ال دبع نم اما : : لاق 00
 . 4ةمايقلا موي هب اولخب ام نوقوطيسإل : هللا باتك نم هقادصم هللا دبع أرق مث .«ةلزنك انأ :

 «دشار ىبأ نب ب عماج نع ‹ةنييع نب نايفس ثيدح نم «ةجام ن مي و

 ءدوعسم نب هللا دبع نع «ةملس نب قيقش لئاو ىبأ نع امهالك ‹نيعأ نب كلملا دبعو :ىذمرتلا داز

 شايع نب ركب ىبأ ثيدح نم «هکردتسم ىف مكاحلا هاور دقو . . حيحص نسح : : ىذمرتلا لاق مث .هب

 نبا هاورو . “هب ءدوعسم نبا نع «لئاو ىبأ نع «ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع امهالك «ىروثلا نايفسو

 .افوقوم «دوعسم نبا نع ءهجو ريغ نم ريرج

 )١( «ذحخايف»:و ءأ ىف (۳) .«هيلإ هرمأ» :أ ىف () . «نيسحتا:ر ىف .

 .«نبسحت ال»:ر ىف (0

 .(1556 )۱٤۰۳« مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(78/6) ىئاسنلا نفسو (۹۸/۲) دنسملا ()

 .؟نيتياورلا نيب: و ىف (۷)
 .(۲۹۸/۲) كردتسملاو )۱۷۸١( مقرب ةجام نبا نن ناسو )١١/١( ىئاسنلا ننسو )١7 ٠٠( مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۷۷ )١/ دنسملا (8)



 1۷0 ۱۸١( -119/5)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 O فدع «عیرز نب ديزي انثدح «ماطسي نب ةيمأ انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاق :رخآ ثيدح

 :لاق ؛ ا ىبنلا نع «نابوث نع «ةحلط ىبأ نب نادعم نع .دعج ا ىبأ نب ملاس نع «ةداتق نع

 1 50 كليو ؟ ؟تنأ نم :لوقيو هعبني «ناتبيبز هل ةمايقلا موي عرقأ اعاجش هَل َلّثم زنك هدعب كرت

 ي ا کو یک یک 32 ريب سهل و ےہ

 ديج هدانسإ . . «هدسج رئاس هعبتي مث ٠ ءاهمضقيف هدي همقلي ىتح هعبتي لاری الق كدعب تفلح یذّلا كرنك

000( 
 .' هوجرخي ملو یوق

 8 )0 جيل . .
 زب تيد نفت ةيزودرم ناو قير یورو ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نع ىناربطلا هاور دقو

 "هلام لَضَف نم هلاسيف هالوَم لجرلا ىتاي ال» : :لاق كي ىبنلا نع «هدج نع ؛هيبأ نع ؛ميكح نبا
 )2( وسو ماب تاس و وم ربيشق مرر

 ريرج نبا ظفل .عَنم ىذّلا ُهَلْضَف ظلي عاجش ةمايقْلا موي هَل ىعذ الإ «هايإ هعنميف «هدنع

 ‹لجر نع ؛ةعزق بأ نج «دواد انثدح «ىلعألا دبع انثدح «ىنثملا نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 هب لَخْبيَف «هدنع هللا هلعج لضف نم هلاسیف «همحر اذ ىتأَي محر ىذ نم ام : لاق ليم ىبنلا نع

 ا ع ءظملتي عاجش منهج نم هل جرخأ الإ هيلع

 ىدبعلا كلام ىبأ هرعت ناس نب واتا همساو  ةعزق ىبأ نع ىرخأ قيرط نم هاور مث

 ا 5 0 ا .افوقوم

 اه نأ

 *”ىلوأ اذه riy1 : : لاقي دقو .هانعم ىف اذه لخد نإو «لوألا حيحصلاو . .ريرج نبا هاور

 . ملعأ هللاو «لوحخدلاب

 اهّلك رومألا ناف «هيف نيفلختسم مكلعج امم اوقفنأف : ىأ «ضرألاو تاوُمَّسلا ثاريم هّللوإ» :هلوقو

 (ريبخ َنوُلَمعت امب ُهَللاَول مكداعم موي مكعفني ام مكلاومأ نم مكل اومدقف . لجو زع هللا ىلإ اهعجرم

 . مكرئامضو مكتاينب : ىأ

 ىف نابح نباو (١٠۲۲)مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو )75054/١( رجح نبا ظفاحلا ةيلاعلا بلاطملا ىف ىلعي ىبأ ىلإ هازع )١(

 ىف مكاحلاو (41/۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو «راتسألا فشك» )٤۱۸/١( هدنسم ىف رازبلاو «دراوم» (۸۰۳) مقرب هحيحص

 :رازبلا لاقو .هب ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس قيرط نم مهلك «ىبهذلا هقفاوو «دانسإلا حيحص» :لاقو )۳۳۸/١( كردتسملا
 .«نسح هدانسإ»

 نم ةمايقلا موي هل جرخأ الإ هيلع لخبيف هايإ هللا هاطعأ الضف هلأسيف همحر ىتأي محر ىذ نم ام» :هظفلو (۳۲۲ /۲) ريبكلا مجعملا (۲)

 هدانسإو ريبكلاو طسوألا ىف ىناربطلا هاور» ٤ ٠١(: /۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .«هب فوطيف ظملتي عاجش :اهل لاقي ةيح منهج

 . !كديج

 .«لام» :و ءأ ءر ىف (۳)

 )۳١۸/۱١( نئسلا ىف ىئاسنلاو (7/5) هدنسم ىف دمحأ هاورو (875 /۷) ىربطلا ريسفت (0)

 .هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «رجح» :و «أ ىف (5)

 .(47 4 /7/) ىربطلا ريسفت (0)

 .(ىورا :أ ىف (۸) .و أ نم ةدايز (۷)



 OA RE E لآ e يناثلا وبا يي ل
 ري ريب وس

 مهلتقو اوُلاَق ام بتكتس ءاينغَأ نحنو ريقف هللا نإ اولاق نيل لوق هللا عمس دقو

 سيل هللا ناو مكيديأ تمدق امب كلذ 059 قيرحلا باذع اوقوذ لوقنو قح ريغب ءايبنألا

 را هلكان نارق اتتاي ىح لوسرل نموت الأ الإ هع هللا نإ واف نيدلا 5© ديبعلل مَ
 ريب و رم ر م م

 نإَف 029 نيقداص متنك نإ مهومتلتق ملف متلف يذّلابو تانيَبْلاِب يلبَق نَم لسر مكءاج دق لق

 .4 62 رينملا باتكلاو ربزلاو تاتيبلاِب اوءاج كلبق نم لسر بك دقف كوبذك

 انسَح اضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم :هلوق لزن امل :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس لاق

 اع ا . كبر رّقتفا دمحم اي :دوهيلا تلاق ۲٤١[ :ةرقبلا] «ةريثك افاعضأ هَل هفعاضيف
 نباو هيودرم نبا هاور . ةيآلا «ءاينَعَأ نحنو ريقف هللا نإ اوُناَق نيّلا لوق هللا عمس دَقَل : هللا لزنأف

 . متاح ىبأ

 نا ا ف قدح هنآ ةيركش مع د یا دمحم قاندج : قاحسإ نب دمحم لاقو

 اسانأ دوهي نم دجوف ار «هنع هللا ی «قيدصلا ركبوا لحد :لاق «هنع هللا ىضر

 لاقي ربح هعمو «مهرابحأو مهئاملع نم ناكو ©" صاحنف :هل لاقي مهنم لجر ىلإ اوعمتجا دق ًاريثك

 لوسر ًادمحم نأ ملعتل كنإ هللاوف «ملسأو هللا قتا « ""”صاحنف اي كحيو :ركب وبأ لاقف . عيشأ :هل
 - هللاو :صاحنف لاقف «ليجنإلاو ةاروتلا ىف مكدنع ًابوتكم هنودجت «هدنع نم قحلاب مكءاج دق «هللا

 انإو ءانيلإ عرضتي امك هيلإ عرضتن ام .ريقفل انيلإ هنإو ءرقف نم ةجاح نم هللا ىلإ انب ام ركب ابأ اي

 ولو ,(؟'هانطعيو ابرلا نع مكاهني «مکبحاص معزي امك انم ضرقتسا ام ًاینغ انع ناك ولو «ءاينغأل هنع
 :لاقو «ًاديدش ًابرض صاحنف هجو برضف «هنع هللا ىضر «ركب وبأ بضغف ابرلا اناطعأ ام اينغ ناك

 متعطتسا ام انوبذكاف ؛ هللا ندعي كقع ترزرغلا فعلا ثم كيو: اب ىلا ةلول هديب ىسفن ىذلاو

 لاقف . كبحاص ىب عنص ام !*'رصبأ :لاقف ايي هللا لوسر ىلإ صاحنف بهذف «نيقداص متنك نإ
 الوق لاق دق هللا ودع نإ ر : لاقف 2؟تعّنص ام ىلع كلّمح ام» : ركب ىبأل ةَ هللا لوسر

 دحجف ههجو تبرضف «لاق امم هلل تبضَع كلذ لاق املف «ءاينغأ هنع مهنأو ريقف هللا نأ معَ «اميظع

 دل زك ال اقدر ها اور اخت لاق اميف هللا لزنأف ٠ كلذ تلق ام:لاقو ''"صاحنف كلذ
 .متاح ىبأ نبا هاور. ةيآلا (ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ اولاق نيدّلا لوق هللا عمس

 : ىأ 4 قح ٍريغب ءايينألا مهلتقو» :هلوقب هنرق اذهلو ؛ديعوو ديدهت 4 اوُناَق ام بتكتس» :هلوقو

 :لاق اذهلو ؛ءازحلا رش كلذ ىلع هللا ٍهيزجيسو هللا لسرل مهتلماعم هذهو هللا ىف مهلوق اذه

 كلذ مهل "لاقي : ىأ «ديِبعلل الطِب سيل هللا ناو مكيديأ تْمَدَق امب كلذ . قيرحلا باذع اوقوذ لوقتو#

 .ًاريغصتو ًاريقحتو اًعیرقت

 .؟صاحیفا :ر ىف (۳) .«صاحيف» :ر ىف (۲) .«لأسف» :و ءر ىف )١(

 .«صاحيف» :ر ىف (5) .ارصبأ «دمحم اي :لاقف»:و ءأ ءر ءج ىف (0) .«انيطعي» :و ءأ ىف )٤(

 .(لاقف» :و أ ج یف )¥(



 ۱۸١( ۷Y «٥۱۸)ناتیآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ىلاعت لوقي (راتلا هلكأت نابرقب انيتأي ىتح لوسرل نمؤن الأ الإ دهع هلا نإ اوُناَق نيذّلا» :هلوقو

 نم نوكي ىتح لوسرب اونمؤي الأ مهبتك ىف مهيلإ دهع هللا نأ ''"اومعز نيذلا ءالؤهل آضيأ ابیذکت
 سابع نبا هلاق .اهلكأت ءامسلا نم ران لزنت نأ هنم تّلبقف هتمأ نم ةقدصب قدصت نم نأ هتازجعم

 نيهاربلاو ججحلاب : ىأ (تانیبْلاب لبق نم لسر مكءاج دق لو : ىلاعت هللا لاق .امهريغو نسحلاو

 بيذكتلاب مهومتلباق ملف :ىأ مهول ملف ةلبقتملا نينارقلا لكأت رانبو :ىأ «مشلف يذدّلابو»

 . لسرلل نوداقتتو قحلا نوبت مكنأ (نيقداص متنك نإ مهومتلتقو ةدناعملاو ةفلاخملاو

 ر ارماج هن يم لو بك دفق رأت نإتو و 1مل ام قلاع لاق مث

 ا كلبق نم ةوسأ كلف «كل ءالؤه “ تا فلنا ال :ىأ 4رينملا باتكلاو

 نم ةاقلتملا بتكلا ىهو (ربزلاو# ةعطاقلا نيهاربلاو ججحلا یهو تانيبلا نم هب اوؤاج ام عم اوبذك

 . ىلجلا حضاولا نيبلا : ىأ «رينملا باتكلاوإط نيلسرملا ىلع ةلزنملا فحصلاك «ءامسلا
 سمس اس اهو لهو م6

 ةّنجْلا لخدأو راتلا نع حزحز نمف ةمايَقْلا موي مكروجأ َنَوُقوُت امنإو تْومْلا ةقئاذ سفن لك»

 نيذّلا نم َنعمسَتَلو مكسفنأو مكلاومأ يف نوبل 02 رورغلا عاتم الإ ايندلا ٌةاَيحْلا امو زاف دقف

 مزع نم كلذ نف اوقتتو اوربصت نإو اريثك ى اوكرشأ نيذّلا نمو مكلف نم باتكلا اوُنوُأ

 .« 0250 ررمألا
 .ناف اًهْيَلَع نم لك :هلوقك «توملا ةقئاذ سفن لك نأب ةقيلخلا عيمج معي ًاماع ًارابخإ ىلاعت ربخي 5

 «نوتومي نجلاو سنإلاو تومي ال ىذلا ىحلا وه هدحو ىلاعت وهف «ماركإلاو لالجلا وذ كبَر هجو ىقبيو

 امك ًارخآ نوكيف «ءاقبلاو ةموميدلاب راهقلا دحألا دحاولا درفنيو «شرعلا ةلمحو ةكئالملا ''”كلذكو

 .الوأ ناك

 اذإف «تومي ىتح ضرألا هجو ىلع دحأ ىقبي ال هنإف «سانلا عيمجل ةيزعت اهيف ةيآلا هذهو

 ةمايقلا هللا ماقأ - ةيربلا تهتناو مدآ بلص نم اهدوجو هللا ردق ىتلا ةفطنلا تعرفو ةدملا تضقنا

 لاقثم ادحأ ملظي الف ءاهريغصو اهريبك ءاهليلقو اهريثك ءاهريقحو اهليلج اهلامعأب قئالخلا ىزاجو

 . (ةمايَقْلا موي مكروجأ نوفوت امّنِإو9 :لاق اذهلو ؛ةرذ
 <« ""ىبهللا ىلع ىبأ نب ىلع انثدح «ىسيوألا زيزعلا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

Eلاق «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع "نع «هيبأ نع < معا ن4 ا : 
 0 :لاقف هصخش نوري و هسح نو تآ ممداج «ةيزعتلا تءاجو علي ىبنلا 8 ال

 | .(ةمايقلا موي مكروجأ نوُفوت اَمَّنِإو توما ةقئاذ سفن لكل هتاكربو هللا ةمحرو تيبلا لهأ مكيلع

 .«نيبملا» :ر ىف (۳) .؟هلوسرلا :ج ىف (۲) ؟؟ةريغرب 21 هج ىف

 .«ىمشاهلا» :ج ىف )١( .«اذكو» :أ ىف (5) .:«بيلكتب# ج ف9

 .«نأ» :و «أ ىف (۷)



 0۸7 10)ناقيآلا: نارمغ لآ" ةرزوش د لالا نل يل

 هايإو ءاوقثف هللابف «تئاف لك نم اكردو «كلاه لك نم ًافلخو « ةبيصم لح منه ارسل <11

 :دمحم نب رفعج لاق .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو «باوثلا مرح نم باصملا نإف ءاوجراف
 . "دالا هيلع ةرضخلا اذه «اذه نم نورتناا بلاط آن نلعاوا نبا راف

 « ةنجلا لخدأو اهنم اجنو رانلا بنج نم :ىأ 4زاف دقف ةنجلا لخدأو راَثلا نع حزحز نمفإل : هلوقو

 .زوفلا لك زاف دقف

 a حما اكون «ىراصنألا هللا دبع نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ا عيضوملا : : را هللا لوسر لاق :لاق اه هللا نضو] ةريره نبا نع ةيلش ىبأ نع «ةمقلع

 . )هزاف دقف ةنجلا e نمف : متتش متئش نإ اوؤرقا ءاهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا ىف

 نودب هاور دقو «ةدايزلا هذه قوب لا اذه ريغ نم نيحيحصلا ىف تباث نايا ثيدح اذه

 نب دمحم ثيدح نم «هکردتسم ىف مكاحلاو ءهحيحص ىف 2نابح نباو «متاح وبأ ةدايزلا “هذه

 :لاقف رخآ هجو نم 2١ '”[اضيأ] هيودرم نبا هاورو .اذه ورمع

 ورمع انأبنأ «ةدعسم نب كيمح اناا «ىبحي نب دمحم انثدح «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح

 ىف مكدحأ طوب عضوملا : ل هللا لوسر لاق :لاق دعس نب لهس نع «مزاح ىبأ نع «ىلع نبا

 . زف دَقَف ةنجلا لخذأو ٍراَثلا نع حزز نق :ةيآلا هذه الت مث :لاق .«اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا

 ,''١'عيكو نع ءدمحأ مامإلا هاور ام «نوملسُم متنأو لإ نتومت الو» : ىلاعت هلوق دنع مدقتو

 نب رع نب هللا ذيع نع «ةبعكلا بر دبع نب نمحرلا دبع نع «بهو نب ديز نع «شمعألا نع
 هتيم نم هكردتلف «ةنجلا لخدي نأو رانلا نع حزحزي نأ ْبَحأ نم» : ةي هللا لوسر لاق :لاق صاعلا

 SE نأ بحي ام سانلا ىلإ تأَيلو ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي وهو

 اهنا اها و نذل نانو 0 ريغصت 4 رورغلا عاتم الإ اًيندلا ةايحْلا اموإ» :هلوقو

 .«نوردت» :ر ءج ىف (۲) .؛نم» : «ج ىف )١(

 .ركنم هلنتمو فيعض هدانسإو )۳44/۲( ردلا یف ىطويسلا هركذ فرض

 .ر نم ةدايز قفز

 «ملسم طرش ىلع» :لاقو (۲۹۹/۲) كردتسملا ىف مكاحلاو ء(۳۲۹۲) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو )٤۳۸/۲( هدنسم ىف دمحأ هاورو (0)

 ثيدح نم دهاوش هلو ةريره ىبأ نع ىرخأ قرط ثيدحللو .هب ةملس ىبأ نع ورمع نب دمحم قيرط نم مهلك «ىبهذلا هقفاوو
 اعسوم هيلع مالكلا رظنا ٠١١( /۳) دنسملا ىف دمحأ دنع كلام نب سنأ ثيدح نمو «ىتأيس امك نيحيحصلا ىف دعس نب لهس

 .(۱۹۷۸) مقرب ىنابلألل ةحيحصلا ةلسلسلا :ىف

 .«ثيدحلا» :و ءأ ءر ءج ىف (1)

 .(۱۸۸۱) مقرب هحيحص ىف ملسمو«(٥۱٤٦) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ (۷)

 .و «آ نم ةدايز (۱۰) .«نابح نب متاح وبأ» :ر ءج ىف (9) .1؛هذهب» :ر ءج ىف (۸)

 .«هريسفت ىف حارجلا نبا هاور اما :و ىف )١١(

 ..(۱۹۱/۲) دنسملا (۲)

 .ريقحت» :ر ىفو «؟اهريقحتو» :ج ىف )١5( .اريغصت» :ر ىف (۱۳)



 19/8 مم 0185 «٥۱۸)ناتیآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 17: ىلعالا] «ىقبأو ريخ ةرخآلاو . اًيندلا ةايحْلا نو رثؤت لب : ىلاعت لاق امك «ةلئاز ةليلق ةيناف ةئيند

 دقني مك دنع ام : ىلاعت لاقو [5 : دعرلا] (عاتم الإ ةرخآلا يف ايندلا ةايحْلا امو :ىلاعت لاقو] ۷

 امو اهتيزو ابندلا ةايحلا عامَف ءيش نم متيتوأ "امو $ : ىلاعت لاق [45 : لحنلا] €“ [قاب هلا دنع امو
 سمغي امك الإ ةرخآلا ىف ايندلا ام هللاو» :ثيدحلا ىفو ٠[. صفق «ىقبأو ريخ هللا دنع

 1 , ےیل © عجرت مب رظنيلف ٠ ميلا ىف هعبصإ تعا

 تكشوأ «ةكورتم «عاتم یه ءعاتم یه : ورا عام الإ ايلا ايلا امو :هلوق ىف ةداتق لاقو

 «متعطتسا نإ هللا ةعاط عاتملا اذه نم اوذخف ءاهلهأ نع لحمضت نأ وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو -

 ak الإ الو
orيدم  

 r هيل إو هلل نإ اولاَق صم مُهَباصأ 5 : نيرا 1 تر 65 لاومألا

 ىلتبيو ءهلهأ وأ هدلو وأ هسفن وأ هلام نم ءىش ىف نمؤملا ىلتبي نأ دبال :ىأ [161 100 :ةرقبلا]
 نم باتكلا اوتوأ َنيذّلا نم نعمسَتلو» ءالبلا ىف ديز ةبالص هنيد ىف ناك '* نا « هنيد ردق ىلع '"”نمؤملا

 ايلسم «ردب ةعقو لبق ةنيدملا مهمدقم دنع نينمؤملل ىلاعت لوقي 4 اريك ىذَأ اوكرشأ نيذلا نمو مكلبق

 جرفي ىتح وفعلاو حفصلاو ربصلاب مهل ًارمآو «نيكرشملاو باتكلا لهأ نم ىذألا نم ھلان امع مھل

 . «رومألا مزع نم كلذ نف اوقتتو اوربصت نإو» :لاقف «هللا
 .ىرهزلا نع «ةزمح ىبأ نب بيعش انثدح ءناميلا وبأ انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 نيكرشملا نع نوفعي هباحصأو ةي ىبنلا ناك :لاق هربخأ ديز نب ةماسأ نأ :ريبزلا ¿ قبب و رع رشا
 نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم نعمستلو» : هللا لاق «ىذألا ىلع نوربصيو « هللا مهرمأ امك باتكلا لهأو

 ءهب هللا هرمأ ام وفعلا ىف لوأني ةي ' هللا لوسر ناكو :لاق 4 اريك ىذأ اوكرشأ نيذّلا نمو مكلبق
 :مهيف هللا 030و ذأ ىتح

 «ناميلا وبأ انثدح :لاقف الوطم ةيآلا هذه ريسفت دنع ىراخبلا هركذ دقو ءارصتخم هاور اذكه

 بكر هلو هللا لوسر نأ هربخأ ديز نب ةماسأ نأ ؛ريبزلا نب ةورع ىنربخأ ىرهزلا نع «بيعش انأبنأ
 ذي ترا ی ن داع نب دعس هرعت هارو ةيز نر. ماشا فدزاو ةيكذف ةقيطق هيلط .نامج ناخ
 ملسي نأ لبق كلذو «لوُلَس نبا ىبأ نب هللا دبع هيف سلجمب رم ىتح :لاق ءردَب ةعقو لبق «جرزخلا
 «نيملسملاو دوهيلاو ناثوألا ةدبع «نيكرشملاو نيملسملا نم طالخأ سلجملا ىف اذإف «ىبأ نب هللا دبع

 هار ةقلا ا ن اع رمح الا ةعاجع للا كع ملف ها ر وب لا دبع نجلا نفر
 «لجو زع هللا ىلإ مهاعدف لزنف ءفقو مث ءب هللا لوسر ملسف .انيلع اوربَعت ال» :لاقو

 .عجري » :و ءأ ىف (۳) شا < را
 دروتسملا ثيدح نم ۰ ۰۸( مقرب ننسلا ىف ةجام ¿ نباو TTY) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (YAOA) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٤(

 . هنع هللا ىضر دادش نبا

 . ؟نيتيآلا رخآ ىلإ) :ه ىفو ءو ءأ ءر ج نم ةدايز )١( .اهذه» :ر ءج ىف (45)

 . ؟مهلانيال :ر ءج ىف (۹) . «نإف» و «آ ىف (۸) .«ءرملا» :و أ ءر ا ءاج ىف (۷)

 .«مهيلع دَ هللا لوسر ملسف»:1 ىف 7 .«هنذآ» :أ ىف (۱۱) .؛ىبنلا » :أ ىف )٠١(



 ٠۱۸۹( -141/)تايآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا 1۸۰

 انذؤت الف اقح ناك نإ «لوقت امم َنسحأ ال هنإ ءءرلا اهيأ :ىبأ نب هللا دبع لاقف «نآرقلا مهيلع أرقو
 نا :ةحاور نب هللا دبع لاقف هيلع Se دا رمل .«كلحر ىلإ عجرا ءانسلاجم ىف هب

 اوداك ىتح دوهيلاو نوكرشملاو نوملسملا نتساف .كلذ بحت انإف انسلاجم ىف هب اًنْشْعاَف 0 لوسر

 لخد ىتح راسف «هتباد اه ىبنلا بكر مث ءاوتكس ىتح مهضفخي ہی ىبنلا لزي ملف ٠ ووا
 هللا دبع ديري - "باّبح وبأ لاق ام ىلإ ْمَمْسَت ملأ دعس اي» :َِي ىبنلا هل لاقف «ةداّبع نب دعس ىلع
 كيلع لزنأ ىذلا هللآوف ٠ حفصاو هنع فعا هللا لوسر اي :دعس لاقف .«اذكو 00 نبا

 هوجوتي نأ ىلع “"ةرْيحبلا هذه لهأ حلطصا دقلو «كيلع لزنأ ىذلا قحلاب “هللا ءاج دقل باتكلا عه
 رو رور

 ىذلا كلذف. ءكلذب قرش هللا كاطعأ ىذلا قحلاب كلذ هللا ىبأ املف «ةباصعلاب “هوبصعيو
 نيكرشملا نع نوفعي هباحصأو اَ هللا لوسر ناكو ایک هللا لوسر هنع افعف تيارا ام. لحق

 SS : ىلاعت هللا لاق «ىذألا ىلع نوربصيو « هللا مهرمأ امك .باتكلا لهأو

 ر ”[رومألا مَع نم كلذ نإ اونو اوربصت نإو] اريثك ىذأ اوكرشأ نيا نمو مكلف نم باتكلا

 ل ل رب ىلاعت

 وفعلا ىف لوني ةا ىبنلا ناكو ٠١9[« : ةرقبلا] ةيآلا راب هللا يِتأَي ئتح اوحقصاو اوفعاف قحلا مهل
 «شيرق رافك ديدانص هب هللا لتقف .ًاردب ةا هللا لسو ازغ املف .مهيف هللا نذأ ىتح هب هللا هرمأ ام

 اوعيابف ءهَجَوَت دق رمأ اذه :ناثوألا ةدبعو نيكرشملا نم هعم نمو لوس نبا ىبأ نب هللا دبع لاق
 0 ,OP 1 و (77١مالسإلا ىلع ةا لوسرلا

 ربصلا الإ ءاود هل امف ‹ىڏۇي نأ دبالف «ركنم نع ىهن وأ «فورعمب رمأ وأ ‹« قحب ماق نم ناكف

 .لجو زع « هللا ىلإ عوجرلاو ‹ هللاب ةناعتسالاو « هللا ىف

 مهروُهظ ءارو هود هتومُتكَت الو سائل هني باتكلا اوثوأ نيذّلا قاقيم هللا دَحَأ ذإو »
 fro 24 م ه م سو م

 نأ َنوُبحيو اونأ امب َنوُحَرْفي نيذلا نست ال 629 نورعشَي ام سبق اليل انس هب اورتشاو

 كلم للو 02 ميلأ باع مهو بالا نم ةزاقمب مهنسحت الف اولعفي مل امب اودمحي

 . 4 (114) ٌريِدَق ءيش لك ىلع هّللاو ضرألاو تاومسلا

 اونمؤي نأ ءايبنألا ةنسلأ ىلع دهعلا مهيلع ذخأ نيذلا «باتكلا لهأل ديدهتو هللا نم خيبوت اذه
 و هللا هلسرأ اذإف «هرمأ نم ةبهأ ىلع دن سانلا ىف هركذب اوهوني نأو ءاي دمحم

 .«نابح» : ىف (۳) . «نوزرابتي» :و ىف (0) .؟لب» :أ ىف )١(
 .«مهتفلاخ دقل» :و ىف () .«ىذلاوف» و ا هر بج ىف )٥( .؟هنع حفصاوا:و أ ءر ءج ىف (:)

 . 2؟ىتأل :أءر ىف (9) . (هنوبصعيفا :و ىفو « ؟هوبصعيف) :آ ىف ۸ . هلع هّللا لوسر ةنيدم : اهب دوصقملا ةريحبلا )¥(

 .«ةيآلا :ه ىفو ءو ءأ ءر ءج نم ةدايز )١١( .«لقث» :أ ىف )٠١(

 .«اوملسأف» :ر ىف (۳) .«اوعيابف مالسإلا ىلع»:و أ ج ىف )١١(

 .(۱۷۹۸) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو ؛.(1077) مقرب ىراخبلا حيحص )۱٤(
 .«اونوكيف» :و ىف )١6(



 ۸۱ (۱۸۹ ۔۱۸۷)تایآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا

 ىويندلا ظحلاو «فيفطلا نودلاب ةرخآلاو ايندلا ىف ريخلا نم هيلع اودعو امع اوضوعتو كلذ اومتكف

 .مهتعيب ةعيبلا تسئبو «مهتقفص ةقفصلا تسئبف «فيخسلا

 ىلعف «مهکلسم مهب كلسيو «مهباصأ ام مهبيصيف مهكلسم اوكلسي نأ ءاملعلل ريذَحت اذه ىقو

 ءاثيش هنم '''اومتكي الو «حلاصلا لمعلا ىلع لادلا «عفانلا ملعلا نم مهيديأب ام اولذبي نأ ءاملعلا

 مجلأ همتكف مّلع نع لس نم» :لاق هنأ يم ىبنلا نع ةددعتم قرط نم ىورملا ثيدحلا ىف درو دقف

 . ران نم ماجلب ةمايقلا موي

 مهتبسحت الف اولعقي مل امب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب َنوُحَرفي نيدلا َنّبسْحَت الو لا لوقو

 e ءةيآلإ (( باذعْلا نَم ةزافمب

 :حيحصلا ىف . لق الإ هللا هدزي مل اهب رثکتیل ةبذاك یوعد ىعدا نم» :ة هللا لوسر

 روز ىبوَت سبالك طعي مل امي (؟7عبشتملا»

 نب هك نأ ةكيّلم ىبأ نبا ىنربخأ «جيرج نبا نع اج انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هللا ىضر «سابع نبا ىلإ - هباوبل - عفار اي بهذا :لاق ناورم نأ :هربخأ فْوَع نب نمحرلا دبع

 يدع ءايدعم د لعقي ملا اع دمج نأ نحو E ساير لك يللا «هنع

 سابع نبا الت مث «باتكلا لهأ ىف هذه تلزن امنإ ؟هذهو '' مكل امو : سابع نبا لاقف "؟نوعمجأ

 اليلق انم هب اورتش ر ارو ور رک الو ماثلة اكل ورا يذلا قاما اوو

 مل امب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب َنوُحَرْفَي نيذلا نبسحت ال» 4)٠ NE نورتشي ام سب

 دق اوجرخف «هريغب هوربخأو ''هومتكف «ءیش نع وی ىبنلا مهلأس :سابع نبا لاقو .ةيآلا «اولعفي

 مهلأس ام مهنامتك نم '"اوتأ اب اوحرفو «هيلإ كلذب اودمحتساو «هنع مهلأس اب هوربخأ دق نأ هورأ

 . هن

 متاح ىب ن نباو «ءامهيريسفت ىف ىئاسنلاو ىذمرتلاو ‹ملسمو ءريسفتلا ىف ىراخبلا اذكهو

 «جيرج نب كلملا دبع ثيدح نم مهلك «هكردتسم ىف مكاحلاو رور ا نباو

 ع 7 هن 5 ء ين 3 ١

 نأ :صاقو نب ةمقلع نع ةكيلم ىبا نبا نع جيرج نبا ثيدح نم اضيأ ىراخبلا هاورو 1 ٤

 . و «أ ءر ج نم ةدايز (۲) .«نومتكي» :ر ىف )١(

 .هنع هللا ىضر كاحضلا نب تباث ثيدح نم )1١١( مقرب ملسم حيحصو 7 )١ 231١ مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . ؟عبشملا» :أ ىف (0)

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (۲۱۲۹) مقرب ملسم هاور (5)

 .؟نيعمجأل :و ءأءر ءج ىف (۸) .«ىتوأ» :ج ىف (۷) .«هل لقف»:أ ءر ج ىف )١(

 .«هأيإ هومتكف»: و ءأ ءر ىف )١١( 4. ةيآلا . . .سانلل هننيبتل» :و ءأ ءر ج ىف (۱۰) .؟مکل ام» :ج ىف (9)

 .؟ةميزخ نباو» :و ىف (۱۳) .«اوتوأ' :ج ىف (۱۲)

 ىف ىئاسنلاو )۳۰٠٤( مقرب ىذمرتلا ناسو (۲۷۷۸) مقرب ملسم حيحصو (4518) مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۹۸/۱) دنسملا )۱٤(

 )١١١85(. مقرب ىربكلا ننسلا



1A۲ ٠۱۸۹( ۔۱۸۷)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا 

 . "7هركذف «سابع نبا ىلإ عفار اي بهذا : هباوبل لاق ناورم

 نع ءملسأ نب ر ليز ینثدح «رفعج نب دمحم انأبنأ «ميرم ىبأ نب ديعس انئثدح : ىراخبلا لاقو

 هللا لوسر دهع ىلع نيقفانملا نم الاجر نأ ؛هنع هللا ىضر «ىردخلا ديعس ىبأ نع «راسي نب ءاطع

 ا هللا لوسر فالخ مهدعقمب اوحرفو IE رزخلا ىلإ ةي هللا لوسر جرح اذإ ناك ةي

 : تلزنف ءاولعفي مل 5 اودمحي نأ اوبحأو لخوا ؟ '”اورذتعا وزغلا نم ةَ هللا لوس مدق اذإف

 . ةيآلا (اولعقي مل امب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب نوحرفي نيدّلا نبسحت الل

 نم هريسفت ىف هيودرم نبا هاور دقو ."”هوحنب «میرم ىبأ نبا ثيدح نم ملسم هاور اذكو
 نب عفارو ديعس وبأ ناک لاق ملسأ نب ر ليز نع ءدعس نب ماشه نع «دعس نب ثيللا ثيدح

 نيذّلا "”نبسحت الإ : ىلاعت هللا لوق تیار دی اا :لاقف ناورم دنع تباث نب ديزو جيدخ
 ؟لعفن مل اب دّمَحُن نأ بحُنو انيتأ اب حرفن نحنو ٠ (اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب نوحرفي

 لوسر ثَعب اذإ نوُمّلخَتي اوناك نيقفانملا نم اسان نأ "كاذ امنإ «كاذ نم سيل اذه نإ :ديعس وبأ لاقف

 مهل “"اوفلح حتفو هللا نم رصّن مهل ناك نإو «مهفلختب اوحرف ةبكت مهيف ناك نإف آثعب ةا هللا
 :ديعس وبأ لاقف ؟اذه نم اذه نيأ :ناورم لاقف .حتفلاو رصنلاب مهرورس ىلع مهودمحيو مهوضريل
 اذهو :ديعس وبأ لاق مث .ديعس وبأ قدص «معن :لاق ؟ديز اي كلذكأ :ناورم لاقف ءاذه مَّلعي اذهو

 املف .ةقدصلا ىف هصئالق عزنت نأ كربخأ نإ ىشخي هنكلو  جيدخ نب عفار ىنعي - (90هاؤ ملعي

 تدهش :ديعس وبأ لاقف ؟'' كل ةداهش ىلع ىندمحت الأ :ىردخلا ديعس ىبأل ديز لاق اوجرخ
 ؟قحلا تدهش ام ىلع ىندمحت ال وأ :ديز لاقف .قحلا

 تباث نب د ديزو وه ناك هنأ : نب عفار نع «ملسأ نب دیر نع ا دج ی اور وت

 ؟هذه 00 ءس نأ قف 0 اي :ناورم لاقف «ةنيدملا ريمأ وهو «مكحلا نب ناورم دنع
 نبا لأسي كلذ دعب OP ناورم ناکو «مهنع هللا ىضر «دیعس ىبأ نع مدقت امك کف

 ةماع ةيآلا نأل ؛ءالؤه هلاق امو سابع نبا هركذ ام نيب ةافاتم الو «هانركذ ام هل لاقف «مدقت امك سابع
 .ملعأ هللاو ءركذ ام عيمج ىف

 نع «ىرهزلا نع «ةبقع نب ىسومو قيتع ىبأ نب دمحم ثيدح نم اضيأ هيودرم نبا ىور دقو
 نوكأ نأ تيشخ دقل هللاو « هللا لوسر اي :لاق ىراصنألا سيق نب تباث نأ ؛ىراصنألا تباث نب دمحم

 .«اورذعأ» :ر ىف ()

 (TVVY). مقرب ملسم حيحصو )¥0( مقرب ىراخبلا حج )۳(

 .(نبسحی ال» :أ ىف (5) «تيأرأ» :ج ىف (5) .«لاق» :و ىف (4)
 .«كلذ» :أ ىف (9) .«اوفلحيا :ر ىف (۸) .«كلذ امنإ كلذ نم» :أ ىف (۷)

 .«تلزنأ» :و «آ ءر هج ىف (0) .«كل تدهش ام ىلع» :و ءأ ىفو ء"كل تدهش ىنأ» :ر ىف )٠١(

 €Y). /۸( حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذو ٤ ٤١( /۲) ردلا ىف امك هريسفت ىف ديمح نب دبع هاورو (۱۲)

 .«ثعب» :ر ىف (۳)



 ۱۸۲۳ ١95( ۔۱۹۰)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 یھنو ٠ .دمحلا بحأ ىندجأو «لعفي مل ام محي نأ بحي نأ ءرملا هللا ىهن : لاق «؟مل» :لاق . تكله

 ر ا ‹كتوص قوف اوما عفرن نأ هللا ىهنو «لامحجلا بح 0 خاو ءءالیخلا نع هللا

 e ءاديهش لتقتو ءاديمح شيعت نأ ىضرت الا کھ لور لا .توصلا ىروهج

 تالا ةملسم اد لقوا ادخن هللا ارو اين نل لأ

 رابخإلا ىلع ءايلابو «درفملا ةبطاخم ىلع ءاتلاب أرقي E وحنالو :هلوقو

 باذع مهلو# :لاق اذهلو ؛هنم منهل بال لب «باذعلا نم نوجا مهنا قويسنا الا + يا «مهنع

 . «ميلأ

 رداقلاو «ءیش لُك كلام وه : ىأ «َريِدَق ءيش لك ىَلع ُهَللاو ضرألاو تاَوَمّسلا كلم هلو :لاق مث
 ال ىذلا ميظعلا هنإف ءهبضغو هتمقن اورذحاو «هوفلاخت الو هوباهف «ءىش هزجعي الف ءىش لك ىلع

 .هنم ردقأ ال ىذلا ريدقلا ءهنم مظعأ

 نيذّلا 052 بابلألا يلوأل تايآل ِراَهَنلاَو ليلا فالتخاو ضرألاو تاَوُمَّسلا َقّلَح يف نإ
oسا ساس  

 اذه تلخ ام انبر ضرألاو تاومسلا لح يف نورگفتیو مهيونج ىلع ادوعقو امايق هللا نورکذي

 نم نيملاّظلل امو هتيزخأ دقف راثلا لخدت نم َكّنِإ ابر 059 راّثلا باع اقف كناحبس الطاب

 اتع رقكو اتبونذ اتل رفغاَف اتر انماَف مكبرب اونمآ نأ ناميإلل يداي ايدام انعم اإ ابر 9راصنأ
 ال كّنِإ ةمايقلا موي انِرَخَت الو كلسر ىلع انتدعو ام انتآو انبر 2 راربألا عم انفوتو انتائيس

 . 4659 ذاعيملا فل

 قلا توق اا الا يسب ا اهنا “نب وما ع 2 رطل نق
 مب:اولاقف دوهبلا -نشيرف تنأ :لاق سابع نبا 7 9 نب ديعس نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع

 :اولاق ؟ىسيع ناك فيك :اولاقف ىراصنلا اوتأو .نيرظانلل ءاضيب هديو هاصع :اولاق ؟ىسوم مكءاج
 .اًبهَذ افلا انل لعجي كبر انل عدا : اولاقف ةَ ىبنلا اوتاف .ىتوملا ىيحيو صربألاو همكألا ئربي ناك

 يلوأل ٍتايآل راهتلاو ليلا فالتخاو ضرألاو تاومّسلا قلخ > يف نإ :ةيآلا هذه تلزنف ءهبر اعدف

 .«شاعف : لاق» :و ءأ ءر ىف (۳) .؟ىنإو» :و «أ ءر ىف (0) .؟ىنإو» :أ ىف )١(

 نم 1114207 كردشسلا a .هب تباث نب دمحم نع ىرهزلا قيرط نم )٤۲( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (؛)

 مجعملا ىف ف ىناربطلاو ءادراوم» ( ۷ ۰ ) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو .هب تباث نب دمحم هيبأ نع دمحم نب ليعامسإ قيرط

 قيرط نم )۲۰٤۲٥( مقرب هفنصم ىف قازرلا دبع هاورو .هركذف تباث نأ تباث نب ليعامسإ قيرط نم امهالك (1۷ /۲) ريبكلا

 نع ىرهزلا قيرط نم )۷١/۲( باعيتسالا ىف ربلا دبع نبا قيرط نمو كلام هاورو .السرم هركذف سيق نب تباث نأ ىرهزلا
 ىناربطلاو هيودرم نبا ةياور ىهو «هب تباث نع تباث نب دمحم نع ىرهزلا :حصألاو .هب تباث نع تباث نب دمحم نب ليعامسإ

 ثيدحلاو «هركذف سيق نب تباث ىنثدح :لاقف ىناربطلا دنع ثيدحتلاب تباث نب دمحم حرص دقو )٤۲( مقرب طسوألا مجعملا ىف

 . هللا ءاش نإ نسح

 .ةاوبسحت الو» :و ءأ ءر ءج ىف (0)
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 . هيف اوركفتيلف «(بابلألا

 . ملعأ هللاو «ةكمب ناك ابهذ افصلا نوكي نأ مهلاؤسو .ةيندم ةيآلا هذه نإف «لكشم اذهو

 ءاهعاستاو اهعافترا ىف هذه :ىأ € ضرألاو تاومّسلا قلخ ىف نإ :ىلاعت لوقي هنأ ةيآلا ىنعمو
E E aداس  NS ETE 

 ‹عفانمو نداعمو ناويحو «رامثو عورزو تابنو راجشأو رافقو لابجو «راحبو تباوثو «تارايس

 لوطلا امهضراقتو امهبقاعت :ىأ «راهنلاو ليلا فالتخاو» صاوخلاو حئاورلاو موعطلاو ناولألا ةفلتخم
 ءاريصق ناك ىذلا لوطيف اذه نم اذه ذخأي مث «نالدتعي مث ءاذه رصقيو اذه لوت ةراتف ءرصقلاو

 :ىأ (بابلألا يلوألا» :لاق اذهلو ؛ ميكحلا زيزعلا ريدقت كلذ لكو ءاليوط ناك ىذلا رصقيو

 نولقعي ال نيذلا 0 مصلاك اوسيلو ءاهتايلج ىلع اهقئاقحب ءايشألا كردت ىتلا ةيكذلا ةماتلا لوقعلا

 .نوض رغم اهنع مهو اهيلع نورمي ضرألاو تاومّسلا يف ةيآ نم نيأكوإ : مهي [یلاعت] هللا كاف نيدلا
 .[ ٠١١ 1.0 : فسوي] #نوك رشم مهو الإ هّللاب مهّرتكأ ن نمؤي امو

 تبث امك «مهبونج ئلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيا :لاقف بابلألا ىلوأ ىلاعت فصو مث
 نإف ءامئاق لَص» :لاق ةَ هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر «نيصح نب نارمع نع ىراخبلا حيحص ىف
 مهلاوحأ عيمج ىف هركذ نوعطقي ال : ۲ ٩ كب ىَلَعَف عطتست مل نإف ءادعاقف عطتست مل

 نم امهيف ام نومهفي :ىأ «ضرألاو ا قلخ يف نورگفتیو» مهتنسلأو مهرئامضو مهرئارسب

 .هتمحرو هرايتخاو «هتمكحو هملعو «هتردقو قلاخلا ةمظع ىلع ةلادلا مّكحلا

 تيأر الإ ءىش ىلع ىرصب عقي امف «ىلزنم نم جرخأل ىنإ :ىنارادلا ناميلس وبأ علا لاقو

 . «رابتعالاو “"ركفتلا» باتك ىف ايندلا ىبأ نبا هاور . ةربع هيف ىل وأ «ةّمعن هيف ىَلَع هلل

 ةركفلا :نسحلا لاق : ليّضفلا لاقو . ةليل لا نهاري عار ركل :لاق هنأ ىرصبلا نسحلا نعو

 . تيبلا اذهب لثمت امبرو . كبلق لخدي رون ةركفلا : ةنييع نب نايفس لاقو .كتائيسو كتانسح كيرت ةآرم

 ريع هل ءىش لك یف ةركف هل تناك ءرملا اذإ

 .ًاربع هرظنو ءاَركفَت هتمصو ءاركذت هليق ناك نمل ىَبوُط :لاق هنأ «مالسلا هيلع «یسیع نعو
 .ةنجلا باب قرط ىلع ليلد ةركفلا لوطو «ةركفلل مَّهْلأ ةدحولا لوط نإ :ميكحلا نامقل لاقو

 ملع امو «ملع الإ طق ؤرما مهف “امو «مهف الإ طق ئرما ةركف تلاط ام : هم نب بهو لاقو

 .«فيعض وهو ىنامحلا ىيحي هيفوا :(7/7”7) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١1771( ىناربطلل ريبكلا 00 ىف )١(

 .و نم ةدايز قد .؟ميلعلا» :و 3 اج ىف ةرفز . (اهعاضيإو اهتفاشكو» أ ىف قفز

 . «بنج» : 0

 . )١١١6( مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 ايندلا ىبأ نبا تافنصم مجعمو (8 ١77/179 ءالبنلا مالعأ ريس ىف ىبهذلا هركذ امك هانتبلأ ام حيحصلاو ««لكوتلا» :خسنلا ىف (۷)

 . ۱۸۹ص رظنا .اطوبضم عطقملا ةياهن ىف ىتأيسو ؛ةيرهاظلاب دوجوملا

 .(الو» :ر ىف (۸)
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 .ةدابعلا لضفأ هللا معن ىف ةركفلاو ءنّسَح ءلجو زع«هللا ركذب مالكلا : زيزعلا دبع نب رمع لاقو

 ىلإ اورظناو «مكبولقب فقوملا اودهاشو «مكركفت موي لك روبقلا اوروز :دوسألا ثيغم لاقو

 ناكو ءاهقابطأو اهعماقمو رانلا ركذ مكنادبأو مكبولق اورعشأو «رانلا وأ ةنحلا ىلإ نيقيرفلاب فرصنملا

 .هلقع بهذ دق ؛هباحصأ نيب نم اعيرص عفري ىتح كلذ دنع یکی

1A0 

 كدنع نإ «بهار اي :لاقف هادانف «ةَلبزمو ةربقم دنع بهآرب لجر رم : كرابملا نب هللا دبع لاقو

 ::لاومألا زيكو لارا زنك زنك «رّبتعم امهيف كل ايندلا زونك نم نيزنك

 توصب ىدانيف ءاهباب ىلع فقيف ةبرخلا ىتأي «هبلق دهاعتي نأ دارأ اذإ ناك هنأ :رمع نبا نعو

 :AA]. صصقلا] هجو الإ كلاه ءيش لك :لوقيف هسفن ىلإ عجري مث ؟كّلهأ نيأ :لوقيف نيزح

 اس بلقلاو ةليل: مايا ن ريح كنت ىق ناتدضتقم ناجتكر لاف هلا شاع تبا فو

 .ةركفلل سّفنتت رخآلا هثلث عدو «هثلث ىف برشاو «كنطب ثلث ىف لک «مدآ نبا اي :نسحلا لاقو

 . ةلفَعلا كلت ردقب هبلق رَصْب نم َسّمَطنا ة ةربعلا ريغب ايندلا ىلإ رظن نم :ءامكحلا ضعب لاقو

 .هوصع امل ىلاعت هللا ةمظع ىف سانلا ركفت ول :ىفاحلا ثراحلا نب رّشب لاقو

 باحصأ نم ةثالث الو نينثا الو دحاو ريغ تعمس :لاق سيق دبع نب رماع نع «نسحلا لاقو

 .ركفتلا «ناميإلا رون وأ «ناميإلا ءايض نإ :نولوقي ةا ىبنلا

 ايندلا ىف كو ءتنك امئيح هللا قتا«فيعضلا مدآ نبا اي: لاق هنأ ءمالسلا هيلع « ىسيع نعو

 .دغ قزرب متهت الو ءركفلا كبلقو لا كالي ءءاكبلا كينيع مّلعو ءاتيب دجاسملا ذختاو امض

 نع لئسف ءهباحصأ نيب اموي ىكب هنأ «هنع هللا ىضر «زيزعلا دبع نب َرَمع نينمؤملا ريمأ نعو

 ىتح ىضَقنَت اهتاوهش داكت ام ءاهب اهنم تربتعاف ءاهتاوهشو اهتاذلو ايندلا ىف ترك :لاقف كلذ
 .ركدا نمل ظعاوم اهيف نإ ربتعا نمل ةربع اهيف نكي مل نئلو ءاهّترارم اهردكت

 نجلا ذيع نشا ندا انااا از
  : ESهس 030 ©

 ربعلا نمؤملا ةذل ركفلا نمؤملا ةهزن

 رطخ ىلع لك نحن هدكح و هللا دمت

 ريع او ف كف هرشعو هال بر

 رهزلا قنوم ىلا ق وف َناَك ْدَق شيع بر

 رجلا نين لطر ويعلا نم “"ریرحخ ىف

 رَمَتلا نم بيطو ت ايلا نيس وركب

E Eرجلان: رهدلا فرس  

 .«هلهأ تريغو» :ر ىف (۳) .اريرج» :ر ىف (۲) .«ىهاسا :ر ىف (۱)
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 ربتعمل اذ ىف نإ هدحو لا دمحلا

 رّبَتعا نإ بيبلل ل فأ

 :لاقف «هتايآو و هعرشو هتافصو ,هتاذ ىلع ةلادلا هتاقولخمب ربتعي ال نم ىلاعت هللا مذ دقو

 مهو الإ هللاب مه رك نمؤي امو .نوضرعم اهنع مهو هيلع نورمي ضرألاو 5 نيأكوإ»
 ىَلعو ادوُعقو امايق هللا نورك يذلا :نينمؤملا هدابع حدمو ٠ ٠ ٠١] :فسوي] نكرم
 اذه تقلخ ام : ىأ «الطاب اذه تقلخ ام انبرإ» :نيلئاق 4«ضرألاو تاومّسلا ٍقْلَخ يف توركي مهبونج
 مك یاب اجا دلا يو غا اوؤاسأ نيذلا ل ىا لب ءاتبع قلخلا
 e الطاب ائيش قلخت نأ نع :ىأ «كناحّبس» :اولاقف لطابلا قلخو ثبعلا نع هوهزن
 باذع ' ا «ثبعلاو بيعلاو صئاقنلا نع هزم وه نم اي لدعلاو 3 قلخلا قلخ نم اي :ىأ

 «ميعنلا تانج ىلإ هب انيدهت حلاص لمعل انقفوو ءانع اهب ىضرت لامعأل اًنضيقو كتوقو كلوحب رانلا
0 

TTىأ و اإ ا  : eو 6 و هیزخ ترهظأو  

 رفغاف كيب انعابتاو ا انناميإب TT هدد ل : ىأ ا

 انقحلأ :ىأ «راربألا عم انفوتو» كنيبو اننيب اميف : ىأ (انتایس انع رقكو» اهرتسا :ىأ ءانبونذ انل
 ىلع :هانعم :ليقو .كلسرب ناميإلا ىلع :هانعم : ليق (كلسر ىلع انتدعو ام انتآو اتر ل نيحلاصلاب
 .رهظأ اذهو .كلسر ةنسلأ

 نع ا ورع نع «شايع نب ليعامسإ انثدح «ناميلا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 «نيسورعلا دحأ نالّقسعا : ال هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع «لاقع ىبأ
 افر ادهش الا اخ > اهنم ثعبيو «مهيلع باسح ال افلا !؟”نيعبس ةمايقلا موي اهنم هللا ثعبي
 انتآو انبر#» :نولوقي ءامد مهجادوآ جش شت «مهيديأ ىف ةعّطقم مهسوؤر «ءادهشلا فوفص اهبو «هّللا ىلإ
 رهنب مهولسغا «يدبع قدص : لوقيف «داعيملا فخ ل كن ةمايقا موي نرخ الو كلُ ىلع ادعو ام

 .«اوؤاش ثيح ةنحلا ىف نوحرسيف ءًاضيب ءاقن هنم نوجرخيف . ةضيبلا

 .٠ و 9 3
 لع هللاو ءاعوضوم هلعجي نم مهنمو .دنسملا بئارغ نم دعي ثيدحلا اذهو

 .(انقف» :أ ىف (۳) .«یزجی» :و ءأ ءر ىف () .(ىزجيل» :و ءأ ءر ج ىف )١(
 .(نوسمخا :أ ءر «ج ىف (0) .«نوعبسا :ر ىف (4)

 و عيمجو ءو هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه» :لاقو )٥٤/۲( تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هركذ دقو ۲۲١( /۳) دنسملا ()
 ال طق اهب سنأ ثدح ام ةعوضوم ءايشأ سنأ نع ىوري :نابح نبا لاق .راسي نب ديز نب لاله :همساو لاقع ىبأ ىلع رودت
 ددسملا لوقلا :ىف رجح نبا ظفاحلا مالك رظناو .«لطاب» :لاقو (717 /5) نازيملا ىف ىبهذلا هركذو لاب هيج اجالا زوجي
 مامإلا ةقيرط هلثم ةياور ىف حماستلا نأو هللا ليبس ىف طابرلا ىلع ضيرحتلاو لامعألا لئاضف ىف ثيدحلا نأ ركذ دقف (۸) مقرب
 .تئش نإ اهعجارف «دهاوش هل قاس مث هللا همحر  دمحأ
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 داعيملا نم دبال :ىأ 4داَعيمْلا فلخت ال َكَّنِإ9 قئالخلا سوؤر ىلع :ىأ (ةمايقلا موي انزخت الو
 Es مايقلا وهو «كلسر هنع تربخأ ىذلا

 «ىسيع نب لضفلا انثدح هنمتعملا اقدح 2 برس نب ثراحلا انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاق دقو

 "غلبت ة ةيزختلاو راعلا» :لاق هَ هللا لوسر نأ :هثدح هللا دبع نب رباج نأ ؛ردكنملا نب دمحم انثدح

 ثيدح ؛رانلا ىلإ هب رمؤي نأ دبعلا ىنمتي ام «لجو زع «هللا ىدي نيب ماقملا ىف ةمايقلا ىف مدآ نبا نم
)۳( 

 ۰ ال

 ليللا نم ماق اذإ نارمع لآ رخآ نم رشعلا تايآلا هذه أرقي ناك هَ هللا لوسر نأ تبث دقو

 : هللا همحر ‹ىراخبلا لاقف «هدجهتل

 «دقر مث ةعاس هلهأ عم ا هللا لوسر ثدحتف ؛ةئوميم ىتلاخ دنع تب اان سا ناو تك

 ” لاف اسلا a ليلا ثلث ناك امل

 ىراخبلا هاور مث . 3 «ميرم ىبأ نبا نع يالا فاكسإ قبرك يآ نع ملمع اوز اذكو

 ةو دنت تاب هنأ "ساخ نبا وع «بيرك نع «ناميلس نب ةَمَرْحَم نع «كلام نع قرط نم

 ا هللا لوسر "”هجطضاو «ةداسولا ضرع ىف تعجطضاف :لاق «هتلاخ یهو اک ىبنلا جوز

 ظقيتسا - ليلقب هدعب وأ «ليلقب هلبق وأ - ليللا فصتنا اذإ ىتح ةَ هللا لوسر مانف ءاهلوُط ىف هلهأو

 ا ميتاوخلا تايآلا رشعلا أرق مث 2 هديب ههجو نع مونلا حسمي لعجف « همانم نم ي هللا لوسي

 :سابع نبا لاق ىلصي ماق مث "”هءوضو رسحأف اهنم ًاضوتف ةقلعم نش ىلإ ماق مت «نارمع لآ

 ىلع ا ىف ةف تبَهَذ مث ءعنص ام لثم تعنصف تمقف
0 ٠ .٠ 0 . 5 3 4 5 94 EA 2 هل ء 

 مث «نيتعكر مث «نیتعکر مث «نيتعكر مث «نیتعکر ىلصف .؟؟!اهلتفي ىنميلا ىنذأب ذخأو « ىسأر

 جرخ مث «نيتفيفخ نيتعكر ىلصف ماقف «نذؤملا هءاج ىتح عجطضا مث ءرتوأ مث «نيتعكر مث «نيتعكر

 هوجو نم دواد وبأو ًاضيأ ملسم هاورو كا «كلام نع قرط نم ةعامجلا ةيقب هجرخأ اذكهو

  aا : 2010
 هب «ناميلس نب ةمرخم نع «رخآ

 .؟غلبي» :ر ءج ىف (0) .2؟حيرش» :ر ءج ىف )١(

 .«هفعض ىلع عمجم وهو «ىشاقرلا ىسيع نب لضفلا هيفوا )٠١/ 70٠(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )71١/5( ىلعي ىبأ دنسم (۳)
 .هانتبثأ ام حيحصلاو «رشع» :ر ىف (4)

 .09755) مقرب ملسم حيحصو (40519) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«ءوضولا» :آ ىف (A) . ؟عجطضاف» :ج ىف (۷) . «ةربخأ سابع نبا: و «ر ءج يف )«

 )٩( «اهلتفف» :و أ عر ج ىف .

 )١( مقرب ملسم حيحصو (:ةالا .0-101) مقرب ىراخبلا حيحص  (VI)م ىئاسنلا ناسو (17571/)مقرب دواد يبأ ناسو 1۰)

.(o۲) مقرب لئامشلا ىف هاورف ىذمرتلا امأو ) ١1١8 مقرب ةجام نبأ نسو 



  A۸۔۱۹۰)تایآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا ١195(

 ا ل را اع یا ع تدا اذهل وخلا قيرظ
 ىبأ نب ىيحي وبأ انربخأ «ىلع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم انثدح يود م ندع کی بأ لاق

 ل ا «قاحسإ ىبأ نب سنوي انأبنأ «ىيحي نب دالخ انأبنأ؛ رسم

 لحأ ها د ةرخآلا ءاشعلا ةالص سانلاب ةا هللا ا 50 ا

 تالا ىنرمأ : تلق (؟ِهمُق) : لاق .معت : :29)تلقف «؟هّللا دبع ؟اذه نما :لاقف قرم )€ ”ماق هريغ

 ا ىتأف اة للا :لاق 0 نأ ("'املف 0 ا ب يل نأ

 وس رخآ نم مث «تارم س ةو 1 م تايآلا هذه الت مث «تا ا od :لاقف ءامسلا ىلإ هسأر
 .اهمتخ ىتح نارمع

 كلذ ىف )عيد سابع نب هللا دبع نب ىلع ثيدح نم «ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم ىور دقو

(MD, eا  
 وەر

 نب ديعس نع «هباحصأ ضعب نع «ةلدهب نب مصاع ثيدح نم .هيودرم نبا اهاور ىرخأ قيرط

 هذه التو «ءامسلا ىلإ رظنف < «ليل ىضم ام دعب ةليل تاذ جرخ لَو ىبنلا نأ ؛سابع نبا نع س
 مث .ةروسلا رخآ ىلإ «بابلألا يلوألا تايآل راهتلاو ليلا فالتخاو ضرألاو تاومّسلا قل يف نإل :ةيآلا

 0 ءارون ىئيمي نعو ءارون یرصب ىفو ءارون ىعمس ىفو ءاروث یف يف :لمجا یل ةلاق
 ىل مظععأو ءارون ىتحت نمو ءارون ىقوق نمو ءارون ىفلَخ نمو ءارون ىَدَي نيب نمو ءارون ىلامش
 .«ةمايقلا موي ارون

 هللا ىضر « سابع نبا نع «بيرك ةياور نم « حيحصلا قرط ضعب ىف تبا ءاعدلا ادهو 3 1 2 5 : : ء(١٠) ١

(1۱( 
 . هنع

 نع «ريبج نب ديعس نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج ثيدح نم متاح ىبأ نباو هيودرم نبا ىور مث
 هديو هاصع :اولاق ؟تايآلا نم ىسوم مكءاج امب :اولاقف دوهيلا شيرق تتأ :لاق سابع نبا
 همكألا ئرْبي ناك :اولاق ؟مكيف ىسيع ناك فيك :اولاقف ىراصنلا اوتأو .نيرظانلل ''”ءاضيبلا
 «هبر اعدف .اًبهَذ اًفصلا انل لعجي "كبر انل عدا :اولاقف ءا ىبنلا اوتاف . ىتوملا ىبحيو صربألاو
 :لاق . «باَبلألا يلوأل تايآل ٍراهتلاَو ليلا فالتخاو ضرألاو تاومّسلا قلخ يف نإ :تلزنف «لجو زع

 . هيودرم نبا ظفل .'«اهیف اوركفتيلف»

 .«سابع نبا نع» :و ىفو «هيبأ نع» :أ ىف (*) .(ةرسيم» :أ ىف () .و نم ةدايز )١(

 .(املف :لاق»:و أ ءر ىف (5) .«تلق» :ر ج ىف (5) .«لاق» :و ىف (6)

 . ؟انثدح١ :ر ىف (۸) .؛هيبأ نع سابع»:و ءأ ءر ءج ىف (0)
 .(57*77/) ىئاسنلا ناسو )١10( مقرب دواد ىبأ ناسو (/5) مقرب ملسم حيحص (4)

 نم ( ۳ مقرب هحيحص ىف ملسمو )٤٥٦٩( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو . .لوهجم هخيشو هيف ملكت دقو مصاع هدانسإ ىف ( ٠(

 .هوحنب سابع نبا نع بُيَرُك قيرط

 )١١( كيز»:ر ءأ ىف (۱۳) .ة«ءاضيبا :و ءأ هر هج ىف 0 .«امهنع):و ىف آن٤.

 =تاقث هلاجر» :(70 /۸) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق .(5 )7//١7 ردلا ىف امك رذنملا نباو ؛ىناربطلاو «متاح ىبأ نبا هاورو )١5(



 س ا0 وغ لا وو قئاقلا عونا

 تايآلا هذه ''"نوكت نأ ىضتقي اذهو «ةيآلا لوأ ىف ثيدحلا اذهل ىناربطلا قايس مدقت دقو

 ور نبا لاق ءرخآلا ثيدحلا هليلدو « ةيندم اهنأ روهشملاو «ةيكم

 ء«سرشأ نب عاجش انثدح «ىنارحلا ىلع نب دمحأ انربخأ «ليعامسإ نب ىلع نب ليعامسإ انثدح

 ءاطع نع  ”[ىبلكلا] باج وبأ وه - ىبلكلا نع «مركم وبأ ىطساولا ةتابن نب ٍجرَشَح انثدح
 1 و و 3

 :رعاشلا لوق :لاق . ؟انترايز نم كعنمي ام «ديبع اي : تلاقف «باجح

 سک و

 ابح ددزت ابغ رز

 لک : تلاقو تکی . ا هللا لوسر نم هتيأر ءىش بجعأب انيربخأ 0 :رمع نبا لاقف

 07[ لجو, رع] ئبرل دعت[ ئنيزذ :لاق مث یدلجت هذلج. سم نسمح ىتلبل یف ناتا ءابجع ناك مآ
 ملو أضوتف ةبرقلا ىلإ ماقف .كبرل دبعت نأ ''"بحأ ىنإو «كبرق بحأل ىنإ هللاو :تلقف :تلاق

 عجطضا مث «ضرألا لب ىتح ىكبف دجس مث «هتيحل لب ىتح ىكبف «ىلصي ماق مث ءءاملا بص رثكي
 دقو ؟كيكبي ام «هللا لوسر اي :لاقف :تلاق حبصلا ةالصب هنذؤي لالب ىتأ اذإ ىتح «ىكبف هبنج ىلع
 7 لا أ دقو ىكبأ نأ ىنعنمي امو «لالب اي كحيولا :لاقف ءرخأت امو مدقت ام كبنذ كل هللا رفغ

 :لاق مث ُ ««بابلألا يلوألا تايآل راهثلاو ليلا فالتخاو ضرألاو تاومّسلا قلخ يف نإ : ةليللا هذه ىف

 ل اهأرق نمل ليو»
 «ءاطع د 9 اا 0 تا نا هع «نوع نب O 0 EET دقو

 ق متأو اذه نم لوطأب

 « ةبيش ىبأ نب نامثع نع « ىسوم نب نارمع نع 2« هحيحص ىف نابح نبا متاح وبأ هاور اذكهو

 5 ص و
 : لاق ءاطع نع «ناميلس ىبأ نب كلملا دبع نع < «ىعخنلا ديوس نب ميهاربإ نع «ايركز نب ىيحي نع

 1 و 15
 وكت ڪلف اغ ىلع معا نب دعو و ا دبعو] انأ تلحد

 «صرشأ نب عاجش نع «رابتعالاو ركفتلا» باتك ىف ايندلا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع هاور اذكهو

 :لاق هعفر  ىروثلا وه  نايفس نع ركذي اديس تعمس :زيزعلا دبع نب نسحلا ىنثدح :لاق مث .هب

 ىنربخأف :زيزعلا دبع نب نسحلا لاق .ارشع هعباصأب دعي .هّليو هيف ركفتي ملف نارمع لآ رخآ أرق نم

 ريدقت ىلعو «هبشأ وهو السرم ديعس نع رفعج نع بوقعي نع هاورف «ىسوم نب نسحلا هفلاخ دقو «هيف ملكتم هنإف ىنامحلا الإ =

 نأ دعب كلذل مهلاؤس نوكي نأ لمتحيو «ةكم لهأ نم شيرقو ةيندم ةروسلا هذه نأ ةهج نم لاكشإ هيفف ءهلصو اظوفحم هنوك

 .«ةندهلا نمز اميس الو ةنيدملا ىلإ ةي ىبنلا رجاه

 .ر نم ةدايز (۳) .«نابح» : ىف (۲) .«نوکی» :ر یف )١(

 .«بحأل» :أ ءر ج ىف )١( .و أ ءر ءج نم ةدايز (6) «انرذ: ر ءاج یف( )٤

 . «انأبنأ :هريسفت ىف ديمح نب دبع لاق :ىرخأ قيرط» :و ىف (۸) . ؛هللا لزنأل :أ ىف (۷)

 .«انثدح» :و ىف )۱١( .«بابح» :ر «ج ىف (۱۰) .«وبأ انثدح» :و ىف (9)

 ىسوم نب دمحأ انأبنأ «ىناوكذلا دمحأ انربخأ :لاقف (177) مقرب بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىناهبصألا هاور هيودرم نبا قيرط نمو (۱۲)

 . فيعض وهو هب درفت ىبلكلا بانج وبأ هدانسإ ىفو .هركذف «هيودرم نبا

 .؟هركذف» :ج ىف )١5( . «نينمؤملا مأ ىلع» :و ىف )١( .و نم ةدايز (۳)



 (96١)ةيآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزحلا ۱1۹۰

 . نهلقعي وهو نهؤرقي :لاق ؟نهيف ركفتلا ةياغ ام :ىعازوألل ليق :لاق قالا ندع

 نب نمحترلا دبخ اقدح + نفاع نب ىلع اقدح + شاه ن مساق یدو: ؛ايتاللا :ىبآ نبا :لاق
 ؟ليولا اذه نم هيجني امو نهيف ركفلا نم قلعتملا هب قلعتي ام ىندأ نع ىعازوألا تلأس :لاق ناميلس

 .نهلقعي وهو نهؤرقي :لاق مث "''ةيَنه قرطاف
 انأبنأ «ريم نب ريشب نب نمحرلا دبع انآبنأ :هيودرم نب ركب وبأ لاق :ةبارغ هيف رخآ ثيدح]

 الق يرمع نب دما انثدح دير ني ميهارنإ نب قاحسإ انا لاق“: ح ىتببلا ميهارنإ نب قاحسإ
 ديعس انأبنأ «ىموزخملا ملسأ نب رهاظم انأبنأ «ىرهزلا ىسوم نب ناميلس انأبنأ «رامع نب ماشه انأبنأ

 نارمع لآ ةروس رخآ نم تايآ رشع أرقي ناك هی هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ىربقملا ديعس ىبأ نبا
 . ")فيعض ملسأ نب رهاظم .ةليل لك

 تم مم أك ی مک يع لع عما د مهر ھل باجتماج
 مهتائيس مهنع نرقكأل اولتفو اولتاقو يليبس يف اوُذوُأو مهرايد نم اوجرخأو اورجاه َنيِذّلاَف
 .4 659 بارلا نسح هدنع هّللاو هللا دنع نم ياو راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهتلخدألو

 :رعاشلا لاق امك «مهبر مهباجأف : ىأ «مهبر مهل باجتسافط :ىلاعت لوقي

 بيجم كاذ دنع هبجتسي ملف ىدنلا ىلإ بيجي نم اي :اعد عادو
(۳) 

 E A O :روصنم نب ديعس لاق

 زع] هللا لزنأف ؟ءىشب ةرجهلا ىف ف ءاسنلا ركذ هللا عمست ال , هللا لوسر اي : : ةملس مأ تلاق :لاق

 تلاقو .ةيآلا رخآ ىلإ ىّ ا يما ال نأ هير دز ا : لجو
 .انيلع تمدق ةنيعظ لوأ ىه :راصنألا

 «ىراخبلا طرش ىلع حيحص :لاق مث «ةنييع نب نايفس ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلا هاور دقو

 . *هاجرخي ملو

 :ةيآلا هذه تلزنأ ةيآ رخآ :تلاق ةمّلس مأ نع ءدهاجم نع «حيجت ىبأ نبا ىور دقو

 هاور .اهرخآ ىلإ «ضغعب نم مكضعب ىننأ وأ ركذ نم مُكََم لماع لمع عيضأ ال يّنأ مهبر مهل باجتسافإ»
 .هيودرم نبا

 بقع - ا ا در ير تلا لا

 0 هموم

O ل 

 .و أ نم ةدايز قفز . ؟ةهيلها :ج ىف (۱)

 .ىونغلا دعس نب بعكل وهو ٤۸۸( /۷) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (9)

 . أ نم ةدايز (5)

 هريسفت ىف ريرج نبا هقيرط نمو ((2/) هريسفت ىف قازرلا دبع هاورو ٠ 7٠( /7) كردتسملاو (067) مقرب روصنم نب ديعس ننس )٥(

 .هوحنب نايفس قيرط نم «هرخآ ىلإ راصنألا تلاقو» :هلوق ركذي ملو (488/70)

 .«ىناعد» :ر ىف (1)



 ةا 1 014۸11۹0 تايآلا نارمع لآ ةروس.- :ئناثلا ءزجلا

 ”[بيجم مهل لاق ىأ «ةباجإلل ريسفت اذه «ثن نأ وأ ركذ نم مكن لماع لمع عيضأ ال يأ :هلوقو
 . ىثنأ وأ ركذ نم ؛هلمع طسقب لماع لك ىقوي لب ؛هيدل لماع لمع عيضي ال هنأ : مهل

 راد اوكرت :ىأ (اورجاه نيذّلاف» ءاوس ىباوث ىف مكعيمج : ىأ «ضعب نم مكضعبإ» :هلوقو

 ( مهراّيد نم اوجرخأو ل «ناريشلاو نارخالاو نال او: ةنابخالا اوقراقو ناعإلا ناد ىلا اوتأو كرشلا

 يف اوذوأو» :لاق اذهلو ؛مهرهظأ نيب نم جورخلا ىلإ مهوؤجلأ ىتح يدالاب ةركرشلا ميعام : ىأ

 لوسّرلا نوجرخي» : ىلاعت لاق امك ءهدحو هللاب اونمآ مهنأ سانلا لإ مهبنذ ناك امنإ : ىأ «يليبس

 زيزعلا هّللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقن امول : ىلاعت لاقو :١[. ةنحتمملا]€ مكبر هّللاب اونمؤت نأ مكايإو

 .[4 :جوربلا] «ديمحلا

 يدعو ريو وواجب حف: هلا ليم ىف لاج ا تاما لغأ اذهو «اوُلتقو اوُلَتاَقول لوقو
 ارباص هللا ليبس ىف تلتق نإ تيأرأ «هللا لوسر اي :لاق الجر نأ حيحصلا ىف تبث دقو رو همدب

 داعأف : «؟تلق فيك» : لاق مث «معن» :لاق ؟ىاياطخ ىنع هللا ا «ربدم ريغ البقم اس

 .«افنآ ليربج ىل هلاق نيدلا الإ «معن» :لاقف «لاق ام “هيلع

 قر : ىأ «راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهتلخدألو مهتائّيس مهنع نرفكأل» :ىلاغت لاق اذهلو

 «تأر نيع ال ام «كلذ ريغو نسآ ريغ ءامو رمخو لسعو نبل نم « براشملا عاونأ نم راهنألا اهلالخ

 ب تلق ىلع رطع الو تغمس ةذأ:الو

 ال ميركلا ميظعلا نأل ؛ميظع هنأ ىلع لديل هيلإ هبسنو هيلإ هفاضأ (هّلا دنع نم اباوت :هلوقو
 :رعاشلا لاق امك «ًاريثك اليزج الإ ىطعي

 ىلاَبي ال هّنإف ًالیزج طن تعب ناو فارغ نكي تدعي نإ

 ا هدنع yy :هلوقو

 TS )ناف «هثاضق ىف هللا اومهتت ال سانا 1 :لوقي ناك 0 نأ :نامثع
 الا لاس

 ربصيلف هركي امن ءىش هب 0 ا اذإو «هّللا دمحتلف بحي امن ءىش مكدحأب لزن اذإف « نمؤم

 اا بح هذنع هللا نإف « بستحيل لو

 هام هلل يمس م لل هس

pسيو منهج مهاوأم مث ليلق عاتم 659 دالبلا يف اورفك نيذّلا بْلَقَت ِكّنَرغي ال  

 نم الزن اهيف نیدلاخ ر راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهل مهر اونا نيذّلا نكل 059 داهملا

 . 4 (؟9راربألل ريخ هللا دنع امو هللا دنع

 . أطخ وهو «بآملا» :أ ىف (۳) .«هيلع داعأف :لاق» :و ءأ ىف (۲) .(اربخم» :و ءأ ءر ج ىف(١)

 «لزن» :أ ءر هج ىف )١( . «هللاق» :و ىفو ««هللا نإف» :أ ىف )٥( .اريرج» :ر ءج ىف (4)



 03۹۸:21۹0 تايآلا :نارمع لآ ةروصاد نئاقلا غزا 1۹۲

 اًمَعف ءرورسلاو ةطبغلاو ةمعنلا نم «هيف نوفرتم رافكلا ءالؤه ام ىلإ '!”اورظنت ال ل

 ءاجاردتسا هيف مه اميف مهل مَن امنإف «ةئيسلا مهلامعأب نينهترم نوحبصيو ءمهنع هلك اذه لوزي ليلق

 . «داهملا سئبو منهج مهاوأم مث ليلق عاتم» هيف مه ام عيمجو

 «دالبلا يف مهبلقت كررغي الف اورفك نيا الإ هللا تاّيآ يف لداَجُي ام :ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو
fo 4 

 مث مهعجرم انيإ مث ايندلا يف عام . نوحلفي ال بذكلا هللا ىلع نورتي نيذّلا نإ : ىلاعت لاقو«[٤ :رفاغ]

 مل البل يعم :ىلاعت لاقو« ١"[ 8 :سنوي] «نورفكي اوناك امب ديدّتشلا ِباَدَعْلا مهقيدن
 : قراطلا] (اديور مهله ع نيرفاكلا لّهمف» :ىلاعت لاقو ء[١۲ :نامقل] (ظيلغ باذع ىلإ مه رطضن
 رك ل يذل زاسلا ا رو :ىلاعت لاقو ؛اليلق :ىأ ۷

 ىلإ مهلآم ركذو ايندلا ىف رافكلا لاح ركذ ام اذكهو ١ : صصقلا] 4نيرضحملا نم ةمايقلا موي

 ةفايض : ىأ 4 ًالزن اهيف نیدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مُهَل مهب اونا نيذلا نكل» :هدعب لاق رانلا

 . «راربألل ريخ هللا دنع امو 00

 اهم اا لا دع ن لهس رهاط آرا 6007 كثر نما ا ر و "نافذ

 نم ةياتد' و ا وغ افرا 2 اناا نيك د اا اع أ

 امك «ءانبألاو ءابآلا اورب مهنأل راربألا اومس اغ لاق هلك قبلا نع «٠ ضاعلا نب ورمع اوي هللا دع

 .«قح كيلع كدلول كلذك ءاقح كيلع كيدلاول نأ

 درع دعو نشأ نبأ لاق هقول (””اعوفرم صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هيودرم اور

 نع < ىفاصولا ديلولا نب هللا ديبع نع «سنوي نب ىسيع انثدح «بانج نب دمحأ انثدح «ىبأ

 نأ امك «ءانبألاو ءابآلا اوُرَب مهنأل ًاراربأ هللا مهامس امنإ :لاق رّمع نبا نع راثد نب براحم
 . "”هلعأ هللاو هبشأ اذهو «قح كيلع كدلول كلذك ءاقح كيلع (كيدلاول

 «لجر نع « ىئاوتسدلا ماشه انثدح «ميهاربإ نب ملسم چ ‹یہآ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق مث

 .رذلا نوذؤي ال نيذلا راربألا :لاق نسحلا نع

 ( منيح نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح «نانس نب دمحأ انثدح :اضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 لهل رح ترا الا ةزحاف الو ب نيكل نام و نبا یا هللا دبع لاق :لاق دوسألا نع

 . «راربألل ريخ هللا دنع امو : هللا لاق دقل ارب ناك نعل

 .اريصن» :أءج ىف (۳) .«لاق» :و «أ ج ىف (۲) .ارظنت» :ر ىف )١(

 .؟ىفاصرلا ديلولا نب هللا دبع» :ج ىف (5) . ؟نبا» :ج ىف (4)

 )١( هللا دبع نب لهس رهاط وبأ هب درفت دقو ء«رمع نبا نع ظوفحملا امنإو ءظوفحم ريغ وهو .

 .اكدلاول» :و ءأ ىف (8)  .«ىفاصرلا ديلولا نب هللا دبع» :ج ىف (۷)

 ديلولا نب هللا ديبع نع ىيحي نب ديعس نع رامع نب ماشه نع ميرخ نب دمحم قيرط نم (۳۲۳/۲) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (9)

 قيرط نم (14) مقرب درفملا بدألا ىف ىراخبلا هاورو .اعوفرم باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع راثد نب براحم نع ىفاصولا

 )٤1١/۲(: ردلا ىف ىطويسلا لاق .افوقوم باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع راثد نب براحم نع ىفاصولا ديلولا نب هللاديبع

 ىلع هفعض نيبتي ادج فيعض» :ىدع نبا لاقو .هفعض ىلع قفتم ىفاصولا ديلولا نب هللا ديبع هدانسإ ىفو .«حصأ هفقوو»
 . (هثيدح
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 اَمَنَأ اورفك نيذْلا 27نّبسحي الو : أرقو «هب «ىروثلا نع ءشمعألا نع «قازرلا دبع هاور اذكو
 ١[. /4 :نارمع لآ] (نيهم باذع مهو اَمْنِإ اودادزيل مهل يلمن اَمَنِإ مهسفنأل ريخ مهل يلمن

 نع «ةلاضف نب جرف نع «رفعج ىبأ نبا انثدح «قاحسإ انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ريخ توملاو ' الإ رفاك نم امو ءهل ريخ توملاو الإ نمؤم نم ام :لوقي ناك هنأ ءادردلا ىبأ نع «نامقل

 اورفك نيذللا نبسحي الو :لوقيوا ,«راربألل ريخ هللا دنع اموإط : لوقيا هللا نإف ينقدصي مل نمو «هل

 . «نيهم باذع مهلو اَمْنِإ اودادزيل مهل يلمن اَمّنِإ مهسفنأل ريخ مهل يلمن امنأ

 ال هّلل نيعشاخ مهيَلإ لزنأ امو مكيلإ لزنأ امو هّللاب نمؤي نمل باتكلا لهَأ نم نو »
 ماه هم

 اي ® باسحلا عيرس هللا نإ مهّبر دنع مهرجأ مهل كتلوأ اليلق اتم هللا تايآب نورتشي

 . « 2 نوحلفت مك هللا اواو اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ نيذّلا اهيأ
 عم ء«دمحم ىلع لزنأ امبو «ناميإلا قح هللاب نونمؤي مهنأ باتكلا لهأ نم ةفئاط نع ىلاعت ربخي

 نيب نوللذتم نوعضاخ هل نوعيطم :ىأ «هلل نوعشاخ مهنأو «ةمدقتملا بتكلا نم هب نونمؤي مه ام

 ركذو ءا دمحمب تاراشبلا نم مهيديأب نومتكي ال : ی (الیلق امن هللا تايآب نورتشی الا هيدي

 وأ ًادوه اوناک ءاوس ‹ مهتوفصو باتكلا لهأ ةريخ مه ءالؤهو «هتمأ ةفصو هثعبمو هتعنو هتفص

 ل ادو نوو هب مه هلق نم باکلا مهان نيذلا» : صصقلا ةروس ىف ىلاعت لاق دقو .ىراصن
 ةيآلا (اوربص امب نيترم مهرجأ نوتؤي كنلوأ . نيملسم هلبق نم انك اإ اير نم قحلا هّنِإ هب انمآ اولاَق ميل

 هب نونمؤي كنلوأ هتوالت قح هنولتي باتكلا مهانيتآ نيذلا» :ىلاعت لاقو «[05 657 :صصتقلا]

 لاقو 49 : فارعألا] (نوأدعي هبو قحلاب نودهي هَمُأ ئسوم موق نموإ» :لاقو ء1 : 1 ةيآلا
 :نارمع لآ] 4نودجسي مهو ليلا ءانآ هللا تايآ نولي ة ةمئاق َةَمَأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل» :

 ناقذألل نرخي مهم ىلعي اذإ هلبق نم معلا اونوُأ نيا نإ اونم ال وأ هب اونمآ لف : ىلاعت لاقو 1

 4 اعوشخ مهديزيو نوكبي ناَقذألل َنوُرخُيو .ًةلوغفمل اير دعو ناک نإ انبر ناخب نولوقيو:ادجس

 نب هللا دبع ىف دجو امك «اليلق نكلو دوها ىف هوت :تافصلا دغو ]1۰04 ۱۰۷ ا

 نودتهم مهنم ريثكف ىراصنلا امأو « سفنأ ةع اوغلبي ملو دوهيلا رابحأ نم نمآ نمم هلاثمأو مالس

 ًادجتلو اوكرشأ نيذلاو دوها اونمآ نيذّلل ةرادع سالا دَشَأ نجعل : ىلاعت لاق امك .قحلل نوداقنيو

 اذإو . نوربختسي ال مهن انابهرو نيسيسق مهنم ناب كلذ ئراصن اإ اولاق نذل اونمآ نيل دوم مهبرفأ

 عم انبتكاف اتمآ انبر نولوقي قحلا نم م اوفرع اًمم عملا نم ضيفت مهنيعأ ئرت لوسّرلا ىلإ لزنأ ام اوعمس

 هللا مهباتأف ["”. نيحلاصلا مولا عم ار اتلخدي نأ عمطنو حلا نم انءاج امو هللاب نمو ال ان امو . نيدهاشلا

 :انهاه لاق اذكهو ۸٥[« م7 :ةدئاملا] ةيآلا (اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج اولاق ام
 5 ةيآلا 4640[ باّسحْلا م عيرس هللا نإ ] مهر ر دنع مهرجأ مهل كيلوا

 )١( ؟ىلتت» : ءج ىف (۲) .«نبسحت الو» :أىف .

 ) )۳.أ ءر ج نم ةدايز (6) .«ىلاعت هلوق ىلإ» :ه ىفو .و ءر «ج نم ةدايز
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 ةرضحب (صعيهكةروس أرق اَمَّل هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب د رفعج نأ ثيدحلا ىف تبث دقو

 ا 90 وحلا یخ هس اوكيو یکی ©" ةسواسقلاو ةكراظبلا دعو شيخا كله ىفاجفلا

 e نإ» :لاقو ءهباحصأ ىلإ ب 9ىبنلا هاعت تام امل ىشاجنلا نأ نيحيحصلا ىف تبثو

 . "هيلع ىلصو «مهَمصق ؛ءارحصلا ىلإ [مهب] جرخف .«هيلع اولصف تام دق ةشبحلاب مكل

 نع «تباث نع «ةملس نب دامح ثيدح نم هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلاو وا ىبأ نبا ىورو

 : سانلا ضعب لاقف .«مكيخأل اورفختسا» :ِِكَي هللا لوسر لاق ىشاجنلا ىفوت امل :لاق كلام نب سنأ

 لنا امو هّللاب نمؤي نمل باتكلا لَهَا نم نول :تلزنف .ةشبحلا ضراب تام جعل رفغتسن نأ انرمأي

 ردا الا

 نهارا نسب ادلع نب ةانج وك ىرخا نيران نيناص ىلا" نباو ديمح نب دبع هاورو

 نب سنأ نع ج نع قرط نم اا هيودرم نبا هاور مث , اا ىبنلا نع لا

 . دقت ام وحنب كلام

 نع ا نب ديعس نع ةداَتَق نع دلا زكي أ ثيدح نم ريرج ا ًاضيأ هاورو

 جرخف .«تام دق ةمحصضا مكاخأ نإ» :ىشاجنلا تام نيح هايم هللا لوسر 99 لاك لاق“ راج

 تام جلع ىلع ىلصي :نوقفانملا لاقف ءاغيزأ هلع يكف انتا ىلع نلصي امك ىلضف هلي هللا لوسر
 امو مكيَلإ لزنأ امو ] هللاب نمؤي نمل باتكلا لأ نم نول و زع] هللا لزنأف :ةشبحلا ضرأب
 عيرس هللا نإ مهر دنع مهرجأ مهل كتلوأ اليلق اتمت هللا تايآب نورتشي د ال هلل نيعشاخ مِهَيَلِإ لزنأ

 , [١54 باسحْلا

 هللا دبع انثدح «ورمب ىرايسلا سابعلا وبأ انأبنأ هكردتسم ىف مكاحلا هللا دبع وبأ قالا فرو

 نع «تباث نب بعصم انأبنأ «كرابملا نبا انثدح «قيقش نب نسحلا نب ىلع انثدح «لازغلا ىلع نبا

 :اولاقف نورجاهملا هءاجف « مهضرأ ف ودع ىشاجنلاب لزن :لاق هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب رماع

 ءاود ال :لاقف . انب تعص امب كيزجنو ءانتآرج ىرتو «كعم لتاقن ىتح مهيلإ جرْخَت نأ ت

 .«هللا لوسر» :و ءأ «ر ءج ىف (۳) .ءاولضخأ» :ر ءج ىف (۲) .«ةسقاسقلا» :ر ج ىف )١(

 .و أ ج نم ةدايز (65) . ؛مكاخأ» :ج ىف ()

 .هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم (467) مقرب ملسم حيحصو (۱۳۲۰) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .«سنأ» :ر ءج ىف (۸) .2«نعا :ر ىف (۷)

 نع هوري ملد :لاق مث .هب ةملس نب دامح نع ليعامسإ نب لمؤم قيرط نم (۲۸۸) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ()

 .«لمؤم الإ دامح

 .و «آ نم ةدايز )٠١(

 ىف یمٹیھلا لاق .هب سنأ نع ديمح نع شايع نب ركب ىبأ قيرط نم «نيرحبلا عمجم» (۳۹۲۸) مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو (۱۱)
 نب نينا یک نع ا نب یکم یک نم U 10 !طيسولا ىف اجالا هاورو .«تاقث هلاجر» :(۳۸/۳) عمجملا

 .أ ج نم ةدايز )١5( .ر ءج نم ةدايز (۱۳) .«نباو» :ر ىف )١١(

 .و ءأ ءر هج نم ةدايز )١6(

 .(195 /19/) ىربطلا ريسفت (5)

 .«بحن انإ:ر ءج ىف (۱۷)
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 نمؤي نَمَل باتكلا لهأ نم نول :تلزن هيفو :لاق . سانلا ةرصنب ب ءاود نم ريخ لجو زع هللا رب

 ملو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاق مث «ةيآلا هلل نيعشاخ مهبلإ لأ امو گلا لِزنأ امو هّللاب

 ا

 «قاحسإ نب دمحم نع « لضفلا نب ةملس انثدح هققازلا ومع ني دعم اتد :دواد وبأ لاقو

 ثّدَحَن انك ىشاجنلا تام امل :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «ةورع نع ءنامور نب ديزي ىنثدح

 : وق غ یر لا زوال هلأ

 .باتكلا لهأ ةملسم :ىنعي € باتكلا لهَأ نم إو :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 نمؤي نمل باتكلا لهأ نم نِإو» :ىلاعت هلوق نع ىرصبلا نسحلا تلأس :روصنم نب دابع لاقو

 دمحم لبق اوناك نيذلا باتكلا لهأ مه :لاق. ةيآلا 447[ هلل نيعشاخ مهيلإ لرتأ امو مكيلإ لرتأ امو] للاب

 لبق (70نامياإلا نم هيلع اوناك هل 060 نينثا رجأ ىلاعت هّللا مهاطعأف «مالسإلا اوفرعو هوعبتاف 2 کن

 .متاح ىبأ نبا امهاور . ك ًادمحم اوعبتا ىذلابو وم دمحم

 ؛نيترم مهرجأ نووي ةثالث» :ِْكَو هللا لوسر لاق :لاق ىسوم ىبأ نع «نيحيحصلا ىف تبث دقو
 ىب سادت نم باتكلا لهآ نم لجرو» :مهنم ركذف

 هلعف امك <« ؛ملعلا نم مهيديأب ام نومتكي ال : ىأ اليل امت هللا تاّيآب نورتشي 0 :هلوقو

 هللا نإ RT :لاق اذهلو ؛اناجم كلذ نولذبي لب. '"”مهنم ةلوذرملا ةفئاطلا
aT 

 .هريغو متاح ىبأ نبا هاور .ءاصحإلا عيرس : ىنعي «باّسحللا عيرس » :دهاجم لاق

 نأ اورمأ : هللا همحر «ىرصبلا نسحلا لاق «اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ َنيِذّلا اهيأ ای :هلوقو
 الو ةدشل الو ءارضل الو ءارسل 0 الف ءمالسإلا وهو .مهل هللا هاضترا ىذلا مهنيد ىلع اوربصي

 هرم دحاو ريغ لاق اذكو -. . مهنيد '''”نومتكي نيذلا ءادعألا اورباصي نأو «نيملسم اوتومي ىتح «ءاخرل

 .فلسلا ءاملع

 هلاق «ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا :ليقو .تابثلاو ةدابعلا ناكم ىف ةموادملا ىهف ةطبارملا امأو
 .مهريغو «ىظرْفلا بعك نب دمحمو «فيتح نب لهسو سابع نبا '''[و دهاجم]

 نع «سنأ نب كلام ثيدح نم «ىئاسنلاو ملسم هاور ىذلا ثيدحلا انهاه متاح ىبأ نبا ىورو

 الأ» :لاق ال ىبلا نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ةقرحلا ىلوم «بوقعي نب نمحرلا دبع نب ءالعلا

 .ىبهذلا هرقآو ٠١ ١١( /۲) كردتسملا )١(

 .21ىف) :أ ج یف (0)

 (o) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 .؟نیذلل» :أ ىف )١( .«نيتنثا ىدحإ» :ر ج ىف (6) .و «أ ءر ءج نم ةدايز (؟)

 .؟مالسإلا» :و «آ ءر ءج ىف (۷)

 )١64(. مقرب ملسم حيحصو (91) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)
 .و نم ةدايز )١١( .«نولميف :و «أ «ر ىف ( ١ .(مهنیب» :آ ىف (9)



 (؟ جيا 90 ناتالا نار لآ روع د ناقلاب ا ت ا ا

 ىلإ اطخلا ةرثكو «هراكملا ىلع ءوضولا ٌغابسإ ؟تاجردلا هب عفريو ءاياطخلا هب هللا وحمي امب مكربخأ
 لا مكلذف ءطابرلا مكلذف ءطابرلا مكلذف «ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو ءدجاسملا

 ىلع حح وبا اقدح قاضتنإ نب ىسوم انثدح E انثدح :هيودرم نبا لاقو

 ا ای E ر

 اهنكلو «هيف نوطباري وزغ ةي ىبنلا نامز ىف نكي مل هنإ امأ :لاق .ال : تلق ؟(اوطبارو اورباصو

 :تلزنأ مهيلعف ٠ ءاهيف هللا نوركذي مث : ءاهتيقاوم ىف ةالصلا نولصي «دجاسملا نورمعي موق ىف تلزن

 ىف «اوطبارو» مكاوهو مكسفنأ ل «اورباصو» سمخلا تاولصلا ىلع : ىأ «اوربصا»

 . 4 نوحلفت مكلعل» مكيلع اميف للا اوف داول مكدجاسم

 «ثباث نب بغصم نع كرابملا نب روصنم نب ديعس قيرط نم هكردتسم ىف مكاحلا هاور اذكهو

 ف ىلا «ةملس ىبأ نع .حلاص نب دواد نع

 نع «ىربقملا ديعس نب هللا دبع نع «“ليضف نبا ىنثدس «بئاسلا وبأ ىنئدح :ريرج نبا لافو

 رمكي ام ىلع مكلدأ الأ» :ِلكك هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «یلع نع «ليبحرش نع «هدج
 . "هطابرلا مكلذف ءةالصلا دعب ةالصلا راظتناو «هراكملا ىلع ءوضؤولا ٌغابسإ ؟اياطخلاو بونذلا

 نب دمحم انئدح «عضاو: نب یخی انثدح « ىلمرلا لهس نب ىسوم انثدح :اضيأ ريرج نبا لاقو

 لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع «ليبحرش نع «ةسيئ ةسينأ ىبأ نب ديز نع ءديزي نب ىبحي ینثدح ءرجاهم
 هللا :لوسر ان لب انلق 4 ؟ىتونذلا 4 ركيز اياطخملا هب هللا ومي ام ىلع مکا الأ» : ال هللا لوسر
 مكلذف «ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو «دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو ءاهنكامأ ىف ءوضولا غابسإ» : لاق
 , «20١0 طابرلا

 « ىتوريبلا مالتسلا ني هللا دبع نب كمحم انأبنأ ؛ ىلع نب دمحم ىنت دح ردم نبا لاقو

 ةملس ىبأ نع « عفان نب عزاولا انأبنأ «نمحرلا دبع نب نامثغ انأبنأ «ىكاطنألا بلاغ نب دمحم انأبنأ

 مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلاو )١91( مقرب هخيحص ىف ملسم هقيرط نمو (65) مقرب ةالصلا رصق ىف أطوملا ىف كلام هاور )١(

(۳۹). 

 .«تلزنآ» :و ءأ ءر ج ىف (6) .ادیوس» :أ ىف (۳) . (ةفيحج)» :آ ىفو ««ةيجحا :ج ىف (۲)

 .أ نم ةدايز (6)

 .هيودرم نبال هازعو )٤۱۷/۲( ردلا ىف ىطويسلا هركذ )١(

 نم )60٤/۷( هريسفت ىف ىربطلا ةاورو . ىبهذلا هرقأو «هاجرخي ملو ذانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقو )۴١٠/۲( كردتسملا (۷)

 .ىتأيس امك ةملس ىبأ مالك نم ذواد نغ تباث نب بعضم نع كرابملا نبا قيرط

 .؟لضف» :ر ىف (۸)

 .بذكلاب ىمرو فيعض «ديغس نب هللا دبع :ىربقملا هذانسإ ىفو ( : 6 /۷) ىربطلا ريسفت (9)
 «دانسإلا اذه ريغب رباج نع اذه ىوري ملعن ال١ :لاقو «راتسالا فشك» (۲۲۳ /۱) رازبلا هاورو ٦ ٥۰( ؛6 ٠ 8 /) ىربطلا ريسفت (۱۰)

 .هب ةملس نب دمحم نع ديزي نب كلاخ نع ةملس نب دمحم قيرط نم امهالك «ذراوم» )١111( مقرب هحيحص یف نابح نبا هاورو
 .«مالسلا دبع نب هللا دبع»:و ءأ ءر هج ىف )١١(



 ۷ (۲۰۰ «1۹4)ناتیآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 له» :لاقف هيَ هللا لوسر انيلع فقو :لاق «هنع هللا ىضر «بويأ ىبأ نع «نمحرلا دبع نبا

 :لاق ؟وه امو «هللا لوسر اي ءمعن :انلق «؟رجألا هب مظعيو بونذلا هب هللا وحمي ام ىلإ "مكل

 .«ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو ءدجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو «هراكملا ىلع ءوضولا غابسإلا

 مكّلعل هللا اوَقَّناَو اوطباَرو اورباصو اوربصا اونمآ نيذّلا اهيا اي :ىلاعت هللا لوق وهو» :لاق

 . دج 0 اذه نم بيرغ ثيدح اذهو «دجاسملا ىف طابرلا وه كلذف 4 توحلفت

NAE SEM 000010187حلاص نب دواد ىنثدح  

 ةيآلا هذه تلزن ءىش ىأ ىف ىردت له «ىخأ نبا اي :نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ىل لاق :لاق

 كي ىبنلا نامز ىف نكي مل - ىخأ نبا اي  هنإ :لاق .ال :تلق :لاق ؟4 اوطبارو اورباصو اوربصا
 هنأو «هيودرم نبا قايس مدقت دقو ءريرج نبا هاور .ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا هنكلو «هيف ٌطَباري وزع

 . ملعأ هللاف «ةريره ىبأ مالك نم

 نع اهتنايصو مالسإلا رفا كلو هولا روت رد اعام ةطبارملاب دارملا :ليقو
 باوثلا ةرثك ركذو 00 ىف بيغرتلاب رابخألا تدرو دقو «نيملسملا دالب هروح ىلإ ءادعألا لوخد

 ةا هللا لوسر نأ :' "ع هللا يضر + ىدعانسلا دعس نب. لهس :نغ هعيجص ىف .ىراختبلا ىورف « هيف

 ليبلغ اهو ايندلا نم ريخ هللا ليبس ىف موي طابر» : لاق

 ةليلو موي سابو : لاق هنأ ایک هللا لوسر نع « ىسرافلا نامْلَس نع < ءملسم ىو :رخآ ثيدح

 نمأو «هقزر هيلع ىرجأو .هلمعي ناك يذلا هلمع هيلع ىرج تام نإ ماو هش ماي. ن وج

 . *«ناّتعلا

 نب ويح نع ا نا انثدح * 2 قاحسإ انئدح :لدمحأ 0 لاق ول ثيدح

 ب ل :لوقي لو هللا لوسر تعمس از

 .«ربقلا ةنتف نمأيو «ةمايقلا موي ىلإ هّلمع هل "ىمني هنإف «هللا

 ٍثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو .ىنالوخلا ئناه ىبأ ثيدح نم ىذمرتلاو «ډواد وبأ هاور اذكهو

 (4) < 5 4 ا
 ديعس ' ىبأو ىسوم نب نسحو قاحسإ نب ىيحي نع ًاضيأ دمحأ مامإلا یورو :رخآ ثيدح

 .«مکلدآ له» :1 ءج ىف (۱)
 ام ةماع :ىدع نبا لاقو .ىئاسنلا هكرتو ثيدحلا ركنم :ىراخبلا لاقو .ةقثب سيل :نيعم نبا لاق ءعفان نب عزاولا هدانسإ ىفو (؟)

 .(4//751) لادتعالا نازيم . ظوفحم ريغ عزاولا هيوري

 . (امهنع)» :و أ یف :(۳)

 )٤( مقرب یراخبلا حيحص )۲۸۹۲(.
 .(۱۹۱۳) مقرب ملسم حيجص (5) 1

 .«اومني» :ر ءيج ىف (۷) .«ىنتخلا » :أ ىف.(5)

 .«ناسحإلا» (59/17) نابح نبا حيحصو )١771( مقرب ىذمرتلا ننسو )10٠0( مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۰ /5) دنسملا (8)

 . وبأ» : أ بج ىف (9)



 (؟”١٠١ «۱۹۹)ناتیآلا :نارمع لآ ةروس  ىناثلا ءزجلا ۹۸

 رماع نب ةبقع تعمس «ناعاه نب حرشم انثدح ةعيهل نب ۲ ۹ح اولا ادي نب هللا ديغول
 هنإف هّللا ليبس ىف طبارملا الإ E وكلا ن 2 ا لرز تمام :لوقي

 : تالا نم قئايو تب ی لف "هيلع یر

 ىلإ هب ءديزي نب هللا دبع وهو ىربقملا نع «هدنسم ىف ةماسأ ىبأ نب دمحم نب ثراحلا ىورو

 عم اميس الو ءنَّسَح وهف ثيدحتلاب حرص اذإ ةعيهل نباو . *0(ناتفلا» ركذ نود «ثعبي ىتح» :هلوق
 .دهاوشلا نم مدقت ام

 «ىلعألا دبع نب سوي امدح Eg دياؤربا لا :رخآ ثيدح

 نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «دبعم نب ةرهز نع ءْثْيَّللا ىنربخأ ءبهو نب هللا دبع انثدح
 لمعي اک ىذلا حاصلا دمع هيلع "ایرج هللا ليبس ىف ًاطبآرم تام نم» :لاق هی هللا لوسر
 *«عَّرَملا نم انمآ ةمايقلا موي هللا هثعبو «ناتفلا نم نمأو قرر هيلع قرحلأو

 بأ غ نادرو نب نوم نع «ةعيهّل نبا انأبنأ «ىسوم انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ىرخأ قيرط
 عزفلا نم '”نمأو «ربقلا ةنتف ىقو اطبارم تام نم» :ةل هللا لوسر لاق ءهنع هللا ىضر «ةريره
 ا :)«ةمايقلا موي ىلإ طبارملا رجأ هل بتكو «ةنجلا نم هقزرب حيرو هيلع ادغو «ربكألا

 دمحم نع اغ نب , ليعامسإ انثدح «ىسيع نب قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 نم» :""تلاق ثيدحلا عفرت ءادردلا مآ نع «هللا دبع نب قاحسإ نع «ىلؤدلا ةّلَحْلَح نب ورمع نبا
 .'"«ةنس طابر هنع تأزجأ «مايأ ةثالث نيملسملا لحاوس نم ءىش ىف طبار

 تباث نب بعصم انثدح ءسَمُهَك انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 مكئدحم ىنإ :- هربنم ىلع بطخي وهو - هنع هللا ىضر «نامثع لاق :لاق ريبزلا نب هللا دبع نبا
 هللا لوسر تعمس «مکب نّضلا الإ هب مكئدحأ نأ ىنعنمي نكي مل و هللا لوسر نم هتعمس ًاثيدح
 "٠ aS اضفأ هللا ليبس ىف ةليل سرح" :لوقي دك

 قو 017 او «تباث نب بعصم نع سمهك نع حور نع اضيأ دمحأ هاور اذكهو
 «تباث نب بعصُم نع «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع «رامع نب ماشه نع ةجام نبا

 .«هل» : ىف (۳) . «ةعيهل نب هللا دبع نع مهلك» :و ءأ ءر ج ىف (؟) .و ءأءر ج نم ةدايز (۱)
 .«نسح هثيدحو ةعيهل نبا هيف» :(584/0) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو /١61( /۳) دنسملا (:)
 . طالتخالا لبق هنع ىور نمم وهف «هحيحص ةعيهل نبا نع ديزي نب هللا دبع ةياورو «ثحابلا ةيغب» (371517) مقرب ثراحلا دنسم (4)

 .«رجأ» :و ءأ ىف (۷) .«ديعس نباو» :ر ىف )١(

 .«تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» :(۳۹۱/۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (77717) مقرب ةجام نبا ننس (4)
 .؟نموأو» :ر ىف (9)

 )١ ( /؟5) دنسملا 4 ٤١(.

 .«لاق» : و ءأ ءر ىف )١١(

 نييندملا قيرط نع شايع نب ليعامسإ ةياور نم ىناربطلاو دمحأ هاور» :(589/5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )۳١۹۲/١( دنسملا )١0(

 . (تاقث هلاجر ةيقبو

 . ؟ريخلا :أ ىف 0

 )١8( دنسملا )54/1١(.

 )١6( دنسملا )501/1(.



 188 سس 5.20 «۱۹۹)ناتیآلا :نارمع لآ ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نم اثيدح تعمس ىنإ «سانلا اهيأي :لاقف سانلا نافع نب نامثع بطخ :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع

 . عديل وأ هسفنل راتخم رتخيلف «مکتباحصبو مكب نّضلا الإ هب مکثدحأ نأ ىنعنمي مل كي هللا لوسر
 . """«اهمايقو اهمايص ةليل فلأك تناك هللا ليس ىف ةليل طبار نم» :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس

 انثدح ءلالخلا ىلع نب نسحلا انثدح :ىذمرتلا لاق : "'[هنع هللا ىضر] نامثع نع ىرخأ قيرط
 ىلوم حلاص ىبأ نع «دبعم نب ةرهز ليقع وب ا اند دعس نب يللا انثدح كلل دبع نب ماش
 لوصر نم: ةتعمس انيدح مكتمتك نإ لوق ربنملا ىلع وهو  نامثع تعمس :لاق نافع نب نامثع
 لوسر تعمس «هل ادب ام هسفنل ؤرما راتخيل «هومكثدحأ نأ یل ادب مث ڈ «ىنع مكقرفت ةيهارك ةي هللا

ESهلل ل ل  E NS 

 وبأ :- ىراخبلا ىنعي دمحم لاق «هجولا اذه نم بيرغ وچ يدع اذه :ىذمرتلا لاق مث

 مامإلا هاور اذكهو“*”هلعأ هللاف «ثراحلا همسا نأ ىذمرتلا ريغ ركذو ؟”ناكرب همسا نامثع ىلوم حلاص
 :- نامثع ىنعي  لاقف هرخآ ىف ةدايز هدنعو ةعيهل نب هللا دبعو دعس نب ثيللا ثيدح نم دمحأ

 . "دهشا مهللا :لاق .معن :اولاق ؟تغلب له «ءاش فيك ؤرما طباريلف

 نب دمحم انثدح «نایفس انثدح ءرمع ىبأ نبا 8 :ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق :رخآ ثيدح

 ىلعو هيلع قش دقو هل ارم ىف وهو ءطمسلا نب ليبحرشب ىسرافلا نامل" ني :لاق ردكملا

 :لاق : لاق ت هلا لوس م مس تيدا عملا نتابع ا وا

 . «ةمايقلا موي ا ا نمو «همايقو

 سيلو :ةدايز خسنلا ضعب ىفو و نسح ثيدح اذه :لاقو .ءهجولا اذه نم ىذمرتلا هب درفت

 .ناملس كردي مل ردكنملا نباو «لصتمب هدانسإ

 نم ىئاسنلاو ملسم هاور دقو طمّسلا ن نب ليبحرش نم هعمس ردكنملا نب دمحم نأ رهاظلا :تلق

 ناملس نع  ةبحص هلو  طمسلا نب , ليبحرش نع امهالك «ةبقع نب ةديبع ىبأو لوحكم ثيدح

 هيلع ىرج تام نإو ءهمايقو رهش مايص نم ريخ ةليلو موي طابرا :لاق هنأ لَم ىبنلا نع ىسرافلا

 .' هدر ملسم قايس “مدقت دقو «ناتفلا نمأو .هقزر هيلع ىرجأو .هلمعي ناك ىذلا هلمع

 ىلعي نب دمحم (١!)نثدح ءةرمس نب ليعامسإ نب دمحم انثدح :ةجام نبا لاق :رخآ ثيدح

 .«فيعض هدانسإ» :(۳۹۰ /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (5157) مقرب ةجام نبا ننس )١(

 .و نم ةدايز (۲)

 .«ناکرت» :أ .ج ىف (4) .«یپأ» :ج ىف (۳)

 . 099 /5) ناسلا ىف ىئاسنلا هاورو )١1717( مقرب ىذمرتلا ننس )٥(

 .(5؟/١1) دنسملا (0)

 .«الأ» :ج ىف (۷)

 .(1556) مقرب ىذمرتلا ننس (۸)

 .«مدق» :ج ىف (9)

 )٠١( مقرب ملسم حيحص )١( ىئاسنلا نتسو )79415(.

 )١١( «انثدح :لاق» : ج ىف .



a aناقل هير  AOE E eبع  

 :لاق بعك نب ىبأ نع «لوحکم نع ءورمع نب نمحرلا دبع نع < «حيبص نب رمع انثدح يللا
 رهش ريغ نم «ًابستحم نيملسملا ةروع ءارو نم ءهللا ليبس ىف موي طابرل» هِي هللا لوسر لاق

 ةروع ءازو قم هللا ليست وفة طابرو .اهمايقو اهمايص «ةنس ةئام ةدابع نم ًارجأ مظعأ «ناضمر
 ةنس فلأ ةدابع نم :- لاق هارأ - ارجأ مظعأو هللا دنع لضفأ «ناضمر رهش نم ءابستحم نيملسملا

 هل بتكتو «ةنس فلأ ةئيس هيلع بتكت مل ءالاس هلهأ ىلإ ىلاعت هللا هدر نإف اهمايقو ءاهمايص
 .«ةمايقلا موي ىلإ طابرلا رجأ هل ىرجيو «تانسحلا

 . هتم حْببص نب رمعو «هجولا اذه نم ركنم لب «بيرغ ثيدح اذه
 نوب انا و ند تع هوس ةطاس واج لاق وخلا كيش

 :لوقي للك هللا لوسر تغمس لوق كلام قب نأ تحمس + ليوط نبا نب دلاخ ني دعس نع
 (0نوتسو ةئامثالث ةئسلا :ةنس فلآ هلهآ ىف همايقو لجر مايص نم لضقأ هللا ليبس ىف ةليل سرح»
 .«ةنس فلأك “مويلاو ءاموي

 و ا رونا نمر اذه كلا ودهون ا نور نيو ادد
 سنأ نع ىور : مكاحلا لاقو .هب جاجتحالا زوجي ال :نابح نبا لاقو . هثيدح ىلع عباتي ال : ىليقعلا

 . ةعوضوم ثيداحأ

 حلاص نع «دمحم نب زيزعلا دبع انأبنأ «حابصلا نب دمحم انثدح :ةجام نبا لاق :رخآ ثيدح

 : ال هللا لوسر لاق لاق تيا رماح قب ةبقع نع ةويزعلا دع ني رمع قغ ا

 را راحل محرا

 . ملعأ هللاو «هكردي مل هنإف ءرماع نب ةبقع نيبو زيزعلا دبع نب رمع نيب عاطقنا هيف

 نبا ینعی - دیز نع مالس نبا ىنعي  ةيواعم انثدح و وبأ انثدح :دواد وبأ لاق :رخآ ثيدح

 عم اوراس مهنأ : لا نب لهس هثدح هنأ :ىلولسلا ىنثدح :لاق مالس ابأ عمس هنأ - مالس

 كي هللا لوسر عم ةالصلا ترضحف «ةّيشع تناك ىتح ريسلا اوبنطأف «نينح موي ةي هللا لوسر
 انأ اذإف ءاذكو اذك لبج تعلط ىتح مکیدیآ نيب تقلطلا ىنإ «هللا لوسر اي :لاقف سراف لجر ءاجف

 :لاقو ةي ىبنلا مسبتف «نينح ىلإ اوعمتجا «' ”'مهئاشو مهمَعَتو مهنعظب مهیا ةركب ىلع نزاوهب

 نيا نب نما ا فهلا هيرشي نيل E هللا راع نإ اذغ نيملسملا ةمينغ كلت»
 هل لاق كلف هللا كوسرت نإ ءاحف قل اسرق کو يك رافر ا لا ر ا ا ر

 .2«بتكيا :ج ىف )١(

 .(51/54) مقرب ةجام نبا ننس (۲)

 .؟مويلا موي” :ر ءج ىف (4) ,«نيتسو» :أ ءر ءج ىف (©)

 . )۲۷۷٠١( مقرب ةجام نبأ ننس ()

 نيعم نبا هفعض دمحم نب حلاص .فيعض .دانسإ اذه» )۳۹٤/۲(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (70794) مقرب ةجام نبا ننس (7)

 .«مهريغو ىدع نباو ىئاسنلاو دواد وبأو ىراخبلاو متاح وبأو ةعرز وبأو

 .أ ج نم ةدايز (9) .«مههايشو» :أ «ر ىف (8) . «ةيلطنحلا» :ر ىف (۷)

 .«لاق» :و «أ ج یف (۱۰)



 ا اح ا ج ر 21553 ناقألا“: قازمع لأ نوجد افلا لا
r” 

 انحبصأ املف «ةليللا كلّبق نم '' انرّغي الو هالعأ ىف نوكت ىتح بعُششلا اذه ليقتسا» :قكو هللا لوسر

 لوسر اي :لجر لاق «؟مکسراف متسسحأ له» :لاق مث نيتعكر عكرف ه هالصم ىلإ ةا هلل لوسر جر

 ىضق اذإ ىتح «بعشلا ىلإ تفتلي ىلصي وهو ءب ىبنلا لعجف «ةالصلاب بوف ءهانسسحأ ام «هللا
 دق وه اذإف «بعشلا ىف رجشلا لالخ ىلإ رظنن انلعجف «مكسراف مكءاج دقف اورشبأ» :لاق هتالص
 ثيح بعشلا اذه ىلعأ ىف تنك ىتح تقلطنا ىنإ :لاقف لَ هللا لوسر ىلع فقو ىتح «ءاج

 هللا لوسر هل لاقف ءادحأ رأ ملف ترظنف ءامهيلك نيبعشلا تعلط تحبصأ املف هيل "هللا لوسر
 الأ كيلع الف «تَبِجوأ» :هل لاقف «ةجاح ًايضاق وأ ًايلصم الإ ءال :لاق «؟ةليللا تلزن له» : هِي

 .ااهدعب لمعت

 عفان نب عيبرلا وهو ةبوت ىبأ نع «ىنارحلا ريثك نب دمحم نب ىيحي نب دمحم نع ىئاسنلا هاورو

 اد

 تعمس «حيرش نب نمحرلا دبع انثدح :باّبحلا نب ديز انثدح :دمحأ مامإلا | لاق :رخآ ثيدح

 ابأ :ديز ريغ لاقو :دمحأ مامإلا لاق .ىبيجتلا رماع ابأ تعمس ا ا نو دس

 ىلإ ةليل تاذ انيتأف .ةوزغ ىف هك هللا لوس ع اک :لوقي ةناحير ابأ تعمس : لوقي ٣ یبنجلا ىلع

 رفح ضرألا ىف رفحي نم تیار ىتح رب قرش هيلع دو اهيق ؛ 5 ق و تاو «ديدش د E « هيلع انت ف

a 0لاقف  Eا (ندا» : لاقف . هللا ا  

 (00لاقف .هنم رثكأف «ءاعدلاب ا هللا لوسر حتفف «ىراصنألا هل ىمستف (؟تنأ نم» :لاقف

 6 ندا لاق .رخآ لجو انا تلق هلك هللا لوسر:هيءاعذ ام تحمس: ايلف + ةناضيو نأ
 وو

 تمرح » :لاق مث «ىراصنألل اعد ام نود وه ءاعدب اعدف . ةناحير وبأ انأ:تلقف :لاق ؟تنأ نم :لاقف

 . «هللا ليبسس ىف ترهّس نيع ىلع رانلا تمرحو هللا ةيشخ نم - تكب وأ - تعمد نيع ىلع رانلا

 هب بابحلا نب ديز نع < « لضفلا نب ةمصع نع هرخآ ىلإ ). ا تيرخل دم یا قورو

 :نيتياورلا ىف لاقو متو «هب «حيرش نب نمحرلا دبع نع بهو قنا ةزغ» .نيكسم نب ثراحلا نعو

(A)ىبنجلا ىلع ىبأ نع )4(  

 بيعش انثدح ءرّمع نب رشب انثدح «ىمَضُهَجلا ىلع نب رصن انثدح :ىذمرتلا لاق :رخآ ثيدح
 تعمس : لاق سابع نبا نع ءحابر ىبأ نب ءاطع نع «یناسارخلا ءاطع انثدح هش وبا قیر ا

 و يوم م

 ىف سرحت تتاب نيعو «هللا ةيشخ نم تّكب نيع ا ا :لوقي وَ هللا لوسر

 . (هّللا ليبس

 )١( هللا لوسر ىنرمأ ثیح»:أ ءر ءج ىف (۲) .«نرغت» :و ءأ هج ىف .

 .( مال ) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ( 30 )١ مقرب دواد ىب أ ناس ()

 .2لاق» :و ءأ ءر بج ىف (5) .؟ىفنحلا» :و ءر ج ىف (0) .اريمس» :ر «ج ىف (4)

 .«ىبيجتلا» :و أ ىف (۸) .(تلقف» :ر ءج ىف (۷)

 »9( دنسملا )٤/  2١78ىئاسنلا ننسو )٠١/١(.



 ( 04005ع «ةارهع لآ ةروشام يالا زلت | كوك كج يل

 نامثع نع بابلا ىفو :لاق «“ I ا يو رمال هرعت ل د لا :لاق مث

 (7ةناحير ىبأو

 .دمحلا هللو ءامدقت دقو :تلق

 لهس نع "نابز نع «نيدشر انثدح «نالیغ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ءارو نم سرح نم» :لاق ا هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر « سنأ نب ذاعم هيبأ نع ذاعم نبا

 :لوقي هللا نإف < «مَسَقلا َةَّلحَت الإ هينيعب رانلا ري مل «ناطلس ةرجأب ال اعوطتم هللا ليبس ىف نيملسملا

 .[۷۱ :ميرم]4اهدراو الإ إ مكنم نإو»

 الانا هللا همحر ا هب درفت

 :35 ىبنلا لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ءهحيحص ىف ىراخبلا ىور :رخآ ثيدح

 ست ءطخس طع مل نإو « ىضر ىطعأ نإ .ةصيمتلا دبعو مهردلا دبعو رانيدلا دبع سعت»

 ةربغم (ةسأر تعنشأ هللا ليبس ىف هسرَف نانعب ذخآ دبعل ىَبوُط 50 رعّوتْلا الف كيش اذإو کتا

 نذؤي مل نذأتسا نإ «ةقاسلا ىف ناك ةقانلا ىف ناك نإو «ةسارحلا ىف ناك ةسارحلا ىف ناك نإ «هامدق

as e هل 

 بقاعت ىلع «ماعنإلا ليزج ىلع دمحلا هلو «ماقملا اذهب ةقلعتملا ثيداحألا نم دانا ر ام له
 .مايألاو ماوعألا

 ب كيوب نخ فلام قوس 0 ركل هللا دبع نب فرم اقدح يلا تدعم رر نیا لاقو
 اعومج هل ركذي «هنع هللا يضر «باطخلا نب رمع ىلإ «هنع هللا ىضر «ةديبع وبأ بتك :لاق ملسأ
 ةدش ةلزنم نم نمؤم دبعب لزني امهم هنإف «دعب امأ ES يح كوتشي طي مورا نب

 نيذلا اهيأ اط :هباتك ىف لوقي ىلاعت هللا نإو «نيرسي رسع بلغي نل هنإو ءاجرف اهدعب هللا لعجي

 . “ي نوحلفت مكع هللا اوقّتار اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ

 نب ميهاربإ نب دمحم قيرط نم «' كرابملا نب هللا دبع ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقو
 اهدشنأو «جورخلل هتعدوو «سوسرطب تايبألا هذه كرابملا نب هللا دبع ىلع ىلمأ :لاق ةنيكس ىبأ

 .«قيرز» :أ ىف )١(

 .(۱۹۳۹) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .«ناثر» :ر ىف (۳)

 )( دنسملا )۳/ ٤۳۷(.

 .«شفتنا» :ر ىف () .ر نم ةدايز (9)

 (YAATY). مقرب ىراخبلا حيحص )¥(

 .«ىنيدملا» :ز ىف (۸)

 هقفاوو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو هب ملسأ نب ديز قيرط نم 07٠٠١ /7) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (0.7/1) ىربطلا ريسفت (9)

 . ىبهذلا

 )77/١5(. روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم :رظنا (۱۰)



 #7 يم و 7189)ناحرآلا» نام" لآ روج د ياللا عوخلا

 :ةئامو نيعبسو عبس ةنس :ةياور ىفو « ةئامو نيعبس ةنس ىف ضايع نب ليضفلا ىلإ ىعم

 بعلت ةدابعلا ىف كنأ تْملَعَل انترصبا ول نيمرحلا دباع اي

 بضخ انئامدب انروحُتَف هعومدب هدخ بضخي ناك نم

 بعت ةحيبصلا موي انلويخف لطاب ىف هلْيَخ بعت ناك وأ

 بيطألا ٌرابغلاو كبانسلا جهو انريبع نحنو« مكل ريبعلا حير
 بذکی ال قداص حيحص لوق انيبن لاَقَم نم اناتأ دقّلو

 ولت زراف نادر رم أ ىف هللا ليخ َراَبغو ىوتسي ال
 و هل و 2 و 1
 بذكي ال «تيمب ديهشلا سيل انئيب قطني هللا باتك اذه

 قدص :لاقو هاَتيع تّقرَذ هأرق املف «مارحلا دجسملا ىف هباتكب ضايع نب ليضفلا تيقلف :لاق
 اذه بتكاف :لاق .معن :تلق :لاق تيدا تكي نع تنأ :لاق مث «ىنحصنو «نمحرلا دبع وبأ

 : ضايع نب ليضُفلا ىلع ىلمأو .انيلإ نمحرلا دبع ىبأ باتك كلمح ءارك ثيدحلا

 ىنملع ؛هللا لوسر اي :لاق الجر نأ «ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «رمتعملا نب روصنم انثدح

 الف موصتو ءرتفت الف ىّلصت نأ عيطتست له» :لاقف .هللا لتس یف نيتلعاجملا ا لاثآ ادع

 هديب ىسفَت یذّلاوف» :ككك ىبنلا لاق مث «كلذ عيطتسأ نأ نم فعضأ انأ «هللا لوسر اي :لاقف «؟رطقت
#6 

 «هلوط ىف نّيسيل دهاجملا سرف نأ تملع ام وأ هللا ليس حل نيدهاجلا تفلت افاد تفرط ل

 5 كلذب هل بتكيف

 u, lL ا ةا عبتأو تنك امثيح هللا قّتا» ا هثعب نيح 97 00 هّللا ىضر]

 . «نّسَح قلخب سانلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ «نوحلفت ْمُكَّلَعَل

 بعك نب دمحم نع « رخص ا انأبنأ « بهو نبا انأبنأ « سنوي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ىنيب اميف هللا اوقتاو :(نوحلفت مكّلعَ هللا اوقّناو :لجو زع هللا لوق ىف لوقي ناك هنأ :ىطرُقلا
 ىنومتيقل اذإ ادغ نوحلفت مكلعل «مكنيبو

 ةنسلاو باتكلا ىلع توملا هلأسن «ةنملاو دمحلا هّللو «نارمع لآ ةروس ريسفت رخآ

 )١( دنسملا ىف دمحأ هاور )۲١١/١(.

 .؟نبا» :أ ىف () .و نم ةدايز (۳) .أ نم ةدايز (؟)





 و ت ا ٠ الا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ءاسنلا ةروس ريسفت

 هيودرم نبا ىور اذكو :ةنيدملاب ءاشلا ةروس كلون :سابع نبا نع ىفوعلا لاق د غو

 نع «ىسيع ةيخأ نغ «ةعيهل نب هللا دبع قيرط نم ىورو «ثباث نب ديرو ءريبزلا نب هللا دبع نع
 . سبح الذ : ةي هللا لوسر لاق ءاسنلا ةروس تلزن ان : :لاق سابع نبا نع ةمركع

 هللا دبع "”ىرتخبلا وب أ انثدخ «بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح :هكردتسم ىف مكاحلا لاقو
 نمحرلا دبع نب نعم نع «مادك نب رعسم انثدح ءىدْبَعلا رش نب دمحم انثدح «ركاش نب دمحم نبا

 N : لاق «هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبع نع ؛هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نبا

 اوبتجت نإإ»و «ةيآلا 4ّرَذ لاقثم ملظي ال هلا نإ :اهيف امو ايندلا اهب یل نأ ىنَرسَي ام تايآ سمخل

 ذإ مهن ولو»و ««ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا إلو «ةيآلا (هنع نوهنت ام رئابك

 مث (اميحر اروُفُغ هللا دجيي هللا رفغتسي مت هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نَموطو ءةيآلا «كوءاَج مهنا اومَلَظ
 . كلذ ىف خا دقق EE نإ حيحص دانسإ اذه :لاق

 :ءاستلا نم تايآ سمخ ىف لاق دوعسم نبا نع «لجر نع زخم انربخأ :قاززلا كغ لاقو

 : ةلوقو , مكتاتيس مکنع ركن هنع نوھنت ام رئابك اوبتجت نإ :ًاعيمج ايندلا ¿ نم ىلإ بحأ 2نهل
 :هلوقو «(ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفعي ال هللا لإ : هلوقو ,«اهفعاضي ةنسح كلت نإو»

 كرو لاب انآ نيدو :هلوقو «(اميحر او هلا دج هلا رفت مف ةَ علق أ موس لي ن
 ا ي ا ا 1 يمرس ل ادهن
 ىه ءاسنلا ةروس ىف تلزن تايآ ياع 0ا سابع نبا ن دا نع «ىرملا حلاص قيرط نم ىور

 نيدذلا ننس مكيدهيو مكل نيل هلل دیری :نهالوأ «تبرغو سمشلا هيلع تعّلَط ام ةمألا هذهل "ريخ
 نوعبتي نيل ديريو مکیلع بوعي نأ ديري هّللاو» : ةيناثلاو ,«ميكح يلع هللا مكيلع بوتيو مُكلبق نم
 يو طرا رظر مس لحورو : ةثلاثلاو ,هاميظع اليم اوليمت نأ تاوهَشلا

 ةابلا 2''”ةسمخلا ىف ىنعي «ءاوس دوعسم نبا لوق ركذ مث
aa i 04 8(۱۱)  

 نبا نع «دیزی ىبأ نب جوملا ردوا يي دما وج

 . هاج رخي ملو ‹ نيخيشلا يرش ىلع حتا نت ثيدح اذه : لاق

 .أ نم ةدايز )١(

 مل» :لاقو «(58/ )٤ نالا ىف ىنطقرادلاو )١١ / ۴٠١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو ١57( / 7) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور (؟)

 : (نافيغض امهو هيخأ نع ةعيهل نبأ ريغ هدنسي
 .؟ىرتحبلا» :أ ج ىف (۳)

 )8( كردتسملا )۲ /٠١(.

 .«نهل» :أ ءج ىف (۸) . ؟هلسر نم» :ه ىف (۷) .«نها : ج ىف )١( .4ىف» : ج ىف (6)

 .«هللا دبع» :أ ىف )١١(  .«سمخلا» :أ ءر ىف )٠١( .«لوق لثم رکذ»:آ ءر ءج یف (9)
 )١10( كردتسملا )۲ /١٠(.



 ( ١ )ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۲۰٦

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اًمهنم ْثْبَو اَهَجَوَر اهنم قلَخو ةدحاو سفن نم مُكَقَلَح يذلا مكبر اوقتا ساتلا اهيأ اي
 .4 0 يقر مُكيَلَع ناك هللا نإ ماَحْرَألاَو هب َنوُنَءاست يذلا هللا اواو ءاسنو اريك الاجر

 ىتلا هتردق ىلع مهل اهبتمو هل كيرش ال هدحو هتدابع یهو فاوقتب هقلخ ًارمآ ىلاعت لوقي

 «مالسلا اهيلع «ءاوح یهو «اهجوز اهنم قلخو» مالسلا هيلع «مدآ ىمهو 000 سفن نم اهب مهقلخ

 . هيلإ تسنأو اهيلإ سنأف «هتبجعأف اهآرف ظقيتساف «مئان وهو هفلخ نم“ رسيألا هعلض نم تقلخ

 نع «لاله ىبأ نع ؛عيكو انثدح ؛ لتاقم نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نم لجرلا قلخو «لجرلا ىف اهتَمْهَن لعجف «لجرلا نم ةأرملا تقلخ :لاق سابع نبا نع «ةداتق
 e ‹ضرألا ىف هتمهن لعجف «ضرألا

 نإف «هالعأ علضلا ىف ءىش جوعأ نإو ءعلض نم تقلخ ةأرملا نإ :حيحصلا ثيدحلا ىفو

 جوع اهيفو اهب تعتمتس تعتمتسا اهب تعتمتسا نإو «هترسک هميقت تبهذ

 اريثك الاجر ءاوحو مدآ نم :ىأ ءامهنم اردو :ىأ «ءاسنو اريثك الاجر امهنم بو :هلوقو
 دعب هيلإ مث «مهتاغلو مهناولأو مهتافصو مهفانصأ فالتخا ىلع ملاعلا راطقأ ىف مهرشتو «ءاسنو
 .رشحملاو داعملا كلذ

 ميهاربإ لاق «هايإ مكتعاطب هللا اوقتاو : ىأ «ماَحْرألاَو هب نولءاست يذلا هللا اوت ناو : ىلاعت لاق مث
 اوقتاو :كاحضلا لاقو . محرلابو هللاب كلأسأ :لاقي امك : ىأ «هب نولءاست يذلا :نسحلاو دهاجمو
 نبا هلاق ءاهوُلصو اهورب نكلو ءاهوعطقت نأ ماحرألا اوقتاو «نودهاعتو نودقاعت هب ىذلا هللا

 .دحاو ريغو عيبرلاو «كاحضلاو «نسحلاو «ةمركعو «دهاجمو « سابع

 هللاب نولءاست :ىأ «هب ىف ريمضلا ىلع فطعلا ىلع ضفخلاب «ماحرألاو# : مهضعب ''"أرقو
 .هريغو دهاجم لاق امك ؛ماحرألابو

 هّللاوإ : لاق امك مكلاوحأو مكلامعأ عيمجل بقارم وه :ىأ اقر مكيلع ناك هللا نإ : هلوقو

 .[4 جوربلا]4ديهش ءيش لك ىلع

 رمأو داشرإ اذهو ا ا هارت نكت مل نإف «هارت كنأك هللا دبعا» :حيحصلا ثيدحلا ىفو
 ىلع مهضعب فطعيل ؛ةدحاو مأو “[دحاو] بأ نم قلخلا لصأ نأ ىلاعت ركذ اذهلو ؛بيقرلا ةبقارمب

 .«رصقألا» :أ ءر ج ىف )١(
 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )١478( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (؟)
 .«لاقو» :أ ىف (۳)

 ىبأ ثيدح نم 00 </ ۳) بيذهتلا ىف امك قشمد خيرات ىف ركاسع نبا ظفاحلاو ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا ظفللا اذهب هاور )©

 «هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هاور ىذلا ليوطلا ليربج ثيدح ثيدحلا اذهب دصقي ريثك نبا ظفاحلا لعلو نع هللا ىضر ء ءادردلا

 .(«كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كناك هللا دبعت نأ :لاق .ناسحإلا نع ىنربخأ» هيفو «(۲۸) مقرب هحيحص ىف ملسم هجرخأو

 .أ ءر ءج نم ةدايز (6)



 ا 0 ا وو ين ناقل موكا

 E و «ملسم حيحص ىف تبث دقو «مهئافعض ىلع (''مهننحيو ١ ضعب
 مهيرع نم ىأ - رامّثلا وباتجُم مهو - رضم نم رفنلا كئلوأ هيلع مدق نيح ةي هللا لوسر نأ ؛ىلَجَبل

 مُكَقَلَح يذلا مكبر اوقت نا سالا اهيأ اي ا ا يي ا ل ا مهرقفو

 ,دغل تمد ام سفن رظتلو هلا اوا اونمآ نيدلا اهيأ ايل : لاقو ايا م

 نم «هرائيد نم لجر قدصت» :لاقف ةقدصلا ىلع مهن مل ]1۸: رشحلا]( "هلا اوقت او]
 E .هرمت عاص و «همهرد

 أرقي مث E "'ةجاحلا ةبطخ ىف دوعسم نبا نع ناسلا لهأو دمحأ مامإلا '' او

 . ةيآلا 4200[ ةدحاو سفت نم مكقلخ يذلا ] مكبر اوُّن دا سالا اهيأ اي :اهنم هذه تابآ ثالث

 هَّنِإ مكلاومأ ىَلِإ مهلاومأ اولكأت الو بّيَطلاب ثيبخلا اولدبتت الو مهلاومأ ئماتيلا اوتآو ل:

 نغم ءاسّدلا نم مل باط ام اوحکناف ٰیماتیلا ىف اوُطسْفت الأ متفخ نو O اریک ابوح ناک

 ى اوُنوُعت الأ ئَتذأ كلذ مُكْنامْيَأ تكلم ام وأ ةدحاوق اودع الأ متفخ ْنِإَ عابرو ثالث
 . 4 © ايم ائينه هولكف اسفن هنم ءيش نع مكل نبط نإف ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآو

 ىلإ اهو اهلكأ نع ىو «ةرفوم ةلماك ملحلا اوغلب اذإ مهيلإ ىماتيلا لاومأ عفدب ىلاعت رمأي

 لجعت ال :حلاص ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاق «بّيّطلاب ثيبخلا اولدبتت الو : لاق اذهلو ؛مهلاومأ

 .كل ردق ىذلا لالحلا قزرلا كيتأي نأ لبق مارحلا قزرلاب

 اورذبت ال :لوقي ءمكلاومأ نم لالحلاب سانلا لاومأ نم مارحلا اولدبت ال :ريبج نب ديعس لاقو
 .مارحلا مهلاومأ اولكأتو لالحلا مكلاومأ

 ف ر طحت :ىرهزلاو بيسملا نب ديعس لاقو

 .ًاديج ذخأتو ًافئاز طعت ال :كاحضلاو ىعَحَنلا ميهاربإ لاقو

 ةاشلا اهناكم اهيف لعجيو ميا منغ نم ةنيمسلا ةاشلا ذخأي مهدحأ ناک لا لاقو

 .مهردب مهرد :لوقيو «فيزلا هناكم حرطيو ديجلا مهردلا ذخأيو «ةأشب ة و «ةلوزهملا

 ا ب لتاقمو ا نب شو «دهاجم لاق (مكلاومأ ىلإ مهلاومأ اولكأت الو :هلوقو

 .اعيمج اهولكأتف اهوطلخت ال ىأ :نسح ن ا «ىدسلاو

 .أ هج نم ةدايز (۳) .ةلماك ةيآلا تءاج :أ ءر ءج ىف (۲) .؟مهننحتول :ر ىف )١(

 .؟مهثحلا :أ ج ىف )٤(

 .(۱۰۱۷) مقرب ملسم حيحص (5)

 .«ىور» :أ «ر ج ىف (0)

 )۷( دنسملا )٤ /١۸(.

 .«لوقيف» :أ ىف (9) .أ ءر ج نم ةدايز (۸)



 EE E e a a a و ع جسسسللا +4

 اع اك امثإ قأ ا ی ا و ر

 :لاق € اريبك ابوح : هلوق نع وي هللا لوسر لس :لاق ةريره ىبأ نع و نبا هاور دقو

 الا نع قر داتكمو و ا نينوي قت ةمشم هدانسإ کاک اننزا
 «كلام ىبأو «نايح نب , لتاقمو « كاحضلاو «ةداتقو «نيريس نباو «نسحلاو «ربج نب ديعسو ‹ةمركعو

 . سابع نبا لوق لثم ناتس ىبأو «ملسأ نب ديزو

 . «اناياطخو انبوح انل رفغا» :دواد ىبأ ننس ىف ىورملا ثيدحلا ىفو

 : سابع نبا نع «نيريس نب دمحم نع «ةئيبع ىبأ ىلوم «لصاو ىلإ هدانسإب هنو رم نبا یورو

 نبا ")لاق «ایوح ناك بويأ مأ قالط نإ «بویآ ابأ اي» : یب یبنلا هل لاقف «هتأرما قَّلُط بويأ ابأ نأ

 , إلا بوحلا :نيريس

 انربخأ ‹ةفيلخ نب ةد انربخأ «ىسوم نب رشب انثدح «ىقابلا دبع انثدح :هيودرم نبا لاق مث

 .«مصاع نب ىلع ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلاو هيودرم نبا ا نا بوح بويأ

 اا 51 و 3 ا ع 8 ت 68 مدل

 :946ِ ىبنلا لاقف ميلس مأ قلطي نأ ةحلط وبأ دارأ :لوقي كلام نب سنأ تعمس «ليوطلا ديمح نع

 : فف «بوحل ميلس مأ قالط نإ»

 .هوبنتجاف ريبك أطخو ميظع مثإ مكلاومأ عم مهلاومأ مكلكأ نإ : ىنعملاو

 “ناك اذإ :ىأ «ئنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ىماتيلا يف اوطسقت هلأ متفخ نإوإ : هلوقو
 «ريثك نهنإف ءءاسنلا نم اهاوس ام ىلإ لدعيلف ءاهلثم رهم اهيطعي الأ فاخو ةميتي مكدحأ رجح تحت

 . هيلع هللا قيضي ملو
 3 و 75 5 7 7 5

N aes 0و 107 . م ۰  

 « هيلع اهكسمي ناكو .قذع اهل ناكو ءاهحكتف هميتكي هل تناك الجر نأ ؛ةشئاع نع « هيبأ نع «هورع

 تناك :لاق هبسحأ . #“[ ىماتيلا يف ] اوطسقت الأ متفخ نإوإ» : هيف تلزنف ءىش هسفن نم اهل نكي ملو

 قلطي دواد ابأ تيأر :ىرجآلا ديبع وبأ لاقو ثيدح فلأ نم رثكأ عضو هلعل :نابح نبا لاقو .عضولاب مهتا دق :ىدع نبا لاقو (۱)

(Y)لاقو»:أ ىف ». 

 نب دمحم نع ةنييع ىبأ ىلوم لصاو نع ديز نب دامح نع ىنامحلا ىيحي قيرط نم (/ ١؟) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ()

 ` نيريس نبا لاق («بوحل بويأ مأ قالط نإ» : دع هللا لوسر هل لاقف بويأ مأ قلطي نأ دارأ بويأ ابأ نأ سابع نبا نع نيريس

 .«فيعض وهو ىنامحلا حي هيف» :(577/ 4) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق «مثإلا بوحلا

 SN ا ا ا 2 لیسارلا ىف دواد وبأ 000 م

 .هب نيريس
 .«هاورو» :أ ىف (6)

 نب ىلع هيف هللاو ال» :ىبهذلا هبقعتو حيحص :مكاحلا لاقو (۳۲۳ / ۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا قيرط نمو (۳۰۲/ ۲) كردتسملا (0

 . هاو وهو مصاع

 .ج نم ةدايز (۸) .«تناک» :أ ءر ج ىف (۷)



ejفانآلا ةانيفلا: ةروطت ( E Nها يرتب  

 :هلام ىفو قذعلا كلذ ىف هتكيرش

 ناسيك نب حلاص نع «دعس نب ميهاربإ انثدح « هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح :ىراخبلا لاق مث

 الأ متفخ نإو» :©ىلاعت هللا لوق نع ةشئاع لأس هنأ ريبزلا نب ةورع ىنربخأ :لاق باهش نبا نع
 هلام ىف هک رشت اهيلو رجح یک نوكت ةا هذه ك7 خا نبا ان : تلاق (ىماتيلا يف اوطسقت

 اهيطعي ام لثم اهيطعيف اهقادص ىف طسقي نأ ريغب اهجوزتي نأ اهيلو ديريف ءاهلامجو اهلام هبجعيو
 نأ اورمأو ؛قادصلا ىف نهتنس ىلعأ نهب الو «نهل اوطسقي نأ الإ هک ا اوهنف نر

 لكي هللا لوسر اوّيفتسا سانلا نإو :ةشئاع تلاق: ةورع لاق اک ءاسنلا نم مهل باط ام اوحكني
 O ف هللا لوقو 5 ةشئاع تلاق «ءاستلا يف كنوتفتسيو» اا هللا لزنأف «ةيآلا هذه دعب
 لاملا ةليلق نوكت نيح هتميتي هتميتي نع مكدحأ ةبغر ۷ : ءاسنلا] (نهوحكتت نأ نوبغرتو# :ىرخألا

 لجأ نم ءطسقلاب الإ ا ٩ اا م لام و هلام یف ويقر. نم اوحكتي نأ ''ااوهنف .لامجلاو
 , “لامجلاو لاملا تاليلق نك اذإ نهنع مهتبغر

 « نيتنث مكدحأ ءاش نإ نهاوس ءاسنلا نم متئش ام اوحكنا : ىأ «عابرو ثالثو نمل :هلوقو

 ثالثو ىم ةحنجأ يلوأ السر ةكئالمْلا لعاج# : ىلاعت لاق امك ءاعبرأ ءاش نإو “' (اثالث ءاش اش نإو]
 الو ءةعبرأ هل نم مهنمو (ةثالث هل نم مهنمو «ناحانج هل نم مهنم :ىأ ١[ :رطاف] «عابرو

 ذه "نمف «عبرأ ىلع لاجرلا رصق فالخب «هيلع ليلدلا ةلالدل ةكئالملا ىف كلذ ادع ام "فني
 9 57 زوجي ناك ولف «ةحابإو نانتما ماقم ماقملا نأل ؛ءاملعلا روهمجو سابع نبا هلاق امك ةيآلا

 ر ا نا

 الك هللا لوسر ريغ دحأل زوجي ال هنأ هللا نع ةنيبملا ةه هللا لوسر ةنس تّلد دقو :ىعفاشلا لاق
 .ةوسن عبرأ نم رثكأ نيب عمجي نأ

 نم ةفئاط نع ىكح ام الإ «ءاملعلا نيب هيلع عمجم «هللا همحر «ىعفاشلا هلاق ىذلا اذهو
 مهضعب كسمتي دقو .رصح الب :مهضعب لاقو E gE روج هلأ هيلا

 ةرشع ىدحإ امإو «نيحيحصلا ىف تبث امك عست ىلإ عبرأ نم رثكأ نيب هعمج ىف ذ رايب """'ىبنلا لعفب

Eالك هللا لوسر نأ سنأ نع انيور دقو «ىراخبلا ''؟!هقلع دقو .ىراخبلا ظافلأ  
 .عست نع تامو ةرشع ىدحإ هدنع عمتجاو «ةرشع ثالثب نهنم لخدو «ةأرما ةرشع سمخب جوزت

 ةلادلا ثيداحألا نم هركذنس امل «ةمألا نم هريغ نود ةَ هللا لوسر صئاصخ نم ء عمو

 )١( ؟هكرتشت» :أ ىف (۳) .«یخأ» :ر ىف (0) .(لجو زع» :أ ج ىف .

 )( .«اوهنف : تلاق 1 هر ءج ىف (0) .ر نم ةدايز (46) . «نأ نع اوهنف لل ج ىف

 ) )۷(ىقاب» :ر ىف .

 )٤0۷۳« ٤٥۷٤(. مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 AE سا .أ نم ةدايز )٠١( .اذإ» :أ ج ىف (9)

 .(هللع» :أ ءر بج ىف )١5( . «هّللا لوسر) :أ ہر ج ىف ۳ دل اا



 ( 2250 تايآلا .:ءانينتلا ةروس اه تالا ةا د ا 7ل بل

 :كلذ ىف ثيداحألا ركذ

 نبا لاق .ىرهزلا نع «رمعم انثدح :الاق رفعج نب دمحمو ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 هتحتو ملسأ ىفقثلا ةمّلس نب ناليغ نأ :هيبأ نع «ملاس نع «باهش نبا انأبنأ :هثيدح ىف رفعج

 هلام مسقو «هءاسن قلط رمع دهع ىف ناك املف .اعبرأ نهنم رتخا :ةْيِكلَك ىبنلا هل لاقف «ةوسن ةرشع

 ىف هفذقف كتومب عمس عمسلا نم قرتسي اميف ناطيشلا نظأل ىنإ :لاقف رمع كلذ غلبف «هينب نيب
 «كنم نهتروأل وأ كلام ىف نعجرتلو كءاسن نعجارتل هللا مياو .اليلق الإ ثكمت ال كلعلو ١2'كسفن
 . لاغر ىبأ ربق مجر امك ؛مجريف كربقب نرمآلو

 ةيلع نب ليعامسإ نع مهريغو ىقهيبلاو ىنطقرادلاو ةجام نباو ىذمرتلاو ىعفاشلا هاور اذكهو

 نب نمحرلا دعو # تنوي نب ىسيعو «ىروتلا تایفسود ءةبورغ ىبأ خب ديعسو عيرز ندو دعو

 :هلوق ىلإ هلثم  هدانسإب - رمعم نع «ظافحلا نم مهريغو ىسوم نب لضفلاو «ىبراحملا دمحم
 يهو ج داو نسوا دا دارا نر ةنصق ىف احا ياو اها نه ا

 تحمس ٠ه هتياور لعب لاق تح ىم رلا هنغ هاك امف ”ةيدقلا اده نرالا للعدالة

 تئدلح «ىرهزلا نع «هریغو بیعش ىور ام حيحصلاو «ظوفحم ريغ ثيدح اذه :لوقي ىراخبلا
 نع ىرهولا كتيدح :اعزو ١ كراشتلا لاق م كذف ةة نب نالبغ نأ :ىفقتلا ديرش ني دهم نع

 انك در مخ رألا لكاس هج ا ويح هل لاف ها قللط كيفك رم ا نأ ا نع ولا
 .لاغر ىبأ ربق مجر

 E ىرهزلا نع م نع «قازرلا دبع هاور دقو . ملعأ هللاو ءرظن هيف ليلعتلا اذهو

 . “حصا وهو :ةعرز وبأ لاق .السرم ىرهزلا نع «كلام هاور ا

 .ديوس ىبأ نب دمحم نب نامثع نع انغلب :ىرهزلا نع «ليقع هاورو :ىقهيبلا لاق
 ءا هللا لوسر نأ انغلب ديوس ىبأ نب نامثع نع ىرهزلا وه امنإ مهو اذهو :متاح وبأ لاق

 لاغر ىبأ ربق اذه نإ :لاقف لاغر ىبأ ربقب رم فئاطلا ىلإ جرح امل يَ ىبنلا نأ قاحسإ نبا ىور دقو «فئاطلا ىف لاغر ىبأ ربق (۲)

 ءهيف نفدف «ناكملا اذهب هموق تباصأ ىتلا ةمقنلا هتباصأ هنم جرخ املف «هنع عفدي مرحلا اذهب ناكو دومث نم ناكو فيقث وبأ وهو

 .ةبعكلا مدهل هقيرط ىف ةهربأ ليلد ناك لاغر ابأ نإ : ليقو

 لوألا ربق اومجر امك سانلا همجرو ىلعألا هدج مسا همسا قفاو رخأتملا لاغر ابأ نأ امهنيب عمجلاو :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 :ريرج لاق دقو .اضيأ

 لاغر ىبأ ربقب مكمجرك هومجراف قدزرفلا تام اذإ
 /٠١۹(. ۲) ةياهنلاو ةيادبلا . ىناثلا هنأ رهاظلاو :لاق مث

 .«ىتأيو» :أ ىف (4) .«رتخاو» :ج ىف (۳)

 ىنطقرادلا ننسو )١19157( مقرب ةجام نبا ننسو (۱۱۲۸) مقرب ىذمرتلا ننسو /٤۹( 5) مألا ىف ىعفاشلاو /١٤( ۲) دنسملا )٥(

 ىنابلألا رصان خيشلاو /١58( ۳) صيخلتلا ىف رجح نبا ظفاحلا عسوت دقو «(۱۸۲/ ۷) ىربكلا ىقهيبلا ننسو (۲۷۱ /۳)

 .ةحصلاب هيلع مكحو (۲۹۲/7)

 )١١١۲١(. قازرلا دبعل فنصملا (5)

 .(دقو» : ىف (۷)

 .السرم هب ىرهزلا نع كلام نع ىسيوألا زيزعلا دبع نع ةعرز وبأ ىنثدح (4 )١ / ٠ ٠ للعلا ىف متاح ىبأ نبا هاور (۸)



 ١ست ا ل ١£) )تانإلا اسلا ةروس.- 'ىناثلا را

 5کو

 .ديوس ىبأ نب دمحم نع «ىرهزلا نع «ًةنييع نباو سنوي هاورو : يقهيبلا لاق

 ىلع تاقث هلاجر دمحأ مامإلا دنسم نم هانمدق ىذلا دانسإلا اذهو .ىراخبلا هللع امك اذهو

 : يقهيبلا ركب وب أ ظفاحلا "لاق ىرهزلاو لب َرَمْعَم قيرط ريغ نم ىور دق مث ."'”نيحيحصلا طرش
 كيري وا اد تالا نمحرلا دبع وبا انثدح «ظفاحلا ىلع وبأ انثدح « ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 عفان نع «بويآ نع ءرشجم نب رارس انثدح (دیبع نب فيس انربخأ «یمرجلا ديزي نب ورَمَع
 الك ىبنلا هرمأف «هعم َنمَّلسأو ملسأف ةوسن رشع هدنع ناك ةملس نب ناليغ نأ :رمع نبا نع «ملاسو

 نب: ارش ب هلت :نكسلا نب ىلع وبأ لاق .هننس ىف ىئاسنلا هجرخأ اذكه .اعبرأ نهنم راتخي نأ
 ا علا ور :كلذكوب یل بأ لاق ريع وا و اکو وور

 ‹يفقثلا دوعسم نب ةورعو «سيق نب ثراحلا وأ ثراحلا نب سيق ثيدح نم انيورو : يقهيبلا لاق

 RS , ناليغ ثيدح ىنعي  ةيمأ نب ناوفصو

 ءاقب ىف نهرئاس ةي هللا لوسر هل غوسل عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا زوجي ناك ول هنأ ةلالدلا هجوف

 نيب عمجلا زوجي ال هنأ ىلع لد نهرئاس قارفو عبرأ كاسمإب هرمأ املف ءهعم نملسأ دقو '”ةرشعلا

 هناحبس هللاو «ىرحألاو ىلوألا قيرطب فانئتسالا يفف «ماودلا ىف اذه ناك اذإو «لاحب عبرأ نم رثكأ

 .باوصلاب ملعأ ىلاعتو

 خر لا دبع نر دمهم قرط نما ی نق اا نباو دواد وبأ یور: كلذ ىف رخآ ثيدح

 نأ دواک وأ نكس دوا ق ةحئان ی درو لذ رمل نب ج غ ف یوا

 نب ثراحلا :ةياور ىف دواد ىبأ دنعو . ثراحلا نب سيق نع - ةمجعملا لاذلاب لذرمشلا :لوقي نم مهنم

 نيم رشا لاق هلك يللا ضرك هوست نامت ىدتغو تملأ: لاق ندا ةع 371 نيف

 . «اعبرأ

 .'دهاوشلا نم ثيدحلل امل ؛هلثم رضي ال فالتخالا اذه درجمو «نسح دانسإلا اذهو

 ىف « هللا همحر « ىعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا لاق :كلذ ىف رخآ ثيدح

 )١( متاح ىبأ نبال للعلا )١ /٤١١٠(. ) )۲«نيخيشلا طرش ىلع» :أ «ر ج ىف .

 . «ىلعي وبأ» :أ ىف (5) .«لاقف» :أ ءر ج ىف (۳)

 .«ىمرجلا ديزي نب رمع ديزي وبأ» :ر ىفو ««ىبرحلا ديزي نب ورمع ديزي وبأ» :أ ج ىف (5)
 .«بهوا :أ ءر ج ىف (0 . «هّللا دبع» :ج ىف (5)

 .ثيدحلا لصو ىلع ديج دهاش ىهو .هلصوب درفني مل رمعم نأ ىلع ليلد ةياورلا هذهو ١87( / ۷) ىربكلا ننسلا (8)

 .«ةصيمحلا :أ ىف )١١( .«امهيلكسا :ر ىف )٠١( .ارشعلا» :ج ىف (9)

 .«نأ» :أ ءر هج ىف(١١

 .«ثراحلا نب سيق» همسا نأ ىزملا حجرو )۱۹١۲( مقرب ةجام نبا ننسو )7574١, ۲۲٤۲( مقرب دواد ىبأ ناس )١(



 (5 ۲ )تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 11۲

 نع نمحرلا دبع “نب ليهس نب ديجملا دبع ىنربخأ :لوقي دانزلا ىبأ نبا عمس نم ىنربخأ :هدنسم
 «ةوسن سمخ ىدنعو تملسأ :لاق «هنع هللا ىضر «ىليدلا ةيواعم نب لفون نع «ثراحلا نب فوع

 ةبحص نهمدقأ ىلإ تدّمَعَف ««ىرخألا قرافو «تئش نهتيأ اعبرأ "'”رتخا» : ايب هللا لوسر ىل لاقف
 اق: خم نعت دم ىعم رقاع ووجع

 «ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هلاق امك ناليغ ثيدح نم مدقت ام ةحصب دهاوش اهلك هذهف
, 20 

 ءاسنلا دادعت نم 2”'متيشخ ناف أ ركل دكت ها هلع مارس ارا محررا 0
 نمف [ 4 N رار سار هيد امي رولا ىلاعت لاق امك «نهنيب اولدعت الأ

 نكلو ءا وسق بجي ال هنإف «ىرارسلا ىراوجلا ىلع وأ كاع يلف يعتقد E نم فاح

 .جرح الف ال نمو «نسحف لعف نمف « بحتسي

 ملسأ نب ديز هلاق .مكتلئاع رثكت الآ ین ذأ یا : مهضعب لاق «اولوعت الأ ىندأ كلذإ# :هلوقو
 00 ىأ 4ةليع متفخ نإو# : ىلاعت هلوق نم دوخأم اذهو «مهّللا مهمحر ‹ یعفاشلاو ةنييع نب نايفسو

 :7رعاشلا لاقو [۲۸ : ةبوتلا] أ «هلضف نم هللا مكينغي فوسف# ارقف

 ليعي ىتم ینَعلا ىردي امو هاك هته نقلا ئردن امف

 امك هنإف ؛رظن انه اه ريسفتلا اذه ىف نكلو رقتفا اذإ «ةليع ليعي لجرلا لاع :برعلا لوقتو
 لوق حيحصلاو .اضيأ ىرارسلا دادعت نم ىشخي كلذك «رئارحلا دادعت نم ةلئاعلا ةرثك ىشخي

 لاقو ءراجو ملظو طسق اذإ: مكحلا ىف لاع: لاقي .اوروجت ال : ىأ (اولوعت الأ ئندأ كلذإ» : روهمجلا

 :ةروهشملا هتديصق ىف بلاط وبأ

 نتاع ريف هن نم نهاش هل ١ ج ٠ سب ال نق نار

 ؛هيف هوبتاع ءىش ىف ةفوكلا لهأ ىلإ نافع نب نامثع بتك :لاق قاحسإ ىبأ نع :ميشه لاقو
 .ريرج نبا هاور .لوعأ ال نازيمب تسل ىنإ

)۱۱( 

 نمحرلا دبع قيرط نم «هحیحص ىف نابح نبا متاح وبأو د نباو «متاح ىبأ نبا ىور دقو

 ءرمع نب هللا دبع ''" ع و نب ام نرو نع «بيعش نب دمحم انثدح ميحد ميهاربإ نبا

 .«اوروجت ال: لاق «اوُلوعت الأ ىندأ كلذ لكي ىبنلا نع ةشئ ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع

 .«كسمأ» :أ ءر ج ىف (0) .«نع» :أ ىف )١(

 /۱۸٤(. ۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا قيرط نمو )١1١5( مقرب ىعفاشلا دنسم (*)

 .«مسقلا» :ر ىف (5) .متفخا» :أ ىف (5) . هيلع هللا ةمحر» :أ ىف (4)

 .«وأ» :ر بج ىف (۸) .ج نم ةدايز (۷)

 . (ليع) ةدام ناسللا ىفو (544/ ۷) ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «ىسوألا حالجلا نب ةحيحأ وه (9)

 .«سختا :أ ىف )٠١(

 .(0-08 / ۷) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )0

 .؟نب» : ىف (۱۲)



 س س ا 1 اال فارآلا7 :ءاسلا ريوس ني قاقلا هذا

 . فوقوم .ةشئاع نع :حيحصلاو ءأطخ ثيدح اذه :ىبأ لاق :متاح ىبأ نبا لاق

 كلام ىبأو !نسحلاو «ةمركعو ‹«دهاجمو «ةشئاعو « سابع نبا نع یورو : متاح ىبأ نبا لاقو

 نا e Ey «ةداتقو «ىناسارخلا ءاطعو ‹كاحضلاو لاو و نيزر ىبأو

 ام نكلو «هانمدق ىذلا بلاط نأ" تت « هللا همحر «ةمركع دهشتسا دقو ل :اولاق مهنأ

 .كلذ راتخاو «ادیج هدشنأ مث «ريرج نبا هاور دقو «ةريسلا ىف ىورملا وه امك هدشنأ

Eرهملا :ةلحنلا : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق «ةّلحن نهتاقدص ءاستلا اوتاوإ» . 

 لتاقم لاقو .ةضيرف :ةلحن :ةشئاع نع «ةورع نع «ىرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 مالك ىف ةلحللا : دیز نبا لاقو .هامسم : جيرج نبا داز . ةضيرف ىأ : ةلحن : جيرج نباو ةداتقو

 حكني نأ ةي ىبنلا دعب دحأل ىغبني سيلو ءاهل بجاو ءىشب الإ اهحكنت ال :لوقي «بجاولا :برعلا
 ی رتب نك نادل نی نأ ئنش الز او ی ا

 سفنلا بيط نوكي نأو ءاّمتح ةأرملا ىلإ قادصلا عفد هيلع بجي لجرلا نأ :مهمالك نومضمو

 نإف «كلذب ابيط اهقادص ةأرملا ىطعي نأ بجي كلذك ءاهب ًابيط ةلحنلا ىطعيو ةحينملا حنمب امك «كلذب
 نبط نإف» : اتا ناك اذهلو ؛ًابيط الالح هلکایلف هنم ءىش نع وأ هتيمست دعب هب هل ېه تباط

 . «اًنيِرَم اینه هولکف اسفن هنم ءيش نع مكل

 «ىدسلا 0 نع « ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح «نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 مهارد ("ةثالث هترما لأسيلق ءائيش مكدحأ ىكتشا اذإ :لاق ىلع نع ءةبعش نب ةريغملا نب بوقعي نع
 .اكرابم ءافش ًائيرم ًائينه عمتجيف ءامسلا ءام ذخأيل مث «السع اهب عتبيلف «كلذ وحن وأ

 ءاهنود اهقادص ذخأ هتنبا جوز اذإ لجرلا ناك :لاق حلاص ىبأ نع «رايس نع ءميشه لاقو
 .ريرج نباو متاح ىبأ نبا هاور ٠ «ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآوإ» :لزنو «كلذ نع هللا مهاهنف

 ريمع نع نايفس نع ‹ عیکو انثدح «ىسمحألا ليعامسإ نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا لوسر لاق :لاق !ىناَمَلْيَبلا نب نمحرلا دبع نع «ىفئاطلا ةريغملا نب "”كلملا دبع نع «ىمعثخلا
 هيلع ىضارت ام» :لاق ؟مهنيب قئالعلا امف هللا لوسر اي :اولاق . «ةّلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآو» : ا
 0 ولهأ
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 نب نمحرلا دبع نع «ةريغملا نب كلملا دبع نع «ةاطرأ نب جاجح قيرط نم هيودرم نبا ىور دقو

 اتد مالا ارتا لاق ا لوسز طح: لاف باطلا نب نمع نع أ“ املا
 .«مهولهأ هيلع ىضارت ام» :لاق ؟مهنيب قئالعلا ام هللا لوسر اي :لاقف لجر هيلإ ماقف

(0 

 .؟دراوم» (۱۷۳۰) مقرب نابح نبا حيحص )١(

 .أ ءر نم ةداير (6) .«نوکت» :ر یف (۳) .«اوليمت ال نأ» :أ ىف (۲) .

 . هللا دبع» :ر ىف (۷) .ارمع» :أ ىف (5) . ؛ةثالثب» : ىف (5)

 .«ىناملسلا نمحرلا دبع» :أ ءر ج ىف (8) '

 )١٠١(. مقرب ليسارملا ىف دواد وبأو )١5 / ١184( فنصملا ىف ةبيش ىبأ ن نباو (۴۳۹ / ۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو ()

 .«ءانيطخ» :أ ءر ج ىف )١١( .«ىناملسلا» :أ ءر هيج ىف )٠١(



 رواق تايلر E o ب

 . "”ضيأ عاطقنا هيف مث «فيعض ا نبا
 يوي رمل هم و

 اولوقو مهوسكاو اهيف مهوقزراو امايق مك هللا لعج يلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو
 30 ل 26ه هه ەر

 اوعفداف ادشر مهنم متسنآ َنِإَف حاكتلا وغلب اذإ ىح > ٰیماتیلا اولتباو (ت) افورعم ًالوَق مهل

 اريقف ناک نمو ففعتسیلف اًينغ ناک نمو اوربکی نأ ارادبو اًفارسإ اهولكأت الو مهلاومأ مهي

 .4 و يح لاب فك مهل وده مهو مهن مَ دف فورما لكا
 :ىأ ءامايق سانلل هللا اهلعج ىتلا لاومألا ىف فّرصتلا نم ءاهفسلا نيكمت نع ىلاعت ىهني

 : ماسقأ مهو ءءاهفسلا ىلع رجحلا و انه اه نمو .اهريغو تاراجتلا نم مهشياعم اهب 0 وقت

 ءوسل ةراتو «نونجلل را نوكي ةراتو . ةرابعلا بولسم ريغصلا نإف ؛رغصلل م نوكي ا

 قاضو لجرب نويدلا تطاحأ اذإ ام وهو .ءسّلَفلل رجحلا نوكي ةراتو «نيدلا وأ لقعلا صقنل فرصتلا
 . هيلع رجح هيلع َرَجَحلا مكاحلا ءامرغلا “لاس اذإف ءاهئافو نع هلام

 كونب مه :لاق «مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو :هلوق ىف سابع نبا نع «كاحضلا لاق دقو
 .نايبصلاو ءاسنلا مه :كاحضلاو «نسحلاو «2*ةبيّتع نب مكحلاو ءدوعسم نبا لاق اذكو «ءاسنلاو

 .ءاسنلا مه :ةداتقو ةمركعو دهاجم لاقو .ىماتيلا مه :ريبج نب ديعس لاقو

 نب نامثع انثدح «دلاخ نب ةقدص انثدح «رامع نب ماشه انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ءاسنلا نإو» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع «ديزي نب ىلع نع «ةكئاعلا يبأ

 .(اهميق تعاطأ ىتلا الإ اا

 06 ال وطم ا هاورو

 نب ةيواعم نع < یس نب بّرَح انثدح :ميهاربإ نب ما نع کد : متاح ىبأ نبا لاقو

 . مدخلا مهو سنإلا نيطايش مهو مدخلا :لاق«مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الوإ» ةريره ىبأ نع ۸ ق

 نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق (افورْعم اوف مهل اولوقو مهوسكاو اهيف مهوُقزراو# : هلوقو
 «كيتب وأ كتارما هيطعتف «ةشيعم هلغجو هللا كلوتع امو كلام ىلإ دمعت ال +27[ لاعت] لوقي سابع
 نم مهيلع قفنت ىذلا تنأ نكو ءهحلصأو كلام كسمأ نكلو «مهيديأ ىف ام ىلإ 2' ”رظنت مث

 .«ىناملسلا» و بج ىف )١(

 ننسلا ىف ىقهيبلاو «ىمظعألا» (119) مقرب ننسلا ىف روصنم نب ديعسو )٤ /۱۸١( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هاورو )١(

 باطخلا نب رمع ىلوم ىنامليبلا نمحرلا دبع نع ةريغملا نب ب كلملا دبع نع ةأطرأ نب جاجح قيرط نم مهلك (۲۳۹/ ۷) ىربكلا

 نإف  «؟عاطقنا هيف ريثك نبا ظفاحلا لوقل كلذب مزجأ داكأو 6 نع)» ىلإ خسنلا ىف تفحصت «یلوم» نأ نظأو «السرم هركذف :لاق

 .الوصوم ناكل رمع نع ناك ولو «هلاسرإب عاطقنالا

 .(ةنييعا :أ ءر ءج ىف (0) . «اولأس» :ر ىف (4) . ؟موقيال :آ ىف (۳)

 . ىناهلألا ديزي نب ىلع نع هتياور ىف فعض دقو ةكتاعلا ىبأ نب نامثع هدانسإ ىفو ٤۳۳( / ۲) ردلا ىف ىطويسلا هركذ (5)

 .أ نم ةداير (9) .(ةرم» :أ ىف (۸) .«حيرشا :أ ءر ءج ىف (۷)

 .«رظتنت» :ر ىف )٠١(



 7 114 تب كت حا RCL ةزؤسح حرتاتلا” هولا

 .مهقزرو ةيتؤمو مهترسك

 نع «سارف نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :ىنثملا نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 ةأرما هل تناك لجر :مهل بيجتسي الف هللا نوعدي ةث ةثالث :لاق ىسوم ىبأ نع «ةدرب ىبأ نع يقل

 لجرو .«مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو :لاق دقو ءاهيفس هلام ىطعأ لجرو ءاهقلطي ملف قّلخلا ةئيس
 .هيلع دهشي ملف نيد لجر ىلع هل ناك

 .ةلصلاو ربلا ىف ىنعي :«افورعُم الوق مهل اوُلوُقو# :دهاجم لاقو

 ىف قافنإلا نم «لعفلاب رجحلا تحت نمو «ةلئاعلا ىلإ ناسحإلا تمظتنا ةميركلا ةيآلا هذهو

 .قالخألا نيسحتو «بيطلا مالكلاو '7قافنإلاو ىواسكلا

 نب لتاقمو «ىدسلاو «نسحلاو «دهاجمو «سابع نبا لاق . #ئماتيلا اولتبار)» :ىلاعت هلوقو
 :ءاملعلا نم روهمجلا لاق . محلا :ىنعي :دهاجم لاق .«حاكتلا اوغَلب اذ ىح مهوربتخا ىأ :نايح
 هنم نوكي ىذلا قفادلا ءاملا هب لزني ام همانم ىف ىري نأ وهو «مُلُحلاب نوكي ةرات مالغلا ىف غولبلا
 :لاق «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نع )هننس ىف دواد وبأ ىور دقو .دلولا

 : لكلا ىلإ هوي تاحضاالو «مالتحا دعب متی ال» : ةا هللا لوسر نم تظفح

 عفر : : لاق اي يبنلا نع «مهنع هللا ىضر «ةباحصلا نم اهريغو ةشئ ةشئاع نع رخآلا ثيدحلا ىفوا

 وأ «قيفي ىتح نونجملا ن نعو «ظقيتسي ىتح مئانلا نعو ملتحي ىتح ىبصلا نع ا ا معلا

 دغ نب هللا ليغ نع نجلا نق« فداقا تلا هه كلو ودعا رع ن > لمکتسی

 قدنخلا موي هيلع تضرعو «ىنزجي ملف «ةرشع عبرأ نبا انأو دحأ موي ةي ىبنلا ىلع تضرع : لاق
 اذه نإ  ثيدحلا اذه هغلب امل زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ لاقف «ىنزاجأف ةرشع سمخ نبا انأو

 . *”ريبكلاو ريغصلا نيب قرفلا

 ىلع ؟ال مأ غولب ىلع لذت له «ةرعشلا وهو «جرفلا لوح نشخلا رعشلا تابنإ ىف اوفلتخاو
 نينو« ةلئاعملا :لامتحالا كلذ ىلع 27 ليي الف نمسا ناينض نين لالا نق قرف لاو ةنذلث

 .اهجلاعي الف هيلع ةيزجلا برض الإ اهب لجعتي ال هنأل؛مهقح ىف اغولب نوكيف ةمذلا لهأ نايبص
 مث ءديعب ةجلاعملا لامتحاو «سانلا هيف ىوتسي يّلبج رمأ اذه نأل عيمجلا قح ىف غولب اهنأ حيحصلاو
 : لاق هنع هللا ىضر «ىظرقلا ةيطع نع «دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف كلذ ىلع ةنسلا تلد دق

 نميف تنكف «هليبس ىلَخ تبني مل نمو «لتق ْتَبْنأ نم ناكف ةّظيَرُق موي ةي هللا لوسر ىلع انضرع

 نس اتباع م

 . !هداتسإب) : 2-5 ىف )( .«قازرألا» : «ر «ج یف )۱(

 (YAVT). مقرب دواد ىبأ ناس )™

 . (لمکتسیو» : ج یف )4(

 . (AA) مقرب ملسم حيحصو )1714( مقرب ىراخبلا حيحص )0(

 .«غولب لدي الف: ج ىف (0) .«تابثإ» :ر ىف ()



 0)0 الا وو نفاقلا لا ےک 22272  تا

 نأل ؛كلذك ناك امنإو . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو و ةر يلا لها جرحا ق

 e E ذاعم نب دعس

aTرمع نع : eىضر «رمع لاقف  

 ءاهفذك عا باهرا كع وأ لاف دلا هغ اردف تأ ادحتوت ملف .هيلإ اورظنا :هنع هللا

 :هرعتش ىف تكلا لاق «ناعبألا وهف اقداض ناك نزف ١ تذاك وهو اهب تلعف :لوقي نأ ٠ راهتالاو

 را را ةاَنَفلا تعن ىلثمب حيبق

 ىف احالص :ىنعي :ريبج نب ديعس لاق .#مهلاومأ مهيلإ اوعفداف ادشر مهنم متسنآ نإف» : هلوقو
 اذكهو .ةمئألا نم دحاو ريغو « ىرصبلا نسحلاو « سابع نبا نع ىور اذكو . مهلاومأل اظفحو مهنيد

 هيلو دي تحت ىذلا هلام هيلإ ملسيف «هنع رجحلا كفنا «هلامو هنيدل احلصم مالغلا غلب ىتم ءاهقفلا لاق

 . هقيرطب

 ريغ نم ىماتيلا لاومأ لكأ نع ىلاعت ىهني . «اوربكي نأ ارادبو افارسإ اهولكأت الو :  هلوقو
 . مهغولب لبق ةردابمو افارسإ ةيرورض ةجاح

 ففعتسيلف ميتيلا لام نع ةينَع ىف ناك نم : [یأ] (ففعتسیلف اینغ ناک نمو : ىلاعت لاق مئ
 .مدلاو ةتيملاك هيلع وه : ىبعشلا لاق .ائيش هتم لكأي الو « هن

 «ناميلس نب هللا دبع انثدح «جشألا انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : (فورعمْلاب لكأيلف اريقف ناك نمو»

 . ميتيلا ل ل 4( ففعتسيلف اينغ ناك نمو : ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه انثدح

 ‹« نع « هيبأ نع «ماشه نع «ناميلس نب ةدبع انثدح :الاق قاحسإ نب نوراهو جشألا انثدحو

 .هنم لكأي نأ اجاتحم ناك اذإ هحلصيو هيلع موقي ىذلا ميتيلا ىلاو ىف تلزن :تلاق

 ؛هيبأ نع «ماشه نع ةرهسم ني. ىلع انثدح «ىناهيصألا ديعس نب دمحم انثدح ‹ ىبأ 00

 لكأَيلف اريقف ناک نمو ففعتسیلف اغ ناک نمو ميتيلا ىلاو ىف ةيآلا هذه تلزنأ :تلاق ةشئ ا نع

0 
 رو 5 هامان .

 . هب «ماشه نع «ريمن نب هللا دبع نع قاحسإ نع ىراخبلا هاورو

 ءرسيأ اذإ دري له :اوفلتخاو .هتجاح ردق وأ هلثم ةرجأ :نيرمألا لقأ لكأي نأ هل :ءاهقفلا لاق
 باحصأ دنع حيحصلا وه اذهو .اريقف ناكو هلمع ةرجأب لكأ هنأل ؛ال :امهدحأ :نيلوق ىلع

 :دمحأ مامإلا لاق دقو .لدب ريغ نم لكألا تحابأ ةيآلا نأل ؛ىعفاشلا

 نبا ننسو /١50( 5) ىئاسنلا ننسو )١58( مقرب ىذمرتلا ناسو )٤ ٤٤١( )06 ٠ مقرب دواد ىبأ نتسو ۳٠١( / 5) دنسملا )١(

 )ot 25511١) مقرب ةجام

 .«بذك)» :ر ىف (4) .«راهتبالاو :لاق»:ر ءج ىف () . هللا دبع وبأ» :أ ءج ىف (۲)

 .(رهب) ةدام اضيأ ناسللا ىف تيبلاو (۲۸۹/ ۳) ديبع ىبأل ثيدحلا بیرغ (6)

 .«ىلعو ىناهبصألا» :أ ج ىف (۸) .«ىلاو» :أ ءر ءج ىف (۷) .أ ج نم ةدايز (5)



 ل E ءادتتلا ةووعل يرواكلا هربا

 لا ةلجر نأ هد نع ايبا نع بیک نب ورم 32 يسن ف لجن تاک رلا دع اد

 ديول :لاقف ؟ميتي ىلو لام یل سيل : لاقف ا هللا لوسر

 .؟17نيسح كش «هلاب - كلام ىدفت :لاق وأ كلام ىقت نأ ريغ نمو ءالام لّثأتم

 «بتكملا نيسح انثدح ءرمحألا دلاخ وبأ انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هدنع اميتي يدنع نإ :لاقف و ىبنلا ىلإ لجر ءاج ناق تج وف هنأ عا يعش قت و رمعا قع

 ارو رع توسل لاق ؟هلام نم لکآ ام ءىش هدنع سیلو - لام

 غلا نيش تيد نو ةجام نباو ‹یئاسنلاو «دواد وبأ هاورو

 نع «یدهم نب ىلعي ثيدح نم هريسفت ىف هيودرم نباو «هحیحص ىف نابح نبا متاح وبأ ىورو

 لوسر اي :لاق الجر نأ :رباج نع «رانيد نب ورمع نع «زارلا رماع ىبأ نع «ناميلس نب رفعج

 هنم لثأتم الو «هلاب كلام قاو ريغ «كدلو هنم ابراض تنك ام :لاق ؟ىميتي برضأ ميف هللا
 .` الام فض

 نب ىيحي نع «ىروثلا انربخأ «قازرلا دبع انربخأ «ىيحي نب '؟”نسحلا انثدح :ريرج نبا لاقو
 مهل نإو ءاماتيأ ىرجح ىف نإ :لاقف سابع نبا ىلإ ىبارعأ ءاج :لاق دمحم نب مساقلا نع «ديعس
 اهتلاض ىغبت تنك نإ :لاقف ؟اهنابلأ نم ىل لحي اذامف رقفأو ىلبإ ىف حنمأ انأو «لبإ ىلو البإ

 .بلحلا ىف كهان الو «لسنب رضم ريغ برشاف ءاهيلع 'ىقستو ءاهضوح طولتو ءاهابرج ًاتهتو

 .هب «"دیعس نب ىيحي نع «هئطوم ىف كلام هاورو

 «ىعخنلا ميهاربإو «ةمركعو «حابر ىبأ نب ءاطع لوقي - ”لدبلا ءادأ مدع وهو - لوقلا اذهبو

 يره رسل زب ب
 ريغلا لام لكأك هلدب دريف «ةجاحلل حيبأ امنإو ءرظحلا ىلع ميتيلا لام نأل. ؛معن :ىناثلاو

eا ؛عيكد | 0 «ةمثيخ نبا انثدح :ايندلا أ نارك بأ لاق دقو  

 ‹تضرقتسا تجتحا 5 «تففعتسا تينغتسا نإ فلا ىلاو ةلزنمب لاملا اذه نم ىسفن 0 ىنإ

 )١( دنسملا )۳ /۱۸١(.

 .(۲۷۱۸) مقرب ةجام نبا ننسو /7١07( 7) ىئاسنلا ننسو «(۲۸۷۲) مقرب دواد ىبأ ننس (۲) 1

 ريغصلا مجعملا ىف ىناربطلاو /٤( 5) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو «ناسحإلا» )٤۲٤٤( مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاور (۳)

 .هب رانید نب ورمع نع زازخلا رماع ىبأ قيرط نم امهالك (89/1)
 4 «عبشأ :أ ىف )٥( .؟نيسحلا» :أ ج ىف (4)

 .«ىعستولا :أ ىف )53

 اذه» :لاق مث (۲۹۸ ص) خوسنملاو خسانلا ىف ساحنلا هاور كلام قيرط نمو (4"4/ ) كلام أطومو /٥۸۸( ۷) ىربطلا ريسفت (۷)

 .«حيحص دانسإ

(A)ج نم ةدايز )0 .«لدبلا مدع در وهو» :ج ىف . 



 (5 «٠)ناتيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 1۸

 : تا ف ترا اذإف

 0 بنا ورز سال لنا تع أ : هنع هللا ىضر ل
 همم و

 ا تينغتسا نإو ور ترسأ اذإف

 قيرط نم متاح ىبأ نبا هاور اذكهو .كلذ وحن سابع نبا نع ىقهيبلا ىورو ”٠ حيحص دانسإ

 . ضرقلا :ىنعي (فورعملاب لألف اريقق ناك نموإ» :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع
 «دهاجمو  تاياورلا ىدحإ ىف - ني د و «لئاو ىبأو «ةيلاعلا ىبأو غ یورو : لاق

 :هلوق ىف سابع نبا نع «ةمركع نع «ىدسلا قيرط نم ىورو .كلذ وحن ىدّسلاو «كاحضلاو
 . عباصأ ثالثب لكأي :لاق«فورعملاب لكأيلف»

 نع «مسقم نع «مكحلا نع «نايفس انثدح دهم نبا انثدح «نانس نب دمحأ انثدح :لاق مث

 ال ىتح «"همیتی ىلع ترقي «هلام نم لكأي :لاق ,«فورعملاب لكأيلف ١ اريقف ناک نموإ :سابع نبا
 وحن مكحلاو تاياورلا ىدحإ ىف نارهم نب نوميمو دهاجم نع توو : لاق . ميتيلا لام ىلإ جاتحي

 .كلذ

 هنم لكأ نإف «ةتيملا (؟7[لكأ] ىلإ رطضي امك «هيلإ رطضي نأ الإ هنم لكأي ال :ئىبعشلا رماع لاقو
 تا نبأ نبا هاور .هاضق

 ةعيبرو ىراصنألا ديعس نب ىيحي تلأس :لاق ئراقلا مْيعن ىبأ نب , عفان ىنثدح : :بهو نبا لاقو

 رد هلع و قفنأ اريقف ناك نإ «ميتيلا ىف كلذ : 2)الاتؤ , < فورتملاب راتو : هللا لوق نع

 .ءىش هنم ىلولل نكي ملو «هرقف

 ناك نمو# ءايلوألا نم :ىنعي 4 ففعتسيلف اًنَع ناك نمو» :لاق هنأل ؛قايسلا نم ديعب اذهو

 ةيآلا ىف لاق امك «نسحأ ىه ىتلاب :ىآ «فوُرعمْلاب لكأيلق» مهنم : ىأ «فورعملاب لكأيلف اريقف
 الإ هويرقت ذل + أ [*4 :ءارسإلا] هدأ غلبي ىتح نسحأ يه يتلاب الإ ميتا لام اوبرقت الوإ» : ىرخألا
 E ملكا صحا ناز .هل نيحلصم

 ذئنيحف ؛©"”[مهنم] دشرلا سانيإو ملحلا مهغولب دعب :ىنعي 4مهلاومأ مهيلإ متعفد اذِإَقل :هلوقو
 ا ءايلوألل ىلاعت هللا رمأ اذهو .4مهيلع اودهشأف» مهلاومأ مهيلإ متعفد اذإف ءمهلاومأ مهوملس
 ال راكنإو دوحج مهضعب نم عقي الثل؛ مهلاومأ مهيلإ '؟”اوملسو ملحلا اوغلب اذإ ماتيألا ىلع اودهشي
 ش .هملستو هضبق

 .هب ليئارسإو نايفس قيرط نم (587 / ۷) هريسفت ىف ىربطلاو (5 / )٩ ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (۱)

 .هب قاحسإ ىبأ نع صوحألا ىبأ قيرط نم (195 ص) خوسنملاو خسانلا ىف ساحنلا هاورو (۲)

 . «الاق» :أ ىفو «٤لاق» :ج ىف (5) .ج نم ةدايز (؟) .«هسفن ىلع» :أ ءج ىف (۳)

 .1 ءج نم ةدايز (۷) .2قفتنا» :أ ىفو «قفنت» :ج ىف )١(

 .؟اوملسيو» :أ ىفو «؟اوملست» :ر ءج ىف (9) .«ءايلوألل هللا رمأ اذه» :ج ىف (۸)



 1۱4 ٠١( _ ۷)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 لاح ىف ءايلوألا ىلع ابيقرو ًاديهشو ابساحم هللاب ىفكو :ىأ (ابیسح هّللاب ئفكوإ# : لاق مث
 جورم ةلخدم ةر ةصوقنم وأ «ةرفوم ةلماك ىه له :لا مالل ھات لاحو «ماتيألل مهرظن

 ي: 3 38 I .هلك كلذب ملاع هللا ؟اهرومأ سلدم اهباسح

 "ا ميتي لام نلت الو «نینثا ىلع نرم ال « «ىسفنل بحأ ام كل بحأ ىنإو ءافيعض كارأ ىنإ «رذ ابأ

 نادلاّولا كرت امم بيصت ءاسللو نوبرفألاو نادلاّولا كرت امم بيصت لاجرلل :

 ئماتيلاو ئبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اًذِإو © اضورفم ابيصن رثك وأ هنم لق امم نوبرفألاو
 220 د اع مس تو

 مهفلخ نم اوكرت ول َنيِذّلا شخیلو 0 اًفوُرْعُم الق مهل اوُوُقو ُهْنم موزا نيكاسملاو

 ىماتبلا لاومأ نوني نيا نإ و اًديدَسًالْوَق اووي هللا ويلف مهْيلع وُفاَح افاعض يرد

 . 4 © اريعس َتولصَيَسَو ارات مهنوطب يف نولكأي امَّنِإ امل
 الو ءاسنلا نوثروي الو «رابكلا لاجرلل لاملا نولعجي نوكرشملا ناك :ةداتقو ريبج نب ديعس لاق

 نادلاَوْلا كرت امم بيصن ءاسدللو ] نوبرفألاو نادلاولا كرت اًمَم بيصت لاجرلل ظ : هللا لزنأف ءائيش لافطألا

 نووتسي «ىلاعت هللا مكح ىف ءاوس هيف عيمجلا : ىل 47[ اسورقم ايمن راك وأ هنم لق امم ةنونرفألار

 نم تيملا ىلإ هب ىلدي امب «مهنم لكل [یلاعت] هللا ضرف ام بسحب اوتوافت نإو ةثارولا لصأ ىف

 نبا قيرط نم هيودرم نبا یور دقو تشنلا لک ا هنإف .ءالو وأ « ةيجوز وأ «ةبارق

 تم

 0ک مأ تءاج :لاق رباج نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «ىروثلا نايفس نع ساره

 لزنأف «ءىش امهل سيلو ءامهوبأ تام دقو «نيتنبا ىل نإ هللا لوسر اي : تلاقف ةي هللا لوسر ىلإ

 ثاريملا ىتيآ دنع ثيدحلا اذه ىتأيسو «ةيآلا 4نوبرفألاو نادلاوُلا كرت مم بيصت لاجرلل » : ىلاعت هللا

 0 1 غا هللاو ءرخآ قايسب

 ًالوق مهل اوُلوُقَو نم مهوُقْرراَف نيكاسمْلاو ئَماَنيْلاَو ىبرقلا و :هلوقو

 نيكاسملاو ىماتيلاو ثراوب سيل نمم ىبرقلا ووذ ثاريملا ةمسق رضح اذإو :دارملا :ليق . 497[ افورعم
 . 8! بحتسي :ليقو ..مالسإلا .ءادتبا ىف ابجاو ناك كلذ .نآؤ«بيضن ةكرشلا ن مهل حضري
 انربخأ ن نب دمحأ انثدح :ىراخبلا لاقف ‹نیلوق ىلع ؟ال 3 خوسي وه له واخ

 ةمسقلا رضح اذإو» :سابع نبا نع «ةمركع نع «ىنابيشلا قع اه ةاينع. نج جالا ا نع
 سابع قنا نع تحس نا قوت كسار ةنكحم ف : لاق «ُنيكاسْمْلاو مانيلا برقا اولوأ

 «مكحلا نع «جاجحلا نع «ماوعلا نب داّبع انثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 اهب لمعي ةمئاق ىه :لاق سابع نبا نع «مسقم نع

 .«لاومألا مهملست# :و ىف )١(
 )١1855(. مقرب ملسم حيحص (۲)

 .أ نم ةدايز (5) .؟ةيآلا» :ه ىفو «أ ءر ج نم ةدايز (۳)

 .اهجلا :ر ىف (1) 2 .«ةساوه قيرط نم» :أ ىفو «هيوهار نبا قيرط نم» :ج ىف ()
 .«هللا دبع» :أ ىف (9) .«بحتسمل :أ ىف (۸) .«ةيآلا» :لصألا ىفو ءأ ءر ءج نم ةدايز (۷)



 2 قايل a نزلا طن و حي حلا

 «ثاريملا لهأ ىلع ةبجاو ىه: لاق ةيآلا هذه ىف دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا نع نع «ىروثلا لاقو

 ىبأو «ركب ىبأ نب نمحرلا دبعو «٠ ىسوم ىبأو 2« دوعسم نبا نع ىور اذكهو . مهسفنأ هب تباط ام

 نب ءاطعو ا ميهاربإو «لوحكمو 1 «نيريس نباو «نسحلاو « ىبعشلاو «ةيلاعلا

 .ةبجاو اهنأ : ج دن حو ‹«ىرهزلاو «حابر ىبأ

 غ دع دي نفر قف غو ب ليعامسإ نع .«جشألا ديعس ىبأ نع متاح ىبأ نبا یورو

 الول :لاقو ةيآلا هذه باحصأ معطأف «تحبذف ةاشب رمأف «ةيصو ةديبع ىلو :لاق نيريس نب دمحم

 . ىلام نم اذه ناكل ةيآلا هذه

 لام نم ىطعأ ةورع نأ :ىرهزلا نع ١ عومجم ءزج ىف ريسفتلا نم هنع ىوري اميف «كلام لاقو

 .ةمكحم ىهو :ىرهزلا لاقو .هلام مسق نيح بعصم

 .سفنألا هب تباط ام بجاو قح وه :لاق دهاجم نع «ميركلا دبع نع «كلام لاقو

 :مهل ةيصولاب رمأ كلذ نأ ىلإ بهذ نم ركذ

 نب نمحرلا دبع تنب ءامسأ نأ : ةكيلم ىبأ نبا ىنربخأ یر ج نبا انربخأ :قازرلا دبع لاق

 ثاريم مسق ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نأ :هاربخأ دمحم نب مساقلاو «قيدصلا ركب ىبأ

 .هيبأ ثاريم نم هاطعأ الإ ةبارق اذ الو انيكسم رادلا ىف عدي ملفا a ل
 ام :لاقف سابع نبال كلذ تركذف :مساقلا لاق . « ئبرقلا اوُلوأ ةمسقلا رضح اذإو» :التو :الاق

 ىصوي ]ن7 تيملا ديري ةيصولا ىف ةيآلا هذه امنإو ءةيصولا ىلإ كلذ امنإ ءهل كلذ سيل «باصأ

 . ””هتاح ىبأ نبا هاور .مهل

 :ةيلكلاب ةخوسنم ةيآلا هذه نإ :لاق نم ركذ

 اذإو» :سابع نبا نع .حلاص ىبأ نع «ىبلكلا بئاسلا نب دمحم نع «ىروثلا نايفس لاق
 .ةخوسنم :لاق ¥ ةمسقلا رضح

 :ةيآلا هذه ىف لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع «ةداتق نع «ىكملا ملسم نب ليعامسإ لاقو

 . < مكدالوأ يف هللا مكيصوي» :اهدعب ىتلا ةيآلا اهتخسن : «ئيرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اًذإو»

 نأ لبق كلذ ناك : «ئبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اًذإو» : ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع قولا لاقو

 اميف ةقدصلا تلعجف ءهقح قح ىذ لك ىطعأف «ضئارفلا كلذ دعب هللا لزنأف «ضئارفلا (*لِزنَت
 .هيوذرم نبل نهاور» 0

 مانيلا برقا اوو ةمسقلا رضح 3 :هلوق 0 نبا نع «ءاطع نع ال نب نامثعو

 .أ نم ةدايز () .«ريرج نبا» :أ ىف )١(

 .هب ةكيلم ىبأ نبا نع جيرج نبا قيرط نم 6.٠١ ١( / 8) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۳)

 .«نيسحلاف :أ ءج ىف (65) .«لزني» :أ هج ىف 20



 ا آذآ حي ما كانآلا م یال كولا

 هنم لق امم  نوبرقألاو نادلاولا كرت امم هبيصن ناسنإ لكل لعجف «ثاريملا ةيآ اهتخسن : (نيكاسملاو
 اورم ايلا ب وأ

 نب ديعس نع «ةداتق )يد ءمامه نع «رماع نب ديعس انثدح «مصاع نب ديسأ انثدحو

 رتيلا هنم ىطعأ لام نم لجرلا كرت ام ناك «ضئارفلا لبق تناك «ةخوسنم اهنإ :لاق هنأ بيسملا

 هللا قحلأف «ثيراوملا اهتخسن «كلذ دعب خسن مث «ةمسقلا اورضح اذإ ىبرقلا ىوذو نيكسملاو ريقفلاو

 . ءاشي ثيح هتبارق ىوذل اهب ىصوي «هلام نم ةيصولا تراصو «هقح قح ىذ لكب

 .ةيصولاو ثيراوملا اهتخسن «ةخوسنم ىه :بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع «كلام لاقو

 ديزو «كلام ىبأو «حلاص ىبأو «دمحم نب مساقلاو «ءاثعشلا ىبأو «ةمركع نع ىور اذكهو

 مهنأ :نمحرلا دبع ىبأ نب ةعيبرو «نايح نب لتاقمو «ىناسارخلا ءاطعو «كاحضلاو «ملسأ نبا
 . مهباحصأو ةعبرألا ةمئألاو ءاهقفلا روهمج بهذم اذهو .ةخوسنم ""اهنإ :اولاق

 رضح اذإو» هدنع ةيآلا ىنعم نأ :هلصاحو ءآدج ابيرغ الوق انه اه ريرج نبا راتخا دقو
 ىماتيلل «مهل اووف هنم مهوقزراق» تيملا ةبارق ولوأ ةيصولا لام ةمسق رضح اذإو :ىأ « ةمسقلا

 و کاو ةزابعلا لوط دعي هلواح ام نومضم اذه . «اًفورعم الوق» اورضح اذإ نيكاسملاو

 ريغ لاق اذكهو .ثاريملا ةمسق ىهو :(ةمسقلا رضح اذإوإ :سابع نبا نع ىفوعلا لاق دقو 00
 ريت لذ هناك سما لد هللا يعور a ورا كاستل IE اذه واط يدلك «العاو>
 © قوتت مهسفنأ نإف «ليزج لام ةمسق نيكاسملاو ىماتيلاو «نوثري ال نيذلا ةبارقلا نم ءارقفلا ءالؤه

 هللا رمأف «نوطعي ءىش ال نوسئاي مهو «ذخأي اذهو ذخأي اذهو ذخأي اذه اوأر اذإ ءهنم ءىش ىلإ

 :مهيلع ةقدصو “مهب ارب نوكي طسولا نم ءىش مهل خّضري نأ  ميحرلا فوؤرلا وهو - ىلاعت

 «هداصح موي هّمح اوتآو رمْثَأ اذإ هرمَث نم اولك# :ىلاعت هللا لاق امك .مهرسكل اربجو «مهيلإ اناسحإو

 امك «ةقافلا ووذو جيواحملا مهيلع علطي نأ ةيشخ ؛ةيفخ " لاملا نولقني نيذلا مذو :٠٤١[ ماعنألا]

 مهو اوقلطناقل : لاقو .ليلب :ىأ ء[ ملقلا]4نيحبصم اسري اومسُفُأ ذإ» ةنجلا باحصأ نع ربخأ

 4«اهلاَثمأ نيرفاكللو مهيَلع هللا رمد [15 ۳: ملقلا] (نيكسَم مكيلع مويا اهّتخدي ال نأ .نوتفاحتي

 ام»: ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛هكلمي ام زعأ ىف " هبقاع هيلع هللا قح دحج نمف ٠١[ :دمحم]

 :ةيلكلاب لالا كلذ قام بس نركب اهننم یا فا ةلز ام ةة دلا: طلا

 .(یه)» :أ ىف (۳) .انع» :أ ج ىف (0) .أ ءاج نم ةدايز )١(

 .«لاملا نولغتسيا :أءر ىفو «؟لاملاب نولغتشيا :ج ىف )١( .؟مهل» :أ ىف (2) .«قوشتت»:آ ءرء ج ىف )٤(

 . هللا هبقاع»: ىف (۷)

 لاق ىحمجلا نامثع هيف»:(54 /۳) عمجملا ىف ىمئثيهلا لاقو «ةشئاع ثيدح نم «راتسألا فشك» )۸۸١( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاور (۸)

 . هب جتحي الو هثيدح بتكي :متاح وبأ



  00 07 ۳:ءاسنلا الآيات)ل/ا  ٠١(
 همم وه م ع

 رضت ةيصوب ىصوي لج ا تزل هرعحت 2 لجرلا ىف اذه 7 نبا نع «ةحلط ىبأ
 ناك امك هتثرول رظنيلو «باوصلل هددسيو هقفويو «هللا ىقتي نأ هعمسي ىذلا ىلاعت هللا رمأف «هتثروب

 .ةعيضلا مهيلع ىشخ اذإ هتثروب عنصي نأ بحي

 نب دعس ىلع لحد امل هلك هللا لوسر نأ :نيحيحصلا ىف تبثو «دحاو ريغو دهاجم لاق اذكهو

 ؟ىلام ىثلثب ا ءةلبا الإ ىنثري الو لام وذ ىنإ «هللا لوسراي :لاق هدوعي صاقو ىبأ

 هّللا لوسر لاق مث .«ريثك ثلثلاو «ثلثلا» :لاق ؟ثلثلاف :لاق .«ال»:لاق ؟رطشلاف : لاق .«ال»:لاق

 :؟ساتلا نونفكتي ةلاع مهرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتّترو رذت نإ كنإ :٠ ةي

 ايلا لوسر نإف عبرلا ىلإ ثلثلا نم اوضغ سانلا نأ ول :لاق سابع نبا نأ حيحصلا ىفو

 . "9«ريثك ثلثلاو «ثلثلا» :لاق

 اوناك نإو «؟”هتيصو ىف ثلثلا ىفوتسي نأ تيملل بحّتسا ءاينغأ تيملا ةثرو ناك نإ :ءاهقفلا لاق
 . ثلثلا صْقني نأ بحتسا ءارقف

 4هّللا اوقف مِهيَلَع اوفاخ افاعض ةّيِرَذ مهفلخ نم اوكرت ول نيد شخيلو# : هلوقب دارملا :ليقو

 .«اوٌربْكي نأ ارادبو اًقارسإ "اهواي الو ل نابل لاره شام ف اولا

 ديدهتلا نم هدعب اب ديأتي «نسح لوق وهو :سابع نبا نع «ىفوعلا قيرط نم ريرج نبا هاكح
 ("”ههتايرذ ىف سانلا لماعف «كدعب نم كتيرذ لماعت نأ بحت امك :ىأ ءاملظ ىماتيلا لام لكأ ىف
 نيذلا نوب :لاق اذهلو ؛ًاران هنطب ىف لكأي امنإف املظ ميتي لام لكأ نم نأ مهملعأ مث . مهتيلو اذإ

 الب ىماتيلا لاومأ اولكأ اذإ :ىأ ايس نوصي ار مهر يف دو الط نما لاتا دواک

 ناميلس ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبثو .ةمايقلا موي مهنوطب ىف “ ” حجت ًاران نولكأي امنإف «ببس

 :لاق وا هللا لوسر نأ «ةريره بأ نج هيلا با ملا نع ٠ دز ن وو نع «لالب نبا
 ىتلا نيفتلا لتقو «رحسلاو « هللاب ٍكرشلا» : لاق ؟نهامو «هّللا لوسراي : ليق «تاقبوملا عبسلا اوبنتجا»

 تانمؤملا تانصحملا فْدَقو «فحزلا موي يلوتلاو «ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو قحلاب الإ هللا مرح

 . «تاللفاغلا

 دع نو علا ةه دلا دنع وبا انيك ا و توجع ؛ ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 تيأر ام «هللا لوسراي :انلق :لاق فردا دعب نأ نع دلا "' ا وبأ انثدح لا دمصلا

 )١( «ةيآلا» :ه ىفو ءأءر ءج نم ةدايز .

 )١1574(. مقرب ملسم حيحصو )۲۷٤۲( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .(1559) مقرب ملسم حيحصو )۲۷٤۳( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«هلام ثلث هتيصو ىف ىفوتسي نأ» :أ ىف (5)

 .«مهيرارذ» :1 ىف (۷) .«اهولكأت الو :أ ىف )١( .ر ءج نم ةدايز (6)

 .؟هللا دبع» :أ ىف )٠١( .«ديزي) :أ هج ىف (9) .«ججاتت» :1 ج ىف (۸)

 .«نوراه» :أ «ر ءج یف )۱١(



 ت حب اا قايآلا ار اا

 ىرفشمك نارقشم هل لجر لک لاجر «ريثك هللا قل نم قلَح ىلإ یب ٠ ىلطنا# : لاف ؟ كب ئرسأ ةليل
 9ر

 ىف ىف فقم ران نم فاي 0 0 وكف E وا

 نيذلا ءالؤه : لاق ؟ءالؤه نم «ليربجاي: تلق خارضو ناوخا ملو هلفسأ نم جرخي ىتح مهدحأ

 . *0«اريعس نولصيسو اران مهنوطب ىف نولكأي امنإ اًمْلَظ ىماتيلا لاومأ نولكأي

 هفنأو هعماسم نمو هيف نم اا بهلو ةمايقلا موي ميتيلا لام لكآ ثعبي :ىدسلا لاقو

 . ميتيلا لام لكأب هآر نم هفرعي «هينيع

 انثدح ءورمع نب دمحأ انثدح .ديز نب ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :هيودرم نبا ركب وبأ لاقو

 نأ ر يل نع كراخلا نب علان نعت ودل یا افرع نيكي نب سنوي ادع «مرکم نب ةيقع

 هللا لوسراي :ليق «اران مههاوفأ حجات مهروبق نم "" 'هوقلا ةمايقلا موي ثعبي» : لاق ةي هللا لوسر

 مهنوُطُب يف َنوُلكأي ان اَمَنِإ] امْلَظ ئماَتيْلا لاومأ نوُلكأُي نيذْلا ١ نإ :لاق هللا نأ رت ملأ »:لاق ؟مه نم
 . ةيآلا 4ار

 خوف نابح نب متاح وبأ هجرخأو مركم نب ةبقع نع عر ىبأ نع «متاح ىبأ نبا 90 هاور

 1 مركم نب ةبقع نع «ىنثملا نب ىلع نب دمحأ نع «هحيحص (۱۰) م 6

 «ىدبعلا رماع وبأ انثدح 2١ 7١ءاصع نب دمحأ «رفعج نب هللا دبع انثدح :هيودرم نبا لاقو

 لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ىربقم لا نع دمحم نب نامثع نع .ىرهزلا رفعج قي 1

 .امهلام بانتجاب مكيصوأ :2'؟”ىأ . “'"«ميتيلاو ةأرملا : نيفيعضلا لام جرحأ» : اياب هللا لوسر

AGT Tg Nا : لاق سابع  

eا میت دنع  N Eا  

 هللا دبع انثدح

 ىماتيلا نع كتولأسيو» : هللا لزنأف لكيلا لوسرل كلذ اوركذف «مهيلع كلذ دتشاف « '"”دسفي وأ هلكأي

 .«هلو» :أ ءر ىف (۳) .«ىيحلا :ر ىف (۲) .«نوفكي» : ىف )١(

 .«تلقف» :أ ىف (4)

 .هب ىدبعلا نوراه ىبأ نع رمعم قيرط نم (۲۷ / ۸) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (0)

 «فيعض وهو رمع نباو ديعس ىبأ نع ىور نيوج نب ةرامع وه ىدبعلا نوراه وبأ» :هّللا همحر  ركاش دمحأ خيشلا لاق

 لحي ال هثيدح نم سيل ام ديعس ىبأ نع ىوري ناك :نابح نبا لاقو ؟ىعيشو ىجراخ «نولتی» : ىنطقرادلا لاق «باذك :اولاقو

 .«بجعتلا ةهج ىلع الإ هثيدح بتك
 .أ ءر ج نم ةدايز (۸) .«سان» :ج ىف (۷) .2«جرختا :ر ىف (5)

 .«هجرحخأ» :أ ءج ىف (9)

 هخيشو رذنملا نب دايز هدانسإ ىفو /٤۳٤( ۱۳) هدنسم ىف وهو ىلعي ىبأ قيرط نم «دراوم» )١5080( مقرب نابح نبا حيحص (۱۰)

 .ةمئألا دنع ناكورتم ثراحلا نب عيفن

 .(هّللا ديبع» :ر ىف (۱۲) .«مصاع» :أ ىف )١١(

 :ىطقرادلا فمش نتمؤلا اضع نو ادمحا فاتسإ يفر 9

 .«هدسفي وأ» :ر ىف )۱١( .؟ةيآلا) :ه ىفو أ ءر ءج نم ةدايز )٠١( .«ىنإ» :أ ىف )١8(



 نك يكلي” ظاشلا ووش a ا ا ب ب77

 77١[. :ةرقبلا] ([حلصملا نم دسفُمْلا معي هّللاو مكناوخإف مهوطلاحت نإو ] ريخ مهل حالصإ لق
 سلال ا رم

 انت نهق نينا قوق ءاسن نك نإ نييشنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي ]ل

 هل ناك نإ كر امم سدسلا امهم دحاو لكل هيوبألو فصتلا اه ةدحاو تناك نإو كرت ام
 هما o ول عش

 دعب نم سدسلا هَمُداَف ةوخإ هل ناك نإف ثلثا هَمُداَف هاوبأ هثروو دلو هل أ نكي مل نإَف دلو

2 < olo همومه 2 o 
 تع

 نإ هللا نم ةضيرف اعفن مكل برقا مهيأ نوردت ال مكؤانبأو مك ؤابآ نيد وأ اهب يصوي ةّيصو

 .& 09 اميكح اميلع ناك هللا

 «ضئارفلا ملع تايآ نه ةروسلا هذه ةمتاخ ىه ىتلا ةيآلاو اهدعب  ىتلاو ةميركلا ةيآلا هذه
 ركذنلو كلذل ريسفتلاك ىه ام كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا نمو «ثالثلا تايآلا هذه نم طبنتسم وهو
 «ةمئألا نيب جاجحلاو «ةلدألاو فالخلا بصنو لئاسملا ريرقت امأو كلذ ريسفتب قلعتم وه ام اهنم

 . "ناعتسملا هللاف «ماكحألا» باتك هعضومف

 وبأ ىور دقو .كلذ مهأ نم O a) ةصاخلا ضئارفلا هذهو ‹«ضئارفلا ملعت ىف بيغرتلا درو دقو

 عقار: نب رجلا دبع نع« ىقيزتإلا معنا" نب هاير نيد نمجرلا ليغ كير نما ةجام نباو دواد

 ىوس امو «ةثالث مّلعلا» لاق هلو هللا لوسر نأ ”اهنع هللا ىضر ءورمع نب هللا دبع نع « ىخونتلا

 2 سمر مه ع

 «ةلداع ا RTE «ةمكحم ةيآ :لضَف وهف كلذ

 تفصب ةهنإق مومذعو ضئارتلا اوملعت «ةريره انآ اد هللا كوسار“لاق لاق ةريزه نبأ نفر
 8 م هر 5 م هر

 ما نم عري "7 ءىش لوأ وهو «ىسني وهو ملعلا

 : ف داسا یو جام نبا داور

 ٩۰ [نايفس]لاق .رظن امهنم لک ىفو «"دیعس ىبأو دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ىور دقو

 . مهلك سانلا هب" ىلتبي هنأل ؛ملعلا فصن ضئارفلا ىمّس امنإ :ةنيبع نبا '

 جيرج نبا نأ : ماشه انثدح «ىسوم نب ميهاربإ انثدح :ةيآلا هذه ريسفت دنع ىراخبلا لاقو

 .«ناعتسملا هللابو» :أ ءر ءج ىف (۳) .«ىذلاو» :ر ىف (۲) .أ ءر ءج نم ةدايز )١(

 .«امهنع) :أ ءر ءج ىف )٥( .«كلذ مهأ نم ىهو ةصاخلا ١ ءج ىف (4)

 ىربكلا نئسلا ىف ىقهيبلاو (۳۳۲/ )٤ كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )0٤( مقرب ةجام نبا ناسو (5885) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 :هدعب ىذلاو ثيدحلا اذه ىف ىبهذلا لاق .هب ىقيرفإلا دايز نب نمحرلا دبع قيرط نم (57/ )٤ ننسلا ىف ىنطقرادلاو (۲۰۸/7)

 .نافيعض ناثيدحلا

 .ملعا) :آ ءج ىف (۷)

 ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو (۳۳۲ / )٤ كردتسملا ىف مكاحلاو )٤ /٦۷( نتسلا ىف ىنطقرادلا هاورو )۲۷٠۹( مقرب ةجام نبا ننس (۸)

 .اةرمب هاو وهو فاطعلا ىبأ نب رمع نب صفح هيف :ىبهذلا لاق .هب فاطعلا ىبأ نب رمع نب صفح قيرط نم 0)

 . 07377 / 4) كردتسملا ىف مكاحلا هاور «ثيدحلا .٠ .ضوبقم ؤرما ىنإف اهوملعو ضئارفلا اوملعت» دوعسم نبا ثيدح (9)

 .؟ىلتبت» : ىف )١١( .أ «ر :نم ةدايز(١)



 ی ر الا

 ىنب ىف ركب وبأو كيلا لوسر ىنداع :لاق هللا دبع نب رباج نع ءردکنُلا نبا ىنربخأ :لاق مهربخأ
 :تلقف «تقفأف « «ىَلع شر مث «هنم ا ءا اعدف ءائيش لقعأ هلك ىبنلا ىندجوف نشا ةملدب

 ظَح لثم ركذلل مك دالوأ يف هللا مكيصوي :٠ تلزنف ؟هللا لوسراي ىلام ىف عنصأ نأ ىنرمأت ام

 . «نييشنألا

 هاورو نيكل جيرج نبا نع ءروعألا دمحم نب جاجح ثيدح نم «ىئاسنلاو ملسم هاور اذكو

 . ")رباج نع «ردكنملا نب دمحم نع «ةنييع نب نايفس ثيدح نم مهلك ةعامجلا

 انثدح .ىدع نب ايركز انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ةيآلا لوزن ببس ىف رباج نع رخآ ثيدح

 ةأرما تءاج 0 اقع نو دمحم نب هللا دنع نق ىقرلا  يرمع نبا وه هللا ديبع

 .لام امهلو الإ ناک الو اول ا ادهش دن ىف كعب

 :لاقف امهمع ىلإ لكيلا لوسر لسرأف «ثاريملا ةيآ تلزنف :لاق :؟كلذ ىف هللا ىضقيا :لاقف :لاق

 .«كل وهف ىقب امو ا ا «نيثلثلا دعس ىتتبا طعأ»

 لاق .هب ‹« ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «قرط نم «ةجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور دقو

 د اه لإ فرعي الو : ىذمرتلا

 اف اس امك رولا هذه نم ةريشكلا ةيآلا نسب لو اه[ لوألا باج :قيدخ نا رهاظلاو
 اعبت انهاه ثيدحلا انركذ نكلو «ةلالك ثروي ناك امنإو «تانب هل نكي ملو «تاوخأ كاذ ذإ هل ناك امنإ

 .ملعأ هللاو «ةيآلا هذه لوزنب هبشأ رباج نع ىناثلا ثيدحلاو .انهاه هركذ هنإف هللا همحر «ىراخبلل

 «مهيف لدعلاب مكرمأي :ىأ(نيينألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي :  ىلاعت "7 هلوقف

 ىف مهنيب ةيوستلاب ىلاعت هللا رمأف «ثانإلا نود روكذلل ثاريملا عيمج ج نولعجي اوناك ةيلهاجلا لهأ نإف

 ةنؤم ىلإ لجرلا حو كلذو ا «نيفنصلا نيب توافو «ثاريملا لصأ

 . ىثنألا 5 حا اه عك طب نا بسانف «ةقشملا و بسكتلاو ةراجتلا ةاناعمو ةفلكلاو ةقفنلا

 هنأ (نييفنألا ظح لم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي » :ىلاعت هلوق نم ءايكذألا ضعب طبنتسا دقو
 ‹مهنم مهب محرأ هنأ )٩ لعف «مهدالوأب نيدلاولا ىصوأ ثيح «هدلوب دلاولا نم هقلخب محرأ ىلاعت

 . حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك

 )٦۳۲۳(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو )١7117( مقرب ملسم حيحصو )٤٥۷۷( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 (YAAT) مقرب نتسلا یف دواد وبأو I31) مقرب هحيحص ىف ملسمو (ةه5و١61) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا اهاور نايفس قيرط )۲(

 (YA) مقرب نئسلا ىف هجام نباو (۸۷ / )١ نتسلا ىف ىئاسنلاو )۰4۷( مقرب نتسلا ىف ىذمرتلاو

 .ارمع» :أ ىف (۳)

 ,(۲۷۲۰) مقرب ةجام نبا ننسو (۲۰۹۲) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۸۹۲ ۰۲۸۹۱) مقرب دواد ىبأ ننسو (787/ ۳) دنسملا (6)

 .«ذحخأت ام» :ر ىف (۷) .«هلوقو» :أ ىف (7) .؛هنأ7 : ىف (05)

 .؟مکنم» :أ ىف (۸)



OE meg gm ب بيبا 

 لاقف ةر او اهردصعت هقصلاف هدا تدعو الف ادلون وردت لا نم را یار قر

 ال :اولاق «؟كلذ ىلع ٌردَقَت ىهو رانلا ىف “اهدلو ةحراط هذه نؤورتأ»: هباحصأل ةي هللا لوسر
 .«اهدّلوب هذه نم هدابعب محرأ هلل هللاوق» : لاق : هللا لوسراي

 نع «ءاطع نع ‹ حيجت ىبأ نبا نع «ءاقرو نع «فسوي نب دمحم انثدح :انهاه ىراخبلا لاقو

 لعجف «بحأ ام كلذ نم هللا خستف «نيدلاولل ةيصولا تناكو ءدلولل لاملا ناك :لاق سابع نبا

 نمثلا ةجوزلل لعجو .«ثلثلاو سدسلا امهنم دحاو لكل نيوبألل لعجو «نييثنألا ظح لثم ركذلل

 . ©” عبرلاو رطشلا جوزللو «عبرلاو

 هنأ كلذو «نيينألا ظح لْثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي » : هلوق سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 وأ سانلا اههرك «نيوبألاو ىثنألاو ركذلا دلولل ءضرف ام اهيف هللا ضَرَف ىتلا ضئارفلا تلزن الل

 سيلو .ريغصلا مالغلا ىطعيو .فصنلا ؟!تنبلا ىطعتو"7 نمثلا وأ عبرلا ةأرملا ىطعت :اولاقو مهضعب

 ائ هللا لوسر لعل ثيدحلا اذه نع اوتكسا ... ةمينغلا زوحي الو «موقلا لتاقي ءالؤه نم دحأ

 تسيلو ءاهوبأ كرت ام فصن ةيراجلا ىطعن «هللا لوسراي :مهضعب لاقف «ريغيف هل لوقن وأ «هاسني

 كلذ نولعفي اوناكو . .ًائيش " ىنغي سيلو ثاريملا ىبصلا ” ىطعُنو موقلا لتاقت الو «سَرَفلا بكرت
 نباو متاح ىبأ نبا هاور .ربكألاف ربكألا هنوطعيو «موقلا لتاق نمل الإ ثاريملا نوطعي ال «ةيلهاجلا ىف

 .اضيأ ريرج

 ةدئاز (قوف» :هلوق :؛سانلا ضعب لاق . كرت ام انن َنِهَلَف نيتنا قوف ءاسن نك نإفإ» : هلوقو
 اذهو :Y]. لافنألا]4 قاتعألا قْوَف اوبرضاف $ : 0[ دات ]ل رق ىفاامك نحنا ءاسن نک نإف «ةريذقتو

 َنِهلَف > : هلوق مث «عنتم اذهو هيف ةدئاف ال دئاز ءىش نآرقلا ىف سيل هنإف ؛كانه الو انه ال ملم ريغ
 نم 29 نيتتبلل نيثلثلا نوك ديفتسا امنإو .كرت ام اثلث امهلف :لاقل هولاق ام دارملا ناك ول كرت ام ال

 نيثلثلا ناتخألا ثرو اذإو .نيثلثلاب نيتخألل اهيف مكح ىلاعت هنإف «ةريخألا ةيآلا ىف نيتخألا مكح

 مكح ةي هللا لوسر نأ رباج ثيدح ىف مدقت دقو .” ىلوألا قيرطب نيثلثلا ناتنبلا ثري نألف

 ةدحاو تناك نإو# : لاق هنإف اضيأو «كلذ ىلع ةنسلاو باتكلا لدف «نيثلثلاب عيبرلا نب دعس ىتنبال

 اهدارفنا ىلع ةدحاولل هب مكح املف «هيلع صنل 2') [اضيأ] فصنلا نيتنبلل ناك ولف .«فصتلا اهَلَف

 ۰ . ملعأ هللاو ثالثلا مكح ىف نيتنبلا نأ ىلع لد

 ملف هاوبأ هنروو دلو هل نكي مل نإ دلو هل ناك نإ كرت امم ] سدّسلا اَمهْنَم دحاو لكل هْيوَبألول : هلوقو

 )٤٥۷۸(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .؟ىطعيو» :أ ءر ىف (0) .4ةنبالا ىطعتو» :ج ىفو «؛ةنبالا ىطعيو» :ر ىف )٤( .«نمشثلاو» :أ ىف (۳)

 «ناثلثلا نيتنبلل نوك» :ر ءج ىف (۸) .ج نم ةداير (۷) .«ىنعيال :ر ىف (1)

 و ءج نم ةدايز (۱۰) .؟ىرحألا» :أ ءر ج ىف (۹)



 جي ل ب 2 0 1)ةبالا لا ةزونش ك قلاغلا عودا

 :لاوحأ ثاريملا ىف امهل ناوبألا «هرخآ ىلإ (“[ سدسلا هّمألف ةوخإ هل ناك نإف ثلثلا

 تنب الإ تيملل نكي مل نإف «ساببلا اهتم ةعار لكل رفيق ءدالوألا عم اعمتجي نأ : اهدحأ

 « بيصعتلاب رخآلا سدسلا بألا الا اهم دخاو لكل ةيوأللو ‹فصنلا اهل ضرف «ةدحاو

 . بيصعتلاو ضرفلا هذه نيب هذه ةلاحلاو - هل" عمجيف

 ىقابلا بألا ذخأيو ثلثلا هذه ةلاحلاو  مألل ضرفيف «ثاريملاب ناوبألا درفني نأ :ىناثلا لاحلا

 ةلاحلاو  امهعم ناك ولف «ناثلثلا وهو «مألل "97 ضرف ام ىفعض ذخأ دق نوكيو «ضحلملا بيصعتلاب
 مألا  ذخأت ام :ءاملعلا فلتخا مث .عبرلا  ةجوزلاو فصنلا جوزلا ذخأ ةجوز وأ جوز هذه

 :لاوقأ ةثالث ىلع ةجوزلاو جوزلا ضرف دعب

 دقو .امهيلإ ةبسنلاب ثاريملا عيمج“ هناك ىقابلا نأل ؛نيتلاسملا ىف ىقابلا ثلث ذخأت اهنأ :اهدحأ

 حصأو «نامثعو رمع لوق وهو .""'هيثلث ذخأيو ىقابلا ثلث ذخأتف بألل لعج ام فصن اهل هللا لعج
 «ةعبرألا ةمئألاو «ةعبسلا ءاهقفلا لوق وهو «تباث نب ديزو دوعسم نبا لوقي هبو . ىلع نع نيتياورلا

 . هللا مهمحر  ءاملعلا روهمجو

 هَمألَف هاوبأ هَثرَوَو دلو هَل نكي مل نِإف» :هلوق مومعل لاملا عيمج ثلث ذخأت اهنأ :ىناثلا لوقلاو 1

 نع ىورو .سابع نبا لوق وهو .ال وأ ةجوز وأ جوز اهعم نوكي نأ نم معأ 5 نإف «( ثلثلا
 نيسحلا وبأ مامإلا هراتخاو ىرهاظلا ىلع نب دوادو حیرش لوقي هبو .هوحن «لبج نب ذاعمو ىلع
 .«ضئارفلا ملع ىف زاجيإلا» هباتك ىف« "”ىرصبلا نابللا نب هللا دبع نب دمحم

 ىف امأف «ةكرتلا عيمجب دبتسا اذإ '7 [ام] وه امنإ ةيآلا رهاظ نأل ؛فيعض وه لب ءرظن هيف اذهو
 .مدقت امك «هثلث ذخأتف «ةكرتلا عيمج هنأك ىقابلا ىقبيو «ضرفلا ةجوزلا وأ جوزلا ذخأيف ةلأسملا هذه

 ١١7( ةثالث وهو عبرلا ذخأت اهنإف «ةجوزلا ةلأسم ىف لاملا عيمج ثلث ذخأت اهنأ :ثلاثلا لوقلاو

 ذخأتف جوزلا ةلاسم ىف امأو .بألل ةسمخ 2١١ ىقبيف «ةعبرأ وهو ثلثلا مألا ذخأتو ءرشع ىنثا نم

 فصنلا جوزلل :ةتس نم ةلأسملا نوكتف «لاملا ثلث تذخأ ول بألا نم رثكأ ذخأت الئل ؛ىقابلا ثلث

 نع اذه ىكحيو .نامهس وهو كلذ دعب ىقابلا بأللو «مهس وهو" ىقب ام ثلث مأللو ''"'ةثالث

 وهو ةروص ىف امهنم الك قفاوم «نيلوألا نيلوقلا نم بكرم لوق وهو «هّللا همحر «نيريس نب دمحم
 . ملعأ هللاو «لوألا حيحصلاو .اضيأ فيعض

 نم وأ « نيوبألا نم اوناك ءاوسو .ةوخإلا عم امهعامتجا وهو :نيوبألا لاوحأ نم ثلاثلا لاحلاو

 .؟لضف ام» :ر ىفو «لصح ام» :ج ىف (۳) .؟عمتجيف» : ىف (۲) .أ ءر هج نم ةدايز )١(
 .«ناک» :أ ىف )١( .؛ذخأت اذام) :أ ىف (5) .«ةجوزلا وأ» :ر ءج ىف )٤(

 .أ نم ةدايز (9) .«ىرصملا» :أ ىف (۸) .؟ىقابلا» :ر ىف (۷)

 .(هثلث» :ر ج ىف(١١) .«ىقبف» :أ ىف )١١( .«هثلثا :ر ج ىف )٠١(

 .(ىقابلا» :ج ىف (۱۳)



 (١١)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۲۸

 ىلإ ثلثلا نع مألا نوبجحي كلذ عم مهنكلو ءائيش بألا عم نوثري ال مهنإف «مألا نم وأ بألا

 بألا ذخأ بألا ىوسو اهاوس ثراو نكي مل نإف «سدسلا مهدوجو عم اهل ضرفيف «سدسلا

 . ىقابلا

 و نيستا عوز ووا را مكحك هانركذ اميف نيوخألا مكحو

 «ثلثلا نع مألا نادري ال نيوخألا نإ :لاقف نامثع ىلع لخد هنأ سابع نبا نع «سابع نبا ىلوم

 رييغت عيطتسأ ال :نامثع لاقف .ةوخإ كموق ناسلب اسيل ناوخألاف .«ةوخإ هل ناك نافل : ىلاعت هللا لاق

 .سانلا هب ثراوتو ءراصمألا ىف ىضمو «ىلبق ناك ام

 نع احيحص اذه ناك ولو «سنأ نب ب كلام هيف مّلكت اذه ةّبعش نإف ءرظن رثألا اذه ةحص ىفو

 .هفالخ مهنع لوقنملاو هب ءاصخألا هباحصأ هيلإ بهذل سابع نبا

 ىمست ناوخألا :لاق هنأ هيبأ نع ءديز نب ةجراخ نع «دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع ىور دقو

 ةد ىلع اءرج ةلاسملا هذهل تدرفأ دقو وا

 «دیعس نع عيرز نب ديزي انثدح «ةريغملا نب زيزعلا دبع انثدح , ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 دحاولا خألا اهبجحي الو «نوثري الو مألاب اورضأ :(سدسلا هال ةوخإ هل ناك نإ :  هلوق ةداتق نع

 مهابأ نأ ثلثلا نم مهمأ اوبجح امنإ مهنأ نوري ملعلا لهأ ناكو «كلذ قوف ام اهبجحيو ثلثلا نم

 موا نرد ميد مر ياك يب

 ىذلا سدسلا نأ یری ناك هنأ حيحص دانسإب سابع نبا نع ىور نکل .نسح 7 مالك اذهو

 :لاقف هريسفت ىف ريرج نبا هاور ءذاش لوق اذهو «مهل نوكي مهمأ نع هوبجح

 نبا نع هيبأ نع «سواط نبا نع رّمعَم انربخأ «قازرلا دبع انثدح «ىيحي نب نسحلا انثدح
 .مهيبأ نود مهل نوكيل هنع مهمأ اوبجح امنإ «مهل مأل ةوخإلا هتبجح ىذلا سدسلا :لاق «سابع

 انربخأ «نايفس انربخأ «سنوي ىنثدح دقو ةمألا عيمجل فلاخم لوق اذهو :ريرج نبا لاق مث

 .دلاو الو هل دلو ال نم ةلالكلا :لاق هنأ سابع نبا نع ءدمحم نب نسحلا نع ءورمع

 ىلع مدقم نيدلا نأ :افلخو افلس ءاملعلا عمجأ:«نيد وأ اهب يصوي ةّيصو دعب نمل :هلوقو
 نباو ىذمرتلاو دمحأ مامإلا ىور دقو .ةميركلا ةيآلا ىوحف نم مهفي رظنلا ناعمإ دنع كلذو «ةيصولا

 ىبأ نب ىلع نع «روعألا هللا دبع نب ثراحلا نع «قاحسإ ىبأ ثيدح نم «ريسافتلا باحصأو ةجام

 كي هللا لوسر نإو «نيد وأ اهب يصوي ةّيصو دعب نما نوؤرقت مكنإ :لاق 27 [هنع هللا ىضر] بلاط
 همأو هيبأل هاخأ لجرلا ثري «تآلعلا ىنب نود نوثراوتي مالا ىنب نايعأ نإو «ةيصولا لبق نيدلاب ىضق

 لهأ ضعب هيف ملكت دقو .روعألا ثراحلا ثيدح نم الإ هفرعن ال :ىذمرتلا لاق مث .هيبأل هيخأ نود

)0( 
 : ملعلا

 .«ةقفنلاو» :ج ىف (۲) .«ةوخإ ناوخألا ىمستو» :أ ءر ءج ىف )١(

 .آ نم ةدايز )٤( .؟مالكلا» :ج ىف (۳)

 )۲۰۹٤(. مقرب ىذمرتلا ننس (5)



 ا يو رح آثم 10 ةبألا 1 ءاوقلا :ةروضج ناكل ودنا"

 .ملعأ  هللاف .؟'باسحلابو اهب ًاينتعم ضئارفلل اظفاح ناك نكل : تلق

 انيواسو «ءانبأللو ءابآلل انضرف امنإ :ىأ عفن مكل برأ مهيأ نوردت ال مكؤاتبأو مكؤابآ# : هلوقو
 هيلع ناك ام فالخ ىلعو «ةيلهاجلا ىف رمألا هيلع ناك ام فالخ ىلع ثاريملا لصأ ىف لكلا نيب

 اغإ «سابع نبا نع مدقت امك «ةيصولا "7 نيدلاوللو دلولل لالا نوك نم مالسإلا ءادتبا ىف رمألا
 وا ىويندلا ٍ, عفنلا هيتأي لق ناسنإلا نأ ؛ ؟ مهبسحيب ءالؤهلو ءالؤهل ضرفف ءاذه ىلإ كلذ هللا خسن

 ال مكؤانبأو مكؤابآ» :لاق اذهلف ؛سكعلاب نوكي دقو «هنبا نم هيتأي ال ام هيبأ نم - امه وأ ىورخألا

 نم وجرمو عقوتم وه امك ءاذه نم وجرمو عقوتم عفنلا “ناك :ىأ «اعفت مكَل برق مهيأ نوردت
 . ملعأ هّللاو «ثاريملا لصأ ىف نيمسقلا نيب انيواسو ءاذهلو اذهل انضرف اذهلف ؛رخآلا

 ةثرولا ضعب ءاطعإو «ثاريملا ليصفت نم هانركذ ىذلا اذه [نم] :ىأ هللا نم ةضيرف 8 : هلوقو
 ىف ءايشألا عضي ىذلا ميكح ميلع ” هللاو ءهاضقو هب مكح هللا نم ضرف وه - ضعب نم رثكأ

 . «اميكح اًميلع ناك هللا نإ > :لاق اذهلو ؛هبسحب هقحتسي ام الك ىطعيو ءاهلاحم

 امم عبرلا مكلف دلو نه ناك نإ دلو نهُل نكي مل نإ مكجاوزأ كرت ام فصن مكلو ©

 ناك نإَف دلو مكل نكي مل نإ متكرت امم عبرلا نهو نيد وأ اهب نيصوي ةّيصو دعب نم نكرت

 ةلالَك ثروي لجر ناك نإو نيد وأ اهب نوصوت ةّيصو دعب نم متكرت امم نمثلا نلف دلو مك

 يف ءاكرش مهف كلذ نم رثكَأ اوناك نإَف سدسلا امهنم دحاو لكلف تخأ وأ خأ هلو ةأرما وأ
 مم ©

 . 4 69 ميلح ميلع هلا هللا نم ةّيصو راضم ريغ نيد وأ اهب ئصوي ةّيصو دعب نم ثلثلا

 نهل ناك نإف ءدلو ريغ نع نّتم اذإ مكجاوزأ كرت ام فصن - لاجرلا اهيأ - مكلو :ىلاعت لوقي

 ىلع مدقم نيدلا نأ مدقت دقو .نيد وأ اهب نيصوي ''”[ةيصو] دعب نم نكرت امم عبرلا مكلف دلو
 اولفس نإو نينبلا دالوأ مكحو ءءاملعلا نيب هيلع عمجم رمأ اذهو «ثاريملا مث ةيصولا هدعبو «ةيصولا

 .:هبليلا دال راک

 40 مترف ا ن و مک اد دا قول یکی مل د مشر اھم یر لوط لق م
 هيف نرش عبرألاو ثالثلاو ناتنثالا ناتجوزلاو ةجوزلا نمثلا وأ عبرلا ىف ءاوسو « خلإ

 تنك :ىبعشلل ليقو ««ىلع نم ضئارفلا ملعت «سانلا بسحاو سانلا ضرفأو هقفأ ناك ثراحلا» :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاق (۱)
 .سانلا بسحأ ناك «باسحلا ملعتأ هيلإ فلتخأ تنك «معن :لاق ؟ثراحلا ىلإ فلتخت

 ةعرز وبأو نيعم نب ىيحيو ىنيدملا نباو ىدهم نباو ريرجو ىبعشلا مهنم ةعامج هفعض «ثيدحلل هتياور ىف فعض نكل
 .(544/ 5) لامكلا بيذهت :رظنا .متاح وباو

 .«نآ امک» :أ ءر هيج ىف (4) .«نيوبأللو» :أ ءر ىف (۳) .؟هللاو» :ر ىف (۲)

 .أ ءروج نم ةدايز (۷) .ةوهول :أ ءر بج ىف (0) .ر نم ةدايز (6)

 .«نوكرتشي» :أ ىف (9) .أ ءر بج نم ةدايز (۸)



CORY E a ا 

 .مدقت امك هيلع مالكلا ,خلإ 4ةّيصو دعب نم :  هلوقو

 نم سأرلاب طيحي ىذلا وهو «ليلكإلا نم ةقتشم :ةلالكلا 4ةَلالَك ثروي لجر ناك نو :  هلوقو
 ركب ىبأ نع ىبعشلا ىور امك «هعورف الو هلوصأ ال هيشاوح نم هثري نم : انه دارملاو «هبناوج
 أطخ نكي نإو «هللا نمف ًاباوص نكي نإف «ىيأرب اهيف لوقأ :لاقف ءةلالكلا نع لئس هنأ :قيدصلا

 نب رمع ىلو املف .دلاو الو هل دلو ال نم ةلالكلا :هنم نائيرب هلوسرو هللاو «ناطيشلا نمو ىنمف

 غو نرخ نبا اوو نار عار" ىف رك انآ اع 0 سالا نتإ ناف ناظخلا

 «نايفس انثدح ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح :هريسفت ىف «هللا همحر «متاح ىبأ نبا لاقو

 نب رمعب ادهع سانلا رخآ تنك :لوقي سابع نب هللا دبع تعمس :لاق سواط نع«لوحألا ناميلس نع

 . دلاو الو هل دلو ال نم ةلالكلا : لاق . تلق E امو« تلق ام لوقلا :لوقي هتعمسف « باطخل ا

 «سابع نب هللا دبع نع هجو ريغ 2 نع حصو «دوعسم نباو بلاط ىبأ نب ىلع لاق اذكهو

 هبو .مكحلاو «ديز نب رباجو «ةداتقو «ىرصبلا نسحلاو «ىعخنلاو ىبعشلا لوقي هبو «تباث نب ديزو

 فلسلا روهمجو ةعبرألا ةمئألاو ةعبسلا ءاهقفلا لوق وهو .ةرصبلاو ةفوكلاو ةنيدملا لهأ لوقي

 لاق .عوفرم ثيدح هيف دروو «دحاو ريغ كلذ ىلع عامجإلا ىكح دقو .مهعيمج لب لاو

 هنع حيحصلاو .هل دلو ال هنأ وهو «كلذ فلاخي ام سابع نبا نع ىور دقو :نابللا نب نيسحلا وبأ

 .دارأ ام 7 هنع مهف ام ىوارلا لعلو «لوألا

 ىبأ نب دعس مهنم «فلسلا ضعب ةءارق ىف وه امك «مأ نم: ىأ «تخأ وأ خأ هلو» : هلوقو

 اوناك نِإَف سدسلا امهنَم دحاو لُكلَفل «هنع ةداتق 27 هاور اميف قيدصلا ركب وبأ اهرسف اذكو «صاقو
 . 4ثلثلا يف ءاكرش مهف كلذ نم َرْثكَأ

 .مألا ىهو هب اولدأ نم عم نوثري مهنأ :اهدحأ ءهوجو نم ةثرولا ةيقب نوفلاخي مألا ةوخإو

 نوئري الف «ةلالك ثروي مهتيم ناك اذإ الإ نوثري ال مهنأ :ثلاثلا .ءاوس مهاثنأو مهركذ نأ :ىناثلا
 ٣ رک نإو «ثلثلا ىلع ١ نودازي ال مهنأ :عبارلا .نبا دلو الو ءدلو الو ءدج الو «بآ عم
 . مهثانإو مهروكذ

 نب رمع ىضق :لاق ىرهزلا نع«سنوي انربخأ ءبهو نبا انثدح «سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 باهش نب دمحم لاق .2"”ىثنألا لثم ركذلل .مهنيب مألا نم ةوخإلا ثاريم نأ هنع هللا ىضر « باطخلا
 هللا لاق ىتلا ةيآلا هذهلو ءاي هللا لوسر نم''؟”كلذب ملع ىتح كلذب ىضق رمع ىرأ الو :ىرهزلا

 . «ىحتسأ ىنإ) :أ ءج ىفو «(یحتسأل ىننإ):ر ىف (۲) .«انهاه» : ىف )١(

 نم (/ 5( ىربكلا نتسلا ىف ىقهيبلا هاور هقيرط نمو 691 مقرب نتسلا ىف ف روصنم نب ديعس هاورو )06/۸( ىربطلا ريسفت (۳)

 .هوحنب لوحألا مصاع نع نايفس قيرط
 .«لوقلا» :ر ىف ()

 .هب ةنييع نب نايفس قيرط نم )٥۸۹( مقرب ننسلا ىف روصنم نب ديعس هاورو (65١١ل / ۲) متاح ىبأ نبا ريسفت )٥(

 .؟دارأ ام مهف ام هنع ىوارلا لعلو» :ج ىف (۸) .«فلسلاو فلخلا» : رج ىف (۷) .2نما :أ ءر بج ىف )١(

 .(نودادزی» :أ ىف )١١( .«اذكو» :ج ىف )٠١( .«ىور اميف» :أ ىف (9)

 .«كلذ» :ج ىف )١5( . ؟نييثنألا ظح لثم» :ر ىف (۱۳) . (انک» :ج ىف (۱۲)



 لال (17)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .«ثّلُتلا يف ءاكرش مهَق كلذ نم َرتكأ اوناك نإ ظ : ىلاعت

 ("”دحاوو مألا دلو نم "نانثاو «ةدج وأ مأو «جوز: ىهو«ةكرتشملا ةلأسملا ىف ءاملعلا فلتخاو

 مألا دلولو «سدسلا ةدجلا وأ ماللو «فصنلا جوزلل :روهمجلا لوق ىلعف .نيوبألا دلو نم رثكأ وأ

 .مألا ةوخإ وهو كرتشملا ردقلا نم مهنيب امب مألاو بألا دلو هيف مهكراشيو «ثلثلا

 مألاو «فصنلا جوزلا ىطعأف «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ "”نمز ىف ةلأسملا هذه تعقو دقو

 ناك انابأ نأ به «نينمؤملا ريمأ اي :نيوبألا دالوأ هل لاقف «مألا دالوأل ثلثلا لعجو «سدسلا

 .مهنيب كرشف ؟ ةدحاو مأ نم انسلأ «ارامح

 نب ديزو ءدوعسم نبا نع نيتياورلا ىدحإ وهو «نامثع نينمؤملا ريمأ نعو هنع كيرشتلا حصو
 «قورسمو «ىضاقلا حيرشو «بيسملا نب ديعس لوقي هبو .مهنع هللا ىضر «سابع نباو «تباث

 بهذم وهو كيرشو «ىروثلاو «زيزعلا دبع نب رمعو «ىعخنلا ميهاربإو نيريس نب دمحمو «سواطو
 .ةيوهار نب قاحسإو «ىعفاشلاو كلام

 «نيوبألا دالوأل ءىش الو مالا دالوأل ثلثلا لعجي لب« مهنيب كرشي ال بلاط ىبأ نب ىلع ناكو
 بعك نب ىبأ لوق اذهو «كلذ ىف هنع فلتخي مل :حارجلا نب عيكو لاقو .ةبصع مهنأل ءهذه ةلاحلاو

 «فسوي ىبأو «ىليل ىبأ نباو ىبعشلا بهذم وهو «سابع نبا نع روهشملا وهو «ىرعشألا ىسوم ىبأو
 مدآ نب ىيحيو «لبنح نب دمحأ مامإلاو «ليذهلا نب رّفزو «دايز نب نسحلاو ءنسحلا نب دمحمو
 همحر «ىضرفلا نابللا نب نيسحلا وبأ هراتخاو «ىرهاظلا ىلع نب دوادو «روث ىبأو «دامح نب ميعنو

 . (زاجيإلا» هباتك ىف «هّللا

 ىلع ال «لدعلا ىلع هتيصو ““نوكتل :ىا4راضم ريع نيد وأ اهب ئصوي ةّيصو دعب نمل : هلوقو
 ةضيرفلا نم هل هللا ردق ام ىلع هديزي وأ ءهصقني وأ «ةثرولا ضعب مرحي نأب فيحلاو روجلاو رارضإلا

 :متاح ىبأ نبا لاق اذهلو ؛هتمسقو 7 هتمكح ىف هللا داض نمک ناك كلذ ىف ىعس ىتمف

 نع «دنه ىبأ نب دواد عا ةريغملا نب رمع' انكدحت 6 نيتيدازقلا ىقشمدلا رضنلا وبأ انثدح «ىبأ انثدح

 . «رئابكلا نم ةّيصّولا ىف رارضإلا» :لاق ةي ىبنلا نع رع «سابع نبا نع «ةمركع

 لاق «ةصيصملا نكس ىرصب صفح وبأ وهو "اذه ةريغملا نب رمع قيرط نم ريرج نبا هاور اذكو

 متاحوبأ هيف لاقو .ةمئألا نم دحاو ريغ هنع ىورو .نيكاسملا ىتفمب فرعيو :ركاسع نبا مساقلا وبأ

 ىلع نع هنيس ىف يئانملا ءاوز نكل فرعا ال لرو وه نيالا نب ىلع لاقو ب خيش وع: ىزارلا
 :ًافوقوم «سابع نبا نع «ةمركع نع ءدنه ىبأ نب دواد نع ءرهسم نب ىلع نع ءرجح نبا

 .«نامز» : ءر ءج یف (۳) .ةادحاوو ١:ر ىف (۲) . «نانباو :أ ج یف قفز

 . (همكح)» :ج ىف (0) .«نكيل» :أ ىفو ««نكتل» : “ر ءج ىف (0)

 .هب ةريغملا نب رمع قيرط نم /77/١7( 5) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (557/ ۸) ىربطلا ريسفت ()



 ( 1-٤ ۴)ناجالا : ءاشتلا ةروس ب. قناقلا هرات ب ۴

 نب ذئاع نع ‹جشألا كيعس ىبأ نع متاح ىبأ نبا هاور اذكو . (رئابكلا نم ةيصولا ىف رارضإلا»

 «ةمركع نع «دواد تا HG نب يم دته ییا نب دزاد نع « بيبح

.0( 

 ay جيرج نبا لاق

 حصي ال :امهدحأ :نيلوق ىلع ؟ال مأ حيحص وه له :ثراولل رارقإلا ىف ةمئألا فلتخا اذهلو

 هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا ىف تبث دقو رارقإلا ةغيصب هل ىصوأ دق نوكي نأ ةمهتلا ةنظم هنأل

 «كلامو ةفينح ىبأ بهذم اذهو .«ثراول ةّيصو الف ءهقح قح ىذ لك ىطعأ دق هللا نإ» : لاق هلي
 .رارقإلا حصي هنأ ىلإ ديدجلا ىف ٌبهذو « هللا مهمحر «ىعفاشلل ميدقلا لوقلاو «لبنح نب دمحأو

 زيزعلا دبع نب رمعو 0 ءءاطعو «سواط بهذم وهو

 الأ ىصوأ جيدخ نب عفار ناب جتحاو . ج ف. عراك ا ذيع نبأ رايتخا وهو

E KLEEهب نظلا ءوسل هرارقإ زوجي ال :سانلا ضعب لاقو :لاق اهباب هيلع قلقا ايغ  
 هللا نإ: ىلاعت هللا لاقو .«ثيدحلا تاكا “طلا نإف < ؛ نلطلاَو مكايإ ٠ : الم ىبنلا لاق دقو «ةثرولل

 .هركذ ام ىهتنا .هريغ الو آثراو صخي ملف 4: ءاسنلا] «اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت د نأ مكرمأي

 ةليح ناك ىتمو «فالخلا الفدا ی مألا ب ىو ا اخطيما دارتإلا ناك ىتمف

 ريغ ةميركلا ةيآلا هذه صنبو عامجإلاب مارح وهف < «مهضعب ناصقنو ةثرولا ضعب ةدايز ىلإ ةليسوو

 : *)[هللا لاق مث14 ميلح ميلع هّللاو هللا نَم ةّيصو ٌراَضُم

 نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج هلخدي هلوسرو هللا عطي نمو هللا دودح كلت ل
 Ar ۶ لو و مر 9 ر r مل

 هلو اهيف ادلاخ اران هلخدي هدودح دعتیو هلوسرو هللا صعي نمو ©9 ميظعلا ز زوفلا كلذو اهيف

 .4 ۵ نيهم باذع

 هيلإ مهجايتحاو تيملا نم مهبرق بسحب ةثرولل هّللا اهلعج ىتلا ريداقملاو ضئارفلا هذه : ىأ

 «هلوسرو هللا عطي نمو » : لاق اذهلو ؛اهوزواجت الو اهودتعت الف هللا دودح یه «همدع دنع هل مهدقفو

 هللا مكح ىلع مهكرت لب «ةليسوو ةليحب اضعب صقني '' ملو ةث رولا يضع دي تلا ءاهيف :ىأ

 هّللا صعي نمر . ميظعلا زوفلا كلذو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج هلخدي 9 و هاضيرفو

 هللا داضو هب هللا مكح ام رّيغ هنوكل :ىأ (نيهُم باذع هلو اهيف ادلاخ ارات ُهلَحَدُي هدودح دعتیو هلوسرو

 ىف ةناهإلاب هيزاجي اذهلو ءهب مكحو هللا مسق امب اضرلا مدع "نع ردصي امنإ اذهو .همكح ىف

 . ميقملا ميلألا باذعلا

 .(56 / ۸) ىربطلا ريسفتو ٠( 1457) مقرب ىربكلا .ىتاستلا ناب 0

 .(فشكي ال» 3 “ر ءج ىف () . «هللا دبع وبأ هراتخاو» :أ ىف (۳) .اريرج نبا» :أ ىف (۲)

 . ؟نملا و ءج ىف (۷) .؛الو» : «ر ءج ىف (0) . نم ةدايز 2(



 1/1 آحب 15:19 ناعيكلا الا روس تالا فوحلا

 نع «هللا دبع نب ثعشأ نع «بويأ نع «رمعم انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 نيعبس ريخلا لهأ لمَعَب لَمْعَيَل لجرلا نإ» :ُِكَي هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع «بشوح نبا رهش
 لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو ؛رانلا لخديف «هلمع رَشِب "”متخيف و فاح نقرأ ذاق هيب
 وبأ لوقي مث :لاق اولا سلسل ا و دف ةة نيعيس رشلا
 . ي نيهم باذع » : هلوق ىلإ 4هّللا دودح كلت  متتش نإ اوؤرقا :ةريره

 ارا هللا دبع ن ع اد م هب يقول ىف نارا تام ف ر لاق لو

 قليل یا لآ وناس وبا هللا يع نب تعال قدح اش ىلع © ها اقدح تملا ذيع

 هللا ةعاطب ةأرملا وأ لمعيل لجرلا نإ»: لاق هلك هللا لوسر نأ :هثدح ةريره ابأ نأ :بشوح نب رهش

 ةريره وبأ ىلع أرق :لاقو «رانلا امهل بجتف ؛ةيضولا ىف ناراَضيَف توملا e مث «ةنس نيتس

 . «ميظعلا زوفلا كلذ[ و]) : : غلب ىتحراضم ريع نيد وأ اهب ئصوي ةّيصو دعب نمإ» :انهاه نم

 ؟ىكمرتلا لاو ميك قئاذجللا راج نب هللا دف قبا كيدخ نم هجا ینا ید رکا رز (؟)لكعَو

 , 23 لمكاو متاادمحلا مانإلا قاسو بیرغ نحب

 اودهش نإَف مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف مُكئاسن نم ةشحاقلا نيتأي يتأللاو ل

 اهنايتأي نااار 03 اليس نيل هللا لقي زأ توما الرب ےک ترا یف ضرك
 م مه ھل

 . 4 ©3 اًميحَر اوت ناك هللا نإ امهْنَع اوضرْعَأَف احّلصأو ابات نإ امهوذآف مكنم

 الف تیب یف ت دالا ةنيبلاب اهانز تبثف تنر اذإ ةآرملا نأ مالسإلا ءادتبا ىف مكحلا ناك

 مكئاست نمإ انزلا :ىنعي 4ةشحاقلا نيتأي يتأللاو ا :لاق اذهلو ؛تومت نأ ىلإ هنم جورخلا نم نكمُت
 نهل هللا لعجي وأ توَمْلا نهاَفوَتي ىح تويبلا يف نهوكسمأف اودهش نإ ْمُكَس ةعبرأ َنِهِيَلَع اودهشتساف

 .كلذل خسانلا وه هللا هلعج ىذلا ليبسلاف «اليبس
 .مجرلا وأ ءدلجلاب اهخسنف رونلا ةروس هللا لزنأ ىتح «كلذك مكحلا ناك : سابع نبا لاق

 «ةداتقو ءحلاص ىبأو «ىناسارخلا ءاطعو «نسحلاو ءرْيَبج نب ديعسو «ةم ركع نع یور اذكو

 .هيلع قفتم رمأ وهو .ةخوسنم اهنأ : كاحضلاو ءملسأ نب ديزو

 نب ناطح نع «نسحلا نع «ةداتق نع «ديعس انثدح :راعتج ني: اا

 ةبلك رثا حولا هيلع لزتا اذإ للك هللا لوو ناك لاق تماضلا قب تاع نع «ىشاقرلا هللا دبع

 .«هلخديف» :ر ىف (۲) .«هل متخيف»: أ «ر بج ىف (۱)

 .(۲۷۸/ ۲) دنسملا (۳)

 , ةديبع» :ر یف )0 . ىف : ءج ىف )2( . «ر «ج نم ةدايز )٤(

 .«اذکو» :أ يف يفز .ج نم ةدايز (۸A) أ ءر «ج نم ةدايز (۷)



 01 ١5( «٠٠)ناتيآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا

SEAلق «ىّنَع اوذخ» :لاق هنع رس املف موي تاذ هيلع لجو زع هللا كرنك ءههجو دبرتو  

 دلج ركبلاو «ةراجحلاب مرو «ةئام دلج بيثلا «ركبلاب ركبلاو تلات يلا ةةليس هل هللا ل
 . (ةّنس ىن مث ةئام

 نع ةدابع نع ء َناَّطح نع نسحلا نع ةداتق نع قرط نم ننسلا باحصأو ملسم هاور دقو
 بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ؛اليبس نهل هللا لعج دق «ىنع اوذخ ءىنع اوذخ » :هظفلو ةي ىبنلا

 . "”حيحص نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو .«مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ماع

 هللا دبع نب ناطح نع «نسحلا نع «ةلاضَف نب كرابم نع «ىسلايطلا دواد وبأ هاور (9اذكهو
 :تلزنأ املف «ههجو يف كلذ فرع ىحولا هيلع لزن اذإ ناك واك هللا لوسر نأ :ةدابع نع «يشاقرلا

 ره هللا لعج دف ءاوذح اوذخ»: ل هللا لوسر لاق ىحولا عفترا  (و] اليس نه هللا لعجي وأ

 اجاب مجرو ةثام دلج بيثلاب بلاو «ةنس و ةئام دلج ركبلاب ركبلا « اليبس

 نع < مهل نب : ؛ لضفلا انثدح «حارجلا نب عیکو نع ثيدحلا اذه اتا ةمحأ مامإلا ىور دقو
 اوذح ىلع اود: اک هللا لوسر لاق لاق قحملا نت ر ةملس نع تير زي ةصيق نع وسما

 «مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو «ةنس ىفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ءاليبس نهل هللا لعج دق «ینع

 ًاباصق ناك « ظفاحلاب وه سیلو :لاق مث «مهلد نب لضفلا ثيدح نم الوطم دواد وبأ هاور اذكو

 طساوب ,()

 نب سابع انثدح :ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح :هیودرم نب ركب وبأ لاق :رخآ ثيدح
 نع ءدلاخ ىبأ نب لاا انثدح ءرافغلا دبع نب ورمع انثدح «دواد نب دمحأ انثدح «نادمح

 «نايفنيو نادّلجي ا ١ :وك هللا لوسر لاق :لاق بعك نب ىبأ نع «قورسم نع «ىبعشلا
 “هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه. «نامجري ناخیشلاو «نامجریو نادلجي نابيثلاو

 سابع نبا نع «ةمركع نع «ةعيهل نب ىسيع هيخأ نع «ةعيهل نبا قيرط نم ىناربطلا ىورو

 , 7)«ءاسنلا ةروس دعب سبح ال١: ل4 هللا لوسر لاق ءاسنلا ةروس تلزن امل :لاق

 مجرلاو دلجلا نيب عمجلا وهو تیا اذه ىضتقمب لوقلا ىلإ لبنح نب دمحأ مامإلا بهذ دقو

 نال: اولاق «دلج ريغ نم طقف مجري امنإ ىنازلا بيثلا نأ ىلإ روهمجلا بهذو « ىنازلا بيلا یح یف

 سيل “دلجلا نأ ىلع لدف «كلذ لبق مهدلجي ملو ءنييدوهيلاو ةيدماغلاو اًرعام مجر وايي ىبنلا
 .«باطخ»:ر ىف )١(

 .(0-505) مقرب ةجام نبا ناسو )1١١١97( مقرب

 .واولا لدب «املف» :خسنلا عيمج ىف )٤( .«اذكوا: ر ءج ىف (۳)

 : ىليقعلا لاقو «ثيدحلا عضوب مهتا :يدع نبا لاقو «ثيدحلا كورتم : متاح وبأ لاق . ىميقفلا رافغلا دبع نب ورمع هدانسإ ىفو فقز

 .(07-11) مقرب لادتعالا نازيم . ثيدحلا ركنم

(V)نافيعض هوخأو ةعيهل نباو )۳10/11( ريبكلا مجعملا . 

 .«مجرلا» :أ «ر ىف (۸)



 ةة ب ۷١ 11/)ناقيآلا :ءاستلا ةزوس.- ئناثلا ءزخلا

 «سابع نبا لاق .امهوذآف ةشحافلا “"نايتأي ناذللاو : ى4اَمُهوُذََف مكنم اهنايتأي ناَدلّلاو» : هلوقو

 . مجرلا وأ دلجلاب

 .اينز اذإ ةأرملاو لجرلا ىف تلزن : ريثك نب هللا دبعو «نسحلاو ءءاطعو «ةمركع لاقو

 .اوجوزتي نأ لبق نايتفلا ىف تلزن :ىدسلا لاقو

 لاق :لاق سابع نبا نع 100 0 د

 e , لوعفلاو لعافلا اولتقاف طول ٍمْوَق مَع لمعي هومتيار نم :٠ اک هللا لوسر

 تنسحو تحّلصو هيلع اناك امع اعزنو اعلقأ : ار ابات وقر

e IDتز اذإ»  E1 الو دحلا اا  

 . تنص 1 راف وه ىذلا هديك دب دمتم اه اعرق :ىأ «اهيلع

 بوتي كَلوُأف بيرق نم نوبتي مث ةلاهجب ءوسلا َنولَمعي نيدّلل هللا ىَلع ةبوتلا امن طب

 رتطح اذإ ئَتح تاس نومي نيد ةبوَعلا تسيلو 09 اميكح اميلع هللا ناكو مهيلع هللا

 اباذع مهل اندتعأ كلوا راقك مهو نوتومي نيا الو نآلا تبت يّنِإ لاق كوملا هل مهدحأ

 .4 62 1ميلأ
 كلا ةنياعم لبق ولو بوتي مث ءةلاهجب ءوسلا لمع نمم ةبوتلا هللا لبقتي امنإ :ىلاعت لوقي

 ٠ . ةرغرغلا لبق هحور"' [ضبقل]
 ر بنذلا نع عّرني ىتح لهاج وهف دمع وأ أطخ هللا ىصع نم لك :دحاو ريغو دهاجم لاق

 اک :نولوقي اوناك وَ هللا لوسر باحصأ نأ :ثدحي ناك هنأ :ةيلاعلا ىبأ نع ةداتق لاقو

 .ريرج نبا هاور .ةلاهجب وهف دبع هباصأ

 لك نأ اوأرف ويي هللا لوسر باحصأ عمتجا :لاق ةداتق نع ءرمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 ا وأ ناك ًادمع اچ و

 لهاج وهف هللا ةيصعمب لماع لك :لاق دهاجم نع «ريثك نب هللا دبع ىنربخأ : جیرج نبا 1
 .هوحن حابر ىبأ نب ءاطع ىل لاقو :جيرج نبا لاق .اهلمع نيح

 .«نالعفي ١:أءر ءج ىف )١(

 .(5051) مقرب ننسلا ىف هجام نباو )٠٤٠١١( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (1157) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور (؟)

 از ج نم ةدايز قرفز

 )٠١١/١(. قازرلا دبع ريسفت (؟)

 . ؛هتيصحمبا :أ ىف (6)



 ( 1211/0 ناتيألا“ + ءانسلا ة روس يالا لا جب تشل د ب ب

 .ءوسلا لمع هتلاهج نم :سابع نبا نع حلاص وبأ لاقو

 ىلإ رظني نأ نيبو هنيب ام :لاق بيرق نم نوبوتي مث 9 سابع نبا نع :ةحلط نبأ نب ب ىلع لاقو

 . هتحص يل عاد 4 :ىدسلاو ةداتق لاقو .بيرق وهف توملا نود ناک ام: كاحضلا لاقو «توملا كّلم

 لاقو .رغرعي مل ام: بيرق نم نوبوتي مث 9 :ىرصبلا نسحلا لاقو .سابع نبا نع ىورم وهو

 :كلذ ىف ثيداحألا ركذ

 نع «َنابْوَت نبا انثدح :الاق «دلاخ نب ماصعو :2)شاّيع نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ >:لاق ةي ىبنلا نع مَع نبا نع « "ريم نب ريبج نع ءلوحكم نع ءهيبأ
 .«رغرغي مل ام

 لاف ا ناو نب ا دم نيرا دبع كير ن اجا ناو یا فورت ا

 هللا دبع وه امنإ ءمهو وهو .ورمع نب هللا دبع نع :ةجام نبا ننس ىف عقوو . بيرغ نسح :ىذمرتلا
2 

 .باطخلا نب رمع نبا

 هللإ دبع اد رم نب دحج اقدح« هيودرع ن ركن ولا لاق : لمع نيا نع را تنا

 :لاق ىبلحلا كيه نب بويأ انثدح .('" ”ىتلبابلا هللا دنع نإ یی اتد + ىتاسارتلا نتا "خا
 دبع نم اما: لوقي الب هللا لوسر تعمس مع ني هللا دنع تغمس نا عار يبا نيراطع هعبص

5 3 

 هنم هللا ملعي «ةعاسو مويب هتوم لبقو «كلذ نم ىّتدأو «هنم هللا لبق الإ رهشب توملا لبق بوتي نمؤم

 ملا هيلإ صالخإلاو ةبوتلا

 غ بيت معرکہ لقا بات سا 0 :لاق 95 :هل لاقي )0 ناَحْلم

 وي هتوف لبق نات" نمو «هيلع بيت ةعمجب هتوم لبق بات نمو ا مت ری هتوف لاا نمو

 نيدّلل هللا ىلع ةبوتلا اَمّنِإ9 : هللا لاق اغإ :هل تلقف . هيلع بيت ةعاسب هتوم لبق بات نمو ؛ هيلع بيت

 ا "ا رال هلل هللا لوشر نم تحمس ام كندا اغ لاقف«بيِرَق نم نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا َنوُلمْعي

 )١( ءر نم ةدايز (۳) .«ريصنل :ر ىف (۲) .«سابع» :أ ىف 1.
 .(4781) مقرب ةجام نبا ننسو (”8197) مقرب ىذمرتلا ناسو (۱۳۲ /۲) دنسملا (:)

 .«ىرخأ قيرط»:أ «ر ىف (5)

 .(ىلهابلا»:] ءج ىف (۷) .«رمعي":أ ىف (5)

 ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه :لاق مث «كيهن نب بويأ نع هللا دبع نب ىبحي قيرط نم (۳۲۰ /7) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (۸)

 .كيهن نب بويأ هب درفت «ءاطع
 .«ثراحلب» :أ ءر هج ىف (9)

 نافع قيرط نم )3١57/7( هدنسم ىف دمحأ هاورو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنسم نم هدنع وهو (۳۰۱ص) ىسلايطلا دنسم )٠١(

 هلاجر ةيقبو مسي مل وار هيف )١91/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنسم نم «هوحنب ةيعش نع

 . (تاقث



 ۷g ا ا 2 ةزونش د قئاكلا را

 . ةبعش نع ‹ىدقعلا رماع وبأو نيف وخلا ضيع آو الا 9 دواد وبأ هاور اذكهو

 نب ديز نع ين راما ند حبا قناع ج :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 لاقف .ِةِلكَيهْللا لوسر باحصأ نم ةعبرأ عمتجا :لاق °" ىئامليبلا نب نمحرلا دبع نع «ملسأ
 تنأ :رخآلا لاقف . ويب تومي نأ لبق دبعلا ةبوَت لبقي هللا نإ: لوفي هلع هللا لوفر تغمس : مهدحأ

 لبقي هللا نإ» :لوقي اهلا وسو تف انآ :لاق . .معل : : لاق ؟ ی . هّللا لوسر نم اذه تعمس

 . معن : :لاق ؟ْلَو هللا لوسر نم اذه تعمس تنا : ثلاثا لاقف «موي فصنب تومي نأ لبق دبعلا ةبوت

 لاق. ف تومي نأ لبق دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ: لوقي را هللا لوسر تعمس انأو : لاق

 هللا نإ» :لوقي ا هللا و تعج انأو لاق . معن :لاق ؟اک هللا لوسر نم اذه تمت تنأ : عبارلا

 نع «ىدرواردلا نع روصنم نب ديعس هاور دقو .«هسفنب رغرَغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي [ىلاعت]
 (””هنم بيرق ركذف «ىنامليبلا نب نمحرلا دبع نع «ملسأ نب ديز

 لاق :لاق ةريره ىبأ نع « نيريس نب دمحم نع «فوع انثدح «مثيهلا نب نامثع انثدح «ميحرلا دبع

 ,9رغّرَعي مل ام هدبع ةبوت لبقي هللا نإ» : الك هللا لوسر

 :ةلسرم كلذ ىف ثيداحأ

 نأ غلب :لاق نسحلا نع «فْوَع نع «ىدع ىبأ نبا انثدح «راشب نبا انثدح : ريرج نبا لاق

 «ىرصبلا نسحلا نع ۹ ”نسح لسرم اذه «رغرعي مل ام دبعلا ةَبْوَت لبقي هللا نإ": لاق هلي هللا لوسر

 . هّللا همحر

 نع «ىبأ ىنثدح «ماشه نب ذاعم انثدح «راشب نبا انثدح :هللا همحر ءاضيأ ريرج نبا لاق :رخآ

 ةبوت لبقي هللا نإ» :لاق اه هللا ىبن نأ ؛بعك نب ريشب بويأ ىبأ نع «دايز نب ءالعلا نع «ةداتق
 , غب هلام دملا

 لوسر نأ تماصلا نب ةدابع نع «ةداتق نع «ديعس نع «ىلعألا دبع انثدح «راشب نبا انثدحو

 . "لغم ركذف لاق ةا هللا

 دنع انك :لاق ةداتق نع «نارمع انثدح «دواد وبأ انثدح «راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاق :رخآ رثأ

 .2لاقو» :آ ىف (” .؟ىناملسلا» :أءر ءج ىف (۲) .أطخ وهو «ديلولا وبأل:ه ىف )١(

 .«ىناملسلا »:ر ىف (0) .2نأ لبق»:أ ىف (5) .ج نم ةدايز (؟)

 .(091) مقرب روصنم نب ديعس ننسو (47؟0 /۳) دنسملا (۷)

 امهمحر كلام نع ةفينح ىبأ ثيدح عضو ىذلا وهو رظن هيف :ىناميلسلا لاق "«هرولا ىبأ نب ميحرلا دبع نب نارمع هدانسإ ىفو (۸)

 . 07817 /5) نازيملا ناسل . ضفرلاب ىمري ناك :خيشلا وبأ لاقو «ىلاعت هللا

 .(5777/117) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (457/48) ىربطلا ريسفت (4)

 .(95/48) ىربطلا ريسفت (۱۰)
 .تماصلا نب ةدابع نم عمسي مل ةداتقو )۹٦/۸( ىربطلا ريسفت (۱۱)



ORONO a gag ا 

 : لاقف ةرظنلا هلأس سيلبإ نعل امل ىلاعت هللا د :لاقف ةبالق وبأ ثدحف يكف وبأ مثو كلام نب سنأ

 ام ةبوتلا هعنمأ ال 27 ىتزعو : هللا لاقف . حورلا هيف ماد ام مدآ نبا بْلَق نم جرخأ ال كلالجو كتزعو
 . حورلا هيف ماد

 ورمع ىبأ نب ورمع قيرط نم هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور ءعوفرم ثيدح ىف اذه درو دقو
 لازأ ال كتزعو :سيلبإ لاق» :لاق ءب ىبنلا نع «دیعس ىبأ نع امهالك یراوتعلا مئيهلا ىبأو

 مهل رفع لارا ال «یلالجو ىتزعو :لجو زع هللا لاقف .مهداسجأ ىف مهحاورأ تمادام مهيرغأ
 اا

 ةلوبقم هتبوت نإف «ةايحلا وجرب وغو لجو زع هللا ىلإ بات نم نأ ىلع ثيداحألا هذه تلد دقف

 سايإلا عقو ىتم امأف . (اميكح اميل هللا ناو مهي هللا بوتي كتلرأق» : ىلاعت لاق اذهلو ؛“[هنم]

 «موقلحلا تغلبو ءردصلا اهب قاضو «قلحلا ىف حورلا تجرشَحو «كلملا نياعو «ةايحلا نم

 لاق اذهلو ؛صانم نيح تالو «ذئنيح ةلبقتم ةبوت الف - ٍمصآلغلا ىف ةدعاص سفنلا ترَغرغو

 اذهو «نآلا تبت ين لاق تملا مهدحأ رضح اذ ىح تاّئيسلا نولمعي نيِدّلل ةبوُتلا تسيلوإ : )۲ ىلاعت]

 مهناعإ مهعفتي كي ملف . نیک رشم هب انك ام اًنرفَكو] ہدحو للاب انمآ اولا انسب اور امف : ىلاعت لاق امك
 اونياع اذإ ضرألا لهأ ةبوت مدعب ىلاعت مكح امكو ء[١۸ ٠۸٤ :رفاغ] نيتيآلا 4277 [انسأب اوأر امل

 نكت مَ اهناميإ افن ْعفني ال كر تايآ ضعب يتأي موي » :'"”[ىلاعت] لاق امك اهبرغم نم ةعلاط سمشلا
 ٠١۸[. :ماعنألا]ةيآلا (اريخ اهنا | يف تَّبسَك وأ لبق نم تنمآ

 ال هكرشو هرفك ىلع تام اذإ رفاكلا نأ :ىنعي 0 [ةيآلا] ه«راقك مهو نوتومي نيذلا الو : هلوقو

 ی ضرألا ءلمب ولو ةيدف هنم لبقي الو «هتبوت الو همدن هعفني

 ىف تلزن :اولاق «راّمك مهو نوتومي نيذّلا الو : سنا نب عيبرلاو «ةيلاعلا وبأو «سابع نبا لاق
 . كرشلا لهأ

 :لاق «نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع انثدح «دواد نب ناميلس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لوسر نأ :مهئدح رذ ابأ نأ E نم ليج يلو دعا : لوحخكم' نع نأ ید
 عفو امو : ليق . «باجحلا مقي مل ام - هدبعل رفغي وأ - هدبع ةبوت لبقي هللا نإ : لاق ةا هللا

 مهل اندتعأ كيلوأ » E لاق اذهلو ؛' «ةكرشم ىهو سفنلا جرخَت نأ »: لاق ؟باجحلا
 .ًاميقم ًاديدش ًاعجوم : ىأ 4اميلأ اًباَذع

 )١( «لارآ الر «ر ج ىف (0) .«لجو زع»:أ ىف .

 .(7/77/7) دنسملا (۳)

 .آ «ر هج نم ةدايز (7) .أءر هج نم ةدايز(0) .أ نم ةدايز(4)

 .أ ج نم ةدايز (9) .أ نم ةدايز (۸) .«هلوق ىف»:أ ىفو ءر نم ةدايز (۷)

 )٠١( دنسملا )٥/ ١۷١(.
 )١١( نم ةداير .



 888 ببي 077 -9١1)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ا ن ارعا نم وضم الو اه اار ذأ مك لحي ال اوسا نیلا هنأ اه
 اوهر نأ سف ومرح ناق فوُرَمْلاب نهورشاعو يم ةشحاقب نياي نأ الإ ومينا

 يل co ه ل0

 نهادحإ متيتآو جوز ناكم جوز لادبتس | متدرَأ إو © اريثك اريخ هيف هللا لعجيو ايش
- 

 ىضفأ دقو هنوذخأت فّيكو © انیبم امْلِإو اناتھب هتوذخأتأ ائیش هنم اوذخأت الف اراطنق
 نع كرت ل

 الإ ءاسنل لا نم مُكابآ حن ام اوُحكدت الو © اًظيلَغ اقانیم مُككنم َنذَخآَو ضعب ىلإ مُكَضْحَب

 . 4 9 اليس ءاسو اتقمو ةشحاف ناك ِهّنِإ فلس دق ام

 00 نع ىنابيشلا انثدح دمحم نب اا انثدح با نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاق

 اهيأ اي» : سابع نبا نع الإ هركذ هنا الو« ىئاوسلا نسحلا وبأ هركذو : ىنابيشلا لاق - سابع نبا نع

 نإ ءهتأرماب قحأ هؤايلوأ ناك لجرلا تام اذإ اوناك: لاق كاهرك ءاسنلا اوٹ ر نأ مكل ليال ارت يذلا

 تلزنف ءاهلهأ نم اهب قحأ مهف ءاهوجّوزي مل اوؤاش نإو ءاهوجوز اوؤاش نإو ءاهجوزت مهضعب ءاش
 . كلذ ىف ةيآلا هذه

 قاحسإ ىبأ ثيدح نم «متاح أ نباو: «هیودرم نباو «ىئاسنلاو ءدواد وبأو ىراخبلا هاور اذكه

 «ءاطع همساو قئاوسلا نسحلا ىبأ نعو «ةمركع نع  ناميلس ىبأ نب ناميلس همساو - ىنابيشلا

 . دقت اب سابع نبا نع امهالك  ىمعأ ىفوك
 نع ؛هيبأ نع «نیسح نب ىلع ینثدح « ىزورملا تباث نب دمحم نب دمحأ انثدح :دواد وبأ لاقو

 اوبهذتل نهولضعت الو اهرك ءاسنلا اوُنِرَت نأ مك لحي الإ : لاق سابع نبا نع ؛ةمركع نع «ىوحنلا ديزي
 اهافحف مارق نقانق تدري 117 ناك لسملا نا كن : 4 ةئيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نهومتيتآ ام ضعبب

ESكلذ نع ىهن ىأ «كلذ نع ىلاعت هللا مكحأف  . 

 «نايفس نع عيكو لاقف «كلذ '؟' وحنب سابع نبا نع كاز ريغ اورا دقو: +" وراد ونبأ هي ةرقت
 لجر ءاجف اهجوز اهنع ىّفوت اذإ ةيلهاجلا ىف ةأرملا تناك: سابع نبا نع« مسقم نع «ةميذب نب ىلع نع
 . "0 اهرك ءاسنلا اوث رت نأ مكل لحي ال اونمآ نيا اهي اي : تلزنف ءاهب قحأ ناك «ًابوث اهيلع ىقلأف

 ءاستلا اوُن رت نأ مک لحي ال اونمآ نيذّلا اھي ای > : هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع یورو
 .سانلا نم اهعنمف «هبوث "هميمح اهيلع 2) ىقلأ «ةيراج كرتو تام اذإ لجرلا ناك :لاق 4 اه رك

 .اهثريف تومت ىتح اهسبح ةميمد تناك نإو ءاهجوزت ةليمج تناك نإف

 )١( مقرب دواد ىبأ ننسو (401/4) مقرب ىراخبلا حيحص )5١49( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١١١915(.

 ) )۲.«امكا:ر ىف

 )0-5١9(., مقرب دواد يبأ ننس( ۳)

 .اوحنا:ر یف(٤)

 . مسقم ىلع هفقوأ هنأ الإ هب عيكو نع عيكو نبا قيرط نم )٠١8/4( ريسفتلا ىف ىربطلا هاورو (45)

 .«ةميخال :أ ىف (۷) .«ىقلأو ؛:ر ىف (5)



CEES N راو aa حلا 

 ؛هتأرما ىلع هبوث ىقلأ مهدحأ ميمح تام اذإ ةنيدللا لهآ نم لجرلا ناك هع نقوعلا 7 قوزو

 نيذلا اهيأ اي > : هللا لزنأف : ةيدفب هنم ىدتفت ىتح هدنع اهسبحو «هریغ دحأ اهحكتي ملو اهحاكن ثروَق

 . «اهرك ءاستلا اوث رت نأ مُكَل لحي ال اونمآ

 اذإ برقي لهآ ناك : 9[ اهّرك ءاسنلا اوثرت نأ مُكَل لحي ال 0 ةيآلا ىف ملسأ نب ديز لاقو

 نم اهجوزي وأ ءاهثري ىتح اهلضعي ناكو «هلام ثري نم هتأرما ثرو ةيلهاجلا ىف مهنم لجرلا تام

 نم الإ حكنت الأ اهيلع طرتشيو ءاهقلطي ىتح ةأرملا “ ةبحص لجرلا ءىسي ةماهت لهأ ناكو «دارأ

 .متاح ىبأ نبا هاور .كلذ نع نينمؤملا هللا ىهنف ءاهاطعأ ام ضعبب هنم ىدتفت ىتح دارأ

 انثدح «قاحسإ نب ىسوم انثدح «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح :هيودرم نب ركب وبأ لاقو

 نب لهس نب ةمامأ ىبأ نب دمحم نع ءديعس نب “بي نع :ليضف نب دمحم انثدح ءرذنملا نب ىلع
 ىف كلذ مهل ناكو ؛هتأرما جوزتي نأ هنبا دارأ تلسألا نب سيق وبأ قوت ا :لاق هيبأ نع فح

 . «اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكن لحي ال» : هللا لزنأف «ةيلهاجلا

 ىنربخأ : لاق جيرج نبا قيرط نم ىور مث .هب «ليضف نب دمحم ثيدح نم ريرج نبا هاورو

 «مهيف نوكي ىبصلا ىلع هّلهأ اهسبح «ةأرما كرتو لجرلا كله اذإ اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ ءاطع
 4 o2 م م ين ك جه درک 5

 .ةيآلا ارك ءاستلا اوُنَِت نأ كَل لحي ال $ : تلزنف
 اذإ «ءاش نإ اهحكتي « هتأرماب قحأ هنيا ناک 5 اذإ لجرلا ناك :دهاجم لاقو : جيرج نبا لاق

 . هيخأ نبا وأ هاخأ ءاش نم اهحكني وأ ءاهنبا نكي مل

 مال هرو

 اح فرت“ «يونوالا نأ عصا نب نعم كني ةي ىف كلر ةمركع لاتو :جيرج نبا لاق

 ترو انأ ال «هّللا لوسراي :تلاقف ەل < لوسر تءاجف «هئبا اهيلع حتجف «تلسألا نبا سيق وبأ

 .ةيآلا هذه تلزنف «حکناف تکرت انأ الو « ىجوز

 بوث اهيلع ىقلأف هيلو ءاج ءاهجوز تام اذإ ةيلهاجلا ىف ةأرملا تناك : كلام ىبأ نع ىدسلا لاقو

 ملو ءاهلهأ تتأف تتلفنا ىه نإف ءاهثريف تومت وأ بشي ىتح اهسبح خأ وأ ريغص نبا هل ناک نإف

 . «اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي الط : "[ىلاعت]: هللا لزنأف تج آبوث اهيلع قلي

 نأ ءاجر اهسبحيف ءاهرمأ ىلي وه ةميتيلا هرجح ىف نوكي لجرلا ناك :ةيآلا ىف دهاجم لاقو

 نب ءاطعو « ىبعشلا نع ىورو :لاق مث . متاح ىبأ نبا هاور . هنأ اهجوزي وأ اهجوزتيف ‹ هتأرما تومت

 كلذ رح قا ند لاو «ىناسارخلا ءاطعو «ىرهزلاو ‹كاحضلاو ءرّلجم ىبأو « حابر ىبأ

 .أءر ءج نم ةداير (۳) .؛هلوق یف»: ار ج ىف (0) .«لاقو» :ر ىف )١(

 .«بیشی»: ىف () .؟دمحم» :أ ىف (5) ا
 .ر نم ةدايز )¥(



 ا (۲۲ -9١)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 عون هيف ناك ام لکو «هقفاو نمو دهاجم هركذ امو «ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك ام معت ةيآلاف :تلق

 57 و 3 رو or o 0 ےل رو 5 5 8

 ام كل كرتتل ةرشعلا ىف نهوراضت ال: ىأ (نهومتيتآ ام ضعبب اوبهذتل نهولضعت الو : هلوقو

 .داهطضالاو اهل رهقلا هجو ىلع كلذ نم ًائيش وأ .كيلع اهقوقح نم ًاقح وأ هضعب وأ اهتقدصأ

 اوبهذتل» نهورهقت الو :لوقي « نهولضعت الوإ : هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
Wo a*2 ۴ 1 iS 

 اهرضيف رهَم هيلع اهلو ءاهتبحصل هراك وهو 2١7 ةأرما هل نوكت لجرلا : ىنعي (نهومتيتآ ام ضعبب

 . ىدتفتل

 .ريرج نبا هراتخاو حلاو ريغو] ةداتقو ‹كاحضلا لاق اذكو

 الا نا ع لفقلا ني كا را لاق رجع اعا: قاررلا دو كراملا نيا: لاقز

 نب هللا دبع لاق .مالسإلا رمأ ىف ىرخألاو «ةيلهاجلا رمأ ىف امهادحإ ناتيآلا ناتاه تلزن :لاق

 . مالسإلا ىف  نهولضعت الوإل ةيلهاجلا ىف (اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال :هلوق ىنعي : كرابملا

 00003 هلو هلم - ما و و

 «ىبعشلاو «بيسلملا نب ديعسو «سابع نباو «دوعسم نبا لاق 4ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ : هلوقو

 « ىناسارخلا ءاطعو نم ركشو داخو ر نب ديعسو « نيريس نب دمحمو « ىرصبلا نسحلاو

 كلذب ىلعي : لاله ىبأ نب ديعسو ءملسأ نب ديزو E ‹حلاص وبأو «ةبآلق وبأو افلا

 كل هكرتت ىتح اهرجاضتو اهتيطعأ ىذلا قادصلا اهنم عجرتست نأ كلف تنز اذإ :ىنعي ءانزلا

 .[۲۲۹:ةرقبلا] ةيآلا (“[هب تدتفا اميف امهيلع حاتج الف هللا دودح اًميقي الأ متفخ نإف ] هللا دودح اميقي

 .نايصعلاو زوشنلا : ةئيبملا ةشحافلا :كاحضلاو «ةمركعو «سابع نبا لاقو

 .كلذ ريغو «ناسللا ءاذبو ءزوشنلاو «نايصعلاو ءانزلا :هّلك كلذ معي هنأ ريرج نبا راتخاو

 0 .٠ 0 5 ع 2 و و ۰ عع

 هللاو ءديج اذهو ءاهقرافيو هضعب وأ اهقح نم هئربت ىتح اهترجاضم حيبي هلك اذه نأ :ىنعي

 ىضر] سابع نبا نع ةمركع نع ىوحنلا ديزي قيرط نم هب ًادرفنم دواد وبأ هاور اميف مدقت دقو «ملعأ

 نأ الإ نهومتيتآ ام ضعبب اوبهذتل نهولضعت الو اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال : هلوق ىف ''”[امهنع هللا

 هيلإ درت وأ تومت ىتح اهلضعيف «هتبارق ىذ ةأرما ثري ناك لجرلا نأ كلذو :لاق 4 ةنيبم ةشحافب نيتأي

 . كلذ نع ىهن ىأ «كلذ نع هللا مكحأف «اهقادص

 أ ءج نم ةدايز () .«اهبرضيف : أ ىف (۲) .(ةأرملا هل نوكي»:أءر بج ىف (۱)

 أ نم ةدايز «v) أ + نم ةدايز )2( . ؟ىناملسلا» :أ “ر یف )6(



AS n IO كج و > 

 نكلو «ةيلهاجلا رمأ ىف ناك هلك قايسلا نوكي نأ ىضتقي اذهو :ىرصبلا نسحلاو ةمركع “لاق

 .مالسإلا ىف هلعف نع نوملسملا ىهن

 ال اهلعلف ةفيرشلا ةأرملا لجرلا حكني ءةكمب شيرق ىف لضعلا ناك :ديز نب نمحرلا دبع لاق

 اذإف «دهشيو اهيلع كلذ بتكيف دوهشلاب ىتأيف ءهنذإب الإ (9 ورت ال ” نأ ىلع اهقرافيف «هقفاوت

 اوبهذتل نهولضعت الو : هلوق اذهف :لاق .اهلضع الإو ءاهل © نذأ هتضرأو هتطعأ نإف بطاخلا اهبطحت

 . ةيآلا  نهومتيتآ ام , ضعبب

 وس نك للا وه :«نهومتيتا ام ضعبب اوبهذتل نهولضعت الوإ : هلوق ىف دهاجم لاقو

 . ةرقبلا

 بسحب مكتائيهو مكلاعفأ اونسحو «نهل مكلاوقأ اوبيط :ىأ (فورعملاب نهورشاعو# : هلوقو

 را نوما يذلا ل نيلرإلا ىلاعت لاق امك «هلثم اهب تنأ لعفاف ءاهنم كلذ بحت امك «مكتردق

 نم ناكو .«یلهال مكريخ انأو «هلهال مگریخ مریخ: ا هللا لوسر لاقو [۲۲۸:ةرقبلا]
 كحاضيو «هتقفن مهعسوبو ب ر «هّلهآ بعادي e ليمج هنأ لڪ هقالخأ

 ا هللا 0007 ىنقباس :تلاق . كلذب اهيلإ دو نينمؤملا مأ ةشئاع ٍقباسي ناك هنإ ىتح «ةءاست

 وەر ر

 “كلب هذه» : لاقف « ىنقبسف محللا تلمح ام دعب هتقباس مث« ٌمحَّللا لمح لمحأ نأ لبق كلذو « هتقبسف

 ضب يف ءاشعلا نهعم لکا یک هللا لوسر اهدنع تيبي ىتلا تيب ىف ةليل لك هؤاسن عمتجيو

 نع عضي «دحاو راعش ىف هئاسن نم ةأرملا عم ماني ناكو .اهلزنم ىلإ ةدحاو لك فرصنت مث «نايحألا

 « ماني a لخدي ءاشعلا ىّلص اذإ ناكو «رازإلاب مانيو ءادرلا هيفتك

 .[؟١ : بازحألا] (ةتسح ٌةَوُسُأ هللا لوُسَر يف مك ناك دقل» : ىلاعت هللا لاق دقو ايب كلذب مهسناؤُي

 .دمحلا هلو ««ماكحألا» باتك هعضوم كلذ ليصفتب قّلعتي امو ءاسنلا ةرشع ماكحأو

 )١( (جوزتت» : یف (۳) . هنأ: ج ىف (۲) .«لاق اذكهو ك: «ر ج ىف .

 ) )4.«نذأف »:ر ىف

 )٥( مقرب هحيحص ىف نابح ن نباو (۱۹۷۷) مقرب نئسلا ىف ةجام نبا هاور :سابع نبا ثيدح نم ءاج ) )۱۳۱١قيرط نم «دراوم»

 .سابع نبا نع ءاطع نع نابوث نب ةرامع همع نع نابوث نب ىبحي نب رفعج
 سيل :قحلا دبع لاقو «تاقثلا ىف نابح نبا هركذ نابوث نب ةرامع «فيعض دانسإ اذه»:(7/7١1١)دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو

 «لاحلا لوهجم :ىسافلا ناطقلا نبا لاقو «لوهجم خيش :ىنيدملا نبا لاق. ىيحي نب رفعجو «ناطقلا نبا هيلع كلذ درف «ىوقلاب
 تاقثلا ىف نابح نبا هركذو .

 نع نايفس قيرط نم (۱۳۱۲) مقرب هحيحص ىف نابح ن نباو (۳۸۹۲)مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور :ةشئاع ثيدح نم ءاجو

 .ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه
 .ىروثلا نع هاور نم لقأ ام «ىروثلا ثيدح نم ««بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه» : ىذمرتلا لاق

 )١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاور ) )۸۹٤۲نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس قيرط نم (۱۹۷۹) مقرب ننسلا ىف ةجام نباو

 .هب ةشئاع

 .«لخدف »:1 ءر ىف (0



 ل 077 -۱۹)تایآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ىسعَف :ىأ .4277[ اريدك اریخ هيف هللا لعجیو ] ایش اوهرْكَت نأ ئَسَمَف نهومتهرك ناف : ىلاعت هلوقو
 نبا لاق امك .ةرخآلاو ايندلا ىف مكل ريثك ريخ «هيف نهتهاركو نهل نهل مككاسمإ عم مكربص نوكي نأ
 ياك ف ريخ دلولا كلذ ىف نوكيو ءًادلو اهنم قزريف ءاهيلع كل نأ وف :ةيآلا هذه ىف سابع

 . «رحآ اهنم ىضر الخ اهنم طخّس نإ «ةنمؤم نمؤم كرفي ال : حيحصلا ثيدحلا ىفو

 ل ل ا نإو» : هلوقو
 دصأ ناك امم نذخأي الف ءاهريغ اهناكم لدبتسيو ةأرما قرافي نأ مكدحأ دارأ اذإ :ىأ (انيبم امّنِإو

 :لام نم ًاراطنق ناك ولو« ايش ىلوألا

 .انهاه هتداعإ نع ةيافك هيف امب راطنقلا ىلع مالكلا نارمع لآ ةروس ىف انمدق دقو

 ةرثك نع ىهن باطخلا نب رمع ناك دقو «ليزجلا لاملب قادصإلا زاوج ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفو

 نع ٍءةمقلع نب ©" ةملس انثدح « ليعامسإ انثدح : دمحأ مامؤلا لاف امك كلذ نع عير «قادصإلا

 اوُلْغَت ال الأ: لوقي باطخلا نب رمع تعمس: اق سلملا ءافجَعلا ىبأ نع تين: د ا

 ام ل ىبلا اهب مكالوأ ناك هللا دنع یوقت وأ ايندلا ىف ةمركم تناك ول اهنإف «ءاسنلا ©" ” قادص ىف

 نإو «ةّيقوأ ةرشع ىتنثا نم رثكأ هتانب نم ةأرما تَقدصأ الو «هئاسن نم ةأرما كو هللا لوسي قدصأ

 قلع كيلإ تفلک :لوقي ىتحو «هسفن ىف ةوادع اهل نوكي ىتح هتأرما ةقدصب ىلتبيل لجرلا ناك
 مره همساو - ءافجعلا ىبأ نع «نيريس نب دمحم نع «قرط نم ننسلا لهأو دمحأ هاور مث « ةبرقلا
 . ےیحص نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو - وا

 «ميهاربإ نب بوقعي انثدح «ًةمَكيخ وبأ انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاق :رمع نع ىرخأ قيرط
 + ىبعتتلا نع « ديعس هب 77 _نلاجملا قع نمحرلا فزع نب لمحت قدح «قاحسإ نبا نع «ىبأ انثدح

 قدص ىف مكراثكإ ام «سانلا اهيأ :لاق مث هللا لوسر ربنم باطخلا نب رمع بكر : لاق «قورسم نع

 ولو .كلذ نود امف مهرد ةئامعبرأ مهنيب اميف تاقدصلا اغإو هباحصأو ةا هللا لوسر ناك دقو ءاسنلا

 قادص ىف لجر داز ام نَفرعأ الف .اهيلإ مهوقبست مل  ةمارك وأ هللا دنع ىوقت كلذ ىف راثكإلا ناك
 «نينمؤملا ريمأ اي :©'') تلاقف شيرق نم ةأرما هتضرتعاف «لزن مث :لاق . مهرد ةئامعبرأ ىلع ةأرما
 . معن :لاق ؟مهرد ةئامعبرأ ىلع )١١' مهقادص ءاسنلا اوديزي نأ سانلا تيه

 :لوقي هللا تعمس امأ :تلاقف ؟كلذ ىأو :لاق ؟نآرقلا ىف ' هللا لزنأ ام تعمس امأ:تلاقف
 :لاقف :لاق .[ : ءاسنلا] €"( انيبم امو اًناَتهب هتوذخأتأ ایش هنم اوذخأت الف ] اراطنق نهادحإ متيتاو»

MEO , USO؟ريبكا :ر ىف (۳)  . 

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )١579( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٤(

 .«(قدص»:أءر ج ىف (7) .«رهسم»:أ ىف (5)
 نباو )١١١/١( ننسلا ىف ىئاسنلاو )١١14( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو )5١١7( مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاورو )١/ 5١( دنسملا (۷)

 )/1١841(. مقرب ننسلا ىف ةجام

 .«هل تلاقف»: .أ «ج ىف )(۱1۰) .(ةمركم وأ »أ ءرءج ىف )٩( . ادلاجم» :ج یف (۸)

 . «ةيآلا» :ه ىفو «ر ءج نم ةدايز © . ؟هّللا لاق ام: ج یف (0 .«نهتاقدص ىف»:أءر بح ىف )١١(
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 اوديرتا نأ مكنه تيك 217 ىزإ اقف ربل برف عجوأ ارفع نم هقفأ نمانلا لك ارق للا
 :ىلعي وبأ لاق .بحأ ام هلام نم ىطعي نأ ءاش نمف «مهرد ةئامعبرأ ىلع "”نهقادص ىف ءاسنلا

 ىف دج © ناننإ خفيف ةف كياط: نمف لاق“ هنظأو

 نع ؛ بر نب سيق نع «قازرلا دبع نع ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :رذنملا نبا لاق :ىرخأ قيرط

 ا ق ا :باطخلا نب رمع لاق :لاق ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ نع « نيصح ىبأ

 :لاق .«بهذ نم ًاراطنق نهادحإ متيتآو» : لوقي ىلاعت هللا نإ ءرمع اي كل كلذ سيل :ةأرما تلاقف

 ةأرما نإ :رمع لاقف «ائيش هنم اوذخأت نأ مكل لحي الف»:دوعسم نب هللا دبع ةءارق ىف ىه كلذكو

 ف مع كيصاخخ

 نع هللا دبع نب بعصم ىمع ىنثدح راكب نب ريبزلا لاق :عاطقنا اهيف رمع نع :ىرخأ قيرط
 ديزي ىنعي - ةيعخلا یذ تنب تناك نإو ءاسنلا ا باطخلا نب رمع لاق :لاق ىدج

 ىف, «ةليوط ءاسنلا ةّفص نم - ةأرما تلاقف .لاملا تيب ىف ةدايزلا تيقلأ داز نمف - ىثراحلا نيصحلا نبا

 زق نهادحإ متيتآو# : لاق [ىلاعت] هللا نأل :تلاق ملو 0 .كل كاذ ام :- سطَق اهفنأ
 عا لحجر“ 7 تياضا ةارما نع لاقف-ةيآلا

 نوذخأت فيكو :ىأ «ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقو هتوذخأت فيكو» :اركنم ''0) [هللا] لاق اذهلو

 . كيلإ تضفأو اهيلإ تيضفأ دقو ةأرملا نم قادصلا

 . عامجلا كلذب ىنعي :دحاو ريغو «ىدسلاو ءدهاجمو «سابع نبا لاق

 ملعي هللا» :امهنعالت نم امهغارف دعب نينعالتملل لاق ةي هللا لوسر نأ :نيحيحصلا ىف تبث دقو

 ام :ىنعي  ىلام «هللا لوسر اي :لجرلا لاقف .ًاثالثابئات امكنم لهف .بذاك امكدحأ نأ

 تبذك تنك نإو ءاهجرف نم تللحتسا اب وهف اهيلع تقدص تنك نإ .كل لام ال»: لاق '”)اهقدصأ
 0 لدا ر الغ

 .«ىلإ «سانلا اهيأ»: أ ءج ىف (۲) .4مث :لاق»:أ ىف )١(

 . ؟دانسإل :أءر ج ىف (4) . !نهتاقدص»:ر ىفو «نهقدص ىف»:أ ءج ىف (۳)

 مثيه انربخأ :لاقف (۲۳۳ /۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هقيرط نمو «یمظعالا» )٥۹۸( مقرب ننسلا ىف روصنم نب ديعس هاورو (۵)

 .هوحنب ركذف سانلا هنع هللا ىضر رمع بطخ :لاق ىبعشلا نع دلاجم انربخأ

 .ننسلا ىف امل اهتفلاخمو ةياورلا هذه فعض نيب دقف ىنابلألا رصان خيشلل (744/5) ليلغلا ءاورإ :رظنا

 .ةرهمل:أ ىف (5)

 )۳٤۸/١(: ليلغلا ءاورإ ىف ىنابلالا رصان خيشلا لاق .هب عيبرلا نب سيق قيرط نم )٤۲۰ ٠١( مقرب فنصملا ىف قازرلا دبع هاور (0)

 :ناتلع هيف فيعض دانسإ»

 .نيعم نبا لاق امك رمع نم عمسي مل «ةعيبر نب بيبح نب هللا دبع همساو ءىملسلا نمحرلا دبع ابأ نإف «عاطقنالا :ىلوألا

 .«عيبرلا نب سيق ظفح ءوس :ىرخألا
 .«تباص»:ر ىف (۱۰) .أ اج نم ةدايز (۹) .؟رهم ىف ديزيال١:أ ىف (۸)

 هيف» :(07 /۲) باطخلا نب رمع دنسم ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق .تايقفوملا ىف ريبزلل هبسنو (517/؟)ردلا يف ىطويسلا هركذ )١١(
 . ؟عاطقنا

 .«اهتقدصأ ام» : ىف (۱۳) .أ نم ةدايز (۱۲)

 .هنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم )۱٤۹۳( مقرب ملسم حيحصو )٥۳۱۲( مقرب ىراخبلا حيحص )٤(



 ١ (۲۲ -9١1)تايآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا

 ىه اذإف ءاهردخ ىف ًاركب ةأرما جوزت هنأ ا نب ةرصب نع هريغو دواد ىبأ ننس ىفو

 رمأو ءامهنيب قرفو قادصلاب اهل ىضقف .هل كلذ ركذف يب هللا لوسر ىتاف ءانزلا نم "”لماح

 . "كل دبع دلولا :٠ لاقو ءاهدلجب

 .«ضعب ىلإ مكضعب ئضْفَأ دقو هنوذخأت فيكو» :ىلاعت لاق اذهلو « عضبلا ةلباقم ىف قادصلاف

 .دقعلا كلذب

 اقاثيم مكنم نذخأو» :هلوق ىف سابع نبا نع «تباث ىبأ نب بيبح نع «ىروثلا نايفس لاقو

 .ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإ :هلوق : لاق 4240[ اظيلغ]

 نب ىيحيو «ةداتقو « نسحلاو «ةيلاعلا ىبأو «دهاجمو ‹«ةمركع نع یورو : متاح ىبأ نبا لاق

 «هللا ةنامأب نهومتذخأ :هلوق وه :2*”ةيآلا ىف سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 ىبنلا ىطعأ اميف ناكو :لاق .ةبطخلا ىف دهشتلا ىه «هللا ةملك» نإف .هّللا ةملكب نهجورف متللحتساو

 هاور .ىلوسرو ىدبع كنأ اودهشي ىتح ةبطخ مهل زوجت ال كتمأ تلعج :هل لاق هب ىرسأ ةليل ةي
 . متاح ىبأ نبا

 اوصوتساو» :اهيف لاق لَك هللا لوسر نأ : عادولا ةجح ةبطخ ىف رباج نع ملسم حيحص ىفو

 .«هلا ةّملَكب نهجورف متالحتساو هللا نامأب نهومتذخأ مكنإف ءآريخ ءاسنلاب

 ءاسو انْقَمو ةشحاف ناك لإ فلس دق ام الإ ءاَستلا نم مُكاَبآ مكن ام اوُحكَت الو : ىلاعت هلق

 اهنإ ىتح ا نم أطوت نأ ًامارتحاو 2او هيجل ةمركت ءابآلا احر ىلاعت مرحي 4277 [ًاليبس

 .هيلع عمجم رمأ اذهو ءاهيلع دقعلا درجمب نبالا ىلع مرحتل

 نب ثعشأ نع عيبرلا نب سيق انثدح «ليعامسإ نب كلام انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ناك - تلسألا نبا ىنعي - سيق وبأ فوت ال :لاق راصنألا نم لجر نع «تباث نب ىدع نع ءراوس

 نكلو «كموق ىحلاص نم تنأو ًادلو َكدعأ امنإ:تلاقف «هتآرما سيق هبا بطخف ءراصنألا 2 نم

 مث .«اريخ» :لاقف. ىفوت سيق ابأ نإ:تلاقف ةتلكيهللا لوسر تتاف. هرمأتساف ا هللا لوسر 280 ىنآ

 : اهل لاف ی اف ,ءأدلو هدعأ تنك اغنإو .هموق ىحلاص نم وهو ىنبطخ سيق هنبا نإ :تلاق
 دق ام الإ ] ءاسّنلا نم مكؤابآ حّكَن ام اوحكتت الو» ةيآلا هذه تلزنف :لاق .«كتيب ىلإ ىعجرا»

 .«ىلبحا :أ «ج ىف (۲) . (ةرصب ىبأ نب ةرصب» :أءر هج ىف (۱)

 .«4اًظيلغ اًقاثيم مكنم نذخآو 1 «ر ءج ىف (65) .أ ءر ءج نم ةدايز (5)

 .)1۲1۸) مقرب ملسم حيحص (1)

 .(لاق» ء.أ ءر بج ىف (0 . «تیتأ» ١: ىف (۸) . ؛ةيآلا» :ه ىفو ا ءر هج نم ةدايز (0)



 ٤٦ تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا )۱۹ - ۲۲(

e 

STS : لاق 7 ل لا :هلوق 
 نب دوسألا ىفو « هيبأ تلسألا تحت تناكو يق رخص تنب هللا ل مأ ىلع فخ < «تلسألا

 تفلح  A eهيبأ دنع تناكو نادل دبع نينا لير
 را

 نر اييلَع ف «فّلخ نب ةيمأ دنع تناك ءدسأ نب بلطملا نب دوسألا ةنبا ةتخاف ىفو «فلخ
 اا

 دق ام ًالِإل :لاق اذهلو ؛ةيلهاجلا ىف هب الومعم ناك ءابآلا ءاسن جاكت نأ ا معز دقو

 «ةيزخ نب ةناتك كلذ لعف دقو :لاق . « فلس دق ام الإ نيتخألا نيب اوعمجت نأ : لاق امك . فلس

 .«حاّقس نم ال حاكن نم تدلو» : : ةا لاق دقو :لاق ةنانك ن نن نضنلا هنبا اهدلوأف ؛ هيبأ ةأرماب جوزت

 دقف ‹ مهنيب اميف ًاحاكن هنودعي مهن ناك 3 نأ دارأ نإف .كلذ مهل اغئاس ناك 5 ىلع لدف : لاق

 نع «رمع نع ةنيبع نبا انثدح ءدأرق انثدح ٠ ىمرخملا هللا دبع نب دمحم انثدح : ريرج نبا لاق

 نيب عمجلاو بألا قارما الإ هللا مرح ام و ةيلهاجلا لهأ ناك :لاق سابع نبا نع «ةمركع

 لاق اذكهو (نيتخألا نيب أوعمجت نأوإط « ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكتت الوإ» :هللا لزناف «نيتخألا
 ىف مارح وهف ريدقت لك ىلع . .ملعأ هللاو ءرظن ةنانك ةصق نم ىليهسلا هلقن اميف نكلو . ةداتقو ءاطع

 لاق اذهلو , «ًاليبس ءاسو اتقمو ةشحاف ناك هّنإ) :لاق اذهلو 2 بتلا ةياغ عشبم «ةمألا هذه

 هّلِإ ىلا اوبرقت الو :لاقو +0 :ماعنألا] نط امو اهتم رهَظ ام شحاوقلا اوبرقت ت الو# :"[یلاعت]
 یف ريبك رمأ وه ىأ اق : یأ « اتقمو» :انهاه دازف .[۲ : ءارسإلا] (اليبس ءاسو ةشحاف ناك

 نم ضعغبي ةأرماب جوزت نم نأ بلاغلا نإف «هتآرماب جوزتي نأ دعب هابأ نبالا تقم ىلإ ىدؤيو «هسفن

 تاجوز نهنوكل «تاهمأ نهنأل ؛ةمألا ىلع نينمؤملا تاهمأ تمرح اذهلو ؛هلبق اهجوز ناك

 بح ىلع مدقم هبح لب «عامجإلاب ءابآلا قح نم مظعأ هقح لب © [ةمألل] بالاك وهو واي ىبنلا
 .هيلع همالسو هللا تاولص سوفنلا

 سئبو :ىأ «اليبس ءاسو# هيلع هللا تقمي :ىأ (اتقمو» :هلوق ىف حابر ىبأ نب ءاطع لاقو

 تيبل اًئيف هلام ريصيو «لتقيف «هنيد نع دترا دقف اذه دعب هاطاعت نمف «سانلا نم هكلس نمل اًقيرط
 ةدرب ' ىبأ هلاحخ نع «بزاع نب ءاربلا نع «قرط نم «ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور امك .لاملا
 نم هيبأ ةأرما جوزت لجر ىلإ ولم هللا لوسر هثعب هنأ :همع نع :ةياور ىفو - رمع نبا :ةياور ىفو -

 هلام دسار ك نأ هدف

 :لاق بزاع نب ءاربلا نع «تباث نب ىدع نع «ثعشأ انثدح «ميشه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 | .دبع» :] ىف (۳) 1 .آ نم ةدايز (؟) ا أ ريج نم ةدايز ()

 ١ .«ةرمض» :أ ءر ءج ىف )٤(

 .(۱۳۳/ 8) ىربطلا ريسفت (5)

 .(لاق دقو» :أ ءر «ج ىف (۸) .؟عيشبتلا» :ر ىف (۷) .«ىمرحملا» :أ ىف )١(

 .أطخ وهو «وبأ» :ر ىف )١١( .أ نم ةدايز )٠١( .ر نم ةدايز (9)



 ی ع ست 04 )والا مالا ة روم د قاثلا رجلا

 كثعب نيأ ءمع ىأ :هل تلقف ايب "7ىبنلا هل هدقع دق ءاول هعمو 0
 . ”7هقنع برضأ نأ ىنرمأف هيبأ ةأرما جوزت لجر ىلإ ىنثعب :لاق 14] ىبنلا

 :ةلأسم

 نميف اوفلتخاو ءاضيأ ةهبشب وأ كلم وأ جيوزتب بألا اهأطو نم ميرحت ىلع ءاملعلا '؟”عمجأ دقو
 مامإلا نعف . ةيبنجأ تناك ول اهنم هيلإ رظنلا هل لحي ال ام ىلإ رظن وأ ؛عامجلا نود ةوهشب اهرشاب
 جيدخ ةمجرت ىف ركاسع نبا 2”[ظفاحلا] ىور دق .كلذب اضيأ مرحت اهنأ هللا همحر دمحأ

 .بيضق هديبو ةدرجم هيلع اهلخدأف «ةليمج ءاضيب ةيراج ةيواعمل ىرتشا :لاق ةيواعم ىلوم "”ىنصحلا
 مث .ةيواعم ن نب ديزي ىلإ اهب بهذا هيرو دم :لوقيو اهعاتم ىلإ هب ىوهي لعجف

 اهب تيتأ هذه نإ :لاق هيلع لخد املف - اهيقف ناكو - ىشّرُجلا ورمع نب ةعيبر ىل عدا ال :لاق

 «نينمؤملا ريمأ اي لعفت ال :لاقف .ديزي ىلإ اهب ثعبأ نأ تدرأ ىنإو «كاذو كاذ اهنم تيأرف «ةدرجم

 «ىرازفلا ةدعسم نب هللا دبع ىل عدا :لاق مث .تيأر ام معن :لاق مث .هل حلصت ال اهنإف

 نب هللا دبع ناك  [دق]و :لاق .كدلو اهب ضيب ءهذه كنود :لاقف «ةمدألا ديدش مدآ ناكو «هتوعدف
 سانلا نم ةيواعم عم كلذ دعب ناك مث هتقتعأ مث هتبرف ةمطاف هتنبال يي هللا لوسر هبهو اذه ةدعسم

 .هنع هللا ىضر «[بلاط ىبأ نب] ىلع ىلع
 ما هل و ءب

 تاتبو خألا تاتو مکتالاخو مکتامعر مكتاوخأو مکتانبو مکتاھم أ مكيلع تمرح
 2 ررر

 يتأللا مكبئابرو مكئاسن تاهمأر ةعاضرلا نم م مکتاوخأر مكنعضرأ يت تاللا مكتاَهمأو تخألا
o 07 م 

 ل ذل كل و حو
oc o ملل 

 ناك هللا نإ فلس دق ام الإ نيتخألا نيب أوعمجت نأو مكبالصأ نم نيد مكئانبأ لئالحو

 لحأو مكيلع هللا باتك مكناميأ تكلم ام الإ ءاستلا نم تاتصحملاو ©9 اميحر اروفغ
 ريو اشو o~ هس ا ي صوم م

 نهوتاف نهنم هب متعتمتسا امف نيحفاسم ريغ نيبصحم مكلاومأب اوغتبت نأ مکلذ ءارو ام مکآ

 اميلع ناك هللا نإ ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو ةضيرف نهروجأ

 .4 9 اميكح

 امك ‹رهصلاب مراحملاو عاضرلا نم هعبتي امو «بسنلا نم مراحملا ميرحت ةيآ ىه ةميركلا ةيآلا هذه

 . هر ءج نم ةدايز () . هللا لوسرال ر یف (۱)

 1 .(۳۹۲/ 8) دنسملا (۳)

 .«وبآ» :أ ىف (0) .أ نم ةدايز (6) .«عمتجا» :أ ىف (4)

 .روظنم نبال رصتخملا ىف الو ركاسع نبال قشمد خيرات نم ىدي نيب اميف هتمجرت دجأ ملو .؛ىصمحلا» :أ ءج ىف (۷)
 .أ هر ج نم ةدايز (9) .أ ءج نم ةدايز (۸)



 (؟ 23-2 ةاعرالا الا ةر اا ريل اتت س حسصسحا #8

 نب د نع تيبس نب اع نع ىلهم نيب نمحرلا دع انرح «نانس نب دمحأ انثدح

 مُكناَهَمُأ مكيلع تمرح» :أرقو ءآرهص عبسو ءاَّبسُن عبس مكيلع تمرح :لاق ا ریبج

 . ةيآلا مكتاوخأو مكتاتبو
 نع «شمعألا نع «نايفس انثدح «دمحأ وبأ انثدح ءديعس نب ىيحي نب ديعس وبأ انثدحو

 نمو عبس بسنلا نم مرحي :لاق سابع نبا نع «سابع نبا ىلوم ريَمع نع « ''ءاجر نب ليعامسإ
 تاتبو خألا تانبو مكتالاخو مكتامعو مكئاوحأو مكئانبو مكتاهمأ مكيلع تمرحإ» : :أرق مث ؛ عبس رهصلا

 .بسنلا "”نهف 4تخألا

 :ىلاعت هلوق مومعب هيلع ىنازلا ءام نم ةقولخملا ميرحت ىلع ءاملعلا روهمج لدتسا دقو

 .لبتح نب دمحأو «كلامو «ةفينح ىبأ بهذم وه امك «مومعلا ىف لخدتف تنب اهنإف ؛ «مكتانبو#
 : ىلاعت هلوق ىف لخدت مل امكف «ةيعرش ًاتنب تسيل اهنأل ؛اهتحابإ ىف ءىش ىعفاشلا نع ىكح دقو
 .ملعأ هللاو «ةيآلا هذه ىف لخدت ال كلذكف .عامجإلاب ثرت ال اهنإف «مكدالوأ يف هّللا مكيصويإ»

 ىتلا كمأ كيلع "مرحت امك ىأ (ةعاضرلا نم م مكتاوخأو مكنعضرأ يتأللا مكتاهمأو» :هلوقو

 نم نيحيحصلا ىف ملسمو ىراخبلا ىور E E مرحي كلذك «كتدلو

 دبع تنب ةرمع نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نيالا بع نع هيلا نب ب كلام ثيدح
 ىفو «(ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا نإ» :لاق يك هللا لوسر نأ نينمؤملا مأ ة ةشئاع نع «نمحرلا

 لا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي : ملسمل ظفل

 :مهضعب لاقو .روص عبرأ ىف الإ عاضرلاب مرحي بسنلاب مرحي امك :ءاهقفلا ضعب لاق دقو
 لثم دجوي هنأل ؛كلذ نم ءىش ىنثتسي ال هنأ قيقحتلاو . عورفلا بتك ىف ةروكذم ىه ءروص تس

 هلو «ةتبلا الصأ ءىش ثيدحلا ىلع "دري الفءرهصلا ةهج نم مرحي امنإ اهضعبو «بسنلا ىف اهضعب
 .دمحلا

 مومعل عملا را مرت هنأ ىلإ نوبهاذ بهذف «ةمرحملا تاعضرلا ددع ىف ةمئألا فلتخا مث

 «ريبزلا وعو E 7 «رمع نبا نع ىكحيو «كلام لوق اذهو . ةيآلا هذه

 .یرهزلاو

 نب ماشه قيرط نم« ملسم حيحص ىف تبث ال تاعضر ثالث نم لقأ مرحي ال :نورخآ لاقو

 . "7«ناتصملاو ةصملا مّرحُت ال» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛ ةشئاع نع «هيبأ نع ةورع

 : ائ هللا لوسر لاق :تلاق لضفلا مأ نع. ثراحلا نب هللا دبع نع« ليلخلا ىبأ نع «ةداتق لاقو

 . مرحي :ر ىف (۳) .«اذهف» 51 هر «ج ىف (0) . (رباج نب رال :أ ج یف (۱)

 .(عاضرلا ىف) كلام أطومو )١5454( مقرب ملسم حيحصو ٠ 0) مقر ىراخبلا حيحص ()

 .؟دزي ال» :أ ىف (0 .«ىهول :ر ىف (5)

 .ةشئاع نع ريبزلا نب هللا دبع نع ةكيلم ىبأ نبا قيرط نم هنكل )١500( مقرب ملسم حيحص (۷)

 .(ة6:غةهم) مقرب ريبزلا نباو ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاور دقو



 ی ا جي حل 7177 األا ةعاوقلا ةزروص ف وناقلا وللا

 الو ةجالمإلا مرحت الد :رخآ طظفل ىفو «(«ناتصملا مال الو لا مرحت الر

 ا هاور «ناتجالمإلا

  E CYريبج نب ديعسو «راسي نب ناميلسو «ريبزلا نباو « لضفلا مأو « ةشئاعو « ىلع نع «

 هللا مهمحر .

 نع «كلام قيرط نم ملسم حيحص ىف تبث ال «تاعضر سمخ نم لقأ مرحي ال :نورخآ لاقو

 نم اهلا نزا امف ناك لاف + اه هللا یر اع نع مع نع کن نبأ ن هلا هبغ
 نهو ةي هللا لوسر ىفوتف «تامولعم سمخب نخسن مث .نمرحي تامولعم تاعضر رشع :نآرقلا

 .نآرقلا نم أرقي اميف

 ق5 e as نع «رمعم نع ا

 لاق ا ا ل 0 ها TE ا

 نود رغصلا نس ىف ةعاضرلا نوكت نأ دبال هنأ ملعيل مث .هباحصأو «“[ىلاعت] هللا همحر «ىعفاشلا
 :هلوق دنع «ةرقبلا ةروس ىف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا انمدق ''”امكو .روهمجلا لوق ىلع نيلوحلا

 .[۲۳۳ :ةيآلا] 4ةعاضرلا متي نأ داَرَأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري#»

 صتخي امنإو ؟مهريغو ةعبرألا ةمئألا روهمج لوق وه امك «لحّفلا نبل مرحي له :اوفلتخاو

 اذه ريرحت “"' [و]« نيلوق ىلع ؟فلسلا ضعبل وه امك بألا ةيحان ىلإ رشتني الو ءطقف مألاب عاضرلا
 . (ريبكلا ماكحألا» باتك ىف هلك

 اونوكت مل نإ نهب متحد يتأللا مُكئاسَن نم مکر وجح يف ينآللا مُكبئابرو مكئاسن تاَهمأو» :هلوقو

 وأ اهب لخد ءاوس ءاهتنبا ىلع دقعلا درجمب مرحت اهنإف ةأرملا مأ ني . «مكيلع حانج الف نهب متلخد

 مالا قلط نإف.ءاهب لخدي ىتح اهنا ىلع دقعلا درج مرح لف رأل تنب ىهو ةييرلا امأو . لخدي مل

 يتأللا مكئاست نم مكروجح يف يتأللا مُكبئاَبرول :لاق اذهلو ,ءاهتنب جوزتي نأ هل زاج اهب لوخدلا لبق

 بئابرلاب صاخ اذهف «نهجيوزت ىف : ”[ىأ ]4مكيلع حاتج الف نھب متَلَحَد اونوكت مل نإَف نهب متلَحَد
 + نمدحو

 الو مألا نم ةدحاو مرحت ال :لاقف بئابرلا '"[و] تاهمألا ىلإ ريمضلا دوع مهضعب مهف دقو

 .«ةصملا الو»:أ بج ىف (۱)

 )١451(. مقرب ملسم حيحص (؟)

 .أ هج نم ةدايز (6) .(ةورع نع» :أ «ر «ج ىف )٤( .(یکحم وها :أ ج ىف (۳)

 )۱٤١۲(. مقرب ملسم حيحص (7)

 /۲١٠(. 5) دنسملا ىف اهتصق رظناو (۷)

 .أ را ج نم ةدايز )٠١( .«دقو» :أ ءر ج ىف (9) .ر نم ةدايز (6)

 .ر نم ةداير ١83( .أ هج نم ةدايز )١6( .«نأ» :ر ىف )١١(



 : ê«۲۳)ناتیآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۲٤(

 حاتج الق نهب متلخد اونوكت مل نإ :هلوقل ؛اهب لخدي ىتح ىرخألا ىلع دقعلا درجمب تنبلا
 . «مكيلع

 «ةداتق نع «ديعس نع «ىلعألا دبعو ىدع ىبأ نبا انثدح «راشب نبا انثدح :ريرج نبا ٩ لاقو
 ءاهب لخدي نأ لبق اهقلطف ةأرما جوزت لجر ىف «هنع هللا ىضر «ىلع نع «ورمَع نب سآلخ نع
 .ةبيبرلا ةلزنمب ىه :لاق ؟اهمأ جوزتيأ

 تباث نب ديز نع «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع د وی اخ :راشب نبا انثدحو

 .اهمأ جوزتي نأ سأب الف اهب لخدي نأ لبق هتأرما لجرلا قلط اذإ :لاق

 اهثاريم ذخأو هدنع تتام اذإ :لوقي ناك هنأ ؛تباث نب ديز نع «ديعس نع «ةداتق نع ةياور ىفو

 .لعف ءاش نإف اهب لخدي نأ لبق اهقلط اذإف هنأ ىلع ت اک

 نب ركب وبأ ىنربخأ :لاق جيرج نبا نع «قازرلا دبع نع «قاحسإ انثدح :رذنملا نبا لاقو

 :لاق فئاطلاب ةأرما هحكنأ هابأ نأ هربخأ ةنانك نب ركب نأ عدجألا رميوع نب ملسم نع «صفح
 :لاق ؟اهمأ ىف كل له :ىبأ لاقف ء«ريثك لام تاذ اهمأو ءاهمأ نع ىمَع ىفوت ىتح اهعماجأ ملف
 .اهحكنت ال :لاقف رمع نبا تلأسف :لاق .اهمأ حكنا :لاقف ؟'””ربخلا هتربخأو سابع نبا تلأسف
 رمع نبا لاق امب هباتك ىف هربخأو ةيواعم ىلإ بتكف ءرّمع نبا لاق امو سابع نبا لاق ام ىبأ تربخأف
 ءاسنلاو كاذو تنأو .29[هللا] لحأ ام مرحأ الو هللا مرح ام لحأ ال ىنإ :ةيواعم بتكف سابع نباو
 . "اهحکنی ملف اهمأ نع ىبأ فرصناف «ىل نذأي ملو "هني ملف .ريثك اهاوس

 :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع ءلجر نع «لضفلا نب كامس نع ءرّمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 ج مل ٠ ی لاا ر .ةأرملاب لخدي مل اذإ اهب سأب ال «ءاوس مألاو ةبيبرلا

 مكبئابرو مكئاسن تامار :هل لاق ًادهاجم نأ دلاخ نب ةمركع ىنربخأ :2'''جيرج نبا لاقو
 ديرو: «نله نع یر امك ورم لوقلا اته 4(" امج لوحادلا مهي دارا 4 مكروجخ يف يتأللا
 «ةيواعم هيف فقوت دقو «سابع نباو «'" ريبج نباو «دهاجمو «ريبزلا نب هللا دبعو .تباث نبا
 .ىدابعلا نع ىعفارلا هلقن اميف « ىنوباصلا نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ ةيعفاشلا نم هيلإ بهذو

 مالا ىلع دقعلا درجمب مرحت ال ةبيبرلا نأ اوأرف .فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا روهمج هفلاخ دقو] .

 .30[ةبيبرلا ىلع دقعلا درجمب مرحت اهنإف مألا فالخب «مألاب لوخدلاب الإ مرحت ال اهنإو

 نع «باهولا دبع انثدح 0١2ةرّْرع نب نوراه نب دمحم نب رفعج انثدح :متاح ىبأ نبا لاق
 اهب لخدي نأ لبق ةأرما لجرلا قلط اذإ لوقي ناك هنأ : سابع نبا نع «ةمركع نع «ةداتق نع « ديعس

 .اههركف 2 ةمهبم اهنإ :لاق هنأ ءاهمأ هل "لت مل تتام وأ

 .؟نعا :أ ىف (۳) .(نع» :ر ءج ىف () .«لاقف» :أ ءر هج ىف )١(
 .أ ج نم ةدايز (0) .«ربخلاب» :أ ىف (5) .«نع» :أ ىفو «نم» :ر ءج ىف (6)
 .2«ىف١ :ر ءج ىف (9) . «اهينحكني» أ ىف (۸) .«ینهنی» :أ ءر ءج ىف (۷)

 .«ديرأ» :أ ءر بج یف (۱۳) .«ريرج نبا» :أ ىف )١١( .؟مهتما :أ ىف )٠١(
 .ربج نب دهاجم» :أ ىفو اريبج نب دهاجمو» :ر بج ىف )١5( .«اعمج» :أ ىف (۳)

 )١6( .أ هر ‹ج نم ةدايز )١( ال» :أ ىق (۷) .«ةورع» :أ هج ىف يمل٤.



 00 (78 «۲۳) ناتيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .ءاطعو «ةمركعو ‹سواطو «قورسمو ويصح نب نارمعو «دوعسم نبا نع ورو :لاق مث

 ءاهقفلاو ةعبرألا ةمئألا بهذم اذهو .كلذ وحن ىرهزلاو «ةداتقو «نيريس نباو ‹لوحكمو .نسحلاو

 . ةنملاو دمحلا هّللو ءاثيدحو ًاميدق ءاهقفلا روهمجو «ةعبسلا

 طرشي مل هللا نال ؛«تامهبملا نم مألا» :لاق نم َلْوَق ىنعأ «باوصلاو :ريرج نبا “لاق
 زوجي ال ىتلا ةجحلا نم عامجإ ًاضيأ كلذ نأ عم «بئابرلا تاهمأ عم كلذ طرش امك لوخدلا نهعم

 هدانسإ ىف نأ ريغ «ربخ ةي ىبنلا نع ًاضيأ كلذب ىور دقو .هيلع ةقفتم هب تءاج اميف اهفالخ
 «حابصلا نب ىنثملا انربخأ «كرابملا نبا انثدح «ىسوم نب نابح انثدح «ىنثملا هب ىنثدح ام وهو ءًارظن

 نأ هل لحي الف ةأرملا لجرلا حكن اذإ :لاق ةي ىبنلا نع هدج نع «هيبأ نع بيعش نب ورمع نع
 جوزت ءاش نإف ءاهقلط مث اهب لخدي ملف "مألا جوزت اذإو «لخدي مل وأ تنبلاب لخد ءاهمأ جوزتي
 , بالا

 هب لوقلا ةحص ىلع ةجحلا عامجإ ىف نإف هيف ام هدانسإ ىف ناك نإو ءربخلا اذهو :لاق مث

 .هريغب هتحص ىلع داهشتسالا نع ىنغتسم

 تناك ءاوس مارح ةبيبرلا نأ ىلع ةمئألا '*””روهمجف :«مكروجح يف يتأللا مكبئابرو» :هلوق امأو
 هل موهفم الف «بلاغلا جرخم جرخ باطخلا اذهو :اولاق .هرجح یف نحت ملا وأ لجرلا رجح ىف

 Y]. : رونلا] (انصحت ندرأ نإ ءاَعبْلا ىلع مُكتايتف اوهركت الو :ىلاعت هلوقك

 ظفل ىفو - نايفس ىبأ تنب ىتخأ حكنا ‹ هللا لوسر اي :تلاق ةبيبح مأ نأ نيحيحصلا ىفو

 نم بحاو «ةيلخب كل تسل معن :تلاق «؟كلذ نيبحت وأ» :لاق - نايفس ىبأ تنب ةزع :ملسل
 حكنت نأ ديرت كنأ ثدحن انإف :تلاق .«ىل لحي ال كلذ نإف» :لاق .ىتخأ ريخ ىف ىنكراش
 ىرجح ىف ىتبيبر نكت مل ول اهنإ :لاق .معن : تلاق «؟ةملس مأ تنب» : لاق .ةملس ىبأ تنب
 نكتانب ىلع نْضرْعَت الف ةبيوث ةملس ابأو ىنتعضرأ «ةعاضرلا نم ىخأ “تنبل اهنإ «ىل تلح ام
 .١2)(ىل تلح ام ةملس مآ جوزتأ مل ول ىنإ» :ىراخبلل ةياور ىفو .«نكتاوخأ الو

 رجح ىف تناك اذإ الإ ةبيبرلا مرحت ال هنأب ليق دقو .فلسلاو فلخلا روهمجو ةعبسلا ءاهقفلاو ةعبرألا

 .مرحت الف كلذك نكت مل اذإف «لجرلا

 )١( ؟مألاب» :أ ىف () .اطرتشی» : ىف () .«لاقو» :أ ىف .

 ريغ حابصلا نب ىنثم» :ىقهيبلا لاق مث ءهب قيرط نم ٠١٠١( / 7) ىربكلا نئسلا ىف ىقهيبلا هاورو /١177( ۸) ىربطلا ريسفت ()

 .؟ىوق

 .«تلاق» :ر ىف (۷) .«لحت ال» :أ ىف )١( .اروهمج» :ر ىف (9)
 .اةنبال» :ر ءج ىف (4) .«تلق» :ر ءج ىف (۸)

 )٠١( مقرب ىراخبلا حيحص )01١1( مقرب ملسم حيحصو )١559(.



O OO ga قناثلا لا وو 

 - فسوي نبا ىنعي - ماشه انأبنأ «ىسوم نب ميهاربإ انثدح «ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 تناك :لاق 221218 د كلام ينربخأ عار نب ادع ني ميعازبا ىنثدح « جيرج نبا نع

 ؟كلام :لاقف بلاط ىبأ نب ىلع ىنيقلف ءاهيلع تدجوف «ىل تدلو دقو «تيفوتف ةأرما ىدنع

 ؟كرجح ىف تناك :لاق . فئاطلاب یهو «معن : : تلق ؟ةنبا اهل : ىلع لاقف .ةأرملا تيفوت : تلقف

 يف يتأللا مكبئابرو» :27[ لجو. رع] هللا لوق نياف :تلق .اهحكناف :لاق فئاطلاب ىه ءال :تلق

 .كرجح ىف تناك اذإ كلذ امنإ «كرجح ىف نكت مل اهنإ :لاق «مكروجح

 ىلإو «ًادج بيرغ لوق وهو «ملسم طرش ىلع «بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ تباث ىوق دانسإ اذه

 همحر «كلام نع ىعفارلا مساقلا وبأ هاكحو .هباحصأو ىرهاظلا ىلع نب دواد بهذ اذه

 ىقت مامإلا خيشلا اذه ضرع هنأ ىبهذلا هللا دبع وبأ ظفاحلا انخيش ىل ىكحو «مزح نبا هراتخاو « هللا

 . لع هللاو «كلذ ىف فقوتو «هلكشتساف هللا همحر «ةيميت نبا نيدلا

 يف يتأللا» :هلوق ةديبع ىبأ نع «مرثألا انثدح ءزيزعلا دبع نب ىلع انثدح :رذنملا نبا لاقو

 .مكتويب ىف :لاق *مكروجح

 باطخلا نب رمع نأ :باهش نبا نع «سنأ نب كلام مامإلا لاق دقف نيميلا كلم ىف ةبيبرلا امأو

 نأ بحأ ام :رمع لاقف ؟ىرخألا دعب امهادحإ أطوت نيميلا كلم نم 5 اهتنبو ةأرملا نع لتس

 :لاق سيق نع نمحرلا دبع نب قراط نع «صوحألا وبأ انثدح :هريسفت يف دواد نب ديتس لاقو
 ؛ةيآ امهتمرحو ةيآ امهتلحأ :لاقف ؟هل '؟”نيكولمم اهتنباو ةأرما ىلع لجرلا عقيأ :سابع نبال تلق

 ميلاد

 0 مكئاسن 2000 لاق «حاكتلا ىف كلذ مرح هللا نال | كلم نم 00 ةأ

 « سابع نيآو مع نع ىور ام الإ ‹حاكنلل ميت ی نيميلا ا

 تنبو ةبيبرلا تنب :ةداتق نع ماشه یورو .مهعبت نم الو ىوتفلا ةمئأ نم دحأ كلذ ىلع سيلو

 .ةيلاعلا ىبأ نع ةداتق لاق اذكو .ةريثك نوطبب لفسأ تناك نإو حلصت ال اهتنبا

 . اهتنبا هيلع كلذ مرح دق هبسحو «ءاوس وه :لاق .اهلهأ تيب ىف كلذ لعف نإ

 )١( دئاوفلا عئادب )00 .أ نم ةدايز )١ /٥۳١(.

 .؟ملف» : ءج ىف (0) . «نيتكولمم» : هر ءج یف () . (اهتبيبرو) :آ ىف (9)

 .«لاق» :أ ءر ىف (۸) . ؟مهدنعلا :أ ءر ءج ىف (۷) .«اهتنبو» : ىف (5)



 ا ا ص و ااو

 اذإ هيلع اهتنبا مرحي ال هتأرماب لجرلا ةولخ نأ ىلع عيمجلا عامجإ ىفو :ريرج نبا لاقو
 وه كلذ ىتعم نأ ىلع لدي ام «ةوهشب اهجرف ىلإ رظنلا "لبق وأ اهترشابمو اهسيسم لبق اهقلط

 . عامجلاب اهيلإ لوصولا

 نيذلا مكئانبأ تاجوز مكيلع تمرحو :ىأ «مكبالصأ نم نيذّلا مكئاتبأ لئالحو» :هلوقو
 0 لاق امك ؛ةيلهاجلا ىف مهنونبتي اوناك .نيذلا ءايعدألا نع كلذب زرتحي .مكبالصأ نم مهومتدلو

 نهنم اوضق اَذإ] مهئايعذأ جاَوْزَأ يف جرح نينمؤملا ىلع نوكي ال يكل اهکاتجوز ارطو اهنم ديز یضف ملف
 . ["ا/ :بازحألا] ةيآلا 427[ ارطو

 انك :لاق «مكبالصأ نم نيذّلا مُكئانبَأ لئالحو» :هلوق نع ءاطع تلأس : جْيرج نبا لاقو
 لزنأف «كلذ ىف ةكمب نوكرشملا اوز ةأرما حكن امل كك ۲ ےلرا لوسر نأ «ملعأ هللاو ا

 « مك ءانبَأ مكءايعدأ لْعج امو :تلزنو (مكبالصأ نم نيذّلا مكئاتبأ لئالحو» :27[لجو زع] هللا
 fs : بازحالا]  مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك امل :تلزنو .[5 :بازحألا]

 يا جلا انثدح «ىمدقملا ركب ىبأ نب دمحم انثدح «ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 کنان لئالحو» :تامهبم تايآلا ءالؤه نأ دمحم نب نسحلا نع «ثعشألا نع «ثراحلا
 000 ل LR :لاق مث «مكئاسن تاهم

 دقعلا ةر ”هرحتف «لوخدملا ريغو اهب لوخدملا ىف ةماع ىأ :تامهبم 5 ىنعم :تلق

 رو او و ابك ‹ةعاضرلا نم هنبا ةأرما مرحت نيأ نمف :ليق نإف .هيلع قفتم اذهو ءاهيلع

 ام 2"١)عاضّرلا نم مّرحَي» : ةا هلوق نم باوجلاف ؟هبلص نم سيلو اعامجإ هيكحي نم سانلا نمو

 ا

Cs nw E 

 لاق امك «فلس '"اميف ءانثتسا الو لبقتسي اميف ةيونثم ال هنأ ىلع لدف .هانرفغو كلذ نع انوفع :

 (147توملا اهيف نوقوذي ال مهنأ ىلع لدف ء[١٠ :ناخدلا] 4ىّوألا ةتومْلا الإ توَمْلا اهيف نوقوذي الط
 نيتخالا نيب عمجلا مرحي هنأ ىلع ًاثيدحو ًاميدق ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا عمجأ دقو .ادبأ

 .ةلاحم ال ىرخألا قلطيو''* امهدحأ كسميف «ريخ ناتخأ هتحتو ملسأ نمو «حاكتلا ىف

 نع ىناشيجلا بهو يبأ نع ةعيهل نبا انثدح دواد نب ىسوم انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا لاق
 قلطأ نأ هله ىبنلا ىنرمأف «ناتحأ ناتأرما ىدنعو تملسأ :لاق هيبأ نع «زوريف نب كاحضلا

 .أءر ءج نم ةداير (۳) .«ليقو» :أ ءر هج ىف (۲) .؛مرحت ال» :أ ءر هيج ىف )١(

 أ ج نم ةدايز )3( . «لاقف» :أ «ر «ج یف )0( .اىبنلا» ج یف )4(

 .(ینعی» :ر ىف (9) .ادمحمو نسحلا» :أ ىف (۸) .«دلاخ» :أ ءر ءدج ىف (۷)

 .«ةعاضرلا» :أ ىف )١١( . «مرحيف» :أ ىف )٠١(

 .«امبق :أ ءر ىف (۱۳) . «ةيآلا» : لصألا ىفو ءأ ءج نم ةدايز )١١(

 .«امهيدحأ» :أ ىف )١5( .اامهيف توملا» :ج ىف )١5(



of(؟5 «۲۳)ناتیآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا  

 احا

 دواد وبأ هجرخأو . ةعيهل نبا ثيدح نم ,ةجام نباو ‹«ىذمرتلاو «دمحأ مامإلا هاور مث

 :ىذمرتلا لاق . ىناشيجلا بهو ىبأ نع امهالك «بيبح ىبأ نب ديزي ثيدح نم ًاضيأ ىذمرتلاو

 لاقف :ىذمرتلل ظفل ىفو هب «هيبأ نع «ىمليدلا زوريف نب كاحضلا نع «عّشوهلا نب مليد همساو

 . 9 نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاق مث .«تئش“" امهتيأ رتخا» :ِِلَك ىبنلا

 نب مالسلا دبع انثدح «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح :لاقف رخآ دانسإب ًاضيأ ةجام نبا هاور دقو
 هم ع 0 2

 ىنيعرلا شارخ ىبأ نع ىناشيجلا بهو ىبأ نع «ةورف ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع «برح
 ولطف تحجر اذإ» :لاقف «ةيلهاجلا ىف امهتجورت ناتخأ ىدنعو ةي هللا لوسر ىلع تمدق :لاق“أ)
 , 02 ©0مهادحإ

 )أ نوكيف «هريغ نوكي نأ لمتحيو «زوریف نب كاحضلا وه اذه شارخ ابأ نأ لمتحيف :تلق

 . ملعأ هللاو «ىمليدلا زوريف نع «نينثا نع هاور دق بهو

 ىيحي نب دمحأ انثدح «ىيحي نب دمحم نب ىيحي نب هللا دبع انثدح هردم نبأ كاقو

 زر ا كرز هللا دع ب یاش نع قاس د ضم اح جرا ب وكم يقدح نالوا
 ؟نيتخأ ىتحت نإ هللا لوسر اي :تلق :لاق ىمليدلا نع «ةرم نب ريثك نع «میکح نب '"”قيزر نع 2 0 35 0 و

 ت اا قط لا

 ةعرز وبأ لاق و هللا ىضر] ىمليدلا زوريف نب كاحضلا وه الوأ روكذملا ىمليدلاف

 ناكو «هنع هللا ىضر «ىمليدلا زوريف وبأ وه ىناثلاو «ناورم نب كلملا دبع بحصي ناك :يقشمدلا
 . هللا هنعل ءئبنتملا """©ىسنعلا دوسألا لتق اولو نيذلا نميلاب ءارمألا ةلمج نم

 نب هللا دبع نع «ةداتق نع «ةملس نب دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح «ةعرز وبأ انثدح

 - هل لاقف ‹«ههرکف ءنيتخألا '" نيب عمجي لجرلا نع لئس هنأ : دوعسم نبا نع ةبتع وأ - ةبنع ىبأ

 امم كريعبو :دوعسم نبا هل لاقف .©4مكناميأ تكلم ام الإ :لجو زع هللا لوقي :- لئاسلا ىنعي

 .ءامهيأ» :ج ىف (؟) .«امهيدحأ» :أ ىف )١(

 .(9١ه١) مقرب ةجام نبا ناسو )١1١( مقرب ىذمرتلا ناسو 682 ةضز مقرب دواد ىبأ نئسو 2( )٤ دنسملا (۳)

 .«امهيدحأ» :أ ىف (0) .«ىمليدلا نع ىنيعرلا شارخ ىبأ نع» :أ هج ىف (4)

 هب ىمليدلا نع بهو ىبأ نع هاورف بيبح نب ديزي هفلاخ :ةورف ىبأ نب قاحسإ فلوخ دقو هب ىمليدلا نع ىنيعرلا شارخ ىبأ

 ةياورو «هب جتحي ال قاحسإو شارخ ابأ هدانسإ ىف ةورف ىبأ نب قاحسإ داز» :لاق مث /۱۸١( 7) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو

 .«ىتاولحلا» : «ر ءج ىف (۸) .؟نبا» : ج ىف 00

 .هيف هيلع فلتخا دقو فيعض وهو ةورف ىبأ نب قاحسإ هدانسإ ىف )٠١( .(قیرز» :ر «ج ىف (9)

 .«نيتخألا نيتمألا نيب» :أ ىف (۳) .«ىسبعلا» : ىف )١١( .أ ج نم ةدايز )١١(



 ۷68 ت ع ل م عسل 78 )اعلا :ءانشلا ةروس د قئاثلا حلا

 نع نافع نب نامثع لأس الجر نأ :بيؤُذ نب ةصيبق نع «باهش نبا نع «كلام مامإلا لاق .كلذ
 عنصأل تنك امو «ةيآ امهتمرحو ةيآ امهتلحأ :نامثع لاق ؟امهنيب عمجي له «نيميلا كلم ىف نيتخألا

 نم ىل ناك ول :لاقف كلذ نع هلأسف ءَ ىبنلا باحصأ نم الجر يقلف هدنع نم جرخف «كلذ

 ىبأ نب ىلع هآرأ : باهش نبا لاق :كلام لاق .الاكن هتلعجلا كلذ لعف ًادحأ تدجو مث ءىش رمألا

 نب ةصيبق ىنك امنإ :«راكذتسالا» هباتك ىف «هّللا همحر ملا ربلا دبع نب رمع وبأ خيشلا لاق

 ىبأ نب ىلع ركذ نولقثتسي اوناكو «ناورم نب كلملا دبع هتبحصل «بلاط ىلا نب ىلع قع نيود

 .هنع هللا ىضر «بلاط

 نب فلخ نأ : هيلع ةءارق « هللا همحر «دمحأ نب فلخ ىنثدح : هللا همحر ءرمع وبأ لاق مث

 انثدح :اولاق ةبابل نب رمع نب دمحمو و ناميلس نب بويأ انثدح :مهثدح فرطم

 «يقفاغلا بويأ نب ىسوم نع «"ىرقملا نمحرلا دبع وبأ انثدح «ميهاربإ نب نمحرلا دبع ديز وبأ
 نا نإ اقف عع ا یضر] بلاط ىبا ني ىلع تلاش لاق راع وب نئايإ یم ىئدح
 لاقف ؟عنصأ امف «ىرخألا ىف تبغر مث ًادالوأ ىل تدلوف ةيرس امهادحإ تذختا «ىنيمي تكلم اغ

 مث اهجّوَرَت لب :نولوقي اسان نإف :تلق .ىرخألا أطت مث أطت تنك ىتلا قتعت :هنع هللا ىضر «ىلع
 ملسأ ةتعت نأل ؟كيلإ عجرت سيلأ اهنع تام وأ اهجوز اهقلط نإ تيأرأ :ىلع لاقف .ىرخألا أطت

 زع هللا باتك ىف كيلع مرحي ام كنيمب تكلم ام كيلع مرحي هنإ :ىل لاقف ىديب ىلع ذخأ مث .كل
 باتك ىف كيلع مرحي ام عاضرلا نم كيلع مرحيو - عبرألا الإ :لاق وأ  ددعلا الإ رئارحلا نم لجو
 .بسنلا نم هللا

 ىلإ برغملا وأ قرشملا ىصقأ نم لجرلا بصي مل ول ء ةلحر ثيدحلا اذه :رمع وبأ لاق مث
 تای هع کم

 :هيودرم نب ركب وبأ لاقو «نامثع نع "7

 نب هللا دبع نب دمحم ىنثدح «سابعلا نب دمحم انثدح «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح

 يركع نع راند ني ورمع وع ناقد انسة ناورغ ني نج لا دبع اقدح: ٠ مرا :كزابملا

 نبا لاق  نيتخألا ىنعي  ةيآ امهتلحأو ةيآ امهتمرح :بلاط ىبأ نب ىلع ىل لاق :لاق سابع نبا نع
 تناكو - ءامإلا ىنعي - ضعب نم نهضعب ةبارق ىلع نهمرحي الو «نهنم ىتبارق ىلع نهمرحي :سابع
 زع] هللا لزنأ مالسإلا ءاج املف «نيتخالا نيب عمجلاو بألا ةأرما الإ نومّرحت ام نومرحي ةيلهاجلا

 مدقت ام وحن ىلع نع ىور دقو :تلق

 .آ ءج نم ةدايز (۳) .«ىربقملا» :أ ىف (۲) .«دبعمال :أ ءر ىف )١(

 .(قرشملا وأ برغملا ىصقأ» :ر ءج ىف (4) .«لجر ةلحر» : ر ىف (4)

 .(؟597؟/ )١5 ربلا دبع نبال راكذتسالا (0)

 .«ىموزخملا» :أ] ىف (۸) .«ىور ام» : ىف (۷)



 TER TOE ge دك aaa هع ي < ا

 دق ام الإ نيتخألا نيب أوعمجت نأر» فلس ْدَق ام الإ ] ءاستلا نَم مُكْواَبآ حكت ام اوحكتت الو :[لجو

 . حاكنلا ىف : ىنعي € فلس

 نبا نع يدم مم ا ا :رمع وبأ لاق مث

 . كلذ لثم ىبعشلاو

 «سابع نبا :مهنم «فلسلا نم ةفئاط نع نامثع لوق لثم ىور دقو :هّللا همحر ءرمع وبأ لاق

 ام الو قارعلاب الو زاجحلاو راصمألا ءاهقف نم دحأ كلذ ىلإ تفتلي ملو ‹ مهيلع فلتخا مهنكلو

 ‹سايقلا شو رهاظلا عابتاب مهتعامج نع ذش نم الإ «برغملا الو ماشلاب الو قرشملا نم امهءارو

 نيب عمجلا لحي ال هنأ ىلع نوقفتم ءاهقفلا ةعامجو هل امج ا كلذ لمعي نم كرت دقو

 ىنعم نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو .حاكنلا ىف كلذ لحي ال امك ءءطولا ىف نيميلا كلمب نيتخألا

 رخآ ىلإ € “ گلال م مکتامعو] مكئارخأو مكئانبو مُكَئاَهَمَأ مكيلع تمرح» : [یلاعت] هلوق
 عمجلا اسايقو ًارظن نوكي نأ بجي كلذكف ترس ولك مك ا "كلوي حاكنلا نأ :ةيآلا
 نم اهب جوجحملا ةجحلا مهو «مهروهمج دنع وه كلذكو . بئابرلاو ءاسنلا تاهمأو نيتخألا نيب

 ومحل اوا لقرب افلا

ITEتايبنجألا مكيلع مرحو : ىإ «مكناميأ تكس ام الإ ابا د تامعنلاوو ديل  

 مكل لحي هنإف «ىبسلاب نهومتكلم "ام الإ : ىنعي 4مُكْناَمْيَأ تكلم ام الإ تاجوزملا نهو تانصحلا
 .كلذ ىف تلزن ةيآلا نإف ‹ نهومتآربتسا اذإ نهؤطو

 ىبأ نع «ىتبلا نامثع نع  ىروثلا وه  نايفس انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 عقن نأ انهركف ؛جاوزأ نهلو «ساطوأ ىبس نم ': EE E : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع «ليلخلا

 تكلم ام لإ ءاسنلا نم تاتصحمْلاَو» :ةيآلا هذه تلزنف ذي يلا ان انلأسف 0 نمو 1

 ىروثلا نايفس ثيدح نم ىئاسنلا هاورو میشه نع «عينم 00 ىذمرتلا هاور اذكهو

 نع ىراوس نب ثعشأ ثيدح نم ريرج نبا هاورو « ىتبلا نامثع نع مهتثالث «جاجحلا نب ةبعشو

 نب حلاص ليلخلا ىبأ نع امهالك «ةداتق نع ةبعش ثيدح نم هحيحص ىف ملسم هاورو «ىتبلا نامثع

 ىبأ نع ةداتق نع «رمعم نع «قازرلا دبع هاور اذكهو «هركذف .ىردخلا ديعس ىبأ نع نع «ميرم ىبأ

 .' هب «دیعس ىبأ نع < «ليلخلا )1(

 .؟دمحأ یورو» :ر ىفو ؛دمحأ نع یورو» : ءج ىف (۲) .ر نم ةدايز )١(

 .أ راج نم ةدايز (6) .أ ءر هج نم ةدايز )٤( .«ارهاظ كلذ» :أ ج ىف ()

 .أ نم ةدايز (۸) )١5 / 589 -5061١(, ربلا دبع نبال راكذتسالا (۷) .«كلميف :أ ءر ج ىف (5)

 .أ ج نم ةدايز )١١( .«ايبس» : ىف (۱۰) .ءامإلا ىنعي» :أ ىف (9)

 2( 65) مقرب ملسم حيحصو )١1١١90( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۳۰۱۷) مقرب ىذمرتلا ننسو )١ /٠١١( قازرلا دبع ريسفت (0)

 /۱١۳١(. 8) ىربطلا ريسفتو



 316 ا 5430 ناننألا ال و اا عملا

 : دمحأ

 ديعس ىبأ نع ةَمَقْلَع ىبأ نع «ليلخلا ىبأ نع «ةداتق نع «ديعس نع «یدع ىبأ نبا انثدح

 ناكف «كرشلا لهأ نم جاوزأ نهل «ساطوا موي ايابس اوباصأ ياب هللا لوسر باحصأ نأ ؛ىردخلا
 + كلذ: ىف ةيآلا هذه ترف لاق نهناشغ نم اومتاتو اوفك ل6 هللا لوسر باحتضا: نم اسان
 «مُكناميَأ تكلم ام الإ ءاستلا نم تاتصحملاو ]ل

 - ةبعشو :ملسم داز - ةبورع ىبأ نب ديعس ثيدح نم ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور اذكهو
 اذه :ىذمرتلا لاقو .هوحن هدانسإب «ةداتق نع مهتثالث «ىيحي نب مامه ثيدح نم ىذمرتلا هاورو

 اذك .ةداتق نع مامه ركذ ام الإ ثيدحلا اذه ىف ةمقلع ابأ ركذ ًادحأ نأ ملعأ الو «نسح ثيدح

 ا هللاو « ةبعشو كيعس هعبات دقو .لاق

 لثم ركذو «ربيخ ايابس ىف تلزن اهنأ :سابع نبا نع كاحضلا قيرط نم ىناربطلا ىور دقو
 اذخأ ءاهجوز نم اهل ًاقالط نوكي ةمألا عيب نأ ىلإ فلسلا نم ةعامج بهذ دقو «ديعس ىبأ ثيدح

 «ةريغم نع «ةبعش نع «رفعج نب دمحم انثدح «ىنثم نبا انثدح :ريرج نبا لاق .ةيالا هذه مومعب

 هذه ولتيو ءاهقالط اهعيب :لوقي هللا دبع ناك : :لاق ؟جوز اهلو عابت ةمألا نع لثس هنأ :ميه اربإ نع

 . (مكناميأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاوإ» 0 ةيآلا

 اهعيب :لاق دوعسم نبا نع «ميهاربإ نع «شمعألاو ةريغمو رو ع قاب هاور اذكو

 جوز اهلو ةمألا تعيب اذإ :لاق دوعسم نبا نع «ةبالق ىبأ نع «دلاحخ نع ‹ىروثلا نايفس لاقو

 اهعيب :اولاق سابع نباو « هللا دبع نب رباجو «بعك نب ىبأ نإ : لاق ةداتق نع « ديعس هاورو

 .اهقالط

 سابع نبا نع «ةمركع نع «دلاخ نع «ةيلع نبا '''[انثدح] «بوقعي ا :ريرج نبا لاقو
 قالطو ءاهقالط اهتءاربو ءاهقالط اهتبهو ءاهقالط اهقتعو ءاهقالط اهعيب : تس ةمألا قالط :لاق

 .اهقالط اهجوز

 «ءاّسّنلا نم تاتصحملاو# :هلوق بيسملا نبا نع «ىرهزلا نع ِهرّمْعَم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 :رمعم لاق .اهقالط اهعيبف "7 كنيمب تكلم ام الإ نهحاكن هللا مرح «جاوزألا تاوذ “نه : لاق
 ذ لثم نسحلا لاقو

 .«اومئأتوأ» هر ءج ىف (۲) . «سان ناكو» :أ ىف )غ2(

 مقرب ىذمرتلا ناسو ٠ / 5) ىئاسنلا ننسو )7١155( مقرب دواد يبأ ناسو )١45605( مقرب ملسم حيحصو /۸٤4( ۳) دنسملا (۳)

10.(. 

 .أ راج نم ةدايز (5) .,21قيقشا : ىف (05) . ؟تايآلا» :أ ىف )€(

 .«اهيف كنيمي» :ر ىف )٩( . اهلها :أ «ر «ج ىف (۸) .تس ال سمح خسنلا لك ةياور ىف روكذملا 0



 (؟85 «77)ناتيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۵۸

 ام الإ ءاّسّنلا نم تاتصحملار#» :هلوق ىف نسحلا نع «ةداتق نع ورع ىبأ نب ديعس هاور اذكهو

 .اهقالط اهعيبف جوز اهل ناك اذإ :لاق «مكناميأ تكلم

 .اهقالط هعيبو ءاهقالط ةمألا عيب :نسحلا نع «فوع لاقو

 عيب نأ اوأرف ءًاثيدحو ًاميدق روهمجلا مهفلاخ دقو « هليا مهمحر] فلسلا نم ءالؤه لوق اذهف

 ةعفنملا هذه هكلم نع جرخأ دق ناك عئابلاو «عئابلا نع بئان ىرتشملا نأل ؛“"اهقالط سيل ةمألا

 نإف ؛امهريغو نيحيحصلا ىف جرخملا ةريرب ثيدح ىلع كلذ ىف اودمتعاو «اهنع ةيبولسم و

 لَك يبنلا اهريخ لب «ثيغم اهجوز نم اهحاكن خسفني ملو ءاهقتع تّرجنو اهترتش ذا نينمؤملا مأ ةشئ

 ءالؤه لاف اک اهقالط ةمألا عيب ناك ولف «ةروهشم اهتصقو . خسفلا تراتخاف «ءاقبلاو خسفلا نيب

 . ملعأ هّللاو ‹« طقف تايبسملا ةيآلا نم دارملا نأو «حاكنلا ءاقب ىلع لد اهريخ املف ةا ىبنلا ا

 اوكلمت ىتح مكيلع مارح فئافعلا ع الا ب تايجملار) :هلوقب دارملا :ليق دقو

 ىبأ نع ريرج نبا هاكح .اعبرأ وأ اثالث وأ ' 'نيتنثا وأ ةدحاو ىلوو روهمو دوهشو حاكنب نهتمصع

 مكيلع مارح عبرألا ادع ام : «ءاستلا نم تاتصحملاو» :ةديعو رق لاو .امهريغو سواطو ةيلاعلا

 . مكناميأ تكلم ام الإ

 الو « هباتك اومزلاف «مكيلع هللا هبتك باتك ميرحتلا اذه : ىأ «مكيلع هّللا باتك# :هلوقو

 .هضرف امو هعرش اومزلاو «هدودح نع اوجرخت

 . عبرألا ىنعي : «مكيلع هللا باتكإ» :هلوق ىف ىدسلاو ءاطعو ةديبع لاق دقو

 .مكيلع مرح ام : ىنعي (مکیلع هللا باتكإ» : ميهأربإ لاقو

 ءاطع هلاق «لالح مكل نه مراحملا نم نركذ نم ادع ام: ىل (مکلذ ءار ام مکا لحأو» :هلوقو

 لوق حيحصلاو «ديعب اذهو «عبرألا نود ام (مکلذ ءارو ام مكل لحأو» :ىدسلاو ةديبع لاقو .ه ريغو

 . مكناميأ تكلم ام : : ىنعي «مُكلَذ ءارو ام مک لحأو» :ةداتق لاقو .مدقت امك ءاطع

 :لاق نم لوقو «نيتخألا نيب عمجلا ليلحت ىلع جتحا نم اهب جتحا ىتلا “ ىه ةيآلا هذهو

 ا ا خو هنآ اا

 عبرأ ىلإ تاجوزلا نم مكلاومأب اولصحت : ىأ «نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ» :هلوقو

 . (نیحفاسم ريغ نينصحُم» :لاق اذهلو ؛ىعرشلا قيرطلاب متئش ام ىرارسلا وأ

 نهروهم نهوتآف نهب نوعتمتست امك :ىأ «ةضيرَف نهروجأ نهوتاف نهنم هب متعتمتسا امف :هلوقو
 :هلوقكو ١ : ءاسنلا] «ضعب ىلإ" مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو» :هلوقك «كلذ ةلباقم ىف
 (ائیش نهومتيتآ امم اوذخأت نأ مکن لحي الوإ» :هلوقكو «[4 :ءاسنلا] «ةّلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآو#
 .[؟؟9 :ةرقبلا]

 . «هلاق» :أ ءر «ج ىف 2م .؟امهل اقالط» 1 ءر ىف (0) .أ اج نم ةدايز )١(

 .؛ةيآ اهتمرحو ةيآ اهتلحأ» : ىف (5) .؟ةيآلا ىه» :أ ءر ج ىف (0) .«نينثا وأ دحاو» :أ ىف (4)

 . ؟مهضعب» :أ ىف (۷)



 وه 055 «۲۳) ناتیآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 مث ؛مالسإلا ءادتبا ىف ًاعورشم ناك هنأ كش الو «ةعتملا حاكن ىلع ةيآلا هذه مومعب لدتسا دقو

 «خسن مث حيبأ مث «خسن مث حيبأ هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةفئاطو ىعفاشلا بهذ دقو .كلذ دعب خسن

 EET «ةرم خسن مث «ةرم حيبأ امنإ :نورخآ لاقو «كلذ نم رثكأ نورخآ لاقو .نيترم

 .كلذ

 مولا نع ةياور هر "فروا احا لولا ةباصتقلا نم ةقئاطو ياغ نتا" وغ يور كفو

 ا س نب ديعسو «بعك نب ىبأو «سابع نبا ناكو .ىلاعت هللا مهمحر «لبنح نب دمحأ

 ىف تلزن :دهاجم لاقو .«ةضيرف نهروجأ نهوتآف ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف» :نوؤرقي

 نينمؤملا ريمأ نع «نيحيحصلا ىف تبث ام ةدمعلاو «كلذ فالخ ىلع روهمجلا نكلو «ةعتملا حاكن

 ةيلهألا رمحلا موحل نعو ةعتملا حاكن نع ةي ىبنلا ىهن :لاق ''"[هنع هللا ىضر] بلاط ىبأ نب ىلع
 .«ماكحالا» باتك ىف ىه ةررقم ظافلأ ثيدحلا اذهلو . "بيخ موي

 كك هللا لوسر عم ازغ هنأ :هيبأ نع «ىنهجلا دبعم نب ةربس نب عيبرلا نع ملسم حيحص ىفو
 كلذ مرح دق هللا نإو ءءاسنلا نم عاتمتسالا ىف مكل تنذأ تنك ىنإ «سانلا اهيأي» :لاقف «ةكم حتف

 ىفو «ًائيش نهومتينآ امم اوذخأت الو «هلیبس لخيلف ءىش '7نهنم هدنع ناك نمف «ةمايقلا موي ىلإ
 .«ماكحألا» باتك اهعضوم ظافلأ هلو ء“عادولا ةجح ىف ملسمل ةياور

 ةعتملا حاكن ىلع ةيآلا هذه لمح نم : ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو» :هلوقو

 ةدايزو هب ةدايز ىلع “"اوضارت نأ لجألا ىضقنا اذإ مكيلع حانج الف :لاق ىمسم لجأ ىلإ
 . "لعجلل

 - اهب هعتمت ىلع اهاطعأ ىذلا رجألا ىنعي - ىلوألا ةضيرفلا دعب نم اهاضرأ ءاش نإ :ىدسلا لاق

 اهمحر ئربتسی نأ لبق دادزاف ءاذكبو اذكب اضيأ كنم عتمتأ :لاقف ءامهنيب لجألا ءاضقنا لبق
 . «ةّضيِرَفْلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الوإ» :هلوق وهو «ةدملا ىضقنت موي

 ىف ام ئربتست نأ اهيلعو «ةئيرب هنم ىهو «ليبس اهيلع هل سيلف ةدملا تضقنا اذإف :ىدسلا لاق

 هاش امم خاو فري ؟' ااف تازيم اهب نیو, ءار

 هم ءيش نع مک نبط نِإَف] ةلحن نهتاقدص ءاسٽلا اوتآوإ» :هلوقك هانعم لعج لوألا لوقلاب لاق نمو
 ءىش نع وأ «هنم كتأربأف ًاقادص اهل '""تضرف اذإ :ىأ ٤[ :ءاسنلا] 4[ ائيِرَم اًئينه هولكف اسفن
 .كلذ ىف اهيلع الو كيلع حانج الف هنم

 معز :لاق هيبأ نع «ناميلس نب رمتعملا انثدح «ىلعألا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 )١( مقرب ملسم حيحصو (471) مقرب ىراخبلا حيحص (۲) .ج نم ةدايز )۱٤۰۷(.

 )۳( مقرب ملسم حيحص (4) . (هنم)» :أ ىف )١4.5(. ) )۵(اوضارتت» :ج ىف (5) . «حانج الد :ج ىف .

 ) )۷.؟ئربتست» :ج ىف (۹) .«داز نإف» :ر هج ىف (۸) .«لعجلا» :ج ىف

 .«متضرفا :ر ىف )1١( .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر ج نم ةدايز )١١( .«سيل» :أ ىج ىف (۱۰)



 ()ةيآلا ءال نوم نالا ج ا ا يي ع بحبح

 حاتج الو :لاقف «ةرسعلا مهدحأ كردي نأ ىسع مث «رهملا '' "نوضرفي اوناك الاجر نأ ىمرضحلا
 كل وهف ائيش هنم كل تعضو نإ : ىنعي (ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف» سانلا اهيأ 4 مكيلع

 مگیلع حاتج الر : TEE  "[یلع] لاقو «ريرج نبا لوقلا اذه راتخاو «غئاس

 وأ ماقملا ىف 7ىنعيو ءاهريخي مث اهقادص اهيفوي نأ ىضارتلاو «ةضيرفلا دعب نم هب ب متيضارت اميف

 :قارفلا

 تامرحملا هذه عرش دعب نيفصولا نيذه ركذ بسانم (اميكح اميلع ناك هللا نإ :هلوقو
 . (9[ةميظعلا]

 و هلأ نذإ هواه صعب نم مکعب مكب ملأ ُهللاو تاتا مكا نم
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 ا يي
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 نيتأ نإف نصحأ اذإف ٍنادخأ تاذختم الو تاحفاسم ريغ كفو فورعملاب نهروجأ

 . 4 62 ميحر روفغ هللا مك ريح اوُربصت

 ىأ «تانمؤملا تاتصحملا حكني نأ ةردقو ةعس :ىأ 4ًالوُط9 دجي مل نمو :[ىلاعت] لوقي

 . رئارحلا

 حكني نأ ًالوَط مكنم عطتسي مل مول :ةعيبر نع «رابجلا دبع ىنربخأ :بْهَو نبا لاقو
 ىبأ نباو ريرج نبا هاور .اهيف هاوه ناك اَذِإ ىنعي ةمألا حكني «ىوهلا لوطلا :ةعيبر لاق 4تانصحملا
 . متاح

 اوجوزتف :ىأ «تانمؤملا مكاين نم مكناميأ تكلم اممف» :هدريو لوقلا اذه ىلع عنشي عرش مث
 سابع نبا لاق «تانمؤملا 5 3 :لاق اذهلو ؛نونمؤملا نهكلمي ىتاللا تانمؤملا ءامإلا نم

 ايح نب لتاقمو ىدسلا ىلاق اذكو «نينمؤملا ءامإ نم حكنيلف : هريغو

 رومألا قئاقحب ملاعلا وه :ىأ هس ملعأ هللاوأ# :هلوقب “”ضرتعا مث
 .رومألا نم رهاظلا سانلا اهيأ مكل امنإو ءاهرئارسو

 كلذكو «هنذإب الإ جوزت ال هتمأ ىلو وه ديسلا نأ ىلع لدف «نهلْمَأ نذإب نهوحكناف» :لاق مث

 نذإ ريغب جّوَرَت دبع اميأ» :ثيدحلا ىف ءاج امك «هنذإب ")الإ جوزتي نأ هدبعل سيل «هدبع ىلو وه
 .ناز ىأ )(رهاع وهف هيلآوم

 .ادعب» :آ ىف (۳) .أ ءر نم ةدايز () .«نوضرقي» :أ ىف )١(

 .اريغبا : :ج یف )¥( . «ضرعأ» : ءر «ج ىف )3( .أ نم ةدايز )2( أ ‹«ج نم ةدايز )٤(

 دبع نب رباج نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع قيرط نم )١١١١( مقرب نئسلا ىف ف ىذمرتلاو ٠( ۷۸) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور (۸)

 . نسح ثيدح رباج ثيدح :ىذمرتلا لاق . هنع هللا ىضر هللا



 55 (؟0)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ةأرملا جوزُت ال» :ثيدحلا ىف ءاج امل ؛اهنذإب ةأرملا جوزي نم اهجّوَر ةأرما ةمألا كلام ناك نإف

 . "«اهسفن جوزت ىتلا ىه ةينازلا نإف ء"[اهسفن ةأرملا الو «ةأرملا]

 سفن بيط نع :ىأ «فورعملاب نهروهم "”اوعفداو : ىأ «فورعملاب نهروجأ نهوتآول :هلوقو
 .تاكولمم ءامإ نهنوكل ؛نهب ةناهتسا ًائيش هنم اوسخبت الو «مکنم

 , € تاَحفاسم َرْيغظ :لاق اذهلو ؛هنيطاعتي ال انزلا نع فئافع :ىأ (تاتصحمل :هلوقو
 . ةشحافلاب نهدارأ دحأ نم نعنتمي ال ىتاللا ىناوزلا نهو

 ىنعي «؟"تانلاعملا ىناوزلا نه «تاحفاسملا :سابع نبا لاق (نادخأ تاّدخّتم الو» :هلوقو
 .ءالخأ :ىنعي (نادخأ تاذختمو) .ةشحافلاب نهدارأ ًادحأ نعنمي ال ىتاللا ىناوزلا

 ىبأ نب ىيحيو « ىناسارخلا ءاطعو ‹كاحضلاو «دهاجمو «ةريره ىبأ نع ىور اذكو

 لاقو .قيدصلا :ىنعي :ىرصبلا نسحلا لاقو .ءالخأ :اولاق «ىدسلاو ؛نايح نب لتاقمو «ريثك

 نع هللا ىهن «هب ةرقملا «"[سيسملا] دحاولا ليلخلا تاذ :(نادخأ تاذخّتم الر :آضيأ كاحضلا

 .كلذك تماد ام (0ايجيورت 80[ نغ] :ىتعي كلو

 0١23فل : : «باذعْلا نم تاتصحملا ىلع ام فصن نِهْيلعف ةشحاقب نينا نإَف نصحأ اذ :هلوقو
 و

 ئرقو . هلعاف مسي مل امل ىنبم ءداصلا رسكو مهلا مكب ضعي و : «نصحأإ» ىف ءارقلا

0 
 :نيلوق ىلع هيف اوفلتخاو .دحاو ا : ليق مث مزال لعف داصلاو ةزمهلا حتفب

 «رمع نباو مر نب هللا دبع نع كلذ ىور .مالسإلا e ناصحإلاب دارملا نأ :امهدحأ

 « ىبعشلاو ا ميهاربإو «ءاطعو و دعو «شيبح نب رو .ديزي نب دوسألاو نار

 م an . عطقنم وهو :تاظخلا نب رهف نع يرهدلا هوحن ىورو داو

 ةنسلاب الالدتسا “'"[كلذ] انلق امنإو : لاق «عيبرلا ةياور ىف 2'؟7[ىلاعت هللا همحر] ىعفاشلا هيلع

 .ملعلا لهأ رثكأ عامجإو

 انثدح «دينخلا نب نيسحلا نب ر ىلع انثدح :لاق ءاعوفرم د يف متاخج نيا نبا ور

 «رباج نع رمح ىبأ نع «هيبأ نع « ىبأ انثدح « ني مدلا] هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ

 :لاق « نصحأ اذإفط :ة هللا لوسر لاق :لاق ىلع نع «نمحرلا دبع ىبأ نع «لجر نع
 . نهودلجا : ىلع لاقو :لاق «جيوزتلا انهاه هب دارملا :''"لاقو .«اهفافعو اهمالسإ اهناصحإ»

 .هجام نباو ءأ ج نم ةدايز )١(

 ىضر ةريره ىبأ نع نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه نع ناورم نب دمحم قيرط نم (۱۸۸۲) مقرب هنئس ىف ةجام نبا هاور (۲)

 , هنع هللا

 .٤الو» :ر ىف (0) .«نهوسخبي الو» : ىف (4): .«اوعفداف» :أ ىف (۳)

 .أ ءر ءج نم ةدایز (۸) .أ بج نم ةدايز (۷) .(تانلعملا» :أ ءر ج ىف )١(

 .(ارقف» :آ ىف )١١( .«تفلتخاو» :ر یف (۱۰) .«اهجوزت» :أ ىف (9)

 .«هّللا همحر» :أ ىفو ءر ءج نم ةدايز )١4( .« وه لوقلا اذهو»:ر ءج ىف (۱۳) .«؟نيلوقلا» :ج ىف )١١(

 «ليقو» :ر ىف ١0( .أ هج نم ةدايز () .آ «ر ءج نم ةدايز )١6(



 (؟0)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۹۲

 نكد كيدحل وهو تاک ىلا نیا لاف امثل

 و موي 11و (77[هلغم]و ديل وح وسر و دتمش دا 17 وا هلق

 .اهفافعو اهمالسإ :اهناصحإ :ملاسو مساقلا لاقو

 نب ديعسو «سواطو «ةمركعو ءدهاجمو «سابع نبا لوق وهو .جيوزتلا :انهاه هب دارملا :ليقو

etهاور اميف «ىعفاشلا نع «حاضيإلا» هباتك ىف ىربطلا ىلع وبأ هلقنو .مهريغو ةداتقو «نسحلاو  

 نأ ةمألا ناصحإ :لاق هنأ دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل هاور دقو هنع مكحلا دبع نب مكحلا وبأ

 نبا امهاور «سابع نبا نع ةحلط ىبأ نبا ىور اذكو .ةرحلا حكني نأ دبعلا ناصحإو ءرحلا اهحكني

 . ىعخنلاو ىبعشلا نع متاح ىبأ نبا هركذو «هريسفت ىف ريرج

 أرق نمو «جيوزتلا هدارمف «ةزمهلا مضب «نصحأ» ارق نمف ."نيابتم نيتءارقلا ىنعم :2"ليقو

 .هرصنو هررقو «هريسفت ىف ريرج نب رفعج وبأ مامإلا هراتخا .مالسإلا هدارمف ءاهحتفب "نّصحأ»
 لوقي ثيح «هيلع لدي ةيآلا قايس نأل ؛جيوزتلا انهاه ناصحإلاب دارملا نأ ملعأ هللاو  رهظألاو

 نم مُكَناَميَأ تكلم ام نمف تاتمؤملا تاتصحملا حكدي نأ ًالوط مكنم عطتسي مل نموإ» : یلاعتو هناحبس

 :هلوقب دارملا نأ نيعتف «تانمؤملا تايتفلا ىف “اهلك اهقايس ةميركلا ةيآلاو . ملعأ هللاو < مكتابتف

 .هعبت نمو سابع نبا هرسف امك «نجوزت :ىأ «ٌنصحأ اذإف»

 تنز اذإ ةمألا نإ :نولوقي مهنأ كلذو ؛روهمجلا بهذم ىلع لاكشإ نيلوقلا نم لك ىلعو

 هنأ ىضتقي ةيآلا موهفم نأ عم ءًاركب وأ ةجوزم «ةرفاك وأ ةملسم تناك ءاوس «ةدلج نوسمخ اهيلعف

 :اولاقف روهمجلا امأف كلذ نع مهتبوجأ تفلتخا دقو ءءامإلا نم انز نمم ةنصحملا ريغ ىلع دح ال

 اهانمدقف ءءامإلا ىلع دحلا ةماقإ ىف ةماع ثيداحأ تدرو دقو .موهفملا ىلع مدقم قوطنملا نأ كشال

 :لاقف بطخ هنأ «هنع هللا ىضر «یلع نع «هحیحص ىف ملسم هاور ام كلذ نمف «ةيآلا موهفم ىلع

 تدر كي هللا لوسرل ةمأ نإ ءنّصْحُي مل نمو مهنم َنصحأ نم دحلا مكئاقرأ ىلع اوميقأ «سانلا اهيأي
 ىبنلل كلذ تركذف ءاهلتقأ نأ اهتدلج نإ تيشخف «سافنب دهع ثيدح ىه اذإف ءاهدلجأ نأ ىنرمأف
 , 2000090 رامن یتح اهكرتا «تْنَسْحأ» :لاقف ایک

 .«نيسمخ (١"'اهدح “' "اهن نم هن تلات اذان ا ربع نع هةمحلا اد عو

 اهدلجیلف اهتز نيبتف مكدحأ ةمأ تر اذإ» :قرقي هلي هللا لوعر تعيس :الاق ةريره بأ نو

 نيبتف ةثلاثلا تنز نإ مث ٠ ءاهيلع بري الو دحلا اهدلجيلف ةيناثلا تتر نإ مث ءاهيلع برتی الو دحلا

 )١( ؟موقي» :أ ءر ج یف (:) .أ ءج نم ةداير () .«ىف» :أ ىف () .أ هج نم ةدايز .

 )٥( روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ )۲ / 590(.

 ) )6.«لثامتت» :ر ىف (9) .«؛هلك قايسلاف» : ىف (۸) .«نائیش» :ر ىف (۷) .«لب» :ر «ج ىف

 )١١( .«اهسافن» :أ ىف )١١( «اهدلجاف» :ج ىف .



 1 آي تت ج (75)ةيآلا :ءاسلا ةزوتس د قناقلا ءّريللا

 . "”«ةعبارلا ىف اهعبيلف اثالث تنر اذإ» : ملسلو .هرعش نم لّبَحِب ولو اهعبيلف ءاهانز

 ىبأ نب شایع نب هللا دبع نع ءراسّي نب ناميلس نع ءديعس نب ىيحي نع «كلام لاقو
 ةرامألا قالو نم دئالو اندلجف + نكيرق نم ة نف تاطقلا ني رع ىرما :لاق نكوزخلا ةر

 ا نين نيب هيي

 برضت امنإو ءاهيلع دح الف نصحت ملو تنز اذإ ةمألا نأ ىلإ بهذ نم باوج :ىناثلا باوجلا

 ريح قف ديعسو نيرا ع هيلا د وف ا فر شايع ن ا ع وغ کا وهو. ايفا
 نم وهو ةيآلا موهفم مهتدمعو .هنع ةياور ىف ىرهاظلا ىلع نب دوادو «مالس نب مساقلا ديبع وبأو

 نب ديزو ةريره ىبأ ثيدحو . مهدنع مومعلا ىلع مدقم وهف مهرثكأ دنع ةجح وهو «طرشلا ميهافم

 تنر نإ» :لاق ؟نصحت ملو تنر اذإ ةمألا نع لئس هاهي هللا لوسر نأ ءامهنع هللا ىضر ءدلاخ

 دىبا ىردأ ال :باهش نبا لاق ««ریفضب ولو اهوعيب مث ءاهودلجاف تنز نإ مث «اهودحف

 .ةعبارلا وأ ةثلاثلا

 . لبحلا: لا تای نبا لاق :ملسم دنعو لا ىف ةاجرخأ

 نم تانصحملا ىلع ام فصنب ةنصحملا ىف تقو امك ددع “' ثيدحلا اذه ىف تقوي ملف :اولاق
 .ملعأ هللاو «كلذب ثيدحلاو ةيآلا نيب عمجلا بجوف «باذعلا

 نع «ةرم نب ورمع نع « رعسم نع «نايفس نع «روصنم نب ديعس هاور ام كلذ نم حرصأو

 ا نصح تح دخ ةمآ ىلع سيلف: هللا لوسر لاق :لاق' نتابع نبا نع «ريبج نب دیعس

 هعفر :لاقو .اعوفرم هب «نايفس نع «' یدباعلا نارمع نب هللا دبع نع «ةميزخخ نبا هاور دقو

 ام لثم لاقو «نارمع نب هللا دبع ثيدح نم ىقهيبلا هاور اذكو . سابع نبا لوق نم وه اغإ طخ

 ا نبا هلاق

 : ةبوجأ هنع ةريره ىبأ كثيدحو «نايعأ ا [امهنع هّللا ىضر] رمعو ىلع ثيدحو :اولاق

 .ثيدحلا اذه نيبو هنيب اعمج ةجوزملا ةمألا ىلع لومحم كلذ نأ :اهدحأ

 .؟ملسملو ءهاجرخأ» : هيج یف )١(

 (1756) مقرب ملسم حيحصو (7171) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«اهودلجاف» : ر هج ىف (6) .؟متسرال :ر ىف (4) .؟سابع» :ر ىف (9)

 .ادعب» :أ ىف (۷) .؟ريفظب» :ر ىف (0

 .هنع هللا ىضر دلاخ نب ديز ثيدح نم (۱۷۰ )٤ مقرب ملسم حيحصو (408 «۲۱۵۳) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«باوجلا» :أ ج ىف (۱۰) .(ريفظلاو» :ر ىفو ««ريفضلاو» :أ ءج ىف (9)

 .«ىدماغلا» :أ ءر ءج ىف (۱۲) .«ىنعي وأ :ر ىفو (ىنعي» :أ ج ىف )١١(

 . ؟حصأ فوقوملاو أطخ هعفر# :لاقو «ةيملعلا بتكلا _ ط (174 / ۸) ىقهيبلل ىربكلا ننسلا 0

 .(515) مقرب قيرطلا اذه نم سابع نبا ىلع افوقوم ننسلا ىف روصنم نب ديعس هاور دقو

 .أ ج نم ةدايز )١(



 (؟ 8 ةيآلا a قناقلا نزولا a ا

 باوجلا ليلدب «ةاورلا ضعب نم "محقم ظفل ءدحلا ')اهدلجيلف :هلوق ىف دحلا ظفل نأ :ىناثلا
 .وهو «ثلاثلا

 ىلوأ وهف نينثا نع ناك امو ءطقف ةريره ىبأ ةياور نم كلذو نييباحص ثيدح نم اذه نأ

 نب دابع ثيدح نم ماتو طرش نع داتا ىئاسنلا هاور دقف اضيأو «دحاو ةياور نم ۳. دقتلاب

 تنز اذإ مث ءاهودلجاف ةمألا تنز اذإ» :لاق لک هللا لوسر نأ  ًاردب دهش دق ناكو  همع نع « مي

 . (ريفضب ولو اهوعيبف تنز اذإ مث ءاهودلجاف تنز اذإ مث ءاهودلجاف

 دلجلا ناك امل هنأل ؛دلجلا ىلع ثيدحلا ىف دحلا ظفل قلطأ ةاورلا ضعب نأ دعبي ال هنأ : عبارلا

 نم ىنر نم برض ىلع دحلا قلطأ امك «بيدأتلا ىلع دحلا ةظفل قلطأ هنأ وأ ا |
 امنإو ‹ ةئام اهيف هل تنذأ اذإ هتأرما ةمأب ىنز نم دلج ىلعو «خارمش ةئام هيف لخن لاکثعب ىضرملا

 ركبلا دلج وه ىقيقحلا دحلا امنإو ‹فلسلا نم هريغو دمحأ مام لاك هاري نم دنع بيدأتو ريزعت كلذ

 . ملعأ هللاو «طئاللا وأ بيثلا مجرو «ةئام

 نع «ةبعش انثدح رج يراوح حدك تملا :نبا انثلخ» :هريتسفت ىف ريرج نبا ئوز فو

 0 جوزتت مل ام تنز اذإ ٌةمالا برضت ال :لوقي ريبج نب ديعس عمس هنأ ر رت قرم

 موهفمب ذخأ هنأكو ءادح ال الصأ برضت ال اهنأ دارأ نإ بيرغ بهذمو «هنع حيحص دانسإ اذهو

 نبا لوقك “وهف ءآبيدأت اهبرض ىفني الو ءادح برضت ال اهنأ دارأ ناك نإو «ثيدحلا هغلبي ملو ةيآلا

 ناصحإلا لبق امأف ءةرحلا دح فصن دحت ةنصحملا ةمألا نأ ىلع تلد ةيآلا نأ :ثلاثلا باوجلا
 لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا» :""ىلاعت هلوقك ؛ةثام اهدلج ىف اهل ةلماش ةنسلاو باتكلا "ت اومن
 لعج دق «ىنع اوذخ « ىلع اوذخ» ا تيدحتو Y] :رونلا] (ةدلج ةئام امهنم دحاو

 ثيدحلاو . «ةراجحلاب اندرو ةا الج بلاو ماع ؛ بیرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ت هللا

 . ثيداحألا نم كلذ-ريغو ملم يح ىف

 اذإ "9ىلاعت هللا نأل ؛فعضلا ةياغ ىف وهو «ىرهاظلا ىلع نب دواد نع روهشملا وه لوقلا اذهو
 فيكف «ةدلج نوسمخ وهو باذعلا نم 2١ ةرحلا ىلع ام فصنب ءامإلا نم ةنصحملا دلجب رمأ ناك

 اذهو «لاق ام سكع كلذ ىف ةعيرشلا ةدعاقو .ناصحإلا دعب هنم دشأ ناصحإلا لبق اهمكح نوكي

 :لقي ملو «اهودلجا» :لاقف «نصحت ملو تنز اذإ ةمألا نع هباحصأ هلأسي «مالسلا هيلع ‹ عراشلا

 (3)هدعل كلذ نع اولأس امنإ مهنأل ؛مهل كلذ نايب بجول ءدواد "لاق امك اهمكح ناك ولف .ةئام
 قرفلا مدعل ( نصحت ملو» : مهلوق ىف ةدئافلا امف الإو «ءامإلا ىف ناصحإلا دعب ةئاملا دلج مكح نايب

 . ؟ميدقتلاب» :آ ىف (۳) . (ةمحقما)ل :أ ىفو (ةمجعملا :ر ىف (0) .ةذحلا اهيلع» ر ىفو «اهيلع مقيلف» : ءج ىف (۱)

 .«نوکیف» :ر ءج ىف (7) .« جوزت مل ام »: يف (5) .«دقتعا ثيدحلا ىف دلجلا ناك امل»:أ ج ىف (5)

 .«هناحبسا : ىف (9) .«ىلاعت هللا لوقل» :أ ىف (۸) .«تامومعب» :ر ىف (۷)
 .«لوزن دعب» :أ هج ىف )١١( .؟معز امک» :أ ىف )١١( .(هريغا :أ ىف )٠١(



 س ةا يالا ةو يالا لا

 GS A E كل راو دا وك مار ايي

 مالسلاو» :لاق مث مهل اهركذف هيلع ةالصلا نع هولأس امل مهنأ نيحيحصلا ىف و [كين] امك ونيل
 « ميلست TT اونمآ نيذّلا اهيأ ايل :هلوق هللا لزنأ- ال :ظفل ىفو ءكمتملع "دق ام

 اذكهو «ثيدحلا ركذو ؟كيلع ةالصلا فيكف «هانفرع دق كيلع مالسلا اذه :اولاق [55 :بازحألا]

 : "لاول اذه

 دواد لوق نم برغأ وه ام هبهذم نم نإف «روث ىبأ باوج :- ةيآلا موهفم نع - عبارلا باوجلا

 وهو.تاجيوزملا  تاصحلا ىلع ام. فض ؟وييلع نإف نضحلا اذإف + وقي هنأ كلذ وجو: نم
 بجيف ناصحإلا لبق امأو «تنز اذإ ةنصحملا ةمألا مجرت نأ بجيف «""فصانتي ال وهو «مجرلا
 «ىعفاشلا هللا دبع وبأ لاق دق لب «مكحلا ىف روهمجلا فلاخو ةيآلا مهف ىف أطخأف .نيسمخ اهدلج

 نأ ىلع تلد ةيآلا نأل كلذو ؛انزلا ىف كولم ىلع مجر ال نأ ىف نوملسملا فلتخي ملو : هللا همحر

 تانصحملا نهو «دهعلل تانصحللا یف ماللاو فلألاو «باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلع

 «طقف رئارحلا نهب دارملاو (تانصحملا حكني نأ ًالوَط مكنم عطتسي مل نمو :ةيآلا لوأ ىف تاروكذملا

 نم دارملا نأ ىلع لدي «باَدَعْلا نم تاتصحملا ىلع ام فصنإ :هلوقو «هریغ جيوزتل ضرعت ريغ نم

 .ملعأ هللاو «مجرلا ال دلجلا وهو ٠ هفيصنت نكمي ىذلا باذعلا

 نع دعس نب نسحلا ةياور نم روث ىبأ بهذم دَر ىف اصت '”[ائيدح] دمحأ مامإلا ىور دق مث

 ىلإ امصتخاف 0 هاعداف ءامالغ تدلوف «سمحلا نم لجرب تنز دق تناك 2' ةيفص نأ هيبأ
 ءاضتب ؟ اف ىضقأ' للغ لاف بلاط. يآ ن ىلع ىلإ افر © ادافع نباتا
 E ما امهدلجو «رجحلا رهاعللو ءشارفلل دلولا» : ب هللا لوسر

 “نم فصنلا ىلع ءامإلا نأ :ىأ «ىندألا ىلع ىلعألاب هيبنتلا موهفملا نم دارملا لب :ليقو
 e «هدعب الو حاكنلا لبق ال ءالصأ مجر نهيلع سيلو «تانصحم نك نإو دحلا ىف رئارحلا

 «مكحلا دبع نبا هاور اميف «ىعفاشلا نع حاصفإلا بحاص كلذ “لاق .ةنسلاب نيتلاحلا ىف دلجلا
 اندفتسا امنإ انأل ؛ةيآلا ظفل نم ديعب وهو ءراثآلاو ننسلا باتك ىف يقهيبلا ''"'هركذ دقو .هنع

 اهنأب ديرأ لب :لاقو .اهادع اميف فيصنتلا اهنم مهفي فيكف ءاهاوس نم ال ةيآلا نم دحلا 17 فيصنت

 هذه ةلاحلاو اهيلع دحلا ةماقإ اهديسل زوجي الو «مامإلا الإ اهيلع دحلا ميقي ال ناصحإلا لاح ىف

 نيعضوملا الك ىف دحلاو كلذ هلف ناصحإلا لبق امأف هللا همحر دمحأ مامإلا بهذم ىف لوق وهو -

 ةع لدي اه ةيآلا ظل نق نويل 3 ها ةع اها اذه: ير عب تفس

 .؟متملع امك : :ر ىفو «متملع دق امك» :أ ج ىف (0) .أ نم ةدايز )١(

 .«نهيلعف» : ىف () .؟لوقن نأ كلذو» :ر ىف (5) .«ءاوس» :أ ىف (۳)

 . «هفصتب» :أ ىفو «هفصنتا :رءعج ىف (۸) «فصنتيا :أ ءر ج ىف (۷) .«ىأ باذعلا نم تانصحملا# :أ ج ىف (5)

 .أ ءج نم ةدايز )١١( . اةيبصل :أ «ر اج ىف (۱۰) . نم ةدايز (9)

 .«اهيف» :ر ءج ىف (۳) .«اهعفرف» :ر ىف )١١(

 )١5( دنسملا 54/1١ ٠١(.

O؟ركذ» :ر ىف (17) .«لقن ةبسنلاب نيلاحلا ىف» : ىف (17) هد نينا هع . 
 .«نال» :ر ىف (۱۹) .2(فصنبا :ر «ج ىف (0



 (٠۲)ةيالا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 1

Se ESبقل ل  
 «سانلا اهيأ :لاق هنأ ىلع نع مدقت دقو «هيلع ليلدلا ىف تبثأ "امك «نهمجر وأ ةئام رتا

 اهيف سيل ةمدقتملا ثيداحألا مومعو «نصحي مل نمو مهنم نصحأ نم دحلا مكئاقرأ ىلع اوميقأ
 نيبتف مكدحأ ةمأ َْتّنَر اذإ» :روهمجلا هب جتحا ىذلا ةريره ىبأ ثيدحل ءاهريغو ا نو لج
 .«اهيلع برثي الو دلا 'اهدلجيلف اهانز

 لهو ر نالا لق نخ نلعب اهنا اهدعلا < لاوقا تنو اذا "اهنا الا نفل
 :لاوقأ ةثالث هيف ؟يفنت

 ءاهقفو ىلع لوق وهو] .ًاقلطم ع ىفنت ال :ىناثلاو , ع ىفنت ا

 نسلم نق تدا ادعو ةا م ى رهو ةه فت ىف اها تلو الا
 نإ «مامإلا ىأر "” وه امنإو ءدحلا مامت نم سيل ريزعت يفنلا نأ هدنعف ةفينح 09 ب او فال
 23 امأو «لاجرلا ىلع وه امنإ ىفنلا نأ كلام دنعو «ءاسنلاو لاجرلا قح ىف هكرت ءاش نإو هلعف ءاش
 ءا ف و لاول ىف فلا نم یک ةزو اموز. ا ةايفم كلو اا
 ماع ىفنب نصحي ملو ىنز نميف ىضق كي هللا لوسر نأ : )[ةريره ىبأ ثيدحو ةدابع ثيدح معن
 ىفنلا نم دوصقملا نأ وهو «ىنعملاب صوصخم كلذ ""7[لك]و «ىراخبلا هاور .هيلع دحلا '!'ةماقإبو
 . ملعأ هللاو ءءاسنلا ىفن ىف دوقفم كلذو نوصلا

 ةو غا ''[هيف] تهر ناخ الا فك يسع دلج مدرب اذإ ةمآلا# نأ": ىتاثلاو
 «ناصحإلا لبق برضت ال اهنأ :ريبج نب ديعس نع ريرج نبا هاور ام مدقت دقو ءروصحم ددعب

 .ىناثلا لوقلاك وهف الإو .©"*ليوأتلاب ابهذم نوكيف هيفن دارأ '" ؟”نإو

 ("7[وه]و ءدواد نع روهشملا وه امك «نيسمخ هدعبو ةئام ناصحإلا لبق دلجت اهنأ :رخآلا لوقلا
 فيعض وهو «روث ىبأ لوق وهو «هدعب مجرتو نيسمخ ناصحإلا لبق دلجت اهنأ :لاوقألا فعضأ
 .باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .ًاضيأ

 فاخخ نمل ةمدقتملا طورشلاب ءامإلا حاكن حابي امنإ :ىأ (مكنم تدعلا يشخ نمل كلذ :هلوقو
 جوزتي ذئنيحف «هلك] كلذ ببسب تنعو «عامجلا نع ربصلا هيلع قشو ءانزلا ىف عوقولا هسفن ىلع
 اهجوزت اذإ هنأل ؛هل ريخ وهف ءانزلا نع فكلا ىف هسفن دهاجو «'""'[ةمألا جوزت كرت نإو «ةمألا

 .ءاميا :أ «ج ىف فرفز .؟دلجلا» :أ ءج ىف () , اءامإلا» :أ «ر اج ىف )010(

 .«اهدحيلف» :ر ىف (5) .«ةجوزلا» : ىف (4) .؟نمف# :ر ىف )٤(
 .أ هر بج نم ةدايز (9) .أ ءر ءج نم ةدايز (۸) .ةةمألا ىف صخلتف» :أ ىف (۷)

 ,؟ةنسال :أ ج ىف )١١( ,؟هلأ» :ر ىف )٠١(

 .أ ج نم ةدايز )١9( .«اهيلع ىفنت ال»:ر ىفو «اهيلع ىفن ال» : ج ىف 7
 .«ىلإ وه» :أ ءر ج ىف )١5( .«ةفينح ىبأ بهذم امأو» :أ ءج ىف )١5( .2؟ىفن فصن» :ج ىف )١4(

 .«نإف» :ر ىف )١19( . ؟نيقني الف» :أ ج ىف )١( .«امأف» :أ هج ىف (۱۷)

 )٠١( ؟ةدابع ثيدحو ةريره ىبأ ثيدحك ءاسنلاو لاجرلا ىفن ىف ةماع ظافلأ نم درو امو» :ج ىف .

 .أ هج نم ةدايز (۳) .«لكف١ :أ ىفو ءج نم ةداير )1١( .؟ةماقإبا :ر ج ىف (0)
 .أ «ر هج نم ةدايز 7 .«اثلاث» :أ بج ىف (56) .2نإفا :أ ءر هج ىف (۹)

 .«اهجيوزت كرت نإو ةمالاب جوزتي نأ ذئنيح هلف» :ج ىف (۷)



 ضني (۲۸ - 77)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 «ىعفاشلل ميدق لوق ىف ءاقرأ اهنم هدالوأ نوكت الف ايبرع جوزلا نوكي نأ نأ الإ اهديسل ءاقرأ هدالوأ ءاج

 . 4 ميحر روفغ هّللاو مک ريح اوربصت نأو» :لاق اذهلو

 مدع نم دبال هنأ ىلع ءءامإلا چک زاوج ىف ءاملعلا ٌروهمج لدتسا ةميركلا ةيآلا هذه نمو ٍ
 نم نهيف الو «دالوألا قر ةدسفم نم نهحاكن ىف ال ؛تنعلا فوخ نمو رئارحلا حاكنل لوطلا

 اا ف اما ف را رولا «تلاخو هلا رخل وع لودعلا نف الا
 ناك ءاوس ءاضيأ ةيباتكلاو ل ةمألا حاكن هل زاج ةرحب اجوزم لجرلا نكي مل ىنم :اولاقف «نيرمألا
 “)[ءومع] هيلإ اوبهذ اميف '””ههتدمعو ءال ا تلا تا وسو هل * "أ ةرحل لوطلا ًادجاو
 معي وهو «فئافعلا :ىأ [: ةدئاملا]4 مُكلَبَق نم باتكلا اوثوأ نيذّلا نم تاتصحملاو» :ىلاعت هلوق
 .ملعأ هللاو ءروهمجلا هلاق ام ىلع ةلالدلا ىف ةرهاظ اضيأ “هذهو «ةماع ةيآلا هذهو «ءامإلاو رئارحلا

 ت و ی ا ماه هساو

 ميل ُهللاو مُكيلع بوُعيو مكلف نم نیلا نتس مكيدهيو مكل نيبيل هللا دیری
 هر ھم لل نم

 اليم اوليمت نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ديريو مكيلع بوتي نأ ديري هّللاو 9 ميكح

 .( ۵ اًقيعَض ناسنإلا َقلْخَو مكنع فّقخي نأ هللا ديري 00 اميظع

 هركذ مدقت امم «مكيلع مرحو مكل لحأ “ام ۔ نونمؤملا اهيأ  مكل نیب نأ دیری هنأ ىلاعت ربخي
 هعئا رب او 0 ا ا هذه ىف

 N N 2 i هردقو

 قحلا نع :ىنعي 4اوأمت نأ 0 TT کک کک ىأ «اميظع اليم

 00 ن ناسنإلا قلخو» :هريغو دهاجم لاق امك «هطورشب ا 0 ا 7

 .هتمهو همزع فعضو هسفن ىف هفعضل ؛ فيفختلا

 نع «نايفس نع «عيكو انثدح «' [یسمحألا] ليعامسإ نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 هلقع بهذي :عيكو لاقو عانا رمأ ىف : :لاق « افيعض ناسنإلا قلخإ : هيبأ نع « سواط نبا

 ءارسإلا ةليل هيلع “' "همالسو هللا تاولص ءانيبنل ''مالسلاو ةالصلا هيلع ميلكلا ىسوم لاقو
 نيسمخب ىنرمأ» :لاقف ۶۷ بكيلع ضرف اذام :هل لاقف . ىهتنملا ةردس دنع نم اعجار هيلع رم نيح

 .؟مهتدعوا :ر ىف )٤( .(وأ» :ر یف (۳ 50 ا
 .2 اميف» :أ ءر هج ىف (۷) .«ىهو ةصاخ» :أ ج ىف (1) . 1 هيج نم دایر 9

 .أ ءر نم ةدايز )٠١( .«مثأملا» :أ ءر ىف (9) .«عابتا ىف» :ر ىف (۸)

 )١١( .؟نم» :أءر ىف )١١( هبسانیف» :أ ىف () .أ نم ةدايز .
 )١5( .أ هج نم ةدايز )١5( .«ميلستلاو» :أ ج ىف )١١( ب دمحم انيبنل» :أ ىف .

 .؟كبر كيلع» : ج ىف )1۷)



 FS TOS a aaa اا

 «كلذ قيطت ال كتمأ نإف ؛فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجرا :هل لاقف .“ةليلو موي لك ىف ةالص
 اراصبأو اعامسأ فعضأ كتمأ نإو ءاوزجعف كلذ نم لقأ وه ام ىلع كلبق ©” سانلا تولب دق ىنإف
 زع هللا لاق] اسمخ تيقب ىتح كلذك لزي ملف ىسوم ىلإ عجر مث ءارشع عضوف عجرف .ايولقو

 :كيدكلا لاما رقع نسما: قوم نهو نيج نها لجو

 ٍضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابْلاب مكنيب مكلاومأ اوُلكأَت ال اونمآ نيذّلا اهيا اي ظ

 فوسف املظو اناودع كلذ لعفي نمو 69 اميحر مكب ناك هللا ّنِإ مُكَسْفنَأ التقت الو مکنم
 ا or مہ

 مكنع ركن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ © ايس هللا ىلع كلذ ناكو ارات هيلصن

 . 6 ©9 ایرک الخدم مکلخدنو مكتائيس

 عاونأب :ىأ «لطابلاب اضعب مهضعب لاومأ اولكأي نأ نع نينمؤملا هدابع ىلاعتو كرابتأ*” ىهن

 «ليحلا فونص رئاس نم كلذ ىرجم ىرج امو «رامقلاو ابرلا عاونأك «ةيعرش ريغ ىه ىتلا بساكملا
 لاق ىتح ءابرلا ىلع ةليحلا ديري امنإ اهيطاعتم نأ هللا ملعي امم ىعرشلا مكحلا بلاغ ىف ترهظ نإو

 :ريرج نبا

 لجرلا ىف سابع نبا نع «ةمركع نع «دواد انثدح «باهولا دبع انثدح «ىنثملا نبا ىنثدح

 لاق ىذلا وه :لاق  امهرد هعم تددرو هتددر الإو هتزخأ هتيضر نإ :لوقيف بوثلا لجرلا نم ىرتشي

 «لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو :لجو زع هللا
 نع ىدوألا دواد نع ١ ليضف نبا انثدح «ىلصوملا برح نب ىلع انثدح : متاح ىب بأ نبا لاقو

 7 : لاق 4[0*2لطابْلاب مكتيب مكلاومأ اولكأَت ال اونمآ نيذّلا اَهيأ اي7 هللا دبع نع «ةمقلع نع «رماع
 .ةمايقلا موي ىلإ خسنت الو «تخسن ام ؛ةمكحم'''[ ةملك]

 مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيل اهيأ اي : هللا لزنأ امل :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 لضفأ وه ماعطلاو ءلطابلاب اننيب انلاومأ لكأن نأ اناهن دق هللا نإ :نوملسملا لاق « لطالب مككتيب

 سيل + كلذ كعب هللا .لرناف 190 ياللا "فف عدلا دنع لكاي نا ادم دجال لي الق «لاومألا
 E نب ةداتق لاق اذكو] «ةيآلا 1١[ :رونلا] جرح ئمعألا ىلع

 ءانثتسا وهو «بصنلابو عفرلاب ةراجت :ئرق €“ مكنم ىضارَت نع ةراجت نوكت نأ الإ :هلوقو
 ىتلا ةعورشملا '''”رجاتملا نكل «لاومألا باستكا ىف ةمرحملا بابسألا اوطاعتت ال :لوقي هنأك «عطقنم

 (0١[هللا] لاق امك .لاومألا ليصحت ىف اهب اوببستو اهولعقاف ,ىرتشملاو عئابلا نم ضارت نع نوكت
 لإ تْوَمْلا اهيف نوقوذي الإ هلوقكو 1٥۱] : ماعنالا] «قحلاب الإ هلا مرح يتلا سلا اولتقت الو : ىلاعت

 .[55 :ناخدلا]*ىل وألا ةت وملا

 .«ةليللاو مويلا ىف ةالص نيسمخب ىنرمأ» :أ ج ىفو ؛ةليللاو مويلا نيسمخب ىنرمأ» :ر ىف )١(
 .أ هر ج نم ةدايز (6) .«یهنی» :أ ىف )٤6( .أ ج نم ةدايز (؟) .«نم سانلا» :أ ىف ()

 .أ نم ةدايز (9) .«كلذ نع سانلل فيكف» : ىف (۸) .«فكف» : ىف (0 .أ نم ةدايز (5)

 .أ نم ةدايز )١6( .(راجتملا» :أ ىف )١١( .؟مكنيبا :أ ىف )٠١(



 س آت 53797 كايألا ا رس د یا اا

 هنال ؛لوبقلاب الإ عيبلا حصي ال هنأ ىلع (هللا همحر] ىعفاشلا جتحا ةميركلا ةيآلا هذه نمو
 ىف روهمجلا 'فلاخو ءدبالو اضرلا ىلع لدت ال دق اهنإف ةاطاعملا فالخب ءاصّن ىضارتلا ىلع لدي
 لاعفألا و « ىضارتلا ىلع لدت امك لاوقألا نأ اوأرف «مهباحصأو دمحأو ةفينح وبأو كلام كلذ

 اميفو «تارّقحملا ىف حصي : لاق نم مهنمو ءاقلطم ةاطاعملا عيب اوححصف ءاعطق لاحملا ضعب ىف لدت
 .ملعأ هللاو «بهذملا يققحم نم رظن طايتحا وهو ءاعيب سانلا هدعي

 نبا هاورو .ًادحأ دحأ هيطعي ءاطع وأ ہہ « مکنم ضاَرَت نع ةراجت نوکت نأ الإ : دهاجم لاق
 :لاق (90[مث] ريرج

 نب نوميم نع «هيبأ نع «ىفعجلا نا نع a نع «ىبأ انثدح ‹ عیکو نبا انثدحو

 ("7شغي نأ ملسمل لحي الو «ةقفصلا دعب رايخلاو ءضارت نع ْيَبلا» :ِّو هللا لوسر لاق :لاق نارهم
 ا تيوس الع : ملم

 : لاق هيم هللا لوسر نأ :نيحيحصلا ىف تبث امك «سلجملا رايخ تابثإ ىضارتلا مامت نمو
 مل ام رايخلاب امهنم دحاو لكف نالجرلا عيابت اذإ» :ىراخبلا ظفل ىفو .«اقرمتي مل ام رايخلاب ناعيبلا»
 . “«اقرفتي

 وو ءامهباحصأو ,؟![لبنح نب] دمحأو «ىعفاشلا ثيدحلا اذه ىضتقمب لوقلا ىلإ بهذو

yyنيب هيلع قفتم وه امك] ي ف ىلإ دقعلا دعب را راي ةعورتم كلذ جدر  

 ةيرقلا ىف ةنس ىلإ ولو. «عيبلا لام هيف نيبتي ام بسحب «' (مايأ ةثالث نم ديزأ وه ام ىلإ ءاملعل

 ىف لوق وهو ءاقلطم ةاطاعملا عيب '''"وححصو .هللا همحر «كلام نع روهشملا وه امك 0
 رايتخا وهو ءاعيب سانلا هدعي اميف تارقحملا ىف ةاطاعملا عيب حصي :لاق نم مهنمو «ىعفاشلا بهذم

 .باحصألا نم ةفئاط

 مكنيب مكلاومأ لكأو هيصاعم ىطاعتو هللا مراحم باكتراب : ىأ 4 مكسفنأ اولتقت الو» :هلوقو

 هنع مكاهنو «هب مكرمأ اميف : ىأ (امیحر مكب ناک هللا نإ لطابلاب

 نع «بيبح ىبأ نب ديزي انثدح «ةعيهّل نبا انثدح « ىسوم نب "ن

 امل لاق هنأ ءهنع هللا ىضر «نفاعلا نب رومع وقد ول 0. ويسرلا نيك ىف :سنأ ىبأ نب نارمغ

 نأ ا نإ تقفشأف ؛دربلا ةديدش 0 :لاق را تاذ ماع اب ىبنلا هثعب

 نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ىلإ ل وسر اي :تلق :لاق انج 5 تاسعا تلف: «ورمع اي» :لاقف هل كلذ

 نع هللا وف ترک او كلها نأ اغا نإ تغافل د راب ةليل نف تسلل

 .«عيبا : ىف (۳) .«اوفلاخو» :آ ءر ىف (۲) .أ ءج نم ةدايز )١(

 .ارضي» :ر ىف )١( .2نبا :أ ىف )٥( .أ ج نم ةدايز (6)

 .(۲۲۱/ ۸) ىربطلا ريسفت (۷)

 .(1971) مقرب ملسم حيحصو (۲۱۰۹) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .(اوححصفا» :ر ىف )١١( .أ ءد ج نم ةدايز )٠١( .أ نم ةدايز (9)

 .«لستغأ نآ» :أ ىف )١5( . هللا لوسراي معن» :آ ىف (۱۳) .؟نيسحا» :أ بج ىف (۱۲)

 .«تركذو) : ج ىفو «4تركذ» :ر ىف )۱١(



 االام نالا لا س و إب

 هللا لوسر كحضف .تيلص مث تمميتف «(اميحر مكب ناك هلا نإ مكسفنأ اولتقت الو :  [لجو

 نع اضيأ هاورو .هب «بيبح ىبأ نب ديزي نع «بویأ نب ىيحي ثيدح نم دواد وبأ هاور اذكهو

 ىبأ نب ديزي نع امهالك ه«تراخا نيب سعوا ديول نبا زك «بهو نبا نع «ةملس ىبأ نب دمحم

 نب ورمع ىلوم سيق ىبأ نع «ىرصملا ريبج نبا نمحرلا دبع نع «سنأ ىبأ نب نارمع نع «بيبح
 . ”باوصلاب هبشأ «ملعأ هللاو ءاذهو .هوحن هركذف «هنع «صاعلا

 مويه

 نب دمحم انثدح aT :هيودرم نب ركب وبأ لاقو

 دايز اندا ءدلاخا ني تسوي انثدح + قريراوقلا رمغ نب هلا دييع انثدح «ىكلبلا لهس:نب: خلات

 اومدق املف «بنج وهو سانلاب ىلص صاعلا نب ورمع 7 : سابع نبا نع «ةمركع نع «دعس نبا
 ىنلتقي نأ تف «هللا لوسر اي :لاقف «كلذ نع هلأسف هاعدف هل كلذ اوركذ ةي هللا لوسر ىلع
 لوسر هنع تكسف :لاق 4*”[اميحر مكب ناک هللا نإ ] مُكسفنَأ اولتقت الو : ىلاعت هللا لاق دقو «دربلا
 , ال هلا

 ةريره ىبأ نع <« «علاض ىبإ نعد «شمعالا ثيدح نم ةميركلا ةيآلا هذه دنع هيودرم نبا دروأ مث

 ران ىف ةمايقلا موي هنطب اهب أجي هدي ىف هتديدحف ةديدحب هسفن لت نم» : اَ هللا لوسر لاق : لاق

 ادلخم ادلاخ منهج ران یف ءاسحتي ؛هدی ىف همسف ؛مسب هسفن لتق نمو ءادبأ اهيف ًادّلَخم ادلاخ منهج
 .«ادبأ اهيف ادلخم ادلاخ منهج ران یف ) درم وهف «هسفن لتقف لبج نم ىدرت نمو ءادبأ اهيف

 ةريره ىبأ نع ‹جرعألا. نع «دانزلا وبأ هاور كلذكو نجلا قف هت تنا  فودلا اذهو

 هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «كاحضلا نب تباث نع «ةبالف ىبأ نعو «هوحنب ديو ىبنلا نع

 ىبأ قيرط نم مهبتك ىف ةعامجلا هجرخأ دقو .«ةمايقلا موي هب بلع ءىشب هَّسْفَن لتق نَم» : دِلَكَع

 لوسر لاق :لاق ىلَجَبلا هللا دبع نب بدنج (' نع «نسحلا ثيدح نم نيحيحصلا ىفو . ةبالق
 ىتح ملا أقر امف هدي اهب رح اًئيكس ذخاف ٠ حرج هب ناكو مكلبق ن ناك نمی لج ناك» : ال هللا
 . "حلا هيلع e «هسفتب ىنرداب ىدبع :لجو زع هللا لاق تام

 ايدعتم هنع هللا هاهن ام ىطاعتي نمو :ىأ ينفر ارش كلذ لفي نمو :ىلاعت هللا لاق اذهلو

EY ءج نم ةدايز )١( 

 . (ةيآلا» :ه ىفو 3 “ر ءج نم ةدايز )€( .( دبعال :ر یف )۳

 ىتمسلا دلاخ نب فسوي هيف» :(/ ۱) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «هب ىريراوقلا هللا ديبع قيرط نم )١١ / :١7( ىناربطلا هاورو )0(

 .«باذک وهو

 .«ثيدح)» :ر ىف (۷) .اددرتم» :ر ىف (7)

 .( ١ 4) مقري كبح غصو ۷۷9 مقرب ىراشبلا حجم (8ل

 مقرب ىذمرتلا ناسو (۳۷) مقرب دواد ىبأ ننسو 1٠( .) مقرب ملسم حيحصو )1۰0 >° ¥( مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 وهو «ءىشب هسفن لتق نمو :٥ هلوق ىذمرتلا دنع سیلو (۲۰۹۸) مقرب ةجام نبا ننسو (5 /٥« ال) ىئاسنلا ننسو (4)

 .انه دهاشلا

 )٠١( .«نبا# :ر ىف )١١( (تمرحف» : ىف (۱۲) .«نميف) :أ ىف .

 )١17(. مقرب ملسم حيحصو (7477 01774) مقرب ىراخبلا حيحص (15)



 م يح حب جس عج ع حسم حد مست ۴ ١ 753 تاب آلا ءاتسلا روس نالا هوذا

 هللا ىَلَع كلذ ناكو ] ارات هيلصن فوَسَف» هكاهتنا ىلع ارساجتتم هميرحتب املاع :ىأ ءهيطاعت ىف املاظ هيف

 .ديهش وهو عمسلا ىقلأ نمم بيبل لقاع لك هنم رذحيلف ءديكأ ديعوو ديدش ديدهت اذهو 4270[ ريسي

 ذإ :ىأ ( [اًهِرَك الخدم مكلخدنو ] مكتاتيس مكدع رفکن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ :هلوقو

 : لاق اذهلو ؛ةنجلا مكانلخدأو «بونذلا رئاغص مكنع انرفك اهنع متيهن ىتلا ماثآلا رئابك متبنتجا

 . «ايرك الخدم مكلخدنوإ»

 دلا انثدح «ميهاربإ نب 5 انثدح «ماشه نب لّمؤَم انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 مل مث «لجو زع ءانبر نع انغلب ىذلا»: [هعفري] ''”سنأ نع «ةرق نب ةيواعم نع «بويأ نبا
 ام رئابك اوبنتجت نإإ» +: لاغت] هللا لوق «رئابكلا نود امغ'انل رواج نأ لاهو لهأ لك نع هل جرخن
 . 0(( [ ایرک الخدم مکلخدنو ] مكتاتيس مکنع رفكن هنع نوهنت

 :رسيت ام اهنم ركذنلف «ةميركلا ةيآلا هذهب ةقلعتم ثيداحأ تدرو دقو

 «ىبضلا عرق نع «ميهاربإ نع هرَشْعم ىبأ نع «ةريغم نع «مْيشه انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 هللا عمج ىذلا مويلا وه :تلق «؟ةعمجلا موي ام ىردتأ» :كلو ىبنلا ىل لاق :لاق ىسرافلا ناملس نع

 تصنيف ةعمجلا ىتأي مث «هروهط نسحيف لجرلا رهطتي ال < «ةعمجلا موي ام ىرذأ نكل» :لاق . مكابأ هيف

 دقو« ةلتقملا تبنتجا ام «ةلبقملا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل ةرافك "ناك الإ «هتالص مامإلا ىضقي یتح

 . وحن ناملس نع «رخآ هجو نم ىراخبلاا ىور

 ىنثدح «ثيللا ىنثدح «حلاص وبأ انثدح «'[میهاربإ نب]ىنثملا ىنثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو
 ىبأ نم عمس هنأ « ىراوتعلا ىلوم بيهص ىنربخأ ءرمجملا ميعن نع « لاله ىبأ نب ديعس نع «دلاخ

 ا

 مث  تارم ثالث -(هديب ىسفَل ىذلاو» : لاقف اموي كك هللا لوسر انبطخ : نالوقي ديعس ىبأو هريره

 ا ههجو قف 57 عفر مث هيلع فلح اذام ىلع ىردن ال« ؛ىكبي انم لجر لك بکاف بکا

 يب يب اسأل ر مم ع

 موصيو «سمنلا تاوّلصلا ىلصي دبع نم ام» : : 7: : لاقف معنا رمح نم انيلإ ا ناكف

 . السب لخدا : هل ليق مث ةت ا ا رئابكلا ؛ بنتجيو «ةاكزلا جرخيو «ناضمر

 نباو اضيأ مكاحلا هاور «دعس نب ثيللا ثيدح نم «هكردتسم ىف مكاحلاو « ىئاسنلا هاور اذكهو
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 «لاله ىبأ نب ديعس نع «ثراحلا نب ورمع نع «بهو نب هللا دبع ثيدح نم «هحيحص ىف نابح

 0 ملو ‹ نيخيشلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاق مث .هب

 .؛ةيآلا» :ه ىفو أ ءر ءج نم ةدايز (۲) .؟ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر ءج نم ةدايز )١(

 .«دلاخلا» :أ ىفو .«دلخلا» :ر ىف (۳)

 . 07” / ۷) عمجملا :رظنا «انبر نع انغلب ىذلا لثم رن مل» :لاق سنأ نع ءرازبلا دنع (4)

 .؛ةيآلا» :ه ىفو «أ ءر ءج نم ةدايز (۷) .أ ءر هج نم ةدايز )١( .أ ءر هج نم ةدايز (6)

 .«فيعض وهو بويأ نب دلجلا هيف» :ىمثيهلا لاقو .«راتسألا فشك» )٠ ۲۲١( مقرب رازبلا دنسم (8)

 .«لتقملا» :ج ىف )٠( .«تناک» :ر ىف (9)

 .هوحنب ىسرافلا ناملس نع ةعيدو نبا نع هيبأ نع ىربقملا ديعس قيرط نم )4١١( مقرب ىراخبلا هاورو /٤۳۹( 5) دنسملا )١١(

 .ج نم ةدايز )١5( .«ىرشبلا» :أ ىف (۳) .أ ر نم ةدايز ١١١(

 )١5( كردتسملاو (8/ 5) ىئاسنلا نتسو (۲۳۸/ ۸) ىربطلا ريسفت )۲١٠١/٠١(



 01 2 94)تايآلا اسلا ةروس نالا هوت تس اإ

 :عبسلا هذه ريسفت

 ىبأ ملاس نع ءديز نب رو نع «لالب نب ناميلس ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبث امب كلذو
 امو .هّللا لوسر اي : ليق «تاَقوْملا عبسلا اوبنتجا :لاق كو هللا لوسر نأ ؟ةريزه ىبأ نع «ثيغلا

 «ميتيلا لام لكأو ءابرلا و او الإ هللا مرح ىتلا سُقّتلا لتقو « هّللاب كرشلا» :لاق 207

 , '«تالفاغلا تانمؤملا تاتصحملا فذذقو «فحزلا موي ىلوتلاو

 نع ‹ةناوع وبأ چ «فوع نب دهف انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :هنع ىرخأ قيرط

 كارشالا اهلوأ عبس رئابكلا» : لاق لع هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأ نع «هيبأ نع «ةملس بأ نب ورمع

 «فحّرلا نم رارفلاو «ربكي نأ ىلإ TS ءابرلا لكأو ءاهقح ريغب سفتلا لت مث ' ‹ هللاب

 ("”«ةرجهلا دعب بارعألا ىلإ بالقنالاو «تانضحملا ىمرو

 وهو .بقللا موهفمب لوقي نم دنع الإ ا ےک زرعنا نسل. نع نط نعل
 نم هدرونس امك ؛موهفملا مدع ىلع قوطنملاب ليلدلا مايق “دنع اميس الو «ةنيرقلا مدع دنع فيعض
 :لاق ثيح هكردتسم ىف مكاحلا هاور ام كلذ نمف « عبسلا هذه ريغ رئابكلا نم ةنمضتملا ثيداحألا

 نب ذاعم انثدح ءدمحم نب كلملا دبع ةبالق وبأ انثدح ءءالمإ «ىضاقلا لماك نب دمحأ انثدح

 نب ع نع 4 ناتس ني كيهحلا دبع نع «ريثك ىبأ نب ىيحي انثدح ءدادش نب برح انثدح ي

 هللا لوسر نأ - حيل فقاقو Gg هلا يعرب هناا نير : ىنعي - هيبأ نع ا

 “تہتک ىتلا سمخلا تاولصلا م یقي ب نولصلا هللا ءايلوأ نإ الأ» :عادولا ةجح ىف لاق ةا
 بنتجيو ءاهبستحی لا ةاكز ىطعيو «قح هيلع هنأ یری موف يز ناضمر موصيو « هيلع

 كرشلا : : عست» :لاقف ؟رئابكلا ام «هللا لوسر اي ا ا العر نإ مث . 'اهنع هللا ىهن ىتلا رئابكلا

 فذقو ءابرلا لكأو «ميتيلا لام لكأو «فحزلا موي رارفو «"قح ريغب نمؤم سف لتقو «هللاب
 ال :لاق مث ءاتاومأو ءايحأ مكتلبق مارحلا تيبلا لالحتساو «نيملسملا نيدلاولا قوقعو فلا
 راد ىف اب ىبنلا عم ناك الإ «ةاكزلا ىتؤيو ءةالصلا ميقيو ءرئابكلا ءالؤه 00 ال لجر تومي
 .«بَهَذ نم ١" 7ءيراصم اهباوبأ

 نب ذاعم ثيدح نم ارصتخم ''یذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ دقو ن مكاحلا هاور اذكهو
 ىف مهب جتحي مهلك هلاجر :مكاحلا لاق مث ًأطوسبم هثيدح نم متاح ىبأ نبا هاور اذكو .هب «ئناه

 ا و وصلا ا

 .(89) مقرب ملسم حيحصو (1777) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 و 0

 .؛امهريغو نابح ن 0 «هريغو

 .«بتك ىتلا» :أ ىف () .«مقی» :أ ءر ىف (5) نعال ءو یف (8)
 .«لمعي مل» :ج ىف (9) .«تانصحملا» :أ ىف (۸) .«قحلا» : ءد ىف (۷)
 . ؟ىئاسنلاو ىذمرتلاو» : ج ىف (۱۱) .«اهعئناصمال :أ ءر ج ىف (۱۰)

 مكاحلا قيرط نم ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو «ىذمرتلا دنع هدجأ ملو )۲۸۷١( مقرب دواد ىبأ ننسو 69/١( ) كردتسملا ()

 .؟رحسلا  مكاحلا ىنعي - ىخيش باتك نم وأ ىباتك نم طقس» :لاقو ١:( ى/0)

 ريمع نب ديبع نع ىور :ىراخبلا لاق .مهضعب هقثو دقو «فرعي ال نيعباتلا ىف هدادع» :ىبهذلا لاق .نانس نب ديمحلا دبعو

 (؛. . ثيدحلا . .عست رئابكلا : هيبأ نع ديبع نع هثيدح :تلق .رظن هثيدح ىف



 < 0ا ا اا ةو ث الآ رح ا

 لاقو «تاقثلا باتك ىف ناّبح دبا موكذ دقو تدل ع لإ فردي هل راح ر كرك
 .رظن هثيدح ىف : ىراخبلا

 نب بويأ نع «مالس نب '"ملس نع .ىردحجلا تباث نب ناميلس نع ءريرج نبا هاور دقو

 :دانسإلا ىف ركذي ملو .هركذف نأ نع ودمع زو بع رع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع «ةبتع

 . لأ هللاف ءنانس نب ديمحلادبع

 نب دمحأ انثدح «رفعج نب هللا دبع انثدح ا لاق :مدقت ام ىنعم یف رخآ ثيدح

 هللا دبع نب بلطملا نع ءديلولا نب ملسم نب زيزعلا دبع انثدح «ديمحلا دبع نب ىيحي انثدح «سنوی

 لزن مث .«مسقا ال «مسقا الا :لاقف ربثملا داي ىبنلا دعص :لاق ورمع نب هللا دبع نع بطنَح نبا

 :ةنحلا باوبأ نم یدو «عبسلا رئابكلا باو تارلصلا ىلع“ نم ءاورشبأ ءاورشبأا :لاقف

 ها دع لا نع تس طلا لاق . (مالسب ر » :لاق الإ هملعأ ال :زيزعلا دبع لاق . «لخدا

 «سفنلا لثقو «هللاب كارشإو «نيدلاولا قوقع» :معن :لاق ؟نهركذي ةَ هللا لوسر تعمسأ :ورمع

 را كو :يفحرلا وم رازقلاو «ميتيلا لام لكأو «تانصخملا فذقو

 لع نبا انثدح .بوقعي ینئدح :ريسفتلا ىف ريرج نبا رفعج وبأ لاق :هانعم ىف رخآ ثيدح

 نم الإ اهارأ ال ابونذ تبصأف «تادجتلا عم تنك : لاق سايم نب ؛ ةلسيط نع قارخم نب دايز انربخأ

 :تلق ؟ىه ام :لاق . زئابكلا نم الإ اهارأ ال ابوُنُذ تبصأ ىنإ : هل: تلق نع قب تلف الا

 لاق رئابكلا نم سيل :لاق .اذكو اذك تبصأو :تلق .رئابكلا نم سيل : لاق .اذكو اذك تبصأ

 ريغب سفنلا لتقو «هللاب كارشإلا :كيلع نهدعأسو عست ىه :لاق - ةَّلسيط همسي مل ءىشب -

 ىف داحلإو ءاملظ ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو ءةنصحملا فذقو «فحزلا نم رارفلاو ا

 .معن :تلق ؟ةنجلا لخدت نأ بحتو :لاق .معن :تلق ؟اهلخدت نأ رانلا فاختأ :لاق .ئقرف رجع

 «ماعطلا اهتمعطأو «مالكلا اهل تنل تنأ نئل هللاوف :لاق .ىمأ ىدنع :تلق ؟كادلاو ىحأ :لاق

 , "تابجوملا تبنتجا ام ةنجلا نلخدتل

 نب *”هلس انثدح «ىطساولا ىردحجلا تباث نب ناميلس انئدح :ريرج نبا لاق :ىرخأ قيرط

 ا :لاق ىدهنلا ىلع نب ةلسيط نع «ةبتع نب بويأ انثدح « مالس

 .«ملعأ هللاو» : ىف () .«ةملس» :أ ج ىف )١(

 /515١7(. 8) ىربطلا ريسفت (۳)

 هب بلطملا نع ديلولا نب ملسم نع دمحم نب زيزعلا دبع قيرط نم «ةدوقفملا ةعطقلا» (۳) مقرب ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )٤(
 ملو (۱۹۷/ ۸) ليدعتلاو حرجلا ىف متاح یبآ ¿ نباو ١67( / ۸) ريبكلا م خيراتلا ىف ىراخبلا هركذ ديلولا نب ملسم هدانسإ ىفو

 .اليدعت وأ احرج هيف اركذي
 .(اهلح ريغب سفنلا» :ر ىف ««اهلح ريغب ةمسن» :ج ىفر «اهلح ريغب ةمسنلا» :د ىف (6)

 .ارحسيال :ج ىف (0)

 .هب قارخم نب دايز قيرط نم (۸) مقرب درفملا بدألا ىف ىراخبلا هاورو (۲۳۹/ ۸) ىربطلا ريسفت (۷)

 .؟ملسم) :أ ء راج ىف (6)



V۳١( - ۲۹)تایآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا ٤ 

 ام :تلق . 0 :لاق ؟رئابكلا نع ىنربخأ : ٩ تلق ,ههجوو هسأر ىلع ءاملا بصي وهو «ةفرع

 لتقو - اًمُعَرَو معن :لاق ؟"لتقلا لبق :تلق :لاق - ةَتصحلا فذقو «هللاب كارشإلا :لاق ؟ىه

 نيدلاولا قوُقَعَو «ميتيلا لام لكأو ءابرلا كا : رحسلاو «فحزلا نم رارفلاو ءةنمؤملا سفنلا

 واو ءايحأ مكتلبق ارلا۲ فيلا دانا نا

 ا هع ني بويا نع ءدعجلا نب ىلع هاور دقو «افوقوم نيقيرطلا نيذه نم هاور اذكه

 ىلع ءامل تنشر ةكأرأ لظ تحت وهو «َةَقَرَع ةيشع رمع نبا تيتأ :لاق ''”[ىدهنلا] ىلع نبا
 ؟نه امو :تلق :لاق . (عبس نه» : : لوفر للك هلا لور عش :لاقف «رئابكلا نع هتلأسف «هسأر

 سفنلا لتقو - امغرو معن :لاق ؟مدلا "لبق :تلق:لاق 2 ”!ةنصحملا فذقو «هللاب كارشإلا» :لاق
 ,A «نيدلاولا ىو « ميتيلا لام لكأو «ايرلا لكأو از «فحرلا نم رارفلاو ‹ةنمؤملا

 . «اتاومأو ءايحأ مكتلبق مارحلا تيبلاب

 .ملعأ هللاو _ فعض هيفو  ىناميلا ةبتع نب بويأ نع «بيشألا ىسوم نب نسحلا هاور اذكو

 نع «دعس نب ريحب نع «ةيقب انثدح «یدع نب ايركز انثدح : ديلا ماما لاق :رخآ ثيدح

 هللا دبع نم» : ةا هللا لوسر لاق : لاق بويأ ىبأ نع ءمهثدح ىعمسلا مهر ابأ نأ :نادعم نب دلاخ

 لخد وأ - ةنجلا هلف ءرئابكلا بتتجاو و «ةاكزلا یتآو «ةالصلا ماقأو ءائيش هب كرشي ال

 .«فحّرلا موي رارفلاو «ةملسم سفن لتفو «هللاب كرشلا»: " لاقف ؟رئابكلا ام :لجر هلأسف ا

 ا «هجو ريغ نم ‹یئاسنلاو ًاضيأ دمحأ هاورو

 ىناميلا دواد نب ناميلس قيرط نم ؛«هريسفت هت ىف هيودرم نبا ركب وبأ ظفاحلا ىور :رخآ ثيدح

 :لاق هدج نع ء«هيبأ نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نع «ىرهزلا نع - فيعض وهو -

 نب ورمع عم هب ثعبو تالار ناار يضئارقلا هيف. اياتك :نميلا لها ىلا | ةَ هللا لوسر بتك

 ةنمؤملا سفنلا لتقو «هللاب ةلارشإ : ةمايقلا موي هللا دبع رتابكلا بكا نإ :باتكلا ىف ناكو 0 مزح

 لكأو «رحسلا م ةيضحلا ىمرو «نيدلاولا قوقعو «فحرلا موي هللا ليبس ىف رارفلاو يخش

 ا لام لكأو «ابرلا

 .«سفنلا لتق» :أ ءر ىف (؟) .«تلق :لاق» : ىف )١(

 ۲٤۰(. / 8) ىربطلا ريسفت (۳)

 .2 لتق» :ج ىف (5) .؟تانصحملا» :د ىف (05) .أ نم ةدايز (5)

 .«داحلإلاو» :ر ءج ىف (۷)
 نب بويأ نع ىزورملا دمحم نب نيسح قيرط نم )۲٤۷( مقرب قالخألا ئواسم ىف ىطئارخلا ىورو ؛«تايدعجلا ىف ىوغبلا' هاور (5)

 .ةفرع موي كارآلا لزني ناك رمع نبا نأ :ىلع نب ةلسيط نع رامع نب ةمركع هاورو . فيعض ةبتع نب بويأو «هوحنب ةبتع
 )١١8(. لئاسملا ىف دواد وبأ هجرخأ

 .,«لاق» :ر ىف )٠١( .ادیعس نب ىيحيال :أ ءر ءج ىف (9)

 . .(۸۸/ ۷) ىئاسنلا ننسو ٤١١( / 0) دنسملا ()

 رسفم ريبك ثيدح اذه» : مكاحلا لاقو «هب دواد نب ناميلس نع ةزمح نب ىيحي قيرط نم "46 / )١ كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۱۲)

 متاح ىبأ لوق ركذ مث هريغ هلدع دقف هزمغ نيعم نب ىبحي ناك نإو ىرهزلاب فورعم ىنالوخلا دواد نب ناميلسو «بابلا اذه ىف
 .«هب سأب ال نمت اندنع ىنالوخلا دواد نب ناميلسال :ةعرز ىبأو



 8968 ۳١) _ ۲۹)تایآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 «ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق ؛روزلا ةداهش 1 هيف :رخآ ثيدح

 وأ - رئابكلا اك هللا لوسر ركذ :لاق كلام نب سنأ تعمس :لاق ركب ىبأ نب ع یا
 ربكأب مكئبنأ الأ» :لاقو .«نيدلاولا قوتعو « سفنلا رتو ءهللاب كرشلا» :لاقف - رت ئابكلا نع لكس

 ."«روزلا ةداهش» :لاق هنأ ىنظ ربكأ :ةبعش لاق . «روزلا ةداهش وأ - روزلا لوق» :لاق «؟رئابكلا

 «سنأ نع نيبيرغ نيرخآ نيقيرط نم ةر نبا هاور دقو .هب 0 00 ثيدح نم هاجرخأ

(4) 

 لاق لاق هنأ وع رک نبأ قب چ ا دع تيد اشا ناطيشلا ٠ جرا را دخ
 «نيدلاولا قوقعو « هللاب كارشإلا» : لاق « هللا لوسر اي ىلب :انلق ء«؟رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ» : ةي ىبنلا

 هتيل :انلق ىتح اهرركي لاز امف .«روزلا لوقو الأ ءروزلا ةداهشو الأ» :لاقف سلجف ائكتم ناكو
 . 0ے کس

 :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «نيحيحصلا ىف تباث وهو ءدلولا لتق ركذ هيف :رخآ ثيدح

 .«كقّلخ وهو ادن هلل لعجت نأ» :لاق  ربكأ :ةياور كا بنذلا ىأ «هّللا لوسر اي :تلق

 ةليلَح ىنازث نأ» :لاق ؟ىأ مث :تلق .«كعم ٍمَعْطَي نأ ةيشح ةيشخ كدلو لمت نأ» :لاق ؟ىأ مث :تلق
 نوني الو قحْاب الإ لا مرح يتلا سلا نوي الو ] رخ هَل هللا عَم نوُعدي ال نيدلاو» : أرق مث ««كراج

 . 1٩۸ :ناقرفلا] بات نم الإ :هلوق ىلإ €( اما قي كلذ لعق نمو
 «ىلعألا دبع نب سنوي انربخأ :متاح ىبأ نبا لاق .رمخلا برش ركذ هيف :"[رخآ] ثيدح

 a ل لا :رخص وبأ ىنثدح «بهو نبا انربخأ

 ىلثم خيشلا هللا دنع اميظع نإ هللاو :لاقف ءرمخلا نع لئسو «ةكمب '' '”رجحلاب وهو صاعلا نبا
 :لاقف رمخلا نع هتلأس :لاقف عجر مث «هلأسف بهذف دك "هللا لوس ر ىلع ماقملا اذه ىف بذكي
 هتلاخو همأ ىلع عقوو ةالصلا كرت رمخلا برش E «شحاوفلا مأو «رئابكلا ربكأ ىه»

 ةر ادع من يبو از

 «ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع ثيدح نم هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا اهاور :یرخأ قيرط

 نب رمعو «هنع هللا ىضر «قيدصلا ركب ابأ نأ : هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع ‹حلاص نب دواد نع

 فلاح

 )١( دمحأ مامإلا دنسم نم :رظناو هللا ديبع حيحصلاو أطخ وهو «دمحم» :ر ىفو .«هللا دبع» :أ «ر « ج ىف ۳/٠١١ .

 )۲( دنسملا )۳/١١١(.

 .«هاجرخأ» :1 ىف )٥( .«هوحنا» :ر ىف (4)

 .أ «ر ءج نم ةداير (۷) (AV). مقرب ملسم حيحصو )0477( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(5) مقرب ملسم حیحصو ۷) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«هللا ىبن ىلع» : ىف (۱۱) .ةرجحلا ىف وهو» :] ءر ءج ىف )٠١( .1 نم ةدايز (9)
 . مثال :ر ىف(

 .4 فعض هيفو نسح هثيدح ةعيهل نباو هفرعأ مل باتع» : ىمشيهلا لاقو (18/6) عمجملا ىف امك رخآ قيرط نم ىناربطلا هاورو (۱۳)

 .«قيرط» : ىف(



FE TEL a تح 

 هللا لوسر ةافو دعب ("'وسلج «نيعمجأ مهنع هللا ىضر لَو هللا لوسر باحصأ نم اسانأو باطخلا
 نب ورمع نب هللا دبع ىلإ ىنولسرأف «هيلإ نوهتني ام مهدنع نكي ملف <« رئابكلا مظعأ اوركذف هلك

 «كلذ اوركنأف «مهتربخأف مهتيتأف «رمخلا برش رئابكلا مظعأ نأ ىنربخأف «كلذ نع هلأسأ صاعلا

 دا ليئازس] ىنب نم اكلم نأ 275 هللا لوسر.دنع اوندحت مهنا مهربخان «هراد ىف هوتأ ىتح هيلإ اوبثوف

 قب وأ نیرو لكايروا اوا ءاسفن لتقي وأ ًارمخ برشی نأ نيب هريخف الجر
 انل لاق كَ هللا لوسر نإو «هنم "دارا ءىّش نم عنتمي مل اهبرش امل هنإو «' اا ت راخاف

 اهنم هنناتم ىفو دحأ تومي الو «ةليل نيعبرأ ةالص هل لقت مل الإ ًارمخ برشی دحأ نم اما : ابيجم

 .«ةيلهاج هتيم تام ةليل نيعبرأ ىف تام نإف «ةنجلا هيلع هللا مرح الإ ءىش

 لاق ءراصنألا ىلوم ىندملا "”رامّتلا وه حلاص نب دوادو ءًادج هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه
 . ”هحرج ادحأ رأ ملو «تاقثلا ىف نابح نبا هركذو .اسأب هب ىرأ ال :دمحأ مامإلا

 دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق .سومَعلا نيميلا ٌرْكذ هيفو ورمع نب هللا دبع نع :رخآ ثيدح
 :لاق هنأ كك ىبنلا نع ءورَمَع نب هللا دبع نع ٠ «( ئبعشلا نع «سارف نع «ةبعش انثدح رخ نبا
 هاور سوتتا نيميلاو - كاشلا ةبعش - سْفَتلا لْيَق وأ «نيدلاولا قوقعو , هللاب كارشإلا رئابكلا ربكأ»

 و ا ل ىذمرتلاو قراخلا

 یی ق رپ جاه و نب دس دعس نب اشه اقدح »دعس ني ثيللا یتادح «ثيللا

 0 اهيف لخدأف نيمي هللاب فلاح فّلح 3 شالا 5 «نيدلاولا قولعو ‹ للاب 0

 «هدنسم ىف دمحأ ' [مامإلا] هاور اذكهو .«ةمايقلا موي ىلإ هبلق ىف ةتكو تناك الإ «ةضوعبلا حانج
 هجرخأو هديب دعس نب تبلل نعبو بدؤلا انكم نب نينوي لع «ايعداك ردك هت ىف ديمح نب دبعو

 وبأو «بيرغ نسح ثيدح اذهو :لاق مث 11 درع نه نعل E ىف] ىذمرتلا

 و يداحأ م ىبنلا نع ىور دقو يول 7 فرو «ةيلعث نبا وه اذه ىراصنألا ةمامأ

 نب دمحم نع ‹ىندملا قاحسإ نب نمحرلا دبع هاور دقو : ىزملا جاجحلا وبأ ظفاحلا انخيش لاق

 . ةمامأ ىبأ نب هللا دبع دازف . سينأ نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةمامأ ىبأ نب هللا دبع نع «ديز

  eد 0 9
 نب نمحرلا دبع قيرط نم «نابح نبا حيحصو هيودرم نبا ريسفت ىف عقو اذكه :تلق

 . ؟هولتقي وأ» :أ ىف (۳) .«ىلزي وأ» : ىف () .«اسولج اوناک» :ر ىف )١(

 .«ىناميلا» :د ىف (6) .؟؛هودارأ» :أ ىف (6) .«رمخلا برشي نأ راتخاف» :ر ء د هج ىف (6)

 ىبأ نب ديعس قيرط نم امهالك «نيرحبلا عمجم» )١78( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلاو )١57/54( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۷)

 .هب ىدرواردلا نع ميرم
 .ىبهذلا هنع تكسو ؛هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص) :مكاحلا لاقو

 . اهم رهو رامتلا دواد نب حلاص الخ حيحصلا لاجر هلاجر» :(1۸/0) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو

 . ١۳( /۸)یئاسنلا ننسو )707١( مقرب ىذمرتلا ننسو (57176) مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۰۱/۲) دنسملا (۸)

 .أ نم ةداير ( ١1١1 «۱۱) .أ نم ةدايز )۱١( ` .؟ربكأ نم» :أ ءر ىف (4)

 1 .«فرعن الود :أ ىف ١9(

 .(707) ىذمرتلا ننس )١5(



 ۳١( VY ۔ ۲۹)تایآلا :ءاسنلا ةروس - یناثلا ءزجلا

 . لجأ ىف هللا حسف ءانخيش "هرکذ امك ء'قاحسإ

 انثدح :متاح ىبأ نبا لاق .نيدلاولا متش ىلإ ببستلا ىف ءورمع نب هللا دبع نع :رخآ ثيدح

 و یخ "كغ «ميهاربإ نب دعس نع «نايفسو رعسم نع < ‹ عیکو انثدح «ىدوألا هللا دبع نب ورمع

 E وكي ىبنلا ىلإ نايفس هعفر - ورع نب هللا دبع نع ءنمحرلا دبع

 بسَي» :لاق ؟هيدلاو لجرلا متشي فيكو :اولاق :«هيدلاو لجرلا متشي د نأ رئابكلا نم» :لاق  ورمع

 ل ل بأ بسيف لجرلا ابأ لجرلا

 ورع نب هللا دبع نع 0 لا 50 50000
 ريب رە ر

 اجلا نعلي تفکر :اولاق .«هيدلاو لجرلا نَعْلَي نأ رئابكلا ربكأ نم نإ» : 4 هللا لوسر لاق : لاق

 . (همأ یا ا ابا بس لجرلا ابأ لجرلا ف : لاق ! ؟هيدلاو

 هب «ميهاربإ نب دعس نع مهتثالث ءداهلا نب ديزيو ةبعشو نايفس ثيدح نم ملسم هاور اذكهو

 . "0 هبيحص :ىذمرتلا لاقو .هوحنب اعوفرم

 . "”«رفك هلاتقو «قوسف ملسملا بابس» : لاق هنأ ايب هللا لوسر نع “"حيحصلا ىف تبثو

 نب ورمع انثدح «ميحد ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :كلذ ىف رخآ ثيدح

 لوسر نأ «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا نع ءدمحم نب ريهز انثدح «ةملس ىبأ

 نا ناّئبسلاو ءملسملا لجرلا ضرع رئابكلا ربكأ نم» :لاق هلل هللا

 «رفاسم نب رفعج نع« هننس ىف بدألا باتك ىف دواد وبأ هجرخأ دقو «ثيدحلا اذه ىور اذكه

 داي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ءالعلا نع ءدمحم نب ريهز نع «ةملس ىبأ نب ورمع نع

 (""'ناتبسلا رئابكلا نمو «قح ريغب ملسم لجر ضرع ىف 2000ءْزملا ٌةلاطتسا رئابكلا 2'”ربكأ نم» : لاق
 .«ةبسلاب

(۳) ° 
 ىبأ نع «هيبأ نع «ءالعلا نع < ريز نب ءالعلا نب هللا دبع قيرط نم هيودرم نبا هاور اذكو

(۱€) 
 أ هلثم ركذف ایک ىبنلا نع «ةريره

 انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق ؛رذع ريغ نم نيتالصلا نيب عمجلا ٌرْكذ هيف :رخآ ثيدح

 .ةركذ امك» :أ ىف (۲) .«ليعامسإ» :ر ىف )١(

 .«دراوم» )١١9١( مقرب نابح نبا حيحصو (0141) مقرب )٤/ ۲۷١( فارشألا ةفحت (۳)

 .هب عيكو قيرط نم )١54/7( هدنسم ىف دمحأ هاورو )٤(

 .(۱۹۰۲) مقرب ىذمرتلا ناسو (10) مقرب ملسم حيحصو )٥۹۷۳( مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .«نيحيحصلا» :أ ىف ()

 . هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )1٤( مقرب ملسمو (4) مقرب ىراخبلا هاور (۷)

 .«ةبسلاب نابتسملاو» :د ىف (۸)

 .روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (9)
 ٠ .«بسملا» :ر ىف )١١( .«ربكأ نم نإ» :أ ىف )٠١(

 1 .«ديز نب :آ ءر ىف (۱۳) .«نابتسملا» :د ىف )١١(

 .( )٤۸۷۷ مقرب دواد ىبأ ننس )١5(



 1١”7( 79 )تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 1۷۸

 نع «سابع نبا نع «ةمركع نع « شح نع «هيبأ نع «ناميلس نب رمّتعم انثدح ءدامح نب ميعن

 هاور اذكهو . «رئابكلا باوبأ نم اًباب ىتأ دقف ءرذع ريغ نم نيتالصلا نيب عمج نم» : لاق للم ىبنلا
 E : لاق مث .هب «ناميلس نب رمتعملا نع «فّلخ نب ىيحي ةملس ىبأ نع ىذمرتلا ىسيع وبأ
 2 ت +

 دمحأ هفعض ‹ثيدحلا لهأ دنع فيعض وهو « سيق نب نيسح و « ىبحرلا ىلع ا

(o) . 
 هريعو .٠

 هو
 نع «ةيلع نب ليعامسإ انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا ىور دقو

 :رمع باتك انيلع ئرق :لاق  ىودعلا ىنعي  ةداتق ىبأ نع «لاله نب "ديمح نع «ءاذحلا دلاخ
 ر قم اردت "اري ن ناما عمت ابك نب

 ءرصعلاو رهظلاك نيتالصلا نيب عمج نميف ديعولا ناك اذإ هنأ ضرغلاو :حيحص دانسإ اذهو

 اذإف «ةيعرشلا بابسألا نم ببسب عمجي نأ هنأش نم امه ءاشعلاو برغملا اذكو ءاريخأت وأ اميدقت

 ؟ةيلكلاب ةالصلا كرتي نمب كنظ امف «ةريبك ابكترم نوكي بابسألا كلت نم ءىش ريغب دحأ هاطاعت

 (00«ةالصلا كرت كرشلا نيبو دبعلا نيب» :لاق هنأ ايڪ هللا لوسر نع «هحيحص ىف ملسم ىور اذهلو

 دقف اهكرَت نمف «ةالصلا "مهنيبو انئيب ىذلا دهعلا» :لاق هنأ «مالسلا هيلع ءهنع ننسلا ىفو
 امئاكف رْصَمْلا هالص هتتاف نم» :لاقو . "لمع طبح دقف رصعلا ةالص كرت نم» :لاقو ." «رفك
 َ 1 ار مآ 0

 نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق . هللا رْكم نم نمألاو هللا حور نم سأيلا هيف :رخآ ثيدح
 نأ ؛سابع نبا نع «ةمركع نع ءرشب نب بيبش انثدح «ىبأ انثدح «ليبنلا مصاع ىبأ نب ورمع
 حور نم سأيلاو «هللاب كرشلا» :لاقف ؟رئابكلا ام :لاقف لجر هيلع لخدف ًاثكتم ناك اي هللا لوسر
 .«رئابكلا ربكأ اذهو هللا ركم نم نمألاو «هللا ةمحر نم طونقلاو هللا

 ءرشب نب بيبش نع «ليبنلا مصاع ىبأ نع «راطعلا قاحسإ نب هللا دبع نع «رازبلا هاور دقو
 لاب '"كارشإلا» :لاق ؟رئابكلا ام ءهللا لوسر اي :لاق الجر نأ ؛سابع نبا نع ءةمركع نع

0 2 33 2 ٤ 

 .(لجو زع هللا ةمحر نم طونقلاو هللا حور نم سأيلاو

 .(وه» :ر ىف )٤( .؟وبأ اذه» :أ ىف (۳) .«سيئحا :أ ىفو ء«شيبح :ج یف (۲ «۱)

 .(۱۸۸) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 .«ريغ نم» : ىف (۷) .«نسحا» :أ ىف )١(

 . هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم (۸۲) مقرب ملسم حيحص (۸)

 . «ةالصلا كرت مهنيبو» :ر ىف (9)

 نب ةديرب ثيدح نم )۱١۷۹( مقرب ننسلا ىف ةجام نباو )771/١( ننسلا ىف ىئاسنلاو )557١( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاور (۱۰)

 .هنع هللا ىضر بيصحلا

 .هنع هللا ىضر بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم )177/١( نئسلا ىف ىئاسنلاو (2017) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١١(
 .هنع هللا ىضر ةيواعم نب لفون ثيدح نم (۲۳۸/۱) ىئاسنلا هاور )١١(

 .«كرشلا» :د ىف (۳)



 ۳١( - ۲۹)تایآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا 52

 نيا لاف كلذ وحن درعسم قب نع یور دقف «افرفوم توكي نأ هالا” ءرظن ةداتسإ .ئقو

 :ريرج

 ىبأ نع E ةربو نع «فرطم انربخأ وشه انثدح « ميهاربإ ن نب بوقعي ىنثدح

 نم ظوتفلاو «هّللا حور نم ON كارشإلا رئابكلا ربكأ :دوعسم نبا لاق :لاق ليفطلا

 . هللا ركم نم نمألاو ءهللا ةمحر

 .هب «دوعسم نبا نع «ليفطلا ىبأ نع ةو نع «قاحسإ ىبأو شمعألا ثيدح نم هاور اذكو

 )۽ 5 . 5 8 وو
 كش الب هيلإ حيحص وهو .دوعسم نبا نع «ليفطلا ىبأ نع «ةدع قرط نم هاور مث

 انثدح ءرادنب نب ميهاربإ نب دمحم انثدح :هيودرم نبا لاق ؛ هللاب نظلا ءوس هيف :رخآ ثيدح

 نب دمحم نع «ىراخبلا 9 ةفيذح وبأ انثدح ام نب دمحم انثدح «نادبع نب ركب متاح وبأ

 زع هللاب نظلا ءوس رئابكلا ربكأ» :0"'2[ِفكي هللا لوسر لاق] :لاق هنأ رمع نبا نع «عفان نع «نالجع

 . ادع نيرخ تيد ماكو
asنع «هيبأ نع ةة نبأ نمل “ورمع ةياور ىف مدقت دق ءةرجهلا دعب  

 «نيدشر نب دمحأ انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح : :هيودرم نبا ركب وبأ اق ءاعوفرم ةريره ىبأ

 نبأ نب ليس. نب دمحم نع «بيبح ىبأ نب ديزي نع ةعيهّل نبا انثدح «ىنارحلا دلاخ نب ورمع انثدح

 ءهللاب كرشلا ؟نهنع ىنولأست الأ عبس رئابكلا» :لوقي كي ىبنلا تعمس : لاق هيبأ نع ؛2' '”ةمثح
 نيب ٠ ت روعلاو فصلا فدقوءايولا لكأو بلا لام لكأو «فحزلا موي رارفلاو «سقنلا رتو

 «ةرجهلا

 :ريرج نبا هاور ام باوصلاو «' ”شحاف طلغ هعفرو ءرظن هدانسإ ىفو

 يوم 8 52
 بطخي «هنع هللا ىضر «ىلعو - ةفوكلا دجسم  دجسملا اذه ىفل ىنإ :لاق هيبأ نع 0

 مث «تارم ثالث اهداعأف «سانلا ''*”خاصاف . عبس ('*'رئابكلا ءسانلا اهيأي :لاقف ءربنملا ىلع سانلا

 .«نوقئوم هلاجر»: )١/ 5 ٠١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ء؛راتسألا فشك» )٠١5( مقرب رازبلا دنسم )١(

 .«سأيلا » :أ ءد ءر يت 0

 (١ا/١ /9) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هقيرط نمو (9 )١ مقرب فنصملا ىف قازرلا دبع هاورو ۲٤۳ ۲٤٤( /۸) ىربطلا ريسفت ()

 . هب ةربو نع قاحسإ ىبأ قيرط نم ٠
 .هب ةربو نع شمعألا قيرط نم )۳١( مقرب ةبوتلا ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو

 )٤( .«قاحسإ ةفيذح وبأ» :أ ىف (5) .«رجاهم نب رمع نب دمحم» : ىف ١ )١( نم ةدايز ].
 .«لاقو» :أ ىف (9) . «رمع» :أ ىف (8) ا

 )٠١١( «ةمثيخ ىبأ نبا» :أ ج ىف . )١١( .«برغتلا» :ر ىف

 )۱١١( طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاور .عبسلا هذه اهيف ركذ ءاعوفرم هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم دهاش هلو (۱۲)

 .«فيعض وهو ىرعشألا لالب وبأ هيفا )١/ 4 ٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلإ لاق «نيرحبلا عمجم
 .«حاصأف» :أ ىفو ء«جاضأ» :ر ىف )١0( .؛رئابكلا نإ» : ىف )١5( .(ةمثيخ» :أ ءر ىف )١(



 م انك: a E aaa ع ا بججسا#

 ىتلا سفنلا لتقو «هللاب كارشإلا :لاق ؟ىه ام «نينمؤملا ريمأ اي :اولاق ؟اهنع ىنولأست ال مل :لاق

 لعب برعتلاو « فحزلا موي رارفلاو ءابرلا لكأو « ميتيلا لام لكأو « ةنصحملا فذقو م هللا مرح

 نم مظعأ امو «ىنب اي :لاق ؟انهاه قحل فيك «ةرجهلا دعب "”برعتلا «تبأ اي :ىبأل تلقف .ةرجهلا
 عجرف هقنع نم كلذ علخ داهجلا هيلع بجوو «ءىفلا ىف همهس عقو اذإ ىتح « لجرلا رجاهي نأ

 . ناک امك ًايبارعأ

 ءروصنم نع - نابيش ىنعي  ةيواعم وبأ انثدح «مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 الأد : عادولا ةجح ىف كي هللا لوسر لاق :لاق ىعجشألا سيق نب ةملس نع ء«فاسي نب لاله نع
 الو ءاونزت الو «قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو ءائيش هللاب اوكرشت الأ :عبرأ نه امنإ

 . ك هللا لوسر نم نهتعمس ذإ «ىنم نهيلع حش ا :لاق .«اوقرست

 , "لم هدانسإب «روصنم ثيدح نم «هیودرم نباو ىئاسنلاو اضيأ دمحأ هاور مث

 «سابع نبا نع «ةمركع نعءدنه ىبأ نب دواد نع«ةريغملا نب ؛ رّمع ةياور نم مدقت :رخآ ثيدح
 نع «دواد نع «هريغ هاور ام حيحصلاو .رئابكلا نم ةيصولا ىف ة رارضإلا» :لاق هنأ ليي ىبنلا نع

 .هلوق نم سابع نبا نع حيحصلا وهو :متاح ىبأ نبا لاق [هلوق] سابع نبا نع «ةمركع

 انثدح «نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح TE اهدعي رع نبا لاق :كلذ ىف رخآ ثيدح

 ولك ىبنلا باحصأ نم اسان نأ ؛ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع «ريبزلا نب رفعج نع «دابع نب دابع
 فذقو «فحزلا نم رارفو «ميتيلا لام لكأو «هللاب كرشلا :اولاقف «ئكتم وهو رئابكلا اوركذ

 :كك هللا لوسر لاقف ءابرلا لكأو ءرحسلاو «لولغلاو ءروزلا لوقو «نيدلاولا قوقعو «ةنصحملا
 ىف . ةيآلا رخآ ىلإ «!؟[۷۷ :نارمع لآ ]اللف اَنَمَل مهناميَآو هللا دهعب نورتشي نيدّلا» نولعجت نيأف»

 0 اخ رهو « فعض هدانسإ

 :كلذ ىف فلسلا لاوقأ ركذ

 .ةروكذملا ثيداحألا نمض ىف ءامهنع هللا ىضر «ىلعو رمع نينمؤملا ريمأ نع ىور ام مدقت دق
 :ريرج نبا لاقو

 (”اولأس اسان نأ :نسحلا نع «نوع نبا نع «ةيلع نبا انثدح «ميهاربإ نب بوقعي ىنثدح
 نأ اندزاف اھ لمع ال اهب لمعي نأ رمآ هللا تاک نم اشا یر اراق يطع ىرمع نوت هللا دغ
 ؟تمدق ىتم :لاقف «هنع هللا ىضر «رمع 1'2هيقلف ءهعم اومدقو مدقف ؟كلذ ىف نينمؤملا ريمأ ىقلن

 ميرغني نتا (7 ١ ايلتت هللا مرج 71 يق . الا لاق» :أ ىف )١(
 ,(778/8) ىربطلا ريسفت ()

 . «جشأب» :ر ىف (6) . «انلامف» :أ ىف (6)

 )١11/7(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (۳۳۹ /۲) دنسملا (۷)
 . هللا لوسر» :ر ءد ءج ىف (۸)

 )۲١۱/۸(. ىربطلا ريسفت (4)

 .«یقلف» :أ ءر ءىد هج ىف )١١( .(اوقلا :أ ءد هج ىف )٠١(



 011411 ا كانآلا ايلا ةزوسرن ااا

 نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .هيلع در فيك ىردأ الف :لاق ؟تمدق نذإبأ :لاق اذكو اذك ذنم :لاقف

 اريحا « "اهب لمعي "الف اهب لمعي نأ رمآ + هللا: باك م ءايشآ ئر انآ اولاقف رنصمب قوقل اسان
 ذخأف وهب ىف :لاق هنظأ :نوع نبا لاق هل مهتعمجف :لاق ىل مهنبجا :لاقف كلذ ىف كوقلي نأ

 لهف :لاق .معن :لاق ؟هلك نآرقلا تأرقأ «كيلع مالسإلا قحبو هللاب "”كتدشن :لاقف الجر مهاندأ
 ؟كرصب ىف هتيصحأ لهف :لاق .همصخل معن :لاق ولو :لاق .ال مهللا :لاق ؟كسفن ىف هتيصحأ

 تلكتثف :لاق . مهرخآ ىلع ىتأ ىتح مهعبتت مث كرما ىف هتيصحأ له ؟كظفل ىف هتيصحأ “'لھف

 :لاق .تائيس انل """نوكتس هنأ انبر ملع دق !؟هللا باتك ىلع سانلا ميقي نأ هنوفلكتأ .همأ رمع
 له :لاق مث € ایرک الخدم مکلخدنو مكتاتيس مكنع رفکن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإإ» : التو

 كا ول رسل :اولاق ؟متمدق دق “اب  دحأ ملع له:لاق وأ - ةنيدملا لهأ ملع

 اذه لثم نأ الإ «عاطقنا اهيفو «رمع نع نسحلا ةياور نم ناك نإو «نسح نتمو (”نسح دانسإ
 و 1 فا

 نب ىلع انثدح  ىريبزلا ىنعي  دمحأ وبأ انثدح «نانس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 كارشإلا رئابكلا :لاق «هنع هللا ىضر «ىلع نع «نيوج نب كلام نع «ةريغملا نب نامثع نع «حلاص

 «ةرجهلا دعب برعتلاو خالا نه رارفلاو ‹ةنصحملا فذقو « ميتيلا لام لكأو نقلا لتقو ‹ هّللاب

 و .ةعامجلا قارفو ءابرلا لكأو لاول: قزق سلاو

 نم طونقلاو «هللا حور نم سأيلاو «هللاب كارشإلا رئابكلا ربكأ :لاق هنأ دوعسم نبا نع مدقتو

 . لجو زع «هللا ركم نم نمألاو «هّللا ةمحر

 نع «شمعألاو «قورسم نع «ىحضلا ىبأ نع «شمعألا ثيدح نم ءريرج "نبا یورو
 .اهنم ةيآ نيثالث ىلإ ءاسنلا ت ةروس لوأ نم رئابكلا :لاق دوعسم نبا نع امهالك «ةمقلع نع «ميهاربإ

 دوعسم نبا نع ,«شيبح نب رز نع «دوجنلا ىبأ نب مصاع نع «ةبعشو ىروثلا نايفس ثيدح نمو
 رفكن ] هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ : الت مث اهنم ةيآ نيثالث ىلإ ءاسنلا ةروس لوأ نم رئابكلا :لاق

 . 4214) [اميرك الخدم مكلخدنو مکتاقیس مکنع

 نع «نايح نب حلاص انثدح «ديبع نب ىلعي انثدح «ناذاش نب رذنملا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 «ىرلا دعب ءاملا لوضف عنمو «نيدلاولا قوقعو «هللاب كرشلا :رئابكلا ربكأ :لاق هيبأ نع «ةديرب نبا
 . لعجب الإ لحفلا "*قورط عنمو

 .(لمعن الف اهب لمعلا :ر ىفو «لمعي ال :د «ج ىف (۲) ,(ال» : ىف )١(

 .«كرثأ ىف» : ىف (5) . ؟له» :ج ىف (4) ل ا
 .(ةيآلا» “ا ىفو 3 «ر ءج نم ةدايز )۷( . (نوکیس)» ر «د ج یف 000

 .ارهتشي» :ر «آ «د «ج یف (۱۰) . ؟ديجلا :أ ج ىف (9) .«اميفا :أ ءج ىف (۸)

 "ل مكيف : بج ىف )١١(

 0 .(؟806/8) ىربطلا ريسفت (۱۲)

 .«قورع» :د ىف )١5( .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر ءج نم ةدايز )١5( .«نع» :د ىف (۳)



YAY ۳١( ۔ ۲۹)تایآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا 

 هنع امهيفو . ""«الكلا هب عنميل ءاملا لْضَق عمي ال» :لاق هنأ و ىبنلا نع « نيحيحصلا ىفو

 ءام ٍلْضَف ىلع لجر : ميلا بالع یو ی الو ا ی یا للا ري ال حاشا : لاق هنأ لِ

 ام ثيدحلا ركذو الا نبا هعنمي ةالقلاب

 ا رس

 عنم نم : :اعوفرم هدج نع «هيبأ نع ف نوف ثيدح نم «دمحأ مامإلا دنسم ىفو

 . ةمايقلا موي هلضف هللا هعنم ءألكلا لضفو ءاملا لضَف

 انثدخ دمحأ وبأ انثدخ «ىطساولا 20ةّبش نب دمحم نب نيسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 .رئابكلا نم ءاسّنلا ىلع ذأ ام :تلاق «ةشئاع نع «قورسم نع «ملسم نع «شمعألا نع «نايفس

 نهدالوأ نلتقي الو نينزي الو ] نفرسي الو ايش هللاب نكرشي ال نأ ئَلع : هلوق '””ىنعي :متاح ىبأ نبا لاق
 NY] : : ةئحتمملا] ةيآلا €[ كنيصعي الو نهلجرأو نهيديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نيتأي الو

 نع «قارخم نب دايز انثدح «ةيلع نبا انثدح « ميهاربإ ن نب بوقعي ىلثدح : :ريرج نبا لاقو

 e :لاق انثدح اميف ناكف «كلام نب ١ سنأ انيتأ لاق ا

 يا 1. N (A) م 0 5

 رنا رس :الت مث اير «رئابكلا نود امع انل روان دقن «كلذ نم نره

 . ¢ ايرك الخدم مکلخدنو مکتانیس مكدع رفکن ] هنع

 :كلذ ىف سابع نبا لاوقأ

 نبا دنع اوركذ :لاق سواط نع «هيبأ نع ناعيا نيالا وصلا ثيدح نم «ریرج نبا ىور

 .ةرم نم

 نبا ىلإ لجر ءاج :لاق سواط نع .ثيل نع «ريرج نع «ديمح نبا نع ءريرج نبا هاورو
 ىلإ نهنم ىندأ نيعبسلا ىلإ نه : لاق ؟نه ام ؟هللا '”نهركذ ىتلا عبسلا رئابكلا تيأرأ :لاقف سابع

)14( 

 . هللا همحر «ىحايرلا ةيلاعلا وبأ لاق كلذكو «برقأ نيعبسلا ىلإ نه :لاق

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )١9077( مقرب ملسم حيحصو (۲۳۵۳) مقرب یراخبلا حيحص )١(

 .هتع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۱۰۸) مقرب ملسم حيحصو (YToA) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .(۱۷۹/۲) دنسملا (9)

 .أ هر هج نم ةدايز (0) .(ىنعتا :أ ىف (6) .؟ةبيشال:أ «ر «د هج ىف (4)

 ,«ةهينه»:أ «د ىف (9) .«مث :لاقف» :أ ىف (۸) .2«لجو زعا: ج ىف (۷)

 .«ةيآلا) :ه ىفو ءأ ءر ءج نم ةدايز )۱١( .«انقلخ ام»:ر ىف )٠١(

 .؟عبسلا»:1 ىف )١5( .«اهرکذ»:د ىف (۱۳) .«رمتعم»:ر ءج ىف (۱۲)



 ۳١( A _ ۲۹)تایآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

ONTا  Eنب ديعس نع ا لا رك  

 . هب «لبش ثيدح نم «متاح ىبأ نبا 0 00 a ا هنأ

 :لاق © هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ» :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 .ريرج نبا هاورو .باذع وأ ةنعل وأ بضغ وأ رانب هللا همتخ بنذ لك رئابكلا

 نع «بيبش انثدح « ليضف نبا انثدح « ىلصوملا برح نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 «ريبج نب ديعس لاق اذكو .ةريبك رانلا هيلع هللا دعو ام لك :رئابكلا :لاق سابع نبا نع «ةمركع

 :لاق نيريس نب دف رع « بويأ انربخأ «ةيلع نبا انثدح .بوقعي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ىه :لاق «'[هيف] ةفرّطلا تركذ دقو .ةريبك هنع هللا ىهن ام لك :لوقي ناك سابع نبا نأ تشبن
 .ةرظنلا

 ديلولا ىبأ نع «نادعم نب هللا دبع انثدح «ميعن وبأ انربخأ «مزاح نب دمحأ انثدح :اضيأ لاقو

 .ةريبك وهف هيف هّللا ىصع ءىش لك یه : "لاقف رئابكلا نع سابع نبا تلأس :لاق

 :نيعباتلا لاوقأ

 :لاق دمحم نع وع نبا نع ا نبا انثدح ١ ميهاربإ نب بوقعي ىنثدح :ريرج نبا لاق

 موي رارفو ءاهقح ريغب هللا مرح ىتلا سفنلا لتقو « هّللاب كارشإلا :لاقف «رئابكلا نع ةديبع تلأس

 لاق عه احب اأ :نولوقيو :لاق .ناتهبلاو ءابرلا لكأو «هقح ريغب ميتيلا لام لكأو هلا

 . "اريبك ارش عمجي ناتهبلا نإ :لاق ؟رحسلاف :دمحمل تلقف :نوع نبا

 7000000 Cs :ريرج نبا لاقو

 0 ا « عبس رئابكلا :لاق ريَّمع نب ديبع نع «قاحسإ ىبأ

 : جحلا] حيلا هب يوه وأ ريّطلا هفطختف ء ءاَمّسلا نم رح اَمنأَكف هللاب كرشي نمو: : نهنم هللاب كارشإلا

 نيذّلاطو 0٠١ :ءاسنلا] كارا مهنوطب يف نوكأ امَّنِإ ملط ئماتيْلا لاومأ تولكأي نيذلا تإ و ء[ل١

 نومري نيذلا نطو Yvo]» : :ةرقبلا] ملا نم ناعيا هطبحَتي يذلا موق امك الإ نومي ال ابل نوكأ

 نيرا متيقل اذإ اونمآ نيل اهيا ایڈ :فحزلا نم رارفلاو «[77 :رونلا] (تانمؤملا تالفاقلا تاتصحملا

 ىلع اودترا نيِذْلا و: ةرجهلا دعب برعتلاو ٠١[« :لافنألا] (“*(رابذألا مهو الف] احر اورفك

 منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو» :نمؤملا لتقو 65 : دمحم] (ىدهلا مهل نّيبت ام دعب نم مهرابدأ

 .[۹۳ :ءاسنلا] ةيآلا (اهيف ادلاخ

 .هوحنب «ديبع نع «قاحسإ ىبأ ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاور اذكو

 .«یراغملا»:ر ىف (5) .«اريثك١ :أ ىف () .؛لاق» :ج ىف (۲) .أ هج نم ةدايز )١(

 .«برغتلا»*:ر ىف )١( . ؛ةيآلا» :ه ىفو ءأ عر اج نم ةدايز (9)



  2 EEكايألا 'ءاشنلا ةزوسا 6129

 ءاطع نع ‹ حجت ىبأ نبا نع «لبش انثدح د «ىنثملا انثدح :ريرج نبا لاقو

 ىمرو «ميتيلا لام لكأو ءابرلا راز «سفنلا لتق :عبس رئابكلا : لاق - حابر ىبأ نبا ىنعي -

 . فحرلا نم رارفلاو «نيدلاولا قوقعو ةروزلا ةداهشو «ةنصخلا

 :لاق ةريغم نع «ريرج انثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح غ وا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .رئابكلا نم ءامهنع هللا ىضر ءرمعو ركب ىبأ مش لاقي ناك

 «سنأ نب كلام نع ةياور وهو الا ني نم وك ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط بهذ دقو :تلق

 هللا لوسر بحي وهو «رمعو ءركب ابأ ')صقتني دحأ نظأ ام :نيريس نب دمحم لاقو : هللا همحر

 .ىذمرتلا هاور 5

0 0( 

 «لامعألا نم 4 ا ر e وأ ادلو هلل 1 نمو 0 لتقو ‹«رحسلاو «هلسرو هللا كا

 رفغي هللا نإف لمع هعم لبقيو «نيد هعم حلصي بنذ لك امأو «لمع هعم "”حلصي ال ىذلا لوقلاو

 . تانسحلاب تائيسلا

 ام رئابک اوبتجت نرو :ةداتق نع «ديعس انثدح «ديزي انثدح ءذاعم نب رشب انثدح :ريرج نبا لاقو

 اوبنتجا» :لاق هب هللا ىبن نأ انل ركذو .رئابكلا بنتجا نمل ةرفغملا هللا دعو امنإ : : ةيآلا (هنع نوهنت
 . "اورشبأو دو ءابكلا

 نم رئابكلا لهأل ىتعاقش» :اعوفرم رباج نعو «سنأ نع قرط نم هيودرم نبا ىور 0 ,
 نع «رمعم انربخأ :قاررلا دبع هاور ام الإ «فعض هقرط عيمج نم هدانسإ ىف نكلو .“ ”«ىتمأ

 ىلع حيحص دانسإ هنإف .«ىتمأ نم رئابكلا لهأل ىتعافش» : واک هللا لوسر لاق لف سلا ساس

 نع «ىربنعلا سابع نع «هجولا اذه نم هب ادرفنم ىذمرتلا ىسيع وبأ هاور دقو 3 2 يعلا طرش

 ب ا ل وهو «هانعل دهاش حيحصلا ىفو 2 ”حيحص نسح ثيدح اذه :لاق مث قازرلا دبع

 .«نيئوّلتْلا نيئطاخلل اهنكلو ءال ؟نيقتملا نينمؤملل اهّنورتأ» : ةعافشلا ركذ

 . عرشلا ىف اح هيلع ام ىه :لئاق نمف «ةريبكلا دح ىف عورفلاو لوصألا ءاملع فلتخا دقو
 .؟حصی ال: ىف (۳) .«لاق :لاق» : أ ءر هج ىف (۲) .«ضخغبی»:ر «د «ج ىف )١(

 )۸۳١(. مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نبا هجرخأ .سنأ نع ديمح نع شايع نب ركب وبأ هيوري ام :اهنم قرط هلف سنأ ثيدح امأ )٤(

 للعلا ىف متاح ىبأ نباو )554/١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور سنأ نع لوحألا مصاع نع كرابملا نبا نع هيوري امو

 .ركنم ثيدح اذه :نالوقي ةعرز ابأو ىبأ تعمس :لاقو .(۲۲۲ /۲)

 ىبأ تعمس :لاقو ؛«/0) للعلا ىف متاح ىبأ نبا هاور . سنأ نع رانيد نب كلام نع ىعبضلا ميلس نب رفعج هيوري امو

 .ركنم ثيدح اذه :لوقي

 .(۲۳۷) مقرب باهشلا دنسم ىف ىعاضقلا هاور «سنأ نع ثعشأ نع ىفدصلا ثيرح نب ناطسب هيوري امو
 نبا هاور دقف رباج ثيدح امأو .(۲۳۷) باهشلا دنسم ىف ىعاضقلا هاور «سنأ عمس ىريمنلا دايز عمس بانج وبأ هيوري امو

 .رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج قيرط نم )٤۳۱۰( مقرب هننس ىف ةجام
 .«نيخيشلا طرش# :ر ىفو «؟امهیطرش»:د ىف (5)
 ,(51470) مقرب ىذمرتلا ناس (0)



 0 ا ع سس يح 75:59 كايآلا ا و ااا

 . كلذ ريغ ليقو .ةنسلاو باتكلا نم هصوصخل ديعو هيلع ام ىه :لاق نم مهنمو

 باتك ىف «ريهشلا ريبكلا حرشلا هباتك ىف «ىعفارلا دمحم نب ميركلا دبع مساقلا وبأ لاق

 ىفو «رئابكلا ىف مهدعب نمف «مهنع [ىلاعت] هللا ىضر «ةباحصلا فلتخا مث :هنم تاداهشلا
 وجو كلا نيش ىف 2"؟تاديصالا ىفعلو رال نيو ايدين قولا

 .دحلل ةبجوملا ةيصعملا اهنأ :اهدحأ

 دجوي ام رثكأ اذهو .ةنس وأ باتك صنب ديدشلا ديعولا اهبحاص قحلي ىتلا ةيصعملا اهنأ :ىناثلاو

 .رئابكلا““ ريسفت دنع هوركذ امل قفوأ ىناثلا نكل «ليمأ لوألا ىلإ "وهو «مهل

 نيدلاب اهبكترم ثارتكا ةلقب ئبنت ةميرج لك :هريغو «داشرإلا» ىف نيمرحلا مامإ لاق :ثلاثلاو

 .ةلادعلل ةلطبم ىهف «ةنايدلا ةقرو

 لكو «هميرحت ىلع باتكلا صن لعف لك :ةريبكلا نأ ىورهلا ؟*”ديعس وبأ ىضاقلا ركذ :عبارلاو

 ىف بذكلاو «روفلا ىلع اهب رومأم ةضيرف لك كرتو «هريغ وأ لتق نم ًادح اهسنج ىف بجوت ةيصعم
 .نيميلاو «ةياورلاو «ةداهشلا

 . طبضلا ليبس ىلع هوركذ ام اذه

 ‹طاوللاو «انزلاو «قحلا ريغب سفنلا لتق : عبس رئابكلا :لاقف ىنايورلا ىضاقلا لصفو : لاق مث

 ةداهش :ةروكذملا عبسلا ىلع «لماشلا» ىف دازو .فذقلاو ءابصغ لاملا ذخأو «ةقرسلاو «رمخلا برشو

 «ةرجافلا نيميلاو «رذع الب ناضمر ىف راطفإللاو «ابرلا لكأ :ةدعلا بحاص اهيلإ فاضأو .روزلا

 ىلع بذكلاو «قح "الب ملسملا برضو «رذع الب اهتقو نع اهريخأتو ءاهتقو ىلع ةالصلا ميدقتو

 لاجرلا نی ةدايقلاو «ةوشرلا ذحلأو «رذع الب ةداهشلا نامتكو « هباحصأ بسو دمع ا ىبنلا

 «ةردقلا عم ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا كرتو «ةاكزلا علمو «ناطلسلا دنع ةياعسلاو «ءاسنلاو

 نم سأيلاو «ببس الب اهجوز نم ةأرملا عانتماو «رانلاب ناويحلا قارحإو «هملعت دعب نآرقلا نايسنو

 نم دعي امو .نآرقلا ةلمحو ملعلا لهأ ىف ةعيقولا :لاقيو "هللا ركم نم نمألاو هللا ةمحر

 .ةرورض نع الإ ةتيملو ريزنخلا محل لكأو «راهظلا :رئابكلا

 . لاصخلا هذه ضعب ىف لاجم فقوتللو : ىعفارلا لاق مث

 هللا دبع وبأ ظفاحلا انخيش هعمج ام اهنم «تافنصم رئابكلا ىف سانلا فنص دقو : تلق

 اهيلع عراشلا دعوت ام [ىه] ةريبكلا نإ :ليق اذإو «ةريبك نيعبس نم اوحن غلب ىذلا :« "2 ىبهذلا

 .«باحصأللو» :أ ىف (۲) .ج نم ةدايز )١(
 .ادعس وبأل:ر ءج ىف (6) .؟لیصفت»: ءر ءج ىف (6) .!مهرلنأ ءج ىف (۳)

 .؟هركم نم »: ىف (۷) .؟ريغبا :أ ىف (6)

 2. «ج نم ةداير قف



CDE aati ا 

 ام لك :ليق اذإو ءريثك ءىش هنم عمتجا «كلذ عبتتو «هريغو « سابع نبا لاق امك ءاهصوصخب رانلاب

 . ملعأ "7[ىلاعت] هللاو ءادج ريثكف هنع '١)[ىلاعت] هللا ىهن

 ءاستللو اوبستكا امم بيصن لاجرلل ضعب ىلع مكضعب هب هللا لّضف ام اوئمتت الوإ»

 ا ا و ز

 la ير فارما ةا ءوزخن الو لاجرلا دزغي ٠ هللا

 ةملس مأ نع «دهاجم نع ‹ حیجت ىبأ نبا نع «نايفس نع «رمع e هاورو

 نع «حيجن ىبأ نبا نع مهضعب هاورو : 00 بیرغ : : لاقو «هركذف . . . هّللا لوسر اي :تلق :تلاق اهنأ

 . .تلاق ةملس مأ نأ «دهاجم

 د كا «هيودرم نبار ر نئاد 0

 عل واو اريدك نم ابعت لاسر رسل لع كش بألا رف نارا الرو 0 !ثاريلا

 ١96[. :نارمع لآ] 4نا و ا ركذ نم مكنم لماع لمع عيضأ ال يأ : تلزن مث «نبستكا اَمَم (6)

 ىورو . ظفللا اذهب حيجن ىبأ نبا نع ىنعي « ةنييع نب نايفس ىور اذكو :متاح ىبأ نبا لاق مث

 :تلاق ةملس مأ نع «دهاجم نع حين ىبأ نبا نعو .ىروثلا نع «حارجلا نب عيكوو ناطقلا ىيحي

 . كلذ وحن فيصخو نايح نب لتاقم نع یورو . . .هللا لوسر اي :تلق

 .ةملس مأ ىف تلزن :الاق امهنأ دهاجمو ةمركع نع «جيرج نبا ثيدح نم ريرج نبا یورو

 :ءاسنلا لوق ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق ةكم لهأ نم خيش نع هرّمعَم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 .لجو زع هللا ليبس ىف وزغنو «نودهاجي امك دهاجنف لاجرلا انتيل

 «نمحرلا دبع نب دمحأ ىنثدح «ةيطع نب مساقلا نب دمحأ انثدح :اضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 نع ءريبج نب ديعس نع - ةريغملا ىبأ نبا ىنعي - رج نع «قاحسإ نب ثعشألا انثدح «ىبأ ىنثدح

 اوبستكا امم بيصن لاجرلل ضعب ىلع مكضعب هب هللا لّضف ام اونَمَتت الو» : :*7[هلوق] يف سابع نبا

hSنييثنألا ظح لثم ركذلل « هللا ىبن اي :تلاقف ب بنل ةأرما تتأ :لاق » 

 .ةنسح فصن اهل تبتك ةنسح ةأرما تلمع نإ ءاذكه لمعلا ىف 1 نحنف «لجرب نيتأرما ةداهشو

 . هتعنص انأو « ىنم لدع هنإف و :ةيآلا هذه هللا لزنأف

 .ج نم ةدايز (۲) .أ نم ةدايز )١(

 )۳١۲۲(. مقرب ىذمرتلا ننسو (77377/5) دنسملا (۳)

 .(708/5؟) كردتسملاو )۲٠۲/۸( ىربطلا ريسفت (5)

 .؟نحنفأ» :أ ىف (5) .و نم ةدايز ()



 ا ل اا وو د اقل را

 نأ ديرن :اولاق لاجرلا نإف ضب ىلع مكضعب هب هللا لَضَف ام اوتمتت الو» :هلوق :ىدسلا لاقو
 نأ ديرن :ءاسنلا تلاقو .نامهس ماهسلا ىف انل امك ءءاسنلا رجأ ىلع فعضلا رجألا نم انل نوكي

 ىبأف انلتاقل لاتقلا انيلع بتك ولو «لتاقن نأ عيطتسن ال انإف ءءادهشلا لاجرلا رجأ لثم رجأ انل نوكي
 .ايندلا ضرعب سيل :لاق ىلضف نم ىنولس :مهل لاق نكلو «كلذ هللا

 ام اوئمتت الو :هلوق : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو .كلذ وحن ةداتق نع ىور دقو

 «!هلهأو نالف لام یل نأ ول تيل» :لوقيف لجرلا ىنمتي الو :2'”لاق (ضعب ىَلع مكضعب هب هللا لّضَف
 .هلضف نم هللا لأسيل نكلو «كلذ نع هللا ىهنف

 الو ءةيآلا نم رهاظلا هو 6 17 فكل وكت ءاطعو كاملا ناو رم ن م لاق اذكر
 ىف هتکله ىلع هّطّلسف الام هللا هانآ لجر :نيتنثا ىف الإ دسح ال : حيحصلا ىف تبث ام اذه ىلع دري

 ما ا .هلثم تْلمَعل نالفل ام لثم یل نأ ول : لجر لوقيف «قحلا
 نيغ ىنمت نع تهن ةبآلاو ءاذه ةمعن لثم ىم ىلع ضح ثيدحلا نأ كلذو «هنع ةيآلا تهن ام ريغ

 ا اذكر «ةيويندلا رومألا ىف : ىأ« ضعب ىلع مكضعب هب هللا لَضَف ام اوتمتت الوإ» :لاقف ءاذه ةمعن

 ام ىنِمَت نع ىهنلا ىف تلزن :حابر ىبأ نب ءاطع لاق اذكهو .سابع نباو «ةملس مأ ثيدحل اضيأ
 .ريرج نبا هاور .نوزغيف الاجر نكي نأ ءاسنلا ىنمت ىفو «نالفل

 E O لع لل لنج
 .ريرج نبا لوق وهو .رشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ «هبسحب

 :سابع نبا نع “یذمرتلا هاور .هبسحب ثري لك :ىأ «ثاريملا ىف كلذب دارملا :ليقو
 هب "”لضف ام اونمتت ال :©7[ىأ] «هلضَف نم هللا اوُلأاساو :لاقف مهحلصي ام ىلإ مهدشرأ مث

 ؛مكطعأ ىلضف نم ىنولس نكلو ءائيش ىدجي ال ىنمتلاو ؛موتحم رمأ اذه نإف «ضعب ىلع مكضعب
 . باهو ميرك ىنإف

 قاحسإ ىبأ نع ليئارسإ تعمس :دقاو نب دامح ثيدح نم هيودرم نباو «ىذمرتلا ىور دقو
 نإ ؛ هلضَق نم هللا اولس» : ةي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع

 .«جرفلا راظتنا ةدابعلا لضفأ نإو «لأسي نأ بحي هللا

 نع «ليئارسإ نع «ميعُن وبأ هاورو «ظفاحلاب سيلو «دقاو نب دامح هاور اذك :ىذمرتلا لاق مث
 . سا نوكي نأ هبشأ ميعن ىبأ ثيدحو ویب ىبنلا نع ءلجر نع «ريبج نب ميكح

 نع «عيبرلا نب ب سيق ثيدح نم هأور مث . . ليئارسإ نع «عيكو ثيدح نم هيودرم نبا هاور اذكو

 .«اذه»: ىف (۲) .«لوقي»:أ ءر یف )١(

 ,(6055) مقرب ىراخبلا حيحص فشز

 .آ نم ةداير (5) .«ىبلاولا» :أ ىف () .«اذه»: ىف (5)

 . «هنإف» : ىف (۸) .«انلضف ام »:ر ءد ىف (۷)

 .(78611) مقرب ىذمرتلا ننس (9)



 28 هيكل ةءانغلا زويا و ل اكل a ج

 ءهلَضَف نم هللا اوُلَس» : هللا لوسر لاق لل ير ا «ريبج نب ميكح
 . "7«جرفلا بحي ىذلا هيلإ هدابع بحأ نإو «لأسي نأ ا هللا ْن نإف

 نمبو ءاهنم هيطعيف ايندلا قحتسي نمب ميلع وه ا ميم يلع كرا نإ : لاق مث

 هلذخيف نالذخلا قحتسي د نيو ءاهلامعأال هضيقيف ةرخآلا قحتسي د نب ميلعو «هرقفيف رقفلا قحتسي وحل

 . «اميلع ءيش لكب ناك هللا نط : لاق اذهلو ؛هبابسأو ريخلا ا

 مهوتآق مكناميأ تدقع نيدّلاو نوبرقألاو نادلاولا كرت امم يلاوم العج لكلو»

 .4 © © ًديهش ءْيش لك ىلع ناك هلا نإ مُهَبصَن

 «ىدسلاو «ملسأ نب ديزو «ةداتقو اف وبأو و ديعسو «دهاجمو ١ سابع نبا لاق

 سابع نبا نعو .٠ .ةثرو : ىأ «يلاَوَم انلعج لكلر» :هلوق ىف مهريغو «نايح نب لتاقمو ‹كاحضلاو

 : سابع نب لضفلا لاق امك «ىلوم معلا نبا ىمست برعلاو :ريرج نبا لاق . ةبصع ىأ :ةياور ىف

 نفد ناك امان ثريظت ل. الازم الهم اع ىو اليم

 ليوأتف «ثاريملا نم هيبرقأو هيدلاو ةكرت نم «نوبرفألاو نادلاولا كرت اًمم# :هلوقب ىنعيو :لاق

 .هل مهثاريم نم هوبرقأو هادلاو كرت امم هنوثري ةبصع انلعج  سانلا اهيأ - مكلكلو :مالكلا

 متنأ  ةدكؤملا ناميالاب متفلاحت نيل : ىأ « مهبیصن مهوتآف مکنامیأ“ ” تدقع نيذلاو» :هلوقو

 كلت یف مكنيب دهاش هللا نإ .ةظلغملا ناميألا ىف مهرمتدعو امك « ثاريملا نم مهبيصن مهوتاف 5 مهو

 ءاودقاع نمل اوفوي نأ اورمأو «كلذ دعب خسن مث «مالسإلا ءادتبا ىف اذه ناك دقو . تادقاعملاو دوهعلا

 دنا ةيآلا هذه لوو دبع اغ الر

 «فرصم نب ةحلط نع «سيردإ نع «ةماسأ وبأ انثدح ءدمحم نب تلصلا انثدح :ىراخبلا لاق
 ا 00 - 2 9 هم همم ي ر 50

 ناك :(مكناميأ تدقع نيذلاو» «ةثرو : لاق *يلاوم انلعج لكلوإل : سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع
 3 ىبنلا ېخآ ىتلا ةوخألل؛همحر ىوذ نود «ىراصنألا ىرجاهملا ثري ةنيدملا اومدق ال نورجاهملا

 «مهييصت مهوتاف مكناميأ تدقع نيذلاو» :لاق مث ءتخسُن (يلاوم الع لكلو» :تلزن املف «مهنيب
 .هل ىصويو ثاريملا نس رو «ةحيصنلاو ةدافرلاو رصنلا نم

 . "ةىلط نع سيردإ عمسو « سيردإ ةماسأ وبأ عمس : ىراخبلا لاق مث

 ىنربخأ «يدوألا سيردإ انثدح «ةماسأ وبأ انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 مهوتاق] مكناميأ تدقع نيذّلاو» :هلوق ىف سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «كرصضم .نب ةحلظ

 .«هنإف»:أ ىف )١(

 .هعيشتل كلذ امنإو «بذكلاب ىناجزوجلا همهتأو «فيعض ريبج نب ميكح هدانسإ ىفو (۲)

 .«ضيقيف» :أ ىف (۳)

 )٤( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )8/  )77١(ىلو) ةدام برعلا ناسل ىفو .

 .بعشلا .ط شماه نم دافتسم .فلأ «تدقاع»نوقابلاو «ةزمح فاقلا ددشو «فلأ ريغ نم فاقلا فيفختب «تدقع»نويفوكلا أرق (0)
 .«دقف :٠ ىف (5)

 .(4080) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 89/8 (8)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ىوذ نود «ىراصنألا ىرجاهملا ثري ةنيدملا اومدق نيح نورجاهملا ناك :لاق ةيآلا 420 [مهبيصت

 كرت امم يلوم انلعج لكلو» :ةيآلا هذه تلزن ل ا لا اصر يا ىلا ؟ همحر

 . «مهبيصت م مه رثآف مكناميأ ؛ تدقع نيل 7 : لاق مث . تخسن د «نوبرفألاو نادلا ولا

 نع ءءاطع نب نامثعو - جیرج نتا نع ءجاجح انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدحو

 دقاعي مالسإلا لبق لجرلا ناكف «مهبيصت مهوتآف مكناميأ تدقع نيدّلاوإ : لاق سابع نبا نع «ءاطع

 ىف ناك فلح 5 : الع هللا لوسر لاقف ا ءايحآلا ناكو كثرأو ىنثرت :لوقي «لجرلا

 .«مالسإلا یف فلح الو دقع الو دش الإ مالسإلا هديزي الف «مالسإلا هكردأ دقع وأ ةيلهاجلا

 :Vo]. لافنالا]4هّللا باتك يف ضعي ئلوأ مهضعب ماحرألا اولوأر# :ةيآلا هذه اهتخسنف

 ىبأو «ریبج نب و «نسحلاو «ءاطعو «دهاجمو تسلا نب ديعس نع یورو : لاق مث

 مهنأ ناح نب لتاقمو «ةداتقو ‹كاحضلاو o «ةمركعو «راسي نب ناميلسو «ىبعشلاو .حلاص

 . ءاقلحلا مه :اولاق

 - سابع نبا نع «ةمركع نع «كامس نع «كيرش انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .: هدف هالا اإلا ا اما لاق عف رو

 نع «ةمركع نع «كامس نع «كيرش نع ‹ عيكو «ءانثدح ترک ونا ندع :ريرج نبا لاقو

 نب ليئارسإ نع + ءادقملا ني تعضم اع «بيرك وبأ انثدحو - لَ هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا

 هللا لوسر لاق ل ساو ناو «ةمركع نع «ةخلط لآ يلوم نمحرلا دنع نب راهم نع « سنوي

 نأ 6 امو «ةدش الإ مالسإلا هدزي ملف ةيلهاجلا ىف ناك فلح لكو ا ىف فلح ال» : ا
 ريرج نبا ظفل اذه «ةودّتلا راد ىف ناك ىذلا فلحلا تضمن ناو معنلا رمح ىل ۳ 2مل لهو

 نب نمحرلا دبع نع غ نبا انثدح «ميهاربإ نب بوقعي ینثدحو :اضيأ ريرج نبا لاقو

 كوس نأ .فرع نب نهرا دبع نها نع ل قي ربحا ني دمخ نع 0 ئرهرلا نع فاما
 ىنأو معلا رمح یل نأ بحأ امف «یتمومع عم مالُغ انأو «نيبيطملا فلح تدهش» :لاق ةي هللا
 فح الو» : لاق . (ًةدش هداز الإ افلح مالسإلا بصي ملا : ةا هللا لوسر لاق :ىرهزلا لاق . (هثكنأ

 .راصنألاو شيرق نيب اي ىبنلا '؟”فلأ دقو .«مالسإلا ىف

 . ىرهزلا نع « قاحسإ نب نمحرلا دبع نع لضفملا نب رشب نع دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 ا
 همامتب

 ا نع نع «ةريغم انربخأ «ميشه ميهاربإ نب بوقعي ىنثدحو «مأ وتلا ةبعش نع «هيبأ ا ا تع اكن حلو اربإ نب بوق ثدح
 اوكسمتف ةيلهاجلا ىف فلح نم ناك ام» :لاقف :لاق «فلحلا نع هيم ىبنلا لاس هنأ :مصاع نب سيق

 .«مالسإلا ىف فلح الو «هب

 )١( نم ةدايز .

 .(۴۲۹/۱) دنسملا ()
 .(۲۸۲/۸) ىربطلا ريسفت (*)

 .ةفلاخ» :د ىف )٤(

 ١90(. /۱) دنسملاو (5877/4) ىربطلا ريسفت (6)



 (۳۳)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۹۰

۳ 0 ١ 
 ميشه نع دمحأ هاور اذكو

 مآ نع «هتدج نع «ناعدج نبا نع «هللا دبع ىبأ نب دواد نع < ‹ عیکو انثدح «بيرك وبأ انثدحو

 هدزي مل ةيلهاجلا ىف فلح نم ناك امو «مالسإلا ىف فلح ال» : لاق يم هللا لوسر نأ :ةملس

 ا ةدش الإ مالسإلا

 لغ تی هو ردع وع «قاحسإ نب دمحم انثدح ريكب نب سنوي انثدح «بيرك وبأ انثدحو

 ام «سانلا اهيأي» :لاقف سانلا ىف ابيطخ ماق حتفلا ماع ةكمب ويي ىبنلا ناك ال :لاق هدج نع ءهيبأ

 . «ءالسإلا ىف فلح الو ةدش الإ مالسإلا دزي مل «ةيلهاجلا ىف فّلح نم ناك

 0 يعش ی ورمع وع «ثراحلا نب نمحرلا دبعو «ملعملا نيسح ثيدح نم هاور مث

 دعس نع ,ءايركر نع ءةماسأ وبأو ريمن نبا انثدح «دمحم نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 اعأو ءمالسإلا ىف فلح ال» : لک هللا لوسر لاق لاف مل ب يح نع «هيبأ نع « ميهاربإ نبا

 .(ةدش الإ مالسإلا هدزي مل ةيلهاجلا ىف ناك فلح

 هاورو . هلثم «هدانسإب « ةبيش ىبأ نب ركب وبأ وهو «دمحم نب هللا دبع نع ءملسم هاور اذكهو

 نع مهتثال «ةماسأ ىبأو ريمن نباو رشب نب دمحم نع «ةبيش ىبأ نب دمحم نع نامثع نع دواد وبأ

 هل اسا 2 ئار نبأ نیا ارو تار کز

 فسوي نب قاحسإ ثيدح نم ىئاسنلا هاورو .هب ءرشب نب دمحم ثيدح نم ريرج نبا هاورو

 ا «هيبأ نع «معطم نب ريبج نب عفان نع «ميهاربإ نب دعس نع ءايركز نع «قررألا

 سيق نع «مأوتلا نب ةبعش نع ؛هيبأ نع « ىنربخأ ة ةريغم :لاق ‹ میشه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 الو هب اوگسمتف ةيلهاجلا ىف فلح نم ناك ام» : لاقف «فلحلا نع كلَ ىبنلا لأس هنأ : مصاع نبا

 . «مالسإلا ىف فّلح

 .هب ؛هيبأ نع  مّسَقم نبا وهو - ةريغم نع «ةبعش هاور اذكو

 عيبرلا نب دعس تنب دعس مأ ىلع أرقأ تنك :لاق نيصحلا نب دواد نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

DS O ESتدق نيذلاوو کک  

 فيسلاب مداح ل طع نع للا لل «هثروي الأ ركب وبأ فلحف ءملسي نأ ىبأ نيح «نمحرلا

 .هبيصن هيتؤي نأ هللا رمأ

 مالسإلا ءادتبا ىف ناك اذه نأو «لوألا حيحصلاو « بیرغ لوق اذهو «متاح ىبأ نبا هاور

 دوقعلاب اوفوي نأ ا دق اوناک نإو «كلذ دعب فلحلا ريثأت ىقبو حسن مث ‹فلحل اب نوثراوتي

 )١١/١(. دنسملاو (۲۸۳ /۸) ىربطلا ريسفت )١(
 .(۲۸۳/۸) ىربطلا ريسفت (۲)
 )۲۸٤/۸(. ىربطلا ريسفت (۳)
 .؛دايز»:أ1 ىف (6)

 ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۲۸۵ /۸) ىربطلا ريسفتو )4۲0( مقرب دواد ىبأ ناسو (20) مقري ملسم حيحصو )۸۳ )٤/ دنسملا (0)

 . (۱۸٤٦)مقرب



 م ۴)ا لا تالا ةو نالا وزا

 نم هريغو معطم نب ريبج ثيدح ىف مدقت كلذ لبق هودقاعت دق اوناك ىذلا فلحلاو .دوهعلاو

 .ةدش الإ مالسإلا هدزي مل ةيلهاجلا ىف ناك فلح اميأو «مالسإلا ىف فلح ال :ةباحصلا

 ةفينح ىبأ بهذم وه امك «"مويلا فلحلاب ثراوتلا ىلإ بهذ نم ىلع درلا ىف صن اذهو
 ا «لبنح نب دمحأ نع ةياورو «هباحصأو

 لكلر» : ىلاعت لاق اذهلو ؟ هنع روهشملا ىف دمحأو ىعفاشلاو كلامو روهمجلا لوق حيحصلاو

 ا رفا و هيوا نم هئابرقأ نما هقرو :ىأ (نوبرفألاو نادلاولا كرت امم يلاوم انلعج

 ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلا» : لاق ةع هللا لوسر نأ ؛سابع نبا نع < ا

 ىف هللا مهركذ نيذلا ضورفلا باحصأ ىلع ثاريملا اومسقا :ىأ کد لج ىّلوأل وهف یھب امف

 لوزن لبق : ىأ «مكئاميأ تدقع نيذّلاو» :هلوقو ءةبصعلا هوطعأف فاد نقي اف ‹ ضئارفلا ىتيآ

 تات لف كلذ. ذم دفع فاح امف «ثاريملا نم : ىأ .مهبيصن مهوتآف ةيآلا هذه

 امك «هب ثراوت الف ءاضيأ ىضاملا مكحو «لبقتسملا ىف فلحلا تخسن ةيآلا هذه نإ :ليق دقو

 ل نب ةحلط ىنربخأ «ىدوألا سيردإ انثدح «ةماسأ ٍ,وبأ انثدح ءجشألا وا انثدح

 ىصويو «ةدافرلاو ةحيصنلاو رصنلا نم :لاق «مهييصن مهوتاث» : سابع ندا دا سس نع

 . ثاريملا بهذ دقو «هل

 . كلذ وحن «كلام ىبأو «دهاجم نع ىور اذكو . ةماسأ ىبأ نع« بيرك ىبأ نع ءريرج نبا هاورو

 دقاعي لجرلا ناك :لاق «مكناميأ تدقع نیو :هلوق سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 نم هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو» : هللا لزنأف وحلا هثرو تام امهيأ ؛لجرلا

 مهئايلوأل اوصوي نأ الإ :لوقي .[1:بازحألا]4افورْعُم مكئايلوأ ىلإ اولعفت نأ الإ نيرجاهملاو نينمؤملا
 .فورعملا وه كلذو .تيملا لام ثلث نم زئاج مهل وهف ةيصو اودقاع نيذلا

 يف ضعبب ئلوأ مهضعب عب ماحرألا اولوأو# و هخوسنم اهنأ ی و یوو

 . (افورعم مكئايلوأ لإ اولعفت نأ الإ نيرجاهملاو نينمؤملا نم هللا باتك

 .هثروف ىلوم ركب وبأ دقاعو :لاق .ثاريملا نم : ىأ «مهبيصن مهوتاق» :ريبج نب ديعس لاقو

 .ريرج نبا هاور

 «مهئانبأ ريغ الاجر نونبتي اوناك نيذلا ىف ةيآلا هذه تلزنأ :بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا لاقو

 محرلا ىذ ىف ىلاوملا ىلإ ثاريملا درو «ةيصولا ىف ابيصن مهل لعجف «مهيف هللا لزنأف «مهنوئرويو
 نبا هاور .ةيصولا نم ابيصن مهل لعج نكلو «مهانبتو مهاعدا نمم ًاثاريم نيعدملل هللا ىبأو ةبصعلاو

 .ريرج

 )١( مهمحرل:ر ىف (۲) .«مویلاب»:ر ىف 1

 )۳( مقرب ملسم حيحصو (7755) مقرب ىراخبلا حيحص )1116(.



 جبججسا  a a aهيكل (2

 ال ءةنوعملاو ةحيصنلاو ةرصنلا نم :ىأ «مهبيصن مهوتاآف# :هلوقب دارملا نأ ريرج نبا راتخا دقو
 ‹«خسن مث امكح ناك كلذ نأ الو «ةخوسنم ةيآلا نوكت ىتح - ثاريملا نم مهبيصن مهوتآف :دارملا نأ

 .ةخوسنم ال ةمكحم ىهف ءطقف ةحيصنلاو ةرصنلا ىلع دوقعملا فلحلاب ءافولا ىلع ةيآلا تلد امنإ لب

 ىلع ناك ام همر :ةنواعملاو ؟!ءرضاتلا ىلع ناك اه :فلخلا نم تزف :ءرظن هيف ةلاق ىذلا اذهو

 نود ىراصنألا ثري ىرجاهملا ناك : سابع نبا لاق امكو «فلسلا نم دحاو ريغ هاكح امك «ثرإلا

 E E E SS AR نإ لوفي نكت قلل خسن ىتح «همحر ىوذو هتابارق

 لبا
 مهلاومأ نم اوققنأ امبو ضعب ىلع مهضعب هللا لصق امب ءاسنلا ىلع نومارق لاجرلا ]ل

 ا

 نهوظعف نهزوشن نوفاخت يتآللاو هللا ظفح امب بيغلل تاظفاَح تاتناق تاحلاّصلاَف

 اهريبكو اهسيئر وهو «ةأرملا ىلع می لجرلا : ىأ (ءاستلا ىلع َنوُماَوَق لاجرلا# :ىلاعت لوقي

 نم لضفأ لاجرلا نأل :ى | «ضعب ىلع مهضعب هللا لّضف اجل , تجوعا اذإ اهبدؤمو اهيلع مكاحلاو

 هلوقل ؛مظعألا كلا كلذكو «لاجرلاب ةصتخم ةوبنلا تناك اذهلو كارلا نم ريح لجرلاو ءءاسنلا

 نع «ةركب ىبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم ىراخبلا هاور«ةأرما مهرمأ نو موق حلقي نل: ا

 . كلذ ريغو ءاضقلا بصنم اذكو 0 هيبأ

 هباتك ىف نهل مهيلع هللا اهبجوأ ىتلا فلكلاو تاقفنلاو روهملا نم :ىأ ا

 نوكي نأ بسانف «لاضفإلاو اهيلع لضفلا هلو ء«هسفن ىف ةأرملا نم لضفأ لجرلاف ءم هيبن ةنسو

 .[۲۲۸:ةرقبلا] ةيآلا 4ةجرد نهيلع لاجرللو# :ىلاعت ١ [هللا] لاق امك ءاهيلع امّيَق

 .«ةزجانملا»:أ ىف )١(

 «ىربطلا مالك نم عضوملا اذه ريثك نبا ىلع لكشأ»:(۲۸۸ /۸) ىربطلا ريسفت ىلع هقيلعت ىف هللا همحر ركاش دمحأ خيشلا لاق (۲)
 نم دحاو ريغ هاكح امك ثرإلا ىلع ناك ام هنمو «ةنواعملاو ةرصانملا ىلع ناك ام فلحلا نم نإف رظن هيفو :لاق مث هنع هاورف

 ةيآلا هذه نإ :لوقي فيكف كلذ خسن ىتح «همحر ىوذو هتابارق نود ىراصنألا ثري ىرجاهملا ناك :سابع نبا لاق امكو .فلسلا
 . .ملعأ هللاو .ةخوسنم ريغ ةمكحم

 ىف ةريثك تارم هررك دقو «خوسنمو خسان لك ىف «هبهذم لك هيلع ماقأو «یربطلا هنيب دق «ريثك نبا هنم بجعت ىذلا اذهو
 فلتخاو «خوسنم ريغ مأ وه خوسنم اهمكح ىف فلتخا ذإ ةيآلا نإ :لاقف خوسنملاو خسانلا رك دنع انه هداعأ دقو «هريسفت

 الإ «خوسنم اهمكح نأب ىضقي نأ دحأل زجي مل « حيحص هجو ةمكحم اهنأ تابثإو اهنع خسنلا ىفنل ىفنل ناكو ءاهمكح ىف نوفلتخملا

 لوسر نع حيحصلا ربخلاو .نآرقلا رهاظ :ىه اهل ميلستلا بجي ىتلا ةجحلا نأ ًارارم رفعج وبأ نيب دقو ءاهل ميلستلا بجي ةجحب

 .حيحص هجو ةمكحم اهنأ ىلع اهليوأتل «ةيآ ىف خسنلا تابثإ ىف ةجح سيلف «ةمئألا نم هريغ وأ سابع نبا ليوأت امأ ةي هللا

 خسانلا ىف هتلاقم ىف ىربطلا ةجح ضقنل فصنأ ولو «هلايبو هليوأت ىف رفعج ىبأ نم بجع نيح ء.ريثك نبال بجعلاف

 اهريغ ىفو ءاذه هبات "يو ارارم اهنهتن ىف: ضان دف «ىربطلا دنع ةضوقنم ىه ةجحل «هنم بجعتيو هيلع جتحي نأ ال .خوسنملاو
 .«ريثك نبال هللا رفغو ءرفعج ابأ هللا محر «لاق امك هبتك نم

 .ةركب ىبأ نع ىرصبلا نسحلا قيرط نم (۷۰۹۹) .(5475) مقرب ىراخبلا هاور (۳)

 .أ نم ةدايز (8)



 4۳ (75)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نأ 'اهيلع «ءارمأ :ىنعي «ءاسنلا ىلع نوماوف لاجرلا» :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 راف لاق انك ودلال فاح هلهأ ىلإ س ورک ف هتعاطو ا ههر امه ةفنظت
 .كاحضلاو ءىدسلاو

 لاقف ءاهَمَّطَل هنأ اهجوز ىلع 2''هيدعتست كي ىبنلا ىلإ ةأرما تءاج :ىرصبلا نسحلا لاقو

 ريع يعل «ةيآلا (سانلا ىلع نوُماَوَق لاجرلا» :لجو زع هللا لزنأف ««صاّصقلا» : ةي هللا لوسر

57 َ 
 و 5 8 9 7 5

 جيرج نباو «ةداتق ربخلا اذه لسرأ كلذكو .هنع «قرط نم «متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور

 :لاقف رخآ هجو نم هيودرم نبا هدئسأ دقو .ريرج نبا هلك كلذ دروأ ‹ىدسلاو

 دمحم ني ةمحت انتدج شالا هلا دبع نب دمحم ادخل «ىئاسنلا ىلع نب دمحأ انثدح

 نع «ىدج نع «ىبأ ىنثدح «دمحم نب رفعج نب ىسوم نب ليعامسإ نب ىسوم انثدح .ثعشألا

 لوسر اي :تلاقف «هل ةأرسماب راصنألا نم لجر ىبنلا ىتأ : لاق ىلع نع« هيبأ نع دمحم نب رفعج

 سيل» : ةي هللا لوسر لاقف ءاههجو ىف رثأف اهبرض هنإو «ىراصنألا نالف نب نالف اهجوز نإ « هللا

 نوماوق :ىأ €“ !( ضعب ىلع مهضعب هللا لصف امب] ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا» : هللا لزنأف . هل كلذ

 . «ّريَع هللا دارأو ًارمأ تدرأ» : ةا هللا لوسر لاقف . بدألا ىف ءاسنلا ىلع

 اوقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاستلا ىلع َنوُماَرَق لاجرلا» :ةيآلا هده ىف ىلا لار

eتدلج هتفذق ولو ءاهتعال کک ىرت الأ ءاهاطعأ ىذلا قادصلا : لاق . 

 ا نهجاوزأل

 .هلامو اهسفن ىف هتبيغ ىف اهجوز ظفحت ىأ :هريغو ىدسلا لاقو

 .هظفح نم ظوفحملا :ىأ «هّللا ظفح امبإ# :هلوقو

 ديعس ىبأ نب ديعس انثدح ءرشعم وبأ انثدح .حلاص وبأ انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاق
 اذإو «كترس اهيلإ تر اذإ ةأرما ءاسنلا ريخ : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع ' «ىربقملا

 :ةيآلا هذه ةي هللا لوسر أرق مث :لاق .«كلامو اهسفت ىف كتظفح اهنع تبغ اذإو «كتعاطأ اهترَمأ

 . اهرخآ ىلإ © ءاستلا ىلع نوماوق لاَجَرلا»

 نمحرلا دبع نب دمحم نع «ىسلايطلا دواد ىبأ نع «بيبح نب سنوي نع «متاح ىبأ نبا هاورو

 .«هللا ةبه»:أ ءر ىف (۳) .«هيذعتست»:أ ىف (۲) .«نهيلع»:أ ءر ءد ىف )١(

 .أ ءر نم ةدايز (4)

 فلأ نم ابيرق ةخسن انيلإ جرخأ نأ هعيشت ةدش هلمح ءرصمب هنع تبتك»: ىدع نبا لاق «ثعشألا نب دمحم نب دمحم هدانسإ ىف )٥(

 انركذف ءاهتماع وأ اهلك ريكانم اهتماعو «یرط طخب هئابآ نع هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نب ليعامسإ نب ىسوم نع ثيدح
 لاقف ءرصانلا وخأ وهو ءرصمب تيبلا لآ نم ىلع نب نسحلا نب ىلع نب نيسحلا هللا دبع ىبأل اذه ىسوم نع ثيداحالا هذه هتياور

 .«هريغ نع الو هيبأ نع ال ةياورلا نم ائيش هدنع نأ طق ركذ ام ةنس نيغبرأ ةنيدملاب ىراج اذه ىسوم ناك :انل



 (* 5)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۹4

 وو هلثم هب «ىربقملا ديعس نع « بئذ ىبأ نبا

 : رفعج ىبأ 1 "هه و نع « ةعيهل نبا انثدح «قاحسإ نب د ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ةأرملا تّلص اذإ» : كو هللا. سولاف ا فرش و نمحرلا دبع نأ :هربخأ 0 باق
 باوبأ ىأ نم . ةنحلا ىلخدا :اهل ليق اهجوز تعاطأو ؛اهَجرَف تظفحو ءاهرهش تماصو ءاهسمخ

 . «تّئش ةنجلا

 وع ب نی لا دبع نوع © 9ظراق نب هللا دبع قيرط نم دمحأ هب درفت

 . نهجاوزأ ىلع ر نأ PS ىتاللا ءاسنلاو : ىأ #نهزوشن نوفاخت يتآللاو# :هلوقو

 ةضغبملا «هنع لا ءهرمأل ةكراتلا ءاهجوز ىلع ةعفترملا ىه زشانلا ةأرملاف «عافترالا وه :زوشنلاو

 ترا دق هللا نإف "تايم نق: هللا تاّقع اهر تو اهيظعلف وسلا تارام اهل رغ مق هل

 هللا لوسر لاق دقو ا لا نم SD GSES ا اهيلع عررلا نع

 (8)(اهيلع فح هقح مّظع نم ءاهجوزل CET ةأرملا ترمال دحأل دجسي نأ ًادحأ ًارمآ تنك ول» : ا

 ىلإ ا لحرلا اعد اذإ» : اَ هللا لوسر لاق : لاق ,هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع هيراخبلا ىورو

 0 , ةرجاه ةأرملا تتاب اذإ» : هظفلو ءملسم هاورو 0 زد ىتح ةكئالملا اهتم « هيلع تبأف هشارف

 نهزوشن نوفاخت يتأللاو» :ىلاعت لاق اذهلو E ىتح ةكئالملا اهتنعل ءاهجوز ٍشارف

 .٠ «نهوظعُف

 الأ :'"نارجهلا :سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاق 4عجاضمْلا يف نهورجهاو» :هلوقو
 «ىدسلا : مهنم - نورخآ دازو «دحاو ريغ لاق اذكو .هرهظ اهيلويو اهشارف ىلع اهعجاضيو «اهعماجي

 .اهثدحي الو كلذ عم اهملكي الو :- ةياور ىف سابع نباو .ةمركعو .كاحضلاو

 «عجضملا ىف اهرجه الإو تلبق ىه نإف ءاهظعي : سابع نبا نع ءاضيأ ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 الأ وه : رجهلا :ةداتقو ءمسقمو «بعک نب دمحمو « ميهاربإو « ىبعشلاو .دهاجم لاقو

 ةرح ىبأ نع .ديز نب ىلع نع ءدامح انثدح « ليعامسإ نب ىسوم انثدح :دواد وبأ لاق دقو

 ا 0 ار

 :دامح لاق .«عجاّضملا ىف نهورجهاف نهزوشن متفخ نإف» : لاق دلك ىبنلا نأ همع نع «ىشاقرلا

 . )40/۸( ىربطلا ريسفت (۱)

 .«سراف» :أ ىف (؛ «۳) .«هللا دبع »:ر ءد ىف (؟)

 .(۱۹۱/۱) دنسملا (5)

 . (اهنايصع»:ر ىف (۷) .«نوفاخت »: ىف (5)

 .ةشئاع ثيدح نم (,/7/7) دنسملا ىف دمحأ هاورو ءهنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )١١99( مقرب ىذمرتلا هاور (4)

 .(۳۲۳۷) مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .(هرجاهم»: ر ىف (۱۰)

 )١١( مقرب ملسم حيحص )۱٤۳١(.

 .«رجهلا»:ر«د ىف )١0(



 40 (75)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 . 7١حاكنلا ىنعي

 ؟اندحأ ةأرما قح ام «هّللا لوسر اي :لاق هنأ ىريشقلا ةديح نب ةيواعم نع دنسملاو نئسلا ىفو

 ىف الإ رجهت الو «حّبَمَت الو ةجولا برضت الو تيَستكا اذإ اهوسكتو «تْمعَط اذ اهم نا لاف
 . تلا

 نهوبرضت نأ مكلف «نارجهلاب الو ةظعوملاب '؟”َنعدَتري مل اذإ : ىأ 274نهوبرضاو# : هلوقو
 : عادولا ةجح ىف لاق هنآ 35 ىبنلا نع 0 ل

 نإف .هنوهركت 0 م نئطوي الأ قناع محو نوع مكدنع نهنإف «ءاستلا ىف هللا أوقتاوا

 (*!«فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو حرم ريغ ارض نهوبرضاف كلذ َنْلَعَف

 لاقو .رثؤم ريغ ىنعي :ىرصبلا نسحلا لاق .حربم ريغ ابرض :دحاو ريغو سابع نبا لاق اذكو

 .ائيش اهيف رثؤي الو اوضع اهيف رسكي الأ وه :ءاهقفلا

 كل هللا نذأ دقف الإو تلبقأ نإف < ‹ عجضملا ىف اهرجهي : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .ةيدفلا اهنم كل لح دقف الإو تلبقأ نإف ءامظع اهل رسكت الو «حربم ريغ ابرض برضت نأ

 نب هللا دبع نب سايإ نع ءرمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع «ىرهزلا نع ف نت ناس لار

 :لاقف ي هللا لوسر ىلإ رمع ءاجف .«هللا ءامإ اوبرضت ال» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ب ابذ ىبأ
 ”نوكشي یک اب ا هللا لور لا: تاطاف نهيرتش لف نطو ا ا ترئذ
 كئلوأ سيل «نهجاوزأ نوکشی ريثك ءاسن دمحم لاب فاطأ دقلا :ة هللا لوسر لاقف ءنهجاورأ

 . ةجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأ هاور «مكرايخب

 دواد نع «ةناوع وبأ ا ىسلايطلا دواد ابأ ىنعي  دواد نب ناميلس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هتأرما لوانتف ءرمع تفض :لاق «سيق نب ثعشألا نع ' ىلسلا نمحرلا دبع نع «ئدوألا
 برَض ميف لجرلا لاس ال : ةا هللا لوسر نع نهتظفح اثالث ىنع ظفحا «ثعشأ اي ايكو ءاهبرضف

 . ةثلاثلا ىسنو .. .رتو ىلع الإ مَ ت الو :هتأرمأ

 «ةناوع ىبأ نع «ىدهم نب نمحرلا دبع ثيدح نم «ةجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأ هاور اذكو

EEE 

 يري ام عيمج ىف اهجوز ةأرملا تعاطأ اذإف : ىأ (اليبس َنهِيَلع اوغبت الف مكتعطأ نإ :هلوقو

 .اهنارجه الو اهبرض هل سیلو «كلذ دعب اهيلع هل ليبس الف ءاهنم هل هللا هحابأ امم ءاهنم

 . هنع اهاهني امع نعدتري مل اذإ :٠ ىف عد . (نهوبرضاف»:ر ىف (۳)

 .(۱۲۱۸) مقرب ملسم حيحص (5)

 .(نیکتشی»: ىف ( ۸ 00 .«بائذ»: ىف )١(

 .(191/8) مقرب ةجام نبا ناسو (41717/) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )7١457( مقرب دواد ىبأ ننس (9)

 .(«ىملسلا»:د ىف )٠١(

 )١١( مقرب دواد ىبأ نتس ) )۲۱٤۷مقرب ةجام نبا ننسو (9178) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو ركمو١9(.
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 هللا نزف عيش ريغ قم اعلا لع اود اذ ا وو ريك العا ناك هللا و و

 .نهيلع ىغبو نهملظ نمم مقتني وهو «نهيلو ريبكلا ىلعلا

 احالصإ اديري نإ اهلها نَم امكحو هلهأ نم امكح اوثعباف امهنيب قاقش متفخ نإو ل

 . 4 © ًاريبخ اميلع ناك هللا نإ امهتیب هللا قفوي
ISSوهو ىناثلا لاحلا ركذ مث «ةجوزلا نم زوشنلاو روفنلا ناك اذإ وهو «لوألا لادا : 

 نم امكحو هلهأ نم امکح اوثعباف امهنيب قاقش متفخ نإوإ» :ىلاعت لاقف نيجوزلا نم روفنلا ناك اذإ

 . «اهلهأ
 ءامهرمأ ىف رظني «ةقث بنج ىلإ مكاحلا امهنكسأ «نيجوزلا نيب قاقشلا عقو اذإ :ءاهقفلا لاق

 «ةأرملا لهأ نم ةقث مكاحلا ثعب ءامهتمرصخ تلاطو امهرمأ 0 نإف <« «ملظلا نم امهنم ملاظلا عنميو

 وأ قيرفتلا نم هنايري امه ةحلصملا هيف ام العفيو ءامهرمأ ىف ارظ'بو اعمتجيل ءلجرلا موق نم ةقثو

 . (امهنيب هللا ققوي احالصإ اديري نإإ :لاق اذهلو ؛قيفوتلا ىلإ عراشلا فوشتر و ."”قيفوتلا

 لهأ نم ًاحلاص الجر اوثعبي نأ ءلجو زع «هللا رمأ : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 هنع اوبجح «ءىسملا وه لجرلا ناك نإف «ءىسملا امهيأ نارظنيف «ةأرملا لهأ نم هلثم الجرو .لجرلا

 نإف .ةقفنلا اهوعنمو اهجوز ىلع اهورصق «ةئيسملا ىه ةأرملا تناك نإو «ةقفنلا ىلع هورصقو هتأرما

 نيجوزلا دحأ ىضرف ءاعمجي نأ ايأر نإف .زئاج امهرمأف ءاعمجي وأ اقرفي نأ ىلع امهيأر عمتجا

 هاور .ىضارلا هراكلا ثري الو ءهرك ىذلا ثري ىضر ىذلا نإف ءامهدحأ تام مث ءرخآلا كلذ هركو

 .ريرج نباو متاح ىبأ نبا

 :لاق .سابغ نبأ قع للاخ نب ةمركع نع ءنواظ نبا عع ءرمعم انريخا :قازرلا دبع لاقؤ

 اعمجت نأ امتيأر نإ :امهل لاقو ءامهثعب نامثع نأ ىنغلب : رمعم لاق SE انا دنع

 ا اا اخ

 ةبتع تنب ةمطاف جوت بلاط ىبأ نب ليقع نأ «ةكيلم ىبأ نبا ىنثدح «جيرج نبا انأبنأ :لاقو

 e : تلاق اهيلع لخد اذإ ناكف . كيلع قفنأو ا : تلاقف ةعيبر نبا

 هل تركذف «نامثع تءاجف اهبايث اهيلع تدشف . تلخد اذإ رانلا ىف كراسي ىلع :لاق ؟ةعيبر نبا

 ام :ةيواعم لاقف .امهنيب نّقَرْفأل :سابع نبا لاقف «ةيواعمو سابع نبا لسرأو كحضف «'””كلذ
 .اعجرف ءامهباوبأ امهيلع اقلغأ دق امهادجوف امهايتأف «فانم دبع ىنب نم نيخيش نيب قرفأل تنك

 ايلع تدهش :لاق ةديبع نع «نيريس نب دمحم نع «بويأ نع مجم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 لاقف ءامكح ءالؤهو امكح ءالؤه جرخأف « سانلا نم ماثف امهنم دحاو لك عم ءاهجوزو ةأرما هتءاجو

 تيضر :ةازلا تلاقق امتعمج اعئجمت نأ امتياز نإ: امكيلغ نإ ؟امكيلع ام اردنا :نيمكحلل ىلع

 .«اقرفف» :أ ىف (۳) .قيرفتلا وأ قيفوتلا نم :ر ءد ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .«هل كلذ تركذف»:ر «د ىف (5) .«یل»:ر ءد ىف (4)



 ت < س اا رو جتاقلا لا

 ا e هللا باتکب

 «نيريس نبا نع «بويأ نع «ةيلع نبا نع «بوقعي نع «ريرج نبا هاورو «متاح ىبأ نبا هاور
 ف «ىلع نع «ةديبع نع «نيريس نبا نع ءرخآ هجو نم هاورو .هلثم ىلع نع «ةديبع نع 00( 2 8 5 0

 | :ىعخنلا ميهاربإ لاق ىتح «ةقرفتلاو عمجلا امهيلإ نيمكحلا نأ :ءاملعلا روهمج بهذم اذهو

 .كلام نع ةياور وهو .العف ثالث وأ نيتقلط وأ ةقلطب امهنيب اقرفي نأ نامكحلا ءاش

 «ةداتق لاق اذكو «قيرفتلا ىف نامكحي الو عمجلا ىف نامكحي نامكحلا :ىرصبلا نسحلا لاقو

 اديري نإ» : ىلاعت هلوق مهذخأمو «دوادو «روث وبأو «لبنح نب دمحأ لاق هبو . ملسأ ¿ نب ديزو

 . قيرفتلا ركذي ملو امن هللا ققوي احالصإ

 .فالخ الب ةقرفتلاو عمجلا ىف "امهمكح ذمي هنإف «نيجوزلا ةهج نم نيليكو اناك اذإ امأو

 ضري مل نإو نامكحيف «مكاحلا دنع نم نابوصنم امه له :نيمكحلا ىف ةمئألا فلتخا دقو

 : ىلاعت هلوقل ؛لوألا ىلع روهمجلاف :نيلوق ىلع ؟نيجوزلا ةهج - نم ناليكو امه وأ «ناجوزلا

 اضر ريغب مكحي نأ مكحلا نأش نمو < .نيمكح امهامسف «اهلطأ م امُكَحَو هلأ نم امَكَح اوال

 ,ةباحصاو ةف يأ لوقت وهو فاعلا يهدم نم هيلا و الا اط ادر هيلع موكحملا

 «تبذك :لاق الف ةقرفلا امأ :لاق نيح - جوزلل «هنع هللا ىضر «ىلع لوقب ءامهنم ىناثلا

 .ملعأ هللاو «جوزلا رارقإ ىلإ رقتفا ال نيمكاح اناك ولف :اولاق ءهب ترقأ امب رقت ىتح

 ةربع الف  امهلوق فلتخا اذإ  نيمكحل | نأ ىلع ءاملعلا عمجأو :ربلا دبع نب رمع وبأ خيشلا لاق

 ذفني له :اوفلتخاو «ناجوزلا امهلكوي مل نإو عمجلا ىف ذفان امهلوق نأ ىلع اوعمجأو ءرخآلا لوقب
 اكل اد

 را ايف امهلوق ذفني هنأ روهمجلا نع ىكح مث ؟ةقرفتلا ىف امهلوق

 نيكاسَمْلاو ىماتيلاو ئبرقلا يذبو اناسحإ نيدلاولابو ایش هب اوكرشت : الو هللا اودبعاو )ف

 نإ مكناميأ تكلم امو ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو بنجلا ٍراَجْلاَو ىبرقلا يذ راجلاو

 . 4 69 اًروخُف ًالاَتخُم ناک نم بحي ال هلل

 عيمج ىف هقلخ ىلع لضفتملا معنملا قزارلا قلاخلا وه هنإف ؛هل كيرش ال هدحو هتدابعب ىلاعت رمأي

 كوم. لاف مكاو هناق راكم ERIS «هودحوي نأ مهنم قحتسملا وهف «تالاحلاو تانآلا

 الو وخت نأ» : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : لاق «؟دابعلا ىلع هللا قَح ام ىردَتأ» :ذاعمل ايك هللا

 )١( قازرلا دبع ريسفت )١/١97( ىربطلا ريسفتو )۸/ 27370 ۳۲١۱(.

 .؟ليكوت ريغ نم هنم اهيف امهلوق» :أ ىفو هيف »:ر ىف (5) .اوهو 7:1 ىف (۳) .«اهامكحال:أ ىف ()

 )١١١/١۸(. ربلا دبع نبال راكذتسالا (5)

 .«هدابعلا :أ ىف ()



 (؟5)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۹۸

 ىصوأ مث. بدعی الأ ؟كلذ اول اذإ هللا ىَلَع دابعلا قح ام ىِرْدَتأ١ :لاق مث ««اثيش هب اوكرشي

 ام اريثكو «دوجولا ىلإ مدعلا نم ن اھ « هناحبس ‹ هللا نإف ‹ نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب

 4 كيدلاولو يل ركشا نأ :هلوقك «نيدلاولا ىلإ ناسحإلاو هتدابع نيب اح لا نق
 ]۳ :ءارسإلا] (اناسحإ نيدلاولابو ها ! الإ اودبعت الأ كبر ئضقو# :هلوقكو ء[5١ :نامقل]

 ىف ءاج امك «ءاسنلاو لاجرلا نم تابارقلا ىلإ “ناسحإلا نيدلاولا ىلإ ناسحإلا ىلع فطع مث
 .17(ةَلصو ةقدص محرلا ىذ ىلعو 177 نكتلا ىلع ةقدصلا» :ثيدحلا

 هّللا رمأف «مهيلع قفني نمو «مهح اصمت موقي نم اودقف دق مهنأل كلذو # ئماتيلاو# :لاق مث

 .مهيلع ونحلاو مهيلإ ناسحإلاب

 ىف نيكسملاو ريقفلا ىلع مالكلا ىتأيسو .مهترورض هب لوزتو مهتيافك هب متت اب مهتدعاسمب هللا رمأف
 .ةءارب ةروس

 راجلاو» : سابع نبا نع E ٠ , ىلع لاق .«بنجلا ٍراجْلاو ئبرقلا يذ راجلاو» : هلوقو

 یور اذكو .ةبارق هنيبو كنيب سيل ىذلا 4ببجلا راجلاول ؛ةبارق هنيبو كنيب ىذلا ىنعي «ىبرقلا يذ

 . ةداتقو نا نب لتاقمو ءملسأ نب ر ديزو «كاحضلاو «نارهم نب نوميمو هاجم «ةمركع نع

 راجلاو» ملسملا ىلعي : : « ىَبرقْلا يذ راجلاو» :هلوق ىف ىلاكبلا فوت نع قاحسإ وبأ لاقو

 . متاح ىبأ نباو «ریرج نبا هاور . ىنارصنلاو ىدوهيلا ىنعي , 4بنجلا

 .ةأرملا ىنعي «ىبرقلا يذ راجلاو]ل :دوعسم نباو ىلع نع < «ىيعشلا نع < «ىفعجلا رباَج لاو

 . رفسلا ىف قيفرلا ىنعي ر (بنجلا راجلاو» :هلوق ىف اضيأ دهاجم لاقو

 :ناعتسملا هللابو ءرسيت ام اهنم ركذنف ,راجلاب اياصولاب ثيداحألا تدرو دقو

 نب دمحم نب رمع نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق :لوألا ثيدحلا
 ليربج لازام» : لاق دم هللا لوسر 0 تلج ادام هابأ ا :ديز

ey 2 

 هللا دبع نع «دهاجم نع «روباش نب دواد نع ن انثدح : مامإلا لاق : ىناثلا ثيدحلا

 اول 0 ی ہے ور

 رويس هنأ تننظ ىتح راَجْلاب ىنيصوي لیربج لازام» : الم هللا لوسر لاق :لاق ورمع نبا

 )١( مقرب هحيحص ىف ملسمو (۷۳ ۷۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )۳۰(.
 .«ناسحإلاو» :ر ىف () .«یلاعت»:أ ىف (۲)

 . هنع هللا ىضر «رماع نب ناملس ثيدح نم )۱۷/٤( هدنسم ىف دمحأ هاور (4)
 .(5518) مقرب ملسم حيحصو (1015) مقرب ىراخبلا حيحصو (85 /۲) دنسملا (6)
 ١١٠١(. /۲) دنسملا (6)
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 دازا- ليغامسإ 0 ىبأ ريشب نع «ةنيبع نب نايفس ثيدح نم «هوحن ىذمرتلاو دواد وبأ یورو

 اذه نم بيرغ نسح :ىذمرتلا لاق مث . هب a نب دوادو : ىذمرتلا

)۲( 
 . ديم ىبنلا نع ةريره ىبأو ةشئاع “ ا قع عر هجولا

 لييحرش انربخأ ةويح ا هناي قيال دبع اند ضيا دمج لاَ ا

 . «هراجل مهري هللا دنع ناريجلا ” يو اا ا مهريخ . هللا دنع باحصألا ريخ : لاق 2 ها
 ر

 :لاقو «هب - حيرش نب ةويح نع «كرابملا نب هللا دبع نع «دمحم نب دمحأ نع ىذمرتلا 0

 نع « هيبأ نع «نايفس انثدح .ىدهم نب جرا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق : عبارلا ثيدحلا
 رسا سرس

 ني .«هراج نود لجرلا عّبشَي ال» : لَم هللا لوسر لاق :لاق رّمع نع ةعاّفر نب ةيابع

 نب ليضف نب دمحم انثدح «هللا دبع نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :سماخلا ثيدحلا

 هوسألا نب دادقملا تحسم « ىعآلكلا ا انآ تمس راف دم يحتم انتاج اورق

 ىلإ مارح وهف تلرتموو هللا همرح :اولاق «؟انزلا ىف نولوقت : ام: هباحصأل ديو هللا لوسر لاق :لوقي

 ا ینزی نأ نم هيلع رسي «ةوسن رشعب لجرلا ىنزي نکل: E هّللا 00 لاقف .ةمايقلا موي
 وك

 لجرلا َقِرَسَي نال :لاق . مارح ىهف هلوسرو هللا اَهَمرَح :اولاق ؟ةّقرَسْلا ىف نولوقت ام :لاق . «هراج

 . (هراج نم قرسي ا تاّيبأ ةرشع نم

 و

 ىأ هللا لوسر اي :تلق :دوعس نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىف دهاش هلو «“ ادمحأ هب درفت

 نأ ةيشحخ كدلو لتقت نأ» : لاق ا :تلق .«كَقَلَح وهو ادن هلل لعبت نأ» :لاَق ؟هظعأ تذل

 ا "كراج ةليلَح قار نأ» :َلاَق ؟ىأ مث :تلق : تلق .«كعم معطي

 «ةيلاعلا ىبأ نع ‹ةصفح نع «ماشه اا ديزي ايد ا مامإلا لاق : سداسلا ثيدحلا
 هيلع آلبم عم هعم لجرو مئاق هب اذإف دا بتلا ٌديرأ ىلهأ نم تجرح: لاق و
 نم الو هللا لوُسَرل یٹرآ تلعج ىتح ی هللا لوسر ماق دقل: ىراّصنألا لاق - ةجاح امهل نأ تن لف

 نم كل ىثرأ تّلَعِج ىتح لجرلا اذه كب ماق دقل هلا لوسر اي :تلق فرصنا امّلَف «مايقلا لوط

 «ليربج كاَذ» :لاق .آل :تلُق «؟وه نم ىردتأ» : لاق . معن: تلق «؟هتیأر دقلو» : لاق . مايقلا لوُط

 .«نبا»:ر ىف )١(

 )۱۹٤۳(. مقرب ىذمرتلا ناسو )٥۱٥۲( مقرب دواد ىبأ ناس (۲)

 .أ نم ةدايز )٥( : .«وأ»:ر ىف )٤4( .(و»:أ ىف (۳)

 )۱۹٤٤(. مقرب ىذمرتلا ناسو ۱١۷( /۲) دنسملا (0)

 .هرمع نم عمسي مل ةعافر نب ةيابع نأ الإ حيحصلا لاجر هلاجر» :(117/8) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (04/1) دنسملا (۷)

 .دنسملاو «أ نم ةدايز ()

 )9( دنسملا )١/۸(.

iE (1۰)مقرب ىراخبلا  (EV711)(58) مقرب ملسم حيحصو . 

 . ؟لبقي» :أ ىف )١١(
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 كيلع در هيلع َتْمّلَس ول كتإ اَمأ :لاق مث و هنأ تنتظ ىتح راجلاب ىنيصوي لازام

 . السلا

SS eىنعي - رخكب وبأ انثدح دبع نب ىلعي انندح  

 ىذلا لجرلا اذه نم «٠ هللا O : لجرلا لاق فرصتا املف اجلا ىلع ىل ١ ت 507
 ىنيصوي لآزام لیربج اذه «ًاريثك ًاريخ تيأر دقل» :لاق . . معن : : لاق ٠؟هّتيأر دقو» : لاق ؟كعم تيأر

 وس هلا تير حا راما

 هلق عدلا دمها وشو ااه فهي ةر

 انثدح ءىئِراَحْلا عيب را وا نيج ب د الا ركب وبأ لاق : نماثلا ثيدحلا
 نع ا ا را ها طع وع «لضقلا نب نمحرلا دبع ىنربخأ «كّيدف ىبأ نب ليعامسإ نبا دمحم
 وهو دحاو قح هل راج :“ هال ناريجلا» یک لا وسر لا E عزب رباع ءنسحلا
 يخل ىذلا اما .اقح ناريجلا قفاز «قومح ةثالث هل راجو «ناقح هل راجو ءاقح ناريجلا ند
 قحو مالسإلا قح هل« «ملسم راجف ناقح هَل ید مو راوجلا قح هل هل مَحَر ال رشم راجف دحاو

 هع ع ع ر
 .«محرلا یخو مالسإلا قحو راوجلا قح هَل ءمحَر وذ ملسم راجف «قوقح ةئالث هل ىذا امأو «راوجلا

 . كيدف ىبأ نبا الإ لّيضَملا نب نمحرلا دبع نع ىور ادحأ ملعن ال :ّرآَرَبلا لاق

 نع «نآرمع ىبأ نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق ا ثيدحلا

 مهيأ ىلإف «نيراج ىل نإ» :تلاقف دلك هللا لوسر تلأس اهنأ ؛ةشئاع نع هللا دبع نب َةَحْلَط

 .«اباب كنم اًمِهبَرقأ ىلإ :ل لاق ؟ىدهأ

 . "هب ءةبعش ثيدخ نم ىراخبلا هاورو

 نباو ىلع نع «ىبعشلا نع «ىفعجلا رباج نع «ىروثلا لاق (بنجلاب بحاصلاو# :هلوقو

 . ةأرملا ىه : الاق دوعسم

 «نسحلاو «ىعَحَتلا مي ميهاربإو « ىليَل ىبأ نب نمحرلا دبع نع یورو : متاح ىبأ نبا لاقو

 .فالذ وجت = تاناؤرلا يذحإ نفاد ريحا نتا

 وه : :ریبج نب ديعس لاقو .رفسلا ىف قيفرلا وه :ةداَتقو «ةَمركعو ؛دهاجمو سابع نبا لاقو

 .رفسلا ىف كقيفرو ءرضحللا ىف كسيلج وه : مّلسأ نب ديز لاقو . حلاصلا قيفرلا

 . فيضلا :وه ةعامجو سابع نبا نعف  ليبسلا نبا امأو

 )١( دنسملا )٥/ ١١( لاجر هلاجرا:(14١ /8) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو | 1

 .هب ىندملا ركب وبأ رشبم نب لضفلا قيرط نم «راتسألا فشك» (۱۸۹۷) هدئس ىف .رازبلا هاورو قفز

 عمجملا ىف ذ ىمثيهلا لاق )۸/ ١٠١١( : .«تاقث هلاجر ةيقبو «هريغ هفعضو نابح نبا هقثو رشبم نب لضفلا هيف

 / .2؟لضفلا» :أ ىف )٥( .«؟ليضفلا»:ر ءد ىف (4) . هللا دبع» :أ ىف (۳)
 ىثراحلا دمحم نب هللا دبع هخيش نع رازبلا هاور»:(74/48١) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك»ه(2) مقرب رازبلا دنسم فقز

 ا
 .«عاضو وهو

 )1١50(. مقرب ىراخبلا حيحصو ١76( /) دنسملا (۷)



 ۳۰١ (۴ )ديالا: :ءاسلا ةروتس _ نئاثلا حلا

 قف ارا كلغ رع ىذلا وه: لتاقمو كاحضلاو ناو قابلا رمح واو تهاجم لاو

 .رفسلا

 ىلع مالكلا ىتأيسو .ءاوس امهف «قيرطلا ىف راملا :فيضلاب لئاقلا دارم ناك نإو ءرهظأ اذهو

 .نالكتلا هيلعو ةقثلا هللابو «ةءارب ةروس ىف ليبسلا ءانبأ

 نالا .يديا ىف :زيسأ 'ةليخلا فيض :قيفرلا نال ؛ءاقرألاب ةيصو (مكناميأ تكلم امو :هلوقو

 تكلم امو َةالصلا ةالصلا» :لوقي توم ا ضرم ىف هتمآ ىصوي لعج وای هللا لوسر نأ تبث اذهلو

 . "7هناسل اهب ضيفي ام ىتح اهُددَرُي لعجف ٠. «مكناميأ

 دلاخ نع « دعس ES انثدح «ةيقب انثدح « سابعلا ىبأ نب ميهاربإ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 «ةقدص كل وهف كفن تمعطأ 3 : ةا لوسر لاق :لاق برَكي دعم نب مادقمْلا نع «نادعم نبا

 وهف كّمداخ تيعطأ هو قدم كل وهف كو تمعطأ امو «ةقدص كل وهف كدّلو تمعطأ امو

 .دمحلا هللو 2"! هيحص هدانسإو (ةيقب ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 قلطناف :لاق .ال : لاق ؟مهّتوُق قيقرلا تيطعأ له :هل َناَمرِهَفل لاق هنأ ورمع نب هللا دبع نعو

 ."'ملسم هاور .«مهتوق كلمي نمع سبحي نأ امثإ ءرملاب ىفك» : لاق كي هللا لوسر نإف ؛مهطعأف

 ام الإ لمعلا نم فّلكي الو ءهثوُسكو هماعط كولمملل» :لاق اي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نعو

 ضا ملسم هاور . «قيطي

 وأ ةمقل هلوانيلف ءهعم هسلجي مل نإف «هماعطب همداخ مكدحأ ىتأ اذإ» :لاق ايب ىبنلا نع «هنعو

 .«هجالعو هرح ىلو هنإف ءنيتّلكأ وأ ةّلكأ وأ نيتمقل

 عضيْلَف اليلق اهوفشم ماعطلا ناك نإف «لكأيلف هعم هدعقيلف» : ملسملو «ىراخبلل هظفلو هاجرخأ

 .«نيتلكأ وأ ةلكأ هدي ىف

 تحت هللا مهلعج ءمكلرتخ مكئاوخإ مها :لاق ل ىنلا نع ءهنع هللا ىضر ءرذ ىبأ نعو
 نإف «مهبلغي ام مهوفلكت الو «سبلي امم هسبليلو «لكأي امم همعطيلف هدي تحت هوخأ ناك نمف ‹ مكيديأ

 ('!ءاجرخأ .«مهونيعأف ,مهومتفلك

 ىلع اروخف ءاربكتم ابجعم «هسفن ىف الاتخم :ىأ (اروخف ًالاتخم ناک نم بحي ال هلا نإ : هلوقو

 . ضيغب سانلا دنعو «ريقح هللا دنع وهو هرقل نا وهلا يحل ويخلق « سانلا

 .هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح نم (5154) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور (۱)

 .(94186) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو )١721/4( دنسملا (۲)

 .(4945) مقرب ملسم حيحص (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )١1177(.

 )٥( مقرب ملسم حيحصو (217-) مقرب ىراخبلا حيحص )١1577(.

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )۳١( مقرب ملسم حيحصو )١551(.



 (۳۹ _ ۳۷)تایآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۳.۲

 ام دعي :ىنعي (اروخف) اربكتم :ىنعي (ًالاتخم ناک نم بحي ال هللا نإ :هلوق ىف دهاجم لاق
 ليلق وهو ءهمعن نم هللا هاطعأ اب سانلا ىلع رخفي :ىنعي .لجو زع «هّللا ركشي ال وهو «ىطعأ
 .كلذ ىلع هلل ركشلا

 دقاو نب هللا دبع نع ءريثك نب دمحم انثدح «نيسحلا انثدح ءمساقلا ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 نإ ] مكناميأ تكلم امو یوا اروخف الاتخم هتدجو الإ ةكّلَلا ئيس دجت ال :لاق ىورهلا ءاجر ىبأ
 ملو يتدلاوب اربو» :التو - ايقش ارابج هتدجو الإ اقاع الو 4217[ اًروُخَف الاتخم ناك نم بحي ال هلا
 rY]. : ميرم] ايش ارابج ينلعجي

 :لاقو .روخفلا لاتخملا ىف هلثم «بّشوح نب ماوعلا نع متاح ىبأ نبا یورو

 :لاق ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي انثدح «ناّبيش نب دوسألا انثدح «ميعن وبأ انثدح « ىبأ انثدح

 كنأ ىنغلب «رذ ابأ اي :تلقف هتيقلف هءاقل ىهتشأ تنك ثيدح رذ ىبأ نع ىنغلبي ناك :فرطم لاق
 © نلاخإ الف ءلجأ :لاق ؟«ةثالث ضغبيو ةثالث بحي هللا نإ» :مكثدح ةي هللا لوسر نأ معزت
 هنودجت سيلوأ ءروخفلا لاتخملا :لاق ؟هللا ضغبي نيذلا ةثالثلا نم :تلق .ًاثالث «ىليلخ ىلع بذكأ
 ٦] :ءاسنلا] (اروخف الاتخم ناك نم بحي ال هللا نإ : ةيآلا أرق مث ؟لزنملا هللا باتك ىف مكدنع

 نم لجر نع ةميمت ىبأ نع كلا ب ھهز انثدح 0 انثدح «ىبأ انثدحو

 «ةليخملا نم رازإلا لابسإ نإف ءرازإلا لابسإو كايإ» :لاق .ىنصوأ هللا لوسر اي :تلق :لاق ميجهلب
 . '؟”«ةليخملا بحي ر ال هللا نإو

 اندتعأو هلضَف نم هللا مهاتآ ام نومتكيو لخبلاب سالا نورمأيو نولخبي نيذّلا ل

 مويلاب الو هللا نونمؤي الو سالا ءار مهلاومأ نوقفتي نيذّلاو 0 00 9 انيهم اباذع نیرفاکلل
 راپ ےک ا

 رخآلا مويلاو هّللاب اوُنمآ ول مهل اذامو ع انيِرق ءاسف انيرق هَل ناطيسشلا نكي نمو رخآلا

 . 4 ©۵ اًميلع مهب هللا تاكو هللا مِهقَرر امم اوقفنأو

 «نيدلاولا رب نم هب هللا مهرمأ اميف اهوقفني نأ مهلاومأب نولخبي نيذلا اًماذ ىلاعت لوقي
 «بنجلاب بحاصلاو بتلا راجلاو «ىبرقلا ىذ راحلاو «نيكاسملاو ىماتيلاو براقألا ىلإ ناسحإلاو

 لخبلاب سانلا نورمأيو ءاهيف هللا قح نوعفدي الو - ءاقرألا نم مكناميأ تكلم امو « ليبسلا نباو

 نم كلهأ هنإف .حشلاو مكايإ» :لاقو .«؟لخبلا نم أودأ ءاد ىأو» : يم هللا لوسر لاق دقو .اضيأ

 وف روجفلاب مهرمأو ءاوعطقف ةعيطقلاب مهرمأ « مکلبق ناک

 .«ةيآلا»:ه ىفو ءأ ءر:نم ةدايز )١(

 .«كلاخإ»:ر ىف (؟)

 .متأو هنم لوطأب نابيش نب دوسألا نع ديزي قيرط نم )۱۷١/١( هدنسم ىف دمحأ هاورو (*)

 .هب دلاخ نب بيهو قيرط نم (54/5) هدنسم ىف دمحأ هاورو )٤(

 .هنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (1594) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور (6)



 (79 ۔ ۳۷)تایآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا ع

 ؛نيبت الو هيلع رهظت ال هيلع هللا ةمعنل دوحج ليخبلاف 4هلضف نم هللا مهاتآ ام نوُمتْكيَول :هلوقو

 هنإو . و e ل ل

 رک نر 0

 اًباذع نياك 2000 00 اس اذهلو لا E ا لاقو

 معنل رفاك وهف ءاهدحجيو اهمتكيو هيلع هللا ةمعن رتسي ليخبلاف ‹ةيطغتلاو رتسلا وه رفكلاو . 4 انيهم

 . هيلع هللا

 2 ا . 0 7 عال. 0 .

 ءاعدلا ىفو .“"«هيلع اهرثأ َرْهْظَي نأ بحأ دبع ىلع ةمعن معنأ اذإ هللا نإ :ثيدحلا ىفو
۶ 

 . "7«انيلع اهممتأو - اهيلئاق :ىوريو - اهيلباق كيلع اهب نينثم «كتمعنل نيركاش انلعجاو» :ىوبنلا

 ىبنلا ةفص نم «مهدنع ىذلا ملعلا راهظإب دوهيلا لخب ىلع ةيآلا هذه فلسلا ضعب لمح دقو

 نب دمحم نع «قاحسإ نبا هاور . « انيهم اباذع نيرفاكلل اندتعأو#» :لاق اذهلو ؛كلذ مهنامتكو ي

 .دحاو ريغو دهاجم هلاقو . سابع نبا نع ا نأ يركع «دمحم ىبأ

 ملعلاب لخبلا ناك نإو «لاملاب لخبلا ىف قايسلا نأ رهاظلاو «كلذل ةلمتحم ةيآلا نأ كش الو

 ىتلا ةيآلا اذكو «ءافعضلاو براقألا ىلع قافنإلا ىف مالكلا قايس نإف ؛ىلوألا قيرطب كلذ ىف الخاد

 مث «ءالخبلا مهو نيمومذملا نيكسمملا ركذق 4ساّنلا ءار مِهّلاَومَأ نوقفني نيذّلاو# :هلوق ىهو ءاهدعب

 هللا هجو كلذب نوديري الو «مركلاب اوحّدمي نأو ةعمسلا مهئاطعإب نودصقي نيذلا نيئارملا نيلذابلا ركذ

 نوؤارملا ءقفتملاو ىزاغلاو ملاعلا : مهو ؛رانلا مهب رجس نم لوأ مه نيذلا ةثالثلا هيف ىذلا ثيدحلا ىفو

 : هللا لوقيف . كليبس ىف تقفنأ الإ هيف قفني نأ بحت ءىش نم تكرت ام :لاملا بحاص لوقي ‹«مهلامعأب

 . كلعفب تدرأ ىذلا وهو ايندلا ىف كءازج تذخأ دقف :ىأ . ليق دقف داوج :لاقي نأ تدرأ امنإ؛ تبذك

 .«هغلبف ًارمأ مار كابأ نإ» : ىدعل لاق واک هللا لوسر نأ :ثيدحلا ىفو

 ؟هقاتعإو «هقافنإ هعفني له :ناعدج نب هللا دبع نع لئس ةه هللا لوسر نأ :رخآ ثيدح ىفو و 03

 .«نيدلا موي ىتئيطخ ىل رفغا بر :رهدلا نم ا ال») :لاقف

 : ىأ 4247[ انيرَف ءاسف انيرق هَل ناطيشلا نکی نمو] ٍرخآلا مويلاب الو هّللاب نونمۇي الو :لاق اذهلو

 "1 ؛ناطيشلا اههجو ىلع ةعاطلا لعف نع مهلودعو حيبقلا اذه مهعينص ىلع مهلمح

 لاق اذهلو .«انيرق ءاسف انيرق هل ناطيشلا نكي نمو حئابقلا مهل نسحف مهنراقو .مهل ىلمأو
 , (5) رعاشلا

 .«هلكأم»:أ ىف )١(

 رثأ ىري نأ بحي هللا نإ: هظفلو (هنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۸۱۹) مقرب هننس ىف ىذمرتلا هاور (۲)

 . (هدبع ىلع هتمعن

RDل ل  

 .«ةيآلا» : :ه ىفو أ نم ةدايز )6(

 )١۸/۸"(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «دیز نب يطع



 0118 E ةروسام aaa شح ل ا حس

 ياف انراقلاب نيرق لكف ترف قع لسو لاس ال غرا نع

 مهب هللا ناكو] هللا مهقزر امم اوقفنأو رخآلا مويلاو هّللاب اونمآ ول مهيلع اَذاَمَل :ىلاعت لاق مث

 اال ىلا وا دحو ا رولا وكلي قل مهُثركي ءىش یاو : ىأ « 2")[ اميلَع
 هوجولا ىف هللا مهقزر ام اوقفنأو المع نسحأ نمل ةرخآلا رادلا ىف هدوعوم ءاجرو «هللاب ناميإلاو

 .اهاضريو هللا اهبحي ىتلا

 ىقحتسي نمي ميلعو «ةدسافلاو ةحلاصلا مهتاينب ميلع وهو : ىأ «اميلع مهب هللا ناكوإ» :هلوقو

 درطلاو نالذخلا قحتسي نميو فنع هب یر حام لمعل ميو دحر همهليو هقفويف مهنم قيفوتلا

 هللاب اذايع «ةرخآلاو ايندلا ىف رسخو باخ دقف «هباب نع درط نم ىذلا .ىهلإلا مظعألا بانحلا نع

 290[ يول هفطلب] كلذ: نم

 ©0 اًميظع اَرجَأ هْندَل نم تؤيو اهفعاضي ةنسح كت نإو َةّرَذ لاقثم ملظي ال هلا نإ »

 اورقك نيذلا دوي دئمَوي 60 اديهش ءالؤه ىلع كب اتعجو ديهشب ةَمأ لك نم انثج اذإ فيكف

 . 4 © اثيدح هللا نومتكي الو ضرألا مهب وست ول لوسرلا اوصعو

 هب اهيفوي لب «ةرذ لاقثم الو لدرخ ةبح لاقثم ةمايقلا موي هدابع نم ادبع ملظي ال هنأ ىلاعت ربخي

 سفن ملظت الف ةمايقلا مويل] طسقلا نيزاوملا عضنو» :ىلاعت لاق امك «ةنسح تناك نإ هل اهفعاضيو
 نع ارم لاف لاقو ٤١[ :ءايبنألا] ([نیساح انب ٰیفکو اهب اتيت لدرخ نم بح لاقثم ناک نإو ائيش
 ضرألا يف ْوَأ تاَومّسلا يف وأ ةرخص يف نكتف لدرخ نم بح لاقثم كت نإ اَهّنِإ ينب ايل : لاق هنأ نامقل

 اوريل اتاتشأ سالا ردصي ذكموي» :ىلاعت لاقو ١7[. :نامقل] . 0*4[ ريبخ فيط هللا نإ] هللا اهب تأ
 .(هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو . هري اريخ ةَرذ لاقثم لمعي نمف . مهلامعأ

 نع «ىردخلا ديعس ىبأ نع راسي نب ءاطع نع < «ملسأ نب ديز ثيدح نم < .«نيحيحصلا ىفو

 ىف متدجو نمف ءاوعجرا» : لجو زع هللا لوقيف :هيفو «ليوطلا ةعافشلا ثيدح یف لَك هللا لوسر

 نم ةرذا ناقتي ىندأ ىندأ ىندأ» :ظفل ىفو .«رانلا نم هوجرخأف ا ع "1 لاقثم هبلق

 ملظي ال هللا نإ : متئش نإ اوؤرقا :ديعس وبأ لوقي مث ؛ًاريثك ًاقلخ نوجرخيف ءرانلا نم هوجرخأف ناميإ

 . 0407[ ًميظع ارجأ هندَل نم تاؤيو اهفعاضي ةنسح كت نإو ] ةرذ لاقثم

 و نب نوراه نع « سنوي نب یسیع انثدح ؛جشالا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 « ةمايقلا موي ةمألاو دبعلاب ا :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق َناَذاَز نع «بئاسلا نب هللا دبع نع

 ا E هل ناک نم «نالف نب نالف اذه : نيرخآلاو نيلوألا سوؤر ىلع دانم ىدانيف

 ا ءر نم ةدايز )۳( . اةيالا:ه ىفو | ءر نم ةدايز )۲( .«ىدتقما:أ ىف )١(

 .(ةرذ »:1«ر ىف (3) (ةيآلا» :ه ىفو ءأ هر نم ةدايز )١( 2 .ةةيآلا»: ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (؛4)
 . (ةيآلا» : مه ىفو أ ءر نم ةدايز )¥(

 .(۱۸۳) مقرب ملسم حيحصو )۷٤۳۹( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«ةربنع 0: ىف (9)



 رب م اح و ا ا ل د ا ب - 1 ١)تايآلا ”:ءاشنلا ةروس - ىناثلا ءزج لا

 الو ذئموَي مهنيب باسنأ القإل : أرق مث .اهجوز وأ اهيخأ وأ اهيبأ ىلع قحلا اهل نوكي نأ ةأرملا ح

١ Eبصنيف ءائيش سانلا قوقح نم رفغي الو ءءاشي ام هقح نم هللا رفغيف  

 نم ءايندلا تّيِنَق بر :لوقيف .هقح ىلإ تأيلف قح هل ناك نم ءنالف نب نالف اذه داك سانا

 ناک نإف هتبلط ردقب هقح قح ىذ لک اوطعأف ها اعا ار : لاق ؟مهقوقح مهيتوأ نيأ

 ملظي ال هللا نإ :انيلع أرق مث «ةئجلا اهب هلخدي ىتح هل هللا اهفعاض «ةرذ لاقثم هل لَضَفف هلل ًايلو

 تينف بر :كلملا لاق ايقش ًادبع ناك نإو ؛ةنجلا لخدا :لاق «اهفعاضي ةنسح كت نإو ةَّرذ لاقثم

 نا ا اكس ا ىلإ اهوا هام نارد :لوقيف ؟نيثك نوبلاط :ققبو 6 هناتنج
 .رانلا

 ثيدحلا ىف دهاش رثألا اذه ضعبلو .هوحن هب  ناذاز نع ءرخآ هجو نم ريرج نبا هاورو

 . حيحصلا

 ةيطع نع - قوزرم نبا ىنعي - "اضف انثدح ءمين وبأ انثدح ‹ یبا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 رشع هلق ةنسحلاب ءاج نمو :بارعألا ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق َرَمع نبا هللا دبع ىنثدح «ىفوعلا

 نم لضفأ وه ام لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي نيرجاهملل امف :لجر لاق . ٠٠ : ماعنألا] (اهلاثمأ

 . «اًميظع ارجأ هْندَل نم تؤيو اهفعاضي ةنسح كت نإو ةرذ لاقنم ملظي ال هللا نإ : كلذ

 ءاطع ىنثدح «ةعيهل نب هللا دبع ىنثدح ريب نب هللا دبع نب یحی انثدح غرز وبأ انتو

 باذعلا هنع ففخيف كرشملا امأف «اًهفعاضي ةنسح كت نإو» :هلوق ىف ریبج نب ديعس نع «رانيد نبا

 0 :لاق سابعلا نأ حيحصلا ثيدحلاب هل لدتسا دقو . ادبأ رانلا نم“ چون الو « ةمايقلا موي

 نم حاضحض ىف وه «معنا : : لاق ؟ءىشب هتعفن لهف كرصنيو كطوحي قاك ا ابأ نإ « هللا

E Nebكلرذلا:نف  Oa EN 

 : ننس ىف یسلایطلا دواد وبأ وامل «رافكلا نود نم بلاط ىبأب اصاخ اذه نوكي دقو

 بائي 2( ةئسح نمؤملا ملظي هل هللا نإ» : لاق يم هللا لوسر نأ نأ نع «ةداتق انثدح «نارمع انثدح

 موي ناك اذإف ءايندلا ىف اهب معطيف رفاكلا امأو سالا ىف" ا رنز تالا ف قدرا هيلع

 ااا
 هرو و

 نم تؤيو» :هلوق ىف كاشلا او ا «ريبج نب ديعسو 1 00

 :ةنتا ىنعي (اميظع ارجأ هند

 ءدْيَر نب ىلع نع - ةَريغملا نبأ ىنعي ب نال انثدح .دمصلا دبع انثدح لأ مامإلا لاقو

 ا نمؤملا هدبع ىطعي ىلاعت هللا نأ ىنغلب : لاق هنأ ةريره ىبأ نع ىنغلب :لاق نامثع ىبأ نع

 كنع ىنغلب :تلقف هتيقلف ءارمتعم وأ اجاح تقلطنا ىنأ ىضقف :لاق .ةنسح فلأ فلأ ةدحاولا

 .«بلاط ابأ كمع نإ»: ىف )١(

 .(۲۰۹) مقرب هحيحص ىف ملسمو (1۲۰۸ ۰۳۸۸۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 .«اهيف ر ىف )٤( .(هدنسمل:آ «ر «د ىف (۳)

 .هوحنب ةداتق نع ىيحي نب مامه نع نوراه نب ديزي قيرط نم (۲۸۰۸) مقرب ملسم هاورو «دوبعملا ةحنم»(47)مقرب ىسلايطلا دنسم )٥(



 CEES ءاجنلا ةووهيك قاثلا a ا تحج 8

 «ةنسح فلأ فلأ ةنسحلاب نمؤملا هدبع ىطعي هللا نإ» : لوقي ليم هللا لوسر تعمس :لوقت كنأ ثيدح

 مث .«ةنسح فلأ ىفلأ هيطعي لجو زع هللا نإ :لوقي ةي هللا لوسر تعمس لب ءال :ةريره وبأ لاق

 . 20:ردق هردقي نمف .«اميظع ارجأ هْندَل نم تؤيو اهفعاضيإ# :الت

 ىبأ نع «دیز نب ىلع نع ةَلاضَف نب كراع انئدح يري انثدح :لاقف دمحأ مامإلا هاورو

 ؟ةييس نقلا كلا ففانفت ةنسحلا نإ لوقت كلتا  ىفلب 2ل تلقف ةريره انآ كيتا لاق ناف
 هللا نإ) :لوقي  ىبأ لاق اذك - ةي ىبنلا ىنعي - تعمس دقل هللاوف ؟كلذ نم كبجعأ امو :لاق

 لا فلا هيلا فعالا

 .ملعأ هللاف «ةراكن هثيداحأ ىف ديز نب ىلع

 د ىلاعت لوقي . «اديهش ءالؤه ىلع كب انفجو ديهشب ةَمأ لك نم انئج اذإ فيكفل : هلوقو
 ةمأ لك نم ءیجي e ةمايقلا موي لاحلاو رمألا نوكي فيكف :هنأشو هرمأ ةدشو ةمايقلا موي لوه
 ءيجو باتكلا عضوو اهب رونب ضرألا تقرشأو) :ىلاعت لاق امك ؟مالسلا مهيلع ءايبنألا ينعي - ديس

 يف ثعِبن مويو» :ىلاعت لاقو .9 :رمزلا] 4277[نومّلظي ال مهو قحلاب مهنيب يضقو] ءادهشلاو يلا
 ىدهو ءيش لكل انايبت باتكلا كِيلع انلزتو ءالؤه ىلع اديهش كب اَنْنِجو ] مهسفنأ نم مهْيلع اديهش مَ لك

 1 : لحنلا] 4"( نيملسملل ئرشبو ةمحرو

 «ةديبع نع «ميهاربإ نع «شّمعألا نع «نايفس انثدح .,فسوي نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاق
 كيلعو كيلع أرقآ « هللا لوسر اي :تلق «ىلع أرقا» : ةي ىبنلا ىل لاق 00 ويسود ور هللا كيف نع

 :ةيآلا هذه ىلإ تيت تيتأ ىتح «عاسنلا ةروس تأرقف «ىريغ نم هعمسأ نأ بحأ نإ يعل : لاق ؟لزْنأ

 . ناَقِرَذَ هانيع اذإف «نآلا كبسح» : لاق «اديهش ءالؤه ىلع كب انئجو دبهشب ةَمَأ لك نم انتج اذإ فيكف»

 «دوعسم نبا نع ةددعتم قرط نم قر 1 0 « شمعألا ثيدح نم ًاضيأ ملسمو وه هاورو

 . هنع «نيزر ىبأو «نايح تا e هاورو . هنع هب عوطقم وهف

 انثدح ودعم ردم نت اعلا انثدح ءايندلا ىبأ نب کک اوبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 و و م 8

 و نم ىبأ ةناكو + Eh ١-00 م :ناويلس نب لصف

 !ةيكلا هذه ىلع ىتأق ارق ارات يي یا راف ا ا ر

TTتح لک هللا لرش كيف هكادوق درع نع تراسر  

 .(هردق ردقي »:أ ءر ءد ىف )١(

 )۲( دنسملا )8/05١(.

 .؛ىنغلب هنإ»: ر ىف (9)

 )٤( دنسملا )5957/75(

 . «ةيآلا »:ه ىفو «أ ءر.نم ةدايز (۷) . «ةيآلا ١:ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (5) .«نيح :١ ر ىف (0)

 (۸۰ ۰) مقرب ملسم حيحصو )٥۰٥۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .أطخ وهو «یبآ»:ر ىف (9)



 ۳.۷ ٤١( 5 ٠)تايآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا

 مل نمب فيكف هره نی انآ نه لغ تبوك اذه «بر اي» :لاقف «هابنجو ES طضا
 هر 1 )؟ ۳

 رفعج نع ءىدوعسملا نع «نايفس انثدح «ىرهزلا دمحم نب هللا دبع ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ,«ديهشب هم لك نم اًثج اذإ فْيَكَف ١ - دوعسم نبا وه - هللا دبع نع هيبأ نع ثيرح نب ورمع نبا
 .«مهيلع بيقرلا تنأ تنك ىنتيفوت اذإف «مهيف تمد ام مهيلع ديهش» : اي هللا لوسر لاق :لاق

 يلا ةداهش قف طاب با لاق كيه ةا ف نط ثلا ا ديك وبا ةد ا انو

 هنأ هثدح ءورمع نب لاهنملا نع ا «كرابملا نبا انربخأ :لاق :هتمأ ىلع ةا

 مهفرعيف , ةيشعو ةوذغع هتمأ دالاي ىبنلا ىلع ضرعت الإ موي نم سيل : :لوقي بيسملا نب ديعس عمس
 ٍديهشب ةَمَأ لك نم انئج اذإ فيكف» ا كوش .مهيلع دهشي كلذلف مهلامعأو ° مهئامساب

 مالک نم وهو ‹مسي مل امهبم الجر هيف نإف ‹ عاطقنا هيفو ءرثأ هنإف «اديهش ءالؤه ئَلَع كب اجو

 ىلع ضرعت لامعألا نأ "[مدقت دق: هداريإ دعب لاقف ىبطرقلا هلبق دقو .هعفري مل بيسملا نب ديعس

 هنإف «ضراعت الو :لاق .ةعمجلا موي تاهمألاو ءابآلاو ءايبنألا ىلعو «سيمخو نينثا موي لك هللا

 و ا مولود موي لك هيلع ارمي ام ا نھ وا و

 ‹مهتعلبو تقشنا ول :ىأ «ضرألا مهب ىوست ول لوسّرلا اوصعو اورفك نيذّلا دوي دموي :هلوقو
 ام ءرمْلا رظني موي 9 : هلوقك ‹خيبوتلاو ةحيضفلاو ىزخلا نم مهب لحي امو ‹فقوملا لاوهأ نم نوري امم

 ]4 07 يلح ارا والا

 هنم نومتكي الو «هولعف ام عيمجب نوفرتعي مهنأب مهنع "”ربخأ (اثيدح هللا نومتكي الو :هلوقو
 اش

 e «فّرطم نع «ورمع انثدح «ماكح انثدح «دیمح نبا انثدح :ريرج نبا لاق

 - لوقي «لجو زع «هللا تعمس :لاقف سابع نبا لجر ىتأ :لاق ریبج نب ديعس نع «ورمع
 ىف لاقو YY» :ماعنألا] «نيكرشم انك ام ابر هللاو» : - اولاق مهنأ ةمايقلا موي نيكرشملا نع ارابخإ

 «نيكٍرشم انك ام انبر هللاو) :هلوق اا١ سالا نا لاقف . «انيدح هللا نومتكي الوإ» :ىرخألا ةيآلا

 انك ام ابر هللاوإ» :اولاقف «دحجتلف اولاعت :اولاق مالسإلا لهأ الإ ةنجلا لخدي ال هنأ اوأر امل مهنإف

 . «اذيدح هلا نومتكي الو مهلجرأو مهيديأ تملكتو ,مههاوفأ ىلع هللا متخف . «نيكر شم

 اخ لاق د خب يكف ف ءورمع نب لاهنملا نع «لجر نع «رمعم 0 :قازرلا دبع لاقو

 سيل :لاق ؟نآرقلا ىف كشأ ؟وه ام :لاق .نآرقلا ىف ىلع فلتخت ءايشأ :لاقف سابع نبا ىلإ لجر

 .(؟برضا»:ر ىف (۱)

 .هب ىردحجلا دوعسم نب تلصلا قيرط نم (147 /۱۹) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هقيرط نمو همجعم ىف ىوغبلا هاورو (۲)
 .«تاقث هلاجر» :(4 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق

 .(٤۲۹ص) ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ ىف ةركذتلا (۳)

 .ةركذتلاو «أ ءر نم ةدايز (0) .؟مهاميسب» :أ ىف (5) .«بر ای: ىف (6)

 .؛ رابخإ»: أ ءر ىف (۸) .«ةيآلا» :ه ىفو ءر نم ةدايز (۷)



 Ra ga تك كك em 77 ب حا

 مث :لوقي هللا عمسأ :لاق .كلذ نم كيلع فلتخا ام تاهف :لاق . فالتخا '''نكل .كشلاب وه

 دقف ؛(ايدح هلا نومتکی الو :لاقو [ : ماعنألا] «نيكرشم انك ماب هللاو اولا نأ لإ مهتتتف نكت م

 ال مهنإف «نيكرشم انك امان هللاو اولا نأ لإ مهتتف نكت مل مند :هلوق امأ :سابع نبا لاقف !اومتك

 همظاعتي الو ءاكرش رفغي الو بونذلا رفغيو 0 '”مالسإلا لهأل الإ رفغي ال هللا نأ ةمايقلا موي اوأر

 هللا متخف .مهل رفغي نأ ءاجر ؛ نیک رشم انك ام ابر لاو :اولاقف «نوكرشملا دحج «هرفغي نأ بنذ

 اوصعو اورفك نيذلا دوي ط : كلذ دنعف «نولمعي اوناك اب مهلجرأو ٍمهيديأ تملكتو « مههاوفأ ىلع

 . (اثيدح هللا نومتكي الو ضرألا مهب ىوست ول لوسرلا

 : هللا لوق « سابع نبا اي :لاقف سابع نبا ىتأ قرزألا نب , عقان نإ : كاحصضلا نع ربيوج لاقو

 هّللاوإ :هلوقو (اثيدح هلا نومك الو ضرألا مهب ىست ول لوسا اوصعو اورفك نيد دوي ٍذمموي»
 نبا ىلع ىقلأ :تلقف كباحصأ دنع نم تمق كبسحأ ىنإ : سابع نبا هل لاقف ؟4نيكٍرشم انک ام ار

 .دحاو عيقب ىف ةمايقلا موي سانلا عماج هللا نأ مهربخأف مهيلإ تعجر اذإف .نآرقلا هباشتم سابع

 :نولوقيف مهلآسيف لقت اولاعت :نولوقيف ءهدحو نمت الإ ائيش دحأ نم لبقي ال هللا نإ :نوكرشملا لوقيف

 مهيلع دهشتف «مهحراوج ٩۳ قطنتستو «مههاوفأ ىلع متحف : لاق . (نیک رشم انک ام انَبر هّللاو»

 . (اغيدَح هللا نومتكي الو» مهب تيوس ضرالا نأ ول اوّمت كلذ دنعف نك رشم اوناك ا كيحرارج

 ةويرج نبا و

 الإ ابنج الو نولوقت ام اومَلعَت تح ئراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي ط

 وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإ اولستغت تح ليبس يرباع

 ناك هللا نإ مكيديأو مكهوجوب اوحسماَف ابّيط اديعص اومّميتف ءام اودجت ملف ءاستلا متسمال

 . 4 ©9 اروفغ اوفع

 «لوقي ام ىلصملا هعم ىردي ال ىذلا «رکسلا لاح ىف ة ةداصلا لعب نع و ا ىلاعت ی

 ثم ريغ نم باب ىلإ باب نم ازاتجم نوكي نأ الإ «بّنِجلل  دجاسملا ىهو  اهلحم نابرق نعو

 :؟[ىلاعت] هلوق دنع «ةرقبلا ةروس ىف هانركذ ىذلا ثيدحلا لد امك ءرمخلا ميرحت لبق اذه ناك دقو

 الك هللا لوسر نإف ؛[۹٠۲ :ةرقبلا] ةيآلا 42) [اريبك مْنِإ امهيف لق] رسِيمْلاَو ِرَمَحْلا نع كنولأسي»

 :لاقف «هيلع اهالت «ةيآلا هذه تلزن املف .ايفاش انايب رمخلا ىف انل نيب مهللا :لاقف «رمع ىلع اهالت

 هل نم ل املف ' '"تاولصلا تاقوأ ىف رمخلا نوبرشي ال راف ا انايب رمخلا ىف انل نيب مهللا

 هوبنتجاق ناّطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رجلا رمخلا امن 0 نيذّلا اها ايد : " [ىلاعت]

 .انيهتنا ءانيهتنا :رمع لاقف ۱ 29 :ةدئاملا](نرهتنم متنأ لهَفط :هلوق ىلإ € نوحلفت مُكَلعَ

 .«قطنتسيو 7:د ىف (۳) .؟مالسإلا لهأل رفغي هللا نإ»:أ ىف (۲) .؟هتكلو»:أ ءر ىف )١(

 .«ةالصلا »:د ىف )١( .أ ءر نم ةدايز () .ر نم ةدايز (6)

 .ر نم ةدايز (۸) .2«تلزنا:ر ءد ىف (۷)



 (87)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۳۰۹

 ىف باطخْلا نب رع نع - لي رف وج ورمع نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ ةياور ىفو

 ال اونمآ نيذْلا اهيأ اي الا اةررسا ىف لا ةيآلا تلزتف : هيلو ثيدحلا ركذف ءرمخلا ميرحتن ةصق

 ةالصلا “"تماق اذإ ةا هللا لوسر ىدانم ناكف .«نوُلوُقت ام اومّلعت ئّتح ئراكس معنأو ةالصلا اوبر

 .دواد ىبأ ظفل .ناركس ةالصلا ر الأ : ىداني

 ا ىا قيااةاوو اما هذه لوزن بيش ف اور ذب

 تعمس :لاق ٍبرَح نب كامس ىنربخأ عش انثدح «دواد وبأ انثدح «بيبح نب سنوي انثدح

 اعدف ءاماعط راصنالا نم لجر عنص :تايآ عبرأ ىف تلزن :لاق دعس نع ثدحي دعس نب بعصم

 O نركب ی رکو کا راستا نم اساثاوةويرخاهلا اأ

 أ اي :تلزنف ءرمخلا مرحت نأ لبق كلذو eS E ,فنأ هب “رر
 ١ . . (ىراکس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نیذْلا

 كامس نع قرط نم «هجام نبا الإ نّتسلا لهأ هاورو . ةبعش ةياور نم ملسم دنع هلوطب ثيدحلاو

 ا ا

 UG als 0 ىبأ نبا لاق ربع

 5 ريخللا ا E Sk ااف ءاماعط EGS انل عنص :لاق بلاط

 اك دبن نو «نودبعت ام دبعأ ام «نورفاكلا اهيأ اي لق :أرقف :لاق  ًانالف ومد ةالصلا ترضحو

 ام اوُمَلْعَت ىَتَح ىراكس متنأو ةالّصلا اوبرقت الاونمآ نيذّلا اهيا اي : ىلاعت هللا لزنأف : OU . نودبعت

 .(تولوقت
 دبع نع ىذمرتلا هاور اذكو «متاح ىبأ نبا هاور اذكه 1

 ص نسح : لاقو «هب «ىكتشدلا

 نع :«ىروتلا نايفتس نع ءىدهم نب نمحرلا ديغ نع «ناشب نب دمحم نع ءريرج نبا اور دقو
 اور رخآ لجرو نمحرلا ديعو نه ناك هنأ ؛ىلع نع «نمحرلا دبع ىبأ نع «بئاسلا نب ءاطع

 اوبرقت الط :تلزنف ءاهيف طلخف (نورفاكلا اهيأ '1[7ي] لقط :أرقف نمحرلا دبع مهب ىلصف ءرمخلا
 . «ىراكس متنأو ةالّصلا

7 (۸) 

 ىزا تحب نم يالا دد نبأ ةاوو الكشي

 .«ريرج نبا 3:] ىف (۳) .«تميقأ »:ر ءد ىف (۲) .د نم ةدايز )١(

 .«رورعم »:د ىف (4) .«برضف» :د ىف (4)

 )١١١95( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۳۰۷۹) مقرب ىذمرتلا ناسو (774-) مقرب دواد ىبأ نتسو )۱۷٤۸( مقرب ملسم حيحص (7)

 .انهاه دهاشلا ركذ هيف سيل ارصتخم

 .؟هللا دبع» :أ ىف (۸) .أ ءر نم ةدايز (۷)

 .01757"0) مقرب ىذمرتلا ننس (9)
 .أ ءر نم ةدايز ١(

 )١١( مقرب ىزملل فارشألا ةفحت ىف امك ىربكلا ىئاسنلا نتسو (7517/1) مقرب دواد ىبأ نتسو (777/4) ىربطلا ريسفت )٠١٠۷١(.



 (17)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزحلا م.

 جلا نمحرلا دبع ىبأ نع «ءاطع نع «ريرج نع ءديمح نبا نع ءاضيأ ريرج نبا هاورو
 «فوع نب نمحرلا دبع تيب ىف و ىبنلا باحصأ نم رفن ىف ىلع ناك :لاق

 ا اي لقط: : مهب أرقف ًايلع اومدم ةالصلا ترضحف «رمخلا "مرحي نأ لبق كلذو ءاهنم اوبرشف
 1 ةالّصلا اوبرقت الاونمآ نيا اهيأ ايإ» :لجو زع هللا لزناف «ىغبني امك اهأرقي ملف «(نورفاكلا
 . 4ی راکس

 دبع نع «بئاسلا نب ءاطع نع تاج ادع ءلاهنملا نب , جاجحلا انثدح « ىَننملا ىنثدح :لاق مث

 اعدف ءابارشو اماعط عنص فوع نب نمحرلا دبع نأ لا حلا دنع وبا وقر بيس للا

 متنأو .نودبعت ام دبعأ .نورفاكلا اهيأ اي لق :أرقف «برغملا مهب ىلصف يَ ىبنلا باحصأ نم ارفن

 ايل :ةيآلا هذه ءلجو زع« هللا لزنأف . . نيد ىلو مكنيد مكل .متدبع ام دباع انأو .دبعأ ام نودباع

 , 4نولوقت د ام اوملعت یتح ئراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذّلا اهي

 اومّلعَت ئَتح] یراکس مكنأو ةالّصلا اوبرقت الاونمآ نیلا اهي ايا :هلوق ىف سابع نبا نع ىَفْوَعْلا لاقو
 الإ : هللا لاقف ءرمخلا مرحت نأ لبق «ىراكس مهو ةالصلا نوتأي اوناك الاجر نأ كلذو 41 نولوقت

 ' دبع لاقو .دهاجمو نيزر وبأ لاق اذكو .ريرج نبا هاور .ةيآلا € یراکس متنأو ةالّصلا اوبرقت

 .رمخلا ميرحت ىف خسن مث تاولصلا روضح دنع ركسلا نوبنتجي اوناك :ةداتق نع «رمعم نع« قازرلا

 َرْكَس اهب نعي مل :( ئراكس متنأو ةالصلا اوبرقت الاونمآ نيذّلا اهيا اي :هلوق ىف احلا لاقو

 .متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور .مونلا ركس اهب ىنع امنإ ءرمخلا

 ىذلا ناركسلا ىلإ ىهنلا هجوتي ملو :لاق .بارشلا ركس دارملا نأ باوصلاو :ريرج نبا لاق مث
 . فيلكتلا مهفي ىذلا لمّثلا ىهنلاب بطوخ امئإو «نونجملا مكح ىف كاذ نأل ؛باطخلا مهني ال

 مهفي نم ىلإ هجوت باطخلا نأ وهو «نييلوصألا نم دحاو ريغ هركذ دقو .هلاق ام لصاح اذه
 نوكي نأ لمتحي دقو .فيلكتلا طرش مهفلا نإف ؛هل لاقي ام ىردي ال ىذلا ناركسلا نود «مالكلا

 ليللا نم تاقوألا ةسمخلا ىف ةالصلاب نيرومأم مهنوكل ؛ةيلكلاب ركسلا نع ىهنلاب ضيرعتلا دارملا

 نوكيف اذه ىلعو .ملعأ هللاو ءامئاد اهتاقوأ ىف ةالصلا ءادأ نم رمخلا براش نكمتي الف ءراهنلاو

 ٠١[« 7 :نارمع لآ] 4توملسُم متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اونا اونمآ نيذّلا اهي ايل : ىلاعت هلوقك

 . كلذ لجأل ةعاطلا ىلع ةموادملاو مالسإلا ىلع توملل بهأتلاب مهل رمألا وهو

 ام ىردي ال ىذلا هنأ :ناركسلا دح ىف لاقي ام نسحأ اذه (نولوقت ام اوملعت ئّتح# ' :هلوقو

 .«مرحت »ر ىف )١(

 . عوبطملا ىربطلا ريسفت ىف هدجأ مل (۲)
 . (71757/8) ىربطلا ريسفت (۳)

 .«دارملا نوكي نأ لمتحي دقو» :أ ىف اهدعب (5) .أ ءر نم ةدايز ()



 < عسل ا اا ةو ياا وا

 :دمحأ مامإلا لاق دقو ءاهيف هعوشخو “"هربدت مدعو ةءارقلا ىف طيلخت هيف ل

 الك هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «ةبآلق ىبأ نع «بويأ انثدح «ىبأ انثدح «دمصلا دبع انثدح

 نود ىراخبلا هجارخإب درفنا .لوقي ام ملعي ىتح متيلف فرصنيلف ‹«ىلصي وهو مكدحأ سعن اذإ

 تدب لغلق 3 كيدا ظافلا ضب يقو هب ؟تويا عنيد نم :نئامتلاو. وه لورو ملم
 ا تف ف رفغتسي

 «رامع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاق .(اولستغت ىح ليبس يرباع الإ ابنج الوإ» :هلوقو

 نع «راسي نب ءاطع نع ءملسأ نب ر كيز نع «ىزارلا رفعج ج وبأ انربخأ ,«ىكتشدلا نمحرلا دبع انثدح

 الإ بنج متنأو دجسملا اولخدت ال يو هل ىف سابع عونا

 ىبأو «سنأو «دوعسم نب هللا دبع نع یورو :لاق مث . سلجت الو ا : لاق < ‹ ليبس ىرباع

 نب دیزو يا ميهاربإو «قورسمو و .ءاطعو E راو a ا

 نب N « ىرصبلا نسحلاو «ةمركعو e . نب ماو «رانيد 0 « كلام ىبأو ءملسأ

 : كلذ وحن 3 ةداتقو «باهش نباو «ىراصنألا ديعس

 نع بیبح ىبأ نب دیزی ینثدح «ثيللا ىتثدح ‹حلاص وبأ انثدح « ىلا ىتثدح :ريرج نبا لاقو

 ءدجسملا ىف مهباوبأ تناك راصنألا نم الاجر نأ چ ليبس يرباع الإ ابنج الوإ» E هللا لوق

 الو : هللا لزنأف «دجسملا ىف الإ ارم نودجي الو ءاملا نوديريف .مهدنع ءام الو ةبانج مهبيصت تناكف

 . 4 ليبس يرباع الإ ابنج

 لوسر نأ :ىراخبلا حيحص ىف تبث ام «هللا همحر ءبيبَح ىبأ نب ديري ما مادبشر

 E یب اه ا دیا نک کار : لاق ل هللا

 جاتحيو «هدعب رمألا ىليس « هنت هللا ىضر «رکب ابأ نأ هنم املع ‹ اک هتايح رخآ یف هلاق اذهو

 ىلإ ةعراشلا باوبألا دسب رمأف «نيملسملل حلصي اميف ةمهملا رومألل اريثك دجسملا ىف لوخدلا ىلإ

 ءأطخ وهف .ننسلا ضعب ىف عقو امك ىلع باب الإ» :ىور نمو .هنع هللا ىضر «هباب الإ دجسملا

 بنجلا ىلع مرحي هنأ ىلع ةمئألا نم ريثك جتحا ةيآلا هذه نمو .حيحصلا ىف تبث ام حيحصلاو

 علمي :لاق مهضعب نأ الإ ا ءاسفنلاو ضئاحلا اذكو «رورملا هل زوجيو «دجسملا ىف ثسللا

 زاج رورملا لاح ىف ثيولتلا امهنم نم ةدحاو لك تنمأ نإ :لاق نم مهنمو . ثيولتلا لامتحال امهرورم

 .الف الإو رورملا امهل

 ىنيلوان» : ا هللا لوسر ىل لاق: تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع ملسم حيحص ىف تبث دقو

 .1هل هرېدت» :أ ءر ىف (۳) .اروذحملا »:ر ءد ىف (۲) .«نولوقي 7:5 ىف )١(

 )١1/ ۲٠١(. ىئاسنلا ننسو (۲۱۳) مقرب ىراخبلا حيحص و ١6١( /۳) دنسملا ()

 . ؟ةنييع ٠:ا ىف (۷) .ارم »:د ىف (5) . «هظافلأ »:د ىف )٥(
 .«یلاعت هلوق ىف 7:أ ىف (6)

 .(554) مقرب ىراخبلا جی بم )4(



EE a اكلك ص © 

 ةريره ىبأ نع هلو .«كدي ىف تسيل كتضيح نإ» :لاقف . ضئاح ىنإ : تلقف ا لا

 . ملعأ هللاو ءاهانعم ىف ءاسفنلاو «دجسملا ىف ضئاحلا رورم زاوج ىلع ةلالد هيفف . “""هلثم

 ةقئاغ نع ةجاج د ثني ةر نع «ئرماعلا هلع ن تلفأ كيدح نم وراد وأ قوزو

 وبأ لاق .“«بنج الو ضئاحل دجسملا لحأ ال ىنإ» 8 لوسر لاق «تلاق ٠ اع هللا نيقر]

 OS لرم تلفا ا تيرا ذه ت :یباًطَحلا ملسم

 لاق .هب هی ىبنلا نع ةملس مأ نع . هع دع رع «يلهذلا جودحَم نع «ىرجهلا باطخلا ىبأ

 .ةشئاع نع ةرسج حيحصلاو .ةملس مأ نع «ةرسج :نولوقي :ىزارلا ةعرز وبأ

 ديعس ىبأ نع «ةيطع نع «ةصفح ىبأ نب ملاس ثيدح نم «ىذمرتلا ىسيع وبأ هاور ام امأف

 :كربغو ىريغ دجسملا اذه ىف بجي نأ دحأل لحي ال + ىلع: اي: لكك هللا لوسر.لاق لاق ىئودحلا
 . ملعأ هللاو ل ا «كورتم اذه املاس نإف ؛تبثي ال فيعض ثيدح هنإ

aE ا انثدح i ىبأ نبا لاق e 

 نع N TT 0 نأ الإ «ةالصلا برقي ال

 : لاق .هركذف «بلاط ىبأ نب ىلع نع ءرز نع ءورمع نب لاهنملا نع ءرخآ هجو نم هاور مث

 . كلذ وحن ‹كاحضلاو « ريبج نب ديعسو «تاياورلا ىدحإ ىف سابع تا نوع فرو

 وأ هللا دبع نب دابع نع «لاهنملا نع «ىليل ىبأ نبا نع ءعيكو ثيدح نم ريرج نبا ىور دقو
 ص 2 م 0 3 5 ا 2 3 ١

 .هركذف «سابع نبا نع ءزلجم ىبأو ىفوعلا قيرط نم هاورو .هركذف ىلع نعد شيبح نب رز نع
 رە

 تنا «مّلسأ نب ديزو ةبيتع نب مكحلاو ءملسُم نب نسحلاو «دهاجم نعو رج نب ديعس نع هاورو

 ىف هنأ عمسن انك :لاق ريثك نب هللا دبع نع < «جيرج نبا قيرط نم ىورو «كلذ لثم «نمحرلا دبع

 ا

 نع «ةبالق ىبأ ثيدح نم «نئسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلاب لوقلا اذهل دهشتسيو

 يو ا : ا هللا لوسر لاق لاق رد نم نچ ناد ر ورفع

 ايل «ريخ كلذ نإف كترشب هسسمأف ءاملا تدجو اذإف ءججح رشع ءاملا

 )١( مقرب ةريره ىبأ ثيدح نمو (۲۹۸) مقرب ملسم حيحص )599(.

 .أ نم ةدايز () .«ةقيلخش ١:ر ىف (۲)

 دانسإ اذه 2:(؟١7 )١/ دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاق .ةملس مأ ثيدح نم (145) مقرب هجام نبا ننسو (۲۳۲) مقرب دواد ىبأ ننس )٤(

 .«لوهجم باطخلا وبأو «قثوي مل جودحم «فيعض
 .؟حودجم »:أ ىف (6)

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۷۲۷(.

 .«دجي »:ر ءد ىف (۷)

 .(191/1) ىئاسنلا ناسو )١75( مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۳۲) مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۸۰ /2) دنسملا (6)



 (87)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 1۳

 :(ليبس يرباع الإ ابنج الر :لاق نم لوق ىّلوألاو :- نيلوقلا هتياكح دعب - ريرج نبا "لاق مث

 نإو» وأ :هلوق ىف بنج وهو ءاملا مدع اذإ ,رفاسملا مكح نيب دق هنأ كلذو .هيف قيرط ىزاتجم الإ

 اديعص اوي ءام اودجت ملف ءاستلا متال وأ طئاقلا نم مكس ْدَحأ ءاج وأ رقس ىلع وأ يضرم منك

 تح ليبس يرباع الإ انج الو :هلوق نأ كلذب امولعم ناكف .هرخآ ىلإ [+ :ةدئاملا] “اّيَط

 ىنعم رفس ئلع وأ یضرم مثنك نإوإ :هلوق ىف هركذ ةداعإل نكي مل ءرفاسملا هب اينعم ناك ول (اولستغت
 ال اونمآ نيذلا اهيأ اي :ةيآلا ليوأتف «كلذك كلذ ناك اذإف ؛كلذ لبق هركذ مكح ىضم دقو «موهفم

 ىتح ابنج اضيأ اهوبرقت الو «نولوقت ام اوملعت ىتح ىراكس متنأو اهيف نيلصم ةالصلل دجاسملا اوبرقت

 اذه تربع» :هنم لاقي .اعطقو ارم زاتجملا :ليبسلا "رباعلاو :لاق .ليبس ىرباع الإ ءاولستغت

 ةيوقلا ةقانلل ليق هنمو .هزواجو هعطق اذإ «رهنلا نالف ربع» :ليق هنمو «اروبعو اربع هربعأ انأف قيرطلا

 .رافسألا عطق ىلع اهتوقل ؛رافسأ ربعو رافسأ ربع ىه :رافسألا ىلع

 اللا ئطاعت نع نيت نان اكر الا قب رهاظلا وهو رويدا لوف نع ضنا ع اذه

 ةدعابملا ةبانجلا ىهو «ةصقان ةئيه ىلع اهلحم ىلإ لوخدلا نعو ءاهدوصقم ضقانت ةصقان ةئيه ىلع

 .ملعأ هللاو ءاضيأ اهلحملو ةالصلل

 مرحي هنأ :ىعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ : ةثالثلا ةمئألا هيلإ بهذ امل ليلد 4اوُلسَمْعَت بحل :هلوقو

 .هقيرطب هلامعتسا ىلع ردقي مل وأ «ءاملا مدع نإ «مميتي وأ لستغي ىتح دجسملا ىف ثكملا بنجلا ىلع

 نب ديعيسو وه یوزر ا «دجتسملا ىف تكلا هل راج بنجلا اضرت ىس هنآ ىلإ دمحلا ءامإلا هدو

 وهب ا اا ؛كلذ نولعفي اوناك ةباحصلا نأ : حيحص دانسإب هننس ىف روصنم

 نع «ملسأ نب ديز نع ءدعس نب ماشه نع - قدر رارذلا“ 0010 دمحم نب زيزعلا دبع انثدح

 وفم وكر افلم كا توسل هل هللا ناعما نم اجر تیار لاق راني ني ءاطع

 :ملعا 7هللاق ملم طرتش ىلع دانتمإ اذهو «ةالصلا ءوضو اوؤضوت اذإ

 ءام اودجت ملف ءاسّنلا متسمال وأ طئاغلا نم م مكس دحأ ءاج وأ رقس ىلع وأ ئَضْرَم مک نوا : هلوقو

 وأ وضع تاوف ءاملا اا قرب هن ا ىللا هيل عا ضرملا امأ «ابْيَط اديعص اوُمّميَ

 :متاح ىبأ نبا لاقو .ةيآلا مومعل ضرملا درجمب مميتلا زوج نم ءاملعلا نمو لا و أ هيف

 :هلوق ىف دهاجم نع "فيصخ نع سيق انثدح «ليعامسإ نب كلام ناّسغ وبأ انثدح «يبأ انثدح

 ءاضوتيف موقي نأ عطتسي ملف اضيرم ناك «راصنألا نم لجر ىف تلزن : لاق 4 ىضرُم متنك نإو#

 .ةيآلا هذه هللا لزنأف هل كلذ ركذف وم هللا لوسر ىتأف «هلوانيف مداخ هل نكي ملو

 .؟رباعلاف »:ر ىف (۳) .أ «ر نم ةدايز () .«لاقو»:أ ىف )١(

 .أطخ وهو «الجر»: ىف (5) .«وهو» :أ ىف (0) .«هاور»:أ ىف (:)

 .«فيصح ۱: ىف (9) .«هّللاو »:أ ىف (۸) .؟نوبنتجم »أ ىف (۷)



 (0*8)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نع كلذب ىنك «ضرألا نم نئمطملا ناكملا وه : طئاغلا 4طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ :هلوقو
 .رغصألا ثدحلا وهو «طوغتلا

 ىنعم ىف ةمئألاو نورسفملا فلتخاو «متسمال»و (متْسسَمَلا :ئرقف ءاستلا متسمال وأ : هلوق امأو

 :نيلوق ىلع «كلذ

 متصرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومعفلط نإو) : ىلاعت هلوقل ؛عامجلا نع ةيانك كلذ نأ :امهدحأ

 مث تائمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذّلا اهيأ ايل : ىلاعت لاقو ۷ : ةرقبلا] (متضرف ام فصنق ةضيرف نه

 ٤۹[. :بازحألا] (اًهتودتعت ةدع نم نهيلع مكل امف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط
 نع «قاحسإ ىبأ نع «نايفس نع ۰ عیکو انثدح ءجشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ىبأو ىلع نع یورو .عامجلا :لاق (ءاستلا متسل وأ» :هلوق ىف سابع نبا نع ؛ریبج نب ديعس
 لتاقمو « ةداتقو يوعشلاو « ريبج نب ديعسو ي قع او a SS E نبا

 لل ا نبا

1٤ 

 e ل ا ص اح :ريرج نبا لاقو

 للا ىف اونا a ار ل تيتأف :لاق اا سمللا
 نم تنك :تلق ؟تنك نيقيرفلا ىأ نم :لاق . عامجلا :برعلا تلاقو + مام اب نعل :ىلاوملا تلاقف

 اب ءاش ام ىنكي هللا نكلو «عامجلا : ةرشابملاو سملاو سمللا نإ .ىلاوملا تاع : لاق . ىلاوملا

 .ءاش

 نب ديعس نع هجو ريغ نم هاور مث ٠ ودك هرم ةو وع دف فا ناش قنا نع هاور مث

 .هوحل «ريبج

 .ءاشي امب ىنكي هللا نكلو «عامجلا :ةرشابملاو سملاو سمللا :لاق سابع نبا

 نب ركب نع «لوحألا مصاع نع «نايفس نع «قرزألا قاحسإ انأبنأ «نايب نب ديمحلا دبع انثدح

 .ءاشي امب ىنكي ميرك هللا نكلو «عامجلا :ةسمالملا :لاق سابع نبا نع «هللا دبع

2 5 sit: . ۴ ت . (۲) . 

 ضعب نع ريرج نبا هاور مث .كلذ لاق هنأ سابع نب هللا دبع نع ءهجو ريع نم حص ذفو

 .مهنع متاح ىبأ نبا هاكح نم

 ا دب ی نه لك يلع طودض ول: اا «ناسنإلا

 نع «"قراط نع ءقراَخُم نع نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح «راشب نبا انثدح :لاق مث

 .«سواط ١:1 ىف (۳) .«اذه حص» :أ ىف (۲) .«نع ىنربخأ» :ر ىف )١(



 (8)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .عامجلا نود ام سمللا :لاق دوعسم نب هللا دبع

 نع « ميهاربإ نع « شمعألا ثيدح نم یورو . هلثم دوعسم نبا نع ةددعتم قرط نم هاور دقو

 .ءوضولا اهيفو «سملا نم ةلبقلا : لاق دوعسم نب هللا دبع نع « ةديبع ىبأ

 رمع نبا نأ : عفان نع ع اد رمل «بهو نبا انربخأ «سنوي ىنثدح :لاقو

 5 : . (؟ 4 1 5 3
 .سامللا نم ىه :لوقيو «ءوضولا اهيف یزو «ةأرملا ةلبق نم أضوتي ناك

 8 2 500 و 7 3 ٤
 هللا دبع نع «قراط نع «قراخم نع «ةبعش قيرط نم اضيأ ريرج نباو متاح ىبأ نبا ىورو

 .عامجلا نود ام سمللا :لاق

 نبا ىنعي - ةديبع ىبأو یدّهتلا نامثع ىبأو ر ءرمع نبا نع یورو : متاح ىبأ نبا لاق مث

 وحن ملسأ نب ديزو < «ىَعَحَنلا ميهاربإو جاجا: نب تناثو «ىحشلا اغوا دوخ نب هللا دبع

 . كلذ

10 

 ةلبق :لوقي ناك هنأ هيبأ نع ءرمع نب هللا دبع نب ملاس نع «ىرهزلا نع «كلام ىورو : تلق
 .ءوضولا هيلعف «هديب اهسج وأ هتأرما لبق نمف «ةسمالملا نم هديب هسجو هتأرما لجرلا

 .كلذ وحن باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع "[هننس ىف] ىنطقرادلا نسحلا وبأ ظفاحلا ىورو
 «ةفلتخم هنع ةياورلاف .ًاضوتي الو ىلصي مث «هتأرما لبقي ناك هنأ :رخآ هجو نم هنع انيور نكلو

 .ملعأ هللاو «بابحتسالا ىلع هنع حص نإ ءوضولا ىف هلاق ام '؟*”لمحيف

 نب دمحأ نع روهشملاو كلامو هباحصأو ىعفاشلا لوق وه سملا نم ءوضولا بوجوب لوقلاو

 سمللاو ‹¢متسل و4 متسمالل ةيآلا هذه ىف ئرق دق :ةلاقملا هذه رصان لاق «هللا مهمحر «لبنح

 هوسملف ٍساطرق يف اباتك َكِيَلَع انْلَرَت ولو :ىلاعت *”[هللا] ا
 هل ضرعي انزلاب رقأ نيح  زعامل ب (هللا لوسر] لاقو هوسج ىأ «[۷ :ماعنأل] «مهيديأب

 : للا اهاتز ةَيلاَوف : حيحصلا ثيدحلا ىفو .«تسمل وأ تلبق كلعل» :- رارقإلا نع عوجرلاب

 ام هنمو .سمليو لّبقيف ءانيلع فوطي ي هللا لوسرو الإ موي لق :اهنع هللا ىضر «ةشئاع تلاقو

 الك ىلع ديلاب سجلا ىلإ عجري وهو .2'''ةسمالملا عيب نع ىهن يب هنأ :نيحيحصلا ىف تبث
 :رعاشلا لاق «عامجلا ىلع قلطي امك «ديلاب سجلا ىلع ةغللا ىف قلطيو :اولاق نيريسفتلا

 ىلا تلطأ هنك ىنك تيل

 .أءر نم ةداير (۳) .«ىري وهو: ىف (۲) .هانتبثأ ام حيحصلاو «هّللا دبع ه:رءد ىف )١(

 .ةهوسم أ ءر ىف )١( .أ ءر نم ةدايز (6) .«لمتحيف ١:أ ىف (4)

 .أ نم ةدايز (۷)

(A)4( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور  (AYمقرب هننس ىف دواد وبأو  (EV)ةدئسم یف دمحأو  (YA/1)نب هللا دبع ثيدح نم  

 . سابع
 . هلع هللا یضر ةريره نأ ثيدح نم )۳٤۹/۲( هدنسم ىف دمحأ هاور )5(

 )۱١١١(. مقرب ملسم حيحصو (؟45١) مقرب ىراخبلا حيحص (۱۰)



 OEE قانا وول طخ كو ج ج

 :الاق ديعس وبأو ىدهم نب ٩ هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلاب اضيأ اوسنأتساو

 نمحرلا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع انثدح :ديعس وبأ لاقو - ريّمع نب كلملا دبع نع «ةدئاز انثدح
 ىقل لجر ىف لوقت ام هللا لوسر اي :لاقف لجر لكي هللا لوسر یتآ :لاق ذاعم نع .ءىليل ىبأ نبا
 :لاق ؟اهعماجي مل هنأ ريغ ءاهنم هاتأ دق الإ ائيش هتأرما نم لجرلا ىتأي ا اا
 تائيَسلا نبهذي تانسحلا نإ ليلا نم الز راها يفرط ةالصلا مقأو» :ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأف

 :تلقف :ذاعم لاق .«لَص مث أضوت» :ِكَي هللا لوسر لاقف :لاق ١١4[ :دوه] «نيركاذلل ئركذ كلذ
 .«ةماع نينمؤملل لب» :لاق ؟ةماع نينمؤملل مأ ةصاخ هلأ ءهّللا لوسر اي

 ثيدح نم ىئاسنلا هجرخأو .لصتمب سيل :لاقو ءهب ء"ةدئار ثيذح نم ىذمرتلا هاورو

 ."؟”السرم ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةبعش

 . «ذاعمو ىليل ىبأ نيب عطقنم هنأب بيجأو .اهعماجي ملو ةأرملا سمل هنأل ؛ءوضولاب هرمأف :اولاق
 ىضر] قيدصلا ثيدح ىف مدقت امك «ةبوتلل ةالصلاو ءوضولاب هرمأ امنإ هنأ لمتحي مث «هقلي مل هنإف
 ىف روكذم وهو «ثيدحلا «هل هللا رفغ الإ نيتعكر ىلصيو أضوتيف ابنذ بنذي دبع نم ام: (60[هنع هللا

 لآ] ةيآلا 4200[ هّللا الإ بونذلا رفغي نمو ] مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ :هلوق دنع نارمع لآ ةروس

 . ۱۳١[ :نارمع

 متسمال وأ :هلرقب هللا نع :كاق:نملوق بارصلاب كلذ ىف يلوقلا ئلوآو: :ريرج: نبا لاق ل
 مث هئاسن ضعب لبق هنأ ةي هللا لوسر نع ربخلا ةحصل ؛سمللا ىناعم نم هريغ نود عامجلا «ءاسنلا

 «شايع نب ركب وبأ انربخأ :لاق ىدسلا ىسوم نب ليعامسإ كلذب ىنثدح :لاق مث ءأضوتي ملو ىلص

 مث اضوتي ي ىبنلا ناك :تلاق ةشئاع نع «ةورع نع .تباث ىبأ نب بيبح نع «شمعألا نع
 ا ی نبك

 Sa ‹شمعألا نع «عيكو انثدح «بيرك وبأ انثدح :لاق مث

 .تكحضف ؟تنأ الإ یه نم :تلق ءأضوتي ملو ةالصلا ىلإ جرخ مث «هئاسن ضعب لبق ب ىبنلا

 . هب ءعيكو نع «مهخیاشم نم ةعامج نع «هجام نباو «یذمرتلاو دواد وبأ هاور اذكهو

 ىيحي لاقو «ىئزملا ةورع نع الإ بيبح انثدح ام :لاق هنأ ىروثلا نع ىور :دواد وبأ لاق مث

 .ءىش ال هبش ثيدحلا اذه نأ ىنع كحا : لجرل ناّطقلا

 .«سيلو »:أ ىف (0) .«نمحرلا دبع »:أ ءر ىف )١(

 )71١7(. مقرب ىذمرتلا ننسو (7؟ 454 /0) دننسملا (۳)

 هللاو ءالسرم ىئاسنلل هازعو )١١747( مقرب فارشألا ةفحت ىف ىزملا هركذو «لوصوم هنكل (۷۳۲۸) مقرب ىربكلا ىف ىئاسنلا هاور )٤(

 . ملعأ

 .أ هد نم ةدايز () .أ1 نم ةدايز (0)

 . (”857/4) ىربطلا ريسفت (۷)

 .(01-6) مقرب هجام نبا نتسو (45) مقرب ىذمرتلا نفسو (۱۸۰) مقرب دواد ىبأ ناسو (79457/48) یربطلا ريسفت (۸)



 1۷ (۳٤)ةيالا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نم ھن تل تما یا ري يش ا ا ده كو ی "خبط یر
 ا

 ‹ عيكو نع «ىسفانطلا دمحم نب ىلعو ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع :هجام نبا ةياور ىف عقو دقو

 .ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع «تباث ىبأ نب بيبح نع «شمعألا نع

 نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم «هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور ام كلذ نم غلبأو

 ی و الإ نش و و ني ةورع توك نق نمت انهو 6

 شمعألا نع «ءارغم نب نمخ لا دبع نع «ىناقّلاطلا دلخم نب ميهاربإ نع «دواد وبأ ىور نكل

 .ملعأ هللاو ءهركذف "ةشئاع نع ءىنزملا ةورع نع انل باحضأ انثدح :لاق

 دم انثدح «دابع نب باهش ني اة قون وع ديز وبأ انثدح :اضيأ ريرج نبا لاقو

 ناك :تلاق ةشئاع نع «ىميتلا ميهاربإ نع فور ىبأ نعو  ةشئاع نع «ءاطع نع «ثيل نع ‹ ىلع

 .ًاضوتي ملو ىلص مث لبق ةَ هللا لوسر نأ ؛ةشئاع نع

 نع امهالك ۔ یدھم نباو :دواد وبأ داز  ناطقلا ىيحي ثيدح نم ىئاسنلاو دواد وبأ اور

el :و هع - ل ١] م. (۷)  
 . ةشئاع نم ىميتلا ميهاربإ عمسي مل :ىئاسنلاو «دواد وبأ لاق مث . هن «ىروثلا نايفس

 نع «نائس نب ديزي انثدح « ىبأ انثدح .ىومأللا ىيحي نب 00 انثدح : اضيأ ريرج نبا لاقو

 اَ هللا لوسر نأ :ةملس مأ نع «ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع «ىعازوألا نمحرلا دبع

 و تلو ءرطفي ال مث «مئاص وهو اهلبقي ناك

 نع «بيعش نب ورمع نع «جاجح نع «ثايغ نب صفح انثدح «بيرك وبأ انثدح :اضيأ لاقو

 6 9 ا دك لام ا
 .ًاضوتي الو ىلصي مث لبقي ناك هنأ : لكي ىبنلا نع ةيمهسلا بنيز

 ` نع «بيعش نب ورمع نع «ةاطرأ نب جاجح نع «ليضف نب دمحم نع ءدمحأ مامإلا هاور دقو

 .' هب قلك ىبنلا نع «ةشئاع نع «ةيمهسلا بنيز

 .اهب ةشئاع»:أ ىف )١(

 .هب ةورع نع تباث ىبأ نب بيبح قيرط نم هنكل 5١١( /5) دنسملا (۲)

 .«انثدح»١:أ ىف (4) .«ةورعاا:ر ىف (۳)

 . (8//3791) ىربطلا ريسفت (۵)

 .أ نم ةدايز )«

 .(۳۹/۱) ىئاسنلا ننسو (۱۷۸) مقرب دواد ىبأ ناسو 7١١( /5) دنسملا (۷)

 . ادعس ۱: ىف (۸)

 .هب ىومألا ىيحي نب ديعس قيرط نم «نيرحبلا عمجمل )٤۳١( مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو (۳۹۹ /۸) ىربطلا ريسفت (9)

 ىراخبلا هقثوو «ىنيدملا نباو ىيحيو دمحأ هفعض ىوامهرلا نانس نب ديزي هيف» )١/ ۲٤۷(: دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاق

 .«نوقثوم هلاجر ةيقبو «ةيواعم نب ناورم هتبثو «متاح وبأو

 .(501/5) دنسملاو (۳۹۷ /۸) ىربطلا ريسفت (۱۰)



E E a a وو ي ر 1( 

 ال هنأ :ةيآلا هذه نم ءاهقفلا نم ريثك طبنتسا اط اديعص اومّميتف ءام اودجت دجت مل نافل :هلوقو
 ةيفيك اوركذ دقو SE E اط دب لدا ال ا ور

 نارمع ثيدح نم < نکلا "وه امك «هعضوم ىف ررقم وه امك «عورفلا بتك ىف بلطلا

 كعنم ام «نالف اي» :لاقف «موقلا "ىف لصي مل الزتعم الجر ىأر ةَ هللا لوسر نأ :نيصح نبا
 .ءام الو ةبانج ىنتباصأ نكلو هللا لوس ان ىلع لاق (؟ملسم لجرب تسلا ؟موقلا عم ىلصت نأ

 .'؟!«كيفكي هنإف «ديعصلاب كيلع» :لاق
 .دصقلا :وه ةغللا ىف مميتلاف . (اَبيَط اديعص اومّميتف ءام اودجت دجت مل نإف» :ىلاعت لاق اذهلو

 م ئرما لوق هنمو .كدصق :آ ‹هظفحب هللا 6-0 :برعلا لوقت

 ماد اهمادقأ تحت نم ىصحلا نأو اهدزو ةا نأ تارا

 ماط اهضّمرع ءىفلا اهيلع ءىفي جراض دنع ىتلا نيعلا تمميت

 ءرجشلاو «لمرلاو «بارتلا هيف لخديف «ضرألا هجو ىلع دعص ام لك وه :ليق ديعصلاو
 لمرلاو بارتلا صتخيف بارتلا سنج نم ناك ام :ليقو .كلام لوق وهو «تابنلاو ءرجحلاو

 دمحأو ىعفاشلا بهذم وهو «طقف ٍبارتلا وه :ليقو . ةفينح ىبأ بهذم اذهو «ةرونلاو ‹«خينرزلاو

 ابارت :ىأ ء[١٤٤ :فهكلا] 4اقّلز اديعص حبصتق» :ىلاعت هلوقب اوجتحاو ءامهباحصأو لبنح نبا
 » : ل هللا لوسر لاق ل نالا نم باک نع لس مجم نت تيتا أكو ءابيط سلمأ

 تلعجو «ًادجسم اهلك ضرألا انل تلعجو «ةكئالملا فوفصك انفوفص تلعج :ثالثب سانلا ىلع

 :اولاق .«ءاملا دجن مل اذإ اروهط انل اهبارت لعجو» :ظفل ىفو ا مل اذإ اروهط انل اهتبرت

 .هعم هركذل هماقم موقي هريغ ناك ولف «نانتمالا ماقم ىف بارتلاب ةيروهطلا صصخف

 الإ ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور امك . سجنب سيل ىذلا :ليقو .لالحلا :ليق انهاه بيطلاو

 : لكي هللا لوسر لاق :لاق رذ ىبأ نع «' نادجب نب ورمع نع ةبآلق ىبأ ثيدح نم ءهجام نبا
 نإ هتك لف “77 حو اذا «ججح رشع ءاملا دجي مل نإو ءملسملا روهط بيطلا ديعصلا»

 .«ريخ كلذ

 ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاورو « ''")اضيأ نابح نبا هححصو :حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو

 بارد ديلا نظا تابع دنا لار ناطقا لا وبا: فال ا حطو ٠ ر حرا ف ديس

 .عم»:آ ىف (۳) .«درو»:آ ىف (۲) .« ملف»:آ ءر ىف )١(

 .(545) مقرب ملسم حيحصو )۳٤۸( مقرب ىراخبلا حيحص (؛)

 .(جرض) ةدام ءروظنم نبال برعلا ناسل ىف تيبلا (۷) .(كاون »:أ ءر ىف (5) . ملف 7: ىف (6)

 .«تیأر »:ر ىف (۸)

 )٥۲۲(. مقرب ملسم حيحص (9)

 .؟ءاملا دجو اذإف :٠ ءر ىف )١١( .«نادجن» :أ ىف )٠١(

 .«ناسحإلا» (۳۰۳ /۲) هحيحص ىف نابح نبا هاورو «هجیرخت قبس (۱۲)

 ىبأ نع ىوري هملعن ال :لاقو رازبلا هاور»:(١/571) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «هراتسألا فشك»:(١١7) مقرب رازبلا دنسم (۱۳)

 .«حيحصلا لاجر هلاجرو :تلق هجولا اذه نم الإ ةريره



 ا حبيب (5)477آ/ افلا روم 2 تاثلا: + زي

 ف ود نبا هعفرو «متاح ىبأ نبا هاور . ثرحلا

 لد هنأ ال هب "رهطتلا نف ءوضولا نع لدب ميلا : «مكيديأو مكهوجوب اوحسماف» و

 ىف ةمئألا فلتخا نكلو «عامجإلاب طقف نيديلاو هجولا حسم ىفكي لب «هئاضعأ عيمج ىف هنم
 .لاوقأ ىلع مميتلا ةيفيك

 نيقفرملا ىلإ نيديلاو هجولا حسي نأ بجي هنأ :- ديدجلا ىف ىعفاشلا بهذم وهو  اهدحأ

 ةيآ ىف امك «نيقفرملا غلبي ام ىلعو «نيبكنملا غلبي ام ىلع امهقالطإ قدصي نيديلا ظفل نأل ؛ نيتبرضب

 .[۸ :ةدئاملا] «اَمهيديَأ اوطْفاَف :ةقرسلا ةيآ ىف امك «نيفكلا غلبي ام امهب داريو قلطيو ءءوضولا

 ام مهضعب ركذو وا ا ىلوأ ءوضولا ةيآ نف ديق اه: ىلع انهاه ىلطا ان: لمحو. ”اولاق
 ةبرضو «هجولل 9 :ناتبرض مميتلا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «ىنطقرادلا هاور

 دواد وبأ 00 ب ثيدحلا تبثي ال ءافعض هديناسأ ىف نأل ؛ حصي ال نكلو . «نيقفرملا ىلإ نيديلل

 برض مث «ههجو امهب حسمو طئاحلا ىلع هيديب برض وي هللا لوسر نأ - ثيدح ىف  رمع نبا نع
 .هيعارذ حسمف ىرخأ ةبرض

 تاع نم هريغ هاورو .ظافحلا ضعب هفعض دقو العلا تباث نب دمحم هدانسإ ىف نكلو

 عفر : 0 .باوصلا وهو :یدع ¿ نباو ةعرز وبأو ىراخبلا لاق رك

 نع «ةيواعم نب نمحرلا دبع ثريوحلا ىبأ نع دمحم نب ميهاربإ نع 1 وو ع يفاشلا و

 . هیعارذو ههجو حسمف مميت اي هللا لوسر نأ :ةمصلا نبا نع ءجرعألا

 ا انثدح ءدامح نب ميعن انثدح یر لمس نيا بوب ىنثدح :ريرج نبا لاو.

 تيأر :لاق مج ىبأ نع «جرعألا نع «ةبقع نب ىسوم نع ءءاطع نب هللا دبع نع تاغ

 هيديب برضف “' ”طئاحلا ىلإ ماق مث «غرف ىتح ىلع دري ملف «هیلع تملسف «لوبي ی هللا لوسر
 ىلع در مث «نيقفرملا ىلإ هيدي امهب حسمف طئاحلا ىلع هيديب برض مث «ههجو امهب حسمف «هيلع

20010 
 : مالسلا

 )١( ىطويسلل.روثنملا ردلا ىف امك باقلألا ىف ىزاريشلا هاورو )؟5/68١(.

 ) )۲.«عامجب ١:أ ىف (4) .«فلتخاو »:أ ىف (۳) .ارهطلا »:ر ىف

 ) )5نع رمع نب هللا ديبع نع نايبظ نب ىلع نع فرطم نب ميحرلا دبع نع نيسحلا نب هللا دبع قيرط نم (۱۸۰ /۱) ىنطقرادلا ناس
 هب هرعع نبا نع ملا .

 .«باوصلا وهو ءامهريغو ميشهو ناطقلا نب ب ىيحي هفقوو ءاعوفرم نايبظ نب ىلع هاور اذک: لاق مث

  01كردتسملا ىف مكاحلا )١/١١9( ثيدحلا اذهل هعفرب فلاخو «ةمئألا هفعض نايبظ نب ىلعو «هب نايبظ نب ىلع قيرط نم
 .امهريغو ناطقلا ىيحيو ىروثلاك تاقثلا

 ) )5ش .ارکنم ريغ» :أ ءر ىف

 )۷( مقرب دواد ىبأ ننس )۳۳۱(.

 )۸( ىعفاشلل مألا )١/57(.

 ) )9.(«ةميهجا :أ ىف )٠١( .«طئاح» :أ ىف

 )١١( ىربطلا ريسفت )٤۱۹/۸(.



 ( +7 )ةيآلا :ءاسنلا ةروس 5 ىناثلا ءزجلا ےک 77 ب م سا

 .ىعفاشلل ميدقلا لوقلا وهو «نيتبرضب نيفكلا ىلإ نيديلاو هجولا حسم بجي هنآ :ىناثلا لوقلاو

 :دمحأ مامإلا لاق ؛ةدحاو ةبرضب نيفكلاو هجولا حسم ىفكي هنأ :ثلاثلاو

 نع «ىزبأ نب نمحرلا دبع نبا نع ءَرَذ نع ؛مكحلا نع ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح
 ركذت امأ :رامع لاقف .لصت ال :رمع لاقف ؟ءام دجأ ملف تبنجأ ىنإ :لاقف رمع ىتأ الجر نأ ؛هيبأ

 نق تكتف انآ اا «لصت ملف تنأ امأف «ءام دجن ملف انبنجأف ةيرس ىف تنأو انأ ذإ نينمؤملا ريمأ اي

 الك ىبنلا برضو .«كيفكي ناك امنإ» :لاقف ءهل كلذ تركذ يك ىبنلا انيتأ املف «تيلصف بارتلا

 . "هيفكو ههجو "اهب حسمو اهيف خفن مث «ضرألا هديب

 دبع نب ديعس نع« 17 نع «ةداتق انثدح «نابأ انثدح نا اقدم اق دمع ناقو

 کلا هجولل ةبرض» : مميتلا ىف لاق ةي هللا لوسر نأ ؛رامع نع« هيبأ نع یا ب ب نمحرلا

 قيقش انثدح «شمعألا ناميلس انثدح هدحاولا دبع انثدح ,نافع انثدح :دمحأ لاق : ىرخأ قيرط

 ؟لصي مل ءاملا دجي مل الجر نأ ول: هللا دبعل ىسوم وبأ لاقف ىسوم ىبأو هللا دبع عم ادعاق تنك: لاق

 كايإو ليم هللا لوسر ىنثعب ذإ ركذت الأ: رمعل رامع لاق ذإ ركذت امأ: ىسوم وبأ لاقف .ال : هّللا دبع لاقف

 :لاقو كحضف «هتربخأةةئكوهْللا لوسر ىلإ تعجر املف؟بارتلا ىف تغرمتف «ةبانج ىنتباصأف «لبإ ىف

 ههجو حسمو ءاعيمج هيفك حسم مث «ضرألا ىلإ هيفكب برضو «؛اذكه لوقت نأ كيفكي ناك امنإ»
 :ىسوم وبأ هل لاقف :لاق كاذب عنق رمع تيأر ام.مرج ال : هللا دبع لاقف ؟ةدحاو ةبرضب ةدحاو ةحسم

 ام هللا دبع ىرد امف :لاق ؟#ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف# :ءاسنلا ةروس ىف ةيآلا هذهب فيكف

 . ك نادل ىلع الا دريراذإ محا كوالا يلا ىف: ممل افعالو برب

 كلذب لدتسا«[١ :ةدئاملا] (هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسْمافط :ةدئاملا ةيآ ىف ىلاعت لاقو
 جلاب قلعي رابغ ل رهاطا بارك نوكيا نا يلا ىف ديال هنأ لع ىلا هلا همحز .«نمناقلا
 «لوبي وهو لاهي ىبنلاب رم هنأ :ةمصلا نبا نع مدقتملا هدانسإب ىعفاشلا هاور امك ءىش هنم نيديلاو

 حسم مث هيلع هديب برضف «هعم تناك اصعب هتحف رادج ىلإ ماق ىتح «هیلع دري ملف هيلع ملسف

 .هيعارذو ههجو

 ديري نكلوإ» مكل هعّرَش ىذلا نيدلا ىف :ىأ « جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديري ام» : هلوقو
 مُكّلعَل مكيلع هتمعن متيلو# ديعصلاب مميتلا ىلإ اولدعت نأ ءاملا اودجت مل اذإ مكل حابأ اذهلف « مكر هطيل

 . «نوركشت

 نع «نيحيحصلا ىف تبث امك «ممألا رئاس نود مميتلا ةيعرشب ةصتخم ةمألا هذه تناك اذهلو

 :ىلْبَق دحأ نهطعي مل اسمخ تيطعأ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع هللا ىضر «هللا دبع نب رباج

 .(556 /4) دنسملا (0)

 .«ةورعا :أ ىف (۳)
 . (7/5*955) دنسملا ( 0

 .(؟556 /5)دنسملا (6)



 ا يي أذ املا ةووعك قاذلا ووخلا

 ةالصلا هتكردأ ىتمأ نم لجر اعأف .ًاروهطو ًادجسم و وق ا ترصُن

 تيطعأو «ىلبق دحأل لحَت ملو معامل حمل رره هدف ا ف

 ê سانلا ىلإ تثعب و هموق ىلإ ثعبي ىبنلا ناكو «ةعافشلا

 فوفصك انفوفص تلعج :ثالثب سانلا ىلع انلضف» TT ثيدح ىف مدقتو

 .«ءاملا دجن مل اذإ اروهط "اهتبرتو ءادجسم ضرألا انل تلعجو «ةككالملا

 : ىأ 4 اروفغ اوفع ناك هللا نإ مكيديأو مكهوجوب اوحسمافإ» 0 الا هذه ف لات لاف
 ا بالا © تدقف اذإ هب ةالصلا. لف مكل خابأو ا رش نأ مكل هرفغو مكنع هوفع نمو

 ركش نم ةضقأن .ةئيه ىلع لعفت نأ د ل «مكل ةصخرو مكيلع

 نوكي نأ الإ ءًاضوتي ىتح ثدح وأ «لستغي ىتح ةبانج وأ .لوقي ام لقعيو فلكملا وحصي ىتح

 ةفأرو هدابعب ةمحر «هذه ةلاحلاو مميتلا ىف صخرأ دق « لجو زرع «هّللا نإف «ءاملل امداع وأ اضيرم

 .ةنملاو دمحلا هّللو ‹«مهيلع ةعسوتو ‹ مهب

 :مميتلا ةيعورشم لوزن ببس ركذ

 نأ هنايبو «ةدئاملا ةيآ ىلع لوزنلا ةمدقتم ءاسنلا ىف ىتلا ةيآلا هذه نأل ؛انهاه كلذ انركذ امنإو

 ىنبل واي ىبنلا ةرصاحم ىف :لاقي ءدحأ دعب مرح امنإ رمخلاو ءرمخلا ميرحت متحت لبق تلزن هذه
 ركذي نأ بسانف «اهردص اميس الو «لزن ام رخاوأ نم اهنإف ةدئاملا امأو © ريسيب دحأ دعب ريضنلا

 . ةقثلا هللابو ءانهاه ببسلا

 ءامسأ نم تراعتسا اهنأ : ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه انثدح « ريغ نبا انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 مهعم سيلو ةالصلا مهتكردأف ءاهودجوف اهبلط ىف الاجر هی هللا لوسر ثعبف ‹ تکلهف «ةدالق

 ريضحلا نب ديسأ لاقف «مميتلا ةيآ هللا لزنأف يم ىبنلا ىلإ كلذ اوكشف ءءوضو ريغب اولصف «ءام

 ار ةف سلا و كل هللا لإ تهر نما كب لر اج ار ارح هلا كا ا

 نب نمحرلا دبع نع « كلام انأبنأ .«فسوي نب هللا دبع انثدح :ىراخبلا لاق : ىرخأ قيرط

 ىف انك اذإ ىتح «هرافسأ ضعب ىف هيَ هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «مساقلا

 «هعم سانلا ماقأو .هسامتلا ىلع وَ هللا لوسر ماقأف «ىل دقع عطقنا - شيجلا تاذب ا

EE aتيس م ع حل هيمان هك ا د : لاقف  

 الو ‹ ىترصاخ ىف هديب نعطي لعجو «لوقي نأ هللا ءا ام لاو ركب زیا ىنبتاعف : ةشئاع تلاق !ءام

 ريغ ىلع حبصأ نيح كي هللا لوسر ماقف «ىذخف ىلع ةي هللا لوسر ناكم الإ كرحتلا نم ىنعنمي
 )07١(. مقرب ملسم حيحصو (”70) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .«دقف »: ىف )٤( . عرشی »أ ىف (۳) .«اهبارتو»:أ ىف )١(

 .(هال/5) دنسملا )٥(

 .«ءادیبلاب»: ىف (5)



CET a a حححا 

 .ركب ىبأ لآ اي مكتكرب لوأب ىه ام :ريضحلا نب ديسأ لاقف ءاومميتف مميتلا ةيآ هللا لزنأف ءءام

 .هتحت دقعلا اندجوف «هيلع تنك ىذلا ريعبلا انثعبف :تلاق

(0¢ 300 3 ١ 8 
 58 كلام نع «ىيحي نب ىيحي نع ملسم هاورو .ليعامسإو ةبيتق نع ًاضيأ ىراخبلا هاور دقو

 :باهش نبا لاق :لاق حلاص نع ٠ ىبأ انثدح .بوقعي انثدح : دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 تالوأب سرع ةي هللا لوسر نأ ؛رساي نب , رامع نع «سابع نبا نع ؛هللا دبع نب هللا ديبع ىنئدح

 ىتح كلذو ءاهدقع ءاغتبا سانلا سبحف «رافظ عزج نم اهل دقع عطقناف «هتحوز ةشئاع هعمو شيجلا

 رهطتلا ةصخر ا هللا لوسر ىلع « لجو رع هللا لزنأف «ءام سانلا عم سيلو «رجفلا ءاضأ

 ملو مهيديأ اوعفر مث «ضرألا مهيديأب اوبرضف ءاي هللا لوسر عم نوملسملا ماقف «بيطلا ديعصلاب

 ىلإ مهيديأ نوطب نمو .بكانملا ىلإ مهيديأو مههوجو اهب اوحسمف ءائيش بارتلا نم اوضبقي
 طابالا ۳ 5

 ا نع] «بئذ ىبأ نبا نع . ىفيص انئدح ير وبأ انثدح :ريرج نبا هاور دقو

 ماقأف «ة ةشئاعل دقع كلهف وو هللا لوسر عم انك :لاق ناظقيلا ىبأ نع «هللا دبع نب هللا ديبع نع

 هيلع تلزنف «[اهنع هللا ىضر] ةشئاع ىلع ركب وبأ ظّيغتف «رجفلا ءاضأ ىتح ةا هللا لوسر
 انبرضف !ةصخر كيف تلزن !ةكرابل كنإ :اهل لاقف ركب وبأ لخدف .بيطلا ديعصلاب حسملا :ةصخرلا

 . "طابآلاو بكانملا ىلإ انيديأل ةبرضو ءانهوجول ةبرض انيديأب
 نسحلا انثدح ‹ ميهاربإ دا انثدح :ةةيوذرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاق :رخآ ثيدح

 نب مثيهلا ىنثدح «ةيوس ىبأ نب 2)دلعلا انثدح «قوزرم نب دمحم انثدح دي نبا

 و

 نع «هيبأ نع - ةنس ةرشع عبسو ةئام شاعو «دعس نب بعك نب ۽ كلام ىنب نم - كلانا يي
 لوسر دارأو «ةدراب ةليل ىف ةبانج ىنتباصأف يم هللا لوسر ةقان ارا تنك :لاق كيرش نب علسألا

 وأ تومأف درابلا ءاملاب لستغأ نأ تيشخو «بنج انأو هتقان لحرأ نأ تهركف ءةلحرلا ةي هللا

 مث .تلستغاف «ءام اهب تنخسأف اراجحأ تَفضر مث ءاهلحرف راصنألا نم الجر ترمأف «ضرمأ

 هللا لوسر اي :تلق «؟تريغت كتلحر ىرأ ىلام «علسأ اي» :لاقف هباحصأو يَ هللا لوسر تقحل

 ىلع ّرقلا تيشخف «ةبانج ىنتباصأ ىنإ :تلق «؟ملو» :لاق ءراصنألا نم لجر اهلحر ءاهلحرأ مل

 الوم : ىلاعت هللا لزنأف «هب تلستغاف ءام اهب تنخسأف ًاراجحأ تفضرو ءاهلحري نأ هترمأف «ىسفن

 ئضرُم متنك نإو اولستغت تح ٍليبس يرباع الإ ابنج الو] نوُلوقَت ت ام اوملعت یتح ئراكس معنأو ةالّصلا اوبرقت
 اوحسماف اًبيَط اديعص اوُمّسْيتَف ءام اودجت ملف ءاستلا متسمال وأ طئاغلا نم مكس دحأ ءاج وأ رقس ىلع وأ

 . (1101/) مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 .(554/4) دنسملا (۲)

 .أ نم ةدايز (5) .؟حبصلا» :أ ىف (6) .ىربطلاو «أ نم ةدايز (۳)

 )٤۱۸/۸(. یربطلا ريسفت (5)

 .«قيرزا :أ ىف (۸) .لاجرلا بتك نم بيوصتلاو «فيرحت وهو «سابعلا» :خسنلا ىف (۷)



 کے )تا ا الا ةر د ىئاغلا هنا

 . 4 اروفغ ارفع ناك هّللا نإ[ مکیدیأو مكهوجوب

 2 «رخآ هجو نم ىور دقو

 اوُلضت نأ نوديريو ةلالضلا نورتشي باتكلا نم ابيصن اوتوأ َنيدّلا ىَلِإ رت ملأ»

 اوداه نيذّلا نم (2) اريصت هّللاب ئقكو اًيلو هّللاب ئفكو مكئادعأب ملعأ هّللاو 9 ليبَسلا
0 0 5 

 يا اع ل ع تمارس راسل درر وعما ل نر
 س همس مه رن تاهسا سا ص ماس

 نكلو موف مهل اريخ ناكل اترظناو عمساو اَنعَطَأو انعمس اولاق مهن ولو نيدلا يف انعْطو

 . 4 © اليل الإ نونمٌؤي الف مهرفكب هللا مهن

 نورتشي مهنأ - ةمايقلا موي ىلإ ةعباتتملا هللا نئاعل مهيلع  دوهيلا نع ىلاعت كرابت ربخي
 ءايبنألا نع ملعلا نم مهيديأب ام نوكرتيو «هلوسر ىلع هللا لزنأ نوضرعیو (ئدنيلاب ةلالفلا

 د 0 مع ذالك انهت تا وردشلا 205 يعم ةشض وقع" *”[مالسلا مهيلع] نيمدقألا

 متن (9نوكرتتو نونمؤملا اهيأ مكيلع لزنأ امب نورفكت ول نودوي : ىأ «ليبسلا 0
 0 مهنم مكرذحيو مهب ملعي وه : ى «مكئادعأب ملعأ هللاو» ءعفانلا ملعلاو ىدهلا نم

lnةرصتتتا نلت اريضنو' ةيلإ ا قل الو هب نفك فأ : 

 (ناّتوألا نم سجرلا اوبنتجاف» :هلوقك سنجل ا نايبل هذه «نم» (اوداه نيذّلا نم# : ىلاعت
 : جحلا]

 دارم ريغب هنورسفيو «هلیوأت ريغ ىلع مالكلا نولوأتي : ىأ ,«هعضاوم نع ملكلا نوفرحي» :هلوقو
 دمحم ا هلق ام اعف * كولو ىأ «انيصعو انعمس نولوقيو# ءارتفاو مهنم ادصق «لجو زع « هللا

 مهنأ .«مهرفكو مهدانع ىف غلبأ اذهو «دارملا وهو «ديز نباو دهاجم هرسف اذكه .هيف كعيطن الو

 .ةبوقعلاو مثإلا نم كلذ ىف مهيلع ام نوملعي مهو «هولقع ام دعب هللا باتك نع '”نولوتي

 نبا نع كاحضلا هاور .تعمس ال «لوقن ام عمسا :ىأ «عمسم ريغ عمساو# د

 :كلتم لوبقم ريغ عمساو :نسحلاو دهاجم لاقو . سابع

 هللا ةنعل مهيلع «راتهتساو مهنم ءازهتسا اذهو .لاق امك وهو .حصأ لوألاو :ريرج نبا لاق

 .«هلوق ىلإ »:ه ىفو أ نم ةدايز )١(

 . هب ىرقنملا ةيوس ىبأ نب لضفلا نب ءالعلا نع قوزرم نب دمحم قيرط نم (۲۹۹/۱) ريبكلا جملا ىف ناربطلا هاورو )۲(

 . ؟هئيدح ىلع عباتي ال :مهضعب لاق قيزر نب مئيهلا هيف»:(1577 )١/ عمجملا ىف ىمشيهلا لاق

 نع ردب نب عيبرلا نع ىنارحلا دلاخ نب ورمع قيرط نم (۲۹۸/۱) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور :رخآ هجو نم ىور هلوق

 .«هفعض ىلع اوعمجأ دقو ردب نب عيبرلا هيف) )5057/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق «هوحنب كيرش نب علسألا نع هدج نع هيبأ

 .أ نم ةدايز (5) .«نيدلا»:أ ىف )٤( .«ةعباتلا» :أ ىف (۳)

 .«نولوقت »:ر ىف (۸) . ؛أجتلا »:د ىف (۷) .«اوكرتتو »: ىف (0)

 .«مهلوقو »:أ ىف )٠١( .«نولوقي»:أ ىف )٩(



CE هكا نامل ١ A e a او 

 . [نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو]
 ؛«انعار» :مهلوقب كعمس انعار :نولوقي مهنأ نومهوي : ىأ «نيددلا يف انعَطَو مهتنسلأب ايل انعارو»

 اولوقو انعار اولوقت ال اونمآ نيذّلا اهيأ ايل :هلوق دنع اذه ىف مالكلا مدقت دقو .ةنوعرلا نوديري امنإو

 ٠١[ 4 :ةرقبلا] 4اًنرظنا

 مهتتسلأب ايل :هنورهظي ام فالخ مهمالكب نوديري نيذلا دوهيلا ءالؤه نع ىلاعت لاق اذهلو

 . وك ىبنلا مهبسب : نعي نيا يف اطر

 هللا مهتعَل نكلو موُقَأَو مهل اريخ ناك انرظناو عمساو انعطَأو انعمس اولاق مهنا ولو : ىلاعت لاق مث
 ءىش ناميإلا نم اهلخدي الف «هنم ةدعبم ريخلا نع ةدورطم مهبولق :ىأ ا

 نونمؤي ال مهنأ :دوصقملاو [: ةرقبلا] (نونمؤي ام اليلقف» : ىلاعت هلوق ىلع مالكلا مدقت دقو مهل عفان

 .اعفان اناميإ

 اهوجو سمْطُت نأ لبق نم مكعم ام اقدصم الر امب اونمآ باتكلا اوتوأ نيذّلا اهي ايإط

 ال هلل نإ ج الوعل را اكو تبسسلا باح اعل امك مهتعلت وأ اهرابدأ ىلع اد

 امْثِإ ى ل ا ا

 باتكلا نم ههم دمحم هلوسرو هدبع ىلع لزن اب ناميإلاب باتكلا لهأ ارمآ  ىلاعت لوقي

 :هلوقب ءاولعفي كك مهل اددهتمو «تاراشبلا نم مهيديأب ىتلا رابخألا نقيدصتا هيف ىذلا «"ميظعلا

 .اهوجو سمطن نأ لبق نم :هانعم :مهضعب لاق . «اهراَبدَأ ىلع اًهَدرَنَف اهوجو سمت نأ لبق نمل

E.نأ لبق نم :دارملا نوكي نأ لمتحيو . مهئارو نم مهراصبأ لعجو «رابدألا ىلإ اهدر وه  

 .رابدألا ةيحان ىلإ كلذ عم اهدرنو ءرثأ الو رصب الو عمس اهل ىقبي الف اهوجو سمطن

 ىلع اهدرنف ىمعت نأ :اهسمطو «( اهوجو سمْطُن نأ لبق نمل :سابع نبا نع ىفوَعْلا لاق
 نم نينيع مهدحأل لعجنو «ىرقهقلا نوشميف «مهتيفقأ لبق نم مههوجو لعجن :لوقي «(اهرابدأ
 .هامق

 ىف مهل هللا هر لثم وهو «لاكنلاو ةبوقعلا ىف غلبأ اذهو .ىفوعلا ةيطعو «ةداتق لاق اذكو

 نوشميو نوعرهي ةلالضلا لبس ىلإ ءاضيبلا ةجحملا نع مهعوجرو لطابلا ىلإ مهدرو قحلا نع مهفرص

 مهف ناقذألا ىلإ يهف الالغأ مهقاتعأ يف انلعج اإل : :هلوق ىف مهضعب لاق امك اذهوءمهرابدآ ىلع ىرقهقلا

 نإ A0۸ : IS CE] نوحمقم

 .ىدهلا نع مهعنمو مهلالض ىف مهل هللا هبرضأ ا وس ]لثم اذه

 .«اولعفي مل نإ»:أ ىف (۳) .؟زيزعلا» :أ ىف () .أ نم ةدايز )١(

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (0 .«نانیع 7:أ ءر ءد ىف (5) .(اهسمطو »:ر ىف (؛)

 .أ نم ةدايز (۷)



 هه ٤۸( «۷٤)ناتيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 «مهرابدأ ىلع "اهدرنف «قحلا طارص نع :لوقي © اهوجو سمْطُن نأ لبق نم :دهاجم لاق
 . ةلالضلا ىف :ىأ

 .اذه وحن نسحلاو «سابع نبا نع یورو :متاح ىبأ نبا لاق

 .ةدرق مهدرنو ارافك اهعجرن :لاق «نحلا نع اهعنمنف :(اهرابدأ ىلع اهَدرتفل :ىدسلا لاق

 .زاجحلا ضرأ نم ماشلا دالب ىلإ مهدرن : "ديز "نبا لاقو
 :ريرج نبا لاق «ةيآلا هذه عمس نيح ملسأ رابحألا بعك نأ ركذ دقو

 مالسإ ميهاربإ دنع انركاذت :لاق ةريغملا نب ىسيع نع «حون نب رباج انثدح «بيرك وبأ انثدح
 e N A لبقأ «رمع e : لاقف «بعک

Slىلإ ا ل ردع كرت :لاق  
 امل اًقدّصم اتلزت امب اونمآ باتكلا اوتوأ نيذّلا اهيأ اي» :لوقي وهو ءانيزح اهلهأ نم الجر عمسف «صمح
 :فرب ايف تقل بر اير بنتك "لا عقلا «اًهرابدَأ ىلع ادت اهوجو سمت نأ لبق نم مكعم
 ل دي ا «نميلا ىف هلهأ ىتأف عجر مث «ةيآلا هذه هبيصت نأ ةفاخم «تملسأ

 انثدح ليف نبا انثدح «ىبأ انثدح :لاقف ءرخآ ظفلب رخآ هجو نم متاح ىبأ نبا هاور دقو

 ملسم وبأ ناك :لاق ىنالوخلا هللا ذئاع سيردإ ىبأ نع .("سّبْلَح نب سنوي نع «دقاو نب ورمع

 لاق ؟وه وهأ رظنيل هيلإ هثعبفا :لاق 384 هللا لوسر نع هئاطبإ ىف همولي ناكو «بعك ملعم ىليلجلا
 مب اونمآ باتكلا اوتوأ نيذّلا اهيأ اي» :لوقي «نآرقلا أرقي لات اذإف «ةنيدملا تيتأ ىتح تبكرف : بعك

 حسمأل ىنإو .تلستغاف ءاملا تردابف (اهرابدأ ىلع اهُدَرنَف هوجو سمْطُن نأ لبق نم مكعم امل اقدصم ان

 : ا «سمطأ نأ ةفاخم ىهجو

 ىلع ةليحلاب مهتبس ىف اودتعا نيذلا ا باما مل انك وت أو :هلوقو

 .فارعألا ةروس ىف مهتصق طسب ىتأيسو «ريزانخو ةدرق اوخسم دقو ءدايطصالا

 . عنامي الو فلاخي ال هنإف ءرمأب رمأ اذإ : ىأ (الوعفم هللا رمأ تاكو :هلوقو

 نود ام رفغيو» هب كرشم وهو هيقل دبعل رفغي ال : ىأ (هب رشي نأ رفغي الل هنأ :ىلاعت ربخأ مث

 .هدابع نم :ىأ 4 ءاشي نمل» بونذلا نم : : ىأ 4 كلذ

 :رسيت ام اهنم ركذنلف «ةميركلا ةيآآلا هذهب ةقلعتم ثيداحأ تدرو دقو

 .؟مهد نب دیر » :أ ىف (۳) .«وبأ »:أ ءر ىف (0) .«درو »:أ ىف )١(

 .«لاقف»:أ ىف (5) .«ىلإ» :ه ىفو ءأءر نم ةدايز (5) .«باتك»:أ ىف (4)

 .(155/48) ىربطلا ريسفت (۷)

 .«سلحا:أ ىفو ««سیلح»:ر ىف (۸)

 .متاح ىبأ نبال هازعو ٠٠١( /۲) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذو (۹)
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 نارمع وبأ انثدح «ىسوم نب ةقدص انربخأ ءديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :لوألا ثيدحلا
 ةثالث هللا دنع نيواودلا» : ةي هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع «27سونباب نب ديزي نع «ىنوجلا
 ال ىذلا ناويدلا امأف . هللا هرفغي ال ناويدو ءائيش هنم هللا كرتي ال ناويدو ءائيش هب هللا أبعي ال ناويد

 : ةدئاملا] 4ّنجْا هيلع هللا مرح دقف هّللاب“"” كرشي نم هلِإ» : لجو زع هللا لاق «هللاب كرشلاف «هللا هرفغي
 موي موص نم «هبر نيبو هنيب اميف هسفن دبعلا ملظف ءائيش هب هللا أبعي ال ىذلا ناويدلا امأو .[ 7

 ءائيش هنم هللا كرتي ال ىذلا ناويدلا امأو .ءاش نإ زواجتيو كلذ رفغي هللا نإف ؛اهكرت ةالص وأ «هكرت

 .«ةلاحم ال صاصقلا ؛اضعب مهضعب دابعلا ملظف

 خا هب درفت

 نب ةدئاز انثدح كلام نب دمحأ انثدح :هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق : ىناثلا ثيدحلا

 هرفغي ال ملظف «ةثالث ملظلا» :لاق هي ىبنلا نع «كلام نب سنأ نع رمل دايز نع ءداقرلا ىبأ

 نإ : لاقو .كرشلاف هللا هرفغي ال ىذلا ملظلا امأف :هللا هكرتي ال ملظو « هللا هرفغي ملظو هللا

 نيبو مهنيب اميف مهسفنأل دابعلا ملظف « هللا هرفغي ىذلا ملظلا امأو ۴۳ :نامقل] 4 ميظع ملظل كرشلا
 نا نفي رح موضعي و ی ا ی اا ملظتا» «*هكرتي ال ىذلا ملظلا امأو «مهبر

 ني ءديزي نب رو انثدح .«ىسيع نب ناوفص انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ثلاثلا ثيدحلا

 هللا ىسع بنذ لكا :لوقي واي هللا لوسر تعمس :لوقي ةيواعم تع لاق نرد ىبأ نع «نوع
 . (ًادمعتم اًنمؤم لتقي لجرلا وأ ءًارفاك تومي لجرلا الإ هرفي نأ

 هب «ىسيع نب ناوفص نع «ىنثم نب دمحم نع «یئاسنلا هاور
 ءرهش انثدح ءديمحلا دبع انثدح «مساقلا نب مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاق :عبارلا ثيدحلا

 ىنتدبع ام «ىدبع اي :لوقي هللا نإ» :لاق لَم هللا لوسر نع هثدح رذ ابأ نأ ل نبا انثدح

 مل ام ةئيطخ ضرألا باَرُقِب ىنتيقل نإ «ىدبع “' اي «كيف ناك ام ىلع كل رفاغ ىنإف ىنتوجرو
 («ةرفغم اهبارقب كتيقل «ىب كرشت

(۸) 

 ىلا اذه نم دمحأ هب درفت

 .«هللاب كرشي نمو»:أ ءر ءد ىف (۲) .«سونيل» :أ ىفو ««سونبأ»:ر ىف )١(

 ۴٤١(. /5) دنسملا (*)

 .(هللا هكرتي ال» :ر ىف (5) .؟هللا لاقو» :أ ءد ىف (؟)

 ىريشقلا كلام نب دمحأ هخيش نع رازبلا هاور»:(١٠/۸٤۳) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك» )۳٤۳۹( مقرب رازبلا دنسم (5)

 .«اوقثو دق هلاجر ةيقبو .هفرعأ ملو

 سنأ نع ديزي نع عيبرلا انثدح (7097/5) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هقيرط نمو «دوبعملا ةحنم» (50 /۲) هدنسم ىف ىسلايطلا هاورو

 .ةمئألا دنع فيعض ىشاقرلا وه ديزيو .هب
 .«نبا» :د ىف (۷)

 ۸١(. /۷) ىئاسنلا ننسو (494/57) دنسملا (۸)

 .«ايو» :أ ىف (۱۰) .«ميمت ١:ر ىف (9)

 )١١( دنسملا )٠١٤/١(.
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 نبا نع «نيسح انثدح «ىبأ انثدح ءدمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :سماخلا ثيدحلا

 لَك هللا لوسر تيتأ :لاق هثدح رذ ابأ نأ ءهثدح ىليدلا دوسألا ابأ نأ ءهئثدح رمعي نب ىيحي نأ ةديرب

 نإو ىنز نإو :تلق «ةنجلا لخد الإ كلذ ىلع تام مث .هللا الإ هلإ ال :لاق دبع نم ام» :لاقف

 مث ءاثالث .«قرس نإو ىنز نإو» :لاق ؟قرس نإو ىنز نإو :تلق «قرس نإو ىنز نإو» :لاق ؟قرس

 مغر نإو :لوقي وهو هرازإ رجي وهو رذ وبأ جرخف :لاق !«رذ ىبأ فنأ مغر ىلع» :ةعبارلا ىف لاق

 .رذ ىبأ فنأ مغر نإو :لوقيو دعب اذهب ثدحي رذ وبأ ناكو .هرذ ىبأ فنأ

 . هب «نيسح ثيدح نم هاجرخأ

 نب ديز نع ء«شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ “"(مامإلا] لاق :هنع ىرخأ قيرط

 ىلإ رظنن نحنو «ءاشع ةنيدملا ةرح ىف ةي هللا لوسر عم ىشمأ تنك» :لاق رذ ىبأ نع «بهو

 ىد كد دخلا ل وا كحل ند لف ا نر اذ كل تاق ارو ا اه لاق: هدأ

 ااغ ف لوقا نأ ا دل نعيد ها راد ا راو هنمن'ىدتفو ةنلاك سا اب

 مه نيرثكألا نإ ءرذ ابأ اي» :لاقف انيشم مث :لاق .هراسي نعو هيدي نيبو هنيمب نع اثحو .«اذكه

 :لاق .هراسي نعو هيدي نيب نمو هنيمي نع اثحف .«اذكهو اذكهو اذكه لاق نم الإ ةمايقلا موي نولقألا

 تعمسف :لاق .ىنع ىراوت ىتح قلطناف :لاق .«كيتآ ىتح تنأ امك ءرذ ابأ اي» :لاقف انيشم مث

 حربت ال» :هلوق تركذ مث «هعبتأ نأ تُمّمهف :لاق .هل ضرع ةي هللا لوسر لعل :تلقف اطغل
 تام نم :لاقف ىناتأ ليربج كاذ» :لاقف «تعمس ىذلا هل تركذف «ءاج ىتح هترظتناف «كيتآ ىتح
 .«قرس نإو ىئز نإو» :لاق ؟قرس نإو ىنز نإو :تلق .«ةنجلا لحد ًائيش هللاب كرشي ال كتمأ نم

 هب نعألا "كيد نم قيحيحضلا ىف هاجارخأ

 زيزعلا دبع نع «ديمحلا دبع نب ريرج نع «ةبيتق نع ءامهالك ًاضيأ ملسمو ىراخبلا هاور دقو

 ىشع ةا هللا لوسر اذإف «ىلايللا نم ةليل تجرخ :لاق رذ ىبأ نع «بهو نب ديز نع «عيقَر نبا
 لظ ىف ىشمأ تلعجف :لاق .دحأ هعم ىشمي نأ هرکی هنأ تننظف :لاق «ناسنإ هعم سيل «هدحو

 ءرذ ابأ اي» :لاق .كادف هللا ىنلعج ءرذ '"”وبأ :تلقف «؟اذه نم» :لاقف «ىنآرف تفتلاف ءرمقلا

 اريخ هللا هاطعأ نم الإ ةمايقلا موي نولقملا مه نيرثكملا نإ) :لاقف ةعاس هعم تيشمف : لاق .«لاعت

 :ىل لاقف ةعاس هعم تيشمف :لاق .«اريخ هيف لمعو «هئاروو هيدي نيبو «هلامشو هنيمي نع هيف خفنف
٤ r 5 

 .«كيلإ عجرأ ىتح انهاه سلجا» :ىل لاقف «ةراجح هلوح عاق ىف ىنسلجأف :لاق ««انهاه سلجا»

 :لوقي وهو «لبقم وهو هتعمس ىنإ مث «ثبللا لاطأف ىنع ثبلف «هارأ ال ىتح ةرحلا ىف قلطناف :لاق

 ملكت نم «كءادف هللا ىنلعج هللا ىبن اي :تلق ىتح ربصأ مل ءاج املف :لاق .«ىنز نإو قرس نإو»

 )١( دنسملا )١575/6( مقرب ملسم حيحصو (9۸۲۷) مقرب ىراخبلا حيحصو )٩٤(.

 .«اتوصو اطغل» :أ ءر یف 2( .دنسملاو «أ نم ةدايز (۳) .أ نم ةدايز )غ3

 )١( دنسملا )٠٥۲ /۵( مقرب ىراخبلا حيحصو  (YTAA)مقرب ملسم حيحصو ):4(.

  )0.«ىبأ >:أ ىف



 ل بو  4 OOF NR Gag aرده (

 ةرحلا بناج “نم ىل ضرع «ليربج كاذ» :لاق .ًائيش كيلإ عجري ادحأ تعمس ام ؟ةرحلا بناج ىف

 ؟ىنز نإو قرس نإو «ليربج اي :تلق .ةنجلا لخد ًائيش هللاب كرشي ال تام نم هنأ كتمأ رشب :لاقف

 برش نإو «معن :لاق ؟ىنز نإو قرس نإو:تلق .معن :لاق ؟ىنز نإو قرس نإو :تلق . معن :لاق

 ا

 «ىليل ىبأ نبا نع «ىسوم نب هللا ديبع انربخأ :هدنسم ىف ديمح نب دبع لاق : سداسلا ثيدحلا

 ام هلا لرز اي لاف هک هلا لور ىلا لحجر هاج لاق راج وغ :ةريبالا" .نبآ ی
 هل و ا ا ا ا جا
 . هجولا اذه نم هب درفت .ثيدحلا مامت ركذو .؛رانلا

 انثدح «ىنارحلا دالخ نب ورمع نب نسحلا انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق :ىرخأ قيرط

 رباج نع «ةديبع نب هللا دبع شا «ىذبرلا «ةديبع نب ىسوم انثدح «ىشرقلا ليعامسإ نب روصنم

 «ةرفغملا اهل تلح الإ ءائيش هللاب كرشت ال «تومت سفن نم ام» : : ةا هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نبا

 .«(ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ : اهل رفغ ءاش نإو ءاهبذع هللا ءاش نإ

 «ةديبع نب هللا دبع هيخأ نع «ةديبع نب ىسوم ثيدح نم «هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلا هاورو

 هللا ىبن اي :ليق .«باجحلا عقي مل ام دبعلا ىلع ةرفخملا لازت ال» :لاق ايب "!ىبنلا نأ ؛رباج نع
 اهل تلح الإ ًائيش هب كرشت ال هللا ىقلت سفن نم ام» :لاق .«هللاب كارشإلا» :لاق ؟باجحلا امو
 ال هللا نإ» : هللا ىبن : أرق مث . .«اهل رفغ اهل رفغي نأ أشي نإو ءاهبذعي نأ اشي نإ ؛ىلاعت هللا نم ةرفغملا

 ن ا ا

 ديعس ىبأ نع «ةيطع نع «ايركز انثدح «میعن وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق : عباسلا ثيدحلا

 . «ةنحلا لحد ًائيش هللاب كرشي ال تام نم» : لک هللا لوسر لاق :لاق ىردخلا

 د

aنع «ليبق وبأ انثدح «ةعيهل نبا دخ يسوم هب نيج اكد دمحأ مامإلا لاق  

 e :لوقي ماشلا لهأ نصاق مهر ابأ تعمس : لاق عيرس ىنب نم ' رشان نب هّللا دبع

 ىنريخ « لجو زع «مكبر نِإ» :مهل لاقف < e ا

 )١( ىف : ىف «.

 مقرب ىراخبلا حيحص (؟) )٦٤٤۳( مقرب ملسم حيحصو )44(.

 )( .«تابجوملا امه: ر ءد ىف (:) .«ىبنلا »:أ ءر ىف

 )5( مقرب ديمح نب دبعل بختتملا )٠١٥۸( ظفحلا ئيس ىليل ىبأ نبا هدانسإ ىفو .

 مقرب ملسم هاورف :رباج نع حيحص رخآ هجو نم ىور نكل )٩۹۳( .هب رباج نع نايفس ىبأ نع رشمعألا قيرط نم

 )١( .«ىنربخأ 7:1 ىف

 ) )۷.اضيأ ةلسرم رباج نع ةديبع نب هللا دبع هيخأ نع هتياورو «ةمئألا هفعض ةديبع نب ىسوم هدانسإ ىفو

 ) )۸(هللا ىبن» :أ ىف .

 ) )4نب ىلع نع ناميلس نب رمتعم قيرط نم (””/) لماكلا ىف ىدع نباو (27) مقرب هللاب نظلا نسح ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو

 .هب ةديبع نب ىسوم نع حلاص
 .(۷۹ /۳) دنسملا(١٠)

 .«رساي»:أ ىف )١١(



 ۳۲۹4 ٤۸( «۷٤)ناتيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ضعب هل لاقف .«ىتمأل هدنع ةئيبخلا نيبو «باسح ريغب '"اوفع ةنجلا نولخدي افلأ نيعبس نيب
 ىبر نإ» :لاقف ءربكي وهو جرخ مث هيَ هللا لوسر لخدف ؟كبر كلذ ًابخيأ هللا لوسر اي :هباحصأ

 هللا لوسر ةئيبخ نظت امو «بويأ ابأ اي :مهر وبأ لاق «هدنع ةئيبخلاو ًافلأ نيعبس فلأ لك عم ىنداز

 لجرلا اوعد :بويأ وبأ لاقف !؟ِهْلَك هللا لوسر ةئيبخو تنأ امو :اولاقف مههاوفأب سانلا هلكأف ؟ِِكي

 نأ ةي هللا لوسر ةئيبخ نإ .نقيتسملاك لب «نظأ امك ك هللا لوسر ةئيبخ نع مكربخأ «مكنع

 هلق ون ا اقوم هلوسرو هدبع ًادمحم نأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم :لوقي

 . "ةا ۲١ لدا

 ىسيع انثدح ارا لضفلا نب لَمْؤُملا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق : عساتلا ثيدحلا

 سنوي نب ىسيع انثدح :لاق ىلإ بتك اميف  ىنارحلا مساقلا نب مشاه انربخأو (ح) سنوي نبا
 ىراصنألا بويأ ىبأ نع «بويأ ىبأ ىخأ نبا ة هةر ىبأ نع «ىشاقرلا بئاسلا نب لصاو نع «هسفن

 :لاق «؟هنيد امو» :لاق .مارحلا نع ىهتني ال خأ نبا ىل نإ :لاقف لَك ىبنلا ىلإ لجرعءاج :لاق

 ىبأف هنم كاذ لجرلا بلطف .«هنم هعتباف ىبأ نإف «هنيد هنم بهوتسا» :لاق .ىلاعت هللا دحويو ىلصي

 نأ رفغي ال هللا نإ :تلزنف :لاق .هنيد یف احيحش هتدجو :لاقف «هربخأف ةا ىبنلا ىتأف «هيلع

 . *7ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي

 روتسم انثدح «ىبأ انثدح ‹كاحضلا نب ورمع انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاق :رشاعلا ثيدحلا

 تكرت ام «هللا لوسر اي :لاقف اب ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق سنا نع تباث انثدح «ىئانهلا ماَمَه وبأ
 ثالث «؟هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت سيلأ» :لاق .تيتأ دق الإ ةجاح اذ الو ةجاح

 . لک كلذ ىلع ىتأي كلذ نإف» :لاق . معن :لاق .تارم

 مضمض نع «رامع نب ةمركع انثدح «رماع وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق : رشع ىداحلا ثيدحلا

 بتل هللا رفعي ال هللا لج رت نتوقت' ال یا اي رک وبا" ىل لاق لاق مالا نيو نا

 اذإ هبحاصو هيخأل اندحأ اهلوقي ةملك هذه نإ ' ةريره ابأ اي :تلق .ادبأ ةنجلا كلخدي "ال وأ

 امهدحأ ناك نالجر ليئارسإ ىنب ىف ناك» :لوقي وم هللا لوسر تعمس ىنإف ءاهلقت ال :لاق بضغ

 ىري لازي ال دهتجملا ناكو a اناكو «هسفن ىلع افرسم رخآلا ناكو «ةدابعلا ىف ًادهتجم

 هآر نأ ىلإ :لاق ؟ًابيقر ىلع تعب | نيرو لش :لوقيف .رصقأ اذه اي :لوقيف «بنذ ىلع رخآلا
 ت سس

 هّللاو :لاقف ؟ابيقر ىلع تثعبأ !ىبرو ىنلخ : لاق !رصقأ !كحيو :هل لاقف «همظعتسا بنذ ىلع اموی

 .«لخدأف» :ر ىفو ««هلحخدآف» :أ ءد ىف (0) .«ارفغ »:أ ءر ىف (۱)

 )٠/ ٤١۳(. دنسملا (۳)

 .(ىلع »:ر ىف (4)

 .هب لصاو نع سنوي نب ىسيع قيرط نم (۱۷۷ )٤/ ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (0)
 .«فيعض وهو بئاسلا نب لصاو هيف 0(:2 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق

 .«تاقث هلاجر )81/٠١١(:7 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ١56( /5) ىلعي ىبأ دنسم (1)

 .(الو»: «ر «د ىف (9) .«ىنامي ای :أ ءر ءد یف (۸) .«ىئانهلا»:أ ىفو ؛«ىئافهلا »:ر ءد یف (۷)

 .«نيباحتم ١:أ ىف )١١( .«هللا لوسر اي »:ر ىف (۱۰)



 .5 r)ناتيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا . ٤۸(

 اعمتجاو امهحاورأ ضبقف اكلم امهيلإ هللا ثعبف :لاق  ًادبأ ةنجلا هللا كلخدي ال وأ كل هللا رفغي ال

 ىف ام ىلع تنكأ ؟املاع ىب تنكأ :رخآلل لاقو .ىتمحرب ةنجلا لخداف بهذا :بنذملل لاقف «هدنع

 هايند تقب وأ ةملكب ملكتل هديب مساقلا ىبأ سفن ىذلاوف :لاق .رانلا ىلإ هب اوبهذا ؟ًارداق ىدي

 . (هترخآو

 . هب شوج نب مضمض ىنثدح «رامع نب ةمركع ثيدح نم «دواد وبأ هاورو

 نالجع نب نسحلا نب دمحم نع خيش وبأ انثدح :ىناربطلا لاق :رشع ىناثلا ثيدحلا
 نع «ةمركع نع «هيبأ نع «نابآ نب مكحلا نب ميهاربإ انثدح «بيبش نب ةملس انثدح «ىناهبصألا

 7 ةرفغم ىلع ةردق وذ ىنأ ملع نم :لجو زع هللا لاق» :لاق ل هللا لوسر نع سابع نبا
 ی یی درشن مل ام «ىلابأ الؤ هل ترفغ

 2: ةه انتداب ا نضووملا] يلغي وأ ظا او ناؤيلا ركب وبا ظفاحلا لاق نسخ قلاثلا ثيدخلا
 هدعو نم» :ِي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «تباث نع «مزح ىبأ نب ليهس انثدح  دلاخ نبا وه
 . ")هب ادرفت .«رايخلاب هيف وهف اباقع لمع ىلع هدعوت نمو «هل هزجنم وهف آباوث لمع ىلع هللا

 نمحرلا دبع نبا ىنعي  دلاخ انثدح ينالوا رصن نب رحب انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نع“ ىترملا: هللا دبع نب رکی نع ءعيطم ىبأ نب مالَس نع .'' eT ب مثيهلا انثدح - یناسارخلا

 فذاقو «ميتيلا لام لكآو «سفنلا لتاق ىف كشن ال الإ ىبنلا باحصأ انك :لاق رمع نبا
 نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هلا نإ :ةيآلا هذه تلزن ىتح «روزلا دهاشو .تانصحملا

 . ةداهشلا نع قِيلَ ىبنلا باحصأ كسمأف ءاشي

 يس تم كاد

 كشن ال انك لاك رمح نبا: نع E را ا « مصاع

 ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ :ةيآلا هذه انيلع تلزن ىتح «باتكلا ىف رانلا هل هللا بجوأ نميف

 زع هللا ىلإ رومألا انيجرأو «ةداهشلا نع انففك اهانعمس املف :لاق . « ءاشي نمل كلذ نود
 1 ك0

 لجو

0 

 كنز
 . هب

 نب هللا دبع انثدح 00

 )١( مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۲۳ /۲) دنسملا )4401(.

 ) (۲«هيلع عباتي ال هيوري ام ةماعو هيبأ نع ليسارملا لصوي ناك ١:ىدع نبا لاقو ةمئألا هفعض «نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ هدانسإ ىف .

 ) )۴.«هدعو ١:أ ىفو ء؛دعوت نمو »:ر ىف (4) .أ نم ةدايز

 )4( مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو (577/5) ىلعي ىبأ دنسم )٤۷۳۹( .«ةبده هب درفت ليهس الإ تباث نع هوري مل»: لاقو

 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ) 7:)15١١/١١.«حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ءهفعض ىلع قثو دقو «مزح ىبأ نب ليهس هيف
 )١( .«فذقو ١:أ ءر «د ىف (۷) .«رامح ١:أ ىف

 .!رامح»:أ ىفو ءازامج »:ر ىف(4)

 )9( ىربطلا ريسفت )۸/ ٠  )55مهريغو ىئاسنلاو «نيعم نباو دمحأ هفعض زامج نب مثيهلا هدانسإ ىفو .

 )٠١( «ىربقملا» :أ ىف . )١١( .؟ىلاعت »:د ىف



 17 ف 00 ا ا E يناثلا ةرذلا

 جرس نب بوح اح ةبيش با نب ناش ادد يكل دع نب دمحم اقدح ارا لاقو
 لهأل رافغتسالا نع كسمن انك :لاق ("'[امهنع هللا ىضر] رمع نبا نع «عفان نع .«بويأ نع

 :لاقو . «ءاشي نمل كلذ نود ام َرفْغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ :لوقي وك انيبن انعمس ىتح ء«رئابكلا

 .«ةمايقلا موي ىتمأ نم رئابكلا لهأل ىتعافش ترخأ»

 | تلر الا : لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع «ربجم ىنربخأ ؛عيبرلا نع نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 روفغلا وه لإ اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هلا ةَمَحَر نم اوطنقت ال مهسقنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق

 لكك هللا لوسر كلذ هركف ؟هللا ىبن اي هللاب كرشلاو :لاقف لجر ماق ء[١٥ :رمزلا] 4 [ميحرلا
 . «اميظع امْلإ ئَرعفا دقف هّللاب كرشي نمو ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ي ال هللا نإ : لاقف

 و ر نبا هاور دقو .ريرج نبا هاور

 بات هنم رركت نإو بنذ ىأ نم بات نمف « ةبوتلاب ةطورشم «ليزنت» ةروس ىف ىتلا ةيآلا هذهو

 رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطتقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيا يدابع اي لق :لاق اذهلو ؛هيلع هللا

 حصي الو «هيف كرشلا لخدل كلذك نكي مل ولو «ةبوتلا طرشب :ىأ .[ة'“ :رمزلا] (اعيمج بونأذلا

 :ىأ ء.ءاشي نمل هادع ام رفغي هنأب مكحو «كرشلا رفغي ال هنأب انهاه مكح دق «ىلاعت ءهنأل كلذ

 .ملعأ هللاو ءهجولا اذه نم كلت نم ىجرأ هذهف «هبحاص بتي مل نإو

 NY :نامقل] «ميظع ِمْلَظَل كرشلا نإ : هلوقك (اميظع اَمْنِإ ىرتفا دقف هّللاب كرشي نمو قو
 نأ» :لاق ؟مظعأ بنذلا ىأ «هللا لوسر اي :تلق :لاق هنأ دوعسم نبا نع «نيحيحصلا ىف تبثو

 .ثيدحلا مات ركذو «. . .كقلخ وهو اذن هلل لعجت

 نب ميهاربإ انثدح ورع نب وحلا ادع «ديز نب ميهاربإ نب قاحسإ انثدح : هيودرم نبا لاقو

 نأ نصح نب نارمع نع < «نسحلا نع «ةداتق افي رن نب فارع انثدح « نعم انثدح ءرذنملا

 امْنِإ ىَرتفا دقف هّللاب كرشي نمو : أرق مث '””هللاب كرشلا :رئابكلا ربكأب مكربخأ» :لاق لي هللا لوسر

 ملا ىلإ كيفلاولو ىلركشا ناقل :أرق مث .«نيدلاولا قوقعو» «(اميظع

 رظنا © اليف نومّلظي الو ءاشي نم يي هللا لب مهسفنأ نوكري نيا ىلإ رت ملأ )

 نم ابيصت اوتوأ نيا ىلإ رت مَلَأ ت9 انيِبُم امل هب ئفكو بذكلا هلا ىلع ورقي فيك

 اونمآ نيذّلا نم ئدهأ ءالؤه اورقك نيدّلل نولوقيو ترغاّطلاو تبجلاب نونمؤي باتكلا

 . 6 69 اريصت ل دج نلف هللا ملي نمو هللا مهل يذلا كلوا ت5 اليس

 .(ةيآلا رخآ ىلإ !:ه ىفو .أ نم ةدايز (۲) . أ نم ةدايز )١(

 46٠( /8) ىربطلا ريسفت (۳)

 . (هللاب كارشإلا »:أ ءر ءد ىف (0) .«ديعس نب نعم انثدح »:أ ىف )٤(

 . هريغو ميحد هقثوو نيعم نباو دمحأ هفعضف ةمئألا ضعب هيف ملكت ريشب نب ديعس هدانسإ ىف (7)



 (07 - :9)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 دوهيلا ىف «مهسفنأ نوُكزي نيذّلا ىلإ رت ملأ» :هلوق ىهو «ةيآلا هذه تلزن :ةداتقو نسحلا لاق

 . 4هؤابحأو هللا ءانبأ نحنإ» :اولاق نيح «ىراصنلاو

 اولاقو» :مهلوق ىفو ء۸ : ةدئاملا] «هؤاّبحأو هللا ءانبَأ نحنإ» :مهلوق يف تلزن :ديز نبا لاقو

 ١١١[. :ةرقبلا] «ىراصن وأ ادوه ناك نم الإ نجلا لخدي ن

 ال مهنأ نومعزيو ‹ مهنومؤي ةالصلاو ءاعدلا ىف مهمامأ نايبصلا نومدقي اوناك :دهاجم لاقو

 ل

 .ريرج نبا كلذ ىور . كلام وبأو ‹ةمركع لاق اذكو

 دوهيلا نأ كلذو : «مهسفنأ نوكزي نيذّلا ىَلِإ رت ملأ :هلوق ىف سايع نبا نع ؛يفوعلا لاقو

 رت ملأ» :0"2[هلآك] دمحم ىلع هللا لزناف ءاننوكزيو نوعفشيسو «ةبرق انل مهو اوقوت انءانبأ نإ :اولاق
 : رج را ا ![اليتق نومی الو ءاشی نم يکي هللا لب مهسفنأ نوكزي نيذلا ىّ

 نع «ةعيهل نبا نع ی ا دع ‹ ىفصم نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 i لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «' وک یار

 ال ىنإ» لآ هللا 6 .اوبذكو . .بونذ الو مهل اياطخ ال مهنأ نومعزيو مهنابرق نوبرقيو

 . «مهسفنأ نوكري نيذلا ىلإ رت ملأ» : هللا لزنأو ««هل بنذ ال رخآب بنذ اذ رهطأ

 .كلذ وحن  كاحضلاو «ةمركعو لاو « كلام ىبأو «دهاجم نع یورو : لاق مث

 . مهيف كلذ هللا لزنأف . بونذ انئانبأل سيل امك «بونذ انل سيل :اولاق :كاحضلا لاقو

 الك هللا لوسر انرمأ :لاق دوسألا نب دادقملا نع مل دس يحصل ثيدحلا ىف ءاج دقو
 بارتلا نادا هوجو ىف وثحن نأ

 ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ءاذحلا دلاخ قيرط نم نيحيحصلا ىف جرخملا رخآلا ثيدحلا ىفو

 . «كبحاص قنع تعطق . كحيو» :لاقف «لجر ىلع ىنثي الجر عمس هيي هللا لوسر نأ : هيبأ نع «ةركب

 . “«ادحأ هللا ىلع ىكزي الو اذك هبسحأ :لقيلف «ةلاحم ال هبحاص احدام مكدحأ ناك نإ» :لاق مث

TTY 

 نم :باطخلا نب رمع لاق :لاق دنه ىبأ نب معن نع «هيبأ نع :نمتعم انثدح محا عاملا لاقو
e2 86 : ا : :  ESراتلا ىف وهف «ةنجلا ىف وه: لاق نمو . لهاج وهف «ملاع وه: لاق نمو .رفاك وهف «نمؤم انأ :لاق 4ك ''. 

 .؟ةيآلا ١:ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (۳) .أ نم ةدايز () .«مهل بونذ ال: ىف )١(

 . أ نم ةدايز (5) . «لاقف» : أ ىف (45) .«ةرمعا:أ ىف )٤(

 .«نع »: ىف (۷)

 ۳ .0) مقرب ملسم حيحصو (؟5377) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 )٥۷٤/۲(. ريثك نبا ظفاحلل هنع هللا ىضر باطخلا نبا رمع دنسم ىف امك هب دمحأ نع قاحسإ نب لبنح هاور (۱۰)



 ا (0۲ _ 29)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 :لاق رمع نع «زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط نع «ةديبع نب ىسوم قيرط نم «هیودرم نبا هاورو
 ملاع هنإ :لاق نمو ءرفاك وهف «نمؤم هنإ :لاق نمف «هيأرب ءرملا باجعإ مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ

 . ؟رانلا ىف وهف «ةنجلا ىف هنإ :لاق نمو ءلهاج وهف

 نب دعس نع «ةبعش انأبنأ E ءرفعج نب دمحم انثدح و

 نأ داكي امَّلق ناكو :لاق اإ ىبنلا نع ثدحي امّلق ةيواعم ناك لاق یل هدم رع « ميهاربإ
 ىف هقفي اني هبا هللا دري نفل : لوقي فالك ىبنلا نع نهب ثدحي نأ تاملكلا ءالؤه ةعمجلا موي عدي

 . 7«حبذلا هنإف حدامتلاو مكايإو «هيف هل كرابي هقحب هذخأي نمف ءرضخ ولح لاملا اذه نإو «نيدلا

 نع «ردنغ نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «حبذلا هنإف حدامتلاو مكايإ» : هنم ةجام نبا ىورو

(Dea 

 ىردقلا ىرصبلا ميوع نب هللا دبع نبا وه اذه دبعمو

 نع «هدج نع «هيبأ نع «ىبأ ىنثدح .ىدوعسملا ميهاربإ نب ىيحي ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 ودغيل لجرلا نإ :دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق باهش نب قراط نع «ملسم نب سيق نع «شمعألا

 كنإ هللاو تل SMG SE SG ا و ا ل

 ىلإ رت ملأ» :أرق مث . هللا طخسأ دقو ءىشب هتجاح نم لحي ملو عجري نأ هلعلف أ ؛”تّيكو تیک

 .ةيآلا «(مهسفنأ نوُكزي نيذلا

 0 هنا نَمب ملعأ وه مكسفنأ اوُكرت الفل يل و يم كا معن

 ‹ هللا ىلإ كلذ ىف عجرملا : ىأ (ءاشی نم يكزي هللا لب» : ىلاعت لاق اذهلو . ۲ :مجنلا]

 اها شو نومألا e اا اچو

 . ليتفلا رادقم نزاوي ام رجألا نم دحأل كرتي الو :ىأ (اليتف نومّلظي الو# : ىلاعت لاق مث

 ام وه : فلسلا نم دحاو ريغو «ةداتقو «نسحلاو «ءاطعو .ةمركعو «دهاجيمو « سابع نبا لاق

 .ةاونلا قش ىف نوكي

 TT . ىف «بدكل هلل ىلع ورم فيك طناف: :هلوقو

 انسمت نل :مهلوقو« ١١١[ : ةرقبلا] 4ىراَصَت وأ ادوه ناك نم الإ ةّنجْلا لخدي نلإ» :مهلوقو «هؤابحأو

 لامعأ نأ هللا مكح دقو :ةحلاصلا مهئابآ لامعأ ىلع ”مهلاكتاو ء[٠۸ :ةرقبلا] 4ةدودعم امايأ الإ راثلا

 . عطقنم وهف رمع كردي مل ةحلطو (017/4 /۲) باطخلا نب رمع دنسم ىف ريثك نبا هركذ(١)

 .(97/4) دنسملا ()

 دانسإلا لاجر ىقابو «هيف فلتخم دبعم «نسح دانسإ اذه ۱۸١(: /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )۳۷٤۳( مقرب ةجام نبا ننس (۳)
 . تاق

 .«ىلاعت» :أ ىف )١( .(امو» :أ ىف )٥( .«تيذو تيذل كنإ» :أءر ىف (؛)

 . ؟مهلاکتاب مهزيمتا :أ ىف (۸) .«ةدودعملا :د ىف (۷)



OF EU e a e 

 نولأست الو ] متبسك ام مكلو تبسك ام اھل تلخ دق ما كلت» :هلوق ىف ءائيش ءانبألا نع ىرجت ال ءابآلا
 ا را

 ي ١ 8 ٤ :  )۲( 7هسا. 8 1

 لاقف «تبجلا» امأ ,.4توغاّطلاو تبجلاب نونمؤي باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذّلا ىلإ رت ملأ : هلوقو
 ‹رحسلا : «تبجلا» : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع «دئاف نب ناسح نع «قاحسإ نب دمحم

 .ناطيشلا :«توغاطلا»و

 0 نب ديعسو «ةمركعو «ءاطعو «دهاجمو «ةيلاعلا ىبأو ١ سابع نبا نع و اذكهو

 لاو «كاحضلاو ‹نسحلاو ا

 و يغسل" ا ىبأو] «ةمركعو «ءاطعو «دهاجمو «ةيلاعلا ىبأو « سابع نبا نعو

 :اضيأ سابع نبا نعو . ةيشيحلاب : سابع نبا داز  ناطيشلا : «(تبجلا» : ةيطعو «نسحلاو ‹ ىبعشلاو

 . مانصألا :«تبجلا» :هنعو .كرشلا :«تبجلا»

 ا ل ل ا

 .فرشألا نب : «تبجلا»

 ىلع عقت ر ةملك «تبجلا» :«حاحصلا» هباتك ىف ىرهوجلا اک نب ليعامسإ رصن وبأ ةمالعلا لاقو

 :لاق تیب نم قرطلاو ةفايعلاو ةريطلا» :ثيدحلا ىفو .«كلذ وحنو رحاسلاو 0 © ههاكلاو منصلا

 ("!ىَقَلوَذ فرح ريغ نم “ 'ةدحاو ةملك ىف ءاتلاو ميجلا عامتجال «ةيبرعلا ضحم نم سيل اذهو

 «انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :لاقف هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور «هركذ ىذلا ثيدحلا اذهو

 ىبنلا عمس هنأ قراخم نب ةصيبق وهو - هيبأ نع «ةصيبق نب نطق انثدح ءءالعلا ىبأ نايح نع فوع

 0001 ءريطلا رجز :«ةفايعلا» :فوع لاق «تبحلا نم ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا نإ» :لاق هي
 .ناطيشلا هنإ :نسحلا لاق «تبجلا»و «ضرألا ىف طخي ءطخل

 «ىبارعألا فوع ثيدح نم امهيريسفت ىف متاح ىبأ ن نباو ىئاسنلاو هننس ىف دواد وبأ هاور اذكهو

0 

 .انهاه هتداعإ نع ىنغأ امب ةرقبلا ةروس ىف «توغاطلا» ىلع مالكلا مدقت دقو

 « جيرج 0 تو انثدح ‹فيضلا نب a انثدح ‹ ىبأ انثدح 00 ىبأ 3 7

 . نيطايشلا

 . ؟مهعينصبلا :د ىف (۲) .أ ءر نم ةدايز )١(

 .«رفاكلا» :ر ىف (4) . أءر نم ةدايز ()
 .«دحاو فرح ىف » :أ ىف (5)

 . )5165/1١( حاحصلا (5)

 )١١١١8(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۳۹۰۷) مقرب دواد يبأ ننسو (50 /6) دنسملا (۷)



 م بسسس (ه7 9: )تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 . مهرمأ بحاص وهو «هيلإ نومكاحتي ء«ناسنإ ةروص ىف ناطيشلا :«توغاطلا» :دهاجم لاقو

 . لجو زع «هللا نود نم دبعي ام لك وه :«توغاطلا» :كلام مامإلا لاقو

 ىلع رافكلا نولضفي :ىأ (اليبس اونمآ نيذّلا نم ئدهَأ ءالؤه اورفك نيذّلل نولوقيو» :هلوقو
 . مهيديأب ىذلا هللا باتكب مهرفكو «مهنيد ةلقو «مهلهجب نيملسملا

 «ورمع نع «نايفس انثدح «ىرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا ىور دقو

 لهأ متنأ :مهل اولاقف ءةكم لهأ ىلإ فرشألا نب بعكو بطخأ نب ىيح ءاج :لاق ةمركع نع

 ج نحت :اولاقف .دمحم امو متنأ ام :اولاقف «دمحم نعو انع انوربخأف < ملعلا لهأو باتكلا

 رو دمحمو - جيجحلا یقسنو ءةاَنعلا كفنو «نبللا ىلع ءاملا یقسنو تاموكلا رحئنو «ماحرألا

 .اليبس ىدهأو ريخ متنأ :اولاقف ؟وه مأ ريخ نحنف ءرافغ “وب جيجحلا قارس هعبتاو ا

 اورفك نيذّلل نولوقيو توغاّطلاو تبجلاب نومي باتكلا ] نم ابيصن اوثوأ نيذلا ىلإ رت ملأ : هللا لزنأف

 . 4“ [ًاليبس اونمآ نيذّلا نم ئدهأ ءالؤه

 .فلسلا نم ةعامجو سابع نبا نع «هجو ريغ نم اذه ىور دقو

 امل :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع واد نع «ىدع ىبأ نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ,ءانم ريخ هنأ معزي ف ا رفا اذه ىرقألا : شيرق تلاق ةكم فرشألا نب بعك مدق

 وه كئناش إل : ا : لاق کھ لها نح نحنو
 20 ءد

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع وأ 0 ا 0
 ىبأ نب مالسو بطخأ نب ىّيح ةظيرق ىنبو نافطغو شيرق نم بازحألا اوبزح نيذلا ناك :لاق سابع
 نب ةذوهو «رماع نب (؛”حاوحوو ءرامع وبأو «قيقحلا ىبأ نب عيبرلا نب عيبرلاو «عفار وبأ قيقحلا

 اومدق املف ءريضنلا ىنب نم مهرئاس ناكو «لئاو ىنب نمف ةذوهو رامع وبأو )وجو امأف . سيق
 نيد مأ ريخ مكنيدأ :مهوُلَسف "لوألا بتكلاب ملعلا لهأو دوهي رابحأ ءالؤه اولاق شيرق ىلع
 : لجو زع هللا لزنأف . . هعبتا نممو هنم ىدهأ متنأو د نم بخ هكتيذ لب لب :اولاقف و

 ىدهَأ ءالؤه اورفك نيدّلل نولوقيو توغاّطلاو تبجلاب نونمؤي ] باتكلا نم ابيصت اوتوأ نيدّلا ىلإ رت ت ملأ»

 : لجو زع هلوق ىلإ 60 [اًريصت هَل دجت نف هللا نعي نمو هللا مهنعَل نيا كتلوأ . الیبس اونمآ نيِذَلا نم
 . «اًميظع اكلم مهانيتآو#»

 نورصنتسي اوبهذ امنإ مهنأل ؛ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف مهل رصان ال مهنأب رابخإو «مهل نعل اذهو

 موي مهعم اوؤاجو مهرب اجا دقو « مهترصن ىلإ مهوليمتسيل كلذ مهل اولاق اغنإو « نيك رشملاب

 نيذّلا هللا درر مهرش هللا ىفكف «قدنخلا ةنيدملا لوح هباحصأو ا ىبنلا رفح یتح «بازحألا

 .أ ءر نم ةدايز (۲) .«نم» :د ىف )١(

 . «جرحدا : ىف )٤« ١( .«مهيف تلزنف» :1 ىف (۳)

 .1 نم ةدايز (۷) . «ىلوألا» :1 ءر ىف (5)



 (ه0 07 )تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءْرَحْلال بسس للم بس 5

 .[78 : بازحألا] «اريزع يوق هللا ناكو لالا َنيِمْوُمْلا هللا ىفكو اريخ اولاتي مل مهظيغب اورفك

 ام ىلع سائلا نودسحي مَأ 9>6 اريقن سائلا نوتؤي ال اذإف كلملا نم بيصن مهل مأ

 مهنمف (29 اميظع اكلم مهانيتاو ةمكحلاو باتكلا ميهاربإ لآ انيتآ دقف هلضف نم هللا مماانآ

 . 4 (62)اريعس مّنهجب ئفكو هنع دص نم مهنمو هب نمآ نم

 نم بيصن مهل سيل :ىأ «راكنإ ماهفتسا اذهو !؟(كلملا نم بيصن مهل مال : ىلاعت لوقي

 ىف تبين منهل ناک ىل 'مهنأل ی أ «اريقت سائلا نوتؤي ال اذإف» :لاقف لخبلاب مهفصو مث . "كلما

 وهو ء«اريقنلا» المي ام الو اد ا لا ا ا

 .نيرثكألاو سابع نبا لوق ىف«ةاونلا ىف ىتلا ةطقنلا

 « قاقنإلا ةيشخ متكسمأ مال اذإ ير ةمحر نئازخ توكلت معنأ ول لق# :یلاعت هلوقك ةيآلا هذه
 مكلخب نم وه امنإو ا روصتي ال هنأ 5 «مكيديأب ام بهذي نأ فوخ :ىأ[٠ ا

 .اليخب :ىأ[٠ : ءارسإلا] 4اروتق ناسنإلا ناكو# :لاق اذهلو ؛مكحشو

 ام ىلع يم ىبنلا مهدسح :كلذب ىنعي «هلضُف نم هللا مهاتآ ام ىلع ساتلا نودسحي مأ» : لاق مث

 ىنب نم سيلو برعلا نم هنوكل ؛هل مهدسح هايإ مهقيدصت نم مهعتمو «ةميظعلا ةوبنلا نم هللا هقزر

 فارسا

 نب سيق انثدح «ىنامحلا ىيحي انثدح ‹«ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاق

 نم هلا مهاتآ ام ىلع ] سالا نودسحي مأ» :هلوق a يودسلا نع ءعيبزلا
 ميهاربإ لآ انيتآ دقف» :ىلاعت هللا لاق «سانلا نود ًسانلا نحن : سابع نبا لاق ءةيآلا 4217[ هلضف

 ةيرذ نم مه نيذلا - ا ق : ىأ «اميظع اكلم مهانيتآو ةمكحلاو باتكلا

 مهيف انلعجو  ةمكحلا يهو ب نا مف يف اومكحو «بتكلا مهيلع انلزنأو « ةوبنلا - ميهاربإ

 رفك :ىأ «هنع دص نم مهنمو» ماعنإلا اذهو 2 اذهب : ىأ © هب نمآ نم مهنمف» اذه عمو «كولللا

 اوفلتخا دقف « ليئارسإ ىنب نم « مهسنج نمو مهنم وهو «هنع سانلا لص ىف ىعسو «هنع ضرعأو هب

 دشأ مهنم ةرفكلاف «(هنع دص نم مهنموإ» رای دمحمب :ىأ «هب نمآ نم مهنمف# :دهاجم لاقو

 .نيبملا قحلاو «ىدهلا نم هب مهتئج امع دعبأو «كل ابيذكت

 مهرفك ىلع مهل ةبوقع رانلاب ىفكو :ىأ «اريعس منهجب ئفكو» :مهل ادعوتم لاق اذهلو
 . هلسرو هللا بتك مهتفلاخمو مهدانعو

 ادولج مهانلدب مهدولج تجضت املك ارات مهيلصن فوس انتايآب اورفك نيذلا نإ

 .«كلملا ىف بيصن مهل سيل” :أ ءر ىفو ««بيصن نم مهل سيل» :د ىف )١(

 .«نيئسلاب» :ر ىف (۳) . ؛ةيآلا» :ه ىفو .أ ءر نم ةدايز ()



 د N ةيوشع نئاقل[ يدلل

 تاَحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلاو > اميكح : ازيزع ناك َهّللا نإ باَدَعْلا اوقوذيل اهريغ

 یل او ةرهطم حاورأ اف ل ادا ایف نيدلاح راينا ا سيرت تانج مهلخدنس

 . 4 69 ًاليلظ ًالظ

 اورفك نيذلا نإ : لاقف «هلسر نع دصو هتايآب رفك نم منهج ران ىف هب بقاعي امع ىلاعت ربخي

 مث .مهئازجأو «مهمارجأ عيمجب طيحي الوخد اران مهلخدن ىأ «ةيآلا 4217[ ارات مهيلصن فس ] انتایاب

 ,«باَذعْا اوُقوُدِل اهريغ ادولج مهانلدب مهدولج تجضن املك : لاقف «مهلاكنو مهتبوقع ماود نع ربخأ

 نبا هاور .سيطارقلا لاثمأ اضيب ًادولج اولدب مهدولج تقرحأ اذإ : "[رمع نبا نع « شمعألا] لاق
 . متاح ىبأ

 اَهَريَغ ادولج مهانلدب مهدولج تجضن املك : : هللا لوق ىف هغلب هنأ ىمرضحلا ديز نب ىيحي لاقو

 نأ و تادا نزع قولا نلف لك نتاج ا ناکا م 03:4 باذعلا اوقوذيل

 .متاح

 لا نيسح انثدح « ىسفاتطلا دمحم نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 . ةيآلا 4 ۲ اهربغ ادولج مهاتلدب ] مهدولج تجضن املك :هلوق نسحلا نع «ماشه نع «ةدئاز

 املك :نسحلا نع ماشه نع لّيضف هيف دازو :نيسح لاق .ةرم فلأ نيعبس مويلا ىف مهجضنت

 .اوداعف اودوع :مهل ليق مهموحل تلكأف مهتجضنأ

 ىلوم « عفان انثدح - نادعس ىنعي - ىيحي نب ديعس انثدح :رامع نب ماشه نع ركذ :اضيأ لاقو

 تجضن املك :ةيآلا هذه رمع دنع لجر أرق :لاق رمع نبا نع «عفان نع .ىرصبلا ىملسلا فسوي

 ىدنع :لبج نب ذاعم لاقف ءاهداعأف «ىلع اهدعأ :رمع لاقف ( اهريغ ادولج مهانلدب مهدولج

 . ا هللا لوو ت اف :رمع لاقف .ةرم ةئام ةعاس ىف لدبت :اهريسفت

 نع «ىزورملا دمحم نب نادبع نع «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نع «هيودرم نبا هاور دقو
 «نارمع نع «قاحسإ نب دمحم انثدح :لاقف رخآ ظفلب رخآ هجو نم هاورو .هب «رامع نب ماشه

 نع «عفان انثدح «زمره و وبأ عفان | انثدح «خورَف نب نابيش انثدح «ثراحلا نب دمحم نب ميهاربإ انثدح

 ير هر اول فال فارع و :ةيآلا هذه رمع دنع لجر الت :لاق رمع نبا

 ىدنع انأ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف  بعك مَّنو ىلع اهدعأ :رمع لاقف :لاق «ةيآلا 4200[ باذعلا

 نم تعمس امك اهب تئج نإف «بعك اي اهتاه :لاقف :لاق «مالسإلا لبق اهتأرق «ةيآلا هذه ريسفت

 مهدولج تجضن املك» :مالسإلا لبق اهتأرق ىنإ :لاقف .اهيلإ رظنن مل الإو ءكانقدص ةي هللا لوسر

 لوسر نم تعمس اذكه :رمع لاقف .«ةرم ةئامو نيرشع ةدحاولا ةعاسلا ىف اهريغ ادولج مهانلدب

 . ع هللا

 .2؟لعجي هنإ» :د ىف (۳) .أ هر نم ةدايز (۲) .أ ءر نم ةدايز )١(

 أ ءر نم ةدايز )٥( . ر نم ةدايز (5)



 (ة ريالا الا ةو ا ىناكلا ےک هك ل حسا

 .اهريغ ادولج اولدب مهدولج رانلا تلكأ اذإف ءهعسول لبج هيف عضو ول هنطبو ءًاعارذ

 ىيحي وبأ انثدح ٠ عيكد انثدح :دمحأ مامإلا "لاق ادع رع خللا وهاب طيح ققفارو دقو

 ىف رانلا لهأ مّظعَي' : لاق هلك ىبنلا نع «رمع نبا نع «دهاجم نع «تاتقلا ىيحي ىبأ نع «ليوطلا

 «اعارذ نوعبس هدلج ظّلغ نإو «ماع ةئامعبس ةريسم هقتاع ىلإ مهدحأ نذأ ةمحش نيب نإ ىتح «رانلا

 .«دحأ لثم هسرض نإو

 لا اذه نم دمحأ هب درفت

 ؛فيعض وهو «ریرج نبا هاكح .مهليبارس :ىأ (مهدولج تجضن اًمّلك» :هلوقب دارملا :ليقو

 .رهاظلا فالح هنأل

 اًهيف نيدلاخ ٌراَهْنألا اهتحت نم يرجت تانج مهلخدنس تاحلاصلا اولمعو اونمآ َنيِذّلاول :هلوقو

 اهجاجف عيمج ىف راهنألا ع تانج ىف اا لاه وم وا ا . «ادبأ

 الو نولوزي الو نولوحي ال ءادبأ اهيف نودلاخ مهو «اودارأ نيأو اوؤاش ثيح اهئاجرأو اهلاحمو

 .الوح اهنع نوغبي

 «ةليذرلا قالخألاو .ىذألاو سافنلاو ضيحلا نم :ىأ ( ةرهطم جاوزأ اهيف مهل :هلوقو

 «نسحلاو «ءاطع لاق اذكو .ىذألاو رادقألا نم ةرهطم :سابع نبا لاق امك «ةصقانلا تافصلاو

 .ىدسلاو «ةيطعو .حلاص وبأو «ىعخنلاو ‹كاحضلاو

 .دلولاو ىنملاو قازبلاو ماخنلاو ضيحلاو لوبلا نم ةرهطم :دهاجم لاقو

 . فلک الو ضيح الو مثاملاو ىذألا نم ةرهطم : ةداتق لاقو

 .اقينأ ابيط اريزغ اريثك اقيمع الظ :ىأ «اليلظ ًالظ مهلخدنو# :هلوقو

 د ر نیا قدس نقلا نبا قود یم را دبع اد ناش نا اخ برج نالا
 ىف نإ» :لاق للك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ثدحي كاحضلا ابأ تعمس :لاق ةبعش انثدح :الاق

 . «دلخلا ةرجش ءاهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجشل ةنجلا

 ها ~0 ووم 2 ۳ م اهم 9o 2 0 ا ا 3 ا ق0 2 a ب مو 3

 لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ

 . 4 6۵ اريصب اعيمس ناك هّللا نإ هب مكظعي امعن هللا نإ

 هللا لرم نأ ةةرمس نع« سلا فيد ققو اهلها ىلإ تانامألا اداب رماي هنأ ئلاعت ريكي

 .«لاقف» :ر «د ىف )١(

 )۲٣/۲(. دنسملا (0)

 .اوبأ» :ر ىف (6) .(دمحم انثدحا :د ىف )٤( . (اهقرتخت» :ر «د ىف (۳)

 . )٤۸۹/۸( ىربطلا ريسفت (0)



 ۹ (64)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 و ء"ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور .«كناخ نم نخت الو «كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ» :لاق ةي

 0 نم «هدابع ىلع < « لجو رع « هللا قوقح نم «ناسنإلا ىلع ةبجاولا تانامألا عيمج معي

 نمو «دابعلا هيلع علطي ال هيلع نتؤم وه امن «كلذ ريغو «مايصلاو روذنلاو تارافكلاو «تاوكزلاو

 : ” REE ا 2
 ريغ نم ضعب ىلع مهضعب "هب نونمتأي امم كلذ ريغو عئادولاك ضعب ىلع مهضعب دابعلا قوقح
 كلذ هنم ذخأ ايندلا ىف كلذ لعفي مل نمف ءاهئادأب ءلجو زع «هللا رمأف . كلذ ىلع '"'ةّئيب عالطا
 ىتح ءاهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل» : لاق م هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا ىف تبث امك ‹ةمايقلا موي

 ا ن اا ل رف

 دبع نع «نايفس نع «عيكو انثدح «ىسمحألا ليعامسإ نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىتؤي «ةنامألا الإ بنذ لك رفكت ةداهشلا نإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «ناذاز نع «بئاسلا نب هللا

 تبهذ دقو اهيدؤأ ىنأو لوقيف .كتنامأ دأ :لاقيف - هللا ليبس ىف لتق ناك نإو - ةمايقلا موي لجرلاب
 .هقتاع نع لزنتف :لاق .هقتاع ىلع اهلمحيف اهيلإ ىوهيف < «منهج رعق ىف ةنامألا هل لثمتف ؟ايندلا

 نأ مكرمأي هللا نإ : ىخأ قدص :لاقف هتثدحف ءاربلا تيتأف :ناذاز لاق .نيدبآلا دبأ اهرثأ ىلع ىوهيف

 . . «اًهلَهَأ ىلإ تانامألا اودؤت

 نأ مكرمأي هللا نإ :هلوق سابع نبا نع «لجر نع « ىليل ىبأ نبا نع «ىروثلا نايفس لاقو

 را لع

 ربلل ةلجسم ىه :ةيفنحلا نب دمحم لاقو .رجافلاو ربلل ةمهبم ىه :لاق (اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت
 . هنع اوهنو هب اورمأ ام ةنامألا : ةيلاعلا وبأ لاقو .رجافلاو

 م 01 01 0

 « ىحضلا ىبأ نع «شمعألا نع د oS «ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .اهجرف ىلع ت تنمتئا ةأرملا نأ ةنامألا نم :بعك نب ىبأ لاق :لاق قورسم نع

 :لاق «اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 :هنع هللا ىضر ةرمس ثيدح نم هاور نم دجأ مل )١(

 . ال ىبنلا نع لجر نع 4١5( /۳) هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور امنإو أ

 ىبأ نع سيقو كيرش نع مانغ نب قلط قيرط نم (35760) مقرب هننس ىف دواد وبأو )١157114( مقرب هننس ىف ىذمرتلا هاورو - ب

 اذه وري مل ركنم ثيدح :١ متاح وبأ لاقو ««بيرغ نسح ثيدحا :ىذمرتلا لاق . هلع هّللا ىضر ةريره ىبأ نع نيصح

 . )١/ ۳۷١( للعلا «قلط ريغ ثيدحلا

 ىبأ نع بذوش نبا نع ديوس نب بويأ قيرط نم )۱۷١۱/١( ريغصلا مجعملا ىف ىناربطلاو (14 /7) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو  ج

 .فيعض ديوس نب بويأو «هنع هللا ىضر سنأ نع ‹ حايتلا

 قاحسإ نع بويأ نب ىيحي نع «عيبرلا نب ورمع مع «نامثع نب ىيحي قيرط نم ۰ //) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو د

 .هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع لوحكم نع صفح ىبأ نع ديسأ نبا

 .«هيف اوملكت :متاح ىبأ نبا لاق .ىرصملا حلاص نب نامثع نب ىيحي هيف )١١8/48(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق

 .السرم نسحلا نع ةداتق قيرط نم (597 /۸) هريسفت ىف ىربطلا هاورو ۔ ه

 .«هيبلا :ر ىف () .«هيف» :أ ىف (۲)

 . OA) مقرب هحيحص یف ملسم )2

 . ؟ىهف» :أ ىف (0)



 (870ةيآلا / ns aa aaa ا اوب

 E ل ل ل ا ل

 هلسن ىف ةباجحلا تراص ىذلا «ةحلط ىبأ نب نامثع نب ةبيش مع نبا وهو «ةمظعملا ةبعكلا بجاح

 E ر دلاخو وه .ةكم حتفو ةيبيدحلا حلص نيب ةندهلا ىف اذه نامثع ملسأ «مويلا ىلإ

 إو .ارفاك ذئموي لتقو ءدحأ موي نيكرشملا ءاول هعم ناكف <« ‹ةحلط ىبأ نب ر نامثع همع امأو « صاعلا

 lL ءاذهب اذه مهيلع هبت , هبتشي دق نيرسفملا نم اريثك نأل ؟بسنلا اذه ىلع انهبن

 .هيلع هدر مث .حتفلا موي ةبعكلا حاتفم يَ هللا لوسر هنم

 نب هللا ديبع نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ىنثدح e ورع ىف فاخسإ نبدي اقر

 جرخ «سانلا نآمطاو ةكمب لزن ال هل هللا لوسر نأ ؟ةيك كنب اح نع نوت نأ ني لآ كع

 اعد «هفاوط ىضق املف «هدي ىف نجحمب نكرلا ملتسي «هتلحار ىلع اعبس هب فاطف «تيبلا ءاج ىتح

 ناديع نم ةمامح اهيف دجوف ءاهلخدف ءهل تحتفف «ةبعكلا حاتفم هنم ذخأف «ةحلط نب نامثع

 .دجسملا ىف سانلا هل ''فكتسا دقو ةبعكلا باب ىلع فقو مث ءاهحرط مث هديب اهرسكف

 هلإ ال» :لاقف ةبعكلا باب ىلع ماق دلت هللا لوسر نأ ملعلا لهأ ضعب ىنثدحف قاحسإ نبا لاق

 وأ مد وأ ةرثأم لك الأ ءهدحو بازحألا مزهو «هدبع رصنو «هدعو قدص ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ

 ىبنلا ةبطخ ىف ثيدحلا ةيقب ركذو .«جاحلا ةياقسو تيبلا ةنادس الإ نيتاه َىَمَدَق تحت وهف «ىعدي لام

 حاتفمو بلاط ىبأ نب ىلع هيلإ ماقف ءدجسملا ىف ةي هللا لوسر سلج مث :لاق نأ ىلإ ءذئموي ةي

 هللا لوسر لاقف . كيلع هللا ىلص a عما ةباجخلا ايل عجل هللا لوسر اي :لاقف هدي ىف ةبعكلا

 . "ريو ءاَقو موي موبلا «نامثع اي كحاتفم كاه» :هل لاقف هل ىعدف «؟ةحلط نب نامثع نيأ» : هيلع

 هّللا نإ :هلوق] جيرج نبا نع «جاجح نع <« انثدح ءمساقلا ىنثدح : :ريرج نبا لاق

 a يي اع ل ET اق .20[ 4اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مك رمأي
 « حاتفملا “ لإ عفدف «هيلإ نامثع اعدف« ' 0 جرخف ‹ حتفلا موي تيبلا هب لخدف «ةبعكلا

 «ىمأو نأ هأدف :ةيآلا هذه ولتي وهو «ةبعكلا نم م هللا لوسر جرح امل باطخلا نب رمع لاقو :لاق

 . كلذ لبق اهولتي هتعمس ام

 :لاقو هيلإ هعفد :لاق ىرهزلا نع ء.دلاخ نب ىجنزلا انثدح «نيسحلا انثدح ءمساقلا انثدح

 ا

 : لجو زع هللا لوق ىف سابع نبا نع حلاص ىبأ نع «ىبلكلا قيرط نم ءهيودرم نبا ىورو
 ةحلط نب نامثع اعد ةكم وَ هللا لوسر حتف امل :لاق و ل و

 .(4 "95 ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا (۲)

 . (هلوانف» :ر ىف (5) . «ةيآلا هذه» :أ ىف (5) .؟ةيآلا ىف» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (۳)

 . هوبيغا :ر ىف (5)



u3 (۸٥)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجل ا 

 اي :لاقف سابعلا ماق هيلإ هدي طسب املف «هب هاتأف . «حاتفملا ىنرأ» :لاق هاتأ املف «ةحلط ىبأ نبا

 :لكك هللا لوسر لاقف . هدي نامثع فكف .ةياقسلا عم ىل هعمجا «ىمأو تنأ ىبأب «هللا لوسر

 مث .هدي نامثع فكف «ىلوألا هتملك لثم سابعلا لاقف «هيطعي هدي طسبف .«نامثع اي حاتفملا ىنرأ»

 ةنامأب كاه :لاقف .«حاتفملا ىنتاهف رخآلا مويلاو هللاب نمؤت تنك.نإ «نامثع اي» : ةا هللا لوسر لاق

 مّسقتسي حادق هعم ميهاربإ لاثمت ةبعكلا ىف دجوف ءةبعكلا باب حتفف ةي هللا لوسر ماقف :لاق .هللا

 ةّئفجب اعد مث دك اما . هللا مهلتاق نيكرشملل ام» : الع هللا لوسر لاقف .اهب

 ةبعكلا ىف ناكو « ميهاربإ ماقم جرخأو «ليثامتلا كلت هب سمغ مث «هيف هسمغف ءام لخأف «ءام اهيف

 فاطف ةَ هللا لوسر جرخ مث :لاق .«ةلبقلا هذه «سانلا اهيأ اي» :لاق مث ةبعكلا طئاح ")ىف هقزلأف

 نإ : ديم هللا لوسر اعدف « حاتفملا درب انل ركذ اميف «ليربج هيلع لزن مث نيطوش وأ اطوشا تيبلاب

 . "0ةيآلا نم غرف ىتح . (اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأُي هلا

 كارل و تلد ىف تلر تناك دوسر كلذ یف تلر ةا وده ناتا ریا ی ادو

 .دحأ لكل رمأ ىه :ىأ «رجافلاو ربلل ىه : ةيفنحلا نب دمحمو سابع نبا لاق اذهلو ؛ماع اهمكحف

 ؛سانلا نيب لدعلاب مكحلاب ىلاعت هنم رمأ ,«لدعلاب اومكحت نأ ساّنلا نیب مثمكح اًذِإوط و

 نيب ماكتلا ىنعي «ءارمألا ىف تلزن امنإ : :بشوح نب رهشو ملسأ نب ديزو بعك نب دمحم لاق اذهلو

 . سانلا

 لدع :رثألا ىفو . ا ىلإ هللا هلكو راج اذإف ءرجي مل ام مكاحلا عم هللا نإ» :ثيدحلا ىفو

 .ةنس نيعبرأ ةدابعك موي

 «سانلا نيب لدعلاب مكحلاو «تانامألا ءادأ نم هب مكرمأي :ىأ «هب مكظعي اًمعن هللا نإ :هلوقو

 . ةلماشلا ةميظعلا ةلماكلا هعئارشو هرماوأ نم كلذ ريغو

 ىبأ نبا لاق امك «مكلاعفأب اريصب «مكلاوقأل اعيمس :ىأ (اريصب اعيمس ناك هللا نإ :هلوقو
 : متاح

 نب "ديرب نعل: اوا ني للا دبع یھ ةريكب نب هللا بع ند يجب ا رر ویا تدع

 وش "ئىرق وهو كي هللا لوسر تيأر : :لاق رماع نب ةبقع نع «ريخلا ىبأ نع «بيبح ىبأ

 .«”ريصب ءیش لكب :لوقي « «اريصب اعيمسإ
 - نمحرلا دبع ابأ ىنعي - ئرقملا انأبنأ «ىنيوزقلا كدبع نب ىيحي انربخأ :متاح ىبأ نبا لاق دقو

 )١( «هليب نامثع فكف ةياقسلا نيب ىل هعمجا» :أ ىف .

 .«ىلإ» :أ ىف (0)

 . فلات هدانسإو 617/١( /۲) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (۳)

 .٤ال مأ» : ر ىف (4)

 . ؟بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «ىفوأ ىبأ نب هللا دبع ثيدح نم (۱۳۳۰) مقرب هننس ىف ىذمرتلا هاور (5)

 . ؟ئرتقيا :أ ىف (۷) .«ديز» :أ ىف )١(

 . (87/7 /7) ردلا ىف ىطويسلا هركذ (۸)



e(09)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا  

 ك و و انتة ىرصم ا ىبيجتلا نارمع نبا ىنعي - هلم اقدح ديزي نم هللا دبع
 هب مكظعي اًمعن هللا نإ :هلوق ىلإ (اهلهَأ ىلإ تانامألا اودؤت ر نأ مکر مای هللا نإ» : ةيآلا هذه أرقي ةريره

 لوسر تعمم دكه :لوقيو هنيع ىلع اهيلت ىتلاو هنذأ ىلع هماهبإ عضيو « «اريصبب اعيمس ناک هلا
 ىنميلا هماهبإ ايركز وبأ عضوو «ىرقملا انل هفصو :ايركز وبأ لاق .هيعبصإ عضيو (””اهؤرقي ا هللا
 .اكهو اذكه ::لاقف انارآو + ىتمثلا نذآلا ىلع اهيلت لاو قسيلا هنيع ىلع

 نم «هریسفت ىف 00 نباو «هکردتسم ىف مكاحلاو «هحيحص ىف 0 نباو «دواد وبأ هاور

 نب 0 همساو «ةريره ىبأ ىلوم اذه سنوي وبأو . ءوحن  هدانسإب ىرقملا نمحرلا دبع ىبأ ثيدح
 و

 يف متعزانت نإف مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيد اهي اي د

 ياو را كلذ رخآلا مويلاو هّللاب نونمۇت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف عيش

 . 4 اليوت

 نع «جيرج نبا نع ءروعألا دمحم نب جاجح انثدح «لضفلا نب ةقدص انثدح :ىراخبلا لاق

 رْمَألا يلوأو لوسّرلا اوعيطأو هللا اوعيطأإ :سابع نبا نع و يلعب
 . ةيرس ىف هلم ىبنلا هثعب ذإ ؛ىدع نب سيق نب ةفاذح نب هللا دبع ىف تلزن : لاق .4مكنم

 لاقو .هب .روعألا دمحم نب جاجح ثيدح نم ةجام نبا الإ ةعامجلا ةيقب هجرخأ اذكهو

 . ےیرج نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال «بیرغ نسح ثيدح :یذمرتلا

 ىبأ نع «ةديبع نب ديعس نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 نم الجر مهيلع لمعتساو «ةيرس قلك هللا لوسر ثعب :لاق ىلع نع «ىملسلا نمحرلا دبع
 نأ ةي هللا لوسر مكرمأ دق سيلأ :مهل لاقف :لاق .ءىش ىف مهيلع دجو اوجرخ املف ءراصنألا

 مكيلع تمزع :لاق مث «هیف اهمرضأف رانب اعد مث ءابطح یل ''اوعمجا :لاق ءیلب :اولاق ؟ىنوعيطت
 هللا لوسر ىلإ متررف امنإ :مهنم باش مهل لاقف :لاق ."(اهولخدي نأ موقلا مُهَف :لاق] .اهنلخدتل
 :لاق .اهولخداف اهولخدت نأ مكرمأ نإف لَك هللا لوسر اوقلت ىتح اولجعت الف ءرانلا نم كك

 ىف ةعاطلا امنإ ؛ادبأ اهنم متجرخ ام اهومتلخد ول» :مهل لاقف «هوربخأف ةَ هللا لوسر ىلإ اوعجرف

 . “هب «شمعألا ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ .«فورعملا
dd 

 ءرمع نب هللا دبع نع «عفان ىنثدح « هللا ديبع نع «ىيحي انثدح يدمه اخ :دواد وبأ لاقو

 .«اذهو اذكه» : ىف (۳) . اهب أرقي» :أ ىف () .«نبا» :أ ىف )١(

 ىقهيبلا مكاحلا قيرط نم هاورو )54/١(« كردتسملاو «دراوم» )١977(, مقرب نابح نبا حيحصو )٤۷۲۸(« مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 .(79١ص) تافصلاو ءامسألا ىف

 )١71/5(« مقرب ىذمرتلا ننسو )۲٦۲۲(« مقرب دواد ىبأ ناسو )۱۸۳٤(. مقرب ملسم حيحصو ء(٤۸9۸) مقرب ىراخبلا حيحص قيل

 ١98(. /۷) ىئاسنلا نتسو

 .دنسملاو «أ نم ةدايز (۷) .«اوعمجا لاقف :لاق» :أ ىف (7)

 .(0-184) مقرب ملسم حيحصو «(1714-) مقرب ىراخبلا حيحصو (87 )١/ دنسملا (8)



 EY (09)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 اذإف «ةيصعمب رمؤي مل ام «هركو بحأ اميف ملسملا ءرملا ىلع ةعاطلاو عمسلا» : لاق ا هللا لوسر نع

 . «ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمأ

 لا ىيحي ثيدح نم هاجرخأو

 ءانهركمو انطشنم ىف «ةعاطلاو عمسلا ىلع ةي هللا لوسر انعياب :لاق تماصلا نب ةدابع نعو

 نم هيف مكدنع ءاحاآوب ارفك اورت نأ الإ» :لاق .هّلهأ رمألا عزانن الأو ءانيلع َةَرَّثأو ءانرسيو انرسعو
 د ٢ . ا
 هاجرخأ .«ناهرب هللا

 دبع مكيلع رم نإو ءاوعيطأو اوعمسا» :لاق يَ هللا لوسر نأ :سنأ نع ءرخآلا ثيدحلا ىفو

 : راها ور ار هسار ذاك نفح

 .فارطألا عّدَجم ًايشبح ادبع ناك نإو «عيطأو عمسأ نأ ىليلخ ىناصوأ :لاق ةريره ىبأ نعو
a 

 مكيلع لمعتسا ولو» :لوقي عادولا ةجح ىف بطخي ةا هللا لوسر تعمس اهنأ نيصحلا مأ نعو

 ًايشبح ادبع» :هل ظفل ىفو «"ملسم هاور «اوعيطأو هل اوعمسا «هللا باتكب مكدوقي دبع

 . (اعودجم

 نب هللا دبع ینثدح «كيدف ىبأ نبا انثدح «یسوطلا ملسم نب ىلع ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 :لاق لَك ىبنلا نأ ؛ةريره ىبأ نع اسلا حلاص ىبأ نع «ةورع نب ماشه نع 2 نب دمحم

 ام لك ىف اوعيطأو مهل اوعمساف «هروجفب رجافلا مكيليو «هربب ربلا مكيليف «ةالو ىدعب مكيليس»

 . 7«(مهيلعو مكلف اوءاسأ نإو «مهلو مكلف اونسحأ نإف «مهءارو اولصو «قحلا قفاو

 «ءايبنألا مهسوست ليئارسإ ونب تناك» :لاق ويي هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نعو

 امف «هّللا لوسر اي :اولاق .«نورثكيف ءافلخ نوكيسو «ىدعب ىبن ال هنإو «ىبن هفلخ ىبن كله املك

 . ءاجرخأ .«مهاعرتسا امع مهلئاس هللا نإف «مهقح مهوطعأو «لوألاف لوألا ةعيبب اوفوأ» : لاق ؟انرمأت

 ههركف ًائيش هريمأ نم ىأر نم» م هللا لوسر لاق :لاق ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نعو

 را ماما ةن تانا كوس ارق عاملا فراق ذأ نيل ها لف

 )١( مقرب دواد ىبأ ننس TITY) < مقرب ىراخبلا حیحصو )۷۱٤٤( « مقرب ملسم حیحصو )۱۸۳۹(.

 . (۱۷۰۹) مقرب ملسم حیحصو « (۷۱۹۹) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . )۳7) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .ةريره ىبأ ثيدح نم سیلو « هنع هللا ىضر ىرافغلا رذ ىبأ ثيدح نم ۷ مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (4)

 . (ىشبح دبعاا :أ ىف )2(

 . (۱۸۳۸) مقرب ملسم حيحص (5)

 .(ةفرع» :أ ىف (۷)

 . (598/8) ىربطلا ريسفت (۸)

 (IAEY). مقرب ملسم حیحصو < (i050) مقرب ىراخبلا حيحص 6

 )۱۸٤۹(. مقرب ملسم حيحصو )۷۱٤۳(« مقرب ىراخبلا حيحص )۱۰(



 Sg ج و

 ال ةمايقلا موي هللا ىقل .ةعاط نم ادي علخ نم» :لوقي هي هللا لوسر عمس هنأ رمع نبا نعو

 . لسم هاور .«ةيلهاج ةتيم تام ةعيب هقنع ىف سيلو تام نمو «هل ةجح

 نب هللا دبع اذإف دجسملا تلخد :لاق ةبعكلا بر دبع نب نمحرلا دبع نع ءاضيأ ملسم ىورو
 :لاقف هيلإ تسلجف مهتيتأف «هيلع نوعمتجم هلوح سانلاو «ةبعكلا لظ ىف سلاج صاعلا نب ورمع
 ىف وه نم انمو «لضتني نم انمو «هءابخ حلصي نم انمف الزنم انلزنف ءرفس ىف لكك هللا لوسر عم انك

 هنإ) :لاقف لكَ هللا لوسر ىلإ انعمتجاف .ةعماج ةالصلا :ِلي هللا لوسر ىدانم ىدان ذإ ۰" هرشج

 مهل هملعي ام رش مهرذنیو «مهل هملعي ام ريخ ىلع هتمأ لدي نأ هيلع اقح ناك الإ ىلبق ىبن نكي مل
 قري نف غو ةاهلوركتت :روماو الب اهررخا یو الرا ىف ؟'!هففاع: لحج ىذه مكتمأ 57

 هذه : نمؤملا لوقيف ةنتفلا يو اشكل 0 «ىتكلهم هذه :نمؤملا لوقيف ةنتفلا ینو ن ا

 تأيلو «رخآلا مويلاو هللاب نمؤي وهو هتينم هتأتلف ةنحلا لخديو رانلا نع حزحزپ نأ بحأ نمف ىذه

 ءعاطتنا نإ طلو هلق رنو هدي :ةققص- اطاق امامإ ياب نمو «هيلإ ىتؤي نأ بحي ىذلا سانلا ىلإ

 نس اده حس كنأ هللا دستا ٠ فللقف هن ترتد": لاه: رأل ىع ويرافق عزا خلا اج نإف

 نبا اذه :هل تلقف «یبلق هاعوو ىانذأ هتعمس :لاقو هيديب هبلقو هينذأ ىلإ ىوهأف ؟ٍی هللا لوسر

 اونمآ نيا اهيأ اي » : :لوقي ىلاعت هللاو ءانسفنأ لتقنو «لطابلاب اننيب انلاومأ لكأن نأ انرمأي ةيواعم كمع

 مكب ناك هلا نإ مكسفنأ اولتقت الو مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطاّبلاب مكنيب مكلاومَأ اولكأت ال

 . هللا ةيصعم ىف هصعاو هللا ةعاط ىف هعطأ :لاق مث ةعاس تكسف : :لاق [۲۹ :ءاسنلا] «اًميحَر

 . ةريثك اذه ىف ثيداحألاو

 نع« طايسإ ادع < للملا نب محا اقدح نسا نب دن اتد يركع نبا لاق

 دلاخ اهيلع ةيرس كي هللا لوسر ثعب :لاق «مكبم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ# :ىدسلا
 ءاوسرع مهنم "ابرق اوغلب املف «نوديري نيذلا موقلا لّبق اوراسف «رساي نب رامع اهيفو «ديلولا نبا

 | ىلإ
 ر0 و

 مث «مهعاتم “"اوعمجف هلهأ “رمأاف .لجر ريغ اوبره دق اوحبصأف «مهربخأف نيتنييعلا وذ مهاتأو ط

 ابأ اي :لاقف هاتأف ءرساي نب رامع نع لأسف «دلاخ ركسع ىتأ ىتح «ليللا ةملظ ىف ىشمي لبقأ

 اوعمس امل ىموق نإو «هلوسرو هدبع اًدمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ تدهشو تملسأ دق ىنإ «ناظقيلا

 .مقأف «كعفني وه لب :رامع لاق ؟تبره الإو ءادغ ىعفان ىمالسإ لهف ءتيقب ىنإو ءاوبره مكب

 ارامع غلبف .هلام ذخأو هذخأف «لجرلا ريغ ًادحأ دجي ملف دلاخ راغأ اوحبصأ املف ءماقأف

 تنأ ميفو :دلاخ لاقف . ىنم نامأ ىف هنإو ءملسأ دق هنإف «لجرلا نع لخ :لاقف ادلاخ ىتأف ءربخلا

 )١( مقرب ملسم حيحص )١1881١(.

 . «تيقبو» :أ ىف (5) . «اهتبقاع» :ر ىف (۳) .«ةرجش» :أ ىف (۲)
 IAC) مقرب ملسم حيحص )0(

 .ارمأ» :أ ىف (۸) .(البق» :أ ىف (۷) . «لضفلا نبا» :أ ءر ىف (0)

 «اومزحف» :أ ىفو «(اوقرخف» :ر ىف (9)



 888 ل (04)ةيآلا :ءاسلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 دعا اتاق: ريم ىلع ن رجا هاهنو «رامع نامأ زاجأف ءم ىبنلا ىلإ اعفتراو ابتساف ؟ريجت

 : یک هللا لوسر لاقف ي عاجلا دبعلا اذه كرتتأ «هّللا لوسر اي :دلاخ لاقف ءاي هللا لوسر

 ارامع نعلي نمو هللا هضغبي هضغبي نمو ءهّللا هبسي ارامع بسي نم هنإف ءًارامع بست ال «دلاخ اي»

 هللا لزنأف ءهنع ىضرف «هيلإ رذتعاف هبوثب ذخأ تح دلاخ هعبتف ,ماقف رامع بضغف , '17هللا هنعلي

 . «مكنم رمألا يلوأو لوسّرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ# :هلوق لجو زع
 ٩ کیلا ةياور نم هیودرم نبا هاورو .السرم «ىدسلا نع قيرط نم «متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 .ملعأ هللاو «"هوحنب هركذف «سابع نبا نع ؛حلاص ىبأ نع «ىدسلا نع «ريهظ نبا

 اذكو .نيدلاو هقفلا لهأ : ىنعي (مكنم رْمألا يلوأوإ» :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 - رهاظلاو .ءاملعلا : ىنعي«مكنم رمألا يلوأو» :ةيلاعلا وبأو ؛ ىرصبلا نسحلاو «ءاطعو «دهاجم لاق

 راجت لاف قو . مدقت امك «ءاملعلاو ءارمألا نم رمألا ىلوأ “ 'عيمج ىف ةماع ةيآلا نأ . ملعأ هللاو

 اولأساَفل :  ىلاعت لاقو .[۳ :ةدئالا] (تحسلا مهلكأو منإلا مهلوق نع رابحألاو نوينابرلا مهاهني الولإ»
 نع «ةريره ىبأ نع «هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلا ىفو «[47 :لحنلا] «نومّلعت ال متنک نإ رکذلا لهأ

 ىريمأ عاطأ نمو هللا اصع دقف ىناصع نمو «هللا عاطأ دقف ىنعاطأ نم» :لاق هنأ رال هللا لوسر

 اغ دقف ىريمأ اصع نمو « ىنعاطأ دقف

 اوعيطأو» هباتك اوعبتا : ىأ 4 َهّللا اوعيطأ» :ىلاعت لاق اذهلو «ءارمألاو ءاملعلا ةعاطب رماوأ هذهفا

 ةيصعم ىف ال هللا ةعاط نم هب مكورمأ اميف :ىأ «مكنم رمألا يلوأر# هتنسب اوذحخ :ىأ (لوسرلا

 ىف ةعاطلا امنإ» : حيحصلا ثيدحلا ىف مدقت امك «هّللا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال هنإف ‹ هللا

 :دمحأ مامإلا لاقو .«فورعملا

 ا نارمع نع ءةبارم ىبأ نع «ةداتق انثدح «مامه انثدح «نمحرلا دبع انثدح

 .«هللا ةيصعم ىف ةعاط ال» :لاق ةي ىبنلا

 :فلسلا نم دحاو ريغو دهاجم لاق ,«لوسرلاَو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإفط :هلوقو

 هلو ةنسو هللا بناتك ىلإ أ

 دري نأ هعورفو نيدلا لوصأ نم هيف '" 'سانلا عزانت ءىش لك نأب «لجو زع هّللا نم رمأ اذهو

 4 هللا ىلإ همكحف ءيش نم هيف متفلتخا اموإ» :ىلاعت لاق امك «ةنسلاو باتكلا ىلإ كلذ ىف عزانتلا

 قحلا دعب اذامو «قحلا وهف ةحصلاب هل ادهشو هلوسر ةنسو هللا ,باتک هب مكح امف «ء[١٠ :ىروشلا]

 تالاهجلاو تاموصخلا اودر :ىأ «رخآلا مويلاو ؛ هّللاب ب نونمؤت متنك نإ : ىلاعت لاق اذهلو «لالضلا الإ

 .؟مكاحلا» :ر ىف (۲) .؟هّللا هنعل ارامع نعل نمو «هّللا هضغبأ ارامع ضغبأ نم» :أ ىف )١(

 )٤۹۸/۸(. ىربطلا ريسفت (۳)

 .«لكال :أ ءر ىف (4)

 .(18785) مقرب هحيحص ىف ملسمو « (۷۱۳۷) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)

 . (8587/4) دنسملا (5)

 .«نوملسملا» :د ىف (۷)



COE a haaa gg agg 

 .«رخآلا مويلاو للاب نونمؤت متنك نإ مكنيب رجش اميف اهيلإ اومكاحتف «هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ

 «كلذ ىف امهيلإ عجري الو ةنسلاو باتكلا ىلإ عازنلا لاجم ىف مكاحتي مل نم نأ ىلع لدف

 .رخآلا مويلاب الو هللاب انمؤم سيلف

 امهيلإ عازتلا لصف ىف عوجرلاو .هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ مكاحتلا :ىأ «ريخ كلذإ» :هلوقو

 :دهاجم لاقو .دحاو ريغو ىدسلا هلاق امك ءالأامو ةبقاع نسحأو :ىأ «اليوأت نسخا ريخ

 .بيرق وهو .ءازج نسحأو

 نأ نوُديِري كلبق نم لزنأ امو َكِيَلِإ لزنأ امب اونمآ مِهَّنَأ نومعزي نيذّلا ىلإ رت ملأ
 اديعب ًالالض مُهَّلْضُي نأ ناطيّشلا ديريو هب اورفكي نأ اورم دقو ترغاّطلا ىَلِإ اومکاحتي

 0 كنع نودصي نيقفانملا تيأر لوسرلا ىَلإو هللا لزنأ ام ىلإ اوَلاعت مهل لبق اذإو

 ذاسحإ ّذلإ اتدرا نإ هّللاب نوفلحي كوءاج مث مهيديأ َتَمَدَق امب ةبيصم مهتباصأ اذإ فيكف
 7 ظلم مه لو 7 2

 ع
 مهسفنأ يف مُهَل لقو مهظعو مهنع ضرعأف مهبوُلُق يف ام هللا معي نيدّلا ككلوأ © اقيفوتو

 . 4 0 اغيلب الْوَق

 ءايبنألا ىلعو هلوسر ىلع هللا لزنأ امب ناميإلا ىعدي نم ىلع «لجو زع «هّللا نم راكنإ اذه

 ركذ امك «هلوسر ةنسو هللا باتك ريغ ىلإ تاموصخلا لصف ىف مكاحتلا ديري كلذ عم وهو «نيمدقألا

 ىدوهيلا لعجف ءامصاخت دوهيلا نم لجرو راصنألا نم لجر ىف اهنأ :ةيآلا هذه لوزن ببس ىف

 نم ةعامج ىف :ليقو .فرشألا نب بعك كنيبو ىنيب :لوقي كاذو .دمحم كنيبو ىنيب :لوقي

 معأ ةيآلاو «كلذ ريغ ليقو .ةيلهاجلا ماكح ىلإ اومكاحتي نأ اودارأ ؛مالسإلا اورهظأ نمم ؛نيقفانملا

 وهو « لطابلا نم امهاوس ام لإ اومكاحتو «ةنسلاو باتكلا نع لدع نمل ةماذ اهنإف هلك كلذ نم

 ديريو هب اورفكي نأ اورمأ دقو ] توغاَطلا ىلإ اومکاحتی نأ نوديري» :لاق اذهلو ؛انهاه توغاطلاب دارملا

 نودصي نيقفانملا تيأر لوسّرلا ىَلِو هللا لزنأ ام ىلإ اَوَلاعَت مهل ليق اذإو . اديعب الالض مهّلضي نأ ناطيشلا

 . 4[ ادودص كنع

 لاق امك «كلذ نع نيربكتسملاك اضارعإ كنع نوضرعي : ىأ (ادودص كنع نودصيو» :هلوقو

 ]۱ : نامقل] (اتءابآ هيلع اندجو ام عن لب اوُاَ هللا لزنأ ام اوعبتا مهل ليق اذإو» : نيكرشملا نع ىلاعت

 هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك اَمَّنِإط :مهيف هللا لاق نيذلا «نينمؤملا فالخب ءالؤهو ءالؤه

 \o]. : رونلا] 4[ نوحلفملا مه كتلؤأو انعطَأو ] انعمس اولوقي نأ مهتيب مكحيل

 اذإ مهب فیکف : : ىأ «مهيديأ تمدَق امب ةبيصم مهتباصأ اذإ فيكف» : نيقفانملا مذ ىف ىلاعت لاق مث
 كوءاج مث كلذ ىف كيلإ اوجاتحاو «مهبونذ ببسب مهقرطت بئاصم ىف كيلإ «ريداقملا مهتقاس

 .؟ةيآلا» :ه ىفو أ نم ةدايز (۲) . «اهرخآ ىلإ» :ه ىفو ءأ نم ةدايز )١(



EV ٠١( «٤٦)ناتيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 

 «كريغ ىلإ انباهذب اندرأ ام :نوفلحيو كيلإ نورذتعي :ىأ «اقيفوتو اناسحإ الإ اندرا نإ هللاب نوفلحي
 «ةموكحلا كلت ةحص انم اداقتعا ال ءةعناصملاو ةارادملا :ىأ « قيفوتلاو ناسحإلا الإ كادع ىلإ انمكاحتو

 اتبيصت نأ ] ئَشْخَن نوفي مهيف نوعراسي ضرم مهبولُق يف نيا ىرتف» : ول اه لاعب انربخأ امك
 : ةدئاملا] «نيمدان مهسفنأ يف اورسأ ام ىلع اوحبصيف [٠ هدنع نم رمأ وأ حتفلاب يتأي نأ هللا ىَسَعَف ةرئاد

.[o۲ 

 نب ناوفص انثدح «ناميلا وبأ انثدح «ىطوحلا ديزي نب دمحأ ديز وبأ انثدح : ىناربطلا لاق دقو

 نورفانتي اميف دوهيلا نيب ىضقي انهاك ىملسألا ةزرب وبأ ناك :لاق . سابع نبا نع «ةمركع نع «رمع

 لزنأ امب اونمآ مهن نومعزي نيذّلا ىلإ رت ملأ : لجو زع هللا لزنأف نيملسملا نم سان هيلإ رفانتف «هيف

 اناسحإ الإ اندرا نإ :هلوق ىلإ « “"” [توُعاَطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوديري] كلبق نم لزنأ امو كبل

 . «اقيفوتو

 مه ئالا نم یراحی « مهبول يف ام هللا ملعي نيد كتلوأ# :ىلاعت لاق مث
 اي هب فتكاف . ةيفاخ ةيلع ىفخت ال هنإف «كلذ ىلع مهيزجيسو مهبولق ىف ام ملعب هللاو هل

 مهفنعت ال : ىأ «مِهْنع ضرعأف» :هل لاق اذهلو ؛مهنطاوبو مهرهاوظب ملاع هللا نإف «مهيف دمحم

 مهل لقو# رشلا رئارسو قافنلا نم مهبولق ىف ام ىلع «؟”هههناو : ىأ «مهظعو» مهبولق ىف ام ىلع
 . مهل ”عدار غيلب مالكب مهنيبو كنيب اميف مهحصناو :ىأ (اغيلب الوق مهسفنأ يف

 اوفا كوءاج مهَسفنَأ اوملط ذإ مهنأ ولو هللا نذإب عاطل الإ لوُسُر نم السر موف
 كوُمَكَحُي ىٌح نونمؤي ال كرو الف 69 اميحَر اباَوت هللا اودجَوَل لوسّرلا مهل رفغتساو هللا

 يم 40 ل دوم هس 3

 . 4 6 ميِلَسَت اوُمَلَسيَو تْيضَق اَمَم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش اميف

 ا ن ىلع هتعاط تضرف : ىأ «عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو# : ىلاعت لوقي

 هتقفو نم الإ مهعيطي ال : : ىنعي .ىنذإب الإ دحأ عيطي ال يأ : : دهاجم لاق . «هّللا نذإب» :هلوقو

 هردقو :هرمأ نع أ [185 ؟نارمع لآ] «هنذإب مهنوسحت ذإ هدعو هللا مکقدص دقلو» :هلوقك «كلذل

 ش . مهيلع مكايإ هطيلستو «هتئيشمو

 وت هللا اودجول لولا مهرس لا اورفتتساف لوما مهن اوملط ذإ ملأ وو9 :هلوقو
 2 لوسرلا ىلإ ارثايب نأ e ًاطخلا e اذإ نيينذملاو ا ىلاعت دشرب را

 ها :لاق اذهلو 7

 نع ةروهشملا ةياكحلا «لماشلا» هباتك ىف غابصلا نب رصن وبأ خيشلا :مهنم ةعامج ركذ دقو

 . أ د نم ةداير (۳) .أ نم ةدايز (۲) . «هلوق ىلإ :ه ىفو ءأ نم ةدايز ' )١(

 .«هتلسرأ» :ر ىف (5) .؟عداو» :ر ىف (05) .؟مههنا» :ر ىف ()



OO YY aaa و 

 هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف يبارعأ ءاجف ءاي ىبنلا ربق دنع اسلاج تنك :لاق «ىبتعلا
 هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنا ولو» :لوقي هللا تعمس

 0 .ىبر ىلإ كب اعفشتسم «ىبنذل ارفغتسم كتئج دقو ,اميحر اباوت

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ 'عاقبلاب تتفد نم ريخ اي

 مركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف يي دفنا وقل ءاذقلا يدنا

 ىبارعألا قحلا «ىبتع اي :لاقف مونلا ىف ةي ىبنلا تيأرف «ىنيع ىنتبلغف «ىبارعألا فرصنا مث

 : ل رفغ لق هللا نأ هرشبف

 .«عاقلا ىف» :أ ىف )١(

 :نييلاتلا نيتيبلا دازو ء(۹۸٤ص) حاضيإلا ىفو ۲٠۷( /۸) عومجملا ىف ىوونلا ةياكحلا هذه ركذ (۲)

 مدقلا تلز ام اذإ طارصلا ىلع هتعافش ىجرت ىذلا عيفشلا تنأ

 ملقلا ىرج ام مكيلع مالسلا ىنم ادبأ امهاسنأ الف كابحاصو

 اهوري مل انه ريثك نباو ««اهمامتب اهركذ مث هل نينسحتسم ىبتعلا نع انباحصأ هاكح ام :لوقي ام نسحأ نمو» :هلوقب اهقاسو

 زاوجب سانلا ضعب اهب لدتسا ءةيهاو ةصقو «ةلطاب ةياكح ىهو «هريسفت ىف تايليئارسإلا ضعب لقن امك اهلقن لب اهنسحتسي ملو

 «انميهافم هذه» :هباتك ىف خيشلا لآ حلاص لضافلا خيشلا اهركذ رومأ ةعبرأب اهيلع درلاو .هتافو دعب وي لوسرلاب لسوتلا
 . (٦۷ص)

 نورقلاو «نيعباتلا لعف نم الو «نيمركملا هتباحصو «نيدشارلا هئافلخ لعف الو ةي لوسرلا ةنس نم تسيل اهنأ مادام :الوأ

 «لوصألا لصأ وه ىذلا «ديحوتلا ةديقع ىف اهب جتحي فيكف «فيعض دنسب تلقن لوهجم نع ةياكح درجم ىه امنإو «ةلضفملا
 ىف ولغلا نعو ءامومع نيحلاصلا ىف ولغلاو ءروبقلا ىف ولغلا نع اهيف ىهن ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا ضراعت ىهو اهب جتحي فيكو

 فلاختو ةحيحصلا صوصنلا اهب ضراعت ةجحب كلذ سيلف اهنسحتسا وأ ءاملعلا نم اهلقن نم امأو ءاصوصخ وايي هيف ولغلاو ءهربق

 عم ةجحلا نوكتو «مهيأرو مهلقن ىف نوئطخي دقو «مهريغل حضاو وه ام ءاملعلا ضعب ىلع ىفخي دقف «فلسلا ةديقع اهلجأ نم

 . مهفلاخ نم

 وه امنإو «تامانملاو تاياكحلا ىلع اينبم اننيد سيلف ءنالف هاكح وأ نالف هلاق امب انل نأش الف ءباوصلا قيرط انملع دق انمد امو

 : ع

 تاذ انل لعجا» : ةباحصلا ضعب لاق امك «هلهأو كرشلا نم أربتو ءدادنألا علخ نم ىلع ىناعملاو لئاسملا ضعب ىفخت دق :ايناث

 لعجا# :ىسوم باحصأ هلاق ام هديب ىسفن ىذلاو متلق «نئسلا اهنإ ءربكأ هللا» : ةي هللا لوسر لاقف ؛طاونأ تاذ مهل امك طاونأ

 . حيحص ثيدح «(ةهلآ مهل امك اهلإ انل
 ءدادنألا علخت ىهو هللا الإ هلإ الب نيدلا ىف اولخد مهف ءرفكب دهع ىثيدح اوناك نإو «ةباحصلا ءالؤه نأ :اذه ىف ةجحلاو

 ءاهدارفأ نم لئاسملا ضعب مهيلع ىفخ «هللا الإ هلإ ال ىنعمب ةقحلا اهيلئاق ةفرعم عمو كلذ عمف «دوبعملا دحوتو «كرشلا فانصأو

 ىف ةباحصلا كئلوأ رذع امك ءرذعي دق لهاجلاو ءاهمازتلاو اهيلإ عوجرلا بجيف .ةجحلا تنيبأو «ليلدلا حضو اذإ هنأ نأشلا امنإو

 .كرشلاو ديحوتلا ىف ولو لئاسملا ضعب مهيلع ىفخي نأ لامتحاب ىلوأ ءاملعلا نم مهريغو :«طاونأ تاذ انل لعجا» :مهلوق

 :لوقي هناحبس هللاو ءهل انسحتسم كاح هاكح لوقب يي هلوسر ةنسو هللا باتك صوصن ضراعي نأ دحأ رساجتي فيك :اثلاث

 ٠ .[5* :رونلا] «ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا رذحيلفإ»
 نوفلاخي نيذلا رذحيلفإ# :لوقي ىلاعت هللاو ءنايفس ىأر ىلإ نوبهذي ءهتحصو دانسإلا اوفرع موقل تبجع :دمحأ مامإلا لاق

 ؟ةنتفلا ام ىردتأ « ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع

 «بلاط وبأو دايز نب لضفلا دمحأ نع هاور .كلهيف غيزلا نم ءيش هبلق ىف عقي نأ هلوق ضعب در اذإ هلعل كرشلا :ةنتفلا

 . هللا همحر دمحأل يك لوسرلا ةعاط» باتك ىف هلعلو

 لزنت نأ كشوي :سابع نبا لاق امك ءرمعو ركب بأ ةمألا هذه ريخ ناك نإو ءدحأ لك ةعاط ىلع ةمدقم ليم هللا لوسر ةعاطف

 = .رمعو ركب وبأ لاق :نولوقتو يم هللا لوسر لاق :لوقأ ءامسلا نم ةراجح مكيلع



 و 56 «٤1)ناتيآلا : ءاسنلا ةروس- ىناغلا ءزجلا

 :ةسدقلا ةهركلا هسفنب ىلاعت مسقي 4 َرْجَش امي كومكحُ تح نومي ال كيو الف) :هلوقو
 ككل ا 1 ا ا ل و ع د هرج مام ا

 | :ىأ « اميلست اومآسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث ظ : لاق اذهلو ؛ارهاظو انطاب

 ا ا ماا جال ا م وي

 ىذلاو» : ثيدحلا ىف درو امك «ةعزانم الو ةعفادم الو ةعنامم ريغ نم ايلك اميلست كلذل نوملسيف «نطابلاو

 . هب تئج امل اعبت هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال «هدیب ىسفن

 ل ل ا ل
 يلا «ريبز اي قسا» : هتيم ىبنلا لاقف رحل ا نم جیرش ىف الجر ريبزلا مصاخ :لاق ةورع

 مث ء4 ۵ھا لوسر هجو ودق ؟27كتمع نب ناك نأ هدا لوسيا: ىراصنألا لاتفاق زاك
 ريل ٤ ىبنلا ىعوتساو ««كراج ىلإ ءاملا لسرأ مث ءردجلا ىلإ عجري ىتح ءاملا سبحا مث «ريبز اي قسا)»

 ريبزلا لاق . ةعس هيف امهل رمأب امهيلع راشأ ناكو «ىراصنألا هظفحأ نيح «مكحلا حيرص ىف ةقح

 . ةيآلا «مهنيب رجش اميف كومكحي ئَتح نونمؤي ال كبرو الف : كلذ ىف تلزن الإ ةيآلا هذه بسحأ

 : باتك ىفو . رمعم ثيدح نم هحيحص نم «ريسفتلا» : باتك ىف ىنعأ انهاه ىراخبلا هاور اذكهو

 «ةزمح ىبأ نب بيعش ثيدح نم «حلصلا» : باتك ىفو ءاضيأ رمعمو جّيرج نبا ثيدح نم «برشلا»
 . ىنعملا ىف لصتم وهو «لاسرإلا ةروص هتروصو .؟*هركذف «ةورع نع «ىرهزلا نع مهتثالث

 «بيعش انربخأ «ناميلا وبأ انثدح :لاقف لاسرإلاب حرصف هجولا اذه نم دمحأ مامإلا هاور دقو

 دق راصنألا نم الجر مصاخي ناك هنأ :ثدحي ناك ريبزلا نأ :ريبزلا نب ةورع ىنربخأ «ىرهزلا نع

 مث قسا» :ريبزلل هله ىبنلا لاقف ءامهالك اهب نايقسي اناك «ةرحلا جارش ىف هلع ىبنلا ىلإ اردب دهش

 لوسر هجو نولتف ؟'7كتمع نبا ناك نأ «هللا لوسر اي :لاقو ىراصنألا بضغف . «كراج ىلإ لسرأ

 ةفيعضلا ىبتعلا ةصق ىف ىبارعأ لوقب ةحضاولا ةجحلاو «ةتباثلا ةنسلا نوضراعي نيذلا سانلا ءالؤه سابع نبا ىأر ول فيكف =

 .ةركنملا

 ةينبملا ميهافملا كلت  ةيعدبلا ميهافملا بحاص اهب ىلدي ىتلا «ةتفاهتملا ججحلا كلت نم ىلغأو مظعأ اهيبحم بولق ىف ةنسلا نإ
 «ةحيحصلا ثيداحألا درت نأ نم راذح مث راذحو هلع هللا لوسرل ةعباتملا درجو ءاذهل بجعاف «تاركتملاو تامانملا ىلع

 . كلهيف ةنتف هبلق ىف عقي نأ كلذ لعف نب كشويف «ةيهاولا ةلطابلا رابخألاب نمؤتو

 ءاهلئالدب ةجحملا حاضيإ لبق نوروذعم مهو «ةجح فعض نع وأ «ىأر نع امإ اهراتخا لئاسم ىف هيلع دريو الإ ملاع نم ام : اعبار
 «قدنزت صخرلا عبتت نم :ليق امك «رخآ نيد ىلإ مالسإلا نيد نع اوجرخل ‹مهصخرو نيدهتجملا تاذوذش سانلا عبتت ولو

 هعمق مكاحلا ىلع بجاولا ناكل هتاوهش ىلإ هب ىقتري املس مهصخر نم هل ذختي نأ طارصلا نع لودعلاو داسفلا غتبم دارأ ولو
 .مهريغو «ةعبرألا ةمئألا هقف ىف روهشم وه امك «هريزعتو «هدصو

 . باتعلاب ذخؤي الو هنم لبقي هنأ هيف هؤطخ ملع «ملاع لوق ىلع همرج ريربتل لاحأ نم نأ هيفف ركذ امو
 .انديحوتو ءاننيد انيلع ظفحا مهللا

 .«كمع» :أ ىف (۳) . ؟حيرش# :ر ىف (۲) . «راصنألا نم الجر» :أ ىف )١(

 .؛ههجو نولتف» :ر ءد ىف (4)

 . (۲۷۰۸) ,(75750) (057501) .(5286) مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 . «كمع» :أ ىف (5)



AO EOE a a ا و 

 ريبزلل ايي ىبنلا ىعوتساف .«ردجلا ىلإ عجري ىتح ءاملا سبحا مث «ريبز اي قسا» :لاق مث ةي هللا
 (7١ظفحأ املف ءىراصنأللو هل ةعس هيف دارأ ىأرب ريبزلا ىلع راشأ كلذ لبق ةي ىبنلا ناكو «هقح

 :ريبزلا لاقف :ةورع لاق «مكحلا حيرص ىف هقح ريبزلل يي ىبنلا ىعوتسا ةَ هللا لوسر ىراصنألا

 ال مث مهنبب رجش امیف ةلومكحي ٰیتح نونمؤي ال كرو الف :كلذ ىف الإ تلزن ةيآلا هذه بسحأ ام هللاو

 . «اًميلسَت اوملسيو تيضق اًمَم اجرح مهسفنأ يف اودجي

 ىذلاو 6« هلم عمسي مل هنإف ؛ريبزلا هيبأ نيبو ةورع نيب عطقنم وهو ¢ ا مامإلا هاور اذكه

 هريسفت ىف كلذك هاور متاح ىبأ نب نمحرلا دبع دمحم ابأ نإف هللا دبع هيخأ نم هعمس هنأ هب عطقي

 :لاقف

 ةورع نأ «باهش نبا نع «سنويو ثيللا انثدح «بهو نبا انربخأ «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح

 «لخنلا امهالك هب نايقسي اناك «ةرحلا ىف جارش ىف اي هللا لوسر ىلإ ب هللا لوسر عم اردب دهش

 لسرأ مث «ريبز اي قسا» :ةي هللا لوسر لاقف «ريبزلا هيلع ىبأف رعب داملا حرس :ىراصنألا لاقف

 «هّقح ريبزلل هك هللا لوسر ىعوتساو .؛ردجلا ىلإ عجري ىتح ءاملا سبحا مث «ريبز اي قسا» :لاق مث

 ا هي ملال ابا هيف دارأ ىأرب ريبزلا يافا كلب لقد هنا وسر ناكو

 تيس ان جر ودا يف رجال ل ول دنا اب نروكسا نس نورمان كلذ ىف

 . «اًميلست اومّلسيو

 ثيدح نم مهلك ةعامحلاو دمحأ هاورو 0 « بهو نبا ثيدح نم ىئاسنلا هاور اذكهو

 ىف دمحأ مامإلا هقاس اذكو «ريبزلا نب هللا دبع دنسم ىف فارطألا باحصأ هلعجو . "هب «ثيللا
 هنإف «ىروباسينلا هللا دبع ىبأ مكاحلا نم بجعلا لك بجعلاو .ملعأ هللاو «ريبزلا نب هللا دبع دنسم

 نع «ريبزلا نب هللا دبع نع «ةورع نع «همع نع «باهش نبا ىخأ نبا قيرط نم ثيدحلا اذه ىور

 ىرهزلا نع دانسإلا اذهب ماق ادحأ ملعأ ال ىنإف .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاق مث «هركذف ريبزلا

 . "فيعض هنع وهو «هيخأ نبا ريغ «ريبزلا نب هللا دبع ركذي
 انثدح «مزاح نب دمحأ انثدح «ميحد وبأ ىلع نب دمحم انثدح : هّيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 :لاق - ةملس ىبأ لآ نم لجر - ةملس نع «رانيد نب ورمع نع ا نبا انثدح نكد نت لبصفلا

 . «ظفحخأ» :ر ىف )١(

 . )١١١/١( دنسملا (۲)

 . «ظفخأ» :ر ىف )٤( .«كمع» :أ ىف (0)

 , (۲۳۸ /۸) ىئاسنلا ننس (5)

 )٥(. مقرب ةجام نبا ناسو ۲٤١(« /۸) یئاسنلا ننسو « (2) مقرب .

 .(755 /۳) كردتسملا (۷)



 ا 56 310ناتيآألا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 :تلزنف :ةتمع نبا هلال هل يضق اغإ : لجرلا لاقف «ريبزلل ىضقف ءب ىبنلا ىلإ الجر ريبزلا مصاخ

 ا (تّيضَق امم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مت مهتيب رجش امف كومكحي ىّتح نونمؤي ال كرو الف»

 دبع نب ديعس انثدح فرح بأ اني ا نب ومع امدخ «ىبأ انثدح م با نيا لز

 4[ كومکحي تح ] نونمؤي ال كرو الف» 1 ذر
 ىبنلا ىضقف «ءام ىف امصتخا .ةعتلب ىبأ نب بطاحو «ماوعلا نب ريبزلا ىف تلزن :لاق "7[ةيآلا]
 AEE همست ةدئاف هيف نكلو لسرم اذه . لفسألا مث ىلعألا یقسی نأ را

 :ادج بیرغ رخآ ببس ركذ

 نب هللا دبع ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «ةءارق ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ىضق ىذلا لاقف ءامهنيب ىضقف يي هللا لوسر ىلإ نالجر مصتخا :لاق دوسألا ىبأ نع «ةعيهل

 :لجرلا لاق هيلإ ايتأ املف .«هيلإ '*”اقلطنا » : لكي هللا لوسر لاقف .باطخلا نب رمع ىلإ اندر :هيلع
 :لاقف .كيلإ اندرف .رمع ىلإ اندر :لاقف ءاذه ىلع هيَ هللا لوسر ىل ىضق «باطخلا نبا اي

 المتشم امهيلإ جرخف .امكنيب ىضقأف امكيلإ جرخأ ىتح اًمُكَناَكَم :رمع لاقف .معن :لاقف ؟كاذكأ

 اي :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ ًاراف رخآلا ربدأو «هلتقف رمع ىلإ اندر لاق ىذلا برضف «هفيس ىلع
 نظأ تنك ام» :ِِكَي هللا لوسر لاقف .ىنلتقل هتزجعأ ىنأ الولو «یبحاص هللاو رّمع لتق ا لوشن
 د ردهف ةيآلا (كومكحي ئّتح نونمؤي ال كّبرو الف» : هللا لزنأف .«نمؤم لتق ىلع رمع ئرتجي نأ

 اولتقا نأ مهيلع انبتك نأ ولو) :لاقف «دعب كلذ نسي نأ. هللا و «هلتق نم رمع ئربو ءلجرلا كلذ

 ٌدَشأو مهل ريخ ناكل هب نوظعوي ام اوُلََف مهنا ولو مهم ليلق الإ هوُلعَف ام مكرايد نم اوجرخا وأ مكسفنأ

 ]1 : ءاسنلا] 4اتيبفت

 .هب «دوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا قيرط نم «هيودرم نبا هاور اذكو

i 5عا )¥( 6  

 . ملعأ هللاو فيعض ةعيهل نباو « لسرم وهو «بيرع ربا وهو

 :هريسفت ىف ميحد نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ظفاحلا لاق :ىرخأ قيرط
 انسخ ناغرا نأ يدع قرم نب ةريع اند لا وبا فاحش وز یک انتاج
 ؟ديرت امف: هبحاص لاقف .ىضرأ ال :هيلع ىضقملا لاقف «لطبملا ىلع قحملل ىضقف ءاي ىبنلا ىلإ

 ءب ىبنلا ىلإ انمصتخا دق :هل ىضق ىذلا لاقف ءهيلإ ابهذف .قيدضلا ركب ىبأ ىلإ بهذن نأ :لاق

 ىتأن :لاق ءىضري نأ هبحاص یباف . هب ىبنلا هب ىضق ام ىلع امتنأف :ركب وبأ لاقف . یل ىضقف

 .السرم هب ةنييع نب نايفس قيرط نم (570) مقرب هننس ىف روصنم نب ديعسو «(۳۰۰) مقرب هدنسم ىف ىديمحلا هاورو (۱)
 . ءر نم ةدايز )™ .أ نم ةدايز )۲(

 )٥۸٤/۲(. ردلا ىف ىطويسلا هركذ (4)
 .«اقلطنا معن» :أ «ر ىف (0)

 .ةمات ةيألا تءاج أ ءر ىف (5)

 . (686 /۲) ردلا ىف ىطويسلا هركذ (۷)

 .«هيلع» :أ ىف (۸)



 3 ی هكايكلا ا ةووسك نالا وللا ےک < ج يح وا

 نأ ىبأف «هيلع ىل ىضقف ءم ىبنلا ىلإ انمصتخا دق :هل ىضقملا لاقف ىايتأف «باطخلا نب رمع

 هلأسف دا يما ا هللا لوسر هب ىضق ام ىلع امتنا : لاقف «ركب ابأ انيتأ مث] « ىضري

 ىبأ ىذلا س سار هب برضف «هّلس دق هدي ىف فيسلاو جرخو هلزنم رمع لخدف «كلذك :لاقف ءرمع

 Or رخآ ىلإ] «مهنيب رجش اميف كومكحي ىح نوئمؤي ال كبرو الف : هللا لزنأف .هلتقف « ىض ري نأ

 , يلا

 مهتم ليلق الإ هولعف ام مكرايد نم اوجرخا وأ مكسفن نأ اولتقا نأ مهيلع انبتك انا ولو ل

 ارجأ اند نم مهاتينآل اذإو © ايت دش مهل اريح ناكل هب توظعوب ام اوف منا وو

 معنأ ني نيذّلا عم كعلوأف لوسّرلاو هللا عطي نمو ® اميقتسم اطارص مُهانيدهلو ©9 30 (9 اميظع

 لْضفْلا كلذ هه اًقيفَر كلوُأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نبا نم هيلع هللا

 . 4 ©3 اميلع هّللاب ئفكو هللا نم
 مهعابط نأل ؛هولعف ال ىهانملا نم هنوبكترم مه امب اورمأ ول مهنأ سانلا رثكأ نع ىلاعت ربخي

 ناك فيكف ناك وأ نكي مل امب ىلاعتو كرابت - هملع نم اذهو ءرمألا ةفلاخم ىلع ةلوبجم ةئيدرلا

 ليلق الإ هوُلعف ام مكرايد نم اوجرخا وأ مكسفنأ اوفا نأ َمِهْيََع ابك نأ ولَو» :ىلاعت لاق اذهلو ؛نوكي

 . 4مهنم
 ىبأ نع * ليغامتسإ نع ٠ ثريهز وبأ انثدح «قاحسإ ىنثدح ( ىنثملا ىنثدح : :ريرج م لاق

 SS ترا لاق لا فاحتمإ

 زاب ىبنلا كلذ غلبف 0 0 هلل دمحلاو ءانلعفل انرمأ ول :لجر لاق «ةيآلا# 7*2[ مِهْنَم] ليلق
 ىساورلا لابجلا نم مهبولق ىف تبثأ ناميإلا ءالاجرل ىتمأ نم نإ) :لاقف

 تلزن امل :لاق نسحلا نع «ماشه انثدح «حور انثدح رت نب ربح انادخ :متاح ىبأ نبا لاقو

 لعف ول e لاق ا اراقا نأ يبلع رو :ةيآلا هذه

 ىساورلا لابجلا نم هلهأ بولق ىف تبثأ "”ناميإلل» :لاقف ةي ىبنلا غلبف ءانلعفل انبر

 بتك دقل 5 ؟ئدوهبلا اقف ءدويبلا نه ليخرو نام ني نسق نب تنا رشا ىدسلا لاقَو

 هللا لزنأف .انلتقل #مكسفنأ اولتقا نأ :انيلع بتك ول هللاو :تباث لاقف .انسفنأ انلتقف لتقلا انيلع هللا

 .متاح ىبأ نبا هاور .ةيآلا هذه

 بعصم انثدح یک نذل عب وريم انثدح ١ ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .ر أ نم ةدايز (۲ .0)

 . باطخلا نب رمع دنسم ىف ريثك نبا فلؤملا هركذو (۳)
 .أ نم ةدايز (5) . ارهزألا وبأ» :ر ىف (6)

 )٥۲۹/۸(. ىربطلا ريسفت (5)

 . «ناميإلا» :أ ىف (۷)



  eا و ابكلا ةبايصلا 0

 «مكسفنأ اولتفا نأ مهيَلع انبتك اَنأ ولو ] تلزن امل :لاق ريبزلا نب هللا دبع نب رماع همع نع «تباث نبا
 . «ركب ابأ اي تقدص» :لاق .تلعفل ىسفن لتقأ نأ ىنترمأ ول هللاو هللا لوسر اي :ركب وبأ لاق

 انبتك ان ولو :[هلوق نع نايفس لكس :لاق ىَندَعلا رمع ىبأ نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح
 ول» : ليڪ هللا لوسر لاق :لاق ,«مهنم ليلق الإ ُهوُلَعَف ام مكرايد نم اوجرخا وأ مكسفنأ اولتفا نأ مهيلع

 .«مهنم دبع مأ نبا ناكل تلزن

 نب حيرش نع ءورمع نب ناوفص نع ؛ شايع نب ليعامسإ انثدح «ناميلا وبأ انثدح «ىبأ انثدحو

 نم اوجرخا وأ ] مكسفنأ اولتفا نأ مهيلع انبتك اأ ولو :ةيآلا هذه ةا هللا لوسر الت ال : لاق ديّبع

 لا اور ني ا ىلإ هدير قلك ثلا: ور اا ءةيآلا 4 [مهنم ليلق الإ هولعف ام مك رايد
 .ةحاور نبا :ىنعي  «ليلقلا كئلوأ نم اذه ناكل كلذ بتك هللا نأ ول»

 انو وب هن ررر ا ولم: مقا رل ا 7 َنوُظَعُي ام اولعف مهنا ولو :ىلاعت لاق اذهلو
 :ىدسلا لاق < (اتیبنت دشأو# ىهنلا باكتراو رمألا ةفلاخم نم : ىأ 4 مه اخ ناكل هنع نوهني

 مهاتيدهلو» ةنحلا : ىنعي « اميظع ارجأ» اندنع نم :ىأ: 4اَندَل نَم مهانيتآل اذإو» .اقيدصت دشأو : ىأ

 .ةرخآلاو ايندلا ىف : : ىأ © اميقتسُم اًطارص

 نيقيدصلاو نييبَتلا نم مهيلع هللا معنأ نيذّلا عم كو لوسرلاو هللا عطي نمو: ىلاعت لاق مث

 هنع هللا هاهن ام كرتو ءهلوسرو هللا هرمأ اب لمع نم : ىأ (اقيفر كئلوأ نسحو نيحلاّصلاو ءادهشلاو

 مهو «ةبترلا ىف مهدعب نمل مث ءايبنألل ًاقفارم هلعجيو «هتمارك راد هنكسي لجو زع هللا نإف «هلوسرو
 . مهتينالعو مهرئارس تحلص نيذلا نوحلاصلا مهو نينمؤملا مومع مث «ءادهشلا مث «نوقيدصلا

 . «اقيفر كوا نسحوإ :لاقف ىلاعت مهيلع ىنثأ مث
 نع ميا نع نمسا ميهاربإ انثدح یش رخ نب هللا دنع خرب دمج انثدح :ىراخبلا لاقو

 ايندلا نيب ريخ الإ ضرمي ىبن نم اما كوفي 206 هللا كومو تحمس خلاق ةا نع ورع

 هللا معنأ نيذّلا عم: لوقي هتعمسف «ةديدش ب هتذحأف «هيف ضبق ىذلا هاوكش ىف ناكو «ةرخآلاو

 .رّيخ هنأ تملعف «نيحلاّصلاو ءادهشلاو نيقيدّصلاَو نيّيبتلا نَم مهيلع

(6) (۳) 
 هب «ميهاربإ نب ' دعس نع «ةبعش ثيدح نم ملسم هاور اذكو

 لضفأ هيلع «ىضق مث اثالث «ىلعألا قيفرلا ىف مهللا» :رخآلا ثيدحلا ىف وك هلوق ىنعم اذهو

 18 «ديتلاو ةالضلا

 :ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس ركذ

 نب ديعس نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع «ىمقلا بوقعي انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاق
 يلام :ءنذلف ايا“ :للك ىلا هل لاقف «نورحم وهو ةا ىلا ىلإ راضنألا خرم لحجر ءاج لاق ريج

 . «ديعسا :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز )۰۱ ١(

 )۲٤٤٤(. مقرب ملسم حيحصو )٤٤۳١( مقرب ىراخبلا حيحص (1)
 . اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (44757) مقرب ىراخبلا هاور (5)



 9 1 0 ايألا "املا a اوو

 كيلع ودغن نحن :لاق «؟وه ام» :لاق ؟هيف تركف ءىش « "هللا ىبن اي :لاق «؟انوزحم كارأ

 كي ! لصن الف نييبنلا عم عفرت ادغو TT «حورنو

 نم مهي هلا معنا يذلا عم كلوأف لوسرلاو هلا عطب نمو# :ةيآلا هذهب ليربج هاتأف ءائيش

 .هرشبف د ىبنلا ثعبف . 427[ قيفر ' كلوا نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو ]

 «سنأ نب عيبرلا نعو «ةداتقو «نيعشلا رماعو «ةمركعو «قورسم نع السرم رثألا اذه ىور دق

 خا اق

 هللا عطي نمو» :هلوق «عيبرلا نع «هيبأ نع ءرفعج ىبأ نبا انثدح «ىنثملا انثدح :ريرج نبا لاق

 دق :اولاق ةا ىبنلا باحصأ نإ : لاق الا «(“[نَم مهيلع هللا معنأ نيذّلا عم كعوأف] لوُسّرلاو

 اذإ مهل فيكو «هقدصو هعبتا نمم ةنجلا تاجرد ىف هب نمآ نم ىلع لضف هل هَ ىبنلا نأ انملع
 لوسر ىنعي :لاقف  ةيالا هذه ىنعي كلذ ىف هللا لزنأف ؟اضعب مهضعب ىري نأ ةئحجلا ىف اوعمتجا

 معنأ و ءاهضاير ىف نوعمتجيف « مهنم لفسأ وه نم ىلإ نوردحني نيلعألا نإ» : ك هللا

 ىف مهف رعد امو نوهتشي امب مهيلع نوعسيف تاجردلا لهأ مهل لزنيو «هيلع نونثيو مهيلع هللا

.0( )¥( 
 (هيف نومعنتيو نوربحي ةضور

 نب دمحم نب ميحرلا دبع انثدح :هيودرم نب ركب وبأ لاقف ءرخآ هجو نم اعوفرم ىور دقو

 نع «ضايع نب ليضف انثدح «نارمع نب هللا دبع انثدح «ديسأ نب دمحأ نب ليعامسإ انثدح «ملسم

 « هللا لوسر اي :لاقف هايي ىبنلا ىلإ لجر ءاج :تلاق ةشئاع نع ءدوسألا نع «ميهاربإ نع «روصنم

 تيبلا ىف نوكأل ىنإو .ءىدلو نم ىلإ بحأو «ىلهأ نم ىلإ بحأو «ىسفن نم ىلإ بحال كنإ

 ةنلا تلخد اذإ كنأ تفرع كتومو ىتوم تركذ اذإو «كيلإ رظنأف كيتآ ىتح ربصأ امف كركذأف

 ل ل .كارأ الأ تيشخ ةنجلا تلخد نإو «نييبنلا عم تعفر

 نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبتلا نم ی هلق هنأ الا ع کرا لوا هللا معي نسر

 . «اقيفر كتلوأ

 دمحأ نع «ىناربطلا قيرط نم «(ةنحلا ةفص)) :هباتك ىف ىسدقملا هللا دبع وبأ ظفاحلا هاور اذكهو

 هدانسإب ىرأ ال :لاق مث .هب «ىدباعلا نارمع نب هللا دبع نع «لالخلا ملسم نب ورمع نبا

 ءااذ )^(

 . ملعأ هللاو . اسأب

 .(ةيآلا» :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (۲) .«هّللا لوسر اي» :ر ىف )١(

 .«قايسا :أ ىفو ««ائيش» :ر ىف (۳)

 . (078 ها": /8) ىربطلا ريسفت )٤(

 .(نوعتمتيا :د ىف (5) .أ نم ةدايز (5)

 . ىزارلا رفعج ىبأ ةخسن ىلع مالكلا اهيفف «ةيريسفتلا خسنلا ىف ةمدقملا رظناو «لسرم اذهو ٥٠١( /۸) ىربطلا ريسفت (۷)

 ورمع نب دمحأ قيرط نم ٠۲١( /۸) ةيلحلا ىف ميعن وبأ قيرط نمو «نيرحبلا عمجم» (۳۳۰۸) مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو (۸)

 يرد مرا ع نارمع نب هللا دبع نع لالخلا
 .«ىدباعلا هب درفت روصنمو ليضف ثيدح نم بيرغ» :ىناربطلا لاقو

 . اةقث وهو نارمع نب هللا دبع ريغ حيحصلا لاجر هلاجر» :(۷/۷) عمجملا ىف ذ ىمثيهلا لاق



 ةو ¥ )تالا الا ةروس تالا وزا

 انثدح «ىطافسألا لضفلا نب سابعلا انثدح ءدمحأ نب ناميلس انثدح :ًاضيأ هيودرم نبا لاقو

 اه نع تالا ي ءاظع نع دع ن دلا اخ 10 وعلا ياغ وب تا ند کوا
 كركذأل ىنإ ىتح كبحأل ىنإ «هّللا لوسر اي :لاقف ةه ىبنلا ىتأ الجر نأ ؛سابع نبا نع «ىبعشلا

 .ائيش ل هللا لوسر هيلع دري ملف .ةجردلا ىف كعم نوكأ نأ بحأو لع كلذ ىف كرما نف

 نيقيدصلاو نيّينلا نم مهيلَع هللا معنأ نيذُلا عم كئَلوُأف لوُسَرلاَو هللا مط نموإ»] لجو زع هللا لزناف
 . © 20[ اقيفر كلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو

 ىف تبثو .السرم «ىبعشلا نع «ءاطع نع «ريرج نع «ديمح نبا نع «ريرج نبا هاور دقو

 نب ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع «ىعازوألا نع «دايز نب لقه ثيدح نم ملسم حيحص
 هئوضوب هتيتأف ةع ىبنلا دنع تيبأ تنك :لاق هنأ ىملسألا بعك نب ةعيبر نع «نمحرلا دبع

 «؟كلذ ريغ وأ» :لاقف .ةنحجلا ىف كتقفارم كلأسأ هللا لوسر اي :تلقف .«لس» :ىل لاقف «هتجاحو

 . "”«دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ىّتعأف» :لاق .كاذ وه : تلق

 نع «رفعج ىبأ نب هللا ديبع نع «ةعيهّل نبا انربخأ نا نب يحي اوج :دمحأ مامإلا لاقو

 هللا لوسر اي :لاقف قلك ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ىتهجلا ةرم نب ورمع نع «ةحلط نب ىسيع

 رهش تمصو «ىلام ةاكز تيدأو «سمخلا تيلصو هللا لوسر كنأو «هللا الإ هلإ ال نأ تدهش

 ةمايقلا موي ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم ناك اذه ىلع تام نم» : راك هللا لوسر لاقف .ناضمر

 . "دمحأ هب درفت ةهيدلاو قعي مل ام - هيعبصإ بصنو  اذكه

 نب ر نع «ةعيهل نبا انثدح « مشاه ىبأ ىلوم ديعس وبأ انثدح : اضيأ دمحأ مامإلا لاق

 هللا ليبس ىف ةيآ فلأ أ أرق نم» : لاق ةي هللا لوسر نأ ؛ هيبأ نع «سنأ نب ذاعم نب لهس نع «دئاف

 . هللا ءاش نإ «ًاقيفر كئلوأ نسحو ‹«نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم ةمايقلا موي بتك

 ديعس ىبأ نع « ىرصبلا نسحلا نع . «ةزمح ىبأ نع «ىروثلا نايفس قيرط نم ىذمرتلا یورو

 . (ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا عم نيمألا قودصلا رجاتلا» : ةِئَلَع هللا لوسر لاق : لاق

 خيش رباج نب هللا دبع همسا ةزمح وبأو ءهجولا اذه نم الإ هفرعن ال نسح ثيدح اذه :لاق مث
 . یرصب . )4(

 ةعامج نع ةرتاوتم قرط نم ءامهريغو ديناسملاو حاحصلا ىف تبث ام ةراشب هلك اذه نم مظعأو
 نم عم ءرملا» :لاقف ؟ مهب قحلي املو موقلا بحي لجرلا نع لئس اي هللا لوسر نأ : ةباحصلا نم

 .؟ةيآلا هذه» :ه ىفو ءر :نم ةدايز (*) .«كلذ ىلع» :د ىف (۲) .«(ىرصبلا شايع نبال :ر ءد ىف )١(

 دقو بئاسلا نب ءاطع هيف» :(۷/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .(81/1؟) ريبكلا مجعملا ىف هاورو ؛ىناربطلا وه دمحأ نب ناميلس )٤(

 . (طلتخا

 .(4864) مقرب ملسم حيحص (5)

 .دنسملا ىف سيل )٠(

 .ادايز» :و ىف (۷)

 . مالك هيفو نابز نع ةعيهل نبا هيف :(519/7) ىمثيهلا لاقو .«هركذف ةعيهل نبا انثدح نسح انثدحا :هيفو )٤/ ٤۳۷( دنسملا (۸)

 . (۱۲۰۹) مقرب ىذمرتلا ننس (9)



 0 كابألا ةفاشقلا a ا آآتآ# تا

 قید اذهب مهحرف نوملسملا حرف امف : سن لاق «بحأ

 هللا: یر کو کف ا وو ا فز ا هنآ ا اوو ی
 . .هلمعك لمعأ مل نإو مهعم هللا ىنثعبي نأ وجرأو «“امهنع

 a «راسي نب ءاطع نع < «ميلس نب ناوفص نع «سنآ نب ب كلام مامإلا لاقو

 تف ركل ودارت امك .مهقوف نم فرغلا لهأ نوءارتيل ةنح ا لهأ نإ» : لاق للك هللا لوسر نأ

 لزانم كلت « هللا لوسر اي :اولاق . ؟مهنيب ام لضاَقَتل برغملا وأ قرشملا نم قفألا ا رباغلا ىردلا

 . «نيلسرملا اوقدصو هّللاب اونمآ لاجر «هديب ىسفن ىذلاو . ىلب» :لاق ؟مهريغ اهغلبي ال ءايبنألا

 .ملسمل هظفلو “كلام ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 نع - ىلع نبا ىنعي لاله نع «حيّلف ىنربخأ «ةرازف انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 وأ - نوءارت امك ةنحلا یف نوءارتيل ةنحلا لهأ نإ» : لاق ا هللا لوسر نأ ؛ةريره فا نع «ءاطع

 كئلوأ هللا لوسر اي :اولاق .«تاجردلا لضافت ىف علاطلاو قفألا ىف براغلا ىردلا بكوكلا - نورت

 . «نيلسرملا اوقدصو هللاب اونمآ ماوقأو «هديب ىسفن ىذلاو « ىلب» : لاق ؟نويبنلا

 .ملعأ هللاو ."”ىراخبلا طرش ىلع ثيدحلا اذه : ىسدقملا ءايضلا ظفاحلا لاق

 0000 «زيزعلا دبع نب ىلع انثدح اريتكلا هيما ىف يتارطلا يساتلا يب[ فاح هلانو

 ىتأ :لاق رمع نبا نع «ءاطع نع و توا نع «ملاس نب فْيَمع انثدح . ىلصوملا رامع

 ا .«مهفتساو لف : لاک هللا لوسر هل لاقف ءهلأسي ةي هللا لوسر ىلإ ديلا نع لجر

 ام لثم تلمعو «هب تنمآ امب تنمآ نإ تيأرفأ «ةوبنلاو ناولألاو روصلاب انيلخع مئات «هّللا لوسر اي

 ءىضيل هنإ هديب ىسفن ىذلاو ٠ معنا : ا هللا لوسر لاق ؟ةنحلا یف كعم نئاكل ىنإ هب تلمع

 ةعبرأو ةنسح فلأ ةئام اهب هل بتك «هدمحبو هللا ناحبس :لاق نمو «هّللا دنع دهع اهب هل ناك

 لجرلا نإ نإ» دق هللا e لاقف ؟هللا ا : لجر لاقف «ةنسح فلأ نورشعو

 نابع تعا : ىشبحلا لاقف 0 ١ م ا

 دقل :رمع نبا لاق ءهسفن تضاف ىتح ىكبتساف .(«معنا : ةَ ىبنلا لاقف ؟ةنجلا ىف كانيع ىرت ام

 .(559) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو (/ ۷ مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۱)

 . ؟مهنع» :ر ىف (6) , «بحأل» :أ ىف (۳) .«ظفل ىفوا :د ىف (۲)

 . ()1۹) مقرب ملسم حيحص )٥(

 .؟ىف» :أ ىف (۷) .؟نوءارتي» :أ ىف (0)

 .(۲۸۳۱) مقرب ملسم حيحصو (73555) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 . (۳۳۹/۲) دنسملا (9)

 .«ةروسلا» :أ ءر ىف )١١( .فيرحت وهو «ةبتع نع بويأ» :خسنلا ىف )٠١(



 ۷٤( ov - ۱١۷)تايآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا

 .هيديب هترفح ىف هيلدي ی هللا لوسر تيأر

 و او

 «كلذل مهلهأ م 0 د : ىأ «هللا نم لضقلا كلذ» : ىلاعت لاق اذهلو

 لاو ةيادهلا ىت : ىأ اميلع هّللاب ل کول . امعأب ال

 اق مكس و و خرقا را تاق انف ضرس اذ اون دل هل ()
 “ب ب < و

 مكباصأ نكلو 09 اديهش مهعُم نكأ مَ ذإ يَلع هللا معن دق لاق ةبيصم مكتباصأ نإ نطيل

 اميظع ازوف زفاف مهعم تدك يت اي دوم هيو مكسب نكت مل ناک نويل هللا نم لضف

 لتقيف هللا ليبس يف لتاقي نمو ةرخآلاب ايندا ةايحْلا نوُرشَي نيذّلا هللا ليبس يف لتاقيلف ©

 . 6 69 اميظع ارجأ هيتؤن فوَسف بلغي وأ
 ةحلسألا دادعإب مهل بهأتلا مزلتسي اذهو «مهودع نم رذحلا ذخأب نينمؤملا هدابع هللا رمأي

 ةا نف ريفلاب ةدنعلا نكتو ”ددعلاو

 دقو ئ عمج : :تابثلاو «ةيرس دعب ةيرسو «ةقرف دعب ةقرفو «ةعامج دعب ةعامج :ىأ «تاّبثإ

 . نيبُث ىلع ةبثلا عمجت

 نيقرفتم ايارس : ندي يضع : ىأ (تابث اوٌرفنافط : هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ب ىلع لاق

 .مكلك : ىنعي «اعيمج اورفنا رو
 ني لئاقمو اتارا ءاطعو كالا و: داق ر < ىالاو-: ةمركعو مدعا نع قوز اذكو

 0 ا ءَناّيَح

 0 : ىأ نو :نايح

 نب هللا دبع ناك امك «داهجلا نع هريغ ئطبيو ءهسفن ىف وه أطابتي هنأ دارملا نوكي نأ لمتحيو
 نبا لوق اذهو .هيف جورخلا نع سانلا طبشيو ءداهجلا نع رخأتي «لعفي - هللا هحبق - لولس نب ىبأ

 مكتباصأ نإ : داهجلا نع رخأت اذإ لوقي هنأ قفانملا نع ارابخإ ىلاعت لاق اذهلو ؛ ؛ ريرج نباو جيرج

 مل ذِإ يلع هللا معنأ دق لاقط ةمكحلا نم كلذ ىف هلل ل ءمكل ودعلا بلغو ةداهشو لتق أ (ةبيصم

 هتاف ام ردي ملو «هيلع هللا معن نم كلذ دعي «لاتقلا ةعقو مهعم رضحأ مل ذإ : ىأ «اديهش مُهَعَم نكأ

 . لتق نإ ةداهشلا وأ ربصلا ىف رجألا نم

 : ىل 4ةذوم هيو مكب نكت مل ناک نول ةمينغو رفظو رصن : یال نم لصف مکی نوف
 )١( ريبكلا مجعملا )١١/٤۳1( فيعض وهو ةبتع نب بويأ هيف نأ هفعض هجوو« .

 ) )۲؟لاقه:ر ىف .



 ۷١( «ال0)ناتيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 0۸

 مهعم مهسب ىل برضي نأب :ىأ .(اميظع ازوف زوفأف مهعم تنك ينتيل اي مكنيد لهأ نم سيل هنآك
 . هدارم ةياغو هذصق ربكأ وهو . هيلع لصحأف

 «ةرخآلاب ايدا َةاَيحْلا َنوُرْشَي نيذّلا هللا ليبس يفإط رفانلا نمؤملا :ىأ (لتاقيلف» :ىلاعت لاق مث
 . مهناميإ مدعو مهرفكل الإ كلذ امو ءايندلا نم ليلق ضرعب مهنيد نوعيبي :ىأ

 نم لك : ىأ ( اميظع ارجأ هيتؤن فوسف بلغي وأ لتقيف هللا ليبس يف لتاقي نموإ» : ىلاعت لاق مث
 ىف تب امك ءليزج رجا ةيقع ةو ل هع لف تاو لف غ وأ لتق ءاوس - هللا ليبس ىف لتاق

 هنكسم ىلإ هعج ري وأ ءةنحلا هلخدي نأ هافوت اا « هليبس ىف دهاجملل هللا لفكتو لا

 .ةمينغ وأ رجأ نم لان ام الئان هنم جرخ ىذلا

 ني نلرو اسقاو لاجل نم نيت هلا ليس يف نرل ا مكت او
 كندل نم اَنَل لعجاو يلو كند نم اَنَل لعجاو اهله ملاظلا ةيرقلا هذه نم اتجرخأ ابر نولوقي

 توُعاَطلا ليبس يف نولتاقي اورفك نيذّلاو هللا ليبس يف نولتاقي اونمآ نيذّلا ©9 اريصت

 . 4 69 افيعض ناك ناطّيَشلا ديك نإ ناَطْيشلا ءايلْوُأ اولتاقف
 نالا ذاقنتسا ىف ىعسلا ىلعو «هليبس ىف داهجلا ىلع نينمؤملا هدابع ىلاعت صرحي

 ابر نولوقي نيا :ىلاعت لاق اذهلو ءاهب ماقملاب نيمربتملا نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا نم «“ةكم
 4 كنجرخأ يتلا كيرف نم ةَوُق دشأ يه ةيرق نم نيآكوإ : هلوقك «ةکم : ىنعي (ةيرقلا هذه نم انجرخأ

 *١[. :دمحم]

 انل رخس : ىأ «اريصن كندّل نم ال لعجاو ايلو كندّل نم انَل لعجاو اهلهأ ملاظلا# :هلوقب اهفصو مث

 سابع نبا تعمس :لاق هللا ديبع نع «نايفس انثدح ءدمحم نب هللا دبع انثدح :ىراخبلا لاق

 . نيفعضتسملا نم ىمأو انأ تنك :لاق

 سابع نبا نأ ةكبلم ىلا ىبأ] نبا نع «بويأ نع «دیز نب دامح انثدح «ترح ني ناميلس اخ

 . "لجو زع هللا ردع نمم ىمأو انأ تنك :لاق«نادْلوْلاَو ءاستلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ : لت

 : ىأ «توُعاَّطلا ليبس يف نولتاقي اورفك َنيذّلاو هللا ليبس يف نولتاقي اونمآ نيِذّلاال :ىلاعت لاق مث
 .ناطيشلا ةعاط ىف نولتاقي نورفاكلاو «هناوضرو هّللا ةعاط ىف نولتاقي نونمؤملا

 .«كاذو» :ر د ىف )١(

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (18177) مقرب هحيحص ىف ملسمو لال ءا/4577) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 . ؟هللا دبع» :د ىف (0) .(ةكم ىف» :أ ىف (4) . «نأب» :أ ءر د ىف (۳)

 .آ «ر هد نم ةدايز )0

 (OANA cEOAY) مقرب ىراخبلا حيحص )¥(



 ۹ (/9 2 ۷۷)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ناك ناطيشلا ديك نإ ناطيّشلا ءايلوُأ اولتاقف» :هلوقب هئادعأ لاتق ىلع نينمؤملا ىلاعت جيه مث
 . «افيعض

 سل سس ساس

0 

 نوملظت الو ىنا نمل ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم لق بيرق لجأ ىلإ انترحأ الول لاتقلا
or. f o0ريب قرر , م لە  

 اولوقُي ةنسح مهبصت نإو ةدّيشم جورب يف متنك ولو توملا مككردي اونوكت امنيأ 69 اليتف

 ءالؤه لاَمَف هّللا دنع نم لك لق كدنع نم هذه اولوقي ةئيس مهبصت نإو هللا دنع نم هذه
 مسموم

 نمف ةئيس نم كباصأ امو هللا نمف ةنسح نم كباصأ ام © اًثيدَح نوهقفي نوداكي ال موق

 . 4 69 اًديهش هّللاب ئفكو ًالوسر سانلل كاتلسرأو كس
 شا تاذ نكت مل نإو ةاكزلاو ةالصلاب نيرومأم  ةكمب مهو - مالسإلا ءادتبا ىف نونمؤملا ناك

 ىلإ ربصلاو نيكرشملا نع وفعلاو حفصلاب نيرومأم اوناكو ءمهنم ءارقفلا ةاساومب نيرومأم اوناك نكل
 ابسانم كاذ ذإ لاحلا نكي ملو .مهئادعأ نم اوفتشيل لاتقلاب اورمأ ول نودويو نوقرحتي اوناكو «نيح

 وهو مهدلب ىف اوناك مهنوك اهنمو «مهودع ددع ةرثك ىلإ ةبسنلاب مهددع ةلق :اهنم «ةريثك بابسأل
 الإ داهجلاب رمؤي مل اذهلف .اقئال ءادتبا هيف لاتقلاب رمألا نكي ملف «ضرألا عاقب فرشأو مارح دلب

 اوفاخو هنم مهضعب عزج هنودوي اوناك امب اورمأ امل اذه عمو ءراصنأو ة ةعنمو راد مهل تراص امل «ةنيدملاب

 امول :ىأ «بيرق لجأ ىلإ انترخأ الو لاتقلا انيلع تبتك مل نر اولاقو» ديدش افوخ سانلا ةهجاوم نم
 ىنعم ىف ةيآلا هذهو «ءاسنلا مّيأتو ءءانبألا متیو ءءامدلا كفس هيف نإف «ىرخأ ةدم ىلإ هضرف ترخأ

 نيدلا تيأر] لاتقلا اهيف ركذو ةمكحم ةروس تلنأ اذِإق ةروس تل الوأ اونمآ نيدلا لوقيوإ# : ىلاعت هلوق

 رمألا مزع اَذِإَف فورعم لوقو ةعاط . مهل ئلوأف توما نم هيلع يشمل رف كيَلِإ نورظني ضَرُم مهبوُلُق يف
 7١[. ۰۲۰ :دمحم] «2)[مهل اريخ ناک هللا اوُقدص وف

 ىلعو ("”ةمزر ىبأ نب زيزعلا دبع نب دمحم انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نط رك نع «رائيد نب ورمع نع «دقاو نب نيسحلا نع «نسحلا نب ىلع انثدح :الاق ةجنر نبا

 ىف انك «هّللا ىبن اي :اولاقف .ةكمب ههم ىبنلا اوتأ هل ًاباحصأو فوع نب نمحرلا دبع نأ :سابع نبا

 هللا هلوح املف املف .؟موقلا اولتاقت الف وفعلاب ترمأ ىنإ» : :لاق :ةلذأ انرص انمآ املف ءنوكرشم نحنو رع

 ني م ا ا : هلل 0 اراك «لاتقلاب اب ءرمأ . ةنيدملا | ىلإ

 )١( أ ءر نم ةداير (7) .؟هعرزلا :أ ىف (۲) .4ةيآلا» :ه ىفو .ر نم ةدايز .



 )۷۹ - ۷۷)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا RE ا اا ا را ا ااا تس ل ا

 . هب «قيقش نب نسحلا نب ر ىلع ثيدح نم ةد فا «مكاحلاو «ىئاسنلا هاورو

 ٍمهيلع ضرفي نأ هللا اولأسف ءةاكزلاو ةالصلا الإ مهيلع نكي مل :ىدسلا نع «طابسأ لاقو

 مل اب اولاقو ةيشَح دشأ وأ هللا ةيشخك ساّنلا نوشخي مهنم قيرف اذإ» : لاتقلا مهيلع بتك املف «لاتقلا

eةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم لق : ىلاعت هللا لاق «توملا وهو  

 ىَقنا نمل ريخ
 .نيرجا نبا اور وهلا ىف تلزل  تايألا هذه نإ ةهاجم غو

 .هايند نم ريخ ىقتملا ةرخآ :ىأ 4ىَقلا مل ريح ةرخآلاو ليلق اينالا عاتم لقإ» :هلوقو
 ءايندلا نع مهل ةيلست هذهو .ءازجلا متأ اهنوفوت لب مكلامعأ نم :ىأ (اليتف نومّلظت الو»

 .داهجلا ىلع مهل ضيرحتو «ةرخآلا ىف مهل بيغرتو
 نب نمحرلا دبع انثدح «ىقرودلا ٍميهاربإ نب بوقعي انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ادبع هللا محر :لاق «ليلق ايندلا عاتم لق» :نسحلا أرق :لاق ماشه نع «ديز نب دامح انثدح .ىدهم

 ضعب همانم ىف ىأرف «ةمون مان لجرك الإ اهرخآو اهلوأ اهلك ايندلا "ام «كلذ بسح ىلع اهبحص
 .هبتنا مث بحي ام

 :دشني رهسم وبأ ناك :نيعم نبا لاقو

 بيصت ماقما راد ىف هللا نم هل نكي مل نمل ايندلا ىف ريخ الو
 EE لاآورلاو ليلق عام اهنإف الاجر ايندلا بج نإف

 ال تولا ىلإ نورئاص تا ١ : ىلإ 4ةدّيشُم جورب يف مك ولو تاما مكي اوُنوُكَت اَنْ :هلوقو

 لالجلا وذ كبر هجو ئقبيو .٠ ٍناَق اهيَلَع نم لك :ىلاعت لاق امك «مكنم دحأ هنم وجني الو «ةلاحم

 «[1864 :نارمع لآ] توما ةقئاذ سفن لك# : ىلاعت لاقو ]۷ :٦ نمحرلا] €[ ماركإلاو

 ىلإ رئاص دحأ لك نأ :دوصقملاو .[ : ءايبنألا] «دّلخلا كلبق نم رشبل انلعج امو » :ىلاعت لاقو

 ءاموتحم الجأ هل نإف ءدهاجي مل وأ دهاج هيلع ءاوسو ءىش كلذ نم هيجني الو «ةلاحم ال توملا

 ءافقوم اذكو اذك تدهش دقل :هشارف ىلع توملا هءاج نيح ديلولا نب دلاخ لاق امك ءاموسقم ادمأو

 تمان الف .«ىشارف ىلع تومأ انأ اهو «ةيمر وأ ةنعط نم حرج هيفو الإ ىئاضعأ نم وضع نم امو

 أ

 ىف جورب ىه :ليقو .ةيعفر ةيلاع ةعينم ةنيصح :ىأ 4ةدّيشم جورب يف متنك ولو# :هلوقو
 ‹توملا نم نصحتو رذح ىنغي ال :ىأ . ةعينملا اهنأ : حيحصلاو . فيعض وهو ء«ىدسلا هلاق .ءامسلا

 آنر لاق امك

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )١١١١١( كردتسملاو )1//07017.
 .؛ةيآلا» :ه ىفو 3 ءر نم ةدايز (6) ,«امو) :أ ءر ىف (۳) . «ةيآلا» : ىف 000

 ىكب ةافولا هترضح امل دلاخ نأ دانزلا ىبأ قيرط نم )5١1/8( روظنم نبال رصتخملا ىف امك قشمد خيرات ىف ركاسع نبا ظفاحلا هاور )2(

 .هركذف . . .لاقو

 .(دبعلا نب ةفرط» 1 «ر ىف (0)



 ل 0/9 _۷۷)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 سب ءامسلا بابسأ مار ولو همي ةيتملا بابسأ فاح نمو
 «قرف امهنيب لب: ليقو ٤١[. :جحلا] «ديشَم رصقو» :لاق امك ةديشملا ىه «ةديشملا» : ليق مث

 .صجلا وهو ديشلاب ةنيزملا : ىه فيفختلابو «ةلوطملا : ىه ءديدشتلاب ةديشملا نأ وهو
 ناك نميف ةأرما نأ ركذ هنأ :دهاجم نع ةلوطم ةياكح انهاه متاح ىبأ نباو «ريرج نبا ركذ دقو

 :لاقف «بابلا ىلع فقاو لجرب وه اذإف ءجرخف «رانب اهيتأي نأ اهريجأ ترمأف ءَّقْلَّطلا اهذخأ انلبق

 اهتوم نوكيو ءاهريجأ اهجوزتي مث «لجر ةئامب ىنزتس اهنإ امأ :لاقف «ةيراج :لاقف ؟ةأرملا تدلوام

 دق اهنأ نظو ءابراه بهذ مث «هقشف ءاهنطب ىف نيكسب ةيراجلا جعبف ءاعجار ركف :لاق . توبكنعلاب
 كاذ بهذف يول ةأرما نسحأ تأشنو «تعرعرتو تبشو تئربف ءاهنطب اهمأ تطاخف «تتام

 لاقف «جيوزتلا دارأو هدلب ىلإ عجر مث «ةليزج الاومأ ىنتقاف روحبلا لخدو « بهذ ام “"[ريجألا]

 :لاقف .ةنالف نم نسحأ انه سيل :هل تلاقف .ةدلبلا هذهب ةأرما نسحأب جوزتأ نأ ديرأ :زوجعل

 نيأ نمو هرمأ نع هتلأسف ًاديدش اباجعإ هتبجعأف اهب لخدف «تباجأف اهيلإ تبهذف .ىَلع اهيبطخا

 ققحتف «نيكسلا ناكم هترأو .ىه انآ :تلاقف .هبره ىف هرمأ نم ناك امو «هربخ اهربخأف ن

 .لجر ةئامب تينز دق كنأ :امهادحإ ءامهنم دبال نيتنثاب ىنتربخأ دقلف اهايإ تنك نئل :لاقف كلذ

 نيتومت كنأ :ةيناثلاو .ةئام مه :لاقف ؟مهددع ام ىردأ ال نكلو «كلذ نم ءىش ناك دقل :تلاقف

 ىف توبكنعلاب اذإ اموي مه انيبف كلذ نم اهزرحيل ءاقهاش اعينم ارصق اهل ذختاف .توبكنعلاب
 فقسلا نم اهولزنأف ءانأ الإ اهلتقي ال هّللاو ىلع اهرذحت ىتلا هذهأ :تلاقف ءاهايإ اهارأف .فقسلا

 ءاهمحلو اهرفظ نيب عقوف ٠ ءىش اهمس نم راطف ءاهتلتقف اهلجر ماهباب اتتطوف اهيلإ تدمعف
 "ا كلذ نف'ةاكو اهر .تذوتساف

 «هيف هرصح ىتح «روباس» هيلع لاتحا امل ««نورطاسلا» وهو «رضحلا بحاص ةصق انهاه ركذنو

 :اهنم اراعشأ كلذ ىف برعلا تلاقو «نيتنس ةرصاحم دعب هيف نم لتقو

 وااو ةا نحت لن فد ةو هاذ ضنا نخأو

 هيث سلما 1 2 0
 روككو هارذ ىف ريطللف اس لك هللجو ارمرم هداش

 روجهم هبابق هنع كلم لا دابف نونملا ىديأ هبهت مل
 :رعاشلا لوقب لثمت مث «دمحم ةمأ عمجا مهللا :لوقي لعج نامثع ىلع لخد املو

 انك ريو دالا نيف: ادخلو ناك واو قم أل توا: يأ
 - - 5 و و 3 و ے4 سلع

 ا ايكو انش نق لاخلا انو قلغم نصحلاو نصحلا لهأ تيبي
 : 1 MW. 6 . . 0 ENR ا

 ىنعم اذه كلذ ' ”وحنو دالوأو عورزو رامث نم قزرو بصخ :ىأ © ةنسح مصب نإو# :هلوقو

 . (همدقم نعول :أ ىف )٤( .ىربطلاو « أ نم ةدايز (۳) .«اهدلبب» :أ ءر ىف (۲)

 . «اهمس نم ءىش راطو» :ر ىف (5)
 . (ةهم7؟/8) ىربطلا ريسفت ()

 .4 ريغو» :ر ىف (۸) .(العلا» :ر ىف (۷)



 (۷۹  ا/ا/)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا ۳1۲

 بدجو طحق :ىأ (ةئيس مهبصت نإو هللا دنع نم هذه اولوقي# ,ىدسلاو ةيلاعلا ىبأو سابع نبا لوق
 .ىدسلاو ةيلاعلا وبأ هلوقي امك .كلذ ريغ وأ جاتن وأ دالوأ توم وأ عورزلاو رامثلا ىف صقنو

 موق نع ىلاعت لاق امك . كنيدب انئادتقاو كل انعابتا ببسبو كلبق نم : ىأ e نا مارا
 :فارعألا] 4 عم نمو ئسومب اوُريطَي هس مهبصت نإو هذه ان اولاق ةتسحلا مهتءاج اذإفط :ن وعرف

 ةف هتباصأ نإو هب نأمْطا ريخ هباصأ نِإَف ] فرح ىلع هللا دبعي نم سالا نمو]ل : یلاعت لاق امكو .[. ١

 نيذلا نوقفانملا ءالؤه لاق اذكهو ١١[. :جحلا] ةيآلا 42 [ةرخآلاو ايندلا رسخ ههجو ىلع بقنا
 ىلإ هنودنس ارق ماما !ذإ اذهل ؛رمألا سفن ىف هل نوهراك مهو ارهاظ مالسإلا ىف اولخد

 مهلويخ جت يضل ةا لاك (ةنسح مهبصت نإوإ» :ىدسلا ""لاقو ةي ىبنلل مهعابتا
 (ةنيس مهبصت نإو هللا دنع نم هذهإ : اولاق ناملغلا مهؤاسن دلتو مهلاح نسحيو .مهيشاومو مهماعنأو

 لوف ,4كدنع نم هذه :اولاقو ايي دمحمب اومءاشت «مهلاومأ ىف ررضلاو بدلا ل

 :هلوقف .«هّللا دنع نم لك لف : لجو زع هللا لزنأف ءءالبلا اذه انباصأ ادمحم انعابتاو اننيد انكرتب

 .رفاكلاو نمؤملاو ءرجافلاو بلا ىف ذفان وهو «هردقو هللا ءاضقب عيمجلا ىأ هللا دنع نم لك لق»

 لاق اذكو .ةئيسلاو ةنسحلا : ىأ هللا دنع نم لك لقط : سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 ل

 «ملعو مهف ةلقو .بيرو كش نع ةرداصلا ةلاقملا هذه نيلئاقلا ءالؤه ىلع ًاركنم ىلاعت لاق مث

  TT(اًيدح َنوُهَقَفَي نوداکی ال موقلا ءالؤه لاَمف .

 : هللا دنع نم لك لق :ىلاعت هلوقب قلعتي بیرغ ثيدح ركذ
 نب ليعامسإ انثدح .« سنوي نب رمع انثدح يمس ا: كسلا انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 لوسر دنع اسولج انك :لاق هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «نايح نب لتاقم نع «دامح

 ابيرق ركب وبأ سلجف ءامهتاوصأ تعفترا دقو «سانلا نم نيتليبق ىف رمغو ركب وبأ لبقاف + ای هللا
 ؛؟امكتاوصأ تعفترا مل» : الك هللا لوسر لاقف ءركب ىبأ نم ابيرق رمع سلجو ؛ ةي هللا لوسر نم
 هللا لوسر لاقف .انسفنأ نم تائيسلاو هللا نم تانسحلا :ركب وبأ لاق ءهّللا لوسر اي :لجر لاقف
 نإ» : ةي هللا لوسر لاقف .ىلاعت هللا نم تائيسلاو تانسحلا :تلق :لاق «؟رمع اي تلق امف» يي
 رمع اي كتلاقم ليربج لاقو ءركب ابأ اي كتلاقم ليئاكيم لاقف «ليئاكيمو ليربج هيف ملكت نم لوأ
 ىلإ امكاحتف . ضرألا لهأ فلتخي ءامسلا لهأ فلتخي نإو «"ءامسلا لهأ فلتخيف فلتخن :لاقف
 اظفحا» :لاقف رمعو ركب ىبأ ىلع لبقأ مث . «هّللا نم تائيسلاو تانسحلا نأ مهنيب ىضقف «ليفارسإ

 .«سيلبإ قلخي مل ىصعي الأ هللا دارأ ول ءامكنيب ىئاضق

 لهأ قافتاب قلتخم عوضوم ثيدح اذه :ةيميت نبا سابعلا وبأ نيدلا ىقت مالسإلا خيش لاق
 , (©9ةفرعملا

 .«تاوامسلا» : ر ىف (۳) .«لاق» :أ ىفو ؛«لاقف» :ر ىف (۲) .أ ءر :نم ةدايز )١(
 تاقث رازبلا لاجر ةيقبو « هف رعأ مل ديعس نب نكسلا رازبلا خيش ا :(۱۹۱/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )۲٤۹١( مقرب رازبلا دنسم (4)

 .؟فعض دانسإلا ىفو ركنم ربخ اذه» : هللا همحر رجح نبا لاقو ءرضي ال مالك مهضعب ىفو



 يت 8:1 ناقيألا الا ةؤوتس د نتاثلا وخلا

 كباصأ ام :باوجلا لصحيل ناسنإلا سنج دارملاو "اال لوسرلل - ًابطاخم - ىلاعت لاق مث

 : ىأ ( كسفُت نمف ةئيس نم كباصأ امو هتمحرو هفطلو هنمو هللا لضف نم ر

 نع وفعيو مكيديأ تبسك امبق ةبيصم نم مكباصأ امو دن «كلبق نمف

 : ىروشلا] € ريثك

 . كبنذب :ىأ  كسفن نمف» :ديز نباو« جيرج نباو «ىرصبلا نسحلاو ءىدسلا لاق

 مدآ نبا اي ةبوقع : : 6 كسفُت نمف ةئيس نم كباصأ امو هللا نمف ةنسح نم كباصأ امل :ةداتق لاقو

 الو .مدق ةرثع الو «دوع شدح الجر بيضي آلا لورق ناك لكك هللا ىب نأ انل ركذو لاف .:كبنذب

 .رثكأ هللا وفعي امو «بنذب الإ «قرع جالتخا

 مه نمؤلا بيضي ال هديب ىسفن ىذلاو» :حيحصلا ىف الصتم ىور دق ةداتق هلسرأ ىذلا اذهو

 , '29«هاياطخ نم اهب هنع هللا رفك الإ اهكاشي ةكوشلا ىتح بص الو نزح الو

 انأو «كبنذب :ىأ«كسفُن نمف ةئيس نم كباصأ امو هللا نمف ةنسح نم كباصأ ام :حلاص وبأ لاقو
 .ريرج نبا هاور . كيلع اهتردق ىذلا

 ني توسل ا ناك باول يكول لهس انثدح «رامع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 ردفا نع نوديرت اع :لاق هللا دبع نب فرَطم نع ,«فرطم ىخأ نب لصاو نب ةبقع ىنثدح « نابيش

 يس مهبصت نإو هللا دنع نم هذه اوُلوقي ةنسح مهبصت نإو) :ءاسنلا ةروس ىف ىتلا ةيآلا مكيفكت امأ

 .نوريصي هيلإو اورم دقو ردقلا ىلإ اوُلكو ام هللاو «كسفن نم : ىأ «كدنع نم هذه اولوقي

 .رخآ عضوم هطسبلو ءاضيأ ةيربحلاو ةيردقلا ىلع درلا ىف .«ىوق نيتم مالك اذهو

 ههركي امو ءهاضريو هبحي امو ؛هللا عئارش مهغلبت :ىأ (الوسر سانلل كانلسرأو# :ىلاعت هلوقو
 . هابأيو

 ءهايإ مهغلبت امب ملاعو «مهنيبو كنيب اضيأ ديهش وهو «كلسرأ هنأ ىلع :ىأ «اديهش هّللاب ئفكو»
 .ًادانع وأ ًارفك قحلا نم كيلع نودري امبو

 5 ل ا ساو ق سس وم 0 ص سلا نم صا مام صو مام هاه م مام

 نولوقيو 60 اًظيفح مِهّيَلع كاتلسرأ امف ىّلوت نمو هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم »
 g7 ممم 6م

 ضعف نوتيي ام بكي هللاو لوقت يذلا ريغ مهنم ةفئاط تيب كدنع نم اوزرب اَذإف ةعاط

 . 4 69 ًاليكر هّللاب ئَفَكو هللا ىلع لّكوتو مهنع
 ىصع دقف هاصع نمو ء هللا عاطأ دقف هعاطأ نم هنأب ةَ دمحم هلوسرو هدبع نع ىلاعت ربخي

 .ىحوي ىحو الإ وه نإ ‹«ىوهلا نع قطني ام هنأل الإ كاذ امو « هللا

 ‹حلاص ىبأ نع «شمعألا انثدح ةيواعم وبأ انثدح «نائس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 5 أ نم ةدايز (۱)

 . مهنع هللا ىضر ةريره ىبأو ديعس ىبأ ثيدح نم (101/) مقربو ‹ ةشئاع ثيدح نم (5010/) مقرب هوحنب ملسم ةأور )۲)



OF APOE gs E د 

 هللا ىصع دقف ىناصع نمو «هللا عاطأ دقف ىنعاطأ نم» لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع

 .«ىناصع دقف ريمألا ىصع نمو «ىنعاطأ دقف ريمألا عاطأ نمو

 ايا وعلا نع نفاق نا قيد اهر

 نمف غالبلا الإ كيلع نإ «هنم كيلع ال E E ا :هلوقو

 كيلع سيلو «رسخو باخ كنع ىلوت نمو «هل لصح ام ريظن رجألا نم كل ناكو ءاجنو دعس كعبت

 هنإف هلوسرو هللا صعي نمو ءدشر دقف هلوسرو هللا عطي نم» :ثيدحلا ىف ءاج امك «ءىش هرمأ نم

 هش لإ سأل

 نم اوزرب اذإف ةعاطلاو ةقفاوملا نورهظي مهنأب نيقفانملا نع ىلاعت ربخي 4ةَعاَط نولوقيو» :هلوقو
 مهيب اميف اليل اورستسا :ى | «لوقت يذلا ريغ مهن ةفئاط تّيِب» تا اورا وو اوجرك : ىأ (كدنع

 هتظفح هب رمأي امب مهيلع هبتكيو هملعي : ىأ «نوتيبي ام بتكي هّللاو» :ىلاعت لاقف ا اهم

 دان رحا نلاعتا هنا ديدي ذه نك لاو قرا اه ةوملعي .«داعلاب نولكوم مه نيذلا «نيبتاكلا

 اوناك نإو هنايصعو لوسرلا ةفلاخم نم اليل هيلع نوقفتي امو «مهنيب اميف هنورسيو هنورمضي امب ملاع

 لوسّرلابو هللاب اَنمآ َنوُنوُقيول :ىلاعت لاق امك .كلذ ىلع مهيزجيسو «ةقفاوملاو ةعاطلا هل اورهظأ دق

 ۷ : رونلا] 4( نيمؤملاب كتلوأ امو كلذ دعب نم مهنم قيرف ئّلوتي مث ] انعطأو

 فشكت الو «مهذخاؤت الو م 'مهيلع ملحاو مهنع حفصا : ىأ ( مهنع ضرعأف» :هلوقو
 A E : ىأ «اليكو هّللاب ئفكو هللا ىلع لكوتو» اضيأ مهنم ْفَخَت الو ءسانلل مهرومأ

 .هيلإ بانأو هيلع لكوت نمل انيعمو ًارصانو

 اذإو © اريثك افالتخا هيف اودَجَوَل هّللا ريغ دنع نم ناك ولو نآرقلا نوربدتي الفأل
 r 0 و و ص

 هملعل مهتم رمألا يلوأ ىو لوسّرلا ىلإ هودر ولو هب اوعاذأ فوخلا وأ نمألا نم رمأ مهءاج

 . 4 يح اليت الإ ناَصْيَشلا متعال هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو مهنم هتوطبتتسي نيذّلا

 ةمكحملا هيناعم مهفت نعو «هنع ضارعإلا نع مهل ايهانو «نآرقلا ربدتب هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 نم ليزنت هنأل ؛ضراعت الو داضت الو «بارطضا الو هيف فالتخا ال هنأ مهل ًاربخمو «ةغيلبلا هظافلأو

 427[ اهلاقفأ بولق ىلع مأ ] نآرقلا نوربدعي الفأ» : ىلاعت لاق اذهلو ؛قح نم قح وهف ‹دیمح ميكح

 هلوقي نم هلوقي امك ءاقلتخم ًالعتفم ناك ول : ىأ هللا ريغ دنع نم ناك ولوإ» :لاق مث [4 :دمحم]

 .ًاريثك ًاداضتو ابارطضا : ىأ «اريثك افالتخا هيف اودجولا» < ‹«مهنطاوب ىف نيقفانملاو نيكرشملا ةلهج نم

 ملعلا ىف نيخسارلا نع ًاربخم ىلاعت لاق امك . هللا دنع نم وهف «فنالتخالا نم ملاس اذهو : ىأ

 .هب ةريره ىبأ نع ةملس ىبأ نع ىرهزلا نع ديزي نب سنوي قيرط نم )۱۸۳١( مقرب ملسمو (۷۱۳۷) مقرب ىراخبلا هاور (۱)

 .«نمفا» :ر ىف (۲)

 .هنع هللا ىضر متاح نب ىدع ثيدح نم (۸۷) مقرب هخیحص ىف ملسم هاور (۳)

 . «هللاب» :أ ىف )١( .؟مهنع» :ر ىف (9) . «ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز(6)

 5 ءر نم ةدايز )۷(



 ۳10 (۸۳ .۸۲)ناتیآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 هباشتملا اودر اذهلف ؛قح ههباشتمو همكحم :ىأ [۷ :نارمع لآ] (انبر دنع نم لک هب اتما :اولاق ثيح

 قلاع عدم اذهلو ءاورغف :هباكتملا ىلإ حملا اودر خبز: مهبولق ىف .نيذلاو. .ةاودتعاف مكحملا ىلإ
 .نيغئازلا مذو نيخسارلا

 «هيبأ نع « بيعش نب ورمع نع مناع وبأ انثدح «ضايع نب سنأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 اذإو یاو: انا تلا لا رمح هت ىلا نا خا ام ام ار ا ج ذقت : لاق هدج نع

 ذإ «ةرجح انسلجف «مهنيب قرفن نأ انهركف «هباوبأ نم باب ىلع ةي هللا لوسر "ةباحص نم ةخيشم
 رمحا ىتح ًابضغم للي هللا لوسر جرخف «مهتاوصأ تعفترا ىتح اهيف اورامتف «نآرقلا نم ةيآ اوركذ

 ىلع مهفالتخاب مكلبق نم ممألا تكلهأ اذهب «موق اي الهم» :لوقيو .بارتلاب مهيمري «ههجو
 هضعب قدصي لب ءاضعب هضعب بذكي لزني مل نآرقلا نإ ءضعبب اهضعب بتكلا مهبرضو «مهئايبنأ
 . "7«هملاع ىلإ هودرف هنم متلهج امو ءهب اولمعاف هنم متفرع امف ءاضعب

 نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «دنه ىبأ نب دواد نع «ةيواعم ىبأ نع اضيأ هاور اذكهو

 بح ههجو ا امنأكف ءردقلا ىف نوملكتي سانلاو «موي تاذ ةع هللا لوس جرخ :لاق هدج

 ناك نم كله اذهب ؟ضعبب هضعب هللا باتك نوبرضت مكل ام» :مهل لاقف ٠ ا

 كلذب ىسفن تطبغ ام هدهشأ ملو ةي هللا لوسر هيف سلجمب ىسفن تطبغ امف :لاق . «مكلبق

 كا مل انشا

 ا «دنه ىبأ نب دواد ثيدح نم هجام نبا هاورو

 اق ولا نار ىلا نع دو نب دانت اقدح یاهم نب را دنع اند دمخالفو

 ءاموي ةا هللا لوسر ىلإ ترجه :لاق ورمع نب هللا دبع نع ثدحي «حاَبر نب هللا دبع ىلإ بتك
 ىف مهفالتخاب مكلبق ممألا تكله امنإ» :لاقف امهتاوصأ تعفتراف «ةيآ ىف نانثا فلتخا ذإ سولجل انإف

 قلو قر دامك تیا ن «ىئاسنلاو ملسم هاورو .«باتكلا

 لبق رومألا ىلإ ردابي نم ىلع راكنإ (هب اوعاَذَأ فوَخْلا وأ نمألا نَم رمأ مهءاج اذإوإ : هلوقو

 .ةحص اهل نوكي ال دقو ءاهرشنيو اهيشفيو اهب ربخيف ءاهققحت

 «صفح نب ىلع انثدح «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح :«هحيحص ةمدقم» ىف ملسم لاق دقو

 لَك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع ؛مصاع نب صفح نع «نمحرلا دبع نب '""بيبخ نع «ةبعش انثدح
 نع «هننس نم «بدألا» باتك ىف دواد وبأ هاور اذكو «عمس ام لكب تد نأ ابذك ءرملاب ىفك» : لاق

 ثيدح نم اضيأ ملسم هاورو . ادنسم ةبعش نع« صفح نب ىلع نع «باكشإ نب نيسحلا نب دمحم

 .«باحصأ» :أ ىف (۲) .«لاقو» :أ ءر ىف )١(

 )۱۸١/۲(. دنسملا (۳)
 .(86) مقرب هجام نبا نئسو (۱۷۸/۲) دنسملا (:)

 .(8096) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (5177) مقرب ملسم حيحصو (۱۹۲/۲) دنسملا (5)

 . 4# بيبح) 1 «ر ىف )30



TSA a I وللا برس حل 77777 

 رمع نب صفح ثيدح نم اضيأ دواد وبأ هجرخأو .ىدهم نب نمحرلا دبعو «ىربنعلا ماشه نب ذاعم

 ارم هب «مصاع نب صفح نع "دم «ةبعش نع مهتثالث «ىرمنلا

 نم رثكي ىذلا :ىأ لاقو ليق نع ىهن لَك هللا لوسر نأ : : ةبعش نب ب ةريغملا نع نيحيحصلا ىفو

TTا 7 نيبت الو دن  

 . 17 (هيلع اومعز ا و : لاق هَ هللا لوسر نأ دواد ىبأ ننس ىفو

 داكن نينا وهف بذك هنأ ی وو فورست ردت نق : حيحصلا ىفو

 «هءاسن َقّلَط ةي هللا لوسر نأ هغلب نيح «هيلع قفتملا باطخلا نب رمع ثيدح انهاه '”ركذيو
 هللا لوسر ىلع نذأتسا ىتح ربصي ملف د GSS ل

 .هلوطب ''”ثيدحلا ركذو .ربكأ هللا . تلقف .«ال» :لاق ؟كءاسن تقلطأ :همهفتساف ةي

 مل, :يتوص ىلعأب تيدانف دجسملا باب ىلع تمقف .«ال» :لاقف ؟نهتقلطأ :تلقف :ملسم دنعو
 هودر ولو هب اوعاذأ فوَحْلا وأ نمَألا نم رمأ مهءاج اذإوو هذه تلزنو .هءاسن ةا هللا لوسر قلطي
 .رمألا كلذ تطبنتسا انأ تنكف «مهنم ةنوطبنتسي نيذلا ُهملعَل مهنم رمألا يلوأ ىَلإَو لوسّرلا ىلإ

 «نيعلا لجرلا طبنتسا :لاقي «هنداعم نم هنوملعتسيو هنوجرختسي :ىأ (هنوطبنتسي) :هلوق ىنعمو

 ."!اهروعق نم اهجرختساو اهرفح اذإ
 ىنعي :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق 4 ًاليلق الإ َناَطْيَشلا متعبتال» :هلوق ىنعمو

 .نينمؤملا

 دهشتساو .مكلك : ىنعي 4 اليل لإ نطيل مكعبتالإ» :ةداتق نع «رمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 : لَها نب ديزي حدم ىف «ميكح نب خامرطلا لوقب .لوقلا اذه رصن نم
 (ةسداقلاو باتا ليلق ٠١ لاونلا ر ا

 .هيف ةحداق الو «هل بلاثم ال :ىنعي

 ت ©«<

 ا ٍضرَحو كسفن الإ فّلكت ال هللا ليبس يف لتاقف »

 بيِصَ هل نكي َنسَح ةعافش عشب نم 69 ایک دو ساب هَ لاو اورقک نیل

 ر ذو هو یم رح لح يع لا اكو هلم لفك ذل ية طافش قب و
«u 

 .«بيبح» :أءىف )١(

 .(5991؟)مقرب دواد ىبأ ننسو (٥)مقرب ملسم حيحص (؟)

 .)۳) مقرب ملسم حيحصو )۱٤۷۷( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .ىراصنألا دوعسم ىبأ ثيدح نم )٤۹۷۲( مقرب دواد ىبأ ناس (4)

 . هنع هللا ىضر ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (5177) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (4ص) هحيحص ةمدقم ىف ملسم هاور (0)

 .«ركذنو» :ر ىف (5)

 )۱٤۷۹(. مقرب ملسم حيحصو (9۱۹۱) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .«ىادوبلا» : ىف )٠١( .متنآ» : ىف (9) .«اهرارق» :ر ىف (۸)

 ٥۷۷(. /۸) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )١١(



 ۸۷(۷ -٤۸)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 وه الإ هّلِإ ال هللا 6< ابيسَح ءيش لك ىلع ناك هللا نِ اهوُدر وأ اهنم نسحأب اوُيَحَف ةّيحَتب

 . ©9 اثيدح هللا نم قدصأ نمو هيف بير ال ةّمايقلا موي ىلإ مكتعمجيل

 اذهلو ؛هنم هيلع الف هيلع لكن نمو «هسفنب لاتقلا رشابي نأ يَ ًادمحم هلوسرو هدبع ىلاعت رمأي

 . 4 كسفن الإ فّلكت ال :لاق

 حارخلا اقدح «ماكح انثدح حین نب ورمع نب دمحم انثدخ' «ىبا انثدخ متاح ىبأ نبا لاق
 «لتاقيف ء«ودعلا نم ةئام ىقلي لجرلا نع بزاع نب ءاربلا تلأس :لاق قاحسإ ىبأ نع «ىدنكلا

 هيبنل ىلاعت هللا لاق دق :لاق ١95[ :ةرقبلا] ؟(ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو» : هللا لوقي نمم نوكيأ

 . «نيِنمْؤمْلا ضرحو كسفن الإ فّلكت ال هللا ليبس يف لتاقفإ» : ةا

 تلق :لاق قاحسإ ىبأ نع « شايع نب ركب ىبأ نع «دواد نب ناميلس نع «دمحأ مامإلا هاورو

 هلوسر ثعب هللا نأل ءال :لاق ؟ةكلهتلا ىلإ هديب ىقلأ نمم وهأ «نيكرشملا ىلع لمحي لجرلا :ءاربلل

 .ةقفنلا ىف كلذ امنإ 4كسفن الإ فّلكت ال هللا ليبس يف لتاقفإ» :لاقو ةي

 نع « قاحسإ ىبأ نع ‹حلاص نب ىلعو « شايع نب ركب ىبأ قيرط نم 0 نبا هاور اذكو

 .هب «ءاربلا '

 نب ملسم انثدح «ىركسعلا رضنلا نب دمحأ انثدح دج نب نانيلع انثدح :هيودرم نبا لاق مث

 ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع .ىروثلا نايفس انثدح ءريمح نب دمحم انثدح «ىمرجلا ¿ 5-0052

 نأ هللا ىسع] نيدمؤمْلا ضرحو كسفن الإ فّلكت ال هللا ليبس يف لتاَقفل :لكَي ىبنلا ىلع تلزن ال :لاق

 رغ تيد «اولتاقف لاتقلاب ىبر ىنرمأ دق» :هباحصأل لاق ءةيآلا 4277[ اورفك نيذلا سأب فكي

 هللا لوسر مهل لاق امك هدنع مهعجشو هيف مهبغرو لاتقلا ىلع : ىأ «نينمؤملا ضرحوإ» :هلوقو

 .«ضرألاو تاومسلا اهض اهضرع ةنج ىلإ اوموق» :فوفصلا ىوسي وهو «ردب موي ةي

 :لاق ةريره ىبأ نع ىراخبلا هاور ام كلذ نمف «كلذ ىف بيغرتلا ىف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 ًاقح ناك ءناضمر ماصو «ةاكزلا ىتآو «ةالصلا ماقأو «هلوسرو هللاب نمآ نم» : ةَ هللا لوسر لاق

 هللا لوسر اي :اولاق «اهيف دلو ىتلا هضرأ ىف سلج وأ هللا ليبس ىف رجاه «ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع

 نيب ءهللا ليبس ىف نيدهاجملل هللا اهدعأ «ةجرد ةئام ةنجلا ىف نإ» :لاقف ؟كلذب سانلا رشبن الفأ

 ىلعأو .ةنحلا طسوأ هنإف سودرفلا هولاساف هّللا متلأس اذإف «ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك

 ا حقت هلم و ا ورع وا

 فاو رعت ةءاعوجاةردلا ناو دام تيل نم قورو

 مالس لابو «ابر هللاب ىضر نم « كيعس ابأ اي» : لاق ام هللا لوسر نأ يردن ديعس ىبأ نعو

 أ ءر نم ةدايز )1(

 .هجولا اذه نم الإ اعوفرم وري ملو هوجو ةدع نم افوقوم ىور هنأ هتبارغ هجوو )1/۲-1( ردلا ىف ىطويسلا هركذ قفز

 .(۲۷۹۰) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)



ALAS a ماا 

 . هللا لوسر أي ىلع اهدعأ :لاقف ديعس وبأ اهل بجعف :لاق .«ةنجلا هل تبجو «ًايبن دمحمبو «انيد

 نيتجرد لك نيب ام «ةنجلا ىف ةجرد ةئام دبعلا اهب هللا عفري ىرخأو» : لَك هللا لوسر لاق مث .لعفف

 هاور .«هللا ليبس ىف داهجلا» :لاق ؟هللا لوسر اي ىه امو :لاق .«ضرألا ىلإ ءامسلا نيب امك
01) 

 نک لاتقلا ىلع مهايإ اش یب : ىأ (اورفك نيدّلا سأب فكي نأ هللا ىسعإ» :هلوقو

 . مهترباصمو مهتمواقمو «هلهأو مالسإلا ةزوح نع مهتعفادمو ,ءادعألا ةزجانم ىلع

 لاق امك «ةرخآلاو ٍ,ايندلا ىف مهيلع رداق وه : ىأ (الیکت دشآو اسأب دشأ هللاو» :هلوقو

 نا هللا ليس يف اراق نيزلاو تطيب مكسب رای نكلو مهتم رصتنال هلا ءان راو تاد و 0

N Nريخ هيلع بترتف ءرمأ ىف ىعس نم » 

 رمألا كلذ نم رزو هيلع نوكي : ىأ 4اهنم لفك هَل نكي ةيس ةعافش عقشي نمو» كلذ .٠ نم بيصن هل ناك

 «ءاورجؤت اوعفشا» :لاق ي هللا لوسر نأ حيحصلا ىف ف تبث امك «هتينو هيعس ىلع بترت ىذلا

 . ؟ءاش ام هيبن ناسل ىلع هللا ىضقيو

 . ضعبل مهضعب سانلا تاعافش ىف ةيآلا هذه تلزن :ربج نب دهاجم لاقو

 . عفشي نم :لقي ملو € عفشي نم# :ىلاعت هللا لاق :ىرصبلا نسحلا لاقو

 :قارولا رطمو «ةداتقو «ةيطعو «ءاطعو «سابع نبا اك الا هلوقو

 «ريبج نب ديعس لاقو .ابيسح :هنع ةياور ىفو .اديهش :دهاجم لاقو .اظيف : ىأ 4 اتيقم»

 :تيقملا :كاحضلا لاقو .2؟؟7بصاولا :تيقملا :ريثك نب هللا دبع لاقو .اريدق :ديز نباو «ىدسلاو

 .قازرلا

 نع نسوي ںی سم انتج «فرطم نب ميحرلا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ءيش لك ىلع هللا ناكوإ : هللا لوق نع لجر هلأسو « ةحاور نب هللا دبع نع ء« لجر نع «ليعامسإ

 اع روق لع ناي لک تی : لاق * اتيقم

 هيلع اودرف «ملسملا مكيلع ملس اذإ :ىأ (اهوذر وأ اهنم نسحأب اويحف ةّيحتب متييح اذإو» : هلوقو
 . ةضورفم ةلثامملاو «ةبودنم ةدايزلاف [هب] ملس ام لثمب هيلع اودر وأ ءملس امم لضفأ

 اندم ك اطال: لا نم هللا ليغ اقم لا اه ويب سوم وقل و قنا لاق
 لجر ءاج :لاق ىسرافلا ناملس نع يدينا نامثع ىبأ نع «لوحألا مضاع نع «قحال نب ماشه

 رخآ ىتأ مث . (هّللا ةمحرو مالسلا كيلعو» :لاقف .هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف ةي ىبنلا ىلإ

 )١( مقرب ملسم حيحص (AA) . ) )۲«ةيآلا» :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (۳) .ر نم ةدايز .

 ) )6.أ ءر ءد نم ةدايز () .«هلمع ردقب» :ر ىف (5) .«بضاوملا» :ر ىف



 ۳۹ (۸۷ - ٤۸)تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجل ا

 هللا ةمحرو مالسلا كيلعو» مكي هللا لوسر هل لاقف . هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف
 .«كيلعو» :هل لاقف هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف رخآ ءاج مث .«هتاكربو

 امم رثكأ امهيلع تددرف كيلع اهياسف نالفو نالف كاتأ «ىمأو تنأ ىبأب ءهّللا ىبن اي :لجرلا هل لاقف
 وأ اهنم نسحأب اويحف ةّيحتب متييح اذإو :  ىلاعت هللا لاق ءائيش انل عدت مل كنإ» :لاقف .ىلع تددر
 .«كيلع اهانددرف 4اهودر

 نب هللا دبع انثدح .ىذمرتلا نسحلا نب دمحأ نع ركذ :لاقف اقلعم متاح ىبأ نبا هاور اذكهو
 ركذف .قحال نب ماشه انثدح - احلاص الجر ناكو : نسحلا وبأ لاق - ىكاطنأآلا دمحم وبأ - ىرسلا

 . هلثم هدانسإب

 انثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح «عناق نب ىقابلا دبع انثدح :هيودرم نب ركب وبأ هاورو

 جلع" هللاو “رسما ىف هرأ ملو «هلثمب هركذف «نامثع وبأ قحال نب ماشه انثدح « ىبأ

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :ةفصلا هذه ىلع مالسلا ىف ةدايز ال هنأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىفو

 . ياك هللا لوسر هدازل «كلذ نم رثكأ عرش ول ذإ «هتاكربو

 نع ؛ناميلس نب رفعج انئدح -ريثك نب ناميلس وخأ -ريثك نب دمحم انثدحا : لمحأ مامإلا لاقو

 مالسلا اقف ىلا ىلإ ءاج لجوال ؛ نيّصح نب نارمع نع « ىدراطعلا ءاجر ىبأ نع «فوع

Eدرق . هللا ةمئعرو ' ملم مالنا :لاقف رخآ ءاج مث . شع :لاقف « «سلج مث هيلع درف .  

 درف . هتاكربو هللا يو *”يكيلع مالسلا :لاقف رخآ ءاج مث .(نورشعال : لاقف ‹سلج مث «هيلع

 .«نوثالث» :لاقف .سلج مث «هيلع

 لاق مث ,هثيدح نم رازبلاو ىئاسنلاو ىذمرتلا هجرخأو « ريثك نب دمحم نع «دواد وبأ هاور اذكو

 قفا يح ب همر «ىلعو « ديعس ىبأ نع بابلا ىفو .هجولا اذه نم بيرغ نسح : ىذمرتلا

 . ""”[مهنع هللا

 00 ىبأ نبا لاقو 6 را اهنسحأ اذه هوجو نم ةَ ىبنلا نع اذه ىور دق : رازبلا لاقو

 نع «حلاص نب نسحلا نع ,' ىساؤرلا ن نمحرلا دبع نب ديمح انثدح .ىلصوملا برح نب ىلع انثدح

 1 نإو هيلع ددراف هللا قلخ نم كيلع “لسي نم :لاق سابع نبا نع ةمركع نع «كامس

 o : وق هللا نان لد اا
 سو م ماه

 .ةمذلا لهأل :ىنعي , «اهودر وأ 8نيملسملل : ىنعي * اهنم نسحأب اويحف 9 : ةداتق لاقو

 غلب نإف هب هايح امم نسحأب دري نأ دارملا نأ نم ثيدحلا ىف مدقت امك لب ءرظن هيف ليزنتلا اذهو

 )١( ريكانملا ىوري» :ميعن وبأ لاق .ىرسلا نب هللا دبع ةدانسإ ىفو (584 /۸) ىربطلا ريسفت ىف لاشىء٠.
 لوحألا مصاع نع هتياورو «هيف فلتخم قحال نب ماشهو «هب ماشه نع هاورف «هیودرم نبا ةياور ىف دمحأ مامإلا هعبات نكل

 .«ناملس ىلإ وه اهدنسأ «عفرت مل ثيداحأ مصاع نع عفرا :دمحأ مامإلا لاق .اهيف ملكتم

 ( .أ نم ةدايز (0) .«كيلع» :أ ىف (ه -۳) .«هللاف» :ر ىف

 )۷( مقرب دواد ىبأ ناس )١595( مقرب ىئاسنلا ناسو (۲۱۸۹) مقرب ىذمرتلا ننسو )١٠١١59(.

 ) )۸.«ملس نما :ر ءد ىف (9) .«ىشاقرلا» :أ ىف

5,0 



TAOS E aaa ا ا 

 الو مالسلاب “"نوؤدبي الف ةمذلا لهأ امأف «لاق ام لثم هيلع در ؛مالسلا ىف عرش ام ةياغ ملسملا

 ملس اذإ» :لاق هيي هللا لوسر نأ رمع نبا نع «نيحيحصلا ىف تبث امب مهيلع دري لب «نودازي
 . "”«كيلعو :لقف كيلع ماسلا :مهدحأ لوقي امنإف دوهيلا مكيلع

 «مالسلاب ىراصنلاو دوهيلا اوؤدبتال» :لاق هيم هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع «ملسم حيحص ىفو

 . "«هقيضأ ىلإ مهورطضاف قيرط ىف مهومتيقل اذإو
 .ةضيرف درلاو «عوطت مالسلا :لاق ىرصبلا نسحلا نع «لجر نع «ىروثلا نايفس لاقو

 ا مثأيف هيلع ملس نم ىلع بجاو درلا نأ :ةبطاق ءاملعلا لوق وه هلاق ىذلا اذهو

 اور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج دقو «اهودر وأ اهنم نسحأب اویحف © :هلوق ىف هللا رمأ فلاح هنأل

 ءامسق نمضتو «تاقولخملا عيمجل ةيهلإلاب هدرفتو هديحوتب رابخإ «وه الإ هلِإ ال هللا ١ :هلوقو

 وإ لإ ال هّللا © :هلوقف «مسقلل ةئطوم ماللا هذهو . «هيف بير ال ةمايقلا موي ىلإ مكتعمجيل » :هلوقل

 .هلمعب لماع لك ىزاجيف «دحاو ديعص ىف نيرخآلاو نيلوألا عمجيس هنأ مَسَقو ربخ وه

 هدعوو «هربخو هثيدح ىف هنم قدصأ دحأ ال :ىأ (اثيدح هللا نم قدصأ نَمو» :ىلاعت هلوقو

 .هاوس بر الو «وه الإ هلإ الف «هديعوو

 هللا لضأ نم م اودهت نأ نوديرتأ اوبسَك امب مهكر هللاو نيف نيقفانملا يف مُكَل امف إط

 الق ءاوس نونوکتف اورقك امك نورفكت و اودو 5 الیبس هَل دجت نلف هلا للطي نمو
 4 هل يربو عا اه ى.

 ثيح مهولتقار مهرذخف اولوت نإف هللا ليس يف اورجاهي ىح ءايلوأ مهنم اوت

 مهنيبو مكنيب موق ل نولصي نيذّْلا الإ ® اريصن الو ايلو مهنم اوذختت الو مهومتدجو
 مهس هللا ءاش ولو مهموق اولتاقي وأ مكولتاقي نأ مهرودص ترصح مكوءاج وأ قایم

 مع مك هللا لعج امف مسلا مكي اوقلأو مك ولتاقي ملف مك وأزتعا نإف مَا مُكيلع

 وسكر ةت ىلإ او ام لک مهمو اواو موماي نأ نودیرب نير دودجتس © الس
 ه زى (e ر رک هما اه هل 29

 مهومتفقت ثيح مهولتقاو مهوذخف مهيديأ اوفكيو مسا مكيلإ اوقليو مكولرتعي مل نإ اهيف
 . 4 © انيبم اناطلس مهيَلَع مكل انلعج مكئالوأو

 «كلذ ببس ىف فلتخاو «نيلوق ىلع نيقفانملا ىف مهفالتخا ىف نينمؤملا ىلع اركنم ىلاعت لوقي
 : دمحأ مامإلا لاقف

 .«نوئدتبی» :ر ىف )١(

 )5١54(. مقرب هحيحص ىف ملسمو (5500) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (؟)

 .(5151) مقرب ملسم حيحص (۳)

 اولخدت ال ن ا : اَ هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ ىلإ هدنسب دواد وبأ] ةدعاسم ةخسن ىفو ءخسنلا ميمجب ضايب (6)

 .[مكنيب مالسلا اوشفأ متبباحت هومتلعف اذإ ءىش ىلع مكلدأ الفأ ءاوباحت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح ةنجلا



 e ا د < 041 ۸40 تايآلا :ءاشلا ةزاوس ىناقلا عرخلا

 نأ :تباث نب ديز نع «ديزي نب هللا دبع ىنربخأ :تباث نب ىدع لاق «ةبعش انثدح و اخ

 مهيف ا هللا لوسر باحصأ ناكف «هعم اوجرخ سان عجرف حا ىلإ جرخ ا هللا لوسر

 لاقف «نيتتف نيقفاتملا يف مُكَل امف :هللا :لرئأفا ل لوقت ةقرفو . مهلتقن :لوقت ةقرف :نيتقرف
 .«ةضفلا ثبخ رانلا ىفنت امك ثّبَحلا ىفنت اهنإو «ةبيط اهنإ» : ةا هللا لوسر

 TI ا ياا نق ةا رخأ

 . ةئامعبس ىف ب ىبنلا ىقبو ةئامثالثب عجر «شيجلا

 نورهاظي اوناك «مالسإلاب اوملكت دق «ةكمب اوناك موق ىف تلزن : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 مهنم انيلع سيلف دمحم باحصأ انيقل نإ :اولاقف «مهل ةجاح 7نوبلطي ةكم نم اوجرخف «نيكرشملا
 ءانبحجلا ىلإ اوبكرا :نينمؤملا نم ةئف تلاق «ةكم نم اوجرخ دق مهنأ اوربخأ امل نينمؤملا نأو «سأب

 :اولاق امك وأ !هّللا ناحبس :نينمؤملا نم ىرخأ ةئف تلاقو .مكودع مكيلع نورهاظي مهنإف «مهولتقاف

 لحتست مهرايد اوكرتي ملو اورجاهي مل مهنأ لجأ نمأ ؟هب متملكت ام لثمب اوملكت دق اموق نولتقتأ

 «ءىش نع “نیقیرفلا نم ادحاو ىهني ال مهدنع للو ‹ نيتئف كلذك اوناكف . مهلاومأو مهؤامد

 . «بتف نيقفالا يف مكل امن : هللا لزنأف

 ‹كاحضلاو «دهاجمو «ةمركعو ‹نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ (E دقو «متاح ىبأ نبا هاور

 .اذه نم بيرق مهريغو

 نأش ىف جرزخلاو سوألا لواقت ىف تلزن اهنإ :ذاعم نب دعسل نبا نع «ملسأ نب ديز لاقو

 . كفإلا ةيضق ىف ربنملا ىلع هيك هللا لوسر هنم رذعتسا نيح «ىبأ نب هللادبع

 .أطخلا ىف مهعقوأو مهدر :ىأ «اوبسك امب مهسكرأ هللاوإ# :هلوقو

 .مهلضأ :ىدسلا لاقو .مهكلهأ :ةداتق لاقو .مهعقوأ : ىأ « مهسكرأ# : سابع نبا لاق

 . لطابلا مهعابتاو لوسرلا مهتفلاخمو مهنايصع ببسب :ىأ (اوبسك امب# :هلوقو

 الو ىدهلا ىلإ هل قيرط ال :ىأ (ًاليبس هَل دجت نف هللا للضي نمو هللا لضأ نم اودهت نأ نوديرتأ»
 .هيلإ هل صلخم

 متنأ اووتستل ةلالضلا مكل نودوي مه :ىأ «ءاوس نونوکتف اورفك امك نورفكت ول اودو# :لاق مث

 ىتح ءاَيلوأ مهنم اوذختت الإ :لاق اذهلو ؛مكل مهضغبو مهتوادع ةدشل الإ كاذ امو ءاهيف مهايإو

 :ىدسلا لاقو .سابع نبا نع ىفوعلا هلاق «ةرجهلا اوكرت :ىأ «اولوت نإف هللا ليبس يف اورجاهي
 مهولاوت ال :ىأ «اريصن الو ايلو مهنم اوذختت الو مهومتدجو ثيح مهولتقاو مهوذخف مهرفك اورهظأ

 .«كلذ ريغ» :د ىف )١(

 )١7814(. مقرب ملسم حيحصو ( ١ ء885١) مقرب ىراخبلا حيحصو )١/ ١84( دنسملا (۲)

 . مهنم)ل :ر ىف (0 .«نوديري» :د ىف (۳)



 ( 1060 هايألا ؟ a a 2س سمات

 ل ل

 : ىأ <« قايم مُهنيبو مكتب موق ىلإ نوُلصَي يذلا الإ : :لاقف ءالؤه نم «هناحبس ‹ هللا ىنثتسا مث

 . مهمكحك 00 ع اولعجاف «ةمذ دقع وأ ةنداهم مهنيبو مكنيب موق ىلإ اوزيحتو اوؤجل نيذلا الإ
 .ريرج نباو «ديز نباو «ىدسلا لوق اذهو

 ديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح انثدح «ةملس وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا ىور دقو

 ىلع - ايب ىبنلا ىنعي  رهظ امل :لاق مهثدح ىجلدملا كلام نب ةقارس نأ :نسحلا نع ,«ناعدج نبا
 - ىموق ىلإ ديلولا نب دلاخ ثعبي نأ ديري هنأ ىنغلب :ةقارس لاق ا ءدحأو ردب لهأ

 .«؟ديرت ام «هوعد» :ِك ىبنلا لاقف . هص :اولاقف .ةمعنلا كدشنأ :تلقف ")هتيتأف  جلدم ىنب
 اولخدو اوملسأ كموق ملسأ نإف .مهعداوت نأ ديرأ انأو «ىموق ىلإ ثعبت نأ ديرت كنأ ىنغلب :لاق

 نب دلاخ ديب ةَ هللا لوسر ذخأف .مهيلع كموق بولق نشخت مل اوملسي مل نإو «مالسإلا ىف
 نإو ءَ هللا لوسر ىلع اونيعي الأ ىلع دلاخ مهحلاصف .«ديري ام لعفاف هعم بهذا» :لاقف ديلولا

 : هللا لزنأف .[مهدهع لثم ىلع اوناك سانلا نم مهيلإ لصو نمو] «مهعم اوملسأ شيرق تملسأ

 . «ءايلوأ مهنم اوذختت الف ءاوس نونوكتف اورفک امك نورفكت ول اودوإل

 موق ىلإ نولصي نيذّلا ًالإ» هنا :لزياف لاقوة نب دا قرط نم ةيوؤرع نيل هاوو

 .مالكلا قايسل بسنأ اذهو . ""مهدهع ىلع مهعم اوناك مهيلإ لصو نم ناكف (قاثيم مهنيبو مكنيب

 شيرق حلص ىف لخدي نأ بحأ نم ناكف :ةيبيدحلا حلص ةصق ىف ىراخبلا حيحص ىفو
 .مهدهعو هباحصأو دمحم حلص ىف لخدي نأ بحأ نمو «مهدهعو

 نيك ر شما اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا اذإف 8 :هلوق اهخسن :لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقو

 0 :ةبوتلا]40[ مهومتدجو ثيح]

 موق الح ترا 400 صرف اوال را رات ذأ مروع تریخ رواج ذأ طوق
 : ىأ مهرودص ةرصح مهو فاصملا ىلإ نوؤيجي نيذلا مهو «مهلاتقب رمألا نع نيّندَتسُما نم نورخآ

 ال مه لب .ءمكعم مهموق اولتاقي نأ اضيأ مهيلع نوهي الو ١ مكرلتاقي 2 ف مهرودص ةقيض

 00 ءمكنع مهفك نأ مكب هفطل نم : ىأ «مكولتاقلف مكيلع مِهَطَلسَل هللا ءاش ولو .مكيلع الو مكل

 : ىأ «اليبس مهيلع مكل هللا لعج امف ةملاسملا :ىأ مّلَسلا مكيلإ اوقلأو مك مكولتاقي ملف مک ولزتعا
 ل اوجرخ نيذلا ةعامجلاك ءالؤهو «كلذك ''''مهلاح تماد ام «مهولتقت نأ مكل
 لتق نع ذئموي لَ ىبنلا ىهن ز اذهلو «هوحنو سابعلاك «نوهراك مهو لاتقلا اورضحف «نيكرشملا عم

 .هرسأب '"ربعو سابل

 .«هم» :أ ىف (۳) .«تيتأف» :د ىف (۲) .'مكمكحا :أ ىف )١(

 .(هيفولا :د ىف (7) .أ نم ةدايز () .«نسحي مل» :ر ىفو «نزحت مل» :د ىف (4)

 .هب ةملس نب دامح نع رماع نب دوسأ انلدح )7777/١5( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاور (۷)

 .«نيضبقنم» :د ىف )٠١١( .أ «ر ءد نم ةدايز (9) .د نم ةدايز (۸)

 .«رمأول :أ د ىف (۱۲) . ؟مهتلاح» :أ یف )١١(



 VY (۹۳ «۹۲٩)ناتیآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ( ا اوسكرأ فل ی ارز م لک موق اواو مونا نأ دوري نیرخآ د وُدجتسا» : لوقو
 نوقفانم ءالؤه نإف «كئلوأ ةين ريغ ءالؤه ةين نكلو «مهمدقت نمك ةرهاظلا ةروصلا ىف ءالؤه «ةيآلا

 «مهيرارذو مهلاومأو مهئامد ىلع مهدنع كلذب اونمأيل ؛مالسإلا هباحصألو يي ىبنلل نورهظي

 عم نطابلا ىف مهو ؛مهدنع كلذب اونمأيل «نودبعي ام مهعم نودبعيف «نطابلا ىف رافكلا نوعناصيو

 :ةرقبلا E اولخ اذإو» : ىلاعت لاق امك ‹كئلوأ

 اهيف اوكمهنا :ىأ «اهيف اوسكرأ ةتفلا ىلإ اوُدر ام لكل :انهاه لاقو ٤[.

 لهأ نم موق ىف تلزن اهنأ :دهاجم نع «ريرج نبا ىكحو .كرشلا :انهاه ةنتفلاو :ىدسلا لاق

 نوغتبي «ناثوألا ىف نوسكتريف شيرق ىلإ نوعجري مث «ءاير نوملسيف هايم ىبنلا نوتأي اوناك ءةكم

 مل نإف » : ىلاعت لاق اذهلو ؛اوحلصيو اولزتعي مل نإ مهلاتقب رمأفا ءانهاهو انهاه اونمأي نأ كلذب

 : ىأ (مهومتففت ثيح مهوفاو مهوذخف» لاتقلا نع : ىل مهيدي اوفكيو مسل مكي اوقليو مكي
 .احضاو انيب هب :ىأ 4 انيبم اناطلس مهيَلَع مك انلعج مكئالوأر# مهومتيقل نيأ

 ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف ًاطخ انمؤم لق نمو ًاطخ الإ انمؤم لتقي نأ نمؤمل ناك امو

oI. oR 0ھے همس و ےہ وک  

 نإو ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو مكأ ودع موق نم ناك نإ اوُقَدّصَي نأ الإ هلهأ ىلإ ةملسم
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 مايصق دجي مل نَمَف ةنمؤُم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةَمَّلسُم ةيدف قايم مهنيبو مكنيب موق نم ناك

 هؤازجف ادّمعتم انمؤم لتقي نمو 69 اًميكح اميلع هللا َناَكو هللا نم ةَبوَت نيعباتتم نيرهش
 سا هم يمس

 . 4 69 اميظع اباذع هل َدعَأو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاح منهج

 نع «نيحيحصلا ىف تبث امك «هوجولا نم هجوب نمؤملا هاخأ لتقي نأ نمؤمل سيل :ىلاعت لوقي

 لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ئرما مد لحي ال» :لاق وَ هللا لوسر نأ دوعسم نبا

 . "”«ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو «ىنازلا بيثلاو «سفنلاب سفنلا :ثالث ىدحإب الإ « هللا

 وأ مامإلا ىلإ كلذ امنإو «هلتقي نأ ةيعرلا داحآ نم دحأل سيلف «ثالثلا هذه نم ءىش عقو اذإ مث

 . هبئان

 (©رعاشلا لوقك «عطقنم ءانثتسا وه :اولاق 4أَطَخ الإ :هلوقو

 (*!لحرم درب طير الإ ضرألا ىلع اَت ملو اديعب نعظت مل «ضيبلا نم
 .ةريثك دهاوش اذهلو

 نب شایع ىف تلزن :دسحاو ريغو دهاجم لاقف «[ةيآلا] هذه لوزن ببس ىف فلتخاو
 . «ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (۲) 1 اواو نع ةدايز(1)

 .(1 الكر مقرب ملسم حيحصو (AVA) مقرب ىراخبلا عينا )۳(

 .1 نم ةدايز (1) .«لجرم»:ر ىف (0) 67١ /9)ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو ‹یفطغلا ةيطع نب ريرج وه )٤(

 .؟سابع» : ىف (۷)



  Vé«۹۲)ناتیآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا ۹۳(

 هيخأ عم هبذعي ناک الجر لتق هنآ فلو ا م خف دانا هو ةا ليج أ ا ویا
 «رجاهو لجرلا كلذ ملسأف «ءوسلا شایع هل رمضأف ,ىرماعلا ديزي نب ثراحلا وهو «مالسإلا ىلع

 هذه هللا لزنأف . هلتقف هيلع لمحف «هنید ىلع هنأ نظف ءهآر حتفلا موي ناك املف «رعشي ال شايعو

 ےک

 ةملك لاق دقو الجر لتق هنأل ؛ءادردلا ىبأ ىف تلزن : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 امنإ :لاق ةا ىبنلل كلذ ركذ املف «هتملك لاقف «هيلإ هب ىوهأف «فيسلا 217 عفر نيح "”مالسإلا
 . '"7[ءادردلا ىبأ ريغل حيحصلا ىف ةصقلا هذهو] “«هبلق نع تققش اله» :هل لاقف .اذوعتم اهلاق

 ناذه 427[ اوُقَدّصي نأ ًالإ] هلهأ ىلإ ةَمَلَسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف طخ انمؤم لتق نمو» :هلوقو
 اهطرش نمو ءأطخ ناك نإو «ميظعلا بنذلا نم هبكترا امل ةرافكلا :امهدحأ ءًاطخلا لتق ىف نابجاو

 .ةرفاكلا ئزجت الف ةنمؤم ةبقر قتع نوكت نأ
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 هي :اولاق مهنأ ىرصبلا نسحلاو «ىعخنلا ميهاربإو «ىبعشلاو « سابع نبا نع 2. ريرج نبا ىكحو

 : لاق ةداتق نع «رمعم نع O ل ES .ناميإلل ًادصاق نوكي ىتح ريغصلا ىزجي

 . ىبص اهيف ئزجي ال € ةنمؤم ةبقر ريرحتفإ» : یبا «فرح ىف

 هنأ :روهمجلا هيلع ىذلاو . الف الإو ءأزجأ نيملسم نيوبأ نيب اًدولوم ناك نإ ريرج نبا راتخاو

 .ريبك وأ اًريغص ناك ءاوس «ةرافكلا نع هقتع حص اًملسم نك ىتم
 ل 0 2 ع ٤

 ىرت تنك نإف «ةنمؤم ةبقر ىلع نإ «هللا لوسر اي :لاقف ءءادوس ةّمأب ءاج هنأ ؛راصنألا نم لجر
 نيدهشتأ» :لاق . معن: تلاق «؟هللا الإ هلإ ال نأ نيدهشتأ» :ةِلَكَي هللا لوسر اهل لاقف .اهتقتعأ ةنمؤم هذه

 .«اهقتعا» :لاق معن :تلاق «؟توملا دعب ثعبلاب نينمؤتأ» :تلاق .معن لاق «؟هّللا لوسر ىنأ

 ا ىباحصلا ةلاهجو ۰ج م دانسإ اذهو

 دواد ىبأ و «ملسم حيحصو «دمحأو ىعفاشلا یدنسمو «كلام ١١ ”[مامإلا] أطوم ىفو

 كلتب ءاج امل هنأ مكحلا نب ةيواعم نع «راسي نب ءاطع نع «ةنوميم ىبأ نب لاله قيرط نم «ىئاسنلاو

 تنأ :تلاق .«انأ نم» :لاق .ءامسلا ىف :تلاق «؟هللا نيأ» : يي هللا لوسر اهل لاق ءادوسلا ةيراجلا

 .«ةبزحم» :ر ىف )١(

 .(۳۳ /9) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)

 .؟هيلع عفر» :أ ىف )٤( .«ناعيإلا» :ر ىف (۳)

 )۳٤/۹(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (6)

 .«زيزعلا دبع»:أ ىف (۸) .د نم ةدايز (۷) .أ ءر نم ةدايز )١(

 )( دنسملا )۳/ ٤١١(.

 .«یننسو» :أءر ىف )١١( .أ نم ةدايز )٠١(



RE N N DIاا و آت  

 و اهنإف اهقتعأ» :لاق . لَم هللا لوسر

 امع مهل اضوع «ليتقلا لهأو لتاقلا نيب اميف ىناثلا بجاولا وه 4 هلهأ ىلإ ةمّلسم ةيدو» :هلوقو
 ثيدح نم «ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور امك ءاسامخأ بجت امنإ ةيدلا هذهو . .مهبيرق نم مهتاف

 هللا لوسر ىضق :لاق دوعسم نبا نع «كلام نب فشخ نع «ريبج نب ديز نع «ةأطرأ نب جاجحلا

 نيرشعو «نوبل تنب نيرشعو ءاروكذ ضاخم ىنب نيرشعو «ضاخَم تنب نيرشع أطخلا ةيد ىف ِهلك
 . ةقح نيرشعو "ةعذج

 هللا دبع نع ىور دقو ءهجولا اذه نم الإ اعوفرم هفرعن ال :ىذمرتلا لاقو .«ىئاسنلا ظفل
 ووم

 :ةهاط ا لع اع یوو ادکو

 همحر «ىعفاشلا لاق هلام ىف ال «لتاقلا ةلقاع ىلع بجت امنإ ةيدلا هذهو .اعابرأ بجت :ليقو

 ثيدح نم رثكأ وهو «ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ىضق ةي هللا لوسر نأ افلاخم ملعأ مل : هللا
 ىف تبث ام كلذ نمف «ثيدح ام ريغ ىف تبث دق هللا مسحب هلا واش عدلا ةذهور ١ !ةيياتلا

 امو ايتن ربعي رخال E ترن «ليذه نم ناتأرما تلتتقا :لاق ةريره ىبأ نع نيحيحصلا

 ةأرملا ةيدب ىضقو «ةمأ نأ نبع رغ اھ ید نأ ىضقف لكي هللا لوسر ىلإ اومصتخاف ءاهنطب ىف
 لغ

 ةيدلا هيف بجت اذه نكل «ةيدلا بوجو ىف ضحملا أطخلا مكح أطخلا دمع مكح نأ ىضتقي اذهو

 هب ههيشل  دمعلاك 'انالثأ

 ی ىلإ ةيلولا نی دلا هلك هللا لوسو تب :لاق رمع نب هللا دبع نع «ىراخبلا حيحص ىفو

 لعجف .انأبص انأبص :نولوقي اولعجف الا :اولوقي نأ اونسحي ملف «مالسإلا ىلإ مهاعدف «ةميذج

 .«دلاخ عنص امم كيلإ أربأ ىنإ مهللا» :لاقو هيدي عفرف ةا هللا لوسر كلذ غلبف «مهلتقي دلاخ

 . بلكلا ةَعّليم ىتح مهلاومأ نم فلتأ امو مهالتق ىدوف ًايلع ثعبو

 .لاملا تيب ىف نوكي هبئان وأ مامإلا أطخ نأ هنم ذخؤي '7[ثيدحلا] اذهو

 الف اهب ©'"”اوقدصتي نأ الإ هلهأ ىلإ ةملسم ةيدلا هيف بجتف :ىأ (اوقدصي نأ الإ :هلوقو
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 . بجت
 دواد ىبأ ننسو )٥۳۷( مقرب ملسم حيحص )١/ ٤٤۷( دمحأ دنسمو «نئملا عئادب» )١١97( مقرب ىعفاشلا دنسمو (۷۷۷ /؟) أطوملا )١(

 . ٠٤( /۳) ىئاسنلا ننسو (1784) مقرب

 , «اعزج» أ «ر ىف (0)

 مقرب هجام نبا ناسو )۱۳۸١( مقرب ىذمرتلا ننسو (4046) مقرب دواد ىبأ ننسو )٤۳/۸( ىئاسنلا ننسو )١/ ۳۸٤( دنسملا (۳)
(TITY) 

 .)1/7-1 مألا (5) .اربكأ» :أ ىف (0) .أ ءر نم ةدايز (4)
 )١1541(. مقرب ملسم حيحصو )191١( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .(۷۱۸۹) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«اوقدصي» :ر ىف )١( .أ نم ةدايز (9)
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 ءانمؤم ليتقلا ناك اذإ :ىأ (ةنمؤم ةَبقر ريرحتف نمؤم وهو مكأ ودع موق نم ناك نفل :هلوقو

 .ريغ ال ةنمؤم ةبقر ريرحت '١)لتاقلا ىلعو «مهل ةيد الف «برح لهأ رافكلا نم هؤايلوأ نكلو

 بالا تنومة ريح هلطأ ىلإ مك يد] قام مهو مكي مف نمناک إو: لوقو
 نإ اذكو «ةلماك ةيدف انمؤم ناك نإف ءمهليتق ةيد مهلف ءةنده وأ ةمذ لهآ هؤايلوأ ليتقلا ناك نإف :ىأ
 امك ءاهثلث :ليقو ءملسملا ةيد فصن رفاكلا ىف بجي :ليقو .ءاملعلا نم ةفئاط دنع اضيأ ارفاك ناك

 .ةنمؤم ةبقر ريرحت لتاقلا ىلع اضيأ بجيو . [ماكحألا باتك] ىف لصفم وه

 نإف ءامهرخآ ىلإ امهموص “درسي لب ءامهنيب راطفإ ال: ىأ «نّيعباتَتم نيرهش مايصف دجي مل نمف
 ؟ال مأ عطقي له :رفسلا ىف اوفلتخاو .فنأتسا «سافن وأ ضيح وأ ضرم نم «رذع ريغ نم رطفأ

 .نيلوق ىلع

 ماص قتعلا دجي مل اذإ أطخ لتاقلا ةبوت هذه :ىأ «اميكح اًميلع هللا تاكو هللا نّم ةبوت» :هلوقو

 . نيعباتتم نيرهش

 ؟راهظلا ةرافك ىف امك ءانيكسم نيتس ماعطإ هيلع بجي له :مايصلا عيطتسي ال نميف اوفلتخاو
 اذه نأل ؛انهاه ركذي مل امنإو ءراهظلا ةرافك ىف هيلع صوصنم وه امك .معن :امهدحأ ؛نيلوق ىلع

 لوقلا . صيخرتلاو ليهستلا نم هيف امل ماعطإلا هيف ركذي نأ بساني الف «ريذحتو فيوختو ديدهت ماقم
 .ةجاحلا تقو نع هنايب رخأ امل ابجاو ناك ول هنأل ؛ماعطإلا ىلإ لدعي ال :ىناثلا

 .ةرم ريغ هريسفت مدقت دق :«اميكح اميلع هللا ناك

 انمْؤُم لتقي نمو :لاقف ءدمعلا لتقلا مكح نايب ىف عرش ءاطخلا لتقلا مكح ىلاعت نيب امل مث
 ديدش ديدهت اذهو «( [اميظع اباذع هَل دعأو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ] ادمعتم

 باتك ىف ةيآ ام ريغ يف هللاب كرشلاب نورقم وه ىذلا «ميظعلا بنذلا اذه ىطاعت نمل ديكأ ديعوو
 سقللا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذّلاوط» :ناقرفلا ةروس ىف «هناحبس «لوقي ثيح « هللا

 مرح ام لت اوُلاَعَت لقط :ىلاعت لاقو .[58 :ناقرفلا] ةيآلا ((نونزي الو] قحلاب لإ هللا مرح يتلا
 مكاصو مكلذ قحلاب لإ هللا مرح يتلا سلا اولتقت الو :لاق نأ ىلإ] «ائيش هب اوكرشت الأ مکیلع مكبر

 ]101: ماعنألا] 7[ 4نوُلقعَت مُكَّلعَل هب

 :لاق دوعسم نبا نع نيحيحصلا ىف تبث ام كلذ نم .ادج ةريثك لتقلا ميرحت ىف ثيداحألاو

 ىذلا رخآلا ثيدحلا ىفو . «ءامدلا ىف ةمايقلا موي سانلا نيب ىضقي ام لوأ» : ةي هللا لوسر لاق
 هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع «ىرصملا ةدبع نب ديلولا نب ورمع ةياور نم «دواد وبأ هاور

 ىفو .2')مّلَب امارح امد باصأ اذإف ءامارح امد بصي مل ام اخلاص ؟)اقنعم نمؤملا لازي ال» : ةي

 .أ «ر نم ةدايز (۳) .أ ءر نم ةدايز (۲) .«هلتاق» :أ ءر ىف )١(

 .أ «ر نم ةدايز (1) .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (5) . «دريلا :أ ىف (4)
 . «ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (۷)

 .(15748) مقرب ملسم حيحصو )1۸٦٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«افعتسما :ر ىف (۹)

 )٤۲۷۰(. مقرب دواد ىبأ ننس (۱۰)



 (93 8573 ناال اسلا ةزوس ا ىناقلا ولنا اال

 ("'عمجأ ولا :رخآلا ثيدحا يفر . ""«ملسم لجر لتق لتق نم هللا دنع نوهأ ايندلا لاوزل» :رخآ ثيدح

 نم» :رخآلا ثيدحلا 5 "«رانلا ىف هللا مهبكأل «ملسم لجر لتق ىلع ضرألاو تاومسلا لهأ

 . «هللا ةمحر نم سيآ :هينيع نيب بوتكم ةمايقلا موي ءاج ءةملك رطشب ولو ملسم لتق ىلع ناعأ

 .نمؤمل ادمع لتاقلل ةبوت ال هنأ ىري ءامهنع هللا ىضر« سابع نبا ناك دقو

 :لاق ريبج نبا تعمس :لاق نامعنلا نب نب ةريغم انثدح « ةبعش انثدح «مدآ انثدح : ىراخبلا لاقو
۶o2 o رم 

 انمؤم لتقي نموإ : ةيآلا هذه تلزن :لاقف اهنع هتلأسف سابع نبا ىلإ َتْلَحَرَف ؛ةفوكلا لهأ اهيف فلتخا

 .ءىش اهخسن امو « "لزن ام رخآ یه «(( ادلاخ] منهج هؤازجف ادّمعتم

 نب دمحأ نع «دواد وبأ هأورو . a «ةبعش نع «قرط نم ىئاسنلاو ملسمو اضيأ وه هاور اذكو

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع «نامعنلا ن نب ةريغم نع «ىروثلا نايفس نع «ىدهم نبا نع < ‹ لبنح

 .:یش اهن ملا ؟لاقف «ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لثقي نمو# :هلوق ف اغ

 نب ديعس نع رشب ىبأ نع ةبعش انثدح ىدع ىبأ نبا انثدح راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو]

 هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو» : :هلوق نع سابع نبا لس ا :لاق ريبج

 الو ] رخآ اهل هللا عم نوعدي ال نيذّلاَو ١ يالا: هذه نك لاقرب" ”[ءىش اهخسني مل :لاقف منهج

 :لاق .[58 :ناقرفلا] [٠ اماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحاب الإ هللا مرح يتلا سْمّنلا َنوُلَتَقي

EE 

 وأ - ريبج نب ديعس ینثدح «روصنم نع ء.ريرج انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 انمؤم لتقي نمو :١2"![ىلاعت] هلوق نع سابع نبا تلأس : لاق - ريبج نب ديعس نع ءمكحلا ينثدح

 «ادمعتم انمؤم لتق مث «مالسإلا عئارشو مالسإلا فرع اذإ لجرلا نإ :لاق 4 منهج هؤازجف ادمعتم

 .مدن نم الإ :لاقف دهاجمل كلذ تركذف . هل ةبوت الو منهج هؤازجف

 :لاق دعجلا ىبأ نب ملاس نع «رباجلا ىيحي نع «ريرج انثدح : الاق :عبكو نباو «ديمح نبا انثدح

 لتق لجر ىف ىرت ام «سابع نب هللا دبع اي :هادانف لجر هاتأف ر تک اخ ساک يآ نقف انك

 مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورف ءورمع نب هللا دبع ثيدح امأ «بزاع نب ءاربلا ثيدح نمو «ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ىور )١(

 .هظفل وه اذهو (۸۲ /۷) ننسلا ىف ىئاسنلاو .(۱۳۹۰۵)

 .«تعمتجا ول» :أ ىف (۲)

 . هنع هللا ىضر ةركب ىبأ نع نسحلا نع هيبأ نع دقرف نب ريبج نب رفعج قيرط نم (010) مقرب ريغصلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (۳)

 .«فيعض وهو «دقرف نب رسج هيفا :(4۷/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع دايز نب ديزي قيرط نم (؟5170) مقرب ناسلا ىف هجام نبا هاور (4)
 .«عوضوم لطاب ثيدح اذه» : هللا همحر ىبهذلا لاق

 .«تلزن امه :أ ءر ىف () .أ نم ةدايز )٥(

 )٦۲/۸(. ىئاسنلا ننسو (۳۰۲۳) مقرب ملسم حيحصو )٤٥۹۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .أ ر نم ةدايز (۰) .أ نم ةدايز (9) .«نعا :ر «د ىف (۸)

 0 نم ةدايز (۱۲)



 DE Sm A aa a مو

 :لاق .«اًميظع اًباَذَع هَل َدَعَأو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجإ# :لاقف ؟ادمعتم انمؤم
 ىذلاو ؟ىدهلاو ةبوتلا هل ىنأو «همأ هتلكث : سابع نبا لاق ؟ىدتها مث اخلاص لمعو بات نإ تيأرفأ

 هذآ ةمايقلا موي ءاج ءادمعتم اا ؤم لتاق «همأ هتلكث» : لوقي ب مكيبن ت تعمس دقل ! هديب ىسفن

 :لوقي ‹ىرخألا هديب هلامشب هلتاق ك «نمحرلا شرع لبق ىف امد هجادوأ بخشت د «هلامشب وأ هئيميب

 ةيآ نم اهتخسن امف «ةيآلا هذه تلزنأ دقل !هديب هللا دبع سفن ىذلا مي 5 ال اذ لس

 ” قالو مكيبن ضبق ىتح

 تح سلا ر ىيحي تعمس «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :لاقف ؟ادمعتم الجر لتق الجر تيأرأ :لاقف هاتأ الجر نأ ؛ سابع نبا نع .دعجلا ,ىبأ نب ملاس

 ا ا ا جوا ب ل ورح كرما حتما

 ا E ل A ىنأو : لاق a سار تا

 وأ هئيميب هسأر اذخآو - هراسيب وأ هنيميب هلتاق اذحآ ةمايقلا موي ءىجي «ادمعتم ًالجر لتق لجر «همأ

 .2؟ىنلتق ميف كدبع لس «بر ای لر نترعلا لف ىف امد چادر تخ هلامشب

.0( 
 ةبيتق ع ىئاسنلا هاور يو

 . "هركذف «سابع نبا نع «دعجلا ىبأ نب ملاس نع «ىلامثلا تباثو رباجلا ىيحيو : لا لامع

 .ةريثك قرط نم سابع نبا نع اذه ىور دقو

 «رمغ نب هللاا دبغو .ةريره وبآو:تباث ني دير :فلسلا نمد هلا ةبوت أل هنأ ىلإ بهذ نمو

 . متاح ىبأ نبا هلقن «محازم نب كاحضلاو «ةداتقو «نسحلاو «رمع نب ديبعو «نمحرلا دبع نب ةملسوبأو

 جّلعد انثدح :هريسفت ىف ظفاحلا هيودرم نب ركب وبأ هاور ام كلذ نم :ةريثك ثيداحأ بابلا ىفو

 نب ميهاربإ انثدح «رفعج نب هللا دبع انثدحو ىجنشوبلا ديعس نب ميهاربإ نب دمحم انثدح «دمحأ نبا
 ورمع ىبأ نع «شمعألا نع «هيبأ نع نال مر م اقر «ةديبع نب ديبع انثدح :الاق دهف

 ؛ةمايقلا موي هلتاقب اقلعتم لوتقملا ءىجي» :لاق كي ىبنلا نع دوعسم نب هللا دبع نع « ليبحر ش نبا
 .كل ةزعلا نوكتل هتلتق :لوقيف» :لاق «؟ىنلتق ميف اذه لس «بر اي :لوقيف ىرخألا هديب هسأر اةخآ

 لوقيف» :لاق 2؟ىنلتق ميف اذه لس «بر :لوقيف هلتاقب اقلعتم رخآ ءىجيو» :لاق .«ىل اهنإف :لوقيف

 .«افيرخ نيعبس رانلا ىف ىوهيف» :لاق .«همثإب ؤب هل تسيل اهنإف» :لاق .«نالفل ةزعلا نكتل هتلتق

 نع «ةنييع نب نايفس نع «حابصلا نب دمحم نع هجام نباو <

 نب رمتعم نع «مصاع نب ورمع نع «ىفوعلا رمتسملا نب ميهاربإ نع «ىئاسنلا نع هاور دقو

 )١( انمؤم» :د ىف «.

 TT) »11/۹ ىربطلا ريسفت (۲)

 .«ةداتق» :أ ىف (:) .ر نم ةدايز (”)

 . «ىنانبلا» 1 ىف (05)

 .(95171) مقرب هجام نبا ننسو (77/8) ىئاسنلا ناسو 11٠( /۱) دنسملا (5)



 ل. (4۳ «4۲)ناتيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

e 

 «نوع ىبأ نع «ديزي نب روث انثدح «ىسيع نب ناوفص انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 لك» :لرقي ةي هللا لوسر تعمس :لوقي « هنع هللا ىضر «ةيواعم تعمس : لاق سيردإ ىبأ نع

 .«ادمعتم انمؤم لتقي لجرلا وأ ءارفاك تومي لجرلا الإ هرفغي نأ هللا ىسع بنذ

 .` هب ىسيع نب ناوفص نع «ىنثملا نب دمحم نع «ىئاسنلا هاور اذكو قفز 0 . ٠ 3 ۰ أ

 انثدح رسم نب ىلعألا دبع انثدح هيوم انثدح ءرفعج نب هللا دبع انئدح :هيودرم نبا لاقو

 تغمس : لوقت ءادردلا ما تمن لاف ايزركذ نبأ نبا اتد «ناقهد نب دلاخ انثدح «دلاخ نب ةقدص

 ءاكرشم تام نم الإ هرفغي نأ هللا ىسع بنذ لك» رتب هلك هللا وسر قبس :لوقي ءادردلا ابأ

 .«ادمعتم انمؤم لتق نم وأ

 .ملعأ هللاف E كار علا طوعا ص يرحااو

 «ىراصنألا ريبج نبا ىنثدح «ءديزي نب عفان نع «ديلولا نب ةد قيرط نم هيودرم نبا ىور مث

 رفك دقف ادمعتم انمؤم لتق نم» :لاق ايي ىبنلا نع ءرمع نبا نع «عفان نع «نيصحلا نب دواد نع

 .«لجو زع هللاب

 . دج هيف هلكت هدانسإو ءاضيأ ركنم ثيدح اذهو

 ةيلاعلا وبأ ىناتأ :لاق ديمح انثدح «ةريغملا نب ناميلس انثدح .رضنلا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
٠ 5 0 8 28 ê .رشب ىلإ انب قلطناف «ىنم ثيدحلل ىعوأو «ىنم ًائيش بشأ امتنأف امله :انل لاقف «ىل بحاصو انآ  

 ثعب :لاق ىثيللا كلام نب ةبقع انثدح :لاقف . كثيدح ءالؤه ثدح : ةيلاعلا وبأ هل لاقف - مصاع نبا

 لاقف هفيس ارهاش ةيرسلا نم لجر هعبتاف «لجر موقلا نم دشف «موق ىلع تراغأف «ةيرس هايي ىبنلا

 ةا هللا لوسر ىلإ ثيدحلا ىمثف «هلتقف هبرضف «لاق اميف رظني ملف .ملسم ىنإ :موقلا نم داشلا
 ىذلا لاق ام هللاو :لتاقلا لاق ذإ .بطخي ةي هللا لوسر انيبف .لتاقلا غلبف ءًاديدش الوق هيف لاقف : 7 ناز ف . 0 -. .٠ .٠

 «هتبطخ ىف ذخأو «سانلا نم هلبق نمعو هنع لَ هللا لوسر ضرعأف :لاق .لتقلا نم اذوعت الإ لاق

 نم هلبق نمعو هنع ضرعأف «لتقلا نم اذوعت الإ لاق ىذلا لاق ام « هللا لوسر اي : اضيأ لاق مث

 .لتقلا نم اذوعت الإ لاق ام هللا لوسر اي هللاو :ةثلاثلا لاقف ءربصي مل مث «هتبطخ ىف ذخأو «سانلا

 نم بيرغ :ميعن وبأ لاقو )١١9/٠١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو )١1517/5( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (85 /7) ىئاسنلا ننس )١(

 .؛هلثم رمتعم نع مصاع نب ورمع هاورو «رمتعم هنبا الإ هنع هوري مل شمعألا نع ىميتلا ناميلس ثيدح
 )۸١/۷(. ىئاسنلا ننسو (۹۹ )٤/ دنسملا (0)

 نب دلاخ قيرط نم ۲١( /۸) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو (01) مقرب هحيحص ىف نابح نب باو .ENV) ) مقرب هننس ىف دواد وبأ هاورو )۳(

 . هب ناقهد

 ىوقأ ءادردلا ىبأ ثيدح نأ ىلع «كلذ ببس ىل نيبتي مل «هجولا اذه نم ادج بيرغ» :انه هللا همحر ءريثك نبا ظفاحلا لوقو

 .تاقث مهلك هلاجرف ءادردلا ىبأ ثيدح امأ «نابح نبا ىوس هقثوي مل (نوع وبأ) ةيواعم ثيدح دانسإ ىفف «ةيواعم ثيدح نم

 «ملظم» :أ ءر ىف (4)

 ريغ رمع نبا نع عفان نع دواد نع ديز نع ثيداحألا هذهو» :لاق مث ءهب ةيقب قيرط نم (۲۰۳/۳) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (5)
 . هثيدح ىلع عباتي ال ثيدحلا ركنم ةريبج نب ديزو «(ةريبج نب ديز دواد نع هيوري «تاظوفحم
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 اذل «انمؤم لعق نع ىلع يأ هللا نإ لاق 4 هيو ىف ةءانبملا فرت هلل هللا لوس هيلع لقا

 و نا تود ج افلا ورز

 نإف «لجو زع هبر نيبو هنيب اميف ةبوت هل لتاقلا نأ :اهفلخو ةمألا فلس نم روهمجلا هيلع ىذلاو

 هتمالظ نم لوتقملا ضوعو «تانسح هتائيس هللا لدب ءاحلاص المع لمعو «عضخو عشخو بانأو بات
 . هتبالط نع هاضرأو

 الو قحاب ًالإ هللا مرح يتلا سفّتلا نولتقي الو ] رخآ الإ هللا عم نوعدي ال نيذّلاو » : ىلاعت هللا لاق

 لمعو نمآو بات نمألإ . ١ اناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هَل فعاضي . .اماَنأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي
 اذهو «[1۹ ,748:ناقرفلا]4'" ![ اميحُر ا اروُفَغ هللا ناکو تانسح مهتائّيس هللا لدبي كَلَوُأَف] احلاص المع

 جاتحيو ءرهاظلا فالخ نينمؤملا ىلع ةيآلا هذه لمحو «نيكرشملا ىلع هلمحو .هخسن زوجي ال ربخ

 . ملعأ هللاو «ليلد ىلإ

 بونذلا رفغي هللا نإ] هللا ةَمْحَر نم اوطتقت ال مهسفنأ ىلع اوُقرْسَأ نيذلا يدابع اي لقط : ىلاعت لاقو

 كشو «كرشو رفك نم «بونذلا عيمج ىف ماع اذهو .[ رمزلا] 424/6 ميحرلا روفغلا وه هنإ اعيمج
 . هيلع هللا بات كلذ ىأ نم بات نم لك :كلذ ريغو «قسفو لتقو «قافنو

 ةيآلا هذهف ٤۸[. :ءاسنلا] « ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفعي ال هللا نإ : ىلاعت لاقو
 ةاهلبقو ةيآلا هدم دعب ةعركلا هزوزنلا هده ى روك دك هو «كرفلا ادهم توتالا ج ااغ
 . ملعأ هّللاو «ءاجرلا ةيوقتل

 ؟ةبوت نم ىل له :املاع لأس مث «سفن ةئام لتق ىذلا ىليئارسإلا ربخ نيحيحصلا ىف تبثو
 ىف تامف «هيلإ رجاهف «هيف هللا دبعي دلب ىلإ هدشرأ مث !؟ةبوتلا نيبو كنيب لوحي نمو :لاقف
 ىف نوكي نألف ليئارسإ ئنب ىف اذه ناک نإ ةر ريغ :ءانركذ امك < ةمحرلا ةكئالم هتضبقف «قيرطلا
 تناك ىتلا راصآلاو لالغألا انع عضو هللا نأل ؛ىرحألاو ىلوألا قيرطب ةلوبقم ةبوتلا ةمألا هذه
 ادّمعَتم انمؤم لتقي نمو :ىلاعت هلوق ىهو «ةميركلا ةيآلا امأف .ةحمسلا ةيفينحلاب انيبن ثعبو «مهيلع
 ةعامجو ةريره وبأ لاق دقف «(© [اميظع اباذع هَل دعأو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاَخ منهج هؤازجف ]

 ءراطعلا عماج نب دمحم قيرط نم ءاعوفرم هيودرم نبا هاور دقو «هازاج نإ هؤازج اذه :فلسلا نم

 ءاعوفرم ةريره ىبأ نع «نيريس نب دمحم نع ءدوسألا جاجح نع «ىربنعلا نوميم نب ءالعلا نع
 «بنذ ىلع ديعو لك اذكو «هيلع ىزوج نإ هؤازج اذه نأ :ةغيصلا هذه ىنعمو : ضب ال نكلو
 باحصأ ىلوق ىلع «هيلإ ءازجلا كلذ لوصو عنمت ةحلاص لامعأ نم ضراعم كلذك نوكي دق نكل

 لوخد ريدقتبو .باوصلاب ملعأ هللاو «ديعولا باب ىف كلسي ام نسحأ اذهو .طابحإلا وأ ةنزاوملا

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (588/6) دنسملا )۸٥۹۳(,

 . (ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (۳) .«هلوق ىلإ) ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (؟)

 .(ةيآلا» :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (0) .«ادإ 2: ر ىف )٥( .؛ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (4)

 «هب نوميم نب ءالعلا نع راطعلا عماج نب دمحم قيرط نم «نيرحبلا عمجم « ("خل ) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷)

 . نافيعض ا ا عماج نب دمحمو «نوميم نب ءالعلا هدانسإ ىفو



 أ

 ال ثيح روهمجلا لوق ىلع وأ «هل ةبوت ال هنأ هقفاو نمو سابع نبا لوق ىلع امأ ءرانلا ىلإ لتاقلا

 ا دقو .ليوطلا ثكملا وه دولخلا لب ًادبأ اهيف دلخي سيلف ا ظن هل لمع

 امأو .ناميإ نم 7 ةرذ ىندأ هبلق ىف ناك نم رانلا نم جرخي هنأ :ِِكَي هللا لوسر نع ثيداحألا
 :«ادمعتم انمؤم لتقي لجرلا وأ ءارفاك تومي لجرلا الإ هرفغي نأ هللا ىسع بنذ لك» :ةيواعم ثيدح

 وهو ءامهدحأ ىف كلذ عوقو ىفتني ال نيتروصلا نيتاه ىف ىجرتلا ىفتنا اذإف «ىجرتلل «ىسع»

 لوتقملا ةبلاطم امأو «ةتبلا 2 ال هنأ صنلاف ؛ارفاك تام نم امأو .ةلدألا نم انركذ امل ؛ ؛لتقلا

 قورسملاو لوتقملا نيب قرف الو «ةبوتلاب طقست ال ىهو نييمدآلا قوقح نم قح هنإف ةمايقلا موي لتاقلا
 «ةبوتلاب طقست ال اهنأ ىلع دقعنم عامجإلا نإف «نييمدآلا قوقح رئاسو فوذقملاو هنم بوصغملاو «هنم

 نم مزلي ال نكل «ةمايقلا موي ةبالطلا نم دبالف كلذ رذعت نإف «ةبوتلا ةحص ىف مهيلإ اهئادأ نم دبالو

 مث ءاهضعب وأ لوتقملا ىلإ فرصت ةحلاص لامعأ لتاقلل نوكي “دقو «ةازاجملا عوقو ةبالطلا عوقو
 ءاهميعنو ةنحجلا روصق نم ءءاشي امب هلضف نم لوتقملا هللا ضوعي وأ «ةنجلا هب لخدي رجأ هل لضفي

 . ملعأ هّللاو «كلذ وحنو اهيف هتجرد عفرو

 ءايلوأ *”طلستف ايندلا "[ىف] امأ "ةرخآلا ىف .ماكحأو ايندلا ىف ماكحأ دمعلا لتقلل مث
 ناك ِهّنِإ لتقلا يف فرس الف] اناَطلُس هّيلول انلعج دقف امولظم لق نمو :ىلاعت هللا لاق «هيلع لوتقملا

 :اثالثأ ةظلغم ةيد اوذخأي وأ ءاوفعي وأ ءاولتقي نأ نيب نوريخم مه مث :٣ ءارسإلا]([اروصنم

 .ماكحألا بتك ىف ''ررقم وه امك ١" 2 هقلخ نوعبرأو علم نوثالثو دج نوثالث

 دحأ ىلع ؟ماعطإ وأ «نيعباتتم نيرهش مايص وأ «ةبقر قتع ةرافك هيلع بجت له :ةمئألا تاک

 :نولوقي ءاملعلا نم ةفئاطو هباحصأو ىعفاشلاف :نيلوق ىلع ءأطخلا ةرافك ىف مدقت امك «نيلوقلا

 ىف اذه اودرطو .ىلوأ دمعلا ىف بجت نألف أطخلا ىف ةرافكلا تبجو اذإ هنأل ؛هيلع "بجي «معن
 .أطخلا ىف كلذ ىلع اوعمجأ امك ءًادمع ةكورتملا تاولصلا ءاضقب اودضتعاو :مومعلا نيميلا ةرافك

 نيميلا اذكو «هيف ةرافك الف ءرفكي نأ نم مظعأ دمعلا لتق :نورخآو دمحأ مامإلا باحصأ لاق

 :نولوقي مهنإف ءأدمع ةكورتملا ةالصلا نيبو نيتروصلا نيتاه نيب قرفلا ىلإ مهل ليبس الو «سومغلا

 انثدح :لاق ثيح دمحأ مامإلا هاور اب دمعلا لتق يف ةرافكلا بوجو ىلإ بهذ نم جتحا دقو

 نع «شايع نب فيرَعلا نع «ةّلَبع ىبأ نب ميهاربإ نع «كرابملا نب هللا دبع انثدح « لضفلا نب ب مراع

 :لاق .بجوأ دق انل ابحاص نإ :اولاقف ميلس ىنب نم رفن ةي ىبنلا ىتأ :لاق عقسألا نب ةلئاو

 ا ل E a E لكب هللا ىدفي «ةبقر قتعيلف»

 .«لاقثم» :أ ءر ىف (۳) .«تارتاوت هيفو» :أ ىف (0) .«حلاص» :ر ىف )١(

 .«ىرخألا» :ر ىف (5) . اهب: ر ىف (6) . ادق ذإ» :ر ىف (4)

 . (ةيآلا» :ه ىفو .أ ك نم ةدايز (9) .(طلسيف» :أ ىف (6) .أ ءر نم ةدايز (0)

 .2«بجتلا :أ هر ىف (۱۲) .«(ردقما :ر ىف )١١(  .«ضايب» :أ ىفو ««هقح» :ر ىف )٠١(

 .اوضع» :ر ىف (۳)

 .(۱0۷/0 دنسملا ( 0



 (9:50: ةيآلا : ءانملا ةو. ىناقلا هرات رت ب عا

 نع ةلبع ىبأ نب ميهاربإ نع «ةعيبر نب ةرمض انثدح «قاحسإ نب ميهاربإ انثدح :دمحأ لاقو

 لكي هللا لوسر نم هتعمس اثيدح انثدح :انلقف ىثيللا عقسألا نب ةلثاو انيتأ :لاق ىمليدلا فيرغلا

 هنم وضع لكب هللا قتعي ءهنع اوقتعأ» :لاقف «بجوأ دق انل بحاص ىف ةي هللا لسر انينأ :لاق
 . «راثلا نم هتم )وضع

 نع دواد ىبأ فلو «ةلبع ىبأ نب ميهاربإ ثيدح نم ‹یئاسنلاو دواد وبأ هاور اذكو

 .ناصقن الو ةدايز هيف سيل اثيدح انثدح :انلقف عقسألا نب ةلثاو انيتأ :لاق تلا لا

 نم هتعمس اثيدح اندرأ انإ :انلق « صقنيو ديزيف هتيب ىف قلعم هفحصمو أرقيل مكدحأ نإ :لاقف بضغف

 :لاقف «لتقلاب  رانلا ىنعي - بجوأ دق انل بحاص ىف ويي هللا لوسر انيتأ :لاق هلك هللا لوسر

 ا نم اوضع هنم وضع لكب هللا قتعي «هنع اوقتعأ»

 :'*”[لجو زع هلوق]

 مالّسلا مكيلِإ ئَقلَأ نمل وقت الو اونيبتف هللا ليبس يف متبرض اذإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي ل
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 ل ا

 . 6 62 اريبَخ َنوُلَمعَت امب ناك هللا نإ اونیبتف مكيلع

 لارا نب لجو دمعت نب نو ركب نبأ نب ی اقدح محا املا لاف

 نم رفنب ميلس ىنب نم لجر رم :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع ءكامس نع «ليئارسإ انثدح
 اودمعف .انم ذوعتيل الإ انيلع ملس ام ل لل ا

 اوني هللا ليبس يف متبرض اذإ] اونمآ نيل 7 ايإ» :ةيآلا هذه تلزنف و ىبنلا همنغب اوتأو 0
 رخآ ىلإ 4230[ انمؤم تس مالّسلا مكيلإ ئقلأ نمل اولوقت

 .هب «ليئارسإ نع «ةمزر ىبأ نب زيزعلا دبع نع «ديمح نب دبع نع «ريسفتلا ىف ىذمرتلا هاورو
 .ديز نب ةماسأ نع بابلا ىفو «نسح ثيدح اذه :لاقو

 ملو دانسإلا حيحص :لاق مث .هب «ليئارسإ نع «ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم مكاحلا هاورو
 .هاجرخي

 «ليئارسإ نع امهالك و ا ا م

 اندنع ربخ اذهو : :a N نمحرلا دبع قيرط نم هاور دقو - ريسفتلا ريغ هبتك ضعب ىف لاقو .

 .اوضع» :ر ىف )١(

 )٤۸۹۲(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (59714) مقرب دواد ىبأ ننسو ٤۹١( /۳) دنسملا )

 . (ىمليدلا نبا» :ر ىف (۳)

 .)4) مقرب دواد ىبأ ننس (؛)

 .أ ءر نم ةدايز (5) .ر نم ةدايز (5)

 مقرب ىذمرتلا ننسو «ديلولا نب فلخو دمحم نب نيسح قيرط نم (۲۷۲/۱)و «ریکب نب ىيحي قيرط نم (۲۲۹/۱) دنسملا (۷)
 .(75/9) ىربطلا ريسفتو (776 /۲) كردتسملاو )۳٠۳١(

 .«ميحرلا دبع» :أ ىف (8)



 ٣ (4۴) ةيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 جرخم هل فرعي ال هنأ :اهنم للعل ءاميقس نيرخآلا بهذم ىلع نوكي نأ بجي دقو «هدنس حيحص

 هيف تلزنأ ىذلا نأ :اهنمو ءرظن مهدنع هتياور ىف ةمركع نأ :اهنمو ءهجولا اذه نم الإ كامس نع

 ليقو .ديز نب ةماسأ :مهضعب لاقو ةا نب ١١ لكم ىف الرا : مهضعب لاقف ةف فلم ةنآلا

 . كلذ ريغ

 ريغ هنع هب ثدح «كامس نع تبا هنأ :اهدحأ هوجو نم دودرم وهو «بیرغ مالك اذهو :تلق

 نه دحولا اذه رغ نم ىورع لأ :ثلاثلا . حيحصلا ىف هب جتحم تحم ةمركع نأ :ىناثلا . رابكلا نم دحاو

 نبا رع, ءاطع وع «ورمع نع «نايفس انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح : ىراخبلا لاق امك « سابع نبا

 «هل ةمينغ ىف لجر ناك: سابع نبا لاق: لاق 4 انمؤم تس ماسلا لإ ئقلأ نمل اولوقت الو» : سابع

 نوغتبت» :هلوق ىلإ كلذ هللا لزنأف] هتميتغ اوذخأو هولتقف . مكيلع مالسلا :لاقف «نوملسملا هقحلف

 نع نايفس انثدح : :روصنم نب ديعس لاقو (مالسلا) سابع نبا أرق .ةمينغلا كلت : «ايندلا ةاّيحْلا ضرع

 مالسلا :لاقف ةمينغ ىف الجر نوملسملا حل : :لاق سابع نبا نع راسي نب ءاطع نع رانيد نب ورمع

 . «انمؤم تسل مالّسلا مكيلإ ئقلَأ نمل ا اولوقت الو : تلزنف "[هتمیتغ اوذخأو هولتقف « مكيلع
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 5 هب «هنييع نب نايفس قيرط نم «متاح ىبأ ن نباو ريرج نبا هاورو

 نب دمحم نع «ىبأ انثدح «بوقعي انثدح :دمحأ مامإلا لاقف ةماثج نب ملحم ةصق امأو

 هللا دبع هيبأ نع دردح ىبأ نب هللا دبع نب عاقعقلا نع «طيسق نب هللا دبع نب ديزي ىنثدح «قاحسإ
 «نيملسملا نم رفن ىف تجرخف ءمضإ ىلإ ةَ هللا ا «هنع هللا ىضر «دردح ىبأ نبا

 زم مز نک اذ ىنخ انجرخت «سيق نب ةماٿج نب ( ” ملحمو ؛ىعبر نب ثراحلا ةداتق وبأ : مهيف

 ا ذ «نبل نم بطوو عّيتم هعم «هل دوعق ىلع «ىعجشألا طبضألا نب رماع انب

 املف «هعيتم هريعب ذخأو يو هند ناك يوك «هلتقف ةماثج ٠ نب ملحم هيلع لمحو «هنع انكسمأف

 هللا ليس يف متبرض اَذإ اونمآ نيا اهيأ ايل :نآرقلا انيف لزن «ربخلا هانربخأو لَو هللا ا انمدق

 كلذك ةريثك مناغم هللا ددعف ايندلا ةايحْلا ضرع نوغتبت انمؤم تسل ماسلا مُكيلِإ ئقلأ نمل وقت الو اونیبتف]

 هلا نراه الا رثف يلح لل ف زل

 8 556 هب درفت

 :لاق رمع نبا نأ ؛عفان نع «قاحسإ نبا نع «ريرج انثدح 0 نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 مالسإلا ةيحتب مهايحف «طبضألا نب رماع مهيقلف ءاثعبم ةماثج نب ““مّلحم ةي هللا لوسر ثعب
 هلك هللا لوسر ىلإ ربخلا ءاجف «هلتقف مهسب (!' لحم هامرف «ةيلهاجلا ىف ةنسح مهنيب تناكو
 .هللاو ال :ةنييع لاقف .ادغ ريغو مويلا نس «هللا لوسر اي : عرقألا لاقف و

 هللا لوسر ىدي نيب سلجف «نيدرب ىف "ملحم ءاجف .ىئاسن قاذ ام لكثلا نم هؤاسن قوذت ىتح

 .أ نم ةدايز (؟) .(مكحم» :أءر ىف )١(

 ۷١(. /9) ىربطلا ريسفتو )42941١( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«ىلاعت هلوق ىلإ» :ه ىفو ءر نم ةدايز (۷) .«مکحم» :ر ىف )٤ - ١(

 )١١/5(. دنسملا (۸)

 .«مکحم» :ر یف )9 -١١(



ADO aga و تسع 

 تضم امف «هیدربب هعومد ىقلتي وهو ماقف .«كل هللا رفغ ال» : يَ هللا لوسر لاقف «هل رفغتسيل كك

 نإ» :لاقف ءهل كلذ اوركذف واه ىبنلا ىلإ اوؤاجف «ضرألا ١2)هتظفلف «هونفدو «تام ىتح ةعباس هل

 نوع 5 ذارأ هللا نو

 قع ° و اا 2 بأ نك ننعم وع ع ما :ئراخبلا لاقو
 تنأ تنك كلذكف «هتلتقف هناميإ رهظأف ءرافك موق عم هناميإ ىفخي نمؤم لجر ناك اذإ» :دادقملل

 .«لبق نم ةكمب كناميإ ىفخت

 ظفاحلا لاقف ءالوصوم الوطم ىور دقو« ارصتخم اقلعم ثيدحلا اذه ىراخبلا ركذ اذكه

 :رازبلا ركبوبأ

 قم نب لع عي رکی وبا ا ةيلدم نر رس ا ىدادختلا ىلع قي داخ اخ

 «ةيرس وي هللا لوسر ثعب :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ةرمع ىبأ نب بيبح انثدح
 :لاقف حربي مل ريثك لام هل لجر ىقبو ءاوقرفت دق مهودجو موقلا اوتأ املف ءدوسألا نب دادقملا اهيف

 دهش الجر تلتقأ :هباحصأ نم لجر هل لاقف «هلتقف دادقملا هيلإ '”ىوهأو .هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 لوسر اي :اولاق ةي هللا لوسر ىلع اومدق املف . ايي ىبنلل كلذ نركذأل هللاو ؟هللا الإ هلإ ال نأ

 الجر تلتقأ ءدادقم اي .دادقملا ىل اوعدا» :لاقف .دادقملا هلتقف ء هللا الإ هلإ ال نأ دهش الجر نإ «هللا

 اَذإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي :هللا لزنأف :لاق .«؟ادغ هللا الإ هلإ الب كل فيكف «هللا الإ هلإ ال :لوقي
 هللا دنعف اًيندلا ةايحْلا ضرع نوغتبت انمؤم تسل السلا مكيلإ ىقلأ نمل اولوقت الو اونيبتف هللا ليبس يف متبرض

 نمؤم لجر ناك» :دادقملل واي هللا لوسر لاقف 4 اوف مكیلع هللا نمف لبق نم متنك كلذك ةريثك مناغم

 ."«لبق ةكمب كناميإ ىفخت تنك كلذكو « هتلتقف «هنايإ رهظأف ءرافك موق عم هناميإ ىفخي

 ىلع مكلمح ىذلا ايندلا ةايحلا ضرع نم هيف متبغر امم ريخ :ىأ «ةريثك مناغم هللا دنعفإ :هلوقو
 ةعناصملاب هومتمهتاو «هنع متلفاغتف .ناميإلا '' '”هكيلإ رهظأو «مالسلا مكيلإ ىقلأ ىذلا اذه لثم لتق

 .اذه لام نم مكل ريخ لالحلا مناغملا نم هللا دنع امف ءايندلا ةايح لا ضرع اوغتبتل ؛ةيقتلاو

 ىذلا "اذه لاحلا ")هذه لبق نم متنك دق :ىأ «مُكِيلع هللا نمف لبق نم متنك كلذك# : هلوقو

 .؟لبج ىف هوحرط مث» :أ ءر ىف (۲) . ؟هتضفنو» :أ ىف )١(

 .(۷۲/۹) ىربطلا ريسفت (۳)

 .«ىبنلا» :أ ءد ىف (4)

 .(38357) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .«ىوهأف» :د ىف (۸) .ارماع» :أ ىف (۷) .«نادمح» :أ ءر ىف (5)

 اذه الإ هنع هل الو هجولا اذه نم الإ سابع نبا نع ىوري هملعن ال» :رازبلا لاقو «راتسألا فشك» (۲۲۰۲) مقرب رازبلا دنسم (9)

 . ؟ديج هدانسإ» :(۸/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «قيرطلا

 .«اذهل» :ر ىف (۱۲) .«اذه» :أ ىف )١١( .؟مكل» :ر ىف (۱۰)



 س س 04 9)د ل غال قوس ع يالا هزم

 من ذإ اورد ار : لاعت ناق اکو اا خوفزرملا تيدا ىف مد امك مرق نسهر ها رس ع
 ء[75 : لافنلا] يا ر ر كارا ر ريفا نأ قول نا ىقرألا يف ر نيف

 ىف ريبج نب ديعس نع «ةرمع ىبأ نب بيبح نع «ىروثلا هاور امك «ريبج نب ديعس بهذم وه اذهو
 .نيكرشملا ىف مكناميإ نوفخت (لبق نم متنك كلذك# :هلوق

 : هآوق ىف ريبج نب ديعس نع هريثك نب هللا دبع ىنربخأ 000 0

Eريبج نب ديعس نع ا م  

 نع < «ىحضلا ىبأ نع ءروصنم نع ىروثلا لاقو ءاذه لثم نع نوعروت] لف نم مشك كلَذك» :هلوق

 :ىدسلا لاقو «اوّيبتَف] مكيلع هللا نمف» نينمؤم اونوكت مل 0 مشک كلذكإ# :قورسم
 دعب © هللا الإ ةلإ ل“ :لوقي البر لقب ال ةماسلا تفلح ىأ 0[ مكيلع هللا نمف
 هل «لجرلا كلذ

 :ريبج نب ديعس لاق (اريبخ َنوُلمْعت امب ناك هللا نإ :هلوقو ا : هلوقو

 .ديعوو ديدهت اذه

 هّللا ليبس يف نودهاجملاو ٍررَّضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي الإ»

 دعو لکو ةجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهلاومأب نيدهاَجملا هللا لّضَف مهسفنأو مهلاومأب

 ةرفغمو هنم تاجرد 62 اميظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجُملا هللا لّضفو ئنسحلا هللا

 .4 69 اميحُر اروفغ هللا َناَكو ةمحرو

 امل : لاق ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع ' ا راو صفح اثدح ت لاق

 ل e ا هللا لزنأف ا اكشف

 00 :تلزن امل :لاق ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع «فسوي نب دمحم انثدح
 » :لاقف فتكلاو حوللاو ةاودلا هعمو هءاجف «انالف عدا» : ةي ىبنلا لاق «نينمؤملا نم نودعاقلا

 اي :لاقف ءموتكم مأ نبا ةا ىبنلا فلَخخو «هللا ليبس ىف نودهاجملاو نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال

 يف نودهاجملاو ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي ال :اهناكم تلزنف ريرض انأ « هللا لوسر
 . 4 هللا ليبس

 .أ نم ةداير (4 «۳) .«یفختسی» :أ ىف (۲) .أ ءر نم ةدايز (1)
 .ورمع» :أ ىف (۷) . ءاديكأت» :ر ىف (0) .«لتاقي ال» :ر ىف (5)

(A)ر نم ةدايز » . 

 .(4094) مقرو )٤٥۹4۳( مقرب ىراخبلا حيحص (9)



OTE OEE a ye a ل 

 ءدجسملا ىف مكحلا نب ناورم ىأر هنأ :ىدعاسلا دعس نب لهس ىنثدح «باهش نبا نع «ناسيك
 : ىلع ىلمأ وَ هللا لوسر نأ :هربخأ تباث نب ديز نأ انربخأف «هبنج ىلإ تسلج ىتح تلبقأف :لاق

 ىلع اھا وخد «موتكم مأ نبا هءاجف . (هّللا ليبس ىف نودهاجملاو نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال»

 را هللا لوسر ىلع هللا لزنأف - ىمعأ ناكو - تدهاجل داهجلا عيطتسأ ول هللاو « هللا لوسر اي :لاق

 ريغ : هللا لزنأف هت ىرس عك یک یف ر نا تخ نک نع تلق «یذخف ىلع هذخفو

 ٠ . © ررضلا يلوأ

 :دمحأ مامإلا لاقف ديز نع رخآ هجو نم ىور دقو ءملسم نود '"7ىراخبلا هب درفنا

 ديز لاق :لاق ديز نب ةجراخ نع ءدانزلا ىبأ "نب نمحرلا دبع انأبنأ «دواد نب ناميلس انثدح

 :لاق «ةنيكسلا هتيشغو :لاق ءهيلإ ىحوأ ذإ قلك ا لامر نتج ىلإ دعاك قإ 0 نبا
 ذخَف نم لقثأ طق ًائيش تدجو ام هللاو الف :ديز لاق . ةنيكسلا هتيشغ نيح ىذخف ىلع هذخف ' *هقوف

 يوتسي الإ» :بتكا» :لاقف افتك تذحخأف .ديز اي بتكا» :لاقف هنع ىرس مث د هللا لوسر

 كاز کف .««اميظع اًرجأ» : لو ىلإ € نوُدهاجملاو ررضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا

 نيدهاجملا ا فف خمس نيح ماقد ىمعأ الجر ناكو - موتكم مأ نبا اهعمس نيح ماقف ءفتك ىف

 ام هللاوف :ديز لاق ؟كلذ هابشأو «ىمعأ وه نمت داهجلا عيطتسي ال نمب فيكو هللا لوسر اي :لاقف

 ىلع هذخف تعقوف «ةنيكسلا يب ىبنلا تيشغ ىتح - همالك ىضق نأ الإ وه ام وأ همالك ؟0)

 الد: هيلع تأرقف . «أرقا» : لاقف هنع ىرس مث «ىلوألا ةرملا ىف تدجو امك اهلقث نم تدجوف «ىذخف

 :ديز لاق «* ررضلا يلوأ ريغإ#» : الك ىبنلا لاقف «' ”نودهاجملاو نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي

 .فتكلا ىف ناك عدص دنع اهّقحْلم ىلإ رظنأ ىنأكل هللاوف < ءاهتقحلأف

 نب ةجراخ نع «هيبأ نع ءدانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع نع «روصنم نب ديعس نع «دواد وبأ هاورو

 E ET «هيبأ نع «تباث نب ديز

O 

 تباث نب ديز نع «بيؤذ و وع رمال قعده رمعم 0و غ لو

 ىف نودهاجملاو نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال :بتكا» :لاقف لی هللا لوسرل بتكأ تنك :لاق

 ؛ هللا ليبس ىف داهجلا بحأ ىنإ «هللا لوسر اي ا کیپ ا ا لين
 ىلع ةي هللا لوسر ذخف تلقثف:دیز لاق .ىرصب بهذ دق «ىرت دق ام ةنامزلا نم ىب نكلو

 نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي الإل : بتكا» : لاق مث «هنع یس مث. اهضرت نأ تيشخ ىتح «یذخف
 .«4 هللا ليبس يف نودهاجملاو ررضلا يلوأ ريغ

 .«ضري :؛ر ىف )١(

 )٤0۹۲(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .عفرف» :أ ىف (45) .«ىبنلا» : ىف () .«نعا :أ ءر ىف (۳)

 .«یضق» :أ ءر ىف (۸) .2«بتكف١ : ىف (۷) .«هلوق ىلإ اهلك ةيآلا» :أ ءر ىف (5)
 .«نيدهاجملاو» :ر ىف (۹)

 )۲٠١۰۷( مقرب دواد ىبأ ننسو )١91١7/0( دنسملا (۱۰)

 .«انربخأ» :أ ىف )١١(

 . ااهضري :آ یف (0 .اهءاجف» :أ ىف )١13( .«نعا :ر ىف (۱۳)



 ی ا ةروسيم الا عزم

 4 نياك 6 2 نك ديف 5 0 * ع
 - ميركلا دبع ىنربخأ « جيرج نبا ىنربخأ :قازرلا دبع لاقو : ريرج نباو متاح ىبا نبا هاورو

 ال :هربخأ سابع نبا نأ «هربخأ  ثراحلا نب هللا دبع ىلوم امسقم نأ - '''ىرزجلا كلام نبا وه
 .ردب ىلإ نوجراخلاو ءردب نع نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي

 نع «جيرج .نبا نع «جاجح قيرط نم ىذمرتلا هاور دقو .ملسم نود 0 ىراخببلا ب ةزفلا

 نع رضلا ىلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال :لاق سابع نبا نع نع «مسقم نع ,ميركلا دبع

 اي نايمعأ انإ : موتكم مأ ٍنباو شحج نب هللا دبع لاق ردب ةوزغ تلزن امل ءردب ىلإ نوجراخلاو ءردب

 هللا لضفو © ررّضلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي الل :تلزنف ؟ةصخر انل لهف « هللا لوسر

 ىلع نيدهاجملا هللا لّضفو» ررضلا ىل ىلوأ ريغ نودعاقلا ءالؤهف «ةجرد نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا

 0 ىلوأ ريغ نينمؤملا نم نيدعاقلا ىلع هنم تاجرد (اميظع ارجأ نيدعاقلا

 لا اده وم ترش ب دخ له :لاق مث «ىذمرتلا ظفل اذه

 ٌريغ» ع یو كرت اخلق ءاقلطم ناك 4 نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي ال» لانا هلوقف

(Vv (0ضرملاو جّرعلاو ىَمَعْلا نم - داهجلا 0 "”راذعألا ىوذل اجرخم كلذ اص رص يلو  - 

 ىغبني اذكو . ررضلا ,ىلوأ ريغ : سابع نبا لاق ا ا ا ربخأ مث

 نأ ؛؟ ؛سنأ نع «ديمح نع «ةيواعم نب ريهز قيرط نم ىراخبلا دنع حيحصلا ىف تبث امل نوكي نأ

 (هيف مكعم مهو الإ داو نم متعطق الو ءريسَم نم مترس ام آماوقأ ةنيدملاب نإ» : لاق ب هللا لوسر

 .(رذعلا مهسبح معن» :لاق ؟هللا لوسر اي ةنيدملاب مهو :اولاق

 ىراخبلا هقلعو 0 «سنأ نع غ «ىدع ىبأ نب دمحم نع دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 «هيبأ نع «كلام نب سنأ نب ىسوم نع «ديمح نع «ةملس نب دامح نع «دواد وبأ هاورو .اموزجم

 نم متعطق الو «ةقفن نم متقفنأ الو «ًاريسم مترس ام اماوقأ ةنيدملاب متكرت دقل» :لاق وَ ىبنلا نع

 مهسبحال : لاق ؟ةنيدملاب مهو انعم نونوكي و « هللا لوسر اي:اولاق . «هيف مكعم مهو الإ داو

 .(رذعلا

 :رعاشلا لاق ىنعملا اذه ىفو .' دواد ىبأ ظفل

 .Ea هام فروا نسوا
 احار دقف رذع ىلع ٌماَقأ نمو زق نمو: ردع ىلع انهفأ اإ

 )9١/9(. ىربطلا ريسفتو )١5847/١( قازرلا دبع ريسفت )١(

 .«یزهجلا» : ىف (۲)

 .(6040) مقرب ىراخبلا حيحصو )٠١١/١( قازرلا دبع ريسفت (۳)

 )۳١۳۲(. مقرب ىذمرتلا ننس (4)

 .؛«رارضألا» :أ ىف (۷) .«ناك» :أ ىف (6) .أ ءر نم ةدايز (6)

 )٠١۳/۳(. دنسملاو (۲۸۳۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)
 . «هللا لوسر اي فيكو :اولاق» :ر ىف (9)



 م ةلل) تايآلا الا وس نئانلا عوكل جت ج ل حبلا

 سيل داهجلا نأ ىلع ةلالد هيفو .ليزجلا ءازجلاو ةنحجلا :ىأ «ئئسحلا هللا دعو ًالكو# :هلوقو

 . ةيافكلا ىلع ضرف وه لب «نيع ضرفب

 هنا لف اع ىلا نيش ه» 4 اًميظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لّضْفَول : ىلاعت لاق مث
 «تاكربلاو ةمحرلا لولحو «تالزلاو بونذلا ةرفغمو «تايلاعلا "٠ ناتجلا فرغ ىف «تاجردلا نم
 . © اميحر اروفغ هللا ناكو ةمحرو ةرفغمو هنم تاجردإل ا لاهل ؛اميركتو هنم اناسحإ

 ةئام لا ف إد لاق هل هللا: لرز نأ ىرذقلا دعس نبأ نع نجلا ىف عت دقو
 .«ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام ءهليبس ىف نيدهاجملل هللا اهدعأ «ةجرد

 هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع فرع و قع ‹شمعألا لاقو

 تسيل اهنإ امأ» :لاقف ؟ةجردلا امو هللا لوسر اي :لجر لاقف «ةجرد هرجأ هلف مهسب غلب نم» : ِديِيَكَع

 ماع ةثام نيتجردلا نيب ام .كمأ ةبتعب

 يف يفعل ان ارناف مك ميف اولا مهسشنأ يملاط ةكنالملا مهو نيذلا نإ
 اريصَم تءاَسَو منهج مهاوأم كملوأف اهيف اور جاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت مَلَأ اولاق ضرألا

 ًاليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسّنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ

 هللا ليبس يف رجه نمو (59 اروع ارفع هلا ناكو مهنع وفعي نأ هللا ىسع كّلوأَف 9
o #o 

 هكردي مل هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هقيب نم جرخي نمو ةعسو اريثك امغارم ضرألا يف دجي

 .4 ©3 اًميحر اروفغ هلا ناكو هللا ىلع هرجأ عفو دقف توملا

 نب دمحم انثدح :الاق هريغو ةويح انثدح «ئرقملا ديزي نب هللا دبع انثدح :ىراخبلا لاق

 نبا ىلوم ةمركع تيقلف «هيف تبتتكاف تعب ةنيدملا لهأ ىلع عطق :لاق دوسألا وبأ نمحرلا دبع
 اوناك نيملسملا نم اسان نأ سابع نبا ىنربخأ :لاق مث «ىهنلا دشأ كلذ نع ىناهنف «هتربخأف سابع

 مهدحأ بيصيف «هب ''' ىمريف مهسلا ىتاي الك هللا لوسر ىلع نيكرشملا داوس نورثكي « نيكرشملا عم

 . «مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا ّنإإ» : ۷آ لجو زع] هللا لزنأف «لتقيف هقنع برضي وأ 0
(A) 

 . دوسألا ىبأ نع ثيللا هاور

 انثدح - ىريبزلا ىنعي  دمحأ وبأ انثدح «ىدامرلا روصنم نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .«تانجحلا» :أ ىف )١(

 ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم ال هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ىراخبلا دنع وهو )۱۸۸٤(« مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (؟)
 .(۲۷۹۰) مقرب

 .«هنإ» :ًأ ىف ()

 ٠٤١(. /۲) روثنملا ردلا ىف امك هيودرم نباو هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاور (4)

 .ر نم ةدايز (۷) .«ىمريال :أ ءر «د ىف () : .«نم» :أ ىف (0)

 .(40957) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



 ۳۸۹ ل آأآ 0935:33:00 نانرألا اسلا: ةزؤس ثا ىتاقلا“ ءزتللا

 لهأ نم موق ناك :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «رانيد نب ورمع انثدح «ىكملا كيرش نب دمحم
 لعفب مهضعب بيصأف ( مهعم ردب موي نوكرشملا مهج رخأف «مالسإلاب نوفختسي اوناكو ءاوملسأ ةكم

 نإ :تلزنف «مهل اورَّفْعَتساف ءاوهركأو ''نيملسم ءالؤه انباحصأ ناك :نوملسملا لاق ا
 نم نقب» نم ىلإ بشكف لاق ةيآلا 1[ رخآ ىلإ (متنك ميف اولاق] مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهاقوت يذلا
 هذه تلزنف ءةنتفلا مهوطعأف نوكرشملا مهقحلف اوجرخف : لاق .مهل رذع ال :ةيآلا هذهب نيملسملا

 0 آلا «هّللاب انما لوقي نم ساّنلا نموإ» :ةيآلا

 ىلع :مهنم «ةكمب مالسإلاب اوملكت اوناك «شيرق نم بابش ىف ةيآلا هذه تلزن :ةمركع لاقو

 نب ثراحلاو «جاجحلا نب 2"هبنم نب صاعلا وبأو «ةريغملا نب ديلولا نب سيق وبأو «فّلَح نب ةيمأ نبا

 عمر

 عم اوجرخو «ةكمب ةي هللا لوسر نع اوفلخت «نيقفانملا نم "سان ىف تلزن : كاحضلا لاقو
 نيب ماقأ نم لك ىف ةماع ةميركلا ةيآلا هذه تلزنف «بيصأ نميف اوبيصأف ءردب موي نيكرشملا
 بكترم هسفنل ملاظ وهف «نيدلا ةماقإ نم انكمتم سيلو «ةرجهلا ىلع رداق وهو نيكرشملا ىنارهظ

 «مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوَت نيذّلا نإ :ىلاعت لوقي ثيح ةيآلا هذه صنبو «عامجإلاب امارح

 يف نيفعضتسم انك اولا ؟ةرجهلا متكرتو انهاه متنكم مل :ىأ مك ميف اوُاَفل ةرجهلا كرتب :ىأ
 ةعساو هللا ضرَأ نكت ملأ اوُناَقط ضرألا ىف باهذلا الو ها ا :ىأ «ضرألا

 دلل ده: غا ذه ج

 نب ناميلس انربخأ «ناسح نب ىيحي ىنثدح ا دواد نب دمحم انثدح :دواد وبأ 1

 هيبأ نع و بيع ىنثدح «بدنج نب ةرمس نب دعس نب رفعج انثدح «دواد وبأ ىسوم

 نكسو كرشملا عماج نما : لكك هللا لوسر لاق «دعب امأ : بدنج نب ةرمس نع «ةرمس نب ناميلس

 ل هنإف هعم

 نباو كسفن دفا» :سابعلل ةي هللا لوسر لاق ءلفونو ليقعو سايعلا رسا امل :ىدسلا لاقو

 اخ مكنإ «سابع اي» :لاق ؟كتداهش دهشنو «كتلبق لصن ملأ « هللا لوسر اي :لاق ا

 نهج اا ترا ا وجاه ساو لا أ نكت أل :ةيآلا و و
 ا قا دي... اخ مچ

 (“"[اليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاستلاو لاجل 7 الا 50 75

 .أ «ر نم ةدايز (۳) . ؟نوملسم» :ر ىف (۲) .؟لبنب» :أ ءر ىف )١(
 .«مهيف) :أ ىف (4)

 .هب ىدامرلا روصنم نب دمحأ انثدح )٠١7/9( هريسفت ىف ىربطلا هاورو (9)

 .«هذهف» :! ىف (۸) .«سانأ' :ر ءد ىف (۷) :«روصتم نبا: ن3
. 

 (بیبح » :أ «ر ىف (۱۰) . «ةيآلا» :ه ىفو أ ر هد نم ةدايز
)٩( 

 .«ةيآلا رخآ ىلإ» : ه ىفو ءأ ءر «د نم ةدايز (۳) .؛ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (١١؟)



 .N) - 97)تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 0.

 ىديأ نم ضا ىلع نوردقي ال مهنأ كلذو .ةرجهلا كرت ىف ءالؤهل ىلاعت هللا نم رذع اذه

 .اليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي الل :لاق اذهلو «قيرطلا نوكلسي اوفرع ام اوردق ولو «نيكرشملا
 .اقيرط ىنعي :ىدسلاو «ةمركعو «دهاجم لاق

 هللا نم ىسعو ديلا ةو مينغ نزاع :ىأ «مهنع وفعي نأ هللا ىسع كتلوأف» :هلوقو

 . 42" اًروُفَع اوفع هللا ناكوإ ةبجوم
 0 يره بأ وغ ةةولس ىبأ نع «ىَيَحُي نع «نابیش انثدح «میعن وبأ انثدح :ىراخبلا لاق

 جن مهللا» :دجسي نأ لبق لاق مث .«هدمح نمل هللا عمس» :لاق ذإ ءاشعلا ىلصي الع ىبنلا انيب
 جن مهللا ءديلولا نب ديلولا 31 مهللا «ماشه نب , ةملس جن مهللا «ةعيبر ىبأ نب شايع
 - 33 «فسوي ىنسك نينس اهلعجا مهللا ls ددشا مهللا «نينمؤملا نم نيفعضتسملا

 نب ىلع انثدح «ثراولا دبع انثدح .2"ىرقملا رمعم وبأ انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 لبقتسم وهو «ملس ام دعب هدي عفر هَ هللا لوسر نأ :ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «ديز
 ةفعضو «ماشه نب ةمَّلسو ؛ةعيبر ىبأ نب شايعو «ديلولا نب ديلولا صلخ مهللا» :لاقف «ةلبقلا
 (2)(رافكلا ىديأ نم اليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا نيملسملا

 أ هللا دبع نع ديز نب ىلع نع ,دامح انثدح «جاجح انثدح «ىنثملا انثدح :ريرج نبا لاقو
 :رهظلا ةالص ربد ىف وعدي ناك وَ هللا لوسر نأ ؛ةريره ىبأ نع  ىشرقلا هللا دعني اوا وأ

 «نيكرشملا ىديأ نم نيملسملا ةفعضو «ةعيبر ىبأ نب شايعو «ماشه نب ةملسو «ديلولا صلخ مهللا»
 . «اليبس نودتهي الو: ةليع نوط ل نيذلا

 .'"هدقت امك ءهجولا اذه ريغ نم «حيحصلا ىف دهاش ثيدحلا اذهلو
 ؛لوقي سابع نبا تعمس :لاق ديزي ىبأ نب هللا ديبع نع «ةنيبع نبا '''انأبنأ :قازرلا دبع لاقو

 “او احلا عه نينجا هذ ىا ودان تنك
 نبا نع َةَكْيَلَم ىبأ نبا نع «بويأ نع «ديز نب دامح انثدح «نامعنلا وبأ انأبنأ :ىراخبلا لاقو

 ,(19 لجو زع هللا رَذع نم ىمأ تناك :لاق «نيفعضتسملا الإ :سابع
 ا نير اا قاري مجرم سرا يل يدلل نوف عاب نزلا لوقو

 )١( «مهكرتبلا :أ «د ىف .

 .؟جنأل :أ ءر ىف )-١( .أطخ وهو «اروفغ اوفع» :ر ىف (۳)
 .(199/4) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .«ىرقنملا» :ر ىف (۸)

 .ىربطلا ةياور ىف ىتأيس امك «هيف هيلع فلتخا دقو «هب جتحي ال فيعض ةكيلم ىبأ نب هللا دبع نب ديز نب ىلع هدانسإ ىفو (1)
 .؟هللا ديبع» :أ ءر ىف )٠١(

 .فيعض هدانسإو ١١١( /۹) ىربطلا ريسفت (1)

 .«انربخأ» :أ ىف )١١(

 )١( قازرلا دبع ريسفت )١557/1١(.

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )٤0۹۷(.



 4 أ تي ل (1: 393/3 كايآلا :ءاسنلا روس ت ىناقلا ءا

 نصحتي أجلمو ةحودنم مهنع دجو بهذ امثيح نمؤملا نأو «نيكرشملا ةقرافم ىف بيغرتو .ةرجهلا

 ىنب CO ةغبان لاق ءةمغارمو امغارم هموق نالف مغار :برعلا لوقت ءردصم :«مغارملا»و « هيف

 : 5 دەج

 برهْلو مَعاَْلا زيزع  هناكرأب دالي دوَطَك

 نب عيبرلاو كالا نع قرر اذكو .ضرأ ىلإ ضرأ نم لوحتلا : (مغارملا» : سابع نبا لاقو

 : ةنييع نب نايفس لاقو .هركي امع احزحزتم :ىنعي «اريثك امغارم# : :دهاجم لاقو «ىروثلا « سنأ

 0 : ىنعي «اريثك امَغارمإ»

 .ءادعألا هب مغاريو ءهب نصحتي ىذلا عئمتلا "هنأ - ملعأ هللاو - رهاظلاو

 يف دجيإ» :هلوق ىف لاق ثيح «ةداتق :مهنم ءدحاو ريغ هلاق .قزرلا و : هلوق

 . ىنغلا ىلإ ةلقلا نمو «ىدهلا ىلإ ةلالضلا نم « هللاو ءىإ 4 ةعسو ريتك امغارم ضرألا

 : ىأ . هللا ىلع هرجأ عفو دقف توملا هكردي من هلوسرو هللا ىلإ ا, ارجاهم ٠ هتيب نم جرخي نمو :هلوقو
 ءرجاه نم باوث هللا نم هل لصح دقف «قيرطلا ءانثأ ىف تامف ترحيل هيي هلي نصوح كو
 ديعس نب ىيحي قيرط نم «ننسلاو ديناسملاو حاحصلا نم امهريغو نيحيحصلا ىف تبث امك

 باطخلا نب رمع نع «ىثيللا صاقو نب ةمقلع نع «ىميتلا ميهاربإ نب دمحم نع «ىراصنألا
 هللا ىلإ هترجه تناك نمف «ىون ام ئرما لكل امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ» : هب هللا لوسر لاق :لاق

 ىلإ هترجهف ءاهجوزتي ةأرما وأ ءاهبيصي ايندل هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هترجهف ءهلوسرو

 .«هيلإ رجاه ام
 ىذلا لجرلا ىف «"نيحيحصلا ىف تباثلا ثيدحلا هنمو .لامعألا لك ىفو ةرجهلا ىف ماع اذهو

 نمو :لاقف ؟ةبوت نم هل له :املاع لأس مث «ةئاملا دباعلا كلذب لمكأ مث .اًسفن نيعستو ةعست لتق

 نم لحترا املف «هيف هللا دبعي رخآ دلب ىلإ هدلب نم لوحتي نأ ىلإ هدشرأ مث ؟ةبوتلا نيبو كنيب لوحي
 ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف تمصتخاف «قيرطلا ءانثأ ىف توملا هكردأ ءرخآلا دلبلا ىلإ ارجاهم هدلب

 نيضرألا نيب ام اوسيقي نأ ورا دعب لصُي مل هنإ :ءالؤه لاقو .ابئات ءاج هنإ 0 لاقف «باذعلا

 1 رع نأ هله هل نم“ ا نأ هذه هلل رمأف ءاهنم ناک قا ناكل ا ىلإف

 هءاج امل هنأ :ةياور ىفو .ةمحرلا ةكئالم هتضبقف ءربشب اهيلإ رجاه ىتلا 0 ىلإ برقأ هودجوف

 .«ةدعج ىنب ىف ةغبان» :أ ىف )١(
 .(مغر) ةدام ناسللاو )١١7/١١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (0)

 .«ناطقلا» :أ ىف (4) .(دنع) :أ ىف (5) .«وه مغارملا نأ» :أ ىف (۳)

 c(4) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۲۰۱) مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۹۰۷) مقرب ملسم حيحصو )١. 0٤4) مقرب ىراخبلا حيحص )0

 (۲۷/۲) ىسلايطلا دنسمو )١7/1١( ىديمحلا دنسمو ۲١( /۱) دمحأ دنسمو )٤۲۲۷( مقرب هجام نبا ناسو ٥۹( /۱) ىئاسنلا ننسو

 . «دوبعملا ةحنم)

 .6«برقت » :ر ىفو «برتقت» :د ىف )١( .(وهفا :ر ءد ىف )٩( .«امهيأ) :أ ىفو .«اهيأ) :ر ءد ىف (۸)

 .ا(دعتبتا :د ىف )١١(



 0(: د 3 ۷) كانال :ءاستلا رس نالا ءزلا تس لل

 .اهيلإ رجاه ىتلا ”ضرألا ىلإ هردصب ءان توملا
 «ميهاربإ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم انثدح «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نم »:لوقي وي هلل لوسر تعمس :لاق كيتع نب هللا دبع هيبأ نع «كيتع نب هللا دبع نب دمحم نع
 ءماهبإلاو ةبابسلاو ىطسولا :ثالثلا ءالؤه هعباصأب لاق مث ياللا ليس ف ("”رجاهم هتيب نم جرخ

 ةباد هتغدل وأ «هللا ىلع هرجأ عقو دقف تامف هتباد نع رخف ؟_ نودهاجملا نيأو :لاقو نهعمجف

 ام ةملكل اهنإ ! هللاو - هللا ىلع هرجأ عقو دقف تا تک تام وا هللا ىلع هرجأ عقو دقف «تامف

 . «بآ لا بجوتسا دقف ")صعق لتق نمو - ةا هللا لوسر لبق برعلا نم دحأ نم اهتعمس

 <« ىمازحلا ةبيش نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع انثدح «ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نأ ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع e E ادع
 «تامف قيرطلا ىف ةيح هتشهنف «ةشبحلا ضرأ 0 مارح نب دلاخ رجاه :لاق ماوعلا نب ريبزلا

 هللا تاكو هلا ىَلَع هرجأ عقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نموإل : هيف تلزنف

 نزح ءىش ىننزحأ امف «ةشبلا ضرأب انأو همودق رظتنأو هعقوتأ تنكو :ريبزلا لاق «اميحُر اروفغ

 نكي ملو «همحر ىوذ وأ .هلهأ ضعب هعم الإ شيرق نم رجاه نمم دحأ لق هنأل ؛ىنغلب نيح هتافو

 .هريغ وجرأ الو «ىزعلا دبع نب دسأ ىنب نم دحأ ىعم

 تنر اهنا دارا هلو ةد ةا هته لورو ا قلا عده نإق دج بیرغ اا ادھر

 . ملعأ هللاو «لوزنلا ببس كلذ نكي مل نإو «هريغ عم همكح معت

 «نامثع نب لهس انثدح «رفعج نب هللا دبع ىلوم دواد نب ناميلس انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 سابع نبا نع «ةمركع نع - راوس نبا وه -  ٿ ثعشألا نع «ناميلس نب ''"نمح رلا دبع انثدح
 هللا لوسر ىلإ لصي نأ لبق قيرطلا ىف تامف ءاي هللا لوسر ىلإ بدنج نب ةرمض جرخ :لاق

 ناكو هللا ىَلع هرجأ عفو دقف توملا ؛ هكردي مث ] هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو# : تلزنف وك
 ار لوف هللا

 ىبأ نع ري نر عسا نع «ملاس نع «ليئارسإ انأبنأ ءءاجر نب هللا دبع هد «ىبأ انثدحو

 نم نيفعضتسملا الإ :تلزن املف ةكمب ناكو «رصبلا باصم ناك ىذلا « ىقرزلا صيعلا نب ةرمض

 زهجتف : (١"![لاق] ءةليح وذل ىنإو «ىنغل ىنإ :تلقف 4ةليح نوعيطتسي ال نادْلولاو ءاستلاو لاجرلا
 هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو إل : ةيآلا هذه تلزنف < «ميعنتلاب توملا هكردأف ءَ ىبنلا ديري

 .«ضعب» :أ ىفو ء؛اضعب» :ر ىفو ««اسفن» :د ىف (۳) .«ًادهاجم» :أ ىف (۲) . ؛دلبلا» :د ىف )١(

 .«تاقث هلاجر ةيقبو «سلدم وهو قاحسإ نب دمحم هيف» 76١(: /5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ء(٤/١۳) دنسملا ()

 . مارح نبا» :أ ىف )¥( . (ىمازخلا» 1 ىف )1 «.0)

 .اذه بقع هثيدح ىتأيسو «ةرمض نب بدنج ةيآلا هذه هيف تلزن ىذلا نأ : رجح نبا لاق امك اضيأ هتبارغ هجوو (۸)
 .؟ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز )١١( .«ثعشأ» :ر ىف )٠١( .«ميحرلا دبع» :ر ىف (9)

 نأ دعب ىمثيهلا لاق .هب راوس نب ثعشأ قيرط نم (۲۷۲/۱۱) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو )8١/5( هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو (۱۲)

 .«فيعض وهو راوس نب ثعشأ هدانسإ ىف نکل «تاقث هلاجر» :هدحو ىلعي ىبأل هازع

 .ر نم ةدايز )١9(



 د س ا

 ,©010(.0[َميحي روف هلا اكو هللا ىلع هرج حقو دقق ] تولا هكر
 نب دمحم انثدح «ةيواعم وبأ انثدح «نالّبس دايز نب ميهاربإ انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاق

 : لک لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ىثيللا ديزي نب ءاطع نع «ديمح ىبأ نب ديمح نع «قاحسإ

 راما «تامف ارمتعم جرخ نمو .ةمايقلا موي ىلإ جاحلا رجأ هل بتك «تامف اجاح جرخ نما

 موي ىلإ ' 5 مالا رجأ هل بتك «تامف هللا ليبس ىف ايزاغ جرخ نمو «ةمايقلا موي ىلإ رمتعملا

 , «ةماقلا

 لا اذه نم بیرغ ثيدح اذهو

 وو هامش ماه گ0 ےل ها 2 مد

 مكتفي نأ متفخ نإ ةالّصلا نم اورصقت نأ حاتج مكيلع سيلف ضرألا يف متبرض اذإو

 . 4 ©۵ انيبم اودع مک اوناک نيرفاكلا نإ اورفک نيد

 نأ ملع» :ىلاعت لاق امك ءدالبلا ىف مترفاس : يأ 4 ضرألا يف متبرض اذإو © : ىلاعت لوقي

 0«4)[هللا ليبس يف َنوُتاَقُي نوَُرْحآو] هللا لضَف نم نوغتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو 7 مکنم نوکیس
 : لمزملا] ةيآلا

 نأب اهتيمك نم امإ ءاهيف اوفقخت :ىأ 4ةالّصلا نم اورصقت E ر
 ءرفسلا ىف ةالصلا رصق ىلع اهب اولدتساو «ةيآلا هذه نم روهمجلا همهف امك «ةيئانث ةيعابرلا لعجت
 وأ «ةرمع وأ ءجح وأ .داهج نم ‹ةعاط رفس نوكي نأ دبال لئاق نمف : : كلذ ىف مهفالتخا ىلع

 ةياور ىف كلام نع ىكحيو ءءاطعو رمع نبا نع ىورم وه امك «كلذ ريغو «ةرايز وأ «ملع بلط

 . 4 اورقك نيذّلا مكتفي نأ متفخ نإ» :هلوق رهاظل «هوحن هنع

 ةصمخم يف رطضا نمف :هلوقل ءاحابم نوكي نأ دبال لب «ةبرقلا رفس طرتشي ال :لئاق نمو
 الأ طرشب الإ هرارطضا عم ةتيملا لوانت هل حابأ ء[۳ :ةدئاملا] 47[ ميحر روفغ هللا َنِإف] مإل فناجتم ريغ

 .ةمئألا نم امهريغو دمحأو ىعفاشلا لوق اذهو .هرفس ايصاع نوكي

 :لاقف لجر ءاج :لاق ميهاربإ نع «شمعألا انثدح «عيكو انثدح : : ةبيش ىبأ نب ركب وبأ لاق دقو

 اھو U SE «رجات لجر ىنإ ‹ هللا لوسر اي

 ءدوادو ىروثلاو «هللا همحر «ةفينح ىبأ لوق اذهو .رفسلا قلطم دوجول .صخرَت «ليبسلا ةفاخإو

 .؟ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز )١(

 :لاق )٦۸٥( مقرب هننس ىف روصنم نب ديعس هاورف ؛ةلسرم ىرخأ قرط نم رثألا اذه ىور دقو (١۱۷ق) متاح ىبأ نبا ريسفت (۲)

 ملاس نع عيبرلا نب سيق قيرط نم (۱۱۸/۹) هريسفت ىف ىربطلا هاورو ءالسرم هب ريبج نب ديعس نع رشب ىبأ نع میشه انربخأ
 .الصرم هب ريبج نب ديعس نع

 .«ىزاغملا» :ر ىف (۳)

 .نعنع دقو سلدم قاحسإ نباو «نابح نبا ىوس هقثوي مل ةنوميم ىبأ نب ليمج هدانسإ ىفو (۲۳۸/۱۱) ىلعي ىبأ دنسم (4)

 .«لاق نمو» :ر ىف (۷) .«عجرتا :ر ىف (1) .أ ءر نم ةدايز (5)

 .أ ءر نم ةدايز (۸)

 )9( فنصملا )٤٤۸/۲(.



 ا روس الآ ازال حج م

 جّرخ اذه نوكي دقف 4 اورفك نيذّلا مكنتفي نأ متفخ نإ :هلوق امأو .روهمجلا مهفلاخو ةيآلا مومعل
 ‹«ةفوخم مهرافسأ بلاغ ناك ةرجهلا دعب مالسإلا أدبم ىف نإف «ةيآلا هذه لوزن لاح بلاغلا جرخم

 «هلهأو مالسإلا برح ءايحألا رئاسو «ةصاحخ ةيرس ىف وأ «ماع وزغ ىلإ الإ نوضهني اوناك ام لب

 ىلع مکتایتف اوهركت الو » : : '""لوقك «هل موهفم الف ةثداح ىلع وأ بلاغلا جرخم جرخ اذإ قوطنملاو
 ةيآلا 4 مكئاسن نم مكروجح يف يتأللا مكبئابر و: "هلوقکو «[۳ : رونلا]  انصحت ندرأ نإ ءاغبلا

 .[۲۳ :ءاسنلا]

 نب هللا دبع نع «رامع ىبأ نبا نع «جيرج نبا انثدح « سيردإ نبا انئثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ةالّصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيل ف :تلق باطخلا نب رمع تلأس :لاق ةيمأ نب ىلعي نع «هيباب

 بن تعلق فح ی ىلإ لاق انلا هللا نّمأ دقو « اورفك نيذّلا مكنتفي نأ متفخ نإ

 . «هتقدص اولبقاف «مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص» :لاقف «كلذ نع ةي هللا لوسر تلأسف

 ىبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع «جيرج نبا ثيدح نم .«ننسلا لهأو ملسم هاور اذكهو

 نم حيحص ثيدح اذه : ىنياملا نب ىلع لاقو . حيحص نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو . هب «رامع

 نوو لاو هولا ادع هم الإ للحي هلو ع رمغ قد

 :لاق ءاذحلا ةلظنح ىبأ نع «لوغم نب كلام انثدح «ميعن وبأ انثدح :ةبيش ىبأ نب ركب وبأ لاقو

 نيذّلا مكنتفي نأ متفخ نإ» :ىلاعت هلوق نيأ :تلقف .ناتعكر :لاقف رفسلا ةالص نع رمع نبا تلأس

 . ول هلي هللا لوسر ةنس :لاق ؟نونمآ نحنو ©« اورفک

 انثدح «ديعس نب دمحم نب ىلع انثدح «ىسيع نب دمحم نب هللا دبع انثدح : هيودرم نبا لاقو

 ؟رفسلا ىف نيتعكر نع رمع نبا تلأس :ةلادولا ىبأ نع بهو نتي سبق نع فلير اخ «باجنم

 .اهودرف متئش نإف «ءامسلا نم تلزن يا ا

 نبا نع «نيريس نبا نع «نوع نبا انثدح «نوراه نب ديزي انثدح :ةبيش ىبأ نب ركب وبأ لاقو
 نيتعكر ءامهنيب فاخن ال «نونمآ نحنو «ةنيدملاو ةكم نيب يَ هللا لوسر عم انيلص :لاق سابع

 . نيتعكر

 «نوع نب هللا دبع نع و دا هلا نزع نافل د نر ليست نعح و اعلا هاو اذكر

 دمحم نع رتل م «ماشهو «بويأ هاور اذكهو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق . "هب

 هلثم دلك ىبنلا نع ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «نيريس نبا
 نع «ناَّذآَز نب روصنم نع هوشه قع «ةبيتق نع ءاعيمج ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور اذكهو :تلق

 .«سأبلا» :أ ىف (۳) .«هلوقل» :ر ىف (۲ «۱)

 مقرب هجام نبا نتسو (۱۱۹/۳) ىئاسنلا ننسو (۱۱۹۹) مقرب دواد ىبأ ناسو (0) مقرب ملسم حيحصو (؟١6/1) دنسملا (:)

(۱۰70), 

 .هنع هللا ىضر رمع نبا نع ةلظنح ىبأ نع ليعامسإ نب ديزي قيرط نع )۳١/۲( هدنسم ىف دمحأ هاورو ٤٤۷( /۲) فنصملا )٥(

 .«ثراحلا نبا» : ىف (7)

 ١١١(. /۳) ىئاسنلا ننسو )٤٤۸/۲( فنصملا (۷)



 028 يب ت ا اا وو ىقاكلا مولا

 تر فايل ءةكم ىلإ ةنيدملا نم جرح ةي هللا لوسر نأ . « سابع نبا نع «نيريس نب دمحم

 . '"”حيحص :ىذمرتلا لاق مث ءنيتعكر ىلصف .نيملاعلا

 تعيس لاق ناما نأ نب نحن دخ «كزاولا نس اقدح ر ی اد یال لاو
 انعجر ىتح «نيتعكر نيتعكر ىلصي ناكف .ةكم ىلإ ةنيدملا نم هيي هللا لوسر عم انجرخ :لوقي اسنأ

 ارش اهب افا: لاق ا ةكم عمقا 2 كلق ا

 را قادتنا نا وين دك نع قرط ا هكر خلا :(ذكشو

 ىعازفلا بهو نب ةثراح نع «قاحسإ ىبأ نع .نايفس انثدح .عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 . نيتعكر  هنمآو سانلا ناك ام رثكأ  ىنمب رصعلاو رهظلا ةي ىبنلا عم تيلص :لاق

 غ يقيل نادينا تأت نع« قرط نم حاف نإ قوس ا اورو

 هللا ناوي انف نلف لاق تع نب هزاع كدي قامت لا اناا فسم انتالع لولا ىنا ا
 .نيتعكر ىنمب ناك ام نمآ ای

 رمع نب هللادبع نع «عفان انربخأ هللا ديبع انثدح «ىيحي انثدح «ددسم انثدح :ىراخبلا لاقو

 .اهمتأ مث «هترامإ نم اردص نامثع عمو «رمعو ركب ىبأو «نيتعكر ةي ىبنلا عم تيلص :لاق

 را سنألا] ناظنلا نعل نب ىيحي ثيدح نم ملسم هاور اذكو

 نمحرلادبع تعمس « ميهاربإ انثدح «. شمعألا نع «دحاولا دبع انثدح «ةبيتق انثدح :ىراخبلا لاقو

 هللا دبعل كلذ ىف ليقف «تاعكر عبرأ ىنمب «هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع انب یلص :لوقي ديزي نبا

 ىنمب ركب ىبأ عم تيلصو «نيتعكر ىنمب و هللا لوسر عم تيلص :لاق مث «عجرتساف دوعسم نبا

 .ناتلبقتم ناتعكر تاعكر عبرأ م ىظح تيلف «نيتعكر ىنمب باطخلا نب رمع عم تيلصو «نیتعکر

 اهنم .هنع «قرط نم ملسم هجرخأو .هب «شمعألا نع «ىروثلا ثيدح نم اضيأ ىراخبلا هاورو
 . هدقت امك ةبيتق نع

 نم لاق نم لاق اذهلو ؛فوخلا دوجو هطرش نم سيل رصقلا نأ ىلع احيرص ةلاد ثيداحألا هذهف

 «كاحضلاو «دهاجم لوق وهو .ةيمكلا ال ةيفيكلا رصق وه امنإ انهاه رصقلا نم دارملا نإ :ءاملعلا

 نب ةورع نع «ناسيك نب حلاص نع «كلام مامإلا هاور امب اضيأ اودضتعاو «هنايب ىتأيس امك ىدسلاو

 )١( ىئاسنلا ننسو (2141/) مقرب ىذمرتلا ناس )١117/5(.

 ناسو (01) مقرب ىذمرتلا ناسو (۱۲۳۳) مقرب دواد ىبأ ناسو (5947) مقرب ملسم حيحصو )٠١١8١( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 )/١١11(. مقرب هجام نبا ننسو (۱۱۸/۳) ىئاسنلا

 مقرب ىذمرتلا ننسو )١94715( مقرب دواد ىبأ ناسو (147) مقرب ملسم حيحصو )*٠١8( مقرب ىراخبلا حيحصو (8.05/4) دنسملا (۳)

 ١١١( /۳) ىئاسنلا ننسو (۸۸۲)

 .أ نم ةدايز (:)

 )١١١/۳(. ىئاسنلا ننسو (144) مقرب ملسم حيحصو (۱۰۸۲) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«نم» :أ «ر ىف (0)

 .(6986) مقرب ملسم حيحصو (1101) و(٤۱۰۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



  ۳۹٦ةيآلا : ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا )١ ٠١

 ءرضحلاو رفسلا ىف نيتعكر نيتعكر ةالصلا تضرف :تلاق اهنأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع ءريبزلا
 .رضحلا ةالص ىف ديزو ؛رفسلا ةالص ترقأف

 «ىيحي نب ىيحي نع ملسمو «ىسينتلا فسوي نب هللا دبع نع ىراخبلا ثيدحلا اذه ىور دقو

 . هب «كلام نع مهتعبرأ «ةبيتق غ لاو يلا نع دواذ أف

 رصق انهاه رصقلاب دارملا نوكي فيكف نيتشلا ىه رفسلا ىف ةالصلا لصأ ناك اذإف :اولاق

 ؟4 ةالّصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ل :هيف لاقي ال لصألا وه ام نأل ؛ةيمكلا

 دبعو - نايفس انثدح ‹ عیکو انثدح :دمحأ مامإلا هاور ام هاذه ىلع هلالد كلذ نم حرصأو

 «هنع هللا ىضر «رمع نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع « ىمايلا نير غ نافع انثدح نمحرلا

 ةعمجلا ةالصو «ناتعكر رطفلا ةالصو اک الا ةالصو «ناتعكر رفسلا ةالص :لاق

 . دا دمحم ناسل ىلع ءرصق ريغ مامت «ناتعکر

 58 سالا دسر نع قرط نم حص ىف نا نباو «هجام نباو ىئاسنلا هاور اذكهو

 دقو .رمع نع «ىليل ىبأ نبا عامسب هباتك ةمدقم ىف ملسم مكح دقو .ملسم طرش ىلع دانسإ اذهو
 «نيعم نب ىيحي ناك نإو .هللا ءاش نإ باوصلا وهو «هريغ ىفو ثيدحلا اذه ىف هب احرصم ءاج
 ىلْعُي ىبأ قرط ضعب ىف عقو دقف ءاضيأ اذه ىلعو .هنم عمسي مل هنإ :اولاق دق ىئاسنلاو «متاحوبأو
 رمع نع «ةقثلا نع« [ىليل ىبأ نب] نمحرلا دبع نع «ديبز نع ؛ىروثلا قيرط نم «ىلصوملا
 نع «نمحرلا دبع نع «ديبز نع «دعجلا ىبأ نب دايز ىبأ نب ديزي قيرط نم هجام نبا دنعو «هرکذف

oا  
 حاضولا ةناوع ىبأ ثيدح نم «هجام نباو «ىئاسنلاو «دواد وبأو «هحيحص يف ملسم ىور دقو

 نع «سنخألا نب ريكب نع امهالك  دئاع نب بويأو : ىئاسنلاو ملسم داز - یرکشیلا هللا دبع نبا
 رفسلا ىفو ءاعبرأ رضحلا ىف مكيبن ناسل ىلع ة ةالصلا هللا ضرف :لاق سابع نب هللا دبع نع «دهاجم

 نسحلا ىنثدح :ىئيللا ديز نب ةماسأ نع ةدابع نب حورو عيكو هاور اذكه].ةعكر فونخلا ىفو نيتعكر
 ًاعبرأ رضحلا ىف ةالصلا كك هلوسرو هللا ضرف :لاق سابع نبا نع سواط نع فاسي نب ملسم نبا
 , 9 يلا ىف ىلصي كلدكف ءاهذغبو اهلبق رضا ىف ىلصي امكف ٠ انكر رفسلا فو

(4) 

(4) 

 هسفن سواط نع «ديز نب ةماسأ ثيدح نم هجام نبا هاورو

 ىبأ ننسو )1۸٥( مقرب ملسم حيحصو (0-0”7) مقرب ىراخبلا حيحصو )١53/1( < «(۸) مقرب رفسلا ىف ةالصلا رصق ىف أطوملا )١(
 )51807/١(. ىئاسنلا ننسو (۱۱۹۸) مقرب دواد

 . !ىمايألا» :ر ىف () .«ىحضلا» :أ ىف (0)

 .(۱۹۷ )٤/ نابح نبا حيحصو )٠١7( مقرب هجام نبا ننسو )/١١١( ىئاسنلا ننسو )37/١1”( دنسملا ()

 .أ نم ةدايز )5(

 .(707/5) نيعم نب ىيحي نع ىوردلا خيراتو )۱۲١( متاح ىبأ نبال ليسارملاو (74 /۱) ةمدقملا ملم حيحص : :رظنا (0)
 رمع نم عمسي مل :هنع ةبيش ىبأ نبا ةياور ىف نيعم نبا لاق لب ءرمع نم عمسي مل ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نأ حيحصلاو

 . هيلع داوع راشب روتكدلا ةيشاحو )۳۷١/١۷( ىزملل لامكلا بيذهت :رظناو .ىلع نم عمسو نامثع الو

 .أ نم ةدايز (0

 .(۱۰۹۸) مقرب هجام نبا ننسو ١79( /7) ىئاسنلا نفسو )۱۲٤۷( مقرب دواد ىبأ ناسو (1۸۷) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .(۱۰۷۲) مقرب هجام نبا ننس (9)



 س ا ا 0097ا ا ماسلا ةو اا ورا

 نأ تربخأ اهنأل ةشئاع نع مدقت ام ىفاني الو «2"'"امهنع هللا ىضر «سابع نبا نع تباث اذهف
 ةالص ضرف نإ :لاقي نأ حص كلذ رقتسا املف ءرضحلا ةالص ىف ديز نكلو «ناتعكر ةالصلا لصأ

 ةالص نأ ىلع ةشئاعو سابع نبا ثيدح قفتا نكل .ملعأ هللاو «سابع نبا هلاق امك «عبرأ رضحل ا

 ناك اذإو «هنع هللا ىضر ءرمع ثيدح ىف هب حرصم وه امك «ةروصقم ريغ ةمات اهنأو «ناتعكر رفسلا

 ىف امك ةيفيكلا رصق 4 ةالّصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ط : ىلاعت هلوقب دارملا نوكيف «كلذك

 . 4[ "انييم اودع مک اوناک نيِرِفاَكْلا نإ ] اورق نيذّلا مكتفي نأ متفخ نإ : لاق اذهلو ؛ فوخلا ةالص

 نيف ,29ةيكلا 420[ َكلعُم مهن ةفئاط ِمهَأَف ] ةالصلا مهل تْمَقَأَف مهيف تك اذإو 8 : اهدعب لاق اهل

 فرا اا 30 راتك» ىراخبلا دضتعا امل اذهلو ؛هتيفيكو هتفص ركذو انهاه رصقلا نم دوصقللا

 إس : هلوق ىلإ © ةالّصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا يف معرض اذإو 8 : ىلاعت هلوقب هردص

 ا رك عال

 :لاق 4 ةالّصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف 8 :هلوق ىف كاحضلا نع ءربيوج نادار
 .ههجو ناك ثيح نيتريبكت بكارلا لجرلا ىلصي «لاتقلا دنع كاذ

 نه اورصقت نأ حاتج مكيلع سيلف ضرألا يف متبرض اذإو  :هلوق ىف ىدسلا نع ءطابسأ لاقو

 نأ الإ «لحي ال ريصقتلا «مامت ىهف رفسلا ىف نيتعكر تيلص اذإ ةالصلا نإ : ةيآلا © متفخ نإ ةالّصلا

 .ةعكر ريصقتلاف «ةالصلا نع كونتفي نأ اورفك نيذلا نم فاخت

 ىبنلا ناك موي 4ةالّصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف » :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو
 عبرأ رهظلا ةالص هباحصأب ايم ىبنلا ىلصف «اوقفاوتف ناجی وکلا نات هباحصأو ا

 مهتعتمأ ىلع اوريغي نأ نوكرشملا مهب مهف «اعيمج اعم مهمايقو مهدوجسو مهعوكر «تاعكر

 . مهلاقثأو

 راتخاو ‹«رمع نباو رباج نعو «ىدسلاو دهاجم نع « ريرج نبا هاورو . متاح ىبأ نبا كلذ فور

 .باوصلا وهو :كلذ ىف لاوقألا نم هاكح ام دعب لاق هنإف ءاضيأ كلذ

 ىبأ نبا انثدح «كيدق ىبأ نب انثدح «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ىنئدح :ريرج نبا لاقو

 ىف دجن انإ :رمع نب هللا دبعل لاق هنأ :ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ نع «باهش نبا نع «بئذ
 لمعي كي انيبن اندجو انإ : هللا دبع لاقف ؟رفاسملا ةالص رصق دجن الو «فوخلا ةالص رصق هللا باتك
 .هب انلمع المع

 نبا هرقأو «رفاسملا ةالص رصق ىلع ال ءاهيلع ةيآلا لمحو .ءةروصقم فوخلا ةالص ىمس دقف

 .نآرقلا صنب ال عراشلا لعفب رفسلا ىف ةالصلا رصق ىلع جتحاو «كلذ ىلع رمع

 نب دمحم انثدح « ىشرقلا ديلولا نب دمحأ ىنثدح : اضيأ ريرج نبا هاور ام اذه نم حرصأو

 ريغ مامت ناتعكر :لاقف ءرفسلا ةالص نع رمع نبا تلأس : ىفنحلا كامس نع «ةبعش انثدح ءرفعج

 .«اهرخآ ىلإ) :أ ءر ىف (5) .أ ءر نم ةدايز (۳ ۰۲) .(هنع» :ر ىف )١(

 .«نوملسملاو" :ر ىف (۷) .«باتك ىف» :ر ىف (5) .ادقعا :أ ىف (0)



 EDO Aa بع 7

 ءىجي مث «ةعكر ةفئاطب مامإلا ىلصي :لاقف ؟ةفاخملا ةالص امو : تلقف . ةفاخملا ةالص رصقلا امنإ ءرصق

 «ناتعكر مامولل نوكيف «ةعكر مهب ىلصيف .ءالؤه ناكم ىلإ ءالؤه ءىجيو «ءالؤه ناكم ىلإ ءالؤه

 : ةر ةيكر هفئاظ لكلو

 اذإف مهتحلسأ اوذخأيلو كعم مهنم ةفئاط مقتلف ةالصلا مهل تمقأف مهيف تنك اذإو »

 مهرذح اوذخأيلو كعم اولصيلف اولصي مل ئرخأ ةفئاط تأتلو مكئارو نم اونوكيلف اودجس

 ةدحاو ةليم مكيلع نوليميف مكتعتمأو مكتحلسأ نع نولفغت ول اورفك نيذلا دو مهتحلسأو

 اوذخو مكتحلسأ اوعضت نأ ئضرم متنك وأ رطم نم ىذأ مكب ناك نإ مكيلع حانج الو

 . 4 ©2 انيهم اباذع نيرفاكلل دعأ هللا نإ مكرذح

 ةالصلاو اهو غف :نزكي ةراتو «ةلبقلا هاجت نوكي ةرات ودعلا نإف «ةريثك عاونأ فوخلا ةالص

 نولصي ةرات مث ‹«رفسلا ةالصو حبصلاك « ةيئانث ةراتو « برغملاك ةيئالث ةراتو « ةيعابر نوكت ةرات

 ريغو ةلبقلا ىلبقتسم ىدارف نولصي لب «ةعامجلا ىلع نوردقي الف برحلا محتلي ةراتو «ةعامج

 .ةالصلا نتم ىف عباتتملا برضلا اوبرضيو هذه ةلاحلاو اوشمي نأ مهلو «ءانابكرو الاجرو ءاهيلبقتسم

 لاق هنو .مدقتملا سابع نبا ثيدحل ؟ةدحاو ةعكر هذه ةلاحلاو نولصي :لاق نم ءاملعلا نمو

 .مكحلاو «دهاجمو «نسحلاو «رباجو «ءاطع لاق هبو :ىشاوحلا ىف ىرذنملا لاق . لبنح نب دمحأ

 . كاحضلاو سواط بهذ هيلإو .دامحو «ةداتقو

 ىف ةعكر ىلإ حبصلا در ىري هنأ ؛ىزورملا رصن نب دمحم نع ¿فاعلا مصاع وبأ ىكح دقو

 . هللا ركذ اهنأل ؛ةدحاو ةدجسف

 «هباحصأو لبنح نب دمحأ هلاق امك «ةدحاو ةعكر دارأ هلعلف .ةدحاو ةريبكت ىفكت :نورخآ لاقو

 نب قاحسإ بهذم وه امك «ةدحاو ةريبكتب ءازتجالا ىف هرهاظ ىلع هوكح اغإ هوكح نيذلا نكلو

 الف "”ةريبكتلا ىلع ردقي مل نإف :لاق ىتح «ىكملا تخب نب باهولا دبع ريمألا بهذ هيلإو «هيوهار
 نب بيعش نع «نفايع نب ليعامسإ نع نس ىف روضتم نب ديس ةآور «ةينلاب ىنعي «هسفن ىف اهكرتي

 .ملعأ هللاف «هنع «رانيد

 بازحألا موي هيَ ىبنلا رخأ امك «ةزجانملاو لاتقلا رذعل ةالصلا ريخأت حابأ نم ءاملعلا نمو

 لاق امكو .ءاشعلا مث برغملا امهدعب ىلص مث «بورغلا دعب امهالصف .رهظلاو : ليق «رصعلا ةالص

 )١( ىربطلا ريسفت )174/9(.

 ) )۲.«ريبكتلا» :أ ىف (۳) .«ىداعلا» :ر ىف



 هه )٠١5( ةيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ««ةظيرق ىنب ىف الإ رصعلا مكنم دحأ نيلصي ال» :- شيجلا مهيلإ زهج نيح «ةظيرق ىنب موي  اهدعب
 ءريسملا ليجعت الإ ة4 هللا لوسر انم دري مل :نولئاق مهنم لاقف «قيرطلا ءانثأ ىف ةالصلا مهتكردأف

 ءرصعلا مهنم نورخآ رخأو .قيرطلا ىف اهتقول ةالصلا ناقل ءاهتقو نع ةالصلا ريخأت انم دري ملو
 انملكت دقو .20نيقيرفلا نم ادحأ ةَ هللا لوسر فّنَعي ملو «بورغلا دعب ةظيرق ىنب ىف اهولصف

 ءرمألا سفن ىف قحلا ةباصإ ىلإ برقأ اهتقول رصعلا اولص نيذلا نأ انيبو «ةريسلا باتك ىف اذه ىلع

 ةردابملاو داهجلا لجأل ةالصلا ريخأت ىف مهرذع ىف انهاه ةجحلاو ءًاضيأ نيروذعم نورخآلا ناك نإو

 خوسنم هلك اذه :اولاقف روهمجلا امأو .دوهيلا ةنوعلملا ةفئاطلا نم ."دهعلل نيثكانلا راصح ىلإ

 ثيدح ىف نيب اذهو «كلذل ةالصلا ريخأت خسن تلزن املف «دعب تلزن نكت مل اهنإف «فوخلا ةالصب

 ئراخبلا اکا اده للغ لکش كلو. سلا هار ىفاشلا ور ئذلا .ءئودنلا هيعس نا

 :لاق ثيح «هحيحص ىف «هّللا همحر

 اوردقي ملو حتنفلا ايه ناك نإ :ىعازوألا لاق: «ودعلا ءاقلو نوصحلا ةضهانم دنع ةالصلا بابا

 فشكني ىتح ةالصلا اورخأ ا ىلع و مل نإ .هسفنل ئرما لك .ءاميإ الم «ةالصلا ىلع

 مهئزجي ال اوردقي مل نإف «نيتدجسو ةعكر اولص اوردقي مل نإف . نيتعكر اولصيف اونمأي وأ «لاعقلا

 حک ام ت رح كلام و ىا لاتو هل كم لاق هو اوما تح ا ووو رمكلا
 عافترا دعب الإ لَصن ملف «ةالصلا ىلع اوردقي ملف «لاتقلا لاعتشا دتشاو ءرجفلا ةءاضإ دنع رتست

 امو ايندلا ةالصلا كلتب ىنرسي امو :سنأ لاق ءانل حتفف ‹«ىسوم ىبأ عم نحنو اهانيلصف «راهنلا
 . )يف

 اولصي الأ مهايإ هرمأ ثيدحب مث «بازحألا موي ةالصلا ريخأت ثيدحب هعبتأ مث «هركذ ام ىهتنا
 . ملعأ هللاو «كلذل راتخملاك هنأكو «ةظيرق ىنب ىف الإ رصعلا

(0 sit 5595 9 ۰ ء ء ) 0  a 

 رهتشي هنإف رتست حتف موي هباحصأو ىسوم ىبأ عينصب "حجتحي نأ هل كلذ ىلإ حنج نملو

 «ةباحصلا نم دحأ الو .مهيلع ركنأ هنأ لقني ملو «باطخلا نب رمع ةرامإ ىف كلذ ناك نكلو «ابلاغ

 . ملعأ هللاو

 لبق تناك عاّقّرلا تاذ نأل ؛قدنخلا ىف ةعورشم فوخلا ةالص تناك دقو :ءالؤه لاق [و]
 نب ىسومو «قاحسإ نب دمحم كلذ ىلع صن نمو . ىزاغملاو ريسلا ءاملع روهمج لوق ىف قدنخلا

 تناك :هريغو ىراخبلا لاقو . "7ههريغو طايخ نب ةفيلخو «هبتاك دعس نب دمحمو ‹ىدقاولاو «ةبقع

 .امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم (۱۷۷۰) مقرب ملسم حيحصو (447) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .«ةزهانم» :د ىف (8) .«هیلع لكشي» :د ىف (۳) .«دوهعللا :ر ىف (۲)

 ٤۳٤(. /۲) اقيلعت ىراخبلا هركذ (۵)

 .د نم ةدايز (۸) .ارهشا» :أ ىف (۷) .«لوقي نأ :أ ىف (0)

 )5١/5(, دعس نبال ىربكلا تاقبطلاو (7725 )١/ ىدقاولل ىزاغملاو ۲١۳( /۲) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا ()



 ١١( 59 ةيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا عع

 ةحخوسنم فوخلا ةالص نأ ىلإ رمت هلك ب ليعامسإ نب ميهاربإو «ىضاقلا فسوي ا نأ

 ةالصب قدنخلا دعب ثيداحألا تتبث دقو ءًادج بيرغ اذهو .قدنخلا موي ةالصلا «مالسلا هيلع «هريخأتب
 . ملعأ هللاو ‹برقأو ىوقأ ىعازوألاو لوحكم هلاق ام ىلع ذئموي ةالصلا ريخأت لمحو «فوخلا

 «فونملا ةالص ىف امامإ مهب تيلص اذإ : ىأ 4 ةالّصلا مُهَل تمَقَأَف مهيف تنك اذإو» :ىلاعت هلوقف
 :اناكرو لارو ندارد يدا هلع لو امك كر لااعرف كلت إف والا ريق لاح تهر

 هب لدتسا ام نسحأ امو .دحاو مامإب مامتئالاو عامتجالا لاح ركذ مث ءاهيلبقتسم ريغو ةلبقلا ىلبقتسم

 الولف «ةعامجلا لجأل ةريثك لاعفأ ترفتغا ثيح «ةميركلا ةيآلا هذه نم ةعامجلا بوجو ىلإ بهذ نم

 ايو ىبنلا دعب ةخوسنم فوخلا ةالص نأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسا نم امأو .«كلذ ماس امل ةبجاو اهنأ

 ېعنام لوق لثم هيلع دریو «فيعض لالدتسا هنإف م هذه ترش هدخيق و :هلوقل

 نکس كتالص نإ ْمِهْيَلَع ّلصو اهب مهيكرتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ#» :هلوقب اوجتحا نيذلا «ةاكزلا

 انيديأب نحن اهجرخن لب ءدحأ ىلإ ةي هدعب انتاكز عفدن ال نحنف :اولاق ٠١7[ : ةبوتلا] 4 مهل
 اواو ةباحصلا مهيلع در اذه عصو ءانل نكس «هؤاعد : ىأ «هتالص نم ىلإ اهعفدن الو «هارن نم ىلع

 .مهنم اهعنم نم اولتاقو «ةاكزلا ءادأ ىلع مهوربجأو «لالدتسالا اذه مهيلع

 :اهتفص ركذ لبق ًالوأ ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس ركذنلو

 ىبأ نع« فيس انأبنأ ءمشاه نب هللا دبع انثدح «قاحسإ انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاق
 الك هللا لوسر راجنلا ىنب نم موق لأس :لاق «هنع هللا ىضر «ىلع نع «بویأ ىبأ نع قر

 يف متبرض اذوب : لجو زع هللا لزنأف ؟ىلصن فيكف «ضرألا ىف برضن انإ «هللا لوسر اي :اولاقف

 ازغ لوحب كلذ دعب ناك املف «ىحولا عطقنا مث . «ةالّصلا نم اورصقت نأ حان مكيلع سيلف ضرألا

 متددش اله ءمهروهظ نم هباحصأو دمحم مكنكمأ دقل :نوكرشملا لاقف ءرهظلا ىلصف ةَ ىبنلا

 نإ :نيتالصلا نيب لجو زع هللا لزنأف : لاق .اهرثإ ىف اهلثم ىرخأ مهل نإ : مهنم لئاق لاقف ؟مهيلع

 مُقَتلَف ةالصلا مهَل َتْمَقَأَف مهيف تنك اذإ . انيبم اودع مُكَل اوُناَك نیرفاکلا نإ ] اورفك نیلا مكتتفي نأ متفخ

 .فوخلا ةالص تلزنف ا : هلوق ىلإ © كَعَم مهنم ةفئاط

 نب ديز را شايع ىبأ ةياور نم دهاش هضعبل نكلو لع بیرغ قايس اھو

 :دمحأ مامإلا لاق «هنع هللا ىضر «تماصلا

 لوسر عم انك :لاق شايع ىبأ نع «دهاجم نع «روصنم نع «ىروثلا انثدح «قازرلا دبع انثدح

 ىبنلا انب ىلصف «ةلبقلا نيبو اننيب مهو «ديلولا نب ب دلاخ مهيلع .نوكرشملا انلبقتساف .نافسعب كَ هلل

 ى
 بحأ ىه ةالص نآلا مهيلع ىتأت :اولاق مث .مهّترُع انبصأ ول لاح ىلع اوناك دقل :اولاقف .رهظلا ةي

elمهيف تنك اذإو» :رصعلاو رهظلا نيب تايآلا هذهب ليربج لزنف : لاق . مهسفنأو  

 هفلخ "انف صف : [لاق]«حالسلا اوذخأف ةي ىبنلا مهرمأف .ترضحف : لاق . 4ةالصلا مهل ټمقأف

 . ؟نيتبآلا» :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (۳) .«نايفسا» :أ ىف (۲) . ؛انيديأ نماا ا

 )۱۲١۹/۹(. ىربطلا ريسفت (4)

 .«انقفصف» :أ ىف (۷) .أ نم ةدايز (6) .«دق» :أ ىف (0)



 د س ا ا 077 ةيآلا ا00 ةؤوسج يناثلا عرفا

 هيلي ىذلا فصلاب ةي ىبنلا دجس مث ءاعيمج انعفرف عفر مث ءاعيمج انعكرف عكر مث :لاق «نيفص

 ءالؤه مدقت مث مهناكم ىف اودجسف نورخآلا سلج اوماقو اودجس املف « مهنوس رحي مايق نورخآلاو

 .اعيمج اوعفرف عفر مث «اعيمج اوعكرف عكر مث ,ءالؤه فاصم ىلإ ءالؤه ءاجو ,ءالؤه فاصم ىلإ

 نورخآلا سلج اوسلج املف « مهنوس رحي مايق نورخآلاو ‹ هيلي ىذلا فصلاو اک ىبنلا دجس مث

 ةرمو «نافسعب ةرم :نيترم ايي هللا لوسر اهالصف :لاق .فرصنا مث «مهيلع ملس مث ءاودجسف

 ديعس نع «دواد وبأ هاور اذكهو .هوحن هب «روصنم نع «ةبعش نع :ردنغ قع «دمحأ هاور مث

 مهلك ٠ «دمصلا دبع نب زيزعلا دبعو ةبعش ثيدح نم ىئاسنلاو «ديمحلا دبع نب ريرج نع «روصنم نبا

 كا « روصنم نع

 ت و اا :لاق ثيح ىراخبلا هاور ام كلذ نمف «ةريثك دهاوش هلو ‹ حيحص دانسإ اذهو

 نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «ىرهزلا نع «ىديبزلا نع RG حرش

 اوعكرف ىرخألا ةفئاطلا تتأو « مهناوخإ اوسرحو «اودجس نيذلا ماقف ةيناثلا ماق مث «هعم اودجسو

 . "”ضعب مهضعب سرحي نكلو «ةالصلا ىف مهلك سانلاو «هعم اودجسو

 ناميلس نع «ةداتق نع «ىبأ انثدح «ماشه نب ذاعم انثدح .راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 :رباج لاقف ؟وه موي ىأ :وأ ؟لزنأ موي ىأ : ةالصلا راصقإ نع هللا دبع نب رباج لأس هنأ : ىركشيلا

 25 هللا لوسر ىلإ موقلا نم لجر ءاج «لخنب انك اذإ ىتح «ماشلا نم ةيتآ شيرق ريع ىقلتن انقلطنا

 هللا :١ لاق ؟ىنم د :لاق .4«ال»:لاق ؟ىنفاخت له :لاق وعلا لاك .دمحم اي :لاقف

 ىدون مث «حالسلا ذحأو لحرتلاب ىدان مث «هدعوأو هددهت مث فيسلا لسف : لاق . (كنم ىنعلمي

 «نيتعكر هنولي نيذلاب ىلصف e GEN مونلا م O E هللا لونمو ناتو «ةالصلاب

 نيتعكر مهب ىلصف نورخآلا ءاج مث « مهباحصأ فاصم یف ذ اوماقف مهباقعأ ىلع هنولي نيذلا رخأت مث

 لئمويف < « نيتعكر نيتعكر موقلاو «تاعكر معبرا لك ىبنللا تناكف .ملس مث « مهنوس رحب نورخآلاو

 .حالسلا ذحأب نينمؤملا رمأو ةالصلا راصقإ ىف هللا لزنأ

 سيق نب ناميلس نع ءرشب ىبأ نع «ةناوع وبأ انثدح «“جيرس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 لاقي مهنم لجر ءاجف <« ()ةةصح براحم ةا هللا لوسر لتاق :لاق هللا دبع نب رباج نع «ىركشيلا

 ««هّللا»: لاق ؟ىنم كعنمي نم :لاقف فيسلاب ةي هللا لوسر ىلع ماق ىتح «ثراحلا نب ثروغ» :هل

 :لاق .ذخآ ريخ نك :لاق ؟«ىنم كعنمي نمو» :لاقف وَ هللا لوسر هذخأف «هدي نم فيسلا طقسف

 موق عم نوكأ الو كلتاقأ الأ كدهاعأ ىنكلو ءال : لاق «؟هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشتأ»

 ىلص ةالصلا ترضح املف .سانلا ريخ دنع نم ''”مكتئج :لاقف هموق ىتأف «هليبس ىلخف .كنولتاقي

 )1١957/5(. ىئاسنلا نسو (1857) مقرب روصنم نب ديعس ناسو )۱۲۳١( مقرب دواد ىبأ ننسو 5١( .609/4) دنسملا )١(

 . اةصفح)» ىف )0( . حيرشا رى . ؟نمف)» :أ یف (۳)

 .«كتئج» :أ ىف (5)



 0 يكل oa وناقلا مزن وج ع ب ها ب 77ططبصسااا

 هللا لوسر عم اولص ةفئاطو ءودعلا ءازإب ةفئاط :نيتفئاط سانلا ناكف «فوخلا ةالص ةي هللا لوسر

 .مهودع ءازإب نيذلا كئلوأ ناكمب اوناكف ءاوفرصناو «نيتعكر هعم نيذلا "ةفئاطلاب ىلصف . ةا
 «تاعكر عبرأ كك هللا لوسرل ناكف «نيتعكر ي هللا لوسر عم اولصف مهودع ءازإب نيذلا فرصناو

 .نيتعكر نيتعكر موقللو

 ''هجولا اذه نم هب درفت

 «ىدوعسملا انثدح «مثيهلا نب ورمع نطق وبأ انثدح «ناتس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىف ناتعكرلا : لاق ؟امهرصقأ :رفسلا ىف نيتعكرلا نع هللا دبع نب رباج تلأس :لاق ريقفلا ديزي نع

 ءةالصلا تميقأ ذإ لاتق ىف ہی هللا لوسر عم نحن امنيب «لاتقلا دنع ةدحاو رصقلا امنإ «مامت رفسلا

 «نيتدجس مهب دجسو ةعكر مهب لصف ءودعلا لبق اههجو ةفئاطو «ةفئاط فصف ويم هللا لوسر ماقف

 لوسر فلخ اوماقف كئلوأ ءاجو ءاذ وحن مهناكمو مهماقم اوماقف كئلوأ ىلإ اوقلطنا اوفلخ نيذلا مث

E CS Gsنيذلا ملسو  

 مهيف تنك اذإو : :أرق مث «ةعكر ةعكر موقللو «نيتعكر ايي هللا لوسرل تناكف «كئلوأ ملسو «هفلخ

 , 274ةالّصلا مهل تْمَقَأَف

 نع ريففلا ليزي نع كلا نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 e ‹هيدي نيب فص ماقف «فوخلا ةالص مهب ىلص ةي هللا لوسر نأ ؛ هللا دبع نب رباج

 كتلوأ ءاجو « مهباحصأ ماقم ىف اوماق ىتح ءالؤه مدقت مث «نيتدجسو ةعكر هفلخ ىذلاب ىلصف

 كك ىبنلل تناكف .ملس مث «نيتدجسو ةعكر هلي هللا لوسر مهب ىلصف ءءالؤه ماقم اوماق ىتح

 .ةعكر مهلو نيتعكر

 نم ملسم حيحص ىف وهو ا نع قرط ثيدحلا اذهلو «ةبعش ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 دالا و لا يملا ىف نورك ةا تاج وع هاوو كفو ٠ رجا ظفار هو

 (رمعم انأبنأ «كرابملا نب هللا دبع انثدح «دامح نب معن انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 «فوخلا ةالص ىه: لاق 4ةالّسصلا مهل َتمَقََف مهيف تنك اذإو» : لاق هيبأ نع «ملاس نع «ىرهزلا نع

 ةفئاطلا تلبقأو ءودعلا ىلع ةلبقم ىرخأللا ةفئاطلاو ء«ةعكر نيتفئاطلا ىدحإب هيَ هللا لوسر ىلص

 تماق مث «مهب ملس مث ا ىرخألا

 EET E NEES .ةعكر ةعكر تلصف مهنم ةفئاط لك

 درس یف ودر نب ركب وبأ ظفاحلا داجأ دقو «ةباحصلا نم ةعامج نع ةريثك قرط ثيدحلا اذهلو

 .ةقثلا هبو «هللا ءاش نإ «ريبكلا ماكحألا» باتك ىف هررحنلو «ريرج نبا اذكو «هظافلأو هقرط

 .«نيتفئاطلا» :أ ىف )١(

 قيرط نم هاورف (5175) مقرب هجولا اذه ريغ نم هاور دقو (47577/17) هحيحص ىف هنم ةعطق ىراخبلا قلعو ۳۹٠( /۳) دنسملا (۲)

 .هوحنب رباج نع ةملس ىبأ نع ريثك ىبأ.نب ىيحي قيرط نم هاورو «هوحنب رباج نع نانس ىبأ نب نانس نع ىرهزلا
 .هب ىدوعسملا نع عيكو قيرط نم ٤١۳( /۲) ارصتخم ةبيش ىبأ نبا هاورو (۳)

 ١7/5(. /۳) ىئاسنلا ننسو (۲۹۸ /۳) دنسملا )٤(

 .هنع هللا ىضر رباج نع ءاطع نع ناميلس ىبأ نب كلملا ديع قيرط نم )۸٤۰( مقرب ملسم هاور (5)



 ل :(٠ ۳-01) ةاتيآلا : ءاسنلا ةرؤس -.ىناثلا ءزجلا

 رهاظل بوجولا ىلع ءاملعلا نم ةفئاط دنع لومحمف ‹فوخلا ةالص ىف حالسلا لمحب رمألا امأو

 متنك وأ رطَم نم ىذأ مكب ناک نإ مُكِيَلَع حاج الو :هلوق هيلع لديو يعفاشلا ىلوق دحأ وهو «ةيآلا

 اهومتسبل اهيلإ متجتحا اذإ ةبهأ ىلع نونوكت ثيحب : ىأ «مكرذح اوذخو مكتحلسأ اوعضت نأ ٰیضرم

 . (انيهم اباذع نيرفاكلل دع هللا نإ : ةفلك الب

 اوميقأف متننأمطا اَذِإَف مكبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا اوركذاف ةالّصلا متيضق اذإف إل

 اونوكت نإ موقلا ءاغتبا ىف اونهت الو © اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالّصلا نإ ةالّصلا

 اميلع هللا ناكو نوجري ال ام هللا نم نوجرتو نوملأت امك نوملأي مهّنِإَف نوملأت

 . 4 2 اميكح
 ءاهريغ دعب اضيأ هيف ابغرم اعورشم ناك نإو «فوخلا ةالص بيقع ركذلا ةرثكب ىلاعت هللا رمأي

 ري بايإلاو اهيف باهذلا ىف ةصخرلا نمو ءاهناكرأ ىف فيفختلا نم اهيف عقو امل دكآ انهاه نكلو

 «مكسفنأ نهيف اوملظت الف : مرحلا رهشألا ىف ىلاعت لاق امك ءاهريغ ىف دجوي سيل اممءكلذ
 لاق اذهلو ؛اهمظعو اهتمرح ةدشل دكآ اهيف نكلو اهر ىف هلع ايهم اذه ناك كَ ل” ةبوتلا]

 . مكلاوحأ رئاس ىف ىأ < مكبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا اوركذاف ةالّصلا متیضق اإ : ىلاعت

 ةنينأمطلا تلصحو «فوخلا بهذو متنمأ اذإف : ىأ «ةالّصلا اوميقَأَف متنأمطا اذإفإ» :لاق م

 ءاهعوكرو اهدوجسو ءاهعوشخو «اهدودحب مترمأ امك اهوميقأو اهومتأف : ىأ 4 ةالّصلا اوميقأف»

 .اهنوؤش عيمجو

 ىور اذكو .اضورفم ىأ : سابع نبا لاق (اتوفوم اباتك نيدمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ :هلوقو

 «ىدسلاو «لتاقمو «نسحلاو « ىلع نب دمحمو « نيسح ا نب ىلعو ‹ هللا دبع نب ملاسو «دهاجم نع

 ىفوعلا ةيطعو

 نبا لاق (اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالّصلا نإ :ةداتق نع ءرمعم نع «قازرلا دبع لاقو
 .جحلا تقوك "اتقو ةالصلل نإ :دوعسم

 ىضم املك ءامجنم :لاق 4اتوقوم اباتك َنينمؤمْلا ىلع تناك ةالّصلا نإ : ملسأ نب ديز لاقو

 و ىا : ىنعي مهتءاج مهجن

 .مهولتاقو مهيف اودج لب« مكودع بلط ىف اوفعضت ال: ىأ «مرقلا ءاغتبا يف اونهت الو : هلوقو
 حارجلا مكبيصي امك: یا4 نومْلات امك نوما مهن نومَلأت اونوکت نإإ :دصرم لك مهل اودعقاو
 ١4[. :نارمغ a : لاق امك «مهل لصحي كلذك ءلتقلاو

 نم مهايإو مكبيصي اميف ءاوس 2”ههايإو متنأ :ىأ (نوجری ال ام هللا نم نوجرتوإ :لاق مث

 .«هلوقك» :د ىف (۳) .6«تقو ةالصلل» :ر ءد ىف (۲) .«ركذ نيح» :أ ىف )١(

 .؟مهوال :أ ىف (:)



 )5١6-١٠١9( تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا £

 «كلذ نم ائيش نوجري ال مهو «دييأتلاو رصنلاو ةبوثملا هللا نم نوجرت متنأ نكلو «مالآلاو حارجلا

 .اهئالعإو هللا ةملك ةماقإ ىف ةبغر دشأو «مهنم داهجلاب ىلوأ متنأف

 هماكحأ نم ءهيضميو هذفنيو «هيضقيو هردقي اميف مكحأو ملعأ وه :ىأ «اميكح اميلع هللا ناک و
 .لاح لك ىلع دومحملا وهو «ةيعرشلاو ةينوكلا

 نيِئاَحْلَل نكت الو هللا كاَرَأ امب سالا نيب مكحقل قحاب باتكلا كيلإ انلزنأ ان اإ
 9 سو م

 نوناتخي يذلا نع لداجت الو ©3 اميحر اروفغ ؛ ناك هللا نإ هّللا رفغتساو 9 (۵اميصخ

 هللا نم نوُفحتسي الو سالا نم نوفختسي 079 امي اناًرَخ ناك نم بحي ال هللا نإ مهسفنأ

 ءالؤه متنأ اه © اطيحم نولمعي امب هللا ناكو لوقلا نم ىَضري ال ام نوتيبي ذِإ مهعم وهو

 مهْيَلَع نوكي نم مأ ةَمايقلا موي مهنع هللا لداجي نمف ايندلا ةاَّيحْلا ىف مهنع متلداج

 . 4 00اايكو

 هللا نم قح وه :ىأ قحاب باتكلا كيلإ انلزنأ اإل : ةي دمحم هلوسرل ابطاخم ىلاعت لوقي
 . هبلطو هربخ ىف قحلا نمضتي وهو

 هيلع «ناك هنأ ىلإ لوصألا ءاملع نم بهذ نم هب جتحا هللا كار امب سالا نيب مكحتلا» :هلوقو

 نع «ةورع نب ماشه ةياور نم نيحيحصلا ىف تبث ابو «ةيآلا هذهب داهتجالاب مكحي نأ هل «مالسلا
 «هترجح بابب مصخ ةَبلح عمس ةي هللا لوسر نأ ؛ةملس مأ نع < «ةملس مأ تنب بنيز نع «هيبأ

 هتجحب نحلأ نوكي نأ مكدحأ لعلو «عمسأ امم وحنب ىضقأ اغإو «رشب انأ اإ اللأ» : لاقف مهيلإ جرخف

 .«اهرذيل وأ '')اهلمحيلف ران نم ةعطق ىه امنإف ملسم قحب هل تيضق نمف «هل ىضقأف «ضعب نم

 ةملس مأ نع «عفار نب هللا دبع نع «ديز نب ةماسأ انثدح ‹ عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 سيل «تّسرد دق امهنيب ثيراوم ىف ی هللا لوسر ىلإ نامصتخي راصنألا نم نالجر ءاج :تلاق

 نأ مكضعب لعلو ءرشب انأ امنإو «ىلإ نومصتخت مكنإ :٠ يب هللا لوسر لاقف «ةنيب '''امهدنع
 الف ائيش هيخأ قح نم هل تيضق نمف .عمسأ امم وحن ىلع مكنيب ىضقأ امنإو نفعت نمر يحل
 ا . «ةمايقلا موي هقنع ىف ًاماطسإ اهب ىتأي ءرانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف ؛هذخأي

 ءامهتسا مث «قحلا ايخوت مث ءامستقاف ابهذاف امتلق ذإ امأ» : وال هللا لوسر لاقف . ىخأل ىقح :امهنم

 . (هبح هبحاص امکنم دحاو لک للحیل مث

 مل اميف ىأرب امكنيب ىضقأ امإ ىنإلا :دازو .هب «دیز نب ةماسأ ثيدح نم دواد وبأ هاور دقو

 . .«اهذخايلف» :أ ىف )١(

 . (VI) مقرب ملسم حيحصو Y) همز مقرب ىراخبلا حيحص )(

 .«امهنیب» :أ ىف (۳)

 .«امهنم لك» : ىف (4)



 ا ج د سب و N روس نفانلا موحلا

 7«هيف ىلع لزني
 عم اوزغ راصنألا نم ًارفن نإ :لاق سابع نبا نع «ىفوعلا قيرط نم .هيودرم نبا ىور دقو

 بحاص ىتأف «راصنألا نم لجر اهب نظأف «مهدحأل عد تقرسف «هتاوزغ ضعب یف هم هللا لوسر

 اهيلإ دمع كلذ 5 ىأر املف «یعرد قرس قوس قت ا : لاقف يَ هللا لوسر عردلا

 «نالف تيب ىف اهتيقلأو عردلا كف ىنإ :هتريشع نم ل لاقو «ءیرب لجر تيب ىف اهاقلأف

 بحاص نإو .ءىرب انبحاص نإ هللا ىبن اي :اولاقف ءاليل وك هللا ىبن ىلإ اوقلطناف .هدنع دجوتسو

 الإ هنإف .هنع لداجو سانلا سوؤر ىلع انبحاص رذعاف ءاملع كلذب انطحأ دقو «نالف عردلا
 انلزنأ اّنإإ» : هللا لزنأف «سانلا سوؤر ىلع هرذعو هأربف ةا هللا لوسر ماقف «كلهي كب هللا همصعي
 هللا لزنأ اب مكحا :لوقي وقي] 4 “اميصخ َنيِئاَحْلل نكت الو هللا كارأ امب سالا نيب مكحتل قحاب باتكلا كيلإ

 ر نيذلا نع ا الو ا و داك هللا نإ هلا رار «[باتكلا ىف كيلإ
 :تلكلاب نيفحتسم هلك هللا لوسز اوتأ نيذلل لاق مث . 427[ امين اناوخ ناك نم بحي ال هللا

 نول هيدا ناك ر ر اور یارو
 مهيلع نوكي نم مأ ةمايقلا موي مهنع هللا لداجي نمف ايندلا ةايحْلا يف مهنع متأداج ءالؤه متنأ اه . اطيحم

 لمعي نمو :لاق مث نينئاخلا نع نولداجي نيفختسم ايٿ هللا لوسر اوتأ نيذلا :ىنعي ب ([الیکو

 لك هللا لوسر اوتأ نيذلا . :ىتعي € ”[اًميحّر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مث ] هسفن ملظي وأ ا
 ET :لاق مث «بذكلاب نيفختسم
 «ةمركعو «دهاجم ركذ 0٠ انکو رف قايس اذهو .قراسلا نع اولداج نيذلاو قراسلا : ىنعي

 فالتخا ىلع قريبأ ىنب قراس ىف 27تلزنأ اهنأ ةيآلا هذه ىف مهريغو ديز نباو ءيدسلاو «ةداتقو

 . ةبراقتم یهو «مهتاقايس

 ةيآلا هذه ريسفت دنع ىذمرتلا ىسيع وبأ لاقف «ةلوطم قاحسإ نب دمحم ةصقلا هذه ىور دقو

 :هريسفت ىف ريرج نباو «هعماج نم
 ردح نا ركل ا و ا تروج ؛ىنارحلا ملسم وبأ بيعش ىبأ نب دمحأ نب نسحلا انثدح

 هللا ىضر «نامعنلا نب ةداتق هج نع «هيبأ نع «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم

 اقماع التمار يشر تاكو رشم و: ریشبو ا رشب اقر وب ملال ايمو لقال : لاق «هنع

 اذك نالف لاق :لوقي مث «برعلا ضعب هلحني مث ءب ىبنلا باحصأ هب وجهي رعشلا '''!لوقي
 اذه لوقي ام هّللاو :اولاق رعشلا كلذ لَك هللا اوسر باحصأ عمس اذإف ءاذكو اذك نالف لاقو ءاذكو

 تيب لهأ اوتاكو :اولاق . اهلاق قريبألا نبا :"اولاقو - لجرلا لاق امك وأ - ؟ثيبخلا اذه الإ رعشلا
 e ایی وارسل شم <

.(o۸A€) مقرب دواد ىبأ ناسو ( ۲۰ /5) دنسملا )١( 

 .«باتكلا ىف ركذلا هللا لزنأو» :ر ىف (4) . مل نإ» :د ىف (۳) .«قرابلا» :ر ىف ()

 . «ةيآلا» :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز )١( .أ نم ةدايز (5)

 .«ةيآلا» :ه ىفو «أ «ر نم ةدايز (۸) .؟نيتيآلا» :ه ىفو «و «أ ءر نم ةدايز (0)

 .مدقت امك ءافعضلاب لسلسم ةدانسإو )١487/4( هريسفت ىف ىربطلا هاورو (4)

 .«لوقي ناكف اقفانم» :أ ىف )١15( .«تلزن ةيآلا هذه نأ» :ر ىف )١١( .«اذكهو» :أىف )٠١(

 .«لاقو» :أ ىف (۱۳)



 ١١ ١٠١9( 08) تایآلا:ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزخلا للدم ل ل15

 اذإ لجرلا ناكو «ريعشلاو رمتلا ةنيدملاب مهماعط امنإ سانلا ناكو «مالسإلاو ةيلهاجلا ىف ةقافو ةجاح

 لايعلا امأو «هسفن اهب صخف اهنم لجرلا عاتبا كّمْرَدلا نم ماشلا نم “ةطفاض تمدقف راسي هل ناك

 نم المح ديز نب ةعافر ىمع عاتباف «ماشلا نم (29ةطفاض تمدقف ءريعشلاو رمتلا مهماعط امئإف
 تبّقنف :تيبلا تغ نش ةع, ئدخف «فيسو عرد :حالس ةيرشملا ىفو «هل ةيرشما قف هطحف كمردلا

 انيلع ىدع دق هنإ « ىخأ نبا اي :لاقف ةعافر ىمع ىناتأ حبصأ املف .حالسلاو ماعطلا ذخأو ةبرشملا

 :انل ليقف ءانلأسو رادلا ىف انسسجتف :لاق .انحالسو انماعطب بهذو انتيرشم تبقلف .هذه انتليل ىف

 . مكماعط ضعب ىلع الإ ىرن اميف ىرن الو «ةليللا هذه ىف اودقوتسا قريبأ ىنب انيأر دق

 لهس نب ديبل الإ مكبحاص ىرن ام هللاو :- رادلا ىف لأسن نحنو  اولاق قريبأ ونب ناكو :لاق

 اذه مكنطلاخيل "7هللاو ؟قرسأ انأ :لاقو هفيس طرتخا ديبل عمس املف .مالسإو حالص هل انم الجر

 ىتح رادلا ىف انلأسف .اهبحاصب تنأ امف «لجرلا اهيأ انع كيلإ :اولاق .ةقرسلا هذه ننيبتل وأ «فيسلا

 . اهباحصأ مهنأ كشن مل

 لوسر تيتأف :ةداتق لاق .هل كلذ تركذف هايي هللا لوسر تيتأ ول «ىخأ نب اي :ىمع ىل لاقف

 اوذخأو «هل ةبرشم اوبقتف ء«ديز نب ةعافر ىمع ىلإ اودمع ءافج لهأ انم تيب لهأ نإ : تلقف ةي هللا

 ىف ٌرمآس» :ِِككَي '؟7ىبنلا لاقف .هيف انل ةجاح الف ماعطلا امأف ءانحالس انيلع اودريلَف .هماعطو هحالس
 .«كلذ

 ىف عمتجاف «كلذ ىف هوملكف «ورُمع نب ريّسُأ :هل لاقي مهنم الجر اوتأ قريبأ ونب عمس املف
 انم تيب لهأ ىلإ ادمع همعو نامعنلا نب 2'”ةداتق نإ « هللا لوسر اي :اولاقف رادلا لهأ نم سانأ كلذ
 «هتملكف هَ ىبنلا تيتأف :ةداتق لاق ي الو هيب ريغ نم ةقرشلاب ورب «حالصو مالسإ لهأ

 ل الو تبث ريغ ىلع ةقرشلاب مهیمرت «حالصو مالسإ مهنم ركذ تيب لهأ ىلإ تدمع» :لاقف

 ىناتأف « كلذ ىف ام هللا لوسر ملكأ ملو «ىلام ضعب نم تجرخ ىنأ تددولو تعج رف : لاق

 .ناعتسملا هّللا :لاقف ءم هللا لوسر ىل لاق امب هتربخأف ؟تعنص ام «ىخأ نبا اي :لاقف ةعافر ىمع

 EE م د

 مودا در .e يأ نرخ ناك نم بحي ال هلا نإ ] مهن نواح

 ىلع هبسكي امّنإَف امْلِإ بسکی نموا مهل رفغل هللا اورفغتسا ول : ىأ «اميحّرإل : هلوق ىلإ 4270[ مهعم
 فوسف# :هلوق ىلإ (هتمحرو كيلع هللا لضف الولو» :ديبلل مهلوق (انيبم اَمّنِإ» : هلوق ىلإ (هسفن

 . (اميظع ارجأ هيتؤن

 . ةعافر ىلإ هدرف حالسلاب ةي هللا لوسر ىتأ نآرقلا لزن املف

 .«هّللا لوسر» :د ىف (5) .«هللاوف» :أ ىف (7) .«ةطفاص» :ر ىفو ءاريغ» :د ىف (5 «۱)

 .اةنيبو تبث» :أ ىف (۷) .«ةدادق» :أ ىف (0 .«ةورع نبا» :أ «د ىف (5)

 .أ «ر نم ةدايز (8)



 ل ل 74(2 100) ايالا :ءاسنلا ةروس ا يناثلا ءزحلا

 ىف - ىسيع ىبأ نم كشلا  اسع وأ اشع دق «ًاخيش ناكو حالسلاب ىمع تيتأ امل :ةداتق لاقف
 تفرعف . . هللا ليبس ىف وه «ىخأ نبا اي :لاق حالسلاب هتيتأ املف الوخدم همالسإ ىرأ تنكو ةيلهاجلا

 نب دعس تدب ةفآلس ىلع لزنف «نيكرشملاب ريشي قحل نآرقلا لزن املف ٠ اهم ناك هيلع ا

Eام هلون نيدمؤملا ليبس ريغ عتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسّرلا ققاشي نمو : ىلاعت هللا لزنأف  

 E اريصم تءاسو منهج هلصنو ىو

 تاعا 21 ا تانا تاق ب , ناسح اهامر ةفالس ىلع لزن املف (اديعب الالض لض دقف

 ام ؟ناسح رعش یل تيدهأ :تلاق مث «حطبألا ىف هب ْتَمّرَف هب تجرخ مث ءاهسأر ىلع هتعضوف

 . ريخدب ینیت تأت تنك

 اس ىب تخم ر هسا اذجا كلمت ال" رف عيال اذه ی لاق مف دمرت طفل
 ةداتق نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم نع «دحاو ريغو ريكب نب سنوي یورو : ىنارحلا

 .هدج نع هيبأ "نع هيف اوركذي مل «السرم

 . ەضعىب هب « «ةملس نب دمحم نع «ىنارحلا مساقلا نب ب مشاه نع متاح نبا هأورو

 دمحأ نب نسحلا انثدح  غئاصلا ىنعي - ليعامسإ نب دمحم انثدح :هريسفت ىف رذنملا نبا هاورو

 .هلوطب هركذف  ةملس نب دمحم انثدح «ىنارحلا بيعش ىبأ نبا

 «بوقعي نب نسحلاو بويأ نب ب سابعلا نب دمحم نع هريسفت ىف ىناهبصألا خيشلا وبأ هاورو

 :هرخآ ىف لاق مث .هب «ةملس نب دمحم نع «ىنارحلا بيعش ىبأ نب دمحأ نب نسحلا نع امهالك

 نب قاحسإو «لبنح نب دمحأو .نيعم نب ىيحي ثيدحلا اذه ىنم عمس :ةملس نب دمحم لاق
 ان

 سابعلا ىبأ نع «كردتسملا» هباتك ىف ثيدحلا اذه ىروباسينلا هّللا دبع وبأ مكاحلا ىور دقو

 متأ هانعمب - قاحسإ نب دمحم نع < رك وو الا رابحلا دبع نب دمحأ نع .مصآألا

 . ءاجرخی ملو EE رع CEES اذهو E «رعشلا هيفو «هنم

 4200[ لوَقْلا نم ىضري ال ام نوي ذإ مهعم وهو ] هللا نم نوفختسي الو ساّنلا نم نوفختسيإ» :هلوقو

 ۰ مهيلع اوركني الغل سانلا نم مهحئابقب نوفختسي مهنوك سف نيقفانملا ىلع راكنإ اذه «ةيآلا

 ذإ مهعم رهو» :لاق اذهلو ؛مهرئامض ىف اب ملاعو مهرئ ئارس ىلع علطم "هن نال اهب هللا نورهاجيو

 .ديعوو مهل ديدهت «اطيحم َنوُلمعي امب هللا ناکو لوقلا نم ئضري ال ام نوتيي

 نوُكَي نّم مأ ةمايقلا موي مهنع هللا لداجي سف] اينالا ةايحْلا يف مهنع متلداج ءالؤه متنأ اه :لاق مث

 نيذلا ماكحلا دنع مهل ىدبأ وأ هودبأ اب ايندلا ىف اورصتنا ءالؤه نادم : ىأ 4« "7 [ًاليكو مهیْلع

 .«(ريغ» :أ ىف (0) .2ىفا :ر ىف )١(

 .(181/9) ثيدحلا اذه ىلع همالك ىف ركاش دمحأ خيشلا ةيشاح :رظناو (۱۷۷ /۹) ىربطلا ريسفتو (7077) مقرب ىدذمرتلا ننس (۳)

 .ىبهذلا هقفاوو (۳۸۸ - ۳۸١ /5) كردتسملا (:)

 .«هنإف» : ىف (0) .أ ءر نم ةدايز (5)

 .؟ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (۷)



a 7كانك نامل وون كيوت  COLE 

 رع « هللا ىدي نيب ةمايقلا موي مهعينص نوكي اذامف ل E مهو - رهاظلاب نومكحي

 دحأ هل : ىأ؟مهاوعد جيورت ف ذئموي مهل لكروت ىذلا اذ نمو ؟ىفخأو وسلا ملعي ىذلا «لجو

 . «اليكو مُهَيلَع نوکی نم مال :لاق اذهلو ءاليكو مهل ذئموي نوكي
 هاما Ba فل اما 2# چ ص وا

 نمو 050 اميحر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو »

o or” خام Fa 

 امّنِإ وأ ةئيطخ بسكي نمو © اميكح اميلع هللا ناكو هسفت ىلع هبسكي اَمنِإف امْنِإ بسکی
 يي د ع IIo 2” ل 2 و رب د

 تّمهَل هتمحرو كيل هللا لضف الولو © انيبم امْلِإو اناتهب لمتحا دقف اتيرب هب مري مث

 كيلع هللا لزنأو ءيش نم كتورضي امو مهسفنأ الإ نولضي امو كوُلضي نأ مهم ةفئاَط ا

 . 659 ًميظع كع هللا لصف ناكر ُمَلعَت نكت مل ام َكّمَلعو ةمّكحْلاو باتكلا

 :ىلاعت لاقف .ناك بنذ ىأ نم هيلع بات هيلإ بات نم لك نأ :هدوجو همرك نع (ىلاعت « ربخي

 . (اميحر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نموإل

 هوفعو هملحب هدابع هللا ربخأ :ةيآلا هذه ىف لاق هنأ «سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مثل ًاريبك وأ ناك ًاريغص ًابلذ بنذأ نمف «هترفغمو «هتمحر ةعسو همركو

 .ريرج نبا هاور .لابجلاو ضرألاو تاومسلا نم مظعأ هبونذ تناك ولو ,هاًميحَر

 نعم ع «ىدغ با نب دمتي ج نا نب كم اكد :ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 بتك دق حبصأ ًابنذ مهدحأ باصأ اذإ ليئارسإ ونب ناك :هّللا دبع لاق :لاق لئاو ىبأ نع «مصاع

 هللا یا ده چر لاقل “7 فارق اب هوو ھم اک لر فاضآ و باك ىلع تا هز انك
 :لاقو ءًاروهط مكل ءاملا "' لعج لعج «مهانآ ام اريخ هللا مكاتآ ام: هللا دبع لاقف - اريخ ليئارسإ ىنب
 :لاقو 6"١7[ :نارمع 114 مهبول ارفاق هلا ورکو مهن ومل وأ ةشحاف اوف ذإ نيدو

 (اميحر اروفغ هللا دجي هللا فَي م هسفن ملي وأ اءوس لمعي نمو
 :لاق تباث ىبأ نب بيبح نع وع نبا انثدح و انثدح و ىنثدح :ًاضيأ لاقو

 لاق ؟اهدلو تلتق تدلو (؟)املف «تلبحف ترجف ةأرما نع هتلأسف لفعم نب هللا دبع ىلإ ةأرما تءاج
 دحأ الإ كرمأ ىرأ ام :لاق مث (”'اهاعدف «ىكبت ىهو تفرصناف !رانلا اهل ؟اهل ام :لفغم نب هللا دبع

 مث ءاهنيع تحسمف :لاق . (اميحر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نم » : نيرمأ
(VD. 

 :لاق ةريغملا نب نامثع نع «ةبعش انثدح ء«ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نو ل نا یک قم ماعم ا ا اعنا غ د هنا ي ن یز نم دع تک

 .«هّللا لعج» :ر ىف (۳) .«ضيراقملاب» :ر ىف (۲) . «نودبعم» :أ ءر ىف )١(

 .«لاق اهاعدف» :أ ءر ىف (5) .«الو» :أ ىف (:)

 ١198(. /9) ىربطلا ريسفت (5)

 .؟ةرازم» : أ ىف (۸) ,؟ثدحتي» : أ ىف (۷)



E ELاے چ ا < و اال  

 e ءاش امب هللا ىنعفن ًائيش لَم هللا لوسر نم تعمس اذإ تنك :هنع هللا ىضر «یلع

 مث ابنذ (' "تنذر لسع نم ام :كتع هللا لوسر لاق لاق ركب ونبأ قدصو زكي وبآ یدو

 dl :نيتيآلا نيتاه أرقو .«هل رفغ الإ بنذلا كلذل هللا رفغتسي مث ‹ نیتعکر ىلصيف

 اومَلَظ وأ ةشحاف اولعف اَذإ نيذّلاو» 4277[ ًميحَر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي تا ملظي

 , 9 ةيآل ا« مهسفنأ

 نم هدنس ىف ام انركذو «ننسلا باحصأ نم هاور نم ىلإ هانيزعو «ثيدحلا اذه ىلع انملكت دقو

 .ًاضيأ نارمع لآ ةروس ىف كلذ ضعب مدقت دقو .هنع هللا ىضر «قيدصلا ركب ىبأ دنسم ىف لاقم

 «دايز نب دمحم نب دمحأ انثدح :لاقف ىلع نع رخآ هجو نم رسل ىف فود ا
 «قاحسإ ىبأ نع «ديزي نب رمع انثدح « غابدلا نارهم نب دواد انثدح «ىبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انثدح

 : لوفي هلك الو امس لزق لا ره ي ب اآ تعمم: لاق ىلع وع رح ا ن
 ىلع اقح ناك الإ «هبنذ نم رفغتساو ىلصف ماق مث هءوضو نسحأف أضوتف ماقف بنذأ دبع نم ام»

 ردح للا عج للا رسب ذر نسل ملي را رس لس ترو :لوقي هنأل ؛هل رفغي نأ هّللا

 . 420[ اميحَر

 نع «ىلع نع «ثراحلا نع «ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع «شايع ىبأ نب نابأ قيرط نم هاور مث

 . عصي ال دانسإ اذهو .هوحنب - قيدصلا

 نب یوم انتخب مراح خب دمحلا انثدخ محد: ني ىلع نب دم انتا درک نبا لاقو
 ىدزألا لْمَُذ نب بعك ىنثدح «حيِجَن نب مات نع «ىبلحلا ليعامسإ نب رشم انثدح «ىّتَرلا ناورم

 اهيلإ ماقف ةجاح هل تناكو ءهلوح انسلج اذإ يم هللا لوسر ناك :لاق ثدحي ءادردلا ابأ تعمس : لاق

 ذحأف : ءادردلا وبأ لاق . هيلعن كرتف ماق هنإو «هيلع ام ضعب وأ هسلجم ىف هيلعن كرت ,عوجرلا دارأو

 :لاقف ىبر نم تآ ىناتأ هنإ : ماك يسع عيا لو ر مقا عاش ف «هتعبتاف ءام نم ركز

 لاك افا رشا أ تدراف «اميحَر اروفغ هلا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمإل : هنإ

 لوسر اي : تلقف هب زجي اءوس لمعي نم# : اهلبق ىتلا ةيآلا سانلا ىلغ تقش دق تناكو: ءادردلا وبا

 تلق «(معن» :لاق «ةيناثلا تلق «معن» :لاق 4 رمغ «هبر رفغتسا مث «قرس نإو ىنز نإو «هللا

 تيأرف :لاق .«رميوع فنأ مغر ىلع هل رفغ هللا رفغتسا مث «قرس نإو ىنز نإو «معن» :لاق «ةثلاثلا

 . هعبصأب هسفن فنأ برضي ءادردلا ابأ

 .(ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر ءد نم ةدايز (۲) .«بنذأ ١» : أ ىف )١(

 . ٠١١ :ةيآلا «نارمع لآ ةروس دنع ىضم اميف هجيرخت رظناو )۸/١( دنسملا (۳)

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز )٥( .«قودصلا وهو» :أ ءر ىف (5)

 نب رمع ىأ  هنع هوري مل» :لاقو (١؟ ق) ىنارسيقلا نبال فارطألا ىف امك دارفألا ىف هاورو (۱۷۹/۱) للعلا ىف ىنطقرادلا هركذ )١(

 . "ريخ دبع نع قاحسإ ىبأ ثيدح نم بیرغ وهو نارهم نب دواد ريغ - ديزي
 .ناسلا لهأ ةياور ىهو .«ةريغملا نب نامثع نم امهعبات نمو رعسمو ىروثلا هاور ام اهحصأو ادانسإ اهنسحأ» :للعلا ىف لاقو

 . اهل هللا رفغ» : ىف (۷)



 01١١ ١١( تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا تل

 فخ هدا قو نالا اذه هجولا اذه نم ادعت بيرغ فيد اذه

 لوط : ىلاعت هلوقك 7'42[ اميكح امیلع هللا ناکو ] هست ىلع هبسکی امنا امل بسکی نمو : هلوقو
 : رطاف] :ةيآلا 420[ ىَبرُق اذ ناك ولو ءيش ُهْنم لمحي ال اهلمح ىلإ ُةَلَقْم عدت نإو ] ئرخأ رو ةرزاو رزت
 اذهلو ؛اهريغ اهنع لمحي ال < علب اب ني د ىلع انو ءدحأ ىلع دحأ ىنجي ال هنأ ىنعي ۸

 كلذ ناك مزو لدغو ةو ةيلغ نم : ىأ «اًميكح اًميلع هللا تاكو لافت لاف

 امك :ىنعي )انی امو اناتھب لمقحا دقف] ائيرب هب مری مّ امل وأ ةتیطخ بیسکی نموإ» : لاق مث
 وأ «ثيدحلا ىف مدقت امك «لهس نب ديبل وهو «حلاصلا لجرلا كلذ حيبقلا مهعينصب قريبأ ونب مهتا
 ىلع هللا علطأ امك «ةنوخلا ةملظلا مهو اًئيرب ناك دقو .نورخآلا هلاق ام ىلع ىدوهيلا نيمسلا نب دي
 «"هتفص لثم فصتا نم مهريغ ىفو مهيف ماع خيبوتلا اذهو عيرقتلا اذه مث .ِيلَي هلوسر كلذ
 . مهتبوقع لثم هيلعف «مهتئيطخ لثم بكتراو

 امو مهَسْفنأ الإ َوُلضُي امو كولضي نأ مهتم ةقئاط تمهل هتمحرو كِيلع هللا لضف الولو» :هلوقو

 اقدح ىلإ نك اميق ىنارحلا مساقلا نب مشاه انأبنأ :متاح ىبأ نبا مامإلا لاق . يش نم كنورضي
 هد نغ ؛هيبأ نع ىراضنالا ةداتق نب رمع نب مصاع نع. .قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم

SSالإ نولضي امو َكوُلَضي نأ مهنَم ةفئاط تّمِهَلل 8 ا  

 ىنب ىلع اونثأ ال كلذب ىنعي .هباحصأو ةورع "نب ريسأ : ىنعي «ءيش نم كنورضي امو مهسفنأ
 ىلإ هوهنأ امك رمألا نكي ملو .ءآرب ءاحلص مهو .مهمهتا هنوك ىف نامعنلا نب ةداتق اومالو قريبأ

 . لب هلوسرل اهءالجو ةيضقلا لصف هللا لزنأ اذهلو ؛ ةي هللا لوسر

 وهو «باتكلا نم هيلع لزنأ امو «هل هتمصعو «لاوحألا عيمج ىف هايإ هدييأتب هيلع نتما مث

 «كيلع كلذ لوزن لبق “"[نم] :ىأ «مّلْعَت نكت مل ام كَمّلَعول :ةنسلا ىهو «ةمكحلاو «نآرقلا
 يده ارو انعم نكلو ناإلا الو] باتكلا ام يردت تنك ام انرمأ نم احور كيإ اتيحوأ كلذكو# : هلوقك

 ضرألا يف امو تاوُمّسلا يف ام هل يذلا هللا طارص . ميقتسم طارص ىلإ يدهتل كن انداَبع نم ءاَضّن نم هب

 كيل قلي نأ وجرت تنك امو :ىلاعت لاقو « ٥۲ ٥۳[ :ىروشلا]4'' ') [رومألا ريصت هللا ىلإ الأ
 1 4اًميظع كيَلع هللا لضف ناكوإط :ىلاعت لاق اذهلو 7 : صصقلا]4 كبَر نم ةمحر الإ باتكلا

 هفعضو «هریغو نيعم نبا هقثو «ليعامسإ نب رشبم هيف» : ىمثيهلا لاقو »)11/۷( عمجملا یش امك همجعم ىف ىناربطلا هاورو )۱)

 .؟هريغو ىراخبلا

 كرتف» :هلوق ىلإ هلوأ ركذف ليعامسإ نب رشبم انثدح ىزارلا ىسوم نب ميهاربإ انثدح )٤۸٥٤( مقرب هننس ىف دواد وبأ هاورو
 , «هيلعن

 .«نع» :أ ىف (:) .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (*) .(ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز ()

 «ینب» :ر ىف (۷) .«مهتفصب فصتا» :أ ىف (5) . «ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (0)

 .1 نم ةدايز (9) .«ةصقلا» :أ ىف (۸)
 .«ةروسلا رخآ ىلإ» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز )١(



Eت ی ا 7 ناعرألا# ايلا  

Sor 

 نمو سالا نيب حالصإ وأ فورعم وأ ةقدصب رمأ نم الإ مهاوجت نَم ريثك يف ريخ ال )»

 هذ ذآ

 ام دعب نم لوسّرلا ققاشي نمو 9 اميظع ارجأ هيتؤن فوسف هللا تاضرم ءاغتبا كلذ لعق
 ها وعد ملو قرر مدع

 .4 ۵ اريصُم تءاسو منهج هلصنو ىّلوَت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتیو ئدهلا ُهَل نبت

 وأ فورعم وأ ةقدصب رمأ نم الإ» سانلا مالك : ىنعي «مهاَوجّن نم ريثك يف ريخ الل : ىلاعت لوقي

 ؛ةيودرم نيا هاوز :ىذلا تيدحلا ىف ءاج امك كلذ لاق نم ئرج الإ نا 4 ساتلا نيب حالصإ

 نب دمحم انثدح «ثراحلا نب ناميلس نب دمحم انثدح «ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم انثدح

 كيعس" هيلع لخدف  نيراطعلا راد ىلإ اواو. هدوعت ىروعلا نايس ىلع اخو لاق رخ نبا ديوب

 هددرا حلاص مآ نع هب "ینتدح تنك ىذلا ثيدحلا :ىروثلا نايفس هل لاقف ىموزخملا ناسح نبا

 : ا هللا لوسر لاق تاب e «حلاص مأ ىنتثدح :لاقف . ىلع

 ««لجو زع هللا ركذ وأ] ركنم نع ایهن وأ فورعمب “ارمأ الخ "ام هل ال هيلع هلك مدآ نبا مالك»
 اذه هع انو ناس لاف دلا اذه شا ان e دشا نايفس لاق

 هللا تعمس ام وأ ل مكيبن هب لمرا ىذلا هّللا تانك ىف اذه «ةأرما نع ةأرما هب تءاج امنإ ؟ثيدحلا

 اذه وهف (سانلا نيب , حالصإ وأ فورعم وأ ةقدصب رمأ نم الإ مهاوَجُن نم ريثك يف ريح الا : هباتك ىف لوقي

 لاقو نمحَرلا هَل نذأ نم لإ نومّلكتي ال اص ةكئالمْلاو حولا موق موي :لوقي هللا تعمس ام وأ «هنيعب

 ٍرسخ يف ناسنإلا نإ . رصعلاو# :هباتك ىف لوقي هللا تعمس ام وأ «هنيعب اذه وهف [18 : :ابنلا] «اباوص

 الع وهف [يصعلا روس ] ؟(“[ ربصلاب اوصاوتو قحلاب ا١ اوصاوتو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا ًالإ]

 . ةليعب

 رو
 تن رش و ی نچ ر نب م اخ ن ا 3 نباو ىذمرتلا ثيدحلا اذه ىور دقو

 نم الإ هفرعن ال بیرغ :ىذمرتلا لاق مث ءاهرخآ ىلإ ىروثلا ' لاوقأ اركذي ملو .هب «ناسح نبا
ODN) 2, 

 ملسم نب دمحم انثدح ا نب حلاص انثدح « ىبأ انثدح « بوقعي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ةبقع تنب موثلك مأ همأ نأ «هربخأ فروع نب نمحرلا دبع نب ديمح نأ تايب ع قا

 )١( ام الإ» :أ ىف (۳) ,؛هينتثدح١ :أ ىف (۲) .«شينحا :ر ىف 2.

 .«هتدشانو» :أ ىف (7) .«ىهن وأ» :أ ءر ىف (5) .ارمأ» :أ ءر ىف (4)

 .أ ءر نم ةدايز (۷)

 .«هرخآ ىلإ» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (۸)
 . 1شينحال :ر ىف (۱۱) . «لوق» :أ یف (۱۰) .«شيتحا :ر ىف (9)

 نب دمحم قيرط نم )٠٤( مقرب تمصلا ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو )۳۹۷٤( مقرب هجام نبا ننسو )۲٤۲۱۲( مقرب ىذمرتلا ننس (۱۲)

 .هيودرم نبا قايس وحنب سيئخ نب ديزي



 211١ ١١6( 5) ناتيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزحلا ۲

 وأ - ًاريخ ىمنيف سانلا نيب حلصي '”ىذلا باذكلا سيل» :لوقي اي هللا لوسر تعمس اهنأ : هتربخأ

 «برحلا ىف :ثالث ىف الإ سانلا هلوقي امم ءىش ىف صخري هعمسأ مل :تلاقو « ًاريخ لوقي

 تنب موثلك مأ تناكو :لاق .اهجوز ةأرملا ثيدحو «هتأرما لجرلا ثيدحو «سانلا نيب حالصإلاو

 . يك هللا لوسر نعياب ىتاللا تارجاهملا نم ةبقع

 وا ‹«ىرهزلا نع «قرط نم «هجام نبا قوس «ةعامحلا هاور دقو

 ىبأ نب ملاس نع ةرم نب ورمع نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ةجرد نم لضفأب مكربخأ اللأ) : هلك هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا ىبأ نع «ءادردلا مأ نع «دعحلا

 یھ نيبلا تاذ داسفو» : لاق «نيبلا تاذ حالصإ» : لاق . ىلب :اولاق («؟ةقدصلاو مايصلاو .ةالصلا

 . «ةقلاحلا

 ج ج نست و دو ىب ب نم «ى و وب و 1 1 :ىذمرتلا لاق «(ةيواعم أ ثردح ٠ «ىذم تلا دواد أ هاور

 انثدح « سنوي نب : )رس انثدح «ميحرلا دبع نب دمحم انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 :بويأ ىبأل لاق ام ىبنلا نأ ؛سنأ نع «ديمح نع «ىبأ انثدح ءرمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 اذإ مهنيب براقتو ءاودسافت اذإ سانلا نيب حلص ىف ىعست» :لاق :ىلب :لاق «؟ةراجت ىلع كلدأ الأ»

 عباتي مل ثيداحأب ثدح دقو ءْنّيَل ىرمعلا هللا دبع نب نمحرلا دبعو :رازبلا لاق مث «!ودعابت
 . ییا

 دنع كلذ باوث ابستحم كلذ ىف اصلخم :ىأ 4 هللا تاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نموإ# : لاق اذهلو
 .ًاعساو ًاريثك ًاباوث : ىأ #اميظع ارجأ هيتؤن فوسف# لجو زع هللا

 ىتلا ةعيرشلا قيرط ريغ كلس نمو :ىأ 4ئدها هَل نيت ام دعب نم لوسّرلا ققاشي نمو :هلوقو
 قحلا هل رهظ امدعب هنم دمع نع كلذو «قش ىف عرشلاو قش ىف راصف ءب لوسرلا اهب ءاج

 دق نكلو «ىلوألا ةفصلل مزالم اذه 4 نينمؤملا ليبس ريغ عبتيول :هلوقو .هل حضتاو هل نيبتو
 مهقافتا ملع اميف «ةيدمحملا ةمألا هيلع '”تعمجأ ال /نوكت دقو «عراشلا صنل ةفلاخملا '"”نوكت

 مهيبنل اميظعتو مهل ًافيرشت ءأطخلا نم مهعامتجا ىف ةمصعلا مهل تنمض دق هنإف ءًاقيقحت هيلع

 .«ىذلاب» :ر ىف )١(

 ىذمرتلا نتسو (5470) مقرب دواد ىبأ نتسو )١51١5( مقرب ملسم حيحصو (5191) مقرب ىراخبلا حيحصو )/1١7( دنسملا ()

 )٩۱۲۳(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۱۹۳۸) مقرب

 .ادمحما :أ ءر ىف (۳)

 )٤( دنسملا )5/ ٤٤٤( مقرب ىذمرتلا ننسو (1919) مقرب دواد ىبأ ننسو )5609(.

 .1حيرشاا :أ ءر ىف (6)

 وهو ىرمعلا هللا دبع نب نمحرلا دبع هيف :(۷۹/۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك» )١١0( مقرب رازبلا دنسم (1)

 .«كورتم

 . ؟عمجألا 1: ءر ىف (۹) . (نوكيلا :أ ىف (4 5 ©]



 ااا ورو ئاقلا وا

 باتك ىف ًاحلاص افرط اهنم انركذ دق «ةريثك ةحيحص ثيداحأ كلذ ىف تدرو دقو . [4]
 ىف «هّللا همحر «ىعفاشلا هيلع لوع ىذلاو ءاهانعم رتاوت نين ءاملعلا نمو ««لوصأللا ثيداحأ»

 .ليوطلا ركفلاو ىورتلا دعب ‹«ةميركلا ةيآلا هذه هتفلاخم مرحت ةجح عامجإلا نوك ىلع جاجتحالا

 ىلع اهنم ةلالدلا دعبتساو كلذ لكشتسا دق مهضعب ناك نإو ءاهاوقأو تاطابنتسالا نسحأ نم وهو

 ؛ كلذ

 كلس اذإ :ىأ (اريصم تءاسو منهج هلصنو ىّلوَت ام هلونا :هلوقب كلذ ىلع ىلاعت دعوت اذهلو
 : ىلاعت لاق امك - هل ًاجاردتسا - هل اهنيزنو هردص ىف اهنسحن نأب «كلذ ىلع هانيزاج قيرطلا هذه

 اًمَلْفظ  :ىلاعت لاقو ٤[. : ملقلا] «نومّلعي ال ثيح نم مهجردتستس ثيدحلا اذهب بلكي نمو ينردفإ»
 EE : ماعنألا] 4نوهمعي مهنايغط يف مهرذنو» : هلوقو .[0 :فصلا] «مهبولف هللا غازأ اغاز

 موي نالا ىلإ الإ قرط هل نكي مل ىدهلا نع a 0 نأ «ةرخآلا ىف هريصم رانلا لعجو

 ا EG : یلاعت لاق امك , ةمايقلا

 . 608 :فهكلا]4افرصُم اهنع اودَجَي
 لّض دقف هّللاب كرشي نمو ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ »

 هللا هنعل 059 اديرُم اناطيش الإ نوعدي نإو نان الإ هنود نم توعدي نإ 059 ادیعب ًالالض

 َناَذآ َنُكَتبيلَف مهنرمآلو مهيتمألو مهتلضألو ©2 اضورفم اًبيصن كدابع نم َنَذْحَنَأل لاقو

 انارسخ رسخ دقق هللا نود نّم الو َناَطْيْشلا ذختي نمو هللا قلَخ نريغيلف مهترمآلو ماعنألا

E Eار ج فاران ترا ند  

 نم يرجت تانج مهلخدنم تاحلاصلا اوُلمعو اونمآ نيذّلاو 070 اصيحم اهنع نودجي

 . 4 © اليق هللا نم قدصأ نمو اًقح هللا دعو ادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت

 كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ :هلوق يهو ,ةميركلا ةيآلا هذه ىلع مالكلا مدقت دق

 .ةروسلا هذه ردص ىف ثيداحألا نم اهب قلعتي ام انركذو ء[۸٤ :ءاسنلا] ةيآلا “ءاي نمل]

EESهللا ىضر ىلع نع «هیبآ نع هَةَقالَع نب ديعس ةتخاَف ىبأ نب ''  

 كلذ نود ام رفغيو ] هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ : ةيآلا هذه نم ىلإ بحأ ةيآ نآرقلا ىف ام :لاق هنأ هنع

 .أ نم ةدايز )١(

 .موصخلا ةشقانمو عامجإلا ةيجح تابثإ ىف (١47ص) ةلاسرلا ىف هللا همحر ىعفاشلا مامإلا مالك : رظنا (۲)

 .أ ءر نم ةدايز )٤( .(ةيآلا ١:ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (۳)

 .ادیزی»: ىف (65)



 COTE 50 فايألا ءامنلا a م حبيب ياا

 . بیرغ نسح :لاق مث «ةيآلا€“'[ ءاشي نم

 نع لضو «قحلا قيرطلا "ريغ كلس دقف :ىأ «اديعب ًالالض لص دف هللاب كرشي نموإل :هلوقو
 :ةرخألاو اينذلا ةداعس ةتافو: :«ةرخآلاو انتذلا ىف اهو هسفن كالهأو تارلان دعو ىديلا

 «نالّيَع نب دومحم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق (اثانإ الإ هنود نم نوعدي نإ» :هلوقو

 نب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع ءدقاو نب '””نسحلا انربخأ «ىسوم نب لضفلا انأبنأ
 . ةينج منص لك عم : لاق «ًاثانإ الإ هنود نم نوعدي نإ :بعك

 نبا ىنعي  ماشه نع «دمحم نب زيزعلا دبع نع «ىلهابلا ةملس نب دمحم انثدح «ىبأ انثدحو

 .اناثوأ :تلاق (اثانإ الإ هنود نم نوعدي نإ : ةشئاع نع «هيبأ نع  ةورع

 «ىدسلاو «كلام ىبأو «دهاجمو «ريبزلا نب ةورع )و ءنمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع ىورو

 .كلذ وحن نايح نب لتاقمو

 ةكئالملا نإ :نوكرشملا لاق (اثانإ الإ هنود نم نوعي نإ :©”[هلوق] ىف كاحضلا نع ربيوج لاقو
 «ىراوجلا روص نهوروصو ابابرأ اغا :لاق «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل مهدبعن امنإو «هللا تانب

 . ةكئالملا نونعي «هدبعن ىذلا هللا تانب نهبشي اد :ةرلاقو ةاودلقو 8| نيكس

 هلو ركذلا مُكَلأ ىرخألا لَا ةاتمو] . ىرعلاو تأللا م متيأرفأ» : ىلاعت ر لا اذهو

 نم اهب هللا لزنأ ام مکؤابآو متنأ اهومديمس ءامسأ الإ يها نإ. ئزيتض ةمسق اذإ كلت . ئننألا

 اردهشأ] اثانإ نمحرلا دابع مه نيل ةكئالملا اولعجو# : ىلاعت لاقو YY 1: .مجنلا] 49[ ناطلُس

 اًبسن ةئجلا نيبو هنيب اولعجوإل :ىلاعت لافو غ[14 :فرخزلا] <(' ”[نولأسيو مهتداهش بتكتس مهقلخ

 .[159 »10۸ : تافاصلا] [42١١7 نوفصي اّمع هللا َناَحّبس نورضحمل مهل ةَنجْلا تملع دقلو

 ىنعي : لاق (اثانإ الإ هنود نم نوعدي نإ» :سابع نبا نع «كاحضلاو ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . ىتوم

 ثانإلا :نسحلا لاق .(اثانإ الإ هنود نم نوعدي نإ : نسحلا نع  ةلاضَف نبا ىنعي - كرابم لاقو

 «ريرج نباو متاح ىبأ نبا هاورو .سباي رجح امإو ةسباي ةبشخ امإ «حور هيف سيل تيم ءىش لك

 . بيرغ وهو

 .أ بر نم ةدايز )١(

 .(۳۰۳۷) مقرب ىذمرتلا ننس (؟)

 .«نيسحلا انأبنأ :٠ ءر ىف (5) .«اهرض»:أ ىف )٤( .«نع»:أ ءر ىف (۳)

 .«اولحف »: ىف (۸) .أ ءر نم ةدايز (۷) .«نع »:أ ىف )١(

 . اةيآلا »:ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز )٠١( .4تايآلا :١ ه ىفو «ءأ ءر نم ةدايز (9)

 .«نيتيآلا »:ه ىفو ءأ ءر:نم ةدايز )١١(



 ا تأويل 1550 تنال ماضل رسم قاثل ا هودتا

 امنإ مهو و حو كلذب مهرمأ ىذلا وه : ىأ (ادیرُم اناطیش الإ نوعدی نإإ» :هلوقو

 هّنِإ] ناَطْيَشلا اودبعت أل نأ مدآ ينب اي مُكيِلِإ دهعأ ملأ» :ىلاعت لاق امك ءرمألا سفن ىف سيلبإ نودبعي

 نيكرشملا نع ةمايقلا موي نولوقي مهنأ ةكئاللا نع ًارابخإ ىلاعت لاقو . : سي]4 277[ نيبم ودع مكل
 .[ع١ : ابس] (نونمؤم مهب مهرثكأ نجلا نودبعي اوناك لب# : ايندلا بف و نيالا

 .هراوج نم هجرخأو «هتمحر نم هدعبأو هدرط :ىأ هللا هتعلإ :هلوقو

 نم :نايح نب لتاقم لاق .ًامولعم ار :ىأ «اضورفُم ابيصن كدابع نم نذختأل# :لاقو

 . ةنحلا ىلإ دحاوو «رانلا و ةعستو ةئامعست فلأ لك

 مهرمآو «ىنامألا مهدعأو «ةبوتلا كرت مهل نيزأ : ىأ «مهنينمألو)» قحلا نع : ىأ «مهنلضألو»

 اهلعجو 0 عع :امهريغو ىدسلاو ةداتق لاق «ماعنألا ناذآ نكَتبيلف مهنرمآلو» :هلوقو

 . ةيئاسلاو ةريحبلل ةمالعو ةمس

 نبا نع ىور اذكو .باودلا '؟”ءاصخ كلذب ىنعي :سابع نبا لاق هللا قلخ نريغيلف مهترمآلو»

 درو دقو .ىروثلاو «ةداتقو ‹حلاص ىبأو « ضايع یب أو .ةمركعو «بيسملا نب ديعسو « سنأو «رمع

 فال نع ىهنلا ثيدح. ىف

 مشولا نع ىهنلا ملسم حيحص ىفو .مشولا كلذب ىنعي :ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحلا لاقو

 نعل :لاق هنأ دوعسم نبا نع حيحصلا ىفو .«كلذ لعف نم هللا ""نعل» : ظفل ىفو «''"'هجولا ىف
 زع هللا قلخ تاريغملا قا تاجلفتلاو «تاصمنتملاو تاصمانلاو «تامشوتسملاو تامشاولا هللا

 اموإ» :هلوق ىنعي «لجو زع هللا باتك ىف وهو ةي هللا لوسر نعل نم نعلأ الأ :لاق مث «لجو
 . "067 : رشحلا] «اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ

 «ةداتقو «نسحلاو < «ىعخنلا ميهاربإو ًاضيأ ةمركعو «دهاجمو « هلع ةياور ىف سابع نبا لاقو

 نيد ٠ : ىنعي هللا قل نری مهگرمالو# : هلوق ناال ءاطعو ‹كاحضلاو «ىدسلاو .مكحلاو

 ليدبت ال اهيلع سانلا رَطف يلا هللا ترطف افينح نيدلل كهجو مقأف» : ىلاعت هلوقك اذهو . لجو زع «هللا

 ىلع سانلا اوعدو «هللا ةرطف اولدبت ال :ىأ ربا خللا لد نع لوف ىلع 15 : مورلا] هللا قلخل

 ىلع دلوي دولوم لك» : يك هللا لوسر لاق: لاق ةريره ىبأ نع (7نيحيحصلا ىف تبث امك «مهترطف

 .«نيعستو» :ر ىف (۲) .«ةيآلا »:ه ىفو «أ ءر نم ةدايز )١(

 .«ىصخ#»:ر ىف (4) . اهققشنا :أ ىفو ««اهنققشي»:ر ىف (۳)

 لوسر ىهن ١:لاق رمع نبا نع عفان قيرط نم )55/١١( ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو )1519/1١1( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاور (5)
 . قلخلا ءامن هيف :رمع نبا لاقو ؛مئاهبلاو ليخلا ءاصخ نع ةي هللا

 .«همسو ىذلا هللا نعل# :لاقف ههجو ىف مسو دق رامح هيلع رم ةي ىبنلا نأ هللا دبع نب رباج نع (۲۱۱۷) مقرب ملسم حيحص (5)

 .«ةنعل :١ ءر «د ىف )¥(

 .(046۸) مقرب ىراخبلا حيحص )۸(

 .(5564) مقرب ملسم حيحصو « (ITA) مقرب ىراخبلا حيحص كنز



 )1١5 ١77( تايآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءلالا

 دف اه وج له ا و ا تلوث" ابك اتو ارو نادره ةاوناف 4 ةرظقلا
 ىنإ : لجو زعهللا لاق» : ةي هللا لوسر لاق :لاق رامح نب ضايع نع «ملسم حيحص ىفو «؟ءاعدج

 (07تللحأ ام مهيلع تمّرَحو «مهنيد نع مُهْنَلاَِجاَف نيطايشلا مهتءاجف «ءاَمَتح ىدابع تقلخ
 . ھل

 ايندلا رسخ دقف :ىأ «انيبم انارسخ رسخ دقف هللا نود نم ايلو ناطيشلا ذختي نموإ# : ىلاعت هلوقو
 .اهتئافل كاردتسا الو اهل ربج ال ةراسخ كلتو «ةرخآلاو

 ناطيشلا نأل ؛عقاولا نع رابخإ "اذهو . ارورغ الإ ناطيَشلا مهدعي امو مهيتميو مهدعيإ :هلوقو
 :لاق اذهلو ؛كلذ ىف ىرتفاو بذك دقو «ةرخآلاو ايندلا ىف نوزئافلا م مهاب مهينو هءايلوأ دعي

 يضف اّمَل ناطيشلا لاَقو» :داعملا موي سيلبإ نع اربخم ىلاعت لاق امك «(ارورغ َّذلِإ ْناَطْيَشلا مهدعي امو

 متجَتاَف مكتوعد نأ الإ ] ناس نم مكَيلَع يل ناك امو مكتفلخأف ْمُكُدَعَوَو حلا دعو مكدعو هللا نإ رأل

 0ق نم يورط امب تاق ينإ يخرب ماهو مكحرصمب تام مکس اوموأو ينمو الفي
 YY] : ميهاربإ]4ميلأ باذع مهل نيملاظلا نإ

 موي مهلآمو مهريصم : : ىأ منهج مهاوأم» مهانمو مقدار اهدا نويبع :ىأ :هلوقو

 الو صالخ الو «فرصم الو ةحودنم اهنع مهل سيل :ىأ «اصيحم اهنع نودجي الرا مهباسح

5 

 اولمعو اونمآ َنيذّلاوط :لاقف «ةماتلا ةماركلا نم مهلآم ىف مهل امو ءايقتألا ءادعسلا لاح ركذ مث

 نم هنع اوهن ام اوكرتو ؛تاريخلا نم هب اورمأ اب مهحراوج تلمعو مهبولق تقدص : ىأ «تاحلاصلا

 نيدلاخإل اوءاش نيأو اوءاش ثيح اهنوفرصي :ىأ «راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهلخ دنس تاركتنملا

 هنأ ةقيقح مولعم هللا دعوو هللا نم دعو اذه : ىأ «اًقح هللا دعوإ» لاقتنا الو لاوز الب : ىأ «دبأ اهيف

 نمو# :لاق مث «اًقح» :هلوق وهو «ربخلا قيقحت ىلع لادلا ردصملاب هدكأ اذهلو «ةلاحم ال عقاو

 لوسر ناكو .هاوس بر الو «وه الإ هلإ ال «ًاربخو الوق هنم قدصأ دحأ ال : ىأ ايق هللا نم قدصأ

 رومألا رشو هِي دمحم ىده ىدهلا ريخو «هللا مالك ثيدحلا قدصأ نإ» : هتبطخ ىف لوقي ةي هللا
 .«رانلا ىف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم

 هللا نود نم هَل دجي الو هب زجي اءوس لمعي نم باتكلا لها ينامأ الو مكينامأب سيل )»

 نولخدي كيلوُأَف نمؤم وهو ىّتنأ وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو 075 اريصت الو الو

 .«تللح ام »ر ىف )١(

 .(5860) مقر ماس جفبم 0

 .«هلوق ىلإ »:ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (6) .«اذه »: ىف (۳)



 )1۲۳-۱١( 8١8 تايآلا:ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 هلم عَبتاو نسحم وهو هلل ههجو مَلَسَأ نمم انيد نسحأ نمو 679 اريقن نوملظي الو ةّنجلا

 هللا ناكو ٍضرألا يف امو تاوَمّسلا يف ام هّللو 072 اليلخ ميهاربإ هللا َدَحَّناَو افينح ميهاربإ

 . 4 073 اطيحُم ءيش لکب

 «مكيبن لبق انيبن :باتكلا لهأ لاقف ءاورختفا باتكلا لهأو نيملسملا نأ انل َركذ :ةداتق لاق

 ,«نييبنلا متاخ انيبن مكنم هللاب ىلوأ نحن : :نوملسملا لاقو .مكنم هللاب ىلوأ نحنف «مكباتك لبق انباتكو

 لمعي نم باتكلا لهأ ينامأ الو مكينامأب سيل : هللا لزنأف هلبق تناك ىتلا بتكلا ىلع ىضقي انباتكو

 .ةيآلا 4"! افي ميار یار ا نييحف رهو هلل جر ملأ نتن ايداع روک هب زجي اءوس

 نبا نع ىفوعلا ىور اذكو مهريغو «حلاص ىبأو كاحضلاو «قورسمو .ىدسلا نع ىور اذكو

 ريخ انيبنو «بتكلا ريخ انباتك :ةاروتلا لهأ لاقف نايدألا لهأ مصاخت :ةيآلا هذه ىف لاق هنأ سابع

 لك خست انباتكو «مالسإلا الإ نيد ال :مالسإلا لهأ لاقو .كلذ لثم ليجنإلا لهأ لاقو .ءايبنألا

 :لاقف مهنيب هللا ىضقف a لكعو مكياتك ملت ذا انرمأو مترمأو «نييبنلا متاح انيبنو « باتك

 نسحأ نموإل ناف نادا نيب رخو هب زجي اءوس لمعي نم باتكلا لهأ ينامأ الو مكينامأب سيلإ»
 ميهاربإ هللا ذختاوإل» : هلوق ىلإ “"[ افينح ميهاربإ لم عَبَتاَو ] نسحم وهو هلل ههجو ملسأ نمم انيد

 . اليلخ

 e ىراصنلاو دوهيلا تلاقو . تدعي لو تت ذل: تلا تلا دهام لاقو

 ٠ :ةرقبلا] #ةدودعم امايأ الإ والا اتسمت نل# : اولاقو«[١١١ :ةرقبلا] «ئراصت وأ ادوه ناک نم

 a يا الر يلحتلاب نيالا نأ :ةيآلا هذه ىف ىنعملاو

 ؛ناهرب هللا نم هل نوكي ىتح « كلذ درجمب هلوق عمس «قحلا وه هنإ» :لاق نم لك الو «هاوعد درجمب

 درجم هجا مهل الو وکلا سبل : ىأ «باتكلا لهأ ينامأ الو مكينامأب سيلا : ىلاعت لاق اذهلو

 لمعي نم# :هدعب لاق اذهلو ؛ماركلا هلسر ةنسلأ ىلع هعرش ام عابتاو «هللا ةعاطب ة ةربعلا لب «ىنمتلا

 :ةلزلزلا] «هري ارش ةرَذ لاقثم لمعي نمو . هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف :هلوقك «هب زجي اءوس

[A «¥ 

 هللادبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق . ةباحصلا نم ريثك ىلع كلذ قش تلزن امل ةيآلا هذه نأ ىور ر

 هللا: لوسو اير لاف ركب انآ هنأ تريخأ :لاق ريهز ىبأ نب ركب ىبأ نع ‹ ليعامسإ انثدح عمل“ را

 و O ل حا سل ا :ةيآلا هذه دعب حالصلا فيك

 تسلا ةت تسلا ؟ رمت تلا هوك انآ اه اهلل هللا عف ل ىلا لاق هي ارج ةا
 فدي نوزجت ام وهف لاق ىل لاق (52”ءاوذللا كص تلا رحت

 .«ىذأ كبيصي تسلأ »:1 ىف (۳) .ر نم ةدايز (۲) .أ ءر نم ةدايز )١(



GOED Sa gag a ص حسم 

 نابح نبا هاورو .هب «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «ةفيلخ نب ر فلخ نع «روصنم نب ديعس هاورو

 ذب نلاقي و نط م aS «ىلعي ىبأ نع «هحیحص یف
 ١

 0 دفاعا نع ,ىروثلا نايفس قيرط نم مكاحلا هاورو

 نع كين ن ىلع نع ‹صاصجلا دايز نع «ءاطع نب باهولا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىف هب زجي ًاءوس لمعي نما : الع هللا لوسر لاق :لوقي ركب ابأ تعمس :لاق رمع نبا نع «دهاجم

 دلا

 انثدح «بلاط ىبأ نب ىيحي انثدح ءةميهج نب ميشه نب دمحأ انثدح ا لاقو

 نب هللا دبع لاق : لاق دهاجم نع ءديز نب ىلع نع ‹صاصحلا دايز انثدح «ءاطع نب باهولا دبع

 نبا اذإف ؛مالغلا اهسف :لاق هلع نر الو ًابولصم ريبزلا نب هللا دبع هب ىذلا ناكملا اورظنا :رمع

 دل وو موق اار الإ كاع ان او انا افالم لل هللا ف لاقف ويقل نا" لإ نظني دمع
 :لاقف ىلإ تفتلا مث :لاق .اهدعب هللا كبذعي الأ تبصأ ام ىواستم عم وجرأل ىنإ هللاو امأ «محرلل

 .ارصتخم هب ءءاطع نب باهولا دبع نع «لهس نب لضفلا نع ءهدنسم ىف رازبلا ركب وبأ هاورو

 و

 نب ميلس نب نمحرلا دبع انثدح ؛؟*يفورعلا رمتسملا نب ميهاربإ انثدحت“ ةنييرلا نبا :دتسم:ىف:لاقاذقو
 ريبزلا نب هللا دبعب رمف «رمع نبا عم تنك لاق ا نبا واسس یی نع 5 ییا ي دخ نابع

 : داك هللا لوسر لاق :لوقي - ريبزلا ین عي 2 كاا تمس كي انآ هللا كبحو :لاقف «بولصم وهو

 . "”هجولا اذه نم الإ ريبزلا نع ىوري هملعن ال:لاق مث .«ىرخألاو ايندلا ىف هب رج ًاءوس لمعي نما

 نب حور انثدح «ىفوعلا دعس نب دمحم انثدح «لماك نب دمحأ انثدح : هيودرم نب ركب وبأ لاقو

 ركب ىبأ نع «ثدحي رمع نبا تعمس :لاق عابس نب ىلوم ىنثدح «ةديبع نب ىسوم انثدح «ةدابع

 هّللا نود نم هَل دجي الو هب زجي اءوس لمعي نمل ألا هذه تلزنف ةا ىبنلا دنع تنك: لاق قيدصلا

 ياب فيلق :لاق ؟؟ىلع تلزن ةيآ كئرقأ له ءركب ابأ ايا : والك هللا لوسر لاقف . «اريصن الو ايل

 هّللا لوسر لاقف 2 ۷” تاطمق ىتح ىرهظ ىف ًاماصقنا تدجو ىنأ الإ ملعأ الف اهينأرقأف . هللا لوسراي

 26 نا

 نويزجمل انإو ءءوسلا لمعي مل انيأو «هّللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب :تلق «؟ركب ابأ اي كلام» : ةي
 ىف كلذب نورجتف تونمؤملا ركب اأ اي كباتضاو تأ امأ» : ها لرو لاقف 1 المع وس اکی

 )١( دنسملا )١١/١( مقرب نابح نبا حيحصو (141) مقرب روصنم نب ديعس ننسو )۱۷۳١( كردتسملاو «دراوم» )۳/۷٤(.

 )( دنسملا )١/1(.

 .(الوصو »أ ءر ىف (۳)

 نع ءاطع نب باهولا دبع هاورف «هنع فلتخاو صاصجلا دايز هاور 07 /:) للعلا ىف ىنطقرادلا لاقو.«(1١5) مقرب رازبلا دنسم )٤(

 نع ملاس نع صاصجلا دايز نع هاورف ىنادابعلا مصاع وبأ هفلاخو «ركب ىبأ نع رمع نبا نع دهاجم نع ديز نب ىلع نع دايز
 . ؟تبثی ءىش هيف سیلو ءرمع نعرمع نبا

 .«ىفوعلا 2:أءر ىف (5)

 ««تاقث هلاجر ةيقبو «هفرعأ ملو نايح نب ميلس نب نمحرلا دبع هيف ١١( /7)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «(47۲) مقرب رازبلا دنسم (1)

 :لاقف رمع نبا نع هيبأ نع نايح نب ميلس قيرط نع لئس نيح (۲۲۳ )٤/ ىنطقرادلل للعلا ىف امك « ميحرلا دبع هنأ رهاظلاو

 «فيعض ميحرلا دبعو ءرمع نبا نع عفان نع هيبأ نع :ةرم لاقو ءرمع نبا نع هيبأ نع نايح نب ميلس نب نمحرلا دبع هلوقي
 .«فيعض دايزو

 .«اهل تأطمت» :أ ءر ىف (۷)



 س ل حل ل م حجج e ىتاقلا طا

 :لاق مث . هب «ةدابع نب حور نع «ديمح نب دبعو 2« ىسوم نب ىيحي نع ىذمرتلا هاور اذكهو

 0 0 نبا ىلومو «فعضي ةديبع نب ىسومو

0 

 «ىركسعلا قاحسإ نب دمحأ نب دمحم انثدح :هيودرم نبا لاق :قيدصلا نع ىرخأ قيرط

 نب ناميلس نع «ضايع نب ليضف انثدح «ىيحي نب ىيحي انثدح «یدعسلا رماع نب دمحم انثدح

 لاا بأ لاق :لاق قورسم نع حيَبص نب ملسم نع «نارهم

 ايندلا ىف نازحألاو ضارمألاو بئاصملا» : ةي هللا لوسر لاقف ! هب زجي اءوس لمعي نمل ا هذه

 ا

 دشأ ام « هللا لوسر اي

 ومر
 نع «ةشئاع نع «“ را ل NE لا ر كلملا دبع انثدح ا

 ؟هب ذخاؤن لمعن ام لك «هّللا لوسر اي :ركب وبأ لاك كدب رجب دوس رحب نال كلون :لاق ركب ىبأ

 :20رافك رهف ؟اذكو اذك كيصب سلا ركب ابا ايف لاق

  aTةدئاع نع ءريمع نب دییع نع «هثدح ديزي ىبأ نب ديزي نأ 000

e ًاذإ انكله ؟" لمع لكب ىرجنل انإ :لاقف هب زجي اءوس لمعي نم# : ةيآلا. 

 4)(هيذؤي اميف؛ هدسج ىف «هسفن ىف ءايندلا ىف نمؤملا هب ىزجي «معنا : : لاقف ديك .

 ىبأ نع «میشه انثدح «ريشب نب ةملس انثدح يبا ادع د تاس ىلا نيانلات ترشا ییز

 .نآرقلا ىف ةيآ دشأ ملعأل ىنإ هللا لوسر اي :تلق :تلاق ة ةشئاع نع <« ةا یا نتا نع اغ

 ىتح نمؤملا دبعلا بيصيام وه» :لاقف هب جي اءوس لمعي نمل : تلق «؟ةشئ و : لاقف
 2 مم

 . ؛اهبكني ةبكنلا

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۰۳۹(.

 .أ نم ةدايز (۳ .0)

 . عضيو بذكي ناك ىدعسلا دمحم هيفو ءهب قيرطلا اذه نم )/١١9( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (4)

 . نيم »: ىف (4)

 .(؟0-51 /9) ىربطلا ريسفت (5)

 .«انلمع لمع» :أ ىف (۷)

 .هب بهو نب هللا دبع قيرط نم (15 /5) دنسملا ىف دمحأ هاورو (119) مقرب روصنم نب ديعس ننس (۸)

 .«ثيدح ۱: ىف (9)



(IA OY int ااا ا 6# 

 متسر نب حلاص رماع ىبأ ثيدح نم «دواد وبأ هاورو . هن ‹ میشه ثيدح نم ريرج نبا هاورو

 ا

 اهنأ ةيمأ نع «ديز نب ىلع نع < ءةملس نب دامح انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاق :ىرخأ قيرط

 ذنم دحأ ةيآلا هذه نع ىنلأس ام :تلاقف «هب زجي اءوس لمعي نمل :ةيآلا هذه نع ةشئاع تلا

 امم ءدبعلل هللا ةعيابم هذه ءةشئاع اي» :لاقف هاهي هللا لوسر تلأس هِةيِلكَت هللا لوسر اهنع تلأس

 ىتح «هبيج ىف اهدجيف ءاهل عزفيف هّمُك ىف اهعضي ةعاضبلا ىتح «ةكوشلاو ةّبْكَّنلاو ىمحلا نم هبيصي
 . "«ريكلا نم رمحألا ّرْبَلا جرخي امك هبونذ نم جرخيل نمؤملا نإ

 انثدح «مساقلا وبأ انثدح «ميهاربإ و دمحأ نب دمحم انثدح د نبا لاق : ىرخأ قيرط

 نع «رجاهملا نب ديز نب دمحم نع «ليعامسإ نب دمحم نع «ةيواعم وبأ انثدح « سنوي نب '””جيرس
 رجؤي نمؤملا نإ» :لاق (هب زجي اءوس لمعي نمإ» :ةيآلا هذه نع ةا هللا لوسر لكس :تلاق ةشئاع

 .«توملا دنع "ظيفلا ىف ىتح ءىش لك ىف
 3 :تلاق ةشئاع نع «دهاجم نع «ثيل نع «ةدئاز نع «نيسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ("7«هنع اهرّمَكَيل نزحلاب هللا هالتبا ءاهرفكي ام هل نكي ملو ءدبعلا بونذ ترثك اذإ» : ی هللا لوسر

 نب نمحرلا دبع نب رمع نع «ةنييع نب نايفس نع ءروصنم نب ديعس لاق :رخآ ثيدح
 E O و

 نمو :تلزن الل :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ابأ نأ ربخي «ةمرخم نب سيق نب دمحم عمس «نصيحم

 لك ىف نإف ءاوبراقو اوددس» :3ك هللا لوسر مهل لاقف < «نيملسملا ىلع كلذ قش «هب زجي اءوس لمعي
 وە لو

 .«اهبكني ةبكنلاو ءاهكاشي ةكوشلا ىتح ةرافك ملسملا هب باصي ام

 نب نايفس ثيدح نم «یئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو «ةنييع نب نايفس نع «دمحأ هاور اذكهو

 نع "ديزي نب ميهاربإ نع :ءامهالك ريتعمو خور ثيدحت نم هيودرم نبا هاورو . هب «ةنييع
 ٍلهَأ ينامأ الو مكينامأب سيل» :ةيآلا هذه تلزن امل :لوقي ةريره ابأ تعمس ٍءميهاربإ نب هللادبع

 :لاق .ءىش نم ةيآلا هذه تقبأ ام .هّللا لوسر اي :انلقو انزحو انيكب «هب زجي اءوس لمعي نم باتكلا

 مكنم ًادحأ بيصي هل هنإف ءاوددساو اوبراقو اورشبأ نكلو «تلزن امكل اهنإ هديب ىسفن ىذلاو امأ»

 .«رازجلا »:أ ءر ىف )١(

 (T.A۳). مقرب دواد ىبأ ننسو )۲٤۲۹/۹( ىربطلا ريسفت (0)

 .هب ةملس نب دامح قيرط نم )5١8/5( دنسملا ىف دمحأ هاورو )١584( مقرب ىسلايطلا دنسم (۳)

 .؟ةعباتما» دمحأ دنعو «ةعيابم :١ لدب «ةبتاعم» ىسلايطلا دنع عقو :هيبنت

 .؟حيرش :أ ءر ىف (5) .«وبآ»:ر ىف (4)

 .حورلا جورخ : ظيفلا.«طيغلا» :أ ىفو .«ضيغلا »:ر ىف (5)

 .(16ا//5) دنسملا (۷)

 ناسو «(90۲۹) مقرب ىذمرتلا ناسو )۲٥۷۲(« مقرب ملسم حيحصو )۲٤۸/۲( دنسملاو (194) مقرب روصنم نب ديعس ننس (۸)

 )١١١57(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا

 .«ديز :٠ ىف (9)



 ١ (177 ۔۱۲۳) تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .«همدق ىف مكدحأ اهكاشي ةكوشلا ىتح ءهتئيطخ اهب هللا رّمك الإ ايندلا ىف

 بيصي ام» :لوقي ايي هللا لوسر اعمس امهنأ :ةريره ىبأو ديعس ىبأ نع ءراسي نب ءاطع لاقو

 .ءاجرخا «هتاثيس نم هب رك الإ ءهَمُهي مهلا ىتح ءنَرَح الو مقسم الو بّصَو الو بص نم نمؤملا
 بعك تنب بنيز ىنتثدح «قاحسإ نب دعس نع «ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ىتلا ضارمألا هذه تيأرأ : هب هللا لوسرل لجر لاق :لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع هرجع هوبا

 اعدف :لاق «اهقوف امف ةكوش نإو» :لاق ؟تَلَق نإو :ىبأ لاق .«تارافك» :لاق ؟اهب انل ام ؟انبيصت

 ىف داهج الو ‹«ةرمع الو جح نع هلغشي الأ ىف «تومي ىتح كعولا هقرافي ال هنأ هسفن ىلع ىبأ

 .هنع هللا ىضر «تام ىتح «هرح دجو الإ ناسنإ هسم امف «ةعامج ىف ةبوتكم ةالص الو «هّللا ليبس
 , ريش هر

 نبا نع «حلاص ىبأ نع ؛ىبلكلا نع «دقاو نب نيسح قيرط نم هيودرم نبا ىور :رخآ ثيدح

 اهب زجي ةنسح لمعي نمو «معن» :لاق ؟(هب زجي اءوس لمعي نمل : هللا لوسر اي :ليق 0
 ا احا بلغ دم كليف

osنع ؛ديمح نع ءةملس نب دامح انثدح «نوراه نب ديزي انثدح «عيكو نبا انثدح '  

 .[ ١17 : ابس] «روفكلا الإ يزاجن لهو : أرق مث ءرفاكلا :لاق هب زجي اءوس لمعي نم : نسحلا

 اشا كرشلاب انهاه ءوسلا ارق اهنا ريج نب ديعشو < نئابغ نبا كغ ئررااذكهو

 الإ : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق 4اريصن الو ايو هللا نود نم هَل دج الو :هلوقو
 ما يب نیا اور . هيلع هللا بوتيف بوتي نأ

 هّللاو ءريرج نبا رايتخا اذهو «ثيداحألا ع نم مدقت ال «لامعألا عيمج ىف ماع كلذ نأ حيحصلاو

 . ملعأ

 نوملظي الو ةّنجْلا نولخدي كَوأَف نمؤم وهو ئننأ وأ رركذ نم تاحلاّصلا نم لمعي نمو :هلوقو
 وهو ت ايندلا نفءامإ دبعلا نم اهقحتس دغا نأ ديالا هنآو تالا ىلع الا ركذ امل 4277[ اريقت

 حفصلاو «ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلا هلأسنو «كلذ نم هللاب ذايعلاو  ةرخآلا ىف امإو هل دوجألا

 مهنآركذ هدابع نم ةحلاصلا لامعألا لوبق ىف هتمحرو همركو هناسحإ نايب ىف عرش  ةحماسملاو وفعلاو

 ةرقنلا :وهو ريتال رادع ار مهن ابع نع ميما E E «ناميإلا طرشب «مهڻانإو

 ريقنلا اذهو «ةاونلا قش ىف ىذلا طيخلا وهو «ليتفلا ىلع مالكلا مدقت دقو «ةرمتلا ةاون رهظ ىف ىتلا

 .نآرقلا ىف ةثالثلا «ةرمتلا ةاون ىلع ىتلا ةفافللا وهو ريمطقلا اذكو «ةرمتلا ةاون ىف امهو

 .فيعض ىمزوخلا ديزي نب ميهاربإ هدانسإ ىفو )١(
 )۲٥۷۳(. مقرب ملسم حيحصو (0747 )٥٦٤۱« مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .؟تاقث هلاجر )۳١٠/۲(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ۲۸١( /۲) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو« (۲۳ /۳) دنسملا (۳)

 .«ةدحاو 2:أ ىفو «دحاو»:ر ىف )٤(

 .ةمدقملا ىف قبس امك ادج فيعض هدانسإو (0)

 .4ةيآلا»:ه ىفو «أ «و نم ةدايز )١(



 133717 soo ىا لاد س وا

 لمعف «لجو زع «هبرل لمعلا صلخأ : هلل ههجو َمَلَسَأ نمم انيد نسحأ نموإط : ىلاعت لاق مث
 ل ا «هل هللا هعرش ام هلمع ىف عبتا : ىأ «

 نأ صلاخلاو ءآباوص اصلاخ نوكي :ىأ ءامهنودب لماع لمع حصي ال ناطرشلا ناذهو «قحلا نيدو

 دقف ىتمف «صالخإلاب هنطابو «ةعباتملاب هرهاظ حصيف ةعيرشلل ًاعبتم نوكي نأ باوصلاو .هلل نوكي

 نمو «سانلا نوؤاري نيذلا مهو ءًاقفانم ناك صالخإلا دقف نمف .دسف نيطرشلا نيذه دحأ لمعلا

 اولمع ام نسحأ مهنع لقت نيذلا» :نينمؤملا لمع وهف امهعمج ىتمو .الهاج الاض ناك ةعباتملا دقف

 اذهلو ؛[١٠: فاقحألا] 427[ نوُدَعوُي اوُناَك يذلا قدنصلا دعو نجلا باحصأ يف ] مهتاَّيس نع زَواجتنو
 نإ :ىلاعت لاق امك «ةمايقلا موي ىلإ ,هعابتأو دمحم مهو <« ,«افينح ميهاربإ لم عبئاو) : ىلاعت لاق

 .[18 :نارمع لآ] 427[نينمؤملا | يلو هّللاو اونمآ نيذّلاو ] يلا اذهو هوعبتا نيذلل ميهاربإب ساّنلا ىلوأ

 نم ناك امو افينح ميهاربإ هلم اميق انيد ميقتسم طارص ىلإ يَبَر يناده ينا لق]» : ىلاعت لاقو

 (نيكرشمْلا نم ناك امو اقينح ميهاربإ هلم عبا نأ كيل انيحْوأ مثلو ١ : ماعنألا]("[ نيك ر شما
 قحلا ىلع لبقمو «ةريصب نع هل اكرات ىأ ءادصق كرشلا نع لئاملا وه :فينحلاو ١77[ : لحنلا]

 .دار هنع هدري الو ءداص هنع هدصي ال «هتيلكب

 هب ىدتقي مامإ هنأل ؛هعابتا یف بيغرتلا باب نم اذهو (الیلخ ميهاربإ هللا ذخّتاو#» ۰ و

 «ةبحملا تاماقم عفرأ ىه ىتلا ةّلُخلا ةجرد ىلإ ىهتنا هنإف «هل دابعلا هب برقتي ام ةياغ ىلإ لصو ثيح

 لاق [۷ :مجنلا] «ئقو يذلا ميهاريإول :هلوق ىف هب هفصو امك «هبرل هتعاط ةرثكل الإ كاذ امو
 ال ناكف «ةدابعلا تاماقم نم ماقم لك '* !ىقوو هب رمأ ام عيمجب ماق ىأ :فلسلا نم (؟”نوريثك

 َنهَمنأَف تاملكب هبر ميهاربإ ئلتبا ذإوإ» :ىلاعت لاقو .ريغص نع ريبك الو ءريقح نع ليلج رمأ هلغشي
 هلل اتناق هم ناك ميهاربإ نإ :ىلاعت لاقو . [174 :ةرقبلا] ةيآلا ([امامإ ساتل ؛ كلعاج يّنإ لاَ

 يف هنإو ةنسح اًينادلا يف هاتيتآو . ميقتسم طارص ىلإ هادهو هابتجا همعنأل اركاش ] نيكرشملا نم كي ملو افينح

 ا : لحنلا] ([نيحلاصلا نمل ةرخآلا

 نب ديعس نع «تباث ىبأ نب بيبح نع «ةبعش انثدح «برح نب ناميلس انثدح :ىراخبلا لاقو

 ميهاربإ هللا َدّتاَول :أرقف : مهب حبصلا ىلص نميلا مدق امل اذاعم نإ :لاق نوميم نب ورمع نع «ريبج

 .ميهاربإ مأ نيع ترق دقل :موقلا نم لجر لاقف . (اليلخ

 لهأ باصأ هنأ لجأ نم اليلخ هللا هامس امنإ هنأ مهضعب نع «هريسفت ىف ريرج نبا ركذ دقو

 ًاماعط راتميل - رصم لهأ نم :مهضعب لاقو - لصوملا لهأ نم هل ليلخ ىلإ لحتراف «بدج هتيحان
 تألم ول :لاقف «لمر تاذ ةزافمب رم ل . هتجاح هدنع بصي ملف «هلبق نم هلهأل

 .نوبحي امب مهتيتأ ىنأ اونظيلو «ةريم ريغب | ىعوجرب ىلهأ مغأ الثل «لمرلا اذه نم ىرئارغ

 «رئارغلا اوحتفف هلهأ ماو مان: هلل ىلإ. را اف ءًاقيقد لمرلا نم هرئارغ ىف ام لوحتف «كلذ لعفف

 .؟ريثك 7: د ىف (6) .أ نم ةدايز (۳) .؛ةيآلا !:ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (۲ «۱)

 .ر نم ةدايز (۷) . ءر نم ةدايز (0) .«ىفو هب »: ىف (0)



 ا 0727تا الا روس افا ةر

 قيقدلا نم :اولاقف ءاوزبخ هنم ىذلا قيقدلا نع مهلأسف «ظقيتساف هنم اوزبخو اونجعف ًاقيقد اودجوف

 .اليلخ كلذب هللا هامسف .هللا ىليلخ نم وه «معن :لاقف كليلخ دنع نم هب تئج ىذلا

 تبث اذهلو ؛اهاضريو اهبحي ىتلا ةعاطلا نم "هل ماق ال ءهل «لجو زع «هبر ةبحم ةدشل هللا ليلخ
 اهبطخ ةبطخ رخآ ىف مهبطخ امل كك هللا لوسر نأ يدا لسبب نإ "قيده نحصل لف

 ةفاحق ىبأ نب ركب ابأ تذختال اليلخ ضرألا لهأ نم ًاذختم تنك ولف «سانلا اهيأ دعب امأ» :لاق

 . «هللا ليلخ مكبحاص نكلو ءاليلخ

 نب هللا دبعو ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبعو «ىلجبلا هللا دبع نب بدنج قيرط نم ءاجو
 : ل ميهاربإ ذختا امك ءاليلخ ىنذختا هللا نإ» : ةي ىبنلا نع «دوعسم

 نب دمحأ نب ليعامسإ انثدح ‹ملسم نب دمحم نب ميحرلا دبع انثدح :ةيودرم ني نكت ونا كافو

 ‹حلاص نب ةا انثدح «ىفتحلا ٩ لوا ع انثدح «ةكمب ناروا بوقعي نب ميهاربإ انثدح ا

 الك هللا لوسر باحصأ نم سان سلج :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «مارهو نب ةملس نع

 نإ ًابجع :لوقي مهضعب اذإو « مهثيدح عمسف «نوركاذتي مهعمس مهنم اند اذإ ىتح جرخف « هنورظتني

 !ًاميلكت ىسوم ملك هللا نأ نم بجعأب اذام :رخآ لاقو !هليلخ ميهاربإف ءاليلخ هقلخ نم ذختا هللا

 دق» :لاقو ملسف مهيلع جرخف !هللا هافطصا مدآ :رخآ لاقو !هتملكو هللا حور ىسيعف :رخآ لاقو

 هحور ىسيعو «همیلک ىسومو «كلذك وهو هللا ليلخ ميهاربإ نأ ''مكبجعتو مكمالك تعمس

 موي دمحلا ءاول لماح انأو «رخف الو هللا بيبح ىنإو الأ كلذك وهو ‹ هللا هافطصا مدآو «هتملكو

 هللا حتفيف «ةنجلا قلح كرحي نم لوأ انأو ءرخف الو عقشم لوأو «عفاش لوأ انأو ءرخف الو ةمايقلا

 .اهريغو '"”حاحصلا ىف دهاوش هضعبلو «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو

 مالكلاو «ميهاربإل ةّلخلا نوكت نأ نم نوبجعتأ :لاق هنأ سابع نبا نع «ةمركع نع «ةداتق لاقو
 .نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص «دمحمل ةيؤرلاو « ىسومل

 سنأ نع ىور اذكو .هاجرخي ملو « ىراخبلا طرش ىلع حيحص :لاقو هكردتسم ىف مكاحلا هاور

 . فلخلاو فلسلا نم ةمئألاو «نيعباتلاو ةباحصلا نم دحاو ريغو « كلام نبا

 - قباس نب ديعس نبا ىنعي دمحم انثدح ‹ ینیوزقلا كدبع نب ىيحي انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .«ةياور »:أ ىف (۲) .هیدل »: ىف )١(

 «دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ىه «هللا ليلخ مكبحاص »: هظفلو (۲۳۸۲) مقرب ملسم حيحصو )۳٣١٤( مقرب ىراخبلا حيحص )۳(

 (TA) مقرب ملسم هاور

 بعش ىف ىقهيبلا هاورف ورمع نب هللا دبع ثيدح امأو «(0۳۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورف هللا دبع نب بدنج ثيدح امأ )٤(

 . (TAT) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورف «دوعسم نب هللا دبع ثيدح امأو )41۱17 مقرب ناميإلا

 .«مكبجعل :أ ىف (5) .(هّللا دبع :١ ر ءد ىف (5)

 .ةبيرغ ثيدح اذه 2 :لاقو THD) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاورو )¥(



 ٤ )ةيآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا /١71(

 ميهاربإ ناك لاق ريم نر دبع نع «دشار ىبأ نع «مصاع نع - سيق ىبأ نبا ىنعي  ورمع انٹدح

 هراد ىلإ عجرف «هفيضي ًادحأ دجي ملف «هفيضي ًاناسنإ سمتلي اموي جرخف «سانلا فيضي مالسلا هيلع
 :لاق .اهبر نذإب اهتلخد :لاق ؟ىنذإ ريغب ىراد كلخدأ ام هللا دبع اي :لاقف ءًامئاق الجر اهيف دجوف

 :لاق .اليلخ هذختا دق هللا نأ هرشبأ هدابع نم دبع ىلإ ىبر ىنلسرأ «توملا كلم انآ :لاق ؟تنأ نمو
 انئيب قرفي یتح راج هل حربا ال مث «'""هتيتآل دالبلا ىصقأب ناك مث هب ىنتربخأ نإ هللاوف ؟وه نم

 ىطعت كنإ :لاق ؟اليلخ هللا ىنذختا ميف :لاق .معن :لاق ؟انأ :لاق .تنأ دبعلا كلذ :لاق .توملا
 ا الزب نالا

 ذختا امل :لاق راسي نب قاحسإ نع «ديلولا انثدح «ىملسلا دلاخ نب دمحم انثدح « ىبأ انثدحو

 عمسي امك ٠ ديعب نم عميل هبلق ناقفخ ناك نإ ىتح «لجولا هبلق ىف ىقلأ اليلخ ميهاربإ هلل
 زيزأك ريزا هردصل عمسي ناك هنأ : هللا لوسر ةفص ىف ءاج اذكهو .ءاوهلا ىف ريطلا ناقفخ
 .ءاكبلا نم لجرملا

 ىف فرصتملا وهو «هقلخو هديبعو هكلم عيمجلا :ىأ (ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام هللوإ# : هلوقو
 هلدعو هتردقو هتمظعل «لعفي امع لأسي الو «مکح امل بقعم الو «یضق امل دار ال كلذ عيمج
 . هتمحرو هفطلو هتمکحو

 ةا اغ ناو «كلذ عيمج ىف ذفان هملع : ىأ «اطيحُم ءيش لك هللا ناكوإل :هلوقو

 الو كلذ نم رغصأ الو «ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم 0 نع ت الو «هدابع نم

 .ىراوت امو رظانلل ئءارت "ارد هلع نحت الو « ربكأ

 ىماتي يف باتكلا يف مكيلع ىلتي امو نهيف مكيتفي هللا لق ءاستلا يف كنوتفتسيو إل
 سو سو 0z ی لل اة عد

 نو ناَدلوْلا نم نيفعضتسملاو نهوحكدت نأ نوبغرتو نهَل بتك ام نهنوتؤت ال يتأللا ءاسنلا

 . 4 © اًميلع هب ناك هللا نق ريح نم اولعفت امو طسقلاب ئماتيلل اوموقت

aىنربخأ ورع نب ماشع ايدج :لاق ةماسأ وبأ انثدح ؛ليعامسإ نب ديبع انثدح  

 (نهوحكتت نأ نوبغرتو» :هلوق ىلإ «نهيف مكيتفي هللا لف ءاستلا يف كتوتفتسيوإ :ةشئاع نع «"ىبأ
 بغ ريف ىدا یف نوع «هلام ىف هتكرش دق اهثراوو اهيلو وه < محلا ردم رك كراورج :تلاق

 .ةيآلا هذه تلزنف اهل هتكرش اع هلام ىف هكرشتف ءالجر اهجوزي نأ هركيو ءاهحكني نأ

 .0ةماسأ ىبأ نع امهالك «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نعو «بیرک ىبأ نع ؛ملسم هاور كلذكو
 ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ىلع تأرق :متاح ىبأ نبا لاقو

 ال هللا لوسر اوتْفتسا سانلا نإ مث :ةشئاع تلاق «ريبزلا نب ةورع ىنربخأ «باهش نبا نع «سنوي

 )١( لسرم هدانسإو (۳) .٤ال لاق مث» :أ ىف (۲) . ؛هتيتأل »: ىف .
 )٤( .(دعب »:ر ىف )٥( .«امأ ةرذلا »:ر ىف (5) و ر ىف

 ) )۷.(هيبأ نع 7:ر ىف

 .(۳۰۱۸) مقرب ملسم حيحصو )٥۱۳۱( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



 ا 7 اا روح ع قاتلا فرط

 يف مكيَلع ئلتي امو نيف مكيتفي هلا لق ءاسَلا يف كنوتفتسيول : هللا لزنأف «نهيف ةيآلا هذه دعب
 هللا لاق ىتلا ىلوألا ٌةيآلا باتكلا ىف مهيلع ىلتي هنأ هللا ركذ ىذلاو :تلاق «ةيآلا «باتكلا
 .[7 : ءاسنلا] «ءاّسّنلا نم مك بط ام اوحكناف ىماتيلا يف اوطسقت الأ متفخ نإوإ» : 7[ ىلاعت]

 مكدحأ ةبغر «نهوحكدت نأ نوبغرتوإ» : لجو زع هللا لوقو :تلاق ةشئاع نع «دانسإلا اذهبو

 اهلام ىف اوبغر ام اوحكني نأ اوهنف «لامجلاو لاملا ةليلق نوكت نيح هرجح ىف نوكت ىتلا هتميتي نع
 .نهنع مهتبغر لجأ نم «طسقلاب الإ ءاسنلا ىماتي نم اهلامجو

 هب «ىليألا ديزي نب سنوي قيرط نم «نيحيحصلا ىف تباث هلصأو

 ءاهجوزتي نأ ىف بغري ةراتف ءاهجيوزت هل لحي ةميتي هرجح ىف ناك اذإ لجرلا نأ دوصقملاو
 دقف «ءاسنلا نم اهريغ ىلإ لدعيلف لعفي مل نإف «ءاسنلا نم اهلاثمأ ةوسأ اهرهمي نأ لجو زع هللا هرمأف

 اهيف لجرلل نوكي ال ةراتو .ةروسلا لوأ ىف ىتلا ىلوألا ةيآلا ىف ىنعملا اذهو .لجو زع هللا عسو

 کر نأ ةيشخ جاوزألا نع اهلضعي نأ لجو زع هللا هاهنف ءرمألا سفن ىف وأ «هدنع اهتمامدل ةبغر

 ءاسنلا ىماتي يف» :هلوق ىف سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاق امك ءاهنيبو هنيب ىذلا هلام ىف

 هدنع نوكت ةيلهاجلا ىف لجرلا ناكف «ةيآلا < "7[نهوحكدت نأ نوبغرتو نهل بتك ام نهنوتؤت ال يتآللا ]

 ةليمج تناك نإف ءآدبأ اهجوزتي نأ دحأ ردقي مل '؟”[اهب] كلذ لعف اذإف «هبوث اهيلع ىقليف «ةميتيلا
 مرحف .اهثرو تتام اذإف «تومت ىتح ًادبأ لاجرلا اهعنم ةميمد تناك نإو ءاهلام لكأو اهجَوَرَت اهيوهو
 .هنع ىهنو كلذ هللا

 ؛تانبلا الو راغصلا نوثروي ال ةيلهاجلا ىف اوناك : «نادلوْلا نم نيفعضتسملاو :هلوق ىف لاقو

 :لاقف «همهس مهس ىذ لكل نيبو «كلذ نع هللا ىهنف « َنِهَل بتك ام نھن وتۇت ال» :هلوق كلذو

 .ًاريبك وأ ًاريغص ١[ : ءاسنلا] (نييقنألا ظح لثم ركذللا»

 4 طسقلاب ئماتيلل اوموقت نوال + رف ىف ريج نب دیم اقوم ةع نتجت نب ديعس لاق اذكو
 لام الو لامج تاذ نكت مل اذإ كلذك ءاهب ترثاتساو اهتحكن لامو لامج تاذ تناك اذإ امك

 اهب رثأتساو اهحكناف
 الودع مال

 .همتأو اا OS aT ر هللا نأو

 احلص امهنيب احلصي نأ امه حاتج الق اضارعإ وأ اذوشن اهلعب نم تفاح ةآرما نوط
 م هي

 نولمعت امب ناك هللا نإ اوقَتتو اونسحت نإو حشلا سفنألا ترضحأو ريخ حلصلاو

 .أ نم ةدايز )١(

 .)۰1۸( مقرب ملسم حيحصو (60514) مقرب ىراخبلا حيحص قفز

 . نم ةدايز (6) .أءر نم ةدايز (۳)

 .رماوألا »: ىف )١( .2جييهت :ر ىف (5)
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 اهورذتف ليمْلا لك اوليمت الف متصرح ولو ءاستلا نيب اوُندعَت نأ اوعيطتست نّلو ۵ا ریبخ

 نم الك هللا نعي اقرقَي نإو 079 اًميحَر اًروُفَغ ناك هللا نإ اوتو اوحلصت نإو ةقّلعملاك

 . 4 029 اميكح اعساو هللا ناكو هتعس

 ىف ةراتو «ةأرملا نع لجرلا روفن لاح ىف ةرات :نيجوزلا لاح نع اعرشمو اربخم ىلاعت لوقي
 .اهل هقارف لاح ىف ةراتو ءاهعم هقافتا لاح

 اهقح طقست نأ اهلف« اهنع ضرعي وأ ءاهنع رفني نأ اهجوز نم ةأرملا تفاخ اذإ ام :ىلوألا ةلاحلاف

 الف اهنم كلذ لبقي نأ هلو هيلع قوقحلا نم كلذ ريغ وأ «تيبم وأ «ةوسك وأ ةقفن نم «هضعب وأ

 نأ اَمِهيَلع حاتج الف :ىلاعت لاق اذهلو ؛اهنم هلوبق ىف هيلع الو «هل كلذ اهلذب يف اهيلع '"”حانج
 يأ ل اا و او هلوقو . قارفلا نم : ىأ ريخ حلصلاو» :لاق مث : «احلص اًمهَنيب احلصي

 ىلع لَك هللا لوسر "مزع ةعمز تنب ةدوس تربك امل اذهلو مر تا
 . كلذ ىلع اهاقبأو اهنم كلذ لبََف «ةشئاعل اهموي كرتتو ءاهكسمي نأ ىلع هتحلاصف ءاهقارف

 :كلذب ةياورلا ركذ
 نبا نع «ةمركع نع «برح نب كامس نع «ذاعم نب ناميلس انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاق

 ىموي لعجاو ىنقلطت ال ؛هّللا لوسر اي :تلاقف ایک هللا لوسر اهقلطي نأ ةدوس تيشخ 0

 نبا لاق .ديآلا تسارع وأ اوشن اهلعب نم تفاخ ٌأرما ناو :ةيآلا هذه ال ع

 (170 )1١74- تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا
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 0 بيرغ نسح :لاقو .هب «ىسلايطلا دواد ىبأ نع «ىنثملا نب دمحم نع .ىذمرتلا هاورو

 اک هللا لوسر نأ «سابع نبا نع «ءاطع نع «ڄيرج نبا نع ءملسم انربخأ :ىعفاشلا لاقو

 . نامل مسقي ناكو «ةوسن عست نع ىفوت
 تنب ةدوس تربك امل :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم «نيحيحصلا ىفو

 . "”ةدوس مويب اهل مسقي كي هللا لوسر ناكف « «ةشئاعل اهموي تّبهو ةعمز

 .هوحن «ةشئاع نع «ةورع نع «ىرهزلا ثيدح نم ,ىراخبلا حيحص ىفو

 : لاق N ٍهيبأ نع «ماشه نع «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انأبنآ :روصنم نب ديعس لاقو

 نأ كلذو ,كاًضارْعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإوإط ا س نق يلاعت هللا نم 1

 .«جرح الف ١:أ ءر ىف (0) .(دنع ١:أ ىف )١(
 .«تلزنف ٠:1 ىف () .«مزعو »:أ ىف (9)
 )۳١٤١(. مقرب ىذمرتلا ننس (6)

 .(98/6) مألا (5)
 (E) مقرب ملسم حيحصو 26 مقرب ىراخبلا حيحص )¥(

 .؟لزنأ امله : ءر ىف (9) . «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع »:أ «ر ىف (۸)

 .«ةدوس ىف تلزنأ »:أ ىف )١(



 ۷ل ۱۳١( ۱۲۸) تایآلا:ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نم تفرعو «هنم اهناكمب تّدضو هلي هللا لوسر اهقرافي نأ تعزفف «تْنَسأ دق ةأرما تناك ةدوس
 كلذ لبقف «ةشئاعل ةي هللا لوسر نم اهموي تبهوف «هنم اهتلزنمو ةشئاع ةي هللا لوسر بح
 , ولك ىبنلا

 اهاور قيرطلا هذهو ال ضر < دانرلا قب نتا: نم سوي ني دمحا اور دقو. * ىقهينلا لاق
 :لاقف هكردتسم ىف مكاحلا

 انثدح «سنوي نب دمحأ انثدح ءدايز نب ىلع نب نسحلا انربخأ .هيقفلا قاحسإ نب ركب وبأ انثدح

 نبا .اي هل تلاق اهنا: :ةشئاع نع «هيبأ نع ور "نہ ماشه نع ءدانرلا ىبأ نب نمحرلا دبع

 فوطي وهو الإ موي لق ناكو ءاندنع هثكم ىف ضعب ىلع انضعب لضفي ال لی هللا لوسر ناك «ىتخأ

 تلاق دقلو ءاهدنع تيبيف اهموي وه نم ىلإ غلبي ىتح «سيسم ريغ نم ة ءارعإ لك نم تدي ادلع
 اذه ىموي «هللا لوسر اي : - الك هللا لوسر اهقرافي نأ تقرفو تدم نح ةعمر كيني وس

 اهلعَب نم تفاح ٌةَأرْما نإو» :هللا لزنأ كلذ ىفف :ةشئاع تلاق .ةاي هللا لوسر كلذ لبَقَف .ةشئاعل
 . «اضارعإ وأ ازوشن

 e ملو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاق مث . هب «سنوي نب دمحأ نع «دواد وبأ هاور اذكو

 ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ىرعشألا لالب ىبأ قيرط نم هيودرم نب '””[ركب وبأ ظفاحلا] هاور دقو
 هوحنب «ةورع نب ماشه نع «ىدرواردلا دمحم "نب زيزعلا دبع ةياور نمو .هوحن هب ءدانزلا
 . ملعأ هللاو ءارصتخم

 «ىيحي نب دمحم انثدح :همجعم لوأ ىف ىلوُعدلا نمحرلا دبع نب دمحم سابعلا وبا لاقو

 ىلإ ليَ ىبنلا ثعب :لاق ةزب + ىبأ نب مساقلا انثدح «یئاوتسدلا ماشه انثدح «ميهاربإ نب ملسم انثدح

 كدشنأ :هل تلاق هتأر املف <« ةشئاع قيرط ىلع هل تسلج اهاتأ نأ املف ءاهقالطب ةعمز تنب ةدوس

 ىف ىل ةجاح الو تربك دق ىنإف «ینتعجار اّن هقلخ ىلع كافطصاو "همالك كيلع لزنأ ىذلاب
 ىتليلو ىموي تلعج “ىنإ :تلاقف اهعجارف .ةمايقلا موي كئاسن عم ثعبأ نأ ديرأ نكل «لاجرلا
 ."97لسرم بيرغ اذهو . ةا هللا لوسر ةبحل

 «هيبأ نع «ةورع نب ماشه انربخأ «هللا دبع انربخأ «لتاقم نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاق دقو

 سيل «ةأرملا هدنع نوكت لجرلا :2''”تلاق «اضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تَفاَخ ةأرما نإوإ» :ةشئاع نع
 .ةيآلا هذه تلزنف . لح ىف ىنأش نم كلعجأ :لوقتف ءاهقرافي نأ ديري ءاهنم رثكتسمب

 )١( ىربكلا ىقهيبلا ناسو (۷۰۲) مقرب روصنم نب ديعس ننس )۷/ ۲۹۷(.

 .«نع»:ر ىف (۳) ٠ .فيرحت وهو «دانزلا ىبأ نب نسحلا نع» :ه ىف (0)

 )۲۱۳١(. مقرب دواد ىبأ ننسو «یبهذلا هقفاوو )۱۸١/۲( كردتسملا ()

 .كنع »:ر ىف (5) . .أ ءر :نم ةدايز (0)

 .«نإف »:1 ىف (۸) .؛هباتك »: ءر ىف (۷)

 تقف تل ل ا

 .«لاق »:ر ىف (۱۰)



 CES ATL A a قاقلا هولا تس مق اود وك يس حبب حب يو

 3 :ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع « ىبأ انثدح ‹ عیکو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 .همئأو ءازجلا رفوأ هيلع ىزجيسو «كلذ عيمجب ملاع لجو زع هللا نأو

 حلصلاو احلص اًمهنيب “'احلصي نأ اًمِهْيَلَع حاتج الف اًضاَرعِإ وأ اًزوشن اهلعب نم تفاخ ةَأرما نإو»

 اهلو ءدلو اهل نوكي الو ءاهنم رثكتسي نوكي الأ هلعلف «لجرلا دنع نوكت ةأرملا ىف اذه :تلاق رخ

 ياخ دب لع ىف تتار نقلت الا لو م

 نع «ةورع نع «ماشه نع «ةملس نب دامب انك لح «لاهنم نب جاجح انثدح «ىنثملا ىنثدح

 :ناتأرملا هل نوكي لجرلا وه :تلاق ,هاضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نو :هلوق ىف ةشئاع

 نم لح ىف تنأو ؛ىنقلطت ال :لوقتف ءاهنم رثكتسي ال وهو 00 ىه وأ «تربك دق امهادحإ
 . ىنأش

 ("'ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «هجو ريغ نم «نيحيحصلا ىف تباث ثيدحلا اذهو
 . ةنملاو دمحلا هلو «مدقت ام وحنب

 نيريس نبا نع ؛ثعشأ نع «ريرج انثدح :الاق عيكو نباو دّيمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 0 «ةردلاب هبرضو كلذ هركف ءةيآ نع هلأسف «هنع هللا ىضر ءرمع ىلإ لجر ءاج :لاق

 هذه :لاق مث .اولسف اذه لثم نع :لاقف «اضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تَفاَح ةأرما نإوإ» :ةيآلا هذه

 00 ءاهنس نم الخ دق «لجرلا دنع نوكت ةأرملا

 .زئاج وهف ءىش

 نع «صوحألا وبأ انثدح دم ادع :قئاكتسملا نسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 «[هنع هللا ىضر] بلاط يبأ نب ىلع ىلإ لجر ءاج :لاق ةرعرع نب دلاخ نع «برح نب كامس

 : ىلع لاق «َمِهيَلَع حاتج الف اضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاح ٌةأرما نإوإ» : لجو زع هللا لوق نع هلأسف
 هركتف ءاهذذق وأ ءاهقلخ ءوس وأ ءاهربك وأ ءاهتمامد نم اهنع هانيع وبنتف «ةأرملا هدنع لجرلا نوكي

 .جرح الف اهمايأ نم هل تلعج نإو «هل لح ًائيش اهرهم نم هل تعضو نإف «هقارف

 ريرج نبا هاورو نوح الا ىبأو ةملس نب دامح نع ا «ىسلايطلا دواد وبأ هاور اذكو

 دهاجمو او «سابع نبا اهرسف اذكو . هب «كاّمس نع مهتعبرأ ليئارسإ قيرط نم

 «نسحلاو «ةبتع نب مكحلاو «لوحكمو ىفوعلا ةيطعو «ءاطعو «ريبج نب ديعسو «ىبعشلاو «ربج نبا
 ءاذه ةيآلا هذهب دارملا نأ ىف افالخ “"[كلذ ىف] ملعأ الو «ةمئألاو فلسلا نم دحاو ريغو «ةداتقو

 . ملعأ هللاو

 تناك ةمّلْسَم نب دمحم ةنبا نأ يملا نبا نع «ىرهزلا نع «ةنييع نبا انأبنأ :ىعفاشلا لاقو

 .«ةميمذ ىهو :٠ ىف (۲) .«احلاصي »:ر ىف )١(

 .)".۲۱) مقرب ملسم حيحصو )%0۲۰( مقرب ىراخبلا حجيحصو )۷1/4( ىربطلا ريسفت (۳)

 .آ نم ةدايز )0

 )٥( یربطلا ريسفت )559/9( .

 ( 00نم ةدايز 8



 ۹ ۱۳۰١( ۔۱۲۸) تایآلا:ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 . ةيآلا (اضاَرعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاح ٌةأرما نإوإ : لجو زع هللا لزنأف .كل ادب ام

 نب ديعس نع «ىرهزلا نع «رَّمعم نع «قازرلا دبع قيرط نم «هكردتسم ىف مكاحلا هاور دقو
 : ةا اذه نه ل وطاب ناس قب ناه لا

 هللادبع نب دمحأ دمحم وبأ انثدح «ورمع ىبأ نب ديعس وبأ انربخأ :ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 نع «ةزمح ىبأ نب بيعش ىنربخأ «ناميلا وبأ انثدح «ىسيع نب دمحم نب ىلع انأبنأ «ىَنَرْمل
 اش هللا رك نفل نمل نتاع نق لا ها: ناب او املا م را رها

 «نيتيآلا مامت ىلإ 4اضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاح ةأرما نإو» : هلوق ىف هتأرما نع هضارعإو ءرملا زوشن
 ىلع هدنع رقتست وأ اهقلطي نأ اهيلع ضرعي نأ قحلا نم نإف ءاهيلع رثآو هتأرما نع زشن اذإ '"”ءرملا نأ
 الف ءاهقلطي نأ تهركو «كلذ ىلع هدنع ترقتسا نإف «هسفنو هلام نم مّسَقلا ىف ةرثأ نم تناك ام
 هلام نم اهيطعي نأ ىلع اهحلاصو «قالطلا اهيلع ضرعي مل نإف ل عاما اهنا عج

 هيلع اهحلص زاجو «كلذ هل حلص «هسفنو هلام نم مسقلا ىف ف ةرثألا ىلع هدنع رقتو هاضرت ام
 اًحلصي نأ اًمِهيَلَع حاج الف : لجو زع هللا لاق ىذلا حلصلا ناميلسو بّيسملا نب ديعس ركذ كلذك

 .«ريخ حلصلاو احلص امهنيب

 ىتح ةأرما هدنع تناك - اب ىبنلا باحصأ نم ناكو  ىراصنألا جيدخ نب عفار نأ ىل ركذ دقو
 ىتح «اهلهمأ مث «ةقيلطت اهقلطف قالطلا هتدشانف «ةباشلا اهيلع رثآو «ةباش ةاتف اهيلع جوزت تربك اذإ

 ءاهلهمأ مث «ىرخأ ةقيلطت اهقلطف قالطلا هتدشانف اهيلع ةباشلا رثآف داع مث ءاهعجار لحت تداك اذإ

 امنإ «تئش ام :اهل لاقف قالطلا هتدشانف ءاهيلع ةباشلا رثآف داع ّ ءاهعجار لحت تداك اذإ ىتح

 ٠:ا «كتقراف تعش م نإو «ةرثألا نم نيرت ام ىلع تررقتسا تئش م نإف «ةدحاو ةقيلطت كل تيقب

 لل اك ةرثألا ىلع رقتسأ لب ءال
)۳( 

 .اهيلع هب رثآ اميف ة رثألا ىلع هدنع رقتست نأ تيضر

 نع «بيعش نع «ناميلا ىبأ نع «هيبأ نع «متاح ىبأ نب نمحرلا دبع همامتب هاور اذهو

 0 هّللاو «هلوطب هركذف «راسي نب ناميلسو E ا . ىرهزلا

 00 0 ا دانا نم ري .قارفلاو ةماقإلا نيب اهل

 ملو ءاهنع هللا ىضر «ةشئاعل اهموي تكرت نأ ىلع ةعمز تنب ةدوس هيي ىبنلا كسمأ امك «ةيلكلاب

 ٍلضفأ وهف «هزاوجو كلذ E يباح كلذ هلعفو «هئاسن ةلمج نم اهكرت لب اهقرافي

 حلصلاو» :لاق قارفلا نم [لجو زع] هللا ىلإ بحأ قافولا ناك الو .مالسلاو ةالصلا هيلع هقح ىف

 .هب ىعفاشلا نع عيبرلا قيرط نم )١74( مقرب لوزنلا بابسأ ىف ىدحاولا هاورو )۳١۸/۲( كردتسملا )١(

 . 2«تيضر نيح اهنأ اهيلع ٠:1 ىف (۳) .«دارملا ٠:1 ءر ىف (۲)

 .(5957/9) ىربكلا ننسلا ()

 .ر نم ةدايز (6)



OEE AU E a a يحلل 

 نباو دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛ىلاعتو هناحبس «هيلإ ضيغب قالطلا لب < ريخ

 رائد نب براحم نع «لصاو نب فرعم نع «دلاخ نب دمحم نع «ديبع نب ريثك نع < ءًاعيمج ةجام
 .«قالطلا “" هللا ىلإ لالحلا ضغبأ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع

 . . ةا هللا لوسر لاق :لاق براحم نع ءفّرَعم نع «سنوي نب دمحأ نع دواد وبأ هاور مث

 2 ااش ءانعم كلف

 طلا ةه اوس ناو :'[ىأ] «اريبخ َنوُلَمعَت امب ناك هللا نف اوتو اونسحت نإوإ» : هلوقو

 رفوأ كلذ ىلع مكيزجيسو كلذب ملاع هللا نإف < «نهلاثمأ ةوسأ نهل اومسقتو «نهنم نوهركت نم ىلع

 . ءازجلا

 نأ سانلا اهيأ اوعيطتست نل :ىأ «متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نول ا لوقو

 توافتلا نم دبالف «ةليلو ةليل :ىروصلا مسقلا لصح لصح نإو هنإف «هوجولا عيمج نم ءاسنلا نيب اوواست
 (قرصتلا قسلاو «دهاجتو 6 قاملسلا ةديعو «نيابع نبا دلا امك 0 ةوهشلاو هلا ف

 .محازم نب كاحضلاو

 نع ٠ «ىفعجلا نيسح انثدح «ةبيش ىبأ نبا انثدح غرر یئ اح مداح ىبأ نبا لاق دقو

 اوُندعَت نأ اوعيطتست نول :ةيآلا هذه تلزن :لاق ةكيلم ىبأ نبا نع« عقر نب زيزعلا دبع نع «ةدئاز

 ىف ءاج امك ءاهريغ نم رثكأ اهبحي ناك ی ىبنلا نأ :ىنعي .ةشئاع ىف (متصرح ولو ءاسنلا نيب
 «ةبَالق ىبأ نع «بويأ نع «ةملس قب فام ثيدح نم «ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا

 :لوقي مث «لدعيف هئاسن نيب مسقي هايي هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع «ديزي نب هللا دبع نع

 .بلقلا :ىنعي «كلمأ الو كلمت اميف ىنملت الف «كلمأ اميف ىمسق اذه مهللا»

 نع «دحاو ريغو ديز نب دامح هاور :ىذمرتلا لاق نكل «حيحص دانسإ اذهو «دواد ىبأ ظفل
 . حصا اذهو :لاق السرم ةبالق ىبأ نع «بويأ

 ةيلكلاب ليملا ىف اوغلابت الف 6 مهنم ةدحاو ىلإ متلم اذإف : ىأ 4ِلْيَمْلا لك اوليمت الف» : هلوقو

 . ةقّلعم ىرخألا ىقبتف :ىأ 4ةقلعمْلاَك اهورذتفل

 ءىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو «كاحضلاو «نسحلاو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «سابع نبا لاق
 ES :نايح نب لتاقمو

 57 نب ريشب نع «سنأ نب رضنلا نع «ةداتق نع مامه انأبنأ :ىسلايطلا دواد وبأ لاق دقو

 .«ىلاعتو هناحبس هللا» :أ ءر ىف )١(

 .رمع نبأ ثيدح نم (۲۰۱۸) مقرب ةجام نبا ناسو (۲۱۷۸) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 )۲٠۷۷( مقرب نئسلا ىف دواد وبأ اهاور ةلسرملا قيرطلاو )57١/١( للعلا «لسرم أيب ىبنلا نع براحم وه امنإ :متاح وبأ لاقو

 عجاريلف ىفكي اب 3١( 5 0) ليلغلا ءاورإ هباتك ىف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ىف ىنابلالا رصان خيشلا عسوت دقو

 .أ ءر نم ةدايز (۳)

 .(191/1) مقرب ةجام نبا ننسو (57 /7/) ىئاسنلا ننسو ( ) مقرب ىذمرتلا ناسو )5"7١1( مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 . حيحصلا وهو «نهنم »:أ ءر ىف (6)



 ا 2 مس 711-177):فايآلا#ءانقلا ةروس ب يناثلا هزخلا

 ةمايقلا موي ءاج ءامهادحإ ىلإ لامف ناتأرما هل تناك نم» لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع

 .«طقاس هيقش دحأو

 لاقو .هب «ةداتق نع «ىيحي نب مامه ثيدح نم «ننسلا لهأو دمحأ ا هاور اذكهو

 اذه فرعن الو . «لاقي ناك» :لاق - ةداتق نع ىئاوتسدلا ماشه هاورو «مامه هدنسأ اغإ : ىذمرتلا

 ا ثيدح نم الإ اعوفرم ثيدحلا

 تيفو «مکرومآ ىف متحلصأ ةزو ا «اًميِحَر اروفغ ناك هللا نإ اوقتتو اوحلصت نإوإ» +ةلوقَو

 ءاسنلا ضعب ىلإ ليم نم ناك ام مكل هللا رفغ «لاوحألا عيمج ىف هللا متيقتاو «نوكلمت اميف لدعلاب

 . ضعب نود

 ةلاحلا ىه هذهو . «اميكح : اعساو هللا ناكو هتعس نم الك هللا نعي اقرفتي نإو» :ىلاعت لاق مث

 هضوعي نأب «هنع اهينغيو اهنع هيلغي هّللا نإف اقرفت 3 اذإ امهنأ ىلاعت ربخأ دقو «قارفلا ةلاح ىهو ‹ةثلاثلا

 عساو : ىأ «اميكح اعساو هللا ناک :هنم اهل ريخ وه نمب هنع اهضوعيو ءاهنم هل ريخ وه نم اهب
 .هعرشو هرادقأو هلاعفأ عيمج ىف اميكح «نملا ميظع لضفلا

 مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذّلا انيصو دقلو ضرألا ىف امو تاومّسلا ىف ام هّللو ط

 اينغ هللا ناكو ضرألا ىف امو تاومّسلا يف ام هلل نف اورفكت نإو هللا اونا نأ مكاّيإو

 e ی اش نإ 059 ًالیکو هّللاب ٰیفکو ٍضْرأْلا ىف امو تاسلا یف ام هلو ©۳ اديمَح
 ر

 ا ت ا باول ديرب ناك یک ف كلذ ع اللا ناكو ا تاير ا

 . 4 679 اريصُب اعيمس هللا تاكو ةرخآلاو ايندلا باو

 اوتوأ نيذّلا انيصو دقلو» : لاق اذهلو ؛امهيف مكاحلا هنأو ‹ضرألاو تاومسلا كلام هنأ ىلاعت ربخي

 ال هدحو هتدابعب «لجو زع « هللا ىوقت نم «هب مهانيصو امب مكانيصو : ىأ «مكاي إو مكلبق نم باتكلا

 .هل كيرش

 دب 4" لك ألا فن تشيل ها ا د
 «ديمح ينغل هللا نإف اعيمج ضرألا يف نمو متنأ اورفكت نإ :هموقل لاق هنأ ىسوم نع ارابخإ ىلاعت

 غ غ: ا ا نالا «ديمح ين هّللاو هللا ىنغتساو اولوتو اورفكف# :لاقو. ۸ هاربا
 . هعرشيو هردقي ام عيمج ىف دومحم : ىأ # ديمحإل «هدابع

 اب سفن لك ىلع مئاقلا وه :ىأ 4 اليك هللب كو ضرألا یف انو تاسلا یف ام للو :هلوقر
 یش لك ىلع ديهشلا بيقزلا كيك

 )١1959(. مقرب ةجام نبا ننسو (577/0)

 .«ةيآلا »:ه ىفو ءأءر نم ةدايز (۲)



 (1785 -171) تايآلا :ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا سسسس عمو

 ىلع رداق وه : ىأ «اريدق كلذ ىّلع هللا ناكو نيرخآب تأّيو سائلا اهيأ مكبهذي اشي نإ» لوقو
 ال مث مكريغ اموق لدبتسي اولوتت نإو» :'[یلاعت] لاق امكو «هومتيصع اذإ مكريغب مكليدبتو مكباهذإ
 لاقو !هرمأ اوعاضأ اذإ هللا ىلع دابعلا نوهأ ام :فلسلا ضعب لاقو .["8 :دمحم] «مكلاتمأ اونوكي

 وه ام :ىأ [۲۰ 219 :ميهاربإ] (زیزعب هللا ىلع كلذ امو. ديدج قلخب تاو مكبهذي اشي نإإ» : ىلاعت

 Î «ةرخآلاو اينادلا باو هللا دنعف اًينالا باّوَت ديري ناك نم» :هلوقو
 امک ‹كانقأو كانغأو كاطعأ هذهو هذه نم هتلأس اذإو «ةرخآلاو ايندلا باوث هللا دنع نأ ملعا ءايندلا

 انتآ ار لوق نم مهنمو . ,قالخ نم ةرخآلا يف هَل امو ايندا. يف انآ اير لوقي نم سالا نمل : ىلاعت لاق

 عيرس هّللاو] اوبس امم بيصت مهل كنلوأ ا ا

 نمو] هثرح يف هَل دز ةرخآلا ثرح ديري ناك نم > : ٠ ES ةرقبلا]([ باسحلا

 نم# :ىلاعت لاقو E ٠[. لا ل

 ةرخآلا دارأ نمو . اروم امومذم اهالصِي منهج هل اعمل دير نمل ءان ام اهف هل انلجع ةلجاعْلا ديري ناك

 ناک امو كر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤم دم الك . اروكشُم مهيعس ناك كِلوَأف نمؤم وهو اهيعس اهل ئعسو

 4 0*2[ اليضفت ربكأو تاجرد ا ةرخآللو ] ضعب ىَلَع مهضعب اَنْلْضَف فيك رظنا .اروظحم كبر ءاَطَع
 Ta YA ةءاسإلا]

 نيذلا نيقفانملا نم : ىأ «ايندلا باث دیری ناک نمط : ةيآلا هذه ىف ىنعملا نأ ريرج نبا معز دقو

 عم اهريغو مناغملا نم مهل لصح ام وهو «ايندلا باو هللا دنعفإ» «كلذ لجأل ناميإلا اورهظأ

 ران يف ةيوقعلا نم مهل خذا ام وهو ءةرخآلا بارث "هي دنعو : : ىأ هر :هلوقو .نيملسملا

 Ce راق طار اهل ارم منان N يل سي ريتلا ترا ر
 ١١[. ء١٠ :دوه]

 دنعف] : هلوق نإف ؛رظن هيفف اذهب ىلوألا ةيآلا هريسفت امأو ءرهاظ اهانعم ةيآلا هذه نأ كش الو

 نرصَتقي الف ءاذهو اذه هديب: ىأ «ةرخآلاو ايندلا ىف ريخلا روضح ىف رهاظ (ةرخآلاو اًيندلا باو هللا

 «ةرخآلاو ايندلا ىف ةيلاعلا بلاطملا لين ىلإ ةيماس هتمه نكتل لب ءطقف ايندلل ىعسلا ىلع ةمهلا رصاق

 ةداعسلا مسق دق ىذلا ءوه الإ هلإ ال ىذلا هللا وهو ‹عفنلاو رضلا هديب ىذلا ىلإ هلك كلذ عجرم نإف

 نممو ءاذه قحتسي نم .«مهيف هملع اميف مهنيب لدعو ١ سانلا نيب ةرخآلاو ايندلا 37 ةواقشلاو

 . ( اريصب اعيمس هللا ناكر :لاق اذهل و اذه 99 ودعت

 نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب َنيِماَوَق اوئوك اونمآ نيذّلا اهيا اي {

 5 «ةيآلا» اه يفو أ ءر نم ةدايز (0 ۔۳) . هل سیلو ر ءد ىف (۲) 52 نم ةدايز )١(

 3 ‹«ر نم ةدايز (۷) . «هدنعو ىأ :١ “ر ءد ىف (00)

 .(اذه قحتسي نمو اذه قحتسي نمب مهنيب لدعو »:ا ىف (۸)



 د ا ل 2310) .ةيآلا«ءاذسلا ةروس يناثلا رجلا

 وأ اوولت نإو اوُلدعت نأ ئوهلا اوعبتت الف امهب ئّوأ هّللاف اريقف وأ اينغ نكي نإ نيبرقألاو

 4 22 ريبَخ نولمعت امب ناک هللا ناف اوضرعت

 الو انيمي هنع اولدعي الف «لدعلاب :ىأ .طسقلاب نيماوق اونوكي نأ نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي
 نيدعاستم نينواعتم اونوكي نأو «فراص هنع مهفرصي الو «مئال ةمول '''هللا ىف مهذخأت الو ءالامش
 . هيف نيرصانتم نيدضاعتم

 ذئتيحف هللا هجو ءاغتبا اهؤادأ نکیل :یأ 4هّلل ةداهشلا اوميقأو» :لاق امك هلل ءادهش» 5
 4أ مكسفنأ ىلع ولو # :لاق اذهلو ؛نامتكلاو ليدبتلاو فيرحتلا نم ةيلاخ ءاقح ةلداع ةحيحص نوكت
 ةريضم ناك إو: ةف ىلا لق زمألا نع تلكم ادو كيلغ اهررضا داغ ولو "قا دهشا يآ

 .هيلع قيضي رمأ لك نم اجرخمو اجرف هعاطأ نمل لعجيس هللا نإف «كيلع

 مهعارت الف «كتبارقو كيدلاو ىلع ةداهشلا تناك نإو :ىأ (نيبرفألاو نيدلاولا وأ :هلوقو
 لك ىلع مدقم وهو ءدحأ لك ىلع مكاح قحلا نإف «مهيلع اهررض داع نإو قحلاب دهشا لب ءاهيف

 . دحأ

 رقفل هيلع قفشت الو «هانغل ""هاعرت ال :ىأ (امهب ىّلوأ هللاف اريقف وأ اًنَع نكي نإ # :هلوقو
 .امهحالص هيف اب ملعأو «كنم امهب ىلوأ وه لب ءامهالوتي هللا

 «مكيلإ سانلا ةَّضْعِبو ةيبصعلاو ىوهلا مكنلمحي الف : ىأ «اوُلدعَت نأ ىوهْلا اوعبتت الف 9 :هلوقو
 الو# :ىلاعت لاق امك «ناك لاح ىأ ىلع لدعلا اومزلا لب ,مكنوؤشو مكرومأ ىف لدعلا كرت غ

 .]۸ :ةدئاملا] (ىوقتلل بَرْقَأ وه ه اولدعا اولدعت الأ ئلع موف نآتش مکتمرجی

 مهرامث ربيخ لهأ ىلع صرب هك ىبنلا هيب ال و و بيع لورق ليصل اذه نمو
 متنالو «ىلإ قلخلا بحأ دنع نم مكتئج دقل هللاو :لاقف «مهب قفريل ةو نأ اوفا ءمهعورزو

 لدعأ الأ ىلع مكل ىضغبو هايإ ىبح ىنلمحي امو «ريزانخلاو ةدرقلا نم مكدادعأ نم ىلإ ضغبأ

 هللا ءاش نإ «ةدئاملا ةروس ىف ادنسم ثيدحلا ىتأيسو .«ضرألاو تاومسلا تماق اذهب» :اولاقف .مكيف
 . 49[ ىلاعت]

 اوفرحت :ىأ «اوولت» :فلسلا نم دحاو ريغو دهاجم لاق «(اوضرعت وأ اوولت نإوإ» :هلوقو
 نووي اقيرفل مهنم إو :ىلاعت هللا لاق «بذكلا دمعتو ٍفيرحتلا :وه «یللاو» ءاهوريغتو ةداهشلا

 هللا دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو باتكلا نم وه امو باتكلا نم هوبسحتل باتكلاب مهتتسلأ

  ةداهشلا نامتك : :وه (ضارعإلا»و .[۷۸ :نارمع ,لآ] © (* [نوملعي مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيو

 ءادهشلا ريخ» :وكك ىبنلا لاقو YAY] : ةرقبلا] 4 هبلق مآل اهمتكي نموإ» : ىلاعت هللا لاق ءاهكرتو

 : ىأ «اَريبخ َنوُلَمعَت امب ناک هللا ناف ١ :هلوقب هللا مهدعوت اذهلو اها نأ لبق هتداهشبا تا ىذلا

 . كلذب مكيزاجيسو

 )١( «قحلاب »:ر ىف (0) . مثال ةمول قحلا ىف مهذخأي ال ه:ر ىف .

 )۳( .؟هاضري ال 2:1 ىف )٤( .«ةيآلا »:ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز (5) .أ : نم ةدايز
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 ىذا باتكلاو هلوسر ئلع لزن ىذا باتكلاو هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نیذّلا اهيأ اي ل

 ًالالَض لَ دقق رخآلا ميلو هلو هك هتكئالمو هللاب فكي نمو لق نم لر

 4 ©۵ ادیب

 سیلو « همئاعدو هناكرأو هبعشو ناميإلا عئارش عيمج ىف لوخدلاب نينمؤملا هدابع ىلاعت هّللا رمأي

 لوقي امك . هيلع نارمتسالاو و هريوقتو لاخلا لمك تاي نع. لب ؛ لصاحلا ليصحت باب نم اذه

 انتبثو «یده اندزو «هيف انرصب :ىأ ٦[ : ةحتافلا] (ميقتسملا طارصلا اندهاإ» :ةالص لك ىف نمؤملا

 (هلوسرب اونمآو هللا اونا اونمآ نيد اهي اي # :ىلاعت لاق امك «هلوسربو هب ناميإلاب مهرمأف .هيلع

 .[۲۸ :ديدحلا]

 اذهو «لبق نم لزنأ يذلا باتكلاوإ» نآرقلا :ىنعي «هلوسر ىلع لّزن يذلا باتكلاو» :هلوقو

 ¢ ئاقولا ىلع امجنم اقرفم لزن هنأل ؛«لّرت# :نآرقلا ىف لاقو «.ةمدقتملا بتكلا عيمج لمشي سنج

 ؛ةدحاو ةلمج , لزنت تناكف ةمدقتملا بتكلا امأو «مهشاعمو مهداعم ىف هيلإ دابعلا جاتحي ام بسحب

 N TEC 0 لاق الهر

 هر مه ر هلا یکی لح اوال اورق اوت ورک ویلا >
oه ما  

 ءايلوأ نيرفاكلا ؛ نوذختي نيذلا 02 امیل اباذع مهل نب َنيقفانملا رشب (0اليبس مهيدهيل

 باتكلا يف مكيلع لت دقو 09 اعيمج هلل ةَرعْلا َنِإَف ةزعْلا مهدنع نوغتبيأ نينمؤملا نود نم

 ثيدح ىف اوضوخي ئتح مهعم اودعقت الف اهب ًازھتسیو اهب رفكي هللا تايآ متعمس اذإ نأ

 . 4 099 اًعيِمَج منهج ىف َنيِرفاَكْلاَو نيقفانمْلا عماج هللا نإ مهتم اذإ مُكَنإ ريغ
 (١'هلالض ىلع رمتساو «عجر مث هيف داع مث «هنع عجر مث ناميإلا ىف لخد نمع ىلاعت ربخي

 الو اجرف هيف وه امم هل لعجي الو ؛هل هللا رفغي الو «هتوم دعب ةبوت ال هنإف- «تام ىتح دادزاو

 . «اليبس مهيدهيل الو مهل رفغيل هللا نكي مل » : لاق اذهلو ؛ ىدهلا ىلإ ًاقيرط الو ءاجرخم

 نع «كامس نع < e «ةدبع نب دمحأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 اذكو .اوتام ىتح مهرفك ىلع ات كاف ار اووادرا هال لر ف سابع نبا نع وک
 .دهاجم لاق

 هنأ ءهنع هللا ىضر يلع نغ «ىبعشلا رماع نع «ىلعملا رباج قيرط نم متاح ىبأ نبا ىورو

 اودادزا من 5 اورفك مث اونمآ مت 5 اورفك مث اونمآ نيذّلا نإ :  ةيآلا هذه الت م االت ءدترملا باتتسي :لاق

 . «ًاليبس مهيد الو مَ رفغيل هللا نكي مَ ارك
 ,ءارمت ۱: ءر ىف (۲) . «هتلالض »: ىف )١(



 و ع ا 4و تايآلا# ةايشلا ةروس ب نالا وحلا

 مث اونمآ مهنإف ةفصلا هذه نم نيقفانملا نأ : ىنعي املأ اباذع مهل نب نيقفانملا رشب» :لاق مث

 اغإ «مكعم نحن امنإ : مهب اولخ اذإ مهل نولوقيو «ةدوملاب مهيلإ نورسيو مهنولاوي ٠ «ةقيقحلا ىف مهعم

 نم هوكلس اميف مهيلع أركنم ىلاعت هللا لاق .ة ةقفاوملا مهل انراهظإ ىف نينمؤملاب ىأ .نوئزهتسم نحن

 . ؟4ةَّزعْلا مهدنع نوغتبيأ» : نيرفاكلا ةالاوم

 ةيآلا ىف لاق امك .هل اهلعج نملو ءهل كيرش ال هدحو هلل اهلك ةزعلا نأب ىلاعت ربخأ مث

 هلوسرلو ةّرعلا هّللو» ةيلاعت لاقو 11 :رطاف] «اعيمج ٌةَرعلا هلل ةَزعلا ديري ناك نم : ىرخألا

 .]۸ :نوقفانملا] (نوُمْلعي ال نيقفانمْلا نكلو نينمؤمللو

 ىف ماظتنالاو «هتيدوبع ىلإ ءاجتلالاو «هّللا بانج نم ةزعلا بلط ىلع جييهتلا اذه نم دوصقملاو

 .داهشألا موقي مويو ءايندلا ةايحلا هذه یف ةرصنلا مهل نيذلا نينمؤملا هدابع ةلمج

 :دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا انهاه “""ركذي نأ بساتيو
 یس مون داع وع «ىدنكلا ديمح نع «شايع نب ركب وبأ انثدح ءدمحم نب نيسح انثدح

 مهرشاع وهف «ًارخفو ًازع مهب ديري «رافك ءابآ ةعست ىلإ بستنا نم» : لاق ل ىبنلا نأ ةناحير ىبأ

 . (رانلا ىف

 «ةمجعملاب نوعمش ا .ىراصنأ :لاقيو «ىدزأ وه اذه ةناحير وبأو ا هب درفت

 .ملعأ ““هللاو ءةلمهملاب :هريغ لاقو «ىراخبلا هلاق

 الف اهب ًازهتسیو اهب رف هللا تایآ متعمس اذإ نأ باتکلا يف مكيلع لّرت دقو لوقو

 «مكيلإ هلوصو دعب ىهنلا: متبكترا اذإ : ىأ مهم اذإ مُكَنإ هِرْيَغ ثيدَح يف اوضوخي تح مهعم اودعقت

 ىلع مهومتررقأو اهب صقتنيو أزهتسيو هّللا تايآب هيف رفكي ىذلا ناكملا ىف مهعم سولجلاب متيضرو

 ال ىف 08 مهن اذإ مكّنِإ» : ىلاعت لاق اذهلف .هيف مه ىذلا ىف مهومتكراش دقف «كلذ

 ا هلق اهيلع راذي TS مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :ثيدحلا ىف ءاج امك

 ىهو ماقال ةروس ىف ىلاعت هلوق وه «كلذ ؛ ف نھن خف ةيآلا هذه ىف هيلع ليحأ ىذلاو

 كيسي امو هِريَغ ثيدح يف اوضوخي تح مهنع ضرع انتايآ يف نوضوخي نيا تيأر اذإوإلا : ةيكم

 هذه تحسن :نايح نب لتاقم لاق ]۸ : ماعنألا] 4"[نيملالا مولا عم ىركذلا دعب دعقت الق ناطيشلا

 مهباسح نم نوقتي َنيِذّلا ىلع امو ل : هلرقل مهم اذإ مكّنإ» :هلوق سن ىنعي .ماعنألا ىف ىتلا ةيآلا

 .[14 :ماعنألا] 4نوقَتي مهّلَعَل ئركذ نكلو ءيش نم

 .«ركذ نأ بسانمو »:ر ىف )١(

 .؟تاقث دمحأ لاجر 80(:١ /8) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (177/4) دنسملا ()

 .أ ءر نم ةدايز ١( .5) .«هللاف 2:أءر ىف )٤( .«همساو ۵: ءر ىف (۳)

 )١/ ۲١( دنسملا ىف دمحأ هاورو «فيعض ميلس ىبأ نب ثيل هدانسإ ىفو «رباج ثيدح نم (۲۸۰۱) مقرب هننس ىف ىذمرتلا هاور (۷)

 هللا دبع ثيدح نم (۱۹۱/۱۱) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو «لوهجم هدأنسإ ىفو ءهنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ثيدح نم

 .فيعض وهو ناميلس ىبأ نب ىيحي هدانسإ ىفو «سابع نبا
 . (ةيآلا »:ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (9) .«نع ة:ر ىف (6)



 ED E "آڻ ا ا ل ببي

 ءرفكلا ىف “"مهوكرشأ امك :ىأ «اعيمج مّهج يف نيرفاكلاو نيقفاتملا عماج هللا نإ :هلوقو
 دويقلاو «لاكنلاو ةبوقعلا راد ىف مهنيب عمجو ءادبأ منهج ران ىف دولخلا ىف '"'مهنيب هللا كراش كلذك

 .لالزلا ال ةلبكلاو ميمحلا تو «لالغألاو

 نيرفاكلل ناك نإو مكعُم نكن ملأ اولاق هللا نم حتف مكل ناك نإ مكب نوصّبرتي نيذّلا »

 نّلو ةّمايقلا موي مكنيب مكحي هللاف نينمؤملا نم مكعنمنو مكيلع ذوحتسن ملأ اوافق بيصن

 .4 © اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي

 .مهتلود لاوز نورظتني ىنعمب «ءوسلا رئاود ,نينمؤملاب نوصبرتي مهنأ نيقفانملا نع ىلاعت ربخي

 ةمينغو رفظو دييأتو رصن : ىأ هللا نم حتف مكل ناک نفط .مهتلم باهذو ,مهيلع (*”رفكلا روهظو

 ةلادإ : ىأ «بيصن نيرفاكلل ناك نإوإ» ةلاقملا هذهب نينمؤملا ىلإ نوددوتي :ىأ ؟4مكعم نكن ملأ اولاق ل

 اوُلاَقِط ةبقاعلا اهل نوكي مث ىلتبت لسرلا نإف ءدحأ موي عقو امك «نايحألا ضعب ىف نينمؤملا ىلع

emاليذختو الابخ مهانولأ امو «نطابلا ىف مكاندعاس : ىأ » 

 : ةلداجملا] (ناًطيشلا مهّيَلع ذوحتسا :  هلوقك «مكيلع بلغن :4 مكيلع ذوحتسن :ىدسلا لاقو
 اونمأيو مهدنع اوظحيل ؛ءالؤهو ءالؤه نوعناصي وناك مهنإف «مهيلإ مهنم ددوت ًاضيأ اذهو 89

 ۰ . مهناقيإ ةلقو .مهناميإ فعضل الإ كاذ امو « مهديك

 نم - نوقفانملا اهيأ - مكنم هملعي اب :ىأ (ةمايقلا مْوَي  مكنيب مكحي هّللاَفط :ىلاعت هللا لاق
 ""”[يلاعت] هل امل ءايندلا ةايحلا ىف ًارهاظ مكيلع ةيعرشلا ماكحألا نايرجب اورتغت الف «ةئيدرلا نطاوبلا
 ام لصحيو رئارسلا هيف ىلبت موي وه لب < «مكرهاوظ "”هكعفنت ال ةمايقلا مويف .ةمكحلا نم كلذ ىف

 5 رودصلا ىف

 نع «ىروثلا انأبنأ :قازرلا دبع لاق .اليبس نيدمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلرو :هلوقو
 هذه فيك لا با يبا نب ىلع ىلإ لجو هاج :لاق ىدنكلا عيسي نع رد نع < « شمعألا

 :لاق مث «هندا هندا :هنع هللا ىضر ءىلع لاقف ؟(اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكذل هللا لعجي نوال : ةيآلا

 . «اليبس َنينمؤمْلا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نو ةمايقلا موي مكنيب مكحي هللاف#

 ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو» :سابع نبا نع «ىناسارخلا ءاطع نع «جيرج نبا ىور اذكو

 .ةمايقلا موي ىنعي : ىعجشألا كلام ىبأ نع ىدسلا ىور اذكو . . ةمايقلا موي كاذ : : لاق «اليبس نينمؤملا

 .ةجح :ىأ (اليبس نيدمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو» :ىدسلا لاقو

 .«برشو »: ءر ىف (۳) .؟مهيلع 3:أ ىف (۲) .«اوكرتشا »:أ «ر ىف )١(

 .«مهنيب ر ىف (51) .؟مهل نوكت »: ىفو ««اهل نوكت »:ر ىف (5) .«ةرفكلا »:أ ءر ءد ىف )٤(

 .؟مكعفني :١ ر ىف (۸) .أ :نم ةدايز (۷)



 )۱٤۲« ١57( ناتيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نأب ءايندلا ىف : : ىأ «اليبس نيدمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو» :دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ؛«سانلا ضعب ىلع نايحألا ضعب ىف رفظ مهل لصح نإو «ةيلكلاب لاصئسا ء ءاليتسا مهيلع اوُطّلَسي

 ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيدّلاو انلسر رصننل اإ » :ىلاعت لاق امك «ةرخآلاو ايندلا ىف نيقتملل ةبقاعلا نإف

 .]۲ ه١ :رفاغ] ( راد موس مهو لا مهو مهترذعم نيملاظلا عقدي ال موي داهشألا موقي مويو]
 اميفو ‹ نينمؤملا ةلود لاوز نم هورظتناو (" 520 هولمأ اميف نيقفانملا ىلع ًادر نوكيف اذه ىلعو

 E ىلع اوزيل مه اذإ عيش مهلا ىلع نرخ «نيرفاكلا مهتعناصم نم ه هوكلس

 نأ هّللا ىسعف ةرئاد انبيصت نأ ئشخن : نولوقي مهيف نوعراسي ضرُم مهبول يف نیلا ىرتف » : ىلاعت لاق امك

 ٠١[. :ةدئاملا] (نيمدات ")[ مهسفنأ يف اورسأ ام ئَلع اوحبصيف هدنع نم رمأ وأ حتفلاب يتأي
 عيب نم عنملا وهو «ءاملعلا ىلوق حصأ ىلع ةميركلا ةيآلا هذهب '؟”ءاملعلا نم ريثك لدتسا دقو

 ةحصلاب مهنم لاق نمو ,؛كالذإلاو هيلع هل طيلستلا نم هعايتبا ةحص ىف امل رفاكلا نم ملسملا دبعلا

 . «اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نو e لاحلا ىف هنع هكلم ةلازإب هرمأي

 نوءاري ئلاسك اوماَق ةالصلا ىلإ اوُماَق اذِإو مهعداخ وهو هللا نوعداخي نيقفاتملا نإ ظ

 نمو ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبذبذم بص ًاليلق الإ هللا نوركذي الو سائلا

 . ج اليس هَل جت نف هللا للض
 :انهاه لاقو ٩[ : ةرقبلا] (اونمآ نيذّلاو هللا نوعداخيإ :یلاعت هلوق ةرقبلا ةروس لوأ ىف مدقت دق

 رئارسلاب ملاعلا هنإف «عداخي ال ىلاعت هللا نأ كش الو . (مهعداخ وهو هللا نوعداخي نيقفانملا نإ

 سانلا دنع جار امك مهرمأ نأ نودقتعي .مهلقعو مهملع ةلقو مهلهجل نيقفانملا نكلو «رئامضلاو

 مهرمأ نأو « هللا دنع ةمايقلا موي مهمكح نوكي (07كلذكف .ًارهاظ ةعيرشلا ماكحأ مهيلع ترجو

 «دادسلاو ةماقتسالا ىلع اوناك مهنأ :هل نوفلحي ةمايقلا موي مهنأ ىلاعت مهنع ربخأ امك « هدنع جوري

 مكل نوفلحي امك هَل نوفلحیف اعيمج هللا مهثعبي موي» : ىلاعت لاقف oS a كلذ نأ دودقتعيو

 ١4[. :ةلداجملا] «20[نوبذاكلا , مه مهن هلأ ٍءيش ىلع مهن نوينخايوا]
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 قحلا نع مهلذخيو «مهلالضو مهنايغط ىف مهجردتسي ىذلا وه :ىأ (مهعداخ وهو# :هلوقو

 اونمآ نيذّلل تاقفانملاو نوقفانملا لوقي موي : ىلاعت لاق امك ةمايقلا ىف كلذكو ايندلا ىف هيلإ لوصولاو
 ةمحرلا هيف هنطاب باب هَل روسب مهنيب برضف ارون اوسمتلاف مُكءاَرو اوعجزا ليق ] مكرو نم سيتقن انورظنا
 مكترغو متبتراو متصبرتو مكسفنأ منتف مكتكلو ىب اوُلاَق مكعم نكن ملأ مهتوداني . باذَعْلا هلبق نم ُهرهاَظَو

 يه راّثلا مكاوأم اورفك نيذّلا نم الو ةيدف مكنم ذخؤي ال مويا : رورغلا هّللاب مكرغو هلا رمأ ءاج ئّتح ينامألا

 .؟هوجريو »ر ىف (۲) . «ةيآلا »:ه ىفو أ ‹ر نم ةدايز )١(

 .4« هلوق ىلإ »:ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (۳)

 .(كلذلف »:ر ىف (5) .«ءاهقفلا »:أ ءر ىف (:)

 .«ةيآلا ::ه ىفو ءأءر نم ةدايز (5)



E۸ ١٤۳١( ء١٤۱) ناتيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 

 نمو «هب هللا عمس عمس نم» : :ثيدحلا ىف درو دقو ١16[. _ ۳ :ديدحلا] «ريصمْلا سئب ا مكالوم

 هب لدعيو «سانلل ودبي اميف ةنجلا ىلإ دبعلاب رمأي هللا نإ» :رخآ ثيدح ىفو ۰ «هب هللا ىءار ىءار

 . كلذ نم هللاب ًاذايع «رانلا ىلإ

 ةفص هذه : "اليل الإ هللا نوُرُكذي الو سالا نوءاري ] ئَلاسُك اوماَق ةالصلا ىَلِإ اوماق اذإو# :هلوقو
 ؛اهنع ىلاسك مقر اوماق اهيلإ اوماق اذإ .ةالصلا ىهو ءاهريخو اشا لامعألا فرشأ ىف نيقفانملا
 نم ةيودرم نبا ؛7ىور امك اهانعم نولقعي الو «ةيشخ الو اهب مهل ناميإ الو اهيل يل كال اا

 :لاق سابع نبا نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع ءنارّمع ىبأ نب دلاخ نع ءرحَر نب هللا ديّبع قيرط

 ديدش «ةبغرلا ميظع «هجولا قلط اهيلإ موقي نكلو ؛نالسك وهو ةالصلا ىلإ لجرلا موقي نأ هركي
 هذه سابع نبا ولتي مث «ىاعد اذإ هبيجيو هل رفغي همامأ هللا نإو ا ”[ىلاعت] هللا ىجاني هنإف ١ حرفلا

 . 4 ىَلاسُك اوُماَق ةالّصلا ىلإ اوماق اًذِإو» :ةيآلا

 .هوحن «سابع نبا نع «هجولا اذه ريغ نم یورو

 نوتأي الو : :لاق امك «مهرهاوظ ةفص هذه( ئَلاَسك اوما ةالصلا ىلإ اوماق اذإو# : ېلاعت هلوقف
 سالا نوءاري» :لاقف ءةدسافلا مهنطاوب ةفص ىلاعت ركذ مث .5 : ةبوتلا] 4ىَلاسك مهو الإ ةالّصلا
 ؛([مهل ةعناصمو سانلا نم ةيقت ةالصلا نودهشي امنإ لب هللا عم ةلماعم الو] مهل صالخإ ال :ىأ
 حبصلا ةالصو «ةمتعلا تقو ءاشعلا ةالصك اهيف ًابلاغ نو ال یا ةالصلا نع ًاريثك نوفلختي اذهلو
 ةالص نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ» :لاق ةَ هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف تبث امك «سَلْغلا تقو ىف
 «ماقتف ةالصلاب رمآ نأ تممه دقلو او ولو امهوتأل امهيف ام نوملعي ولو ءرجفلا ةالصو ءاشعلا

 نودهشي ال موق ىلإ بطح نم مرح مهعم «لاجرب ىعم قلطنأ مث «سانلاب ىلصيف الجر رمآ مث
 يللا )¥( مهتويب مهيلع قرحأف تةالصلا

 مهدحأ ملع ول «هديب ىسفن ىذلاو» : ةياور ىفو

 .''«رانلاب مهتويب مهيلع تقرحل ةيرذلاو ءاسنلا نم تويبلا ىف ام الولو «ةالصلا دهشل

 نع «رانيد نب دمحم انئدح _ “'یمدقملا ركب ىبأ نبا وه دمحم انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
 ةالصلا نَسحأ نم» :ةاي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع «ىرجهلا ميهاربإ

 .'""”(لجو زع هبر اهب ناهتسا «ةناهتسا كلتف ءولخي ثيح اهءاسأو «سانلا هاري ثيح

 .«هلوق ىلإ »:ه ىفو 3 ‹«ر نم ةدايز )١(

 (YYAV). مقرب ملسم حيحصو(و( 6) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .أ نم ةدايز (5) .«هاور 2:1 ىف (6) .؟ةيآلا »:ه ىفو ءأ ءر :نم ةدايز (۳)
 .؟رانلا ىف »:ر ىف (۷) .أ ءر نم ةدايز (6)

 )59١(. مقرب ملسم حيحصو (160) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«مكدحأ ملعي ول »:أ ىف (9)

 )٠١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )٦٤٤(.
 . «ىسدقملا ركب ىبأ نب دمحم :٠ ىف (۱۱)

 ىف ىمثيهلا لاق .هب ىرجهلا ميهاربإ نع ةدئاز قيرط نم (۲۹۰ /۲) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (54 /4) ىلعي وبأ دنسم (۱۲)

 .«فيعض وهو ىرجهلا ملسم نب ميهاربإ هيف » )55١/١٠١(: عمجملا

 ١" نسخا نام رم وأ انيمس افرع دجي هنأ :



 هه _ (14 ء۲٤1) ناتيآلا:ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ام "نوردی الو "[اهيف] نوعشخي ال مهتالص ىف :ىأ (ًالیلق الإ هللا نوركذي الو :  لوقو
 .نوضرعم ريخلا نم مهب داري امعو «نوهآال نوهاس مهتالص ىف مه لب «نولوقي

 هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا نع «كلام مامإلا ىور دقو
 اذإ ىتح «سمشلا بقري سلجي :قفانملا ةالص كلت «قفانملا ةالص كلت «قفانملا ةالص كلت» : ةا

 .«اليلق الإ اهيف هللا ركذي ال اعبرأ رَقَتَق ماق «ناطيشلا ىَئرَق نيب تناك

 نب ءالعلا نع «ىندملا رفعج نب ليعامسإ ثيدح نم «ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «ملسم هاور اذكو
 . "”حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو .هب «نمحرلا دبع

 ناميإلا نيب نيريحم نيقفانملا :ىنعي «ءالؤه ىَلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبدبذم» :هلوقو
 عم مهرهاوظ لب «ًانطابو ًارهاظ نيرفاكلا عم الو «ًانطابو ًارهاظ نينمؤملا عم مه الف ءرفكلاو

 ىلإ ليمي ةراتو .ءالؤه ىلإ 3 ةراتف «كشلا هيرتعي نم مهنمو .نيرفاكلا عم مهنطاوبو «نينمؤملا
 :ةرقبلا] ةيآلا 4اوُماَق مهيَلع ملأ اذإو هيف وشم مهل ءاضأ املك كئلوأ

 E ا ا ر : دهاجم لاق

 .دوهيلا : ىنعي 4ءالؤه

 نع «عفان نع هللا ديبع انثدح «باهولا دبع انثدح «ىنئملا نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 ا «ةرم هذه ىلإ ريت «نيمنغلا نيب ةرئاعلا ةاشلا لثمك قفانملا لثم» :لاق ب ىبنلا نع ءرمع نبا
 .؟عبتت امهتيأ ىردت الو «ةرم هذه

 نبا ىلع هب فقوف «باهولا دبع نع «ىرخأ ةرم ىنثملا نب دمحم نع هاور دقو .ملسم هب درفت
 . ؟7كلذك نيترم باهولا دبع هب انثدح :لاق .هعفري ملو «رمع

 هاور اذكو .ًاعوفرم هب «هللا ديبع نع فسوي نب قاحسإ نع «دمحأ مامإلا هاور دقو :تلق
 هاور اذكو .ًاعوفرم رمع نبا نع «عفان نع «هّللا ديبع نع «مصاع نب ىلعو شايع نب ليعامسإ

 نع «ةملس نب دامح هاورو .ًاعوفرم هب هللا دبع نع «ةدبع نع «ةبيش ىبأ نب دمحم نب نامثع
 نع «ةيريوج نب رخص ًاضيأ هاورو .اعوفرم رمع نبا نع «عفان نع  رمع نب هللا دبع وأ هللا ديبع
 . 2هلثمب دللي ىبنلا نع ءرمع نبا نع عفان

 هنأ :هيبأ نع «ديبع نبا نع لذلب قي ليذهلا انثدح ءديلولا نب فلخ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 موي قفانملا لثم نإ» :ةْيِكلَك هللا لوسر لاق :ىبأ لاقف ءهعم رمع نب هللا دبعو ةكمب موي تاذ سلج
 نبا هل لاقف «اهتحطن ءالؤه تتأ نإو ءاهتحطن ءالؤه تتأ نإ ءمنغلا نم نيضيبرلا نيب ةاشلاك ةمايقلا
 امك الإ مكبحاص نظأ ال :رمع نبا لاقف  ًافورعم وأ - ًاريخ ىبأ ىلع موقلا ىنثأف .تبذك :رمع

 .؟نوربدتي الو :آ ءر «د ىف (۲) .د نم ةدايز )١(

 .(؟1١/5014) ىئاسنلا ننسو (170١)مقرب ىذمرتلا ناسو(41؟) مقرب دواد ىبأ ناسو (1737) مقرب ملسم حيحصو (؟١7 )١/ أطوملا (۳)

 . (TYAS) مقرب ملسم حيحصو (۳۳۳/۹) ىربطلا ريسفت (4)

 ٤۷(. /۲) دنسملا (0)



 )۱٤۲« ١٠٤١( ناتيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا °

 . "تعمس اذكه :لاقف .ءاوس وه:لاقف .نيمنغلا نيب ةاشلاك :لاق ذإ هللا ىبن '”دهاش ىنكلو «نولوقت

 نب ديبع امنيب :لاق ىلع نب دمحم رفعج ىبأ نع «ىدوعسملا انثدح ءديزي انثدح :دمحأ لاقو

 ةاشلاك قفانملا لثم» : ةي هللا لوسر لاق :ريمع نب ديبع لاقف ءرمع نب هللا دبع هدنعو رع
 لوسر لاق كلذك سيل : رمع نبا لاقف . «اهتحطن ءالؤه تتأ اذإو ءاهتحطن ءالؤه تتأ اذإ «نيضيبر نيب

 كلذ ىأر املف «بضغو خيشلا ظفتحاف :لاق .«نيمنغ نيب ةاشك» : كَم هللا لوسر لاق امنإ يبكي هللا

 كال كلذ ددرأ مل هعمسأ مل ول ىنإ امأ :لاق رمع نبا

 نب نامثع نع نر انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق ءرمع نبا نع :ىرخأ قيرط

 » :ِهيِلكَع هللا لوسر لاق :لوقي صقي وهو ريمع نب ديبع تعمس :لاق یدو ر لمعي نع «هیودوب

 اغإ . لي هللا لوسر ىلع اوبذكت ال .مكليو :رمع نبا لاقف .«نيمنغلا نيب ةضبارلا ةاشلا لثمك قفانملا

 . «نيمنغلا نيب ةرئاعلا ةاشلا لثمك قفانملا لثم» : ةي لاق

 «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انربخأ «ىسوم نب هللا ديبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 رفن ةثالث لثم رفاكلاو قفانملاو نمؤملا لثم :لاق  دوعسم نبا وه - هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع
 ىلع ىذلا هادان ىداولا فصن ىلع ىتأ اذإ ىتح رخآلا عقو مث ءربعف مهدحأ عفدف ءداو ىلإ اوهتنا
 ىلإ مله :ربع ىذلا هادانو «كئدب ىلع كدوع عجرا ؟ةكلهلا ىلإ ؟بهذت نيأ . كليو 0

 ىذلاو «نمؤملا ربع ىذلاف «هقرغأف ليس هءاجف :لاق «ةرم اذه ىلإو ةرم اذه ىلإ رظني لعجف .ة
 . ”رفاكلا ثكم ىذلاو «ءالْؤه یل الو ءالؤه ىنإ ال كلذ نیب نديم 0 قرع

 ىلإ ال كلذ نيب نيبذبذم» :ةداتق نع "ةبعش انثدح «ديزي انثدح عرش انثدح :ريرج نبا لاقو

 انل ركذو :لاق .كرشلاب نيحرصم نيكرشم الو نيصلخم نينمؤمب اوسيل :لوقي «ءالؤه ىلإ الو ءالؤه

 عقوف ءرهن ىلإ اوعفد ةثالث طهر لثمك ءرفاكللو قفانمللو نمؤملل الثم برضي ناك هيم هللا ىبن نأ

 ىشخأ ىنإف «ّىلإ مله نأ :رفاكلا هادان نمؤملا ىلإ لصي داك اذإ ىتح قفانملا عقو مث ءعطقف نمؤملا
 ددرتي قفانملا لاز امف .هدنع ام هل ئصحي ؛ىدنعو ىدنع ىنإف ىلإ مله نأ :نمؤملا هادانو . كيلع

 .كلذك وهو توملا هيلع ىتأ ىتح «ةهبشو كش ىف لزي مل قفانملا نإو .هقرغف ىذأ ىتأ ىتح امهنيب
 رشت ىلع امنغ تار «نيمنغ نيب ةيغاث لثمك قفانملا لثم» :لوقي ناك ةي هللا ىبن نأ انل ركذو :لاق

 .«فرعت ملف اهتماشو اهتتأف زشت ىلع ًامنغ تأر مث «فرعت ملف اهتماشو اهتتأف

 نفل ىدهلا قيرط نع هفرص نمو :ىأ 4 ًاليبس هَل دجت نف هللا للضي نمو :ىلاعت لاق اذهلو

 .«ىدهاش :أ ىف )١(

 .(58/5) دنسملا (۲)

 .(۳۲ /۲) دنسملا (۳)

 .(۸۸/۲) دنسملا (:)

 9/7١(. /۲) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (5)

 .(ديعس !:ر ىف (5)



 ا س ا ا ءانلا وو قاكلا هولا

 الف ةاجنلا ليبس نع مهلضأ نيذلا نوقفانلاو 4هل ىداه الف هللا للضي نمو : هنإف «ادشرم أيلو هَل دجت
 مهو لعفي امع لأسي الو ءهمكحل ِبّقَعَم ال ىلاعت هنإف «هيف مه امم مهل ذقنم الو ءمهل ىداه

 .نولاسي
 هلل اولعجت نأ نوديرتأ نينمؤملا نود نم ءايلوَأ نيرفاَكلا اوذختت ال اونمآ نيذّلا اهيأ ايإ»

 ت9 اريصن مهل دجت نو راتلا نم لقسألا كردلا يف نيقفاتملا نإ ® انيبم اناطْلس مكيلع

 فوسو نيمملا عم كيوأق هلل مهنيد اوصلخأو هللاب اومصتعاو اوحّلصأو اربات نيذلا لإ

 > © ثق ع

 هللا ناکو متنمآو متركش نإ مكباذعب هللا لعفي ام 055 اميظع ارجأ َنينمؤملا هللا تۇي

 .4 659 امیلع اركاش
 مهتبحاصم ىنعي «نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا ذاختا نع نينمؤملا هدابع ىلاعت ىهني

 .:ىلاعتا ل لاق امك مهيلإ ةنطابلا نينمؤملا لاوحأ ءاشفإو «مهيلإ ةدوملا رارسإو مصاف مهتقداصمو

 مهنم اوقتت نأ الإ ءيش يف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو َنينمؤمْلا نود نم ءايلوأ ن نيرفاكلا نونمؤملا ختي الل

 لاق اذهلو .هيهن مكباكترا ىف هتبوقع مكرذحي : ىأ [ : نارمع لآ] «هسْفن هللا مكرذحيو ؛ ةاقت

 . مكايإ هتبوقع ىف مكيلع ةجح : ىأ اني اناَطْلس مكيلع هلل اوَُعجَت نأ نودیرتأ © : انهاه

 نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس انثدح «ليعامسإ نب كلام انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق
 .ةجح نآرقلا ىف ناطلس لك : ل 4ای نطل :هلوق سابع نبا نع ةمركع نع «رانيد

 قلا بک ن در «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم لاق اذكو . حيحص دانسإ اذهو

 . ىبرع نب رضنلاو «ىدسلاو «كاحضلاو

 مهرفك ىلع ءازج «ةمايقلا موي :ىأ رانا نم لقسألا كردلا يف نيقفانملا إل : ىلاعت ربخأ مث

 :هريغ لاقو .رانلا لفسأ ىف :ىأ (راتلا نم لفسألا كردلا يفإط :سابع نبا نع ىبلاولا لاق . ظيلغلا
 نع «حلاص ىبأ ناوكذ نع «مصاع نع «ىروثلا نايفس لاقو .تاجرد ةنجلا نأ امك «تاكرد رانلا

 نبا هاور اذك .مهيلع جترت تيباوت ىف :لاق «راثلا نم لفسألا كرّدلا يف نيقفانملا نإإ :ةريره ىبأ

 نب رذنملا نع «متاح ىبأ نبا هاورو .هب «نایفس نع ءنامي نب ىيحي نع ؛ عيكو نبا نع «ريرج
 نإ :ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع ءمصاع نع «ليئارسإ نع «ىسوم نب هللا ديبع نع «ناذاش
 نم دقوتف «مهيلع قبطت باوبأ اهل تويب لفسألا كردلا :لاق 4راتلا نم لفسألا كرّدلا يف نيقفانملا

 .مهقوف نمو مهتحت

 نع ءلْيَهَك نب ةملس نع «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح «راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 تيباوت یف : لاق 4ِراَثلا نم لقسألا كردلا يف نيقفانملا نإ : ةر رداد تعي ىاقللا تبع نع اش

 .أ :نم ةدايز )١(



 ١ ناتيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءْزحلا بل ببي يي م ءطءططءطئطغئط )۱٤۸« ١59(

 نع «نايفس نع «عيکو نع عمدا دس اع «متاح ىبأ نبا هاورو .مهيلع قبطت ران نم

 نم تيباوت ىف :لاق «راتلا نم لقسألا كردلا يف نيقفاتملا إل :دوعسم نبا نع «ةمثيخ نع «ةملس

 .اهحتف ناكمل ىدتهي ال ةلفقم ةقلغم :ىأ (ةمهبم) :هلوق ىنعمو« مهيلع ةمهبم ديدح

 )ديزي نب ىلع انربخأ ءةملس نب دامح انثدح «ةملس وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 «ران نم تيباوت ىف نولعجي :لاقف «نيقفانملا نع لئس دوعسم نبا نأ :نمحرلا دبع نب مساقلا نع

 .راثلا نم كرد لفسأ ىف مهيلع قبطتف
 .باذعلا ميلأ نم مهجرخيو «هيف مه امم مهذقني : : ىأ «اريصن مهل دجت نو

 هتبوت ىف صلخأ اذإ همدن لبقو « "هيلع بات ايندلا ىف ''”[مهنم] بات نم نأ ىلاعت ربخأ مث

 اوصلخأو هاب اومصتعاو اوُحَلصأو اوبات نيد الإ ) :لاقف ءهرمأ عيمج ىف هبرب مصتعاو ءهلمع حلصأو

 لق نإو حلاصلا لمعلا مهعفنيف «صالخإلاب ءايرلا اولدب : ىأ لل مهنيد

 نب ىيحي ىنربخأ «بهو نبا انأبنأ «ةءارق ىلعألا دبع نب سنوي انربخأ :متاح ىبأ نبا لاق

 نأ :لبج نب ذاعم نع «ةرم نب ورمع نع «نارمع ىبأ نب دلاخ نع «رحز نب هللا ديبع نع «بويأ
 O ليلقلا كفكي «كنيد صلخأ» : لاق ایم هللا لوسر

 . (اًميظع ارجأ نينمؤملا هللا تؤي فوسو# ةمايقلا موي مهترمز ىف :ىأ (نينمؤملا عم كتلوأف »
 مكباذعب هللا لعفي امإ» :لاقف ءمهبونذب دابعلا بذعي امنإ هنأو «هاوس امع هانغ نع ًاربخم لاق مث

 نم :ىأ (اميلع اركاش هللا ناكر ءهلوسرو هللاب متنمآو لمعلا متحلصأ : ىأ 4 متنمآو متركش نإ
 . ءازجلا رفوأ كلذ ىلع هازاجو «هملع هب هبلق نمآ نمو هل ركش ركش

 نإ 52 اًميلع اًعيِمَس هللا تاكو ملط نم ًالِإ لْرَقْلا نم ءوسلاب رجلا هللا بحي ال

 . 4 ۵ اًريِدَق اًُفع ناك هللا نإ ءوس نع اوفعت وأ هوفخت وأ اريَخ اودبت

 ال :لوقي «لوَقْلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بحي ال »8 :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب “[یلع] لاق
 نم ىلع وعدي نأ هل صخرأ دق هنإف ءامولظم نوكي نأ الإ «دحأ ىلع دحأ وعدي نأ هللا بحي

 .هل ريخ وهف ربص نإو «(ملظ نم الإ :هلوق كلذو ءهملظ
 «ءاطع نع «بيبح نع «نايفس انثدح «ىبأ انثدح ءذاعم نب هللا ديبع انثدح :دواد وبأ  لاقو

 . “نع ىخست الذ :ةلكَو ىبتلا لاقف «هيلع وعدت تلعجف «ءىش اهل قرس :تلاق ةشئاع نع

 «مهيلع >:1 ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲) .دیز ١:أ ءر ىف )١(

 نب ورمع قيرط نم (۷۹) مقرب صالخإلا ىف ايندلا ىبأ نباو )١/ ١1515( ةيلحلا ىف ميعن وبأو )١/ 01١( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (:)

 .هنم عمسي مل هنإف ذاعمو ةرم نب ورمع نيب عاطقنا هدانسإ ىفو .هب ةرم

 .«هّللا لوسر لاقف 2:1 ىف (۷) .«لاق دقو»:ر ىف )١( .أ نم ةدايز (0)

 .(05-15) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)



 يب )۱٤۸« 0١59 ناتیآلا:ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ةياور ىفو .هنم ىقح جرختساو « هيلع ىنعأ مهللا : لقيلو هيلع عدي ال : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . هيلع ىدتعي نأ ريغ نم هملظ نم ىلع وعدي نأ هل صخرأ دق :لاق هنع

 ىرتفا نإ نكلو ؛همتشتف كمتشي لجرلا وه ” الا هذه ل ىرزخا كلاب نب ميرعلا داع اقر

 4١[. :ىروشلا]4ليبس نم مهّيَلع ام كوف هملظ دعب رصتنا نَمَلَو » :هلوقل ؛هيلع رتفت الف كيلع
 ىبأ نع «هيبأ نع «ءالعلا نع «دمحم نب زيزعلا دبع انثدح «ىبتعقلا انثدح :دواد ا ”لاقو

 .«مولظملا دتعي مل ام ءامهنم ئدابلا ىلعف ءالاق ام نابتسملا» : لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛ةريره

 نم ءوسلاب رهجلا هللا بحي ال » ر ىف ةفاحم ع ‹«حابصلا نب ىنثملا انأبنأ : قازرلا دبع لاقو

 «سانلا ربخأ جرخ املف «هتفايض قح هيلإ دؤي ملف «الجر لجر فاض :لاق «ملُّظ نم الإ لوقا

 مل نيح ءملظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا كلذف .«ىتفايض قح ىلإ دؤي ملف انالف تفض)» : لاقف

 . هتفايض قح هيلإ رخآلا دؤي
 لْوَقْلا نم ءوسلاب رها هللا بحي ال » :دهاج نع «حيجت ىبأ نبا نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 ‹ ىتفايض ءاسأ) :لوقيف جرخيف اع جوف لجلال للا نع : لاق : لاق ملط نم الإ

 .لوقلا نم ءوسلاب هبحاصل رهجي هنإف «هلحر لوحملا فيضلا وه:ةياور ىفو .«نسحي ملو

 ‹ىذمرتلاو ىئاسنلا ىوس ةعامجلا ىور دقو .اذه وحن «دهاجم نع «دحاو ريغ نع ىور اذكو

 ىبأ نع «بيبح ىبأ نب , ديزي نع امهالك - ةعيهَل نبا ثيدح نم ىذمرتلاو - دعس نب ثيللا قيرط نم

 الف موقب لزنف "انفعبت كنإ «هللا لوسر اي :انلق :لاق رماع نب ةبقع نع ءهللا دبع نب درم ريخل

 مل نإو .مهنم اولبقاف ا يتيم اعمق اورذأب موكب كاز انا : لاق ؟كللذ. ىف قرت امف .ءانورقي

 .؟«يهل ىغبني ىذلا فيضلا قح مهنم اوذخف اولعفي

 ديعس نع «ثدحي ىدوجلا ابأ تعمس «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 فيضلا حبصأف ءًموق فاض ملسم اميأ» :لاق هنأ لكك ىبنلا نع «ةميرك ىبأ مادقملا نع «رجاهملا نبا

 .«هلامو هعرز نم هتليل ىرقب ذخأي ىتح هرصّن ملسم لك ىلع اقح نإف .ًامورحم

 هي حسو

 هكر اش نإ ةاضتقا ءاش نإ us هئاّتفب 56 0 ءملسم لك ىلع

 «ةبعش انثدح «ديعس نب ىيحي انثدح :ًاضيأ دمحأ لاقو ٤

 هرو هو
 «ميعن ىبأو «عيكو نعو . ELA هلا فيغو ةدايز نعو .ةبعش نع ردنغ نع ًاضيأ هاور مث

 .«لاق دقو» :أ ىف )١(

 . (A40) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 . «انتثعب :ر ىف (۳)

 )۱١۸۹( مقرب ىذمرتلا ناسو (77517) مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۷۲۷) مقرب ملسم حيحصو ٦۱۳۷( ,7171) مقرب ىراخبلا حیحص(

 )۳١۷١(. مقرب ةجام نبا نسو

 .هب ةبعش نع ىيحي قيرط نم )۳۷١۱( مقرب هننس ىف دواد وبآ هاور دقف ءهجولا اذه نم هب درفتي ملو )14/"77*١( دنسملا (5)

 .«دايز »:ر ىف (7)



 ! EEتايآلا : ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزجلا )1١6٠0 ١67(

 «روصنم نع «ةنأوع ىبأ ثيدح نم دواد وبأ هاور اذكو .هب «روصنم نع مهتثالث - ىروثلا نايفس نع

(1( 
 5 هن

 ثيدحلا ليبقلا اذه نمو « ةفايضلا بوجو ىلإ هريغو دمحأ بهذ اهلاثمأو ثيداحأللا هذه نمو

 هدرا ملا نكي وأ ظفاحلا هاور ىذلا

 ىبأ نع «هيبأ نع ءا ن دس اكد ‹یسیع نب ناوفص انثدح «ىلع نب ورمع انثدح

 ىلع هعضف كعاتم جرخأ» :هل لاقف ‹ ىنيذۇي ًاراج ئل نإ :لاقف ا ىبنلا ىتأ الجر نأ ؛ةريره

 ىراج :لاق ؟كلام : لاق هب رم نم لک لعجف «قيرطلا ىلع هحرطف هعاتم لجرلا ذحخأف . (قيرطلا

 كيذوأ ال و «كلزنم ىلإ عجرا :لجرلا لاقف :لاق !هزخأ مهللا «هنعلا مهللا :لوقيف . ىنيذؤي

 . (ًادبأ

 ىبأ نايح نب ناميلس نع « عفان نب عيبرلا ا ىبأ نع «بدألا باتك ىف دواد وبأ هاور دقو

 e نالجع نب دمحم نع «رمحألا دلاخ

 نب بهو ةفيحتس وبا اورو داسال اذهب الإ 4 ريرع: ىأ نع فوري ةملعت ل نا لا لاق 5

 . ولا ىبنلا نع «مالس نب هللا دبع نب فسويو اب ىبنلا نع «هللادبع

 - اورهظت نإ :ىأ «اريدق اع ناك هللا نق ءوس نع اوفعت وأ هوفخت وأ اريخ اوُدْبت نإ :هلوقو
 هر «مكيلإ ءاسأ نمع متوفع وأ «هومتيفخأ وأ ءًاريخ - سانلا

 ارفع ناك هّللا نإ :لاق اذهلو . .مهباقع ىلع هتردق عم هدابع نع وفعي نأ ىلاعت هتافص نم نإف «هيدل

 يك ا 00 ا ا دل ا 6 ؛ «ريدق

 ed هعفر هلل عشار نمو ءازع 0 هللا داز“*” الو ءةقدص نم لام

 نمؤن نولوقيو هلسرو هللا نيب اوُقرفُي نأ نوديريو هلسرو هّللاب نورفكي نيذّلا نإ
 فَ نوفاك مه كيلوا 2١ ًاليبس كلذ نب اود ا رتل عل

 مهنم دحأ نيب اوقرفي مّلو هلسرو هّللاب اونمآ َنيِذّلاو 020 انيهم اًباذع نیرفاکلل اندتعأو

 . 4 029 اميحُر اروفغ هللا ناكو مهروجأ مهيتؤي فوس ككلوأ

 )١( دنسملا )٤/ ٠١۳ ۱۳۰( مقرب دواد ىبأ ننسو )-776(.

 .«هللاو »:د ىف (۲)

 ملو و :لاقو «هب ىسيع نب ناوفص قيرط نم )٤/ ١15( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (5191) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 .ىبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع وهو هاجرخي

 رمع وبأ هيف 1١7١(:7 /8) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .«راتسالا فشك» )١407( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورف ةفيحج ىبأ ثيدح امأ ()

 .«تاقث هلاجر ةيقبو كيرش هنع درفت ىهينملا

 .(امو »:د ىف (45)

 )١( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١084( .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم .



 هه )۱١١- ۱١١( تايآلا:ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 هلسرو هللا نيب اوقّرَق ثيح «ىراصنلاو دوهيلا نم هلسربو هب نيرفاكلا ىلاعت '''[و كرابت] دعوتي
 ال .مهءابآ هيلع اوفلأ امو «ةداعلاو ىهشتلا درجمب «ضعبب اورفكو ءايبنألا ضعبب اونمآف .ناميإلا ىف

 مهيلع  دوهيلاف .ةيبصعلاو ىوهلا درجمب لب كلذ ىلإ مهل ليبس ال هنإف «كلذ ىلإ مهداق ليلد نع

 اورفكو ءايبنألاب اونمآ ىراصنلاو «مالسلاو ةالصلا امهيلع دمحمو ىسيع الإ ءايبنألاب اونمآ هللا نئاعل

 «نارمع نب ىسوم ةفيلخ عشوي دعب ىبنب نونمؤي ال ةرماسلاو ءو دمحم مهفرشأو مهمتاخب
 نيب نم عفرف «هعرشب اورفك مث «تشدارز : "هل لاقي مهل ىبنب نونمؤي اوناك مهنإ :لاقي سوجملاو

 . ملعأ ا ‹مهرهظأ

 هثعب ىبن لكب بجاو ناميإلا نإف «ءايبنألا رئاسب رفك دقف «ءايبنألا نم ىبنب رفك نم نأ دوصقملاو
 ءايبنألا نم هب نمآ نمب هناميإ نأ نيبت ىهشتلا وأ ةيبصعلا وأ دسحلل هتوبن در نمف «ضرألا لهأ ىلإ هللا

 هّللاب نورفکي نيذلا نإ : ىلاعت لاق اذهلو ؛ةيبصعو ىوهو ضرغ نع وه امنإ ءًايعرش ًاناميإ سيل

 ناميإلا ىف :ىأ «هلسرو هللا نيب اوُقَرفي نأ نوديريو» هلسرو هللاب رافك مهنأب مهمسوف < ,«هلسرو
 ربخأ مث .ًاكلسمو ًاقيرط : ىأ 4 ًاليبس كلذ نیب اوذخُتي نأ أ نودیریو ضعبي رفکنو ضعبب نمت نولوقيوإل
 ؛هب ناميإلا اوعدا نمي ةلاحم ال ققحم مهرفك : ىأ 4اًّقح َنوُرفاَكْلا مه كلوُأ » :لاقف «مهنع ىلاعت

 ىوقأو اليلد حضوأ وه نمبو «هريظنب اونمآل هللا لوسر هنوكل هب نينمؤم اوناك ول ذإ «ًايعرش سيل هنأل
 . هتوبن ىف رظنلا قح اورظن وأ «هنم ًاناهرب

 اميف مهرظن مدعل امإ هب اورفك نمب اوناهتسا امك :ىأ «انيهم اباذع نيِرفاَكْلل اًندتعأو» :هلوقو
 امإو «هيلإ مهب ةرورض ال امم ايندلا ماطح عمج ىلع مهلابقإو هنع مهضارعإو هللا نم هب مهءاج

 ثيح لَك هللا لوسر نامز ىف دوهيلا رابحأ نم ريثك هلعفي ناك امك «هتوبنب مهملع دعب هب مهرفكب

 لذلا مهيلع هللا طلسف «هولتاقو هوداعو هوبذكو هوفلاخو «ةميظعلا ةوبنلا نم هللا هاتآ ام ىلع هودسح

 ]11: ةرقبلا] 4هّللا نم بضعب اوءابو ةتكسملاو ةّلذلا مهيلع تبرضو# : ىورخألا لذلاب لوصوملا ىويندلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف

 مهنإف ب دمحم ةمأ :كلذب ىنعي (مهنم دحأ نيب اوفرفي ملو هلسرو هللاب اونمآ نيِذَلاَو ط :هلوقو
 هَر نم هَل لزنأ امب لوسّرلا نمآ» :ىلاعت لاق امك هللا هثعب ىبن لكبو هللا هلزنأ باتك لكب نونمؤي

 اير كتارفغ انعطأو انعمس اوُلاَقو هلسر نم دحأ نيب قرف ال هلسرو هبتكو هتكئالمو هّللاب نمآ لك نونمؤملاو

SS186 : ]. 

 كيلرأ» :لاقف .ليمجلا ءاطعلاو ٍليلجلا باوثلاو ليزجلا ءازجلا مهل دعأ دق هنأب ىلاعت ربخأ مث

 نإ :ىأ «مهبونذل :ىأ « اميحَر اروفغ هللا ناو هلسرو هللاب اونمآ ام ىلع € مُهروجأ 2 فوس
 . بونذ مهضعبل ناك

 )١( «هللاف »:ر ىف (۳) .«همسا »:] ءر ىف (۲) .أ ءر نم ةدايز .

ie 

 . ؛ةيآلا :ھ ىفو 3 هر : نم ةدايز (0)



 ٠٠١٤١( «1879) ناتيآلا : ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءزحلا سدد 5

 اوُناَمَف كلذ نم َرَبكأ ئسوُم اولأس دقف ءاَمّسلا م اباتك مهيَلع لر نأ باتكلا لَهَا كلاسي »

 اتوقعف تاتيبلا مهتءاج ام دعب نم لجعلا اوُدَحَلا مت مهملظب ةقعاصلا مهتذخأف ةرهج هلا ان
 2 0 دو” رور مه 02 مو مم ع هوم

 اولخدا مهل انفو مهقاثيمب رولا مهَقوَف اتعفرو 020 انيبم اناطلس و انيتآو كلذ نع

 4 20 اظيلغ اقام مهنم انذخأو تسلا ىف اودعت ال مهل انفو ادجس بابل

 ًاباتك مهيلع لزني نأ ةي هللا لوسر دوهيلا لأس :ةداتقو «ىدسلاو «ىظرقلا بعك نب دمحم لاق

 .ةبوتكم ىسوم ىلع ةاروتلا تلزن امك .ءامسلا نم

 هقيدصتب «نالفو نالفو نالف ىلإ ةبوتكم هللا نم افحص مهيلع لزني نأ هولأس : جيرج نبا لاق

 كيرف راک لأس امك ءداحلإلاو رفكلاو دانعلاو تنعتلا ليبس ىلع هولاق امنإ اذهو .هب مهءاج اميف

 ضرألا نم ان رجفت ىتح كل نموت نأ اولاقو» :«ناحبس» ةروس ىف روكذم وه امك ؛كلذ ريظن مهلبق
 انرأ اوُناَقف كلذ نم َرْبْكَأ يسوم اوُنأس ْدَقَف : یلاعت لاق اذهلو .تايآلا [48 ۰ : ءارسإلا] «اعوبني
 ةروس ىف رسفم اذهو .مهدانعو مهوتعو «مهيغبو مهنايخطب : ىأ «مهملظب ُهَق ةقعاصلا مهتذخأف ةرهج هللا

 متنأو ةقعاصلا مكتذخأف ةرهج هللا ىر ىح كَل نمو نأ ئسوم اي معلق ذ !ر : ىلاعت لوقي ثيح «ةرقبلا»
 .]01 فد :ةرقبلا] (نوُركشت ْمُكَلَعَل مكتوم دعب نم مكانشعب م . نور ظنت

 تايآلا نم اوأر ام دعب نم :ىأ «تانيَبْلا مهتءاج ام دعب نم لجعلا اوُذَحَنا مل :ىلاعت هلوقو

 هللا ودع كالهإ نم ناك امو رصم دالب ىف «مالسلا هيلع «ىسوم دي ىلع ةرهاقلا ةلدألاو ةرهابلا

 «مهل مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتأ ىتح ًاريسي الإ هوزواج امف «ميلا ىف هدونج عيمجو '!"نوعرف
 ام لطابو هيف مه ام ربتم ءالؤه نإ . نولهجت موق مكنإ لاَق] ةهلآ مهل امك اهلإ اأ لعجا» : ""7ىسومل اولاقف
 ي للا مهذاختا ةصق ىلاعت ركذ مث .[۱۳۹ ۸ : فارعألا] €  [نولمعي اوناك
 ام ناکو عجر امل مث «لجو زع «هّللا ةاجانم ىلإ ىسوم باهذ دعب «هط» ةروس ىفو ««فارعألا» ةروس

 00 :هوعدتباو هوعنص ىذلا نم مهتبوت هللا لعج «ناک

 انيتآو كلذ نع انوفعف» :2*”لجو زع هللا لاقف «لجو زع هللا مهايحأ مث : ًاضعب مهضعب لتقي لعجف

 . «انيبم اناطلس ئسوم

 «ةاروتلا ماكحأب مازتلالا نم اوعنتما نيح كلذو «(مهقاثيمب رولا مهقوف اتعفرو# :ىلاعت لاق مث
 اومزلأ مث ءالبج مهسوؤر ىلع هللا عفرو «مالسلا هيلع «ىسوم هب مهءاج امع ءابإ مهنم رهظو

 ذإو» : يلاعت لاق امك < ءمهيلع طقسي نأ ةيشخ مهسوؤر قوف ىلإ ٍنورظني اولعجو ءاودجتسو اومزتلاف

 4257[ نوقت د مُكَلعَل هيف ام اوركذاو"] ةّوقب مكانيتآ ام اوذخ مهب عقاو هنأ اونظو َةّلَظ هنأ مهقوف لبجلا انقتن

 ١7١[. :فارعألا]

 )١( ؟نيتيآلا ١:ه ىفو «آ ءر نم ةدايز (۳) .«(ىسوم اي »:أ ءر ب ىف (۲) .اوه نوعرفا :أ ىف .

 )4( .؟طوسبم »:ر ىف )٥( .«ىلاعت هللا لاق »:1 ىف )١( ؟ةيآلا ١:ه ىفو «أ ءر نم ةدايز .



 ۷ل. (1694166) تايبآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 نأ اورمأ مهنإف «لعفلاو لوقلا نم هب اورمأ ام اوفلاخف :ىأ 4ادّجَس بالا اولخدا مهل اتقول
 داهجلا انكرت ىف انبونذ انع طح مهللا :ىأ .ةطح :نولوقي مهو ءًادجس سدقلا تيب باب اولخدي

 ةطنح :نولوقي مهو «مههاتسأ ىلع نوفحزي اولخدف .ةنس نيعبرأ هيتلا ىف انهت ىتح «هنع انلوكنو
 رج ىف

 ماد ام «مهيلع هللا مرح ام مرار الا ظفحي مهانيصو : ىأ تسلا ىف اودعت ال مه انلقوإ»

 ىهانم باكترا ىلع اوليحتو اوصعو اوفلاخف ءاديدش : ىأ 4 اًظيلَغ اقاغیم مهنم انذَحَأوط مهل اعورشم

 ةرضاح تناك يتلا ةيرقلا نع مهلتساو » : هلوق دنع فارعألا ةروس ىف طوسبم وه امك «لجو زع « هللا

 نب ناوفص ثيدح ىتأيسو «تايآلا ١6 ١755[ :فارعألا] 4 27[ تسلا يف نودعي : ذإ] رحبلا

 :هيفو ء[١٠ : ءارسإلا] (تاتیب تايآ عست ئسوم انیتآ دقلو» :هلوق دنع (ناحبس» ةروس ىف «لاسع

 .«تبسلا ىف اودعت الأ - دوهي ةصاخ - مكيلعو»

 فلغ انبوُلُق مهلوقو قح ريغب ءايبنألا مهلتقو هللا تايآب مهرفكو مهقاتيم مهضقن امبف »
 2 سو رش د سو

 اناتهب میرم ىلع مهلوقو مهرفكبو 2-0 ًاليلق لإ تونم الق مهرفكب اهيل هللا عبط لب

 نكلو هوبلص امو هو امو هللا لوسر ميرم نبا ىسيع حيسملا انف اإ مهلوقو 25 اميظع

 انيق ُهوُلَعق امو نَا عاَبتا الإ مّلع نم هب مُهَل ام هم كش ىف هيف اوفلتخا نيذّلا ناو مهل بش

 لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو ۵ اميكح ازيزع هللا ناكو هيل هللا هعفر لب 020
 . 4 629 اديهش مِهيَلَع نوكي ةمايقلا مويو هتوم

 مهضقن وهو .ىدهلا نع مهداعبإو مهدرطو مهتنعل بجوأ امم ءاهوبكترا ىتلا بونذلا نم هذهو

 ىتلا تازجعملاو «هنيهاربو هججح : ىأ « هللا تايآب مهرفكو .مهيلع تذحخأ ىتلا دوهعلاو قيثاوملا

 .مالسلا مهيلع ءءايبنألا ىديأ ىلع اهودهاش

 مهنإف ءهللا ءايبنأ ىلع مهئارتجاو مهمارجإ ةرثكل كلذو .4 قَح ريغب ءايبنألا مهلتقَوط :هلوق
 .مالسلا مهيلع [قح ريغب] ءايبنألا نم ًاريفغ امج اولتق

 «ىدسلاو يركع ا نب ديعسو «دهاجمو « سابع نبا لاق 4« فلغ انبولق» :مهلوقو

 يفو] هيلإ | اًنوعدت امم ةنكأ يف اتبولف اولاَقو» :نيكرشملا لوقك اذهو . ءاطغ ىف ىأ :دحاو ريغو «ةداتقو

 نأ اوعدا مهنأ هانعم :ليقو .[4 :تلصف] © “۲ نوُماَع ان لَمعاَف باجح كيبو اننيب نمو رقو انناذآ

 نبا نع ‹حلاص ىبأ نع «ىبلكلا هاور .هتلصحو هتوح دق ملعلل ةيعوأ : ىأ «ملعلل تل مهبولق

 .ةرقبلا ةروس ىف “"هريظن مدقت دقو . سابع

 «هلوقو» :أ ىف (۳) . أ «ر نم ةدايز (۲) .؛ططحا ٠:د ىف )١(

 , ؟هريسفت :١ ىف )ن3( .؛ةيآلا :ه ىفو د نم ةدايز )2( 5 نم ةدايز )0



N o gqa ل ا تا 

 مهبولق ناب هيلإ نورذتعي مهنأك لوألا لوقلا ىلعف . «مهرفكب اَهيلع هللا عبط لب :ىلاعت هللا لاق

 ىلعو .مهرفكب اهيلع عوبطم وه لب:2'[ىلاعت] هللا لاق ءةنكأ ىفو فلغ ىف اهنأل ؛لوقي ام ىعت ال
 .ةرقبلا ةروس ىف اذه لثم ىلع مالكلا مدقت دقو ؛هجو لك نم هوعدا ام مهيلع سكع ىناثلا لوقلا

 .ناميإلا ةلقو نايغطلاو رفكلا ىلع مهبولق تدرم : : ىأ اليل الإ نونمؤي الف

 ىنعي» :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق « «اميظع اناتھب میرم ىلع مهلوقو مهرفكبو»
 هرم نها وو دسار غو تاجا درب ف خو ءربيوجو ءىدسلا لاق اذكو .«انزلاب اهومر مهنأ

 ىهو :مهضعب داز كلذ نم اهدلوب تلمح دقو «ةيناز اهولعجف «مئاظعلاب اهنباو اهومر مهنأ :ةيآلا

 . ةمايقلا موي ىلإ ةعباتتملا هللا نئاعل مهيلعف - ضئاح

 "نه هسفنل ىعدي ىذلا اذه: "ی هللا لوسر میرم نبا ىسيع حيسملا التف اإ : مهلوقو

 ركذلا هيلع لزن يذّلا اهيأ ايل :نيكرشملا لوقك .ءازهتسالاو مكهتلا باب نم مهنم اذهو .هانلتق بصنملا

 ١[. :رجحلا] #نونجمل كنإ

 ميرم نبا ىسيع هللا ثعب امل هنأ - هباقعو هبضغو هطخسو هللا نئاعل مهيلع  دوهيلا ربخ نم ناكو

 همكألا اهب ئربي ناك ىتلا «تارهابلا تازجعملاو ةوبنلا نم هللا هاتآ ام ىلع هودسح «ىدهلاو تانيبلاب

 هناريط دهاشي ًارئاط نوكيف هيف خفني مث ًارئاط نيطلا نم روصيو هللا نذإب ىتوملا ىيحيو صربألاو

 اذه عمو هيدي ىلع اهارجأو اهب هللا همركأ ىتلا تازجعملا نم كلذ ريغ ىلإ «لجو زع هللا نذإب

 ال مالسلا هيلع ٠ ىسيع هللا ىبن لعج ىتح .مهنكمأ ام لكب هاذأ ىف !وعسو: :هوقلاخو.ةوبذك

 ىلإ اوعس ىتح كلذ مهعنقي مل مث «مالسلا امهيلع «همأو وه ةحايسلا رثكي لب «ةدلب ىف مهنكاسي

 - نانويلا :هتلم لهأل لاقي ناكو «بكاوكلا ةدبع نم ًاكرشم الجر ناكو  نامزلا كلذ ىف قشمد كلم

 كلملا “ بضغف .هاياعر كلملا ىلع دسفيو مهلضيو سانلا نتفي الجر سدقملا تيبب نأ :هيلإ اوهنأو

 .هسأر ىلع كوشلا عضيو هبلصي نأو ءروكذملا اذه ىلع طاتحي نأ سدقملاب هبئان ىلإ بتكو ءاذه نم

 نم ةفئاطو وه بهذو «كلذ 2*”سدقملا تيب ىلوتم لثتما باتكلا لصو املف .سانلا ىلع هاذأ فكيو

 رشع ةثالث وأ رشع انثا «هباحصأ نم ةعامج ىف وهو «مالسلا هيلع «ىسيع هيف ىذلا لزنملا ىلإ دوهيلا
 املف .كلانه هورصحف «تبسلا ةليل رصعلا دعب ةعمجلا موي كلذ ناكو - ًارفن رشع ةعبس :ليقو -

 «ىهبش هيلع ىَقْلِي مكيأ :هباحصأل لاق مهيلع هجورخ وأ «هيلع مهلوخد نم ةلاحم ال هنأو مهب سحأ

 لكو ةثلاثو ةيناث اهداعأف «كلذ نع هرغصتسا هنأكف «مهنم باش كلذل بدتناف ؟ةنجلا ىف ىقيفر وهو

 ءوه هنأك ىتح «ىسيع هبش هيلع هللا ىقلأو - وه تنأ :لاقف - باشلا كلذ الإ بدتني ال كلذ

 .أ نم ةدايز )١(

 .««هّللا لوسر ميرم نبا ىسيع حيسملا انف اإل :مهلوق ىف ناودعلاو كفإلاو بذكلاو ناتهبلا مهاوعدبو» :أ ىف اهدعب (9)

 . «دلبلا ىلوتم 3:1 ءر ىف )٥( .«كلذ بضغف» :أ ىف () .«كلذ» :ر ىف (۳)



 ةة حل 18958837 كايآلا ءاسلا ةو قئاثلاةءوحلا
 ° د

 ءامسلا ىلإ عفرف «مونلا نم ةنس مالسلا هيلع ىسيع تذخأو تلا ق نه رور حو

 ا كعفارو كيفوتم يّنِإ ئسيع اي هللا لاق ذإ» :ىلاعت [هللا] لاق امك «كلذك
 . ٠١[ :نارمع لآ] ةيآلا < "[ اورفك

 ليللا ىف هوذخأف «ىسيع هنأ اونظ باشلا كلذ كئلوأ ىأر املف رفنلا كئلوأ جرخ عفر املف

 مهل ملسو «كلذب اوحجبتو هبلص ىف اوعس مهنأ دوهيلا رهظأف ءهسأر ىلع كوشلا اوعضوو «هوبلصو

 اودهاش مهنإف «حيسملا عم تيبلا ىف ناك نم ادع ام «مهلقع ةلقو مهلهجل كلذ ىراصنلا نم فئاوط

 نأ اوركذ ىتح «ميرم نبا "”حيسملا وه بولصملا نأ دوهيلا نظ امك اونظ مهنإف نوقابلا امأو «هعفر

 .ملعأ ““هللاو ءاهبطاخ هنإ :لاقيو «تكبو بولصملا كلذ تحت تسلج ميرم

 رمألا هللا '”حضوأ دقو «ةغلابلا ةمكحلا نم كلذ ىف هل امل ؛هدابع هللا ناحتما نم هلك اذهو

 تانيبلاو تازجعملاب ديؤملا «ميركلا هلوسر ىلع هلزنأ ىذلا «ميظعلا نآرقلا ىف هرهظأو هنيبو هالجو

 رئارسلا ىلع علطملا «نيملاعلا برو «نيلئاقلا قدصأ وهو  ىلاعت لاقف «تاحضاولا لئالدلاو
 ناك ول نكي مل امو «نوكي امو ناك امب ملاعلا ءضرألاو تاومسلا ىف رسلا ملعي ىذلا ءرئامضلاو

 :لاق اذهلو ؛هايإ هونظف ههبش اوأر :ىأ مهل َهَبش نكلو هوبلص امو هولتف امو :- ٍ,نوکی ا
 29ه هللا عفر لب . انيقي وق امو ] ٍنَلا عاَبتا الإ ملع نم هب مه ام نم كش ىف هيف اوفلتخا نيدّلا إو

 E ع «دوهيلا نم هلتق ىعدا نم :كلذب ىنعي
 نيكاش لب ءوه هنأ نينقيتم هولتق امو :ىأ ©انيقي ر هولتف امو# :لاق اذهلو .رعسو لالضو ةريحو
 ذال نم ماضي الو «هبانج ا بانا عينم یآ (امیکح ریز هللا اكو هي هلا قر لب نيمو

 ةجحلاو «ةخلابلا ةمكحلا هلو اهقلخي ىتلا رومألا نم هيضقيو هردقي ام عيمج ىف :ىأ «اميكحإ هبابب

 .ميدقلا رمألاو «ميظعلا ناطلسلاو «ةغمادلا

 نب لاّهنلا نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح «ناتس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق
 ىلع جرخ «ءامسلا ىلإ ىسيع عفري نأ هللا دارأ ال :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ورمع

 هسأرو «تيبلا ىف نيع نم مهيلع جرخف : ىنعي  نييراوحلا نم الجر رشع انثا تيبلا ىفو  هباحصأ

 ىَقْلي مکیآ :لاق مث .ىب نمآ نأ دعب «ةرم 'ۃرشع ىتنثا یب رفكي نم مكنم نإ :لاقف ءام رطقي
 .سلجا :هل لاقف ءانس مهثدحأ نم باش ماقف هي ىناكم لتقيف «ىهبش هيلع

 تنأ :لاقف .انأ :لاقف باشلا ماقف مهيلع داعأ مث .سلجا :لاقف «باشلا كلذ ماقف مهيلع داعأ مث

 بلطلا ءاجو :لاق .ءامسلا ىلإ تيبلا ىف ةّنزور نم ىسيع عفرو .ىسيع هبش هيلع ىقلأف .كاذ وه
 «هب نمآ نأ دعب «ةرم ''7ةرشع ىتنثا مهضعب هب رفكو هوبلص مث «هولتقف هبشلا اوذخأف دوهيلا نم

 .«یسیع وه 7:أ ىف (۳) .أ ءر نم ةدايز (۲) .أ نم ةدايز )١(
 .«نوكي ناك فيك» :أ ءر ىف )١( .«؟حضو »:ر ىف (5) .«هللاف ١:1 ءريد ىف )٤(

 .ارشع انثا 3: ر ىفو ««رشع ىنثا »:د ىف ٩( :4) .أ نم ةدايز (۷)



 18 286 ت نقاقلا لقول" قت 7077 تت جبت

 ؛ةيبوقعيلا ءالؤهو .ءامسلا ىلإ دعص مث ءاش ام انيف هللا ناك :ةفئاط تلاقف «قرف ثالث اوقرتفاو

 انيف ناك :ةقرف تلاقو «ةيروطسنلا ءالؤهو .هيلإ هللا هعفر مث «ءاش ام هللا نبا انيف ناك :ةقرف تلاقو

 «ةملسملا ىلع ناترفاكلا ترهاظتف «نوملسملا ءالؤهو .هيلإ هللا هعفر مث ءءاش ام هلوسرو هللا دبع

 . ب ًادمحم هللا ثعب ىتح اسماط مالسإلا لزي ملف ءاهولتقف

 هوحنب «ةيواعم ىبأ نع «بيّرك ىبأ نع ىئاسنلا هاورو «سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو
 ىف ىقيفر وهو «ىناكم لتقیف ىهبش هيلع ىَقْلِي مكيأ :مهل لاق هنأ فلسلا نم دحاو ريغ ركذ اذكو

 ؟ ةنجلا

(1) 

 نب بهو نع «ةرتنع نب نوراه نع «ىَمقلا بوقعي انثدح ءديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 مهروص هيلع اولخد املف . مهب اوطاحأو تيب ىف نييراوحلا نم رشع ةعبس هدنعو ىسيع ىتأ : لاق بم
 مكتلتقنل وأ ىسيع انل نزربيل .انومترحس :مهل اولاقف «ىسيع ةروص ىلع مهلك «لجو زع «هللا

 جرخف .انأ :مهنم لجر لاقف ؟ةنجلاب مويلا مكنم هسفن ىرشي نم :هباحصأل ىسيع لاقف .اعيمج

 هش هل نق ا و واد ی زوج نزع هللا هزم فقري يسع انآ :لاقو مهيلإ
 هموي نم ىسيع هللا عفرو «ىسيع هنأ كلذ لثم ىراصنلا تنظو ,«ىسيع اولتق دق مهنأ اونظف « مهل

 TS بیرغ قايس اذهو . كلذ

 «قاحسإ انثدح «ىنثملا هب ىنثدح ام وهو «لوقلا اذه وحن بهو نع ىور دقو :ريرج نبا لاق

 نبا ىسيع نإ :لوقي ًابهو عمس هنأ :لقعم نب دمصلا دبع ىنثدح «ميركلا دبع نب ليعامسإ انثدح

 a عتيعتا ls ؛هيلع قشو توما نم عزج ءايندلا نم جراخ هنأ هللا هملعأ امل ميرم

 . مهمدخي ماقو مهاشع ليللا نم هيلإ اوعمتجا املف .ةجاح مكيلإ ىل ىل نإف ‹ةليللا ىنورضحا :لاقف

 كلذ اومظاعتف «هبايثب مهيديأ حسميو «هذيب مهئضويو مهيديأ لسعي لخأ ماعطلا نم اوغرف املف

 غرف اذإ ىتح «هورقأف .هنم انأ الو ىنم سيلف «عنصأ امم ةليللا ائيش ىلع در نم الأ :لاقف «هوهراكتو

 نكيلف « ىديب مكيديأ تلسغو «ماعطلا ىلع مكتمدخ ام «ةليللا مكب تعنص ام امأ :لاق كلذ نم

 هسفن مكضعب لذبيلو «ضعب ىلع مكضعب مّظعتي الف «مكريخ ىنأ نورت مكنإف «ةوسأ یب مكل

 نودهتجتو «هللا ىل نوعدتف اهيلع مكنيعتسأ ىتلا ةليللا ىتجاح امأو 00 تلذب امك «ضعبل

 :اولاق ی و ا اا ! هللا ناحبس دري سلا نا

E EA,اننيب ليح الإ ءاعد ديرن امو ءآرَمَس ةليللا قيطن امو ءَرَمسلا رثكنف رمت انك دقل  

 :لاق مث .هسفن هب یعنی اذه وحن مالكب ىتأي لعجو . منغلا قرفتو "”ىعارلاب بهذي :لاقف . هنیبو

 نلكأيلو «ةريسي مهاردب مكدحأ ىنعيبيلو «تارم ثالث كيدلا حيصي نأ لبق مكدحأ ىب نرفكيل «قحلا

 )١٠١۹۱(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )١(

 )۳۷٤/۹(. ىربطلا ريسفت :رظنا .هبرغتسا انه ظفاحلا نأ عم هبنم نب بهو لوق بوص دقو «(۳۹۸/۹) ىربطلا ريسفت (۲)

 . «ىعارلا »:ر ىف (۳)



 ها ت م( 169: 2188) كايآلا ءانقلا وره يالا وخلا

 نم اذه : اولاقو «نييراوحلا دحأ نوعمش اوذخأو «هبلطت دوهيلا تناكو ءاوقرفتو اوجرخف «ىنمث

 توص عمس مث . .كلذك دحجف «نورخآ هذخأ مث «هوکرتف هبحاصب انآ ام :لاقو دحجف . هباحصأ

 ىلع مُكَتلَلَد نإ ىل نولعجت ام :لاقف دوهيلا ىلإ نييراوحلا دحأ ىتأ حبصأ املف «هنزحأو ىكبف كيد
 هوذخأف «كلذ لبق مهيلع هّبش ناكو «هيلع مهّلدو اهذخأف ءامهرد نيثالث هل اولعجف ؟حيسملا
 «ناطيشلا رهنتو «ىتوملا ىيحت تنك تنأ :هل نولوقيو هنودوقي اولعجو «لبحل اب هوطبرو «هنم اوقثوتساف

 هب اوتأ ىتح «كوشلا هيلع نوقليو «هيلع نوقصبيو ؟لبحلا اذه نم كسفن ىجنت الفأ «نونجملا ئربتو
 .ًاعبس ثكمف مهل هّبش ام اوبلصو «هيلإ هللا هعفرف ءاهيلع هوبلصي نأ اودارأ ىتلا ةبشخلا

 نايكبت اتءاج «نونجلا نم هللا اهأربأف «مالسلا هيلع ىسيع اهيوادي ناك ىتلا ةأرملاو همأ نإ مث

 «هيلإ هللا ىنعفر دق ىنإ :لاقف .كيلع :اتلاقف ؟نايكبت مالع :لاقف ىسيع امهءاجف «بولصملا ثيح

 كلذ ىلإ هوقلف .اذكو اذك ناكم ىلإ ىنوقلي نييراوحلا اَرمأَف مهل هّبش اذه نإو ءريخ الإ ىنبصي ملو
 ام ىلع مدن هنإ :لاقف هباحصأ هنع لأسف «دوهيلا هيلع لدو هعاب ناك ىذلا اودقفو .رشع دحأ ناكملا

 :هل لاقي «مهعبتي داك مالغ نع مهلأس مث .هيلع هللا باتل بات ول :لاقف هسفن لتقو «قنتخ ةخاف عنص

 .مهعديلو مهرذنيلف «هموق ةغلب ثدحي ناسنإ لك حبصيس هنإف ءاوقلطناف «مكعم وه :لاق «ىيحي
 و بيرغ قايس

 ىنب كلم مسا ناك :لاق قاحسإ نبا نع «ةملس انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاق مث

 عظفي مل «هنم كلذل اوعمجأ املف «دواد :هل لاقي «مهنم الجر هلتقيل ىسيع ىلإ ثعب ىذلا ليئارسإ

 هنع هفرص ىف هللا عدي ملو «هعزج هنم عزجي ملو هعّظَف - یل ركذ اميف - توملاب هللا دابع نم دبع

 كقلخ نم دحأ نع سأكلا هذه افراص تنك نإ مهللا»  نومعزي اميف  لوقيل هنإ ىتح «هءاعد

 اولي نأ اوعمجأ ىذلا لخدملا لخدف امد دصقتيل كلذ ترك خم دل نإ ىتحو «ىنع اهفرصاف

 هيلع نولخاد مهنأ نقيأ املف «مالسلا هيلع «ىسيعب رشع ةثالث مهو «هباحصأو وه هولتقيل هيف هيلع

 وخأ سنحيو "یدبز نب بوقعيو ''”سرطف :الجر رشع ىنثا اوناكو  نييراوحلا نم هباحصأل لاق

 ءايناثقو «سيسوادتو ءايفلح نب بوقعيو «ساموتو ىنمو املثربأو «سبليفو «سيباردنأو «بوقعي
 .اطوي ايركز سدويو

 «سجرس همسا لجر یل ركذ [امیف مهيف] ناكو :قاحسإ نبا لاق «ةملس لاق :ديمح نبا لاق
 هش ىذلا وه هنأ كلذو «ىراصنلا هتدحج «مالسلا هيلع «ىسيع ىوس الجر رشع ةثالث اوناكف

 ثلاث ناك وأ ءرشع ىنثالا ءالؤه نم ؟وه ام ىردأ الف :لاق . (مالسلا هيلع] ىسيع ناكم دوهيلل
 نإف .هنع ربخلا نم ت هيدا ا او ركون ؟ ىلع یا ةوهتلا واو هودحجف «رشع

 مهنإف ءرشع ىنثا اوناك نإو ءرشع ةعبرأ ىسيعب مهو اولخد نيح لخدملا اولخد مهنإف رشع ةثالث اوناك
 رشع ةثالث مهو ''”[اولخد نيح] لخدملا اولخد

 )١( ىربطلا ريسفت )758/9(,
 ) )۲.أ نم ةدايز (5 5) .(ادنو سنوقعيو 3:3 ىف (۳) .«سوطق ۱: ىفو ««سوطرف »:ر ىف



 OV a رويس ف av نك ا وا

 يإل :هللا نم 2'' هءاج نيح ىسيع نأ :ملسأف ًآينارصن ناك لجر ىنثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ىف موقلل هبشي "أنآ ىلع ةنجلا ىف ىقيفر نوكي نأ بحي مكيأ «نييراوحلا رشعم اي :لاق «يَلِإ كعفار

 سلجف .ىسلجم ىف سلجاف :لاق .هللا حور اي ءانأ :سجرس لاقف ؟ىناكم ىف هولتقيف «یتروص

 ءهب مهل هّبشو هوبلص ىذلا وه ناكف «هوبلصف هوذخأف هيلع اولخدف «مالسلا هيلع « ىسيع عفرو «هيف

 هوذخأيل هيلع اولخد املف . .مهتدع اوصحأو مهوأر دق .ةمولعم ىسيع عم اولخد نيح مهتدع تناكو

 نوفرعي ال اوناكو هيف اوفلدخا ىذلا وهف ةدعلا نم الجو اودقفو' هةباحصاو نوري امف ىنيغ اودجو

 :مهل لاقف هايإ مهفرعيو هيلع مهلدي نأ ىلع امهرد نيثالث اطوي ايركز سدويل اولعج ىتح «ىسيع

 سجرس ىأرو «ىسيع عفر دقو اولخد املف .هوذخف «لبقأ ىذلا وهو «هُلبَقآَس ىنإف هيلع متلخد اذإ
 .هوبلصف هوذخأف «هلېقف هيلع بكأف «ىسيع هنأ "”لكشي ملف «یسیع ةروص ىف

 ىف نوعلم وهو «هسفن لتق ىتح لبحب قنتخاف «عنص ام ىلع مدن اطوي ايركز سدوي نإ مث
 وه اطوي ايركز سدوي نأ معزي ىراصنلا ضعبو «هباحصأ نم نيدودعملا دحأ و «ىراصنلا

 ىأ ملعأ هللاو .«هيلع مكتللد ىذلا انأ كالا :لوقي وهو هوبلصف «مهل هبش ىذلا
000 

 .۰ ناك كلذ

 ىلإ ىسيع «لجو زع «هّللا عفرو « ىسيعب هوهبش الجر اوبلص :دهاجم نع «ريرج نبا لاقو

 ايح ءامسلا

 .هباحصأ عيمج ىلع ىقلأ ىسيع هبش نأ ريرج نبا راتخاو

 .  اديهش مهيلع نوكي ةمايقلا مويو هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإوإل :ىلاعت هلوقو
 لهأ نم نإو # :كلذ ىنعم :مهضعب لاقف «كلذ ىنعم ىف ليوأتلا لهأ فلتخا :ريرج نبا لاق

 مهعيمج نأ ىلإ كلذ هجوي - ىسيع توم لبق : ىنعي © هتوم لبق ىسيعب ىنعي هب ننمؤيل الإ باتكلا

 «ميهاربإ نيد «ةيفينحلا مالسإلا ةلم ىهو «ةدحاو اهلك للملا ريصتف ؛لاجدلا لتقل لزن اذإ هب نوقدصي

 . مالسلا هيلع

 :كلذ لاق نم ركذ

 نع «ريبج نب ديعس نع صح أ هع «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح «راشب نبا انثدح

 لاقو .ميرم نبا ىسيع توم لبق :لاق ( هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإوإ» : سابع نبا
(W i 1s 1 

 . © كلذ لثم سابع نبا نع ىفوعلا

 هيلع «ميرم نبا ىسيع لوزن دنع كلذ :لاق € هتوم لبق هب نمو الإ :هلوق ىف كلام وبأ لاقو

 .؛ككشي» :أ ىف (۳) .«ىتح» :ر ىف (۲) .«ىحولا هءاج» :أ ءر ىف )١(

 .؟هللاف ؛:ر ىف (5) .«هلتقف »: ىف (4)

 .هب قاحسإ نبا نع ةملس قيرط نم )7/1١/4( هريسفت ىف ىربطلا هاور (7)

 . (۳۸۰ /۹) ىربطلا ريسفت (۷)



 ا ا ت 69:160) تايآلا# اللا ةزوزس ت يناثلا عزجلا

 دوهيلا : ىنعي © هتوم لبق هب نمو الإ باتكلا لهأ نم نإو» : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 . متاح ىبأ نبا امهاورو . هباحصأو ىشاجنلا ىنعي : ىرصبلا نسحلا لاقو . ةصاخ

 لهأ نم نإو» :نسحلا نع «ءاجر وبأ انثدح ةع نا اخت «بوقعي ىنثدحو :ريرج نبا لاقو

 لزن اذإ نكلو «هللا دنع ىح نآلا هنإ هللاو :یسعا فوم لق : لاق  هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا

 .نوعمجأ هب اونمآ

 :لاق رشب نب ةيريوج انثدح «ىقحاللا نامثع نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هب ننمؤيل الإ باّتكْلا لها نم نإو» الجو رع] هللا لوف دعس انآ يد: يحلل لاق الجو تم

 ًاماقم ةمايقلا موي لبق هثعاب وهو «"[هيلإ] ىسيع عفر هللا نإ .ىسيع توم لبق» :لاق 4 هتوم لبق
 .(رجافلاو ربلا هب نمؤي

 هل a .دحاو ريغو «ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتق لاق اذكو

 .نالكتلا هيلعو ةقثلا هبو «هللا ءاش نإ ‹عطاقلا ليلدلاب دعب

 توم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو» :كلذ ىنعم :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق

 مل توملا هب لزن نم لك نأل ؛لطابلا نم قحلا ملع نياع اذإ هنأ ىلإ كلذ هجوي ناك نم ركذ .ىباتكلا

 . هنيد ىف لطابلا نم قحلا هل "7نيبتي ىتح هسفن جرخت

 : لاق 4هتوُم لبق هب نمؤيل الإ باتكلا لْهَأ نم نإوإط :هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 . ىسيعب نمؤي ىتح ىدوهي تومي ال
 ًالإل :هلوق ىف دهاجم نع < «حيجت ىبأ نبا نع «لبش انثدح «ةفيذح وبأ انثدح «ىنثملا ىنثدح

 لاقو  باتكلا بحاص توم لبق - هتوم لبق ىسيعب نمؤي باتك بحاص لك : «هتوم لبق هب ننمؤيل

 یی نر کد جرح يل هقع کروا : سابع نبا

 «ىوحنلا ديزي نع «دقاو نب نيسح انثدح «حضاو نب ىيحي ةليمن وبأ انثدح ءديمح نبا انثدح

 لجع ولو «هلوسرو هللا دبع ىسيع نأ دهشي ىتح ىدوهيلا تومي ال :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع
 ارك

 نم رخ نإ تيأرأ ا نبال ليق ا تومي ا ل

 اهب جلي :لاق ؟مهنم دحأ قنع تبرض نإ تيأرأ : ليقف .ىوهلا ىف هب ملكتي :لاق ؟تيب قوف

 .هناسل

 لإ باتكلا ٍلهأ نم نإو» :سابع نبا نع «ةمركع نع «فيصخ نع ىروثلا نايفس قرر 1

 ملكت فيسلاب برض نإو «مالسلا هيلع «یسیعب نمؤي ىتح ىدوهي تومي ال :لاق (هتوم لبق هب ننمؤیل

 .؟ملعي ه:د ىف (۳) . أ نم ةدايز (۲ «۱)

 .ارکشی نب باتع ١:ر ىفو ءاريشب نب ثايغ ١:د ىف ()



 O am قيناقلا هوولن | خت < ج او

 . یوه وهو '''[هب] ملكت ىوه ناو :لاق «هب
 دبا وغ ركع وه ل" يلا نوراه نبأ نه ةه نع + ىتلابيطلا وا: نبأ قوز" اذكو

 نب دمحمو «ةمركعو «دهاجم نع حص اذكو «سابع نبا ىلإ ةحيحص ديناسأ اهلك هذهف . سابع
 ! يمك قي نبأ ةءازق و + نياك نا نغير قافلا نقي هنو نيوي
 .«مهتوم لبق»

 لبق هب نمو الال :هلوق ىف نسحلا نع «زازقلا تارف نع «ليئارسإ نع «قازرلا دبع لاقو
 .تومي نأ لبق ىسيعب نمؤي ىتح مهنم دحأ تومي ال : لاق «هتوم

 . "ءالؤه هدارأ ام هدارم نوكي نأ لمتحيو «هنع مدقت ام نسحلا دارم نوكي نأ لمتحي اذهو

 توم لبق هلم دمحمب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو :كلذ ىنعم :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق

 . ىباتكلا

 :كلذ لاق نم ركذ

 ال : ةم ركع لاق :لاق ديمح نع «دامح انثدح «لاهنم نب جاجحلا انثدح «ىنثملا نبا ىنثدح

 هب نمي لإ باتكلا لهأ نم نإو» : هلوق ىف ىنعي هایی دمحمب نمؤي ىتح ىدوهيلا الو ىنارصنلا تومي
 . «هتوم لبق

 لهأ نم دحأ ىقبي ال هنأ وهو لوألا لولا ةحصلاب لاوقألا هذه ىلوأو :ريرج نبا لاق مث

 مالسلا هيلع «ىسيع توم لبق ىأ «هتوم لبق هب نمآ الإ «مالسلا هيلع «ىسيع لوزن دعب باتكلا
 ىف ىآلا قايس نم دوصقملا هنأل ؛حيحصلا وه “[هللا] همحر ءريرج نبا هلاق ىذلا اذه نأ كش الو
 «كلذ ةلهجلا ىراصنلا نم مهل ملس نم ميلستو «هبلصو ىسيع لتق نم دوهيلا هتعدا ام نالطب ريرقت

 هعفر هنإ مث «كلذ نونيبتي ال مهو هيبشلا اولتقف مهل هبش امنإو .كلذك رمألا نكي مل هنأ هللا ربخأف

 اهدرونس ىتلا  ةرتاوتملا ثيداحألا هيلع تلد امك ء«ةمايقلا موي لبق لزنيس هنإو «یح قاب هنإو «هيلإ

 ىنعي - ةيزجلا عضيو «ريزنخلا لتقيو «بيلصلا رسكيو «ةلالضلا '*””حيسم لتقيف - ًابيرق هللا ءاش نإ
 ةميركلا ةيآلا هذه تربخأف - فيسلا وأ مالسإلا الإ لبقي ال لب ءنايدألا لهأ نم دحأ نم اهلبقي ال

 نإو» :لاق اذهلو ؛مهنم دحاو هب قيدصتلا نع فلختي الو ءذئنيح باتكلا لهأ عيمج هب نمؤي "نأ
 نم مهقفاو نمو دوهيلا معز ىذلا «ىسيع توم لبق :ىأ هوم لبق هب تمويل الإ باتكلا لهأ نم

 .بلصو لتق هنأ ىراصنلا

 دعبو ءامسلا ىلإ هعفر لبق مهنم اهدهاش ىتلا مهلامعأب : ىأ (اديهش مهْيَلع نوكي ةمايقلا مويو#
 وأ ىسيعب نمؤي ىتح تومي ال ىباتك لك نأ :ىنعملا نأب ةيآلا هذه رسف نم امأف .ضرألا ىلإ هلوزن

 هل ىلَجَتَي هراضتحا دنع دحأ لك نأ كلذو «عقاولا وه اذهف « ””مالسلا "”[وةالصلا] امهيلع« دمحمب

 .«ىفوعلا »:د ىف (؟) .ر نم ةدايز (۱)

 )١/ ١7١(. قازرلا دبع ريسفت (۳)

 .«هنآ »: ءر د ىف (5) . ؟خيسم »: ىف (5) .أ «ر نم ةدايز (4)

 . لک »:د ىف (۸) .أ نم ةدايز (۷)



 588 بسسس (160-169) تايآآلا : ءاستلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 لاق امك «كلملا دهاش دق ناك اذإ «هل ًاعفان ًانايإ كلذ نوكي ال نكلو ءهب نمؤيف «هب الهاج ناك ام
 لاق تملا مهدحأ رضح اذإ ىتح تاّئيسلا نولمعي نيل ةبوتلا تسيلو# : ةروسلا هله "7[لوأ] ىف ېلاعت
 اولاَق اتسأب اوأر امف :ىلاعت لاقو ء[۱۸ :ءاسنلا] ةيآلا 42" [راقك مهو نوقومي نيذلا الو نآلا تبت تبت ين
 : رفاغ] ؟؟”نيتيآلا ("اتسأب اور م مهنا مهعفني كی ملف . نیک رشم هب انك امب اًنرفكو ] هدحو هّللاب اتمآ

 ناک ولو :لاق ثيح «لوقلا اذه در ىف ريرج نبا هب جتحا ام فعض ىلع لدي اذهو ٤ ۸٩[

 ذئنيحو ءامهنيد ىلع نوكي  امهب رفك نمم «حيسملاب وأ دمحمب نمآ نم لك ناكل ءاذه ةيآلا هذهب دارملا
 ال ذإ ؛ديجب سيل اذهف 0 قداصلا ربخأ دق هنأل ؛هنيد لهأ نم هؤابرقأ هثري ال

 ولو» :سابع نبا لوق ىلإ ىرت ال أ ءاملسم كلذب ريصي هنأ هناميإ هعفني ال ةلاح ىف هناميإ نم مزلي
 هذه لثم ىف ناميإلاف «ىسيعب نمؤي نأ دبال هنإف عبس هسرتفاو فيسب 5 وأ قهاش نم ىدرت

 . ملعأ هللاو ءهانمدق امل هرفك نع هبحاص لقني الو « عفانب سيل تالاحلا

 نأ هنم مزلي ال نكل «عقاولا وه ناك نإو ءاذه نأ هل حضتا ءرظنلا نعمأو ًاديج اذه لهأت نمو
 هتايح ءاقبو «مالسلا هيلع «ىسيع دوجو ريرقت نم هانركذ ام اهب دارملا لب ءاذه ةيآلا هذهب ةلرلا نوكي

 ىراصنلاو دوهيلا نم ءالؤهو ءالؤه بذكيل ؛ةمايقلا موي لبق ضرألا ىلإ لزنيس هنأو ءءامسلا ىف

 طرفأو دوهيلا ءالؤه طرفف «قحلا نع تلخو «تضقانتو تسكاعتو تداضتو هيف مهلاوقأ تنيابت نيذلا
 امب هيف اوعدا ثيحب ىراصنلا هارطأو « مئاظعلا نم همأو هب هومر امب دوهيلا هصقنت : ىراصنلا ءالؤه

 ءالؤه لوق نع هللا ىلاعت «ةيبوبرلا ماقم ىلإ ةوبنلا ماقم نع كئلوأ ةلباقم ىف هوعفرف ءهيف سيل
 .وه الإ هلإ ال سدقتو هزنتو «ًاريبك ًاولع ءالؤهو

 موي لبق نامزلا رخآ ىف «ءامسلا نم ضرألا ىلإ ميرم نبا ىسيع لوزن ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ

 :هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ وعدي هنأو «ةمايقلا

 نبا ىسيع لوزن) :لوبقلاب ىقلتملا هحيحص نم «ءايبنألا ركذ باتك ىف « هللا همحر «یراخبلا لاق
 .حلاص نع «ىبأ انثدح «ميهاربإ نب بوقعي انثدح «ميهاربإ نب قاحسإ انثدح : (مالسلا هيلع - ميرم
 هديب ىسفن ىذلاو» : يي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع < لا خت هيف نع تان نع
 «ةيزجلا عضيو «ريزنخلا لتقيو «بيلصلا رسكيف ءالدع ًامكح میرم نبا مكيف لزني نأ نکو
 وبأ لوقي مث اه او ايندلا نم ار ةدجسلا نوكت ىتح ءدحأ هلبقي ال ىتح لالا ضيفيو
 . 4 اديهش مهيَلع نوكي ةمايقلا مويو هتوم لبق هب نمي الإ باتكلا لهأ نم نإوإل : متئش نإ اوؤرقاو : ةريره

 او و ترق قرع اک كيت نرو یارخان نع ولكم تاوز اكو
 ثيللا قيرط نم هاجرخأو . “هب «ىرهزلا نع «ةنيبع نب نايفس ثيدح نم ءًاضيأ ؛ملسمو ىراخبلا
 نب ديعس نع «ىرهزلا نع «ةصفح ىبأ نب دمحم قيرط نم هيودرم نبا هاورو .'' ''هب ىرهزلا نع
 ءالدع ًامکح میرم نبا مكيف نوكي نأ كشوي» :َِِك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع .بيسملا

 .٤هدر :د ىف (6) .؟ةيآلا 2:1 ىف () .أ نم ةدايز (" - )١

 .«نسح )ر ىف (۷) .اريخ ):آ ىف (0)

 .(194) مقرب ملسم حيحصو (7418) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .(158) مقرب ملسم حيحصو (11417) مقرب ىراخبلا حيحص (9)



CAB a 7يب 2و 

 ةدحاو ةدجسلا نوكتو «لاملا ضيفيو «ةيزحلا عضيو «بيلصلا رسكيو «ريزنخلا لتقيو «لاجدلا لتقي

 توم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإوإط :متئش نإ اوؤرقاو :ةريره وبأ لاق .«نيملاعلا بر هلل
 .'تارم ثالث ةريره وبأ اهديعي مث < «ميرم نبأ ىسيع

 نع ءةصفح ىبأ نب دمحم انثدح حور انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ةريره ىبأ نع ىرخأ قيرط

 نسيع نهي :لاق كك هللا لوسر نأ ؛ةريره ىبأ نع ؛ىملسألا ىلع نب ا «ىرهزلا
 . (ًاعيمج امهينثيل وأ ةرمعلا وأ جحلاب و جفب میرم نبا

 ديزي نب سنويو «دعس نب ثيللاو «ةنيبع نب نايفس ثيدح نم هب ًادرفنم ملسم هاور اذكو

 . هب ىرهزلا نع مهتثالث

 نع «ةلظنح نع «ىرهزلا نع  نيسح نبا وه  نايفس انثدح «ديزي انثدح :دمحأ لاقو

 هل عمجتو «بيلصلا وحميو «ريزنخلا لتقيف ميرم نبا ىسيع لزني» : اي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ

 وأ رمتعي وأ اهنم جحيف ءاحورلا لزنيو «جارخلا عضيو «لبقي ال ىتح لاملا ىطعيو <

 مهيلع نوكي ةمايقلا مويو ] هتوم لبق هب ميل الإ باتكلا لهأ نم نإوإ» :ةريره وبأ التو :لاق .«امهعمجي

 هلك اذه ىردأ الف «یسیع توم لبق هب نمؤي :لاق ةريره ابأ نأ ةلظنح معزف .([ اديهش

 .ةريره وبأ هلاق ءىش وأ لَك ىبنلا ثيدح

 نع «نوراه نب ديزي نع «ىنثملا نب دمحم ىسوم ىبأ نع «هيبأ نع «متاح ىبأ نبا هاور اذكو

 . هب «ىرهزلا نع نيسح نب نايفس
 نع «باهش نبا نع «سنوي نع .ثيللا انثدح ءريكب نبا انثدح :ىراخبلا لاق :ىرخأ قيرط

 مكيف لزن اذإ متنأ فيك» :ِهِْكلَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ابأ نأ ؛ىراصنألا ةداتق ىبأ ىلوم عفان

 .ىعازوألاو ليقع هعبات (؟مكنم مكمامإو «ميرم نبا حيسملا

 ىبأ نبا نع «رمع نب نامثع نعو ع نع «قازرلا دبع نع «دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 . "هب «بئذ ىبأ نباو ىعازوألاو سنوي ةياور نم ملسم هجرخأو .هب «یرهزلا نع امهالك «بئذ

 نع «نمحرلا دبع نع «ةداتق انأبنأ هام انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق : ىرخأ قيرط

 سانلا ىلوأ ىنإو ءدحاو مهنيدو ىتش مهتاهمأ تالعل ةوخإ ءايبنألا» :لاق ليم ىبنلا نأ ؛ةريره ىبأ

 ىلإ یر لچر وف رعاف واو اذإف ورا هتإو ی نيبو نتي نكير عل -هنأل د مدرع: نبا یم
 لتقيو «بيلصلا قديف ءلّلب هبصي مل نإو رطقي هسأر نأك .نآرصمم نابوث هيلع «ضايبلاو ةرمحلا
 مالسإلا الإ اهلك للملا هنامز ىف هللا كلهيو «مالسإلا ىلإ سانلا وعديو «ةيزجلا عضيو «ريزنخلا

 ۷٣١١(. /۲) روشنملا TT هركذ (۱)

 . (ةلظنح ىب 0 :أ ىف (0)

 )٠۲١۲(. مقرب ملسم حيحصو (01/5) دنسما ()

 . «ةلظن وبآ» :آ ىف )٥( . «ةيآلا ١:ه ىفو أ ءر نم ةدايز (:)

 .(۲۹۰ /۲) دنسملا (5)

 ملسم حيحصو ءرمع نب نامثع ةياور نم (۲/٣۳۳)و قازرلا دبع ةياور نم (۷۲/۲) دنسملاو 2) مقرب د

 1o60) مقرب



 ٠١۹( t0۷ ۔۵٣۱) تایآلا: ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 «لبإلا عم دوسألا عترت ىتح ‹«ضرألا ىلع ةنمألا عقت مث ءلاجدلا حيسملا هنامز ىف هللا كلهيو

 مث «ةنس نيعبرأ ثكميف «مهرضت ال تايحلاب نايبصلا بعليو «منغلا عم بائذلاو ءرقبلا عم رامثلاو

00 

 )۲) ي
 دنع دروي ملو - ريرج نبا هاور . ىيحي نب مامه نع «دلاخ نب ةبده نع «دواد وبأ هاور اذكو

 نع امهالك ةبورع ىبأ نب ديعس نع «نوراه نب ديزي نع «ذاعم نب '''رشب نع هاوس ةيآلا هذه

 كم

 ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ةياقسلا بحاص - E دس ل ف «ةداتق

 . '؟!هالسإلا ىلع سانلا لتاقيف :لاقو «هوحن ركذف ‹ را

 ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع «ىرهزلا نع «بيعش نع «ناميلا ىبأ نع «ىراخبلا ىور دقو

 سيل ءَتَآلَع دالوأ ءايبنألاو «ميرم نبا ىسيعي ر سانلا ىلوأ انأ» :لوقي ةا هللا لوسر تعمس : لاق

 و

 نب نمحرلا دبع نع «ىلع نب لاله نع «ناميلس نب حيف نع :ناتس نب دمحم نع ىور مث
 ايندلا ىف ميرم نبا ىسيعب سانلا ىلوأ انأ» :ةب هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ةرمع ىبأ

 ىسوم نع ءَناَمُهَّط نب ميهاربإ لاقو «دحاو مهنيدو ىتش مهتاهمأ «تالعل ةوخإ ءايبنألاو «ةرخآلاو
 . "ل هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبآ نع ءراسي نب ءاطع نع < «ميلس نب ناوفص نع «ةبقع نبا

 دخ رو ن نعم اقدح ےک یهر ناخ :هحيحص ىف ملسم لاق :رخآ ثيدح

 ةعاسلا موقت ال» : لاق يَ هللا لوسر نأ ؛ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ليهس انثدح «لالب نب ناميلس

 «ذئموي ضرألا لهأ رايخ نم ةنيدملا نم شيج ! جرخيف - قبادب وأ  قامعألاب مورلا لزني ىتح

 ىلخن ال هللاو ءال هوما لوقف . ميهلتاقت اثم اربس نيذلا نيبو ایت الجخ :مورلا لاق اوفاصت اذإف

 دنع ءادهشلا لضفأ هئلث لتقيو ءًادبأ مهيلع هللا بوتي ال ثلث مزهنيف ‹ مهنولتاقيف .انناوخإ نيبو مكتيب

 دق مئانغلا نومسقي مه امنيبف ؛ةينيطنطسق نوحتتفيف ًادبأ نونتفي ال ثلثلا حتتفيو .'" ”(لجو زع] هللا

 «نوجرخيف .مكيلهأ ىف مكفلخ دق حيسملا نإ :ناطيشلا مهيف حاص ذإ «نوتيزلاب مهفويس اوقّلع

 «ةالصلا تميقأ ذإ «فوفصلا نووسي :لاتقلل نودعي مه امنيبف ا ل .لطاب كلذو

 باذنال هكرت ولف ءءاملا ىف حلملا بوذي امك باذ هللا ودع هآر اذإف ' ٣ ماف میرم نبا ىسيع لزنيف

 '«هتبرح ىف همد مهيريف «هدیب هللا هلتقي نكلو «كلهي ىتح

 «ميحس “' نب ةلبج نع «بشوح نب ماوعلا نع «مّيَشه انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدحا
 هم

 ىسومو ميهاربإ ىب ىرسأ ةليل تيقل» : لاق كي هللا لوسر نع ءدوعسم نبا نع «ةَراَفَع نب رثؤم نع

 )١( ؟ريشب 3:أ ىف (۳) .؟هوري »:أ ىف (۲) .؟خيسملا 7:1 ىف .

 )٤( دنسملا )4١7/17( ىربطلا ريسفتو (4775) مقرب دواد ىبأ ننسو )9/ ۳۸۸(.

 )٥« ٦( مقرب ىراخبلا حيحص )۳٤٤۳( .

 . «مهمامإ »:ر ىف (۸) .أءر نم ةدايز (۷)

 (A4۹۷). مقرب ملسم حيحص (9)

 .«نع »:ر ىف )٠١(



 )1١8628- ٠١۹( تایآلا:ءاسنلا ةروس  ىناثلا ءْزحلا بلد ع۸

 .اهب ىل ملع ال :لاقف «ميهاربإ ىلإ مهرمأ اودرف «ةعاسلا رمأ اوركاذتف «مالسلا "هيلع «ىسيعو
 ملعي الف اهتبجو امأ :لاقف «ىسيع ىلإ مهرمأ اودرف .اهب ىل ملع ال :لاقف ‹«ىسوم ىلإ مهرمأ اودرف

 ىنآر اذإف «نابيضق ىعمو :لاق جراخ لاجدلا نأ - لجو زع - ىبر ىلإ دهع اميفو «هللا الإ دحأ اهب

 نإ «ملسم اي :لوقي رجشلاو رجحلا نإ ىتح ىنآر اذإ هللا هكلهيف :لاق ؛'"”صاصرلا بوذي امك باذ
 كلذ دنعف «مهناطوأو مهدالب ىلإ سانلا عجري مث «هللا مهكلهيف :لاق :هلتقاف لاعتف ًارفاك ىتحت

 5 :af (OY . ا 28 6 :
 الإ ءىس ىلع نوت أي 9ف ‹مهدالب نوؤطيف «نولسني بدح لك نم مهو .جوجأمو جوجاي جرحي

 ‹ مهيلع هّللا وعدأف «مهنوكشي ىلإ سانلا عجري مث : و ا الإ ءام ىلع نوري الو «هوكلهأ

 ىتح مهداسجأ فرتجيف ‹رطملا هللا لزنيو ءمهحير نتن نم ضرألا و یتح « مهتيميو مهكلهيف

ODىلا لجو رغد  

 ف «بشوح نب ماوعلا نع «نوراه نب نيرو وع راش وب تفحم نع «ةجام نبا هاورو

 نب ىلع نع «ةملس نب دامح انربخأ ء«نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ىلع انل افحصم هيلع ضرعنل ؛ةعمج موي ىف صاعلا ىبأ نب نامثع انيتأ :لاق ةرضن ىبأ نع ءديز
 ىلإ انسلجف دجسملا انئج مث ءانبيطتف بيطب "انيتأ مث ءانلستغاف انرمأ ةعمجلا ترضح املف .هفحصم
 لوسر تعمس :لاقف انسلجف «هيلإ انمقف صاعلا ىبأ نب نامثع ءاج مث .لاجدلا نع انثدحف «لجر

 .ماشلاب رصمو «ةريحلاب رصمو «نيرحبلا ىقتلمب رصم :راصمأ ةثالث نيملسملل نوكي» :لوقي كلَ هللا
 رصم لوأف «قرشملا لبق نم مزهيف «سانلا ضارعأ ىف لاجدلا جرخيف «تاعزف ثالث سانلا "عفيف
 ؟وه ام رظنن همش :لوقت ميت ةقرف :قرف ثالث مهلهأ ريصيف «نيرحبلا ىقتلمب ىذلا رصملا هدري
 ناجيسلا مهيلع ًافلأ نوعبس لاجدلا عمو .مهيلي ىذلا رصملاب قحلت ةقرفو «بارعألاب قحلت ةقرفو

 هماشن :لوقت ةقرف :قرف ثالث هلهأ ريصيف «هيلي ىذلا رصملا ىتأي مث ءءاسنلاو دوهيلا هعم نم رثكأو

 نوملسملا زاحنيو ماشلا برغب مهيلي ىذلا رصملاب قحلت ةقرفو «بارعألاب قحلت ةقرفو ؟وه ام رظننو
 ةديدش ةعاجم مهبيصت TT e مهل احرس نوثعبيف قيفأ ةبقع ىلإ

 نم دانم ىدان ذإ 8 امنيبف گاف ا رتو فل مهدحأ نإ ىتح «دیدش دهجتو

 لجر e توصل اذه نإ: ضعبل مهضعب لوقيف «اثالث ثوغلا مكاتأ«سانلا اهيأ ايا لا

 مدَقَت هللا حور : مهريمأ هل لوقيف ءهرجفلا ةالص دنع «مالسلا هيلع ‹«میرم نبا ىسيع لزنيو « ناعبش

 اا «ىلصيف مهريمأ مدقتيف . ضعب ىلع مهضعب را ةمألا هذه : لوقيف لف

 نيب هتبرح عضيف «صاصرلا بوذي امك باذ لاجدلا هآر اذإف «لاجدلا وحن بهذيف «هتّبرح ىسيع

 . الو »:د ىف (۳) .«باضرلا »:ر ىف (۲) . ؟مهيلع آر د یک 9

 . (اهتدالوب »:أ ىف (6)

 . (تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه ۲٠٠١(:٠ /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (١0۸١٤)مقرب ةجام نبا ننسو )١/ ۴۷١( دنسملا (5)

 .؟عزف »:د ىف (۷) . «اناتأ ١:ر ىف (5)

 .«توصلا »:ر ىف )٠١( .«هتوق رتو قرتحيل »:ر ىف (9) .«مهبيصيو :١ د ىف (۸)



 وا ا ا خش حت عا ا 09 7 ءايضتلا ر الا وا

4 9 

 :لوقتلا ةرهشلا نإ ى  ءادحاا ىراوي ءىشا دموي سيلف (هناحضا  مرهيو هلفقيف»<  هتودل

 . "هجولا اذه نم دمحأ هب درفت .«رفاك اذه «نمؤم اي: رجحلا لوقيو .رفاك اذه «نمؤماي

 نب ىلع انثدح :ةروهشملا هننس ىف ةجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ لاق :رخآ ثيدح

 ىيحي ىنابيشلا ةعرز ىبأ نع «عفار ىبأ عفار نب ليعامسإ نع «ىبراحملا نمحرلا دبع انثدح «دمحم
 انوش دخ طخ دكا ناك ا ثلا لوو ا لا لالا ةنامأ ا نع ووسع ىلا ونا
 :لاق نأ هلوق نم ناكف «هانرذحو «لاجدلا نع

 مل هللا نإو «لاجدلا ةنتف نم مظعأ «مالسلا هيلع « مدآ ا هللا أرذ ذنم ءضرألا يف ةنتف نكت مل»

 نإف «ةلاحم ال مكيف جراخ وهو «ممألا رخآ متنأو «ءايبنألا رخآ انأو .لاجدلا ا الإ این ثعبس

 «هسفن جیجح [ئرما] لكف ىدعب نم جرخی نإو «ملسم لكل جيجح انأف :مكينارهظ نيب انأو جرخي
 .«الامش ثيعيو ًانيمب ثيعيف «قارعلاو ماشلا نيب ةّلح نم جرخي هنإو .ملسم لك ىلع ىتفيلخ هللاو

Nهنإ :ىلبق ىبن هايإ اهفصي مل ةفص مكل هفصأس ىنإو .اوتبئاف «سانلا اهيأ هللا دابع اي  

 .اوتومت ىتح مكبر نورت الو ««مکبر انأ» :لوقيف ىنثي مث .ىدعب ىبن الف «ىبن انأ) :؟" لوقف ادن

 بتاك .نمؤم لك هؤرقي 0 : هينيع نيب بوتكم هنإو «روعأب سيل «لجو زع «مکبر نإو 0 هنإو
 هللاب ثغتسيلف هرانب ىلتبا نمف .ران هتنجو ةنج هرانف ءارانو ةنج هعم نأ هتنتف نم نإو ا ا

 ©[ مالسلا هيلع] الع اا تناك امك «امالسو ًادرب هيلع نوكتف «فهكلا حتاوف أرقيلو

 .معن :لوقيف ؟كبر ىنأ دهشتأ كمأو كابأ كل تثعب نإ تيأرأ :ىبارعأل لوقي نأ هتنتف نم نإو

 طّلسي نأ هتنتف نم نإو .كبر هنإف «هعبتا ىنب اي قالو "تيارت هيأ رو جف ناناطيق هل لعق
 ىنإف ءاذه ىدبع ىلإ اورظنا :لوقي مث نيقش اب يج راشللاب اهيو اف داو سفت ىلع

 . هللا ىبر :لوقيف «كبر نم ا ر « هللا هثعبيف . ىريغ ابر هل نأ معزي مث «نآلا هئعبأ

 نسحلا وبأ لاق .«مويلا ىنم كب ةريصب ٌدشأ دعب تنك ام هللاو «لاجدلا تنأ هللا ودع تنأو

 :لاق ديعس ىبأ نع «ةيطع نع «ىفاصولا ديلولا نب ' هللا ديبع انثدح «ىبراحملا انثدحف :ىسفاتطلا
 ا ق ر ىتمأ عفرأ '''"لجرلا كلذ» : ةا هللا لوسر لاق

 قضم يخ + كتاظقلا نب. رمع الإ لكترلا كلذ .ىرث انك ام هللاو :ديعش "وب لاف لاف
E 

 ءرطُمُت نأ ءامسلا رمأي نأ هتنتف نم نإو :لاق عفار ىبأ ثيدح ىلإ انعجر مث : ىبراحملا "لاق

 ةمئاس مهل ىقبت الف «هنوبذكيف ىحلاب رمي نأ هتنتف نم نإو] «تبنتف «تبنت نأ ضرألا رمأيو ءرطمتف

 هناا رول 000000 يرشد ىف
 )۳٤١/۷(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .هب ةملس نب دامح قيرط نم )0١/9( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )1١7/4( دنسملا ()

 . ؟حيحصلا لاجر امهلاجر ةيقبو قثو دقو فعض هيفو «ديز نب ىلع هيف»

 .«لوقي» : د ىف (6) .د نم ةدايز (0) .أ نم ةدايز (6)

 أ نم ةدايز (9) .«ادرب رانلا» :أ ىف (۸) .«ريغ وأ » :د ىف (0)

 «ىبأ »:ر ىف )١0( .«لاجرلا كلذو» :أ ىف )١١( .«هللادبعلا :ر ىف )٠١(

 .؟لاق مئل :ر ىف )١5( .«هليبس 7 :د ىف (۳)



COOLS a 

 ضرألا رمأيو ءرطمتف ءرطمت نأ ءامسلا رمأيف «هنوقدصيف ىحلاب رمي نأ هتنتف نم نإو «'"[تكله الإ
 ءرصاوخ هدمأو «همظعأو تناك ام نمسأ كلذ مهموي نم مهيشاوم حورت ىتح .تبنتف «تبنت نأ

 نم امهيتأي هنإف «ةئيدملاو ةكم الإ «هيلع رهظو هئطو الإ ضرألا نم ءىش ىقبي ال هنإو ءاعورض هردأو
 عطقنم دنع ءرمحألا بيرظلا دنع لزني ىتح «ةتلص فويسلاب ةكئالملا هتيقل الإ امهباقن نم بق

 ثّبحلا ىفنتف «هيلإ جرخ الإ ةقفانم الو قفانم ىقبي الف «تافجَر ثالث اهلهأب ةنيدملا فجرتف «ةخبسلا
 .صالنخلا موي مويلا كلذ ىعديو «ديدحلا تب ريكلا ىفني امك اهنم

 مهلجو «ليلق مه» :لاق ؟ذثموي برعلا نيأف «هللا لوسر اي :"”ركعلا ىبأ تنب كيرش مأ تلاقف

 اغا لر ا حلا مهب م مدت ف فمانإ منيل ينام جر امر د هك
 (9ءدقيل ؛ىرقهقلا ىشمي «صكني مامإلا كلذ عجرف «حبصلا «مالسلا هيلع «[ميرم نبا] ىسيع

 كل اهنإف «لصف مدقت :لوقي مث هيفتك نيب هدي «مالسلا هيلع «ىسيع عضيف «سانلاب ىلصي ىسيع
 هءاروو «حتفيف .بابلا اوحتفا :مالسلا هيلع «ىسيع لاق فرصنا اذإف «مهمامإ مهب ىلصيف . تميقأ
 امك باذ لاجدلا "”هيلإ رظن اذإف ءجاسو ىلحم فيس وذ مهلك «ىدوهي فلأ نوعبس هعم «لاجدلا

 ىنقبتست نل ةبرض كيف ىل نإ :“(مالسلا هيلع ] ىسيع لوقيو ءًابراه قلطنيو «ءاملا ىف حلملا بوذي
 (ةلئلاعت هللا قلخ ام ءىش ىقبي الف ءدوهيلا هللا مزهيو «هلتقيف «یقرشلا دل باب دنع هكرديف .اهب
 الإ  ةباد الو «طئاح الو ءرجسش الو ءرجح ال ؛ءىشلا كلذ هللا قطنأ الإ '''”ىدوهيلا هب ىراوتي

 .هلتقا (١١لاعتف «ىدوهي اذه «ملسملا هللا دبع اي :لاق الإ  قطنت ال مهرجش نم اهنإف ةدقرغلا

 رهشلاو ءرهشلاك ةنسلاو «ةنسلا فصنك ةنسلا «ةنس نوعبرأ همايأ نإو» : ةي هللا لوسر لاق

 .«ىسمي ىتح رخآلا اهباب غلبي الف ةنيدملا باب ىلع مكدحأ حبصي «ةررشلاك همايأ رخآو «ةعمجلاك

 نوردقت امك ةالصلا اهيف نوردقت» :لاق ؟راصقلا مايألا كلت ىف «ىلصن فيك "هللا ىبن اي :هل ليقف
 .«اولص مث .لاوطلا مايألا هذه ىف

 قدی ءاطسفم امامإو ءالدع امکح ىتمأ یف میرم نبا ىسيع نوكيف» : ی هللا لوسر لاق
 مفترتو «ريعب الو ةاش ىلع ىعسي الف «ةقدصلا كرتيو «ةيزجلا عضيو «ريزنخلا '"7لتقيو «بيلصلا
 رفتو ءهرضت الف ةيحلا "ىف هدي ديلولا لخدي ىتح «ةمح تاذ لك ةمح عّرنتو «ضغابتلاو ءانحشلا
 المي O نم ضرألا التو ءاهبلك هنأك منغلا ىف بئذلا نوكيو ءاهرضي الف دسألا ةديلولا

 شيرق بلستو ءاهرازوأ برحلا عضتو هللا الإ دبعي الف «ةدحاو ةملكلا نوكتو ءءاملا نم ءانإلا

 نم فطقلا ىلع رفنلا عمتجي ىتح «مدآ دهعك اهتابن تبنت ةضفلا روثافك ضرألا نوكتو ءاهكلم
 ('”نوكيو «لاملا نم ءاذكو اذكب روثلا نوكيو «مهعبشتف ةنامرلا ىلع رفنلا عمتجيو «مهعبشيف بنعلا
 .«تامهيردلاب سرفلا

 . ؟مكعلا» ر یف فرفز .«بيرضلا» 5( ىفو ««برضلا» :د ىف )۲( هجام نباو 3 نم ةدايز )000

 .«مهيلإ» :أ ىف (7 ٠ .«مدقتيل» :ر ىف (0) .هجام نباو ءأ نم ةدايز (0© «4)

 .«؟ىدرهي ١:د ىف (۱۰) .«لجوزع »:أ ىف (9) . أ نم ةدايز (۸)

 .«حبذيو 2:أ ءد ىف )١1( . ؛هللا لوسر اي »:أ ىف (۱۲) .«لاقيف »:د ىف )١١(
 .«نوكتو ة:د ىف )١( . «ملسملا» :ر ىف )٠١( «یف یف» :أ ءر ىف )١5(



 ا ا )1١692166( تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 ىلعي امه قل لع اا برخ یک او ںی نرل یر ا وسر اي ق

 . «اهلك ضرألا فرخت :لاق ؟روثلا

 هللا رمآيءديدش عوج اهيف سانلا بيصي ءدادش تاونس ثالث [لاجدلا] ”جورخ َلْبَق نإو

 ىف ءامسلا رمأي مث ءاهتابن ثلث سبحتف ضرألا رمأيو ءاهرطم ثلث سبحت نأ ىلوألا] ةنسلا ىف ءامسلا

 لالا سلا ىف ءامسلا هللا رمأي مث ءاهتابن ىثلث سبحتف ضرألا رمأيو ءاهرطم ىثلث سبحتف ةيناثلا

 ىقبت الف «ءارضخ تبنت الف 0000 «ةرطق رطقت الف «هلك اهرطم سبحتف
 .«هّللا ءاش ام الإ «تکله الإ فّْلظ تاذ

 ىرجيو «ديمحتلاو حيبستلاو ريبكتلاو ليلهتلا» :لاق ؟نامزلا كلذ ىف سانلا شيعي امف :ليقف
 . «ماعطلا ىرجم مهيلع كلذ

 نأ ىغبني :لوقي ىبراحملا نمحرلا دبع تعمس :لوقي ىسفاتطلا نسحلا ابأ تعمس :ةجام نبا لاق

 . باتكلا ىف نايبصلا هملعي ىتح «بدؤملا ىلإ ثيدحلا اذه عفدي

 تيد ركذتلو عرضا فيداحا نم دهاوش هنفعبلو < ولا اده م اذج بیرغ كيد اذه

 :هحيحص ىف جاجحلا نب ملسم لاق «ثيدحلا اذه هقايسب ههبشل انهاه ناعمس نب ساونلا
 3 سس رە

 نب ديزي نب نمحرلا دبع ىنثدح «ملسم نب ديلولا انثدح «برح نب ريهز ةمثيخ وبأ انثدح

 نب ريبج هيبأ نع «ريبج نب نمحرلا دبع ىنثدح «صمح ىضاق ىئاطلا رباج نب ىيحي ىنثدح «رباج
 انثدح «ىزارلا نارهم نب دمحم انثدحو (ح) ىبالكلا ناعمس نب ساونلا عمس هنأ ىمرضحلا ريم

 نورا دبع: نع: ىئاطلا ربا نب نصي نع اج نب ديزي نب نمحرلا دنع اندح ءملسم نب ديلولا
 ا لاق" تاعمس ني ناول نع ؛ريفن نب ريبج هيبأ نع _«ريبج نبا

 :لاقف ءانيف كلذ فرع هيلإ انلحر املف «لخنلا ةفئاط ىف هاننظ ىتح «عفرو هيف ضّفخف «ةادغ

 E هللا نورا :انلق «؟مكنأش

 تسلو جرخَي نإو «مکنود هجيجح انأف مكيف انأو جرخي نإ «مكيلع ىتفوخأ لاجدلا ريغ» :لاقف

 ههبشأ ىنأك «ةيفاط هنيع ططق باش هنإ :ملسم لك ىلع ىتفيلخ هللاو «هسفن جيجَح ؤرماف مكيف

 مالا: نوب هلع عزا نإ «:قهكلا روس حتاوف هيلع أرقيلف مكنم هكردأ نم «نّطَق نب ىزعلا دبعب

 ىف هبل امو هللا لوسر اي. ءانلق:«اوعبتاف. هللا دابغ ايب الامش فاغو انيع فاعف «قارعلاو

 .«مكمايأك همايأ رئاسو ءةعمجك مويو «رهشك مويو «ةنسك مويءاموي نيعبرأ» :لاق ؟ضرألا

 .ة«هجام نباو أ نم ةدايز (۳) .«هجورخ ال:د ىف )١( .«بكري #»:د ىف )١(

 .هجام نباو ءر ءد نم ةدايز (5)

 لاقو ء؟نيلوهجملا نع ريكانملا ىوري» :نيعم نبا لاق .ىبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع هدانسإ ىفو ؛(7-4/) مقرب ةجام نبا ننس (4)

 .نيلوهجملا نع هتياورب هثيدح رسفيف ةركنم ثيداحأ نيلوهجملا نع ىوريو «تاقثلا نع ثدح اذإ قودص : متاح وبأ

 نبا لاقو «ثيدحلا ركنم :متاح وبأ لاقو .ىئاسنلاو نيعم نبا هفعض فيعض وهو «ىندملا عفار نب ليعامسإ نع ىوري انه وهو
 .«ءافعضلا ةلمج ىف هثيدح بتكي هنأ الإ ءرظن هيف امم اهلك هثيداحأ» : ىدع

 .(هثبل 3:1 ىف (0 .«امف ه:ر ىف )١(



 6: -68) تايآلا الا روس فاشل أ سيو بج ل لل

 هل اوردقا ءال» :لاق ؟موي ةالص هيف انيفكتأ ةنسك ىذلا مويلا '"كلذف «هللا لوسر اي :انلق

 ىلع ىتأيف «حيرلا هتربدتسا ثيغلاك» : "لاق ؟ضرألا ىف هعارسإ امو «هللا لوسر اي :انلق .«هردق

 مهيلع حورتف «تبنتف ضرألاو ءرطمتف ءامسلا رمأيف «هل نوبيجتسيو هب نونمؤيف «مهوعديف موق
 نودريف «مهوعديف موقلا ىتأي مث ءرصاوخ هدمأو ءاعورض هغبسأو «ىَرُذ تناك ام لوطأ مهتح راس

 لوقيف ةبرَخلاب ريو .مهلاومأ نم ءىش مهيديأب سيل نيلحمم نوحبصيف «مهنع فرصنيف «هلوق هيلع
 ‹«فيسلاب هبرضيف «ًابابش ًائلتم الجر وعدي مث . لحنلا بيساعيك اهزونك هعبتتف . كزونك ىجرخأ :اهل

 ثعب ذإ كلذك وه امنيبف .'*”كحضيو ههجو "”للهتيو لبقيف هوعدي مث ضرغلا ةّيمر نيتلزج هعطقيف
 ًاعضاو «نيتدورهم نيب «قشمد ىقرش ءاضيبلا ةرانملا دنع لزنيف «مالسلا هيلع «ميرم نبا حيسملا هللا
 زفاكل لحي الو ؛قلؤللاك نامج هم ردحت هعفر اذإو ءرطق هسار أطاط اذإ .«نيكلم ةحنجأ ىلع هيفك

 و

 . هلتقيف تل تام ةكردب یخ هلو «هفرُط ىهتني ثيح یھتنی هنو تام الإ هسفت حير دجي

 مهثدحيو مههوجو نع حسميف هنم هللا مهمصع دق ًاموق «مالسلا هيلع «ىسيع ىتأي مث

 ادابع تجرخأ دق ىنأ ىسيع ىلإ «لجو زع هللا ىحوأ ذإ كلذك وه 2" امنيبف «ةنجلا ىف مهتاجردب

 .روطلا ىلإ ىدابع زرحف .مهلاتقب دحأل نادي الل

 ا ةريحب ىلع مهلوأ رميف تولت بدح لک نم مهو جوجأمو جوجأي هللا ثعبيو

 ف و نسع هللا نب و .ءام ةرم هذهب ناك دقل هنر ' 7 یرخآ ریو ءاهيف ام نوبرشيف

 نسع هللا ىب ةيطربف «مويلا م رانيد ةنام وري ا يو روثلا سأر نوكي ىتح

 فدعا نتف توک نسف نوحبصيف مهباقر ىف فعنلا مهيلع هللا لسريف «هباحصأو

 هأللم لإ ليش وم ضرألا ىف نودجي الف «ضرألا ىلإ هباحصأو ىسيع هللا ىبن طبي يك

 مهلمحتف < «تخبلا قانعأك ًاريط هللا لسريف ae ين يعمل: مهتر مهم

 مث «ةفلزلاك اهكرتي ىتح ضرألا لسغيف «رّبو الو ردم تيب هنم '' نكي ال ارطم هللا لسري مث

 ءاهفحقب نولظتسيو «ةنامرلا نم ةباضعلا لكأت ذئمويف . كتكرب ىدرو كرمت یجرحخأ :ضرألل لاقي

 ذخفلا ىفكتل مّقلا نم ةحقللاو سانلا نم مائفلا ىفكتل لبإلا نم ةحقللا نإ ىتح لسّرلا ىف هللا كرابيو
 نمؤم لك حور ضبقتف as «ةبيط ًاحير ا «سانلا نم
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 . ١ ١'«ةعاسلا موقت مهيلعف ءرمحلا جراهت اهيف نوجراهتي سانلا رارش ىقبيو ءملسم لکو

 ًاضيأ هركذنسو .هب «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع ثيدح نم نئسلا لهأو دمحأ مامإلا هاورو

 )١( ؟للهتم ة: د ىف (۳) .«لاقف »:ر ىف (۳) «كلذو »:د ىف .

 . وهو مه امنيبف» :د ىف (7) . ؟ىهتنت »:ر ىف (4) .«كحضي ههجو ١:و ىف (4)

 .؟ريخ ١:أ ىف (9) .؟مهدحأ »:ر ىف (۸) .(ةيربطلا »:ر ىف (۷)

 .«نكمي »:ر یف (۰)

 ىئاسنلا ننسو (۲۲۲۰) مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۳۲۱( مقرب دواد ىبأ ننسو )٤/ ۱۸١( دنسملاو )5١0( مقرب ملسم حيحص 2(

 )٥¥.1(. مقرب ةجام نبا نتسو (۱۰۷۸۳) مقرب ىربكلا



 ا س ل 201992314667 كايآلا+ءاسلا ةروش د نناثلا وحلا

 لك نم مهو ] جوجأمو جوجأي تحف اذإ ئَتح» :ءايبنألا ةروس ىف ىلاعت هلوق دنع ءدمحأ قيرط نم
 A مايقال 4([ نولسني بدح

 انثدح «ىربنعلا ذاعم نب ذاعم نب "هللا ديبع انثدح :آضيأ هحيحص ىف ملسم لاق :رخآ ثيدح

 ىفقثلا دوعسم نب ةورع نب مصاع نب بوقعي تعمس :لاق ملاس نب نامعنلا نع «ةبعش انثدح «ىبأ

 نإ :لوقت هب ثدحت ىذلا ثيدحلا اذه ام :- لاقف لجر هءاجو  ورمع نب هللا دبع تعمس :لوقي

 تممه دقل  اهوحن ةملك وأ «هللا الإ هلإ ال :وأ  !؟هللا ناحبس:لاقف ؟اذكو اذك "ىلإ موقت ةعاسلا

 نركز عملا نرحب اع ارا ليلف دقي نرس نإ علف اا "هيك اخاف ا
 نيعبرأ ىردأ ال «نيعبرأ ثكميف «ىتمأ ىف لاجدلا جرخي» : ةي هللا لوسر لاق :لاق مث .نوكيو

 هبلطيف «دوعسم نب ةورع هنأك «ميرم نبا ىسيع هللا ثعبيف ءاماع نيعبرأ وأ ءًارهش نيعبرأ وأ «ًاموي

 «ماشلا لبق نم ةدراب حير هللا لسري مث «ةوادع نينثا نيب سيل نينس عبس سانلا ثكمي مث «هکلهیف

 ا ف رنا وارا هجو ىلع ىقبي الف

 ىقبيف» :لاق ا هللا لوسر نم اهتعمس :لاق «هضبقت ىتح هيلع هَنَلَخَدَل لبج دّبك ىف لخد مكدحأ

 مهل لثمتيف ءاركنم نوركني الو ءافورعم نوفرعي ال «عابسلا مالحأو ريطلا ةّفخ ىف سانلا رارش
 راد كلذ ىف مهو «ناثوألا ةدابعب مهرمايف ؟انرمأت امف :نولوقيف ؟نوبيجتست الآ :لوقيف ناطيشلا
 نم لوأو :لاق ءأتيل عفرو ًاتيل ىغصأ الإ دحأ هعمسي الف روصلا ىف خفني مث .مهشيع نسح «مهقزر

 - هللا لزني :لاق وأ - هللا لشرب مق «نئانلا قعضيو قعصتق» لاق «هلبإ نضوج طولي لجو ةي
 اذإف ىرخأ هيف حفني مث ٠ سا داسجأ هنم تبنتف - انا لظلا : لاق وأ لطلا هنأك ًارطم

 :تافاصلا] (تولوئسم مهّنِإ مهوفقو < «مكبر ىلإ اومله اا اهيأ اي :لاقي مث .نورظني مايق مه

 ةعستو ةئامعست فلأ لك نم :لاقيف ؟مك نم :لاقيف .رانلا 0 اوجرخأ :لاقي مث» :لاق 14

 ٤١[٠. :ملقلا] «قاس نع فشكي موي كلذو ء[۱۷: لمزملا] (ابيش ناَدّلوْلا لَعِجَيإل : "لاق .«نيعستو

 نع «ةبعش نع «ردنغ نع «راشب نب دمحم نع ًاعيمج هريسفت ىف ىئاسنلاو ملسم هاور مث
 8 «ملاس نب نامعنلا

 نأ ول ىتح «هتضبق الإ  ناميإ وأ -

 نيردلا دبع نع «ىرهزلا نع «رمعم انربخأ سس :رخآ ثيدح

 2 )۸( د
 : لاق ' ”ةيراج نب عّمجم نع راسل نب هللا دبع نع «ىراصنألا ةبلعت نب هللا ديبع

 Cî بناج ىلإ : وا دلتا لاجدلا ميرم نبا لتقي» : لوقي هَ هللا e تخم

 ‹ىرهزلا نع مهتثالث «ىعازوألاو ثيللا ثيدح نمو ةنييع نب نايفس نع ءاضيأ دمحأ هاورو

 .«ىلع »: ىف (۳) .«هّللا دبع »:ر ىف (۲) .«ةيآلا »:ه ىفو «أ ءر نم ةدايز )١(

 . موی كلذو لاق» :أ ءر «د ىف (5) .«ليسلا نامعب 2:أ ىف )٥( .«لدرحخ ةبح 2»:د ىف (4)

 .(11519) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۲۹٤۰( مقرب ملسم حيحص (۷)

 .(ةثراح »: ىف )٠١( .ديز :اه» ىف (9) . ؟هللا دبع نب هللا ديبع 2:د ىف (۸)

 )١١( دنسملا )۳/ ١١(٤(.
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 ن ةيراج نب عمجم همع نع ديزي نب نمحرلا دبع نع «ةبلعث نب هللا ديبع نب هللا دبع نع

 00 ا

 .«دل بابب لاجدلا ميرم نبا لتقي» :لاق ةَ هللا لوسر

 بابلا ىفو :لاق .حيحص ثيدح اذه :لاقو .هب «ثيللا نع ‹ ةبيتق نع «ىذمرتلا هاور اذكو

 «ناسيكو ٠ ةريره ىبأو «ديسأ نب ةفيذحو ا ىبأو «ةبتع نب عفانو ‹نيصح نب نارمع نع

 د نب ةرمسو ‹ورمع نب هللا دبعو «دوعسم نباو ‹ةمامأ ىبأو «رباجو «صاعلا ىبأ نب نامثعو

 0 هللا ىضر «ناميلا نب ةفيذحو «فوع نب ورمعو «ناعمس نب ساونلاو

 ثيداحأ امأف .هل «مالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيع لتقو .لاجدلا ركذ هيف ام ءالؤه ةياورب هدارمو

 ناسحلاو حاحصلا ىف اهتاور ةرثكو اهراشتنال ؛رصحت نأ نم رثكأ ىهو ًادج ةريثكف طقف لاجدلا ركذ

 ل ريغو «ديناسملاو

 ديسأ نب ةفيذح نع «ليمطلا ىبأ نع «تارف نع «نايفس انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 ةعاسلا موقت ال» :لاقف «ةعاسلا ركاذتن نحنو ةفرغ نم ةي هللا لوسر انيلع فرشأ :لاق ىرافغلا

 « جوجأمو جوجأي جورخو «ةبادلاو «ناحدلاو ءاهبرغم نم سمشلا عولط : تايآ رشع 00 یتح

 فسح و «برغملاب فسخو ق ف قلتو «لاجدلاو ۰ میرم ع و

 ليقتو ءاوتاب ثيح مهعم تيبت «سانلا رشحت وأ - قوست «ندع رعق نم جرخت رانو . برعلا ةريزجب
 .«اولاق ثيح مهعم

1 5 60. e 1 ١ 
 دبع ةياور نم ًاضيأ ملسم هاورو . هب رازقلا تارف ثيدح نم ننسلا لهأو ملسم هاور اذكهو

 م 2 هم ۋ ا ا ر 8ع 5 6 وو ٠ ¥) 00

 . ملعأ هللاو . اوقف ‹«ىرافغلا ديسأ نب ةفيذح ةحيرس ىبأ نع ليفطلا ىبأ نع عيفر نب زيزعلا

 ىبأ نب د نامثعو aS نباو «ةريره ىبأ ا ایک هللا لوسر نع ةرتاوتم ثيداحأ هذهف

 .مهنع هللا ىضر «ديسأ نب ةفيذح ةحيرس ىبأو

 نأو ‹ ةيقرشلا راما دنع «قشمدب لب «ماشلاب هنأ نم «هناکمو هلوزن ةفص ىلع ةلالد اهيفو

 نيعبرأو ىدحإ ةنس یف «راصعألا هذه یف تش دقو .' '”حبصلل ةالصلا ةماقإ دنع نوكي كلذ

 ببس تمده ىتلا ةرانملا نع اضوع «ةتوحنم ةراجح نم « ءاضيب ىوَمألا عماجلل ةرانم ةئامعبسو

 اهترامع رثكأ ناكو  ةمايقلا موي ىلإ ةعباتتملا هللا نئاعل مهيلع - ىراصنلا عينص ىلإ بوسنملا قيرحلا

 . ؟نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر :٠ ىف (۲) .«ةثراح :٠ ىف )١(

 )۲۲٤٤(. مقرب ىذمرتلا ناسو 87١( /۳) دنسملا (۳)
 .محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا : هباتك ىف ريثك نبا ظفاحلا فلؤملا اهيلع مالكلا طسب و ثيداحألا هذه ركذ دقو )٤(

 ."جورخو »:أءد ىف (5)

 مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو (۷ /6) دنسملا ىف ىهو «نايفس نع ىدهم نبا ةياور قايس وه اذهو .فلتخم قايسب (57/4) دنسملا (0)

 .(40008) مقرب ناسلا ىف ةجام نباو )1١١87( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو )٤۳۱١( مقرب ننسلا ىف دواد وبأو (۲۹۰۱)

 . (۲۹۰۱) مقرب ملسم حيحص (۷)

 .«حبصلا ةالص ةماقإ دنع ه:د ىف )٠١( .(هترانم »:د ىف (9) . (ةثراح »2:1 ىف (۸)
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 السلا هيلع « ميرم نبا ىسيع “[حيسملا] اهيلع لزني ىتلا ىه اهنأ نونظلا تيوقو ؛مهلاومأ نم
 اذهو كسلا د دس دك فاس الإ لبقي الف «ةيزجلا عضيو «بيلصلا رسكيو «ريزنخلا لتقيف

 حازنت ثيح تارا كلذ ىف كلذ ىلع هل غيوستو عيرشتو ريرقتو «كلذب زاك ىبنلا نم رابخإ
 هيلع EE ا نيد ىف نولخذي مهلك اذهلو ؛مهسفنأ نم مههبش عفترتو «مهللع

 ْنوُكَي ةمايقلا مويو ] هتوم لبق هب نمي الإ باتكلا لْهَأ نم نإوإ» :ىلاعت لاق اذهلو ؛هيدي ىلعو «مالسلا
 . 4( اديهش مهيلع

 ‹كيرحتلاب «مَّلع» :ئرقو ١[ :فرحزلا] 4ةعاّسلل لعل هنإو» : ]لوق يالا ةذغو
 ىلع هللا هلتقيف «لاجدلا جورخ دعب لزني هنأل كلذو «ةعاسلا بارتقا ىلع ليلدو 0 آ
 همايأ ىف هللا ثعبيو . ا هل قرنا هلا اد قلب مل هللا نإ) :حيحصلا ىف تبث امك «هيدي

 PETS : ىلاعت لاق دقو «هئاعد ةكربب (هب] هللا مهكلهيف «جوجأمو جوجأي
 .[۹۷ ق6 :ءايبنألا] ةيآلا «قحلا دعولا برتقاو . نولسني بدح لك نم مهو

 :مالسلا هيلع ىسيع ةفص

 )1١686- ١69( تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 هومتيأر اذإف» : "[هنع هللا ىضر] ةريره ىبأ نع «مدآ نب نمحرلا دبع ثيدح ىف مدقت دق
 .«للب هبصي مل نإو رطقي هسأر ناک «نارصم نابوث هيلع ؛ضايبلاو ةرمحلا ىلإ عوبرم لجر :هوفرعاف
 هيفك اعضاو تندر ريم ند د ىقرش ءاضيبلا ةرانملا دنع لزنيف» :ناعمس نب ساونلا ثيدح ىفو

 دجي رفاكل لحي الو ءؤلؤللا نامج لثم هنم ردحت هعفر اذإو < رف سار اظاط اذإ ‹ نيكلم ةحنجأ ىلع
 يوم

 . ؛هفرَط ىهتني ثيح ئهتني هسقنو تام الإ هسفن حير

 لاق :لاق ةريره ىبأ نع «بّيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا قيرط نم «ملسمو ىراخبلا یورو
 /برطضم -:لاق هتبسح - لجر اذإف» هّنعَنَف :لاق ««ىسوم تيقل یب ىرسأ ةليل» :ة هللا لوسر
 «رمحأ ةعبر» :لاقف ةا ىبنلا هتعنف «ىسيع تيقلو» :لاق .«ةءونش لاجر نم هنأك .سأرلا لح

 .ثيدحلا ا هدلو هبشأ انأو ميهاربإ تيأرو - مامحلا ىنعي  ساميد نم جرخ امأك

 ىسوم تيأر» : هی هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع .دهاجم ع «ىراخبلا یورو
 هنأك ءطبس ميسج مدآف ىسوم امأو تلا فيو دكا سيال: نسق" E «ميهاربإو ىسيع و

OVD” 
 .. «طزلا لاجر نم

 .أ «ر «د:نم ةدايز () .أ نم ةدايز () ,أ هد نم ةدايز )١(
 .«ةرامأ 2:1 ءد ىف )٤(

 . ؛ءافش هل لزنأ الإ ءاد نم هللا لزنأ ام :هظفلو ةريره ىبأ ثيدح نم (0778) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ؟برطضم هتبسح لاق »:د ىف (۸) .أ نم ةدايز (۷) .د نم ةدايز ()
 .(158) مقرب ملسم حيحصو ( ۷) مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .«4امأ »:د ىف (۰)

 رمع نبا نع ال سابع نبا نع اوا نأ 0 ىرابلا حتف ىف رجح نبا ظفاحلا حجر دقو (FETA) مقرب ىراخبلا حيحص )١١(

 . كانه عجاريلف



 )1١66- ١69( تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 5

 نيعلا روعأ لاجدلا حيسملا نإ الأ ءروعأب سيل هللا نإ» :لاقف لاجدلا حيسملا سانلا ىنآرهظ نيب

 نم ىرت ام نسحأك «مدآ لجر اذإف «مانملا ىف ةبعكلا دنع هللا ىنارأو ةيفاط ٌةَبتع هنيع نأك «ىنميلا

 «نيلجر ىبكنم ىلع هيدي اعضاو «ءام هسأر رطقي «رعشلا لحجر يكتم يي هن تاريظت «لاجرلا مدأ

 ًادعج هءارو الجر تيأر مث و نبا حيسملا :اولاقف ؟ اذه نم : تلقف «تيبلاب فوطي وهو

 «تيبلاب فوطي لجر ىبكنم ىلع هيدي ًاعضاو «نّطَق نباب تيأر ام هبشأك «ىنميلا نيع روعأ ءاطّطَق

 . "عفان نع هللا ديبع هعبات .«لاجدلا حيسملا :اولاق ؟ 0 : تلقف

 «ملاس نع «ىرهزلا نع «دعس نب ميهاربإ نع کلا دمحم دن دیا رع ىراكيلا ؟ ور مث

 مئان انأ امنيب» :لاق نكلو ءرمحأ :2؟”[مالسلا هيلع ] ىسيعل هيب ىبنلا لاق ام هللاو ءال :لاق هيبأ نع

 تءاهةشار:قارهي وا مام نار تط نار نم فاك ءرعشلا طبس مدآ لجر اذإف «ةبعكلاب فوطأ

 هنيع روعأ شالا فج « میسج رمحأ لجر اذإف «تفتلأ تبهذف .ميرم نبا :اولاقف ؟اذه نم :تلقف

 لاق .«نّطَق نبا اهبش هب سانلا برقأو .لاجدلا :اولاق ؟اذه نم :تلق .ةيفاط ةبنع هنيع نأك «ىنميلا

 . ةيلهاجلا ىف كله ةعازخ نم لجر :ىرهزلا

 :ةريره ىبأ نع ؛مدآ نب نمحرلا دبع ثيدح ىف مدقت دقو هّللا همحر «ىراخبلا ظافلأ اهلك هذه

 نأ  ملعأ هللاو  لمتحيف «نينس عبس ثكمي هنأ :ملسم دنع ورمع نب هللا دبع ثيدح ىفو

 هلو عفر هنإف «هلوزن دعبو هعفر لبق اهيف هتماقإ عومجم «ةنس نيعبرأ ضرألا ىف هثبلب دارملا نوكي

 مدآ ةروص ىلع مهنأ : ةنجلا لهآ ةفص ىف ثيدح ىف كلذ درو دقو ‹حيحصلا ىف ةنس نوثالثو ثالث

 نوسمخو ةئام هلو عفر هنأ مهضعب نع ركاسع نبا هاكح ام امأو .ةنس نيثالثو ثالث ىسيع داليمو

 «هخيرات نم میرم نبا ىسيع ةمجرت ىف ركاسع نبا مساقلا وبأ ظفاحلا ركذو .ديعب بيرغ ذاشف «ةنس

 .""'ملعأ هللاف «هترجح ىف كي ىبنلا عم نفدي هنأ :فلسلا ضعب نع

 ةلاسرلا مهغلب دق هنأ مهيلع دهشي :ةداتق لاق . 4 اديهش مهيلع نوکی ةماعلا مويو» :ىلاعت هلوقو

 اي هللا لاف ذإو» :ةدئاملا ةروس رخآ ىف ىلاعت هلوقك اذهو «لجو زع < هز ةيدوبعلاب رقأو ءهللا نم

 ام لوقأ نأ يل نوكي ام كناحبس لاق هللا نود نم نيه يمأو ينوُذحتا ] ساّنلل تلق تنأأ ميم نبا ىسيع

 تلق ام . . بويغلا مالَع تنأ َكنِإ كسْفن يف ام مّلعأ الو يسقت يف ام لع هملع دف علف تنك نإ قحب يل سل

 )١( ؟حيسملا وه اولاق ٠:د ىف .

 )١19(. مقرب ملسم حيحصو )Tt. »۳٤۳۹) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 ناب .«ىور »:د ىف (۳)

 )۳٤٤١(. مقرب ىراخبلا حيحص ()

 .هنع هللا ىضر مالس نب هللا دبع ىلإ هدانسإب )۰ ل E (طوطخملا 25/1) قشمد خيرات 003

 هيلع عباتي الو ىدنع حصي ال اذه :ئراخبلا لاق

 . (هّللا ةيدويعب 7: د ىف (۷)



 ےک ا ت 555153 كايآلا# ءاشتلا ةروس ا

 تنأ تنك ينتيفوت اَمَلَف مهيف تمد ام اديهش مهيلع تنكو مكبرو ير هللا اودبعا نأ هب يبترمأ ام الإ مه

 زيزعلا 227[ تنأ َكَْنِإَف مهل رفغت نإو : كدابع مهنإَف مهبذعت نإ . ديهش ءيش لك ىلع تنو مهِيلع بيقرلا

 .[ 5-١118 : ةدئاملا] «ميكحلا

 اريثك هّللا ليبس نع مهدصبو مهل تّلحأ تاّبْيط مهيلع انمرح اوداه نيذّلا نم ملظبف »

 اباَذَع مهنم نيب راك اتدتعأو لطاَبْلاب سالا لاومأ مهلكأو هنع اوهن دقو بلا مهذخأو

 نم لزنأ امو كيل لإ لزنأ امب نونمؤي نونمؤملاو مهنم ملعلا يف توخسارلا نكل 29 اميلأ

o يو 

 ارجأ مهيتؤنس كئلوأ رخآلا مويلاو هّللاب نونمؤمْلاَو ةاكزلا نوتؤملاو ةالصلا نيميقملاو كلبق

 .4 059 اًميظع

 ناك تابيط مهيلع مرح «ةميظعلا بونذلا نم هوبكترا امب دوهيلا ملظ ببسب هنأ «ىلاعت «ربخي
 : متاح ىبأ نبا لاق امك ؛مهل اهلحأ

 نبا أرق :لاقو ءورْمَع نع «ةنيبع نب نايفس انثدح «ىرّقُلا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح
 ١ .«مهل تلحأ تناك تابيط» : سابع

 ارادوا اوفر «مهباتك ىف اولوأت نأل مهضيق ىلاعت هنأ :ىنعمب «ًايردق نوكي دق ميرحتلا اذهو

 لمتحيو .اعطنتو ًاقييضتو مهسفنأ ىلع مهنم ًاديدشت «مهسفنأ ىلع اهومرحف «مهل الالح تناك ءايشأ

 لاق امك «كلذ لبق لد جل دوا كلا انك ةاروتلا ىف مهيلع مرح ىلاعت هنأ : ىنعمب ًايعرش نوكي نأ

 لآ] .&ةاروتلا لَم نأ لبق نم هست ىلع ليئارسإ مرح ام الإ ليئارسإ ينل الح ناك ماعلا لك# : ىلاعت
 «مهل الالح تناك ةمعطألا نم عيمجلا نأ :دارملا نأو ةيآلا هذه ىلع مالكلا انمدق دقو .[97” :نارمع

 ىلاعت هنإ مث .اهنابلأو لبإلا موحل نم هسفن ىلع ليئارسإ مرح ناك ام ادع ام ةاروتلا لزنت نأ لبق نم

 نير رفط يذ لک ارح ارذاه نيذلا ىلعووت :ماعنألا ةروس ىف لاق امك «ةاروتلا ىف ةريثك ءايشأ مرح

 مهيفيي مهاتيزج كلذ مظعب طلخا ام وأ اياوحلا وأ امُهروهُط تلمح ام الإ امهموحش هيلع اتمرح متغلاو رق
 ll نوقحتسي مهنألا ؛كلذ مهيلع انمرح امنإ :ىأ[5١ : ماعنألا] (نوقداصأ اّنإو

 ٍتابْيَط مِهْيَلَع انمرح اوداه َنيذّلا نم مْلَظِبَف9 :لاق اذهلو .هيلع مهفالتخاو مهلوسر مهتفلاخمو مهنايغطو
 هذهو .قحلا عابتا نع مهسفنأ اودصو سانلا اودص : ىأ (اريثك هللا ليس نع مهدصبو مهل تّلحأ

 ءءايبنألا نم ًاقلخ اولتقو «لسرلا ءادعأ اوناك اذهلو ؛هثيدحو رهدلا ميدق نم اهب نوفصتم مهل ةيجس

 .امهيلع همالسو هللا تاولص «ًادمحمو ىسيع اوبذكو

 هوذخأو هولوانتف ابرلا نع مهاهن دق هللا نأ :ىأ 4هنع اوهن دقو اًبرلا مهذخأو :هلوقو
 :ىلاعت هللا لاق .لطابلاب سانلا لاومأ اولكأو «هبشلا نم فونصو' ليحلا نم عاونأب هيلع اولاتحاو

 . «اميلأ اباذع مهنم نيرفاكلل اندتعأو»

 )١( «هلوق ىلإ »:ه ىفو .أ نم ةدايز .



CORD SUE Ea o > 

 ملعلا ىف ةخسار مدق مهل نيدلا ىف نوتباثلا : ىأ «مهنم ملعلا يف نوخسارلا نكلإ» : ىلاعت لاق مث

 :نارمع لآ ةروس ىف كلذ ىلع مالكلا مدح دقو . عفانلا

sSل لإ لزنأ امب نونمؤي# هربخو  

 . ةي ًادمحم هب هللا لسرأ امب اوقدصو «مالسإلا ىف اولخد نيذلا «ديبع

 ةءارق حيحصلاو :لاق .(«ةالصلا نوميقملاو» :دوعسم نبا فحصم یف اهنأ ريرج نبا ركذو .بعك نبا

 وه :مهضعب لاقف سانلا فالتخا ركذ مث «باتكلا طلغ نم كلذ نأ معز نم ىلع دَر مث . عيمجلا
 ءاَرضلاو ءاَسأَبْلا يف نيرباّصلاَو اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو# :هلوق ىف ءاج امك ؛حدملا ىلع بوصنم

 لاق امك «برعلا مالك ىف غئاس اذهو :اولاق «[۱۷۷:ةرقبلا](اوقدص نيذْلا كىلو سأبلا نيحو
 : "7 عاشلا

 رزجلا ةفآو ةادعلا " مس دمه لا يفرق ندعي ال

 رزألا دقاعم وسلا كرتعم لكب نيلزانلا

 : ىنعي «كلبَق نم لزنأ ان امو كيلإ لزنأ امب» :هلوق ىلع افطع ضوفخم وه :نورخآ لاقو

 .ةالصلا نيميقملابو

 ةالصلا نيميقملاب دارملا نأ وأ .مهيلع اهتباتكو اهبوجوب نوفرتعي : ىأ «ةالصلا ةماقإبو :لوقي اکو

 ىفو . ةكئالملابو «كلبق نم لزنأ امو «كيلإ لزنأ اب نونمؤي :ىنعي «ريرج نبا رايتخا اذهو «.ةكئالملا

 .ملعأ هللاو رظن اذه

 لمتحيو «سوفنلا ةاكز لمتحيو «لاومألا ةاكز دارملا نوكي نأ لمتحي (ةاكزلا نوتؤملاو9 : هلوقو

 . ملعأ هللاو ‹نيرمألا

 «توملا دعب ثعبلاب نوئمؤيو « هّللا الإ هلإ ال هنأب نوقدصي . ىل «رخآلا مويلاو هللاب نونمؤملاو)

 . ةنجلا : ىنعي «اميظع ارجأ مهيتؤنسإ» مدقت امع ربخلا وه (كئلوأ] :هلوقو

 ليعامسإو ميهاربإ ىلإ نيحوأو هدعب نم نييلاو حون لإ انيحوأ امك كي انيحوأ اإ

 ارور دواد انيتآو نالو نوراهو سنويو بويأو ئسيعو طابسألاو توقعي قاحسإو

o 26 o 

 ىسوم هللا ملکو كيلع مهصصقن مل السرو لبق نم كِيَلع مهاتصصق دق السرو ©

= 

 .«بتاكلا 1: “ر ءد ىف )١(

 .بعشلا ةعوبطم نم دافتسم ه.أ (۲۹) :اهناويد ىف تيبلاو «نافه نب ردب تنب قنرخلا یهو ()

 .«دسأ »:أ ىفو ««دزأ ه:ر ىف (۳)



 ي يع ا ل ا ا ووم ب فاعلا عونا

 هللا ناكو لسرلا دعب ةجح هللا ىلع ساّنلل نوُكي ًالَل نیرذنمو نیرشبم السر 58 امپلکت '
 . 4 039 اميكح ازيزع

 نبا نع ريج ..نب دعس وأ ةمركع نع دمحم ىبا نب: دمحم نع :«قاحشإ نب دمحم لاق
 دعب ءىش نم رشب ىلع "لز نأ هللا نأ ملعن ام ءدمحم اي ر دعو يكس: الاف لاق نابع

 ىلإ «هدعب نم َنيِبتلاَو حون ىلإ انيحوأ امك كيل انيحوأ نإ :امهلوق نم كلذ ىف هللا لزنأف . ىسوم
 . تايآلا رخآ

 بعك نب دمحم نع «رشعم وبأ انثدح «زيزعلا دبع انثدح «ثراحلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 ىلع مهلوقو» : هلوق ىلإ «ءامّسلا نم اباتك مهْيَلَع لزتت نأ باتكلا لْهَأ كلأسي» : هللا لزنأ :لاق ىظرقلا
 ام لك اودحج «ةثيبخلا مهلامعأب مهربخأو  دوهيلا ىلع ىنعي - مهيلع اهالت امف 4اميظع اناتھب میرم

 .ءىش نم ىبن ىلع الو «یسیع الو ىسوم الو «ءیش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام و هللا لزنأ
 ام اولاق ذإ هردق قح هللا اورد امو » : لجو زع هللا لزناف . .دحأ ىلع الو :لاقو «هتوبح لحف : لاق
 .[۹۱ : ماعنألا] «ءيش نم رشب ىلع هللا لزنأ

 هذهو «ماعنألا ةروس ىف ةيكم ةيآلا هذه نإف ؛رظن ىظرقلا بعك نب دمحم هلاق ىذلا اذه ىفو
 ءءامسلا نم ًاباتك مهيلع لزني نأ هيَ ىبنلا اولأس امل مهيلع در ىهو ءةيندم ءاسنلا ةروس ىف ىتلا ةيآلا
 امو مهبياعمو مهحئاضف ركذ مث 1١7 :ءاسنلا] كلذ نم ربكأ ئسوم اولأس دقفإ» :ىلاعت هللا لاق

E DE eيا  

 ما قول ا اع

 نم دحاو لك ةمجرت ركذنسو «مالسلا هيلع «دواد ا هللا هاحوأ ىذلا باتكلا مسا :روبزلاو

 ءاش نإ «ةيتآلا روسلا ىف مهصصق دنع «مالسلاو ةالصلا (7[لضفأ] هّللا نم مهيلع «ءايبنألا ءالؤه

 .نالكتلا هيلعو «ةقثلا هبو «هللا

 ةيآلا هذه لبق نم : ىأ (كيلع مهصصقن مل السرو لبق نم كيلع مهانصصق دق السرو :هلوقو

 .اهريغو ةيكملا روسلا ىف : ىلعي

 ‹حونو « سيردإو «مدآ : مهو «نآرقلا ىف مهئامسأ ىلع 0 نيذلا ءايبنألا ةيمست هذهو

 « بيعشو «بويأو «فسويو «بوقعيو «قاحسإو « ليعامسإو ءطولو «ميهاربإو .حلاصو «دوهو

 مهيلع] ىسيعو «ىيحيو ءايركزو «عّسيْلاو «سايلإو «ناميلسو «دوادو هاا 0 « ىسومو

 . ديم دمحم مهديسو «نيرسفملا نم ريثك دنع لفكلا وذ اذكو «' *)[ مالسلاو ةالصلا

 ىف فلتخا دقو «نآرقلا ىف اوركذي مل نيرخآ اقلخ : ىأ «كِيَلَع مهصصقت مل السرو# :هلوقو

 .أ نم ةدايز (۳) .«هلوق ىلإ ٠:ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (۲) . «هللا لزنأ ملعن ام »:ر ىف )١(

 .«اذلو 2: د ىف (5) .أ نم ةدايز )0( . هللا صن »:د ىف (4)



 0176:1539 :تايآلا :ءاسلا ةزوس اقلاع تس م ا ل ج و

 جر نيود رم نا كارو هيف "كلذؤ + ليوطلا رك آید كلو قا يوهكلاو نيلسزلاو ةانقألا دع

 نيسحلاو «نسحلا نب دمحم نب رفعج انثدح «دمحم نب ميهاربإ انثدح :لاق ثيح «هريسفت ىف ءهللا

 «یدج نع ىبأ ىنثدح «'یناسغلا ىيحي نب ماشه نب ميهاربإ انثدح :الاق ديزي نب هللا دبع نبا

 ةعبرأو فلأ ةئام» :لاق ؟ءايبنألا مك هللا لوسر اي :تلق :لاق رذ ىبأ نع «ىنآلؤَخلا سيردإ ىبأ نع

 . اريفغ مج رشع ةثالثو ةئامثالث» :لاق ؟مهنم لسرلا مك «هللا لوسر اي :تلق .«افلأ نورشعو

 «معن» :لاق ؟لسرم ىبن «هللا لوسر اي :تلق .«مدآ» :لاق ؟مهلوأ ناك نم «هللا لوسر اي :تلق

 «مدآ :نوينايرس ةعبرأ ءرذ ابأ اي» :لاق مث .«الّبق هاوس مث ءهحور نم هيف خفنو ءهديب هللا هقلخ
 ‹حلاصو ءدوه :برعلا نم ةعبرأو - ملقب طخ نم لوأ وهو «سيردإ وهو - ځونخو ‹«حونو «ثیشو

 نييبنلا لوأو .ىسيع مهرخآو «ىسوم ليئارسإ ىنب ءايبنأ نم ىبن لوأو ءرذ ابأ اي كيبنو «بيعشو
 . «كيبن مهرخآو «مدآ

 دقو «ميساقتلاو عاونألا» : هباتك ىف ىتسبلا نابح نب متاح وبأ ظفاحلا هلوطب ثيدحلا اذه ىور دقو

 هب مهتاو ««تاعوضوملا» هباتك ىف ثيدحلا اذه ركذف «ىزوجلا نب جرفلا وبأ هفلاخو «ةحصلاب همسو

 اذه لجأ نم ليدعتلاو حرجلا ةمئأ نم دحاو ريغ هيف ملكت دق هنأ كش الو ءاذه ماشه نب ميهاربإ

 .ملعأ هللاف «"”ثيدحلا

 نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقف ءرخآ ىباحص نع «رخآ هجو نم (9ثيدحلا ىور دقو

 :لاق ةماَمُأ ىبأ نع ءمساقلا نع «ديزي نب ىلع نع «ةعاّفر نب ناعم انثدح «ةريغملا وبأ انثدح «فوع

 رشع ةسمخو ةئامثالث كلذ نم ءافلأ نورشعو ةعبرأو فلأ ةئام» :لاق ؟ءايبنألا مك «هللا ىبن اي :تلق

 . ؛ًاريفغ امج

 تق خلا دبع را افلا هانت نيو نب لعوب فسمعت والا عار "ناعم
 . فی

 انثدح «ىرصبلا ىرهوجلا هللا دبع وبأ قاحسإ نب دمحأ انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «ىشاَقَرلا ديزي نع لا ةديبع نب ىسوم انثدح «ميهاربإ نب ىكم

 .«سانلا رئاس ىلإ فالآ ةعبرأو «ليئارسإ ىنب ىلإ فالآ ةعبرأ «ىبن فالآ ةينامث هللا ثعب» : ل

 :ملعا او فا دنع ضا ىا ا ههر ف ىلا هنقاو فيكم دا اخ اهو

 دلاخ نب دمحم انثدح «ىدبعلا تباث نب دمحم انثدح «عيبرلا وبأ انثدح :ىلعي وبأ لاقو

 .هب ىيحي نب ماشه نب ميهاربإ قيرط نم )١17/1١( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو «دراوم» (44) مقرب نابح نبا حيحص (۲)

 نع هيبأ نع هب درفنا ليوطلا رذ ىبأ ثيدح بحاص وهو »: ىبهذلا لاقو ءةعرر وبأو متاح وبأ هبذك ىناسغلا ماشه نب ميهاربإو

 .[هدج

a 

 )۷٤١/۲(. روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (4)

 )٥( ىلعي ىبأ دنسم )۷/  0٠هب ميهاربإ نب یکم قيرط نم (6 /8) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو .

 عمجملا ىف ىمشيهلا لاق )۸/ ١١١(: 2.؟ادج فيعض وهو ىذبرلا ةديبع نب ىسوم هيف



O E OE CE KO RE PE 

 تارا نما نمف ناك هلك لرز لاق لاف ىبتا نع يشار ليزي نع « قواصنألا
 "ا تک ےک ترم نیا نوع: ناک مل «ىتافألا بات دالا

 نبا لضفلا وبأ انربخأ «ىبهذلا هللا دبع وبأ ظفاحلا ىنربخأف ءرخآ هجو نم سنأ نع هانيور دقو

 نر ايا وا TS انأبنأ 0

  OT SSم 0

 والم هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع < «ميلس نب ناوفص نع «ردكنلا نب دمحم نع (« دعس :

 سأب ال هدانسإو هجولا اذه نم بيرغ اذهو .«ليئارسإ ىنب نم ىبن فالآ ةثالث نم رثإ ىلع تثعب»

 .ملعأ هللاو 7 حرج الو ةلادعب هفرعأ ال ىنإف ءاذه قراط نب دمحأ الإ نوفورعم مهلك هلاجر هب

 :مالسلا مهيلع ءايبنألا ددع ىف ليوطلا ىرافغلا رذ ىبأ ثيدح

 بجر رهش ىف ءالمإ ىبايرفلا نب دمحم نب رفعج ركب وبأ انثدح :ىرجأآلا نيسحلا نب دمحم لاق

 ىبأ نع هدج نع «ىبأ انثدح «يناسفلا ىب نب مانكه نب ميهازإإ اتد © نيت نيتئامو نيعستو عبس ةنس

 هيلإ تسلجف «هدحو سلاج ا هللا لوسر اذإف دجسملا تلخد :لاق رذ ىبأ نع «ىنالوخلا سيردإ

 :لاق .«لقتسا وأ رثكتساف عوضوم ريخ ةالصلا» :لاق .ةالصلاب ىنترمأ كنإ هللا لوسر اي :تلقف

 لوسر اي :تلق .«هليبس ىف داهجو «هللاب ناميإ» :لاق ؟لضفأ لامعألا ىأف «هّللا لوسر اي :تلق

 :لاق ؟ملسأ نيملسملا ىأف « هللا لوسر اي :تلق .«اقلح مهنسحأ» : : لاق ؟لضفأ نينمؤملا ىأف هللا

 رجه نم» :لاق ؟لضفأ ةرجهلا ىأف « هللا لوسر اي :تلق . (هدیو هناسل نم سالا ملس نم»

 ىأف ءهللا لوسر اي :تلق .«تونقلا لوط» :لاق ؟لضفأ ةالصلا ىأ «.هللا لوسر اي :تلق .«تائيسلا

 داهجلا ىأف ءهللا لوسر اي :تلق .«ةريثك فاعضأ هللا دنعو ئزجم ِضْرَف» :لاق ؟لضفأ مايصلا

 اهالغأ» :لاق ؟لضفأ باقرلا ئاف ءهللا لوسر اي :تلق .؛هّمد قيرهأو هداوج رقع نم» :لاق را
 ىلإ رسو «لقم نم دهجا :لاق ؟لضفأ ةقدصلا ىأف «هللا لوسر اي : تلق اها نتعب ااو انهن

 :لاق مث .«ىسركلا ةيآ» :لاق ؟''[اهنم] مظعأ كيلع لزنأ ام ةيآ ىأف «هللا لوسر اي :تلق .'ريقف
 ىلع شرعلا لضفو ةآلَق ضرأب ةاقلم ةقلحك الإ ىسركلا عم عبسلا تاومسلا امو «رذ ابأ ايال

 ةعبرأو فلأ ةئام» :لاق ؟ءايبنألا مك ءهّللا لوسر اي :تلق :لاق .«ةقلحلا ىلع ةالفلا لضفك ىسركلا

 مج رشع سس مك وس رشع 0 ةثالثو «ةئامثالث» :لاق ؟كلذ . | هللا ل راي :تلق : لاق («افلأ نو و

 هللا هقلخ «معن» :لاق ؟لسرم ىبنأ :تلق . ؛مدآ» :لاق ؟مهلوأ ناک نمف :تلق .2«بيط ريثك ريفغ
(O)... 

 جنو هديب

 « بيعشو «دوه ٠ :برعلا نم ةعبرأو . . حونو - ملقب طح نم لوا وهو « سيردإ وهو خونخو «.ُثيشو

 «مدآ :نوينايرس ةعبرأ «رذ ابأ ايد :لاق مث. «“*الیبق ءاوسو «هحور نم هيف

 .«فيعض وهو ىدبعلا تباث نب دمحم هيف ١ :(۲۱۱/۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۱۳۱ /9) ىلعي ىبأ دنسم )١(

 .؟بيرغا :لاقو .هب ىجنزلا دلاخ نب ملسم قيرط نم )/١15( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (۲)

 . البق »: ىف (5) .«خفن مث »:د ىف (4) .أ نم ةدايز (۳)



 05 تاكو كنايآلا اار ب تافل ملا ب ا

 د لرل راو نمنع مهرخآو «ىسوم ليئارسإ ىنب ءايبنأ لوأو .رذ ابأ اي كيبنو ءحلاصو

 «بتك ةعبرأو باتك ةئام» :لاق ؟هللا هلزنأ آباتك مك «هللا لوسر اي :تلق :لاق .«دمحم مهرخآو

 «فئاحص رشع ميهاربإ ىلعو «ةفيحص نيثالث خوخ ىلعو «ةفيحص نيسمخ ثيش ىلع هللا لزنأ
 لوسر اي :تلق :لاق .«ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو فئاحص رشع ةاروتلا لبق نم ىسوم ىلع لزنأو

 كثعبأ مل ىنإ ءرورغملا ىلتبملا طلسملا كلملا اهيأ اي :اهلك تناك» :لاق ؟ميهاربإ فحص تناك ام ءهللا

 نم تناك ولو اهدرأ ال ىنإف ‹مولظملا ةوعد ىنع درتل كتثعب ىنكلو «ضعب ىلع اهضعب ايندلا عمجتل

 بساحي ةعاسو «هبر اهيف ىجاني ةعاس :تاعاس هل نوكي نأ لقاعلا ىلعو :لاثم اهيف ناكو .رفاك

 لقاعلا ىلعو .برشملاو ميما نيا بادن اهي aS هللا عنص ىف ركفي ةعاسو «هسفن اهيف

 نأ لقاعلا ىلعو . .مرحم ريغ ىف ةذل وأ «شاعمل ةمرم وأ ءداعل دوزت :ثالثل الإ انغاض نوكي الأ

 اميف الإ همالك لق هلمع نم همالك بسَح نمو ءهناسلل اظفاح «هنأش ىلع البقم «هنامزب ًاريصب نوكي

 نل تبجع : اهلك اربع تناك» :لاق ؟ىسوم فحص تناك امف هللا لوسر اي :تلق :لاق .«هينعي

 العير اندلا جر ء«بصني وه مث ردقلاب نقيأ نل تبجع ‹حرفي وه مث توملاب نقيأ

 ‹ هللا لوسر اي :تلق :لاق .«لمعي ال وه مث ًادغ باسحلاب نقيأ نمل تبجعو ءاهيلإ نئمطي مث اهلهأب

 :رذ ابأ اي أرقا لا :لاق ؟كيلع هللا لزنأ امو ,ءىسومو ميهاربإ ىديأ ىف ام ءىش انيديأ ىف لهف

 يفل اذه نإ . ىقبأو ريخ ةرخآلاو . ايلا ةايحلا نو رثؤت لب : ىَلصَف هیر مسا ركذو . كرت نم حلفا دق»

 .“4 €٤ : ىلعألا ] € ئسومو ميهاربإ فحص. لوألا فحصلا

 .«كرمأ سأر هنإف « هللا ىوقتب كيصوأ» :لاق . ىنصوأف «هّللا لوسر اي :تلق :لاق

 ىف كل ٌركذ هنإف هللا ركذو «نآرقلا ةوالتب كيلع» :لاق .ىنذز «هللا لوسر اي :تلق :لاق

 4 نيقرألا يكل روو تالا

 وشب یز «بلقلا تيمي هنإف . كحضلا ةرثكو كايإ» :لاق . یندز ‹ هللا لوسر اي :تلق : لاق

 كيلع» :لاق .ىندر :تلق .«ىتمأ ةينابهر هنإف ءداهجلاب كيلع» :لاق .ىندز :تلق .«هجولا
 سله م

 . «كنيد رمأ ىلع كل نوعو 2 7ناطسكلل ةدرطم هنإف «ريخ نم الإ «تمصلاب

 الآ كل ٌرَدجأ هنإف «كقوف وه نم ىلإ رظنت الو «كتحت وه نم ىلإ رظنا» :لاق . ىندر :تلق
 .«كيلع هللا ةمعن ىردزت

 :تلق .«كيلع هللا ةمعن ىردزت الأ ردجأ هنإف ءمهسلاجو نيكاسملا ببحأ» :لاق .ىندز :تلق

 .«ارم ناك نإو قحلا لق» :لاق .ىندز :تلق .«كوعطق نإو كتبارق لص» :لاق . ىندز

 .«مئال ةمول هللا ىف فخت ال» :لاق .ىندز :تلق

 ىفكو «بحت اميف مهيلع دجت الو «كسفن نع فرعت ام سانلا نع كدري» :لاق .ىندز :تلق
 .«بحت اميف مهيلع دجت وأ .كسفن نم لهجت ام سانلا نم فرعت نأ ًابيع كب

 .«نيطايشلل ٠:1 ىف (۲) .«نييبنلا »:د ىف )١(



 ا 0150 1377 تايآلا:ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 بسح الو « فكلاك عرو الو «ريبدتلاك لقع هل «رذ ابأ ايا :لاقف « ىردص هديب برض مد

 7 اک

 نع ءمساقلا نع «ديزي نب ىلع نع «ةعافر نب ناعم نع «ةريغملا ىبأ نع «دمحأ مامإلا یورو

 ‹ىسركلا ةيآ لضفو «ةقدصلاو «مايصلاو ةالصلا رمأ ركذف لِ ىبنلا 5 رذ ابأ نأ : ةمامأ ىبأ

 ءايبنألا ددعو مَّلَكَم ا «مدآ ة ةوبنو «باقرلا لضفأو ءءادهشلا ليفتاو 0 الإ ةوق الو لوح الو

 "دقت ام وحنك «نيلسرملاو

 نب ىلاعتملا دبع ىنثدح :هطخب ىببأ باتك ىف تدجو : لمحت مامإلا نب هللا دبع لاقو

 لع ی وا لاق" لان 0 "نأ نق هلام اقدح «يرمألا دعم ن يح اقدم اهلا نيف

 رکا نأ یی بن فلا ب هللا لوسر لاق :لاقف .ال :تلق :لاق ؟لاجدلاب جراوخلا لوقت
 و ټو #

 نإو «روعآ هنو "٠ يسال بي مل ام یل نیب دق ىنإو «هنم هتمأ رذح دقو الإ عبتي ىبن ثعب امو

 هغ ر نضج طاش ىف مات اهناك + دخت ذل طخ اج اروع یا ةنيعو: نوعا: نسل مكنز
 ةروصو «ءاملا اهيف ىرجي ءارضخ ةنجلا ةروص هعمو «ناسل لك نم هعم «ىرد بكوك اهنأك ىرسيلا

 خدت اوس زانلا

 نب ناورم انثدح «نيعم نب ىيحي نع «ىلصوملا ىلعي ىبأ ةياور هيف ىذلا ءزجلا ىف هانيور دقو
 فلا متخأ ىنإ» : ةي هللا لوسر لاق : لاق ديعس نا نع كادوا ییا جزع «دلاجم انثدح ع

 اذه «ثيدحلا مات ركذو ٠« . لاجدلا عفر د الإ هموق ىلإ ىبن : نم هللا ثعب ام «رثكأ وأ ن فلأ

 ملا واوا دبا مامإلا ةياور قايسو .ملعأ هللاو ةا تركت دقو (فّلأ»' ةدايزب هظفل

 هللا ىضر «هللا دبع نب رباج قيرط نم ثيدحلا اذه یورو «مهب سأب ال ثيدحلا اذه دانسإ لاجرو
 :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق «هنع

 لاق :لاق رباج نع «ىبعشلا نع لادم دخ «ديعس نب ىيحي انثدح «ىلع نب ورمع انثدح

 هنإو (لاجدلا ترق ردنا دقو الإ يبن جهنم ن ائ ءرثكأ وأ يبن فلآ متاح ىنإ» : الك هللا لوسر

 .©”«رّوعاب سيل مكبر نإو ءروعأ هنإو «مهنم دحال نیب مل ام یل نیب دق
 لاقي اذهلو ؛ةفصلا هذهب«مالسلا هيلع «ىسومل فيرشت اذهو «(اميلكت ئسوم هللا مّلكو :هلوقو

 )١( ؛ص) ىرجأآلل ةعيرشلا ٠  )1هدج نع هيبأ نع هب درفنا دقو «ةعرز وبأو متاح وبأ هبذك «ىناسغلا ماشه نب ميهاربإ هدانسإ ىفو .
 )۲( دنسملا )٥/ ١٠١(.

 .دنسملاو أ نم ةدايز )™

 .ىوقلاب سيل :ىرخأ ىف لاقو «ةياور ىف ىئاسنلا هقثو ديعس نب دلاجم هيف )۳٤١/۷(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۷۹ /۳) دنسملا (:)

 . (ةعامج هفعضو

 «فلأ» ةدايز هيف سيلو «فيعض وهو دلاجم :ىبهذلا لاقو «هب نيعم نب ىيحي قيرط نم ٥۹۷( /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (5)

 .فلؤملا ركذ امك ةمحقم ىهو

 «نيبت ۱: ىف (5)

 . ؟راتسألا فشك» (7780) مقرب رازبلا دنسم (۷)



 21535 تايآلا# ءاقنلا ةزوبس ب ىتاكلا اك ب < ا

 00 ناميلس نب دمحم نب دمحأ انثدح : ةيودرم نب ركب وبا ظفاحلا لاق دقو .ميلكلا :هل

 تعمس :لاقف شایع نب ركب ىبأ ىلإ لجر ءاج:لاق هللا دبع نب , ""رابجلا دبع انثدح «متاح نب حيسُم
 أرقو «ش شمعألا ىلع تأرق e لاقل ةاجا يسب لل يكول أرقي الجر

 أرقو «ىملَسلا نمحرلا دبع ىبأ ىلع باثو نب ىبحي ارقو ءباَّثو نب "[ىبحي] ىلع شمعألا
 هللا ملك ةا هللا لوسر ىلع بلاط یب أ نب ىلع أرقو «بلاط ىبأ نب ىلع ىلع «نمحرلا دبع وبأ
 . 774 اميلكت ١ اسوم

 نآرقلا ظفل فرح هبال ؛كلذك ارق نع ىلع خللا همر نشا نب کب .ىبأ نيفع دشا اھو
 ملكي وأ «مالسلا هيلع «ىسوم مّلك هللا '؟7[نوكي] نأ نورکنی نيذلا ةلزتعملا نم اذه ناكر هداف
 ىسوم هللا ملكو» :خياشملا ضعب ىلع أرق هنأ ةلزتعملا ضعب نع ' ”ءانيور امك «هقلخ نم ًادحأ

 (هبر هَمَلَكو انتاقیمل ئسوم ءاج امو : ىلاعت هلوقب عنصت فيكف < اتخلا نبا اي :هل لاقف «اميلكت

 .ليوأتلا الو فيرحتلا لمتحي ال اذه نأ :ىنعي ء[١٤٠ :فارعألا]

 انثدح «مارهب نب نيسحلا نب دمحأ انثدح «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح :هيودرم نبا لاقو

 نب نسي نح ىاداتل a نبا نب نسما نع «ىيحي نب ئناه انثدح «قوزرم نب دمحم
 ىلع لمنلا بيبد رصْبِي ناك ىسوم هللا ملك اَل» : لاک هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع تاتو

 .؟"ادیج ناک افوقوم حص اذإو ‹حصي ال هدانسإو «بيرغ ثيدح اذهو .«ءاملظلا ةليللا ىف افصلا

 نب هللا دبع نع ؛جرعألا سيق نب ديمح ثيدح نم «هيودرم نباو هكردتسم ىف مكاحلا ىور دقو

 «فوص ةبج هبر هملك موي ىسوم ىلع ناك» : ا هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نع « ثراحلا

 کو ريغ نام دلع نم ناك «فوص ليوارسو «فوص ءاسكو

 ةئاع سوفا جالا نإ لاق: يانغ: درا وع الا وغ يبوح روع ااا ةد قنا ااو
 مهتقم نييمدآلا مالك ىسوم عمس املف ءاهلك اياصو «مايأ ةثالث ىف «ةملك فلأ نيعبرأو ةملك فلأ

 . لجو زع «برلا مالك نم هعماسم ىف عقو اع

 . هنع هللا ىضر «سابع نبا كردي مل كاحضلاو «فيعض ًاربيوج نإف «فيعض دانسإ ًاضيأ اذهو

 نع «ىشاّقرلا ىسيع نب لضفلا قيرط نم امهريغو هیودرم نباو متاح یبا نيا هاور يذلا رث زال امأف

 ىذلا مالكلا ريغب همّلك ءروطلا موي ىسوم هللا ملك امل :لاق هللا دبع نب رباج نع ءردّكملا نب دمحم

 .أ نم ةدايز (0) . ؟ليلجلا دبع »:د ىف )١(

 شمعألا نع هوري مل 2:ىناربطلا لاقو .هب متاح نب حيسم قيرط نم «نيرحبلا عمجم» )۳۳۲١( مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو (۳)

 .«تاقث هلاجر ةيقبو «هفرعأ مل هللا دبع نب رابجلا دبع هب درفت «ركب وبأ الإ
 .«اورت» :أ ىف (5) .أ نم ةدايز (6)

 )۲١۳/۸(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «هب مارهب نب نيسحلا نب دمحأ قيرط نم «(۷۷) مقرب ريغصلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (5)

 .«كورتم وهو :ىرفجلا رفعج ىبأ نب نيسحلا هيف»
 .هب جرعألا ديمح قيرط نم )١775( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (۳۷۹ /۲) كردتسملا (۷)

 ءاذك سيق نب ديمح هدانسإ ىف نأ هرغ امنإو ءهطرش ىلع سيل لب ٠:هلوقب ىبهذلا هبقعتو ««ىراخبلا طرش ىلع »: مكاحلا لاق

 .«قداصلا ىكملا هنأ نظف نيكورتملا دحأ رامع نبا وأ ىلع نبا ىفوكلا جرعألا ديمح وه امنإ ءاطخ وهو



 51/6 بمس ۱۷١(. 2155) تايآلا:ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 كتملك انأ «یسوم اي ال :لاق ؟هب ىنتملك ىذلا كمالك اذه «برای :ىسوم هل لاقف 0
 ىنب ىلإ ىسوم عجر املف .كلذ نم ىوقأ انأو ءاهلك ةنسلألا ةوق ىلو «ناسل فالآ ةرشع ة

iملأ :لاق اتل ةبشف :اولاق .هعيطتسأ ال :لاق .نمحرلا مالك انل فص «ىسوم اي :اولاق  

 اذه لضفلا نإف « فيعض دانسإ اذهو .هب سيلو «هنم بيرق اهنإف قعاوصلا توص ىلإ ''"اوعمست

 فر تيسر هالا

 نع ءثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نع 06 000 7 اي ريالا

 نم لهف ا :لاق 4 ك ف العب فلک وز :لاق ؟كمالك اذه 5

 غا ملا نم نع ان نشأ لك اھ نفل فاو ال :لاق ؟كمالك هبشي ءىش كقلخ

 ىنب رابخأ ىلع ةلمتشملا ةمدقتملا بتكلا نع ىكحي وهو «رابحألا بعك ىلع فوقوم اذهف

 .نيمّسلاو ثَعلا اهيفو ‹ ليئارسإ

 نورذنيو SS : ىأ 4 نیرذنمو نيرشبم السر :هلوقو

 .باذعلاو باقعلاب هلسر بذكو هرمأ فلاخ نم

 لزنأ ىلاعت هنإ :ىأ«اميكح ازيزع هللا َناَكَو لسرلا دعب ةجح هللا ىلع ساّئلل نوكي التلال :هلوقو
 ءرذع رذتعمل ىقبي الل ؛هابأيو ههركي امم هاضريو هبحي ام نيبو «ةراذنلاو ةراشبلاب هلسر لسرأو هبتك

 نأ لبق نم كليا ْعِف الوسر اَنيِإ تل الو اب اُلاَقلهلبق نم باذعب مهاتكلهأ اَنأ ولوز» :ىلاعت لاق امك
 هيوم هو لعام

 ابر اولوقيف مهيديأ ْتَمَدَق امب ةبيصم مهبيصت نأ الولو» :ىلاعت هلوق اذكو ٤ : هط] «ىزخيولذَن
 4V] : صصقلا] €" نينمّوملا نم نوكنو كتايآ عيت الوسر انيلإ تلسرأ الول

 : د هللا لوسر لاق : لاق «[هنع هللا ىضر] «دوعسم قنا و ع ”نيحيحصلا ىف تبث دقو

 حدملا هيلإ بحأ ّدحأ الو اج اهراس ولم ابرك اركلا مرج رتل رحلا نم هللا نم َريغأ دحأ ال»

 نييبنلا ثعب كلذ لجأ نم « هللا نم ردعلا هلا بجا ةا «هسفن حدم كلذ لجأ نم هللا نم

 ml ءهلسر لسرأ كلذ لجأ نم» : ظفل ىفو «نيرذنمو نيرشبم

 هللاب ىقكو نودهشي ةكئالمْلاو هملعب هّلزنأ كّيَلإ لزنأ امب دهشي هللا نكل)»
 نيذّلا نإ ت اًديعُب ًالالض اوُلَص ْدَق هللا ليبس نع اودصو اورفک نیدّلا نإ 050 اديهش

 اونمآف مكبر نم قحاب لوسرلا مكءاج دق سائلا اهْيَأ اي ® اريسي هللا ىلع كلذ ناکو ادب

 .4 099 اًميكح اَميلَع هلا تاكو ضْرألاو تاوُمّسلا يف ام هلل نإ اورفكت نإو مك اريخ

 )١( «ةيآلا »:ه ىفو ءأ ءد نم ةدايز (0) . . «اورت »:أ ىف .

 .(۷7۰) مقرب ملسم حيحصو (4774) مقرب ىراخبلا حيحص فرق

 .أ نم ةدايز (6)
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 ,قايسلا رخآ ىلإ «هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ انيحوأ امك كي انيحوأ نإ :ىلاعت هلوق نمضت امل

 هللا نكل» : ىلاعت هللا لاق «باتكلا لهأو نيكرشملا نم هتوبن ركنأ نم ىلع درلاو « ةا هتوبن تابثإ

 هلوسر كنأب كل دهشي هللاف «كفلاخو كبذك نمت هب رفك نم هب رفك نإو :ى | «كيْلِإ لزنأ امب دهشي

 نم ليزنت هفلَخ نم الو هيدي نیب نم لطابلا هيتأَي الط ىذلا ميظعلا نآرقلا :وهو «باتكلا هيلع لزنأ ىذلا

 دابعلا علطي نأ دارأ ىذلا هملع هيف : ى «همّلعب هلزنأ» : لاق اذهلو ۲ : تلصف] «ديمح ميكح

 ملعلا نم هيف امو «هابأيو ههركي امو ءهاضريو هللا هبحي امو ناقرفلاو ىدهلاو تانيبلا نم «هيلع

 الو ٍلسرم ىبن اهملعي ال ىتلا .ةسدقملا ىلاعت هتافص ركذ نم هيف امو ‹لبقتسملاو ىضاملا نم بويغلاب

 ( ءاش امب الإ هملع نَم ءيشب نوطيحي الرا :[ىلاعت] لاق امك «هب هللا هملعي نأ الإ قم كلم

 ١[. :هط] «امّلع هب نوطيحي الو“ :لاقو ء[١٠۲ :ةرقبلا]

 كرابملا نب ٌرَرَخو ىرفغملا لهم قب نيسحلا انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نآرقلا ىملّسسلا نمحرلا دبع وبأ ىنأرقأ :لاق بئاسلا نب ءاطع انثدح «ةئييع نب نارمع انثدح :الاق

 مث ءلمعب الإ كنم لضفأ مويلا دحأ سيلف «هللا ملع تذخأ دق 0 ا

 : ىأ «نودهشي ةكئالملاو» :هلوقو .«اديهش هّللاب ىقكو نودهشي ةكئالمْلاو هملعب هَلزنَأ» :
 .اديهش هللاب ئفكوط كلذب كل ىلاعت هللا ةداهش عم «كيلع لزنأو كيلإ 0000

 نبا نع ءريبج نب ديغس وأ ةمركع ن ةدمخم.ىبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاق دقو
 - هللاو  ملعأل :إ) :مهل لاقف ءدوهيلا نم ةعامج ةي هللا لوسر ىلع لخد :لاق سابع

 Ns : لجو زع هللا لزنأف .كلذ ملعن ام :اولاقف . «هللا لوسر ىنأ نوملعتل
 . 4070[ اديهش هللاب ئفكو نودهشي ةكئالمْلاو ] هملعب هَ

 0 ”ههسفنأ ىف اورفك : ىأ «اديعب ًالالض اوُ دق هللا لبس نع اودصو اوُرفك نیلا نإ : هلوقو

 ؛هنع اولضو قحلا نع اوجرخ دق «هب ءادتقالاو هعابتا نع سانلا دص ىف اوا اوعبتي

 اا اع ا اع

 دصلابو «كلذب مهسفنأل نيملاظلا «هلوسرو هباتكو هتايآب نيرفاكلا ىف همكح نع ىلاعت ربخأ مث

 ىلإ اليبس :ىأ «اقيِرط مهيدهيل الط مهل رفغي ال هنأب «همراحم كاهتناو همثآم باكتراو هليبس نع

 . 4[ اریسي ريسي هّللا ىلع كلذ ناكو ادبأ اهيف نيدلاخ» عطقنم ءانثتسا اذهو *«متهج قيرط الإ ريخلا

 مكءاج دق : یا ككل ارح اوا مكبر نم قحاب لولا مکءاج دق نال هيأ اي : یلاعت لاق مث

 اونمآف «لجو زع «هّللا نم ىفاشلا نايبلاو «قحلا نيدو ىدهلاب هيلع همالسو هللا تاولص - دمحم

 کل اريخ نک هوعبتاو هب مكءاج امب

 الو . ؛مكناميإ نعو مكنع ىنغ وهف : : ىأ «ضرألاو تاومّسلا يف ام هلل نف اورفكت نإوإ» : لاق مث

 يبخل هللا إف اعيمج ضرألا يف نمو ما اورفكت نإ ئسوم لاقو )ف :ىلاعت لاق امك <« «مكنارفكب ررضتي

 «هيدهيف ةيادهلا مكنم قحتسي نمب : ىأ «اميكح اًميلع هللا ناكوط :انهاه لاقو .[8 : ميهاربإ] «ديمح

 .هردقو هعرشو هلاعفأو هلاوقأ ىف :ىأ «اميكح» هيوغيف ةياوغلا قحتسي نمبو

SSالسر هللا رلج  E؟ةيآلا ١:ه ىفو «أ نم ةدايز (۳) .أ ءد نم ةذايز (۲) . 

 .«هوعبتاف »:د ىف (7) .أ نم ةدايز (6) .«مهسفنأب »د ىف (4)
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 يغ حيسملا امن حلا الإ هللا ىلع اولوقت الو مكديد يف اوُلعت ال باتكلا لهأ اي

 ةَنالَث اولوقت الو هلسرو هّللاب اونمآَف هم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا لوسر میرم نبا

 يف امو تاوُمّسلا يف ام هل دلو هَل نوكي نأ هتاحبس دحاو ُهَلِإ هللا اَمنِإ مُكَل اريح اوهتنا

 .4 50 اليك هّللاب ئفكو ضرألا

 دح اورواجت مهنإف « ىراصنلا ىف ريثك اذهو «ءارطإلاو ولغلا نع باتكلا لهأ ىلاعت ىهني

 هوذختا نأ ىلإ ةوبنلا زيح نم هولقنف ءاهايإ هللا هاطعأ ىتلا ةلزنملا قوف هوعفر ىتح «ىسيعب قيدصتلا

 ‹ هليد ىلع هنأ معز نم « هعايشأو هعابتأ ىف اولغ دق لب «هنودبعی امك هنودبعي هللا نود نم اهلإ

 وأ ءًاداشر وأ الالض وأ «الطاب وأ ًاقح ناك ,ءاوس «هولاق ام لك ىف مهوعبتاو ةمصعلا مهيف اوعداف

 امو ميرم نبا حيسملاو هللا نود نمم ابابرَأ مهتابهرو مهرابحأ اوُدَحَتا : ىلاعت لاق اذهلو ؛ًايذك وأ ًاحيحص

 ١*[. :ةيوتلا][نوكرشي اًمع هناحبس وه الإ لإ أل ادحاو اهّأإ ودبي لإ اورمأ

 نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «ىرهزلا معز : لاف بدع انتدح EES مامإلا لاقو

 ىسيع ىراصنلا ترطأ امك ینورطت ال» : لاق ةا هللا لوسر نأ :رمع نع « سابع نبا نع «دوعسم

 .«هلوسرو هللا دبع انأ امنإف «ميرم نبا

 1 0 ع ا 5
 :ىنيدملا نب ىلع لاقو .كلذك ىرهزلا نع «ةنييع نب نايفس نع «ىنيدملا نب ىلعو وه هاور مث

 نع («ةهئييع نب لایمس نع «ىديمخلا نع «یراخبلا هاور و حيحص هع ع ت تاق ع دملا ع عراقلا فاوز ةذكشو نأ "وسب ثيدح اذه (۲)

 ؟9«ةلوسرو هللا دبع :اولوقف هدبع انآ امئإف» :هظفلو .هب «ىرهزلا

 سنا ن يالا كنا نع لس قب هامحب ادا نيو نب نحب اقدح ” دما ماعلا لاق
 : م هللا لوسر لاقف .انريخ نباو انريخو ءانديس نباو انديس اي دمحم :لاق الجر نأ :كلام نبا

 ر0

 «هلوسرو هللا دبع هللا نبع: نب دمعتحا|لأ «ناطيشلا مكتيوهتسي الو «مكلوقب مكيلع «سانلا اهيأاي»

 ."”ادجولا اذه نم هب درفت .«لجو زع هللا ىنلزنأ ىتلا ىتلزنم قوف ىنوعفرت نأ بحأ ام هللاو

 هللا ىلاعت  ادلوو ةبحاص هل اولعجتو هيلع اورتفت ال :ىأ «قحلا الإ هللا ىلع اولوقت ت الوإ# :هلوقو

 بر الو ءوه الإ هلإ الف - هتمظعو هئايربكو هددؤس ىف دحوتو سدقتو هزنتو ءاريبك اولع كلذ نع

 امنإ : ىآ (هنم حورو ميرم ىلإ اهاَقلَأ هتملكو هللا لوسر ميرم نبا ىسيع حیسَملا اَمَنِإظ :لاق اذهلو ؛هاوس

 ىلإ اهاقلأ هتملكو ءهلسر نم لوسرو «ناكف «نك :هل لاق .هقلخ نم قلخو هللا دابع نم دبع وه

 دذإب هور نم اهيف خفتف «ميرم ىلإ «مالسلا هيلع «ليربج اهب لسرأ ىتلا ةملكلاب هقلخ : ىأ «ميرم

 ءاهعرد ني ىف افت نقلا ةكفنلا كلن كرابضو « لجو زرع هللا نذإب ىسيع ناكف « لجر زع «هبر

 .(دنسم 7:أ ىف (۲) .أ ءر نم ةدايز )١(

 )۳٤٤٤١(. مقرب ىراخبلا حيحصو )1١/ 077 ٤( دنسملا (۳)

 .ملسم طرش ىلع وهو (197/6) دنسملا (4)



 )١19/١( ةيآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا 0

 ليق اذهلو ؛لجو زع ءهلل قولخم عيمبملاو ا بألا حاقل ةلزنمب اهجرف تجّلو ىتح تلزنف
 ىتلا ةملكلا نع ئشان وه امنو «هنم ' E أ هل نكي مل هنأل ؛هنم حورو هللا ةملك هنإ : ىسيعل

 الإ میرم نبا حيسملا امل :ىلاعت هللا لاق «ليربج اهب لسرأ ىتلا حورلا و . .ناكف ءنك :اهب هل لاق
 لثم نإ :ىلاعت لاقو ٥. : ةدئاملا] «ماَعَطلا نالكأي اَناك ةَ ةقيدص همأو لسرلا هلبق نم تلح دق لوسر
 يتلاو» :ىلاعت لاقو .[64 :نارمع لآ] (نوکیف نك هَل لاق مث بارت نم هقلَخ مدآ لمك هللا دنع ئسيع
 ميرمو# : ىلاعت لاقو [97 : :ءايبنالا] «َنيمَلَْل يآ اهتباو اهاتلعجو انحور نم "هيف اتخفنف اهجرف تنصحأ
 نم تناكو هبتكو اهر تاملكب تَقَدصَو اتحور نم هيف انْخَفنَف] اهجرف تنصحأ يتلا نارمع تبا

 التم هانلعجو ] هيلع انمعنأ دبع الإ وه نإ» :حيسملا نع ارابخإ ىلاعت لاقو ١[. : ميرحتلا] 4247[ نيتناقلا

 64 :فرخرلا] 4۲ لینا ين
 لآ] «نكإ : :هلوقك وه ,«ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكوإ» :ةداتق نع ءرمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 ني اب دا فيعمل :لاق ىطساولا ناتس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو ناكف 646 :نارمع

 نكلو «ىسيع تراص لكلا سل :لاق هتم حورو میرم ىلإ اًهاَقْلَأ هتملكو» : هللا لوق ىف :لوقي

 . ىسيع راص ةملكلاب

 ىف همعز امك ءاهب اهملعأ : ىأ «ميرم ىلإ اهاقلأ» : هلوق ىف ' "”ريرج نبا هاعدا امم نسحأ اذهو

 «هنم ةملكب كملعي :ىأ ٥ :نارمع لآ] نم ةملكب كرش هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تاق ذل :هلوق
 :صصتقلا] « كبَر نم ةمحر الإ باتكلا َكْيَلِإ ىَقلي نأ وجرت تنك امو : ىلاعت لاق امك كلذ لعجيو
 هيلع «ىسيع ناكف «هللا نذإب اهيف خفنف «ميرم ىلإ ليربج اهب ءاج ىتلا ةملكلا اهنأ حيحصلا لب 65

 . مالسلا
 نب ريمع ىنثدح «ىعازوألا انثدح ء«ديلولا O ‹لضفلا قب دش انثدح :ىراخبلا لاقو

 هلإ ال نأ دهش نم» :لاق هي ىبنلا نع «تماصلا نب ةدابع نع «ةيمأ ىبأ نب ةداتج ىنثدح «ئناه
 اهاقلأ هتملكو «هلوسرو هللا دبع ىسيع نأو «هلوسرو هدبع ًادمحم نأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ
 :ديلولا لاق .«لمعلا نم ناك ام ىلع ةنجلا هللا هلخدأ .قح ٌرانلاو «قح ةنجلاو «هنم حورو ميرم ىلإ

 ةينامثلا ةنجلا باوبأ نم» :داز ةدانج نع «ئناه نب ريمع نع «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع ىنثدحف
 . «ءاش اهيأ نم

 نع ءرخآ هجو نمو ا «رباج نبا نع «ديلولا نع «ديشر نب دواد نع «ملسم هاور اذكو

 "ا ‹ ىعازوألا

 ضرألا يف امو تاومسلا يف ام مكل رخسو# :هلوقك .هنم حورو# :ثيدحلاو ةيآلا ىف هلوقف

 .أطخاوهو ««هيف :٥ ىف (۳) .«دلوم »: ىف () .«مألاو »:د ىف )١(
 ,ةيآلا» :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز )6( . اةيآلا »:ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (4)

 )٤۱۸/۹(. ىربطلا ريسفت (1)
 .«نبا »:ر ىف (۷)



 ل N ا ةروشا ا

 - ىراصنلا هلوقت امك < ضيعبتلل «نم» تللو ءهدنع نمو هقلخ نم :ىأ[ ١ : ةيئاجلا] هن اعيمج

 . ىرخألا ةيآلا ىف امك «ةياغلا ل ةعباتتملا هللا نئاعل مهيلع

 رهظألاو .هنم ةبحمو :هريغ لاقو .هنم لوسرو : ىأ «هنم حورو :هلوق ىف دهاجم لاق دقو

 ةقانلا تفيضأ امك «فيرشتلا هجو ىلع هللا ىلإ عوزلا تفيضاو .« ةقولختما جور نما قولخم هنأ لوألا

 : جحلا] «نيفئاّطلل يتيب رّهطو » :هلوق ىفو .["5 :دوه] «هللا ةقان هذه# :هلوق ىف «هللا ىلإ تيبلاو

 ءاهل فيرشت ةفاضإ هيلإ اهفاضأ «هراد ىف ىبر ىلع لخدأف» : حيحصلا ثيدحلا ىف درو امكو 5

 .دحاو طمنو دحاو ليبق نم هلك اذهو

 «دلو الو هل ةبحاص الا «دحأ دحاو هللا نأب اوقدصف : ىأ (“'هلسرو هّللاب اونمآف ل :هلوقو

 ىسيع اولعجت ال : ىأ «ةَنالَث اولوقت تالو : لاق اذهلو ؛هلوسرو هللا دبع ىسيع نأب اونقيتو اوملعاو

 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت «نيكيرش هللا عم همأو

 نالت ثلا هللا نإ اوُناَق نيذلا رك دقَل : ىلاعت لوقي ثيح ةدئاملا ةروس ىف ىتأت ىتلاو ةيآلا هذهو

 نبا ىسيع اي هللا لاق ةو :ةروكذملا ةروسلا رخآ ىف لاق امكو .[۷۳ :ةدئاملا] 4دحاو ِهّلِإ الإ ِهَلِإ نم امو
 لاقو .(35 : ةدئاملا] ةيآلا ((كناحبس لاق هللا نود نم نيهَلإ يمأو ينوذخُنا سال تْلُق تنأأ ميرم

 مهيلع  ىراصنلاف «[۷۲ :ةدئاملا] ةيآلا مرم نبا حيسمْلا وه هللا نإ اولاق نيذّلا رفك دقلإ» :اهلوأ ىف

 نم مهنمف ءرشتنم مهلالضو مهلاوقأ لب ءدح مهرفكل الو ‹طباض مهل سيل مهلهج نم - هللا ةنعل

 «ةفلتخم ءارآ مهل ةريثك فئاوط مهو .ًادلو هدقتعي نم مهنمو ءاكيرش هدقتعي نم مهنمو .ًاهلإ هدقتعي
 اوقرتفال ىراضتلا نم ةرشع عمتجا ول :لاق ثيح نيملكتملا ضعب نسحأ دقلو «ةفلتؤم ريغ لاوقأو

 د ةيردتكسالا ار قيرطَب نب ديعس وهو «ريهاشملا مهئاملع ضعب ركذ دقلو .الوق رشع دحأ ىلع

 ةريبكلا ةنامألا هيف اودقع ىذلا ريبكلا عمجملا اوعمتجا مهنأ «ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئامعبرأ ةنس دودح ىف

 مهنأو «ةروهشملا ةنيدملا ىناب نيطنطسق مايأ ىف كلذو «ةريغصلا ةريقحلا ةنايخلا ىه امنإو «مهل ىتلا

 لك «ةريثك ًابازحأ اوناكف ءافقسأ نيفلأ نم ديزأ اوناكف ءرصحني الو طبضني ال ًافالتخا هيلع اوفلتخا

 نم ديزأو «ةلاقم ىلع نوعبسو «ةلاقم ىلع ةئامو ؛ةلاقم ىلع نورشعو «ةلاقم ىلع مهنم نيسمخ
 ىلع اوقفاوت دقو «ًارفن رشع ةينامثب ةئامثالثلا ىلع اوداز دق مهنم ةباصع ىأر املف . صقنأو كلذ

 «لاوقألا نم اهادع ام قحمو 7' ةئيه اذ افوسليف ناكو  اهديأو اهرصنو كلملا اهذخأف «ةلاقم
 «نيناوقو ابتک مهل اوعضوو «سئانكلا مهل تينبو ءرشع ةينامثلاو ةثامثالثلا كئلوأ 147 و قا
 مه ءالؤه عابتأو ءاهيلع مهنودّمَعيو - اهودقتعيل - راغصلا نم نادلولا اهنونقلي ىتلا ةنامألا اوثدحأو
 .ةيروطسنلا مهيف ثدحف ًاثلاث ًاعمجم مث «ةيبوقعيلا مهيف ثدحف اًيناث اعمجم اوعمتجا مهنإ مث ؛ ةيكلملا

 توسانلاو توهاللا ىفو كلذ ةيفيك ىف نوفلتخيو ‹حيسملا ىف ةثالثلا ميناقألا تبثت تبثت قرفلا هذه لكو

 رفكي مهنم لكو .تالاقم ثالث ىلع ؟هيف لح وأ اجزتما لب ءادحتا ام وأ ادا: لها هع ىلع

 مكل اريخ نكي : ىأ مکا اريح اوهتنا لب :ىلاعت لاق اذهلو ؛ ةثالثلا رفكن نحنو «ىرخألا ةقرفلا

 يف ام هله ارك ولع فلو نع ینا  .ىلاعت 0 ىا 4 دلو هل تركي نأ هناحبس دحاو هل هللا امن

 .«ةيهاد 2:1 ءر «د ىف (۳) .أءر نم ةدايز (۲) .(هلسرو »:د ىف )١(

 .«رغصلا »:ر ىف (5) .«كلملا تسد» :أ ىف (5)



OVE VD SENS a a بحبح 

 مهو «هديبع اهيف ام عيمجو «هقلخو هكلم عيمجلا :ىأ «اليكو هّللاب ئفكو ضرألا يف امو تاوُمَّسلا

 ىف لاق امك ؟دلو وأ ةبحاص مهنم هل نوكي فيكف «ءیش لك ىلع لیکو وهو , ٠ هفیرصتو هريبدت تحت

 لكب رهو ميش لك قلخو ةبحاص هَل نكت ملو دلو هل نوكي نأ ضرألاو 0 :ىرخألا ةيآلا
 داکت 1. اذإ انيش منج دَ . ادّلو نمحرلا َدَحَنا اوُاَقو ظ : ىلاعت لاقو ۰ : ماعنألا] [4١ ميلع ءيش

 ختي نأ نمحرلل يغبني امو . ادو نمحرلل اعد نأ . حا نر ا قلوة تارا

 موي هيتآ مهلکو . ادع مهدعو مهاصحأ دقل . ادبع نمحّرلا يتآ الإ ضرألاو تاوَمَّسلا يف نم لك نإ .

 .[40 4 ا

 نع فكدتسي تسي نمو نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ادبع نوكي نأ حيسَمْلا فكستسَي تسي نأ إل
 ې oc. o FFF o مع اماه سو م

 مهيفويف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امف 079 اعيمج هيَلِإ مهرشحيسف ربكتسيو هتدابع
 همسه رب ع

 نودجي الو اميلأ اباذَع مهبذعيف اوربكتساو اوفكتتسا نيل امأو هلضف نم مُهديِزيو مهروجأ

 . 4 699 اريصن الو او هللا نود نم مهل

 نع «جيرج نبا نع «ماشه انثدح ( يسوم , نب ميهاربإ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 .ربكتسي نل ءم ادبع نوكي نأ حيسَمْلا فكدتسي نأ زف :هلوق سابع نبا نع «ءاطع

 نم ضعب لدتسا دقو (نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ادع نوكي نأ حيسمْلاظ مشتحي نل :ةداتق لاقو

 ىف دل ىشلو . «نوبرقملا ةكئالملا الو» :لاق ثيح ةيآلا هذهب رشبلا ىلع ةكئالملا ليضفت ىلإ بهذ

 ىلع ردقأ ةكئالملاو «عانتمالا وه فاكنتسالا نأل ؛ ا ىلع ةكئالملا فطع امنإ هنأل ؛ةلالد كلذ

 عانتمالا ىلع ردقأو ىوقأ مهنوك نم مزلي الو نوبرقملا ةکئالمْلا الو :لاق اذهلف ؛حيسملا نم كلذ

 . لضفأ اونوكي نأ
 نم ديبع مهنأ یلاعت ريخأف «جيسملا | ٍذختا امك ءهللا عم ةهلآ ا مهنأل ؛اوركذ امنإ :ليقو

 هنوقبسي ال. نومركم دابع لب هناحبس ادّلو نمحرلا ْدَحَنا اولاقو) : ىلاعت لاق امك «هقلخ نم قلتو هديبغ

 ا ا يس ا

 e ا ف و هناا رح افكت رج 8 ١

 اونمآ نيذلا اًمأَفط :لاق اذهلو ؛فيحَي الو هيف روجي ال ىذلا .لدعلا همكحب مهنيب لضفيو « ةمايقا

 مهلامعأ ردق ىلع باوثلا نم مهيطعيف : ىنعي 4هلضف نم مهديزيو مهروجأ مهيفويف تاحلاصلا اولمعر
 i E يبو هتابعلو ةلييقفا نيب كلو ىلع مهديزيو ةحلاصلا

 نع «شمعألا نع «ىدنكلا هللا دبع نب ليعامسإ نع «ةيقب قيرط نم هيودرم نبا ىور دقو
 :لاق 4هلضُف نم مهديزيو مهروجأ مهيفويف ل لع لال سرب لاق لاق هللا ذيع نع 2 نايس

 )١( ((ادرف) : هلوق ىلإ»:ه ىفو ءأءر نم ةدايز (۲) . 1ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز .

 ) )۳.21قيقش ۱:1 ىف (45) .«اذهلو »:1 ىف (:) «تايآلا»:ه ىفو ءأءر نم ةدايز



 ا 0119/5 -119/5) تايآلا : ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 مهيلإ عنص نم رانلا هل تبجو نميف ةعافشلا» : لاق (هلضف نم مهديزيو ظ .«ةنجلا مهلخدأ :مهروجأ»
 مهد ىف فو ا ورا

 ريح وهف افوقوم وم نبا نع یوزر اذإو ت ال دا اھو

 كلذ نع اوربكتساو هتدابعو هللا ةعاط نم اوعنتما : ىأ € اوربکتساو اوفكنتسا َنيِذّلا امو

 نوربكتسي نيذّلا نإ :  ىلاعت لاق امك 4 اريصت الو الو هللا نود نم مهَل نودجي الو اميلا اباذع مهبذعيفإ»

 نيعنتمم اوناك امك «نیلیلذ نيريقح نيرغاص : ىأ ]1 - : رفاغ] (نیرخاد منهج نوُلخديس يتدابع نع

 اونمآ نيذّلا امف 079 انيبم ارون مكي انلزنَأو مكبر نم ناهرب مكءاج دق ساتلا اھا ایل

 .4 ©2 اميقتسم اطارص هَل مهيدهيو لضفو هنم ةمحر يف مهلخديسف هب اومصتعاو هّللاب

 ليلدلا وهو «ميظع ناهرب هنم مهءاج دق هنأب (”اربخمو «سانلا عيمج ًابطاخم ىلاعت ٍلوقي
 ىلع احضاو ءايض : ىأ «انيبم ارون مكيْلإ انلزنأو» : لاق اذهلو ؛ ةهبشلل ةليزملا ج EAN عطاقلا

 . نآرقلا وهو E جيرج نبا لاق .قحلا

 عيمج ىف هللا ىلع لكوتلاو ةدابعلا ىماقم نيب اوعمج : ى «هب اومصتعاو للاب اونمآ نيِذّلا امف ل

 .ريرج نبا هاور .نآرقلاب اومصتعاو هلللاب اونمآ :جيرج نبا لاقو .مهرومأ

 اعفرو ةفعاضمو اباوث مهديزيو ةنجلا مهلخديف مهمحري : ى «لّضفو ُهْنَم ةمحر يف مهلخديسف »

 احضاو اقيرط : ىأ «اميقتسم اطارص هّيلِإ مهيدهيو)» مهيلإ هناسحإو مهيلع هلضف نم ۰ مهتاجرد ىف

 ىلع ايندلا ىف مهف «ةرخآلاو ايندلا ىف نينمؤملا ةفص هذهو . فارحنا الو هيف جاجوعا ال اماوق ادصق

 هللا طارص ىلع ةرخآلا ىفو «تايلمعلاو تاداقتعالا عيمج ىف ةمالسلا قيرطو ةماقتسالا جاهنم

 ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نع «روعألا ثراحلا ثيدح ىفو .تانجلا تاضور ىلإ ىضفملا ميقتسملا

 ثيدحلا مدقت دقو .«نيتملا هللا لبحو ؛ ميقتسملا هللا طارص نآرقلا» :لاق هنأ لَك ىبنلا نع ءهنع هللا

 .ةئملاو دمحلا هلل و ءريسفتلا لوأ ىف همامتب

 سا سس وغلا هي ر ولر ل

 فصن اَهَلَف تخأ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كتوتفتسي »

 ةوخإ اوناك نإو كرت امم ناثلثلا امه نيا اتناك نإ دّلو اَهَل نكي مّل نإ اهثري وهو كرت ام

 .«ايندلا ىف :٠ ىف )١(

 .هب ىدنكلا ليعامسإ نع ةيقب قيرط نم )١148/٠١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (؟)

 ةيقبو ركنم ربخب ىتأ :لاقف ءهسفن دنع نم ىبهذلا هفعض ىدنكلا هللا دبع نب ليعامسإ هيف ١١(: /)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو

 .«اوقثو هلاجر

 نم بيرغ ٠:لاقو «هوحنب دوعسم نب هللا دبع نع قيقش نع ىروثلا نع ريمح نبا قيرط نم )٠١8/5( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو

 نب ةيقب ليعامسإ نعو «شمعألا نع ىدنكلا هللا ديبع نب ليعامسإ هب درفت «ىروثلا ثيدح نم بيجع زيزع «شمعألا ثيدح

 .«خيشلا اذه نع الإ هبتكن مل ىروثلا ثيدحو «ديلولا

 .«ریرج ١:أ ىف (5) «مهل اريخمو» :أ ءر ىف (۳)



 VOY a د قئاثلا هزت n 797 2 ل م مس

 2 ت ت ت ت 52 - ت ت - - 3

 . 4 X59 ميلع

 :لاق ءاربلا تعمس :لاق قاحسإ ىبأ نع « ةبعش انثدح «برح نب ناميلس انثدح : ىراخبلا لاق

 . 4 كنوتفتسي# :تلزن ةيآ رخآو ««ةءارب» :تلزن ةروس رخآ

 ب : لاق لنآ ال ضيرم انأو 5 هللا eT لاق ا
 و : لاق ؟ثاريملا فيكف «ةلالك الإ ىنثري ال هنإ :تّلَقَف تْلَقَعَف - هيلع اوبص لاق وأ

 ع نب نايفس قيرط نم ةعامجلا هاورو و ثيدح نم نيحيحصلا ىف ف هاجرخأ

 هللا لق كتوتفتسي» : ثاريملا ةيآ تلزنف : ظافلألا ضعب ىفو 0 «رباج نع «ردكنلا نب دمحم

 .ةيآلا 4ةلالَكْلا يف مكتفي

 ىنعي - لاق ريبزلا وبأ لاقو نايفس انثدح ءديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح ا

 . «ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كتوتفتسي» ىف: تل ا

TSروكذملا لدف ءاهيف مكيتفي هللا :لق ةلالكلا نع : «كنوتفتسي» - ملعأ  

 .كورتملا ىلع

 نم سأرلاب طيحي ىذلا ليلكإلا نم ةذوحأم اهنأو ءاهقاقتشاو ةلالكلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 ةلالكلا :لوقي نم سانلا نمو «دلاو الو دلو هل سیلو تومي نب :ءاملعلا رثكأ اهرسف اذهلو ؟ هبناوج

 0 0 لا 9 دانه هيلع تلد" انك ل 00 3

 «دحلا ا ىهتنن ادهع نهيف انيلإ ا ناك ا هّللا و نأ تددو ذات لاق هنأ 0

 اا .ةلالكلاو

 نمط ىبأ نب 0 و نع. ةبورع ىبأ نب ديعس نع ليعامسإ انثدح :دمحأ ا لاقو

 ةروس رخآ ىف ىتلا ا ةيآ كيفكي» : لاقو ىردص یف ا تح ؛ ةلالكلا نع هتلأس
 . «ءاسنلا

 . اذه نم رثكأ الوطم ملسم هجرخأ دقو ًارصتخم هاور اذكه

 .(556) مقرب ىراخبلا حيحص قلد

 I0) مقرب ملسم حيحصو (537/57) مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۹۸ /۳) دنسملا (۲)

 نتسو (۲۰۹۷) مقرب ىذمرتلا نفسو (۲۸۸7) مقرب دواد ىبأ ننسو )١1117( مقرب ملسم حيحصو (1۷۲۳) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )۱٤۳١(. مقرب ةجام نبا ننسو )١١١١١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا

 :أ نم ةدايز (5)

 .(1711/) مقرب ملسم حيحصو )17/١1( دئسملا (5)



 1/0 تيت ا م ع( 072 ا لا روج يالا غرا

 تعمس - لغم نبا ىنعي كلام انثدح «ميعن وبأ انثدح :دمحأ (مامإلا] لاق :ىرخأ قيرط
 ةيآ كيفكي» :لاقف :ةلالكلا نع هللا لوسر تاس لاق رمع نع «ميهاربإ نع ءورمع نب لضفلا

 دانسإ اذهو .هتحللا نمح ل نوک نا قف ىلإ بحأ اهنع للك ئبنلا تلاس نوكأ نأل :لاقف .«فيصلا

 . "کردی مل هنإف ءرمع نيبو ميهاربإ نيب , ًاعاطقنا هيف نأ الإ ديج

 بزاع نب ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ركب وبأ انثدح «مدآ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 دانسإ اذهو . «فيصلا ةيآ كيفكي» :لاقف ءةلالكلا نع هلأسف يَ هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق

 اهنا فعلا ةا یار ناكو. 4 نفاع نركب نبا تيدح نم ىدمرتلاو واد وبا هاوو هديج
 .ملعأ هللاو «فيصلا لصف ىف تلزن

 اذهلو ؛اهانعم نع ةي ىبنلا لاسي نأ ىسن - ةيافك اهيف نإف  اهمهفت ىلإ ليي ىبنلا هدشرأ الو

 . مَعَنلا رمح ىل نوكي نأ نم ىلإ بحأ اهنع ةا هللا لوسر تلأس نوكأ نألف :لاق

 ديعس نع «ةرم نب ورمع نع «ىنابيشلا نع ريرج انثدح «عيكو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 «؟كلذ هللا نيب دق سيلأ» :لاقف ءةلالكلا نع ةي ىبنلا باطخلا نب رمع لا نا ا ركنا
 قيدصلا ركب ابأ نأ انل 2"”ركذ : ةداتق لاقو .ة ةيآلا0*42[ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي» : تلزنف
 نأش ىف «ءاسنلا ةروس» لوأ ىف “تلرزنأ ىتلا ةيآلا نإ الأ :هتبطخخ ىف لاق '"”[هنع هللا ىضر]
 .مألا نم ةوخإلاو ةجوزلاو جوزلا ىف اهلزنأ ةيناثلا ةيآلاو .دلاولاو دلولا ىف هللا اهلزنأ «ضئارفلا
 اهب متخ ىتلا ةيآلاو «مألاو بألا نم تاوخألاو ةوخإلا ىف اهلزنأ «ءاسنلا ةروس» اهب متخ ىتلا ةيآلاو
 نم محرلا ترج امم «هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ مهضعب «ماحرألا ىلوأ ىف اهلزنأ «لافنألا ةروس»
 لا

 :نالكتلا هيلعو «ناعتسملا هللابو اهانعم ىلع مالكلا ركذ

 4« ههجو الإ كلاه ٍءيش لك :ىلاعت هللا لاق «تام :ىأ « كله ورا نإ :ىلاعت هلوق

 . ناف اهيَلَع نم لک :لاق امك ءلجو زع «هللا ''” الإ ىقبي الو ىنفي ءىش لك [۸۸ : صصقلا]
 ٦» YY]. :نمحرلا] «ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو

 لب <« a لاق طرف e هدر نو :هلوقو

 دانسإب هنع ريرج نبا اهاور «باطخلا نب رمع نع ةياور وهو «دلولا ءافتنا ةلالكلا دوجو ىف یفکی

 الو هل دلو ال نم هنأ :قيدصلا ءاضقو روهمجلا لوق وه هيلإ '''”"عجر ىذلا نكلو :هيلإ حيحص

 .أ نم ةدايز )١(

 )( دنسملا )١/۳۸(.

 )٤٩ ١(. مقرب ىذمرتلا نن ناسو (0) مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۹۳ )٤/ دنسملا (©)

 .ةركذوال:د ىف (0) .أ نم ةدايز (6) .«انثدح »:أ ىف (4)

 .؟تلزن :: د ىف (۸) .أ نم ةدايز (0)

 )17١/9(. ىربطلا ريسفت (9)

 .؟عجري »:د ىف )١١( .«دلولا >: ىف )۱١( .«هّللا هجو الإ):ر ىف )٠١(



 (119/5١)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزحلا سبي بيب يببييهيييببه هس

 هنأل ؛ائيش ثرت مل بأ اهعم ناك ولو كرت ام فصن اهَلَف تخَأ هلو :هلوق كلذ ىلع لديو ءدلاو
 نأل ؛ًاضيأ لمأتلا دنع صنلاب دلاو الو «نآرقلا صنب هل دلو ال نم هنأ ىلع لدف «عامجإلاب اهبجحي

 . ةيلكلاب ثاريم اهل سيل لب ءدلاولا عم فصنلا اهل ضرفي ال تخألا

 ةو لم نع ثلا ذيع ني رک آیا « عفان نب ب مكحلا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 فصنلا جوزلا ىطعأف «مأو بل تحخأو جوز نع لكم هنأ :تباث نب ديز نع «دشارو ةزمحو

 E :لاقف «كلذ ىف مّلكف .فصنلا تخألاو

 امهنأ ريبزلا نبا سابع نبا نع هريغو ' 00007 ک حولا اذه نم دمحأ هب درفت

 تأ هلو دلو هَل سيل كله ؤرما نإ » ا AE :ًاتخأو أتنب كرت تيملا ىف نالوقي اناك

 اولاقف ءروهمجلا امهفلاخو ءتخألل ءىش الف«'”دلو كرت دقف ًاتنب كرت اذإف :لاق «كرت ام فصن اهل

 ةيآلا هذه ريغ ليلدب « بيصعتلاب رخآلا فصنلا تخاللو « ضرفلاب فصنلا تنبلل : ةلأسملا هذه ىف

 قيرط نم ىراخبلا هاور املف ؛بيصعتلاب اهتثارو امأو رولا هذه اهل نفوسنا "7 كيصل هدو

 فصنلا : هيِلَكَع هللا لوسر دهع ىلع لبج نب ذاعم انيف ىضق :لاق «دوسألا نع «ميهاربإ نع «ناميلس

 راو ا لر وغ ىلع وكت ملو انيف ىضق :ناميلس لاق مث .تخألل فصنلاو «ةنبالل

 نبا یاو تا نع يرعشألا يدوم ربا لعب :لاق ليبحرش نب ليزه نع ًاضيأ ىراخبلا حيحص ىفو

 - دوعسم نبا لثسف . ىنعباتيسف دوعسم نبا تأو «فصنلا تخأللو .فصنلا 270 ةئيدلل : :لاقف «تحأو

 الع ىبنلا ىضق امب اهيف ىضقأ :نيدعهملا نم انآ انو اذإ تلف :دقل :لاقف - ىسوم ىبأ لوقب ربخأو

 هانربخأف ىسوم ابأ انيتأف .تحأللف ىقب امو «نيثلثلا ةلمكت «سدسلا نبالا ةنبالو «فصنلا ةنبالل

 . کیف ربحلا اذه ماد ام ىنولأست ال :لاقف «دوعسم نبا لوقب

 اهل سيلو «ةلالك تتام اذإ اهلام عيمج ثري خألاو :ىأ (دلو اهل نكي مل نإ اهثري وهوإ» :هلوقو
 ‹ضرف هل نم هعم نأ ضرف نإف :ًائيش خألا ثري مل دلاو اهل ناك ول هنآل ؛دلاو الو : نأ دلو

 نبا نع «نيحيحصلا ىف تبث ال ؛خألا كا ىقابلا فرصو «مأ نم خأ وأ «جوزك ؟هضرف هيلإ فرص

 . گد لجر ىَلوَألَف ضئارفلل تقبأ امف ءاهلهأب ضئارفلا اوُقحْلأ١ : لاق ةا هللا لوسر نأ سابع

 امهل ضرف «ناتخأ «ةلالك تومي نمل ناک نإف : ىأ كرت امم ناثلثلا امهَلف نينا اتناك نإفإ» :هلوقو

 ديفتسا امك نيتنبلا مكح ةعامجلا ذحخأ انهاه نمو ءامهمكح ىف نيتخألا ىلع داز ام اذكو «ناثلثلا

 . «كرقام انلث نهل نيتنئا قوق ءاسن نك نإ :هلوق :ىف هابل a كج

 نينبلا نم تابصعلا مكح اذه . «نييثنألا طح لم ركذللف ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو» :هلوقو

 .نييثنألا ظح لثم مهنم ركذلا ىطعأ «مهثانإو مهروكذ عمتجا اذإ ةوخإلاو نينبلا ىنبو

 )١1868/6(. دنسملا )١(

 .(8 4 /8) ىربطلا ريسفت (۲)
 . ؟ىبنلا» ر: ىف (6) .«بیصعت :أ ىف (6) .«دلو »:ر ىف (۳)

 .(5776) مقرب ىراخبلا حيحص (7)
 .«تنبلل 3:31 ءر ىف (۷)

(A))٦۷۳١(. مقرب ىراخبلا حيحص  

 .(1519) مقرب ملسم حيحصو )٦۷۳١( مقرب ىراخبلا حيحص (9)



 A0 (17/5١)ةيآلا :ءاسنلا ةروس - ىناثلا ءزجلا

 .هعئارش مكل حضويو «هدودح مكل دحيو ءهضئارف مكل ضرفي :ىأ (مكل هللا نيبي 9 : هلوقو

 ملاع وه : ىأ «ميلع ءيش لكب هللاو» .نايبلا دعب قحلا نع اولضت الغل : ىأ «اولضت نأ :هلوقو

 هبرق بسحب تابارقلا نم دحاو لك هقحتسي امو «هدابعل ريخلا نم اهيف امو اهحاصمو رومألا بقاوعب

 . ىفوتملا نم
 :نب دمحم نع ءْنْوَع نبا انأبنأ ءةّيلع نبا ىنثدح «بوقعي ىنثدح :ريرج نب رفغج وبأ لاق دقو

 ةلحار سأرو ا هللا لوسر ةلحار فدر دنع ةفيذح ةلحار سأرو ۰ ريسم ف اوناك : لاق نيريس

 هللا لوسر اهاَقلف (ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسيإ» :تلزنو :لاق . ةفيذح ةلحار د ار
 قمحأل كنإ هللاو : لاقف ةنيذيح اهنع رمع لاس كلذ دعب ناك الف ءرمع ةفيذح اهاقلف ‹ ةفيذح

 : لاق Se SOR EB اهلا لور يكول اه اكيتلل تيما
 .«ىل نيبت مل اهنإف هل اهنتيب تنك "نإ مهللا لوق '[هيغ هللا ىضر] رمع ناكف

 نع د نع «قازرلا دبع نع حما و وعلا نع ًاضيأ هاورو . .ريرج نبا هاور ۲۵ زک

 SS ةفيذحو نيريس نبا نيب عطقنم وهو . هوحنب كلذك نيريس نبا نع « بويأ

 ربخ ربخأ :الاق قوزرم نب دمحمو لا دامح نب فسوي انثدح :هدنسم ىف رآزبلا ورمع نب دمحأ

 ب «نيريس نب دمحم نع «ناسح .نب ماشه انئدح .ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع

 وه اذإو للي ىبنلا فقوف ءهل ريسم ىف وهو يي ىبنلا ىلع ةلالكلا تلزن» :هيبأ نع «ةفيذح
 هللا ىضر ءرمع اذإف ةفيذح رظنف «هايإ اهاَقلف ايب ىبنلا رّرّتؤم دنع ةفيذح ةقان سأر اذإو «ةفيذحب
 لاقف ءاهنع هلأسف ةفيذح اعدف «ةلالكلا ىف رمع رظن رمع ةفالخ ىف ناك املف «هايإ اهاقلف ءهنع
 كلذ ىلع ديزأ ال هللاوو ءقداصل ىنإ ")هللاو ءىناقل امك كَنيَملَف لَك هللا لوسر اينا دلا فراخ
 .ًادبأ ايش

 اذه الإ ةفيذح نع ًاقيرط هل ملعن الو «ةفيذح الإ هاور دحأ ملعن ال ثيدحلا اذهو :رازبلا لاق مث

 ."”ىلغالا دبع تيدح, نیر بودر نبا هاور اذكر . ىلعألا دبع الإ ماشه نع هاور الو .قيرطلا

 ا هرم نب ورمع نع ؛ىناييشلا نع 0 انثدح هجن ىلا يدنا 1

E E e Eهللا ا :ةصفحل لاقف  
 ام ؟اذه كل ركذ كوبأ» :لاقف «'"اهنع هتلاسف سفن بيط هنم تأرف ءاهنع هيلسف سفن بيط ةي

 .أ نم ةدايز () . ؛كيكَيهللا لوسر اهيناقل» :د ىفو؛ىناقل :٠ ىف )١(
 .«دمحم 3:أ ىف (6) .(اذكوا» :ر ىف (4) .«نم :ر ىف (۳)

 )١( ىربطلا ريسفت )4/ ٤١١(.

 .(؛هللاوو» :ر ىف (0

 «ةفيذح نب ةديبع ىبأ ريغ حيحصلا لاجر هلاجر 2( /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسالا فشك» (؟١5؟5١) مقرب رازبلا دنسم (۸)
 .«نابح نبا هقثوو

 .«اهرخآ ىلإ ٠:1 ءر ىف )١١( .أ ءر :نم ةدايز (۰) .أ «ر نم ةدايز (9)
 .«هنع 8: ر ىف )١١(



 O ا ةو نالا ا ك ج ج ر

 . لاق ام ك هللا لوسر لاق دقو ءاهملعأ ىنارأ ام :لوقي رمع ناكو :لاق .«اهملعي كابأ ىرأ

 نأ ةصفح رمأ رمع نأ: سواط نع «ورمع نع « ةنييع نبا قيرط نم هاور مث 7 نبا هاور

 ءاهميقي هارأ ام ؟رمعأ ؟اذهب كرمأ نم»: لاقف ‹فتك ىف اهيلع اهالمأف «ةلالكلا نع واه ىبنلا لأست

 وأ ةلالك ثري لجر ناك نإو» : ءاسنلا ىف ىتلا كا ةيآو :نايفس لاق 2«؟فيصلا ةيآ نيك <

 لاق اذك .فتكلا رمع ىقلأف «ءاسنلا ةمتاخ ىه ىتلا ةيآلا تلزن هي هللا لوسر اولأس املف .ةأرما

 ° سرت وهو: كيدحلا اذه نق

 قراط نع «ملسم نب سيق نع ردا يا سام «بُيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 ءاضق ةلالكلا ىف نيضقأل :لاق مث : اک ىبنلا باحصأ عمجو ًافتك رمع ذخأا لف باهش نبا

 « لجو زع ‹ هللا MS ا نهرو ىف ةاسنلا هب ادات

 حس دهو .همتأل رم 00 انسإ اذهو .همتأل رمألا اذه متي نأ

 نب اهلل نب دو تنم 0 لا ءدلاخ نب مئيهلا
 رو

 ىلإ بحأ ثالث نع ةا هللا ٌلوسر تلأس نوكأ نال :لاق باطخلا نب رمع نع ثدحي ةناكر نب ديزي

 لحيأ «كيلإ اهيدؤن 0 انلاومأ نم ةاكزلا ىف رق :اولاق موق نعو ؟هدعب مخ لار م

 ا اذهب ىور ر مث . ("!ءاجرخي ملو نیلا طرق يلع حا :لاق مث . ةلالكلا نعو ؟مهلاتق

 نهنيب وم ىبنلا نوكي نأل ثالث: لاق رمع نع هةر نع رم نب ورمع نع ؛ةنيع نب نايفس ىل 1
 نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاق مث .ابرلاو «ةلالكلاو «ةفالخلا :اهيف امو ايندلا نم ىلإ نأ ان
 ل

 :لاق سواط نع «ثدحي لوحألا ناميلس تعمس :لاق ةنييع نب نايفس ىلإ دانسإلا اذهبو

 لاقت ؟ تلف نزح : تلق ا لوقلا“:لوقي ما ومش ادع نيانلا رشا قدك: لاق: شاع: را تم
 .هاجرخي ملو امهطرش ىلع حيحص :لاق مث .هل دلو ال نم «ةلالكلا : تلق

 نع «لوحألا ناميلسو رانيد نب ورمع نع ‹حلاص نب ةعمز قيرط نم ةيودرم نبا هاور اذكهو

 ىف ركب وبأو انأ تفلتخا :لاق «باطخلا نب رمعب ًادهع سانلا رخآ تنك :لاق سابع نبا نع «سواط
 ىف مألل ةوخألا نيبو .مأللو بألل ةوخألا نيب كرش رمع نأ ركذو :لاق .تلق ام لوقلاو «ةلالكلا
 .؟لامهنع هللا ىضر ءركب وبأ هفلاخو ءاوعمتجا اذإ ثلثلا

 .«ناکف :١ ر ىف )١(

 . (787 /؟) روثنملا ردلا ىف امك هدنسم ىف هيوهار نب قاحسإ هاورو (۲)

 .؛هيفكت امو :١ ر ىف (۳)
 ل ا ل ل ل ل ا

 )٤۳۹/۹(. ىربطلا ريسفت (5)
 . عاطقنا هيف دنسلاف ««رمع كردأ الو ائيش دمحمل اجرح ام لب 3: هلوقب ىبهذلا هبقعتو (”07/5) كردتسملا (1)

 .ىبهذلا هقفاوو 7١( 5 /5) كردتسملا (۷)

 .؟مالاو بألل »:ر ىف (۸)
 .هب لوحألا ناميلس نع نايفس ثيدح نم (0۸۹) مقرب ناسلا ىف روصنم نب ديعس هاورو ۳٠۳( /۲) كردتسملا (9)



 ا ب 0۷ ةيآلاةةاكمنلا ةز ونس ابر قاقلا ةا

 «ىرهزلا نع رمعم نع "٠ ىِرمعَمْلا ديمح نب دمحم انثدح «عيكو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 0 لوقي هيف هللا ريختسي ثكمف «ًباتك ةلالكلاو حلا ىف بتك رمع نأ تملا نب يعم نع

 :لاقف .هيف بتك ام دلحأ ردي ملو « ىحمف باتكب اعد نعَط اذإ ىتح .هضمأف ًاريخ هيف تملع

 E ‹هيف هللا ترختسا تنكو ءاباتك ةلالكلاو حلا ىف تبتك تنك

)۲( 
 . هيلع

 .ركب ابآ هيف فلاحا نأ یحتسال ىنإ : لاق هنأ «هنع هللا ىضرءرمع نع یور دقو : :ريرج نبا لاق

 . "دلاولاو دلولا ادع ام وه :لوقي «هنع هللا ىضر ءركب وبأ نأكو

 وهو «هثيدحو نامزلا ميدق ىف «ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا روهمج هيلع قيدصلا هلاق ىذلا اذهو

 «نآرقلا هيلع لدي ىذلا وهو «ةبطاق راصمألا ءاملع لوقو .ةعبسلا ءاهقفلاو «ةعبرألا ةمئألا بهذم

 عيش لكب هّللاو اولضت نأ مك هللا نيبيظ :2””هلوق ىف 47 هحضوو كلذ نيب دق هنأ هللا دشرأ امك
 . «ميلع

 .«ىرمعلا» :ر ىف )١(

 )٤۳۸/۹(. ىربطلا ريسفت (۲)

 نع مصاع نع نايفس قيرط نم )١١14/7( ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هقيرط نمو (091) مقرب ناسلا ىف روصنم نب ديعس هاور (۳)

 .عطقنم وهو ..هركذف رمع لاق :لاق ىبعشلا

 )٤( ةهححصضو »ر ىف .

 . لوق ىفو »ر ىف (0)



 وسلا سرهف  ىناثلا ءزحلا

 نارمع لآ ةروس
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 ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ةدئاملا ةروس ريسفت

EE 
 ا

 « بشوح نب رهش نع «ثيل نع «نابيش ةيواعم وبأ انثدح م وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 هيلع 2؟7تلزن ذإ لَو هللا لوسر ةقان ء ءابضعلا ماّمِزب '" " ةذخآل نإ :تلاق ديزي تنب ءامسأ نع

 ,) ةقانلا دضع قدت اهلقث نم تداكو ءاهلك ةدئاملا
22 + 

 ا :لاق لوحألا مصاع نع < لس نب حلاص ثيدح نم هيودرم نبا یورو

 نم ةلحارلا قنع قدناف «ةدئاملا ةروس هيلع تلزنف وكي هللا لوسر عم ريسم ىف ناك هنأ ؛اهمع نع

 ني

 نمحرلا دبع ىبأ نع هللا ذيع نب حب دخ ةعيهل نبا انثدح « نسح انثدح :ًاضيأ دمحأ لاقو

 ىلع بكار وهو ةدئاملا ةروس ةي هللا لوسر ىلع تلزنأ :لاق ورمع نب هللا دبع نع «( 2 ىلبحلا نال د 0 وو

 .اهنع لزنف «هلمحت نأ عطتست ملف «هتلحار

Eدبع ىبأ نع :يبح نع «بهو نب هللا دبع نع «ةبتق نع ىذمرتلا ىور دقو.  

 اذه : ىذمرتلا لاق مث ‹ حتفلاو ةدئاملا ةروس :تلزنأ ةروس رخآ :لاق ورمع نب هّللا دبع نع «نمحرلا

 (حتفلاو هللا رصت ءاج اذإ» : تلزنأ ةروس رخآ :لاق هنأ سابع نبا نع ىور دقو .نسح بیرغ ثيدح

 .[١:رصنلا ةروس]

 «ىذمرتلا ةياور وحن «' هدانسإب بهو نب هللا دبع قيرط نم «هکردتسم ىف مكاحلا ىور دقو
 . هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاق مث )۱۱) 0 + 0 5 ۵

 ىلع ئرق :لاق رصن نب .ر 7 رحب انثدح «بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح : اضيأ ماك لاقو

 تججح ل «ةيرهازلا ىبأ نع < ‹حلاص نب ةيواعم ىنربخأ ء«بهو نب هللا دبع

 ةروس رخآ اهنإ امأ :تلاقف . معن : تلقف ؟ةدئاملا أرقت «ريبج اي :ىل تلاقف « ةشئ ةشئاع ىلع تلخدف

 2 5 ا 1 ا . )۳
 :لاق مث . هوم رحف مارح نم اهيف متدجو امو «هولحتساف لالح نم اهيف متدجو امف « ” تلزن

 . «ىبنلا» :ر ىف (۳) .«اموي ةذخآل» :د ىف (۲) .أ ءر نم ةدايز )١(

 .«تلزنأ ذإ ٠:د ىف (4)

 .«قثو دقو فيعض وهو بشوح نب رهش هيف 1١7(: /7) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠٠١( /5)دنسملا (5)

 .«حابص»:ر ىف (5)

 (Y/). روثنملا ردلا ىف امك ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلاو .همجعم ىف ىوغبلاو «هدئسم ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو )¥(

 : ؟ىلبجلا» :أ ىفو «؟ىلتخلا» :ر ىف (۸)

 .؟هثيدح نسحي دقو هفعض ىلع رثكألاو «ةعيهل نبا هيفا: (17/7) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (1777/7) دنسملا (9)

 .«هوحن هدانسإب» :ر ىف (۱۰)
 )١١( كردتسملاو (70577) مقرب ىذمرتلا ننس )5/071١.

 .؟دمحم»:آ ىف )١١(

 . اا هللا لوسر ىلع تلزن» :ر ىف (۱۳)



 ) 1) ناتيآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا 5

 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 نع او :دازو ‹حلاص نب ةيواعم نع .ىدهم نب نمحرلا دبع نع «دمحأ مامإلا هاورو

 د قرا دج ورنا یال ةاوزو .نآرقلا : تلاقف لل هللا لوسر قّلخ

 يلحم ريغ مكيلع لتي ام الإ ماعنألا ةميهب مُكَل تّلحُأ دوُقعْلاب اوفو اونمآ نيدلا اهيأ اي إل
 و ا کک

 الو هللا رئاَعش اوُنحُت ال اونمآ نيل اهيا اي 00 ديري ام مُكحي هللا نإ مرح متنأو ديصلا

 اناوضرو مهر نم ًالضف نوغتبي مارحلا تيا نيمآ الو دئالقلا الو يدهلا الو مارحلا رهشلا

 اودتعت نأ مارحلا دجسملا نع مكودص نأ موق نآتش مكتمرجي الو اوداطصاف متللح اذإو

 ديدش هللا نإ هللا اوقتاو ناودعلاو مّنإلا ىلع اونواعت الو ئوقتلاو بلا ىلع اونواعتو

 .4 تباقعلا

 «رعسم انثدح «كرابملا نب هللا دبع انثدح ءدامح نب مين انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 دهعا :لاقف "[هنع هللا ىضر] دوعسم نب هللا دبع ىتأ الجر نأ - امهدحأ :وأ - فوعو نعم ینثدح

 قا «هب فا ری هتاف كش اهعراف «اونمآ نيذّلا اهيأ اي : لوقي هللا تعمس اذإ :لاقف ا

 . هنع ىهني

 انثدح «ديلولا انثدح - ميحد - ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح .نيسحلا نب ىلع انثدح :لاقو

 0 ءاولعفا «(اونمآ نيا اهيأ ايل : هللا لاق اذإ :لاق ىرهزلا نع «ىعازوألا

 ءىش لك :لاق ةٌمّئيخ نع «شمعألا انثدح 7
 . «نيكاسملا اهيأي» : ةاروتلا ىف وهف 4اونمآ نيل اهي ا: نآرقلا ىف

 نع د ماه نبا : ىنعي  ةيواعم انثدح 2. ىدادغبلا لا ليغ نب ديز نع هاور ا

 اهيا اي: ةيآ نآرقلا ىف ام :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع دب ون لش قع ءدشار نب ىسيع

 ىف بتوع دق الإ دحأ ويم ىبنلا باحصأ نم امو ءاهريمأو اهفيرشو اهديس يلع نأ الإ 4اونَمآ َنيِذّلا
 ىفو «ةراكن هيف هظفلو «بيرغ رثأ وهف . هنم ءىش ىف بتاعي مل هنإف «بلاط ىبأ نب ىلع الإ نآرقلا

 . رظن هدانسإ

 - ةقث ناك نإو - ةميذب نب ىلعو :تلق .ركنم هربخو «لوهجم اذه دشار نب ىسيع :ىراخبلا لاق

 الإ ةباحصلا نم دحأ قبي ملو» :هلوقو .لبقي الف ةمهت هيف اذه لثم ىف هربخو ءلاغ ىعيش هنأ الإ

 ذيع ني لمحن انثدَح «ناتس نب دمحأ انثدحو

 )١( (اهتلأسف »:أ ءر ىف .

 )( كردتسملا )۲/۳١١( دنسملاو )۱۸۸/7١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۱۱۱۳۸(.

 .«هنإف ١:ر ىف (5) . «نانس نب دمحم ۱: ىف (4) .أ نم ةدايز
)۳( 



 ۷ ب ب )2١ ۲(  ناتيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاعلا ءزجلا

 ريغ رَكَذ دق هنإف ,.ىوجنلا ىدي نيب ةقدصلاب ٍةرمآلا ةيآلا ىلإ هب ريشي امنإ «ًايلع الإ نآرقلا ىف بتوع

 ذإف 27 ت تاقدص مكاوجن يدي نيب اومدقت نأ متقفش ةشأأ » : هلوق لزنو ع الإ دحأ اهب لمعي مل هنآ دحاو

 ابدن ناك رمألا نإ :ليق دق هنإف راكب اع | اك نرك فو ١7[« :ةلداجملا] ةيآلا «هّللا باتو اولعفت مل

 هنإ) :ىلع نع هلوقو .هفالخ مهنم دحأ نم "ري ملف «لعفلا لبق مهنع كلذ خسن دق مث ءاباجيإ ال
 ذخأ ىلع ةبتاعملا اهيف ىتلا لافنألا ىف ىتلا ةيآلا نإف ؛اضيأ رظن هيف «نآرقلا نم ءىش ىف بتاعي مل

 ءاذهب ملعف «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع الإ اهنم ملسي ملو «هذخأب راشأ نم عيمج تمع ءادفلا

 . ملعأ هللاو «رثألا اذه فعض مدقت امبو

 كاف نينوي ت تلا اخ «حلاص نب هللا دبع انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج ا لاو
 «نارجت ىلإ هثعب نيح مرح نب ورمعل بتُك ىذلا كي هللا لوسر باتك تأرق :ملسم نب دمحم لاق

 «دوقعلاب اوُفوَأ اونمآ نيذلا اهيأ اي): هلوسرو هللا نم نایب اذه :هيف مزح نب ركب ىبأ دنع باتكلا ناكو

 , 404 باسحلا عيرس هللا نإ # : غلب ىتح اهنم تايآلا بتكف

 ینثدح «قاحسإ نب دمحم انثدح «ریکب نب سنوي انثدح «دیعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 ءاندنع ةا هللا لوسر باتك اذه :لاق هيبأ نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نب هللا دبع
 .مهتاقدص ذخأيو «ةنسلا مهملعيو اهلهأ هقفي نميلا ىلإ هثعب نيح ءمْرَح نب ورمعل هبتك ىذلا
 هللا نم باتك اذه «ميحرلا ¿ نمحرلا هللا مسب : بتكف «هرمأب هيف هرمأو ءادهعو اباتك هل ””بتكف

 هثعب نيح «مزح نب ورمعل وي هللا لوسر دمحم نم هع (دوقعلاب اوفو اونمآ نيد اهيأ ايو : هلوسرو
 .«نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإف ءهلك هرمأ ىف هللا یوقتب هرمأ هيلا لإ

 .دوهعلا :دوقعلاب ىنعي :دحاو ريغو دهاجمو سابع نبا لاق : 4 دوقعلاب اوفوأ » : ىلاعت هلوق

 فلحلا نم هيلع 7 ””نودهاعتي اوناك ام :دوهعلاو :لاق "كلذ ىلع عامجإلا ريرج نبا ىكحو
 ىنعي «دوقعلاب اوفو اونمآ نيذلا اهي ا : هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب يا .هريغو

 مث ءاوثكتت الو اوردغت الف «هلک نآرقلا ىف دح امو ضرف امو «مرح امو هللا لحأ ام ىنعي :دوهعلاب

 7 «لّصوي نأ هب هللا رمَأ ام نوعطقيو هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذّلا» : لاقف یف ددش

 Yo]. :دعرلا] راذلا ءوسإ : هلوق

 نم ىلع قائيملا نم هللا ذخأ امو «' مرح امو لحأ ام: لاق «دوقعلاب اوفوأ : كاحضلا لاقو

 .مارحلاو لالحلا نم ضئارفلا نم مهيلع هللا ذخأ اب اوفوي نأ باتكلاو 2'')[يِلكَي] ىبنلاب ناميإلاب

 .«ردصي ملف»:آ ىف () . (ةقدص) :أ ءر یف )١(

 .د ةطوطخملا نم تايآلا ريسفت ةيادب (*)

 .(58 4 /9) ىربطلا ريسفت (؟)

 .«بتک» :د ىف )٥(

 .هب ريكب نب سنوي نع ءرابجلا دبع نب دمحأ قيرط نم )/٤۱۳( ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاورو )«

 .(الو 2:1 ءر ءد ىف (9) .« نودقاعتي اوناك ام دوقعلاو ١:أ ءد ىف (۸) . هيلع »:د ىف (۷)

 .أ نم ةدايز )۱١( .«مرحو لحأ ام :ر ىفو ««مرحو هللا لحأ ام»:د ىف )٠١(



 (۲ ء١) ناتيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 لا هو فلذا نقع للا يعاد ع یه :لاق 4دوقعلاب اوفوأ» : ملسأ نب ديز لاقو
 .نيميلا دقعو «حاكنلا دقعو ‹ عيبلا دقعو

 . ةضوافملا ةكرشو «ةيلهاجلا فلح :اهنم «ةسمخ ىه :بعك نب دمحم لاقو

 :لاق 4دوقعلاب اوفوأ» : ةيآلا هذهب عيبلا سلجم ىف رايخ ال هنأ ىلإ بهذ نم ضعب لدتسا دقو
 .كلامو «ةفينح ىبأ بهذم اذهو «سلجملا رايخ ىفن ىضتقيف «هتوبثو دقعلا موزل ىلع لدي اذهف
 نبا نع «نيحيحصلا ىف تبث ام كلذ ىف ةجحلاو .روهمجلاو لبنح نب دمحأو ىعفاشلا امهفلاخو
 عيابت اذإ ١ :ىراخبلل ظفل ىفو. © ءاقرفَتي مل ام رايخلاب ناعّيبلا» : ةا هللا لوسر لاق :لاق رمع
 ا ا راما اق رم اع "«قرفتي مل ام رايخلاب امهنم دحاو لكف نالجرلا
 .دقعلاب ءافولا مامت نم همازتلاف ءاعرش هتايضتقم نم وه لب ءدقعلا ملو اذه سيلو «عيبلا

 ريغو ةداتقو نسحلا هلاق . منغلاو ءرقبلاو «لبإلا : ىه (ماعنألا ةميهب مُكَل تّلحأ »: ىلاعت هلوقو
 هذهب دحاو ريغو «سابع نباو ءرمع نبا لدتسا دقو .برعلا دنع وه كلذكو :ريرج نبا لاق .دحاو

 ءننسلا ىف ثيدح كلذ ىف درو دقو «تحبذ اذإ همأ نطب ىف اتيم دجو اذإ نينجلا ةحابإ ىلع ةيآلا
 ىبأ نع «فْوَت نب ربج كادولا ىبأ نع ءدلاجم قيرط نم «هجام نباو ىذمرتلا و دواد وبأ هاور
 مأ هيقلنأ «نينجلا اهنطب ىف ةاشلا وأ ةرقبلا حبذنو «ةقانلا رحنن «هللا لوسر اي :انلق :لاق «ديعس
 ج ثيدح :ىذمرتلا لاقو .«همأ ةاكذ هتاكذ نإف ؛متئش نإ هولك» :لاقف ؟هلكأن

 باَّتَع انثدح «ميهاربإ نب قاحسإ انثدح «سراف نب ىيحي نب دمحم انثدح :دواد وبأ لاق“ [و]
 نع «هللا دبع نب رباج نع «ريبزلا ىبأ نع «ىكملا حادقلا دايز ىبأ نب هللا ديبع انثدح ءريشب نبا
 ا ا وا «همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ» : لاق هَ هللا لوسر

 «مدلاو «ةتيملا :كلذب ىنعي :سابع نبا نع«ةحلط ىبأ نب ىلع لاق: «مكيلع ىلتي ام ذلإ» :هلوقو
 .ريزنخلا محلو

 . هيلع هللا مسا ركذي مل امو ةتيملا كلذب ىنعي :ةداتق لاقو
 ريغل لهأ امو ريزتخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح : هلوق كلذب دارملا نأ - رملعأ هللاو - رهاظلاو

 اهنأ الإ ماعنألا نم تناك نإو هذه نإف ؛ ؛ «عسلا لكأ امو ةَحيطَنلاوةيدرمْلاو ةذوقوملاو ةقتخنمْلاو هب هللا
 نكمي ال مارح هنإف .اهنم : ىنعي € بصنلا ىلع حبذ امو متيكذ ام الإ : لاق اذهلو ؛ نضرارعلا دهب مخ
 ام الإ :ىأ 4« مكيلع ىلتي ام الإ ماعنألا ةميهب مكل تّلحأ » : ىلاعت لاق اذهل و ؛ هقحالتو . 4 هكازدتما

 .لاوحألا ضعب ىف اهضعب ميرحت نم مكيلع '"”ىلتيس

 .(ةنس 7:أ ءر ىف )١(

 )١871(,. مقرب ملسم حيحصو (۲۱۰۹) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )۱٥۳۱(. مقرب ملسم حيحصو (۲۱۱۲) مقرب ىراخبلا حيحص ىف ظفللا )۳(
 )7١99(. مقرب ةجام نبا ننسو )۱٤۷٩( مقرب ىذمرتلا ناسو (۲۸۲۷) مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 .ر نم ةدايز )٥(

 .(۲۸۲۸) مقرب دواد ىبأ ننس (1)

 . ؟ىلتي» :د ىف (۷)



 ۹ (۲ )١« ناتيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نم دارملاو . لاخلا ىلع بوصنم اذه : مهضعب لاق «مرح متنأو ديصلا يلحم “'”ريغإل : هلوقو

 ءرمحلا و رقبلاو ءابظلاك ىشحولا معي امو ر رقبلاو لبإلا 5 يالا معي ام 0

 نمف# : هلوقك E aS ىنثتسا ام الإ ماعنألا مكل انللحأ] دارملا :ليقو

 U : :ىأ «داع الو غاب ريغ نوكي نأ طرشب رطضملل ةتيملا لوانت انحبأ :ىأ داع الو غاب ريغ ٌرطضا

 اذهب مكح دق هللا نإف 00 لاح يف تلا ر ا عيمج ىف مكل ماعنألا '؟”انللحأ

 SEE مل حا لم لل اطال وس لا لا ل

 هللا راش نم دلار ىدهلاو ةورملاو افصلا :دهاجم لاقو

 اذهلو ؛ىلاعت اهمرح ىتلا هللا مراحم اولحت ال :ىأ ء[اهمرح ىتلا] همراحم هللا رئاعش :ليقو

 نع هللا ىهن ام كرتو « هميظعتب فارتعالاو هيرحت كلذب ىنعي «مارحلا رهشلا الو : A I لاق

 مارحلا رهّشلا نع كنولأسيإ : ىلاعت لاق امك «مراحملا بانتجا ديكأتو لاتقلاب ءادتبالا نم ف ها

 ارهش رشع انا هللا دنع روهشلا ةدع نط :ىلاعت: لاف 939197: ةرقبلا] «ريبك هيف لاتق لق هيف لاتق

 400[ مكسفنأ نهيف اوملْظَت الف ميلا نيدلا كلذ مُر ةعبرأ اهنم ضرألاو تاَومّسلا َقَلَح موي هلا باَتك يف]

 ۳١[. :ةبوتلا] ةيآلا

 دق نامزلا نإ: عدول ةجح ىف لاق دع هللا لوسر نأ ةركب ىبأ نع :ىراخبلا حيحص ىفو

 :تايلاوتم ثالث مرح ةعبرأ اهنم ءارهش رشع انثا ةنسلا ءضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا

 .«نابعشو ىدامج نيب ىذلا رضم بجرو «مرحملاو «ةجحلا وذو «ةدعقلا وذ

 .فلسلا نم ةفئاط بهذم وه امك «تقو رخآ ىلإ اهميرحت رارمتسا ىلع لدي اذهو

 ال : ينعي «مارحلا رهشلا الو» : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع «'"”ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 ريرج نبا هراتخاو «ىرّزجلا كلام نب ميركلا دبعو ءناّيَح نب لتاّقم لاق اذكو .هيف الاتق اولحتست

 ا ثلا ىف لاتقلا ءادتبا زوجي هنأو ءخوسنم كلذ نأ ىلإ روهمجلا بهذ دقو ًاضيأ

 :اولاق «[0 : ةبوتلا] «مهومثدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف مرحلا رهشألا خلسنا اذإف © : هلوقب اوجتحاو

 اوه نسير ملف اولا 77 [4مهومتدجو ْثّيَح نيكرشملا اوُلَبقاَفط] ةعبرألا رييستلا رهشأ دارملاو

 ريع اا

 كرشلا لها لاف لح دق هللا نأ ىلع. عامجألا اهلا ةمحر] 27 زفعجج قبآ مامإلا ىك دقو
 وأ هقنع دلق ول كرشملا نأ ىلع اوعمجأ ١2*”كلذكو :لاق «ةنسلا روهش نم اهريغو «مرحلا رهشألا ىف

 .د نم ةدايز (۳) . ؟ماعنألاب :أ ءر «د ىف () .هانتبلأ ام باوصلاو «ريغو» :ر ىف )١(

 . هيف هنع هللا ىهن ام :د ىف (۷) .د نم ةدايز (5 .45) .«انللح ):د ىف (5)

 .«ىأ » :د ىف )٠١( .«ةحلط ىبأ نبا لاقو »:د ىف (9) .أ د نم ةدايز (۸)

 )١١( .«مارحلا رهشلا» :د ىف ١6( «ريرج نبا ىكحو» :د ىف (۱۳) .ر نم ةدايز .

 .«كلذلو » :أ ىف )١5( .أ نم ةدايز )١5(



 (؟ 21) ناتيآلا“:ةدئاملا ةزوس.- ثلاغلا عوجللا“ 77777 حل ل لل اا

 دقع هل مدقت نكي مل اذإ «لتقلا نم انامأ هل كلذ نكي مل «مرحلا راجشأ عيمج ا د 300 4 5 ) 8 5 56 5 .٠
 .اذه نم طسبأ عضوم هل ءرخآ ثحب ةلأسملا هذهلو ."”نامأ وأ نيملسملا نم ةمذ

 رئاعشل اميظعت هيف نإف ؛تيبلا ىلإ ءادهإلا اوكرتت ال : ىنعي «دئالقلا الو يدهلا الو» : هلوق“[و]
 ةبعكلا ىلإ ىده اهنأ ملعيلو «ماعنألا نم اهادع امع هب زيمتتل اهقانعأ ىف اهديلقت اوكرتت الو «هللا

 نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم نإف ءاهلثمب نايتإلا ىلع اهاري نم ثعبتو «ءوسب اهديري نم اهبنتجيف

 تاب ف هللا لوسر جح امل اذهلو ؛ًائيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم دعنا نمار اا

 نمو تطو لستغا مث ءاعست نکو «هئاسن ىلع فاط عصا نأ «قيقعلا ىداو وهو لا ىذب

 نم «نيتسلا ىلع فينت ةريثك البإ هده ناكر ةرمعلاو جحلاب لهأو هَدّلقو هيده رعشأ مث < « نيتعكر

 4 بولقلا ىوقت نم اهنا هّللا رئاعش مظعي نمو كلذ 9 : ىلاعت لاق امك«ناولألاو لاكشألا نسحأ

 .[۳۲ : جحلا]

 .اهنامستساو اهناسحتسا :اهماظعإ : فلسلا ضعب لاق

 . نشسلا لهأ هاور .نذألاو نيعلا فرشتسن نأ ةي هللا لوسر انرمأ :بلاط ىبأ نب ىلع لاقو

 مهناطوأ نم اوجرخ اذإ ةيلهاجلا لهأ ناكو . 0 (دئالقلا الو: احن ن لتا افر
 «مرحلا رجش * ءاحل نم مرحلا وكرشم دلقتو ءربولاو رعشلاب مهسفنأ اودّلق < "”ءرملا رهشألا ريغ ىف

 .هب نونمأيف

 نب دابع انثدح ؛ناميلس نب ديعس انثدح ءَراَمَع نب دمحم انثدح :لاق مث «متاح ىبأ نبا هاور
 ةروسلا هذه نم خسن : : لاق سابع نيا نع ءدهاجم نع «مكحلا نع ‹نيسح نب نايفس نع «ماوعلا

 ]۲€ : ةدئاملا] 4مهْنَع ضرعأ وأ مهتيب مكحاف كوءاج نإ » : هلوقو «دئالقلا ةيآ :ناتيآ

 :لاق نوع نبا نع «یدع ىبأ نب دمحم انثدح «ىدع نب ايركز انثدح «ناذاش نب رذنملا انثدحو

 .ال :لاق ؟ءىش ةدئاملا نم خسن :نسحلل تلق

 لاق اذكو . هرجش عطق نع هّللا ىهنف «نونمأيف مرحلا رجش نم نودلقتي ونک : ءاطع

asنيدصاقلا لاتق اولحتست الو :ىأ  
 «هناوضر ىف ابغارو هللا لضف ابلاط هدصق نم اذكو ءانمآ ناك هلخد نم ىذلا «مارحلا هللا تيب ىلإ

 .هوجيهت الو هوعنمت الو هودصت الف

 عيبرلاو اع e نب ا دبعو « هللا دبع نب وو «ةيلاعلا وبأو «ءاطعو «دهاجم لاق

 .(ءاجل» :ر «د ىف (۲) .«هقنع وأ هيعارذ :د ىف )١(

 .(878 /9) ىربطلا ريسفت (۳)
 .د نم ةدايز )٤(

 .(7147) مقرب ةجام نبا نسو )1١0/17( ىئاسنلا نفسو )۱٤۹۸( مقرب ىذمرتلا نفسو (۲۸۰ 5) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 . ؛هللا ديبعو» :أ ىف (۸) . مرحلا رهشآ» :ر ىف (۷) .«هولحتست الف 2:أ ءر «د ىف (5)



N Eا  

 . ةراجتلا : كلذب ىنعي 4 مهْبَر نم الضف نوغتبي 9: لزق E ا «ةداتقو «سنأ نبا

 .[94١:ةرقبلا] «مُكَبَر نم الضف اوغتبت نأ حاتج مكيلع سيل# :هلوق ىف مدقت امك اذهو

 .مهجحب هللا نوّضرتي :سابع نبا لاق :(اناوضرو 8 :هلوقو

 ناك ‹یرکبلا دنه نب , طح ا ىف تلزن ةيآلا هذه نأ : جيرج نباو ا ؛ةمركع ركذ دقو

 نأ ةباحصلا ع دارأف ؟تبلا ىلإ رمتعا لبقملا ماعلا نم ناك املف « ةنيدملا حرس ىلع راغأ لق

 مهَبَر نم الضف نوغتبي مارحلا تيِبلا نيمآ الوإ» : لجو زع هللا لزنأف «تيبلا ىلإ هقي هقيرط ىف "7 اوضرتعي

 . «اناوضرو

 تيبلا ”مأ نإو «نامأ هل نكي مل اذإ «هلتق زوجي كرشملا نأ ىلع عامجإلا ريرج نبا ىكح دقو
 هيف داحلإلاب هدصق نم امأفا . ملعأ هللاو ٠ «مهقح ىف خوسنم مكحلا اذه نإف ؛سدقملا تيب وأ مارحلا

 الف سجن نوكرشملا امن اونمآ نيذّلا اهيأ اي) : ۲ لات لاف امك عنمي اذهف «هب رفكلاو هدنع كرشلاو
 نما ان عست ماع ةي هللا لوسر ثعب اذهلو ؛[۲۸: ةبوتلا] «اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوب رقي

 جحي الأو «ةءاربب ل هللا لوسر نع ةباينلا ليبس ىلع ىداني نأ هرمأو ءايلع - جيجحلا ىلع قيدصلا

 . ©نايرع تيبلاب نفوطي الو «كرشم ماعلا دعب

 هجوت نم ىنعي : : «مارحلا تيبلا نيمآ الو : هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب , 27[ ىلع] لاقو

 ادحأ ركع نأ نينمؤملا هللا ىهنف « مارحلا تيبلا نوجحي نوكرشملاو نونمؤملا ناكف «مارحلا تيبلا لبق

 اوبرقي الف سجن نوكرشملا امنه : اهدعب هّللا لزنأ مث ءرفاك وأ نمؤم نما هل اوضرعي وأ ٍتيبلا جحي

 دجسم اورمعي نأ نيكرشملل "7 ناک ام 3 : ىلاعت لاقو «[۲۸: ةبوتلا] «اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا

 [۱۸ :ةبوتلا]# رخآلا مويْلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي اَمَّنِإ 9 : ۷۲ یلاعت] لاقو ۷ : ةبوتلا] 4

 . مارحلا دجسملا نم نيكرشملا ىفنف

 :لاق «مارحلا تيبلا نيمآ الو دئالقلا الو  :هلوق ىف ةداتق نع هرَمْعَم انثدح :قازرلا دبع لاقو

 ءدحأ هل ضرعي ملف ءرجشلا نم دّلقَت جحلا ديري هتيب نم جرخ اذإ ةيلهاجلا ىف لجرلا ناك « خوسنم
 الأ اورمأف «تيبلا نع دصي ال ذئموي كرشملا ناكو ج1 اهل شرقي كن E E جوال

 « مهومثدجو ثيح نيكرشملا © اولتقاف 8 :هلوق اهخسنف «تيبلا دنع الو مارحلا رهشلا ىف اولتاقي

 .[6 : ةبوتلا]

 :لاق« هونمأف مرحلا نم ةدالق دلقت نإ: ىنعي 500 ذارملا نأ نير نبأ نالا دقو
 رعاشلا لاق «كلذ رفخأ نم ريعت برعلا لزت ملو

 .أ ءر نم ةدايز (۳) .«هيلع اوضرتعيا:أ ىف (۲) .؟ميطحلا »:د ىف )١(

 .هنع هللا ىضر «رکب ىبأ ثيدح نم (۳۱۷۷) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )٤(

 .ر نم ةدايز (۷) .أطخ وهو «ناک امو »:ر ىف (5) .أ «ر نم ةدايز (6)

 .أطخ وهو «ااولتقا »:ر ءد ىف (۸)

 ٤١١(. /9) ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «ىلذهلا سنأ نب ةفيذح وهو (9)



 CTE OE o a. al سس 4

 اصلا ءاحللا,ىديألا كارم مكل اروعأ ذإ نيجرحلا التفت مل

 e « هنم متللحأو مكمارحإ نم متغرف اذإ :ىأ «اوداطصاَف متللح اذإو» : هلوقو

 سلا اع ا تبثي ىذلا حيحصلاو «رظحلا دعب رمأ اذهو .ديصلا نم مارحإلا لاح ىف مكيلع ًامرحم

 وأ aS نإو «ءًابجاو هدر ًابجاو ناك نإف «ىهنلا لبق هيلع ناك ام ىلإ مكحلا دري هنأ

 دري «ةحابإلل هنإ :لاق نمو «ةريثك تايآب هيلع ضقتني .بوجولا ىلع هنإ :لاق نمو .حابمف ًاحابم

 هللاو «لوصألا ءاملع ضعب هراتخا امك ءهانركذ ىذلا اذه اهلك ةلدألا مظتني ىذلاو ءرخأ تايآ هيلع

 . ملعأ

 نم ءارقلا نمو :«اودتعت نأ مارحلا دجسملا نع مكودص نإ مرق نآنش مكنمرجي الو :هلوقو

 اوناك دق موق ضغب مكنلمحي ال :ىأ ءرهاظ اهانعمو .«نأ» نم فلألا حتفب «مكودص نأ»:أرق

 هللا مكح نيالا او لتعت نأ ىلع «ةيبيدحلا ماع كلذو «مارحلا دجسملا لإ لوصولا نع مكودص

 هذهو .دحأ لك ىف لدعلا نم هب هللا مكرمأ امي اومكحا لب .ًاناودعو ًاملظ مهنم اوصتقتف ف

 « ىوقتلل برقا وه اوُلدعا اوُلدعت الأ ىلع موق ناش مكتمرجي الو : ىلاعت هلوق نم ىتأيس امك ةيآلا

 لك ىف (دحأ لك ىلع بجاو لدعلا نإف «لدعلا كرت ىلع ماوقأ ضعغب مكنلمحي ال : ىأ [۸ : ةدكاملا]

 تماق هب لدعلاو «هيف هللا عيطت نأ لثمب كيف هللا ىصع نم تلماع ام :فلسلا ضعب لاقو

 . ضرألاو تاومسلا

 ديز نع «رفعج نب هللا دبع انثدح ؛'؟”نامثع نب لهس انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 دتشا دقو «تيبلا نع نوكرشملا مهدص نيح هباحصأو ةيبيدحلاب ةو هللا لوسر ناك :لاق ملسأ نبا

 : ةي ىبنلا باحصأ لاقف «ةرمعلا نوديري «قرشملا لهأ نم نيكرشملا نم سانأ مهب رمف يي

 . ةيآلا هذه هللا لزنأف . مهباحصأ اندص امك ءالؤه '*””دصن

 لثم «كيرحتلاب ءانآنش هؤنشأ هتأتش نم ردصم وهو «هريغو سابع نبا هلاق . ضغبلا : وه نآنشلاو

 طقسي نم برعلا نم :ريرج نبا لاق .لفرو «جردو «زمج نم «نالفرو ناج ردو «نازمج :مهلوق

 : رعاشلا لوق هنمو ءاهب أرق ًادحأ ملعأ ملو :لاق .نانش :لوقيف «نآنش ىف كيرحتلا

 اَدنفو نانشلا وذ هيف مال ْنِإو  “ىهتشتو بحت ام الإ شيعلا امو

 نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي :(ناودعلاو مْنإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو# : هلوقو

 .«مهيفل:أ ءد ىف (۳) .د نم ةدايز (؟) .«ارفضملا ءاحلل »:ر ىف )١(

 .«دصف):أ ءر ىف (0) . «نافع نب لهس »:أ ىف (8)

 . هدنسي ملو لوزنلا بابسأ یف ىدحاولا هركذو قفز

 .(غ4ا//9) ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «ىراصنألا دمحم نب صوحألا وه (۷)

 .«ىهتشيو بحي ام الإ ::د ىف (۸)



 (۲ )١« ناتيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ١

 . مراحملاو مثآملا ىلع نواعتلاو

 ةزواجمو «مكنيد ىف هللا دح ام ةزواجم :ناودعلاو «هلعفب هللا رمأ ام كرت :مثإلا :ريرج نبا لاق

e 0 5 
 1 مكريغ ىفو مكسفنأ ىف مكيلع ضرف ام

 ۽ ع ء 0 5 e م 5 5

 ني سنا هدي نع «سنأ نب ركب ىبأ نب هللا ديبع انثدح يبل :دمحأ مامإلا لاق دقو

 هترصن اذه «هللا لوسر اي :ليق .«امولظم وأ ًالاظ كاخأ رصنا» : هيك هللا لوسر لاق :لاق كلام

 .«هرصن كلذ نإف« 2" هعنمت هزجحت» :لاق ؟املاظ ناك اذإ هرصنأ فيكف ءامولظم

 لاق :لاق سنأ نع «تباث قيرط ا هاو وو هب 597 ثيدح نم ىراخبلا هب درفنا

 فيكف ءامولظم هترصن اذه «هللا لوسر اي :ليق .«امولظم وأ املاظ كاخأ رصنا» : ل هللا لوسر

 .«هايإ كرصن كاذف «ملظلا نم هعنمت» :لاق ؟املاظ هرصنأ

 نم لجر نع «باثو نب ىيحي نع «دیعس نب نايفس انثدح .ديزي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ال ىذلا نم ارجأ مظعأ «مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي ىذلا نمؤملا 0: لاق ايب ىبنلا باحصأ

 . ”(ههاذأ ىلع ربصي الو سانلا طلاخي

 نع «شمعألا نع ةبعش انثدح «جاجح انثدح :رمع نب هللا دبع دنسم ىف اضيأ دمحأ هاور دقو

 ES ىبنلا نع «ءرمع نبا وه :شمعألا لاق] ي ىبنلا باحصأ نم خيش نع «باثو نب ىيحي

 ىلع ربصي الو” مهطلاخي ال ىذلا نم ريخ «مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي ىذلا نمؤملا »: لاق هنأ

 . «مهاذأ

 نع امهالك «فسوي نټ قاحسإ قيرط نم هجام نباو « ةبعش ثيدح نم ىذمرتلا هاور اذكهو

 هلو «شمعألا

 ركب انثدح «ىفوكلا ةبيش وبأ «دمحم نب هللا دبع نب ميهاربإ انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 «لئاو ىبأ نع «ورمع نب ليضف نع «ىليل ىبأ نبا نع «راتخملا نب ىسيع انثدح «نمحرلا دبع نبا

 اذهب الإ ىوري هملعن ال :لاق مث .«هلعافك ريخلا ىلع لادلا »: لكك هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع
(۱۰) 

 5 دانسالا

 )١( یربطلا ريسفت )9/ ٤۹۰(.

 .«ملظلا نم هعنمت» :أ ىف (0)

 )۲٤٤۳(. مقرب ىراخبلا حيحصو (۹۹ /۳) دنسملا (۳)

 ىف ىراخبلا هجرخأ دقو «هدجأ ملف ىزملل فارشألا ةفحت تعجار دقف ءأطخ هلعلو «نيحيحصلا ىف قيرطلا اذه نم هيلإ دتهأ مل (؛)
 .هب سنأ نع «دیمح قيرط نم )۲٤٤٤( مقرب هحيحص

 .«اعوفرم كي ىبنلا» :د ىف )٥(
 .(9556 /86) دنسملا (5)

 .«سانلا طلاخي ال» :أ ىف (۸) .أ ءر نم ةداير (۷)

 .(40155) مقرب ةجام نبا ناسو (1601) مقرب ىذمرتلا نفسو (۳۲ /۲) دنسملا (9)

 نب ركب هنع درفت «راتخملا نب ىسيع هيف ١57/١ (: ١ ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشكا ( ١65 ) مقرب رازبلا دنسم )٠١(

 .«نمحرلا دبع



 ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )*(
١ 

 ىلإ هعبتأ نم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم : حيحصلا El دهاش هلو : تلق

 ا ك موي ىلإ هعبتا

e E E TT 

 ةذوفوملاو ةقنخنملاو هب هللا ربع لهأ امو ريرتخلا محو مدلاو ملا مكيلع تمرح )ف

 اومسقتست نأو بصنلا ىلع حبذ امو متيكذ ام ًالإ عبسلا لكأ امو ةحيطتلا ةيدرتملاو
 همام يمه 20 هج ا وا RE ع 8 ار

 تلمح ميلا نوشخاو مُهَشْحَ الف مكنيد نم اوُرَفَح نيذلا سمي مولا قسف مُكلذ مالزألاب

 ريغ ةصمخم 0 مساس ا بر

Eنم تام ام :ىهو  

 مدلا نم اهيف ال «ةرضملا نم اهيف ال الإ كاذ امو «دايطصا الو ةاكذ ريغ نم « هفنأ فتح ناويحلا

 لالح هنإف «كمسلا ةتيملا نم ىنئتسيو «لجو زع « هللا اهمرح اذهلف ندبلاو نيدلل ةراض ىهف < « نقتحملا

 دواد وبأو «امهيدنسم یف دمحأو ىعفاشلاو ‹هئطوم یف كلام هاور امل ءاهريغ وأ ةيكذتب تام ءاوس

 «ةريره ىبأ نع < ءامهيحيحص ىف نابح ¿ نباو ةميزخ نباو « مهننس ىف ةجام ن نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو

 . )هتيم لحلا هؤام روهطلا وه» :لاقف ءرحبلا ءام نع لئس ةي هللا لوسر نأ
 امد وأ » :هلوقل ؛حوفسملا :©0[هب] ىنعي «مّدلاو $ : هلوقو «ثيدحلا نم ىتأيس امل «دارجلا اذكهو

 يخ نب يخص سابع نبا هلاق .[ 56 : ماعنألا]4احوفسُم

 انثدح «قباس نب ديعس نب دمحم انثدح جحا :تايش نب نيك ايثرخ :متاح ىبأ نبا لاق

 .ادهاوش ١:أ ىف )١(

 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (۲۱۷۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۲)
 .«هثدح عمجملا ىنبدحأ ليبحرش نب سوأ نأ هثدح» :أ ءر ىف (۳)

 .فيعض ميهاربإ نب قاحسإ هدانسإ ىفو (۱۹۷ /1) ريبكلا مجعملا ()
 ىذمرتلا ننسو (۸۳) مقرب دواد ىبأ ناسو ۳١١( ۰۲۳۷ /۲) دمحأ دنسمو «نئملا عئادب» (؟5) مقرب ىعفاشلا دئسمو (۲۲ )١/ أطوملا (6)

 (114) مقرب نابح نبا حيحصو )١11( مقرب ةميزخ نبا حيحصو (۳۸) مقرب ةجام نبا ناسو )١/ 0١( ىئاسنلا نسو (14) مقرب

 ابأ عمس هنأ هربخأ ةدرب ىبأ نب ةريغملا نأ - قرزألا ىنب لآ نم  ةملس نب ديعس نع ءميلس نب ناوفص قيرط نم مهلك «دراوم»

 : «حيحص نسح ثيدح :٠ ىذمرتلا لاقو «ىقهيبلاو مكاحلاو ةعزخ نبا ثيدحلا اذه ححص دقو .هركذف ةريره

 .أ «د نم ةدايز (0)



 10 ی ج و ا اک +( ) ةيآلا : ةلئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحلا

 لاس اوما نع لحمل : سابع نبا نع «ةمركع نع «كامس نع - سيق نبا ىنعي  ورمع

 . حوفسملا مدلا مكيلع مرح اغإ :لاقف .مد هنإ :اولاقف «هولك

 نع ىهن امنإ :تلاق .ةشئاع نع «مساقلا نع «ديعس نب ىيحي نع «ةملس نب دامح هاور اذكو

 . حفاسلا مدلا

 هيبأ نع «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع انثدح :ىعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ لاق دقو

 «دارجلاو 7 توحلاف ناتتيملا امأف «نامدو ناتتيم انل لحآ» :2' ة٤ هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع

 ديز نب نمحرلا دبع ثيدح نم « ىقهيبلاو «ىنطقرادلاو «هجام نباو «لبنح نب دمحأ هاور اذكو

 ‹«ةماسأ نع وإ ىبأ نب ليعامسإ هاورو : ىقهيبلا ظفاحلا لاق . فيعض وهو ا نبا

 دحأ لالي نب ناميلس هاور دقو . ضعب نم حلصأ مهضعب نكلو «. ءامعض مهتثالثو :تلق

 وهو :ىزارلا ةعرز وبأ ظفاحلا لاق .هيلع مهضعب هفقوف «رمع نبا نع ءملسأ نب ديز نع «تابثألا

 ا
 «براوشلا ىبأ نب تبلل دبع E «نسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نيا لاقو

 لوسر ىنثعب ؛لاق الجغ نب ىدم وفود ةمامأ ىبأ نع «بلاغ ىب بأ نع « جيرس نب ريشب انثدح

 نحن انيبف «مهتيتأف «مالسإلا عئارش مهيلع ضرعأو «هلوسرو هللا ىلإ 0 ىموق ىلإ ي هللا
 : تلق :لاق . لكف «ىدصاي مله :اولاق ءاهنولكأي اهيلع “اوعمتجاف «مد نم ةعصقب اوؤاج ذإ كلذك
 تولتف :لاق ؟كاذ امو :اولاق «هيلع هللا لزنأو :مكيلع اذه رحم دنع نم مكتيتأ امنإ ! مكحيو

 . ةيآلا 42" ”[ريزنخلا محلو ] مدلاو ةتيملا مكيلع تمرحإل : ةيآلا هذه مهيلع
 وەر

 اذه دعب 'دازو «هلثم هدانسإب براوشلا ىبأ نبا ثيدح نم هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا هاورو

 نم ةبرش ىنوقسا .مكحيو :مهل تلقف «ىلع نوبأيو «مالسإلا ىلإ مهوعدأ تلعجف :لاق :قايسلا
 :لاق .اشطع تومت ىتح كعدن نكلو ءال :اولاقف  ىتءابع ىلعو :لاق - شطعلا ديدش ىنإف «ءام
 نف تا یناناف لاق ديدش رس ف مامر لا ىلع فتو تالا نق ساري تشو تيينتحاف
 ءهنم ذلأ 29 [ابارش] سانلا ري مل بارش هيفو «هنم نسحأ سانلا ري مل جاجر نم حّدَّقب ىمانم

 كيت دعب تيرع الو تشطع ام هللاو الف «تظقيتسا ىبارش نم تغرف ثيحف ءاهتبرشف اهنم ىننكمأف
 ا

 .«كمسلاف »:د ىف () .«اعوفرم رمع نبا نع ۱:د ىف )١(

 )۲۷١/٤( ىنطقرادلا ننسو (7715) مقرب ةجام نبا ننسو (۹۷ /۲) دمحأ دنسمو «ننملا عئادب» )۱۷۳١( مقرب ىعفاشلا دنسم (۳)

 )7505/١(. ىقهيبلل ىربكلا ننسلاو

 .(مرحي نم»:أءرءعد ىف (5) .«اوعمتجاو ١:ر ىف (5) .«سيوأ ىبأ نب ليعامسإ ٠:د ىف (5)

 .أ ءر نم ةدايز (9) .«توثجو »:د ىف (۸) .أ نم ةدايز (۷)

 هيف TAY):« /۹( عمجملا ىف ىمٹيهلا لاق . هب براوشلا بأ نب دمحم قيرط نم معمم ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هأورو قلدنا

 .؟فيعض وهو جيرس نب ريشب



 ةيآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاغلا ءزجلا (۳)
۱٦ 

 ىنثدح الدعس ني دمحلا خي هللا دبع نع داخ ني نلغ نغ «هکردتسم ىف مكاحلا هاورو

 دق «ةمامأ ىبأ نع «بلاغ ىبأ نع ءزمره نب ةقدص انثدح «ىرماعلا شايع نب , ةملس نب هللا دبع

 «مكموق ةارس نم لجر مكاتأ :نولوقي مهتعمسف :«ةبرشلا كيت دعب :٠ هلوق دعب دازو 0 ر

 مهتيرأو « ىناقسو ىنمعطأ ۳ هللا نإ ءاهيف ىل ةجاح ال :تلقف ةقذمب ىنوتأف «٠ .ةقذم رج

 : قاش نبا اهركد ىتلا هتديصق ىف ا ا و

 ادصفتف ًاديدح ًامظع نذخأت الو اهني ال تاتيلاو كايإو

 مظع نم ًاددحم ًائيش ذخأ عاج اذإ ناك مهدحأ نأ كلذو «ةيلهاجلا ن امك لعفت ال :ئَأ

 اذهلو ؛ هبرشيف مدلا نم هنم جرخي ام عمجيف «ناك فنص ىأ نم اناويح وأ هريعب هب دصفیف وو

 : ىشعألا لاق مث ةمألا هذه ىلع مدلا هللا مرح

 ادبعاف هّللاو مانصألا دبعت الو هئيتأت ال بوصنملا بصتلا اذو

 جاتحي الو ءمحشلا ىتح ىتح هئازجأ عيمج معي محللاو « هيشحوو هيسنإ : ىنعي «ريزخلا محلو» : هلوقو

 نونعي «اقسف وأ سجر هن 8 : هلوقب جاجتحالا ىف مهفسعتو انهه مهدومج ىف ةيرهاظلا قلذحت ىلإ

 ريمضلا اوداعأ ١56 : ماعنالا](سجر هلق ريزنخ محل وأ احوُفَسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ :  ىلاعت هلوق

 : ريمضلا دوعي ال هنإف «ةغللا ثيح نم ديعب اذهو «هئازجأ عيمج معي ىتح «ريزنخلا ىلع هومهف اميف

 ةخل نم موهفملا وه امك ءازجألا عيمج معي محللا نأ رهظألاو «هيلإ فاضملا نود فاضملا ىلإ الإ

 «هنع هللا ىضر «ىملسألا بيصخلا نب ةديرب نع < «ملسم حيحص ىفو «درطملا فرعلا نمو «برعلا

 ناك اذإف «همدو ريزنخلا محل ىف هدي بص امنأكف ريشدرنلاب بعل نم » :ِّلَي هللا لوسر لاق :لاق
 ةلالد هيفو «هب ىذغتلاو هلكأ ىلع ديكألا ديعولاو ديدهتلا نوكي فيكف «"سمللا درجمل ريفنتلا اذه
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 ET Ea N A Ê aT N : ليقف

 . مارح وه ءال»:لاقف ؟سانلا

 ةتيلا نع اناهن :١ :مورلا كلم لقرهل لاق هنأ :نايفس ىبأ ثيدح نم ىراخبلا حيحص ىفو
 .«مدلاو

 .«دامح نب ىلع ١:أ ءر ىف )١(

 .هريغو نيعم نبا هفعض زمره نب ةقدص هيفو (517 /7) كردتسملا ىف وهو ««هوحن ركذف ر ىف ()

 .٤یبر نإ :ر ىف ()

 )۳۸١/١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : ىف ةديصقلا رظنا (5)
 .«لعف امك »:د ىف (9)

 .(1750) مقرب ملسم حيحص (7)
 .«سملاب هتسبالم درجمب اريفنت ر ىف (۷)

 .هنع هللا ىضرع« رباج ثيدح نم )۱٥۸۱( مقرب ملسم حيحصو )۲۲۳٢( مقرب یراخبلا حيحص (۸)

 .لقره ثيدحل هتياور عضاوم ىف ىراخبلا حيحط ىف ظفللا اذه دجأ مل (۹)



 (۳) ةيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا 1۷

 بجوأ هللا نأل ؛مارح وهف «هللا ريغ مسا هيلع ركذف حبذ ام :ىأ هب هّللا ريل لهأ امول : هلوقو
 وأ منص نم هريغ مسا اهيلع ركذو كلذ نع اهب لدع ىتمف «ميظعلا همسا ىلع هتاقولخم “'حبذت نأ
 ىف ءاملعلا فلتخا امنإو .عامجإلاب مارح اهنإف «تاقولخملا رئاس نم «كلذ ريغ وأ نثو وأ توغاط
 .ماعنألا ةروس ىف هريرقت ىتأيس امك ءانايسن وأ ًادمع امإ «هيلع ةيمستلا كورتملا

 نبا انثدح «دامح نب ميعن انثدح «ىناجنسهلا نسحلا نب ىلع انثدح م ىبأ نبا لاق دقو

 علو «مذلاو ةا ميرا يرحب نأ لرب لاف لبقطلا نبا نع .عيمج نب ديلولا نع «ليضف
 هللا قلخ ذنم امارح لزت ملو ءطق لحت مل“ ءايشألا ةعبرألا هذه نإو «هب هللا ريغل لهأ امو «ريزنخلا

 ثعب املف «مهبونذب مهل تلحأ تابيط مهيلع هللا مرح ليئارسإ ونب تناك املف «ضرألاو تاومسلا

 مهل لحأو © [مالسلا هيلع] مدآ هب ءاج ىذلا لوألا رمألاب لزن «مالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيع هللا
 هير را ا ا

 :لاق هللا دبع نب ىعبر انثدح «سنوي نب دمحأ انثدح «ىبأ انثدح :اضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 نبا هل لاق عار نتي مم لج ناك لو د ید وه لاق هريس ییا نب اهوراخلا تعم
 اذهو «هلبإ نم ةئام اذه رقعي نأ ىلع «ةفوكلا رهظب ءامب قدزرفلا ابأ ابلاغ  رفان ءارعاش ناكو «ليّتو

 :لاق .اهبيقآرع نافسكي العجف «فويسلاب اهيلإ اماق ءاملا تدرو املف «ءاملا تدرو اذإ «هلبإ نم ةئام

 ةلغب ىلع ىلع جرخف :لاق - ةفوكلاب ىلعو :لاق  محللا نوديري لاغبلاو تارمحلا ىلع سانلا جرخف

 . هللا ريغل اهب لهأ “ امنإف اهموحل نم اولكأت ال «سانلا اهيأي :ىداني وهو ءاضيبلا ةي هللا لوسر
 ا اا ا د كر نور اها كرد دراكولا ور ام لا ل اینو رغ ا اذه

 .بارعألا ةرقاعم نع هيب ىبنلا ىهن :لاق سابع نبا نع «ةناحير ىبأ نع «فوع نع «ةدعْسَم نبا

 . "دواد وبأ هب درفت .سابع نبا ىلع هفقوأ - ردنغ وه  رفعج نب دمحم :دواد وبأ لاق مث

 «مزاح نب ريرج انثدح «ىبأ انثدح ءءاقرزلا ىبأ نب ديز نب نوراه انثدح :اضيأ دواد وبأ لاقو

 نا نرالا ماعط نع ىهن لم هللا لوسر نإ: لر هک کیو لاق: كوخ نبا ريبزلا نع

 و
 . "افي هب درفت .سابع نبا هيف ركذي ال ريرج نع هاور نم رثكأ :دواد وبأ لاق مث

 ۹ یاو ىف. ليختت ناب ءافافتا وأ ؟دضق آمإ قدخلاب توت ىلا یھ 4 ةقتخنملاو 3 : هلوقو

 مرج هك مي ر

 .أ نم ةدايز (۳) .«ءايشأ »:ر ىف (۲) .«حبذي »ر ىف (۱)

EO4نب »:ر ىف (7) .«اهنإف ٥ر ءد ىف (5) . 
 .(۲۸۲۰) مقرب دواد ىبأ ناس (۷)

 . «نيزرابتملا ٠:د ىف (۹) .«لوقي سابع نبا ناك :لوقي» :أ ىف (۸)
 .(717014) مقرب دواد ىبأ ننس 00 (

 .«اهقاثو :J ر ىف 202010(



 (۳) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 1

 ريغو سابع نبا لاق امك «تومت ىتح ددحم ريغ ليقث ءىشب برضت ىتلا ىهف 4ةذوقوَملال امأو
 ت ومتف) اهب دقو ىتح بشاب برضت یتلا یھ :دحاو

 .اهولكأ تتام اذإ ىتح ىصعلاب اهنوبرضي ةيلهاجلا لهأ ناك :ةداتق لاقو

 ديصلا ضارعملاب ىمرأ ىنإ «هللا وسر اي :تلق :لاق متاح نب ىدع نأ :حيحصلا ىفو
 . "”«هلكأت الف ذيقو وه امنإف هضرعب هباصأ نإو لكف ى ف نفارعلاب تيمز اذإ9 لاق +نيضاف
 ملف اذيقو هلعجف هضرعب اا امو «هلحأف هدحب هوحنو قارزملاب وأ .مهسلاب هباصأ ام نيب قرفف

 هلقثب هلتقف ديصلا ةحراجلا مدص اذإ اميف اوفلتخاو ءانهه مكحلا اذه ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو «هلحي
 : هللا ةمحر «ىعفاشلل نالوق امه «نيلوق ىلع «هحرجی ملو

 .ذيقو وهف حرج ريغب تيم امهنم الك نأ عماجلاو ءمهسلا ىف امك ءلحي ال 207 ةامهدحا

 ام ةحابإ ىلع لدف .؛لصفتسي ملو «بلكلا هداص ام ةحابإب مكح هنأل ؛لحي هنأ :ىناثلاو

 .انهه بتكيلف الصف ةلأسملا هذهل تررق دقو .مومعلا ىف لخد دق هنأل ؛هانركذ

 : لصف
 وأ «هحرجي ملو هلقثب هلتقف ديص ىلع ابلك لسرأ اذإ اميف «ىلاعت هللا مهمحر ءءاملعلا فلتخا

 :نيلوق ىلع ؟ال مأ لحي له «همدص

 اذكو ٤[. :ةدئاملا] 4مُكِيَلَع نكسمأ امم اولكف# : ىلاعت هلوق مومعل ؛لالح كلذ نأ :امهدحأ
 هححصو «هللا همحر «ىعفاشلا نع باحصأللا هاكح لوق اذهو تاب ىدع ثيدح تامومع

 :یفارلاو ىروتلاك“ ”[مهنم] نيرخأتملا ضعب

 :نيعضوملا الك ىف لاق هنإف رصتخملاو مألا ىف ىعفاشلا مالك نم رهاظب كلذ سيلو :تلق
 مهللا ءهنع نيلوق ةلأسملا ىف اوقلطأف هنم باحصألا كلذ لمحف ءامهنم الك هجو مث . ؟نيينعم لمتحي»

 لوقلاو .هب مزج الو امهنم دحاوب حرصي ملو ءاليلق هحشر لحلاب لوقلل هتياكح هثحب ىف هنأ الإ

 ريغ ركذي ملو «هنع «دايز نب نسحلا ةياور نم «ةفينح ىبأ نع غابصلا نبا هلقن «لحلا ىنعأ «كلذب
 ىبأ نب دعسو «ةريره ىبأو «ىسرافلا ناملس نع هريسفت ىف هاكحف ريرج نب رفعج وبأ امأو .كلذ
 «هفرصت نم هنأ الإ «مهنع هب احرصم كلذ دجوي سيلو .ًادج بيرغ اذهو .رمع نباو «صاقو
 .هنع ىضرو هللا همحر

 ىَنَرُلا هراتخاو «هللا همحر «ىعفاشلا نع نيلوقلا دحأ وهو «لحي ال كلذ نأ :ىناثلا لوقلاو
 ع ولأ 00 دمحمو فسوي وبأ هاورو . ملعأ هللاو ءاضيأ هحيجرت غابصلا نبا مالك نم رهظيو

 .«اهذقوت ١:ر ىف )١(

 .(۱۹۲۹) مقرب هحيحص ىف ملسمو (0415) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ()

 .أ نم ةدايز (9)

 .همامتب متاح نب ىدع ثيدح ىتأيس )٤(

 .2نبل:ر ىف (5) .أ نم ةدايز (5)
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 ءملعأ هللاو «باوصلاب هبشأ لوقلا اذهو .١2)هنع هللا ىضر «لبنح نب دمحأ مامإلا نع روهشملا وهو

 ثيدحب هل غابصلا نبا جتحاو .ةيعرشلا "”لوصألاب سمأو «ةيلوصألا دعاوقلا نع ىرجأ هنأل

 ؟بّصقلاب حبذنفأ ءىّدم انعم سيلو ًادغ ودعلا وقال انإ ءهللا لوسر اي :تلق «جیدخ نب عفار

 .نيحيحصلا ىف وهو همامتب ثيدحلا .«هولكف هيلع هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام »: لاق

 لوصألا ىف ءاملعلا نم روهمج دنع ظفللا مومعب ةربعلاف «صاخ ببس ىلع ًادراو ناك نإو اذهو

 وهف ركسأ بارش لك »:لاقف - لسعلا ذيبن وهو - عتبلا نع مالسلا هيلع لئس امك «عورفلاو
 نم ءىش نع ه هولأس اذه اذكهو ؟لسعلا بارشب صوصخم ظفللا اذه نإ :هيقف لوقيفأ ا

 عماوج ىتوأ دق مالسلا هيلع هنأل ؛هريغو هنع لوؤسملا كاذ لمشي اماع امالك مهل لاقف ةاكذلا

 . ملكلا

 .ثيدحلا اذه موهفمل لحي الف «همد رهنأ امم سيل «هلقثب همَع وأ بلكلا همدص امف ءاذه ررقت اذإ
 ملو ءاهب ىكذي ىتلا ةلآلا نع اولأس امنإ مهنال حس يلا اذه نف نسل تيدا الع 1 لبق نف
 سلا نعل 75 لاق :تيح ءرقظلاو سلا كلذ نم ىا اذهلو كدب ىاللا ىلا نع اولا

 ىلع لدي ىنثتسملاو .«ةشبحلا ىدمّف رفظلا امأو ءمظعف نسلا امأ :كلذ نع مكثدحأسو ءرفظلاو
 امل ةلالد هيف ىقبي الف «ةلآلا وه هنع لوؤسملا نأ ىلع لدف ءالصتم كي مل الإو «هنم ىنثتسملا سنج
 .يتركذ

 مسا ركذو مدلا رهنأ ام »:لوقي ثيح ءاضيأ مكيلع لكشي ام مالكلا ىف نأب :اذه نع باوجلاف

 ىتلا ةلآلا مكح ذخؤي ءاعم نامكحلا هنم ذخؤي اذهف ««هب اوحبذاف :لقي ملو .«هولكف هيلع هللا

 .كلسم اذه .ًارفظ الو انس تسيل ةلآب همد راهنإ نم دبال هنأو «ىكذملا مكحو ءاهب ىكذي

 «لكأت الف هضرعب لتق نإ هنأب هيف حيرصتلا ءاج مهسلا نأ ىهو «ىنزمْلا ةقيرط :ىناثلا كلسملاو

 ىف اكرتشا امهنأل ؛قزخلا نم كانه ديق ام ىلع لمحيف ءاقلطم ءاج بلكلاو . لكف قرح نإو

 ىف قاتعإلا قلطم لمح بجو امك «ببسلا فلتخا نإو انه لمحلا بجيف «ديصلا وهو «بجوملا
 هذه لصأ هل ملسي نم ىلع هل هجوتي اذهو .ىلوأ اذه لب «لتقلا ىف ناميإلاب هدييقت ىلع راهظلا
 هلو .اذه نع باوج نم مهل دبالف «ةبطاق باحصألا نيب فالخ اهيف سيلو «ىه ثيح نم ةدعاقلا

 الك نأ عماجلاو «هضّرَعب مهسلا هلتق ام ىلع اسايق لحي ملف «هلقثب بلكلا هلتق اذه :لوقي نأ
 ىلع مدقم سايقلا نأل ؛ةيآلا مومعب كلذ ضراعي الو .امهيف هلقثب تام دقو ءديصلل ةلآ امهنم

 .اضيأ نسح كلسم اذهو .روهمجلاو ةعبرألا ةمئألا بهذم وه امك «مومعلا

 وأ حرجب نلتق اميف ماع [4 :ةدئاملا]4مكيلع نكسمأ امم اولكَفل : ىلاعت هلوق نأ وهو ءرخآ كلسم

 (7) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .«لوصالا نع ىشمأو »:آ ءر ىف (۳) .«ىلع ة:أ ءر ىف (0) . «هّللا همحر 2:1 ىف )١(

 . ديكو »:1 ىف (5) .«لاقف »:ر ىف )٤(

 .اهنع هللا ىضر« ةشئاع ثيدح نم (۲۰۰۱) مقرب هحيحص ىف ملسمو )۲٤۲( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١(
 . «هلقثب >:1 ءر ىف (۸) . ام ١:١ ىف (۷)



 ١ ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )۳(

 ا ااا : ولخي ال اهيف عزانتملا ةروصلا هذه ىلع لوتقملا اذه نكل «هريغ
 :هوجول كلت ىلع ةيآلا هذه ("”[وكح] مي يلَقت ٠ جي ذ ناك ام ايأو 7700 ىف وأ اقنخن وأ

 نإو ١:متاح نب ىدعل لوقي ثيح «ديصلا ةلاح ةيآلا هذه مكح ربتعا دق عراشلا نأ :اهدحأ

 هذه نم مكحو مكح نيب لصف ء ءاملعلا نم ًادحأ ملعن ملو .«هلكأت الف ذيقو وه امنإف "”هضرعب هباصأ

 اقرخ هيف عزانتملا لحب لوقلا نوكيف ءاربتعم سيل حيطنلاو «ديصلا ةلاح ربتعم ذيقولا نإ :لاقف «ةيآلا

 .ءاملعلا نم ريثك دنع روظحم وهو هب لئاق ال عامجولل

 لب «عامجإلاب اهمومع ىلع تسيل [4 :ةدئاملا]4مُكيَلَع نْكَسْمَأ امم اوُلُكَف» : ةيآلا كلت نأ :ىناثلا

 «قافتالاب لوكأملا ريغ ناويحلا اهظفل مومع نم جرخو «لوكأملا ناويحلا نم ندص اب ةصوصخم

 . ظوفحملا ريغ ىلع مدقم ظوفحملا مومعلاو

 امو ءامدلا هيف نقتحا دق هنأل ؛ءاوس ةتيملا مكح ىف هذه ةلاحلاو ديصلا اذه نأ :رخآلا كلسملا

 .ةتيملا ىلع اسايق لحت الف «تابوطرلا نم اهعبتي

 مل ةمكحم ءاهرخآ ىلإ 4ةتيملا مكيلع تمرح : هلوق ىنعأ «ميرحتلا ةيآ نأ :رخآلا كلسملا
N e Eاًذاَم كتولأسي» : هلوق ىنعأ «ةمكحم ليلحتلا ةيآ نوكت نأ ىغبني اذكو ‹ صیصخت  

 نوكي الأ ىغبنيف «[4 :ةدئاملا] ةيآلا ([نيبلكم حراوجلا نم متملع امو] تالا مك لحأ لق مهل لحأ
 ام مكح ركذ هنإف «٠ ءمهسلا ةصق كلذ دهاشو «كلذ نايبل تءاج ةنسلا نوكتو ءالصأ ضراعت امهنيب

 مكح ىف لخد امو «تابيطلا نم هنأل ؛الالح نوكيف ضارعملا هفزخ اذإ ام وهو «ةيآلا هذه ىف لخد
 ةيآ دارفأ دحأ نوكيف ءذيقو هنأل ؛لكؤي الف ضرعب هباصأ اذإ ام وهو «ميرحتلا ةيآ «ةيآلا كلت

 ةيآ مكح ىف لخاد وهف بلكلا هحرج دق ناك نإءءاوس اذه مكح نوكي نأ بجي اذكهو «ميرحتلا

 .الالح نوكي الف همكح ىف وأ حيطن وهف هلقثب هلتق وأ همدص لب هحرجي مل نإو .ليلحتلا

 هحرجي مل نإو «لالح وهف هحرج نإ :متركذ ام لاقف «بلکلا مكح ىف لصَف ال ملف :ليق ناف

 ؟مارح وهف

 همادطصا امأو ءاعم امهب وأ هبان وأ هرفظب لتقي نأ بلكلا نأش نم نأل ؛ردان كلذ نأ :باوجلاف

 همكح روهظل وأ «هرودنل كلذ نم زارتحالا ىلإ جتحي ملف «هلقثب هايإ هلتق اذكو «ردانف ديصلاو وه
 ئطخي ةراتف ضارعملاو مهسلا امأو .ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو ةتيملا ميرحت ملع نم دنع

 هيمكح نم الك ركذ اذهلف ؛هتباصإ نم رثكأ هؤطخ لب «كلذ وحن وأ ءاوهلل وأ هيمار ىمر ءوسل

 نم لكأ اذإ ام مكح ركذ ءديصلا نم لكأي دق هنأ هنأش نم بلكلا ناك امل اذهلو ؛ملعأ هللاو ءالصفم
 ىف تباث حيحص اذهو ««هسفن ىلع كسمأ نوكي نأ فاخأ ىنإف «لكأت الف لكأ نإ ١:لاقف ءديصلا

 هنم لكأ ام لحي ال :اولاقف «نيريثك دنع ليلحتلا ةيآ مومع نم صوصخم اضيأ وهو نيحيحصلا
 بهذ هيلإو . ىعخنلاو «ىبعشلاو «نسحلا لاق هبو . سابع نباو «ةريره ىبأ نع كلذ ىكح «بلكلا

 .«ضرعب ”:أ ءر ىف (۳) .أ ءر نم ةدايز (۳) .اولخت ال :١ ر ىف (۱)
 .؟ءاملعلا نم ريثك دنع» هز ىف (4) ١ .آ نم ةدايز ()



 ۲١ (۳) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نع هريسفت ىف ريرج نبا یورو .هنع روهشملا ىف ىعفاشلاو «لبنح نب دمحأو «هابحاصو ةفينح وبأ

 هنم لكأ نإو لكؤي ديصلا نأ :سابع نباو ءرمع نباو «ةريره ىبأو «ناملسو «دعسو « ىلع

 الإ هلم قبي مل ولو لكؤي :مهريغو «رمع نباو ةريره وبأو «ناملسو «دعس لاق ىتح «بلكلا

 كلذ لاق «نيلوق ىلإ ديدجلا ىف اموأو «ميدقلا هلوق ىف ىعفاشلاو كلام بهذ كلذ ىلإو .ةعضب
 . هلع باحصألا نم هريغو غابصلا نبا رصن وبأ مامإلا

 ىف لاق هنأ لَك هللا لوسر نع «ىنشخلا ةبلعث ىبأ نع «یوق ديج دانسإب دواد وبأ ىور دقو

 .'«كدي كيلع تدر ام لكو «هنم لكأ نإو لكف هللا مسا تركذو كبلك تلسرأ اذإ »: بلكلا ديص

 وبأ : هل لاقي ايبارعأ نأ ؟؛هذج نع «هيبأ نع « بيعش نب ورمع ثيدح نم ىئاسنلا اضيأ هاورو

 .هوحن ركذف ‹ هللا لوسر اي :لاق ةبلعث

 سوه نب زيزعلا دبع اندا نعالكلا راكب ني نارمع اقدح :هريسفت ىف ريرج نب دمحم لاقو

 ديعس نع - ةرق نب ةيواعم وهو  سايإ ىبأ نع  ىحاطلا وه  رانيد نب دمحم انثدح  ىنوحاللا وه

 ديصلا ىلع هبلك لجرلا لسرأ اذإ »: لاق ةَ هللا لوسر نع «ىسرافلا ناملس نع «بيسملا نبا

 .2ىقب ام لكأيلف ‹هنم لكأ دقو هكردأف

  ۰ 0ه0. 5 2 . .٠ .- .0)
 امأو . افوقوم ناملس نع و ع ريرج نيانقإ مل

 هلمح دقو .هريغو ةبلعث ىبأ ثيدح فيعضت اومارو «كلذ ىلع «ىدع» ثيدح اومدقف روهمجلا

 هعوجل هنم لكأف «ئجي ملو لصفلا هيلع لاطو هبحاص رظتنا ام دعب لكأ نإ هنأ ىلع ءاملعلا ضعب

 لكأ اذإ ام فالخب «هسفن ىلع كسمأ هنأ ىشخي ال ؛هذه ةلاحلاو  هنأل ؛كلذب سأب ال هنإاف «هوحنو

 . ملعأ هللاو «هسفن ىلع كسمأ هنأ هنم رهظي هنإف «ةلهو لوأ هنم

 .روهمجلا دنع هنم تلكأ ام مرحيف «بالكلاك اهنأ ىلع ىعفاشلا صنف "”ريطلا نم حراوجلا امأف

 « حراوجلاو رويطلا هنم تلكأ ام لكأ مرحي ال هنأ انباحصأ نم ىنزملا راتخاو .نيرخآلا دنع مرحي الو

 اضيأو «هوحنو برضلاب بلكلا ملعي امك اهميلعت نكمي ال هنأل :اولاق «دمحأو ةفينح ىبأ بهذم وهو

 .ريطلا ىف ال بلكلا ىف درو امنإ صنلاف اضيأو «كلذ نع ىفعيف ءديصلا نم اهلكأب الإ ملعت ال اهنإف

 ريطلا هنم لكأ ام ميرحت ىفف «بلكلا هنم لكأ ام مرحي :انلق اذإ:«"حاصفإلا» ىف ىلع وبأ خيشلا لاقو

 ةيوستلا ىلع هللا همحر «ىعفاشلا صنل «بيترتلاو عيرفتلا اذه بيطلا وبأ ىضاقلا ركنأو «ناهجو

 . لحت الف «كلذب تومتف لاع عضوم وأ قهاش نم عقت ىتلا ىهف (ةيدرتملا# امأو

 ىه :ةداتق لاقو .لبج نم طقست ىتلا : «ةيدرتملا# : سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 ش .رئب ىف ىدرتت ىتلا

 . (۲۸۵۲) مقرب دواد ىبأ ننس )١(

 .فيعض ىدزألا رانيد نب دمحم اعوفرم هدانسإ ىفو (0786 /۹) ىربطلا ريسفت (۲)

 .«رويطلا نم »:1 ءر ىف (۳)



 2 ةيآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزحلا ۲۲

 .رئب ىف ىدرتت وأ لبج نم عقت ىتلا ىه :ىدسلا لاقو

 جرخو نرقلا اهحرج نإو «مارح ىهف ءاهل اهريغ حطن ببسب تتام ىتلا ىهف (ةحيطتلا)امأو
 .اهحبذم نم ولو مدلا اهنم

 ءات نودب برعلا مالك ىف ةينبلا هذه درت ام رثكأو .ةحوطنم :ىأ رم ينبع هلق لاو
 امأو :«ةليحك نيع:الو «ةبيضخ فك :نولوقي الو < :ليحك نيعو ت ےک :نولوقيف «ثينأتلا

 :مهلوق ىف امك «ءامسألا ىرجم تيرجأ اهنأل ؛ثينأتلا ءات اهيف لمعتسا امنإ :ةاحنلا ضعب لاقف هذه

 :فالخب «ةلهو لوأ نم ثينأتلا ىلع لدتل اهيف ثينأتلا ءاتب ىتأ امنإ :مهضعب لاقو .ةليوط ةقيرط

 .مالكلا لوأ نم دافتسم ثينأتلا نأل ؛بيضخ فكو «ليحك نيع

 لكأف «بلك وأ «بئذ وأ ءرمن وأ ءدهف وأ ءدسأ اهيلع ادع ام :ىأ (عبسلا لكأ اموإ» : هلوقو
 .عامجإلاب لحت الف ءاهحبذم نم ولو ءامدلا اهنم لاس دق ناك نإو مارح ىهف «كلذب تتامف اهضعب

 كلذ هللا مرحف كلذ وحنو ةرقبلا وأ ريعبلا وأ ةاشلا نم عبسلا لضفأ ام نولكأي ةيلهاجلا لهأ ناك دقو

 .نينمؤملا ىلع
 «ةاکذب هكرادت نكمأف هتوم ببس دقعنا ام هيلع هدوع نكمي ام ىلع دئاع (متیکذ ام لإ : هلوقو

 لكأ امو ةحيطتلار ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنمْلاَو9 : هلوق ىلع دوعي امنإ كلذو «ةرقتسم ةايح هيفو

 , «عبسلا

 نم متحبذ ام الإ :لوقي (متيکذ ام الإ ل :هلوق ىف سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 .ىدسلاو ماا نسحلاو «ريبج نب ديعس نع ىور اذكو .ىكذ وهف ؛هولكف «حور هيفو ءالؤه

 قب ی "اننديخب آلا '"ثايغ نب صفح انثدح ءجشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 20 اإ لاق (متيكذ ام الإ عبسلا لكأ امو : لاق ىلع نع «هيبأ نع «دمحم

 .لكف اهنيعب تفرط وأ ءاهلجرب
 نع «جاجح انثدح :الاق دابعو ميشه انثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 ىهو «ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملا ةاكذ تكردأ اذإ :لاق ىلع نع «ثراحلا نع « ىبعشلا نع «نيصح

 .اهلكف ءالجر وأ ًادي كرحت

 ةاكذملا نأ :دحاو ريغو كاحضلاو «ريمع نب ديبعو «ةداتقو «نسحلاو ءسواط نع ىور اذكهو
 ءءاهقفلا روهمج بهذم اذهو .لالح ىهف «حبذلا دعب اهيف ةايحلا ءاقب ىلع لدت ةكرحب تكرحت ىتم

 .لبنح نب دمحأو «ىعفاشلاو «ةفينح وبأ " لاق هبو

 لاقف ؟اهؤاعمأ جرخت ىتح عبسلا اهفوج قرخي ىتلا ةاشلا نع كلام لكس :بهو نبأ لاقو
 ای کیک یا كذا عزا ال : كلام

 نأ لبق ىكذي نأ ىرتأ «هرهظ قديف «شبکلا ىلع ودعي عبضلا نع كلام لئس : بهشأ لاقو

 .«لوقي ۱:1 ىف (۲) .«شايع نب صفح »:د ىف )١(



 (۳) ةيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا ۲۳

 ىرأ الف «هفارطأ باصأ ناك نإو لكؤي نأ ىرأ الف «ةرحسلا غلب دق ناك نإ : "لاق ؟لكؤيف «توم

 :هل ليق .هنم شيعي ال اذه «ىنبجعي ال :لاقف ؟هرهظ قدف هيلع بثو :هل ليق .اسأب كلذب

 . لكؤت نأ ىرأ الف اهنطب قش اذإ : لاقف ؟ءاعمألا قشي ثي الو اهنطب قشيف ةاشلا ىلع ودعي بئذلاف

 ىتلا روصلا نم «هّللا همحر «كلام هانثتسا اميف ماع ةيآلا رهاظو ‹ هللا همحر «كلام بهذم اذه

 .ملعأ هللاو «ةيآلل "”صصخم ليلد ىلإ جاتحيف ءاهدعب شيعي ال ةلاح ىلإ اهيف ناويحلا غلب

 سيلو ءأدغ ودعلا وقال انإ ء هللا لوسر اي :تلق : لاق هنأ جيدخ نب عفار نع : نيحيحصلا ىفو

 لا ا سیل «هولكف هيلع هّللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام »:لاقف ؟بّصقلاب حبذنفأ د انعم

 : ىدمف رفظلا امأو ‹مظعف نسلا امأ كلذ نع مكثدحأسو

 رمع نع 50 «رظن هيفو ءاعوفرم E ىبأ نع] ىنطقرادلا هاور ىذلا ثيدحلا ىفو

 و نأ سفنألا اولجعت الو «ةبللاو قلحلا ىف و ةاكذلا نإ الأ «: : سا وهو ءافوقوم

 ءارشعلا ىبأ نع «ةملس نب دامح ةياور نم «ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا فو

 تنعط ول»:لاقف ؟قلحلاو ةبللا نم الإ ةاكذلا نوكت امأ « هللا لوسر اي :تلق :لاق هيبأ نع «ىمرادلا

 . «كنع أزجأل اهذخف ىف

 .ةبللاو قلحلا ىف هحبذ ىلع ردقي “"' [مل] ام ىلع لومحم هنكلو ,27حيحص ثيدح وهو

 لوح ةراجح بصنلا تناك :'""جّيرج نباو دهاجم لاق : «بصتلا ىلع حبذ اموإ :هلوقو

 ءاهدنع نوحبذي اهتيلهاج ىف برعلا ناك ءابصن نوتسو ةئامثالث ىهو :جيرج نبا "لاق «ةبعكلا

 . بصنلا ىلع هنوعضيو محللا نوحرشيو «حئابذلا كلت ءامدب تيبلا ىلإ اهنم لبقأ ام نوحضنيو

 ىتلا حئابذلا هذه لكأ مهيلع مرحو «عينصلا اذه نع نينمؤملا هللا ىهنف ءدحاو ريغ هركذ اذكو

 ذلا '*”ةلرشلا نم بضنلا دنع حبذلا ىف هللا مسا اهيلغ ركذيت ناك وار ين تيفي دع دفا

 . هللا ريغل هب هب لهأ ام ميرحت مدقت دق هنأل ؛اذه ىلع اذه لمحي نأ ىعبنيو .هلوسرو هللا همرح

 .؟!صوصخم ):أ ىف (۳) .«لاق »:ر ىف (۲) .«لاقف »:ر ىف )١(

 )١19548(. مقرب ملسم حو )%6.4( مقرب ىراخبلا حص 2

 .«لاقو »:أ ءر ىف )١( .رءد نم ةدايز (6)

 «ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع «ليدب نب هللا دبع نع «مالس نب ديعس قيرط نم (۲۸۳ )٤/ ىنطقرادلا ننس (۷)

 الو الأ «ةبللاو قلحلا ىف ةاكذلا نإ الأ: ىنم جاجف ىف حيصي قروأ ىلع ءاقرو نب ليدب ي هللا لوسر ثعب :لاق هنع هللا ىضر

 هاور . باطخلا نب رمع ىلع افوقوم ىورو «ثيدحلا عضوب ركذي :ىراخبلا لاق فيعض مالس نب ديعسو .«قهزت نأ سفنألا اولجعت

 .هب رمع نع« ىفنحلا ةصفارف نع «ريثك ىبأ نب ىيحي قيرط نم (۲۷۸/۹) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا
 .«امأو »:أ ىفو ءكامأف »:ر ىف (۸)

 مقرب ةجام نبا ننسو (۲۲۸/۷) ىئاسنلا ننسو )١581( مقرب ىذمرتلا ننسو (5815) مقرب دواد ىبأ ناسو (5/4”7) دنسملا (9)

.(1A4) 

 .«لاقو» :ر ىف (۱۲) .«ريرج نباو 2:أ ىف )١١( .ر نم ةدايز (۱۰)

 .(كربتلا نم »:أ.ىف )١5( .«ركذ دق ناك ولو »: ىف (۱۳)



 )۳) ةيآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزلا حجج ٠ جس سسسسس_ _ تا ؟

 :مالزألاب ماسقتسالا نونمؤملا اهيأ مكيلع مرح : : ىأ « مالزألاب اومسقتست نارو : ىلاعت هوو

 ىهو ا و «ملز : لاقيف ,ىازلا حتفت 7 دقو لو :اهدحاو

 سيل لفغ» ثلاثلاو ««لعفت ال: رخآلا ىلعو «لعفا» :بوتكم اهدحأ ىلع «ةثالث حادق نع ةرابع

 .«ىبر ىناهن» :رخآلا ىلعو ««ىبر ىنرمأ »:دحاولا ىلع بوتكم :لاق نم سانلا نمو .ءىش هيلع
 علط نإو «هكرت ىهانلا وأ «هلعف رمآلا مهسلا علطف اهلاجأ اذإف «ءىش هيلع سيل “لفغ ثلاثلاو
 . ")[ماسقتسالا] داعأ غرافلا

 .ريرج نب رفعجوبأ كلذ ررق اذكه .مالزألا هذه نم مسقلا بلط نم ذوخأم :ماسقتسالاو

 نبا انربخأ «دمحم نب جاجحلا انثدح , ؛جابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 حادق :مالزألاو :لاق «مالزألاب اومسقتست نأو# : سابع نبا نعءءاطع نع «ءاطع نب نامثعو جيرج

 .رومألا ىف اهب نومسقتسي اوناك

 نب لتاقمو «ىرصبلا نسحلاو «ىعختلا مي ميهاربإو «دهاجم نع ىور اذكو

 :هريغو 52000 .رومألا ىف اهب نومسقتسي اوناك «حادقلا یه : سابع نبا لاقو

 عضوت ءاهيف رثب ىلع بوصنم «ةبعكلا لخاد ناكو لّبه :هل لاقي ناك منص شيرق مانصأ مظعأ نأ

 ‹مهيلع لكشأ امم «هيف نومكاحتي ام اهيف بوتكم مالزأ ةعبس هدنع ناكو «هيف ةبعكلا لاومأو ايادهلا
 .هنع اولدعي ملو هيلإ اوعجر اهنم مهل جرخ امف

 ىفو ءاهيف نيروصم ليعامسإو ميهاربإ دجو «ةبعكلا لخد امل لَو ىبنلا نأ :حيحصلا ىف تبثو
 . "«ادبأ اهب امسقتسي مل امهنأ اوملع دقل هللا مهلتاق ١:لاقف «مالزألا امهيديأ

 امهو ءركب ىبأو ب ىبنلا بلط ىف جرخ امل مشعَج نب كلام نب ةقارس نأ :حيحصلا ىفو
 ال :هركأ ىذلا جرخف ؟ال مأ مهرضأ له مالزألاب تمسقتساف :لاق «نيرجاهم ةنيدملا ىلإ نابهاذ

 ىذلا جرخي كلذ لك «ةثلاثو ةيناث اهب مسقتسا هنإ مث «مهتعبتاو مالزألا تيصعف :لاق ھه رضت
 . كلذ دعب ملسأ مث «كاذ ذإ ملسي مل ةقارس ناكو «كلذك ناكو «مهرضت ال :هركي

 نب ءاجر نع عريمع ب كلملا دبع نع «ةبقر نع ءديزي نب ميهاربإ قيرط نم هيودرم نبا ىورو

 عجر وأ مسقتسا وأ نيكي نم تاجردلا جلي نل :٠ كي هللا لوسر لاق :لاق ا نبأ قع ف ةربخ

 " . «رئاط رفس نم

 «مورلاو سراف باعكو «برعلا ماهس ىه : لاق (مالزألاب اومسقتست نأوإ :هلوق ىف دهاجم لاقو
 . اهب نورماقتي اوناك

 .أ ءر نم ةدايز (۲) .«لطع »:ر ءد ىف )١(

 )٤۲۸۸(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«ربکت ال»:أ ىف (0) .«مهرضي ال: ىف (1)

 .(05-59) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 نب ميهاربإ نع «دواد نب ىيحي قيرط نم )١545( مقرب دئاوفلا ىف ىزارلا مامتو 5١١( 5) مقرب نييماشلا دنسم ىف ىناربطلا هاورو (۷)

 . اعاطقنا هيف نأ نظأ ىننأ الإ تاقث هلاجر 7: (۲۱۳/۱۰) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق .هب ديزي



Yo 

 مهنإ :لاقي نأ الإ مهللا ءرظن هيف «رامقلل ةعوضوم اهنأ مالزألا ىف دهاجم نع ركذ ىذلا اذهو

 : دق ' ''[ىلاعتو ] هناحبس هللا نإف .ملعأ هللاو «ىرخأ رامقلا ىفو «ةرات ةراختسالا ىف اهنولمعتسي اوناك

 ريا رمَحْلا امّنِإ اونمآ نيِذْلا اهي ای{ : ةروسلا رخآ ىف لاقف «رسيملا وهو رامقلا نيبو هذه نيب قرف

 مكتيب عقوي نأ ُناَطيشلا ديرب اَمَّنِإ نوحلفت مكلعأ هوبدتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو

 « نوهتنم Or متنأ لهف ةالّصلا ٍنعو هللا ٍرْكذ نع مكدصيو رسيملاو رمخلا يف] ءاضغبلاو ةوادعلا

 ىغو قسف هيطاعت : ىأ «قسف مكلذ مالزألاب اومسقتست نأَو »: انهه لاق اذكهو . [۹۱ ۹۰ :ناتيآلا]

 مث «هودبعي نأب هوريختسي نأ مهرومأ ىف اوددرت اذإ نينمؤملا هللا رمأ دقو ‹كرشو ةلاهجو لالضو

 0 8 نم « نئسلا م ىراخبلاو دمحأ 0 اور امك « هنوديري ىذلا رمألا ةريخلا هولأسي

e0 عکریلف الاب دحام اذل لھ نارا قم ل  

 كلضَف نم كّلأسأو «كتردقب كردقتسأو «كملعب كريخّتسأ ىنإ مهلا :لقيل لقيل و ريعانم

 لوا 7 تنك نإ مهللا ولا مَالَع تنأو «مّلعأ الو مَلعَتو ءردقأ الو ردقت كنإف ؛ميظعلا

 0 یل هریو یل هردقاف ؛ىرمأ ةيقاعو ىشاعمو ىنيد ىف یل ريخ - همساب هيمسيو - رمألا

 هفرصاو «هنع ینفرصاف «ىرمأ ةبقاعو ىشاعمو ینید ىف ' E رش همَلعت تنك نإو مهللا ‹ هيف

 0 ا طن یهر مث ناک كيب لاال ردفا یف

 (7) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .ىلاوملا ىبأ نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو

 اوسئي :ىنعي : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : «مكنيد نم اورفك نيذلا سئي مويلا# : هلوق

 .مهنيد اوعجاري نأ

 2 ثيدحلا و ري ىنعملا اذه ىلعو ناس نب لتاقمو ىّدّسلاو جاز أي نب ءاطع نع ىور اذكو

 ةريزج ىف نولصملا هدبعي نأ سئي دق ناطيشلا نإ »: لاق هيك هللا لوسر نأ حما ىف تباثلا

 . مهنيب ا شيرحتلاب نكلو «برعلا

 تافصلا هذه نم نوملسملا هب زيمت امب «نيملسملا ةهباشم نم اوسئي مهنأ :دارملا نوكي نأ لمتحيو

 الو «رافكلا ةفلاخم ىف اوتبثيو اوربصي نأ نينمؤملا هدابع ارمآ ىلاعت لاق اذهلو ؛ هلهأو كرشلل ةفلاخملا

 مهايإ مكتفلاخم ىف مهنم اوفاخت ال :ىأ (نوشخاو مهوشخت الف ل :لاقف «هللا الإ ادحأ اوفاخي

 ىف مهقوف مكلعجأو ۰ مهنم مكرودص فشأو « مهب مكرفظأو مهديبأو مهيلع مكر صنأ « ىنوشخاو

 .ةرخآلاو ايندلا

 . (ءاعد انملعي» :د ىف (۳) .«هلوق ىلإ >:ه ىفو ءر نم ةدايز (۲) .أ نم ةدايز )١(

 . مٹ 2:1 ىف (0) ."نأ ملعت» :د ىف )٥( .ارومألا ىف ةراختسالا» :د ىف )٤(

 . رش هنأ ملعت »:د ىف (۷)

 .( م. مقرب ةجام نبا نتسو «/ ٠(

 .«شيرحتلا »:د ىف )٠١( . دروي ":ر ىف (9)



 (۳) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 55

 معن ربكأ هذه : (انيد مالسإلا ْمُكَل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا# : هلوقو

 ىلإ الو «هريغ نيد ىلإ نوجاتحي الف ‹ مهنید مهل ىلاعت لمكأ ثيح .ةمألا ةذه ىلع« لجو زع ‹ هللا

 «نجلاو سنإلا ىلإ هثعبو ءءايبنألا متاخ هللا هلعج اذهلو ؛هيلع همالسو هللا تاولص «مهیبن ريغ ىبن
 قح وهف هب ربخأ َءيش لکو «هعرش ام الإ نيد الو هیر ا لا مارح لو ,هلحأ ام الإ لالح الق

 :ماعنألا] (الدعو اقدص كبر تملک تّمتو) : یلاعت لاق امك ءفّلخ الو هيف بذك ال قدصو
 ةمعنلا تمت مهل نيدل | "لمك املف «ىهاونلاو رماوألا ىف الدعو «رابخألا ىف اقدص :ىأ 65
 ماسالا كل يطرد يلا لح كمارو كد كا تلك ١ مويلا# :(یلاعت] لاق اذهلو ؛"”مهيلع
 هلسر لضفأ هب ثعبو« ا هللا هيضر ىذلا نيدلا هنإف «مكسفنأل متنأ هوضراف :ىأ «(انيد

 .هبتك فرشأ هب لزنأو «ماركلا

 هللا ولا وهو( مكنيد مكل تلمكأ مويا : هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 هصقني الف هللا همتأ دقو ءادبأ ةدايز ىلإ نوجاتحي الف ءناميإلا مهل لمكأ دق هنأ نينمؤملاو يَ هيبن
 .ادبأ هطخسي الف هللا هيضر دقو «ادبأ

 3 «مارح الو لالح اهدعب لزني ملف «ةقرع موي ةيآلا هذه تلزن : :ىدسلا نع طابسأ لاقو

 ہم امنيبف ءةجحلا كلت ايب هللا لوسر عم تججح :سيمع تدب ءاعسا تلاق . تامف ي هللا لوسر

 اهيلع ام لقث نم ةلحارلا قطت ملف «ةلحارلا ىلع الل هللا لوسر لامف «ليربج هل ىلجَت ذإ ريسن نحن
 ES «نآرقلا نم

eاموي نينامثو دحأب ةفرع موي دعب دي هللا لوسر تام ها . 

 «ةرتنع نب نوراه نع «ليضف نبا انثدح «عيكو نب نايفس انثدح : :لاق مث «ريرج نبا“ او

 هل لاقف «رمع ىكب «ربكألا جحلا موي كلذو 4 مكتيد مكل تلمكأ مويلا» تلزن امل : لاق هيبأ نع

 ءىش لمكي مل هنإف ( لمكأ ْذِإ امأف ءاننيد نم ةدايز ىف انک انآ ىناكبأ :لاق ؟؟كيكبي ام :١ ىبنلا
 .'' (تقدص ١:لاقف .صقن الإ

 ,271)«ءاّبرْغلل ىَبوُطَف ءابيرغ دوعيسو «ًابيِرَغ أدب مالسإلا نإ»: تباثلا ثيدحلا ىنعملا اذهل دهشيو
 قراط نع «ملسم نب سيق نع قلا وبأ انثدح نوع نب رفعج انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ريمأ اي : لاقف 0 هّللا ىضر] باطخلا نب رمع ىلإ دوهيلا نم لجر ءاج :لاق باهش نبا

 :لاق .اديع مويلا كلذ انذختال تلزن دوهيلا رشعم انيلع ول < ءمكباتك ىف ةيآ نوؤرقت مكنإ «نينمؤملا

 ىنإ هللاو : لاقف ,«يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا ) :هلوق لاق ؟ةيآ ىأو : دي

 .«ةمعنلا مهيلع تمت »:د ىف (۳) .«لمك املف »:د ىف () .ةءارق ىهو «ةملك :د ىف )١(
 .٤ءادرب ٠:1 ىف (5) .«هيضرو هللا هبحأ ىذلا »:د ىف (5) .د نم ةدايز (:)
 .«لمك ذإ »:ر ىف (9) .«هاور :١ د ئف (۸) .«ريرج نبا 3: ر ىف (۷)
 )01١9/9(. ىربطلا ريسفت (۱۰)

 هللا ىضر رمع نب هللادبع ثيدح نم )١57( مقربو «هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )١55( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١١(
 .امهنع

 )١١( «لاق »: ىف (۳) . نم ةدايز .



 ۰ ت ت )ال فاما ةوؤيع لالا رحل ا

 تلزن وك هللا لوسر ىلع اهيف تلزن ىتلا ةعاسلاو هيلي هللا لوسر ىلع تلزن ىذلا مويلا ملعأل

 .ةعمج موي ىف ةقرع ةيشع

 ىذمرتلاو ملسم اضيأ هاورو .هب «نوع نب رفعج نع «حابصلا نب نسحلا نع ىراخبلا هاورو

 نايفس قيرط نم ةيآلا هذه ريسفت دنع ىراخبلا ظفلو . "هب ءملسم نب سيق نع قرط نم «ىئاسنلاو
 ° ىانذختالا انيف تلر ول يآ نوؤرقت مك :رمعل دوهيلا تلاق :لاق قراط نع« سيق نع 0

 موي :تلزنأ ثيح كك هللا لوسر نيأو «" ”تلونأ ناو «تلزنأ نيح ملعأل ىنإ :رمع لاقف .

 «مكنيد مكل تلمكأ مويلا» :ال مأ ةعمج ا موي ناك كشأو :نايفس لاق  ةفرعب هللاو انإو «ةفرع

N 

 مأ كلذب هخيش هربخأ له كش ثيح ا ىف ناك نإ «هّللا همحر «نایفس كشو

 نع ردصي هلاخإ ام اذهف «ةعمج موي ناك عادولا ةجح ىف فوقولا نوك ىف اكش ناك نإو ؟ال
 ريسلاو ىزاغملا باحصأ نم دحأ هيف فلتخي مل ءهب عوطقم مولعم رمأ اذه نإف هللا همحر «ىروثلا
 ىور دقو «ملعأ هللاو ءاهتحص ىف كشي ال ةرتاوتم ثيداحأ كلذ ىف تدرو دقو «ءاهقفلا نم الو

 .رمع نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه

 انربخأ «ةملس ىبأ نب ءاجر انربخأ لع نبا انثدح «ميهاربإ نب بوقعي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 - ةصيبق نع - ةشرخ نب قاحسإ وه :ريرج نب رفعج وبأ لاق قاحسإ انريمأ انربخأ «ىسُن نب ةدابع

 ىذلا مويلا اورظنل «ةيآلا هذه مهيلع تلزن ةمألا هذه ريغ نأ ول :بعك لاق لاق = تد نبا ىنعي

 مكل تلمكأ مويلا» : لاقف ؟بعك اي ةيآ ىأ :رمع لاقف .هيف نوعمتجي اديع هوذختاف « ‹مهيلع هيف تلزنأ

 موي ىف تلزن ءهيف '*”تلزنأ ىذلا ناكملاو «هيف تلزنأ ىذلا مويلا تملع دق :رمع لاقف . «مكنيد

 .ديع انل هللا دمحب امهالكو .ةفرع مويو «ةعمج

 ىلوم وه  رامع نع < ا نت دامجح انندوت «ةصيبق انثدح «بیرک وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مولا :أرق سابع نبا نأ مشاه ينب
 ىف تلزن اهنإف : سابع نبا لاقف .ًاديع اهموي انذختال انيلع ةيآلا هذه تلزن ول :ىدوهي لاقف . «انيد

 .'"ةعمج مويو ديع موي : : نينثا نيديع موي

 مننا ب ب ىيحي انثدح «نوراه نب ىسوم انثدح ؛لماک نب مج ا ةيود رع نتا ا

 ىلع نع «ةيفنحلا نبا نعءرازبلا رمع ىبأ نع ناحل وب ليما معلا نع ر نب نيف چ
 تلمكأ مويلا» : ةفرع َةَيْشَع مئاق وهو ءو هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن :لاق "[هنع هللا ىضر]

 . «مكنيد مكل
 ىئاسنلا ننسو )۳١٤۳( مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۰۱۷) مقرب ملسم حيحصو (440) مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۸/۱) دنسملا )١(

 2( 1م

oتلزن :١ ر ىف (۳) ». 

 .(1505) مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .2؟تلزن »:ر ىف (5)

 )١( ىربطلا ريسفت )0780/9(.

 ) )۷.أ نم ةدايز



 (۳) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 انثدح «رامع نب ماشه انثدح «ىنوكسلا ورمع نب ليعامسإ رماع وبأ انئدح :ريرج نبا لاقو
SS e N OT e 

 وم م

 نع ؛ةداتق نع :+هيجو نب ىصوم نب رمع نع «قاحسإ نب دمحم قيرط نم ءهيودرم نبا يورو
 مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا# : ةيآلا هذه تلزن :لاق ةرمس نع ؛« نسحلا

 ل فقوملا ىلع فقاو ل هللا لوسرو ةفرع موي (انيد مالسإلا

 «نارمع ىبأ نب دلاخ نع «ةعيهل نبا قيرط نم ىناربطلاو «هیودرم نباو «ریرج نبا هاور ام امأف
 موي ئبنو]نينثإلا موي لي مكيبن دلو :لاق سابع نبا نع «ىناعنصلا هللا دبع نب 5-6 7

E:نينثإلا موي ةدئاملا ةروس تلزنأو «نينثإلا موي ةنيدملا لخدو «نينثإلا موي ةكم نم جرخو أ : 

 . فيعض هدانسإو ٠ بيرغ رثأ هنإف« نينثإلا موي ركذلا عفرو قيم شا یزو

 نع «نارمع ىبأ نب دلاخ نع «ةعيهل نبا انثدح «دواد نب ىسوم انثدح :دمحأ مامإلا هاور دقو

 جرخو «نينثإلا موي ئبنتساو «نينثإلا موي هيم ىبنلا دلو :لاق سابع نبا نع اصلا شح

 رجحلا عضوو «نينثإلا موي ىفوتو «نينثإلا موي ةنيدملا مدقو «نينثإلا موي ةنيدملا ىلإ ةكم نم ارجاهم
 . نينثإلا موي دوسألا

 اهنأ دارأ سابع نبا لعلو .ملعأ هللاف «"نينثإلا موي ةدئاملا لوزن ركذي ملو ءدمحأ ظفل اذه

 . ملعأ هللاو «ىوارلا ىلع هبتشاف «مدقت امك نينثا نيديع موي تلزن

 ىفوعلا قيرط نم ىور مث «سانلا دنع مولعم مويب كلذ سيل :ليق دقو :ريرج نبا لاق“ [و]
 دقو :لاق سانلا دنع مولعم مويب كلذ سيل :لوقي «مكنيد مكل تلمكأ مويلا» : هلوق ىف سابع نبا نع

 رفعج ىبأ قيرط نم هاور مث .عادولا ةجح ىلإ هريسم ىف ةي هللا لوسر ىلع تلزن اهنإ :ليق
 .سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا

 اهنا ؛ىردخلا ديعس ىبأ ع دعا نورا نبأ قيرط نه ةيودرم نبأ یوو كفو تلف

 مث .«هالوم َّىَلَعَف هالوم تنك نم :٥ یلعل لاق نيح .' "مح ريد موي يك هللا لوسر ىلع تلزنا
 ل )السلا هيلغ هغجرم تسعي «ةجحلا ىذ نم رشع نماثلا مويلا هنأ ةف ةریره ىبأ نع هاور

 . عادولا ةجح

۸ 

 .أ نم ةدايز (۳) .«موی 3:أ ىف (5) .«مشاه »:ر ىف )١(
 .(67 ٠ /9) ىربطلا ريسفت )٤(

 .«عفرو ا»:أ ىف ()

 .«حيحصلا لهأ نم تاقث هلاجر ةيقبو فيعض وهو ةعيهل نبا هيف )147/١(:7 عمجملا ىف ىمشيهلا لاقو (۲۷۷ /1)دنسملا (3)
 .؟مهريدغ !: :ر ىف (۸) نم 1 ةدايز )ع7

 «؟«نيرحبلا عمجما (۳۷۳۷) مقرب طسوألا ىف ىناربطلا ورا و ال ىفو ()

 ةنسلا دابن شاد نا مالسإلا خيش لاقو . «نيرحبلا عمجم (TYA) ١ مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاور ةريره ىبأ ثيدحو

 لهأ نم ةفئاطو ىبرحلا مي ميهاربإو ىراخرلا دنع لقت E ءءاملعلا هاور امم وه نكل حاحصلا ىف سيلا : ةيوبنلا

OEE IRو «ىذمرتلا هنسح امك هنسح هنأ لبتح نب دمحأ نع لقنو  

 .( ١6 ) ةحيحصلا ل رصان خخ
 الم

 ا:



 E يكل" ةةذكاللا روش كلاغلا هوا

 ناكو «ةفرع موي تلزنأ اهنأ :ةيرم الو هيف كش ال ىذلا باوصلا لب ءاذه الو اذه حصي الو

 مالسإلا كولم لوأو «بلاط ىبأ نب ىلعو «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ كلذ ىور امك .ةعمج موي

 . مهنع هللا ىضر «بدنج نب رمو ا نب هللا دبع نآرقلا نامجرتو «نایفس ىبأ نب ةيواعم

 ءاملعلاو ةنئألا نه لحتاو غو يشرح ن رمش ماعد نب ةا ر يلا ااغ هلئفزاو
 دا هجر يلا زس نبا هراز

 لوانت ىلإ جاتحا نمف :ىأ (ميحر روفغ هللا نف منول فناجتم ريغ ةصمخم يف رطضا نمف » ا
 روقغ ةللاو كلذ لواش هلق كلل هالا ةزوونفلا لافت اهركذ ىلا تافرحلا هده نه ف
 ىفو .هل رفغيو هنع زواجتيف «كلذ ىلإ هراقتفاو ءرطضملا هدبع ةجاح ملعي ىلاعت هنأل ؛هل ميحر

 ىتؤت نأ ب هللا نإ» هيلع هللا لوسر لاق :لاق 3 نبا نع «نابح نبا حيحصو دنسملا

 لبي مل سک د خال طف و ن نتا طفل ۹ ههم یر هلآ کیا ھر
 !«ةفرع لابج لثم مثإلا نم هيلع ناك هللا ةصخر

 ىلع فاخ اذإ ام وهو «نايحألا ضعب ىف اًبجاو ةتيملا لوانت نوكي دق :ءاهقفلا لاق اذهلو

 .لاوحألا بسحب احابم نوكي [دق] و ءابودنم نوكي دقو ءاهريغ دجي ملو فلتلا "”هتجهم
 امك «لاوقأ ىلع ؟دوزتيو عبشي وأ «عبشي نأ هل ؤأ ءقّمرلا هب دسي ام ردق اهنم لوانتي له :اوفلتخاو

 لوانتي له :مرحم وهو “' اديص وأ «ريغلا ماعطو ةتيم دجو اذإ اميفو .ماكحألا باتك ىف ررقم وه
 «ىعفاشلل نالوق امه «نيلوق ىلع ؟هلدب نمضيو ماعطلا كلذ وأ ءءازجلا همزليو ديصلا كلذ وأ «ةتيما
 همهوتي دق امك ءاماعط دجي ال مايأ ةثالث هيلع ىضمي نأ ةتيملا لوانت زاوج طرش نم سيلو .هللا همحر

 ديلولا انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو «هل زاج كلذ ىلإ رطضا ىتم لب «مهريغو ''''ماوعلا نم ريثك
 «هّللا لوسر اي :اولاق ,مهنأ ىثيللا دقاو ىبأ نع «ةيطع نب ناسح انئدح «ىعازوألا انثدح «ملسم نبا

 ءاوقبتغت ملو ءاوحبطصت مل ذإ» :لاقف ؟ةتيملا اهب انل '"”لحت ىتمف «ةمصخملا اهب “'""انبيصت ضرأب انإ
 اهب ناش اب ارت ملو

 «ريرج نبا هاور اذكو .نيحيحصلا طرش ىلع حيحص دانسإ وهو «هجولا اذه نم دمحأ هب درفت

 مهضعب هاور نكل . هب« ىعازوألا نع «ىدسألا مساقلا نب دمحم نع «لصاو نب ىلعألا دبع نع

 .«مهمحر »| ىف )١( .أ نم ةدايز )١(

 .«هصخرا» :د ىف (5) . (هّللا» :آ ىف (۳)

 «حيحصلا لاجر هلاجر» )١17/7(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «دراوم» )٥٤١٥( مقرب نابح نبا حيحصو )۱١۸/۲( دنسملا (5)

 .«دمحأ ظفل» :د ىف )١(

 )۷( دنسملا )۷١1/۲(.

 .«اديصو» :ر ىف )٠١( .ر نم ةدايز (؟) .«ةجهم» :أ ىفو «(هسفن» :د ىف (۸)

 .«انبيصي» :أ ىف )١١( .«ماوعألا» :ر ىف )١١(

 .«اونفتحت» :أ ىف )١5( .؟لحي ىتمف» :أ ىفو «لحی امف» :د ىف (۱۳)

 امهطرش ىلع: لاقو «هب ىعازوألا قيرط نم ((2/5) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو oA) /۹( ىربطلا ريسفتو (؟5187/6) دنسملا )٠١(

 . ؟عاطقنا هيف) :لاقف ىبهذلا هبقعتو . (هاج رخي ملو



 CEW =3 a ا هو

 نع «هاور نم مهنمو . "هب «دقاو ىبأ نع ءديزي نب ملسم نع «ةيطع نب ناسح نع «ىعازوألا نع
 كانه نک ور نبا یزو . هو ةدقاو نا وع كرش نا وأ د كرم وع نات نع اروألا

 نع اضيأ هاورو .هركذف «هل ىمس دق لجر نع «ناسح نع «سنوي نب ىسيع نع «یرسلا نبا
 رم ناس نع نعاووألا نع كرايم نيا نع فانه

 نسحلا دنع تدجو :لاق نوع نع لع نبا انثدح «ميهاربإ نب بوقعي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 .«حوبص وأ قوبغ رارطضالا نم ىزجيو» :هيف ناكف «هيلع هتأرقف «ةرمّس باتك
 لاس ةلعحر نأ نفت E يملا كورن يينصتلا نع رشه اقدس تن رک وبأ اخ

 وأ «نبللا نم كلهأ وري ىتم ىلإ» :لاقف :لاق؟مارحلا "7[ىل] لحي ىتم [یلإ] : لاقف اب ىبنلا
 ع 8
 . «مهتریم ءىجت

 هدج نع «ةورع نب هللا دبع نب رمع انثدح «قاحسإ نبا نع «ةملس انثدح «ديمح نبا انثدح

 ءهيلع هللا مرح ىذلا ىف هيتفتسي هيب ىبنلا ىتأ بارعألا نم الجر نأ ؛'"”هتدج نع «ريبزلا نب ةورع

 ىلإ رقّتفَت نأ الإ«( تئابخلا كيلع مّرحَتو ؛تابيطلا كل لحَت» : ةي ىبنلا لاقف هل لحأ ىذلاو
 ا ؟ىل لحي ىذلا ىِرَقَف امو :لجرلا لاقف 7 ىتح هنم لكأتف .كل لحي ال ماعط

 وأ «كجاتن ىلإ كتيشام موحلب غلبتف ءاجاتن وجرت تنك اذل : رايك ىبنلا لاقف ؟كلذ نع ىنينغي ىذلا

 لاقف اه تغتسل قت كل ادب ام كلعا معطاف ءائيش كلذ نم غلبتف «هبلطت «ىّنغ وجرت تنك

 «ليللا نم اقوبغ كلهأ تيورأ اذإ» : ايب [ىبنلا] لاقف ؟هتدجو اذإ هعدأ ىذلا ىانغ ام :ىبارعألا

 . 2" ”«مارح هيف سيل هلك روسيم هنإف كلام امأو «ماعط نم كيلع هللا مرح ام بنتجاف

 وأ» ءءاشعلا :هب ىنعي :«اوقبتغت "مل امو» ءءادخلا :هب ىنعي :«اوحبطصت مل ام» :هلوق ىنعمو
 شب کرا انهن ورز چ نبا ل اهتم ر کا (۳القب "٩ اوتفتخت

 «ءاحلاو ءايلا فيفختب(اويفتحتو» «ةزمهلاب«اوئفتخت» : هجوأ ةعبرأ ىلع «“' [القب] يي وأ» :هلوق

 .ريسفتلا ىف هركذ اذك ءزمهلا لمتحيو «فيفختلابو ءاحلاب «اوفتحتو» ء'"([ءافلا] ديدشتب «اوفتحتو»
 نب ع انثدح «نيكد نب لضفلا انثدح «هللا دبع نب نوراه انثدح :دواد وبأ لاق :رخآ ثيدح

 :لاقف اب هللا لوسر ىتأ هنأ ؛ىرماعلا عيجفلا نع ثدحي ىبأ تعمس :21"”ىرماعلا ةبقع نب بهو

 .هب ىعازوألا قيرط نم 7١84( /) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا امهاور (۲ «۰۱)
 .(057 /9) ىربطلا ريسفت (۳)

 .«ىميتلا ديزي» : ىف (5)

 .«هثدح نمعا» :أ ىف (۷) .أ نم ةدايز () .أ ءر نم ةدايز (6)

 .أ ءر نم ةدايز () .«ثئابخلا كيلع مرحيو تابيطلا كل لحي» :أ ءر ىف (6)

 (040 /9) ىربطلا ريسفت (۱۰)
 .(الیل» :د ىف )١( .«اونفتحت» :أ ىف )١١( . .؟ملو» :أ ىف )١١(

 .أ نم ةدايز (15) .«اوؤفتحت »:أ ىف )1١( .ر نم ةدايز )١5(
 . «ىرماعلا بهو نب ةبقع نب بهواا ١: ىف (۱۸) 1 ءر نم ةدايز (۷)



 )٤( ۳١ ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 حدق : a :ميعن وبأ لاق . حبطصنو قبتغن E "لاق ا اهل لحجر ام

 لاحلا "ذه ىلع ةتيملا مهل لحأو .«عوُجلا ىبأو كاد 0 ا ةودع
 مالا ةتيملا مهل لحأف .مهيفكي ال اًئيش نوقبتغيو نوبحطصي اوناك ماکو 6 : وا هب درفت

 «قمرلا دسب كلذ ديقتي الو «عبشلا دح غلبي ىتح اهنم لكألا زاوج ىري نم هب جتحي دقو ‹ مهتیافک

 . ملعأ هللاو

 رباج نع «كامس انثدح «دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :دواد وبأ لاق :رخا ثيدح

 اهتدحتو نزف كلما ل ةقاق نإ : لجو هل ق رو ةلقأ و لا لون رفا 4 رحت نبا
 هل تلاقف ءَْتَقَفَتَف «ىبأف ءاهرحنا :هتأرما تلاقف تضرمف ءاهبحاص دجي ملو اهدجوف ءاهكسمأف

 تاسف هاا فل هللا لور لاا يح لاق اف اهو اهم دقن نتج اهلا ارم

 ءربخلا هربخأف اهبحاص ءاجف :لاق .«اهولكف» :لاق .ال :لاق «؟كينغي ىّنغ كدنع له» :لاقف
 . كنم تييحتسا :لاق ؟اهترحن تنك اله :لاقف

 جايتحالا هنظ ىلع بلغي ةدم اهنم دوزتلاو «عبشلاو لكألا زوجي نم هب جتحي دقو . هب درفت

 . ملعأ هللاو ءاهيلإ

 تكسو هل كلذ جابأ دق هللا نإف للا فل طاع El : ىأ «مّنإل فناجتم ريغ» :هلوقو

 = :WVr\]. ةيآلا] (ميحر روفغ هللا نإ رداع الو غاب ريغ رطضا نمف 8: ةرقبلا ةروس ىف لاق امك ءرخآلا نع
 صارخ يس آذآ

 نأل ؛رفسلا صخر نم ءىشب صخرتي ال هرفسب ىصاعلا نأب لوقي نم ةيآلا هذهب لدتسا دقو

 . ملعأ هللاو «ىصاعملاب "7لانت ال صخرلا

 نيبلكم , حراوجلا نم متِمّلع امو تاّبْيَطلا مُكَل لحأ لق مهل لحأ اَذاَم كتولأسي »

 هللا ٠ نإ هللا اواو هيلع هللا منا اوركذاو مكيلع نكس اهم اوكف هلا مكمل امم نهتم

 .( © باسحلا عيرس
 «هنيد ىف وأ «هندب ىف امإ ءاهلوانتمل ةراضلا ثئابخلا نم ةمدقتملا ةيآلا ىف همرح ام ىلاعت ركذ ال

 ام الإ مككيلع مرح ام مكل لصق دقو ١ :لاق امك :ةرورضلا ةلاخ ف اقشا ام ىشساو اهف وأ

 امك ,4تاّبّيَطلا مك لحأ لق مل لحأ ادام كنولاسی» :اهدعب لاق ء[۱۱۹ :ماعنألا] هْيَلِإ متررطضا

 « ثئابخلا مهيلع مرحيو تابيطلا مهل لحي هنآ ١ هلك دمحم ةلص نف تارغألا ةرؤس ىف  لف]

 .[6١ال: ةيآلا]

 .«اذه»:أ ءر «د ىف (۲) . ةوشع» :أ ىف )١(

 .؛ربخأف» :د ىف )٤(

 .(۲۸۱۷) مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 «لاني ال صخرتلا نأل» :أ ىف (۷) ءر نم ةدايز (5)

 .أ نم ةداير (9) .«لاح ىف : ءر ىف (۸)



CAVES E ۳۲ 

 نب هللا دبع ینثدح رك ی هللا كيف ورب ےک تره رو وبا اقدح :متاح ىبأ نبا لاق

 0 نييئاطلا لهلهملا نب , ديزو «متاح نب دع نع «ريبج نب ديعس نع «رانيد نب ءاطع ىنثدح «ةعيهّل

 :تلزنف ؟اهنم انل لحي اذامف «ةتيملا هللا مرح دق «هللا لوسر اي :الاقف دو هللا لوسر الأس

 ةبيطلا لالحلا حئابذلا : ىنعي :"[ريبج نب] ديعس لاق .«تابّّطلا مك لحأ لق مهل لحأ اًذاَم كنولأسي»
 نم مهل لحأ ام تابيطلاف 2؟4[7تاّبيَّطلا مك لحأ لق :هلوق ىف] : "اناج نبا لاش ناو هذول
 :لاقف ىراذتلل لربلا ترش نح ئرهرلا لتس دقو. قرولا نم لالا وغو ١ هرب نأ ءقش لك

 سيل :لاقف . سانلا هلكأي ىذلا نيطلا عيب نع كلام لثس :بهو نبا لاقو . "متاح ىبأ نبا هاور
 . تابيطلا نم وه

 اهيلع هللا مسا ركذ ىتلا حئابذلا مكل لحأ :ىأ (نيبلكم حراوجلا نم مُمّلَع امو» :ىلاعت هلوقو
 روقصلاو دوهفلاو بالكلا نم ىهو «حراوجلاب "هوتدطصا ام مكل لحأو «قزرلا نم تابيطلاو

 ىبأ نب ىلع :كلذ لاق نممو «ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلا بهذم وه امك «كلذ هابشأو

 ("ةملعلا بالكلا “نهو :4نيبلكم حراوجلا نم متمّلع امو :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط
 .اههابشأو روقصلاو دوهفلاو ىراوضلا بالكلا ىنعي :حراوجلاو «' دیصلل ملعي ريط لکو «ىزابلاو 1

 ىبأ نب ىيحيو «لوحکمو «دهاجمو «سواطو «ةَّمّثيخ نع یورو :لاق مث «متاح ىبأ نبا هاور

 د 0 ولوج نع رقصلاو زابلا :لاق هنأ نسحلا نع ىورو .كلذ وحن «ريثك
 نم مَتمَلَع امو ١ : ''[لجو زع] هللا لوق أرقو «هلك ريطلا ديص هرك هنأ دهاجم نع ىور مث .هلثم

 'كلذ وخل ريبج نب ديعس نع يورو :لاق .«نيبلكم حراوجلا

 نبا انربخأ «ةدئاز ىبأ نبا انثدح دانه انثدح :لاق مث ا كاحضلا نع ريرج نبا هلقنو

 وهف تكردأ امف ءريطلا نم اهريغو ةاريلا ريظلا نم داض ام امآ : لاق رمع نبا نع «عفان نع « جيرج

 :همعطت فلا ل

 ('"يبلاخم ديصلا بلكت اهنال؛ 'بالكلا ديصك رويطلا ديص نأ روهمجلا نع ىكحملاو : تلق

 جتحاو «ريرج نبا هراتخاو «مهريغو ةعبرألا ةمئألا بهذم 'اذهو .قرف الف «بالكلا هبلكت امك

 متاح نب ىدع نع «ىبعشلا نع ءدلاجم نع «سنوي نب ىسيع انثدح «دانه نع هاور اب كلذ ىف

 , ۲ کف كيلع كسمأ ام :٠ لاقف «ىزابلا ديص نع ايڪ هللا لوسر تلأس :لاق

 .أ ءد نم ةدايز (۳) .أ نم ةدايز () .«ىئاطلا» :أ ىف )١(

 .«هوبيصت نأ :أ ىف (9) .أ نم ةدايز (4)

 .(78011) مقرب دواد ىبأ ننس (7)

 .«نيملعملا» : ىف (9) .«یهو» :د ىف (۸) .«هرمتدصام» :د ىف (۷)

 .(بالکلاب ديصلاك »:د ىف )١١( .ر نم ةدايز )١( .اديصلا ملعي» :أ ءد ىف )٠١(

 .اوهو »:د ىف )١4( . «اهبيلاخمب 1

 )١6( یربطلا ريسفت )9/ 06٠0(.



 هيي < تي آذآ م )ا :ةدئاملا رع ب تا زج ا

 ىف تبث امل ؛هؤانتقا لحي الو هلتق بجي ام هدنع هنأل ؛دوسألا بلكلا ديص دمحأ مامإلا ىنئتساو

 .«دوسألا بلكلاو ةأرملاو ٌرامحلا ةالصلا عَّطْقَي :٠ لاق ةي هللا لوسر نأ ؛رذ ىبأ نع ملسم حيحص
 كيدنلا: فو. هاطيف ةرسألا لكلا لاق 421" ريعألا نم-ةوشألا بلكلا لاب ان :تلقف
 لك اهنم اولتقا «بالكلا لابو مهلاب ام »:لاق مث «بالكلا لتقب رمأ ةَ هللا لوسر نأ را
 0000 وسا

 نك امك . بسكلا : وهو ‹حرجلا نم «حراوج : نهب داطصي ىتلا تاناويحلا هذه تيمسو

 «هل بساك ال : ىأ هل حراج ال نالف :نولوقيو ری مهب : ىأ ءاريخ هلهأ حرج نالف :برعلا

 نم متبسك ام :ىأ ٠١[ :ماعنألا] (راهتلاب متحرج ام معو ليللاب مكاوي يذلا وهو 3 : ىلاعت هللا لاقو

 .رشو ريخ

 نب جاجح انثدح :متاح ىبأ نيا هاور ىذلا ثيدحلا ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس ىف ركذ دقو

 نب عاقعقلا نع ‹حلاص نب نابأ ىنثدح «ةديبع نب ىسوم ىنثدح تالا نب ديز انثدح «ةرمح

 لتقب رمأ هيَ هللا لوسر نأ كلي هللا لوسر ىلوم عفار ىبأ نع «عفار مأ ىملس نع «میکح
 ؟اهلتقب 20ترمأ ىتلا ةمألا هذه نم انل لحي ام « هللا لوسر اي :اولاقف سانلا ءاجف «تلتقف «بالكلا

 (نيبلكم حراوجلا نم متمّلع امو تالا مُكَل لحأ لق مهل لحأ اذام كتولأسيإ : هللا لزنأف «تكسف :لاق
 .«لكأي مل ام لكأيلف «هيلع كسمأف «ىّمَسو هبلك لجرلا لسرأ اذإ »:ِكَي هللا لوسر لاقف .ةيآلا

 ءاج :لاق عفار ىبأ نع «هدانسإب بابحلا نب زو ا رع نأ ع «ريرج نبا هاور اذكهو

 انكلو لجأ :لاق هللا لوسر اي كل انذأ دق :لاقف هل نذاف هيلع "'”نذاتسيل لب ىبنلا ىلإ ليربج
 ىلإ تيهتنا ىتح «تلتقف «ةنيدملاب بلك لك لتقأ نأ ىنرمأف : عفار وبأ لاق «بلك هيف اتيب لحدن ال

 « ىنرمأف هتربخأف دلع هللا لوسر ىلإ تئج مث ءاهل ةمحر هتكرتف ءاهيلع حبني بلك اهدنع ةأرما

 ترمأ ىتلا ةمألا هذه نم انل لحي ام « هللا لوسر اي :اولاقف اوؤاجف «هتلتقف بلكلا ىلإ تعجرف

 مكل لحأ لق مهل لحأ اذام كنولأسي# : لجو زع هللا لزنأف :لاق ةي هللا لوسر تكسف :لاق ؟اهلتقب

 .«نيبلكم حراوجلا نم متمّلع امو تابيطلا

 حيحص : :لاقو .هب ءحلاص نب نابأ نع «قاحسإ نب دمحم قيرط نم هكردتسم ىف مكاحلا هاورو

E 
 . 0 رخي ملو

 .ارفصألا »: ىف )١(

 )01١(. مقرب ملسم حيحص (۲)

 .«اولاقو »:1 ىف ()

 .(956) مقرب ةجام نبا ناسو (۱۷۷ /۱) ىئاسنلا ننسو )۷٤( مقرب دواد ىبأ ناسو (161) مقرب ملسم حيحص ()

 .«هيلع نذأتسي ":ر ىف (۷) .«رمأ »:د ىف )١( .«لوقي :أ ىف (6)

 نب ىسوم قيرط نم ("177/1)ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو «هب بابحلا نب ديز قيرط نم ٥٤١( /4) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۸)
 نب دمحم هعبات :عبوت دقو :تلق .«فيعض وهو ىذبرلا ةديبع نب ىسوم هيف 0 عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .هب ةديبع
 ىبأ نبا نع «روصنم نب ىلعم قيرط نم )۳١١/۲( كردتسملا ىف مكاحلاو «(775/9) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور .قاحسإ

 .ارصتخم هب قاحسإ نب دمحم نع «ةدئاز
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 نأ ؛ةمركع نع «جيرج نبا نع «جاجح انثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 دعسو «ىدع نب مصاع د ىلاوعلا غلب ىتح «بالكلا لتق ىف عفار )بأ ثعب ب اک هللا ٍلوسر
 مهل لحأ اَذاَم كتولأسي#» : تلزنف ؟هّللا لوسر اي انل لحأ اذام :اولاقف ؛ةدعاس نب ميَوعو ةمّكيخ نبا

 PEY «َنيبلَكم حراوجلا نم متمّلع امو تابيا مك لحأ لق

 ببس ىف یظَرقلا بعك نب دمحم لاق اذكهو .«؟”ةمركع نع ؛كاّمس قيرط نم مكاحلا هاورو
 .بالكلا لتق ىف هنإ :ةيآلا هذه لوزن

 «لعافلا نم الاح نوكيف 4متمّلَعظ ىف ريمضلا نم الاح نوكي نأ لمتحي (نيبلكم) : ىلاعت هلوقو
 نهنوك لاح ىف حراوجلا نم متملع امو :ىأ «حراوجلا» وهو لوعفملا نم الاح نوكي نأ لمتحیو
 ةلاحلاو - كلذب لدتسيف . "اهرافظأ وأ اهبلاخمب «[حراوجلا] ””هصنتقت نأ كلذو «ديصلل تاک

 ىلوق دحأ وه امك «لحي ال هنأ ر وش لاق نإ تا ا يلط - هله

 «لسرتسا هلسرأ اذإ هنأ وهو ههّللا مُكَمَلَع امم نهنومّلعت :  لاق اذهلو ؛ءاملعلا نم ةفئاطو ىعفاشلا

 اذهلو هل هك لولا ي يخ اض ىلع هكلسا دملا دعا اذ[ لا اشا ا

 كسمأو املعم ةحراجلا ناك ىتمف 4هْيلع هللا مسا اوركذاو مُكيَلَع نكسمأ امم اولكف ل : ىلاعت لاق
 . عامجإلاب هلتق نإو يملا نرخ هلاسرإ دنع هللا مسا ركذ دق ناكو «هبحاص ىلع

 نب ىدع نع نيحيحصلا ىف تبث امك «ةميركلا ةيآلا هذه هيلع تلد ام لثمب ةنسلا تدرو دقو

 كبلك تلسرأ اذإ »:لاقف . هللا مسا ركذأو لا بالكلا لسرأ ىنإ هللا لوضر اين: تلق لاق مناخ

 اهكرشي مل ام نلتق نإو »:لاق ؟نلتق نإو :تلق .«كيلع “كسم ام لكف « هللا مسا تركذو مّلعملا

 ىمرأ ىنإف :هل تلق هل ءاهنم سيل "بلک
 ءذيقو هنإف ضرعب هباصأ نإو «هلکف 2قرَحَف ضارعملاب تيمر اذإ :٠ لاقف ؟بيصأف ديصلا ضارعملاب
 :ةهيذاف ايس هتك داف كلغ فلسنا نإف «هّللا ( مسا ركذاف كبلك تلسرأ اذإ »:امهل ظفل ىفو. «هلكأت الف

 الف لكأ نإف »:امهل ةياور ىفو .«هتاكذ بلكلا ذخأ نإف «هلكف هنم لكأي ملو لتق دق هتكردأ نإو
 .'"«هسفن ىلع كسمأ نوكي نأ فاخأ ىنإف «لكأت

 ديضلا نم بلكلا لكأ اذإ هنأ وهو «ىعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو ٠ روهمجلل ليلد اذهف
 ال :اولاق مهنأ فلسلا نم ةفئاط نع ىكحو . ثيدحلا كلذب درو امك اولصفتسي ملو ءاقلطم مرحي

 .اقلطم مرحي

 .؟ءاجف »:د ىف (۲) .هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «ىبأ ثعب :٠ ىف )١(

 .د نم ةدايز ()

 )71١١/5(. كردتسملاو (5557/9) ىربطلا ريسفت (؟)

 .«اهرافظأو »:أ ىف (۷) .ر نم ةدايز (6) ١ .«ديصت ۱:د ىف (0)

 . هيلإ هاعد ىأ :ىلشتسا هالشأ (۸)

 .«نكسمأ »:أ ىف (۱۰) .«تناک »: ىف (9)

 .«قرخف »:أ یف (۱۲) .«ام بلك» :ر ىف )١١(

 .(۱۹۲۹) مقرب ملسم حيحصو (04417) مقرب ىراخبلا حيحص (۱۳)
 .اروهمجلا »:أ ءر ىف )١5(
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 :كلذب راثآلا ركذ

 لاق :لاق بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع «ةبعش نع « ميكو انثدح ءداته انثدح :ريرج نبا لاق
 نيرا ناحل ١ ىبأ نب ديعس هاور اذكو .بلكلا هنم لكأ اذإ - ديصلا ىنعي يل كا زنك

 «بيسملا نب ديعس نع از مق اور اذكر . ةداتق نع 0 رمعو و 0

 ”ىنَرملا هللا دبع نب ركب نع دیر وغ سوم ٠ ن هاجم وزع اا نيزك قفا و

 .هيثلث لكأ نإو ءلكف بلكلا لكأ اذإ :لاق ناملس“” نأ ؛مساقلاو

 كا ا را هومر را طرا «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :ريرج نبا لاقو

 بع لاي يملا نع اقرأ نر دعع لامدلا ةكرذلا 7 محاور د كلام نب ديمح نع «هيبأ نع

 قبي و .ةعضبأ "7 [الإ] : ىنعي 9 ةيذح الإ هنم نإو «لك :لاقف «بلكلا

 ل لا يلا و ا و ا نا هر ل

 ةريره ىبأ نع «رماع نع «دواد انثدح «ىلعألا دبع انثدح ءىتُنملا نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 یھب . لكف هثلث ىقبو هيثلث لكأ نإف ءهنم لكأف كبلك تلسرأ ول :لاق

 ا ی :لاق رمتعْلا انثدح e :ريرج نبا لاقو

 ل رمع نب ۹۳2ا دج نع ةع 2١ دخ دافع ادو

 .لكأي مل وأ لكأ «كيلع كسمأ ام لكف 2" هللا مسا تركذو ملعملا كبلك تلسرأ
 د ):١(

 . عفان نع «دحاو ريغو بئذ ىبأ نباو رمع نب هللا ديبع هاور اذكو

 نع ىكحم وهو .رمع نباو «ةريره ىبأو « صاقو ىبأ نب دعسو «ناملس نع ةتباث راثآلا هذهف

 .كلامو «ةعيبرو «ىرهزلا لوق وهو .ىرصبلا نسحلاو «ءاطع نع هيف فلتخاو . سابع نباو « ىلع

 هدا سايإ 0 ا را ا «ىنوحاللا ىسوم نب زيزعلا دبع انثدح

 لجرلا لسرأ اذإ 2 : لاق واي هللا لوسر نع «ىسرافلا ناملس نع < بلا نت ديعس نع ف نبا

 .«ىقب ام لكأيلف «هنم لكأ دقو .هكردأف ديصلا ىلع هبلك

 .«نع »:ر ىف (۳) .«ورمعو ١:أ ىف (۲) .«هئلث هةر ىف )١(
 .ارکب : ىف (5) .؟نب 2:1 ىف (0) .«ىنزملا هللا دبع نبا نع ديمح نع 7:1 ىف (4)

 .ر نم ةدايز (9) .«ةيذج »:ر ىف (۸) فعالا ىلا
 . هللا دبع 3:1 ىف (۱۲) .«نب ١:د ىف )1١( | .«هللا دبع ۵:1 ىف (۱۰)
 . هللا دبع 7:1 ىف )۱٤( .«هيلع هللا مسا» :أ ىف (11)
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 )ع وفرم ريغ ناملس مالك نم هنووري تاقثلاو

 وبأ لاه ءرخأ هوجو نم اعوفرم ىنعملا اذه ىووبدك كلا و نبا هلاق ىذلا اذهو

 دري ورم نع «ملعملا بيبح انثدح ؛ عيرز نب ديزي انثدخ «ريرضلا لاهنم نب دمحم انثدح :دواد

 لكم اك ل نإ للا لور اذ. لاف ةع قنا :هل لاق اا رغأ نأ فهد نع اهنا نع كيف
 ايكذ :لاقف . «كيلع نكسمأ امم لكف «ةبلكم بالك كل ناك نإ :٠ لع ىبنلا لاقف .اهديص ىف ىنتفأف

 ىنتفأ هللا لوسر اي :لاق .«هنم لكأ نإو «معن ١:لاق ؟هنم لكأ نإو :لاق .«معن»: لاق ؟ىكذ ريغو

 ملام كنع بيغت نإو »:لاق ؟ىكذ ريغو ايكذ :لاق .«كسوق كيلع تدر ام لك»:لاقف . ىسوق ىف

 اهلسغا »:لاق .اهيلإ انررطضا اذإ سوجملا ةينآ ىف ىنتفأ :لاق .«كمهس ريغ رثأ هيف دجتوأ «لصي
 . "هيف لکو

 ديم يارس قيرط نم واد یا اور ادو :قئاينلا جرا: نقوو ٠ واد ریا اوو اذكه
 تركذو كبلك تلسرأ اذإ» : لب هللا لوسر لاق :لاق ةبلعث ىبأ نع ءىنالوخلا سيردإ ىبأ نع ء' )هللا
 . "كدي كيلع تدر ام لكو ءهنم لكأ نإو «لكف هللا مسا

 هللا لوسر لاق :لاق ىدع نمت .«ترح نب هامش نغ + ئروتلا ور دقو «تاديج ناداتسإ ناذهو
 .«معن ١:لاق ؟لكأ نإو :تلق . «لكف «كيلع كسمأ راض بلك نم ناك ام ١ كي

 نع «ىبعشلا نع «ةدئاز ىبأ نبا نع «ىسوم نب دسأ انثدح :بيبح نب كلملا دبع ىورو
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 بلكلا لكأب ديصلا مرحي مل نم اهب جتحا دقو .بلكلا هنم لكأ نإ رفتغي هنأ ىلع ةلاد راثآ هذهف

 هنإف هكسمأ ام بقع لكأ نإ :اولاقف نورخآ طسوت دقو «مهنع هانيكح نمع مدقت امك .ههبشأ امو

 نأ فاخأ ىنإف «لكأت الف لكأ نإف :٠ ةي ىبنلا اهيلإ راشأ ىتلا ةلعللو .متاح نب ىدع ثيدحل مرحي

 ديصلا نم لكأف .'" 'عاجو هيلع لاطف هبحاص رظتنا مث هكسمأ نإ امأو .«هسفن ىلع كسمأ نوكي
 «نسح قيرفت اذهو «ىنشخلا ةبلعث ىبأ د داب نع راو .ميرحتلا ىف رثؤي ال هنإف «هعوجل

 لصفم لصف ول نأ «ةياهنلا» هباتك ىف ینیوجل ا ىلاعملا وبأ ذاتسألا ىنمت دقو . حيحص نيئثيدحلا نيب عمجو

 لاقو ءمهنم باحصألا نم ةفئاط قيرفتلاو لوقلا اذهب لاقو «هتينمأ هللا ققح دقو ‹ ليصفتلا اذه

 روقصلا لكأ نيبو «ىدع ثيدحل مرحيف بلكلا لكأ نيب ةقرفتلا وهو «ةلأسملا ىف اعبار الوق نورخآ

 . لكألاب الإ ميلعتلا لبقي ال هنأل ؛مرحي الف اهوحنو

 )١( ىربطلا ريسفت )9/ 26556 055(,

 . (اهنم 2: ىف (۲)

 . (YAY) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 . فیس نب سنوي ٥:1 ىفو 22«فيس نب فسوي »:ر ىف (6)

 . ىئاسنلا ننس ىف هدجأ ملو (۲۸۵۲) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 .هب « ةدئاز ىبأ نب ايركز قيرط نم (۱۹۲۹) مقرب هحيحص ىف ملسمو (0141/6) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو (1)
 .«عاجف »:أ ىف (۷)



 ۳۷ )٤( ةيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ق ا ونا انتدك سسك یا ق ت کوا اد را نب لاقو

 اذإ بلكلا نإف «لكف لتقف هتلسرأ اذإ :ريطلا ىف لاق هنأ ؛سابع نبا نع «ميهاربإ ' ' نع «دامح

 شيرلا فتنو ديصلا نم لكأ اذإف «برضي سيلو هبحاص ىلإ عجري نأ ريطلا مَّلعت نإو ءّدعَي مل هتبرض

 . لكف 0

 .ناميلس ىبأ نب دامحو « ىبعشلاو «ىعحتلا مي ميهاربإ لاق اذكو

 نع للام انثدح «ىبراحملا انثدح «ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا هاور امب ءالؤهل جتحي دقو

 انل لحي امف «ةازبلاو بالكلاب ديصن موق انإ «هللا لوسر اي :تلق :لاق متاح نب ىدع نع «ىبعشلا

 كسمأ ام لكف «هيلع هللا مسا تركذو بلك نم تلسرأ ها «هيلع هللا مسا اوركذاو «مکیلع

 بالك انبالك تطلاخ نإو « هللا لوسر اي :تلق . «لكأي ملام «لتق نإو : :لاق ؟لتق نإو :تلق .«كيلع

 لحي امف «ىمرن موق انإ :تلق :لاق .«كسمأ ىذلا وه كبلك نأ ملعت ىتح لكأت الف »:لاق ؟اهريغ

 .«لكف تقّرخو هيلع هللا مسا تركذ ام »:لاق ؟انل

 ةقرفتلا ىلع لدف «ةازبلا ىف كلذ طرتشي ملو «لكأي الأ بلكلا ىف طرتشا هنأ مهل ةلالدلا هجوف

 . ملعأ هللاو «مكحلا ىف امهنيب

 الب ىبنلا لاق امك «لاسرإلا دنع :ىأ هيلع هللا مسا اوركذاو مكيلع نكسمأ امم اولكف » : هلوقو

 ثيدح ىفو .«كيلع كسمأ ام لكف «هللا مسا تركذو .ملعملا كبلك تلسرأ اذإ :٠ متاح نب ىدعل
 كمهسب تيمر اذإو «هّللا مسا ركذاف «كبلك تلسرأ اذإ :J : اضيأ نيحيحصلا ىف جرخلا ةبلعت ىبأ

 - ا ر وهلا ىف نا الج نإ يحاك فلا نيم طرفا نه طرا يلو لا مسا ركذاف

 نع روهشملا وه لوقلا اذهو «ثيدحلا اذهو ةيآلا هذهل مهسلاب ىمرلاو بلكلا لاسرإ دنع - ةيمستلا

 :فخاوريغو ئدسلا © لاق امك «كاسرألا دنع ةيمسلاب رمألا ةا ةه قارملا أ نوهمكلا

 تلسرأ اذإ :لوقي «هيلع هللا مسا اوركذاو# : هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .جرح الف تيسن نإو «هللا مساب :لقف كحراج

 لوسر نأ :حيحصلا يف تبث امك لكألا دنع ةيمستلاب رمألا ةيآلا هذهب دارملا :سانلا ضعب لاقو

 حيحص ىفو : كيلي امه لكو ك لكو تلا مسالا لاقف ةملس ىبأ نب رمع هبيبر مّلع اهلل

 ال نامحلب - رفكب مهدهع ثيدح اننوتأي اموق نإ هللا لوسر اي :اولاق مهنأ ةشئاع نع :ىراخبلا

 .'«اولكو متنأ اوُمَّس :٠ لاقف ؟ال مأك'') اهيلع هللا مسا ركذأ ىردن

 .(نب »أ ءر ىف )١(

 .(9//8081) ىربطلا ريسفت (۲)
 .ادنع ۱:1 ىف (5 «۵) .أ ءر نم ةدايز () .«بلكملا »:1 ىف (۳)

 .«هلاق »:أ ىف (۸) .«نأو» : ىف (۷)

 (YY) مقرب ملسم حيحصو 2( مقرب ىراخبلا حيحص )0(

 . «هيلع :آ ءر یف (۱۰)

 )٥٩۰۷(. مقرب ىراخبلا حيحص (۱۱)



 (5) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۴۸

 رب دّيبَع نب هللا دبع نع «ليدب نع ءماشه انثدح «دیزی انثدح :دمحأ مامإلا لاقو :رخآ ثيدح

 هلكأف ىبارعأ ءاجف ءهباحصأ نم رفن ةتس ىف ماعطلا لكأي ناك ةي هللا لوسر نأ ؛ةشئاع نع «ريمع

 مسا ركذيلف مكدحأ لكأ اذإف «مكافكل هللا مسا ركذ ناك ول هنإ امأ >: ىبنلا لاقف «نيتمقلب
 .«هرخآو هلوأ“") هللا مساب :لقيلف هلوأ هللا مسا ركذي نأ ىسن نإف ءهللا

 ںیہ عطقنم اذهو وا نب ديزي نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع هجام نبا هاور اذكهو

 :دمحأ مامإلا هاور ام ليلدب «ثيدحلا ا هنإف «ةشئاعو ريمع نب ديبع نب “هللا دبع

 هللا دبع نع «ليدب نع - ىئاوتسدلا هللا دبع ىبأ نبا ىنعي  ماشه انربخأ «باهولا دبع انثدح
 ناك هلی هللا لوسر نأ : ةشئاع نع «هتثدح  موثلك مأ ل لاقي  مهنم ةأرما نأ ؛ ريمع نب ديبع نبأ

 هللا مسا ركذ ول هنإ امأ :٠ لاقف «نيتمقلب هلكأف عئاج ىبارعأ ءاجف «هباحصأ نم ةتس ىف اماعط لكأي

 . (هرخآو هلوأ هللا مساب : لقيلف هلوأ نف هللا مسا ىسن نإف « هللا مسا ركذيلف مكدحأ لكأ اذإف  مكافكل

 « ىئاوتسدلا ماشه نع «هجو ريغ نم ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دواد وبأو ءاضيأ دمخ او 0

 . حيحص نسح : :ىذمرتلا لاقو .

 نب رباج انثدح «دیعس نب ىيحي انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح :دمحأ لاقو :رخآ ثيدح

 e داو لا هما 6 نفاردللا .نمحرلا هغ نب لا يكد حف
 .هرخآو هلوأ هللا مسب :لوقي ةمقل رخآ ىفو اا

 هلوأ هللا مساب :لكأت ام رخآ ىف كلوق “"تيأرأ «لكأت ام لوأ ىف ىمست كنإ :هل تلقف
 هتعمس - ةي ىبنلا باحصأ نم ناكو 2 ؟''”ىشخم نب ةيمأ ىدج نإ كلذ نع كربخأ :لاقف ؟هرخآو
 هللا مساب :لاقف «ةمقل هماعط رخآ ىف ناك ىتح ؛مسي ملف ءرظني ىبنلاو «لكأي ناك الجر نإ :لوقي
 هنطب ىف ءىش قبي ملف «ىمس ىتح هعم لكأي ناطيشلا لاز ام هللاو» : يم ىبنلا لاقف .هرخآو هلوأ
 . (هءاق ىتح

 6 ىرصبلا رشب ىبأ ىبسارلا حبص نب رباج ثيدح نم « ىئاسنلاو دواد وبأ هاور اذكهو 0-0 هيا أ 0( 00 :

 ."ةجحلا هب موقت ال :ىدزألا حتفلا وبأ لاقو «ىئاسنلاو نيعم نبا هقثوو

 یبا نع ؛همثيخ نع « شمع وب مام م رحا تي ةفيذح ىبأ نع «ةمكيخ نع «شمعألا اقدح ءةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 .«ىلع هللا مساب» :أ ىف (۲) .«هنأ ول امأ »:ر ىف )١(
 )۳۲۹٤(. مقرب هجام نبا نتسو )/۱٤۳( دنسملا (©)

 .ر نم ةدايز (5) . «هللا ديبع 3:1 ىف )٤(

 )٠١١١۲(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (1858) مقرب ىذمرتلا ناسو (۳۷۹۷) مقرب دواد ىبأ ننسو (60176)117/7 /1) دنسملا (5)
 .«تيأرفأ ١:أ ىف (9) .؟ماعطلا »:أ ىف (8) .؟حيبص ۱:1 ىف (۷)

 .«حيبص 2: ىف )١١( .«ىشخم نب ةيمأ نب دلاخ »:ر ىف )٠١(

 .)1۰) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (TV1۸) مقرب دواد ىبأ ناسو (م”*</4) دنسملا (۱۲)



 ۳۹ (4) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نبا باحصأ نم - بيهص نب مثيهلا نب د ةملس همساو :دمحأ مامإلا نب ب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ لاق

 أدبي ىتح انيديأ عضن مل «ماعط ىلع (rE ىلا عم انرضح اذإ انك :لاق ةفيذح نع  دوعسم

 عضت تبهذف «عفدت امنأك «ةيراج تءاجف اماعط هعم انرضح انإو «هدي عضيف ''![ِِْلَي] هللا لوسر

 ؟ماجطلا ينوي عيشي علو ,«عفدي امأك ىبارعأ ءاجو ءاهديب يَ هللا لوسر ذخأف .ماعطلا ىف اهدي

 مسا ركذي مل اذإ ماعطلا لحّتسي ناطيشلا نإ 0 : ا هللا لوسر لاقف ى [E] هللا لوسر ذخأف

 هب لحتسيل ىبارعألا اذهب ءاجو «اهديب تذخأف ءاهب ا ةيراحلا هذهب ءاج هنإو هيلع هللا

 وبأو ملسم هاور اذكو .ناطيشلا ىنعي مهدی عم ىدي ىف هدي نإ د فلا قتلا تذحخاف

 ی ع وخ م ااو ووا

 نع «ريبزلا ىبأ نع «جيرج نبا قيرط هه ئدمرا الإ ننسلا لهأو ملسم ىور :رخآ ثيدح

 «هماعط دنعو هلوخد دنع "هللا ركذف «هتيب لجرلا لحد اذإ «:لاق كي ىبنلا نع هللا دبع نب رباج

 :ناطيشلا لاق هلوخد دنع هللا مسا ركذي "ملف لخد اذإو ءءاَشع الو مكل تيبَم ال :ناطيشلا لاق

 .دواد ىبأ ظفل . «ءاشعلاو و دأ :لاق هماعط دنع هللا مسا ركذي مل E ر دأ

 چ رع «ملسم نب ديلولا انثدح «هبر دبع نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ؟عبشن امو لكأن انإ : راك ىبنلل لاق الجر نأ ؛هدج نع «هيبأ نع را قرب یک و نوي ترش

 .«هيف مكل كرابي ءهللا مسا اوركذاو مكماعط ىلع اوعمتجا «نيقرفتم نولكأت'') مكلعلف» :لاق

 N قيرط نم «هجام نباو «دواد وبأ هاورو

 ص

 مهل لح مما و مكُل لح باتكلا اترا نيا ماعطو تاّبيَطلا مل لحأ مويلا )»

 نهومتيتأ اَذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذّلا نم تانصحملاو تاتمؤملا نم تانصحملاو

 ,r A “° 2 4 قم ام ا

 وهو هلمع طبح دقف ناميإلاب رفكي نمو نادخأ يذختم الو نيحفاسم ريغ نينصحم نهروجأ

 . 4 © نيرساخلا نم ةرخآلا يف

 لاق «تابيطلا نم مهل هلحأ امو «ثئابخلا نم نينمؤملا هدابع ىلع همرح ام ىلاعت ركذ امل

 .4تابيطلا مكل لحأ مويلا# :هدعب

 .أ ءو نم ةدايز (9 .أ نم ةدايز (۲ «۱)

 ."امهيديب :أ ىف () .«لحتسيف »:أ ىف )٤(
 )٦۷١٤(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو ( 7 مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۰۱۷) مقرب ملسم حيحصو (۳۸۲ /0) دنسملا ()

 .(۳۸۸۷) مقرب ةجام نبا ناسو )1۷٥۷( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (717/705) مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۰۱۸) مقرب ملسم حيحص (۷)

 .؟ملو 2:5 ىف (9) .«هللا مسا ركذف» :أ ىف (۸)

 .«مكلعف »:أ ىف (۱۲) .؟مكتكردأ :أ ىف )۱۰« ١١(



 (6) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 لح باتكلا اوتوأ نيذّلا ماَعَطَو » : لاقف «ىراصنلاو دوهيلا نم نيباتكلا لهأ حئابذ مكح ركذ مث

 ‹«نسحلاو «ءاطعو «ةمركعو «ريبج نب ديعسو تهاجر «ةمامأ وبأو « سابع نبا لاق هک

 . مهحئابذ ىنعي : : ةا نب لئاقمو ا «ىعختلا ميهاربإو «لوحکمو

 حبذلا ميرحت نودقتعي مهنأل ؛نیملسملل لالح مهحئابذ نأ :ءاملعلا نيب هيلع عمجم رمأ اذهو

 «مهلرق نع هزنم وه ام ىلاعت هيف اودقتعا نإو هللا مسا الإ مهحئابذ ىلع نوركذي الو «هللا ريغل

 .ربيخ موي محش نم بارجب ىّلد :لاق لَفَعَم نب هللا دبع نع حيحصلا ىف تبث دقو . . سدقتو ىلاعت

 . بتي كي ىبنلا اذإف تفتلاو ءادحأ اذه نم مويلا ىطعأ ال :تلقو“"' هتنضتحاف : : ©37[لاقز
 ل ةمعطالا نم هيلإ جاتحي ام لوانت زوجي هنأ ىلع ءاهقفلا هب لدتساف
 مهعنم ىف كلام باحصأ ىلع ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ءاهتفلا او : هال السهو لا
 نووروجي هل ةيكلاللافب مهيلع مرح امم اهوحنو موحشلاك «مهحئابذ نم ير هولا قحن اع لأ
 .مهماعط نم سيل اذهو :اولاق مك لح باتكلا اوتوأ نيذّلا ماعطو :  ىلاعت هلوقل ؛هلكأ نيملسملل
 امحش ناك هنأ لمتحيو «نيع ةيضق هنأل ؛رظن كلذ ىفو «ثيدحلا اذهب روهمجلا اع لدتساو

 . ملعأ هللاو ءامهوحنو اياوحلاو رهظلا محشك «هلح نودقتعي

 ءةّيلصَم ةاش كي هللا لوسرل اودهأ ربيخ لهأ نأ :حيحصلا ىف تبث ام ةلالدلا ىف هنم دوجأو
 هظفلف مريب هنأ عارذلا هربخأف ا هنم شهتف هلوانتف «عارذلا هبجعي ناكو «اهعارذ وهب دقو

 «تامف ؛رورعم نب ءاربلا نب رشب اهنم هعم لكأو «هرهبأ ىفو لي هللا لوسر ايانث ىف مسلا كلذ رثأو
 , ”9ءاربلا نب رشبب تلتقف «بنيز اهمسا ناكو ءاهتمس ىتلا ةيدوهيلا لتقف

 هميرحت نودقتعي ام اهنم اوعزن له مهلأسي ملو «هعم نمو اهلكأ ىلع مزع هنأ هنم ةلالدلا هجوو

 ال مأ اهمحش نم

 اكدو :ىنعي «ةختس ةلاهإو ريعش زبخ ىلع ىدوهي هفاضأ يي هللا لوسر نأ :رخآلا ثيدحلا ىفو
 , نر

 ىنربخأ «بيعش نب دمحم انربخأ «دّيزم نب ديلولا نب سابعلا ىلع ئرق :متاح ىبأ نبا لاقو
 E : ماعنألا]4 هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الر : هلا لزنأ :لاق لوحكم نع «رذنملا نب نامعنلا
 اوتوأ نيذّلا ماَعَطَو تابيطلا مكل لحأ مويا :  لاقف «نيملسملا محرو «لجو زع «برلا اهخسن مث
 .باتكلا لهأ ماعط لحأو «كلذب اهخسنف مك لح باتكلا

 ةحابإ باتكلا لهأ ماعط هتحابإ نم مزلي ال هنإف ءرظن هللا همحر «لوحكم هلاق ىذلا اذه ىفو
 نودبعتم مهو «مهنيبارقو مهحئابذ ىلع هللا مسا نوركذي مهنأل ؛هيلع هللا مسا ركذي مل ام لكأ

 .«هتسبتحاف ١:أ ىف (۲) .أ نم ةدايز 00(

 (VY) مقرب ملسم حيحصو (T\or) مقرب ىراخبلا حيحص )۳(

 .؛هيلع ١:ر ىف (5) .؟هعرجتو»:أ ىف (0) .«لك »:أ ىف (8)
 , هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم )٤۲( مقرب هننس ىف دواد وبأ هاورو )۷(

 . هلع هللا ىضر «سنأ ثيدح نم (۲۱۱ /۳) هدنسم ىف دمحأ هاور (8)



 ی 80501 ةلالا ةووسأت ةيلاقلا ذولا

 ىلع هللا مسا اوركذي مل مهنأل «مههباش نمو كرشلا لهأ نم مهادع نم حئابذ حبي مل اذهلو ؛كلذب

 نيباتكلا لهأ فالخب ء«ةتيملا نولكأي لب «ةاكذ ىلع محللا نم هنولكأي اميف نوفقوتي الو لب « مهحئابذ

 دحأ ىلع «ءايبنألا نم امهريغو تيشو ميهاربإ نيدب كّسَمَت نمو «ةئباصلاو ةرماسلا نم مهلكاش نمو

 ال ‹«مههبشأ نمو ةلماعو محلو ماذجو ءارهبو خوتو بلغت نک لا راجو ااف

 .روهمجلا دنع مهحئابذ لكؤت

 نع «بويأ نع ع نبا انثدح «ميهاربإ نب بوقعي انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاق ا

 ةينارصنلا نم نوكسمتي امنإ "'مهنأل ؛بلغت ىنب حئابذ اولكأت ال :ىلع لاق :لاق ةديبع نع ءدمحم

 .رمخلا برشب
 .فلسلاو فلخلا نم دحاو ريغ لاق اذكو

 اسأب نايري ال اناك امهنأ ؛نسحلاو «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع e ىبأ نب ديعس لاقو

 . بلغت ىنب ىراصن ةحيبذب

 لكؤت ال “مهنإف «باتكلا لهأل اقاحلإو اعبت ةيزجلا مهنم تذخأ نإو مهنإف« سوجملا امأو

 باحصأ نم ءاهقفلا دحأ ءىبلكلا دلاخ نب ميهاربإ روث ىبأل افالخ ‹ مهؤۋاسن حكنت الو مهحئابذ

 مامإلا هنع لاق ىتح «كلذ ءاهقفلا هيلع ركنأ هنع رهتشاو كلذ لاق الو «لبنح نب دمحأو «ىعفاشلا
 ایک ىبنلا نع السرم ىور ثيدح مومعب كسمت هنأكو «ةلأسملا هذه ىف ىنعي ! همساك روث وبأ :دمحأ

 :ىراخبلا حيحص ىف ىذلا امنإو ءظفللا اذهب تبثي مل نكلو «'*2«باتكلا لهأ ةنس مهب اونس» :لاق هنأ
 اذه ةحص ملس ولو . رجه سوجم نم ةيزجلا ذخأ ايب هللا لوسر نأ ؛قوعغ نب قمحترلا دبع نع

 - هموهفمب لدف «(مكأ لح باتكلا اوتوأ يذلا ماَعَطَو ظ : ةيآلا هذه موهفمب صوصخم همومعف «ثيدحلا
 . 80 لحي الك/7نايدالا لهأ نم مهادع نم ماعط نأ ىلع - ةفلاخملا موهفم

 نع ارابخإ اذه سيلو «مكحئابذ نم مهومعطت نأ مكل لحيو : ىف ككل لح مكُماَطَو > : هلوقو

 ؛هيلع هللا مسا ركذ ماعط لك نم لكألا نم هب اورمأ امع اربخ نوكي نأ الإ مهللا «مهدنع مكحلا

 مكحئابذ نم مهومعطت نأ مكلو :ىأ «ىنعملا ىف رهظأ لوألاو .اهريغ وأ مهتلم لهأ نم ناك ءاوس

 هللا دبعل هبوث لاَ ىبنلا سبلأ امك «ةازاجملاو ةلباقملاو ةأفاكملا باب نم اذهو .مهحئابذ نم متلكأ امك

 هازاجف «هبوث ةنيدملا مدق نيح سابعلا اسك دق ناك هنأل :اولاق «هيف هنفدو تام نيح لولس نب ىبأ نب

 الإ كماعط لكأي الو ءانمؤم الإ بحصت ال :٠ هيف ىذلا ثيدحلا“7 امأاف .كلذب كلذ ةي ىبنلا

 . ملعأ هللاو «بابحتسالاو بدنلا ىلع لومحمف 2١ ”«ىقت

 .؟مهنإف ١:أ ءر ىف (۳) .«نب 2:أ «ر ىف (0) .أ نم ةدايز ١١(

 .«هنإف : ىف (6)

 نب رفعج نع (۱۸۹/۹) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو )١١87( ننسلا ىف ىعفاشلا هقيرط نمو (۲۷۸/۱) أطوملا ىف كلام هاور )٥(

 دهشأ :فوع نب نمحرلا دبع لاقف ؟مهرمأ ىف عنصأ فيك ىردأ ام :لاقف «سوجملا ركذ باطخلا نب رمع نأ هيبأ نع ءدمحم .-

 .عطقنم وهف ءرمع نم عمسي مل ىلع نب دمحمو .«باتكلا لهأ ةنس مهب اونس ١:لوقي ةي هللا لوسر تعمسل

 .(5165) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«امآو ١:1 ىف (9) .«لحي ال باتكلا لهأ ريغ ماعط ٠:د ىف (۸) .«ناثوألا :1 ىف (۷)

 . هنع هللا ىضر« ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (۲۳۹۵) مقرب ننسلا ىف ةجام نباو )٤۸۳۲( مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور (۱۰)

00 



 رة OS E e حلا ا

 «تانمؤملا ءاسنلا نم فئافعلا رئارخلا ,حاكن مكل لحأو : : ىأ « تانمؤملا نم تانصحملاوإ» : هلوقو

 دارأ : "ليقف «(مكلّبق نم باتكلا اوتوأ نيذّلا نم تاتصحملاو) : هلوق وهو «هدعب امل ةئطوت اذه ركذو

 «رئارحلا :تانصحملا :دهاجم لاق امنإو .دهاجم نع ريرج نبا هاكح «ءامإلا نود رئارحلا : تانصحملاب

 ىف دهام هلاق امك ةفيفعلا ةرلاب دارآ نوكي نأ _لمتحيو هن هاكح ام.دارآ نوكي نأ لمتحف
 عم ىهو ةيمذ نوكت نأ اهيف عمتجي الئل ؛هبشألا وهو اي وهما لوقا" "ىو هلع ىرخألا ةياورلا

 سو اقشح» :لثملا ىف “ليق ام ىلع اهجوز لصحتيو « ةيلكلاب اهلاح دسفيف نين ريغ كلذ

 ةيآلا ىف لاق امك ءانزلا نع تافيفعلا :تانصحملاب دارملا نأ ةيآلا نم رهاظلاو . 0
 .[76 :ءاسنلا] (نادخأ تادخُتُم الو تاحفاسُم ريغ تاتصحم 9 : ىرخألا

 معي له : (مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذّلا نم تاتصحملاوإ : هلوق ىف ءاملعلاو نورسفملا فلتخا مث
 ةنصحملا رسف نمم «فلسلا نم ةفئاط نع ريرج نبا هاكح ؟ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس «ةفيفع ةيباتك لك

 : كلذب دارملا : ليقو .ىعفاشلا بهذم وهو «تايليئارسإلا انهه باتكلا لهأب دارملا : ليقو .ةفيفعلاب

 هللا مرح ام نومرحي الو] رخآلا مويْلاب الو هّللاب نونمؤي ال نيد اولتاق» : هلوقل ؛تايبرحلا نود تايمذلا

 ([نوُرغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحْلا نيد نونيدي الو هلوسرو
 .[۲۹ :ةبوتلا]

 :لوقت نأ نم مظعأ اكرش ملعأ ال :لوقيو «ةينارصنلاب جيوزتلا ىري ال رمع نب هللا دبع ناك دقو

 77١[. :ةرقبلا] ةيآلا «نمؤي تح تاكِرشمْلا اوحكدت الرا : ىلاعت هللا لاق دقو «ىسيع اهبر نإ

 نب مساقلا انثدح «بدؤملا ناميلس نب متاح نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ال :لاق سابع نبا نع «ىرافغلا كلام ىبأ نع ؛عيمَس نب ليعامسإ انثدح - ىلا نن كلا
 ىتلا تلزن ىتح نهنع سانلا زجحف : لاق ,«نمؤي تح تاكرشملا اوحكدت الوو : ةيآلا هذه تلزن

 .باتكلا لهأ ءاسن'9 [نم] سانلا حكتف «(مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذّلا نم تاتصحملاو9 : اهدعب

 ةيآلا هذهب اذخأ ءاسأب كلذب اوري ملو ىراصنلا ءاسن نم ةباحصلا نم ةعامج ا دقو

 نك ىغلا و م مانع 57 رق مكلف نم باتكلا اوُنوُأ نيذّلا نم تاتصحملاو# : ةميركلا

 ءاهمومع ىف تايباتكلا لوخدب ليق نإ :۲۲٠[ ةيآلا] (نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو :ةرقبلا
 ىف نيكرشملا نع مهركذ ىف لصق دق باتكلا لهأ نأل ؛©'١اهنيبو اهنيب ةضراعم الف الإو

 ىّتح نيكفم نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذّلا نکی مل : ىلاعت لاق امك ا ريغ
 دقف أملس نف متملسأ» نييمألاو باتكلا اوُنوُأ يذل لقو» :”هلوقكو :١[« ةنيبلا] 4 ةنيبلا مهيتأت

 .«ىهرا:أ ىف (۳) .؟لمتحي »:أ ىف (۲) .«تلق ١:أ ىفو ؛«ليق »:د ىف )١(

 .أطخ وهو ««ةيلك»:أ ىف )١( .«فثح »:د ءر ىف (5) .«ليق امك د ىف (4)
 )۲١۷/١(. ىناديملل لاثمألا عمجم :رظناو ءرمتلا أدرأ :فشحلا (۷)

 .«اولعجو»:]أ ىف (۱۰) .أ نم ةدايز (9) .«ةيآلا »:ه ىفو .أءر نم ةدايز (۸)

 .«هلوقلو »:ر ىف (۱۲) .«اننيبو»:أ ءر ىف )١١(



 ع ل (9) ةيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 نه امك :ىأ «نهروهم : ی «نهروجأ نهومتيتآ اذإ# :هلوقو ء ٠١[ :نارمع لآ] ةيآلا «اودتها
 ميهاربإو هللا دبع نب رباج ىتفأ دقو .سفن بيط نع '””روهملا نهل اولذباف «فئافع تانصحم

 قرفي هنأ :اهب هلوخد لبق تنزف ةأرما حكن اذإ لجرلا نأب ىرصبلا نسحلاو «ىبعشلا رماعو «ىعخنلا

 0 .مهنع ريرج نبا هاور .رهملا نم اهل لذب ام هيلع درت ءاهنيبو هنيب

 ةفعلا ىهو  ءاسنلا ىف ناصحإلا طرش امكف : «نادْخَأ يذخُتم الو نيحفاسم ريغ نينصحم# : هلوقو
 ريغ لان ليلو الع ی اننا لک هوك نأ يهز هلا ق ا انرلا وق
 الو» ءمهءاج نمع مهسفنأ نودري الو «ةيصعم نع نوعدتري ال نيذلا ةانزلا :مهو «نيحفاسم

 ؛ءاوس ءاسنلا ةروس ىف مدقت امك «نهعم الإ نولعفي ال "”نيذلا تاقيشعلا ىوذ :ىأ (نادخأ يذخّتم
 امو .بوتت ىتح ىخبلا ةأرملا حاكن حصي ال هنأ ىلإ هللا همحر«لبنح نب دمحأ مامإلا بهذ اذهلو

 ةفيفع ىلع رجافلا لجرلا دقع هدنع حصي ال كلذكو «فيفع لجر نم اهجيوزت حصي ال كلذك تماد

 الإ دولجملا ىنازلا حكني ال :١ رخآلا ثيدحللو ةيآلا هذهل ؛انزلا نم هيف وه امع علقيو بوتي ىتح
 . لغم

 «ةداتق نع «لاله وبأ انثدح «برح نب ناميلس انثدح «راشب نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 ةشحاف باصأ ًادحأ عدأ الأ تممه دقل : (هنع هللا ىضر] باطخلا نب رمع لاق :لاق نسحلا نع
 دقو «كلذ نم مظعأ كرشلا «نينمؤملا ريمأ اي :بعك نب ىبأ هل لاقف .ةنصحم جوزتي نأ مالسإلا ىف

 . "بات 15 هم لقب

 ةيناز الإ حكدي ال ينازلا» : هلوق دنع" [ىلاعت هللا ءاش نإ]ىصقتسم ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ىتأيشو
 ىلاعت لاق اذهلو ؛[” :رونلا] «نينمؤملا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ ناز لإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ

 . «نيِرِساَخْلا نم ةرخآلا يف وهو هلمع طبح دقق نايإلاب رفكي نموإ» : انهه

 قفارَمْلا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىَلِإ متمق اذإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي

 ٰیلع وأ ئضرُم متنك نإو اورُهْطاَف انج متنك نإو نيبعكلا ىَلِإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو
 ابْيَط اديعص اومّميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغْلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس

ES و 

aE 

 .نوثدحم متنأو هانعم o :فلسلا نم نورفك لاق
 .«یتاللا »:أءر ىف (۳) .«نهروهم ١:أ ىف (0) .«ینعی 7:أ ىف )١(

 .هب ةريره ىبأ نع« ىربقملا ديعس نع «بيعش نب ورمع قيرط نم )3١( مقرب هننس ىف دواد وبأ هاور (4)

 .أ نم ةدايز (5)

 .(585/9) ىربطلا ريسفت (0)

 . نم ةدايز (۷)



 (5) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .بيرق امهالكو ءةالصلا ىلإ مونلا نم متمق اذإ :نورخآ لاقو

 وه نكلو «ةالصلا ىلإ مايقلا دنع ءوضولاب ةرمآ ةيآلاف كلذ نم معأ ىنعملا لب :نورخآ لاقو

 نإ :ليق دقو .بابحتسالاو بدنلا ليبس ىلع رهطتملا قح ىفو «باجيإلا ليبس ىلع ثدحملا قح ىف
 .خسن مث «مالسإلا ءادتبا ىف ابجاو ناك ةالص لكل ءوضولاب رمألا

 نع درم نب ةمقلع نع «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا لاق

 ًاضوت حتفلا موي ناك املف «ةالص لك دنع اضوتي ايب ىبنلا ناك :لاق هيبأ نع «ةديرب نب ناميلس
 مل ائيش تلعف كنإ «هّللا لوسر اي :رمع هل لاقف .دحاو ءوضوب تاولصلا ىلصو ءهيفخ ىلع حسمو

 .«رمع اي هتلعف ًادمع ىنإ :٠ لاق ؟هلعفت نكت

 ننس ىف عقوو . "دثرم نب ةمقلع نع «ىروثلا نايفس ثيدح نم ننسلا لهأو ملسم هاور اذكهو
 یر نب املس نع امهالك د رف نب ةنقلغ لاب د ناكد نب تراحم نع نايفس قع جام نبا
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 . حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو هب

 2 اكبلا ليفطلا نب هللا دبع نب دايز انربخأ «ىسوم نب دابع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو
 0 ء ہو ۰

 وأ لاب اذإف «دحاو ءوضوب تاولصلا ىلصي هّللا دبع نب رباج تيآر :لاق رشبملا نب لضفلا انثدح

 لب :لاق ؟كيأرب هعنصت. و هللا دبع ابأ :تلقف . نيفخلا هروهط لضفب حسمو اضوت ‹ثدحأ 0 س 0 < .٠ 6 .٠ .٠

 انثدح :دمحأ لاو الا دايز نع «ةبوت نب ليعامسإ نع «هجام نبا هاور اذكو

 هللا يبغا غ یال ناكل نب نيس قر دمحم دخ ناخب نا نك + نبأ اا ترقعي
 ريغ وأ ناك ًارهاط ةالص لكل رمع نب هللا دبع ءوضو تيأرأ :هل تلق :لاق رمع نب هللا دبع نبا

 نب رماع ىبأ نب , ةلظنح نب هللا دبع نأ ؛باطخلا نب ديز تنب ءامسأ هتثدح :لاق ؟وه نمع ءرهاط

 قش املف ءرهاط ريغ وأ ناک ًارهاط ةالص لكل ءوضولاب رمأ ناك یک هللا لوسر نا ءاهثدح ليسغلا
 دبع ناكف . ثدح نم الإ ءءوضولا هنع عضوو ةالص لك دنع كاوسلاب رمأ ةي هللا لوسر ىلع كلذ
 .'' تام ىتح هلعفي ناك «كلذ ىلع ةوق هب نأ ىري هللا

AM)فوع نب دمحم نع «دواد وبأ هآور اذكو دمحم نع «ىبهذلا دلاخ نب دمحأ نع < «ىصمحلا  

 .دیزی 2:أ ىف )١(

 )857/١( ىئاسنلا ننسو )5١( مقرب ىذمرتلا ناسو (۱۷۲) مقرب دواد ىبأ نئسو (۷۷) مقرب ملسم حيحصو (8هم8/6) دنسملا (۲)

 )01١(. مقرب ةجام نبا ناسو

 .«ديزي 7:أ ىف (۳)

 .أ نم ةدايز (5) .؛هللا لوسر »: ىف (5) .؟ءىشأ >:1 ىف (6)
 . (هعنصي ): ىف (۷)

 نب لضفلا «فيعض دانسإ اذه )۲/١ ٠ دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو () مقرب ةجام نبا نتسو ٠ ١1١٠( ) ىربطلا ريسفت (۸)

 .«كلام نب سنأ ثيدح نم ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد یب أو ىراخبلا ىف وهو ءروهمجلا هفعض رشم

 .«یبآ »:ر ىف (9)

 ١ دنسملا( )ه/6؟5١؟(.

 .«نوع 2:أ ىف )١١(



 28 كي ا تتبرع ا كلا دانا روس يتلا طولا

 :دواد وبأ لاق مث ناي يبا هللا دبع نب هللا دبع نع «نابح نب ىيحي نب دمحم نع« قاحسإ نبا

 مدقت امك ىنعي ءرمع نب هللا دبع نب هللا ديبع :لاقف قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ هاورو

 نب دمحم نم عامسلاو ثيدحتلاب هيف قاحسإ نبا حرص دقو «حيحص دانسإ "7 وهف ناك ام ايأو

 نب ىلعو لضفلا نب ةملس هاور :ركاسع نبا ظفاحلا لاق نكل . سيلدتلا روذحم لازف «نابح نب ىيحي
 آذآ و

 «نابح نب ىيحي نب دمحم نع «ةناكر نب ديزي نب ةحلط نب دمحم نع «قاحسإ نبا نع «دهاجم

 ىلع ةلالد ءةالص لكل ءوضولا غابسإ ىلع هتموادمو ءاذه رمع نبا لعف ىفو .ملعأ (؟”هللاو «هب

 .روهمجلا بهذم وه امك «كلذ بابحتسا

 نبا نع «نوع نبا نع ,رهزأ انثدح «ةدئاز ىبأ نب ىيحي نب ايركز انثدح :ريرج نبا لاقو

 :ةذاص: لكل نوؤضوتي اوناك ءافلذلا نأ ؛نيزيس
 مهو

 دوعسم تعمس «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح ا نب دوما اد رج وبا لا

 أرقيو «ةالص لك دنع أضوتي «هنع هللا ىضر «ىلع ناك :لوقي ةم ركع تعمس « ىنابيشلا ىلع نبا

 . ةيآلا «ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي : ةيآلا هذه

 لازنلا نع «ةرسيم نب كلملا دبع نع «ةبعش انربخأ ويرجح قب بهو ىنثدح ء«ىنثملا نبا انثدحو

 «هيديو ههجو لسغف ءامب ىتأ مث «ةبحرلا ىف سانلل دعق مث ءرهظلا ىلص اًيلع تيأر : لاق ةربس نبا
 ه وع 7 5 75 8

 .ثدحي مل نم ءوضو اذه: "لاقو «هيلجرو هسارب حسم من

 نم “زامکا اًيلع نأ ؛ميهاربإ نع «ةريغم نع «"مّيشه انئدح «ميهاربإ نب بوقعي ینثدحو
Aك  fد ع 55 35 000  : 
 ىضر] ىلع نع ةديج قرط هذهو .ثدحي مل نم ءوضو اذه :ل زوجت هيف اءوضو أضوتف « بح

 ا افغ یر ١ اغ هللا

 © .٠ 5 01 هرو 58 3 ء

 ًاضوت :لاق سنأ نع «ديمح نع «یدع ىبأ نبا انثدح «راشب نبا انثدح :اضيأ ريرج نبا لاقو

 دانسإ اذهو .ثدحي مل نم ءوضو اذه :١2لاقف ءافيفخ ءرَوَجَت هيف اءوضو باطخلا نب رمع
(1۲) 

 . «هللا ديبع :١ ءر ىف (۱)

 .(ع8) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 .اینشم »:ر ىف (5) . «هللاف 3: ءر ىف (0 .اوهف ةقث وهف» .أ ىف (۳)

 .أ ءر نم تبثملاو ««رادأ» :ه ىف (۸) .؟ماشه» :آ ىف (۷) .؟لاق مث» :آ ىف (5)

 .«لاقو» :أ ىف )۱١( .أ نم ةدايز (۱۰) . «زواجت» :آ ءر ىف (9)

 .(۱۳/۱۰) ىربطلا ريسفت (۱۲)



 كلا فقالا هوست E a يل ا مح

 .ةالص لكل نوؤضوتي ءافلخلا ناك :نيريس نب دمحم لاقو

 : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع ‹« لاله ىبأ نع «ىسلايطلا دواد وبأ هاور ام امأو

 دقتعا نم نأ ىلع لومحم وه مث «بيسملا نب ديعس نع بيرغ وهف .ءادتعا ثدح ريغ نم ءوضولا

 . كلذ ىلع ةنسلا تلد دقف ابابحتسا هتيعورشم امأو «دتعم وهف هبوجو

 «ىراصنألا رماع نب ورجع نع «نايفس انثدح «ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح: دمحأ مامإلا لاقو

 مك فيك من اون: تلق لا ةا لك ديع اضرب للك بلا ناك لر كلام نہ سنا تعش
 .ثدحن مل ام دحاو ءوضوب تاولصلا ىلصن انك :لاق ؟نوعنصت

5 8 0 ۳ 4 5 (۲( 
 8 هب «رماع نب ورمع نع هجو ريغ نم ننسلا لهأو ىراخبلا هاور دقو

 دبع نع يره نع .روصنم نب قاحسإ انثدح «ىدادغبلا ديعس وبأ ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ًاضوت نم» :ّكَك هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ءفيّطغ ىبأ نع - ىقيرفإلا وه - دايز نب نمحرلا
 .«تانسح رشع هل "”بتك رهط ىلع

 «هركذف «رمع نبا نع «فيطغ ىبأ نع «ىقيرفإلا نع «سنوي نب ىسيع ثيدح نم اضيأ هاورو

:2 
 8 ةصق هيفو

 :ىذمرتلا ل هب ‹ىقيرفإإلا ثيدح نم هجام نباو ‹ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور اذكهو

 . فيعض دانسإ وهو

 دنع الإ بجي ال ءوضولا نأ هللا نم امالعإ تلزن ةيآلا هذه نإ :موق لاق دقو :ريرج نبا لاق

 نم عنتما ثدحأ اذإ ناك اسلا هيلع هنأل كلذو ؛لامعألا نم اهريغ نود «ةالصلا ىلإ مايقلا

 .ًاضوتي ىتح اهلك لامعألا

 نب ركب ىبأ نب هللا دبع نع «رباج نعد وع اسم نب E انثدح اا رك ىبأ انثدح

 لوبلا قارأ اذإ ةَ هللا لوسر ناك :لاق «هيبأ نع «ءاوْغَفلا نب ةَمَقْلَع نب هللا دبع نع «مزح نب ورمع

 متمق اذإ اونمآ نيا اهيأ ايل : ةصخرلا ةيآ تلزن ىتح 0 انيلع دري الف هيلع ملسنو ءانملكي الف هملكن

 . ةيآلا «ةالصلا ىلإ

 بيرغ ثيدح وهو .هوحن ا شک ىبأ نع «ملسم نب دمحم نع متاح ىبأ نبا هاورو

 . «تلقف»: ىف )١(

 )١/ ۸١( ىئاسنلا ننسو (50) مقرب ىذمرتلا ناسو (171) مقرب دواد ىبأ ناسو (114) مقرب ىراخبلا حيحصو (۱۳۲/۳) دنسملا (۲)

 .(605) مقرب ةجام نبا ننسو

 .؟تبتكا :أ ىف (۳)

 .(۲۲ «۲۱/۱۰) ىربطلا ريسفت )٤(
 )٥۱۲(. مقرب ةجام نبا ننسو (59) مقرب یذمرتلا ناسو (57) مقرب دواد ىبأ ناس )0(

 .«ناییش» :1 ىف (۷) . ف :1 ىف (0)
 )١۷١/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو . e2 ىبأ قيرط نم (5/14)ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۲۴ /۱۰) ىربطلا ريسفت (۸)

 .«فيعض وهو ىفعجلا رباج هيف»



 3 (5) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاغلا ءزجلا

 ولحم + نتمنا" دیو نا نها راو ا

 نع ؛ SF یہآ نب هّللا دبع نع «بويآ انثدح « ليعامسإ انثدح ا انثدح :دواد وبأ لاقو

 كا كيتأن الأ :اولاقف «ماعط هيلإ مدقف ن جر هلا لوسر نأ يا اد

 . «(ةالصلا ىلإ: 02 اذإ ءوضولاب ترمأ امنإ» :لاقف

 نبا وهو  ليعامسإ نع « بويأ نب دايز نع ىئاسنلاو عينم نب دمحأ نع ىذمرتلا هاور اذكو

 : حس: تیدخ اذه یم را لاقوة

 نب ديعس نع «رانيد نب ورمع نع « ةنييع نب نايفس نع «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع ملسم یورو

 اي: ليقف « ماعطب ىتأف عجر هنإ مث ءالخلا ىتأف لم ىبنلا دنع انك : لاق سابع نبا نع «ثريوح لا

 ا ناف "ا ىلضأا ؟مل» : لاقف؟أضوتت الأ هللا لوسر

 اولسغاف ةالّصلا ىلإ متمف اذإ» رك ءاملعلا عم ةقفاطظ لذا دق(مکهوجو اولسغاف) : هلوقو

 غا ةالصلا ىلإ ق ا کلا ا ا فرا ف الا ترجو لغ ةكهرج ر

 :ثيدح نيحيحصلا ىف تبث دقو .هل : ىأ «مقف ريمألا تيأر اذإ» :برعلا لوقت امك ؛2اهل مكهوجو

 .©76ىون ام ئرما لكل امنإو «تاينلاب 7*2 لامعألا»

 قرط نم ثيدحلا ىف درو امل ؛هئوضو ىلع ىلاعت هللا مسا ركذي نأ هجولا لسغ لبق بحتسيو

 ف هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال : لاق هنأ م ىبنلا نع «ةباحصلا نم ةعامج نع « ةديج
, 

 ىف تبث امل مر مايقلا دنع كلذ دكأتيو "'* 'ءانالا ىف انهلاكدإ يق دينك سقي نا تهكر

 ىف هدي لدي الف «هموت نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» : لاق واك هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع نيحيخصلا

 e تتاب نيأ ىردي ال مكدحأ نإف ءاثالث اهلسغي نأ لبق ءانإلا

E مَمغلاب الو علّصلاب رابتعا الو - سأرلا رعش تبانم نيب ام :ءاهقفلا دنع هجولا دحو ٠ 

 امه له «فالخ فيذحتلاو ١2)نيتعّرنلا ىفو ءاضرع نذألا ىلإ نذألا نمو ءالوط نقذلاو نييحللا

 .؛ديز نبا» :أ «ر ىف (1)

 .(88 )١/ ىئاسنلا ننسو )۱۸٤۷( مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۷۹۰) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 .«لصأ مل» :أ ىف (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )۳۷۴٤(.

 .«لامعألا امنإ) :أ ىف (5)

 .(۱۹۰۷) مقرب ملسم حيحصو )١( مقرب ىراخبلا حيحص ()

 .؟قيرط» ١: ىف (0

 ننسلا ىف ةجام نبا هاور ردا كن ثيدح نم یورو «(۱۰۱) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور:ةريره ىبأ ثيدح نم ىور (۸)

 )0-5٠(. مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور :دعس نب لهس ثيدح نم یورو «(۳۹۷) مقرب

 . ؛ءاملا امهلاخدإ» : ىف (9)

 .أطخ وهو «ناتعزنلا» :أ ءر ىف )1١(



 (5) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۸

 ةضافإ بجي هنأ :امهدحأ ءنالوق ضرفلا لحم نع ةيحللا نم لسرتسملا ىفو «هجولا وأ سأرلا نم
 :لاقف «هتيحل ايطغم الجر ىأر ةه ىبنلا نأ :ثيدح ىف ىورو .ةهجاوملا هب عقت هنأل هيلع ءاملا
 ىف برعلا لوق ىلإ عمست الأ ءهجولا نم ىه :دهاجم لاقو .«هجولا نم ةيحللا نإف ءاهفشكا»
 .ههجو علط :هتيحل تتبن اذإ مالغلا

 انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق ةّنَك تناك اذإ خپ نأ ئضوتملل بحتسيو

 - ثيدحلا ركذف  أضوت نامثع تيأر :لاق "7لئاو ىبأ نع «ةرمج نب قيقش نب رماع نع «ليئارسإ
 .تلعف ىنومتيأر ىذلا لعف هيي هللا لوسر تيأر : لاق مث ءههجو لسغ نيح اثالث ةيحللا للخو :لاق

 هنسحو « حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو o زرلا دبع ثيدح نم هجام نباو «ىذمرتلا هاور

 . ىراخبلا

 ا ارور ن دولا اا «حبللا وبأ انثدح «عفان نب عيبرلا ةبوت وبأ انثدح :دواد وبأ لاقو

 لا «هكنح تحت هلخدأف ءام نم امك ذخأ أضوت اذإ ناك ةَ هللا لوسر نأ ؛كلام نب سنأ
 .«لجو زع«یبر هب ىنرمأ اذكه» :لاقو «هتيحل

 ليلخت ىف انيورو :ىقهيبلا لاق . سنأ نع هجو ريغ نم 7 له قوز كفو. دواد یبا هب درفت
 ىف ةصخرلا ىف انيورو «هريغو ىلع نع مث ديك ىبنلا نع ةملس مأو «ةشئاعو ءرامع نع ةيحللا
 ^“ نيعباتلا نم ةعامجو «ىعخنلا نع مث «ىلع نب نسحلاو ءرمع نبا نع هكرت

 ١ ضمضمت اضوت اذإ ناك هنأ :اهريغو حاحصلا ىف هجو ريغ نم ايب ىبنلا نع تبث دقو
 نب دمحأ بهذم وه امك «لسغلاو ءوضولا ىف نابجاو امه له: كلذ ىف ةمئألا فلتخاف « قشنتساو
 هاور ىذلا ثيدحلا ىف تبث امل ؟كلامو ىعفاشلا بهذم وه امك ءامهيف دام وأ ؟هّللا همحر « لبنح

 :هتالص ىف ء ءىسملل لاق ةي ىبنلا نأ ؛ىقرزلا عفار نب ةعافر نع يک نبا هححصو نئسلا لهأ

 بجي وأ ؟ةفينح ىبأ بهذم وه امك ءءوضولا نود لسغلا ىف نابجي وأ "هللا كرما امك اضوتا
 ثيدح ةيحللا ليلخت ىف ءىش نسحأ» :دمحأ مامإلا لاقو (170) ةجام نبا ننسو )7١( مقرب ىذمرتلا ننسو )١597/١( دنسملا )١(
 .«نامثع نع قيقش

 .«ةملس نب قيقش نع» :أ ءر ىف (0)

 )١55(. مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 .«للخف» :أ ىف (6) .«نادرو» :أ ىفو ««ناورز» :ر ىف (4)
 ٠١١(. /۳) ءافعضلا ىف ىليقعلا هاور :سنأ نع تباث نع بيؤذ نب رمع قيرط نع ىور ١- ن3

 )٠١٠١/١(. نئسلا ىف ىنطقرادلا هاور :سنأ نع ىرصبلا نسحلا قيرط نم ىور -"

 .سنأ نع ىرهزلا قيرط نم ىور -"
 . )١59/١( كردتسملا ىف مكاحلا امهاور :سنأ نع ةشئاع ىبأ نب ىسوم قيرط نم ىورو -4

 .«هجولا اذه: ىف (۷)

 نب ناسح نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع «ةنييع نب نايفس هيوريف :رامع ثيدح امأ )54/١( ىقهيبلل ىربكلا ننسلا (6)
 .)- ) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هجرخأ «هنع لالب

 یف ىمشثيهلا لاقو ,(؟ه /5) دنسملا ىف دمحأ هجرخأ ءاهنع ديبع نب ةحلط نع ناورث نب ىسوم هيوريف :ةشئاع ثيدح امأو

 ىربطلا هجرخأ « ءامهنع عفار نب هللا دبع نع «سايلإ نب دلاخ هيوريف :ةملس مأ ثيدح امآو . «نوقثوم هلاجر» )١١١/١(: عمجملا
 .(۳۹/۱۰) هريسفت ىف

 .«ضمضم» :أ ىف (9)
 ةميزخ نبأ حيحصو ( ٠ ) مقرب ةجام نبا نن ناسو 7١( /7) ىئاسنلا ننسو (۰ ۲) مقرب ىذمرتلا ننسو (871)مقرب دواد ىبأ ناس ۰ ۰(

 )٥٤٥(, مقرب



 ۹ تت الا

 یک هللا لوسر نأ :نيحيحصلا ىف تبث امل دمحأ مامإلا نع ةياور وه امك ةضمضملا نود قاشنتسالا

 «رشتنيل مث ءاملا نم هيرخنم ىف لعجيلف مكدحأ أ اينرع اذإ باور قو و ا نيلي < لاق

 .قاشنتسالا ىف ةغلابملا وه :راثتنالاو
 نع «ملسأ نب ديز نع «لالب نب ناميلس انثدح «ىعازخلا ةملس وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 اهب ضمضمتف ءام نم ةفرغ ذخأ مث «ههجو لسغف أضوت هنأ ؛سابع نبا نع ءراسي نب ءاطع

 ذخأ مث .ههجو امهب لسغف «ىرخألا هدي ىلإ اهفاضأ ىنعي ءاذكه اهب لعجف ةفرغ ذخأ مث «رثنتساو
 مث «هسأر حسم مث «ىرسيلا هدي اهب لسغف ءام نم ةفرغ ذخأ مث «ىنميلا هدي اهب لسغف ءام نم ةفرغ

ekهلجر اهب لسغف ىرخأ ةفرغ ذخأ مث ءاهلسغ ىتح ىنميلا هلجر ىلع شر مث  
 .ًاضوتي ىنعي ءا هللا لوسر تيأر اذكه :لاق مث «ىرسيلا

aهب «ىعازخلا ةملس نب روصنم ةملس ىبأ نع ا دع نب دمحم نع  

 ىلإ مهلاومأ اولكأت الو# :ىلاعت لاق امك «قفارملا عم :ىأ «ٍقفارَمْلا ىَلِإ مكيديأو» : هلوقو
 .[؟ :ءاسنلا] «اريبك ابوح ناک ُهّنِإ مكلاوُمَأ

 نب هللا دبع “نع ءدمحم نب مساقلا قيرط نم «ىقهيبلا ركب وبأو ىنطقرادلا ظفاحلا ىور دقو
 ىلع ءاملا رادأ ًاضوت اذإ هيم هللا لوسر ناك :لاق هللا دبع نب رباج نع «هدج نع «ليقع نب دمحم

 .ملعأ هللاو «فيعض هدجو «ثيدحلا كورتم اذه مساقلا نكلو .هيقفرم

 3 «ملسمو ير ىور امل ؛هيعارذ عم هلسغيل دضعلا ىف عرشي نأ ئضوتمللا بحس

 ارغ ةمايقلا موي نوعدي ىتمأ نإ» : ا هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «رمجملا ميعن ثيدح
 .«لعفيلف هترغ ليطي نأ مكنم عاطتسا نمف «ءوضولا راثآ نم نيلجحم

 مزاح ىبأ نع «ىعجشألا كلام ىبأ نع «ةفيلخ نب تلح نع مد ني : ملسم حيحص ىفو

 ."«ءوضولا غلبي ثيح نمؤملا نم ةيحلا غلبت» :لوقي اب "' ىليلخ تعمس :لاق ةريره ىبأ نع
 وأ ءرهظألا وهو «قاصلإلل ىه له «ءابلا» هذه ىف اوفلتخا : «مكسوءرب اوحسماو» :هلوقو

 ىلإ هنايب ىف '”عجريلف لمجم اذه :لاق نم نييلوصألا نمو .نيلوق ىلع ءرظن هيفو ؟ضيعبتلل
 لاق الجر نأ ؛هيبأ نع ىنزاملا ىبحي نب ورمع نع «كلام قيرط نم نيحيحصلا ىف تبث دقو «ةنسلا
 عيطتست له :- ةَ ىبنلا باحصأ نم ناكو «ىبحي نب ورمع دج وهو  مصاع نب ديز نب هللا دبعل
 ىلع غرفأف ءءوضوب اعدف «معن :ديز نب هللا دبع لاقف ؟اضوتي ةي هللا لوسر ناك فيك ىنيرت نأ

 هيدي لسغ مث ءاثالث ههجو لسغو ءاثالث قشنتساو  ضمضم مث «نيترم نيترم هيدي لسغف «هیدی

(۳) 

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )١5١( مقرب ملسم حيحصو )۲۳۷(.

 .«هرثنيل مث» :أ ىف (۲)

 )٠٤١(. مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۹۸/۱) دنسملا (۳)

 .(نب» : ىف )٤(

 .2؟فيعضا :(۲۹۳ /۱) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق . )21/١( ىربكلا ىقهيبلا ننسو (۸۳/۱) ىنطقرادلا ننس )٥(

 )۲٤١(. مقرب ملسم حيحصو )۱۳١( مقرب ىراخبلا حيحص (7)
 . ؟هللا لوسر ىليلخ» :أ ىف (۷)

 .(515) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .«ضمضمت١:أ ىف (۱۰) .«عجريف» :أ ىف (9)



E RE gS 

 «هافق ىلإ امهب بهذ مث هسأر مدقمب أدب «ريدأو امهب لبقأف «هيديب حسم مث «نيقفرملا ىلإ نيترم نيترم

 و دادبع مث «هنم أدب ىذلا ناكملا ىلإ عجر ىتح امهدر مث

 «دواد وبأ ىورو ءاذه وحن لک هللا لوسر ءوضو ةفص ىف ىلع نع «ريخ دبع ثيدح ىفو

 بهذم وه امك « سأرلا يج حم ليمكت بوجو ىلإ بهذ خرم ةلالد ثيداحألا هذه ىفف

 . نآرقلا

 حسم ول لب ءدحب كلذ ردقتي ال ء.حسم مسا هيلع قلطي ام بجي امنإ هنأ ىلإ انباحصأ بهذو

 .هأزجأ هسأر نم هرعش ضعب

 ىضق املف «هعم تفلختف عك ىبنلا فلخت :لاق «ةبعش نب ةريغملا ثيدحب ناقيرفلا جتحاو

 مك قاضف هيعارذ نع رسحي بهذ مث ‹ههجوو هيفك لسغف ةرهطمب هتيتأف «؟ءام كعم له» :لاق هتجاح

 ىلعو «هتيصانب حسمو هيعارذ لسغف «“هيبكنم ىلع ةبجلا ىقلأو ةبجلا تحت نم هيدي جرخأف «ةبجلا

 . هريغو «ملسم حيحص ىف وهو «ثيدحلا ىقاب ركذو . . .هيفخخ ىلعو ةمامعلا

 حسي ناك هنأو «ةريثك ثيداحأ كلذب تدرو امك عقوملا نع عقي هنأو «كلذب لوقن نحنو «ةمامعلا

 حسم ىلع راصتقالا زاوج ىلع ةلالد هيف مكل سيلو «ىلوأ "اذهف «نيفخلا ىلعو ةمامعلا ىلع

 .ملعأ هللاو «ةمامعلا ىلع ليمكت ريغ نم سأرلا ضعب وأ ةيصانلا

 دبع لاقف .نيلوق ىلع :ةعبات نمو لح نب دمحا بهذ وه امك «ةدخاو ةن نحس اإ وأ

 نامثع تيأر :لاق نابأ نب نارمح نع «ىئيللا ديزي نب ءاطع نع «ىرهزلا نع هرّمْعَم نع :قازرلا
 مث ءاثالث ههجو لسغ مث «قشنتساو "”ضمضم مث ءامهلسغف اثالث هيدي ىلع غرفأف اضوت نافع نبا
 ىنميلا همدق لسغ مث «هسأرب حسم مث «كلذ لثم ىرسيلا لسغ مث ءاثالث قفرملا ىلإ ىنميلا هدي لسغ

 مث ءاذه یئوضو وحن أضوت ای هللا لوسر تيأر :لاق مث كلذ لثم اثالث ىرسيلا مث ءاثالث
 نم مدقت ام هل رفغ «هسفن امهيف ثّدحي ال نيتعكر یلص مث ءاذه یئوضو وحن ًاضَوَت نم» :لاق
 . (هيلذ

 )١( مقرب ملسم حيحصو (187 ۰۱۸۵) مقرب ىراخبلا حيحص )۲۳۵(.

 .(ىبنلا ءوضو» :آ ىف (۲)

 .(١؟14) مقرب ةيواعم ثيدحو )۱١١( مقرب مادقملا ثيدح اذكو )۱۱١( مقرب هننس ىف دواد وبأ هاور ىلع ثيدح (۳)

 . ؟هبكنم» :ر ىف (5)

 )۲۷٤(. مقرب ملسم حيحص (5)

 .«امنإو» :أ ىف (۷) .«اذهو» :أ ىف (5)

 .«نيبعكلا ىلإ رارم ثالث هيلجر لسغ مث «هسأرب حسم مث »:آ ىف (9) .1ضمضمت» :أ ىف (۸)



 1 ت ب ين ا )الا :ةدئاملا ةو كلاغلا عّزلبا

 دواد ىبأ ننس ىفو : انه حف هب: ئرهؤلا قيرط نب نجلا يف عو ىراخبلا هجرخأ

 ةرم هسأرب حسمو :ءوضولا ةفص ىف نامثع نع < : ةكيلم ريما O نب هللا ادع هيرو ع

 لكس لع دع هريس ندع اور نم ذكور ها

 «نامثع نع« هحيحص ىف ملسم هاور ىذلا ثيدحلا مومعب سأرلا حسم راركت بحتسا نم جتحاو
 .اثالث اثالث أاضوت : ايك هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر

 نب نمحرلا دبع انثدح لك نب كاحضلا انثدح «ىنثملا نب دمحم انثدح :دواد وبأ لاقو

 ا نافع نب نا تارت لا نار دج مکا ةع ةملط أ ی نادرو
 ءاثالث هيلجر لسغ مث ءاثالث هسأر حسم مث :هيف لاق «قاشنتسالاو ةضمضملا ركذي ملو «هوحن ركذف
 .«هافك اذه نود ًاضوت نم» :لاقو اذكه أضوت ايب هللا لوسر تيأر :لاق مث

 .ةدحاو ةرم سأرلا حسم ا نادم اكسل دمتم مجدا والا دوا راو

 مكهوجو اولسغاف» ىلع افطع بصنلاب 4 مكلجرأول :ئرث 4ِنْيبعكلا ىلإ مكلجرأو» : هلوقو
 . «مكيديأو

 «ةم ركع نع «دلاخ نع و انثدح «ةملس وبأ انثدح عر ,وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 . لسغلا ىلإ تعجر :لوقي 4 مكلجرأو# :اهأرق هنأ ؛سابع نبا نع
 مهو

 «ميهاربإو «دهاجمو «نسحلاو «ةمركعو «ءاطعو «ةورعو دوس نب هللا دبع ن یورو

 .كلذ وحن «ىميتلا مي ميهاربإو «ىرهزلاو اح نب لئاتمو ا ‹كاحضلاو

 بوجو ىلإ بهذ نم بهذ انهه نمو «فلسلا هلاق امك «لسغلا بوجو ىف ةرهاظ ةءارق هذهو

 لسغ ول لب «بيترتلا طرتشي د مل ثيح ةفينح ىبأل افالخ ءروهمجلا بهذم وه امك «2*” بيترتلا .

 «ءاضعألا هذه لسغب ترمأ ةيآلا نأل ؛ كلذ هأزجأ ههجو مث هيدي لسغو هسأر حسم مث هيمدق

 :لاق نم مهنمف «اقرط ثحبلا اذه نع باوجلا ىف روهمجلا كلس دقو . بيترتلا ىلع لدت ال«واولا»و

 « بيقعتلا ءافب هب رومأم هنأ ؛ةالصلا ىلإ مايقلا دنع ءادتبا هجولا لسغ بوجو ىلع تلد ةيآلا

 لب «هدعب بيترتلا بجي ال مث الوأ هجولا لسغ بوجوب سانلا نم دحأ لقي ملو «بيترتلل ةيضتقم
 بيترتلا بجي ال :لوقي رخآلاو .ةيآلا ىف عقاو وه امك «بيترتلا بجوي :امهدحأ «نانثا لئاقلا

 ال ثيح .عامجإلاب هدعب اميف بيترتلا جوف «ءادتبا هجولا لسغ بوجو ىلع تلد ةيآلاو ءاقلطم

 نم ةفئاط بهذم وه امك -ةلاد ىه لب «بيترتلا ىلع لدت ال«واولا» نأ ملسن ال:لاق نم مهنمو . قراف

 ىه :- ىوغللا بيترتلا ىلع لدتال اهنرك ياش E لوقن مث . ءاهقفلا ضعبو ةغللا لهأو ةاحنلا

 )۲۲١(. مقرب ملسم حيحصو )۱٥۹( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .«؛ًاضوتيا :1 ىف ()

 .«لوقي» :أ ىف (۷) .«بجيفا :أ ىف )١( .«ءوضولا ىف بيترتلا»:أ ىف ()



 (5) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحلا سس حس سلمه و

 :قيبلاب فاط ا ولك 217 هنآ كلذ: ىلع للدار بقرب نأ هناش نم امف اعرف تالا ىلع تلاد
 مث ١98[ :ةرقبلا] ألا رئاعش نم ورمل اصلا نإ :ىلاعت هلوق ولتي وهو افصلا باب نم جرخ

 هدانسإو ءرمأ ظفل اذهو .«هب هللا أدب امب اوؤدبا» :ىئاسنلا ظفلو ءملسم ظفل «هب هللا أدب امب أدبا» : لاق

 هللاو ءاعرش بيترتلا ىلع لدت اهنوك ىنعم وهو «هب هللا أدب امب ةءادبلا بوجو ىلع لدف «حيحص
 . ملعأ

 نع ريظنلا عطقف «بيترتلا اذه ىلع ةيآلا هذه ىف ةفصلا هذه ىلاعت ركذ امل :لاق نم مهنمو

 .بيترتلا ةدارإ ىلع كلذ لد «نيلوسغملا نيب حوسمملا لخدأو ءريظنلا

 نع «هيبأ نع ی فو ورع قير اوم غو هوا. بأ يور دق هنأ فلعل :لاق نم مهنمو

 :اولاق ."«هب الإ ةالصلا هللا لبقي ال ءوضو اذه» :لاق مث «ةرم ةرم أضوت ةي هللا لوسر نأ ؛هدج

 مدع بجيف بترم ريغ أضوت نوكي وأ «بيترتلا بجيف ابترم ًاضوت نوكي نأ امإ "”ولخي الف
 ./”هركذ ام بجوف «هب لئاق الو «بيترتلا

 ىف ةعيشلا اهب جتحا دقف .ضفخلاب 4 مكلجرأو» :أرق نم ةءارق ىهو ءىرخألا ةءارقلا امأو
 نم ةفئاط نع ىور دقو .سأرلا حسم ىلع ةفوطعم مهدنع اهنأل ؛نيلجرلا حسم بوجوب مهلوق
 :ريرج نبا لاقف .حسملاب لوقلا مهوي ام فلسلا

 نحنو سنأل سنأ نب ىسوم لاق لاق ليد يدع : لع نبا اح «ميهاربإ نب بوقعي ىنثدح

 مكهوجو اولسغا :لاقف روهطلا ركذف «هعم نحنو زاوهألاب اتبطخ جاجحلا 00

 «هيملدق نم هثبخ نم برقأ مدآ نبا نم ءىش سيل هنإو «مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو ‹ مكيديأو

 هللا لاق EC بذكو هللا قدص :سنأ لاقف .*”امهبيقارع امهروهظو امهنوطب اولسغاف

 حيحص دانسإ . "امهّلب هيمدق حسم اذإ سنأ ناكو :لاق «مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو# :[یلاعت]
 . هيلإ

 نع «لوحألا مصاع انثدح «دامح انثدح «لمؤُم انثدح «لّهس نب ىلع انثدح :ريرج نبا لاقو
 . حيحص دانسإ اضيأ اذهو '7لسغلا ةنسلاو «حسملاب نآرقلا لزن : لاق "”سنأ

 ورمع نع «حيرج نبا نع « ىناسارخلا سيق ف نت لمح انثدح وا ا :ريرج نبا لاقو

 0 اتش ا ءوضولا :لاق سابع نبا نع .ةمركع نع «رانيد نبا

 .ةداتق نع اور ىلا نب دعس ورا اکو

 )١( هللا لوسر نأ» :أ ىف «.

  (۲)مقرب هننس ىف دواد وبأ هاور )١75( قايسلا اذهو . قايسلا اذهل رياغم هقايس نكل «هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم

 مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور )٤۱۹( .امهنع هللا ىضر ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم

 .«اهبيقارعا :أ ىف (5) . «هانركذ ام» :أ ىف )٤( .«ولخي الو» :أ ىف (۳)

 .«نسحلا نع» :ر ىف (۸) .«اهلب» : ىف (۷) .أ نم ةدايز (5)

 .«لسغلاب» :أ ىف (9)

 . هب جیرج نبا قيرط نم (56) مقرب فنصملا ىف قازرلا دبع هاورو )08/١٠١١( ىربطلا ريسفت (۱۰)



 هک ريت ا ل ع ع سقس 2 00) .ةيآلا ::ةذئاملا"ةوروش < تلاقلا مرا

 وه :لاق هكر كر تل EE ف «ديز

 - نسحلاو «ىلع نب ب دمحم ''”[و] ءرفعج ىبأو ةيقلعو نال يا غ و :لاق مث . حسملا

 .هوحن - تاياورلا ىدحإ ىف  دهاجمو «ديز نب رباجو  تاياورلا ىدحإ ىف

 ىلع حسمي ةمركع تيأر :لاق « بويأ انثدح «ةيلع نبا انثدح « بوعي انثدح :ريرج نبا لاقو

 .هلوقي ناكو :لاق «هيلجر

 ىبعشلا نع «دنه ىبأ نب نب دواد نع « سيردإ نبا انثدح «بئاسلا وبأ ىنثدح : :ريرج نبا لاقو
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 ام ` ىغليو ءالسغ ناك ام حسمي نأ «مميتلا» نأ ىرت الأ :ىبعشلا لاق مث .حسملاب ليربج لزن :لاق

 ؟احسم ناك

 ليربج نإ :نولوقي اسان نإ :رماعل تلق « ليعامسإ انربخأ .ديزي انثدح «دایز ىبأ نبا انثدحو

 نم هركذنس امل «فيفخلا لسغلا وه حسملاب دارملا نأ ىلع ةلومحم ىهو ءاّدج ةبيرغ راثآ هذهف

 بيات ؟روانتلل ىلع امإ ضخحلاب مارف مله تما ااو .نيلجرلا لسغ بوجو ىف (*'ةتباثلا ةنسلا

 رضخ سدنس بايث مهيلاع» :ىلاعت هلوقکو <« «برخ ت را :برعلا لوق ىف امك ,مالكلا

 7 يلع اوم یھ "لاق نم ووز عاش يروا ل ف «عئاذ غئاس اذهو ١ :ناسنإلا] 4قربتسإو

 ةلاد ىه :لاق نم مهنمو . هللا همحر «ىعفاشلا هللا دبع وبأ هلاق «نافخلا امهيلع ناك اذإ نيمدقلا حسم

 ريدقت لك ىلعو .ةنسلا هب ””تدرو امك «فيفخلا لسغلا كلذب دارملا نكلو «نيلجرلا حسم ىلع
 اهدرونس ىتلا ؟ثيداحألاو ةيآلل هنم دبال ءاضرف نيلجرلا لسغ بجاولاف

 «ىقهيبلا ظفاحلا هاور ام فيفخلا لسغلا ىلع قلطي حسملا نأ ىلع هب لدتسي ام نسحأ نمو

 رفعج e «ىركسعلا هيومحم نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انثدح «ىرابذورلا ىلع وبأ انربخأ :لاق

 ةربس نب لازتلا تعمس «ةرسيم نب كلملا دبع انثدح «ةبعش انثدح «مدآ انثدح «ىسنالقلا دمحم نبا

 ىتح ةفوكلا ةبحر ىف سانلا جئاوح ىف دعق مث ءرهظلا ىلص هنأ ؛بلاط ىبأ نب ىلع نع ثدحي

 هسأرو هيليو ههجو اهب حسمف «ةدحاو ةنفح هنم ذخأف «ءام نم زوكب ىتأ مث .رصعلا ةالص ترضح

 هللا لوسر نإو ءامئاق برشلا نوهركي اسان انإ :لاق مث «مئاق وهو هلضف '”برشف ماق مث ءهيلجرو

 .«ثدحي مل نم ءوضو اذه» :لاقو . تعوق له عنص “7

 000 ضعبب «مدآ نع . حيحصلا ىف ىراخبلا هاور

 ٤ ) )۱۰ل 5 50006 ۶ :
 امهحسم زوج نم اذكو .لضأو لض دقف «فخلا حسمي امك امهحسم ةعيشلا نم بجوأ نمو

 .«ىفكيو» :أ ىف (۳) .ر نم ةدايز (۲) .(رمعم» :أ ىف )١(

 .«ثيداحأللو» :ر ىف (5) .«درو» :أ ىف (5) .؟ةيناثلا» :أ ىف )٤(

 .أ ءر نم ةدايز (۸) .«هنم برشفلا :ر ىف (۷)

 o17). مقرب ىراخبلا حيحصو )١/ ۷٥١( ىربكلا نتسلا (۹)

 .«بحأ» :ر ىف )١(



 (5) ةيآلا  :ةانئاملا ةزؤتس. كل اغلا علا < هو

EE ET Aeهنأ دارأ هنأ ىلع لدي اغإ هريسفت  

 «كلذ ريغو نيطلاو ضرألا نايلي امهنأل ؛ءوضولا ءاضعأ رئاس نود نم نيلجرلا كْلَد بجي

 هنأ همالك لمأتي مل نم دقتعاف «حسملاب كلدلا نع ربع هنكلو ءامهيلع ام بهذيل امهكلد ''"بجوأف
 نم ريثك هلكشتسي اذهلو ؛كلذك هاكح نم هاكحف ءامهحسمو نيلجرلا لسغ 0 نیب عمجلا بوجو دارأ

 م ؛ هيلع رخأت وأ همدقت ءاوس <« «لسغلاو حسملا نيب عمجلل ىنعم ال هنإف ا" روذعم وهو ء ءاهقفلا

 نيب عمجلا لواحي وه اذإف اًضيأ همالك تلمأت مث . ملعأ هللاو «هتركذ ام اجرا دارأ امنإو «هيف

 امج راف < لسخلا ىلع ايضتز ء°كلدلا وهو حسملا ىلع اضفخ « مكلجرأو» :هلوق ىف .نيتءارقلا
 .هذهو هذه نيب عمجلاب اذخأ

 :هنم دبال هنأو نيلجرلا لسغ ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ

 نب ديز نب هللا دبعو «ةيواعمو سابع نباو «ىلعو نامثع نينمؤملا ىريمأ ثيدح ىف مدقت دق
 امإو «ةرم امإ «هئوضو ىف '*نيلجرلا لسغ ةي هللا لوسر نأ ؛بركي دعم نب دادقملاو «مصاع

 .مهتاياور فالتخا ىلع ءاثالث وأ «نيترم

 مث «هيمدق لسغف أضوت هيم هللا لوسر نأ «هدج نع «هيبأ نع و تايم كو

 0 و و

 .«هب الإ ةالصلا هللا لبقي ال ءوضو اذه» :لاق

 نب هللا دبع نع «كهام نب فسوي نع «رشب ىبأ نع «ةنآوع ىبأ ةياور نم «نيحيحصلا ىفو

 رصعلا ةالص ,ءةالصلا اًتقهرأ دقو انكردأف ايلات فان فرقا قف هالك لودر انه فلكم فلست لاك نيب

 نم باقعألل 0 ءوضولا اوغبسألا : هتوص ىلعأب ىدانف ءانلجرأ ىلع حسم انلعجف «أضوتن نحنو

 هنأ يب ىبنلا نع «ةشئاع نع ملسم حيحص ىفو . رھ سنا نع نيحيحصلا ىف وه كلذكو

 , “«راتلا نم باقعألل ليو ءوضولا اوغبسأ)» :لاق

 نب ثراحلا نب هللا دبع نع < En «حيرش نب ةويح نع دعس نب ثيللا ىورو

 ىقهيبلا هاور .«رانلا نم مادقألا قوطَبَو باّقعألل ليوا لوقي دبع هللا لوسر عمس هنأ ا "ءزج

 . حيحص دانسإ اذهو أ اغار

 .«رودقم» : ىف (۳) . . (نما» :أ یف () .«بجاولاف» :أ ىف )١(

 . ؛هجولا» :ر ىف (5) .«كلذك» :أ ىف )٤(

 )۲٤١(. مقرب ملسم حيحصو (70) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 )۲٤۲(. مقرب ملسم حيحصو )۱٦١( مقر ىراخبلا حيحص (۷)
 .(510) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .ادرص)» :أ ىف (9)

 .هب ثيللا قيرط نم )۱١۳( مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو )١77/١1( كردتسملاو )١/ ۷١( ىربكلا ننسلا )٠١(



 هة دل ل ا (5) ةيآلا ::ةدئاملا ةزؤض د: فلاشلا غربا

 :لوقي - E نا قوام هللا دبع نب رباج تعمس :لاق _ ˆ ی ا ا

 : نالا نم تنقال ليوذ“لوقي هلك هللا: ل وسر تحتم

 رباج نع «“ ا ا نب لاس «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انربخأ «رماع ن نب دوسأ انثدحو

 نم بقعلل ليو» :لاقف ءهلسغي مل مهردلا لثم انم لجر لجر یف وای ىبنلا ىأر :لاق هللا دبع نبا

 . (رانلا

 هب «ديعس نع «قاحسإ ىبأ نع اا «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع خاس هنأ هاورو

70( 
 ىبأ نع ءدحاو ريغو جاجحلا نب ةبعشو ىروثلا نايفس ل نبا هاور اذكو 5 هوحب

 :لاق مث . هلثم ایک ىبنلا نع ا نا تک نأ ب يحس نع «ىعيبسلا قاحسإ

 «شمعألا نع «صفح انثدح «ثراولا دبع نب دمصلا دبع انثدح ءملسم نب ني ا

 : لاقف ءا مهباقعأ بصي مل «نوؤضوتي اموق ىأر لک هللا لوسر نأ ؛رباج نع «نايفس ىبأ نع

 ا بيقارعلل 8

 « ريثك یب أ نب ١) ي نع الآ انثدح «ديلولا نب ر فاح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 as . «رانلا نم باقعألل ليو» : يم هللا لوسر لاق لاق تم قع ملمس نأ نع

 و

 ع ن ةيزي نيا جرطم نع «ىبراخملا اتد یل اا نب. یل ید دریز نیا لانو
 ليو» : ل هللا لوسر "لاق :لاق ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع ءديزي نب ىلع نع ءرحّر نب هللا

 ترظن الإ « عيضو الو فيرش دجسملا ىف ىقب امف :لاق .«رانلا نم باقعألل ليو ءرانلا نم باقعألل

 .'*«امهيلإ رظني هيبوقرع بلقي هيلإ
 ىبأ نع «طباس نب نمحرلا دبع ىنثدح .«ثيل نع «ةدئاز نع «نيسح انثدح «بيرك وبأ انثدحو

 :وأ  مهدحأ بقع ىفو “"”نوؤضوتي اًموق رصبأ ةَ هللا لوسر نأ  ةمامأ ىبأ ىخأ نع وأ - ةمامأ

 نم باقعألل 27 :لاقف ءءاملا هسمي مل  رفظلا عضوم :وأ - مهردلا عضوم لثم  مهدحأ بعك

 .؟لبج» :ر ىف (۲) .«بيرك ىبأ نبا عمس» :أ ىف )١(

 ,(759 /۳) دنسملا ()

 .«صوحأللا ىبأ نع» :أ ءر ىف (0) .«بيرك» :أ ىف (6)

 .(«تاقث هلاجر دانسإ اذه» :(۱۸۲ )١/ دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )٤٥٤( مقرب ةجام نبا ناسو (۳۹۰ /۳) دنسملا ()

 .«نافع» :ر ىف (9) .«ىنثدح» :أ ىف (۸) .«بيرك » : ىف (۷)

 . )9١/١١( ىربطلا ريسفت (۱۰)

 .(نوعا :أ ىفوءادمحمل :ر ىف )١١(

 .«هفيعضت ىلع رثكألاو ةبتع نب بويأ هيف»:(١٠٤٠ )١/ عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (877/) دنسملا )1١(

 .«نآ» :آ ىف )١9(

 )١5( فيعض ديزي نب حرطم هدانسإ ىفو (۷۳/۱۰) ىربطلا ريسفت .

 .«نولصي »:ر ىف )١5(



 (5) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 3

 و داع وال صر ل اًئيش'هيقع ىف ىآر اذإ لجرلا لعجف :لاق ..ةرانلا

 زوجي هنأ وأ ايم نيلجرلا رف ناك ول هنأ كلذو «ةرهاظ ثيداحألا هذه نم ةلالدلا هجوو

 e a «لجرلا عيمج بعوتسي ال حسملا نأل ؛هكرت ىلع دعوت امل امهيف كلذ

 .هللا همحر «ريرج نب رفعج وبأ مامإلا ةعيشلا ىلع ةلالدلا “هجو اذكهو «فخلا حسم ىف

 الجر نأ ؛باطخلا نب رمع نع «رباج نع «ريبزلا ىبأ قيرط نم «هحيحص ىف ملسم ىور دقو

 . «كءوضو نسحأف عجرا» :لاقف ةا ىبنلا هرصبأف «2©"”همدق ىلع رفظ عضوم كرتف اضوت

 «بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انربخأ «ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ :ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 00000 ءبهَو قا اد فورم نب نوراه انوه اغلا ناعما ب يك ا

 ءأضوت دق يم ىبنلا ىلإ ءاج الجر نأ ؛كلام نب سنأ انثدح :لاق ةماعد نب ةداتق عمس هنأ :مزاح

 .(كءوضو نسحأف عجرا» : هلك هللا لوسر هل لاقف «رفظلا عضوم لثم همدق ىلع كرتو

 ے0 س

 نبا نع امهالك «ىيحي نب ةلمرح نع «هجام نباو «فورعم نب نوراه نع دواد وبأ هاور اذكهو

 تيدا ]ذه نيبلا ایا وراد و لاق وكل «تاقث مهلك هلاجر «دیج دانسإ اذهو “هب ءبُهَو

 . بهو نبا الإ هوري مل «فورعمب

 هللا لوس نأ "4 نیلا نع ديمو ساي انريخا واح اقدح «ليغامسإ نبا قنوت اخر

 - ريب ہے 5 5 01 5

 نع ءدعس نب "ريح ىنثدح «ةيقب انثدح «سابعلا ىبأ نب ميهاربإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 همدق رهظ ىفو ىلصي الجر ىأر یم هللا لوسر نأ ؛ِةِلكَك ىبنلا جاوزأ ضعب نع «نادعم نب دلاخ
 ا 5 ےہ +

 .ءوضولا ديعي نأ وايم هللا لوسر هرمأف ءامل اهبصي مل مهردلا ردق ةعمل

١ 
 هللاو « حيحص ىوق ديج دانسإ اذهو .(«ةالصلاو» :دازو 5 ةيقب ثيدح نم دواد وبأ هاورو

 . ملعأ

 یورو .هعباصأ نيب للخ هنأ :ِكي ' ىبنلا ءوضو ةفص ىف «نامثع نع «نارمح ثيدح ىفو

 ,«هسميلا :أ ىف )١(

 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .هب ميلس ىبأ نب ثيل قيرط نم (7417 /۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )74/١١( ىربطلا ريسفت (۲)

 .«طلتخا دقو ميلس ىبأ نب ثيل ىلع اهلك هقرط رادم» )۱/ ۲٤۰(:

 .«هيمدقا» :أ ىف )١( .«هجو هذه اذكهو» :أ ىف (۵) .(ئزجی» :ر ىف ٤( ؛)

 )۲٤۳(. مقرب ملسم حيحص (۷)

 .«ىناعنصلا» : ىف (۸)

 ,(5598) مقرب ةجام نبا ننسو (107) مقرب دواد ىبأ ننسو 7١( /۱) ىربكلا نئسلا (5)

 .أ نم ةدايز )٠١(

 .«ربخمل :أ ىف )١0( . «انأبن ىلعملا نب ىسوم» :أ ىف )١١(

 (117/85) مقرب دواد ىبأ ننسو ٤۲٤( /۳) دنسملا (1)

 . ايي ىبنلا باحصأ ضعب نع» :دواد ىبأ ننسو دنسملا ىف عقو : هيبنت

 .؛هّللا لوسر» :آ ىف )١5(



oV 

 : تلق «لاق هيبأ نع «ةربص نب طيقل نب مصاع نع «ريثك نب ليعامسإ ثيدح نم ننسلا لهأ

 ىف غلابو «عباصألا نيب لّلَخو ءءوضولا غبسأ» :لاقف :ءوضولا نع ىنربخأ «هللا لوسر اي

 . «امئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا

 (5) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ن ةمركع انثدح قلا نمحرلا دبع وبأ ديزي نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 : لاق < (6)
4 

 ةع ني ورمع اذ ماما نبا لاف ٠ لاف مولا هللا يع: ني داد اقدح راف

 ضمضمتي مث «هءوضو برقي دحأ نم مكنم ام» :لاق .ءوضولا نع ىنربخأ «هللا ىبن اي :تلق

 امك ههجو لسغي مث «رثتني نيح ءاملا عم هميشايخو همف نم هاياطخ تّرخ الإ تنيو قشنتسيو
 ترح الإ نيقفرملا ىلإ هيدي لسغي مث «ءاملا عم هتيحل فارطأ نم ههجو اياطخ ترحخ الإ هللا 2”هرمأ

 مث «ءاملا عم هرعش فارطأ نم هسأر اياطخ ترخ الإ هسأر حسمي مث «هلمانأ فارطأ نم هيدي اياطخ

 موقي مث «ءاملا عم هعباصأ فارطأ نم هيمدق اياطخ ترخ الإ هللا هرمأ امك نيبعكلا ىلإ هيمدق لسغي

 لاق .«همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ الإ نيتعكر عكري مث «لهأ هل وه ىذلاب هيلع ىنثيو هللا دمحيف
 ىف هلك لجرلا اذه ىطعيأ ؟ِهِْللَك هللا لوسر نم اذه تعمس «لوقت ام رظنا ءورمع اي :ةمامأ وبأ

 ىب امو «ىلجأ برتقاو «یمظع قرو «یتس تربك دقل «ةمامأ ابأ اي :'"”ةسْبَع نب ورمع لاقف ؟هماقم
 ةرم الإ هام هللا لوسر نم هعمسأ مل ول 7"2[و] ةا "هللا لوسر ىلعو « هللا ىلع بذكأ نأ ةجاح
 . "كلذ نم رثكأ وأ تارم عبس ١2)[هنم] هتعمس دقل ءاثالث وأ نيترم وأ

 هرمأ امك هيمدق لسغي مث» :هيفو ءرخآ هجو نم ملسم حيحص ىف وهو «حيحص دانسإ اذهو

 . لسغلاب رمأي نآرقلا نأ ىلع لدف . «هّللا

 هنآ ةع هلا يفر تلاع قباب نلقاه رال نک سلا قاشا ونا فور اذكعو
 :مترمأ امك نيبعكلا ىلإ نيمدقلا اولسغا ؛لاق

 هيمدق ىلع شر ةي هللا لوسر نأ ؛ىلع نع ءريخ دبع ثيدح نم دارملا كل حضتي انهه نمو
 لسغلا داجيإ نم عنام الو نيلعنلا ىف امهو ًافيفخ السغ دارأ امنإ .امهكلدف نيلعنلا ىف امهو ءاملا

 .نيسوسوملا نم نيعطنتملاو نيقمعتملا ىلع در اذه ىف نكلو ءاهلعن ىف لجرلاو

 «لئاو ىبأ نع «شمعألا نع «هتياور نم وهو «هسفن ىلع ريرج نبا هدروأ ىذلا ثيدحلا اذكهو

 ىلع حسمو ءأضوتف ءامب اعد مث ءامئاق لابف موق ةطاّبس لي هللا لوسر ىتأ :لاق ةفيذح نع
 نع «شمعألا نع هوور ظافحلا تاقثلا نآب هنع ريرج نبا باجأ دقو .حيحص ثيدح وهو .2"'هيلعن
 .هيفخ ىلع حسمو ًاضوت مث ءامئاق لابف :لاق ةفيذح نع «لئاو ىبأ

 .نالعن امهيلعو «نافخ هيلجر ىف نوكي نأب امهنيب عمجلا لمتحيو :تلق

 )١( ىئاسنلا ننسو (۷۸۸) مقرب ىذمرتلا ننسو (0) مقرب دواد ىبأ ننس )۱/٦٦( مقرب ةجام نبا ننسو (6€۸).

 .«ةسبنع» :أ ىف (4) .«الاق ىقشمدلا هللا دبع نب دادش انثدح» : ىف (۳) .«ىربقملا» :أ ىف (۲)

 . «ةسينع) :أ ىف (۷) .«رمأ» :ر ىف (5) . ؟رشنتسيو» :أ ىف (5)

 .أ نم ةدايز ٠١( .9) .(هلوسر» :أ ىف (۸)

 )١١( دنسملا )5/؟١١(.

 )۱۲( ريسفت الطبری)۱۰/۷١(.



 (5) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 0۸

 نع «ىّلعي ىنثدح «ةبعش نع ىيحي انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا اذكهو
 ىلإ ماق مث «ةيلعت ىلع حسمو ًاضوت ا هللا لؤسر تیار لاق نوا آن شوا نع ھا
 نع «هيبأ نع ءءاطع نب ىلعي نع «ميشه نع اهلك نقوم داغر د دس وح هواك وأ هاور دقو

 هيلعن ىلع حسمو ' اوتو «لابف موق ةطابس ىتأ لم هللا لوسر تيأر :لاق سوأ ىبأ نب سوأ
 . هيمدقو

 أضوت هنأ ىلع لومحم اذهو :لاق مث « "ميشه قيرط نمو ةبعش قيرط نم ريرج نبا هاور دقو
 دقو «ةضراعتم ةيفانتم هلوسر ننسو هللا ضئارف نوكت نأ زئاج ريغ ناك ذإ ؛ثدحم ريغ وهو كلذك

 ىهتنا نم رذع عطاقلا ضيفتسملا "7 لقنلاب ءاملاب ءوضولا ىف نيمدقلا لسغ مومعب رمألا ةي هنع حص

 . هغلبو هيلإ

 ةءارق لمح ىف بجاولا وه امكو «بصنلا ةءارق ىف امك  نيلجرلا لسغب ًارمآ نآرقلا ناك املو

 كلذ ىور دقو «نيفخلا ىلع حسملا ةصخرل ةخسان ةيآلا هذه نأ فلسلا ضعب مهوت - اهيلع ضفخلا

 دق هنإف «هومعز امك سيلو «هفالخ هنع تباثلا مث «هدانسإ حصي مل نكلو «بلاط ىبأ نب ىلع نع
 .ةيركلا ةيآلا هذه لوزن دعب نيفخلا ىلع حسم ةي ىبنلا نأ تبث

 ميركلا دبع نع ءةثالع نب هللا دبع نب داير انثدح ءمساقلا نب مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 «ةدئاملا لوزن دعب تملسأ انأ :لاق ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نع «دهاجم نع «ىرزجلا كلام نبا
 ا . تملسأ ام دعب حسمي لَو هللا لوسر تيأر انأو

 ًاضوت مث «ريرج لاب : لاق مامه نع «ميهاربإ نع «شمعألا ثيدح نم «نيحيحصلا ىفو

 ىلع حسمو أضوت مث «لاب هيَ هللا لوسر تيأر معن :لاقف ؟اذه لعفت :ليقف «هیفخ ىلع حسمو
 لوزن دعب ناك ريرج مالسإ نأل ؛ثيدحلا اذه مهبجعي ناكف :ميهاربإ لاق :شمعألا لاق .هيفخ
 . "لسم ظفل .ةدئاملا

N 
 ليصفتلا وأ همدع وأ حسملا تيقأت نم «كانه هركذ ىلإ جا اخ او انکل ماكحألا» باتك ىف

 عم «لالضو لهجب لب «دنتسم الب هلك كلذ ضفاورلا تفلاخ دقو .هعضوم ىف طوسبم وه امك «هيف

 ىف تبث امك .هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ ةياور نم «ملسم حيحص ىف تباث هنأ
 ةلاد ةميركلا ةيآلا هذه كلذكو .اهنوحيبتسي مهو ةعتملا حاكن نع ىهنلا ا ىبنلا نع «هنع نيحيحصلا

 ةيآلا هيلع تلد ام قفو ىلع هيي هللا لوسر لعف نم رتاوتلاب تبث ام عم «نيلجرلا لسغ بوجو ىلع

 )١( (اضوتف» :أ ىف .

 )9/5/١١(. ىربطلا ريسفتو )١11١( مقرب دواد ىبأ ناسو (۸ )٤/ دنسملا ()

 .«تلزنأ امدعب» :أ ىف (5) .«لعفلاب» :ر ىف (9)
 )۳١۳/۹(. دنسملا (6)

 (YD). مقرب ملسم حيحصو (FAY) مقرب ىراخبلا ج 000

 .«ام عما :أ ىف (۷)



 هج

 .دمحلا هّللو ءرمألا سفن ىف حيحص ليلد مهل سيلو هلك كلذل نوفلاخم مهو «ةميركلا

 «مدقلا رهظ ىف امهنأ مهدنعف «نيمدقلا ىف نيذللا نيبعكلا ىف فلسلاو ةمئألا اوفلاخ اذكهو

 قاسلا لصفم دنع نائتانلا نامظعلا امه نيبعكلا نأ روهمجلا دنعو .بعك لجر لك ىف مهدنعف

 ىف هباتك ىف هللا امهركذ نيذللا نيبعكلا نأ ىف ًافلاخم ملعأ مل :ىعفاشلا لاق :عيبرلا “لاق .مدقلاو
 °(نإ] هللا مهمحر«ةمئألا دنعف . هظفل اذه .مدقلاو قاسلا لصفم عمجم امهو «نائتانلا امه ءوضولا
 (9قيرط نم نيحيحصلا ىفف «ةنسلا هيلع تلد امكو «سانلا دنع فورعملا وه امك نيبعك مدق لك ىف
 : كلذ لم ىرشبلاو ةنييعكلا ىلإ قتميلا هلجير» لسخف اه رت هنأ 4 نامت نع نارمح

 مساقلا ىبأ ةياور نم «هحيحص ىف ةميزخ نباو دواد وبأو «هب اموزجم ًاقيلعت ىراخبلا یورو
 :لاقف ههجوب كك هللا لوسر انيلع لبقأ :لاق ريشب نب نامعنلا نع «ىلدجلا ثراحلا نب نيسحلا

 لجرلا تيأرف :لاق .«مكبولق نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نميقتل هللاو  اثالث - مكفوفص اوميقأ»

 .ةيزخ نبا ظفل .هبكنمب هبكنمو «هبحاص ةبكرب هتبكرو «هبحاص بعكب هبعك قري
 ىذاحي ىتح «قاسلا ىف ئتانلا مظعلا هب دارملاو الإ هبحاص بعكب هبعك قزلي نأ نكمي سيلف

 وه امك مدقلاو قاسلا لصفم دنع نائتانلا نامظعلا امهنأ نم «هانركذ ام ىلع كلذ لدف ءرخآلا بعك

 .ةنسلا لهأ بهذم

 قوف بعكلا تدجوف «ديز باحصأ ىلتق ىف ترظن :لاق  رباحلا ىنعي  ىميتلا ثراحلا نب هللا دبع

 مهرارصإو قحلا مهتفلاخم ىف مهب اليكنت ‹ مهلتق دعب ةعيشلا اهب بقوع ةبوقع هذهو «مدقلا رهظ

 . هيلع
۵ 

 ءام اودجت مَلَف ءاسنلا متسمال وأ طئاَغْلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ يضرم متنك نإو# : هلوقو

 ةيآ ريسفت ىف هيلع مالكلا مدقت دق كلذ لك نم مگیدیأو مكهوجوب اوحسْماَف ابيَط اديعص اوم
 نكل «كانه مميتلا ةيآ لوزن ببس انركذو .مالكلا لوطي الثل ؛هتداعإ ىلإ انب ةجاح الف «ءاسنلا

 :لاقف «ةميركلا ةيآلا هذهب اصاخ اثيدح انهه ىور ىراخبلا

 نب نمحرلا دبع نأ «ثراحلا نب ورمع ىنربخأ ءبهو نبا انثدح «نامیلس نب ىيحي انثدح

 هللا لوسر خانأف «ةنيدملا نولخاد نحنو «ءاديبلاب ىل ةدالق تطقس : ةشئاع نع « هيبأ نع «هثدح مساقلا

 سانلا تسبح :لاقو :ةديدش ةزكل  ىتزكلف ركب وبآ لبقأ ءادقاز ىئرجح ىف هسار یف :لزنو للك
 ترضحو ظقيتسا ةي ىبنلا نإ مث ءىنعجوأ دقو ةي هللا لوسر ناكل توملا ىبَق «ةدالق ىف

 «مُكهوجو اولسغاف ةالّصلا ىلإ متم اذإ اونمآ نيدلا اهيأ ايإ» :تلزنف ءدّجوي ملف ءاملا سمتلاف «حبصلا
 . بهل ةكرب الإ متنأ ام ءركب ىبأ لآ اي مكيف سانلل هللا كراب دقل ريضحلا نب ديسأ لاقف «ةيآلا هذه

 .«ثيدح» :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز () .«لاقو»: أ ىف )١(

 )١50(. مقرب ةميزخ نبا حيحصو (577) مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 .(4504) مقرب ىراخبلا حيحص )0(



 (57) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 حابأ لب ءرّسعي ملو رسيو مكيلع لهس اذهلف :ىأ * جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديري امإل : هلوقو
 موقي هللا عرش نم قح ىف هلعجو مكب ةمحرو مكيلع ةعسوت «ءاملا دقف دنعو «ضرملا دنع مميتلا

 .«ريبكلا ماكحألا» باتك ىف ررقم وه امكو «هنايب مدقت امك .هوجولا ضعب نم الإ ءاملا ماقم

 همعن نوركشت مكلعل :ىأ «نوركشت مكلعل مكيلع هتمعن متيلو مكرهطيل ديري نكلوإ : هلوقو

 ثحلاب ةنسلا تدرو دقو «ةحامسلاو ليهستلاو ةمحرلاو ةفأرلاو ةعسوتلا نم مكل هعرش اميف مكيلع

 امك «ةميركلا ةيآلا هذه لاثتما ىف نيلخادلا نيرهطتملا نم هلعاف لعجي نأب ءءوضولا بقع ءاعدلا ىلع

 تءاجف .لبولا ةياعر انيلع تناك :لاق رماع نب ةبقع نع ‹ننسلا لهأو ملسمو دمحأ مامرللا هاور

 ملسم نم ام» :هلوق نم تكردأف «سانلا ثدحي امئاق ةَ هللا لوسر تكردأف «یشعب اهتحورف یتبوت

 .«ةنجلا هل تبجو الإ «ههجوو هبلقب امهيلع ًالبقم نيتعكر ىلصيف موقي مث رو نسحيف أضوتي
 ىضر «رمع اذإف ترظنف يا ريو ااا !هذه دوجأ ام :تلق : لاق

 - غبسيف :وأ - غلبيف ًاضوتي دحأ نم مكنم ام» : لاق ءافنآ تئج كتيأر دق ىنإ :لاقف ءهنع هللا

 «ةينامثلا ةنحلا باوبأ هل تحتف الإ E SSO لاا هون نرخ .ءوضولا

 تادف ظفل .«ءاش اهيأ نم لخدي

 اذإ» : لاق ع هللا لوسر نأ ؟ةريره ىبأ نع «هيبأ نع < ءحلاص قا نب لوف : كلام لاقو

 - ءاملا عم هينيعب اهيلإ رظن ةئيطخ لك ههجو نم جرخ «ههجو لسغف - نمؤملا :وأ - ملسملا دبعلا أضوت

 يا :وأ  ءاملا عم هادي اهتشطب ةئيطخ لك هيدي نم جرخ هيدي لسغ اذإف  ءاملا رطق رخآ عم : :وأ

 ىتح - ءاملا رطق رخآ عم :وأ - ءاملا عم هالجر اهتشم ةئيطخ لك تجرخ هيلجر لسغ اذإف  ءاملا رطق

 .«بونذلا نم ايقن جرخي
 ف «كلام نع ينشر نبا رع a يبا نك سس اور

 000 «روصنم نع «نايفس نع «ماشه نب ةيواعم انثدح «بیرک وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 أ هيدي لسغيف ًاضوتي لجر نم ام» : راک هللا لوسر لاق "لاق هرم اک ع «دعجلا ىبأ نبا

 تار عسا .ههجو نم هاياطخ تجرخ ههجو لسغ اذإف <« ءامهنم هاياطخ تجرح الإ  هيعارذ

 ا نم هاياطخ تجرخ هيلجر لسغ اذإف «هسأر نم هاياطخ تجرخ

 ءملاس نع ‹روصنم نع «ةبعش نع «رفعج نب دمحم نع «دمحأ مامإلا هاور دقو .هظفل اذه

 ءهيدي لسغف دبعلا أضوت اذإو» : لاق و ىبنلا نع ءىملسلا ةرم نب بعك وأ «بعك نب ةرم نع
 هيعارذ لسغ اذإو ءههجو نم هاياطخ ' تجر ههو لس اذإو هدب نیب نم ةاياطقت تچ

 ملو :ةبعش لاق .«هيلجر نم هاياطخ “تجرح هيلجر لسغ اذإو عار“ نم ةاياطخ تجر
 .  ےیحص دانسإ اذهو . سأرلا حسم ركذي

 )١( دنسملا )١67/4( مقرب دواد ىبأ ننسو (7174) مقرب ملسم حيحصو )١79( ىئاسنلا ناسو )١1/98(.

 ) )۲.«لهس» :أ ىف

 .(555) مقرب ملسم حيحصو (۳۲ /۱) أطوملا (۳)

 .(۸۷ )٠١/ ىربطلا ريسفت ()

 .«ترحخا» :أ ىف (8- ۵)

 .«حيحصلا لاجر هلاجرال :(؟51؟١/15) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (88 5 /5) دنسملا (9)



 لل _-١١( ۷) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 لوسر لاق :لاق ةمامأ ىبأ نع ءبشوح نب رهش نع «ةيطع نب رمش قيرط نم ريرج نبا یورو
 هيليو هرصبو هعمس نم هبونذ تجرح ةالصلا ىلإ ماق مث «ءوضولا نسحأف أضوت نم : هِئَكَع هّللا

)0 
 . «هیلجرو

 رطل ةعيوم مالم ندير نع «ريثك ىبأ نب ىيحي ثيدح نم «هحیحص ىف ملسم یورو

 «نازيملا المت هلل دمحلاو «ناميإلا رطش روهَّطلا» :لاق ل هللا لوسر نأ ؛ىرعشألا كلام ىبأ نع

 ربصلاو فاه ةقدصلاو «رون ةالصلاو «ضرألاو ءامسلا نيب ام نآلمت دا دمحلاو هللا ناحبسو

 . "”«اهقبوم 5 ءاهقتعمَف هسفن عئابف ءودغي سانلا لك «كيلع وأ كل ةجح نآرقلاو «ءايض

 لاق :لاق رمع نبا نع ءدعس نب بعصم نع «برح نب كاّمس ةياور نم <« ءملسم حيحص ىفو

 ا رقي و ر نم ا هلا قي ور

 : لاق هيبأ نع ثدحي ىلذهلا حيلملا ابأ تعمس «ةداتق نع « ةيعش انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 ةقدص الو ءروهط ريغ نم ةالص لبقي ال هللا نإ» :لوقي هتعمسف «تيب ىف ةي هللا لوسر عم تنك
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 لغ نك

 ةبعش ثيدح نم «هجام ٠ نباو ‹یئاسنلاو «دواد وبأو «دمحأ هاور اذكو
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 E E E ولا ةيعئ احذر
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 الو طسقلاب ءادهش هلل نيمار ادرک اونها نيد اهيأ اي 0 رودصلا تاب ميلع هللا

 ام ریبخ هللا نإ هللا اوق وفتاو ىوقتلل برْقَأ وه ھ اولدعا اولدعت الأ ىلع موق نانش مکنمرجی
۵ 30~ 

 نيذّلاو © ميظع رجأر ةرفغُم مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ ن نيذّلا هللا دعو ) نولمعت

 هللا تمعن اوركذا اونمآ َنيذّلا هيأ اي 60 ميحجلا تاحضأ كلو انتايآب اوبذكو اورفک

< olo 0° o رف 0م 

 لك وتيلف هللا ىلعو هللا اوقّناو مكنع مهيديأ فكف مهيديأ مكيلإ اوطسبي نأ موق مه ذإ مكيلع

 . 4 09 نونمؤملا

 مهيلإ هلاسرإو «ميظعلا نيدلا اذه مهل هعرش ىف مهيلع هّتئمعن نينمؤملا هدابع ًاركذم ىلاعت لوقي
 .هترزاؤمو هترصانمو هتعباتم ىلع هتعيابم ىف قاثيملاو دهعلا نم مهيلع ذخأ امو «ميركلا لوسرلا اذه

 يذلا هقافيمو مكيلع هللا ةّمعن ' اوركذاو# :[یلاعت] لاقف ءهنم هلوبقو هنع هغالبإو هنيدب مايقلاو

(0). 

 .هب ةيطع نب رمش قيرط نم )٥/ ۲٠۲( هدنسم ىف دمحأ هاورو )۸٦/۱۰( ىربطلا ريسفت (۱)
 . ؛ربكأ هللاو هللا ناحبسو» : ىف (۲)

 .(۲۳) مقرب ملسم حيحص (۳)
 .(5؟4) مقرب ملسم حيحص )٤(

 )۲۷١(. مقرب ةجام نبا ناسو (۸۷ /۱) ىئاسنلا ننسو (59) مقرب دواد ىبأ ننسو (15) مقرب ىسلايطلا دنسم (6)

 .أطخ وهو «اوركذاف» :ر ىف (۷) .أ نم ةدايز (6)



AVL Ra مقبل اكل a a 

 دنع اهيلع هلم هللا لوسر نوعيابي اوناك ىتلا ةعيبلا ىه هذهو « «(انعطأو اتعمس متلق ذإ هب مكقتاو

 ءانيلع ةرثأو ءانهرکمو انطشنم ,ىف «ةعاطلاو عمسلا ىلع ةي هللا لوسر انعياب» :اولاق امك «مهمالسإ

 ذخأ دقو مكبرب اونمؤتل مكوعدي لوسّرلاو هّللاب نونمؤت ال مكل امو : ىلاعت لاقو ««هلهأ رمألا عزانن الأو
 دوهعلاو قيثاوملا نم مهيلع ذخأ امب دوهيلل راكذت اذه :ليقو ۸: ديدحلا] «نينمؤم متنك نإ مُكَفاَعيم

 امب راكذت وه :ليقو .سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع هاور «هعرشل دايقنالاو لكك دمحم ةعباتم ىف

 تسلأ# :مهسفنأ ىلع مهدهشأو هبلص نم مهجرختسا نيح مدآ ةيرذ ىلع دهعلا نم ىلاعت ذخأ

 وهو ءرهظأ لوألا لوقلاو .نابح نب لتاقمو «دهاجم 7 :IVY فارعألا] «اندهش یب اولاق مكبرب

 سرج نا راتاو iy «سابع نبا نع ىكحملا

 .لاح لك ىف ىوقتلا ةبظاوم ىلع ضيرحتو ديكأت هللا اوقّئاو» : ىلاعت لاق مث

 ميلع هلا نإ :لاقف «رطاوخلاو رارسألا نم رئارسلاو رئامضلا ىف جلاختي ام ملعي هنأ مهملعأ مث
 فا

 لجأل ال ءلجو زع «هلل قحلاب نيمئاق اونوك :ىأ هلل نیماوق اونو اونمآ نيد اهيا اي :هلوقو
 نع ؛نيحيحصلا ىف تبث دقو .روجلاب ال لدعلاب :ىأ « طسقلاب ءادهش#» اونوكو «ةعمسلاو سالا

 e :ةحاور تنب ةرمع ىمأ تلاقف ءالحَت ىبأ ىنلحن :لاق هنأ ريشب نب نامعنلا

 » :لاق .ال :لاق «؟هلثم تلحن كدلو لكأ» :لاقف ىتقدص ىلع هدهشيل هءاجف . ةي هللا لوسر

 0 ىبأ عجرف :لاق . روج ىلع دهشأ ال ىنإ» :لاقو .«مكدالوأ "یف اولدعاو «هللا

 لدعلا كرت ىلع موق ضب مكنلمحي ال :ىأ «اولدعت الأ ىَلع موق نآتش مکنمرجی الو : هلوقو
 «ىَوُقَتلل برأ وه اولدعا» : لاق اذهلو ؛ًاودع وأ ناك اقيدص ءدحأ لك ىف لدعلا اولمعتسا لب < ءمهيف

 ىف امك «هيلع ريمضلا داع ىذلا ردصملا ىلع لعفلا لدو .هكرت نم ىوقتلا ىلإ برقأ مكلدع :ىأ

 .[۲۸: رونلا] 4مكل ئكزأ وه اوعجراف اوعجزا مک ليق نو :هلوق ىف امك «هريغو دارقلا نب هرئاظن

 بناجلا ىف سيل ىذلا لحملا ىف ليضفتلا لعفأ لامعتسا باب نم ,«ىرقَتلل برأ وهل : هلوقو

 4 ًاليقم نسحأو ارقتسم ريخ ٍذيموي ةنجلا باحصأ : [ىلاعت] هلوق ىف امك ءءىش هنم رخآلا

 . ال هللا لوسر نم ظلغأو ظا تنأ رمل تاباحملا نفس لرو: ا6 ةناقرفلا]

 مكلاعفأ نم ملع ام ىلع مكيزجيسو : ىأ «نولمعت امب ريبخ هللا نإ هللا | رقتاو» :ىلاعت لاق مث

 اولمعو اونمآ نيذّلا هللا دعو :هدعب لاق اذهلو ؛رشف ارش نإو «ريخف ًاريخ نإ ءاهومتلمع ىتلا
 ال هدابع ىلع هتمحر نم ىه ىتلا ةنجلا :وهو «ميظع ٌرِجَأَول مهبونذل :ىأ 4 ةرفغُم مهل تاحلاصلا

 ىلاعت وهو «مهلامعأ مهيلإ ةمحرلا لوصو ببس ناك نإو «لضفو هنم ةمحرب لب ؛مهلامعأب اهنولاني

 . مکنیب» :أ ىف ١) .«رايتخاو» :أ «ر یف قلد

 .(15337) مقرب ملسم حيحصو (750857) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«لوقلو» :ر ىف (0) .أ نم ةدايز (8)

 .(1795) مقرب ملسم حيحصو (۳۲۹۲) مقرب ىراخبلا حيحص (7)



 -١١( .٣ ۷) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .ةنملاو دمحلا هلف «هلو هنم لكلاف «هناوضرو هوفعو هلضفو هتمحر لين ىلإ ًابابسأ اهلعج ىذلا

 هتمكحو «ىلاعت هلدع نم اذهو .«ميحجلا باحنصأ كوا انتايآب اوبذكو اورفك نيذّلاو : لاق مث
 ريدقلا "”ميكحلا لدعلا مّكحلا وه لب «هيف روجي ال ىذلا همكحو

 مهيديأ فكف مهيديأ مكيلإ اوطسبي نأ موق مه ذإ مكيلع هللا تمعن اوركذا اونمآ نيا هيأ ايل :هلوقو

 ا نا وب E am افرك : قازرلا دبع لاق « مكدع

 ءاجف «ةرجشب هحالس ويي ىبنلا قلعو ءاهتحت نولظتسي هاضعلا ىف سانلا قرفتو ءالزنم لزن هك
 ؟ىتم. كغنمب نم :لاقف هلك ىلا ىلع لبقا مث .ههّلسف هذخاف لكي "هلا لوسر فيس: ىلإ ىبازعا
 ماشف :لاق !«هللا» :لوقي ليي ىبنلاو ؟ىنم كعنمي نم :اثالث وأ نيترم ىبارعألا لاق !«هللا» :لاق

 - هبقاعي ملو هبنج ىلإ سلاج وهو «ىبارعألا ربخ مهربخأف هباحصأ ةي ىبنلا اعدف «فيسلا ىبارعألا
 هللا :لوسرب اًوكففي قا ودار ترحلا مع اهوق نأ: رکو له وجت ركذي هذاك ٠ قاكو لاف
 «مهيديأ مكيلإ اوطسبي نأ موق مه ذإ مكيلع هللا تمعن اوركذا# :لوأتو «ىبارعألا اذه اولسرأف ةا
 ۰ ۰ ۰ .ةيآلا

 . ””هيحصلا ىف ةتباث - ثراحلا نب ثَرَوُغ وهو - ىبارعألا اذه ةصقو

 مه ذإ مكيلع هللا تمعن اوركذا اونمآ نيذَّلا اهي ايل :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 لكي هللا لوسرل اوعنص دوهيلا نم اموق نأ كلذو :4مُكَنَع مهيدْيأ فكف مهيديأ مكيلِإ اوُطسِبي نأ مَ
 ملف هباحصأ رمأو «ماعطلا تأي ملف «مهنأشب هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف «مهولتقيل ءاماعط هباحصألو

 .متاح ىبأ نبا هاور ."”هوتأي

 016 ی اورد نأ ودار يح «:هباحجطاو كرتشالا نب نسك نق تلزت :كلاق وبأ لاقو

 .متاح ىبأ نبا هاور .فرشألا نب بعك راد ىف هباحصأو

 نتي تاش ىف تلوث اهنا خاو ريقو «ةمركعو تهاجر نابي نب قاحسإ نب دمحم 53و

 ةّيد ١ یف مهنيعتسي مهءاج امل ا هي هلا قوسو سأر ىلع اوقلي نأ اودارأ نيح ءريضنلا
 رادجلا تحت هيم ىبنلا سلج نإ هورمأو «كلذب بعك نب شاخ نب ورمع اولكوو «نييرماعلا

 ىلإ عجرف «هيلع “ ""اوؤلامت ام ىلع هلوسر هللا علطأف «هقوف نم ىحرلا كلت ىقلي نأ هدنع اوعمتجاو

TTكلذ : Ss 
Soca” 

 .«یبنلا» :أ ءر ىف (۳) .«هللا لوسر نأ» :أ ىف (۲) .«ميلحلا» :ر ىف )١(

 .«ناكف» :أ ىف (5)

 .هب قازرلا دبع قيرط نم (۱۳۹) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو (۱۸۲/۱) قازرلا دبع ريسفت (6)
 .أ نم ةدايز (۸) .؟هوتأف» :ر ىف (۷) . ؟هولتقي» :ر ىف (5)

 .«اولامت» :ر ىف )١١( .«ىلع» :ر ىف )٠١( .«ىبنلا سأر» : ىف (9)

 .أ هر نم ةدايز ١0(



 CEE IEE U ةذناللا ووش mag بحس

 . مهالجأف مهلزنأ ىتح «مهرصاحف مهيلإ ودغي نأ ةا هللا

 .همهأ ام هللا هافك هللا ىلغ کو قف :ىنعي «نونمؤملا لّكوتيلف هللا ىلعو# :ىلاعت هلوقو

 .همصعو سانلا رش نم هظفحو

 سوم سس ص

 نيت مكعم يلا هللا لاقو ايقن رشع ينا مهنم انثعيو ليئارسإ يبي قاتم هللا َذحأ دقو

 نرسل احا هللا لن قار فرع رس ل متيتآو ةالصلا متمَقَأ

 oro ی #8 د

 لض دقف مكنم كلذ دعب رفك نمف راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مكتلخدألو مكتانيس مكدع

 أ الار وعل رولا “نب ماس ريب ر 3 ر0 م جدد

 نع ملكْلا نوفرحي ةيساق مهبولق اَنْلعِجَو مهانعل مهقاتيم مهضقن امبف 09 ليبّسلا ءاوس

 مهنع فعاف مهنم اليلق الإ مهم ةنئ لا ىلع علطت لارت الو هب اوركذ امم اظح اونو هعضاوت

 اًظَح اوسنَف مهَقاَثيم انذخأ ىراصت اّن اوُناَق نيذّلا نمو 05 نينسحملا بحي بحي هللا نإ حّفصاو

 ارا ميدل وس قرت N عضل را رانا ميرا ءاق ةياز رك ان

 . 4 © نوعتصُي
 هدبع ناسل ىلع مهيلع هذخأ ىذلا «هقاثيمو هدهعب ءافولاب نينمؤملا هدابع ىلاعت [هللا] رمأ ا

 «ةنطابلاو ةرهاظلا مهيلع همعن مهركذو «لدعلاب ةداهشلاو قحلاب مايقلاب مهرمأو ءو دمحم هلوسرو

 نم مهلبق ناك نم ىلع قيثاوملاو دوهعلا ذخأ فيك مهل نيبي عرش «ىدهلاو قحلا نم هل مهاده اميف
 نع ادرطو «مهل هنم ًانعل كلذ مهبقعأ هقيثاومو هدوهع اوضقن املف «ىراصنلاو دوهيلا :نيباتكلا لهأ

 لا عفانلا ملعلا وهو «قحلا نيدو ىدهلا ىلإ لوصولا نع ("”ههبولقل اباجحو «هبانجو هباب

 ىلع ءافرع : ىنعي «ابيقت رشع يتلا مهنم اًنْثعَبو ليئارسإ ينب قايم هللا َدَحَأ دقلوإ» :ىلاعت لاقف «حلاصلا

 .هباتكلو هلوسرلو «هّلل ةعاطلاو «عمسلاو ةعيابملاب مهلئابق

 «مالسلا هيلع «ىسوم هجوت امل ناك اذه نأ دحاو ريغو قاحسإ نب دمحمو سابع نبا ركذ دقو

 طبس نم ناكف :قاحسإ نب دمحم لاق  بيقن طبس لك نم «ءابقنلا ميقي نأب رمأف «ةربابحلا لاتقل

 نب بلاك» :اذوهي طبس نمو ؛«ىّرح نب طافاش» :نوعمش طبس نمو ««"روکز نب نوماش» :ليبور

 نب عشوي» :ميارفأ طبس وهو «فسوي طبس نمو ««فسوي نب ليياخيف» :نيبأ طبس نمو «(انفوي
 طبس نمو ««یدوس نب ىدج» : نولبز طبس نمو ««نوفر نب ىمطلف» : نیماینب طبس نمو ««نون

 طبس نمو ««لمج نب ليئالمح» :ناد طبس نمو ««یسوس نب یدج» :فسوي نب اشنم وهو فسوي

 نب ليالوج» :داج طبس نمو ««یسفو نب یحن»: یلاتفن طبس نمو ؛«ليكلم نب روطاس» :ريسأ

 .«نوکز» :ر ىف (۳) .«مهبويعلا :ر ىف )١( .أ نم ةدايز )١(

 .(لاقث» :ر ىف )٥( .«نولايز»: أ ىفو ء«نوكياز» :ر ىف )٤(
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 امل ةفلاخم ءامسأو ليئارسإ ىنب طابسأ ىلع ءابقنلا دادعت ةاروتلا نم عبارلا رفسلا ىف تيأر دقو
 ىنب ىلعو ««نوداس نب ىنوصلا» :ليبور ىنب ىلعف :اهيف لاق «ملعأ هللاو «قاحسإ نبا هركذ

 :رخاسي ىنب ىلعو «(باذایبمع نب نوشحيلا :اذوهي ىنب ىلعو ««ىكشروص نب لاومش» :نوعمش
 (ةلاشنم» :ميارفإ فسوي ىنب ىلعو :«"”بولاح نب بايلا» :نولبز ىنب ىلعو ؛«نوعاص نب لاش»
 ««نوعدج نب نديبأ» :نيماينب ىنب ىلعو ««نوصري نب ليئايلمح» :اشنم ىنب ىلعو ««دوهنمع نبا
 :زاح ىنب ىلعو ««نارجع نب لياحن» :ريسأ ىنب ىلعو ««ىذشيمع نب رذيعج» :ناد ىنب ىلعو

 . «نانيمع نب عزجأ» :ىلاتفن ىنب ىلعو ؛«ليياوعد نب فيسلا»
 سوألا نم ةثالث «آبيقن رشع انثا مهيف ناك «ةبقعلا ةليل راصنألا ايي هللا لوسر عيب ال اذكهو

  ناهيتلا نب مئيهلا وبأ: O ردا دبع ني ةعافرو + ةمكيتح نب دعسو«ريضحلا نب كيسا : مهو

 هللا دبعو ‹ عيبرلا نب دعسو ART دعسأ ةمامأ وبأ ع ءجرزخلا نم ةعستو «مهنع هللا ىضر

 نبا دعسو «تماصلا نب ةدابعو «رورعم نب ءاربلاو “٤ 'نالجعلا نب كلام نب عفارو «ةحاور نبا

 مهركذ دقو .مهنع هللا ىضر نويبع يد وومع نيدو «مارح نب ورمع نب هللا دبعو «ةداّبع

 و «قاحسإ نبا هدروأ امك ءهل رعش ىف كلام نب بعك

 اولو نيذلا مهو «كلذب مهل ةي ىبنلا رمأ نع ذئتليل مهموق ىلع ءافرع اوناك ءالؤه نأ دوصقملاو
 .ةعاطلاو عمسلا ىلع ويي ىبنلل مهموق نع ةدقاعملاو ةعيابملا

 نع «ىبعشلا نع لاهم عرف «دیز نب دامح انثدح «یسوم نب نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 دبع ابأ اي :لجر هل لاقف .نآرقلا انئرقي وهو دوعسم نب هللا دبع دنع اسولج انك :لاق قورسم
 اهنع ىنلأس ام : هللا دبع لاقف ؟ةفيلخ نم ةمألا هذه كلمي مك : ةا هللا لوسر متلأس له «نمحرلا
 ةدعك ءرشع انثا» :لاقف هيَ هللا لوسر انلأس دقلو .معن :لاق مث «كلبق قارعلا يدق ذه :ذخأ

 . ؟ليئارسإ ینہ
 كيري نم نجلا ىف تبا فيدل اذه .لصاو "هولا اذه. قم بيرغ ثيدحا اذه

 .«الجر رشع انثا مهيلو ام ايضام سانلا رمأ لازي ال» :لوقي ةي ىبنلا تعمس :لاق ةرمّس نب رباج
 .«شيرق نم مهلك» :لاق ؟ِْيِلَك ىبنلا لاق اذام : ىبأ تلأسف «ىلع تيفخ ةملكب ةي ىبنلا ملكت مث

 قحلا ميقي < ا عع و الا كيش اذه ىنعمو «“"ملسم ظفل اذهو
 مهو «قست ىلع ةعبرأ مهنم دجو دق لب «مهمايأ عب ناتو ' ا اذه نم مزلي الو «مهيف لدعيو

 الب زيزعلا دبع نب رمع مهنمو «مهنع هللا ىضر .ىلعو «نامثعو «رمعو «ركب وبأ :ةعبرألا ءافلخلا

 نأ رهاظلاو «ةلاحم ال مهتيالو نوكت ىتح ةعاسلا موقت الو .سابعلا ىنب ضعبو «ةمئألا دنع كش

 «تولاج» :ر ىف (۳) .«باذ انیمع» :ر ىف (۲) «نديلم» :ر یف (۱)
 .«نالجع)» : ىف (6) .«اشنمو) :ر ىف (4)

 .(547 )١/ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (5)

 .«تاقث هلاجر ةيقبو ء«روهمجلا هفعضو ىئاسنلا هقثو ديعس نب دلاجم هيف» ١40(: /5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (898/1) دنسملا (۷)

 .(نعا :أ ىف (۸)

 . (AYY) مقرب ملسم حيحص (9)

 .«مهيلاتت» :ر ىف )١١( .؟حلاص» :ر ىف )٠١(



 0( 223570::تانآلا:ةدئاملا "ةروس لاقل ءزخلا يت ل ۹

 مسا هيبأ مساو واي ىبنلا مسا همسا ءئطاوي هنأ :هركذب ةدراولا ثيداحألا ىف هب رشبملا ىدهملا مهنم
 ةضفارلا مهوتي ىذلا رظتنملاب اذه سيلو ءاّمْلَّظو ًاروج تئلم امك ءاطسقو الدع ضرألا ًالميف «هيبأ
 نم وه لب «ةيلكلاب دوجو الو ةقيقح هل سيل كلذ نإف .«ءارماس» ٍبادرس نم هروهظ مث هدوجو

 ةمئألا رشع ىنثالا ءافلخلا ءالؤهب دارملا سيلو «ةفيعضلا تالايخلا مهوتو «ةفيخسلا لوقعلا سوه

 ةاروتلا ىفو .مهلقع ةلقو مهلهحجل «ضفاورلا نم ةيرشع انثالا مهيف دقتعي نيذلا ع تالا
 انثالا ءافلخلا ءالؤه مهو امتع ردع وتلا اح وع (O «مالسلا هيلع «ليعامسإب ةراشبلا

 اذإ دوهيلا نم ""'ملسأ نم ةلهجلا ضعبو «ةرمس نب رباجو «دوعسم نبا ثيدح ىف نوروكذملا رشع

 ةلقل ءاهّمسو الهج مهنم ريثك عيشتيف ءرشع انثالا ةمئألا مهنأ مهنومهوي ةعيشلا ضعب مهب نرتقا
 . ايم ىبنلا نع ةتباثلا ننسلاب كلذ مهنقل نم ملعو مهملع

 متيتآو ةالّصلا متم نئ ىرصنو ىتءآلكو ىظفحب :ىأ «مكعم ينإ هللا لاقو» ی وو

 مهوقرصن :ىأ «مهومترزعو# ىحولا نم هب مكنوؤيجي اميف مهومتقدص :ىأ «يلسرب متنمآو ةاكزلا
 نرفكألا» هتاضرم ءاغتباو هليبس ىف قافنإلا :وهو «انسح اًضْرَف هللا متضرفأو» قحلا ىلع مهومترزآو

 اهتحت نم يِرَجَت تانج ْمُكَنلحْحأَول اهب مكذخاؤأ الو ءاهرتسأو اهوحمأ مكبونذ :ىأ (مکتایس مکنع

 .دوصقملا مكل لصحأو «روذحملا مكنع عفدأ : ىأ «راهنألا

 هدقع دعب قاثيملا اذه فلاخ نمف :ىأ (ليسلا ءاوَس َلَض دقف مكنم كلذ دعب رك نَمَف :هلوقو
 ىلإ ىدهلا نع لدعو «قحلا قيرطلا أطخأ دقف ءهفرعي مل نم ةلماعم هلماعو هدحجو هدشو ةليكوتو

 .لالضلا

 امبف# :لاقف .هدهع مهضقنو هقاثيم مهتفلاخم دنع ةبوقعلا نم مهب لحأ امع ىلاعت ربخأ مث

 قحلا نع مهاندعبأ :ىأ «مهانعل مهيلع ذخأ ىذلا قاثيملا مهضقن ببسبف : ىأ «مهاّنعَل مهقانيم مهضقت

 ءاهتواسقو اهتظلغل ةظعومب "نوظعتي الف :ىأ تاق مهبولق انلعجو# «ىدهلا نع مهاندرطو

 هباتك اولوأتو «هللا تايآ ىف مهفرصت ءاسو «مهموهُف تدسف :ىأ 4هعضاوُم نع ملكلا نوفرحي»

 اوسنو# «كلذ نم هللاب ًاذايع «لقي مل ام هيلع اولاقو «هدارم ريغ ىلع هولمحو «هلزنأ ام ريغ ىلع
 .هنع ةبغر هب لمعلا اوكرتو : ی چب اوركَذ اَمَم اًظح

 اوكرت :هريغ لاقو .اهب الإ لمعلا لبقي ال ىتلا هللا فئاظوو مهنيد ىرع اوكرت :نسحلا لاق

 .ةميوق لامعأ الو «ةميقتسم رطف الو «ةميلس بولق الف «ةئيدر ةلاح ىلإ اوراصف لمعلا

 تدار نا تقر رك : رعت «مهنم ةنئاخ ىلع علَّطت لارت الوإ»

 . دا «ىبنلاب كتفلا ىلع مهؤلامت كلذب ىنعي :هريغو دهاجم لاق

 نم تلماع ام :فلسلا ضعب لاق امك ءرفظلاو رصتلا نيع وه اذهو €حفصاو مهنع فعاَف»

 .؟ملسی» :ر ىف () .أ ءر نم ةدايز )١(

 .«تدسفولا :ر ىف (6) .«عفتنت الف» : ىف (۳)



 ۷ل د.( 1١ ء٠٠ ) ناتيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نأ هللا لعلو .قحلا ىلع عمجو فيلأت مهل لصحي اذهبو .هيف هللا عيطت نأ لثمب كيف هللا ىصع

 . كيلإ ءاسأ نمع حفصلا :هب ىنعي © نينسحملا بحي هللا َنِإط :ىلاعت لاق اذهلو ؛مهيدهي

 الو هّللاب تونمؤي ال َنيذّلا التاق :هلوقن ةخوسنم :4حفصاو مهنع فعال ةيآلا هذه :ةداتق لاقو

 اوعي ىتح باتكلا اوثوأ َنيذّلا نم قَحْلا نيد َنوئيِدَي الو هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الَو] رخآلا مويلاب

 84 : ةبوتلا] 7'42[توُرغاص مُهَو دي نع ةيزجلا

 ىراصن مهنأ مهسفنأل اوعدا نيذلا نمو : ىأ 4مهقاَعيم انذخأ ئراصت اَّنِإ اولاق نيذّلا نمو» :هلوقو

 ةعباتم ىلع قيثاوملاو دوهعلا مهيلع انذخأ «كلذك اوسيلو «مالسلا هيلع«ميرم نبا حيسملا نوعباتي

 اولعفف : ىأ «ضرألا لهأ ىلإ هللا هلسري ىبن لكب ناميإلاو «هراثآ ءافتقاو هترزاؤمو هترصانمو لوسرلا

 مهيب انیرغأف هب اورگذ امم اًظح اوسَنف» :لاق اذهلو ؛دوهعلا اوضقنو ق قيثاوملا اوفلاخ ؛دوهيلا ٍلعف امك

 نولازي الو ءاضعب مهضعبل ضغابتلاو ةوادعلا مهنيب انيقلأف :ىأ 4ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا

 نيضغابتم نولازي ال مهسانجأ فالتخا ىلع ىراصنلا فئاوط كلذكو .ةعاسلا مايق ° ىلإ كلذك

 جلت اهعدت الو ىرخألا مرَحُت ةقرف لكف ؛اضعب مهضعب نعليو ءًاضعب مهضعب رفكي «نيداعتم
 ةفئاط لك «ةيسويرآلاو ةيروطسنلا كلذكو «نورحخآلا كلذكو «ةيبوقعيلا رفكت ةيكلملاف ءاهدبعم

 .داهشألا موقي مويو ايندلا هذه ىف ىرخألا "”رفكت

 ىلع ىراصنلل ديكأ ديعوو ديدهت اذهو .( نوعنصي اوُناَك ام هللا مهئبتي فوسو» : ىلاعت لاق مث

 نع سدقتو ىلاعتو «لجو زع «برلا ىلإ هوبسن امو ؛هلوسر ىلعو هللا ىلع بذكلا نم هوبكترا ام
 دلي مل ىذلا «دمصلا درفلا ءدحألا دحاولا ىلاعت ءادلوو ةبحاص هل مهلعج نم «ًاريبك ًاولع مهلوق

 .دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوی ملو

 وفعيو باتكلا نم نوفخت متنك امم اريك مكل نيبي انلوسر مك ءاج دق باتكلا لهأ ايف

 ره عاق

 مالّنسلا لبس هناوضر عبثا نم هللا هب يدهي ۵ نیبم باتكو رون هللا نم مكءاج دق ريثك نع

 .4 09 ميقتسم طارص ىلإ مهيدهيو هنذإب رونلا ىلإ تاّملظلا نَم مهجرخيو

 ىلإ قحلا نيدو ىدهلاب ويي ًادمحم هلوسر لسرأ دق هنأ :ةميركلا هسفن نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 «لطابلاو قحلا نيب قرفلاو تانيبلاب هثعب هنأو «مهيباتكو مهيمأ «مهمجعو مهبرع «ضرألا لهأ عيمج

 ام نيبي :ىأ (باتكلا نم نوفخت متن امم اريثك مكل نيبي انلوسر مكءاج دق باتکلا لهأ ای : ىلاعت لاقف
 . هنايب ىف ةدئاف الو رغ اع نيتك نع تكسو هيف هللا ىلع اورتفاو «هولوأو هوفرحو هولدب

 «ةمركع نع «ىوحنلا ديزي نع «دقاو نب نيسحلا ثيدح نم «هكردتسم ىف مكاحلا ىور دقو

 .؟وهو ةمايقلا موي ىلإ»:أ ىف )١( .؟ةيآلا» :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز )١(

 .«تكسول :أ ىف (5) .«نعلت» :أ ىف (۳)



  1Aناتيآلا :ةدتاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )1۷« ١8 (

 باتكلا لهأ اي : هلوق «بستحي ال ثيح نم نآرقلاب رفك دقف مجرلاب رفك نم :لاق سابع نبا نع
 ..وفخأ امم مجرلا ناكف (باتكلا نم َنوُفْخُت منك امم اريثك مك نيب انلوسر مك ءاج دف

 : خب ملو دانسإلا حيحص :لاق مد

 باتکو رون هللا نم مكءاج دق : لاقف ميركلا هيبن ىلع هلزنأ ىذلا ميظعلا نآرقلا نع نات زبخأ مث

 ةماقتسالا جهانمو ةمالسلاو ةاجنلا قرط : ىأ السلا هناوضر عبتا نم هللا هب يدهي . نيبم

 ‹كلاهملا نم مهيجني :ىأ « ميقتسم طارص ىلإ مهيدهيو ") هنذإب روثلا ىلإ تاَملُظلا نم مهجرخيو»
 «مهنع ىفنيو«رومألا بجنأ مهل لصحيو روذحملا لا نيبأ مهل حضويو

 .ةلاح موقأ ىلإ مهدشريو

 داَرَأ نإ اًميش هللا نم كلمي نمُف لق ميرم نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذّلا رفك دقل )»

 امو ضرألاو تاوّمّسلا كلم هّللو اعيمج ضرألا يف نمو هّمأو ميرم نبا حيسمْلا كلهي نأ
 ما م هم

 هللا ءاتبأ نحن ىراصتلاو ُدوُهَيْلا تَلاَقَو 9 ٌريدَق ءيش لك ىلع هّللاو ءاشي ام قلخي امهنيب

 ءاَشي نم ِبَدَعُيو ءاَشَي نمل رفعي قلخ نمم رشب متنأ لب مكبونذب مبدعي ملف لق هؤاّبحأو

 . 4 ۵ ريصَمْلا هيلو امهتيب امو ضرألاو تاوُمَّسلا كلم هّللو

 دابع نم دبع وهو  ميرم نبا حيسملا E م لوقي

 .ًاريبك ًاولع مهلوق نع هللا ىلاعت ءهّللا وه هنأ - نم قلخو ‹ هللا

 نإ ايش هللا نم كلمي نمف لق» : هناطلسو هرهق تحت اهنوكو ءايشألا ىلع هتردق نع اربخم لاق مث

 ناك ىذلا اذ نمف «كلذ دارأ ول : ىأ «اعيمج ضرألا يف نمو هاو ميرم نبا حيسمْلا كلهي نأ دارأ

 ؟كلذ نع هفرص ىلع ردقي ىذلا اذ ني 0

 كلف تادوجوملا عيمج : یا 4ءاشي ام قلخي امهنيب امو ضرألاو تاومّسلا كلم هلل : لاق مث

 در اذهو «هتمظعو هلدعو ‹هناطلسو هتردقل : لعق انك لاب ال «ءاشي ام ىلع رداقلا وهو «هقلخو

 . ةمايقلا موي ىلإ ()ةىراتتملا هللا ٠ نئاعل مهيلع ىراصنلا ىلع

 ءانبَأ نحن ئراصتلاو دوهيلا تلاَقوإ : مهئارتفاو مهبذك ىف ىراصنلاو دوهيلا ىلع ًادار ىلاعت لاق مث

 نأ مهباتك نع اولقنو .انبحي وهو «ةيانع مهب هلو هوني مهو هئايبنأ ىلإ نوبستنم نحن: ىأ «ؤايحأو هللا

 .«اوفخأ اع» :أ ىف )١(

 ,(769/4) كردتسملا (۲)
 .(هنم هعنی» :أ ىف (6) .«فرصف» :أ ءر ىف (4) .أطخ وهو «مهبر نذإب» :آ ىف (۳)

 .؟ةعباتلا» :أ ءر ىف (۷) .«نمو» :أ ىف (5)



 ب سس ( 1۸ ء۷١ ) ناتيآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 دقو ةف رو لوا ريغ ىلع اذه ارح :«ىركر نينا تنا ارا هل لاقأ اا

 امك «ماركإلاو فيرشتلا ىلع مهدنع قلطي اذه :اولاقو ءمهئالقع نم ملسأ نمم دحاو ريغ مهيلع در

 مولعمو .مكبرو ىبر : ینعی «مكيبأو ىبأ ىلإ بهاذ ىنإ : مهل لاق ىسيع نأ مهباتك نع ىراصنلا لقن

 مهتزعم ''”كلذب اودارأ امنإو «مالسلا هيلع «ىسيع ىف اهوعدا ام ةوبنلا نم مهسفنأل اوعدي مل مهنأ

 .هؤابحأو هللا ءانبأ نحن :اولاق اذهلو «هدنع مهتوظحو هيدل

 هءانبأ نوعدت امك متنك ول :ىأ «مكبونذب مكبذعي ملف لُق# :مهيلع ادار ")ىلاعت هللا لاق
 ةيفوصلا خويش ضعب لاق دقو .؟مكئارتفاو مكبذكو مكرفك ىلع منهج ران کل دعا ملف اا

 هذه ىفوصلا التف «هيلع دري ملف ؟هبيبح بذعي ال بيبحلا نأ نآرقلا ىف دجت نيأ : ءاهقفلا ضعبل

 .(مكبونذب مكبذعي ملف لق» :ةيآلا
 نع «ىدع ىبأ نبا انثدح :لاق ثيح دمحأ مامولل دنسملا ىف دهاش هلو «نسح هلاق ىذلا اذهو

Eعوقلا هما تاز املف «قيرطلا ىف ذ ىبصو «هباحصأ نم رفن ىف لَك ىبنلا رم :لاق سنأ نع  

 لوسر اي:موقلا لاقف «هتذخأف تعسو !ىنبا ىنبا :لوقتو ىعست تلبقأف الطرب نأ اهدلو لغ تک

 ىف هبيبح ىقلي ام هللاو ءال» :لاقف اي ىبنلا مهضفخف :لاق .رانلا ىف اهنبا ىقلتل هذه تناك ام «هللا
 در الا

 وه ىلاعت وعر «مدآ ىنب نم مكلاثمأ ةوسأ مكل : ىأ © قّلَخ نمم رشب منأ لب 3 : ("”[هلوقو]
 EE «ديري امل لاعف وه :ىأ (ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغيإ» هدابع عيمج ىف مكاحلا

 هرهق تحتو هكلم عيمجلا :ىأ «اَمهنيب امر ضرألاو تاومسلا كلم للرب .باسحلا عيرس وهو
 ال ىذلا لداعلا وهو «ءاشي امب هدابع ىف مكحيف «هيلإ باملاو عجرم ا : ىأ 4 ريصملا هيلو «هناطلسو

 .رورخي

 هک 0 2 ء٤ 5 -
 نع «ريبج نب ديعس وا «ةمركع نع ا هربا اي ويدعم رغ قالا ھل اا

 هوملكف «یدع نب ساشو «ورمع نب ىرحبو« )ءاضأ نب نامعن ةي هللا لوسر ىتأو :لاق سابع نبا

 هللاو نحن !دمحم اي انفوخت ام :اولاقف «هتمقن مهرذحو هللا ىلإ مهاعدو كو هللا لوسر يفكر
 هللا ءانبأ نحن ئراصتلاو دوهيلا تلاقو# :مهيف 2١ [هللا] لزنأف .ىراصنلا لوقك «هؤابحأو هللا ءانبأ
 .ريرج نباو «متاح ىبأ نبا هاور .ةيآلا رخآ ىلإ (هؤابحأو

 نحن ىراصتلاو دوهيلا تّلاقو» :"'[ىلاعت] هللا لوق ىف ىدسلا نع طابسأ قيرط نم اضيأ ايورو

 نأ ليئارسإ ىلإ ىحوأ هللا نإ :اولاق مهنإف «هٌواّبحأو هللا ءاتبأ نحن : مهلوق امأ :(هؤابحر هللا ءانبأ

 .«كلذ نم» :أ ءر ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .«تددعأ» :أ ىف (4) .«لجو زع» : ىف (۳)

 )0( دنسملا )۳/٤ ١٠١(.

 .؟مهملكف» :أ ىف (9) .«ءاص نب نامتع» :أ ىف (4) .أ نم ةدايز (۷ ۰7)

 .أ نم ةدايز )٠١. ١١(



١٠. 

 لكأتو مهرهطت ىتح ةليل نيعبرأ اهيف نونوكيف «"رانلا مهلخديف - ها كركب (١)كدلو
 كلذف «مهوجرخأف .ليئارسإ دلو نم نوتخم لك اوجرخأ نأ: دانم داني مث «مهایاطخ

 .[؟4 :نارمع لآ] « تادودعم اما الإ راّتلا اسْمَ نأ : مهلوق

 )١98( ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 لت و ريب عه

 نم انءاج ام اولوقت ةت نأ لسرلا نم ةرتف ىلع مك نيبي انلوسر مكءاج دق باتكلا لهأ ايل

 . 4 69 ريِدَق ءيش لك ىّلع هللاو ریذنو ريشب مک ءاج دقف ريذن الو ریشب

 متاخ دمحم هلوسر مهيلإ لسرأ دق هنإ :ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ ابطاخم ىلاعت لوقي
 (لسرلا نم ةرتق ىلع )| ا اذهلو ؛مهعيمجلل بقعملا وه لب «لوسر الو هدعب ىبن ال ىذلا « نييبنلا

 .ميرم نبا ىسيعو هلاسرإ نيب ام ةلواطتم ة ةدذم دعب : ىأ

 :- هنع ةياور ىف  ةداتقو َىدْهَنلا نامثع وبأ لاقف ؟ىه مك «ةرتفلا هذه رادقم ىف اوفلتخا دقو
 لاقو . ةئس نوتسو ةثامسمخ :ةداتق نعو . ىسرافلا ناملس نع ىراخبلا هاورو . ةنس ةئامتس تناك
 مه

 . ةنس نوثالثو عضبو 20 ارا اجلا لاقوة ةوعيزاو اش اسا ضعت نق رفع

 ىلإ حيسملا عفر نمو :لاق هنأ ىبعشلا نع «مالسلا هيلع ىسيع ةمجرت ىف ركاسع نبا ركذو
 :ةنس نوثالث و “ثالثو ةثامعست لي ىبنلا ةرجه

 ةافانم الو .ةنس نورشعو ةئامتس :لوقي نم مهنمو .ةنس ةئامتس هنأ وهو .لوألا وه روهشملاو
 ةيسمش ةنس ةئام لك نيبو ‹ ةيرمق دارأ رخآلاو «ةيسمش ةنس ةئامتس دارأ لوألا لئاقلا نإف ءامهنيب

 مهفهك يف اوبو : کلا تاس هه ر لا او ؛نينس ث الث نم وحن ةيرمقلا نيبو
 تناك ىتلا ةيسمشلا ةئامثالثلا ليمكتل «ةيرمق :ىأ 65 : فهكلا] «اعست اودادزاو نينس ةئام ثالث

 دمحم نيو: ليئازسإ: ىب ءايبلا نخآ عميره نبا ید نيب ةرتفلا تناكو :باخلا 2" اهل ة ةمولعم
 نأ ةريره ىبأ نع ىراخبلا حيحص ىف تبث امك ؛قالطإلا ىلع مدآ ىنب نم نييبنلا متاخ "11
 0101 ٩ O a a نر» : لاق ل هللا لوسر

 ایچ انك ا نب دل :هل لاقي «ىبن 21 [مالسلا هيلع] ىسيع دعب ثعب هنأ معز نم ىلع
 .هريغو ىعاضقلا

 «لبسلا نم وتلو «لسرلا نم ةرتف ىلع دل دمحم ثعب دل [ىلاعت] هللا نأ دوصقملاو

 .«ىدلو» :أ ىف )١(

 )١( «رانلا مهلخدأ كدلو نم ادلو نأ» :ىربطلا صنو «خسنلا عيمج ىف اذك )١١5/5(.
 .(دمحما» :ر ىف (6) .«مهجرخأف» :ر ىف (4) .(«ىدانم» :أ ىف (۳)

 .«ةنس ةئامعبرأ»: أ ىف ()

 .( 85/170) روظنم نبال قشمد خيرات رصتخمو (طوطخملا مسقلا ۳ )١5/ ٠ ركاسع نبال قشمد خيرات (۷)

 .أ نم ةدايز )۱١1( .«لهأ دنع» :أ «ر یف (۰) . «ةثالث» :أ ىف (9 ۸)

 . ؟ىبن هنيبو ىنيب نکی ملا :ر یف (16) .«انأ» :أءر ىف )١0(

 )١4( مقرب ىراخبلا حيحص )۳٤٤۲(.

 .أ نم ةدايز )١( .أ نم ةدايز )١6(

 در هيف اذه«



 لإ س تس )١9( ةيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 رمأ هيلإ ةجاحلاو .معنلا متأ هب ةمعنلا تناكف «نابلصلاو نارينلاو ناثوألا ةدابع ةرثكو «نايدألا ريغتو

 اليلق الإ ءدابعلا رئاس ىف رهظ دق لهجلاو نايغطلاو «دالبلا عيمج “مَع دق ناك داسفلا نإف همّمَع

 امك «نيئباصلاو ىراصنلا دابعو دوهيلا رابحأ ضعب نم «نيمدقألا ءايبنألا نيد نم اياقبب نيكسمتملا نم

 ساو

 «ىعشاجملا رامح نب ضايع نع «فرطم نع «ةداتق انثدح .ماشه انثدح «ديعس نب ىيحي انثدح

 متلهج ام مكمّلعأ نأ ىنرمأ ىبر نإر» : هتبطخ ىف لاقف موي تاذ بطخ وَ ىبنلا نأ «هنع هللا ىضر

 مهتتأ مهنإو مهلك ءاًمَتح ىدابع تقلخ ىنإو «لالح ىدابع هتْلَحَن لام لك :اذه ىموي ىف ىنمّلَع ام

 لزنأ مل ام یب اوكرشي نأ مهترمأو ءمهل تللحأ ام مهيلع تّمرحو :مهنيد نع "مهتلضاف نيطايشلا

 لهأ نم اياقب الإ «مهبرعو مهمجع مهتمم ضرألا لهأ ىلإ رظن «لجو زع« هللا نإ مث ءاناطلس هب
 امئان هؤرقت «ءاملا هلسغي ال اباتك كيلع تلزنأو «كب ىلتبأو كيلتبأل كتثعب امنإ :لاقو ."باتكلا

 :لاقف «ةزّبخ هوعديف ىسأر اوُعَلْتَي نذإ براي :تلقف ءاشيرق قّرحَأ نأ ىنرمأ هللا نإ مث «ناظقَيو
 ةسمخ ثعبن ادنج ثعباو «كيلع قفننسف مهيلع قفنأو «كزغن مهزغاو «كوجرختسا امك مهجرختسا
 «قفوم قّدصتُم طسقم ناطلس وذ :ةثالث ةنجلا لهأو ؛كاصع نم كعاطأ نمب لتاقو “لاما

 : ةسمخ رانلا لهأو دي "ر يقف فيفع لجرو ءملسمو ىبرق ىذ لكب بلقلا قيقر ميحر لجرو

 ءالام الو الهأ نوغتبي ال - ىيحي كش - ءاعبت وأ اَعَبَت مكيف مه نيذلا ءهل  َربَر ال ىذلا فيعضلا

 نه نعاني و الإ ىسُمي الو حبصُي ال لجرو «هناخ الإ قد نإو ْعَمْط هل ىَمْحَي ال ىذلا نئاخلاو

 , «شحافلا :ريظنشلاو» «بذكلا وأ ليخبلا ركذو ««كلامو كلهأ

 نب هللا دبع نب فرطم نع «ةداتق نع «هجو ريغ نم ىئاسنلاو ءملسمو «دمحأ مامإلا هاور مث

 ركذ دقو .فرطم نم ثيدحلا اذه ةداتق عامسب حيرصتلا ةداتق نع '''”ديعس ةياور ىفو .ريخّشلا
 نع «وه هاور مث .هنع «ةعبرأ نم هعمس امنإو ‹«فرطم نم هعمسي مل ةداتق نأ :هدنسم ىف دمحأ مامإلا

 .هركذف ءرامح نب ضايع نع «فرطم ىنثدح :لاق نسحلا نع «مرثألا ميكح نع «فوع نع «حور
PENSو ¢ ىبارعألا فوع نع ر ثيدح نم ىئاسنلا هاور  

 مهمجعو مهبرع «مهتقمف ض وق ريإ و ذرأالا 1 ! : هللا نإ: هل ثيدحلا اذه دا ! نم د ةملاو

 لهأ ىلع سبتلا دق نيدلا '"ناكو .«باتكلا لهأ نم» :ملسم ظفل ىفو . «ليئارسإ ىنب نم اياقب الإ

 .«مهتلاتحاف» :أ ىف (۲) .؟ممع» :ر ىف (۱)

 .«مهلاثمأ» :أ ىف (؛) .«باتكلا لهآ ليئارسإ ىنب نم اياقب الإ» :أ ءر ىف (؟)

 .«ضر» :أ ىف (۷) .«لايع وذ ريقف» :أ ىف )١( .«نقوم» :أ ىف (5)
 .«لخبلا» :أ ءر ىف (۸)

 )9( دنسملا )١57/54(.

 .أ ءر نم ةدايز )١١( .«ةبعشا :أءر ىف )٠١(
 .(801/1) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (5856) مقرب ملسم حيحصو )١77/4( دنسملا 0-0

 .«ناكف» :أ ءر ىف 0



  ۷٣تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثكلاثلا ءزحلا حلل للم )7١  ۲١(

 ءرونلا ىلإ تاملظلا نم هب هللا مهجرخأو «قئالخلا ىدهف لَك ادمحم هللا ثعب ىتح ٠ مهلك ضرألا

 الو ریشب نم اتءاج ام اولوقت 3 نم :ىلاعت لاق اذهلو ؟ءارقلا ةقيربخلاو ءءاضيبلا ةجحملا ىلع مهكرتو

 ر وسر نم ا ا ور ا مهي اولدب نيذلا اهيأ اي :- اولوقتو اوجتحت الثل :ىأ «ريذن

 . «ريدق ءيش لك ىلع هللاو الب دمحم ىنعي ءريذنو ريشب مكءاج دقف ءرشلا نم رذنيو ريخلاب
 . ىنعاطأ نم باوثو «ىناصع نم باقع ىلع رداق ىنإ : هانعم :ريرج نبا لاق

 خو هانا مخل ذم لن اغلا موق تنزف سوم فذ
 هللا بتك يتلا ةسدقملا ضرألا اولخدا موَق اي 6 َنيِمَلاَعْلا نم ادحأ تؤي مل ام مكاتآو اكولم

 انو نيرابج اموق اهيف ّنِإ سوم ای اوُلاَق 69 نیرساخ اوبلقنتف مكرابدأ ئلع اودترت الو مک
NG 0 7 

 اوُلَكوَتَف هللا ىَلعو نوبلاغ مُكَنإف هومتلخد اذإف بالا مهيَلع اولخدا اَمهيَلع هللا معنأ نوفاخي

 اتاقق كرو تنأ بهذاق اهيف اومد ام ادبأ اهدت  انِإ یسوم ای اولاق O نينمؤم معك نإ

 موقلا نيبو اتنيب قرفاف يخأو يسفن لإ كلْمَأ ال ينإ بر لاق 09 تودعاق اتهاه اإ
0 o2 

 موَقْلا ىلع سأت الف ضرألا يف نوهيتي ةنس نيعبرأ مهيَلع ةمرحم اهنإف لاق 02 نيقسافلا

 . 4 © نيقسافلا

 هموق هب ركذ اميف «مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم هميلكو هلوسرو هدبع نع ًاربخم ىلاعت و

 « ةميقتسملا مهتقيرط ىلع اوماقتسا ول ةرخآلاو ايندلا ريخ مهل هعمج ىف , مهيدل هءالآو مهيلع هللا معن

 كله املك : ىأ «ءايبْنَأ مكيف لعج ذِإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا م موق اي هموقل ئسوم لاق ذو 555

 ءايبنألا مهيف لازي ال ءاوناك "”كلذكو .هدعب ام ىلإو ميهاربإ مكيبأ ندل نم «ىبن مكيف ماق ىبن

 نع «هريغ وأ مكحلا نع «روصنم نع «ىروثلا نع ؛ قازرلا دبع لاق : «اكولم مكلعجو» :هلوقو

 .تيبلاو ةأرملاو مداخلا : لاق «اكولم مکلعجوإل :هلوق ىف « سابع نبا

 سابع نبا نع «دهاجم نع« شمعألا نع «اضيأ ىروثلا ثيدح نم .هكردتسم ىف مكاحلا یورو

 .«كلذلو» :أ ىف (0) .«اولوقيو اوجتحي» :أ ءر ىف )١(

 .«امهيلع» :أ ىف (:) .ر نم ةدايز (9)



 ل سس ااا _۴٦( 709 تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 مث «ذئموي مهينارهظ نيب مه نيذلا :لاق « َنيِمَلاَعْلا نم ادحأ توي مل ام مكاتاو#» مداخلاو ةأرملا :لاق

 . "”هاجرخي ملو «""نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق

 (9ييورلا هل ناك اذإ: ليئارسإ تب نم لجولا ناك و ساي ا نع ءاناريم نب رعب لاقو
 اك ی ¢ ا مداخلاو

 ابأ عمس هنأ ؛ئناه وبأ انأبنأ «بهو نبا انأبنأ «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :ريرج نبا لاقو

 نم الا كاف لر اسر ماعلا نب ور نر هللا د ت لوفي ناكل هج اف
 :لاق ؟هنكست نكسم كلأ :لاق .معن :لاق ؟اهيلإ ىوأت ةأرما كلأ : هللا دبع لاقف ؟نيرجاهملا ءارقف

 . "”كولملا نم تنأف : "لاق .امداخ ىل نإ :لاقف .ءاينغألا نم تنآف :لاق .معن

 ؟رادو مداخو بكرم الإ كلملا له : ىرصبلا نسحلا لاقو

 هاكحو .اذه نم ًاوحن ىروثلا نايفسو «دهاجمو «مكحلاو روصنم نع ىور مث .ريرج نبا هاور

 .نارهم نب نوميم نع متاح ىبأ نبا

 وهف «هيلع نذؤتساو «مداخو لزنم هل ناك اذإ ليئارسإ ىنب نم لجرلا ناك : بدوش نبا لاقو

 .كلم

 . مدخلا كلم نم لوأ اوناك : ةداتق لاقو

 نبا هاور .هلامو هلهأو هسفن مكنم لجرلا كلمي :لاق «اكولم مكلعجو# :هلوق ىف ىّدسلا لاقو

 .متاح ىبأ

 یر ديس يبا نع « مّتيهلا ىبأ نع «جارد نع «ةعيهل نبا نع ركذ : متاح ىبأ نبا لاقو

 . ^( کلم بک «ةأرماو ةبادو مداخ مهدحأل ناك اذإ لقا ناک» : لاق ایک هللا لوسر نع

 .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو

 ديز تعمس ؛ (9)[لاق] «ضايع نب سنأ ري وبأ انثدح راكب نب ريبزلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 مداخو تيب هل ناك نم» :ّةْيِلَك هللا لوسر لاق :لاق هنأ الإ ملعأ الف (اكولم مكلعجو# : لوقي ملسأ نبا

 .«كلم وهف

7 7 )220 
 5 بيرغ لسرم اذهو

 .ةجوزو مداخو تيب :كلام لاقو

 .«امهطرش ىلع» :د ىف )١(

 .(311 «۳۱۱/۲) كردتسملا ىف مكاحلا (۲)

 .؟ةأرملا» :أ ءر ىف (:) . ؟ةأرملا» :د ىف (۳)

 .«لاقف» :أ ىف )١( .«ءارقفلا نم انأ» :د ىفو ء«تسلأ» :ر ىف (9)

 )١157/١١(. ىربطلا ريسفت (۷)

 . ةفيعض مثيهلا ىب أ نع جارد ةياورو نافيعض جاردو ةعيهل نبا هدانسإ ىفو (۸)

 أ نم ةدايز ىف

 )٠١( ىربطلا ريسفت )١١/١1537(.
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 توف هدنع «هبرس یف انمأ «هدسج ىف ىفاعم مكنم حبصأ نما : ثي ١ ىف درو دفو و 3 ° lT KO e ۰ نرل . 5 )١(

 "رفات ايندلا هل تزيح امنأكف «هموي

 “)فرشا اوناك «؟”مهناكف ءمكنامز ىملاع ىنعي 4َنيمَلاَعْلا نم ادحأ تي مل ام مكاتآوإ# : هلوقو
 ليئارسإ ينب انيتآ 1 :لاق امك «مدآ ىنب فانصأ رئاسو طبقلاو نانويلا نم «مهنامز ىف سانلا

 ىلاعت لاقو 5 ةيئاجلا] 4 نيمّلاَعْلا ىَلَع مهاتلضفو تالا نم مهاتفزرو ةوبنلاو مكحلاو باتكلا
 ES ونهج موق مكنإ لاق ةهلآ مه امك اهل ان لعجا» : اولاق امل سوم نع رابخإ

 ٤١] "م : فارعألا] 4 َنيِمَلاَمْلا ىلع مكلضف وهو اهلِ مكيغبأ هللا ريَعأ لاق .نوُلمعي اوناک ام لطابو

 هللا دنع لضفأو «مهنم فرشأ ةمألا هذهف الإو «مهنامز لهأ لضفأ اوناك مهنأ :دوصقملاو

 عسوأو «ادالوأو الاومأ رثكأو «ءاقازرأ رزغأو ءاكلم مظعأو «ايبن مركأو ءاجاهنم موقأو « ةعيرش لمكأو

 1٠١١[( :نارمع لآ] «ساّنلل تجرخأ ةمأ ريخ معك :[لجو زع] هللا لاق ءازع مودأو «ةكلم
 ةيداسألا انزكو قو 41531 :ةزقلا ] «ساّنلا ىلع ءادهش اونوكتل اًطسو َةّمَأ مكاتلعج كلذكوإ : لاقو
 تجرخأ ةمأ ريخ متنك» : لجو زع هلوق دنع «هللا دنع ل ىف ا

 OI روس" ”نم ساتل

 مل ام مكاتاو» :هلوق ىف اولاق مهنأ ريبج ح نب ديعسو كلام ىبأو ‹« سابع نبا نع ريرج 0 یورو

 م مكاتآو# :هلوق ىف باطخلا اذه نأ دارا مهنأكو ءاي دمحم ةمأ : ىنعي € َنيِمَلَعْلا نم ادحأ تؤي
 لومحم وهو ‹هموقل ىسوم نم باطخ هنأ ىلع روهمجلاو .ةمألا هذه عم 4 َنيمّلاعْلا نم ادحأ تؤي مّ

 .انمدق امك مهنامز ىملاع ىلع

 مهيلع “هلزن ىلاعت ناك ام : كلذب ىنعي 4 ملام نم ادحأ تؤي مل ام مكاتآو) :دارملا :ليقو
 «تاداعلا قراوخ نم هب مهصخي ب ىلاعت ناك ام «كلذ ريغو مامغلا نم ' 0 هلّلظَتو «ىولسلاو نملا نم
 . ملعأ 2١ :”هللاف

 لوخدلاو داهجلا ىلع ليئارسإ ' ىنبل«مالسلا هيلع« ىسوم «ضيرحت نع ًاربخم ىلاعت لاق مث
 رصم دالب ىلإ هلهأو هونبو وه لحترا امل « بوقعي مهيبأ نامز ىف مهيديأب ناك ىذلا .سدقملا تيب ىلإ

 اموق اهيف اودجوف 2'؟)[مالسلا هيلع]ىسوم عم اوجرخ ىتح اهب اولازي مل مث «مالسلا هيلع «فسوي مايأ
 لوخدلاب «مالسلا هيلع« ىسوم هللا لوسر مهرمأف ءاهوكلمتو اهيلع اوذوحتسا دق «نيرابحلا ةقلامعلا نم

 .«افاعم» :ر ىف (۲) .«یور» :أ ىف )١(
 . ىراصنألا نصحم نب هللا دبع ثيدح نم )5١51( مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاورو )۲۳٤١( مقرب ننسلا ىف ىف ىذمرتلا هاور (۳)
 .«ىلاعت» :أ ىفو «ر نم ةدايز () .«فارشأ» :ر ىف (5) .؟مهنإف» :أ ىف (:)
 .«هلزنی» :أ ىف (4) .«ىف» :أ ىف (0

 .«ىنبال :ر ىف )١١( .«هللاو» :أ ىف ( ١ .؟مهللظيو» :أ ىف ()

 .أ نم ةدايز )١١(



Vo SERE EEE a SE 

 اوبقوعف ربا اوفلاخو اًوصعَو اوُلَكَنَف .مهيلع رفظلاو ةرصنلاب مهرشبو .مهئادعأ لاتقبو ءاهيلإ
 ا م «دصقم ىلإ هيف نوهجوتي فيك نوردی ال «نيرئاح مهريس ىف ىدامتلاو هيتلا ىف باهذلاب

 يدع لاق هنآ ىسوك نع اوريكم یلاعت لاه اا هللا رمأ ىف مهطيرفت ىلع مهل ةبوقع ءةنس
 ةرهطملا :ىأ «ةسّدقملا ضرألا اولخدا موق .

 ٠ ضرألا اولْخداط :هلوق ىف سابع نبا نع «دهاجم نع «شمعألا نع «ىروثلا نايفس لاق
 .دحتاو نيغو دهاجم لاق اذكو .:ةلوخ امو نوطلا نه لاف «ةسدقملا

 اذكو .احيرأ ىه :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «لاقبلا ديعس ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاقو

 .نيرسفملا نم دحاو ريغ ركذ

 تيب ىلإ مهقيرط ىف تناك الو «حتفلاب "ادوصقملا ىه تسيل احيرأ نأل ؛رظن اذه ىفو
 دارملا نوكي نأ الإ "[مهللا]«نوعرف مهودع هللا كلهأ نيح ءرصم دالب نم اومدق دقو «سدقملا
 ةدلبلا هذه اهب دارملا نأ ال  هنع ريرج نبا هاور اميف - ىدسلا هلاق امك «سدقملا تيب ضرأ احيرأب

 :سدقلا تيب قرش وخلا فرط ف ف زرعملا

 : ليئارسإ مكيبأ ناسل ىلع هللا اهومكدعو ىتلا : ىأ «مكل هللا بتك يتلا» :ىلاعت هلوقو

 00 اوبلَقَستل داهجلا نع اولكنت الو :ىأ .«مكرابدأ ىلع اودترت الرا 2 نمآ نم (ةثارو

 : ىأ (نولخاد نف اهنم اوجرخي نف “اھنم اوجرخي تح اهَلخَدَت نأ اَنِإو نيرابج اموق اهيف نإ سوم ای اولا
 ءةلثاه قَلخ ىوذ :ىأ «نيرابج اموق - a E هده يف داب ازال

 نإف 35 اوماد ام اهيلإ لوخدلا انئكمي الو «مهتلواصم الو مهتمواقم ىلع ردقن ال انإو «ةديدش ىوقو

 .مهب انل ةقاط الف الإو .''"اهانلخد اهنم اوجرخي

 :لاق نايفس انثدح ةراشب نب هاربا انثدح + متيقلا نيب هكركلا هب قللت < :ريرج نبا لاق دقو

 راسف :لاق .نيرابجلا ةنيدم لخدي نأ ىسوم ّرمأ :لاق سابع نبا نع «ةمركع لاق «"ديعس وبأ لاق

 طبس لك نم ات ندع للا عنها تی اسير قعو بايد اتر لن جاا ن يضرم
 «مهمّظعو“ مهئّتجو مهتئيه نم اميظع ارمأ اوأرف ةنيدملا اولخدف :لاق .موقلا ربخب هوتأيل «نيع مهنم
 .رامثلا ىنتجي لعجف «هطئاح نم رامثلا ىنتجيل طئاحلا بحاص ءاجف ؛مهضعبل اطئاح اولخدف
 «ةهكافلا عم همك ىف هلعجف هذخأ مهنم ًادحاو باصأ “' "املكف .' ”مهعبتتف «مهراثآ ىلإ '"”رظنيو

 نيب مهرثنف مهكلم ىلإ ''"'بهذو «ةهكافلا عم همك ىف مهلعجف «مهلك رشع ىنثالا تقتلا ىتح
 «ىسوم ىلإ اوعجرف :لاق .مكبحاص اوربخأف اوبهذاف ءانرمأو اننأش متيأر دق :كلملا مهل لاقف . هيدي

 .مهرمأ نم اونياع امب هوربخأف

 .أ نم ةدايز )١(

 .«هثرو» :أ ىف (4) .أ ءر نم ةدايز (۳) .«ةدوصقملا» :أ ىف (۲)

 .«نولخاد انف اهنم» :أ ىف )١( . أطخ وهو «اهيف اوماد ام اهلخدن نل انإو» :ر ىف (5)

 .ةرظنف» :أ ءر ىف (9) .«مهمسجولا :أ ءر ءد ىف (۸) و
 .؟بهذ مث: ىفو ««بهذف» :ر یف )١١( .«املف» :ر ىف )١١( .«مهعبتف» :أ ىف )٠١(
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 اھ فو

 _۔ ° الجر رشع ىنثا مهنم ثعب «هموقو ىسوم لزن امل: سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 ىف مهلعجف «نيرابجلا نم لجر مهيقلف ءاوراسف «مهربخب هوتأيل مهثعبف هللا "”ركذ نيذلا ءابقنلا مهو
 نحن :اولاق ؟متنأ نم :اولاقف «هيلإ اوعمتجاف هموق ىف ىدانو «ةنيدملا مهب ىتأ ىتح مهلمحف «هئاسك

 ىلإ اوبهذا :مهل اولاقف «لجرلا ىفكت بنع نم ةبح مهوطعأف .مكربخب "هيأ انثعب «ىسوم موق
 كرو تنأ بهذاقإل ءىسوم اي :اولاق مهوتأ املف . ”مهتهكاف رذق اوردقا : مهل اولوقف هموقو ىسوم
 . «نودعاق انهاه اّن التاقف

 ديزي نع «بويأ نب ىيحي انثدح «ميرم ىبأ نبا انثدح «ىبأ انثدح :لاق مث متاح ىبأ نبا هاور

 «ءىشب اهيف '""”عرذف ءاصع ذخأ كلام نب سنأ تيأر :لاق نمحرلا دبع نب ىيحي ىنثدح «داهلا نبا
 لوط اذكه :لاق مث «ءنيسمخخو اسمح وأ نیسمخ ضرألا ىف اهب ساق مث «عرذ مك ىردأ ال

RN 

 «نيرابجلا ءالؤه قلخ ةمظع ىف «ليئارسإ ىنب عضو نم ارابخأ انهه نيرسفملا نم ريثك ركذ دقو
 ةثالثو ةئامثالثو عارذ فالآ ةثالث هلوط ناك هنأو «مالسلا هيلع «مدآ تنب «قنع نب جوع مهيف ناك هنأو

 ىف تبث امل فلاخم وه مث .هركذ نم ىحتسي ءىش اذهو !باسحلا ريرحت « عارذ ثلثو اعارذ نوثالثو
 لزي مل مث ءاّعارذ نوتس هلوطو مدآ قلخ “[ىلاعت] هللا نإ» :لاق لَو هللا لوسر نأ : حيحصلا
 . نکلا ىتح 40 قاب قلخلا

 نأو «ةنيفسلا بوكر نم عنتما هنأو «ةينز دلو ناك هنأرع ءارفاك ناك لجرلا اذه نأ اوركذ دق مث
 نم ضرألا لهأ ىلع اعد احون نأ ركذ هللا نإف «ءارتفاو بذك اذهو . """هتبكر ىلإ لصي مل نافوطلا
 هانيجبَأَفط :ىلاعت لاقو «[؟57 :حون] اراد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر :“'"لاقف «نيرفاكلا

 :ىلاعت لاقوء[١٠١١ 21١4 :ءارعشلا] «نيقاَبلا دعب اََقَرغَأ مت . “' نوحشَمْلا كّلفْلا يف هَعَم نمو
 «قرغ رفاكلا حون نبا ناك اذإو ء[١٤ :دوه] «محر نم الإ هللا رمَأ نم مويلا مصاع ال "لاق ]»

 دوجو ىف مث .عرش الو لقع ىف غوسي ال اذه ! ؟ةينز دلوو رفاك وهو «قنع نب جوع ىقبي فيكف
 . ملعأ هللاو ءرظن «قنع نب جوع» :هل لاقي لجر

 هللا ةعاط نع ليئارسإ ونب لكن املف :ىأ 4اَمِهِيَلع هللا معنأ نوفاحي نيذّلا نم نالجر لاق» :هلوقو

 فاخي نمم امهو «ةميظع ةمعن امهيلع هلل نالجر مهضّرَح «مالسلا هيلع «ىسوم هللا لوسر ةعباتمو
 .هباقع ىشخيو هللا رمأ

 )197/١١(. ىربطلا ريسفت )١(

 .؟مهيتأن١ :ر ىف (4) .؟مهرکذ» :أ ىف (۳) .«ابيقن» : ىف ()

 .«ةسمخا :أ ىف (۷) .«عرذو» :أ ىف (1) .«مكتهكاف ردق اوردق» :ر ىف (5)

 .«صقنت» :ر ىف )٠١( .أ نم ةدايز (9) .«نيحيحصلا» :أ «د ىف (4)
 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم )184١1( مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو (7777) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )11

 .«لاقو» :أ ىف (۳) .«هيتبكرل :أ ءر یف (۱۲)

 .ر نم ةدايز )١5( .أطخ وهو «نيعمجأ هعم نمو هانيجنأف» :ر ىف )١5(



 VV SS ET ا وع ءزجلا

 :لاقيو . سانلا نم عضومو ةباهم ' )وهل نمم : ىأ َنوُفاَحُي َنيذّلا نم نالجر لاق :١ مهضعب أرقو

 يرسل «ةيطعو «ةمركعو «دهاجمو «سابع نبا هلاق ««انفوي نب بلاك» و «نون نب عشوي» امهنإ

 اَذإَف بالا مِهيَلَع اولخدا] :الاقف هللا مهمحر «فلخلاو «فلسلا نم دحاو ريغو «سنأ نب عيبرلاو

 ؛هرمآ متعبتاو هللا ىلع متلكوت ىتم :ىأ یوم مک نإ اولکوتف هللا یلعو دولا مكن هوم
 .مكل هللا اهبتك ىلا ةدلبلا معو ءمهب مكرفظو مكديأو مكئاددعأ ىلع هللا مكرصن «هلوسر متقفاوو

 نإ التاقف كبرو تنأ بهذاف اهيف اوماد ام ادبأ اهَلحدَت نل اإ ئسوم اي اولاق» . اًئيش مهنم كاذ , عفني ملف

 .ءادعألا "ةلتاقم نع فلختو ؛'"”مهلوسرل ةفلاخمو «داهجلا نع مهنم لوكن اذهو . «تودعاق انهاه

 ىسوم دجس «مهدالب ىلإ عوجرلاو فارصنالا ىلع اومزعو داهجلا ىلع اولكن امل مهنإ :لاقيو

 بلاك»و «نون نب عشوي» قشو«هب اومه امل اماظعإ «ليئارسإ ىنب نم ألم مادق «مالسلا امهيلع «نوراهو

 .ليلج رطخو ميظع رمأ ىرجو .امهومجر مهنإ :لاقيف «كلذ ىلع امهموق امالو امهبايث «انفوي نبا

 مهراشتسا نيح يلي هللا لوسر ردب موي 2" ”مهنع هللا ىضر «ةباحصلا هب باجأ ام نسحأ امو

 برتقاو «ريعلا صانتقا تاف املف «نايفس ىبأ غم ناك ىذلا ريعلا علم اوؤاج نيذلا ءريفنلا لاتق ىف

 وبأ ملكتف «بلّيلاو ضْيبلاو *”ةدُعلا ىف ءفلألا ىلإ ةئامعستلا نيب ام عمج ىف مهو ءريفنلا مهنم
 :لوقي لَك هللا لوسرو «نيرجاهملا نم ةباحصلا نم ملكت نم ملكت مث «نسحأف «هنع هللا ىضر «ركب

 سانلا روهمج اوناك مهنأل NSN a .«نوملجلا اهنا ىلع ارويخأ)

 كثعب 7 لاو هللا لوسر اي انب ضرعت كنأك : [هنع هللا ىضر] ذاعم نب دعس لاقف .ذئموي

 نأ ركن امو ءدحاو لجر انم فّلخت امو «كعم هانضل هتضخف رحبلا ا تا ا
 كغ ك اما كا لعل الا اقم برا ىف فل ا دغا ردع اج ىقلت
 . كلذ 2؟”هطّششَتو ءدعس لوقب ةا هللا لوسر ٌرَسَف هللا ةكرب ىلع انب رسَف

 هللا دبع نب دمحم انثدح«یزارلا متاح وبأ انثدح «نیسحلا نب ىلع انثدح : هیودرم نب ركب وبأ لاقو
 هيلإ راشأف «نيملسملا راشتسا ردب ىلإ راس امل يَ هللا لوسر نأ «سنأ نع ديمح انثدح «ىراصنألا

 لوقن ال اَذِإ :اولاق . كو هللا لوسر ديري مكايإ راصنألا رشعم اي :راصنألا تلاقف مهراشتسا مث ءرمع

 قحلاب كثعب ىذلاو «نودعاَق انهاَه اَنِإ التاقف كبرو تنأ بهذافل سوا ليفاربسإ وني ٠ لاف امك هل

 لايبخل اعلاه ىلإ اهدانكأ رف ول

 هاورو . هب «سنأ نع «ليوطلا ديمح نع (« ذيمح يا ةديبع نع «دمحأ مامإلا هاورو

 «ىلعي ىبأ نع نابح نبا هاورو «هب ديمح نع «ثراحلا نب دلاخ نع .«ىنثملا نب دمحم نع «ىئاسنلا

 .(ةلباقم» :أ ىف (۳) .؟هلوسرلا :ر ىف () .«امهلا :ر ىف )١(

 .أ نم ةدايز (5) .«ددعلا» :أ ىف (5) .«نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر» :أ ىف (4)

 .(هطسبو» :أ ءر ىف (۹) .«رقي ام» :أ ىف (۸) .«ىذلاو» :ر ىف (۷)

 )٠١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا )1/ 518(.

 )١١( ,«ةدبعلا :أ ىف (١1١؟) .«لاق امك» :أ ىف



 (؟5 7١ تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 قفز

YA 

 5 نع «دامح نب ىلعألا دبع نع

 نوت را دوغ ا ا نم لعام ا ی مورق لع اوج دما لاو
 نب ةبتع نع «حسان نب هللا دبع نع توا نب "نيش نع «بيعش نب دمحم انثدح « ميهاربإ نبا

 ونب تلاق امك لوقن الو «معن :اولاق «؟نولتاقت الأ» : هباحصأل ةَ ىبنلا لاق :لاق ىملسلا دبع
 انإ التاقف كبرو تنأ بهذا نكلو ا ا ق ليئارسإ

 هب «ديمح نع «ناميلس نب

 :دمحأ مامإلا لاق امك «هنع هللا ىضر «ىدنكلا ورمع نب دادقملا لعوب تاجا نم ناكو

 :  باهش نبا وه - قراط نع «ىسّمحألا هللا دبع نب قراخم نع «نايفس انثدح «عيكو انثدح
 س ليئارسإ ونب تلاق امك كل لوقن ال انإ هللا لوسر اي ردب موي ايب هللا لوسرل لاق دادقملا نأ
 .نولتاقم '')امكعم انإ التاقف كبرو تنأ بهذا نكلو (نودعا انهاه انِإ التاقف كبرو تنأ بهذاف»

 اقف روكا ر نمار دقو ءهجولا اذه نم دمحأ هاور اذكه

 - هللا دبع لاق :لاق باهش نب قراط نع «قراخم نع «ليئارسإ انثدح «رماع نب دوسأ انثدح
 امم ىلإ بحأ هبحاص انآ نوكأ نأل اًدهشم دادقملا نم تدهش دقل :هنع هللا ىضر  دوعسم نبا وه
 امك لوقن ال هللا لوسر اي هللاو :لاقف «نيكرشملا ىلع وعدي وهو 7)۸ هللا لوسر ىتتأ :هب لدع
 نعو كنيمي نع لتاقن انكلو ,«نودعاَق انهاه نإ التاقف كبرو تنأ بهذافإ» :ئسوا ليئارشإ وتب تلاق

 لب رسو «كلذل قرشي هك هللا لوسر هجو تيأرف . كفلخ نمو كيدي نيب نمو «كراسي

 باتك» ىف هظفلو .هب «قراخم نع قرط نم «ريسفتلا» ىفو «ىزاغملا ىف» ىراخبلا هاور اذكهو

 ليئارسإ ونب تلاق امك كل لوقن ال انإ هللا لوسر اي :ردب موي دادقملا لاق :لاق هللا دبع نع «ريسفتلا
 كعم نحنو ضما: ""[لوقن] "2)نكلو ,«نوُدعاَق انهاه اإ التاقف كبرو تنأ بهذاَفط :ىسول
 . ةي هللا لوسر نع ىرس هنأكف

 ىبنلل لاق دادقملا نأ ؛قراط نع «قراخم نع «نايفس نع ‹ عیکو هاورو :ىراخبلا لاق مث
 . 31ط

 هللا لوسر نأ انل ركذ :لاق ةداتق نع «ديعس انثدح «ديزي انثدح «رشب انثدح :ريرج نبا لاقو
 بهاذ ىنإ» :مهكسانم نيبو مهنيب لّيحو ىدهلا نوكرشملا دص نيح ءةيبيدحلا موي هباحصأل لاق ةي

 .ارمتعما :أ ىف )١(

 (1017/5) ىلصوملا ىلعي ىبأ دنسمو )١١141( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو ١ ٠١( /5) دنسملا (1)
 .«مكعما :أ ىف (1) . حرجلا نم تبثملاو ««مكحلا» :أ ىف (۳)

 .هب بويأ نب نسحلا قيرط نم (۱۸۳ )٤/ هدنسم ىف دمحأ هاورو )٥(

 .«مکعم» :أ ءر ىف (۷) .«داجأ» :ر ىف (5)
(A)ارسو)» : ءر ىف (؟) .أ نم ةدايز . 

 ١۸۹(. /۱) دنسملا (۰)

 .أ نم ةدايز )0 .«انكلو» :أىف )۱١(
 .((5094 (A۲ مقرب ىراخبلا حيحص )1۳(



 لإ د )۲١_ ٦) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ذإ لار یئ نس الملاك نورك ال هللاو أ :دوسألا نب دادقملا هل لاقف .«تيبلا دنع هرحانف ىدّهلاب
 مكعم انإ التاقف كبرو تنأ بهذا نكلو «نودعاق انهاه نإ التاقف كرو ثنأ بهذاف» : 5 اولاق

 . "كلذ ىلع "اوعباتت ةا هللا لوسر باحصأ اهعمس املف .نولتاقم

 .ردب موي هلاق امك ذئموي ةلاقملا هذه ررك هنأ لمتحيف «ةيبيدحلا موي اظوفحم ناك نإ .

 ريا : ىنعي (نيقساقلا موَقْلا نيبو اننيب قرفاف يخأو يسفن الإ كلمأ ال يإ بر لاق» :هلوقو

 يسن الإ كلّما ال يّنِإ بر» :مهيلع ايعاد لاقو ؛مالسلا هيلع ىسوم مهيلع بضغ لاتقلا نع ليئارسإ

 ىخأو انأ الإ هيلإ توعد ام ىلإ بيجيو هللا رمأ لثتميف مهنم :ةيطي دحأ سيل : ىأ « يخأو

 .مهنيبو ىنيب ضقا ىنعي : سابع نبا نع «ىفوعلا لاق ل تي

 اننيب لصفا :قرفا :هريغ لاقو «مهنيبو اننيب حتفاو «مهنيبو اننيب ضقا :كاحضلا لاق اذكو

 الا لاق امك « مهليبو

 ش نينا نيب تقرَف ام دشا ینیبو هتیپ قرفاف بر ای

 مرقلا ىلع سات لق ) ضرألا يف دوي نس نيرا مه َمَْسُم ها “2۲ لاق3 :ىلاعت لوقو
 ميرحتب مهيلع هللا مكح داهجلا نع اوُلَكن نيح «مالسلا هيلع «ىسوم مهيلع اعد امل «([ نيقساقلا
 رومأ تناك هيفو «هنم جورخلل نودتهي ال آمئاد نوريسي هيتلا ىف اوعقوف «ةنس نيعبرأ ةدم ًاردق اهلوخد

 نم ىراجلا ءاملا جارخإ نمو .مهيلع ىولسلاو نملا لازنإو مامغلاب مهليلظت نم «ةريثك قراوخو «ةبيجع

 اتنثا رجحلا كلذ نم ترجفنا هاصعب ىسوم اهبرض اذإف «ةباد ىلع مهعم م اس ةر

 .نامزلا ةبق :اهل لاقيو .دهعلا ةبق تلمعو «ماكحألا مهل تعرشو «ةاروتلا تلزنأ 5

 :ريبج نب ديعس نع «بويأ ىبأ نب مساقلا نع «“ديز نب غبصأ نع «نوراه نب ديزي لاق

 اوهاتف :لاق .ةيآلا «ٍضرألا يف نوهيتي ةنس نيعبرأ مِهيَلَع ةمرحم ٠“ !اهنإف» : هلوق نع سابع نبا تلأس

 ؛هيتلا ىف مامغلا مهيلع للظ مث «رارق مهل سيل نوريسي موي لك نوحبصي «ةنس نيعبرأ ضرألا ىف

 مث «مالسلا هيلع «نوراه ةافو تناك مث ء«نوتفلا» ثيدح نم ةعطق اذهو ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو

 «مالسلا هيلع (نون نب عشوي)» مهيف هللا ماقأو «مالسلا هيلع «ميلكلا ىسوم تام نينس ث ر ةلمب هدعب

 قيد مل هنإ :لاقيو «ةدملا كلت ىف كانه ليئارسإ ىنب رثكأ تامو «نارمع نب ىسوم نع ةفيلخ ايبن

 ةمرحم اهنإف لاق : هلوق ىف نيرسفملا ضعب ر لاق انهاه نمو ««بلاك»و «عشوی» ىوس دحأ مهنم

 تضقنا املف . (ضرألا يف نوهيتيإ» :هلوقب بوصنم «ةنس نيعبرأ» :هلوقو مات فقو اذه :«مهيلع

 .(اوعيابت ١:أ ءر ىف (۲) .«انإ ١:أ ءر ىف )١(

 )181/1١(. ىربطلا ريسفت (۳)
 )١188/١١(. ىربطلا ريسفت ةيشاح :رظنا .«ىلكعلا فيرط نب ةنيبح هلعل 2: هللا هظفح ركاش دومحم ذاتسألا لوقي (6)

 .؟لمتحت »:ر ىف (۷) .؟ةيآلا ١:ه ىفو «ر نم ةدايز () .أ نم ةدايز (6)

 .هانتبثأ ام باوصلاو ««اهنإ):ه ءر ىف )٠١( .«ديزي 7:أ ءر ىف (9) .ةرشع انثا »:أ ءر ىف (۸)



 a BE a > بببججسل وب

 (ىناثلا ليجلا نم ليئارسإ ىنب رئاسبو مهنم ىقب نمب وأ «مالسلا هيلع "نون نب عشوي» مهب جرخ ةدملا
 سمشلا تفيض املف ءرصعلا دعب ةعمجلا موي اهحتف ناكف ءاهرصاحف سدقملا تيب مهب ''ادصقف

 لغ اهسبحا مهللا «رومأم انأو ةرومأم كنإ :J :( لاق مهيلع تيشلا لوخد يو «بورغلل

 تيب نولخدي نيح « ليئارسإ ىنب :ب رمأي نأ «نون نب عشوياهللا رمأو ا هللا اهسبحف

 هب اورمأ ام اولدبف ءانبونذ انع طح : ىأ «ةطح : :نولوقي مهو كنج اهنا وكت نإ ا

 . ةرقبلا ل دقو «ةرعش ا :نولوقي مهو «مههاتسا ىلع نوفحزي ل

 ىبأ نع «نايفس انثدح «ىئدعلا رمع ىبأ نب دمحم انثدح ‹ یہا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاق « ضرألا يف نوهيتي ةنس نيعبرأ مهيَلع ةمرحم اَهَنإَقل :هلوق سابع نبا نع «ةمركع نع «ديعس

 نوعبرألا تضم املف « ةنئس نيعبرألا زواج نم لكو هيتلا ىف نوراهو ىسوم كلهف «ةئس نيعبرأ اوهاتف

 ليق ىذلا وهو ءاهحتتفا ىذلا وهو «ىسوم دعب رمألاب ماق ىذلا وهو ا مهضهان ةنس

 نأ تبسلا ةليل تلخد نإ ىشخف «بورغلل سمشلا 0دو «اهحاتتفاب اومهف «ةعمج ا موي مويلا :١ هل

 مل ام لاومألا نم اهيف دجوف ءاهحتتفا ىتح تفقوف «ةرومأم كنإو رومأم ىنإ) : سمشلا ىدانف «اوتبسي

 نم ةرقب سأر جرخأف هجرخأف «كدنع لولغلا :لاقف هديب مهنم لجر دي تقصتلاو ,مهعيابف الجر

 .اهتلكأف رانلا تتأف «نابرقلا عم هعضوف «ؤلؤل نم نانسأو ءتوقاي نم نانيع اهل .بهذ

 وه (مهيلع ةمرحم اهَّنإَفل :هلوق نأ ريرج نبا راتخا دقو .حيحصلا ىف دهاش هل قايسلا اذهو

 نودتهي ال ةيربلا ىف نوهئات مهو «ةنس نيعبرأ اهنولخدي ال اوثكم مهنأو ««ةنس نيعبرأ» ىف لماعلا

 :لاق كلذ ىلع جتحا مث . سدقملا تيب مهب حتفف «مالسلا هيلع ‹«یسوم عم اوجرخ مث :لاق .دصقل

 هايإ هلتق ناك ولف :لاق «مالسلا هيلع ©« یس وم هلتق («قنع نب جوعا ا نيلوألا رابخأ ءاملع عامجإب

 نأ ىلع اوعمجأو :لاق .هيتلا دعب ناك هنأ ىلع لدف «قيلامعلا نم ليئارسإ ونب تبهر امل هيتلا لبق

 :لاق مث «هلالدتسا اذه هموقو ىسوم نم نوفاخي ال هيتلا

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع «قاحسإ ىبأ نع «سيق انثدح «ةيطع نبا انثدح ترک ا انتدحج

 باصأف بثوف «عرذأ ةرشع هلوطو « عرذأ ةرشع هتبثوو « عرذأ ةرشع ىسوم اصع تناك :لاق سابع

 ةنس لينلا لهأل ارسج ناكف «هلتقف «جوع» بعك 2

 فو نع «قاحسإ ىبأ نع «نايفس انثدح لمم 0 راب نب دمحم نع اضيأ ىورو

 « عرذأ ةرشع هاصعو « عرذأ ةرشع ىسوم لوط ناكو «عارذ ' ا «جوعا» ريرس ناك :لاق ىلاكبلا

 .«اولخدو »: ىف (۳) ١ .«لاقف »: ىف (۲) .«دصقي 7:أ ىف )١(

 .2نينس 7: ىف (5) .«نأو »:ر ىف (6) .«تبرقو ١:أ ىف (6)

 .(ةثامثلث >:1 ءر ىف (۷)



 ١م ١"( _ اا/ل) تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نورحي سانلل ا ناكو ء«اتيم طقسف «هبعك باصأف («اجوع» برضف «عرذأ ةرشع ع ءامسلا ىف بثوو
 هيلع 600

 فساتت ال :ىأ ءمهنع «مالسلا هيلع «ىسومل ةيلست 4 نيقساقلا موقلا ىلع سأت الف# : ا فو
 . كلذ نوقحتسي مهنإف هب .مهيلع تمكح "امهمف مهيلع نزحت الو

 نع مهلوكنو هلوسرلو هلل مهتفلاخمو «مهحئاضف نايبو دوهيلا عيرقت تنمضت ةصقلا هذهو
 .مهتلتاقمو «مهتدلاجمو ءادعألا ةرباصم نع مهسفنأ تفعضف «داهجلا نم هب ””مهرمأ "امیف ءامهتعاط

 هل قرغلاو لاكنلاو باذعلا نم نوعرف مهودعب هللا لحأ ام اودهاش دقو اذه «مهئادعأب رفظلاو

 دلب لهأ ةلتاقم نع نولكني مث «مدق نم دهعلاب امو مهنيعأ هب رقتل نورظني مهر «ميلا ىف هدونجلو
 مهعينص حئابق ت رهظف «مهددعو اهله ةدع ىف راشعملا رشع ىزاوت ال رصم رايد لإ ةبسنلاب ىه

 مهلهج یف مهو اذه «ليذلا اهرتسي الو «ليللا اهيطغي ال ةحيضف و «ماعلاو صاخلل

 هللا ءاَْبَأ نحت :  كلذ عم نولوقيو «هؤادعأو هللا ىلإ احلا مهو «نوددرتی مهّيَغ ىفو «نوهمعي

 مهبحصت 00 «دورقلاو ريزانخلا اهنم خسم ىتلا مههوجو هللا حبقف ]1۸: ةدئاملا] (هؤابحأو

 .دوجولا عيمج نم دمحلا هلو لعف دقو «دولخلا دييأتب اهيف مهل ىضقيو «دوقولا تاذ رانلا ىلإ

 رخآلا نم لبقتي مَلو امهدحأ نم لبق ا

 ٍطسابي نأ ام يقتل كدي يّلإ تطسب نعل 59 نيقتملا نم هللا لبقتي امنإ لاق كلت ل لاق

 َنوُكَتَف كمإو يمذإب ءوبت نأ ديرأ يَنِإ 620 َنيِمَلاعْلا بر هللا فاح ينِإ كّلتفأل كيلإ يدي

 نم حبصأف هلق هيخأ لتف هسفن هل تعوطف 69 نيملاّظلا ءازج كلذو راتلا باحصأ نم
 يو اي لاق هيأة يراوي فن هل رأل يف تحي اغلا يف © نيرا

 2 هاما م

 .(© نيمدأتلا نم َحّبصأَف يخأ ةءَْس يراوأف بارغلا اذه لثم نوكأ نأ تزجعأ

 لوق ىف - هبلصل مدآ ' ”ىنبا ربخ ىف ملظلاو دسحلاو ىغبلا ةبقاع ميخو انيبم ىلاعت لوقي
 هبهو اميف «هل ادسحو هيلع ايغب هلتقف ءرخآلا ىلع امهدحأ ادع فيك ليباقو ليباه امهو - روهمجلا
 ىلإ لوخدلاو ماثآلا عضوب لوتقملا زافف «لجو زع هلل هيف صلخأ ىذلا نابرقلا لّبقَتو ةمعنلا نم هللا

 رانملا ىف - هللا همحر - ميقلا نبا مامإلا هيلع ملكت دقو .هفاصوأ نع ركذ ام حصي الو «لطاب ليوط ثيدح قنع نب جوع ثيدح )١(
 . ىفكي امب (26ص) فينملا

 .(امهرمأ ١:أ ىف (4) .«ىذلا ىف »:ر ىف (9) .  «اميف : ىف (0)

 . نم ١:1 ىف (۷) .«(ترهظو »:ر ىف (6) .«ةلماعم :١ ىف (6)

 .«ینب »:ر ىف (9) .«ىف >:أ ىف (۸)



 (31”7 - ۲۷) تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حل لل د »ب

 مدآ ينبا أبن مهيَلع لئاوإ» :ىلاعت لاقف «ةرخآلاو ايندلا ىف ةرساخلا ةقفصلاب عجرو لتاقلا باخو «ةئجلا

 مهلاثمأو دوهيلا نم ةدرقلاو ريزانخلا ناوخإ ءةدسحلا ةاغبلا ءالؤه ىلع صصقاو :ىأ «ّقَحْلاِب
 . فلخلاو فلسلا نم دحاو ريغ هركذ اميف ليباقو ليباه امهو «مدآ (١)ىنبا ربخ  مههابشأو

 الو «ليدبت الو مهو الو «بذك الو هيف سبل ال ىذلا رمألاو ةيلحلا ىلع :ىأ «قحلاب» : هلوقو

 نحن : ىلاعت لاقو [77:نارمع لآ] قحاب صصقلا وهل اذه نإ : ىلاعت لاق امك «ناصقن الو ةدايز

 هيف يذلا قحلا لوق ميرم نبا ىسيع كلذ :ىلاعت لاقو «[ 1 : فهكلا]4 قحاب مهاب كِيَلع صقن

 ۳٤[. :ميرم] ([تورتمي

 «مدآل عرش دق ناك ىلاعت هللا نأ «فلخلاو فلسلا نم دحاو ريغ هركذ اميف امهربخ نم ناكو

 ركذ نطب لك ىف هل دلوی ناك :اولاق نكلو «لاحلا ةرورضل هينب نم هتانب جوزي نأ «مالسلا هيلع
 ليباق تخأو «ةميمد ليباه تخأ تناكو ءرخآلا نطبلا ركذل نطبلا اذه ىثنأ جوزي ناكف «ىثنأو

 «هل ىهف هنم لبقت نمف «ًانابرق ابرقي نأ الإ كلذ مدآ ىبأف ءهيخأ ىلع اهب رثأتسي نأ دارأف «ةئيضو

 . هباتك ىف هللا صق ام امهرمأ نم ناكف «ليباق نم لّبَقَتِي ملو ليباه نم لّبقتف ابرقف

 :انهه نيرسفملا لاوقأ ركذ

 نبا نع EE سابع نبا نع ‹حلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع - ركذ اميف - 0

 ناكف «ةيراج هعم دلو الإ دولوم مدآل دلوي ال ناك هنأ ؛ةلل ىبنلا باحصأ نم سان نعو  دوعسم

 ءرخآلا نطبلا اذه مالغ نطبلا اذه ةيراج جوزيو ءرخآلا نطبلا اذه ةيراج نطبلا اذه مالغ جوزي

 «عرض بحاص ليباه ناكو «عرز بحاص ليباق ناكو «"لیباهو ليباق :امهل لاقي نائبا هل دلو ىتح

 «ليباق تخأ حكني نأ بلط ليباه نأو «ليباه تخأ نم نسحأ تخأ هل ناكو ءامهربكأ ليباق ناكو

 اف. اهب جورتا نأ قحا اا كا نم نحل شو ی كلوت یا ےک لاف لغ یا
 «مدآ ناكو «ةيراجلاب قحأ امهيأ لجو زع هللا ىلإ انابرق ابرق امهنأو «ىبأف «ليباه اهجوزي نأ هوبأ

 ىف اتيب ىل نأ ملعت له :لجو زع هللا لاق ءاهيلإ رظني ةكم ىتأ ءامهنع باغ دق «مالسلا هيلع
 «ةنامألاب ىدلو ىظفحا :ءامسلل مدآ لاقف .هتأف '””ةكم ىف اتيب ىل نإ :لاق ءال مهللا :لاق ؟ضرألا

 دجتو عجرتو بهذت ءمعن :لاقف «ليباقل '''لاقف .تبأف «لابجلل لاقو .تبأف «ضرألل لاقو .تبأف
 ىه «كنم اهب قحأ انأ :لاقف ءهيلع رخفي ليباق ناكو ءانابرق ابرق مدآ قلطنا املف كرسي امك كلهأ

 ةر لاق برقو مس ذج لاه ترق ابرق الف ىدلار ضو انار هكا ريكا ااو < ىنغأ

 نابرق تكرتو «ليباه نابرق تلكأف رانلا تلزنف .اهلكأف اهكرفف «ةميظع ةلبنس اهيف دجوف «لبنس
 هاور .نيقتملا نم هللا لبقتي امنإ :ليباه لاقف .ىتخأ حكنت ال .ىتح كنلتقأل :لاقو بضغف «ليباق
 020 را
 ۰ ریرج نہ

 .«ليباقو ليباه »:ر ىف (۳) .أ ءر نم ةدايز (۲) .(ینب »:ر ىف )١(

 .«لاقو »:أ ىف () .«ةكمب »:أءر ىف (5) .«ىلإ 2:أ ىف )٤(

 .رثألا اذه در ىف ريثك نبا ظفاحلا مالك یتایسو )3١77/١١( ىربطلا ريسفت (۷)



 خل" يبل ل ۳١( _ ۲۷) تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ىنربخأ «جيرج نبا نع «جاجح انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 د ا تل :لاق سابع نبا نع ىنثدحف ريبج نب ديعس عم تلبقأ : لاق میتخ نبا

 مه امنيبف ةأرماو 'لجر نطب لك ىف هل دلوی ناكو ءاهتوخإ نم هريغ اهحكني نأ رمأو ءاهمأوت
 كتخأ ىنحكنأ :ةميمدلا وخأ لاقف «ةميمد ةحيبق ىرخأ هل دلوو «ةئيضو ةأرما هل دلو كلذك

 نم لبقتي ملو «شبكلا بحاص نم لبقتف ءانابرق ابرقف ىتخأب قحأ انآ ءال :لاق .ىتخأ كحكنأو

 .ديج دانسإ . هلتقف «عرزلا بحاص

 نع «ميٿخ نب نامثع نب هللا دبع نع «ةملس نب دامح انثدح ءةملس وبأ انثدح «ىبأ انثدحو

 منغلا بحاص ءاجف ءامهنابرق ابرقف ابرق ابرق :{j هلوق «سابع نبا نع ءريبج نب ديعس
 نيعبرأ ةنحلا ىف هنزخف شبكلا هللا اق «ماعط نم ةربصب ثرحلا بحاصو «ضيبأ نرقأ نيعأ

 ا دانا ع ارا جک ىلا کا رهو اير
 نع «ةريغملا ىبأ نع «فوع انثدح «رفعج نب دمحم انثدح ا وا دج :ريرج نبا لاقو

 ناك رخال نع لبق علو ا نع لاقت و ا ياللا مذا قناذإ لا ورع ن هللا دخ
 برق منغلا بحاص نإو ءانابرق ابرقي نأ ا «نغ بحاص رخآلاو ثرح بحاص امهدحأ

 ناوزلاو ندوكلا هثرح رشأ برق ثرحلا بحاص نإو «هسفن اهب ةبيط ءاهنسحأو اهتمسأو همنغ مركأ

 «ثرحلا بحاص نابرق لبقتي ملو «منغلا بحاص نابرق لبقت لجو زع «هللا نإو «هسفن اهب ةبيط ريغ
 هعنم نكلو «نيلجرلا دشأل لوتقملا ناك نإ هللا مياو :لاق «هباتك ىف هللا صق ام امهتصق نم ناكو

 هيخأ ىلإ [هدي] طسبي نأ جرحتلا
 بحاص امهدحأ ناك «نابرقلاب ارمأ امل مدآ ىنبا نأ ىنغلب : صاقلا ىندملا عفار نب ليعامسإ لاقو

 ءهبح نم هرهظ ىلع هلمحي ناكو «ليللاب هرثؤي ناك ىتح هبحأف «همنغ ىف لّمَح هل جتنأ ناكو «متغ
 لاز امف «هنم هللا ”هلبقف «ءلجو زع «هلل هبرق نابرقلاب رمأ املف .هنم هيلإ بحأ لام هل نكي مل ىتح
 .ريرج نبا هاور . مالسلا هيلع« ميهاربإ نبا هب ىدف ىتح ةنجلا ىف عتري

 دمحم انثدح «نمحرلا دبع نب مساقلا انثدح «ىراصنألا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىتيرذ نم نئاك هنأ ىلإ دهع ىبر نإ :ليباقو ليباهل «مالسلا هيلع «مدآ لاق :لاق نيسحلا نب ىلع نبا

 منغ بحاص ليباه مك .ايرقف ءامكنابرق لّبقت اذإ ىنيع رق ىتح انابرق ابرقف «نابرقلا برقي نم

 مدآ قلطناف هرز قف ؟ اشم برقف «عرز بحاص ليباق ناكو هلام ري «همنغ ةلوكأ برقف

 ىلإ نارظني ءامهو مدآ :مهتثالث اوسلج مث ءامهنابرق اعضوف لبجلا ادعصف ءامهنابرق امهعمو ءامهعم
 «ليباق نابرق كرتو ليباه نابرق لمتحاف «قنع اهنم اند امهقوف تناك اذإ ىتح ًاران هللا ثعبف «نابرقلا
 :ليباق لاقف .كنابرق كيلع در ليباق اي كليو :لاقف هيلع طوخسم ليباق نأ مدآ ملعو .اوفرصناف
 كنلتقأل :ليباهل ليباق لاقو ابرق ىلخ:ذرو «هنابرق لبقتف «هل توعدو «هنابرق ىلع تيلصف هتببحأ

 . «مالسلا هيلع :أ ىف (۳) .«لبقتف »:أ ىف (۲) رک قرط فر ىف

 .د نم ةدايز )٩( .ءامنإو »:ر ىف (5) .«رمع »:أ ىف (5)

 .«دقاشم ۱:1 ىف (۸) . «هلبقتف 3:1 ىف (۷)



 )/71”  7١( تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحلا تلم... ع

 نأ ىلإ «لتقلاب هدعاوتي “ناکو .كنم لبقتف «كنابرق ىلع ىلصف كوبأ كل اعد «كنم حيرتسأف
 هل ىنتثعبو :لاق :[لاق] ؟كوخأ نيأ «ليباق اي :مدآ لاقف «همنغ ىف ةيشع تاذ ليباه سبتحا
 ةليللا :هسفن ىف ليباق لاقف .كاخأ بلطاف قلطنا .ليباق اي كليو :مدآ "7[هل] لاقف .ىردأ ال ؟ايعار

 ؛«ىنابرق ىلع درو كنابرق لبقت «ليباه اي :لاقف «بلقنم وهو هلبقتساف ةديدح هعم ذخأو . هلتقأ
 «بيطلا الإ ؟لبقي ال هللا نإو كلام ثبخأ تنأ تبرقو «ىلام بيطأ تبرق :ليباه لاقف . كنلتقأل

 ليباق اي كليو :لاقف ءاهب هبرضو ةديدحلا عفرف ليباق بضغ اهلاق املف «نيقتملا نم هللا لبقتي اغإ
 نم انين اع و نفر نم ؟ةيوجح ف ةف اف كعب كي تنك هللا نش تنا نا
 الا

 حكني نأ “ آنيق هنبا رمأ مدآ نإ :لوألا باتكلاب ملعلا لهأ ضعب نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 نيق كلذ ىبأو «ىضرو ليباه كلذل ملسف «نيق ةمأوت هتخأ حكني نأ ليباه رمأو «ليباه ةمأوت هتخأ

 الو نم اهو ةا ةدالو نحت :لاقز ليام نع خاب تغوو ليام تا نع امرك کر

 نسحأ نم نيق تخأ تناك :لوألا باتكلاب ملعلا لهأ ضعب لوقيو - ىتخأب قحأ انأو «ضرألا

 اهنإ «ىنب اي :هوبأ هل لاقف ناك كلذ ىأ ملعأ “ ”هللاف ءهسفنل اهدارأو هيخأ نع اهب ْنَضَف «سانلا
 نارق ٠ برف ينب اي هوبا هل لاقف هيا لوق نم كلذ لبقي نأ لساف باف كلب لحت ذل
 ناكو.'«نضرألا رذب ىلع نیق ناكو اهب قحا وهف ةنايرق 27 ليفت امكيأف : ءانابرق ليباه: كوخ برقیو
 :لوقي مهضعبو - همنغ راكبأ نم اراكبأ ليباه برقو ءاحمق نيق برقف «ةيشاملا ةياعر ىلع ليباه

 110 ناک كلود ف نارق تک رتو ليام نار كتلكأف فاضي اان هللا مرافق عقوق فرق
 یر نا هلو دا نابرقلا

 ناك امنإو «هيلع قّدّصَتِي نيكسم نكي مل هنأ امهنأش نم ناک : لاق سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 انابرق برق اذإ لجرلا ناكو انابرق انبرق ول :الاق ذإ نادعاق مذا نبأ: © "افق .:لجعرلا :ةبرقي نابرقلا
 ناكو ءانابرق ابرقف «رانلا تّبَخ هللا هيضر نكي مل نإو «0"2هلكأتف اران هيلإ لسرأ « هللا ''"'هيضرف

 ضعب رخآلا برقو ءاهنمسأو همنغ ريخ برق منغلا بحاص نإو ءاثارح رخآلا ناكو ءايعار امهدحأ

 ىف 3 :هيخأل لاق 0 نبا ناو ا ت ةاشلا بالا ؛امهنيب و تءاجف «هعرز
 ور

 .أ نم ةدايز (۳) .ر نم ةدايز (؟) .«ناكف »:أ ىف )١(

 .«ةرفح »:أ ىف () .«هيرضف ١:أ ىف (5) . «لبقتي ال »:1 ىف (6)

 ظفاحلا قاس دق مث «حيحص لصأ هل سيل «باتكلا لهأ صصق نم اذه ١75(: /4) ريسفتلا ةدمعا ىف ركاش دمحأ خيشلا لاق 0

 ءادانسإ اهدوجأ وه اهنم اثيش انيقبأو «كلذ نع انضرعأ دقو «نيرسفملا بتك هب تألتما اع «ىنعملا اذه ىف ةريثك اراثآ انه فلؤملا

 . ىتأتس امك سابع نبا نع ةياورلا ركذ مث «ةلوقنملا ةحيحصلا ةياورلا ليبس ىلع ال لاثملا ليبس ىلع

 .«هّللاو »:آ ءر ىف (۱۰) .(دالو »:ر ىف (9) .«لیباق 2:1 ىف (۸)

 . «هللا لبق امكيأف ٠:1 ىف (۱۳) .«برقف»:أ ىف (۱۲) .«نیق ۱: ءر ىف )١١(

 .«امئيبف ر ىف )١5( .«اذإو »:ر ىف )١5( .«لبقت 2:1 ىف )١5(

 . (هتلکأف ١:1 ىف (۱۸) .«هيضرو :1 ىف (۱۷)



 ا تميم (۳إ _ ۲۷) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 .ريرج نبا هاور .نيقتملا نم هللا لبقتي امنإ ؟ىبنذ ام :هوخأ هل لاقف . كنلتقأل :لاقف .ىنم ريخ

 ی امك" مقاما ىف "يرانا رع الو تس نع ال ناك نايرقلا يرعب نأ ىضتقي رثألا اذهف

 لاق رخآلا نم لبي ملو امهدحأ نم َلّبقَف انابرق ابرق ذإإ :نآرقلا رهاظ وهو «مهركذ مدقت نم ةعامج

 .هنود هنابرق لوبقل هدسحو هيلع بضغ امنإ هنأ ىضتقي قايسلاف . نيقتملا نم هللا لّبقتي امَّنِإ لاق كّنلتقأل

 هنأو «ليباق وه ماعطلا برق ىذلا نأو «ليباه وه ةاشلا برق ىذلا نأ روهمجلا دنع روهشملا مث

 «بسانم وهو «حيبذلا هب ىدف ىذلا شبكلا هنإ :هريغو سابع نبا لاق ىتح «هتاش ليباه نم لبقت
 نع روهشملا وهو «فلخلاو فلسلا نم دحاو ريغ هيلع صن كلذك . ليباق نم لبقتي ملو «ملعأ هللاو

 اذهو «هنم لبقتملا وهو «ليباق عرزلا برق ىذلا :لاق هنأ هنع «ريرج نبا ىور نكلو ءًاضيأ دهاجم

 .ملعأ هللاو ءاديج هنع ظفحي مل هلعلو ءروهشملا فالخ

 . كلذ هلعف ىف هللا ىقتا نع : ىأ «نيقّتملا نم هللا لّبقتي امنإل : هلوق 2١7 ىنعمو

 ا ب ليعامسإ انثدح «قيربز نب ءالعلا نب ميهاربإ انثدح  ىبأ انثدح م ىبأ نبا لاقو

 نل : لوقي ءادردلا ابأ تعمس : لاق «ىرقملا كلام نبا ىنعي ىنعي «ميمَت نع و 1095

 هللا لبق اَمّنِإل :لوقي هللا نإ ءاهيف امو ايندلا نم ىلإ بحأ ةدحاو ةالص ىنم لبقت دق هللا نأ نقيتسأ

 ةريغملا نع  ىزارلا ىنعي  ناميلس نب قاحسإ انثدح «نارمع نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدحو

 :هل لاقي - لجر انيلع لخدف «لئاو ىبأ دنع ًاسلاج تنك :لاق ةزمح ىبأ نب نوميم نع« ملسم نبا

 ؟لبج نب ذاعم نع انثدحت الأ «فيفع ابأ اي :ةملس نب قيقش هل لاقف  ذاعم باحصأ نم «فيفع وبأ

 فتك ىف نوموقيف ؟نوقتملا نيأ : دانم ىدانيف «دحاو عيقب ىف سانلا سبحي :لوقي هتعمس « ىلب : لاق

 ةدابعو كرشلا اوقتا موق :لاق؟نوقتملا نم :تلق .رتتسي الو "مهنم هللا بجتحي ال «نمحرلا نم
 .ةنلا ىلإ نورميف «ةدابعلا اوصلخأو «ناثوألا

 : «نيمَلاعْلا بر هللا فاخأ ينإ كلقأل َكِيلِإ ي دي طسابب اَنَأ ام يلتقتل كدي َيَلِإ تطسب نعل » : هلوقو

 بنذ ام ريغ ىلع لتقلاب هوخأ E هنابرق هللا لبقت ىذلا .حلاصلا لجرلا هوخأ هل لوقي

 كعينص ىلع كلباقأ ال : ىا «كللتفأل كّيَلإ يدي طسابب انأ ام ينأتقتل كدي َيَلِإ تطسب نعل » : هيلإ هنم

 امك عنصأ نأ نم :ىأ «نيمّلاعلا بر هللا فاخأ ينإ» «ةئيطخلا ىف ءاوس تنأو انأ نوكأف ءهلثمب دسافلا

 . بستحأو ربصأ لب ءعنصت نأ ديرت

 . عرولا ىنعي د «جرحتلا هعنم نكلو نيلجرلا دشأل ناك نإ هللا مياو :ورمع نب هللا دبع لاق

 .؟وبأ »:أ ىف (0) .(هنمو »:ر ىف )١(

 .«ىنإ »:أ ىف (6) .«مهنع 7:أ ىف (9)



 31١”(  ١ا/) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 0س لل ل ل م ل

 لتق ىلع اصيرح ناك هنإ :لاق ؟لوتقملا لاب امف لتاقلا اذه ءهّللا لوسر اي :اولاق .«رانلا ىف لوتقملاو
)0 

 .۰ (هبحاص

 e EUS لا ا

 ىشام لاو «ىشاملا نم ريخ مئاقلاو «مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا «ةنتف نوكتس اهنإ » : لاق يَ هللا لوسر

 .«مدآ نباك نك ١:لاق ىنلتقيل ىلإ هدي طسبف ىتيب ىلع لخد نإ تيأرفأ :لاق .«ىعاسلا نم ريخ

 «ةريره ىبأ نع بابلا ىفو « نسح ثيدح اذه افر دعس نب و نع ىدمرلا هاور اذكو

 5 ا 7 0 7)0) ٤ 8 ٤
 مهضعب هاورو . ةشرخو «ىسوم ىبأو «دقاو ىبأو «دوعسم نباو < رك یبآو «ترألا نب بابخو

 . الجر دانسإلا ىف دازو «دعس نب ثيللا نع

 ‹لضفملا انثدح «ىلمرلا دلاخ نب ديزي انثدح :لاقف هيلع نم واذ وبأ - دقو :تلق

(A). (۷) 
 1 نيسح نع « 1270000 د نع « ET د شايع

 نإ تيأرأ هللا لوسر اي :تلقف : لاق ثيدحلا اذه ىف وايي ىبنلا نع نيالا نب ممتلي

 نئ : ديزي التو . (مدآ نباك نك 0 لك هّللا لوسر لاقف : لاق ؟ىنلتقيل هذي طسبو ىتيب ىلع نحو

 . 0ي نيملاعلا بر هللا فاخأ ينإ كَلتفأل كّيَلإ يدي طسابب انأ ام يناتقتل كدي لإ تطسب

 ام ينتقل كدي يلإ تطسب نعل : ةمألا هذه نم ةيآلا هذهب ذحخأ نم لوأ نإ : ىنايتخسلا بويأ لاق

 ىبأ نبا هاور .هنع هللا ىضر «نافع نب نامْثَعَل 4 َنيِمَلاَعْلا بر هللا فاخأ يّنِإ كّلتقأل كّيَلِإ يدي طسابب انأ

 .متاح

 نع «تماصلا نب هللا دبع نع ینا ناَرْمَع وبأ ىنثدح «موحرم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 عوج سانلا باصأ نإ تيأرأ «رذ ابأ اي :٠ لاقو «هفلخ ىنفدرأو ارامح ايب ىبنلا بكر :لاق رذ ىبأ

 .ملعأ هلوسرو هللا لاق :لاق .«؟عنصت فيك «كدجسم ىلإ كشارف نم موقت نأ عيطتست ال ديدش

 ىنعي «دبعلاب هيف تيبلا نوكيو ای توف سانلا باصأ نإ تيأرأ ءرذ ابأ اي »:لاق . «ففعت »: لاق

 سانلا لتق نإ تيأرأ «رذ ابأ اي» : لاق .(ربصا» : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : تلق . (؟عنصت فيك «ربقلا

 . ملعأ هلوسرو هللا :لاق .2؟عنصت فيك «ءامدلا نم تيزلا ةراجح قرغت ىتح ىنعي ءاضعب مهضعب

 نكف «مهنم تنأ نم تأف» : لاق ؟ كرثأ مل نإف :لاق .«كباب كيلع قلغأو .كتيب ىف دعقا »:لاق

 .هنع هللا ىضر «ةرکب ىبأ ثيدح نم (۲۸۸۸) مقرب ملسم حيحصو )۳١( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .(دیعس نب رشب 7:أ ىفو «٤دعس نب رشب #:ر ىف (۳) .(«سابع >: ىف (۲)

 .؟ديعس ):ر ىف (۸) . ؟ديعس نب رشب ا :ر ىف (۷) .«سابع نبا نع سابع نب لضفملا »:أ ىف (6)
 .)}¥9۷( مقرب دواد ىبأ ننس (4)



 ۷ ۳١( u _ ۲۷) تاايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 ("”كعوري نأ تيشخ نإ نكلو «هيف مه اميف مهكراشت ًاذإ ١:لاق ؟ىحالس ذخآف :لاق نو
 و جنا مر 17 كن فايف كئاذز فرط لاف + فسلا ءاغش

 و 6 3 یح و - 4

 نب هللا دبع نع «ىنوجلا نارمع ىبأ نع قرط نم «ىئاسنلا ىوس ننسلا لهأو ملسم هاور
 هادو

 عیش نع «نارمع ىبأ نع «ديز نب دامح قيرط نم «هجام ٠ نباو دواد وبأ هاورو . ل «تماصلا

 ااا ا و «تماصلا نب هللا دبع نع « فيرط نبا

 .ديز نب دامح ريغ ثيدحلا اذه ىف ”ثعشملا ركذي ملو :دواد وبأ لاق

 نب ةصيبق انثدح «مزاح نب دمحأ انثدح «ميحد نب ىلع نب دمحم انثدح : :ةيودرم نبا لاقو

 تعمس :لوقي الجر تعمسف «ةفيذح ةزانج ىف انك: لاق یعبر نع ‹روصنم نع «نايفس انثدح «ةبقع

 «ىراد ىف تيب ىصقأ ىلإ نرظنأل متلتتقا نئل» : ةي هللا لوسر نم تعمس امن : سان ىف لوقي اذه

 د 1 آ ىنبا ريخك نوكأف «كمثإو ا ءويو ا لوف ةأل نالف ىلع ٠ ل خد نئلف «ةتحلالَف

 نبا لاق TT يإل : هلوقو

 مثإب : ىأ (كمنإو يمْنإب ءوبت نأ ديرأ ين إ3 : هلوق ىف و «ةداتقو «كاحضلاو او ‹ سابع

 .كلذ لبق كيلع ىذلا كمثإو ىلتق

 ىف كمثإو ءاهرزو لمحتتف <« « ىتئيطخب ءوبت نأ ديرأ ىنأ كلذ ىنعي :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق

 هنع ةياورلا نم حيحصلا ؛ نأل ؛اطلغ نوكي نأ ىشخأو «دهاجم نع هتدجو لوق اذهو .ىايإ كلتق

 :لاق « ىمنإب ءوبت نأ دير يإل : دهاجم نع «روصنم نع «یروثلا نايفس هاور ام :ىنعي . هفالخ

 .كلذ لبق كنم ناك اب :لاق (كمنإول «ىايإ كلتقب

 نع «حيجت ىبأ نبا نع لبش یورو. هلثم «دهاجم نع «حيجن ىبأ نبا نک شبع ”ىور اذكو

 امهب ءوبتف < ىمدو ىتئيطخ كيلع نوكي نأ ديرأ ىنإ :لوقي «كمْنِإو يمنإب ءوبت نأ ديرأ ين نإ : دهاجم

 كرت ام :هل لصأ ال اثيدح كلذ ىف نوركذيو «لوقلا اذه سانلا نم ريثك '"مهوتي دقو : تلق
 .بنذ نم لوتقملا ىلع لتاقلا

 «ىلع نب ورمع اًنئدح :لاقف «هب سيل نكلو ءاذه هبشي اًئيدح رازبلا ركب وبأ ظفاحلا ىور دقو

 ماشه نع «ديعس نب د6 انثدح «هللا دبع نب بوقعي انثدح «ىناهبصألا ميهاربإ نب رماع انثدح

 «ىك »:أ ءر ىف (۳) .«كعدري 7:أ ءر ىف () .(مهنم !:ر ىف )١(
 )١59/6(. دنسملا (:)

 )١505(. مقرب ةجام نبا ننسو )۱۷١( مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۳۱( مقرب دواد ىبأ ناسو (51/) مقرب ملسم حيحص (4)

 .«قاحسإ ىبأ نع 2:1 ىف (۷) . .«بعشملا »:أ ىفو .«ثعشلا »:ر ىف (7)
 .(790/) مقرب ةجام نبا ننسو )557١( مقرب دواد ىبأ ننس (۸)

 .«بعشملا »:أ ىفو «(ثعشلا »:ر ىف (4)

 .«اهأرقأل »:أ ىف )١١( .«ىلع نإف »:ر ىف (۱۰)
 .«ةسبنعا :أ ىف )١5( . ؟مهوتاا :آ ىف ( ١ .«هاور »:أ ىف ١0(



 ١١( _ ۲۷) تایآلا:ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحجلا بلال _2_2_م_ح__ 1115 ۸۸

 .«هاحم الإ بنذب رمي ال ربصلا لتق» :ِةَي هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نبا

 لمحت نأ امأف «هبونذ لتقلا ملأب لوتقملا نع رفكي هللا نأ هانعمف حص ولو « حصي ال اذهب اذهو

 لتاقلا بلاطي لوتقملا نإف «بلاغلا وهو «صاخشألا ضعب ىف اذه قفتي دق نكلو . الف لتاقلا ىلع

 تائيس نم ذخأ هقح فوتسي د ملو تدفن نإف ءهتملظم ردقب هتانسح نم هل ذخؤيف تاصرعلا ىف

 حص دقو .لتاقلا ىلع تعضو الإ ةئيطخ لوتقملا ىلع ىقبي ال امبرف «لتاقلا ىلع "”تحرْطف لوتقملا
 . ملعأ هللاو ءاهدشأو اهمظعأ نم لتقلاو ءاهلك ملاظملا ىف ةا هللا لوسر نع كلذب ثيدحلا

 فرصنت نأ ديرأ ىنإ :هليوأت نإ :لاقي نأ كلذ ىف لوقلا نم باوصلاو لا ريرج نبا امأو

 وهف *كمثإو# ىنعم امأو * يمثإب ءوبت نأ ديرأ ينإ :هلوق ىنعم وه كلذو  ىايإ كلتق ىف كتئيطخب

 .هاوس لامعأ ىف «لجو زع هللا هتيصعم كلذو هلك رخ همثإ

 لماع لك نأ انربخأ «لجو زع «هللا نأو «هيلع ليوأتلا لهأ عامجإل «باوصلا وه انلق امنإو

 لول ماتا نوک نأ باس رق هع یھ ناك[ وأ غرا اخف
 نود هسفنب اهبكترا ىتلا هيصاعم ماثآ رئاسو مرحملا لتقلاب همثإب لتاقلا ذخؤي امنإو «لتاقلا اذهب اًدوخأم

 . هليتق هبكر ام

 مثإو «هلتق مثإ ليباق هيخأ ىلع نوكي نأ ليباه دارأ فيك :هلصاح ءًالاؤس دروأ مث هظفل اذه

 نإ هاخأ لتاقي ال هنأب هسفن نع ربخأ ليباه نأ '؟”هلصاحامب باجأو ؟مرحم هل هلتق نأ عم ءهسفن
 .هنم ال هيخأ نم نوكي نأ لتق عقو نإ - ًايلاط «هنع هذي فكي لب ‹هلتاق

 نأ دير ي ينإ» :لاق اذهلو ؛رجزنا ول هل ًرجزو a ةظفوت ويضم مؤاكلا اذهو :تلق ٍ

 . «نيملاّظلا ءازج كلو راَثلا باحصأ نم نوكتف» كمثإو ىمثإ ىلدحتت : ىأ «كمثإو يمْثإب ءوبت

 .رجزني ملو هتني ملف رانلا هفوخ :سابع نبا لاقو

 تلوسو ٠ !كديضفا أ «نيرساخلا نم َحّبصَأَف لتقف هيخأ لق هسفن هل تعرطف» :ىلاعت هلوقو

 .رجزلا اذهو ةظعوملا هذه دعب : أ ‹ هلتقف هيخأ لتق ىلع هتعجشو «هسفن هل

 ىف ةديدحب هلتق هنأ :نيسحلا نب ىلع نب دمحم وهو «رقابلا رفعج ىبأ نع ةياورلا ىف مدقت دقو

 . هذن

 نعو « هللا دبع نع ءةره نعو ع سابع نيا نع «حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع < ىدسلا لاكو

 سوؤر ف هنم مالغلا عارف ‹هلتقيل هبلطف «هيخأ لتق هسفن هل تعرطف» : ع ىبنلا باحصأ نم سان

 «تامف هسأر اهب خدشف «ةرخص عفرف مئان وهو هل اًمنغ ىعري وهو مايألا نم اًموي هاتأف «لابجلا

 الإ هدنسأ ملعن الو ءهجولا اذه نم الإ ةي ىبنلا نع ىوري هملعن ال» :رازبلا لاق و «راتسألا فشک) (١ه:ه) مقرب رازبلا دنسم (0١)

 : ومعي
 .«لاق هنإف» :أ ىفو ««لاق»:ر ىف (5) .(حرطيف» :أ ىف (۳) .(تينف» :د ىف ()

 .«كلذ» :ر ىف (۷) .«هيلعو» :أ ىف (0) .1ىنعيا» :أ ءر ىف (0)

 .(«هل تنسحف) :أ ىف )٠١١( .«هلصاح وه اب ١5 ىف (9) .«نوكي» :أ ىف (۸)



 ب د (۳إ _ ۲۷) تاايبآلا : ةدئاملا ةروس - كلاثلا ءزجلا

 .ريرج نبا هاور .ءارعلاب هكرتف

 دارأ امل: "”ريرج نبا لاقو «عابسلا "لتقت امك ءاضعو اًقنخ هلتق هنأ :باتكلا لهأ ضعب نعو
 رخآ رجح ذخأ مث ءرجح ىلع اهسأر عضوو ةباد سيلبإ ذخأف «هقنع ىولي ا

 . متاح ىبأ نبا هاور . كلذ لثم هيخأب لعفف «رظني مدآ نباو ءاهلتق ىتح اهسأر هب برضف

 ‹هلتقيل هسأرب ذخأ :لاق هيبأ نع < «ملسأ نب دز ن نمحترلا ع هع بهو ن هللا دبع لاقو

 ؟هلتقت نأ ديرتأ :لاقف سيلبإ A د الو هماظعو هسأر زمغي لعجو «هل عجطضاف

 .هسأر خدشف «هيلع اهاقلأف ءاهذخأف :لاق .هسأر ىلع اهحرطاف ةرخصلا هذه ذخف :لاق .معن :لاق

 © ىآ .كحيو :هل تلاقف .ليباه لتق ليباق نإ ءءاوح اي :لاقف ءاعرسم ءاوح ىلإ سيلبإ ءاج مث
 .توملا وهف : لاق تولا كلذ :كلاق  ."كرحعي الو برشي الو لكاي ال :لاق ؟لتقلا نوكي ءىش
 «نيترم اهيلإ "”عجرف ءهملكت ملف ؟كلام :لاقف «حيصت ىهو مدآ اهيلع لخد ىتح حيصت تلعجف

 . متاح ىبأ نبا هاور .ءآرب اهنم ىنبو انأ «كتانب ىلعو ةحيصلا كيلع: لاقف .هملكت ملف

 لاق دقو .؟هذه ا ةراسخ ىأو «ةرخآلاو ايندلا ىف :ىأ (نيرساخلا نم حبصأف » :هلوقو
 فورس نع رف لا دبع: قع“ «شمعألا انثدح :الاق عيكوو ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا
 لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ ءاّملظ سفن لقت ال» : را هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع

 .«لتقلا نس نم لوأ ناك هنأل ءاهمد نم لفك

 هب« شمعألا نع «قرط نم دواد ىبأ ىوس ةعامجلا هجرخأ دقو

 :دهاجم لاق : جْيرج نبا لاق :لاق جاجح ىنثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 امثيح سمشلا ىف ههجوو «ةمايقلا موي ىلإ ذئموي نم اهذخف ىلإ اهقاسب لتاقلا ىلجر ىدحإ تقلع
 نب هللا دبع لاقو :لاق  جلث نم ةريظح ءاتشلا ىف هيلعو «ران نم ةريظح فيصلا ىف هيلع «راد تراد

 .مهباذع رطش هيلع «باذعلا ةحيحص ةمسق رانلا لهأ مساقي لتاقلا مدآ نبا دجنل انإ :ورمع

 هنأ ءميكح نب ميكح نع «قاحسإ نبا نع «ةملس انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 ام ءهاخأ لتق ىذلا مدآ نبا الجر “' '”رانلا لهأ ىقشأ نإ :لوقي ناك هنأ ورمع نب هللا دبع نع ثالح
 نس نم لوأ هنأ كلذو «رش هنم هب قحل الإ ءةمايقلا موي ىلإ هاخأ لَتَق ذنم ضرألا ىف مد كفس
 , 23213 رتقلا

 .هنم لفك ناطيشلاو لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ ءاملظ لتقي لوتقم نم ام :ىعخنلا ميهاربإ لاقو

(0) 

 «لعجف» :أ ىف (۳) .«جيرج نبا» :ه ىف (؟) .«لتقي» :أ ىف )١(

 .«ىأو» :أ ءر ىف )5١( . «ءاجف» :أ ىف (5) .«عضوف) :أ ءر ىف (4)

 .6 بوقعي» :أ ىف (۸) .«عجر مث» :آ ىف (۷)

 )۳٤٤۷( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (77175) مقرب ىذمرتلا ننسو (15179) مقرب ملسم حيحصو )۳۳۳١( مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .(5515) مقرب ةجام نبا ناسو

 .«سانلا ىقشأ نإ» : ىف )٠١(

 .(۲۱۹/۱۰) ىربطلا ریسفت (۱۱)



 1١”7(  ١ا/) تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا د ل سل و

 .ًاضيأ ريرج نبا هاور

 تزجعأ ىتليو اي لاف هيخأ ةءوس يراوي فيك هيريل ضرألا يف تحبي اًبارغ هللا ثعبف > : ىلاعت هلوقو
 ىلإ مدقتملا هدانسإب ىدسلا لاق :4 َنيِمداَّلا نم حّبصأَف يخأ ةَءرَس يِراَوُأَف بارلا اذه لهم نوكأ نأ
 «التتقاف ‹ نيوخأ ,نيبارغ هللا ثعبف «نفدي فيك ملعي الو .ءارعلاب هكرت مالغلا تام امل :ةباحصلا

 اذه لثم نوكأ نأ ترجعأ ىتليو اي: لاق هآر املف .هيلع ىثح مث هل رفحف ؛هبحاص امهدحأ لتقف

 . «يخأ ةَءوس يِراَوُأَف بارغلا

 نم هيلع ثحبق «تيم بارغ ىلإ بارغ ءاج :لاق سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 ةءوس راو باّرغلا اذه لغم نوكأ نأ ترجع يتلو اي :هاخأ لتق ىذلا لاقف «هاراو ىتح بارتلا

 . «يخأ

 هللا ثعب ىتح ءةنس هقتاع ىلع بارج ىف هاخأ لمحي ثكم : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .هاخأ نفدف «باّرغلا اذه لثم نوكأ نأ تزجعأ» :لاقف «ناثحبي ا دارا

 PIE ا ف نفدي ا ىأر تك ىلإ ت دلع 5

 .متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور .« نيمداّنلا نم حبصأَف يخأ ةءوس يِراَوُأَف بارغلا اذه لْثم

 رظتنت عابسلاو رويطلا هيلع تفكعو «حورأ ىتح هيلإ همضف «مدن هلتق امل :ىفوعلا ةيطع لاقو

 .ريرج نبا هاور . هلكأتف هب ىمري ىتم
 ردي ملو «هيدي ىف طقس هلتق امل :لوألا باتكلاب ملعلا لهأ ضعب نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 ابارغ هللا ؛ ثعبفإ» تيم لوأو مدآ ىنب “یف ليتق لوأ ؛نومعزي اميف «ناك هنأ كلذو .هيراوي فيك
 ةءوس يراوأف بارغلا اذه لثم نوكأ نأ تزجعأ ئتليو اي لاق هيخأ ةءوس يراوي فيك هيريل ضرألا يف ثحبي

 زع «هللا هل لاق «ليباه هاخأ لتق امل اًئيق نأ ةاروتلا لهأ '”هعزو :لاق «نيمدانلا نم حبصأف يخأ

 مد توص نإ :هللا لاقف .اًبيقر هيلع تنك امءىردأ ام :لاق :لاق ؟ليباه كوخأ نيأ «نيق اي :لجو

 نم كيخأ مد "7تعلبف اهاف تحتف ىتلا ضرألا نم نوعلم تنأ نآلاو «ضرألا نم ىنيدانيل كيخأ

 .ضرألا ىف اهئات اعزف نوكت ىتح اهثرح كيطعت دوعت ال اهنإف «ضرألا ىف تلمع تنأ نإف «كدي

 .نارسخ دعب ةمادنب هللا هالع :ىرصبلا نسحلا لاق# نيمداتلا نم حبصأف» :هلوقو

 رهاظ وه امك «هبلصل مدآ انبا نيذه نأ ىلع نوقفتم مهلكو «ةصقلا هذه ىف نيرسفملا لاوقأ هذهف

 نس نم لوأ هنأل ؛اهمد نم لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ» :هلوق ىف ثيدحلا هب قطن امكو «نآرقلا

 :ريرج نبا لاق نكلو «ىلج رهاظ اذهو .«لتقلا
 ناك :لاق  ىرصبلا وه - نسحلا نع ءورمع نع «فسوي نب لهس انثدح «عيكو نبا انثدح

 .«تقلتف» :ر ىف (۳) .؟معزیو» :أ ءر ىف (۲) ول



 ې سس ب ۳١( _ ۲۷) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ملو «ليئارسإ ىنب نم «قحلاب مدآ ينبا ًابن مهيلع لئاو» : هللا لاق ناذللا «نآرقلا ىف ناذللا نالجرلا

 .تام نم لوأ مدآ ناكو «ليئارسإ ىنب هب نف نايرقلا ناك امنإو «هبلصل مدآ ىنبا انوكي

 .رظن هدانسإ ىفو «ًادج بيرغ اذهو

 «مالسلا هيلع «مدآ ىنبا نإ» : اب هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع عم ن قاورلا دبع لاق دقو
 ل اذ ام ةمآلا ههل ارم

 برض هللا نإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع «لوحألا مصاع نع «كرابملا نبا هاورو

 .«رشلا اوعدو مهريخ نم اوذخف ءًالثم مدآ ىنبا مكل

 . "ريرج نبا هلك كلذ ىور «ىنزملا هللا دبع نب ركب ثيدحلا اذه لسرأ اذكو

 ىتأ مث ٠ «كحضي ال اًئيزح ةنس ةئام مدآ ثكم «هاخأ مدآ نبا لتق امل نعمل يأ نب , ملاس لاقو

 .ككحضأ :ىأ .كاّيبو هللا كايح :هل ليقف

 ىبأ نع «ميهاربإ نب (؟”ثايغ نع «ةملس انثدح «ديمح نبا انثدح :لاق مث ءريرج نبا هاور
 :لاقف مدآ هاكب ءهاخأ مدآ نبا لتق ال :بلاط ىبأ نب ىلع لاق :لاق ىنادمهلا قاحسإ

 حيي ربغُم ضرألا ْنَوَلَف اهيَلَع نمو دالبلا ترَّيغَت

 حبلملا هجولا ةّشاَسَب لقو معطو نول ید لک ر

 :مالسلا هيلع مدآ بيجأف

 دلا ا ا افو اغيمج الف دق ليباه انآ

 ۷ص اهب ءاجف فوخ ىلع ين نانا او

 .«اهنم» : ىف )١(

 .(*90 /۱۰) ىربطلا ريسفتو (۱۸۳ /۱) قازرلا دبع ريسفت (۲)
 .(۳۲۰ /۱۰) ىربطلا ريسفت (*)

 .(هنم» :أ ىف )١( .«تيملاب» :ر ىف (0) .«باتع» : ىف )٤(

 5١١(., « ۲۰۹/۱۰) یربطلا ريسفت (۷)

 هذه ةبسن ىف نعط دقو» :(8١”ص) «ريسفتلا بتك ىف اهرثأو تايليئارسإلا» :ميقلا هباتك ىف ةبهش وبأ دمحم خيشلا لاقو

 .هخيش وأ ىمرخملا نم هيف ةفآلا نإ :لاقو ؟لادتعالا نازيم» :هباتك ىف ىبهذلا مامإلا مدآ هللا ىبن ىلإ راعشألا

 دعب ثكم مدآ نأ ىور» :لاق ثيح ىرشخمزلا قدصو ءرعشلا نولوقي ال ءايبنألاو ءقلتخم لوحنم الإ هوركذ ىذلا رعشلا امو

 نوموصعم ءايبنألا نأ حص دقو «نوحلم لوحنم الإ رعشلا امو ءتحب بذك وهو «رعشب هاثر هنأو «كحضي ال ةنس ةئام هنبا لتق
 .ارعشلا نم

 .«نوبم نآرقو ركذ الإ وه نإ هل ىب امو رمشلا هاَنمَّلَع امو : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو
 :لاق نم» :لاق هنأ ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا ربحلا نع نارهم نب نوميم نع یورو :هريسفت ىف ىسولألا مامإلا لاق دقو

 ليباهو ليباق لتق ال نكلو اوس رعشلا نع ىهنلا ىف مهلك ءايبنألاو اهب ًادمحم نإ «بذك دقف ًارعش لاق دق - مالسلا هيلع - مدآ

 هلعجو ءرخأو هيف مدقف «ةينايرسلاو «ةيبرعلاب ملكتي ناكو ءناطحق نب برعي ىلإ لصو ىتح «لقني لزي ملف «ةينايرسلاب مدآ هاكب
 نم هيف امل ؛برعي ىلإ هتبسن مدع ىلوألاو «ةرورض باكتراو «ءاوقإو ءاّنحل كلذ ىف نأ :ةيبرعلا ءاملع ضعب ركذو .«ًايبرع ًارعش
 .ةرهاظلا ةكاكرلا

 وأ «ليلق ظح الإ ةيبرعلا نم هل سيل «ىليئارسإ قالتخا نم رعشلا اذه نوكي نأ هبشألاو .ةكاكرلا ةياغ ىف رعش هنأ :قحلاو

 . «ءارهلا اذه لثمب سانلا بولق ىلع ىلوتسي نأ ديري صاصق



 ٩ تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحجلا لس ممل )۳۲ _ 75(

 موي هذخفب هقاس تقلع هنأ ربج نب (27دهاجم هركذ امك «ةبوقعلاب لجوع ليباق نأ رهاظلاو
 ا كيدحلا ىف درو دقو هب اليكتو هل ةبوقع تراد ثيخب سسعشلا ىلإ ههجو هللا لعجو «هلتق

 ىف هبحاصل رخي ام عم ايندلا ىف هتبوقع هللا لجعي نأ ردجأ بنذ نم ام» ل لاق "[هنأ] لک ىبنلا

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ءاذهو اذه ليباق لعف ىف عمتجا دقو . «محرلا ةعيطقو ىْغَبلا نم «ةرخآلا

 ضرألا يف داف َوَأ سفن رغب اسفن لعق نم هنأ ليئارسإ ينب دب ئلع انبتك كلذ لجأ نم ل

 تانيبلاب ب انلسر مهتءاج دقلو اعيمج ساّنل يأ نئاكف مّ نمو امج سانا لق ا

 هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امّنِإ 0 َنوُفِرْسُمَل ضْرَألا يف كلذ دعب مهم ارينك نإ م
 مرام 436 2 يلا ل ماه مو مد

 اوفني وأ فالخ نم مهلجرأو مهيدي َّطقت وأ اوبأصي وأ اولتقي نأ اداسف ضرألا يف نَوعسَيو

 نم اوبات نيا الإ 9 ميظع باع ةرخآلا يف مهو اًيندلا يف يزخ مهل كلذ ضرَألا نم

 . 4 69 ميحر روفغ هللا نأ اوملعاَف مهيلع اوردقت نأ لبق

 انعرش : ىأ «ليئارسإ ينب ىلع انبتك ف :اًناودعو املظ د هاخأ مدآ نبا لْثَق 4لجأ نم » :ىلاعت لوقي

 امَنأكَف اهايحأ نمو اعيمج سانلا لق اَمّنَأَكَف ضرألا يف داَسَف وأ سفن رْيغب سفن َلََق نم هلأ ظ :مهانملعأو مهل

 اهلتق لحتساو ‹ضرألا ىف داسف وأ «صاصق نم ببس ريغب اًسفن لتق نمو : ىأ «(اعيمج سالا ايحأ

 «اهايحأ نمو» « سفنو سفن نيب هذنع قرفال هنأل ؛ اعيمج سانلا لتق اغاکف «ةيانج الو انيس الب

 سالا ايحأ امّتأكف» :لاق اذهلو ؛رابتعالا اذهب هنم مهلك سانلا ملس دقف «كلذ دقتعاو اهلتق مرح :ىأ

 . «اعيمج
 :تلقف رادلا موي نامثع ىلع تلخد :لاق ةريره ىبأ نع ‹حلاص ىبأ نع «هريغو شمعأللا لاقو

 اعيمج سانلا 220 لقت نأ كزسيا ءةريرقت انآ اي :لاقف.نيمؤملا ريما اي ترضلا باط:دقو كرضنأل كيج
 فرصناف ءاعيمج سانلا تلتق امئأكف اًدحاو الجر تلتق نإ كنإف :لاق .ال :تلق ؟مهعم ىايإو

 .لتاقأ ملو تفرصناف :لاق .روزأم ريغ اروجأم «كل اًنوذأم

 وأ سفت ٍريغب اسفن لتق نمل : ىلاعت هللا لاق امك وه : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 اًسفن لتقي الأ :اهؤايحإو «(اعيمج سالا ايحأ مناف اهايحأ نمو اعيمج سالا لق اَمَنأَكَف ضرألا يف داسق

 هنم سانلا ىيح «قحب الإ اهلتق مرح نم هنأ : ىنعي «اًعيمج سانلا ايحأ ىذلا كلذف ‹ هللا اهمرح

 )١( أ نم تبثملاو ءنأ» :ه ىف (۲) .«دهاجم نبأ» :ر ىف .

 .ر نم ةدايز (9)

 .هنع هللا ىضر « ةركب ىبأ ثيدح نم )47١1( مقرب هنئس ىف ةجام نباو )٤۹۰۲( مقرب هننس ىف دواد وبأ هاور )٤(

 .«لتقي» :أ ىف )٥(



 ل ا ب )۳۲_۳٤( تايآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . "7[اعيمج]

 .اهلتق نع فك :ىأ (اهايحأ نمو# :دهاجم لاق اذكهو

 ةدحاو اًسفن لتق نم :لوقي «اعيمج ساّنلا لف امّنأكف» :هلوق ىف «سابع نبا نع ىفوعلا لاقو
 ا يالا لف نب لكم: روق هللا ا

 ملسم مد مرح نمو ءاّعيمج سانلا ءامد لحتسا امناكف ملَسُم مد لحتسا نم :ريبج نب ديعس لاقو
 .اعيمج سانلا ءامد مرح امنأكف

 ساثلا لتق امنأكف» :هلوق ىف] سابع نبا نع «ىفوعلاو ةمركع لاقو ءرهظألا وهو «لوق اذه

 وأ ىبن اضع ىلع دش نمو ءاعيمج سانلا لثق امناكف «لدَع مامإ وأ اين لتق نم: 2)[لوقي «اعيمج
 .ريرج نبا هاور .اًعيمج سانلا ايحأ امنأكف ؛لدع مامإ

 هنأل كلذو ؛اًعيمج سانلا لتق امنأكف سفن ريغب اًسفن لتق نم :هنع ىرخأ ةياور ىف دهاجم لاقو

 . مهلك سانلا لتق ول امك وهف «رانلا هلف سفنلا لتق نم

 لتق نم :(اعيمج سالا لعق اًمَنأَكَفط :هلوق ىف دهاجم نع «جرعألا نع «"جيرج نبا لاقو
 ءاميظع اًباذع هل دعأو «هنعلو هيلع هللا بضغو «منهج هءازج هللا لعج ءادمعتم ةنمؤملا سفنلا

 .باذعلا كلذ لثم ىلع دزي مل اعيمج سانلا لتق ول :لوقي

 دقف ادحأ لتقي مل نم :لاق «اعيمج سالا اًيحأ اَمّنَأكف اهاَيحَأ نمو دهاجم لاق :جيرج نبا لاق
 .هنم سانلا ىيح

 دقف :ىنعي «“(اعيمج] سانلا لتق امنأكف اًسفن لتق نم: مادا نبا ديرب نب نيرا ت لاتر
 هيلو لتاق نع افع :ىأ ( اهايحأ نمو» ةعامجلاو دحاولا نيب قرف . “الف «صاصقلا هيلع بجو

 .ريرج نبا هاور .هيبأ نع كلذ ىكحو .اًعيمج سانلا ايحأ امنأكف

 .ةكله وأ قرح وأ قرغ نم اهاجنأ :ىأ  اهايحأ نمو# :- ةياور ىف  دهاجم لاقو

 سانلا لتق امنأكف ٍضرألا يف داق َوَأ سقت ريغب اسفن لف نم هنأ :هلوق ىف ةداتقو نسحلا لاقو
 . اهرجأ هللاو مظعو ءاهرزو هللاو مَع : ةداتق لاق  لتقلا ىطاعتل ميظعت اذه: «اعيمج

 هذه :نسحلل تلق :لاق ىعبرلا ىلع نب ناميلس نع «نيكسم نب مالس نع «كرابملا نبا لاقو
 ىنبل تناك امك «هريغ هلإ ال ىذلاو ىإ :لاقف ؟ليئارسإ ىنبل تناك امك ءديعس ابأ اي انل ةيآلا

 .انئامد نم هللا ىلع مركأ ليئارسإ ىنب ءامد لعج امو .ليئارسإ

 سالا ايحأ امنأكف اهايحأ نمو# .اًرزو :لاق «اعيمج سالا لتف امّنأكف ١ :ىرصبلا نسحلا لاقو

 .ًارجأ :لاق «اعيمج

 .؛ريرج نبا لاقو» :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز (0) .أ نم ةدايز )١(

 .الو» :ر ىف (0) .أ نم ةدايز )0



 (75 )7”7  تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حسم __#   بكل ل + و:

 ىبأ نع «هللا دبع نب 21'ىّيح انثدح «ةعيهَل نبا انثدح «نسح انثدح :دمحأ ,مامإلا لاقو
 لك لر يتلا وع ن وخ ءاح لاق ورهف ا ةيها وف ا ولا ديف

 اهييحت سفن «ةزمح اي» :ةيَ هللا لوسر لاقف .هب شيعأ ءىش ىلع ىنلعجا «هللا لوسر اي :لاقف
 .«"كسفنب كيلع» :لاق :اهييحأ سفن لب :لاق “؟اهتيت سفن مأ كيلإ بحأ

 اريثك نإ مث» ةحضاولا لئالدلاو نيهاربلاو ججحلاب :ىأ « تانتيبلاب انلسر مهتءاج دقلو# :هلوقو

 ءاهب مهملع دعب مراحملا مهباكترا ىلع خيبوتو مهل عيرقت اذهو ( َنوُفٍرَسمَل ضرألا يف كلذ دعب مهن

 نولتاقي اوناك نيذلا «دوهيلا نم ةنيدملا لوح نم َعاَقَتِيَق ىنب نم مهريغو ريضتتلاو ةظْيرق ونب تناك امك

 نم اودف اهرازوأ بورحلا تعضو اذإ مث «ةيلهاجلا ىف بورحلا مهنيب تعقو اذإ جرزخلاو سوألا عم

 مكقاقيم انَدَحأ ذوو : :لوقي ثيح كلا ةروس ىف كلذ مهيلع هللا رکنا دقو لک نم اودوو «هورسأ

 نولتقت ءالؤه متنأ م . تودهشت متنأو متررفأ مث مكرايد نم مكسفنأ نوجرخت الو مكءامد نوكفست ال

 وهو مهوداقت ئراسأ مكونا نإو ناودعْلاو مثإلابمِهلَع نوُرهاغت مهرايد نم مُكَم اقر نو رخو مکسقنأ

 يف يزخ الإ مكنم كلذ لعفي نم ءازج امف ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ مهجارخإ مكيلع مرحم

 :Ao AC] ةرقبلا] ( َنوُلَمعَت مَع لفاغب هللا امو ِباَدَعْلا دش ىلإ( نودري ةمايقلا مويو ايندلا ةايحلا

 وأ اوبأصي وأ التقي نأ اداسف ضرألا يف َنَوَعسَيو هّلوسرو هللا نوبراحي نيذّلا ءازج امل : ىلاعت هلوقو

 ىهو «ةفلاخملاو ةداضملا ىه :ةبراحملا .ةيآلاٍضرألا نم اوفي وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عّطَقَت

 عاونأ ىلع قلطي ضرألا ىف داسفإلا اذكو ا ةا قيرطلا عطق ىلعو «رفكلا ىلع (*)ةقداص

 داسفإلا نم ريناندلاو مهاردلا ضرق نإ :بيسملا نب ديعس مهنم «فلسلا نم ريثك لاق ىتح ءرشلا نم

 ال هللاو لسّلاو ثرحلا كلهيو اهيف دسقيل ضرألا يف ىعس ىلوت اًذإَو» : 3 هللا لاق دقو «ضرألا ىف

 0 :ةرقبلا] «داسقْلا بحي

e e 

 ةمركع نع ديزي نع ءدقاو نب نيسحلا انثدح ؛حضاو نب ىيحي انثدح ا نبا انثدح

 روفغ هللا نأ : ىلإ € هلوسرو هلا نوبراحي نيذّلا ءازج امّنإإل : "[ىلاعت لاق1: "الاق ىرصبلا نسحلاو

 «ليس هيلع نکی «هيلع اوردقت نأ لبق نم مهنم بات نمف «نيكرشملا ىف ةيآلا هذه تلزن 4 ميحر

 .هلوسرو هّللا براح وأ ضرألا ىف دسفأ وأ لتق نإ ءدحلا نم ملسملا لجرلا ةيآلا هذه زرحت تسيلو

 كانتا ىذا هيلا هيلع عير تناديك عفا كدا ل رافكلاب "”قحل مث

 هّللا نوبراحي نيذّلا ءازج امّنإ» : سابع نبا نع «ةمركع قيرط نم یاو دواد وبأ هاورو

 هعنمي مل هيلع ردقي نأ لبق مهنم بات نمف «نيكرشملا ىف تلزن : «اداّسق ضرألا يف نوعسيو هلوسرو

 .«كسفن كيلع» :ر ىف (۲) .«ىيحي» :ر ىف )١(

 .(١ا9/6 /۲) دنسملا ()
 .«لاق» :أ ىف (5) .؟ةرباص» :ر ىف (5) .«نودرت» :أ ىف (5)

 .«نميفا :ر ىف (9) .«قحلأ» :ر ىف (۸) .ر نم ةدايز (۷)



 ېب د )۳۲_۳٤( تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .هباصأ ىذلا دحلا هيف ماقي نأ كلذ

 هلوسرو هللا نوبراحي نيذّلا جام و لو و اق نا نع لطم قنا قب نلغ لاقو

 «قاثيمو دهع ليم ىبنلا نيبو مهنيب «باتكلا لهأ نم و ناك :لاق (اداسف ضرألا يف نوعسيو
 مهيديأ 2ا)عطقت نأ ءاش نإو «لتقي نأ ءاش نإ :هلوسر هللا ريخف «ضرأالا ىف اودسفأو دهعلا اوضقنف

 .ريرج نبا هاور .فالخ نم مهلجرأو

 ىف تلزن :لاق هيبأ نع «دعس نب بَعصم نع ءفاآّسي نب لاله نع ءروصنم نع «ةبعش ىورو
 .هيودرم نبا هاور . (اداسق ٍضرألا يف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذّلا ءازج اَمَّنِإ9 : ةيرورحلا

 0 هاور امك «تافصلا هذه بكترا نمم مهريغو نيكرشملا ىف ةماع ةيآلا هذه نأ حيحصلاو

 أ :كلام نب سنأ نع - ىرصبلا ىمرُجلا ديز نب هللا دبع همساو - ةبالق ىبأ ثيدح نم "ملسمو
 «"ضرألا اومخوتساف «مالسإلا ىلع هوعيابف ةي هللا لوسر ىلع اومدق «ةينامث لكع نم رفت
 اوبيصتف هلبإ ىف انيعار عم نوجرخت الأ» :لاقف كَ هللا لوسر ىلإ كلذ اوكشف «مهماسجأ تمقسو

 ىعارلا اولتقف ل ءاهنابلأو اهلاوبأ نم اوبرشف ءاوجرخف .ىلب :اولاقف «؟اهنابلأو اهلاوبأ نم

 تعطقف مهب رمأف «مهب ءىجف ءاوكردأف «مهراثآ ىف ثعبف وی هللا لوسر كلذ غلبف .لبإلا طر
 ام ج یل فار «مهنيعأ ' زنا ‹«مهلجرأو مهيديأ

 اولعجف ةّرحلا ىف اوقلأو» :ظفل ىفو ««ةتيرع وأ لكع نم»:امهل ظفل ىفو.ملسم ظفل
 ءالؤهف :ةبالق وبأ لاق :ىراخبلا دنعو .«مهمسحَي ملو» :ملسمل ظفل ىفو قرف الف نوقت
 زيزعلا دبع نع« «میشه قيرط نم ملسم هاورو .هلوسرو هللا اوبراحو . مهناميإ دعب اورفكو اوو ور

 نع ةداتق ةياور نم هاجرخأ دقو .«اودتراو» :هدنعو «هوحن ركذف «سنأ نع «ديمحو بيهص نبا

 نع «ىميتلا ناميلس قيرط نم ملسم هاورو . (ةنيرعو لكع نم» :ةداتق نع ديعس لاقو .هوحنب «سنأ
 ثيدح نم «ملسم هاورو .ءاعرلا نيعأ اولمس مهنأل ؛كئلوأ نيعأ راك ىبنلا لمس امنإ:لاق سنأ

 ةنيدملاب عقو دقو «هوعيابو اوملسأف ءةنيرع نم رفن ل هللا لوسر ىتأ :لاق نسا ی نبا ا

 نيرشع نم بيرق «راصنألا نم بابش هدنعو :دازو يدرج ركل قا مانسربلا وهو مولا

 . هللا همحر «ملسم ظافلأ اهلك هذهو .مهرثأ '"” صتقي اًمئاق مهعم ثعبو «مهلسرأف اًسراف

 نم اًسان نأ :كلام نب سنأ نع «ليوطلا ديمحو ىناتبلا تباثو ةداتق انثدحا :ةملس نب دامح لاقو

 اهلاوبأ نم اوبرشي نأ مهرمأو «ةقدصلا لبإ یف ی هللا لوسر مهثعبف ءاهووتجاف «ةنيدملا اومدق ةنيرع

 هللا لوسر لسرأف «لبإلا اوقاسو «ىعارلا اولتقو «مالسإلا دق درا ف ءاولعفف اهنابلأو

 . ؟عطقي» :ر ىف ()

 .(۷۱) مقرب ملسم حيحص و كانه هفارطأ رظناو (YY) ىراخبلا حيحعص قفز

 . «تلمسوا :ر ىف (5) .«اوحصتفا :ر ىف (6) . «ةنيدملا» : ىف (۳)
 .«صقي) :ر ىف (۷) .«نوقتسيف» :أ ىف (5)

 )۱۹۷١(. مقرب ملسم حيحص 2(

 .«اودتراو» :أ ىف (9)



 ES هدا هروش و كلافا اولا اع ع بيس

 .ةرحلا ىف مهاقلأو مهنيعأ ' يد «فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقف ء مهب ءىجف , مهراثآ ىف ديك

 نيذّلا ءازج امَّنِإإ»9 :تلزنو ءاوتام ىتح اشطع هيفب ضرألا مدكي مهدحأ تيأر دقلف :سنأ لاق

 هيلا € هلوسرو هللا قوبراحي

 "لسجل ) : ىذمرتلا لاقو - هظفل اذهو - هيودرم نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دوادوبأ هاور دقو

 . (حیحص (۲)

 نب مالس نع« نيقيرط نم هاور ام اهنم .كلام نب سنأ نع «ةريثك قرط نم هيودرم نبا هاور دقو

 ىنلأس ثيدح ىلع تمدن ام ثيدح ىلع تمدن ام:لاق كلام نب سنأ نع« تباث نع «ءابهصلا ىبأ

 لوسر ىلع مدق: تلق :لاق دلك هللا لوسر اهب بقاع ةبوقع دشأ نع ىنربخأ : "لاق جاجحلا هنع
 دقو ءمهنوطب “نم اوقل ام ةي هللا لوسر ىلإ اوكشف «نيرحبلا نم «ةنيرع نم موق الع هللا
 اهلاوبأ نم اوبرشيف « ةقدصلا لبإ اوتأي نأ و هللا لوسر مهرمأف «مهنوطب تمخضو ؛ مهناولأ ترفصا

 اوقاتساو «هولتقف ىعارلا ا 1 دع مهنوطب تصمخلاو مهناولأ مهيلإ تعحر اذإ ىتح «اهنابلأو

 ىف مهاقلأ مث« مهنيعأ 00 8 رمسو مهلجرأو مهيديأ عطقف ,مهراثآ ىف وي هللا لوسر لسرأف ءلبإلا

 TT 3 هلا لوسر نإ: لوق ربا دعص اذإ جاجحلا ناكف .اوتام ىتح ءاضمرلا

 . سانلا ىلع ثيدحلا اذهب جتحي ناكو «' لالا نم ] دود ("!لاحل اوتام ىتح ءاضمرلا ىف ف مهاقلأ مث

 نع «ديعس ىنثدح - ملسم نبا ىنعي - ديلولا انثدح «لهس نب ىلع انثدح :ريرج نبا لاقو

 مهيديأ عطق مهب ىتأ املف ٠ هك نم فن ر ع یو عبرا اراك :لاق سنأ نع «ةداتق

 :كلذ ىف هللا لزنأف «ةرحلاب ةراجحلا نوما مهكرتو « مهمسحي ملو «مهنيعأ مسو ,؛مهلجرأو

 . ةيآلا 4 ةلوسرو هللا نوبراحي نيدّلا ءازج امن

 ني نيكولا دع يعي رحتي وا انثدح «ىلصوملا برح نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 اوتأ ةنيرع نم ظر ناك :لاق كلام نب سنأ نع - لاقبلا ىنعي - ا انثدح - جاجزلا نسحلا

 نم اوبرشيف لبإلاب اوقحلي نأ مهرمأف «مهنوطب ةميظع «مهناولأ ةرفصم د 0 لوسر

 يصير فلا مقر ‹مهضعب نيعأ رمسو < «مهضعب لتقف مهب ىتأف ص

 . ةيآلا رخآ ىلإ (هلوسرو هللا نوبراحی نيِذْلا ءازج امّنِإ» :تلزنو ‹مهلجرأو
 نع «ةعيهل نبا انثدح .ملسم نب ديلولا انثدح «لهس نب ىلع انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 سنأ هيلإ بتكف «ةيآلا هذه نع هلأسي سنأ ىلإ بتك ناورم نب كلملا دبع نأ «بيبح ىبأ نب ديزي

 نع اودتراف :سنأ لاق .2؟7ةليجب نم مهو «نيينرعلا رفنلا كئلوأ ىف تلزن ةيآلا هذه نأ هربخي
 . مارحلا جرفلا اوباصأو« ليبسلا اوفاخأو «لبإلا اوقاتساو «ىعارلا اولتقو «مالسإلا

 .«لمسول :ر ىف )١(

 .(۹۷ /۷) ىئاسنلا ننسو (۷۲) مقرب ىذمرتلا ناسو (47571) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 .«اودمع» :أ ىف (5) .؟ىف» :ر ىف (4) .«لاقف» : ىف (۳)

 .أ نم ةدايز (۸) .(لاحب» : ىف (۷) . «؟لمسو» :ر ىف (5)

 . «ةليجي» :أ ىف (9)



 ب شا #5 )7#  تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نع لاله ىبأ نب ديعس نع «ثراحلا نب ورمع ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «سنوي ىنثدح :لاقو
 نع - سنوي كش ءورمع وأ تا” يغب هللا دبع نف ء هللا ديبع نب هللا دبع نع «دانزلا ىبأ

 نم ىئاسنلا دواد وبأ هاورو .ةبراحملا ةيآ مهيف تلزنو - نييترعلا ةصقب ىنعي - كلذب ةي هللا لوسر

 . "”كش ريغ نم «رمع نبا نع»: هيفو «دانزلا ىبأ قيرط
 ا قربا چ اخ ر نسحلا انثدح «فّلخ نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 ا و اع م :لاق ريرج نع «ميهاربإ نب دمحم نع «ةديبع نب ىسوم
 اوجرخ مث «حاقللا ءاعر اولتق اودتشاو اوحص املف يب هللا لوسر مهب رمأف «نيرورضم ةاّفح

 ىتح نيملسملا نم رفن ىف هيم هللا لوسر ىنثعبف :ريرج لاق .مهموق ضرأ ىلإ اهب نيدماع حاقللاب
 مهلجرأو مهيديأ عطقف ةي هللا ا «مهموق دالب ىلع اوفرشأ ام دعب مهانكردأ
 .اوكله ىتح | «رانلا» :لوقي لَم هللا لوسرو .ءاملا :نولوقي امام ‹ مهنيعأ لمسو 0

 هللا نوبراحي نيذّلا ءازج امّنِإل :ةيآلا هذه هللا لزنأف ءنيعألا لمس .لجو زع« هللا هركو :

 .ةيآلا رخآ ىلإ رو

 ءةيرسلا هذه ريمأ ركذ وهو «ةدئاف هيفو «فيعض وهو ىذبرلا هدانسإ ىفو بيرغ ثيدح اذه

 نم اسراف نيرشع اوناك ةيرسلا نأ ملسم حيحص ىف مدقتو .'''ىلجبلا هللا دبع نب ريرج وهو
 حيحص یف مدقت دقو «رکنم هنإف «ةيآلا هذه هللا لزنأف «نيعألا لمس هللا هركف» :هلوق امأو .راصنألا

 .ملعأ هللاو ءاصاصق مهب لعف ام ناكف «ءاعرلا نيعأ اولمس مهنأ ملسم

 ةريره ىبأ نع «ةمأوتلا ىلوم حلاص نع «ىملسألا دمحم نب ميهاربإ نع «قازرلا دبع لاقو
 ءهحاقل ىلإ ةي ىبنلا مهرمأف ا اوتام دق ةرازف ىنب نم لاجر كي هللا لوسر ىلع مدق :لاق

 مهيديأ عطقف ا ,ىبنلا مهب اف ءاوبلّطف ءاهوقرسف هحاقل ىلإ اودمع مث ءاوحص نحب اهتم او

 للا در اجي ىلا ا نو :ةيآلا هذه تلزن مهيفف :ةريره وبأ لاق . مهنيعأ ey «مهلجرأو

 .«رمع نب هللا دبع ىبأ نع» :أ ىف )١(

 ٠ /۷) ىئاسنلا ننسو (4779) مقرب دواد ىبأ ننسو )149/٠١( ىربطلا ريسفت (1)

 .ارمع» :أ ىف (۳)

 .(560 )٠١١/ ىربطلا ريسفت )٤4(

 .«هنإو» :أ ءر ىف (5)

 )۲٤۸/۱۰(: ىربطلا ريسفت ىلع هتيشاح ىف ركاش دمحأ خيشلا لاق )١(

 ىف ايب ىبنلا ىلع دفو ةا هللا لوسر بحاص ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نأل ؛حصي ال اضيأ وهو ءادج فيعض ربخلا اذهو»

 نب زرك ةيرسلا ريمأ ناكو 77/١/7(2 دعس نبا) ىدقاولا ةياور ىف «تس ةنس لاوش ىف ناك نيينرعلا ربخو «هيف ىفوت ىذلا ماعلا

 .ماوعأب «ةرجهلا نم ١١ ةنس لوألا عيبر رهش ىف لي هللا لوسر ةافو لبق كلذو .ىرهفلا رباج

 هريسفت ىف هركذف «ريثك نبا امأ .ادج هفعضو ««ىلجبلا هللا دبع نب ريرج» ةمجرت ىف ءرجح نبا ظفاحلا هركذ ءربخلا اذهو

 وهو .ةيرسلا هذه ريمأ ركذ وهو :ةدئاف هدانسإ ىفو .فيعض وهو «ىذبرلا هدانسإ ىفو «بيرغ ثيدح اذه» :لاقو 0

 لمس هللا هركف» : هلوق امأو .راصنألا نم اًسراف نيرشع اوناك ةيرسلا هذه نأ ملسم حيحص ىف مدقتو .ىلجبلا هللا دبع نبا ريرج

 .«ملعأ هللاو ءاصاصق مهب لعف ام ناكف «ءاعرلا نيعأ اولمس مهنأ ملسم حيحص ىف مدقت دقو .ركنم هنإف «نيعألا

 نأ دحأ وري ملو «ىرهفلا رباج نب زرك «كش الو ناك «ةيرسلا هذه ريمأ نإف ءهل ةدئاف ال اميف ةدئاف نظي «ريثك نبال بجعلاو

 . ركنملا ربخلا اذه ىف الإ ءىلجبلا هللا دبع نب ريرج ناك اهريمأ



۹۸ 

 .دعب نيعألا رمَس ال ىبنلا كرتف 4 هلوسرو

 .ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم ىورو

 انثدح «ىرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انثدح «قاحسإ نب دمحأ :هيودرم نب ركب وبأ لاقو

 نب ىسوم نع < الخ نب ديم اخ و ويلا يحب لر ١ نع «ديلولا نب دمحم مساقلا وبأ

 ناك : لاق عوكالا نب : لم نمو نيرا دبع ني ةملسا أ نع عوار يعل عب ميهاربإ نب دمحم

 ناكف ا حاقل ىف "هثعبو « هقتعأف ةالصلا نسحي هيلإ رظنف ««راسي» :هل لاقي مالغ ي ىبنلل

 :لاق a ا ىضرم مهو اوؤاجو «ةنيرع نم مالسإلا موق رهظأف :لاق ءاهب

 ىلع اودع مث «مهنوطب توطنا ىتح لبإلا نابلأ نم نوبرشي اوناكف «راسي» ىلإ يم ىبنلا مهب ثعبف

 نم اليخ مهراثآ ىف ليم ىبنلا ثعبف «لبإلا اودرطأ مث «هينيع ىف كوشلا اولعجو «هوحبذف (راسي»

 لمسو مهلجرأو مهيديأ عطقف «هيلإ مهب ءاجف مهقحلف «ىرهفلا رباج نب زرك مهريمأ «نيملسملا
 ا يرق . مهنيعأ

 (55 _ ۳۲) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 دقو .دحاو ريغو ةشئاعو رباج مهنم «ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نم نيينرعلا ةصق ىور دقو

 هاناو هللا مخ و لج رك ورو نه فيدخل اه ةيرطتي ةةيودرم نب نكي و للا ظفالا تعا

 ابأ تعمس نري یا تعيس قش نب یا نب ىلع نب مجم جدخ :ريرج نبا لاقو

 :لاقف نيبراحملا نع ريبج نب ديعس ىنثدح :لاقف - لبإلا لاوبأ نع لئسو - مرا اح
 مالسإلا سيلو «ةبذك مهو «هوعيابف .مالسإلا ىلع كعيابن :اولاقف هك هللا لوسو اون ٠ سانا. ناك

 نم اوبرشاف «حورتو مكيلع ودغت حاقللا هذه» :ِّكَي ىبنلا لاقف .ةنيدملا ىوتجت انإ :اولاق مث .نوديري
 اولتق :لاقف ايم هللا لوسر ىلإ خرصف «خيرصلا مهءاج ذإ «كلذك مه انيبف :لاق .«اهنابلأو اهلاوبأ

 اوبكرف :لاق .«ىبكرا هللا ليخ اي» نأ :سانلا ىف ىدوثف هاهي ىبنلا رمأف .معنلا ''”اوقاتساو «ىعارلا
 مهولخدأ ىتح مهنوبلطي اولازي ملف «مهرثأ ىلع و هللا لوسر بكرو : لاق اسراف سراف رظتتي ال

 امّنِإ» : هللا لزنأف لك ىبنلا مهب اوتأف «مهنم اورسأ دقو ةَ هللا لوسر ةباحص عجرف « مهنمأم

 ‹مهضرأو مهنمأم مهرلخدا يع موتا : مهيفن ناكف :لاق . ةيآلا (ةلوسرو هللا نوبراحي َنيِذّلا ءازج

 امه لاك نيفألا مسو ءعطقو «بلصو «مهنم و هللا ىبن لتقو .:قيملسملا ضرأ نم مهوفنو

 سنأ ناكو :لاق «ءىشب "ا ا :لاق ءةلْثْلا نع ىهنو :لاق .دعب الو لبق ل هللا لوسر لئم

 . مهلتق ام دعب رانلاب مهقرحأ :لاق هنأ ريغ «كلذ لوقي

 .«هثعبف» :أ ىف (۲) .«نب» :أ ءر ىف )١(
 ميهاربإ نب ىسوم هيف»:(۹/7٤۲) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .هب ىرتستلا نيسحلا قيرط نم (1/1) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (©)

 .«(فيعض وهو ىميتلا
 .«سان» :ر ىف (5) .«قرطب» :أ ىف (6)
 .«ءىشب اولثمت ال لاقو» :ر ىف (0 .«اوقاسو» : ىف (5)



 8 اس ل )۳۲_۳٤( تایآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .2©)ةليجُب نم سان ةنيرع نم مهنمو «ميلس ىنب نم سان مه :لوقي مهضعبو :لاق

 وه :مهضعب لاقف ؟مكحم وأ خوسنم وه له : :نييترعلا ءالؤه مكح ىف ةمئألا فلتخا دقو
 تنذأ مل كنع هللا اقع : "9[ىلاعت] هلوق ىف امك هي ىبنلل اًباتع اهيف نأ اومعزو «ةيآلا هذهب خوسنم

 مث «رظن هيف لوقلا اذهو . ةلثملا نع كي ىبنلا ىهنب خوسنم وه :لاق نم مهنمو «[47 : ةبوتلا] 4 مهل

 5 نأ لبق اذه ناك :مهضعب لاقو .خوسنملا نع هاعدا ىذلا خسانلا رخأت نايبب "”بلاطم هبحاص
 هللا دبع نب ريرج ةياور (؟7ىفو «ةرخأتم مهتصق نإف ءرظن اذه ىفو «نيريس نب اات لاق «دودحلا
 لَك ىبنلا لمسي مل :لاق نم مهنمو .ةدئاملا لوزن دعب ملسأ هنإف «اهرخأت ىلع لدي ام مهتصقل
 هنإف ؛رظن هيف ًاضيأ لوقلا اذهو .نيبراحملا مكح نيبف نآرقلا لزن ىتح كلذ ىلع مزع امنإو « مهنيعأ

 . مهنيعأ - رمس :ةياور ىفو - لمس "هنأ هيلع قفتملا ثيدحلا ىف مدقت دق

 ناك ام دعس نب ثيللا تركاذ :لاق ملسم نب ديلولا انثدح «لهس نب ىلع انثدح :ريرج نبا لاقو

 :لوقي نالجع نب دمحم تعمس :لاق ءاوتام ىتح مهمسَح ("”هكرتو «مهنيعأ لي ىبنلا لمس نم
 عطقلاو لتقلا نم :مهلثم ةبوقع )همّدعو «كلذ ىف ةبتاعم ةي هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزنأ
 - ىعازوألا ىنعي  ورمع ىبأل ركذ لوقلا اذه ناكو :لاق .مهريغ مهدعب لمسي ملو «ىفنلاو

 ىف ةيآلا هذه تلزن مث «مهنايعأب رفنلا كئلوأ ةبوقع تنكر لاق ةا كلوت 5" نوكي دنا رکنا

 .لمسلا مهنع عفرو «مهدعب براح نمم مهريغ ةبوقع

 ئفو .راضصمألا ىف 2 ةراخلا نأ ىلإ مهباهذ ىف ءاملعلا روهمج ةيآلا هذه مومعب جتحا دق مث
 ثيللاو «ىعازوألاو «كلام بهذم اذهو .4اداسف ٍضرَألا يف نوعسيو# :هلوقل ءاوسلا ىلع نالبسلا

 هلخدي ىتح هعدخيف لجرلا لاتغي ىذلا ىف كلام لاق ىتح «لبنح نب دمحأ «ىعفاشلاو «دعس نبا
 لو: لوعشملا لو ٠ ل7 أل :ناطلنلا ىلإ هةمو ةبراخم اذه نإ »ب. ةعمام ليخايو «هلتقيف ا
 .لتقلا ذافنإ ىف هنع هوفعب رابتعا

 هقحلي هنأل ؛الف راصمألا ىف امأف «تاقرطلا ىف الإ ةبراحملا نوكت ال :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 0 م . هنيعبو هليغي نم دعا قيرطلا فالخب «ثاغتسا اذإ ثرغلا
2o”هيدر  

 )١( ىربطلا ريسفت )١1١/7417(.
 .2«ىف» :ر ىف )٤( .«بلاطي هلئاق مث» :أ ىف (۳) .أ ءر نم ةدايز ()

 .«كرتو» :أ ىف (۷) .«امنإ» :أ ىف (5) .«اهريخأت» :أ ىف (5)
 .؟ةبراحملا مكح نأ . :أ ىف )٠١( .«نوكت» :أ ىف (9) .؟مهملعو» :آ ىف (۸)

 .«لاقف »: ءر ىف (۱۳) .أ نم ةدايز )١١( .ر نم ةدايز (0)

 أ هر نم ةدايز ()



 (7* 5 _ ۳۲) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا اع

 ردقو هب رفظ مث «ليبسلا فاخأو «مالسإلا ةّبق ىف حالسلا رهش نم "[لاق] ةيآلا 27[ هلوسرو
 .هلجرو هدي عطق ءاش نإو ءهبلص ءاش نإو .هلتق ءاش نإ :رايخلاب هيف نيملسملا مامإف «هيلع

 .كاحضلاو FE ميهاربإو «ىرصبلا نسحلاو ءءاطعو «دهاجمو «بيسملا نب ديعس لاق اذكو

 ” . هللا همحر «سنأ نب كلام نع هلثم ىكحو «ريرج نب رفعج وبأ هلك كلذ ىورو

 نم لق ام لم ءازجف»: ديصلا ءازج ىف هلوقكا ءنآرقلا نم كلذ رئاظن ىف امك < «رييختلل «وأ» رهاظ نأ

 :ةدئاملا]  امايص كلذ لع وأ نيكاسُم ماعَط ةراَفك وأ ةبعكلا غلاب ايده مكس لدع اوذ هب مكحي معَ

 وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذا هب وأ اضيِرَم مكنم ناك نمف» : هفرتلا ةرافك ىف هلوقو 65

 نومعطت ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع 2م اعطإ» : نيميلا ةرافك ىف هلوقكو 7: ةرقبلا] (كلسن

 هذه نكتلف كلذكف ءرييختلا ىلع اهلك هذه ؛”[و] .[84 :ةدئاملا] «ةبقر ريرحت وأ مهتوسك وأ مكيلهأ
 انأبنأ :'*0[هللا همحر] ىعفاشلا هللا دبع وبأ لاق امك لاوحأ ىلع ةلزنم ةيآلا هذه :روهمجلا لاقو .ةيآلا

 اولتق اذإ :قيرطلا عاطق ىف سابع نبا نع ا يرد حلاص نعد کج سا نبا وه اربا
 اولتقي ملو لاملا اوذخأ اذإو ءاوبلصي ملو اولتق لاملا اوذخأي ملو اولتق اذإو ءاوبلصو اولتق لاملا اوذخأو
 . ضرألا نم اوفن الام اوذخأي ملو ليبسلا اوفاخأ اذإو ا ل مواراب مهيديأ تعطُق

 « سابع نبا نع «ةيطع نع «جاجح نع تاعي نير E E ةف ىبأ نبا هاور دقو

 ءاطعو ا «ةداتقو «نسحلاو «ىعَحَنلا ميهاربإو ءريبج نب ديعسو ءزلجم ىبأ نعو .هوحنب

 ا فلسلا نم دحاو ريغ لاق اذكهو . كلذ وحن يقاس ردا

 ءهوحنو حمرب هلتقي وأ «بارشلاو ماعطلا نم هعنمب تومي ىتح كريو ايح بّلصي له :اوفلتخاو
 كرتي وأ «لزني مث مايأ ةثالث بلصي لهو ؟نيدسفملا نم هريغل اديدشتو اليكنت بلصي مث الوأ لتقي وأ

 .نالكتلا هيلعو ةقثلا هللابو «هعضوم ىف ررحم فالخ هلك كلذ ىف ؟هديدص لیسی ىتح

 :لاقف  هدنس حص نإ  هريسفت ىف ريرج نبا هاور ىذلا ثيدحلا ليصفتلا اذهل دهشيو

 نأ ؛بيبح ىبأ نب ديزي نع < ةعيِهَل نبا نع <« ءملسم نب ديلولا انثدح «لهس نب ىلع انثدح

 له نا هرم هلا نك ةا هذه نع ا اكل نب يسا ىلإ ينك نارو ني كلا ةيغ
 اولتقو «مالسإلا نع اودتراف :سنأ لاق - ةليجب نم مهو - نيينرعلا رفنلا كئلوأ ىف تلزن ةيآلا

 اك هللا لوسر لأسف :سنأ لاق .مارحلا جرفلا اوباصأو «ليبسلا افا ءلبإلا اوقاتساو «ىعارلا

 «هتقرسب هدي عطقاف ليبسلا فاخأو قرس نم :لاقف «براح نميف ءاضقلا نع «مالسلا هيلع « ليربج

 . "هبلصاف «مارحلا جرفلا لحتساو ليبسلا فاخأو لتق نمو «هلتقاف لتق نمو «هتفاخإب هلجرو

 ماقيف ءهيلع ردقي ىتح بلطي نأ وه :مهضعب لاق : «ضرألا نم اوني وأ» : "ىلاعت هلوق امأو

 .أ نم ةدايز (6) . أطخ وهو «ماعطإف :أءر ىف () .أ ءر نم ةدايز (۲ ۰۱)

 . أ نم ةدايز (5) .أ نم ةدايز (5)

 )560/١١(. ىربطلا ريسفت (۷)

 .«لجو زع »:أ ىف (۸)



 8. ا اااااا-ا-لل ۳٤) _۳۲) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزحلا

 .مالسإلا راد نم برهي وأ دحلا هيلع

 010( ا 5 5
 نب عيبرلاو «كاحضلاو 2ريبج نب ديعسو ‹كلام نب سئاو « سابع نبا نع ريرج نبا هاور

 .سنأ نب كلامو ءدعس نب ثيللاو «ىرهزلاو «سنأ

 هتلماعم نم هبئان وأ ناطلسلا هجرخي وأ ءرخآ دلب ىلإ 20هدلب نم ىفني نأ وه :نورحآ لاقو
 نم ىفني :ىناسارخلا ءاطع لاقو .هلك هلمع نم  ةريبه نبا لاق امك  هيفني :ىبعشلا لاقو «ةيلكلاب

 .مالسإلا ضرأ نم جرخي الو «نينس دنج ىلإ دنج
 هنإ :نايح نب لتاقمو «كاحضلاو «ىرهزلاو «نسحلاو «ءاثعشلا وبأو «ريبج نب ديعس لاق اذكو

 . مالسإلا ضرأ نم جرخي الو ىفني

 نأ :ريرج نبا راتخاو «هباحصأو ةفينح ىبأ لوق وهو «نجسلا انهه ىفنلاب دارملا :نورخآ لاقو

 .هيف نجسيف رخآ دلب ىلإ هدلب نم جرخي نأ :انهه ىفنلاب دارملا

 نم هتركذ ىذلا اذه :ىأ «ميظع باذع ةرخآلا يف مِهَلو ايندلا يف يزخ مهل كلذ : هلوقو
 هذه ىف سانلا نيب مهل ىزخ - مهيفنو «فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقو «مهبلص نمو «مهلتق
 نأ ىلإ بهذ نم هب ديأتي دق اذهو «ةمايقلا موي ميظعلا باذعلا نم مهل هللا رخدا ام عم ءايندلا ةايحلا

 نب ةدابع نع «ملسم دنع حيحصلا ىف تبث دقف مالسإلا لهأ امأف «نيكرشملا ىف تلزن ةيآلا هذه

 الو «قرسن الو «ًائيش هللاب كرشن الأ :ءاسنلا ىلع ذخأ امك ليم هللا لوسر انيلع ذخأ :لاق تماصلا

 نم باصأ نمو «هللا ىلع هرجأف مكنم ىّفَو نمف ءاضعب انضعب ")هضعَي الو اندالوأ لتقن الو «ىنزن
 . هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ ء هللا ىلإ هرمأف هللا هرتس نمو ءهل ةرافك وهف بقوعف ًائيش كلذ

 «هب بقوعف ءايندلا ىف اًبنذ بنذأ نم »:ِِكَي هللا لوسر لاق :لاق [هنع هللا ىضر] ىلع نعو
 هللاف «هنع افعو هيلع هللا هرتسف ايندلا ىف اًبنذ بنذأ نمو «هدبع ىلع هتبوقع ىنثي نأ نم لدعأ هللاف

 .«هنع افع دق ءىش ىف دوعي نأ نم مركأ

 ظفاحلا لثس دقو .«بيرغ نسح »:ىذمرتلا لاقو ءهجام نباو «ىذمرتلاو «دمحأ مامإلا هاور

 . "”حيحص هعفرو :لاق ءاًقوقومو اعوفرم ىور :لاقف «ثيدحلا اذه نع ىنطقرادلا

 ىف ةبوقعو ةلذو لانو ٌراَعو رش : ىنعي © اًينادلا يف يزخ مهل كلذإ» : هلوق ىف ريرج نبا لاقو
 ىتح كلذ مهلعف نم اوبوتي مل اذإ :ىأ 4 يطع بادع N لجاع

 - "هيف اهب “مهتبقاع ىتلا ةبوقعلاو ءايندلا ىف هب "”'مهتيزاج ىذلا ءازجلا عم ةرخآلا ىف  اوكله

 . منهج باذع :ىنعي < ,ميظع باذعإ»

 )١( «بتخت ١:أ ىفو ءكبتغي »:ر ىف (۳) .ادلب »:ر ىف (۲) . نع »:ر ىف .

 )٤( مقرب ملسم حيحص )١270:9( . ) )0.أ نم ةدايز

 )۱١۹/۳(. ىنطقرادلل للعلاو ۲٠۰( 5) مقرب ةجام نبا ننسو (5715) مقرب ىذمرتلا ننسو (994/1)دنسملا (0)

 .«ايندلا ىف >:أ ءر ىف (9) .«مهبقاع :أ ىف (۸) .«مهازاج 2:أ ىف (۷)



 (*5 _ ۳۲) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نم لوق ىلع امأ ميجر روع هلا نأ اوُملعاَف مهلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيل لإ : لوقو
 طقسي هنإف «مهيلع ةردقلا لبق اوبات اذإف نوملسملا نوبراحملا امأو ءرهاظف كرشلا لهأ ىف ىه :لاق

 .ءاملعلل نالوق هيف ؟ال مأ ديلا عطق طقسي لهو «لجرلا عطقو بلصلاو لتقلا ماتحنا مهنع

 انثدح :متاح ىبأ نبا لاق امك «ةباحصلا لمع هيلعو «عيمجلا طوقس ىضتقي ةيآلا رهاظو

 ىميمتلا ردب نب ')ةثراح ناك :لاق ىبعشلا نع ء'دهاجم نع «ةماسأ وبأ انثدح «جشألا ديعسوبأ
 ا :مهنم شيرق نم ًالاجر ملكف «براحو ضرألا ىف دسفأ دق ناكو «ةرصبلا لهأ نم

 ىف هفلخف ىنادمهلا سيق نب ديعس ىتأف .هنمؤي ملف ءاّيلع اوملكف «رفعج نب هللا دبعو «سابع نباو

 «ًاداسف a ىف یعسو e هللا براخ نم تیار يزل 3 ركام ابيع ىنأ 0 ا

 0 هنإف

1۰۲ 

 ا لاقف :دازو . هب « ىبعشلا نع نواعم ع «هجو ريغ نم ريرج نبا هاور اذكو

 :ردب

 اهبيعي ودع ملسي ال ىأثلا ىلع اهتيقل امِإ نادمه "نغلبأ الأ

 ا ولا ا ن نادم نإ اسا رمعل

 رماع نع امهالك «ثعشأ قيرط رم ملا نع «ىروثلا نايفس قيرط نم ريرج نبا ىرو
 ءهنع هللا ىضر «نامثع ةرامإ ىف ةفوكلا ىلع وهو «ىسوم ىبأ ىلإ دارم نم لجر ءاج :لاق ىبعشلا
 تنك ىنإو «ىدارملا نالف نب نالف انأ «كب ذئاعلا ماقم اذه «ىسوم ابأ اي :لاقف ةبوتكملا ىلص ام دعب

 ىسوم وبأ ماقف .ىلع ردقي نأ لبق نم تبت ىنإو ءاداسف ضرألا ىف تيعسو هلوسرو هللا تبراح
 نم بات هنإو ءًاداسف ضرألا ىف ىعسو «هلوسرو هللا براح ناك هنإو «نالف نب نالف اذه نإ :لاقف

 ابذاك كي نإو «قدص نم ليبسف اًئداص كي نإف «ريخب الإ هل ضرعي الف هيقل نمف «هيلع ردي نأ لبق
 .هلتقف هبونذب ىلاعت هللا هكردأف جرخ هنإ مث «هّللا ءاش ام لجرلا ماقأف «هبونذ هكردت

 «لاملاو مدلا باصأو ليبسلا E براح ىدسألا لع نأ :اندنع ريمألا وهو . ىندملا قاحسإ نبا

 :ةيالا هذه ارقي ر عحس هلا كللذو ءابئات ءاج ىتح «هيلع ردقي ملو عنتماف ءةماعلاو ةمئألا هبلطف

 وه هلِإ اعيمج بوثذلا رفغي هللا نإ هللا ةَمْحَر نم اوطتقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذُلا يدابع اي لق
 دمغف «هيلع اهداعأف .اهتءارق دعأ هللا دبع اي :لاقف هيلع فقوف ء67 :رمزلا] (ميحرلا روفغلا

 ىلصف م هللا لوسر دجسم ىتأ مث «لستغاف ءرحسلا نم ةنيدملا مدق ىتح .اًبئات ءاج مث «هفيس

 :لاقف ءهيلإ ؟“"اوماقف «سانلا هفرع اورفسأ املف «هباحصأ رامغ ىف ةريره ىبأ ىلإ دعق مث «حبصلا

 .«دلاجم »:أ ءر ىف )٤( .«ةيراج »:ر ىف (۳ ۰۲) .«دلاجم »: ءر ىف )١(

 . «اغلب >:أ ىف (0) .«ةيراج 2:أ ءر ىف (6)

 .(۲۸۰ /۱۰) ىربطلا ريسفت (۷)

 .«اوماقو »:آ ىف (9) .«فاخو »ر ىف (۸)



 ١ سس ل _ )۳۷  ؟0) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ةريره وبأ هديب ذخأو .قدص :ةريره وبأ لاقف . ىلع اوردقت نأ لبق نم ًابئات تئج ىلع مكل ليبس ال

 ءاج 2” ىلع اذه :لاقف  ةيواعم نمز ىف «()ةنيدملا ىلع ريمأ وهو  مكحلا نب ناورم ىتأ ىتح
 ىف ًادهاجم ًابئات "7 ىلع جرخو :لاق هلک كلذ نم كرتف:لاق .لتق الو هيلع مكل ليبس الو ءابئات
 ىف مورلا ىلع محتقاف ءمهنفس نم ةنيفس ىلإ هتنيفس اوبرقف «مورلا اوقلف ءرحبلا ىف هللا ليبس
 ا .مهبو هب تلامف ءرخآلا اهقش ىلإ هنم اوبرهف « مهتنيفس

 مكّلعل هليبس يف اودهاجو ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ نيدّلا اهيأ اي

 باذع نم هب ودق مم سو ایم ضرألا يف م منول افك ندا نإ هدو
 يب رمق ماشا ھم r م 8 ہےں ل مہ

 ا

 مراحملا نع فافكنالا اهب دارملا ناك ةعاطلاب تنرق اذإ يهو «هاوقتب نينمؤملا ا ا يا لوقي

 «ةحلط نع « ىبأ انثدح هكا نايفس لاق 4 ةّليِسَوْلا هْيلِإ اوغتباو# : اهدعب لاق دقو ‹«تايهنملا كرتو

 «ةداتقو «نسحلاو « لئاو وبأو 0 غوا دهاجم لاق اذكو .ةبرقلا ىأ : سابع نبا نع ءءاطع نع

 .ديز نباو ءىدسلاو «ريثك نب هللا دبعو

 نوعدي َنيذّلا كتلوأ» :ديز نبا أرقو .هيضري امب لمعلاو هتعاطب هيلإ اوپر ىأ وف لاقو

 ")هيف نيرسفملا نيب فالخ ال ةمئألا ءالؤه هلاق ىذلا اذهو [۷: ءارسإلا]4ةَليسَوْلا مهر ىلإ نوغَتبي

 , رعاشلا لوق هيلع ريرج نبا دشنأو

 لئاسولاو اني ىفاصتلا داعو اًنلصول اًندع نوشاولا لفغ اذإ

 ةلزنم ىلعأ ىلع ملع :اضيأ ةليسولاو ءدوصقملا ليصحت ىلإ اهب ''”لصوتي ىتلا ىه :ةليسولاو
 تبث دقو «شرعلا ىلإ ةنجلا ةنكمأ برقأ ىهو «ةنجلا ىف هرادو هلي هللا لوسر ةلزنم ىهو ءةنجلا ىف

 ةليسولا ًادمحم تآ «ةمئاقلا ةالصلاو «ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا :ءادنلا عمسي نيح لاق نم» : هك

 .«ةمايقلا موي ةعافشلا هل ْتَّلَح الإ «هتدعو ىذلا ًادومحم اماقم هثعباو «ةليضفلاو

 ا ا ا يحب ا

 ةلزنم اهنإف ءةليسولا ىل هللا اولس مث ءارشع اهب هيلع هللا ىلص ةالص ىلع ىلص نم هنإف ا

 RES .«ايلع »:ر ىف (۳ 20 ايالا ىلع هئرمإ ىف ر ىق
 )۲۸٤/۱۰(. ىربطلا ريسفت (۵)

 .«نيرسفملا نيب هيف فالخ ال :ر ىف (۷) .ر نم ةدايز ()
 . (۲۹۰ /۱۰) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (6)
 .«اهلصول ١:د ىف (9)



 ٠١4 تایآلا: ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )0”  ۳۷(

 يلع تلح سرلا نل لانس مك وه انآ ةوكأ نأ رج راو للا ةايغ قم دلا الإ شيك ال لا ف
(Dum 0 

 (ةعافشلا ١ .

 نع ءابعك نع أ نع «نايفس انربخأ «قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 امو «هللا لوسر اي :ليق :«ةليشولا نل:اولست ىلع تيل: اذإ ١ :لاق لك هللا لوسر نأ ؛ةريره ىبأ

 .«وه انآ نوكأ نأ وجرأو دحاو لجر الإ اهلاني ال «ةنجلا ىف ةجرد ىّلعأ »:لاق ؟ةليسولا
 و 0 0 2 ء هس ۰

 « ميلس ئا نب ثيل نع  ىروثلا وه  نايفس نع « مصاع ىبأ نع «رادنب نع ‹ىذمرتلا هاورو

 ىور ًادحأ فرعن ال «فورعمب سيل بعكو «بيرغ :لاق مث .هب «ةريره وبأ ىنثدح : لاق بعك نع

 : ميلس ىبأ نب ثيل ريغ هنع )۳( * 0

 نب ىقابلا دبع انثدح 1 يود رم نب ركب وبأ لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع : ىرخأ قيرط

 «ثيل نع «باهش وبأ انثدح ‹حلاص نب ديمحلا دبع انثدح ‹ىذمرتلا رصن نب دمحم انثدح « عناق

 ىل هللا اولسو «مكتالص ىلع اولص»:لاق هعفر ةريره ىبأ نع «بعك نب دمحم نع « ىلعملا نع

 وجرأو «دحاو لجر الإ اهلاني سيل «ةنجلا ىف ةجرد ةليسولا نأ ١:مهربخأو هولأسف .«ةليسولا
 1 () ( نأ

 نب ديلولا انثدح «رابألا ىلع نب دمحأ انربخأ :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق :رخآ ثيدح
 نع «ءاطع نب ورمع نب دمحم نع ا نا ق «نيعأ نب ىسوم انثدح «ىنارحلا كلملا دبع

 تنك الإ ايندلا ىف دبع ىل اهلأسي مل هنإف «ةليسولا ىل هللا اولس» : ةي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا

 .«ةمايقلا موي - اًعيفش :وأ  اديهش هل

 نبا هاور دقو «لاق اذك . «نيعأ نب ىسوم الإ بئذ نأ نبا نع هوري مل ١ : ىناربطلا لاق مث

 انثدح «ىسوم نب هللا ديبع انثدح «مزاح نب دمحأ انثدح «ميحد نب ىلع نب دمحم انثدح ور

 ی هدانسإب ركذف «ءاطع نب ورمع نب دمحم نع « ةديبع نب ىسوم

 هنأ :نادرو نب ىسوم نع «ةيزغ نب ةرامع نع هدانسإب هيودرم نبا ىور :رخآ ثيدح

 اولسف «ةجرد اهقوف سيل هللا دنع ةجرد ةليسولا نإ: راک هللا لوسر لاق :لوقي ىردخلا ديعس ابأ

 )١( مقرب ملسم حيحص )1585( .

 .«ةنجلا ىف دحاو » :ر ىف (0)

 .07515) مقرب ىذمرتلا ننسو ۲٠٠١( /۲) دنسملا 90

 . «وه نوكأ نأ »:أ ىفو ««نوكأ »:ر ىف (4)

 .فيعض وهو ميلس ىبأ نب ثيل هدانسإ ىفو (0)
 ىبأ نع «دهاجم نع «ثيل نع «ةيلع نب دواد قيرط نم هاورف ءرخآ قيرط نم ؛راتسألا فشك» )۲٥۲( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو

 . «فيعض ةيلع نب دواد»: ىمثيهلا لاقو «هوحنب ةريره

 .أطخ وهو «بيبح ىبأ نبا :ه ىف (5)

 دق ىنارحلا كلملا دبع نب ديلولا هيف 7:0777 )١/ عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «نيرحبلا عمجم» (174) مقرب ىناربطلل طسوألا مجعملا (۷)

 . (ةقث وهو نيعأ نب ىسوم نع هتياور نم اذهو :تلق . تاقثلا نع ىور اذإ ثيدحلا ميقتسم :لاقو «تاقثلا ىف نابح نبا هركذ



 (۴۷ )76  تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 , تلخ ىلع ةليسولا ضقؤي نأ هللا

 نع «كيرش انثدح :رحب نب ديمحلا دبع نع «نيقيرط نم اًضيأ هيودرم نبا ىور :رخآ ثيدح

 نسحلاو ةمطافو ىلع» :لاق ؟كعم نكسي نم هللا لوسر اي :اولاق .«ةليسولا ىل اولسف هللا

 . (نيسحلاو

 ايلا ع کیک کاخ ا

 انثدح «ریهز وبأ انثدح «ىكتشدلا نسحلا انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 ىبأ نب ىلع تعمس :لاق  نابوّت نب ملاس ىلوم  ىدزألا نيسحلا نب ىلع نع «فيرط نب" دعس أ ٠ لاق - نارك RI 2 ف

 ىرخألاو ءءاضيب امهادحإ :نيتؤلؤل ةنجلا ىف نإ «سانلا اهيأي :ةفوكلا ربنم ىلع ىداني بلاط

 «ةفرغ فلأ نوعبس ءاضيبلا ةؤلؤللا نم والا ماقملاو «شرعلا ناتطب ىلإ اهنإف ءارفصلا امأ «ءارفص

 ىه «ةليسولا اهمساو «دحاو قرع نم ' اکو اهترسأو اهباوبأو اهفرغو «لايمأ ةثالث اهنم تيب تيب لك

 . هتيب لهأو «مالسلا هيلع «ميهاربإل یه «كلذ لثم اهيف ءارفصلاو « هتيب لهأو لک دمحم

 : افي بیرغ رثأ اذهو

 مهرمأ «تاعاطلا لعفو مراحملا كرتب مهرمأ امل :«نوحلفت مكّلعل هليبس يف اودهاجو # : هلوقو

 ىف مهبغرو «ميوقلا نيدلل نيكراتلا «ميقتسملا قيرطلا نع نيجراخلا نيكرشملاو رافكلا نم ءادعألا لاتقب

 ىتلا ةرمتسملا ةدلاخلا ةميظعلا ةداعسلاو حالفلا نم «ةمايقلا موي هليبس ىف نيدهاجملل هدعأ ىذلاب كلذ

 ىتلا  ءاهنكاسم ةيبطلا اهرظاتم ةا« ةئمألا ةعيفرلا ةيلاعلا فرغلا ىف لور الو لوت الوايت ال
 هاش نقي الو ھا نلف ال هرم الاسترا نات ا علي ایکس نف

 ول اورقك نیلا نإ : لاقف  ةمايقلا موي لاكنلاو باذعلا نم رافكلا هئادعأل دعأ اب ىلاعت ربخأ مث

 «ميلَأ باذع مهّلو مهنم لّبقت ام ةمايقلا موي باذع نم هب اوُدَتفيِل هعم هلثمو اعيمج ضرألا يف ام مهل نأ

 دق ىذلا هللا باذع نم كلذب ىدتفيل هلثمبو ءابهذ نيرا“ ءلمب ةمايقلا موي ءاج م 4 ول :ىأ

 الو هل صيحم الو هنع ةحودنم ال لبا نم كلذ لبقت | ام «"هيلإ هلوصو نقيتو اا
 نيجراخب مه امو رال نم اوجرخي نأ نوديري» ,عجوم : : ىأ «ميلأ باذع مهلو» : لاق اذهلو 0 ” صانم

 ةيآلا (اهيف اوديعأ مَع نم اهنم اوجرخي نأ اودارأ املك :  ىلاعت لاق امك4 ميقم باَذَع مهل اهنم

 .هب ةيزغ نب ةرامع قيرط نم «نيرحبلا عمجم» 14١( «75-) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

 ىبعشلا هبذك روعألا وه ثراحلاو «ثيدحلا قرسي ناك :نابح نبا لاق ل و ا هتبارغ هجوو (؟)

 .ةعامج هفعضو
 .«اهباوكأو »:أ ىف (6) .ا(ديعس ):ر ىف (۳)

 لاقو «فيعض :متاح وبأو دمحأ لاقو «هنع ىوري نأ دحأل لحي ال :نيعم نبا لاق «ىفاكسإلا فيرط نب دعس هدانسإ ىفو (5)

 .(۱۲۲ /۲) لادتعالا نازيم .روفلا ىلع ثيدحلا عضي ناك :نابح نبا لاقو «ثيدحلا كورتم :ىنطقرادلاو ىئاسنلا

 . ؟مهيلإ هر ىف (0 .«مهب ":ر ىف (5)

 .«صانم الو مهل صلخم الو »:ر ىف (9) .«مهنم كلذ لبقي ام :ر ىف (۸)



 ("ا/ )0”  تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 5

 كلذ ىلإ مهل ليبس الو «هسم ميلأو هتدش نم هيف مه امم جورخلا نوديري نولازي الف 7 0
 ىلإ ("”ههنودريف .ديدحلا عماقملاب ةينابزلا مهتبرض < « منهج(7١ىلاعأ ىف وراصف بهللا مهعفر املك

 .اهنع مهل ديحم الو ءاهنم مهل جورخ ال رمتسم مئاد :ىأ 4 ميقم باذع مهلو» ءاهلفسأ

 ىَتؤي »ال4 هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع تبا نع ةت نب ذاتك لاق دقو
 000 ءعجضم رش : :لوقيف ا تاو كيك «مدآ نبا اي :لوقيف «رانلا لهآ نم لجرلاب
 نم لقأ كتلأس دق !تبذك :لوقيف !بر اي «معن :لوقيف » :لاق «؟اهذ ضرألا 5 ىدتفت له

 . (رانلا ىلإ هب رمؤيف :لعفت ملف كلذ

 نم." دنعو ىراخبلا ar e يورط ني ”ىئاسنلاو ملسم هاور
 0 EA «سنأ نع «ةداتق نع ا «ىئاوتسدلا ماشه نب ذاعم قيرط

 سنأ نع «قارولا رطم هاورو .هب «كلام نب سنأ نع « بيبح نب كلملا دبع همساو «ىنوجلا نارمع
 .هنع «هقيرط نم هيودرم نبا هاورو «كلام نبا

 نب رباج نع «ريقفلا بيهص نب ديزي نع «ىدوعسملا قيرط نم «هيودرم نبا اور
 نب رباجل تلقف :لاق .«ةنحلا ٍنولخديف موق راثلا نم جر ۲ ر: ””[لاق] كو هللا لوسر نأ ؛ هللا دبع

 نإ : ةيآلا لوأ لتا :لاق (اهنم نيجراخب مه امو راتلا نم اوجرخي نأ نوديري» : هللا لوقي :هللا دبع
 .اورفك نيذلا مهنإ الأ ءةيآلا (هب اودتفيل هعم هلو اعيمج ضرألا يف ام مهل نأ وَ اورقك نيذل

 اذهو «“رباج نع «ريقفلا ديزي نع ءرخآ هجو نم ثيدحلا اذه ملسمو دمحأ مامإلا ىور دقو
 . اًقايس طسبأ

 «نوراه نب ديزي انثدح «ىطساولا 0 نب دمحم نب نيسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ثدحف « ثدحي وهو .هللادبع نب رباج ىلإ تسلج :لاق ريقفلا ديزي ىنثدح يو انربخأ

 «سانلا نم بجعأ ام :تلقو تبضغف .كلذ ركنأ ذئموي انأو ل هناا نم نوچ انآ نأ

 نوديري» :لوقي هّللاو ءرانلا نم اسان جرخي هللا نأ نومعرت !دمحم باحصأ اي مكنم بجعأ نكلو
 ساو ره دع و و ع

 ناكو «هباحصأ ىنرهتناف "ا ميقم باذع مُهَلو ] اهنم نيجراخب مه امو ِراَثلا نم اوجرخي نأ

 هلو اعيمج ضرألا يف ام مهل نأ و اورفك نيذّلا نإ ل: رافكلل كلذ امنإ «لجرلا اوعد :لاقف مهملحأ

 دق يلب : تلق ؟نآرقلا أرقت امأ 4 ميقم باذع مهلو» : : غلب ىتح (ةمايقلا موي باع نم هب اودتفيل هعم
 ؟«ادومحم اماقم كبر كتعبي نأ ئسع كل ةلفان هب دجهتف ليّللا نمو » :لوقي هللا سيلأ :لاق هتعمج

 )١( «ىلعأ ىلإ »:أ ىف .

 5 «ىراخبلا :د ىف (9 .أ نم تبثملاو ¢ لعفلا ىف مزجلا وأ بصنلا لماع دوجو مدعل ؛أطخ وهو «مهودريفلا : اه ىف ()

 . (777/5) ىئاسنلا نتسو (۲۸۰۷) مقرب ملسم حيحص (4)
 . (A.0) مقرب ملسم حيحصو (1o۳۸) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(؟5م80) مقرب ملسم حيحصو (1o0۷) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ر ءأ نم ةدايز (۸) .«ىور مث »: ىف (۷)

 .(۱۹۱) مقرب ملسم حيحصو (مه6 /۳) دنسملا (9)

 .؟ًاسان »:ر ىف (۱۱) .«ىطساولا ةبيش نب دمحم نب نسحلا ل ىفو «(«ةبيش ىبأ نبا م:ر ىف (۰)
 .؟ةيآلا ١:ه ىفو «أ نم ةدايز )١١(



 ب غ4 38-0) تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ال ءءاش ام رانلا ىف مهاياطخب اًماوقأ سبتحي ''”[ىلاعت] هللا نإف «ماقملا كلذ وهف ء[۷۹: ءارسإلا]

 .هب بذكأ نأ N . مهجرخأ مهجرخي نأ دارأ اذإف ‹ مهملکي

 نب مصاع انثدح «ىسودسلا صفح نب رمع انئدح ءدمحأ نب جَّلعد انثدح :هيودرم نبا لاق مث
 دشأ نم تنك لاق ی يول طوس و انكردم + نققلا قت ر سابعلا انثدح « ىلع

 هللا ركذي اهيلع ردقأ ةيآ لك هيلع “تأرقف « هللا دبع نب رباج تيقل ىتح «ةعافشلاب اًييذكت سانلا

 ال47 هللا لوسر ةنسب ملعأو هللا باتكل ًأَرْقأ كاَرْثُأ ءقلط اي :لاقف ءرانلا لهأ دولخ اهيف "[ىلاعت]
 اوجرخأ مث ءاوبذعف اًبونذ اوباصأ موق ءالؤه نكلو ءنوكرشملا مه ءاهلهأ مه تأرق نيذلا نإ ؟ىنم

 نوجرخيا :لوقي كي هللا لوسر تعمس نكأ مل نإ اًنمص : لاقف «هينذأ ىلإ هیدیب ىوهأ مث ءاهنم
 .تأرق امك أرقن نحنو .«اولخد ام دعب رانلا نم

 هى ” مس ع ا يو ر ا ر ا حا ےک أ ا مداد هَ 1 ا -

 (2ميكح زيزع هللاو هللا نم الاكن ابسك امب ءازج امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو»
 0 4 ے20 020 ىلإ ” 3 0-0 3 همم و هع 2 3 < مه 9 هم 6م 2 5 2

 لل از ملفت ملأ 639 E نإ هيلع يرمز هلا إل لص وجل واعي و بلابل
 يعول ا وع و

 ريدق وعيش لك ىلع هّللاو ءاشي نمل رفغيو ءاشي نم بدعي ضرألاو تاومّسلا كلم ٠

 «ىفعجلا ديزي نب رباج نع ىروثلا ىورو «ةقراسلاو قراسلا دي عطقب ًارمآو ًامكاح ىلاعت لوقي
 .(«امهناميأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو»:اهؤرقي ناك دوعسم نبا نأ ؛ىبعشلا ليحارش نب رماع نع

 ليلد نم دافتسم وه لب ءاهب ال ءاهل ًاقفاوم ء E ناك نإو «ةذاش ةءارق هذهو

 نإ هركذنس امك ءرخأ طورش تديزو ر «ةيلهاجلا ىف هب الومعم عطقلا ناك دقو .رخآ

 اهريرقتب عرشلا درو ىتلا ءايشألا نم كلذ ريغو ضارقلاو ةيدلاو ةماسقلا تناك امك «ىلاعت هللا ءاش

 ةيلهاجلا ىف ىديألا عطق نم لوأ نإ :لاقيو .حلاصملا مامت نم ىه تادايزو هيلع تناك ام يلع

 زنك قرس دق ناك «ةعازخ نم ورمع نب حّيلم ىنبل ىلوم ««كيود ٠:هل لاقي ًالجر اوعطق «شيرق
 TS «ةبعكلا

 ناك ءاوس «هب هدي تعطق ًائيش قراسلا ٍقرس يتم هنأ ىلإ رهاظلا لهأ نم ءاهقفلا ضعب بهذ دقو

 الو ًاباصن اوربتعي ملف . (امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو9 : ةيآلا هذه مومعل ؛ًاريثك وأ ًاليلق

 .ةقرسلا درجمب اوذخأ لب ءازرح

 نبا تلأس :لاق ىفتحلا ةذجت نع «نمؤملا دبع قيرط نم متاح ىبأ ¿ن نباو ريرج نبا ىور دقو

 ؟ماع مأ صاخأ : (امهيديأ اوعطقاَ ةقراسلاو قراسلاو» : هلوق نع سابع

 .ر نم ةدايز () .«تأرقو »:د ىف (۲) .د نم ةدايز )١(

 .«لاق مث ١:ر ىف (5) . هديب »: ىف (9) .أ «د نم ةدايز ()



 ٤١( - "8) تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۰۸

 . ماع لب :لاقف

 هللاف «كلذ ريغ لمتحيو .ءالؤه هيلإ بهذ امل سابع نبا نم ةقفاوم نوكي نأ لمتحي اذهو

 . ملعأ

 «قراسلا هللا نعل »: لاق ليم هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع «نيحيحصلا ىف تبث امب اوكسمتو

 «ةقرسلا ىف باصنلا اوربتعاف روهمجلا امأو . “هدي عطقتف لبحلا قرسيو «هدي عطقتف ةضيبلا قرسي
 دنعف «ةدح ىلع لوق ىلإ ةعبرألا ةمئألا نم لك بهذف «هردق ىف فالخلا مهنيب : ب عقو دق ناك نإو

 غلبي ا اهقرس یتمف «ةصلاخ ةبورضم مهارد ةئالث باصنلا : هللا همحر «سنأ نب ر كلام مامإلا

 ال هللا لوسر نأ ؛رمع نبا نع «عفان نع هاور امب كلذ ىف جتحاو الفا جو :اهنؤف انف اهل

 فلا مارت مهارد ةثالث هنمث نجم ىف عطق

 وهو «مهارد ةثالثب قمر ا ىف «هنع هللا ىضر «نامثع عطقو : هللا همحر «كلام لاق

 ىبأ نب هللا دبع نع كلام هاور دق «هنع هللا ىضر «نامثع نع رثألا اذهو .كلذ ىف تعمس ام بحأ
 نامعا اهب ماف  ةجرتا تامثع نامر یف :قرس اقراس نآ :نمحرلا دبع كدي ةرمع نع هبا نع زكي

 0 هذي نامثع عطقف «رانيدب ًامهرد رشع ىنثا فرص نم مهارد ةئالثب تَموَقَف «موقت نأ

 عامجإلا ىكحي هلثم نمف ءركني ملو ءرهتشي “عينصلا اذه لثمو :كلام باحصأ لاق
 یف مهل ًافالخ مهارد ةث ةثالث رابتعا ىلعو . ةيفنحلل اًقالخ رامثلا ىف عطقلا ىلع ةلالد هيفو ا

 . ملعأ هّللاو «رانيد عبر رابتعا ىف ةيعفاشللو «مهارد ةرشع نم دبال هنأ

 نم هيواسي ام وأ رانيد عبرت قراسلا دي عطق ىف رابتعالا نأ ىلإ « هللا همحر ءىعفاشلا بهذو

 قيرط نم «ملسمو ىراخبلا :ناخيشلا هجرخأ ام كلذ ىف ةجحلاو .ًادعاصف ضورعلا وأ نامثألا
 ىف ""”قراسلا دي عطقت :٠ لاق ةي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا ىضر «ةشئ اع نع «ةرمع نع .ىرهزلا

 ناف رانيد عبر

 هللا لوسر نأ ؛ةشئاع نع «ةرمع نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ قيرط نم ملسملو
 ,20نعاضف راتيد عبر ىف الإ قراسلا دي عطقت ال : لاق ا

 :اولاق .هاواس ام ال رانيدلا عبر رابتعا ىف صنو احلا لان ثيدحلا اذهف :انباحصأ لاق
 رشع ىنثاب رانيدلا ناك كاذ ذإ هنأل ؛اذه ىفاني هل ءمهارد ' ١١ )جدت ناك هنأو «نجملا نمث ثيدحو

 )١( مقرب ملسم حيحصو (6) مقرب ىراخبلا حيحص )/١15841(.

 .(1585) مقرب ملسم حيحصو (1۷۹۷) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 )5( أطوملا )۲/ ۸۳٣( .

 .؟ملف »: ىف (0) .«عنصلا »:ر ىف (54)

 )١( «قراسلا عطقي »:ر ىف (۷) .(ةجحلا وأ »:ر ىف ١

 )8( مقرب ىراخبلا حيحص )1۷۸٩۹( مقرب ملسم حيحصو )15814(.

 .؛ةثالثب >:1 ىف )٠١(



 ١.8 سب ب اس اال .٤( 78) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .قيرطلا هذهب عمج ا نكمأف «رانيد عبر نمث ىهف ءامهرد

 هللا ىر بلاط نبأ ني ىلعو نافع نب نامو .ءاناظنللا ني: رع نع بهذا اذه تورز

 قاحسإو «هباحصأو «ىعفاشلاو «ىعازوألاو ءدعس نب ثيللاو ءزيزعلا دبع نب رمع لوقي هبو . مهنع

 . هللا مهمحر «ىرهاظلا ىلع نب دوادو ءروث وبأو  هنع ةياور ىف  هيوهار نبا

 عبر نم دحاو لك نأ ىلإ - هنع ةياور ىف  هيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأ مامإلا بهذو

 نبا ثيدحب ًالمع عطق «هيواسي ام وأ ءامهنم ًادحاو قرس نمف «ىعرش درم مهارد ةثالثلاو رانيدلا

 هللا ىضر] ةشئاع نع «دمحأ مامإلا دنع ظفل ىف عقوو ءامهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدحبو ءرمع

 ناكو . "كلذ نم ىندأ وه اميف اوعطقت الو «رانید عبر ىف اوعطقا» :لاق يي هللا لوسر نأ "''[اهنع
 قراسلا دي عطقت ال :ىئاسنلل ظفل ىفو .امهرد رشع ىنثا رانيدلاو «مهارد ةثالث ذئموي رانيدلا عبر

 . “رانيد عبر: تلاق ؟نجملا نمث ام :ةشئاعل '7ليق .نجملا نمث نود اميف

 .ملعأ هللاو «مهارد ةرشع طارتشا مدع ىلع ةلاد صوصن اهلك هذهف

 ءهللا مهمحر «ىروثلا نايفس اذكو«رقزو ءدمحمو «فسوي وبأ :هباحصأو ةفينح وبأ مامإلا امأو

 عطق ىذلا نجملا نمث نأب اوجتحاو .ةشوشغم ريغ ةبورضم مهارد ةرشع باصنلا نأ ىلإ اوبهذ مهنإف
 :ةبيش ىبأ نب ركب وبأ ىور دقو .مهارد ةرشع هنمث ناك ءم هللا لوسر دهع ىلع ٍ,قراسلا هيف

 نع «ءاطع نع «ىسوم نب بويأ نع «قاحسإ نب دمحم نع« ىلعألا دبعو رّيمُث نبا انثدح
 . هارد ةرشع لاک ىبنلا دهع ىلع نجملا نمث ناك :لاق سابع نبا

 هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «قاحسإ نب دمحم نع «ىلعألا دبع انثدح :لاق مث
 ةرشع نجملا نمث ناكو . «نجملا نمث نود ىف قراسلا دي عطقت ال :ةَك هللا لوسر لاق :لاق
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 ذخألا طايتحالاف «نجملا نمث ىف رمع نبا افلاخ دق ورمع نب هللا دبعو سابع نبا اذهف :اولاق

 . تاهبشلاب أردت دودحلا نأل ؛رثكألاب

 هتميق غلبي ام وأ «رانيد وأ «مهارد ةرشع ىف قراسلا دي عّطقَت هنأ ىلإ فلسلا ضعب بهذو
 هللا مهمحر «رقابلا رفعج ىبأو «ىعخنلا مي ميهاربإو ءدوعسم نباو «ىلع نع اذه ىكحي ءامهنم ًادحاو

 لا

 )١( أ نم ةدايز .

 )۲( دنسملا )5/ ۸١(.

 . «ليقف 7:1 ىف ()

 .(80 /۸) ىئاسنلا ننس (5)

 .«انثدح 2:أ ىف (5) .أطخ وهو «ىلعألا دبع نب 2:أ ىف )٥(

 .هب قاحسإ نب دمحم قيرط نم (۱۹۱ /۳) نئسلا ىف ىنطقرادلا هاورو )٤۷٤/۹( فنصملا (۷)

 ىلع هيف فلتخا «برطضم ثيدحلاو ءهب قاحسإ نب دمحم قيرط نم ١940( /۳) ننسلا ىف ىنطقرادلا هاورو ٤۷٤( //5) فنصملا (۸)

 .ةريثك ىرخأ هجوأ نم یورو - ىرت امك - قاحسإ نب دمحم



 (1 )8  ٠ تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .ًامهرد نيسمخ وأ «ريناند ةسمخ ىف :ىأ «سمخ ىف الإ سمخلا عطقت ال: فلسلا ضعب لاقو

 .هّللا همحر «ریبج نب ديعس نع اذه لقنيو

 هدي عطقتف ةضيبلا 1 ١ :ةريره ىبأ ثيدح نم ةيرهاظلا هب كسمت امع روهمجلا باجأ دقو

 :ةبوجأب «هدي عطقتف لبحلا قرسيو

 . خيراتلا نايب نم دبال هنأل ؛رظن اذه ىفو .ةشئاع ثيدحب خوسنم هنأ :اهدحأ

 .هنع هريغو ىراخبلا هاكح اميف شمعألا هلاق «نفسلا لبحو ديدحلا ةضيبب لوؤم هنأ :ىناثلاو

 هدي هيف عطقت ىذلا ريثكلا ىلإ ليلقلا نم ةقرسلا ىف جردتلا ىلإ ةليسو اذه نأ :ثلاثلاو
 ىف نوعطقي اوناك ثيح «ةيلهاجلا ىف هيلع رمألا ناك امع رابخإلا جرخم جرخ اذه نوكي نأ لمتحيو

 . ةنيهملا ءايشألا ىف ةنيمثلا هدي لذبي ىذلا قراسلا نعلف ءريثكلاو ليلقلا

 ىف ءاهقفلا ىلع الاكشإ دروأ هنأ هنع رهتشا «دادغب مدق امل ءىّررعَلا ءالعلا ابأ نأ اوركذ دقو

 :لاقف هلقع ةلقو «هلهج ىلع لد ًارعش كلذ ىف مظنو «رانيد عبر ةقرسلا باصن مهلعج
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 رانيد عبر ىف تعطق اهلاب ام ٩ تيدو دجسع نيئم سمخب دي
 رانا نم انالومب ذوعت نأو هل توكسلا الإ انل ام ضقانت

 باوج ناكف «كلذ ىف سانلا هباجأ دقو .مهنم برهف ءاهقفلا "هبطت هنع رهتشاو كلذ لاق الو
 .تناه تناخ املف «ةنيمث تناك ةنيمأ تناك امل :لاق هنأ ؛هللا همحر «ىكلاملا باهولا دبع ىضاقلا
 بسان تايانجلا باب ىف هنإف «ةميظعلا ةعيرشلا رارسأو ةحلصملاو ةمكحلا مامت نم اذه :لاق نم مهنمو
 ىذلا ردقلا نوكي نأ بسان ةقرسلا باب ىفو ءاهيلع ىنجي الئل رانيد ةئامسمخب ديلا ةميق مظعت نأ
 ؛بابلألا ىوذ دنع ةمكحلا نيع وه اذهف «لاومألا ةقرس ىف سانلا عراستي الئل رانيد عبر هيف عطقت

 امهعينص ىلع ةازاجم :ىأ «ميكح ٌريزع هّللاو هللا نم الاکن اًبسك امب ءازجإ : [یلاعت] لاق اذهلو
 ¢ هّللا نم الاكنإل كلذ یف هب اناا اه عطقي نأ تنا ‹ مهيديأب سانلا لاومأ امهذخأ ىف ئيسلا

 هرمأ ىف :ىأ «ميكحإ هماقتنا ىف :ىأ 4 زيرع هللاو» كلذ باكترا ىلع امهب هللا نم ًاليكنت :ىأ

 .هردقو هعرشو هيهنو

 نم :ىأ «ميحر روفغ هللا نإ هيلع بوعي هللا نإ حّلصأو هملظ دعب نم بات نمف : ىلاعت لاق مث
 نم دبالف سانلا لاومأ 2*”امأف «هنيبو هنيب اميف هيلع بوتي هللا نإف «هّللا ىلإ بانأو هتقرس دعب بات
 .روهمجلا دنع اهلدب وأ مهيلإ اهدر

 نسحلا وبأ ظفاحلا ىور دقو .اهلدب دري ال هنإف«هدي ىف تفلت دقو عطق ىتم :ةفينح وبأ لاقو
 ىتأ لب هللا لوسر نأ ؛ةريره ىبأ نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم ثيدح نم ىنطقرادلا
 هب اوبهذا» :لاق .هللا لوسر اي ىلب:قراسلا لاقفإ!«قرس هلاخإ ام ١:لاقف ةلمش قرس دق قراسب

 )١( «تيدف» :أءر ىف .

 )۲( ءالبنلا مالعأ ريس ىف ىبهذلا امهاور )14/ 070 .

 ) )۳.هامأو ١:د ىف (5) .أ ءر نم ةدايز (5) .«؟هبلطف »:1 ىف



 ااا (. _۳۸) تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . هللا ىلإ تبت :لاقف . «هّللا ىلإ بت» :لاقف ءهب ىتأف عطقف .«هب ینوتئا مث ءهومسحا مث .هوعطقاف

 2١١كيلع هللا بات »:لاقف

 هللا ايوه !1ةياع او ىنيدملا نب ىلع هلاسرإ حجرو ًالسرم رخآ هجو نم ىور 2

 ةبلعث نب نمحرلا دبع نع «بيبح ىبأ نب ديزي نع «ةعيهَل نبا ثيدح نم هجام نبا "" ”ىور
 :لاقف ا نر مانع نيستا بيع ی وس قي عا ؛هيبأ نع «ىراصنألا

 ًالمج اندقتفا انإ :اولاقف هلي ىبنلا مهيلإ لسرأف !ىنرهطف نالف ىنبل المج تقرس ىنإ هللا لوسر اي

 ىنرهط ىذلا هلل دمحلا :لوقي وهو هدي تعقو نيح هيلإ رظنأ انأ :ةبلعث لاق .هدي تعطقف هب رمأف .انل

 و انلا ىدسج ىلخدت نأ تدرأ كنم

 رو

 نب ىيح نع « «ةعيهل نبا انثدح «دواد نب ىسوم انثدح «بْيَرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 نيذلا ءاجف اللا ما تفز :لاق ورمع نب هللا دبع نع « للا كلا ةع نبأ نع هللا ك

 . (ىنميلا اهدي اوعطقا 0(: ا هللا لوسر لاقف ءةأرملا هذه انتقرس «مهّللا لوسر اي :اولاقف مهتقرس

 :لاق !«كمأ كتدلو مويك كتئيطخ نم مويلا تنأ :ْةِلك هللا لوسر لاقف ؟ةبوت نم له :ةأرملا تلاقف

 ر رو هللا نإ يلع برت هلل اذ علو لطب ني بان سن و: لجو زع هللا لزنأف

 نب ج ا «ةعيهل نبا انثدح « نسح انثدح :لاقف ادعو طسبأب دمحأ مامإلا هاور دقو

 هللا لور ده نلع هتف ا ةارما أ ومع هللا هيك وع ينل نمحرلا دبع ىبأ نع «هللا دبع

 ءاهيدفن نحلف :اهموق لاق !انتقرس ةأرملا هذه نإ «مهّللا لوسر اي :اولاقف مهتقرس نيذلا اهب ءاجف قطع

 :لاق .«اهدي اوعطقا »:لاق .رانيد ةئامسمخب اهيدفن نحن :اولاقف ء«اهدي اوعطقا» : هللا لوسر لاقف

 نم مويلا تنأ ءمعن» :لاق ؟هللا لوسر اي ةبوت نم ىل له : ةأرملا تلاقف . ىنميلا اهدي تعطقف

 هّللا ْنِإَف حلصأو هملظ دعب نم بات نمقإ : ةدئاملا ةروس ىف هللا لزنأف .«كمأ كتدلو مويك كتئيطخ

 .04ميحر روفغ هللا نإ هيلع بوتي

 نع «ىرهزلا ةياور نم «نيحيحصلا ىف تباث اهثيدحو «تقرس ىتلا ةيموزخملا ىه ةأرملا هذهو

 عنا ةدزغ ىف هل بلا دهم ىف تقرس ىتلا ةأرملا نأش مهمهأ اًتشيرق نأ ؛ةشئاع نع «ةورع

 لوسر بح ديز نب ةماسأ الإ هيلع ْئِرَتِجَي نمو :اولاقف ؟ِهيِئَيَع هللا لوز اهيل ملكي ف :اولاقف

 58 هللا لوسر و نولتف «ديز نب ةماسأ اهيف هملكف اک هّللا لوسر اهب ىتأف ؟ اک هللا

 ناك املف . هللا لوسر اي ىل رفغتسا :ةماسأ هل لاقف «؟لجو زع « هللا وچ ےس لح ف عفشتأ» : لاقف

 :لاقو الوصوم هب نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم قيرط نم )78١/5( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )٠١۲/۳( ىنطقرادلا ننس )١(

 . ىبهذلا هنع تكسو .؛ءاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه»

 نايفس قيرط نم )۱۳١۸۳( مقرب فنصملا ىف قازرلا دبعو )۲٤٤( مقرب ليسارملا ىف دواد وبأو )٠١77/7( ننسلا ىف ىنطقرادلا هاور (۲)

 .ًالسرم نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع
 .«ىور دقو»أ ىف (۳)
 .(ةعيهل نب هللا دبع فعضل فيعض دانسإ اذه ۳١١(:٠ /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )1١58( مقرب ةجام نبا نيا(

 . (۲۹۹/۱۰) ىربطلا ريسفت (6)

 .(۱۷۷ /۲) دنسملا (5)



 ١ تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حل ل لل )8”7 - ٤١(

 كلهأ امنإف ءدعب امأ »:لاق مث ءهلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف .بطتخاف هيم هللا لوسر ماق ىشعلا

 ءدحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف قرس اذإو «هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا

 ىتلا ةأرملا كلتب رمأ مث هذي طف تفرع حم ت ةا نأ ول هديب ىسفن ىذلاو ىنإو

 تناکو «تجوزتو ءدعب اهتبوت تنحف :؟7[اهنغ هللا ىضر] ةشئاع تلاق .اهدي تعطقف تقرس

 ةا هللا لوسر ىلإ اهتجاح عفرأف كلذ دعب ىتأت .
 «هدحجتو عاتملا ريعتست ةيموزخم ةأرما تناك :تلاق ةشئاع نع هل ظفل ىفو "”هلسم ظفل اذهو

 . "هدي عطقب لَو هللا ىبنلا رمأف

 رفاق دحج و اتارا علا ىلع اعام رع هو ارا تناك لاق رش قنا نفر
 . اهدي عطقب ةَ هللا لوسر

 ريعتست تناك ةأرما نأ :هل ظفل ىفو - هظفل اذهو - یئاسنلاو «دواد وبأو ءدمحأ مامإلا هاور

 ىلع ذخأت ام درتو هلوسرو هللا ىلإ ةأرملا هذه بتتل »: ويم هللا لوسر لاقف «هكسمت مث سانلل ىلحلا

 , يطا اد دخف لوا اي مق » : لع هللا لوسر لاق مث ؛«موقلا

 .ةنملاو دمحلا هّللو ««ماكحألا» ا 0

 مك ,عيمجل وه ٍِض ىلا احلا كلذ كلاملا : ىأ * رألاو تام | كلم هل هَّللا نَا ڌ ملأ : اعت لاق مث
 ىلع هّللاو “ءاشي نمل رفغيو ءاشُي نم بڌعي ر نالا وهو ةمكحل بّقعم ال ىلا هيف

 .4 ريف ميش لک
 ملو مههاوفأب انمآ اولاق نيذّلا نم رفكلا يف نوعراسي نيذلا كنزحي ال لوسرلا اهيأي #

 نوفرحي كوتأي مل نيرخآ موقل نوعامب بذكلل نواف اوداه َنيِذّلا نمو مهبولق نمؤت

 هللا دري نمو را ر مل ور ر اذه موا نإ نولوقي هعضاوم دعب نم ملكلا

 يزخ اينالا يف مهل مهبول رهَطي نأ هلا دري مَ نيا كالوأ اني هللا نم هل كلمت نلف هتف

 مكحاق كوُءاَج نإَف تحلل َنوُلاَكَأ بذكلل نوعاَمَس © ميظع باذع ةرخآلا يف مهو
 طسقلاب مهتيب مكحاف تمكح نإو ايش كورضي نلف مهنع ضرعت نإو مهنع ضرعأ وأ مهنيب

 .أ نم ةدايز )١(

 .(1584) مقرب ملسم حيحصو )۲۹٤۸( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )١1588(. مقرب ملسم حيحص ()

 . «اهتراج» :ر ىف (4)

 )٥( دنسملا )٠١۱/۲( ىئاسنلا ناسو (47485) مقرب دواد ىبأ نتسو )۸/ 07١ .

  )0ىف 5:١ اهدي ذخف (.

 ۷١(. /۸) ىئاسنلا ننس (۷)

 .أطخ وهو ؛ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغي »:ر ىف (۸)



 1198 شب 0545 - )٤١ تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نم نولوتي مث هللا مكح اهيف ةاروتلا مهدنعو كنومكحي فيكو 9 نيطسقملا بحي هللا نإ

 نيذّلا نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ نإ 69 نينمؤملاب كئلوأ امو كلذ دعب

 الق ءادهش هيلع اوناكو هّللا باتك نم اوظفحتسا امب رابحألاو نوینابرلاو اوداه نيذّلل اومّلَسُأ

 مه كقاوأَف هللا لزنأ امب مكحي مّل نمو اليلق انمَت يتايآب اورتشت الو نوشخاو سالا اوشخت
 . 4 69 نورفاكلا

 نيمدقملا ءهلوسرو 4 هللا ةعاط نع نيجراخلا ءرفكلا ىف نيعراسملا ىف تاميركلا تايآلا هذه تلزن

 :ىأ «مهبولق نمؤت ملو مههاوفأب مآ اولا نيذّلا نمإ لجو زع «هللا عئارش ىلع مهءاوهأو مهءارآ
 ءادعأ (اوداه َنيِذَلا نمو. نوقفانملا مه ءالؤهو «هنم ةيواخ و مهبولقو ‹مهتنسلأب ناميإلا اورهظأ

 نوعامس هلع نولعفنم هبل 1و عم : ىأ (بذكلل َنوعاَمس» مهلك ءالؤهو: .هلهأو مالسإلا

 مهنأ دارملا :ليقو . .دمحم اي كسلجم '"'نوتأي ال نيرخآ ماوقأل نوبيجتسي : ىإ (كوتأي مل نيرخآ موقل

 نم ملكا نوفرحيل كئادعأ نم «كدنع رضحي ال نمم نيرخآ ماوقأ ىلإ و «مالكلا نوعمستي

 نولوقيإ رل يور اذن نعي وكب راو «هليوأت ريغ ىلع هنولوأتي : ىأ 4 هعضاَوَم "دعب
 > مد هم #06

 .«اورذحاف هوتؤت مل نإو هوذخف اذه متيتوأ نإ

 اناتفأ نإف «دمحم ىلإ مكاحتن ىتح اولاعت :اولاقو «ٌذليتق اولتق ءدوهيلا نم ماوقأ ىف تلزن : ليق

 نم ‹ مهيديأب ىذلا هّللا باتك اولدب دق اوناكو «اينز نيذللا ولا كف تلزن اهنأ حيحصلاو

 ميمحتلاو «ةدلج ةئام دلحلا ىلع مهنيب اميف اوحلطصاو اوفرحف ١ مهنم نصحأ نم مجرب رمألا

 اولاعت :مهنيب اميف اولاق دبع ىبنلا ةرجه دعب ةنئاكلا كلت تعقو املف . نيبولقم رامح ىلع باكرإلاو

 نوكيو ‹ هللا نيبو مكنيب ةجح هولعجاو 2( هنع اوذخف ميمحتلاو دلجلاب مكح نإف « هيلإ مكاحتن یتح

 دوهيلا نإ :لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع «عفان نع «كلام لاقف «كلذب ثيداحألا تدرو دقو

 » :ِلكَك هللا لوسر مهل لاقف ءاينز ةأرماو مهنم ًالجر نأ هل اوركذف لَك هللا لوسر ىلإ اوؤاج
 : 1 ا اي A a a و 3
 نإ ' متبذك : مالس نب هللا دبع لاق .نودلجيو مهحضفن :اولاقف (؟مجرلا نأش ىف ةاروتلا ىف نودجن

 ءاهدعب امو اهلبق ام '””أرقف ءمجرلا ةيآ ىلع هدي مهدحأ عضوف ءاهورشنف ةاروتلاب اوتأف .مجرلا اهيف

 اهيف دمحم اي "قدص : "اولاقف «مجرلا ةيآ اهيف اذإف هدي عفرف .كدي عفرا :مالس نب هللا دبع هل لاقف

 :مورحم لجفلا نآلةألطع وعر ةموتاب ملا د1 (#) ان ويجتسم 311 2 ىف 9
 .«لاقف ١:ر ىف (9) .«دوهيلا ىف 7:أ ىف (4) .أطخ وهو «ضعب نم 7:أ1 ىف (0

 .2«تقدص 2:1 ىف (0 .«اولاق ١:1 ءر ىف (5)



 (55 )5١  تايآلا :ةدئاملا ةروس  كلاثلا ءزملا ع

 .ةراجحلا اهيقي ةأرملا ىلع ىنحي لجرلا تيأرف ء"امجرف ةي هللا لوسر امهب رمأف ! مجرلا ةيآ

 محسن :اولاق «؟امهب نوعنصت ام :دوهيلل لاقف» :هل ظفل ىفو .ىراخبلا ظفل اذهو «2""”هاجرخأو

 ةرواست ااف STS اوتأق ل : لاق .امهيِزْخُتو امههوجو

 :لاق «هيلع هدي عضوف اهنم عضوم ىلإ ىهتنا ىتح أرقف ءأرقا :روعأ نوضري نمم مهنم لجرل اولاقف
 رمأف .اننيب همتاكتن انكلو «مجرلا ةيآ اهيف نإ دمحم اي :لاق «حولت مجرلا ةيآ اذإف «عفرف .كدي عفرا

 ا

 ءاج ىتح م هللا لوسر قلطناف ءاينز دق ةيدوهيو ىدوهيب ىتأ م هللا لوسر نأ :ملسم دنعو

 نو تلاشتو ةاميلمحتو اهر و دون دولا رر نم ىلع ةارونلا ىف نود اه لاف فرم

 ءاهوؤرقف ءاهب اوؤاجف :لاق «َنيقداص منك نإ اهولئاف ةاروتلاب اونَأَف : لاق ءامهب فاّطُيو امههوجو
 .اهءارو امو اهيدي نيب ام أرقو «مجرلا ةيآ ىلع هدي أرقي ىذلا ىتفلا عضو مجرلا ةيآب رم اذإ ىتح
 ٌةيآ اهتحت اذإف ءهدي عفرف . .هدي عفریلف هرم :- كك هللا لوسر عم وهو - مالس نب هللا دبع هل لاقف

 هتيأر دقلف ءامهمجر نميف تنك :رمع نب هللا دبع لاق ا و قلك لا لرو رفا . مجرلا

 . ؟”هسفنب ةراجحلا نم اهيقي
 نأ ؛دعس نب ماشه انثدح نتو نبا انثدح :نادعيلا ديعس نب دمحأ انثدح :دواد وبأ لاقو

 مهاتأف ْفّقلا ىلإ كي هللا لوسر اوعدف ءدوهيلا نم رفن ىتأ :لاق رمع نبا نع «هثدح ملسأ نب ديز
 هللا لوسرل اوعضوو :لاق .مكحاف «ةأرماب ىنز انم الجر نإ «مساقلا ابأ اي :اولاقف «سارذملا تيب ىف
 عضوو «هتحت نم ةداسولا عزنف ءاهب ىتأف .«ةاروتلاب ىنوتئا :٠ لاق مث ءاهيلع سلجف «ةداسو يک

 ركذ مث «باش ىتفب ىتأف .«مكملعأب ینوتئا :لاق مث .«كلزنأ ا ءاهيلع ةاروتلا

 . عفان نع كلام ثيدح وحن مجرلا ةصق

 ىبأ نع «بيسملا نبا دنع نحنو «هيعيو ملعلا عبتي نمم «ةتيزم نم ًالجر تعمس :ىرهزلا لاقو
 ثعب هنإف «ىبنلا اذه ىلإ اوبهذا :ضعبل مهضعب لاقف «ةأرماب دوهيلا نم لجر ىنز :لاق ةريره

 «كئايبنأ نم ىبن ايتف :انلق «هللا دنع اهب انججتحاو ءاهانلبق مجرلا نود ايتفب اناتفأ نإف «فيفختلاب

 لجر ىف لوقت ام «مساقلا ابأ اي :اولاقف «هباحصأ ىف دجسملا ىف سلاج وهو يي ىبنلا اوتأف :لاق

 هللاب مكدشنأ »:لاقف بابلا ىلع ماقف «مهساردم تيب ىتأ ىتح ةملك مهملكي ملف ؟اينز مهنم ةأرماو
 هبجيو «ممَحي :اولاق ا اذإ قرأ نم ىلع اروا نق نود ا ير ىلع ةاروقلا لرتا7ىذلا
 باش تكسو :لاق .امهب فاطيو ءامهتيفقأ لباقتو ءرامح ىلع ناينازلا لمحي نأ :ةيبجتلاو . دلجيو

 )١( «امهمجرف »:ر ىف .

 )۲( مقرب ىراخبلا حيحصو (۸۱۹ /۲) اطوملا )۳٣۳١« 184١( مقرب ملسم حيحصو )1196(.
. (Vo) مقرب ىراخبلا حيحص )۳( 

 )١1599(. مقرب ملسم حيحص )6



 لاه( _ )٤1 تايآلا: ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 انإف ءانتدشن ذإ مهلا :لاقف ءةدشتلا ةي هللا لوسر هب ّظَلأ «تكس ب هللا لوسر هآر املف «مهنم

 كلم نم ةبارق ىنز :لاق «؟هللا رمأ وي امف» : لم ىبنلا لاقف . مجرلا ةاروتلا ىف دجن

 هنود هموق لاحف «همجر دارأف «سانلا نم هرثأ ىف لجر ىنز مثءمجرلا هنع رخأف ءانكولم نم

 ىبنلا لاقف «مهنيب ةبوقعلا هذه اوحلطصاف !همجرتف كبحاصب ءىجت ىتح انبحاص مجري ال:اولاقو

 تلزن ةيآلا هذه نأ انغلبف :قرهزلا لاق .امجرف امهب رمأف ارا یف امب مكي ىنإف ٠ : ةِلكَي

 . مهنم دلك ىبنلا ناكف (اوملسأ نيذّلا نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ اإل : : مهيف

 راک باو هظفل )اهو ج راد ونا: ا ازز

 نب ءاربلا نع «ةرم نب هللا دبع نع «شمعألا انثدح ءةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ىنازلا دح نودجت اذكهأ ١:لاقف مهاعدف «دولجم ممحم ىدوهي م هللا لوسر ىلع رم :لاق بزاع

 ‹«ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلاب كدشنأ :٠ لاقف مهئاملع نم ًالجر اعدف «معن :اولاقف ؟؟مكباتك ىف

 دح دجن «كربخأ مل اذهب ىنتدشت كنأ الولو «هللاو ءال :لاقف «؟مكباتك ىف ىنازلا دح نودجت اذكهأ

 فيعضلا انذخأ اذإو «هانكرت فيرشلا انذخأ اذإ انكف ءانفارشأ ىف رثك هنكلو «مجرلا انباتك ىف ىنازلا

 ميمحتلا ىلع انعمتجاف «عيضولاو فيرشلا ىلع هميقن اًئيش لعجن ىتح اولاعت :انلقف ءدحلا هيلع انمقأ

 لزناف : لاق «مجرف هب رمأف :لاق .«هوتامأ ذإ كرمأ ايحأ نم لوأ ىنإ مهللا » : ي ىبنلا لاقف .دلجلاو

 اذه متيتوأ نإ نولوقيإ# : هلوق ىلإ (رفكلا يف نوعراسي نيذّلا كنزحي ال لوُسّرلا اهيأ اي :  لجو زع هللا
 ءاورذحاف مجرلاب مكاتفأ نإو ءهوذخف دلجلاو ميمحتلاب مكاتفأ نإف دمحم اوتئا :نولوقي 4هوذخف

 مكحي مل نمو# :هلوق ىلإ دوهيلا ىف :لاق (نورفاكلا مه كمف هللا ا ىلإ
 مه كو هللا لزنأ امب مُكْحَي مل نمو (دوھیلا ىف :لاق 4 َوُملاظلا مم كلو هللا لن مب
 . اهلك رافكلا ىف :لاق توقساقلا

 نع «هجو ريغ نم «هجام نباو «یئاسنلاو «دواد وبأو «یراخبلا نود ملسم هجارخإب درفنا
N 

 دلاجم نع «ةّئيِيع نب نايفس انثدح :هدنسم ىف ىديمحلا ريبزلا نب هللا دبع ركب وبأ مامإلا لاقو

 لهأ بتكف ءَكَّدَف لهأ نم لجر ىنز :لاق هللا دبع نب رباج نع «ىبعشلا نع «ىنادمهلا ديعس نبا

 مكرمأ نإو «هنع هوذخف دلجلاب مكرمأ نإف كلذ نع ًادمحم اولس نأ ةنيدملاب دوهيلا نم سان ىلإ كدف

 .«ىبنلا 2:1 ىف )١(

 ركاش دمحأ ةمالعلا ةيشاح :رظناو )١٠١/٠١( ىربطلا ريسفتو (1400) مقرب دواد ىبأ ننسو (ركاش) ط )۷۷٤۷( مقرب دنسملا (۲)

 .دنسملا ىلع

 .«ىراصنلا 2:1 ىف (۳)

 .(5908) مقرب ةجام نبا ننسو (۷۲۱۸) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )٤٤٤6۸( مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۷۰ ۰) مقرب ملسم حيحص 2

 . ؟نع »:ر ىف (5)



 ٦۹ تايآلا:ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حل _+ ممل لل )57  55(

 لجرب اوؤاجف .«مكيف نيلجر ملعأ ىلإ اولسرأ »:لاق «كلذ نع هولأست «هنع هوذخأت الف مجرلاب

 دق :الاقف .«؟امكلبق نم ملعأ امتنأ ١:ِةِْلَك ىبنلا امهل لاقف ءرخآو  ايروص نبا :هل لاقي  روعأ

 لاقف «ىلب :الاق «؟هللا مكح اهيف ةاروتلا امكدنع سيلأ ١:امهل ةي ىبنلا لاقف «كلذل انموق اناعد

 «نوعرف لآ نم مكاجنأو ؛مامّعلا مكيلع للّظو «ليئارسإ ىنبل رحبلا قلف ىذلاب اا : ایک ىبنلا

 :رخآلل امهدحأ لاقف «؟مجرلا نأش ىف ةاروتلا ىف نودجت ام : ليئارسإ ىنب ىلع ىولسلاو نملا لزنأو

 مهنأ ةعبرأ دهش اذإف «ةينز لبقلاو «ةينز قانتعالاو ةينز رظنلا دادرت دجن :الاق . طق هلثمب تدشن ام

 رمأف .«كاذ وه»: لكك ىبنلا لاقف .مجرلا بجو دقف ءةلحكملا ىف ليملا ي لخدي امك «دیعیو ئدبي هوأر

 نإو ايش كورضي نلف مهنع ضرعت نإو مهنع ضرعأ وأ مهتيب مكحاف كوءاج نإ : تلزنف «مجرَف هب

 .ينيطسقملا بحي هللا نإ طسقلاب مهتيب مكحاف تمكح

 :لاق رباج نع دواد ىبأ ظفلو .هوحن "هب «دلاجم ثيدح نم «هجام نباو دواد وبأ هاورو

 ءايروص ىنباب هوتآف .«مكنم نيلجر ملعأب ینوتئا ١:لاقف ءاينز مهنم ةأرماو لجرب دوهيلا تءاج

 ىف هركذ اوأر مهنأ ةعبرأ دهش اذإ ةاروتلا ىف دجن :الاق «؟ةاروتلا ىف نيذه رمأ نادجت فيك ١:امهدشنف

 انهركف ءانناطلس بهذ :الاق «؟امهومجرت نأ مكعنمي امف »:لاق ءامجر ةلحكلا ىف ليملا لثم اهجرف
 ىف ليملا لثم اهجرف ىف هركذ اوأر مهنأ اودهشف «ةعبرأ اوؤاجف «دوهشلاب ةي هللا لوسر اعدف . لتقلا

 .امهمجرب ةي هللا لوسر رمأف «ةلحكملا

 (؟)دوهشلاب اعدف»: هيف ركذي ملو «"السرم ءىعَحَّنلا ميهاربإو ىبعشلا نع «دواد وبأ هاور مث
 .«اودهشف

 باب نم اذه سيلو «ةاروتلا مكح ةقفاومب مكح ةي هللا لوسر نأ ىلع ةلاد ””ثيداحأ هذهف
 ىحوب اذه نكلو ءةلاحم ال ىدمحملا عرشلا عابتاب نورومأم مهنأل ؛هتحص نودقتعي امب مهل مازلإلا

 امم «مهيديأب ام ىلع مهررقيل كلذ نع مهايإ هلاؤسو «كلذب هيلإ ١ لجو زع «هللا نم صاخ
 (؟!مهلمَع عم هب اوفرتعا املف ةليوطلا روهدلا كلت هب “لمعلا مدعو «هدحجو هنامتك ىلع '"”اوضارت
 مهلودعو «مهيديأب ىذلا باتكلا نم هتحص نودقتعي امل مهبيذكتو مهدانعو مهغيز نأب «هفالخ ىلع

 مكي a RY «مهئارآ ةقفاول ةوهشو مهنم ىوه نع ناك امنإ ديب لوسرلا ميكحت ىلإ

 «اورذحاف هوتؤت مل نإو» هولبقا : ىأ «هوذخف» ميمحتلاو اذه متيتوأ ١17" نإ : 500 اق اويل

 . هعابتاو هلوبق نم :ىأ

 مهبول رهطي نأ هللا دري مل نيذّلا كلو ايش هللا نم هَل كلمت نلف هتنتف هللا دري نمو : ىلاعت هللا لاق

 )١( ىديمحلا دنسم )٥٤۱/۲(.

 (TYA) مقرب ةجام نبا ننسو (ttoY) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 )٤٤٥۳(. مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 .«ىلاعت هللا :٠ ىف )١( .؟ثيداحألا ١:أ ىف (5) .(دوهشلا ١:ر ىف (5)

 .؟مهملع »:ر ىف (9) .«ملعلا »:ر ىف (۸) .«اوصاوت »:ر ىف (۷)

 .«نإو »:ر ىف )١١( .(لاق ه:ر ىف )٠١(



 11397 = _____ 42 )١ تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحلا

 «تحّسلل نولاكأ» لطابلا :ىأ (بذكلل َنوُعاَمَس ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو يزخ ايندلا يف مه

 رهطي فيك هتفص هذه تناك نمو : ىأ ااو غو دوعسم نبا هلاق امك ةوشرلا وهو «مارحلا : ىأ

 . هل بيجتسي ىنأو ؟هبلق هللا

 مهنع ضرعت نإو مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاق» كيلإ نومكاحتي :ىأ (كوءاج نإ » : هيبنل لاق مث
 لب «قحلا عابتا كيلإ مهمكاحتب نودصقي ال مهنأل ؛مهنيب مكحت الأ كيلع الف : ىأ «اًئيش كورضي نلف

 : فارق (9 ةفاو ام

 ءاطعو ءملسأ نب ديزو دلا «ةداتقو «نسحلاو «ةمركعو «دهاجمو «سابع نبا لاق

 مكحاف تمكح نإو» «[49 :ةدئاملا] هللا لزنأ امب مُهنيِب مكحا ناول : هلوقب ةخوسنم ىه : : ىناسارخلا

 بحي هللا نإ لدعلا "قيرط نع نيجراخ ةملظ اوناك نإو لدعلاو قحلاب :ىأ «طسقلاب مهنيب

 .«نيطسقملا

 نودقتعي ام مهكرت ىف «ةخئازلا ''”ههدصاقمو ةدسافلا مهئارآ ىف مهيلع ًاركنم - ىلاعت لاق مث

 نع اوجرخ مث «ًادبأ هب كسمتلاب نورومأم مهنأ نومعزي ىذلا ,مهيديأب ىذلا باتكلا نم هتحص

 فيكو# : لاقف - مهل هموزل مدعو هنالطب زمألا سفن ىف نودقتعي ام «هریغ ىلإ اولدعو همكح

 .«نيمؤملاب كوا امو كلذ دعب نم نولوتي مث هللا مكح اهيف ةاروتلا مهدنعو كنومكحي

 اهيف ةاروثلا انلرنأ اإ : لاقف «نارمع نب ىسوم لرز هدبع ىلع اهلزنأ ىتلا ةاروتلا و

 الو اهنولدبي الو اهمكح نع نوجرخي ال : ىأ (اوداه نيِدَّلل اومَلسَأ نيذلا َنوِيتلا اهب مكحي رونو ىده

 مهو رابحألاو «ءاملعلا دابعلا مهو مهنم نوينابرلا كلذكو :ىأ «رابحألاو نوينابرلاو» اهنوفرحي
 هورهظي نأ اورمأ ىذلا هللا باتك نم اوعدوتسا امب :ىأ ل باتك نم اوظفحتسا امبا# “ءاملعلا

 الو # 00 ىنوفاخو مهنم اوفاخت :Y ىأ «نوشخاو سائلا اوشخت : ت الف ءادهش هيلع اوناکو لهب ومب

 .امهنايب ىتأيس نالوق هيف © نورفاكلا مه كلوا هللا لزنأ امب مكحي مل نمو اليلق اتمت يتايآب اورتشت

 :'ةيركلا تايآلا هذه لوزنل رخآ ببس

 رن نونا هللا + :لاق سابع 55 هللا دبع نب 5

 ٤۷[ :ةدئاملا] (نوقساقفلا مه )١ ٣ كيلؤأف » [44 :ةدئالا](نوملاظلا مه is و «نوَرفاَكْلا

 ىف ىرخألا ترهق دق امهادحإ تناك ءدوهيلا نم نيتفئاطلا ىف هللا اهلزنأ :سابع نبا لاق :لاق

 نوسمخ هتيدف ةليلذلا نم ةزيزعلا هتلتق ليتق لك نأ ىلع “'""اوحلطصا وأ اوضترا ىتح «ةيلهاجل ا

 .«قيرطلا »:ر ىف (”) .«قفاوي ام ١:1 ىف (۲) .«كلذ »:ر ىف )١(

 .!مهدوصقو ۱: ءر ىف (6)

 .«ىنم اوفاخو »: ءر ىف )١( .؟دابعلاو ءاملعلا مهو ءرابحألاو نوينابرلا كلذكو :ىأ »:أ ىف (5)

 . هللا دبع 8: ر ىف (9) .2لاقو »:ر ىف (۸) .«تاميركلا 2:1 ىف (۷)
 .«اوحلطصاو اوضترا ١:ر ىف (۱۲) .هانتبثأ ام باوصلاو «كئلوأو» :ه ءأءر ىف )٠ ١١(



 )5١ - ٤٤( تايآلا: ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 1۸

 لع ىبنلا مدق ىتح كلذ ىلع اوناكف «قسو ةئام هتيدف ةزيزعلا نم ةليلذلا هتلتق ليتق لكو ءاقسو
 هيلع امهئطوي ملو ءرهظي مل ذئمويو لكك هللا لوسر مدقمل ءامهاتلك ناتفئاطلا تلذف «ةنيدملا

 ةثامب انل اوثعبا نأ :ةليلذلا ىلإ ةزيزعلا تلسرأف «ًاليتق ةزيزعلا نم ةليلذلا تلتقف «حلصلا ىف "وهو
 :دحاو امهدلبو ءدحاو امهبسنو «دحاو امهنيد طق نييح ىف اذه ناك لهو :ةليلذلا تلاقف «قسو

 الف دمحم مدق ذإ امأف .مكنم اًقرفو ءانل مكنم ًاميض اذه مكانيطعأ امنإ . ضعب ةيد فصن مهضعب ةيد

 مث «مهنيب هك هللا لوسر "اولعجي نأ ىلع اوضترا مث ءامهنيب جيهت برحلا تداكف «كلذ مكيطعن
 ام ءاوقدص دقلو «"مكنم مهيطعي ام فعض مهنم مكيطعمب دمحم ام هللاو :تلاقف ةزيزعلا تركذ

 نوديرت ام مكاطعأ نإ «هيأر مكل ربخي نم :دمحم ىلإ اوسدف «مهل ًارهقو انم اميض الإ اذه انوطعأ
Eeاور نقال نتف اان 0 هللا لرش ر نلإ ااو ردكم لف  

 امو ءهلك مهرمأب لَو هلوسر هللا ربخأ ال هللا لوسر (؟”اوؤاج املف وی هللا لوسر ىأر مهل

 «(نوقساقلا) : هلوق ىلإ «ِرْفَكْلا يف نوعراسي نيذلا كنزحي ال لوسرلا اهيأ ايإ» : ىلاعت هللا لزنأف ءاودارأ

 : انو رع هللا ىنع مهايإو «لزنأ - هللاو - مهيفف

 .هوحنب «هيبأ نع «دانزلا ىبأ نبا ثيدح نم دواد وبأ هاورو

 نع «رْيكب نب سنوي انثدح :الاق بيرك وبأو ىرسلا نب داته انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو
 ««ةدئاملا» ىف تايآلا نأ ؛سابع نبا نع «ةم ركع نع «نيصحلا نب دواد ىنثدح «قاحسإ نب دمحم

 ريضتلا ىنب ىف ةيدلا ىف ٠ تلزنآ غا «(نيطسقملا » : ىلإ (مهنع ضرعأ وأ مهتيب مكحاف # : هلوق
 اوناك ةظيرق نأو «ةلماك ةيدلا و «فرش مهل ناك < «ريضنلا ىنب ر نأ كلذو ظرف ېنبو

 هللا لوسر مهلمحف «مهيف كلذ هللا لزنأف فک هللا لوسر ىلإ كلذ ىف اومكاحتف ةيدلا فصن نودوي

 .ناك كلذ ىأ ملعأ هّللاو  ءاوس كلذ ىف ةيدلا لعجف «كلذ ىف قحلا ىلع ةي

 فات نا فيت وف قالا هوا ونار دما وزو

 نع جلاص نب ىلع نع قرح وب ا ديبع انثدح «بيرك وبأ انثدح : ريرج نبا لاق مث
 نم فرشأ ريضنلا تناكويأ 9 ديضلاو ”ةظيرف تناك "لاق سابع نبأ نف ةمركع. نعي كاس

 نم ًالجر ريضنلا نم لجر لتق اذإو«هب لتق ريضنلا نم الجر ةظيرق نم لجر لتق اذإ ناكف « ةظيرق
 «ةظيرق نم الجر ريضنلا نم لجر لتق« للك هللا لوسر تعب املف رمت قسو. ةفام ىدو«ةظيرف
 .«طسقلاب مهنيب مكحاف تمكح نإوإ : تلزنف . یک هلل هللا لوسر مكنيبو اننيب : اولاقف'"”انيلإ هوعفدا :اولاقف

 « ىسوم نب هللا ذيع كيدلح ند کردا یف یاشار ناخ نباو «ىئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 )١( «مکنم مكيطعي ام افعض مهنم مكيطعن دمحم اي هللاو :أ ىف (۳) .«اولعج »:ر ىف (۲) .«مهو >: ىف .

 . «ءاج ١:أ ءر ىف (8)

 )6( دنسملا )١/5557(.

 .«بيرك نباو »:أ ىف (5)
 .(هب قاحسإلا :أ ىف (8) .«لتق »:ر ىف (۸) .«تلزن ١:ر ىف (۷)

 .(۱۹/۸) ىئاسنلا ننسو (7041) مقرب دواد ىبأ ننسو (7717/1)دنسملاو (۳۲۹/۱۰) ىربطلا ريسفت (۱۰)

 )١١( ؟هيلإ !:ر ىف (۱۳) .(ريضنللو »:ر ىف (۲) .«هّللا دبع 3:ر ىف .



 ١١8 دلل للل_ س_ )٤١ _٤٤( تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

: )1( 
 د ر

 داو غو كيو او اج نب لتنمو: کا دھر

 ىف تلر تايآلا-هذه نأ سابع باا قغ ٠ یلارلا ةحلط أ نب نلعو «ىفوعلا ىور دقو

 «دحاو تقو ىف ناببسلا ناذه عمتجا نوكي دقو .كلذب ثيداحألا تمدقت امك ءاينز نيذللا نييدوهيلا

 . ملعأ هللاو ءهلك كلذ ىف تايآلا هذه تلزنف

 اذهو ءاهرخآ ىلإ ("نيعْلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكوإ :كلذ دعب لاق اذهلو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هّللاو الا دشن ر 17: قرف

 داع ES :(نورفاكلا مه كلو هللا لزنأ امب مكحي مل نمو : هلوقو
 نسحلاو هللا دبع نب هللا ديبعو «ةمركعو «ىدراطعلا هاجر وبا ؛ ءزلجم وبأو «سابع نباو «ناميلا

 هدا هيلع حطوا رمل ودل داو باک نهأ ىف تلك : مهريغو «ىرصبلا

 ىف تايآلا هذه تلزن :لاق ميهاربإ نع ءروصنم نع «ىروثلا نايفس نع «'؟7قازرلا دبع لاقو
 رج نا اور اهلا هذيل هللا جرو لازا یئ

 نع «ناميلس ىبأ نب كلملا دبع انربخأ ميشه انثدح «بوقعي انثدح :ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 : تحسلا نم :لاقف «ةوشرلا نع دوعسم نبا الأس امهنأ “قورو ةمقلع نع 4 ليهك نب ةملض
 مه كَلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو»: الت مث !رفكلا كاذ :لاق ؟مكحلا ىفو :الاقف:لاق

 .(نورفاكلا
 اب مكحي مل نمو :لوقي (نورفاكلا مه كتَلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو 8 : ىّدَّسلا لاقو

 اا نيرفاكلا نم وهف «ملعي وهو راج وأ « ًادمع هكرتف ا

 مه كَلوُأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو : هلوق «سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 نبا هاور .قساف ملاظ وهف مكحي ملو هب رقأ نمو .رفک دقف هللا لزنأ ام دحج نم :لاق (نورفاکلا

 .ريرج

 . باتكلا ىف لزنملا هللا مكح دحج نم وأ «باتكلا لهأ اهب دارملا ةيآلا نأ راتخا مث

 : لاق هللا ( لزنأ امب مكحي مل نمو : ىبعشلا نع ءايركز نع «ىروثلا نع «قازرلا دبع لاقو

 نع «رفسلا ىبأ نبا نع «ةبعش انثدح ءدمصلا دبع انثدح «ىنثملا نبا انثدح : نير نبا لاقو

 0 نيملسملا ىف اذه :لاق «نورفاكلا مه كعلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو» : ىبعشلا

 )١( مقرب دواد ىبأ ناسو (۳۲۷ /۱۰) ىربطلا ريسفت )٤٤۹٤( كردتسملاو (۱۸/۸) ىئاسنلا ننسو )75577/4(,

 .«ثراولا دبع »:ر ىف (5) . یف 7:أ ءر ىف (۳) .«فنألاو نيعلاب» :أ ىف (۲)

 . ؛هللا لزنأ 2:1 ىف (۷) .«قورسم نع »:ر ىف )١( .(هاورو »:ر ىف (0)

 .أ نم ةدايز (۸)



 )٤٥( ةيآلا : ةدئاملا ةروس د ثلاثلا ءرجملإا د ل.

 مه كلوا هللا لزنأ امب مكحي مل نمو# ءدوهيلا ىف اذه :لاق (نوملاظلا مه كعلوأف هللا لزنأ امب مكحي
 .ىراصنلا ىف اذه :لاق «نوقسافلا

 . ىبعشلا نع «ةدئاز ىبأ نب ايركز نع ئورتا شه اوو اذكو

 نع سابع نبا لئس :لاق هيبأ نع E نبا نع ها انربخأ : اًضيأ قازرلا دبع لاقو

 :سواط نبا لاق - رفک هب یه: لاق ("[نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب] مكحي مل نمو : هلوق
 و کر

 قسفو ءملظ نود ملظو «رفك نود رفك :لاق هنأ ءاطع نع « 9 جيرج نبا نع «ىروثلا لاقو

 .ريرج نبا هاور .قسف نود

 مه كَلوُأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو# : سواط نع «ىكملا ديعس نع «نايفس نع عيكو لاقو

 as و

 درر م كو ا ف ايس نبأ نع 0 نع «ريجح نبا
 .هيلإ نوبهذي ىذلا رفكلاب سيل : لاق

 ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو « ةنييع نب نايفس ثيدح نم «هكردتسم ىف مكاحلا هاورو

 : هاجر )6( .

 ور ا - 2 - - ا نع olo < ol o o ق o 0ص م

 نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو سفتلاب سفتلا نأ اهيف مهيلع انبتكو»

 هللا لزنأ امب مكحي مل نمو هل ةَراَمك وهف هب قدصت نمف صاصق حورجلاو نسلاب نسلاَو

 . 469 نوملاظلا مه كتلوأف

 .سفنلاب سفنلا نأ :ةاروتلا صن ىف مهدنع نإف «هيلع اوعرقو دوهيلا هب تَّحَبو امم اًضيأ اذهو
 نم ىظرقلا نوديقي الو «ىظرقلا نم ىرضنلا نوديقيو ءًادانعو ًادمع كلذ مكح نوفلاخي مهو
 ءنصحملا ىنازلا مجر ىف مهدنع صوصنملا ةاروتلا مكح اوفلاخ امك «ةيدلا ىلإ نولدعي لب «ىرضنلا

 مب مكحي مل نمو» : كانه لاق اذهلو ؛راهشإلاو ميمحتلاو دلجلا نم هيلع اوحلطصا ام ىلإ اولدعو

 :انهه لاقو «ًادمعو ًادانعو مهنم ًادصق هللا مكح اودحج مهنأل «نورفاكلا مه كَلوأَ هللا لزنأ

 ةيوستلاو لدعلاب هللا رمأ ىذلا رمألا ىف ملاظلا نم مولظملا اوفصني مل مهنأل 4 نوملاظلا مه كتلوأف»

 iE ضعب ىلع مهضعب ىدعتو ءاوملظو اوفلاخف «هيف عيمجلا نيب

 ىلع ىبأ نع ديزي نب سنوي نع « كرابملا نبا انثدح «مدآ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ل a بعص
 )080/١١”7(. ىربطلا ريسفت (؟)

 )۳١۳/۲(. كردتسملا (05)

 .«اضعب ضعب ىلع اودعتو» : ىف )١(



 ۱۲۱ )٤٥( ةيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 اهآرق هيَ هللا لوسر نأ ؛كلام نب سنأ نع «ىرهزلا نع - ديزي نب سنوي ٍىخأ - ديزي نبا
 . نيعلا عفرو سفنلا بصن (نيعلاب نيعلاو سفتلاب سفتلا نأ اهيف مِهيَلَع انبتكو»

 لاقو <" كرابلا نب هللا دبع كيدح نم گردن یف مكاحلاو ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور اذكو

 . بيرغ نسح :ىذمرتلا

 يول اا و یا لز

 ىكح اذإ ءانل عرش انلبق نم عرش نأ ىلإ ءاهقفلاو نييلوصألا نم بهذ نمم ريثك لدتسا دقو

 عيمج دنع تايانجلا ىف اهقفو ىلع اندنع مكحلا ناك ثيح «ةيآلا هذهب باحصألا رثكأو ىعفاشلا

 .ةمئألا

 . متاح ىبأ نبا هاور . ةماع سانلا ىلعو مهيلع ىه : ىرصبلا نسحلا لاقو

 ةجح ميهاربإ عرش نأ :اهثلاث ءهجوأ ةثالث ةلأسملا هذه ىف ىوونلا ايركز وبأ خيشلا ىكح دقو

 ىعفاشلا نع ًالاوقأ ىنييارفسالا قاحسإ وبأ خيشلا اهلقنو «ةيجحلا مدع اهنم ححصو «هريغ نود

 ىلع ءاملعلا عامجإ «لماشلا» هباتك ىف «هللا همحر «غابصلا نب رصن وبأ مامإلا ىكح دقو

 مومعب ةأرملاب لتقي لجرلا نأ ىلع مهلك ةمئألا جتحا دقو «هيلع تلد ام ىلع ةيآلا هذهب جاجتحالا

 باتك ىف بتك هيي هللا لوسر نأ :هريغو ىئاسنلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف درو اذكو «ةميركلا ةيآلا هذه

 لوق ذهو «"«هؤامد ًافاكتت نوملسملا» :رخآلا ثيدحلا ىفو «ةأرملاب لتقي لجرلا نأ» :مزح نب ورمع

 ءاملعلا روهمج

 ىلإ اهيلو مفدي نأ الإ ءاهب لتقي ال ةأرملا لتق اذإ لجرلا نأ بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نعو

 اعا تاور ىف: بجا نتف هيلو لجرلا هند نم بانعتلا ىلع ايكو هل هلال كانا

 ف ا قاطو اقعد الا يا ف ااه 97 ےک

 ..اهنيد "ب لب اهب لي ال ةآرملا لق اذإ لجرلا نأ

 «ىمذلا رفاكلاب ملسملا لتقي هنأ ىلع ةيآلا هذه مومعب «ىلاعت هللا همحر « ةفيلح وبأ جتحا اذكهو

 هللا یضر «ىلع نينمؤملا ريمأ نع نيحيحصلا ىفف «امهيف روهمج ا هفلاخ دقو «دبعلاب رحلا لتق ىلعو

 راثآ د فلسلا نعف دبعلا امأو اک ملسم لتقي الر : دِئكَع هللا لوسر لاق : لاق « هلع

 .(كرابملا نبا هب درفت» :أ ىف (۲) . (۲۹۲۹) مقرب ىذمرتلا نتسو (۳۹۷۷) مقرب دواد ىبأ ننسو (؟6١5 /۳) دنسملا )١(

 نع «شنحت نع «هيبأ نع ناميلس قيرط نم (۲۹۸۳) مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هجرخأ :سابع نب هللا دبع ثيدح نم ىور (۳)

 ىورو . "سيق نب نيسح همساو شنح فعضل فيعض دانسإ اذه» :(707 /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو . سابع نبا نع «ةمركع

 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ىيحي قيرط نم )٤٥۳۱( مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هجرخأ :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم
 .هذج نع

 5 ءر نم ةدايز (۷ 0 . ؟ىكحيواا :ر ىف (0) 5 ‹ر نم ةدايز (4)

 .(بجي» :أ ىفو ء«بجتو» :ر ىف )١( .أ نم ةدايز (9) .«ةياور دمحأ نعو» :1 ءر ىف (۸)

 .(هيفا :د ىف )١١( . (۳-1۹) مقرب ىراخبلا حيحص )١١(



  YYةيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا )٤٥(

 ال ثيداحأ كلذ ىف ءاجو «دبعب ارح نولتقي الو ءرحلا نم دبعلا نوديقي اونوكي مل مهنأ :ةددعتم
 نالطب كلذ نم مزلي ال نكلو «كلذ ىف ةيفنحلا لوق فالخ ىلع عامجإلا ىعفاشلا ىكحو «حصت

 ةيركلا ةيآلل صصخم ليلدب الإ مهلوق .

EEلاق امك «كلذ ىف تباثلا ثيدحلا ةميركلا ةيآلا هذهب جاجتحالا نم غابصلا نبا  
 :دمحأ مامإلا

 ف تربك نتا ع عمرا لا : كلام نب سنأ نع ا و ی نی ا

 نب سنأ اهوخأ لاقف .«صاصقلا» :لاقف ةَ هللا لوسر اوتأف ءاوبأف ءوفعلا موقلا ىلإ اوبلطف «ةيراج
 : لاق .«صاصقلا هللا باتك «سنأ اي» : هيك هللا لوسر لاقف !؟ةنالف ةينث رسكت «هللا لوسر اي :رضنلا
 «صاصقلا اوكرتو اوفعف «موقلا ىضرف : :لاق .ةنالف ةينث رسكت ال «قحلاب كثعب ىذلاو ءال:لاقف

 r اک هللا لوسر لاقف

 روهشملا ءزجلا ىف «ىراصنألا ىنثملا نب هللا دبع نب دمحم هاور دقو. مل E هاج رخأ

 تينث اهنيك اسكت ةيراخ یل هع ريغنلا تب ا ؛كلام نب سنأ نع «ديمح نع «هثيدح نم

 «صاصقلاب مهرمأف ءا هللا لوسر اوتأف ءاوبأف وفعلاو شرألا اوبلطف .اوبأف «شرألا مهيلع اوضرعف
 رسكت ال قحلاب كثعب ىذلاو ؟عيبرلا ةينث رسكتأ هللا لوسر اي :لاقف رضنلا نب سنأ اهوخأ ءاجف

 نم نإ» :ِِلكَي هللا لوسر لاقف «موقلا افعف .«صاصقلا هللا باتك «سنأ اي» :ٌةِْلَك ىبنلا لاقف .اهتينث
 :داودوبأ هاور يذلا ثيدحلا امأف . ىراصنألا نع ىراخبلا هاور .«هربأل هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع

 نارمع نع «ةرضت ىبأ نع «ةداتق نع «ىبأ انثدح «ماشه نب ذاعم انثدح «لبنح نب دمحأ انثدح
 :اولاقف هك ىبنلا هلهأ ىتأف ءءاينغأ سانأل مالغ نذأ عطق ءارقف سانأل ًامالغ نأ «نيصح نبا

 نع «هيوهار نب قاحسإ نع ىئاسنلا هاور اذكو .اًئيش هيلع لعجي ملف «ءارقف سانأ انإ هللا لوسر اي
 هنإف  تاقث مهلك هلاجر یوق دانسإ اذهو . هب «ةداتق نع هيبأ نع «ىئاوتسدلا ماشه نب ذاعم
 شرأ لمحت هلعلو ءهيلع صاصق الف «غولبلا لبق ناك ىناجلا نإ :لاقي نأ الإ مهللا «لكشم ثيدح

 .هنع مهافعتسا وأ «ءارقفلا نع ءاينغألا مالغ نم صقن ام

 سفنلا لتقت :لاق سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاق «صاصق حورجلاو» :ىلاعت هلوقو
 . حارجلاب حارجلا صتقتو «نسلاب نسلا عزنتو «فنألاب فنألا عطقيو «نيعلاب نيعلا أقفتو «سفنلاب

 سفنلا ىف ًادمع ناك اذإ «مهؤاسنو مهلاجر «مهنيب اميف “[هب] نيملسملا رارحأ هيف ىوتسي اذهف
 نود امو سفنلا ىف «ًادمع ناك اذإ مهنيب اميف مهؤاسنو مهلاجر ديبعلا هيف ىوتسيو «سفنلا نود امو

 . متاح ىبأ نباو ؟””ريرج نبا هاور «سفنلا

 .«لاق ام» :ر ىف )١(

 )۱١۷١(. مقرب ملسم حيحصو (7895) مقرب ىراخبلا حيحصو (۱۲۸/۳) دنسملا (؟)

 . (59807) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )٤٥۹۰( مقرب دواد ىبأ ننس ()

 .(جيرج» :د ىف (4) .أ نم ةدايز (6)



 اما  سس-(00-15) ةيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 : ةمهم ةدعاق

 مدقلاو فكلاو لجرلاو ديلا عطقك «عامجإلاب صاصقلا هيف بجيف «لصقم ىف نوكت ةرات حارجلا
 هيف :هللا همحر «كلام لاقف ءمظع ىف لب لصفم ىف “حارجلا نكت مل اذإ امأو .كلذ وحنو
 ىف صاصقلا بجي ال :هابحاصو ةفينح وبأ لاقو .رطخ فوخم هنأل ؛اههبشو دخفلا ىف الإ صاصقلا

 ءاقلطم ماظعلا نم ءىش ىف صاصقلا بجي ال :ىعفاشلا لاقو .نسلا ىف الإ “"ماظعلا نم ءىش
 «ىرصبلا نسحلاو «ىبعشلاو «ءاطع لوقي هبو .سابع نباو «باطخلا نب رمع نع ىورم وهو

 .دعس نب ثيللاو «ىروثلا نايفس بهذ هيلإو .زيزعلا دبع نب رمعو «ىعَحَتلا ميهاربإو «ىرهزلاو
 . دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وهو

 مظع ىف صاصق ال هنأ هبهذم ىلع رضنلا تنب عيرلا ثيدحب هللا همحر نع ولا وو

 ا9نوكت نأ زئاجو «ةيراج ةينَب تّرسَك» : ظفلب درو هنأل ؛هيف ةجح ال عيبرلا ثيدحو .نسلا ىف الإ
 «هجام نبا هاور امب .ةلالدلا اوممتو E نما بحي «رسك ريغ نم تطقس

 رفظ نب ةيراج هيبأ نع «ةيراج نب نآرمن نع ءنار نب مّتهد نع «شاّيع نب ركب ىبأ قيرط نم
 ولك ىبنلا ىدعتساف ءاهعطقف < «لصفملا ريغ نم فيسلاب هدعاس ىلع ًالجر برض ًالجر نأ ؛ ىفنحلا

 ملو .«اهيف كل هللا كراب «ةيدلا ذخ» :لاقف . صاصقلا ديرأ « هللا لوسر اي :لاقف «ةيدلاب هل رمأف

 : الا ا نظفي

 ىلكعلا نارق نب ؟"مّكهدو «دانسإلا اذه ريغ ثيدحلا اذهل سيل :ربلا دبع نب رمع وبأ خيشلا لاق
 نب ةيراج هوبأو ءاضيأ ىبارعأ فيعض ةيراج نب نارمنو هب جتحي امم 3 «ىبارعأ فيعض

 "”ةباحصلا ىف روكذم رفظ
 لبق هنم صتقا نإف «هيلع ىنجملا ةحارج لمدنت ىتح ةحارجلا نم صتقي نأ زوجي ال :اولاق مث

 انثدح «بوقعي انثدح :دمحأ مامإلا هاور ام كلذ ىلع ىلع ليلدلاو «هل ءىش الف «هحرج داز مث لامدنالا

 هنأ نع تش نب رر کو 2 قاضيا نا لاق اخ ركذق 4 قاشت]ا قب همست نه ىلا
 » :ةْلللَك لاقف .ىندقأ :لاقف كك ىبنلا ىلإ ءاجف «هتبكر ىف نرقب الجر نعط ًالجر نأ ؛هدج نع
 جرعف :لاق «هنم ةَ هللا لوسر هداقأف «ديقتسي نأ الإ لجرلا ىبأف :لاق .«كحرج أربي ىتح لجعت

 أربو تجرع «هللا لوسر اي:هل لاقف هاي هللا لوسر ىلإ ديقتسملا | ىتأن «هنم داقتسملا أربو ديقتسملا

 صتقي نأ ا هللا لوسر ىهن مث .«كجرع لطبو هللا كدعبأف «ىنتيصعف كتيهن دق» :لاقف . ىبحاص
۵ 

 ا 7 رقت . هبحاص أربي ىتح حرج نم

 : ةلأسم

 «ىعفاشلاو «كلام دنع هيلع ءىش الف «صاصقلا نم تامف «ىناجلا نم هيلع ىنجملا صتقا ولف

 .(نوکی» :ر ىف (۳) .«اقلطم ماظعلا » أ ىف (۲) .«ةحارجلا نكي» :ر ىف )١(

 . ؟ميهد» :أ ىف ()

 .(7575) مقرب ةجام نبا ننس (5)

 . ؟ميهدلا :أ ىف (5)

 .(؟56//841) راكذتسالا (۷)

 «ورمع نع ركذو» :ر ىف (۸)

 .(۲۱۷ /۲) دنسملا (9)



  ۲٤ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )104(

 ىف ةيدلا بجت :ةفينح وبأ لاقو .مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلا لوق وهو «لبنح نب دمحأو
 5 « ىلكعلا فراكلاو «راتيد نب ورمعو «نمؤاطو ءاطعو :«ىيعشلا رماع لاقو .: نضتقملا لام
 نبا لاقو .هل صتقملا ةلقاع ىلع ةيدلا بجت :ىروثلاو «ىرهزلاو «ناميلس ىبأ ن نب دامحو «ىليل

 كلت ردق هل صتقملا نع طقسي :ىّتبلا نامثعو «""ةبيتع نب مكحلاو «ىعختلا ميهاربإو ءدوعسم
 ا ىف قالا تو. ا لا

 هب قدصت نمف# :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب , ىلع لاق هل ةراقك وهف هب قدصت نمف :هلوقو
 .بلاطلل رجأو «بولطملل ةرافك وهف هيلع قدصتو «هنع افع نمف : لوقي 4ل ةراَقك وهف

 قدصت نمف# :سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ىروثلا نايفس لاقو

 مث متاح ىبأ نبا هاور . لجو زع هللا ا ”حورجملا رجأو «حراجلل ةرافك :لاق 4 ةراقك وهف هب
 «ىبعشلا رماعو - هيلوق دحأ ىف - ميهاربإو «دهاجمو «نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع ىورو : لاق
 :متاح ىبأ نبا لاق مث «ىناثلا هجولا كلذ وحن  ديز نب رباجو

 ىبأ نبا ىنعي  ةرامع نع «ةبعش انثدح - ةرامع نبا ىنعي  ىمرح انثدح «ناذاز نب دامح انثدح

 هل ةراَمك وهف هب قدصت نمف» : لجو زع «هللا لوق ىف «هللا دبع نب رباج نع «لجر نع  ةصفح
 قاحسإ ىبأو - هيلوق دحأ ىف  ىعخنلا ميهاربإو «ىرصبلا نسحلا نع ىورو .حورجملل :لاق
 ا وحن + نالا

 .هلثم «ةداتقو ىبعشلا رماع نع «ريرج نبا ىورو

 نع «ةبعش انثدح «ىسلايطلا دواد وبأ انثدح «بيبح نب سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىعخنلا نايرعلا '؟”ىبأ مثيهلا نع «ثدحي باهش نب قراط تعمس :لاق - ملسم نب ىنعي - سيق
 : [لجو زع] هللا لوق نع هتلأسف «ىلاوملاب اًهيبش رمحأ ةيواعم دنع ورمع نب هللا دبع تيأر :لاق
 .هب قدصت ام ردقب هبونذ نم هنع مدهي :لاق 4هل ةراقك وهف هب قّدصت نمف

 .ةبعشو نايفس قيرط نم ريرج نبا هاور اذكو . ملسم نب سيق نع ىروثلا نايفس هاور اذكهو

 دمحم انثدح «ىعشاَجملا دمحم نب ميحرلا دبع انثدح «ىلع نب دمحم ىنثدح :هيودرم نبا لاقو

 لوه ني يم د ناعم اقدح نفعا ناس قب نخب اناج يرل حاجتنا ن دمنا قنا
 نب نابأ نعو - ورمع نب هللا دبع نع «دوسألا نب مثيهلا نايرعلا ىبأ نع «بلغت نب نابأ عمس هنأ

 هل ةراقك وهف هب قدصت نمق» : هلوق ىف كك ىبتلا نع راصنألا نم لجر نع «ىبعشلا نع «بلغت

 «كلذ نع وفعيف هندب ىف حرجي وأ «هنم ' "'ءىشلا عطقي وأ «هدي عطقت وأ ءهنس رسكت ىذلا وه : :لاق

 نإو «هاياطخ ثلثف ثلثلا ناك نإو «هاياطخ عبرف ةيدلا عبر ناك نإف «هاياطخ ردق هلع ا لاقو

 .؟ىلاعت» : ىف (۳) .؟حورجمللا :ر ىف (۲) .؟ةنييعا :أ ءر ىف )١(

 . ؟لالب» :ر ىف (5) .آ نم ةدايز (5) .ىربطلا نم تبثملاو . «نبا» :ر ءه ىف )٤(

 .«ىنميلا» :أ ىف (۷)
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 . كلذك هاياطخ هنع تطح ةيدلا تناك

 ىبأ نب سنوي نع «ليضف نبا انثدح «ةدئاز ىبأ نب ىيحي نب ايركز انثدح :ريرج نبا "لاق مث
 ىراصنألا هعفرف «هتينث تقدناف ءراصنألا نم الجر شيرق نم لجر عفد :لاق رفسلا ىبأ نع «قاحسإ

 لاقف «ةيواعم دنع ءادردلا وبأو :لاق .كبحاصو كنأش :لاق لجرلا هيلع حلأ املف «ةيواعم ىلإ
 هعفر الإ «هبهيف ءهدسج ىف ءىشب باصي ملسم نم ام» :لوقي ويم هللا لوسر تعمس :ءادردلا وبأ

 هتعمس :لاقف ظلي هللا لوسر نم هتعمس تنأ :ىراصنألا لاقف .«ةئيطخ هب هنع طحو «ةجرد هب هللا

 .لامب هل اورم :ةيواعم لاقف «ىشرقلا ليبس ىلخف «ىبلق هاعوو ىانذأ

 «قاحسإ ىبأ نب سنوي انثدح «عيكو انثدح :لاقف دمحأ مامإلا هاورو «"ريرج نبا ہاور اذكه
 لاقف + ةيواعما هيلع ىدعتساف .ءراصنألا نم لجر نس شيرق نم لجر رسك :لاق رفسلا ىبأ نع
 كنأش :ةيواعم لاقف «ىراصنألا حلأف .هيضرنس انإ :ةيواعم لاق ؟ىنس قد اذه نإ : ىشرقلا
 باصي ملسم نم ام» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس ءادردلا وبأ لاقف «سلاج ءادردلا وبأو «كبحاصب

 :ىراصنألا لاقف .«ةئيطخ اهب هنع طحو ةجرد هب هللا هعفر الإ ءهب قدصتيف ءهدسج ىف ءىشب

 . توفع دق :ىنعي «ىنإف

 نب شوي نع امهذلك ‹ عیکو ثيدح نم هجام نباو ل ا

 ا فرعأ الو ءهجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ : ىذمرتلا لاق مث ا «قاحسإ ىبأ

 ا ىبأ نم ًاعامس

 ادن دیر نب ىلع نب دمحم اتد ءدمحأ نب جلع اج ورم نو کالا

 «لجر همف مته ًالجر نأ ؛تباث نب ىدع نع «نايبظ نب نارمع نع «نايفس انثدح «روصنم نب ديعس
 ىطعأف «ىبأف «نيتيد ىطعأف «صتقي نأ الإ ىبأف ءةيد ىطعأف «هنع هللا ىضر «ةيواعم دهع ىلع

 مدب قدصت نم >: لاق ةي هللا لوسر "نأ هل هللا لوسر باحصأ نم لجر ثدحف «یباف «اثالث

 ."”«تومي موي ىلإ دلو موي نم هل ةرافك وهف «هنود امف

 ةدابع نأ ؛ىبعشلا نع «ةريغملا نع «ميشه انثدح «نامعنلا نب جرس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 قدصتيف «ةحارج هدسج "نم حرجي لجر نم ام »:لوقي اي هللا لوسر تعمس :لاق تماصلا نبا

 «ىبعشلا نع «بلغت نب نابأ نع «ىلعملا نع «هيبآ نع «مالس نب ىبحي قيرط نم (۱۵۳/۳) سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاورو (۱)
 .اعوفرم رمع نبا نع «هيبأ نع مثيهلا نب ب نايرعلا نعو

 . «لاقو» : ىف )۲(

 )۳١٤/۱۰(. ىربطلا ريسفت (۳)

 . «نم» :ر ىف (6)

 .(50791) مقرب ةجام نبا ننسو (۱۳۹۳) مقرب ىذمرتلا نسو (448/7) دنسملا (5)

 .نع »:ر ىف (۷) .ر نم ةدايز ()

 قيرط نم (۳۹۸/۱۰) هريسفت ىف ىربطلاو )584/١1( هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو (777) مقرب نئسلا ىف روصنم نب ديعس هاور (۸)

 هيفو «نابح نبا هقثو دقو نايبظ نب نارمع ريغ حيحصلا لاجر هلاجر :(”05/5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .هب نايبظ نب نارمع
 .(فعض

 .ایف:ر ىف (؟)



 ٤١( « 57)ناتيآلا : ةدئاملا ةروس  كثلاثلا ءزملا عمال 1

 .هب قدصت ام لثم هنع هللا رفك الإ ءاهب

 قي هرم نع يراوح نبا اورو ل دبع حري رج نع رجح نب ىلع عع اا وو

 "ا ‹ةريغملا نع امهالك ويش نع « شادخ

 ىبأ نب ررحملا نع «رماع نع «دلاجم نع «ءناطقلا ديعس نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ةرافك ناك هلل هكرتف «هدسج نم ءىشب بيصأ نم ١:لاق ةَ ىبنلا باحصأ نم لجر نع « ةريره

 ويا

 .قسف نود قسفو ءملظ نود ملظو ءرفك نود رفك :الاق

 هيف ليجنإلا هانيتآو ةاروتلا نم هيدي نيب امل اقدصم ميرم نبا ىسيعب مهراثآ ىلع ايققو»

 يو 26 شيم هد عا م کی ا نچ 2 0 ل يم و 2

 لهُ مكحيلو © نيقتمْلل ةظعومو ىدهو ةاروتلا نم هيدي نيب امل اقدصمو رونو ا

 . «©0نوقساَقْلا مه كلوا هللا لزنأ امب مكحي مل نمو هيف هللا لزنأ امب ليجنإلا

 مالا هيلع] ليئارسإ ىنب ءايبنأ :ینعی (مهراثآ ئلع# انعبتأ :ىأ «انيققو» : :ىلاعت لوقي
 هيف ليجبإلا هانيَنآوإ اهيف اب ًامكاح اهب انمؤم : ىأ 4 ةاروتلا نم هيدي نيب امل اًقدصم میرم نبا ىسيعب»

 امل اًقدصمو» .تالكشملا لحو تاهبشلا ةلازإ ىف هب ءاضتسي رونو «قحلا ىلإ ىده : :ئأ «رونو ىده

 ضعب ليئارسإ ىنبل نيب ام ليلقلا ىف الإ ءاهيف ل فلاخم ريغ ءاهل اعبتم :ىأ (ةاروتلا نم هيدي نيب

 يذلا ضعب مك لحألو» : ليئارسإ ىنبل لاق هنأ حيسملا نع ًارابخإ ىلاعت لاق امك «هيف نوفلتخي اوناك ام

 ماكحأ ضعب خسن ليجنإلا نأ ءاملعلا ىلوق نم روهشملا ناك اذهلو ؛[٠5 :نارمع لآ] (مکیلع مرح
 :ةاروعلا

 :ئأ «ةظعومو» هب ىدتهي «ىده» ليجنإلا انلعجو : ىأ «نيقّتملل ةظعومو ىدهرو» :هلوقو
 .هباقعو هديعو فاخو هللا ىقتا نمل : ىأ «نيقتمْلَلط مئآملاو مراحملا باكترا نع «) ًارجازو

 مال ماللا نأ ىلع بصنلاب «مكحيلو# : ئرق هيف هللا لزنأ امب ليجنإلا لهأ مكحيلو ل : هلوقو

 «مكحيلو# :ئرقو .مهنامز ىف هب هتلم له مكحيل [رونو ىده هيف] ليجنإلا "هانینآو :یآ «ىك
 ةثعبب ةراشبلا هيف امو ؛هيف هب اورمأ ام اوميقيلو هيف ام عيمجب اونمؤيل :ىأ «رمألا مال 7 ”هاللا مزجلاب

 ميش ىلع متسل باتكلا لهأ اي لق» : ىلاعت لاق امك «دجو اذإ هقيدصتو هعابتاب رمألاو 1451 دمحم

 نوعبتي نيذّلا» :ىلاعت لاقو [1۸ :ةدئاملا] ةيآلا 4 مكبر نم مكيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوميقت ىتح

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (717/5) دنسملا )١١١147( ىربطلا ريسفتو )٠١/0754.

 .«طلتخا دقو دلاجم هيف 1(” عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٤١١(« /5) دنسملا (۲)

 . «هانيتآ :ىأ »:د ىف (5) .؟رجاز :ىأ »:د ىف (6) .أ نم ةدايز (؟)

 .أ ءد نم ةدايز (۸) .؟ماللا نأو» :آ ىف (۷) .أ ءر نم ةدايز )١(



 ال( 20 )58  تايآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ٍرْكَسْلا نع مهاهتيو فورعمْلاب مهرمأي ليجنإلاو ] ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هتودجي يذلا يملا يا لوسرلا

 هب اونمآ نياق مهِيلَع تناك يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع عضيو ثئ ثئابحْلا مهيلع مرحيو تالا مهل لحيو

 لاق اذهلو ؛[1917 :فارعألا] (نوحلفملا [مه كلو هعم لزنأ يذلا روثلا اوعبتاو هورصنو هورزعو
 ىلإ نولئاملا «مهبر ةعاط نع نوجراخلا :ىأ (نوقساقلا مه كتلوأف هللا لز مب مُكَحَي مل نمو» :انهه
 .قايسلا رهاظ وهو «ىراصنلا ىف تلزن ةيآلا هذه نأ مدقت دقو . قحلل نوكراتلا «لطابلا

 هاف ع او باكل م ند اهل م ضب بانك لإ اتوار
 اجاهنمو ةعرش مكنم اتلعج لكل قحا نم كءاج اًمَع مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ امب مهتيب

 هللا ىَلِإ تاريخا اوقبتساف مكاتآ ام يف مكولبيل نكلو ةدحاو همَأ مكلعجل هللا ءاش ولو

 عبتت الو هللا لزنأ امب مهنيب مكحا نأو 9 ۵ َنوْفلَتَحَت هيف منك امب مکئبنیف اعيمج مكعجرم
 ل نيالا و ا يا

 نأ هللا ديري امن معاف اولوت نإ كيل هللا لرنأ ام ضعب نع كوتفي نأ مهرذحاو مهءاوهأ

0 

 نمو نرد ةيلهاجلا مكحفأ © َنوُقِساَفَل سالا نم اريثك ّنِإو مهبونذ ضعبب مهبيصي

 . 40 نونقوي مول امكح هللا نم نسحأ

 ءاهيلع ىنثأو اهحدمو «7'2[مالسلا هيلع] هميلك ىسوم ىلع هللا اهلزنأ ىتلا ةاروتلا ىلاعت ركذ ال

 هيف ام عابتاو هتماقإب هلهأ رمأو ءهحدمو ليجنإلا ركذو «عابتالا ةغئاس تناك ثيح اهعابتاب ا

 :لاقف «ميركلا هلوسرو هدبع ىلع هلزنأ ىذلا «ميظعلا نآرقلا ركذ ىف ىلاعت عرش «هنايب مدقت امك

 هيدي نيب امل اًقدصم» هللا دنع نم هنأ هيف بير ال ىذلا قدصلاب :ىأ 4 قحْلاب باتكلا كِيِلِإ الرنأو»
 هدبع ىلع هللا دنع نم لزنيس هنأو «هحدمو هركذ ةنمضتملا ةمدقتملا بتكلا نم :ىأ «باتكلا نم
 ءرئاصبلا ,ىوذ نم اهيلماح دنع ًاقدص اهداز امم «هب تربخأ امك هلوزن ناكف اک دمحم هلوسرو

 معلا اوتوأ نيد نإ ل : ىلاعت لاق امك « هّللا لسر اوقدصو « هللا عئارش اوعبتاو هللا رمأل اوداقنا نيذلا

 :ءارسإلا] «الوعفمل انَبر دعو ناك نإ ابر ناحبس نولوقيو . ادّجَس ناَقذألل نوُرخي مهيَلع ىلتي اذإ هلبق نم

 هيلع «دمحم ءىجم نم .نيمدقتملا لسرلا ةنسلأ ىلع هللا اندعو ام ناك نإ :يأ ٠[ م > 1۰¥

 . دبالو ةلاحم ال انئاكل :ىأ «ًالوعفمل ءمالسلا

 نبا نع « يميمتل لا نع ‹قاحسإ ىبأ نع «هريغو ىروثلا نايفس لاق هيلع انميهم وش :هلوقو

 . هيلع اًتمتؤم : ىأ « سابع

 باتك لك ىلع نيمأ نآرقلا :لاق «نيمألا :نميهملا :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .هلبق

 )١( .«هلوق ىلإ »:ه ىفو ءر نم ةدايز ١ )١( انرمآو »: ىف (۳) .أ نم ةدايز .



 ( )٤۸ _ ٠١ تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحلا ل ۸

 «ةداتقو «نسحلاو «ةيطعو «بعك نب دمحمو «دهاجمو ر نب ديعسو «ةمركع نع یورو

 . كلذ وحن «ديز نباو او نارا ءاطعو

 وهف اهنم هفلاخ امو ‹قح وهف اهنم هقفاو امف ,ةمدقتملا بتكلا ىلع نيمأ نآرقلا : جيرج نبا لاقو

 . لطاب
 ا «ةداتقو .دهاجم لاق اذكو .ًاديهش : ىأ «انميهمو» : سابع نبا نع «ىبلاولا نعو

 .بتكلا نم هلبق ام ىلع اًمكاح : ىأ «انميهمر#» اج نبا نع ىفوعلا لاقو

 مكاحو دهاشو نيمأ وهف «هلك اذه نمضتي «نميهملا» مسا نإف , ىنعملا ةبراقتم اهلك لاوقألا هذهو

 اهمظعأو اهلمشأ ءاهمتاخو بتكلا رخآ هلزنأ ىذلا «ميظعلا باتكلا اذه هللا لعج «هلبق باتك لك ىلع

 هلعج اذهلف ؛هريغ ىف سیل ام تالامكلا نم هدازو «هلبق ام نساحم هيف عمج ثيح لكن حلو

 نحن اّنِإ# :"(ىلاعت] لاقف «ةيركلا هسفنب هظفحب ىلاعت لفكتو .اهلك اهيلع اًمكاحو ًانيمأو ادهاش
 .[4 : رجحلا] 4نوُظفاَحَل هل انو ركذلا الر

 حیجت ىبأ نباو «ىناسارخلا ءاطعو « ريبج نب ديعسو ةه غ نع «متاح ىبأ نبا هاكح ام امأف

 حيحص هنإف .نآرقلا ىلع نيمأ ةا ادمحم :ىنعي هيلع انميهمو» :هلوق ىف اولاق مهنأ ي نع

 ةلمجلابو .رظن ًاضيأ ةيبرعلا ثيح نم هيلع هليزنت ىفو ءرظن اذهب اذه ريسفت ىف نكلو «ىنعملا ىف

 موهفملا نم ديعب ليوأتلا اذهو :دهاجم نع هل هتياكح دعب «ريرج نب رفعج وبأ لاق «لوألا حيحصلاف

 ةفص نم الإ نوكي الف .«قدصملا» ىلع فطع ؛نميهملا» نأ كلذو ءأطخ وه لب «برعلا مالك “ىف
 نيب امل اقدصم باتكلا كيلإ انلزنأو» :لاقل دهاجم لاق امك ناك ولو :لاق .هل ةفص «قدصملا» ناك ام

 .فطع ريغ نم ىنعي . «هيلع انميهم باتكلا نم هيدي

 «مهمجعو مهبرع : :سانلا نيب دمحم اي مكحاف : ىأ هلا لزنأ امب مهنيب مكحافإ» : هلوقو

 ا هررق ابو «ميظعلا باتكلا اذه ىف كيلإ هلا لزنأ اهب مهيباتكو

 .هانعمب ريرج نبا ههجو اذكه .كعرش ىف هخسني ملو ءايبنألا

 ءاش نإ «أريخم ةي ىبنلا ناك ا ل E نا «مكحلا نع 1

 هللا لزنأ امب مهتيب مكحا نآو» :تلزنف «مهماكحأ ىلإ مهدرف د نضوج داش نإو (مهنيب مكح

 .انباتك ىف اب مهنيب مكحي نأ كي هللا لوسر رماف 4 مهءاوطأ عت الو

 ىلع هللا لزنأ ام اهيبسب اوكرتو ءاهيلع اوحلطصا ىتلا مهءارآ : ىأ «مهءاوهأ عب الو :هلوقو

 هللا كرمأ ىذلا قحلا نع فرصنت ال : ىأ 4قَحْلا نم كءاج مع مهءاوهأ عبتت الو :لاق اذهلو ؛هلوسر

 . ءايقشألا ةلهجلا نم ءالؤه ءاوهأ ىلإ هب

 .أ نم ةدايز (۲) .«اهلمكأو» :د ءر ىف )١(

 .(نم ١:أ ءر ىف (5) .4نم »:ر ىف (۳)



 ۱۲۹ ( ٠١ - 548) تايآلا: ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 وبأ انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق (اًجاهنمو ةعرش مكنم اَْلعَج لكلا» : :هلوقو

 انلعِج لکل :سابع نبا نع «ىميمتلا نع «هيبأ نع «قاحسإ ىبأ نب فسوي نع ءرمحألا دلاخ
 ران : لاق 4 ةعرش مكنم

 : سابع نبا نع «ىميمتلا نع «قاحسإ ىبأ نع «نايفس نع ‹ عيكو انثدح «ديعس وبأ انثدحو

 .ةنسو :لاق «اجاهنمو»

 . ةنسو ًاليبس : «اجاهنمو ةعرشإ» : سابع نبا نع «ىفوعلا ىور اذكو

 قاحسإ ىبأو EA ‹كاحضلاو «ةداتقو «ىرصبلا نسحلاو ؛ةمركعو «دهاجم نع یز اذكو

 . ةنسو اليبس :ىأ (اجاهنمو ةعرش# :هلوق ىف اولاق مهنأ ؛ىعيبسلا

 ءاليبسو ةنس :ىأ (اجاهنمو ةعرش# :هسكع ىناسارخلا ءاطعو ًاضيأ دهاجمو سابع نبا نعو
 ىف عرش :لاقي هنمو ء ءىشلا ا أدتبي ام ىه ءاضيأ ةعيرشلا ىهو ةعرشلا نإف «بسنأ لوألاو
 حضاولا قيرطلا وهف :«جاهنملا» امأ .ءاملا ىلإ اهنم عرشی ام ىهو ةعيرشلا اذكو .هيف أدتبا :ىأ «اذك
 نم ةبسانملا ىف رهظأ ةنسلاو ليبسلاب « اجاهنمو ةعرشإ : هلوق ريسفتف «قئارطلا :ننسلاو «لهسلا
 .ملعأ هللاو «سكعلا

 ةفلتخملا عئارشلا نم ماركلا هلسر هب هللا ثعب ام رابتعاب «نايدألا ةفلتخملا ممألا نع رابخإ اذه مث
 :لاق ليَ ىبنلا نأ ةريره ىبأ نع E يحل ىدتحا امك ءديحوتلا ىف ةقفتملا «ماكحألا ىف
 لک هب هللا ثعب ىذلا «ديحوتلا كلذب ىنعي . نار اد «تالعل ةوخإ ءايبنألا رشاعم نحنا

 هيَلإ يحو الإ لوس نم كلبق نم السر ىلاعت لاق امك «هلزنآ باتك لك هنمضو «هلسرآ لوسر
 هللا اودبعا نأ الوسر ةمأ لك يف انثعب دقلو» :ىلاعت لاقو ء[716 :ءايبنألا] (نودبعاف انأ الإ لإ ال هنأ
 نوكي دقف «ىهاونلاو رماوألا ىف ةفلتخمف عئارشلا امأو 0177 :لحنلا] ةيآلا «ترغاّطلا اوبنتجاو
 ىف ةدشلا ىف دازيف اًميفخو «سكعلابو «ىرخألا ةعيرشلا ىف لحي مث امارح ةعيرشلا هذه ىف ءىشلا
 .ةغمادلا ةجحلاو «ةغلابلا ةمكحلا نم كلذ ىف ىلاعت هل ال كلذو . هذه نود هذه

 اليبس :لوقي «اجاهنمو ةعرش مكنم اتلعج لكل» لو داق نع ةيورع بأ نب ديعس:لاق
 هللا لحي «ةعيرش ناقرفلا ىفو «ةعيرش ا «ةعيرش ةاروتلا ىف ىه :ةفلتخم ننسلاو «ةنسو
 ديحوتلا :هريغ هللا لبقي ال ىذلا نيدلاو «هيصعي نمم هعيطي نم ملعيل «ءاشي ام مرحيو ءءاشي ام اهيف
 .لسرلا هب تءاج ىذلا ؛هلل صالخإلاو

 ةعرشإ» ةمألا اهتيأ « مكنم» نآرقلا 4 انلعج لکل :هانعمو ةمألا هذه اذهب بطاخملا : ليقو

 «مكنم انلَعَج لکل :هلوق ىف بوصنملا ريمضلا فذحو , هب نودتقت «مکلک مكل وه : : ىأ «اجاهنمو
 ًاقيرط :ىأ ةنسو «ةحيحصلا دصاقملا ىلإ اليبس :ىأ «اجاهنمو ةعرشإ «نآرقلا ىنعي «هانلعج :ىأ

 .ًانيب ًاحضاو ًاكلسمو

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )71147(.



 ( 50 - )٤۸ تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاغلا ءزجلا

 ىلع لديو «لوألا لوقلا حيحصلاو «هّللا همحر «دهاجم نع ريرج نبا هاكح ام نومضم اذه

 :لوقي نأ حص امل ةمألا هذهل ًاباطخ اذه ناك ولف © ةدحاو ةَمأ مكلعج هللا ءاش وول : ىلاعت هلوق كلذ

 نع رابخإو «ممألا عيمجل باطخ اذه نكلو «ةدحاو ةمأ مهو « ةدحاو ةَمأ مُكَلَعحَل هللا ءاش ولو

 خسني ال «ةدحاو ةعيرشو دحاو نيد ىلع مهلك سانلا ممل هللا كاش ول نقلا ةييظعلا لا ةقردق

 ىذلا رخآلا ةلاسرب اهضعب وأ اهخسن مث «ةدح ىلع ةعرش لوسر لكل عرش ىلاعت هنكلو .اهنم ءىش

 ءةبطاق ضرألا لهأ ىلإ هثعتبا ىذلا ءب ًادمحم هلوسرو هدبع هب ثعب امب عيمجلا خسن ىتح ؛2"”هدعب

 اميف مكولبيل نكلو ةدحاو َّمَأ مكلعجأ هللا ءاش ولو :ىلاعت لاق اذهلو ؛مهلك ءايبنألا متاخ هلعجو

 ىلع مهبقاعي وأ مهبيثيو ءمهل عرش اميف هدابع ربتخيل «ةفلتخم عئارشلا عرش ىلاعت هنأ :ىأ « مكاتآ

 .هلك كلذ نم هيلع اومزع وأ هولعف امب هتيصعمو هتعاط

 .باتكلا نم :ىنعي (مکاتآ اميف» : ريك هيلا يع لاقو

 ىهو «تاريخْلا اوقبتسافل :لاقف ءاهيلإ ةردابملاو تاريخلا ىلإ ةعراسملا ىلإ مهبدن ىلاعت هنإ مث
 . هلزنأ باتك رخآ وه ىذلا نآرقلا هباتكب قيدصتلاو «هلبق امل اًحسان هلعج ىذلا «هعرش عابتاو هللا ةعاط

 ةمايقلا موي هيلإ مكريصمو سانلا اهيأ مكداعم :ىأ «اًعيمج مكعجرم هللا ىلإ» : ىلاعت لاق مث:

 «مهقدصب نيقداصلا ىزجيف .قحلا نم هيف متفلتخا اب مكربخيف : ىأ (نوفلتخت هيف مشك امب مكئبتيفإ»

 مه لب «ناهرب الو ليلد الب د هريغ ىلإ هنع نيلداعلا «قحلاب نيبذكملا نيدحاحلا نيرفاكلا بذعيو

 . ةغمادلا ةلدألاو «ةغلابلا ججحلاو «ةعطاقلا نيهاربلل نودناعم

 .لوألا رهظألاو . ةي دمحم ةمأ :ىنعي 4تاريخلا اوقبتساف# :كاحضلا لاقو

 نهنلاو كلذ رمألا نم مدقت امل ديكأت « مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ امب مهيب مكحا نآوإ : هلوقو

 . هفالخ نع

 دوهيلا كءادعأ رذحا :ىأ كيل هللا لزنأ ام ضعب نع ك ونفي نأ مهرذحا و# :"[یلاعت] لاق 5

 نإفإ» . ..ةنوخ ةرفك ةبذك مهنإف ءمهب رتغت الف ءرومألا نم ليلا ةر امف ىلا كلغ الدب ذأ

 ضعبب مهبيصي نأ هللا ديري املأ معاف ط هللا عرش اوفلاخو «قحلا نم مهنيب هب مكحت امع :ىأ (اولوت

 نم مهيلع امل ىدهلا نع مهفرصي نأ مهيف هتمكحو هللا ردت نع نئاك كلذ نأ ملعاف : ىأ «مهبونذ

 سانلا رثكأ : ىأ © نوقسافل سانلا نم اريثك تإو» .مهلاكنو مهلالضإ تضتقا ىتلا ةفلاسلا بونذلا

 تصرح ولو سالا رثكأ امو :ىلاعت لاق امك «هنع نوؤان قحلل نوفلاخم .«مهبر ةعاط نع نوجراخ

 «هّللا ليبس نع كوُلضي ضْرألا يف نم َرْثْكَأ عطت نإوإ» :ىلاعت لاقو ٠١7[. :فسوي] « نيدمؤمب

 .[115 :ماعنألا] ة7

۳۰ 

 نب ديعس ىنثدح «تباث نب ديز ىلوم دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 ساشو ءايروص نب هللا دبعو «ابولص نباو «دسأ نب بعك لاق :لاق سابع نبا نع «ةمركع وأ ريبج

 .«اهدعب 2:أ ىف (؟) .«لعجل 2:1 ىف )١(

 .آ نم ةدايز (5 ۳)



 س ج 7 و هيلا وللا

 دمحم اي :اولاقف «هوتأف ! هنيد نع هنتفن انلعل دمحم ىلإ انب اوبهذا : ضعبل مهضعب « سيق نبأ

 اننيب نإو ءانوفلاخي ملو دوهي انعبتا كانعبتا نإ انإو «مهتاداسو مهفارشأو دوهي رابحأ انإ تفرع دق كنإ
 كلذ ىباف ! كقدصنو فاز نمؤنو «مهيلع انل ىضقتف «كيلإ مهمكاحنف ت ا نمو
 مهءاوهأ عبتت الو هللا لّزنأ امب مهتیب مكحا نأو» :مهيف «لجو زع « هللا لزنآف دك هللا , لوسر

 ىبأ نباو «ریرج نبا هاور «نونقوي موق :هلوق ىلإ )كيل كيل هللا لَرنأ ام ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاو
 .متاح

 جرخ نم ىلع ىلاعت ركني : نونقوي موق امكح هللا نم نسحأ نمو نوغبي ةّيلهاجلا مكحفأل : هلوقو
 ءارآلا نم هاوس ام ىلإ لدعو رش لك نع ىهانلا ءريخ لك ىلع لمتشملا مكَحُمْلا هللا مكح نع

 ةيلهاجلا لهأ ناك امك «هللا ةعيرش نم يع الب لاجرلا اهعضو ىتلا «تاحالطصالاو ءاوهألاو
 نم راتتلا هب مكحي امكو , [هئاوهأو مهئارآب ' ST امم «تاللاهجلاو تالالضلا نم هب نومكحي

 باتك نع ةرابع وهو ا والا مهل عضو ىذلا «ناخزكنج مهكلم نع ةذوخأملا ةيكلملا تاسايسلا

 ريثك اهيفو «ةيمالسإإلا ةلملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم «ىتش عئارش نم اهسبتقا دق ماكحأ نم عومجم

 باتكب مكحلا ىلع اهنومدقي ءعبتم ًاعرش هينب ىف تراصف «هاوهو هرظن درجم نم اهذخأ ماكحألا نم

 هلوسرو هللا مكح ىلإ عجري ىتح «هلاتق بجي رفاك وهف مهنم كلذ لعف نمو . الم هلوسر ةنسو هللا

ESىآ 4 دوب ةلهاحْلا مكحلا» : ىلاعت هللا لاق «ريثك الو ليلق ىف "هاوس مكحي الف . 

 لدعأ نمو :ىأ (نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ نمو# .نولدعي هللا مكح نعو «نوديريو نوغتبي
 محرأو ‹ نيمكاحلا مكحأ ىلاعت هنأ ملعو نقيأو هب نمآو «هعرش هللا نع لقع نمل همكح ىف هللا نم

 لك ىف لداعلا «ءىش لك ىلع رداقلا «ءىش لكب ملاعلا وه ىلاعت هنإف ءاهدلوب ةدلاولا نم “""هقلخب
 ب

 :لاق «“"ىجانلا ةديبع وبأ انثدح «ضايف نب لاله انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 . [وه] ةيلهاجلا مكحف «هللا مكح ريغب مكح نم :لوقي نسحلا تعمس

 ناك :لاق حجت ىبأ نبا نع «ةنييع نب نايفس انثدح «ةءارق ىلعألا دبع نب سنوي انربخأو
 هللا نم نسحأ نمو ] نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ» :أرق ؟لحنلا ىف ىدلو نيب لضفأ :لجر هلأس اذإ سواط

 . [42١7 نونقوي موقل امكح
 انثدح «ىطوخلا 1 نب باهولا دبع نب دمحأ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «ةزمح ىبأ نب بيعش انربخأ «عفان نب مكحلا ناميلا وبأ

 زع «هللا ىلإ سانلا ضغبأ ٠:كَو هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ريبج نب عفان نع «نيسح

 نع «یراخبلا یورو .«همد قيريل قح ريغب ئرما مد بلاطو «ةيلهاجلا ةنس مالسإلا ىف غتبمو لجو

 ن اا ناميلا نبأ

 .«اوعنص اب ۱:١ ىف (۳) .«كب »:أ ىف () .«ةموكح »:ر ىف )١(
 .؟هاوسبلا :أ ىف )١( .ر نم ةدايز (9) .«قسايلا 7:1 ءر ىف (6)

 .أءر نم ةدايز (9) .«ىجابلا 2:] ءد ىف (۸) .«هدابعب د ىف (۷)

 .«ةدايزب 7:أ ءر ىف )١١( .أ د «ر نم ةدايز )٠١(

 )١1( مقرب ىراخبلا حيحصو (7ا/١١/5) ريبكلا مجعملا )1۸۸1۲( .



 ( ه٣ )8١  تايآلا :ةدئاملا ةروس  كثلاثلا ءزحلاب لل ل لل ۳
 2 ر سل هدماإ#“# عم موو ”ISI or م

 مهّلوتي نمو ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ىراصتلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيا اهيأ ا 9

 سار هنن هس ومد هاو

 نوعراسي ضرم مهبول يف نيذّلا ىرتَق (20 َنيِملاَظلا موَقْلا يدهي ال هللا نإ مهنم ِهَّنإَف مكنم
  E Eهي مهل 9

 ىلع اوحبصيف هدمع نم رمأ وأ حتقلاب يتأي نأ هللا ىسعق ةرئاد انبيصت نأ ىشخن : نولوقي مهبل

 الا

 مهناميأ دهج هّللاب اومَسْقَأ نيذّلا ءالؤهَأ اونمآ نيدّلا لوقيو (29 نيمدان مهسفنأ يف اورسأ ام

 .4 ©9 نيرساخ اوحّبصَأَف مهلامعأ تطبح مكعمل مهن
 ا ‹هلهأو مالسإلا ءادعأ مه نيذلا «ىراصنلاو دوهيلا ةالاوم نع نينمؤملا هدابع ىلاعت ىهني

 مكنم مهلوتي نمو :لاقف كلذ ىطاعتي نم دعوتو ددهت مث «٠ ضعب ءايلوأ مهضعب نأ ربخا مث ‹ هللا
 ف من ع

 .(“"([ نيملالا موقلا ىدهي ال هللا نإ ] مهنم هنإف

 انثدح - قباس نب ديعس نبا ىنعي دمحم انثدح «باهش نب ريثك انثدح :متاح ىبأ نبا "لاق

 هيلإ عفري نأ ىرعشألا ىسوم ابأ رمأ رمع نأ :ضايع نع «برح نب كامس نع «سيق ىبأ نب ورمع
 هللا ىضر] رمع بجعف «كلذ هيلإ عفرف «ىنارصن بتاك هل ناكو «دحاو ميدأ ىف ىطعأ امو ذخأ ام

 ال هنإ :لاقف ؟ماشلا نم ءاج دجسملا ىف ًاباتك انل ئراق تنأ له ءظيفحل اذه نإ :لاقو (؟)[هنع
 برضو ینرهتناف : لاق یار لب :A لاق وه بنا کک ا لحخدي نأ] عيطتسي

 مهضعب ] ءايلوأ ئراصَتلاَو دوُهَيلا اوذختت ال اونمآ نيذّلا اهي اي» :أ رق مث «هوجرخأ :لاق مث ‹«ىذخف

 . 4290[َنيملاظلا َموَقْلا ىدهي ال هللا نإ مهنم م هن مكنم موتي نمو ضعب ءايلوأ

 نب دمحم نع «نوع نبا انأبنأ «رمع نب نامثع انثدح :حابصلا نب دمحم نب نسحلا لاق مث

 :لاق .رعشي ال وهو ءاينارصن وأ ًايدوهي نوكي نأ مكدحأ قتيل : ةبتع نب هللا دبع لاق: لاق نيريس

 نمو ضعب ءايلوأ مهضعب ] ءايلوأ ئراصّتلاو دوهبلا اوذختت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي» :ةيآلا هذه ديري هانتظف

 .ةيآلا € (۷ مهنم هل هتاف مکنم مهّلوتي

 لئس هنأ : سابع نبا نع «ةمركع نع« .مصاع نع« ليضف نبا ا ديعس وبا و

 . «مهنم هلا مكنم مهّلوتي نموإل : ىلاعت هللا لاق « لك : لاقف «برعلا ىراصن لا ف

 . كلذ وحن ءدانزلا ىبأ نع ىورو

 : ىأ «مهيف نوعراسي» E «بيرو «كش :ىأ (ضرَم مهبولق ىف نيذّلا ىرتقط :هلوقو
 نولوأتي : ىأ (ةرئاد انبيصت نأ ئشخت دن نولوقي» ‹«رهاظلاو نطابلا ىف مهتدومو مهتالاوم ىلإ نوردابي

 دولا دنع دابا مهل توك ا رافكلا ربط ني ا ا نوشخي مهنأ مهتالاومو مهتدوم ىف

 ىنعي :ىّدسلا لاق «حتفلاب يتأي نأ هللا سعف : ىلاعت هللا لاق كلذ دنع «كلذ مهعفنيف «ىراصنلاو

 ىلع ةيزحلا برض ىنعي :ىدسلا لاق «هدنع نم رْمَأ وَأ» ِلصفلاو ءاضقلا ىنعي :هريغ لاقو .ةكم حتف

 .؟لاق مث» :ر ىف (۳) .أ نم ةدايز () . اربح ١:أ ىف )١(

 .«انثدحو :لاق مث» :آ ىف (8) . أ ءر نم ةدايز (۷) .أ نم ةدايز )4- ١(



 8 يااا ( هال )01  تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ىف اورسأ ام ىلع  نيقفانملا نم ىراصنلاو دوهيلا اولاو نيذلا : ىنعي ر «اوحبصيف» ىراصنلاو دوهيلا
 عفد الو انيق يدع نس ا وح ناك ام ىلع و ةالاوملا نم « نيمدات مهسفنأ

 دعب «نينمؤملا هدابعل ايندلا ىف مهرمأ هللا رهظأو ءاوحضف مهنإف «ةدسفملا نيع ناك لب ٌاروذحم مهنع

 هللا هامل معرمأ نيب «مهل ةحضافلا بابسألا تدقعنا املف مهلا فيك يرن ل نيرو 0 نأ

 ا ا ال ا لاق اذهلو' ؛مهؤارتفاو مهبذك

 . 4 نيرساخ اوحّبصَأَف مهلامعأ تّطبح مكعمأ

 مث 4 نيِذّلا لرقيو» :هلوق ىف واولا تابثإب روهمجلا هأرقف «فرحلا اذه ىف ءارقلا فلتخا دقو

 حْقلاب يتأي نأ هللا ىسعف» : هلوق ىلع ًافطع بصن نم مهنمو ءءادتبالا ىلع «لرقير» عفر نم
 0 روغب «اونمآ نيالا لوق : 9 لما ارقد نأو» ىتاي نأ» ر دع مرار

 ا

 «نيلجر ىف تلزن اهنأ ىدسلا ركذف «تاميركلا تايآلا هذه لوزن ببس ىف نورسفملا فلتخاو
 دوهتأو هيلإ ىواف .«ىدوهيلا كلذ ىلإ بهاذ ىنإف انأ امأ :دحأ ةعقو دعب هبحاصل امهدحأ لاق

 ىتارصنلا ناللف ىلإ بمهذأف انأ ,امأو :رخآلا لاقو !ثداح ثدح وأ رمأ عقو اذإ ىنعفني هلعل «هعم

 دوهيلا اوُذَحَتَت ال اونَمآ نيذّلا اهيا ای e زع] هللا لزنأف «هعم رصنتأو هيلإ یواف ' ماشلاب

 . تايآلا «ءايلوأ ئراصتلاو

 :ةظيرق نب ىلإ كك هللا ل وسر هند خيح دلا دبع نب ةا ا یف تلو :ةمركع لاقو

 .ريرج نبا هاور . حبذلا هنإ :ىأ ءهقلح ىلإ هديب راشأف ؟انب عناص وه اذام :هولأسف

 :ةيرج نبا لاق امك «لولسا نب ىبأ نب هللا: دبع- ىف تلل ليز

 نب ةدابع ءاج :لاق دعس نب ةيطع نع «ىبأ تعمس : لاق ردا نبا دس مي رك وا اد

 ريثك دوهي نم ىلاوم ىل نإ « هللا لوسر اي :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ «جرزخلا ىنب نم «تماصلا

 ىنإ : ىبأ نب هللا دبع لاقف .هلوسرو هللا ىلوتأو «دوهي ةيالو نم هلوسرو هللا ىلإ أربأ ىنإو «مهددع

 «بابحلا ابأ اي»:ىبأ نب هللا دبعل هاك هللا لوسر لاقف . ىلاوم ةيالو نم أربأ ال ءرئاودلا فاخأ لجر

 زع هللا لزنأف !تلبق دق : لاق . هنود كل وهف تماصلا ن نب ةدابع ىلع دوهي ةيالو نم هب تلخب ام

 : هلوق ىلإ 427[ ضعب ءايلوأ مهضعب ] ءايلوأ ئراصتلاو دوهيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اًهيَأ اي : لجو

 .'94ضَرَم مهبولق يف نيذّلا ىرتف»

 .أ نم ةدايز (۲) .؟مهدنع »: ىف )١(

 0 “ر نم ةدايز )۳

 ۳۹١(. /۱۰) ىربطلا ريسفت (5)



 (ه7 )0١  تايآلا:ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 0

 نع «نمحرلا دبع نب نامثع انثدح نک ن زو اد دانه انكدح 0

 اما الاعلان ال رف نم طهر مآ نأ" كرف: e !ردب موي

 نإ «هللا لوسر اي :ةدابع لاقف . "الاتقب ') دي مكل نكي مل «مكيلع عمجتسن نأ ةميزعلا ""انررمأ
 هللا ىلإ أربأ ىنإو « مهتكوش ةديدش « مهحالس ًاريثك « مهسفنأ ةديدش تناك دوهيلا نم ىئايلوأ

 ىنكل : ىبأ نب هللا دبع لاقف .هلوسرو هللا الإ یل ىلوم الو دوهي ةيالو نم هلوسر ىلإو ''[ىلاعت]

 ىلا تيارا بابحلا ابآ ايل: رال هللا لوسر لاقف . مهنم ىل دبال لجر انأ «“ دوهي ءالو نت اربا ال

 لزنأف :لاق !لبقأ اذإ :لاقف (؟هنود كل وهف «تماصلا نب ةدابع ىلع 0 و نم هب تسفن

 هّللاو» : هلوق ىلإ 42" ”(ضعب ءايلوأ مهضعب ] ءايلوأ ئراصتلاو دوهيلا اوُذَحَتت ال اونمآ يذلا اهيأ ايل : هللا

 :Oy :دئاملا ]سالا نم كمصعي

 ونب لطم هللا لوسر نيبو اهنيب ام تضقن دوهيلا نم ةليبق لوأ تناكف :قاحسإ نب دمحم لاقو

 ءهمكح ىلع اولزن ىتح هی هللا لوسر مهرصاحف :لاق ةداتق نب رمع نب مصاع ىنثدحف . عاقنيق

 اوناكو .ىلاوم ىف نسحأ «دمحم اي :لاقف «مهنم هللا هنكمأ نيح ءلولس نب ىبأ نب هللا دبع هيلإ ماقف

 ضرعأف :لاق .ىلاوم ىف نسحأ «دمحم اي :لاقف ا هللا لوسر هيلع أطبأف :لاق ‹جرزخلا ءافلح

 لوسر بضغو .«ىنلسرأ » : يللي هللا لوسر هل لاقف . د هللا لوسر عرد بيج ىف هدي لخدأف . هنع

 ىف نسحت ىتح كلسرأ ال هللاو ءال :لاق .«ىنلسرأ كحيو »:لاق مث اللظ ههجول ىتر ىتح ایک هللا

 ةادغ ىف '”ههدصحت .دوسألاو رمحألا نم ىنوعنم دق «عراد ةئامثالثو «رساح ةئامعبرأ « ىلآوم

 ال كل مه: اک هللا لوسر لاقف : لاق «رئاودلا ىشخأ ؤرما ىنإ !؟ةدحاو

 تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع نع ءراسي نب قاحسإ ىبأ ىنثدحف : قاحسإ نب دمحم لاق

 و «مهنود ماقو «ىبأ نب هللا دبع مهرمأب ثبشت ۰اک هللا لوسر عاقنيق ونب تبراح امل : لاق

 ىذلا لثم نم هل «جرزخلا نب فرص تبا كح ناكو ۰ا هللا لوسر ىلإ تماصلا نب ةدابع

 فاح نم 00 ءنينؤلاو ها هللا ىلوتاو متاح نم هومز 1 هللا | ىلإ ارتا هللا لوسر اي ر

 000 :ةدئاملا] 4 وُ مه هللا

 نب دمحم نع «ةدئاز ىبأ نب ر ايركز نب د ىيحي انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .«انولتاقت نأ ١:1 ىف (۳) .«نادي :ر ىف (0) .«انورمأ !:أ ىفو «انررصأ »:ر ىف )١(

 .؟ىدوهي ةيالو ١:أ ءد ىف (0) .«ىدوهي ةيالو »:أ ىف (0) .أ نم ةدايز ()

 .أ ءر نم ةدايز (۷)

 )9957/١١(. ىربطلا ريسفت (۸)

 .«ىنرصحيو 7:أ ىفو ء2(ىندصحت ١:ر ىف (9)

 .برغملا ءط )٤۹۸( مقرب قاحسإ نبا ةريس )٠(
 .«تايآلا :٠ ىف ( ١١١ .«ىشم ١:ر ىف )١١(

 .(۳۹۷ )9937/٠١, ىربطلا ريسفتو (54/5) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظناو .برغملا. ط (544) مقرب قاحسإ نبا ةريس (۳)



 )٥٤  ٥١( ۳0٥ تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 هللا دبع ىلع ةا هللا لوسر عم تلخدا لاق دیر وب ماا وع ورع نع ‹ىرهزلا نع « قاحسإ

 مهضغبأ دقف : هللا دبع لاقف . دوهي بح نع كاهنأ تنك دق :٠ ىبنلا هل لاقف «هدوعن ىبأ نبا

 .تامف «ةرارز نب دعسأ

 قام د و د واوا اوو اكو
 22 ر. ه موت راه ع 00

 ذأ هنوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فاوسف هنيد نع مكنم دري نم اونمآ نيا اهيأ اي

  لضف كلذ رئال ةموَل نواحي الو هللا لبس يف تودهاجي نيرفاكلا ىَلع ةزعأ َنيدمْؤُمْلا ىَلع

 3 هل له

 نوميقي نيذّلا اونمآ نيذّلاو هلوسرو هللا مكيلو اَمّنِإ ع ميلع عساو ِهّللاو ءاَشَي نَم هيتؤي هلا

 هللا بّزح نف اونمآ نيدّلاو هلوسرو هللا لوي نمو ع2 نوعكار مهو ةاكّرلا نوُنْويَو ةالصلا

 . 4 ى3 َنوِبلاَعْلا مه

 لدبتسي هللا نإف و ی ی نطل ا ر نع اريخف یار

 مكريغ اموق لدبتسي اولوتت نإو» : ىلاعت لاق امك ءاليبس موقأو ةعنم دشأو 0 ''هنم اهل ريخ وه نم هب

 « نيرخآب تأيَو ( سائلا اهي مكبهذي أشي نإ» : :ىلاعت لاقو «[۳۸:دمحم] 4 مكلاثمأ اونوکی ال مت

 ميهاربإ] «زيزعب هللا ىلع كلذ امو. ٍديدج قلَخب تأّيو مکه أَي نإ : ىلاعت لاقو ١77[« :ءاسنلا]

 د ركام هنري ف را نبذل هلأ و :انهه ىلاعت لاقو . بعص الو عنتممب :ىأ [۲۰ ۹

 . لطابلا ىلإ قحلا نع عجري

 ةدرلا لهأ ىف تلزن :ىرصبلا نسحلا لاقو .شيرق نم ةالولا ىف تلزن :بعك نب دمحم لاق
 .ركب ىبأ مایا

 هللا ىضر] هباحصأو ركب وبأ هللاو وه :نسحلا لاق .4هتوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فوسف»

 .متاح ىبأ نبا هاور. (””[مهنع

 موقب هللا يتأي قوسفول ؛ ل رق ىف لرقب شايع نب ركب انآ تعما : ةف نبا ني رکی وبأ لاق

 .ًابس نم موق مه :دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثَْل لاقو . ةيسداقلا لهأ مه : (هنوبحیو مهبحي

 ءورمع نب دمحم نع «حلجألا نب هللا دبع انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 : لاق «هنوبحيو مهبحي موقب هلا يتأي فوسفإ» : لوف سا نبا: نج ريج نيب ديغش» نع. «ملاش نع

 .نوكسلا نم مث «ةدنك نم مث «نميلا لهأ نم سان
 ,ءىنافلحلا دايز ىبأ نع - صفح نبا ىنعي  ةيواعم انثدح «ىفصملا نب دمحم انثدح ؛ىبأ انثدحو

 هللا يتأي فوسف# : د :لاق هللا دبع نب رباج نع ءردكنملا نب دمحم نع

 نم مث «نوكسلا نم مث «ةدنك نم مث «نميلا لهأ نم موق 00 : لاق «ةنوتحيو مهتحي موق

 .«سابع نبا لاقو 2:أ ىف (4) .أ نم ةدايز (۳) يي



 ( ه5 - 55) تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا ١5
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 .ًادج بيرغ ثيدح اذهو

 انثدح - ثراولا دبع نبا ىنعي  دمصلا دبع انثدح ةبش نب رمع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 مهبحي مرقب هللا ىتأي فوسف» :تلزن امل :لاق ىرعشألا نع ثدحي ًاضايع تعمس «كامس نع « ةبعش
 ل وراس ا زرع نبا هاورو . (اذه موق مه :J : اک هللا لوسر لاق «هنوبحيو

 نوكي نأ ٍلمُكلا نينمؤملا تافص هذه (نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع لأ :ىلاعت هلوقو
 هللا لوسر دمحم ا لاق“ انك ءهودعو همصخ ىلع ًاززعتم رو هيكل 99 اعام مهدحأ
 كوحضلا» : هنأ لي ىبنلا ةفص ىفو .4 : حتفلا] 4 مهنيب ءاَمَحر راقكلا ىلع ءادشأ هعم نيِذّلاَو
 . هئادعأل لاتق هئايلوأل كوحض وهف «(«لاتقلا

 ا : ىأ « مئال ةمول َنوُفاَحَي الو هللا ليبس يف نودهاجي» :240[ ىلاعت] هلوقو
 كلذ نع مهدري ال «ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو «دودحلا ةماقإو .هئادعأ لاتقو هللا ةعاط

 .لذاع لذع الو ئال مول مهيف كيحي الو ءداص هنع مهدصي الو «دار

 نب هللا دبع نع «عساو نب دمحم نع «رذنملا وبأ مالس انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 ىنرمأو «مهنم وندلاو نيكاسملا بحب ىنرمأ «عبسب ةا ىليلخ "نرم :لاق رذ ىبأ نع «تماصلا
 ىنرمأو «تربدأ نإو محرلا لصأ نأ ىنرمأو «ىقوف وه نم ىلإ رظنأ الو «ىنود وه نم ىلإ رظنأ نأ

 «مئال ةمول هللا ىف فاخأ الأ ىنرمأو ءأرم ناك نإو قحلا لوقأ نأ ىنرمأو ءائيش ًادحأ لأسأ الأ

 . "”شرعلا تحت زنك نم نهنإف «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق نم رثكأ نأ ىنرمأو
 :لاق رذ ابأ نأ ؛ىنثملا e نع ناوفص انثدح «ةريغملا وبأ انثدح :ًاضيأ دمحأ ا لاقو

 . مئال ةمول هللا ىف فاخأ ال ىنأ ءآعست ىلع هللا دهشأو طبس نتقئاوو اسمح لک هللا لوسر ىتغياب
 تطسبو :لاق «معن :تلق «؟ةنجلا كلو ةعيب ىلإ كل له :٠ لاقف كك هللا لوسر ىناعدف :رذ وبأ لاق
 نإو كطوس الو »:لاق «معن :تلق ؟ائيش سانلا لأست الأ ىلع : طرتشي وهو لَم ىبنلا لاقف «ىدي

 ءايركز نب ليعامسإ دايز ىبأ نع «صفح نب ةيواعم قيرط نم «نيرحبلا عمجم» (۳۳۱۲) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(
 الإ هنع الو ءدايز وبأ الإ ىدسألا سيق نب دمحم نع هوري مل 7:لاقو ا نع ‹ىدسألا سيق نب دمحم نع
 .«ىدسألا سيق نب دمحم انه دازف «دیمح وبأ هب درفت. ةيواعم

 :لوقي ىبأ تعمس :لاقو «هریسفت ىف انه وه امك هدنس ىف سيق نب دمحم ركذي ملو (۹۵ /۲) للعلا ىف متاح ىبأ نبا هركذو
 . «لطاب ثيدح اذه»

 ملعلا ةلمح نم نيروهشملا ىف ءانغتسالا» ىف امك «ىناقلخلا» باوصلا وهو «ىناقلخلا :للعلا ىفو ىنافلحلا دايز ىبأ انه عقو :هيبنت
 ١١989(. /؟) ربلا دبع نبال «ىنكلاب

 ٠ مجعملا ىف ىناربطلاو )٠١17/5( تاقبطلا ىف دعس نباو )١17/1١7( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو )1١5/١٠١( ىربطلا ريسفت ()
 هلاجر 2:2١ /17) دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاقو .هب ةبعش قيرط نم )594/١( ناهبصأ خيرات ىف ميعن وبأو )۳۷١۱/۱۷( ريبكلا
 .«حيحصلا لاجر

 .أ نم ةدايز (؟) .«اعضاوتمل »:ر ىف (۳)

 .«ینربخأ »:د ىف () .؟؛ةمول »: ىف (65)

 ١689(. /ه) دنسملا (۷)

 . نبا »:د ىف (۸)



 ۳۷ e ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 داق هلا لوف ي كم طق

 «نسحلا نع «ىسودرقلا ىلعملا نع «رفعج انثدح «نسحلا نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 قحب لوقي نأ سانلا ةبهر مكدحأ نعنمي ال الآ :٠ هللا لوسر لاق :لاق ")ىردخلا ديعس ىبأ نع

 اطمن رک دی وا قس لوقي نأ 29 قزو نف ذعاج الون لجأ ن ترقب ال هاف هش وأ هاو اذإ
RE E 

 رو

 ا ىبأ نع «ةرم نب ورمع نع ديبز نع «نايفس انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ لاقو

 هلل ًارمأ ىري نأ هسفن مكدحأ نرثي ال ١ : ا هّللا لوسر لاق :لاق 0 لا ديعس ىبأ نع

 ةفاخم :لوقيف ؟اذكو اذك ىف تلق نوكت نأ كعنم ام :ةمايقلا موي هل لاقيف «هيف لوقي الف «لاقم

 .«فاخت نأ قحأ ىايإ :لوقيف . سانلا

 N م ب وک نف «شمعألا ثيدح نم هجام نبا هاورو

 نب راهن نع «(*'ةلاوُط ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ثيدح نم «هجام نباو دمحأ یورو
 موي دبعلا لأسيل هللا نإ »: لاق ةي ىبنلا نع «' ىردخلا ديعس ىبأ نع «ىندملا ىدبعلا هللا دبع

 :لاق «هتجح ًادبع هللا نّمَل اذإف ؟هركنت ملف ًاركنم تيأر «یدبع ی :هل لوقي هلأسيل هنإ ىتح «ةمايقلا

 0176 بانلا تافخو كب ثنقثو تز ىأ

 ؟هللا لوسر اي هسفن لذي فيكو :اولاق ««هسفن لذي نأ نمؤمل ىغبني ام :٠ حيحصلا ىف تبثو
 .«قیطي ال ام ءالبلا نم لمحتي» :لاق

 «هيلع هللا لضف نم وه امنإف «تافصلا هذهب فصتا نم :ىأ «ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ»

 .هايإ همرحي نمم كلذ قحتسي نمب ميلع «لضفلا عساو :ىأ «ميلع عساو هللاوط ءهل هقيفوتو

 ىلإ ةعجار مكتيالو لب «مكئايلوأب دوهيلا سيل :ىأ «اونمآ نيذّلاو هلوسرو هللا مكيلو امّنِإ» :هلوقو

 .نينمؤملاو هلوسرو هللا

 .«یتح ۱: ىف )١(

 .(0١و977 /ه)دنسملا (؟)

 .«هركذي نأو »:1 ىف (68) .«قزر نم برقي الو لجأ نم دعابي ال :ر ىف (5) .«اعوفرم ديعس ىبأ نع ٠:د ىف (۳)

 )5( دنسملا )۳/ 6٠(.

 .«اعوفرم ديعس ىبأ نع 3:ر ىف (۷)

 . !حيحص دانسإ اذه ۲٤١(:» /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )٤۰۰۸(« مقرب ةجام نبا ناسو )۷۳ /۳) دنسملا (۸)

 .«اعوفرم ديعس ىبأ نع »:ر ىف (۱۰) .«ةلاوط ىبأ نب نمحرلا دبع » :أ ىف (9)
 )١١( مقرب ةجام نبا ننسو (۷۷ /۳) دنسملا )٠١17 5( دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )۳/ «:)۲٤٤؟حيحص دانسإ اذه .

 نئسلا ىف ةجام نباو (Yo) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور دقو .دعب اميف هكرادتأ ىلعلو نيحيحصلا ىف ثحبلا ءانثأ هدجأ مل )١١(

 لاقو هب هنع هللا ىضر «ناميلا نب ةفيذح نع «بدنج «نع نسحلا نع «ناعدج نب ديز نب ىلع قيرط نم )5١( مقرب

 .فيعض ناعدج نب ديز نب ىلع هدانسإ ىفو . «بيرغ نسح ثيدح :٠ ىذمرتلا



 ( ه5 _ )٥٤ تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 هذهب نوفصتملا نونمؤملا :ىأ (“[نوعكار مهو] ةاكزلا َنوُنْؤَيو ةالصلا نوميقي َنيِذّلا :هلوقو
 ةاكزلا ءاتيإو ءهل كيرش ال هدحو هل ىهو «مالسإلا ناكرأ ربكأ ىه ىتلا ةالصلا ماقإ نم «تافصلا
 .نيكاسملاو ءافعضلا نم نيجاتحملل ةدعاسمو نيقولخملا قح ىه ىتلا

 نم لاحلا عضوم ىف ةلمحجلا هذه نأ مهضعب مهوت دقف : « نوعكاَر مهو» : هلوق امأو

 1 ىف ةاكزلا عفد ناكل «كلذك اذه ناك ولو «مهعوكر لاح ىف : : ىأ « ةاكزلا نوتؤيو# : هلوق

 ةمئأ نم هملعن نمم ءاملعلا نم دحأ دنع كلذك رمألا سيلو ء«حودمم هنأل ؛هريغ نم لضفأ عوكرلا
 :هيف تلزن ةيآلا هذه نأ :بلاط ىبأ نب ىلع نع ًارثأ اذه ىف ركذ مهضعب نإ ىتحو «ىوتفلا
 . همتاخ هاطعأف «هعوكر لاح ىف لئاس هب رم هنأ («97[كلذ]
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 ىبأ نب ةبتع نع 50 نب بويأ انثدح « ىدارملا ا نب ميرال انثدح ماج ىبأ نبا لاقو

 , يلا ىبأ نب ىلعو نونمؤملا مه : لاق (اونمآ نیذّلاو هلوسرو هللا مكيلو امن : هلوق ىف ميكح

 شف نب يسوغ انثدح .لوحألا ميعن وبأ نيكد نب لضفلا انثدح e ديعس وبأ انثدحو

 هلوسرو هللا مكيلو اَمّنِإ9 :تلزنف « كار وهو احب ىلع قدصت :لاق ليهك نب ةملس نع . ىمرضحلا

 . «توعكار مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذّلا اونمآ نيا

 ًادهاجم تعمس هللا ديبع نب بلاغ انثدح «زيزعلا دبع انثدح «ثراحلا ينثدح :ريرج نبا لاقو

 . )مکار وهو قدصت «بلاط ىبأ نب ىلع ىف تلزن : ةيآلا «هلوسرو هللا مكيلو امّنِإ» :هلوق ىف لوقي

 امّنإ» :هلوق ىف سابع نبا نع «هيبأ نع «دهاجم نب باهولا دبع انثدح : قازرلا دبع لاقو

 .بلاط ىبأ نب ىلع ىف تلزن : ةيآلا (هلوسرو هللا مكيلو

 لاق سابع ولا نع ‹كاحضلا نع «نانس ىبأ نع 5 ا

 هّللا مكيلو امّنِإ» :تلزنف «همتاخ هاطعأف «٠ .عكار وهو لئاس رمف « «ىلصي ًامئاق بلاط ىبأ نب ىلع ناك

 .ةيآلا «هلوسرو

 ‹حلاص ىبأ نع  كورتم وهو - ىبلكلا بئاسلا نب دمحم قيرط نم ًاضيأ هيودرم نبا ىورو
 «دعاقو مئاقو دجاسو عكار نيب «نولصي سانلاو ءدجسملا ىلإ ويم هللا لوسر جرخ :لاق سابع نبا

 :لاق «؟نم» :لاق .معن :لاق (؟اًئيش دحأ كاطعأ» :لاقف هيم هللا لوسر لخدف «لأسي نيكسم ذا

 ىبأ ني ىلع كلذو» :لاق «عكار وهو :لاق «؟هكاطعأ لاح ىأ ىلع» :لاق . مئاقلا لجرلا “كل
 نً اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا لوتي نمو» :لوقي وهو «كلذ دنع واي هللا e : لاق :«بلاط

 .أ نم ةدايز (۳) .(هدحو هللا ةدابع ىهو» :أ ءر ىف () .د نم ةدايز )١(

 .هب ديوس نب بويأ نع «ىلمرلا ليعامسإ قيرط نم )575/٠١( هريسفت ىف ىربطلا هاورو (4)

 )5755/١١(. ىربطلا ريسفت (6)

 .(كاذ» :ر ىف (5)



 ا( 0۸ ء۷٥ ) ناتيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 . 4 نوبلاغلا مه هللا بزح
 .هب حرفي ال دانسإ اذهو

 ءرساي نب رامعو «هسفن «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح نم «هیودرم نبا هاور مث

 نع «هدنسب ىور مث .اهلاجر ةلاهجو اهديناسأ فعضل ميال ايجابا حب صارم . عفار ىبأو

 نبا ىلعو «نينمؤملا ىف تلزن : «هلوسرو هللا مكيلو امن : :هلوق ىف سابع نبا نع «نارهم نب نوميم

 . مهلوأ بلاط ىبأ

 هده نع هتلاس :لاق رفعج ىبأ نع «كلملا دبع نع «ةدبع انثدح دانه انثدح قير نبا لاقو

 :انلق «نوعكار مهو ةاكّرلا نوتؤيو ةالّصلا نوميقي نيدّلا اونم نيذلاو هلوسرو هللا مككيلو اَمَنِإؤا : : [ةيآلا]

 نم ىلع :لاق !بلاط ىبأ نب ىلع ىف تلزن اهنأ انغلب :انلق !اونمآ نيذلا :لاق ؟اونمآ نيذلا نم

 .اونمآ نيذلا

 ب رم بلاط نيا نب نلعب كلوب يسرا ج ی ا ام كلان لا نه طابا او
 .همتاخ هاطعأف «دجسملا ىف عكار وهو لئاس

 .اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا ىلوت دقف ملسأ نم : سابع نبا نع «ىبلاولا ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .ريرج نبا هاور

 ىضر «تماصلا نب ةدابع ىف تلزن اهلك تايآلا هذه نأ "اندروأ ىتلا ثيداحألا ىف مدقت دقو
 اذه دعب ىلاعت لاق اذهلو ؛نينمؤملاو ,هلوسرو هللا ةيالوب ىضرو «دوهي فلح نم أربت نيح «هنع هللا

 هّللا بک :ىلاعت لاق امك «* نوبلاقْلا مه هللا بزح نإ اونمآ نيذلاو هلوسرو هلا لوي نمو : هلك

 ولو هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا ميلو هّللاب نونمؤي اموق دجت ال . زيزع ىِوَف هللا نإ يلسرو انأ نبلغأل

 مهلخديو نم حورب مهدّيأو اميل مهبوف يف بتك كدلوأ مهتريشع وأ مهناوخإ وأ مهد وأ مها اوئاك

 مه هللا بح نإ الأ هللا بح كدر هنع اوضرو مهنع هللا ىضر اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجَت تانج

 ]۲ ١ : ةلداجملا] «نوحلفملا

 ايندلا ىف روصنمو] ةرخآلاو ايندلا ىف حلفم وهف نينمؤملاو هلوسرو هللا ' و ىضر نم لكف

 ناف اونمآ َنيّلاو هلوسرو هللا لوي نمو» : ةيركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت “[هللا] لاق اذهلو؛ ' ' ”[ةرخآلاو
 .( توبلاغْلا مه هللا بزح

 باتكلا اوتوأ نيدألا نم الو اوزه مكديد اوذخلا نيذلا اوذختت ال اونمآ نيدلا هيأ ايب
 هادم 0 لل ھهم

 اهوذختا ةالصلا ىلإ متيدان اذِإو 9 نينمؤم متنك نإ هللا اوقتاو ءاَيلوأ راقكلاو مكلبق نم
 هوو

 . 4 ® ۸ ع۵ نولقعي أال موَق مهاب كلذ ابعلو اوزه

 .«اهاندروأ» :أ ءر ىف (۲) .أ نم ةداير )١(

 .أ نم ةدايز (6© )٤« .«تالومب» :أ ىف (0)



 ١ .هال ) ناتيآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ٥۸ (

 ام لضفأ نوذختي نيذلا «نيكرشملاو نييباتكلا نم «هلهأو مالسإلا ءادعأ ةالاوم نم ريفنت اذهو

 «ىورخأ و ىويند ريخ لك ىلع ةلمتشملا ةمكحملا ةرهطملا 0 عئارش یهو «نولماعلا هلمعي

 ءدسافلا مهرظن ىف بعللا نم عون اهنأ نودقتعي «ابعلو» ءاهبأ 'نوئزهتسي ( ابعلو اوزه» اهنوذختي
 :'"7لئاقلا لاق امك «درابلا مهركفو

 ميكس مهلا نم او حي الوق بئاع نم مگر
 اوبنتجاَف9 : هلوقك ؛سنجلا نايبل انه «نم» راقكْلاو مكلف نم بانكا اونو يذلا نم :هلوقو

 بصنلاب نورخآ أرقو ءاًفطع ضفخلاب «رافكلاول a أرقو 3 : جحلا] «ناثوألا نم سجرلا

 : هريدقت مكلف نم باتكلا اوتوأ نيا نم بعلو اوزه مكنيد اوُدَحَنا َنيْلا اوذختت ال» لومعم هنأ ىلع

 . ءايلوأ ءالؤه الو ءالؤه اوذختت ال : ىأ «ءايلوأ رافكلا الو

 الوب : ريرج نبا هاور اميف «دوعسم نبا ةءارق ىف عقرت كلذكو «نوكرشملا انهه رافكلاب دارملاو

 . اوك رشأ نيذلاو مُكَلَبَق نم باتكلا اوتو نيا نم ابعلو اوزه مكنيد اوذختا نيذلا اوذخت

 و مكل ءادعألا os : ىف نیسم معك نإ ل اوقئارؤ ا
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 ىلإ نيعاد متنذأ اذإ كلذكو :ىأ بعل و اوزه اهوُذَحَنا ةالّصلا ىلإ متیدان اذِإو» :"7[ىلاعت] هلوقو
 كلذ بعلو اوزه اضيأ «اَهوُدَحّتاَط بابلألا ىوذ نم اشر لقعي نمل لامعألا لضفأ ىه ىتلا ةالصلا
 ا ناذألا عمس اذإ» قدا ناطيشلا عابتأ تافص هذهو «هعئارشو هللا ةدابع ىناعم «نولقعي أل موق مهاب

 اذإف «ربدأ ةالصلاب بوث اذإف «لبقأ نيذأتلا ىضق اذإف « نيذأتلا عمسي ال ىتح « طارض : ىأ «ص اصح هلو
 لظي ىتح «ركذی نكي مل امل ءاذك رکذا ءاذک ركذا : لوقیف «هبلقو ءرملا نيب رطخي ىتح لبقأ بيوثتلا ىضق
 .هيلع قفتم . مما لبق نيتدجس دجسيلف «كلذ مكدحأ دجو اذإف «ىَّلص مك ““ىردي نإ لجرلا

 اَهوُدَحَتا ةالّصلا ىَلِإ متيدات اًذإو» :لاقف هباتك ىف نيذأتلا '*”[ىلاعت] هللا ركذ دق :ىرهزلا لاقو
 . متاح ىبأ نبا هاور . يتوقع أل موق مهاب كلذ يعلو اوزه

 ناك :لاق «اًبعَلو اوزه اهوُذَحَتا ةالصلا ىلإ متيدان اًذِإو# :هلوق ىف «ىّدسلا نع «طابسأ لاقو
 ! بذاكلا قرح :لاق "هللا لوسر دمحم نأ دهشأ» :ىداني ىدانملا عمس اذإ ةنيدملاب ىراصنلا نم لجر
 قرتحاف «تيبلا تقرحأف ةرارش تطقسف «ماين هلهأو مئان وهو رانب ىلايللا نم ةليل داش تلحق
 .متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور .هلهأو وه

 هعمو «حتفلا ماع ةبعكلا لخد ويي هللا لوسر نأ :ةريسلا ىف راسي نب قاحسإ نب دمحم ركذو

 .بعشلا ةعبط ةيشاح ىف امك «ىبنتملا بيطلا وبأ» وه (۲) .«نوئزهتسم» :أ ىف )١(
 . ردي ملا :أ یف () .أ نم ةداير (*)

 .؟همداخت لخدف» :أ ىف () .أ نم ةداير (6)



 عل )0۸ .0۷) ناتيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 «ةبعكلا ءانفب سولج ماشه نب ثراحلاو ديسأ نب باتعو برح نب نايفس وبأو «نذؤي نأ هرمأف «لالب

 ثراحلا لاقو .هظيغي ام هنم عمسيف ءاذه عمس نوكي الأ اًديسأ هللا مركأ دقل :ديسأ نب باتع لاقف

 تربخأل تملكت ول ءآئيش لوقأ ال :نايفس وبأ لاقف .هتعبتال قحم هنأ ملعأ ول هللاو امأ :ماشه نبا
 لاقف ءمهل كلذ ركذ مث ء«متلق ىذلا تملع دق»: لاقف ةي ىبنلا مهيلع جرخف .ىصحلا اذه ىنع

 لوقنف ءانعم ناك دحأ اذه ىلع علطا ام 2'”[هللاو] هللا لوسر كنأ دهشن :باتعو ثراحلا
 ."كربخا

 نب كلملا دبع نب زيزعلا دبع انربخأ «جيرج نبا انثدح «ةدابع نب حور انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ىبأل تلق :لاق  ةروذحم ىبأ رجح ىف ًاميتي ناكو - هربخأ ا هللا دبع نأ ؛ةروذحم ىبأ

 لاق ةروذحم ابأ نأ ىنربخأف .كنيذأت نع لأسأ نأ ىشخأو «ماشلا ىلإ جراخ ىنإ مع اي :ةروذحم

 انيقلف «نيتح نم لی هللا لوسر لفقم «نينح قيرط ضعبب "انکو ءرفن ىف تجرخ معن :هل
 انعمسف ايب هللا لوسر دنع ةالصلاب هيي هللا لوسر نذؤم نذأف «قيرطلا ضعبب ةي هللا لوسر

 ء«توصلا ةا هللا ٍلوسر عمسف «هب ئزهتسنو هيكحن انخرصف نک نو نذولا توص
 «؟عفترا دق هتوص تعمس ىذلا مكيأ» : ايك هللا لوسر لاقف «هيدي نيب انفقو نأ ىلإ انيلإ لسرأف

 الو تمقف .«ةالصلاب نّذأف مق» : لاقو . یتسبحو مهلك لسرأف ءاوقدصو «ىلإ مهلك موقلا راشأف

 ىلع ىقلأف لَ هللا لوسر ىدي نيب تمقف «هب ىنرمأي ام الو ءم هللا لوسر نم ىلإ هركأ ءىش

 نأ دهشأ «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءربكأ هللا ءربكأ هللا :لق» :لاق «هسفنب وه نيذأتلا هاه هللا لوسر

 ددماف عجرا» :ىل لاق مث ««هّللا لوسر دمحم نأ دهشأ «هّللا لوسر دمحم نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال

 لوسر دمحم نأ دهشأ «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» :لاق مث .«كتوص نم

 ىلع ىح ا ىلع يح ءةالصلا ىلع ىح «ةالصلا ىلع ىح «هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ «هللا

 اه رع ىناطعأف «نيذأتلا تيضق نيح ىناعد مث .«هللا الإ هلإ ال «ربكأ أ هللا ءربكأ هللا « حالفلا

 ىلع مث" هييدت نيب مث .ههجو ىلع اهرمأ مث «ةروذحم ىبأ ةيصان ىلع هدي عضو مث «ةضف نم
 كرابو كيف هللا كراب» :ةِْيلَك هللا لوسر لاق مث «ةروذحم ىبأ ةرس هللا لوسر دي تغلب ىتح هدبك
 ناك ءىش لك بهذو .«هب كترمأ دق» :لاقف .ةكمب نيذأتلاب ىنرم «هللا لوسر اي :تلقف .«كيلع
 لماع ديسأ نب باتع ىلع تمدقف . يم هللا لوسرل ةبحم هلك كلذ داعو .ةهارك نم هيي هللا لوسرل

 ىلهأ نم تكردأ نم كلذ ىنربخأو ءاي هللا لوسر رمأ نع ةالصلاب هعم تنذأف ةكمب ليم هللا لوسر

 .زيريحم نب هللا دبع ىنربخأ ام وحن ىلع «ةروذحم ابأ كردأ نمم

 نع أ ا نم ةعبرألا ننسلا لهأو «هحيحص ىف ملسم هجرخأ دقو «دمحأ مامإلا اور اذكه
 رور

 هللا لوسر ىنذؤم دحأ _ ناذول نب ريعم نب ةرمس E ةروذحم ىبأ نع E هللا نب دبع

 .(417/1؟) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .«نوئكتم» :أ ىف (5) .«لفقف» :أ ىف (4) کفر يف .(9)

 .«قرط» : ىف (۸) .«هیدی» :أ ىف (۷) .«لاقف» : ىف (5)

 ناسو )٤/۲( ىئاسنلا ننسو (۱۹۱) مقرب ىذمرتلا نفسو )٥۰۲( دواد ىبأ ننسو (۳۷۹) مقرب ملسم حيحصو )٤۰۸/۳( دنسملا (9)

 )9/١4(. مقرب ةجام نبا



 ( 57 089 ) تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزملا حس لل _ لس :؟

 .هاضرأو هنع هللا یضر « همايأ تدتماو ‹«ةكم لهأ نذؤم وهو «ةعبرألا ٌديِككِ

 ناو لبق نم لزنأ امو اَيَلِإ لزنأ امو هّللاب اَنمآ نأ الإ اتم نومقتت ہقت له باتكلا لها ای لف ل

 ع تمر هللا مل مهلا هع درك كلا قل ردي أ ره رف قدرنا رکا

 اا ا o ا

  ٍلييسلا ءاوس نع لضأو اناكم رش كيلو توغاطلا دبعو ريزاتخلاو ةدرقلا مهنم لعجو

 اوناك امب ملعأ هّللاو هب ج دق قز رفكلاب اولَحَد دقو انمآ اولاق مک و ءاج اذإو
 رب رو ع

 اوناك ام سنبل تحسلا مهلكأو ناودعلاو ملا يف نوعراسي مهنم اريثك ئرتو 0نومتكي

 اوناك ام سنبل تحسلا مهلكأو مّنإلا مهلوق نع رابحألاو نوينابرلا مه هاهني ال ول 9 نولمعي

 . 4 © ةنوعتصي
 لهل :باتكلا لهأ نم اًبعلو اوزه “كنيد اوذختا نيذلا ءالؤهل «دمحم اي لق :ىلاعت لوقي

 ؟اذه ,الإ بيع وأ نعطم انيلع مكل له : ىأ لبق نم لزنأ امو انی إ لزنأ امو هّللاب اَنمآ نأ الإ اتم نومقتت

 اونمؤي نأ الإ مهنم م اومقت اول :هلوق ىف امك "0 ًعطقنم ءانثتسالا نوكيف «ةمذم الو بيعب سيل اذهو

 : ةبوتلا] «هلضف نم هّلوسرو هللا مهاتغأ نأ الإ اومقن اول :ةلوفكو اما جوربلا] «ديمحلا زيزعلا هّللاب

 , "هللا هانغأف اريقف ناك نأ الإ ليمج نبا مقني ام» :هيلع قفتملا ثيدحلا ىفو ٤[.

 ىأ لف نم لنأ امو اَنيَلِإ لزنأ امو هللاب اَنمآ نأ ىلع فوطعم (نوقساف مكرتكأ آول :هلوقو
 .ميقتسملا قيرطلا نع نوجراخ :ىأ .نوقساف 000 انمآو

 ةمايقلا موي هللا دنع ءازج رشب مكربخأ له : ىأ هللا دنع ةبوثم كلذ نم رشب مكتبنأ لف) : لاق مث

 هدعبأ :ىأ للا هَنعَل نمل :هلوقف «ةريصقلا تافصلا هذهب نوفصتم مه نيذلا متنأ مهو ؟انب 7 امم
 مدقت امك ,«ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو )ل ءًادبأ هدعب ىضري ال ًابضغ : ىأ .«هيلع بضغوإ هتمحر نم

 . 49[ ىلاعت هللا ءاش نإ] فارعألا ةروس ىف هحاضيإ ىتأيس امكو .ةرقبلا ةروس ىف هنايب

 ءديوس نب رورعملا نع «هللا دبع نب ةريغملا نع ءدّئرَم نب ةّمَقْلَع نع :ىروثلا نايفس لاق دقو
 ؟ [ىلاعت] هللا خسم امم ىهأ «ريزانخلاو ةدرقلا نع ةي هللا لوسر لئس :لاق دوعسم نبا نع
 ةدرقلا نإو ع الو السن مهل لعجيف  آموق خسمي مل :لاق وأ - اموق كلهي مل هللا نإ» : ؟9لاقف

 .«كلذ لبق تناك ريزانخلاو

 .؟عطقنم» :د ىف (۲) .«مهنيدا :ر ىف )١(

 . هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (487) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو )١554( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (9)

 . أ نم ةدايز (0) .أ نم ةدايز (6)

 .(ةبقاع» :أ ىف (۷) .«لاق» :ر ىف (5)



 جا ٥۹_٦۳) ) تايآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . هب «یرکشیلا هللا دبع نب ةريغم نع ءامهالك رعسمو ىروثلا نايفس ثيدح نم ملسم هاور دقو

 نيعألا ىبأ نع «ديز نب دمحم نع «تارفلا ىبأ نب دواد انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 ىهأ «ريزانخلاو ةدرقلا نع يم هللا لوسر انلأس :لاق دوعسم نبا نع ‹«صوحألا ىبأ نع «ىدبعلا

 قلخ اذه نكلو «لسن مهل ناكف "”مهخسميف "اًموق نعلي مل هللا نإ ءال»: لاقف ؟دوهيلا لسن نم
 .«مهلثم ؟”ههلعج «مهخسمف دوهيلا ىلع هللا بضغ املف «ناك

 قلو «تارفلا ىبأ نب دواد ثيدح نم دمحأ هاورو

 «بوبحم نب نسحلا انثدح 2 )-لاص نب “ب دمحأ انثدح «ىقابلا دبع انثدح :هيودرم نبا لاقو

 هللا لوسر لاق EE «ةّمركع نع «دنه ىبأ نب دواد نع «راتخملا نب زيزعلا دبع انثدح

 | ا يرق تیل اد نيزاتكلاو هيزقلا فكم امك هيدا عم فال : ا

 «توغاطلاو» «ضام لعف هنأ ىلع (توغاطلا دبعو» :ئرقو «(توغاطلا دبعو» :هلوقو
 نأ ىلع ةفاضإلاب (توغاَطلا دبعو» :ىرقو. توغاطلا دبع نم مهنم لعجو : ىأ «هب بوصنم

 عمج هنأ ىلع (توغاطلا دبعرل ئىرقو . . هديبعو همادخ : ىأ «توغاطلا مدخن مهنم لعجو : ىنعملا

 هم هالو

 ةديرب نع ىكحو .شمعألا نع ريرج نبا اهاكح ونو نامل لكس هلع ديعو دف : عمجلا

 ريرج نبا ىكحو ««اودبعو» :دوعسم نباو «ىبأ نعو ««توغاطلا دباعو» :اهؤرقي ناك هنأ ىملسألا

 مث «هلعاف مسي مل ام لوعفم هنأ ىلع (توغاطلا دبعو# :اهؤرقي ناك هنأ ئراقلا رفعج ىبأ نع

 تدبع دقو :ىأ ‹ مهب ضيرعتلا باب نم اذه نأل ؛كلذ ىف دعب ال هنأ (8) ماظلاو .اهانعم دعبتسا

 .كلذ اوطاعت نيذلا متنأ متتكو «مكيف توغاطلا

 ديحوت وه “"ىذلاو ءاننيد ىف نينعاطلا باتكلا لهأ اي مكنأ ىلإ اهانعم عجري تاءارقلا هذه لكو

 ام عيمج “م کنم دجو دق متنأو اذه م راپ فيك «هأوس 0“ [r نود ةدابعلاب هدارفإو هّللا

 . «ليبسسلا ءاوس نع لضأو# انب نونظت ام :ىأ (اناکم رش كعلوأ» : لاق اذهلو ؟ركذ

 )١( مقرب ملسم حيحص )5559(.

 .«مهلعجف» :أ ىف (4) .(مهخسمفل :أ ءر ىف (۳) .اطق اموق» :أ ءر ىف (۲)

 ىدبعلا نيعألا وبأو .ءلوهجم وهو ىدنكلا ديز نب دمحم هدانسإ ىفو ۳۹١( /۱) دمحأ دنسمو (۳۰۷) مقرب ىسلايطلا دنسم (5)

 .«حلاص نب قاحسإ نب دمحأ انثدح» :أ ىف (1)
 (۱۲۳۲) مقرب هدنسم ىف رازبلاو )۳٤۱/۱۱( ريبكلا مجعملا ىف یناربطلاو ؛دراوم» (۱۰۸۰) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو (۷)

 .هب راتخملا نب زيزعلا دبع نع قرط نم ۲۹٠( /۲) للعلا ىف متاح ىبأ نباو «راتسألا فشك»

 .«هثيدح ىف سأب الو راتخملا نب زيزعلا دبع الإ هعفري ال فوقوم وه ثيدحلا اذه» :لوقي ةعرز ابأ تعمس :متاح ىبأ نبا لاقو

 نع بويأ نع هاورف «رمعم هيف هفلاخ دق راتخملا نب زيزعلا دبع نأ دصق نوكي نأ الإ ريثك نبا ظفاحلا دنع هتبارغ هجو ىل نيبتي ملو

 ًافوقوم هب ةمركع
 ىف امك «ةراتخملا ىف ىسدقملا ظفاحلا ثيدحلا اذه ححص دقو «لمتحم وهو ديعب اذهف )714١/١١(. ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور

 )٤۳۹/٤(. ىنابلألا رصان خيشلل ةحيحصلا ةلسلسلا

 .أ ءر نم ةدايز (۱۰) .«ىذلا» :ر ىف (9) : .2؛ ىلع رهاظلاو» :أ ىف (۸)

 .؟مکیف» : ىف )١١(



 ١ تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ) 04 ٦۳(

 احصأ# :هلوقك «ةكراشم رخآلا فرطلا ىف سيل اميف ليضفتلا لعفأ لامعتسا باب نم اذهو
 ٤]. : ناقرفلا] «ًاليقم نسحأو ارقتسم ريخ ذئموي ةئجلا

 منم نيقفانملا ةفص هذهو 4هب اوجرخ دق مهو رفكلاب اولخد دقو اتمآ اولاق مكوءاج اذإو» : هلوقو

 دق مهو رفكلاب] اولخد دقو» : لاق اذهلو ؛رفكلا ىلع ةيوطنم مهبولقو رهاظلا ىف نينمؤملا نوعناصي مهنإ

 اوجرخ مث «مهبولق ىف رفكلا نيبحصتسم :ىأ «رفكلاب» دمحم اي كدنع : یا 421[ هب اوجرخ
 ؛رجاوزلا الو ظعاوملا مهيف تعجن الو «ملعلا نم كنم اوعمس دق امب اوعفتني مل ءاهيف نماك وهو

 . مهریغ نود هب مهصخف هب اوجرخ (0[دق] مهول :لاق اذهلو

 ,29هرئامض مهيلع ىوطنت امو مهرئارسب ملاع هللاو : ىأ (نومتکی اوناک امب ملأ هللاو» : هلوقو
 ,مهنم مهب ملعأ ةداهشلاو بيغلا ملاع هللا نإف .مهيف سيل اب اونيزتو «كلذ فالخ هقلخل اورهظأ نإو

 . ءازجلا متأ كلذ ىلع مهيزجيسو

 نم كلذ ىلإ نوردابي : ىأ 4 تْحّسلا مهلكأو ناودعْلاو مْنإلا ىف نوعراسي مهنم اريثك ئرتو» : هلوقو
 : ىأ «نولمعي اوناك ام سئبل» لطابلاب مهلاومأ لكأو «سانلا ىلع ءادتعالاو مراحملاو مثآملا ىطاعت

 . 7.هؤادتعا ءادتعالا سئبو يلمع ناك لمعلا "5 نيكل

 «نوعنصي اوُناَك ام سبل تْحّسلا مهلكأو مْنإلا مِهلوَق نع ٌراَبحألاو نوينابرلا مه هاهني الول# : هلوقو

 بابرأ لامعلا ءاملعلا : مهو نوينابرلاو . كلذ ىطاعت نع رابحألاو نوينابرلا مهاهني ناك اله : ىنعي

 . طقف ءاملعلا مهو :رابحألاو «مهيلع تايالولا
 : مهنأ «نيينابرلا ىنعي :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو : 4 نوعتصي اوناك ام سئبل»

 . كلذ مهكرت ىف :ىنعي .نوعنصي اوناك ام سئب

 :لاق .اولمع نيح ءالؤهلو ءاوهني مل نيح ءالؤهل لاق :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 .متاح ىبأ نبا هاور .دحاو «نوعنصي» و«نولمعيو» :لاق .ناكرألا كلذو

 نع“ «بيسملا نب ءالعلا نع « سيق انثدح «ةيطع نبا انثدح کا انثدح :ريرج نبا لاقو

 نوينابرلا مهاهني الول» : ةيآلا هذه نم ًاخيبوت دشأ ةيآ نآرقلا ىف ام :لاق سابع نبا نع رانيد نب دلاخ

 .أرق اذك : لاق نولمعي اوُناَك ام سبل تحّسلا مهلكأو مْلإلا مِهلوَق نع رابحألاو

 .ريرج نبا هاور . ىهنن ال انأ :اهنم ىدنع فوخأ ةيآ نآرقلا ىف ام :كاحضلا لاق اذكو

 ىبأ نب ملسم نب دمحم انثدح «دواد وبأ انثدح «بيبح نب سنوي "'هركذ :متاح ىبأ نبا لاقو
 :لاق رمت نب ىيحي نع ثدحف ىرلاب نك :لاق «ىنادمهلا ديعس نب تباث انثدح ء حاضولا

 مكلبق "ناك نم كله امنإ «سانلا اهيأ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف بلاط ىبأ نب ىلع بطخ

 .باوصلا وهو 0 ‹«ر نم ةدايز فرفز .؟ىلإ» : ءر ىف (0) .أ نم ةدايز )١(

 .«مهدامتعا دامتعالا سئبو» :آ ءر ىف (7) .«سشب یأ» :ر ىف (5) .؟مكرئامضا :ر ىف (4)
 .«كله نم كله امنإ» :ر ىف (۹) . ؛هتيقل» :أ ءر ىف (۸) . اركذيلا :1 ىف (۷)



 ١ ( 54-55 ) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نوينابرلا مههني ملو ىصاعملا ىف اودامت املف ءرابحألاو نوينابرلا م ملو «ىصاعملا مهبوكرب

 «مهب لزن ىذلا لثم مكب لزني نأ لبق «ركنملا نع اوهناو فورعملاب اورق :تايوقملا مهتذخأ رابحألاو

 .ًالجأ برقي الو ًاقزر عطقي ال ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نأ اوملعاو

 ءريرج نب رذنملا نع «قاحسإ ىبأ نع «كيرش انأبنأ «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 هنم زعأ مه ىصاعملاب لمعي نم مهرهظأ نيب نوكي موق نم ام» : ع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع

 .«باذعب هنم هللا مهباصأ الإ ءاوريغي مل «عنمأو

 هجولا اذه نم دمحأ هب درفت

 نع «ءريرج نب رذنملا نع «قاحسإ ىبأ نع «صوحألا ىبأ نع لم نع «دواد وبأ هاورو

 نوردقي «ىصاعملاب مهيف لمعي موق ىف نوكي لجر نم ام» :لوقي هی هللا لوسر تعمس : لاق ريرج
 . "9«اوتومي نأ لبق باقعب هللا مهباصأ الإ اوريغي الف «هيلع اوريغي نأ

E Eديبع نع «قاحسإ يبأ نع « ليئارسإ نع «عيكو نع  

 0 « هيبأ نع «ريرج نب د

 : ا نبأ نع ةيصق ةاور اکو ر ظفاحلا لاق

 قفني ناطوسبم هادي لب اولا امي اونعلو مهيديأ تع ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو)»

 ةوادعْلا مهنيب انيقلأو ارفكو انايغط كبَر نم كيل إ لزنأ ام مهم اريثك َنديِزيَلو ءاشي فيك

 اداسف ضرألا يف نوعسيو هللا اهَأَفْطَأ برحُنَل ارات اودقوأ املك ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو

 مهتا منع ارق اوقئاو اونمآ باتكلا له نأ ولو © نيدسفملا بحي ال هللاو

 مهّبَر نم مهيَلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوُماَقَأ مهّنَأ ولو 62 ميعتلا تانج مهاتلخدألو
2 of قررته 2o ت 

 .( ىه َنوُلمَْي ام ءاس ْمُهْنَم ريثكو ةدصققم هما مهنم مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم اولكأل

 زع «هللا اوفصو مهنأب - ةمايقلا موي ىلإ (97ةعباتتملا هللا ,رئاعل مهيلع - دوهيلا نع ىلاعت ربخي
 لخبلا نع اوربعو «ءاينغأ مهو ريقف هنأب هوفصو امك .ليخب هنأب ءأريبك ًاولع مهلوق نع ىلاعتو لجو

 .هب نوراه نب ديزي قيرط نم (71”7/؟) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ("57/4) دنسملا )١(

 .هب صوحألا ىبأ نع «ددسم قيرط نم ( ۲7 ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )٤۳۳۹( مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 .«هّللا دبع» :آ ىف (۳)

 )4٠05( مقرب ةجام نبا ننس (4)
 دمحم انثدح «ىبأ ىنثدح «دمحأ نب هللا دبع انثدح :لاقف )۳۳١/۲( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (157/1) فارشألا ةفحت (5)

 .هركذف« ةبعش انثدح «رفعج نبا
 ,«ةعباتلا» :أ ىف (6)



١5 

0 0 

  2000ةليخب :ىأ «ةلولغم» يلا :لاق .

 نونعي ال :لاق «ةلولغم هللا دي دوهيلا تَلاَقو# :هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .ًاريبك ًاولع نولوقي امع هللا ىلاعت «هدنع ام كسمأ ليخب :نولوقي نكلو يال هللا دي نأ كلذب

 ىلإ ةلولغم كدي لعجت الر :أرقو كاحضلاو «دهاجمو ؛ىّدسلاو و هم ركع نع ىدر اذكو

 ینعی [4 :ءارسإلا] (اروسحم امولم دعقتف طسبلا لك اهْطسْبت الو كقنع :  Îنعو لخبلا نع

 ىلإ ةلولغم كدي لعجت الو» و لع قو «هلحم ريغ ىف قافنإلا ىف ةدايزلا وهو «ريذبتلا

 ٦٤ - ١١( ) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 صاحنف یف تلزن اهنإ : ةمركع لاق دقو . هللا نئاعل مهيلع دوهيلا ءالؤه دارأ ىذلا وه اذهو

 ١8١[ :نارمع لآ] (ءاينعَأ نحنو ٌريقف هللا نإ :لاق ىذلا هنأ مدقت دقو . هللا ةنعل هيلع« ىدوهيلا

 . هنع هللا ىضر «قيدصلا ركب وبأ هبرضف

 سابع نبا نع ل ل ل ا :قاحسإ نب دمحم لاقو

 تلاقو» : هللا لزنأف «قفني ال ليخب كبر نإ : : سيق نب ””ساش :هل لاقي ءدوهيلا نم لجر لاق : لاق

 .«ءاشي فيك قفني ناتطوسبم هادي لب اوُلاَق امب اونعُلو مهيديأ تّلع ةلولغم هللا دي دوها

 تلغ» : لاقف «هوكفتئاو هورتفاو ه هوقلتخا اميف مهلباقو .هولاق ام مهيلع «لجو زع ‹ هللا در دقو

 نمأ ةلذلاو نبجلاو دسحلاو لخبلا نم نم مهدنع نإف «مهل عقو '' ”اذكهو .(اولاق امب اونعلو مهيديأ

 م نقع ثا وسيم اريقن سالا نوت ؤي ال اذإف كّلمْلا نم بيصت مهل مأ» : ىلاعت ba و

 نم مهنمو هب نمآ نم مهنمف . اميظع اكلم مهانيتآو ةمكحلاو باتكلا ميهاربإ لآ انيتآ دقف ] هلضف نم هللا مُهاَنآ

 اوفقث : قث ام نيأ] ةّلذلا مهيلَع تبرض ظ : ىلاعت لاقو .ء[ه60 _ ۳ : ءاسنلا] € ا اريعس مّنهجب ئفكو هنع دص

 . [١١١:نارمع لآ] ةيآلا ©« 27[ سالا نم لبحو هللا نم لبحب ًالإ

 ءءاطعلا ليزجلا ءلضفلا عساولا وه لب :ىأ «ءاشي فيك قفني ناتطوسبم هادي لب# : ىلاعت نا

 ىذلا «هل كيرش ال هدحو هنمف ةمعن نم هقلخب ام ىذلا وهو «هنئازخ هدنع الإ ءىش نم ام ىذلا

 لاق امك ءانلاوحأ عيمج ىفو «انرفسو انرضحو «انراهنو انليل ىف «هيلإ جان ام ءىش لك انل قلخ

 ةيآلا « راقك موُلظَل ناسنإلا نإ اهوصخحت ال هللا تَمْعن اودعت نإو هوُمأس ام لک نم مكاتآو#» : ا

 : لبنح نب دمحأ مامإلا لاق دقو « ةريثك اذه ىف تايآلاو ٤]. : ميهاربإ]

 .«سابنلا» :أ ىف (۳) .؟یهن» :أ ىف (۲) .«ةقفنم) :ر ىف )١(

 .أ ءر نم ةدايز (0) .«ةلذملا» :أ ىف (5) .«اذكه» :أ ىف (6)

 .ر نم ةدايز (6) .أ ءر نم ةدايز (۷)



 #31 بد - (385-55) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 لاق :لاق ةريره وبأ انثدح ام اذه :لاق بتم نبا مامه نع خم اح 6 قارولا فرع اد

 لج هسوشا اميكلزا راها يللا لحس «ةقفن اهضيغي ال ىألَم هللا نيمي نإ» : لَك هللا لوسر

 «ضبقلا ىرخألا هدي ىفو «ءاملا ىلع هشرعو» :لاق («هنيمي ىف ام ضغي مل هنإف «ضرألاو تاومسلا

 ىف ىراخبلا «نيحيحصلا ىف هاجرخأ «كيلع قفنأ قفنأ» :ىلاعت هللا لاق :لاق :«ضفخيو عفري

 «قازرلا دبع نع “ امهالكو «عفار نب دمحم نع «هيف ملسمو «ىنيدملا نب ىلع نع «ديحوتلا»
00 

 . هب

 یم ا ااا دورك : ىأ «ارفكو اَناَيْغُط كبَر نم كّيلِإ لزنأ ام مهنَم اريثك نديزيَلو» : هلوقو

 اًح اص المعو ًاقيدصت نونمؤملا هب دادزي امكف «مههابشأو دوهيلا نم كئادعأ قح ىف ةمقن ةمعنلا نم

 ىف دحلل ةزواجملاو ةغلابملا :وهو € اناَيغط» كتمألو كل نودساحلا ةرفكلا هب دادزي ءاعفان اًملعو

 ىف نونمؤي ال نيدو ءاقشو ىده اونمآ نيدّلل وه لقإ : ىلاعت لاق امك ءابيذكت :ىأ «ارفكو» ءايشألا

 نآرقلا نم لّزَنو 9 : ىلاعت لاقو «[4 4 : تلصف] «ديعُب ِناَكَم نم ندای كئلوُأ ىمع مِهيلَع وهو رقو مهناذآ
 .[ : ءارسإلا] 4اَراَسَخ الإ نيملاظلا ديزي الو نينمؤملل ةمحرو ءاقش وه ام

 ةوادعلا لب «مهبولق عمتجت ال هنأ : ىنعي 4ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب انيقلأول :هلوقو

 .كوبذكو كوفلاخ دقو «قح ىلع نوعمتجي ال مهنأل ؛امئاد ضعب ىف مهضعب مهقرف نيب ةعقاو

 هاور .نيدلا ىف لادجلاو تاموصخملا : لاق «ءاضغْبْلاو ةوادعلا مهنيب انيقلأو» E ميهاربإ لاقو

 . متاح ىبأ نبا

 اومربأ املكو ءاهب كنوديكي ابابسأ اودقع املك :ىأ 4لا اهأَفْطَأ برَحْلل ارات اودقوأ املك : هلوقو
 . مهب ئيسلا مهركم قيحيو «مهيلع مهديك دريو هللا اهلطبي اهب كنوبراحي ًارومأ

 مال ا

 ىف نوم اًمئاد مهنأ مهتيجس نم : ىأ «نيدسفملا بحي ال هّللاو اداسف ضرألا ىف نوعسيو»

 .هتفص هذه نم بحي ال هّللاو «ضرألا ىف داسفإلا

  00 e O TTهللاب 0000 2

 .دوصقملا امو لا

 .نآرقلا ىنعي :هريغو «سابع نبا لاق € مهّبَر نم مهيلإ لِزنأ امو ليجبإلاو ةاروتلا اوماقأ مهن ولو»
 نيو ميتال اراكألو  Eءءايبنألا نع یتا بتكلا یف امب 0 مهنأ ول: ی

 .«امهالك) :أ ءر ىف )١(

 .)4۳) مقرب ملسم حيحصو 0070169 مقرب ىراخبلا حيحصو 981 /5) دنسملا (۲)

 .؟مهل انلصحلو» 1: “ر یف )۳(



 (55 2 55 )تايآلا:ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۴۸

 .ةلاحم ال ًامتح هعابتاب رمألاو هقيدصتب ةقطان مهبتك نإف ؛ِةيِكلَك ًادمحم هب هللا ثعب ام

 ءامسلا نم مهيلع لزانلا قزرلا ةرثك : كلذ ىنعي «مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم اولكأل» : هلوقو

 . ضرألا نم مهل تبانلاو

 مهيلع (ءامسلا] لسرأل :ىنعي € مهقوف نم اولكأل» :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .اهتاكرب ضرألا نم جرخي :ىنعي 4 مهلجرأ تحت نمر ءًاراردم

 ةعرقلا لجأ دارو اا ا ی ا تع ندب دعس فات لا لو
 247«4[نوبسُمكي اوناک اًمب مهاَنَذَحَأَف اوبذك نكلو ] ضْرألاَو ءاَمّسلا نم تاكرب مُهّيَلَع اتحتفل اوقتاو اونمآ

 المع ىذّلا ضب مهقيديل ] سالا يدي تَبسَك اَمب رحَلاو لا يف ُداَسَعْلا رهَظ» :لاقو 145 :فارعألا]
 ٤١[. :مورلا] 0*4[ نوعجري مُهّْلعَ

 ءاقش الو بعت الو دك ريغ نم :ىنعي € مهلجرأ تحت نمو مهقوَف نم اوُلكَأل» هانعم :مهضعب لاقو
E 

 نم ريخلا ىف وه» :لئاقلا لوقي امك ءريخلا یف اوناكل :هانعم :مهضعب لاق :ريرج نبا لاقو

 . "27فلسلا لاوقأ هتفلاخمل لوقلا اذه در مث .«همدق ىلإ " هترق

8 0 01000 
 نأ كشوي» :لاق يَ هللا لوسر نأ هيبأ نع «ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع «ورمع نب ناوفص
 !؟انءانبأ هانملعو نآرقلا انأرق دقو ملعلا عفري فيكو «هللا لوسر اي :ديبل نب دايز لاقف .«ملعلا عفري

 ةاروتلا "تسيل وأ «ةنيدملا لهأ هقفأ نم 2'١)كارأل تنك نإ !ديبل نبا اي كمأ كتلكث» :2'')لاق

 ةاروتلا اوُماَقَأ مهّنأ ولو :أرق مث «هللا رمأ اوكرت نيح مهنع ىنغأ امف ءىراصنلاو دوهيلا ىديأب ليجنإلاو
 . «ليجنإلاو

 هاور دقو .هرخآ ىف ًالسرم «هدانسإ لوا نم ”2١ اقلعم '“ائیدح متاح ىبأ نبا ''"'هدروأ اذكه

 :لاقف «الوصوم ًالصتم لبنح نب دمحأ مامإلا

 ءان نم فايز ل . نم ةدايز (1) ايلا حدا
 .«هقوف) :أ ىف (۷) .2 ىلإ ١ :أ ىف (0) .؛ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءر نم ةدايز )4« ١(

 هريسفت ىف ىربطلا اهركذ دقو ىربطلا ريسفت ةيشاح نم ًادافتسم ه.7176(١/12) نآرقلا ىناعم باتك ىف ءارفلا ةلاقملا هذه لئاق» (۸)

 .(؛54/١٠)

 .«ىرألا» :أ ىف )١١( .«لاقف» :أ ىف (۱۰) .«انثدح» :أ ءر ىف (9)

 .«ثيدحلا اذه» :أ ىف )١5( .ادروأ» :أ ىفو ««هاور» :ر ىف (۱۳) .«تسيلو» :أ ىف )١0(

 نب ميهاربإ قيرط نم :رخآ هجو نم ؛راتسألا فشكا (۲۳۲) مقرب هدنسم ىف رازبلاو (۳/۵ ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو 2200(

 .هوحنب كلام نب فوع نع «ريفن نب ريبج نع «نمحرلا دبع نب ديلولا نع «ةلبع ىبأ



 ان تو ا حس 9 ووم لا لا

 ایک ىبنلا ركذ :لاق ديبل نب دايز نع ءدعجلا ىبأ نب ب ملاس نع «شمعألا انثدح « عيكو انثدح

 أرقن نحنو ملعلا بهذي فيكو «هللا لوسر اي :انلق :لاق .«ملعلا باهذ دنع كاذو» : لاقف اًنيش
 نإ ءديبل مأ نبا اي كمأ كتلكث» : لاق ؟ةمايقلا موي ىلإ مهءانبأ انؤانبأ و 4 ا و نارقلا

 نوعفتي الو ليتإلاو ةاروتلا نوؤرقي ئزاضتلاو ذوهيلا هذه سيل وأ «ةنيدملاب لجر هقفا نم كارأل كنك
 2ش اههفاخ

 هوحن هدانسإب عيكو نع «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «هجام نبا هاور اذكو

 . نجم

 نودهي أ يسوم موف نمو :ىلاعت هلوقك 4 نومي ام ءاس مهتم ريثكو ةدصتقم ةمأ مهنم# :هلوق
 مهرجأ مهنم اونمآ نيذّلا انيتافإ» : ىسيع عابتأ نع هلوقكو «[59١:فارعألا] » َنوُلدْعَي هبو قحلاب

 تاماقم طسوأ “وهو ءداصتقالا مهتاماقم ىلعأ لعجف 0 : دیدحلا]([توقساف منم ريكو ]

 نم انيفطصا نيذُلا باتكلا انثروأ م: ىلاعت هلوق یف اه لة كلذ قوفو ءةمألا هذه

 ندع تانج ريبكْلا للا وه كلذ هللا نذإي تاَريخْلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف اندابع

 .ةنجلا نولخدي ةمألا هذه نم ةئالثلا ماسقألا نأ حيحصلاو .[۳۳ ۲ : رطاف] ةيآلا «اهتولخدي
 وم

 انثدح يا ب ا ا ل e لاق دقو

 نوعبس قلم نيعبسو E ةمأ 1 TT ا دنع انک : لاق كلام

 ةنحلا ىف اهنم ةدحاو ةلم نيعبسو نيتنث ىلع ىسيع ةمأ تقرفتو ءةنحلا ىف ةدحاوو رانلا ىف اهنم

 نوعبسو ناتنثو ‹ةنحلا ىف ةدحاو .اعيمج نيقيرفلا ىلع ىتمأ ولعتو «رانلا ىف اهنم نوعبسو ىدحإو

 .«تاعامجلا تاعامجلا »:لاق ؟هّللا لوسر اي مه نم :اولاق .«رانلا ىف

 داس اهو

 الت الب هللا لوسر نع ثيدحلا اذه ثدح اذإ بلاط ىبأ نب ىلع ناك : ديزي نب بوقعي لاق

 هلوق ىلإ «ميعتلا تانج مهانلخدألو مهتانيس مهنع انفك او لاو اونمآ باتكلا له نأ ولوإ» :انآرق هيف

 هبو قحاب نودهي ةمأ انقلخ نممو» : ًاضيأ التو نولمعي ام ءاس مهنم ريثكو ةدصتقم ةمأ مهنم» يا

 , لاك دمحم ةمأ :ىنعي ١[ : فارعألا] 4 َنوُلدْعَي

 نيعبسو عضب ىلإ ممألا قارتفا ثيدحو .قايسلا اذهبو هجولا اذه نم ًادج بيرغ ثيدح اذهو

 .«نع» :أ ىف )١(

 لاق ءعطقنم هنأ الإ تاقث هدانسإ لاجر» :(؟67 /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (4 )٤۸ ٠ مقرب ةجام نبا ننسو -١1( /4) دنسملا ()

 . ديبل نب دايز نم دعجلا ىبأ نب ملاس عمسي مل» :ريغصلا خيراتلا ىف ىراخبلا

 .؛ةيقباسلا» :ر ىف (5) .«یهو» :ر ىف )٤( .آ هر نم ةدايز (۳)

 .؛ديز) :أ ىف (۷) .(دحأ ىلع» :أ ىفو ««نيتنثا ىلع» :د ىف (6)

 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .ليوط ثيدح نم هب ديز نب بوقعي نع ءرشعم ىبأ قيرط نم (74 ٠ /1) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو (8)
 .«فيعض وهو حيجن رشعم وبأ هيف" :(707/0)



 )٦۷( ةيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزلا لبي بيس للم سس للعدو

 .ةنملاو دمحلا هلو .رخآ عضوم ىف هانركذ دقو «ةديدع قرط نم ىورَم

 هّللاو هتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو كبَر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسّرلا اهيأ ايف
 . 4 © نيرفاكلا موقْلا يدهي ال هللا نإ ساّنلا نم كمصعي

 هلسرأ ام عيمجب غالبإلاب هل ًارمآو «ةلاسرلا مساب هيي دمحم هلوسرو هدبع اًبطاخم ىلاعت لوقي
 . مايقلا متأ هب ماقو «كلذ هيلع همالسو هللا تاولص لثتما دقو «هب هللا

 نع «ليعامسإ نع «نايفس انثدح «فسوي نب دمحم انثدح : ةيآلا هذه ريسفت دنع ىراخبلا لاق

 هيلع لزنأ ام اًئيش متك [44] اًدمحم نأ كح نم :تلاق ةشئاع نع «قورسم نع «ىبعشلا
 . ةيآلا )كبر نم كيل ! لزنأ ام غلب لوسّرلا اهيأ اي» :لوقي“ )هللا ءبذك دقف

 ىف ملسم هاور اذكو .الوطم هحيحص نم عضاوم ىف هجرخأ دقو ءارصتخم انهه هاور اذكه

 نع «ىبعشلا رماع نع «قرط نم امهننس نم «ريسفتلا ىباتك» ىف ىئاسنلاو ىذمرتلاو ««ناميإلا باتك»
 . اهنع هللا ىضر اهنع «عدجألا نب قورسم

 هذه متكل اًئيش نآرقلا نم اتاك ب دمحم ناك ول :تلاق اهنأ '*”اضيأ اهنع نيحيحصلا ىفو
 سم ص هع و ساس

 ات بازحألا] «هاَشْخَت نأ قحَأهَللاو ساّنلا ىشختو هيدبم هللا ام كسفن يف يفختو» : ةيآلا

 «دابع انثدح «ناميلس نب ديعس انثدح «ىدامرلا روصنم نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 اترتا اسان نإ هل ناق لجو دوف سابع نا دنع تنك لاق ديلا نع ةرسغ نب نورا ©" دع
 اهيا اي» :لاق ىلاعت هللا نأ ملعت ملأ :لاقف . سانلل كك هللا لوسر هدبي مل اًئيش مكدنع نأ انوربخيف
 . ءاضيب ىف ءادوس يَ هللا لوسر انثرو ام هللاو كبَر نم كيَلِإ لزنأ ام غلب لوسّرلا

E a 

 اولا هللا كغ نب فو هجا نبأ ةياور نم ىراخبلا حيحص ىف اذكهو «ديج دانسإ اذهو

 ؟نآرقلا ىف سيل امم ىحولا نم ءىش مكدنع له :هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلعل تلق :لاق

 هذه نق امو «نآرقلا ىف الجر هلا هطعي امف الإ ةنتلا اربو ةا قلف ىدلاو ال لاق

 .''رفاكب ملسم لتقي الأو ءريسألا كاكفو «لقعلا :لاق ؟ةفيحصلا هذه ىف امو :تلق .ةفيحصلا

 .ىراخبلا نم تبثملاو « وهو هللا»:ر ءه ىف (۳) .«هيلع هللا هلزنأ امم» :د ىف (؟١) .أ نم ةدايز ١(

 ىئاسنلا ناسو (۳۰۹۸) مقرب ىذمرتلا ننسو (۱۷۷) مقرب ملسم حيحصو 2٠ « 6۸00( مقربو (۲) مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 )١١١41(. مقرب ىربكلا

 .«اهنع اضيأ» :أ ءر ىف (6)

 فارشألا ةفحت ىف هركذ ثيح ىزملا هخيش انه فلؤملا عبت 3 دقو «سنأ ثيدح نم هاور هنکل )۷٤۲۰( مقرب ىراخبلا حيحص فز

 ىف ملسم هاورو «حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا Md ةياور ىلع دمتعا هلعلو «ةشئاع نع سنأ ثيدح نم )

 .(١ا//) مقرب هحيحص

 .«ىذلاو لاق وأ هديب ىسفن ىذلاو ءال :لاقف» :أ ىف (9) . «هءاجف» :أ ءر ىف (۸) .«نب»:آ ىف (0

 )١١١(. مقرب ىراخبلا حيحص (۱۰)



 (51/) ةيآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ,37هيلستلا انيلغو البلا لوسررلا ىلع: + ةلاسرلا هللا: نم :يرهرلا لاق :ىراخبلا لاقو

 هتبطخ ىف «لفاحملا مظعأ ىف كلذب مهقطنتساو «ةنامألا ءادأو ةلاسرلا غالبب هتمأ هل تدهش دقو

 حيحص ىف تبث امك «'"!اًقلأ نيعبرأ نم وحن “"ةباحصلا نم كانه ناك دقو «عادولا ةجح موي

 نولوؤسم مكنإ«سانلا اهيأ» :ذئموي هتبطخ ىف لاق هيَ هللا لوسر نأ ؛هّللا دبع نب رباج نع «ملسم
 ءامسلا ىلإ هعبصإ عفري لعجف .تحصنو تيدأو تغلب دق كنأ دهشن :اولاق «؟نولئاق متنأ امف « ىنع

 . «تغلب له مهللا تغلب له مهللا» :لوقيو مهيلإ ؟“اهبلقي

ER sSنبا نع «ةمركع نع - ناوّزَع نبا ىنعي - ليضف انثدح  

 .مارح موي :اولاق «؟اذه موي ىأ «سانلا اهيأي» :عادولا ةجح ىف ةي هللا لوسر لاق :لاق سابع

 مكلاومأ نإف» :لاق .مارح رهش :اولاق «؟اذه رهش ىأف» :لاق .مارح دلب :اولاق «؟اذه دلب ىأ» : لاق

 اهداعأ مث .«اذه مكرهش ىف ءاذه مكدلب ىف ءاذه مكموي ةمرحك «مارح مكيلع مكضارعأو مكءامدو

 هللاو ا لاق ناو «!تغلب له مهللا» :لاقف ءامسلا ىلإ “"هعبصإ عفر مث . . ارارم

 برضي ًارافك ىدعب اوعجرت ال «بئاغلا دهاشلا غلبيلف الأ» :لاق مث - لجو زع هبر ىلإ ةيصول

 .«ضعب باقر مكضعب

 هب «ناوزغ نب ليضف نع «ديعس نب ىيحي نع «ىنيدملا نب ىلع نع ىراخبلا ىور دقو
 ك9

 0 .٠

1۵۱ 

 تغلب امف هب كتلسرأ ام سانلا ىلإ دؤت مل نإو :ىنعي 4هَتلاَسِر تعب امف لعقت مل نإو» :هلوقو
 . عقو ول كلذ ىلع بترتي ام مَع دقو : ىأ «هتلاسر

 ةيآ تمتك نإ : ىنعي (هتلاسر تعب امف لعفت مل نإو» : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .هتلاسر غلبت مل كبر نم كيلإ لزنأ امم

 نع «لجر نع «نايفس انثدح 27 ةبقع نب او اخ : ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 انأو عنصأ فيك «بر اي» :لاق « كبر نم كيل ايلإ لإ لزفأ ام غلب لوسرلا اهيا اي» : تلزن ال :لاق دهاجم

 . (هتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو» :تلزنف .«ىلع نوعمتجي ؟ىدحو

 .هب - ىروثلا وهو  نايفس قيرط نم «ریرج نبا هاورو

 ىلع كديؤمو كرصانو كظفاح انأو «ىتلاسر تنأ غلب :ىأ «ساّنلا نم كمصعي هّللاوإ# :هلوقو

 لاق «بيطخلا هقيرط نمو ىديمحلا و اذه» :رجح نبا ظفاحلا لاقو «حتف» (08/18) ىراخبلا حيحص (۱)

 هللا نم :ىرهزلا لاقف ؟ءانعم ام «بويجلا قش نم انم سيلا :كي یبا لوق ركب ابأ اب :ىرهزلل لجر لاق نايفس انثدح :ىديمحل

 .(هركذف ىرهزلل تلق :لاق ىعازوألا نع ءملسم نب ديلولا نع «ميحد نع

 . (اهبکنیو» :أ ءىد ىف (54) .«افلأ نيعبس نم رثكأ» :د ىف (۳) . (هباحصأ» : ىف (۲)

 .«هسأر» :أ ىف (0) . (۱۲۱۸)مقرب ملسم حيحص (5)

 .«ةبتع١ :ر ىف (۸) .(1099) مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۳۰ /۱) دنسملا (۷)



 1o۲ )٦۷( ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 كيذؤي ءوسب كيلإ مهنم دحأ لصي نلف «نزحت الو فخت الف «مهب كرفظمو كئادعأ .

 :دمحأ مامإلا لاق امك «سّرحي ةيآلا هذه لوزن لبق ةي ىبنلا ناك دقو

 :ثدحت تناك ةشئاع نأ :ثدحي ةعيبر نب رماع نب هللا دبع تعمس «ىيحي انثدح «ديزي انثدح

 :لاق ؟هللا لوسر اي كنأش ام :تلقف :تلاق ءهبنج ىلإ ىهو «ةليل تاذ رهس ةي هللا لوسر نأ

 توص تعمس ذإ كلذ ىلع انأ انيبف :تلاق «؟ةليللا ىنسرحي ىباحصأ 59 ًاحلاص ًالجر تيل»

 كسرحأل تئج :لاق «؟كب ءاج ام» :لاقف .كلام نب دعس انأ :لاقف «؟اذه نم» :لاقف «حالسلا

 قيرط نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ .همون ىف ةي هللا لوسر طيطغ تعمسف :تلاق .هللا لوسراي

 ا «ىراصنألا كيعس نبا ىيحي

 دعي ا :ىلعر# قف .ةضانلا هندكم ت هللا :لوسو و طفل فو
 . اهنم نيتنث ةنس ىف كلذ ناكو ءاهنع هللا ىضر «ةشئاعب هلوخد

 «ميهاربإ نب ب ملسم انثدح ءرصم ليزن ىرصبلا قوزرم نب ميهاربإ انثدح ما ىبأ نبا لاقو

 هللا ىضر] ة ةشئاع نع «قيقش نب هللا دبع نع «ىريرجلا نع - ةمادق ابأ ىنعي - كيبع نب فراغا اد

 : تلاق . «ِساّنلا نم كمصعي ُهّللاو» :ةيآلا هذه تلزن ىتح سرحي ای ىبنلا ناك :تلاق ؟؟”[اهنع

 . لجو زرع هللا ىنمصع دقف اوفرصنا «سانلا اهيأي» :لاقو قلا نم هسأر يم ىبنلا جرخأف

 05 موو 2 ۰

 نب ملسم نع امهالك «ىمضهجلا ىلع نب رصن نعو ديمح نب دبع نع «ىذمرتلا هاور اذكهو

 . بیرغ ثيدح اذهو :لاق مث . هب « ميهاربإ

 : مكاحلا لاق مث .هب «ميهاربإ نب ملسم قيرط نم «هکردتسم ىف مكاحلاو ريرج نبا هاور اذكهو

 ےو

 ةمادق ىبأ ديبع نب ثراحلا نع «روصنم نب دعس هاور اذكو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 ر «ةشئاع نع «قيقش نب هللا دبع نع وير نع ا

 ی ىبنلا ناك : لاق قيقش نبا نع «ىريرجلا نع اذه مهضعب ىور دقو :ىذمرتلا لاق مث

 ةشئاع ركذي ملو . سرحي
 فد سول 2 3 : .

 ¢ بيهو قيرط نم هيودرم نباو «ةيلع نب ليعامسإ قيرط نم ريرج نبا هاور اذكه :تلق

 7 9 (A 8 ١ £ 5905 5 و
 ی ر ی رض ر ذك یو السرم قيقش نب هللا دبع نع «ىريرجلا نع امهالك

 . «س رتحيا :د ىف )١(

 )511١(. مقرب ملسم حيحصو (7885) مقرب ىراخبلا حيحصو ١5٠( /5) دنسملا (5)

 .أ نم ةدايز (0© ) 

 .(97/584) مقرب روصنم نب ديعس ننسو (917/7) كردتسملاو )554/٠١( ىربطلا ريسفتو (5 ٠ 71) مقرب ىذمرتلا ننس (6)

 .«بهو »:آ ىف (0

 نبا ةياور ١ ٠١١(:٠ /6) روصنم نب ديعس ننس ىلع هقيلعت ىف هللا هظفح  ديمحلا دعس خيشلا لاقو )4594/٠١( ىربطلا ريسفت (۸)

 .ھ ١. 4؟بيهو هقفاو دقو فيكف «هطالتخا لبق ديعس نم عمسو هنم قثوأ هنأ ؛ثراحلا ةياور نم حجرأ اهدحو ةيلع



 #8 يا )٩۷( ةيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 :لاق مث «هيودرم نبا هاور سنأ نب عيبرلاو .'' ا ا اک فو

 «ىفدصلا مالسلا دبع نب دلاخ انثدح .ىرصملا نيدشر نب دمحأ انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح

EE O E AS E Re A 

 رسرحلا كرتف سالا نم كمصعي هّللاو# :تلزن ىتح ليللاب ةا هللا لوسر سرحن ° .

 اقدح ئدادغبلا :بتاكلا ضن وبآ مح نب دمحم نا دمخ اقدح دما نب نامش اقدح

 «ةيطع نع «قوزرم نب ليضف نع «"نمحرلا دبع نب ىلعم انثدح «ىطساولا دمحم نب سودرك
 :ةيآلا هذه تلزن املف ءهسرحي نميف ايي ")هللا لوسر مع سابعلا ناك :لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع

 EET 187 REE «ساّتلا نم كمصعي هللاو»

 و فدع «ديعس نب دمحم نب دمحأ انثدح «ىنيدملا دماح ىبأ نب ىلع انثدح

 ريبزلا ابأ تعمس :لاق ىبأ انثدح «رامع نب ةيواعم نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح «ىرعشألا ميهاربإ

 نم بلاط وبأ هعم ثعب جرح اذإ ةي هللا لوسر ناك :لاق هللا دبع نب رباج نع «ثدحي ىكملا
 دق هللا نإ «مع اي 7:لاقف ءهعم ثعبيل بهذف «(ساتلا نم كمصعي هّللاو# :تلزن ىتح «هؤلكي

 .«ثعبت نم ىلإ ىل ةجاح ال «ىنمصع

 : ةكم هنأ نضتقي كيدا اهو ةن بألا كه ناف راك قو نرخ كيدعب اذه

 انثدح کا انثدح «ىيحي نب دمحم انثدح «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح :لاق مث

 سرح هلك هللا لس ناك لاق شايع نتا: نع يو ب رشا ع ننام دولا ف
 :ةيآلا هذه هيلع تلزن ىتح «هنوسرحی مشاه ىنب نم ''' ) الاجر ب ا

 :لاق (سانلا نم كمصعي هّللاو هتلاسر تغلب امف لعفت مل نإو كبَر نم كّيلِإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي»

 .«سنإلاو نجلا نم ىنمصع دق هللا نإ ١:لاقف ءهسرحي نم هعم لسري نأ همع دارأف

 . "هب «بيرك ىبأ نع «ىتامعلا نآليغ نب بوقعي نع ىناربطلا هاورو

 .«یمطخلا :١ ر ىف (۳) . (هّللا ديبع ":ر ىف (۲) .(159 )21558/١٠١ ىربطلا ريسفت )١(

 . ةركنم ًارابخأ ىور فيعض راتخملا نب لضفلاو «ةمئألا ضعب هبذكو ًادج فيعض نيدشر نب دمحأ هدانسإ ىفو (6)

 اهرادم امهريغو ىناربطلاو ىنطقرادلا اهجرخأ ثيداحأ هل :٠ ىمطخلا كلام نب ةمصع ةمجرت ىف ةباصإلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .«ًادج فيعض وهو «راتخملا نب لضفلا ىلع

 )٥( ؟ديمح »: ىف .

 .لاجرلا بتكو طسوألا مجعملا نم بيوصتلاو ««ىلعي» :أ ءر ىف )١(

 .«ىبنلا :٥ ءر ىف (۸ «۷)

 ىفوعلا ةيطع هيف» :(17/7) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ««نيرحبلا عمجم» )۴۳٠١( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا طدنع وه (9)

 .؟فيعض وهو

 .رباج نع ريبزلا ىبأ نع هتياور ىف ةصاخ دقتنا رامع نب ةيواعمو «هفرعأ مل نم هدانسإ ىف )٠١(

 )١١( الجر »:ر ىف .

 .«فيعض وهو نمحرلا دبع نب رضنلا هيف :(۱۷ /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )1١//151( ريبكلا مجعملا )١١(



 (517/)ةيآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .ملعأ هللاو ءاهب لزن ام رخاوأ نم ىه لب «ةيندم ةيآلا هذه نأ حيحصلاو .بيرغ اضيأ اذهو

 اهيذئاعمو اهداسحو اهديداتصو ةكم لهأ نم. هل هطفح هلوسرل لجو زغ] هللا ةمضع نمو

 بابسألا نم ىلاعت هللا هقلخي اب «آراهنو ًاليل هل ةبراحملا بصنو ةضغّبلاو ةوادعلا ةدش عم ءاهيفرتمو

 اعاطم سيئر ناك ذإ «بلاط ىبأ همعب ةلاسرلا ءادتبا ىف هناصف . ةميظعلا "هتمكحو هردقب ةميظعلا

 أرتجال ملسأ ناك ولو «ةيعرش ال لكَ هلل هللا لوسرل ةيعيبط ةبحم هبلق ىف هللا قلخو رف نوف اريك

 تام املف .هومرتحاو هوباه رفكلا ىف كرتشم ردق مهنيبو هني ناك امل نكلو «اهرابکو اهرافك هيلع

 «مالسإلا ىلع هوعيابف راصنألا هل "7[لجو زع] هللا ضيق مث ءاريسي ىذأ نوكرشملا هنم لان بلاطوبأ

 مه املكف .ءدوسألاو رمحألا نم ةومح اهيلإ راص املف «ةنيدملا ىهو - مهراد ىلإ لوحتي نأ ىلعو

 «مهنم هللا هامح رحسلاب دوهيلا هداك امل «هيلع هديك درو هللا هداك ءوسب باتكلا لهأو نيكرشملا نم دحأ

 هللا هملعأ «ربيخب ةاشلا كلت عارذ دوهيلا مس الو ءءادلا كلذل ءاود نيتذوعملا ىتروس هيلع لزنأو

 هذه دفع نورا هركذ ام كلذ رمق ءاهركذ لوطي دج ةركك اشا اذهلو هم "/[هللا] هاهو "هي
 : ةميركلا ةيآلا

 نب دمحم نع «رشعم وبأ انثدح «زيزعلا دبع انثدح «ثراحلا انثدح رج نتن وص وأ لاكن

 ليقف ةليلظ ةرجش هباحصأ هل راتخا أل زنم لزن اذإ ا هللا لوسر ناك :لاق هريغو ىظرقلا بعك

 دي تّدعرَف .«لجو زع هللا »:لاقف ؟ىنم كعنمي نم :لاق مث هفيس طرتخاف ىبارعأ هاتأف .اهتحت

 : لجو زع هللا لزنأف «هغامد رثتنا ىتح ة ةرجشلا هسأرب برضو : لاق «هنم فيسلا طقسو ٍيبارعألا

 00 ««ساثلا نم كمصعي هللاو#

١6 

 نب ديز انثدح نالا كيك ني نجت و م ب یا س ونا: اج :متاح ىبأ نبا لاقو

 ازغ امل :لاق ىراصنألا هللا دبع نب رباج نع ءملسأ نب , ديز ىنثدح «ةديبع نب ىسوم انثدح تالا

 ىلد دق رئب سأر ىلع سلاج وه انيبف «لخن ىلعأب لا تاذ لزن ءرامنأ ىنب و هللا لوسر
 ؟هلتقت فيك :هباحصأ هل لاقف .ًادمحم نلتقأل :راجنلا ىنب نم ثراحلا نب ثروغ لاقف ؛هيلجر
 كفيس ىنطعأ «دمحم اي :لاقف هاتأف :لاق ءهب هتلتق هيناطعأ اذإف .كفيس ىنطعأ :هل لوقأ :لاق

 كنيب هللا لاح :ِك هللا لوسر لاقف «هدي نم فيسلا طقس ىتح هدي تدعرف «هايإ هاطعأف .هميشأ
 َتْغَلب امف لعفت مل نإو كبر نم كّيَلِإ لزنأ ام غلب لوسررلا اهيأ ايل : لجو زع «هللا لزنأف ؛ديرت ام نيبو

 . سالا نم كمصعي هّللاو هتلاسر

 . "”حيحصلا ىف ةروهشم «ثراحلا نب ثروغ» ةصقو هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو

 )١( أ نم ةدايز (۳) .(هتمكح ةردقب ١:ر ىف (۲) .أ ءر نم ةدايز .

  )0( 9نم ةدايز 1.
 )47١/٠١١(. ىربطلا ريسفت (5)

 .«ثراولا ٠:أءر ىف (۸) .«عيقرلا 7:3 ءر ىف (۷)

 .(415) مقرب ىراخبلا حيحص ىف اهلصأ ةصقلاو «فيعض وهو «ىذبرلا ةديبع نب ىسوم متاح ىبأ نبا دانسإ ىف (4)



 اة ٦4) .1۸) ناتيآلا: ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزحلا

 نب دمحم انثدح « ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ ورمع وبأ انثدح :ةيودرم نب ركب وبأ لاقو

 ىبأ نع «ةملس ىبأ نع ءورمع نب دمحم نع «ةملس نب دامح انثدح «مدآ انثدح «باهولا دبع

 لزنف ءاهتحت لزنيف ءاهلظأو ةرجش مظعأ هل انكرت رفس ىف ةي هللا لوسر “""انبحص اذإ انك : لاق ةريره
eلوسر لاقف؟ىنم كعنمي نم «دمحم اي  

 . «ساّنلا نم كمصعي هللاوإ : لجو زع « هللا لزنأف «هعضوف .«فيسلا عض «كنم ىنعنمي هللا» : ع هلل

 نع «ميهاربإ نب قاحسإ نع «دمحم نب هللا دبع نع «هحیحص ىف نابح نب متاح وبأ هاور اذكو

 : «ةملس نب دامح نع «ليعامسإ نب لمؤملا

 ا يحتل ع - ليئارسإ ابأ تعمس «ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 0 :لاق ءهنع هللا یر ےب مشا ةمصلا نب دلاخ ن وق ا س

 .«كل آريخ ناكل اذه ريغ ىف اذه ناک ول» :لوقيو هديب هنطب ىلإ ئموي لَم ىبنلا لعجف «ًانیمس ًالجر

 ولو عر مل ءعّرت مل :٠ ىبنلا هل لاقف . كلتقي نأ دارأ اذه :لاقف لجرب هلي ىبنلا یت أو :لاق

 . ىلع هللا "”كطلسي مل كلذ تدرأ

 ٍلضيو «ءاشي نم ىدهي ىذلا وه هللاو «تنأ غلب :ىأ (نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللا نإ : هلوقو
 امنإف # :لاقو ء[۲۷۲ :ةرقبلا] مرا لاک انك اش نم

 ٠ :دعرلا] «باّسحلا انيَلَعو غالبا كيلع

 ن مك لون نو للا ازا ارت لح مي نع ل باكل لا كف

 موقلا ىلع سأت الف ارفكو انايغط كبَر نم كيلإ لزنأ ام مهنم اريثك نديزيلو مكبر

 رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نم ئراصتلاو نوئباّصلاو اوداه نيذّلاو اونمآ نيذّلا ّنِإ K2 نيرفاكلا

 . 4 ® َنوُنَرَحَي مه الو مِهيلع فوخ الف احلاص لمَعَو

 .ةاروتلا اوميقت ىح «نيدلا نم :ىأ (ءىش ىَلَع متسل باتكلا لها ايل :دمحم اي لق :ىلاعت لوقي
 اهيف امب اولمعتو ءءايبنألا ىلع هللا نم ةلزنملا بتكلا نم مكيديأب ام عيمجب اونمؤت ىتح :ىأ #ليجنإلاو

 «ميلس ىبأ نبا ثيل لاق اذهلو ؛هتعيرشب ءادتقالاو «هثعبمب ناميإلاو ب دمحم عابتاب رم ألا اهيف اممو

 . ميظعلا نآرقلا : ىنعي 4 مكبر نم مكيَلِإ لزنأ امو :هلوق ىف «دهاجم نع

 موقلا ىلع سأت الف ل هريسفت مدقت (ارفكو انايغط كبر نم كّيلِإ لزنأ ام مهنَم اريثك نديِزَيَلو : هلوقو

 .«انبحصأ أ ءر ىف )١(

 .ادراوم» (۱۷۳۹) مقرب نابح نبا حيحص (۲)

 .«طلسي »:ر ىف (9)

 .«ةقث وهو ىمشجلا ليئارسإ ىبأ ريغ حيحصلا لاجر هلاجر ۲۲١(:» /۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )47١/5( دنسملا (4)

 .«رمألا نم اهيف امب ٠:1 ىف (0)



 )۷١« ۷١( ناتيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحجلا حل ل بع وود

 .مهنم كلذ كّنديِهَي الو مهيلع نزحت الف :ىأ (نيرفاكلا

 _ «نوئباصلاو# ةاروتلا ةلمح :مهو ( اوداه نيذّلاو# نوملسملا :مهو (اونمآ َنيذّلا نإ : لاق مث
 .نيد مهل سيل «سوجملاو ىراصنلا “نيب ةفئاط :نوئباصلاو .عفرلاب فطعلا نسح لصفلا لاط امل
 نعو «ىراصنلاو دوهيلا e :ريبج نب ديعس لاقو . سوجملاو دوهيلا 0 :هنعو «دهاجم هلاق

 ءةلبقلا ريغ ىلإ نولصيو « ةكئالملا نودبعي موق مه :ةداتق لاقو . سوجملاك مهنإ :'9[وكحلاو] نسحلا
 ءاهب نولمعي ةعيرش مهل تسيلو «هدحو هللا نوفرعي موق مه : : هبتم نب بهو لاقو دورا ةيوركب

 مهو «قارعلا ىلي امم موق :نوئباصلا :لاق هيبأ نع ءداّنْرلا ىبأ نبا ىنربخأ :بهَو نبا لاقو

 موي لك نميلا ىلإ نولصيو ءاموي نيثالث ةنس لك نوموصيو «مهلك نييبنلاب نونمؤي مهو «ىثوكب
 .كلذ ريغ ليقو .تاولص سمخ

 .ليجنإلا ةلمح مهو «نوفورعمف ىراصنلا امأو

 تلمعو « نيدلا موي ءازجلاو داعملا وهو ‹رحخآلا لابو هللاب تنمآ ةقرف لك نأ :دوصقملاو

 ثوعبملا اهبحاص لاسرإ دعب ةيدمحملا ةعيرشلل ًاقفاوم نوكي ىتح كلذك كلذ نوكي الو ءاحلاص ًالمع

 ءارو اوكرت ام ىلع الو ع ”هنولبقتسي اميف © مهّيَلَع فوخ الف» كلذب فضا نمف نالا عيمج ىلإ

 . "هتداعإ نع ىنغأ اب «ةرقبلا ةروس ىف اهتريظن ىلع مالكلا مدقت دقو «نوئزحي مه الو < «مهروهظ

 ىئوهت ال امب لوسر مهءاج امّلك السر مِهيَلِإ انلسرَأو ليئارسإ ينب قاثيم انذخأ دقل ]ل

 e ھه

 ءهلوسرلو هلل ةعاطلاو عمسلا ىلع «ليئارسإ ىنب قيثاوملاو ا ذخأ هنأ ىلاعت ا

 ف مهقفاو امف 4 عئارخلا ىلع و او مهءارآ اوعبتاو «قيثاوملاو دوهعلا كلت اوضقنف

 اقيرفو اوب ذك اقيرف مهسفنأ ئرهت ال امب لوسر مهءاج امّلك» : لاق اذهلو ؟هودر مهفلاخ امو ولی

 مهنأ وهو «بترتف ءاوعنص ام ىلع رش مهل بترتي الأ اوبسحو :ىأ ةف نوكت الأ اوبسحو . نولتقي
 اوناك ام :ىآ 4 هيلع هللا بات مثل هل نودي لو اه قوعمسي الف ءاومصو قحلا نع اومع

 علطم :ىأ « درتي ايي ريعتاللار يب ESS : ىأ ( ارو ومع ملل هن
 .ةياوغلا قحتسي نمم ةيادهلا قحتسي نمب ميلعو مهيلع

 .؟مويلاو : ىف (4) .أ نم ةدايز (5) .٤نم »:أ ءر ىف (۳ -۱)

 .«اريخ نوعمتسي الف :١ د ىف (۸) .«انهاه اهتداعإ 2:أ ىف (۷) . «نولبقتسي »:1 ىف (0

 .ر نم ةدايز (4)



 ١887 حس ل ست (اله _1/7) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 اودبعا ليئارسإ ينب اي حيسمْلا لاقو ميرم نبا حيسَمْلا وه هللا نإ اولاق نيدلا رفك دقل طب

 نم نيملاّظلل امو راتلا هاوأمو ةّنجلا هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي نم ِهّنِإ مكبرو يبر هللا

 مَع اوه مل نإو دحاَو لإ لإ هَل نم امو قاف ثلاث هللا اراق نيا رك قل 9راصنأ

 هّللاو ةورففتسيو هللا ىَلِإ نوبوتي الفا 9 ميلأ باذع مهنم اورفك يذلا نسميَل نولوقي
 مقوم م م مم دم o# £ يل مل

 انا ةي ةقيدص همأو لسرلا هلبف نم تلح دق لوسر الإ مّيرم نبا حيسملا ام ©9 ميحر روفغ

 .4 62 نوكفؤي نأ رظنا مث تايآلا مهل نين فيك رظنا ماعَطلا نالكأي

 نأب مهنم لاق نمم «ةيروطسنلاو ةيبوقعيلاو ةيكلملا نم «ءىراصنلا قرف ريفكتب امكاح ىلاعت لوقي

 .ًاريبك ًاولع سدقتو هزنتو مهلوق نع هللا ىلاعت هللا وه حيسملا

 دهملا ىف ريغص وهو اهب قطن ةملك لوأ ناكو ءهلوسرو هللا دبع هنأب حيسملا مهيلإ مدقت دقو اذه

 ينإ» :لاق لب .هللا نبا :الو هللا انأ : لقي ملو ءيت ىنلعجو باتكلا يناتآ هللا دبع يإل : لاق نأ
 (میقتسم طارص اذه هودبعاف مكبرو يبر هللا نإول :لاق نأ ىلإ « يبن ىنلعجو باتكلا ىناتآ هللا دبع

 ]۳-1 - :ميرم]

 ؛هل كيرش ال هدحو مهبرو هبر هللا ةدابعب مهل ًارمآ «هتوبنو هتلوهك لاح ىف مهل لاق كلذكو

 دبعيف : ىأ للاب كرشي نم هلِإ مكبرو ىر هللا اودبعا ليئارسإ ينب اي حيسملا لاقوإ :ىلاعت لاق اذهلو

 لاق امك ءةنجلا هيلع مرحو «ءرانلا هل بجوأ دقف : ىأ (راثلا هاوأمو نجلا هيلع هللا مرح دقق هريغ هعم

 : ىلاعت لاقو ء[١١١ ۸ :ءاسنلا] (ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ : ىلاعت

 ىلع امهمرح هللا نإ اوف هللا مكقزر امم وأ ءاَمْلا نم انيلع اوضيفأ نأ ةنجلا باَحصأ ٍراثلا باحصأ ئدانو»

 .[6 : فارعألا] (نيرفاكلا

 سفن الإ اهلخدي ال ةنجلا نإ ١:سانلا ىف ىداني ايدانم ثعب يَ هللا لوسر نأ :حيحصلا ىفو

 . ةو د: طفل قو اة

 ثيدح ١١5[ 4 : ءاسنلا] هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ : هلوق دنع ءاسنلا ةروس لوأ ىف مدقتو

 ءهّللاب ٤ كرشلا وهو هللا ©" 'هرفغي ال اًناويد مهنم ركذف ,ةئالث نيواودلا :ةشئاع نع سونباب نب ا

 . “دمحا دنسم ىف ثيدحلا .“ [راتلا هاوأمو ] ةنجلا هيلع هللا مرح دقف هّللاب كرشي نمل : ىلاعت هللا لاق

 هللا مرح دقق هللاب كرشي نم هنإل : ليئارسإ ىنبل لاق هنأ حيسملا نع ًارابخإ ىلاعت 7"2[هللا] لاق اذهلو

 )١( مقرب ملسم حيحص )١١١(.

 .أ نم ةدايز )٤( .ارفغي ال ١:أ ىف (۳) .«ديز *:آ ىف (۲)

 .(0-51 /5) دنسملا (0)

 .أ نم ةدايز (5)



 (7/ه  ا/7) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 10۸

e SSهيف وه امم ذقنم الو نيعم الو رصان  . 

 : هللا 0 يقدح عقلا 5 ا ا ا

 :ىراصنلا لوقو هللا نبا ٌريزع# : دوهيلا لوق وه :لاق «ةثالث ثلاث هّللا نإ اولاق نيذّلا رفك دقل»

 . ةثالث ثلاث هللا اولعجف ١[ :ةبوتلا] للا نبا حيسملا»

 أ :حيحصلاو ىراصنلاو دوهيلا “فئاط كلذب دارملا نأ :ةيآلا ريسفت ىف بيرغ لوق اذهو

 .دحاو ريغو دهاجم هلاق ا ”ىراصنلا ىف تلزنأ

 «بألا مونقأ وه وهو «ةئالثلا a مهلوق ىف مهرافك كلذب دارملا : ليقف كلذ ىف "”اوفلتخا مث

 “)لاق ريب ًاولع مهلوق نع هللا ىلاعت «نبالا ىلإ بألا نم '؟”ةقثبنملا ةملكلا مونقأو «نبالا مونقأو
 مهو .ميناقألا هذهب لوقت ةيروطسنلاو ةيبوقعيلاو ةيكلملا نم ثالثلا فئاوطلاو :هريغو ريرج نبا
 ثالثلا نأ قحلاو ,ىرخألا رفكت مهنم ةقرف لكو ءهطسب عضوم اذه سيل ًانيابتم ًافالتخا اهيف نوفلتخم
 . ةرفاك

 هو ثلاث هللا اولعجف هللا عم نيهلإ همأو حيبملا مهلعج ىف تلزن : :هريغو لا لاقو

 تْلُق تنأأ ميرم نبا ىسيع ا هللا لاق ذإو» : ةروسلا رخآ یف ذ ىلاعت هلوقك عز : ىدسلا لاق ءرابتعالا

 ١[. 15 : ةدئاملا] ةيآلا «كَناَحْبس لاق هللا نود نم نيهَلِإ ىَمَأو ىنوذختا ساّنلل

 نسل: أ «دحاو هل لإ ِهَلِإ نم امو» :ىلاعت هللا لاق . ملعأ هللاو ءرهظألا وه لوقلا اذهو

 .تادوجوملا رئاسو تانئاكلا عيمج هلإ هل كيرش ال هلحو وه لب «اددعتم

 بذكلاو ءارتفالا اذه نم :ىأ «نولرقي مع اوهتني مل نإو» :ًاددهتمو مهل ًادعوتم ىلاعت لاق مث

 .لاكتلاو لالغألا نم ةرخآلا يف“ :ىأ «ميلأ باّذع مهنم اورفك َنيِذّلا نسميل#

 هفطلو هدوجو ىلاعت همرك نم اذهو . (میحر روفغ هّللاو هتورفغتسيو ؛ هللا ىَلِإ توبوتي الفأ» :لاق مث
 .ةرفغملاو ةبوتلا ىلإ مهوعدي «كفإلاو بذكلاو ءارتفالا اذهو ميظعلا بنذلا اذه عم ‹ هقلخب هتمحرو

 د a هيلع بات هيلإ بات نم لكف

 .]۹ . فرعول) کریار ىلا و هلع نأ 2من :لاق

 تسيل اهنأ ىلع لدف اا ىلعأ اذهو .هل ةقدصم هب ةنمؤم : ىأ «ةقيدص همأو» :هلوقو

 مأ 0 ء ىسوم 0 هوو «قاحسإ مأ ةراس ةوبن ىلإ بهذ نم هريغو مزح نبا همعز امك «ةيبنب

 (هيعضرأ نأ ئسوم م لإ انيحوأو» :هلوقبو «ميرمو ةراسل ةكئالملا باطخب مهنم الالدتسا ىسيع

 .«اوفلتخاو »: ىف (*) .«ىراصنلا لوق ىف تلزن ه:أ ىف (0) .هانتبثأ ام حيحصلاو «ىتفئاطا :ر ىف )١(
 .«هولعجف ١:د ىف (5) .«هلاق »:ر ىف (0) .(ةثعبنملا :١ ىف )٤(

 . «انتاماقم ١:أ ىف (۸) .«ةقيدص همأو لسرلا» :أ ءر ىف (۷)



 888 —  سسسس (۷۷ «۷7) ناتيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 نم الإ اين ثعبي مل هللا نأ روهمجلا هيلع ىذلاو «ةوبنلا ىنعم اذهو: “[اولاق][۷ : صصقلا]
 4 ىرقلا ٍلْهَأ نم مهيلإ “يحون الاجر الإ كلبق نم انلسرأ :ىلاعت هللا لاق «ءلاجرلا

 كلذ ىلع عامجإلا « هللا همحر «ىرعشألا نسحلا وبأ خيشلا ىكح دقو ء[١٠ ۹: فسوي]

 نادبع امهف ءامهنم هجورخ ىلإو «هب ةيذغتلا ىلإ ناجاتحي :ىأ 4 ماَعَّطلا نالكأي اَناَك : هلوقو
 موي ىلإ (؟”ةعباتتملا هللا نئاعل مهيلع «ةلهجلا ىراصنلا قرف ر امك واو سانلا رئاسك
 . ةمايقلا

 (نوكفوي ىّنَأ رظنا مّن ءاهرهظنو اهحضون :ىأ 4تاّيآلا مهل نّبن فيك رظنا# :ىلاعت لاق مث
 بهذم ىأ ىلإو ؟نوكسمتي لوق ىأبو ؟نوبهذي نيأ ءالجلاو حوضولاو نايبلا اذه دعب رظنا مث :ىأ
 EEE لالضلا نم

Aم  Sorcهَ  

 CD) ميلَعْلا عيمسلا وه هللاو اعفن الو ارض مكل كلمي ال ام هللا نود نم نودبعتأ لق ل

 اولضأو لبق نم اوُلض دق موق ءاوهأ اوعتت الو قحلا ريغ مكنيد يف اولغت ال باتكلا لهأ اي لق

 .4 00 ©» ليبسلا ءاوس نع اوُلضو اريثك

 قحتست ال اهن هل آنيبمو «ناثوألاو دادنألاو مانصألا نم هريغ دبع نم ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي

 ىف لخدو «مدآ ىنب قرف رئاس نم هللا ريغ نيدباعلا ء ءالؤهل دمحم ايا : ىأ «لق» : ةيهلإلا نم اًئيش

 لاصيإ ىلع ردقي ال :ىأ كامن الو أرض مك كلمي ال ام هللا نود نم نودبعتأ» : :مهريغو ىراصنلا كلذ

 عيمسلا دارفإ نع متلدع 7 لي | ( ميلعلا عيمسلا وه هللاو» عفن داجيإ الو ءاهكيلإ "روض

 ًارض كلمي الو ءائيش ملعي الو رصبي الو عمسي ال دامج ةدابع ىلإ ءىش لكب ميلعلا «هدابع لاوقأل
E 

 «قحلا عابتا ىف دحلا اوزواجت ال : ىأ 4 َّقَحْلا ريغ مكنيد ىف اوُلغت ال باتكلا َلْهَأ اي لفل :لاق مث

 متعنص امك «ةيهلإلا ماقم ىلإ ة ةوبنلا زيح نع هوجرخت ىتح هيف اوغلابتف هميظعتب مترمأ نم ر

 «لالضلا خويشب مكئادتقال الإ كاذ امو .هللا نود نم ًاهلإ هومتلعجف «ءايبنألا نم ىبن وه «حيسملا ىف

 قيرط نع اوجرخو يآ € لیلا اون نع اواو اريك اولسأو) ال لقا زا كفا يه نبنلا

 ءرفعج ىبأ نب هللا دبع انثدح «نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 هاتأف ءانامز ةنسلاو باتكلاب ذخأف ؛مهيلع ماق مئاق ناك دقو :لاق سنأ نب عيبرلا نع «هيبأ نع

 لبق نارا حح :نكلو لع ت الف کای لعق ارا يأ ارا بكرت اغإ : لاقف ناطيشلا

 .هكلم علخف بوتي نأ دارأف ًانامز هلعف دعب '' ركدا مث ء«لعفف «هيلع سانلا ربجأو هيلإ عداو كسفن

 .(همعز امك ١:5 ءر ىف (۳) .(ىحوي :ر ىف () .أ نم ةدايز )١(

 .ارض ۱:1 ءر ىف (0) .(نوهزی ١:ر ىف (5) .(ةعباتلا 2:1 ءر ىف (4)

 .(دمحت 3:د هر ىف (9) .«ولف : ىف (۸) .أطخ وهو «ميلع عساو هللاو 2:1 ىف (۷)

 .«نم ركدا» :د ىف )٠١(



 ۸١( - ۷۸) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزحلا لس سس سسشهشششسشني4

 اهتلكع ةئيطخ" نم تبت كنآ'ول هل ليقف ىتاق امايأ هتالبع قف كبل ديعتي نإ دارا ةناظلسو. (ةكلم

 اوقراف ىتح كببس ىف نالفو نالفو نالف لض نكلو «كيلع باتي نأ ىسع كبر نيبو كنيب اميف

 : ةيآلا هذه ههابشأ ىفو انعمس هيفف . ًادبأ كل ةبوت الف E ا ءةلالضلا ىلع مهو ايندلا

 اولضو ري اوُلَضَأو لبق نم اوُنض دق موق ءارهأ اوعبتت الو قحا ريغ ع مكديد ىف اولغت ال بانكا لهأ اي لق»

 . © ليسا ءاوس نع

 اوصع امب كلذ ميرم نبا ىسيعو دوواد ناسل ىَلع ليئارسإ ينب نم اورفك نيذْلا نعل )ف

 اريثك ئرت ©9 نولعفی اوناك ام سمبل ُهوُلعَف رکنم نع نوهاتتي ال اوناک ©۵ نودع اوناكو
9 2o2 يد o 

 مه باذعْلا يفو مِهيلع هللا طخس نأ مهسفنأ مهل تمّدَق ام سبل اورقك نيذّلا نولو مهتم

 اريثك نكلو ءايلوأ مهوذختا ام هْيَلِإ لزنأ امو يشل هّللاب نونمؤي اوناك ولو 9 نودلاخ

 . 4 60 نوقساُف مهنم

 هيلع «هیبن دواد ىلع !'لزنأ اميف «ليوط رهد نم ليئارسإ ىنب نم نيرفاكلا نعل هنأ ىلاعت ربخي
 .هقلخ ىلع مهئادتعاو هلل مهنايصع ببسب «ميرم نبا ىسيع ناسل ىلعو ءمالسلا

 ةكرشلا ىف ىفو «روبزلا ىفو ا [ىف]و ةاروتلا ىف ذ اونعل : سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 ام سنبل هوُلعَف ركنم نع نوهانتي ال اوناك# : لاقف «مهنامز ىف هنودمتعي اوناك اميف مهلاح نيب مث

 كلذ ىلع مهمذ مث « مراحملاو مثآملا باكترا نع ًادحأ مهنم دحأ ىهني ال ناك : ىإ 4 راغ اوناك

 . « نوفي اوناک ام سنو :لافق ءاونكترإ ٠ ىذلا لكم بكري نأ ردهم

 نب ىلع نع «هللا دبع نب كيرش افرع ورو اقدح هللا دحر لمحا مامإلا لاقو

 «ىصاعملا ىف ليئارسإ وتب تعقو امل ١:4 هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع ء٠ 0ةميذب

 - مهقاوسأو :لاق هبسحأو :ديزي لاق - مهسلاجم ىف مهوسلاجف ءاوهتني ملف مهؤاملع مهتهن

 «ميرم نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع مهنعلو .ضعبب مهضعب بولق هّللا برضف .مهوبراشو مهولكاوو

 ىتح هديب ىسفن ىذلاو ال ١:لاقف سلجف ًائكتم یم هللا لوسر ناكو .««نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ

 , «ارطأ قحلا ىلع مهورطأت

 ةميذب نب ىلع نع «دشار نب سنوي انثدح ا نيف نب هللا لبيع انثدح :دواد وبأ لاقو

 ىنب ىلع صقنلا لخد ام لوأ نإ» : يب هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع

 .؟نآرقلا 2:1 ىف (۳) .أ ءر نم ةدايز () .(«هلزنأ 2:1 د ىف )١(

 .(ةيدي ):ر ىفو «(ةميدن ٠:د ىف (5) .«سابع نب ديزي» :أ ىف (9) . ٤ام لثم بكترا نم ىأ >: ىف (4)

 .«ءارطإ »:ر ىف (۷)

 .(۳۹۱ /۱) دنسملا (۸)



 ۸١( - ۷۸) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 11١

 هاقلي مث .كل لحي ال هنإف «عنصت ام عدو هللا قتا ءاذه اي :لوقيف لجرلا ىقلي لجرلا ناك ليئارسإ
 ل ا يب ل د ل ا ال

 : هلوق ىلإ (ميرم نبا ىسيعو دوواد ناسل ىلع ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذذلا نعل :لاق مث «ضعبب
 يلاظلا دي ىلع نذحأتلو ءركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتل هللاو الك »:لاق مث توسان
 .«ًأرصق قحلا ىلع هنرصقت وأ - ارطأ قحلا ىلع ةنرطألو

 ب غ ا قمرا لاق ف ءةيذب نب ىلع قيرط نم تجامع ناو ىنا ةاوؤ اکر

 ةديبع ىبأ نع «ةميذب نب ىلع نع «نايفس نع «یدهَم نبا نع «رادنب نع «هجام نباو وه هاور مث
O3  

 دبع انثدح :الاق ىنادمهلا قاحسإ نب نوراهو جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ملاس نع «ةرم نب ورمع نب هللا دبع نع «بيسملا نب ءالعلا نع «ىبراحملا دمحم نب نمحرلا
 ىنب نم لجرلا نإ »:ِللَي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع «سطفألا
 نأ هنم ىأر ام هعنمي مل دغلا نم ناك اذإف ًريذعت هنع هاهن بنذلا ىلع هاخأ ىأر اذإ ناك ليئارسإ

 كلذ هللا ىأر املف  نتملا ىف اقفتا مث «هبيرشو :نوراه ثيدح ىفو - هكيرشو هطيلخو هّليكأ نوكي

 ای كلذ «ميرم نبا ىسيعو دواد مهيبن ناسل ىلع مهنعلو «ضعب ىلع مهضعب بولق برض <« مهنم
 نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل هديب ىسفن ىذلاو »:ُهْلَك هللا لوسر لاق مث .«نودتعي اوناكو اوصع
 ىلع مكضعب بولق هللا نبرضيل وأ  ارطأ قحلا ىلع هترطأتلو «ءىسملا دي ىلع نذخأتلو ءركتملا
 .ثيدحلا اذه او ف لاف اذك . ديعس ىبأل قايسلاو ««مهنعل امك مكتعليل وأ « ضعب

 «بيسملا نب ءالعلا نع «طايخلا باهش ىبأ نع «ماشه نب د كلغ نع ءاضيأ دواد وبأ هاور دقو

 ءدوعسم نب هللا دبع نب" ةديبع ىبأ نع - سطنالا نالجع نبا وهو ملاس نع «ةرم نب ورمع نع

 هرم نب ورمع نع «ءالعلا نع «دلاخ هاور اذكو :دواد وبأ لاق مث .هوحنب ءو ىبنلا نع «هيبأ نع
 نع «سطفألا ملاس نع «ةرم نب ورمع نب هللا دبع نع < «بيسملا نب ءالعلا نع «ىبراحملا هاورو .هب

 , ")هللا دبع نع « ةديبع ىبأ

 نع «ءالعلا نع <« «ىطساولا هللا دبع نب دلاخ هاور دقو : ىرملا 7 جاجحلا وبأ ظفاحلا انخيش لاق

 ." ""ىسوم ىبأ نع «ةرم نب ورمع 50
 . ماقملا اذه بساني ام اهنم ركذنلو ءادج ةريثك ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف ثيداحألاو

 .؟ءارطإ »:ر ىف (0) .(ىدي »:ر یف )١(

 .(05-50) مقرب ا )٤۷ مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۳۳١( مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 )٤( مقرب ىذمرتلا ننس )٤۸ ۳۰( مقرب ةجام نبا نئسو )٦ 0 ٤١(.

 .(ةدبع نب ةديبع ىبأ نع» :أ ىف (۷) .«هتیاور» :أ ىف (5) .ءارطإ ٠:1 ىف (45)
 )٤۳۳۷(. مقرب دواد ىبأ ننس (۸)

 .« فسوي جاجحلا وبأ» :أ ىف (9)

 )١51١7/9(. فارشألا ةفحت )٠١(



 ۸١( - ۷۸) تايآلا : ةدئاملا ا ءرلا ل ل 7
 :IY ةدئاملا] رابحألاو نوال م مهاهني الول» : ("”[ىلاعت] هلوق دنع ريرج ثيدح مدقت دق [و]

 ]°1۰0 : ةدئاملا] (متيدتها اذِإ لض نم مكرضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذّلا اهيأ اي : هلوق دنع ىتأيسو

 :دمحأ مامإلا لاقف  '"”[امهنع هللا ىضر] ىتشخلا ةبلعت ىبأو قيدصلا ركب ىبأ ثيدح

 هللا دبع نع ءورمع ىبأ نب ورمع ىنربخأ ءرفعج نب ليعامسإ انأبنأ «ىمشاهلا ناميلس انثدح

 نرمأتل هديب یسفت ىذلاو »:لاق ويم ىبنلا نأ ؛ناميلا نب ةفيذح نع < ءىلهشألا نمحرلا دبع نبا

 الف هنعدتل مث «هدنع نم ًاباقع مكيلع ثعبي نأ هللا نكشويل وأ «ركنُلا نع نوهنتلو فورعملاب

 . «مکل بيجتسي

 نسح ثيدح اذه :لاقو .هب «رفعج نب ليعامسإ نع رجح نب ىلع نع ىذمرتلا هاورو

 نب رام اتد هش أ ني ركب ییا دخ خام نب ديزي نی دمحم هللا دبع ونا 'لاقو
 نع «ةورع نع «نامثع نب رمع نب مصاع نع «نامثع نب ورمع نع «دعس نب ماشه نع «ماشه

 . «مکل باجتسي

 قفل

 0 اذه مصاعو «هب درفت

 نب سيق نعو - ديعس نع «هيبأ نع «ءاجر نب ليعامسإ نع < «شمعألا قيرط نم حيحصلا ىفو

 مكنم ىأر نم» : ل هللا لوسر لاق :لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع «باهش نب قراط نع ملم

 هاور 9 ”(ناميإلا فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل نإف «هديب هريغيلف ًاركنم

 ىدع نب ىدع تعمس ناميلس ىبأ نبا وه ۔ فیس انثدح ل
 هللا ىضر «ةريمع نب ىدع : ىنعي - دج حس هنآ ال ىلوع يتاح :لاق دهاجم نع ثدحي ىدنكلا

 اوري ىتح «ةصاخلا ٍلّمَعب ةماعلا بدعي ال 9 هللا نإ 0 :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :لوقي - هنع

 ةماعلا هللا تذع كلذ اولعف اذإف هنوركني الف .هوركني نأ ىلع نورداق مو «مهينارهظ نيب ركنملا

 . «ةصاخلاو

 نع «ناميلس ىبأ نب فيس نع «كرابملا نب هللا دبع نع «جاجحلا نب دمحأ نع «دمحأ هاور مث

 «لوقي ا هللا لوسر تعمس :لوقي یدج عمس هنأ انل ىلوم ىنثتدح «ىدنكلا ىدع نب 0

 . نيهجولا نيذه نم دمحأ مامإلا هاور اذكه . هركذف

 ع نما داير ور رشم ااغ «ركب وبأ انثدح الا 37 ( ر دمحم انثدح :دواد وبأ لاقو

 )١ -  )۳نم ةدايز .
 .(؟179) مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۸۸ /5) دنسملا (5)

 .هب دعس نب ماشه نع «لالدلا مامه ىبأ قيرط نم (4۳ )٠١/ ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (5 )٤ ٠ ٠ مقرب ةجام نبا ننس (5)
 .(49) مقرب ملسم حيحص (5)
 .؟ىسيعا:أ ءر ىف (۸) .«لجو زع هللا» :أ ىف (۷)

 وهو انل ىلوم ىنثدح «ىدع نب ىدع نع اهادحإ نيقيرط نم دمحأ هاور 17//777(:7) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۱۹۲ )٤/ دنسملا (9)
 .فرصتب .ه .4 «باوصلا

 .اوبأ »:ر ىف (۱۰)



 ل )۸١۷۸( تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ضرألا ىف ةئيطخلا تلمع اذإ »: لاق يب ىبنلا نع - ةريمع نبا ىنعي - سرعلا نع «ىدع نب ىدع
 ناك اهيضرف اهنع باغ نمو ءاهنع باغ نمک ناك اهركنأف :ةرم لاقو - اههرکف اهدهش نم ناک

 . «اهدهش نمک

 ىدع نع «دايز نب ةريغم نع «باهش ىبأ نع «سنوي نب دمحأ نع هاور مث «دواد وبأ هب درفت

 2 «ىدع نبا

 - هظفل اذهو  ةبعش انثدح :الاق رمع نب صفحو برح نب ناميلس انثدح :دواد وبأ لاق[

 لجر ندع :ناميلس لاقو - ولدك ىبنلا عمس نم ىنربخأ : لاق ىرتخبلا ىبأ نع «ةرم نب ورمع نع

 ا اورذعي :وأ  اورذعي ىتح سانلا كلهي نل»:لاق - هل ىبنلا نأ ِ؛ِةِِكَي ىبنلا باحصأ نم
 الا ا

 هو

 «ناعدج نب ديز نب ىلع انثدح «دیز نب دامح انثدح .«ىسوم نب نارمع انثدح :هجام نبا لاقو

 ال الأ لد :لاق اميف ناكف ءًابيطخ ماق ٌةِكَوهْللا لوسر نأ ؛ىردخلا ديعس ىبأ نع «ةرضن ىبأ نع

 انيأر  هللاو دق :لاقو ديعس وبأ ىكبف :لاق .«هملع اذإ قحلا لوقي نأ سانلا ةبيه الجر 24” نعنمي
. 

 . ق ٠ ءايشأ

 هللا لوسر لاق :لاق ديعس ىبأ نع «ةيطع نع «ةداجح نب دمحم نع :ليئارسإ ثيدح ىفو

 . (رئاج ناطلس دنع 7)2قح ةملك داهجلا لضفأ »: ةي

 نول اذه نم بيرغ نسح :ىذمرتلا لاقو ءهجام نباو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور

 «ةملس نب دامح انثدح ياس نب ديلولا انثدح «ىلمرلا ديعس نب دشار انثدح :هجام نبا لاقو

 لوسراي :لاقف ىلوألا ةرمجلا دنع لجر ةي هللا لوسرل ضرع : : لاف ماما نأ نع بلاغ نبا نزع
 ةرمج ىمر املف .هنع تكسف «هلأس ةيناثلا ةرمجلا ىمر املف .هنع تكسف ؟لضفأ داهجلا ىأ «هللا

 ١ :لاق «هّللا لوسر اي انأ : لاق «؟لئاسلا نيأ »:لاق «بكريل زرَعلا ىف هلجر عضوو «ةبقعلا
 هب درفت  «رئاج ناظلس: ىذ دنع: لاقت ق

 نع < ‹«شمعألا نع «ةيواعم ناو رحت نب هللا دنع انئذخ ن زگ وبأ انثدح :هجام نبا لاقو

 مكدحأ رقحي ال ٠ ا هللا لوسر لاق :لاق '  دیعس ىبأ نع «یرتخبلا ىب رأ نع «ةرم نب ورمع

 TED) مقرب ًالسرمو )٤۳٤٥( مقرب دواد ىبأ ننس (۱)

 .أ نم ةدايز ()

 (EY) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 .«نعنت :ر ىف (4)

 . فيعض وهو «ناعدج نب ديز نب ىلع هدانسإ ىفو ٤١( 0۷) مقرب ةجام نبا ننس (4)

 .«لدع ۱: ىف (7)

 .(4011) مقرب ةجام نبا ننسو (۲۱۷۲) مقرب ىذمرتلا ناسو )٤۳٤٤( مقرب دواد ىبأ ننس (۷)

 .«ةماسأ ىبأ 2:1 ىف (۸)

 دعس نبا هفعض هيف فلتخم بلاغ وبأ «لاقم هيف دانسإ اذه» ۲٤۳(: /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )1١17( مقرب ةجام نبا ننس (9)

 لاجر ىقابو قودص :متاح وبأ هيف لاق ديعس نب دشارو «هب ساب ال :ىدع نبا لاقو ىنطقرادلا هقثوو «ىئاسنلاو متاح وبأو
 .«تاقث دانسإلا

 .«ىردخلا ديعس ىبأ» :أ یف )٠١(



 ۸١( - ۷۸) تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزحلا ع

 لوقي ال مث «لاقم هيف هلل ًارمأ یری « : لاق . ؟هسفن اندحأ رقحي فيك « هللا لوسر اي :اولاق .

 :لوقيف مالا ةي :لوقيف ؟اذكو اذكو اذك ىف لوقت نأ كعنم ام ةماقلا موي هل هللا ليف .هي . هيف

 ا درفت .«یشخت نأ قحأ تنك ىايإف

 58 yT ؛ىدْبلا راهن انثدح لوط وبأ ¿ن TT دبع

 نأ e تيأر ذإ كعنم ام :لوقي ىتح «ةمايقلا موي دبعلا لأسيل هللا نإ»:لوقي ةا هللا لوسر
 نبا اضيأ ةبددرفت 4 نماتلا نم تقرقز كترجر بر اي : لاق هح ادع هللا ٠ نقل اذإف ؟ىركت

 . هب سأب ال هدانسإو 3

 نع «ديز نب ىلع نع «ةملس نب '””دامح نع ءمصاع نب ورمع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 فيكو :ليق .«هسفن لذي نأ ملسمل ىغبني ال :٠ لاق اهب ىبنلا نع ةفيذح نع «بدْنج نع «نسحلا
 .«قيطي ال امل ءالبلا نم ضرعتي» :لاق ؟هسفن لذي

 لاقو .هب «مصاع نب ورمع نع ارا 1 ا الا ًاعيمج هجام ¿ن نباو ىذمرتلا هاور اذكو

 ا بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا

 « ىعارخلا ع نب ىيحي نب ديز انثدح .ىقشمدلا ديلولا e سابعلا انثدح :هجام نبا لاقو

 نب سنأ نع «لوحكم نع ءقعرلا (820ندلُيَغ : نب صفح دّبعم وبأ انثدح «ديمح نب مثيهلا انثدح

 موك يعجل لاق ؟ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا كرتي ىتم ءهّللا لوسر اي : ليق : لاق كلام

 »: لاق ؟انلبق ممألا ىف رهظ امو « هللا لوسر اي :انلق . «مكلبق ممألا ىف رهظ

 ىف ملعلاو»: ةَ ٤ ىبنلا لوق ىنعم ريسفت :ديز لاق . «مكلاذر ىف ا «مكرابك ىف ةشحافلاو

 . قاسفلا ىف ملعلا ناك اذإ :«مکلاذر

 «متيدتها اذإ لض نم مک رضی ال» :هلوق دنع «ةبَلْعَت ىبأ ثيدح ىف یتایسو . (* هجام نبا هب درفت
 .ةقثلا هبو ىلاعت هللا ءاش نإ ءاذهل دهاش ٠١[ 4 :ةدئاملا]

 :هلوقو .نيقفانملا كلذب ىنعي :دهاجم لاق : (اورقك نيدذلا نووي مهنم ارينك ئرت» :هلوقو

 ةعأ ىتلا « نينمؤملا ةالاوم مهكرتو «نيرفاكلل مهتالاوم كلذب ىنعي «مهسفنأ مهل تمّدَق ام سبل

 هللا طخّس نأ # : لاق اذهلو ؛ مهداعم موي ىلإ ًارمتسم ًاطخس مهيلع هللا تطخسأو « مهبولق .ىف اًقاغن

 .«حيحص دانسإ اذه ۲٤۲(:» /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (5 ٠ ۰۸) مقرب ةجام نبا ننس )١(

 .«ىقلأ »:ر ىف (۳) .«اذإ »:ر ىف (0)

 .«حيحص دانسإ اذه» ۲٤٤(: /) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )5٠11( مقرب ةجام نبا ننس )٤(

 .«دلاخ »:ر ىف (6)

 )١15-1(. مقرب ةجام نبا ننسو )١١514( مقرب ىذمرتلا ننسو (1 ١6 /ة)دتسملا (5)

 .«نادبع »:أ ىف (۸) .«انثدح 2:١» ىف (۷)

 .«تاقث هلاجرو حيحص دانسإ اذه 0:(؟44 /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )4٠15( مقرب ةجام نبا ننس (9)



 ةو س ا م8 تكايآلا :ةذئاملا ةزوسكثلاعلا رجلا

 .ةمايقلا موي ىنعي 4نودلاخ مه باذعلا ىفوط مهنأ اريخأ مث .هب مهمذ ام كلذب رسف © مهيلع

 شمعألا نع «ىلع نب ةملسم انثدح «رامع نب ماشه انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق
 ىف ثالثو ايندلا ىف ثالث ا تس هيف نإف ءانرااو مكايإ و هعم اي ١:لاق هركذ هدانسإب

 : ةرخآلا ىف ىتلا امأو .رمعلا صقتنيو «رقفلا ثرويو ءءاهبلا بهذي هنإف :ايندلا ىف ىتلا امأف «ةرحخآلا

 تمّدَق ام سئبل» : ع هللا لوسر الت مث . «رانلا ىف دولخلاو ا و «برلا طخس بجوي ت

 . (نودلاخ مه باذَعْلا ىفو مهيلع هللا طخس نأ مهسفنأ مهل

 نع « 0-0000 نع «رامع نب ماشه يزل ر نبا هاور دقو «متاح ىبأ 0 هركذ اذكه

 «ريمغ نب ديعس قيرط نم ًاضيأ هقاسو .هركذف - هيي ىبنلا نع «ةفيذح نع «قيقش نع «شمعألا
 ا ىبنلا نع «ةفيذح نع «قيقش نع «شمعألا نع« ىفوكلا نمحرلا ا نع «ةملسم نع

 سمس سم مهم 26

 00 هيلإ لزنأ امو لاو هللاب حولا ةاداعمو عنطابلا ىف : نيرفاكلا 0 نم ه هوبكترا

 . هليزنتو هيحو تايآل نوفلاخم «هلوسرو هللا ةعاط نع نوجراخ : ىأ «نوقساف

 دوم مهبرفَأ ندجتلو اوكرشأ نيذّلاو دوهيلا اونمآ نيذّلل ةوادع ساتلا دشا ثدجتل إل

 I o دوه م ه ل يد هسة ىو شم م

 و تورکی ال منو انابهرو نيسيسق مهم ناب كلذ ئراصت نإ اولاق نيا اونمآ نيل

o: 

 و م

 نولوقي قحلا نم م اوُفَرَع امم عملا نم ضيفت مهنيعأ ئرت لوسرلا ىَلِإ لزنأ ام اوعمس اذإو

 نأ عطر حلا نم اناج امو لاب نم ال ا او 60 نيدهاتلا عماني نم ار
 2 ماس 4#

 راهنألا اهتحت نم يرجت تانج اولاق امب هللا مهباَنأَف 69 نيحلاصلا موقلا عم انبر انلخدي
- 

- 

 باحصضأ كلو انتايآب اوبذكو اورفک نيذّلاو 2 نينسحملا ءازج كلذو اهيف نيدلاخ

 . 4 60 ميحجلا

 .«ملسم :أ ءر ىف (۲) .«ملسم 1 ءر ىف )١(

 :لاقف نيقيرطلا نيذه نم (717/5) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (۳)
 .هب ناميلا نب ةفيذح نع «قيقش نع « شمعألا نع «ةملسم انثدح «رامع نب ماشه انثدح «نادبع انثدح ١

 «شمعألا نع «ىفوكلا ىلع ىبأ نع «ىلع نب ةملسم انثدح ءريفع نب ديعس انثدح «نايب نب ىلع نب دمحأ نب رفعج انثدحو -"

 .هوحن ةفيذح نع قيقش نع
 لاقو ‹«شمعألا نع «ةملسم نع :ماشه لاقف «هدانسإ ىف ماشهو ريفع نبا فلتخاو ركنم وهو ظوفحم ريغ شمعألا نع اذهو »:لاق مث

 ی هللا دبع نع ثيدحلا اذه ىوريو ؟وه نم ىردي ال ىلع وبأو «شمعألا نع «ىفوكلا ىلع ىبأ نع ةملسم نع :ريفع نبا
 ريغ ثيداحألا هذهو هيي ىبنلا نع ءرباج نع «نايفس ىبأ نع «شمعألا نع «ىنانبلا ةملس نب دمحم نع <« «ىبيصنلا ةمصع
 . (ةظوفحم

 . «نآرقلاو >: ىف (4)



ATA SUE a ggg ga 

 نيح نيذلا «هباحصأو ىشاجنلا ىف تايآلا هذه تلزن :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 نأل ؛رظن هيف لوقلا اذهو .مهاحل اولضخأ ىتح اوكب نآرقلا ةشبحلاب بلاط ىبأ نب رفعج مهيلع الت

 .ةرجهلا لبق ىشاجنلا عم رفعج ةصقو «ةيندم ةيآلا هذه

 اوعمسيل هايم ىبنلا ىلإ ىشاجنلا مهثعب دفو ىف تلزن :امهريغو ىدسلاو ريبج نب ديعس لاقو

 ىلإ اوعجر مث ءاوعشخو اوكبو اوملسأ نآرقلا ةي ىبنلا مهيلع أرق املف «هتافص اوريو «همالك

 .هوربخأف ىشاجنلا

 .قيرطلا ىف تامف ىشاجنلا رجاهف :ىدسلا لاق

 « تام موي ةي ىبنلا هيلع ىلصو «ةشبحلا كلم وهو تام ىشاجنلا نإف ؛ىدسلا دارفأ نم اذهو

 . ةشبحلا ضرأب تام هنأ ربخأو «هباحصأ هب ربخأو

 ا هللاف .ًالجر نوعبس : ليقو .نوتسو عضب: ليقو . نوسمخ : ليقو . سكعلاب

 نم ةشبحلا ةرجاهم مهيلع مدق نيح اوملسأ ءةشبحلا لهأ نم موق مه :حابَر ىبأ نب ءاطع لاقو
 نآرقلا اوعمسو نيملسملا اوأر املف «ميرم نبا ىسيع نيد ىلع اوناك موق مه :ةداتق لاقو «نيملسملا

 ءاوس «ةباثملا هذهب ماوقأ ةفص ىف تلزن "(ةيآلا] هذه نأ ريرج نبا راتخاو .اوُمَتْعَلَتي ملو اوملسأ
 .اهريغ وأ ةشبحلا نم اوناكأ

 رفك نأل الإ كاذ ام «اوكرشأ نيذّلاَو دوها اوُممآ نيل ةوادع سالا َدَشَأ ُنَدِجََلل :(*”[ىلاعت] هلوقف

 ءايبنألا نم اًريثك اولتق اذهلو .ملعلا ةلمحب صقتتو سانلل طمغو «قحلل ةتهابمو دوحجو دانع دوهيلا

 هللا نئاعل مهيلع  نيكرشملا نم مههابشأ هيلع اوبلأو «هورحسو ةرم ريغ ةي لوسرلا لتقب اومه ىتح
 . ةمايقلا موي ىلإ 2””ةعباتتملا

 انثدح لا تهت نو دوعلا اقدح ؟ةيآلا هذه ريسفت دنع ةيودرم ني ركب وبأ ظفاخلا لاقو

 نع < يجف الا وغ نا ىا اد فالعلا بت يغب اقدح لا بيس وب نلخ نالوعم

 ىدوهي الخ ام» : هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «هيبأ نع هللا دبع نب ىيحي نع «نايفس
 . «هلتقب چ الإ ا طق

 ‹ىزاوهألا بويأ نب لهس نب دمحأ افن ى ركشا قاحسإ نب دمحأ نب دمحم نع هاور مث

 :لاق ةريره ىبأ نع «هيبأ نع هللا دیبع نب ىيحي نع «ماوعلا نب دابع انثدح «ديبع نب جرف انثدح

 .2:) ادج بیرغ ثيدح اذهو .«هلتقب هسفن '7تئدح الإ ملسمب ىدوهي الخ ام» : لي هللا لوسر لاق

 .أ نم ةدايز (5 «۳) .«ملعأ هللاو» :أ ىف (۲) .«ةسقاسق» : ىف )١(

 .«مهولا :ر ىف (۷) . طق ملسمب» :أ ىف (0) . «ةعباتلا» :أ ءر ىف (5)

 .(ثدح الإ» :أ ءر ىف (9) .«ىركسعلا» :أ ىف (۸)

 =هللا ديبع نب ىيحي» :لاقو هب ةريره ىبأ نع «هيبأ نع هللا ديبع نب ىيحي قيرط نم (۱۲۲ /۳) نيحورجملا ىف نابح نبا هاورو (۱۰)



 #1909 بسسس 85 479 تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 مهنأ اومعز نيذلا :ىأ «ىراصن اَّنِإ اولاَق نيذّلا اونمآ نيذّلَل ةدوم مهبرقأ ندجتلو» :هلوقو
 یف امل الإ كاذ امو .ةلمحلا ىف هلهأو مالسإلل ةدوم مهيف .هليجنإ جاهنم ىلعو حيسملا عابتأ نم یراصن

 هوعبتا نيدّلا بولق يف انلعجو ه١ : ىلاعت لاق امك «ةفأرلاو ةقرلا نم حيسملا نيد ىلع اوناك ذإ ءمهبولق

 رسيا كدخ هل ردأف نميألا كدخ ىلع كبرض نم : مهباتك ىفو YY] :ديدحلا] ةمحرو ةفأر
 ه ل” 22 ۶ سو شل

 ال مهنأو انابهرو نيبايسف مب مهنم نب كلذ :ىلاعت لاق اذهلو ؛مهتلم ىف اعورشم لاتقلا سیلو
 ءاضيأ سقو سيسق :مهدحاو ؛مهؤاملعوهؤابطخ مهو. نوسيسقلا مهيف دجوي : ىأ 4نوربكتسي

 «فوخلا ىهو «ةبهرلا نم قتشم .دباعلا :وهو «بهار عمج :نابهرلاو - سوسق ىلع عمجي دقو

 .ناسرفو سرافو «نابکرو بكارك

 تارو یار نار 2 نيناهز هجو ادعو ناف ا فوك دقو ورع نيا ل
 :رعاشلا لوق اًدحاو برعلا دنع نوكي هنأ ىلع ليلدلا نمو .ةنباهر ىلع '””عمجي دقو «"نيدارجو

 لنو ىچە نارا رجال للعلا قف ريد نابهر "7 كدياعا ول

 تلصلا ىنثدح ‹ثعشألا ىبأ نب 000 انثدح «مدآ نب رشب انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا و

 مهنم نأب كلذ» :©)[لجو زع] هللا لوق نع ناملس تلأس :لاق بائر نب ةيماح نع «ناهدلا
 2 سم شم

 مهنم ناب كلذ» : كي هللا لوسر ىنأرقأ «برخلاو عيبلا ىف «نيسيسقلا» عد : ١ انابهرو نيسيسق

 (8!«انابهرو نيقيدص
 و 3 .

 نع «ىئاطلا دايز نب ريصن نع «ىنامحلا ديمحلا دبع نب ىيحي قيرط نم هيودرم نبا هاور اذكو

 .هب «ناملس نع «باّئر نب ةيماح نع «ناهدلا تلص

 دايز نب ريصْن انثدح «ىنامحلا ديمحلا دبع نب ىيحي انثدح «ىنأ هركذ :متاح ىبأ نبا لاقو

 نأب كلذ» :هلوق نع لئسو ناملس تعمس :لاق بائر نب ةيماح نع «ناهدلا تلص انثدح «ىئاطلا

 لاق 0 0 0 0 ىف 1 0 2 : لاق نارو نيبينق مهن

 رقأف ۹٩

 1 Jia ا
 .. «انابهرو نيقيدص مهنم

 . هب جاجتحالا نع طقس «هنع كلذ رثك املف ءهل لصأ ال ام هيبأ نع ىوري ىشرقلا بهوم نبا =

 «ةريره ىبأ نع «نيريس نب دمحم نع «مزاح نب ريرج قيرط نم :رخآ هجو نم )7١7/4( دادغب خيرات ىف ىدادغبلا بيطخلا هاورو

 نع مزاح نب ريرج ثيدح نمو «ةريره ىبأ نع نيريس نب دمحم ثيدح نم ادج بیرغ ثيدح اذه» :لاقو هب هنع هللا ىضر

 :«ريرج نب بهو نع «ديزي نب دلاخ ثيدح نم الإ هبتكأ مل نيريس نبا
 .«نيذاوجو ناذوجو» :ر ىف (۳) .(وهو» :أ ءر ىف (۲) .«سيلا :ر ىف )١(

 .«تبتاع» :ر ىف (5) .«عمج دقو» :أ ىف (4)

 )١( ىربطلا ريسفت )007/1١(.
 .أ نم ةدايز (۷)

 .هب دايز نب ريصن نع «ماشه نب ةيواعم قيرط نم )١١7/4( ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا هاورو (8)
 .أ نم ةدايز )٠١( .«تآرق» :أ ىف (9)

 ىنامحلا ىيحي هيف: (۱۷ /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .هب ىنامحلا ىيحي قيرط نم (577/5) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١١(

 . (فيعض امهالكو دايز نب ريصنو



 (85 - 87) تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ملعلا مهيف نأب مهفصو نمضت (نوربکتسی ال مهنأو انابھرو نيسيسق مهنم ناب كلل :هلوقف

 ىلإ لزنأ ام اوعمس اذإوإ» :لاقف «فاصنإلاو هعابتاو قحلل دايقنالاب مهفصو مث < خاوتلاو ةدابعلاو
 ايو دمحم ةثعبب ةراشبلا نم مهدنع ام : ىأ «قحلا نم م اوُقَرَع امم عْمدلا نم ضيفت مهنيعأ ئرت لوسّرلا

 .هب نمؤيو اذه ةحصب دهشي نم عم : : ىأ «نيدهاشلا عم انبتكاف اتم انبر نولوقي»

11۸ 

 ت رر )01(

 نب ماشه نع «مدقم نب ىلع نب رمع نع :سالفلا ىلع نب ورمع نع یئاسنلا ئور دقو
 TS o اع ورع

 0 يالا عم نکا اًنمآ

 نبا نع ريج نب ديعس نع ءسان ر رفعجو ةداق نع لا قت برا دع نع ٠ ليما

 E a es ل اک

 ىلإ 1 تلقتنا مكضرأ ىلإ مت متعجر اذإ مكلعلو» : اک هللا لوسر لاقف « مهنيعأ تضافو اونمآ نآرقلا

 sS .(مكنيد

 نع «ةَم ركع نع كامس قيرط نم .هكردتسم ىف مكاحلاو ودوم نباو : متاح ىبأ نبا یورو

 نودهشي :نودهاشلا "1 هتمأو ای دمحم عم : ىأ «نيدهاتشلا عم انبتكاَفل :هلوق ىف سابع نبا

 : هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاق مث .اوغلب دق مهنأ لسرللو غلب دق هنأ مهيبنل قفز :

 فنصلا اذهو : «نيحلاّصلا موقلا عم م انبر اتلخدي نأ عمْطنو قحلا نم انءاج امو هّللاب نمؤن ال اتل امو

 لزنأ امو للاب نمؤي نمل باتكلا لهأ نم نإوإ» : "لجو زع] هلوق ىف نوروكذملا عد يراضتلا قف
 عير هللا نإ مهي دنع مهرجأ مهل كنو ًاليلق اسف هللا تايآب نورتشي ال هلل نيعشاخ مهل لزنأ امو مكيإ
 مه هلبق نم باتكلا مهانينآ نیلا : :مهيف هللا لاق نيذلا مهو ء[۱۹۹ :نارمع لآ] ةيآلا 457[ باسحلا
 مهرجأ وتب كتلوأ] e علا هاما را ني ا نونمؤي هب

 سوم مج

 ؛[هم _ oY : صصقلا] (يلهاجلا يف يغتبن ل : هلوق ا 1 مکیلع ل مكلامعأ ا لامعا

 .أ نم ةدايز (۲) .اورمعا :أ «ر ىف )١(

 )۱۱۱٤۸(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس (۳)

 . «متبلقنا» :أ ىف ()

 .«فيعض وهو ىراصنألا لضفلا نب سابعلا هيف» :(۱۸/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠١( /١؟) ريبكلا مجعملا (5)
 .؟مهو)ا :أ هر «د ىف (0)

 )۷( كردتسملا )١۳/۲"(.

(۸A)(هلوق ىلإ :ه ىفو 3 ءر نم ةدايز )٠١( .«ةيآلا» :ه ىفو 5 ءر نم ةدايز (4) .أ نم ةدايز . 



 888 ب (۸۸ ء۸۷) ناتيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ىلع مهازاجف : ىأ “  راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج اولا امب هللا مهتا » چ ا ل

 اهيف ني : ىأ «اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانجإ» قحلاب مهفارتعاو مهقيدصتو مهناميإ

 ثيح هل مهدايقناو قحلا مهعابتا ىف : ىآ «نيدسحملا ءارج كلذو» «نولوزي الو نولوحي ال ادب

 .ناک نم عمو «ناک ٠ نيأو «ناك

 اهوفلاخو اهب اودحج : ىأ 4 اتتایآب اوبڈکو اورفک نيذّلاو» :لاقف ءايقشألا لاح نع ربخأ مث

 .اهيلإ نولخادلاو اهلهأ مه : ىأ «ميحجلا باحصأ كمال

 بحي ال هللا نإ اودتعت الو مك هللا لحَأ ام تابيَط اومرحت ال اونمآ نيذّلا اهيا ايل

 . 4 ۵ نونمؤم هب متنأ يذلا هللا اوقّتاو ابي الالح هللا مكقزر امم اولكو 9 نيدتعملا

 ءب ىبنلا باحصأ نم طهر ىف ةيآلا هذه تلزن : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 ىبنلا كلذ غلبف .نابهرلا لعفي امك ضرألا ىف حيسنو ءايندلا تاوهش كرتنو ءانريكاذم عطقن :اولاق

 ىلصأو .رطفأو موصأ ىنكلا : ايک ىبنلا لاقف . 0 :اولاقف كلو مول ركل «مهيلإ لسرأف ا

 ىبأ نبا هاور . (ىنم سيلف ىتنسب ذخؤي مل نمو «ىنم وهف یتنسب لخأ نمف «ءاسنلا حكنأو «مانأو

 . متاح

 .كلذ وحن سابع نبا نع «ىفوعلا قيرط نم هيودرم نبا یورو

 اولأس 2 2 ا نر باحصأ نم ًاسان نأ ؛اهنع هّللا ىضر «ةشئاع نع «نيحيحصلا ىفو

 .ءاسنلا جوزتأ ال :مهضعب لاقو .محللا لكآ ال :مهضعب لاقف ءرسلا ىف هلمع نع ةي ىبنلا جاوزأ

 اذك ا لوقي ماوقأ لاب ام» :لاقف ءم ىبنلا كلذ غلبف .شارف ىلع مانأ ال :مهضعب لاقو

 سيلف یتنس نع بغر نمف ءءاسنلا جوزتأو ءمحللا لكآو «موقأو مانأو ‹رطفأو موصأ ىنكل ءاذكو

2 

 ل نب كاحضلا مصاع وبأ انثدح «ىراصنألا ماصع نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 لوسر:اي: لاقف و ىبنلا ىتأ الجر نأ ؛ سابع نبأ نع «ةمركع ىنربخأ - دعس نبا ىنعي - نامثع نع

 اونمآ نيذّلا اهيأ ايل ىل: للا ىلع تمرح ناو ءال ت رشتنا محللا تلكأ اذإ ىنإ «هللا

 . مك هللا لحأ ام تابيْط اومرحت ال

 .هب «ليبنلا مصاع ىبأ نع «سالقلا ىلع نب ورمع نع ءاعيمج ريرج نباو ىذمرتلا هاور اذكو

 .؟ىبنلا» :آ ىف (۳) .«نيثكام» :آ ءر ىف (0) .«اهيف نيدلاخ راهنألا» :ر ىف )١(
 ةشئاع ثيدح امأ . 005 )١ مقرب هحيحص ىف ملسمو ( ۰ ”7) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور :كلام نب سنأ ثيدح ظفل اذه )٤(

 نوهزنتي ماوقأ لاب ام» :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف هيي ىبنلا كلذ غلبف < موق هنع هزنتو هيف صخرت اًنيش و یبنلا عنص : هظفلف

 ,.(؟؟ هكر مقرب ملسمو (vT-1) مقرب ىراخبلا هاور .«ةيشخ هل مهدشأو هللاب مهملعأ ىنإ هللاوف ؟ هعنصأ ءىشلا نع

 .«محللا اذه نم تلكأ» :أ ىف (5)



 (۸۸ «۸۷) ناتيآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۱۷۰

 . ملعأ هللاف « سابع نبا ىلع ًافوقوم ىورو ًالسرم رخآ هجو نم ىور و ا ويح :لاقو

 هللا دبع نع «مزاح ىبأ نب سيق نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع < «عيكوو ىروثلا نايفس لاقو

 لوسر اناهنف ؟ىصختسن الأ :انلقف «ءاسن انعم سيلو ءو هللا لوسر عم وزغن انك :لاق دوعسم نبا

 اونمآ نيذّلا اهيأ اي» : هللا دبع أرق مث لجأ ىلإ بوثلاب ةأرملا حكتن نأ انل صخخرو «كلذ نع إي هللا

 . ( [نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو ] مُكَ هللا لحأ ام تاَبيَط اومرحت ال

 .ملعأ هللاو «ةعتملا حاكن ميرحت لبق ناك اذهو ."”ليعامسإ ثيدح نم هاجرخأ

 نب لقعم ءاج : لاق ليبحرش نب ورمع نع «ثراحلا نب مامه نع «ميهاربإ نع < ‹شمعألا لاقو

 اومرحت ال اونمآ نيذّلا اهيا اي :ةيآلا هذه التف . ىشارف تمرح ىنإ :لاقف دوعسم نب هللا دبع ىلإ نرقم

 , 424 [نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو ] مكل هللا لحأ ام تابيَط

 وعم نی هللا دبع دبع انك لاف قورسم نع < «ىحضلا ىبأ نع ءروصنم نع «ىروثلا لاقو

 دبع لاقف .هلكآ نأ تمرح ىنإ :لاقف .ندا : هللا دبع [هل] لاقف 0و ءعرضب ءىجف

 هللا َلَحَأ ام تاّبّيَط اومرحت ال اونمآ نيذّلا اهي ایل :ةيآلا هذه التو كنيمي نع رفكو «معطاف ندا : هللا

 . ةيآلا مك
 نب قاحسإ قيرط نم «هكردتسم ىف ريخألا رثألا اذه مكاحلا ىورو .متاح ىبأ نبا نهاور

 ."ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع :لاق مث هب ‹روصنم نع «ريرج نع «هيوهار

 انس نب م ارح «بهو نبا انثدح «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاق مث

 مث ولك ىبنلا دنع وهو ءهلهأ نم فيض ©"”هفاض ةحاور نب هللا دبع نأ : هثدح ملسأ نب ديز نأ

 وه «ىلجأ نم ىفيض تسبح و هل ًاراظتنا مهَفيض اومعطي مل مهدجوف هلهأ ىلإ عجر

 و كلا يار لن املف .مارح ىلع وه :فيضلا لاقو .مارح ىلع وه :هتأرما تلاقف .مارح ىلع

 نيذلا اهيا ايل : هللا لر زنأ مث ءمهنم ناك ىذلا ركذف ی یبنلا ىلإ بهذ مث .هللا مساب اولك :لاقو
 . عطقنم رثأ اذهو . مك هللا لحأ ام تاّبيَط اومرحت ال اونمآ

 ءهيفو . "اذهب 0 فاضأ عم “')[هنع هللا ىضر] قيدصلا ةصق ىف ىراخبلا حيحص ىفو

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۳١٥٤(.

 ) )0.(ةيآلا» :ه ىفو «آ ءر نم ةدايز

 )١8-١5(. مقرب ملسم حبحصو )110£( مقرب ىراخبلا ج )۳(

 .أ نم ةدايز (5) .«ةيآلا» :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (5)

 )۳١۳/۲(. كردتسملا (5)

 .؟لزنأف» :أ ىف (۸) .«هفاضأ» :ر ىف (۷)

 )٠٤۳١/۳(. روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (۹)

 .أ نم ةدايز )٠١(

 )١١( مقرب ىراخبلا حيحص )٦۱٤١(.

 ١1١( .«اذه هبش» :أ ىف
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 اًئيش وأ اسلم وأ ًالكأم مرح نم نأ ىلإ هريغو ىعفاشلاك ءاملعلا نم بهذ نمل ةلالد ةصقلا هذه ىفو

 امرت ال اونا نيذلا ابا انف ىلاعت هلوقلو ؛اضيأ هيلع ةرافك الو هيلع ا هنأ ءاسنلا ادع ام

 هرمأي مل - مدقتملا ثيدحلا ىف امك  هسفن ىلع محللا مرح ىذلا نالو ؛ ؛ «مكل هللا لحأ ام تاّبيَط

 وأ اًبرشم وأ ًالكأم مرح نم نأ ىلإ '7١لبنح نب دمحأ مامإلا مهنم نورخآ بهذو . ةرافكب ةي ىبنلا

 درجمب ذخاؤي كلذكف نيميلاب هكرت مزتلا اذإ امك «نيمي ةرافك كلذب هيلع بجي هنإف ءايشألا نم اًئيش

 ىلا اهيأ ای: ىلاعت هلوق ىف امكو «سابع نبا كلذب ىتفأ امك «همزتلا اب هل اًمازلإ هسفن ىلع هميرحت

 هللا ضرف دق : لاق مث ١[ :ميرحتلا] © ميحر روُفَعُهَّللاَو كجاوزأ تاضرم ىغتبت كَ هللا لحأ ام رحت مل

 ريفكتل ةنيبملا ةيآلاب هبقع مكحلا اذه ركذ امل انهه "'”كلذكو .[؟ :ميرحتلا] ةيآلا (مكناميأ ةّلحت مكل

 . ملعأ هّللاو «ريفكتلا ءاضتقا ىف نيميلا ةلزنم لزنم اذه نأ ىلع لدف «نيميلا

 دهاجم نع « جيرج نبا نع «جاجح انثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 اوسبليو مهسفنأ او اولتبتي نأ ءورمع نب هللا دبعو نوقف نب دام ميك «لاجر دارأ :لاق

 :ةمركع نع «جيرج نبا لاق . «نونمؤم هب متنأ ىذا هللا اوت او : 0 ىلإ ةيآلا هذه تلزنف ءحوسملا

 ىبأ ىلوم ًالاسو ءدوسألا نب دادقملاو ءدوعسم نباو «بلاط ىبأ نب ىلعو وو نب نامثع نإ

 اومرحو «حوسملا اوسبلو «ءاسنلا اولزتعاو «تويبلا ىف E ءارلتت +" تاخضا ىف ةفيذح

 اوعمجأو ءاصخإلاب اومهو ؛ليئارسإ ىنب نم ةحايسلا لهأ سبليو لكأي ام الإ سابللاو ماعطلا تابيط

 نإ اودتعت الو مكل هللا لحأ ام تاب اومرحت ال اونمآ نيذّلا اهْيَأ اي» :تلزنف ءراهنلا مايصو ليللا مايقل

 ئاعطلاو ءانشنلا نم اوهرخاان, :ديزي < يملا نس نيب اوريست ال .:لوقي € نيدتعملا بحي ال هللا

 مهيف تلزن املف ءءاصخإلا نم هب اومه امو «راهنلا مايصو ليللا مايق نم هيلع اوعمجأ امو «سابللاو
 اولصو ءاورطفأو اوموص «اًمح مكنيعأل نإو ءاّمح مكسفنأل نإ» :لاقف يم هللا لوسر مهيلإ ثعب

 . تلزنأ ام انعبتاو انملس مهللا :اولاقف .«انتنس كرت نم انم سيلف ءاومانو

 ةشئاع ةياور نم نيحيحصلا ىف دهاش اهلو «ةلسرم نيعباتلا نم دحاو ريغ ةصقلا هذه ركذ دقو

 .ةنملاو دمحلا هّللو «كلذ مدقت امك «نينمؤملا مأ

 U رس ربا ااا :هلوق ىف ىدسلا نع ءطابسأ لاقو

 دزي ملو ماق مث «سانلا ركذف اًموي سلج ةي هللا لوسر نأ كلذو : « نيدتعملا بحي ال هللا نإ

 نب نامثعو «بلاط ىبأ نب ىلع مهنم ةرشع اوناك هوكي ىبنلا باحصأ نم سان لاقف «فيوختلا ىلع
 مرخف .مرحن نحنف «مهسفنأ ىلع اومرح دق ىراصنلا نإف «ًالمع ثدحن مل نإ انفخ ام :نوعظم

 .«كلذكف» :أ ىف (۲) .«نورخآو لبنح نب دمحأ مامإلا بهذو» : ىف )١(

 .«نيلسرملا» :أ ىف (:) . «هباحصأ» :أ ىف (۳)

 )٥۱۹/۱۰(. یربطلا ريسفت (۵)

 .«مهدهزي» :ر ىف ()



 (۸۸ «۸۷) ناتيآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۱۷۲

 ناكف ءءاسنلا مهضعب مرحو «مونلا مهضعب مرحو «راهتب لكأي نأو «كدولاو محللا لكأي نأ مهضعب
 نضر « ةشئاع ارم تناف درت وتد لو لها س د ل هاكر الا مرح نمم نوعظم نب نامثع

 اي كلاب ام :ِةيَك ىبنلا جاوزأ نم اهدنع نمو ةشئاع اهل تلاقف «ءالوحلا :اهل لاقي ناكو ءاهنع هللا

 و لغ عقو امو بيطتأو طشتمأ فيكو :تلاق ؟نيبيطتت ال ءنيطشتمت ال «نوللا ةريغتم ءالوح

 نهو وائ هللا لوسر لخدف ءاهمالك نم نكحضي نلعجف :لاق .اذكو اذك ذنم «ًابوث ىنع عفر امو

 ام :تلاقف ءاهرمأ نع اهتلأس ءالوحلا نإ «هللا لوسر اي :تلاق «؟نككحضي ام» :لاقف «نكحضي

 هتكرت ىنإ :لاق «؟نامثع اي كلام» :لاقف ءهاعدف هيلإ لسرأف .اذكو اذك ذنم ًابوث ىجوز ىنع عفر

 هللا لوسر لاقف ءهسفن بجي نأ دارأ دق نامثع ناكو «هرمأ هيلع صقو «ةدابعلل ىلختأ ىكل «هلل

 .«رطقأ» :لاقف .مئاص ىنإ هللا لوسر اي :لاقف .«كلهأ تعقاوف تعجر الإ كيلع تمسقأ» : ا

 تلحتكاو تطشتما دقو 'ا[لَي هللا لوسر جوز] ةشئاع ىلإ ءالوحلا تعجرف «هلهأ ىتأو ءرطفاف

 :ع هللا لوسر لاقو ءسمأ اهاتأ هنإ :تلاقف ؟ءالوح اي كلام :تلاقو ةشئاع تكحضف «تبيطتو

 نمف ءءاسنلا حكنأو ءموصأو رطفأو «موقأو مانأ ىنإ الأ ؟مونلاو ماعطلاو ءاسنلا اومرَح ماوقأ لاب ام»

 لوقي« اودتعت الو مك هللا لحأ ام تاّبَيَط اومرحت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي» ترف ام سلف قع تعز

 مكذخاؤي ال » :لاقف «مهناميأ اورفكي نأ مهرمأو .«ءادتعالا وه اذه نإف «كسفن بج ال» :نامثعل

 .ريرج نبا "” هاور .4َاَميَألا ُْتدّقَع امب مكذخاؤي نكلو مكناميأ ىف وغلب هلا
 ىف مكسفنأ ىلع قييضتلا ىف اوغلابت الو :هنم دارملا نوكي نأ لمتحي (اودتعت الو» :هلوقو

 “اومرحت ال امك :دارملا نوكي نأ لمتحيو .فلسلا نم هلاق نم هلاق امك «مكيلع تاحابملا “ميرحت

 ءهيف دحلا اوزواجت الو «مکتجاحو مكتيافك ردقب هنم اوذخ لب «لالحلا لوانت ىف اودتعت الف لالحلا

 :لاقو ١[ :نارمع لآ] «  [نیفرسمْلا بحي ال هنِإ] اوفرست الو اوبرشاو اولكوإ : ىلاعت "لاق امك
 نيب لدع هللا ٌعرشف ء[1۷ :ناقرفلا] «اًماَوَق كلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذّلاَو »

 الو مك هللا لحَأ ام تاَبيَط اومرحت ال »9 :لاق اذهلو ؛طيرفت الو طارفإ ال «هنع ىفاجلاو هيف ىلاغلا
 .a .( نيدتعملا بحي ال هلا نإ اودتعت

 ىف :ىأ هللا اوقتاو ءابيط الالح هنوك لاح یف :ىأ 4 ًالالح هلا مکقزر امم اولکو ل :لاق مث
 .4 نونمؤم هب متنأ ىذا «هنایصعو (9هتفلاخم اوكرتاو «هناوضرو هتعاط اوعبتاو «مكرومأ عيمج

 ماعطإ هتراقكف ناميألا مُتدّقَع امب مكذخاؤي نكلو مكناميأ يف وغاب هللا مكذخاَؤي ال 75

 .(هاورو» :ر ىف (0 .أ نم ةدايز () . «ناكف» :ر ىف(

 ,«اومرحي» :ر ىف )١0( .«لاق» : ىف (0) .؟ميرحتبا :د ىف (4)

 .«همراحم» :ر ىف (9) . «ةيآلا» : ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (۸) .«هلوقك» :د ىف (۷)



 1١ (۸۹) ةيآآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 هام اه يام رم يلام

 ماَيصَف دجي مل مَ بقر ريرحت وأ مهثوسك وأ مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع
- 

 مُكَلَمَل هتايآ مک هللا يبي كلذك منامي اوظفحاو متفلح اذِإ مكناميأ ةراقك كلذ مايا ةثالَث هل

 .4 ® نورکشت

 ال :دصق ريغ نم مالكلا ىف لجرلا لوق هنأو «نيميلا وغل ىلع مالكلا ةرقبلا ةروس ىف مدقت دق

 ىلع :ليقو .ةيصعملا ىف :ليقو .لزهلا ىف وه :ليقو ٠ ىعفاشلا بهذم اذهو ؛هللاو ىلبو «هللاو

 هّللا لحأ ام تابيط اومرحت ال :هلوقب اولدتساو «كلذ وحنو سبلملاو برشملاو لكأملا كرت ىلع فلحلا

 .«مكل
 اب :ىأ (ناميألا مّتدَقَع امب مكذخاَؤي نكلو# :هلوق ليلدب ؛دصق ريغ نم نيميلا هنأ حيحصلاو

 نمو «ءارقفلا نم جيواحم : ىنعي نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف ءاهومتدصقو ناميألا نم هيلع متممص

 .هيفكي ام دجي ال

 نم ىأ :ةمركعو «ريبج نب ديعسو « سابع نبا لاق «مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم » :هلوقو

 ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق .مكيلهأ نومعطت ام لثمأ نم :ىناسارخلا ءاطع لاقو
 ىلع نع «ثراحلا نع < قاحسإ ىبأ نع «جاجح نع «رمحألا دلاخ وبأ انثدح ‹ جشألا

 .نمسو "زبخ «نبلو زبخ :لاق
  ناميلس نع «ةّئييع نب نايفس انثدح «ةءارق ىلعألا دبع نب سنوي انأبنأ :متاح ىبأ نبا لاقو

 توق هلهأ ضعب توقي لجرلا ناك :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع  ةريغملا ىبأ نبا ىنعي

 . تيزلاو زبخلا نم : ىأ «مُكيلهأ نومعطت ام طسوأ نمل : ىلاعت هللا لاقف «ةعس هيف اًثوق مهضعبو نود

 نم» :سابع نبا نع «رماع نع «رباج نع «ليئارسإ نع عيكو انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدحو
 .مهرسيو مهرسع نم : : لاق «مكيلهأ نومعطت ام طسوأ

 انثدح  روباش نبا ىنعي - ينعش قف ای دج «ىصمحلا فّلَخ نب نمحرلا دبع انثدحو

 :هل لاقي لجر نع «لوحألا مصاع نع «ميلس ىبأ نب ثيل نع < د ني اف
 زبخلاو «محللاو زبخلا :لاق «مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم : لاق هنأ رمع نبا نع «نمحرلا دبع
 .لخلاو زبخلاو «تيزلاو زبخلاو «نبللاو زبخلاو «نمسلاو

 رمع نبا نع «نيريس نبا نع «مصاع نع «ةيواعم وبأ انثدح ‹ىلصوملا برح نب ىلع انثدحو

 .ازبخو» :ر ىف (۳) .«لاقو» :أ ىف (۲) .؟ىتأي بهذم اذهو» :ر ىف )١(



 ٤ ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حس ب ل ل )88(

 كيمو: ةرمتلاو راو تيلو نا سلو وقلنا: لاق «مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نمل لوق یف

 محللاو زبخلا :مكيلهأ نومعطت ام لضفأ .

 ةديبع نع ريرج نبا فور مث .ةيواعم ىبأ نع امهالك عيكو نباو دانه نع ريرج نبا هاورو

 وحن اولاق مهنأ :نيزر ىبأو «كاحضلاو «نسحلاو «نيريس نب دمحمو «ىضاقلا حيرشو «دوسألاو

 .ًاضيأ لوحكم نع متاح ىبأ نبا هاكحو «كلذ

 .ةرثكلاو ةلقلا ىف :ىأ «مُكيلَهَأ نومعطت ام طسوأ نمإل : هلوقب دارملا نأ ريرج نبا راتخاو

 :متاح ىبأ نبا لاقف «مهمعطي ام رادقم ىف ءاملعلا فلتخا مث

 نع «ىبعشلا نع را بج نع «جاجح نع «رمحألا دلاخ وبأ انثدح «ديعس وبأ انثدح

 مهيذغي :لاق «مكيلهأ نومعطت ام طسْوأ نم» :هلوق ىف [هنع هللا ىضر] ىلع نع «ثراحلا

 . مهيشعيو

 داز ءاّمحلو اًربخ ةدحاو ةلكأ نيكاسم ةرشع معطي نأ هيفكي :نيريس نب دمحمو نسحلا لاقو

 .اوعبشي ىتح ًالخو ًآتيزو اًزبخف دجي مل نإف ءاّنبلو اًنمسو اًزبخف "7 دجي مل نإف :نسحلا

 ءرمع لوق اذه .امهوحنو« رمت وأ رب نم عاص فصن ةرشعلا نم دحاو لك معطي :نورخآ لاقو

 ىبأو «نارهم نب نوميمو «ىعَحتلا ميهاربإو «ريبج نب ديعسو «ىبعشلاو «دهاجمو «ةشئاعو «ىلعو

 ناو لتاقمو «ةبالق ىبأو «لوحكمو «مكاحلاو «كاحضلاو «كلام

 .هادع امم عاصو «رب “[نم] عاص فصن : ةفينح وبأ لاقو

 نب نسحلا نب ديبع انثدح «ىفقثلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ودر ن یا لاق كو

 ا یک ی قنا اا ن ع قر و ق ا نب دمحم اد و

 رقك :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ورمع نب لاهنملا نع «ىلعي نب ورمع انثدح ءهمأل

 .رب نم عاص فصنف دجي مل نمو هب سانلا رمأو ءرمت نم عاصب ةي هللا لوسر

 هللا دبع نب ""”رمع نع «ىئاكبلا هللا دبع نب دايز نع «ديزي نب سابعلا نع «هجام نبا هاورو

 . هب ءورمع نب لاهنملا نع «ىفقثلا ىلعي نبا
 برشي ناك هنأ اوركذو «هفعض ىلع عمجم هنإف اذه هللا دبع نب رمع لاحل ثيدحلا اذه حصي ال

 . كورتم :ىنطقرادلا لاقو .رمخلا

 .ادجت مل نإف» :ر ىف (۳) . نم ةدايز () .«ىورو» :أ ىف )١(

 .(ورمعا» :ر ىف (5) .أ نم ةدايز (6) .؟مكحلاو» :ر ىف (6)

 )۲۱١۲(. مقرب ةجام نبا ننس (۷)



 0¥ (46) ةيآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحلا

 نيا ىنعي - دواد E « سيردإ نبا انثدح .جشألا كديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .همادإ هعمو نيكسم لكل ىنعي - نزول ل فاقع دنا ع «ةم ركع نع - دنه ىبأ

 «ةمركعو «ءاطعو «دهاجمو «بيسملا نب ديعسو «تباث نب ديزو «رمع نبا نع یورو : لاق مث

 «نسحلاو «راسي نب ناميلسو «نمحرلا دبع نب ةملس ىبأو «ملاسو 0 ”هساقلاو «ءاثعشلا ىبأو

 . كلذ وحن ‹یرهزلاو «نيريس نب دمحمو

 - مدألل ضرعتي ملو .نيكسم لكل لكك ىبنلا دب دم. نيميلا ةرافك ىف بجاؤلا :ىعفاشلا لاقو

 رشع ةسمخ عسي ليكم نم اًنيكسم نيتس معطي نأب ناضمر ىف عماج ىذلل ويب ىبنلا رمأب جتحاو

 ا

 نع «ىفوكلا ةرارز نب رضنلا انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح «جارسلا قاحسإ 0 «ىرقملا
 0 نيميلا ةرافك ميقي ناك ةَ هللا لوسر نأ ؛رمع نبا نع « عفان نع ىلا نب هللا دبع

0 

 متاح وبأ هيف لاق «ْخْلَب ليزن ىفوكلا ىلهذلا مركألا دبع نب ةرارز نب رضنلا لاحل «فيعض هدانسإ
 هنع ىور :لاقو تاقثلا ىف نابح نبا هركذو .دحاو ريغ هنع ىور دق هنأ عم لوهجم وه :ىزارلا

 .اضيأ فيعض ىرّمعلا هخيش نإ مث .ملعأ هللاف «ةميقتسم ءايشأ ديعس نب ةبيتق

 . ملعأ هّللاو .هريغ نم نادم وأ نب وه دم بجا لا :لبنح نب دمحأ لاقو

 قدصي ام ةرشعلا نم دحاو لك ىلإ عفد ول :هللا همحر «ىعفاشلا لاق :«مهتوسك وأ # : هلوقو
 ىف هباحصأ فلتخاو . كلذ هأزجأ ةعنقم وأ ةمامع وأ رازإ وأ ليوارس وأ صيمق نم ةوسكلا مسا هيلع

 ىبأ نبا هاور اب ًاجاجتحا ‹زاوجلا ىلإ بهذ نم مهنمف « نيهجو ىلع ال مأ ئرجت له :ةوسنلقلا

 : متاح

 نب دمحم نع «كلام نب مساقلا انثدح : الاف ىطساولا دلاخ نب رامعو .جشألا ديعس وبأ انثدح

 اومدق ًادفو نأ ول :لاق «مهترسك وال م” تلأس :لاق هيبأ نع ءريبزلا

 ج (6)

eدماح وبأ خيشلا ىكح اذكهو . ملعأ هللاو ءاذه ريبزلا نب دمحم لال ؛ فيعض دانسإ  

 . ءارجإلا مدع حيحصلاو ءاضيأ نيهجو فخلا ىف ' 7 تنارفشالا

 ىلصي نأ ب ام کلا ني ی ار زج ىلإ هديا[: هبال ل ورمل ودم ايكنالو

 . ملعأ هللاو ةن لك فارما لأ 9چ ناك نإ « هيف

 ةّلمَت وأ «نيكسم لكل ةءابع : سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 .«مساقلا ىبأو» :ر ىف (9) .«ادم»:ر ىف (۳) .«وها :ر ىف )١(

 .؟«ىنييارفسالا» :ر ىف (5) .؟مهاسکف» : ىف (5) .اورمع» :ر ىف (5)



5-5 

(A4) ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ع بل اسس: ۷٦ 

 تعش ام هالعأو «بوث هاندأ :دهاجم لاقو

 ناّبتلا الإ ءىش لك نيميلا ةرافك ىف ئزجي :دهاجم نع ْثْيَل لاقو .

 «ناميلس ىبأ نب دامحو «ىعَحَتلا مي ميهاربإو «سواطو «ءاطعو «رقابلا رفعج وبأو «نسحلا لاقو
 .بوث بوث :كلام وبأو

 رامخلاو صيمقلاو عردلا ىري الو «ءادرلاو ةفحلملاك عماج بوث : ًضيأ ىعخنلا ميهاربإ نعو

 . اًعماج هوحنو

 خا

 ا : نسحلاو ۰ نيريس نبا نع « ثعشأ نع «ىراصنألا لاقو

 ةءابعو «هسأر اهب فلي ةمامع : بيسملا نب ديعس نع «دنه ىبأ نب دواد نع «ىروثلا لاقو

EET 

 ىبأ نع «نيريس نبا نع «لوحألا مصاعب نع يلزاللا يبا اتروب دانه انئدح :ريرج نبا لاقو

 .نيرحبلا ةدّقعم نم نيبوث اسكف «نيي ىلع فلح هنأ ؛ىسوم

 «رامع نب ماشه انثدح «ىلعملا نب دمحأ انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح :هيودرم نبا لاقو

 نع «ةشئاع نع «ضايع ىبأ نع «نامثع ىبأ نع «ناميلس نب لتاقم نع «شايع نب ليعامسإ انثدح
 .بيرغ ثيدح .20«نيكسم لكل ةءابع» :لاق .«مهتوسك وأ :هلوق یف ةه هللا لوسر

 .ةنمؤملا ئزجت امك ةرفاكلا ئزجت :لاقف ءاهقالطإب ةفينح وبأ ذخأ : «ةَبقر ريرحت وأ» :هلوقو
 بجوملا داحتال ؛لتقلا ةرافك نم ناميإلاب اهدييقت ذخأو .ةنمؤم نوكت نأ دبال :نورخآو ىعفاشلا لاقو

 ىعفاشلا دنسمو كلام أطوم ىف وه ىذلا «ىملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدحلو ببسلا فلتخا نإو

 نيأ» : ل هللا لوسر اهل لاقف «ءادوس ةيراجب هعم ءاجو «ةبقر قتع هيلع نأ ركذ هنأ :ملسم حيحصو

 .«ةنمؤم اهنإف اهقتعا» :لاق . هللا لوسر تنأ :تلاق «؟انأ نم» :لاق .ءامسلا ىف :تلاق «؟هللا

 . رطب تيدا

 لهسألاب أدب دقو .عامجإلاب هنع أزجأ ثناحلا َلَعَف اهيأ «نيميلا ةرافك ىف ثالث لاصخ هذهف
 ىلإ ىندألا نم اهيف ىقرف ءقتعلا نم رسيأ ةوسكلا نأ امك «ةوسكلا نم رسيأ ماعطإلاف «لهسألاف
 لاق امك «مايأ ةثالث مايصب رفك ثالثلا لاصخلا هذه نم ةدحاو ىلع فلكملا ردقي مل نإف .ىلعألا

 . 4م ةَنالَث مايصف دجي مل نمف : ىلاعت
 همزل مهارد ةثالث دجو نم :الاق امهنأ ىرصبلا نسحلاو ريبج نب ديعس نع «ريرج نبا ىورو

 .ماص الإو ماعطإلا

 نع لضف هل نكي مل نمل زئاج :لاق هنأ هنامز ةهقفتم ىرخأتم ضعب نع ًايكاح «ريرج نبا لاقو
 .«نابوث نابوث١:أ ءر ىف )١(

 لهأ ريغ غ نع هتياور شايع نب ر ليعامسإو .هنع اوتكس :ىراخبلا لاقو . ىئاسنلاو عيكو هبذك <« «ىخلبلا ناميلس نب لتاقم هدانسإ ] ىفو (0)

 . ةفيعض ماشلا

 .(91/) مقرب ملسم حيحصو ؟ننملا عئادب» )١1957( مقرب ىعفاشلا دنسمو (۷۷۷ /۲) أطوملا ()



 ۷Y (۸۹) ةيآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ام لالا نمو «ةيافك هل نوكي نأ الإ موصي نأ «ماعطإلاب هب رفكي ام هشاعمل هب فرصتي لام سأر
 . هنيي نع هب رفكي ام كلذ نع لضفلا نمو .هشاعمل هب فرصتي

 ةرافك هب جرخي ام كلذ هموي ىف هلايع توقو '''هتوق نع لضفي ال ىذلا هنأ :ريرج نبا راتخا مث
 ۳7لا

 :نيلوق ىلع ؟قيرفتلا ىرجيو بجي الو بحتسي وأ « عباتتلا اهيف بجي له : ءاملعلا فلتخاو

 قالطإل «كلام لوق وهو ,(«ناميألا» باتك ىف ىعفاشلا صوصنم اذه « عباتتلا بجي ال هنأ امهدحأ

 ةدعف» :هلوقل ؛ناضمر ءاضق ىف امك «ةقرفملاو ةعومجملا ىلع قداص وهو 4مايأ ةئالث مايصق) :هلوق

 ١814[. :ةرقبلا] رخ مايا نم

 ؛ ةلبانحلاو ةيفنحلا لوق وه امك «عباتتلا بوجو ىلع «مألا» ىف رخآ عضوم ىف ىعفاشلا صنو

 . «تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف» :اهتوؤرتي اوناك مهنأ مهريغو بعك نب یا نع ىور دق ا

 مايصف» :اهؤرقي ناك هنأ بعك نب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع ؛عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاق
 . «تاعباتتم مايأ ةثالث

 .دوعسم نب هللا دبع نع قاحسإ وبأو « ىبعشلاو «دهاجم اهاكحو

 . «تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف» :دوعسم نب هللا دبع ةءارق ىف :ميهاربإ لاقو

 .كلذك اهنوؤرقي دوعسم نبا باحصأ ناك :شمعألا لاقو

 نم (ريسفت وأ ءدحاو ربخ نوكي نأ نم لقأ الف ءارتاوتم انآرق اهنوك تبثي مل اذإ "'هذهو
 . عوفرملا مكح ىف وهو «ىباحصلا

 انثدح «ىرعشأالا 40 ا دب دمحم انثدح «ىلع نب دمحم انثدح :هيودرم نب ركب وبأ لاقو

 تلزن الل : لاق سابع نبا نع ‹ییحی نب ليعامسإ نع « سيق نب ديزي انثدح ‹«ىشرقلا دلاخ نب مثيهلا

 نإو « تقتعأ تتش نإ «رايخلاب تنأ» : لاق ؟رايخلاب نحن « هللا لوسر اي : ةفيذح لاق تارافكلا ةيآ

 بيرع ثيدح ادهو و فييرا

 ريغب اهوكرتت ال هانعم :ريرج نبا لاق 4 ْمُكَناميأ اوُظَمحاَو مفلح اذإ مكناميأ ةراقك كلذإ»ا :هلوقو
 . «نوركشت مكلعْل# (")اهرشنيو اهحضوي : ىأ «هتايآ مک هللا نبي كلذك» . ريفكت

 )١( :أ ىف ١مؤنته«.

 )٥٥۹/۱۰(. ىربطلا ريسفت (0)

 .«دمحأ» :أ ىف (6) .«اذهو» :1 ىف (۳)

 ءانه فحصت هنأو ؟سيبق نب دیزی» هنأ نظأ سيق نب ديزيو .هيودرم نبا ريغل هزعي ملو ٠٠١( /7) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذو (4)
 نيبو هنيب نإف «لضعم دانسإلا مث «ليطاوب هيوري ام ةماع :ىدع نبا لاق ثيدحلا عضي ناك هللا ديبع نبا وه ىيحي نب ليعامسإو

 .ًاييرقت نامزلا نم نرق سابع نبا
 .«اهرسفيو» :أ ءر ىف (0)



 EL O ]ل كايكلا ةةذناملا ةوونك يكلف ويضلأت/ : تخت a و

 ناّطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رَمَحْلا امّنِإ اونمآ نيذّلا اهيأ ايإ»

 رمخلا يف ا ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري مَنِ © نوحلفت مك هوبتجاَ

 اوعيطأو هللا اوعيطأو 60 نرهتنم متنأ لهف ةالّصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو

 em انلوسر ىلع امنأ اوملعاف متيلوت نإف اورذحاو لوسرلا

 اوَقَنا مث تاحلاّصلا اولمعو اونمآَو اونا ام اَذإ اومعَط اًميف حاتج تاحلاّصلا اولمعو اونمآ

 85 يشمل سب ةلئرارتشارق ةقارا
 .رامقلا وهو ءرسيملاو رمخلا ىطاعت نع نينمؤملا هدابع اًيهان ىلاعت لوقي

aمتاح ىبأ نبا هاور .رسيملا نم جئرطشلا 06 1الى نب ىلع نعمل » 

 .هب «ىلع نع «هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع «متاح نع «موحرم نب سيبع نع «هيبأ نع

 نع «نايفس نع «عيكو انثدح ء'ىسمحألا ليعامسإ نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 نم وهف رامقلا نم ءىش لك :اولاق - مهنم نينثا وأ :نايفس لاق  سواطو دهاجمو ءاطع نع ْثِيَل

 .زوجلاب نايبصلا بعل ىتح «رسيملا

 ا ضيبلاو ‹«زوحلاو «باعكلا ىتح :الاقو ی ا س دشار نع یورو

 .رامقلا وه رسيملا :لاق رمع نبا نع نع «عفان نع «ةبقع نب ىسوم لاقو «نايبصلا اهب بعلت

 ءىجم ىلإ ةيلهاجلا ىف نورماقتي اوناك ءرامقلا وه رسيملا :لاق سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .ةحيبقلا قالخأللا هذه نع هللا مهاهنف ءمالسإلا

 عيب ةيلهاجلا لهأ رسيم ناك :لوقي بيسملا نب ديعس عمس هنأ : نضل: قي واذ نع «كلام لاقو

 .نيتاشلاو ةاشلاب محللا

 .رامثلاو لاومألا ىلع حادقلاب برضلاو رسيملا : لاق جرعألا نع ‹«ېرهزلا لاقو

 .رسيملا نم وهف «ةالصلا نعو هللا ركذ نع ىهلأ ام لك دع

 «ةقدص انثدح «رامع نب ماشه انثدح «ىدامرلا روصنم نب دمحأ انئدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .«رسيملا نم اهنإف ًارجز اهب رجزي ىتلا ةموسوملا باعكلا هذه اوبنتجا» :لاق هيي ىبنلا نع .ىرعشألا
1 2 

 .«ىذلا» :1 ىف (۳) .؛هلثم بیبح»:آ ىف (۲) .«ىشمعألا» :أ ىف )١(

 .«هب سأب ال نامثعو ءديزي نب ىلع نم وهو لطاب ثيدح اذه :ىبأ لاق» :لاقو« (۲۹۷ /۲) للعلا ىف متاح ىبأ نبا هركذو )٤(



 ۱۷۹ (97 - ٩۰ ) تایآلا:ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 يلا ا ر نک مي حح ىف وب جدا ىف ةرو ىذلا «درنلا وه اذهب دارملا نأكو

 یفو . : هدو ريخ ل نقاةدي عم ااف ريشدرلاب تبل نفل اک هللا لوسر لاق :لاق ىملسألا

 هللا لوسر لاق :لاق ىرعشألا ىسوم ىبأ نع «هجام نباو دواد ىبأ نتسو «دمحأ دنسمو كلام أطوم

 هللاف ءهلوق نم ىسوم ىبأ نع ًافوقوم یورو .«هلوسرو هللا ىصع دقف درنلاب بعل نم» :ِِك
 . ملعأ

 نمحرلا دبع نب ىسوم نع «ديعجلا انثدحء"ميهاربإ نب ىكم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 نع لوقي كابأ تعمس ام «ىنربخأ :لوقي نمحرلا دبع لأسي وهو بعك نب دمحم عمس هنأ ؛ىمطخلا
 ىذلا لثم» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لوقي ىبأ تعمس :نمحرلا دبع لاقف لك ۵ھا لوسر
 . 2”(ىلصيف موقي مث ريزنخلا مدو حيقلاب اضوتي ىذلا لثم .ىلصيف موقي مث «درنلاب بعلي

 نم وه :لاق هنأ ىلع نع مدقتو .درنلا نم رش هنإ :رمع نب هللا دبع لاق دقف جنرطشلا امأو
 .ىلاعت هللا مهمحر «ىعفاشلا ههركو «دمحأو «ةفينحوبأو «كلام هميرحت ىلع صنو ءرسيملا

 :دحاو ريغو ء«نسحلاو «ريبج نب ديعسو ءءاطعو «دهاجمو «سابع نبا لاقف «باصنألا امأو

 .اهدنع مهنيبارق نوحبذي اوناك ةراجح یه

 .اهب نومسقتسي اوناك حادق ىه :اًضيأ اولاقف مالزألا امأو

 لمع نم طخس ىأ :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق «ناطْيشلا لمع نم سجرإ» : هلوقو
 .ناطيشلا لمع نم رش ىأ :ملسأ نب ديز لاقو .مثإ :ريبج نب ديعس لاقو .ناطيشلا

 . بيغرت اذهو (توحلفت مكلعل» هوكرتا : ىأ E نيعفلا : 4 هوبنتجاف»

 نع مكدصيو رسيملاو ٍرمَحْلا ىف ذ ءاَضَْبلاو ةوادَعْلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امن ل : ىلاعت لاق مث

 .بيهرتو ديدهت اذهو (نوهتنم متنأ لهف ةالّصلا نعو هللا ركذ

 | :رمخلا ميرحت 7"2[نايب] ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ
 ىلا غا ةزيزه ىلا نلرم بهو نا نع شم وبا تدع 0"! يرش اتد :دمحا :مامإلا لاق

 نولكأيو رمخلا نوبرشي مهو «ةنيدملا كك هللا لوسر مدق «تارم ثالث رمخلا تمرح :لاق ةريره
 ريبك مْنإ امهيف لف رسيمْلاو ٍرَمَحْلا نع كنولآسي > : هللا لزنأف ءامهنع وي هللا لوسر اولأسف سلا
 مث امهيفإ» :لاق امنإ ءانيلع مرح ام :سانلا لاقف 7١9[. :ةرقبلا] ةيآلا رخآ ىلإ ساتل عفانمو

 ىف باص مأ «نيرجاهملا نم لجر ىلص مايألا نم موي ناك ىتح ءرمخلا نوبرشي اوناكو . «ريبك

 .(1؟70) مقرب ملسم حيحص )١(

 . «ىبنلا نع :آ ىف )٤( .أطخ وهو (ميهاربإ نب ب ىلع» :آ ىف (9)

 لاجر دمحأ لاجر ةيقبو «هفرعأ ملو ىمطخلا ن نمحرلا دبع نب ىسوم هيفا )١١۳/۸(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١/ ۳۷١( دنسملا (6)

 . ؟حيحصلا

 .«ةباحصلا» :ر ىف (۸) .«حیرش» :ر «د ىف (۷) .أ1 نم ةدايز (1)



 56-005 ) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزلا ۸.

 اوبرقت ال اونمآ نيذُلا اَهيَأ اي » :اهنم ظلغأ ةيآ ")لجو زع] هللا لزنأف «هتءارق ىف طلخ ءبرغملا

 مهدحأ , ىتأي ىتح «نوبرشي نيانلا ناكو .[5 3”: ءاسنلا] 4نولوقت ت ام اوملعت ٰیتح ئراكس متنأو ةالّصلا

 sS E ظلغأ يآ 5 مث .قيفم وهو 00

 دقو «رسيملا نولكأيو رمخلا ن اک اوناک ا [سمانو] E شا

 حاتج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا ىلع سيل» : یلاعت هللا لزنأف ؟ناطيشلا لمع نم اًسجر هللا هلعج

 ا دا .؟متكرت امك هوكرتل مهيلع مرح ولا : رام ىبنلا لاقو ءةيآلا رخآ ىلإ © اومعط اميف

 ا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انثدح «ديلولا نب فّلخ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

yyرمخلا ىف انل نب مهللا :لاق رمخلا ميرحت لزن املا  

 ىعدذ ريبك مْنِإ امهيف لف رسيمْلاو رمخلا نع كنولأسي# : ةرقبلا ىف ىتلا ةيآلا هذه تلزنف . اًيفاش اًنايب

 ای :ءانيتلا ةرويم: ىف لا ةرآلا تلر Sg : لاقف هيلع تترقف رمع

 كل :ىدا ةالصلا ماقأ اذإ هك هللا لوسر ىدانم ' "ناكف (ىیراکس منأو ةالّصلا اوبرقت ال اونمآ نيدّلا اهي

 تلزنف . ايفاش انايب رمخلا ىف انل نيب مهللا :لاقف «هيلع تئرقف رمع ىعدف .ناركس ةالصلا نبرقي

 . "یھتنا :رمع لاق (نوهتنم متنأ لهفل :غلب املف هيلع تئرقف رمع ىعدف «ةدئاملا ىف ىتلا ةيآلا

 ورع قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإ نع «قرط نم ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور اذكهو

 هنع هل سیلو . ع نكد ىنادمهلا ليبحّرش نب ورمع همساو  ةرسيم ىبأ نعو ىعيبسلا هللا دبع

 فن ىدذمرتلاو ىنيدملا نب ىلع ثيدحلا اذه ححصو .هنم عمسي ملو :ةعرز وبأ لاق «هأوس

 اهيأ : م هللا لوسر ربنم ىلع هتبطخ ىف لاق هنأ باطخلا نب رمع نع نيحيحصلا ىف تبث دقو

 «ريعشلاو «ةطنحلاو «لسعلاو «رمتلاو «بنعلا نم :ةسمخ نم ىهو رمخلا ميرحت لزن هنإ « سانلا

 3 اعلا ماش ان ملو

 نب رمع نب زيزعلا دبع انثدح ءرشب نب دمحم انثدح «ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :ىراخبلا لاقو

 اهيف ام ةبرشأ ةسمخل ذئموي ةنيدملاب نإو رمخلا ميرحت لزن :لاق رمع نبا نع «عفان ىنثدح «زيزعلا دبع

 ٠ لاا كار

 ةمعط ابأ ىنعي  ىرصملا نع «ديمح ىبأ نب دمحم انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاق :رخآ ثيدح

 . ؟مهشرف» :أ ىفو ءامهبرشا 9 .أ نم ةدايز (" 0(

 )786١7/7(,. دنسملا ()

 . «انيهتنا انيهتنا» :أ ىف (۷) .«ناک ىتح» :أ ىف )١( .أ نم ةدايز (۵)

 .(78577/) ىئاسنلا ننسو (۳۰ )٤۹ مقرب ىذمرتلا ننسو )۳٣۷۰( مقرب دواد ىبأ نئسو )١/ ٥۳( دنسملا (۸)

 (T-TY). مقرب ملسم حيحصو 6516(2) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(4715) مقرب ىراخبلا حيحص (۱۰)



 ۸ س (4۹۳_ ۹۰ ) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاغلا ءزجلا

 كنولاسيإ -؛لزن ءىش لواف ءتايآ ثالث رفا ىف تلون :لوقي رمع نبا تغمس لاق د رصم ئراق
 اهك اهب عفتن هلا لوسراي: :اولاقف .رمخلا تمرح :ليقف [۲۱۹ :ةرقبلا] ةيآلا 4رسيملاو رمخلا نع

 دي متنأو ةالصلا اوبرقت ال# : ةيآلا هذه تلزن مث مهنع تكسف :لاق .ىلاعت هللا لاق

 تكسف « ةالصلا برق اهبرشن ال انإ هللا لوسر اي :اولاقف ءرمخلا تمرح : ليقف .[47: ءاسنلا]

 هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنألاَو رسْيَلاو لا امن اونمآ نيذّلا اهيا اي» : : لزز

 ا ةه : اك هللا لوسر لاقف ترت کن

 قيدص ةي هللا لوسرل ناك :لاقف ا ا ا
 «ناللف اي» : هِيَ هللا لوسر لاقف « هيلإ اهيدهي رمخ ةيوارب حتفلا موي هيقلف - سود نم : :وأ فيقث نم

 : هللا لوسر لاقف .اهعبف بهذا :لاقف همالغ ىلع لجرلا لبقأف «؟اهمرح هللا نأ تملع امأ

 .ءاحطبلا ىف تغرفأف

 ءاضيأ بهو نبا قيرط نمو .ملسأ نب ديز نع «كلام نع ء«بهَو نبا قيرط نم ملسم هاور

 .هب « سابع نبا نع «ةلعو نب نمحرلا دبع نع  امهالك ديعس نب ىيحي نع «لالب نب ناميلس نع

 نا «كلام نع «ةبيتق نع .ىئاسنلا هاورو

 وسب دب ذك ها یال می نع هبت ن رقت نع .رفعج نب ديمحلا دبع اشدح ا

 نعل» : لَك هللا لسر لاقف 0 عفتنأ اهعيبأف هللا لوسراي :لاق .«كدعب تمرح دق اهنإ» :لاقو

 . «اهنمثو رمخلا مرح هللاو «هوعابو «هوباذأف «منغلاو رقبلا موحش مهيلع مرح «دوهيلا هللا

 رهش تعمس :لاق مارهب نب ديمحلا دبع انثدح ءحور انثدح :لاقف دمحأ مامإلا اًضيأ هاور دقو

 ةيوار ماع لك ةَ هللا لوسرل ىدهي ناك ىرادلا نأ : منغ نب نمحرلا دبع ىنثدح :لاق بشوح نبا
 تمرح دق اهنأ ترعشأ»: "لاقف كحض هيلإ رظن املف «ةيوارب ءاج تمرح ماع ناك املف ءرمخ نم
 ءدوهيلا هللا نعل» :ِكَك هللا لوسر لاقف ؟اهنمثب عفتنأو اهعيبأ "الأ هللا لوسر اي :لاقف «؟كدعب

 مارح رمخلا نإو «نولكأي ام هب اوعابف «هوباذأف منغلاو رقبلا محش نم مهيلع مرح ام ىلإ اوقلطنا

 .«تلزتف» :أ ىف )١(

 )١981(. مقرب ىسلايطلا دنسم (۲)

 )۳١۷/۷(. ىئاسنلا ننسو (151/4) مقرب ملسم حيحصو ۸٤١( /۲) أطوملاو )١/ 72١( دنسملا (۳)

 .«ةيوار ماع لك ايب :أ ىف )٤(

 . عاطقنا هدانسإ ىفو (5)

 نب رهش نع «رفعج نب ديمحلا دبع نع «ىفنحلا ركب ىبأ نع «مزخأ نب ديز قيرط نم )٥۷/۲( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو
 .هب ىرادلا ميمت نع «منغ نب نمحرلا دبع نع «بشوح

 )١( (الفأ» : ىف (۷) .«لاقو» :أ ىف .



 ١ تايآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزخلا بلل لل ل طم لل ع ) 94-0 ۹۳(

 .«مارح اهنمثو مارح رمخلا نإو «مارح اهنمثو مارح رمخلا نإو «مارح اهنمثو

 نب ناميلس نع «ةعيهل نبا انثدح ءديعس نب ةبيتق انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 دلع هللا لوسر قهر ىف ریا لف رحتي ناك هنأ 0 هربخأ هابأ نأ ناسيك نب عفان نع ‹نمحرلا دبع

 لوسر اي :لاقف ی هللا لوسر اهب ىتأف «ةراجتلا اهب ديري «قاقزلا ىف رمخ هعمو ماشلا نم لبقأ هنأو

 :لاق كدب ترج نق اهنإ ناک #0 : لكي هللا: لوس لاف: تط بازه كتمت ىتإ + هللا

 ىلإ ناسيك قلطناف .(اهنمث مرحو تمرح دق اهنإ» : ِهيِيَكَع هّللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي اهعيبأف

 . ° اهقاره مث اهلجرأب ذخأف «قاقزلا

 تنك :لاق ربنا نع «ديمح نع «ديعس نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 انأو ةحلط ىبأ دنع هباحصأ نم اًرفنو اض ني لیسو یک از «حارجلا نب ةديبع ابأ ىقسأ

 ؟تمرح دق رمخلا نأ مترعش امأ :لاقف نيملسملا نم تآ ىتأف ‹ مهنم ذخأي بارشلا داك ىتح ‹«مهيقسأ

 امو ءاهيف اوداع ام 29هللاوف «كئانإ ىف ىقب ام فكأ سنأ اي :اولاقف «لأسنو رظنن ىتح :اولاق امف
 و وي مهرمخ یهو «رسبلاو رمتلا الإ ىه

 رع تبل نع د ني دام باور لاو یا ن هجو نيك ا نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 للا خيضفلا الإ as امو «ةحلط ىبأ تيب ىف رمخلا تمرح موي موقلا ىقاس تنك :لاق سنأ

 ىف ترجف تو لف وحلا نإ الأ :ىداني دانم اذإف .رظناف جرخا :لاق «یدانی دانم اذإف رمتلاو

 لتق ر مهضعب لاق :وأ اولاقف ءاهتقرهف .اهقرهأق جرخا : ةحلط وبأ ىل لاقف :لاق ءةنيدملا ككس

 اميف حاتج تاحلاّصلا اولمعو اونمآ َنيِذّلا ىلع سيل : هللا لزنأف : لاق .مهنوطب ىف یهو نالفو نالف

 . يلا (اومعط

 نب دابع انثدح أ ويلا نبع رکا دبع دج ناش نبا دمخ اخ :ريرج نبا لاقو

 نب ةديبع ىبأو «ةحلط ىبأ ىلع سأكلا ريدأ انآ امنيب :لاق كلام نب سنأ نع «ةداتق نع «دشار

 .رمتو رسب طيلخ نم مهسوؤر تلام ىتح «ةناجد ىبأو ؛ءاضيب نب ليهسو «لبج نب ذاعمو « حارجلا

 GEE es : لاق !تمّرح دق رمخلا نإ الأ ا

 مث «ميلس مأ بط نم انبصأو «انضعب لستغاو انضعب أضوتو «لالقلا انرسكو «بارشلا انقرهأ ىتح

 مالزألاو باصنألاو ُرسْيلاو رمخْا امن اوما نيذلا هنأ اي) :أرقي ةي هللا لوسر اذإف وسلا ىلإ انجرخ

 )١( دنسملا )5١5/4( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٤/ )۸۸مالك هيفو نسح هثيدحو رهش هيفا .

 .ادیج» :أ ىف (۳) .«هربخأ دق هابأ نأ» :أ ىف (۲)

 .«روتسم وهو ناسيك نب عفان هيف» :(858/4) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۳۳۷ )٤/ دنسملا (5)

 .«هتيأرف) :أ ىف )١( .؟نب» :ر ىف (6)

 )۷( دنسملا )۳/۱۸١(.

 .(۱۹۸۰) مقرب ملسم حيحصو (1770) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(۱۹۸۰) مقرب هحيحص ىف ملسم ظفل اذه (9)

 .اديمحلا دبع» :ر«د ىف )٠١(



 #1 للاب )۹۰_4۳ ) تايآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 لوسر اي :لجر لاقف . ,«نوهتنم مثنأ لهن :هلوق ىلإ (نوحلفت مُكّلعَل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر
 اًميف حاتج تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا ىلع سيل : هللا لزنأف ؟اهبرشي وهو تام نم ةلزنم امف ‹ هللا

 ؟كلام نب سنأ نم هّتعمس :ةداتقل لجر لاقف «ةيآلا < 237 [تاحلاّصلا اولمعو اونمآو اوقت نا ام اَذِإ] اومعَط

 نم ىنثدح :وأ معن :لاق كلك هللا لوسر نم هتعمس تنأ :كلام نب سنأل لجر لاقو . معن :لاق

 ("7بذكلا ام ىردن الو «بذکن انك ام «بذکی مل

 هللا ديبع نع «بويأ نب ىيحي ىنربخأ «قاحسإ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 كرابت ىبر نإ» :لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛ةدابع نب دعس نب سيق نع «ةداوس نب ركب نع «رحز نبا

 . "”«ملاعلا رمخ ثلث اهنإف ءاريبغلاو مكايإو .نينقلاو ءةبوكلاو «رمخلا ىلع مرح ىلاعتو

 نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع «ةلاضف نب جرف انثدح «ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 رمخلا ىتمأ ىلع مرح هللا نإ» :ِْكَي هللا لوسر لاق :لاق ورَمَع نب هللا دبع نع «هيبأ نع« ”عفار نبا
 حا هي رف طرا نقلا هني زي لاق الا ة9 دارو نعل ةنوكلاو نرو ةر

 نب ديزي انثدح «رفعج نب ديمحلا دبع انربخأ - ليبنلا وهو  مصاع وبأ انثدح :اًضيأ دمحأ لاقو

 ام ىلع لاق نم» :لاق هيم هللا لوسر نأ ؛ورمع نب هللا دبع نع «ديلولا نب ورمع نع «بيبح ىبأ
 رسيملاو رمخلا مرح هللا نإ :لوقي ويم هللا لوسر تعمسو :لاق .«منهج نم هدعقم أوبتيلف لقأ مل

 . ""اًضيأ دمحأ هب درفت .«مارح ركسم لکو ءءاريبغلاو ةبوكلاو

 ىبأ نع «زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع انثدح « عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 هللا لوسر لاق :لوقي رمع نبا اعمس امهنأ ىقفاغلا هللا دبع نب نمحرلا دبع نعو - مهالوم  ةمعط

 ءاهعاتبمو ءاهعئابو ءاهيقاسو ءاهبراشو اهنيعب رمخلا تنعل :هوجو ةرشع ىلع رمخلا تنعل» : ةي
 .«اهنمث لكآو «هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو ءاهرصتعمو ءاهرصاعو

 0 «عيكو ثيدح نم «هجام نباو دواد وبأ هاورو

 جرخ :لوقي رمع نبا تعمس «ةمعط وبأ انثدح «ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح :دمحأ لاقو

 هنيمي نع ناكف ع ترافق ركب ویا لقاو ةنيغ نع تنكف هع ترف هدبرملا ىلإ لك هللا لوسر

 قاقزب اذإف .دبرملا لَك هللا لوسر ىتأف .هراسي نع ناكف «هل تيحنتف رمع لبقأ مث .هراسي نع تنكو

 تفرع امو :رمع نبا لاق - ةيدملاب يي هللا لوسر ىناعدف :- رمع نبا لاق  رمخ اهيف دبرملا ىلع
 اعا امار ايار امرا ربا تسلا لاق مق فقم .قاقرلاب ماف يدري الإ ةيدلا

 .ر نم ةدايز )١(

 سنأ نع «ةداتق نع ءدشار نب دابع قيرط نم «راتسألا فشك» (۲۹۲۲) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو )٥۷۸/۱۰( ىربطلا ريسفت (۲)

 .«روهمجلا هفعضو ىئاسنلاو ةعرز وبأ هقثو رحز نب هللا ديبع هيف» :(04/60) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٤/ ٤١١( دنسملا (*)

 .؟عفان» :ر ىف (4)

 .«لوهجم وهو عفار نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ هيف» ١5٠(: /۲) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١١۳/۲( دنسملا (5)

 )١( دنسملا )۲/١۷١(.

 .(۳۳۸۰) مقرب ةجام نبا نئسو (7515) مقرب دواد ىبأ ناسو ٠٠١( /۲) دنسملا (۷)



E فايكلا# ةدقاملا ةروتس ay 

ER لكآو ءاهرصتعمو ءاهرصاعو «هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو 

 لاق :لاق بيبح نب ةرمض نع «ميرم ىبأ نب ركب وبأ انثدح ءعفان نب مكحلا انثدح :دمحأ لاقو

 مث تفهرأف اهب لسرأف اهب هتيتأف «ةرفشلا ىهو ةيدمب هينآ نأ وي هللا لوسر ىنرمأ :رمع نب هللا دبع
 دق رمخلا قاقز اهيفو «ةنيدملا قاوسأ ىلإ هباحصأب جرخف تلعفف .«اهب ىلع دغا» :لاقو اهيناطعأ

 هباحصأ رمأو اهيناطعأ مث «هترضحب قاقزلا كلت نم ناك ام قشف ىنم ةيدملا ذخأف «ماشلا نم تبلج

 الإ رمخ قز اهيف دجأ الف اهلك قاوسألا ىتآ نأ ىنرمأو «ىنونواعي نأو ىعم اوضمي نأ هعم اوناك 1

 . )هتققش الإ اًقز اهقاوسأ ىف كرتأ ملف «تلعفف <

 نب ثيللاو «ةعيهل نباو «حيرش نب نمحرلا دبع ىنربخأ :بهو نب هللا دبع لاق :رخآ ثيدح
 ناكو ءرمخلا عيبي مع هل ناك هنأ :هربخأ ىنالوخلا ديزي نب تباث نع «دیزی نب دلاخ نع «دعس

 :لاقف ءاهنمثو رمخلا نع هتلأسف «سابع نبا "”تيقلتف ةنيدملا تمدقف «هتني ملف اهنع هتيهنف «قدصتي

 دعب باتك ناك ول هنإ «دمحم ةمأ رشعم اي :هنع هللا ىضر «سابع نبا لاق مث . مارح اهنمثو مارح یه

 موي ىلإ مكرمأ نم كلذ رخأ نكلو «مكلبق نميف لزنأ امك مكيف لزنأل «مكيبن دعب ىبنو «مكباتك
 :لاقف ءرمخلا نمث نع هتلأسف رمع نب هللا دبع تيقلف :تباث لاق «مكيلع دشأ وهل ىرمعّلو «ةمايقلا

 :لاق مث هتوبح لح بتحم وه امنيبف «دجسملا ىف ةي هللا لوسر دنع تنك ىنإ ءرمخلا نع كربخأس
 لوقيو .ةيوار ىدنع :مهدحأ لوقيف «هنوتأي اولعجف .«اهب انتأيلف ءىش رمخلا دمار ناك نم»

 ماكر ادك ميكب ارععجا »ا : للك هللا لوسر لاقف «هدنغ نوكي نأ هللا ءاش ام :وأ قر ىدنع :رخآلا

 ءركب وبأ انقحلأف ( ىلع كتم وهو: ةنيغ رع :تيشمق ‹هعم تمقو ماقف هونذآ مث ؛ ءاولعفف .«ینونذآ

 انقحلا مث . یئاکم ركب ابا لعجو «هلامش نع ىنلعجف كي هللا لوسر شا «هنع هللا ىضر

 ىلع فقو اذإ ىتح .امهنيب ىشمف «هراسي نع هلعجو «ىنرخأف «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع

 : لاق .«متقدص» :لاق .رمخلا هذه «هّللا لوسر اي «معن :اولاق زه نوفرعتأ» :سانلل لاق رمخلا

 اهعئابو «هيلإ ةلومحملاو اهلماحو ءاهيقاسو اهبراشو ءاهرصتعمو اهرصاعو رمخلا نعل هللا نإف»
 قرخي هك هللا لوسر اهذخأ مث ءاولعفف .«اهوذحشا» :لاقف نيكسب اعد مث .«اهنمث لكآو اهيرتشمو

 هلل ابضغ كلذ لعفأ امنإ ىنكلو «لجأ» :لاق «ةعفنم قاقزلا هذه ىف :سانلا لاقف :لاق «قاقزلا اهب

 .(ال» :لاق ؟هّللا لوسر اي كيفكأ انأ :رمع لاقف .«هطخس نم اهيف ال «لجو زع

 . "ىقهيبلا هاور . ثيدحلا ةصق ىف ضعب ىلع ديزي مهضعبو :بهو نبا لاق

 )١( دنسملا )۲/۷١(.

 و «طلتخا دقو ميرم ىبأ نب ركب وبأ امهدحأ ىف نيدانسإب دمحأ هاور» :(55/5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ١١١( /۲) دنسملا ()

 . .«تاقث هلاجر ةيقبو لوحكم هفعضو «ىلصوم لا رامع نب دمحم هقثو دقو «ةمعط وبأ رخآلا

 .«اذه» :ر ىف (6) . أطخ وهو «وبأ» :ر ىف (:) .«تيقلف» :أ ىف (۳)

 .(7585/48) ىربكلا ننسلا (5)



 14ه (۹۳ 90 ) تايآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نع «كامس نع كك توي «ريرج نب بهو انثدح «ىدانملا هللا ديبع نب دمحم انثدح «رافصلا

 نحن :راصنألا تلاقف ا ءانيشتنا ىتح مرحت نأ لبق رمخلا انيرشف اناعدف ءاماعط راصنألا نم

 دعس فنأ هب برضف «روزج ىحل راصنألا نم لجر ذخأف . لضفأ نحن :شيرق تلاقو . لضفأ

 ¢ ”[مالزألاَو باصنألاو ] ٌرسْيَلاَو ٌرَمَحْلا امَّنِإ © :رمخلا ةيآ تلزنف 1 روزفم دعس فنأ ناكو «هرزفف

 , 0ةيعش ر ثيدح نم ملسم هجرخأ , ( نوهتنم متنأ لهقف# : ىلاعت هلوق ىلإ

 نب ىلع انثدح «ءافرلا ىلع وبأ انأبنأ «ةداتق نب رصن وبأ انربخأو :ىقهيبلا لاق :رخآ ثيدح

 نع «ريبج نب ديعس نع «ىبأ ىنثدح «موثلك نب ةعيبر انثدح «لاهنم نب جاجح انثدح «زيزعلا دبع

 ثبع موقلا لمث نأ املف اوبرش «راصنألا لئابق نم نيتليبق ىف رمخلا ميرحت لزن امنإ :لاق سابع نبا
 اذه ىب عنص :لوقيف «هتيحلو هسأرو ههجوب رثألا یری لجرلا لعج اوحص نأ املف « ضعبب مهضعب

 یب اذه عنص ام اًميحر آفوؤر یب ناك ول هللاو : ٠ نئاغض مهبولق ىف سيل ةوخإ اوناكو - نالف ىخأ

 رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذْلا اهيا ای :ةيآلا هذه هللا لزنأف مهبولق ىف نئاغضلا *7تعقو ىتح

 مكنيب عقوي نأ َاطيشلا ديري الإ i ل ل ع

 سان لاقف € نوهتنم مثنأ لهف 2"”[ةالّصلا ٍنَعَو هللا رْكذ نع مكدصيو رسيملاو ِرْمَحْلا يف ءاَضْعَبلاَو ةوادعْل

 نيذلا ىلع سيل » : هللا لزنأف «دحأ ل و تالف نطب یف یهو E قا : نيفلكتملا نم

 اَوَقَنا مث اونمآو اَوَقَت وقنا مث تاحلاّصلا اولمعو اونمآو اونا ام اذإ] اوم اميف حاتج تاحلاصلا اوُمعَو اوُنمآ

 .(" [نينسحملا بحي هّللاو اونسحأو

 . لاهنم نب جاجح نع ‹ةقعاص ميحرلا دبع نب دمحم نع نقل تلا ىف ىئاسنلا هاورو

 نع سرا كيم راع وع ءفّلخ نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاق :رخآ ثيدح

 ىلع دوعق نحن اب لاق هيبآ نع «ةديرب نبا نع ؛مساقلا بأ صفح قلوم مالس نع مت ىبأ

 a رو نحنو ءانل ةيطاب 00 « ةعبرأ ا ةثالث نحنو 0 نحنو ءانل 0

 متنا ا هلوق لإ اهتأرقف ا 3 e نوهت مت ين 000 رخآ ىلإ

 ءانإلاب لاقف «ءانإلا ىف ضعب ىقبو اهضعب برش دق « هذي ىف هرب موقلا ضعبو : : لاق ؟4 نوهتنم

 . "ابر انيهتنا :اولاقف ١ '”مهتيطاب ىف ام اوبص مث «ماجحلا لعفي امك ءايلعلا هتفش تحت

 رباج نع «ورمع نع «ةئييع نبا انربخأ «لضفلا نب ةقدص انثدح :ىراخبلا لاق :رخآ ثيدح

 .أ ءر نم ةدايز (؟) .«ةروزفم» :ر ءد ىف )١(

 .(1744) مقرب ملسم حيحصو .«تايآ عبرأ یف تلزنأ» .هدنع هظفلو (۲۸۵ /۸) ىربكلا ننسلا (۳)
 .«تعقو اذإ ىتح»:أ ىف (5) .«لوقيف نئاغض» :أ ءد ىف (:4)

 .؟ةيآلا رخآ ىلإ) :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (۷) .«ىلاعت هلوق ىلإ :ه ىفو «أ ءر نم ةدايز (5)

 )١١١١١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (7586 /۸) ىربكلا ننسلا (۸)

aمهنطاب» :أ ىف )٠١( . «ةيآلا» ». 

.(oVv/1- ( ىربطلا ريسفت )۱١( 



 4٠ ٩۹۳( ) تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءْزحلا ب ل يبي يب بي مههلدسمددذو

 .اهميرحت لبق كلذو ءءادهش اًعيمج مهموي نم اولتقف «رمخلا دحأ ةادغ سان حّبص :لاق

 اقدح هدم قرارا ركب نبا الا ور فو ف نه هوسات نق« رال ااو اک

 سان حبطصا :لوقي هللا دبع نب رباج عمس رانيد نب ورمع نع «نايفس انثدح «ةدبع نب دمحأ
 اولتق نيذلا ضعب تام دقف :دوهيلا تلاقف ءدحأ موي ءادهش اولتق مث ا ىبنلا باحصأ نم رمخلا

 :لاق مث «اومعَط اًميف حانج تاحلاصلا اوُلمعو اونمآ نيذّلا ىلع سيل » : هللا لزنأف .مهنوطب ىف یهو

 .ةبارغ هتقايس ىف نكلو «لاق امك وهو . حيحص دانسإ اذهو

 :لاق بزاع نب ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ةبعش انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاق :رخآ ثيدح

 اولمعو اونمآ نيذّلا ىلع سيل ل :تلزنف ؟مرحت نأ لبق اهبرشي ناك نمب فيك : اولاق رمخلا ميرحت لزن ال
 . ةيآلا (اومعط اميف ف حاتج ٠ تاحلاصلا

 حيحص نسح :لاقو .وحن هب «ةبعش نع« 7 ر ب نع "0 E OO 130315 يرطب E هيا تره هس لكلا ةاوزو

 بوقعي انثدح «ىفوكلا ديمح نب رفعج انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق :رخآ ثيدح

 ةنيدملا ىلإ ربيخ نم رمخلا لمحي لجر ناك :لاق هللا دبع نب رباج نع «ةيراج نب ىسيع نع «ىمقلا
 نإ «نالف اي :لاقف نيملسملا نم لجر هيقلف «ةنيدملا اهب مدقف لامب اهنم لمحف ءنيملسملا نم اهعيبيف
 :لاقف ي ىبنلا ىتأ مث «ةيسكأب اهيلع ىجسو «لَت ىلع ىهتنا ثيح اهعضوف تمرح دق رمخلا

 ؟هنم اهتعتبا نم ىلع اهدرأ نأ ىل :لاق .«لجأ» :لاق ؟تمرح دق رمخلا نأ ىنغلب ءهّللا لوسر اي

 الام اهيف نإف :لاق .«ال» :لاق ؟اهنم ياكي نما ىلإ اهيدهأ نأ ىل :لاق .«اهدر (*7لصي ال» :لاق

 «ةنيدملاب ىدان مث .«مهلام نم كماتيأ ' 0 انتأف نيرحبلا لام اناتأ اذإ» :لاق ؟ىرجح ىف ىماتيل

 ا . (اهتيكوأ E اق . ؟اهب عفتنن ةيعوألا « هللا لوسر اي :لجر لاقف

 . بیرغ ثيدح اذه« ىداولا نطب

 ر وھی لا قع «نايفس انثدح ءعيكو انثدح : :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 اوثرو هرجح ىف ماتيأ نع ةي ىبنلا لأس ةحلط ابأ نأ هج راسا ذا هنن ی

 . (ال» :لاق ؟ًالخ اهلعجن الفأ :لاق .«اهقرهأ» :لاقف ءارمخ

 ا هب «ىروثلا ثيدح نم «ىذمرتلاو «دواد وبأو «ملسم هاورو

 نب زيزعلا دبع انثدح ءءاجر نب هللا دبع انثدح .ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق :رخآ ثيدح

 .(4714) مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 .«نب» :ر ىف (۲)

 . «ردنغ نع رادنب» :أ ءر ىف (۳)

 0 0 موب يدبر SES Sk يع

 . حصي ال» :أ ىف (0)

 .هب ديمح نب رفعج قيرط نم «نيرحبلا عمجم» )١980( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (5 ٠ 4 /۳) ىلعي ىبأ دنسم ()

 .ءاقثو دقو مالك امهيفو ا «ىمقلا بوقعي امهدانسإ ىف» 2/0 عمجملا ىف ىمثيهلا لاق

 )۱١۹٤(. مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۹۷۵) مقرب دواد ىبأ ناسو 7 مقرب ملسم حيحصو )١19/1( دنسملا )¥(



 اها سي 90-978 تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ةيآلا هذه نإ :لاق ورمع نب هللا دبع نع راسي نب ءاطع نع «لاله ىبأ نب لاله انثدح «ةملس ىبأ

 نالا لمع ني سحر مالزألاو باصنألاو رسبلاو رمل امل ارا نيذلا اهنأ ان :نآرقلا ىف ىتلا

 هب لطبيو «لطابلا هب بهذيل قحلا لزنأ هللا نإ» :ةاروتلا ىف ىه :لاق «نوحلفت مكّلعَل هوبنتجاف
 - ريبانطلاو - فدلا هب ىنعي - تارامزلاو - طباربلا ىنعي - تارابكلاو فا ااو خللا

 هنشطعأل اهتمرح ام دعب اهبرش نم هليح ةزعو هنيميب هللا مسقأ .اهمعط نمل ةرم رمخلاو ءرعشلاو

 .«سدقلا ةريظح ىف اهايإ هنيقسأل اهتمرح امدعب اهكرت نمو «ةمايقلا موي

 . حيحص دانسإ اذهو

 ةرم ًاركس ةالصلا كرت نم» :لاق ةي هللا لوسر نع «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع

 ىلع اًمح ناك «تارم عبرأ ًاركس ةالصلا كرت نمو «اهبلسف اهيلع امو ايندلا هل تناك امنأكف «ةدحاو

 . منهج لهأ ةراصع» :لاق ؟لابخلا ةنيط امو :ليق .«لابخلا ةنيط نم هيقسي نأ هللا

8 5 . )۲( 
 . © بيعش نب ورمع قيرط نم «دمحأ هاورو

 :لاق «ىناعنصلا رمع نب ميهاربإ انثدح «عفار نب دمحم انثدح :دواد وبأ لاق :رخآ ثيدح

 :لاق ةا ىبنلا نع « سابع نبا نع «سواط نع لوقي - ىدتجلا ةبيش ىبأ راو نامعنلا تعمس

 بات بات نإف ءاحابص نيعبرأ هتالص تسخب ارکسم برش نمو «ماَرَح ركسم لکو رک ردكم لك

 اي لابخلا ةنيط امو :ليق .«لاّبخلا ةنيط نم هيقسي نأ هللا ىلع اًقح ناك ةعبارلا داع نإف هيلع هّللا

 هللا ىلع اقع ناك مارح نه ةلالغت فرعي ال ردح ةاقس نمو اكا لها كيسا + لاق هللا كوس

 . «لابخلا ةنيط نم هيقسي نأ
(۳) ٤ 

 دواد وبا هب درفت

 یک هللا لوسر نأ «رمع نبا نع ان «كلام انأبنأ : هللا همحر «ىعفاشلا لاق :رخآ ثيدح

 ا بتي مل مث ءايندلا ىف رمخلا برش نم» :لاق

 2 كلام ید نم ءملسمو ىراخبلا هجرخأ

 لاق نورم نياانع « عفان نع «بويأ نع «ديز نب دامح نع ءعيبرلا با نع ملف قوز

 بتي ملو اهنمدي وهو تامف رمخلا برش نمو« مارح ركسم لكو ءرمخ ركسم لک : 2356 هللا لوسر

(6) 
 ١ («ةرخآلا ىف اهبرشي مل اهنم

 .؟هتشطع الإ» :أ ىف )١(

 نب هللا دبع نب دمحم قيرط نم (۲۸۷ /۸) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو )١57/4( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۱۷۸/۲) دنسملا ()

 .هب بهو نب هللا دبع نع .مكحلا دبع
 .(۳۹۸۰) دواد ىبأ ننس (۳)

 )٤( مقرب ىعفاشلا دنسم )١777( مقرب ملسم حيحصو (0601/5) مقرب ىراخبلا حيحصو ؛ننملا عئادب» )۲١٠١۳(

 (۲۰۰۳) مقرب ملسم حيحص (0)



  A۸تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ) 9٠0 ۹۳(

 :ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث» : ةي هللا لوسر لاق :رمع نب هللا دبع لاق :لوقي هللا دبع

 . «ىطعأ اب ناتملاو «رمخلا نمدُلاو ‹هيدلاول قاعلا

 )1 هرو

 هبا معلا ی ی نع «عيرز نب ديزي نع ا «ىئاسنلا هاورو

 نع «ديعس ىبأ نع «دهاجم نع «دايز ىبأ نب فيري رع فيقع دنع .نغ «دمحأ یورو

 برم نمم الو «قاع الو ناّنم ةنجلا لخدي ال» : لاق ةي ىبنلا

 نع «دايز ىبأ نب ر ديزي نع« ٠ ملسم نب : REE .دمصلا دبع نع ءاضيأ لمح هاورو

 نب مساقلا نع ىئاسنلا هاورو ¢ «دهاجم نع «فيصتخخ نع ءعاجش نب ناورم نعو .هب «دهاجم

 امهالك ءدهاجمو دعحلا ىبأ نب ملاس نع «دايز ىبأ نبا نع «ةدئاز نع < + ودعت نيسحلا نع ءايركز
)0( 

 هب «ديعس ىبأ نع

 ىبأ نب ملاس نع ءروصنم نع «نايفس انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ لاق :رخآ ثيدح
 نمدم الو «قاع ةنحلا لخدي ال» :لاق ةي ىبنلا نع ءورمع نب هللا دبع نع «ناباج نع «دعجلا و نا

 . "ةر دلو الو نائم الو «رمخ

 ءورمع نب هللا دبع نع «ناباج نع «ملاس نع «روصنم نع «مامه نع ديزي نع هاور اذكو
2300 3 
 ع ظيرشلا ن طی نع «ملاس نع ءروصنم نع «ةبعش نع «هريغو ردنغ نع اًضيأ هاور دقو . هب

 الو «هيدلاو قاع الو «نانم ةنحلا لخدي ال» :لاق ي ىبنلا نع ءورمع نب هللا دبع نع «ناباج

 .ارمخ نمدم

 نب طيبن نع ةبعش عبات اًدحأ )لعن الو : لاق مث «كلذك ةبعش ثيدح نم . ىئاسنلا 0
4 

 طيرش 0

 « ةريره ىبأ نع ءاّضيأ هقيرط نمو سابع نبا نع «دهاجم قيرط نم ثيدحلا اذه ىور دقو

 . ملعأ هللاف

 تعمس :لاق هابأ نأ «ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ ىنثدح : ىرهزلا لاقو

 لزتعيو دبعتي مكلبق الخ نميف لجر ناك هنإ «ثئابخلا مأ اهنإف «رمخلا اوبنتجا :لوقي نافع نب نامثع
 تقفطف ءاهعم لخدف .ةداهشل كوعدن انإ :تلاقف اهتيراج هيلإ تلسرأف «ةيوغ ةأرما هتقلعف «سانلا

 نع «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم قيرط نم (۲۸۸/۸) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (7747) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )١(
 .هب بهو نب هللا دبع

 )۲( دنسملا )۳/٤٤(.

 .«ملسأ» :ر ىف (۳)

 .(78/7) دنسملا (4)

 .(4970) مقرب یربکلا ىئاسنلا ننس (4)

 )5( دنسملا )۲١۳/۲(.

 )۷( دنسملا )۲/ ١514(.

 .؟ملعي» ر ىف (۸)

 )٤۹۱٤(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (۲۰۱/۲) دنسملا (9)



 ي (4۳ ۹۰ ) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 هللاو ىنإ : تلاقف ءرمخ ةيطابو مالغ اهدنع ةئيضو ةأرما ىلإ ىضفأ ىتح «هنود هتقلغأ ًاباب لخد املك

 ءاسأك هتقسف .رمخلا اذه برشت وأ «مالغلا اذه لتقت وأ ىلع عقتل كتوعد ىنكلو ةداهشل كتوعد ام

 ناميإلاو ىه عمتجت ال اهنإف رمخلا اوبنتجاف «سفنلا لتقو ءاهيلع عقو ىتح مري ملف «ىنوديز :لاقف
 .هبحاص جرخي نأ امهدحأ كشوأ الإ ادبأ

 نع «ركسملا مذ» هباتك ىف ايندلا ىبأ نب ركب وبأ هاور دقو .حيحص دانسإ اذهو «'”ىقهيبلا هاور

 هب «ىرهزلا نع «ديعس نب رمع نع «ىريمنلا ناميلس نب ليضفلا نع ع قبرها و دمحم
 .ملعأ هللاو «حصأ فوقوملاو . "اعرفرم

 «نمؤم وهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال» : لاق هنآ وَ هللا لوسر نع «نیحیحصلا ىف دهاش هلو

 . «نمؤم وهو اهبرشي نيح رمخلا برشي الو «نمؤم وهو اهقرسي نيح ةقرس قرسي الو

 نبا نع «ةمركع نع «كامس نع «ليئارسإ انربخأ «رماع نب دوسأ انثدح :لبنح نب دمحأ لاقو

 لزنأف ؟اهنوبرشي مهو اونا نيذلا انباحصأ هللا لوسر اي :سانأ لاق رمخلا تمرح امل :لاق سابع

 لاق ةلبقلا تلوح الو :لاق . ةيآلا «اوُمعَط اًميف حانج تاَحلاّصلا اوُنِمَعَو اونمآ نيذّلا ىلع سيل » : هللا

 هللا ناک امو : هللا لزنأف ؟سدقملا تيب ىلإ نولصي مهو اوتام نيذلا انباحصأ « هللا لوسر اي

 .[147 :ةرقبلا] © 4 مكناعإ عي

 نع «ميتخ نبا نع - - راطعلا ىنعي - دواد انثدح «غابدلا نارهم نب دواد انثدح : دمحأ ماي لاقو
 ا

 eT :لوقي لي ىبنلا تعمس اهنأ «ديزي تنب ءامسأ نع «بشوح نب رهش

 هيقسي نأ هللا ىلع اًح ناك داع نإو .هيلع هللا بات بات نإو ءارفاك تام تام نإ هليل ةيعبرأ هس

 . «رانلا لهأ ديدص» :لاق ؟لابخلا ةئيط امو «هللا لوسر اي :تلق :تلاق .؛لاّبخلا ةنيط نم

 :تلزن امل لاق لَك ىبنلا نأ دوعسم نب هللا دبع نع «ةمقلع نع < «ميهاربإ نع «شمعألا لاقو

 ليق» : كي ىبنلا لاقف «اونمآو اوت ا ام اَذإ اومَعَط اميف حاتج تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا ىلع سيل

 .«مهنم تنأ :ىل

 ا ‹یئاسنلاو ‹«ىیذمرتلاو ءملسم هاور اذكهو

 ا ميهاربإ انثدح E ىع ا ؛ ىبأ ىلع تارق اا اقل نيا دك كالو

 . "”0هجعلا رسيم امهنإف ءارجز ""نارجزت ناتللا ناتمسوملا

 هفلاخ ديزي نب سنوي فلوخ دقو .هب ىرهزلا نع ءديزي نب سنوي نع ءبهو نب هللا دبع قيرط نم (۲۸۷ /۸) ىربكلا ننسلا )١(
 .ايندلا ىبأ نبا ةياور ىف ىتأيس امك ءاعوفرم ىرهزلا نع هاورف «ةحرسلا نب ديعس نب رمع

 نع هثيداحأو» :اولاق .ةمئالا ضعب هنيل دقف ‹«ةحرسلا نب ديعس نب رمع ةياور نم حجرأ ديزي نب سنوي ةياورو (١)مقرب ركسملا مذ مز

 .؟«ةميقتسمب تسيل ىرهزلا

 .(5ا/) مقرب ملسم حيحصو )541١١( مقرب ىراخبلا حيحص ()

 ):( دنسملا )١/596(.

 . (تاأقث هلاجر ةيقبو «هثيلح نسح دقو فيعض وهو بشوح نب رهش هيفا :(594/60) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو 0( /5( دئسملا (0)

 )١( مقرب ملسم حيحص )١159( مقرب ىذمرتلا ننسو )۳۰٥۳( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نسو )١١١817(.

 .فلالا ىنثملا مزلي نم ةغل ىلع اذهو «نارجزي نيذلا ناتمسوملا» :ر ىف (۷)

 .فيعض ىرجهلا ملسم نب ميهاربإ هدانسإ ىفو (447/1) دنسملا (8)



 (40 ٩٤ )ناتيآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۱۹۰

 نم هللا ماعيل مكحامرو مكيديأ هانت ديصلا نم ءيشب هللا مكنولبيل اونمآ نيذّلا اهيأ ي>

 ديّصلا اوُلتقت ال اونمآ نيذّلا اَْيَأ اي 69 ميلأ باذع ُهَلَف كلذ دعب ىدتعا نمَف بيغلاب هفاحي
 o م هم مدع يو و و

 ایده مكنم لدع اوذ هب مکحی معنلا نم م لف ام لم ءازجف ادّمعتم مكنم هلق نمو مرح متنأو

 فلس مع هللا افع هِرمَأ لابو قوذيل امايص كلذ لدع وأ نيكاسم ماعْط ةراقك وأ ةبعكلا غلاب

 ه ل 9 رر اهو يلم

 .4 62 © ماقتنا وذ ريع هّللاو هنم هللا مقتنيف داع نمو

 :لاق «مكحامرَو مكيديأ هلانت ديصلا نم ءىشب هللا مكَنولبيل» :هلوق سابع نبا نع «ىبلاولا لاق

 . مهيديأب هنولوانتي اوؤاش ول ىتح ‹مهمارحإ ىف هدابع هب هللا ىلتبي «هريغصو ديصلا نم فيعضلا وه

 .هوبرقي نأ هللا مهاهنف

 .هرابك :ىنعي «مكحامرو» هخارفو ديصلا راغص : ىنعي ( مكيديأ هلانتإ» :دهاجم لاقو

 ديصلاو ريطلاو شحولا تناكف ةيبيَدحلا ةرمع فلا هذه تلزنأ : ناّيح نب لتاقم لاقو

 .نومرحم مهو هلتق نع هللا مهاهنف ءالخ اميف طق هلثم اوری مل « لار ىف اش

 نم نونکمتی «مهلاحر ىف مهاشغي ديصلاب مهيلتيي ىلاعت هنأ : ىنعي «بيغْاب هْفاَخي نم هللا معي

 لاق امك «هرهجو هرس ىف مهنم عيطي نم ةعاط رهظيل 1" ”ارهجو رس جامرلاو ىديألاب هذخأ

 ١7[. : كلملا] 4 ريبك رجأو ةرفغم مهل بيغلاب مهبر نوشخي نيذلا نإ » : ىلاعت

eانه  EENراذنإلاو مالعإلا اذه دعب ىنعي :هريغو مسا لاق  

 ديصلا لتقل ىلاعت هنم ميرحت ار آو دیس اوال ارث يذلا هنأ ف ٠ : ىلاعت لاق مث

 نمو هنم دلوتي امو لوكأملا ىنعملا ثيح نم لوانتي امنإ اذهو .هيف هيطاعت نع ىهنو «مارحإلا لاح ىف
 ميرحت ىلع روهمجلاو .اهلتق مرحملل زوجي ىعفاشلا دنعف ءربلا تاناويح نم لوكأملا ريغ امأف «هريغ

 نع «ةورع نع «يرغزلا قير نم نونيحضلا ىف كحاب الإ كلذ نم يي و کک

 بارغلا :"مرحلاو لحلا ىف لقي قساوق سمخ» :لاق ايب هللا لوسر نأ ؛نينمؤملا مأ ةشئ
 0 روقعلا بلكلاو .ةرأفلاو لاو

 ىلع سيل باودلا نم سمخ» : لاق هيك هللا لوسر نأ ؟رمع نبا نع e «كلام لاقو

 .“ءاجرخأ. ةروقعلا بلكلاو «ةرافلاو «برقعلاو «ةأدحلاو «بارغلا :حاتج نهلتق ىف مرحلا

 كش ال ةيحلا : لاق ؟ةيحلاف : عفانل تلق « بويأ لاق .هلثم ءرمع نبا نع ‹ عفان نع «بويأ هاورو

 .؟مارحلا» :ر ىف (©) .«ًارسو ًارهج» :ر ىف (؟) .«مهاشغي# :ر ىف )١(
 )٤( مقرب ملسم حيحصو (7715) مقرب ىراخبلا حيحص )۱۱۹۸(.
 )4( مقرب ملسم حيحصو (14877) مقرب ىراخبلا حيحص )١199(.
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 . ')اهلتق ىف فلتخي الو ءاهيف

 اهنال ؛دهقلاو ءرْمّثلاو «عْبسلاو «بئذلا روقعلا بلكلاب قحلا نم  دمحأو كلامك - ءاملعلا نمو
 عابسلا هذه لمشي روقعلا بلكلا : ملسأ نب ديزو ةنييع نب نايفس لاقو . ملعأ هّللاف هلم اررض دشأ

 اهاَدَق نهادع ام لتق نإف :اولاق «ءاقرزلاب عبسلا هلكأف. “«ماشلاب كبلك هيلع طس مهللا» :لاق

 نم اهب قحلملا راغصو ءاهيلع صوصنملا سمخلا هذه راغص كلذ نم ىنثتسي اذكو :كلام لاق

 .ىداوعلا عابسلا

 هراغص نيب قرف الو «همحل لكؤي ال ام لك لتق مرحملل زوجي : [هللا همحر] ىعفاشلا لاقو
 . لكؤت ال اهنوك ةعماجلا ةلعلا لعجو .هرابكو

 الإ ءهادَق امهريغ لتق نإف «ىرب بلك هنأل ؛بئذلاو روقعلا بلكلا مرحملا لتقي :ةفينح وبأ لاقو

 .هيلع لاص نإو كلذ ىوس ام ىدفي :ليذهلا نب رّفَز لاقو
 عردألا نود «ضايب هرهظو هنطب ىف ىذلا وهو «"هقبألا انهه بارغلاب دارملا : سانلا ضعب لاقو

 ىيحي نع ‹«سالقلا ىلع نب ورمع نع ىئاسنلا هاور امل ؛ ضيبألا وهو مصعألاو «دوسألا وهو

 سمخ» : لاق ياك ىبنلا نع «ةشئاع نع «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع «ةبعش نع «ناّطَقلا

 .«روقعلا بلكلاو «عقبألا بارغلاو «ةأدحلاو «ةرأفلاو «ةيحلا :مرحملا نهلتقي

 .هاذآو هيلع لاص اذإ الإ بارغلا مرحملا لتقي ال : هللا همحر «كلام لاقو

 ۳ 2 .٠ 0 01 ٤
 ع 59

 نع «ديعس ىبأ نع «معن ىبأ نب نمحرلا دبع نع «دايز ىبأ نب ديزي انثدح : میشه ىور دقو
 ما هدو اس

 الو بارغلا ىمريو «ةقسيوفلاو «برقعلاو «ةيحلا :٠ لاقف «مرحملا لتقي امع لئس هنأ ؛لَك ىبنلا

 . (ىداعلا عبسلاو .ةأدحلاو .روقعلا بلكلاو . هلتقي

 )١( مقرب ملسم حيحص )١١99(.

 .؟مهيلعا :ر ىف (۳) .(ةبيتعا :ر ىف (۲)

 .ةصق ركذو ًالسرم هب ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع «ءالعلا نب ريهز قيرط نم (۳۳۹/۲) ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاور (54)

 هاورو .ةصق ركذو هيبأ نع «ريبزلا نب ةورع نب نامثع نع «قاحسإ نب دمحم قيرط نم (177١”ص) ةوبنلا لئالد ىف ميعن وبأ هأورو

 هب هيبأ نع برقع ىبأ نب لفون ىبأ نع «نابيش نب دوسألا نع «لضفلا نب سابع قيرط نم (۳۳۸/۲) ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا
 .ةصق ركذو

 .«بارغلا انهاه عقبألاب دارملا» :ر ىف (5) .ر نم ةدايز (5)



 (46 ٩٤ ) ناتيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحملا بسسس ملل لل 5

 نباو .ميشه نع امهالك «عينم نب دمحأ نع ىذمرتلاو «لبنح نب دمحأ نع دواد وبأ هاور

 .هب «فیعض وهو «دایز ىبأ نب ديزي نع امهالك ءليضف نب دمحم نع «'!'ميرك ىبأ نع «هجام
 ا ع دک او لا لار

 وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق (معنلا نم لتف ام لثم ءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمو# :ىلاعت هلوقو

 اصأ نم ىلع "”وهكحي ال :لاق سواط نع تئبن :لاق بويأ نع هيلع نبا انثدح «جشألا ديعس
 .ًادمعتم هباصأ نم ىلع “مکحی امنإ .أطخ ًاديص

 .ةيآلا رهاظب كسمتم وهو «سواط نع بيرغ بهذم اذهو

 امأف .همارحإل ىسانلا ءديصلا لتق ىلإ دصاقلا: انه دمعتملاب دارملا :ربج نب دهاجم لاقو
 .همارحإ لطب دقو ءرفكي نأ نم مظعأ هرمأ كاذف .همارحإل هركذ عم ديصلا لتقل دمعتما

 بیرغ لوق وهو .هنع ءامهريغو ميلس ىبأ نب ثيلو حیجت ىبأ نبا قيرط نم هنع ريرج نبا هاور
 كن :ىرهزلا لاق .هيلع ءازجلا بوجو ىف ءاوس ىسانلاو دماعلا نأ روهمجلا هيلع ىذلاو . ًاضيأ

 ىلع ءازحلا بوجو ىلع لد نآرقلا نأ اذه ىنعمو «ىسانلا ىلع ةنسلا ترجو «دماعلا ىلع باتكلا

 تءاجو ,4 هنم هللا مقَسَيَف داع نمو فلس امع هللا اقع هرمأ لابو قوذيل » : هلوقب هميثأت ىلعو دمعتملا

 ىف هيلع باتكلا لد امك «ًاطخلا ىف ءازجلا بوجوب هباحصأ ماكحأو ایم ىبنلا ماكحأ نم ةنسلا

 موثأم دمعتملا نكل «نايسنلا ىفو دمعلا ىف نومضم فالتإلاو «فالتإ ديصلا لتق نإف ًاضيأو لمعلا
 .مولم ريغ ئطخملاو ع 0 2

 لتق ام لثم هؤازجف» :اهأرق دوعسم نبا نأ ريرج نبا ىكحو :#معنلا نم لتق ام لثم ءازجف# : هلوقو

 .«معنلا نم

 «كلام هيلإ بهذ امل ليلد نيتءارقلا نم لك ىلع معلا نم لتف ام لثم ءازجف» :هلوق ىفو
 ناويحلا نم لثم هل ناك اذإ «مرحملا هلتق ام لثم نم ءازجلا بوجو نم روهمجلاو «دمحأو «ىعفاشلاو

 ىف ةباحصلا هب مكح ىذلاو .ًايده هب ىرتشا ءاش نإو «هنمثب قدصت ءاش نإ ريخم وهو :لاق «ىلثم

 ٌركذو ءزنعب لازغلا ىفو «ةرقبب شحولا ةرقب ىفو «ةندبب ةماعنلا ىف اومكح مهنإف «عابتالاب ىلوأ لثملا
 نبا مكح دقف ًايلثم ديصلا نكي مل اذإ امأو ««ماكحألا» باتك ىف ررقم اهديناسأو ةباحصلا اياضق

 . ىقهيبلا هاور .ةكم ىلإ لمحي «هنمثب هيف سابع

 «لثملا ريغ ىف ةميقلا وأ «لثملا ىف ذ ءازجلاب مكحي هنأ ىنعي «مكنم لع اوذ هب مكحي » : هلوقو

 :نيلوق ىلع ؟نيمكحلا دحأ نوكي نأ زوجي له :لتاقلا ىف ءاملعلا فلتحخاو «نيملسملا نم نالدع

 .«بيرك :ر ىف )١(
 .07089) مقرب ةجام نبا ننسو (۸۳۸) مقرب یذمرتلا نفسو )۱۸٤۸( مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 .«انهه» :ر ىف (5) .(مکحن»:ر ىف (4 ؛9)

 .«لدت *:ر ىف (56)
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 .كلام بهذم اذهو «هسفن ىلع همكح ىف مهي دق هنأل ؛ال :امهدحأ
 .دمحأو «ىعفاشلا بهذم وهو .ةيآلا مومعل ؛معن :ىناثلاو

 .ةدحاو ةروص ىف هيلع ًاموكحم نوكي ال مكاحلا نأب نولوألا جتحاو

 - ناَقرِب نبا وه - رفعج انثدح ‹ نيكد نب لضفلا مين وبأ انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 aS :لاق ركب ابأ ىتأ ًایبارعأ نأ ؛نارهم نب نوميم نع

 :ىبارعألا لاقف ؟لاق 2')اميف ىرت ام :هدنع سلاج وهو بعك نب ىبأل «هنع هللا ىضر ءركب وبأ لاقف
 56 ؟رکنت امو :ركب وبأ لاقف ؟كريغ لأست تنأ اذإف «كلأسأ ةي هللا لوسر ةفيلخ تنأو كتيتأ

 رمأ ىلع انقفتا اذإ ىتح ىبحاص ترواشف «مُكَنَم لدع ارذ هب مكحي معلا نم لق ام لَْم ءارجف 3: یەت

 قيدصلا هل نيبف .انهه لمتحي هلثمو «قيدصلا نيبو نوميم نيب عطقنم هنكل «ديج دانسإ اذهو

 الا لا .ةدؤتو قفرب مكحلا

 ۰ نب كلملا دبع نع «ىدوعسملا نع «حارجلا نب عيكو انثدح :الاق ىعافرلا ماشه 0 ةا انثدح

 ىشامتن انلحاور اندتقا ةادغلا انيلص اذإ انكف «ًاجاجح انجرخ :لاق رباج نب ةصيبق نع «ريمع

 امف رجحب انعم ناك لجر هامرف - حرب : :وأ - ىبظ انل حنس ذإ ةادغ تاذ نحن امنيبف : لاق « ثدحتن

 ا ل ل مال :لاق ام در كرو هبا انيقلا

 دبع ىنعي  ةضف بْلُق ههجو نأك لجر هبنج ىلإو :لاق ةصقلا هيلع صقف :لاق ءهنع هللا ىضر

 مأ هتلتق ًادمعأ ا ا د ا عل و هل ا

kLتلقف «هدنع نم انمقف :لاق .اهباهإ قبتساو اهمحلب قدصتف 6 ةاش 3 دمعا  

 دمعا :هبحاص ناخ كام قيمولا رينا ىرد امف «هللا رئاعش مظع «لجرلا اهيأ : ىبحاصل
 لع اَوَذ هب مکحی) : ةدئاملا ةروس نم ةيآلا ركذأ الو :ةصيبق لاق. كاذ ''”لعفف ءاهرحناف كتقان ىلإ
 «ةردلاب ًابرض ىبحاص العف :لاق eT «ىتلاقم رمع غلبف : لاق منم
 a بلاي :تلقف ىلع لبقأ مث :لاق ؟مكحلا تهّمسو مرحلا ىف تلتقأ : :لوقي لعجو

 نيب نيب ءردصلا حيسف ف «نسلا باش كارأ ىنإ «رباج نب د ةصيبق اي :لاق «ىنم كيلع مرحي ًائيش م ويلا كل

 «ةنسحلا e ئىيسلا قلخلا دسفيف «ْئيس قلخو ةنسح قالخأ ةعست هيف نوكي باشلا نإو «ناسللا

 نع ًاضيأ اهاورو . .هوحلب مهيب نك «ريمع نب كلملا دبع نع N ست جرت

 دمحمو «ىنزملا هللا دبع نب ركب :رمع نع ةلسرم اهركذو .هوحلب « ةصيبق نع <« «ىبعشلا نع « نيصح

 .«لعلف »:ر ىف (0) .«اهيف *:ر ىف )١(
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 ىبأ نع «روصنم نع «ةبعش انثدح «نمحرلا دبع انثدح رات ا انثدح :ريرج نبا لاقو

 نيلجر ت تئا :لاقف ءرمعل كلذ تركذف «مرحم انأو ًايِبظ تبصأ :لاق ىلجبلا ريرج وبأ ىنربخأ « لئاو

 .رفعأ سيب ىلع امكحف ءادعسو نمحرلا دبع تيتأف . كيلع امكحيلف كناوخإ نم

 ديرأ ًاطوأ :لاق قراط نع «قراخم نع ةع نبا اد ‹ عیکو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 دق ءًایدج هيف امكحف «یعم مكحا :رمع هل لاقف «هیلع مكحيلا ؛رمع ىتأف مرحم وهو 2١7 هتلتقف ايبظ

 . «مكنم لدع اوذ هب مكحي» :رمع لاق مث .رجشلاو ءاملا عمج

 .هللا امهمحر «دمحأو ىعفاشلا هلاق امك «نيمكحلا دحأ لتاقلا نوك زاوج ىلع ةلالد اذه ىفو

 نإو «لدع اوذ هيف مكحي نأ بجيف «مرحملا هبيصي ام لك ىف ةموكحلا '”فنأتست له :اوفلتخاو
 ىعفاشلا لاقف «نيلوق ىلع ؟ةمدقتملا ةباحصلا ماكحأب ىفتكي وأ «ةباحصلا هلبق نم مكح دق ناك

 مكحي مل امو «هنع لدعي ال ًاررقم ًاعرش هالعجو «"ةباحصلا هب تمكح ام كلذ ىف عبتي دكار
 ءدرف درف لك ىف مكحلا بجي لب :ةفينح وبأو كلام لاقو .نيلدع ىلإ هيف عجري ةباحصلا “هيف

 . «مكنم لدع اوذ هب مكحي 8 : ىلاعت هلوقل ال مآ مكح هلثم ىف ةباحصلل دجو ءاوس

 حبذي نأب «مرحلا ىلإ هلوصو دارملاو «ةبعكلا ىلإ ًالصاو :ىأ (ةبعكلا غلاب ايدهإل : ىلاعت هلوقو

 .ةروصلا هذه ىف هيلع قفتم رمأ اذهو . مرحلا نيكاسم ىلع همحل قرفيو ‹« كانه

 نم لتق ام لثم مرحملا دجي مل اذإ :ى | «اًمايص كلذ لدَع وأ نيكاسُم ماع َةَراَفَك وأ » : و
 ماعطإلاو ءازجلا نم ماقملا اذه ىف رييختلاب انلق وأ «لاثمألا تاوذ نم لوتقملا ديصلا نكي مل وأ «معنلا

 « ىعفاشلا ىلوق دحأو « نسحلا نب دمحمو «فسوي ىبأو « ةفينح ىبأو «كلام لوق وه امك «مايصلاو

 .بيترتلا ىلع اهنأ :رخآلا لوقلاو .رييختلل اهنإف «وآ» ةيآلا رهاظل هللا مهمحر دمحأ نع روهشملاو

 « هباحصأو ةفينح ىبأو ‹ كلام دنع لوتقملا ديصلا موقيف «ةميقلا ىلإ لدعي نأ كلذ ةروصف

 قدصتيو ماعط هب ىرتشي رتشي مث .ًادوجوم ناك ول معنلا نم هلثم موقي !ىغفالا لاقو . ميهاربإو «دامحو

 .ريرج نبا هراتخاو «زاجحلا ءاهقفو 2 سد وتس كرم هب

 نع ماص «"رييختلاب انلق وأ ءدجي مل نإف .هريغ نم نادم وأ يا ةا لاو

 E ا .ًاموي عاص لك ناكم موصي :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاقو

 عت ةثالث قرفلاو ةثالث موصي وأ eS e عراشلا نإف

 ىف معطأ ءاش نإ :ةفينح وبأ لاقو .هيلإ نكامألا برقأ وأ ءديصلا هيف باصأ ىذلا ناكملا ىف معطي

 .هريغ ىف معطأ ءاش نإو «مرحلا

 فق

 )١( ؟هبحاص )ر ىف (۳) . «فناتسي »:ر ىف (۲) .«هلتقف ١:ر ءد ىف .

 ) )5«نم »:ر ىف (0) .«رييختلا انلق وأ »:ر ىف (6) .«هب :ر ىف
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 :ماقملا اذه ىف فلسلا لاوقأ ركذ

 ؛ مكمل ن ني ةروصتم نصرا جدك ورحل نب حو تح وأ نا اخ نبأ نبال

o a E e 
 هدم اه يم

 .هؤازج دجو ماعطلا دجو ذإ هنإ .مايصلا

 .ريرج 0 ءريرج نبا هاورو

 خيذت 0 نرخ ان هيام ET : « اماّيص

 هيلعف «هوحن وأ ًالبإ لتق نإف .مايأ ةثالث مايصف دجي مل نإف نيكاسم ةتس ماعطإف دجي مل نإف .ةكمب
 رامح وأ ةماعن لتق نإو .ًاموي نيرشع ماص دجي مل نإف .ًانيكسم نيرشع معطأ اهدجي مل نإف .ةرقب

 نيثالث ماص دجي مل نإف .ًانيكسم نيثالث معطأ دجي مل نإف .لبإلا نم ةندب هيلعف ءهوحن وأ شحو

 .ًاموي

 !”هعّبشت دم دم ماعطلاو :دازو «ريرج نباو متاح یب أ نبا هاور

 ماعطلا امنإ :اولاق (امايص كلذ لدع وأ 8 :دهاجمو ءاطعو ىبعشلا رماع نع «ىفعجلا رباج لاقو
 .ريرج نبا هاور .ىدهلا غلبي ال نمل

 .بيترتلا ىلع اهنأ ىّدسلا نع طابسأو «دهاجم نع جيرج نبا ىور اذكو

 رهو ٠ .رايخلا ىلع ىه : ىعَحتلا مي ميهاربإو  كاحضلا ةياور ىف - دهاجمو ‹«ةمركعو «ءاطع لاقو

 لا هللا ةو يرجح نیا كلو راخنار . سابع نبا نع «دهاجم نع «ثيللا ةياور

 ةفلاخملا هيف بكترا ىذلا هلعف ةبوقع قوذيل ةرافكلا هيلع انبجوأ :ىأ هرم لابو قوذيل» : هلوقو

 بكتري ملو هللا عرش عبتاو مالسإلا ىف نسحأ نمل «ةيلهاجلا نامز ىف :یآ 4 فلس مع هللا اقع

 . ةيصعم لا

 مكحلا غولبو مالسإلا ىف هميرحت دعب كلذ لعف نمو :ىأ «مهنم هللا مقتنيف داع نموإل : لاق مث

 ل ل 5

 : تلق :لاق .ةيلهاجلا ىف ناك امع :لاق فلس اّمع هللا افعل ام :ءاطعل تلق «جيرج نبا لاق

 ةرافكلا كلذ عم هيلعو «هنم هللا مقتنيف «مالسإلا ىف داع نمو :لاق ؟«دنم هللا مقتنيف داع نموإ» امو

 :لاق ؟هبقاعي نأ مامإلا ىلع ًاقح ىرتف :تلق :لاق .ال لاف ؟هملعت دح دولا ىف لهف :تلق :لاق

 .؟مهعبش 3:ر ىف (۲) .«اذإف »:ر ىف )١(



 (94 235 تايآلا ةدقاملا ةر لالا ا ست ع

 و نبا هاور . ىدتفي نكلو « لجو زع « هللا نيبو هني اميف هبنذأ بئنذ وه ال

 .ءاطعو «ريبج نب ديعس هلاق ا

 نيب قرف الو ءءازحلا بجو ديصلا مرحملا لتق ىتم هنأ ىلع < «فلخلاو فلسلا . نم روهمجلا مث

 ا اون بوركت وک ناو 7 ةيناثلاو 7

 «مرحم وهو ءأطخ ديصلا نم ًائيش لتق نم :لاق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 هللا مقتني :هل لاقي داع نإف «ةدحاو ةرم هيف هيلع مكحي ًادمع هلتق نإو ءهلتق املك هيف هيلع مكحي

 . لجو زع « هللا لاق امك «كنم

 : لاق ءداع مث هيلع "مکحف ًاديص باصأ نميف سابع نبا نع «ةمركع نع  ناسح نبا وه  ماشه

 .هنم هللا مقتني هيلع مكحي ال

 نبا نهاور . ىعختلا مي ميهاربإو «ىرصبلا نسحلاو « ريبج نب ديعسو نيا 0

 ىبأ ديز نع «ناميلس نب رمت انثدح « ىدبعلا ديزي نب سابعلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 تلزنف ءرخآ ًاديص باصاف داع مث بع روج ,ءاديص باصأ ًالجر نأ ؛ىرصبلا نسحلا نع . ىلعملا

 . «هنم هللا مقتنيف داع نمو : هلوق وهف هتقرحأف ءامسلا نم ران

 هرهقي ال هناطلس ىف عينم هللاو :هركذ زع لوقي «ماقتنا وذ زیزع هللاو# : هلوق ىف ريرج نبا لاقو

 .ةعنملاو ةزعلا هل «هرمأ رمألاو

 .هايإ هتيصعم ىلع هاصع نمل ةبقاعم وذ هنأ : ىنعي «ماقتنا وذ :  هلوقو

 متمد ام ربا ديص مكيلع مرحو ةراّيسلل لو مك اعاتم هماعطو ٍرحبلا ديص مك لحأ

 ت وو

 رهشلاو سال مق مرحلا تّ هلا هلا لَ هه ورح هيلإ يذلا هللا اواو مرح

 ًاو ضرألا يف امو تاّوَمّسلا يف ام مّلعي هللا نأ اوملعتل كلذ دئالقلاو يدهْلاو مارحلا

 لوسّرلا ىَلَع ام 6© ميحَر روع هللا ناو باقعلا ديدش هلا نأ اوملعا 69 ميلع ءيش لك
 ع وار اک

 .4 @ نومتكت امو نودبت ام مّلعي هّللاو غالبلا ًالإ

3 

 هللا نأ

 )١( ىربطلا ريسفت )١١/58(.

 ) )۲.؟مكحي »:ر ءد ىف (5) . «ةثلاثلاو ةيناثلاو» :ر ىف
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 «ريبج نب ديعسو يلا ا ند يعفو يقنع ةناووت فاح تانغ ونوع «ةحلط ىبأ نبا لاق

 هنم دوزتي ام :«هماعطو # ًايرط هنم داطصي ام :ىنعي € رحبلا ديص مكل لحأ # :هلوق ىف مهريغو

 . اسباي ًاحيلم

 .ًاتيم هظفل ام :«هماعطو# اح هنم ذخأ ام هديص :هنع ةروهشملا ةياورلا ىف سابع نبا لاقو

 «ىراصنألا بويأ ىبأو ءرمع نب هللا دبعو «تباث : نب ديزو قيدصلا ركب ىبأ نع ىور اذكهو

 .ىرصبلا نسحلاو «ىعخنلا ميهاربإو «نمحرلا دبع نب ةملس ىبأو «ةمركعو . مهنع هللا ىضر

 : «هماعطر» :لاق هنأ قيدصلا ركب ىبأ نع «ةمركعع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس لاق

 .متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور. هيف ام لك

 نبا نع تتح :لاق كامس نع «ةريغم نع ءريرج چ «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 ام هماعطو : مك اعاتم هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ# :لاقف سانلا ركب وبأ بطخ :لاق سابع

 .فذق

 .فذق ام 00 ل هر هلوق

 .ًاضيأ ريرج نبا هاورو .ةتيم نم ظفل ام : 4 هماعطوإ : لاق سابع نبا نع «ةمركع لاقو

 . متاح ىبأ نبا هاور .تامف هنع رسح وأ يح هظفل ام هماعط :بيسملا نب ديعس لاقو

 نمحرلا دبع نأ ؛عفان نع «بويأ انثدح «باهولا دبع انثدح «راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 املف .هولكأت ال :لاقف ؟هلكأنفأ آتيم ًاريثك ًاناتيح فذق دق رحبلا نإ :لاقف رمع نبا لأس ةريره ىبأ نبا

 4 ةراّيسللو مكل اعاتم هماعطوإ :ةيآلا هذه ىتأف «ةدئاملا ةروس أرقف فحصملا ذخأ هلهأ ىلإ هللادبع عجر
 .هماعط هنإف «هلكأيلف هل لقف بهذا :لاقف

 مهضعب ب نإو «ربخ كلذ ىف ىور دقو :لاق «هيف تام ام هماعطب دارملا نأ ريرج نبا راتخا اذكهو

(Df. . 
 .٠ ًافوقوم هيوري

 نع «ةملس وبأ انثدح ءورمع نب دمحم نع «ناميلس نب ةدبع انثدح :لاق ىّرسلا نب دانه انثدح

 هظفل ام :هماعط» :لاق 4مكأ اعاتم هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ» : هِي هّللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ

 . (اتيم

 : ""ةريره ىبأ ىلع ثيدحلا اذه مهضعب فقو دقو :لاق مث

 .«لاق »:د ىف )١(

 یا ر 9

 )١١/ 07١(. ىربطلا ريسفت (۳)
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 ىف ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع «ورمع نب دمحم نع «ةدئاز ىبأ نبا انثدح «دانه انثدح

 .اتيم هظفل ام :هماعط :لاق «هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ ف : هلوق

 عمج وهو 4ةراّيَسللوط نوبطاخملا اهيأ مكل اتوقو ةعفنم :ىأ (ةرايسللو مك اعاتم 8 : هلوقو
 و را رفعت ناك و ل را

 هم ديطضا وأ هيف تام ام: «ةماعطاطو رجلا ةرضاح نم ةداطصي نك هم ىرطلا ؟هريغا لاقو
 و لر

 .رحبلا نع نيئانلاو نيرفاسملل ًاداز دقو حّلمو

 ىلع ءاملعلا روهمج لدتسا دقو . مهريغو ىّدَسلاو «دهاجمو «سابع نبا نع هوحن ىور دقو
 رباج نع ناسك رن بهو نع ء«سنأ نب ب كلام مامإلا هاور ابو لا ةيآلا هذهب رحبلا ةتيم لح

 مهو e ابأ مهيلع رّمأف «لحاسلا لبق انعب ةا هلل لوسر ثعب :لاق هللا دبع نبا

 ةديبع وبأ رمأف ءدازلا ىنف قيرطلا ضعبب انك اذإ ىتح ءانجرخف :لاق .مهيف انأو :لاق «ةئامثالث

 ىتح ًاليلق ًاليلق موي لک اتوم ناكف :لاق ءرمت ىدوزم ناكف هلک كلذ عمجف «شيجلا كلذ داوزأب
 :لاق «تينف نيح اهدقف اندجو دقف :لاقف ؟ةرمت ىنغت امو :تلقف .ةرمت ةرمت الإ انبيصي نكي ملف «ىنف

 وبأ رمأ مث .ةليل ةرشع ىنامث شيجلا كلذ هنم لكأف «برظلا لثم توح اذإف ءرحبلا ىلإ انيهتنا مث

 . "'امهبصت ملف امهتحت ترمو «تلحرف ةلحارب رمأ مث ءابصنف هعالضأ نم نيعلضب ةديبع

 .رباج نع قرط هلو «"”نيحيحصلا ىف جرخم ثيدحلا اذهو

 ءمخضلا بيثكلا لثم رحبلا لحاس ىلع اذإف :رباج نع «ريبزلا ىبأ ةياور نم ملسم حيحص ىفو
 ال هللا لوسر لسر نحن ءال:لاق مث «ةتيم :ةديبع وبأ لاق :لاق ربنعلا:اهل لاقي ةبادب اذإف هانيتأف

 انتيأر دقلو .انمس ىتح ةئامثالث نحنو ًارهش هيلع انمقأف :لاق اولكف متررطضا دقو «هللا ليبس ىفو 2 2 ل

 اني دشا كلو: لاف نوفل ودعك وأ ءروثلاك ردفلا هنم عطتقنو ءنهدلا لالقلاب هنيع بقو نم فرتغن

 لحر مث ءاهماقأف هعالضأ نم ًاعلض ذخأو «هنيع بوو ىف مهدعقأف الجر رشع ةثالث ةديبع وبأ

 لَك هللا لوسر انيتأ ةنيدملا انمدق املف .قئاشو همحل نم اندوزتو ءاهتحت نم رمف انعم ريعب مظعأ
 :لاق «؟انومعطتف ءىش همحل نم مكعم له .مكل هللا هجرخأ قزر وه »:لاقف ءهل كلذ انركذف

 اودجو نيح هيَ ىبنلا عم اوناك مهنأ : ملسم تاياور ضعب ىفو . هلكأف هنم هيَ هللا لوسر ىلإ انلسراف

 الوأ اوناك نكلو «ةدحاو ةيضق ىه لب :مهضعب لاقو «ىرخأ ةعقاو ىه :مهضعب لاقف .ةكمسلا هذه

 هللاو «ةديبع ىبأ عم كلت مهتيرس ىف هذه اودجوف «ةديبع ىبأ عم ةيرس مهثعب مث ولكي ىبنلا عم
 عا

 .«رفسلل »:د ىف )١(

 .(97 ٠ /؟) أطوملا (۲)

 )1١984(. مقرب ملسم حيحصو (Y EAT) مقرب ىراخبلا حيحص ةرفإ

 20640) مقرب ملس ميش 0



 ي. (99 95 تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ةا نإ قررألا نيا لآ نم ةملم نب ديش نع ولم نب ناوقص نع كلام لاقو
 الك هللا لوسر لجر لأس :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ «هربخأ  رادلا دبع ىنب نم وهو  ةدرب ىبأ نبا.

 ًاضوتنفأ ءانشطع هب انأضوت نإف «ءاملا نم ليلقلا انعم لمحنو ءرحبلا بكرن انإ « هللا لوسر اي :لاقف
 . هتيم لحلا هؤام یا وک ١ : هيلع هللا لوسر لاقف ؟رحبلا ءامب

 هححصو «ةعبرألا ننسلا لهأو «لبنح نب دمحأو ( ىعفاشلا نامامإلا ثيدحلا اذه ىور دقو

 نع ةباحصلا نم ةعامج نع ىور دقو .مهريغو «ناّبح نباو «ةميزخ نباو «ىذمرتلاو «ىراخبلا
 وخلو , رك ىبنلا

 :ةملس نب دامح نع «قرط نم «هجام نباو «ىذمرتلاو «دواد وبأو «دمحأ مامإلا ىور دقو
 :وأ - جح ىف الب هللا لوسر عم انك :لوقي ةريره ابأ تعمس - نايفس نب ديزي وه - مرا وبآ انثدح
 ام ءانلقف' ءاييديا ىف ظفساف :: نيلتقتف اطايسو انيطعي نهضت انلعجف ٠ ارج لج اقساق ا ةع

 . ىلا كيمصن ساب ا 72لا ك هلا لور الاسف ؟نومرخم نحنو عنصن

 . ملعأ هللاو «فيعض مره وبأ

 نب دايز انثدح «مساقلا نب مشاه انثدح ER هللا دبع نب نوراه انثدح :هجام نبا لاقو

 ىبنلا نأ ؛كلام نب سنأو رباج نع «هيبأ نع «ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نع «ةثالع نب هلل دبع

 «هرباد عطقاو ءهضيب شاو ةا لتقاو «هرابک كلهأ مهللا »:لاق دارجلا ىلع اعد اذإ ناك واي

 ىلع وعدت فيك «هللا لوسر اي :دلاخ لاقف .«ءاعدلا عيمس كنإ ءانقازرأو انشياعم نع ههاوفأب ذخو

 :دايز لاق :مشاه لاق .«رحبلا ىف توحلا َةَرَْن دارجلا نإ» :لاقف ؟هرباد عطقب هللا دانجأ نم دنج
 ا او ر هرثني توحلا ىأر نم ىنثدحف

 نم ىلع ركنأ هنأ :سابع نبا نع «ءاطع نع «جيرج نبا نع «ديعس نع «ىعفاشلا ىور دقو
 . مرحلا ىف دارجلا ديصي

 نم نئتسي ملو «رحبلا باود لكؤت هنأ ىلإ ءاهقفلا نم بهذ نم ةميركلا ةيآلا هذهب جتحا دقو

 .هيف ام لك : «هماعط# : لاق هنأ قيدصلا نع مدقت دقو .ًائيش كلذ

 نم ىئاسنلاو «دواد وبأو «دمحأ مامإلا هاور امل ؛اهاوس ام حابأو عدافضلا مهضعب ىنئتسا دقو

 ؛ىميتلا نامثع نب نمحرلا دبع نع «بيسملا نب ديعس نع «دلاخ نب ديعس نع «بئذ ىبأ نبا ةياور
 . '2عدفضلا لتق نع ىهن ةي هللا لوسر نأ

 )١( مقرب ىعفاشلا دنسم )١50( مقرب ىذمرتلا ننسو (۸۳) مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۳۷ /۲) دمحأ مامإلل دنسملاو «نثملا عئادب» )59(

 ىئاسنلا ننسو )١/ ٠ ( مقرب ةميزخ نبا حيحصو (7857) مقرب ةجام نبا نئسو )۱١١( مقرب نابح نبا حيحصو )١١9(.

 .(۳۲۲۲) مقرب ةجام نبا ننسو (40-) مقرب ىذمرتلا نفسو )۱۸١٤( مقرب دواد ىبأ ننسو (705/5) دنسملا ()

 نب دمحم نب ىسوم فعضل فيعض دانسإ اذه» :(56 ء۳/٤٦) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۳۲۲۱) مقرب ةجام نبا ننس (۳)

 نب ىسوم هفعضو ةي هللا لوسر نع حصي ال :لاقو «هللا دبع نب نوراه قيرط نم تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هدروأ « ميهاربإ
 .ادمحم

 51١(. /۷) ىئاسنلا ننسو (0779) مقرب دواد ىبأ ننسو ٤٥۳( /۳) دنسملا ()



 ۹٩( 457 تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا >

 اهقيقن :لاقو «عدفضلا لتق نع ةي هللا لوسر ىهن :لاق ورمع نب هللا دبع نع ىئاسنللو
5 000 

- 

 , هم

 : ليقف ءامهاوس اميف اوفلتخاو . عدفضلا لكؤي الو «كمسلا رحبلا ديص نم لكؤي :نورخآ لاقو

 لكؤي ال امو ءرحبلا ىف هلثم لكأ ربلا نم ههبش لكأ ام :ليقو .لكؤي ال :ليقو «كلذ رئاس لكؤي

 . هللا همحر «ىعفاشلا بهذم ىف هوجو اهلك هذهو . لكؤي ال ههبش

 مومعل ؛ربلا ىف تام ام لكؤي ال امك ءرحبلا ىف تام ام لكؤي ال : هللا همحر «ةفينح وبأ لاقو

 . [" :ةدئاملا] 4ةتيملا مكيلع تمرح » : هلوق

 :هيودرم نبا لاقف «كلذ وحلب ثيدح درو دقو

 سا اسم م
 نب ىسوم نب هللا دبعو ىرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انثدح - عناق نبا وه  ىقابلا دبع انثدح

 نع «بئذ ىبأ نبا نع «ثايغ نب صفح انثدح «ناحطلا ديز نب نيسحلا انثدح :الاق نامثع ىبأ

 رحبلا ىقلأ امو «هولکف تامف ىح وهو هومتدص ام » : هِيَ هّللا لوسر لاق :لاق رباج نع «ريبزلا ىبأ

 . «هولكأت الف اًيفاط ًاتيم
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 وهو .هب رباج نع ريبزلا ىبأ نع «ةسينأ ىبأ نب ىيحيو «ةيمأ نب ليعامسإ قيرط نم هاور مث
 ني

 مدقتملا «ربنعلا» ثيدحب «لبنح نب دمحأو «ىعفاشلاو «كلام باحصأ نم روهمجلا جتحا دقو

 . ًاضيأ مدقت دقو «(هتتیم لح لا هؤام روهطلا وه ١ :ثيدحبو «هركذ

 رمع نبا نع «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع «ىعفاشلا هللا دبع وبأ ماما یورو

 دبكلاف نامدلا امأو ءدارجلاو توحلاف ناتتيملا امأف ءناّمدو ناتتيم انل تلحأ :٠» ةي هللا لوسر لاق :لاق

 . «لاحطلاو

 . ملعأ هللاو «ًافوقوم es «دهاوش هلو . ىقهيبلاو ىنطقرادلاو «هجام نباو دمحأ هاورو

 ١ عقال هرقل د نو لهدا هره ى ع 8 1 6

 .دايطصالا مكيلع مرحي مكمارحإ لاح ىف :ىأ (امرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحوو# : هلوقو

 - ىعفاشلاو كلام دنع نيلحملاو نيمرحملا نم هريغ قح ىف اذكو «ةتيملاك هقح ىف هنأل ؛هلكأ هيلع

 نإف . مهريغو «نسحلا نب دمحمو «فسوي وبأو ءملاسو ‹مساقلاو «ءاطع لوقي هبو - هيلوق دحأ ىف

 جاجحلا قيرط نم )۱۸١١( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو .دعب اميف هكرادتأ ىلعلو ىئاسنلا ننس ىف ثحبلا دنع هدجأ مل )١(

 .هب ورمع نب هللا دبع نع ىفوأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةبعش نع دمحم نب

(Y)ربنعلا ثيدحو «فهؤام روهطلا وهلا :ثيدح لثم ةحيحصلا ثيداحاألاو ةيآلا هتفلاخمل ؛هتراکنو . 

 .ةروسلا هذه نم ۳ :ةيآلا دنع هجيرخت ىضمو )4۷/۲( دمحأ دلسمو (2) مقرب ىعفاشلا دنسم (۳)

 . ؟ميرحتلا »:د ىف (5) .«مارحف ١:د ىف (4)



 ا ل _ 3 (49 945 تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 :ءاملعلل نالوق هيف ؟ءازج همزلي لهف «هنم ًائيش وأ هلكأ

 «ناترافكف هلكأ مث هحبذ نإ :لاق «ءاطع نع «جيرج نبا نع «قازرلا دبع لاق «معن :امهدحأ

 .سنأ نب كلام هيلع صن .هلكأب هيلع ءازج ال :ىناثلاو

 وبأ ههجو مث .ءاملعلا روهمجو «راصمألا ءاهقف بهاذم اذه ىلعو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 . دحاو دح هيلع امنإف ءدحي نأ لبق ئطو مث ئطو مث ئطو ول امب رمع

 .لكأ ام ةميق هيلع :ةفينح وبأ لاقو

 ىذلل ههركأ ىننأ الإ «ديصلا كلذ لكأ لالحو .هؤازج هيلعف ديصلا مرحملا لتق اذإ :روث وبأ لاقو

 .«مكل صب وأ هوديصت مل ام «لالح مكل ّرَبلا ديص » : ةع هللا لوسر نع ربخلل «هلتق

 عنملا انركذ دق .«فالخ هيفف هريغل امأو «بيرغ لتاقلل هتحابإب هلوقو .هنايب ىتأيس ثيدحلا اذهو

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا اذهل ؛نولحملاو نومرحملا ءاوس «لتاقلا ريغل هتحابإب .نورخآ لاقو .مدقت نمع

 ملو ءاقلطم هتحابإ ىلإ نوبهاذ "بهذ دقف «مرحم ىلإ هادهأف ًاديص لالح “"داص اذإ امأو
 رمع نع «ربلا دبع نب رمع وبأ لوقلا اذه ىكح .ال مأ هلجأل هداص دق نوكي نأ نيب اولصفتسي

 ديعسو - ةياور ىف  ءاطعو «دهاجمو «رابحألا بعكو «ماوعلا نب ريبزلاو «ةريره ىبأو «باطخلا نبا

 .نويفوكلا لاق هبو :لاق .ريبج نبا

 نع «ءديعس انثدح + لفلان وشب انثدح «عيزب نب هللا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق

 هلكأيأ «لالح هداص ديص محل نع لئس هنأ ؛ةريره ىبأ نع «هثدح بيسملا نب ديعس نأ «ةداتق

 ريغب مهتيتفأ ول : لاقف «هرمأ نم ناك امب هربخأف باطخلا نب رمع ىقل مث . هلكأب مهاتفأف :لاق ؟مرحملا

 كسار كل تعاد

 ةيآلا هذه مومعل ؛ اًقلطم كلذ نم اوعنمو «ةيلكلاب مرحملل ديصلا لكأ زوجي ال :نورخآ لاقو

 . ةيركلا

 نبا نع «سواط نع «ةيمأ ىبأ نب ميركلا دبعو سواط نبا نع ءرَمْعَم نع «قازرلا دبع لاقو
 ام ربلا ديص مكيلع مرحو# : هلوق ىنعي .ةمهبم ىه :لاقو .مرحملل ديصلا محل لكأ هرك هنأ ؛ سابع

 ديصلا محل نم لكأي نأ مرحملل هركي ناك هنأ ؛رمع نبا نع «ىرهزلا نع «رمعم ىنربخأو :لاق

 .لاح لك ىلع

 )١( ربلا دبع نبال راكذتسالا )١١/711(.

 ) )۲.«ابهذف» :د ىف (۳) .(هداص »:د ىف



 ٩۹٩( 45 ) تايآلا:ةدئاملا ةروس  كلاثلا ءزحجلا حس - سس و

 .هلثم «رمع نبا نع « عفان نع «بويأ ىنربخأو :رمعم لاق

 - هيوهار نب قاحسإو «ىروثلا بهذ هيلإو «ديز نب رباجو « سواط لاق هبو :ربلا دبع نبا لاق

 «ةبورع ىبأ نب ديعس قيرط نم ريرج نبا هاور «بلاط ىبأ نب ىلع نع هوحن ىور دقو - ةياور ىف
 .لاح لك ىلع مرحملل ديصلا محل هرك ًايلع نأ :بيسملا نب ديعس نع .ةداتق نع

 ناك نإ :روهمجلاو - ةياور ىف  هيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأو «ىعفاشلاو «كلام لاقو

 ىدهأ هنأ :ةماثج نب بعصلا ثيدحل ؛ هلكأ مرحملل زجي مل ءديصلا كلذب مرحملا دصق دق لالحلا

 مل انإ :١ لاق ههجو ىف ام ىأر املف « هيلع هدرف - نادوب :وأ  ءاوبألاب وهو ءًایشحو ًارامح ی ىبنلل

 وو

 .«مرح انآ الإ كيلع هدرن

 نأ نظ ةي ىبنلا نأ ههجوف :اولاق . ةريثك ظافلأ هلو «نيحيحصلا ىف جرخم ثيدحلا اذهو

 ثيدحل ؛هنم لكألا هل زوجي هنإف دايطصالاب هدصقي مل اذإ امأف .كلذل هدرف ءهلجأ نم هداص امنإ اذه

 .هلكأ ىف اوفقوتف ‹ نيم رحم هباحصأ ناكو «مرحي مل ًالالح ناك :نكحو رامح داص نيح ةداتق ىبأ

 . الم هللا لوسر اهنم لكأو . «اولكف»

 , عريق ظافلاب .نيخيحصلا ىف اشيا ةنباث ةصقلا ةذهو

 «نمحرلادبع نب بوقعي انثدح :الاق ديعس نب ةبيتقو روصنم نب ديعس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع «بّطنَح نب هللا دبع نب بلطملا نع ءورمغ ىبأ نب ورمع نع

 :ديعس لاق  لالح مكل ربلا ديص »:لوقي - ةي هللا لوسر تعمس :هثيدح ىف ةبيتق لاقو - وب هللا

 .«مكل دصي وأ هوديصت مل ام مرح متنأو

 بلطملل فرعن هل :ىذمرتلا لاقو . ةبيتق نع ًاعيمج ىئاسنلاو ىدذمرتلاو دواد وبأ هاور اذكو

 نع «بلطملا هالوم نع «ورمع ىبأ نب ورمع قيرط نم «ىعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا هاورو

 نب نامثع تيأر :لاق ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع ءركب ىبأ نب هللا دبع نع «كلام لاقو

 لاقف ديص محلب ىتأ مث «ناوجرأ ةفيطقب ههجو ىطغ دق « فئاص موي ىف مرحم وهو «جرعلاب نافع

 .(۱۱۹۳) مقرب ملسم حيحصو ١( 615 ء١۱۸۲) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .(۱۸۷ )٥/ ىئاسنلا ننسو (8457) مقرب ىذمرتلا ننسو )١1861١( مقرب دواد ىبأ ننس (۳)



 و 9 )ا ةروس لالا رولا

 .” © ىلجأ نم ديص امنإ «مكتئيهك تسل ىنإ :لاقف ؟تنأ لكأت الوأ :اولاقف ءاولك :هباحصأل

 بابنألا يلو اي هللا اوقاف ثيبخلا ةرفك كبجعأ ولو بّيّطلاو ثيبخلا يوسي أل لق ©

 اوُنَأسَت نإو مكؤست مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذّلا اهيا اي د توحلفت مُكّلعَ
 o هم هم مے 9o يف ياست ل

 مكلبق نم موق اهلأس دق © ميلح روفغ هّللاو اهنع هللا اقع مك دبت نآرقلا لّزتي نيح اهنع

 . © 3 نيرفاك اهب اوحّبصأ مث
 اي :ىأ (كّبجَعُأ ولو بّيَطلاو ثيِبَحْلا ىوتسي ال ل :دمحم اي € لف : ال هلوسرل ىلاعت لوقي

 ءاج امك ءراضلا مارحلا ريثكلا نم ريخ عفانلا لالحلا ليلقلا نأ : ىنعي ( ثيبخْلا ةرثك $ ناسنإلا اهيأ

 .«یهْلأو رثك امم ريخ کو لق ا تدا

 نب دمحم انثدح « ىطوح لا انثدح نهر ني ا انثدح : همجعم ىف ىوَخَبلا مساقلا وبأ لاقو

 هنأ ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع «ديزي نب ىلع كلملا دبع ىبأ نع «ةعافر نب "ناعم انثدح «بيعش

 ىبنلا لاقف .ةلام ىنقزري نأ هللا عدا ءهللا لوسر اي :لاق هنأ ىراصنألا بطاح نب ةبلعث نع هربخأ

 .'؟”«هقيطت ال ريثك نم ريخ هركش ىدؤت ليلق ١ :ك
 «هوعدو مارحلا اوبنجتو «ةميقتسملا ةحيحصلا لوقعلا ىوذ اي :ىأ « باَبلألا ىلوأ اي هللا اوُقَتاَفط

 .ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ 4 نوحلفت مُكّلَعَل » هب اوفتكاو لالحلاب اوعنقاو

 هللا نم بيدأت اذه :«مكؤست مكل دبت نإ ءايشأ نع اوات ال اونمآ نيذّلا ایا ای : ىلاعت لاق مث
 لاؤسلا ىف مهل ةدئاف ال امم  ءايشأ نع اولأسي نأ نع مهل ىهنو «نينمؤملا هدابعل '*” [ىلاعت]
 ىف ءاج امك ءاهعامس مهيلع قشو مهتءاس امبر رومألا كلت مهل ترهظأ نإ اهنأل ؛اهنع بيقنتلاو

 ميلس انأو مكيلإ جرخأ نأ بحأ ىنإ «ًائيش دحأ نع دحأ ىنغلبي ال١: لاق هي هللا لوسر نأ :ثيدحلا

 “فل

 نع «ةبعش انثدح «ىبأ انثدح «ىدوراحلا نمحرلا دبع نب ديلولا نب ب رذنم انثدح :ىراخبلا لاقو

 )١( أطوملا )١/ ١١٤(.

 دق هنال  ملعأ هللاو - كلذ لعلو «ةطوطخملا خسنلا عيمج ىف امك «تايآلا ةيقب ريسفتل - هللا همحر - ريثك نبا ظفاحلا ضرعتي مل (0)

 .ةرقبلا ةروس ىف اهتهباشتم ىف اهيناعم ريسفت ىلإ قرطت
 . ىلعي 7:د ىف (۳)

 «ديزي نب ىلع نع «ةعافر نب ناعم قيرط نم )۲۸٤/١( ةباغلا دسأ ىف ريثألا نباو )١١١/١( باعيتسالا ىف ربلا دبع نبا هاورو (5)

 ةبلعث نع بذلا ىف ةلاسر شمحلا بادع لضافللو .كورتم وهو ىناهلألا ديزي نب ىلع هدانسإ ىفو هب نمحرلا دبع نب مساقلا نع
 .كلذ ىف عسوتو ةصقلا هذه ةراكن اهيف نيب بطاح نب

 .د نم ةدايز (5)

 ىتأيسو «هنع هللا ىضر ءدوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (847”7) مقرب ننسلا ىف ف ىذمرتلاو (0-187) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور )١(

 . هقايس



 ٠١١١-7 ٠١( ) تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزحلا ع

 ول»:لاق ءطق اهلثم تعمس ام ةبطخ ةي ىبنلا بطخ :لاق كلام نب سنأ نع «سنأ نب ىسوم
 مهل مههوجو كي هللا لوسر باحصأ ىطغف :لاق .«اريثك متيكبلو ًاليلق متكحضل ملعأ ام نوملعت
 . «ءاَيشأ نع اولأست ال » : ةيآلا هذه تلزنف ««نالف »: لاق ؟ىبأ نم : لجر لاقف . نيئتح

 ءملسمو «عضوملا اذه ريغ ىف ىراخبلا هاور دقو «ةبعش نع «ةدابع نب حورو رضتلا هاور

 . ")هب «جاجحلا نب ةبعش نع قرط نم ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دمحأو

 ال اونمآ نيذّلا اهيا اي > : هلوق ىف ةداتق نع «ديعس انثدح «ديزي انثدح ءرشب انثدح :ريرج نبا لاقو

 لل هللا لوسر نأ :هثدح كلام نب سنأ نأ انثدحف :لاق ءةيآلا #مكؤست ڌ مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست

 الإ ءىش نع مويلا اولأست ال ١:لاقف ءربنملا دعصف موي تاذ مهيلع جرخف «ةلأسملاب هوفحأ ىتح هولأس

 انيي تفتلأ ال تلعجف ءرضح دق رمأ ىدي نيب نوكي نأ یی هللا لوسر باحصأ قفشأف .«مكل هتنيب

 «هيبآ ريغ ىلإ ىعديف ىحالي ناك لجر اشناق : ىكبي ةبوث ىف هسار افآل الك تدجو الإ الامش الو
 :لاقف  رمع أشنأف :لاق وأ  رمع ماق مث :لاق .«ةفاذح كوبأ »:لاق ؟ىبأ نم «هللا ىبن اي :لاقف

 نتفلا رش نم - هللاب ذوعأ :لاق وأ هللاب ًاذئاع ءالوسر دمحمبو «اًنيد مالسإلابو ءابر هللاب انيضر

 امهتيأر ىتح رانلاو ةنجلا ىل تروص «طق مويلاك رشلاو ريخلا ىف رأ مل »: ةي هللا لوسر لاقو :لاق

 00 قيرط نم هاجرخأ .(«طئاحلا نود

 هللا دبع مأ تلاقف :ىرهزلا لاق - هنم بيرق وأ - كلذ وحنب سنأ نع «ىرهزلا نع «رّمعم هاورو

 ةيلهاجلا لهأ فراق ام تّفراق دق كمأ نوكت نأ نمأت تنكأ ءطق كنم قعأ اًدلو تيأر ام :ةفاذح نبا

 . محلل دوا ذيعب نقلا ول .هللاو :لاقف سالا سوور ىلع انهحضنتف

 ىبأ نع «نيصَح ىبأ نع «سيق انثدح «زيزعلا دبع انثدح «ثراحلا انثدح :ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 ءربنملا ىلع سلج ىتح ههجو رامحم نابضغ وهو يَ هللا لوسر جرخ :لاق ةريره ىبأ نع «حلاص
 «؛ةفاذح كوبأ »:لاقف ؟ىبأ نم :لاقف رخآ ماقف «رانلا ىف :لاقف ؟'*”ىبأ نيأ :لاقف لجر هيلإ ماقف

 انإ ءامامإ نآرقلابو «يبن دمحمبو «آنيد مالسإلابو «ًابر هللاب انيضر :لاقف باطخلا نب رمع ماقف

 هذه تلزنو «هبضغ نكسف :لاق .انؤابآ نم ملعأ هللاو «كرشو ةيلهاجب دهع وئيدح هللا لوسر اي

 00 داعب 4 وکوت د مكل دبت نإ ءايْشَأ نع اولأست ال اونمآ نيا اه اي : ةيآلا

 :هلوق ىف لاق هنأ ىدسلا نع طابسأ) حه للا نما كاوا ريش ا اا و

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )157١(.

 )۲( دنسملاو (7704) مقرب ملسم حيحصو (۷۲۹۵ .5445) مقرب ىراخبلا حيحص )۳/ 7١١( مقرب ىذمرتلا ننسو )7065(.
 )۳( ىربطلا ريسفت )١١/ ٠٠( .(؟709) مقرب ملسم حيحصو (۷۰۹۱) مقرب ىراخبلا حيحصو

 .هب رمعم قيرط نم (۱۰۲/۱۱) هريسفت ىف ىربطلا هاور (4)
 )٥( «انأ نيأ »:د ىف .

 )١( ىربطلا ريسفت )٠١۳١/١١(.

 .(اهرکذ :١ د ىف (۸) . (ديج دانسإ »:د ىف (۷)



 ل. ساشا )١-51٠--5-01- تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نم اموي لي هللا لوسر بصغ :لاق 4 مهو مَ نإ يأ نع ولأ ال او نيد هيأ ان>
 نم لجر هيلإ ماقف .«هب مكتأبنأ الإ ءىش نع ىنولأست ال مكنإف «ىنولس »:لاقف آبيطخ ماقف «مایآلا
 نم «هللا لوسر اي :لاقف ءهيف نعطي ناكو «ةفاذح نب هللا دبع :هل لاقي ءمهس ىنب نم «شيرق
 ء هللا لوسر اي :لاقو ءهلجر لبقف باطخلا نب رمع هيلإ ماقف ,هيبأل هاعدف ««نالف كوبأ ١:لاقف ؟ىبأ

 هب لزي ملف «كنع هللا افع انع فعاف ءآمامإ نآرقلابو ءانيد مالسإلابو ءآيبن كبو ءآبر هللاب انيضر

 .(رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا :٠ لاق ذئمويف «ءىضر ىتح

 انثدح :ةمثيحا وبآ اقدح :ءرضتلا وبا اقدح ءلهس' نب .لضقلا انندح :ئراختلا لاق 9
 نم : لجرلا لوقيف «ءازهتسا يَ هللا لوسر نولأسي موق ناك :لاق نيا با نع ها را قنا

 اولأست ال اونَمآ نيا اهيا اي ظ: ةيآلا هذه مهيف هللا لزنأف ؟ىتقان نيأ : هتقان لضت لجرلا لوقيو ؟ىبأ

 . 9ىراخبلا هب "درفت .اهلك ةيآلا نم غرف ىتح «مكؤسَت مكل دبت نإ ءاَيشأ نع
 ءهيبأ نع «ىلعألا دبع نب ىلع انثدح «ىدسألا نادرو نب روصنم انثدح :دمحأ ا لاقو

 جح ِساّنلا ىَلَع هلو 8 : ةيآلا هذه تلزن امل :لاق ىلع "نع زوريف نب ديعس وهو - یرتخَبلا ىبأ نع
 .تكسف ؟ماع لك یف «هللا لوسر اي :اولاق [۹۷ :نارمع لآ] «ًاليبس هيَ | عاطتسا نم تيبلا

 ««تبجول معن :تلق ولو «ال» :لاقف ؟ماع لك ىفأ :اولاق مث : لاق < ‹تکسف ؟ماع لک ىفأ : اولاقف

 E ت مكل دبت نإ ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيد اهيا ای : هللا لزنأف

 نم بيرغ :ىذمرتلا لاقو . 4 «نادرو نب روصنم قيرط نم «هجام نباو ىذمرتلا هاور اذكو

 . ايلع كردي مل ىرتخبلا وبأ :لوقي ىراخبلا تعمسو «هجولا اذه

 ملسم نب ميهاربإ نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح «بيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو
 ««جحلا مكيلع بتك هللا نإ »: ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ضايع ىبأ نع «ىرجهلا

 «؟لئاسلا نم :٠ لاقف ءًاثالث وأ نيترم داع ىتح «هنع ضرعأف ؟هللا لوسر اي ماع لك ىفأ :لجر لاقف

 0 ام ا تو ل ل 0 « هديب م تك ):لاقف .نالف :لاقف
 سامو 0 م

 ماقف :لاقو - ةريره ىبأ نع «دايز نب دمحم نع «دقاو نب نيسحلا قيرط نم ريرج نبا هاور مث

 )ن3( ۶ . sg 9 95 0 م

 . هبشأ وهو - نصحم نب ةشاكع :قيرطلا هذه نم ةياور ىفو - ىدسألا نصحم

 .(هاور »:د ىف )١(

 .(45755؟) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«ىفأ ::د ىف )٤( .؟نعو »:د ىف (۳)

 )٥( دنسملا )١17/1( مقرب ةجام نبا ننسو (؟560١7) مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۸۸٤(.

 )5( ىربطلا ريسفت )١١/٠١8(.



 ٠١١-7 ٠١( ) تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحجلا لل _ ل _ عدد

 . فيعض ىرجهلا ملسم نب ميهاربإو

 نمحرلا دبع ديز وبأ انثدح :لاق ىرصملا نابأ نب ىيحي نب ايركز ىنثدح :ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 :لاق رماع نب ميلس ىنثدح ءورمع نب ناوفص نع «ىيحي نب ةيواعم عيطم وبأ انثدح ءرمغلا ىبأ نبا
 لجر ماقف .«جحلا مكيلع بتك »:لاقف سانلا ىف ةا هللا لوسر ماق :لوقي ىلهابلا ةمامأ ابأ تعمس

 ثكمو «بضغتساو تكسأو ءاي هللا لوسر مالك قلخف :لاق ؟ماع لك ىفأ :لاقف بارعألا نم

 :لوقأ نأ كنمؤي اذام «كحيو :لاقف ءاذ انأ :ىبارعألا لاقف «؟لئاسلا نم »:لاقف ملكت مث ءاليوط

 ةمئأ مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإ هنإ الأ «مترفكل تبجو ولو «تبجول معن :تلق ول هللاو «معن

 متعقول فخ عضوم اهنم مكيلع تمرحو | «ضرأللا ىف ام عيمج ج مكل تللحأ ىنأ ول هللاو ءجرخلا

 رخآ ىلإ *مكؤست ركل د نإ ءيحأ رسولا كارا يدلك 0 كلذ دنع هللا لزنأف :لاق ««هيف

 ل هدام نقلا

 ىلوألاف ءهتءاس صخشلا اهب ملعأ اذإ ىتلا ءايشألا نع لاؤسلا نع ىهنلا ةيآلا "”رهاظو
 :لاق ثيح دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا نسحأ امو .اهكرتو اهنع ضارعإلا

 نع «ىنادمهلا ىلوم ماشه ىبأ نب ب ديلولا نع «سنوي نب ليئارسإ تعمس : لاق جاجح انثدح

 E ىنغلبي ال » : هباحصأل اك هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «دئاز نب ديز

 . ثيدحلا «ردصلا ميلس انأو مكيلإ جرخأ نأ بحأ ىنإف ؛ًائيش

 : ىذمرتلا لاقو  ديلولا نع :دواد وبأ لفي لارا ثيدح نم «ىذمرتلاو دواد وبأ هاور دقو

 .هجولا اذه نم بيرغ :ىذمرتلا لاق مث .هب «مشاه ىبأ نب ديلولا نع «ىدسلا نع  ليئارسإ نع

 متيهن ىتلا ءايشألا هذه نع اولأست نإو :ىأ 4مُكَل دبت نآرقلا لزني نيح اهنع اولأست نإو » : هلوقو
 ريسي هللا ىلع] كلذو «مكل نيت لوسرلا ىلع ىحولا لزني نيح اهنع لاؤسلا نع

 . «ميلح روفغ هللاو» «كلذ لبق مكنم ناك امع : ىأ 4 اهنع هللا افعل لاق مث

 نوفنأتست ءايشأ نع اولأست ال : ىأ مك دث نآرقلا لري نيح اهنع اوُلأست نإوإ» :هلوقب دارملا : ليقو

 مظعأ» :ثيدحلا ىف درو دقو. 0 و وود مكلاؤس ببسب لزني دق هاف ءاهنع لاؤسلا

 ةلمجم اهب نآرقلا لزن اذإ نكلو . "«هتلأسم لجأ نم مرحف مرحي مل ءىش نع لأس نم اًمرج نيملسملا

 . هيلإ مكجايتحال مكل تنيبت «ذئنيح اهنايب نع متلأسف

 )١( ىربطلا ريسفت )1١1/1١(.
 .«رهاظف ١:د ىف (۲)

 .(7895) مقرب ىذمرتلا نسو (487-) مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۹۵ /۱) دنسملا (۴)
 .(هلوقو» :د ىف (5) .د نم ةدايز )٤(

 .اریسعت وآ» :د ىف (6)

 .صاقو ىبأ نب دعس ثيدح نم (7768) مقرب هحيحص ىف ملسمو (VYA4) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )¥(

 .«هیلإ» :د ىف (۸)



 8298 بسس (1075--1) تايآلا:ةدئالا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 تكس امك اهنع متنأ اوتكساف ءهنع افع ام وهف هباتك ىف ')'ءركذي مل ام :ىأ 4 اهنع هللا افع»
 ةرثك مكلبق ناك نم كلهأ امنإف ؛متكرت ام ىنورذ» :لاق هنأ كي هللا لوسر نع «حيحصلا ىفو .اهنع

 ("!«مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلاؤس

 «اهودتعت الف ًادودح ا ءاهوعيضت الف ضئارف ضرف هللا نإ» : اًضيأ حيحصلا ثيدحلا ىفو

 . ””«اهنع اولأست الف نايسن ريع مكب ةمحر ءايشأ نع تكسو ءاهوكهتنت الف ءايشأ مّرَحو

 اهنع ىهنملا لئاسملا هذه لأس دق :ىأ « نيرفاك اهب اوحبصأ مث مكلبق نم موق اهلأس دق ا :لاق مث

 مهل تنيب :ىأ ءاهببسب :ىأ «نيرفاك اهب اوحبصأف ءاهب اونمؤي مل مث اهنع اوبيجأف ‹مکلبق نم موق
 .دانعلاو تنعتلا هجو ىلع اولأس امنإو ءداشرتسالا هجو ىلع اولأسي مل مهنأل اهب اوعفتتي ملو

 E :هلوق سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 د مه سر“ اقف اقف . «جحلا مكيلع بتك «موق اي» :لاقف سانلا ىف نّذأ ةَ هللا لوسر نأ كلذو

 فت :قدلاوف 37 ًاديدش ًابضغ ةا هللا لوسر بضغأف ؟ماع لك ىفأ «هّللا لوسر اي :لاقف دسأ

 اذإو ا ىوكرتاف « مترفكل اًذإو «متعطتسا “ام تبجو ولو «تبجول معن :تلق ول هديب

 نع اوُلأسَت ال اونمآ نیلا اهيأيإ» : هللا لزنأف .«هنع اوهتناف ءىش نع مكتيهن اذإو ءاولعفاف ءىشب مكترمأ

 اهب اوحبصأف «ةدئاملا نم ىراصنلا تلأس ىذلا لثم نع اولأسي نأ مهاهن « 6 مكؤست د مكل دبت نإ ءايشأ

 «كلذ مكءاس "ظيلغتب اهيف نآرقلا لزن نإ ءايشأ نع اولأست ال :لاقو كلذ نع هللا ىهنف .نيرفاك

 .ريرج نبا هاور . هنايبت متدجو الإ ءىش نع نولأست ال مكنإف نآرقلا لزن اذإف ءاورظتنا نكلو

 مكل دبت نإ ءاَيشَأ نع اولأست ال اونمآ َنيذّلا اهي ايل : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 سانلا ىف ةَ ىبنلا ىدان « جحلا ةيآ تلزن امل:لاق ا ا

 :ىلاعت هللا لاق مث .«مترفكل تبجو ولو «تبجول ماع لك :تلق ولو «ًادحاو آماع لب ءال »:لاقف

 .ريرج نبا هاور . 4'"”نيرفاك اهب اوحبصأ مثل : هلوق ىلإ € ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذّلا اهيأ ايل

 ةليصولاو ةريحبلا ىه :لاق «ءايشأ نع اولأست الط :سابع نبا نع «دهاجم نع «فيصتخ لاقو
 :لاق ء«اذك الو اذك الو ةريحب نم هللا لعج ام» e كلذ دعب لوقي هنأ ىرت الأ مالو ةبئاسلاو

 مكلبق نم موق اناس دق :لاق مث .كلذ نع اوهنف «تايآلا نع هنولأسي اوناك مهنإ :لاقف ةمركع امأو

 .ريرج نبا هاور .* نيرفاك اهب اوحّبصأ مت

 .«اهركذي مل» :د ىف )١(
 .(۱۳۳۷) مقرب ملسم حيحص (۲)

 .اعوفرم هب ىنشخلا ةبلعل ىبأ نع ءلوحكم نع «دنه ىبأ نب دواد قيرط نم )۱۳/٠١( ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور (۳)

 .(امل» :د ىف (5) .«لاقف» :د ىف (5) .«ملف» :د ىف (4)

 .أطخ وهو «نيرفاك اهب موق ىلإ» :د ىف (9) . (هنایب» :د ىف (۸) .ظيلغتل» :د ىف (۷)

 .«اهدعب لاق» :د ىف (۱۰)



 OSE CE TIO a U aaa oa a سبل

 نأ شيرق تلأس امك «تايآلا عوقو لاؤس نع ىهنلا اذهب دارملا نأ أ :هّللا همحر ةمركع ىنعي

 نم اباتك مهيلع لزني نأ دوهيلا تلأس امكو «كلذ ريغو ابهذ اًمصلا مهل لعجي نأو «ًاراهنأ مهل ىرجي

 ةقانلا دومث انيتآو نوُلوألا اهب بدك نأ الإ تاّيآلاب لسْرُت نأ انعم امو : ىلاعت هللا لاق دقو ءءامسلا

 دهج هللاب اومسقآرط : ىلاعت لاقو ]04: ءارسإلا] (افيرخت الإ تايآلاب لسرن امو اهب اومَلَظَف ةرصبم

 بلقتو . نونمؤي ال تءاج اَذإ هنأ مكرعشي امو هللا دنع تايآلا مَنِ لق اهب مول ةيآ مهتءاج نبل مهناميأ

 ةكئالملا مهي ان انن ولو . نوهمعي مهناّيغط يف مهردنو ةرم لوأ هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدشأ

 «نولهجَي مهرتكأ نكلو هللا ءاشي نأ الإ اوُئمْؤُيل اوناك ام الف ءىش لك مِهْيَلَع انرشحو ئتوملا مهمّلكو

 ٠١۹ -١١١[. :ماعنألا]

 ىلع نورتفي اورفك يذلا نكلو ماح الو ةليصو الو ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعج ام إب
 اوُاَق لوُسرلا ىلإو هللا لن ام ىلإ اوت مَُل لبق ادو 0 نوقع ال مُهرتْكَأَو بذكْا هللا

 ما ےل م

 .4 ©2 نودتهي الو ایش نوملعي ال مهؤابآ ناک ول وأ 0

 نع ناک قب حلاص نع «دعس نب ميهاربإ انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :ىراخبلا لاق

 دحأ “"اهبلحي الف «تيغاوطلل اهّرَد عمي ىتلا :«ةريحبلا» :لاق بّيسملا نب ديعس نع «باهش نبا

 لاق :ةريره وبأ ''”لاقو :لاق - ءىش اهيلع لمحي ال «مهتهلآل اهتوبيسي اوناك :«ةبئاسلا»و .سانلا

 - «بئاوسلا بيس نم لوأ ناك «رانلا ىف هّبصق ٌرجي ىعازخلا رماع نب ورمع تيأر» : ب هللا لوسر
 .مهتيغاوطل اهنوبيسي اوناكو «ىثنأب دعب نت مث «لبإلا جاتن لوأ ىف ركبت ءركبلا ةقانلا :«ةليصولا»و
 اذإف ءدودعملا بارضلا برضَي لبإلا لحف :«ماحلا» و .ركذ امه سيل ئرخألاب انهادحإ تلو نإ

 . ىماحلا "'هوّمَسو «ءىش هيلع لّمحي ملف «لمَحلا نع هوفعأو «تيغاوطلل هوعدو هبارض ىضق

 . هب دعس نب ميهاربإ ثيدح نم :ىئاسنلاو ملسم هاؤر اذكو

 ربخي ًاديعس تعمس :لاق ىرهزلا نع «بيعش انربخأ :ناميلا وبأ انل لاقو :ىراخبلا لاق مث

 ىبأ نع «ديعس نع «باهش نبا نع «داهلا نبا هاورو .هوحن ويي ىبنلا نع ةريره وبأ لاقو .اذهب

 . "اياب ىبنلا نع ةريره

 نع «تخب نب باهولا دبع نع هاور داهلا نب هللا دبع نب ديزي نأ ىراخبلا دارأ :مكاحلا لاق

 مكاحلا هلاق اميفو .هيلع هبني ملو تكسو «فارطألا» ىف ىزملا جاجحلا وبأ انخيش هاكح اذك .ىرهزلا

 نع «داهلا نبا نع ءدعس نب ثيللا ثيدح نم هايور ريرج نب رفعج ابأو دمحأ مامإلا نإف ءرظن

 .ةهومسيولا :د ىف (۳) .«لاقف» :د ىف (۲) .«اهيلع» :د ىف )١(

 .(؟مه5) مقرب ملسم حيحصو )1۳( مقرب ىراخبلا حيحص )4(

 .(55171) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 ١١( 5 ء۳١٠٠ ) ناتيآلا : ةدئالا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 . ملعأ هللاو ےن ىرهزلا

 ‹ ميهاربإ نب ناسح انثدح «ىنامركلا هللا دبع وبأ بوقعي ىبأ نب دمحم انثدح : ىراخبلا لاق مث

 مطحي منهج تيأرا : ةا هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نأ ؛ةررع نع «ىرهزلا نع نع «سنوي انثدح ت ه ر

 .'ىراخبلا هب درفت . «بئاوسلا بيس نم لوأ وهو ءهبصق رجي ارمع تيأرو ءاضعب اهضعب

U,ی ا واخ ليكم اک يردك ليا ينور اا  
 نب مثكأل لوقي ل هللا لوسر تعمس :لاق ةريره ىبأ نع .حلاص ىبأ نع «ثراحلا نب ميهاربإ نبا

 هبشأ الجر تيأر امف «رانلا ىف هبْصُق رجي فدنخ نب ةعمق نب ىحل نب ورمع تيأر «مثكأ اي» :نوجلا

 هللا لوسر "لاقف ؟هللا لوسر اي ههبش ىنرضي نأ ىشخت :مثكأ لاقف .«كنم هب الو ءهب كنم لجرب

 ءةبئاسلا بّيسو «ةريحبلا رحبو «ميهاربإ نيد ريغ نم لوأ هنإ ءرفاك وهو نمؤم كنإ ءال» :ِةْك
 ىبأ نع «ةملس ىبأ نع ءورمع نب دمحم نع «ةدبع نع «دانه نع هاور مث .(ىماحلا ىمحو
 . هلثم وأ هوحنب ايب ىبنلا نع «ةريره

 .بتكلا ىف ناقيرطلا ناذه سيل

 نع «صوحألا ىبأ نع ءىرجهلا ميهاربإ انئدح ؛عّمَجُم نب ورمع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ورمع ةعازخ وبأ «مانصألا دبعو «بئاوسلا بّيس نم لوأ نإ» :لاق يي ىبنلا نع دوعسم نب هللا دبع
 ولا اذه نم دمحأ هب درفت .«راثلا ىف هءاغما رجب هتيار ىلإو  ؛رماع نبا

 نم لوأ فرعأل ىنإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ملسأ نب , ديز نع ءرمعم انأبنأ :قازرلا دبع لاقو
 نب ورمعا :لاق ؟هللا لوسر اي وه نم:اولاق . «مالسلا هيلع ميهاربإ نيد ريغ نم لوأو «بئاوسلا بيس

 نما كرا فرغ او ..زانلا لأ هجر ٠ قوي ناكا نق هبه وجم تاز كفل پیک نيب وا یل
 عدجف «ناتقان هل تناك «جلدم ىنب نم لجر» :لاق ؟هللا لوسر اي وه نم :اولاق .«رئاحبلا رحب
 امههاوفأب هناضعي امهو رانلا ىف هتيأر دقلف «كلذ دعب امهنابلأ برش مث ءامهنابلأ مرحو ءامهناذآ
 . "9«امهفافخأب 2'”هناطبخيو

 لوأ ناكو .مهرَج دعب تيبلا اولو نيذلا «ةعازخ ءاسؤر دحأ ةَعَمَق نب ىحل نبا وه اذه ورمعف
 برقتلاو اهتدابع ىلإ سانلا نم عاعرلا اعدو ءزاجحلا ىلإ مانصألا لخدأف «ليلخلا ميهاربإ نيد ريغ نم

 )١( ىربطلا ريسفتو (”557/7) دنسملا )١١١/١١(.
 .(45754) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .«لاق» :د ىف ()

 .هب قاحسإ نب دمحم قيرط نم )۷۸/١( ةيوبنلا ةريسلا ىف ماشه نبا هاورو )١١7/١١( ىربطلا ريسفت (4)

 ةريره ىبأو ةشئاع ثيدح نم دهاوش ثيدحلل نكل .فيعض وهو ىرجهلا ملسم نب ميهاربإ هدانسإ ىفو )5477/١( دئسملا )٥(

 .(51١1لا/) مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ىنابلالا رصان خيشلا مالك رظناو «نيمدقتملا

 .«هناطيو» :د ىف (5)

 .هب قازرلا دبع قيرط نم )١١/ ١١١( هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۱۹۱/۱) قازرلا دبع ريسفت (۷)



 2٠١7 8 ٠١٠١( ) ناتيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزحلا بس سلم. _ سس م

 دنع «ماعنألا ة ةروس یک ىلاعت هّللا هركذ امك ءاهريغو مالا ىف ةيلهاحلا ا هذه مهل عرشو ءاهب

 . كلذ ىف تايآلا رخآ ىلإ :1١] ماعنألا] «ابيصن ماعنألاو ثرحْلا نم ارذ امم هلل اوُلَعَجَول :ىلاعت هلوق

 os : سابع نبا نع « «ةحلط ىبأ نب ر ىلع لاقف «ةريحبلا امأف

 ءاهناذآ اوعدج ىثنأ ناک نإو .ءاسنلا نود لاجرلا هلكأف ءهوحبذ اركذ ناك نإف «سماخلا ىلإ

 . ةريحب هذه :اولاقف

 .اذه نم اًبيرق هريغو ىدسلا ركذو

 دلو نم تدلو ام اهنأ الإ «ةريحبلا نم رسف ام وحن منغلا نم ىه : :دهاجم لاقف «ةبئاسلا امأو

 نود مهلاجر هلكأف «هوحبذ «نيركذ وأ ركذ عباسلا تدلو اذإف .اهتئيه ىلع ناك دالوأ ةتس نيبو اهنيب

 .فيضلا الإ اهنبل بلحي ملو ءاهربو زجي ملو «بكرت ملف

 «ءاهريغ وأ ةقان هلام نم ی «هتجاح تيضقف $ جرح اذإ لجرلا ناك : ةيئاسلا :قور وبأ لاقو

 هذ 0 0

 نبال يم هاتر را يت وف ىلرعو كاع كوست نر ص رعب ا تاور

 .ايندلا ىف ' E ندابلا هد ةل نرخ نمت «ناثوألل هلام

 اورظن نطبأ ةعبس تجتن اذإ ةاشلا ىه : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقف ‹ةليصولا امأو

 نإو ءاهويحتسا ىثنأ ناك نإو «ءاسنلا نود لاجرلا هيف كرتشا تيم وهو ىثنأ وأ اًركذ ناك نإف « عباسلا

 .متاح ىبأ نبا هاور .انيلع هتمرحف هتخأ هتلصو :اولاقو امهويحتسا نطب ىف ىثنأو ارکذ ناك

 :لاق «ةليصوالو» :بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع مع انأبنأ :قازرلا دبع لاقو

 تلصو :نولوقيو «ةليصولا اهنومسيف « ىثنأب ىنثت مث «ىثنأب ركتبت ةقانلا تناك «لبإلا نم ةليصولاف

 مهتيغاوطل اهنوعدجي اوناكف «ركذ امهنيب سيل نييثنأ

 نيمأوت ‹ نطبأ ةسمخ ىف ثانإ رشع تدلو اذإ : منغلا نم ةليصولا :قاحسإ نب دمحم لاقو

 روكذلل تلعج «ىثنأ وأ ركذ نم كلذ دعب تدلو امف « تكرتو ةليصولا تيمس «نطب لك ىف نيمأوت

 اهيف اوكرتشا ةتيم تناك نإو . ثانإلا نود

 «ماح : ليق ًٌارشع هلحف حقل اذإ لجرلا ناك :لاق سابع نبا نع ؛ىقوعلا لاقف «ماحلا امأو

 .هوكرتاف

 .؟هيرغيا :د ىف (۲) .«تناكا:د ىف )١(



 لاس ٠.٤( 217" ) ناتيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نم لحفلاف ماحلا امأو :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو .ةداتقو «قور وبأ لاق اذكو

 وارو هل نورم و ادع ناخ هلك تف اذن يح اراه دلل كلو اد بألا

 . هبحاص ريغل ضوحلا ناك نإو «هنم برشي ضوح نمو «ىعر ىمح نم هنوعنمي

 ىضقنا اذإف «لبإلا ىف برضي ناك لبإلا نمف ماحلا امأ :لوقي اكلام تعمس :بهَو نبا لاقو

 .هوبيسو سيواوطلا شير هيلع اولعج هبارض

 قيرط نم «متاح ىبأ نبا هور ثيدح كلذ ىف درو دقو .ةيآلا هذه ريسفت ىف كلذ ريغ ليق دقو

 ىف لب ىبنلا تيتأ :لاف ةّلضَت نب كلام هيبأ نع «ىمشجلا صوحألا ىبأ نع + «ىعيبسلا قاحسإ ىبأ

 :تلقف :لاق «؟لاملا ئأ نم» :لاق .معن : تلق «؟لام نم كل له» :ىل لاقف «بايثلا نم ناقلخ
 جتنت» :لاق مث .«كيلع ريف الام هللا كاتآ اذإف» :لاق .قيقرلاو ليخلاو منغلاو لبإلا نم «لاملا لك نم
 ىسوملا ذخأت كلعف» :لاق «؟كلذك الإ لبإلا جتنت لهو» :لاق .معن :تلق :لاق «؟اهناذآ ةيفاو كلبإ

 .معن : :تلق مرج هذه :لوقتو ءاهنم ةفئاط ناذآ قشتو «ريحب هذه :لوقتو اهنم ةفئاط ناذآ عطقتف

 ةليصو الو ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعج امل :لاق مث ««لح كل هللا كانآ ام لك نإ «لعفت الف» :لاق

 هتيب لهأ نم دحأ الو هتانب الو هتأرما عفتنت الف ءاهناذآ نوعدجي ىتلا ىهف :ةريحبلا امأ 24 ماح الو

 نوبيسي ىتلا ىهف :ةبئاسلا امأو .اهيف اوكرتشا تتام اذإف ءاهنابلأ الو اهراعشأ الو اهرابوأ الو اهفوصب

 تدلو اذإف «نطبأ ةتس دلت ةاشلاف :ةليصولا امأو ءاهنوبيسيف مهتهلآ ىلإ نوبهذيو «مهتهلآل

 تدرو امهم عنمت الو برضت الو اهنوحبذي الف .تلصو دق :نولوقيف ءاهنرق عطقو تعدج «"عباسلا

 «قاحسإ ىبأ نع رخآ هجو نم ىور دقو .ثيدحلا ىف اجردم كلذ ريسفت ركذي اذكه . ضوح ىلع

 . هبشأ وهو ءهلوق نم «كلام نب فوع صوحألا ىبأ نع

 ءورمع نب ورمع ءارعزلا ىبأ نع «ةنييع نب نايفس نع «دمحأ مامإلا لا اذه یور دقو
 . ملعأ هللاو ا ی ف و «هيبأ نع «ةلضن نب كلام نب فوع صوحألا ىبأ همع نع

 هذه هللا عرش ام : ىأ (نولقعي ال مهرثكأو بذكلا هّللا ىلع نورتفي اورفك نيذلا نكلوإ» :ةلوقو اب

 اهب دوبرقتي ةبرقو مهل اعرش هولعجو فالو اورتفا نوكرشملا نكلو «ةبرق هدنع یه الو ءايشألا

 .مهيلع لابو وه لب «مهل لصاحب كلذ سيلو .هيل

 اوعد اذإ :ىأ «انءابآ هيلع اندجو ام انبسح اولاق لوسرلا ىَلإو هّللا لزنأ ام ىلإ اولاعت مهل ليق اذإو»
 نم دادجألاو ءابآلا هيلع اندجو ام انيفكي :اولاق ءهمرح ام كرتو هبجوأ امو هعرشو هللا نيد ىلإ

 الو ءاّمح نومهفي ال :ىأ «ائيش نوملعي ال مهؤابآ ناك ول وأ :ىلاعت هللا لاق «كلاسملاو قئارطلا

 .«عباسلا دلتو» :د ىف (۲) .«تلقف» :د ىف )١(

 .هب هيبأ نع صوحألا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «ةبعش قيرط نم (۱۲۲/۱۱) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۳)
 .؟ثيدحلا ىورو» :د ىف (4)

 )۱١١/٤(. دنسملا ()

 .«نوكرشملا هورتفا نكلو» :د ىف (5)



 ٠١ 8) ةيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزملا ۳

 لضأو «مهنم لهجأ وه نم الإ مهعبتي ال ؟هذه ةلاحلاو مهنوعبتي فيكف «هيلإ نودتهي الو «هنوفرعي

 . اليبس

 مكعجرم هللا ىلإ متيدتها اذإ لض نم مكر ضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذّلا اهيأ اي إل

 . 4 (نوُلمَعَت متنک امب مكيف اعيمج

 مهل اربخمو ‹مهتقاطو مهدهجب ريخلا اولعفيو مهسفنأ اوحلصي نأ نينمؤملا هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 .اًديعب وأ هنم اًبيرق ناك ءاوس «سانلا نم دسف نم داسف هرضي ال هرمأ حلصأ نم هنأ

 هب هترمأ اميق يتعاطأ ديغلا ام [3] ؛ىلاغت لوقت ؛ةبآلا هذه رسفت دنع سابع نيا نع ىفوعلا لاق

 .هب هترمأ اب لمع اذإ «هدعب لض نم هرضي الف «!'مارحلاو لالحلا نم

 «مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهيأي» :هلوقف . نايح : نب لتاقم لاق اذكهو .هنع ىبلاولا ى ا

 «َنوُلَمعَت مسك امب مكيف اعيمج مكعجرم هللا ىلإ معيدتها اذإ لض نم مك رضي الل ءارغإلا ىلع بصن

 .رشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ لمعي: لماع لك یزاجف یا

 كلذ لعف ناك اذإو «ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا كرت و لدتسم ةيآلا ىف سيلو

 : هللا همحر حا مامإلا لاق دقو ءاّنكمت

 انثدح ءدلاخ ىبأ نب ليعامسإ انثدح  ةيواعم نبا ىنعي  ريهز انثدح ءمساقلا نب مشاه انثدح

 نوؤرقت مكنإ «سانلا "اهيأ :لاقو «هيلع ىنثأو هللا دمحف «هنع هللا ىضر ءركب وبأ ماق :لاق سيق

 مكنإو «ةيآلا رخآ ىلإ (متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذّلا اَهيَأبط :ةيآلا هذه
 هنوريغي الو ركنملا اوأر اذإ سانلا نإ» :لاق هَ هللا لوسر تعمس ىنإو ءاهعضوم ريغ ىلع اهنوعضت

 وور

 مكايإ ‹«سانلا اهيأي :لوقي ركب ابأ تعمسو :لاق . «هباقعب مهمعي نأ ‹ لجو رع «هّنلا كشوأ

 . ناميإلا ""بناجم بذكلا نإف «بذكلاو

 قرط نم ۰ مهریغو «هحیحص نف نا ناو رأل نالا باا قيد ا ئر و

 هب هنع هاور نم مهنمو ءاعوفرم ًالصتم هب .دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «ةريثك ةعامج نع ةريثك

4 2 5 5 8 5 . 506 5 : 
 ىف الوطم هيلع مالكلاو هقرط انركذو 38 و ىنطقرادلا هعفر حجر دقو . ا صل نلعب اق وق وم

 .«یزاجیل» :د ىف (۳) .؛اذكهو» :د ف (۲) .(هنع هتيهنو» :د ىف )١(

 .«اهيأ اي» :د ىف (5) .«دمحأ لاق» :د ىف (6) .«ليلد اهيف سيلو» :د ىف (6)

 .«بناجي» :د ىف (0)

 ةجام نبا ننسو )١١1017( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (5174) مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۳۳۸( مقرب دواد ىبأ نتسو (0 )١/ دنسملا (۸)

 )٤۰۰٥( مقرب

 .ًافوقوم هب مزاح ىبأ نب سيق نع «مكحلا نع «ةبعش قيرط نم )۱۱۸/١( دنسملا ىف ىلعي وبأ هاور (۹)
 )٠١( ىنطقرادلل للعلا )١/507(.



 018 سا 2٠١ 0) ةيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .هنع هللا ىضر «قيدصلا دنسم

 انثدح «كرابملا نب هللا دبع انثدحو «قناَقّلاطلا بوقعي نب ديعس انثدح :ىذمرتلا ىسيع وبأ لاقو

 ةبلعث ابأ تيتأ :لاق '"”ىتابعشلا ةيمأ ىبأ نع« ىمخللا 2!)ةيراج نب ورمع انثدح «ميكح ىبأ نب ةبتع

 نيذّلا اهيأي# :"[ىلاعت] هلوق :تلق ؟ةيآ ةيأ :لاقف ؟ةيآلا هذه ىف عنصت فيك :هل تلقف ىنشخلا

 اهنع تلأس «اريبخ اهنع تلأس دقل هللاو امأ : لاقف (متيدعها اَذإ لض نم مك رضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ

 ىوهو ءاعاطم اًحش تيار اذإ ىتح ءركتملا نع اوهانتو «فورعملاب اورمتتا لبا : لاقف كي هللا لو

 نم نإف ءماوعلا عدو «كسفن ةصاخب كيلعف «هيأرب ىأر ىذ لك باجعإو «ةرّتؤم ايندو ءاَعبتم
 14 1 3 ا 1: :

 نولمعي الجر نيسمخ رجأ لثم نهيف لماعلل «رمجلا ىلع ضبقلا لثم نهيف ربصلا اًمايأ مكئارو

 وأ مهنم ًالجر نيسمخ رجأ «هللا لوسر اي :ليق :ةبتع ريغ دازو :كرابملا نب هللا دبع لاق  «مكلمعك

 .«مكنم نيسمخ رجأ لب» :لاق ؟انم

 «كرابملا نبا قيرط نم دواد وبأ هاور اذكو . حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا “لاق مث
 )0( م 0 57 01

 7 ””ويكح ىبأ نب ةبتع نع «متاح ىبأ نباو « ريرج نباو «هجام نبا هاورو

 نيذلا اهيأي» : "لوق نع لجر هلأس دوعسم نبا نأ نسحلا نع ِهَرَّمْعَم انأبنأ :قازرلا دبع لاقو
 .ةلوبقم '"”مويلا اهنإ ءاهنامزب سيل اذه نإ :لاقف «متيدتها اذإ لض نم مكر ضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ

 ذئنيحف  مكنم لبقي الف :لاق وأ  اذكو اذك مكب عنصيف نورمأت ءاهنامز ىتأي نأ كشوأ دق هنكلو

 . (لض نم مكر ضي ال مكسفنأ مكيلعإ»

 نيذّلا هيي :هلوق ىف دوعسم نبا نع «ةيلاعلا ىبأ نع «عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ هاورو

 ءاسولج دوعسم نب هللا دبع دنع اوناك :لاق «ةيآلا «متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ

 «كسفنب كيلع :هبنج ىلإ رخآ لاقف ؟ركنملا نع امهاهنأو فورعملاب امهرمآف موقأ الأ : هللا دبع ءاسلج

 هم :لاقف دوعسم نبا "اهعمسف :لاق .ةيآلا 4 مكسفنأ مكيلع “( اونمآ نيّلا اهيأي]» :لوقي هللا نإف

 «نلزني نأ لبق نهليوأت ىضم دق ىآ هنمو ؛7١لزنأ ثيح لزنأ نآرقلا نإ." دعب هذه ليوأت ئجي مل
 «ريسيب هيب ىبنلا دعب نهليوأت عقو دق ىآ هنمو هلي هللا لوسر دهع ىلع نهليوأت عقو دق ىآ هنمو

 .«ىناثعشلا» :د ىف (۲) .؟ثراحلا نبا» :د ىف )١(

 .«لاقف» :د ىف )٤( .د نم ةدايز (۳)

 )١48/1١(. ىربطلا ريسفتو (4014) مقرب ةجام نبا ناسو )٤۳٤١( مقرب دواد ىبأ ننسو )۳۰٥۸( مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 .«مويلا اهنامز سيل» :د ىف (۷) .«هلوق نع لتس» :د ىف (3)
 .«اهدرف» :د ىف (؟9) .د نم ةدايز (۸)

 .(لزن» :د ىف )١١( .«اهليوأت» :د ىف (۱۰)



 ١4 ةيآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزحملا بسبب لل لد )8 ١١(

 مكؤاوهأو «ةدحاو مكبولق تماد امف .رانلاو ةنجلاو باسحلا نم ركذ ام ىلع باسحلا موي نهليوأت عقي

 ءءاوهألاو بولقلا تفلتخا اذإف .اوهناو اورمأف ضعب سأب مكضعب قذي ملو ءاعيش اوسّبْلت ملو ةدحاو
 نبا هاور .ةيآلا هذه ليوأت انءاج كلذ دنع «هسفنو ؤرماف ضعب سأب مكضعب قاذو ءاًعيش متسبلأو

 ا ١

 نع «حيبص نب عيبرلا انثدح ءراوَس نب ةبابش انثدح «ةفرع نب نسحلا انثدح :ريرج نبا لاقو
 :لاق هللا نإف مدلك ملو نواب ملك: مايألا هله ىف تيولح و ريع نبال لبق لاق لاقع ن نا

 نإ ىباحصأل الو ىل تسيل اهنإ :رمع نبا لاقف ؟مشیدتها اذإ لَض نّم مک رضی ال مُكسفنأ مکیلع)
 ةيآلا هذه نكلو بحل ماردرفلا ماس و ول :لاق وال هللا لوسر

 ")نم لبقي مل اولاق نإ ءاندعب نم نوؤيجي ماوقأل

 نع «فوع انثدح :الاق مصاع وبأو رفعج نب دمحم انثدح «راشب نب دمحم انثدح :اًضيأ لاقو
 ااا ا اللا دد ولا نق ديل لجو فا نإ” ومع نبا دنع ضدك لاق بيسك قب ناوش

 E A ارقانل لك ةطيرتت < سرا ني
 ةءاند ىأو :موقلا نم لجر لاقف .كرشلاب ضعب ىلع مهضعب دهشي كلذ ىف مهو «ةءاند ىتأي نأ

 ؟كرشلاب ضعب ىلع مهضعب دهشي نأ نم رثكأ ديرت
 لاقف «ثيدحلا هللا دبع ىلع داعأف .خيشلا لأسأ امنإ ءلأسأ كايإ تسل ىنإ :لجرلا لاقف

 كيلعف كوصع نإف «مههناو مهظع !مهلتقتف بهذت نأ كرمآس ىنأ «كلابأ ال ءىرت كلعل :هّللا دبع

 . ةيآلا  مكسفنأ مكيلع اونمآ نيا اهيأي :لوقي لجو زع «هللا نإف كس

 نع «ةداتق انثدح «ىبأ تعمس «ناميلس ¿ نب رمتعملا انثدح «مادقملا نب دمحأ ىنثدح :اضيأ لاقو

 هذه مهدحأ أرقف «سولج نيملسملا نم موق اذإف «ةنيدملا يلإ نامثع دهع ىلع تقلطنا :لاق نزام ىبأ

 هذه ليوأت ئجي مل: مهرّبكأ لاقف 4 ّلّض نم مکرضی ال مکسفنآ مکیلع اونمآ نيذلا اياب » :ةيآلا
 . مويلا ةيآلا

 نب ريبج نع «حلاص نب ةيواعم نع «ةلاضف نبا انثدح ءنيّسحلا انثدح «مساقلا انثدح :لاقو
 فورعملاب رمألاب اوركاذتف «موقلا رغصأل ىنإو ةَ هللا لوسر باحصأ 7 ةقلح ىف تنك :لاق ريف

 نّم مكرضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذّلا اَهيأبا : هباتك ىف لوقي هللا سيلأ :ان تلقف ءركتملا نع ىهنلاو

 ام ىردت الو ءاهفرعت الو نآرقلا نم ةيآ عزنت :اولاقو دحاو ناسلب ىلع 0 ؟4 متيدتها اذإ لض

 مالغ كنإ :اولاق مهمايق رضح املف «نوثدحتي اولبقأو «تملكت نكأ مل ىنأ تيتمت ىتح !!اهليوأت

 )١( ريسفت الطبرى)١١/١47(.

 .«نأل» :د ىف (۲)

 .(۱۳۹/۱۱)یربطلا ريسفت (۳)

 .(كسفنب»:د ىف )١( .اولأي الو ١ :د ىف (۵) .«هاتأف) :د ىف (4)

 .«تينمتف ۱ :د ىف (۸) .«مهرثكأ» :د ىف (۷)



 مام )51١5--١١8(--- تايآلا:ةدئاملا ةروس  ثلاغلا ءزجلا

 اي كا اذإ ءنامزلا كلذ كردت نأ ىسعو ؟ىه ام ىردت الو ةياب تعزن كنإو يبل 37 فرح

 . "7تيدتها اذإ لض نم كرضي ال «كسفنب كيلعف «هيأرب ىأر ىذ لك باجعإو ءاعبتم ىّوهو ءاعاطم

 اهيأي» :ةيآلا هذه نسحلا الت :لاق ةعيبر نب ةرمض انثدح «لهس نب ىلع انثدح :ريرج نبا لاقو

 هلل دمحلاو ءاهب هلل دمحلا : نسحلا لاقف (متيدتها اذ لض نم مكرضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ َنيِذَلا

 .هلمع هرکی قفانم هبناج ىلإو الإ «ىقب اميف نمؤم الو «ىضم اميف نمؤم ناك ام ءاهيلع

aا علا يأ نع ءىروثلا نايفس قيرط نم ىور اذكو  

 تما نإ رس نش ھم کشا کمو و فک ف «بيبح ىبأ نب ديزي نع « ةعيهل

 .ةيآلا هذه ليوأت ذئنيحف «٠ تضعلا ل نها ءادجسم تلعجف «قشمد ةسينك تمده اذإ :لاق

 لع او ناتا ةّيصولا نيح تملا مك دحأ صح اذإ إ مكسب ب ةداهش | ونمآ نيِذّلا اًهيأي»

 امهنوسبحت توما ةبيصم مكتباصأف ضرألا يف متبرض متنأ نإ مك ريغ نم نارخآ وأ مكنم

 ةداهش متكن الو ٰیبرف اذ ناک ولو انَمَث هب يرتشن ال متبترا نإ هّللاب نامسقیف ةالّصلا دعب نم
 r م ت ل سمس ما و هل مل و

 نم امهماقم ناموقي نارخآف امْنإ اًقحتسا اَمُهَنَأ ىلع رفع نِإَف © نيمثآلا نمل اذإ انِإ هلا
 ن ممم 20

 اذإ اّنِإ اتيدتعا امو امهتداهش نم قحأ انتداهشل هللاب ناّمسقيف نايلوألا مهيلع قحتسا نيذّلا

 هنب ناما درت نأ اواي وأ اههجو ىلع ةداهشلاب اوثأي نأ ئتذأ كلذ تو نيملاغلا نمل

 . 462 نيقسافلا موَقْلا يدهي ال هّللاو اوعمساو هللا اوقتاو مهنامَيأ

 .سابع نبا نع ىفوعلا هاور خوسنم هنإ :ليق ءزيزع مكح ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلمتشا
 هلاق اميف «نورثكألا مهو  نورخآ لاقو .ةخوسنم اهنإ :ميهاربإ نع «ناميلس ىبأ نب دامح "7لاقو
 .نايبلا هيلعف خسنلا ىعدا نمو ؛مكحم وه لب :- ريرج نبا

 وه اذه (ناا ةيصولا نيح َتْوَمْلا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيذّلا اهيأيط : یلاعت هلوقف

 هيلإ فاضملا ميقأو «فاضملا فذح «(نينثا 0 0 ليقف < مكنيب ةداهش) 6 ريثما

 .«ثيدحل :د ىف )١(

 .(1١57/1١)ىربطلا ريسفت (۲)
 .«هلاقو» :د ىف (۳)



 ٠١ -١٠١8( 5) تايآلا :ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزحلاب- لل ل ل ل سس 5

 .نيلدع انوكي نأب «نينثالا فصو 4 لدع اَوُذ :هلوقو

 سابع نبا نع ٠ ىبأ نب ىلع .ر نم ی وقو اع هنآ هع ةا ناو روتا لاف 'نيسلنملا أ مکمل :هل

 «ةديبع نع ىور ا «متاح ىبأ نبا اورا . نيملسملا نم : لاق «مكنم لدع اوذ» :هلوق ىف

 دبعو ناجح نب و «ةداتقو 7 نرد ا ىو «دهاجمو ‹نسحلاو «بيسملا نب ديعسو

 . كلذ وحن < ءملسأ نب ب ديز نب نمحرلا

 دو . ىصوملا ىح نم :یا مكنم وذ# ذ :ىنع :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاقو كلا 0 و ا کم لدع اودع كلذ. چ ةورقلا 0او ج ا ا

 و ل

 ا e دار واح

 .باتكلا لهأ :ىنعي «نيملسملا ريغ نم : لاق (مک ريغ نم نارخآ وأ

 وفعلت نب و «نيريس نب دمحمو «بيسملا نب ديعسو ‹حیرشو «ةديبع نع ىورو : : لاق مث

 ل ءزّلجم ىبأو (ةداتقو < «ىعَحَتلا مي ميهاربإو < «ىبعشلاو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «ةمركعو

 .كلذ وحن <« «ملسأ نب ر ديز نب نمحرلا دبعو «نايح نب لتاقمو

 ‹ىصوملا ةليبق نم دارملا : ىأ «مكم» :هلوق ىف ةديبعو ةمركع نع ريرج نبا هاكح ام ىلعو

 متاح ىبأ نبا نع ىور دقو .ىصوملا ةليبق ريغ نم :ىأ « مكر يغ نم نارخآ وأ» :انهه دارملا نوكي
 . هللا امهمحر «ىرهزلاو «ىرصبلا نسحلا نع هلثم

 ناطرش ناذهو :« توملا ةبيصم مكتباصأف # «مترفاس : ىأ «ضرألا يف متبرض متنأ نإ» :هلوقو

 حرص امك «ةيصو ىف نوكي نأو ءرفس ىف كلذ نوكي نأ «نينمؤملا دقف دنع نييمذلا داهشتسا زاوجل

 .ىضضاقلا ےیرش كلب
 نع «شمعألا انثدح :الاق عيكوو ةيواعم وبأ انثدح «ىلع نب ورمع انثدح :ريرج نبا لاق

 الإ رفس ىف زوجت الو ءرفس ىف الإ (”ىنارصنلاو ىدوهيلا ةداهش زوجت ال :لاق حيرش نع «ميهاربإ
 .ةيصو ىف

 «حيرش لاق :لاق ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع «شايع نب ركب ىبأ نع تیر نبأ نع هاوو ف
 . هلثم ركذف

 هفلاخو «هدارفأ نم ةلأسملا هذهو .ىلاعت هللا همحر ‹«لبنح نب دمحأ مامإلا نع هلثم ىور دقو

 .اضعب مهضعب نيب اميف ةفينح وبأ اهزاجأو .نيملسملا ىلع ةمذلا لهأ ةداهش روجتال :اولاقف ةثالثلا

 نع ءرضخألا ىبأ نب حلاص انثدح «دواد وبأ انثدح .ىلع نب ورمع انثدح :ريرج نبا لاقو

 : * نلسلا ىف ىه اقإ م الو ضخ ىف فاك ةداهتش زوجت ل هنا ملا تضم لاق: قئزهزلا

 .«لهأ نم» :د ىف (۲) .«هلاق»:د ىف )١(

 .«ىراصنلاو دوهيلا» :د ىف (۳)

 .(١١/55١)ىربطلا ريسفت (5)



 8119 _ )1١١-1١.۸( تايآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 لوأ ىف كلذو «مالسإلا لهأ نم دحأ هدنع سيلو ىفوت لجر ىف ةيآلا هذه تلزن :ديز نبا لاقو

 تضرفو ةيصولا تخسُن مث «ةيصولاب نوثراوتي سانلا ناكو «رافك سانلاو ءبرح ضرألاو «مالسإلا

 اهب سانلا لمعو «ضئارفلا

 .ملعأ هللاو ءرظن اذه ىفو ءريرج نبا هاور

 اوذ نانا ةّيِصَوْلا نيح تْوُمْلا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش# :هلوق ىف فلتخا :ريرج نبا لاقو

 :نيلوق ىلع ؟امهدهشي وأ ءامهيلإ ىصوي نأ دارملا له : «مُكريَغ نم ناَرَخآ وأ مکن لدع

 :لاق طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم لاق امك ءامهيلإ ىصوي نأ :امهدحأ
 «هردق هكردأف «لام هعمو رفاس لجر اذه : لاق ةيآلا هذه نع ءهنع هللا ىضر ءدوعسم نبا لئس

 .نيملسملا نم نيلدع امهيلع دهشأو «هتكرت امهيلإ عفد نيملسملا نم نيلجر دجو نإف

 . عاطقنا هيفو متاح ىبأ نبا هاور

 ثلاث ىصو نكي مل نإف «ةيركلا ةيآلا قايس رهاظ وهو .نيدهاش نانوكي امهنأ :ىناثلا لوقلاو
 امك عادي نب ىدعو «ىرادلا ميمت ةصق ىف امك «ةداهشلاو ةياصولا :نافصولا امهيف عمتجا امهعم

 .قيفوتلا هبو هللا ءاش نإ ءاّفنآ اهركذ ىتأيس

 لو .دهاشلا هيف ْفلَحَي اًمكح ملعن ال انأل لاق نيدعاش اهينوك روش نبل لکششا قر
 ىلع اًيراج نوكي نأ مزلي ال ءهسفنب لقتسم مكح وهو «ةميركلا ةيآلا هذه هتنمضت ىذلا مكحلا عنمي

 نم هيف رفتغا دقو اک و ماع ايش ضاق ےک نا لاه ا خيم نان

 هذه هيلع تلد ام ىضتقمب دهاشلا اذه فلح ةبيرلا نئارق تماق اذإف «هريغ ىف رفتغي مل ام رومألا
 .ةميركلا ةيآلا

 ةالص ىنعي :سابع نبا “[نع «ىفوعلا] لاق 4 ةالّصلا دعب نم امهتوسبحتل :ىلاعت هلوقو
 لاقو .نيريس نب دمحمو «ةمركعو ءةداتقو «ىعحتلا ميهاربإو ءريبج نب ديعس لاق اذكو .رصعلا
 .امهنيد لهأ ةالص ىنعي :سابع نبا نع ء«ىدسلا لاقو «نيملسملا ةالص ىنعي :ىرهزلا

 «هّللاب نامسقيف ,«مهترضحب اهيف سانلا عمتجا ةالص دعب "7نادهاشلا ناذه ماقي نأ :دوصقملاو

 نافل فاض وأ اناع دف نينا ليز امهنم مكل ترهظ نإ :ىأ (متبترا نإ» هللاب (؟”نافلحيف :ىأ

 ضوعب هنع ضاتعن ال :ىأ (انمتإل نايح نب لتاقم هلاق . انناميأب : ىأ € هب ىرتشن ال» هللاب ذئنيح

 ءهيباحن ال انيلإ اًبيرق هيلع دوهشملا ناك ولو :ىأ « برق اذ ناک ولو» ءةلئازلا ةينافلا ايندلا م ليلق

 .اهرمأل اًميظعتو ءاهل اًميرشت هللا ىلإ اهفاضأ :«هّللا ةداهش متكن الوإ»

 . ىبعشلا رماع نع «ريرج نبا اهاور .مسقلا ىلع اًرورجم «هللآ ةداهش متكن الو» : مهضعب أرقو

 .د نم ةدايز () .؛ةيآلا هذه ىف دوعسم نبا لاق» :د ىف )١(

 .«نافلحي» :د ىف (5) .«اهمايق نأ » :د ىف (۳)



 RAN تاكل فانز A ب حب حس وب

 .ةروهشملا ىه ىلوألا ةءارقلاو ««هللا ةداهش مكن الو» :أرق هنأ مهضعب نع ىكحو

 وأ ءاهليدبت وأ «ةداهشلا فيرحت نم «كلذ نم اًئيش انلعف انإ : ىأ < نيمثآلا نمّل اذإ انِإ »

 . ةيلكلاب اهمتك وأ «اهرییغت

 ناموقي نارخاف $ e ا لالا نم اني الع وا اناخ امهنأ «نييصولا

 ES . «نايلوألا مهيلع قحتسا» ES 4 ناّيلوألا مهيَلع ق قحتسا نيا نم امهمأق

RE4 نايلوألا مهْيَلَع قحتسا» :اهوؤرق مهنأ ىرصبلا نسحلاو  . 

 نع «لالب نب ناميلس نع «ىورَقلا دمحم نب قاحسإ قيرط نم كردتسملا ىف مكاحلا ىور دقو

Eرق لَم ىبنلا نأ ؛بلاط ىبأ نب ىلع نع «عفار ىبأ نب هللا ديبع نع هبا نع هيعمل  

 نا ل :لاق مئ . 4 ناّيلوألا مهيَلع ق قحتسا نيذّلا نم»

 نيذلا نما : نسحلا أرقو . ؟نيلوألا مهلع قحتس ل نيذلا نم» : سابع نبا مهنمو ؟ موضعي أرقو

 ر نبا ناك ¢ «نالوألا مهيلع قحتسا

 م ا ىلع علا راب كلر قت ىه یا :كلذب ىنعملا نوكي روهمجلا ةءارق ىلعف

 قحأ انتداهشل هّللاب نامسقيف# لاملا كلذ ثري نم ىلوأ نم انوكيلو ةكرتلل نيقحتسملا ةث ةثرولا نم نانثا

 : ىأ «انيدتعا امو ةمدقتملا امهتداهش نم تبثأو حصأو عنا اتا امها : انلوقل : ىأ «امهتداهش نم
 .امهيلع انبذك دق انك نإ : ىأ «نيملاّظلا نمل اذإ اًنإ» ةنايخلا نم انلق اميف

 رهظ اذإ لوتقملا ءايلوأ فلحي امك ءهذه ةلاحلاو امهلوق ىلإ عوجرلاو . ةثرولل فيلحتلا اذهو

 باب ىف ررقم وه امك < ءمهيلإ هتمرب عفديف لتاقلا ىلع ن نوقحتسملا مسقيف مسقيف ذ «لتاقلا تنا عرف ٠ تول

 .ماكحألا نم (ةماسقلا»

 انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقف «ةيركلا ةيآلا هذه هيلع تلد ام لثمب ةنسلا تدرو دقو

 عي  ناذاب نع .رضنلا ىبأ نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انثدح «ءدايز نب نيسحلا

 3 :ةيآلا هذه ىف ىرادلا ميت نع ا نبا نع - بلاط ىبأ تنب ئناه 2 ىلوم حلاص ابأ

 ادب قب ىدع غو ريغ اهتم نالا ر: لاق 4 تملا مك دحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيذّل

 ىنبل ىلوم امهيلع مدقو امهتراجتل ماشلا ايتأف «مالسإلا لبق ماشلا ىلإ نافلتخي «نيينارصن ؟“اناكو

 هتراجت )لع وهو «كلملا هب ديري ةضف نم ماج هعمو ةراجتب «ميرم ىبأ نب ليدب :هل لاقي مهس
 هانعبف ماجا كلذ انذخأ تام املف : میمن لاق  هلهأ كرت ام اغلبي نأ امهرمأو ءامهيلإ ىصوأف ضرمف

 .(اهرييغتو» :د ىف )١(

 .ىبهذلا هقفاوو (۲۳۷ /۲)كردتسملا ()

 .«مظعأ» :د ىف (5) .«اناكف» :د ىف )٤( .«ثوللا» :د ىف (۳)



 لاو )١٠١7١_-1.۸( تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 اودقفو ءانعم ناك ام مهيلإ انعفد هلهأ ىلإ انمدق املف .ءادب نب ىدعو انأ هانمستقا مث «مهرد فلأب

 مودق دعب تملسأ املف م لاق - هريغ انيلإ عفد امو ءاذه ريغ كرت ام :انلقف ءهنع انولأسف ماجلا

 ءمهرد ةئامسمخ مهيلإ تعفدو «ربخلا مهتربخأف هلهأ تيتأف كلذ نم تمثأت ةنيدملا ةي ىبنلا
 e مظعي امب ه هوفلحتسي نأ "یل اووف ءاهلثم ىبحاص دنع نأ مهتربخأو

 ماقف . «امهتداهش نم قحأ انتداهشأ هّللاب نامسقيف » :هلوق ىلإ ( مكتب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأي >: هللا

 ع لا تعزتف ءافلحف مهنم رخآ لجرو صاعلا نب ورمع

 «ىنارخلا بيعش ىبأ نب دمحأ نب نسحلا نع امهالك ريرج نباو ىذمرتلا ىسيع وبأ هاور اذكهو

 مهلأسف كي هللا لوسر هب اوتأف :هدنعو - "هرکذف هب «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم نع

 نيذّلا اهيأاي» : هللا لزنأف فلحف ؛هنيد لهآ ىلع هب مّلَعي ام ه هرفلحتسي نأ مهرمأف ءاودجي ملف ةنيبلا

 ماقف ,4مهناميأ دعب ناميأ درت نأ اوفاخي وأ : هلوق ىلإ 4 ترمْلا مكدحأ رضح اإ مكنيب ةداهش اونمآ
 ها اس هر

 ادب ني قدع نم املا تعرف .افلحف ءرخآ لجرو صاعلا نب ورمع

 نب دمحم هنع ىور ىذلا رضنلا وبأو «حيحصب هدانسإ سیلو «بيرغ ثيدح اذه :لاق مث

 ملعلا لهأ هكرت دقو ءرضنلا ابأ ىنكي «ىبلكلا بئاسلا نب دمحم ىدنع وه ثيدحلا اذه قاحسإ

 ىنكي INI EH «ريسفتلا بحاص وهو «ثيدحلاب

 نع ئور دقو «ئناه مأ ىلوم حلاص ىبأ نع ةياور رضنلا ىب بأ ملاسل فرعن الو :لاق مث ءرضنلا ابأ

 .هجولا ST CIDI سابع نبا

 نع «مساقلا ىبأ نب دمحم نع «ةدئاز ىبأ نبا نع «مدآ نب ىبحي انثدح ءعيكو نب نايفس انثدح
 ىرادلا ميمت عم مهس ىنب نم لجر جرخ : لاق سابع. نبا نغ .«ةيبآ نع نيج نب ديعس قب :كلملا دبع

 ةضف نم اًماج اودقف هتكرتب امدق املف < ا ا ن نقرا .ىمهسلا تامق ءءادب نب ىدعو

 .ىدعو ميمت نم هانيرتشا :ليقف «ةكمب ماجلا اودجوو هِي هللا لوسر امهفلحأف «بهذلاب اًصّوَحم
 مهيفو ٠ . مهبحاصل ماجلا نإو ءامهتداهش نم قحأ انتداهشل هللاب افلحف ىمهسلا ءايلوأ نم نالجر ماقف

 .4 مكنيب ةداهش اونمآ نيدّلا اهيأ ايا :تلزن
 ثيدح اذه :ىذمرتلا لاق مث .هب «مدآ نب ىيحي نع «ىلع نب نسحلا نع «دواد وبأ هاور اذكو

et. ۴ 5 00. ( 
 ةدئاز ىبأ نبا ثيدح وهو « بيرع نسح

 و ۶ء

 دحاو ريغ ةلسرم ةصقلا هذه ركذ دقو « ثيدحلا حلاص هنإ : ليق «ىفوك ءمساقلا ىبأ نب دمحمو

 ءرصعلا ةالص دعب ناك فيلحتلا نأ اوركذو .ةداتقو «نيريس نب دمحمو «ةمركع : مهنم نيعباتلا نم

 8 تيدأو» :د ىف )١(

 . «هيلعا :د ىف ()
 .(183/11)ىربطلا ريسفتو (۳۰ ۵۹)مقرب ىذمرتلا ناس (۳)

 ًائيدحت هركذي مل ىراخبلا نکل (۲۷۸۰ )مقرب ىراخبلا حيحص ىف هلصأو (70570)مقرب دواد ىبأ ننسو ۳٠۰( )مقرب ىذمرتلا ننس )٤(

 .لوق ةياكح امنإو



 .٠ تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )5 ٠١ -١٠١8(

 ىف اهراهتشا ىلع لدي اذهو .كاحضلاو «نسحلاو «دهاجم :ةلسرم اهركذ اذكو .ريرج نبا هاور

 .اهتحصو فلسلا

 يركع نر رفجج بأ ءاؤراام افا :ةضقلا هذه ةندصلا دهاوشلا نمو

 ةافولا هترضح نيملسملا نم ًالجر نأ ؛ىبعشلا نع ءايركز انربخأ «مّيشه انثلح «بوقعي ىنثدح
 لهأ نم نيلجر دهشأف «هتيصو ىلع هدهشي نيملسملا نم ًادحأ دجي ملو ةافولا هترضحف :لاق ءاقوقدب

 - هنع هللا ىضر «ىرعشألا ىسوم ابأ :ىنعي  ىرعشألا ايتأفءةفوكلا امدقف :لاق .باتكلا

 ىبنلا دهع ىف ناك ىذلا دعب نكي مل رمأ اذه :ىرعشألا لاقف ءهتيصوو هتكرتب امدقو «""هاربخاف

 ةيصول اهنإو ءاريغ الو امتك الو الدب الو ابذك الو اناخ ام هللاب :رصعلا دعب امهفلحأف :لاق . ةي

 .امهتداهش ىضمأف :لاق . هتكرتو لجرلا

 نع «قززألا ةزيغم نع +ةيعش نع «ىسلايطلا دواد ىبأ نع «سالقلا ىلع نب ورمع نع هاور مث

 0 0 00007 ابأ نأ ؛ىبعشلا

 امنإ هنأ  ملعأ هللاو  رهاظلا لَك هللا لوسر '”دهع ىف ناك ىذلا دعب نكي مل رمأ اذه» :هلوقف
 .هنع هللا ىضر «ىرادلا سوأ نب ميمت مالسإ نأ اوركذ دقو «ءادب نب ىدعو ميمت ةصق كلذب دارأ

 لصاف ليلد ىلإ هخسن ىعدم جاتحي ءارخأتم مكحلا اذه نوكي اذه ىلعف ة ةرجهلا نم عست ةنس ىف ناك

 ملا هللاو «ماقملا اذه ىف

 ةّيصولا نيح تْوَمْلا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيذّلا اهيأ اي» : ىلسلا نع «طابسأ لاقو

 هل ام ىلع نيملسملا نم نيلجر دهشيو ىصوي «توملا دنع ةيصولا ىف اذه :لاق «مكنم لدع اوذ نالا
 ٍضرألا ىف متبرض متنأ نإ» ءرفسلا ىف « مكر يغ نم نارخآ وأ» ءرضحلا ىف اذه : لاق ؛هيلع امو

 «نيملسملا نم دحأ هترضحب سیلو «هرفس ىف توملا هكردي لجرلا اذه ,«تْوَمْلا ةبيصم مكتباصأف

 نإف ءهب نالبقيف هثاريم امهيلإ عفديو ءامهيلإ ىصويف «سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا نم نيلجر وعديف

 ىلإ امهوعفر اوباترا نإو ا اوكرت (''[مهبحاص لام] اوفرعو ةيصولا تيملا لهأ ىضر

 نب هللا دبع لاق . «متبترا نإ هللاب نامسقيف ةالّصلا دعب نم امهتوسبحت : ىلاعت هلوق كلذف .ناطلسلا

 «ةفيحصلا حتفف «هراد ىف ىرعشألا ىسوم ىبأ نإ اه كا نخ نجلا ىلإ رظنأ ىنأك : سابع

 هل عينا هل ففف فلا دعي اهات نأ يسوم يآ داراق 2 اهو رو تملا لها ركدآف

 ىف امهتالص دعب نالجرلا فّقويف ءامهنيد ىف امهتالص دعب امهفلحتسا نكلو ءرصعلا ةالص نايلابي

 )١( ؟هريخأف» :د ىف (0) .«اضيأ اهل دهاوشلا نم » :د ىف .

 )۳( ىربطلا ريسفت (5) .4هب  :د ىف )١١/١58(.

 ) )5.د نم ةدايز () .«هدهع ىلع ناك ىذلا » :د ىف

 .«امهوكرتا :د ىف (0)

 .«امهوبرضو» :د ىف (6)



 للا سس 1١-21١8 5)تايآلا : ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نمل اذإ انإ هللا ةداهش متكن الو «ىبرق اذ ناك ولو ًاليلق اًنمث هب ىرتشن ال هللاب :نافلحيف ءامهنيد

 نإ امكنإ :افلحي نأ لبق مامإلا امهل لوقيف .هتكرتل هذه نأو «ىصوأ اذهبل مهبحاص نأ :نيمثآلا

 نإف كلذ امهل لاق اذإف .امكتبقاعو «ةداهش امكل زجت ملو ءامكموق ىف امكتحضف امتنخ وأ امتمتك

 ا وو و لع ةداهشلاب وا نا ا كلذ

 ءريبج نب ديعسو ميهاربإ نع «ةريغم انربخأ «ميشه انثدح .نيسحلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 قف ةاقولا لجرلا رفح :اذإ الا ءةيآلا 4 مكنيب ةداهش اونمآ نيذّلا اهيأ ايل : ةيآلا هذه ىف الاق امهنأ

 اذإف باتكلا لهأ نم نيلجرف نيملسملا نم نيلجر دجي مل نإف «نيملسملا نم نيلجر دهشيلف ءرفس

 انمتك اه هللاب :رصعلا ةالص دعب افلحأ امهومهتا نإو ءامهلوق لبق ةثرولا امهقدص نإف ءهتكرتب امدق

 .انريغ الو اًنخ الو انبذك الو

 امهتداهش ىف بيترا نإف : ةيآلا هذه ريسفت ىف «سابع نبا نع ء«ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ىف ابذك نيرفاكلا نأ ىلع ءايلوألا علطا نإف .ًاليلق اًنمث انتداهشب انيرتشا ام : هللاب ةالصلا دعب افلحتسا

 لرد كلذف ءدتعن مل انإو «ةلطاب نيرفاكلا ةداهش نإ : هللاب افلحف ءايلوألا نم نالجر 0 ؛امهتداهش

 4«اَمِهَماَقَم ناموقي نارخآف» ابذك نيرفاكلا نأ ىلع علطا نإ :لوقي 4اَمّْنِإ اقحتسا امهنأ ىلع رثع نفل

 «نيرفاكلا ةداهش درنف ءدتعن مل انإو ءةلطاب نيرفاكلا ةداهش نإ : هللاب افلحف «ءايلوألا نم :لوقي

 .ءايلوألا ةداهش زوجتو

 .ريرج نبا امهاور .سابع نبا نع «یفوعلا ىور اذكهو

 «فلسلاو نيعباتلا ةمئأ نم دحاو ريغ ةيآلا هذه ىضتقم ىلع مكحلا اذه 7

 . هللا همحر «دمحأ مامإلا بهذم وهو «مهنع هللا

 هجولا اذه ىلع مكحلا اذه ةيعرش :ىأ 4 اههجو ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ ئَندَأ كلذ » :هلوقو
 هجولا ىلع ةداهشلا امهتماقإ ىلإ برقأ ءامهب بيرتسا دقو نييمذلا نيدهاشلا فيلحت نم ىضرملا
 ظ يلا

 :داهشلاب نايتإلا ىلع مهل لماحلا نوكي :ىأ 4 مهناَمْيَأ دعب ناميأ درت نأ اوُفاَحَي وأ ل : هلوقو
 اذإ سانلا نيب ةحيضفلا نم فوخلاو «هلالجإو هبناج ةاعارمو هللاب فلحلا ميظعت وهو ءاههجو ىلع

 دعب ناميأ درت نأ اوفاخي وأ» :لاق اذهلو ءتوغدي ام نوقحتسيو نوفلحيف «ةثرولا ىلع نيميلا تدر

 ١ . 4 منامي

 .(١١/78١)ىربطلا ريسفت )١(

 .«اهي» :د ىف (۳) .«دروأ» :د ىف (۲)

 .(نوقحتسيف» :د ىف ()



 0 ةيكلا هدفا agg ais gg ب ببي

 موقلا ىدهي ال هّللاو» اوعيطأو :ىأ «اوعمساو» مكرومأ عيمج ىف :ىأ 4 هللا اوقّئاو# :لاق مث
aهتعيرش ةعباتمو هتعاط نع نيجراخلا : . 

 .4 بول لع ت لإ قال وأ مش ذم لوف لسا هلا عنج مو

 : ىلاعت لاقو «[1:فارعألا] (نيلسرملا َنلئسَنلو مهي لسرأ يذلا نلئسنلف» :ىلاعت لاق امك , مهيلإ

 .[9 ,97 :رجحلا] 4 نولمْعي اوناك اًمع . نيعمجأ مِهَتلأستَل كبروف»

 لوه نم كلذ اولاق امنإ ا «ىرصبلا نسحلاو «دهاجم لاق هان ملعالا :لسرلا لوقو

 .مويلا كلذ

 ادام لوقيف لسّرلا هللا عمجي موي» :دهاجم نع ءشمعألا نع «ىروثلا نع «قازرلا دبع لاق

 .متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور .(انل ملعالط :نولوقيف نوعزفيف 4 متبجأ

 :لوقي اًخيش تعمس : لاق ةسنع e انثدح «ماکح انثدح ی نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 سمو 20م

 .مويلا كلذ لوه نم :لاق ءةيآلا (لسرلا هللا عمجي موي :هلوق ىف لوقي نسحلا تعمس

 مهنأ : كلذ اَنَل ملعال اولاق متبجأ اَذاَم لوقف لسرلا هللا عمجي موي» و اتا لاقو

 ىلع اودهشف «رخآ ًالزنم اولزن مث ,هانل ملعالا :اولاق الكيس ملف «لوقعلا هيف تلهّد ًالزنم اولزن

 .ريرج نبا هاور . مهموق

 موي : هلوق جيرج نبا نع «جاجح انثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاق م

 كّنإ انل ملعال» :اولاق ؟مكدعب اوثدحأ اذامو ؟مكدعب اولمع اذام : « متبجأ اذام لوقيف لسرلا هللا عمجي

Eنا لا ل  
 .انم هب ملعأ تنأ ملع الإ ءانل ملع ال :لجو زع «برلل نولوقي .(بويغلا مالع تنأ كّإ

 باب نم وهو «نسح لوق هنأ كش الو .2''ةثالثلا لاوقألا هذه ىلع هراتخا مث .ريرج نبا هاور

 دق انك نإو نحنف ءىش لكب طيحملا كملع ىلإ ةبسنلاب انل ملع ال : ىأ « لجو زع «برلا عم بدأتلا

 ميلعلا تنأو هنطابب انل ملع ال «هرهاظ ىلع علطن امنإ انك نم مهنم نكلو ءانباجأ نم انفرعو انبجأ

 .«بويغلا مَالَع تنأ» كنإف «مْلع لَك كملع ىلإ ةبسنلاب انملعف .ءىش لك ىلع علطملا «ءىش لكب

 جوري كندا ذإ كلتذدلاو ىلعو َكْيلع يتمعن كا مرم نبا ىسيع اي هللا لاق ذر
 )١( ىريطلا ريسفت )1١١/5١١(.



 1١(٣ ء.١٠١١) ناتيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ذإو ليجنإلاو ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا كتمّلع ذإو الهكو دهملا يف ساثلا ملكت سدقلا

 صربألاو ةمكألا يربو ينذإي اريط نوک اهيف خفف ينذإي ريطلا ةتيهك نيطلا نم قلخت

 نيِذْلا لاقف تانيبلاب مهتنج ذإ كنع ليئارسإ ينب تفقك ذإو يني ىتوملا جرخت ذإو ينذا

 يلوسربو يب اونمآ نأ نييراوحلا ىلإ تيحوأ ذِإو © نيبم رحس الإ اذه نإ ۾ مهنم اورفك

E4629  

 تازجعملا نم هيدي ىلع هارجأ امم ميرم نبا ىسيع هلوسرو هدبع ىلع هب نتما ام ىلاعت ركذي

 كايإ ىقلخ ىف :ىأ «كِيَلَع يتمعن ركذا ميرم نبا ىسيع اي هللا لاق َذإ9 :ىلاعت لاقف «تاداعلا قراوخو

 ثيح «كتدلاو ئلعو# ءايشألا ىلع ىتردق لامك ىلع ةعطاق ةلالدو ةيآ كايإ ىلعجو ءركذ الب مأ نم

 «سدقلا حورب كتديأ ذإ» «ةشحافلا نم اهيلإ نولهاجلا نوملاظلا هبسن ام اهتءارب ىلع اًناهرب اهل كتلعج

 ءاريغص دهملا ىف كتقطنأف «كربكو كرغص ىف هللا ىلإ اًيعاد اًيبن كتلعجو «مالسلا هيلع «ليربج وهو

 فا وو كايإ ىتلاسر نع تربخأو «ةيدوبعلاب ىل تفرتعاو «بيع لك نم كمأ ةءاربب تدهشف

 كرغص ىف سانلا هللا ىلإ وعدت :ىأ (الهكو دهملا ىف سانلا ملكت# : ىلاعت لاق اذهلو ؛ىتدابع ىلإ
 .بيجع رمأب سيل هتلوهك ىف سانلا همالك نأل ؛وعدت «ملكت» نمضو .كربكو

 نب ىسوم ىلع ةلزنملا ىهو «ةاروتلاو» مهفلاو طخلا : ىأ 4 ةمكحلاو باتكلا كتمّلع ذإو» : هلوقو

 . كلذ نم معأ وه ام هب داريو ثيدحلا ىف ةاروتلا ظفل دري دقو «ميلكلا نارمع

 كل ىنذإب رئاطلا ةئيه ىلع هلكشتو هروصت : ىأ (ىنذإب ريّطلا ةئيهك نيطلا نم قلخت ذإو» :هلوقو

 نوكتف «كلذ ىف كل ىنذإب اهتلكش ىتلا ةروصلا كلت ىف خفنتف :ىأ «ىنذإب ًارئاط نوكيف كلذ ىف

 .هقلخو هللا نذإب حور اذ ًاريط

 اب نارمع لآ ةروس ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دق «ىنذإب صربألاو همكألا ئربتو» :هلوقو
 . هتداعإ نع ىنغأ

 هتدارإو ءهتردقو هللا نذإب مهروبق نم نوموقيف مهوعدت : : ىأ «ىنذإ ل ىتوملا جرخت ذإو» :هلوقو

 . هتكيسمو

 نأ دارأ اذإ ءمالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيع ناك :لاق ليذهلا ىبأ نع ءرشب ىبأ. نع  فّرصم نبا

 .جلا» : ةيناثلاو ء[كللا ةروس] 4كّلمْلا هديب ىذّلا كرابت» : ىلوألا ىف أرقي «نيتعكر ىلص ىتوملا ىيحي

 .«هيلع »:د ىف (؟) .«توعدو ”:د ىف )١(



 ١1١. ١١١( 0 )ناتيآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزملا حل للم كد:

 «ميدق اي :ءامسأ ةعبسب اعد مث «هيلع ىنثأو هللا حدم امهنم غرف اذإف .[ةدجسلا ةروس] (باتكلا ليزنت
 اي :رخأ ةعبسب اعد ةديدش هتباصأ اذإ ناكو  دمص اي «دحأ اي «رتو اي «درف اي «مئاد اي . ىفخ اي

 برو امهنيب امو «ضرألاو تاومسلا رون اي «ماركإلاو لالجلا اذ اي «نمحر اي «هّللا اي «مويق اي ءىح

 . بر ای ء ميظعلا شرعلا

 ا اذهو

 يم رس الإ اذه نإ مهم اورق نيدلا لف تانيا منج ذإ كَ ليئارثسإ ىب تفك ذإو) : لوقو
 كتوبن ىلع ةعطاقلا ججحلاو نيهاربلاب مهتئج نيح كنع مهايإ ىفك ىف كيلع ىتمعن ركذاو : ىأ

 « مهنم كتيجنف «كبلصو كلتق ىف اوعسو «رحاس كنأب كومهتاو كوبذكف .مهيلإ هللا نم كتلاسرو

 هللا نم ناك نانتمالا اذه نأ ىلع لدي اذهو .مهرش كتيفكو «مهسند نم كترهطو «ىلإ "”كتعف

 ىضاملا ةغيصب هنع ربعو «ةمايقلا موي ًاعقاو نانتمالا اذه نوكي وأ ءايندلا ءامسلا ىلإ هعفر دعب هيلإ

 . ةا ادمحم هلوسر اهيلع هللا علطأ ىتلا بويغلا رارسأ نم اذهو .ةلاحم ال هعوقو ىلع ةلالد

 هيلع «هيلع نانتمالا نم اضيأ اذهو .(ىلوسربو ىب اونمآ نأ نييراوحلا ىَلِإ تيحوأ ذإو» :هلوقو
 اًنيحوأو# :لاق امك «ماهلإ ىحو ىحولا اذهب دارملا :ليق مث .ًاراصنأو ًاباحصأ هل لعج نأب ,مالسلا

 :ىلاعت لاق امكو رع الب ماهلإ ىحو ف اشو «[۷: صصقلا] ةيآلا «هيعضرأ نأ ئسوم م ىلإ

 تاَرَمّثلا لك نم ىلك م . نوشرعي امو ٍرجّشلا نمو اتويب لابجلا نم ىذخّتا نأ ٍلَحَنلا ىلإ كبر ئحوأر»

 ذإو» : ةيآلا هذه ىف فلسلا ضعب لاق اذكهو .[159 تح : لحنلا] ةيآلا (اللذ كبر لبس ىكلساف

 امن دهشاو» هللا لوسربو هللاب : ىأ] 4 اتم اولاق ىلوسربو یب اونمآ نأ نييراوحلا ىلإ تيحوأ

 .اومهلأ ام اولثتماف كلذ اومهلأ :ىأ ( نوملسم

 .كلذ مهبولق ىف فذق : ىدسلا لاقو «كلذ لجو زع . هللا مهمهلأ :ىرصبلا نسحلا لاق

 «هلوسربو هللاب ناميإلا ىلإ مهتوعدف «كتطساوب مهيلإ تيحوأ ذإو :دارملا نوكي نأ لمتحيو

 .© نوملسم اَّنأِب دهشاو انمآ# :اولاقف «كوعباتو اوداقناو كل اوباجتساو

 ءامسلا نم ةدئام انيلع لزني نأ كبر عيطتسي له ميرم نبا ىسيع اي نويراوحلا لاق ذإ »
- 

 دق ن نأ مّلعتو اتبولق نكمطتو اهنم لكأت نأ ديرن اولاق © نينمؤم متنك نإ هللا اوقت هنا لاق

 نم ةدئام انيلع لزنأ انبر مهلا ميرم نبا ىسيع لاق ©2 نيدهاّشلا نم اهيل نوكنو انتقدص

 .(وهو »:د ىف (۳) .(«كتعفرف :١ د ىف مز

 .«اوداقناف ١:د ىف (6) .د نم ةدايز (5)



Yo )١١17  ١١65( تايآلا :ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 

2 
 ىَنإ هللا لاق 09 نيقزارلا ريخ تنو انقزراو كنم ةيآو ان انرخآو اتأوأل اديع اتل نوكت ءامّسلا 0

 .4 ته نيمّلاعلا نم ادحأ هبذعأ ال اباذع هبذعأ ينإَف مكنم دعب رفكي نمف مكيلع اهل زنم

 هذبع ىلع هب هّللا نتما ام ىهو . «ةدئاملا ةروساا :لاقيف ةروسلا بسنت اهيلإو «ةدئاملا ةصق هذه

 ةجحو ةرهاب ةزجعم ةلالدو ةيآ هللا اهلزنأف ءاهلوزنب هءاعد باجأ امل ءمالسلا هيلع 2« ىسيع هلوسرو

 .ةعطاق

 نم الإ ىراصنلا اهفرعي الو «ليجنإلا ىف ةروكذم تسيل ''ةدئاملا ةصق نأ ةمئألا ضعب ركذ دقو
 . ملعأ هللاف «نيملسملا

 له ميرم نبا ىسيع اي :مالسلا هيلع .2"”ىسيع عابتأ مهو «نويراوحلا لاق ذإ# :ىلاعت هلوقف
 ت

 كبر لأست نأ عيطتست له : ىأ "كبر عيطتسَت له لع :نورخآ أرقو ‹ نيريثك ةءارق هذه (كبر عيطتسي

 . «ءامّسلا نَم ةدئام ايل لزتي نأ

 اولأسف «"مهرقفو مهتجاحل كلذ اولأس امنإ مهنأ مهضعب ركذو .ماعط هيلع ناوخلا : ىه ةدئاملاو

 .ةدابعلا ىلع اهب نووقتيو ءاهنم نوتاتقي موي لك ةدئام مهيلع لزني نأ

 الو «هللا اوقتا :مهل الئاق «مالسلا هيلع «حيسلملا مهباجأف : ىأ «نينمؤم مسك نإ هللا وقتال :لاق

 .نينمؤم متنك نإ قررلا بلط ىف هللا ىلع اولكوتو «مكل ةنتف نوكي نأ هاسعف ءاذه اولأست

 اندهاش اذإ (اتبولف نئمطتو» اهنم لكألا ىلإ نوجاتحم نحن : ىأ «اهنم لکان نأ ديرن اولاق»
 00 ‹كتلاسرب املعو كب ًآاناميإ دادزنو : ىأ «انتقدص دق نأ ملعتو» ءامسلا نم انل اقزر اهلوزن

 تئج ام قدصو كتوبن ىلع ةجحو ةلالدو هللا دنع نم ةيآ اهنأ دهشنو : ىأ «نيدهاّشلا نم اهيلع

OSرو را نينا رك رات  Oلاق  

 ىنعي : :ىروثلا نايفس لاقو «اندعب نمو نحن همظعن ًاديع هيف تلزن ىذلا مويلا كلذ ذختن ىأ : ىلا

 نملو انل ةظع : ىسرافلا ناملس نعو .مهدعب نم مهبقعل نوكي نأ اودارأ : ةداتق لاقو «هيف ىلصن اموی

 .انرخآو انلوأل ةيفاك :ليقو .اندعب

 ىنوقدصيف « توعد كتباجإ ىلعو «ءايشألا ىلع كتردق ىلع هبصنت ًاليلد : ىأ ( كنم ةيآو»

 هللا لاق . نيقزارلا ريخ تنأو بعت الو ةفلك الب ائينه اقزر كدنع نم : أ (اًقزراو» كنع هغلبا اميف

 هبذعأ يتإف» , اهدئاعو يسيع اي كتمأ نم اهب بذك نمف : : ىأ 4 مكنم دعب رفكي نمف مكيلع اهرم یئ
 نوعرف لآ اولخدَأ ع ةعاسلا موقت مويو# :هلوقك < «مکنامز ىملاع نم : ىأ «َنيِمَلاَعْلا نم ادحأ هبذعأ ال اباَذَع

 ١58[. :ءاسنلا] راَتلا نم لَفَسَأْلا كردلا ىف نيقفانملا إل : هلوقكو 7 : رفاغ] (باذعلا دشأ

 .«حيسملا »:د ىف () .«اهتصق »:د ىف )١(

 .أطخ وهو «ةمايقلا موي»:ه ءد ىف )٤( .؟مهرقفل »:د ىف (©)



 0182 00 تا ناار لالا ناس يبت

 ورمع نب هللا دبع نع «ساوقلا ةريغملا ىبأ نع «ىبارعألا فوع قيرط نم «ريرج نبا ىور دقو

 . رع لاو نالا هباحصأ نم رف نمو نرالا و اغلا موي ًاباذع نيالا دشأ نإ :لاق

 « ليقع نع ميل نع« جاجح ىنثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح ا لاق

 هلل اوموصت نأ مكل له :ليئارسإ ىنبل لاق هنأ میرم نبا ىسيع نع ثدحي ناك هنأ :سابع نبا نع

 :اولاق مث ءاولعفف .هل لمع نم ىلع لماعلا رجأ نإف ؟متلأس ام مكيطعيف هولأست مث ءآموي نيثالث

 ملو ءانلعفف ءآموي نيثالث موصن نأ انترمأو هل لمع نم ىلع لماعلا رجأ نإ :انل تلق «ريخلا ملعم اي

 نم ةدئام انيلع لزني نأ كبر عيطتسي لهف ءاماعط غرقت نيح انمعطأ الإ اموي نيثالث دحأل لمعن نكن

 دق نأ ملعتو انبولف نئمطتو اهنم لكأت نأ دير اوا . نينمؤم منك نإ هللا او ال :ىسيع لاق ؟ءامسلا

 اديع اتل نوكت ءاَمسلا نم ةدئام انيَلَع لزنأ ابر مهلا مره نبا ىسيع لاق . نيدهاشلا نم هيلع نوكنو انتفدص

 ىَنِإَف مكنم دعب رفكي نمف مكيلع اهلزنم ىنإ هللا لاق . نيقزارلا ريخ تن انفزراو كم ةيآو انرخآو انلرأل

 ةعبس اهيلع «ءامسلا نم ةدئامب ريطت ةكئالملا تلبقأف : لاق . 4 َنيِمَلاَعْلا نم ادحأ هبذعأ ال اباذع هبذعأ

 . مهلوأ اهنم لكأ امك سانلا رخآ اهنم لكأف «مهيديأ نيب اهتعضو ىتح « ةفغرأ ةعبسو تارشا

۳ 
 نع «بهو نبا نع «ىلعألا دبع نب سنوي نع «متاح ىبأ نبا هاورو ٤ اچ نبا هاور اذك

 .هوحن ركذف «ثدحي سابع نبا ناك :لاق « باهش نبا نع ‹ ليقع نع «ثيللا

 نب هللا كيهو ةعرز وبا اتد «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دعس انثدح :اضيآ مقاح.:ىبأ نبا لاق

 عدا :هل اولاق ميرم نبا ىسيع نأ ؛سابع نبا نع هربخأ باهش نبا نأ «دلاخ ٠ نب ليقع انثدح «دشار

 «تاوحأ ةعبس اهيلع «اهنولمحي ةدئامب ةكئالملا تلزنف :لاق ءءامسلا نم ةدئام انيلع لزني نأ هللا

 .مهلوأ اهنم لكأ امك سانلا رخآ اهنم لكأف «ةفغرأ ةعبسو

 انثدح «بيبح نب نايفس انثدح « ىلهابلا ةعزق نب نسحلا انثدح « ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ةدئاملا تلزن » :لاق يلع ىبنلا نع ءرساي نب رامع نع «سالخ نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس

 اوخسمف «اوعفرو اورخداو اوناخف «دغل اوعفري الو اونوخي الأ اورمأو «محلو زبخ اهيلع «ءامسلا نم

 .(«ريزانخو ةدرق

 ع 5 .ه (4)-- :
 ىبأ نبا نع ءراشب نبا نع «ريرج نبا هاور مث ' ةعزق نب نسحلا نع «ريرج نبا هاور اذكو

 .(۲۳۳/۱۱) ىربطلا ريسفت )١(
 .(ریرج نبا انثدح »:د ىف (۲)

 .(۲۲۲/۱۱) ىربطلا ريسفت (۳)
 نع دحاو ريغو مصاع وبأ هاور دق ثيدح اذه ١:ىذمرتلا لاقو (7051) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (۲۲۸/۱۱) ىربطلا ريسفت )٤(

 انثدح «ةعزق نب نسحلا ثيدح نم الإ ًاعوفرم هفرعن الو .ًافوقوم رساي نب رامع نع «سالخ نع ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس
 الو .ةعزق نب نسحلا ثيدح نم حصأ اذهو «هعفري ملو هوحن ةبورع ىبأ نب ديعس نع «بيبح نب نايفس انثدح «ةدعسم نب ديمح

 .«ًالصأ عوفرملا ثيدحلل ملعن
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 «ةنحلا رامث نم رمث اهيلعو ةدئاملا تلزن :لاقءرامع نع « سلخ نع «ةداتق نع «ديعس نع «یدع

 ةدرق هللا مهخسمف «ءاورخداو اوؤبخو موقلا ناخف :لاق .اورخدي الو اوئبحي الو اونوخي الأ اورمأف

1 )0( 
 .  ريزانخو

 نع «برح نب كامس نع «دواد انثدح «ىلعألا دبع انثدح «ىنثملا نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

eاعط اهيلع ترکی ةدئام میرم نبا ىسيع (؟)اولأس مهنإ: لاق ل : تلق : لاق  

 نإف ءاوعفرت وأ ءاونئوخت وأ و مل ام مكل ةميقم اهنإف :مهل ليقف : لاق ءدفني ال هنم نولكأي

 اوعفرو اوؤبخ ىتح مهموي ىضم امف :لاق «نيملاعلا نم ًادحأ هبذعأ ال ًاباذع مكبذعم ىنإف متلعف

 لبإلا بانذأ نوعبتت متنك - برعلا رشعم - مكنإو .نيملاعلا نم دحأ هبذعي ل ًاياذع اوبذعف ءاوناخو

 ىلع نورهظتس مكنأ مكربخأو «هبسنو هبسح نوفرعت «مكسفنأ نم ًالوسر مكيف هللا ثعبف «ءاشلاو

 وک ىتح راهنلاو ليللا بهذي ال «هّللا مياو . ةضفلاو بهذلا اوزنتكت نأ مكاهنو . مجعلا

 . © ايلا اباذع هللا مكبذعيو

 ؛ هللا دبع نب قاحسإ نع 0 ىبأ نع ‹«جاجح ىنثدح «نیسح انثدح «مساقلا انثدح :لاقو

 .اوؤاش ام اهنم نولكأي «تاوحأ ةعبسو ةفغرأ ةعبس اهيلع ءميرم نبا نىسيع ىلع تلزن ةدئاملا نأ

 .تعفرف .«ًادغ لزنت ال اهلعل ١:لاقو اهنم مهضعب قرسف :لاق

 «كمسو زبخ هيلع ناوخ ؛نييراوتماو میرم نبا ىسيع ىلع تلزن : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 ةدئاملا تناك : سابع نبا نع نع .مّسقمو ةمركع نع «فيصخ لاقو .اوؤاش اذإ اولزن امنيأ هنم نولكأي

 :ىملسلا نمحرلا دبع وبأ لاقو .اولزن ثيح مهيلع لزني ناك ماعط وه : دهاجم لاقو . ةفغرأو ةكمس

 .ءىش لك معط هيف كمس :ةدئاملا :ىفوعلا ةيطع لاقو .ًاكمسو ًازبخ ةدئاملا تلزن

 كلت ىف موي لك ىف مهيلع لزني ناكف «ليئارسإ ىنب ىلع ءامسلا نم اهلزنأ : هبنم نب بهو لاقو

 اولكأ اذإف «فالآ ةعبرأ اهيلع دعقي ناكف «ىتش بورض نم اوؤاش ام اولكأف ءةنجلا رامث نم ةدئاملا

 . لجو زع «هّللا ءاش ام كلذب اوثبلف .مهلثمل كلذ ناكم هللا لدبأ

 «ةكربلا ن نهفاعضأ نيب هللا اشحو «تاوحأو ريعش نم ةصرق مهيلع لزن م نب بهو لاو

 .اولضفأو مهعيمج لكأ ىتح «نوجرخي مث نولكأيف نورخآ ءىجي مث «نوجرخی مث نولكأي موق ناكف

 ةرسيم نع «ءاطع نع «ريرجو ةر ناذاز نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ىروثلا نايفس لاقو

 .(۲۲۹/۱۱) ىربطلا ريسفت )١(
 .«امهورفكت »:د ىف (۳) .«اولاق مهنإ»:د ىف (۲)

 .(۲۲۸/۱۱) ىربطلا ريسفت ()



 COVES AY :ةدئاملا ةروشبد a gg ا و

 . محللا الإ ماعط لكب ىديألا مهيلع تفلتخا ليئارسإ ىنبل تعضو اذإ ةدئاملا تناك :لاق

 .متاح ىبأ نبا هاور .زرألا نم ةدئاملا زبخ ناك :ةمركع نعو

 «سيوأ ىبأ نب ليعامسإ انثدح «ىلإ بتك اميف ىلع نب رفعج انربخأ :متاح یہا نبا لاقو
 - رادلا دبع ىنب ىلوم - ىردبعلا سادرم نب هللا ديبع نب ميهاربإ نب سودقلا دبع هللا دبع وبأ ىنثدح

 مل :لاق هنأ ؛ريخلا ناملس نع «ىدهنلا نامثع ىبأ نع «هبنم نب بهو نع ءرمع نب ميهاربإ نع
 الو «ضرألا ىف هللا مكقزر امب اوعنقا :لاقو ًادج كلذ هرك «ةدئاملا ميرم نبا ىسيع نويراوحلا لاس

 اولأس نيح دومث تكله امنإو «مكبر نم ةيآ تناك مكيلع تلزن .نإ اهنإف ءءامسلا نم ةدئاملا اولأست

 لكا نأ ديرن» : :اولاق كلذلف ءاهب مهيتأي نأ الإ اوبأف .اهيف مهراوب ناك ىتح اهب اولتباف «ةيآ مهيبن

 . ةيآلا 4انبوُلُف نمط اهنم

 «دوسألا رعشلا سبلو «فوصلا هنع ىقلأف ماق ءاهب مهل وعدي نأ الإ اوبأ دق نأ ىسيع ىأر املف

 ىضق املف «هللا ءاش ام ىلصف هالصم لخدو «لستغاو أضوتو ءرعش نم ةءابعو ءرعش نم ةبجو
 «عباصألا ىذاحو بعكلاب بعكلا قصلأف ءايوتسا ىتح هيمدق فصو ةلبقلا لبقتسم آمئاق ماق هتالص

 هينيع لسرأ مث ءاعوشخ هسأر أطأطو ءهرصب ضغو «هردص قوف ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضوو

 0 ضرألا تلتبا ىتح هتيحل فارطأ نم رطقتو هيدخ ىلع ليست هعومد تلاز امف «ءاکبلاب
esيقل را لا ا لو :لاقف هللا اعد كلذ ىأر املف  

 كلف نم ةضقنم ءاوهلا ىف اهيلإ نورظني مهو ءاهتحت ةمامغو اهقوف ةمامغ :نيتمامغ نيب ءارمح ةرفس
 نم "بذعي هنأ :اهيف  مهيلع هللا اهذختا ىتلا طورشلل آفوخ ىكبي ىسيعو «مهيلإ ىوهت ءامسلا

 مهللا :لوقيو هناكم نم هللا وعدي وهو  نيملاعلا نم ادحأ هبذعي مل اباذع اهلوزن دعب مهنم اهب رفكي
 كل انلعجا ىهلإ «ىنتيطعأف كتلأس ةبيجع نم مك ىهلإ ءًاباذع اهلعجت ال ىهلإ ءةمحر اهلعجا
 اهلعجت الو «ةيفاعو ةمالس اهلعجا ىهلإ ءءازجو ًابضغ اهتلزنأ  نوكت نأ كب ذوعأ ىهلإ «نيراكش

 ةحئار نودجي «هلوح هباحصأو نييراوحلاو «ىسيع ىدي نيب ةرفسلا ترقتسا ىتح وعدي لاز امف

 نم مهقزر امب ًاركش ًادجس هلل نويراوحلاو ىسيع رخو ءطق اهلثم ةحئار ىضم اميف اودجي مل ةبيط
 ًارمأ اوأرف نورظني دوهيلا تلبقأو «ةربعو بجع تاذ ةميظع ةيآ هيف مهارأو ؟؟لاوبستحي مل ثيح
 اوسلج ىتح هباحصأو نويراوحلاو . ىسيع لبقأو ديدش ظيغب اوفرصنا مث ءًامغو ًادمك مهثروأ ًابيجع

 «ةرفسلا هذه نع ليدنملا فشك ىلع انؤرجأ نم :ىسيع لاق .ىطغم ليدنم اهيلع اذإف «ةرفسلا لوح

 ركذنو ءانبر دمحنو ءاهارن ىتح ةيآلا هذه نع فشكيلف ؟هبر دنع ءالب اننسحأو «هسفنب انقثوأو

 انقحأو «كلذب انالوأ تنأ «هتملكو هللا حور اي :نويراوحلا لاقف .انقزر ىذلا هقزر نم لكأنو «همساب

 .؛بذعي نأ »:د ىف (۲) .«لامو ة:د ىف )١(

 . ؟نوبستحي ال »:د ىف (5) .«كب ذوعأ ىنإ مهللا ٠:د ىف (۳)
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 كلذك ىلصف هالصم لحد مث «ًاديدج ًاءوضو فنأتساو «مالسلا هيلع «ىسيع ماقف .اهنع فشكلاب

 ةكرب اهيف هموقلو هل لعجيو ءاهنع فشكلا ىف هل نذأي نأ هللا اعدو ءًاليوط ءاكب ىكب مث «تاعکر

 فشكو ««نيقزارلا ريخ هللا مساب» :لاقو «ليدنملا لوانتو ةرفسلا ىلإ '"سلجف فرصنا مث .ًاقزرو

 «كوش اهفوج ىف سيلو «ريساوب اهيلع سيل «ةيوشم ةمخض '''ةكمس اهيلع وه اذإف «ةرفسلا نع
 دنعو «لخ اهسأر دنعو «ثاركلا ريغ فنص لك نم لوقب اهلوح دضن دق ًاليس اهنم نمسلا ليسي

 رخآلا ىلعو «تارمث رخآلا ىلعو «نوتيز اهنم دحاو ىلع «ةفغرأ ةسمخ لوقبلا لوحو «حلم اهبنذ

 .تانامر سمخ

 ماعط نم مأ اذه ايندلا ماعط نمأ «هتملكو هللا حور اي :ىسيعل نييراوحلا سأر نوعمش لاقف

 مكيلع ىنفوخأ ام ؟لئاسملا ريقنت نع اوهتنتو «تايآلا نم نورت امب اوربتعت نأ مكل نآ امأ :لاقف ؟ةنجلا

 لاقف .ةقيدصلا نبا اي الاؤس اهب تدرأ ام ليئارسإ هلإو :نوعمش لاقف !ةيآلا هذه ببس ىف اوبقاعت نأ
 هللا هعدتبا ءىش وه امنإ ءايندلا ماعط نم الو ةنجلا ماعط نم نورت امم ءىش سيل :مالسلا هيلع «ىسيع

 مساب متلأس امم اولكف «نيع ةفرط نم عرسأ ناكف .نك :هل لاقف «ةرهاقلا "7ةيلاعلا ةردقلاب ءاوهلا ىف

 .ركاش رداق عيدب هنإف «مكدزيو هنم مكدمي مكبر هيلع اودمحاو ٩ هلل

 !هللا '"”ناحبس :ىسيع لاقف .ةيآلا هذه ىف ةيآ انيرت نأ بحن انإ «هتملكو هللا حور اي :اولاقف

 ىلع «مالسلا هيلع «ىسيع لبقأ مث ؟ىرخأ ةيآ اهيف اولأست ىتح ةيآلا هذه 7 ىف متيأر امب متيفتكا امأ

 تداعو تبرطضاف «هتردقب هللا اهايحأف .تنك امك ةيح هللا نذإب ىدوع «ةكمس اي :لاقف «ةكمسلا

 اه ردات اهنلغ تواغو ضب ايل اهاكع نود ديبالا قلع انك ملك ةر ةت هللا ذا
 اهومكارأ اذإف «ةيآلا نولأست مكل ام :لاق مهنم كلذ ىسيع ىأر املف .اوزاحناو اهنم موقلا عزفف

 .تنك امك هللا نذإب ىدوع «ةكمس اي !نوعنصت امب اوبقاعت نأ مكيلع ىنفوخأ ام ؟اهومتهرك مكبر

 .لوألا اهقلخ ىف تناك امك ةيوشم هللا نذإب تداعف

 هللا ذاعم :ىسيع لاقف .دعب نحن مث ءاهنم لكألا أدبت ىذلا هللا حور اي تنأ نك :ىسيعل اولاقف
 نوكي نأ اوفاخ ءاهنم "”مههيبن عانتما مهباحصأو نويراوحلا ىأر املف .اهبلط نم لكألاب أدبي !كلذ نم

 :لاقو «ىنمّزلاو ءارقفلا اهل اعد ىسيع كلذ ىأر املف .اهوماحتف ءًةلثم اهلكأ ىفو ةطخّس اهلوزن

 اهتبوقعو «مکل اهؤتهم "”نوكيف ءمكل اهلزنأ ىذلا هللا اودمحاو «مکیبن ةوعدو «مکبر قزر نم اولك
 ةثامثالثو فلأ اهنم لكأف ءاولعفف «هللا دمحب هومتخاو «هللا مساب مكلكأ اوحتتفاو «مكريغ ىلع

 ام اذإف نويراوحلاو ىسيع رظنو ءأشجتي ناعبش مهنم دحاو لك اهنع نوردصي «ةأرماو لجر نيب ناسنإ

 «نورظني مهو ءامسلا ىلإ تعفر اهنإ مث ءءىش اهنم صقتني مل ءءامسلا نم تلزنأ ذإ هتئيهك اهيلع

 .«ةيلاغلا »:د ىف (۳) .(ةكمسب وه اذإف ٠:د ىف () .؟سلجو »د ىف (۱)

 .؟نماا:د ىف (5) .؟ناحبس لاق »:د ىف (45) .«ميحرلا نمحرلا هللا مساب» :د ىف (5)

 .؟نوكيو »:د ىف (۸) .2ىسيع »د ىف (۷)
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 نم اوجرخ ىتح ًاحاحص ءاينغأ اولازي ملف ءاهنم لكأ نمز لك ئربو ءاهنم لكأ ريقف لك ىنغتساف

 .ايندلا

 تيقبو « مهرافشأ اهنم تلاس «ةمادن اهنم اولكأي نأ اوبأ نيذلا مهباحصأو نويراوحلا مدنو

 اهيلإ ليئارسإ ونب تلبقأ كلذ دعب تلزن اذإ ةدئاملا تناكف :لاق «تامملا موي ىلإ مهبولق ىف اهترسح

 ءاحصألاو «رابكلاو ااو «ءارقفلاو ءاينغألا :ًاضعب مهضعب محازي نوعسي ناكم لك نم

 ىف اوثبلف .آموي لزنت الو اموی لزنت «بئاون اهلعج كلذ ىأر املف .اضعب مهضعب بكري «ىضرملاو

 اذإ ىتح ءاهنم لكؤي ةعوضوم لازت الف ."”ىحضلا عافترا دنع ابغ مهيلع لزنت ءاموي نيعبرأ كلذ

 ىراوت ىتح ضرألا ىف اهلظ ىلإ نورظني مهو ءءامسلا وج ىلإ هللا نذإب ؟”مهنع تعفترا اوماق

 ءارقفلاو ىماتيلل «ةدئاملا ىقزر لعجا نأ «مالسلا هيلع «ىسيع هيبن ىلإ هللا ىحوأف :لاق

 ىتح «كلذ اوُطمَعو «سانلا نم ءاينغألا اهب باترا كلذ لعف املف «سانلا نم ءاينغألا نود ىَبمّرلاَو

 مهنم ناطيشلا كردأو ءركنملاو حيبقلا اهرمأ ىف اوعاذأو «سانلا اهيف اوككشو مهسفنأ ىف اهيف اوكش

 نم اهلوزنو « ةدئاملا نع انربخأ : ىسيعل اولاق ىتح الا بولق ىف هساوسو فذقو «هتجاح

 متبلط ! حيسملا هلإو متكله :مالسلا هيلع « ىسيع لاقف ؟ريثك انم رشب اهب باترا دق هنإف ‹قحأ ءامسلا

 ييف )۷(
 اهيف مكارأو «ًاقزرو ةمحر مكيلع اهلزنأو لعف نأ املف «مكبر ىلإ مكل اهبلطي نأ مكيبن ىلإ ةدئاملا

 هللا مكمحري نأ الإ مكب لزان هنإف « باذعلاب اورشبأف «اهيف متككشو ءاهب متبذك ربعلاو تايآلا .

 ًاباذع اهلوزن دعب ةدئاملاب رفك نم مهنم بذعم ىنإف « ىطرشب نيبذكملا لح ىنإ : ىسيع ىلإ هللا ىحوأو

 عم ةروص نسحأ ىف مهعجاضم اوذخأو اهب نوباترملا ىسمأ املف :لاق «نيملاعلا نم ًادحأ هيذعأ ال

 .تاسانكلا ىف راذقألا نوعبتي اوحبصأف «ريزانخ هللا مهخسم ليللا رخآ ىف ناك املف «نينمآ مهئاسن

 هل انأ هتعمج دقو ءةصقلا هذه نم عضاوم ىف متاح ىبأ نبا كا ل

 هللا نم ةباجإ «ميرم نبا ىسيع مايأ «ليئارسإ ىنب ىلع تلزن ةدئاملا نأ ىلع ةلاد راثآلا هذه لكو

 .ةيآلا «مكيلع اهلزنم ىَنِإ هللا لاقط : ميظعلا نآرقلا نم قايسلا اذه رهاظ كلذ ىلع لد امكو «هتوعدل

 .«راهنلا »:د ىف (۴) .«كلذ ىلع »:د ىف (۲) .«ءاقعضلاو »:د ىف )١(

 .«نيينابرلا :١ د ىف )١( . «ةدئاملا ىف »:د ىف (5) .؟مهنیب د ىف (4)

 .اهنم ٠:د ىف (۷)

 نب ديز نب ىلع نع ءميكح نب ايركز قيرط نم )۳۹۹/٦( ىبطرقلا ريسفت ىف امك لوصألا رداون ىف ىذمرتلا ميكحلا هاورو (۸)

 . «هدانسإ ةهج نم حصي الو لاقم ثيدحلا اذه ىفو :ىبطرقلا لاقو «هوحنب ناملس نع .ىدهنلا نامثع ىبأ نع «ناعدج
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eTءىش 5 ملو ا . 

 نبا وه  مساقلا انثدح «ثراحلا ىنثدح :ريرج نبا لاق مث . ريرج نباو «متاح ىبأ نبا هاور

 مهيلع ضرع نيح اهوبأ «ماعط اهيلع ةدئام :لاق دهاجم نع «جيرج نبا نع «جاجح انثدح  مالس
 . مهيلع لزنت نأ اوبأف ءاورفك نإ باذعلا

 نع «ناذاز نب روصنم نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح «ىنثملا نبا انثدح :ًاضيأ لاقو

 .لزنت مل :ةدئاملا ىف لاق هنأ ؛نسحلا

 نمفإ : مهل ليق ال :لوقي نسحلا ناك :لاق ةداتق نع «ديعس انثدح «ديزي انثدح ءرشب انثدحو

 .لزنت ملف ءاهيف انل ةجاح ال :اولاق يملا نم ادَحَأ يدع ال َباَذَع ُهُبدَعأ ىَإَ كم دعب رقكي

 ىراصنلا هفرعت ال ةدئاملا ربخ نأب كلذ ىوقتي دقو «نسحلاو دهاجم ىلإ ةحيحص ديناسأ هذهو

 نوكي ناكو «هلقن ىلع ىعاودلا رفوتي امم كلذ ناكل تلزن دق تناك ولو .مهباتك ىف وه سیلو

 «تلزن اهنأ روهمجلا هيلع ىذلا نكلو . ملعأ هللاو ءداحآلا نم لقأ الو ٌرتاوتم مهباتك ىف ًادوجوم

 نمف مكيلع اهلزنم ينإ» : ىلاعت تا اهلوزنب ربخأ ىلاعت هنأل : لاق 2« ريرج نبا هراتخا ىذلا وهو

oو روم م  

 .قدصو قح هديعوو هللا دعوو : لاق نيم نم ادحأ هبذعأ ل اباذَع هبذعأ ىتإف مكنم دعب رفكي

 .مهريغو فلسلا نع راثآلاو رابخألا هيلع تلد امك «باوصلا  ملعأ هللاو - وه لوقلا اذهو

 كلانه ةدئاملا دجو «برغملا دالب حوتف ىف ةيمأ ىنب بئان ريصن نب ىسوم نأ خيراتلا لهأ ركذ دقو

 «قشمد عماج ىناب «كلملا دبع نب ديلولا نينمؤملا ريمأ ىلإ اهب ثعبف ءرهاوجلا عاونأو ئلآللاب ةعصرم
 اوبجعتو سانلا اهآرف «هدعب ةفيلخلا كلملا دبع نب ناميلس هيخأ ىلإ تلمحف «قيرطلا ىف ىهو تامف

 نب ناميلسل تناك ةدئاملا هذه نإ :لاقيو .ةميتيلا رهاوجلاو ةسيفنلا تيقاويلا نم اهيف امل ًاريثك اهنم

 . ملعأ هللاف «مالسلا امهيلع «دواد

 نب نارمع نع «لّيهك نب ةملس نع «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو
 نمؤنو ًابهذ افصلا انل لعجي نأ كبر انل عدا :ةيَم ىبنلل شيرق تلاق :لاق سابع نبا نع «مكحلا

 «مالسلا كيلع أرقي كبر نإ :لاقف ليربج هاتأف ءاعدف :لاق .معن :اولاق «؟نولعفتو» :لاق كب

 نم ًادحأ هبذعأ ال ًاباذع هتبذع كلذ دعب مهنم رفك نمف ءًابهذ افصلا مهل حبصأ تئش نإ :كل لوقيو

 .«ةمحرلاو ةبوتلا باب لب»:لاق ؟ةمحرلاو ةبوتلا باب مهل تحتف تئش نإو «نيملاعلا

 .«(هلوق ىف »:د ىف )١(



 OA O a YI aU a i aaa مه و

 و «ىروثلا نايفس ثيدح نم «هکردتسم ىف مكاحلاو «هيودرم نباو «دمحأ هاور مث

 هللا نود نم ِنْيِهلإ ( يمأو ينوذختا ساّنلل تلف تنأأ ميرَم نبا ىسيع اي هللا لاق ْذِإَو »

 يسن يف امم هلق ف سك نإ حب يل س ا لوقا ذأ يل ۵وي ام كنا ل
 ء79 نو م

 اودبعا نأ هب ينترمأ ام الإ مهل تلف ام 05 بويغلا مَالع تنأ كّلِإ كسْفَن يف ام مّلعَأ الو
 مسالا »

 or وو رده اه لف رودس

 مهيلع بيقرلا تنأ تدك ينتيفوت مف مهيف تمد ام اديهش هيلع تدكو ميرو ير هلا

 يم < 8 سم

 زيزعلا تنأ كإف مهل رفغت نإو كدابع مهن مهبذعت نإ 09 ديهش ءيش لك ىلع تنأو

 . 4 09 ميكحلا
 موي هل ًالئاق ؛مالسلا هيلع ءميرم نبا ىسيع هلوسرو هدبع هب ىلاعت هللا بطاخي امم اضيأ اذه

 ساّئلل تْنُق تنآأ میرم نبا ىسيع ای هللا لاق ذو :هللا نود نم نيهلإ همأو هذختا نم ةرضحب ةمايقلا

 اذكه .داهشألا سوؤر ىلع عيرقتو ِخيبوتو ىراصنلل ديدهت اذهو ؟4هّللا نود نم نيه ماو ینوذخا
 . «مهقدص نيقداّصلا عني موي اذهإ : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع ةداتق لدتساو «هريغو ةداتق هلاق

 اكلات تا رشلاو ياطخا 21و

 ىلع ريرج نبا جتحاو .ايندلا ءامس ىلإ هللا هعفر نيح ناكو «باوصلا وه اذهو :ريرج نبا لاق

 :نيينعمب كلذ

 . ىضملا ظفل مالكلا ظفل نأ :امهدحأ

 . 4 مهل رفغت نإوإ و «مهبذعت نإ :هلوق :ىناثلاو

 عوقولا ىلع لديل «ىضملا ظفلب ركذ ةمايقلا موي رومأ نم أريثك نآل؛ رظن امهيف ناليلدلا ناذهو

 ؛هّللا ىلإ مهيف ةئيشملا درو مهنم ىربتلا :ةيآلا «كدابع مهل مهبذعت نإ# :هلوق ىنعمو .توبثلاو

 .تايآلا نم كلذ رئاظن ىف امك «هعوقو ىضتقي ال طرشلا ىلع كلذ قيلعتو

 ديدهت ىلع لديل «ةمايقلا موي نئاك كلذ نأ :ملعأ هللاو ءرهظألا وه هريغو ةداتق هلاق "'”ىذلاو

 هاور ؛عوفرم ثيدح كلذب ىور دقو .ةمايقلا موي داهشألا سوؤر ىلع مهخيبوتو مهعيرقتو ىراصنلا

 ابأ تعمس :لاق «ةقث ناكو ءزيزعلا دبع نب رمع ىلوم «هللا دبع ىبأ ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا

 موي ناك اذإ :٠ وا هللا لوسر لاق :لاق ىرعشألا ىسوم ىبأ هيبأ نع زيزعلا دبع نب رمع ثدحي ةدرب

 ىسيع ايإل : :لوقيف ءاهب رقيف «هيلع هتمعن هللا ةزكذيف ”نيسيعب :ىعدب مت : ءمهمنأو ءايبنألاب یعد ةمايقلا

 ىنودختا سائلل تْلُق تنأأ» : لوقي مث ١٠١١[ :ةدئاملا] ةيآلا (كتدلاو ئلعو كيلع يتمعن ركذا ميرم نبا

 وه «معن :نولوقيف «نولأسيف ىراصنلاب ىتؤيف «كلذ لاق نوكي نأ رکنیف ؟4هّللا نود نم نّيَهَلِإ ىَمأو

 عمجملا ىف ىمشيهلا لاقو «هب نايفس قيرط نم )١197/17( ريبكلا مجعملا ىف یناربطلا هاورو (67/1) كردتسملاو (؟ 47 )دلا (1)
 .؟حيحصلا لاجر هلاجر » :(۱۹/۱۰)

 .؟ىذلاف »:د ىف (۲)



 ۳ ١١۸( - 7١١)تايآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 رعش نم ةرعشب ةكئالملا نم كلم لك ذخأيف «مالسلا هيلع «ىسيع رعش لوطيف :لاق «كلذب انرمأ

 عفريو «ةجحلا مهيلع عفرت ىتح «ماع فلأ رادقم «لجو زع «هللا ىدي نيب مهيئاجيف «هدسجو هسأر

 . "”زيزع بيرغ ثيدح اذهو ءءزانلا ىلإ مهب قلطنيو «بيلصلا مهل

 «لماكلا باوجلا ىف بداتلل قيفوت اذه «قحب ىل سيل ام لوقأ نأ ىل نوكي ام كتاحبس# :هلوقو

 نع «سواظ نع ءورمع نع «نايفس انثدح ءرمع ىبأ نبا انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق امك

 تلق تنأأ مرم نبا ىسيع اي هللا لاق ذو :هلوق ىف هللا هالو ج یی قلي :لاق ةريره ىبأ

 ام كناحبس) : هللا هاقلف : دلك ىبنلا نع «ةريره وبأ لاق ؟م«هللا نود نم ٍنيهَلِإ ماو ینوذخُتا سال

 .ةيآلا رخآ ىأ «قحب یل سيل ام لوقا نأ یل نوی

 .هوحنب «سواط نع «سواط نبا نع «رمعم نع «ىروثلا هاور دقو

 ىفخي ال هنإف «بر اي هتملع دقف اذه ىنم ردص ناك نإ : ىأ (هتملع دقف هتاف تنك نإ» :هلوقو

 یف ام مّلعَأ الو ىبسفت ىف ام مّلعت» :لاق اذهلو ؛هترمضأ الو ىسفن یف هتدرأ او هتلق امم ءىش كيلع

 : ىأ «مكيرو یب یبر هلا اودبعا نأ هغالبإب هب ىنترمأ ام الإ مهل تلق ام . بويغلا مالع تن كّنِإ كسفن
 ىذلا وه اذه :ىأ (مكبرو ىر هللا اودبعا نإ : هغالبإب ىنترمأو هب ىنتلسرأ ىذلا ىلإ الإ مهتوعد ام
 نيب تنك نيح مهلامعأ ىلع دهشأ تنك :ىأ «مهيف تمد ام اديهش مُهّيَلَع تنكو» ءمهل تلق

 هالمأف نامعنلا نب ةريغملا ىلإ ىروثلا نايفسو انأ تقلطنا :لاق ةبعش انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاق

 نع ثدحي د ريبج نب ديعس تعمس :لاق انثدحف «نايفس نم تخستنا ماق املف «هعم انأو نايفس ىلع

 زع «هللا ىلإ نوروشحم مكنإ «سانلا اهيأي »:لاقف .ةظعومب هيَ هللا لوسر انيف ماق :لاق سابع نبا

 ءاجي هنإو الأ «ميهاربإ ىسكي قئالخلا لوأ نإو «هدیعن قلخ لوأ انأدب امك «ًالرغ ةارع ةافح «لجو

 .كدعب اوثدحأ ام ىردت ال كنإ :لاقيف . ىباحصأ :لوقأف لامشلا تاذ مهب ذخؤيف ىتمأ نم .لاجرب

 ا :حلاصلا دبعلا لاق امك لرقأف

 :لاقيف ,«ميكحلا زيزعلا تنأ كإف مهل رفعت نإو كدابع مُهّنِإَف مهبذعت نإ . ديهش ءىش لك ىلع تنأو

 .«مهتقراف ذنم مهباقعأ ىلع نيدترم اولازي مل ءالؤه

 نايفس نع «ريثك نب دمحم نعو - ةبعش ىبأ نع .ديلولا نع ةيآلا هذه دنع ىراخبلا هاورو

 . هب «نامعتلا ني ةريغلا نح امهذلك ئروقلا

 هر نمضتي مالكلا اذه .«ميكحا ُريِعلا تنأ كمه ريف نإو لاب مه مهم نإ : لوقو
 نمضتيو .نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال ىذلا «ءاشي امل لاعفلا هنإف «لجو زع «هللا ىلإ ةئيشملا

 .(014/19) روظنم نبال رصتخملاو (طوطخملا مسقلا )118/1١94 قشمد خيرات (۱)

 .). 7( مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو (1576) مقرب ىراخبلا حيحصو 54 مقرب ىسلايطلا دنسم (۲)



 )١١١ -١١8( تايآلا : ةدئاملا ةروس  كلاثلا ءزملا مع

 هللا ىلاعت ءًادلوو ةبحاصو ادن هلل اولعجو «هلوسر ىلعو «هللا ىلع اوبذك نيذلا ىراصنلا نم ىربتلا

 لوسر نأ :ثيدحلا ىف درو دقو 2« بيجع ابنو ميظع "ناش اهل ةيآلا هذهو .ًاريبك ًاولع نولوقي امع

 .اهددري حابصلا ىلإ ةليل اهب ماق ةي "هللا

 ىبأ نع اعلا هر وع ‹«ىرماعلا تّيلف ىنثدح ضف نب دمحم ان دحع محن مامإلا لاق

 :اهب دجسيو اهب عكري «حبصأ ىتح ةيآب أرقف ةليل وهم هللا لوسر ىلص :لاق «هنع هللا ىضر «رذ

 ام «هللا لوسر اي :تلق حبصأ املف ,«ميكحلا زيزعلا تنأ كنف مهل رفغت نإو كدابع مُهّنِإَف مهبذعت نإ»

 ةعافشلا «لجو زع «ىبر تلأس ىنإ »:لاق ؟اهب دجستو اهب عكرت تحبصأ ىتح ةيآلا هذه أرقت تلز

 . "«اعيش هللاب كرشي ال نمل هللا ءاش نإ ةلئان ىهو ءاهيناطعأف «ىتمأل

 ةرسج. ىنتثدح «هللا دبع نب ةمادف انثدح «ىيحي انثدح :دمحا لاق :رخآ قايسو یرخآ قيرط

 ةليل يي هللا لوسر ماق :لوقي رذ ابأ تعمسف «ةذبرلا ىلإ تهتناف «ةرمتعم تقلطنا اهنأ :ةجاجد تنب

 مهمايق ىأر املف «نولصي هل باحصأ فلخت مث «موقلاب ىلصف «ءاشعلا ةالص ىف ىلايللا نم

 تمقف تئجف «ىلصف هناكم ىلإ عجر ناكملا اولخأ دق موقلا ىأر املف ءهلحر ىلإ فرصنا مهفلختو

 «هلامشب هيلإ أموأف .هفلخو ىفلخ ماقف دوعسم نبا ءاج مث . هنيب نع تمقف «هنيميب ىلإ أموأف «هفلخ

 ماقو .ولتي نأ هللا ءاش ام نآرقلا نم ولتيو «هسفنب انم دحاو لك ىلصي انتثالث انمقف «هلامش نع ماقف

 دارأ ام هلس نأ :دوعسم نب هللا دبع ىلإ تأموأ انحبصأ املف .ةادغلا ىلص ىتح اهددري نآرقلا نم ةيآب

 تنأ ىبأب :تلقف ىلإ ثدحي ىتح ءىش نع هلأسأ ال : هديب دوعسم نبا لاقف ؟ةحرابلا عنص ام ىلإ

 .(«ىتمأل توعد ١:لاق هيلع اندجول انضعب اذه لعف ول ءنآرقلا كعمو نآرقلا نم ةيآب تمق «ىمأو

 اوكرت ةعلط مهنم ريثك هيلع علطا ول ىذلاب كجا *:لاق ؟كيلع در ادام وأ ب ؟كبجا اذامف تلق

 :رمع لاقف .رجحب ةفذق نم ًابيرق اقنعم تقلطناف .«ىلب» :لاق ؟سانلا رشبأ الفأ :تلق .«ةالصلا

 كلتو ءعجرف عجرا نأ هادانف .ةدابعلا نع اولكت اذهب سانلا ىلإ ثعبت نإ كنإ ءهللا لوسراي

 . 4 ميكحلا زيزعلا تنأ كإف مهل رفغت نإو كدابع مُهّنِإَف مهبذعت نإ» : ةيآلا

 «ثراحلا نب ورمع ىنربخأ «بهو نبا انثدح «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 لَك ىبنلا نأ ؛صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «ريبج نب نمحرلا دبع نع «هثدح ةداوس نب ركب نأ
 :لاقف هيدي عفرف «ميكحلا ٌريِزَعْلا تنأ كبف مُهَل رفغت نإو كدابع مهن مهبذعت نإ : ىسيع لوق الت

 ؟هيكبي ام :هلأساف  ملعأ كبرو دمحم ىلإ بهذا «ليربج اي : هللا لاقف «ىكبو .1«ىتمأ مهللا»

 :لقف دمحم ىلإ بهذا «ليربج اي : هللا لاقف «لاق امب ی هللا لوسر هربخأف ءهلأسف «ليربج هاتأف

 .«ىبنلا نأ »:د ىف (۲) .«أبن 3:د ىف )١(

 )١59/6(. ٠ دنسملا )۳ ٤(



 م 0١170 3189) ناتيآلا:ةدئاملا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . كورت الو كما ىف كيضرتس اإ

 ميمت ابأ عمس هنأ :"ةريبه نبا انثدح «ةعيهَل نبا انثدح ء«نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 اڪ هللا لوسر انع باغ لوقت الا ني ندعم هك لا وب ديعس وح لوق نالا

 ءاهيف تضبق دق هسفل نأ اننظ ةدجس دجس جرخ املف ‹«جرخي نل نأ اننظ ىتح ‹«جرخي ملف اموی

 ىأ تئش ام :تلقف ؟مهب لعفأ اذام :ىتمأ ىف ىنراشتسا «لجو زع «ىبر نإ» :لاق هسأر عفر املف

 ءدمحم اي كتمأ ىف كيزخأ ال :لاقف «كلذك هل تلقف «ةيناثلا ىنراشتساف .كدابعو كقلخ مه بر

 مهيلع سيل ءًافلأ نوعبس فلأ لك عم ء.ًافلأ نوعبس ىعم ىتمأ نم ةنجلا لخدي نم لوأ نأ ىنرشبو

 ام :لاق ؟ىلؤس ىبر ىطعموأ :هلوسرل تلقف .«طعُت لسو «بجت عدا :لاقف ىلإ لسرأ مث «باسح

 انأو ءرخأت امو ىبنذ نم مدقت ام ىل رفغو «رخف الو ىبر ىناطعأ دقلو «كيطعيل الإ كيلإ ىنلسرأ

 ليسي ةنجلا ىف رهن وهو ءرثوكلا ىناطعأو «بلغت الو ىتمأ عوجت الأ ىناطعأو ءًاحيحص يح ىشمأ
 ءايبنألا لوأ ىنأ ىناطعأو «ءًارهش ىتمأ ىدي نيب ىعسي بعرلاو رصنلاو زعلا ىناطعأو «ىضوح ىف

 ىف انيلع لعجي ملو ءانلبق نم ىلع ددش ام ًاريثك انل لحأو «ةمينغلا ىتمألو ىل بّيطو «ةنجلا لخدي
 ر نع نالا

 يد ه مد وه رب ريع

 نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهل مهقدص نيقداصلا عني موي اذه هللا لاق

 امو ضرألاو تاومّسلا كلم هلل 059 ميظعلا زوفلا كلذ هنع اوضرو مهنع هللا ىضَر دب اهيف

 . 4 د يدق ءيش لك ىلع وهو نهيف
 ىراصنلا نم ىربتلا نم هيلإ هاهنأ اميف «“ميرم نبا ىسيع هلوسرو هدبعل ًابيجم ىلاعت لوقي

 لوقي كلذ دنعف «لجو زع «هبر ىلإ مهيف ةئيشملا در نمو وسر ,ىلعو هللا ىلع نيبذاكلا «نيدحلملا

 . «مهقدص نيقداصلا عفي موي اذه» : ىلاعت

 مو نيدحولا ع موي لو سانع نوع املا لاو

 «نولوزي الو نولوحَي ال اهيف نيتكام : ىأ ادب اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم یرجت تانج مهل»
 .[ال؟ : ةبوتلا] «ربكأ هللا نم ناوضر و :ىلاعت لاق امك «هنع اوضرو مهنع هللا ىضر

 .ثيدحلا نم ةيآلا كلتب قلعتي ام ىتأيسو

 فل نع ‹«ىبراحلملا انثدح :حشالا ديعس وبأ انثدح : لاقف ًاثيدح نهم مناخ ىبأ 37 یور دقو

 برلا مهل ىلجتي مث »: ةي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع - نالا نا رمح نبا نت ناف دوف

 .هوحنب بهو نبا نع ىلعألا دبع نب سنوي قيرط نم (۲۰۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو )١(
 .«ةرسيم نبا ٠:د ىف (؟)

 .«مالك هيفو ةعيهل نبا هيف :(1817 /۲) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )۳۹۳/١( دنسملا (۳)

 .«ىسيعل »:د ىف (4)



 )2١19( ١7١( ناتيآلا : ةدئاملا ةروس  ثلاثلا ءزجلا فرخ

 «ىراد مكلحأ ىاضر :لوقيف ءاضرلا 2''هنولأسيف »:لاق .«مكطعأ ىنولس ىنولس :لوقيف ىلاعت

 . ")«مهنع ىضر دق هنأ مهدهشيف ١:لاق ءءاضرلا هنولأسيف . مكطعأ ىنولسف «ىتمارك مكلانأو

 :ىلاعت لاق امك «هنم مظعأ ال ىذلا ريبكلا زوفلا وه اذه :ىأ € ميظَعلا زوفْلا كلذ» : هلوقو
 :نيففطملا] 4نوسفاتتملا سفاتتيلف كلذ ىفو» :لاق امكو 7١[« :تافاصلا] 4نولماعْلا لمعيلف اذه لثمل»
]0 

 ءءايشألل قلاخلا وه :ىأ «ريدق ءىش لك ىلع وهو نهيف امو ضرألاو تاومّسلا كلم هّلل» : هلوقو
 هل ريظن الف «هتئيشم ىفو هتردقو هرهق تحتو هكلم عيمجلاف ءاهيلع رداقلا اهيف فرصتملا ءاهل كلاملا

 . هاوس بر الو هريغ هلإ الف « ةبحاص الو دلو الو دلاو الو «ليدع الو «ريزو الو

 س ع 00 ل و ا 5
 نب هللا دبع نع «ىلبحلا نمحرلا دبع ىبأ نع «ثدحي هللا دبع نب ىح تعمس :بهو نبا لاق

 ال ةروس كلزلا روم را لاق وری

 .«نولأسيف »:د ىف )١(

 ناظقيلا وبأ ريمع نب نامثعو «ليوط ثيدح نم هركذف «ىبراحملا نمحرلا دبع انثدح ٠ ١5(: /7) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو ()

 لاقو «ةعجرلاب نمؤي ناك : ىديبزلا دمحأ وبأ لاقو «ءىشب سيل :نيعم نبا لاقف - ةمئألا ىأ  هوفعض :ىبهذلا لاق ىفوكلا

 دق تاقثلا نأ ىلع «ةعجرلاب نمؤي «بهذملا ءىدر ١:ىدع نبا لاقو «فيعض : ینطقرادلاو دمحأ لاقو «ىوقلاب سيل : ىئاسنلا

 6٠(. /۳) لادتعالا نازيم .«هفعض عم هنع اوور

 .«بيرغ نسح ثيدح اذه »:لاقو «هب بهو نب هللا دبع نع «ةبيتق نع )7٠57( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (۳)



 ۷ ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجل ا

 ("7١[هللاب الإ ىقيفوت امو ةقثلا هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب]

EI 

 .ةكمب ماعنألا ةروس تلزنأ : سابع نبا نع «ءاطعو کو ىفوعلا لاق

 «ةملس نب دامح "لانثدح «لاهنم نب جاجح انثدح ءزيزعلا دبع نب ىلع انثدح : ىناربطلا لاقو
 ءةلمج اليل ةكمب ماعنألا ةروس تلزن :لاق «سابع نبا نع «نارهم نب فسوي نع ءديز نب ىلع نع

 : حیساب اهلوح نورأجي كلم فلأ نوعبس اهلوح

 ةروس تلزن : تلاق ديزي تنب ءامسأ نع يبق ےک زب ره رع «ثيل نع ‹ىروثلا نايفس لاقو

 رسكتل اهلقث نم تداك نإ ةي ىبنلا ةقان مامزب ةذخآ انأو ٠ [ةدحاو] ةلمج هيي ىبنلا ىلع ماعنألا
 . 9ةقانلا ماظع

 ةا هللا لوسر ىلع ماعنألا ةروس تلزن :تلاق ءامسأ نع «رهش نع «ثيل نع «كيرش لاقو

 ET ءامسلا ن ا اا دقو ةكئالملا نم لجز ىف ريسم ىف وهو

 .«نع :م ىف (۳) .أ د نم ةدايز )١( .أ1 نم ةدايز )١(

 دامح قيرط نم (57١ص) نآرقلا لئاضف ىف سيرضلا نباو (۱۲۹ص) نآرقلا لئاضف ىف ديبع وبأ هاورو (1١/5١١؟) ريبكلا مجعملا (5)

 .فيعض وهو ديز نب ىلع هدانسإ ىفو «هب ديز نب ىلع نع ةملس نبا
 .أ نم ةدايز (4)

 نب رهش هيف 7١(:١ /۷) عمجملا ىف ىمئثيهلا لاقو .هب نايفس نع ةصيبق قيرط نم )۱۷۸/۲١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (1)

 .«قثو دقو فيعض وهو بشوح
 .«اوقبط ١:أ ىف (۷)

 ظفحلا ىف ءافعض ةثالث هدانسإ ىف ثيدحلا )۲١۸/١(:» ؛نآرقلا لئاضف ةعوسوم» هباتك ىف ىنوهرط قزر نب دمحم لضافلا لاق (۸)

 :ىرخأ للع هيفف ءاذه ىلإ ةفاضإلابو ءءامسأ لبق نوروكذملا مهو

 نع رهش نع ثيل ثيدح نم هريغو دمحأ دنع ىورملا ةدئاملا لوزن ثيدح نم مهدحأ ىلع تلخد «ريسم ىف :٠ ةظفل :ىلوألا

 دضعب قدت اهلقث نم تداكو اهلك ةدئاملا هيلع تلزنآ ذإ ءو هللا لوسر ةقان ءءابضعلا مامزب ةذخآل ىنإ ١:تلاق ثيح ءامسأ

 .هب ثيل نع نابيش ىنعي ةيواعم وبأ انثدح ءرضنلا وبأ انثدح:(160/5) دمحأ هجرخأ .«ةقانلا

 :رظنا). عينم نب دمحأ هاور دقف ءهيف كيرشل لخد الو ءرهش وأ ثيل نم لصألا ىف مهو انه ماعنألا لوزن ركذ نأ :ةيناثلا

 نم ًالقن  ملعأ هللاو - ريثك نبا هقلعو (۲/۳ «ردلا» :رظنا) هيودرم نباو ء(١۱۷۸/۲) ىناربطلاو (5 /ب ۷٤/ «ةرهملا فاحتإ»

 ىبنلا ةقان مامزب ةذخآ انأو ةلمج ءَ ىبنلا ىلع ماعنألا ةروس تلزن» :تلاق ءامسأ نع رهش نع ثيللا قيرط نم ۲۳۳ /۳ هريسفت

 ركذ وه قيرطلا اذه نم ىذلاو .فسوي نب قاحسإو ىروثلا نايفس ثيل نع هاورو .«ةقانلا ماظع رسكتل اهلقث نم تداك نإ هلي

 الب ةيكم ماعنالاو ديكأتلاب ةرجهلا دعب اميف ءامسأ ثيدحو ءرهش وأ ثيل ىلع كلذ ىف مهولا لخد امنإو «مدقت امك ةدئاملا لوزن

 ةروس دنع كلذ ىف ءامسأ ثيدح دهاوش تركذ تنكل ؛ةلمج نآرقلل وه لب اهب اصاخ ًالضف سيل ةدئاملا لقث نأ الولو «فالحخ

 . ةدئاملا

 (4/1/5505) هدنسم ىف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ رهش ليسارم نم وه امنإو ءءامسأ نع ثيدحلا لعج ىف كيرش مهو :ةثلاثلا

 ايندلا ءامسلا اومظن دق ةكئالملا نم لجز اهعمو ماعنألا ةروس تلزن» :بشوح نب رهش نع «ميلس ىبأ نب ثيل نع «ريرج انربخأ

 ١/۴(. «ردلا» :رظنا) ديمح نب دبعو ىبايرفلا هجرخأو ءهظفح لبق نم فيعض امهالكو رهشو ثيل هيفو ««ضرألا ىلإ



 (7 - )١ تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحجلا بلل ددذد+و

 نم افلأ نوعبس اهعيشي ماعنألا ةروس تلزن :لاق هللا دبع نع 07 نع لا لاقو

 . ةكئالملا

 .دوعسم نبا نع «رخآ هجو نم هوحن یورو

 نب نسحلا لضفلا وبأو «ظفاحلا بوقعي نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح :هكردتسم ىف مكاحلا لاقو

 نب ليعامسإ انثدح .نوع نب رفعج انربخأ «ىدبعلا باهرلا اع ني دعب اددج : الاق لدعلا بوقعي

 هللا لوسر حبس ماعنألا ة ةروس ا ل ردكم نب دمحم انثدحا الا نمحرلا دبع

 . "بلسم طرش ىلع حيحص :لاق مث .«قفألا دس ام ةكئالملا نم ةروسلا هذه عيش دقل» :لاق مث

 انثدح «ىسرافلا هيوتسرد نب میهاربإ اد حر دوم اخ ود رم نب ركب بأ لاف

 نع «ىشاقرلا ةحلط نب رمع ىنثدح «كيذف ىبأ نبا انثدح «ملاس نب دمحم نب دمحأ نب ركب وبأ
 اهعم ماعنألا ةروس تلزن» :ِّلكَي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع < «ليهس ىبأ كلام نب عفان

 هللا لوسرو «(جَترَت مهب ضرألاو حيبستلاب لجر مهل «نيقفاَخْلا نيب ام دس «ةكئالملا نم بكم

 .«بيظعلا هللا ناحبس < «ميظعلا هللا ناحبس» :ل وقي 0

 فسوي نع ءورمع نب ليعامسإ نع «ةلئان نب ميهاربإ نع «ىتاربطلا نع هيودرم نبا ىور مث

 ماعنالا ةروس ىلع تلزن» : هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «عفان نع ءنوع نبا نع «ةيطع نبا

 او حيبستلاب لَجَر مهل ,ةكئالملا نم اًفلأ نوعبس اعيش «ةدحاو ةلمج

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اورفک نيذّلا مل روتلاو تاملّظلا لعجو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هلل | دمحلا)

 مو مس ساه صاع ه لش

 هدابعل اًرارق ضرألاو تاومسلا هقلخ ىلع اهل ادماحو «ةميركلا هسفن احدام ىلاعت لوقي

 .«ىروثلا نايفس» : ىف )١(

 هللاو ال» :هلوقب مكاحلا ىبهذلا بقعت دقو «هب مكاحلا قيرط نم )747١( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو ۳٠١( /۲) كردتسملا ()

 «ه۲۷١ ةئس تناك ىدسلا ةافو نإف ءةرصاعملا ىف ملسم طرش ىلع وهو» :تلق .«اعوضوم اذه نظأو «ىدسلا رفعج كردي مل

 ثيدحلا دانسإ لاجرف ؛هل هجو ال .«ًاعوضوم هنظأ» :ىبهذلا لوقو .«لمتحم امهنيب ءاقللاف ءه١٠ 9 ةنس نوع نب رفعج ةدالوو

 !؟نم ىلع هيف لمحلاف ءملسم لاجر

 .أ «م نم ةداير ()

 ركب ىبأ نع قرط نم «نيرحبلا عمجم» (۳۳۱۷) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلاو (7474) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو )٤(

 .هفرعأ مل ملاس نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ هدانسإ ىفو «ملاس نب دمحم نب دمحأ

 هب ةلئان نب ميهاربإ قيرط نم (44 /۳) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو "نيرحبلا عمجم)» )۳۳۱١( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (6)

 هی رم ا یاو ١١(: /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .



 ا

 HEE وو «تاملظلا» ظفل عمجف ؛يخراهتو مهليل ىف هدابعل ةعفنم رونلاو تاملظلا © اعجو

 هذه رجلا ىف لقا : لحنلا] 4 لئامشلاو نيميلا نعل :لاق امك «فرشأ هنوكل ؛«رونلا»
 .[ ١6 : ماعنلا] لبس نع مب قرف لبسلا رعب الو عَ اهيفتسم يطارص اذه اأو :ةروسلا

 هعم اولعجو «هدابع ضعب هب رفك هلك اذه عمو :ىأ (تولدعي ( مهرب اوُرَقَك نيذّلا مث : هلوقو

 . ًريبك ولع كلذ نع ىلاعت ءادلوو ةبحاص هل اوذختاو ءالدعو اکكيرش

 . براغملاو قراشملا

e 8ئضق مث» : سابع نبا نع «ريبج نب ديعس لاق  

 .ةرخآلا : ىنعي (هدنع ىمسم لجأو» توم ا : ىنعي الج

 نب ديزو ‹كاحضلاو «ةداتقو « نسحلاو ا نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم نع a اذكهو

 . مهريغو «ناّيح نب لتاقمو تلا «ةيطعو «ملسأ

 لجأو» ترعاذأ حلا یکن نأ رنا : لاق لجأ ئضَق منل :هنع ةياور ىف - نسحلا “لوقو

 ‹صاحخلا لجألا ريدقت وهو .مدقت ام ىلإ عجري وه  ثعبي نأ ىلإ تومي نأ نيب ام : «ةدنع ىمَسُم

 ءاهلاوزو اهئاضقناو اهئاهتنا مث اهلامكب ايندلا رمع وهو «ماعلا لجألا ريدقتو «ناسنإ لك رمع وهو
 .ةرخآلا رادلا ىلإ ريصملاو « [اهلاقتناو]

 رمع :ىنعي «هدنع ىمسم لجأو» ايندلا ةدم :ىنعي «الجأ ىضق مثل :دهاجمو سابع نبا نعو

 ام ملعيو ليللاب مكافوتي يذلا وهو » :اذه دعب ىلاعت هلوق نم ذوخأم هنأكو ترم نيج ىلإ ناسنإلا

eةيآلا 46" 0  EE 

 .بیرغ لوق i ع TS ا ر ا

 اهتقول اهيلجي ال ىَبر دنع اهملع امن : ىلاعت هلوقك a ةملكيل : ىأ «هدنعإ» :هلوق ىنعمو

 كبر ىلإ . اهاركذ نم تنأ ميف . اًهاسرم َناَيَأ ةعاسلا نع كتولأسي» :هلوقكو ۷ : فارعألا] وه الإ

 .[55- 43 ا نست
 سم سه يد

 فلتخا 5 ام ملعيو مكرهجو کر معي ضر ىفو تاومّسلا ىف هللا وهو :هلوقو

 .«لاق مث» :د ىف (۳) .«هل» :م ىف () اهلج يقود د 9

 ا 0 .آ « نم ةدايز (0) .«لاقو» :أ يف (4)
 عجرت د ىف( .امجرت) :د ىف (۷)



E a j مخ جين هج a 

 نع ىلاعت هناي نلئاقلا لوألا “جلا لوق ةئطخت ىلع قافتالا دعب ءلاوقأ ىلع ةيآلا هذه ورسفم
 ىف هللا وعدملا : "هنآ لاوقألا حصأف كلذ لع هلا ارلمخت كيس اكن لك ىف - اريبك ولع مهلوق

 «ضرألا يف نمو تاومسلا ىف نم ةيهلإلاب هل رقيو هدحويو هدبعي :ىأ «ضرألا ىفو تاومسلا

 هلوقك لوقلا اذه ىلع ةيآلا هذهو «سنإلاو نجلا نم رفك نم الإ ءاّبهرو اًبغر هنوعديو «هللا هنومسيو

 نم هلإو ءامسلا ىف ْنَم هلإ وه :ىأ 84 :فرخزلا] (هلإ ضرألا ىو لإ ءامّسلا يف ىذلا وهو لا

 .الاح وأ بخ «مكرهجو مكرس ملعي» :هلوق نوكيف اذه ىلعو «ضرألا ىف

 .رهجو رس نم «ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام ملعي ىذلا هللا نأ دارملا نأ :ىناثلا لوقلاو

 مكرس ملعي هللا وهو :هريدقت «(ضرألا ىفو تاومّسلا ىف : هلوقب اًقلعتم < معي :هلوق نوكيف
 .نوبسكت ام ملعيو ضرألا ىفو تاومسلا ىف مكرهجو

 ىفإ» :لاقف ربخلا فنأتسا مث «مات فقو (تاومّسلا ىف هللا وهو» :هلوق نأ :ثلاثلا لوقلاو

 .ريرج نبا رايتخا ")اذهو 4 مكر هجو مكرس ْمّلعَي ضرألا

 .اهرشو اهريخ مهلامعأ عيمج - :ىأ «نوبسكت ام ملعيو» :هلوقو

 نحف و ف د سر نم را وه تاق ا موينأت موو

 را اک

 .4 © نیرخآ انرق مهدعب نم انأشنأو مهبونذب مهانکلهأف مهتحت

 الد :ىأ «ةيآ نمط مهتتأ امهم مهنإ : نيدناعملا نيبذكملا نيكرشملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نوضرعي مهنإف ؛ماركلا هلسر قدصو لج رع «برلا ةينادحو ىلع تالالدلا نم «ةجحو ةزجعمو

 مهيتأي فوسف مهءاج امل قحلاب اوبذك دقف» :ىلاعت هللا لاق ءاهب نولابي الو اهيف نورظني الف ءاهنع

 مهيتأي نأ دبال هنأب «قحلاب مهبيذكت ىلع ديدش ديعوو مهل ديدهت اذهو .* َنوُؤِرَهَتسَي هب اوناك ام ءاَبنأ

 .هلابو نقوذيلو «هبغ ندجيلو «بيذكتلا نم هيف مهام ربخ

 مههابشأب لح ام ىويندلا لاكنلاو باذعلا نم مهبيصي نأ مهل ًرذحمو اًظعاو ىلاعت لاق مث

 ا tT ع 00 0 0 ةفلاسلا ا
 همورعو يه ااه صه هع

 يدع اا ها توتو ةعسلاو ا هاحلاو e دالوألاو لاومألا نم : ىأ

 .ءوهولا :م ىف (۳) .؛نأ» :أ ىف (۲) .«ةيمهجلا لوق راكنإ ىلع مهقافتا» :د ىف )١(



 سسس 0١1١250 تايآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ءامسلا راطمأ مهيلع “"انرثكأ : ىأ «مهتحت نم ىرجت راهنألا انلعجو# ءءىش دعب اًئيش : ىأ 4 اراَردَم
 ىتلا مهتائيسو مهاياطخب :ىأ 4 مهبونذب مهانكلهأق» مهل ءالمإو اجاردتسا :ىأ «ضرألا عيبانيو
 « ثيداحأ مهانلعجو بهاذلا سمأك نولوألا بهذف :ىأ «نيرخآ ارق مهدعب نم انأشنأو» ءاهومرتجا

 .مهكالهك اوكلهف ف «مهربتخنل رخآ ًاليج : ىأ | «نيِرَحآ انرق مهدعب نم انأشنأو»

 لوسرلاو «مهنم هللا ىلع زعأب متنأ امف «مهباصأ ام "![لثم] مكبيصي نأ نوبطاخملا اهيأ اورذحاف
 هفطل الول «مهنم ةبوقعلا ةلجاعمو باذعلاب ىلوأ متنأف «مهلوسر نم هللا ىلع مركأ هومتبذك ىذلا

 هناا

 حس الإ اذه نإ اورفك نيذّلا لاقل مهيديأب هوسملف ساّطرق يف اباتك كيلع اتلزن ولو »

a ySولو @  

 3 هده

 ارا ألا اوریز ت نورس باو ام مس اورخس نیلا قام

 .4 9 نيبذكملا ةبقاع ناك

 ولو» : هيف مهتعزانمو مهتتهابمو قحلل مهترباكمو مهدانعو نيكرشملا رفك نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 اورفک نيل لاقل» كلذ اورشابو «هلوزن اوأرو «هونیاع : ىأ «مهيديأب هوسْملف ٍساطرق یف اباتك كيلع اتلزن
 اباب مهيلع انحف ولو : تاسوسحملل مهترباكم نع ًاربخم ىلاعت لاق امك اذهو ,«نيبم رحس الإ اذه نإ

 :1o 1t] رجحلا] © نوروحسم موق نحن لب انراصبأ تركس اَمَنِإ اولاقل . نوجرعي هيف اوُلَظف ءاَمّسلا نم
 ٤] : روطلا] «موكرم باحس اولوقي اطقاس ءامّسلا نَم افسك اوري نإوإ : ىلاعت لاقو

 رمألا ىضقُل اكلم انلزنأ ولو :هللا لاق +247 0 ريدي هخه نوكيف : ىأ] كلم هيلع لرنأ الو اولاقو»

 : ىلاعت لاق امك «باذعلا هللا نم مهءاجل هيلع مه ام ىلع ةكئاللا تلزن ول 1 < نورظني ال م

 نوري موي 8 :ىلاعت لاق“ *”[و] ء[۸ :رجحلا] «نيِرَظم اذإ اوناك امو قحاب الإ ةكئالملا لزتن امل
 Y۲] : ناقرفلا] ©[ اًروُجْحّم ارجح َنوُنوُقَيَو ] نيمرجملل دموي ئرشب ال ةكئالملا

 لوسرلا عم انلزنأ ولو :ىأ «نوسبأي ام مهيلع اتسبللو الجر هاتلعجُل اكلم هاتلعج ولو :هلوقو
 ةت ا 0 لجر ةئيه ىلع ناكل «"ًيكلم الوسر رشبلا ىلإ انثعب ول :ىأ ءاكلم ىرشبلا

 ةلاسر لوبق ىف مهسفنأ ىلع نوسبلی امك رم ألا مهيلع سبتلال كلذك ناك ولو «هنع ذخألاب عافتنالاو

 O ل لا : ىلاعت لاق امك «يرشبلا
 قاتلا نع دهم لك لإ لسور هنآ ةف لان © اخر 9 : ءارسإلا] اوسر

 .أ نم ةدايز (0© 9 .«مهلمع» :م ءد ىف (۲) .«انرثكا :أ ءم د ىف )١(

 .؟اكلم» :م ىف (۷) .؟ةيآلا» :ه ىفو «أ ٠م نم ةدايز )١(

 ,؟هتمحر نمف :م ءأ ىف (۱۰) .؟نوسبلي مه امك :م ءد ىف (9) . ؟مهنكميلا :م «د ىف (6)



 (1 130 :فايآلا“ + ءاعنالا ة زوم لالا لا ا حشمت ووو

 لاق امك «لاؤسلار ةبطاخلا ىف ضعبب عفتني نأ مهضعب نكميلو ءاضعب مهضعب وعديل ؛مهنم اسر

 لآ] ةيآلا (مهيگزیو هتایآ مِهيَلع ولي مهسفنأ نم ًالوسَر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل» :ىلاعت
 ١55[. :نارمع

 ول :لوقي .ةيآلا “[4 ًالجر هاَْلعِجَل اكلم هانلعج ولو :هلوق] ىف سابع نبا نع ءكاحضلا لاق

 انسبللو» رونلا نم ةكئالملا ىلإ رظنلا نوعيطتسي ال مهنأل ؛لجر ةروص ىف الإ مهاتأ ام كلم مهانأ
 .نوطلخي ام مهيلع انطلخلو : ىأ (نوسبأي ام مِهّيلَع

 . مهيلع انهبشلو :هنع ىبلاولا لاقو

 اذه , «نوءزهتسي هب اوناک ام مهنم اورخس نيذّلاب قاحف كلبق نم لسرب ئزهتسا دقلو» :هلوقو

 ةبقاعلاو ةرصنلاب هب نينمؤمللو هل دعوو «هموق نم هبذك نم بيذكت ىف ةي دمحم هلوسرل ةيلست

 ا ايندلا ىف ةنسحلا

 a «لاكتلاو باذعلا نم ا الل اوبذك نيذلا ”ةيضاملا ا هللا ام اورظناو

 وسلا هناقو ةلسو رسل بكر «ةرخآلا ىف ميلألا باذعلا نم مهل ردا ام عم ءايندلا ىف

 موي ىلإ مكتعمجيل ةمحرلا هسفن ىلع بتك هلل لق ضرألاو تاَوَمّسلا يف ام نمل لقط

 راهنلاو ليلا يف ف نكس ام هلو 00 © نونمؤي ال مِهَف مهسفنأ اورسخ َنيذّلا هيف بير ال ةمايقلا

 معطي الو معطي وهو ضرألاو تاّوَمَسلا ٍرطاَف الو ذختأ هلا َرْيَغأ لق 69 مِيِلَعْلا عيمّسلا وهو

 تيصع نإ فاخأ يّنِإ لق ©9 نيك ر شما نم ننوت الو مَلَسَأ نم لوا نوكأ نأ ترمأ يّنِإ لق

 . 4 © نيبملا زوقلا كلذ همحر دقق ذئموي هنع فرصي نم © ميظع موي باَذَع ير

 «ةمحرلا ةسدقملا هسفن ىلع بتك دق هنأو « نهيف نمو ضرألاو تاومسلا كلام هنأ ىلاعت ربخي

 :لاق ا «ةريره ىبأ نع < «حلاص ىبأ نع عال قيرط م «نسستمسلا ىف تا

 . «ىبضَع بلغت ىتمحر نإ «شرعلا قوف هدنع اًباتك بتك قتلا لح امل هللا نإ» : ہالی ")ىبنلا لاق

 ع «مسقلل ةئطوملا ىه ماللا هذه ,«هيف بير ال ةّمايقْلا موي ىلإ مكعمجيل» :هلوقو

 هدابع دنع كش الو هيف بير ال ىذلا «[ةمايقلا موي وهو] مولعم موي تاقيمل هدابع نعمجيل ةميركلا

 .«هّللا لوسر لاق» :أ ىف (۳) .؟مهلسر» :م ىف (؟) .أ نم ةدايز )١(

 .ةريره ىبأ نع «جرعألا نع «دانزلا ىبأ قيرط نم (۲۷۵۱) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو V۰) €( مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .هوحلب

 أ نم ةدايز (6)



 نزول تا و ج لاركلا + ءاعتألا رؤس تالا هولا

 .نوددرتي "مهبير ىف '''مهف نوبذكملا نودحاجلا امأف «نينمؤملا

 نب هللا ديبع انثدح sl نيدلمحا جرب دمحم انئدح :ةيآلا ل ل ا د نبا لاقو

 «ىناميلا ةّبقع نب نصحم انثدح دمحم نب نيسح انثدح «دمحم نب سابع انثدح ع نب فيجا

 فوقولا نع ةي هللا لوسر لكس :لاق سابع نبا نع نفاخ نم ناف وع يش قي رسزلا "نع

 نودريل هّللا 0 نإ ءامل هيف نإ هديب ىسفت ىذلاو» :لاق ايو ءنيلاعلا بر ىدي نيب

 نع رافكلا قودي ءران نم ىصع مهيديأ ىف ٠ كلم فلأ نيعبس ىلاعت هللا كو ءءايبنألا ضايح

 . «ءايبنألا ضايح

 «ةدراو رثكأ مهيأ نوهابتي مهنإو ءاضوح ىبن لكل نإ» ؛ىذمرتلا ىفو < ر ثيدح اذه
 , 9(,0ةدرإو مهرثكأ نوكأ نأ وجرأو

 نوقدصي ال : ىأ «نونمؤي ال مهف » 2"”[ةمايقلا موي ىأ] 4مهسفنأ اورسخ نيذّلا » : لاق اذهلو
 .مويلا كلذ رش نوفاخي الو ءداعمل اب

 هدابع عيمجلا «ضرألاو تاومسلا ىف ةباد لك : ىأ € راهّنلاو ٍلْيَللا ىف نکس ام هلو : ىلاعت لاق مث

 «هدابع لاوقأل عيمسلا : ىأ« ميلعْلا عيمّسلا وهو » ةو الإ هلإ الو هردو هرهق :تحتوا«هقلخو

 .مهرئارسو مهرئامضو مهتاكرحب ميلعلا

 وعدي نأ هرمأو «ميوقلا عرشلاو ميظعلا ديحوتلاب هثعب ىذلا و دمحم هلوسرو هدبعل لاق مث

 َرْيغْفَأ لق :لاق امك «ضرألاو تاومّسلا رطاف لَو دخت هللا ريغأ رق :ميقتسملا هطارص ىلإ سالا

 هنإف ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ ًايلو ذختأ ال :ىنعملاو ١] : : رمزلا] 4نولهاجلا اهيأ دبعأ ينورمأت هللا

 . قبس لاثم ريغ ىلع امهعدبمو امهقلاخ :ىأ «ضرألاو تاومسلا رطاف

 تلخ امو : ی لاك اهك « مهيلإ جاجا ريع ني هت فازت رهو : ىأ معطي الو معطي رهر»

 ةوقلا وذ قاّررلا وه هللا نإ . 3 نأ ديرأ امو قزز نم مهنم ديرأ ام] . نودبعيل لإ سنإلاو نجلا

 ٥۸[. - ه5 :تايراذلا] ([نيتملا

 .لكأي ال :ىأ “'  ةيآلا معطي الو معطي وهو :انهه مهضعب أرقو

 لجر اعد : 5 لاق ١١2)[هنع هللا ىضر] ةريره ىبأ نع «هيبأ نع .حلاص ىبأ نب ليهس ثيدح يفو

 :لاق هيدي لسغو هيب ىبنلا معط املف «هعم انقلطناف :لاق للي ىبنلا ءابق لهأ نم راصنألا نم

 .«مهنید» :م ىف () .«مهيفا :أ ىف )١(

 .هتمجرت دجأ مل نم هدانسإ ىف (۳)

 .«ادراو» :أ «م ىف (4)

 «هنع هللا ىضر «بدنج نب ةرمس نع «نسحلا نع «ةداتق نع ءريشب نب ديعس قيرط نم )۲٤٤۳( مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 .فيعض وهو ريشب نب ديعس هدانسإ ىف :تلق .« بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو .ًاعوفرم

 .؛هللا طارص» :أ ءم ىف (۸) .ال» : ىف (۷) .أ «م نم ةدايز (5)
 .أ نم ةدايز (۱) . (نيتيآلا» :د ىف (۱۰) 5 «م نم ةدايز )0



 )١19 - 7١( تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزملا حس لل ل ل لِ عا:

 دمحلا ءانالبأ نج ءالي لکو اناقسو انمعطأو ءانادهف انيلع و «مَعْطَي الو معطي ىذلا هلل ل دمحلا»

 اناقسو مطا نم ا ا ىذلا هلل دمحلا هن فم هلو روفكم الو ًاقاكم الو عدو ريغ هلل

 قلخ نمت ريثك ىلع انلضقو «ىمعلا ف اهو «لالضلا نم انادهو «ىرعلا نم اناسكو «بارشلا نم

 الإ بر هلل دمحلا «ًاليضفت

 يّنإ لق . نيكرشملا نم نتوكت الو» ةمألا هذه نم : ىأ «مّلسَأ نم لأ نوكأ نأ ترمأ ىَنِإ لقإلا
 ٍذيموي» باذعلا : ىنعي «هنع فرصي نم# . ةمايقلا موي: : ىنعي «ميظَع موي باع يير تيصع نإ فاح

 لخذأو راتلا نع حزحز نمف :لاق امك ؛ 427نيبملا زرفلا كلذو» هللا همحر دقف : ىنعي € همحر دقف
 .ةراسخلا ىفنو حبرلا لوصح وه :زوفلاو ل[ 8١ه :نارمع لآ] زاف دقف ةنجلا

 ميش لك ىلع وهف ريخب كسسمي نإو وه الإ هَل فشاك الق رضب هللا كَسَسْمَي می نإو»

 هللا لق ةداهش ربكأ ءيش يأ لف © ريبخلا ميكحلا وهو هدابع قوق رهاقلا وهو 09 ريدق

 ص ر صر r o رق 0م هما دع

 هللا عم نأ تودهشتل مكننأ لب نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه يلإ يحوأو مكنيبو ينيب ديهش
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 كلل امال ءءاشي امب هقلخ ىف فرصتملا هنأو «عفنلاو رضلا كلام هنأ اربخم ىلاعت لوقي

 ءىش لك ىلع وهف ريخب كسسمي نإو ره الإ هَل فشاك الف رضب هللا كسسمَي نإوإ» : هئاضقل ر الو

 (هدعب نم هل لسرم الف كسمي امو اهَل كسمم الف ةمحر نم ساّئلل هللا حتفي ي ام :ىلاعت لاق امك ,«ريدق

 الو «تيطعأ امل عنام ال مهللا» :لوقي ناك كَ هللا لوسر نأ 3 ”حيحصلا ىفو ء[۲ :رطاف] ةيآلا
 : ىأ *هدابع قوف رهاقلا وهوؤ» :ىلاعت لاق اذهلو ا كنم دلا اذ عفني الو تعلم ال ىطعم

 هل:كنادو يش زك ريقو :ةةوجولا هلا تتعو ةريابللا هل :تلذو تاق رلا ل ةف ىذلا وه
 نيب تلءاضتو تناكتساو «ءايشألا هتردقو هولعو هتمظعو هئايربكو هلالج ةمظعل تعضاوتو «قئالخلا

 . "هرهقو همكح تحتو هيدي

 نمل الإ ىطعي الف ءاهلاحمو ءايشألا عضاومب «ريبَخْلاط هلعفي ام عيمج ىف :ىأ 4 ميكحلا رهر»

 قحتسي نم الإ عنمي الو قحتسي

 .؟ىبر عدوم ريغ» :أ ۰م ىف )۱)

 .هب حلاص ىبأ نب ليهس قيرط نم (۱۳۵۲) مقرب هحيحص ىف نابح نب باو )٠١٠۳۲( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلا هاور (۲)

 .أطخ وهو ء؟نيبملا زوفلا وه كلذو» :ه ءأ م ىف (۳)

 .ةنيحيحصلا# :أ ىف )٤(

 .هنع هللا ىضر «ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (047) مقرب هحيحص ىف ملسمو (844) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)

 .«هرهق مکح»: ىف )١(



 لم )١۷ _۲١( تايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ىبيب ديهش هللا لق ٠١ “[ةداهش] ءايشألا مظعأ نم :ىأ «ةداهش ربكأ يش يأ لق :لاق مث

 نمو هب مكرذنأل ,نآرقلا اذه ىلإ ىحوأر» : ىل نولئاق متنأ امو «هب مكتئج اب ملاعلا وه: ىأ «مكنيبو
 :دوه] (هدعوم رانلاف بازحألا نم هب رفكي نمو» :ىلاعت لاق امك «هغلب نم لكل ريذن وهو : ىأ غلب

1۷ 

 نب ىسوم نع «دلاخ وبأو ةماسأ وبأو و عيكو انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 اا ىبنلا ىأر امنأكف نآرقلا هغلب نم : (9[لاق] 4عّلب نمو# :هلوق يف هيك نب جم نع « ةديبع

 :ةملكو قلاع نادا

 هغلبأ دقف نآرقلا هْغّلِب نم :لاق بعك نب دمحم نع ءرشعم ىبأ قيرط نم ريرج نبا هاورو
 اا

 ت دمحم

 ةا هللا لوسر نإ غلب نمو هب مكرذنألا» و ف هداك غ ف زغال

 .«هللا رمأ هْعَلَب دقف هللا باتك نم ةيآ هتحلب نمف هللا نع اوغُلب» :لاق

 لَك هللا لوسر اعد ىذلاك وعدي نأ لَك هللا لوسر عبتا نم ىلع قح :سنأ نب عيبرلا لاقو

 ..ردنأ ىذلاك رذتيا ناو

 امك «دهشأ أل لف ئرخأ ةهلآ هللا عم نأ نوكرشملا اهيأ :"[ىأ] < َدوُدَهَْتل مُكتنأ» :هلوقو
 امم ءىرب ىِّنإو دحاو ُهَلِإ وه امن لق ء[١6١ :ماعنألا] «مهعم دهشت الف اودهش نإف» : ىلاعت لاق

 .4 نوکر شت

 اب «مهءانبأ نوفرعي امك هب مهتنج ىذلا اذه نوفرعي مهنإ :باتكلا لهأ نع ًاربخم لاق مث

 5 ”'دمحم دوجوب اورشب مهلك لسرلا نإف «ءايبنألاو نيمدقتملا نيلسرملا نع ءابنألاو رابخألا نم مهدنع

 4 مهسفنأ اورسخ نيدلا» :اذه دعب لاق اذهلو ؛هتمأ ةفصو .هرجاهمو هدلبو «هتفصو "هثعببو هك

 تهونو «ءايبنألا هب ترشب ىذلا رهاظلا ىلجلا رمألا اذهب «نونمؤي ال مهف» «ةراسخلا لك اورسخ : ىأ

 أ .هثيدحو نامزلا ميدق ىف هب

 ىلع لوقت نم ملظأ ال :ىأ 4 هتایاب بدك وأ ابذك هللا ىَلع ئرتفا نمم مَلَظَأ نمو» :لاق مث

 هنيهاربو هججحو هللا تايآب بذك نع ملظأ ال مث .هلسرأ نكي ملو لارا هللا نأ ا «هّللا

 .بذكملا الو ىرتفملا ال ءاذه الو اذه ال حلفي ال :ىأ «نوملاّظلا حلقي ال هَلِإ 8 هتالالدو

 5 SSoro سا م 18 ن م سو مم

 نومعزت متنك نيذُلا مک ؤاک رش نيأ اوكرشأ َنيِذّلل لوقت م اعيمج مهرشحت مويو

 .م نم ةدايز )۳( .آ ٠م نم ةدايز (۲) .آ نم ةدايز )١(

 , ؟هتعنبو» : ىف )١( .؟ىبنلا» :م ىف (5) .؟مكتنجا) :أ ىف (6)

 .«لوقيا :م یف (۷)



 ( وبا DN I | تعج جك جج

 ىلع اوبذك فيك رظنا © نيكرشم انك ام اتر هّللاو اوُلاَق نأ ًالِإ مهتنتف نكت مل مث © 6

 نأ ّنكأ مهيولف ىلع اتأعجو كيل عمتسي نم مهنمو ©9 نورتفي اوناك ام مهنع لضو مهسفنأ

 و هام اس ا 3 و

 لوقي كنولداجي كوءاج اَذإ ىح اهب اونمؤي أال ةيآ لك اوري نإو | ةو مهناذآ يفو هرهقفي

 الإ نوكلهي نإو هنع نوغنيو هنع نوهني مهو ©2 نيلوألا ريطاسأ الإ اذه ' نإ اوُرَفك نيذّلا

 . 4 65 نورعشي امو مهسفنأ
 مانصألا نع مهلأسيفا ةمايقلا موي «اعيمج مهرشحن مويرإ» :نيكرشملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 لاق امك 4 نومعزت مك َنيِّلا مك اكرش نی : مهلا ًالئاق هنود نم اهنودبعي اوناك ىتلا دادنألاو

 .[351؟ :ةيآلا] (نومعزت منك َنيِذْلا ىئاكرش نيأ لوقيف مهيداني مويو# :صصقلا ةروس ىف ىلاعت

 .مهترذعم : :ىأ :سابع نبا نع «ىناسارخلا ءاطع لاقو . . مهتجح : : ىأ (مهتنتف نكت مل من : هلوقو

 ادع لاق 0 e : سابع نبا نع n نبا لاقو . ةداتق لاق اذكو

 TT ای E نکی مل مل : باوصلاو :ريرج نبا لاقو 0) (۳)

 , 20 «نيكرشم انك ام اتبر هّللاو اولاق نأ ًالإ» هللاب كرشلا نم

 « سيق ىبأ نب ورمع نع «ىزارلا ىيحي وبأ انثدح ي دعبول انثدح ماج ىبأ نبا لاقو
 و

 اع ااا لاف چرا :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «لاهمملا نع «فّرَطم نع

 اوأر مهنإف «نيكر شم انک ام ابر هللاو» :هلوق امأ :لاق «نيكرشم انک ام انبر هّللاو :لوقي هللا تعمس
 .مههاوفأ ىلع هللا متخيف «نودحجيف «دحجنلف اولاعت :اولاقف «ةالصلا لهأ الإ ةنحلا لخدي ال هنأ

 ءىش نآرقلا نم سيل هنإ ؟ءىش نآلا كبلق ىف لهف ءائيدح هللا نومتكي الو مهلجرأو مهيديأ دهشتو

 و “""نوملعت ال نكلو «ءىش هيف '"”لزن دق الإ
 . نيقفانملا ىف هذه : سابع نبا نع ‹«كاحضلا لاقو

 ةيآ نيقفانملا ىف تلزن ىتلاو «ةنيدملاب اوناك امنإ نوقفانملاو «ةيكم ةيآلا هذه نإف ءرظن اذه ىفو

 مه مهلا الأ ءىش ىلع مهنا نوبسحيو مُكَل نوفلحي اَمك] هَل نوفلحيف اعيمج هللا مهنعبي موي» : ةلداجملا
 لضو مهسفنأ ئلع اوبذُك فيك رظنا» :ءالؤه قح ىف لاق اذكهو . : ةلداجملا] (“[توبذاكلا
 مل لب ] اتع اوُلض اولاق هللا نود نم . نوک رشت متنك ام نيآ مهل ليق مث » :لاق امك (نورتفی اوناك ام مهنع

 )١( (امهتنتف» :م ىف (۳) .(نکت» : ىف (۲) .أ نم ةدايز .

 ):( .«مهل» :أ ىف

 7٠٠ /۱۱) ىربطلا ريسفت (0)

 .«نوملعي ال» :أ ىف (۸) .«كرت»:أ ىف (۷) . نبا اي) :أ ءم ىف (7)

 . «ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م نم ةدايز (9)



 بس ۲٦) _ ۲۲) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاغلا ءزجلا

 .[74 ءا/“ :رفاغ] “[نيرفاكلا هللا لضي كلذك ائيش لبق نم وعدت نكن

 يآ لك اوري نإو ارو مهناذآ ىفو هوهققب نأ ةثكأ مھبوف ئلع اَنلعَجو كيل عمتسُي نم مهنمو» :هلوقو

 مهبولق ىلع لعج هللا نأ ؛ًائيش مهنع ىزجت الو «كتءارق اوعمسيل ع : ىأ (اهب اونمؤي ال

 امك مق كي ا نع اًممص : ىأ «ارقو مهناذآ یفول نآرقلا اومهفي الثل ةيطغأ :ىأ 4 ةّنكأ

 ال مهَف ىمع مكب مص] ءادنو ءاعد الإ عمسي ال مب قعني يذلا لمك اورفك يذلا لقمول : ىلاعت هللا لاق

 ١۷١[. :ةرقبلا] 27«4[نولقعي

 «تانيبلا ججحلاو تالالدلاو تايآلا نم اوأر امهم : ىأ «اهب اونمؤي ال ةيآ لك اوري نإوإ» :هلوقو

 ولو ] مهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولو :ىلاعت لاق امك «فاصنإ الو مهدنع َمُهَف الف .اهب اونمؤي ال
 . [57 :لافنألا] ([ توضرعم مهو اولوتل مهعمسأ

 نيذلا لوقيإ» لطابلاب قلا ىف كنورظانيو ك تدرجات : ىأ ( كتوُلداَجي كوءاج اذ ىح » : هلوقو
 لوقنمو لئاوألا بتك نم ذوخأم الإ هب تئج ىذلا اذه ام : ىأ 4 َنيلّوألا ٌريِطاَسأ الإ اذه نإ اورفك

 . مهنع

 :نالوق € هنع نوهني 3# ىنعم ىفو « «هنع نوئنيو هنع نوهني مهو :هلوقو

 دايقنالاو .لوسرلا قيدصتو «قحلا عابتا نع سانلا نوهني مهنأ دارملا نأ :امهدحأ

 و وع ال نيحيبقلا نيلعفلا نيب نوعمجيف «هنع مه نودعتببو :ىأ هنع نوأسنيو «نآرقلل

 . '[نودعابتيو] عفتني ادحأ نوكرتي

 ةع دمحم نع سانلا نوهني : لاق (هنع نوهني مهو» : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 .هب اونمؤي نأ

 .هنع نوهنيو يم ىبنلا نوتأي ال شيرق رافك ناك :ةيفنحلا نب دمحم لاقو

 رايتخا وهو «ملعأ هللاو ‹ رهظأ لوقلا اذهو .دحاو ريغو ‹كاحضلاو «ةداتقو دهاجم لاق اذكو

 .ريرج نبا

 ىف لوقي سابع نبا س نمع « تباث ىبأ نب بيبح نع «ىروثلا نايفس هاور: ىناثلا لوقلاو

 نأ لكك ىبنلا نع “"[سانلا] ىهني ناك بلاط ىبأ ىف تلزن :لاق 4 هنع نوهني مهول :هلوق
A tL 

 . ىدؤي

 .؟ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م نم ةدايز (*) .2(نوؤيجي» :أ ىف (0) . ؟ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م نم ةدايز )١(
 .م نم ةدايز (0) أ م نم ةدايز )0( . «ةيآلا» :ه ىفو «آ “م نم ةدايز (5)

 .أ نم ةداير (۷)

 .هب نايفس قيرط نم (715 /۲) كردتسملا ىف مكاحلاو (۳۱۳ /۱۱) هريسفت ىف ىربطلا هاور (8)



 (* ٠ 2 ۲۷) تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحجلا لل ل٠:

 . بلاط ىبأ ىف تلزن اهنإ :رانيد نب ءاطعو «تباث ىبأ نب بيبحو « ةرميخم نب مساقلا لاق اذكو

 ىف هعم سانلا دشأ اوناكف «ةرشع اوناكو «ةَلِلَك ىبنلا ةمومع ىف تلزن :لاله ىبأ نب ديعس لاقو

 .متاح ىبأ نبا هاور .نبَسْلا ق هيلع سانلا دشأو ةينالعلا

 . هلتق نع سانلا نوهني : ىأ € هنع نوهني مهو# : ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو

 : ىأ *نورعشي امو مهسفنأ ألإ نوكلهي نإوإ» . "هنم نودعابتي :ىأ «هنع نوئني## :هلوق '')[و]

 .نورعشي امو «مهيلع الإ هلابو دوعي الو «عينصلا اذهب نوكلهي امو

 نم نونو انَبر تاّيآب بدك الو درت انتل ای اولاقف ِراَنلا ىَلع اوفقو ذإ ئرت ولو »

 مهّنِإو هنع اوهن امل اودع اودر ولو لبق نم نوفخي اوناَك ام مھل ادب لب 09 نينمؤمْلا

 ىلع اوفقو ذإ ئرت ولو 69 نيثوعبمب نحن امو ايندلا انتايح الإ يه نإ اولاقو ۵ نوبذاک
 ع

 .4 © نورفكت متنك امب باذعلا اوقوذف لاق ابرو ىب اولاق قحلاب اذه سيلأ لاق مهر

 ؛لالغألاو لالا نم اغ اف اودهاشو و رانلا ىلع ةمايعلا موي اوفقو اذإ رافكلا لاح ىلاعت ركذي

 نوگنو ابر تايآب بدَكُن الو درن انتی اي  :اولاق كلذ دنعف «لاوهألاو ماظعلا رومألا كلت مهنيعأب اوأرو
 هو م

 مهبر تايآب اوبذكي الو ءاحلاص ًالمع اولمعيل ءايندلا رادلا ىلإ اودري نأ نونمتي , ( نينمؤملا نم

 ام ذئتيح مهل رهظ لب :ىأ 4 ُلْبَق نم نوفي اوُناَك ام مهل ادب لب > :ىلاعت لاق .نينمؤملا نم اونوكيو
 امك «ةرخآلا ىف وأ ايندلا ىف ءاهوركنأ نإو «ةدناعملاو بيذكتلاو ركلا نم مهسفنأ ىف نوفخي اوناك

 ىلع اوبذک فيك رظنا. ¿ نيك رشم انك ام ابر هّللاو اوافق نأ الإ مهتنتف نكت مل مث ل :ريسيب اذه لبق لاق

 . «مهسفنأ

 ةايتدلا نق لتبرلا هيا" "7تءاج ام قدص نم مهسفنأ نم هنوملعي اوناك ام مهل رهظ مهنأ لمتحيو

 تملع دقل اد يلا قي دا و ل

 نوعرف نع ًاربخم ىلاعت لاق *٠١[. :ءارسإلا] ةيآلا«رئاصب ضرألاو تاوُمّسلا بر لإ ءالؤه لزنأ ام

 ٤ :لمنلا] «َولعو املظ مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو » : : هموقو

 نوكيو «رفكلا نونطبيو ناميإلا سانلل نورهظي اوناك نيذلا نيقفانملا ءالؤهب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 لا1 هذه ترك اذه فاني الو ةراقكلا نم قاط e موي نوكي امع ًارابخإ اذه
 ىف قافنلا عوقو هللا ركذ دقف «بارعألا نم اهلوح نمو ةنيدملا لهأ ضعب ب نم ناك امنإ قافنلاو «ةيكم

 ؛[١١ :توبكنعلا] «نيقفانملا نملعيلو اونمآ نيذّلا هللا نمَلعْيَلول :لاقف «توبكنعلا ىهو ةيكم ةروس
 ذئنيح مهل رهظي باذعلا نونياعي نيح «ةرخآلا رادلا ىف نيقفانملا لاح نع ارابخإ نوكيف اذه ىلعو

 . ؛مهءاج ام :أ ىف (۳) . اهنعا) م ىف () : نم ةدايز (۱)

 .«رهظف» :أ ىف (5) . «م نم ةدايز (4)



 ي ي ع 798 23 ناعبألا تالا ةروس د تلاثلا ءزجلا

 .ملعأ هللاو «قافنلاو قاقشلاو رفكلا نم نونطبي اوناك ام بغ

 ايندلا ىلإ دوعلا اولا ا ف « لق نع كرف اراک ان لاب لب و دف نق تارتا اا
 ,ءرفكلا نم هيلع اوناك ام ىلع ءازج هونياع ىذلا باذعلا نم اًئوخ لب :تايزلا نك "يكن ةنغر
 هنع اوهن امل اوُداَعَل اودر ولو» ةلاق'ادهلو 4 راثلا نم ودعا اها وضل ادل لإ ةعجرلا اولأسف

 .ناميإلا ىف ةبحمو ةبغر ةعجرلا مهينمت ىف : ىأ «نوبذاَكَل مهّنِإَو

 [ةفلاخملاو رفكلا نم] هنع اوهن امل اوداعل ءايندلا رادلا ىلإ اوذر ول مهنإ :مهنع ًاربخم لاق مث

 اوُلاَقو  منينمّؤُمْلا نم تونو انبر تايآب بذكن الو در انتل ايف : .مهلوق ىف :ىأ «نوبذاَكل مهنإر»
 الإ یه نإ» :اولاقلو نوبذاكل مهنإ ءهنع اوهن امل اوداعل : ىأ (نيثوعبمب نحن امو ايندلا انتايح الإ يه نإ

 . «نيثوعبمب نحن امو : لاق اذهلو ؛اهدعب داعم ال مثءايندلا ةايحلا هذه الإ ىه ام: ىأ « انتايح

 سيلأ : ىأ «قحلاب اذه سيلأ» :لاق هيدي نيب اوفقوأ : ىأ«مهبر ىلع اوفقو ذإ ئرت ولو» :لاق مث
 a ا ل كال ms اذه

 نی ت وة اس مها ان ل موك نیلا يخالط ١

 لإ ايندلا ةايحْلا امو ©9 نورزي ام ءاس الأ مهروهظ ىلع مهرازوأ نولمحي مهو اهيف اَنْطَرَ

 . 4 © نولقعت الأ نوقتي نيذّلل ريخ ةرخآلا رادللو وهلو بعل

 هتمادن نعو «ةتغب ةعاسلا هتءاج اذإ هتبيخ نعو هللا ءاقلب بذك نم ةراسخ نع اربخم ىلاعت لوقي

 اوُلاَق ةتغب ةعاسلا مهتءاج اَذإ ىتحإ» :لاق اذهلو؛ 2'لاعفلا حيبق نم فلسأ امو «لمعلا نم طرف ام ىلع

 .«اهيف انْطَرَف ام ئلع انترسح اي
 ىف: ىأ:ةرخآلا رادلا ىلغو :لامعألا ىلغو"”[اينذلا] ةايحلا ىلع هدوع لمتحي ريمصضلا اهو

 عرق

 : واخ أ (نورزي ام ءاس الأ مهروهظ ىلع مهراَزوأ نولمحي مهوإل وو

 .نولمعي :ةداتق لاقو

 نع «سيق نب ورمع نع «دلاخ وبأ انئدح .«جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق“[و]
 اهآر ةروص حبقأك هربق نم هجورخ دنع 2 ا)رجافلا :وأ - رفاكلا لبقتسيو :لاق قوزرم ىبأ
 حبق ''[دق] هللا نأ الإ ال :لوقيف ؟ىنفرعت ام وأ :لوقيف ؟تنأ نم :لوقيف « اًحيرأ' '”نتنأو

 )١( .أ نم ةدايز ,١ ١ ,م نم ةدايز )۳ . (هودهاشا) أ ىف قفز 1

 )( .«لعفلا» :أ1 ىف (0) .(هنم» :أ ىف (0) ..(امك» :م ءد ىف

  07.«رجافلاو» :أ ىف (9) .أ نم ةدايز (8) ٠م نم ةدايز

 .أ «م نم ةدايز )١١( . (هنتنأو اهنيأر» : ىف )٠١(



 ۴١( 2 ۳۳) تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحجلا و.

 ا فضا لمعلا تی ا رنا تع زك و نقلا ف لوقف كيو: هكر كلير

 ام ءامالأ] مهزوم ىلع مهرازوأ نولمخي معو :هلرق رهف «كبكرا مله ءايتدلا ىف ينكر
 . 4 (نورزي

 ج لبر داني ل رکا توج ملاط جر ن تل ل و
 حبقأ ام :لاق هآر اذإف «هربق هعم لخدي ىتح «ةسند بايث هيلع «ةحئارلا نتنم «نوللا دوسأ «هجولا
 ! تنم كلمع ناك كلذك :لاق !كحير 20نتنأ ام :لاق !اًحيبق كلمع ناك كلذك :لاق !كهجو
 :لاق !كلمع انأ :لاق ؟تنأ نم :هل لاق .اًسد ناك كلمع نإ :لوقيف :لاق «كبايث سندأ ام : لاق

 ‹«تاوهشلاو تاذللاب ايندلا ىف كلمحأ یا :هل لاق ةمايقلا موي ثعب اذإف «هربق ىف هعم نوكيف

 نولمحي مهو» :هلوق كلذف ا لبي ب قو هرهط ىلع بكرزيف :لاق . ىنلمحت مويلا تنأو

 .«نورزي ام ءاس الأ مهروهظ ىلع مهرازوأ

 نوقتي نيذّلل ريخ ةرخآلا راَدلَلوط كلذك اهبلاغ امنإ :ىأ وهلو بعل لإ ايندا ةايحلا امر :هلوقو
 ا 1 . 4 نولقعَت الف

 هللا تايآب َنيِملاّظلا نكلو كنوبذكي ال مِهَنإَف نولوقي يذلا كنزحيل ِهَّنِإ ملعت دق )»

 ل ا ل ل

 نإَف مهضارعإ كيلع ربك ناك نإو » نيلسرملا اَن نم كءاج دقو هللا تاملكل لدم الو

 ىلع مهعمجن هللا ءاش ولو ةيآب مهيتأتف ءامسلا يف املس وأ ضرألا يف اقفن يغتبت نأ تعطتسا

 مث هللا مهثعبي ئتوملاو نوعمسي نيذلا بيجتسي اَمّنِإ 09 َنيلهاَجْلا نم نتوكت الف ئدهلا
 2.0 ري ضم

 . 4 65 نوعجري هيلإ

 ىذلا كنزحيل هنِإ معن دَق# : هايإ مهتفلاخمو هل هموق بيذكت ىف هي هيبنل ًايلسم ىلاعت لوقي
 كلفت بهت الفلا ٠ «مهيلع كفسأتو كنزحو «كل كموق بيذكتب املع انطحأ دق : ىأ «نولرقي

 < دج اک کا ١ ها و

 ارنوكي آلأ ادلب اب كلل ن ةيآلا ىف م لاق امك ۸ د كر مولع

aهّللا تايآب نيملاظلا 0 نيكي ال 7  aىف بذكلاب كنومهتي ال :ىأ  

 .أ م نم ةدايز () .«ام لاطف» : ىف )١(

 نب ورمع ىلع ًافوقوم رثألا اذه ىور دقو .هب درفنا اب جاجتحالا زوجي ال :نابح نبا لاق «ىبيجتلا قوزرم وبأو «لسرم اذهو (۳)

 هپ ورمع نع «ريشب نب مكحلا نع «دیمح نبا نع (۳۲۷/۱۱) هريسفت ىف ىربطلا هاورو .قوزرم ىبأ ركذ نود ىئالملا سيق

 .أطخ وهو «حيبق» :أ ىف (65) .«حيرلا» :أ ىف (4)

 .«نتنم» :أ ىف (۷) .«تنآ ام» : ىف (5)



 مس ۳٦) _۳۳) تايآلا :ماعتألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 «مهرودصب هنوعفديو قحلا نودناعي مهنكلو :ىأ «نودحجب هللا تايآب نيملاظلا نكلوط رمألا سفن
 :لاق 2')[هنع هللا ىضر] ىلع نع «بعك نب ةيجان نع «قاحسإ ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاق امك

 كتوبذكي ال مهن : هّللا لزنأف «هب تئج امب بذكن نكلو «كبذكت ال انإ : هلع بنل لهج وبأ لاق

 17 4درذحجي هلا تاب ملال نك
 ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاق مث «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ قيرط نم «مكاحلا هاورو

 ا

 نع ء«ىطساولا رشبملا نب رشب انثدح ءةكمب ىطساولا ريزولا نب دمخم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 كارأ الأ :لجر هل لاقف ءهحفاصف لهج ابأ ىقل هيَ ىبنلا نأ ؛ىندملا ديز ىبأ نع «نيكسم نب مالس
 التو !؟اعبت فانم دبع ىنبل انك ىتم نكلو «ىبنل هنإ ملعأ ین :إ هللاو :لاقف !؟ئباصلا اذه حفاصت
 . (نودحجي هللا تايآب نيملاّظلا نكلو ك كنوبذكي ال مها : ديزي وبأ

 .نودحجيو هّللا لوسر كنأ نوملعي : ةداتقو حلاص وبأ لاق

 نم لَو ىبنلا ةءارق عمتسي ءاج نيح لهج ىبأ ةصق ىف «ىرهزلا نع .«قاحسإ نب دمحم ركذو

 .رخآلاب مهنم دحاو رعشي الو «قيرش نب سّتخالاو رحت نيا وک ناس بأو وه «ليللا

 ءاج ام e SS مهعيجن مهتعمجف ف ءاوقرفت مما ءحابصلا ىلإ 0

 م مد انجب ل هيحاص نأ ما مهم لك اج ةیالا كيلا تناك الف یجب ار

 ةثلاثلا ةليللا تناك املف .اودوعي الأ اودهاعت مث ءاوموالتف «قيرطلا مهتعمج “"اوعمجأ املف ءدوهعلا
 E ت مث] اهلثمل اودوعي الأ اودهاعت ا ءاضيأ اوؤاج

 «هتيب ىف برح نب نايفس ابأ یتا ىتح جرخ مث ءهاصع ذخأ قيرش نب سنخألا حبصأ املف

 دمج قل هاو ةا انآ اب لاف دمخ وم تعمم اف كبار. نع طع ااا *"!ىريخأ اقف
 انار ألا لاق اهب داري ام الو اهات تفرغ ام ءايعأ تغمسو: اهب داري ام فرعاو اهفرعأ ءابشأ
 .هب تفلح ىذلاو

 اميف كيأر ام ءمكحلا ابأ اي دال اع «لهج ابأ ىتأ ىتح هدنع نم جرخ مث

 ءانمعطأف اومعطأ ر تاسع وتر ن تيم اذام :لاق ؟دمحم نم تعمس

 .أ نم ةدايز )١(

 ىف ىربطلاو «حصأ اذهو» :ىذمرتلا لاقو «هب نايفس نع «ماشه نب ةيواعم قيرط نم )1٠515( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (۲)

 .ًالسرم هب نايفس نع - مدآ نب ىيحي هعباتو - ىدهم نب نمحرلا دبع قيرط نم )۳۳٤/۱۱( هريسفت

 . ايش هل اجرخي مل بعك نب ةيجان :لوقب ىبهذلا هبقعتو ١٠١( /۲) كردتسملا (*)
 .(اونتفي» :م ءد ىف (5) .(هبلل :أ «د ىف (6) .«ملعأل» :] م ىف ()

 .«ىنوربخأ» :م ىف (۹) .آ نم ةدايز (6) .«اوحبصأل :م ءد ىف (۷)

 .«انعزانت :لاق» :أ ءم ىف )٠١(
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 ىبن انم :اولاق «ناهر ىسرُمك انکو تک لا ناس انا اذإ ىتح ءانيطعأف اوطعأو ءانلمحف اولمحو

 سنخألا هنع ماقف :لاق «هقدصن الو ًادبأ هب نمؤن ال هللاو ؟هذه كردن ىتمف !ءامسلا نم ىحولا هيتأي
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 نولوقي ىذا كنزحيل هَنِإ ملعَت دق» :هلوق ىف ءىّدسلا نع «طابسأ قيرط نم ءريرج نبا یورو
 ىنبل قيرش نب سنخألا لاق ردب موي ناك امل : (نودحجي هللا تاّيآب نيملاّظلا نكلو كتوبذكي ال مهنا
 هولتاقت مل این ناك نإ هنإف .هنع فک نم قحأ متنأف ءمكتخأ نبا دمحم نإ «ةرهز ىنب اي :ةرهز
 بلغ نإف ٠ يكل ابا ىلا يج انهه اوفق هتخأ نبا نع فك نم قحأ متنك اًبذاك ناك نإو «مويلا

 ين الا سب ذئمويف .اًئيش مكب اوعنصي مل مكموق نإف دمحم بلغ نإو «نيملاس متعجر دمحم

 ىنربخأ «مكحلا ابأ اي :لاقف لهج ىبأب سنخألا الخف «لهج وبأو سنخألا ىقتلاف «ىبأ» همسا ناكو

 وبأ لاقف .انمالك عمسي كريغو ىريغ شيرق نم انهاه سيل هنإف ؟بذاك مأ وه قداصأ :دمحم نع

 ءاوللاب ّىصق وثب تبهذ اذإ نكلو ءطق دمحم بذك امو «قداصل دمحم نإ هللاو !كحيو :لهج

 نيملاّظلا نكلو كنوبذكي ال مِهَّنِإَقط :هلوق كلذف ؟شيرق رئاسل نوكي اذامف «ةوبنلاو باجحلاو ةياقسلاو
 .لللي دمحم :هللا تايآف (نودحجي هللا تاّيآب

 لدبم الو] اًنرصَن مهاتأ تح اوذوأو اوبذُك ام ىلع اوربصق كللبق نم لسر تبذك دقلو» :هلوقو
 ربص امك ربصلاب هل رمأو ءهموق نم هبذك نميف هل ةيزعت و لكك © تلل ةيلست هذه :4“[هّللا تاملكل

 نم مهلان ام دعب «ةبقاعلا مهل تناك س راو او رعت ا رها دسرو للا و وعلا لوا
 اذهلو ؛ةرخآلا ىف رصنلا مهل امك ءايندلا ىف رصنلا مهءاج مث , غيلبلا ىذألاو مهموق' نم بيذكتلا

 :لاق امك «نينمؤملا هدابعل ةرخآلاو ايندلا ىف رصنلاب اهبتك ,ىتلا : ىأ لا تاملكل لدم الو :لاق

 : تافاصلا]4 نوبلاغلا مهل اندنج نإو. قوروضيملا مه مُهّنإ نيلسرملا اندابعل اًنئملَك تقبس دقلو»

 :YY) ةلداجملا]€زيزع ىو هللا نإ ىلسرو انأ نبلغأل هللا بتك : ىلاعت لاقو «[۱۷۳-۱

 نم مهبذك نم ىلع اوديأو اورصن فيك مهربخ نم : ىأ «َنيلسرملا ابن نم كءاج دقلو ل :هلوقو

 .ةودق مهبو ةوسأ مهيف كلف اا

 نإَفظ كنع مهضارعإ كيلع قش ناك نإ : ىأ «مهضارعإ كيلع ربك ناك نإوإ» : ىلاعت لاق مث
 : قفتلا ريا ل د ا نب لح ای اناس وأ سرا ی ىلإ لع
 لضفأ ةيآب ""مهيتأتف هيف دعصتف ءامسلا ىف املس كل لعجت وأ 4ةيآب (*) مُهيِتأَتَقل هيف بهذتف اش لا
 . لعفاف «هب مهتينآ ام

O E ICT 

 (75 - ۳۳) تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .برغملا -ط (۲۳۲) مقرب قاحسإ نبا ةريس )١(

 . م نم ةدايز فرضز .«بذ) :د ىف (0

 .«مهيتأيف هيف دعصيف» أ ىف (1) . «مهيتأيف» هيف بهذيف» :أ ىف (0) .«دمحمل» :أ ىف (4)



 والم ل ل ب ب ۷ ) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 كبر ءاش ولو :ىلاعت لاق امك «نيلهاجْلا نم َننوُكت الف ىدهلا ىلع مِهَعمِجَ هللا ءاش ولو : هلوقو
 نب ىلع لاق [44 :سنوي] €“ ”[نيدمؤم اونوكي تح سالا هركت تنأفأ] اعيمج مهلك ضرألا يف نم نمآل
 هلك هللا لوسر نإ :لاق ,«ئدهْلا ىلع مهعمجل هللا ءاش وول : هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ

 هل قبس دق نم الإ نمؤي ال هنأ هللا ربخأف «یدهلا ىلع "'هوعباتيو سانلا عيمج نمؤي نأ صرحي ناك
 .لوألا ركذلا ىف ةداعسلا هللا نم

 مالكلا عمسي نم دمحم اي كئاعدل بيجتسي امنإ :ىأ (نوعمسي نيذّلا بيجتسي اَمّنإ : هلوقو

 ىتوملاو# :هلوقو ۷٠[« :سي] (نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو اًيح ناك نم رذنيلإ : هلوقك 0
 ءداسجألا "تاومأب هللا مههبشف «بولقلا ىتوم مهنأل ؛رافكلا كلذب :ىنعي © هلل الا مهنعبي
 . مهيلع ءارزإلاو «مهب مكهتلا باب نم اذهو «(نوعجري هي ! مث هللا مهثعيي ىتوملاو# : لاقف

 را كلو اا لر نأ ل افلا دف هر م ب یم لر الل اواو
02 0 

 يف اطر ام مكلاثمأ مم الإ هيحاتجب ريطي رئاط الو ضرألا يف ةّباد نم امو 09 نومّلعي

 o شر 7 9~. ا ه ري مه

 تاَمْلَظلا يف مكبو مص انتايآب اوبذك نيذّلاو 69 نورشحي مهر ىلإ َمُث ءيش نم باتكلا

 . 4 © ميقتسم طارص ىلع هلعجي اشي نمو هللضي هللا اشي نم

 ىلع قراخ :ىأ هَر نم يآ هيلع لّزن الول : نولوقي اوناك مهنأ نيكرشملا نع اربخم ىلاعت لوقي
 تايآلا «اعوبني ضرألا نم اَنَل ر جفت ىتح كَل نمت نل :اولاق امك نوتنعتي تی امو «نوديري اوناك ام ىضتقم

 .[ ٩۰ :ءارسإلا]

 نكلو «كلذ ىلع رداق ىلاعت وه :ىأ 4 نومّلعي ال مهرتكأ نكلو ةيآ لزتي نأ ىلع رداق هلا نإ لفل
 «ةبوقعلاب مهلجاعل ءاونمؤي مل مث اوبلط ام قفو (؟)اهلزنأ ول هنأل ؛كلذ ريخأت ىضتقت ىلاعت هتمكح
 انيتآو نولوألا اهب بك نأ لإ تاّيآلاب لس نأ انعنم امو :  ىلاعت لاق امك «ةفلاسلا مالا لعف امك

 لر أش نل :ىلاعت لاقو +: ءارسإلا](افيوخت الإ تايآلاب لسن امو اهب اومَلَظَف ةرصبم قالا دوم

 E ءارعشلا]€ نيعضاخ اهل مهفاتعأ تّلظَف ةيآ ءامّسلا نم مهيلع

 فانصأ ىأ :دهاجم لاق ,«مكلاتمأ مما الإ هيحاتجب ريطي رئاط الو ضرألا ىف ةّباد نم امو 3 : لونا

ESممأ الإ © : ىدَسلا لاقو . ةمأ نجلاو «ةمأ سنإلاو قمأ ريطلا : ةداتق لاقو .اهئامسأب فارع  

 . مكلاثمأ قلخ :ىأ 4 مكلاتمأ

 اهعيمج نم ًادحاو ىسني الو هللا دنع مهملع عيمجلا : ىأ «ءيش نم باتكلا ىف اتطرف ام : هلوقو

 مّلعيو اهُقز هّللا ىلع الإ ضرألا ىف ةّباد نم اموإ :لاق امك ءايرحب وأ آيرب ناك ءاوس «هریبدتو هقزر نم

 .«؛هوعيابيو :م ىف (۲) . «ةيآلا ١:ه ىفو ءأ «م نم ةدايز )١(

 .«لزنآ »: ىف (4) .«تاومألاب مههبشف »:أ ىف (۳)



  Yo۔ ۳۷) تایآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 79(

 رصاحو ءاهناظمو اهدادعأو اهئامسأب حصقم :ىأ [؟:دوه] 4 نیم باتک ىف لک اهعدوتسمو اهرقتسم

 عيمّسلا وهو مکا إو اهقزري هللا اَهَقْزر لمحت ال ةباد نم نيأكو» : ىلاعت 20[ ع ءاهتانكسو ايتار

 ىنثدح ءدابع وبأ ىسيقلا دقاو نب ديبع انثدح «ىنثملا نب دمحم انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاق دقو

 ةنس ىف دارجلا لق :لاق هللا دبع نب رباج نع عردكتملا ني دمحم انثدخ «ناسيك نب ىسيع نب دمحم

 لسراف .كلذل متغاف «ءىشب ربخي ملف هنع لأسف ءاهيف ىلو ىتلا «هنع هللا ىضر ءرمع ىنس نم

 °” هاتآف ؟ال مأ ءىش دارجلا نم ىؤر له :لأسي قارعلا ىلإ رخآو «ماشلا ىلإ رخآو ءاذك ىلإ اًبكار
 تعمس :لاق مث «آثالث ربك اهآر املف هيدي نيب اهاقلأف «"”دارج ةضبقب نميلا لبق نم ىذلا بكارلا
 بلا ىف ةئامعبرأو ءرحبلا ىف ةئامتس اهنم «ةمأ فلأ ءلجو زع «هللا قّلَخخ :لوقي ةي هللا لوسر
 .«هكلس عطق اذإ ماظنلا لثم تعباتت تكله اذإف .دآرجلا ممألا هذه نم كلهي ءىش لوأو

 « ميعنوبأ انثدح ,«جشألا ديعس وبأ | انثدح :متاح ىبأ نبا لاق : 4 نورشحي مهر ىلإ مث» : هلوقو
 اهرشح :لاق «نورشحي مهر ىلإ منل : هلوق ىف سابع نبا نع «ةمركع نع «هيبأ نع «نايفس انثدح

 .توملا

 سابع نبا نع «ةمركع نع «قورسم نع ءديعس نع ليئارسإ قيرط نم ريرج نبا هاور اذكو

 . هلع «يفوعلا هاور اذكو .اهرشح مئاهبلا ؛ توم : لاق

 هلثم «كاحضلاو دهاجم نع ىورو :متاح ىبأ نبا لاق

 «ترشح شوحولا اذإو» :ىلاعت لاق امك ةمايقلا موي اهثعب وه اهرشح نإ:ىناثلا لوقلاو
 .[6 :ريوكتلا]

 نع «ىروثلا رذنم نع «ناميلس نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 می ردت له رف با ای 0:لاقف «ناحطتت نيتاش یار هلل لوسر نا وذ ىلإ نع ءمهل خايشأ

 يي ىضقيسو «ىردي هللا نكل »: لاق .ال :لاق «؟ناحطتنت

 لوسر دنع دنع انا انيب : لاق رذ ىبأ نع هركذ نمع : «شمعألا نع رم نع «قازرلا دبع هاورو

 نكل» :لاق .ىردن ال :اولاق «؟اتحطتنا ميف نوردتأ » :ٍ هللا لوسر لاقف «نازئنع تحطتنا ذإ ی هللا
 هركذف «رذ ىبأ نع «ىروثلا رذنم قيرط نم هاور مث «ريرج نبا هاور .«امهنيب ىضقيسو « ىردي هللا

 .ادارج نم ةضبقب» :أ ىف () .؟هاتأف :لاق»:أ ءم ىف (۲) .م نم ةدايز )١(
 دادغب خيرات ىف بيطخلاو (57/5”7) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (۳۲۲/۷) دئاوزلا عمجم ىف امك ريبكلا ىلعي ىبأ دنسم (4)

 .نافيعض امهو ىسيع نب دمحمو دقاو نب ديبع هدانسإ ىفو «هب ىسيع نب دمحم نع «دقاو نب ديبع قيرط نم )218/1١(
 .«نب 2:أ ىف (6)

 .'مسي مل وار هيفو «حيحصلا لاجر هلاجر ۰ )٠ عمجملا ىف ىمشثيهلا لاقو )١77/5( دنسملا (6)

 . ؟نحن »:أ ىف (۷)



 <” (15 1 0) تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 . الع هنم انركذ الإ ءامسلا ىف هيحانجب رئاط بّلَمي امو هللا لوسر انكرت دقلو :رذ وبأ لاق :دازو

e2 نبا,  Eالاق 0 ياي يع  : 

 ءانرقلا نم 2 ا نإ ): لاق E هللا e نأ ءهنع هللا ىضر ا نع يدا نامثع

 . "”«ةمايقلا موي

 ىف ةريره ىبأ نع ءمصألا نب ديزي نع «ناقرب نب رفعج نع E : قازرلا دبع لاقو

 مهلك قلخلا رشحي :لاق < نورشحي مهر ىلإ من ءىش نم باتكلا يف اَنْطَرَف ام مكلاتمأ ممأ الإ © : هلوق
 هواها هقول ذئموي هللا لدع نم غلبيف «ءىش لكو ريطلاو باودلاو مئاهبلا «ةمايقلا موي
 دقو ٠ ٤[ :أبنلا]4 اًبارث تنك ىنتيل اي $ :رفاكلا لوقي كلذلف :لاق .ابارت ىنوك :لوقي مث :لاق .ءانرقلا
 ,؟©روصلا ثيدح ىف ًاعوفرم اذه ىور

 مدعو مهملع ةلقو مهلهج ىف مهلثم : ىأ «تاَمّلظلا ىف مکبو مص انتايآب اوبذک نيذّلاو» : هلوقو

 ال مالظ ىف اذه عم وهو - ملكتي ال ىذلا وهو  مكبأ - عمسي ال ىذلا وهو  مّصأ لثمك مهمهف

 لثمك مهلثم » : اا لاق امك ؟هيف وه امم جرخي وأ «قيرطلا ىلإ اذه لثم ىدتهي فيكف ءرصبي
 EE يوو ودور

 مهف ىمع مكب مص . نوصي أل تام ىف مهكرتو مهرومب هللا بذ هلوح ام تعا الف اان قوسا یدل

 هقوف نم جوم هاشغی یجُل رحب یف تاملظک وأ 3 : 7 لات لاق اک ۷ :ةرقبلا] (نوعجري ال
 رو وع - 5

 هل امف ارو هل هللا لعجَي مل نمو اهاري دکي مَ هدي جرخأ اَذِإ ضعب قوق اهضعب تاَمَلُظ باحس هقوف نم جوم

 فا (ميقتسم طارص ىلع هلعجي اشي نمو هللضي هللا اشي نمل : ىلاعت لاق اذهلو ]4 رولا

 ي3نقداص متنك نإ نوعدت هللا ريغأ ةعاسلا مكتتأ وأ هلا باذع 57 نإ ا لق
 o2 902 م o وم 2 ر

 أ لإ اقرأ دقق و نوک رع ام نتوء إيل وُ ام هيف دو نإ

 وعرضت انسأب مهءاج ذِإ الولف 9 نوعرضتي مُهَّلعَل ءارضلاو ءاسأبلاب مهاندخأف كلبق نم

 انحف هب اورد ام اوس امَلَق 6 َنوُلَمْعي اوناك ام ناطيشلا مهل نیزو مهبولق تسق نكلو
 ساد 0 20

 عطقق 69 نوسم مه اذ هع مهاد اونوأ امب اوحرَف اذإ ىَتح ءيش لک باوبأ مهيلع

 . < © نمّلاَعْلا بر هلل دمحْلاو اومَلَظ نيذّلا موقلا رباد

 )١( ىربطلا ريسفتو (۲۰ ۰ /۱) قازرلا دبع ريسفت )١١/۳٤۸(.

 .«محازم 2:] م ىف )١(

 ىنآلا ثيدحلا وه «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم دهاش هلو «فيعض وهو ريصن نب جاجح هدانسإ ىفو )۷۲/١( دنسملا (۴)
 .هذعب

 )١1١//41”7(. هريسفت ىف ىربطلا هقيرط نمو (۲۰ ۰ )١/ قازرلا دبع ريسفت (4)

 .آ «م نم ةدايز () .«هلوقک :م «د ىف (6)



 )٤١  ٤١( تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا وإ

 ندب لو د يكل شحال هاو اش اق يقلخ ىف توصل هور 1 لاشقلا ن1 نلاغت نغي
 اذهلو ؛ءاشي نمل بيجي لئس اذإ ىذلا «هل كيرش ال هدحو وه لب ‹هقلخ نع همكح فرص ىلع دحأ

 نإ نوعدت هّللا ريغأ» 2١7 اذهوأ اذه مكاتأ :ىأ 4 ةعاّسلا مکتتا وأ هللا باَذع مكاتأ نإ ! مكتيأرأ لق » : لاق

 نإ :لاق اذهلو ؛هاوس كلذ عفد ىلع دحأ ردقي ال هنأ مكملعل هريغ نوعدت ال : ىأ «نيِقداص متنك

 ام نوسنَتو ءاش نإ هيَ نوعدت ام فشكيف نوعدت ُهاَيِإ لب هعم ةهلآ مكذاختا ىف : ىأ ا

 امک مكدادنأو مكمانصأ مكنع بهذتو هاوس ًادحأ نوعدت ال ةرورضلا تقو یف : ىأ ¥ نوک رشت

 ٦۷[. :ءارسإلا] ةيآلا ها الإ توعدت نم لض ٍرحَبْلا ىف رضا مكَسَم اذإو » : لاق

 شيعلا ىف قيضلاو رقفلا : ىنعي © ءاَسأبلاب مهاَتذَحأَف كلبق نم مم ىلإ انلسرأ دقلو# :هلوقو

 هيلإ نوعرضتيو هللا نوعدي :ىأ «نوعرضتي مُهّلعَل» مالآلاو ماقسألاو ضارمألا یهو ( ءارضلاو»

 اوعرضت كلذب مهانيلتبا اذإ الهف :ىأ «اوعرضت انسأب مهءاج ذإ الولف $ : ىلاعت هللا لاق ءنوعشخيو

 اوناك ام ناطيشلا مهل نيزو» تعشخ الو تقر ام :ىأ  مهبوُلف تسَق نكلو# ''انيلإ اونكسمتو انيلإ
 . ىصاعملاو كرشلا نم : ىأ «نولمعي

 لك باوبأ هيلع انَحَتفط مهروهظ ءارو هولعجو هوسانتو هنع اوضرعأ :ىأ «هب اورگذ ام اوسن امف
 مھل ءالمإو ىلاعت هنم جاردتسا "اذهو ,,نوراتخي ام لك نم قزرلا باوبأ مهيلع انحتف :ىأ «ءىش

 قازرألاو دالوألاو لاومألا نم : ىأ اوتو مب اوحرف اذإ ئّتح 8# :لاق اذهلو ؛هركم نم هللاب ًاذايع

 .ريخ لك نم نوسيآ ما : ىأ (ةتغب مهانذَحأ»

 الا : سلبملا : سابع نبا نع «ىبلاولا لاق

 ري ملف هيلع رتق نمو < یار الف الف TS : ىرصبلا نسحلا لاقو

 اب اوحرف اذ تح ءيش لک باوبأ مهيلع انحف هب اور ام اوس ملف: أرق مث هل ىأر الف ف «هل رظني

 .اوذخأ مث مهتجاح اوطعأ ؛ةبعكلا برو موقلاب ركم :نسحلا لاق «توسلبم مه اذِإَف ةتغب مهانذخأ اوتو

 . متاح ىبأ نبا هاور

 .'؟”ههميعنو مهترغو مهتركس دنع الإ طق اًموق هللا ذخأ امو «هللا رمأ موقلا تَّحَب :ةداتق لاقو

 .ًاضيأ متاح ىبأ نبا هاور .نوقسافلا موقلا الإ هللاب رتغي ال هنإ «هللاب اورتغت الف

 :اهرعبمو ادل *)ءاخرإ :لاق «ءىش لك باوبأ مِهيَلَع انحتفل : ىرهزلا نع «كلام لاقو

 - ىرهملا جاجحلا ابأ دعس نبا ىنعي - نيدشر انثدح «ناليغ نب ىيحي انثدح : جا مامإلا لاق دقو

 اذإ» : لاق وايم ىبنلا نع اي رع «ملسم نب ةبقع نع ٠ ؛ىبيجتلا نارمع نب ةَّلمرح نع
 هللا لوسر الت م .«جاردتسا . وه امنإف ءبحي ام هيصاعم ىلع ايندلا نم دبعلا ىطعي هللا تيأر

 مه اَذِإَف ةتغب مهانذخأ اوتوأ امب اوحرف اإ ىح ءىش لك باَوُبأ مِهْيَلَع انحَتف هب اورَكذ ام اوست امل : ا

 )١( ىف (۳) .«انيدل »:أ ىف (۲) .«اذهو »:أ ىف  7:1وهو٤.
 )٤( .؟ءاجرأ »:أ ىف (۵) .؟مهتمعنو »:أ ىف

 هنأ

| 



 مب )44 _ 537 تايآلا: ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 و
 ةبقع نع «ملسم نب ةبقع نع «ةعيهَل نباو ةلمرح ثيدح نم «متاح ىبأ ن نباو ريرج نبا هاورو

 0 7 نبا

 TT 06 0 هللا ىضر] تالا نين نع TT ‹ ىبأ

 هللا دارأ اذإو «فافعلاو دصقلا مهقزر - ءامن :وأ - ءاقب موقب دارأ اذإ "7[ىلاعتو كرابت] هللا نإ» :لوقي
 (ةنايخ باب مهيلع حتف“ ا عتيل عنف اعاطنقا مرتي 0

 اومَلَظ نيذّلا موقلا رباد عطقف# : لاق امک «نوسلبم مه اذإَف ةتغب مهانذخأ اوتوأ امب اوحرُف اذإ ئتح)»

 . © نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هب مُكيتأي هللا ريغ هَلِإ نم مكبولُق ىلع متخو مكراصبأو مكعمس هللا دَحَأ نإ متيأرأ لف
 وأ ةتغب هللا باذع مكاتأ نإ مكتيأرأ لق 60 نوفدصي مه مث تايآلا فرصن فيك رظنا

 نمآ نمف نيرذنمو نيرشبم الإ نيلسرملا لسرن امو 2 نوملاّظلا موقلا الإ كلهي له ةرهج

 اوُناَك امب بالا مهم انتايآب اوُبدَك نيذلاو یھ نوری مه الو مهْيَلَع فرخ الق َحَلصَأَو

 . 4 نوقسفي
 0 هللا کک ا نيبذكلا ءالؤهل لق هو“ [دمحم] هلوسرل 0 لوقي

 ساس سم

 .[م88 : كلملا] 4 ر ا م ًاليلق ةدئفألاو ]

 ىلع متخوإل : لاق اذهلو ؛ىعرشلا عفنلا امهب واعف الا ع رع راق اذه نوكي نأ لمتحيو

 نيب لوحي هللا نأ اومّلعاوط :لاقو ۳١[« : ل (راصبألاو عمّسلا كلمي نما 9: لاق امك (مکبولق

 ٤] :لافنألا ](هبلقو ءرملا

 هللا هبلس اذإ مكيلإ كلذ در ىلع ردقي هللا ريغ دحأ له :ىأ 4 هب ب مكيتأَي هللا ريغ هَلِإ نم » : ا
 ىأ  تايآلا فّرصن فيك رظنا# : ا غا ناك و مدح كل ىلع نيكي أل ؟ىنم

 د لالضو لطاب هنود نم نودبعي ام نأو هللا الإ هلإ ال هنأ ىلع ةلاد اهرسفنو اهحضونو اهنيبن

 . هعابتا نع سانلا نودصيو د EE : ىأ  توفدصي

 لاقو :نوضرعي :ةداتقو .دهاجم لاقو .نولدعي :4 نوفدصي» سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 «هب نارمع نب ةلمرح نع «ناميلس نب جاجح قيرط نم (۱۱۱/۱) ىبالودلا هاورو )517/١١*8( ىربطلا ريسفتو )٤6/ ٠١٤( دنسملا )١(

 .هب ملسم نب ةبقع نع «ةعيهل نب هللا دبع نع ءرمع نب رشب قيرط نم (۳۲) مقرب ركشلا باتك ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو
 .أ نم ةدايز (۳ «5)

 7177١(. /۳) ردلا ىف امك خيشلا وبأو هيودرم نبا هاورو ()

 .أ نم ةدايز (۷) .؛ةيآلا »:ه ىفو أ ٠م نم ةدايز هتف .أ نم ةدايز (6)



 )50  ٥٤( تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حلل ددمموو

 .نودصي :ىدسلا

 .مكأجفو مكتغب ىتح هب نورعشت ال متنأو :ىأ 4ةتغب هللا باذع مكاتأ نإ مكتيأرأ لق# : هلوقو

 مهسفنأ نيملاظلاب طيحي ناك :امنإ :ىأ «نوملاّظلا مقل الإ كّلهي لهل انايع ارهاظ :ىأ 4ةرهج وأ
 الو مهيلع فوخ الف ءهل كيرش ال هدحو هللا نوف اوناك نيذلا وجنيو < “لجو زع] هللاب كرشلاب

 مهو نمألا مهل كلوا ملظب مهناعإ وسلب لز اوما نيذّلا» : ىلاعت لاق امك .نونزحي مه

 .[۸۲ : ماعنألا]7"42[نودتهم

 :تاريخلاب نينمؤملا هللا دابع نيرشبم :ىأ (نيرذنمو نيرشبم لإ نيلسرملا لسرن امو :هلوقو
 : ىأ «حلصأو نمآ نمف» : "[ىلاعتو ةناحتس]ا لاق اذهل «تايزفعلاو تامقنلا هللات فك نه: راشو

 ام ىلإ ةبسنلاب :ىأ (مهيلع فرخ الف ءمهايإ هعابتاب هلمع حلصأو هب اوؤاج امب هبلق نمآ نمف
 ايندلا رمأ نم مهروهظ ءارو هوكرتو مهتاف ام ىلإ ةبسنلاب : ىأ «نوئزحي مه الو» هنولبقتسي

 .هوكرت اميف مهظفاحو «هوفلخ اميف مهيلو هللا ءاهتعينصو

 اب اورفك امب باذعلا مهلاني :ىأ (توقسفي اوناَك امب باَذَعْلا مهسمي انتايآب اوبذک نيذّلاو» : لاق مث
 .هتامرح كاهتناو امر ام اوبکتراو «هتاعاطو هللا رماوأ نع اوجرخو «لسرلا هب تءاج

r س 

 الإ عِتَأ نإ كلم ينإ مكل لوقأ الو بيغلا مَلعأ الو هللا نئازخ يدنع مُكَل لوقأ ال لف ل
 شر و ت

 نأ نوفاخي نيذلا هب رذنأو (2) نورك القا ريصبلاو ئمعألا يوتسي له لق يَلِإ ئحوي ام
 ه 2 ند 2~ ھه

 يذلا درطت الو 9 توقتي مهّلعَل عيفش الو يلو هنود نم مهل سيل مهبر ىلإ اورشحي
 هم لشدادو ماس هو 3 Ao م

 كباسح نم امو ءيش نم مهباسح نم كيل ام ههجو نوديري يشعلاو ةادغْلاب مهر نوعدي

 راس o Ar 9o ل

 ءالؤهأ اولوقيل ضعبي مهضعب اف كلذكو 9 َنيِملاَظلا نم نوُكََف مهدرطتق ءيش نم مهيلع
 مه شم م م

 لقف انتايآب نونمؤي نيذّلا كءاج اذإو ع9 نيركاّشلاب مّلَعأب هللا سيل اننيب نم مهيَلع هللا نم
oro o SA or. وي 

 هدعب نم بات مث ةلاهجب اءوس مكنم لمع نم هلأ ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك مكيلع مالس
 # شد r د اسوا د

 . 4 2 ميحر روفغ ناف حّلصأو

 «”فرصتاأ الو اهكلمأ تسل :ىأ هللا نئازخ يدنع مُكَل لوقأ ال لق # : :كَو هلوسرل ىلاعت لوقي
 علطأ ال «لجو زع هللا ملع نم كاذ امنإ بيغلا ملعأ ىنإ : لوقأ الو :ىأ « بيلا ملعأ الو» ءاهيف

 نم رشب انأ امنإ كلم ىنأ ىعدأ الو :ىأ «ْكَّلَم ينإ مك لوقأ الوإ# هيلع ىنعلطأ ام ىلع الإ هنم

 .أ نم ةدايز () .؟ةيآلا 3:ه ىفو «أ «م نم ةدايز (0) .أ نم ةدايز )١(

 .؟هيهاوتو :م ىف (5) .؟همراحم نم» :أ «م ىف (5) .«حلصو >: «م ىف (4)

 .«فرصتملا انأ الو »:م ىف (۷)



 مب )٥۰ _ ٥٤( تايآلا :ماعتألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ام الإ عبا نإ :  لاق اذهلو ؛هب ىلع معنأو «كلذب ىنفرش «لجو زع «هللا نم ا ءرشبلا

 .هنم ىندأ الو ربش ديق هنع جرخأ تسل : ىأ «يَلِإ ىحوي

 ملو هع لص نمو ءهيلإ ىدهو قحلا عبتا نم ىوتسي له : : ىأ « ٌريصبلاو ئمعألا يوتسي له لق

 وه نمك قحا كبر نم كيل لزنأ املأ ملعي نمَفَأ» : ىلاعت "”هلوقك '')ءذهو «(نورگفتت الفا» ؟هل دقني
 يام هع < م

 ١9[. :دعرلا] «باّبلألا اولوُأ ركذتي اَمَنِإ ئمعأ

 راو : ىأ «عيفش الو يلو هنود نم مهل سيل مهر ىلإ اورشحي نأ نوفاخي نيدْلا هب رذنأو» : هلوقو

 مهر نوشخي# نيذلاو [۷: نونمؤملا] (نوقفشم مهر ةيشخ نم مه نيذّلا» دمحم اي نآرقلا اذهب

 ١ :دعرلا] «باسحْلا ءوس نوفاخيو

 يلو هنود نمل ذئموي :یآ «مهل سيل# .ةمايقلا موي : 55 اورشحی نأ نوفاخي نيذلا»
 اذه رذنأ : ىأ «نوقتي مهّلعَل «مهب هدارأ نإ هباذع نم مهيف عيفش الو مهل بيرق ال : :ىأ 4 عيفش الو

 هب هللا مهيجني ًالمع رادلا هذه ىف نولمعيف «نوقتي مهّلعَلِ لجو زع «هللا الإ هيف مكاحال ىذلا مويلا

 ار نم ليزك هب مهل فعاضبو «هباذع نم ةمايقلا موي

 نيفصتملا ءالؤه دعبت ال :ىأ «ههجو َنوُديِرُي يشعلاو ةادغلاب ب مهر نوعدي نيذْلا درطت الو :هلوقو
 مهر نوعدي نيذلا عم كسفن ريصاو» :لاق امك «كءاصخأو كءاسلج مهلعجا لب لب «كنع ةفصلا هذهب
 انركذ نع بق َنلَفْعَأ نم عط الو اينذلا ةاّيحلا ةنيز ديرت مهنع كاتيع دعت الو ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب

 .]۸ : فهكلا] 4اًطرف هرمأ تاكو هاوه عِبَتاو

 «بيسملا نب ديعس لاق « يشعلاو ةادغلاب» هنولأسيو هنودبعي :ىأ «مهّير نوعدي» : هلوقو
 . تابوتكملا تاولصلا كلذب دارملا :ةداتقو «نسحلاو «دهاجمو

 .مكنم لبقتأ :ىأ ٠١[ :رفاغ] «مُكَل بجتسأ ينوعدا مكبر لاقو» :[یلاعت] هلوقك اذهو
 هيف مه اميف نوصلخم مهف «ميركلا هللا هجو لمعلا كلذب نوغتبي :ىأ «ههجو نوديري 8 :هلوقو

 . تاعاطلاو تادابعلا نم

 هيلع e لاق امك «ءيش نم مهْيَلَع كباسح نم امو ءيش نم مهباسح نم كيلع ام» :هلوقو

 : ترلمعي اوناك اًمب يمّلع اًموإ» :“0[لاق](نولذرألا كعبتاو كل نمؤنأ# : اولاق نيذلا باوج ىف «مالسلا
 « لجوزع هللا ىلع مهباسح امنإ :ىأ ء[7١١” ء١١۱١ :ءارعشلا] «نورعشت ول يبر ىلع الإ مهباسح نإ

 .ءىش نم ىباسح نم مهيلع سيل هنأ امك «ءیش نم مهباسح نم ىلع سیلو

 .هذه ةلاحلاو اذه تلعف نإ :ىأ «َنيملاَظلا نم نوكتف مهدرطتت» :هلوقو

 دوعسم نبا نع ؟ضودرك نع «ثعشأ انثدح دمحم نبا وه  طابسأ انثدح لمحا مامإلا لاق

 .أ نم ةدايز (۳) .«هلوقل ١:1 ىف (۲) . وهو »:م ىف )١(
 3 م نم ةدايز )4(



 )تا ا فاعلا رر تاقا ورا د جك <

 اي :اولاقف .رامعو «لالبو «بيهصو «بابخ ::هدنعو ةا هللا لوسر ىلع شيرق نم الملا رم :لاق

 ىلإ «مهّبر ىلإ اورشحي نأ نوُفاخَي نيدّلا هب رذنأو» :نآرقلا ”مهيف لزنف ؟ءالؤهب تيضرأ ءدمحم
 . "ني ركاّشلاب مّلعأب هللا سْيَلأ : هلوق

 شيرق نم الملا رم :لاق دوعسم نبا نع «سودرک نع «ثعشأ قيرط نم «ريرج نبا هاور
 اي :اولاقف «نيملسملا ءافعض نم مهريغو «بابخو «رامعو «لالبو «بيهص :هدنعو ةي هللا

 الرول اه نر نا ؟اننيب نم مهيلع هللا نم نيذلا ءالؤهأ ؟كموق نم ءالؤهب تيضرأ «دمحم

 ةادغلاب مِهّبر نوعدي نيذلا درطت الوإ : ةيآلا هذه تلزنف «كعبتن نأ مهتدرط نإ كلعلف «كنع , مهدرطا

 . يلا رخآ ىلإ « ضعبب مهضعب اتتف كلذكو» (ههجو نوديري يشعلاو

 دمحم نب ورمع انثدح اوما“ عجبا لا بحرب ل د در دك مباع ىبأ نبا لاقو

 ىبأ نع - دزألا ئراق ناكو - ىدزألا ديعس ىبأ نع كسلا ع ‹«رصن نب طابسأ انثدح «ىزقنعلا

 ءاج :لاق « يشعلاو ةادعلاب مهر توعدي نيذّلا درطت الوإ : لجو زع «هللا لوق ىف بابخ نع «دونكلا

 لالبو بيهص عم لَك هللا لوسر اودجوف «ىرازفلا نصح نب ةنييعو ىميمتلا سباح نب عرقألا

 «مهورقح ايب ىبنلا لوح مهوأر املف «2*نينمؤملا نم ءافعضلا نم سان ىف ًادعاق بابخو رامعو

 دوفو نإف ءانلضف برعلا هب انل فرعت ًاسلجم كنم انل لعجت نأ ديرن انإ :اولاقو «هب اولخف هوتأف

 انغرف نحن اذإف ءانع مهمقأف كانئج نحن اذإف «دبعألا هذه عم برعلا انارت نأ ىيحتسنف كيتأت برعلا

 ًايلع اعدو ةفيحصلاب اعدف :لاق ءاباتك كيلع انل بتكاف :اولاق .«معن :٠ لاق .تئش نإ مهعم دعقاف

 يشعلاو ةادغلاب] مهر نوعي نيا درطت الو» : لاقف ليربج لزنف e ىف دوعق نحنو «بتكيل
 سس عه و سل

 نم نوُكَتَف مهدرطتف ءيش نم مهْيَلع كباسح نم امو ءيش نم مهباسح نم كْيَلع ام ههجو َنوُديِرُي

 .هانيتأف اناعد مث «ةفيحصلاب ةي هللا لوسر ىمرف € "[ نيملاظلا

 4 «طابسأ ثيدح نم «ريرج نبا هاورو

 ةرجهلا دعب املسأ امنإ ةنييعو سباح نب عرقألاو «ةيكم ةيآلا هذه نإف «بيرغ ثيدح اذهو

 .رهذب

 نم ةتس ىف ةيآلا هذه تلزن :دعس لاق :لاق هيبأ نع ‹حيرش نب مادقملا نع ىروثلا نايفس لاقو

 «هنم عمسنو هنم وندنو ۰ ا ٠ ىبنلا ىلإ قبس انك :لاق ءدوعسم نبا مهنم 2 ‹ ا خيبنلا باحصأ

 . 4 يشعلاو ةادغْلاب مهّبر توعدي نيذّلا درطت الو :تلزنف ءاننود ءالؤه ىندي :شيرق تلاقف

 .أطخ وهو «نيملاظلاب ملعأ هللاو »:أ ىف (۲) .«مهيلع »:د ىف )١(

 .«ةقث وهو سودرك ريغ حيحصلا لاجر دمحأ لاجر 7:51 /17) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١/ 47١( دنسملا (۳)

 )7174/١١(. ىربطلا ريسفت )٤(

 . (ةيآلا »:ه ىفو ءأ ءم نم ةدايز )١( .«نيملسملا »:أ ىف (5)

 (/V1): دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو هب ناطقلا ىيحي نب دمحم نب دمحأ قيرط نم )١0(( مقرب ننسلا یف ةجام نبا هاورو )¥(

 . ؟حیحص دانسإ اذه»

  (A)(هللا لوسر ل 1: م یف .
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 ىف نابح نبا هجرخأو .نيخيشلا طرش ىلع :لاقو «نايفس قيرط نم هكردتسم ىف مكاحلا هاور
 هب ءحيرش نب مادقملا قيرط نم هحيحص

 ءالؤهأ اولوقيل» ضعبب مهضعب انحتماو او انيلتبا : ىأ ( ضعبب مهضعب اف كلذكو : هلوقو
 سانلا ءافعض «ةئعبلا لوأ ىف هعبتا نم بلاغ ناك للك هللا لوسر نأ كلذو ,اَننيَب نم مهيلع هللا نم

 امو : حونل حون موق لاق امك «ليلق الإ فارشألا نم هعبتي ملو ءءامإلاو ديبعلاو ءاسنلاو لاجرلا نم

 ىبأل مورلا كلم لقره “لاق امكو ء[۲۷ :دوه] ةيآلا «يأرلا يداب اَنلذاَرَأ مه نيذّلا الإ كعبتا كارت

 لب :لاق ؟مهفارشأ وأ سانلا ءافعض هعبتا 67 لهف :هل لاقف «لئاسملا ")”[كلت نع] هلأس نيح نايفس
 . "”لسرلا عابتأ مه :لاقف .مهؤافعض

 هيلع نوردقي نم نوبذعيو «مهئافعض نم نمآ نمب نورخسي اوناك شيرق ىكرشم نأ :ضرغلاو
 ول - ريخلا ىلإ ءالؤه ىدهيل هللا ناك ام : ىأ ؟(اننيب نم مهيلع هللا نم ءالؤهأ» : نولوقي اوناكو «مهنم

 لاق امكو «[١1١:فاقحألا] «هّيَلِإ انوقبس ام اریخ ناك ول :اولاق امك ءانعديو - ًاريخ هيلإ اوراص ام ناک

 ايد نسحأو اًماَقُم ريخ نيقيرفلا يأ اونمآ نيدّلل اورفك نيذلا لاق تاني انثايآ مهيلع ىلتت اذإو» : ىلاعت
 .[۷۳:میرم]

 «[ا/ 4 :ميرم] (ايءرو اثانأ نسحأ مه ِنرَق نم مهل انكلهأ مكو» : كلذ باغي. نق قلاع هللا لاق
 وع نسلا ئ أ «نيركاشلاب ملعب هللا سيّأ اننيب نم مهيلع هللا نم ءالؤهأ» : اولاق نيح مهباوج ىف لاقو

 نم مهجرخيو «مالسلا لبس مهيدهيو مهقفويف ؛مهرئامضو 3 مهلاوقأب هل نيركاشلاب ملعأ
 انلبس مهئيدهتل انيف اودهاج نيدذّلاو» : ىلاعت لاق امك ءاميقتسم ًاطارص هيل | مهیدهیو ءرونلا ىلإ تاملظلا

 الو ءمكروص ىلإ رظني ال هللا نإ : : حيحصلا ثيدحلا ىفو .: توبكنعلا] 4 نيدسحملا َعَمَل هللا َنِإَو

 . ""«مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو «مكناولأ ىلإ
 ين درك نع ؛ جييرج نبا نع «جاجح انثدح a ا :ريرج نبا لاقو

 «ةعيبر نب ةبيشو «ةعيبر نب ةبتع ءاج :لاق «ةيآلا (مهبر ىلإ اورشحي نأ نوفاخي نيذَلا هب رذنأو» : و

 فانمدبع ىنب نم فارشأ ىف «لفون نب ورمع دبع نب ةظَرَقو ءلَفوَن نب ثراحلاو «ىدَع نب معطمو
 انيلاوم هنع درطي ًادمحم كيخأ نبا نأ ول «بلاط ابأ اي :اولاقف بلاط ىبأ ىلإ رفكلا لهأ نم

 انعابتال ىندأو ءاندنع هل عوطأو ءانرودص ىف ©” مظعأ ناك ءانؤافسعو انديبع مه امنإف ءانءافلحو

 «باطخلا نبا رمع لاقف 2 هوملك ىذلاب هثدحف ةه ىبنلا بلاط وبأ ىتأف :لاق .هل انقيدصتو ء«هايإ
 « هللا لزنأف ؟مهلوق نم نوريصي ام ىلإو «نوديري ىذلا ام رظنت ىتح «كلذ تلعف ول :هنع هللا ىضر

 )١( كردتسملا )۳١۹/۳(.

 .؟له »:أ ىف (0 .أ نم ةدايز (9) .«لأس »:أ ءم ىف (۲)

 . هنع هللا ىضر «سابع نب هللا دبع ثيدح نم (۷) مقرب ىراخبلا حيحص ىف ةصقلا (5)

 .(5951) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)

 .؟هب هوملكا : ىف (۸) .«هل مظعأ» :1 ىف (۷)



 (ه:_-ه.) 0 ةو دالاعا .كجصيم وح 7 ل حم تحي

 عيفش الو يلو هنود نم مهل سيل ] مهب ىلإ اورشحي نأ نوفاحي َنيِذّلا هب رذنأو» : ةيآلا هذه «لجو زع
 ملعأب هللا سيلأ» : هلوق ىلإ € ٠ ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذّلا درطت الو . نوقّتي هلع

 «ديسأ ىلوم ًاحيبصو «ةفيذح ىبأ ىلوم ًا لاسو ءرساي نب رامعو «ًالالب :اوناكو :لاق . «نيركاشلاب

 ‹ىلظنحلا هللا دبع نب دقاوو «ىراقلا نب دوعسمو ءورمع نب دادقملاو ءدوعسم نبا :ءافلحلا نمو

 دبع نب ةزمح فيلح ىنَغ نم دّنرَم وبأو - دثرم ىبأ نب دّنرَمو «نيلامشلا وذو ءورمع دبع نب ورمعو
 اًنتف كلذكو» : ءافلحلاو ىلاوملاو شيرق نم رفكلا ةمئأ ىف تلزنو . ءافلحلا نم مههابشأو - بلطملا

 .هنع هللا ىضر «رمع لبقأ «تلزن املف .ةيآلا اَننيِب نم مهي هللا نم ءالؤهأ اولوقيل ٍضعبب مهضعب

 . "ةيكلا 4“( مالس لَقَف ] انتايآب نونمؤي نيذلا كءاج اول : لجو زع «هّللا لزنأف «هتلاقم نم رذتعاف

 «مهيلع مالسلا درب مهمركأف : ىأ (مكيلع مالس لقف انتايآب نونمؤي نيذّلا كءاَج اذإو» :هلوقو

 اهبجوأ : ىأ (ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بنك : لاق اذهلو ؛مهل ةلماشلا ةعساولا هللا ةمحرب مهرشبو

 :فلسلا ضعب لاق ,«ةلاهجب اءوس مكنم لمع نم هنأ انانتماو اناسحإو هنم ًالضفت «ةميركلا هسفن ىلع

 .لهاج وهف «هللا ىصع نم لك

 اءوس مكنم لمع نمل :هلوق ىف ةمركع نع «نابأ 227 نب مكحلا نع «ناميلس نب رمتعم لاقو

 .متاح ىبأ نبا هاور .ةلاهج اهلك ايندلا :لاق .4ةلاهجب

 «دوعي الأ ىلع مزعو علقأو ی ی ا محجر : ىأ «حّلصأو هدعب نم بات مثل

 . ميحر روف هاف < «لبقتسملا ىف لمعلا حلصأو

 انثدح ام اذه :لاق هبنم نب مامه نع ءرّمعَم انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 نإ :شرعلا قوف هدنع وهف هباتك ىف بتك .ّقّلَخلا هللا ىضق امل :٠ ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريرهوبأ
 يقع لغ خر

 هاورو ر ىبأ نع ‹حلاص ىبأ نع «شمعألا هاور ا ”نيحيستفلا | نق و

 نع «نالجع نب دمحم نع «هريغو ثيللا هاور اذكو .ةريره ىبأ نع «جرعألا نع ةبقع نب ىسوم
 . كلذب [4ل5] ىبنلا نع ةريره ىبأ نع «هيبأ

 لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «نابأ نب مكحلا قيرط نم ةةيودرع نتا یوو قو

 تقبس ىتمحر نإ :شرعلا تحت نم ًاباتك جرخأ «قلخلا نيب ءاضقلا نم هللا غرف اذإ »: ةي هللا

 ءًاريخ اولمعي مل ًاقلخ رانلا نم جرخيف «نيتضبق وأ ةضبق ضبقيف «نيمحارلا محرأ انأو «ىبضغ

 أم نم ةدايز (۲ «۱)

 .(۳۷۹/۱۱) ىربطلا ريسفت (۳)
 .4«تقبس 7: ىف (0) .«نع ١:أ ىف (6)

 .ةريره ىبأ نع ىرخأ هوجو نم (؟١75) مقرب هحيحص ىف ملسمو )3١915( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو (۳۱۳ /۲) دنسملا )١(

 )٤ 71٠(. مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۷)

 .أم نم ةدايز (۸)

 )٤۳۳/۲(. هدنسم ىف دمحأ هاور (9)



 وإلا سيب (04_ )٥٥ تايآلا : ماعتألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 . هللا ءاّقتع . مهنيعأ نيب بوتكم

 ىف ناملس نع «ىدهتلا نامثع ىبأ نع «ناميلس نب مصاع نع ءرَمعُم انربخأ : :قازرلا دبع لاقو

 تاومسلا قلخ هللا نأ :نيتفطع ةاروتلا ىف دجن انإ :لاق «ةّمْحّرلا هسْفن ىلع مكبر بتك# : هلوق

 عضوف «قلخلا قلخ مث «قلخلا قلخي نأ لبق - ةمحر ةئام لعج وا ةمحر ةئام قلخو «ضرألاو

 اهو :هوعطاعتي اهبو «نومحارتي اهبف :لاق .ةمحر نيعستو ًاعست هدنع كسمأو «ةدحاو ةمحر مهنيب

 اهبو «ريطلا عبا اهبو «ةاشلا وغثت اهبو «ةرقبلا جئ اهبو «ةقانلا نحت اهبو «نوروازتي اهبو «نولذابتي

 لضفأ هتمحرو «هدنع ام ىلإ ةمحرلا كلت هللا عمج « ةمايقلا موي ناك اذإف .رحبلا ىف ناتيحلا عباتت

 . عسوأو

 :هلوق دنع هذهل ةقف ةقفاوملا تيذاحألا نم ريك یاس 7 ا هجو ن عوفر اذه ىور دقو

 ١٠65([. :فارعألا] 4ءيش لك تعسو يتمحرو#

 قح ام ىردتأ» : لبج نب ذاعمل ةي هلوق اضيأ ثيداحألا نم “[ةيركلا] ةيآلا هذه بساني امو
 مه اذإ هللا ىلع دابعلا قح ام ىردتأ لاق مت ایش هي اوكرشي ل هودبعي نأ ؟دابعلا ىلع هللا
 ىضر] ةريره ىبأ نع «دايز نب ليمك قيرط نم «دمحأ مامإلا هاور دقو «مهبذعي الأ ؟كلذ اولعف

 [هنع هللا (7) (6) د

 نيذّلا دبعأ نأ تيهن ذ يَنإ لف © نيمرجملا ليبس نيبتستلو تايآلا لصقن كلذكو طل
o 

 لع نإ لق ع نيدتهمل نم نأ او اذإ تص دق مك اوخأ اللف هل نود نم وُ
 ةهمو 2 وو م

 ريح وهو قحلا صقي هلل الإ مكحلا نإ هب نولجعتست ام يدنع ام هب متبذك و يبر نم ةنيب

 مَع هللاو مكتسب ينيب رمألا يضقل هب نولجعتست ام يدنع نأ ول لق (©0 نيلصاقلا
 نم طقست امو ٍرْحَبْلاَوَربْلا يف ام مّلعَيو وه الإ اهمَلعَي ال بيغْلا حتافم هدنعو ® نيملاظلاب

 .4 ©9 ٍنييُم باك يف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تامل يف ةّبح الو اهلي الإ ةقرو
 مذو ءداشرلاو ةيادهلا قيرط ىلع لئالدلاو ججحلا نم هنايب مدقت ام اتیب امكو اق لقي

 ليبس نيبتستلوإل اهنايب ىلإ نوبطاخملا جاتحي ىتلا : ىأ «تايآلا لصقن كلذكو» ءدانعلاو ةلداجملا

 «نيمرجملا ليبس نيبتسيلو» :ئرقو «لسرلل نيفلاخلل نيمرجملا قيرط "رهظتلو :ىأ 4 نيمرجملا
 لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «ناملس نع ىدهنلا نامثع ىبأ نع ىميتلا ناميلس قيرط نم ۲7 مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١(
 .«ةمايقلا مويل نوعستو ةعستو ‹«قلخلا محارتي اهب ةمحر اهنمف ءةمحر ةئام هلل نإ : اک هللا لوسر

 ايران ل .أ نم ةدايز (۲)

 0 ) مقرب هحيحص ىف ملسمو (VTYT) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (4)

 .أ نم ةدايز )0(

 )۳٠١۹/۲(. دنسملا (5)

 .(نيبتستلو ١:1 ىف (۸) .«رهظيلو »:أ «م ىف (۷)



 (08 ۔ )٥٥ تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحجلا ۽

 . نيمرجملا ليبس - بطاخم اي وأ دمحم اي نيبتسيلو :ىأ

 متبذكو» ىلإ اهاحوأ ىتلا هللا ةعيرش نم ةريصب ىلع :ىأ © يِبَر نم ةنيب ىلع ينإ لفل : : هلوقو
 نإ «باذعلا نم : ىأ 4 هب نولجعتست ام يدنع امل هللا ادعا نم واج ىلا ا : ىأ 4

 ءاش نإو «كلذ نم ه هرمتلأس ام مكل لجع ءاش نإ هللا ىلإ كلذ رمأ عجري امنإ :ىأ «هّلل الإ مكحلا

 وهو قحلا صقي هلل الإ مْكحْلا نإ» :لاق اذهلو .ةميظعلا ةمكحلا نم كلذ ىف هل امل ؛مكلجأو مكرظنأ

 .هدابع نيب نيمكاحلا نيحتافلا ريخو ءاياضقلا لصف نم ريخ وهو : ىأ (نیلصاقلا ريخ

 ام عجرم ناك ول :ىأ (مكنيبو ينيب رمألا يضقل هب َنوُلِجَعَسسَت ام يدنع نأ ول لق : هلوقو

 . «نيملاّظلاب ملعأ هللاو» كلذ نم هنوقحتست ام مكب تعقوأل «ىلإ هب نولجعتست

 نك و بهو را يول دوما يحس نك كتل اه قو «ةيآلا هذه نيب عمجلا امف :ليق نإف

 ىتأ له «هللا لوسر اي :ِِلَي هللا لوسرل تلاق اهنأ ؛ةشئاع نع «ةورع نع «ىرهزلا نع «سنوي
 موي مهتم تل ام دا ناكو «كموق نم تيقل دقل »:لاقف ؟دحأ موي نم ّدشأ ناك موي كيلع

 انأو تقلطناف «تدرأ ام ىلإ ىنبجي ملف : لدلك دع كب ليل اين ديف هربا قلع: ىف تیک رضاذإ ؛ ةبقعلا

 «ىنَلَظأ دق ةباحسب انأ اذإف «ىسأر تعفرف «بلاعثلا نرقب الإ قفتسأ ملف « ىهجو ىلع مومهم

 اودر امو «كل كموق لوق عمس دق هللا نإ :لاقف «ىنادانف «مالسلا هيلع «ليربج اهيف اذإف ترظنف

 م ا « : لاق .«مهيف تئش امب هرمأتل لابجلا كلم كيلإ ثعب دقو «كيلع

 ا رمال «كيلإ ؟ ° فاز ىنثعب دقو «كل كموق لوق عمس دق هللا نإ «دمحم اي :لاق مث

 نم هللا جرخي نأ وجرأ لب :٠ هللا لوسر لاقف ‹«نيبشخألا مهيلع تقبطأ تئش نإ ؟تئش

 : نش ظفل اذهو «اًائيش هب كرشي Cy « هللا كبعي نم مهبالصأ

 نم جرخي نأ هللا لعل «ريخأتلا مهل لأسو «مهب ىنأتساف «مهلاصئتساو مهباذع هيلع ضرع دقف

 ول لق» : ةيركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت هلوق نيبو ءاذه نيب عمجلا امف .ائيش هب كرشي ال نم مهبالصأ

 ؟4نيملاّظلاب مّلعأ هّللاو مكتيبو ينيب رمألا يضقل هب نولجعتست ام يدنع نأ

 لاح هنوبلطي ىذلا باذعلا عوقو هيلإ ناك ول هنأ ىلع تّلد ةيآلا هذه نأ :- ملعأ هللاو - باوجلاف

 كلم هيلع ضرع لب «مهب باذعلا عوقو هولأس مهنأ هيف سيلف «ثيدحلا امأو .مهب هعقوأل «هل مهبلط

 اذهلف - الامشو "ابونج اهنافنتكي ناذللا ةكم البج امهو  نيبشخألا مهيلع قبطأ ءاش نإ هنأ لابجلا

 . هل ققرلا لاسو مهب ناسا

 ءهللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح :ىراخبلا لاق ( وه الإ اهمّلعي ال بْيّعْلا حتاقم هدنعو# : هلوقو
 :لاق ءَ هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع «باهش نبا نع «دعس نب ميهاربإ انثدح

 امو ماحرألا يف ام مَلعيو ثيفْلا لزنيو ةعاسلا مّلع هدنع هللا نإ : هللا الإ اهملعي ال سمخ بيغلا حتافم»

 .«الو »: ىف (۳) .«ىبر : ىف (0) .أ نم ةدايز )١(

 )۱۷۹٩(. مقرب ملسم حيحص و (۳۲۳۱) مقرب ىراخبلا حيحص )0

 .(«مهب قفرلا »:آ ىف (5) . «انيمي 2: د ىف (5)



 10 (09 )50  تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 . ۳٤(٠7 :نامقل] ربي مع هللا نإ توم ضر أب سف يرد امو ادع بست ادام ست يرد
 نع لأسف ىبارعأ ةروص ىف هل ىّدبَت نيح ليربج نأ :230[هع هّللا ىضر] رمع ثيدح ىفو

 مث ««هّللا الإ نهملعي ال سمخ ١:هل لاق اميف ا هللا لوسر هل لاق «ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا

 .[74 :نامقل] ةيآلا «ةعاّسلا ملع هدنع هللا نإ :أرق

 اهيرب «تادوجوملا عيمجب "ميركلا هملع طيحي :ىأ «رحبلاو ربا يف ام ملعيو# :هلوقو

 ام .نسحأ امو .ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةرذ لاقتم الو ؛ءىش كلذ نم هيلع ىفخي ال« اهيرخبو

 :ىرصرصلا لاق

 ىرآوت وأ رظاونلل ىءآَرَت ام رذلا هيلع ىفخي الق

 كنظ امف «تادامحلا نم ىتح تاكرحلا ملعيو : ىأ «اهملعي الإ ةقرو نم طقست امو : هلوقو

eيفخت امو نيعألا ةئئاَخ ملي 9: ىلاعت لاق امك ‹مهسنإو مهنج نم مهنم نوفلكملا اميس الو  

 ١9[. :رفاغ] «رودصلا

 نب ديعس نع «صوحألا وبأ انثدح «عيبرلا نب ب نسحلا انثدح ‹ یہا انثدح : : متاح ىبأ نبا لاقو

 نم ام :لاق 4 اهمّلعي الإ ةّقرو نم طقست امو» :هلوق ىف سابع نبا نع «ىرمنلا ناسح نع «قورسم

 .اهتم "طقسي ام بنكي ءاهب لكوم كلمو الإ رحب الو. رب ىف ةرجش

 نب دمحم لاق :4 نيس باتك يف الإ سباي الو بطر الو ٍضرألا تاَمُلظ يف هح الل : هلوقو
 تحت نإ :لوقي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع تعمس «هيبأ نع ءرضنلا نب ييحي نع «قاحسإ

 لك ىلع yS قوفو ةثلاثلا ضرألا

 ثعبي ةكئالملا نم كّلم متاخ لك ىلع «لجو زع «هللا ميتاوخ نم متاخ “”ضرألا اياوز نم ةيواز

 .كدنع اب ظفتحا نأ :هدنع نم اكلم موي لك ىف هيلإ «لجو زع «هللا

 نب كلام انثدح :ىرهزلا روسملا نب نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 نم ضرألا ىف ام :لاق ثراحلا نب هللا دبع نع «دايز ىبأ نب ديزي نع ‹شمعألا انثدح ا

 اذإ اهسبيو «تبطر اذإ اهتبوطر :اهملعب هللا ىتاي لكوم كلم “"اهيلع الإ ةربإ رّرغم الو ةرجش
 . اسل
 م

 رس نب لامن « ىناسح لا هللا دبع نب دايز باطخلا ىبأ نع ريرج نبا هاور اذكو

 نع لجو وع سبق نب ومع نع ناس اخ قدح نا "نع نكذ : متاح ىبأ نبا لاق مث

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )/1571(.
 .(اهربو اهرحب 2: د ىف (4) .«ميظعلا »:أ «م ىف (۳) .1 نم ةدايز (۳)

 .«اهيلعو الإ 3:أ ىف (۷) .«اهاياوز نم 2:1 «م ىف (5) .اطقس ام ١:1 ىف (5)

 .(1 0 )5/١١ ىربطلا ريسفت (۸)



 ٦۲( - 50) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 3-3

 رمأ اهيف بتكف «حاولألا قلخو  ةاودلا ىهو - نونلا هللا قلخ :لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس

 0 ارو نأ ر لع وا «مارح وأ لالح قزر وأ ,قولخم قلخ نم ناك ام ىضقني ىتح ايندلا

 .ةيآلا رخآ ج 4اَهمَلعي الإ ةقرو نم طقست امو : ةيآلا هذه

 ىس لجأ ئضقيل هيف مكنعبي م اهلا محرج ام ملعيو يلب مكاري يذلا رهوط
 هال امو م و 2 ي 20 كر

 مُكيَلَع لسریو هدابع قوف رهاقلا وهو 69 نولمعت منك امب مكتبني مث مكعجرم هلا

 مهالوم هللا ىَلِإ اوذر مت 9 ل
 .4 © َنيِبساَحْلا عرس وهو مكحلا هَل الأ قحلا

 ذإ» :ىلاعت لاق امك رغصالا يفوتلا وه اذهو «ليللاب مهمانم يف هدابع ىفوتي هنأ ىلاعت ربخي
 لاقو «[٥٥:نارمع لآ] 42”[اورفك نيذلا نم كرهطمو] يَ كعفارو كيفوتم ينإ ئسيع اي هللا لاق

 لسريو توملا اَهيَلَع ىضق يتلا كسْميف اهمانم يف تمت ة مل يتلاو اهتوم نيح سفنألا ىفوتي هللا» : ىلاعت
 رک اذكهو .ىرغصلاو ىربكلا :نيتافولا ةيآلا هذه ىف ركذف 2157 :رمزلا] 4 ىَمسُم لجأ ىلإ ئرخألا
 مثحرج ام مّلعيو للاب مكاَقوَتي يذّلا وهو :لاقف ءىربكلا مث ىرغصلا نيتافولا مكح ماقملا اذه ىف
 هملع ةطاحإ ىلع تلد ةضرتعم ةلمج هذهو .راهنلاب لامعألا نم متبسك ام ملعيو : ىأ © راهتلاب

 نم مككنم ءاوس 3: لاق امك «مهتكرح لاح ىفو مهنوكس لاح ىف ؛مهراهنو مهليل ىف هقلخب ىلاعت
 نمو :ىلاعت لاق امكو ء[٠ :دعرلا] راهب براسو للاب فتم وه نمو هب رهج نمو لوقلا رسا

 ى: هلضف نم اوغتبتلو ل ليللا ىف : :ىأ 4 هيف اونكستل راهتلاو ليللا مككل لعج هتمحر
 لاق اذهلو ل1 ٠ :ابنلا] 4 اًشاَعم راهتلا انلعجو . اسال ليلا انلعجو# : لاق امك ءراهنلا ىف

 « ديف مکعب منل e : ىأ 4 راهلاب محرج ام ميو للاب مكاوي يذلا وهو : انهاه
 او ءةداتقو «دهاجم هلاق .راهنلا ىف :ىأ

 . مانملا ىف ىأ :ريثك نب هللا دبع نع ”جيرج نبا لاقو

 الك ىبنلا نع «سابع نبا نع «كاحضلا نع 0 هدنسب ةيودرم نبأ ىور دقو نهظا :لوألاو
 در الإو «هضبق هحور ضبق یف هللا نذأ نإف .هيلإ ل «هسفن ذخأ مان اذإ كلم ناسنإ لك عم »:لاق

 . للاب مكاقوتي يذلا وهو : هلوق كلذف ««هيلإ

 موي :ىأ « مكعج رم هيل إ مَنْ «سانلا نم دحاو لك لجأ :هب ىنعي «ىمسُم لجأ ئضقيل) : هلوقو
 «ريخف ًاريخ نإ كلذ ىلع كيرجيو ::ىأ «نولمعَت متنك امیل مكربخيف : ىف مکن مئو «ةمايقلا

 .؟ريغصلا 2:أ ىف (0) .ارحب »:م ىف )١(
 .اريرج ):آ ىف (5) .أ نم ةدايز ()

 . سابع نب راو كاحضلا نيب عاطقنا هدانسإ يفو .YA) ۳( روثنملا ردلا ىف امك خيشلا وبأ هاورو )2(

 .أطخ وهو ؟مكئبنيف أ ىف (5)



 9# ب ل (50-57) تايآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 هئايربكو هتمظعو هلالحل عضخو «ءىش لك رهق ىذلا وه : ىأ «هدابع قوق رهاقلا وهو :هلوقو

 .ءىش لك

 هل :“"[ىلاعت] لاق امك «ناسنإلا ندب نوظفحي ةكئالملا نم :ىأ € ةظفح مكيلع لسريو »
 هل هلمع نوظفحي ةظفحو «ء[١١: : دعرلا] هلا رْمَأ نم هنوَُمَحَي هفلخ نمو هيدي نيب نم تاَبقعم

 ٠١ 1١7[ :راطفنالا] 4">[َنوُلعفَت ام َنومَلعَي . نيبتاك امارك] . نيظفاحت مكيلع نإو» : ناق ايكيا

 .[18 ء۱۷: قل «ديتع بيقر هيد الإ لوق نم ظفْلَي ام . ديعق لامشلا نعو نيميلا نعل :لاقو

 : ىأ «انلسو هتقوت» اجا ناو فتحا "1181 4 توملا مكدحأ ءاج اذإ ئّتح» :هلوقو

 .كلذب نولكوم ةكئالم

 اهضبقيف ءدسجلا نم حورلا نوجرخي , ؛ةكئالملا نم ناوعأ توملا كلمل:دحاو ريغو سابع نبا لاق
 يف] تباّثلا لْوقْلاب اونمآ نيا هللا تبقي تیا : ىلاعت هلوق دنع ىتأيسو موقلحلا ىلإ تهتنأ اذإ توملا كلم

 نيا نع ىورملا اذهل ةدهاسلا كندي ةعلسملا ك 90 ميهاربإ] 4200[ ةرخآلا يفو اينادلا ةايحْلا
 فيلا قو تانغ

 هللا ءاش ثيح اهنولزنيو اهنوظفحي لب «ىفوتملا حور ظفح ىف :ىأ نوط ال مهو : هلوقو
 . كلذ نم هللاب اذايع «نيجس ىفف راجفلا نم ناك نإو «نييلع ىفف راربألا نم ناك نإ «لجو زع

 هللا ىلإ» ةكئالملا : ىنعي 4 اوُذر منل :ريرج نبا لاق ( قحْلا مهالوم هللا ىلإ اوذر مت :هلوقو
 . © قحْلا مهالوم

 نم حورلاب ةكئالملا دوعص ركذ ىف ةريره ىبأ نع] دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا انهاه ركذنو
 نب نح اقدح 2 لاق "تيس الجو رع هللا هيف ىلا ءانسلا ىلإ اهب ىي نخ اف ىلإ ءامس

 ةريره ىبأ نع ءراسي نب ديعس نع «ءاطع نب ورمع نب دمحم نع «بئذ ىبأ نبا انثدح ءدمحم
 :اولاق حلاصلا لجرلا ناك اذإف «ةكئالملا هرضحت تيملا نإ »:لاق هنأ ةي ىبنلا نع ءهنع هللا ىضر

 برو «ناحيرو حورب ىرشبأو «ةديمح ىجرخا «بيطلا دسجلا ىف تناك ةبيطلا سفنلا اهتيأ ىجرخا

 نم :لاقيف ءاهل حتفتسيف ءامّسلا ىلإ اهب جّرعي مث ءجرخت ىتح كلذ اهل لاقي لازي الف «نابضغ ريغ

 ىرشبأو ةديمح ىلخدا «بيطلا دسجلا ىف تناك ةبيطلا سفنلاب ابحرم :لاقيف «نالف :لاقيف ؟اذه

 هللا اهيف ىتلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح كلذ اهل لاظقي لازي الف .نابضغ ريغ برو ناحيرو حورب
 «ثيبخلا دسحلا ىف تناك «ةئيبخلا سفنلا اهتيأ ىجرخا :اولاقءءوسلا لجرلا ناك اذإو .لجو زع

 «جرخت ىتح كلذ اهل لاقي لازي الف «جاوزأ هلكش نم رخآو «قاسَعو ميمحب ىرشبأو ةميمذ ىجرخا

 سفنلاب ًابحرم ال :لاقيف «نالف :لاقيف ؟اذه نم :لاقيف ءاهل حتفتسيف ءءامسلا ىلإ اهب جرعي مث

 .«ةيآلا »:ه ىفو ءأ «م نم ةدايز (۳) .أ «م نم ةدايز (۳) .أ نم ةدايز ١١(

 1 .م نم ةدايز )30 .أ نم ةدايز )5« ١(



 )501  ٠١( تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا لس طيطشمهشسنسسدب

 ءامسلا نم لسرتف .ءامسلا باوبأ كل حتفي ال هنإف «ةميمذ ىعجرأ «ثييخلا دسحلا ىف تناك ةثيبخلا

 سلجيو «لوألا ثيدحلا ىف هل ليق ام لثم هل لاقيف حلاصلا لجرلا سلجيف ءربقلا ىلإ ريصت مث
 ١: لوألا تولا نف ليف ام ل هل لاقيك ءوسلا لخرلا

 : ey ثيدح اذه

 « ةمايقلا موي هللا ىلإ مهلك قئ :قعي عي 4 هللا ىلإ اودر من : هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 هل نیرو را إل : [یلاعت] لاق امك «هلدعب مهيف مكحيف

 (ادحأ كبر ملظي الو» : هلوق ىلإ «ادحأ منم نم رداغن مف مهاترشحوإ) : لاقو 5٠[« «۹٤:ةعقاولا]

 . 4 َنيبساَحْلا عرسأ وهو مكحلا هل الأ قحا مهالؤمإ» : لاق اذهلو ؛[594 -5ا/ :فهكلا]

 ين تاو # د 2 يتم د

 هده نم اناَمبأ نأ ةيقخو اعرضت هنوعدت رحبلاو لا تامل نم مكيجب نم لقط

 وه لق C9 نوکر شت معنا مث برك لك نمو اَهْنَم مكيجني هللا لف 09 نيركاشلا نم ننوکتل
 قيذيو اعيش مكسبلي وأ مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا
 . 4 ىه نوهقفي مهْلعَل تايآلا فرصن فيك رظنا ضعب سأب مكضعب

 نيرئاحلا :ىأ 4رحبلاو را تاملظ نمو مهنم نيرطضملا هئاجنإ ىف هدابع ىلع انتم ىلاعت لوقي

 هل ءاعدلا ٍنودرُفُي دخت ةغصاخلا 07 حيرلا تجاه اذإ ةيرحبلا ججللا ىفو «ةيربلا هماهملا ىف نيعقاولا
 بلا ىَلِإ مكان ملف هاي ار وخال سرد را يف العلا مكس نروح ١ لاق امك هل كيرش ال هدحو
 ٍرحبلاو ربْلا يف مكريسي يذلا رهو :ىلاعت لاقو ء[۷٦ :ءارسإلا] 4([ ًاروفک ناسنإلا ناكو متضرعأ

 ِناکم لك نم جوملا مهءاجو فصاع حبر اهتءاج اهب اوحرقو ةي حيرب مهب نيرجو كلفلا يف متنك اذإ ئتح
 )ن رركاشلا نم نئون هذه نم انتيجنأ نمل نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد مهب طيحأ مهنا اونظو

 هتمحر يدي نيب ارشب حايرلا لسري نمو ٍرحْبْلاو ربا تامل يف مكيدهي نما :ىلاعت لاقو ء[۲۲: سنوي]
 Y]. : لمنلا] 4نوكر شي مع هللا ىلاعت هللا عم هلأ

 :ىأ 4ةيفخر اعرضت هنوعدت رحبلاو ربا تاملظ نم مكيجني نم لفل : ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاقو

 هللا ءاهدعب :ىأ «نيركاشلا نم َننوُكَل ةقئاضلا هذه نم .: ىأ «هذه نم اناج نئ 1 ًارسو ًارهج

 هعم نود : ىأ «ن وكر شت» كلذ دعب :ىأ 4 متن م برك لك نمو اهتم مكيجني هللا لقط : [یلاعت]

 .ىرخأ ةهلآ ةيهافرلا لاح ىف

 .«ىناثلا :أ ىف )١(

 .,(356 ۳٣۹٤ /۲) دنسملا (۲)

 . «ةيآلا »:ه ىفو «أ ٠م نم ةدايز (5) .حايرلا ٠:د ىف () .آ نم ةدايز (*)

 . «قحلا ريغب ضرألا ىف نوغبي مه اذإ ربلا ىلإ مهاجن املف نيدلا هل نيصلخم ٠:1 «م ىف (7)

 أ «م نم ةدايز )¥(



 4 (56 )57  تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 مث» :لاق امل مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىَلعرداَقْلا وه لق : :هلوقو

 تحت نم وأ مكقوف نم ] اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق : هلوقب هبقع «نوكٍر شت متنأ

 يف كفل مكل يجزي يذلا مكبر» : : ناحبس ةروس ىف لاق امك « مكايإ هئاجنإ دعب : ىأ 4207[ مکلجرا

 ملف هاي الإ نوعدت نم لض رحبلا يف ٌرّضلا مكسم اذإو . اميحر مكب ناك لإ هلضف نم اوفتبتل رحل

 مكيلع لسري وأ ربلا بناج مكب فسْخَي نأ مما . اروفك ناسنإلا تاكو متضرعأ ربل ىلإ مكاجن

 حيرلا نم افصاق مكيلع لسيف ئرخأ ةرات هيف مكديعي نأ مثنمأ مأ . ًاليكو مک اودجت ال مث ابصاح

 .[19 -57:ءارسإلا] 4اعيبت هب انیلع مک اودجت ال مث مترفك امب مگقرْغیف

 .ناميلس نب رفعج نع «روعألا نوراه انثدح «ميهاربإ نب ملسم نع ركذا : متاح ىبأ نبا لاق

 (مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم اًباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق >: هلوق ىف نسحلا نع

 .نيكرشملل هذه :لاق

 نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقْلا وه لف 9 : 8 نف دعا ن ؛حيجت ىبأ نبا لاقو
olo 2م 

 .مهنع افعف ايب دمحم ةمأل :4مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف
 . ةقثلا هبو «نالكتلا هيلعو «ناعتسملا هللابو «راثآلاو كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا انه ركذنو

 مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لف : ىلاعت هلوق ىف هّللا همحر «ىراخبلا لاق

 مهّلعَل تايآلا فرصت فيك رظنا ضْعب سأب مكضعب قيذُيو اعيش ْمُكَسِلَي وأ مكلجرأ تحت نم وأ

 :ًاقرف اعيش .اوطلخي :اوسبلي «سابتلالا نم «مكطلخي : مكسب :4 نوهقفي

 امل :لاق هللا دبع نب رباج نع ,رانيد نب ورمع نع هدير نب دامح ا «نامعنلا وبأ انثدح

 : لك هللا لوسر لاق 4 مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لف :٠ ةيآلا هذه تلزن

 مكضعب قي ذيو اعيش مكسبلي وأ» . «كهجوب ذوعأ »:لاق ,«مكلجرأ تحت نم وأ .«كهجوب ذوعأ»

 .«رسيأ اذه :لاق وأ  نوهأ اذه »: لَكَ هللا لوسر لاق 2« ضعب سأب

 0 هب «دامح نع «ةبيتق نع (ديحوتلا باتك» ىف اضيأ هاور اذكهو

 نب ىيحيو ا نب رضنلا نب دمحمو « ةبيتق نع ‹««ريسفتلا» ىف ا هاورو

 .هب «ديز نب دامح نع «مهتعبرأ« ' نا

 ىبنلا نع ًارباج عمس «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس نع «هدنسم ىف ىديمحلا هاور دقو

 .هب «ةنييع نب نايفس نع «ةمَيخ ىبأ نع« ىلصوملا ىلعي ىبأ نع ءهحيحص ىف نابح نبا هاورو

 .أ نم ةدايز (؟ كل

 (ETA) (V° 7). یمقرب ىراخبلا حيحص فرفز

 .(ىدع ۲: ىف (5) .أ نم ةداير (8)



 )10 55 تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۷.

 ‹عیکو نب نايفسو «عيبرلا نب ديعسو ىشرقلا ديلولا نب ر دمحأ نع هريسفت ىف ريرج نبا هاورو

 .هب «ةنييع نب نايفس نع مهلك

 نب مصاعو «ديمحلا دبع نب ىيحيو «سايإ ىبأ نب ب مدآ ثيدح نم E نب ركب وبأ هاورو

 . هب «ةنييع نب نايفس نع «ىلع

 «رانيد نب ورمع نع امهالك «ةنييع نب نايفسو .ديز نب دامح نع ءروصنم نب ديعس هاورو
 ككل

 مادقم انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح :هري EE ود رك ظفاحلا لاق :ىرخأ قيرط

 رباج نع «ريبزلا ىبأ نع ديزي نب دلاخ نع «ةعيهل نب انثدح «فسوي نب هللا دبع انثدح «دواد نبا

 ذوعأ » J : ا هللا لوسر لاق ,«مكقوف نم اباذَع مُكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق :  تلزت امل :لاق

 مكسبلي وأ» «كلذ نم هللاب ذوعأ :٠ ةي هللا لوسر لاق 4 مكلجرأ تحت نم وأ » «كلذ نم هللاب

 , ",ذاعأل هذاعتسا ولو ار سيأ اذه »: لاق ,«اعيش

 :ةريثك ثيداحأ "[ةميركلا] ةيآلا هذهب قلعتيو

 ىب نبا وه ركب وبأ انثدح «ناميلا وبأ انثدح :هدنسم ىف لبنح نب دمحأ مامإلا لاق :اهدحأ

 لئس :لاق )نع هللا یضر] ٍصاقو ىبأ نب دعس نع - ىئرقملا دعس نبا وه - دشار نع - ميرم

 تحت نم وأ مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق 8: ةيآلا هذه نع ی هللا لوسر
 o مر هَ

 .ا(ذعب اهليوأت تأي ملو «ةنئاك اهنإ امأ» :لاقف 4 مكلجرأ

 ءميرم ىبأ نب ركب ىبأ نع «شايع نب ليعامسإ نع «ةفرع نب نسحلا نع .ىذمرتلا هجرخأو
 .[ادج] بیرغ ثيدح اذه :لاق مث . هب

 رماع نع «ميكح نب نامثع انثدح  ديبع نبا وه  ىلعي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ىبر تلأس : "لاق «ًاليوط ءلجو زع «هبر ىجانف «هعم انيلصف «نيتعكر ىلصف لخدف «ةيواعم
 هتلأسو .اهيناطعأف «ةّئسلاب ىتمأ كلهي الأ هتلأسو .اهيناطعأف «قرغلاب ىتمأ كلهي الأ هتلأس» : اثالث
 . (اهينعنمف ‹ مهنيب مهسأب اعجي الأ

aEماعم  FEهّللا دبع نب دمحمو «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «نتفلا باتك» ىف  

 «ةيواعم نب ناورم نع ءرَمع ىبأ نب يبحي نب دمحم نعو - ريم نب هللا دبع نع امهالك ا

 )٤١١/۱١(. ىربطلا ريسفتو ۳٣۲( /۳) ىلعي ىبأ دنسمو ٥۳۰( /۲) ىديمحلا دنسمو )١١١75( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلا (۱)
 .أ نم ةدايز (۳) . طلتخا دقو ةعيهل نب هللا دبع هدانسإ ىفو (۲)

 .أ نم ةدايز (5)

 .(7055) مقرب ىذمرتلا ناسو )١/ 17١( دنسملا (6)
 .«هاورو »: ىف (۸) .«لاق مث» :آ ىف (۷) .أ نم ةداير (5)



 لا )٦ه )٦۳ تايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 4 «ميكح نب نامثع نع امهالك

 نب هللا دبع نع «كلام نع «ىدهَم نب نمحرلا دبع ىلع تأرق :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 - ةيواعم ىنب ىف رمع نب هللا دبع انءاج :لاق هنأ ؛كيتع نب رباج نع «كيتع نب رباج نب هللا دبع
 :تلقف ؟اذه مكدجسم یف هی هللا لوسر یلص نيأ "”ىردت له :ىل لاقف  راصنألا ىرق نم ةيرق

 :لاقف .معن :تلقف ؟هيف نهب اعد ىتلا ثالثلا ام ىردت له :لاقف «هنم ةيحان ىلإ ترشأف .معن

 ءامهيطعأَ «نينسلاب مهكلهي الو «مهريغ نم اودع مهيلع رهظي الأ امو ت خاو

 . «ةمايقلا موي ىلإ جرهلا لازيالف «تقدص : لاق .اًهَعْنمَف «مهنيب مهسأب لعجي ال نأب اعدو

 .ةنملاو دمحلا هّللو «ىوق ديج هدانسإو «ةتسلا بتكلا نم ءىش ىف وه سيل

 نب ىلع نع «فیتح نب دابع نب ميكح نب ميكح نع «قاحسإ نب دمحم لاق :رخآ ثيدح
 :لاق «ةيواعم ىنب ةرح ىلإ هيب هللا لوسر عم تجرخ :لاق ناميلا نب ةفيذح ىنربخأ «نمحرلادبع

 .ملعأ هلوسرو هللا : تلق ؟كتسبح :لاقف ىلإ تفتلا مث «نهيف لاطأف «تاعكر ىنامث ىلصف

 نم اودع ىتمأ ىلع طلسي الأ هتلأس .ةدحاو ىنعنمو نيتنثا ىناطعأف «ًثالث هللا تلأس ىنإ :لاق

 .«ىنعنمف «مهنيب مهسأب لعجيالا هتلأسو . یناطعأف «قرغب مهكلهي الأ هتلأسو . یناطعأف «مهريغ

 قاس اهنا دخ نما ةيوفؤم كنا اقر

 ءاجر نع .«شمعألا ناميلس ىنثدح «ديمح نب ةديبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 اك هللا لوسر تيتأ :لاق هنع هللا ىضر«لبج نب ذاعم نع «دادش نب هللا دبع نع «ىراصنألا

 امئاق هتدجوف تررم ىتح .لبق رم :لاق الإ دحأب رمأ ال تلعجف :لاق .لبق جرخ : ىل ليقف هبلطأ

 لوسر اي :تلق« ' هتالص ىضق املف«ةالصلا لاطأف :لاق «هفلخ تمق ىتح تئجف :لاق . ىلصي

 زع «هللا تلأس «ةبهرو ةبغر ةالص تيلص ىنإ» : ةي هللا لوسر لاقف ؟ةليوط ةالص تيلص دقل «هللا

 الأ هتلأسو .2'ىناطعأف ءاقرغ ىتمأ كلهي الأ هتلأس .ةدحاو ىنعنمو «نيتنثا ىناطعأف ثالث ءلجو
7 
 .«ىلع اهدرف «مهنيب مهسأب لعجي الأ هتلأسو .اهيناطعأف ءمهنم سيل اودع مهيلع رهظي

 ىبأ نع امهالك «دمحم نب ىلعو «ريمن نب هللا دبع نب دمحم نع «نتفلا» ىف هجام نبا هاورو

 و «شمعألا نع «ةيواعم

 )١( دنسملا )١/١15( مقرب ملسم حيحصو )۲۸۹۰(.

 .«لاقف »:م ىف (6) .«ىنربخأف :لاق »:1 «م ىف () .«یرت »:أ ىف (0)

 .«تاقث هلاجر ۲١١(:» /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (410 )١/ دنسملا (5)

 .«اهيناطعأف »:1 ىف (۸) .«تلقف ةفيذح اي كبسح »:أ ىف (۷) .«فيصخ نع ):آ ىف ()

 .هب قاحسإ نب دمحم نع ريمن نب هللا دبع قيرط نم (۳۱۸/۱۰) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (9)

 .«اهيناطعأف 7:1 ىف )١١( .«ةالصلا »:ج ىف )٠١(

 .(79461) مقرب ةجام نبا ننسو (؟٠51 /0) دنسملا( 19



 )10 - ۳) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءِحْلا پ٣

 ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ريمع نب “هللا دبع نع «ةناوع ىبأ ثيدح نم هيوُدرَم نبا هاورو
 .هوحن وأ هلثمب ايم ىبنلا نع لبج نب ذاعم نع «ىليل

 رجا بعون هللا دبع اقدم فورم ب نورا اس يدنا مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 نب سنأ نع «هثدح ىشرقلا هللا دبع نب كاحضلا نأ «جشألا نب "ريكب نع ء«ثراحلا نب ورمع

 :لاق' فرضنا املف :تاعكر قئامث ئحضلا ةحبسس ىلص رفس ىف لكك هللا لوسر تيأر لاق هنأ كلام

 ىتمأ ىلتبي الأ هتلأس :ةدحاو ىنعنمو نيتنثا ىناطعأف اثالث ىبر تلأس «ةبهرو ةبغر ةالص تيلص ىنإ»

 . ىلع ىبأف ءاعيش مهبلي الأ هتلأسو .لعفف «مهودع مهيلع رهظي الأ هتلاسو .لعفف «نينسلاب

 197 هاو نبا نع فلس نب دمحم نع «ةالصلا ىف تاسلا وز

 لاق :لاق «ةزمح ىبأ نب بيعش انربخأ «ناميلا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 بابخ هيبأ نع «بابخ نب هللا دبع نع «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نب هللا دبع ينثدح :ىرهزلا

 هللا لوسر 2؟؟”تبقار :لاق هنأ - ی هللا لوسر عم ًاردب دهش دق ناكو «ةرهز ىنب ىلوم - ترألا نبا

 لوسر اي : تلق «هتالص نم ايب هللا لوسر ملسف رجفلا عم ناك ىتح ءاهلك اهالص ةليل ىف ي

 بغر ةالص اهنإ «لجأ» : يي هللا لوسر لاقف .اهلثم تيلص كتيأر ام ةالص ةليللا تيلص دقل «هللا

 زع «ىبر تلأس :ةدحاو ىنعنمو نيتنثا ىناطعأف ءلاصخ ثالث اهيف ءلجو زع «ىبر تلأس .بهرو

 اودع انيلع رهظي الأ «لجو زع «ىبر تلأسو .اهيناطعأف ءانلبق ممألا هب كلهأ امب انكلهي الأ ءلجو

 .؛اهينعنمف ءاعيش انسبأي الآ ءلجو زع «ىبر تلأسو .اهيناطعأف ءانريغ نم

 ىف نابح نباو .رخآ هجو نمو « "هب «ةزمح ىبأ نب بيعش ثيدح نم ىئاسنلا هاورو
 - دشار نب نامعنلا ثيدح نم «نتفلا» ىف ىذمرتلاو ناسيك نب حلاص نع امهيدانسإب «هحيحص

 .حيحص نسح :لاقو. "هب «یرهزلا نع امهالك
 اخ يئزلا ادع ني دابر تد :ةريشقت ىف نير ن رف ثا لاق ةرخآ فيد

 لَك ىبنلا نأ ؛هيبأ نع «ىعازخلا دلاخ نب عفان ىنثدح «كلام وبأ انثدح «ىرازفلا ةيواعم نب ناورم

 زع «هللا تلأس «ةبهرو ةبغر ةالص تناك دق» :لاقف ءدوجسلاو عوكرلا ةمات ةفيفخ ةالص ىلص

 «مكلبق نم هب باصأ باذعب مكبيصي الأ هللا تلأس .ةدحاو ىنعنمو نيتنثا ىناطعأ ءاثالث اهيف «لجو

 ًاعيش مكسبلي الأ هتلأسو .اهيناطعأف «مكتضيب حيبتسي ًاودع مكيلع طلسي الأ هللا تلأسو .اهيناطعأف

 ؟ولَي هللا لوسر ىف نم اذه عمس كوبأ :هل تلقف :كلام وبأ لاق . "اهينعنمف ضعب سأب مكضعب قيذيو

 .«رکب ۱: ىف (0) .«كلملا دبع »:م ىف )١(
 )١557/75(. دنسملا (۳)

 .«تلقف ١:أ ىف (5) .«تيفاو :م ىف (4)

 )١( دنسملا )١١8/5( ىئاسنلا ننسو )7177/7(.

 مقرب ىذمرتلا ننسو ««ناسحإلا» ۱۸٠١( /4) نابح نبا حيحصو ١١5( /۳) فارشألا ةفحت ىف امك ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (۷)

(1۷0(). 

 .«هّللا دبع :أ ىف (۸)



 ما (56 537) تايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . ال هللا لوسر ىف نم اهعمس هنأ موقلا اهب ثدحي هتعمس «معن :لاقف

 يأ نهد ف فورا ويلا E قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 لك هللا لوسر نأ ؛سوأ نب دادّش نع « ىبَحرلا ءامسأ ىبأ نع «ىناعنصلا ثعشألا ىبأ نع «ةبآلق

 ءاهنم یل ىوز ام غلبيس ىتمأ كلم نإو ءاهبراغمو اهقراشم تيأر ىتح ضرألا ىل ىوز هللا نإ :٠ : لاق

 الأو ةماعب ةئسب ىتمأ كلهي الأ «لجو زع «ىبر تلأس ىنإو ءرمحألاو ضيبألا نيزنكلا تيطعأ ىنإو

 اي :لاقف .ضعب ساب مهضعب قيذي الاو ءآعيش مهبلي الأو «ةماعب مهكلهيف اودع مهيلع طلسي
 الأو «ةماعب ةنسب "مهتكلهأ الأ كتمأل كتيطعأ دق ىنإو .دَري ال هنإف ءاضق تيضق اذإ ىنإ دمحم
 لتقي مهضعبو ءاضعب كلهي مهضعب نوكي ىتح «ةماعب مهكلهيف مهاوس نمم ًاودع مهيلع طلسأ

 «نيلضملا ةمئألا الإ ىتمأ ىلع فاخأ ال ىنإو» : ةي ىبنلا لاقو :لاق .«ًاضعب ىبسي مهضعبو ءًاضعب

E 

 دامح ثيدح نم هیودرم نبا هاور دقو «ىوق ديج هدانسإو «ةتسلا بتكلا نم ءىش ىف سیل
 «نابوت نع «ءامسأ ىبأ نع «ةبآلق ىبأ نع «بويأ نع مهتثالث «ةداتقو «روصنم نب دابعو «ديز نبا

 . "”هلعأ لاق وصي كلك هللا كوسو قع

 «ىمشاهلا ميهاربإ نب ب ليعامسإ نب هللا دبع انثدح و نك ىلا ظفاحلا لاق :رخآ ثيدح

 نع «ليضف نب دمحم انثدح «رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :الاق ىفنحلا نسحلا نب قاحسإ نب نوميمو

 لوسر باحصأ نم هوبأ ناكو لاق هيبأ نع «ىعازخلا دلاخ نب مفان نع «ىعجشألا كلام ىبأ

 ةالص ىلص «هلوح سانلاو ىلص اذإ ةا هللا لوسر ناك :- ةرجشلا باحصأ نم ناكو يلي هللا
 ضعب ىلإ انضعب أموأ ىتح سولجلا لاطأف ًاموي سلجف :لاق .دوجسلاو عوكرلا ةمات ةفيفخ

 أموأ ىتح سولجلا تلطأ دقل «هللا لوسر اي :موقلا ضعب هل لاق غرف املف . هيلع لزني هنإ ءاوتكسا

 ًاثالث اهيف هللا تلأس «ةبهرو ةبغر ةالص تناك اهنكلو ءال »:لاق .كيلع لزني هنإ :ضعب ىلإ انضعب

 .اهيناطعأف «مكلبق ناك نم هب بذع باذعب مكبذعي الأ هللا تلأس .ةدحاو ىنعنمو «نيتنثا ىناطعأف

 مكضعب قيذي الأو اعيش مكسبْلي الأ هتلأسو .اهيناطعأف ءاهحيبتسي اودع '”ىتمأ ىلع “طلسي الأ

 :لوقي هتعمس «معن :لاق ؟ِةْيكلَك هللا لوسر نم اهعمس كوبأ :هل تلق :لاق ««اهينعنمف «ضعب سأب

 37[ رشط هذه ىعباصأ ددع يم هللا لوسر نم اهعمس هنإ

 قيرط نم «راتسألا فشكا (۳۲۸۹) مقرب هدنسم ىف رازبلاو ١97( /5) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ٤۳۳( /۱۱) ىربطلا ريسفت (۱)

 .هب ةيواعم نب ناورم
 .«مهكلهي »:آ «م ىف )١(

 .«حيحصلا لاجر دمحأ لاجر 77١(:7 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١17/54( دنسملا (۳)
 .«دانسإو »:1 ىف (5)

 ةبالق ىبأ نع ةداتق نع هيبأ نع ماشه نب ذاعم قيرط نم هاورو هب ديز نب دامح قيرط نم (۲۸۸۹) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو )0(

 .بويأ ركذي ملو هب
 .«طلسي الأ هتلاسو ءاهيناطعأف» :أ م ىف (8) .«ىبنلا ١:3 «م ىف (۷) .؟ملعأ هللاو »: ىف (5)

 .«مكتماع ١:م ىف (9)

 نع ىعجشألا كلام ىبأ قيرط نم ١97( /5) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو «راتسالا فشك» (۳۲۸۹) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو )0

 .هب هيبأ نع عفان



 (56 ۔ )٦۳ تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحجلا لل لدد+(

 نبا وه ثيل انثدح  بدؤملا دمحم نبا وه - سنوي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 لک هللا لوسز نحتاض ئرافخلا ةرضب ىبا نع هامش نف لجو نع :قالؤخلا نهو.ىبأ نعاس

 الأ هللا تلأس .ةدحاو ىنعنمو «ًاثالث ىناطعأف ًاعبرأ «لجو زع «ىبر تلأس »: لاق اي هللا لوسر نأ

 .اهيناطعأف «مهريغ نم ًاودع مهيلع رهظي الأ هللا تلأسو .اهيناطعأف «ةلالض ىلع ىتمأ عمجي

 الأ ءلجو زع «هللا تلأسو .اهيناطعأف ءمهلبق ممألا كلهأ امك نينسلاب مهكلهي الأ هللا تلأسو

 . «اهینعنمف «ضعب سأب مهضعب قيذي الأو اعيش مهسبلي

 . ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي مل

 «كراتطلا نب باجنم انثدح «ةييش ىبا نب نامفع نب دمحم انئدح :یئاربطلا لاق :رخآ ثيدخ

 هللا ىضر] ىلع نع «ىئاوسلا ةرمَس نب رباج نع ءةقالع نب دايز نع «ىبلعثلا ةفيذح وبأ انثدح
 «ةدحاو ىنعنمو «نيتنثا ىناطعأن «لاصخ ثالث ىبر 8 »: لاق لڪ هللا لوسر نأ ۽[ هنع

 نم اودع مهيلع طلست ال «بر اي :تلق .كل هذه :لاقف ًاعوج ىتمأ كلهت ال «بر اي :تلقف

 .«مهنيب مهسأب لعجت ال «بر اي :تلق . "كل كلذ :لاق . مهحاتجيف  كرشلا لهأ ىنعي  مهريغ

 , 2 7(هذه ینعنمف) : لاق

 نب دمحأ نع «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح رد زي وكب ا ظفاحلا لاق :رخآ ثيدح

 نع «ىبأ ىنثدح «ناسيك نب هللا دبع نب قاحسإ انثدح «ىزورملا ءادردلا وبأ انثدح «مصاع نب دمحم

 ءاعبرأ ىتمأ نع عفري نأ «لجو زع «ىبر توعد :٠ لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛سابع نبا نع «ةمركع

 «ءامسلا نم كولا عفري نأ ىبر توعد .نيتنث مهنع عفري نأ ىلع یاو”: نن مهنع هللا عفرف

 نم مجرلا مهنع هللا عفرف «ضعب 0 الأو ءًاعيش مهسبلي الأو «ضرألا نم قرغلاو

 . جرهلاو «لتقلا :نيتنث عفري نأ هللا یب بأو «ضرألا نم قرغلاو «ءامسلا

 ديو نب مك ن هللا! ليغ قدح هنود م نیا لاك اشا اغ ربا ن 5 قيرط

 نب ورمع انثدح ءديلولا نب عاجش ردب وبأ انثدح «رينم نب رفعج انثدح «نايأ نب ديلولا ىنثدح
 هر روع

 نم اباَذَع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق » : ةيآلا هذه تلزن ال :لاق سابع نبا نع «لجر نع «سيق
 مث ءأضوتف ة8يىبنلا ماقف :لاق «ضعب سأب مكضعب قيذي ذيو اعيش مكسبلي وأ مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف

 الو اعيش مهسبلت الو ‹مهلجرأ تحت نم الو «مهقوف نم ًاباذع ىتمأ ىلع لسرت ال مهللا :١ لاق

 لسري نأ كتمأ راجأ دق هللا نإ ءدمحم اي :لاقف ليربج هاتأف :لاق «ضعب سأب مهضعب '"'قذت

0 

 .هب ثيللا قيرط نم (۲۸۰ /۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (3977/5) دنسملا (۱)

 امك ‹«حيحصلا وهو «ىنالوخلا ئناه وبأ :٠ ىناربطلل ريبكلا مجعملا ىفو «ىنالوخلا بهو وبأ »:انه وه امك دنسملا ىف عقو :هيبنت

 .(97/5/5؟) ءانغتسالا ىف ربلا دبع نباو (5 )١/17 ٠ لامكلا بيذهت ىف ىزملا هركذ

 .«كلذ كل »:م ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲)

 .«تاقث هلاجر ةيقبو «هفرعأ ملو ىبلعثلا ةفيذح وبأ هيف ۲۲١(:» /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٠١37/١( ىناربطلل ريبكلا مجعملا (5)
 .ًاطحخ وهو « قيذت ال »: ىف (۷) .(ديزي ١:أ ىف (5) .«مجرلا مهنع عفريا» : «م ىف (5)



 و یس د س 6 1۴ )تاب الا ءاغنألا ةر وتم تلا را

 . '7مهلجرأ تحت نم وأ مهقوف نم ًاباذع مهيلع

 نب هللا دبغ انثدح «نازبلا هللا دنع نب دمحم قب دمخا انتا *ةيودرم نبا لاق :رخآ فيدخ
 «ىِرَّقْنعلا دمحم نب ورمع انثدح ءديعس نب يبحي نب دمحم نب دمحأ انثدح «ىسوم نب دمحأ

 ىتمأل ىبر تلأس ٠ :لاق هيلي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «لاهنملا ىبأ نع لاو «طابسأ انثدح

 الأ هتلأسو .اهيناطعأف «ةدحاو ىتمأ رفكت الأ هتلأس .ةدحاو ىنعنمو ثالث ىناطعأف ءلاصخ عبرأ

 .اهيناطعأف «مهريغ نم ًاودع مهيلع رهظي الأ هتلأسو .اهيناطعأف «مهلبق ممألا هب بذع اب مهبذعي

 . (اهينعنمف ؛مهنيب مهسأب لعجي الأ هتلأسو

 «ىٍرَقْنَعلا دمحم نب ورمع نع القل يفتت واع ىلا وف «متاح ىبأ نبا هاورو

e 

 «ىيحي نب دمحم انثدح «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح :هيودرم نبا لاقو ا قيرط

 حابر نب ديلولا ىنثدح «ىندملا ىثيللا ديز نب ريثك انثدح تاق مب ر ديز انثدح ؛بيرك وبأ انثدح

 ىنعنمو نيتنثا ىناطعأف «ءاثالث ىبر تلأس ١ : لَك ىبنلا لاق :لوقي ةريره ابأ عمس تاد ألا لوف

 . یناطعاف «نينسلاب مهكلهي الآ هتلأسو «" مهريغ نم ًاودع ىتمأ ىلع طلسي الأ هتلاس .ةدحاو

 .«ىنعنمف «ضعب سأب مهضعب قيذي الأو اعيش '*”مهسبلي الأ هتلأسو

 «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ىربقملا ديعس ىبأ نب ديعس نب دعس نع هدانسإب هيودرم نبا هاور مث

 ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ةملس نب ””رمع قيرط نم رازبلا هاورو .هوحنب ءاي ىبنلا نع
 . وون ال

 ةعبرأ :لاق بعك نب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع ءسنأ نب عيبرلا نع «ىروثلا نايفس لاق :رخآ رثآ
  مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لف 3: ناتنث تيقبو «ناتنث تضم دق :ةمألا هذه نم

 « ضعب سأب مكضعب قيذيو اعيش مكسبلي وأ » .فسخلا :لاق  مكلجرأ تحت نم وأ » .مجرلا :لاق
 .فسخلاو 0 : ىنعي : نايفس لاق

 هم و ع6

 قاذو ا es نيرشعو سمخب ب ل هللا ا ةافو دعب , ناتن اهنم « لالخ 7 ىهف

 فسخلاو مجرلا : ناتعقاو امهنم دبال ناتنثا تيقبو «ضعب سأب مهضعب

 .مهفرعأ مل نم هدانسإ ىفو ءهب ىزورملا ءادردلا ىبأ قيرط نم )774/١١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

 لاق .هب ىزقنعلا دمحم نب ورمع نع ىعيطقلا قيرط نم «نيرحبلا عمجم» (4777) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۲)

 .«تاقث هلاجر 777(:7 /۷) عمجملا ىف ىمئيهلا

 .(ورمع »: ىف )٥( .؟اهسېلي »:م ىف (4) .«ىناطعأف مهريغ نم» : ىف (۳)

 . اراتسألا فشك» (۳۲۹۰) مقرب رازبلا دنسم (1)

 .«ناتفقو ۱:1 ىف (۸) . یف »:أ ىف (۷)



 e تايآلا: YÎ ae a اا ا س كي ج

 . متاح ىبأ نبا هاورو . رفعج ىبأ نع «عيكو نع «دمحأ هاورو

 مكسبلي وأ مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم اباذع مكيلع] ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق ا :هلوق ىف «نسحلا
 :اهتيوقع تلسرآ اهثذ لمع املف'«اهبنذ لمع ىج اهتبوقغ تسبح": لاق :ةيآلا € اعيش

 نم اباذعإ» :هلوق ىف ديز نباو ىدسلاو «دهاجمو كلام وبأو «ريبج نب ديعس لاق "اذکهو

 .ريرج نبا رايتخا وه اذهو .فسخلا : ىنعي (مكلجرأ تحت نم وأ# .مجرلا : ىنعي 4 مكقوف

 لق# :هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع «بهو نبا نع «سنوي نعءريرج نبا یورو

 دوعسم نب هللا دبع ناك :لاق #مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه

 :مكب لزن دق هنإ «سانلا اهيأ الأ :لوقي - ربنملا ىلع وأ - سلجملا ىف وهو حيصي "”[هنع هللا ىضر]

 مكءاج ول : 4“( مكلجرأ تحت نم وأ ] مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق# : لوقي هللا نإ

 .مككلهأ ضرألا مكب “فسخ ول :4مكلجرأ تحت نم وأ ادحأ مكنم قبي مل «ءامسلا نم باذع

 . ثالثلا أوسأ مكب لزن هنإ الأ :«ضعب سأب مكضعب قيذيو اعيش مكسبلي وأ دحأ مکنم قب مل

 هو نبا انربخأ «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح : متاح ىبأ نباو ريرج نبا لاق :ناث لوق

 ىف لوقي ناك سابع نبا نإ :لوقي' نمحرلا دبع نب رماع تعمس :لوقي ناميلس نب دالخ تغمس

 ءوسلا ةمئأف «مكقوف نم باذعلا امأف :«مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق : ةيآلا هذه

 .ءوسلا مدخف «#مكلجرأ تحت نم وأ#

 تحت نم وأ# . مكءارمأ : ىنعي «مكقوف نم اباذع# : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . مكتلفسو مكديبع : ىنعي «مكلجرأ

 .كلذ وحن «ئناه نب ريمعو نانس ىبأ نع «متاح ىبأ نبا ىكحو

 . ىوقأو رهظأ لوألا نكل ء.حيحص هجو هل ناك نإو لوقلا اذهو :ريرج نبا لاقو

 نأ ءامّسلا يف نم متنمأأ ا : ىلاعت هلوق ةحصلاب هل دهشيو «هللا همحر «ريرج نبا "لاق امك وهو

 . ریذن فيك نوملعتسف ابصاح مكيلع لسري نأ ءامّسلا يف نّم متنمأ مأ . رومت يه اذإَف ضرألا مكب فسخي

 هذه ىف ننوكيلا :ثيدحلا ىفو ؛[18 ١5- :كلملا] €[ ریكت ناک فيكف مهلبق نم نيدّلا بالك دقو ]

 تايآلا روهظو اهطارشأو ةعاسلا تارامأ ىف هرئاظن عم روكذم كلذو مو فسخخو فذق ةمألا

 .أ نم ةدايز ٤( 9 .«اذکو »: ىف (0) 3 ءم نم ةدايز )١(

 .أءم نم ةدايز (0 .؛هلاق >:1 ىف (0) .«فسخي ۱:1 «م ىف (6)

 .هنع هللا ىضر ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم (177/7) هدنسم ىف دمحأ هاور (۸)



 اا 0 ب ب بوب PSO )1۹ - 55) تايآلا : ماعنألا ةروس ت كلاثلا ءزجلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهعضوم ىف ىتأتسو «ةمايقلا موي لبق

 نع «ىبلاولا لاق .نيفلاختم آقرف اعيش نيسبتلم مكلعجي :ىأ «اعيش مكسبلي وأ :هلوقو

 .دحاو ريغو دهاجم لاق اذكو . ءاوهألا : ىنعي : سابع

 ىلع ةمألا هذه قرتفتسو :لاق هنأ ليَ هللا لوسر نع قرط نم ىورملا ثيدحلا ىف درو دقو

 .(«ةدحاو الإ رانلا ىف اهلك ءةقرف نيعبسو ثالث

 ضعب ىلع مكضعب طلسي ىنعي :دحاو ريغو سابع نبا لاق « ضعب سأب مكضعب قيذيو# : هلوقو
 . لتقلاو باذعلاب

 ىأ 4 نوهقفي مِهّلعلط “'اهرقو اه اھ یا 4 تايآلا فرصن فيك رظنا# : هلوقو

 . هنیهاربو هججحو هتايآ هللا نع نوربدتيو نومهفي

 تحت نم وأ e لع رداقلا وه لق : تلزن امل 1 نب ديز لاق

 ضعب لاقف .؟معن»: لاق ؟هللا 0 كنا هللا الإ هلإ 9 نأ رخو 1 ,/

 تايآلا فرصن فيك رظنا# : تلزنف رملي نور افعي اننضعي لقينا ءادبأ اذه نوكي ال : سانلا

 .«نوُمَلعَت فوسو رقتسم ابن لكل . ٍليكوب مُكيلَع تسل لف قحلا وهو كموق هب بّدكو . نوهقفي مهّلعل

 (؟”ريرج نباو متاح ىبأ نبا هاور

 سالو ساس يي

 فوسو ٌرقتسم ابن لكل 9 ليكوب مُكْيَلَع تسل لف قحلا وهو كموق هب بدكو ]ل
 ند 0 ل07 ه هايم م ريق امو

 ثيدح يف اوضوخي ئَتح مهنع ضرعَأَف انتايآ يف نوضوخي نيِذّلا تيأر اذإو 6 «CG نوملعت

 يذلا ىلع امو © نيملاّظلا موَقْلا عم ئركذلا دعب دعقت الف ناطيشلا كئيسدي امإو هريغ

 مند ه # ن 2 وَ

 . 4 ® وقتي مِهّلعل ىركذ نكلو ءيش نم مهباسح نم نوقتي
 :ىنعي 4كموق» .نايبلاو ىدهلاو «هب مهتثج ىذلا نآرقلاب :ىأ «هب بذكو# : ىلاعت لوقي

 ءظيفحب مكيلع تسل :ىأ «ليكوب مُكَيَلَع تسل لق تح هءارو سيل ىذلا : ىأ «قحلا وهو# اشيرق
 :ىأ [۲۹: فهکلا] «رْفْكَْف ءاش نمو نمي ءاش نمف مكبر نم قحلا لقول : هلوقک مكب لكومب تسلو
 دقف «ىنفلاخ نمو «ةرخآلاو ايندلا ىف دعس «ىنعبتا نمف «ةعاطلاو عمسلا مكيلعو «غالبلا ىلع اغإ

 . «رقتسم ابن لکل : لاق اذهلو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ىقش

 :لاق امك «نيح دعب ولو «عوقو ربخ لكل : ىأ «ةقيقح أبن لكل ىأ :دحاو ريغو سابع نبا لاق

 .«فيسلاب 2:أ ىف (۳) .أ نم ةدايز () .«اهرسفنو : ىف )١(

 )١١/ ٤١١(. ىربطلا ريسفت (؟)



 (19- 57) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا 0 ب ج ا

 مو ملم

 د :هذعب لاق اذهلو ؛ ديك ديعوو ديدهت اذهو

 ىَتَح مهنع ضرعأف» ءازهتسالاو بيذكتلاب : ىأ 4 اَنتايآ يف نوضوخي َنيِذّلا تيأر اذإو» :لاق مث

 امر «بيذكتلا ني ف اوناک ام ريغ رخآ مالك ىف اوذخأي ىتح : ىأ (هریغ ثيدح يف اوضوخُي

 نوفرحي نيذلا نيبذكملا عم اوسلجي الأ ءةمألا داحآ نم درف ءدرف لك اذهب دارملاو 4 ناطيَشلا كنيسىي

 دعب «ئركذلا دعب دعقت الفل ًايسان مهنم دحأ سلج نإف < ءاهعضاوم ريغ ىلع اهنوعضيو هللا تايآ

 . «نيملاّظلا موقلا عمل ركذتلا

 . ')(هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر ١:ثيدحلا ىف درو اذهلو

 تا ا ل ا
 نب لتاقم لاق اذكو .مهعم سلجت الف «ترکذف

 ها نبذل بكف ينزع كرار و١ هلوق ىف اهيلإ راشملا ىه ةيآلا هذهو

 ىأ ٠ ١5[ :ءاسنلا] ةيآلا «مهلثم اذإ مكإ هرْيغ ثيدَح يف اوُضوْحَي ئتح مهَعم اودعقت الف اهب ًاَهتسُيَ

 .هيف مه ىذلا ىف مهومتيواس دقف «كلذ ىلع مهومتررقأو مهعم متسلج اذإ مكنإ

 ىف مهعم اوسلجي ملف مهوبنجت اذإ :ىأ «ءيش نم مهباسح نم نوقتي نيذّلا ىلع امو» :هلوقو

 .مهمثإ نم اوصلختو «مهتدهع نم اوئرب دقف «كلذ

 نع «ليئارسإ نع «ىسوم نب هللا ديبع انثدح ءجشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 ام :لاق «ءيش نم مهباسح نم نوي نيذّلا ىلع امو :هلوق «ريبج نب ديعسو كلام ىبأ نع ىلا

 . مهنع تضرعأو مهتبنجت اذإ :ىأ «كلذ تلعف اذإ هللا تايآ ىف اوضوخي نأ كيلع

 نأ اومعزو . يح نبا مهنا نم ودع ن ينعم اوا نإ :هانعم لب :نورخآ لاقو

 ا «دهاجم هلاق ٠٤٠١[. :ءاسنلا] «مهلثم اذإ مكّنإ» : هلوق ىهو «ةيندملا ءاسنلا ةيآب خوسم اذه

 (””هكانرمأ نكلو :ىأ «نوقتي مِهَّلَعَل ئركذ نكلوإ» : هلوق نوكي «مهلوق ىلعو .مهريغو « جيرج نباو

 .هيلإ نودوعي الو «كلذ نوقتي مهلعل ؛هيف مه امع مهل ًاريكذت ذئنيح مهنع ضارعإلاب

 امب سفت لسبب نأ هب رگذو ينال ةايحلا مهترغو اوهلو ابعل مهتيد اوُدَحَنا نيا رذو ف

 نيذّلا كعّلوُأ اهنم َدَحَوي ال لدع لك لدعت نإو عيفش الو يلو هّللا نود نم اَهَل سْيَل تَبَسَك

 .«هلبق 2:أ ىف )١(

 هللا ىضر «یرافغلا رذ ىبأ نع رهش نع ىلذهلا ركب ىبأ نع ديوس نب بويأ ثيدح نم )٤۳ 7١( مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور (۲)

 .«فيعض هدانسإ 1١70(:2 /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو . هنع

 .«مهانرمأ 7:أ ىف (۳)



 ۷4 )1١-77( تايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . 4 69 تورفكي اوناك امب میلا باذعو ميمح نم بارش مهل اوبسك امہ اولسب
 مهنع ضرعأو مهعد : : ىأ «اينالا ُةاَيحْلا مُهترعو اوهلو اع مهنيد اوذخُا يلا رذو» :ىلاعت لوقي

 اذهب سانلا ركذو :ىأ هب ركذو» :لاق اذهلو ؛ميظع باذع ىلإ نورئاص مهنإف ؛ًاليلق مهلهمأو
 .ةمايقلا موي ميلألا هباذعو هللا ةمقن مهرذحو «نآرقلا

 «دهاجمو «سابع نبا نع كاحضلا لاق .لسبت الئل :ىأ «تّبسك امب سفت لسبت نأ : هلوقو
 ب : لسبت ا «نسحلاو «ةمركعو

 لاقو . لشاب ا لاقو . ا :ةداتق لاقو . حضفت : سابع نبا نع «ىبلاولا لاقو

 0 ا لكلا

 ناهترالاو «ريخلا نع سبحلاو «ة ¢ ةكلهلل مالسإلا اهلصاحو « ىنعم ا یف ةبراقتم تارابعلا هذه لكو

 ]4 :TA رثدملا] (نيميلا باحصأ الإ . ةنیهر تبسک امب سفت لک : لاق امك «بولطملا كرد نع

 ا

 :لاق امك ءاهيف عفشي دحأ الو بيرق ال :ىأ 4 عيفش الو يلو هللا نود نم اَهَل سيل» :هلوقو

 .[78 4 :ةرقبلا] «نوملاّظلا مه نورفاكلاو ةعافش الو ةَلَح الو هيف عيب أل موي يتأي نأ لبق نمل

 نإ :لاق امك اهنم لبق ام لوذبم لك تلذب ولو :ىأ (اهنم خؤي ال لع لک لدعت نإو» : هلوقو
 امو ميِلأ باذع مهل كلو هب ئدتقا ولو ايه ضرألا ملم مهدحأ نم بقي نلف راقك مهو اوُاَمَو اورقك نيذلا

 بارش مُهَل اوبسک امہ اوُلسبأ نيل كئَلوأ» :انهاه لاق اذكهو ۱: نارمع لآ] «"”[ نیرصاُ نم مه
 .4 َنوُرفْكَي اوناك امب ميلَأ باذعو ميمح نم

o تس O 

 هللا نده ذإ دعب اتاقعأ ىلع درو انرضي الو اني ال ام هللا نود نم وعدنأ لف

 ىده نإ لق انتا ىدهْلا ىلإ هنوعدي باحصأ هل ناريح ضرألا يف نيطايشلا هتوهتسا يذّلاك

 هيلإ يذل لا وهو هوقّتاو ةالّصلا اوميقأ نأو 69 نيملاعلا برل ملسنل انرمأو مده هلا
 م

 ت

 ووم سل و

 قحْلا هلوق نوکیف نك لوقي مویو قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا وهو ©9 تورشحت

 . 4 © ريبخلا ميكحلا ٠ وهو ةداهشلاو بيغلا ملاع رولا يف يمي كلما هلو
 :لجو زع هللا لزنأف ءدمحم نيد اوكرتاو a :نيسوعلل نوكرشملا لاق يسا لاق

 4 هللا اناده ذإ دعبل رفكلا ىف :ىأ اتباقعأ ىَلع درنو انرضي الو اتعفتي ال ام هللا نود نم وعدنا لق»
 دعب مترفك نإ «مكلثم :لوقي , 420[َنارّيح ] ضرألا يف نيطايشلا هتوهتسا# ىذلا لثم اثم نوكيف

 ىف هتوهتساو «نيطايشلا هتريحف «قيرطلا لضف ءقيرطلا ىلع موق عم ناك لجر لثمك «ناميإلا
 نأ ىبأف ««قيرطلا ىلع اَنِإَف انتئا» :نولوقي مهيلإ هنوعدي اولعجف «قيرطلا ىلع هباحصأو ءضرألا
 ,أ نم ةدايز () .؛ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م نم ةدايز )۲( . «یزجت» :أ م ىف )000



 VY) ا/١١ تايآلا: ماعنألا ةراؤس - كلاثلا: زجل بست د جهز

 قيرطلاو «قيرطلا ىلإ وعدي ىذلا وه دمحمو ويي دمحمب ةفرعملا دعب مهعبتي نم لثم كلذف .مهيتأي
 .ريرج نبا هاور .مالسإلا وه

 :هلوق لثم 237 هتوهتسا :ىنعي «ضرألا ىف هتلضأ :4ضْرألا يف نيطايشلا هتوهتسا# :ةداتق لاقو
 .[۳۷: ميهاربإ] € مهيلإ يرهتا»

 (اترضي الو تعفي ال ام هللا نود نم وعدنأ لفل :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 لثمك «لجو زع «هللا ىلإ نوعدي نيذلا ةاعدلاو ءاهيلإ وعدي نمو ةهلآلل هللا هبرض لثم اذه .ةيآلا

 باحصأ هلو ««قيرطلا ىلإ مله ءنالف نب نالف اي » :دانم هادان ذإ «ًالاض اهئات قيرطلا نع لض لجر

 . '"'ةكلهلا ىلإ هيقلي ىتح هب قلطنا لوألا ىعادلا عبتا نإف ««قيرطلا ىلإ مله ءنالف اي» :هنوعدي
 نم ةيربلا ىف وعدت ىتلا ةيعادلا هذهو .قيرطلا ىلإ ىدتها .ىدهلا ىلإ هوعدي نم باجأ نإو

 «توملا هيتأي ىتح ءىش يف هنأ ىري هنإف ءهللا نود نم ةهلآلا هذه دبعي نم لثم :لوقي «ناليغلا

 هنوعدي ««ناليغلا» مه ,«ضرألا يف نيطاّيشلا هثوهتما يذّلاك :هلوقو .ةمادنلاو ةكلهلا لبقتسيف

 وأ - هتلكأ ابرو «ةكله يف هتقلأ دقو حبصيف «ءىش ىف هنأ ىري وهو اهعبتيف «هدجو هيبأ مساو همساب

 هللا نود نم دبعت ىتلا ةهلآلا باجأ نم لثم اذهف ءاشطع اهيف كلهي «ضرألا نم ةلضم ىف هيقلت

 .ريرج نبا هاور . لجو زع

 لجر :لاق 4 َناَريَح ضرألا يف نيطايشلا هتوهتسا يداك :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو
 .ىده نأ دعب لضي نم لثم كلذو «قيرطلا ىلإ هباحصأ هوعدي ناريح

 ال ىذلا وه © َناَريح ضرألا يف نيطايشلا هتوهتسا يدلك :هلوق «سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 لضو قحلا نع راجو «ةيصعملاب ضرألا ىف لمعو «ناطيشلا عاطأ لجر وهو «هّللا ىدهل بيجتسي

 نم مهئايلوأل كلذ هللا لوقي «ىده هنورمأي ىذلا نأ نومعزيو «ىدهلا ىلإ هنوعدي باحصأ هلو «هنع
 .نجلا هيلإ وعدي ام لالضلاو ,«ىدهْلا وه هللا ىده نإ 0٠ا1 كوقي. .«:سنإلا

 .ىده هنأ نومعزيو «لالض ىلإ هنوعدي هباحصأ نأ ىضتقي اذهو :لاق مث ءريرج نبا هاور

 نوكي نأ زئاج ريغف «ىدهلا ىلإ هنوعدي هباحصأ نأ ربخأ هللا نإف ؛ةيآلا رهاظ فالخ اذهو :تلاق

 . ىده هنأ هللا ربخأ دقو «ًالالض

 نزلا ىف نيطابقلا هتوهتسا قذلا اذه نأ ىضفتي ةيآلا قايس ناك ةريوج. نبا لاق امك وهو

 تاحضأ هلو ٠ ةجحلا هجو ةلهجو هلالضو هرج لاح نق: ىلا لالا ىلع .توصتم وهو»«نازيخ

 ا نيدو . ىلثملا ةقيرطلا ىلع مهعم باهذلا ىلإو مهيلإ هنوعدي اولعجف «نورئاس ةجحملا ىلع

 ىده نإ لق -:لاق اذهلو ؛قيرطلا ىلإ هب درلو .هادهل هللا ءاش ولو .مهيلإ تفتلي الو مهيلع ىبأيف

 .«داحو» :] ئف (۳) .«هکله ىف» :آ ءم ىف (۲) .«هتريس هتوهتسا» :م ىف )١(

 . «نإف» :آ «م ىف (5) .آ نم ةدايز (6)



 ۲۸۱ (۷۳- )۷١ تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ىلع صرحت نإ :لاقو ء[۳۷ : رمزلا] 74 لضم نم هل امف هلا دهی نمو :لاق امك .«ىدهْلا وه هلا
 برل ملسنل انرمأو» :هلوقو «[۷ : لحدنلا] (نيربصات نم مهل امو لضب نم يده الهلا نإ مهاد

 ل كيرش لوو دابعلا هل صلخن : ىأ «َنيِمَلاَعْلا

 يذلا وهو «لاوحألا عيمج ىف هاوقتبو ةالصلا ةماقإب انرمأو : ىأ 4 هوقثاو ةالّصلا اوميقأ أر

 . ةمايقلا موي :ىأ (نورشحت ت هي

 امهل ربدملاو ءامهكلامو امهقلاخ وهف «لدعلاب:ىأ (ٍقحْلاب ضرألاو تاومّسلا قَلح يذلا وهو»
 ش .امهيف نملو

 هرمأ نع نوكيف «نك# :هللا لوقي ىذلا «ةمايقلا موي :ىنعي «نوُكَيف نك لوق مْوَيَو :هلوقو
 .برقأ وه وأ ءرصبلا حملك

 نك لوقي موي اوقتاو :هريدقتو ,«هرقّتاو» :هلوق ىلع فطعلا ىلع امإ بوصنم 4 مويو»

 قلخلا ءدب ركذف .نوكيف نك لوقي موي قلخو :ىأ (ضرألاو تاومّسلا قلخ» :هلوق ىلع امإو «نوكيف
 .نوكيف نك لوقي موي ركذاو :هريدقت لعف رامضإ ىلع امإو .بسانم اذهو «هتداعإو

 .نيملاعلا برل ناتفص امهنأ ىلع ءرجلا امهلحم ناتلمج كلما هلو قحلا هلوَق# :هلوقو

 موي» (نوکیف نك لوقي مويوإ :هلوق نم الدب نوكي نأ لمتحي (روصلا يف مني موي :هلوقو
 نملإل :هلوقك «روصلا يف خفي موي كلملا هلو» :هلوقل افرظ نوكي نأ لمتحيو «روصلا يف خن

 ىلع اموي ناكو ٍنَمْحَرلل حلا ذئموي كلما :هلوقكو :١ رفاغ] € راهقلا دحاولا هلل مويلا كلملا
 .كلذ هبشأ امو 57 : ناقرفلا] «اريسع نيرفاكلا

 عمج انهاه روصلاب دارملا :مهضعب لاقف .«روصلا يف خقني موي :هلوق ىف نورسفملا فلتخاو

 .ايحتف اهيف خفني موي :ىأ «ةروص»

 دارملا نأ حيحصلاو .ةروس عمج وه - ل وول ب لوس لا انك درر قنا هلق

 ام اندنع باوصلاو :ريرج نبا لاق «مالسلا هيلع «ليفارسإ هيف خفني ىذلا «نرَقلا» :روصلاب

 رظتني «هتهبج ىنحو روصلا مقتلا دق ليفارسإ نإ» :لاق هنأ ةَ هللا لوسر نع رابخألا هب ترهاظت

 نرش نع «ىلجعلا ملسأ نع «ىميتلا ناميلس انثدح « ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 خفني نرق» :لاق ؟روصلا ام «هللا لوسر اي :ىبارعأ لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع ءفاَغَش

 .«لوقت امك» :آ ىف (۳) .«ةدابعلا» :1 «م ىف (؟) .«هل لضم الف هللا هدهي نم» : ىف )١(

 . “ام كلذ ىف لوقلا نم باوصلاو» :أ «م ىف (5) .(ةنيدملا» :أ ىف (5)

 )557/١١(. ىربطلا ريسفت ()



 )۷١ -۷٣( تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 «تالاوطلا» هباتك ىف «يناربطلا مساقلا ىبأ ظفاحلا قيرط نم «هلوطب روصلا ثيدح انيور دقو

 نع «عفار نب ليعامسإ انثدح «ليبنلا مصاع وبأ انثدح « ىليألا ىرصملا نسحلا نب دمحأ انثدح :لاق
 وسر اقدح :لاق ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع طلا نيك نب دمعت نع «دايز نب دمحم

 قلخ «ضرألاو تاومسلا قلخ نم غرف امل هللا نإ» :لاقف ءهباحصأ نم ةقئاط ىف وهو ال هللا

 :تلق .«رمؤي ىتم رظتني «شرعلا ىلإ هرصب ًاصخاش «هيف ىلع هعضاو وهف «ليفارسإ هاطعأف روصلا
 نإ «قحلاب :ىنثعب ىذلاو ءميظع» :لاق ؟وه فيك :تلق .«نرَقلا ٠:لاق ؟روصلا امو « هللا لوسر اي
 ءعزفلا ةخفن ىلوألا ةخفنلا :تاخفن ثالث هيف خفني . ضرألاو تاومسلا ضرعك هيف ةراد مظع

 :لوقيف «ىلوألا ةخفنلاب ليفارسإ هللا رمأي .نيملاعلا برل مايقلا ةخفن ةثلاثلاو .قعصلا ةخفن ةيناثلاو
 اهميديف هرمأيو . هللا ءاش نم الإ ضرألا ۲ لھاو] تاومسلا لهأ عزفيف ‹عزفلا ةخفن خفنيف ‹ خفنا

 1٥] : ص] «قاوف نم اهل ام ةدحاو ةحيص الإ ءالؤه رظني اًمو» : هللا لوقك یهو ءرتفي الو اهليطيو
 و رك اا ره وسن اا

 اهلهأب افكت «جاومألا اهبرضت ءرحبلا ىف 0 فدل هوما هك اهلهأب ضرألا جترت مث

 . ةفداّرلا اهعبتت .ةفجارلا فجرت موي 8 : لوقي ىتلا ىهو «حايرلا '””هجرجرت «شرعلاب قلعملا ليدنقلاك
 عضتو «عضارملا لهذتو ءاهرهظ ىلع سانلا دف 43 : تاعزانلا] € ةفجاو ٍذئموي بولُق
 ةكئالملا اهيتأتف ءراطقألا ىتأت یتح «عزفلا نم ةبراه نيالا ريطتو «نادلولا بيشتو «لماوحلا

 مهضعب ىداني «مصاع نم هللا رمأ نم مهل ام نيربدم سانلا '"”ىلويو «عجرتف ءاههوجو برضتف
 .["97 :رفاغ] 4دانتلا موي# :ىلاعت هللا لوقي ىذلا وهو ءاضعب

 اوري مل اًميظع آرمأ اوأرف ءرطق ىلإ رطق نم ضرألا ”تعدصنا اذإ «كلذ ىلع مه امنيبف
 «لهملاك ىه اذإف ءءامسلا ىلإ "اورظن مث «ميلع هب هللا ام لوهلاو بركلا نم كلذل مهذخأو «هلثم
 ال كاوتالا» هلل هللا لرز لاق“ ءاهربقو اه ٠ جلا «اهموغ ترقق ٠ افشا

 :لوقي نيح «لجو زع «هللا ىنثتسا نم «هّللا لوسر اي :ةريره وبأ لاق «كلذ نم ءىشب نوملعي
 امنإو ءءادهشلا كئلوأ» :لاق [۸۷ :لمنلا] 4هّللا ءاش نم الإ ضرألا يف نمو تاومّسلا يف نم عزفف»
 ءهنم مهنمآو «مويلا كلذ عزف هللا مهاقو «نوقزري "هللا دنع ءايحأ مهو «ءايحألا ىلإ عزفلا لصي
 ارقَتا سالا اهيأ اي : لجو زع «هللا لوقي ىذلا وهو :لاق ««هقلخ رارش ىلع هثعبی هللا باذع رع

 اهَلَمَح لمح تاذ لك عضتو تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت اهنورت موي . ميظع ءيش ةعاّسلا لزز نإ مكبر

 )١( دنسملا )۲/ ۱۹۲(.

 . «ةقثوملا نوكتف» :أ ىف )٤( . ؟لابجلا ريستف» :م ىف (۳) .أ نم ةدايز (0)
 . ؟ىلوت مث» :أ ىف (۷) . «هللا لوقي ىذلا ىهو» :أ ىف (5) .«هزحزت» :م ىف (0)
 .اءامسلا تقشنا» :أ ىف )٠١( .«ىوطت» :أ ىف (9) .«تعدصت ذإ كلذك مه» :أ ىف (4)

 .«مهبر دنعا :أ ىف )١١( . «فسخو ١ :أ ىف )١١(



 ا 1/7 1/1) تايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ام باذعلا كلذ ىف نونوكيف ء[۲ ١١ :جحلا] «ديدش هللا باڌَع نکّلو یراکسب مه امو ئراكس سالا

 .لوطي هنأ الإ هللا ءاش

 (1[لهأو] تاومسلا لهأ قعصيف «قعصلا ةخفن خفنيف«قعصلا ةخفنب ليفارسإ هللا رمأي مث
 :لوقيف «لجو زع «رابجلا ىلإ توملا كلم ءاجو ءاودمخ دق مه اذإف هللا ءاش نم الإ ضرألا

 نمف : - ىقب نمب ملعأ وهو - هللا لوقيف .تئش نم الإ ضرألاو تاومسلا لهأ تام دق «بر اي

 «ليئاكيمو ليربج ىقبو «شرعلا ةلمح تيقبو «تومت ال ىذلا ىحلا تنأ تيقب «بر اي :لوقيف ؟ىقب

 تومي «بر اي :لوقيف شرعلا هللا قطنيف .ليئاكيمو ليربج تميل :لجو زع «هللا لوقيف .انأ تيقبو
 اف یر ع ناك وم لك ىلع وللا تک ی همكم ر ارو نير
 زع] هللا لوقيف .ليئاكيمو ليربج تام دق «بر اي :لوقيف ''”[لجو زع] رابجلا ىلإ توملا كلم ىتأي
 ةلمح تيقبو «تومت ال ىذلا ىحلا تنأ تيقب :لوقيف ؟ىقبت نمف :- ىقب نمب ملعأ وهو "” [لجو
 .شرعلا هللا رمأيو ءاوتوميف .ىشرع ةلمح تميل :[لجو زع ] «هللا لوقيف .انأ تيقبو «كشرع
 لوقيف .كشرع ةلمح تام دق «بر اي :لوقيف «توملا كلم ىتأي مث «ليفارسإ نم روصلا ضبقيف
 .انأ تيقبو «تومت ال ىذلا ىحلا تنأ تيقب «بر اي :لوقيف ؟ىقب نمف :- ىقب نمب ملعأ وهو - هللا

 الإ قبي مل اذإف .توميف .تمف «تيأر ال كتقلخ «ىقلخ نم قلَخ تنأ :[لجو زع] هللا لوقيف

 ىوط ءًالوأ ناك امك ًارخآ ناك ءدلوي ملو دلي مل ىذلا «(“"[دمصلا] دحألا راهقلا دحاولا هللا

 انأ :لوقي مث «تارم ثالث “امهفقلي مث امهاحد مث «"بتكلل لجسلا ىط ضرألاو تاومسلا

 هبيجي الف «تارم ثالث «( مْوُيْلا كّلمْلا نمل :هتوصب فته مث .اًنالث رابجلا انآ ءرابجلا انأ رابجلا
 ريغ ضرألا لّدبت موي » :هللا لوقي ء[١٠:رفاغ] 4ِراّهَقْلا دحاولا هلل :هسفنل لوقي مث ءدحأ
 اهيف ئرت الط ىظاكعلا ميدألا دم امهدمي مث ءامهحطسيو امهطسبيف ۸ : ميهاربإ] 4تاَومّسلاو ضرألا

 ]¥1 : هط] اتما الو اجوع

 ناك نم «ىلوألا نم اهيف اوناك ام لثم ةلدبملا ضرألا هذه ىف مه اذإف «ةرجز قلخلا هللا رجزي مث

 ع ”[لجو زع] هللا لزني مث ءاهرهظ ىلع ناك اهرهظ ىلع ناك نمو ءاهنطب ىف ناك اهنطب ىف

 ىنثا مهقوف ءاملا نوكي ىتح ءاّموي نيعبرأ رطمتف ءرطمت نأ ءامسلا هللا رمأي مث «شرعلا تحت نم ءام

 تلماكت اذإ ىتح - لقبلا تابنك :وأ - ثيثارطلا تابنك تبنتف تبنت نأ داسجألا هللا رمأي مث ءاعارذ رشع

 ذخأيف ليفارسإ هللا رمأيو . نويحيف «ىشرع ةلمح ايَحَيل : لجو زع« هللا لاق .تناك امك تناكف مهداسجأ

 ,2'"حاورألا هللا وعدي مث .ناييحيف «ليئاكيمو ليربج ايحيل :لوقي مث «هيف ىلع هعضيف ءروصلا

 .أ «م نم ةدايز (5) .أ نم ةدايز (0 - 5) .أ «م نم ةدايز (۱)
 .«لدبي» :أ ىف (9) .«اهففكت » :م ىف (۸) .«باتكلا» : ىف (۷)

 . «حاورألاب» 0 .أ نم ةدايز )٠١(



  A٤تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )1/١-/ا(

 ىف اهيقلي مث اًعيمج اهضبقيف «ةملظ نيرفاكلا حاورأو ءًارون نيملسملا حاورأ جهوتت اهب ىتؤيف

 ا

 لحنلا اهنأك حاورألا جرختف «ثعبلا ةخفن خفنيف «ثعبلا ةخفن خفني نأ ليفارسإ هللا رمأي مث

 ءهدسج ىلإ حور لك نعجريل «ىلالجو ىتزعو :2'[هللا] لوقيف «ضرألاو ءامسلا نيب ام تألم دق
 مسلا ىشمي امك داسجالا ىف ىشمت مث ءميشايخلا ىف لخدتف 0 ىلإ ضرألا ىف حاورألا لخدتف
 مكبر ىلإ اعارس نور «هنع ضرألا قشنت نم لوأ e 7 مكنع ضرألا شنت مث ‹ غيدللا ىف

 ءالرغ (افلغ] ةارع ةاقح [۸ :رمقلا] (رسع موي اذه نورفاكلا لوقي عادلا ىلإ نيعطهم» < «نولسنت
 عطقنت ىتح نوكبتف «مكنيب ىضقي الو مكيلإ رظْنُي ال ءاماعنوعبس هرادقم ادحاو افقوم "نوفقتف
 عفشي نم :"نولوقتو «ناقذألا غلبي وأ «قرعلا مكمجلي ىتح نوقرعَتو امد نوعمدت مث «عومدلا

 نم هيف خفنو «هدیب هللا هقلخ «مدآ مكيبأ نم كلذب قحأ نم : نولوقتف ؟اننيب ىضقيف انبر ىلإ انل
 نوئرقتسيف .كلذ بحاصب انأ ام :لوقيو «ىبأيف هيلإ كلذ نوبلطيف «مدآ نوتأيف ؟ًالبق هملكو ءهحور
 ىلإ قلطنأف «ىنوتأي ىتح» :ِكَك هللا لوسر لاق .«مهيلع ىبأ «ًایبن اوؤاج املك ءًايبن ًايبن ءايبنألا
 ثعبي ىتح شرعلا مادق» :لاق ؟صحفلا امو .هللا لوسر اي :ةريره وبأ لاق «ادجاس رخأف صحفلا

 هللا لوقيف .بر اي «معن :لوقاف "دمحم اي :ىل لوقيف «ىنعفريف «یدضعب ذخأيف اكلم ىلإ هللا
 ضقاف «كقلخ ىف ىنعفشف ةعافشلا ىنتدعو «بر اي :لوقأف ءملعأ وهو ؟كنأش ام :لجو زع

 .؟مكنيب ىضقأ مكيتآ انأ «كتعفش دق :0"2[هللا] لاق . مهنيب

 ءامسلا نم ًاسح انعمس ذإ «فوقو نحن امنيبف «سانلا عم فقأف عجرأف» : ةَ هللا لوسر لاق

 هه ارد اة يخ الا ملا مم وألا ىف نم ىل ايدلا 'ءامسلا لها "*”لّوتف الاهف ادي
 . تآ وهو ءال :اولاق ؟انبر مكيفأ :مهل انلقو ءمهفاصم اوذخأو «مهرونب ضرألا تقرشأ «ضرألا

 نجلا نم اهيف نم ىلثمبو «ةكئالملا نم لزن نم ىلثمب ةيناثلا ءامسلا لهأ ''*”[نم] لزني مث
 مكيفأ : مهل انلقو .مهفاصم اوذخأو « مهرونب ضرألا تقرشأ «ضرأللا نم اوند اذإ ىتح .«سنإلاو

 .تآ وهو ءال :نولوقيف ؟انبر

 مامغلا نم للّظ ىف «لجو زع «رابجلا لزني ىتح E ل
 «ىلفسلا ضرألا موخت "ىف مهمادقأ - ةعبرأ مويلا وهو - ةينامث ذئموي '''"هشرع لمحيو «ةكئالملاو

 .«مهنعا :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲) .«لحنلاک» :أ ىف )١(

 .«نوفقي» :م ىف (5) .أ نم ةدايز (6) .«نولسني مهبر ىلإ اعارس اهنم نوجرخيف» :أ ىف (4)

 .«نولوقیو» :أ ىف (9) .؟نومدت» :أ ىف (۸) «نيعبس رادقما :أ ىف (۷)

 .ةدمحملا :م ىف )١5( .2ىتآ ىتح» :أ ىف (۱۱) .«نولوقيف» :أ ىف )٠١(

 .م نم ةدايز )٠١( .«لزنيف» :أ ىف )١5( .أ نم ةدايز (۳)

 .؟یلع» :م ىف (۷) .«كبر شرع» :أ ىف ()



 يس ا ۷۳۷ 1) تايآلا : ماعنألا ةروس د ثلاقلا ءزحلا

 :نولوقي «مهحیبست ىف لجز مهل «مهبکانم ىلع شرعلاو «مهتزجح ىلإ تاومسلاو ضرألاو
 ناحبس «تومي ال ىذلا ىحلا ناحبس «توكلملاو كلملا ىذ ناحبس «توربحلاو شرعلا ىذ ناحبس

 ةكئالملا بر .ىلعألا انبر ناحبس «سودق سودق سودق حوبس ءتومي الو قئالخلا تيمي ىذلا
 نم ءاشي ثيح هيسرك هللا عضيف «تومي الو قئالخلا تيمي ىذلا «ىلعألا انبر ناحبس «حورلاو

 مكموي ىلإ مكتقلخ ذنم مكل تصنأ دق ىنإ «سنإلاو نجلا رشعم اي : هتوصب فتهي مث ءهضرأ
 نمف «مكيلع أرقت مكفحصو مكلامعأ ىه امنإف «ىلإ اوتصنأف «مكلامعأ رصبأو مكلوق عمسأ ءاذه

 .هسفن الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو ‹ هللا دمحيلف اريخ دجو

 لأ مدآ ينب اي مكيلإ دهعأ ملأ ) :لوقي مث «عطاس "””[ملظم] قنع اهنم جرخيف منهج هللا رمأي مث

 مقا اريثك ًالبج مگنم َلْصأ دقو . ميقَتسُم طارص اذه ينودبعا نأو . ي ردع مك هل اعلا ارد

 مويلا اوزاتماو مصاع وبأ كش - نوبذكت “اهب :وأ (نودعوت متن يتلا منهج هذه . نولقعت اونوكت
 ما لك ئرتو» : ىلاعت هللا لوقي .ممألا وئجتو سانلا هللا زيميف [14 - 1 . : سي 4نومرجملا اهي
 نيب «لجو زع «هّللا ىضقيف [718 : ةيئاجلا] 4نولمعت منك ام نوزجت مويا اهباتك ىلإ ئعدت ةمأ لك ةيئاج

 تاذ نم ءامجلل ىضقيل هنإ ىتح «مئاهبلاو ''”شحولا نيب ىضقيف «سنإلاو نجلا نيلقثلا الإ .هقلخ
 دنعف .ًابارت ىنوك : '[اھل] هللا لاق ىرخأل 0 ة «كلذ نم عزف اذإف ءَنّرَقلا
 . :ابنلا] 4 اًبارت تنك ينتيل اي :رفاكلا لوقي كلذ

 ليبس ىف ليتق لك ىتأيو «ءامدلا هيف ىضقي ام لوأ ناكف «دابعلا نيب "”[لجو زع] هللا ىضقي مث
 ميف «بر اي :لوقي هجاد وأ بخش هسأر لمحيف ليتق لک '”[لجو زع] هللا رمأيو ءلجو زع «هللا
 :هل هللا لوقيف .كل ةزعلا نوكتل مهتلتق :لوقيف ؟مهتلتق ميف :- ملعأ وهو  لوقيف ؟اذه ىنلتق

 .ةنجلا ىلإ ةكئالملا هب رمت مث ءسمشلا رون لثم ههجو هللا لعجيف .تقدص

 ىنلتق (میف] «بر اي :لوقيف «هجادوا بخشت هسأر لمحي كلذ ريغ ىلع لتق نم لك ىتأيو
 :لوقيف .ىلو كل ةزعلا نوكتل مهتلتق بر اي :لوقيف ؟مهتلتق مل :- ملعأ وهو  لوقيف؟اذه
 نإ هللا ةئيشم ىف ناكو ءاهب ذخأ الإ اهملظ ةملظم الو ءاهب لتق الإ اهلتق سفن ىقبت ال مث .تسعت

 .همحر ءاش نإو «هبذع ءاش

 اهذخأ الإ دحأ دنع دحأل ةملظم ىقبت ال ىتح هقلخ نم ' یقب نم نيب ىلاعت هللا ىضقي مث

 م الا نعل علا ىلإ يي "١" a o يلا
 . ءاملا

 .أ نم ةدايز (۳) .«لوقيف هتوصبا :أ ىف (۲) .؟مهزجحا» :أ ىف )١(
 .أ نم ةدايز (4 - 0 .«شوحولا» :أ ىف (6) .؟اهبو» :م ىف (4)

 .أ نم ةدايز )١١( .اءاش نما :م ىف )٠١(



 )۷١ -۷٣( تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حلل _ 1 «” 

 اوناك امو مهتهلآب موق لك قحليل الأ :مهلك قئالخلا عمسي دانم دان «كلذ نم هللا غرف اذإف

 كلم ذئموي لعجيو «هيدي نيب هتهلآ هل تلثم الإ هللا نود نم دبع دحأ ىقبي الف . هللا نود نم نودبعي

 اذه عبتي مث .ميرم نبا ىسيع ةروص ىلع ةكئاللا نم كلم لعجيو ءريزع ةروص ىلع ةكئالملا نم

 ام ةهلآ ءالؤه ناك ول :١2)ىلاعت] لوقي ىذلا وهو «رانلا ىلإ مهتهلآ مهتداق مث ,ىراصنلا اذهو دوهيلا

 .[49 :ءايبنألا] (نودلاخ اهيف لكو اهودرو

 «سانلا اهيأي :لاقف ءهتئيه نم ءاش اميف هللا مهءاج ءنوقفانملا مهيف نونمؤملا الإ قبي مل اذإف

 «هريغ دبعن انك امو «هللا الإ هلإ انل ام هللاو :نولوقيف .نودبعت متنك امو مكتهلآب اوقحلاف سانلا بهذ

 «سانلا اهيأي :لوقيف مهيتأي مث «ثكمي نأ هللا ءاش ام ثكميف مهيتأي ىذلا هللا وهو «مهنع فرصنيف

 «هريغ دبعن انك امو هللا الإ هلإ انل ام هللاو :نولوقيف .نودبعت متنك امو مكتهلآب اوقحلاف سانلا بهذ

 «مههوجو ىلع ًادجس نورخيف «مهبر هنأ نوفرعي ام هتمظع نم مهل ىلجتيو «هقاس نع مهل فشكيف

 «نوعفريف مهل هللا نذأي مث .رقبلا ىصايصك مهبالصأ هللا لعجيو «هافق ىلع قفانم لك رخيو

 فيطاطخو بيلالك هيلع - فيسلا دحك :وأ - ةرفشلا دحك منهج ىنارهظ نيب طارصلا هللا برضيو

 رمك وأ «قربلا حملك وأ «نيعلا فرطك نورميف «ةلزم ضحد رسج نود «نادعسلا كسحك كسحو

 «شودخم جانو «ملاس جانف .لاجرلا دايجك وأ «باكرلا دايجك وأ «ليخلا دايجك وأ «حيرلا

 . منهج ىف ههجو ىلع سدركمو

 قحأ نم :نولوقيف ؟ةنحلا لخدنف انبر ىلإ انل عفشي نم :اولاق «ةنجلا ىلإ ةنجلا لهأ ىضفأ اذإف

 مدآ نوتأيف ؟ًالبق هملكو ءهحور نم هيف خفنو «هدیب هللا هقلخ «مالسلا هيلع «مدآ مكيبأ نم كلذب

 . هللا لسر لوأ هنإف «حونب مكيلع نكلو «كلذ بحاصب انأ ام :لوقيو ابنذ ركذيف «هيلإ كلذ نوبلطيف

 نإف «ميهاربإب مكيلع لوقيو «كلذ بحاصب انأ ام :لوقيو ابنذ ركذيف «هيلإ كلذ بلطيف حون ىتؤيف
 «كلذ بحاصب انأ ام :لوقيو ابنذ ركذيف «هيلإ كلذ بّلطيف «ميهاربإ ىتؤيف .ًاليلخ هذختا هللا

 كلذ بلطيف «ىسوم ىتؤيف .ةاروتلا هيلع لزنأو هملكو ءاّيجن هبرق هللا نإف ىسومب مكيلع :لوقيو

 .ميرم نبا ىسيع هتملكو هللا حورب مكيلع نكلو «كلذ بحاصب تسل :لوقيو ابنذ ركذيف «هيلإ

 لاق .«دمحمب مكيلع نكلو «مكبحاصب انأ ام :لوقيف «هيلإ كلذ بلطيف «ميرم نب ىسيع ىتؤيف
 ذخآف «ةنجلا ىتآف قلطنأف 2'”نهندعو] تاعافش ثالث ىبر دنع ىلو - ىنوتايف» : ی هللا لوسر

 تررخ ىبر ىلإ ترظنف ةنجلا تلخد اذإف . ىب بحريو ىيحأف «ىل حتفيف حتفتسأف «بابلا ةقّلحب
 كسأر عفرا :لوقي مث «هقلخ نم دحأل هب نذأ ام ءىشب هديجمتو هدمح نم ىل هللا نذأيف ءادجاس

 :لوقأف ؟كنأش ام :- ملعأ وهو - هللا لوقي ىسأر تعفر اذإف .هّطْعُت لسو«عّفَشُت عفشاو ءدمحم اي

 تنذأ دقو كتعفش دق : هللا لوقيف «ةنجلا نولخديف ةنجلا لهأ ىف ىنعفشف «ةعافشلا ىنتدعو «بر اي

 .م نم ةداير (؟) . نم ةداير (1)



 (11-75) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 . «ةنحجلا لوخد ىف مهل

 مكنكاسمو مكجاوزأب فرعأب ايندلا ىف متنأ ام .هديب ىسفن ىذلاو» :لوقي هی هللا لوسر ناكو

 امم نيعبس «ةجوز نيعبسو نيتنثا ىلع مهنم لجر لك لخديف .مهنكاسمو مهجاوزأب ةنجلا لهأ نم
 ىف هللا امهتدابعل « هللا ًأشنأ نم ىلع لضف امهل «مدآ دلو نم نيتيمدآ نيتنثو «لجو زع «هللا ئشني

 نوعبس اهيلع ءؤلؤللاب للكم بهذ نم ريرس ىلع «ةتوقاي نم ةفرغ ىف ىلوألا ىلع لخديف .ايندلا
 ءارو نمو ءاهردص نم هدي ىلإ رظني مث ءاهيفتك نيب هدي عضي هنإ مث «قربتسإو سدنس نم ًاجوز
 «توقايلا ةبصق ىف كلسلا ىلإ مكدحأ رظني امك اهقاس خم ىلإ رظنيل هنإو ءاهمحلو اهدلجو اهبايث
 «ءارذع اهدجو الإ ةرم نم اهيتأي ام «هلمت الو اهلمي ال اهدنع وه انيبف .ةآرم اهل هدبكو «ةآرم هل اهدبك

 الإ ءلمت الو لمت ال كنأ انفرع دق انإ :ىدون ذإ كلذك وه انيبف .اهلبق ىكتشت امو «هركذ رتفي ام
Cd 

TAY 

 ةدحاو ىتأ املك «ةدحاو ةدحاو نهيتأيف جرخيف .اهريغ اجاوزأ كل نأ الإ ةينم الو ىنم ال هنأ

 ك ىلإ ا نيش ا ىو اللون ف وسا ا ينل: نون یر او ا "”[40]

 ذخأت نم مهنمف «مهلامعأ مهتقبوأ كبر قلخ نم قلخ اهيف عقو ءرانلا ىف رانلا لهأ عقو اذإو
 مهنمو «هيتبكر ىلإ هذخأت نم مهنمو «هيقاس فاصنأ ىلإ هذخأت نم مهنمو كلذ رر هيمدق رانلا

 لوسر لاق .«اهيلع هتروص هللا مرح ههجو الإ «هلک هدسج ذخأت نم مهنمو يوق ىلإ وا نيف

 كئلوأ جرخيف «متفرع نم اوجرخأ :لوقيف .ىتمأ نم رانلا ىف عقو نم «بر اي :لوقأف» يَ هللا
 : هللا لوقيف ءعفش الإ ديهش الو ىبن ىقبي الف ةعافشلا ىف هللا نذأي مث .دحأ مهنم ىقبي ال ىتح
 هللا عفشي مث «دحأ مهنم ىقبي ال ىتح كئلوأ جرخيف .ًاناميإ رانيدلا ةنز هبلق ىف متدجو نم اوجرخأ

 عبر :لوقي مث .رانيد ثلث :لوقي مث .رانيد ىثلث اناميإ هبلق ىف “[متدجو] نم اوجرخأ :لوقيف
 ىتحو «دحأ مهنم يقبي ال ىتح كئلوأ جرخيف .لدرخ نم ةبح: لوقي مث .اطاريق :لوقي مث .رانيد

 امم لواطتيل سيلبإ نإ ىتح «عفش الإ ةعافش هل دحأ ىقبي الو «طق اريخ هلل لمع نم رانلا ىف ىقبي ال
 منهج ىف هدي لخديف .نيمحارلا محرأ انأو تيقب :لوقي مث «هل عفشي نأ ءاجر هللا ةمحر نم ىري

 امك نوتبنيف «ناويحلا رهن :هل لاقي رهن ىلع نوقليف «مّمح مهنأك «هریغ هيصحي ال ام اهنم جرخيف
 تابنك نوتبنيف ارا ا لطلب ابواب رضا ا٠ نا يقلي اه ليسا ل ي ا تحت
 لهأ مهفرعي «(نمحرلا ءاقتع نويمتهجلا» :مهباقر. ىف هبوتكم «رذلا لاثمأ اونوكي ىتح «ثيثارطلا

 ىف باتكلا كلذو «هللا ءاش ام ةنجلا ىف نوثكميف ءطق هلل اريخ اولمع ام «باتكلا كلذب ةنجلا
 .«مهنع «لجو زع «هللا هوحميف «باتكلا اذه انع حما انبر :نولوقي مث «مهباقر

 نوب وا اخل نك هار هلو اد, بيرغ وهو ا اروا فيد اذه

 )١( «تءاج)» :م ىف () .«ىكتشي الو» :م ىف .

 .أ «م نم ةدايز (5) .م نم ةدايز )۳ ٤(

 مقرب ةمظعلا ىف ىناهبصألا خيشلا وبأ هاورف ءىليألا نسحلا نب دمحأ هيف فلوخ دقو )۳١( مقرب ىناربطلل لاوطلا ثيداحألا )١(
 =  قاحسإ امهالك ىشاقرلا ةبالق ىبأ قيرط نم (559) مقرب روشنلاو ثعبلا ىف ىقهيبلاو فهيوهار نب قاحسإ قيرط نم (۳۸۷)



 (۷۹- )۷٤ تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حلل _ ل _ تدبر

 ءهقثو نم مهنمف ءهيف فلتخا دقو «ةنيدملا لهأ صاق عفار نب ليعامسإ هب درفت .ةراكن هظافلأ ضعب

 متاح ىبأو «لبنح نب دمحأك «ةمئألا نم دحاو ريغ هثيدح ةراكن ىلع صنو «هفعض نم مهنمو

 اهيف اهلك هثيداحأ : ىذع نبا لاقو .كورتم وه : هيف لاق نم مهنمو «سالفلا ىلع نب ورمعو «ىزارلا

 .ءافعضلا ةلمج ىف هثيدح بتكي هنأ الإ رظن

 .ةدح ىلع ءزج ىف اهتدرفأ دق «ةريثك هوجو ىلع ثيدحلا اذه دانسإ ىف هيلع فلتخا دقو :تلق

 هيلع ركنأف ءادحاو ًاقايس هلعجو «ةريثك ثيداحأ نم هعمج هنإ :لاقيو ءادج بيرغف «هقايس امأو

 عمج دق ًافنصم ملسم نب ديلولل ىأر هنإ :لوقي ىرملا جاجحلا ابأ ظفاحلا انخيش تعمسو .كلذ ببسب

 .ملعأ هللاف «ثيدحلا اذه تادرفم ضعبل دهاوشلا لك هيف
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 ©9 نيبم لالض يف َكَمْوَقَو كارأ ينإ ةهلآ امانصأ ذختتأ رزآ هيبأل ميهاَربإ لاق ذإو»

 هيلع نج اّمَلَف 0 نينقوملا نم نوكيلو ضرألاو تاومّسلا توكلم ميهاربإ يرن كلذكو

 لاق اغزاب َرَمَقْلا ىأر اًمَلَف © َنيلفآلا بحأ ال لاق لأ اّمَلَف يِبَ اذه لاق ابك وك یار لیلا

 نشطلا ىأو ف و يالا مقل نم وخل يبو ند مل نق لق لأ اً يير اڌ
 راه ياس

 تهجو ينِإ 69 نوكر شت د امم ءيرب ين موق اي لاق تلَقَأ اَمَلَف ربكأ اذه يبر اذه لاق ةغزاب

 .% ©® نيكرشملا نم انأ امو افينح ضرألاو تاَومّسلا َرَطَف يذّلل يِهْجَو

 نبا هاور .حرات همسا ناک امثإ ءرزآ همسا نكي مل ميهاربإ ابأ نإ : سابع نبا نع ‹كاحضلا لاق

E 

A MW 

 یھو «رجاه 3 اسا ا اتا هتأرماو ‹ ىناثم نفسا همأو ‹ حرات همسا

 . ميهاربإ

 .لعأ هللاف «منصلا كلذ هتمدخل رزآ هيلع بلغ هنأك : تلق

 نع «ىظرقلا بعك نب دمحم نع «دايز ىبأ نب دمحم نع «عفار نب ليعامسإ نع «كاحضلا مصاع ىبأ قيرط نم - ةبالق وبأو =

 هكرتو ةمئالا هفعض دقو «ىندملا عفار نب ليعامسإ ىلع اهرادم ىرخأ قرط نم یورو «هب .ةريره ىبأ نع ءراصنالا نم لجر

 . ىنطق رادلا

 .«رظن هيف امم اهلك هثيداحأ» :ىدع نبا لاقو

 .«ملعأ هللاو» :أ ىف )١(



 2/1 (۷۹ ۔ )۷٤ تايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 الو هدئسي ملواجوعم :هانعمو «مهمالکب بیع و و وهل :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاقو

 .دحأ نع هاكح

 هيبأل ميهاربإ لاق ذو ارقي نبا تحمس تایل نب نمتعم نع.ركذ :متاح ىبأ نبا لاق دقو

 .مالسلا هيلع «ميهاربإ اهلاق ةملك دشأ اهنأو «جوعأ اهنأ ىنغلب :لاق 4رزآ

 لاق ىذلا اذهو. . اقل امهدخا نوكي وأ «نمانلا نم ريثكل امك «ناعسا هل نوكي دف هنأب باجآ مث

 رسحلا نع ريرج نبا ىكحف « 4 رزآ هيبأل ميهاربإ لاق إو :ىلاعت هلوق ءادأ ىف ءارقلا فلتخاو
 اي :هانعم « «ةهلآ امانصأ ذختتأ رزآ هيبأل ميهاربإ لاق ذإو» :نآرقي اناك امهنأ ىندملا ديزي ىبأو ا

 . ةهلآ امانصأ ذختتأ 9

 وأ «( هيبأل» :هلوق نم لدب وهو «فرصني ال ىمجعأ ملع هنأ ىلع امإ «حتفلاب روهمجلا أرقو
 .هبشأ وهو «نايب فطع

 رزآ ذختتأ «تبأ اي :هريدقت « ( امانصأ ذختتأ :هلوقل الومعم هنوكل بوصنم هنأ معز نم امأف
 ردص هل نأل ؛هلبق اميف لمعي ال ماهفتسالا فرح دعب ام نأل ؛ةغللا ىف ديعب لوق هنإف .ةهلآ امانصأ

 . ةيبرعلا ةغللا دعاوق ىف روهشم وهو .هريغو ريرج نبا هررق اذك «مالكلا

 « هتني ملف هاهنو «اهنع هرجزو « مانصألا ةدابع ىف هابأ ظعو مااا هيلع ؟ميهاربإ نأ دوصقملاو

 ينإ» هللا نود نم هدبعت منصل هلأتتأ :ىأ «ةهلآ امانصأ ذختتا رزآ هيبأل ميهاربإ لاق ذإو» :لاق امك

 ل «نوكلسي نيأ نودتهي ال نيهئات ی | نيم لالض ىف 9 ككلسم نيكلاسلا :ى أ 4 كموقو كارأ

 ی لقع ید لكل او ا ی يكرماو و ةريخ

 عمسي ال ام دبعت مل تبأ اي هيبأل لاق ذإ ت اقيددص ناك هّلِإ ميهاربإ باَتكلا يف ركذاو» : ىلاعت لاقو
 تبأ اي . يوس ًطارص كدهأ ياف كأي ملام ملعلا نم م ينءاج دق يّنإ تبأ اي . ايش كنع ينغي الو رصيي الو

 نوُكَتف نَمَحَرلا نم م باع كمي نأ فاخأ يّنِإ تأ اي . اًيصَع نَمَحَرلل ناك ناَطيشلا نإ تاطيَشلا دبعت ال

 .«ببس» :م ىف )١(

 باتك رخآ ىف هل ثحب ىف هللا همحر  ركاش دمحأ ثدحملا ؛عمجلا هتلواحمو ىربطلا ريرج نبا لوق ىلع ضرتعا دقو (؟)
 هومس ام لاطبإ ىفو ««رزآ» :ةملك ىف اهومعز ىتلا تاليوأتلا ىفن ىف ةعطاقلا ةجحلاو» :هتمتاخ ىف لاق ىقيلاوجلل «برعملا»
 هابأ ميهاربإ ىقلي» : لاق لَم ىبنلا نع :قراختلا ىف حلا جيلا ثيدكلا :ميهاربإ دلاول ملع هنأ نع ظفللاب جرخت «تاءارق

 ىلإ . . . .كيصعأ ال مويلاف :هوبأ لوقيف ؟ىنصعت ال : كل لقأ ملأ :ميهاربإ هل لوقيف «ةربغو ةرتق رزآ هجو ىلعو «ةمايقلا موي رزآ
 AS ىنيعلا حرشو (قالوب ةعبط نم 7 /5) ىرابلا حتفو (ةيناطلسلا ةعبطلا نم ۱۳۹ )٤/ ىراخبلا ىفو .«ثيدحلا رخآ
 تلا الو ليوأتلا لمتحي ال وهو ءملعلا همسا هنأ ىلع لدي صنلا اذهف «(ةيرينملا ةعبطلا نم 14



 V4) ا/) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا دد ل و

 كيلع مالس لاق . يلم ينرجهاو كتمجرأل هتت مل نيل ميهاربإ اي يتهلآ نع تنأ بغارأ لا . يلو ناطيششلل

 يّبَر ءاعدب نوكأ الأ ئسع يبر وعدأو هللا نود نم نوعدت امو مكلزتعأو . فح يب ناک ُهَّنِإ ي يِبر كل رفغتساس

 ىلع تام املف «هتايح ةدم هيبأل رفغتسي «مالسلا هيلع «ميهاربإ ناكف ء[58- ١ :ميرم] 4اًيقش

 راقغتسا ناک امر ؛یلاغت او مهل رافختسالا نع عجر ا حارا نيبثو كرشلا

 « ميلح هآَوأل ميهاربإ نإ هنم ًاربت هلل ودع هنأ هَل نیت اًمَلَف هاَيِإ اهدعو ةدعوم نع الإ هيبأل ميهاربإ

 ١١5[. :ةبوتلا]

 ال مويلا «ىنب اي:هوبأ هل لوقيف ةمايقلا موي رزآ هابأ ىقلي ميهربإ دا جلا ىف تبثو

 نم يزخأ ىزخ یأو «"نوثعبی موي ىنزخت ال كنأ ىندعت ملأ بر أ :ميهاربإ لوقيف .كيصعأ
 . ""رانلا ىف ىقليف .همئاوقب ذخؤيف خطلتم خيذب وه اذإف .كءارو ام رظنا «ميهاربإ اي: لاقيف؟دعبألا ىبأ

 ىلإ هرظن ىف ةلالدلا هجو هل نيبت : ىأ «ضرألاو تاومّسلا توکم ميهاربإ يرن كلذكو# : هلوقو
 هاوس بر الو هريغ هلإ ال هنإو «هقلخو هكلم ىف ءلجو زع «هللا ةينادحو ىلع امهقلخ

 توكلم يف اورظني ملو >: EEE سنوي] «ضرألاو تاَوَمّسلا يف اًذاَم اورظنا لف : ا

 ءامّسلا نَم مهَفلَح امر مهيديأ نيب ام ىلإ اوري مف :لاقو ٥ : فارعألا] € ضرألاو تاومّسلا
 دبع لكل ةيآل كلذ يف نإ ءاَمّسلا َنَم افسك مِهْيَلَع طقست وأ ( ضرألا مهب فسخن اش نإ ٍضرألاو

 .[4 :ابس](بینم

 - اولاق مهريغو ؛یلسلاو ريب نب ديعسو «ءءاطعو «دهاجم نع «هریغو ريرج نبا هاكح ام امأف

 تجرفو «شرعلا ىلإ هرصب ىهتنا ىتح «نهيف ام ىلإ رظنف «تاومسلا هل تجرف :  دهاجمل ظفللاو

 اوعديف ىصاعملا ىلع دابعلا ىلإ رظني لعجف :- هريغ دازو  نهيف ام ىلإ رظنف «عبسلا نوضرألا هل

 ىف هيودرم نبا ىور دقو .اوعجاريو اوبوتي نأ مهلعل «كنم ىدابعب محرأ ىنإ :هل هللا لاقف .مهيلع
 هللاو ءامهدانسإ حصي ال نكلو« 2٠7 *[بلاط ىبأ نب] ىلعو ءذاعم نع «نيعوفرم نيثيدح كلذ
 توکم ميهاربإ يرن كلدكو» : هلوق ىف سابع نبا نع ىفوعلا قيرط نم متاح ىبأ نبا یورو . ملعأ

 هيلع فخي ملف «هتينالعو هرس شالا هل الج لافت هنإف < a ضرار كارمخلا

 هدرف .اذه عيطتست ال كنإ : هللا لاق بونذلا باحصأ نعلي لعج املف «قئالخلا لامعأ نم

Tsءانايع كلذ ىأر ىتح «هرصب نع هل فشك اذه نوكي نأ لمتحيف كلذ لبق ناك  

 ةرهابلا مكحلا نم كلذ ىف ام ملعو ‹هفرعو هققحتو هداؤفب هدهاش ىتح هتريصب نع نوكي نأ لمتحيو

 لا را لج نفاه نع سو ىم لار لمعلا مامإلا هاور امك «ةعطاقلا تالالدلاو

 .«نيدلا» :آ م ىف (۲) .«ال نآ» : ىف )١(

 .(0-5196) مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 8 «م نم ةدايز 2( . (ىلاعت لاق امك» :أ ىف (0)

 بعش ىف ىقهيبلا هاورف «لبج نب ذاعم ثيدح امأو 7١(. 7 /۳) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذف «بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح امأ (5)

 .هنع هللا ىضر «لبج نب ذاعم نع «بشوح نب رهش نع ميلس ىبأ نب ثيل قيرط نم )٠ ۰ ٦۷( مقرب ناميإلا

 .أ نم ةدايز (A) .م نم ةدايز (۷)



 وا 1/4 175) تاايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ال :تلقف ؟ىلعألا الملا عيا «دمحم اي :لاقف ةروص نسحأ ىف ىبر ىناتأ» :مانملا ثيدح ىف

 ءىش لک یل ىلجتف «ییدث نيب هلمانأ درب تدجو ىتح «یفتک نيب ''”هفك عضوف «بر اي ىردأ

 . شیدا ركذو 60:.تفرعو

 توكلم ا ىرن كلذكو :هريدقت «ةدئاز «واولا»: eT : هلوقو

 «(نيمرجملا ليبس نيبتستلو تايآلا لصفن "”[كلدكو]» : هلوقك + نينقوملا نم نوكيل ضرآلاو تاومسلا

 .[66 : ماعنألا]

 .انقومو اًناع نوكيل كلذ هيرن :ىأ ءاهباب ىلع ىه لب :ليقو

 لف يب اذه لاق » ءامجن :ىأ«اًبكوَح أر » هرتسو هاشغت :ىأ 4ليّللا هيلع نج اَملَقل :هلوقو
 لفآ :لاقي :ريرج نبا لاقو :ناهذلا «لوفألا» :راسي نب قاحسإ نب دمحم لاق :باغ :ىأ :«لفأ

 ى قو تاغا ا لفايو لفأي مجنلا

 “)كلاودلا تالفآلاب الو «موجن (؛0اهُدوُقَت ىتاوللاب تسيل حيباصم

 ؟انع تبغ نيأ :ىنعمب ؟انع تلفأ نيأ :لاقيو

 (اغزاب َرمَقْلا ىأر اًمَلَقل «لوزي ال مئاد هبر هنأ ملع :ةداتق لاق «(نيلفآلا بحأ ال لاقل : لاق
 ةغزاب سمّشلا ىر امل . نيلاضلا مرَقْلا نم ننوكأل ير يندهي مل نم لاق لأ ملف ير اذه لاقل اًعلاط :ىأ

 رثكأو ءرمقلا نمو مجنلا نم امرج : ىأ «ربكأ اذه# ىبر علاطلا "ريما اذه : ىأ ير اذه لاق

 : ىأ (يهجو تهَجو ينإ . نوک رشت ت امم ءيرب يَنإ موق اي لاق «تباغ :ىأ :(تّلفأ اًملف» : .ةءاضإ

 لاثم ريغ ىلع امهعدتباو امهقلخ : ىأ « ضرألاو تاَوَمّسلا َرَطَف يدّلل» ىتدابع تدرفأو ىنيد تصلخأ

 اموإ» :لاق اذهلو ؛ديحوتلا ىلإ كرشلا نع الئام :ىأ «ًافينح ىنوك لاح ىف : : ىأ 4 افينح» . . قبس

 .( نيك ر شما نم انأ
 قيرط نم ريرج نبا ىورف ؟ةرظانم وأ رظن ماقم وه له «ماقملا اذه ىف نورسفملا فلتخا دقو

 نعل » : هلوقب الدتسم ريرج نبا هراتخاو ءرظن ماقم هنأ ىضتقي ام سابع نبا نع < حلا نانا راع

 . 427 [َنيلاضلا موقلا نم نئوکأل ] يير يندهي مل

 تفوخت نيح «همأ هيف هتدلو ىذلا را نم جرخ نيح كلذ لاق :قاحسإ نب دمحم لاقو

 لتقب رمأف «هیدي ىلع ككلم باهذ نوكي دولوم دوجوب ربخأ دق نأ ال .ءناعنك نب دورمنلا هيلع

 هيف تدلوف دلبلا رهاظ برس ىلإ هب تبهذ ءاهعضو ناحو هب ميهاربإ مأ تلمح املف .ذئماع ناملغلا

 .«هلي) :أ ىف )١(

 اذه نع ليعامسإ نب دمحم تلأس «حيحص نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو )۳۲۴١( مقرب ىذمرتلا ننسو (147/5) دنسملا ()

 .«حيحص نسح ثيدح اذه :لاقف ثيدحلا
 .«اهدوقي” :م ىف )٤( .أ نم ةدايز (۳)

 .(كلد) ةدام ناسللاو )١١/ ٤۸١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (5)

 .«ةيآلا »:ه ىفو .أ نم ةدايز (۷) .«نيبلا :٠ ىفو ««ءىّسلا »:م ىف (5)
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 فلسلا نم نيرسفملا نم هريغ اهركذ امك«تاداعلا قراوخ نم ءايشأ ركذو .كانه هتكرتو ميهاربإ

 :فلخلاو

 ام نالطب مهل ًانيبم «هموقل ًارظانم ماقملا اذه ىف ناك «مالسلاو ةالصلا هيلع «ميهاربإ نأ قحلاو

 مانصألا ةدابع ىف مهأطخ هيبأ عم لوألا ماقملا ىف نيبف «مانصألاو لكايهلا ةدابع نم هيلع اوناك

 دنع مه ىذلا ميظعلا قلاخلا ىلإ مهل اوعفشيل «ةيوامسلا ةكئالملا ةروص ىلع ىه ىتلا ‹ةيضرألا

 قزرلا ىف هدنع مهل اوعفشيل «هتكئالم ةدابعب هيلإ نولسوتي امنإو «هودبعي نأ نم رقحأ مهسفنأ

 ىهو « لكايهلا ةدابع ىف مهلالضو مهأطخ ماقملا اذه ىف نيبو .هيلإ نوجاتحي امم كلذ ريغو ءرصنلاو
 «ىرتشملاو «خيرملو «سمشلاو «ةرهزلاو «دراطعو ءرمقلا :ىهو «ةريحتملا ةعبسلا ةرايسلا بكاوكلا

 ال ةرهزلا هذه نأ الوأ نيبف .ةرهزلا مث ءرمقلا مث «سمشلا مهدنع نهقرشأو ةءاضإ نهدشأو « لحزو

 اهسفنل كلمت الو ءًالامش الو آنيمي هنع غيزت ال «نيعم ريسب ةردقم ةرخسم اهنأل ؛ةيهلإلل حلصت

 علطت ىهو «ةميظعلا ''وكحلا نم كلذ ىف هل امل «ةرينم هللا اهقلخ مارجألا نم مرج ىه لب ءًافرصت

 ةلباقلا ةليللا ىف ودبت مث «هيف راصبألا نع بيغت ىتح برغملا نيبو هنيب اميف ريست مث «قرشملا نم

 .مجنلا ىف مدقت ام لثم هيف نيبف ءرمقلا ىلإ لقتنا مث .ةيهلإلل حلصت ال هذه لثمو .لاونملا اذه ىلع

 هيلع عقت ام رونأ ىه ىتلا ةثالثلا مارجألا هذه نع ةيهلإلا تفتنا املف .كلذك سمشلا ىلإ لقتنا مث

 نهتدابع نم ءىرب انأ : ىأ ( توك رشت اًمَم ءيرب نإ موق اي لاقإ# ‹«عطاقلا ليلدلاب كلذ ققحتو «راصبألا

 رطف يذل يهجو تهجر ينإ # «نورظنت ال مث اعيمج اهب یوو «ةهلآ تناك نإف «نهتالاومو
 اهركمو. اه رمو ءاشاألا ىلا كأ 5 : ىأ « نيكرشملا نم ان امو افينح ضْرألاَو تاومّسلا

 لاق امك «ههلإو هكيلمو هبرو ءىش لك او «ءىش لك توکلم هديب ىذلا هاه دوو اهردقمو

 راهتلا ليلا يشغي شرعلا ىلع ئوتسا مث ميا ةّنس يف ضرألاو تاومّسلا قل يذلا هللا مكبر نإ : ىلاعت

 «نيملاعلا ٠ بر هللا كرابت رمألاو قلخلا هل الأ هرمأب ٍتارّخسم موجنلاو رمقلاو سمّشلاو اثيثح هبلطي

 هللا لاق ىذلا وهو «ماقملا اذه ىف ًارظان ''”[ليلخلا] ميهاربإ نوكي نأ زوجي فيكو :٥٤[. فارعألا]

 اهل متنأ يتلا ليئامعلا هذه ام هموقو هيبأل لاق ذإ نيملاع هب انکو لبق نم هدشر ميهاربإ انيتآ دقلو :  هقح ىف

 نم كي ملو افينح هلل اتناق َةمَأ ناك ميهاربإ نإ : ىلاعت لاقو ۲ 26١ :ءايبنألا] تايآلا «نوفكاع

 نمل ةرخآلا يف هاو ةنسح ايندلا يف هانيتآو .ميقتسم طارص ىلإ هادهو هابتجا همعنأل اركاش. نيك رشمْلا

 لاقوء[778١ -۰ : لحنلا] «نيكٍرشمْلا نم ناك امو افينح ميهاربإ لم عينا نأ كيل انيحوأ مث . نيحلاصلا

 «نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ هلم اميق انيد ميقتسم طارص ىلإ يبر يناده يَِّنإ لق» : ىلاعت

 ٠١١[. :ماعنألا]

 ىلع دلوي دولوم لک » : لاق هنأ هك هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع ‹ نيحيحصلا یف تبث دقو

 .أ نم ةدايز (۲) .«ةمكحلا »:أ ىف )١(



 ا )۸۳ ۸۰) تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 : هللا لاق : ناق فاك هلا ترتر نأ برامح ني يضيع نع ملص, عجم قو 7١«ةرطفلا
 وع ليد اهل انا َرَق يبا هلل ترف : زيزعلا هباتك ىف هللا لا ا ىدابع تقلخ

 مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب ب نم كبر ذخأ ذإو» OS : مورلا] هللا

 سالا رطف يتلا هللا ترطف» : هلوقك «نيلوقلا دحأ ىلع هانعمو 1۷: فارعألا] «ىَب اولاق مكبر تسلا

 . هنايب یتأیس امك (اھیلع

 هلل اتناق ما هللا هلعج ىذلا  ليلخلا ميهاربإ نوكي فيكف «ةقيلخلا رئاس قح ىف اذه ناك اذإف

 «ةميلسلا ةرطفلاب سانلا ىلوأ وه لب !؟ماقملا اذه ىف ًارظان ١١١[ :لحنلا] «نيكرشمْلا نم كي ملو افينح
 ًارظانم ماقملا اذه ىف ناك هنأ ديؤي امو .بير الو كش الب يي هللا لوسر دعب ةميقتسملا ةيجسلاو

 :" ٍلاعت هلوق ًارظان ال كرشلا نم هيف اوناك اميف هموقل
 وا او م

 ءاَشي نأ الإ هب نوک رشت د ام فاَحَأ الو ناده دقو هللا يف ينوجاحتأ لاق هموق هجاحو إل

 َنوُفاَحَت الو مكر شأ ام فاَخَأ فيكو 0 َنوُرَكَذََت الفأ امْلع ءيش لك يبر عسو ايش يبر
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 نومّلعت متنك نإ نمألاب قحأ نيقيرفلا يأَف اناطلس مكيلع هب هب لّزتي مل ام هّللاب متکرشُا مکن

 انجح كلتو 09 نودتهم مهو نمألا مهل كتلوأ ملظب مهناعإ اوسبأي ملو اونمآ نيذّلا ©
 هل هما وي مام يد ص م م 9 e هے مسمع م 0 و یھ

 . 4 69 ميلع ميكح كبر نإ ءاشن نم تاجرد عفرن هموق ىلع ميهاربإ اهانيتآ

 :لاق .«لوقلا نم هبشب هورظانو «ديحوتلا نم هيلإ بهذ اميف هموق هلداجو :ىلاعت لوقي
 ىلإ ىنادهو ىنرَصَب دقو ءوه الإ هلإ ال هنأو هللا رمأ ىف ىننولداجت :ىأ «ناده دقو هللا يف ينوجاحتأ»
 !؟ةلطابلا مكهبشو ةدسافلا مكلاوقأ ىلإ تفتلأ فيكف ؟هنم ةنيب ىلع انأو قحلا

 اميف مكلوق نالطب ىلع ليلدلا نمو :ىأ 4 اًنيش ير ءاشي نأ الإ هب نوكرشت ام فاَحَأ الو :هلوقو
 ‹ عنص اهل ناك نإف ءاهيلابأ الو ءاهفاخأ ال انأو كيش رثؤت ال اهنودبعت ىتلا ةهلآلا هذه نأ هيلإ متبهذ

 قاذ واع اب چور الو اجا اه نود

 . ةيفاخ هيلع ىفخت الف «ءايشألا عيمجب هملع طاحأ :ىأ «اًمْلع ءيش لک يب عسو»

 ؟اهتدابع نع "اورجزتف «ةلطاب ةهلآلا هذه نأ نوربتعتف مكل "هتنيب اميف :ىأ «َدورْكَذَتت الفأ»
 ‹هباتک ىف مهنع صق اميف «داع هموق ىلع «مالسلا هيلع دوه هللا ىبن هب جتحا ام ريظن ةجحلا هذهو

 .(5568) مقرب ملسم حيحصو (1A0) مقرب ىراخبلا حيحص 000

 .«؟ىفخي الف ۱:1 ىف (45) .م نم ةدايز (5) .«لجو زع »: ىف (۳)

 .«اورجزنتف :آ ىف (۷) . «هنيب اميف 2:أ ىف (0)



۹٤ 

 الإ لوقت نإ نينمؤمب كَل نحن امو كلوق نع انتهلآ يكراتب نحن امو ةنيب انتج ام دوه اي اونا: نو

 ال م اعیمج ينوديكف هنود نم . نوكرش امم ءيرب ينأ اودهشاو هللا دهشأ ينإ لاق ء وسب انتهلآ ضعب كارتعا

 (“[ميقتسم طارص ىلع يبر نإ ] اهتيصانب ذخآ وه الإ ةّباَد نم ام مُكَبرو ير هللا ىلع تلُكَوت ينإ نورظنت

 .[05 67 :دوه]

 (۸۳-_ ۸۰) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 E Sy YT هلوقو

 »۱ E قار دا ل لل قلعت لاق امك انهو جیا

 .[77 :مجنلا] «ناّطْلس نم اهب هللا لزنَأ ام مُكوابآو متنأ اهومتيمس ءامسأ الإ يه نإ : لاقو

 هديب نم دبع ىذلا ؟بوصأ نيتفئاطلا ىأف : ىل دولت معك نإ مألاب قحأ نيقيرفلا يأف» :هلوقو
 موي هّللا باذع نم نمالاب قحأ امهيأ «ليلد الب عفني الو رضي ال ام دبع ىذلا وأ ءعفنلاو رضلا

 ءالؤه :ىأ نودتهم مهو نمألا مهل كعلوأ مطب مهتاميإ اوسبأي ملو اونمآ نيذّلاط: ىلاعت هللا لاق ؟ةمايقلا

 نودتهملا «ةمايقلا موي نونمآلا مه ًائيش هب اوكرشي ملو هل كيرش ال ةدحو هلل ةدابعلا اوصلخأ ىذلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف

 نع «ناميلس نع E «یدع ,ىبآ نبا انثدح «راشب نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاق

 مل انيأو :هباحصأ لاق 4ملظب مهَناَمِإ اوسي ملول تلزن ال :لاق هللا دبع نع < «ةمقلع نع «ميهاربإ

 . 291 :نامقل] «ميظع مّلظَل كرشلا نإ : تلزنف ؟هسفن ملظي

 هللا دبع نع «ةمقلع نع «ميهاربإ نع < «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 لاق سانلا ىلع كلذ قش 4ملظب مهنا اوسي ملو اونمآ نيذّلا» : ةيآلا هذه تلزن امل :لاق

 دبعلا لاق ام °” اوعمست ملأ !نونعت ىذلا سيل هنإ :٠ لاق ل ملظي ال انيأف هللا لوسر
 . "”«كرشلا وه اهنإ «4 ميظع مّلظَل كرشلا نإ للاب كرشت ال ينب اي :حلاصلا

 نع «شمعألا نع «سيردإ نباو عيكد انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 باحصأ ىلع كلذ قش ,«ملظب مهتامإ اوسبلي مّلو» :تلزن امل :لاق هللا دبع نع «ةمقلع نع «ميهاربإ

 لاق امنإ ءنونظت امك سيل ٠:45 هللا لوسر لاقف ؟هسفن ملظي مل انيأو :اولاق لك هللا لوسر
 . 0( ميظع ملظل كا رشلا نإ هّللاب كرشت ڌ ال ينب ب اي» :هنبال “(نامقل]

 )١( «اهنودبعت »: ىف (۲) . «ةيآلا »:ه ىفو «أ ٠م نم ةدايز .

 )۳( مقرب ىراخبلا حيحص )٤1۲۹(.

 ) )5.(نيملسملا »:م ىف )٥( .«ىلإ اوعمست» :أ ىف () . «هفن ملظي مل انيأ >:أ ىف

 )۷( دنسملا )١/۳۷۸(.

  (A)م نم ةدايز .

 .هوحنب عيكو قيرط نم (۷ مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو 0(



 )۸۳ ۸۰) تايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع نام انثدح «دمحأ وبأ انثدح «ىرمنلا ةَّبش نب رمع انثدحو

 .«كرشب ١:لاق ,«ملظب مهناميإ اوسبلي ملو# : هلوق ىف يي ىبنلا نع هللا دبع نع «ةمقلع

 «سابع نباو «ةفيذحو «ناملسو «بعک نب بأ ( دعو -قيدضلا رك نا نع یورو لاق

 « ىعَحَتلاو .ةمركعو «دهاجمو «ىمّلسلا ¿ نمحرلا دبع ىبأو «ليبحرش نب ورمعو ءرمع نباو
 كلذ ود ىلا و داك و افلا

 انثدح «مصاع وبأ انثدح «ىعمسملا هادشي كم انثدح «ىعفاشلا انثدح :هيودرم نبا لاقو

 اوُممآ نيذّلاط :تلزن امل :لاق هللا دبع نع «ةمقلع نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «ئروثلا نايفس

 . 7«مهنم تنأ :ىل ليق :٠ یی هللا لوسر لاق ,4ملظب مهناعإ اوسِبلي ملو

 نب ريرج نع «ناذاز نع «باتج وبأ انثدح .فسوي نب قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لوسر لاقف ءانوحن عضوي بكار اذإ «ةنيدملا نم انزرب املف كي هللا لوسر عم انجرخ :لاق هللادبع

 ىبنلا هل لاقف « هيلع انددرف ملسف «لجرلا انيلإ ىهتناف .«ديري مكايإ بكارلا اذه نأك »: ي هللا

 لوسر أ :لاق ««؟ديرت نيأف ١:لاق .ىتريشعو ىدلوو ىلهأ نم :لاق 2«؟تلبقأ نيأ نم »: هی

 نأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشت »:لاق ؟ناميإلا ام ىنملع «هللا لوسر اي :لاق .«هتبصأ دقف ١:لاق . هللا

 .تررقأ دق :لاق .«تيبلا جحتو ء«ناضمر موصتو «ةاكزلا ىتؤتو «ةالصلا ميقتو « هللا لوسر ًادمحم

 «تامف هتماه ىلع عقوف «لجرلا ىوهو هريعب ىوهف «نادرج ةكبش ىف هدي تلخد هريعب نإ مث :لاق
 اي الافق هادعفاف نالا ني ةفيلخعو رسا نب رامعهّيلإ ةيقوفا 0 لجرلاب ىلع هلك ىلا اقف

 أ :ة هللا لوسر امهل لاق مث ءم هللا لوسر امهنع ضرعأف :لاق !لجرلا ضبق ءهّللا لوسر

 تام هنأ تملعف «ةنحلا هي ىنإف «لجرلا نع ىضارعإ امتيأر

 مهناعإ اوسي مَلو اونمآ نيدّلا» : لجو زع ءهللا لاق نيذلا نم اذه :٠ هللا لوسر لاق مث ء«اعئاج

 ىلإ هانلمحو «هانفكو هانطنحو هانلسغف ءاملا ىلإ هانلمتحاف :لاق .«مكاخأ مكنود ١:لاق مث مث «(مٰلظب

 انل دحللا نإف ءاوقشت الو اودحلا» :لاقف ربقلا ريفش ىلع سلج ىتح ةي هللا لوسر ءاجف ء«ربقلا

 . ””«انريغل قشلاو

 نع «ناذاز نع «تباث نع «ءارفلا رفعج نب ديمحلا دبع نع ءرماع نب دوسأ نع دمحأ هاور مث

 . "«اريثك رجأو ًاليلق لمع نمم اذه »:هيف لاقو ءهوحن ركذف «هللا دبع نب ريرج

 «رمع ىبأ نب نب نارهم انثدح «ناطقلا ىسوم نب فسوي انثدح ‹« ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبأ لاقو

 .ىناقربلا هفعضو «فيعض :ةرم لاقو «هثيدح بتكي ال :ىنطقرادلا لاق «ىعمسملا دادش نب دمحم هدانسإ ىفو )١(

 .(نودتهم مهو نمألا مهل كئلوأ ملظبإ# :أ ءم ىف (:) . ؛هللا لوسر 2:أ ىف (۳) .«مالسلا هيلع" :م ىف (؟)

 .«هنعنع دقو سلدم وهو بانج وبأ هدانسإ ىف» )57/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )۳١۹/٤( دنسملا (5)

 هللا ديبع قيرط نم (۳۱۹/۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورف ؛هيف هيلع فلتخا هنكل «بانج ابأ تباث عبات دقو (769/4) دنسملا (5)

 .هب ريرج نع ناذاز نع ناظقيلا ىبأ نع تباث نع ىسوم نبا



 ل هابآلا ا ءاضألا gg و

STلوسر عم انك :لاق سابع نبا نع ءريَبج نب ديعس نع ؛هيبأ نع  
 تج رخ نقل غا كعب ئذلاو < هللا لرو ا لاق اع هل ضرع ذإ زاس ريس ىف هللا

 نم الإ ماعط ىل ام ىتح كتغلب امو «كلوق نم ذخآو .كادهب ىدتهأل ىلامو ىدالتو ىدالب نم

 هركب فخ لخدف «هلوح انمحدزاف لبقف لك هللا لوسر هيلع ضرعف .ىّلع ضرعاف «ضرألا رضخ
 «قحلاب ىنثعب ىذلاو قدص :ِِكَب هللا لوسر لاقف «هقنع ترسکناف «ىبارعألا ىدرتف «ناذرج تيب ىف

 نم الإ ماعط هل ام ىتح ىنغلب امو «ىلوق نم ذخأيو ىادهب ىدتهيل هلامو هدالتو هدالب نم جرخ دقل

 اوسبلي ملو اونمآ نيذلاب متعمسأ !مهنم اذه ًاريثك رجأو ًاليلق لمع ىذلاب متعمسأ «ضرألا رضخ
 ثيدح نم هيودرم نبا ىورو] .""«مهنم اذه نإف ؟نودتهم مهو نمألا مهل كئلوأ ملظب مهناميإ
 لاق ةالاق رمح ا نبأ نع هيت ني دايز اندكباب ىرلا لزن ناكو  ىلعم نبا دمحم

 لوسر اي :اولاق «تکسو ارفغف ملظو رفغتساف مَّلظو ربصف عنمو ركشف ىطعأ نم ١ : ا هللا لوسر
 , 4[(40نودتهم مهو نمألا مه كتلوأ» : » لاق ؟هل ام هللا

 . هموق ىلع هتجح انهجو :ىأ «دموق ىلع ميهاربإ اهاتیتآ انجح كلتو : هلوقو

 مل ام هّللاب متكر شأ مکا نوفاخت الو متكرشأ ام فاخأ فيكو» : هلوق كلذب ىنعي :هريغو دهاجم لاق

 نمألاب هل مكحو هللا هقدص دقو 000«4[نوُمعَت مشك نإ ] نسألاب قحأ نيقيرفلا يأ اناطلس مكيلع هب لِ

 كلذ دعب لاق مث ,«نودتهم مهو نمألا مهل كتلوأ مَلظب مهنا اوس ملو اونمآ نیلا :لاقف ةيادهلاو

 . «ءاّشّن نم تاجرد عقرت هموق ىلع ميهاربإ اهاتیتآ انتجح كلتوإ : هلك

 .ىنعملا ىف بيرق امهالكو «فسوي ةروس ىف امك «ةفاضإ البو ةفاضإلاب ئرق

 نمو هيدهي نمب : :ىأ * ميلع» هلاوقأو هلاعفأ ىف ميكح :ىأ * ميلع ميكح كبر نإ :هلوقو
 و نونمؤي ال كبر تملك مهيلع تّقح نيا نإ : لاق امك «نيهاربلاو جا هيلع تماق نإو « هلضي

 . «ميلع ميكح كبَر نإ :انهاه لاق اذهلو: 207-21۹۷ 2وي «ميلألا باذعلا اوري تح ةيآ لك مهتءاج

 ناميلَس و دوواد هير نمو لبق نم انيده احونو انيده ًالك بوقعيو قاحسإ هل انيهوو )ف
 مو همم - ا جک و رام م 22

 ئسيعو ئيحيو ایرکزو 9 © نينسحملا يزجن كلذكو نوراهو سومو فسويو بويأو

 ىلع انْلَضَف ًالكو اطولو سنويو عَسِيْلاَو ليعامسإو 2 نيحلاصلا نم لك سايلإو
 دهم ع عامه ل هدمه م هم عم

 9 ميقتسم طارص ىلإ مهاَنيدَهَو مهانيبتجاو مهناوخإو مهتايرذو مهئابآ نمو AD 3نيملاعلا

 .؟ریس ىف »م ىف () .«هللا دبع :٠ ىف )١(
 . 0709 /9) روثنملا ردلا ىف امك ىذمرتلا ميكحلا هاورو (۳)

 .«ةيآلا »:ه ىفو « أ «م نم ةدايز (0) .أ م نم ةدايز (6)



 +1 تحمس (ة ۸9 تايآلا» ءاعلالا وسا كلاثلا رجلا

 ۵ َنوُلَمعَي اوناك ام مهنع طبحُل اوكرشأ ولو هدابع نم ءاشي نم هب يدهي هللا ىده كلذ

 3 هيد 26

 اوسيل اموق اهب انلُكو دقف ءالؤه اهب رفكي نإ ةوبنلاو مكحلاو باتكلا مهانيتآ نيدّلا كئلوأ

 الإ وه نإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق هدتفا مهادهبف هللا ىده نیلا كئلؤُأ 9 نيرفاكب اهب

 . 4 69 نيملاعلل ئركذ
 نم «ةراس» هتأرماو وه سيأو «نسلا ىف نعَّط نأ دعب «قاحسإ ميهاربإل بهو هنأ ىلاعت ربخي

 «كلذ نم ةأرملا تبجعتف «قاحسإب امهورشبف «طول موق ىلإ نوبهاذ مهو ةكئالملا تءاجف ءدلولا

 هللا رمأ ني تا ر بيجع ءيشَل اذه نإ ايش يلعب اذهو زوجع انو دلا ئتليو اي تّلاق» :تلاقو

 «هتوبنب هدوجو عم 2500050006 :دوه] «ديجُم ديمح هَّنِإ تيَبلا لهأ مكيلع هتاكربو هللا تمحر

 ىف لمكأ اذهو ١١7[« :تافاصلا] «نيحلاّصلا نم اًيبت قاحسإب هاَنرشَبَو9 : لاق امك ءًابقعو السن هل نآبو

 :ىأ «[الا :دوه] (بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اًهاَنرْشِبف :لاقو «ةمعنلا ىف مظعأو «ةراشبلا

 ديدش دلولا دلوب حرفلا نإف «هدلاوب ترق امك هب امكنيعأ رقتف ءامكتايح ىف دلو دولوملا اذهل دلويو
 هب ةراشبلا تعقو «هفعضل بقعي ال هنأ مهوتي دق ةخيشلاو خيشلا دلو ناك الو «بقعلاو لسنلا ءاقبل

 «مالسلا هيلع «ميهاربإل ةازاجم اذه ناكو «ةيرذلاو بقعلا قاقتشا هيف ىذلا ««بوقعي» مساب هدلوبو

 هضوعف «ضرألا ىف هللا ةدابع ىلإ ًابهاذ مهدالب نم رجاهو مهنع حزنو «مهكرتو هموق لزتعا نيح

 لاق امك هنیع مهب رق «هنید ىلع هبلص نم نيحلاص دالواب هتريشعو هموق نع «لجو زع «هللا

 ميرم] © ابن انلعج ًالكو بوقعيو قاحسإ هل اتبهو هللا نود نم تودبعي امو مهلزتعا اًمَلَفظ :"[ىلاعت]

 . 4انيدَه الك بوقعیو قاحسإ هل اَبِهَوَول :انهاه لاقو [:

 لكو «ةحلاص ةيرذ هل انبهوو «هانيده امك هانيده «هلبق نم :ىأ (لبق نم انيده احونو» :هلوقو

 نمآ نم الإ ضرألا لهأ قرغأ امل ىلاعت هللا نإف «مالسلا هيلع «حون امأ «ةميظع ةيصوصخ هل امهنم

 «حون ةيرذ نم مهلك سانلاف «نيقابلا مه هتيرذ هللا لعج  ةنيفسلا ىف هوبحص نيذلا مهو - هب

 لاق امك ءهتيرذ نم الإ ايبن هلعب «لجو زع «هّللا ثعبي مل ا هيلع ؛ ميهاربإ 3 كلذكو

 557 انلسرأ دقلو» : ىلاعت لاقو ء[۲۷:توبكنعلا] ةيآلا «باتكلاو ةوبنلا هتیرذ يف انلعجو)» : ىلاعت

 مهيلع هللا معنأ نيذّلا كتلوأ» :ىلاعت لاقو «[7؟5 :ديدحلا] (باتكلاو ةوبنلا امهتيرذ يف انلعجَو ميهاربإو

 مهيلع ىلتت اذإ انيبتجاو انيده نمو ليئارسإو ميهآربإ ةيرذ نمو حون عم المح نممو مدآ ةيرذ نم نيل نم

 o۸]. :ميرم] (ایکبو ادجس اورخ نمحرلا تايآ

 ةوعو «ةيآلا ناميلسو دواد هتيرذ نم انيدهو : ىأ (هتیرذ نموإ» : ةيركلا ةيآلا هذه ىف هلوقو

 هدوعو .هيلع لاكشإ الو ءريرج نبا رايتخا وهو .رهاظ «نيروكذملا برقأ هنأل ؛«حون» ىلإ ريمضلا

 .أ نم ةدايز (۲) .«اهورشبو :م ىف (۱)



 (10- )۸٤ تايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا ۹۸

 نم سيل هنإف ««طول» كلذ ىلع لكشي نكل «نسح هلجأ نم مالكلا قبس ىذلا هنأل ؛«ميهاربإ) ىلإ

 امك ءًابيلغت ةيرذلا ىف لخد هنإ :لاقي نأ الإ مهلا ؛رزآ نب نادام هيخأ نبا ره لب ««ميهاربإ» ةيرذ

 كَ دعت اوافق يدع نم نودبعت ام هينبل لاق ذإ توما بوقعي رضح ذإ ءادهش متنك مآل : ىلاعت هلوق ىف

 «همع ليعامسإف ١77[« :ةرقبلا] «نوملسم هل نحنو ادحاو اهل قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلإو

 .ًابيلغت هئابآ ىف لخدو

 لخدف ١"[ ء٠۳ :رجحلا] «سيلبإ الإ .نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف» :هلوق ىف لاق امكو]
 لخدو «مهتلماعم لموعف «مهب هبشت دق ناك هنأل ؛ةفلاخملا 2 مذو «دوجسلاب ةكئالملا رمأ ىف سيلبإ

 .[رون نم ةكئالملاو رانلا مهتعيبطو نجلا نم ناكو ءًابيلغت مهعم

 ىلع ةلالد رخآلا لوقلا ىلع ««حون» وأ «ميهاربإ» ةيرذ ىف «مالسلا هيلع ««ىسيع » ركذ ىفو

 هيلع ««ميهاربإ» ىلإ بسني امنإ «مالسلا هيلع ««ىسيع» نأل ؛لاجرلا ةيرذ ىف تانبلا دلو لوخد
 .هل بأ ال هنإف 0 اهيلع ا همأي 0

 ىلإ 0 لسرأ 9 ا 1 ىبأ نع ىکا N e ا نبا

 هللا باتك ىف هدجت ا ىبنلا ةيرذ نم نيسحلاو نسحلا نأ معزت كنأ ىنغَلب ؛ لاق رمعي ن نيحت

 «نامْیَلسو دواد هتیرذ نمو# : ماعنألا ة ةروس أرقت سيلأ :لاق ؟هدجأ ملف هرخآ ىلإ هلوأ نم هتأرق دقو

 :لاق ؟بأ هل سيلو «ميهاربإ ةيرذ نم ىسيع سيلأ :لاق «ىلب :لاق ؟« ئسيعو ىيحير» غلب ىتح

 اذإ امأف «مهيف تانبلا دالوأ لخد « مهبهو وأ هتيرذ ىلع فقو وأ «هتيرذل لجرلا ىصوأ اذإ اذهلف

 رعاشلا لوقب اوجتحاو «هينب ونبو هبلصل هونب كلذب صتخي هنإف «مهيلع فقو وأ هينب لجرلا ىطعأ

 (”بناجألا لاجرلا انبأ نهونب انتانبو انئانبأ ونب انونب
 لكَ هللا لوسر نأ «ىراخبلا حيحص ىف تبث ال ءاضيأ مهيف تانبلا ونب لخديو :نورخآ لاقو

 . «نيملسملا نم نيتميظع نيتئف نيب هب حلصي نأ هللا لعلو ديس اذه ىنبا نإ :١ ىلع نب نسحلل لاق

 .ءانبألا ىف هلوخد ىلع لدف ءاّتبا هامسف

 نوجا اذه :نورخآلا لاقو

 ةيادهلا نأو «مهتقبط ىوذو .مهعورفو مهلوصأ ركذ : «مهناوخإو مهتایرذر مهئابآ نمو :هلوقو
 . 4 ميقتسم طارص ىلإ مهانيدهو مهاتيبتجاو» : لاق اذهلو ؛مهلك مهلمش ءابتجالاو

 «سابعا :أ ىف () أ .م نم ةدايز(١)

 .«بناجألا» لدب «دعابألا» هدنعو )6١1(. مقرب كلام نبا ةيفلآ ىلع هدهاوش ىف ليقع نبا هركذ (©)

 هنع هللا ىضر «ةركب ىبأ ثيدح نم (۲۷ ۰ )٤ مقرب ىراخبلا حيحص (:)



 وص جج )ا ةاعالا روسو فلا لا

 هللا قيفوتب كلذ مهل لصح امنإ :ىأ (هدابع نم ءاشي نم هب يدهي هللا ىده كلذ :لاق مث

 .هنأشل ظيلغتو ءكرشلا رمأل ديدشت :(نولمعي اوناك ام مهنع طبحَل اوكرشأ ولو» .مهايإ هتيادهو

 نطبحيل تكرشأ ني كلبق نم نيذّلا ىإو كيلإ يحوأ دقلو» :[یلاعت] لاق امك ءهتسبالمل ميظعتو

 نإ لق > : ؟7[ىلاعت] هلوقك «عوقولا زاوج ىضتقي ال طرشلاو «طرش اذهو [10 :رمزلا] ةيآلا كمع
 نإ اًندَل نم هانذختال اوه دخت نأ اتدرا ول : هلوقكو «[١8:فرخزلا] (نيدباعْلا لو اَنأَف دلو ٍنمَحَرلل ناک

 هللا وه هناحبس ءاشي ام قلخي امم ئفطصأل ادّلو ذخَتي نأ هللا دارا لل :هلوقكو 1۷: ءايبنألا] «ييلعاف انك

 .[5 :رمزل] راها دحاولا

 دابعلل ةمحر كلذب مهيلع انمعنأ :ىأ «ةوسلاو مكحلاو باتكلا مهانيتآ نذل كتلوأ» قو

 هذه ىلع ًادئاع ريمضلا نوكي نأ لمتحيو .ةوبنلاب :ىأ اهب رفكي نفط < ةقيلخلاب انم ًافطلو «مهب

 .ةوبنلاو «مكحلاو «باتكلا :ةئالثلا ءايشألا

 «ةداتقو «كاحضلاو اا نب ديعسو «سابع نبا هلاق .ةكم ,لهأ : : ىنعي «ءالؤه» : هلوقو

 شيرق نم اهب رفك نم معنلا هذهب رفكي نإ :ىأ «نيرفاكب اهب اویل امَق اهب انکو دقف» لا
 « نيرخأ» ًاموق اهب انلكو دقف ؛نریباتکو نييلمو «مجعو برع نم«ضرألا لهأ رئاس نم مهريغو

 ائيش نودحجي ال :ىأ 4 نيرفاكب اھب اوسْيَلِ ‹ةمايقلا موي ىلإ مهعابتأو راصنألاو نيرجاهملا :ىنعي

 هنمب مهنم هللا انلعج ءاههباشتمو اهمكحم اهعيمجب نونمؤي لب «ًادحاو افرح اهنم نودري الو 0

 .هناسحإو همركو

 نم عم نيروكذملا ءايبنألا :ىنعي كرا: ًادمحم هلوسرو هدبع ًابطاخم ىلاعت لاق مث
 ال ةيادهلا لهأ مه :ىأ هللا ىده نيذلا» هابشألا مهو ناوخإلاو ةيرذلاو ءابآلا نس مهيلإ فيضأ

 هعرشي اميف هل عبت هتمأف ءَ لوسرلل ًارمأ اذه ناك اذإو . . عبتاو دتقا :ىأ (هدتفا مهادهبق» «مهريغ

 .هب مهرمأيو« 0 ”[مهل]

 مهربخأ جيرج نبا نأ «ماشه انربخأ «ىسوم نب ميهاربإ انثدح :ةيآلا هذه دنع ىراخبلا لاق
 :لاقف ؟ةدجس (ص) ىفأ :سابع نبا لأس هنأ «هربخأ ًادهاجم نأ «لوحأللا ناميلس ىنربخأ :لاق

 نب ديزي داز  مهنم وه :لاق مث .«هدتفا مهادهبف) : هلوق ىلإ «قاحسإ هَل انهو :الت مث معن
 «سابع نبال تلق :لاق دهاجم نع «ماوعلا نع «فسوي نب لهسو «ديبع نب دمحمو «نوراه

 . هب ىدتقي نأ َرمأ نم ی مكيبن :لاقف

 «ارجأ» نآرقلا اذه مكايإ ىغالبإ ىلع مکنم بلطأ ال : ىأ «ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق ل: هلوقو

 ىمعلا نم اودشريف هب نوركذتي :ىأ 4 نيملاعلل ئركذ الإ ره نإ ءائيش مكنم ديرأ الو ءةرجأ :ىأ

 .ناميإلا ىلإ رفكلا نمو «داشرلا ىلإ '*”ىغلا نمو «ىدهلا ىلإ

 .أ نم ةدايز (۳ - ۱)

 .«ىمعلا» :أ ىف (0)



 )٩۱ «٠ ٩۲( ناتيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حس لل ست

 باتكلا َلَزنَأ نم لق ءيش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام اولاق ذإ هردق قح هللا اوردق امو

 ام متملعو اريثك نوفختو اهتودبت سيطارق هتولعجت ساتل ىدهو ارون ئسوم هب ءاج يذلا

 كراخ ةالرنا تاك دهرا 0 نوبي مهضوخ يف مهرذ من هللا لق مكان الو متنأ اوملعت مل

 ساسو ے

 مهو هب نونمؤي ةرخآلاب نونمؤي نيذّلاو اهلوح نمو ئرقلا أ رذسلو هيدي نيب يذلا قدصم

 . 4 © نرظفاحي مهتالص ىلع
 ءدهاجمو «سابع نبا لاق «مهيلإ هلسر اوبذك ذإ «هميظعت قح هللا اومظع امو :ىلاعت لوقي

 :ليقو ؛دوهيلا نم ةفئاط ىف تلزن :ليقو «ريرج نبا هراتخاو .شيرق ىف تلزن :ريثك نب هللادبعو

 . فيصلا نب كلام ىف لقوا م لج ر قماح ىف

 نوركني ال دوهيلاو «ةيكم ةيآلا نأل ؛رهظألا وه لوألاو «ءىش نم رشب ىلع هلل لرنأ ام اولاَقِط

 لاق اک نم لور ا نودعبي 00 . ةبطاق ٍبرعلاو - شيرقو ؛ءامسلا نم بتكلا لازنإ

r: Eل انس وق اإل ماوس نأ الا عم اتر: يلا لاقو  

 :ءارسإلا] اوسر اكلم ءاَمسلا نم هيلع انتل ننئمْطم نوشمي ةكئالم ضرألا يف ناك ول لق . هكر ارش

 هللا لاق ,«ءىش نم رشب لع هللا لّرنأ ام اولاق ذإ هردق قح هللا ارردق امو» :انهه لاقو ء[٩۹ ٤

 نيركنملا ءالؤهل دمحم اي لق :ىأ ؟4 سال ىدهو ارون ئسوم هب ءاج يذلا باتكلا لزنأ نم لق : ىلاعت

 لزنأ نم : ةبجوم ةيئزج ةيضق تابثإب ماعلا مهبلس باوج ىف « هللا دنع نم بتكلا نم ءىش لازنإل
 ىسوم ىلع اهلزنأ دق هللا نأ  دحأ لكو - متملع دق ىتلا ةاروتلا : ىنعي «ىسوم هب ءاج يذلا باتكلا

 ملظ نم اهب ىدتهيو «تالكشملا فشك ىف اهب ءاضتسيل :ىأ «سانلل ىدهو رون نارمع نب

 . تاهبشلا

 ًاعطق :ىأ «سيطارق “اهتلمح اهلعجي :ىأ «اريثك نوفخيو اهتودبي سيطارق 2””هتولعجي» :هلوقو
 :نولوقيو «نولوأتيو نولدبيو نوفرحي ام اهيف نوفرحيو مهيديأب ىذلا ىلصألا باتكلا نم اهنوبتكي
 هتولعجت# :لاق اذهلو ؛هللا دنع نم وه امو «لزتملا هباتك ىف :ىأ [74 : ةرقبلا] للا دنع نم اذه

 .«اريثك نوفختو اهتودبت سيطارق

 نم هيف هللا مكملع ىذلا نآرقلا لزنأ نمو :ىأ «مكؤابآ الو متنأ اومّلعَت مل م متملعو» :هلوقوأ

eT 03 
 أرقو « نهيف ءايلاب «نوفخي»و «اهنودبي سيطارق ىف هنولعجي 7):ورمع وبأو ريثك نبا أرق 0م م ريسملا داز ىف ىزوجلا نبا لاق ةرهز

 .ىلوألا ةءارقلا ىلع دمتعا ريثك نبا ظفاحلا نأ رهاظلاو . ؟نهيف ءاتلاب ىئاسكلاو ةزمحو رماع ن نباو مصاعو عفان

 .«اهتلمج اهلعجت 7:1 ىف (5)



 لإ ٩٤( 49959 ناتيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . مكؤابآ الو متنأ كلذ نوملعت اونوكت مل ام ىتأي ام أبنو «قبس ام ربخ
 .نيملسملل هذه :دهاجم لاقو .برعلا وكرشم ءالؤه :ةداتق لاق
 ىذلا اذهو .هلزنأ هللا : لق :ىأ :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : «هّللا لقط :هلوقو

 للا لقط ىنعم نأ نم «نيرخأتملا ضعب هلاق ام ال «ةملكلا هذه ريسفت ىف نيعتملا وه سابع نبا هلاق

 . «هللا :١ ةملك « ءةملكلا هذه الإ مهل كباطخ نوكي ال :ىأ

 ال ةدرفم ةملكب نايتإلاو «بيكرت ريغ نم ةدرفم ةملكب ارمأ نوكي لئاقلا اذه هلاق ىذلا اذهو

 اهيلع توكسلا ن نسحي ةدئاف برعلا ةغل ىف '''ديفي

 مهيتأي ىتح «نوبعلي مهلالضو مهلهج ىف مهعد مث :ىأ (نوبعلي مهضوخ يف مهرذ مث 79 : هلوقو
 . ؟نيقتملا هللا دابعل مأ «ةبقاعلا مهلأ ES قفا كلاب

 : ىنعي «ىَرُقلا مَا رذلو هيدي نيب يذلا قّدّصُم كرابم هانْلَرنَأط نآرقلا : ىنعي (باتك اذهر) : هلوقو
 ةيآلا ىف لاق امك ,مجعو برع نم مدآ ىنب فئاوط رئاس نمو «برعلا ءايحأ نم «اًهّلوح نمو» ةكم

 نمو هب مكرذنألا»لا :لاقو ء[۸١٠ :فارعألا] «اًعيمج مكي هللا لوسر يئإ سالا ايي لق) : ىرخألا

 كرابت# :لاقو «[۱۷:دوه] «هدعوم راَثلاَف بازحألا نم هب رفكي نمو : لاقو ١9[« : ماعنألا] «غلب

 باتكلا اوتوأ نيذّلل لقول :لاقو ء۱: ناقرفلا] (ًاريذن نيملاعلل دوكيل هدبع ىلع ناقرفل لزن يدل

 .r : نارمع لآ] «دابعلاب ريصب هللا البلا كع ملف ووت نو اودتها دقف اوملسأ نإَف متملسأأ نييمألاو

١: Eركذو «ىلبق ءايبنألا نم دحأ نهَطعي مل اسمخ تيطعأ  

 ةرخآلاب نونمؤي نيذّلاو» : لاق اذهلو ؛(ةماع سانلا ىلإ تشعبو «هموق ىلإ ثعبي ىبنلا ناكو» : نهنم
 ءدمحم اي كيلإ هانلزنأ ىذلا كرابملا باتكلا اذهب نمآ رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم لك : : ى «هب نونمۇي

 ىف تاولصلا ءادأ نم «مهيلع ضرتفا اب نوموقي :ىأ (نوظفاحي مهتالص ىلع مهو» ءنآرقلا وهو
 . اهتاقوأ

 لاق نمو ءيش هيلإ حوي ملو يلإ يحوأ لاق وأ ابذك هللا ىلع ئرتفا نمم ملظأ نمو #
 مهيديأ اوطساب ةكئالملاو توملا تارمغ يف نوملاظلا ذإ ئرت ولو هللا لزنأ ام لثم لراج

 سو سمو يب يرش 2 ر °

eeeا  

 موس مس ر سم

 . 4 69 نر

 لعجف هللا ىلع بذك نمم ملظأ دحأ ال :ىأ «ابذك هللا ىلع ئرتفا نمم مَلَظَأ نمو : ىلاعت لوقي

 .«نوبعليا».:أ ىف () .«ديفت ال ١:م ىف )١(

 .(011) مقرب ملسم حيحصو (۳۳۵) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)



 )٩۳ « ٩٤( ناتيآلا:ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا لل ل «.9

 لاق وا نابت لاق ادو ةةلسرأ نكي ملو سانلا ىلإ هلسرأ هللا نأ ىعدا وأ ءادلو وأ اکی يرش هل

 .«ءىش هيل !حوي ملو يل يحوأ

 . هللا هنعل] باذكلا ةمليسم ىف تلزن :ةداتقو ةمركع لاق

 ىحولا نم هللا دنع نم ءاج ام ضراعي هنأ ىعدا نمو : : ىنعي للا لزنأ ام لغم لزنأس لاق نمو»

 اذه نإ] اذه لغم انقل ءاشن ول انعمس دق اوُاَق اتتايآ مهيلع ىلتت اذإو» :ىلاعت لاق امك «لوقلا نم هيرتفي ام

 ىف :ىأ «توملا تاَرَمُع يف َنوملاَظلا : ذإ ئرت ولو» : هللا لاق ۱: لافنألا] ([نيلألا ريطاسأ الإ

 كدي يلإ تطسب نبل : لاق امک ترا : ىأ (مهیدیأ اوطساب ةكئالمْلاو» «هتابرکو هتارمغو هتاركس

 مهيدي مكيلإ اوطسبيو# :لاقو ء[۲۸:ةدئاملا] ةيآلا ¢ كلتفأل كيل يدي ٍطسابب انا م] ينلتقتل

 .[7 : ةنحتمملا] آلا (ءوسلاب مهتنسلأو

 ئرت ولو :[یلاعت] لاق امكو .باذعلاب :یأ 4 مهيديأ اوطساب» : حلاص وبأو «كاحضلا لاقو
 ةكئالملاو) : لاق اذهلو ؛[٠ ٠ :لافنألا] «مهرابدأو مههوجو نوبرضي ةكئالملا اورفك نيا یوي ذإ

 اوجرخأ» : مهل نولوقي اذهلو ؛مهداسجأ نم مهسفنأ جرخت ىتح مهل ترشا یا «مهيديأ اوطساب
 «لسالسلاو لالغألاو «لاكّتلاو باذعلاب ةكئالملا هترشب رضتحا اذإ رفاكلا نأ كلذو < « مكسفنأ

 ةجورخلا ىبأتو ىصعتو «هدسج ىف هحور قرفتتف «ميحرلا نمحرلا بضغو «ميمحلاو متلو

 نوزجت مْويْلا مكسفنأ اوجرخأ» : مهل نيلئاق ءمهداسجأ نم مهحاورأ جرخت ىتح ةكئالملا مهبرضتف
 ةياغ نوناهت مويلا : یآ °[ َنوُربْكَتسَت هتايآ نع متنکو ] قحلا ريغ هللا ىلع نولوُفت ة منك امب نوهلا باذع

 . هلسرل دايقنالاو «هتايآ عابتا نع نوربكتستو « هللا ىلع نوبذكت متنك امك «ةناهإلا

 لاف لوك دنع ةررقم هو: قالار نمؤملا راضتخا ةفك ىف 7[ رتاوت] كيداحا تدؤو. كفؤ
 .[91 :ميهاربإ] 4 ةرخآلا يفو ايندا ةايحْلا يف تباّنلا لوقلاب اونمآ نيدّلا هللا تبي

 سابع نبا نع «كاحضلا نع «ةبيرغ قيرط نم ًادج ًالوطم اًئيدح انهه هيودرم نبا ركذ دقو
 . لعأ هللاف ءاعوفرم

 :لاق امك ءاذه مهداعم موي مهل لاقي :ىأ 4 هرم لَو مکانقلخ امك ئدارف انومتنج دقلو» : هلوقو

 «مكاندعأ مكانأدب امك :ىأ ء[١٤ :فهكلا] * رم لوا مكاَنقَلَح امك اًنومتنج دَقَل اص كبر ىلع اوضرعو»
 . ثعبلا موي اذهف « هنودعبتستو كلذ نوركنت متنك دقو

 ءاروإ ايندلا رادلا ىف اهومتينتقا ىتلا لاومألاو معنلا نم :ىأ «مكاتلوخ ام متكرتو» : هلوقو

 كلام نم كل لهو « ىلام ىلام : مدآ نبا لوقي»: لاق اک هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبثو مکر وھظ

 . «م نم ةدايز 222 .«ةيآلا »:ه ىفو أ «م نم ةدايز )۲( .أ نم ةداير (۱)

 .؟ةيآلا 3:ه ىفو «أ «م نم ةدايز (5) .م نم ةدايز )٤(

 .«ةرتاوتملا ثيداحألا ٠:1 ىفو «م نم ةدايز ()

 . فيعض هدانسإ :لاقو )71١8/7( روثملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (۷)



 و ااا ٩۷( 960) تايآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .(سانلل هكراتو بهاذف كلذ ىوس امو «تيضمأف تقدصت وأ «تيلبأف تسبل وأ .تينفأف تلكأ ام الإ

 ام نيأ :'[هل] ءلجو زع «هللا لوقيف جذب هناك ةمايقلا موي مدآ نباب ىتؤي :ىرصبلا نسحلا لاقو
 مدق هاري الف ؟كسفنل تمدق ام نيأف : لوقيف «ناك ام رفوأ هتكرتو هتعمج «بر ای : لوقيف ؟تعمح

 «مكروهظ ءارو مكانلوخ ام متكرتو ةرم لوأ مكانقلخ امك ئدارف انومتئج دقلو# :ةيآلا هذه التو ءائيش
 . متاح ىبأ نبا هاور

 اوناك ام ىلع خيبوتو مهل عيرقت :«ءاكرش مكيف مهّنَأ متمعز نيذّلا مكءاعفش مكعم ئرن اموإ : هلوقو

 مهشاعم ىف مهعفنت كلت نأ نيناظ «ناثوألاو مانصألاو دادنألا نم ايندلا E ىف اوذختا

 ام م لضو «لالضلا ج او «بابسألا تعطقت ةمايقلا موي ناك اذإف «داعم ناک نإ مهداعمو

 «دومعزت منك نيل مك زاكرش ني : قئالخلا سوؤر يلع + ‹«لجو زع «برلا مهيدانيو «نورتفي اوناك

 4 نورصتني وأ ٍمكنورصني له هلا نود نم نودبعت مسك ام نيآ» :مهل 2””ليقو [77 :ماعنألا]

 : ىأ (ءاكرش مكيف مُهّنَأ معز نيذلا مك ءاعقش مكعم ئرت امو : انهه لاق اذهلو ؛[۹۳ «957 :ءارعشلا]

 .مهل ةدابعلا قاقحتسا ىف طسق مكيف مهل «ةدابعلا ىف

 ملفنا ككل : ىأ «بصنلاب ئرقو .مكلمش : ىأ «عفرلاب ئر : (مكتيب عطف دق: ق لاق مث

 «نومعزت منك امال مكنع بهذو : ىأ «مُكَع لضو)» لئاسولاو تايسألاو تالضولا نم ”وكتيب ام

 .بابسألا مهب تّعطَقتو باَدَعْا اورو اوعَبتا يذلا نم اوعبتا نيد ًاربت ذإ» : لاق امك « مانصألا ءاجر نم

 مه امو مهيلع تارسح مهلامعأ هلا م مهيري كلاذك اتم اوءربت امك مهنم ارب ةرك انل نأ ول اوعبنا نيذلا لاق

 الو دموي مهتيب باسنأ الف روصلا يف خفت اذا : ىلاعت لاقو /١517[« «5757١1:ةرقبلا] «راتلا نم نيجراخب

 ا لاقو 0: ۱: N «دولءاستي
 o م ماو

 E ىلاعت JE صصقلا] ةيآلا مه sS انو لاقو

 ,[74 - ۲۲: ماعنالا]4تورتفي اوناَك ام مهنع لضول :هلوق ىلإ 4 ارُكرشأ نيذُلل لوق مل اعيمج مهرشحن
 .ادج ةريثك اذه ىف تايآلاو

 هللا مكلذ يحلا نم تّيمْلا جرخمو تَيَمْلا نم يحلا جرخي ىوتلاو بحْلا قلا هللا نإ

 ريدقت كلذ انابسح رَمقْلاو سمّشلاو اتكس ليلا لعجو حاّبصإلا قلاق 62 َنوُكَفْؤَت ىنا

 الصف دق رحبلاو َربْلا تاملظ يف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج يذلا وهو © ميلَعْلا زيزعلا

 .«ةمث ١:1 ىف () . «مهعقني كلذ »:م ىف (۳) .أ نم ةدايز (؟ «۱)

 .«مكنيب عطقت 7:1 ىف )١( .«ليق وأ »:1 ىف )٥(



 (97 ۔ )٩٥ تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا “م

 7 :20[لوع] رف اذهلو 9 اوو اهلاكشأ د فالتخا ىلع رامثلاو هك
 ىذلا «ىونلاو بحلا نم ىحلا تابنلا جرخي : : ىأ (تّيمْلا نم يحلا جرخي» :هلوقب € ئوتلاو ّبحلا

 اهيف انلعجو] . َنوُلكأي هنمف اًبح اهنم اتجرخأو اهانييحأ ةتيملا ضرألا مهل ةيآوإ» : لاق امك « تيما دامحلاك وه

 ناحْبس .نوُرْكْشي الفأ مهيديأ هتلمع امو هرمت نم اولكأيل .نويعلا نم اهيف انرجفو باتعأو ليخُن نم تانج

 .[5 ۳۳ :سي] «نوُمَلعي ال امو مهسفنأ نمو“ [ضرألا تبنت امم اهلك جاوزألا قَلَخ يدل
 فطع مث هرسف مث ٠ ي ئوثلاو ْبَحْلا قلاق» ىلع فوطعم «يحلا نم تيما جرخمو9 : هلوقو

 . «يحلا نم تّيَمْلا جرخمو# : هلوق هيلع

 ةجاجدلا جرخي :لئاق نمف «ىنعملل ةيدؤم ةبراقتم اهلك تارابعب "(اذهو] اذه نع اوربع دقو

 ‹حلاصلا نم رفاكلاو «رفاكلا نم حلاصلا دلولا جرخي :لئاق نم .ةجاجدلا نم ةضيبلاو «ةضيبلا نم

 .اهلمشتو ةيآلا اهمظتنت ىتلا تارابعلا نم كلذ ريغو

 ىأ «َتوُكَفَوُت ىنأف» هل كيرش ال هدحو هللا وه ءايشألا هذه لعاف :ىأ 4هّللا مُكلذل :لاق مث
 هيت هللا O لكامل E قتلا نما هرئرعل تيك

 لوأ ىف لاق امك «مالظلاو ءايضلا قلاخ :ىأ 4انكس ليَّللا لعاجو حابصإلا قئاق» : هلوقو

 00 ءىضيف «حابصلا ةرغ نع ليللا مالظ قلفي هناحبس وهف < ,كروتلاو تاَمّلظلا لعجو# : ةروسلا

 راهنلا ءىجي رو «هقاور مالظو “هئدآدب ليللا بهذيو لا لحمضيو ‹قفألا رينتسيو

 هتردق 0 نيبف 05[2 :فارعألا] # اًنينح هبلطي راهّتلا ليلا يشفي» : “)۲ ىلاعت] لاق امك ءهقارشإو

 حابصإلا قلاف هنأ ركذف «هناطلس ميظعو هتمظع لامك ىلع ةلادلا ةفلتخملا ةداضتملا ءايشألا قلخ ىلع

 :لاق امك ءءايشألا هيف نكست املظم ايجاس :ىأ «انكس ليّللا لعاجو# :هلوقب كلذ لباقو
 :ليللا] «ّلجت اذإ راهنلاو . ئشغي اذإ ليللاو : لاقو «[۲ ١. :ىحضلا] «ىجس اذإ ليللاو .ئحضلاو#

 .[4 ." :سمشلا] «اهاَشْعَي اذإ ليَللاو .اهألج اذإ راهتلاو# :لاقو «[۲ ١

 للا لعج هللا نإ هرس ةرثكا نف هتبتاغ دقو هتازمال هع هللا نضر] ئمورلا بيهص لاقو
 . متاح ىبأ نبا هاور «همون راط رانلا ركذ اذإو ءهقوش لاط ةنجلا ركذ اذإ ابيهص نإ «بيهصل الإ انكس

 لب «برطضي الو ريغتي ال ءردقم نقم باسحب نايرجي :ىأ (انابسح رمقلاو سمّشلاو# :هلوقو

 ةلوط راو فاالتخا كلذ ىلع بترتيف «ءاتشلاو فيصلا یف اهكلسي لزانم هل امهنم لك

 نيئسلا ددع اوملعتل] لزاتم هردقر : ارون رمقلاو ءايض سمَشلا لعج يذلا وهل ؛لاغت] لاق امك :ارضقو

 أ .م نم ةدايز قفرفز .«هلوق ىلإ »:ه ىفو أ نم ةدايز )2 .م نم ةدايز )١(

 .أ نم ةدايز(۷ -5) .«هتاذب 2:أ ىف )٤(



 م.م 18 94 ناتیآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 راها قباس ليلا الو رمقلا كردت نأ اهل يغبني سمشلا الل :لاق امكو ء[8 :شنوي] ةيآلا [٠ 4١ باسحلاو

 4هرمأب تاَرَخَسُم موجلاو رمقلاو سمّشلاو# :لاقو .[4 ٠ :سي] توحبسي كلف يف لكو
 . [04 :فارعألا]

 «فلاخي الو عنامي ال ىذلا زيزعلا ريدقتب راج عيمجلا :ىأ 4ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذإ : هلوقو
 هللا ركذ اذإ ام ريثكو «ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي الف «ءىش لكب ميلعلا

 امكو ةيآلا هذه ىف ركذ امك < ءملعلاو ة ةزعلاب مالكلا متخي ءرمقلاو سمشلاو راهنلاو ٍليللا قلخ ىلاعت

 زيرعلا ريدقت كلذ اهل رقتسمل يرجت سمشلاو . نوملظم مه اذإَف راهَتلا هنم خست ليلا مهل ةيآو» : هلوق ىف

 .[۳۸ «۳۷ :سي] «ميلعلا

 ءامّسلا اًنيزو# :لاق «ةدجسلا «مح# ةروس لوأ ىف نهيف امو ضرألاو تاومسلا قلخ ركذ الو 1

 .[١؟:تلصفإ) مبلل زيزعلا ريدقت كلذ اظفحو حيباصمب اين

 نم :فلسلا ضعب لاق .4رحَبلاَو ربا تاَمُلظ يف اهب اودتهتل موجنلا مك لعج يذلا وهو» :هلوقو
 اًموجرو «"'”ءامسلل ةنيز اهلعج هللا نأ :هللا ىلع بذكو أطخأ دقف ثالث ريغ موجنلا هذه ىف دقتعا

 .رحبلاو ربلا تاملظ ىف اهب ىدتهيو «نيطايشلل

 قحلا نوفرعيو نولقعي :ىأ «نومّلعي مرقل» اهانحضوو اهانيب دق :ىأ | «تايآلا اتصف دق» : هلوقو
e 0 وبنتجي 

 موقل تايآلا الصف دق عدوتسمو رقتسمف ةدحاو سفت نم مكًاشنأ يذلا 5

 صح نيا طاق و رش ع اضن رياح ا واطي ا

 مسا للو م

 ناّمرلاو نوتيزلاو بانعأ نم تانجو ةيناد ناونق اهعْلط نم لختلا ن ندر ايار اين ر
3-2 

 0 ۶^ مم هل

 .4 نونمؤي موقل تايآل مكلذ يف نإ هعنيو رمنأ اذإ هرم د ىلإ اورظنا هباشتم ريغو اهبتشم

 اًهْيأي» :لاق امك «مالسلا هيلع مدآ :ىنعي «ةدحاو سفت نم مكأشنأ يذل وهو : ىلاعت لوقي

 « ءاسنو اريثك الاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا
 .[ ١ : ءاسنلا]

 نمحرلادبع ىبأو «سابع نباو ءدوعسم نبا نعف «كلذ ىنعم ىف اوفلتخا : «رقتسمف # :هلوقو
 لا «ةداتقو ,كاحضلاو ۲لا مك ميهاربإو .ءاطعو «دهاجمو ج ىبأ نب سيقو < يملسلا

 ىف :ىأ «عدوتسمو# : مهرثكأ :وأ - اولاق ماحرألا ىف :ىأ «ٌرقتسمف ل : تاما رقلا ءاظعو

 . بالصألا

 ءايندلا یف رقتسمف :ةفئاطو ًاضيأ دوعسم نبا نعو . كلذ سكع ةفئاطو دوعسم نبا نعو

 .؟نوبنجتیو 7:أ ىف (۳) .«ءامسلا »:أ ىف () .أ نم ةدايز )١(



 (484 ۰۹۸) ناتيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا للسلم  ---س-0.5

 ثيحو «ضرألا رهظ ىلعو ماحرألا ىف 4 رقتسمف) :ريبج نب ديعس لاقو .تومي ثيح عدوتسمو

 درحم نبا نغو ةع هب رقاق تام ادفا ىلا ودها ئىرفان لاقو ترف

 .ةرخآلا رادلا ىف عدوتسمو

 . ملعأ هللاو ءرهظألا وه لوألا لوقلاو

 .هانعمو هللا مالك نوعيو نومهفي : ىأ «نوهقفي موقل تايآلا اَْلَصَف دق :هلوقو

 ةمحر «قئالخلل 2””ائايغو و ا وال ءم ءامَسلا نم لّزنأ يذلا وهو : :هلوقو

 : ءايبنألا] يح ءيش لك ءاملا نم العجول : لاق امک ,«ءىش لك تابن هب انجرخأ» هقلخل هللا نم

 اذهلو ؛رمثلاو بحلا هيف قلخي كلذ دعب مث «رضخأ اًرجشو اعرز : ىأ © ارضخ هنم اًنجرْخَأَفلا ٠

 اهعلط نم لختلا نمو» e لبانتبلاو a هيض وكري : ىأ هب لاق

 ةحلط ىبأ نب ىلع لاق امك «لوانتملا نم ةبيرق : ىأ 500 بطلا قوذع یهو ونق عمج : أ «ناونق
 «9اهقوذع ةقصاللا لخنلا راصق :ةينادلا ناونقلاب ىنعي (ةيناد ناونق# : سابع نبا نع «ىبلاولا
 ريو ا

 :سيقلا ؤرما لاقو «ناونُق :نولوقي سيقو «ناونق :نولوقي زاجحلا لهأو :ريرج نبا لاق
 ارمحأ ٍرسبلا نم ناونقب لامو هلوضأ تدآو هيلاعأ كدا

 م ونص عمج ناونص نأ امك ءونق عمج ىهو : :لاق  ءايلاب ناين : :نولوقي ميو :لاق

 دنع فرشأ امه ناعونلا ناذهو «بانعأ نم تانج هنم جرخنو :ىأ و :هلوقو

 نمو : هلوق ىف «هدابع ىلع امهب ىلاعت نتما امك ءايندلا ىف رامثلا رايخ ' 0012 اهو اهبل لهأ

 .رمخلا ميرحت لبق كلذ ناكو «[571:لحنلا] «انسح اقزرو اركس هنم نوذختت بانعألاو ليخلا تارمث

 ۳٤[. :سي] «بانعأو ليخت نم تاتج اهيف انلعجوإ» :لاقو

 بيرق «قرولا ىف هباشتي :هريغو ةداتق لاق € هباشتم ريغو اهبتشم ناّمرلاو نوتيزلاو# :هلوقو
 او فلو ذاك * رامثلا ىف فلاختيو «ضعب نم هضعب لكشلا

 سايق ناو زا 5 ءاربلا هلاق ءهجضن :ىأ «هعنيو رمْثَأ اذإ هرمث ىلإ اورظنا» :هلوقو

 ىلإ مدعلا نم هقلاخ ةرددق نفق اوركف یا .مهريغو «ةداتقو لا «ىناسارخلا ءاطعو «كاحضلاو

 موعطلاو لاكشألاو ناولألا نم ىلاعت یل ا «كلذ ريغو اًبطرو ًابنع راص اًبطح ناك نأ دعب «دوجولا

 ريغو ناونص ليختو عزو بانعأ نم تانجو تارواجتم عطق ضرألا يفو# : ىلاعت لاق امك «حئاورلاو

 .«اهقورع ١:م ىف (۳) .«اثايغ »:أ ىف () .أ نم ةدايز )١(

 ارك ىف ()

 .(انق) ةدام «برعلا ناسلو (51/5 )١١/ ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (5)

 .«امهنأ »:م ىف (5)



 9# سمي ل )42٠٠0 -  ةيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 [42١١ نولقعي موقل ِتايآل كلذ يف نِإ] لُكألا يف ضعب ىَلع اهضعب لضقنو ٍدحاو ءامب ئقسي ناونص

 ءايشألا هذه قلاخ ةردق لامك ىلع تالالد :ىأ « تايآل مكلذ يف نل : انهه لاق اذهلو [5 :دعرلا]

 .هلسر نوعبتيو «هب نوقدصي : ىأ «نونمؤي موقلل هتمحرو هتمكحو

adل  

 مَع ىلاعتو هناحبس ملع ريغب تاتبو نين هل اوُقرَحَو مهقلخو نجلا ءاكرش هلل اولعجو ل

 . 4 3 نوفصي
 «نجلا اودبع نأ هللا ةدابع ىف ” اوكرشأو «هريغ هللا عم اودبع نيذلا نيكرشملا ىلع دَر اذه

 . مهرفكو مهكرش نع هللا ىلاعت و

 نع مانصألا اودبع امنإ مهنأ : : باوجلاف ؟مانصألا نودبعي اوناك امنإو نجلا تابع فيكف :ليق نإف

 اناَطْيش الإ وعدي نإو اثاتإ الإ هنود نم نوعدي نإ» : ىلاعت لاق امك «كلذب مهايإ مهرمأو نجلا ةعاط

 ماعنألا ناذآ نكي مهترمالو مهتيتمألو مهتلضألو . اضورقم ابيصن كدابع نم نذختأل لاقو هللا هنعَل ا دیره

 امو مهیتمیو مهدعي .انيبم انارسخ رسخ دقق هللا نود نم يلو ناَصيشلا ذختي نمو هللا قلخ َنريعيلَف مهّنرمآلو

 ىنود نم ءايلوأ هتيرذو هنوذختتفأ # :ىلاعت لاقو ١١17 ١١١[« :ءاسنلا] «ارورغ الإ ناطيشلا مهدعي

 نإ َناَطْيَشلا دبعت ال تب ای : هيبأل ميهاربإ لاقو ء[١٠ :فهكلا] :I) نيملاظلل سب ودع مك مهو]

Nردم ا دا كاي ا ا  

 8 14١[(« :ابس] م. نجلا نرد اراک لم هنود نم الو تنأ كلاما ةمايقلا

 «هل كيرش ال هدحو قلاخلا وهف < «مهقلخ دقو : ىأ (مهقلحو نجلا ءاكرش هلل اوُلعجَو» : ىلاعت لاق

 امو مكقلخ هّللاو . نوتحنت ام نودبعتأ# : (*”[مالسلا هيلع] ميهاربإ لاق امك «هريغ هعم دبعي فيكف

 .[45 6 : تافاصلا] 4نولمعت

 ال هدحو ةدابعلاب در نأ بجي اذهلف ؟هدحو قلخل اب لقتسملا وه ىلاعتو هناحبس هنأ :ةيآلا ىنعمو

 هل كيرش
 هفصو ىف لض نم لالض ىلع ىلاعت هب هبني :(ملع ريغب تانبو نيدب هل اوقرخو# : یلاعت هلوقو

 امكو حيسملا ىف ىراصنلا نم لاق نمو «ريزعلا ىف دوهيلا نم هلاق نم معزي امك ءآدلو هل نأب ىلاعت
 اريك اول نولوقي ان هللا ىلاعت هللا تابا اهنإ 4 ةكمالملا ىف برعلا نه نوكرشملا لاف

 ءاملع هلاق امك «اوبذکو اوصرختو و اوقلتخاو : ىأ | «اوقرخو# : '"7[ىلاعت] هلوق ىنعمو

 .اوصرخت مهنأ :ىنعي ر «اوقرحو# : سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ر ىلع لاق .فلسلا

 .1؛ةيآلا» :ه ىفو ءأ نم ةدايز (۳) . هب اوکرشأو» :م ىف (۲) .«ةيآلا :ه ىفو ٠م نم ةدايز )١(

 .«تلاق 1 ءم ىف () 3 م نم ةدايز )٥( .«لوقيو »:1 ىف (4)

 .م نم ةدايز )¥(



 1١ ٠١۳( 1) تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزملا ۸

 :دهاجم لاقو .تانبو نينب هل اولعج :لاق «ملع ريغب تاتبو نینب هل اوُقرخول :هنع ىفوعلا لاقو

 لا لاقو ءاوعضو :كاحضلا لاقو .نسحلا لاق اذكو .اوبذك :لاق «تاتبو نینب هل افرول

 .اوعطق

 درفنملا وهو «هايإ مهتدابع ىف 'ءاكرش نجلا هلل اولعجو :اذِإ مالكلا ليوأتف :ريرج نبا لاق

 نينب هل اولعتفاف ءابذك هلل اوصرختو :لوقي (تاتبو نيب هل اوُقَرَحَول ريهظ الو تايوش رپ مهناحب
 هل نوكي نأ اهلإ ناك نإ ىغبني ال هنأو «هتمظعبو هللاب الهج نكلو «نولوقي ام ةقيقحب ةقيقحب ملع ريغب تانبو

 . كيرش هقلخ ىف هكرشي نأ الو ا

 ءالؤه هفصي امع مظاعتو هزنتو سدقت :ىأ «نوفصي اًمع ئلاعتو هتاحبس# :ىلاعت لاق اذهلو

 .ءاكرشلاو ءارظنلاو «دادنألاو دالوألا نم نولاضلا ةلهجلا

 ی اسر ےل e يل

 وهو ءيش لک َقَلَحَو ةبحاص هَل نكت ملو دو هَل نوک ىَنَأ ضرألاو تاّوَمَسلا عيدب ط

 . 4 09 ميلع ءيش لکب
 نع ادا و اهو اهيقلاعو مرتلاو تا سلا عدبم : ىأ «ضرألاو تاومّسلا عيدب»

 فلس اف اهل شن آل نال عو غا م نوم ىدسلاو دا لاق انك قد لاثم ريغ

 ادلوتم نوكي امنإ دلولاو :ىأ ؟ةبحاص هل نكت ملو ءدلو هل نوكي فيك : ىل هدو وكي ل

 ةبحاص الف «ءىش لك (؟”قلاخ هنأل ؛هقلخ نم ءىش ههباشي الو هبساني ال هللاو «نيبسانتم نيئيش نع

 نرطَفتي تاومّسلا داكت] . اذإ ايش منج دق . ادلو نمحرلا َدَحَنا الاقل : يلاعتا لاق امك ءدلو الو هل

 يف نم لك نإ . ادلو ذخي نأ ٍنَمَحَّرلل يغبني امو . ادّلو نمحرال اوعد نأ . اذه لابجلا رختو ضرألا قشدتو هنم

 ( ادرَف ةمايقْلا موي هينآ مهّلكو “ . ادع مهدعو مهاصحأ دقل . ادّبع نمحرلا يتأ لإ ضرألاو تاومّسلا

 .[46 4 :ميرم]

 ءىش لكب هنأو « ءىش لك قلخ ىذلا هنأ ىلاعت نيبف : «ميلع ءيش لكب وهو ءيش لك قلخو»

 هللا ىلاعت ؟دلو هل نوكي ىنآف هل ريظن ال ىذلا وهو ؟هبسانت هقلخ نم ةبحاص هل نوكي فيكف «ميلع

 .اريبك اولع كلذ نع

 09 لیکو ميش لك ىلع وهو هودبعاف ميش لك قئاخ ره لإ هلإ ال مكبر هللا مكلذ $
 هال هم ادع

 . 4D ريبخلا فيطُللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال

 وه الإ هَلِإ ال ءةبحاص الو هل دلو الو ءىش لك قلخ ىذلا : ىأ میر هللا مكلذ» : ىلاعت لوقی

 الإ هلإ ل هنإو «ةينادحولاب هل اورقأو هل كيرش هل هدحو هودبعاف 4« هودبعاف عيش لك قلاَخ

 .؟هلاق» : ىف (۳) .أ نم ةدايز () .«نجلا ءاكرش هلل اولعجو» :م ىف )١(

 .«هلوق ىلإ :ه ىفو ءأ «م نم ةدايز (5) .؟قلخ» :] ىف (4)



 4# سل لا سس 01١5 #1١( ناتیآلا: ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 : ىأ € لیکو ءيش لك ىلع وهو# ليدع الو ريظن الو هل ةبحاص الو « دلاو الو هل دلو ال هنأو ءوه

 .راهنلاو ليللاب مهؤلكيو مهقزريو «هاوس ام لك ربدي بيقرو ظيفح

 :فلسلا نم ةمئألل لاوقأ هيف ( راصبألا هكردت ال :ىلاعت هلوقو

 نور نع ناال هب ترا امك الا ا ناق هئ لا نك کردا ؛ اعدخأ

 :تلاق اهنأ ةشئاع نع قورسم لاق امك«ننسلاو ديناسملاو حاحصلا ىف تباث قيرط ام ريغ نم هيك هللا

 هكردت الل : لوقي هللا نإف . ۹[ هللا ىلع : ةياور ىفو]. بذك دقف هبر رصبأ ادمحم نأ معز نم

 .«راصبألا كردي وهو راصبألا

 « ىحضلا ىبأ نع رجلا نبأ نب ب مصاع نع «شايع نب ركب ىبأ ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاور

(۳ 1 
 . هجو ريغ نم ةشئاع نع هريغو حيحصلا ىف تبثو «قورسم نع دحاو ريغ هاورو .قورسم نع

 لوأ ىف ركذت ةلأسملاو . نیترم هداؤفب هآر هنأ هنعو «ةيؤرلا قالطإ هنعف « سابع نبا اهفلاح دقو

 . (؟7[ىلاعت] هللا ءاش نإ «مجنلا ةروس»

 نب ىحي دج ,,ىقرودلا ميهاربإ نب دمحأ انثدح ما نارام رك :متاح ىبأ نبا لاقو

 «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت الل +: لاقت هللا لر نق لوي دع نم :ليعامنإ تدعم : لاق نيعم

 . كلذ وحن لاق هنأ هللا ديبع نب ماشه نع «ىبأ ركذو :لاق .ايندلا ىف اذه : لاق

 ىف هل نينمؤملا ةيؤر نم تبث اب صصخم اذهو ءاهعيمج :ىأ «راصبألا هكردت ال :نورخآ لاقو
 ألا

 .ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ىريال هنإ :ةيآلا هذه نم هومهف ام ىضتقمب ةلزتعملا نم «نورخآ لاقو

 .هلوسر ةنسو هللا باتك هيلع لد امب لهجلا نم هوبكترا ام عم «كلذ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ اوفلاخف

 ىلاعت لاقو YT «YY] : ةمايقلا] 4 ةرظان اهر ىلإ . ةرضان ذئموي ةوجو» : ىلاعل هلوقف «باتكلا امأ

 ١[. 6: نيففطملا] «نوبوِجَحمْل ذئموي مهبر نع ِمهنِإ الك : نيرفاكلا نع

 :نيلاعتو كرات دنع ةوجحي ال نيموملا نأ اغ اذه لد ىففانتلا مامإلا لاق

 «بيهصو «ريرجو «سنأو «ةريره ىبأو « ذيعس ىبأ نع رابخألا ترتاوت دقف « ةنسلا امأو

 «تاصرعلا ىف ذ ةرخآلا رادلا ىف هللا نوري نينمؤملا نأ : للك ىبنلا نع ةباحصلا نم دحاو ريغو «لالبو

 .نيمآ همركو هنمب مهنم ىلاعت هللا انلعج «تانحلا تاضور ىفو

 .أ نم ةدايز(۲) .«ةرخآلا رادلا ىف هارت :م ىف )١(

 « ىبعشلا قيرط نم (۳۰۹۸) مقرب نكسلا ىف ىذمرتلاو (۱۷۷) مقرب هحيحص ىف ملسمو )11( مقرب هحيحص یف ىراخبلا هاور قرف

 .هب قورسم نع
 )٤( «ةرخآلا رادلا ىف» :أ ىف (5) .آ ٠م نم ةدايز .



 )٠١5« ٠١7( ناتيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزم لاس م.

 «نيسحلا نب ىلع نع متاح ىبأ نبا هاور .لوقعلا ي «راصبألا هكردت 9 :هلوقب دارملا :ليقو

 اذهو .كلذ لاق هنأ ةكم لهأ ءىراق نيصحلا نب ىبحي نيصحلا ىبأ نع 5 «یدهم نبا نع «سالفلا نع

 ET هناحبس] هّللاو «ةيؤرلا ىنعم ىف كاردإلا نأ دقتعا هنأكو «ةيآلا رهاظ فالخو ءادج بیرغ

 . ملعأ

 مزلي الو «ةيؤرلا نم صخأ كاردإلا نإف «كاردإلا ىفنو ةيؤرلا تابثإ نيب ةافانم ال :نورخآ لاقو

 ‹ةقيقحلا ةفرعم :ليقف ؟وه ام «ىفنملا كاردإلا ىف ءالؤه فلتخا مث .معألا ءافتنا صخألا ىفن نم

 ههنكو هتقيقح كردي ال هنإف رمقلا ىأر نم نأ امك .نونمؤملا هآر نإو وه الإ هملعي ال اذه نإف

e : ل1 لع رطب ر TT e 

 كلذكف ءءانثلا مدع اذه نم مزلي الو. ف ىلع هيفا امك كلا كيلع ءانث ىصحأ اللا : ملسم

 ال :لاق «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال :ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 نع طابسأ انثدح «دانقلا ةحلط نب دامح نب ورمع انثدح «ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 :لاق .ىلب :لاق ؟ءامسلا ىرت تسلأ :لاق ؟«راصبألا هكردت ال :هل ليق هنأ «ةّمركع نع .كاّمس

 . ؟ىرت اهلكف

 نأ نم مظعأ وه : «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال» : ةداتق نع ورع ىبأ نب ديعس لاقو

 .راصبألا هكردت

 انثدح «نيجزلا دبع ني دلاع ترج «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دعس انثدح :ريرج نبا لاقو

 »۲ : ةمايقلا] € ةرظا اهر ىَلإ . ةرضان دموي هوجو :ىلاعت هلوق ىف ىفوعلا ةيطع نع ةَجَفرع وبأ

 :هلوق كلذف .مهب طيحم هرصبو «هتمظع نم هب مهراصيأ طيحت ال هللا ىلإ كورظني مع لاق 57

 . «راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت الو

 :لاقف ءانهه متاح ىبأ نبا هاور .ثيدح ةيآلا هذه ريسفت ىف درو دقو

 ؛فور ىب نع رادع نب رشب انج نوفا ثراحلا نب باجنم انثدح ةعرز وبأ انثدح

 كردي وهو راصبألا هكردت ال» :هلوق ىف هلم لوسر نع ردك يعم نبأ نع «ىفوعلا ةيطع نع

 داو اغ اوف ارت نأ ىلإ اوقلخ ذنم ةكئالملاو نيطايشلاو سنإلاو نجلا نأ ول» : لاق يراصبألا

 .أ نم ةدايز )١(

 .اهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدح نم (187) مقرب ملسم حيحص (۲)
 . !ىميمتلا» :م ىف () . (اندحأ» :م ىف )۳(



 لاس 21٠١ 2١.8 5) ناتيآلا :ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . «ادبأ هّللاب اوطاحأ ام

 .ملعأ هللاو .7"2ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هوري ملو ءهجولا اذه نم الإ فرعي ال بيرغ

 مصاع ىبأ نباو . هعماج ىف ىذمرتلا هاورامب «راصبألا هكردت الإ ا هلوق]ىف نورخآ لاقو

 نم « هكر دتسم ىف مكاحلاو ءاضيأ هيودرم نباو « هريسفت ىف متاح ىبأ نباو هل («ةنسلا» باتک یف

 . ءىش هل موقي الر : ةياور ىفو . (عءىش هكردي ال هرونب ىلجت اذإ «هرون وه ىذلا «هرون كاذ

 E ملو ‹ نيخيشلا ط رش ىلع حيحص : مكاحلا لاق

 : لاق «هنع هللا ىضر «ىرعشألا ىسوم ىبأ نع « نيحيحصلا ىف تبث ام رثألا اذه ىنعم ىفو

 لمع هيلإ عفري «هعفريو طسقلا '*!ضفخي ماني نأ هل ىغبني الو ماني ال هللا نإ» : هلع هّللا لوسر لاق

 تقرحأل هفشك ول - رانلا :وأ  رونلا هباجح «ليللا لمع لبق راهنلا لمعو «راهنلا لمع لبق ليللا

 . فا نم رن هبلإ قوتنا ام ةهجو تاخس

 الإ يح ىناري ال هنإ «ئسوم اي : ةيؤرلا لأس ال ىسومل لاق ىلاعت هللا نإ : ةمدقتملا بتكلا ىفو

 سوم رخو اكد هّلعج لبجلل هبر ىَلجَت امّ يات لاو . رثعدت : ىأ و الإ ناب الو «تام

 ١[. 57 : فارعألا] «نيمْؤُمْلا لأ انأو كيَلِإ تبت تبث كتاحبس لاق َقاَقأ ملف اقعص

 .ءاشي امك نينمؤملا هدابعل ىلجتي «"ةمايقلا موي ةيؤرلا ىفني ال صاخلا كاردإلا رثألا اذه ىفنو
 مأ تناك اذهلو ع ل ل ول ا ا

 :ةيآلا هذهب جتحتو ءايندلا ىف اهيفنتو ةرخآلا رادلا ىف ةيؤرلا تبثت هت ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نينمؤملا

 ام ىلع لالجلاو ةمظعلا ةيؤر ىنعمب وه ىذلا كاردإلا هتفن ىذلاف «راصْألا كردي وهو راصنإلا ُهُكردت ال

 .ءىشل الو ةكئالملل الو ءرشبلل نكمم ريغ كلذ نإف «هيلع وه

 لاق امك اهقلخ هنأل ؛هيلع يه ام ىلع اهملعيو اهب طيحي : ىأ «راصبألا كردي رهو» :هلوقو
 .[15 : كلملا] «ريِبَحْلا فيطللا وهو قلخ نم مّلعي الأ» : ىلاعت

 كردي وهو راصبألا هكردت ال# :هلوق ىف ىدسلا لاق امك «نيرصبملا نع راصبألاب ربع نوكي دقو

 .هأو هدانسإو «هب ةرامع نب رشب نع «رشب نب نايفس قيرط نم ( ٠ /( لماكلا ىف ىدع نبا هاورو )١(

 ١ . «هلوق ىف» :أ ىفو ‹م نم ةدايز ()

 نبا لاقو .«بيرغ نسح» :ىذمرتلا لاقو (707/7) كردتسملاو )٤۳۷( مقرب مصاع ىبأ نبال ةنسلاو (۳۲۷۹) مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 .«مالك هيفا :مصاع ىبأ

 .«ظفحي١ :أ ىف (6)

 نم فارشألا ةفحت ىف هركذي مل ىزملا ظفاحلا ىتح ىراخبلا حيحص ىف ثحبلا دعب هدجأ ملو (۱۷۹) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (4)

 .ىراخبلا ةياور

 .ةيؤرلا ثحب ىف عسوتلل ىفنحلا زعلا ىبأ نبال )١/ ۲٠١( ةيواحطلا ةديقعلا حرش :رظنا (



 ٠١« ٠١8( 8) ناتيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزملا سس م٣

 . قئالخلا ىري وهو ءىش هاري ال : «راصبألا

 ريبخلا ءاهجارختساب فيطللا :4ريِبَحْلا فيطّللا وهول :[ىلاعت] هلوق ىف ةيلاعلا وبأ لاقو
 .ملعأ هللاو .اهناكمب

 ,لدرخ نم ةّبح لاقثم كت نإ اَهَّنِإ يب هب ای :هنبا هب ظعو اميف نامقل نع اًرابخإ ىلاعت لاق امك اذهو

 1٦ ا ا ا ی و

 مكيلع انأ امو اهيلعف يمع نمو هسفنلف رصبأ نمف مكبر نم رئاصب مكءاج دق إل

 .4@ 1.0 نوملعي موقل هتيبنلو تسرد اوُلوقيلو تايآلا فرصن كلذكو 2 ظيفحب

 رصبأ نمف» هايي لوسرلا هب ءاج امو «نآرقلا اهيلع لمتشا ىتلا ججحلاو تانيبلا ىه :رئاصبلا

 اذهلو 6 : ءارسإلا] 4اَهيَلَع لضي امن لض نمو هسفنل يدتهي اَمَنإَف ئدتها نمط : هلوق لثم «هسفنلف

 «هيلع كلذ لابو دوعي امنإف : ىأ «اهيلعف يمع نمو :لاق رئاصبلا ركذ امل «4اهيلعف يمع نمو :لاق

 .[45 : جحلا] «رودّصلا يف يتلا بوُنَقْلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهن : هلوقك

 نم لضيو ءاشي نم ىدهي هللاو غلبم انأ لب «بیقر الو ظفاحب : ىأ « ظيفحب مكيلع انأ امو»
 . ءاشي

 ديحوتلا نايب نم «ةروسلا هذه ىف تايآلا انلصف امكو :ىأ (تايآلا فّرصن كلذكو# :هلوقو

 لوقيلو «نيلهاجلا ةلاهجل نطوم لك ىف اهنيبنو اهرسفنو تايآلا حضون اذكه ءوه الإ هلإ ال هنأو

 .مهريغو «كاحضلاو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو « سابع نبا لاق اذكه

 نب ورمع نع « ةنييع نب نايفس انثدح ‹ ىبأ انثدح «دمحأ نب هللا دبع انثدح : ىناربطلا لاق دقو

 EE «تمصاخ : تولت :*تسراد# :أرقي سابع نبا تعمس «ناسيك نب ورمع نع «رانيد

 هتاعأو هارتفا كفإ الإ اذه نإ اورفك نيدّلا لاَقو» :مهدانعو مهبذك نع ارابخإ ىلاعت لاق امك اذهو

 «77[ًاليصأو ةَرْكب هيلع ىلمت يهف] اها نيلوألا ريطاسأ اوفو . اروزو املظ اوءاج دقف نورخآ موف هيلع

 لف م .ردق فيك لتقف ردو رک هَنِإ :مهبذاكو مهميعز نع ارابخإ یا نو ]© ٤» :ناكرفلا]

 4رشبلا لوق الإ اذه نإ . رّثؤي رحس الإ اذه نإ لاقف . ربكتساو ربدأ مث . وو .رظن مث .ردق فيك

 .[؟1-8١590 : رثدملا]

 و لطابلاو « هنوعبتيف قحلا نوملعي موقل هحضونلو : ىأ «َنوُمَلَعي موقل هنيبنلو# : هلوقو

 اريثك هب لضيإ :ىلاعت لاق امك .ءالؤهل قحلا نايبو .كئلوأ لالضإ ىف ةغلابلا ةمكحلا ىلاعت هللف

 ناطِيشلا يقلي ام لعجيل» :ىلاعت لاقو «[؟7:ةرقبلا] 4'؟7[نيقسافلا الإ هب لضي اَمَو] اريثك هب يدهيو

 )١( م نم ةدايز ُ.

 )۲( ىناربطلل ريبكلا مجعملا )١١/١737(. .«تاقث هلاجر» :(۲۲/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو

 )۳( .«ةيآلا) :ه ىفو ءأ «م نم ةدايز (5) .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ٠م نم ةدايز



 ل ص N لالا رفا

 : ىلاعت لاقو ۳ : جحلا] يديم قاقش يف نيملالا إو مهبولق ةيساقلاو ضر مهبول يف نيذّل ةنتف

 باتكلا اوتوأ نيذّلا نقيتسيل اورقك نيد ةف لإ مهتدلع انلعج امو ةكئالم الإ راتلا باحصأ اتلعج امو

 َتوُرفاكْلاَو ضم مهبول يف نيا لولو نوُئمؤمْلاو باتكلا اوُنوُأ نيذلا باتري الو اا اوُنمآ نيا دادزيو

 : : رثدملا] وه الإ كبَر دونج ملعي امو ءاشي نم يدّهيو ءاشي نم هللا لضي كلك الم اذهب هللا دارأ اذا

۳۱[ 

 ( PENT Oاراسخ لإ َنيملاظلا ديزي الو نينمؤملل ة ةمحرو ءاقش وه ام نآرقلا نم لّرتنو» 4

 مِهيَلَع وهو رقو مهناذآ يف نونمؤي ال نيذّلاو ءافشو ىده اونمآ نيذلل وه لفل : ىلاعت لاقو «[47 : ءارسإلا]

 :تلصف] «ديعب ناکم نم نوداَني كئلوُأ ىمع ٤[ ىلاعت هللا نأ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 كلذكوإ» :انهه لاق اذهلو :ءاشي نم ىدهيو ءاشي نم هب لضي هنأو <« «نيقتملل ىده نآرقلا لزنأ

 «تّسْرد اولوقيل ول :مهضعب أرقو .4 َنوُمَلعي موقل هنيبلو تسراد اولوقيلو تايآلا فرص .
 «كاحضلاو ىدسلاو «دهاجم لاق اذكو . تملعتو تأرق : ىأ «تسرد» : سابع نبا نع« ىميمتلا لاق

 .ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو
 .تحتماو تفذاقت :لوقي :«٤تصرد اولوقيلو ا :حسحلا لاق 0 «قازرلا دبع لاقو

 انايبص نإ :لوقي ريبزلا نبا تعمس «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نبا انأبنأ :اًضيأ قازرلا دبع لاقو

 . (تسرد)» :ىه امنإو ««تّسرد)» :انهه نوؤرقي

 بصب تقلا ريكي تسرد # « وحس نبا ةءازق نفقا لاق ىتادجهلا 'قاخسإ ي اتا ةف لار

 اعلا قلع كفوو ىلا

 ءاًيدق انب رم دق انيلع هولتت ىذلا اذه نإ :ىأ «تمداقتو تحملنا هانعمو :ريرج نبا لاقو

 .هتدم تلواطتو

 تل تئرق :ىأ (تّسردا : اهأرق هنأ ةداتق نع و ىبأ نب ديعس لاقو

 .«سرد# دوعسم نبا فرح ىفو .تئرق : «تّسرد» : ةداتق نع «رمعم لاقو

 بعك نب ىبأ فرح ىف یه :لاق نوراه نع «جاجح انثدح :مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو

 0 أرق هنأ هم ىبنلا نونعي :لاق .«سرد اولوقيلو» :دوعسم نباو

 E ةةيردرم نب کی نبأ لاق ده فذلك بیک اد یا نص یر د بيرق اهو

 كمل 0 زب ىبأ نب دمحأ انثدح «ةملس وبأ انثدح «ثيللا نب نسحلا انثدح « ميهاربإ نب دمحأ
 صر

 بعك نب ىبأ نع «سابع نبا نع «دهاجم نع «جرعألا ديمح نع ءهيبأ نع «ةعمز نب بهو انثدح

 .أ «م نم ةدايز (5) .«ميقتسم طارص ىلإ اونمآ نيذلا داهل هللا نإو» :ه ىف )١(

 . هب جاجح نع ديبع ىبأ قيرط نم (۳۱/۱۲) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۳)

 .«ةرم نبا» :م ىف (6)



۳1٤ 

 .«تّسرد اولوقيلو» : ةا هللا لوسر ىنأرقأ :لاق

 ءءاتلا بصنو «نيسلا مزجب ىنعي :لاقو «ةعمز نب بهو ثيدح نم «هكردتسم ىف مكاحلا هاورو

 . "ءاجرخي ملو دانسإلا حيحص افت

 ام هللا ءاش ولو 5-0 نيكرشملا نع ضرعأو وه الإ ِهلِإ ال كبَر نم كليلإ ي يحوأ ام عبئا

 . 659 ليكو ب مُهْيلَع تنأ امو اظيفح مهبل كال امو اوكرشأ

 ءهب دتقا : ىأ كبَر نم كيلإ يحوأ ام عبتا» :هتقيرط عبتا نمو ايي "”هلوسرل ارمآ ىلاعت لوقي

 .وه الإ هلإ ال هنأل ؛هيف ةيرم ال ىذلا قحلا وه كبر نم كيلإ ىحوأ ام نإف ؛هب لمعاو «هرثأ فتقاو

 ١١-0 ٠١۸( 5) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 كرصنيو كل هللا حتفي ىتح «مهاذأ لمتحاو «حفصاو مهنع فعا : ىأ «نيكرشمْلا نع ضرعأوإ» ٍ
 . مهيلع كرفظيو

 مهعمجل هللا ءاش ولو] اًعيمج مهلك سانلا ىدهل ءاش ول هنإف «مهلالضإ ىف ةمكح هلل نأ ملعاو
 غ

 لعفي امع لأسي ال «هراتخيو هؤاشي اميف ةمكحلاو ةئيشملا هل لب :ىأ «اوكرشأ ام هللا ءاش ولو»
 .نولأسي مهو

 «ليكوب مهيلع تنأ امو مهلاوقأو مهلامعأ ظفحت اظفاح : ىأ«اًظيفح مهيَلع كانلعج اموإ» :هلوقو
 کھ :ىلاعت لاق امك < «غالبلا الإ كيلع نإ» 00 مهقازرأ ىلع لكوم ىا

 ٠ :دعرلا] «باسحلا انيلَعو ْغالَبْلا كيلع اَمّنِإَفط لاقو 55 ةيشاغلا]4رطيصمب مهيلَع تسل

 نأ لكل يو لذ ملع رب ید ل سي هلا دود نم تونا اوبست الو»
r م وار go rr 

 ® 5 راش ازئاك امي میا مهتجرت مهر ا مهلمع
 هنأ الإ ,ةحلصم هيف ناك نإو «نيكرشملا e *0نينمؤملاو والي هلوسرل اًيهان ىلاعت لوقي

 .وه الإ هلإ ال هللا وهو «نينمؤملا هلإ بسب نيكرشملا ةلباقم ىهو ءاهنم مظعأ ةدسفم هيلع بترتي
 كبس نع نيهتنتل ءدمحم اي :اولاق "كل هدا ا «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق امك

 .«ملع ريغب اودع هللا اوبسيَفط ءمهناثوأ اوبسي نأ هللا مهاهنف كبر نوجهنل وأ ءانتهلآ

 هللا رافكلا بسيف «رافكلا مانصأ نوبسي نوملسملا ناك :ةداتق نع «ءرَمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 .«لاقو» :م ىف )١(

 .(۲۳۸/۲) كردتسملا (؟)

 .أ ٠م نم ةدايز (6) .(«هلوسر» : ىف ()

 .«بسا :أ ىف () .«نيتمؤمللو» :أ ىف (6)
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 .4هّللا نود نم َنوُعْدَي نيذّلا اوبست الو» : هللا لزنأف «ملع ريغب اودع

 بلاط ابأ رضح امل :ةيآلا هذه ريسفت ىف لاق هنأ ىدسلا نع «متاح ىبأ نباو ريرج نبا یورو

 نأ ىيحتسن انإف «هيخأ نبا انع ىهني نأ هرمأنلف «لجرلا اذه ىلع لخدنلف اوقلطنا : شيرق تلاق توملا

 نب رضنلاو «لهج وبأو «نايفس وبأ قلطناف .هولتق تام املف هعنمي ناك: برعلا لوقتف «هتوم دعب هلتقن

 10 خلا نب دوسالاو« نضانعلا' نب قرمعو طعم نبأ نبا ةيقعو بفلخ ابا ئياو +ةينآو تزاخلا

 ءالؤه :لاقف بلاط ابأ ىتأف «بلاط ىبأ ا ناعما :اولاق .«بلطملا» :هل لاقي مهنم الجر اوثعبو

 انريبك تنأ «بلاط ابأ اي :اولاقف هيلع اولخدف «هيلع مهل نذأف «كيلع لوخدلا نوديري كموق ةخيشم

 ؛ةهلإو هعدتلو ا نع هاهنتف هوعدت نأ بحنف ءانتهلآ ىذآو اناذآ دق دمحم نإو «اندیسو

 ام» : هلك هللا لوسر لاق .كمع ونبو كموق ءالؤه :بلاط وبأ هل لاقف هلك ىبنلا ءاجف ءهاعدف

 «كموق كفصنأ دق: بلاط وبأ هل لاق .كهلإو كعدنلو ءانتهلآو انعدت نأ ديرن :اولاق .«؟نوديرت

 متكلم اهب متملكت نإ ةملك ىطعم متنأ له ءاذه مكتيطعأ نإ متي رأرأ» : ةي ىبنلا لاقف «مهنم لبقاف

 ةرشعو اهكنيطعنل كيبأو :لهج وبأ لاق «؟جارخلا مكل تدأو ءمجعلا اهب مكل تنادو «برعلا اهب

 نبا اي :بلاط وبأ لاق .اوزامشاو اوبأف .«هللا الإ هلإ ال :اولوق» :لاق ؟ىه امف: “"[لاق] اهلاثمأ

 اوتأي ىنح ءاهريغ لوقأ ىذلاب انأ ام «مع اي» :لاق .اهنم اوعزف دق كموق نإف ءاهريغ لق «ىخأ

 (مهسيؤي نأ ةدارإ .«اهريغ تلق ام ىدي ىف اهوعضوف سمشلاب اوتأ ولو «ىدي ىف اهوعضيف سمشلاب
 اودع هللا اوُيَسيَف» : هلوق كلذف كرمأي نم متشنو كنمتشنل وأ ءانتهلآ متش نع نفكتل :اولاقو اوبضغف
 . 74 ملع ريغب

 لَو هللا لوسر نأ حيحصلا ىف ءاج ام  اهنم حجرأ ةدسفمل ةحلصملا كرت وهو - ليبقلا اذه نمو

 ابأ بسي» :لاق ؟هيدلاو لجرلا بسي فيكو «هللا لوسر اي :اولاق .«هيدلاو بس نم نوعلم» :لاق

 , 0 السلا هيلع «لاق امك وأ .«همأ بسيف همأ بسيو «هابأ بسيف لجرلا

 ةاماحملاو مهمانصأ بح موقلا ءالؤهل انيز امكو :ىأ 4 مْهَلمع ةّمَأ لكل ايز كلذك# : ىلاعت هلوقو
 ةجحلا هّللو «هيف اوناك للا عهليع للعلا ىلع هلال ممألا نم ةمأ لكل انيز كلذك «راصتنالاو اهل

 «مهريصمو مهداعم :ىأ «مهعجرم مهتر ىلإ 20 .هراتخيو هؤاشي اميف ةماتلا ةمكحلاو «ةغلابلا

 .رشف ارش نإو «ریخف ريخ نإ «مهلامعأب مهيزاجي :ىأ «نوُلمعَي اوناک امب مهئبنيف»
 مه هور ل

 امو هللا دنع تاّيآلا امّنِإ لق اهب ننمؤيَل ةيآ مهتءاج نثل مهناميأ دهج هّللاب اومسقأو »

 .أ نم ةدايز () .(ثوغي دبع» :م ىف )١(

 )5/١17"7(. ىربطلا ريسفت (۳)

 . اكئَو» :أ ىف (5)

 .هنع هللا ىضر «صاعلا نب ب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (40) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۵)



 )٠١۹« ١١١( ناتيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزملا لل _ ل س75

 لوا هب هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدئفأ بلقنو ©® نونمؤي ال تءاج اذإ اهنا مكرعشي

 . 4 00 نرهمعي مهنايغط يف مهرذنو ةرم

 نئل # ةدكؤم اًناميأ ,اوفلح :ىأ .مهناميأ دهج هللاب اومسقأ مهنإ : نيكرشملا نع اًرابخإ ىلاعت لوقي

 9 : ىأ هللا دنع تاّيآلا اَمنِإ لقط ءاهنقدصيل :ىأ 4 اهب َنْمْوْيَلط «قراخو ةزجعم :ىأ يآ مهتءاج
 امنإ :داشرتسالاو ىدهلا ليبس ىلع ال ءًادانعو ًارفكو ًاتنعت تايآلا كنولأسي نيذلا ءالؤهل دمحم اي

 :ريرج نبا لاق «لاق امك ‹مککرت ءاش نإو .مكباجأ ءاش نإ هللا ىلإ تايآلا هذه “عجرم

 ملك :لاق ىظرْفلا بعك نب دمحم نع شعم ا انتدوع کب ن ی و ادت وا اتد

 ترجفناف رجحلا اهب برضي ًاصع هعم ناک ىسوم نأ انربخت ءدمحم اي :اولاقف ءاشيرق ةا هللا لوسر

 نم انتأف .ةقان مهل تناك دومث نأ انربختو «ىتوملا ىيحي ناك ىسيع نأ انربختو ءائيع ةرشع اتنثا هنم

 افصلا انل لعجت :اولاق .«؟هب مكيتآ نأ نوبحت ءىش ىأ» : ی هللا لوسر لاقف . كقدصن ىتح تايآلا

 ماقف .نيعمجأ كنعبتنل تلعف نئل هللاو «معن :اولاق .«؟ىنوقدصت تلعف نإف» :مهل لاقف .ابهذ

 افصلا حبصأ تئش تئش نإ «تئش ام كل :هل لاقف «مالسلا هيلع «ليربج هءاجف ءوعدي ةي هللا لوسر

 لاقف . مهبئات بوتر یخ مهكرتاف ت ناو iS كلذ دنع اوقدصي ملف ةيآ لسرأ نئلو ءاًبهذ

 : *”[ىلاعت] هلوق ىلإ 4'؛)هّللاب اومَسُْقَأَول : هللا لزنأف . «مهبئات بوتي لب» : [445] هللا ,لوسر

 . (تولهجي»

 نأ الإ تاّيآلاب لسرُن نأ انعم امو » : ىلاعت هللا لاقو .رخأ هوجو نم دهاوش هلو کک و اذهو

 .[09 : ءارسإلا] «[اًفيِوْخَت ًالِإ تاّيآلاب لسن امو اهب اوُمَلَظَف ةرصبم قالا دوم انيتآو ] نولوألا اهب بّذك

 : «مكرعشي امو» ب بطاخملا :ليق ظطدوُنمْوي ال تءاج اذإ اهّنأ مكرعشي امو :ىلاعت هلوقو
 نومسقت ىتلا ناميألا هذه ىف مكقدصب مكيردي امو :مهل لوقي هنأك دهاجم بهذ هيلإو 0

 ىفنب مهنع ربخلا فانئتسا ىلع «اهنإ» رسكب «نونمؤي ال تءاج اذإ اهنإ» :ةءارقلاف اذه ىلعو .

 نم ةانثملا ءاتلاب («نونمؤت ال تءاج اذإ اهنأ» : مهضعب )5ع ءارقو ءاهوبلط ىتلا تايآلا ء ءىجم دنع 3

 .قوف

 اذه ىلعو «نونمؤملا اهيأ مكيردي امو :ىأ «نونمؤملا € مكرعشي امو : هلوقب 0 0

 و ىف ۲ نوكتف اذه ىلعو : مكرعشي لومعم هنأ ىلع حتفلاو لوألاك رسكلا © اهتإل : 80 ف روجيف

 ال 4 ا ا لو ىق ا ةلص «نونمؤي ال تءاج اذإ اأ :هلوق

 ذإ دجست نأ كعنم ام :ىأ .06 : ءايبنألا] (نرعجري ال مهنا اهانكلهأ ةيرف ىلع مارحو © :هلوقو ١١[

 .أ «م نم ةدايز (*) . ؟ىرسلا نب دانه» :م ىف (۲) .؟عجرت» :أ «م ىف )١(

 .م نم ةدايز (5) «اهب ننمؤيل ةيآ مهتءاج نئل مهناميأ دهج هّللاب اومسقأو» :أ ىف )٤(

 )١( ىربطلا ريسفت )۳۸/۱۲(.

 ) )۷.«هلوق یف» :أ عم ىف (9) .«أرقو» :م ىف (۸) .؛ةيآلا» :ه ىفو ءأ نم ةدايز



 لال 6.37١ ١١) 9) ناتيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 مهل نودوت نيذلا نونمؤملا اهيأ - مكيردي امو :ةيآلا هذه ىف هريدقتو .نوعجري مهنأ مارحو كترمأ

 . "7نونمؤي تايآلا مهتءاج اذإ اهنأ  مهناميإ ىلع اصرح كلذ

 .اهلعل ىنعمب «اهنأ» : مهضعب لاقو

 ةزعلا عا کد فو لاق یک هع یا ا و ىف لاک كلذ. نا اووكذو زیر نبا لاق
 : ىر فلعل رم هاش ل ىر قنا قوشلا ىلإ تهدف + عانس

 :اذه نم ىدابعلا ديز نب ىدع لوق نإ :ليق دقو :لاق

 دلا ىَحّض ىف وأ مويلا ىف ةعاس ىلإ سرس نأ يردي انه لذاغأ

 . ملعأ “[ىلاعت] هللاو برعلا راعشأ نم دهاوش هيلع ركذو ريرج نبا لوقلا اذه راتخا دقو

 سابع نبا نع ىفوعلا لاق . رم َلَوَأ هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدفأ بلقنو» :ىلاعت هلوقو
 .رمأ لك نع تدرو ءىش ىلع مهبولق تبثت مل هللا لزنأ ام نوكرشملا دحج امل:ةيآلا هذه ىف

 نيبو مهنيب لوحنو :( هرم لّوأ هب اوئمؤي مل امك ] مهراصبأو مهتدتْفأ بلقنو» :دهاجم لاقو
 .ةرم لوأ ناميإلا نيبو مهنيب انلح امك «نونمؤي الف «ةيآ لك مهتءاج ولو ناميإلا

 .ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو ةّمركع لاق اذكو

 هولوقي نأ لبق نولئاق هالا ا ا خا لاف نأ سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ای سفن لوقت نأ» :[لاقو] 4 : رطاف] «ريبخ لثم كبي الو ل :لاق . 0
 .نيقّتمْلا نم تنكل يناده هللا نأ ول لوقت وأ . نيرخاّسلا نمل تنك نإو ] هللا بنج يف تطرف ام ىلع ىت

 هناحبس ربخأف «[0۸ - ا ل را ا

 : ماعنألا] «نوبذاَكَل مِهّنِإَو هنع اوهن امل اوداَعَل اودر ولو » :لاقو «ىدهلا ىلع اورّدقي مل اودر ول مهنأ
 مهنيب ليحل ايندلا ىلإ اودر ول :لاق قرم لوأ هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدنفأ بلقنو» :لاقوء [4

 .ايندلا ىف مهو ةرم لوأ هنيبو مهنيب انلح امك .ىدهلا نيبو

 لاقو .مهرفك ىف :ىدسلاو سابع نبا لاق . 0 مهنايغط يف# مهكرتن :ىأ « مهرذتو# : هلوقو
 .مهلالض ىف :ةداتقو سنأ نب عيبرلاو ةيلاعلا وبأ

 «عيبرلاو «ةيلاعلا وبأو ءدهاجمو «سابع نبا لاقو .نوبعلي :شمعألا لاق :«نوهمعي#
 .نوددرتي مهرفك ىف :هريغو «كلاموبأو

 .«انل» :أ ىف () .« نونمؤيالا» :م ىف )١(

 )5١/١5(. ىربطلا ريسفت (۳)

 .أ نم ةدايز (5 -5)

 .«نوهمعي مهنايغط ىف» :أ ءم ىف ۰ . «هلوق ىلإ» :ه ىفو ءأ م نم ةدايز (۷)



 ۱١۳( - ۱۱۱) تايآلا: ماعئالا ةروس - ثلاث ءزحلا تس ۳۸

 اوناك ام البق ءيش لک مهيلع انرشحو ىتوملا مهمّلكو ةكئالملا مهيلِإ اتت اننا ولو ©

 . 4 09 تولهجي مهرتكأ نكلو هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل

 نمؤيَل ةيآ مهتءاج نم «مهناميأ دهج هللاب اومسقأ نيذلا ءالؤه لاؤس انبجأ اننأ ولو :ىلاعت لوقي

 وأ واقف ولأس امك «لسزلا قيدصتب هللا نم ةلاسرلاب مهربخت : ىأ «ةكئالملا مهيلع انلزنف اهب

 هللا لسر يتوأ ام لم ئتؤن ىَتح نموت نأ اوُناَقلو ]4۲ :ءارسإلا] (اليبق ةكئالملاو هّللاب يتأت

 يف اوربكتسا دق ابر ىر وأ ةكئالمْا اتيَلع 1”لرنأ الو اتءاقل نوُجري ال نيذلا لقول < ١7[ ماعنألا]

 1١[. : ناقرفلا] 4اريبك تع اوتعو مهسفنأ

 ٍءيش لك مهيلع انرشحوإ# ءلسرلا هب مهتءاج ام قدصب مهوربخاف :ىأ 4ىَتْوَمْلا مهمَلكو » .
 در1: ورخ ارو ةنئاعملاو ::ةلباقملا نم الا حتفو فاقلا رسكب ؛الّبق» : مهضعب أرق -4البق

EYنبا نع لاو «ةحلط ا امك ءاضيأ ةنياعملاو ةلباقملا نم هانعم : ليق  

 .ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا و «ةداتق لاق هبو . سابع

 چ ةمأ دعب ةمأ لك مهيلع ضرعت :ىأ ءًاليبق ًاليبق ءاجاوفأ : يدو :لفاجم لاقو

 0 ال ىيلإ ةيادهلا نإ :ىأ هلا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناك ام هب مهوؤاج اميف لسرلا قدصب

 لعل : نولأسي مهو لعفي امع لأسي الو «ديري امل لاعفلا وهو «ءاشي نم لضيو ءاشي نم ىدهي

 ال كبَر تملك مِهْيلع تَقَح نيدّل نإ : ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو . هتبلغو هرهقو هناطلسو ( هتمكحو

 AV] فكذ سنوي] © ميلألا باذَعْلا اوري تح ةيآ لك مهتءاج ولو. نونمؤي
 مسا لو ر oR هس

 فرخز ضعب ىَلِإ مهضعب يحوي نجلاو سنإلا نيطايش اودع يبن لكل انلعج كلذكو »
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 ال نيذّلا ةدئفأ هيَلإ ئغصتلو © نورتفي ر روا ارورغ لوقلا

Soممم 2  

 . 4 ©9 نوفرتقم مه ام اوفرتقيلو هوضريلو ةرخآلاب نونمؤي
 نم ىبن لكل انلعج فلير داعياو «كتوفلاكي ءادنعأ خم اب كل انلعج اكو لاحق لوق

 لآ] ( كلف نم لسر بدك دقف كوبذك نإفإ» :ىلاعت لاق امك «كلذ كتديهي الف ءادعأ اضيأ كلبق

 مهاتأ ئّتح] اوذوُأو اوبذك ام ىلع اوربصف كلبق نم لسر تبذك دقلو» :ىلاعت لاقو ۱۸٤[ :نارمع

 ٍةرفغم وذل كبر نإ كلبق نم لسرال ليق دق ام الإ كل لاقي ام ل :ىلاعت لاقو ء[" 4 : ماعنألا]4 90[ اًنرصن

 ىقكو] نيمرجملا نم اودع يبن لكل انلعج كلذكو » :ىلاعت لاقو ء[١٤ :تلصف] 4ميلأ باقع وذو

 .«البق» : ىفو ءم نم ةدايز (۳) . ؟مهضعبا :آ ىف (؟) .«لزن» :م ىف )١(

 :اتألا نما د1 ىف (9) .«هلاق» :أ «م ىف (۵) . ؟ءابلاو فاقلا مضب» :1 «م ىف )٤(

 .أ «م نم ةدايز (۸) .؟كنودناعيو» :أ ٠م ىف (۷)



 سا سس _ ا ب ا تس #1١( .115) ناتيآلا:ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ٤١[. :ناقرفلا] « " عاريصنو ايداه كرب

 . "ىدوع الإ هب تئج ام لثمب دحأ تأي مل [هنإ] : ةي هللا لوسرل لفون نب ةقرو لاقو

 «نجلاو سنإلا نيطايش نم ءادعأ مهل :ىأ € اودع# نم لدب 4 نجلاو سنإلا نيطايشإ» :هلوقو

 . مهنعلو هللا مهحبق «ءالؤهو ءالؤه نمو

 نم :لاق « نجلاو سنإلا نيطايشإ :[ىلاعت] هلوق ىف ةداتق نع «رَمعم انربخأ :قازرلا دبع لاق

 اموي ناك رذ ابأ نأ ىنغلبو : ةداتق لاق « ضعب ىلإ مهضعب ىحوي «نيطايش سنإلا نمو «نيطايش نجلا

 نالا وه نو لا ا يلا ناه نم رت انآ انك: نتا ر ىلا اقف“ يلعب
 . معنا : لک هللا لوسر لاقف ا

 راق « هلع هللا ىضر «رذ ىبأ نع رخآ هجو نم ىور دقو م ىبأو ةداتق نيب عطقنم اذهو

 :ريرج نبا

 بويأ نب دمحم هللا دبع ىبأ نع «حلاص نب ةيواعم ىنثدح «حلاص وبأ انثدح «ىنثملا انثدح

 هيف لاطأ دق سلجم ىف هلك هللا لؤسر تنا لاق رد ىبأ نع «لئاع نبأ نع «ةخيشملا نم هزيغو

 .«نيتعكر عكراف مق» :لاق . هللا لوسر اي ال :لاق .2«؟تيلص له «رذ ابأ اي» :لاقف «لاق «سولجلا

 :لاق .«؟سنإلاو نجلا نيطايش نم هللاب تذوعت له «رذ ابأ اي» :لاقف «هيلإ تسلجف تئج مث :لاق
 .2نجلا نيطايش نم رش مه «معن» :لاق ؟نيطايش نم سنإلل لهو هللا لوسر اي اال: تلق

 : دمحأ مامإلا لاق امك الصتم یورو «''')عاطقنا هيف اضيأ اذهو

 ىبأ نع «شاخشخلا نب ديبع نع« ىقشمدلا رمع ديك قأبنأ «ىدوعسملا انثدح ‹ عيكو انثدح

 :لاق .ال: تلق .«؟تيلص له «رذ ابأ اي» :لاقف تسلجف «دجسملا ىف وهو وكت ىبنلا تيتأ :لاق رذ

 سنإلا نيطايش رش نم هللاب ذوعت ءرذ ابأ اي» :لاقف تسلج مث «تيلصف تمقف :لاق .«لصف مق»

 .هلوطب ثيدحلا مامت ركذو .«معن» :لاق ؟نيطايش سنإللو هللا لوسر اي :تلق :لاق .«نجلاو
 مسرع

 «ديبع نب ىلعيو «نوع نب رفعج ثيدح نم «هريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا هاور اذكو

 "دار «ىدوعسملا نع مهتثالث « ىسوم نب هللا ديبعو

 أ “م نم ةدايز )۲( .«ةيآلا» همه ىفو 3 “م نم ةدايز )١(

 .اهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدح نم )١70( مقرب هحيحص ىف ملسمو (۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 .؟نيطايشل» :أ «م ىف (5) .«تذوعت» :م ىف (4) .أ نم ةدايز (5)

 .«ىبنلا لاق» :أ ءم ىف (۷)

 .(۲۰۹/۱) قازرلا دبع ريسفت (6)

 .2ىبأ» :م ىف (۱۰) . «لاقو» :أ ىف (9)

 .(07 )١7/ ىربطلا ريسفت )١١(

 .«یبأ نبا :أ ىف (۱۲)

 . «طلتخا دقو ةقث وهو ىدوعسملا هيف» )١/ ٠١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (178/0) دنسملا ()



 )۱١۲« ١١۳( ناتيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءْزحلا للم »إب

 نع ابعت "يح «جاجحلا انثدح « ىنثملا ينثدح :ريرج نبا لاق :رذ ىبأ نع ىرخأ قيرط

 لَك هللا لوسر نأ رذ ىبأ نع كلام نب فوع نع «قشمد لهأ نم لجر ىنثدح «لاله نبا ديمح

 له «هللا لوسر اي :تلق :لاق .«؟نجلاو سنإلا نيطايش رش نم هللاب تذوعت له ءرذ ابأ اي» :لاق

 .«معن» :لاق ؟نيطايش نم سنإلل
 «ةريغملا وبأ انثدح «ىصمحلا نا ع :متاح ىبأ نبا لاق :ثيدحلل ىرخأ قيرط

 :لاق 2؟![هنع هللا ىضر] ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع ديزي نب ىلع نع «ةعافر نب "ناعم انثدح
 للا لورا لاو ا نالا نقلا طا ني ت ردا ايزل ا وو لا

 فرخز مهضعب ىلإ مهضعب ىحوي نجلاو سنإلا نيطايش «معن» :لاق ؟نيطايش ("7[نم] سنإلل لهو
 .“«رورغ لوقلا

 . ملعأ هللاو ءهتحصو هتوق ديفي اهعومجمو «ثيدحلا اذهل قرط هذهف

 نع «قورسم نب ديعس نع «كيرش نع «ميعُن وبأ انثدح «عيكو نبا انثدح :ريرج نبا ىور دقو

 ىلإ نوحوي نجلا نيطايش نكلو «نيطايش سنإلا ىف سيل :لاق € نجلاو سنإلا نيطايش» : ةمركع
 ا طا ىلإ ور عرس الا :نيط ايكو نسأل :قيطاش

 :هلوق ىف ةمركع نع ىلا نع «ليئارسإ انثدح «زيزعلا دبع انثدح .ثراحلا انثدحو : لاق
 ناش e «ناطيش ١( دلل :لاق «ارورغ لوقا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي»

 .ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحويف ءنحا ناطيش سنإلا ناطيش ىقليف

 :ةيآلا هذه ريسفت ىف (ضعب ىلإ مهضعب يحويإ» :هلوق ىف ةّمركع نع لا ءطابسأ لاقو

 «نايقتلي «نجلا نولضي نيذلا نجلا نيطايشو «'"سنإلا لضت ىتلا نيطايشلاف «سنإلا نيطايش امأ

 ءاذكو اذكب كبحاص تنأ للضأف ءاذكو اذكب ىبحاص تللضأ ىنإ :هبحاصل امهنم دحاو لك لوقيف

 نجلا نم نيطايشلا :ىدسلاو ةمركع دنع سنإلا نيطايشب دارملا نأ ؛اذه نم ريرج نبا '"”مهفف

 مالك نم رهاظ اذه نأ كش الو .مهنم سنإلا نيطايش “'“هنم دارملا نأ ال ء«سانلا نولضي نيذلا

 وحن متاح ىبأ نبا ىور دقو «لمتحم وهو «ىنعملا اذه ىف هلثم سيلف ىدسلا مالك امأو «ةمركع

 سنإلا نيطايش لثم مهنولضي نيطايش نجلل نإ :لاق ءهنع «كاحضلا ةياور نم سابع نبا نع ءاذه

 .«نب» :أ ىف )١(

 )٥۳/١۲(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .«هللاب تذوعت» :م ىف )٥( .أ نم ةدايز (5) .اذاعم» :أ ىف (۳)

 .أ نم ةدايز (۷) . «یبنای» :أ ىف (5)

 ديز نب ىلع ىلع هرادم» )١594/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .الوطم هب ةريغملا ىبأ قيرط نم (515 )٥/ هدنسم ىف دمحأ هاورو(۸)

 .«فيعض وهو
 .«نيطايش» :أ ىف )١١( .«نجللو» :أ ءم ىف )٠١( .2«سنولل» :أ ءم ىف (9)

 .؟نم» :م ىف )١5( .؟مهف» :م ىف (1) .«سانلا» :أ ىف )١١(



۳۲1 

 (7هللضأ ءاذكب هللضأ :اذهل اذه لوقيف «نجلا نيطايشو سنإلا نيطايش ىقتليف :لاق «مهنولضي
 . «ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي# :هلوق وهف .اذكب

 لك ناطيشو «مهنم نيطايش سنإلل نإ :رذ ىبأ ثيدح نم مدقت ام حيحصلاف لاح لك ىلعو
 دوسألا بلكلا» :لاق هيك هللا لوسر نأ رذ ىبأ نع «ملسم حيحص ىف ءاج اذهلو «هدرام ءىش
 .بالكلا ىف ناطيش : - ملعأ هللاو  هانعمو نا

 نيطايش ىلإ نوحوي «نيطايش نجلا رافك :ةيآلا هذه ريسفت ىف دهاجم لاق : جيرج نبا لاقو

 .ارورغ لوقلا فرخز .سنإلا رافك «سنإلا

 راک ىتح ىنلزنأو ینمرکأف راتخملا ىلع تمدق :لاق ةمركع نع «متاح ىبأ نبا یورو
 :لاقف لجر ءاجف «تجرخف :لاق . سانلا ثدحف سانلا ىلإ جرخا :ىل لاقف :لاق ؛لبللاب ىتيبم
 ا اذه كيلإ .انيحوأ “امیل : :ىلاعت هللا لاق «نايحو ىحولا :تلقف ؟ىحولا ىف لوقت
 اومهف :لاق «ارورُغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي نجْلاو سنإلا نيطايش» :ىلاعت "[هللا] لاقو
 .ىنوكرتف . مكفيضو مكيتفم ىنإ «كاذ مكل ام :تلقف «ىنوذخأي نأ یب

 دقو «ىحولا هيتأي هنأ معزي ناكو «هللا هحبق  ديبع ىبأ نبا وهو  راتخملاب ةمركع ضرع امنإو
 راتخملا نأ رمع نب هللا دبع ربخأ امو «تاحلاصلا نم تناكو رمع نب هللا دبع تحت ةيفص هتخأ تناك
 : ماعنألا] (مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإ : ىلاعت هللا ("![لاق] ءقدص :لاق هيلإ ىحوي هنأ معزي
 ضعب ىلإ مهضعب ىقلي :ىأ «رورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي يلا ةلرلو 00
 .هرمأب ةلهجلا نم هعماس رتغي ىذلا قوزملا وهو «فرخزملا نيزملا لوقلا

 ىبت لكل نوكي نأ هتئيشمو هتدارإو هئاضقو هللا ردقب هلك كلذو :ىأ «هولعَ ام كبر ءاش ولو»
 .ءالؤه نم ودع

 ىف هللا ىلع لكوتو مهاذأ عد :ىأ «نوبذكي :ىأ «نورتفي امو ءمهعدف :ىأ € مهرذق»
 . مهيلع كرصانو كيفاك هللا نإف ٠ مهتوادع

 نونمۇي ال نيّلا ةدئفأ» - سابع نبا هلاق - هيلإ ليمتلو :ىأ «هيلإ ئغصتلو» : ىلاعت هلوقو

 .مهعامسأو مهلوقعو مهبولق : ىأ 4ةرخآلاب
 ال نم كلذل بيجتسي امو .هوديريو هوبحي : ىأ «هوضريلو#» «نيرفاكلا بولق و

 « ميحجلا لاص وه نم لإ. .نيتاقب هيلع متنأ ام . نودبعت امو مكنإَن» :ىلاعت لاق امك «ةرخآلاب نمؤي

 ]40۸: تايراذلا] (كفأ نم هنع كۇي. فلتخم لوق يفل مكنإ 8: ىلاعت لاقو ١١١-١١۳[« : تافاصلا]

 )1١5. 1١١( ناتيآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .(ىفا :أىف (۲) .«هللضأو» :م ىف )١(

 )01١١(. مقرب ملسم حيحص )۳(

 .أ «م نم ةدايز (5) .أطخ وهو «انإ» :أ ىف (5) .«ناك» :أ ىف (4)
 .م نم ةدايز )۷(



 )١١5-١117( تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزملا حلل لس م

 :نويسكن

 .نولماع مهام اولمعيلو :ديز نباو «ىدسلا لاقو

 باتكلا مهانيتا نيذلاو الصقم باتكلا مكي لزنأ يذلا وهو امكح يغتأ هلا ريغقأ ل
3 

 اقدص كبر تملك تّمتو 019 نيرتممْلا نم نتوُكت الف قحاب كبَر نم لرم هنأ نوملعي

 .4 © 5 ميلَعْلا عيمّسلا وهو هتاملكل لدبم أل الدعو

 ريغ ةودعب .نيذلا هریغ هللاب ٍنيكرشلا ءالؤهل لق هك دمحم هيل e 00 [هللا] لوقي

egاس  es0006 : ىأ  

 مم كلش يف تنك نإَف ف : هلوقك. (نيرتمملا نم ننوكت الف 8 «نيمدقتملا ءايبنألا نم ك كب تاراشبلا نم

 ل ل ا

 » :لاق هنأ يم هللا لوسر نع ءاج اذهلو ؛هعوقو ىضتقي ال طرشلاو ءطرش اذهو «[95 :سنوي]

 .«لأسأ الو كشأ

 .مكح اميف الدعو « "لاق اميف اقدص :ةداتق لاق © ادعو اقدص كبر تملك تّمَّتو# :هلوقو

 لكو «كش الو هيف ةيرم ال "قحف هب ربخا ام لكف «بلطلا ىف الدعو رابخإلا ىف اقذص*لوقي

 امك .ةدّسْفَم نع الإ ىهني ال هنإف «لطابف هنع ىهن ام لکو هاوس لدع ال ىذلا لدعلا وهف هب رمأ ام

 رخآ ىلإ 4257[ ثئابخلا مهِيَلَع مرحيو تالا مهل لحيو ] ركدملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي» :لاق
 .[6١ا/ :فارعألا] ةيآلا

 رهو ی كا ال اثنتا و لامك هيف ا نوبل : ىأ € هتاملکل لدبم ًال»

 .هلمعب لماع لك ىزاجي ىذلا «مهتانكسو مهتاكرحب (میلعلا» «هدابع لاوقأل 4 عيمّسلا

 الإ مه نإو نّظلا الإ نوعبتي نإ هللا ليبس نع كولضي ضرألا يف نم رثكأ عطت نإوإ»
 . 4 619 نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس نع لضي نم ملعأ وه كبر نإ 0 نوصرخي

 لض دقلو# : ىلاعت لاق امك ءلالضلا هنأ مدآ ىنب نم ضرألا لهأ رثكأ لاح نع ىلاعت ربخي

 : فسوي] «نينمؤمب تصرح ولو سائلا رثكأ امو: ىلاعت لاقو ١/"[« : تافاصلا] «نيلوألا رثكأ مهلبق

 نإو» 8 نابسحو ةيذاك نونظ ىف مه امنإو ءمهرمأ نم نيقي ىلع اوسيل مال ىف مهو: ]1-۰۳

 اهيلع ام رزح وهو «لخنلا صرخ مز ءرزحلا وه صرحا نإف «(نوصرخي الإ مه نإَو لا ًالِإ نوعبتي

 ملعأ وهو كلذل هرسييف «هليبس نع لضي نم مّلعأ وهو ءهتئيشمو هللا ردق هلك كلذكو رمتلا نم
 اهل ىلا رم لو «كلذل هرسييف € نيدتهملاب

 .قح وهف هب ربخأ ام» :أ ىف )۳ . ادعو : «م ىف (0) .م نم ةدايز )١(

 أ «م نم ةدايز 2(



 م ص ا 0۷ 2 7)11۸ تايالا ءاسألا ةرؤس د لالا ءوجلا

 ركذ امم اولكأت الأ مكل امو O۵ نينمؤم هتايآب متنك نإ هيلع هللا مسا ركذ امم اولکف ل

 مهئاوهأب َنوُلْضِمَل اريثك ّنِإو هيلإ متررطضا ام الإ مكيلع مرح ام مك لّصف دقو هيلع هللا مسا

 . 4 ©2 نيدتعملاب ملعأ وه كبر نِ ملع ريغب
 ءهمسا هيلع ركذ ام حئابذلا نم اولكأي نأ نينمؤملا هدابعل “"[ىلاعت] هللا نم ةحابإ "اذه

 لكا نم نيكرشملا "رافك هحيبتسي ناك امك «هيلع هللا مسا ركذي ملام BM :ةتؤهفمو
 امو # اقف ع ا ا

 .هحضوو

 . حوضولاو نايبلا ىنعمب لكلاو «فيفختلاب نورخآ أرقو «ديدشتلاب «لّصَف ل : مهضعب أرقو

 .متدجو ام مكل حابي هنإف ءرارطضالا لاح ىف الإ :ىأ «هّْيَلِإ متررطضا ام الإ »
 مسا ريغ هيلع ركذ امو «تاتيملا مهلالحتسا ىف «ةدسافلا مهئارآ ىف نيكرشملا ةلاهج ىلاغت نيب مث

 ملعأ وه : ىأ «نيدتعملاب مّلعأ وه كر نإ مّلع ريغب مهئارهأب َنوُلْصُيَل اريثك نول لاقف :ىلاعت هللا

 . مهئارتفاو ٍمهبذكو مهئادتعاب

 .( 699 نوفرتقي اوناك مب نوزجيس مّنإلا توبسكي نيد نإ هنطابو منإلا رهاظ اورذو ل

 : القا نع ةياورت فاو د ةتاللعلاو بلا ف ضف (هنطابو منإلا رهاَظ اوُرَذَول : هاج لاك

 . لماع وه ام ىوني ام وه

 «)ةنزالعو هرس ءهريثكو هليلق : ىف تاتو ملا ره ارك :ةداتق لاقو
 قئادصلاو ةليلخلا عم "”[انزلا] : هنطابو «تايارلا تاوذ اياغبلا عم انزلا :هرهاظ : ىدسلا لاقو

 .نادخألاو

 . مراحملا تاوذ حاكن :هرهاظ : ةمركع لاقو

 ره ام شحاوقلا ير مرح اَمّنِ لق $ :ىلاعت هلوقك یهو ءهلك كلذ ىف ةماع ةيآلا نأ حيحصلاو

 ؛[۳۳ : فارعألا] ةيآلا« 90[ اناطلس هب لري مل ام هّللاب اوك رشت نأو ٍقحْلا ريغب يغبلاو منإلاَو] نع امو اهنم
 ءايفخ وأ رهاظ ناك ءاوس : ىأ  نوفرتقي اوناک امب نوزجيس مٰنإلا نوبسكي نیذّلا نإ : ىلاعت لاق اذهلو

 .هيلع مهيزجيس هللا نإف

 «حلاص نب ةيواعم نع «ىدهُم نب نمحرلا دبع انثدح «ةفرع نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 .«شيرق رافک» :أ ىف (۳) .؟لجو زع» :أ ىفو «م نم ةدايز () .؟هذه» :م ىف )١(

 .؟هرهجل :م ىف (5) .آ «م نم ةدايز (5) .«لجأ» :م ىف (5)

(A «V)ءم نم ةدايز  . 



 Oa a ب و بح ب سس حت سس ر

 نع كك هللا لوسر تلأس :لاق ناعمس نب ساونلا نع «هيبأ نع هريَمُث نب ريبج نب نمحرلا دبع نع
 . "”«هيلع سانلا علطي نأ تهركو ءكردص ىف كاح ام مثإلا» :لاقف مئإلا

 مهتايلوأ ئلإ نوحويل نيطايشلا إو قس هنو هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو )

 . 099 نوکر شمل مک مهومتعطأ نإو مكولداجيل
 ناك ولو ءاهيلع هللا مسا ركذي مل ىتلا ةحيبذلا لحت ال هنأ ىلإ بهذ نم ةميركلا ةيآلا هذهب لدتسا

 :لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه ىف « هللا مهمحر «ةمئألا فلتخا دقو ءاملسم حباذلا

 وهو .اًوهسو دمع ةيمستلا كورتم ءاوسو «ةفصلا هذهب ةحيبذلا هذه لحت ال :لاق نم مهنمف

 «كلام مامإلا نع ةياور وهو .نيريس نب دمحمو «ىبعشلا رماعو «هالوم عفانو ءرمع نبا نع ىورم
 «روث ىبأ رايتخا وهو ؛نيرخأتملاو نيمدقتملا هباحصأ نم ةفئاط اهرصن لبنح نب دمحأ نع ةياورو

 ةيعفاشلا ىرخأتم نم 7 "ىئاطلا ىلع نب دمحم نب دمحم حوتفلا وبأ كلذ راتخاو «ىرهاظلا دوادو

 نكس امم ارلکف» :ديصلا ةيآ ىف هلوقبو «ةيآلا هذهب اذه مهبهذمل اوجتحاو ««نيعبرألا» هباتک یف

 ضل .«قسف هنو ف :هلوقب ةيآلا هذه ىف دكأ دق مث .[5 : ةدئاملا] 4هّيلع هللا مسا اوركذاو مكيلع

 دنع ةيمستلاب رمألا ىف ةدراولا ثيداحألابو - هللا ريغل حبذلا ىلع دئاع :ليقو «لكألا ىلع دئاع :ليق

 هيلع هللا مسا تركذو ملعملا كبلك تلسرأ اذإ» :ةبلعت ىبأو متاح نب ىدع ىثيدحك «ديصلاو ةحيبذلا

 هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام» :جيدخ نب عفار ثيدحو «نيحيحصلا ىف امهو .«كيلع كسمأ ام لكف

 مكل» :نجلل لاق هي هللا لوسر نأ دوعسم نبا ثيدحو ءاضيأ نيحيحصلا ىف وهو .«هولكف هيلع

 هللا لوسر لاق :لاق یلجبلا نايفس نب بدنج ثيدحو .ملسم هاور. “هيلع هللا مسا ركذ مظع لك

 مسار يذلا الش ی عنا نكي رولا نقرا ایر اهناكم عیلمی ا لبق يديم : يك
 اننوتأي اموق نإ «هللا لوسر اي :اولاق اسان نأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نعو .

 ىثيدح اوناكو :تلاق .«اولكو متنأ هيلع اومس» :لاق ؟ال مأ هيلع هللا مسا ركذأ :ىردن ال محللاب

 ىراخبلا هاور .رفكلاب دهع

 «كئلوأ نم تدجو نوكت الأ اوشخ “[مهنأو] ءاهنم دب ال ةيمستلا نأ اومهف مهنأ ةلالدلا هجوو
 نإ حبذلا دنع ةكورتملا نع ضوعلاك نوكتل «لكألا دنع ةيمستلاب طايتحالاب مهرمأف «مهمالسإ ةثادحل

 .ملعأ 9[ىلاعت] هللاو ءدادسلا ىلع نيملسملا ماكحأ ءارجإب مهرمأو «تدجو نكت مل

 مل اًنايسن وأ دمع تكرت نإف «ةبحتسم ىه لب «ةيمستلا طرتشي ال هنأ :ةلأسملا ىف ىناثلا بهذملاو

 اهلقن .دمحأ مامإلا نع ةياورو «هباحصأ عيمجو «هّللا همحر «ىعفاشلا مامإلا بهذم اذهو . رضت

 .هب ىدهم نب نمحرلا دبع قيرط نم )١057( مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو )١(
 .«ىرهاظلا» :أ ىف (۲)

 )٤٥۰(. مقرب ملسم حيحص (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحصو (9486) مقرب ىراخبلا حيحص )١950(.

 . ؟هرضت مل» :م ىف (۷) .م نم ةدايز )4: ١(



 يم سا لن” )1۲١( ةيآلا :ماعنألا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 ىكحو «هباحصأ نم زيزعلا دبع نب بهشأ كلذ ىلع صنو «كلام مامإلا نع ةياور وهو .لبنح هنع

 . ملعأ هللاو «حابر ىبأ نب ءاطعو «ةريره ىبأو «سابع نبا نع

 ريغل حبذ ام ىلع «قسفن هّنِإو هيلع هللا مسا ٍرَكَذي مل امم اولكأت الو :ةيركلا ةيآلا ىعفاشلا لمحو
 ٠٤١[. :ماعنألا] «دب هللا ريغل لهأ اقسف وأ ٠ :ىلاعت هلوقك « هللا

 تناك حئابذ نع ىهني :لاق هيلع هللا مسا رکذی مل امم اولكأت الو :ءاطع نع «جّیرج نبا لاقو
 همحر] ىعفاشلا ,مامإلا هقرط ىذلا كلسملا اذهو «سوجلملا حئابذ نع ىهنيو «ناثوألا نع شيرق اهحبذت

 «ةيلاح «قسفل هنإوإل :هلوق ىفاواولا» لعج نأب هيوقي نأ نيرخأتملا ضعب لواح دقو «ىوق ٩۲ هللا

 هب له دق نوكي ىتح اًقسف نوكي الو ءاقسف هنوك لاح ىف هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت ال : ىأ

 ةلمج فطع هنم مزلي هنأل .ةفطاع «واولا» نوكت نأ زوجي الو «نيعتم اذه نأ ىعدا مث . هللا ريغل

 . «مهئاّيلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نول :هلوقب هيلع ضقتني اذهو .ةيبلط ةيلعف ةلمج ىلع ةيربخ ةيمسإ

 فطع عنتما ؛لاق ام ىلع ةحيحص ةيلاح اهنأ ىعدا "تلا «واولا» تناك نإف ؛ةلاحم ال ةفطاع اهنإف
 ءةيلاح «واولا» نكت مل نإو «هريغ ىلع دروأ ام هيلع درو ةيبلطلا ىلع "”تفطع نإف ءاهيلع هذه
 . ملعأ هللاو ءهلصأ نم لاق ام لطب

 نب ديعس نع «ءاطع نع «ريرج انأبنأ «ةريغملا نب ىبحي انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 . ةتيملا ىه :لاق علا منا رکاب ل انما الو :هلرق اع نبا نع هني

 نبا وهو  ءاطع نع «ةعيهل نبا نع < ريدك ىبأ نب ییحپ نع «ةعرز ىبأ نع «هاور مث
 .هب  بئاسلا

 تلصلا نع «ديزي نب روث ثيدح نم «ليسارملا ىف دواد وبأ هاور اب بهذملا اذهل لدتسا دلو

 باتك ىف نابح نب متاح وبأ مهركذ نيذلا نيعباتلا دحأ « فوجن و ی تیرا
 مل ركذ نإ هنإ رقد وأ هللا ثا ع لالح ملسملا ةحييذا : واك هللا لوسر لاق :لاق  تاقثلا

 . هللا مسا الإ ركذي

 هللا مسا ركذي ملو - ملسملا حبذ اذإ :لاق هنأ سابع نبا نع ىنطقرادلا هاور امب دضعي لسرم اذهو

0 
 7 (هّللا ءامشإ نم مسأ هيف ملسملا نإف 007

 نإ «مهللا لوسر اي :اولاق سان نأ مدقتملا «اهنع هللا ىضر ‹ ةشئاع ثيدحب اًضيأ ىقهيبلا جتح

 متنأ اومس» :لاقف ؟ال مأ هيلع هللا مسا اوركذأ ىردن ال محلب انوتأي 0 0

 . ملعأ هللاو ءاهققحت عم الإ مهل صخري مل اطرش ةيمستلا دوجو ناك ولف : لاق .«اوُلكو

 دمع اهكرت نإو ءرضي مل اًنايسن ةحيبذلا ىلع ةلمسبلا كرت نإ © [هنأ]:ةلأسملا ىف ثلاثلا بهذملا

 .«فطع» :م ىف (۳) . ؟ىذلا» :م ىف (0) أ «م نم ةدايز )١(

 .؟نوميم» :أ ءم ىف (4) . ؟ركب نب ىيحي# :م ىف (4)
 ةيارلا بصن ىف امك ناطقلا نبا لاقو .هب دواد ىبأ قيرط نم (؟٠51 /9) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (۳۷۸) مقرب ليسارملا (5)

 . ديزي نب روث ريغ هنع ىور الو ءاذه ريغب فرعي الو لاح هل فرعي ال ىسودسلا تلصلا نأ لاسرإلا عم هيف» :(5/”18)

 .نكسلا نبا هححصو هفقو يقهيبلا حجرو ءاعوفرم ىور دقو (۲۹۵ )٤/ ىنطقرادلا ننس (۷)

 .أ نم ةدايز (۸)



 )١١١( ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا س لل »د

 «هباحصأو ةفينح وبأ لوقي 2 «لبنح نب دمحأو «كلام مامإلا بهذم نم روهشملا وه اذه

 نسحلاو ا دعو « سابع ن نباو« ىلع نع ىكحم وهو: هيوهار نب قاحسإو

 و ل ا و ىبأو « ىرصبلا

 .عامجإلا ةفلاخمل ذفني مل هعيب زاوجب مكاح مكح ول :خياشملاو فسوي وبأ لاق اذهلف ءادمع ةيمستلا

 .ملعأ هللاو «ىعفاشلا لبق نمع فالخلا لقن مدقت دقو ءادج بيرغ هلاق ىذلا اذهو

 فلاخو «ةجحلا عيمج لوق نم جرخ دقف « ىسانلا ةحيبذ مرح نم : ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو

 . كلذ ىف ال هللا لوسر نع تباثلا ربخلا

 انثدح ءمصألا سابع وبأ انثدح «ظفاحلا هللا دبع وبأ انأبنأ : ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور ام ىلعي

 نع «رانيد نب ورمع نع ءهللا ديبع نب لقعم انثدح «ديزي نب دمحم انثدح ‹«ىسوسرطلا ةيمأ وبأ

 «حبذي نيح ىمسي نأ ىسن نإ ءهمسا هيفكي ملسملا» : لاق يَ ىبنلا نع « سابع نبا نع «ةمركع

 «هلكأيلو هللا مسا ركذيلف ۳

 لاجر نم ناك نإو ؟؟7هنإف «"یریزجلا هللا ديبع نب لقعم هيف أطخأ ءاطخ هعفر ثيدحلا اذهو
 ءورمع نع «ةنييع نب نايفس نع هايور ىديمحلا ريبزلا نب هللا دبعو «روصنم نب ديعس نأ الإ ملسم

 ,2)افقوو ««ءاثعشلا ابأ» هدانسإ ىف ادازف .هلوق نم «سابع نبا نع ءةمركع نع «ءاثعشلا ىبأ نع
 , 70[ ظافحلا نم هريغو] ىقهيبلا هيلع صن ‹ حصأ اذهو . ملعأ اإ هللاو

 ءاًنايسن ةيمستلا كورتم اهرك امهنأ «نيريس نب دمحمو «ىبعشلا نع :هريغو ريرج نبا لقن دقو

 لوق ربتعي ال هنأ ريرج نبا ةدعاق نم نأ الإ .ملعأ هللاو ءاريثك ميرحتلا ىلع ةهاركلا نوقلطي فلسلاو

 ا هللاو î ءاعامجإ هدعيف e لوقل اًملاخم نينثالا الو ا

 a الا ا ل e لال ل 00 تيتا لر
 :(ىلاعت] هللا لاق :لاقف نيريس نب دمحم تلأسو :لاق .هلك ءهلك :نسحلا لاقف ءريطلا طلتخاو
 . «هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو»

 «ةريره ىبأو « سابع نبا نع «هجام نبا دنع قرط نم ىورملا ثيدحلاب بهذملا اذهل جتحاو

 ًاطخلا ىتمأ نع عضو هللا نإ» : هلع ىبنلا نع «ورمع نب هللا دبعو «رماع نب ةبقعو E ىبأو

 .ملعأ هللاو ءرظن هيفو . ''"(هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو

 نع «ىعازوألا نع «ىناسقرقلا ملاس نب ناورم ثيدح نم «ىدع نب دمحأ وبأ ظفاحلا ىور دقو

 )١( ىربطلا ريسفت )٥۳/۱۲(.

 )۲( ىربكلا ننسلا )94/ ٤١(.

 .«هافقور» :أ «م ىف (5) . ؛هنإو» :م ىف (4) .«ىرزجلا» :آ ىفو ««ىنزوخلا» :م ىف (۳)
 .«اذك ريطب» : “م ىف (0) . «م نم ةدايز )¥( .م نم ةدايز )0

 .«رذ ىبأ نعو» :م ىف )٠١( .آ «م نم ةدايز (9)
 نئسلا ىف ةجام نبا هاورو «هنع هللا ىضر سابع قنا نع ا نم فازا قيرط نم 0 فر نتسلا ىف جام نبا هاو 453)

 = 6 ١٤)مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاورو «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع « ىفوأ ىبأ ¿ نب ةرارز نع «ةداتق قيرط نم(٠ )٤٤ مقرب



 9091/3 تس )١7١( ةيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 هللا لوسر اي: لاقف هيم ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ةريره ىبأ نع ءةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي

 ا لك ىلع هللا مسا»: ةي ىبنلا لاقف ؟ىمسي نأ ىسنيو حبذي انم لجرلا تيأرأ

 ملكت «فيعض «ىماشلا هللا دبع ابأ ىناسقرقلا ملاس نب ناورم نإف «فيعض “"هدانسإ اذه نكلو

 . ملعأ هّللاو «ةمئألا نم دحاو ريغ هيف

 تالالدلا هجوو «مهتلدأو مهذخآمو ةمئألا ا تركذو «ةدح ىلع ةلأسملا هذه تدرفأ دقو

 . ملعأ هللاو نت راعملاو تاقا

 لاقف ؟ال مأ ءىش اهمكح نم خسن له :ةيآلا هذه ىف ملعلا لهأ فلتخا دقو :ريرج نبا لاق

 .ملعلا لهأ ةماع لوق اذه ىلعو .هب تينع اميف ةمكحم ىهو ءىش اهنم خسني مل :مهضعب

 نع ‹ حضاو نب ىيحي انثدح (« كيمح نبا هب انثدح ام .ةمركعو ىرصبلا نسحلا نع یورو

 متنك نإ هيلع هللا مسا ركذ امم اولكف» : هللا لاق :الاق ىرصبلا نسحلاو ةمركع نع «دقاو نب نيسحلا

 كلذ نم ىنئتساو خسنف <  «قسفأ هنو هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الوب : لاقو .«نينمؤم هتايآب
 .[6: ةدئاملا] مهل لح مكماعطو مُكَل لح باتكلا اوتوأ َنيذّلا ماعطَو : لاقف

 ی و و ا الا ولع قوت :متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا مسا ٍركذي مل امم اولكأت الوإ» :نآرقلا ىف هللا لزنأ :لاق لوحكم نع  رذنملا نبا ىنعي  نامعنلا
 باتكلا اوتوأ نيذّلا ماَعَطَو تابيَطلا مك لحأ مولا :لاقف نيملسملا محرو برلا اهخسن مث < « 4 هيلع

 .باتكلا لهأ ماعط لحأو كلذب اهخسنف < مک لح

 ركذي ملام ميرحت نيبو «باتكلا لهأ ماعط لح نيب ضراعت ال هنأ باوصلاو : ريرج نبا لاق مث

 .هيلع هللا مسا

 هناحبس هللاو « صيصختلا دارأ امنإف انهه خسنلا فلسلا نم قلطأ نم «٠ حيحص هلاق ىذلا اذهو

 ١١١(: /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاق .هنع هللا ىضر «ىرافغلا رذ ىبأ نع «بشوح نب رهش نع «ىلذهلا ركب ىبأ قيرط نم =
 «رماع نب ةبقع نع «نادرو نب ىسوم نع «ةعيهل نبا قيرط نم (0577/1”7) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو .«فيعض هدانسإ»

 ىف ميعن وبأ هاور باطخلا نب رمع نب هللا دبع ثيدح نم ءاج دقو «هدجأ ملف ورمع نب هللا دبع ثيدح نم امأ «هنع هللا ىضر

 .(7057/5) ةيلحلا

 )١( ىدع نبال لماكلا )5/ ۳۸١(.

 .«بهذم» :أ ىف (۳) .«دانسإ» :أ ىف (۲)

 لكؤت الف ءاًقلطم ةيمستلا بوجو ىف «هللا همحر «ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام «ملعأ هللاو ةلأسملا هذه ىف حجارلاو (5)

 ريغ ىف هللا مسا ركذب لحلا قلع دق ةنسلاو باتكلا نإفءلاوقألا رهظأ اذهو» :لاق ءاوهس وأ دمع اهكرت ءاوس اهنودب ةحيبذلا

 .(779/96) ىواتفلا عومجم :ىف همالك رظنا «عضوم

 .(ديزي) : ىف (۵)



 (171) ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا لح ل عم

 ءجشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق «مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نو : ىلاعت هلوقو

 ؟هيلإ ىحوي هنأ معزي راتخملا نإ :رمع نبال لجر لاق :لاق قاحسإ ىبأ نع «شايع نب ركب وبأ انثدح

 . «مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو# :ةيآلا هذه التو «قدص :لاق

 نبا دنع اًدعاق تنك :لاق ر ىبأ نع «رامع نب ةمركع انثدح «ةفيذح وبأ انثدح ‹ ىبأ انثدحو

 نيا هنأ قاحسإ وبأ معزو « سابع نبا اي:لاقف لجر اخ ىبأ نب راتخملا جحو « سابع

 امه : سابع نبا لاقف .قدص سابع نبا لوقي :تلقو ترفنف «قدص :سابع نبا لاقف ؟ةليللا هيلإ

 ىلإ ناطيشلا ىحوو اک دمحم ىلإ و زع] هللا ىحوف «ناطيشلا ىحوو « هللا ىحو «نایحو

 .«مهئايلوأ ىلإ نوحويل 7*2 نيطايشلا نإو :أرق مث «هئايلوأ

 .اذه وحن «ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي# :هلوق ىف ةمركع نع مدقت دقو

 نب نارمع انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق ؟مكولداجيل# : [ىلاعت]هلوقو

 امم لكأن :اولاقف ءم ىبنلا دوهيلا تمصاخ :لاق ريبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ةنييع

 . «قسفل هنإو هيلع هللا مسا رك ذي مل امم اولكأت الو : هللا لزنأف ؟هللا لتق امم لكأن الو ءانلتق

 نب نارمع انثدح « ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح :لاقف الصتم دواد وبأ هاورو «السرم هاور اذكه

 زاب ىبنلا ىلإ دوهيلا تءاج :لاق سابع نبا نع هريّبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ةنييع
 هنِإو] هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو : هللا لزنأف ؟هللا لتق ام لكأن الو انلتق امم لکان :اولاقف
 . ¢[ ق ل

 نب نارمع نع امهالك «عيكو نب ''”نايفسو ىلعألا دبع نب دمحم نع ءريرج نبا هاور اذكو

 .هب ( ةئييع
 مدر

 2 ل رع ۸( 2 .
 نم رظن هيف اذهو ' .هب «ةنييع نب نارمع نع «ىشرحلا ىسوم نب دمحم نع «رازبلا هاورو

 : ةثالث هوجو

 .اولداجي ىتح ةتيملا ةحابإ نوري ال دوهيلا نأ :اهدحأ

 .ةيكم ىهو «ماعنألا نم ةيآلا نأ :ىناثلا

 هللا دبع نب دايز نع «ىشرحلا ىسوم نب دمحم نع «ىذمرتلا هاور ثيدحلا اذه نأ :ثلاثلا

 ىتأ فا ىذمرتلا هاورو . سابع نبا نع ‹ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نب ءاطع نع «ىئاكبلا

 .أ نم ةدايز (۳) .«ىحويا» :أ ىف (0) .؟هاعدف» : ىف )١(

 .أ نم ةدايز (7) .م نم ةدايز )0( .«ناطيشلا» :ه ىف )٤(

 .أطخ وه «ديعس» :م ىف (۷)

 .(۸۲/۱۲) ىربطلا ريسفتو (۲۸۱۹) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)

 . لاق ظفلب» :أ ءم ىف (9)



 ۲4 )١71١( ةيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 E PTT «بيرغ نسح : :لاقو هركذف واي ىبنلا سان

 ءزيزعلا دبع نب ىسوم انثدح «كرابملا نب ديز انثدح «كرابملا نب ىلع انثدح :ىناربطلا لاقو

 هللا مسا رک ذی مل امم اوات الو :تلزن ال :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «نابأ نب مكحلا انثدح

 وهف نيكسب كديب تنأ حبذت اَمَك :هل اولوقو دمحم اومصاخ نأ :شيرق ىلإ سراف تلسرأ , 4 هيلع

 :ةيآلا هذه تلزنف .مارح وهف  ةتيملا ىنعي - بهذ نم ريشمشب «لجو زع هللا حبذ امو «لالح

 ("”[نم] مهؤايلوأو «سراف نم نيطايشلا :لاق (مكولداجيل مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نوط
(MD, 

 ۰. سي

 نبا نع a انثدح ارا 0 م و اا 9

 ا, هيلع هلا مسا ركذ مل امم اوكا الوو 00 ا

 اذهو .“ "هين لار غ ‹ عيکو نع هللا دبع نب ورمع نع «متاح ىبأ ن نباو هجام نبا هاورو

 . حيحص دانسإ

 : ازم اذهف .دوهيلا ركذ هيف سیلو « سابع نبا نع «ةددعتم قرط نم ريرج نبا هاورو

 . ملعأ هللاو

 «مورلا ىلع سراف اوبتاك شيرق ىكرشم نإ :ةمركع نع «رانيد نب ورمع لاق :جيرج نبا لاقو
 رمأ نوعبتي مهنأ نومعزي هباحصأو دمحم نإ :شيرق ىكرشم ىلإ سراف تبتكو «سراف مهتبتاكو

 .نولكأي مه اوحبذ و قمل فاو ديم ها ف ته قد للا حبذ امف « هللا

 0 al نيملسملا نم صا سفنأ ىف عقوف د دمحم باحصأ ىلإ ٍنوكرشملا كلذب بتكف

 مكن مهومتعطأ نإو مكو ل داجُيل مهئايلوأ ىَلِإ] نوحويل نيطايشلا نو قسفل هّنإو» : (۷) را لزنأف

 . «ارورغ لوقلا فرخ ضعب ىلإ مهضعب ىحوي » :تلزنو «0[نوكِرْشُم
 ةاضرم نوعبتت مکنآ نومعزت فيك :نينمؤملل اولاق نيكرشملا نإ :ةيآلا حر نقلا لفرز

 ةتيملا مكاف «مُهوُمُتطَأ ننال : هللا لاقف ؟هومتلكأ متنأ متحبذ امو .هنولكأت الف هللا عا امو ‹ هللا

 . «نوكٍر شمل مك

 . هللا مهمحر «فلسلا ءاملع نم دحاو ريغو «كاحضلاو «دهاجم هلاق اذكهو

 ىلإ هعرشو مكل هللا رمأ نع متلدع ثيح :ىأ 4 نوكرشمل مُكَنإ ۾ مهومتعطأ نإوإ» : ىلاعت هلوقو
 نم ابابرأ مهتابهرو مهرابحأ اوُذَحَتاَط :ىلاعت لاق امك ءكرشلا وه اذهف هريغ هيلع متمدقف «هريغ لوق

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )07059.

 .أ نم ةدايز )0

 )111١/1١1١(. ىناربطلل ريبكلا مجعملا (9)

 (TIYT). مقرب ةجام نبا ناسو (1814) مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 .(۷۸/۱۲) هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 )١( «ةيآلا» :ه ىفو .أ «م نم ةدايز (۸) .«تلزنف» :أ «م ىف (۷) .«امأو» :م ىف .



r. 

 نوكرشي اًمع هناحبس وه الإ لإ أل ادحاو اهَلِإ اودبعيل الإ اورمأ امو ميرم نبا حيسملاو] هللا نود [(4
 :ةبوتلا]  .]۳١ام «ءهّللا لوسر اي :لاق هنأ متاح نب ىدع نع ءاهريسفت ىف ىذمرتلا ىور دقو

 مهتدابع كلذف « مهوعبتاف «لالحلا مهيلع اومرحو مارحلا مهل اولحأ مهنإ لب» :لاقف « مهودبع

 مایا

 سيل تاملظلا ىف هلم نمک سائلا یف هب ىشمي ارون هل انلعجو هانييحأف اتيم ناك نم وا ل

 . 4 059 نولمعي اوناك ام نيرفاكلل نیز كلذك اهنم جراخب

 «هّللا هايحأف ارت ءاح اًكلاه ءةلالضلا ىف أ «ءاتيم ناك ىذلا نمؤملل ىلاعت هللا هبرض لثم اذه

 ىدتهي : ىأ «ساّنلا يف هب يشْمي ارون هل العجول .هلسر عابتال هقفوو هل هادهو .ناميإلاب هبلق ايحأ : ىأ

 نع ۾ ل ا ااا ٠ 00 ؛كلسي فيك [ب]

 «اهنم جراخب سيل «ةقرفتملا تالالضلاو ءاوهألاو رب : ىأ 4 دتا يف و
 هنأ ةا هللا لوسر نع دمحأ مامإلا دنسم ىفو] «هيف وه امم "”صلخم الو «ذفنم ىلإ ىدتهي ال :ىأ
 هأطخأ نمو ىدتها رونلا كلذ هباصأ نمف هرون نم مهيلع شر مث ةملظ ىف هقلخ قلخ هللا نإ : :لاق
 مهو اورفَك نيدلاو روثلا ىَلِإ تاملَظلا نم مهجرخي اونمآ نيذلا يلو هللا ایت ناقد امك 7[ ف
 .[7861/ :ةرقبلا] (نودلاخ اهيف مه راّلا باحصأ كتلوُأ تاللا ىلإ روثلا نَه مهنوجرخي توغاطلا

ISSٍميقتسُم طارص ىلع ايوس يشمي نأ ىدَهُأ ههجو ىلع اًبكم يشمي نمفأ» :ىلاعت لاق  ) 

 الأ الم نايوتسي له عيمسلاو ريصَلاو مصألاو ئمعألاك نيقيرفلا لم :ىلاعت لاقو ء[۲۲ :كلملا]
 للا الو .روثلا الو تاملظلا الو . ريصبلاو ئمعألا يوتسي اول : ىلاعت لاقو ]¢ :دوه] «نوركَذَت
 تنأ نإ . رولا يف نم عمْسُمب تنأ امو ءاَشَي نم عمي هللا نإ تاومألا الو ءايحألا يوتسي امو . رورحلا الو
 رونلاب انهه نيلثملا برض ىف ةبسانملا هجوو «ةريثك اذه ىف تايآلاو ٠۹-۲۳[. :رطاف] «ريدن اإ
 ١[. : ماعنألا]«روثلاو تاَملظلا لعجو# :ةروسلا لوأ ىف مدقت “ام «تاملظلاو

 اًئيم ناك ىذلا وه باطخلا نب رمع :ليقف «نانيعم نالجر لثملا اذهب دارملا نأ مهضعب “"معرو
 سيل تاملظلا ىف ىذلا امأو .رساي نب رامع :ليقو .سانلا ىف هب ىشمي رون هل لعجو هللا هايحأف
 نمؤم لك اهيف لخدي «ةماع ةيآلا نأ حيحصلاو . هللا هنعل ءماشه نب ورمع لهج وبأ :اهنم جراخب
 فار

 )١١۲( ةيآلا: ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ٠م نم ةدايز )١(

 «متاح نب ىدع نع ءدعس نب بعصم نع «نيعأ نب ب فيطغ نع «برح نب مالسلا دبع قيرط نم ۰ a ديا
 فورعمب سيل نيعأ نب فيطغو «برح نب مالسلا دبع ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاق «هنع هللا ىضر
 .«؟ثيدحلا ىف

 .«صلخي الو» :م ىف (6) «اهنم جراخب سيل تاملظلا ىف) :م ىف 0O) .1 نم ةدايز (۳)
 .(معز دقوا :م ىف )2( .«ال» :أ ىف (4) .أ 2م نم ةدايز (۷ ۰)



 لإ بست ١74( 61759 ناتيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ةلاهجلا نم هيف مه ام مهل انسح :ىأ «نولمعي اوناك ام نيرفاكلل نيز كلذك# :ىلاعت هلوقو
 را لإ هلإ ذل ةا ةمكحو» هللا وه ارق لداخل

 امو مهسفنأب ال نوركمي امو اهيف اوركميل اهيمرجم رباكأ ةيرق لك يف انلعج كلذكو ف

 مَع هللا هللا لسر يتوأ ام لغم ئتؤن تح نمر ن اولاق ةيآ مهنءاج اذإو 0592 نورعشي

 اوناک امب ديدش باذعو هّللا دنع راغص ا نيذّلا ' بيصيس هتلاسر لعجي ثيح
 - يرق ام

 . 4 072 دوركمي

 رفكلا ىلإ ةاعدو ءاسؤرو «نيمرجملا نم رباكأ - دمحم اي  كتيرق ىف انلعج امكو :ىلاعت لوقي

 مث «كلذب نولتبي كلبق نم لسرلا تناك كلذك «كتوادعو كتفلاخم ىلإو ءهللا ليبس نع دصلاو

 ايداه كّبرب ئفَكو ] نيمرجملا نم م اودع يبن لكل اَنلعَج كلذكوإ» :ىلاعت لاق امك «ةبقاعلا مهل نوكت

 َقحَف ] اهيف اوَُسَمَف اهيفرتم انرمأ ةيرق كله نأ اندرأ اذإو» : ىلاعت لاقو ۳١ :ناقرفلا] € [اريصنو

 ءاوفلاخف «تاعاطلاب مهانرمأ :هانعم :ليق ء[١١ :ءارسإلا] 427[ اريمدت اَهاَنَرَمدَف لوقلا اهيلع

 .«اهيف اوركميل» :انهه لاق امك ءاّيردق ارمأ مهانرمأ :ليقو .مهانرمدف

 اذا“ اه يف اهر اطلت لاف اهرم راك الذ يتابع نا دع کل نتا نيا كاقو

 0 .باذعلاب مهانكلهأ كلذ اولعف

 .اهؤامظع :لاق «اهيمرجم رباكأ  :ةداتقو دهاجم لاقو

 . نورفاك هب متلسرأ امب اَنِإ اهوفرتم لاق الإ ريت نم ةيرق يف انلسرأ اموإ» :ىلاعت هلوقك اذهو : تلق
 نم اتلس ام كلذكر» : ىلاعت لاقو 6 ٤ :ابس] (نيبّذعمب نحن امو ادالوأو الاومأ رتكأ نحت ز اولاقر

 .[۲۳ :فرحخزلا] «نودتقم مهران ىلع انو ةَمَأ ىلع انءابآ اندجو نإ اهوفرتم لاق الإ رين نم يرق يف كلبق

 موق نع ًارابخإ ىلاعت لاق امك «لاعفلاو لاقملا نم فرخزب ةلالضلا ىلإ مهؤاعد انهه ركملاب دارملاو

 مهر دنع نوفوقوم نوملاّظلا ذإ یت ولو  :یلاعت لاقو [۲۲: حون] 4اراّبك ارکم اوركمو» :حون
 نيد لاق . يم انك مش الق اوربكتسا ند اوفا نيد لوقت لوقلا صعب ىلإ مهب عج
 اوفعضتسا نيِذّلا لاق. نيمرجم متنك لب مكءاج ذِإ دعب ئدهلا نع مكاتددص نحنأ اوفعضتسا نيذّلل اوربكتسا

 اوأر امل ةّمادُتلا اورسأر] ادادنأ هَل لعجنو هّللاب رفكُت نأ اتنورمأت ذِإ راهَنلاَو ليلا ركم لب اوربكتسا نيذّلل

 . 0١"[ :ًابس] 0[ نولمعي اوناك ام الإ نوزجي له اورفك نيِذّلا قانع يف لالغألا اَلَعَجو باذعلا

 .«ةيآلا» :ه ىفو 3 م نم ةدايز )۲( . هل كيرش هل هذحوا)ا :أ ىفو م نم ةدايز )١(

 . «ةيآلا» :ه ىفو 3 ۰م نم ةدايز 20 , «ةيآلا» :ه ىفو أ ءم نم ةدايز )۳(



 1١785( «۱۲۳) ناتيآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا ۳۲

 وهف نآرقلا ىف ركم لک : لاق نايفس انثدح ءرمع ىبأ نبا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نم مهلالضإو كلذ مهركم لابو دوعي امو : :ئأ «نورعشي امو مهسفنأب الإ نوركمي امو» :هلوقو

 لا“ درک ماف عت ار هلق محل يلا e 2 ا

 ةيآ مهتءاج اذإ :ى هلا ا ا ةيآ ع ذرو ل
 نم ةكئالملا انيتأت ىتح :ىأ لا لسر يتوأ ام لم ىتؤن ىتح نمت نل :اولاق «ةعطاق ةجحو ناهربو

Ek؛لسرلا ىلإ  eSني لون لوا الجاف هرعربلال يذلا للرد  

eنم اهل حلصي نمو هتلاسر عضي ثيح م وه :ىأ اسر لمي ا ج  
 تّمْحَر نومسقي مهأ .ميظع نيتيرقلا نَم لجر ىلع نآرقلا اذه لز الو اولاقو# :ىلاعت لاق امك «هقلخ
 مهنيعأ ىف لجبم ريبك ميظع لجر ىلع نآرقلا اذه لزن الول :نونعي ["7 ۰۳۱: فرحزلا] ةيآلا «كببر
 تاولص «لوسرلاب نوردزي اوناك - هللا مهحبق  مهنأل كلذو . فئاطلاو ةكم :ىأ «نيتيرقلا نم »
 نيذّلا كآر اذإو # : :مهنع اربخم ىلاعت لاق امك ءارابكتساو ادانعو ءادسحو اًيغب «هیلع همالسو هللا
 لاقو «[7 5 : ءايبنألا] «نوُرفاك مه محلا ركذب مهو مكتهلآ رك ذي يذلا اذهأ اوزه الإ كنوذختي نإ اورفك
 :ىلاعت لاقو «[١4:ناقرفلا] «الوسر هللا ثعب يذلا اذهأ اوزه لإ كتوذَخُتي نإ ٍكوأر اذإو» : ىلاعت

 اذه ٠١[. :ماعنألا] «نوءِزهَتسَي هب اوناك ام مهتم اورخس َنيذّلاب قاحف كلبق نم لسرب ئزهتسا دقلو»
 نأ لبق مهنيب هنومسي اوناک مهنإ ىتح «هئشنمو هابرمو هتيب ةراهطو «هبسنو هفرشو هلضفب نوفرتعي مهو
 :مورلا كلم «لقره» هلأس نيح «نايفس وبأ» رافكلا سيئر كلذب فرتعا دقو .«نيمألا» : هيلإ ىحوي
 :لاق ؟لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنومهتت متنك له :لاق .بسن وذ انيف وه :لاق ؟مكيف هبسن فيك
 هتوبنو هقدص ىلع «مالسلا هيلع «هتافص “"ةراهطب مورلا كلم هب لدتسا ىذلا هلوطب ثيدحلا ءال
 .هب ءاج ام ةحصو

 ةلثاو نع «رامع ىبأ دادش نع «ىعازوألا انثدح يم وادا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 «ليعامسإ ميهاربإ دلو نم ىفطصا هللا نإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر «عقسألا نبا

 ىنب شيرق نم ىفطصاو ءاشيرق ةنانك ىنب نم ىفطصاو «ةنانك ىنب ليعامسإ ىنب نم ىفطصاو
 0 مشاه

 هب «ماشلا لهأ مامإ ورمع نب نمحرلا دبع وهو  ىعازوألا ثيدح نم ملسم هجارخإب درفنا
۳ 

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م نم ةدايز )١(

 . ؟رهاظب» :أ ىف (۲)



 ا 2١75 .178) ناتیآلا:ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نم تثعب» : الب هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ىراخبلا حيحص ىفو

 .©)«هيف تنك ىذلا نرقلا نم تثعب ىتح ءانرقف اّنرَق مدآ ىنب نورق ريخ

 ثراحلا نب هللا دبع نع «دايز ىبأ نب ديزي نع «نايفس نع « مع وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ربنملا دعصف «سانلا لوقي ام ضعب ةي هغلب :سابعلا لاق :لاق ةعادو ىبأ نب بلطملا نع «لفون نبا

 هللا نإ ءبلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم انأ» :لاق . هللا لوسر تنأ :اولاق .«؟انأ نم» :لاقف

 لئابقلا قلخو «ةقرف ريخ ىف ىنلعجف ء"نيتقرف مهلعجو «هقلخ ريخ ىف ىنلعجف قلخلا قلخ
 مكريخو اًثيب مكريخ انأف ءاتیب مهريخ ىف ىنلعجف اتویب مهلعجو .ةليبق ريخ ىف ىنلعجف
 .هيلع همالسو هللا تاولص قدص . ””«اسفن

 ىل لاق» : يللي هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع ىورملا اضيأ ثيدحلا ىفو

 اهقراشم ضرألا تبلقو ءدمحم نم لضفأ الجر دجأ ملف اهبراغمو اهقراشم ضرألا تبلق :ليربج

 . ىقهيبلاو مكاحلا هاور .«مشاه ىنب نم لضفأ بأ ىنب دجأ ملف اهبراغمو
 هرو

 دوعسم نب هللا دبع نع «شيبح نب رز نع «مصاع انثدح «ركب وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 (دايغلا تولق ريش هلك دم بلف دجوف فاعلا تلق ىف رظن هللا نإ لاق اع هللا ىضر]
 هباحصأ بولق دجوف ءاي دمحم بلق دعب دابعلا بولق ىف رظن مث .هتلاسرب هثعتباف هسفنل هافطصاف

 هللا دنع وهف اًنسح نوملسملا ىأر امف «هنيد ىلع نولتاقي «هيبن ءارزو مهلعجف ءدابعلا بولق ريخ
 ب هللا: دنع وهف اس وار امو نج

 : لاق ناملس نع «هيبأ نع «نايبظ يبأ نب سوباق ركذ :لاق ديلولا نب عاجش انثدح :دمحأ لاقو
 كّضغبأ فيك « هللا لوسر اي :تلق .«كنيد قرافتف ىنضغبت ال ءناملس اي» : لي هللا لوسر ىل لاق

 َ . "«ىنضغبتف برعلا ضغبت» :لاق ؟هللا اناده كبو

 «نايفس انثدح «زاوجلا روصنم نب دمحم نع َركذ :ةيآلا هذه ريسفت ىف متاح ىبأ نبا ا

 «هعار هيلإ رظن املف دجسملا باب نم لخدي وهو سابع نبا لجر رصبأ :لاق نيسح ىبأ نبا نع

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )27001(. .

 .«نيقيرف» :أ «م ىف (۲)

 )( دنسملا )١/ ١٠١(.

 هب ةشئاع نع «ةملس ىبأ نع «ىرهزلا نع «هللا دبع نب ورمع نع «ةديبع نب ىسوم قيرط نم )۱۷١/١( ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (6)

 عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .هب ىذبرلا ةديبع نب ىسوم قيرط نم «نيرحبلا عمجم» (؟١١0) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو

 .«فيعض وهو ىذبرلا ةديبع نب ىسوم هيفا :(75117/4)
 .أ نم ةدايز (0)

 .(۳۷۹/۱) دنسملا (5)

 نم )۲۳۸/١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو (837/4) كردتسملا ىف مكاحلاو (۳۹۲۷) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (؛؛ : /0) دنسملا (0)

 «ديلولا نب عاجش ردب ىبأ ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ نسح ثيدح» :ىذمرتلا لاق .هب سوباق نع ديلولا نب عاجش قيرط

 . «ىلع لبق ناملس تام «ناملس كردي مل نايبظ وبأ :لوقي ليعامسإ نب دمحم تعمسو

 .«لاقو» :أ «م ىف (۸)



 )١76( ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حس لس لل معو

 . «هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا :لاق . لكي هللا لويس: نع وبا سابع نبا :اولاق ؟اذه نم :لاقف

 اذه ٠[نوركني اونا امب] ديدش باذعو هللا دنع راغص اومرجأ نيذلا بي بيصيس# :ىلاعت هلوقو

 و ارواج هيلا ا ار و لك يك ااو ر نم ديد دعو
 الد كلذ مهبقعأ اوربكتسا مهنأ "ال «ةمئادلا ةلذلا وهو 4راغص) هللا ىدي نيب ةمايقلا موي هبيصيس

 نيرغاص :ىأ ٦۰[ :رفاغ] (نیرخاد منهج َنوُلَخديس يتدابع نع نوربکتسي نيذّلا نإ : ىلاعت لاق امك
 .نيريقح نيليلذ

 فطلتلا وهو ءايفخ نوكي اغنإ ابلاغ ركملا ناك ال .(توركمي اوناك امب ديدش باذعو » :هلوقو
 امك ء[۹٤: فهكلا] 4ادَحأ كبر مظي الو ءاقافو ءازج ديدشلا باذعلاب اولبوق «ةعيدخلاو ليحتلا ىف
 ىف ءاجو .رئامضلاو تانونكملاو تارتتسملا رهظت :ىأ [۹ :قراطلا] «رئارسلا ىت موي » :ىلاعت لاق
 هذه :لاقيف «ةمايقلا موي هتسا دنع ءاول رداغ لكل بّصني» :لاق هنأ لكي هللا لوسر نع «نيحيحصلا

 . «نالف نبا نالف ةردغ

 ىلع اًروشنم اَّمَلَع ريصي ةمايقلا مويف «سانلا هيلع علطي ال ايف ردغلا ناك امل هنأ اذه ىف ةمكحلاو
 .لعف امب هبحاص

 5-3 0 م o l0 م 2 226 0 مه م

 اقّيض هردص لعجي هلضي نأ دري نمو مالسإلل هردص حَرْشَي ُهْيدهَي نأ هللا دري نمط

 .4 052 ةتونمؤي ال نيذّلا ىَلَع سجّلا هللا لعجي كلذك ءاَمّسلا يف دّعَصَي اَمّنَأَك اجرح

 كل rS ربو : ىأ «مالسإلل هردص حرشي هيدهي نأ هللا دري نمف :ىلاعت لوقي

 ليوق] هَر نم رون ىلع وهف مالسإلل هردص هللا حرش فأل : ىلاعت لاق امك «ريخلا ىلع ةمالع هذهف

 بح هللا نكلو» :یلاعت لاقو « 5 :رمزلا] 0*4[ نيبم لالض يف كلوأ هللا ركذ نم مهبوُلُف ةيساقنل
 « نودشاَرلا مه كعلوأ نايصعلاو قوسفلاو َرفكلا مكيلإ هأركو مكبولق يف هيو نايإلا مكيلإ

 .[ا/ : تارجحلا]

 ديحوتلل هبلق عسوي :لوقي € مالال ُهرْدص حر ُهْيدهَي نأ هللا دري سف :سابع نبا لاق
 .رهاظ وهو .دحاو ريغو «كلام وبأ لاق اذكو هب ناميإلاو

 تو

 : لاق رفعج ىبأ نع «ةرم نب ورمع نع « سيق نب ورمع نع «ىروثلا انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 :لاق . «ادادعتسا هدعب امل "”ههرثكأو «توملل اركذ مهرثكأ» :لاق ؟سيكأ نينمؤملا ىأ : ةي ىبنلا لس

 )١( :أ ىف (۳) .؟مهيلإ» :أ ىف (۲) . اةيآلا» :ه ىفو .أ «م نم ةدايز ١ امك 2.

 )٤( .هنع هللا ىضر ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم (۱۷۳۵) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۷۱۱۱) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور
 ) )6.«مهتسحأول :أ ىف (5) . «ةيآلا» :ه ىفو «أ «م نم ةدايز



 يل سا بس ب (170) ةيآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 حرشي فيك :اولاقو € مالسإلل هردص حرشي هيدهي نأ هللا دري نمف# :ةيآلا هذه نع كلك ىبنلا لئسو

 فرعي ةرامأ نم كلذل لهف :اولاق .«حسفنيو هل حرشنيف «هيف فاق روت لاق هللا" زرت اذ ةو

 . توما ءاقل لبق توملل دادعتسالاو ءرورغلا راد نع ىفاَجَتلاو ءدولخلا راد ىلإ ةباتآلا» :لاق ؟اهب

 نع «ةرم نب ورمع نع - ىروثلا ىنعي  نايفس نع « ةصييق اند دا فدع :ريرج نبا لاقو

 هيدهي نأ هللا دري نمف :هلوق نع هيڪ هللا لوسر لكس : لاق «نئادملا نكسي ناك رفعج ابأ ىنكي لجر

ET7مدقت ام وحن ركذف " . 

 ا :قلك هلل 15 لاق :لاق رفعج ىبأ نع «ةرم نب ورمع نع

 اي :اولاق .« '؟”حرشناو بلقلا هل حسفنا بلقلا ناميإلا لحد اذإ» : ةي هللا لوسر لاق ,«مالسإلل

 «رورغلا راد نع ىفاجتلاو «دولخلا راد ىلإ ةبانإلا ٠ معنا : لاق ؟ةرامأ نم كلذل له «هّللا لوسر

 .«توملا لبق توملل دادعتسالاو

 تعمس «ناميلس نب ر رمتعملا انثدح «ىربتعلا هللا دبع نب راوس نع ريرج نبا هاور دقو

 . هركذف رفعج ىبأ نع «ةرم نب هللا دبع نع ثدحي ىبأ

 نع «سيڦ نب ورمع نع «رمحألا دلاخ وبأ انثدح e ده راداتلا :متاح ىبأ نبا لاق

Eهيدهي نأ هللا دري نمف :ةيآلا هذه هيك هللا لوسر الت :لاق رّوسملا نب هللا دبع نع  

 :اولاق .«بلقلا ىف هب فذقي رونا :لاق ؟ حرشلا اذه ام « هللا لوسر اي :اولاق 4 مالسإلل هردص حرش

 «دولخلا راد ىلإ ةبانإلا» :لاق ؟ىه امو :اولاق . :لاق م رامأ نم كلذل لهف «هّللا لوسر اي

 اا لبق توملل دادعتسالاو «رورغلا راد نع ىفاجتلاو

 انثدح «دقاو نب كلملا دبع نب ديعس انثدح ءءالعلا نب 00 ىنثدح :اضيأ ريرج نبا لاقو

 ةديع تأ نع ارم ني قرشع غا ةسینا نبأ قب ر كيز نع « ^ يحرلا دبع ىبأ نع «ةملس نب دمحم

 حسفنا بلقلا رونلا لخد اذإ» :ِكك هللا لوسر لاق :لاق [هنع هللا ىضر] دوعسم نب هللا دبع نبا

 راد نع ىحنتلاو .دولخلا راد ىلإ ةبانإلا» :لاق ؟اهب فرعي ةمالع نم كلذل لهف :اولاق . «حرشناو

 ترا نشل لبق :توملل دادعتسالاو ‹رورخغلا

 .هب قازرلا دبع قيرط نم )44/١7( هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۲۱۰ /۱) قازرلا دبع ريسفت (۱)
 .أ نم ةدايز (۲)

 . )١7/ ىربطلا ريسفت (۳)

 .«هردص حرشناول :م ىف )0

 .(۹۸/۱۲) ىربطلا ريسفت (6)

 .«فرعت ةرامأ نم» :أ ىف (5)

(Vv)09068 /۳) روثنملا ردلا ىف امك تافصلاو ءامسألا ىف ىقهيبلاو ريرج نباو روصنم نب ديعس هاورو  

 .أ نم ةدايز )0( .«؟نمحرلا دبعال : «م ىف (0)

 .هب ةسينأ ىبأ نب ب ديز قيرط نم (941/5) مقرب ريبكلا دهزلا ىف ىقهيبلا هاور (۰ ٠(



 )٠١١( ةيآلا :ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا حب ل لل يي ب للعم

 نانيسم نب يدع لاق اغ رم ا ودعت لا وع ا چو یف اک ور

 نع «ةبتع نب هللا ديبع نب نمحرلا دبع نع «سنوي نع «ىمشاهلا نسحلا نب بوبحم انئدح ءزازقلا
 :اولاق .««مالسإلل هردص حرشي هيدهي نأ هللا دري نمَفط» : لاق يم هللا لوسر نع «دوعسم نب هللا دبع

 اي ةمالع "”كلذل لهو :اولاق .«حسفنيف ةنجلا لخدي» :لاق ؟هردص حّرشي فيكو «هللا لوسر اي

 لزني نأ لبق توملل دادعتسالاو «دولخلا راد ىلإ ةبانإلاو ءرورغلا راد نع ىفاجتلا» : لاق ؟هللا لوسر
 لا

 . ملعأ هللاو ءاضعب اهضعب دشي «ةلصتمو ةلسرم ثيدحلا اذهل قرط هذهف

 حتفب ئرق ([ ءامَسلا يف دّعَصي املاك ] اجرح اًقينض هردص لعجي هَلضي نأ دري نمو : ىلاعت هلوقو
 أرقو .نّيهو نيهك :ناتغل امهو ءاهرسكو ءايلا ديدشتب 4 اَقّيض» :نورثك ألاو «ءايلا نيكستو داضلا

 ةءارقلا ىنعمب :ليقو .ىدسلا 2 لاقو .مثآ ىنعمب :ليق «ءارلا رسكو ءاحلا حتفب 4 اجرح : : مهضعب

 ام ءىش هيلإ صلخي الو .ىدهلا نم ء ءىشل عستي ال ىذلا وهو «ءارلاو ءاحلا حتفب © اجرح» ىرخألا

 .هيف ذفني الو ناميإلا نم هعفني

 ام :جلدم نم ةيدابلا لهأ نم بارعألا نم الجر ءهنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع لأس دقو

 لاق ةر الو حو الر ةيعازب اهتلا لت ل راجا ن نوكت ةزعيبشلا نيه لاف جرحا

 ا مو یش لإ 0 ل ل یا ل فاو لا یر ری

 :لوقي نيح كلذو . عساو مالسإلاو ءاًقيض مالسإلا هيلع هللا لعجي : سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 ی ن ا يف کا لعب ا عشا جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج امو»

 ديل : 4 اجرح اقّيضإل : ىناسارخلا ءاطع لاقو . اكاش « اجرح اًقّيض» :ىدسلاو دهاجم لاقو

 عيطتست ال ىتح هللا الإ هلإ الب : « اجرح اقّيضإ» جْيَرِج نبا نع «كرابملا نبا لاقو .ذفنم هيف ريخلل

 اقّيضإا هردص لعجي :ريبج نب ديعس لاقو. هيلع كلذ ةدش نم ءامسلا ىف دعصي امنأك «هلخدت نأ

 .ادعص الإ اكلسم هيف دجي ال :لاق «اجرح

 دم قف نم 4ءاَمّسلا يف دعصي اَمنأَكل :ىدسلا لاقو

 دعصي نأ عيطتسي ال ىذلا لثمك هلثم :لوقي 4ءاَمّسلا ىف دّعَصَي اَمنَأَكط :ىناسارخلا ءاطع لاقو

 .؟نم كلذل» :م ىف (۲) .م نم ةدايز )١(

 قيرط نم )٠١٠١۲( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هقيرط نمو توملا ىف ايندلا ىبأ نباو (٤/١١۳)كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (*)

 .هوحنب دوعسم نبا نع ؛هيبأ نع «نمحرلا دبع نع «مساقلا نع «ىدوعسملا نع ء«لضفلا نبا ىدع
 .(طقاس ىدع» :كردتسملا صيخلت ىف ىبهذلا لاق

 .«لاقف» : ىف (1) .«هلاق» :أ ىف (5) .أ نم ةدايز (5)

 .«ىلإ» :أ ىف (۸) .«لصت الد :د ىف (۷)

 )5/١7 ٠١(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (9)



 1۲۷_۷ ء )1١۲١ ناتيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 امكف :لوقي «ءامسلا يف دعصي امنأك# : سابع نبا نع «ةمركع نع نابأ نب مكحلا لاقو .ءامسلا ىف

 . هيلق هللا

 كركم نأ قي هزدبص هللا لعج نم عيطتسي فيك . «ءامّسلا يف دعصي امَنأك» ؛ىغازوألا لاقو

 .املسم

 نع هايإ هقييضت ةدش ىف رفاكلا اذه بلقل هللا هبرض لثم اذهو :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو

 نم هعانتما لثم ‹هيلإ هلوصو نع هقيضو ناميإلا لوبق نم هعانتما ىف هلثمف : لوقي . هيلإ ناميإلا لوصو

 .هتقاطو هعسو ىف سيل هنأل ؛هلع هزجعو ءامسلا ىلإ دوعصلا

 نم ردص هللا لعجي امك :لوقي  نودمؤي ال نيذّلا ىلع سجرلا هللا لعجي كلذكإ :هلوق ىف لاقو
 ءهلوسرو هللاب ناميإلا ىبأ نمت هلاثمأ ىلعو هيلع ناطيشلا هللا طلسي كلذك ءاجرح اقيض هلالضإ دارأ

 ل ليبس نع هدصيو هيوغيف

 ريخ ال ام لك :سجرلا :دهاجم لاقو .ناطيشلا :سجرلا : سابع نبا نع ةحلط ىبأ نبا لاق

 .باذعلا :سجرلا :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو . هيف

 5 5 رت دعاه م - 2 9 كيم 201 2 0001 ال م ا

 دنع مالسلا راد مهل (۲2 نورك ذي موقل تايالا انلصف دق اميقتسم كبر طارص اذهو #

 ر مهموم هما م مهل ممم 0 ن

 . 4 0590 نولمعي اوناك امب مهيلو وهو مهبر

 هلوسر هب لسرأ ام فرشأ ىلع هبن ءاهنع نيداصلا «هليبس نع نيلاضلا '"'ةقيرط ىلاعت ركذ ام
 نيدلا اذه آلا لع ترص « اميقتسم كبر طارص اذهو# : لاقف ."”قحلا نيدو ىدهلا نم

 ثيدح ىف مدقت امك « ميقتسملا هللا طارص وهو «نآرقلا اذه كيلإ انيحوأ امب دمحم اي كل هانعرش ىذلا

 «نيتملا هللا لبحو «ميقتسملا هللا طارص وه» :نآرقلا تعن ىف '؟”[هنع هللا ىضر] ىلع نع «ثراحلا

 . هلوطب ىذمرتلاو دمحأ هاور .«ميكحلا ركذلا وهو

 مهف هل نمل :ىأ «نورّكّدي موقل ءاهانرسفو اهانيبو اهانحضو 2'[دق] :ىأ 4تايآلا انلصف دقوم

 .هلوسرو هّللا نع لقعي ىعوو

 ١١١(. /١١؟) ىربطلا ريسفت )١(

 .أ نم ةدايز (5) .«یدهلا» :أ ىف (۳) .2؟قيرط» :أ ىف (0)

 نم الإ هفرعن ال بيرغ حيحص ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو .نآرقلا لئاضف ىف هدانسإ مدقت دقو (۲۹۰۸) مقرب ىذمرتلا ننس )٥(

 .(«لاقم ثراحلا ثيدح ىفو «لوهجم هدانسإو «تايزلا ةزمح ثيدح

 أ ٠م نم ةدايز 000



۳۸ 

 نم اوملس امكف «مهقئارطو ءايبنألا رثأ ىفتقملا « ميقتسملا طارصلا نم هوكلس اميف مهتمالسل مالسلا

 .مالسلا راد ىلإ اوضفأ جاجوعالا تافآ

 اوناك اًمب ل «مهديؤمو مهرصانو مهظفاح :ىأ «مهيلو - هللا وهو  مالسلاو :ىأ «مهيلو وهرب
 .همركو هّنمب «ةنجلا مهباثأو مهالوت ةحلاصلا مهلامعأ '[ىلع] ءازج : ىأ <«نولمعي

 (174) ةيآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نم مهؤايلوأ َلاَقو سنإلا َنّم مترتكتسا دق نجلا رشعم اي اعيمج مهرشحي مويو ۾
 ملا هم د هه و

 0 اهي نيدلاخ مكارم راثلا لاقل تلجأ يذلا ر صني ا إلا

 نجلا < ىف ىنعي (اعیمج مهرشحي مويو# هب مهركذتو مهيلع هصقت اميف دمحم اي ركذاو :ىلاعت لوقي

 مهضعب ىحويو « مهنوعيطيو مهب نوذوعيو اجلا يف عينودحي اوناك نيذلا (سنإلا نم » مهءايلوأو

 رشعم اي :لوقي مث : ىأ «سنإلا نم مترتكتسا دف نجلا رشعم ايل .ارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ

 .فوذحملا ىلع لدي مالكلا قايسو . نجلا

 ملو : "[ىلاعت] ناق ايك ةمهئاوعإو مهلالضإ نم : ىأ (سنإلا نم مترثكتسا دق :هلوق ىنعمو

 لضأ دقلو . ميقتسم طارص اذه ينودبعا نأو. نيبم ودع مك هنإ ناطيشلا اودبعت ال نأ مدآ ينب اي مكين دهعأ

.[Y-1- sS 

 تلضأ : ىنعي «سنإلا نّم مترتكتسا دق نجلا رشعم ايل : سابع نبا نع ةحلط نب ىلع لاقو

eكلذكو  eو 0  

 نسحلا نع رع «فوع انثدح «ةفيلخ نب ةَدوه بهشألا وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق
 انضعب عتمتسا انبر :سنإلا نم مهؤايلوأ لاقف « ةمايقلا موي رانلا لهأ مكبر رثكتسا : لاق ةيآلا هذه ىف

 .سنرلا تلمعو «ترمأ نجلا نأ الإ ضعبب مهضعب عاتمتسا ناك امو : نسحلا لاق . ضعبب

 .ايندلا ىف ةباحصلا :لاق «ضْعَبب اتضعب عتمتسا ابر : هلوق ىف بعك نب دمحم لاقو

 :(«ىداولا اذه ريبكب ذوعأ» :لوقيف «ضرألا لزني ةيلهاجلا ىف لجرلا ناك : جيرج نبا لاقو

 مهايإ مهميظعت نم سنإلا نم نجلا لاني ام  ركذ اميف ناك هنإف سنإلاب نجلا عاتمتسا امأو
 .نحلاو سنإلا اندس دق :نولوقيف «مهب مهتذاعتسا

 . .م نم ةدايز )۲ 1(



 (179) ةيآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .تولا ىآ «ىدملا لاق نلت يذل انج نيرو
 ائکم نيثكام :ىأ «اهيف نيدلاَخل .مكؤايلوأو متنأ مکلزنمو مكاوأم :ىأ € مكاوثم راتلا :لاق

 . هللا ءاش ام الإ ادلخم

۳4 

 .ايندلا ةدم ىلإ در اذه :مهضعب لاقو .خزربلا ىلإ ءانثتسالا “'(اذه] ىنعم عجري : مهضعب لاق
 :دوه ةروس ىف ىلاعت هلوق دنع (")[هللا ءاش نإ] اهريرقت ىتأيس ىتلا لاوقألا نم كلذ ريغ ليقو

 .[١٠ا/ :ةيآلا] 4ديري امل َلاَعَف كبر نإ كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاومّسلا تماد ام اهيف نيدلاخإ»

 بتاک ۔ ,حلاص نب هللا دبع قيرط نم ةيآلا هذه ريسفت ىف متاح ىبأ ن نباو ريرج نبا ىور دقو

 مكاوثم راثلا» :لاق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع نع «حلاص نب ةيواعم ىنثدح :- ثيللا
 ىلع مكحي نأ دحأل ىغبني ال ةيآ ةيآلا هذه نإ :لاق * ميلع ميكح كبر نإ هللا ءاش ام ًالإ اهيف نيدلاخ

 .ًران الو ةنج مهلزني ال «هقلخ ىف هللا

 نيأ نمؤملا ىلو نمؤملاف n 9 50 اغإو :اهريسفت ىف ةداتق نع «ديعس لاق
 . ىلحتلاب الو ینمتلاب ناعإلا سيل «ناك امثيحو ناك اجينأ رفاكلا ىلو رفاکلاو «ناک ناک

 ا ااو

 .اضعب مهضعب عبتي «رانلا ىف « اضعب نيملاقلا ضعب يلون :اهريسفت ىف ةداتق نع «رّمعم لاقو

 نيقفانملا نم مقتنأ مث ر ‹ نيقفانملاب نيقفانملا نم: مقتنأ ىنإ :روبزلا ىف تأرق :رانيد نب كلام لاقو

 .«اضعب َنيملاَّظلا ضعب ىلون كلذكإ» دي هللا باتك ىف كلذو «اعيمج

 نجلا ىملاظ :لاق (اضعب نيملاَظلا ضعب يلون كلذكإ : هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 « ۳١[ :فرحزلا] «َنيِرَف هل وهف اناطيش هَل ضيقن نمحرلا ركذ نع شعي نمول :أرقو «سنإلا ىملاظو
 وين الا جلل ىلع وللا هيلا "!كفلتنلو :لاق

 رابحلا دبع نب ديعس قيرط نم «دمحأ E يف ركايع نبا ظفاحلا ىور دقو

 املاظ ناعأ نم» :اعوفرم دوعسم نبا نع رز نع «مصاع نع «ةملس نب دامح نع « ىسيباركلا

 , هيلع هللا هطلس

 :ءارعشلا ضعب لاقو «بيرغ ثيدح اذهو

 ملاظب ىلبيَس الإ ملاظ الو اهقوف هللا دي الإ دي نم امو

 .«طلسو» :أ ىف )١( .«ىلاعت هللا لوق» :أ ءم ىف (5) .«لوقلا اذه راتخاو» :أ «م ىف () .«نيب هللا ىلوي»:م ىف (۳) .1 نم ةدايز (۲ «۱)

 .ريسي مالك هيف مصاعو «تاقث هلاجرو )۱٥۳/۱٤( قشمد خيرات رصتخم ىف روظنم نبا هركذ (۷)



 (170) ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزملا ع

 «نجلا نم مهتوغأ ىتلا ةفئاطلا كلت سنإلا نم نيرساخلا ءالؤه انيلو امك :ةميركلا ةيآلا ىنعمو
 «ضعبب مهضعب نم مقتننو «ضعبب مهضعب كلهنو «ضعب ىلع مهضعب طلسن «نيملاظلاب لعفن كلذك
 .مهيغيو مهملظ ىلع ءازج

 ءاقل مكتوردنيو يتايآ مكيلع نوصي مكس لسر مكتأي ملأ سنإلاو نجلا َرَشْعم اي
 اوناك مهّنَأ مهسفنأ ىلع اودهشو ايندلا ةايحْلا مهترغو انسفنأ ىلع اندهش اولا اذه مكموي

 . 4 050 نيرفاك

 رهو - مهلأسي ثيح «ةمايقلا موي سنإلاو نجلا ىرفاك ىلاعتو هناحبس هب هللا عرقي ام اضيأ اذهو

 لسر مكتأي ملأ سنإلاو نجلا رشعم ايا :ريرقت ماهفتسا اذهو ؟هتالاسر لسرلا مهتغلب له : - ملعأ

 ىلع صن (١[دق] امك ءلسر نجلا نم سيلو ء«طقف سنإلا نم لسرلاو .مكتلمج نم : ىأ 4مكَم
 . فلخلاو فلسلا نم «ةمئألا نم دحاو ريغو «جيرج نباو «دهاجم كلذ

 ةيآلا هذهب جتحاو ءالسر نجلا ىف نأ معز هنأ :محازم نب كاحضلا نع «ريرج نبا ىكحو
 رک ملعأ هللاو - ىهو ره تلو ةلمتسم اهنآل راقي كلذ ىلع لهب لالدتسالا ىو. ةعركلا

 ولولا امهنم جرخي »8 :لاق نأ ىلإ . « ناّيغبي أل خرب امه .نايقتلي نيرحبلا جرم : "”[ىلاعت]
 .ولحلا نم ال “حلما نم " )ج رختسي امنإ ناجرملاو ؤلؤللا نأ مولعمو ء[۲۲- 9١:نمحرلا] 4ناَجْرمْلاَ

 2 رج هبا هنيعب تولا اذه لع نصت كفو: او ‹حضاو اذهو

 حوف ىلإ انيحوأ امك كيل انيحوأ اإ ف :ىلاعت هلوق a له مه اعإ لسرلا نأ ىلع ليلدلاو

 ةمجح هللا ىَلَع ساتل نوكي الل نيرذنمو نيرشبم السر ط : لاق نأ ىلإ 4 [انيحوأ ]هدعب نم نييبتلاو

 «باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف انلعجوإل : ميهاربإ نع ىلاعت لاقو ء[759١ - ۳: ءاسنلا] 7"42[لسّرلا دعب

 ةوبنلا نإ: سانلا نم دحأ لقي ملو «هتیرذ ىف ميهاربإ دعب باتكلاو ةوبنلا رصحف «[۲۷: توبكنعلا]

 امو# :ىلاعت لاقو . هتثعبب مهنع تعطقنا مث ؛ “السلا هيلع]ليلخلا ميهاربإ لبق نجلا ىف تناك
 لاقو ء[٠ :ناقرفلا] «قاوسألا يف نوشميو ماعَطلا نولكأيل مهن الإ نيلسرملا نم كلبق اتلسوأ

 نأ مولعمو 7 فسوي] 4ئرقلا لهأ نم مِهيلإ يحو الاجر الإ كلب نم انلسرأ امل ا
 نجلا نم ارفن كيلإ انفرص ذِإَو» : :مهنع ارابخإ ىلاعت لاق اذهلو ؛بابلا اذه ىف سنإلل عبت نجلا

 ابات اتعمس ان انْ ای اوُناَف . نيرذنم مهموق ىلإ اولو يضف اَمَلَف اوتصنأ اولاق هورضح امف نآرقلا نوعمتسي

 هللا يعاد اوبيجأ اَمْوَق اي . ميقتسم قيرط ىلإو قحلا ىَلِإ ىدهي هيدي نيب امل اًدصُم يسوم دعب نم لزنأ

 .؟ناجرختسی» :م ىف (۳) . .م نم ةدايز () . ءم ءد نم ةدايز )١(

 . نم ةدايز (0 .«جیرج نبا» : ىف (5) .«حلاملا» :د ىف (4)

 .أ نم ةدايز (9 ۰۸) أ .م «د نم ةدايز (0)



 م( E DEN ةزوس تلاع روزجلا

 ٍضرألا يف زجعمب سيلف هللا ىعاد بجي ذل نمو .ميلأ باذع نم مكرجيو مكبونذ نم مك رفغي هب اونمآو

 .[( 3554 : فاقحألا] «نيبم لالض يف كوا ءاّيلوأ هنود نم هَل سيو

 ةروس مهيلع الت دبع هللا لوسر 0 هريغو ىذمرتلا هاور ىذلا 3 ثيدحلا ىف ءاج دقو

 .[۳۲ 91 :ناتيآلا] «نابذكت امكبر ءالآ يأبف نالقّتلا اهيأ مكل غرفتس#» : ىلاعت هلوق اهيفو ''”نمحرلا

 مكيلع نوصقي مكنم لسر مكتأي ملأ سنإلاو نجلا رشعم اي :ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت لاقو
 «كتالاسر انوغّلَب دق لسرلا نأ انررقأ :ىأ «انسفنأ ىلع اندهش اولاق اذه مكموي ءاقل مكنورذنيو يتايآ

 ش .ةلاحم ال نئاك مويلا اذه نأو «كءاقل انورذنأو

 مهبيذكتب اوكلهو ءايندلا مهتايح ىف اوطرف دقو : ىأ (ايندلا ةايحلا مهترغو» :ىلاعت لاق

 اودهشو » ٠ ءاهتاوهتشو اهعيزو ايندلا ايا فرح را نم هب اورتغا 1 6 تارجتعملل مهتفلاخمو لولا

 تاولص « «لسرلا هب مهتءاج امب ءايندلا ىف : ىأ «نيرفاك اوناك مهنا ةمايقلا موي : ىأ «مهسفنأ ىلع

 . [نيعمجأ] مهيلع همالسو هللا

 امم تاجرد لکلو 059 نولفاغ اًهلهأو ملظب ئرقلا كلهم كبَر نكي مّل نأ كلذ

 . 4 679 نولمعي امع لفاغب كبر امو اولمع

 نيلقثلا ىلإ انرذعأ اغإ :ىأ «نوُلفاَغ اهّلهأو مْلَظب ئرقْلا كلهم كبر نكي مل نأ كلذ :ىلاعت لوقي
 ىلإ انرذعأ نكلو «ةوعد هغلبت مل وهو «هملظب دحأ بقاعي الل «بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب

 «ريذت اهيف الخ الإ هّمَأ نم نإوإ» نا لاق امك « ء مهيلإ لسرلا لاسرإ دعب الإ ادحأ انبذع امو ءممألا

 : لحنلا] «توغاطلا اوبنتجاو هلا اودبعا نأ الور هما لك يف اننعب دقلو » :ىلاعت لاقو ۲٤[« :رطاف]

 يقلأ املك :ىلاعت لاقو 65 :ءارسإلا] «ًالوسر ثعبن تح َنيبَذعم انك اموإ» :ىلاعت لاقو 5

 ىف تايآلاو [4 ۰۸ :كلملا] كانْبدَكف ريذت انءاج دق ىب اوُناَف . ريذن مكتأَي ملأ اهتنزخ مهام جوق اهيف
 .ةريثك اذه

 :نيهجو «ملظب# : ىلاعت هلوق لمتحيو :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو

 :لوقي «نولفاغ مهو ءهوحنو كرشلاب اهلهأ ملظب ىرقلا كلهم كبر نأ لجأ نم كلذ :امهدحأ

 باذع مهرذنيو «مهيلع هللا ججح ىلع مههبني "نم مهيلإ ثعبي ىتح ةبوقعلاب مهلجاعي نكي مل
 كا ا ا e موي هللا

cog يم 

 .(۴۳۲۹۱) مقرب ىذمرتلا ناس (۱)
 .أ نم ةدايز (4) .الوسر» :أ «م ىف (۳) .م نم ةدايز (۲)



3 

 . هديبعل (١)ءالظ ريغ هللاو «كلذب مهملظيف «ربعلاو تايآلاو لسرلاب زيكذتلاو هيبنتلا نود

00 

 ٠١١( _۱۳۳) تايآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ملعأ هللاو نزلا ها لوألا 000 عرش مث

 رشف ارش نإو e ءاهب هبيثيو ر اا هلا فلي كمع نم بنا

 «سنإلاو نجلا ىرفاك نم :©0[ىأ] 4 اوُلمع امم تاجرد لكلو» :هلوق دوعي نأ لمتحيو :تلق

 (*(نومّلعت ال نكلو] فعض لکل لاق » : 47[ ىلاعت] هلوقك «هبسحب رانلا ىف ةجرد لكلو :ىأ
 اوُناَك اًمب باَذَعْلا قوق اًباذع مهاندز هللا ليبس نع اودصو اورفك َنيِذْلا» :هلوقو ٨۸(« : فارعألا]

E . 
 مهد نم

 . هيلإ مهداعمو هايإ مهئاقل E « هذنع 5 اي اهيصحي <

 ان نة نم ب فلتر مكي هيا هش یھ یو

 حلفي ال هْنِإ رادلا ةبقاع هل نوكت نم نوملعت فوسف لماع ينإ مكتناكم ىلع

 . 4 652 نوملاظلا

 مهو «هوجولا عيمج نم هقلخ عيمج نع : ىأ  ينغْلا» دمحم اي € كبرو# : ل

 :ىلاعت لاق امك «ءفوؤر مهب ميحر كلذ عم وهو :ىأ «ةمحّرلا وذ < .مهلاوحأ عيمج - ىف هيلإ ءارقفلا

 ١[. #8 : ا و

 را اف : ىأ  ءاشي ام مكدعب نم فلختسيو» هرمأ متفلاخ اذإ : ىأ 4 مكبهذي أشي نإ »
 «هيلع لهس «كلذ ىلع رداق وه :ىأ (نیرخآ موق ةيرذ نم مكأشنأ امك» اطا نولمعي :ىأ

 وخ يافذإ ىلع رداق ره كلذ اه غلاب يار وألا نورقلا بهذا امك ل قيم
 (اريدق كلذ لع هلا تاكو نيرخاب تأيو سالا اهي مُكبهذي اشي نإ : ىلاعت لاق امك «نيرخآب نايتإلاو

 مكيمذي اشي نإ ديمحلا ينغلا وه هللاو هللا ىلإ ءارقفلا متنأ ساتلا اهيأي > :ىلاعت لاقو ء[۳۳١ :ءاسنلا]
 ءارقفلا متنأو ينعلا هللاو# : ىلاعت لاقو «[۱۷ 6 :رطاف] (زيزعب هللا ىلع كلذ امو. ديدج قلخب تأيو
 .[8 :دمحم] 4 ملام اونوكي ال مث مكريغ اموق لدبتسي اولوتت نو

 :ةيآلا هذه ىف لوقي نامثع نب نابأ تعمس :لاق ةبتع نب بوقعي نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 .«ملاظ» :أ ىف )١(

 )١75/1١7(. ىربطلا ريسفت (؟)

 .أ نم ةدايز (6) . أ نم ةدايز (9) .أ «م نم ةدايز ()

 . (هدعب ۱: ىف (۸) . (هللا ةعاطب ٠:م ىف (۷) .أ «م نم ةدايز )١(



 (10 - ۱۳۳) تايآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .لسنلا :ةيرذلاو «لصألا :ةيرذلا 4 نيرخآ موق ةيرذ نم مكأشنأ امك
 دودو ىذلا نأ دمحم اي مهربخأ : ىأ «نيزجعمب مآ امو تآل نودعوُ ام نإ: ىلاعت هلوقو

 ىلع رداق وه لب «هللا نوزجعت ال :ىأ 4 نيزجعمب متنأ امو# ءةلاحم ال نئاك دأعملا رمأ نم هب
 . ءىش هزجعي ال رداق وه اًماظعو اًنافر بارت مترص نإو «مكتداعإ

 «ريمح نب دمحم انثدح «ىفصملا نب دمحم انثدح «ىبأ ىنثدح :اهريسفت ىف متاح ىبأ نبا لاقو

 نع «هنع هللا ىضر «یردخلا ديعس ىبأ نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع «میرم ىبأ نب ركب ىبأ نع
 امنإ هديب ىسفن ىذلاو .ىتوملا نم مكسفنأ اودعف نولقعت متنك نإ «مدآ ىنب اي» :لاق هنأ ةلكَعىبنلا
 ا امو تآل ندعوت

 ديعوو «ديدش ديدهت اذه «نوملعت فوسف لماع ينإ مکتناکم ىلع اولمعا موق اي لق : یلاعت هلوقو
 ىلع رمتسم انأف «یده ىلع مكنأ نونظت متنک نإ مكتيحانو قرط ا ا
 نإ اورظتناو .نولماع نإ مكتتاکم ىَلع اوُلمعا نونمؤي ال نيل لقو» :ىلاعت لاق امك «ىجهنمو ىقيرط
 "ل :دوه] < نورظتنم

 . مكتيحان : ی (مگتناکم ىلع : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 رجنأ دقو .مكل وأ ىل نوكتأ :ىأ «نوملاَظلا حلقي ال لإ رادلا ةبقاع هَل نوُكت نم َنومَلعَت فوسفإ»
 ءدابعلا نم هيفلاخم ىصاون ىف همكحو «دالبلا ىف هل نكم ىلاعت هنإف «هیلع هللا تولص «هل هدعوم
 «برعلا ةريزج رئاس ىلع هرمأ رقتساو «هأوانو هاداعو هموق نم هبذك نم ىلع هرهظأو «ةكم هل حتفو

 ىف هتافو دعب قيتاسرلاو ميلاقالاو راصمألا تحتف مث . هتايح ىف كلذ لكو «نيرحبلاو نميلا كلذكو

 « يلسرو انا نبلغأل هللا بتك# :ىلاعت لاق امك « نيعمجأ مهنع هللا ىضر «هئافلخ مايأ

 عقني ال موی . داهشألا موُقي موي ايدل ةاّيحْا يف ومآ نيدلاو اتلسر رص اإل : لاقو 1: : ةلداجملا]

 روبزلا يف انبتك دقلو» :ىلاعت لاقو 0١ ٥۲[« :رفاغ] «راذلا ءس مهو علا مهل مهترذعم نيملاظلا
 :هلسر نع ًارابخإ ىلاعت لاقو ٠٠٠١[« :ءايبنألا] «نوحلاّصلا يدابع هري ضرألا نأ 7 دعب نم
 «ديعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ مهدعب نم ضرألا مكتتكستأو . نيملاّظلا نكه مهبر ۽ ىئحرأف»

 ضرأألا يف مهتفلختسيل تاحلاصلا اوُنمعو مكنم اونمآ نيد هلا دعو» : ىلاعت لاقو ٤ ۳ < :ميهاربل
 ال يودع انمأ مهفوخ دعب نم مهَتلدْلو مهل ئضترا يذلا مهتيد مهل نتكميَلو مهلبق نم نيذّلا فلختسا امك

 ؟لوأ ةنملاو دمحلا هلو «ةمألا هذهب كلذ اا هللا لعف دقو «[: رونلا] ةيآلا «ائيش يب نوكرشي

 اكل

EY 

 ارهاظو اًتطاب «ًارحخآو

 انئاكرشل اذهو مهمعرب هلل اذه اولاقف ابيصت ماعنألاو ثرحلا نم ًارذ امم هلل اولعجو ©

 .«نودعوت":أ ىف )١(

 ريمح نب دمحم نع «ىفصملا نب دمحم قيرط نم )4١/7( ةيلحلا ىف ميعن وبأو )٠١١674( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (۲)
 .«ريمح نب دمحم هب درفت ركب ىبأو ءءاطع ثيدح نم بیرغ :ميعن وبأ لاق «هب

 . انطابو ًارهاظو »:آ «م ىف )٥( .أ م نم ةدايز () .«مكتقيرط »:آ ءد ىف (۳)



 0101721120 ناتيآلا: ماعتالا ةر لالا عزرا كيت ا ا و

 سا ساس هم عع

 ام ءاس مهئاكرش ىلإ لصي وهف هلل ناك امو هللا ىَلِإ لِصَي الف مهئاكرشل ناک امف

 . 4 029 نرمكحي

 ؛هقلخ نم اًءزج هلل اولعجو ءاكرشو ًارفكو اعدب اوعدتبا ¿ نيذلا نيكرشملل هللا نم خيبوتو مذ اذه

 امم :ىأ «ًارذ امم هلل اولعجَو» : ىلاعت لاق اذهلو ؛نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس ی لك قلاخ وهو

 هلل اذه اولاَققِل ءامسقو اءزج :ىأ (ابيصن ماعنألاول رامثلاو عورزلا نم :ىأ «ثرحلا نم» أربو قلخ

 .«انئاكرشل اذهو مهمعزي
 ىبأ نب ىلع لاق «مهئاكرش ىلإ لصي وهف هلل ناك امو ہللا ىلإ لصي الف مهئاكرشل ناك مف :هلوقو

 ر ار اراک 2 نر ا ده و لاا سابعا ا یف کا

 بيصن نم ءىش وأ ًةرمث وأ ثرح نم ناك امف ءاءزج نئثوللو اءزج هنم هلل اولعج «ةرمث مهل تناك وأ

 نإو نول هو اني“ نإ هردو دفا یم انيق ع نك قم طفت ]و هوصحأو هوظفح نائوألا

 ثرحلا نم ءىش طقس نإو .نثولل كلذ اولعج هلل هولعج ائيش ىقسف «نثولل هولعج ىذلا ءاملا مهقبس

 . هلل هولعج ام ىلإ هودري ملو .ريقف اذه :اولاق «نثولل هولعج ىذلاب طلتخاف هلل اولعج ىتلا ةرمثلاو

 مهلاومأ نم نومرحي اوناكو «نئثولل هوكرت نوال دبس ام ىقسف ‹ هلل هولعج ىذلا ءاملا مهقبس نإو

 هللا لاقف هلل هنومرحي مهنأ ندومعزيو «ناثوألل ا ؛ماخاو واو ةبئاسلاو ةريحبلا

 . ةيآلا (ابيصت ماعنألاو ثدرحلا نم م ًارذ امم هلل اولعجو ا : اجو

 .دحاو ريغو «ىدسلاو «ةداتقو «دهاجم لاق اذكهو

 هنولكأي ال «هنوحبذي حبذ نم هلل هولعج ءىش لك :هريسفت ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع لاقو

 ىتح ةيآلا ا أرقو «هعم هللا 0 3 0 ههنا ناك امو e ءامسأ ٠ هعم اوركذي ىتح ادبأ

eال «هتئيشمو هتردق تحتو هفرصت ىفو هل ءیش : لکو «كلملا هلو 58 هكلمو  ” 

 ءاهيف اوراج لب ؛ةدساف ىه ىتلا ةمسقلا اوظفحي مل اومعز اميفاومتق الا مث .هاوس بر الو «هريغ

 اوُلعجَو» : ىلاعت لاقو «[01 : لحنلا] «نوهتشي ام مهو هتاحبس تانبلا هلل نوُلعجَيَو : .ىلاعت لاق امك

 اذإ كلت. ىفنألا هلو ركذلا مكلأ» : ىلاعت لاقو 6 :فرحخرلا] رک ا ا يبذل

 مودا ارسيالو رور مهزاك رش مارا لق نيك رشملا نم ريكا نير كلدكر وف
 . 4 059 نورتفي امو مهرذف هولعف ام هللا ءاش ولو مهنيد

 ماعنألاو ثرحلا نم أرذ ام هلل اولعج نأ نيكرشملا ءالؤهل نيطايشلا تنيز امكو :ىلاعت لوقي

 .«ىلاعت 7:1 ىف (۲) .«ىل »:م ىف )١(



 t0 (۱۳۸) ةيآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .راعلا ةيشخ تانبلا دأوو «قالمإلا ةيشخ مهدالوأ لتق مهل اونيز كلذك «ابيصن

 .مهدالوأ لتق مهل اونيز : مهؤاكرش

 . ةليعلا ةيشخ مهدالوأ اودئي نأ مهنورمأي «مهنيطايش : «مهؤاكرش» : دهاجم لاقو

 اوسبأيلا» امإو .مهوكلهيف «(مهودريل# امإو .تانبلا اولتقي نأ نيطايشلا مهترمأ :ىدسلا لاقو
 .مهنيد مهيلع اوطلخيف :ىأ (مهنيد مهيلع

 . ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتق لاق كلذ وحنو

 ءوس نم ِموَقْلا نم ئراوتي . ميظك وهو ادوسم ههجو َلَظ ىتنألاب مهدحأ رشب اذِإو» : ىلاعت هلوقك اذهو
 لاقو «[ .: لحنلا] 4[ نوُمكح ام ءاس الأ بارتلا يف سدي مأ نوه ىلع هكسمُيأ] هب رش ام

Eتكس ةدوءوملا اذإو» :  aنم دالوألا نولتقي اضيأ اوناك دقو :٠۸ ٩[. ريوكتلا]  

 نع [هللا] مهاهن دقو كا لالا ىنات ىف مهل لصحي نأ قالمإلا ةيشخ 7 ةبشح وأ ‹رقفلا وهو «قالمإلا

 .كلذ مهل هنييزت ناطيشلا عرش نم ا ناك امنإو كلذل مهدالوأ لتق

 ءاثوك كلذل هرايتخاو هتدارإو ىلاعت هتئيشمب عقاو اذه لك : ىأ «هولعف ام هللا ءاش ولو» : ىلاعت لاق

 مهعدف : : ىأ «َنوُرتفَي امو مهردق# . نولأسي مهو لعفي امع لأسي "الف «كلذ ىف ةماتلا ةمكحلا هلو

 . مهنيبو كنيب هللا مكحيسف «هيف مه امو مهبنتجاو
 9 7 مه ءو هس هو م

 اهروهظ تمرح ماعنأو مهمعزب ءاَشَن نم الإ اهمَعْطي ال رجح ثرحو ماعنأ هذه اوُناَقَو ل

 . 4 ® تورتفي اوناك امب مهيزجّيس هيلع ءارتفا اهيل هللا مسا نورك ذي ال ماعنأو

 .اومرح ام ميرحتو «ةليصولا اومرح ام «مارحلا : «رجحلا» : سابع نبا نع« ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 . ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو «ىدسلاو «كاحضلاو .ءدهاجم لاق كلذكو

 «مهلاومأ ىف نيطايشلا نم مهيلع ناك ميرحت :ةيآلا «رجح ثرَحَو ماعْنَأ هذه اولاَقَول :ةداتق لاقو

 .ىلاعت هللا نم نكي ملو «نيطايشلا نم كلذ ناكو «ديدشتو ظيلختو
 . مهتهلآل اهورجتحا امنإ: «رجح# :ملسأ نب ديز نبا لاقو

 انئش نم الإ معطن نأ مارح :نولوقي (مهمعزب ءان نم الإ اهمعطي ال» :ىدسلا لاقو
 فار ات مكس قزر ی کالا درا 6 اار : ىلاعت هلوقك ةميركلا ةيآلا هذهو

 الو ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعج ام : ىلاعت هلوقكو «[۹ : سنوي] «نورتفت هللا ىَلع مأ مك نذأ هلآ

 :Y-1]. ةدئاملا] (نولقعي ال مهرتكأو بذكلا هلا ىلع نورتفي اورفك نيدلا نكلو ماح الو ةليصو

 .أ نم ةدايز (۳) .؛لاحلا 2:1 ىف (۲) .؛ةيآلا ١:ه ىفو ءأ «م نم ةدايز )١(

 .؟الو »: ىف )٥( .«اذه ناك نإو كلذك »:1 ىف (4)



 (178) ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا حلل ل م

 هل ىتلا ماعنألا امأو «ماحلاو ةبئاسلاو ةريحبلا ىهف : «اهروهظ ٠ تمرح ماعنأو» امأ :ىدبسلا لاقو

 .اهورحن نإ الو ءاهودلوأ اذإ :لاق اهيلع هللا مسا نوركذي

 لورق نفاع یر لورا ى لاق دوجنلا ىبأ نب مصاع نع « شايع نب ركب وبأ لاقو
 هل اوناك « ةريحبلا ىه :لاق .ال :تلق ؟4 اهيلع هللا مسا نوركذي ال ماعنأو اهروهظ تمرح ماعنأو 0

 .اهيلع نوجحي

 ال ءاهنأش نم ءىش ىف 2”[الو] اهيلع هللا مسا نوركذي ال ةفئاط مهلبإ نم ناك :دهاجم لاقو
 O E SE يك نإ كلوا I e نإ ل لوك هذا

 نذأي مل هنإف ؛هعرشو هللا نيد ىلإ كلذ مهدانسإ ىف مهنم ايذكو «هللا ىلع :ى | هيلع ءارتفا»

 . هيلإ نودنسيو هيلع : ىأ  نورتفي اونا امب مهيزجيس» مهنم هيضر الو كلذ ىف مهل

 ةتيم نكي نإو انجاوزأ ىلع مرحمو 0

 هذه نوب ىف ام اولاق ول : سابع نبا نع «ليذهلا E ا قاحسإ وبأ لاق

 .نبللا :لاق ءةيآلا (انروكذل ةصلاخ ماعنألا

 وهف ايال «انروكذل ةصلاخ ماعنألا ه هذه نوط يف ام اولاقو) : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 8 «هوحبذ ًاركذ ًادلو تدلو ذإ ةاشلا تك .مهناركذ هبرشیو «مهڻانإ ىلع هنومرحي اوناك «نبللا

 نع هللا ىهنف .ءاكرش هيف مهف ةتيم تناك نإو «حبذت ملف تكرت ىثنأ تناك نإو .ءاسنلا نود لاجرلل

 .ىدسلا لاق اذكو .كلذ

 ءءاسنلاو لاجرلا هلكأ ءىش اهنم تام نإو «لاجرلا الإ اهنبل نم لكأي ال «ةريحبلا» : ىبعشلا لاقو

 .ملسأ نب ر ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو ‹ةمركع لاق اذكو

 :لاق «اَنجاوْزَأ ىلع مّرحمو اتروكذل ةصلاخ ماعنألا هذه نوطب يف ام اولاقو# : هلوق ىف دهاجم لاقو
 .ةريحبلاو ةبئاسلا ىه

 ىف بذكلا و 5 :ىأ «مهفصو مهيزجيس» : : "”[هلوق ىف] ةداتقو .دهاجمو «ةيلاعلا وبأ لاقو

 هللا ىَلع اورتفتل مارح اذه لالح اذه بذكلا مكتتسلا فصت امل اولوقت د الو» : یلاعت "'هلوق ىنعي «كلذ

 ]۷ كلك : لحنلا] ةيآلا «عاتم . نوحلفي ال بذكلا هللا ىَلَع نورتفي نيذّلا نإ بذكلا

 ءرشو ريخ نم هدابع لامعأب « ميلع#» «هردقو هعرشو هلاوقأو هلاعفأ ىف :ىأ « ميكح» هنإ

 . (اوجح 3:1 م ىف (۳) .أ «م نم ةدايز (0) .؟ىردتأ »:أ ىف )١(

 كَ 2م نم ةدايز فز .أ نم ةدايز (6) . «اوجتن ائيش» :د ىف )٤(

 .«هلوقک >:1 ءم ىف (۷)



 مب 9-15-0155 تايآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 دق هللا ىلع ءارتفا هلا مهقزر ام اوُمرحو لع ريغب اهقس مهدالوأ اولتف ندا رسخ دق

 . 4 099 نیدتهم اوناك امو اوُلَض

 اورسخف ايندلا ىف امأ ء«ةرخآلاو ايندلا ىف لاعفألا هذه اولعف نيذلا رسخ دق :ىلاعت لوقي
 ىف امأو ءمهسفنأ ءاقلت نم اهوعدتبا ءايشأ اومرحف ءمهلاومأ ىف مهيلع اوقيضو ‹ مهلتقب مهدالوأ

 ىلع نورتفي نيا نإ :ىلاعت لاق امك ء مهئارتفاو هللا ىلع مهبذكب لزانملا رش ىلإ ةوريصبف ةرخآلا

 « نورفكي اوُناك امب ديدشلا باَذَعْلا مهقيذت مث مهعجرم ان م ايندلا يف عاتم . نوحلفي ال بذكلا هللا
 ا ترآ

 وعم

 انثدح ارا نب دج نب همن اطرح :ةيآلا هذه ريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 نب ديعس نع ءرشب ىبأ نع ( ةثاوع وبأ انثدخ «كرابملا نب نمحرلا دبع انثدح ربا خب لمعي

 قوف ام أرقاف برعلا لهج لهج ملعت نأ كرس اذل : لاق E هللا ىضر «سابع نبا نع ا

 هللا مهقزر ام اومرحو ملع رغب اهقس مهدالرأ اوُلَتَق نيذلا رسخ دق ءمامرالا و نم“ ااو ا
 .4 نيدتهم اوُناَك امو اوُلَض دق هللا ىَلع ءارتفا

 نب دمحم نامعنلا ىبأ نع e 1 تبر داما ٍباتك ىف ًادرفنم ىراخبلا هاور اذكهو

 نب رفعج همساو  رشب ىبأ نع - ىرُكْشَيلا هللا دبع نب حاّضولا همساو - ةناوع ىبأ نع م لف

 e «سايإ نب ةيشحو ىبأ

 روو ۶ ء0 و رح وق هب

 هلكأ افلتخم عرزلاو لختلاو ٍتاشورعم ريغو تاشورعم تانج ًاشنأ يذلا رهو

 الو هداصح موي هّقح اوتآو رمن اذإ هرم نم اول هباشتم ريغو اهباشتم ناًمرلاو نوتيزلاو

 الو هللا مُكَقَرر امم الك اًشرقو ةّلومح ماعنألا نمو © نيفرسملا بحي ال هن اوفرست

us 

 ٍتاتج اا يذلا وهو# : لاقف« الالحو اًمارح اهنم 0 اۋ اوفو ةدسافلا مهتارآب

2 
 :«تاشورعملا» :ةياور ىفو . تاكومسم :«تاشورعُم# : سابع نبا نك جلل نب ىلع لاق

eتارمثلا نم لابجلاو را يف چرخ ا :« تاشورعم ریغو» ا  . 
 : 4تاشورعم ريغو# مركلا نم شرع ام:4تاشورعم# :سابع نبا نع «ىناسرخلا ءاطع لاقو

 .ىدسلا لاق اذكو .مركلا نم شرعي مل ام

 .؟هنع 3:م ىف (0) . «ليعافألا هذه اوعنص» :م ىف )١(

E (۳)مقرب ىراخبلا  .(o4) 



 )۱٤١ © ١57( ناتيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزملا _ ل د»#«م

 . معطلا ىف هباشتم ريغو «رظنملا ىف اهباشتم :لاق  هباشتم ريغو اهباشتم» : جيرج نبا لاقو

 .هبتعو هبطر نم :لاق 4 َرْمْنَأ اذِإهِرمَث نم اولكإ : بْعَك نب دمحم لاقو

 .ةضورفملا ةاكزلا ىه :مهضعب لاق :ريرج نبا لاق«هداصح موي هّقح اوتآو» : ىلاعت 2”هلوقو
 :لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق مهرد نب ديزي انثدح «دمصلا دبع انثدح ءورمع انثدح

 . ةضورفملا ةاكزلا :لاق (هداصح موي هقح اوتآوإ»

 موي «ةضورفملا ةاكزلا :ىنعي :ءي «هداصح موی هّقح اوتآو» : سابع نبا نع «ةحلط يبأ نب ر ىلع لاقو

 .بيسملا نب ديعس لاق اذكو .هليك ملعيو لاكي

 موي ناكف عرز اذإ ناك لجرلا نأ كلذو ,«هداصح موی هح اوتار : : سابع نبا نع وعلا لاقو

 «هقحو هليك ام ملعي نأ كلذو ,«هداصح موي هقح اوثآو» : هّللا لاقف ًائيش دصح امم جرخي مل «هداصح

 لتس نم مالا طفلي اه ءادحاو ةع لك عم

 ىيحي نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم ثيدح نم هننس ىف دواد وبأو دمحأ مامولا یوو دلو

 ةرشع داج لك نم َرَمأ ةا ىبنلا نأ ؛هللا دبع نب رباج نع «نابح نب عساو همع نع «نابح نبا

 ىوق ديج دانسإ اذهو «"نيكاسملل دجسملا ىف قلعي ونقب ءرمتلا نم قسوأ
 .ةاكزلا ىه :جيرج نباو «كاحضلاو «نسحلاو «ةداتقو «ءاثعشلا وبأو «سواط لاقو

 . ملسأ نب ديز نبا لاق اذكو «رامثلاو بحلا نم ةقدصلا ىه :ىرصبلا نسحلا لاقو

 .ةاكزلا ىوس رخآ قح وه :نورخآ لاقو

 «هداصح موي هَقَح اوثآوإ» :هلوق ىف رمع نبا نع نع «عفانو «نيريس نب دمحم نع «ثعشأ ““لاقو
 ,هيوذرم نبا هور: ةاكزلا ئوش ایش نوطعن اوناك لاف

 ىف حابر ىبأ نب ءاطع نع «ناميلس ىبأ نب كلملا دبع نع «هريغو كرابملا نب هللا دبع ى ورو

 .ةاكزلاب سیلو ءرسيت ام ذئموي هرضح نم ىطعي :لاق «هداصح موی هّقح اوتآو» : هلوق
 .هنم مهل تحرط «نيكاسملا كرضح اذإ :دهاجم لاقو

 «هداصح موي هّقح اوثآر» دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا نع ؛2”ةنييع نبا نع «قازرلا دبع لاقو
 . مارصلا راثآ نوعبتيف مهكرتيو «ضبقلا ىطعي مارصلا دنعو «ضبقلا ىطعي عرزلا دنع :لاق

 . ثغضلا لثم ىطعي :لاق ''[ىعخنلا] ميهاربإ نع «دامح نع «ىروثلا لاقو

 ناك : لاق «هداصح موي هح اوتآو# ريبج نب ديعس نع «ملاس نع «كيرش نع «كرابملا نبا لاقو
 .هتباد فلعل ثغضلا ةضبقلا «نيكاسملل :ةاكزلا لبق اذه

 «هداصح موي هح اونآو» :ًاعوفرم ديعس نع «مئيهلا ىبأ نع ءجاَرَد نع «ةعيهل نبا ثيدح ىفو

 .؟هظفلي امو» :د ىف (؟) .«لاق »: ىف )١(
 .(1573) مقرب دواد ىبأ ننسو (705 /۳) دنسملا (۳)

 .أ نم ةدايز (5) . «هنيتق 7: ىف (5) .«لاق »:أ ىف (4)



 مي (إ١٤ « )٠١١ ناتتيآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 درم نإ اور سلا قم طقس املاك

 ريرج نبا هاكح .رشعلا فصنو رشعلاب هللا ةخسن مث «ًابجاو ناك ءىش هلك اذه :نورخآ لاقو

 هراتخاو . ىفوعلا ةيطعو «ىدسلاو «نسحلاو «ىعخنلا ميهاربإو «ةيفنحلا نب دمحمو «سابع نبا نع
 هللا کز «ريرج نبا

 نيبو هنايب لصف هنإ مث «لصألا ىف ًابجاو ًائيش ناك دق هنأل ؛رظن ًاخسن اذه ةيمست ىفو :تلق

 . ملعأ هللاف «ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف اذه ناكو :اولاق . هتيمكو جرخملا رادقم

 : «ن» ةروس یف ةنجلا باحصأ نع ركذ امك «نوقدصتيالو نوموصي نيا هناحبس هللا م دقو

 تحبضأف نومئان مهو كبَر نم فئاط اًهيَلَع فاَطَق . نوشي الو .نيحبصم اهتمرصيل اومسقأ ذإ»

 .نیمراص متنك نإ مكثرح ىلع اودغا نأ . نيحبصم اود ةقرتحم ءادوس مهلدملا ليللاك : : ىأ | (مرصلاك

 ةمهو دلجو م :ىأ « درح ىلع اودغو . نيكسُم مكيلع مويا اهتلخدي ال نأ . نوتفاختي مهو ارقلطناَف

 اولاق . نوحّبست الون مكل لقأ ملأ مهطسوأ لاق نومورحم نحن لب . نول نإ اولاق اهو امف . نيرداق»

 نأ اير ئسع . نيِغاَط انك الإ اليو اي اولاق . .نوموالتي ضعب ىَلع مهضعب لبفأف . نيملاَظ انك اإ اتر ناحبس

 : ملقلا] 4َنوُمَلعَي انار ركأ ةرخآلا تاذعلو باّذعْلا كلذك . نوبغار انير ا نإ اهن اريح ادبي

[۷ 

 قوف اوطعتف ءءاطعإلا ىف اوفرست الو :هانعم :ليق (نيفرسملا بحي ال هنِإ اوفرست الو :هلوقو
 ولا

 : هللا لزنأف ءاوفرسأو هيف اورابت مث ءائيش داصحلا موي نوطعي اوناك :ةيلاعلا وبأ لاقو

 . «اوفرستالو»

 دحأ مويلا ىنيتأي ال :لاقف .الخن دج «ءسامّش نب سيق نب تباث ىف تلزن : "برج نبا لاقو

 هاور «نيفرسملا بحي ال هّلِإ اوفرست الو : هللا لزنأف كه ا . هتمعطأ الإ

 .ءارقف اودعقتف «مكلاومأ اوطعت ال :لاق «اوفرست الو» : هلوق ىف ىدسلا لاقو

 جارد نع ةعيهل نيا انثدح «نارمع ىبأ نب نارمع انثدح <« بيلغ نب نسحلا انثدح :(۲۷٤ص) خوسنملا -- ىف ساحنلا هاورو )١(

 .ريكانم مثيهلا ىبأ نع ىوري مئثيهلا ىبأ نع
 . ؟ريرج نبا :م ىف (۳) .«مهمحر »:1 ىف (۲)



 )١5١ 3 ١( ناتيآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا 0۰

 نکل < ‹ حيحص هنأ كش الو .ءىش لك يف فارسإلا نع یھت هنإ :ءاطع لوق ريرج نبا راتخنا مث

 هداصح موي هقح اوتآو رمْنَأ اذإ هرَمَث نم اول :ىلاعت لاق ثيح ةيآلا قايس نم - ملعأ هللاو - رهاظلا

 هيف ال لكألا ىف اوفرست الو :ىأ ءلكألا ىلإ ادئاع نوكي نأ 4[ نيفرسملا بحي ال ُهَنِإ] اوفرست الو

 27[ نيفرسملا بحي ال ُهّنِإ] اوفرست الو اوبرشاو اولكو# : ىلاعت لاق امك ءندبلاو لقعلا ةرضم نم

 فارسإ ريغ ىف ءاوقدصتو اوسبلاو ءاوبرشاو اولك» :ًاقيلعت ىراخبلا حيحص ىفو ۳١[« :فارعألا]
 . ملعأ هللاو ءاذه نم اذهب تليف ألو

 :شرف وه امو. ةلومح وه ام ماعنألا نه مكل اشنأو:: قا اَشَرَفَو ةلومح ماعنألا نمو :هلوقو
 ىبأ نع «ىروثلا لاق امك .اهنم راغصلا شرفلاو «لبإلا نم هيلع لمحي ام ةلومحلاب دارملا : ليق
 «اشرف» «لبإلا نم هيلع لمح ام :«ةلومح» لر نق هلا دبع: نع «نصوخألا نبا نع قاحسإ
 . لبإلا نم راغصلا :لاقو

 .هاجرخي ملو حيحص :لاقو «مكاحلا هاور

 .دهاجم لاق اذكو .لبإلا نم راغصلا '؟*”[ىه] شرفلاو ءرابكلا :ةلومحلا :سابع نبا لاقو

 لبإلاف ةلومحلا امأف :(اشرفو ةَلومَح ماعنألا نمو# :سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 .منغلاف شرفلا امأو «هيلع لمحي ءىش لكو ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو

 . ضرألا نم هوندل اشرف ىمس امنإ هبسحأو :لاق «ريرج نبا هراتخاو
 . منغلا :شرفلاو ءرقبلاو لبإلا :ةلومحلا :ةداتقو .كاحضلاو «نسحلاو «سنأ نب عيبرلا لاقو

 وهف هيلع لمح امو «منغلاو ليجاجعلاو نالصفلاف شرفلا امأو «لبإلاف ةلومحلا امأ :ىدسلا لاقو
 لوب

 ال ةاش «نوبلحتو نولكأت ام شرفلاو «نوبكرت ام ةلومحلا :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق

 0 ًافاحل اهفوص نم نوذختتو اهمحل 0 لمحت

 : سي ا ان دال ب درك اول مل نا اني لسع انج حل نامل
 اصلاح ال مدَوٍثرف نيب نم هنوطب يف امم مكيقس ةربعأ ماعنألا يف مكل نول : ىلاعت لاقو «[۷۲ ۷۱

 اناث اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو : لاق نأ ىلإ .427[بانعألاو ليختلا تارمث نمو ] .نيبراشلل اغئاس
 اهنمو اهنم اوبكرتل ماعنألا مك لعج يذلا هللا» : ىلاعت لاقو ء[١6 4 : لحنلا] «نيح ىلإ اعاتمو

 ياف هتايآ مكيريو . نولمحت كلفلا ىلعو اهيلعو مكرودص يف ةجاح اهيَلع اوغلبتلو عفانم اهيف مكلو .نولكأت

 .«ةيآلا »:ه ىفو.أ نم ةدايز (۲) .أءم نم ةدايز )١(

 نع «ةداتق نع ءمامه قيرط نم هاورف (51) مقرب ركشلا باتك ىف ايندلا ىبأ نبا هلصو دقو ««حتف» )157/١١( ىراخبلا حيحص (؟)
 .هنع هللا ىضر ءورمع نب هللا دبع هدج نع «هیبآ نع «بیعش نب ورمع
 .أ نم ةدايز (5) .«اشارفو 7:أ «م ىف )٥( .أ نم ةدايز )٤(



 مل 0155 218530 ناتيآلا:ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .[۸۱ -/9 :رفاغ] « نوركتت هللا تايآ

 هللا اهقلخ اهلكف «ماعنألاو عورزلاو رامثلا نم :ىأ هللا مگقزر مم اولك9 : ىلاعت هلوقو
 نوكرشملا اهعبتا امك «هرماوأو هقئارط : ىأ «ناطْيَشلا تاوطخ اوعبتت الو» مكل اقزر اهلعجو “'[یلاعت]
 - ناطيشلا نإ : ىأ «مكل هن هللا ىلع ءارتفا عورزلاو رامثلا نم : ىأ ؛ هللا مهقزر ام اومرح نيذلا
 هوذختاف ودع مكل ناطيشلا نإ : ىلاعت لاق امك «ةوادعلا رهاظ ی : ىأ «نيبم ودع مكل - سانلا اهيأ

 7” ا 0 1: ا ی ار e امن ر

 تايآلاو .[6 o رع دكا عر ير حرا در يدعوا 0

 .نآرقلا ىف ف ةريثك اذه ىف

 مَا نييشنألا مأ مرح نيركذلا لق نينا زعملا نمو نينا نأضلا نم جاوزأ ةينامث ل

 رقبا نمو نينا لبإلا نمو 050 نيقداص مشك نإ ملعب ينوُتبت نييقنألا ماحرأ هيلع تلمتشا

0-14 

 مكاصو ذإ ادهش مسك مأ نيا ماحرأ هيلع تما ام نينا مأ مرح نيركذلا لف نيل
2 

 موقلا يدهي ال هللا نإ مع ريغب سانلا لضيل ابذك هللا ىلع ئرتفا نمم م مَلْظَأ نمف اذهب هللا

 . 4 9 نيملاظلا
 :اًعاونأو ًءازجأ اهولعجو «ماعنألا نم اومرح اوناك اميف مالسإلا لبق برعلا لهجل نايب اذهو

 و عورزلاو ماعنألا ىف اهوعدتبا ىتلا عونألا نم كلذ ريغو ءاماحو ةليصوو «ةبئاسو «ةريحب

 نيب مث ٠ .اشرفو ةلومح ماعنألا نم أشنأ هنأو «تاشورعم ريغو تاشورعم تانج أشنأ ىلاعت هنأ 0

 اهروكذ ليإ ىلإو «هاثنأو هركذ «زعملا وهو داوسو «نأضلا رهو ضايب رهو منغ ىلإ ماعنألا 3

 ىنبل ةقولخم اهلك لب «هدالوأ نم ًائيش الو كلذ نم ًائيش مرحي مل ىلاعت هنأو .كلذك رقبو ءاهئانإو

 مكل لزنأو» ا امك , عفانملا هوجو نم كلذ ريغو ءابلحو .ةلومحو .ٌابوكرو الك «مدآ

 .[5 0 ل انف

 "جاوز ىلع مرحمو اتروک ذل

 ام يلع هللا مرح فيك :نيقي نع ىنوربخأ :ىأ «نيقداص مشنك نإ ملعب ينوكبت» لوقو
 . ؟كلذ وحنو ماحلاو ةلي ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم هميرحت متمعز

 ةعبرأ هذهف: «نينثا زعملا نمو نينا نأضلا نم جاوزأ ةينامثل و 2 نبا ن ىفوعلا لاقو

 كلذ نم ًائيش مرحأ مل :لوقي «نييشنألا مأ مرح نيركذلا لق نیتنا رقبلا نمو نينا لبإلا نمو «جاوزأ

 .أ نم ةدايز () .«نیبو »:أ ىف () .أ ءم نم ةداير )١(

 .'مهيلع 1: ٠م ىف (5)



YoY 

 اضعب نومرحت ملف ىثنأ وأ ركذ ىلع الإ محرلا لمشي له : ينعي «نييشنألا ماحرأ هيلع تّلمَتشا اما

 .لالح هلك :لوقي (نیقداص متنک نإ ملعب ينوثبنإ»  [؟اضعب نولحتو
 نم «هّللا ىلع هورتفاو هوعدتبا اميف مهب مكهت : (اذهب هللا مكاصو ذإ ءادهش مك مَأ » : هلوقو

 دحأ ال :ىأ ولع ريغب سالا لضيل ابذك هللا ىَلَع ىر مم مَلظَأ نمف «كلذ نم هومرح ام ميرحت

 . «نيملاظلا موقلا ىدهي ال هللا نإ ‹هنم ملظأ

 نم لوأو «ءايبنألا نيد ريغ نم لوأ هنإف «ةعمق نب ىحل نب ورمع :ةيآلا هذه ىف لخد نم لوأو

 . "”حيحصلا ىف كلذ تبث امك . ىماحلا ىمحو ‹ةليصولا لصوو «بئاوسلا بيس

SD 
 كّبر نق داع الو غاب ريع ٌرطضا ٍنَمَق هب هّللا ٍريغل لهأ اسف وأ سجر هَل ريزتخ محل وا

 1 ك رر

 . 4 3 ميحر روفغ

 ام اومرح نيذلا ءالؤهل لق :هيلع همالسو هللا تاولص «ًادمحم هلوسرو هدبع ًارمآ ىلاعت لوقي

 :ليق .هلكأي لكآ : ىأ (همعطي معاَط ىلع اًمَرحُم يَلإ يحوأ ام يف دجأ ألل : هم ا

 ًامارح ا فلانا ا وجا هيو :هانعم :ليقو .هذه ىوس ًامارح متمرح امن ًائيش دجأ ال :ه

 ثيداحألا ىفو .«ةدئاملا» ةروس ىف اذه دعب تاميرحتلا نم درو ام نوكي اذه ىلعف .هذه ىوس

 .ةيآلا هذه موهفمل ًاعفار «ةدراولا

 عفر باب نم هنأل ؛اخسن هنومسي ال نيرخأتملا نم نورثكألاو ءًاخسن كلذ ىمسي نم سانلا نمو

 .ملعأ هللاو «لصألا حابم

 .قارهملا : ىنعي «احوفسُم امد وأ» : نسابع نبأ نع: ىفوعلا'لاق

 هعبتت امك «قورعلا ىف ام سانلا عبتتل ةيآلا هذه الول :«احوفسُم امد وأ# : هلوق ىف ةمركع لاق

 . دوهيلا

 نم حبذلا نم خطلتي امو «مدلا نع زّلجم ابأ تلأس :لاق ريدح نب نارمع نع «دامح لاقو

 .حوفسملا مدلا نع هللا ىهن امنإ :لاقف «ةرمحلا اهيف ىَري ردقلا نعو «سأرلا

 ا ءاحوفسم ناك ام ءامدلا نم مرح :ةداتق لاقو

 نع «ديعس نب ىيحي نع «دامح انثدح «لاهنم نب جاجح انثدح «ىنثملا انثدح : ريرج نبا لاقو

 ردقلا ىلع نانوكي مدلاو ةرمحلاو ءآسأب عابسلا م يرت ال تناك اهنأ :ةشئاع نع «مساقلا
 بيرغ حيحص .ةيآلا هذه تأرقو «ًاسأب

 نومعزي مهنإ : هللا دبع نب رباجل تلق :لاق رانيد نب ورمع انثدح «نايفس انثدح :ىديمحلا لاقو

 )٠٤١( ةيآلا :ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .أ نم ةدايز )١(

 .كانه هجيرختو ةدئاملا ةروس نم ٠١١ :ةيآلا دنع ثيدحلا ركذ قبس (۲)
 .«ىلعأ ىف نوكي» :أ «م ىف (5) .؟تاناويحلا نم ائيش »:م ىف (*)
 )۱۹٤/۱۲(. ىربطلا ريسفت (5)



 )١564( Yor ةيآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

oنب مکحلا» كلذ لوقي ناك دق :لاقف  

 يحوأ ام يف دجأ أل لق» :أرقو - سابع نبا ىنعي - رحبلا كلذ ىبأ نكلو ءب هللا لوسر نع «ورمع
 . ةيآلا 4 امّرَحم ىلإ

 نبا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو .هب «نايفس نع «ىنيدملا نب ىلع نع ىراخبلا هاور اذكهو

 . تیار امك «ىراخبلا حيحص ىف هنأ عم هكردتسم ىف مكاحلا هاورو .رانيد نب ورمع نع «جيرج

 نب دمحأ انثدح ميحد نب ىلع نب دمحم انثدح : : هكردتسم ىف مكاحلاو هیودرم نب ركب وبا لاقو

 ىبأ نع «رائيد نب ورمع نع «كيرش نب دمحم انثدح نيكد نب لضفلا ميعن وبأ انثدح «مزاح
 هيبن هللا ثعبف ءارذقت ءايشأ نوكرتيو ءايشأ نولكأي ةيلهاجلا لهأ ناك :لاق سابع نبا نع «ءاثعشلا
 هنع تكس امو «مارح وهف مرح امو ءلالح وهف لحأ امف «همارح مرحو هلالح لحأو «هباتك لزنأو

 ادو أ ةّئيم نوكي نأ الإ هَمَعَطي معاَط ىلع اًمَرحم لإ يحوأ ام يف دجأ ال لق» :ةيآلا هذه التو رفع وهن

 . ةيآلا رخآ ىلإ €[ احوفسم
 مور م

 «ميعن ىبأ نع «حيبص نب دواد نب دمحم نع هب ًادرفنم دواد وبأ هاورو .هيودرم نبا ظفل اذهو

 . ””ءاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو .هب

 نبا نع «ةمركع نع «برح نب كامس نع «ةناوع وبأ انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ملفا لاق  ةاشلا ىنعت  ةنالف تتام هللا لوسر اي :تلاقف همم كدر ةدوسل اش ا : لاق سابع

 : هللا لاق امنإ » :ْلَك هللا لوسر اهل لاقف !؟تتام دق دق اش كسم دان :كتلاق .«؟اهکسم مت دشا ل

 ,«ريزنخ محل وأ اًحوُفْسم امد وأ يم نوكي نأ الإ ُهمَعَطَي معاط ىلع اًمَرحُم لإ يحوأ م يف دجأ ال لق

 «ةبرق هنم تذختاف «هتغبدف اهكسم تخلسف تلسرأف .«هب اوعفتنتف هوغبدت نأ «هنومعطت ال مكنإو

 , '*!اهدنع تقرخت ىتح

 ږ هدوس نع (© سابع نبا نع نع : 2 نم ٠ىتن و ىراحتبب ورو تش ةد : ۽. مانع هنأ ٠ ‹ةم ٠ ¢ ثلا ثيدح ٠ « لاسنلا الا ها
 فق : ,أ كلذ (قعمز
 : هوحن وأ كلذب .ةعمز

 هيبأ نع «ىرازفلا ليمن نب ىسيع نع «دمحم نب زيزعلا دبع انثدح :روصنم نب ديعس لاقو

 اًمرحم يَلِإ يحوأ ام يف دجأ ل لق» : هيلع أرقف «ذفنقلا ٍلكأ نع لجر هلأسف «رمع Sa لاق

 تعمس :هدنع خيش لاقف «ةيآلا «'" [٠ ريزبخ مُحَل وأ اًحوُفَسُم امد وأ ةتيم نوكي نأ ال ] معطي معاط ىلع

 دواد وبأ هاورو «هنع هللا ىضر ديز نب رباج دنسم نم هنكل )۵٥۲۹( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا ءاورو (۳۷۹/۲) ىديمحلا دنسم (۱)
 هنإف ٠ .مكاحلا ىلع بتع الو «هنع هللا ىضر « هللا دبع نب رباج نع «لجر نع «رانيد نب ورمع قيرط نم ٠ ۸) مقرب نتسلا ىف

 ثيدح اذه» : هلوقب هدوصقم ددح هنإ مث «هدنسم نم هللا دبع نب رباج نع < «رانید نب ورمع قيرط نم (۳۱۷ /۲) هكردتسم ىف هاور

 . ةقايسلا هذهب هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 .م نم ةدايز ()

 ۳۸۰ ۰) مقرب دواد ىبأ ناسو )١١5/4( كردتسملا 0

 . الولف »:م ىف (4)

 )5( دنسملا )١/ ۳۲۷(.

 .(۱۷۳ /۷) ىئاسنلا ننسو (11۸7) مقرب ىراخبلا حيحص ()
 .آ نم ةداير (۷)



 0ك الا رويس قفل يزول عيش و a a ا ا

 هلاق ةيىبنلا ناك نإ :رمع نبا لاقف .«ثئابخلا نم ةثيبخ :٠ لاقف ايب ىبنلا دنع ركذ :لوقي ةريره ابأ

 لاق امك وين

 را «روصنم نب ديعس نع «رو ىبأ نع «دواد وبأ هاورو

 ةيآلا هذه ىف مرح ام ءىش لكأ ىلإ رطضا نمف: ىأ داع الو غاب ريغ رطضا ِنَمَف : ىلاعت هلوقو

 .هب ميحر «هل روفغ : أ «ميحَر روفغ كبر نفل «ناودع الو ىغبب سبلتم ريغ وهو .ةميركلا

 .ةيافك هيف امب ةرقبلا ةروس ىف ةيآلا هذه ريسفت مدقت دقو

 ميرحت نم «هوعدتبا ام اوعدتبا نيذلا نيكرشملا ىلع درلا ةميركلا ةيآلا هذه قايس نم دوصقملاو

 رمأف «كلذ وحنو ماحلاو ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحبلا نم ةدسافلا مهئارآب مهسفنأ ىلع تامرحملا

 ىف ركذ ام مرح انإو «مرحم كلذ نأ هيلإ هللا ES Sa مهربخي نأ لر ا

 ملف كلذ ادع امو . هب هللا ريغل لهأ امو «ريزنخلا محلو ‹«حوفسملا مدلاو « ةتيملا نم «ةيآلا r) هذه ]

 ملو هومتم رح نيأ نمو « مارح هنأ ني نومعزت فيكف « هلع توكسم وفع وه اغإو « مرحي

 رمحلا موحل نع ىهنلا ءاج امك ءاذه دعب اميف رخأ ءايشأ ميرحت ىقبي الف اذه ىلعو ؟[هللا] همرحي  3 -. 51 9 ۰ (2) 0نع 2 ٠

 .ءاملعلا "”بهاذم نم روهشملا ىلع «ريطلا نم بلخم ىذ لكو «عابسلا موحلو

 ام لإ امهموحش مهيلع انمرح منغلاو رقبلا نمو رفظ يذ لك انمرح اوداه نيذّلا ىلعو ظ

 . 4 © نوقداصل انإو مهيغبب مهانيزج كلذ مظعب طلتخاام وأ اياوحلا وأ امهروهظ تلمح

 مل ام ريطلاو مئاهبلا نم وهو « «رفظ يذ لك» دوهيلا ىلع انمرحو :ىلاعت لوقي :ريرج نبا لاق
 : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق. طلال رو وع ”ماعنلاو لبولاك ؛عباصألا قوقشم ثم نكي

 . ىف ىدسلاو «دهاجم لاق اذكو .ةماعنلاو ريعبلا وهو : «رفظ يذ لك انمرَح اوداه نيل ىلعو»

 ا

 ءايشأو ةماعتلاو زيعبلا لاقي ناكو . 4 رفظ يذ لك انمرح اوداه نيذّلا ىلعوإ : هلوق ىف ةداتق لاقو

 ءىش لكو «ههبشو طبلا :ريطلا نم مهيلع مرحو «ةماعنلاو ريعبلا :ةياور ىفو .ناتيحلاو ريطلا نم

 مساقلل تلق .اقش اقش «ريعبلاو ةماعنلا :لاق 4 رفظ يذ لكل :دهاجم نع :جيرج نبا لاقو

 هتلكأ جرفنا امو :لاق .مئاهبلا لوق نم '”جرفي ال ام لك :لاق ؟«اًقش اقش» ام : هينثدحو َةَرَب ىبأ نبا

 .(۳۷۹4) مقرب دواد ىبأ ننس )١(

 . «بهذم) :أ ىف (5) .أءم نم ةدايز 5-26 .م نم ةدايز قفز

 .«جرفني مل امو م 2 4 .؟ىدسلاو ةياور ىف» : «م ىف (A) . ؟ماعنألاو» م یف )۷(



 00 هلال 155) ةيآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 « ريعبلا ةمئاق جرفنت ملو : لاق. اهلكأت دوهيف : :لاق «ريفاصعلاو مئاهبلا مئ ئاوق تج رفنا : لاق دوهيلا

 ملءىش لك الو «زولاالو ماعنلا الو لبإلا دوهيلا لكأت الف ءزولا ةمئاق الو ةماعنلا فخ الو هفخ

 . شحو رامح لكأت الو «هتمئاق جرفنت

 محشو بْرَعلا :[ىنعي] :ىدسلا لاق (امهموحش مهيلع انمرح منغلاو رقبلا نمو» :هلوقو
 .ديز نبا لاق اذكو . همرحن نحنف ليئارسإ همرح هنإ : E دوهيلا تناكو . نيتيلكلا

 .مظع ىف سيل كلذك ناك "”هحش لکو بلا : ةداتق لاقو

 نم رهظلاب قلع ام : ىنعي :«امهروهظ تلمح امّألإ» : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ا

 .امهروهظ تلمح ام «ةيلألا : حلاص وبأو ىدسلا لاقو

 ىمستو « (رعابملا»ىهو «نبللا تانب ىهو «رادتساو عمتجاف نطبلا نم 0 ام وهو ةيوحو

 .ءاعمألا اهيفو ««صضيارملا»

 ام وأ ءامهروهظ تلمحام الإ ءامهموحش مهيلع انمرح منغلاو رقبلا نمو : مالكلا ىنعمو :لاق

e 

 وبأو «ةداتقو «كاحضلاو «ريبج نب ديعس لاق ا . ضبرملاو «رعبملا 0 : دهاجم لاقو

 ىدسلاو «كلام

 نوكت «ءاعمألا اهيف نوكت ىتلا ضبارملا :(اياوحلا» :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 . ضبارملا ىعدت برعلا مالك ىف ىهو «نبللا تانب ىهو «ءاهطسو

 .مهل هانللحأ دقف ماظعلاب موحشلا نم طلتخا ام الإو : ىأ «مظعب طلتخاام وأ» :قلاعت هوقو

 بنجلاو مئاوقلا ىف ءىش لكو .لالح وهف «صعصعلاب طلتخا ةيلألا محش :جيرج نبا لاقو
 ١ .ىدسلا "لاق هوحنو «لالح وهف ءمظعب طلتخا امو نيعلاو سأرلاو

 ةازاجم هب (”'مهانمزلأو مهب هانلعف امنإ قييضتلا اذه : ىأ 4 مهيب مهاتيزج كلذ» : ىلاعت هلوقو

 تّلحأ تاّبيَط مهيلع انمرح اوداه نيذّلا نم ملظبف» :ىلاعت لاق امك ءانرماوأ مهتفلاخمو مهيغب ىلع مهل

 .[١ل 5 : ءاسنلا] 4اَريثك هللا ليبس نع مهدصبو مهل

 .«ءیش» : ىف (۳) .«نولوقي» :أ ءم ىف (0) .أ «م نم ةدايز )١(
 .«ىوحي ام» :م ىف (5) .ام» :م «د ىف )٤(

 )١( ىربطلا ريسفت )۲٠۳/۱۲(.

 ) )۷.«هانمزلأو» :أ ىف (۸) .«هلاق» : ىف



 )١55( ةيآلا :ماعنألا ةروس  كلاثلا ءزملا حب ب ل لل ل دعموو

 .هب مهانيزاج اميف نولداعل انإو :ىأ (نوقداصل اًنِإو :هلوقو

 اومعز امك ال ‹مهيلع كلذ انميرحت نم دمحم اي هب كانربخأ اميف نوقداصل انإو :ريرج نبا لاقو

 .ملعأ هللاو «هسفن ىلع همرح ىذلا وه ليئارسإ نأ نم

 لتاق :لاقف ءارمخ عاب ةرمس نأ يع هللا خطر «باطخلا نب رمع غلب :سابع نب هللا دبع لاقو

 اهولمجف موحشلا مهيلع تمرح «دوهيلا هللا نعل» : لاق يَ هللا لوسر نأ ملعي ملأ ! ةرمس هللا

 . "اهوعابف

 نع «سابع نبا نع «سواط نع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس ثيدح نم هاجرخأ
 . هب «رمع

 «ققسلا اهب ئلطيو' دولحلا اه نهدي هتاف ةا موحش تيأرأ هللا لوسر اي : ليقف .«مانصألاو

 «دوهيلا هللا لتاق» : كلذ دنع يك هللا لوسر لاق مث .«مارح وه الو :لاقف . سانلا اهب حبصتسيو

 .«هنمث اولكأو هوعاب مث «هولمج اهموحش مهيلع مرح امل هللا نإ

 هب «بيبح ىبأ نب ديزي نع «قرط نم ةعامجلا هاور

 هللا لتاق» :ِةيِلكَي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع .ىرهزلا لاقو

 .«هنمث اولكأو "”اهوعابف «موحشلا مهيلع تمرح ! "دوهيلا

 ماكاو « ىرهزلا نع « سنوي نع « كرابملا نبا نع «نادبع نع ءاعيمج ملسمو ىراخبلا هاورو

 انثدح «قاحسإ نب ليعامسإ انثدح «ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم انثدح يرد نبا لاقو

 نأ ؛ سابع نبا نع «ديلولا ىبأ ةكرب نع الا دلاخ انثدح تو انثدح « برح- نب ناميلس

 هللا نإ  اًنالث  دوهيلا هللا نعل» :لاقف ءامسلا ىلإ هرصب عفرف «ماقملا فلخ اًدعاق ناك ةي هللا لوسر

 مهيلع مرح الإ ءىش لكأ موق ىلع مرحي مل هللا نإ ءاهنمث اولكأو اهوعابف ءموحشلا مهيلع مرح
 )ت

 نبا انأبنأ «ديلولا ىبأ ةكرب نع «ءاذحلا دلاخ انأبنأ «مصاع نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 مث «كحضف ءامسلا ىلإ رظنف ءرجحلا البقتسم دجسملا ىف اًدعاق ةَ هللا لوسر ناك :لاق سابع

 )١( مقرب ىذمرتلا ننسو (”187) مقرب دواد ىبأ ننسو .(1581) مقرب ملسم حيحصو (11175) مقرب ىراخبلا حيحص )۱۲۹۷(

 مقرب ةجام نبا ننسو (۳۰۹/۷) ىئاسنلا ننسو /5151(.

 .هاور» :أ ىف )٤( .هوعابف» :أ ءم ىف (۳) . دوهي :م ىف (۲)

 )۱٥۸۳(. مقرب ملسم حيحصو (۲۲۲۲) مقرب یراخبلا حيحص (4)



 #8 سناب ل ب )141--١60( تايآلا :ماعتألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 موق ىلع مرح اذإ هللا نإو ءاهنامثأ اولكأو اهوعابف موحشلا مهيلع تمرح «دوهيلا هللا نعل» :لاق

 .«هنمث مهيلع مرح ءىش لكأ

 .ءاذحلا دلاخ ثيدح نم «دواد وبأ هاورو

 لوسر ىلع انلخد :لاق ديز نب ةماسأ نع «موثلك نع «دادش نب عماج نع < «شمعألا لاقو

 : لو ههجو نع فشكف «ىندع دربب ههجو ىطغ دق امئان هاندجوف «هدوعن ضيرم وهو اک هللا

 اهوعابف موحشلا مهيلع تمرح» :ةياور ىفو ««اهنامثأ نولكأيو منغلا موحش نومرحي دوهيلا هللا نعل»

 اا اولكاو

 . « 699 رجس موق نص ناب دربار عسا مَ وذ مکر لق وت نو )
 قف «مههباش نمو دوهيلاو نيكرشملا نم كوفلاخم - دمحم اي - (؟7كبذك نإف : یلاعت لوقي

 دري الو» «هلوسر عابتاو «ةعساولا هللا ةمحر ءاغتبا ىف مهل بيغرت اذهو 4 ةعساو ةمحر وذ مكبر»

 هللا نرقي ام اريثكو .نييبنلا متاخ لوسرلا مهتفلاخم نم مهل بيهرت (نيمرجملا موق نع هسا

 باقعلا عيِرس كر نإ :ةروسلا هذه رخآ ىف ىلاعت لاق امك «نآرقلا ىف بيهرتلاو بيغرتلا نيب ىلاعت

 ديدشُل كير نو مهملظ ىَلع سال ةرفغم وذل كبر نإ :لاقو 65 : ةيآلا] 4ميحُر رو هنو
 «ميلألا باَذَعْلا وه يِباذَع ناو . ميحرلا ٌروفغلا انا يأ يدابع ټل :ىلاعت لاقو ٦[« :دعرلا] (باقعلا

 :Jig él رفاغ] « باقعلا ديدش بوتلا ِلباقو بنذذلا ٍرفاغ» : ىلاعت  لاكو 15 :5ة: رجحلا]

 ء[١٠-١١ :جوربلا] دودولا روفغلا وهو .ديعيو ئدني وه هّنِإ .ديدشل كبر شطب نإ :9©2[ىلاعت]
 .ادج ةريثك اذه ىف تايآلاو

 بذلك كلذك ءيش نم انمَرح الو انؤابآ الو انكرشأ ام هلا ءاش ول اوكرشأ نيذلا لوقيس ل:

 نزولا الإ درع نإ ان هرج رق ملط نم دنع ل لق اا ارقا ی موق نم نیل

 مله لف 659 نيعمجأ مُكاَدَهَل ءاش ولف ةغلابلا ةجحلا هّللَف لق 052 نوصرخت الإ متنأ

 نيا ءاوهأ عبتت الو مهعم دهشت الف اودهش نإ اذه مرح هللا نأ نودهشي نيذلا مكءادهش
 ريتا هدم

 . ¢ CD 20 ةولدْعي مهبرب مهو ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلاو انتايآب اوبذك

 هللا نإف ؛اومرح ام ميرحتو مهكرش ىف نوكرشملا اهب تثبشت دلع تثبشت ةهبشو ىلاعت هّللا اهركذ ةرظانم هذه

 .هب ءاذحلا دلاخ نع ءميشه قيرط نم )٤٤/۹( ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا هاورو )١(

 .«لاقف» :أ ىف (۲)

 )۳٤۸۸(. مقرب دواد ىبأ ننسو ۲٤۷( /۱) دنسملا (۳)

 .أ نم ةدايز (۲) .یف» :م ىف (0) .كوبذك» :1 ءم ىف (:4)



 )٠٤۸ _٠٠١١( تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا ببلد د5. ۸

 وأ .ناميإلا انمهلي نأب هرييغت ىلع رداق وهو «هومرح امل ميرحتلاو كرشلا نم هيف مه ام ىلع علطم

 ولو : لاق اذهلو ؛كلذ انم هاضرو هتدارإو هتئيشمب هنأ ىلع لدف «هريغي ملف ءرفكلا نيبو اننيب لوحي

 ام نمحرلا ءاش ول اوُلاَقوط : “[یلاعت] هلوق ىف امك ,«ءيش نم انمرح الو انؤابآ الو اتكرشأ ام هللا ءاش

 هذه لثم «لحنلا» ىف ىتلا ةيآلا "”كلذكو ء.[٠ :فرخزلا] 4()[مّلع نم كلذب مهل اَم] مهاندبع

 لبق لض نم لض ةهبشلا هذهب :ىأ «مهلبق نم نيِذّلا بالك كلذكط :ىلاعت هللا لاق «ءاوس
 لادأو .مهيلع رمدو «هسأب هللا مهقاذأ ال ةحيحص تناك ول اهنأل ؛ةلطاب ةضحاد ةجح ىهو .ءالؤه

 .ماقتنالا ميلأ نم نيكرشملا قاذأو «ماركلا هلسر مهيلع

 : ىأ نأ هرجرختف] هيف متن اميف مكدع ضار (9[ىلاعت] هللا ناب : ىأ 4 مّلع نم مكدنع له لق»
 داقتعالا :انهه نظلاب دارملاو .لايخلاو مهولا : ىأ 4 لا ًالِإ نوعبتت نإ» «هوزربتو هونيبتو انل هورهظتف

 .هومتيعدا اميف هللا ىلع نوبذكت : ىأ «نوصرخت الإ متنأ نإو» .دسافلا

 «انكرشأ ام هللا ءاش ولو :"(امهنع هللا ىضر] سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 :اولاق مهنإف ء[٠ ¥: ماعنألا] «اوكرشأ ام هللا ءاش ولو : لاق مث : .«مهلبق نم نيذلا بالك كلذك) : لاق

 “اور شا ام هللا ءاش ولو :هلوقو «مهبرقت ال اهن هللا ىَفْلَر هللا ىلإ انبرقت ةهلآلا انتدابع

 . نيعمجأ ىدهلا ىلع مهتعمجل تئش ول :ىلاعت لوقي

 «لُق> : الب هيبنل "7[ىلاعت] لوقي .«َنيِعَمجأ مكادهل ءاش ولف ةغلابلا ةجحلا هّللَف لق :ىلاعت هلوقو
 ء«ىده نم ةياده ىف ةغلابلا ةجحلاو «ةماتلا ةمكحلا هل : ىأ (ةغلابلا ةكيحلا للف :دمحم اي مهل

 كلذ عم وهو هراخار تنمو هرم كلذ لكو , (نيعمجأ مكاده ءاش ولف «لضأ نم لالضإو
 : ماعنألا] «ىدهلا ىلع مِهَعَمِجَل هللا ءاش ولوط :ىلاعت لاق امك ؛نيرفاكلا نفح وكمل نع يضرب

 : لوقو «[44 :سنوي] 4( ”[ اعيمج مهلك ] ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو : ىلاعت لاقو ٥
 ةملك تّمتو مهقلخ كلذلو كبر محر نم الإ . نيفلتخم نوازي الو ةدحاو َهّمَأ سانلا لعجل كبر ءاش ولو

 ١9 ١[. كلم :دوه] «نيعمجأ ساّئلاو ةنجلا نم منهج نألمأل كبر

 .ةدابع ىلع ةغلابلا ةجحلا هلل نكلو «هّللا ىصع دحأل ةجح ال :كاحضلا لاق

 : ىأ اذه مرح هللا نأ نوُدهْشي نيذلا» مكءادهش اورضحأ : ىأ 4مُكءادهش مله لق» :ىلاعت هلوقو
 ل مهنأل :ىأ © مهعم دهشت الف اودهش نإف» هيف هللا ىلع متيرتفاو متبذكو هومتمرح ىذلا اذه

 مهو ةرخآلاب نونمؤي ال َنيذّلاو انتايآب اوبذك َنيِذّلا ءاوهأ عبتت الو» ءاروزو اًبذك هذه ةلاحلاو نودهشي

 .«اذكو» : ىف (۳) .أ «م نم ةدايز )۰۱ ١(

 .(ءیش نم هنود نم اندبع ام هللا ءاش ول اوكرشأ نيذلا لاقو» : ىلاعت هلوق یهو 70 :ةيآلا ()

 .أ نم ةدايز (۷) .م نم ةدايز (5) .2لاقو» :م ىف (6)

 .م نم ةدايز (9) .ماعنألا ةروس نم ٠١۷ :ةيآلا ؛اوكرشأ» :باوصلاو ءأطخ وهو «انكرشأ» :أ ىف (۸)

 2 ۴ .«ىلاعت لاقو» :م ىف )١١( .أ م نم ةدايز )٠١(



 904 احا ل ل (151) ةيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 SS : ىأ «نولدعي مهبرب

 اولتقت الو اناسحإ نيدلاولابو ايش هب اوك رشت . : الأ مكيلع مكبر مرح ام لنآ اولاعت لف
 رينو ع كه

 الو نّطب امو اهنم رَهَظ ام شحاوَلا اوبرقت الو مهايإو مكقزرت نحت قالمإ نم مكدالوأ
 . < 29 ولعت مكمل هب مكاو ْمُكلذ قحاب الإ هللا مرح يتلا سما اوت

 نأ دارأ نم : لاق «هنع هللا ىضر «دوعسم نبا نع < ةَمَقْلَع نع «ىبعشلا نع «ىدوألا دواد لاق

Eمكبر مرح ام لتأ اولاعت لقط :تايآلا “ءالؤه أرقيلف «همتاخ اهيلع ىتلا ةا هللا  

 .4 نوقت مُكّلعل» :هلوق ىلإ «اًئيش هب اوک رشت لَا مکیلع

 «لضفلا نب دمصلا دبع انثدح «ورمب ىفريصلا دمحم نب ركب انثدح : هكردتسم ىف مكاحلا لاقو

 :لاق ةفيلخ نب هللا دبع نع « قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإ انثدح ,ىدهنلا ليعامسإ نب ر كلام انثدح

 ام لثأ اولاعَت لق ارق اکا نع تاقكتسم اا اا "1و درت نتاع نبا تس
 . 4( ایش هب اوک رشت ت الأ ] مكيلع مكبر مرح

 هاجرخي ملو مادو حو :لاق مث

 نبا نع نصف واللا ع نع «قاحسإ ىبأ نع امهالك عيبرلا نب سيقو ريهز هاورو :تلق

 :هلعأ لاو فب ابق

 نع «نيسح نب نايفس نع فوراس نبي كيزي كير وره "ورقم نق افا مكاحلا ىورو

 ىلع ىنعيابي مكيأ» : يک هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع «سيردإ ىبأ نع «ىرهزلا

 - تايآلا نم غرف ىتح .4 مكيلع مكبر مرح ام لتا اولاعت لقط» : الك هللا لوسر الت مث  «؟ثالث

 نمو و تناك ايندلا ىف هب هللا هكردأف اًئيش نهنم صقتنا نمو « هللا ىلع هرجأف ىفو نمف

 .«هنع افع ءاش نإو هبذع ءاش نإ ء هللا ىلإ هرمأف ةرخآلا ىلإ رخأ

(0 

 نع «سيردإ ىبأ نع «يرهزلا ثيدج ئاخ اقفتا اغإو .ةاجخرجي ملو ءدانسإلا حيحص :لاق مث

 الف «نيثيدحلا الك نيسح نب نايفس ىور دق .ثيدحلا هاًئيش هللاب اوكرشت الآ ىلع ىنوعياب» :ةدابع

 . “بلعأ هللاو ءامهنيب عمج اذإ نيثيدحلا دحأ ىف مهولا ىلإ بسني نأ ىغبني

 نيذلا نيكرشملا ءالؤهل - دمحم اي لق : هيم دمحم هلوسرو هيبنل ىلاعت لوقيف اهريسفت امأو

 مهئارآب هولعف كلذ لكو مهدالوأ اولتقو «هللا مهقزر ام اومرحو هللا ريغ اودبع [و اوكرش

 : ىأ 4 مكيلع مكبر مرح ام لتا : اولبقأو اومله :ىأ «اولاعت#» :مهل «لق» ٠ ءمهل نيطايشلا 0
 :هدنع نم رمأو هنم اًيحو لب ءانظ الو ءاصرخت ال اًمح مكيلع مكبر مرح امب مكربخأو مكيلع صق

 .أ نم ةدايز 2 . یف نإ» : «م ىف (۲) .(هذله)» م یف )000(

 .("117/9) كردتسملا (4)
 .«ةبوقعلا :م ىف (۷) .أطخ وهو «هدنسم ىف» :أ ىف )١( .«هللاف» :1 م ىف )٥(

 یف ملسمو )1۸( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورف «ىرهزلا ثيدح نم ناخيشلا هيلع قفتا ىذلا ثيدحلا امأ .(۳۱۸/۲) كردتسملا (۸)

 .(۷۰4) مقرب هحيحص

 .أ نم ةدايز (9)



 ١١ ةيآلا :ماعنألا ةروس - ثلاثا ءزحجلا بسسس )٠١١(

 ارك رشت الأ ©”هكاصوأو :هريدقتو «قايسلا هيلع لد اًقوذحم مالكلا ىف نأكو ,4ائيش هب اوكرشت 2 الا

 :رعاشلا لاق امكو 4 نولقعت مُكّلَعل هب ب مكاصو مُكلذ# : ةيآلا رخآ ىف لاق اذهلو ؛ «ائيش هب

 ادَحآ ملكت الو ىَرَت ال نأ ادبعألا ىميلسب ىصوأو جح

 لك

 ليربج ىناتأ» : ل هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر ءرذ ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىفو

 نإو :لاق ؟قرس نإو انز نإو :تلق .ةنجلا لخد .كتمأ نم اًئيش هللاب كرشي ال تام نم هنأ ىنرشبف

 :لاق ؟قرس نإو انز نإو :تلق .قرس نإو انز نإو :لاق ؟قرس نإو انز نإو :تلق .قرس نإو انز

 لوسرل رذ وبأ وه اغإ كلذ لئاقلا نأ تاياورلا نيا ىفو :(رمخلا برش نإو ‹قرس نإو انز نإو

 دعب لوقي رذ وبأ ناكف . “رذ ىبأ فنأ مغر نإو» :ةثلاثلا ىف لاق «مالسلا هيلع ءهنأو كي هللا
 .رذ ىبأ فنأ مغر نإو :ثيدحلا مامت

 هللا لوقي» : ةي هللا لوسر لاق :لاق 2')[هنع هللا ىضر] رذ ىبأ نع ننسلاو ديناسملا ضعب ىفو

 ىنتيتأ ولو «ىلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل رفغأ ىنإف ىنتوجرو ىنتوعد ام كنإ «مدآ نبا اي : ىلاعت

 ناتع كاياطخ غلبت ىتح تأطخأ نإو ءائيش ىب كرشت مل ام ةرفغم اهبارقب كتيتأ ةئيطخ ضرألا بارقب

 ل ترفغ « ىنترفغتسا مث ءامسلا

 نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ :* ات هلا لاق« نآرقلا ىف هاش :اذهلو
 .[115 ء۸٤ :ءاسنلا] € ءاشي

 تايآلاو , «ةىلا لخد « اًعيش هللاب كرشي ال تام نم» :دوعسم نبا نع ملسم حيحص ىفو

 .ًادج ةريثك اذه ىف ثيداحألاو

 2 ع 1 4 س ب
 متبلص وأ متعطق نإو «ائيش هللاب اوكرشت ال» : ءادردلا ىبأو ةدابع ثيدح نم هيودرم نبا ىورو

 600 (متقرح وأ

 .«مكاصوأ) :م ىفو .«مكاصوو» : «د ىف )١(

 )75١1577/١75(. ىربطلا ريسفت ىف زجرلا (۲)

 .«مالسلاو ةالصلا هيلع هنأو» :أ ىف )٤( .؟ضعب ىفو :تلق» :م ىف (۳)
 )٩٤(. مقرب ملسم حيحصو ( (۷) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .أ نم ةدايز ()

 اذه» :ىذمرتلا لاقو (5751) مقرب نئسلا ىف ةجام نباو )۲۲۹١( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو )١95/5( هدنسم ىف دمحأ هاور (۷)
 . ؟نسح ثيدح

 .«لجو زع» :أ ىف (۸)

 .(95) مقرب ملسم حيحص (9)

 مأ نع «بشوح نب رهش قيرط نم )5١7/84( دئاوزلا مجعم ىف امك ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورف «ءادردلا ىبأ ثيدح امآ (۱۰)

 .هب ءادردلا ىبأ نع ءادردلا

 .ىتآلا وهف ةدابع ثيدح امأو .«تاقث هلاجر ةيقبو «نسح هثيدحو بشوح نب رهش هيفا : ىمثيهلا لاق



 )٠١١( ةيآلا: ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۳٦1

 ديزي نب عفان انثدح ءميرم ىبأ نبا انثدح «یصمحلا فوع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاق تماصلا نب ةدابع نع «حيرش نب ةملس نع «رذوق نب ديزي نع «نمحرلا دبع نب رايس ىنثدح
 : لاضو متعطقو متقرح نإو ءائيش هللاب اوكرشت الأ» :لاصخ عبسب ةي هللا لوسر اناصوأ

 اونسحت نأ :ىأ ءاناسحإ نيدلاولاب ٍمکرمآو مكاصوأو : ىأ (اناسحإ نيدلاولابو» :ىلاعت هلوقو

 YY] :ءارسإلا] «اناسحإ نيدلاولابو هاي الإ اودبعت الأ كبر ئضقو» :ىلاعت لاق امك «مهيلإ

 . «اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىصوو» :مهضعب أرقو

 . ريصُملا لإ كيدلاولو يل ركشا نأ» : لاق امك «نيدلاولا ربو هتعاط نيب نرقي ام ريثك ىلاعت هللاو

 نم ليبس عينا افوُرعم اينالا يف اًمهبحاصو اًمهعطَن الق مّلع هب كَل سيل ام يب كرش ت نأ ىلع كادهاج نإو

 اناك نإو ءامهيلإ ناسحإلاب رمأف . ٤\» ٠6[ :نامقل] «نولمعَت معك امب مكئبنأَف مكعجرم يَ مت يَلِإ باَنأ

 «اناسحإ نيدلاولابو هللا الإ نودبعت ال ليئارسإ ينب قايم انذخأ ذِإوط ؛ ئلاعت اقوا امه نكرم

 :لاق ءهنع هللا ىضر «دوعسم نبا نع نيحيحصلا ىفو .ةريثك اذه ىف تايآلاو .[47 :ةرقبلا] ةيآلا

 :لاق ؟ىأ مث :تلق .«اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق ؟هّللا ىلإ بحأ لمعلا ىأ : لب هللا لوسر تلأس

 هللا لوسر نهب ىنثدح :دوعسم نبا لاق .«هللا ليبس ىف داهجلا» :لاق ؟ىأ مث :تلق .«نيدلاولا رب»
 E وا ولو اک

 امهته لك ء«تماضلا نب ةدابغ نعو «ءادردلا ىبأ نع هدتسب هيودرم نب ركب وبآ ظفاحلا ىوزو

 . ؟!«لعفاف ءايندلا نم امهل جرخت نأ كارمأ نإو «كيدلاو عطأ» : اب ىليلخ ىناصوأ :لوقي

 .ملعأ هللاو «فعض امهيدانسإ ىف نكلو

 ءابآلا ربي ىلاعتا ٠ یصوأ ال : «مهاّيإو مكفزرت نحُت قالمإ نم مكدالوأ اولتقت الو» :ىلاعت هلوقو
 نم مك دالوأ اولثقت الرو :ىلاعت لاقف «دافحألاو ءانبألا ىلإ ناسحإلا كلذ ىلع فطع «دادجألاو

 ةيشحخ تانبلا نودئي اوناكف «كلذ نيطايشلا مهل تلوس امك مهدالوا نولتقي اوناك مهنأ كلذو ««قالمإ

 نبا هللا دبع ثيدح نم «نيحيحصلا ىف ءاج اذهلو ؛راقتفالا ةفيخ روكذلا ضعب اولتق امبرو «راعلا

 وهو ادن هلل لعجت نأ» :لاق ؟مظعأ بنذلا ىأ ءهللا -لوسر اي تلق هن هللا نضر: «ةوغسم

 ينازت نأ :لاق ؟ىأ مث : تلق . ؛كعم معطي نأ ةيشخ كدلو لتقت نأ» :لاق ؟ىأ مث :تلق .«كقّلخ

 هللا مرح يتلا سلا نولتقي الو رخآ الإ هلا عم وعدي ال نيدّلاو» : را هللا لوسر الت مث .«كراج ةليلح

 . ٦۸[ :ناقرفلا] 4( اماَنَأ قلي كلذ لعفي نمو ] نونزي الو قحْاب الإ

 ةيقبو «فرعي ال :ىبهذلا لاق حيرش نب ةملس هيف» :ىمثيهلا لاقو )5١77/5( دئاوزلا ف امك زيبكلا جملا ىف كئاربطلا هاوزو (1)

 .«حيحصلا لاجر هلاجر

 .؟تدزتسا» :أ ىف (۲)

 .(86) مقرب ملسم حيحصو )٥۹۷۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 : «ةيآلا» :ه ىفو 3 «م نم ةدايز (5) . «(ىصو» م ءد ىف (0) . ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا ةياور نم امهجيرخت قبس (؟)



  1Yةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا 72 وا )٠١١(

 مكرقف نم مهولتقت الو :ىأ «رقفلا وه :ئدسلاو «ةداتقو « سابع نبا لاق « قالمإ نمل :هلوقو

 ٩ة شح :ىأ ١"[ : ءارسإلا] € قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتفت الو» :«ناحشالا ةروس: ىف لاقو + لفالا

 : ىأ ‹ مهب مامتهالل مهقزرب أدبف ,«مكاّيإو مهقزرت نحت» : كانه لاق اذهلو ؛ لجآلا ىف «رقف لوصح

 :لاق ءالصاح رقفلا ناك املف ةيآلا هذه ىف امأو .هللا ىلع مهقزرف «مهببسب مكرقف نم اوفاخت ال

 . ملعأ هللاو ءانهاه مالا ه هنأل ؛(مهاّيَِ مكفزرل رحل

 يبر مرح الإ ل : ىلاعت هلوقك «(نطب مو اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقت الو» :ىلاعت هلوقو
 اولوقت 5 نأو اناطْلس هب لزتي مَ ام هّللاب اوکرشت 3 نأو حلا ريب يغبلاو مثإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوقلا

 «هتطابو مثإلا َرهاَظ اورذرإ :هلوق ىف اهريسفت مدقت دقو . [۳۳ :فارعألا] (نوملعت ال ام هللا ىلع
 ٠ ١[. : ماعنألا]

 نم ريغأ دحأ ال» : ةي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «دوعسم نبا نع «نيحيحصلا ىفو

 . "رطب امو اهنم رهط ام شحاوفلا مرح كلذ لجأ نم «هللا

 عم تيأر ول :ةدابع نب دعس لاق :لاق ةريغملا هالوم نع دارو نع مع ن كلا دبع لاقو
 ! دعس ةريغ نم نوبجعتأ»: لاقف اي هللا لوسر كلذ غلبف. حّفصم ريغ فيسلاب هتبرضل الجر ىتأرما

 . «نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا مرح كلذ لجأ نم « ىنم ريغأ هّللاو «دعس نم ريغأ انأل هللاوف

 ر أ

 : ا « هللا لوسر اي : ليق : لاق ةريره ىبأ نع .حلاص ىبأ نع ءءالعلا وبأ لماك لاقو

 0 1 م شحاوفلا نع ىهن هتريغ نمو « ىنم ريغأ هللاو «راغأل ىلإ هللاو» :لاق

 دقف «يذمرتلا طرش ىلع وهو «ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي ملو ودر نبا هأور

 ا ىلإ نيتسلا نيب ام ىتمأ رامعأ» :دنسلا اذهب ىور

 ىهنلا ىلع ىلاعتو كرابت صن امم اذهو .4 َقحْلاب الإ هللا مرح يتلا سفتلا اولتقت الو : ىلاعت هلوقو
 « نيحيحصلا ىف ذ ءاج دقف «نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا نع ىهنلا ىف لخاد وهف الإو ءاديكأت هنع

Eلاق ل  : mR e 

 ا

 .(«ةقيض) :أ ىفو «(ةفيخ» :م ىف )١(

 )۲۷٣۰(. مقرب ملسم حيحصو )٤٦۳٤( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 )١4949(. مقرب ملسم حيحصو (58557) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
 .«امأ» :م ىف (4)
 ال مالك هيفو ءءالعلا وبأ لماك هيفا )۳۲۸/٤(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق «هب لماك قيرط نم )۳۲۹٣/۲( هدنسم ىف دمحأ هاورو (6)

 .«حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «ةقث وهو رضي
 ريغ نم ىور دقو «ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ ثيدح نم بیرغ نسح ثيدح اذه» :ىدذمرتلا لاقو (۲۳۳۱) مقرب ىذمرتلا ننس ()

 . «ةريره ىبأ نع هجو
 YD) مقرب ملسم حيحصو (۸۷۸) مقرب ىراخبلا حيحص (0)



 #0 ببن (167) ةيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 :شمعألا لاق «هركذو .٠ . .ملسم لجر مد لحي ال هريغ هلإ ال ىذلاو»:'''ملسمل ظفل ىفو
 . "هلم اپ هللا ىضر] ةشئاع نع «دوسألا نع ىنثدحف «ميهاربإ هب تثدحف

 مد لحي الد: لاق د هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا يصد «ةشئاع نع «ىئاسنلاو «دواد وبأ یورو

 لجرو «لتقيف ادمعَتم الجر لتق لجرو ءمَجَري نصحم ناز : :لاصخ تدان ىدا لإ مليسب ئزما

 ا ىئاسنلا ظفل اذهو . «نيقرالا نم .ىفني وأ بلضي وأ لتقبف «هلوسرو هللا براح مالسإلا نم جرخي

 ا هللا لوسر تعمس :روصحم وهو لاق هنأ «هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع نيئمؤملا ريمأ نعو

 وأ «هناصحإ دعب انز وأ ءهمالسإ دعب رفك لجر : ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال» :لوقي

 ذإ دعب هنم الدب ىنيدب یل نأ تينمت الو «مالسإ الو ةيلهاج ىف تينز ام هللاوف .«سفن ريغب اسفن لتق

 .هجام نباو «ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دمحأ مامإلا هاور .ىننولتقت مبف ءاسفن تلتق الو «هللا ىناده

 ا ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو

 هاور امك د ترا لهأ نم نمأتسملا وهو - دهاعملا لتق ىف ديعولاو رجزلاو ىهنلا ءاج دقو

 حري مل ادهاعم لتق نم» : لاق م ىبنلا نع ءامهنع هللا ىضر «ورمع نب هللا دبع نع «ىراخبلا

 e ةريسم نم و اهحير نإو «ةنحلا ةحئار

 «هلوسر ةّمذو هللا ةمذ هل ادهاعم لتق نم» :لاق الإ ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نعو
 . «اًقيرخ نيعبس ةريسم نم دجويل اهحير نإو «ةنجلا ةحئار حري الف «هللا ةمذب رفخأ دقف

 . "7 حيحص نسح :لاقو ىذمرتلاو «هجام نبا هاور

 هرمأ هنع نولقعت مكلعل هب مكاصو 0 اذه : ىأ «نولقعت مكْلعَل هب مکاصو مُكلَذِل :هلوقو

 . هيهنو
 هم هور

 نازيملاو ليكلا اوفوأو هدشأ غلبي ىتح نسحأ يه ياب لإ ميتيلا لام اوبرقت الو

 مكلذ اوفوأ هّللا دهعبو ئبرق اذ ناك ولو اوُدعاَف متأف اذإو اهعسو لإ اسقن فلكن ال طسقلاب
 مم < 6

 . 4 ۵ نورگذت مكّلعَل هب مكاو

 لام اوبرقت الو» : هللا لزنأ امل : لاق سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع لاق

 نم قلطناف ٠١[« :ءاسنلا] ةيآلا «املظ ئماتيلا لاومأ نولكأي نيذّلا نإ و «نسحأ يه يتّلاب الإ يتيلا

 هلكأي ىتح هل سبحيف ءىشلا لضفي لعجف «هبارش نم هبارشو هماعط نم هماعط لزعف ميتي هدنع ناك

 .آ نم ةدايز(1) 020200020202020 .ةملسم» :م ىف )١(
 )١115(. مقرب ملسم حيحص (9)

 )٤( ىئاسنلا ناسو (4707) مقرب دواد ىبأ ننس )9/ ١ ٠١(.

 .(1575) مقرب ةجام نبا ننسو (۹۲/۷) ىئاسنلا ننسو )/7١5( مقرب ىذمرتلا ننسو (77/1) دنسملا (4)

 .دجوی» :أ «م ءد ىف (7)

 )۳۱١١(. مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 )٠٤١۳(. مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۹۸۷) مقرب ةجام نبا ننس (۸)

 .ءامم» :1 ىف (9)



 )٠١١( ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ل _ عسعدتعع]عغلل ل م4:

 نع كنولأسي» :'[لجو زع] هللا لزناف ةا هللا لوسرل كلذ اوركذف .مهيلع كلذ دتشاف .دسفيو

 «مهماعطب مهماعط اوطلخف :لاق «[77 ١ :ةرقبلا] «مكناوخإف مهوطلاخت نإو ريخ مهل حالصإ لق ىماتيلا

 .دواد وبأ هاور .مهبارشب مهبارشو

 .ملتحي ىتح :ىنعي :فلسلا نم دحاو ريغو «كلامو «ىبعشلا لاق 4هدشأ غلبي ىح : هلوقو

 هلك اذهو :لاق .ةنس نوتس :ليقو ءةنس نوعبرأ :ليقو ءةنس نيثالث غلبي ىتح :ىدسلا لاقو

 . ملعأ هّللاو ءانهه ديعب

 امك ءءاطعإلاو ذخألا ىف لدعلا ةماقإب ىلاعت رمأي : «طسقلاب نازيملاو ليكلا اوفوأو» :هلوقو

 وأ مهولاك اَذإو . نوفوتسي ساّنلا ىَلع اولاتكا اذإ نيا . نيفقطملل ليو» : ىلاعت ٍهلوق ىف هكرت ىلع دعوت

 ١- :نيففطملا] 4َنيِمَلاَعْلا برل ساّنلا موقي موي .ميظع مويل .نوُنوُعْبم مِهّنَأ كئلوُأ نظي الأ .نورسخي مهوئزَو
 .نازيملاو لايكملا نوسخبي اوناك ممألا نم ةمأ هللا كلهأ دقو .[؟

 نع «ىبحرلا ىلع ىبأ سيق نب نيسحلا ثيدح نم «ىذمرتلا ىسيع ىبأل عماجلا باتك ىفو
 تكله ارمأ متيلو مكنإ» :نازيملاو ليكلا باحصأل يك هللا e : لاق سابع نبا نع «ةمركع

 ىف فيعض وهو نسا فيدح "نم الإ اع قرم رخ ال :لاق مث .«مکلبق ةفلاسلا ممألا هيف

 ا وک e ىور دقو ؛كيدحلا

 ءدعجلا ىبأ نب ملاس نع شمعألا نع «كيرش ثيدح نم «هريسفت ىف هيوُدَرَم نبا هاور دقو : تلق

 تكله اهب نيتلصخب هللا مكرشب دق ىلاوملا رَشْعَم مكنإ» e : لاق سابع نبا نع

 “«نازیملاو لايكملا :ةمدقتملا نورقلا

 دعب أطخأ نإف ءهذخأو قحلا ءادأ ىف دهتجا نم :ىأ «اهعسو الإ اسفنا؛”فّلَكن الا :ىلاعت هلوقو
 . هيلع جرح الف هدهج لذبو هعسو غارفتسا

(o) وەر 

 ؛نارهم نب نوميم نب ورمع نع «ديبع نب رشم نع «ةّيقب ثيدح نم هيودرم نبا ىور دقو

 فلكن ال طسقلاب تازيملاو لْيكلا اوُقَوَأَوط : ةي هللا لوسر لاق :لاق بّيسملا نب ديعس نع ,.هيبأ نع
 مل ءامهيف ءافولاب هتين ةحص ملعي هللاو «نازيملاو ليكلا ىف دی ىلع ىفوأ نمل :لاقف «اهعسو الإ اسفن

 7بلس اذه .«اهعسو» ليوأت كلذو .«ذخاؤي

 .آ نم ةدايز )١(

 نب نيسحلا قيرط نم (7607/7) لماكلا ىف ىدع نباو )٥۲۸۸( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (۱۲۱۷) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .هب ىبحرلا ىلع ىبأ سيق
 . 088 /۳) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (۳)

 .؟رسيم# :أ ىف (5) .؟هللا فلكي ال» :أ ىف )٤(

 عضي ناك :دمحأ لاق . ىصمحلا ديبع نب رشبم هدانسإ ىفو «هريغ دحأل هزعي ملو (85”7 /۳) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (7)

 . ثيدحلا ركنم «ةيقب هنع ىور :ىراخبلا لاقو ؛ثيدحلا



 )٠١۳( ةيآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا ۳10

 هلل َنيمآَوَق اونوك اونمآ نیذّلا اھیای» :ىلاعت لاق امك «ىَبرُق اذ ناک ولو اولدعاف ملف اذإو» :هلوقو
 ٠١١[. :ةيآلا] ءاسنلا ةروس ىف اههبشت ىتلا اذكو «[8:ةدئاملا] 4[ مكسفنأ ىلع ولو ] طسقلاب ءادهش
 ىف ءدحأ لكل لدعلاب رمأي ىلاعت هللاو ء«ديعبلاو بيرقلا ىلع .لاقملاو لاعفلا ىف لدعلاب ىلاعت رمأي

 :لاح لك قو تق: لك

 ءافيإو .اوفوأف اهب مكاصوأ ىتلا هللا ةيصوبو ET لاق (اوفوأ هللا دهعبو» :هلوقو

 . هللا دهعب ءافولا وه كلذو «هلوسر ةنسو هباتكب اولمعتو «مكاهنو مكرمأ اميف هوعيطت نأ :كلذ

 هيف مكيلع دكأو «هب مكرمأو ءهب مكاصو اذه :ىلاعت لوقي © نورُكذَت مُكََعَل هب مكاو مُكلَذِل

 ««لاذلا» ديدشتب مهضعب أرقو ءاذه لبق هيف متنك "امع نوهتنتو نوظعتت :ىأ 4َدوُرَكَذَت مُكَلَعَلِ
 .اهفيفختب نورخآو

 مكلذ هليبس نع مكب َقَرَفَتَف لبسلا اوعبتت الو هوعَِتاَف اميقتسم يطارص اذه نأو»

 . 4 029 نوقتت مكلعل هب ب مكاصو

 «(هلیبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هرعبتاف» :هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 نينمؤملا هللا رمأ :لاق ءنآرقلا ىف اذه وحنو ء[١١: ىروشلا] هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ» :هلوقو

 ءارملاب مهلبق ناك نم كله ““اغإ هنأ مهربخأو «"ةقرفلاو فالتخالا نع مهاهنو «ةعامجلاب

 .دححاو هريغو:«دهاجتم ٠ هلاق اذه وختو هلا نيد ىف تاموصخلار

 - شايع نبا وه ركب وبأ انثدح «ناذاش :رماع نب دوسألا انثدح : لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 - هنع هللا ىضر «دوعسم نبا وه - هللا دبع نع «لئاو ىبأ نع - دوجنلا ىبأ نبا وه - صاع نع

 مث ءةلامتخو ةنيع ىلع حر . «(اميقتسم هللا ليبس اذه» : لاق مث .هديب اطح یک هللا لوسو طخ :لاق

 اميقتسم يطارص اذه ناول : :أرق مث . .«هيلإ وعدي ناطيش هيلع الإ ليبس اهنم سيل لّبسلا هذه» :لاق

 .«هليبس نع مكب قرف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف

 :لاقو . هب ‹ شایع نب ركب ىبأ نع «رابجلا دبع نب دمحأ نع ءمصألا نع «مكاجلا هاور اذكو

 . "'ءاجرخي ملو« ''”[دانسإلا] حيحص

 قيقش لئاو ىبأ نع «مصاع نع « سيق ىبأ نب ورمعو ءاقروو «ىزارلا رفعج وبأ هاور اذكهو

 .هوحن اعوفرم هب دوعسم نبا نع «ةملس نبا

 نم «نابح نباو - ىبرع نب بيبح نب ىيحي نع :نتاسلاو ديمو ةوراه نب دزور اد

 .«ةقرفتلاو» :أ ىف (۳) . ٤ام نوهبتنتو» :م ىف (۲) .أ «م نم ةداير )١(

 .م نم ةدايز (1) .«لاق» : ىف (5) فال :م ىف (4)
 ٠ )۷( دنسملا )558/1١( كردتسملاو )١۱۸/۲(.



 )1١67( ةيآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا تيم ن باتا 555

 .هب «دوعسم نبا نع «لئاو ىبأ نع «مصاع نع «ديز نب دامح نع مهتعبرأ - هو نبا كيد

 . هب «ديز نب دامح نع تاما نع «ىنثملا نع «ريرج نبا هاور اذكو

 نب ناميلس نع « ىضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ نع «قاحسإ نب ركب ىبأ نع مكاحلا هاورو

 ا ملو حيحص :لاقو . كلذك هب .ديز نب دامح نع «برح

 ركب ىبأ نع «سنوي نب هللا دبع نب دمحأ ثيدح نم «مكاحلاو ىئاسنلا ثيدحلا اذه ىور دقو

 . "”عوفرم هب .دوعسم نب هللا دبع نع رز نع «مصاع نع «شايع نبا

 نع «شايع نب ركب ىبأ نع را ني تبدع یش ودر نب ركب وبأ ظفاحلا هاور اذكو

 .هب رر نع «مصاع

 نع «دوجنلا ىبأ نب مصاع دنع ثيدحلا اذه لعلو «نيقيرطلا نم تيأر امك مكاحلا هححص دقف

 . ملعأ هللاو «هب «دوعسم نبا نع امهالك ةملس نب قيقش لئاو ىبأ نعو «رز

 م جو «رباج نع ىبعشلا ثيدح ثيدحلا اذه دهاشو 00 لاق

 هللادبع انثدح :دمحأل ظفللاو RS «دمحأ 0 لاق ىذلا ثيدحلا ىلإ ريشي

 هنيمب نع نيطخو ا :لاقف «همامأ اذكه اًطخ طخف ءدام ىبنلا دنع اسولج انك :لاق

 هذه الت مث ءطسوألا طلا یف هدي عضو e . «ناطيشلا لیبس هذه : لاقو «هلامش نع نيطخو
 ا

 مكلعل هب ب مكاصو مُكلَذ هليبس نع مكب قرفَتَف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم يطارص اذه ناول :ةيآلا

 . (نوقتت

 ىبأ نع «ديعس نب هللا دبع نب ديعس ىبأ نع رازبلاو د E ل

)0( 

 وە

 نع .دلاخ وبأ انثدح « ىدنكلا ديعس ىبأ نع « نيقيرط نم هيودرم نبا ظفاحلا هاورو :تلق

 هراسي نع طخو ءاطخ هنيمي نع طخو طخ وایم هللا لوسر طخ :لاق رباج نع(« ىبعشلا نع «دلاجم

 . "هه وعبتاف اميقتسم يطارص اذه نأوإ» :ةيآلا هله التو طسوألا طخلا ىلع هدي عضوو ءاطخ

 )١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا )١١1١1/5( ىربطلا ريسفتو )١17/ كردتسملاو (؟70 )١۸/۲(.

 .(۲۳۹/۲) كردتسملاو )١١11/6( مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلا 0

 .(۱۸/۲) كردتسملا (۳)

 . ؟لبس» : “م ىف (6)

 .؟ديعس نب دلاجم لجأ نم لاقم هيف دانسإ اذه» )١/ ٤٥(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )١١( مقرب ةجام نبا ننسو (۳۹۷ /۳) دنسملا (6)

 .«دوسألا) م ءد ىف ()



 001 حمل 1 باقل رووعة لالالا

 افوقوم ىور دقو «ارثؤم ناك نإ فاللتخالا نم هيف ام عم « دوعسم نيا ثيدح ىلع ةدمعلا نكلو

 . هيلع

 نانا نع رمعما نع رر ن خم اد غو دي ن همس اقدح يردك كنا لاقو

 نعو «ةنجلا ىف هقرطو «هاندأ ىف هيَ دمحم انكرت : لاق؟ميقتسملا ا ام:دوعسم نبال لاق ًالجر

 يلإ هب تهتنا داوجلا كلت ىف ذخأ نمف . .مهب رم نم نوعدي لاجر ٠ مثو ءداوج هراسي نعو ٬داوج هنيمي

 اميقتسم يطارص اذه ناول :دوعسم نبا أرق مث ٠ . ةنح ا لإ هب ىهتنا طارصلا ىلع لخأ نمو ا

 .ةيآلا «هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف

 ليعامسإ انثدح «مدآ انثدح «باهولا دبع نب دمحم انثدح «ورمع وبأ انثدح يود نبا لاقو

 هللا دبع لأس :رمع نب هللا دبع نع «نارمع ىبأ نب ملسم نع «شايع نب نابآ انثدح « شايع نبا
 ركذو ‹ةنحلا هفرطو هاندا یف ویک دمحم انک رت :دوعسم نبا [r لاقف ‹ميقتسملا طارصلا نع

 . ملعأ هللاو «مدقت امك ثيدحلا مامت

 #0 نب نسحلا انثدح :دمحأ مامإلا لاق «هوحن ای نب شارا ثيدح نم ىور دقو

 ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نأ ؛حلاص نب ةيواعم نع - دعس نبا ىنعي - ثيل انثدح «ءالعلا وبأ

 اًطارص الثم هللا برض» :لاق د هّللا لوسر نع «ناعمس نب ساونلا نع «هيبأ نع «هثدح

 باب ىلعو «ةاخرم روتس باوبألا ىلعو «ةحتفم باوبأ امهيف ناروس طارصلا ىتبنج نعو ءاميقتسم

 نم وعدي عادو '؟”اوجرفتت الو ءاعيمج ميقتسملا طارصلا اولخدا «سانلا "”اهيأ :لوقي عاد طارصلا

 كنإف .«هحتفت ال .كحيو :لاق باوبألا كلت نم ائيش حتفي نأ ناسنإلا دارأ اذإف ‹طارصلا ر

 كلذو « هللا مراحم ةحتفملا باوبألاو « هللا دودح ناروسلاو «مالسإلا طارصلاف ءهجلت هحتفت نإ

 .«ملسم لك بلق ىف هللا ظعاو طارصلا قوف نم ىعادلاو «هّللا باتك طارصلا سأر ىلع ىعادلا

 دع امهداك ناف نب وزفعو ت اسلا داو ترجح ني نلعب نع اسلاو يذمرتلا هاوو

 د اولا ن ی ی ےک غ نادم نب دلا نع دحسن ری ن ءديلولا نب ةيقب

 . بیرغ نسح : ىذمرتلا لاقو 0 :ناغمس

 هلیبس (هناحبس]دحو امنإ .420[هليبس نع مكب قرفتف] لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف» :هلوقو

 نم مهجر اونمآ يذلا يلو هللا ىلاعت لاق امك ءاهبعشتو اهقرفتل عمج اذهلو ؛دحاو ق
 راتلا باحصأ كئَلوُأ تاَمّلَظلا ىلإ روثلا نم مهتوجرخي توغاّطلا مهؤايلوأ اورفك نيذّلاو روثلا ىَلِإ تاملَلا

 )١( ىربطلا ريسفت )۱۲/ ۲۳۰(.

 .«اوجرفت الو» :أ «م ىفو «(اوقرفت الو» :د ىف )٤( .«اهيأي» : م ءد ىف (۳) .م نم ةدايز ()

 .«ثيدح نم» :أ ىف (5) .«قوف نم» :أ ىف (5)

 )1١1١777(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )۲۸٥۹( مقرب ىذمرتلا نفسو (۱۸۲ /۲) دنسملا (۷)

 .«هنأل» :أىف (۱۰) .م نم ةدايز (9) .أ نم ةدايز (۸)



 ٠٠١١( ء٤٠٠) ناتيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلاس لد ل لل ل ل 6

 .[7 01 :ةرقبلا] (نودلاخ اهيف مه

 نب نايفس انثدح «نوراه نب ديزي انثدح «یطساولا ناتس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 : قلع هللا لوسر لاق : لاق ٍتماصلا نب ةدابع نع «ىنالوخلا سيردإ ىبأ نع «ىرهزلا نع ۰ نيسح

 عرف ىتح ۰( مکیلع مكبر مرح ام لتا اولاعت لق : الت مث .«؟ثالثلا تايآلا ذه ىلع ىنعيابي مكيأ»
 هللا ؟؟”هكردأ ائيش نهنم صقتنا نمو هللا ىلع هرجأ و نمو »: :لاق مث ‹تايآلا ثالث نم

 20 )نع افع ءاش نإو ىذخأ ءاش نإ هللا ىلإ هرمأ ناك ةرخآلا ىلإ ا نمو « هتبوقع تناك ايندلا

 ا ا ا مو

 ةمحرو ىدهو ءيش لكل اليصفتو نسَحَأ يذلا ىَلع امامت باتكلا ىسوم انينآ مثال

 مكلعل اوقتاو هوعبٌتاف كرام“ هاتلزنأ باتک اذهو 9 نونمۇي مهبر ءاقلب مُهّلَعَل

 . 4 ت۵نومحرت
 ىسوم انيتآ انأب انع ًاربخم دمحم اي لق مث :هريدقت (باقكلا ىسوم انيِتآ مث : ريرج نبا لاق

 . «مكيلع مكبر مرح ام لثأ اولاعت لق» :هلوق ةلالدب «باتكلا

 لاق امك ءانهه بيترتلل ال ءربخلا دعب ربخلا فطعل ىه امنإ انهه منو ءرظن اذه ىفو :تلق
 :رعاشلا

 دج كلذ لبق داس دق م ا
 حدمب فطع ٠4 هوعبتاف اميقتسم يطارص اذه ناو : هلوقب نآرقلا نع ىلاعت هللا ربخأ امل انههو

 «ةاروتلاو نآرقلا ركذ نيب ””هناحبس نرقي ام ًاريثكو , (باتكلا ىسوم انيتآ منو لاق ءاهلۈسرو ةازوتلا
 :0Y فاقحألا] ,«ايبرع اناس قدصم باتك اذهو ةمحرو امامإ يسوم باتك هلبق نمو» :ىلاعت هلوقك

 هنولعجت سال ىدهو ارون ئسوم هب ءاج يدل باتكلا لرنأ نم لق : :ةروسلا و لوأ یف هلوقو

 :ماعنألا] ةيآلا « كرابم مانلزنأ باتك اذهو» :اهدعبو ۱: ةيآلا] « اريك نوفختو اهنودبت سيطارق

 (ىسوم يتوأ ام لغم يتوأ الو اولاق اندنع نم قحلا مهءاج امف ١ : نيكرشملا نع اًربخم ىلاعت لاقو 7

 «نورفاك لكب ان اوُناَقَو اًرهاَظت نارحس اوُلاَق لبق نم ئسوم و : یلاعت لاق
 E مسالا مرت ارا :اولاق مهنأ نحلا نع اربخم ىلاعت لاقو ۸ : صصقلا]

 1 : فاقحالا] €" ميقتسم قير ىو ]قحْلا ىلإ يدعي هيدي نيب امل اقدصم سوم

 الماك امامت هيلإ مانلرنأ ىذلا باتكلا هانيتآ : ىأ «اليصفتو نسحأ يذلا ىلع امت: ىلاعت هلوقو

 ةيآلا ¢ ءيش لك نم حاولألا يف هَل انبتكو9 : لاق امك «هتعيرش ىف هيلإ جاتحي ام عيمجل اعماج

 :فارعألا] ١56[.

 .«هکردأف »:1 ىف )١( .؟ءالؤه »:م ىف )١(

 .هب نوراه نب ديزي قيرط نم ( 7 كردتسملا ىف مكاحلا هاورو قفرفز

 )٤( نم ةدايز () . «ىلاعت هللا *:أ ىف (5) .هلئاق فرعأ مل .

 .«ةيآلا» :ه ىفو «آ «م نم ةدايز (۷)



 1٥(۹ 21065) ناتیآلا :ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 : هلوقك ءانتعاطو انرماوأب همايقو لمعلا ىف هناسحإ ىلع ءازج : ىأ «نسحأ يذلا ىلعإ : هلوقو

 لاق َنِهَمَتَأَف تاملکب هبر ميهاربإ ئلتبا ذإو» : هلوقكو 6١[( :نمحرلا] «ناسحإلا الإ ناسْحإلا ءازج له

 :هلوقو ١14[« :ةرقبلا] (“'[نيملاظلا يدهع لاني ال لاق يّيِرذ نمو لاق ] امامإ ساتلل كلعاج ين
 :E ةدجسلا] وتقوي اتاي اونو اوربص امل انرمأب نود ةمئأ مهنم انعجو)

 «نّسْحَأ يذلا ىَلَع امامت باتكلا ىسوُم اتيت مت :سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو
 . هللا هاطعأ اميف نسحأ :لوقي

 ريالا ىف كلل هلاوع ايدلا ىف يخل نب : ةداتق لاقو

 لعج هنأكف . هناسحإ ىلع (امامت باتكلا ىسوم م انينآ ''[مث» :مالكلا ريدقت نأ ريرج نبا راتخاو
 مهضوخك :ىأ [19 :ةبوتلا] «اوضاخ يذّلاَك متضخو» : ىلاعت هلوق ىف ليق امك ؛ةيردصم «ىذلا»

 :ةحاور نبا لاقو

 0 یا اھ نسوا نق نسح نم كاتآ ام هللا تبق

 .«نيذلا» ىنعمب انهه ىذلا :نورخآ لاقو

 . «اونسحأ نيذلا ىلع امامت» :اهؤرقي ناك هنأ :دوعسم نب هللا دبع نع ركذ دقو :ريرج نبا لاق

 . مهيلع هلضف انرهظأ : ىنعي «نونمؤملاو ءايبنألا E لاق . ةديبع وبأ لاق

 : فارعألا]4 يمالكبو يتالاسرب سالا ىلع كتيفطصا ا و اي لاق : ىلاعت لاق امك: تلق

 .رخأ ةلدأل مالسلا امهيلع «ليلخلاو ءايبنألا متاخ ةي دمحم ىلع هؤافطصا مزلي الو 4

 يذلا ىلع امامت 8: اهؤرقي ناك هنأ رّمعَي نب ىيحي نع ءالعلا نب ورمع وبأ یورو :ريرج نبا لاق

 نإو «اهب ةءارقلا زيجتسأ دل ةءارق هذهو :لاق مث « ( نسحأ وه ىذلا ىلع» : ليوأتب «اعفر 16 نسحأ

 . حيحص هجو ةيبرعلا ىف اهل ناك

 ءريرج نبا هاكح ءهيلإ هللا نسحأ ام ىلع ةدايز هيلإ هللا ناسحإ ىلع اًمامت :هانعم :ليقو

 . ىوغبلاو

 .دمحلا هّللو «هانیب امك ريرج نبا عمج هبو لوألا لوقلا نيبو هنيب ةافانم الو

 ءاقلب مهّلعَل » «هيلع هللا هلزنأ ىذلا هباتكل حلم هيف : : ةَمْحَرَو ىدهو ءيش لكل اليصفتوإ) : هلوقو

 نآرقلا عابتا ىلإ ةوعدلا هيف :«َنوُمَحْرُت مكلعَل اوقتاو هوعبتاف كرابم هانز باتك اذهو . نونمۇي مهتر

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هب لمعو ا ا

 ع نفاع مهتسارد نع انك نإو نلف نم نْيعفئاَط ىلع باتكلا لزنأ امّنِإ اولوقت ڌ نأ

 .أ نم ةدايز (۲ ۰۱)

 ١۷٤(. /۲) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيبلا ()



 ٠١١( «165) ناتيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا ل لل الا

 ةمحرو ىدهو مكبر نم نب مك ءاج دقق مهنم ئدهأ تكل باتكلا انيلع لزنأ ان انا ول اولوقت وأ

 وف اًنتايآ نع نوفدصي نيذّلا يزجنس اهنع فدصو هللا تايآب بك نمم ملظأ نمف

 . ® نوفدصي اوناك امب باذعلا
 .( البف نم نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امن :اولوقي الئل هانلزنأ باتك اذهو : هأنعم : ريرج نبا لاق

 ابر ٠ا ولوقيف مهيديأ َتَمَدَق امب ةبيصم مهبيصت نأ الولو » : ىلاعت لاق امك ءمهرذع ا :ىنعي

STSا: نمت يرسل  ]. 

 .دحاو ريغو «ةداتقو «ىدسلاو «دهاجم لاق اذكو

Eنحنو ءانناسلب اوسيل مهنأل ؛نولوقي ام مهفن انك امو :ىأ  

 انأ ول :اولوقت نأ مكلّذَعَت انعطقو : ىأ SEE هلوقو

 MS هلوقك ؛هوتوأ اميف مهنم ىدهأ انكل مهيلع لزنأ ام انيلع لزنأ

 لاق اذكهو «[547 : رطاف] 4070[ ارو الإ مهداز م ريذت مهءاج اَّمَلف] ممَألا ىدحإ نم ٍئدهأ ننوكيل ريذن
 زالو دمحم ناسل ىلع هللا نم مكءاج دقف : لوقي «ةمحرو ىدهو مكبر نم ةنيب مكءاج دقفل : انهاه

 ةدابعب هللا نم ةمحرو «بولقلا ىف امل ىدهو «مارحلاو لالحلل نايب هيف ءميظع نآرق ىبرعلا ىبنلا
 و

 o طش ساه يمص ه

 تد و سانلا فرص ا هللا تايآ ا لب «هريغ كرت الو «هب ا عبتا

 .ىدسلا هلاق
 .اهنع ضرعأ : «اهنع فدصو» :ةداتقو «دهاجمو « سابع نبا نعو

 مدقت امك .«اهنع فدصو هللا تايآب بدك نمم مّلظَأ نمف »8 :لاق هنأل ؛ةوق هيف انهه ىدسلا لوقو
 : ىلاعت لاقو ء[٠۲: ةيآلا] 4 مهسفنأ الإ نوكلهي نإو هنع نوتنيو هنع نوهني مهو ا :ةروسلا لوأ ىف
 ةيآلا هذه ىف لاقو ء[۸۸: لحنلا] 4باَذدَعْلا قوق اباذع مهاندز هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذّلا»

 1 لا ا

 أقر بلك کلو مالو قامال :ىلعت 0 ا لع الراب نأ ١ :ئأ عدم

 )١( «ةيآلا ١:ه ىفو أ نم ةدايز (؟) .«اولاقل »:أ1 ىف .

 )۳( .«ةيآلا»: ه ىفو ءأ «م نم ةدايز )٤( .«امكف:م ىف



 )٠١۸( ةيآلا:ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۳۴۷1

 .ملعأ “[ىلاعت] هللاو ءرهظأو ىوقأ لوألا ىنعملا نكلو «هحراوجب لمعلا
 م امس ا هم

 يتأَي موي كبر تايآ ضعب يتأي وأ كبر يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ لإ نورظني له

 لق اًرْيَخ اًهناَيإ ىف تَبَسَك وأ لبق نم ْتَنَمآ نكت مل اهنا اسفن عقني ال كبر تایآ ضعب

 . 4 ۵ نورظتنم اإ اورظتنا

 له# : هليبس نع نيداصلاو «هتايآب نيبذكملاو هلسر نيفلاخملاو هب نيرفاكلل دعوتم ىلاعت لوقي
 موي ] كبر تايآ ضعب يتأي و 0 .ةمايقلا موي نئاك كلذو كبر يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظني
 لاق امك اهطارشأو ةعاسلا تارامأ نم نئاك ةمايقلا موي لبق كلذو ءةيآلا([ كبر تايآ ضعب يتأي
 :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىراخبلا

 مس سو ساس

 وبأ انثدح عر وبأ انثدح «ةرامع انثدح «دحاولا دبع انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 ءاهبرغم نم سمشلا علطت يتح ةعاسلا موقت ال» : : ةا هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره

 . ««لبق نم تنمآ نكت مل اهنا اسفن عف الا نيح كلذف .اهيلع نم نمآ سانلا اهآر اذإف

 لاق :لاق ةريره ىبأ نع «هّبتم نب مامه نع معمم انثدح «قازرلا دبع انثدح «قاحسإ انثدح

 اونمآ سانلا اهآرو تعلط اذإف ءاهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال» : اک هللا لوسر
 .ةيآلا هذه أرق مث «اهناميإ ًاسفن عفني ال نيح كلذو «نوعمجأ

 مهبتك ىف ةعامجلا ةيقب هجرخأ لوألا هجولا نموا ."”نيهجولا نيذه نم ثيدحلا اذه ىور اذكه
 نع «ريرج نب ورمع نب ةعرز ىبأ نع «ةمربش نب عاَقعَقلا نب ةرامع نع «قرط نم «ىذمرتلا الإ 3 5 0

 0 «ةريره ىبأ

 : ليقو ‹«جسوكلا روصنم نبا وه :ليقف «بوسنم ريغ «قاحسإ ناور ا يل
)03 

 . هب «قازرلا دبع نع امهالك ا ل

 ءالعلا ثيدح نم هتياورب ملسم درفنا امك «ةريره ىبأ نع رخأ قرط نم ثيدحلا اذه درو دقو

 نا «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع ةقرحلا ىلوم بوقعي نب نمحرلا دبع نبا

 ةريره ىبأ نع مزاح يبأ نع «هيبأ نع. «ٍليضف نبا انثدح برک وبا دخ :ريرج نبا لاقو

 يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهناعإ اسفن عقني الل نجرخ اذإ ثالث »: : اك هللا لوسر لاق :لاق

 .«ضرألا ةبادو .لاجدلاو ءاهبرغم نم سمشلا عولط : (اريخ اهناميإ

 .م نم ةدايز (؟ 30

 .(1575) )٤٦۳٥(« مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
 .«نع »:أ ىف (6)

 )6 14)مقرب ةجام نبا نتسو(۱1۱۷۷)مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىف ىئاسنلاو (۳۱۲٤)مقرب دواد ىبأ ننس ناسو (۷٥۱)مقرب ملسم حيحص (5)
 .«ىوقأ فلخ لوقو ءروصنم نبا هنأب دوعسم وبأو ءرصن نبا هنأب فلخ مزج :٠ (۲۹۷ /۸) ىرابلا حتف ىف رجح نبا ظفاحلا لاق ()
 )/١81(. مقرب ملسم حيحص (۷)

 )/١51(. مقرب ملسم حيحص (۸)



  VYةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاغلا ءزجلا )٠١۸(
٤ ٤ ٤ Tg 0 1 

 «هب ةريره ىبأ نع «ناملس مزاح ىبأ نع «ناوزغ نب ليضف نع «عيكو نع «دمحأ هاورو

 .«ناخدلاو ١ : هدنعو

۳ 
 عيكو نع «برح نب ريهزو «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع <« .ملسم هاورو

 . "هب «ناوزغ نب ليضف نع «هجو ريغ نم «ىذمرتلاو اضيأ وه هاورو

 .ةريره ىبأ نع «جرعألا نع «دانزلا ىبأ نع «كلام نع «ىورَفلا هللا دبع نب قاحسإ هاورو

 . ملعأ هللاو «ىورَفلا فعضل «هجولا اذه نم بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي مل نكلو

 نب رفعج نع «هيبأ نع «ثيللا نب بيعش انثدح «ناميلس نب عيبرلا انثدح : ريرج نبا لاقو

 ةعاسلا موقت ال : لَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «جرعألا زمره نب نمحرلا دبع نع «ةعيبر

 نكت مل اهنا اسفن عقني ال نيحا» كلذو «مهلك سانلا نمآ تعلط اذإف رم نم نجلا نت يخ

 a «لبق نم تنمآ

 ىبأ نع «ناوزغ نب ليضف نع « عيكو هاورو . هب ؛ ةريره ىبأ نع«. جرعألا نع .ةعيهل نبا هاورو

 . هب «ةريره ىبأ نع مزاح

 .هريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا اهلك قرطلا هذه جرخأ .٠ 1 2ع ع bee ِء 5 ۰

 نبا نع «بويأ نع رد انربخأ «قازرلا دبع انربخأ «ىيحي نب نسحلا انثدح :ريرج نبا لاقو
 م الص 57

 لبق ءاهبرغم نم سمشلا علطت نأ لبق بات نم» : دلع هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع ‹ نيريس

 . (هنم

 . ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي مل

 نب ديزي نب ميهاربإ نع «قرط نم ءامهريغو نيحيحصلا ىف :ىرافغلا رذ ىبأ نع رخآ ثيدح

 : لكَ هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «ةداتج نب بدنج رذ ىبأ نع «هيبأ نع «ىميتلا كيرش
 رخت-مث «شرعلا نود ىهتنت اهنإ) :لاق «ىردأ ال :تلق .«؟تبرغ اذإ سمشلا بهذت نيأ ىردت»

 «تئج ثيح نم ىعجرا را :اهل لاقي نأ رذ ابا اي كشويف ”يعجرا :اهل لاقي ىتح موقت مث  ةدجاس

 aa :نيح كلذو

 هر هر - 01

 ديسأ نب ةفيذح نع «لّيَفطلا ىبأ نع «تآرق نع «نايفس انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا لاق
 ةعاسلا موقت ال ١:لاقف «ةعاسلا ركاذتن نحنو «ةفرغ نم هايي هللا لوسر انيلع فرشأ :لاق ىرافغلا

 )١( ىربطلا ريسفت )١15 /۱۲( مقرب ملسم حيحصو (440 /۲) دنسملاو )١98(.

 .(۳۰۷۲) مقرب ىذمرتلا نتسو )۱٥۸( مقرب ملسم حيحص (؟)

 .(1١/5808؟) ىربطلا ريسفت (۳)

 .هب قازرلا دبع قيرط نم (۲۷۵ /۲) هدنسم ىف دمحأ هاورو )١077/١17( ىربطلا ريسفت )٤(

 .(یعفرا د ىف (6)

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۸۰۳( مقرب ملسم حيحصو )199(.



AA )٠١۸( ةيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا 

 ‹«جوجأمو جوجأي جورخو «ةبادلاو «ناخدلاو ءاهبرخَم نم سمشلا عولط : تايآ رشع ا ىتح

 فسخو «قرشملاب فسخو «برغملاب كس ا ةثالثو كاجو ۰ میرم نبا ىسيع : ىسيع جورخو

 ليقتو ءاوتاب ثيح مهعم تيبت «سانلا رشحت :وأ - قوست ندع رعق نم جرخت رانو «برعلا ةريزجب
 .«اولاق ثيح مهعم

 نب نماع ليفطلا نبا نع رارقلا تارف ثيدخ نم ةعبرألا ناسا لهأو ملسم هاور اذكهو

 . حيحص نسح ا لاقو .هب «ديسأ نب ةفيذح نع «ةلثاو

 :هنع هللا ىضر «ناميلا نب ةفيذح نع رخآ ثيدح

 لوز اي : تلقف ب "'ىبلا تلأس :لاق ةفيذح نع «ىعبر نع «روصنم نع «ىروثلا لاق
 ؛نيتليل ردق نوكت ىتح ةليللا كلت لوطت» : ىبنلا لاقف ؟اهبرغم نم سمشلا عولط ةيآ ام هللا

 تاق ادق يرش ال موجتلاو اهلزق نولي اراك امك نرل ءاهتق هرافي ارنا نيذلا امف

 ىتح «مهبونج مهيلع لطيف نوموقي مث «نودقري مث .«نولصيف نوموقي مث «نودقری مث ءاهناكم

 ذإ اهقرشم نم سمشلا عولط نورظتني “مه امنيبف «نوحبصي الو سانلا عزفيف «ليللا مهيلع لواطتي
 .«مهناميإ مهعفني الو ءاونمآ سانلا اهآر اذإف ءاهبرغم نم تعلط

 .ملعأ هللاو .'*”هجولا اذه نم ةتسلا بتكلا ىف سيلو «هيودرم نبا هاور

 :هاضرأو هنع هللا ىضر  نانس نب كلام نب دعس :همساو  ىردخلا ديعس ىبأ نع رخآ ثيدح

 غىردخلا دعس نبأ نع ىفوعلا ةيطع نع «ىليل ىبأ نبا انثدح , عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 .«اهبرغم نم سمشلا عولط» : لاق «اهناع إ سفن عقب ال كبر تايآ ضعب يتأي موي » : ای ىبنلا

1 5 . : 0 1 
 5 تق ملو مهضعب هاورو « بيرع :لاقو . هب «هيبأ نع «عيكو نب نايفس نع .ىذمرتلا هاورو

 لاق": لاق نالجع نب ىدص ةمامأ نبا نع ءربخ قب لاضق نع داع ني تاولاط ٹیدخ قو
 . "«اهبرغم نم سمشلا عولط تايآلا لوأ نإ» :ِكَي هللا لوسر

 و

 تعمس : لاق لاّسَع نب ناوفص نع «شيَّبح نب رز نع ءدوجتلا ىبأ نب مصاع ثيدح ىفو

 قلغي #۷ لاف ءةةيوتلل ماع نوعبس هضرع برغملا لبق اًباب حتف هللا نإ» :لوقي ل هللا لوسر

 مقرب ةجام نبا ننسو (۲۱۸۳) مقرب ىذمرتلا ناسو )57١١( مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۹۰۱) مقرب ملسم حيحصو )۷/٤( دنسملا )١(

 )4١41(.

 .«كلذك مه» :أ ىف (4) .«نولمعيف» :أ ىف (۳) . «هّللا لوسر 3:أ ىف (۲)

 «ىزارلا فسوي نب دمحم انثدح «لهس نب ىلع نب دمحم انثدح» :هيودرم نبا لاق )١/١( ةعونصملا ئلآللاا ىف ىطويسلا هركذ )٥(
 .«هركذف ىروثلا نايفس نع «سيرضلا نب ىيحي انثدح «ىزارلا ىلع نب سيردإ انثدح

 ىليل ىبأ نبا نع « عيكو قيرط نم )١174/15( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاور دقو م. مقرب ىذمرتلا ننسو )١/0”( دنسملا (5)

 .افوقوم هب

 اذه ركنأ دقو «فيعض وهو ريبج نب لاضف هيفا : ىمثيهلا لاقو )4/۸( دئاوزلا عمجم ىف امك طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )¥۷(

 .؟ثيدحلا

 «نإ» :م ىف (6)



 )/١5( ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ا

 .'ليوط ثيدح ىف هجام نباو «ىئاسنلا هححصو ىذمرتلا هاور . «هنم سمشلا علطت ىتح

 :ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع رخآ ثيدح

 نب رارض انثدح «مزاح نب دمحأ انثدح ميحد نب ىلع نب دمحم انثدح :هيودرم نبا لاق

 هللا لوسر تعمس :لاق ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع ءديز نب ناميلس نع «ليضف نبا انثدح 0

 «نولفنتملا اهفرعي كلذ ناك اذإف «هذه مكيلايل نم لايل ثالث لدعت ةليل سانلا ىلع نيتأيل» :لوقي هك

 سانلا حاص ذإ كلذك مه امنيبف .ماني مث «هبزح أرقيف موقي مث «ماني مث «هبزح أرقيف مهدحأ موقي

 SS :اولاقف ضعب ىف مهضعب

 .«اهعلطم نم تعلطو تعجر ءامسلا طسو ىف تراص اذإ ىتح «ةدحاو ةجض سانلا جّضَق

 . «اهناميإ اًسفن عفني ال ذئنيح»

 ةا تكلا نماء وش یف وه نیو هولا اذه نم بیرغ توخ اذه

 (7ورمع نب هللا دبع نع رخآ ثيدح

 نب ورمع نب ةعرز ىبأ نع «نايح وبأ انثدح «ميهاربإ نب لعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 :- تايآلا ىف ثدحي وهو - لوقي هوعمسف ةنيدملاب ناورم ىلإ نيملسملا نم رفن ةثالث سلج :لاق ريرج
 نم هوعمس ىذلاب هوثدحف ءورمع نب هللا دبع ىلإ رفنلا فرصناف :لاق .لاجدلا جورخ اهلوأ نإ
 اثيدح كلذ لثم ىف ي هللا لوسر نم تظفح دق ائيش ناورم لقي مل :لاقف «تایآلا ىف ناورَم
 جورخو اهبرغم نم سمشلا عولط اجورخ تايآلا لوأ نإ» : لوقي ديب هللا لوسر تعمس «دعب هسنأ مل
 :- بتكلا أرقي ناكو - هللا دبع لاق مث . «اهرثأ ىلع ىرخألاف اهتبحاص لبق تناك امهتيأف « ىحض ةبادلا

 تدجسف شرعلا تحت تتأ تبرغ املك اهنأ كلذو ءاهبرغم نم سمشلا عولط اجورخ اهلوأ نظأو
 تناك امك تلعف اهبرغم نم علطت نأ هللا ادب اذإ ىتح.عوجرلا ىف اهل نذأف عوجرلا ىف تنذأتساو
 ىف نذأتست مث «ءىش اهيلع دري ملف «عوجرلا ىف تنذأتساو تدجسف شرعلا تحت تتأ :لعفت
 نأ هللا ءاش ام ليللا نم بهذ اذإ ىتح ؛«ءىش اهيلع دري الف نذأتست مث ءىش اهيلع دري الف عوجرلا
 نم .قرشملا دعبأ ام «ىبر :تلاق «قرشملا كردت مل عوجرلا ىف اهل نذأ اذإ هنأ تفرعو «بهذي
 . ىعلطاف كناكم نم : اهل لاقيف ,عوجرلا ىف تنذأتسا قوط هنأك قفألا راص اذإ ىتح .سانلاب ىل

 لبق نم تَنَمآ نكت مل اهنا اسفن عني الل لس للا
 ةيآلا 4 ريَخ اهناميإ يف تبسك وأ ]

 - ىميتلا نايح ىبأ ثيدح نم «ءامهيئتس ىف «هجام نباو دواد وبأو «هحيحص ىف ملسم هجرخأو

 )١( مقرب هجام نبا ننسو (۸۳ /۱) ىئاسنلا ننسو (76757) مقرب ىذمرتلا ننس )٤0۷۰(.

 )۲( روثنملا ردلا ىف امك ديمح نب دبع هاورو )۳/ ۳۹۲(.

 .«هللا دبع لاقف» :أ ىف )٤( .ارمعا» :أ ىف (۳)
 أ “م : نم ةدايز قفز . «نإ» م یف )6(



 180960 سبب ب (10۸) ةيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . هب «ريرج نب ورمع نب ةعرز ىبأ نع  نايح نب ديعس نب ىيحي همساو

 :هنع رخآ ثيدح

 نب - ميهاربإ نب قاحسإ انثدح «ىّقرلا نابح نب دلاخ نب ىيحي نب دمحأ انثدح :ىناربطلا لاق

 «هّللا دبع نب ىيح نع «ةعيهل نبا انثدح «رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامثع انثدح  ىصمحلا قيربز
 تعلط اذإ» : الك ىبنلا لاق :لاق ٍصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع« "'ىلبحلا قمرا دبع نأ نع
 :لاق . «تئش نمل دجسأ نأ قي .ىهلإ :رهجيو ىداني ادجاس سيلبإ رخ اهبرغم نم سمشلا

 فا نأ ىبر تلأس امنإ :لوقيف ؟عرضتلا اذه ام ءمهديس اي :نولوقيف هتينابز هيلإ عمتجيف»
 :لاق . «افصلا ىف عدص نم ضرألا ةباد جرخت مث » :لاق .«مولعملا تقولا اذهو «مولعملا تقولا

 .«("همطختف سيلبإ ىتأتف ءايكاطنأب اهعضت ةوطخ لوأف»

 نيالا ديه ااا نفللا نفاد ني لو ع ةو دج ثيرغ يدك اذه

 .ملعأ هللاو ءركنمف هعفر امأف «كومريلا موي ورمع

 هللا ىضر «نايفس ىبأ نب ب ةيواعمو «فوع نب نمحرلا دبعو ءورمع نب هللا دبع نع رخآ ثيدح

 :نيعمجأ مهنع

 عر نب مضمض نع «شايع نب ليعامسإ انثدح ا نب مكحلا انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 عطقنت ال» :لاق هَ هللا لوسر نأ ؟فدعتملا نبأ قرع رمان نب , كلام ىلإ هدري ديبع نب حرش نع

 :صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو «فوع نب نمحرلا دبعو «ةيواعم لاقف .«لتاقي ودعلا ماد ام ةرجهلا

 هللا ىلإ "رجاهت ىرخألاو «تائيسلا رجهت 20امهادحإ :ناتلصخ ةرجهلا نإ» :لاق ةَ ىبنلا نإ
 اذإف ,"”برغملا نم سمشلا علطت ع رقت ةبوتلا لازت الو «ةبوتلا تلبقت ام عطقنت الو «هلوسرو
 هجرخي ملو« "دانسإلا نسح ثيدحلا اذه.«لمعلا سانلا ىفكو «هيف اب بلق لك ىلع عبط تعلط
 .ملعأ هللاو «ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ

 هنع هللا ىضر .دوعسم نبا نع رخآ ثيدح

 :لوقي ناك هنأ ؛دوعسم نبا نع «ةديبع وبأ ىنثدح «نيريس نب دمحم نع «ىبارعألا فوع لاق

 «ضرألا ةبادو «لاجدلاو ءاهبرغم نم سمشلا عولط :عبرأ ريغ ىضم دقف تايآلا نم ركذ ام
 ءاهيرقف نم سلا عولط لامعألا اهب متخت ىتلا ةيآلا :لوقي ناكو :لاق. جوجأمو جوجأي جورخو

 عولط ىنعي ءاهلك ةيآلا [42١:7 اهناإ اسفن عقني ال] كبر تايآ ضعب يتأي موي» :لوقي هللا نأ رت ملأ
 )١( مقرب ملسم حيحص )۲۹٤۱( مقرب دواد ىبأ ننسو )47١١( مقرب ةجئام با ناتو )4:59(.

 .«همطلتف» :أ ىف (۳) .؟ىلبجلا» : ىف (۲)

 وهو قيربز نب ميهاربإ نب قاحسإ هيف» :(۸/۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «دوقفملا ل ا يا مجعملا )٤(

 .ا(فيعض

 .«رجاهي» :م ىف (۷) .«امهيدحإ» : ىف (5) .«اهباصأل: أ ىف (5)

 .«اهيرغم» :م ىف (8)

 .«تاقث دمحأ لاجرو» )755١/5(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١977/1( دنسملا (5)
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 )٠١۹( ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزملا حلل للم _ ب سل 5

 ."'اهبرغم نم سمشلا
 :امهنع هللا ىضر «سابع نبا ثيدح

 بهو نع «هيبأ نع «سيردإ نب معنملا دبع ثيدح نم هريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا هاور
 نأ»: هيفو «هعفر ركنم اًبيرغ ًاليوط اًئيدح ركذف  اًعوفرم 2')[هنع هللا ضر] سابع نبا نع ءهّبَنم نبا
 وهو .«هيلع اناك ام ىلإ اداع مث اعجر ءامسلا امصَن اذإو«" نينورقم ذئموي ناعلطي رمقلاو سمشلا

 ىلع هفقو امأف «عرفرم هنأ ىعدا نإ 1 هللاو] ءعوضوم لب ءركنم لب« ادج بیرغ ثيدح

 .ملعأ هللاوء 7 عوفدم ريغف - هبشألا وهو - هبنم نب بهو وأ سابع نبا

 لوأ جرخ اذإ :تلاق “"(اهنع هللا ىضر] ةشئاع نع ءرماع نع ءروصنم نع «نايفس لاقو

 .ريرج نبا هاور .لامعألا ىلع داسجألا تدهشو «ةظفحلا تسبحو «مالقألا تحرط «تايآلا

 ذئموي اًناميإ رفاكلا أشنأ اذإ :ىأ «لّبَق نم ْتَنمآ نكت مل اهنا اسْفن عقن الط :[لجو زع] هلوقف
 ناك نإو «ميظع ريخب وهف هلمع ىف احلصم ناك نإف «كلذ لبق انمؤم ناك نم امأف «هنم لبقي ال

Eةبوت ثدحأف  Eهيلعو «ةمدقتملا ثيداحألا ٠“ 7 هيلع تلد امك « هتبوت هنم لبقت مل  

 نكي مل اذإ حلاص لمع بسك اهنم لبقي الو :: نأ «اريخ اًهنايِإ يف تبسك وأ» :ىلاعت هلوق لمحي

 . كلذ لبق هب الماع

 هتبوتو هناميإب فرس نمل ديكأ ديعوو «نيرفاكلل ديدش ديدهت :«نورظَسنم اَنِإ اورظتنا لق » : هلوقو
 «ةمايقلا تقو بارتقال ءاهبرغم نم سمشلا عولط دنع اذه مكحلا ناك امنإو .كلذ هعفني ال تقو ىلإ

 مهتءاج اذإ مهل ناف اهطارشأ ءاج دقق ةنْغب مهينأت نأ ةعاسلا الإ نورظني لهفإ» :لاق امك اهطارشأ روهظو

 نيكرشم هب انك امب انرفكو هدحو هللاب اَنمآ اوُاَق انساب اور ملف » :ىلاعت لاقو ٨۸ :دمحم] «مهاركذ

 كلاته رسخو هدابع يف تلح دق يتلا هّللا تنس ] اَنَسأَب اََأَر امل مهناعإ مهعفني كي ملف.

 A® «Af]. : رفاغ]€“' '[ نورفاكلا
 رو ورع ماو

 مهني مث هللا ىلإ مهرمأ اَمَّنِإ ءيش يف مهنم تسل اعيش اوناكو مهتيد اورق نيذّلا نإ )»

 . 4 0539 نولعفي اوناك امب

 قاما فروا ىف الا هده ت لاو كا شلار اف و خام لاق

 دوهيلا نأ كلذو «(اعيش اوناكو مهنيد اوُقَرَف نيذا 8 هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .(؟550 /۱۲) هريسفت ىف ىربطلا هاور )١(

 .«برغملا نم نينورقم» :أ «م ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲)

 .هاو هدانسإ :لاقو (۳۹۷ ۰۳۹٦۹ /۳) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ )٤(

 .أ نم ةدايز (8 «۷) .؟عوفرملا :أ ىف () .م نم ةدايز )٥(

 .«هذه هيلع»:م ىف (۱۰) .(ذئموي» :أ ىف (9)

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م :نم ةدايز )١١(



VY )٠١۹( ةيآلا:ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 

 نإ) :لزنأ ب ادمحم [هللا] ثعب املف .اوقرفتف ل دمحم ثعبي نأ لبق اوفلتخا ىراصنلاو

 . ةيآلا«ءيش يف مهنم تسل اعيش اوناكو مهنيد اوقراف نيذّا

 نب دابع ىلإ بتك :ديلولا نب ةيقب انثدح ی رت عل قد :ريرج نبا لاقو

 نيدّلال ةمألا هذه ىف نإ» : لكي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «سواط نع ؛ْثيَل ىنثدح «ريثك

 لهأو «تاهبشلا لهأو «عدبلا لهأ مه «كنم اوسيلو ,«ءيش يف مهنم تسل اعيش اوناكو مهنيد اوُقَرَ
 ."ةمالا هذه نم: ءةلالضلا

 هنكلو «ثيدحلا اذه قلتخي ملو «ثيدحلا كورتم ريثك نب دابع نإف «حصي ال دانسإلا اذه نكل
 «ةريره ىبأ نع «سواط نع - ميلس ىبأ نبا وهو ثيل نع «ىروثلا نايفس هاور هنإف . .هعفر ىف مهو

 .ةمألا هذه ىف تلزن :لاق (اعيش اوناكو مهنيد اوُقَرَف نيذّلا نإ :هلوق ىف

 مه :لاق (اعیش اوناكو 7[ مهنيد اوُقَرَف نيذّلا نإ ]> :هلوق ىف «ةمامأ ىبأ نع «بلاغ وبأ لاقو

 .حصي الو ءاعوفرم هنع ىورو .جراوخلا

 ال هللا لوسر نأ “ '[هنع هللا ىضر] رمع نع« حرش نع « « ىبعشلا نع «دلاجُم نع «ةبعش لاقو

 .«عدبلا باحصأ مه» : لاق «اعيش اگر مهنيد اوقرف َنيِذَلا نإ :ةشئاعل لاق

 .هعفر حصي الو ¢ ا بیرغ وهو 537 نبا هاور اذهو

 ىدهلاب هلوسر ثعب هللا نإف «هل اًفلاخم ناكو هللا نيد قراف نم لك ىف ةماع ةيآلا نأ رهاظلاو

 هيف فلتخا نمف «قارتفا الو هيف فالتخا ال دحاو هعرشو «هلک نيدلا ىلع هرهظيلا قحلا نيدو

 امم هلوسر أري دق < ""هلاق د تاالالضلاو ءاوهألا ىهو - لخنلاو للملا لهأك اًقرف : ىأ (اعیش اوناكوإ»

 انيصو امو ] كيل اتيحوأ يذّلاو احون هب ئّصو ام نيآدلا نم مُكَل عرش» : ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو . . هيف مه

 تيدا و 0 ئزوتشلا] ةيآلا € 27[ هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ئسيعو ئسومو ميهاربإ هب

 .(دحاو اننيد تال دالوأ ءايبنألا رشاعم نحنا

 ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابع نم «لسرلا هب تءاج ام وهو «ميقتسملا طارصلا وه اذهف
 و 5 - 5 : .

 ءارب لسرلا «ءاوهأو ءاراو تاالاهجو تالالضف كلذ فلاخ امو «رخآتملا لوسرلا هعيرشب كسمتلاو

 .  ءيش يف مهنم تسل :لاق امك ءاهنم

 .أ نم ةدايز )١(

 نايفس نع «نيعأ نب ىسوم نع «للعم قيرط نم (۳۳۲۱) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۲۷۰ /۱۲) ىربطلا ريسفت (۲)

 هاورو . «للعم هب درفت ىسوم الإ نايفس نع هوري مل» :لاقو «هب هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «سواط نبا نع «ىروثلا

 .ريثك نبا ظفاحلا هنيب امك افوقوم ةريره ىبأ ىلع (۲۷۰ /۱۲) هريسفت ىف ىربطلا
 .أ نم ةدايز )۳ ٤(

 ءديلولا نب ةيقب نع «ىفصم نب دمحم قيرط نم (۱۳۸/6) ةيلحلا ىف ميعن وبأو )۳۳۲١( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (5)

 . هثيدح وهو «ىفصم نب دمحم هب درفت «ةيقب الإ ةبعش نع هوري مل» :ىناربطلا لاقو «هب ةبعش نع
 .أ ءم نم ةدايز (۷) . ؟هنإف» :م ىف )١(



 )١50( ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا د ۸

 اوداه نيذّلاو اونمآ نيذّلا نإ » و «(نولعقي اوناك امب مهني مث هلا ىلإ مهرمأ امنا : هلوقو

 ميش لك ىَلع هللا نإ ةمايقلا موي مهيب لصق هللا نإ اوكرشأ نيذلاو سوجملاو ىراصتلاو نيثباصلاو

 ناق دغر هک یف تاما موي هليشف قو ا

 ال مهو اهلثم الإ ئزجي الف ةئيسلاب ءاج نمو اهلامأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نمل

 . 4 0 نومَظظي
 اهتم ريخ هلق ةنسحلاب ءاج نم : هلوق ىهو «ىرخألا ةيآلا ىف لمجأ امل ةلصفم ةميركلا ةيآلا هذهو

 : هللا همحر « لبنح نب دمحأ مامإلا لاق امك«ةيآلا هذهل ةقباطم ثيداحألا تدرو دقو «[84 :لمنلا]

 مع ىدراظملا ماجر ا نع فام را دعحلا اقدح نامل ني رفعج اتد نافعا دخ

 لاق :لاق "لجو زع «هبر نع ىوري اميف ءو هللا لوسر نع «امهنع هللا ىضر «سابع نبا

 نإف «ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نم «ميحر ° [لجو زع] مكبر نإ» : يب هللا لوسر

 «ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةئيسب مه نمو .ةريثك فاعضأ ىلإ «ةئامعبس ىلإ ارشع هل تبتك اهلمع
 .«كلاه الإ هللا ىلع كلهي الو «لجو زع ء؛هللا اهوحمي وأ «هدحاو هل تبتك اهلمع نإف

 . هب «نامثع ىبأ نب دعجلا ثيدح نم «ىئاسنلاو «ملسمو «ىراخبلا هاورو

 ءرذ ىبأ نع ؛دّيوس نب رورعملا نع. شمعألا انثدح «ةيواعم انثدح : اًضيأ دمحأ "(مامإلا] لاقو
 اهلاثمأ رشع هلف ةنسح لمع نم لجو ع هللا لوقي» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر

 ىب كرشي ال ىنيقل مث ةئيطخ ضرألا بارق لمع نمو .رفغأ وأ اهلثم هؤازجف ةئيس لمع نمو .ديزأو

 تبرتقا اعارذ ىلإ برتقا نمو ءاعارذ هيلإ تبرتقا اربش ىلإ برتقا نمو .ةرفغم اهلثم هل تلعج ائيش
 .«ةلوره هتيتأ ىشمي ىناتأ نمو ءاعاب هيلإ

 نع «عيكو نع «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نعو .هب «ةيواعم ىبأ نع «بيرك ىلع وو
 ىلا «عيكو نع he يحب واع وم «هجام نبا هاورو . ا « شمعألا

 «كلام نب سنأ نع «تباث انثدح داب اق نوع «نابيش انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 تبتك اهلمع نإف «ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نم» : لاق يع هللا لوسر نأ ءهنع هللا ىضر

 .«ةدحاو ةئيس هيلع تبتك اهلمع نإف «ءىش هيلع بتكي مل اهلمعي ملف ةئيسب مه نمو .ارشع هل

 اذهف «' [لجو زع] هلل اهكرتي ةرات : ماسقأ ةئ ةثالث ىلع اهلمعي ال ىذلا ةئيسلا كرات نأ ملعاو

 ءاج امك «ةنسح هل بتكي هنأ ءاج اذهلو ؛ةينو لمع اذهو «ىلاعت هلل اهنع هفك ىلع ةنسح هل بتكت

 .«ىلاعتو كرابت» :م ىف (۳) .«هنعا :م ىف (۲) .(ةيآلا» :ه ىفو أ نم ةدايز )١(

 أ ٠م نم ةدايز )4(

 )۱۳١(. مقرب ملسم حيحصو )1٤۹۱( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .م نم ةدايز 000

 .(؟ 50490 مقرب ملسم حيحصو )١/ ٠١١( دنسملا )¥(

 .(۳۸۲۱) مقرب ةجام نبا ننس (۸)

 ؟حيحصلا لاجر هلاجر»: )٠١/ ١45( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۱۷۰ /5) ىلعي ىبأ دنسم (9)

 .أ نم ةدايز (1۰)



 ۳۷۹ )١70( ةيآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 الوهذو اًنايسن اهكرتي ةراتو . يلجأ نم :ىأ «""«ىئارج نم اهكرت امنإف» :حيحصلا ظافلأ ضعب ىف
 ىعسلا دعب السكو ازجع اهكرتي ةراتو .ارش '"”لعف الو اريخ وني مل هنأل ؛هيلع الو هل ال اذهف ءاهنع
 ىف «ثيدحلا ىف ءاج امك ءاهلعاف ةلزنم لزنتي اذهف ءاهنم برقي امب سبلتلاو اهبابسأ ىف
 اذه هللا لوسر اي :اولاق .«رانلا ىف لوتقملاو لتاقلاف امهيفيسب ناملسملا هجاوت اذإ» : نيحيحصلا

 «”«هبحاص لتق ىلع اصيرح ناك هنإ» :لاق ؟لوتقملا لاب امف «لتاقلا

 حابصلا نب نسحلا انثدحو ىلع انثدح «ىسوم نب دهاجم انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ مامإلا لاق

 هللا ديبع نب ركب ىبأ نع «ةديبع نب ىسوم نع امهالك «ناميلس نب قاحسإ انثدح :الاق - همت وأو

 اهلمع نإف «ةنسح هل هللا بتك ةنسحب مه نم» هيلي هللا لوسر لاق :لاق سنأ هدج نع «سنأ نبا

 اهكرت نإف «ةئيس هيلع تبتك اهلمع نإف ءاهلمعي ىتح هيلع بتكت مل ةئيسب مه نمو .ارشع هل تبتك
 .«ىتفاخم نم اهكرت امنإ: ىلاعت هللا لوقي .ةنسح هل تبتك

 ىسوم نبا ىنعي  دهاجم ثيدح ظفل اذه )0

 نب نيكرلا نع «نمحرلا دبع نب نابيش انثدح «ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو هم

aاک ىبنلا نأ یدال © كنان“ نيب نرخ نع ؛ةليمع نيالا همضر نع -1ةيبأ  

 روتقم ايندلا ىف هل عسومو «ةرخآلاو ايندلا ىف هل سوم سانلاف . ةتس لامعأللاو «ةعبرأ سانلا» : لاق

 لامعألاو .ةرخآلاو ايندلا ىف ىقشو «ةرخآلا ىف هل عسوم ايندلا ىف هيلع روتقمو ل

 ال انمؤم ملم تام نم 297ناتبجوملاف ؛فعض ةئامعبسو «فاعضأ ةرشعو «لثمب لثمو تاني

 ملعف اهلي علك فيم مه نمو .رانلا هل تبجو ًارفاك تام نمو ةا هل تنجو اش لاب كرشي

 MS ا .ةنسح هل تبتك ءاهيلع صرحو هبلق اهرعشأ دق هنأ هللا

 ىف ةقفن قفنأ نمو .اهلاثمأ ةرشعب ؛ هيلع تناك ةنشنع لم نمو .هيلع فعاضت ملو ةدحاو تبتك

 ESE ةئامعبسب هل تناك « لجو زع « هللا ليبس

Eنع « ةليمع نب ريشب نع « هيبأ نع « عيبرلا قوي كرا ثيدح نم و  

 رو
 «عيرز نب ديزي انثدح «ىريراوقلا رمع نب هللا ديبع انثدح عر وبأ انثدح : 8 ىبأ نبا لاقو

 )١( هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم )۱۹۵ مقرب هحيحص ىف ملسم هاور ثيدح نم ءزج .

 .(لمع »:أ ىف ()

 .هنع هللا ىضر «ثراحلا نب عيفن ةركب ىبأ ثيدح نم (۲۸۸۸) مقرب ملسم حيحصو )7١( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
 .فيعض وهو ىذبرلا ةديبع نب ىسوم هدانسإ ىفو «ىلعي ىبأل هبسنو (۲۱۸ /۳) ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ )٤(

 كهل ١:1 ءم ىف (۷) .(ناتبجوملاو 3:أ1 ىف (5) .«متاق ١:1 ىف (5)
 )۸( دنسملا )٤/ 7146(.

 ثيدح اذهو «ةريره ىبأ نع بابلا ىفو »:ىذمرتلا لاقو )١١١۲۷( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )١570( مقرب ىذمرتلا ننس (9)
 .«عيبرلا نب نيكرلا ثيدح نم هفرعن امنإ نسح



 ٠۰ تايآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ل ل سب )151  ١١۳(

 ةعمجلا رضحي »: لاق هيم ىبنلا نع «هدج نع «هيبأ نع «بيعش بيعش نب ورمع نع ا
 س عع

 ءاش ناف هللا اعد لجر وهف «ءاعدب اهرضح لجرو ءاهنم هظح وهف وغلب اهرضح لجر:رقَن هل ةثالث

 ءًادحأ ذوي ملو ملسم ةبقر ل ملو توكسو تاصنإب اهرضح لجرو هما اش نإو ةهاطغأ

 هلق ةنسحلاب ءاج نم# :لوقي هللا نأل كلذو ؛مايأ ةثالث ةدايزو اهيلت ىتلا ةعمجلا ىلإ هل ةرافك'''ىهف

 . 20 اًهلاََمَأ رشع

 ثدحت :: ليعامبس] نب ديم ادخن نب مشاه انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 : ا هللا لوسر لاق: لاف یا كلاي ا نع دنع ني يرش نع ةعزر نب وف یا ایا

 نم# :لاق ىلاعت هللا نأل كلذو ؛مايأ ةئالث اترو اهل ىلا اندر اينما ا ا

 . 0« الاثم رشع هلق ةنسحلاب ءاج

 دقف رهش لك نم مايأ ةثالث ماص نم »ةي هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «رذ ىبأ نعو

 . «(هلك رهدلا ماص

 قيدصت هللا لزنأف»:دازو '*”ىذمرتلاو «هجام نباو «يئاسنلاو - هظفل اذهو  دمحأ مامإلا هاور

 .نسح ثيدح اذه :لاق مث ««مايأ ةرشعب مويلا 4اهلامَأ رشع هلق ةنسحلاب ءاج نمل :هباتك ىف كلذ

 ءاج نمو# ««هللا الإ هلإ ال »ب ءاج نم : 4 اهلاثمأ رشع هَل ةنسحلاب ءاج نمل :دوعسم قا لاو

 .كرشلاب :لوقي 4ةيسلاب
 .فلسلا نم ةعامج نع درو اذكهو

)٥( 

 ثيداحألاو - تبثي هجو نم ا مل ینکل « هتحصب ملعأ هللا - عوفرم ثيدح هيف درو دقو

 .ةقثلا هبو «هللا ءاش نإ «ةيافك ركذ اميفو ءًادج ةريثك اذه ىف راثآلاو

 نم ناک امو افيدح ميهاربإ لَم اميق انيد ميقتسم , طارص ىلإ ر يناده ين لق
 هم

 هَل كيرش ال © نيملاعلا بر هلل يتاممو ياّيحمو يكسنو يتالص نإ لق © نيكرشملا

 . 4 © نيملسملا لو انأو ترمأ كلذبو

 ىلإ ةيادهلا نم هيلع هب هللا معنأ اب ربخي نأ نيلسرملا ديس ةي ”هيبن ارمآ ىلاعت ""”[هللا] لوقي
 امو افينح ميهاربإ لمل ًاتباث ًامئاق : ىأ«اميق انيدإ : فارحنا الو هيف جاجوعا ال ىذلا ا هطارص

 ]1- :ةرقبلا]( هّسفن فس نم الإ ميهاربإ هلم نع بغري نمو# : هلوقك ( نيكرشملا نم ناك

 مكيبأ هلم جرح نم نيذدلا يف مُكْيَلع لعج امو مكابتجا وه هداهج قح هللا يف اودهاجوإ : هلوقو

 .اهنإف ١:م ىف )١(

 .هب عيرز نب ديزي قيرط نمم مقرب هحيحص ىف ةميزخ نباو ۳ مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاورو (۲)

 . اهلبق 2:1 ىف (۳)

 عمسي مل: متاح وبأ لاق «هيبآ نع شايع نب ليعامسإ نب دمحم هيف 177(:7 /۲)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۲۹۸ /۳) ريبكلا مجعملا ()

 . ایش هيبأ نم
 .0755) مقرب ىذمرتلا ننسو (1708) مقرب ةجام نبا ناسو )75١194/5( ىئاسنلا ننسو )٥/ ١545( دنسملا (5)

 .«هيبنل 7:1 ىف (۸) .م نم ةدايز (0 .«هورأ مل »: ىف (0)



 ا 2158--151) تايرآلا : ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 همعنأل اركاش . نكر شما نم كي مو افينح هل ندا م ناك ميهاربإ نإ : هلوقو ٨۸ : جحلا] «ميهاربإ

 نأ كيلإ انيحوأ مث . نيحلاّصلا نمل ةرخآلا يف هنو ةنسح ايناللا يف هانيتآو . ميقتسم طارص لإ هادهو هابتجا

 ١[. 1-78 : لحنلا] € نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ هلم عبا

 هنم لمكأ ميهاربإ نوكي نأ ةيفينحلا ميهاربإ ةلم عابتاب رمأ 7[مالسلا هيلع] هنوك نم مزلي سيلو

 اذه ىلإ دحأ هقبسي مل مات الامكإ هل تلمكأو ءاّميظع ًامايق اهب ماق "السلا هيلع هنأل ؛اهيف

 (”بهري ىذلا دومحملا ماقملا بحاصو «قالطإلا ىلع مدآ دلو ديسو 7 متاخ ناك اذهلو ؛لامكلا

 .مالسلا هيلع «ليلخلا ميهاربإ ىتح قلخلا هيلإ

 دواد وبأ ا انئدح « صفح نب هللا دبع نب دمحم ر نبا لاق دقو

 نبا نع ثاذحي ءىنادمهلا هللا دبع نب رذ تعمس لیک ن ىنأبنأ « ةبعش انثدح ؟ىسلابطلا

 ةملكو «مالسإلا ةَّلم ىلع انحبصأ :J : لاق حبصأ اذإ م هللا لوسر ناک : لاق هيبأ نع ‹یربآ

 , 90(نيكرشملا نم ناك امو ًافينح ميهاربإ 0 ”[انيبأ] ةلمو (« دمحم انيبن نيدو «صالخإلا

 | «ةمركع نع « لا نب دواد نع «قاحسإ نب دمحم انربخأ «ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .“ةحسسلا ةيفينحلا :٠ لاق ؟هّللا ىلإ بحأ نايدألا ىأ : م هللا لوسرل ليق :لاق سابع نبا نع

 نع «دانّزلا ىبأ نب نمحرلا دبع انثدح «دواد نب ناميلس انثدح :ًاضيأ دمحأ ("7[مامإلا] لاقو
 سهو

 ىلع ىنقذ ةي هللا لوسر عضو :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه

 .هنع تفرصناف تللم ىتلا تنك ىتح «ةشبحلا نْفَز ىلإ رظنأل «هبكنم

 :ذئموي اج هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نإ :ةورع ىل لاق :لاق هيبأ نع «نمحرلا دبع لاق

 .2900ةحمس ةيفينحب تلسرأ ىنإ «ةَحْسُق اننيد ىف نأ دوهي "”ملعتلا

 اهقرط تيصقتسا دقو «ةدع قرط نم دهاوش اهل ةدايزلاو «نيحيحصلا ىف َجّرَخُم ثيدحلا لصأ
 .ةئملاو دمحلا هلو «ىراخبلا حرش ىف

 ربخي نأ ىلاعت هرمأي :(نيمّلاعلا بر هلل يتاممو يايحمو يكسنو يتالص نإ لُق » :ىلاعت هلوقو
 هلل هتالص نإف «كلذ ىف مهل فلاخم هنأ ءهمسا ريغل نوحبذيو هللا ريغ نودبعي نيذلا نيكرشملا

 :ىأ [۲:رثوکلا] « رحناو كبرل لصف» : ىلاعت هلوقك اذهو ءهل كيرش ال هدحو همسا ىلع هكسنو

 ىلاعت هللا هرمأف ءاهل نوحبذيو مانصألا نودبعي اوناك نيكرشملا نإف «كتحيبذو '' '”كتالص هل صلخأ

 .«بغري 7:م ىف (۳) . لک »: ىف (0) .م نم ةدايز (۱)

 .أ نم ةداير (6)

 لاجر هلاجر )١١1/١١(:2 عمجملا ىف ىمثيهلا لاق «هب ةبعش نع رفعج نب دمحم قيرط نم (507/7) هدنسم ىف دمحأ هاورو (5)

 0 ١
 .«عامسلاب حرصي ملو سلدم وهو قاحسإ نبا هيف )١/ ٠١(:7 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )۲۳١/١( دنسملا ()

 .؟ملعيل » :م٬د ىف (4) .أ نم ةدايز (۷)

 )9( دنسملا )١١١/١(.
 .؟كتالصلا :م ىف )٠١(



AY ٠١۳( -۔ )۱١۱ تايآلا :ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا 

 . ىلاعت هلل صالخإلا ىلع مزعلاو ةينلاو دصقلاب لابقإلاو «هيف مه امع فارحنالاو مهتفلاخمب
 .ةرمعلاو جحلا ىف حبذلا :كسنلا :لاق «يكسنو يتالص نإ : هلوق ىف دهاجم لاق

 ىدسلا لاق اذكو . ىحبذ :لاق «يكسنو#» :ريبج نب ديعس نع ةئدسلا نع «ىروثلا لاقو

 . كاحضلاو

 نب دمحم انثدح «ىبهولا دلاخ نب دمحأ انثدح رع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 و اج اا اع نما و مشل نبا ب ديز نع «قاحسإ

 امو ًافينح ضرألاو تاومسلا رّطَف ىذلل ىهجو تي !)امهحبذ نيح لاقو نیشبکب ديع موي ىف

 ااو ترمأ كلذبو هل كيرش ال . َنيِمَلاَعْلا بر هلل يتامَمو يايحمو يكسنو يتالص نِ را نم انأ

 2 نيملسملا لَو

 .ةمألا هذه نم ىأ :ةداتق لاق € نيملسملا لأ انأو» :هلوقو

 0 هللا ةدابع هلصأو ا ىلإ ر تناك مهلك هلق ءايبنألا عيمج نإف «لاق امك وهو

 « نودبعاق انأ لإ هَلِإ ال هنأ هيلإ يحون ذل لوس نم كلبف نم اتلسرأ امو : لاق امك .هل كيرش ال

 الإ يرجأ نإ رجأ نم م مکا امف ملون دإَف > رتل لاق هنآ حوت نع يلاعت ريحا قو ۲١[« : ءايبنألا]

 نم الإ مي ميهاربإ لم نع بغرب نول : ىلاعت لاقو 177 : سنوي] (نيملسملا نم نوكأ نأ ترمأو هلا ىلع
 برا تملأ لاق ملأ هر هل لاق ذإ نيحلاصلا نم ةرخآلا يف لإ اًيناللا يف هاتيقطصا دقلو هسفن هفس

 «َنوُملَُم متنأو الإ نومت الف نيدلا مك ىفطصا هللا نإ ينب اي بوقعيو هيدب ميهاربإ اهب ئصوو . نيملاعْا

 ليوأت نم يبتمّلعو كلملا نم ينتيتآ دق بر 3 : مالسلا هيلع «فسوي لاقو ء[17» ۱۳۰ :ةرقبلا]

 (نيحلاصلاب ينقحلأو املسم يفوت ةرخآلاو اًينادلا يف يّيلو تنأ ضرألاو تاومّسلا رطاف ثيداحألا

 هللا ىلع اولاقف . نیملسم مثنك نإ اوُلَكوَت هيلع هّللاب متنمآ متنک نإ موق ايإ» : ىسوم لاقو .[١١٠:فسوي]

 لاقو «[485 85: سنوي «نيرفاكلا موقلا نم كتمحرب انجنو . نيملاّظلا موقْلل ةنتف انلعجت ال اَنّبر انلكوت

 راَبألاَو دويل اوُداَه نيد اوُملسأ نيذلا نويل اهب مُكحُي رونو ىده اهيف ةاروتلا اَنْ نإ 3: و
 اونمآ نأ نييراوحلا ىلإ تيحوأ ذإو# : ىلاعت لاقو «[4 4 :ةدئاملا] ةيآلا ¢ هللا باتك نم اوظفحتسا امب]

 11١[. :ةدئاملا]  نوملسم ان دهشاو انمآ اوُلاَق يلوسربو يب

 ةصاخلا مهعئارش بسحب هيف نوتوافتم مهنكلو «مالسإلاب هلسر ثعب هنأ ىلاعت ۹2۲ لا1 ربخأف

 لازت الو «نيدبآلا دبأ خسنت ال ىتلا ةَ دمحم ةعيرشب تخسن نأ ىلإ ءًاضعب اهضعب خسني ىتلا

 .«امههجو »:د ىف )١(

 نم دحأ نم عمسي مل :١ للعلا ىف ىنطقرادلا لاق «سابع نبا نم عمسي مل بيبح ىبأ نب ديزي نإف ءعاطقنا هدانسإ ىفو (؟)

 . «ةباحصلا

 .آ نم ةدايز (5) .أ «م نم ةدايز (۳)



 #00 سا ا ل د )١385( ةيآلا:ماعنألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نحن ٠:مالسلا "(و ةالصلا]هيلع لاق اذهلو ؛ةعاسلا مايق ىلإ '”ةروهشم اهمالعأو «ةروصنم ةمئاق

 تاهمأو دحاو بأ نم ةوخألا مه تالعلا دالوأ نإف. "”(دحاو اننيد تأالع دالوأ ءايبنألا رشاعم

 ‹تاهمألا ةلزنمب ىه ىتلا عئارشلا تعونت نإو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع وهو دحاو نيدلاف «ىتش

 نم ءاقشألا نايعألا ةوخألاو «ىتش ءابآ نم ةدحاولا مألا ونب ءاذه سكع '*”فايخألا ةوخإ نأ امك

 . ملعأ هللاو «ةدحاو مأو دحاو بأ

 هللا دبع انثدح ء«نوشجاملا هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح «ديعس وبأ انثدح:دمحأ مامإلا لاق دقو

 لوسر نأ ؛هنع هللا ىضر ىلع نع « عفارا ىبأ نب هللا ديبع نع «جرعألا نع «ىمشاهلا لضفلا نبا

 نم انآ امو افينح ضرألاو تاومّسلا َرصَف يدلل يهجو تهجو» ١:لاق مث ‹«حتفتسا ربك اذإ ناك دلك هللا

 كلڌبو هَل كيرش ال . َنيِمَلاَعْلا بر هلل يتاممو يايحمو يكسنو يتالص نإ ۹ : ماعنألا] (نيكرشملا
 ىسفن تملظ «كدبع انأو ىبر تنأ «تنأ الإ هلإ ال .كلملا تنأ مهللا < 4 َنيملسملا لوا انأو ترمأ

 الخلا خال دعا كنا الإ تر رفعي اج ولذا اف تاب فاو

 «تيلاعتو تكرابت .تنأ الإ اهئيس ىنع فرصي ال اهئيس ىنع فرصاو .تنأ الإ اهنسحأل ىدهي

 .«كيلإ بوتأو كرفغتسأ

 . ”هحيحص ىف ملسم هاور دقو .دهشتلاو دوجسلاو عوكرلا ىف هلوقي اميف ثيدحلا مامت ركذ مث

 ةرزاو رزت الو هيلع الإ سفن لك بسكت الو ءيش لك بر وهو ابر يغبأ هللا ريغأ لق »

 .4 659 َدوُفلَتخَت هيف مسك امب مکننیف مكعجرم مكبر ىلإ مث ئرخأ رزو
 ريغأ# : هيلع لكوتلاو هل ةدابعلا صالخإ يف هللاب نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي «لقإ : ىلاعت ٍلوقي

 :ىأ «ىرمأ ربديو ىنؤلكيو ىنظفحيو 5 «ءىش لك بر وهو «هاوس ابر بلطأ :ىأ (ابر يغبأ ۾ هللا

 .رمألاو قلخلا هلو «هكيلمو ءىش لك بر هنأل ؛هيلإ الإ بينأ الو «هيلع الإ لكوتأ ال

 ال “هل ةدابعلا صالخإ اهلبق ىتلا ةيآلا تنمضت امك« لكوتلا صالخإب رمألا اهيف ةيآلا "هذه
 ندا هرم یل لاق ع «[نآرقلا ىف] اريثك رخآلاب نرقي ىنعملا اذهو .هل 0

 :هلوقو ء[7١١ :دوه] هيلع لكوتو هدبعاف 3 : هلوقو «[6 : ةحتافلا] (نيعتست كاّيإو دبعن كايإل ١

aهدخئاف وه الإ هَلإ ال برغملاو قرشمْلا بر # : هلوقو «[۲۹: كلملا]  

 .تايآلا نم كلذ هابشأو «[9:لمزملا] «ًاليكر

 ىف ةمايقلا موي عقاولا نع رابخإ «ئرخأ رزو ةرزاو رزت الو اهيلع الإ سفن لك بست الو : هلوقو

 .أ نم ةدايز (0) .«ةروشنم 7:أ ىف )١(

 . هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (74147 )۳٤٤۲« مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ()
 . ال هنإ» :م ىف (6) .«ناتخألا» :أ ىف (5)
 )۷۷١(. مقرب ملسم حيحصو )14/١( دنسملا (5)

 .أ نم ةدايز (9) .(هدحو ): ىف (۸) . «هذهف ١:أ «م ىف (۷)

 .«هلوقک »:أ ىف (۱۰)



 ٠١١( ) ةيآلا :ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزخحلا لل للدم:

 ارش نإو ءريخف يحذر 11" اا فراخ ارا نأ غو ا فللا هاذع

 ىآإ ةلقثم عدت نإوإ» : لاق امك «ىلاعت هلدع نم اذهو ی ةليطعت خب لمحت ا ةناونعرشف

 «امضه الو اَمْلَظ فاخی الق :هلوقو .[: رطاف] (یبرق اذ ناک ولو ءيش هنم لمحي ال اهلمح
 نم صقني نأب مضهي الو «هريغ تائيس هيلع لمحي ناب ملظي الف :"ريسفتلا ءاملع لاق ء[7١١ :هط]

 لك :هانعم ء[۳۹ ۰۳۸: رثدملا] «نيميلا باحصأ الإ . ةنيهر تبسک امب سفن لك# : ىلاعت لاقو . هتانسح

 ىلع ةحلاصلا مهلامعأ تاكرب 5 ادوعت دق ناف نيل تاالهت ةر نقل

 نم مهان امو مهتيرذ مهب انقحْلَأ ناياب مهتيرذ مهنعباو اونمآ نيذلاو) : روطلا ةروس ىف لاق امك «مهيرارذ

 دق اونوكي مل نإو «ةنجلا ىف ةعيفرلا ةلزنملا ىف مهتايرذ مهب انقحلا :ىأ ء[: ةيآلا] «ءيش نم مهلمع

 نم ءاعفرلا ةداسلا كئلوأ انصقنأ :ىأ 4 مهانتلأ امو» ءناميإلا لصأ ىف لب «لامعألا ىف مهوكراش

 ءابآلا لزانم ىلإ ىلاعت مهعفر لب ةلزنم مهنم صقنأ مه نيذلا ءالؤهو مهانيواس ىتح ائيش مهلامعأ

 .رش نم :ىأ [؟١ :روطلا] «نيهر بسك امب ئرما لک : لاق مث : تنمو هلضفب < ويلا ةكربب

 انإ مكتناكم ىلع اولمعا :ىأ «دوُفلَتْخَ هيف مُک امب مُكنْيَف مکعجرم مكبر ىلإ مثال: هلوقو
 انك امو « مكلامعأو انلامعأب مکایاو انئبنيو هيلع ضرعنو نوضرعتسف «هیلع نحن ام ىلع نولماع

 عمجي لق .نولمعت امع لأسن الو اًنمرجأ امَع نولأست ال لق 8# : ىلاعت لاق امك ءايندلا رادلا ىف هيف فلتخن

 .[؟55 76 :أبس] «ميلعلا حالا وهو قحلاب اتنيب حتفي مث انبر اننيب نیب
 م رم دل 0 8 داع ےک ثيم عادم

 ام يف مكولبيل تاجرد ضعب قوق مكضعب عفرو ٍضرألا فئالخ ٍمُكَلعج يذلا وهو ل

 . 4 2 ميحر روُفَعَل ِهّنِإو باقعلا عيرس كبر نإ مكاتآ

 «ليج دعب اليج ضرألا نورمعت مكلعج :ىأ ضْرألا فئالخ مُكَلعج يذّلا وهو :  ىلاعت لوقي
 يف ةكئالم مكنم انلعجل ءاشن ولو > :لاق امك «هريغو ديز نبا هلاق . فلس دعب افّلخو نر دعب انرقو

 لك لمنلا] 4 ضرألا ءافلخ مكلعجيو » : ىلاعت هلوقكو «[50 :فرخزلا] «نوفلخي ٍضرألا

 مكفلختسيو مکر دع كلهي نأ مكبر ئسعإ : هلوقو 0 : ةرقبلا] 4ةفيلَخ ضرألا يف لعاج ينإل : هلوقو

 ١79[. :فارعألا] (تولمعت فيك رظنيف ضرألا يف

 نساحملاو «قالخألاو قازرألا ىف مكنيب تواف :ىأ 4( تاجرد ضعب قوف مكضعب عفرو# : هلوقو

 يف مهتشيعم مهنيب انمسَق نحن : و ا هلو «ناولألاو لاكشألاو رظانملاو «ىواسملاو

 هلوقو «[۳۲ :فرخزلا] «اًيرخس اضعب مهضعب ذختيل تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو ايندلا ةاّيحلا

 .[7؟١ :ءارسإلا] (اليضفت ربكأو تاجرد ربكأ ةرخآللو ضعب ىلع مهضعب انلضف فيك رظنا# :””[ىلاعت]

 .؟دوعي :أ ىف (۳) .«ريسفتلاب ءاملعلا 7:أ ءم «د ىف (۳) .«لامعألاب »:م ىف (۱)
 .آ نم ةدايز () ۽ .«هّتمو ١:أ ىف (4)



A0۵ )٠١١( ةيآلا : ماعنألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 

 ربتخيل ءهب مكنحتماو مكيلع هب معنأ ىذلا ىف مكربتخيل : ىأ « مكاتآ ام يف مكولبيل 8 :هلوقو
 .هربص نع هلأسيو هرقف ىف ريقفلاو «هركش نع هلأسيو هانغ ىف ىنغلا

 ,هنع هللا ىضر «ىردخلا ديعس ىبأ نع قو ىبأ ‹هحیحص یف ملسم ىور دقو

 «نولمعت “فيك رظنيل اهيف مكفلختسم هللا نإو ةرضخ ة ةولح ايندلا نإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق
 . ")«ءاسنلا ىف تناك ليئارسإ ىنب ةنتف لوأ نإف ءءاسنلا اوقتاو ءايندلا اوقتاف

 عيرس هباقعو هباسح نأ «بيغرتو بيهرت : «ميحَر روف هنو ١ باقعلا عيِرَس كبر نإ :هلوقو
 . بلطو ريخ نم هب اوؤاج اميف هلسر عبتاو ءالاو نمل «ميحُر روفغل هنو هلسر فلاخو هاصع "نم

 . متاح ىبأ نبا هاور .مهيف ام ىلع دابعلا محري :قاحسإ نب دمحم لاقو

 يأ يدابع ئين : ةلوقو + 17[ لاغت] لاق امك «نيتفصلا نيتاه نيب نآرقلا ىف ىلاعت نرقي ام اريثكو
 ةرفغم وذل كبر نإوإ» 0 رز ا ا ل] «ميلألا بادعْلا وه يباذع أَو . ميحّرلا ٌروُفغْلا انأ

 بيغرتلا ىلع ةلمتشملا تايآلا نم كلذ ريغو [1:دعرلا] 4باقعلا ديدشل كبر ناو مهملظ ىلع سائل
 ةبهرلاب هيلإ مهوعدي ةراثو .هيدل اميف بيغرتلاو ةنجلا ةفصو ةبغرلاب هيلإ هدابع وعدي ةراتف «بيهرتلاو

 هللا انلعج . هبسحب لك ىف مجنيل اذهبو اذهب ةراتو ءاهلاوهأو ةمايقلاو اهباذعو اهلاكنأو رانلا ركذو
 ءءاعدلا عيمس بيجم بيرق هنإ «ربخأ اف فدو رج زو ىهن هع اه كرتو وما اه هفاطا نم
 . باهو ميرك داوج

 ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ءالعلا نع ريهز انثدح «نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 ءدحأ ةنجلاب عِمَط ام ةبوقعلا نم هللا دنع ام نمؤملا ملعي ول :٠ لاق هاي ىبنلا نع "[هنع هللا ىضر]
 نيب ةدحاو عضوف ةمحر ةئام هللا قلخ ءدحأ ةنجلا نم طنق ام ةمحرلا نم هللا دنع ام رفاكلا ملعي ولو

 .(نوعستو ةعست هللا دنعو ءاهب نومحارتي هقلخ

 . [حیحص] نسح :لاقو .هب ءالعلا نع فسر اولا زيزعلا دبع نع ف نع «ىذمرتلا هاورو

 نع «رفعج نب ليعامسإ نع مهتثالث ءرجح نب ىلعو ةبيتقو ىيحي نب ىيحي نع ملسم هاورو
 , «©يدلعلا

 (")[ةنملاو دمحلا هلو ماعنألا ةروس ريسفت رخآ]

 )١( «اذام رظانف »: ىف ,

 مقرب ملسم حيحص (؟) )۲۷٤۲(.
 )( .«نميف»:أ ىف )٤« © )6.أ نم ةدايز

 ) )5.أ نم ةدايز (8 «0 .(نمیف »:أ ىف

 ) )9ءرجح نباو ةبيتقو بويأ نب ىيحي انئدح (1767) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو (19141) مقرب ىذمرتلا ننسو (584 /۲) دنسملا

 .هب رفعج نب ليعامسإ نع
 )١( ءم نم ةدايز .





 ۷ )۷ )١  تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

eT 

 ئركذو هب رذنتل هنم جرح كردص يف نكي الف كي لإ لزنأ باتك © نمحَتلا ل

 م الیلق ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو مكبر نم مكيلإ لزنأ ام اوعبتا © نينمؤملل

 . 4 @ذورگذت
 .هيف سانلا فالتخاو «هطسبو فورحلاب قلعتي ام ىلع «ةرقبلا ةروس» لوأ ىف مالكلا مدقت دق

 نع «بئاسلا نب ا ا « ىبأ ا انثدح 00 انثدح : :ريرج نبا 0

a 5[ىأ «كيلإ لزنأ باتك اذه .ى كي در باكو  : Ss 

 خت فاش ا ةداتقو <« غوا «دهاجم لاق 4نه جرح

 اذهلو ؛لسرلا نم مزعلا ولوأ ربص اک ياا هب راذنإلاو هغالبإ ىف هب جرحتت هل لهر

 . «نيدمؤملل ئركذو» «نيرفاكلا هب رذنتل كيلإ لزنأ : ىأ «هب رذنتل » :لاق

 ىذلا ىمألا ىبنلا راثآ اوفتقا : ىأ 4 مكبر نم مكيلإ لزنأ ام اوعبتا» : ملاعلل ًابطاخم ىلاعت لاق مث

 امع اوجرخت ال :ىأ © ءايلوأ هنود نم اوعبتت الو ءهكيلمو ءىش لك بر نم لزنأ باتكب مكءاج
 .هريغ مكح ىلإ هللا مكح نع متلدع دق اونوكتف «هريغ ىلإ لوسرلا هب مكءاج

 :هلوقو 1٠١ 7 :فسوي] «نينمؤمب تصرح ولو سالا رثكأ امو ل :هلوقک < نورُكذت ام اليلق»
 الإ هّللاب مهرتکا ن نمؤي اموإ» :هلوقو 7 : ماعنألا] هلا ليبس نع كوُلْضي ضرألا يف نم رثكأ عطت نإوإ»

 .[ ٠١65 : فسوی] 4نوكرشم مهو

 ذإ مهارعد ناك امف © نوُلئاَق مه وأ اتایب انساب اهءاجف اهاتكَلهَأ ةيرق نم مكو »
 نلئستلو مهيلإ لسرأ نيذّلا نلئستلف (2) نيملاظ انك اَنِإ اولاق نأ الإ اینا مهءاج

 . 4 © نيبئاغ اتك امو ملعب مهيلع نصقنلف )نيلسرملا

 ايندلا ىزخ كلذ مهبقعاف مهي دكتور السور E : ىأ «اهانكلهأ ةيرق نم مكوإ» يا لوپ

 م مهنم اورخس نيدّلاب قاحف كلبق نَم لسرب ئزهتسا دقلو » : ىلاعت لاق امك «ةرخآلا لب الوصوم
 ةيواخ يهف ةَملاَظ يهو اهاتكلهأ ةيرق نم (؟7نْيأكف» لا لاو د : ماعنألا] 4نوءزهتسي هب اوناک

 .«نيأكو» :أ ىف (5) 3 م «ك نم ةدايز (9) .م نم ةدايز قفز .د نم ةدايز )١(



 (۷ - 4) تايآلا فاما و 2 ي ا ا
 0020 ماس

 .]۸ :صصصقلا] اراز رت ت البق 9إ می ی رک یاس كاف

 « تايب هتمقنو هسأبو هللا رمأ هءاج نم مهنم ناكف : ىأ 4نولئاق مه وأ اتایب انتساب اهءاجفإ» :هلوقو

 ا 0 .راهنلا e هو .ةلولبقلا نم E : ىأ

EA AV 5ليميتد ل و لا  

 مهذخأي وأ نيزجعمب مه امف مهبلقت يف مهذخأي وأ . نوري ال ثْيح نم بادعْلا مهيتأي وأ ضرألا مهب هللا

 6V] ° : لحنلا] 4 ميحر فور مكبر إف فوخت ىلع

 دنع مهلوق ناك امف :ىأ 4نيِملاَظ انك اَنِإ اوُلاَق نأ لإ انسأَب مهءاج ْذِإ مهاوعد ناک امف :هلوقو

 ٍةيرق نم انمصق مكو) : ىلاعت لاق امك .اذهب نوقيقح مهنأو ءمهنونذب اوفرتعا نأ الإ باذعلا ءىجم

 ىلإ اوعجراو اوضكرت ال نوضكري اهنم مه اذإ انسأب اوسحأ ام نرخ موق هي ناشر ملط تا

 مهاتلعج ىح مهاوعد كلَ تَلاَو اَمَف . نيملاَظ انك اَنِإ اليو ای اولاق . نولأست مُكّلَل مكدكاسَمو هيف مقر ام

 ٠١[. ۔ ١١ :ءايبنألا] 4نيدماخ )[ اديصح

 هللا لوسر نع ةياورلا هب تءاج ام ةحص ىلع ةحضاولا ةلالدلا ةيآلا هذه ىف :ريرج نبا لاقو

 نع «ريرج انثدح :ديمح بأ كلذ اخ ««مهسفنأ نم اورذعي ىتح موق كله ام» :هلوق نم ا

 لاق : [هنع هللا ىضر] دوعسم نب هللا دبع لاق :لاق دارزلا ةرّسيم نب كلملا دبع نع «نانس ىبأ

 ؟كاذ نوكي فيك :كلملا دبعل تلق :لاق .مهسفنأ نم اورذعي ىتح موق كله ام» : ةا هللا لوسر

 . *0َنيِملاَظ انك اإ اوُلاَق نأ الإ نا ذإ مهاوعد ناك امف# :ةيآلا هذه أرقف :لاق

 متبجأ اذام لوقيف مهيداني موير» :"[ىلاعت] هلوقك «ةيآلا 4 مِهيَلِإ لسرأ نيذّلا نسلق لق

 تنأ كن انل ملع ال اولاق متبجأ اذام لوقيف لسرلا هللا عَمجَي موي :هلوقو 0 : صصقلا] (نيلسرملا

 اميف هلسر اوباجأ امع ممألا لأسي ةمايقلا موي ىلاعتو كرابت برلاف ]1-۰ ٩ :ةدئاملا]  بويغلا مَالع

 نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق اذهلو ؛هتالاسر 5 "غالبا نع اضيأ لسرلا لأسيو «هب مهلسرأ

 سانلا هللا لأسي :لاق (نيلسرملا نلئسدلو مهيَلِإ لسرأ نيذّلا نلئسلف# :ةيآلا هذه ريسفت ف دا

 ارا امنع نين ر لاو 1 قيلشرلل ا واج اه
e 5501 5 1  

 ل رب انثدح دلل هي هسا : هيودرم م

 كك لا نع نا مامإلاف 0 مكلكو عا مكلك» : ةا هللا ا لا : لاق

 .؟هلوق ىلإ» :ه ىفو «آ د «ك نم ةدايز )۳ .أ نم ةدايز )۲( .«ةلفغو هلا ك ىف (۱)

 .آ نم ةدايز (5)
 )0( ىربطلا ريسفت )١1/5 ١"07(.

 .أ نم ةدايز (۸) .؟غالب» م ك ىف )¥( 5 م 2ك نم ةدايز (0)

 . !هةتيعر نع! :ك ىف (9)



 ۳۸۹ (9 «۸) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 كيلا ا لان ر لا ةه اجو غ وع نا للون 4 ههل وع لانو لجرلاو
 .4نيلسرملا نلئسدلو مهبلإ لسرأ نيد نلئسدلف# :أرق مث . .هلثم «سواط نبا ىنثدحو

 وا هذه نودب نجلا نف عرف ثيدحلا اذهو

 اب ملكتيف «ةمايقلا موي باتكلا عضوي : 4 َنيِئاَع انك امو ملعب مهبل نصقتلف : سابع نبا لاقو

 نم ءاولمع امبو اولاق اب ةمايقلا موي هدابع ربخي ىلاعت هنأ : ىنعي (نیبئاغ انک اموإ» «نولمعي اوناك

 م «ءىش هنع بيغي ال ؛ءیش لك ىلع ديهش ىلاعت هنأل ؛ريقحو ليلجو «ریثکو ليلق
 يف ةّبح الو اَهمَلعي الإ ةَقرو نم طقست امو » ءرودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخب ملاعلا وه لب ئش

 .][۹ : ماعنألا] نيم بانك يف الإ سبي الو بْطَر الو ضرألا تاّملظ

 هنيزاوم تّقَح نمو (2) نوحلفملا مه كلوا هنيزاوم تلقت نمف قحلا ذئموي نزولاو )»

 .4 © نرم انتايآب اوناك امب مهَسْفنَأ اورسخ نيذلا كوا

 ىلاعت ملظي ال :ىأ «قحْلا# ةمايقلا موي «©لامعألل :ىأ «نزولاو# :ىلاعت و كرابت] لوقي

 نم ةبح لاقثم ناك نإو اًنيش سفن ملظن الف ةمايقلا ويل طسقلا نيزاوملا عضنو» :ىلاعت لاق امك ءادحأ

 كلت نإو ٍةَرَذ لاقثم ملظي ال هللا نإ ) :ىلاعت لاقو ء[4 : ءايبنألا] «نيبساح انب ئفكو اهب انيتأ لدرخ

 وهف . هنيزاوم تلقت نم ّمأَف » :ىلاعت لاقو «[+ ٠ :ءاسنلا] (اميظع ارجأ هَل نم تُيو اهفعاضي ةتسح
 ١١[« 5 :ةعراقلا] 4 ةيماح ران . ةيهام كاردأ امو . ةيواه هم . هنيزاوم تح نم امو ةيضأر ةشيع يف
 مه كّلوُأَف هئيزاوم تلقت نمف . نوُلءاسي الو ذوي مهنيب باسنأ الف روصلا يف خفت اذل : ىلاعت لاقو

 6١ :نونمؤملا] (نودلاخ منهج يف مُهَسْفنَأ اورسخ نيذّلا َكَلْوُأَف هنيزاوم َتّفَح نمو . نوحلفملا

۳[ 

 :لصف
 اهبلقي ىلاعت هللا نأ الإ ءاضارعأ تناك نإو لامعألا :ليق “ةمايقلا موي نازيملا ىف عضوي ىذلاو

 .اماسجأ ةمايقلا موي

 «نارمع لآ» و «ةرقبلا» نأ نم حيحصلا ىف ءاج امك سابع نبا نع اذه یوری :ىوغبلا لاق

 حيحصلا ىف كلذ نم .َفاَوَص ريط نم ناقرف وأ  ناتياّيَغ :وأ  ناتمامغ امهنأك ةمايقلا موي نايتأي
 ىذلا نآرقلا انأ :لوقيف ؟تنأ نم :لوقيف «نوللا بحاش باش ةروص ىف هبحاص ىتأي هنأو نآرقلا ةصق

 .؟هتيب لهأ» :أ ىف )١(

 نع عفان نع رخآ هجو نم ىور نكلو «نيلوهجملا نع ريكانملا ىوري :نيعم نبا لاق «ىبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع هدانسإ ىفو قفز

 .نيحيحصلا ىفو رمع نبا
 .(189) مقرب ملسم حيحصو )0 (۱A۸ مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«نازيملا ىف ةمايقلا موي» :ك ىف )١( .«لامعألا» :ك ىف (65) .أ نم ةدايز (6)
 ١٠١(. /9) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (۷)

 . «نایتآت» :أ ىف (۸)



 ( ٠١ ) ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا .۳۹

 هيت تا سلا یا تقلا ناو ا رل فيد قود راپ تان قابل اھا
 . قفانملاو رفاكلا ا ىف ی یر اا كلمع انا رھیا کا نم :لوقيف «حيرلا بّيط نوللا

 هل عضويو هب ىتؤي ىذلا لجرلا ىف «ةقاطبلا ثيدح ىف ءاج امك «لامعألا باتك نزوي : ليقو

 «هللا الإ هلإ ال» :اهيف ةقاطبلا كلتب ىتؤي مث ءرصبلا ّدَّم لجس لك جس ورو طن هتك نك

 كلت عضوتف .مّدظت ال كنإ :ىلاعت هللا لوقيف ؟تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه امو «براي :لوقيف

 .«ةقاطبلا تّلْقَتو ءتالجسلا تشاطق» : ةي هللا لوسر لاق .نازيملا ةفك ىف ةقاطبلا

 س و اک م وكت یاو

 دنع نزي الف 0 ا و

 ىذلاوف « هيقاس ةقد نم نوبجعتأ) :لاق هك هللا 00 نأ دوعسم نب هللا دبع بقانم ىفو

 . "”«دحأ نم لقثأ نازيملا ىف امهل هديب ىسفن

 نزوت ةراتو «لامعألا نزوت ""ةراتف ءاحيحص هلك كلذ نوكي نأب راثآلا هذه نيب عمجلا نكمي دقو
 .ملعأ هّللاو ءاهلعاف نزوي ةراتو « اهلاحم

 سا هاهم ع ۶ A يو لا 7 ی فاس

 .( 62 نوركشت ام اليلق شياعم اهيف مكل انلعج حو ضرألا يف مكانكم دقلو

 ىساور اهل لعجو ءارارق ضرألا لَعَج هنأ نم مهل نكم اميف ""هديبع ىلع انتم ىلاعت لوقي
 ءاهنم مهقازرأ جارخإل باحسلا مهل رخسو ءاهعفانم حابأو ءاّنويبو لزانم اهيف مهل لعجو ءاراهنأو

 ع مجرا «بابسألا ولا دوببستيو .اهيف نورجتي اًيابسأو بساكم : ىأ « شياعم اهيف مهل لعجو

 موُلظَل ناسنإلا نإ اهوصحت ال هللا تمعن د اودعت نإو » :ىلاعت لاق امك .«كلذ ىلع ركشلا ليلق اذه

 f : ميهاربإ] «راقك

 باوصلاو .اهزمه هنإف جرعألا زمره نب نمحرلا دبع الإ ءزمه الب «شياعم ا : عيمجلا أرق دقو
 اهلصأ ةشيعمو «اشيع شیعی شاع نم « ةشيعم مج شياعم نأ ؟زمه الب نورثكألا هيلع ىذلا

 ةى لا تافححو مج اف كشيعم ترافق نيغلا ىلإ تلقت لا ىلع ةرسكلا تلقسماف"4ةلكيعملا

 نئادم فالخب .ةملكلا ىف ةيلصأ ءايلا نأل ؛لعافم هنزوو . شياعم :ليقف «لاقثتسالا لاوزل ءايلا ىلإ

(2) 

 هيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع نع .رجاهملا نب ريشب قيرط نم )۳۷۸١( مقرب نئسلا ىف ةجام ن نباو TEA) /0( هدنسم ىف دمحأ هاورو )١(

 .اعوفرم « هنع هللا ىضر ‹ بيصحلا نب ةديرب

 .(5//781) هدنسم ىف دمحأ هاور (۲)

 نب هللا دبع ثيدح نم )079/١( كردتسملا ىف مكاحلاو (75779) مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاورو (1779) مقرب یذمرتلا ننس (۳)

 .ىبهذلا هقفاوو « هاجرخي ملو امهطرش ىلع دانسإلا حيحصلا : مكاحلا لاقو «صاعلا نب ورمع

 .هنع هللا ىضرع« ةريره ىبأ ثيدح نم هوحنب )٤۷۲۹( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)

 .«ىذلاو» :م ءد ىف (5)

 )١/ 57١(. هدنسم ىف دمحأ هاور (5)

 .«هدابعا :م ىف (8) .«ةراتو» :ك ىف (۷)



 ا )1١( ةيآلا :فارعألا ةروس - كلاثلا ءزجلا

 «ةدئاز اهيف ءايلا نإف ءرصبأو فحصو ندم :نم ةريصبو ةفيحصو ةنيدم عمج «رئاصبو فئاحصو

 .ملعأ هللاو كلذل زمهتو «لئاعف ىلع عمجت اذهلو

 نكي مل سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالمْلل الق مت مكاتروص مت مكانقلخ دقلو ل

 . 4 0 نيدجاسلا نم

 وه امو «سيلبإ مهودع ةوادع مهل نيبيو «مدآ مهيبأ فرش ىلع ماقملا اذه ىف مدآ ىنب ىلاعت هبني

 مث مكانقلخ دقلو» :ىلاعت لاقف «هقئارط اوعبتي الو هورذحيل «مدآ مهيبألو مهل دسحلا نم هيلع وطنم

 ةكئالملل كبر لاق ذِإَو» لان ةلوقك ادعو . 4010[ اوُدَجَسَف] مدآل اوُدجْسا ةكئالملل انف مث مكانروص

 دجسف] . نيدجاس هَل اوعقف يحور نم هيف تخقتو هتيوس اذِإَف . نونسم امح نم لاصْلص نم ارش قلاخ ين

 نيط نم هديب «مالسلا هيلع «مدآ قلخ امل ىلاعت هنأ كلذو ء[١۳ 78 :رجحلا] ةيآلا 47[ ةكتالملا

 برلا نأشل اميظعت هل دوجسلاب ةكئالملا رمأو ءهحور نم هيف خفنو «"(ایوس] ارشب هروصو «بزال

 ىلع مالكلا مدقت دقو .نيدجاسلا نم نكي مل سيلبإ الإ ءاوعاطأو مهلك اوعمسف «هلالجو ىلاعت

 .«ةرقبلا ةروس» ريسفت لوأ ىف سيلبإ
 0 هيلع «مدآ هلك كلذب دارملا نأ :ريرج نبا رايتخا وه هانررق ىذلا اذهو

 :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ورمع نب لاهنملا نع «شمعألا نع «ىروثلا نايفس لاقو
 .ءاسنلا ماحرأ ىف اوروصو «لاجرلا بالصأ ىف اوقلخ : لاق (مکانروص مٹ مكانقلح دقلو»

 . ءاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو «مكاحلا هاور

 .ةيرذلا : مكانروص مث مكانقلخب دارملا نأ :اضيأ فلسلا ضعب نع ريرج نبا هلقنو

 «مكاتروص مث مكانقلخ دقلو :ةيآلا هذه ىف كاحضلاو «ةداتقو .ىّدَسلاو . سنأ نب عيبرلا لاقو
 . ةيرذلا انروص مث مدآ انقلخ : ىأ

 ءمدآ كلذب دارملا نأ ىلع لدف .«مدآل اودجسا ةكئالملل انف مث 9 :هدعب لاق هنأل ؛رظن هيف اذهو
 لوسرلا نمز ىف اوناك نيذلا ليئارسإ ىنبل ىلاعت لوقي امك ءرشبلا وبأ هنأل عمجلاب كلذ ليق امنإو

 اوناك نيذلا مهؤابآ :دارملاو ء[517 :ةرقبلا] «ىولسلاو نما مكيلع انلزنأو مامعْلا مكيلع انللَظَول : هل

 عقاو هنأك راص لصأ مه نيذلا ءابآلا ىلع هتم كلذ ناك امل نكلو «[مالسلا هيلع] ىسوم نامز ىف

 ارق يف هنت والك مل اج اجور كاسر افعال ىلاعت هلوق فالخب اذهو .ءانبألا ىلع

 نم نوقولخم هتيرذو «2"”ةلالسلا نم قولخملا مدآ هنم دارملا نإف ء[17 2١7 :نونمؤملا] 4( "7[نيكم

 )١( “م ءك نم ةدايز (۳) .م نم ةدايز )۲( .ك نم ةدايز 8

 )5( كردتسملا )۳۱۹/۲(.

 ) )5«نيط نم ةلالس نم» م ءك ىف (۷) .(ةيآلا» :ه ىفو أ “٠م نم ةدايز 000 .أ نم ةدايز .



ODEN aaa با 

 . ملعأ هللاو ءانيعم ال ء«سنجلا ناسنإلا انقلخ "نم دارملا نأل اذه حصو «ةفطن

 نم هتقلخو ران نم ينتقاخ هنم ريخ انأ لاق كترمأ ذإ دجست الأ كعنم ام لاق

 . ( نط
 .ةدئاز انهه ال :كترمأ ذإ دجنت الأ ")[َكعَتم ] ام : ىلاعت هلوق هيجوت ىف ةاحنلا ضعب لاق

 : رعاشلا لوقك «دحجلا ديكأتل تديز :مهضعب لاقو

 هلثمب تعمس الو تيأر نإ ام

 نأ كعنم امن :انهه كلذكو :اولاق «ىفنلا ديكأتل د ا يتلا ع ««نِإ» 0

 كجوحأ ام :هريدقت yy نأ راتخاو e )۳( ج نبا امهاكح

 .ملعأ هّللاو «نسح ىوق لوقلا اذهو .كلذ وحنو «كترمأ ذإ دجست ال نأ كرطضاو كمزلأو

 نم عنتما هنأك «بنذلا نم ربكأ وه ىذلا رذعلا نم ,«هنم ريخ انا » : هللا هنعل سيلبإ لوقو

 ىنرمأت فيكف «هنم ريخ انأو :هللا هنعل ىنعي «لوضفملل دوجسلاب لضافلا رمؤي ال هنأل ةعاطلا

 رظنف «نيطلا وهو «هنم هتقلخ امم فرشأ رانلاو «ران نم قلخ هنأب «هنم ريخ هنأ نيب مث ؟هل دوجسلاب

 خفنو « هديب مدآ قلخ ىلاعت هللا نأ وهو « ميظعلا فيرشتلا ىلإ رظني ملو < «رصنعلا لصأ ىلإ نيعللا

 YY نا «نيدجاس هَل اوعقف ل :ىلاعت هلوق صن ةلباقم ىف ًادساف ًاسايق ساقو «هحور نم هيف

 هحبق أطخأف «ةمحرلا نم سیا : ىأ «ةمحرلا نم سلبأ O ؛دوجسلا كرب ةكئالملا نيب نم ذشف

 ةانألاو ملحلاو ةنازرلا هنأش نم نيطلا نإف ‹اًضيأ نيطلا نم فرشأ رانلا نأ هاوعدو هسايق ىف هللا

 شيطلاو قارحإلا اهنأش نم رانلاو .حالصإلاو ةدايزلاو ومنلاو تابنلا لحم نيطلاو «تبثتلاو

 دايقنالاو ةناكتسالاو ةبانإلاو عوجرلا ىف هرصنع مدآ عفنو «هرصنع سيلبإ ناخ اذهلو ؛ةعرسلاو

 .ةرفغملاو ةبوتلا بلطو فارتعالاو «هّللا رمأل مالستسالاو

 ةكئالملا تّقلخ» : ةي هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع ءملسم حيحص ىفو
 . ہلسم هاور اذكه «مکل فصو ام مدآ قلخو «ران نم جرام نم سيلبإ قلخو «رون نم

 ادد ورم نك هلا ديع نع م ليعاسم] انكدحت وفي قلا د اند :ةيودرم نبا لاقو
 لاق : تلاق ةشئاع نع (ةورع نع .«ىرهزلا خرع رحم نخ + قازرلا دبع انتاج ءدامح نبا ميعن

 مدآ قلخو «ران [نم جرام] نم ناجلا قلخو «شرعلا رون نم ةكئالملا هللا قلخ» : ةي هللا لوسر

 .أ نم ةدايز )۲( . (ىف» : “م 2ك ىف )20(

 )974/١17(. ىربطلا ريسفت (۳)
 . «اذهلو» م ىف (4)

 .(۹47) مقرب ملسم حيحص 2(

 .أ نم ةدايز (0)



 18817 سيب ل ا اال )1-/١1( تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ىفو ا : لاق ؟قازرلا دبع نم اذه تعمس نيأ :دامح نب ميعنل تلق .2مكل فص ام

 . «نارفعزلا نم نيعلا روحلا تقلخو» :حيحصلا ريغ ىف ثيدحلا اذه ظافلأ ضعب

 نع دو نبا نع ريتك ES «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح : :ريرج نبا لاقو

 نم لوأ وهو « سيلبإ ساق : لاق «نيط نم هتقلخو را نم ينتقل :هلوق ىف نسحلا نع اروا طف

 : حص هدانسإ .٠ ساق

 نيريس نبا نع 0 ""'ىفئاطلا ميلس نب ىيحي ینثدح «كلام نب ورمع ىنئدح :لاقو

 .اضيأ حيحص دانسإ . “سيياقملاب الإ رمقلاو سمشلا تدبع امو «سيلبإ ساق نم لوأ :لاق

 لاق © نيرغاّصلا نم كّنإ جرخاف اهيف َرّبْكَتَت نأ كَل نوكي امف اهنم طبهاف لاقط

 . * © نيرظنملا نم كنإ لاق 2)نونعبي موي ئلإ ينرظنأ
 «ىرمأل كنايصع ببسب :ىأ (اهنم طبهاف  :ینوک ىردق رمأب سيلبإل اًبطاخم ىلاعت لوقي

 .اهيف ربكتت نأ كل نوكي امف «ىتعاط نع كجورخو

 اهيف وه ىتلا ةلزنملا ىلع ًادئاع نوكي نأ لمتحيو «ةنجلا ىلإ دئاع ريمضلا :نيرسفملا نم ريثك لاق

 . ىلعألا توكلملا ىف

 هدارمل ةأفاكم ءهدصق ضيقنب هل ةلماعم «نيريقحلا نيليلذلا :ىأ (نيرغاصلا نم كنإ جرخاف»

 لاق . نوُكعِبي موي ىلإ !ينرظنأ» : لاق «نيدلا موي ىلإ ةرظنلا لأسو نيعللا كردتسا كلذ دنعف «هدضب

 ال ىتلا ةئيشملاو ةدارإلاو ةمكحلا نم كلذ ىف هل ال «لأس ام ىلإ ىلاعت هباجأ «# نيرظنملا نم كلن
 مد هدو

 .باسحلا عيرس وهو .همكحل بقعم الو « عنات الو فلاخت

 نمو مهيديأ نيب نم مهنيتال مث © ميقتسملا كطارص مهل ندعقأل ينتيوغأ امبف لاق ل

 . 4 05 نيركاش مهرثكأ دجت الو مهلئامش نعو مهناميأ نعو مهفلخ
 ةدناعملا ىف ذخأ «كلذب سيلبإ قثوتساو K3 )نوثعبي موي ئلإ» سيلبإ رذنأ امل هنأ ىلاعت ربخي

 ئتتيوغأ امك : ىأ «ميقتسملا كطارص مهل ندعفأل يسيرغأ امبف ١ :لاقف ءدرمتلاو

 نم مهقلخت نيذلا  كدابعل ندعقأل ىنتكلهأ امك :هريغ لاقو . ىنتللضأ امك :سابع نبا لاق

 )١( مقرب فنصملا ىف قازرلا دبع هاور )5١9-05(.

 ىضر «ةمامأ ىبأ نع «مساقلا نع ديزي نب ىلع نع ءرحز نب هللا ديبع قيرط نم (۲۳۷ /۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ()
 نب ىلع نع ىور اذإو ءتابثألا نع تاعوضوملا ىوري» :نيحورجملا ىف نابح نبا لاق ءرحز نب هللا ديبع هدانسإ ىفو «هنع هللا

 امم الإ ربخلا كلذ نكي مل «نمحرلا دبع وبأ مساقلاو ءديزي نب ىلعو «هللا ديبع ربخ دانسإ ىف عمتجا اذإو «تاماطلاب ىتأ ديزي

 .«مهيديأ هتلمع

 .«ىئاطلا» » : أ ىف (۳)

 .(۳۲۸/۱۲) ىربطلا ريسفت (4)

 .أطخ وهو «نيدلا» :م ىف (5) .أطخ وهو «ىنرظنأف» :م «ك ىف (45)



 ١۷( ء١1١) ناتيآلا : فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا 4٤

 «ةاجنلا ليبسو قحلا قيرط :ىأ #ميقتسملا كطارص» ىلع - هببسب ىنتدعبأ ىذلا اذه ةيرذ
 ا كلذلضإ تيس كردحوي الو كوديعي دا اهنع ؟"؟نينلعألو

 . ميقتسملا كطارص مهل ندعقأل ىايإ كئاوغإبف :لوقي هنأك «ةيمسق انهه ءابلا :ةاحنلا ضعب لاقو

 . قحلا : ىنعي «ميقتسملا كطارصإ» :دهاجم لاق

 ةكم قيرط ىنعي :هللا دبع نب نوع نع «ةقوس نب" دمحم لاقو

 ."7[هلك] كلذ نم معأ ميقتسملا طارصلا نأ حيحصلاو :ريرج نبا لاق

 :دمحأ مامإلا ىور امل :تلق

 نب ىسوم انثدح - ليقع نب هللا دبع ىفقثلا ىنعي - نيمو انس ءمساقلا نب مشاه انثدح
 نإ» :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :لاق هكاف ىبأ نب ةريس نع دعما ىبأ نب ملاس ىلربخا «أبيسملا
 :لاق .«؟كئابآ نيدو كنيد رذتو ملستأ :لاقف «مالسإلا قيرطب هل دعق «هقرطب مدآ نبال دعق ناطيشلا

 لثم امنإو «كءامسو كضرأ “ءدتو رجاهتأ :لاقف ةرجهلا '؟”قيرطب هل دعقو» :لاق .«ملسأو هاصعفا
 ءلاملاو سفنلا داهج وهو ءداهجلا "7قيرطب هل دعق مث ءرجاهو هاصعف ؟لوطلا ىف سرفلاك رجاهملا
 » : للل هللا لوسر لاق .«دهاجف .ءهاصعف» :لاق .«؟لاملا مسقيو ةأرملا حكنتف «لتقتف لتاقت :لاقف
 «لجو زع «هللا ىلع اقح ناك لتق وأةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع ًاقح ناك تامف '"”مهنم كلذ لعف
 نأ هللا ىلع اقح ناك ةباد هتصقو “وأ ءةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع اقح ناك قرغ نإو «ةنجلا هلخدي نأ
 ا هلا

 مرتك دجت الو مهلئامش نعَو مهناميأ نعو] مهفلَح نمو مهيديأ نيب نم مهتيتال مثل : هلوقو
 مهككشأ :(مهيديأ نيب نم مهتيتال ملل : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق € [  نيركاش
 نعو » مهنيد رمأ مهيلع هّبشأ :«مهناميأ نعو# مهايند ىف مهبغرأ : : 4 مهفلخ نموا « مهترخآ ىف
 . ىصاعملا مهل ىهشأ : «مهلئامش

 نيب نمل امأ نا نبا: نع اچو «ىفوعلاو - ةياور ىف - ةحلط نب '""[ىلع] لاقو
 لبق نمف : : «مهناميأ نع امأو «مهترخآ رمأف :: « مهفلخ نمإل امأو ,مهايند لبق نمف : : 4 مهي ديأ

 مهتائيس لبق نمف : «مهلئامش نعإل امأو «مهتانسح

 الو ثعب ال "هنآ مهربخأف و مهاتأ :ةداتق نع ورع نأ یس لاق

 .ك نم ةدايز (۳) .«دهاجم» :أ ىف (۲) . «مهنلضألفأ» : أ ىف )١(
 .«رذتو» :أ م ءك ءد ىف (5) .«قيرط ىف» :د ىف (4)

 .«كلذ مهنم» :د ىف (۷) .«قيرط ىف» :د ىف )١(

 .«نإو» :م ىف (9) .«لتق ناك نإو» :م ىفو .«ناك لتق نإو» :ك ىف (6)

 )٠١ ( دنسملا )۳/ ٤۸۳(.

 )١١( .«نأ» :ك ىف (۳) .أ نم ةدايز 70 .(ةيآلا» :ه ىفو ءأ نم ةدايز



 م نا تي 0 و ااا

 لبق نم «مهناميأ نع# و اهيلإ مهاعدو مهل اهنيزف ايندلا رمأ نم :مهفّلَح نموإ» ران الو ةنج
 .اهب مهرمأو ءاهيلإ مهاعدو «ىصاعملاو تائيسلا مهل نيز :«مهلئامش نعول اهنع مهاب مهتانسح
 ةمحر نيبو كنيب لوحي نأ عطتسي مل «كقوف نم كتأي مل هنأ ريغ ءهجو لك نم مدآ نبا اي كاتأ

 س

 . هللا

 :اولاق مهنأ الإ «"ريرج نباو «ىدسلاو «"ةبيتع نب مكحلاو ءىعَحَتلا ميهاربإ نع ىور اذكو

 .ةرخآلا :(مهفلخ نمو ايندلا : 4مهيديأ نيب نمل

 :«مهلئامش نعو مهفلخ نمو» «نورصبي ثيح :«مهنامبيأ نعو مهيديأ نيب نم» :دهاجم لاقو

 .نورصبي ال ثيح

 . مهل هبيحي رشلاو ءهنع مهدصي ريخلاف ءرشلاو ريخلا قرط عيمج دارملا نأ ريرج نبا راتخاو

 نمو مهيديأ نيب نم مهنيتآل منل :هلوق ىف سابع نبا نع ءةمركع نع «نابأ نب مكحلا لاقو

 . مهقوف نم لزنت ةمحرلا نأل ؛مهقوف نم :لقي ملو . (مهلئامش نعو مهناميأ نعو مهفلخ

 .نيدحوم : لاق 4نيركاش مهرتكَأ دجت الوإ» :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 دقلو» : ىلاعت لاق امك «عقاولا اذه ىف قفاو دقو «مهوتو هنم نظ وه امنإ اذه ٍسيلبإ لوقو

 ةرخآلاب نمؤي نم ملعتل الإ ناطلس نم مهي هَل ناك امو . نيدمؤملا نم اقيرف الإ هوعَباَف نط سيلبإ هيلع قدص

 AAR :ابس] (ظيفح ءيش لك ىَلَع كبرو كش يف اهنم وه نمم

 لاق امك ءاهلك هتاهج نم ناسنإلا ىلع ناطيشلا طلست نم ةذاعتسالا ثيدحلا ىف درو اذهلو

 : هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا

 هرو 0 عدو 5-6
7 E 

 - معطم نب ريبج نبا نع «بابخ نب سنوي نع ؛عمجم نب ورمع انثدح «ىلع نب رصن انثدح
 نب هللا دبع انثدح  ىناتسجسلا ىنعي  باطخلا نب رمع انثدحو سابع نبا نع  ريبج نب عفان ىنعي

َ 5 0 5 ° 0 5 

 نب ريبج نبا نع  بابخ نب سنوي نع «ةسينأ ىبأ نب ديز نع .ءورمع نب هللا ديبع انئدح ءرفعج
 ىنيد ىف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ىنإ م :لوقي كو هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع  معطم

 نمو ىدي نيب نم ئتظفحاو 9 ىتعور نمآو روع رتسا مهللا ‹ىلامو ىلهأو « ىايندو

 ("”رازبلا هب درفت . «ىتحت نم لاَتْغُأ نأ مهللا كب ذوعأو ؛ىقوف نمو «ىلامش نعو ىنيمي نعو
 . هنسحو

 ناميلس ىبأ نب ريبج ىنثدح «ىرازفلا ملسم نب ةدابع انثدح ءعيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو 0 و 7 1 ۶ء 5

 .؟جيرجا :م 2ك ءد ىف (۳) .«ةنييع» :أ «م ىف (0) .«مهأطب» :أ ىف )١(

 .؟یتاعرر نمآو ىتاروع رتسا مهللا» :ك «د ىف (5) .؟هنسحيلا :أ م ك ءد ىف (6)

 .«كتمظعب» :د ىف ()

 .«فيعض وهو بابخ نب سنوي هيفا )۱۷١/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ؛راتسألا فشك» )۳٠۹١( مقرب رازبلا دنسم (۷)



 .(18) ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزخلا حسب لل »مو5

 ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ىنإ مهللا «ةرخآلاو ايندلا ىف ''ةيفاعلا كلأسأ ىنإ مهللا» :ىسمي نيحو حبصي

 نمو ىدي نيب نم ىنظفحا مهللا ؛یتاغور نمآو «ىتاروع رتسا مهللا .ىلامو ىلهأو ىايندو ىنيد ىف

 ىنعي : عيكو لاق . (ىتحت نم لاتغأ نأ كتمظعب ذوعأو «ىقوق نمو «ىلامش نعو ىئيمي نعو .ىفلخ

 . فسخلا

 1 ‹ملسم نب ةدابع ثيدح نم مكاحلاو «ناّبح ن نباو «هجام نباو « ىئاسنلاو «دواد وبأ هاورو

 .دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو

 . ( ® نيعمجأ مكنم منهج ًنألمأل مهنم كعبت نمل اروحدم اموءذم اهنم جرخا لاق إف

 ا اهنم جرخا» :هلوقب ىلعألا الملا لحم نع ىفنلا داعبإلاو درطلاو “"ةنعللا ىلاعت دكأ

 .(اروحدم

 امأذ همأذي همأذ» : لاقي . بيعلا و ريغ مأذلاو « بيعملا وهف .«موؤذملا» امأ :ريرج نبا لاق

 دولا دعما وهو, ىصقملا :ةروخنلاو# لاق

 .ًادحاو الإ (مومذملا»و «موؤذملا» “ افرا :ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 اموءذم اهنم جرخا» :سابع نبا نع«ىميمتلا نع «قاحسإ ىبأ نع«ىروثلا نايفس لاقو

 .اتيقم :لاق (اروحدم
 لاقو .ادورطم اتيقم : ىدسلا لاقو . اتيقم اريغص : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ ص ىلع لاقو

 :روحدملاو ءايفنم :اموؤذم :سنأ نب عيبرلا لاقو .ًادورطم ًايفنم :دهاجم لاقو .اتيقم انيعل :ةداتق
 ,() للا

 كعبت نمف بهذا لاقل :هلوقك . «نيِعَمَجَأ مكنم منهج ًنألمأل مهتم كعبت نمل :ىلاعت هلوقو

 كلجرو كليخب مِهيَلَع بلجأو كتوصب مهنم تعطتسا نم ززفتساو . اروُقَم ءازج مكؤازج منهج ناو مهنم

 ناطلس مهيلع كَل سيل يدابع نإ . اًروُرُغ الإ ناَطيَشلا مهدعي امو مهدعو دالوألاو لاومألا يف مهكراشو

 .[560 ۳ : ءارسإلا] «اليكو كّبرب ئفكو

 ةرجشلا هذه ابرقت ة الو امتئش ثيح نم الكف َةَنجلا ' فلج وزو تنأ "کسا مدآ ايو

 .«ةبفاعلاو وفعلا كلأسأ» :1 ىف )١(

 نابح نبا حيحصو )۳۸۷١( مقرب ةجام نبا نئسو (۲۸۲/۸) ىئاسنلا ننسو )٥۰۷٤( مقرب دواد ىبأ ننسو ٠١( /۲) دئسملا 0

 )٥۱۷/١(. كردتسملاو «ناسحإلا» )١66/5(

 .«ريغصلا» :د ىف (5) .«فرعي امل :ك ىف (4) .؛ةنعللا هيلع ىلاعت دكأ» :أ ءم ءك ءد ىف (۳)



 سس (۱۹-۲۳) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 امهتاءوس نم امهنع يروو ام امهل يدبيل ناطيشل دنا امهل یر اطا نب انوكف

 69 َنيِدلاَحْلا نم انوكت وأ نْيَكْلم انوكت نأ لإ ةر رجُشلا هذه نع امكبر امكاهن ام لاقو

 م لا

 اهرامث عيمج نم اهنم الكأي نأ ةنجلا ')[ءاوح] هتجوزلو «مالسلا هيلع «مدآل حابأ هنأ ىلاعت ركذي

 «ناطيشلا امهدسح كلذ دنعف ««ةرقبلا ةروس» ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو .ةدحاو ةرجش الإ

 ايدك لاق نسا سانللاز ةنعنلا نم ةف امهم الا هولا داو لاا م
 نيدلاخ وأ «نيكلم انوكت الثل :ىأ نيكلم انوكتل الإ ةرجشلا "”لكأ نع امكبر امكاهنام :ءارتفاو

 دلخلا ةرجش ىلع كلدأ له مدآ اي لاق» :هلوقك « © 'امكلذ امكل لصحل اهنم امتلكأ امكنأ ولو ءانهه

 «اوُلضت نأ مكل هللا ني :هلوقك ءنيكلم انوكت الل :ىأ ١٠١[ :هط] (ىلبي ال كلمو

 "لعل :ىأ ٥[ : لحنلا] (مكب ديمت نأ يساور ضْرألا يف ىَقلأو» ءاولضت الئل : ىأ ء[١ا/5 : ءاسنلا]

 روهمخجلا هأرقو .ماللا رسكب , 6 نيكلم انوكت نأ ًالإ» :نآرقي ريثك ىبأ نب ییحیو سابع نبا ناكو

 ملعأو ءانهه امكلبق نم ىنإف .«نيحصاتلا نمل امكل يإل :هللاب امهل فلح :ىأ «امهمساقوإ»
 :بيؤذ ىبأ مع نبا «ريهز نب دلاخ لاق امك «نيفرطلا دحأ دارملاو ةلعافملا باب نم اذهو «ناكملا اذهب

 ووقت اهدا وللا ع ذلا متنأل ادهج هللاب اهمّساقو

 تقلخ ىنإ :لاقف «هللاب نمؤملا عدخي دقو ءامهعدخ ىتح 2)[كلذ ىلع] هللاب امهل فلح :ىأ
 انعدخ هللاب انعداخ نم» :لوقي ملعلا لهأ ضعب ناكو .امكدشرأ ىناعبتاف ءامكنم ملعأ انأو ءامكلبق

 .(هل

 نم امهيلع يک نافصخي خي اقفطو امهتاءوس امهل تدب ةرجشل ال ل امهألدف إل

 ودع امكل ناطيشلا نإ امُكَل لقأو ةرجّشلا امكلت نع امكهنأ ملأ امهب امهبر امهادانو ةّنجْلا قرو

 . 4 69 نيرساخلا نم نتوكتل انمحرتو ان رفغت مل نإو انسفنأ امل انبر الاق 9 نيبم

 ناك :لاق «هنع هللا ىضر «بعك نب ىبأ نع «نسحلا نع «ةداتق نع :ةيورغ ىبأ نب ديعس لاق

 هل تدب «ةئيطخلا نم هب عقو اب عقو املف .سأرلا رعش ريثك «قوحس ةلخن هنأك ءالاوُط الجر مدآ

 .«هذه» :ك د ىف (۳) .«امهبلسيل» :د ىف (0) .أ نم ةدايز )١(

 .«كلذ» : ىف (:)

 )٥( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )١7/ ٠١( نييلذهلا راعشأل ققحملا هازعو )١/٠١۸(.

 . ءم ك ءد نم ةدايز (0)



 ۔(۲۳ «۲۲) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا لل _ ل ۸

 لاقف «ةنحلا رجش نم ةرجش هسأرب تقلعتف ةنجلا ىف ابراه قلطناف .اهاري ال ناكو «كلذ دنع هتروع

 ىنإ بر :لاق ت سا «مدآ اي :لجو زع «هبر هادانف . كتلس رم ريغ ىنإ :تلاقف 1 ينيلس رأ :اهل

 ا

 اک ىبنلا نع «بعك نب ىبأ نع ‹نسحلا نع «قرط نم هور نباو « ريرج نبا هاور دقو

 . "ادانسإ حصأ فوقوملاو

 نب لاهنملا نع «ةرامع نب نسحلا نع «كرابملا نباو ةنييع نب نايفس انأبنأ :قازرلا دبع لاقو

 «هتجوزو مدآ اهنع هللا ىهن ىتلا ةرجشلا تناك :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ورمع

 ايلوم «مالسلا هيلع «مدآ قلطناف . ضعب ىلإ هضعب ناقزلي «نيتلا قرو ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي

 كتييحتسا ىنكلو ال : لاق ؟رفت ىنمأ «مدآ اي :هادانف «ةنحلا نم ةرجش هسأرب تقلعف «ةنجلا ىف

 ىلب :لاق . كيلع تمرح امع «ةحودنم اهنم كتحبأو ةنجلا نم كتحنم اميف كل ناك امأ :لاق . براي

 و و هل وق و لاق و اوك كي لعيب اجا نإ تج ام عو نکو ترا

 .ادك الإ شيعلا لانتال مث «ضرألا ىلإ كنطبهأل ىتزعبف :لاق . (نيحصانلا نمل امكل ينإ امهمساقوإل

 ةعنص مّلعف «بارشو ماعط نم دغر ريغ ىلإ طبهأف ءاَدَعَر اهنم نالكأي اناكو «ةنجلا نم طبهأف :لاق
 «هنحط مث «هاآرذ مث «هساد مث «دصح غلب اذإ ىتح «ىقس مث عرزو ثرحف «ثرحلاب رمأو «ديدحلا

 . غلبي نأ هللا ءاش ام هنم غلب ىتح هغلبي ملف ءهلكأ مث «هزبخ مث «هنجع مث

 : سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ورمع نب لاهنملا نع «ىليل ىبأ نبا نع «ىروثلا لاقو
 . هيلإ حيحص . نيتلا قرو :لاق (ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي اقفطو»

 .بوثلا ةئيهك ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي العج :دهاجم لاقو

 ىلع ارون ءاوحو مدآ سابل ناك :لاق «امهسابل امهنع عزني ا :هلوق ىف هبتم نب بهو لاقو
 .امهتآوس امهل تدب ةرجشلا نم الكأ املف .اذه ةروع هذه الو «هذه ةروع اذه یری ال ءامهجورف

 . هيلإ حيحص دانسإب ريرج نبا هاور

 ؟ترفغتساو تبت نإ تيأرأ «بر ىأ :مدآ لاق :لاق ةداتق نع «رمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .هلأس ىذلا امهنم دحاو لك ىطعأف «ةرظنلا هلأسو «ةبوتلا ةلأسي ملف سيلبإ امأو . ةنجلا كلخدأ ًاذإ : لاق

 )١( ىربطلا ريسفت )١17/ 7814(.

 «هوحنب بعك نب ىبأ نع «نسحلا نع «داهلا نب ديزي قيرط نم )45/١"( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو o) /۱۲( ىربطلا ريسفت ()

 هجرخأ ام مكاحلا دصقي «ملعأ هللاو ‹رصمو ةنيدملا لهأ نم نسحلا ثيدحب فرعأ هنإف «ديبع نب سنوي ثيدح للعي ال اذه» :لاقو

 دق هنأب هرخآ ىف هللع دق هنإف «هوحنب بعك نب ىبأ نع «ىتع نع« نسحلا نع «ديبع نب سنوي قيرط نم )۳٤٤/١( كردتسملا ىف

 «بعك نب ىبأ نع تثدح جيرج نبا نع «(5 ٠0 /") فنصملا ىف قازرلا دبع هاورو . ىتع ركذ نود یبا نع .نسحلا نع ىور

 .هوحلب هركذف م ىبنلا نع

 .؟ىلاعت هلوق» :ك ىفو هللا لوق» :م ءد ىف (۳)

 .هب قازرلا دبع قيرط نم )67/١7”7( هريسفت ىف ىربطلا هاورو )٤(



 "ب. )۲٤_۲٦( تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 «نيسح نب نايفس نع «ماّوعلا نب دابع انثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقو
 مل SS E ا

 . 3كيلو ك ا ا AE : لاق نحال 0 0

 نم نتوكنَ اًنمَحَرَتو ان رفغت مل نإو انسفنأ اَنمَلَظ اير :هلوق ىف محارم نب كاحضلا لاقو

 .(لجو زع] هبر نم مدآ اهاقلت ىتلا تاملكلا ىه :4نيرساخلا
 هد ري م ل ررر ل 04 : : 2

 اهيف لاق © نيح ىلإ عا رقتسم ضرألا يف مكلو ودع ضعبل مكضعب اوطبها لاق ,

 . 4 62 نوجرخت اهنمو نوتومت اهيفو نويحت
 «ةيحلا ركذي مل نم مهنمو . ةيحلاو ‹سيلبإو «ءاوحو «مدآ :(ارطبهال یف باطخل اب دارملا : لیق

 . ملعأ هللاو

 «اعيمج اهنم اًطبها# :لاق «هط» ةروس ىف ىلاعت لاق اذهلو ؛سيلبإو مدآ ةوادعلا ىف ةدمعلاو
 . سيلبإل عبت ىهف  احيحص اهركذ ناك نإ  ةيحلاو .مدآل عبت ءاوحو "11١17 :ةيآلا]

 «تايليئارسإلا ىلإ رابخألا كلت لصاح عجريو .مهنم لك طبه ىتلا نكامألا نورسفملا ركذ دقو

 «مهايندوأ «مهنيد رمأ ىف نيفلكملا ىلع دوعت ةدئاف عاقبلا كلت نييعت ىف ناك ولو .اهتحصب , ملعأ هللاو

 . ةا "هلوسر وأ هباتك ىف ىلاعت هللا اهركذل

 «ةمولعم لاجآ ىلإ ةبورضم رامعأو رارق :ىأ € نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا يف مكلو# :هلوقو
 .لوألا باتكلا ىف ترطسو ءردقلا اهاصحأو «ملقلا اهب ىرج دق

 .متاح ىبأ نبا امهاور .اهتحتو ضرألا هجو :هنعو ا : #رقتسمإ : سابع نبا لاقو

 اهيفو مكانقلخ اهنمإ» : ىلاعت هلوقك . 4نوجرخت اهنمو نوتومت اهيفو نويحت اهيف لاقل : هلوقو
 ةدم مدآ ىنبل راد ضرألا ©“ اا ىلاعت ربخي 6 :هط] « ئرخأ ةرات مكجرخن اهنمو مك دیعن

 هيف هللا عمجي ىذلا *”ةمايقلا مويل مهروشن اهنمو «مهروبقو مهتامم اهيفو مهايحم اهيف ءايندلا ةايحلا
 .هلمعب الك ىزاجيو «نيرخآلاو نيلوألا

 رح كل یول سالو يو مكس يراوي سايل مكي اترتا دف مآ يب ايڇ
 . 4 ۵ نورُكذي مهل هللا تايآ نم كلذ

 رتسل انهه روكذملا '١'"سابللاف شايرلاو سابللا نم مهل لعج امب هدابع ىلع ىلاعتو كرابت نتمي

 .«لعج» :م ك ىف (4) .«هلوسرو» :ك ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲)

 .«سابللاو» :ك ىف (0 . ؟داعملا» :أ ءم ءك ىف (5)



 )۲١( ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزخجلا ع,

 «تايرورضلا نم لوألاف ءارهاظ هب لمجتي ام وه :شيرلاو ااو ”كاروسلا ىهو - تاروعلا

 .تادايزلاو تالمكتلا نم شيرلاو

 . بايثلا ع نم رهظ امو «ثاثآلا :برعلا مالك ىف «شايرلا» : :ريرج نبا لاق

 لاق اذكو .لاملا :شيرلا :هنع  ىراخبلا هاكحو سابع نبا نع اجلال لأ قب ىلع ناكر

 09 الار ىدسلاو «ريبزلا وغو «دهاجم

 . ميعنلاو 5 «سابللا :«شايرلا» : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 : «شايرلا» : ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 نبل لاق نماقلا الخلا نبأ نع 7-2 انثدح «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ىف هب لمجتأو «ىتروع هب ىراوأ ام ىناسك ىذلا هلل دمحلا :لاق هتوف رت غلب املف .اديدج اًبوث ةمامأوبأ

 كلل ابو دجتسا نم» : لک هللا لوسر لاق :لوقي باطخلا نب رمع تعمس :لاق مث . ىتايح

 e ا ق او «ىتروع هب ىراوأ ام ىناسك ىذلا هلل دمحلا es نع ولا

 ايح هللا فنک ىفو « هللا راوج ىفو ‹ هللا ةمذ ىف ناك «هب قدصتف ىقلأ :وأ ىل ىذلا بوثلا ىلإ

 واج او اخ ر

 دقو" 0001000 غبصأ نع «نوراه نب ديزي ةياور نم «هجام نباو ب

 هجرخي مل نكلو «ثيدحلا اذهب الإ فرعي ال «ىماشلا ءالعلا وبأ» هخيشو «هريغو نيعم نب ىيحي هقثو

 . ملعأ هللاو «دحأ

 هنأ ؛رطم ىبأ نع «رامتلا عفان نب راتخم انثدح «ديبع نب دمحم انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 نيب ام ىلإ هسبلو «مهارد ةثالثب ًاصيمق هنم ىرتشاف ءاّئدح اًمالغ ىتأ «هنع هللا ىضر ءايلع ىأر

 «سانلا ىف هب لمجتأ ام شايرلا نم ىنقزر ىذلا هلل دمحلا :هسبلو لوقي «نيبعكلا ىلإ نيغسرلا

 نم هتعمس ءىش اذه : لاق ؟دَِكَع هللا ىبن نع وأ كسفن نع هيورت ءىش اذه : ليقف . ىتروع هب ىراوأو

 ؛سانلا ىف هب لیا ام 80 شايرلا نم 9ىقور. ىذلا هلل دملا» :ةوسككلا ذيع لوي للك هللا لرش
 ذك

 «ىتروع هب ىراوأو

 أرقو .بصنلاب ««ىوقتلا سابلو» :مهضعب أرق :«ريخ كلذ ىوقتلا سابلو# : ىلاعت هلوقو

 .هريخ ريخ كلذإ# ءءادتبالا ىلع عفرلاب نورخآلا

 ىبأ نبا هاور . ةمايقلا موي نوقتملا هسبلي ام وه :لاقي : ةمركع لاقف «هائعم ىف نورسفملا فلتخاو

 . متاح

 «هسبلي» :م ىف (۳) .«لاملا :شايرلا :كاحضلاو» :أ ءم ءك ىف (۳) .«تاوهشلا» :ك ىف )١(

 .أ نم ةدايز (5) .«سانلا ىف» :أ ىف (5)

 .(07081) مقرب ةجام نبا نسو (0-701) مقرب ىذمرتلا ننسو )٤٤/١( دنسملا (5)

 .«سابللا نم» :م ىف (۸) .«یناسک» :أ ىف (۷)

 .«فيعض وهو عفان نب راتخم هيف )١١9/0(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق )١/ ٠١١( دنسملا (9)



 ا | ا (۲۷) ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .ناميإلا : 4 ىوقتلا سابلو» : جيرج نباو «ةداتقو دلا ‹ ىلع نب ديز لاقو

 . حلاصلا لمعلا :[4 ئوقتلا سابلوإل :هنع هللا ىضر] سابع نبا نع فرما لاقو

 .هجولا ىف نسحلا تمسلا وه :سابع نبا نع ومع ا" ا لاقو

 . هللا ةيشخ :«( ىوقتلا سابل :ريبزلا نب ةورع نعو
 سابل كلذف «هتروع ىراويف ‹ هللا ىقتي : 4 ىوقَتلا سابل : ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . ىوقتلا

 :لاق ثيح ريرج نبا هاور ىذلا ثيدحلا كلذ ديؤيو . ةيراقتم هذه لكو

 قة ا ل 2 5 ع 5

 ىهوق صيمق هيلع هيم هللا لوسر ربنم ىلع «هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع تيأر :لاق نسحلا نع

 هللا اوقتا «سانلا اهيأي :لاق مث .مامحلاب بعللا نع ىهنيو «بالكلا لتقب رمأي هتعمسو «رزلا لولحم

 طق دحأ لمع ام «هديب دمحم سفن ىذلاو» :لوقي وهم هللا لوسر تعمس ىنإف < رئارسلا هذه ىف

 :أرقي ملو - («ًاشايرو» :ةيآلا هذه الت مث . رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ ءةينالع ءادر هللا هسبلأ الإ ارس

 .(«نسحلا تمسلا» :لاق «هّللا تايآ نم كلذ ٌريح كلذ ئوُقتلا سابلو» او

 «ىعفاشلا :ةمئألا ىور دقو . فعض هيفو أ "قرا نب ناميلس ةياور نم ريرج نبا هاور اذكه

 نينمؤملا ريمأ عمس هنأ ؛ىرصبلا نسحلا نع «ةحيحص قرط نم «بدألا» باتك ىف ىراخبلاو «دمحأو

 .ربنملا ىلع ةعمجلا موي «مامحلا حبذو بالكلا لتقب رمأي نافع نب نامثع

 (*)(دهاش هل ريبكلا همجعم ىف ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا ىور دقف “نم عوفرملا امأو
 ا لاف ت اخو

 اًمهساَبل امهنع عزتي ةنجلا نم مكيوبأ جرخأ امك ناطيشلا مكتنتفي ال مدآ ينب اي

 ال نيد ايو نيطايشلا امج نإ مهورت ال ثيَح نم هوه مکار لإ امهتاءوس امهيريل

 . ¢ 00 نرسؤي
 .«لايدلا» :أ ىف (۲) .أ ك نم ةدايز . )١(

 1 )51/١7”(. ىربطلا ريسفت (۳)
 .ارخآ ادهاش» :م .ك ىف (5) .؟هنعال :م ىف (5)

 ةملس نع «ىمزرعلا هللا ديبع نب دمحم نع .ىسوم نب لضفلا انثدح «ىزورملا مدآ نب دماح انثدح «ىزورملا دمحم نب دومحم] ()

 نإو ءريخف اًريخ نإ اهءادر هللا هسبلأ الإ ةريرس دبع رسأ ام» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق ىلجبلا نايفس نب بدنج نع «ليهك نبا
 .[«رشف ارش

 .ةمئألا هكرت ىمزرعلاو «باذك وهو مدآ نب دماح هيف”: )۲٠٠١/۱۰( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو 17١( /۲) ريبكلا مجعملا

 ثيدحلا اذه نأ ىلع تفرعت دقو ءرطسأ ةدع ضايب هعضومو ءانهه هتقس ىذلا ثيدحلا اذه ركذي مل خسنلا عيمج ىف :هيبنت

 ةروس ىف ىتأيس امك «ىناربطلا دانسإب ثيدحلا اذه هدعب قاس مث قباسلا نامثع رثأ قاس هتيأر ىنأ ءريثك نبا ظفاحلا دوصقم وه
 . ةيشاحلا ىف هتابثإ تيأرف ٠۹ : ةيآ حتفلا



 20١ _ ۲۸) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا ل-سمللل ل - «.؟

 هيلع «مدآ رشبلا ىبأل ةميدقلا هتوادع مهل ًانيبمو «هليبقو سيلبإ نم مدآ ىنب ارذحم ىلاعت لوقي

 ىف ببستلاو « ءانعلاو بعتلا راد ىلإ «ميعنلا راد ىه ىتلا ةنجلا نم هجارخإ ىف هيعس ىف «مالسلا

aهنوذختتفأ : ىلاعت هلوقك 7 « ةديكأ ةوادع نع الإ اذه امو «هنع ا تناك دعب  

 : فهكلا] الدب نيملاظلل سئب ودع مكل مهو ينود نم ءايلوأ هتیرذو

 ءاَشْحَفْلاب رمأي ال هللا نإ 1 انرمأ هّللاو انءابآ اهيلع اندجو اولاق ةشحاف اولعف اذإو ل

 دجسم زك دنع مكهوجو اوُميقأَو طسقلاب ير رمأ لق هه نول ال ام هللا ىلع نوو
 ةلالضلا مهيَلَع قح اقيرقو ئده اقيرق 69 نودوعت مكأدب امك نيدلا هَل نيصلخم هوعداو

 . 4 ©9 نودتهم مهّنأ نوبسحيو هللا نود نم ءايلوأ نيطايتشلا اوذختا مهلإ

 ةأرملا عضتف .انتاهمأ انتدلو امك فوطن :نولوقي «ةارع تيبلاب نوفوطي نوكرشملا ناك :دهاجم لاق

 :لوقتو ءىشلا وأ ةا اهجرف ىلع

 هلأ الف هتم ادب امو هلك وأ هضعب ودبي مويلا

 , يالا اهب اَنرمأهللاَو اتعاب ايل اتدجو اولا ةشحاَف الع اذإو :(ىلاعت] هللا لزنأف

 كلذ ىف نولواتي ءاهوسبل ىتلا مهبايث ىف تيبلاب نوفوطي ال - اًشيرق ادعام  برعلا تناك : تلق
 نمو «مهبايث ىف نوفوطي  سْمُحلا مهو  شيرق تناكو ءاهيف هللا اوصع بايث ىف نوفوطي ال مهنأ
 دجي مل نمف «دحأ هكلمتي الف هيقلي مث هيف فاط ديدج بوث هعم نمو هيف فاط اًبوث ىسمحأ هراعأ

 ىلع لعجتف «ةنايرع فوطتف ةأرما تناك امبرو .اًنايرع فاط ءاّبوث ىسمحأ هراعأ الو ًاديدج اًبوُث

 :لوقتو ءىشلا ضعب هرتسي اًئيش اهجرف

 ESA انج لكوريا
 اوعبتاو «مهسفنأ ءاقلت نم هوعدتبا دق ًائيش اذه ناكو « ليللاب ''”[ةارع] نفطي ءاسنلا ناك ام رثكأو

 «كلذ مهيلع ىلاعت هللا ركنأف ‹ عرشو هللا نم رمأ ىلإ دنتسم مهئابآ س نأ نودقتعيو مهءابآ هيف

 :ىأ «لق» :مهيلع ادر ىلاعت لاقف .4اهب اَنَم هّللاو انءابآ اهيلع اندجو اوُلاَق ةشحاف اولعف اذإوإ» :لاقف

 ال هللاو ,ةركنم ةشحاف هنوعنصت ىذلا اذه : ىل «ءاشحفلاب رمأي ال هللا نإ : : كلذ يدا نا و

 .هتحص نوملعت الام لاوقألا نم هللا ىلإ نودنستأ : ىأ «نوملعت ال ام هللا ىَلع نولوقت تأ كلذ لثمب رمأي

 دجسم لک دنع مكهوجو اوميقأو» .ةماقتسالاو لدعلاب :ىأ 4 طسقلاب يبر رمأ لق :هلوقو

 .ك نم ةدايز )١(

 .(۳۷۷ /۱۲) ىربطلا ريسفت (۲)

 .(١77ص) قمنملا ىف ىدادغبلا بيبح نبا اهركذ ةصق هلو «طرق نب رماع تنب ةعابضل بوسنم تيبلا (۳)

 م عك نم ةدايز (:)



 عم ۳١( _۲۸) تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نيديؤملا نيلسرملا ةعباتم ىهو ءاهلاحم ىف هتدابع ىف ةماقتسالاب مكرمأ :ىأ 4نيدلا هل نيصلخم هوعداو
 نفل صالح الا بو :ىفارشلا نم ٠ اهغ] هب اوواج امو.« الحا هللا نع اورا اف كازجتملاب

 نأو «ةعيرشلل ًاقفاوم اًباوص نوكي نأ :نينكرلا نيذه عمجي ىتح لمعلا لبقتي ال ىلاعت هنإف «هتدابع

 .كرشلا نم اصلاخ نوكي

 ىنعم ىف فلتخا 4 ةلالّضلا 7[ مهيلع قح اقيرفو ىده اقيرف] نودرعت مكأدب امك» لات لو

 : (نودوعت مكأدب امك :دهاجم نع «حيجَن ىبأ نبا لاقف «نودوعت مكأدب امك# : “[یلاعت هلوق]

 . ءايحأ ةمايقلا موي نودوعت كلذك ی مكادب امك : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . مهديعي ي مث ءاوبهذ مث ءاًئيش اونوكي ملو مهقلخف أدب :لاق 4نودوعت مكأدب امك : ةداتق لاقو

 .ارخآ مكديعي كلذك ءألوأ مكأدب امك :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 نب ةبعشو ىروثلا نايفس ثيدح نم هاور امب هديأو «ريرج نب رفعج وبأ لوقلا اذه راتخاو

 هللا لوسر انف 1 cS و ل ا لا

 قل لوا انأدب امك» ءةلرغ ةأرع ةاقح هللا ىلإ نور مكنإ «سانلا اهيأي» :لاقف ةظعومب كو

 ]£1 : ءايبنألا] (نيلعاف انك ان اتيَلع ادعو هديعت

 نم  اضيأ  ىراخبلا حيحص ىفو «ةبعش ثيدح نم «نيحيحصلا ىف ر ثيدحلا اذهو

 0 ىروثلا ثيدح

 ءاًملسم ملسملا ثعبي : لاق «نودرعت مكأدب امك# :دهاجم نع «ديزي وبأ سايإ نب ءاقو لاقو

 . رفاك رفاكلاو

 .مهيف هملع ىلإ د : «نودرعت مكأدب امك» : ةيلاعلا وبأ لاقو

 متنك امك :ةياور ىفو  نونوكت مكيلع بتك امك : 4نودرعت مكأدب امك# : ريبج نب ديعس لاقو

 .نونوكت هيلع نونوكت

 ىلع هقلخ هللا أدتبا نم :(نودوعت مكأدب امك# :ىلاعت هلوق ىف یظرقلا بعك نب دمحم لاقو
 لامعأب لمع سيلبإ نأ امك «ةداعسلا لهأ لامعأب لمع نإو «هقلخ هيلع ئدتبا ام ىلإ راص ةواقشلا

 ئدتباام ىلع راص «ةداعسلا ىلع هقلخ ئدتبا نمو .هقلخ هيلع ئدتبا ام ىلإ راص مث «ةداعسلا لهأ
 اوراص مث ءءاقشلا لهأ لامعأب ل ةرحسلا نأ امك «ءاقشلا لهأ لامعأب لمع نإ هيلع هقلخ

 .هيلع اوئدتبا ام ىلإ

 .«هلوق ىلإ» :ه ىفو أ «ك نم ةدايز () .ك نم ةدايز () .أ نم ةدايز )١(

 . (نوروشحما : ىف (05) .أ نم ةدايز (6)

 .(5870) مقرب ملسم حيحصو (1770) مقرب ىراخبلا حيحصو )87/١7”( ىربطلا ريسفت (5)
 .«اولمع» :أ ىف (۷)



 د 87 تالا فارغا ةر ب تلالا وخلا ت يجو سس و

 مكأدب امك :لوقي 4ةّلالّضلا مهيَلع قح اقيرفو ىده اقيرف .نودوعت مكأدب امك» :ىدّسلا لاقو

 . مکتاهمأ نوطب نم نوجرختو نودوعت كلذك «لالض قيرفو نودتهم قيرف «مكانقلخ امك :4نودرعت

 مهيأع قح اقيرفو ده اقيرف . نودوعت مكأدب امك :هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 E ed e لاق امک و اًئمؤم مدآ نبا قلخ أدب لا هللا | نإ ل

 نإ «هريغ هلإ ال ىذلاوف» :ىراخبلا حيحص ىف دوعسم نبا ثيدحب لوقلا اذه ديأتيو :تلق

 هيلع "7قيسيف - عارذ :وأ - عاب الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح «ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ

 هنيب نوكي ام ىتح «رانلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإو ءاهلخديف ءرانلا لهأ لمعب لمعيف «باتكلا

 . ةنجلا لخديف «ةئجلا لهأ لمعب لمعيف «باتكلا هيلع قبسيف - عارذ :وأ - عاب الإ اهنيبو

 نب لهس نع «مزاح ىبأ نع قام وبأ انثدح «دعجلا نب ىلع انثدح : ىوغبلا مساقلا وبأ لاقو

 لهأ نم هنإو «ةنجلا لهأ لمعب  سانلا ىري اميف  لمعيل دبعلا نإ» : يلي هللا لوسر لاق :لاق دعس

(Oميتاوخلاب »” 

 ةف ىف «ىندلا فرطم نب دمحم ناسخ نبا ثيدح نم ىراخبلا هاوز فيد نم. ةعطق اذه
 0 رىا موي «نامزق»

 نع .شمعألا نع «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح «راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 .«هيلع تناك ام ىلع سفن لك ثعبت» :لاق هنأ ةي ىبنلا نع ءرباج نع «نايفس ىبأ

 دبع لك ثعبي» :هظفلو .هب «شمعألا نع «هجو ريغ نم هجام نباو ملسم هاور ثيدحلا اذهو

 , '"9(هيلع تام ام ىلع

 مقأف» : ىلاعت هلوق نيبو - ةيآلا نم دارملا وه ناك نإ - لوقلا اذه نيب عمجلا نم دبالو :تلق

 ىبأ نع «نيحيحصلا ىف ءاج امو ۳٠[« :مورلا] (اهيلع س انا َرَطَق يتلا هللا ةرطف افينح نيدلل كَهَجَو

 نادره هاوبأف «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :لاق ا هللا لوسر نأ 2( هنع هللا ىضر «ةريره

 : هِلَكَع هّللا لوسر لاق :لاق هع نب نا نع ءملسم حیحص ىفو ا ا ةئارصتو

 هجوو .ثيدحلا «مهنيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهتءاجف ءءاَفتح ىدابع تقلخ ىنإ :ىلاعت هللا لوقي»

 قبس ف ىف 8 .«مهقلخ ادب» :أ ك ىف (۳) .1 نم ةدايز (۱)
 .(۳۲۰۸) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . هب ىوغبلا مساقلا ىبأ نع «حيرش ىبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم (115/7) هريسفت ىف ىوغبلا هاورو (6)
 .(14917 25717 مقرب ىراخبلا حيحص ()
 )٤۲۳۰(. مقرب ةجام نبا ناسو (۷۸) مقرب ملسم حيحصو ۳۸٤( /۱۲) ىربطلا ريسفت (۷)

  (A)مقرب ىراخبلا حيحص , (ITA)مقرب ملسم حيحصو (10۸) .

 ) )۹.«دامح» :أ ىف



 ع. )۴۳١( ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 قلخلا رطف دق ناك نإو «لاحلا ىناث ىف ءرفاكو نمؤم مهنم نوكيل مهقلخ ىلاعت هنأ اذه ىلع عمجلا

 یف چو « قاثيملا كلذب ٍمهيلع ذخأ امك «هريغ هلإ هل هنأب ملعلاو «هديحوتو هتفرعم ىلع مهلك

 رفاك مكنسف مُكَقَلَح يذلا رهو :ديعس مهنمو اًيقش مهنم ١7 نأ ردق اذه عمو * مهرظناو وه تارغ

 ."«اهقبوم و | اهقتعمن هسفن عئابف ءودغي سانلا لك» :ثيدحلا ىفو «[۲ : نباغتلا] «نمؤم مكنمو

 مث هقْلَح ءيش لك ىطعأ يذّلاطو ل : ىلعألا] 4ىدهف ردق يذّلا» وه هنإف ءهتيرب ىف ذفان هللا ردقو

 لهأ ٍلمعل رسييسف ةداعسلا لهأ نم مكنم ناك نم امأف» :نيحيحصلا ىفو 65٠[« :هط] «ىده

 ئده اقيِرَف» : ىلاعت لاق اذهلو ؟ واقشلا لهأ لمعل رسييسف ةواقشلا لهأ نم ناك نم امأو «ةداعسلا

 نوبسحيو ] هللا نود نم ءايلوَأ نيطايشلا اوُذَحَنا مهن :لاقف كلذ للع مث , «ةلالّضلا مهيلع قح اقيرقو

 . « ">[نودتهُم مهن

 ةيصعم ىلع ادحأ بذعي ال هللا نأ معز نم أطخ ىلع ةلالدلا نيبأ نم اذهو :ريرج نبا لاق

 نأل ؟اهيف هبرل هنم اًدانع اهبكريف ءاههجو باوصب هنم ملع دعب اهيتأي نأ الإ ءاهدقتعا ةلالض وأ اهبكر

 , ةع ركلا] ةيآلا هذه ىف امهماكحلاو اههئامسأ نيب ىلاغت هللا قرف دقو قرف

 بحي ال هّنِإ اوفرست الو اوبرشاو اولكو دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينب ايف

 . * 09 نيفرسملا

 متيم اور امك ءةارع تيبلاب فاوطلا نم هنودمتعي اوناك اميف نيكرشلا ىلع ذر ةمركلا ةيآلا هذه

 نع «نيطبلا ملسم نع لديك نب ةملس نع اش تيدحت قع عدل ظقللاو 197 ريرج نباو ىئاسنلاو
 «راهنلاب لاجرلا :ءاسنلاو لاجرلا «ةارع تيبلاب نوفوطي اوناك :لاق 000 نبا نع 0 كديعس

 مث وقت ةأرملا تناكو .ليللاب ءاسنلاو

e.هّلحأ الف هنم ادب امو  

 . 74 دجسم لک دنع مکتنیز اوذخ# : یلاعت هللا لاقف

 : لاق «ةيآلا « دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ» : لاس ] ةلوق ىف نتابع نبا نع« ىفوعلا لاقو
 امو «ةأوسلا ىراوي ام وهو « سابللا :ةنيزلاو - ةنيزلاب هّللا مهرمأف «ةارع تيبلاب نوفوطي لاجر ناك

 ee ا ل

 «كاحضلاو نا «ةداتقو وج نب ديعسو رفا ميهاربإو ءءاطعو «دهاجم لاق اذكو

 .«نركي نأ» :ك ىف )١(

 .ىرعشألا كلام ىبأ ثيدح نم (777) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور ثيدح نم ةعطق (۲)

 .«ةجام نبا» :أ ىف (5) .أ ‹ك نم ةدايز (6) .(ةيآلا» :ه ىفو .أ «م ك «د نم ةدايز ()

 .(۴۹۰ /۱۲) ىربطلا ريسفتو (۲۳۳ )٥/ ىئاسنلا ننسو )١0*"( مقرب ملسم حيحص (1)

 .أ نم ةدايز (۷)



 ٦ ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )۳١(

 .ةارع

 يم

 سنأ نع «ةداتق نع «ىعازوألاو ريشب نب ديعس ثيدح نم «هيودرم نب ظفاحلا ىور دقو

 . ملعأ هّللاو يك لذي ةا لقا كلو .لاعنلا ىف ةالصلا يو تلا اهنأ ؛اعوفرم

 ةعمجلا موي اميس الو «ةالصلا دنع لمجتلا بحتسي «ةنسلا نم اهانعم ىف درو امو .ةيآلا هذهلو

 امك «ضايبلا الا لضفأ نمو «كلذ مامت نم هنأل كاوسلاو «ةنيزلا نم هنأل بيطلاو «ديعلا مويو

 :دمحأ مامإلا لاق

 سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع ءميتخ نب نامثع نب هللا دبع انثدح «مصاع نب ىلع انثدح

 «مکاتوم اهيف اونفكو «مكبايث ريخ نم اهنإف «ضايبلا مكبايث نم اوسبلا» : والك هللا لوسر لاق :لاق

 .(رعشلا تبليو «رصبلا ولجي هنإف ديت مكلاحكأ ريخ نم نإو

 «هجام نباو ‹ىذمرتلاو «دواد وبأ هاورو .ملسم طرش ياما تاجر اعلا ديج ثيدح اذه

 . حيحص نسح : :ىذمرتلا لاقو .' هب «ميخ نب نامثع نب هللا دبع ثيدح نم

 : اک هللا لوسر لاق :لاق ت ن رع 6 «ديج دانسإب ننسلا لهأو ءاضيأ دمحأ ماموللو

 . «يكاتوم اهيف اونفكو «بيطأو رهطأ اهنإف ؛اهوسبلاف ضايبلا بايثلاب مكيلع»

 دنسب ىناربطلا یورو

 . هيف ىلصي ناكف « فلأب

 عمج :فلسلا ضعب لاق < ,(90[َنيفِرْسُمْلا بحي ال هَنِإ اوفرست الو ] اوبرشاو اولكو» :ىلاعت هلوقو
 .(اوفرست الو اوبرشاو اولكو» : ةيآ فصن ىف هلك بطلا هللا

 فرس :ناتلصخ كتأطخأ ام «تئش ام سبلاو «تئش ام لك :سابع نبا لاق :ىراخبلا لاقو
 . ةليخمو

. 
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 ًءادر ىرتشا ىرادلا اميمت نأ :نيريس نب دمحم نع «ةداتق نع ‹ حيحص

 نبا نع ءرمعم نع «روث نب دمحم انثدح «ىلعألا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 هدانسإ . ةليخم وأ اًقرس نكي مل ام «برشلاو لكألا هللا لحأ :لاق سابع نبا نع «هيبأ نع « سواط

 .«تلزن» :أ ىف )١(

 هيف لاق ةيريوج نب دابعو .هب ةداتق نع «ىعازوألا نع «ةيريوج نب دابع قيرط نم ١57( /؟) ريبكلا ءافعضلا ىف ىليقعلا هاورو (۲)

 .«كافأ باذك» :دمحأ مامإلا

 .هب ىعازوألا نع «ىقشمدلا هللا دبع نب ىيحي نع ءاعدلا «بوقعي قيرط نم )7417/١54( دادغب خيرات ىف بيطخلا هاورو

 .نافرعي ال هخيشو بوقعيو
 .«تاقث مهلك هلاجر» :م ىف (4) .«سابللا» :أ ءم ءك ءد ىف (9)

 )1١417/7(. مقرب ةجام نبا ننسو (444) مقرب ىذمرتلا نإسو )1١5١( مقرب دواد ىبأ نئسو ۲١۷( /۱) دنسملا (5)
 . 9١8( /8) ىئاسنلا ننسو (۷ /5) دنسملا (0

 .«ةيآلا» :ه ىفو .أ ٠م «ك نم ةدايز (8) . «دانسإب# :م ىف (۷)



 عل. )۳١( ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا
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 نع « هيبأ نع م نب ورمع نع «ةداتق نع «مامه انثدح ره انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هللا نإف ءفرس الو ةليخم ريغ ىف ءاوقدصتو اوسبلاو اوبرشاو اولك» :لاق ليي هللا لوسر نأ «هدج

 ا ىلع هتمعن 9 1 ري نأ بحي

 نع «هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «ةداتق ثيدح نم ءهجام نباو ىئاسنلا هاورو

 . "7«ةليخم الو فارسإ ريغ ىف اوسبلاو اوقدصتو اولك» :لاق ةي ىبنلا

 رباج نب ىيحي انثدح , ىنانكلا ميلس نب ناميلس انثدح «ةريغملا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ألم ام» :لوقي هب هللا لوسر تعمس :لاق یدنکلا بركي دعم نب مادقملا تعمس: (4) فالعلا
 ماعط ثلثف «ةلاحم ال ًالعاف ناك نإف «هبلص َنمقي تالكأ مدآ نأ تمسح «هنطب نم ر ًءاعو ىمدآ

 .(هسفنل ثلثو تار ثلثو

 ىفو  نسح :ىذمرتلا لاقو . هب «رباج نب ىيحي نع «قرط نم «ىذمرتلاو ىئاسنلا هاورو

 نع «ةّيقب انثدح «"زيزعلا دبع نب ديوس انثدح :هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
 : لكي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ل «ريثك ىبأ نبا فسوي

 تيهتسا ام لك لكات نأ فرما نم ن

(A) 
 ةيفب هب درفت بیرغ ثيدح اذه :لاقو «دارفألا ىف ىنطقرادلا هاورو

 لاقف ؛مسوملا ىف اوماقأ ام دولا مهيلع نومرحي «ةارع تيبلاب نوفوطي نيذلا ناك 5-2
 E OO ٠[نيفرسملا بحي ال هن اوفرست الو] اوبرشاو اولكو» : مهل 2؟"[ىلاعت] هللا
 .ميرحتلا

 . هللا مهقزر ام اوبرشيو اولكأي نأ مهرمأ :دهاجم لاقو

 ا ءامارح اولكأت الو :لوقي (اوفرست الو : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 بحي ال هّلِإ اوقرسُ الو اوبرشاو ''')اولكو# :هلوق سابع نبا نع «ىناسارخلا ءاطع لاقو

 . «ىرتا :ك ىف(0)

 . (۱۸۴/۳۲) دنسملا (۲)

 .(9505) مقرب ةجام نبا ننسو (797/0) ىئاسنلا ننس (*)

 .«ىدبعلا» :ك ىف (5) .«لاق ىئاطلا» :أ ىف (5)

 .(۲۳۸۰) مقرب ىذمرتلا ننسو (5154) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا )١177/5( دنسملا (0)

 .لاجرلا بتكو ىلعي ىبأ دنسم ىف امك «ديعس نب ديوس» : هباوصو «زيزعلا دبع نب ديوس: خسنلا عيمجىف (۷)

 قيرط نم (77657) مقرب نئسلا ىف ةجام نبا هاورو (۷۲ ق) ىنارسيقلا نبال دارفألاو بئارغلا فارطأو ٠١٤( /5) ىلعي ىبأ دنسم (4)

 .للعلاب لسلسم وهو «فيعض دانسإ اذه» :(96 /8) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو .هب ديعس نب ديوس

 .(اولک» :م ىف )١١( .؛ةيآلا» ه ىفو .أ ٠م ك نم ةدايز )٠١( .م نم ةدايز (9)



 TEE نعال قا عال a E a aa a ب

 .بارشلاو ماعطلا ىف «نيفرسملا

 بحي ال 2''[ىلاعت] هللا نإ :هللا لوقي (نيفرسملا بحي ال هّنِإط :هلوقو :ريرج نبا لاقو
 هنكلو «لالحلا ميرحتبو مارحلا لالحإب «مَرَح وأ لحأ اميف نيلاغلا «مارح وأ لالح ىف هدح “"نيدعتملا
 .هب رمأ ىذلا لدعلا كلذو «مرح ام مرحيو «لحأ ام للحي نأ بحي

 يف اونمآ نيذلل يه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هّللا ةنيز مرح نم لق ل

 .4© ج نوم موَقل تايآلا لصق كلَ ميقا مو موي ةصلاخ اًيندلا ةايحلا

 ريغ نم «هسفن ءاقلت نم «سبالملاو «براشملاو لكآملا نم اًئيش مرح نم ىلع ادر ىلاعت لوقي

 ةدسافلا مهئارآب نومرحي ام نومرحي نيذلا نيكرشملا ءالؤهل ءدمحم اي 4 رق : هللا نم عرش

 ايندلا ةايحْلا يف اونمآ نيذّلل يه لق قزرلا نم تاَّبَّّطلاَو ] هداّبعل َجَرْخَأ يلا هللا ةنيز مرح نمط : مهعادتباو

 مهكرش نإو ءايندلا ةايحلا ىف هدبعو هللاب نمآ نمل ةقولخم ىه :ىأ «ةيآلا €[ ةمايقلا موي ةصلاخ

 نإف «رافكلا نم دحأ اهيف مهكرشي ال «ةمايقلا موي ةصاخ مهل ىهف لا ف ا راتعلا اهف
 .نيرفاكلا ىلع ةمرحم ةنجلا

 «ىنامحلا ىيحي انثدح «ىضاقلا نيكل نو ی و ىلا انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ لاق

 تناك :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع ءىّمَقلا بوقعي انثدح

 جرخأ يلا هللا ةنيز مرح نم لق :هللا لزنأف .نوقّصُيو نورفصي «ةارع مهو تيبلاب نوفوطي شيرق
 . بایثلاب اورمأف * هدابعل

 نأو قحلا ٍريغب يغبلاو مّنإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوقلا يبر مرح امّنِإ لق»

 . © نوملعت ال ام هللا ىلع اوُنوُق د نأو اناًطْلس هب لّرتي مل ام هّللاب اوكر شت

 لوسر لاق : لاق هللا دبع نع «قيقش نع < «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 هيلإ بحأ دحأ الو «نطب اموت اهنم رهط اه اولا مرح كلذلف ءهللا نم ريغأ دحأ ال» ميدلت هللا

 . «هللا نم حدملا

 دبع نع «لئاو ىبأ قيقش نع كع اناره قد الم فيد نمو نيطيضصضلا يف دار

 .نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلاب قلعتي ام ىلع ماعنألا ی مدقتو . "دوعسم نب هللا

 سانلا ىلع ىغبت نأ ىغبلاو «ةيصعملاف مثإلا امأ : ىدسلا لاق «قَحْلا ريغب ب يغبلاو مثإلاو» :هلوقو

 :قحا نيك

 أ «م ؛ك نم ةدايز (۳) .«نيدتعملا» :م «ك ىف () .ك نم ةدايز )١(

 . «ابح» :ك ىف )٤6(

 .«فيعض وهو ىنامحلا ىيحي هيف» :(37/0) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ء(١١/١١) ريبكلا مجعملا 2(

 .(50960) مقرب ملسم حيحصو (ETT) مقرب ىراخبلا حيحصو 7/1١١ ۳۸۱١(« دنسملا (5)



 ع. (ا/ _ *5) تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .هسفن ىلع نئاك هيغب ىغابلا نأ ربخأو ءاهلك ىصاعملا مثولا :دهاجم لاقو

 «سانلا ىلإ ىدعتلا وه ىغبلاو ءهسفن لعافلاب ةقلعتملا اياطخلا هنأ مثإلا هب 'رّسُف ام لصاحو
 .اذهو اذه هللا مرحف

 هل اولعجت : ىأ (تومّلعت ال ام هللا ىلع اولوقت د ناو اناطْلس هب لري مل ام هّللاب اوک رشت ڌ نأوإ» :هلوقو

 ال امم ؛كلذ وحنو ًادلو هل نأ ىوعد نم بذكلاو ءارتفالا نم "هيلع اولوقت ناو تدا نق اكيرش
 نيكرشم ريغ هلل ءافتح .روزلا لوق اوبتجاو ] ناّنوألا نم سْجّرلا اوُبنتجاَف :ىلاعت لاق امك هب مكل ملع

 ۳١[. ء۳۰ :جحلا] ةيآلا €[ هب

 َّمِإ مدآ ينب اي ©9 نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ ءاج اَذِإَف لجأ م ا لكلو »

 نونزحي مه الو مهيلع فوخ الف حلصأو , قنا نمف يتايآ مكيلع نوصقي مكنم لسر مكنیتأي
 ساه مص اس

 .4 65 نودلاخاهيف مه راتلا باحصأ كئأوأ اهنع اوربكتساو انتايآب اوبَذَك نيذّلاو ®
 الل مهل ردقملا مهتاقيم :ىأ «مهلجأ ءاج اًذإَف لجأ» لجو نرَق :ىأ € أ رکو :ىلاعت لوقي

 . 4 نومدقتسي الوإ» كلذ نع 4ةعاس نورخاتسي

 نمف : لاقف رذحو رشبو ؛هتايآ مهيلع نوصقي ءالسر مهيلإ ثعبيس هنأب مدآ ىنب ىلاعت رذنأ م

 اوبك نيذّلاو . نونزحي مهالو مهيلع فرخ الف تاعاطلا لعفو تامرحملا كرت :ىأ «حلصأو ىق قنا

 مه رال باَحصأ كىلو اهب لمعلا نع اوربكتساو «مهبولق اهب تبذك :ىأ «اهنع اوربكتساو انتايآب
 .ادلخم اًدكم اهيف نوثكام :ىأ (نودلاخاهیف

 رب عع

 باتكلا نم مهبيصن مهلاتي كتلوأ هتايآب بدك وأ ابذك هللا ىلع رفا مم ملْظَأ نمف»
 ريمهو م ام مه - 26 ع هد رووا و قه 2

 نع اوُلض اولاق هللا نود نم نوعدت متنك ام نيأ اولاق مهتوفوتي اسر مهلءاج اذإ ئتح

 . 4 69 نيرفاك اوناك هنأ مهسفنأ ئلع اودهشو
 نمم ملظأ دحأ ال :ىأ «هتايآب بدك وأ ابذک هللا ىَلَع ئرتفا مم مَلْظَأ نمف :[یلاعت] لوقي
 .ةلزنملا هللا تايآب بذك وأ هللا ىلع بذكلا 5

 :سابع نبا نع ىفوعلا لاقف ءهانعم ىف نورسفملا فلتخا :«باتكلا نم مهبيصن مهلاني كئلوأ»

 .دوسم ههجو نأ هللا ىلع ىرتفي نمل بتكو «مهيلع بتك ام مهلاني

 «هب یزج اریخ لمع نم «لامعألا نم مهبيصن :لوقي سابع نبا نع ‹ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .أ م «ك نم ةدايز (۳) . ؛هللا ىلع» :ك ىف (۲) .«ارسف» :أ ىف )١(

 .أ نم ةدايز (6) .«كلذ نم ىأ» :أ ىف (5)



 (”9 «78) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجحلا لس لس للم للا وعل

 .هب ىزج ارش لمع نمو

 .رشو ريخ نم هيف اودعو ام :دهاجم لاقو

 .ريرج نبا هراتخاو .دحاو ريغو «كاحضلاو «ةداتق لاق اذكو

 .هرمعو هقزرو هلمع : لاق باتكلا نم مهبيصن مهلاني كئلوأ» : ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو

 قايسلاو «ىنعملا ىف ىوق لوقلا اذهو .ملسأ نب هيل نب نمحرلا دبعو ا اذكو

 هلوق يف امك ةيآلا هذه ىف ىنعملا ريصيو (مهنوفوتي اتلسر مهتءاج اإ ٰیت ئتح# :هلوق وهو «هيلع لدي

 مهقيذن مث مهعجرم اَنيلِإ مث اينالا يف عاتم . نوحلقي ال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيا نإ 1 لا

 انْيَلِإ هرفك كنزحي الف رفك نمو# : هلوقو ء[١7 49 :سنوي] نورفكي اوناك امب ديدشلا باذعلا
 وور وە قو م

 420[ ظيلغ باذع ىَلِإ مهرطضن مث ] اليلق مهعتمن .رودصلا تاذب ميلع هلا نإ اولمع امب مهئبننف مهعجرم

 5 أ ؟ناقعل]

 للا نود نم توعد معك ا اوفا متوفي اتلس مهقماج ذإ ىح :۲یلاعت] هلوقو
 ءرانلا ىلإ مهحاورأ ضبقو توملا دنع مهعزفت نيكرشملا تفوت اذإ ةكئالملا نأ ىلاعت ربخي : ةيآلا

 ؟ هّللا نود نم مهنودبعتو مهنوعدتو ايندلا ةايحلا ىف مهب نوكرشت متنك نيذلا نيأ ل نولوقي

 و متهم وجرت الكا چ ارد : ىأ «اَنع اوُنض» :اولاق .هيف متنأ امم "'مكوصلخي مهوعدا

 . 4 نيرفاك اوُناَك مّن مهسفنأ ىلع اوفرتعاو اورقأ :ىأ (مهسفنأ ىلع اودهشو# . مهريخ

 أ تلخد اَمّلُك ِراَثلا يف سنإلاو نجلا نم مكلف نم تلح دق ممأ يف اولخذا لاقل
 مهتآق ان نول ءالوَه ابر مهالوأل مهارخأ تاق اعيمج اهيف اوكرادا اذإ ئّتح اهتخأ تع

 ناك اَمَف مهاَرخأل مهالوأ َتَلاَقَو 0 َنومَلعَت ال نكلو فعض لكل لاق رانا نم افعض اباذع

 .4 ©۵ نوبسكت معنك امب باذعلا اوقوذف لضف نم انيلع مكل

 رنا يف اولخدا» : هتايأب نيبذكملا هيلع نيرتفملا ,ءهب نيكرشملا ءالؤهل هلوقي امع اربخم ىلاعت لوقي

 نجلا نمل ,«ةرفاكلا ةفلاسلا ممألا نم : ىأ (مکلبق نم تلح دق < «مکتافص ىلعو مكلاكشأ نم : ىأ

 : ىأ مما يف# نوكي نأ لمتحيو .4مُمُأ يف :هلوق نم الدب نوكي نأ لمتحي .(راتلا يف سنإلاو

 مما غم

 رفكي ةمايقلا موي مثل : مالسلا هيلع «ليلخلا لاق امك < (اهَتخأ تع ةمأ تلخد امّلك» :هلوقو
 نم اوعبتا نيد ارت ذإ» :ىلاعت هلوقو . :Yo] توبكنعلا] ةي ةيآلا 420[ ضعب مكضعب نعليو 1 ضعبب مكضعب
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 )١( م 2ك «د نم ةدايز () .أ نم ةدايز . )۳ ٤( نم ةدايز .

 ) )6«مکنوصلخی» : ىف (۷) .؟مهل نيلئاق» :د ىف (1) .«مهعرقت» :أ ىف .

 . م «ك نم ةايز )0( .مويو :م 2ك «د ىف (6)



 إس ل سس (14-51:) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ام اوُءَرَبَت امك مهنم ارب ةرك انل نأ ول اوعبَا نيدّلا لاقو . بابسألا مهب تعّطقتو باذعلا اورو اوعبتا نيد

 ]۷ ء١١٠١: ةرقبلا] 4(راَّثلا نم نيجراخب مه امو مهيَلع تارسح مهلامعأ هللا مهيري كلذك

 مهارخأ ْتَلاَقظ مهلك اهيف اوعمتجا :ىأ (اًعيمج اهيف اوكرادا اذإ ىتحط :'[ىلاعت] هلوقو
 نم ًامرج دشأ مهنأل  نوعوبتملا مهو - مهالوأل - عابتالا مهو  ًالوخد مهارخأ :ىأ «مهالوأل

 ءاوس نع مهولضأ نيذلا مه مهنأل ؛ةمايقلا موي هللا ىلإ عابتألا ""'مهوكشيف ٠ «مهلبق اولخدف «مهعابتأ

 لاک را ا ا : ىأ كراتلا نم افعض ابآذَع مهتاق توضأ ءالؤه اتر :نولوقيف «ليبسلا

 اندا اَْعَطَأ اإ ابر اوُلاَقو .الوسّرلا انعْطأو هللا انعْطأ ايل اي نوُلوُقي راتلا يف مههوجو بّلقت موي : ىلاعت

 .[18 - 75 :بازحألا] 4( اريبك اعل مهنعلاو ] باذعْلا نم نيفعض مهتآ انبر . اليبسلا انوُلْضأَف انءاربكو

 لاق امك ءهبسحب الك انيزاجو كلذ انلعف دق :ىأ 4َنوُمَلعَت ال نكلو فعض لكل لاَق# :هلوقو
 : لحنلا] 4247[ َنوُدسْفُي اوُناَك امب بالا قوق ] ابدع مهاد هللا ليس نع اوُدَصَو اوُرفَك نيِذْلا» : ىلاعت
 0*4[ نوُرتفي اوُناَك اًمع ةَماّيقلا موي نأسيلو ] مهلاقثأ عم ًالاقْنأو مهلاقنأ نلمحيلو# : ىلاعت لاقو ۸
 ٥]. : لحنلا]4[ نورزي ام ءاس الأ 1 مْلع ريغب مهنولضي نيذّلا رازوأ نمو : لاقو :٠١[ توبكنعلا]

 لاق  لضف نم اتيَلع مك ناك اًمَفط :عابتألل نوعوبتملا لاق :ىأ «مهارخأل مهالوأ تّلاقوإل
 .انللض امك متللض دقف : ىدسلا

 ىف «مهرشحم لاح ىف مهنع ىلاعت ربخأ امك لاحلا اذهو ,4 نوبسکت مک امب باذعلا اوُقوُدَفل

 اوفعضتسا نيذلا لوي لوقلا ضعب ىلإ مهضعب عجري مهر دنع َنوُفوُقوَم نوملاظلا ذإ ئرت ولو : ىلاعت هلوق
 دعب ئدهلا نع ء مكانددص نحن اوفعضتسا نيذلل اوربكتسا نيذلا لاق . نيبمؤم انك مآ الو اوربکتسا نيل

 رفخكت نأ تنورات ذإ راهتلاو ليلا كمل اوربَكتسا نيد اوُفعصْمسا نيرا لاقو . نيمرجم مشنك لب مكءاج ذإ
 ام لإ َنْوَرْجُي له اورفك يذلا قاتعأ يف لالغألا اَنلعَجَو باذعلا اوأر امل ةمادنلا اورسأو ادادنأ هل لعجنو للاب

 .[۳۳ _ ١" :ابس] 4نولمعي اوناك

 نجلا نولخدي الو ءاَمّسلا باَوُبَأ مهل حّتفت ال اهنع اوربكتساو انتايآب اوبذك نيذلا نإ
 نمو داهم منهج نم مهل © َنيِمِرّْمْلا يزجن كللذكو طايخلا مس يف لمجلا جلي ىح سا وش ر - 25

 .( 69 نيملاظلا يزجن كلذكو شاوغ مهقوف
 .ءاعد الو حلاص لمع اهنم مهل عفري ال :دارملا :ليق 4 ءامَسلا باو مهل حّفت الا :هلوق

 EEE رکن اف00 م سددايز(19
 .«ةيآلا» :ه ىفو .أ نم ةدايز (0)

 .؟ةيآلا» :ه ىفو .أءم «ك نم ةدايز (0



 ٠ 5« 5١( ) ناتيآلا :فارعألا ةروس  كلاثلا ءزحلا لل موو

 اور: اذكو: سابع نبا نع «ةحلط با خب نلعو یقوعلا هاوزو :ريبج نب دغنمو تهاجم هلاق

 . سابع نبا نع «ءاطع نع «ثيل نع «ىروثلا

 .ءامسلا باوبأ مهحاورأل حتفت ال :دارملا : ليقو

 رر قنا و غ تذل هاكر . سابع نبا نع «كاحضلا هاور

 نع  ورمع نبا وه - لاهنملا نع ءشمعألا نع «شايع نب ركب وبأ انثدح ءِبّيَرُك وبأ انثدح
 :لاق ءءامسلا ىلإ اهب دعصي هنأو ءرجافلا حور ضْبَق ركذ هاب هللا لوسر نأ ؛ءاربلا نع «ناذاز

 حبقأب «نالف :نولوقيف ؟ةثيبخلا حورلا هذه ام :اولاق الإ ةكئالملا نم الن ناجع و ءاهب نودعصيف»

 . ؛هل حتفي الف هل اهباب نوحتفتسيف ,.ءامسلا ىلإ اهب اوهتني ىتح ءايندلا ىف اهب ىَعْدَي ناك ىتلا هئامسأ

 مس يف لمجلا جلي ىَتَح َةَنجْلا َنوُلْخَدُي الو ءاَمّسلا ْباَوْبَأ مهل حّتفت ال» : لَك هللا لوسر أرق مث

 .ةيآلا [)42١ طايخلا

 نع «قرط نم «هجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأ هاور ليوط ثيدح نم ةعطق وهو «هاور اذكه

 :لاقف هلوطب دمحأ مامإلا هاور دقو . "هب ءورمع نب لاهنملا

 يضر] بزاع نب ءاربلا نع «ناذاز نع ءورمع نب لاهنم نع شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح

 امَّلو ربقلا ىلإ انيهتناف ءراصنألا نم لجر ةزانج ىف هل هللا لوسر عم انجرخ :لاق "”[هنع هللا

 ىف هب تكني دوع هدي ىفو «ريطلا انسوؤر ىلع نأك هلوح انسلجو لت هللا لوسر سلجف . دحْلي

 نمؤملا دبعلا نإ» :لاق مث ًاثالث وأ نيترم .«ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا» :لاقف هسأر عفرف «ضرألا

 نأك «هوجولا ضيب ءامسلا نم ةكئالم هيلإ لزن «ةرخآلا ىلإ لابقإو ءايندلا نم عاطقنا ىف ناك اذإ

 دهاةنع اوج ىح ةا طوخ نم طوتحو ءةنحلا نافكأ نم نفك مهعم «سمشلا مههوجو

 ىلإ ىجرخا «“ةبيطلا سفنلا اهتيأ :لوقيف «هسأر دنع سلجي ىتح «توملا كلم ءىجي مث .رصبلا

 .«ناوضرو هللا نم ةرفغم

 هدي ىف '””اهوعّدَي مل اهذخأ اذإف اهذخأيف ءءاقسلا ىف نم ةرطقلا ليست امك ليست جرختف» : لاق

 ةحفن بيطأك اهنم جرخيو .طونحلا كلذ ىفو «نفكلا كلذ ىف اهولعجيف اهوذخأي ىتح «نيع ةفرط

 الإ ةكئالملا نم ألم ىلع اهب  ىنعي  نورمي الف اهب نودعصيف .ضرألا هجو ىلع تدجو كسم

 ىف اهب هنومسي اوناك ىتلا هئامسأ نسحأب «نالف نب نالف :نولوقيف ؟بيطلا حورلا اذه ام :اولاق

 ىلإ اهوبرقم ءامس لك نم هعيشيف ءهل حتفيف «هل نوحتفتسيف ءايندلا ءامسلا ىلإ هب اوهتني ىتح ءايندلا
 ىف ىدبع باتك اوبتكا :لجو زع ء«هّللا لوقيف «ةعباسلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح ءاهيلت ىتلا ءامسلا

 .«ىرخأ ةرات مهجرخأ اهنمو «مهديعأ اهيفو «مهتقلخ اهنم ىنإف «ضرألا ىلإ هوديعأو «نييلع

 )١944(. مقرب ةجام نبا ننسو ء(٤/۷۸) ىئاسنلا نفسو «(47/57) مقرب دواد ىبأ ننسو )٤۲٤/۱۲(« ىربطلا ريسفت (۲)

 . (اهعدي» :ك ىف )٥( .«ةئئمطملا» :م ءك ىف )٤( .أ ءك نم ةدايز (۳)



 #10 سا ل (ا )٤٠. ناتيآلا :فارعألا ةروس د كلاثلا ءزجلا

 هل نالوقيف . هللا ىبر :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيف هناسلجيف ناكّلم هيتأيف ءهحور داعتف» :لاق

 هللا لوسر وه :لوقيف ؟مكيف ثعب ىذلا لجرلا اذه ام :هل نالوقيف .مالسإلا ىنيد :لوقيف ؟كنيد ام

 :ءامسلا نم دانم ىدانيف . تقدصو هب تنمآف هللا باتك تأرق :لوقيف ؟كملع امو :هل نالوقيف . هَ

 نم “"هيتأيف» .«ةنجلا ىلإ آباب هل اوحتفاو ءةنجلا نم هوسبلاو «ةنجلا نم هوشرفأف «ىدبع قدص نأ
 .«هرصب دم هربق ىف هل حسفيو ءاهبيطو اهحور

 اذه «كرسي ىذلاب رشبأ :لوقيف «حيرلا بيط «بايثلا نسح «هجولا نسح لجر هيتأيو» :لاق
 كلمع انأ :لوقيف .ريخلاب ءىجي هجولا كهجوف ؟تنأ نم :هل لوقيف .دعوت تنك ىذلا كموي

 0 عجرأ ىتح «ةعاسلا مقأ بر «ةعاسلا مقأ بر :لوقيف .حلاصلا

 ءامسلا نم هيلإ لزن 1 ا نم لابقإو ايندلا نم عاطقنا ىف ناك اذإ ءرفاكلا دبعلا نإو» :لاق

 سلجي ىتح توملا كلم ءىجي مث ءرصبلا دم هنم نوسلجيف «حوسملا  مهعم هوجولا دوس ةكئالم

 ىف قرف لاق 1 نق غو هللا نم طس ىلإ ىجا هيلا فلا اهيا: لوقف“ ادع
 هدي ىف اهوعدي مل اهذخأ اذإف ءاهذخأيف ءلولبملا فوصلا نم دومسلا عزتني امك اهعزتتيف «هدسج

 .ضرألا هجو ىلع تدجو ةفيج حير نتنأك اهنم جرخيو «حوسملا كلت ىف اهولعجي ىتح نيع ةفرط
 نالف :نولوقيف ؟ثيبخلا حورلا اذه ام :اولاق الإ ةكئالملا نم ألم ىلع اهب نورمي الف ءاهب نودعصيف

 ءهل | حتفتسيف ءايندلا ءامسلا ىلإ هب ىهتني ىتح ءايندلا ىف اهب ىمسي ناك ىتلا هئامسأ حبقأب «نالف نبا

 يف لمجلا جلي ئتح نجلا نوحي الو ءامّسلا باوبأ مهل حّتفت ال : الك هللا لوسرأ رق مث ٠ 8 ا ا

 هحور حرطتف .ىلفسلا ضرألا ىف نيجس ىف هباتك اوبتكا :لجو زع هللا لوقيف .4طايخلا مس
 نام يف حيرلا هب يوهت وأ َريَطلا هفطختف ءامّسلا نم رخ اَمّئَأكَف هّللاب كرشي نمو» : أرق مث .«احرط

 ١”[. : جحلا] «قيحس

 ال !هاه هاه :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيو .هدسج ىف هحور داعتف»

 ثعب ىذلا لجرلا اذه ام :“” نالوقيف .ىردأ ال !هاه هاه :لوقيف ؟كنيد ام : نالوقيف .ىردأ

 هل اوحتفاو «رانلا نم هوشرفأف «بذك نأ :ءامسلا نم دانم ىدانيف .ىردأ ال !هاه هاه :لوقيف ؟مكيف

 لجر هيتأيو ءهعالضأ هيف فلتخت ىتح هربق هيلع قيضيو ءاهمومسو اهرح نم هيتأيف .رانلا ىلإ اباب
 دعوت تنك ىذلا كموي اذه «كؤوسي ىذلاب رشبأ :لوقيف «حيرلا نتنم «بايثلا حيبق ءهجولا حيبق
 مقت ال بر :لوقيف .ثيبخلا كلمع انأ :لوقيف .رشلاب ءىجي هجولا كهجوف ؟تنأ "نم :لوقيف

 , “«ةعاسلا

 ."ايندلا نم لابقإو ةرخآلا نع عاطقنا ىف ناك اذإ) :م ىف (۲) .«هيتأيف :لاق» :أ ءم ءك ىف )١(

 . هل نالوقيف» :أ ءم ىف (7 :5) .«هل حتفي الف" :أ ءم ىف () .«طايسلا مهعم» :م ىف (۳)

 . نمو :م ىف (۷)

 )۸( دنسملا )٤/ ۲۸۷( .



 )٤٠« 4١( ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزملا سلم ل دع

 نب لاهنملا نع ا نب سنوي نع مجم انثدح «قازرلا دبع انثدح : اضيأ دمحأ لاقو

 .هوحن ركذف «ةزانج ىلإ هيَ هللا لوسر عم انجرخ :لاق بزاع نب ءاربلا نع «ناذاز نع ءورمع

 «ءامسلا ىف كلم لكو ‹ضرألاو ءامسلا نيب كلم لك هيلع ىلص هحور جرخ اذإ ىتح» : هيفو

 .؟مهلبق

 هبرضيف «اًبارت ناك لبج اهب برض ول ةّبَرَرَم هدي ىف «مکبآ مصأ ىمعأ هل ضيقي مث" :هرخآ ىفو

 اهعمسي ةحيص حيصيف ىرخأ ةبرض هبرضيف «ناك امك «لجو زع هللا هديعي مث «بارت ريصيف ةبرض
 ."""«رانلا شرف نم هل دهميو «رانلا نم باب هل حتفي مث» :ءاربلا لاق .«نيلقثلا الإ ءىش لك

 ثيدح نم - هل ظفللاو - ريرج نباو هجام نباو «ىئاسنلاو «دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىفو

 اك هللا لوسر نأ 2')[هنع هللا ىضر] ةريره ىبأ نع ناسي خب دیس نع «ءاطع نب ورمع نب دمحم

 ىف تناك ةنئمطملا سفنلا اهتيأ ىجرخا :اولاق حلاصلا لجرلا ناك اذإف «ةكئالملا هرضحت تيملا» : لاق
e 5 25هو  

 جرعي ىتح كلذ نولوقيف «نابضغ ريغ برو «ناحيرو حورب ىرشبأو «ةديمح ىجرخا «بيطلا دسجلا
 ىتلا ةبيطلا سفنلاب ًابحرم :لاقيف .نالف :نولوقيف ؟اذه نم :نولوقيف ءاهل حتفتسيف «ءامسلا ىلإ اهب

 كلذ اهل لاقيف «نابضغ ريغ برو «ناحيرو حورب ىرشبأو «ةديمح ىلخدا «بيطلا دسجلا ىف تناك

 سفنلا اهتيأ ىجرخا :اولاق ءوسلا لجرلا ناك اذإو .لجو زع «هللا اهيف ىتلا ءامسلا ىلإ هب ىهتني ىتح

 «جاوزأ هلكش نم رخآو «قاسغو ميمحب ىرشبأو «ةميمذ ىجرخا «ثيبخلا دسجلا ىف تناك ةئيبخلا

 كل "حتفت مل هنإف «ةميمذ ىعجرا «ثيبخلا دسجلا ىف تناك ةثيبخلا سفنلاب ًآبحرم ال :نولوقيف

 فلا ىلإ نصت «ىفزالاو ءال قي. لم رق الا تارا

 الو .مهلامعأل حتفت ال :لاق  ءامّسلا باوبأ مهل حتفت ال» : هلوق ىف جيرج نبا لاق دقو

 . مهحاورأل

 هنأب هورسفو ءروهمجلا أرق اذكه «طايخلا مس يف لمجلا جلي ىح ةئجلا نولخدي الو :هلوقو
 ىتح :ىرصبلا نسحلا لاقو .ةقانلا جوز :ةياور ىفو .ةقانلا نبا لمجلا وه :دوعسم نبا لاق .ريعبلا

 :ةفباط_ نبأ ني ىلع ئور ادو .كاحتملاو +ةيلاغلا و بأ لاق ادكو الا قرح نف ريعلا للي

 . سابع نبا نع ىفوعلاو

 5 . (؟596/8) دنسملا )١(

 . (حتفي» :ك ىف () .أ نم ةدايز (۲)

 .(475/17) ىربطلا ريسفتو (4771) مقرب ةجام نبا ننسو )١١447( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو 02774 /7) دنسملا (5)
 .«هرسفلا م ك ءد ىف (9)



 او د 0 نانرآلا ارعا ةر تلال عربا

 «مايخلا مس یف ا جلي 217[ ىتح]» :اهؤرقي ناك هنأ : سابع نبا نع .ةمركعو «دهاجم لاقو

 . ةربإلا مرخ ىف ظيلغلا لبحلا : ىنعي « ميملا ديدشتو «ميحلا مضب

 «نفسلا سولف : ىنعي «لمجلا جلي ىتح» :أرق هنأ ةياور ىفو .ريبج نب ديعس رايتخا اذهو
 . ظالغلا لابحلا

 نم مهل ا ل 0 مهقوف نمو داهم مّنِهَج نم مهلا : هلوقو
 فحللا :لاق«شاوغ مهقوف نموإ» ‹شرفلا : لاق داهم منهج

 بوح او داو «محازم نب كاحضلا لاق اذكو

 مه ةّنجْلا باحصأ كأ الإ فَ فلكت ال تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيدلاو ظ

 هلل دمحلا اولاقو راهنألا مهتحت ڌ نم يرجت لغ نم مهرودص يف ام انعزنو © نودلاخ اهيف

 نأ اودونو قحلاب اتر تءاج دق هللا اناده نأ لول يدتهنل ا اذهل اناده يذلا

I 

 . 4 60 نولمعت متنك امب اهومتتروأ ةئجلا مكلت

 اولمعو اونمآ نيذّلاوإ# :لاقف ءءادعسلا لاح ركذب فطع «ءايقشألا لاح ىلاعت ركذ ال
 هللا تايآب اورفك نيذلا كئلوأ دض «مهحراوجب تاحلاصلا اولمعو مهبولق تنمآ : ىأ «تاحلاصلا

 .اهنع اوربكتساو

 وأ اهعسو #9 :لاق ىلاعت هنأل لهس هب لمعلاو ناميإلا نأ ىلع ىلاعت هبنيو كنو الإ سفن فلكن ال ؛ (

 ىف ءاج امك «ءاضغبو دسح نم : ىأ لغ نم مهرودص يف ام انعرتو . نودلاخ اهيف مه ةّنِجْلا باحصأ

 لاق :لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع . ىجانلا لكوتملا ىبأ نع «ةداتق ثيدح نم « ىراخبلل حيحصلا

 ملاظم مهل صتقاف «رانلاو ةنجلا نيب ةرطنق ىلع اوسبح رانلا نم نونمؤملا صلخ اذإ» : هللا لوسر
 نإ «هديب ىسفن ىذلاوف ؛ةنجلا لوخد ىف مهل نذأ ءاوقنو اوبذه اذإ ىتح ءايندلا ىف مهنيب تناك
 . «ايندلا ىف ناك هنكسمب هنم لدأ ةنحلا ىف هلزنمب مهدحأ

 لهأ نإ :ةيآلا «راهنألا مهتحت نم يرجت لغ نم مهرودص يف ام انعزنو# :هلوق ىف ىدسلا لاقو

 نم "اوبرشف «نانيع اهقاس لصأ ىف ةرجش اهباب دنع اودجو ءاوغلبف ةنجلا ىلإ اوقبس اذإ ةنجلا
 ترجف «ىرخألا نم اولستغاو .(روهطلا بارشلا» وهف « لغ نم مهرودص یف ام عزنيف ءامهادحإ

 .ًادبأ اهدعب اوبحشي ملو اوثعشي ملف «ميعنلا ةرضن» مهيلع

 )١( ءايقشألل ام» : ىف (۳) .أ «م نم ةدايز (۲) .أ١ م .ك نم ةدايز .

 ) )6؟هيلو» :أ م ىف .

 . )۲٤٤١( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .؛«نوبرشیف» :م ىف (5)



 (16 )٤٤. ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا للم ل ل ع 55

 ايي ولا ”كلذ دم وكن تلاط یئ نب ىلع نوا ربما نعت ووصاع نع «قاحسإ وبأ ىور دقو

 ةقثلا هبو هللا ءاش نإ .[ا/““ :رمزلا] رمز ةئجلا ىلإ مهر اوَقَتا نيذّلا قيسو» :ىلاعت هلوق ىف ىتأيس

 .نالكتلا هيلعو

 نيذلا نم ريبزلاو ةحلطو نامثعو انأ نوكأ نأ وجرأل ىنإ :هنع هللا ىضر «ىلع لاق :ةداتق لاقو

 .ريرج نبا هاور . لغ نم مهرودص يف ام انعزنو## :مهيف ىلاعت هللا لاق

 انيف :ىلع لاق :لوقي نسحلا تعمس :لاق ليئارسإ نع «ةنييع نبا انربخأ :قازرلا دبع لاقو
a 1 1 3رر  »° 

 "3 ”«لغ نم مهرودص يف ام انعزنو» : تلزن ردب لهأ هللاو

 ىبأ نع ‹شمعألا نع «شايع نب ركب ىبأ ثيدح نم هل ظفللاو  هيودرم نباو ىئاسنلا یورو

 نأ الول :لوقيف رانلا نم هدعقم ىري ةنجلا لهأ لك» : راک هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع ‹حلاص

 نوكيف «ىناده هللا نأ ول :لوقيف ةنجلا نم هدعقم ىري رانلا لهأ لكو .ًاركش هل نوكيف «ىناده هللا
 0 ےس ہل

 هرسح- .٠

 « نولمعت متنك امب اهومتئروأ ةّنجلا مكلت نأ :اودون ةنجلا نم رانلا لهأ دعاقم اوثروأ امل اذهلو
 بجو امنإو . مكلامعأ بسحب مكلزانم متأوبتو «ةنحلا متلخدف ةمحرلا مكتلان مكلامعأ ببسي : ىأ

 هلمع هلخدي نل مکدحأ نأ اوملعاو» : ليم هللا لوسر نع نيحيحصلا ىف تبث امل اذه ىلع لمحل ا

 اضف هنم ةمحرب هللا يدم آلا انآ الو لاق ؟هللا لوقو اي ضنا هلو“ الاف ا

 يت م ماه يس سم ساس

 ام مثدجو لهف اقح انبر اندعو ام اًندجو دق نأ راتلا باحصأ ةنجلا باحصأ یداتر ل

 ا 06 4 ف 4

 نع نودصي نيذلا © نيملاظلا ىلع هلل ةنعل نأ مهنيب ندم نأ معن اولاق اح مكبر دعو

 .469 0 ةرخآلاب مهو اجوع اهنوغبيو هللا ليبس

 I ع :مهل اولا : ىأ 00 «دق»و .فوذحملا ل

 علطاف# :رافكلا نم نيرق هل ناك ىذلا نع «تافاصلا» ةروس ىف ىلاعت ربخأ امك معن اولاق اقح مكبر

 )١( «اذها :أ م ك ىف .

 )۲۱۷/١(. قازرلا دبع ريسفت (۲)

 كردتسملا ىف مكاحلاو (2177/7) هدنسم ىف دمحأ هاورو )١74941( مقرب ىزملل فارشألا ةفحت ىف امك ىربكلا ىئاسنلا ناس (۴)

 .ىبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو «هب شايع نب ركب ىبأ قيرط نم (16/؟)
 .؟ادحأ» :أ ىف )٤(

 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (1817) مقرب ملسم حيحصو (7477) مقرن ىراخبلا حيحص(6)

 .م «ك نم ةدايز (0)



 لس. (۴۷ )٤7. ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .نيتيمب نحن امف . نيرضحملا نم تنل يب ةمعن الولو . نيدرتل تدك نإ هللات لاق . ميحجلا ءس يف هآرف

 ءايندلا ىف اهلوقي ىتلا هتلاقم هيلع رکنی :ىأ [05 - 6 : تايآلا] (نيبذعمب نحن امو ئلوألا انتتوم الإ

 منك يتلا راثلا هذه : مهل نولوقي ةكئالملا مهعرقت "اذكر ءلاكنلاو باذعلا نم هيلإ راص اجب هعرقيو
 منك ام نوزجت اَمّنِإ مكيلع ءاوس اوربصت ال وأ اوربصاف اهولصا . ك نوبدكت اهب

 ابأ اي» :ىدانف ءردب موي بيلقلا ىلتق ةي هللا لرز عرق كلذكو ٠١ - ١١[. :روطلا] 4نولمعت

 دعو ام متدجو له :- مهسوؤر ىمسو - ةعيبر نب ةبيش ايو «ةعيبر نب ةبتع ايو «ماشه نب لهج
 دق ًاموق بطاخت «هللا لوسر اي :رمع "لاقو .«اقح ىبر ىندعو ام تدجو ىنإف ؟اقح مكبر
 . 7ةاويبجي نأ نوعيطتسي ال نكلو «مهنم لوقأ ال عمسأب متنأ ام «هديب ىسفن ىذلاو» :لاقف ؟اوفيج

 :ىأ «نيملاظلا ىلع هللا ةَنْعَل نأط :داّنم ىدانو ملعم ملعأ :ىأ مهيب نوم نافل :هلوقو

 عابتا نع سانلا نودصي : ىأ «اجوع اهتوغبيو هللا ليبس نع نودصي نيذّلا» :هلوقب مهفصو مث

 اهعبتي ال ىتح «ةميقتسم ريغ ةجوعم ليبسلا نوكت نأ نوغبيو «ءايبنألا هب تءاج امو هعرشو هللا ليبس

 نوبذكم نودحاج :ىأ «نورفاك ةرخآلا رادلا ىف هللا ءاقلب مهو :ىأ (تورفاك ةرخآلاب مهول .دحأ
 مهنأل ؛لمعلاو لوقلا نم ركنم نم نوتأي اب نولابي ال اذهلف .هب نونمؤي الو هنوقدصي ال كلذب
 .ةلاوقأو الامعأ سانلا رش مهف «ًآباقع الو « هيلع ًاباسح نوفاخيال

 نأ ةّنجلا ٠ باحصأ | ودان مهاَميسب الك نوفرعي لاجر فارعألا ىَلعَو باجح اًمهنيبو )»
oz 520 مه س8 ساو ري “ 

 اولاق راتلا | باَّحْصأ ءاقْلت مهراصبأ تفر اذإو 65 َنوُعَمْطَي مهو اهولخدي مل مكيلع مالس

 . 4 69 نيملاّظلا موقلا عم انلعجت ال انبر
 عناملا زجاحلا وهو ءاباجح رانلاو ةنحللا نيب نأ هَل ءرانلا لهأ عم ةنجلا لهأ ةبطاخم ىلاعت ركذ امل

 ل

 فارعألا 00 هللا لاق لا كاع وهو ١[. :ديدحلا] * بادل ا هرهاظو
 . «لاجر

 وهو .(روسلا» وهو 4 باجح امهنيبو# 0 هلوق ىف لاق هنأ ىدسلا نع هدانسإب ىور مث

 . (فارعألا»

 .«لاقف» :م ك ىف (0) .«كلذكو» :م ىف )١(

 .امهنع هللا ىضر ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم (917) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۳۹۸۰) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )۳(

 : ك نم ةدايز (4)



CO CRD E ةروشا نب كل yy 

 . باب هل روس «رانلاو ةنحلا نيب باجح :فارعألا : دهاجم لاقو

 ««افرع» ىمسي برعلا دنع ضرألا نم عفترم لكو ««فرع» عمج فارعألاو :ريرج نبا لاق
 .هعافترال ًافرع كيدلا فرعل ليق امنإو

 :لوقي سابع نبا عمس «ديزي ىبأ نب هللا دیبع نع «ةنييع نبا انثدح «عيكو نب نايفس انثدحو

 . فرشملا ءىشلا وه :فارعألا

 كارلا ف ردك رت ارعا 313 نفاع نا نق ها وع ا رك مرا لاق

 ءاملع نم دحاو ريغو كاحضلا لاق كلذكو .رانلاو ةنحلا نيب روس وه : هلع ةياور ىفو .رانلاو ةنحلا

 . ريسفتلا

 .سانلا نوفرعي هباحصأ نأل ؛ًافارعأ «فارعألا» ىمس امنإ :ىدسلا لاقو

 «دحاو ىنعم ىلإ عجرت ةبيرق اهلكو «مه نم فارعألا باحصأ ىف نيرسفملا تارابع تفلتخاو

 دحاو ريغو «دوعسم نباو « سابع نباو «ةفيذح هيلع صن . مهتائيسو مهتانسح توتسا موق مهنأ وهو

 د ا ظفاحلا هاور عوفرم ثيدح ىف ءاج دقو . هللا مهمحر ‹فلخلاو فلسلا نم

 نب نامعنلا انثدح «دواد نب ناميلس انثدح «نيسحلا نب ديبع انثدح «ليعامسإ نب هللا دبع انثدح

 نب رباج نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «دابع وبأ :هل لاقي انل خيش انثدح «مالسلا دبع

 «فارعألا باحصأ كئلوأ» :لاقف «هتائيسو هتانسح توتسا نمع ليم هللا لوسر لئس :لاق هللا دبع

 .«نومعطي مهو اهولخدي مل

 «ماسحلا ىبأ نب ةملس نب ديعس نع «رخآ هجو نم هاورو ولا اذه نم بیرغ ثيدح اذهو

 :لاقف «فارعألا باحصأ نع ةي هللا لوسر لئس :لاق ةنيزم نم لجر نع ردكنملا نب دمحم نع

 . "هللا ليبس ىف اولتقف «مهئابآ نذإ ريغب ةاصع اوجرخ موق مهنإ»

 نمحرلا دبع نب ىيحي نع «لبش نب ىيحي انثدح «رشعم وبأ انثدح :روصنم نب ديعس لاقو

 ىف اولتق نك مه» :لاقف «فارعألا باحصأ» نع ةا هللا لوسر لئس :لاق هيبأ نع لا

 ليبس ىف مهلتق رانلا مهعنمو مهئابآ ةيصعم ةنحجلا لوخد نم مهعنمف «مهئابآ ةيصعمب هللا ليبس

 . (هللا

 )١( روثنملا ردلا ىف امك هخيرات ىف ركاسع نباو خيشلا وبأ هاورو )5737/9(.

 .هحيحص ىف ملسم هل جرخو ىئاسنلا هفعض ةملس نب ديعسو :«(570 /۳) روثنملا ردلا ىف امك خيشلا وبأ هاورو (؟)

 ئواسمو ثراحلا دنسم ىفو «ىنزملا نمحرلا دبع نب دمحم» ىربطلا ريسفت ىفو «ىنزملا نمحرلا دبع نب ىيحي» خسنلا ىف عقو (۳)

 نب ىيحي ةمجرت ىف ليدعتلاو حرجلا ىف لاق متاح ىبأ نبا نأ الإ هل مجرت نم دجأ ملو «ىنزملا نمحرلا دبع نب رمع» قالخألا
 .؟ىنزملا نمحرلا دبع نب رمع» نع ىور هنأ لبش

 . ؟رانلا لوخد نم» : ىف (5) .«موق» :أ ىف (4)



 او ((۷ :55) ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

1 5 
 ني هب رشعم ىبأ نع «قرط نم متاح ىبأ ن نباو «ريرج نباو ءهيودرم نبا هاور اذكه

 هّللاو CEES هللا یضر] )۳ ودا ديعس ىبأو سابع نبا ثيدح نم ءًاعوفرم هجام ا هاور

 .ركذ ام ىلع ةلالد هيفو ةفوقوم نوكت نأ اهاراصقو ةعوفرملا رابخألا هذه ةحصب ملعأ

eهنأ 0 ا 0 ا 000  

 a طع : لاق E ES ءةنجلا نع
030 

2 

Saلاقف اذه نم : 

 امه اذإو - شيرق ىلوم ناوُكَذ نب هللا دبع دانزلا وبأ هدنعو - نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع ىلإ لسرأ

 «ةفيذح ركذ امب امكتأبنأ امتئش نإ :امهل تلقف ءاركذ امك سيل ًاركذ فارعألا باحصأ نم اركذ دق

 «رانلا مهتانسح مهب تزواجت موق مه : :لاقف فارعألا باا ركذ ةفيذح نإ :تلقف .تاه :الاقف

 عم انلعجت ال انبر# :اولاق رانلا باحصأ ءاقلت مهراصبأ تكرم اذإف نجلا نع ا مهب تعفو

 دق ىنإف ةنجلا اولخداف اوبهذا :مهل لاقف كبر مهيلع علطا «كلذك مه “انيبف .4 نيملاظلا موقلا
 مكل ترفغ 4)

 نع كلذ ثدحي وهو «ريبج نب ديعس لاق :لاق ىلذهلا ركب ىبأ نع «كرابملا نب هللا دبع لاقو

 «ةنحلا س جاو هتائيس نم رثكأ هتانسح تناك نمف «ةمايقلا موي سانلا بساحي لاق دوعسم نبا

 كَوأَف] هنيزاوم تلقت نمف » : هللا لوق ا .رانلا لخد ةدحاوب ا م كا BA تناك نمو

 ۰۲: ن ونمؤملا] 40" ”[نودلاَح منهج يف مهسفنأ اورسخ نيذّلا كئأوأف هنيزاوم تّفَح نمو . نوحلفملا مه

 نم ناك هتائيسو هتانسح توتسا نمو : لاق ‹ حج ريو ةبح لاقثمع فخي نازيملا نإ :لاق مث ]1° ۳

 .؟ثحابلا ةيغب» )۷١١( مقرب هدنسم ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هاورو «(5١/158؟) ىربطلا ريسفت )١(

 .هب رشعم ىبأ قيرط نم امهالك (107) مقرب قالخألا ئواسم ىف ىطئارخلاو

 .ثيدحلا ركنم :ىراخبلا لاق نمحرلا دبع نب حيجن وه رشعم وبأو
 .«اذكو» :م «ك ىف (۲)

 اضيأ هاور ديعس ىبأ ثيدحو :«(470 /7) روثنملا ردلا ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا امهاور امنإو ءةجام نبا ننس ىف امهدجأ مل ()
 نع ءءاطع نع «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع قيرط نم «نيرحبلا عمجم» (۳۲۲۲) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا

 .«فيعض وهو ىنيعرلا دلخم نب دمحم هيفا EN ASE . هب یردخلا ديعس ىبأ

 اضيأ فيعض ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو : تلق

 . «كلاته» م ‹ك ىف )٥( .أ نم ةدايز ()

 )٤٥۳/۱۲(. ىربطلا ريسفت ()

 . «امنيبف» :أ ىف (۸) . ؟طسبأب» :م ىف (۷)
 . )٥۲/۱۲(٤( ىربطلا ريسفت (9)

 . ؟نيتيآلا» :ه ىفو .أ “م «ك نم ةدايز )١(



 ٤١( «55) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ي.

 ةنجلا لهأ ىلإ اورظن اذإف ءرانلا لهأو ةنحلا لهأ اوفرع مث «طارصلا ىلع اوفقوف «فارعألا باحصأ

 عم انلعجت ال انبر# :اولاق رانلا باحصأ اورظن مهراسي ىلإ مهراصبأ اوفرص اذإو «مكيلع مالس :اودان

 نوشميف ًارون نوطعي مهنإف «تانسحلا باحصأ امأف :لاق . مهلزانم نم هللاب اوذوعتف «( نيملاّظلا مرقلا

 هللا بلس طارصلا ىلع اوتأ اذإف «ارون ةمأ لكو «ًارون ذئموي دبع لك ىطعيو «مهناميأبو مهيديأ نيب هب

 :ميرحتلا] (انرون ال ممتأ انب :اولاق نوقفانملا ىقل ام ةنجلا لهأ ىأر املف .ةقفانمو قفانم لك رون

 مل :ىلاعت هللا لوقي كلانهف «عزني ملف مهيديأ ىف ناك رونلا نإف «فارعألا باحصأ امأو .[8

 لمع اذإ دبعلا نأ ىلع :دوعسم نبا “"لاقو :لاق .ًالوخد عمطلا ناكف «(نوعمطي مهو اَهوُلْخَدَي

 هتدحاو تبلغ نم كله :لوقي مث .ةدحاو الإ بتكت مل ةئيس لمع اذإو ءرشع اهب هل بتك ةنسح

 . هراشعأ

 : اضيأ لاقو ا نبا هاور

 نع «تباث ىبأ نب بيبح نع ءروصنم نع «ريرج انثدح :الاق ديمح نباو عيكو نبا ىنثدح
 باحصأو «رانلاو ةنحلا نيب ىذلا روسلا :«فارعألا» :لاق سابع نبا نع اا نب هللا دبع

 هاتفاح ««ةايحلا» :هل لاقي رهن ىلإ مهب قلّطْنا «مهيفاعي نأ هللا ادب اذإ ىتح «ناكملا كلذب فارعألا

 حررت ودر + عهتاولا خانم يف ٠ اف كنا و ورا نلكم هجا بعت
 متئش ام اونمت :لاقف ىلاعتو كرابت نمحرلا مهب ىتأ مهناولأ تحلص اذإ ىتح ءاهب نوفرعي ءاضيب

 ةنجلا نولخديف .افعض نوعبس هلثمو متينمت ىذلا مكل :مهل لاق مهتينمأ تعطقنا اذإ ىتح «نونمتيف

 .ةنجلا لهأ نيكاسم نومسي ءاهب نوفرعي ءاضيب ةماش مهروحن ىفو

 نايفس هاور دقو .هب ءريرج نع «ةريغملا نب ىيحي نع «هيبأ نع «متاح ىبأ نبا هاور اذكو
 ءحصأ اذهو .2؟7هلوق نم «ثراحلا نب هللا دبع نع «دهاجم نع «تباث ىبأ نب بيبح نع «ىروثلا

 .دحاو ريغو كاحضلاو دهاجم نع ىور اذكهو .ملعأ هللاو

 ريرج نب ورمع نب ةعرز ىبأ نع ‹ عاقعقلا نب ةرامع نع «ريرج ىنتثدح :دواد نب ديئس لاقو

 اذإف ءدابعلا نم مهنيب لصفي نم رخآ مه» : لاق فارعألا باحصأ نع ةي هللا لوسر لئس :لاق

 اولخدت ملو «رانلا نم مكتانسح مكتجرخأ موق متنأ :لاق دابعلا نيب ؟هلصف نم نيملاعلا بر غرف

 ير لسرم اذهو . امئش ثيح ةنحلا نم اوعراف « ىئاقتع متنأف .ةنحلا

 )١( «لاقف» :د ىف .

 . )٤٥٤/١۲( ىربطلا ريسفت (۲)

 .«ىقلأف» :م ىف (۳)

 . (506 )١7/ ىربطلا ريسفت (5)

 . «اولخدي» :م ىف (۷) .؟لصف» :م ءك ىف () .«لاقف» :م ىف (5)

 .هب هدانسإب دینس نع «مساقلا نع )٤٦۱/۱۲( ىربطلا هاورو (۸)



 لا ((۷ 245) ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 غ نام نب هبنم نع «(«ىسوم نب ديلولا» ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىورو

 «باقع مهيلعو باوث مهل نجلا ىنمؤم نأ ِ؛ِِكي ىبنلا نع كلام نب سنأ نع «نسحلا نع «ميَور
 امو :هانلأسف . ايلي دمحم ةمأ عم ةنجلا ىف اوسيلو «فارعألا ىلع» :لاقف «ھباوث نع هانلأسف

 .«رامثلاو راجشألا هيف تبنتو ءراهنألا هيف ىرجت ةنجلا طئاح» :لاقف ؟فارعألا

 نب ديلولا نع «ديزي نب فسوي نع «ىرصملا دمحم نب ىلع نع «نارشب نبا نع «ىقهيبلا هاور

0 

 ءاهقف نوحلاص موق فارعألا باحصأ :لاق دهاجم نع .ءفيصخ نع «ىروثلا نايفس لاقو

 :ةاملع

orl 

 مهر ا وا لاق «رانلا لع ةنجلا لما : نوفرعي ‹ةكئالملا

 باحصأ یدانو . نيملاظلا مولا عم انلعجت ال اب اولاق ٍراَثلا باحصأ ءاقلت مهراصبأ تًفرص اذإو . نوعمطي

 ءالؤهأ . نوريكتست متنك امو مكعمج مكدع ئنغأ ام اوُلاَق مھامیسب ٍمُهنوُقرَعَي9 رانلا ىف 4 الاجر فارعألا

 فاوخ ال َةّنِجْلا اولخدا» : ةنجلا ةنجلا لهأ لخد نيح اذهف :لاق € ةمحرب هللا مهلاني ال متمسقأ نيذا

 .«نونزحت متنأ الو مكيلع

 مهنإ :دهاجم لوق اذكو . هيلإ اوبهذ ام ىلع ةيآلا ةلالدب «هلوق ىلع مدقم روهمجلا لوقو :قايسلا نم

 .ملعأ هللاو .اضيأ ةبارغ هيف «“ءاهقف ءاملع نوحلاص موق

 عرف نم اوعرفت ءاحلص مهنأ اودهش مهنأ :اهنم الوق رشع ىنثا مهيف هريغو ىبطرقلا ىكح دقو
 .ةكئالم :ليقو .ءايبنأ مه :ليقو .سانلا رابخأ ىلع نوعلطي اولخد «ةرخآلا

 لهآ نوفرعي :لاق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق «مهاميسب ًالك نوفرعي# :ىلاعت هلوقو
 . هلع ‹كاحضلا ىور اذكو .هوجولا داوسب رانلا لهأو «هوجولا ضايبب ةنحلا

 اوفرعيلو «رانلاو ةنجلا ىف نم اوفرعيل «ةلزنملا كلتب هللا مهلزنأ :” سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 ةنجلا لهأ نويحي كلذ ىف مهو .نيملاظلا موقلا عم مهلعجي نأ هللاب اوذوعتيو «هوجولا داوسب رانلا لهأ

 . هللا ءاش نإ اهولخاد مهو ءاهولخدي نأ نوعمطي مهو ءاهولخدي مل «مالسلاب

 . ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «نسحلاو ‹ىدسلاو «كاحضلاو «دهاجم لاق اذكو

 . ىقهيبلل ثعبلاو قشمد خيرات نم بيوصتلاو «نامثع نب ةبيش» خسنلا ىف )١(

 .بعشلا ط شماه نم دافتسم .۸۸ /۳ روثنملا ردلا نم تبثملاو ؛مهينمؤم نعو مهباوث نع» :خسنلا ىف (۲)

 . تاقث هلاجرو )١١١( مقرب ىقهيبلل ثعبلاو «طوطخملا مسقلا» 4٠١( /179 قشمد خيرات (۳)

 .؛قلخو» :أ ىفو .«اولعجو» :م ىف (o) .؟ءاملع ءاهقف» 1 “م ‹ك ىف )€(

 . «لاق سابع نبأ نع#» م «ك ىف (0)



 (19 «5/8) ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزحلا لل«

 لعج ام هللاو :لاق (نوعمطي مهو اهولخدي مل :ةيآلا هذه الت هنإ :نسحلا نع هَرَّمْعَم لاقو

 .مهب اهديري ةماركل الإ «مهبولق ىف عمطلا كلذ

 .عمطلا نم مهناكمب هللا مكأبنأ '١)[دق] :ةداتق لاقو

 لاق ,«نيملاّظلا مْرَقْلا عم انلعجت ال اير اوُناَق راتلا باحصأ ءاَقلت مهراصبأ تفرص اًذإو# :هلوقو
 انبر# :اولاق «"”ههوفرعو رانلا لهأ ىلإ اورظن اذإ فارعألا باحصأ نإ :سابع نبا نع «كاحضلا

 تبلل موق مال
 انبر# :اولاق رانلا ىلإ اهب بهذي ةرمزب  فارعألا باحصأب ىنعي مهب اورم اذإو : ىدسلا لاقو

 . «نيملاظلا موقلا عم انلعجت ال

 O نك تاج e ر ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . «نيملاّظلا مولا عم انلعجت ال انبر اوُناَقِط «ةقرزم مهنيعأو « ةدوسم مير

 ساه ر) مو

 و مك مكع ئأ ام واق مهاميسب مهوب الاجر فارغألا باعا یداتو

 فروخ ال َةّنِجْلا اولخدا ةمحرب هللا مهلاتي ال متمسقأ نيذّلا ءالؤهأ 62 نوربکتست متنك

 . 4 69 نونزحت متنأ الو مكيلع
 مهنوفرعي «مهتداقو نيكرشملا ديدانص نم لاجرل فارعألا لهأ عيرقت نع ' ف قلاع نوع

 (*'هكعفني ال : ىأ «نوربكَتسَت متنک امو# < «مکترثک : ىأ «مكعمج مكنع ىنعأ امل :مهاميسب رانلا ىف
 ءالؤهأ# . لاكنلاو باذعلا ¿ نم” هيف مترص ام ىلإ مترص لب «هللا باذع نم مكعومج الو مكترثك
 فارعألا باحصأ :ىنعي :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق «ةمحرب هلا مهلاتي ال متمسقأ نيد
 . (نونزحت متنأ الو مكيلع فرخ ال ةنجلا اولخدا»

 ؛هيبأ نع «ىبأ ىنثدح «یمع ىنثدح «ىبأ ىنثدح دعس نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 مهل اولاق املف :لاق «ةيآلا 47[ نوربكتست متنك امو ] مكعمج مكنع ىنغأ ام اولاق» :سابع نبا نع
 لهأل ٩ [یلاعت] هللا لاق - رانلا لهأو ةنجلا لهأل فارعألا باحصأ ىنعي - اولوقي نأ هللا ىضق ىذلا
 متنأ الو مكيلع فروخ ال َةّنِجْلا اولخدا ةمحرب هللا مهلاني ال متمسقأ نيذّلا ءالؤهأ» :لاومألاو ربكتلا

 . «نونزحت

 ‹ةنحلا نع مهتانسح مهب ترصقف «مهلامعأ تأفاکت موق فارعألا باحصأ نإ : ةفيذح اة

 .(ارابخإ» : “م ك یف )۳( . !مهوفرع» : “م ك ىف )۲( أ 2م نم ةدايز )١(

 8 “م ك «د نم ةدايز )0 . هيف متنأ ام ىلإ» :م.ك ىف )0( . "مكعنميلا :آ ىف )6(

 .«لاقف» :م .ك ىف (۸) .أ نم ةدايز (۷)



 للم سس )٥٠« 20١ ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نيب هللا ىضق املف «مهاميسب سانلا نوفرعي «فارعألا ىلع اولعجف «رانلا نع مهتائيس مهب ترصقو
 :لاقف .كبر دنع انل عفشاف ءانوبأ تنأ «مدآ اي :اولاقف مدآ اوتأف «ةعافشلا بلط ىف مهل نذأ دابعلا

 هل تدجسو «هبضغ هيلإ هتمحر تقبسو «هحور نم هيف خفنو «هديب هللا هقلخ اًدحأ نأ نوملعت له

 نكلو «مكل عفشأ نأ عيطتسأ ام «ههنك تملع ام :لوقيف: '''[لاق] .ال :نولوقيف ؟ىريغ ةكئالملا

 (7له] :لوقيف «مهبر دنع مهل عفشي نأ هنولأسيف. "كي ميهاربإ نوتأيف .ميهاربإ ىنبا اوتئا

 ؟ىريغ هللا ىف رانلا ىف هموق هقرحأ ادحأ نأ نوملعت له ؟اليلخ هللا هذختا دحأ نم نوملعت

 نوتأيف . ىسوم ىنبا اوتئا نكلو .مكل عفشأ نأ عيطتسأ ام ؛ههنك تملع ام :لوقيف .ال :نولوقيف

 هللا هملك دحأ نم نوملعت له :لوقيف «'*”[كبر دنع انل عفشا :نولوقيف] ؛مالسلا هيلع «ىسوم

 نكلو «مكل عفشأ نأ عيطتسأ ام «ههنك تملع ام :لوقيف ءال :نولوقيف ؟ىريغ اًيجن هبرقو اًميلكت

 هقلخ اًدحأ نوملعت له :لوقيف .كبر دنع انل عفشا :هل نولوقيف «مالسلا هيلع «هنوتأيف . ىسيع اوتئا
 صربألاو همكألا ئربي ناك دحأ نم نوملعت له :لوقيف .ال :نولوقيف ؟ىريغ بأ ريغ نم هللا

 ام «ههنك تملع ام .ىسفن جيجح انأ :لوقيف .ال :نولوقيف :لاق ؟ىريغ هللا نذإب ىتوملا ىيحيو

 :لوقأ مث «یردص ىلع ىديب برضأف ۰ یننوتأیف . یو ادمحم اوتئا نكلو .مكل عفشأ نأ عيطتسأ

 عمسي مل ام ءانثلا نم ىل حتفيف «لجو زع «ىبر ىتآف «شرعلا ىدي نيب فقأ ىتح ىشمأ مث .اهل انآ

 عفرأف .عفشت عفشاو «هطعت لسو «كسأر عفرا ءدمحم اي :ىل لاقيف دجسأ مث ءطق هلثمب نوعماسلا

 ىنطبغ الإ ‹«برقم كلم الو «لسرم ىبن ىقبي الف .كل مه :لوقيف .ىتمأ ىبر :لوقأف «یسأر
 رهن ىلإ مهب بهذيف «مهلو ىل حتفيف حتفتسأف «ةنجلا مهب ىتآف .دومحملا ماقملا وهو «ماقملا كلذب
 «هنم نولستغيف .ترقايلا هؤابصحو «كسملا هبارت ءؤلؤللاب للكم بصق هاتفاح «ناويحلا رهن :هل لاقي
 ىف ىقبيو «ةيردلا بكاوكلا مهنأك نوريصيف ."[ةنجلا لهأ] حيرو «ةنجلا لهأ ناولأ مهيلإ دوعتف

 . «ةنحلا لهأ نيكاسم :مهل لاقي ءاهب نوفرعي ضيب تاماش مهرودص

 راس و

 اولاق هللا مكقزر امم وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأ نأ ةئجلا باحصأ راتلا باحصأ ئدانو ظ

 يلا ايلا مهترغو يعلو اوه مهيد ارذخقا يذلا ©9 نيرفاكلا ىلع امهمرح هللا نإ
 م سو مو م

 . 4 9 َنوُدَحَجَي اتتايآب اوناك امو اذه مهموي ءاقل اوسن امك مهاسدن مولا

 ىلإ نوباجي ال مهنأو «مهماعطو مهبارش نم ةنجلا لهأ مهلاؤسو رانلا لهأ ةلذ نع ىلاعت ربخي

 .كلذ

 «هّللا مكَفَرَر امم وأ ءاَمْلا نم انيلع اوضيفأ نأ ةتجلا باحصأ راثلا باحصأ ئدانو» :ىّدسلا لاق

 .أ نم ةدايز (۳) .«مالسلاو ةالصلا هيلع» :أ ىف () .م ؛ك نم ةدايز )١(

 .1 م ك نم ةدايز (5) .«ىنوتأيف» :م ءك ىف (5) .أ نم ةدايز )٤(
 . )559/١15( هريسفت ىف ىربطلا هاور (0



 )٠٠« 0١( ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا حلل م ل ل ٌ «؛

 . مهنوقستسيو مهنومعطتسي :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو ماعطلا :ىنعي

 وأ هابأ لجرلا ىداني :لاق ةيآلا هذه ىف ريبج نب ديعس نع «ىفقثلا نامثع نع «ىروثلا لاقو

 امهمرح هللا نإ :نولوقيف .مهوبيجأ : مهل لاقيف .ءاملا نم ىلع '"ضفأ «تقرتحا دق :لوقيف هاخأ

 . (نيرفاكلا ىلع

 21 ةلش ا نبا رع دج ی رشا چو نم یوو

 ةنجلا ماعط : ىنعي (نيرفاكلا ىلع امهمرح هللا نإ :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 .اهبارشو

 انثدح «ةريغملا نب ىسوم انربخأ «ىلع نب رصن انثدح ١ ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ؟لضفأ ةقدصلا ىأ - لئس :وأ - سابع نبا تلأس :لاق ملسم نب ورمع راد ىف رافصلا ىسوم وبأ

 ةنجلا لهأب اوثاغتسا امل رانلا لهأ ىلإ عمست ملأ ءءاملا ةقدصلا لضفأ» :ِةِْلَك هللا لوسر لاق :لاقف

 امل :لاق حلاص ىبأ نع شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح «نانس نب دمحأ انثدح :اضيأ لاقو

 نأ هلعل ء“ةنجلا نم دوقنعب كيلإ لسريف ءاذه كيخأ نبا ىلإ تلسرأ ول :هل اولاق بلاط وبأ ضرم
 ىلع امهمرح هللا نإ :ركب وبأ لاقف ييي ىبنلا دنع ركب وبأو لوسرلا هءاجف .هب كيفشي

 . نيرفاكلا

 مهرارتغاو ءابعلو اوهل نيدلا مهذاختا نم ايندلا ىف هنودمتعي اوناك امب نيرفاكلا ىلاعت فصو مث

 .ةرخآلا رادلل لمعلا نم هب اورمأ امع اهفرخزو اهتنيزو ايندلاب

 ىلاعت هنأل ؛مهيسّن نم ةلماعم مهلماعن :ىأ (اذه مهموي ءاقل اوست امك مهاسدت مویلاف» : 2هلوق

 .[07 :هط] «ىّسنَي الو يبر لضي ال باتک يف :ىلاعت لاق امك «هاسنی الو ءىش هملع "نع ذشي ال

 7 :لاقو ء[517 :ةبوتلا] مهيسنف هللا اوسنل :لاق امك ءةلباقملا باب نم اذه ىلاعت لاق امنإو

 امك مكاستن مولا ليقو# :ىلاعت لاقو ء[١١٠ :هط] «ىسنت مويلا كلذكو اهتيسدف انتايآ كتتأ كلذكإ»

 .["" 4 : ةيثاجلا] «اذه مكموي ءاقل متيسن

 :لاق (اذه مهمو ءاقل اوسن امك مهاسنن َمويلاَفط :“[لوق] ىف سابع نبا نع «ىفْوَعلا لاقو
 .رشلا نم مهسني ملو «ريخلا نم هللا مهيسن

 .أ نم ةدايز () .«ضفأف» :د ىف )١(

 .هب ةريغملا نب ىسوم قيرط نم (774 /4) لادتعالا نازيم ىف ىبهذلاو (۳۳۸۰) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (۳)

 .«فرعي ال رافصلا ىسوم وبأ هخيشو «لوهجم ةريغملا نب ىسوم» : ىبهذلا لاقو

 . (هتنج» :أ “م كل .د ىف )4(

 ٤1۹(. /۳) ىطويسلل روثنملا ردلا ىف امك ةبيش ىبأ نبا هاورو (4)

 .أ نم ةدايز (۸) .«نم» : ىف (۷) .«هلوقو» :م ىف (5)



 قف حا -  )ه٣ .267) ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 .اذه مهموي ءاقل اوكرت امك «مهكرتن ن ر ىلع لاقو

 ءاقلل اولمعي نأ اوكرت امك «ةمحرلا نم مهكرتن : ىدسلا لاقو .رانلا ىف مهكرتن :دهاجم لاقو

 .اذه مهموي

 كل رخسأ ملأ ؟كمركأ ملأ ؟كجوزأ ملأ» :ةمايقلا موي دبعلل لوقي ىلاعت هللا نأ حيحصلا ىفو

 لوقيف .ال :لوقيف ؟ىقالم كنأ تننظأ :لوقيف .ىلب :لوقيف ؟عّبرَتو سأرت كرّذأو «لبإلاو ليخلا
 .''«ىنتیسن امك كاسنأ مويلاف : هللا

u ا 

 اوناك ام مهنع لضو مهسفنأ اورسخ دق لمعن اتك يذلا ريغ لمع درن وأ ان اوعفشيف

 .( 69 نورتي
 «لوسرلا هب ءاج ىذلا باتكلاب مهيلإ لوسرلا لاسرإب نيكرشملا ىلإ هراذعإ نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 »¢ [ریبخ ميكح ْندَل نم] تّلصُف مت هتایآ تمكحأ باتك» : یلاعت لاق امك «نيبم لصفم باتك هنأو )۲(

 ١[. :دوه] ةيآلا

Aa OTهملعب هلزنأإ :ىلاعت لاق امك هب هانلصف امب انم ملع ىلع :ىأ 4"”ملع ىلع هانلصفط :هلوقو عب هلَزنَأ# : لاعت لاق » 

 ١55[. :ءاسنلا]

 هنم جرح كردص يف نكي الف كيلإ لزنأ باتك» :هلوق ىلع ةدودرم ةيآلا هذهو :ريرج نبا لاق

 ةيآلا 427[ ملع ىلع هاناصف] باتكب مهانئج دقلو» .[7 : فارعألا] 4؟”[نينمؤملل ئركذو هب رذدتل ]

 لازنإو ا لاسرإب «ايندلا رادلا ىف ع حازأ لق هنأ ركذ ؛ةرخآلا رادلا ىف راسخلا نم هيلإ

 الإ نورظني لهل :لاق اذهلو 6 : ءارسإلا] (الوسر ثعبن تح نيبذعم انک امو» :هلوقك «بتكلا

 .دحاو ريغو دهاجم هلاق . رانلاو ةنجلاو لاكنلاو باذعلا نم دعو ام : ىأ «هليوأت

 لخدي ىتح «باسحلا موي متي ىتح «رمأ هليوأت ءىجي لازي ال : عيبرلا لاقو .هباوث :كلام لاقو

 .ذئموي هليوأت متيف ءرانلا رانلا لهأو «ةنجلا ةنحجلا لهأ

 اوكرت : ىأ لبق نم هوسن نيذّلا لوقيإ» - سابع نبا هلاق «ةمايقلا موي :ىأ «هليوأت يتأي موي»
 ىف : ىأ (انل اوعفشيف ءاعفش نم اَنَل لهف قحاب ابر لسر تءاج دق :ايندلا رادلا ىف هوسانتو «هب لمعلا

 )١( ىطويسلل روثنملا ردلا ىف امك ةبيش ىبأ نبا هاورو )55/8:(.

 )( .أطخ وهو «نيملاعلل ملع» :ك ىف (۳) .م.ك نم ةدايز
 ) )5.م ك نم ةدايز (5) .«ةيآلا» :ه ىفو «م «ك نم ةدايز



 ٦ ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزخلا س )٥٤(

 : ىلاعت لاق امك ,«لَّمْعت انك يذّلا ريغ لمعف» ادال 4درن وأ# هيف نحن اغ انصالخ

 ام مهل ادب لب . نينمؤمْلا نم نوُكَدو اتر تاَيآب باذن الو در اني اي اوقف راثلا ىَلَع اوفقو ذإ یرت ولو»

 :انهاه لاق امك 4 «۲۷ماعنالا] «نوبذاَكل مهنا هنع اوهن امل اوداَعل اودر ولو لبق نم نوفي اوناك

 رانلا مهولخدب مهسفنأ اورسخ “"[دق] :ىأ (نورتفي اوناك ام مهنع لضو مهسفنأ اورسخ دق
 الف هللا نود نم مهنودبعي اوناك ام مهنع بهذ :ىأ نورتي اوناك ام مهنع لضو» «هيف مهدولخو

 .هيف مه ام مهنوذقني الو ني نوعفشي الو «مهنورصني

 يشغي شرعلا ىلع ئوتسا مث مايا ةّنس يف ضرألاو تاومّسلا َقَلَح يذلا هللا مكبر نإ »
 كرابت رمألاو ىّلَحْلا هَل الأ هرمأب تارحسم موجئلاو رمقلاو سمّشلاو اثينح هبلطي راهتلا ليلا

 . 4 69 َنيملاعْلا بر هللا

 كلذب ربخأ امك «مايأ ةتس ىف كلذ نيب امو ءهضرأو هتاوامس :ملاعلا اذه قلخ هنأب ىلاعت ربخي

 «سيمخلاو «ءاعبرألاو «ءاثالثلاو «نينثإلاو ءدحألا :ىه مايألا ةتسلاو «نآرقلا نم ةيآ ام ريغ ىف

 موي لك له :مايألا هذه ىف اوفلتخاو .مالسلا هيلع «مدآ قلخ هيفو هلك قلخلا عمتجا هيفو  ةعمجلاو

 ءدهاجم كلذ ىلع صن امك ءةنس فلأك موي لك وأ ؟"”ناهذألا ىلإ ردابتملا وه امك مايألا هذهك اهنم

 هيف عقي ملف تبسلا موي امأف ؟سابع نبا نع كاحضلا ةياور نم كلذ ىوريو «لبنح نب دمحأ مامإلاو

 .عطقلا وهو «تبسلا ىمس هنمو «عباسلا مويلا هنأل ؛قلخ

 .جيرج نبا انثدح «جاجح انثدح :لاق ثيح هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا امأف

 ىبأ نع - ةملس مأ ىلوم - عفار نب هللا دبع نع «دلاخ نب بويأ نع «ةيمأ نب ليعامسإ ىنربخأ
 موي اهيف لابجلا قلخو «تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ» :لاقف ىديب ةي هللا لوسر ذخأ :لاق ةريره

 ثبو «ءاعبرألا موي رونلا قلخو «ءاثالثلا موي هوركملا قلخو «نينثإلا موي اهيف رجشلا قلخو هدحألا

 تاعاس نم ةعاس رخآ ىف «قلخلا رخآ ةعمجلا موي رصعلا دعب مدآ قلخو «سيمخلا موي باودلا اهيف

 .«ليللا ىلإ رصعلا نيب اميف ةعمجلا

 دمحم نبا وهو  جاجح نع «هجو ريغ نم ىئاسنلاو هحيحص ىف جاجحلا نب ملسم هاور دقف
 اذهلو ؛مايأ ةتس ىف لاق دق ىلاعت هللاو «ةعبسلا مايألا باعيتسا هيفو ")هب جيرج نبا نع  روعألا

 بعك نع «ةريره ىبأ ةياور نم هولعجو «ثيدحلا اذه ىف ظافحلا نم دحاو ريغو ىراخبلا ملكت
 .ملعأ هّللاو ءاعوفرم سيل «رابحألا

 اذه سيل ءادج ةريثك تالاقم ماقملا اذه ىف سانللف ,«شرعلا ىلع ئوتسا مثل :ىلاعت هلوق امأو

 «ىروثلاو :ىعازوألاو «كلام :حلاصلا فلسلا بهذم ماقملا اذه ىف كلسي امنإو ءاهطسب عضوم

 .«مهفلا» :م ىف (۳) .؟مهيف» م ‹«كل ىف (۲) .م نم ةدايز )١(



 ۷سس 0٦( .2504) ناتيآلا :فارعألا ةروس د ثلاثلا ءزجلا

 اميدق نيملسملا ةمئأ نم « مهريغو ا «لبنح نب دمحأو «ىعفاشلاو «دعس نب ثيللاو

 ناهذأ ىلإ ردابتملا رهاظلاو . ليطعت الو هيبشت ثت الو فييكت ريغ نم تءاج امك اهرارمإ وهو ءاثيدحو

 «ريصببلا عيمّسلا وهو ءيش هلثمك سيو «هقلخ نم ءىش ههبشی ال هللا نإف «هّللا نع ىفنم نيهبشملا

 هبش نما :- ىراخبلا خيش ىعازخلا دامح نب ميعن مهنم - ةمئألا لاق امك رمألا لب ١١[« :ىروشلا]

 الو هسفن هب هللا فصو اميف سیلو .«رفك دقف هسفن هب هللا فصو ام دحج نمو «رفک دقف هقلخب هللا

 هجولا ىلع «ةحيحصلا رابخألاو ةحيرصلا تايآلا هب تدرو ام ىلاعت هلل تبثأ نمف «هیبشت هلوسر

 . ىدهلا ليبس كلس دقف «صئاقنلا ىلاعت هللا نع ىفنو «ىلاعت هللا لالجب قيلي ىذلا

 مالظب اذه ءايضو ءاذه ءايضب اذه مالظ بهذي : ىأ «ائيفح هبلطي راهتلا َليَللا يشغيإ : ىلاعت هلوقو
 اذإو ءاذه ءاج اذه بهذ اذإ لب «هنع رخأتي ال ًاعيرس : .ىأ ءًاثيثح ًابلط رخآلا بلطي امهنم لكو ءاذه

 يرجت سمّشلاو . نوملظم مه اَذإَ َراَهّنلا هنم خلسن ليلا مهل ةياوإ» :ىلاعت لاق امكءاذه بهذ اذه ءاج

 نأ اهل يغبني سمشلا ال مِدَقْلا نوجرعلاك داع ىح لزانم هاَنرَدَق رمقلاو . ميل زيرعلا ريدقت كلذ اهل رقتسمل

 قباس ليلا الو : :هلوقف ٤١[. ۷ : سي] نوحبسي كلف يف لك ٍراهّنلا قباس ليلا الو رمقلا كردت

 اًثينح هبلطي» :لاق اذهلو ؛امهنيب ةطساو ال هرثأ ىف وه لب «هنع رخأتي تقوب هتوفي ال : ىأ «راهتلا

 « ىنعملا بيرق امهالكو « عفر نم مهنمو «بصن نم مهنم - _ «هِرمَأب تارُخسم موجنلاو رمقلاو سمّشلاَو

 كلملا هل : ىأ ؟4رمألاو قلخلا هل الأ» : ايم لاق اذهلو ؛هتئيشمو ر هرهق تحت عيمجلا : ىأ

 اجورب ءامّسلا يف لعج يذلا كرابت» :“[ىلاعت] لاق امك .(نيمّلاعلا ؛ بر هللا كرابت» «فرصتلاو

 8 :ناقرفلا] 42"”[ ارین ارمَقو اجارس اهيف َلَعَجَو ]

 نب ةّيقَب انثدح «نمحرلا دبع وبأ ماشه انثدح «قاحسإ انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 هل تناكو - هيبأ نع « ىماشلا زيزعلا دبع نع «ىراصنألا زيزعلا دبع نب رافغلا دبع انثدح ءديلولا

 «هسفن دمحو ‹حلاص لمع نم لمع ام ىلع هللا دمحي مل نم» : للك هللا لوسر لاق : لاق - ةبحص

 ىلع هللا لزنأ امب رفك دقف ءاثيش رمألا نم دابعلل لعج هللا نأ معز نمو .هلمع طبحو رفك دقف

 . 2974 نيملاعلا بر هللا كرابت رمألاو قلخلا هل الأ : هلوقل ؟ هئايبنأ

 هلك دمحلا كلو «هلك كلملا كل مهللا» :- اعوفرم ىورو - ءادردلا ىبأ نع .روثأملا ءاعدلا ىفو

 . «هلك رشلا نم كب ذوعأو «هلك ريخلا نم كلأسأ «هلك رمألا عجري كيلإو

 دعب ضرألا يف اودسفت الو 6® نيدتعملا بحي ال هَلِإ ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا ]ل

 . 4M 65( 3 نينسحُملا نم بيرق هللا تمحر نإ اعمْطو اًفوَح هوعداو اهحالصإ

 :ىلاعت لاقف «مهارخأو مهايند ىف مهحالص وه ىذلا «هئاعد ىلإ هدابع ىلاعت [و هناحبس]دشرأ

 . «ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م نم ةدايز (5) .ك نم ةدايز )١(

 )٤۸٤/۱۲(. ىربطلا ريسفت (۳)

 . ةحتافلا ةروس نم ۲ :ةيآلا دنع هعفر هوجو ركذو «رثألا اذه ىلع مالكلا قبس (4)

 .أ نم ةدايز (0)



 (05 )٠٠. ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزملا د م

 يف كبر ركذاوا# :لاق امك .4ةيفخأإلو «ةناكتساو اللذت : هانعم : °[ لیق1ء «ةيفخو اعرضت مكي اوعداإ»

 : فارعألا] “"[ نيلفاغلا نم نكت الو لاصآلاو َودْعْلاب لوقلا نم رهجلا نودو ةفيخو اعرضت ] كسفن
 مهتاوصأ سانلا عفر :لاق "[هنع هللا ىضر] ىرعشألا ىسوم ىبأ نع «نيحيحصلا ىفو ١ ٠[.

 ءابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإف ؛مكسفنأ ىلع اوعبرا «سانلا اهيأ» : ةي هللا لوسر لاقف «ءاعدلاب

 .ثيدحلا . “بيرق عيمس هنوعدت ىذلا نإ

 .رسلا :لاق .4ةّيفْخَو اعرضت# :هلوق ىف سابع نبا نع ؛ىناسارخلا ءاطع نع .جّيرج نبا لاقو

 .مكبولق عوشخب :لوقي 4ةّيفْحَوط .هتعاطل ةناكتساو اللذت : «اعرضت» :ريرج نبا لاقو

 .ةاءارمو اراهج ال «هنيبو مكنيب اميف هتيبوبرو هتينادحوب نيقيلا ةحصو

 عمج دقل لجرلا ناك نإ :لاق نسحلا نع «ةلاضف نب كرابملا نع «كرابملا نب هللا دبع لاقو

 ناك نإو .سانلا هب رعشي امو «ريثكلا هقفلا 20هقف دقل لجرلا ناك نإو .سانلا هب رعشي امو «نآرقلا

 ىلع ناك ام ًاماوقأ انكردأ دقلو .هب نورعشي امو روزلا هدنعو هتيب ىف ةليوطلا ةالصلا ىلصيل لجرلا

 ىف نودهتجي نوملسملا ناك دقلو .ادبأ ةينالع نوكيف ءرسلا ىف هولمعي نأ نوردقي لع نم ضرألا

 :لوقي ىلاعت هللا نأ كلذو «مهبر نيبو مهنيب اسمه الإ ناك نإ «توص م عسي امو «ءاعدلا

 هلعف ىضر احلاص ًادبع ركذ هللا نأ كلذو ب ”[نيدتعملا بحي ال ُهَنِ] ةيفخو اعّرضت مكبر اوعدا»

 .]۳ : میرم] © اًيفَح ءادن هّبر یدان ذإ» :لاقف

 مث «ةناكتسالاو عرضتلاب رمؤيو «ءاعدلا ىف حايصلاو ءادنلاو توصلا عفر هركي :جيرج نبا لاقو

 ىف الو ءاعدلا ىف :(نيدتعملا بحي ال هَل :هلوق ىف سابع نبا نع «ىناسارخلا ءاطع نع ىور

 .هريغ

 :ءايبتألا راق لاسي ال :(نيدتعملا بحي ال هل :زلجم وبأ لاقو

 ذايز نع ةيعش اخ « ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح : هللا همحر «لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 «مهللا :لوقي وهو وعدي هل انبا عمس ادعس نأ ؛دعسل ىلوم نع «"ةماعن ابأ تعمس «قارخم نبا

 :لاقف .اهلالغأو اهلسالسو رانلا نم كب ذوعأو ءاذه نم اوحنو اهقربتسإو اهميعنو ةنجلا كلأسأ ىنإ

 » :لوقي وك هللا لوسر تعمس ىنإو ءريثك رش نم هللاب تذوعتو ءاريثك اريخ هللا تلأس دقل
 بحي ال هّنِإ ةيقخو] اعرضت مكبر اوعدا» :ةيآلا هذه أرقو .«ءاعدلا ىف نودتعي موق نوكيس

 ,«ةيآلا) :ه ئفوأ «م «ك نم ةدايز )۲( .أ ەد «م «ك نم ةدايز )000

 .«اعيمس ابيرق» :د ىفو ««ابيرق ايعمس» :ك «م ىف )4( .أ نم ةدايز (۳)

 .(۲۷۰ )٤ مقرب ملسم حيحصو c(0) مقرب ىراخبلا حيحص )٩(

 .ك نم ةدايز (۷) .«هقفل» :آ ىف (5)

 . ؟ةيابع ايأ» :أ ك «م ىف (9) . «لاأست» :د ىف (۸)



 988 مش ٥٦( 644) ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 «لمع وأ لوق نم اهيلإ برق امو ةنجلا كلأسأ ىنإ مهللا» :لوقت نأ كبسحب نإو «([ نيدتعملا
 . "لمع وأ لوق نم اهيلإ برق امو رانلا نم كب ذوعأو

 نع «دعسل نبا نع «ةماعت ىبأ نع ‹«قارخم نب دايز نع «ةبعش ثيدح نم «دواد وبأ هاورو

Eملعأ هللاو  . 

 نأ :ةماعَن ىبأ نع «ىريرجلا انربخأ ءةملس نب دامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .اهتلخد اذإ ةنجلا نيمب نع ضيبألا رصقلا كلأسأ ىنإ «مهللا :لوقي هنبا عمس '؟”لفغم نب هللا دبع

 موق نوكي» :لوقي هلم هللا لوسر تعمس ىنإف ؛رانلا نم هب ذعو «ةنجلا هللا لس «ىنب اي :لاقف

 .«روهّطلاو ءاعدلا ىف نودتعي

 ىسوم نع «دواد وبأ هجرخأو .هب نافع نع «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «هجام نبا هاور اذكهو

 سيق :همساو  ةماَعَن ىبأ نع «ىريرجلا سايإ نب ديعس نع «ةملس نب دامح نع «ليعامسإ نبا

 .ملعأ هللاو ءهب سأب ال نسح دانسإ وهو  ىرصبلا ىفنحلا ةيابع نبا

 امو «ضرألا ىف داسفإلا نع ىلاعت ىهني :«اهحالصإ دعب ضرألا يف اودسفت الو :ىلاعت هلوقو

 رضأ ناك «كلذ دعب داسفإلا عقو مث «دادسلا ىلع ةيشام رومألا تناك اذإ هنإف !حالصإلا دعب هرضأ

 «هيدل للذتلاو هيلإ عرضتلاو هئاعدو هتدابعب رمأو «كلذ نع ىلاعت ''”[هللا] ىهنف .دابعلا ىلع نوكي ام

 ليزج نم هدنع اميف ًاعمطو «باقعلا ليبو نم هدنع ام افوخ :ىأ (اعمْطو افوخ هوعداو» :لاقف

 . باوثلا

 نوعبتي نيذلا «نينسحملل ةدّصْرُم هتمحر نإ :ىأ نينسحملا نم بيرق هللا تمحر نإ :لاق مث

 نوتؤيو] نوي نيذّلل اهبتكأسف ءيش لک تعسو يتمحرو) : ىلاعت لاق امك «هرجاوز نوكرتيو هرماوأ
 ٠١١ ٠١١١[. :فارعألا] 40[ يملا يتلا لوُسّرلا نوعبتي نيذلا .نونمؤي انتايآب مه نيذّلاو ةاكزلا

 ىلإ ةفاضم اهنأل وأ «باوثلا ىنعم ةمحرلا نمض هنأل ؛«ةبيرق» :لقي ملو .4بيِرَق# :لاقو
 .نينسحملا نم بيرق :لاق اذهلف «هللا

 اور قتلا ن نعرف ةو نأ نق ا تعطر هللا دورو ت نارا طس لاق

 . متاح ىبأ نبا

 )۱۷١/١(. دنسملا ()

 )۱٤۸۰(. مقرب دواد ىبأ ننس (۳)
 .؟لقعم» :أ ىف (4)

 .(ة5) مقرب دواد ىبأ نئسو ,(58514) مقرب ةجام نبا ننسو ٠١(« /0) دنسملا (0)

 .ادعوب اوزجنتف» :أ ىف (۸) .آ ٠م ك نم ةدايز (۷) .أ نم ةدايز (0)



 2 )٥۷« ٥۸( ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 سل ل ر0ا ۶2 م

 دبل هاتقس ًالاقث اباحس تلق اذ ىح هتمحر يدي نيب ارشب حايرلا لسري يذلا وهو ل
 2 ساو 2ع هم يد

 حجو ورك مكلعل نقولا چرخ كلذ تارشا ل نم هب اجرا ءاملا هب انلزنأف تيم
 هس ام

 0 معه م

 تايآلا فرصن كلذك ادكت الإ جرخي ال ثبخ يذّلاو ه هبر نذإپ هتابن جرخي بيلا دلبلاو
- So ~2 o 
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 ىلإ دشرأو ءرخسملا رّيدملا مكاحلا فرصتملا هنأو «ضرألاو تاومسلا عدلا I ركل

 رهر» :لاقف ةمايقلا موي ىتوملا ديعي هنأو «قازرلا هنأ ىلع ىلاعت هبن  رداق ءاشي ام ىلع هنأل ؛هئاعد

 4 ارشب» أرق نم مهنمو < ءرطملل لماحلا باحسلا ىدي نيب رشا : ىأ (ارشن حايرلا لسري يذلا

 :٤٦[. مورلا]4تارشبم حايرلا لسري نأ هتايآ نمو :هلوقك

 اوُطَنق ام داعب نم ثيعلا لزتي يذلا وهو» : لاق امك ءرطملا ىدي نيب :ىأ «هتمحر يدي نيبإل : هلوقو |
 ىبحي فيك هللا تمحر ر ”رثأ ىلإ رظناَقط :لاقو ۸ : ىروشلا] (ديمحلا يلولا وهو هتمحر رشنيو
 .[6 : مورلا] «ريدق يش لك ىلع وهو توملا ىيحمل كلذ نإ اهتوم دعب ضرألا

 نم اهيف ام ةرثك نم :ىأ ءألاقث ًاباحس حايرلا تلمح : ىأ ًالاقث اباحس تلق اذإ یت ٰیتح# :هلوقو

 : هللا همحر «ليفن نب ورمع نب ديز لاق امك «ةمهلدم ضرألا نم ةبيرق ةليقث نوكت ءءاملا

 الالب ?i امحَت نرل هل تمل َمّلَسأ نل ىهجو تملس و

 د ر و د م
 ا ا ف تملسا نمل نهجو تملسأو

 :ىلاعت لاق امك ءاهيف تابن ال ؟ةبدجم ء«ةتيم ضرأ ىلإ :ىأ تيم دلل هانقس» : هلوقو
 انجرخأف# : لاق اذهلو ؛[۳: سي]( نوكأ نمف اًبح اهنم اتجرخاو] ا اهانييحأ ةتيملا ضرألا مهل ةيآوإ»
 داسجألا ىيحن كلذك ءاهتوم دعب ضرألا هذه انييحأ امك :ىأ €ئت ولا جرخن كلذك تاَرْمَّشلا لك نم هب
 نيعبرأ ضرألا رطمتف ءءامسلا نم ءام «ىلاعتو هناحبس «هللا لزني «ةمايقلا موي ًاميمر اهتروريص دعب
 «نآرقلا ىف ريثك ىنعملا اذهو .ضرألا ىف بحلا تبني امك اهروبق ىف داسجألا هنم تبنتف ءاموي
 .« نوركذت مكلعلا :لاق اذهلو ؛اهتوم دعب ضرألا ءايحإب ةمايقلل ًالثم هللا برضي

 امك ءانسح ًاعيرس اهتابن جرخي ةبيطلا ضرألاو : ىأ جهر نذإب هئابن جرخي بطلا دباو :هلوقو

 .[۳۷ :نارمع لآ] «انسح اتابن اهتبنأو نسح لوبقب اهبر اهلَبَْفط :لاق
 .اهوحنو خابسلاك :هريغو دهاجم لاق ,كادكت الإ جرحي ال ثبَح يذلاو»

 .رفاكلاو نمؤملل هللا هبرض لثم اذه :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع < .ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 )١( ؟راثآ» : ىف () .«قلخ» :أ ىف .

 )( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف نيتيبلا )۲۳١/١( .

 ) )6.«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ٠م «ك نم ةدايز (0) 1 .«ةبدجم ىأ ةتيم» :آ ىف



 لل( 2098 تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا
 5 هم

 هللا يع قي دیر نع اننا نب داخ اخ الا نين دعم انتذع :ىراخبلا لاقو

 نم هب هللا ىنثعب 0 : الك هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ىسوم ىبأ نع «ةدرب ىبأ نع

 بشعلاو لكلا تتبنأف «ءاملا تلبق ةيقن اهنم تناكف ءاضرأ باصأ ريثكلا ثيغلا لثمك «ملعلاو ىدهلا

 اهنم باصأو .اوعرزو اوقسو اوبرشف «سانلا اهب هللا عفتف ءا لا تكسمأ بداجأ اهنم تناكو .ريثكلا

 ام هعفنو هللا نيد ىف هقف نم لثم كلذف« "9 تبنت الو ءام كسمت ال ناعيق ىه امنإ «ىرخأ ةفئاط
 .«هب تْلسَرَأ ىذلا هللا ىذه لبي ملو ءاسأر كلذب عفري مل نم لثمو مَّلَعَو ملَعَف ءهب هللا ىتثعب

 . “هب ءةماسأ نب دامح ةماسأ ىبأ نع «قرط نم ىئاسنلاو ملسم هاور

 فاخأ ينإ هريغ لإ نم مك ام هللا اودبعا موق اي لاقف هموق ىلإ احون انلسرأ دقل

 موق اي لاق ىد نيش لال يف كَ نإ هنوف نم املا لاق ©9 میظع موب باڌع مكي
 لل دعو r ن7ا م

 ملعأو مك حصنأو ير تالاسر مكغأبأ » نيملاعلا بر نم لوسر ينكلو ةلالض يب سيل

 . 4 © نومّلعت ال ام هللا نم

 ىف ىلاعت عرش «هنم غرفو هب لصتيو كلذب قلعتي امو ‹ةروسلا لوأ ىف مدآ ةصق ىلاعت ركذ امل

 لوسر لوأ هنإف «مالسلا هيلع «حون ركذب أدتباف «لوألاف لوألا «مالسلا مهيلع «ءايبنألا صصق ركذ

 سيردإ وهو - خونخ نب حلشوتم نب كمال نب حون :وهو «مالسلا هيلع «مدآ دعب ضرألا لهأ ىلإ
 نب نينق نب ليلهم نب درب نبا  ملقلاب طخ نم لوأ وهو «نومعزي ءاميف - مالسلا هيلع 2"[ىبنلا]

 . مالسلا ل «مدآ نب ثيش نب شناي

EEE E 

 . لتق ىبن الإ حون لثم ىذألا نم هموق نم ىبن

 .هسفن ىلع حان ام ةرثكل ًاحون ىمس امنإ :ىشاقرلا ديزي لاقو

 هّللا دبع هلاق] مالسإلا ىلع مهلك «نورق ةرشع «مالسلا امهيلع «حون نامز ىلإ مدآ نيب ناك دقو

 1 نيا نس 000

 ًاموق نأ «مانصألا تدبع ام لوأ ناكو :ريسفتلا ءاملع نم دحاو ريغو سابع نب هللا دبع لاق

 «مهتدابعو مهلاح اوركذتيل ءاهيف كئلوأ ةروص اوروصو دجاسم مهيلع مهموق ىنبف ءاوتام نيحلاص

 نامزلا ىدامت املف .روصلا كلت ىلع ًاداسجأ روصلا كلت اولعج «نامزلا لاط املف . مهب اوهبشتيف

 مقافت املف .«ًارسنو قوعيو ثوغيو ًاعاوسو ًادو» نيحلاصلا كئلوأ ءامسأب اهومسو مانصألا كلت اودبع

 كيرش ال هدحو هللا ةدابعب مهرمأي احون هلوسر - ةنملاو دمحلا هلو - ىلاعتو هناحبس هللا ثعب رمألا

 .«ألك تبنت الو» :أ م ءد ءك ىف (۳) .«دیزی» :أ ىف (0) .أطخ وهو «ةماسأ ىبأ نبا» :أ ىف )١(

 .(68857) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو «(۲۲۸۲) مقرب ملسم حيحصو «(۷۹) مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 5 م ‹ك نم ةدايز )¥( مهيلع» :أ ىف () ١ .أ نم ةدايز )0(

(A)آ ۰م نم ةدايز . 



 (55 25579 ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزملا للملا عمو

 باذع نم :ىأ (ميظع موي باذع مكيلع فاحأ يّنإ هريغ هَلِإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي :لاقف «هل
 ةداقلاو ةداسلاو روهمجلا :ىأ «همْوَق نم الملا لاق» هب نوكرشم متنأو هللا متيقل نإ ةمايقلا موي

 ىتلا مانصألا هذه ةدابع كرت ىلإ انايإ كتوعد ىف : ىأ # نيبم لالض يف كارل انإ# :مهنم ءاربكلاو

 مهوأر اذإو» : ىلاعت لاق امك «ةلالض ىف راربألا نوري امنإ راجفلا لاح اذكهو .انءابآ اهيلع اندجو

 ذإو ِهيَلِإ نوقم ام اريخ ناك ول اونمآ نيذّل اورقك َنيذْلا لاَقوط ء[۳۲ :نيففطملا] 4 َنوُلاَصَل ءال نإ اوا
 .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ١ :فاقحألا] (مدق كفإ اذه نولوقيسف هب اودتهي مَ

 (9لوسر انأ نكلو «لاض انآ ام :ىأ (نيمّلاعلا بر نم لوسر يتكلو ةلالض يب سيل موق اي لاقل
 نأش اذهو .4نومَلعَ ال ام هللا نم ِمَلعَأو مُكَل حصنأو يبر تالاسر مكغلبأ» «هكيلمو ءىش لك بر نم

 امك «تافصلا هذه ىف هللا قلخ نم دحأ مهكردي ال «هّللاب احصان احيصف ًاغيلب نوكي نأ «لوسرلا

 :اعمج رثكأو اوناك ام رفوأ مهو «ةفرع موي هباحصأل لاق يم هللا لوسر نأ :ملسم حيحص ىف ءاج

 «تحصنو تيدأو تغلب كنأ دهشن :اولاق «؟نولئاق متنأ امف «ىنع نولوؤسم مكنإ «سانلا اهيأ»

 . 47 «""دهشا مهللا ءدهشا مهللا» :لوقيو مهيلع اهتكنيو ءامسلا ىلإ هعبصإ عفري لعجف

 مكلعلو اوقتتلو مكرذنيل مُكَنَم رلجر ىلع مکر نم ركذ مكءاج نأ متبجع وأ»
 اوناك مهن انتايآب اوبذك نيد اَقَرْعَأو كلا يف همم نيذلاو هاا هوَُكَف 60 وُمَحْرَ

 . 4 62 نيمع موق

 نم ركذ مكءاج نأ] متبجع وأ» :هموقل لاق هنأ : 1 السلا هيلع] ق نع ًارابخإ لاعب لوقي

 سبيل اذه نإف اذه نم اوبجعت ال : ىأ E اوقتتلو مکرذنیل مکس لجر لع مكبر

 هللا ةمقن اوقتتلو مكراذنإل «مكيلإ اناسحإو افطلو مكب ة همحر «مکنم لجر نلإ هّللا ىحوي نأ بجعب

 . (نومحرت مكلعلو# «هب اوكرشت الو

 « ليلق الإ مهنم هعم نمآ امو «هتفلاخمو هبيذكت ىلع "اودامتف : ىأ «هوبذكف# : ىلاعت هللا لاق

 :لاق امك ءةنيفسلا ىهو «(كلفْلا يف هعم نيذّلاو هانيجنأف» ءرخآ عضوم ىف ىلاعت هيلع صن امك
 امم :لاق امك «انتايآب اوبذك نيذلا اقرغأو# ٠١[« :توبكنعلا] «(ةنيفسلا باحصأو هانيجنأف#

 ۲٠[. :حون] (اراصنأ هللا نود نَم مهل اودجي ملف ارا اولخدأف اوقرغأ مهتائيطخ

 .هل نودتهي الو هنورصبي ال «قحلا نع :ىأ «نيمع اموق اوناك مهنإإ :هلوقو

 مهءادعأ كلهأو «نينمؤملاو هلوسر ىجنأو «هئادعأ نم هئايلوأل مقتنا هنأ ةصقلا هذه ىف ىلاعت نيبف

 .تارم ثالث (أ7» ىف ؛دهشا مهللا» تءاج (۳) .«لوسر ىنكلو» :أ ىف (۲) .«اذإ» :د ىف )١(

 )٤( هنع هللا ىضر «رباج ثيدح نم (۱۲۱۸) مقرب ملسم حيحص .

 یف یف ع کک ن )۵( .أ نم ةدايز )١( .«اودامت» :د ىف (۷) .؟ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م ك نم ةدايز



 ال موي . ا ا ارو ككاو :ىلاعت لاق امك ؛نيرفاكلا نم

 .[ه۲ م١ : رفاغ] «راذدلا ءوس مهو“ [ةنعللا مهو مهترذعم نيملاطلا عني

 امك «مهل بلغلاو رفظلاو نيقتملل 20 قالا نأ ةرحألاو ايندلا ىف ةدابع ىف هللا ةنس هذهو
 .نينمؤملا هباحصأو احون ىجنو قرغلاب "[مالسلا هيلع] حون موق كلهأ

 . لبجلاو لهسلا مهب قاض دق حون موق ناك : ملسأ نب دير نع «كلام لاق

 ىألم ضرألاو الإ [مالسلا هيلع] حون موق هللا بذع ام :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 .زئاحو كلام اهلو الإ ضرألا نم ةعقب سيلو «مهب

 نونامث ةنيفسلا ىف “[مالسلا هيلع] حون عم اجن هنأ :سابع نبا نع ىنغلب : بهو با لاكو
 .ايبرع هناسل ناكو ء(مهرجا a الجر

 ىضر «سابع نبا نع الصتم رخآ هجو نم ريخألا رثألا اذه ىور دقو . متاح ىبأ نبا ''"نهاور
 . امهنع هللا

 لاق ك9 َنرَقَتت ت الأ ريع ِهلِإ نم مك ام هللا اودبعا موَق اي لاق ادوه مهاخأ داع ىّلِإَو ط

 سيل موق اي لاق © نيبذاكلا نم كَ انِإو ةهاقس يف كارل نإ هموق نم اورقك نيذلا الملا
 ى ر و و ص ل رر

 هم حصان مك اأو ير تالاسر مكا ©9 نیما بر نم لوسر ينكلو ةهافس ي

 رل ن يه رم

 نم افلح مکلعج ذِإ اوركذاو مكردنيل مكنم لجر ىلع مكبر نم رکذ ( مك ءاج نأ متبجع وأ
oماد مش 4  

 .4 65 نوحلفت مك هللا ءالآ ورك ذاق ةطصب قلخْلا يف مكدازو حون موق دعب

 .ًادوه مهاخأ داع ىلإ انلسرأ كلذك ءاحون حون موق ىلإ انلسرأ امكو : ىلاعت لوقي

 .حون نب ماس نب صوع نب مرإ نب داع دلو" [نم] مه :قاحسإ نب دمحم لاق

 اوناك نيذلا مرإ نب داع دالوأ مهو < [ىلاعت] هللا مهركذ نيذلا ءىلوألا داع مه ءالؤهو :تلق
 قلي مَل يتلا . دامعلا تاذ مرإ . داعب كبر لعف فيك رت ملأ» : ىلاعت لاق امك «ربلا ىف دمعلا ىلإ نووأي

 يف اوربکتساف داع مف : :ىلاعت لاق امك «مهتوقو مهسأب ةدشل كلذو [۸ - ٦ : رجفلا] (دالبلا يف اهل

 انتايآب اوناكو ا هللا نأ اوري مل وأ ةَوُق اتم دشأ نم اولاقو قحلا ريغب ضرألا

 ١6[. : تلصف] 4نودحجي

 . لمرلا لابج ىهو «فاّقحألاب نميلاب مهنكاسم تناك دقو

 .أ نم ةدايز (0 - .«اهيف ةبقاعلا نأ» :أ ىف (۲) .«هلوق ىلإ ةيآلا» :ه ىفو ءأ ٠م «ك نم ةدايز )١(

 .أ نم ةدايز (۸) .م نم ةدايز (۷) .«هاور» :أ «د م ىف (0)



 (184 )٠٥  تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ل جم يوم”

 نب رماع ليفطلا ىبأ نع «ىعازخلا ديعس ىبأ نب هللا دبع نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاق

 ابيثك تيأر له :تومرضح نم لجرل لوقي ''"[هنع هللا ىضر] بلاط ىبأ نب ىلع تعمس «ةلثاو
 :لاق ؟هتيأر له «تومرضح ضرأ نم اذكو اذك ةيحانب ريثك ردسو كارأ اذ ءارمح ةردم هطلاخت رمحأ

 لاقف .هنع تّثدح دق ىنكلو ءال :لاق .هآر دق لجر تعن هتعنتل كنإ هللاو .نينمؤملا ريمأ اي معن

 .مالسلا هيلع ءدوه ٌربق هيف :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي هنأش امو :ىمرضحلا

 نفد «مالسلا هيلع ءادوه نأو «نميلاب تناك مهنكاسم نأ ةدئاف هيف اذهو ."”ريرج نبا هاور

 نم هللا مهثعبي امنإ “[مهيلع هللا تاولص] لسرلا نأل ؛ابسن هموق "”فرشأ نم ناك دقو «كانه
 ممألا دشأ نم اوناكو «مهبولق ىلع دّدش مهقلخ دّدش امك هموق ناك نكلو «مهفرشأو لئابقلا لضفأ
 هتعاط ىلإو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ «مالسلا هيلع دوه مهاعد اذهلو ؛قحلل ابيذكت

 و

 يف كارت اًنإ» :- مهنم ةداقلا ةداسلاو روهمجلا :مه أللاو  «همْوَق نم اورفك نيذّلا الملا لاقل

 ىلإ لابقإلاو «مانصألا ةدابع كرت ىلإ انتوعد ثيح ةلالض ىف :ىأ (نيبذاكلا نم كنظنل انو ةهاقس

 : «اوُلاَقَفط دحاو هلإ ىلإ ةوعدلا نم شيرق نم اللا بجعت امك هل كيرش ال] هدحو هللا ةدابع

 .[0 :ص] ©[ باجع ِءيش اذه ّنِإ] ادحاو اهل ةهلآلا َلَعَجَأ

 مكتثج لب «نومعزت امك تسل :ىأ (نيمّلاَعلا بر نَم لوسر يتكلو ةهافس يب سيل موق اي لاَق»

 حصان مُک انو يّبَر تالاس مكعب هكيلمو ءىش لك بر وهف ؛ءىش لك قلخ یذلا هللا نم قحلاب
 .ةنامألاو حصنلاو ةغالبلا لسرلا اهب فصتي ىتلا تافصلا هذهو «نيمأ

 مكيلإ هللا ثعب نأ اوبجعت ال :ىأ «مكرذنيل مکس لجر ىلع مكبر نم ركذ مكءاج نأ متبجع وال
 نم ءاَفلَخ مكلعج ذِإ اوركذاو# ءمكاذ ىلع هللا اودمحا لب ءهءاقلو هللا مايأ مكرذنيل مكسفنأ نم الوسر

 ضرألا لهأ هللا كلهأ ىذلا «حون ةيرذ نم مكعلج ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو : ىأ 4 حون موق دعب

 ٠ :ىأ ءةطسب سانلا ىلع مكلوط داز :ىأ «ةَطْسْب قلْخْلا يف مكدازو» ءهوبذكو هوفلاخ امل «هتوعدب

 «مّسجْلاَو مّلعْلا يف َةَطْسَب هدازو» :تولاط ةصق ىف :ىلاعت لاق امك «مكسنج ءانبأ نم لوطأ مكلعج
 ىلأ عمج ءالآو] «نوحلفت مكلعل» مكيلع هنتمو همعن :ىأ هللا ءالآ اوركذاف» .[747 :ةرقبلا]
 لآ ار

 .أ نم ةدايز )١(

 .(0017/17) ىربطلا ريسفت (۲)
 .ك نم ةدايز (5) .أ نم ةدايز (5) .«فارشأ»: ك «م ىف (۳)

 .م «ك نم ةدايز (۷) . «ةيآلا» :ه ىفو .م .ك نم ةداير (5)



 )to )۷۲ - ۷١ تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 مهم

 نم تنك نإ اًندعت امب انتأف اَنْواَبآ دبعي ناك ام َرذنو هدحو هللا دبعتل انتئجأ اولاَق »

 مرا تا یف يرانا غر کر کر نم مكرلع فو دف لاق 8 نقدا
 اَنيِمبأَف © َنيِرطَسُمْلا نم مكعم يَنِإ اورظتناَف ناَطْلَس نم اهب هللا زن ام مكؤابآو متنأ سوس يعم وورق ع

 . 4 69 نينمؤم اوناك امو انتايآب اوُبَذَك نيذّلا رباد انعطَقو اتم ةمحرب هعم نيدلاو

 اولاَقط : مالسلا هيلع «دوه ىلع مهراكنإو مهدانعو مهنايغطو ر نع ا ىلاعت لوقي

 رافكلا لاق امك , 4277[ نيقداّصلا نم تنك نإ اًندعَت امب انتأف انؤابآ دبعي ناك ام رذنو ] هدحو هللا دبعنل انتج
 بادعب اننا وأ ءاَمسلا َنَم ةراجح اَنْيَلَع رطمأف كدنع نم َقحلا وه اذه ناك نإ مُلا اوُناَق ذإو» : م

 .["؟ : لافنألا] (ميلأ

 رخآو ا :هل لاقي منصف ءامانصأ نودبعي اوناك مهنأ : :هريغو قاحسإ نب دمحم ركذ دقو

 الا :هل لاقي رخآو 1 :هل لاقي

 مكيلع بجو دق : ىأ 4بّضَغو سجر مكبر نم مكيلع عقو دق» : مالسلا هيلع «دوه لاق اذهلو

 هانعم : سابع نبا نعو .زجر نم بولقم وه: ليق < «"(بضغو] سجر مكبر نم هذه مكتلاقمب

 .بضغلاو طخسلا

 اهومتيمس ىتلا مانصألا هذه ىف (؟”ىنوجاحتأ :ىأ «مكؤاباو متنأ اهومتيمس ءاَمسَأ يف يتولداجتأ»
 اذهلو ؛اليلد الو ةجح اهتدابع ىلع مكل هللا لعج الو ‹ عفنت الو رضت ال ىهو , ةهلآ مكؤابآو متنأ

 . «نيرظَسُمْلا نم مكعم ينِإ اورظتناف ناَطْلس نم اهب هللا لزت ام : لاق

 انعَطَقَو ام ةمحرب هعم نيذّلاو هانيجنأف» :هلوقب بقع اذهلو ؛هموقل لوسرلا نم ديعوو ديدهت اذهو

 . «نينمؤم اوناك امو انتايآب اوبذك نيذّلا رباد

 حيرلا مهيلع لسرأ هنأب «نآرقلا نم رخأ نكامأ ىف مهكالهإ ةفص « هناحبس ‹ هللا ركذ دقو

 اوكلهأف داع اًمأو» : ىرخألا ةيألا ىف لاق امك «ميمرلاك هتلعج الإ هيلع تنأ ی ف و ھم ‹ميقعلا

 SSE Gg .زيتاع رص رص حبر

eTا  eاذهلو  

 .ةيواخ لخت زاجعأ مهئأك» : لاق
 دق كلذ عم اوناكو «تومرضحو نامع "نم نميلاب نونكسي اوناك :قاحسإ نب دمحم لاقو

 )١( «ةيآلا» :ه ىفو «م .ك نم ةدايز .

 )۲( ىربطلا ريسفت :رظنا )٥۰۷/۱۲(.

  00نم ةدايز )٤( نيب :ك ٠م ىف 2( . ؟ىننولداجتأ» د م ىف .



 (۷۲ - ۷۰) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۳٦

 نود نم اهنودبعي ناثوأ باحصأ اوناكو «هّللا مهاتآ ىتلا مهتوق لضفب ءاهلهأ اورهقو ضرألا ىف اوشف

 نأ مهرمأف ءاعضوم مهلضفأو ءابسن مهطسوأ نم وهو «مالسلا هيلع ءادوه مهيلإ هللا ثعبف « هللا

 نم :اولاقو «هوبذكو هيلع وبأف «سانلا ملظ نع اوفكي نأو «هريغ اهلإ هعم اولعجي الو هللا اودحوي

 هر هللا ىلع داع تتع املف «مهناميإب نومتتكم ريسي مهو «سان مهنم هعبتاو ؟ةوق انم دشأ

 نونبتأ » :لاقف دوه مهلك 0-0 ائبع ةيآ عبر لكب اونبو ءاوربجتو داسفلا ضرألا ىف اورثكأو

 «نوعبطأو هلا اوقاف .ن نيِراّبج متشْطب متشطب اذإو . نودلخت مكلعَل عناصم نوذخّتو .نوثبعت ةيآ عير لكب

 كلل نحن امو كلوَق نع انتهلآ يكراتب نحن امو ةن انتج ام دوه اي اواو 138١[. - ۸ دارها

 مم ءيرب يأ اودهشاو هللا ده ينإ لاق نونجب :ىآ (ءوسب انتهلآ ضعب كارتعا الإ لوقت نإ . .نيدمؤمب

 ذخآ وه الإ باد نم ام مُكَبرو يب هللا ىلع تْلكَوَت لإ نورظعت ال مث اعيمج ينودیکف هنود نم . نوک رشت

 . 197 91 :دوه] (ميقتسم طارص لع ير نإ اهتيصانب
 اميف «نينس ثالث 2)رطقلا مهنع هللا كسمأ ءهب رفكلا الإ اوبأ املف :قاحسإ نب دمحم لاق

 هللا نم اوبلطف «نامزلا كلذ ىف رمأ مهدهج اذإ سانلا ناكو :لاق ل مهدهج ىتح «نومعزي

 مهو «نوميقم قيلامعلا هبو ,7"2لّملا دنع افورعم ناكو «هتيب ناكمو ةه رح هنوبلطي امنإ «هيف جرفلا

 ««ركب نب ةيواعم» :هل لاقي الجر كاذ ذإ مهديس ناكو «حون نب ماس نب دوال نب قيلمع ةلالس نم

 نيعبس نم ابيرق ًادفو داع تثعبف :لاق «ىربيخلا ةنبا دهلک اهمساو «داع موق نم ما هل تناكو

 اوماقأف هيلع اولزنف ةكم رهاظب ركب نب ةيواعمب اورمف «مرحلا دنع مهل اوقستسيل «مرحلا ىلإ الجر

 املف ءرهش ىف هيلإ اولصو دق اوناكو  ةيواعمل ناتنيق - ناتدارجلا مهينغتو رمخلا نوبرشي ارهش هدنع

 ضرعي ارعش لمع «فارصنالاب مهرمأي نأ مهنم ايحتساو «هموق ىلع ةقفش هتذخأو هدنع مهماقم لاط

 :لاقف «هب مهاينغت نأ نيتنيقلا رمأو «فارصنالاب مهل

 منيهف مق كحيو ليق اي الأ
 ًاداع نإ ادع ضرأ یقسیف

 و -

 وجرن سيلف ديدشلا شطعلا نم

 1 تھ *| | رف | ب اه متنأو

 موق دقو نم مكدفو حّبقف

 .«مهنع رطقلا» :م ىف )١(

 «ك ىف () .«تحبصأف» :أ ىف (4) . (ةدهلجا :م

 ىف (۳) .«نامزلا كلذ لهأ دنع» :م ءك ىف ةفز

 امامغ (تحبضي هللا ليل

PEEامآلكلا نوتيبي ال  

 امالغلا الو ريبكلا خيشلا هب

 یمایع مهان تسمأ دقف

 اماهس یدال ىكحت الو

 ادناعبعلا ا مكراهت

 ااو سلا وعيت هلو

 , ؟همأ تناكو» م



 819 سس باس سس (الا؟ 1١ تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 :وهو « مهيعاد اعدف مهموقل اوعدو « مرحلا ىلإ اوضهنف هل اوؤاج مل موقلا هبنت كلذ دنعف : لاق

 رتخا» : ءامسلا نم دانم هادان مث «ءارمحو «ءادوسو « ءاضيب : اثالث تاباحس هللا اشنأف «(زنع نب ليق»

 رثكأ اهنإف «ءادوسلا ةباحسلا هذه ترتخا» :لاقف ««باحسلا اذه نم كموقل - :وأ  كسفنل

 الإ ءادلو الو كرتت ًادلاو ال ءادحأ داع نم ىقبت ال ودمر ادامر ترتخا :دانم هادانف «ءام باحسلا

 مهبصي ملف «ةكمب .N داع نم نطب :ةيذوللا ونبو :لاق ؟”دنهملا ةيذوللا ىنب الإ ءادمه هتلعج

 هللا قاسو :لاق  ةرخآلا داع '؟” مهيرارذو "”مهلاسنأ نم ىقب نم مهو :لاق - مهموق باصأ ام

 جرخت ىتح «داع ىلإ ةمقنلا نم اهيف امب «زنع نب ليق» اهراتخا ىتلا «نوركذي اميف «ءادوسلا ةباحسلا

 لب# :لوقي «انرطمم ضراع اذها :اولاقو ءاورشبتسا اهوأر املف ««ثيغملا» :هل لاقي داو نم مهيلع

 لك كلهت :ىأ [15 :۲٤« فاقحألا] اهر رمأب ءيش لك رمدت .ميلأ باذع اهيف حير هب متلجعتسا ام وه
 لاقي داع نم ةأرما «نوركذي اميف «حير اهنأ فرعو انيك ا قفل لوا ناكف هب ا ا

 ا اوا لاق افا الف . تقعص مث «تحاص اهيف ام تنيبت املف "ددم :اهل

 مايأ ةينامثو لايل عبس مهيلع هللا اهرخسف : اودی لاسر اهناثأ اا "كين "5 اهيف ان 2 تلا

 هيلع «دوه لزتعاو كله الإ ًادحأ داع نم عدت ملف  ةمئادلا :«موسحلا»و . هللا لاق امك ءًاموسح

 «دولجلا هيلع نيلت ام الإ هعم نمو هبيصي ام «ةريظح ىف نينمؤملا نم هعم نمو «ىل ركذ اميف «مالسلا

 .ةراجحلاب مهغمدتو «ضرألاو ءامسلا نيب ام نعطلاب داع ىلع رمتل اهنإو «سفنألا ذتلتو

 ءاج اًملو» : ىلاعت هللا لاق دقو «ةريثك دئاوف هيف 0 0 قايس وهو ءاهلوطب ةصقلا م ركذو

 .[ 8 :دوه] (ظيلغ باع نم مهانيجنو انه ةمحرب هعم اونمآ َنيِذّلاَو ادوه انيجن انرمأ

 نب قاحسإ نب دمحم هدروأ امم بيرق هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف درو دقو

 . هللا همحر «راسي

 انثدح «ىوحنلا ناميلس نب مالس رذنملا وبأ ىنثدح «بابحلا نب ديز انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ىمرضحلا نب ءالعلا وكشأ تجرخ :لاق ىركبلا ثراحلا نع «لئاو ىبأ نع «دوجنلا ىبأ نب مصاع
 نإ «هّللا دبع اي :ىل تلاقف ءاهب عطقنم ميت ىنب نم زوجع اذإف ةذبرلاب تررمف هلي هللا لوسر ىلإ

 صاغ دجسملا اذإف «ةنيدملا تيتأف اهتلمحف :لاق ؟هيلإ ىغلبم تنأ لهف «ةجاح ليَ هللا لوسر ىلإ ىل

 ناش ام :تلقف. هلك هللا :لوسر ىدي نين 27في دلقتم لالي اذإو نفخ ءادوس ةأر اذإو .«ةلهأت
 :لاق وأ  هلزنم لخدف «تسلجف :لاق .اهجو صاعلا نب ورمع ثعبي نأ ديري :اولاقف ؟سانلا

 :تلق ؟ءىش دي نيبو مكنيب له :لاق «تملسف تلخدف «ىل نذأف «هیلع تنذأتساف  هلحر

 «كيلإ اهلمحأ نأ ىنتلأسف اهب عطقنم ميت ىنب نم زوجعب تررمو .مهيلع ةربدلا انل تناكو ( معن

 .«مهباسنأ» :1 ىف (۳) .؟نيميقم» :أ ءم ءك ىف (۲) .؟ىدهملا» :م ىف )١(

 .«دهم» :أ عم ءك ىف (۷ :9) .«ترمأ» :م ءك ىف (5) .«مهتايرذ» :م ك ىف (4)
 . «تلاقف» :م ءك ىف (۸)

 .(0017//1١؟) ىربطلا ريسفت (4)
 .؟ميمت ىنب نیبو» :أ ىف )١١( .«فيسلا» :أ ىف )٠١(



 (۷۸ - ا/7)تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۸

 ميت نيبو اننيب لعجت نأ “تيار نإ «هللا لوسر اي :تلقف «تلخدف ءاهل نذأف .بابلاب یه اهو
 رطضي نيأ ىلإف «هّللا لوسر اي :تلاقف «تزفوتساو زوجعلا تيمحف . ءانهدلا لعجاف .ازجاح

 اهنأ رفا لو هذه تلمح اه كلمتك یر < لوألا لاق ام قع نإ فلق لاق رم
 ملعأ وهو  ؟داع دفاو امو ءهيه :لاق !داع دفاوك نوكأ نأ "'هلوسربو هللاب ذوعأ ءامصخ یل تناك
 ةيواعمب رمف ««ليق» :هل لاقي مهل ًادفاو اوثعبف اوطحُف اداع نإ :تلق  همعطتسي نكلو «هنم ثيدحلاب
 رهشلا 0 ىضم املف ««ناتدارحلا» :امهل لاقي «ناتیراج هينغتو رمخلا هيقسي ارهش هدنع ماقأف ءركب نب

 . هيدافأف ريسأ 0 الو «هيوادأف ضيرم ىلإ ْئجأ مل ىنأ ملعت كنإ مهللا :لاقف «ةرهم لابج ىلإ جرخ
 ةباحس ىلإ أموأف .«رتخا» اهنم :ىدونف دوب تاباحس هب ترمف «هيقست تنك ام ًاداع قسا مهللا

 كعب هنأ لب اكن :لاق .«اذحأ داع نم ىقبت ال ءاددمر ادامر 20 :اهنم یدونف ءءادوس اهنم

 :لاق - قدصو :لئاو وبأ لاق  اوكله « ىتح اذه اخ قري اه" *ردق الإ حيرلا نم مهيلع

 .(داع دفاوك نكت ال» :اولاق مهل ًادفاو اوثعب اذإ لجرلاو ةأرملا تناكو

 «بابحلا نب د ليز «ديمح نب دبع نع «ىذمرتلا هاورو «دنسملا یف دمحأ مامإلا هاور اذكه
0) . 1 

 هقيرط نمو - ةلدهب نبا وهو  مصاع نع ءرذنملا ىبأ مالس ثيدح نم ىئاسنلا هاورو ,هوحن 33

 نع ريرج نبا هاورو . هس «ىركبلا ناسح نب ثراحلا نع ‹ لئاو ىبأ نع ءاضيأ هجام نبا هاور
 رر

 اضيأ هاورو «هركذف «ىركبلا ديزي نب ثراحلا نع» :هدنع عقوو < . هب ناھن نب ديز نع بيرك ىبأ

 ملو < 0 گذف «ىركبلا ديزي نب ثراحلا نع «مصاع نع «شايع نب ركب ىبأ نع «بيرك ىبأ نع

 . ملعأ هللاو ««لئاو ابأ» ةخسنلا ىف رأ

 وا ا . م

 ةنيب مكتءاج دق هريغ لإ نم م مك ام هللا اودبعا مو اي لاق احلاص مهاخأ دوم إو ل

 باذع مكذخأَيف ءو ءوسب اهوسمت الو هللا ضْرَأ ىف لكأت اهورذف ةيآ مكل هللا ةَقان هذه مكبر نم
 اهلوهس نم َنوُذحَتَت ضرألا يف مكأوبو داع دعب نم افلح مكلعج ذإ اوركذاو ©9 ميل
 اَلا لاق 60 نيدسقم ضرألا يف اوَعَت الو هللا ءالآ اوركذاف اتويب لابجلا نوتحنتو اروصف

 بو نم سرم اعلاص نأ نوما مهم مآ نمل اوُفعضا نيد هموق نم اوربكَتسا نب يلا
 © َنوُرفاَك هب متنمآ يذّلاب نإ اوربکتسا َنيذّلا لاق © نونمؤم هب لسرأ امب اَنِإ | اونا

 مه َنيلَسْرَمْلا نم تدك نإ ادعت امب انا حلاص اي اوفو مهر رمأ نع اوتعو قالا اورقعف
 ًَ 3 Aor ص ير

 4 ©۵ نيمثاج مهراد يف اوحبصأف ةفجرلا مهتذخأف

 .«هلوسرو» :م «ك ىف (۳) . «كرهطم» : ىف () . «تيأرأ» :أ ىف )١(

 .؟ردقك» :م «ك ىف (5) .«یضق)» :د ىف (0

 )۳۲۷٤(. مقرب ىذمرتلا ننسو ٤۸١(.« /۳) دنسملا (0)

 ١١١(. ء۲١/۱۳١٥) ىربطلا ريسفتو )۳۸۱١( مقرب ةجام نبا ننسو فارشألا ةفحت ىف امك ىربكلا ىئاسنلا ناس (۷)



 ع8 سس 0/4 _ ۷۳)تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 ءرثاع نب سيدج وخأ وهو «حون نب ماس نب مرإ نب رثاع نب دومث :بسنلاو ريسفتلا ءاملع لاق

 «مالسلا هيلع «ليلخلا ميهاربإ لبق ةبراعلا برعلا نم ءايحأ اوناك ءالؤه لك .مسّط ةليبق كلذكو

 رم دقو «هلوح امو ىرقلا ىداو ىلإ ماشلاو زاجحلا نيب اميف ةروهشم مهنكاسمو «داع دعب دومث تناكو

 . عست ةنس كوبت ىلإ بهاذ وهو «مهنكاسمو مهارق ىلع ةي هللا لوسر

 ال :لاق رمع نبا نع «عفان نع «ةيريوج نب رخص انثدح «دمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 نم سانلا ىقستساف «دومث تويب دنع رجحلا ١7 مهب لزن «كوبت ىلع سانلاب ةي هللا لوسر لزن
 اوقارهأف ةي ىبنلا مهرمأف .رودقلا اهنم اوبصنو اهنم اونجعف ءدومث اهنم برشت تناك ىتلا رابآلا

 «ةقانلا اهنم برشت تناك ىتلا رئبلا ىلع مهب لزن ىتح مهب لحترا مث «لبإلا نيجعلا اوفلعو ءرودقلا

 الف «مهباصأ ام لثم مكبيصي نأ ىشخأ ىنإ» :لاقو اوبذع نيذلا موقلا ىلع اولخدي نأ مهاهنو

 . '"”«مهيلع اولخدت

 51 هللا دبع انثدح ءملسم نب زيزعلا دبع انثدح «نافع انثدح :اضيأ دمحأ (7[مامإلا] لاقو

 نييذعملا ءالؤه ىلع اولخدت ال» :رجحلاب وهو هلم هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع «رانيد

 .«مهباصأ ام لثم مكبيصي نأ مهيلع اولخدت الف «نيكاب اونوكت مل نإف «نيكاب اونوكت نأ الإ

 . هجو ريغ نم نيحيحصلا ىف جرم ثيدحلا اذه لصأو

 نع «طسوأ نب ليعامسإ نع «ىدوعسملا انربخأ «نوراه نب ديزي انثدح :آضيأ دمحأ مامإلا لاقو
 ءرجحلا لهأ ىلإ سانلا عراست «كوبت ةوزغ ىف ناك امل :لاق هيبأ نع «,ىراغألا ةشبك ىبأ نب دمحم

 لوسر تيتأف :لاق .«ةعماج ةالصلا» : سانلا ىف ىدانف دلل هللا دره كن .مهيلع نولخدي

 لجر هادانف .(«مهيلع هللا بضغ موق ىلع نولخدت ام» لورق وهو ا كل وهو دايو هلل

 اب مكئبني مكسفنأ نم لجر :كلذ نم بجعأب مكئبنأ الفأل :لاق .هللا لوسر اي مهنم بجعل : : مهنم

 ال موق ىتأيسو «ًائيش مكباذعب أبعي ال هللا نإف ءاوددسو اوميقتساف «مکدعب نئاك وه ابو «مکلبق ناك

 ایش مهسفنأ نع نوعفدي
 رمع :همسا ةشبك وبأو لا باحصأ نم دحأ هجرخي مل

 .ملعأ هللاو «دعس

 نع ءميَتح نب نامثع نب هللا دبع نع هَرَّمْعَم انثدح :قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 موق اهلأس دقف «تايآلا اولأست ال» :لاق رجحلاب و هللا لوسر رم امل :لاق رباج نع «ريبزلا ىبأ

 ءاهورقعف مهبر رمأ نع اوتعف «جفلا اذه نم ردصتو جملا اذه نم درت  ةقانلا ىنعي - 500

9 5 
 نب رماع :لاقيو 0

 د اسا «ةحيص مهتذخأف ءاهورقعف ءاموي اهنبل نوبرشيو اموي مهءام برشت تناكو

 ا الع مهبل :آ یف 0)
 )( دنسملا )۲/١١١(.

 .1 نم ةدايز (۳)
 )5( دنسملا )۲/۷٤( .

 .(۲۹۸) مقرب ملسم حيحصو «(۳۳۸۱) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(ةزنعب» :م ءد ىف (5)

 .«طلتخا دقو ىدوعسملا هللا دبع نب نمحرلا دبع هيف» ١95(: /5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ء(١١۲ )٤/ دنسملا (۷)

 . ادمخأ» :د ىف )٠١( .اورمعا :م «ك ىف (9) . ؛ةتسلا بتكلا» : ءك ىفو ««بتكلا» :م ىف (0)



 (۷۸ - ۷۳) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا عع,

 .«هموق باصأ ام هباصأ مرحلا نم جرخ املف .لاغر

 ءاحلاص هاا ةؤنق ةليق ىلإ انلسزا:دقلو: قا «اًحلاص مهاخأ دومت ىَلإو » : ىلاعت هلوقف
 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ نوعدي لسرلا عيمج < ي هريغ هَلِإ نم مك ام هللا اودبعا موق اي لاقل

 o] : ءايبنألا] € نودبعاف ان الإ لإ ال هنأ هيلِإ يحون الإ لوس نم كلبق نم اتأسرأ امو : یلاعت لاق امک

 ٦]. : لحنلا] (توغاّطلا اوبنتجاو هلا اودبعا نأ ًالوُسَر ةمأ لك يف انفعب دقلو # :"[ىلاعت] لاقو

 ىلع هللا نم ةجح مكتءاج دق : ىأ (ةيآ مك هللا َةَقاَن هذه مكبر نم ةنيب مكتءاج دق» :هلوقو

 نم مهل جرخت نأ هيلع اوخرتقاو «ةيآب مهيتأي نأ اح اص اولأس نيذلا مه اوناكو هيا وكت ام فدع

 اوبلطف «ةبتاكلا :اهل لاقي ءرجحلا ةيحان ىف ةدرفنم ة ةر حو « مهسفنأب انهوتيع اض ةرخص

 هللا مهباجأ نئل ق قيثاوملاو دوهعلا حلاص مهيلع ذخأف ا ءارشع ا مهل جرخي نأ ني

 ماق .مهقيثاومو مهدوهع كلذ ىلع هوطعأ املف ؟هّتعبتيلو هب ننمؤيل مهتبلط ىلإ مهباجأو مهلاؤس “لإ

 ةقان نع تعدصنا مث ةرخصلا كلت تكرحتف «لجو زع هللا اعدو هتالص ىلإ «مالسلا هيلع «حلاص

 نب عدنج» :وهو موقلا سيئر نمآ كلذ دنعف ءاولأس امك ءاهيبنج نيب اهنينج كرحتي ءاربو ءافوج
 و 01

 نب ورمع نب باؤذ» مهدصف اونمؤي نأ دومث فارشأ ةيقب دارأو ٤ اما ىلع هعم ناك و (ورمع

 مع نبا «ورمع نب عدنج» ل ناكو «سهلج نب رعمص نب بابرو «مهناثوأ بحاص «بابحلاو» «ديبل
 دارأف ءاهلضافأو دومث فارشأ نم ناكو ««ساوج نب ديبل نب ةالخم نب ةفيلخ نب باهش» :هل لاقي

 هل لاقي «دومث ىنمؤم نم لجر كلذ ىف لاقف ء مهعاطأف ‹طهرلا كئلوأ هاهنف اضيأ ملسي نأ

 : هللا همحر «ليمدلا نب ةمنع نب سوهم . 00 )0(

 0 اوعد ىبنلا نيد ىلإ ورم لا نم ةيضع تناك
 اج 2 و هواش عيش
 ايي ل يا

 ابائذ e رجح لآ نم ولا نكلو

 مهل هعدتو «اموي اهرثب ءام برشت «ةدم مهرهظأ نيب هتعضو 7 1 اهليصفو ةقانلا تماقأف

 امك ؛مهيناوأو مهتيعوأ نم اوؤاش ام نوؤلميف اهنوبلتحي <« يفرش“ موي وي اهنبل نوبرشي اوناكو ءاموي

 :ىلاعت لاقو ٨۸(« :رمقلا] «رضتحم برش لك مهنيب ةمسق ءاملا نأ مهينو :ىرخألا ةيآلا ىف لاق

 ةيدوألا كلت ضعب ىف حرست تناكو .[ 6١ه :ءارعشلا] 4موُلعُم موي برش مكلو برش اهل ةفان هذه»

 .«هنيد ىلع» : ىف (4) .«اهنم» :م ىف (۳) .م نم ةدايز (؟)

 . ؟مويبلا :أ ىف (۷) .«ولو» :م ىف (50) .«شوهم» :أ «م 2ك ىف (5)



 عع بباب ب (1/4 ۷۳)تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ًالئاه اقلخ  ركذ ام ىلع - تناكو ءءاملا نم مّلضتت تناك اهنأل ؛اهعسيل هريغ نم ردصتو حف نم درت
 «ىبنلا حلاصل مهبيذكت دتشاو كلذ مهيلع لاط املف .اهنم ترفن مهماعنأب ترم اذإ «ًاعئار ًارظنمو

 . هلت ىلع مهلك اوقفتا مهنإ :لاقيف «موي لك ءاملاب اورثأتسيل ءاهلتق ىلع اومزع «مالسلا هيلع
 ىف ءاسنلا ىلع ىتح اهلتقب نوضار مهنأ «مهلك مهيلع فاط ةقانلا لتق ىذلا نأ ىنغلب :ةداتق لاق

E E a 

 مهبئذب مهبر مهيلع مدمدق اهورقعف هوبذكف» :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛رهاظلا وه اذهو :تلق
 اورقَعَفط :لاقو ء[۹٥: ءارسإلا](اهب اوُمَلَظَف ةرصبم َةَقاَنلا دوم انيَنآاو# :لاقو ء ١4[ : سمشلا] «اهاَوسف
 . ملعأ هللاو فلاب يح EE «ةليبقلا عومجم ىلإ كلذ دنسأف # ةقانلا

 نأ :ةقانلا لتق ببس ىف ريسفتلا TT « هللا همحر ‹ريرج نب رفعج وبأ مامإلا ركذو

 نم تاكو فرفاك ورجع تناك 0 مَع مأ ىنكتو «زلجم نب منغ ةنبا ةزينع» :اهل لاقي مهنم ةأرما

 نب باؤذ اهجوز ناكو «ليزج لامو 6-0 تانب اهل تناكو «مالسلا هيلع ٠ ‹حلاصل ةوادع سانلا دشأ

 بسح تاذ احلا "يع احلا ةنبا فودص» :اهل لاقي ىرخأ ةأرماو «دومث ءاسؤر دحأ ورمع

 «ةقانلا لتقب امهل مزتلا نمل نالعجت اتناكف «هتقرافف «دومث نم ملسم لجر تحت تناكو «لامجو لامو

 .اهيلع ىبأف «ةقانلا رقع وه نإ اهسفن هيلع تضرعو «بابحلا» :هل لاقي الجر «فودص» تعدف

 تنب ةزينع» تعدو كلذ ىلإ اهباجأف ««ايحملا نب جرهم نب عدصم» :هل لاقي اهل مع نبا تعدف

 هنأو «ةيئر دلو ناك هنأ نومعزي ءاریصق قرر رمحأ الجر ناكو «عدنج نب فلاس نب رادق «منغ

 نكلو «"«دایهص» :هل لاقي لجر نم "وه امنإو «فلاس وهو «هيلإ بسني ىذلا هيبأ نم نكي مل
 «كلذ دنعف !ةقانلا “رقعت نأ ىلع تعش ,ىتانب ىأ كيطعأ :هل تلاقو ««فلاس» شارف ىلع دلو

 اوراصف «رفن ةعبس باف «دومت نم ا ازفتساف ««جرهم نب عدصمو» «فلاس نب رادق»

 الو ضرألا يف نودسفي طهر ةعست ةنيدملا يف ناكو» :ىلاعت هللا لاق نيذلا مهو «طهر ةعست

 مهتعواطف ءاهلامكب ةرفاكلا ةليبقلا اولامتساف ءمهموق ىف ءاسؤر اوناكو «154 :لمنلا] «نوحلصي

 ىلع ةرخص لصأ ىف «رادق» اهل نمك دقو «ءاملا نع تردص نيح ةقانلا اودصرف اوقلطناف «كلذ ىلع

 ةلضع هب مظتناف «مهسب اهامرف «عدصم» ىلع ترمف ء«ىرخأ لصأ ىف «عدصم» اهل نمكو ءاهقيرط

 اههجو نع ترفسف ءاهجو سانلا نسحأ نم تناكو اهتنبا ترمأو ««ةزينع منغ مأ» تجرخو اهقاس
 ةاغر تغرو «ضرألا ىلإ ةطقاس ترخف ءاهبوقرع فسكف «فيسلاب ةقانلا ىلع دشف هترمذو رادقل

 ءًاعينم ًالبج ىتأ ىتح - اهليضف وهو - اهبقس قلطناو ءاهرحنف اهبل ىف نعط مث ءاهقس رذحت ةدخاو

 هال فرعا نينا كل نق ازد نو ناز هل اغرو هيف ةرخص و

 )١( ىربطلا ريسفت )٥۲۹/۱۲( .
. 

 «ريهز» :أ ىف (6) .«نامثع مأ» :م ءك ىف (۳) 7 .أ نم ةدايز
)۲( 

 ا

 . «نايبض» :ك ىفو ««نايبص» :م ىف (۷) .«ناک» :أ ىف (03) .«عدج» :أ ىف (5)

 .«نع فشكفا :أ ىفو ء؛فشكف» :د «م «ك ىف (9) . رقعي :م ك ىف (۸)



 (۷۸ - ۷۳)تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 7

 هوعبتا لب :لاقيو ءاهيف باغف ةرخص ىف لخد هنإو .تارم ثالث اغر هنإ :لاقيو ؟ىمأ نيأ «برای

 6 . "7هلعأ هللاف ءهمأ عم هورقعف

 مهو مهءاجف «مالسلا هيلع ءاحلاص ربخلا غلب «ةقانلا رقع نم اوغرفو كلذ اولعف املف

 (“"[ بوذكم ريغ دعو كلذ] ماَّيأ ةثالث مكراد يف اوعّتمت» :لاقو ىكب ةقانلا ىأر املف «نوعمتجم

 حلاص لتق ىلع اومزع طهرلا ةعستلا كئلوأ ىسمأ املف ءءاعيرألا موي ةقانلا مهلتق ناكو 65 :دوه]

 اومساقت اولاَق# !هتقانب هانقحلا ابذاك ناك نإو ءانلبق هانلِجَع اقداص ناك نإ :اولاقو ."”[مالسلا هيلع]

 ال مهو اركم انركمو ارك او ركوب وُقداصت اًنِإو هلهأ كلهم اه اندهش ام هّيلول نل وقتل مث هلهأو هني هّللاب
 هارد عيد ر اس ب وع ه

 .[07 59 :لمنلا] ةيآلا

 هللا لسرأ «حلاص هللا ىبنب اوكتفيل ليللا نم اوؤاجو «هيلع اوؤطاوتو «كلذ ىلع اومزع املف

 حبصأو «مهموق لبق اليجعتو افلس مهتخضرف ةراجح مهيلع «هلوسرلو ةزعلا هلو «ىلاعتو هناحبس

 هيلع «حلاص مهدعو امك ةرفصم مهوجوو «ةرظتلا مايأ نم لوألا مويلا وهو «سيمخلا موي دومث
 «*0اوحبصأو «ةرمحم مههوجوو «ةعمجلا موي وهو «ليجأتلا مايأ نم ىناثلا مويلا ىف اوحبصأو «مالسلا

 دحألا موي نم اوحبصأ املف «ةدوسم مههوجوو «تبسلا موي وهو "عاملا مايأ ىف ثلاثلا مويلا ىف
 الو «مهب لعفي اذام نوردي ال كلذ نم هللاب اذايع «هباذعو هللا ةمقن نورظتني اودعقو اوطتحت دقو

 لفسأ نم ةديدش ةفجرو ءامسلا نم ةحيص مهتءاج «سمشلا تقرشأ ''”[دق]و ؟باذعلا مهيتأي فيك

 Pw : ىأ «نيمئاج مهراد يف اوحبصأف» ةدحاو ةعاس ىف سوفنلا تقهزو «حاورألا تضافف «مهنم

 تناك ةيراج الإ :اولاق  ىثنأ الو ركذ ال ءريبك الو ريغص ال «دحأ مهنم تلفي ملو ءمهيف حاورأ ال

 «حلاصل ةوادعلا ةديدش ةرفاك تناكو - ”«ةقيرزلا» :اهل لاقيو ««قّلَسلا ةنبا ةبلك» اهمساو  ةدعقم

 ايح تتأف «ءىش عرسأك ىعست تماقف ءاهالجر تّقلطأ «باذعلا نم تأر ام تأر املف «مالسلا هيلع

 .تتام «تبرش املف الون نفعنا ءاهموقب لح امو تأر امب مهتربخأف ءايحألا نم

 ىضر «هعبتا نمو «مالسلا هيلع ء.حلاص ىوس «دحأ دومث ةيرذ نم قبي ملو :ريسفتلا ءاملع لاق

 ملف «مرحلا ىف اميقم هموقب ةمقنلا تعقو امل ناك ««لاغر وبأ» :هل لاقي ناك الجر نأ الإ «مهنع هللا

 .هلتقف ءامسلا نم رجح هءاج حلا ىلإ مايألا ضعب ىف جرخ املف «ءىش هبصي

 دلاو وه اذه لاغر ابأ نأ اوركذو «كلذ ىف «هّللا دبع نب رباج» ثيدح ةصقلا لوأ ىف مدقت دقو

 )0757/1١17(. ىربطلا ريسفت (۱)

 .م ك نم ةدايز () .«ةيآلا» :ه ىفو ٠م «ك نم ةدايز (۲)

 .؟عتمتلا» :ك.ىف )3( .«اوعمتجاو» :م ىف )2( أ م 2ك نم ةدايز ()

 .«ةعيرذلا» :م ىف (8) .م نم ةدايز (۷)



 ا م 0/8) بألا :فارعألا ةو لاقل ءوجلا

 (1)فئاطلا نونكسي اوناك نيذلا «فيقث»

 :لاقف لاغرىبأ ربقب رم: كك ىبلا نأ ةةنما قب .ليعامس] ىنريخا «رمعم لاق :قازرلا' دبع لاق
 ىف ناك «دومث نم لجر «لاغر ىبأ ربق اذه» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا :اولاقف «؟اذه نم نوردتأ»

 هعم نفدو ءانهاه نفدف «هموق باصأ ام هباصأ جرخ املف .هللا باذع هللا مرح هعنمف «هللا مرح
 .«نصغلا اوجرختساف «هنع اوثحبف « مهفايسأب هوردتباف موقلا لزنف بهذ نم نصغ

 : ف ونا لاغر یا یره لا لاك رحم لاق: < قازرلا دبع لاقو

 نع «قاحسإ نب دمحم لاق امك ءرخآ هجو نم الصتم ىور دقو «هجولا اذه نم لسرم اذه

 هللا لوسر تعش: :لوقي وزمع ن هللا دع تحمس لاق چب :یآ نی رجب نع «ةيمأ نب ليعامسإ

 «فيقث وبأ وهو «لاغر ىبأ ربق اذه» :لاقف ربقب انررمف «فئاطلا ىلإ هعم انجرخ نيح «لوقي دلك
 هموق تباصأ ىتلا ةمقنلا هتباصأ « [O جرخ املف ب عفدف مرحلا اذهب ناكو ءدومث نم ناكو 8 ع ا ف 0 2

 ع هومتبصأ هنع مشبن متنأ نإ بهذ نم نصغ هعم نفد هنأ كلذ ةيآو . هيف نفدف «ناكملا اذهب

 : «نضغلا ارج رختساف ٠ سالا :هردتباف

 نبا نع «هيبأ نع مزاح نب ريرج نب بهو نع « نيعم نب ىيحي نع «دواد وبأ هاور اذكهو

 ۳ ن « قاحسإ

 ىيحي لاق .ثيدحلا اذهب الإ فرعي ال ا ءاذه «ريجب 0 ا درفت :تلق

 ةيمأ نب ليعامسإ ريغ هنع ىور ًادحأ عمسأ ملو :نيعم نبا

 نب هللا دبع مالك نم نوكي امنإو «ثیدحلا اذه عفر ىف مهو نوكي نأ ىشخيف ءاذه ىلعو :تلق
 .نيتلمازلا نم هذخأ امم ءورمع

 . ملعأ هللاو «لمتحم اذهو :كلذ هيلع تضرع نأ دعب «جاجحلا وبأ انخيش لاق

 : ىلاعت هلوقو

 نوبحت ال نكلو مكل تحصتو قر ةلاسر مكتغلبأ دق موق اي لاقو مهنع ىلوتف )»

 . 4 69 نيحصاتل
 ءهللا ىلع مهدرمتو «هايإ مهتفلاخمب هللا مهكلهأ ال ءهموقل ءمالسلا هيلع «حلاص نم عيرقت اذه

 )١( :ةيآ ءاسنلا ةروس ريسفت ىف ةهربأ ليلد ناك هنأ حيجرتو «لاغر ىبأ ىلع مالكلا» :رظنا 4 .

 )۲( قازرلا دبع ريسفتو «(۲۰۹۸۹) مقرب فنصملا )21١9/1 ۲۲١(.

 .أ نم ةدايز )0( م «ك نم ةدايز )٤( . ؟عفدي» :ك ىف (۳)

 . ؟موقلا» :أ ىف (0)

 . (TAA) مقرب دواد ىبأ ننس (۷)

 .«بیرغ» : ىف (۸)

 )١١/5(. لامكلا بيذهت (0)



 (81 ۸ )ناتيآلا :فارعألا ةزوس كلاش نقلا ت7 8

 اعيرقت مهكاله دعب كلذ حلاص مهل لاق  ىمعلا ىلإ ىدهلا نع مهضارعإو «قحلا لوبق نع مهئابإو

 ءردب لهأ ىلع رهظ ال للك هللا لوسر نأ :نيحيحصلا ىف تبث امك «كلذ نوعمسي مهو اخيبوتو

 ىلع فقو ىتح راس مث ء''اھبکرف ليللا رخآ نم ثالث دعب تّدّشف هتلحارب رمأ مث ءاثالث كانه ماقأ

 ايو «ةعيبر نب ةبيش اي «ةعيبر نب ةبتع اي ءماشه نب لهج ابأ اي» :لوقي لعجف ءردب بيلق «بيلقلا
 اي :رمع هل لاقف .«اقح ىبر ىندعو ام تدجو ىنإف ؟اقح مكبر دعو ام متدجو له :نالف نب نالف

 .مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام «هديب ىسفن ىذلاو» :لاقف ؟اوفيج دق ماوقأ نم مّلَكَت ام «هللا لوسر
 .«نوبيجي ال نكلو

 ئقدصو ىتومتب لك ءمكيتتل مهك قبلا ةريشع لعبا مهل لاق السلا هيلع هنأ ةزيسلا قفز

 متنك ىبنلا ةريشع سئبف «سانلا ىنرصنو ىنومتلتاقو «سانلا ىناوآو ىنومتجرخأو «سانلا
 کل

 اوعفتنت ملف :ىأ «مكل تحصتو ير ةلامر مكتغلبأ دقلإ» : هموقل لاق «مالسلا هيلع «حلاص اذكهو

 . «نيحصاٌنلا نوبحت ال نكلوإ» :لاق اذهلو ؛احصان نوعبتت ل «كلذب

 هللاف .ةكم مرح «مرحلا ىف ف ميقيف بهذي ناك «هتمأ تكله ىبن لك نأ نيرسفملا ضعب د ركذ دقو

 . ملعأ

 نع «ةمركع نع ارجو نب ةملس نع «حلاص نب ةعمَر انئدح ؛عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 «؟اذه ىداو یا ءركب ابأ اي» :لاق حح نيح ا ىداوب ایک هللا لوسر رم امل :لاق سابع نبا

 اهنطخ رمح تارک ىلع «مالسلا امهيلع < ‹حلاصو دوه هب رم دقل» :لاق :نافسع ىداو اذه :لاق

 .«قيتعلا تيبلا نوجحي «نوبلي ءرامنلا مهتيدرأو ءءابعلا مهرزأ ‹فيللا

 . نم دحأ هجرخي مل «هجولا اذه نم بیرغ ثيدح اذه

 مكنإ 9 نيملاعلا نم دحأ نم اهب مكقبس ام ةشحافلا نوتأتأ هموقل لاق ذإ اطولو

 . 4 69 نوفرسم موق متنأ لب ءاسّنلا نود نم ةوهش لاجرلا نوتأتل

 نوتأتأ هموقل لاق ذِإ طولو# ركذا «و# :هريدقت وأ , «اًطول# انلسرأ دق «و# :ىلاعت لوقي

 هناا دا اهب کسا ااا
 عم نمآ دق ناكو «مالسلا ''”امهيلع «ليلخلا ميهاربإ ىخأ نبا وهو ءرزآ نب ناراه نب طولو

 امو «مودس» لهأ ىلإ "[ىلاعت] هللا هثعبف ءماشلا ضرأ ىلإ هعم رجاهو «مالسلا هيلع «ميهاربإ

 )١( كيد : ىف (0) .«اهبكر مث» :ك ىف .
 )5797/١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (۳)

 . «نوعبتت» :أ ىف (:)

 .«قثو دقو مالك هيفو حلاص نب ةعمز هيف ۲۲١(: /۳) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۲۳۲ /۱) دنسملا ()

 .أ نم ةدايز (۷) .«هيلع» :أ ءك ىف )١(



 0 ( )487  ۸٤ تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نم هنوبكتري اوناك امع مهاهنيو فورعملاب مهرمأيو «لجو زع ء«هللا ىلإ مهوعدي «ىرقلا نم اهلوح

 نايتإ وهو «مهريغ الو مدآ ىنب نم دحأ اهب مهقبسي مل ءاهوعرتخا ىتلا شحاوفلاو مراحملاو مئآملا

 لهأ كلذ عنص ىتح «مهلابب رطخي الو «هفلأت الو هدهعت مدآ ونب نكي مل ءىش اذهو . روكذلا

 . هللا نئاعل مهيلع «مودس»

 ىتح هرَكَذ ىلع رّكذ اًزنام :لاق 4َنيِمَلاَعْلا نم دحأ نم اهب مکقبس ام :هلوق :رانيد نب ورمع لاق
 .طول موق ناك

 صق «لجو زع «هللا نأ الول :قشمد عماج ىناب «ىومألا ةفيلخلا كلملا دبع نب ديلولا لاقو

 .ًاركذ اولعي ًاركذ نأ تننظ ام «طول ربخ انيلع

 نوتات مُكَنإ .نيملاعلا نم دحأ نم اهب مُكَقَبس ام ةشحاَلا نوتأتأ :مالسلا هيلع ءطول مهل لاق اذهلو
 اذهو «لاجرلا ىلإ نهنم مكبر مكل قلخ امو «ءاسنلا نع ”متلدع :ىأ «ءاّسنلا نود نم ةوهش لاَجّرلا

 °[ لاق]» :ىرحألا ةيآلا ىف مهل لاق اذهلو ؛هلحم ريغ ىف ءىشلا عضو هنأل ؛لهجو مكنم فارسإ
 «نهنوهتشي ال مهنأب هيلإ اورذتعاف «مهئاسن ىلإ مهدشراف ۷١[« :رجحلا] (نيلعاق متنک نإ يتاتب ءالؤه

 انل برأ ال هنأ تملع دقل :ىأ [74:دوه] «ديرن ام ملعَتَل كَّنِإو قح نم كتانب يف ان ام تملع دق اولاقل

 . كفايضأ نم اندارم ملعتل كنإو «ةدارإ الو ءءاسنلا ىف

 (؟7ىئغتسا دق نك مهؤاسن كلذكو «ضعبب مهضعب "7ىنغتسا دق اوناك لاجرلا نأ نورسفملا ركذو

 . ًاضيأ ضعبب نهضعب

 . 4 دوم سا ملر كيرف م موج خا ول نأ الإ همز بانج ناک انو
 «مهرهظأ نيب نم 2””[نينمؤملا نم] هعم نمو هيفنو هجارخإب اومه نأ الإ اطول اوباجأ ام :ىأ

 .نيناهم نريغاص مهضرأ ىف مهكلهأو ءاملاس ىلاعت هللا هجرخأف

 .بيع ريغب مهوباع «ةداتق لاق .(نورهطتي سانأ مِهّنِإ» :ىلاعت هلوقو

 نيابغ نبأ نع هلعم ورو: :ءاسلا نابدآو لاجرلا رابدأ نم 4(نورهطتي سانأ مهّنإ» :دهاجم لاقو

 ل

 ناک فيك رظناف ارطُم مهيَلع انرطمأو 9 ني رباَغْلا نم تناك هتأرما الإ هلهأو هانیجنأف طل

 . 4 9 نيمرجملا ةبقاع
 :ىلاعت لاق امك ءطقف هتيب لهآ ىوس مهنم دحأ هب نمؤي ملو «هلهأو أطول انيجنأف :ىلاعت لوقي

 .(ینتغا» :م ءك ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲) .«متلدعأ» :م ءد ىف )١(
 .أ نم ةدايز (6) .(نيلغتسا» :ك ىف (4)



  16١ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )۸٥ (

 :تايراذلا] «نيملسملا نم تيب ريع اهيف انادجو امف . نينمؤملا نم اهيف ناك نم اتجرخأف»  [T1 «oالإ

 هنافيض نم هيلع مدّ نمب مهملعتو هيلع مهئلاق ءاهموق نيد ىلع تناك لب «هب نمؤت مللهئإف :هتأرما
 الو هتأرما ملعي الأ رمأ هلهأب ىرسي نأ «مالسلا هيلع «طول رمأ امل اذهلو ؛مهنيبو' اهنيب تاراشإب

 .مهباصأ ام اهباصأف ىه تتفتلا باذعلا ءاج املف «مهتعبتا لب :لوقي نم مهنمو .دلبلا "نم اهجرخي

 هتأرما الإ» :انهاه لاق اذهلو ؛مهعم تيقب لب طول اهملعأ الو ءدلبلا نم جرخت مل اهنأ رهظألاو

 نيسفت يهو :نيكلاهلا انما «نيرباغلا نمل كلذ رسف نم مهنمو .نيقابلا :ىأ «نيرباغلا نم تناك

 مزاللاب .

 دنع ةموسم . دوضنم ليجس نم ةراجح اهيل اًنرطمأو» :هلوقب رسفم (ارطم مهيلع اًنرطمأو» :هلوقو
 «نيمرجملا ة ةبقاع ناك فيك رظناف» : لاق اذهلو ء[47 ۲ :دوه] «ديعبب نيملاظلا نم يه امو كبر

 . "هلسر بذكو هللا ىصاعم ىلع مرهجت نم ةبقاع ناك فيك - دمحم اي  رظنا :ىأ

 لعف امك ةراجحلاب عبتيو «قهاش نم ىقلي طئاللا نأ ىلإ ءهّللا همحر «ةفينح وبأ مامإلا بهذ دقو

 . طول موقب

 ىلوق دحأ وهو .نصحم ريغ وأ ًانصحم ناك ءاوس مجري هنأ ىلإ ءاملعلا نم نورخآ بهذو

 ثيدح نم «هجام نباو «ىذمرتلاو «دواد وبأو «دمحأ مامإلا هاور ام ةجحلاو ‹ هللا همحر ‹ىعفاشلا

 » : دلك هّللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع ع ىبأ نب ورمع نع «ىدرواردلا

 1 لوعفملاو لعافلا اولتقاف ءطول موق لمع لمعي هومتدجو

 وهو .ةدلج ةئام دلج ًانصحم نكي مل نإو «مجر ًانصحم ناك نإف «ینازلاک وه :نورخآ لاقو

 .ىعفاشلل رخآلا لوقلا

 ةلوق الإ ءءاملعلا عامجإب مارح وهو «ىرغصلا ةيطوللا وهف ءرابدألا ىف ءاسنلا نايتإ امأو

 مدقت دقو دبع هللا لوسر نع ةريثك ثيداحأ هنع ىهنلا ىف درو دقو ‹«فلسلا ضعبل ًاذاش (©0[ادحاو]

 ."ةرقبلا ةروس ىف اهيلع مالكلا
 نا كفرمد 2 هے لو م 8 ےک م هو وعم هب همر د 2و دإلا ودل ضاع ب عه ع

 نم ةنيب مكتءاج دق هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق ابيعش مهاخأ نيدم ئلإو ظ

 دعب ضرألا يف اودسفت الو مهءايشأ سانلا اوسخبت الو نازيملاو ليكلا اوفوأف مكبر
o Fol. o0  

 . 4 69 نينمؤم متنك نإ مک ريخ مكلذ اهحالصإ

 نب ليكيم نبا وه بيعشو .«ميهاربإ نب نايدم نب نيدم» ةلالس نم مه :قاحسإ نب دمحم لاق

 .«نورثي» :ةينايرسلاب همساو :لاق رجشي

 )١( «ةملس نب ورمع» :أ ىف (*) .«هلسرب» :ك ىف (۲) .م ك نم ةدايز .

 .(1051) مقرب ةجام نبا ناسو )١455( مقرب ىذمرتلا ناسو ( 7 مقرب دواد ىبأ ناسو )١/ 7٠٠٠١( دنسملا ()

 .ك نم ةدايز )٥(

 )١( :ةيآلا ۲۲۳.



 ۷ ا ¥ اك 0 نافكلا:فازغألا روض كلاثلا رحل ا

 لاق ءزاجحلا قيرط نم «ناعم» برقب ىتلا ىهو «ةنيدملا ىلعو «ةليبقلا ىلع نيدم قلطتو :تلق
 باحصأ مهو « [۳ : صصقلا] «نوقَسُي ساّنلا نم َةَمَأ هيلع دجو نيدم ءاَم درو اًمَلو## :ىلاعت هللا

 .ةقثلا هبو ءهّللا ءاش نإ هركذنس امك ءةكيألا

 (مكبر نم ةنيب مكتءاج دق» مهلك لسرلا ةوعد هذه : 4هّريغ هَّلِإ نم مكَل ام هللا اودبعا موق اي لاقل
 اوفوي نأب سانلا مهتلماعم ىف مهظعو مث .هب مكتئج ام قدص ىلع تانيبلاو ججحلا هللا ماقأ دق :ىأ

 هجو ىلع اهوذخأيو مهلاومأ ىف سانلا اونوخي ال :ىأ مالا سانلا اوسخبي الو «نازيملاو لايكملا

 اولاتكا اذإ نيل نيفقطملل ليول : ىلاعت لاق امك ءاسيلدتو ةيفخ نازيملاو لايكملا صقن ا «سخبلا

 موقي موي . ميظع مويل . نوثوعبم مهن كلوا نظي الأ . نورسخي مهونزو وأ مهولاك اذإو .نوفوتسي سالا ىلع
 .هنم ةيفاعلا هللا لأسن «ديكأ ديعوو «ديدش ديدهت اذهو «[1 - ١ :نيففطملا] «نيمّلاعلا برل ٠ سالا

 ةلازجو «هترابع ةحاصفل ««ءايبنألا بيطخ» :هل "لاقي ىذلا «بيعش نع ًارابخإ ىلاعت لاق مث

 . هتظعوم

 اجوع اهنوغبتو هب نمآ نم هللا ليبس نع نودصتو نودعوت طارص لُكِب اودعقت الو

 ةفئاط ناك نو 69 نيدسفملا ةبقاع ناک فيك اورظناو مکر تكف الیلق متنك ذإ اوركذاو
Aor 092 0 

 ريخ وهو انني هللا مكحي یتح اوربصاف اونمؤي مّل ةفئاطو هب تّلسرأ يذلا اونمآ مکنم

 . 4 69 نيمكاحلا

 ٍطارص ٍلكب اودعقت الو# : هلوقب ءىونعملاو ىسحلا قيرطلا عطق نع «مالسلا هيلع «بيعش مهاهني
 . مهلاومأ مكوطعي مل نإ لتقلاب سانلا نودعوت : : ىأ «نودعوت

 :دحاو ريغو دهاجمو ؟7[هنع هللا ىضر] سابع نبا نعو .نيراشع اوناك :هريغو ىدسلا لاق

 ؛رهظأ لوألاو .هوعبتيل بيعش ىلإ نيتآلا نينمؤملا نودعوتت :ىأ (نودعوت طارص لکب اودعقت الو
 هب نمآ نم هللا ليبس نع نودصتو» :هلوق وه ىناثلا اذهو «قرطلا ىهو , « طارص لكب» :لاق هنأل

 : ىأ« مكرّتكف اليل متنك ذإ اوركذاو# .ةلئام اجوع هللا ليبس نوكت نأ نودوتو :ىأ «اجوع اهتوغبتو
 اورظناوإ» «كلذ ىف مكيلع هللا ةمعن اوركذاف «مكددع ةرثكل ةزعأ مترصف مكتلقل نيفعضتسم متنك

 لاكنلاو باذعلا نم مهب لح ام «ةيضاملا نورقلاو ةيلاخلا ممألا نم :ىأ (نيدسفملا ةبقاع ناك فيك

 .هلسر '؟”بيذكتو هللا ىصاعم ىلع مهئارتجاب

 ىلع متفلتخا “[دق] :ىأ «اونمؤي مل ةفئاطو هب تلسرأ يذّلاب اونمآ مكنم ةفئاط ناك نإو» :هلوقو

 .أ نم ةدايز (۳) .؛لاق» :م ىف (۲) .«هلوق ىلإ» :ه ىفو ٠م .ك نم ةدايز )١(

 . م ‹«ك «د نم ةدايز (5) . ؟مهبیذکتو» : ىف (5)



 (17 88 )تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا ل سس م

 لعجيس هنإف « (نيمكاحلا ريخ وهو «لصفي :ىأ 4اننيب هللا مكحي ىتح# اورظتنا :ىأ «اوربصاف»
 .نيرفاكلا ىلع رامدلاو «نيقتملل ةبقاعلا

 انتيِرَق نم كعم اونمآ نيذّلاو بيعش اي كئجرخدل هموق نم اوربكتسا نيذّلا الملا لاقط

 دعب مكتلم ىف اندع نإ ابذك هللا ىلع انيرتفا دق 60 نيهراك انک ول وأ لاق اتم یف ندوعتل وأ

 ملغ ىش لک ار عمو اني هللا ءاي نآ الإ اهيف درع نأ ال وكي امو اهتم هللا انجن َذإ
 . 4 ® نيحتاقلا ريخ تنأو قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انبر انلكوت هللا ىلع

 ف نتموملا نم انعم نمو انحش هللا يت رافكلا هي. ةحيهحلاو ام 7[ ىلاعت] هللا نم راح اذه

 مه اميف مهعم لوخدلاو مهتلم ىف عوجرلا ىلع هاركإلا وأ «ةيرقلا نم ىفنلاب هعم نمو هايإ مهدعوت

 .ةلملا ىلع هعم اوناك نيذلا هعابتأ دارملاو لوسرلا عم باطخ اذهو . هيف

 نإ انإف ؟هيلإ انوعدت ام نيهراك ")انك ولو كلذ ولعاف متنأ وأ :لوقي (نيهراك اتك ول وأ :هلوقو
 هعم ءاكرشلا لعج ىف هللا ىلع ةيرفلا انمظعأ دقف ءهيف متنأ اميف مكعم انلخدو مكتلم ىلإ انعجر

 ىلإ در اذهو , ابر هللا ءاشي نأ الإ اهيف دوعن نأ اتل نوكي اموإ» .هعابتا نع هنم ريبعت اذهو . ًادادنأ

 ىتأن ام انرومأ ىف : ىأ الگو ت هللا ىلع «ًاملع ءىش لكب طاحأ دقو يئن لك ىلع هنإف « ةئيشملا

 .مهيلع انرصناو ءانموق نيبو اننيب لصفا : ىأ * قحلاب انموق نيبو اننيب (2”حتفا انبر#» رذن امو اهنم

 . ًادبأ أ روجي ال ىذلا لداعلا كنإف «نيمكاحلا ريخ :ىأ «نيحتاقلا ريخ تنأوإ»

 قفز

 مهتذخأف 69 َنورِساَحُل ١ اذإ مكتإ ابيعش متعبتا نكل هموق نم اورقك نيذّل ملا لاقو ل

 سو يم ء0

 اوبذك نيدّلا اهيف اوعي مَل نأك ابيعش اوبذك نيذّلا 69 نيمئاج مهراد يف اوحبصأف ةفجرلا

 . 4 6© نیرساخْلا مه اوناك ابيعش :

 تلبج امو «لالضلا نم هيف مه امو «مهوتعو مهدرمتو بيعش موق رفك ةدش نع ىلاعت ربخي
 ‹ «نورساخُل اذإ مكَنإ ابيعش متعبتا نل : اولاقو اومسقأ اذهلو .قحلل ةفلاخملا نم مهبولق هيلع

 مهنأ انهاه ىلاعت ربخأ «(نيمئاج مهراد يف اوحبصأف ةفجرلا مهتذخأف» :هلوقب كلذ بقع اذهلف

 (دوه) a ىف مهم را امك «ءالحلاب مهوادعوتو هباحصأو ًابيعش اوفجرأ اک ةفجرلا مهتذخأ

 يف اوحبصأف ةَحْيصلا اوُمَلَظ نيذّلا تذَحأو اَنَم ةمحرب هعم اونمآ نيذّلاو ابيعش انيجن انرمأ ءاج اًملوإ» :لاقف

 ىف بيعش هللا ىبنب اومكهت امل مهنأ  ملعأ هللاو كلذ ىف ةبسانملاو 14 :دوه] «نيمثاج مهرايد

 ٠ )( انك نإو» :أ م ‹ك ىف () . «نم» : و «ك ىف (0) م 2ك نم ةدايز .

 ) )4هامل :أ ءم ك ىف (5) .«اولاقف» :م ءك يف (5) .؟مكحا» :م «ك ىف .



 ۹ ا < ب عج(: )تاالغا روش لااا

 (ديشرلا ميلَحْلا تنأل كنا ءاشَن ام اَنلاَوُمَأ يف لعن نأ وأ انؤابآ دبعي ام كرتن نأ كرمأت كتالصأ» : مهلوق

 . مهتتكسأ ةحيصلا تءاجف [۸۷ :دوه]

 موي باذع ناك هّنإ ةلظلا موي باذع مهذخأف هوُبدَكَفل : ءارعشلا ةروس ىف مهنع ارابخإ ىلاعت لاقو

 نم افسك انيلع طقسأف» :ةصقلا قايس ىف هل اولاق '!”مهنأل الإ كاذ امو 5 : ءارعشلا] «ميظع
 دقو «ةلظلا موي باذع مهباصأ "هنأ ربخأف ء[۱۸۷ :ءارعشلا] 427[ نيقداّصلا نم تنك نإ] ءاَمسلا
 E ران م نو اي مهتلظأ ةباحس ىهو «ةلظلا موي باذع مهباصأ :هلك كلذ مهيلع عمتجا

 تقهزف «مهنم لفسأ نم ةديدش ضرألا نم ةفجرو ءامسلا نم ةحيص مهتءاج مث « ميظع جهوو

 . «نيمئاج مهراد يف اوحًبصأف» ءداسجألا تدمخو سوفنلا تضافو «حاورألا

 اودارأ ىتلا مهرايدب اوميقي مل ةمقنلا مهتباصأ امل مهنأك :ىأ (اهيف اونغي مل نأكا : ىلاعت لاق مث

 .اهنم هبحصو لوسرلا ءالجإ

 . «نيِرساَحْلا مه اوناك ابيعش اوبذك نيذّلا» : مهليقل الباقم لاق مث

 ىلع ئسآ فيكف مكل تحصتو يبر تالاسر مكتغابأ دقل موق اي لاقو مهنع لوف »

 . 4 69 نيرفاك موق
 «لاكتلاو روو باذعلا نم مهباصأ ام مهباصأ ام دعب السلا هيلع «بيعش» مهنع ىلوتف : ىأ

 ام مكيلإ تیدآ دق : ىأ «مكل تحصنو ير تالاسر مُكتغلبأ دَقَل موق ايل :ًاخبومو مهل اعرقم لاقو

 موق ىلع ئسآ فيكف» :لاق اذهلو هب مكتئج امب مترفك دقو مكيلع ةفسأ الف «هب تلسرأ

 ؟4نیرفاک

 مث 60 نوعرضي مهّلَل ءارضلاو ءاسأَبلب اهله اتذخأ الإ يىن نم ةيرق يف اتلسرأ امو ف

 ةتغب مهانذخأف ءارسلاو ءارضلا انءابآ سم دق اولاقو اوفع ىتح ةنسحلا ةئيسلا ناکم الدب

 .4  نورعشي المو
 ىنعي «ءارضلاو ءاسأبلاب ءايبنألا مهيلإ لسرأ نيذلا «ةيضاملا ممألا هب ربتخا امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ةجاحو رقف نم مهبيصي ام : «ءارضلاو» . ماقسأو ضارمأ نم مهنادبأ ىف مهبيصي ام : «ءاسأبلاب»

 لزن ام فشك ىف ىلاعت هللا ىلإ نولهتبيو نوعشخيو نوعدي :ىأ «نوعرضي مهّلعل» «كلذ وحنو

e: 

 بلقف «مهنم هللا دارأ ىذلا نم ائيش اولعف امف ءاوعرضتيل ةدشلاب مهالتبا هنأ :مالكلا ريدقتو

 ةدش نم لاحلا انلوح : ىأ «ةنسحلا ةئيسلا ناکم اتلدب مئ : لاق اذهلو ؛ هيف مهربتخيل ءاخرلا ىلإ لاجل ا

 .؟مهنأ» :م ىف (۳) .«ةيآلا» :ه ىفو .م «ك نم ةدايز (۲) .«مهنأ الإ» :ك ىف )١(

 .«اذهلف» :د ىف (۵) . «بیهل» م 2ك ىف (4)



 (4942155) كتايآلا' :فارعأآلا ةروس تاقلاقلا ءا ل لا ل غو

 .اولعف امف «كلذ ىلع اوركشيل «ىنغ ىلإ رقف نمو «ةيفاعو ةحص ىلإ مقسو ضرم نمو «ءاخر ىلإ

 دق اولاَقو» « نك اذإ ءىشلا اف لاقي مهدالوأو مهلاومأ ترثكو اورثك : ىأ «اوفع تح : هلوقو

 ("'اذهو اذهب 'مهالتبا :ىلاعت لوقي ,«نورعشي ال مهو َةَغب مهاَندَحََف ءارملاو ءارضلا انءابأ نيف

 :اولاق لب « "اذهب الو اذهب اوهتنا الو ءاذه الو اذه ال مهيف عجن امف هللا ىلإ اوبينُيو اوعرضتيل«
 رهدلا وه امنإو ءرهدلا ميدق ىف انءابآ باصأ ام لثم ءاخرلا نم هدعب مث «ءارضلاو ءاسأبلا نم انسم دق

 فالخب اذهو .نيلاحلا ىف مهل هللا ءالتبا اورعشتسا الو «مهيف هللا رمأل اونطفتي ملو «تاراتو تارات

 :نيحيحصلا ىف تبث امك «ءارضلا ىلع نوربصيو «ءارسلا ىلع هللا نوركشي نيذلا نينمؤملا لاح

 نإو «هل ًاريخ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإو «هل اريخ ناك الإ ءاضق هل هللا ىضقي ال ‹«نمؤملل ًابجع»

 نينو را ءارسلا مدن هللا هالك[ 1 طنش ناف 0 اريح ناكل راع نا رع عاما
 «رامحلا لثمك هلثم قفانملاو «هبونذ نم يه جرخي ىتح نمؤملاب ءالبلا لازي ال» : ثيدحلا ىف ءاج

 . لاق امك وأ ««هولسرأ ميف الو «هلهأ هطبر ميف ىردي ال

 «ةتغب ةبوقعلاب مهانذخأ :ىأ (نورعشي ال مهو ةتغب مهاَنذَحَأَفط :هلوقب ةفصلا هذه بقع اذهلو
 ةأجفلا توم» :ثيدحلا ىف ءاج اي مهانذخأ :ىأ «مهنم روعش مدعو «مهنم ةتغب ىلع :ىأ

 ا وا ةا ول حر

 اوبذك نكلو ضرألاو ءاَمّسلا نَم تاكرب مهّيلع تحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو
 ساو ر r مو

 وأ 69 نوما مهو اب انساب مهتا نأ ىَرُقلا لهآ ماقا © 69 توبسکی اوناك امب مهاَنْذَحَأف

 اإ هللا کم نمای الف هللا رْكَم اوُمأَقأ © نوعي مهو ىحض انساب مھیتای نأ یرقلا لها نما

 .4 69 تورساخلا موقلا
 الولف 3 : ٩ یلاعت هلوقك «لسرلا مهيف لسرأ نيذلا ىرقلا لهأ ناميإ ةلق نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 اينادلا ةاّيحْلا يف يزخلا باذع مهنع اتفشك اونمآ امل سئوي موق الإ اَهئاَمِإ اهعفَف تنَمآ ةيرفق تناك

 )١( اذه الو» :م ىف (۳) .«اذهبو اذهب» :أ ىف (۲) . «مهانيلتبا» :د ىف .

 ظفللا اذهب ىراخبلا حيحص ىف هدجأ ملو «هنع هللا ىضر «نانس نب بيهص ثيدح نم () مقرب ملسم حيحص قف .

 ) )5ةةتشب»ا :ك ىف (۷) .«ايقن ايندلا نم جرخي ىتح» :ك ىف (1) 2 .«ءارسلاو ءارضلا نم» :م «ك ىف .
 .هنع هللا ىضر .كلام نب سنأو ىملسلا دلاخ نب ديبعو ةشئاع ثيدح نم ءاج (۸)

 ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نباو «؟نيرحبلا عمجم » )/١١١١1( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هجرخأف :ةشئاع ثيدح امأف

 فيفخت ةأجفلا توم» : ظفلب ةشئاع نع ا «ريمع نب كلملا دبع نع «ىسوم نب حلاص قيرط نم (894/؟)

 .كورتم وهو ىسوم نب حلاص هيفو «رفاكلا ىلع طخسو نمؤملا ىلع
 نع «ةبعش قيرط نم )9١١١( مقرب نئسلا ىف دواد وبأو ٤١٤( /۳) دنسملا ىف دمحأ هاورف :دلاخ نب ديبع ثيدح امأو

 .«فسأ ةذخأ ةأجفلا توم» : ظفلب دلاخ نب ديبع نع «ةديبع نب دعس وأ ةملس نب ميمت نع «روصنم

 ناعمس نع «نوراه نب رفعج نع« لتاقم نب دمحم قيرط نم(897 /7)ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نبا هاورف :سنأ ثيدح امأو

 .؟ثيدحلا ركنم لوهجم ناعمس# :ىزوجلا نبا لاق «نيرفاكلل باذعو نينمؤملل ةمحر ةأجفلا توم» : ظفلب سنأ نع «ىدهملا نبا

 .«ىلاعت لاق امك» :أ ءم ك ىف (9)



 تا )٠١٠١( ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاغلا ءزجلا

 دعب كلذو ءاونمآ مهنإف «سنوي موق الإ اهمامتب ةيرق تنمآ ام :ىأ [۹۸ :سنوي] « نيح ىلإ مهاتعتمو

 «نيح ىلإ مهاتعتمف اونمآف . نودیزي وأ ٍفلأ ةئام ىلإ هاتلسرأو# :ىلاعت لاق امك «باذعلا اونياع ام

 هب مثلسرأ امب الإ اهوُقرتم لاق الإ] ريدُت نم ةّيرق يف انلسرأ امو» :ىلاعت لاقو ء[58١ ء۷١٤۱ :تافاصلا]

 ۳٤[. :ًابس] €[ نورفاك

 «لسرلا هب مهتءاج اجب مهبولق تنمآ : ىأ «اوقّناو اونمآ ئرقلا لهأ نأ ولو» : ىلاعت هلوقو

 ءامّسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل» «تامرحملا كرتو تاعاطلا لعفب اوقتاو «هتعبتاو هب تقدصو

 TT :ىلاعت لاق اي 0-0 ىا «ضرألاو

 , «ىرقلا لهأ نمأفأ» :هرجاوز ىلع ؤرجتلاو «هرماوأ ةفلاخم ¿ e ىلاعت لاق مث

 لهأ نمأ وأ . نومئات مهول اليل :ىأ (اتایب ءانلاكنو انباذع :ىأ (اتسأب مهيأ نأ# ةرفاكلا :ىأ

 : ىأ © هللا ركم اونأَألا < .مهتلفغو مهلغش لاح ىف : ىأ (نوبعْلي مهو ىحض انسأب مهتا نأ ىرقلا

 موقلا الإ هللا رْكم نمي الف مهتلفغو مهوهس لاح ىف مهايإ هذخأو مهيلع هتردقو هتمقنو هسأب

 لجو قفشم وهو تاعاطلاب لمعي نمؤملا : هللا همحر « ىرصبلا نسحلا لاق اذهلو و

 ىلع عّبطنو مهبونذب مهانبصأ ءاشن ول نأ اهلهأ دعب نم ضرألا نوري نيذّلل دهي مل وأ »
o امم 6 

 م رك ا ور
 همه هام ع

 1 هدا 0 «ىدسلاو دهاجم لاق اذكو] نسل مل

 . مهبونذب مهانبصأ ءاشن

 ضرألا ىف نوفلختسي نيذلل نيبن بل مل وأ ا ا :اهريسفت ىف ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 نأ :مهبر ىلع اوتعو ا اولمعو ٠ مهتریس اوراسف ءاهلهأ اوناك مهلبق نيرخآ كاله دعب نم

 «مهبولق ىلع عيطتو# < .مهلبق نمب انلعف امك مهب انلعف ءاشن ول نأ : لوقي «(مهبونذب مهاتبصأ ءاشن وَ

 .ًاريكذت الو ةظعوم (نوعمسي ال مه مهبولق ىلع متخنو :لوقي

 يف نإ مهنكاسم ىف نوشمي نورقلا نم م مهلبق اكلهأ مك مهل دهي ملفأ» :ىلاعت لاق اذكهو :تلق

 نورقلا نم مهلبق نم اکله مك مهل دهی مل رأ» :ىلاعت لاقو ۸ : هط] «ىهثلا ىلوأل تايأل كلذ

 متمسقأ اونوكت مل وأ» :لاقو ۹ : ةدجسلا] ( نوعمسي الأ تايآل كلذ يف نإ مهنكاسم يف نوشمي
 مكل انبرضو مهب انلعف فيك مكل نيو ] مهسقنأ اوُمَلَظ نيذلا نكاسم يف متتكسو . ,لاوز نم مک ام لبق نم

 وأ ٍدحأ نم مهنم سحت له نر نم مُهَلَبَق انكلهأ مک ول :ىلاغت لاتو 6 * ميهاربإ] ۲ لاما

 أ م ‹ك نم ةدايز () . «ةيآلا» :ه ىفو 0 “م «ك نم ةدايز )١(

 . (ةيآلا» :ه ىفو .أ «م ك نم ةدايز )٤( .«هلوقب» :م ىف (۳)



  {o۲ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )١ 23٠١ ٠١١(

 ىلاعت لاقو هس هو e میرا 4 ارك مهل عمت

0 y0 289 > 

 هركذ دعب ىلاعت لاقو 0 دل ا و ل م ناب
 هيف مكانكم نإ اميف مهام دقو . نيمرجملا موقْلا يزجن كلذك مهنكاسم الإ ئري ال اوحبصأق» :داع كالهإ

 نودحجي اوُناَك ذإ ءيش نم مهدنفأ الو مهراصبأ الو مهعمس مهنع ىنغأ امف ةدنفأو اراصبأو اعمس مه انلعج

 مهلعَل تايآلا افرصو ئرقلا نم مكلوح ام انكلهأ دقو . نوئزهتسي هب اوناک ام مهب قاحو هللا تايآب

 مهانيتآ ام راشعم اوغلب امو مهلبق نم َنيِذّلا بذكو» :ىلاعت لاقو «[۲۷ - 75 :فاقحألا] 4 نوُعجري

 ناك فيكف مهلبق نم نيذّلا بذك دقلو :ىلاعت لاقو « [: ابس] «ريكت ناک فْيكَف يلسر اوبَدَكَف

 ربو اهشورع ىلع ةيواخ يه ةملاظ يهو اهانكلهأ ةيرق نم نيأكف» :یلاعت لاقو ۸ : كلملا] «ريكن
 ىمعت ال اَهنِإف اهب نوعمسي ناذآ وأ اهب نوعي بوق مهل دوُكَمف ضرألا يف اوريسي مّ ٍديِشم رصقو ةَلطعم

 لّسرب ئزهتسا دقلو» :ىلاعت لاقو .[4+ ٠١ :جحلا] € رودصلا يف يتلا بوُلقْلا ىمعت نكلو راصبألا
 تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ٠١[ :ماعنألا] 4 َنوُئِزِهَتسَي هب اوناک ام مهنم اورخس نيذّلاب قاحف كلبق نَم

 نيلئاقلا قدصأ وهو «هلوقب كلذ بقع اذهلو ؛هئايلوأل همعن لوصحو «هئادعأب همقن لولح ىلع ةلادلا

 : نيملاعلا برو

 اونمؤيل اونا امف تانيا مهس مهتءاج دقو اهئابنأ نم كيلع صقن ئرقلا كلت )
 مه م 0©

 هع نم مهرتكأل اندجو امو 620 نيرفاكلا بوق ىلع هلا عبطي كلاذك لبق نم اوبك امب

 .4 نيقسافل مهرتكأ اندجو نإو

 ةالصلا مهيلع] بيعشو «طولو ‹«حلاصو «دوهو «حون موق ربخ وي هيبن ی ياكل نع ال

 قحلا مهل نیہا نأب مهيلإ رذعأ ىلاعت هنأو «نينمؤملا هئاجنإو نيرفاكلا هكالهإ نم ناك امو ا [مالسلاو

 : ىأ «كِيَلَع صقن ئرقلا كلت» : نلاعت لاق ءنيعمجأ مهيلع هللا تاولص «لسرلا ةنسلأ ىلع ججحلاب

 مهقدص ىلع ججحلاب :ى ىأ تاتا مهلسر مهتءاج دقلو» ءاهرابخأ نم :ىأ (اهئابنأ نم# دمحم اي

 :ىلاعت لاقو 65 : ءارسإلا] (الوسر ثعبن ئّتَح نیبذعم انک امو» : لات لاق امك هب ھور اف

 ۰۱ : دوه] 4مُهَسْفنَأ اوُمَلَظ نكلو مهانملظ امو . ديصحو مئاق اهنم كيلع هصقن ئرقلا ءاَبنأ نم كلذإ»

 ٠١[. ٠ ؟

 اب اونمؤيل اوناك امف :ىأ «ةيببس ءابلا :لّبق نم اوبذك امب اونمؤيل اوناَك امف :ىلاعت هلوقو
 دجتم وهو « هللا ةمحر ؛«ةيطع نبا هاكح .مهيلع درو ام لوأ قحلاب مهبيذكت ببسب لسرلا هب مهتءاج

 لأ هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدشفأ بلقنو . نومي ال تءاج اَذإ اَهنَأ مكرعشي امو» :هلوقك «نسح

 .أ نم ةدايز )١(



 5817 ا لح 177 )ارا! فاما ةرونم د لالا عرجلا

 هللا عَبْطَي كلذك» :انه لاق اذهلو ؛[١١١ ء١٠١٠ :ماعنألا] ([نوهمعي مهنايغط يف مهرذنو ] ةرم
 مهرتكأ اتدجو نإو دهع نمل ةيضاملا ممألا رثكأل :ىأ (مهرتكأل اندجو امو .نيرفاكلا بوف ىلع

 هذخأ ىذلا دهعلاو .لاثتمالاو ةعاطلا نع نيجراخ نيقساف مهرثكأ اندجو دقلو :ىأ « نيقسافل

 ال هنأو «مهكيلمو مهبر هنأ بالصألا ىف مهيلع ذخأو «هيلع مهرطفو هيلع مهلبج ام وه ''”[مهيلع]

 هللا عم اودبعو «مهروهظ ءارو هوكرتو هوفلاخف «هب مهسفنأ ىلع اودهشو «كلذب اورقأف ءوه الإ هلإ

 لسرلا تءاجو «كلذ فالخ ةميلسلا رطفلا ىفو «عرش الو لقع نم ال ءةجح الو ليلد الب هريغ

 ىنإ) :ىلاعت هللا لوقي ملسم حيحص ىف ءاج امك «كلذ نع ىهنلاب مهرخآ ىلإ مهلوأ نم ماركلا

 ىفو .«مهل تللحأ ام مهيلع تَمَّرَحو ؛مهنيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهتءاجف ءءاَقَتَح ىدابع تقلخ

 قلاعت :لاقر فيدخل ادت ب ميو ارو هئادرهي ةا راف ؛ةرطقلا لغ لري دروم 59 نجلا

 ۲١[« :ءايبنألا] «نودبعاف نأ الإ هَل ال هنأ هلأ يحوف الإ لور نم كلب نم السر اول :زيزعلا هباتك ىف

 :فرخزلا] © نودّبعي ةهلآ نمحرلا نود نم اَنْلعَجَأ السر نم كلب نم اَْلسْرَأ نم لآسماو» : ىلاعت لاقو

 ىلإ ٦ : لحنلا] «توُعاَطلا اونو هللا اوُدبعا نأ لور هم لك يف اَنعَب دقو : ىلاعت لاقو ٥[.

 .تايآلا نم كلذ ريغ

 رفعج وبأ "7ىور ام لبق نم اوبذک امب اونمؤيل اوناك امفإل :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ليق دقو

 اوبذك امب اونمؤيل اوناک امف : هلوق ىف بعك نب یبا نع «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع ؛ىزارلا

 «كلذ مهنم هللا ملعل اونمؤيل اوناك امف : ىأ ر :لاق لبق نم

 اونمآف قاثيملا مهنم ذخأ موي كلذ :لاق 4لّبَق نم اوبذك امب اونمؤيل اوناك امف :ىدسلا لاقو
 .اهرک

 امل ] اوداعل اودر ولو# : هلوقك اذه : «لبق نم اوبذك امب اونمؤيل اوناك امف :هلوق ىف دهاجم لاقو

 .[۲۸ :ماعنألا] 4 َنوبذاَكَل مُهّنِإو هنع اوهن

 ل E A o ممم و

 ةبقاع ناك فيك رظناف اهب اوُمَلَظف هئَلمو نوعرف ىلإ انتايآب ىسوم مهدعب نم اَننعب مث إ»

 . 4 ©9 نيدسفملا

 و .حلاصو «دوهو عراك ءمهركذ مدقتملا لسرلا : ىأ «مهدعب نم اننعب مث :ىلاعت لوقي

 ا : ىأ (انتابآب سومل . نيعمجأ هللا ءايبنأ رئاش ىلعو عهبلع مالو هللا تاولص « بيعشو

 (اھب اومَلظَف «هموق :ىأ «هئلموإ» «ىسوم نامز ىف رصم كلم وهو «نوعرف# ىلإ ةنيبلا انلئالدو
 امْلَظ مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو» : )یلاعت هلوقك «ًادانعو مهنم املظ اهب اورفكو اودحج : ىأ

 .«لاقف» : ىف (۳) .م نم ةدايز (۲) .«ةيآلا» :ه ىفو .أ «م «ك نم ةدايز )١(

 .«ىلاعت لاق امك» :أ «م ءك ىف (5) .«ةيآلا» :ه ىفو .أ ءم «ك نم ةدايز )٤(



 ٠١ -١٠١8( 5) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءْزِحْلا بل لس سهههلل يه«

 «هلسر اوبذكو هللا ليبس نع اودص نيذلا :ىأ[١ 6: لمنلا] «نيدسفملا ةبقاع ناك فيك رظناف اولعو

 غلبأ اذهو .هموقو ىسوم نم ىأرمب ءمهرخآ نع مهانقرغأو « مهب انلعف فيك - دمحم اي  رظنا :ىأ

 . "هب نينمؤملا نم  هموقو ىسوم - هللا ءايلوأ بولقل ىفشأو «هموقو نوعرفب لاكنلا ىف

 ىلع لوقأ ال نأ ىلع قيقح (-2) نيملاعلا بر نم لوسر ينإ نوعرف اي ئسوم لاقو ل

 ةيآب تئج تنك نإ لاق 2-0) ليئارسإ ينب يعم لسرأف مكبر نم ةنيبب ةنيبب مكتنج دق قحلا الإ هللا
- 

 2 ت

 و داتا ن تک نإ اهي تا

 ةرضحب تانيبلا تايآلا هراهظإو ءةجحلاب هايإ هماجلإو «نوعرفل ىسوم ةرظانم نع ىلاعت ربخي

 : ى «نيملاعْلا بر نم لوسر ين نوعرف اي ئسوم لاَقوإ# :ىلاعت لاقف ءرصم طبق نم هموقو نوعرف
 .هكيلمو هبرو ءىش لك قلاخخ وه ىذلا ىنلسرأ

 الإ هللا ىلع لوقأ ال نأب قيقح :هانعم :مهضعب لاقف قحا الإ هللا ىلع لوقأ ال نأ ْىَلَع قيقح»

 .هب ىرحو كلذب ريدج :ىأ «قحلا

 لاح ىلع ءاج»و ««سوقلا ىلع»و «سوقلاب تيمر» : "لاقيف «نابقاعتي «ىلع»و «ءابلا»و :اولاقو
 . (ةنسح لاحبا و (ةنسح

 . قحلا الإ هللا ىلع لوقأ الأ ىلع صيرح :هانعم :نيرسفملا ضعب لاقو

 امب الإ هنع ربخأ الأ كلذ ىلع قحو بجاو :ىنعمب 4 ىلع قيقح» : ةنيدملا لهأ نم نورخآ أرقو

 .هناطلس ميظعو هلالج زع نم ملعأ ال «قدصو قح وه

 °ف قدس ىلع الو 'اهيئاطغأ للا نم ةعطاق ةجحب نأ ( مكبر نم ةنيبب مكتنج دق

 ؛مهبرو كبر ةدابعو مهعدو «كرهقو كرسأ نم مهقلطأ :ىأ «ليئارسإ ينب يعم لسرأفإ» هب مکتئج

 مهيلع] نمحرلا ليلخ ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي :وهو «ليئارسإ ميرك ىبن ةلالس نم مهنإف
 تارام

 ا م لا 25 لاق :ىأ «نيقداّصلا نم تنك نإ اهب تف ةياب تعج تنك نإ لاق

 . تيعدا اميف ًاقداص تنك نإ ءاهارنل اهرهظأف ةجح كعم تناك نإف «تبلط اميف كعيطمب الو «تلق

 ساس س ر

 . 4 ©۵ نيرظانلل ءاضيب يه اَذِإف هدي عَرتو 9 نيبم نابعث يه اَذِإَف هاصع ىقلأف )

 لاق اذكو .ركذلا ةيحلا :4 نيبم نابعث» :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 .كاحضلاو ءىدسلا

 .«لوقيف» :أ ىفو ««لاقی» :م ىف (۲) .«نينمؤملا هموقو» :أ ىف )١(

 . أ نم ةدايز (4) .٤ام» :د ىف (9)



 و و 343 اولا 7 تفارعألا ةرويس ا

 «بويأ ىبأ نب ب مساقلا نع ءديز نب ّبصألا نع نوراه نب د ديزي ةياور نم ,«نوتفلا» ثيدح ىفو

 ةطرس اها غا ةع هس توف 4 ةامع تلال »< ناك لع اف ج نب تیس نع
 اهفكي نأ ىس وكب ثاغتساو «هريرس نع محتقا «هيلإ ةدصاق اهنأ نوعرف ىأر املف «نوعرف ىلإ

 . لعفف 2"”[هنع]

 . ةنيدملا لثم ةميظع ةيح تلوحت :ةداتق لاقو

 ةعضاو ءاهاف ةحتاف «تايحلا نم ركذلا :نابعثلاو :4 نيبم نابت يه اَذِإَف# :هلوق ىف ىدسلا لاقو
 اهآر املف .هذخأتل نوعرف وحن تهجوت مث ‹رصقلا روس ىلع رخآلاو «ضرألا ىف لفسألا تال

 «كب نموأ انأو اهذخ « ىسوم اي :حاصو «كلذ لبق ثدحي نكي ملو «ثدحأو بثوو ءاهنم رعذ

 .اصع تداعف «مالسلا هيلع .ىسوم اهذخأف .ليئارسإ ىنب كعم لسرأو

 .اذه وحن سابع نبا نع ةمركع نع ىورو

 :لاق «معن :لاق ؟كفرعأ :نوعرف هل لاق «نوعرف ىلع ىسوم لحد امل :هّبتم نب بهو لاقو

 هردابف ءهوذخ :نوعرف لاقف ءدر ىذلا ىسوم هيلإ درف :لاق ؟[۱۸ :ءارعشلا] «اديلو انيف كّبرن ملأ

 ةسمخ مهنم تامف ءاهنم اومزهناف سانلا ىلع تلمحف «(نيبم نابعث ىه اذِإَف هاصع ىَقلأَفل ىسوم
 .تيبلا لخد ىتح امزهنم نوعرف ماقو ءاضعب مهضعب لتق ءافلأ نورشعو

 هللاو 0 هقايس ىف ةبارغ هيفو . متاح ىبأ نباو ««دهزلا» هباتك ىف دمحأ مامإلاو «ريرج نبا هاور

 . ملعأ

 هيفا اهل دا اع دعب هغرد نياايجرخا" :هدي عزن : : ىأ «نيرطاّنلل ءاضْيب يه اَذِإَف هدي عرتو» : هلوقو

 ءاَضيب جرخت كبيج يف كدي لخدأو» :ىلاعت لاق امك ءضرم الو صرب ريغ نم ًالألتت ء ءاضيب تجرخف

 ١ ١[. : لمنلا] © 47 ءوس ريغ نم

 ,«ءوس ريغ نم# (”![ءاضيب اهآرف هبيج نم هدي جرخأ]:نوتفلا ثيدح ىف سابع نبا لقو
 .دحاو ريغو دهاجم لاق اذكو .لوألا اهنول ىلإ تداعف «همک ىلإ اهداعأ مث « صرب ريغ نم : ىنعي

 مكضرأ نم مكجرخي نأ ديري ® ميلع رحاسل اذه نإ نوعرف موق نم الملا لاق
 مسا سا ساس

 . © 602 6500 نورمأت اذامف

 aE « هيف نوعرف لوقل نيقفاوم  نوعرف موق نم ةداسلاو روهمجلا مهو - الملا لاق ی

 ,«ميلع رحاسل اذه نإ : :- هلوح الملل لاق «كلذ دعب "هتكلمم ريرس ىلع رقتساو عود هيلإ

 ءافطإ ىف مهتليح نوكت فيكو «هرمأ ىف نوعنصي اذامو «هرمأ یف اورواشتو «هتلاقمک اولاقو هوقفاوف

 .أ م «ك نم ةدايز (؟) .(ىلثدح) :أ م ‹ك ىف )١(

 .(741) مقرب دمحأ مامإلل دهزلاو )١7/١17(« ىربطلا ريسفت ()

 . «(هكلم» :د ىف )0 .أ نم ةدايز 22ه( . ؟ىرخأ ةيآ» : “م ك د ىف اهدعب )4(



 ٤0٦ تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )۱١١ -١١١(

 هرحسب سانلا م نأ 95 ١)[هتفرعم] نم اوفوختو « مهئارتفاو مهبذك روهظو « هتملک دامحخإو هرون

 هنم اوفاخ ىذلاو . مهضرأ نم مهايإ ج راو «مهیلع هروهظل اببس كلذ نوكيف أ" نواف

 [1:صصقلا] (نورذحي اوناك ام مهنم امهدوئجو ناماهو نوعرف يرئو# : ىلاعت لاق امك «هيف اوعقو
 : ىلاعت هلوق ىف مهنع ىلاعت هللا هاكح ام ىلع مهيأر قفتا «هيف اورمتئاو ناش ىف اوورابج اعلق

 . 4 © ميلَع رحاس لك كوني © نيرشاح نئاَدَمْلا يف لسرأو هاَحأو هجرأ اوُلاَق ل

 « نئادَملا يف ثعبا : ىأ «لسرأو» . هسبحأ : ٌةداتق لاقو . هرخأ : «هجرأ» : سابع نبا لاق

 . مهعمجنيو دالبلا رئاس نم ةرحسلا كل رشحي نم: ىأ «نيرشاحإ ؛ ككلم ةلماعمو ميلاقألا ىف : ىأ

 ‹ مهنم مهوأ نم مهوأو ‹ مهنم دقتعا نم دقتعاو .ارهاظ اريثك ابلاغ مهنامز ىف رحسلا ناك دقو

 هوضراعيل ةرحسلا هل اوعمج اذهلف ؛مهترحس ”هذبعشت ام ليبق نم« «مالسلا هيلع «ىسوم هب ءاج ام نأ

 كرحسب اًنضْرَأ نم اًنجرختل اننجأ» :لاق ثيح نوعرف نع ىلاعت ربخأ امك «تانيبلا نم مهارأ ام ريظنب

 مكدعوم لاق . ىوس اناکم تنأ الو نحن هفلخن ال ادعوم كتيبو اننيب لعجاف هلثم رحسب كيتا . ىسوم اي

 :انهاه ىلاعت لاقو :0V_ ٠[ هط] یتا مث هديك عمجف نوعرف ىّلوَف . ىحض سانلا رشحي نأو ةنيزلا موي

 نمل مكّنِإو معن لاق © نيبلاغلا نحن انك نإ ارجأل انل نإ اولاق نوعرف ةرحسلا ءاجو ف

 . 4 ©2 نيبرقملا
 :مالسلا هيلع «یسوم ةضراعمل مهاعدتسا نيذلا ةرحسلاو نوعرف هيلع طراشت امع ىلاعت ربخي

 ءاودارأ ام مهيطعي هنأ مهانمو مهدعوف .اليزج ءاطع مهنيطعيلو مهنبيثيل ىس وم اوبلغ نإ

 : هللا هنعل نوعرف نم اوقثوت املف «هدنع نيبرفملاو هئاسلج نم '”ههنلعجيلو

 اوقلأ املف اوقلأ لاق تح نيقلمل أا نحن نوكت نأ امإو يقلت نأ امإ ئسوم اي اولاق »

 . 4 059 ميظع رحسب اوءاجو مهوبهرتساو ِساَّنلا نيعأ اورحس

 «نيقْلمْلا نحن َنوُكَن نأ امإو يقلت نأ امل : مهلوق ىف «مالسلا هيلع «ىسومل ةرحسلا نم ةزرابم هذه
 مهل لاقف ٠١[. :هط] (ىقلأ نم لو َنوُكَن نأ اًمإو» : ىرخألا ةيآلا ىف "لاق امك .كلبق :ىأ
 سانلا قيل 2 ملعأ هللاو اذه ىف ةمكحلاو . ىلبق الوآ م : ىأ و :مالسلا هيلع ©« ىسوم

 هل بلطت دعب ىلجلا حضاولا قحلا مه ءاج «مهلاحمو ' ^ هجرهب نم غرف اذإف .هولمأتيو مهعينص

 I e .ناك اذكو .سوفنلا ىف عقوأ نوكيف «هئيجمل مهنم راظتناو
 درجم الإ نكي ملو راش نتاع م دلو هولعف ام نأ راصبألا ىلإ اوليخ :ىأ «مهوبهرتساو ساّنلا

 يف سجوأف . ئعست اهنا مهرحس نم ؛ هيل لّيْحي مهيصعو مهلابح اًذِإَقل :ىلاعت لاق امك «لايخو ةعنص

 .؟هودّقتعي) :ك ىف (9 .«ليمي» :د ىف (0) 31 “م «ك نم ةدايز )١(

 .«مهلعجيلو» :أ ىف (5) .«ال» :د ىف (5) . (هذبعشيلا :ك ىف (4)

 مهتجرهب» ١: ىف ىف .«مهتجرهب» :أ ىف (۸) .«اولاق» :أ ىف (۷)



 ١١۷-١١١ ( oV ) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ٍررحاس ديك اوعتص اَمنِإ اوعنص ام فقلت كنيمي يف ام قلو . ىَلعألا تنأ كِّإ فخت ال اتل . ىسومم ةفيخ هس

 .[19 565 : هط] 4ىَنَأ ثيح رحاسلا حلقي الو

 اًبشخو اًظالغ ًالابح اوقلأ : سابع نبا نع ا ولا "يع نب نايفس لاق

 جرخو «هيصعو هلابح رحاس لك عم «رحاس فلأ رشع ةسمخ فص :قاحسإ نب دمحم لاقو

 فارشأ ةعم هلم ىف نوعرفو ا یتا ىتح «هاصع ىلع ئكتي هوخأ هعم «مالسلا هيلع «ىسوم

 مهلابح اإ اوقلأ لب لاق . ئقلأ نم لوأ نوُكَت نأ امو يقلت نأ اّمِإ ئسوم اي» : م

 راصبأ مث ‹«نوعرف رصبو ىسوم رصب مهرحسب اوفطتخا ام لوأ ناكف .ء[55 . :٥ هط]*4 مهيصع مهيصع :

 دق «لابجلا لاثمأك تايح اذإف '”ىصعلاو لابحلا نم هدي ىف ام مهنم لجر لك ىقلأ مث «دعب 00

 اضعب اهضعب بكري ىداولا تألم

 املفط ءاصعو لبح هعمو الإ مهنم لجر سيل «لجر فلأ نيثالثو ةعضب اوناك :ىّدسلا لاقو

 .قرفلا نم: ىأ مهوقرَف :لوقي (مهوبهرتساو سانلا نيعأ اورحس اوقلأ
 مساقلا انثدح «ىئاوتسدلا ماشه نع لع نبا انثدح «ميهربإ نب بوقعي انثدح :ريرج نيا لاقو

 ءاصع فلأ نيعبسو «لبح فلآ نيعبس اوقلأف E EES لاق ةر ضا نبا

 . (ميظع رحسب اوءاجو» : ىلاعت لاق اذهلو ؛ ”ىعست اهنأ مهرحس نم هيل ! ليخي لعج ىتح

 ام لطبو قحلا عقوف 09 نوكفأي ام فقلت يه اذإف كاصع قلأ نأ ىسوم ىلإ انيحوأو إل

 اولاق 05) نيدجاس ةرحّسلا ىقلأو ® نيرغاص اوبلقناو كلانه اوبلغف (72)نولمعي اوناك

 . 4 059 نوراهو ئسوم بر 070نيملاعلا برب اتمآ
 ىذلا « ميظعلا فقوملا كلذ ىف «مالسلا هيلع 2« یس وم هلوسرو هدبع لإ ىحوأ هنأ ىلاعت ربخي

 ىأ «فقلت يه اذإفط ءهاصع ىهو هنيمي ىف ام ىقلي نأب هرمأي «لطابلاو قحلا نيب هيف ىلاعت هللا قرف

 تفرعف «هتمقتلا الإ '*”مهبشخ نم الو مهلابح نم ") 5250 ا
 بر“. نيملاعلا برب ااو :[نلاقو ادهش: رشف رحل اذه يلو اسلا نما رمأ اذه نأ ةا

 . 4 نوراهو ئسوم

 یری ام ىتح «ةدحاو ةدحاو ىصعلاو لابحلا كلت ل تلعج : قاحسإ نب دمحم لاقو

 . «لابحلاو ىصعلا» : م ك ىف )١(

 .اهملع نم ةدئاف ال ىتلا باتكلا لهأ رابخأ نم اذهو )١8/١7( ىربطلا ريسفت (۲)

 .؟عبتت» :أ ىف (5) .؟مهيصع» :أ ىف () .«ءىش ىلع» : یف (۳)



 ١75( 0 -177) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزخلا ع۸

 ةرحسلا عقوو «تناك امك هدي ف اصع ىه اذإف یر اهذخأ مث ءاوقلأ امث ريثك الو ليلك ىداولاب

 ا ا ذه ناك ولا «نوراهو ئسوم بر. َيِمَلاَعْلا برب اتمآاولاق  ادجس

 ا رفا نابعث یه اذإف «هاصع ىقلأف ‹كاصع قلأ نأ هيلإ هللا ىحوأ ر ىبأ نب مساقلا لاقو

uf (1)5 ء 5 7  
 رانلاو ةنجلا وأر ىتح مهسوؤر اوعفر امف ءادجس كلذ دنع ةرحسلا ىقلأف .مهيصعو مهلابح علتبي

 .امهلهأ باوثو

 اهنم اوجرختل ةنيدملا يف هومتركم ركمل اذه نإ مك نذآ نأ لبق هب متنمآ نوعرف لاق إل

 ۵ نيعمجأ مُكتبلصأل مث فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعطقأل 019 نوملعت فوسف اهلهأ

 اَنيَلَع غرفأ ابر انتءاج امل انبر تايآب اَمآ نأ الإ اًنم مقنت امو 072) توبلقنم اير ىلإ ان اول
oي ل راک اج  

 . 4 © نيملسم انفوتو اربص
 هرهظأ امو «مالسلا هيلع « ىسومب اونمآ امل ةرحسلا هللا هنعل «نوعرف هب دعوت امع ىلاعت ربخي

 هَبَلَع نإ :ىأ اهله اهنم اوجرختل ةنيدملا يف هومتركم ركمَل اذه نإ 9 : هلوق ىف هركمو هديك نم سانلل

 هَنإ ١ :ىرخألا ةيآلا ىف هلوقك «كلذل مكنم اضرو مكنم رواشت نع ناك امنإ اذه مكموي ىف مكل

 لطبأ نم هلاق ىذلا اذه نأ بل هل نم لکو ملعي وهو «[1 ٠ :هط] 4 رحسلا ْمُكَمَّلَع يذلا مكر بكل
 تارجعملا زهظأو هللا ىلإ وغرف اعد يدم نم ءا ام درجت «مالسلا هيلع «ىسوم نإف ؛لطابلا

 ةلماعمو هكلم نئادم ىف نوعرف لسرأ كلذ دنعف «هب ءاج ام قدص ىلع ةعطاقلا ججحلاو ةرهابلا

 ءهموق نم ًالملاو وه راتخا نمم ءرصم دالبب ميلاقألا رئاس نم نيقرفتم ةرحس عمجف «هتنطلس

 ىف روهظلا ىلعو «كلذ ىلع سانلا صرحأ نم اوناك دقو .ليزجلا ءاطعلاب مهدعوو هدنع مهرضحأو

 عمتجا الو هآر الو مهنم ادحأ فرعي ال «مالسلا هيلع «ىسومو «نوعرف دنع مدقتلاو كلذ مهماقم

 :ىلاعت لاق امك .مهتلهجو هتلود عاعر ىلع اسيلدتو ارتست اذه لاق امنإو «كلذ ملعي نوعرفو «هب

 : تاعزانلا] «4ىّلعألا مكبر انأ # :هلوق ىف هوقدص اموق نإف «[154 :فرخزلا]#هوعاطأَف هموق فختساَفإ
 . مهلضأو هللا قلخ لهجأ نم ٤

 : يل اسما سامو سابع نباو دوعسم نبا نع روهشملا هدانسإب هريسفت ىف ىدسلا لاقو

 هو رعشملا رسا «مالسلا هيلع «ىسوم ىقتلا :اولاق ةنيدمْلا يف هومتركم ركمل اذه نإ :ىلاعت هلوق

 ادغ نيتآل :رحاسلا لاق ؟قح هب تئج ام نأ دهشتو «ىب نمؤتأ كتبلغ نإ كتيأرأ :ىسوم هل لاقف

 :اولاق ءامهيلإ رظني نوعرفو .قح كنأ ندهشألو كب ننموأل ىنتبلغ نئل هللاوف ءرحس هبلغي ال رحسب
 .لاق ام لاق اذهلف

 اوجرختو «ةلوصو ةلود "”مكل نوكتو ءوهو متنأ اوعمتجت :ىأ #اهلهأ اهنم اهنم اوجرختل » :هلوقو

 .«مهل» :م ك ىف (5) .؟علبي» :م ىف )١(



ONE EN Oت ت 913  

 . مكب عنصأ ام :ىأ «نوملعت فوسف # < ءمكل فرصتلاو ةلودلا نوكتو «ءاسؤرلاو رباكألا اهنم

 ىنميلا لجرلا دي عطقي : ىنعي ( فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نطقَأل :هلوقب ديعولا اذه رسف مث

 « لختلا عوذج يف» :ىرخألا ةيآلا ىف لاقو . e سكعلاب وأ ا ا

 .نوعرف «فالخ نم لجرألاو ىديألا عطق نم لوأو 00 اش هبا لاق

 «كباذع نم دشأ هباذعو «نوعجار هيلإ انأ انققحت دق : ىأ «نوبلقنم انبر لإ اإ © :ةرحسلا لوقو

 ىلع مويلا نربصنلف «كلاكن ¿ نم "' مظعأ حلا قم هلع اههركأ امو: تلا انوعدتا ام کر
 ؛«كنيد ىلع ربصلاب انمع :ىأ E :اولاق امل هللا باذع نم صلخنل كباذع
 ام ضفاف : .نوعرفل اولاقو .مالسلا هيلع «ىسوم كيبنل نيعباتم : ىأ © نيملسم انفوتو ل هيلع تابغلاو

 ريخ هّللاو رحّسلا نم هيلع انتهركأ امو اناياطخ ال رفغيل انَبرب اَنمآ اإ . ايندلا ةايحلا هذه يضقت اَمّنِإ ضاق تنأ

 تاحلاّصلا لمع دق انمؤم هتأي نمو . ىَبحَي الو اهيف توم ال منهج هَل نإ امرجُم هر تای نم لإ ىقبأو

 69 ةرخآ ىف اوراصف «ةرحس راهنلا لوأ ىف اوناكف ء[اله - ۲ :هط] « علا تاجردلا مهل كتّلوأف

 .ةررب ءادهش

 هرخآ ىفو «ةرحس راهنلا لوأ ىف اوناك :جيرج نباو «ةداتقو «ريمع نب ديبعو «سابع نبا لاق
 .ءادهش

 لاق كتهلآو كرذيو ضرألا يف اودسفيل هموقو ئسوم رذتأ نوعرف موق نم الما لاقو ل

 هللا اونيعتسا هموقل ئسوم لاق 059 نورها مهو إو مهءاسن ييحتسنو مهءانبأ لتقنس

 لبق نم انيذوأ اولاق ® نيقتملل ةبقاعْلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرألا نإ اوربصاو

 رظنيَف ضرألا يف مكفلختسيو مكودع كلهي نأ مكبر ئسع لاق اتتج ام دعب نمو انيتأت نأ

 . 4 ©۵ نولمعت فيك
 ىذألا نم هموقو «مالسلا هيلع «ىسومل هورهظأ امو «هؤلمو نوعرف هيلع ألات امع ىلاعت ربخي

 ىف اودسفيل مهعدتأ :ىأ (هموقو ئسوم رذتأ» نوعرفل :ىأ توعرف موق نم الَمْلا لاقو» :ةضغبلاو

 ءالؤه "راص !بجعلل هللاي كنود مهبر ةدابع ىلإ مهوعديو كتيعر لهأ اودسفي :ىأ «ضرألا

5 

o 1 

 :اولاق اذهلو ؛نورعشي ال نكلو «نودسفملا مه هموقو نوعرف نإ الأ !هموقو ىسوم داسفإ نم نوقفشي

 ؟كتدابع كرت دقو نودسفي هموقو هرذتأ :ىأ «ةيلاح انه «واولا» : مهضعب لاق ,«كتهلآو كرذيو »

 .٬دشآ» :د ىف (۳) .«یلع هلاكنو» : ىف (۲) .«ناكف» :أ «م ىف )١(

 .«اورمضأ» 3 ىفو ««هورمضأ» : م ك ىف )٥( .«راهنلا رخآ یف»:آ م ك يف )٤(

 .«اوراص» :أ ىف (5)



aE ١۳١( ء۱۳۰) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 

 .ريرج نبا هاكح ««كتهلآو كودبعي نأ كوكرت دقو» :بعك نب ىبأ كلذ أرقو

 هيلع مهتررقأ دق ام داسفلا نم هموقو وه عنصي ىسوم عدت ال :ىأ «ةفطاع ىه :نورخآ لاقو
 . كتهلآ هكرت ىلعو

 .دهاجمو سابع نبا نع كلذ ى «كتدابع :ىأ «كتهالإ» :مهضعب أرقو

 هلإ نوعرفل ناك :ىرصبلا نسحلا لاق .هدبعي هلإ نوعرفل ناك :مهضعب لاق ىلوألا ةءارقلا ىلعو
 اهل نحسب ةقلغم قع ىف ةنامج ٠ ل ناك + ىوشا ةياوزت ىف لاقو+ بلا ىف ادبي

 ءرقبلا تناك «سابع نبا معز اميف «هتهلآو : كتهلآو كرذيو» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاقو
 .ادسج الجع مهل جرخأ كلذلف ءاهودبعي نأ نوعرف مهرمأ ءانسح ةرقب اوأر اذإ اوناك

 اذهب ناث رمأ اذهو ,«مهءاسن ييحتسنو مهءانبأ لتقنس» :هلوقب اولأس اميف نوعرف مهباجأف
 ام فالخ ناكف «هدوجو نم ارذح «مالسلا هيلع «ىسوم ةدالو لبق هب مهب لكن ناك دقو «عينصلا
 ليئارسإ ىنب رهق دارأ امنإ ءاضيأ ")[اذه] هعينص ىف لموع اذكهو .نوعرف هدصق ام دضو همار
 .هدونجو هقرغأو .هفنأ مغرأو «هلذأو هيلع هللا مهرصن :دارأ ام فالخ ىلع رمألا ءاجف «مهلالذإو

 هّللاب اونيعتسا هموقل ئسوم لاق 8 «ليئارسإ ىنبل ةءاسملا نم هركذ ام ىلع نوعرف ممص الو

 نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرألا نإ :هلوق ىف مهل ريصتس رادلا نأو «ةبقاعلاب مهدعوو (اوربصاو
 تیار اع لم ااغ یر ف e e الار هداج
 مهلاح ىلع مهل اًهبنم لاقف .كلذ دعب نمو «ىسوم اي تئج ت ال نم او ا نم
 ضرألا يف مكفلختسيو] مكودع كلهي نأ مكبر ئسع» لاما ىنا ىف هيلإ ؟*؟نوويصو امو ةرضالا

 .مقنلا لاوزو معنلا لولح دنع ءركشلا ىلع مزعلا ىلع مهل ضيضحت اذهو ,9(4[َنوُلِمعَت فيك رظنيف

 مهتءاج اَذإَف © نوري مهل ا تاَرَمَّشلا نم صقنو نينسلاب توعرف لآ انذخأ دقلو

 هللا دنع مهرئاط امّنِإ الأ عم نمو ئسومب ل

 . # 059 نوملعي ال مهرتكأ ن

 ىهو (نينسلاب » مهانيلتباو مهانحتماو مهانربتخا :ىأ «نوعرف لآ انذخأ دقلو#» :ىلاعت لوقي
 . كلذ نود وهو :دهاجم لاق «تارْمّشلا نم صقتو» ٠ "”عورزلا ةلق ببسب عوجلا ىنس

 .ةدحاو ةرمث الإ لمحت ال ةلخنلا تناك و نب ءاجر نع «قاحسإ وبأ لاقو

 .أ «م نم ةدايز (۳) .«نوعرفل» :آ م ءك ىف (۲) .؟متررقأ» :أ ىف )١(
 , «ةيآلا» ةمانفو م ك ءد نم ةدايز )0 . اريصي» :د ىف (5) .؟رضاحلا# م د «ك ىف )٤(

 .«عرزلا» م ك «د ىف (۷)



 ا. ۱١١( 177) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 اب اتل اذه : ىأ «هذه اتل اوال قزرلاو بصخلا نم: ىآ 4ةنسحلا مهتءاج اذإف . نورك ذي مهّلعَل

 امو مهببسب اذه :ىأ عم نمو ٰیسومب اوریطی» طحقو بدج :ىأ «ةئيس مهبصت نإو» «: هقحتسن
 .هب اوؤاج

 «هللا دنع مهرئاط اَمَنِإ الأ : سابع نبا نع < «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : هللا دنع مهرئاَط امن الآل

 . (نوملعي ال مهرتكأ نكلو» : هللا لاق ا :لوقي

 . هللا لبق نم الإ : لاق هللا دنع مهرئاط امن الأ :لاق سابع نبا نع «جيرج نبا لاقو

 مولع نسف 9 نيمؤمب كل نح ام هب نرحل يآ نم هب تتت امهم اولاقو و سوم مه يد

 نيمرجم اموق اوناکو اوربکتساف تالصقم تايآ مدلاو عدافضلاو لّمَقْلاَو دارجْلاَو َناَفوُطلا

 نع تقشك نعل كدنع دهع امب كبر ال عدا ىسوم ا اوُناَق زجرلا مهيَلع عقو ملو 09

 مُه لجأ ىلإ رجلا مُهْنَع اتفشك امَلَف 9 ليئارسإ ينب كَم نسو كَل نتمْنَل جلا
 رو o م

 . 4 029 نوثكني مه اذإ هوغلاب

 يلع هر ی مهدانعو «مهوتعو نوعرف موق درمت نع ‹« لجو زع هللا نم رابخإ اذه

 اهب انتثج ةيآ ىأ :نولوقي (نينمؤمب كَل نحن امف اهب انرحسَتل ةيآ نم هب انتأت امهمإ» :مهلوق ىف لطابلا
 :ىلاعت هللا لاق «هب تئج امب الو كب نمؤن الو «كنم اهلبقن الف اهانددر ءاهتمقأ ةجحو ةلالدو

 . «َناَفوّطلا مهيلع انلسْرَأَفِط

 لاق هبو .رامثلاو عورزلل ةفلتملا ةقرغملا راطمألا ةرثك :ةياور ىف سابع نبا نعف «هانعم ىف اوفلتخا

 . محارم نب كاحضلا

 . ءاطع لاق اذكو .توملا ةرثك وه : ىرخأ ةياور ىف سابع نبا لاقو

 e يعامل ها لاو

 ۳ هّللا 00 لاق :تلاق 6 هللا ىضر مة ةشئاع نع لا 20000

 .«توملا نافوطلا»

 . بیرغ ثيدح وهو هب «نامي نب ىيحي ثيدح نم «هيودرم نبا هاور اذكو

 نم فئاط اهيلع فاطق :  :أرق مث ۰ مهب فاط هللا نم رمأ وه : ىرخأ ةياور ىف سابع نبا لاقو

 . ٠١[ ء۹١ :ملقلا] 427 [ميرصلاك تحبصأف 1 . نومئان مهو كب

 .أ نم ةدايز (۲) .«نعا» :أ ىف )١(



 )١۳۲-٠١١( تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا لس سس سسلتدلدسر_

 كاييسلاو E يلا نكست 101 ل كا نعل aa فاو
 . "دارجلا لكان تاوزغ عبس ةا هللا لوسر عم انوزغ :لاقف «دارجلا نع ىَّقْوُأ ىبأ نب هللا دبع

 نع «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ثيدح نم ةجام نباو «لبنح نب دمحأو «ىعفاشلا ىورو
 . "”(لاحطلاو دبكلاو «دارجلاو توحلا :نامدو ناتتيم انل تلحأ» : لاقرب ىبنلا نع ءرمع نبا نع «هيبأ

 «ىليألا مامت ىبأ نع ءزيزعلا دبع نب ديوس نع «ديشر نب دواد نع «ىوغبلا مساقلا وبأ هاورو

 . “هلثم اعوفرم رمع نبا نع «ملسأ نب ديز نع

 «ىميتلا ناميلس نع «ىزاوهألا ناقربزلا نب دمحم نع «جرفلا نب دمحم نع «دواد وبأ یورو
 ءهلكآ ال ءهللا دونج رثكأ» :لاقف دارجلا نع ةي هللا وسر لكن لاق: نامل نع نافع. نأ: نع

 5 مرا الو

 .هيف نذأو «بضلا لكأ ةفيرشلا هسفن تفاع امك «هفاعي ناك هنأل« °” مالسلا هيلع «هكرت امنإو

 ىلع نب نسحلا ديعس ىبأ ثيدح نم «دارجلا ىف هعمج ءزج ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقو

 نع «ءاطع نع «جيرج نبا نع «دلاخ نب ىيحي انثدح «دیعس نب ىيحي نب رصن انثدح «یودعلا

 .اهمرحي نأ ريغ نم «بضلا الو «نيتولكلا الو «دارجلا لكأي ال ةي هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا

 نوكي نأ فوختأ» :لاقف بضلا امأو .لوبلا نم امهبرقلف :ناتولكلا امأو .باذعو زجرف :دارجلا امأ

 . “هجولا اذه نم الإ هبتكأ مل «بيرغ : "لاق مث ««اخسم

 «رانيد نب هللا دبع ىورف «هبحيو هيهتشي «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ناك دقو

 . “هلكان نيتعفق وأ ةَعْفَم هنم اندنع نأ تيل :لاقف دارجلا نع لثس رمع نأ :رمع نبا نع

 نابزرملا نب ديعس دعس ىبأ نع نع «ةنييع نب نايفس نع «عينم نب دمحأ انئثدح : :ةجام نبا ىورو

 1 ا نيداهتي ةي ىبنلا جاوزأ ناك :لوقي كلام نب سنأ عمس «لاقبلا
0 

 ديزي نب ريم نع «ديلولا نب ةيقب انثدح ر نب دواد انثدح : ىوغبلا مساقلا وبأ لاقو

 .«بوقعيا» :م ىف )١(
 )١985(. مقرب ملسم حيحصو .(01965) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .07714) مقرب ةجام نبا ناسو ء(۹۷ /۲) دمحأ دنسمو )۱۷۳٤(« ىعفاشلا دنسم (۳)

 . هفقو ىنطقرادلاو ةعرز وبأ حجر دقو فيعض ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو
 نب ديوس نع «دشار نب دواد نع «رشب نب دمحم قيرط نم (۲۰۲/۲) ىلعيزلل ةيارلا بصن ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو )٤(

 .هركذف اَب ىبنلا نع رمع نبا نع ثدحي ملسأ نب ديز تعمس (ىليألا ماشه ىبأ) نع ءزيزعلا دبع

 نب ريثك وهو «ىليألا مشاه وبأ» :باوصلاو فيحصت اذهو «ىليألا ماشه وبأ» :ةيارلا بصن ىفو «ىليألا مامت وبأ» :انه عقو : هيبنت
 )55/1١(. رجح نبال ريبحخلا صيخلت :رظنا . فيعض ع« ىليألا هللا دبع

 .«لاقو» :أ ىف (۷) . اليود :1 ىف (5) .(۳۹۱۳) دواد ىبأ ننس (6)

 جيرج نباو سابع نبا نم حسي مل ءاطع نإف عاطقنا هدائسإ ىفو (°1A1۸A) مقرب زنكلا یف امک هيلامأ ئ ىرصص نبا هاورو )۸(

 .(۹۳۳ /۲) أطوملا ىف كلام هاور (9)

 .؟فيعض دانسإ اذه» :(75 /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۳۲۲۰) مقرب ةجام نبا ننس (۱۰)



 ا 1۳١( 17) تاايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا
 مس الو

 ميرم نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ ىبأ نع «نالجع نب ئَدص نع «ىبأ ىنثدح «'ینیقلا
 ءدارجلا اهمعطأف «هل مد ال امحل اهمعطي نأ '7[لجو زع] اهبر تلأس «مالسلا اهيلع «نارمع تنب
 ا a لاقو . (7«عايش ريغب هب عباتو ءعاضر ريغب هشعأ مهللا :تلاقف

 E ىثزملا كلملا دبع نب ماشه ىقت وبأ انثدح ل

 ا «مظعألا هللا دنج هنإف «دارجلا اولتاقت ال» د

 :لاق «دارجلاو َناَفُلا هيلع اَنْلسْرَأَف 8 :ىلاعت هلوق ىف «دهاجم نع .حيجت ىبأ نبا لاقو

 ىعازوألا تعمس ء«ريثك نب دمحم نع «یطئارخلا ديز نب ىلع ثيدح نم ركاسع نبا یورو
 اج ىلع کاو لحرب او تالا ف وار ةه لحرب ااف اصلا ىلإ تحرش لوقت
 لطاب لطاب ايندلا :لوقي وهو «هدي عم دارجلا لام ءاذكه هديب لاق املكو ءديدحلا ىف كاش وهو ءاهنم

 .اهيف ام لطاب لطاب ايندلا ءاهيف ام لطاب لطاب ايندلا ءاهيف ام
 انثدح «دايز نب نسحلا نب دمحم انثدح «ىريرحلا ايركز نب ىفاعملا ''جرفلا وبأ ظفاحلا ىورو

 ءدارجلا نع ىضاقلا حيرش لئس :لاق رماع انأبنأ «شمعألا نع «عيكو انربخأ «ميحرلا دبع نب دمحأ
 ردص اهردصو «روث قنع اهقنعو «سرف سأر اهسأر :ةربابج ةعبس ةقلخ اهيف .ةدارجلا هللا حبق :لاقف

 . برقع نطب اهنطبو «ةيح بنذ اهبنذو .لمج الجر اهالجرو ءرسن حانج اهحانجو «دسأ

 [43 :ةدئامل] «ةّراّيسللو مك اعاتم هماعطو رحبلا ديص مك لحأ» : ىلاعت هلوق دنع انمدق “"[دق]و
 جح یف ا هللا لوسر عم انجرخ :لاق «ةريره ىبأ نع «مَرهْلا ىبأ نع «ةملس نب دامح ثيدح

 ل لوسر انلأسف «نومرحم نحنو «ىصعلاب هبرضن انلعجف ا (80نلبقتساف «ةرمع
 لا دمت سات الفا لاف ٠ كلذ

 نب هللا دبع نب دايز نع «مساقلا نب مشاه نع ا نوراه نع «هجام نبا یورو

 0 ا و «ىميتلا مي ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نع «ةثالع

 دسفأو «هراغص لتقاو «هرابك كلهأ مهللا» :لاق دارجلا ىلع اعد اذإ ناك هنأ ؛ ةي "هللا لوسر نع

 0 اي 0 0 . «ءاعدلا عيمس كنإ ءانقازرأو انشياعم نع ههاوفأب ذخو «هرباد عطقاو « هضيب

 اق .(رحبلا ىف و وخ ةرثن وه امنإ» :لاقف ؟هرباد عطقب هللا دانجأ نم دنج ىلع وعدتأ ‹ هللا

 .د «ك نم ةدايز () . «دثرم نب ىيحي نب ديلولا نع» :أ ىف )١(

 هنكل ةقث وهو ةيقب هيف )۳۹/٤(: عمجملا ىف ىمشيهلا لاق هب ديلولا نب ةيقب قيرط نم )١77/4( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۳)

 .«تاقث هلاجر ةيقبو «هفرعأ مل ىنيقلا ديزيو «سلدم

 .«ىنزملا» :أ ىف (6)

 «شايع نب ليعامسإ قيرط نم (۱۲۹۳) مقرب ةمظعلا ىف ىناهبصألا خيشلا وبأو ء(۲۹۷ /۲۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )٥(

 .هب ةعرز نب مضمض نع

 .أ نم ةدايز (9) .«انتلبقتساف» :ك ىف (۸) .أ «ك نم ةدايز (۷) .«جرفلا نبا» :أ ىف (5)

 )١( :ةيآ ةدئاملا ةروس ۹١ .

 .«توصا :أ ىف )١4( .«ىبنلا» :أ ءم ك ىف (۳) .أ نم ةدايز )١١( .«ىنامحلا» :أ ىف )١١(



OSO ITIL فارغا ةرويم تان a a م 

 ىف صاب ادإ ىقفح نم ري .ةاز نم .ه ربح ىب ربح مس r BAO ةقع هد لاك ae a هنأ دايو ىو خا 137

 .ًارايط ًادارج هلك سقفي هنأ ءسمشلل ادبو هنع ءالا بضنف رحبلا لحاس

 قلخ هللا نإ» :هنع هللا ىضر رمع ثيدح «[۳۸: ماعنألا]4مُكلاتمَأ ممأ ًالإ» :هلوق دنع انمدقو

 , وار اقدس اهلوأ نا ربا ىف: ةنافيرأو رجلا ىف ةنايعت ةف فلا

 نب ملاس انثدح نسف ن ج لا يع انتر ‹كرابملا نب ديزي انثدح :دواد ىبأ نب ركب وبأ لاقو

 : دلع هّللا لوسر لاق :لاق بزاع نب ءاربلا نع «كلام نب دمحم ىناجزوجلا ةريغملا وبأ انثدح «ملاس

 ر ثيدح . (دارجلا عم ءاجن الو ‹فيسلا عم ءابو الد

 وهو - 2''ىبدلا هنأ هنعو .ةطنحلا نم جرخي ىذلا سوسلا وه :سابع نبا نعف «لّمقلا» امأو
 . ةداتقو «ةمركعو «دهاجم لاق هبو .هل ةحنجأ ال ىذلا راغصلا دارحلا

 .راغص دوس باود : لمقال :ريبج نب ديعسو نسحلا نعو

 .ثيغاربلا :4َلّمَقْلاَو :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 اميف «لبإلا اهلكأت ءلْمَقلا هبشت ةباد ىهو :كةلّمُق» اهتدحاو عمج :لًمَقلا» :ريرج نبا لاقو
 :هلوقب ىشعألا اهانع ىتلا ىهو «ىنغلب

 (”ادصؤم آبابو ادجأ ًالسالسو مهؤانبأ الم ۷ ےلاعت موق

 برعلا دنع لمقلا نأ معزي ةرصبلا لهأ نم برعلا مالكب ملعلا لهأ ضعب ناكو :لاق

 .ةماقمقلا قوف نادرقلا راغص ىهو (««ةنانمح» اهتدحاو «(نانمحلا»

 نب رفعج نع «ىمقلا بوقعي انثدح «ىزارلا ديمح نبا انثدح :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو
 ىنب ىعم لسرأ :هل لاق نوعرف «مالسلا هيلع «ىسوم ىتأ امل :لاق ريبج نب ديعس نع «ةريغملا ىبأ

 ءاباذع نوكي نأ اوفاخ ءائيش هنم مهيلع بصف  رطملا وهو  نافوطلا مهيلع هللا لسرأف «ليئارسإ

 ملف «هبر اعدف .ليئارسإ ىنب كعم لسرنو «كل نمؤنف ءرطملا انع فشكي كبر انل عدا :ىسومل اولاقف

 عرزلا نم كلذ لبق هتبني مل ائيش ةنسلا كلت ىف مهل تبنأف .ليئارسإ ىنب هعم اولسري ملو ءاونمؤي
 اوأر املف ءألكلا ىلع هطلسف «دارجلا مهيلع هللا لسرأف .ىنمتن انك ام اذه :اولاقف ءالكلاو ''”رمثلاو

 .«ماشه» :ك ىف )١(

 هدروأ .ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم فعضل فيعض دانسإ اذه» ٦١(: /7) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاق (۳۲۲۱) مقرب ةجام نبا ننس (۲)

 .؟روكذملا دمحم نب ىسوم هعضو هيلو هللا لوسر نع حصي ال :لاقو هللا دبع نب نوراه قيرط نم تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا

 ىسيع نب دمحم: ىلع نب ورمع لاق» : لماكلا ىف ىدع نبا لاق ءىسيع نب دمحم ثيدحلا اذهب درفت دقو ۳۸: ةيآ ماعنألا :ةروس (۳)

 . دارجلا ىف ةا ىبنلا نع ءرمع نع« رباج نع ردكتملا نب دمحم نع ىور ثيدحلا ركنم فيعض ءردكنملا نب دمحم بحاص ىرصب
 ىرانملا هرقأو «فعضلاب هل زمرو (5784/5) ىطويسلل ريغصلا عماجلاو (7081/1) مقرب زنكلا ىف امك هيلامأ ىف ىرصص نبا هاورو )٤(

 .ىنابلألاو

 .؟جلاعي» :م ىف (۷) .«بابدلا» :م ىف (5) . «هنأل :م ىف (5)

 .(لمق) ةدام ناسللاو )05/١7(« ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۸)

 .ارمثلاو عورزلا» : ءك ىفو «رامثلاو عورزلا نم# :م ىف (9)



 هه. )١۳۲ ٠۳١١( تایآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نمؤنف دارجلا انع "ف شكيل كبر انل عدا «ىسوم اي :اولاقف «عرزلا ىقبي ال هنأ اوفرع ءألكلا ىف هرثأ

 ىنب هعم اولسري ملو ءاونمؤي ملف «دارجلا مهنع فشكف «هبر اعدف .ليئارسإ ىنب كعم «لسرنو «كل
 سوسلا وهو  لمقلا مهيلع هللا لسرأف .انزرحأ دق :اولاقف «تويبلا ىف اوزرحأو اوسادف «ليئارسإ

 اولاقف . "ةزفقأ ةثالث اهنم دري الف «ىحرلا ىلإ ةبرجأ “ةرشع جرخي لجرلا ناكف  هنم جرخي ىذلا
 فشكف «هبر 37 . ليئارسإ ىنب كعم لسرنو «كل نمؤنف «لمقلا انع فشكي كبر انل عدا :ىسومل

 لاقف «عدفض قيقن عمس ذإ «نوعرف دنع سلاج وه امنيبف .ليئارسإ ىنب هعم اولسري نأ اوبأف « مهنع
 ناک نيح اسما امف ؟اذه دك نوكي نأ نیغ امو لاف اذه نم .كموفو تنا ىقلت ام: :نوغرفل
 عدا :ىسومل اولاقف .هيف ىف عدفضلا بثتف ملكتي نأ مهيو «عدافضلا ىف هنقَذ ىلإ سلجي لجرلا
 مهنع فشكف «هبر اعدف «ليئارسإ ىنب كعم لسرنو «كل نمؤنف «عدافضلا هذه انع فشكي كبر
 «مهتيعوأ ىف ناك امو «رابآلاو راهنألا نم اوقتسا ام ناكف «مدلا مهيلع هللا اواو ملف

 دق هنإ :لاقف .بارش انل سيلو «مدلاب انيلتبا دق انإ :اولاقف «نوعرف ىلإ اوكشف ءاطيبع امد هودجو

 ؟اًطيبع امد هاندجو الإ الار اين ارا تاع حنو ءانرحس نيأ نم :اولاقف !!مكرحس

 ی فاس لموت “كب نمؤنف مدلا اذه انع فشكي كبر انل عدا «ىسوم اي :اولاقو هوتأف

 ا | ىنب هعم اولسري ملو ءاونمؤي ملف «مهنع فشكف «هبر اعدف

 , الا امتع نم ناو رو ةداتقو .«ىدلاو مانعا نبا نع اذه وت قورددقو

 ابولغم ةرحسلا تنمآ نيح نوعرف هللا ودع عجرف : هللا همحر «راسي نب قاحسإ نب دمحم لاقو

 «نينسلاب هذخأو «تايآلا هيلع هللا عباتف ءرشلا ىف ىدامتلاو ءرفكلا ىلع ةماقإلا الإ ىبأ مث ءالولغم

 لسرأف .تالصفم تايآ «مدلا مث .عدافضلا مث ءلمقلا مث «دارجلا مث «نافوطلا هيلع لسرأف

 ,ائيش اولمعي الو اوثرحي نأ ىلع نوردقي ال «دكر مث ضرألا هجو ىلع ضافف - ءاملا وهو - نافوطلا
 رجّرلا اتع تفشك نمل كدنع دهع امب كبر اتل عدا ىسوم اي اولاق]ل كلذ مهغلب املف ءاعوج اودهج ىتح

 امم ءىشب هل اوفي ملف «مهنع '"فشكف «هبر ىسوم اعدف «(لیئارسإ ينب كعم ناسرنلو كَل نتمؤنل
 نم باوبألا ريماسم لكأيل ناك نإ ىتح «ىنغلب اميف ءرجشلا لكأف ءدارجلا مهيلع هللا لسرأف «اولاق

 هل اوفي ملف «مهنع فشكف «هبر اعدف ءاولاق ام لثم اولاقف «مهنكاسمو مهرود عقت ىتح «ديدحلا
 بيثك ىلإ ىشمي نأ رمأ «مالسلا هيلع «ىسوم نأ ىل ركذف «لمقلا مهيلع هللا لسرأف ءاولاق امم ءىشب

 ىلع بلغ ىتح «المق مهيلع لاثناف ءاهب هبرضف «ميظع ليهأ بيثك ىلإ ىشمف «هاصعب هبرضي ىتح
 فشكف «هبر اعدف «هل اولاق ام لثم هل اولاق مهدهج املف «ةرارقلاو مونلا مهعنمو ةمعطألاو تويبلا

 «ةينآلاو ةمعطألاو تويبلا تألمف «عدافضلا مهيلع هللا لسرأف .اولاق امم ءىشب هل اوفي ملف «مهنع

 هل اولاق «كلذ مهدهج املف .هيلع تبلغ دق «عدافضلا هيف دجو الإ اًماعط الو اًبوث دحأ فشكي الف

 .«ةزفقأ الإ ةثالث » :ك ىف (۳) .؟ةرشع هعم جرخي» ك يف (؟) .«فشكيف» :م ك ءد ىف )١(

 . ؟عدافضلا فشكفا :م يف )3( .(ردبتفال :د ىفو ء«بئيف) :أ ءم یخ (5) .«لاقف» ام د اشك ىف (:)

 .«كل» :1 «م ك ىف (۸) .؟لسراف» :م ىف (۷)
 )۹٩( یربطلا ريسفت )٥۷/۱۳(.

 )٠١( .«كلذب ذخأ هنآ :أءم ىف اهدعب )١١( .«هفشكف» :ك «م ىف



 ۱١۷( ء١۱۳) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا لسيد

 «مدلا مهيلع هللا لسرأف ءاولاق امم ءىشب هل اوفي ملف « مهنع فشكف كل لأسف ءاولاق ام لثم

 00 امد داع الإ «ءانإ نم نوفرتغي الو «رهن الو رئب نم نوقتسي ال ءأمد نوعرف لآ هايم تراصف

 موق ىلع تلسرأ امل اهنإف «عدافضلا اولتقت ال :ورُمَع نب هللا دبع لاق «ةمركع نع « "ديزي نبا
 اذه نم هللا نهلدبأف «هللا ةاضرم كلذب بلطي «ران هيف رونت ىف عقوف اهنم عدفض قلطنا« ““نوعرف

 ه)
 2 هوحن « سابع نبا نع« ةمركع قيرط نم ىورو . حيبستلا نهقيقن لعجو «ءاملا نم هملعي ءىش دربأ

 .متاح ىبأ نبا هاور .فاعرلا :مدلاب ىنعي :ملسأ نب ديز لاقو

 مقا انئروأو حج نيلفاغ هع واكو ايباد مهاب ميلا يف مُماَقرْغأف مهم امتنا )
 ىنسحلا كبر تملك تمتو اهيف انكراب يتلا اهبراغمو ضرألا قراشم نوفعضتسي اوناك نيذلا

 . 4 نوش رعي اوناك امو هموقو نوعرف عنصي ناك ام انرمدو اوربص امب ليئارسإ ينب ىلع

 ن7 «ةدحاو دعب ةدحاو ةه رتاوتملا تايآلاب مهايإ هئالتبا عم ءاودرمتو اوتع امل مهنأ ىلاعت ربخي

 هدرو مث «هعم ليئارسإ ونبو هزواجف «ىسومل هقرف ىذلا رحبلا وهو «ميلا ىف ف مهايإ هقارغإب مهنم مقتنا

 ببسب كلذو «مهرخآ نع نع اوقرغف «مهيلع مطترا هيف اولمكتسا املف «مهرثأ ىلع هدونجو نوعرف

 .اهنع مهلفاغتو هللا تايآب مهبيذكت

 ضرألا قراشم»- ليئارسإ ونب مهو - و ,نيذلا لا ثروأ هنأ ىلاعت ربخأو

 مُهلَعَجَو ةمئأ مهلعجتو ضرألا يف اوقعضتسا نيدلا ىلع نمت نأ ديرو :ىلاعت لاق امك 4اَهَبِاَعَم
 ٥ : صصقلا](نورذحي اوناک م مهنم امهدونجو ناماهو نوعرف يرنو ضرألا يف مهل نكمنو .نيثراولا
 كلذك . نيهكاف اهيف اوناک ةمعنو. مرک ماقمو عورزو . نويعو تانج نم اوكرت مك: ىلاعت لاقوء[1
 [۲۸ ۔ 7٠6 :ناخدلا] «نيِرَحآ اموَق اهاَننَروَأو

 .ماشلا :ىنعي «اهيف انكراب يتلا اهبراغمو ضرألا قراشم# :هلوق ىف «ةداتقو ىرصبلا نسحلا نعو

 ىهو : :ريرج نباو دهاجم لاق (اوربص امب ليئارسإ ينب ىلع ىنسحلا كبر تملك تَمتو» :هلوقو

 مهل نكمنو . نيثراولا مهلعجنو ةمئأ مهلعجنو ضرألا يف اوفعضتسا نيذّلا ىلع مَن نأ ديرنوإل نا هلوق

 . (نورذحي اوناك ام مهنم امهدونجو ناماهو نوعرف يرنو ضرألا يف

 نم هنوعنصي هموقو نوعرف ناك ام انبرخو :ىأ «دموقو نوعرف عنصي ناك ام اردو » : هلوقو
 .نونبي : «نوش رعي» :دهاجمو سابع نبا لاق «نوشرعي اوناك اموإ» «عرازملاو تارامعلا

 .«اعدف» :م ءك ىف )١(

 .(57 /17) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)

 .؟ليئارسإ ىنب» :أ ءم ءك ىف () .(دیز» :أ ىف (9)

 ىضر «ىميتلا نمحرلا دبع ىورف ةي ىبنلا ىلإ اعوفرم عدفضلا لتق نع ىهنلا درو دقو فيعض وهو ديزي نب رباج هدانسإ ىفو (5)
 .(0579) مقرب ناسلا ىف دواد وبأ هجرخأ .«هلتق نع لَك هللا لوسر ىهنف ی ىبنلا دنع ءاود ىف اعدفض ركذ ابيبط نآ» : هنع هللا

 .أ نم ةدايز )0(



 ١94( 1Y « ۱۳۸ ) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ىسوم اي اولاق مهل مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتأف رحبلا ليئارسإ ينبب انزواجو )»

 م لطاَيو هيف مه ام رم ءالؤه نإ 07 َنوُلهجت موق مُكَنِإ لاق ةهلآ مَ امك اھل اتل لعجا
 . 4 @® َنوُلَمَعَي اوناك

 نم اوأر دقو «رحبلا اوزواج نيح «مالسلا هيلع «ىسومل ليئارسإ ىنب ةلهج هلاق امع ىلاعت ربخي
 ضعب لاق (مهَل مانصَأ ىلع نوفكعي موق ئلع» اورمف :ىأ 4اوتأفط ءاوأر ام هناطلس ميظعو هللا تايآ
 . مخل نم اوناك :ليقو . نييناعنكلا نم اوناك :نيرسفملا

 ىف 0 ةهبش كلذ ١2"راثآ اذهلف ءرقبلا روص ىلع امانصأ نودبعي اوناكو :جيرج نبا لاق
 ىأ 4 نولهجت موق مُكَنِإ لاق ةهلآ مهل امك اهّلِإ انَل لعجا ىس يوم ايل :اولاقف «كلذ دعب لجعلا مهتدابع

 .ليثملاو كيرشلا نم هنع هزني نأ بجي امو «هلالجو هللا ةمظع نولهجت

 . «َنوُلمْعَي اوُناَك ام لطابو »كلاه : ىأ «هيف مه ام ربتم ءالؤه نإ»
 قاحسإ نب دمحم ثيدح نم ةيآلا هله ريسفت ©"0[هللا همحر] ريرج نب رفعج وبآ مامإلا یورو

 نم اوجرخ مهنأ :ىثيللا دقاو ىبأ نع «نانس ىبأ نب نانس نع «یرهزلا نع ؛مهلك رمعمو «ليقعو
 اهب نوقلعيو ءاهدنع نوفكعي ““ةردس رافكلل ناكو :لاق «نينح ىلإ هيلي هللا لوسر عم ةكم
 هللا لوسر اي:انلقف :لاق ءةميظع ءارضخ ةردسب انررمف :لاق ««طاونأ تاذ» :اهل لاقي ٠ مهتحلسأ

 : ىسومل ىسوم موق لاق امك هديب ىسفن ىذلاو متلق» :لاقف طاونأ تاذ مهل امك طاونأ تاذ انل لعجا
 . 904 َنوُلَمْعي اوُناك ام لطابو هيف مه ام ربت ءالؤه نإ . ٌنوُلهَجَت موق مك لاق ةهلآ مهل امك اهَلِإ انَل لعجا»

 نانس ىبأ نب نانس نع «ىرهزلا نع هرّمعَم انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 اي :تلقف «ةردسب انررمف «نينح لبق ي هللا لوسر عم انجرخ :لاق ىثيللا دقاو ىبأ نع «ىليدلا
 مهحالس نوطوني رافكلا ناكو «طاونأ تاذ رافكلل امك «(؛طاونأ تاذ» هذه انل لعجا 217 هلل ىبن
 انَل لعجا# : ىسومل ليئارسإ ونب تلاق امك اذه «ربكأ هللا» : لب ىبنلا لاقف .اهلوح نوفكعيو «ةردسب
 . 7«هكلبق نم 3 و مكنإ( [ تولهجت موق مكنإ لاق ] ةهلآ مهل امك اهل

 هدج نع «هيبأ نع «ىنزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك ثيدح نم «متاح ىبأ نبا هاورو
OMe a 

 )١( .أ نم ةدايز (۳) .«ههیزنت» :د ىف (۲) .ارثأ» : ىف

 ) )4.«ةدسلا :م ىف

 )٥( ىربطلا ريسفت )١5/ 241١ ۸۲(.

 )١( .«نوبكرتل» :م ىف (۸) .د نم ةدايز (7) . «هّللا لوسرا : ىف

 (۲۱۸۰) مقرب ناسلا ىف ىذمرتلا هاورو هب قازرلا دبع قيرط نم )۱۱۱۸٥( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاورو (Y1۸A/0) دنسملا (۹)

 «حيحص نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاق «هوحنب ىرهزلا نع نايفس قيرط نم
 ءاعوفرم هدج نع «هيبأ نع «ىنزملا هللا دبع نب ريثك نع «كيدف ىبأ نبا قيرط نم ١/0( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۱۰)

 .هثيدح ىذمرتلا نسحو روهمجلا هفعض دقو هللا دبع نب ريثك هيف )۲١/۷(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق



E ED ؟(فارعألا ةروهت ع فيلاثلا عقل )صج EEE 
 سامه

 نوعرف لآ نم مكاتيجأ ذإو 050 يملا ىلع مكلف وهو اهل مكيفبأ هلا ريغ لاق

 مكبر نم ءالب مکلذ ىفو مك ءاسن نويحتسيو مك ءانبأ نولتقي باذعلا 18 مكنوموسي

 . 0(4 ميظع
 اوناك امو «هرهقو نوعرف رسأ نم مهذاقنإ نم «مهيلع هللا ةمعنب «مالسلا هيلع «ىسوم مهرّكذي

 هناوه لاح ىف هيلإ رظنلاو «مهردع نم ءافتشالاو ةزعلا نم هيلإ اوراص امو «ةلذلاو ناوهلا نم هيف

 .ةرقبلا ')[ةروس] ىف اهريسفت مدقت دقو .هرامدو هقرغو «هكالهو
 ا اس ٠ عر

 ئسوم لاقو ليل نيعبرأ هنر هبر تاقيم مف رشعب اهانممتأو هليل نيثالث ئسوم اندعاوو ©

 . 4 © نيدسفملا ليبس عبتت الو حلصأو يموق يف ينفلخا نوراه هيخأل

 «مالسلا هيلع ٠ ىسوم هميلكتب «ةيادهلا نم مهل لصح امب « ليئارسإ ىنب ىلع انتم ىلاعت لوقي

 . ةليل نيثالث ىسوم دعاو هنأ ىلاعت ركذف « مهعرش ليصافتو مهماكحأ اهيفو « ةاروتلا هئاطعإو

 هللا هرمأف «ةرجش ءاحلب كاتسا تاقيملا مت املف «مالسلا هيلع «ىسوم اهماصف :نورسفملا لاق

 .نيعبرأ ''رشعب لمكي نأ ىلاعت
 رشعلاو «ةدعقلا وذ ىه نيئالثلا نأ ىلع نورثكألاف؟ىه ام رشعلا هذه ىف نورسفملا فلتخا دقو

 لمك دق نوكي اذه ىلعف . سابع نبا نع یورو . . جیرج نباو «قورسمو «دهاجم هلاق . ةجحلا ىذ رشع

 لاق امك دب دمحمل نيدلا هللا لمكأ هيفو يلا هع عفوا .ميلكتلا هيف لضحو ءرحنلا موي تاقيملا

 0 ةدئاملا] ا ل ىلاعت

 ا كمر SR : هط] ةبآلا اك ر یھ

 «مالسلا هيلع «نوراهف الإو ءريكذتو هيبت اذهو .داسفإلا مدعو حالصإلاب هاصوأو «نوراه هاحخأ ليئارسإ

 ا رئاس ىلعو «هيلع همالسو هللا تاولص «ةلالجو ةهاجو هلو «هّللا ىلع ميرك فيرش یبن

 رظنا نكلو ينارت نل لاق كيلإ رظنأ ينرأ بر لاق هبر همّلكو انتاقيمل ئسوم ءاج اًمَلو طظ
 اقعص ئسوم رخو اکد هلعج لبجلل هنر اولجت املف ينارت فوسف هناکم رقتسا نإف لبجلا ىلإ

 . © نينمؤملا لو انأو كيلإ تبت ات كتاحبس لاق قاف امل

 هللا نم ميلكتلا هل لصحو «ىلاعت هللا تاقيمل ءاج امل هنأ «مالسلا هيلع «ىسوم نع ىلاعت ربخي

 . (ينارت نل لاق كَل رظنأ ينرأ بر » :لاقف هيلإ رظني نأ ىلاعت هللا لأس «[ىلاعت]

 .؟مزعو» :م ءك ءد ىف (۳) .«ةرشعلا» :أ ىف (۲) .أ «م نم ةدايز )١(

 ,أ ‹ك نم ةدايز (5) . هللا ءايبنأ» :أ ك ىف (5)



 ا | | |!( 117 ةكلا :فارعألا رو تلا

 هب لدتساف «ديبأتلا ىفنل ةعوضوم اهنأل ؛ ءاملعلا نم ريثك ىلع انهاه «نل» فرح لكشأ دقو

 نع ثيداحألا ترتاوت دق هنأل ؛لاوقألا فعضأ اذهو .ةرخآلاو ايندلا ىف ةيؤرلا ىفن ىلع ةلزتعملا

 ذئموي هوجو # :ىلاعت هلوق دنع اهدرونس امك «ةرخآلا رادلا ىف هللا نوري نينمؤملا نأب ةي هللا لوسر

 . [۲۳ ء۲۲ :ةمايقلا] «ةرساب ذئموي هوجوو . ةرظان اهب ىَلِإ . ةرضان

 ه :نيففطملا] 4 نوبوجحمأل ذئَمْوُي مهبر نع مهن الك » :رافكلا نع ًارابخإ ىلاعت هلوقو

 ةيؤرلا ةحص ىلع عطاقلا ليلدلا نيبو «ةيآلا هذه نيب اعمج ءايندلا یف ديبأتلا نفنل اهنإ : ليقو

 .ةرخآلا رادلا ىف

 راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال :ىلاعت هلوق ىف مالكلاك ماقما اذه ىف مالكلا اذه نإ :ليقو

 :٠١7[. ةيآلا] ماعنألا ىف كلذ مدقت دقو (ريبخلا فيطُللا وهو

 الإ ىج لاري ل هلإ ءىسوم ايد مابا هاج یول لاق ىلاعت هللا نأ ةمدقتملا بتكلا ىفو

 . (اقعص ئسوم رخو اکد هلعج لبجلل هبر ىَلجت اًملفل :ىلاعت لاق اذهلو ؛«هدهدت الإ سباي الو «تام

 رق انثدح و نون ديلا انثدح :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىربطلا ريرج نب رفعج وبأ لاق

 راشأ . لبجلل هبر ىلجت امل» : لاق يم ىبنلا نع « سنأ نع « لجر نع ‹شمعألا انثدح «ىسيع نبا

 , "ةابسلا ةعبصإب ليعامسإ وبأ انارآو ةأكذ :هةلعجف :هعيضإب

 ا مث «مسي مل مهبم لجر هيف دانسإلا اذه

 رق دايم ىبنلا نأ ؛سن نأ نع «ثيَل نع ءداَمَح انثدح «لاهنم نب جاجح انثدح «ىنثملا ىنئدح

 ماهبإلا هعبصإ ةي ىبنلا عضوو - هعبصإب اذكه» : لاق 4 اكد هلعَج لبجلل هبر ىلجت اًملف» :ةيآلا هذه

 . «لبجلا خاسف  رصنخلا نم ىلعألا لصفملا ىلع

 .ةملس نب دامح» :روهشملاو .«سنآ نع «ثيل نع «ةملس نب دامح» ةياورلا هذه ىف عقو اذكه

 : ريرج نبا لاق امك ««سنأ نع «تباث نع

 أرق :لاق سنأ نع «تباث نع «ةملس نب دامح انثدح ءدلاخ نب ةبده انثدح ءىتنملا ىنثدح

 « هرصنخ فرط نم اوف ماهبولا عضو :لاق (اکد هلعج لبجلل هبر ئلجت املفإ» لاق : ا هللا لوسر

 هلوقي :لاقو «ديمح ردص برضف هدي تباث عفرف ؟اذه لوقت :تباثل ديمح لاق - لبجلا خاسف :لاق

 , 479 همتكأ انأو « سنأ هلوقيو لك هللا لوسر

 نب دامح انثدح « ىربنعلا ذاعم نب ذاعم « ىنثملا وبأ انثدح :هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 .(۹۸/۱۳) ىربطلا ريسفت (۱)
 .«لاقو» :أ ىف (۲)

 .(۹۹/۱۳) ىربطلا ريسفت )۳« ٤(



 . V۷ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا )١847(

 هلعج] لبجْلل هبر ىّلجت امف : هلوق ىف وی ىبنلا نع «كلام نب سنأ نع «ىنانبلا تباث انثدح «ةملس
 دیمح هل لاقف ءذاعم انارأ :دمحأ لاق رصنخلا فرط جرخ هنأ ىنعي  اذكه لاق :لاق :4[اگد

 !؟ديمح اي تنأ نم :لاقو ةديدش ةبرض هردص برضف :لاق ؟دمحم ابأ اي اذه ىلإ ديرت ام :ليوطلا
 !؟هيلإ ديرت ام :تنأ لوقتف ايب ىبنلا نع كلام نب سنأ هب ىنثدحي !؟ديمح اي تنأ امو

 ذاعم نب ذاعم نع «قارولا مكحلا نب باهولا دبع نع ةيآلا هذه ريسفت ىف ىذمرتلا هاور اذكهو
 و O نب] دامح نع «برح نب ناميلس نع «ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نعو .هب

 .دامح ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :لاق مث

 حيحص ثيدح اذه :لاقو .هب «ةملس نب دامح نع «قرط نم هكردتسم ىف مكاحلا هاور اذكهو
 اند ملو لش طرف ل

 مساقلا ىبأ نع درس ن ىلع نب دمج ن لالا كمحم نب نیلا دمحم قبأ هاوو
 .هيف ةلع ال حيحص دانسإ اذه :لاقو هركذف «ةملس نب دامح نع «دلاخ نب ةبده نع . ىوغبلا

 دواد نأل «ءىشب سيل اذهو] ًاعوفرم سنأ نع. تباث نع« ةبعش نع« ربحملا نب دواد هاور دقو
 . 0هوحنب "7 [ركب وبأو ىناربطلا مساقلا وبأ ناظفاحلا اورو باذك ربحملا نبا

 (ىوفرم سنأ نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع «نيقيرط نم هيودرم نبا هدنسأو
 .ًاضيأ حصي الو ءاعوفرم رمع نبا نع «هيبأ نع «ىناَمَليبلا نبا قيرط نم هيودرم نبا هدنسأو «هوحنب

Eىلاعت هللا لوق ىف سابع نبا نعا «ةمركع نع  yTام  
 نبا هاور .هيلع ًايشغم :لاق «اًقعص ئسوم رخو ابارت : لاق (اًکد هّلعج» رصنخلا ردق الإ هنم یلجت
 .ريرج

 .انيم: لاق (اقعص ئسوم رخو :ةداتق لاقو
 .20)هعم بهذي وهف رحبلا ىف عقو ىتح «ضرألا ىف لبجلا خاس :ىروثلا نايفس لاقو

 هلعج لجل هبر ىّلجت امف :ىلذهلا ركب ىبأ نع «روعألا دمحم نب جاجح نع «ديتس لاقو
 .ةمايقلا موي ىلإ رهظي الف «ضرألا تحت لخدف رعقنا «اكد

 .هيودرم نبا هاور «ةمايقلا موي ىلإ اهيف ىوهي وهف «ضرألا ىف خاس هنأ رابخألا ضعب ىف ءاجو
 .أ نم ةدايز (۲ ۰۱)

 .هب لبج نب ذاعم قيرط نم (117) مقرب ديحوتلا ىف ةميزخ نبا هاورو (70174) مقرب ىذمرتلا ننسو ٠١١( /۳) دنسملا ()
 .«(هجرخي» :أ ىف (4)

 ملسم نب نافع قيرط نم (105) مقرب همجعم ىف ىبارعألا نباو )١١4( مقرب ديحوتلا ىف ةميزخ نبا هاورو ۲١( /7) كردتسملا (6)
 .هب ةملس نب دامح نع

 . أ نم ةدايز (۷) .«نسحلا نب دمحم وبأ» كأ ىف (5)

 .هب ةبعش قيرط نم (09) مقرب ةيمهجلا ىلع درلا ىف هدنم نبا هاورو (۸)
 .ثيدحلا كورتم طوخ نب بويأو اعوفرم سنأ نع ةداتق نع طوخ نب بويأ قيرط نم )١/ 709٠© لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (۹)

 .(دعب» :أ ىف )٠١(



 تی ل غ ةزونس لاا عودنا

 انثدح « ىنانكلا ناسغ وبأ ىيحي نب دمحم انثدح نب رمع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 سنا نيس د نيش افك قر «بويأ نب ب دلجلا نع «هللا دبع نب ةيواعم نع «نارمع نب زيزعلادبع

 ةنيدملاب ةثالث تعقوف .«لبجأ ةتس هتمظعل تراط «7١2لابجلل هللا ىلجت امل» :لاق ةي ىبنلا نأ ؛كلام

 .(روثو E «ءارح : ةكمب عقوو .ىوضرو «ناقروو «دحأ : ةنيدملاب «ةكمب ةثالثو

 e ثيدح اذهو

N Eا  ld 

 قلا ترا لاقل «ترطقتو 5 و رر ىلع سوما هللا نلت ا ا ولا
 . فوهكلاو

 نيح لبجلا نأ كلذو «(اقعص ئسوم رخو اکد هلعج ٍلبجْلل هبر ئلجت امف : سنأ نب عيبرلا لاقو

 . هتتف : ىأ اكد هلعج» :مهضعب لاقو .كاكدلا نم كد لثم راص «رونلا ىأرو ءاطغلا فشك

 كنم ربكأ هنإف :«ينارت فوسف هناكم رقتسا نإف لبجْلا ىلإ رظنا نكلوإ :هلوق ىف دهاجم لاقو

 ىأرو «هلوأ ىلع كدف لبجلا لبقأو «كلامتي ال لبجلا ىلإ رظنف (لبجلل هبر ىلج اًمَلَفل ءاقلخ دشأو

 .ًاقعص رخف «لبجلا عنصي ام ىسوم

 .ًابارت ءارحص راصف «لبجلا ىلإ هللا رظن :لاق «ءاكد هلعجط :ةمركع لاقو

 نبا هاور « عوف رم ثيدح اهيف درو دقو «ريرج نبا اهراتخاو «ءارقلا ضعب ةءارقلا هذهب أرق دقو

 .هيودرم

 EES و ا نبا ةرمق ا اا یا رك «قعصلا» نأ أ فورعملاو

 يف نمو تاوُمّسلا يف نم قعصف روصلا يف ذ خفنرإ ا هلوقك «ةغللا ىف ًاحيحص كلذ ناك نإو

 ىلع لدت ةنيرق انه نإف ل5 : رمزلا] € دورظنَي مايق مه اَذإَف ئرخأ هيف حف م هللا ءاَش نم الإ ضرألا

 م نوكت امنإ ةقافإلاو .4قافأ اًَمَلْفط :هلوق ىهو «ىشغلا ىلع لدت ةنيرق كانه نأ امك توملا

 .تام الإ ايندلا ىف دحأ هاري نأ الالجإو اميظعتو اهيزنت :«كتناحبس لاق »

 .ةيؤرلا كلأسأ نأ : دهاجم لاق « َكِيَلِإ تبت # :هلوقو

 .«لبجلل» :أ ىف )١(

 مقرب ىنابلالا رصان خيشلل ةفيعضلا ةلسلسلا ىف امك )١/17/1/١( هيلامأ ىف ىلماحملاو (؟//17١) همجعم ىف ىبارعالا نبا هاورو (؟)

 .هب هللا دبع نب ةيواعم نع نارمع نب زيزعلا دبع قيرط نم مهلك )٤٤١/٠١( دادغب خيرات ىف ىدادغبلا بيطخلاو )١17(

 نبا لاق» :لاقو )١/ ١١١( تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هدروأو «دانسإلا اذهب الإ هبتكأ مل ادج بيرغ ثيدحلا اذه» :بيطخلا لاق

 . «ريهاشملا نع ريكانملا ىوري كورتم زيزعلا دبعو «عوضوم : نابح
 .«نع» :م «ك ىف (4) .«اكد تراص» :أ ىف (۳)



 )١857( ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ¥۲

 ةياور ىفو .ريرج نبا هراتخاو .ليئارسإ ىنب نم :دهاجمو سابع نبا لاق .#نينمؤملا لوأ انأو#
 هلبق ناك دق :ةيلاعلا وبأ لاق اذكو .دحأ كاري ال هنأ *نينمؤملا لوأ انأو# :سابع نبا نع ىرخأ
 . ةمايقلا موي ىلإ كقلخ نم دحأ كاري ال هنأ كب نمآ نم لوأ انأ : لوقي نكلو «نونمؤم

 بئارغ هيف اليوط ًارثأ انهاه هريسفت ىف ريرج نب دمحم ركذ دقو .هاجتا هل نسح لوق اذهو

 هّللاو 20 كانلفارسألا نم هاقلت هنأكو هللا همحر] راسي نب قاحسإ نب دمحم نع «بئاجعو

 . ملعأ "”[ىلاعت]

 « كيعس ىبأ ثيدح امأف : هيلع ىبنلا نع «ةريره وبأو ديعس وبأ هيف ,«اقعص ئسوم رخو :هلوقو

 :لاقف ءانهاه هحيحكص ىف ىراخبلا هدئسأف

 ديعس ىبأ نع «هيبأ نع «ىئزاملا ىيحي نب ورمع نع «نايفس انثدح «فسوي نب دمحم انثدح

 «دمحم اي :لاقف .ههجو مطل دق ةي ىبنلا ىلإ دوهيلا نم لجر ءاج :لاق ءهنع هللا ىضر «.ىردخلا

 تمطل مل» : لاق «هوعدف . (هوعدا)» : لاق .ىهجو ىف مطل راصنألا نم كباحصأ نم الجر نإ

 .نشنلا ىلع ىسوم ىفطصا ىذلاو :لوقي هتعمسف دوهيلاب تررم ىنإ « هللا لوسر أي :لاق (؟ههجو

 نإف ءءايبنألا نيب نم ىنوريخت "ل» : لاق ء.هتمطلف « EY ىنتذحأف ؟دمحم ىلعو :تلق :لاق

 الف «شرعلا مئاوق نم ةمئاقب ذخآ ىسومب انأ اذإف «قيفي نم لوأ نوكأف «ةمايقلا موي نوقعصي سانلا

 .«روطلا ةقعصب ىزوج مأ ىلبق قافأ ىردأ

 حي هحيحص نم ءايبنألا ثيداحأ ىف ملسمو « هحيحص نم ةريثك نكامأ ىف ىراخبلا هاور دقو

 ىنزاملا نسحلا ىبأ نب ةرامع نب ىيحي نب ورمع نع «قرط نم هنس نم («ةنسلا» باتك ىف دوادوبأو

 , ب( ىردخلا نانس نب كلام نب دعس. دبع ىبآ نع هيأ نع« ىلذدملا يراضنألا

 :هدنسم ىف دمحأ مامإلا لاقف ةريره ىبأ ثيدح امأو

 نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع «باهش نبا انثدح «دعس نب ميهاربإ انثدح «لماك وبأ انثدح
 «نيملسملا نم لجر :نالجر بتسا :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ‹جرعألا نمحرلا دبعو

 ىفطصا ىذلاو :ىدوهيلا لاقو .نيملاعلا ىلع ًادمحم ىفطصا ىذلاو :ملسملا لاقف «دوهيلا نم لجرو

 هلأسف ءاي هللا لوسر ىدوهيلا ىتأف ء«همطلف ىدوهيلا ىلع ملسملا بضغف «نيملاعلا ىلع ىسوم
 نإف ؛ىسوم ىلع ىنوريخت ال» :ِلَي هللا لوسر لاقف «كلذب فرتعاف ةَ هللا لوسر هاعدف «هربخأف
 ناكأ ىردأ الف «شرعلا بناجب ًاكسمم ىسوم دجأف «قيفي نم لوأ نوكأف «ةمايقلا موي نوقعصي سانلا

 ثيدح نم «نيحيحصلا ىف هاجرخأ .«لجو زع «هللا هانثتسا نمم ناك مأ «ىلبق قافأف قعص نمم

 .أ نم ةدايز )١(

 .(91 /1) ىربطلا ريسفت :رظنا (۲)
 .م نم ةدايز ()

 . (ةظيغ» :د ىف (؟)

 مقرب دواد ىبأ نسو (۲۳۷۲) مقرب ملسم حيحصو (1018 ء۲۷٤۷ ۰۳۳۹۸ ۰1۹۱۷ 7411 )٤1۳۸« مقرب ىراخبلا حيحص (5)
(E) 



 ق9 سس ٠٤١( 2155) ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . هب ءىرهزلا
 وه ةيضقلا هذه ىف ىدوهيلا مطل ىذلا نأ : هللا همحر ءايندلا ىبأ نب ركب وبأ ظفاحلا ىور دقو

 وه اذهو ءراصنألا نم لجر هنأ نيحيحصلا ىف مدقت نكلو «"هنع هللا ىضر «قيدصلا ركب وبأ

 . ملعأ هللاو «حرصأو حصأ

 ىنولضفت ال» :هلوق ىلع مالكلاك ««ىسوم ىلع ىنوريخت ال» :مالسلا هيلع «هلوق ىف مالكلاو

 :ليقو .كلذب ملعي نأ لبق :ليقو .عضاوتلا باب نم :ليق ««ىتم نب سنوي ىلع الو ءايبنألا ىلع

 «ىهشتلاو ىأرلا درجمب لوقلا هجو ىلع :ليقو .بصعتلاو ةيبضغلا هجو ىلع مهنيب لضفي نأ ىهن

 ‹ةمايقلا تاصرع ىف نوكي قعصلا اذه نأ رهاظلا ««ةمايقلا موي نوقعصي سانلا نإف» :هلوقو

 ءءاضقلا لصفل ىلاعتو كرابت برلا ءاج اذإ كلذ نوكي دقو .هب ملعأ هللاو «هنم نوقعصي رمأ لصحي

 :مالسلا هيلع «لاق اذهلو «لجو زع «برلا ىلجت نم ىسوم قعص امك «نايدلا كلملا قئالخلل ىلجتو

 ؟«روطلا ةقعصب ىزوج مأ ىلبق قافأ ىردأ الف»

 انثدح ل ل ل a ل ذ ضايع ىضاقلا ىور دقو

 ىلجت ال» : لاق ك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع قار و حم نع «ةداتق نع « نسح ا انثدح «ةداتق

 ,"7«خسارف ةرشع ةريسم «ءاملظلا ةليللا ىف افصلا ىلع ةلمنلا رصبي ناك «مالسلا هيلع «ىسومل هلل
 ىأر امب ةوظحلاو ءارسإلا دعب «بابلا اذه نم هانركذ امب انيبن صتخي نأ اذه ىلع دعبي الو» :لاق مث

 . ىربكلا هبر تايآ نم

 ليهاجم نم هدانسإ لاجر ولخي الو «رظن هتحص ىفو «ثيدحلا اذه ححص هنأكو «هلاق ام ىهتنا

 .ملعأ هّللاو «هاهتنم ىلإ ىهتني ىتح «هلثم نع طباضلا لدعلا ةياور نم لبقي امنإ اذه لثمو «نوفرعي ال

 نم نکو كتيتآ ام ذخف يمالكبو يتالاسرب سالا ىلع كتيفطصا يَنِإ ئسوم اي لاق ]ل

 ةوقب اهذخف ءيش لكل اليصقتو ةظعوُم ءيش لك نم حاّولألا يف هَل انبتكو 059 نيركاشلا

 . 4 659 نيقسافلا راد مكيرأس اهنسحأب اوذخأي كموق رمأو
 تایر هتالاسصرب تامر یلاغ ىلع ةاتطنمإ ناب اوا هلغ] قسوم تطاخ هنا لاحت ركلب

 نأب ىلاعت هللا هصتخا اذهلو ؛نيرخآلاو نيلوألا نم مدآ دلو ديس هيم ًادمحم نأ كش الو «ىلاعت

 )١( دنسملا )7١714 /۲( مقرب ىراخبلا حيحصو )75-8: 7١11١( مقرب ملسم حيحصو )۲۳۷۳(.

 نب نايفس هجرخأ اميف هب حرصم وهف قيدصلا ةصقلا هذه ىف مطاللا نوك امأو» :(557 /5) ىرابلا حتف ىف رجح نبا ظفاحلا لاق (۲)

 بيسملا نب ديعس نع «ناعدج نباو ءاطع نع «رانيد نب ورمع نع هقيرط نم «ثعبلا باتك» ىف ايندلا ىبأ نباو هعماج ىف ةئييع
 .«قيدصلا ركب وبأ وه :رانيد نب ورمع لاقف ءىش ىف مالك دوهيلا نم لجر نيبو ةَ ىبنلا باحصأ نم لجر نيب ناك :لاق

 .(156/1) افشلا (”)

 .«همالكو» :م 2ك ىف (5) .أ نم ةدايز (5)



 NTE OEY + كارعكلا ةروس a و تح ا

 رئاس عابتأ نم رثكأ هعابتأو «ةعاسلا مايق ىلإ هتعيرش رمتست ىتلا «نيلسرملاو ءايبنألا متاح هلعج
 نب] ىسوم مث «مالسلا هيلع <« «ليلخلا مي ميهاربإ لضفلاو فرشلا ىف هدعبو مهلك نيلسرملاو ءايبنألا

Eمالكلا نم :ىأ € كتيتآ ام ذخف» :هل ىلاعت لاق اذهلو ؛مالسلا هيلع ءنمحرلا ميلك  
 .هب كل ةقاط ال ام بلطت الو كلذ ىلع :ىأ «نيركاشلا نم نكو# ةاعادملاو الا

 تناك :ليق «ءىش لكل اليصفتو ةظعوم ءىش لك نم حاولألا ىف هل بتك هنأ ىلاعت ربخأ مث

 ,ءمارحلا نم لالحلل ةنيبم ةلصفم اماكحأو ظعاوم اهيف هل بتك ىلاعت هللا نأو «رهوج نم حاولألا

 نم باتكلا ىسوم انيتآ دقلو# :اهيف [ىلاعت] هللا لاق ىتلا ةاروتلا ىلع ةلمتشم حاولألا هذه تناكو
 ]4 : صصقلا] 4ساّئلل رئاصب ئَلوألا نورقلا انْكَلهَأ ام دعب

 هل ضيوعتلاك تناك ريدقت لك ىلعو .ملعأ هللاف «ةاروتلا لبق ىسوم اهيطعأ حاولألا : ليقو
 . ملعأ هللاو «هنم عنمو ةيؤرلا نم لأس امع

 نب نايفس لاق ( اهسحأب اوذخأي كَموَق رمأو» ةعاطلا ىلع مزعب :ىأ 4 ةوقب اهذخفإ» :هلوقو
 لخأي نأ  مالسلا هيلع - ىسوم رمأ :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع الدعس وبأ انثدح : ةنيبع

 .هموق رمأ ام دشأب

 «ىتعاط نع جرخو «ىرمأ فلاخ نم ةبقاع ا : ىأ «نيقسافلا راد مكيرأس» :هلوقو

 ؟بابتلاو رامدلاو كالهلا ىلإ ريصي فيك

 ادغ كيرأس» :هبطاخي نمل لئاقلا لوقي امك ,«نيقسافلا راد مكيِراس» :لاق امنإو :ريرج نبا لاق

 .هرمأ فلاخو هاصع نمل ديعولاو ديدهتلا هجو ىلع .(«ىرمأ فلاخ نم لاح هيلإ ريصي مالإ

 .ىرصبلا نسحلاو «دهاجم نع كلذ ىنعم لقن مث

 موق لزانم :ليقو .اهايإ مكيطعأو «ماشلا لهأ نم : ىأ «نيقسافلا راد ميراس هانعم :ليقو
 وهو 2« رصم دالب نع هموقو ىسوم لاصفنا دعب ناك اذه نأ ؛ ملعأ هللاو «ىلوأ لوألاو «نوعرف

 . ملعأ هّللاو «هيتلا مهلوخد لبق لبق ليئارسإ ىنبل باطخ

 اونمؤي ال ةيآ لك اوري نإو قحلا ريغب ضرألا يف نورّبكتي نيذّلا يتايآ نع فرصأس إ>

 مهاب كلذ ًاليبس هوُذحَّي غلا لیس اوري نإو اليبس هوذختی ال دشرلا ليبس اوری نإو اهب

 مهلامعأ تطبح ةرخآلا ءاقلو انتايآب اوُبَذَك نيدّلاو 055) نیلفاغ اهنع اوناكو انتايآب انک

 .4 CD ناس اوناك ام الإ نوزجی له

 ججحلا ”مهف عنمأس : ىأ «قحْلا ريغب ضرألا ىف نورّبكي نيذّلا ىتايآ نع فرصأسإ : ىلاعت لوقي
 .م نم ةدايز (9) . ءم نم ةدايز )۲( .«ىذلا» :أ ىف )١(

 . ؟كديعس وبأ» :أ ىف (0) .«تناكف» :أ ل “م ىف (9) 5 م «ك نم ةدايز (:)

 .؟مهنم» :أ ىف (۸) .«اورتس :ىأ» : ىف (0)



 89/8 سس (114 0154 )ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ريغب ٠ سانلا ىلع نوربكتيو «ىتعاط نع نيربكتملا بولق ىماكحأو ىتعيرشو ىتمظع ىلع ةلدألاو

 امك مهراصبأو مهتدشفأ بلقنو» : ىلاعت لاق امك ؛لهجلاب هللا مهلذأ قح ريغب اوربكتسا امك : ىأأ «قح

 .[0 :فصلا] «مهبولق هللا غازأ اوغاز امف : ىلاعت لاقو ء[١٠١ :ماعنألا] «ةَّرم لوا هب اونمؤي مل

 .ربكتسم الو ىيح ملعلا لاني ال :فلسلا ضعب لاقو

 .ادبأ لهجلا لذ ىف ىقب ءةعاس ملعتلا لذ ىلع ربصي مل نم :رخآ لاقو

 : لاق «قَحْلا ِريغب ضْرألا يف َنوُرّبكتي نيذّلا يتايآ نع فرصأس» :هلوق ىف ةنييع نب نايفس لاقو

 ا تيل ناطيخ اده نأ لغ لذي اذهو نيج نبا لاق

 دحأ نيب قرف الو ءةمأ لك قح ىف درطم اذه نأ دارأ امنإ ةنييع نبا نأل ؛مزالب اذه سيل :تلق

 . ملعأ هللاو ءاذه ىف دحأو

 ال كبر تملك مهيلع تّقح نيذّلا نإ : ىلاعت لاق امك < «(اهب اونم ال ةيآ لک اوری نإو» : هلوقو

 .[ةا/ ۰7 :سنوي] © ميلألا باعا اوري تح ةيآ لك مهتءاج وو نونمؤي

 قيرط :ىأ «دشرلا ليبس مهل رهظ نإو :ىأ «اليبس هوذختي ال دشرلا ليبس اوري نإوإ» :هلوقو
 . اليبس هوذختي لالضلاو كالهلا قيرط مهل رهظ نإو ءاهوكلسي ال ةاجنلا

 «مهبولق اهب تبذك : ىأ «اتتايآب اوبذک مهَنأب كلذ» :هلوقب لاحلا هذه ىلإ مهريصم للع مث

 .اهيف اع ًائيش نولمعي ال : ىأ (نیلفاغ اهنع اوتاكو

 هيلع رمتساو كلذ مهنم لعف نم : ىأ (مهلامعأ تطبح ةرخآلا ءاقلو انتايآب اوبذك نيذّلاو» :هلوقو
 . هلمع طبح «تامملا ىلإ

 ءاهوفلسأ ىتلا مهلامعأ “ بسحب مهيزاجن اغإ : ى (نولمْعي اوُناك ام الإ نوزجي له 8 :هلوقو
 .نادت نيدت امكو ءرشف ًارش نإو ريخف ًاريخ نإ

 مُهمَلَكي ال هنأ اوری ملأ راوخ هل ادسج الجع مهّيلح نم هدعب نم یسوم موق ذختاو ل

 اوُلَص دق مهنا اورو مهيدُيَأ يف طقس امَلو © نيملاظ اوناكو هوُدَحنا اليبس مهيدهي الو

 . 4 659 نيرساخلا نم ننوكنل اتل رفغيو انير انمحري مل نم اولا
 ىرماسلا مهل هذختا ىذلا «لجعلا مهتدابع ىف ليئارسإ ىنب نم لض نم لالض نع ىلاعت ربخي

 بارتلا نم ةضبقلا هيف ىقلأ مث ءالجع هنم مهل لكشف ١ مهنم هوراعتسا اوناك ىذلا .طبقلا ىلح نم

 .رقبلا توص (راوخلا»و «راوخ هل ادسج الجع راصف «مالسلا هيلع ‹ ليربج سرف رثأ نم اهذخأ ىتلا

 .؟هللا ىلع» :أ ىف )١(

 )١7/ ١١7(, ىربطلا ريسفت ()



 )١60« ١6١( ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا بللسههههل سل. عبو

 3 كح 0 هللا ۰ .يلاعت ير ا هيلع] ىسوم لويس يل ناكو

 ê :هط] «يرماَسلا

 . ملعأ هللاو «نيلوق ىلع ؟رقبلاك توصيف ءاوهلا هيف لخدي هنأ الإ «بهذ

 (يسنف ئسوم هلإو مكهلإ اذه اوُلاََفل ءهب اونتتفاو هلوح اوُصَقَر لجعلا مهل تص امل مهنإ :لاقيو
 ماه م ام

 .[49 :هط] (اعفت الو ارض مهل كلم الو ًالوق مهي إ مجري الأ نوري الفأ» : ىلاعت هللا لاقف «[88: هط]

 ىف مهيلع ىلاعت ركني ,هاليبس مهيدي الو مهمل ال هنأ ورب ملأ : ةعركلا ةيآلا هذه ىف لاقو

 هعم "اودبع نأ «هکیلمو ءىش لك برو ضرألاو تاومسلا قلاخ نع مهلوهذو «لجعلاب مهلالض

 ىَمَع "'مهرئاصب نيعأ ىلع ىَّطَغ نكلو .ريخ ىلإ مهدشري الو «مهملکی ال راوخ هل ًادسج ًالجع
 هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا ىبأ نع «دواد ىبأو دمحأ مامإلا ةياور نم مدقت امك «لالضلاو لهجلا

 oe اا

 رفتو» «یدانم «انبر»«قوف نم ةانثملا ءاتلاب «انمحرت ل r مهضعب ا رفغيو 7

 . لجوزع هللا ىلإ ءاجتلاو مهبنذب مهنم فارتعا اذهو نيكلاهلا نم : ىأ 4نيرساَخْلا نم نتوكدل» ««انل
 مهام اه 2o ت ريب مين مر 5 م امص يص

 رمأ معاجعأ يدعب نم ينومتفلخ امسي لاق افسأ َنابضَع هموق ىلإ ئسوم عجر اًملو )ف

 اوداكو ينوفعضتسا موقلا نإ مَآ نبا ( لاق هَْلِإ هرجي هيخأ سأرب ذخأو حاولألا ىقلأو مكبر

 ما هلو ع

 يخألو يل رفغا بر لاق 020 نيملاّظلا موقلا عم م ينلعجت الو ءادعألا يب تمشت الف يننولتقي

20 0 

 . 4 620نيمحارلا محرأ تنأو كتمحر يف اتلخدأو

 .فسأ نابضغ وهو ىلاعت هبر ةاجانم نم هموق ىلإ عجر «مالسلا هيلع «ىسوم نأ ىلاعت ربخي

 .بضغلا دشأ :«فسألا» ءادردلا وبأ لاق

 تبهذ نأ دعب لجعلا مكتدابع ىف متعنص ام سئب :لوقي (يدعب نم ينومتفلخ امسئب لاق»
 . مكتكرتو

 . ىلاعت هللا نم ردقم وهو .مكيلإ ىئيجم متلجعتسا :لوقي ؟ مكبر رمأ متلجعأل :هلوقو

 نم :ليقو .درمز نم حاولألا تناك :ليق 4هيلإ هرجي هيخأ سأرب ذخأو حاولألا ىقلأوإ : هلوقو

 .«مهراصبأل :م ىف (۳) .«اودبعيا# :م ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 ىف رجح نبا ظفاحلا لاق ءافوقوم t0٠) /5( هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور دقو .o1) ) مقرب دواد ىبأ ناس نتسو )€۱۹ /6) دنسملا (؟)

 .؟هبشأ فوقوملا» :حيباصملا ثيداحأ نع هتبوجأ
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 . "17 (ةنياعملاك ربخلا سيل»: ثيدحلا ىف ءاج ام ىلع ةلالد اذه ىفو درب نم :ليقو . توقاي

 .افلخو افلس ءاملعلا روهمج لوق اذهو «هموق ىلع اًبضغ حاولألا ىقلأ امنإ هنأ قايسلا رهاظ مث

 ةيطع نبا هدر دقو «ةداتق ةياكح ىلإ هدانسإ حصي ال ءابيرغ ًالوق اذه ىف ةداتق نع ريرج نبا ىورو

 نوباذك مهيفو «باتكلا لهأ ضعب نع ةداتق هاَقَلَت هنأكو ءدرلاب ريدج وهو «ءاملعلا نم دحاو ريغو
 .ةقدانزو نوكافأو نوعاضوو

 ةيآلا ىف لاق امك ءمهيهن ىف رصف دق نوكي نأ افوخ هْيَِإ ہرجی هيخأ سأرب ذَخأو» 5
 الو يتيحلب ذخأت ال مؤنباي لاق . يِرْمَأ تْيصَعْفَأ نعت الآ . اوُلض مهتيأر ذإ كعنم ام نوراه اي لاق » : ىرخألا

 0 انهاه لاقو .[45 97 :هط] «يلوق بكرت مو ليئارسإ ي ب نيب تفرق لوقت نأ تيشخ يّنِإ يسأرب

 a حيل الزراع يب يحل ت الف يِسوُلدََي اوداکو ينوفعضتسا مولا نإ م

 وهف الإو «هدنع عجنأو فارأ '"”نوكتل ؛ مَا نبا» :لاق امنإو .مهعم ىنطلخت الو «مهقاَّسَم ىنقست
 لاق امك «"[مالسلا هيلع] نوراه ةحاس ةءارب «مالسلا هيلع «ىسوم ققحت املف .همأو هيبأل هقيقش

 :هط] ير ارم يوما حرا میر هو هب مس نل مرق لق نم دورا مه ل قرط: ىلع
 . «نيمحارلا محرأ تنأو كتمحر يف انلخَدَأو يخألو يل رْفغا بر : ىسوم لاق كلذ دنعف ٠

 ىبأ نع «ةناوع وبأ انثدح نافع انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 نياعملا سيل «ىسوم هللا“ *”محري» : يب ”ىبنلا لاق : لاق سابع نبا نعءريبج نب ديعس نعءرشب
 ىقلأ مهنياعو مهآر املف «حاولألا قلي ملف «هدعب اونتف هموق نأ لجو زع «هبر هربخأ ؛ لاک

 . "”«حاولألا

 كلذكو اًينالا ةاّيحلا يف لد مهر نم بضع مهلاتيس | لجعلا اوُذَحَنا نيِذّلا ده
 سمس تهم

 اهدعب نم كبر نإ اونمآو اهدعب نم اوبات مث تانيسلا اولمع نيذّلاو 020 نيرتفملا يزجن

 تن و ت مهل لبقي مل ىلاعت هللا نأ وهف < «لجعلا ةدابع ىف ليئارسإ ىنب لان ىذلا بضخلا امأ

 دنع مك ريخ مكلذ مكسفنأ اولتقاَف مكتراب ىلإ اوبوتف# : ةرقبلا ةروس ىف دقت امك ءاضعب مهضعب لتق

 ٠٤[. :ةرقبلا] «ميحرلا بالا وه ُهَّنِإ مكيلع باتف مكئراب

 ةلئان (نيرتفملا يزجن كلذكو) : هلوقو ءايندلا اا ف اغفر د كلذ مهبقعأف ةلذلا امأو

 ربخأ .«لجو زع «هللا نإ ةنياعملاك ربخلا سيل» : ةي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا ثيدح نم (۲۷۱/۱) هدنسم ىف دمحأ هاور )١(

 .«ترسكناف حاولألا ىقلأ اوعنص ام نياع املف «حاولألا قلي ملف «لجعلا ىف هموق عنص امب ىسوم

 .؟محر» :م ىف )٥( .«هّللا لوسر» :أ ك ىف (4) .أ ك نم ةدايز (۳) .«نوكيل» :م ك ىف (۲)

 ىفو «هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو .هب ءرشب ىبأ قيرط نم (۳۸۰ /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (7)
 . «ناتقث رشب ىبأ نم هعمس» : ىبهذلا صيخلت

 .«راغصو لذ مهبقعاف» : ىف (۷)



 OOO EN aa ير م

 ناه امك ر ك لع هح وم م الا ةفلاقيفو دلا لذ اف ةةعدم رفا نه لكل
 ر كي اكتطنلو «تالغبلا مهب تجَلْمه نإو «مهفاتكأ ىلع ةعدبلا لذ نإ :ىرصبلا نسحلا

 يزجن كلذكوإل : ةيآلا هذه أرق هنأ *قمرحلا ةبآلق ىبأ نع تالا بويأ ىور اذكهو

 . ةمايقلا موي ىلإ رتفم لكل هللاو ىه :لاق نيرتفملا
 .ليلذ ةعدب بحاص لك :ةنييع نب نايفس لاقو

 وأ رفك نم ناك ولو ىتح «ناك بنذ ىأ نم هدابع ةبوت لبقي هنأ ىلإ مهدشرأو هدابع ىلاعت هبن مث

 اونمآو اهدعب نم اوبات مث تانيسلا اولمع نيِذّلاو» : هلوقب ةصقلا هذه بقع اذهلو ؛قاقش وأ قافن وأ كرش

 ةلعفلا كلت دعب نم : ىأ 4 اهدْعَب نم « "رونلا تو فكرا لوسو ا: کما : ىأ كبر نإ

 .« ميحر ررفغل»

 نع «ةداتق انثدح «نابأ انثدح «ميهاربإ نب ملسم انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا 0

 نع ينعي - كلذ نع لثس هنأ ؛دوعسم نب هللا دبع نع ءةمَقْلَع نع «ىفرعلا نسحلا نع "ةرزع
 نإ اونمآَو اهدعب نم اوبات مت تاسلا اولمع نيذّلاَو» : ةيآلا هذه التف - اهجوزتي مث «ةأرملاب ىنزي لجرلا
 .اهنع مههني ملو ا فزنا لن «تارم رشع هللا دبع اهالتف «٠ چ ميحُر روفغل اهدعب نم كبر

 ص

 مه نيذّلل ةمحرو ىده اهتخسن يفو حاولألا ذحأ بضعْلا ىسوم نع تكس اًمَلَو ل

 . 4 029 نوبهري مهيرل
 دخأ» هموق ىلع هبضغ :ىأ «بَّضَعْلا ىسوُم نع» نكس :ىأ (تكس اًمّلو :ىلاعت لوقي

 يفو» هل اع هلل ريغ للا مهتدابع ىلع بضغلا ةدش نم اهاقلأ ناك ىتلا :ىأ ,«حاولألا

 . 4ةمحرو ىده اهتخسن

 :فلسلا ضعب لاق اذهلو ؛كلذ دعب اهعمج مث «ترسكت اهاقلأ ال اهنإ :نيرسفملا نم ريثك لوقي

 نئازخ ىف ادوجوم لزي مل اهضاضر نأ اومعزو .بهذف ليصفتلا امأو .ةمحرو ىده اهيف دجوف
 اهنأ ىلع عطاقلا ليلدلا امأو .اذه ةحصب 0 هللاو «ةيمالسإلا ةلودلا ىلإ ليئارسإ ىنبل كولملا

 ام دعب اهذخأ امل هنأ ىلاعت 7"2[هللا] ربخأ 20دقف < ةنجلا رهوج نم ىهو «اهاقلأ نيح ترسكت
 .ةمحرو ىده اهيف دجو اهاقلأ

 .ماللاب اهادع اذهلو ؛عوضخلا ىنعم ةبهرلا نمض ذ :4نوبهري مهبرل مه َنيِذّلَل »

 ةمأ ريخ ةمأ حاولآلا ىف 5 ىنإ «بر :لاق «حاولألا دخأ» :ىلاعت هلوق ىف :ةداتق لاقو

 :لاق .دمحأ ةمأ كلت :لاق . ىتمأ مھلعجاف ءركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي «سانلل تجرخأ

 «ةنحلا لوخد ىف نوقباسلا  قْلَخْلا ىف نورخآ أع نورخآلا مه ةمأ حاولألا ىف دجأ ىنإ «بر )4(.

 .«ةورعل :م ىف (۳) .«ةبوتلا» :أ «م ك ىف (0) .«لسرلا» :م ىف )١(

 .ادقو» :ك ىف )١( . ؛؟ةنجلا نم رهوج نم» :أ ىف )٥( .رمأي» :م ك ىف (4)

(Vv)نم ةدايز  . (A)نوقباس» 1 ءد ىف )9( .«مهلعجا» : “م ك د یف ». 



 619/84 بس (165 3166 ) ناتيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزحلا

 اوظفحي مل اهوعفر اذإ ىتح «ارظن مهباتك نوؤرقي مهلبق نم ناكو - مهباتك - اهنوؤرقي مهرودص

 دحأ “هطعي مل ائيش ظفحلا نم ةمألا اهتيأ مكاطعأ هللا نإو :ةداتق لاق .هوفرعي ملو ءآئيش “'"[اهنم]

 ةمأ حاولألا یف دجأ ىنإ «بر :لاق .دمحأ ةمأ كلت :لاق . ىتمأ مهلعجا «بر :لاق .ممألا نم

 «تاذكلا:روعألا "اولتاقي دع ءةلالضلا لوضق نولتاقيو: هنخآلا تاتكلابو لوألا باكلاب ةوتمؤي

 اهيلع هللا ثعب «هنم تلبقف ةقدصب قدصت اذإ ممألا نم مهلبق نم ناكو  اهيلع نورجؤيو «مهنوطب
 مكينغ نم مكتاقدص ذخأ هللا نإو ءريطلاو عابسلا اهلكأتف «تكرت هيلع تدر نإو ءاهتلكأف اًران
 ةمأ حاولألا ىف دجأ ىنإ «بر :لاق .دمحأ ةمأ كلت :لاق .ىتمأ مهلعجا «بر :لاق  '؟”هكريقفل
 ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشع هل تبتك ءاهلمع نإف «ةنسح هل تبتك ءاهلمعي مل مث ةنسحب مهدحأ مه اذإ

 مه اذإ ةمأ حاولألا ىف دجأ ىنإ «بر :لاق .دمحأ ةمأ كلت : لاق . ىتمأ مهلعجا بر 40 فين

 :لاق : ىتمأ مهلعجاف «ةدحاو ةئيس هيلع تبتك اهلمع اذإف ءاهلمعي ىتح هيلع بتكت مل ةئيسب مهدحأ

 مهلعجاف مهل باجتسملاو نوبيجتسملا مه ةمأ حاولألا ىف دجأ ىنإ «بر :لاق .دمحأ ةمأ كلت

 «مهل وفضلا نوعفشملا مه ةمأ 0 ىنإ « بر : لاق .دمجحأ ةمأ كلت : لاق . ىتمأ

 ذبن "[مالسلا هيلع] ىسوم هللا ىبن نأ انل ركذف :ةداتق لاق .دمحأ ةمأ كلت :لاق .ىتمأ مهلعجاف
 . "”دمحأ ةمأ نم ىنلعجا مهللا :لاقو «حاولألا

تاقيمل الجر نيعبس هموق ئسوم راتخار
عش ول بر لاق ةَفِجّرلا مهتذخأ اًمَلَف ان

 ت

 ءاشَم نم اهب الضم كنف الإ يه ن انم ءاهقسلا لعق ام اكلت يايإو لبق نم مهتکلهآ

 هذه ىف اَنَل بتكاو (22) نيرفاغلا ريخ تنأو انمحراو ال رفغاف انيلو تنأ ءاشت نم يدهتو

 . ( كيلإ انده انإ ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا
 هموق نم راتخي نأ هرمأ هللا ناك :ةيآلا هذه ريسفت ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 ام انطعا مهللا :اولاق هللا اوعد اميف ناكف «مهبر اوعديل مهب زربف الجر نيعبس راتخاف ءالجر نيعبس

 لاق «ةفجرلا مهتذخأف .مهئاعد نم كلذ هللا هركف اندعب ادحأ هطعت الو انلبق ادحأ هطعت مل

 . ةيآلا ياي داو لبق نم مهتكلهأ تنش ول برو: ىسوم

 ةدابع نم هيلإ نورذتعي « ليئارسإ ىنب نم سان ىف هيتأي نأ ىسوم رمأ هّللا نإ : ىلا لاقو

 املف .اورذتعيل مهب بهذ مث «هنيع ىلع ًالجر نيعبس هموق ىسوم راتخاف «ءادعوم مهدعوو « لجعلا

 مهتذخأف .هانرأف «هتملك دق كنإف «ةرهج هللا ىرن ىتح ىسوم اي كل نمؤن نل :اولاق ناكملا كلذ اوتأ

 .أطخ وهو «نولتاقي» :م ءك ىف (۳) .؛طعي» :أ «م ءك ىف (۲) .أ نم ةداير )١(

 .أ نم ةدايز (5 )٥« .«مهريقفل مهينغا :ك ىف )٤(

 )١١۴١/۱۳(. ىربطلا ريسفت (۷)



 .٠ :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا بسس سسسس الآيتان)٠٠٠١. ١655(

 دقو مهل اذإ ليئارسإا ىل لوقأ فاع ر :لوقيو هللا وعديو ىكبي ىسوم ماقف ءاوتامف ةقعاصلا

 . «ياّيإو لبق نم مهتكلهَأ تئش تئش شاول بر# ؟مهرايخ تكلهأ

 :لاقو «ريخلاف ريخلا ءالجر نيعبس ليئارسإ ىنب نم يسوم راتخا :قاحسإ نب دمحم لاقو

 e ابوح ارو ماكر زبر اع رخال ولسو < «متعنص امم هيلإ اوبوتف هللا ىلإ اوقلطنا
 هنم نذإب الإ هيتأي ال ناكو ةبر هل هتقو تاقبل ءءانيس روط ىلإ مهب جرخف . مكبايث اورهطو و

 "[اولاقف] هبر ءاقلل هعم اوجرخو «هب مهرمأ ام اوعنص نيح - ىل ركذ اميف - نوعبسلا هل لاقف - ملعو
 «مامخلا دومع هيلع عقو «لبجلا نم ىسوم اند املف .لعفأ :لاقف .انبر مالك عمسن انل بلطا :ىسومل
 عقو هللا ")هملك اذإ ىسوم ناكو .اوندا :موقلل لاقو ءهيف لخدف ىسوم اندو .هلك لبجلا یشن ىتح

 اندو .باجحلاب هنود برضف .هيلإ رظني نأ مدآ ىنب نم دحأ عيطتسي ال «عطاس رون ىسوم ةهبج ىلع
 «لعفا :هاهنيو هرمأي «یسوم ملكي وهو هوعمسف ؛(؟”ادوجس اوعقو مامغلا ىف اولخد اذإ ىتح «موقلا
 نمؤن نل :ىسومل اولاقف < ما لبقأف «مامغلا ىسوم نع فشكنا «هرمأ نم هيلإ غرف املف .لعفت الو
 .اعيمج اوتامف ؛مهحاورأ ٩۳ تتلتفاف - ةقعاصلا ىهو - ةفجرلا مهتذخأف .ةرهج هللا ىرن ىتح كل

 ءاوهفس دق«ياّيإو لبق نم مهتكلهأ تئش شاول برا : لوقيو «هيلإ بغريو هوعديو هبر دشاني ىسوم ماقف

 . ليئارسإ ىنب نم ىئارو نم كلهنفأ

 «بلاط ىبأ نب ىلع نع لولا نبع هرب راهم هه «قاحسإ وبأ ىنثدح :ىروثلا نايفس لاقو

 نوراه 2''مانف «لّبج حفس ىلإ اوقلطناف «ريبشو ربشو نوراهو ىسوم قلطنا :لاق «هنع هللا ىضر
 :لاق ؟نوراه نيأ :هل اولاق ليئارسإ ىنب ىلإ ىسوم عجر املف .لجو زع هللا هافوتف «ريرس ىلع

 :لاق  اهوحن ةملك وأ - هتيلو هقلت ىلغ اتد :«هعلتق تنا :(7[هل] اولاق + لجو نع هللا ءافوت
 نيعبس هموق ئسوم راتخاوإل :ىلاعت هلوق كلذف :لاق .الجر نيعبس اوراتخاف :لاق . متئش نم اوراتخاف

 :اولاق . هللا ىنافوت نكلو ءدحأ ىنلتق ام :لاق ؟كلتق نم .نوراه اي :اولاق هيلإ اوهتنا املف الجر

 عجري «مالسلا هيلع ء«ىسوم لعجف :لاق .ةفجرلا مهتذخأف :لاق .مويلا دعب ىصعت نل «ىسوم اي
 كتنتف الإ يه نإ اتم ءاهفسلا َلَعف امب اتكلهتأ ياي يو لبق نم مهتكلهأ تعش ول برإ»اي: لاقو ءالامشو انيمي
 . مهلك ءايبنأ مهلعجو هللا مهايحأف :لاق (ءاشت نم يدهتو ءاشت نم اهب لضت

 نا ل ا

 . "”هركذف «ىلع نع لولس ىنب نم لجر
 ىف مهمرق اوليازي مل مهنأل ةفسرلا مهتذخأ اغإ :جيرج نباو ةداتقو دهاجمو سابع نبا لاقو

 . ام ءاهفسلا لعق امب انكلهتأ :ىسوم لوقب لوقلا اذه هجوتيو «مهوهن الو «لجعلا مهتدابع

 .؟ملك» :ك ىف (۳) .أ نم ةدايز () . «مهتيتأ» :أ ىف )١(

 .«ماقف» :أ ىف (5) .«تقتلاف» :أ ىف (5) .«ادجس» :أ ىف (4)

 . (ديبع» :ك ىف (۸) .ك نم ةدايز (۷)

 « ىلع نع ءدبع نب ةرامع» :لادتعالا نازيم ىف ىبهذلا لاق .ىلولسلا دبع نب ةرامع هدانسإ ىفو ET) /1( ىربطلا ريسفت (9)

 .«قاحسإ ىبأ ريغ هنع ىوري ال ثيدحلا ميقتسم :دمحأ لاقو .متاح وب أ هلاق .هب جتحي ال لوهجم



 21 ب ج ا تاع روم تلاثلا هللا

 «ريبج نب ديعسو «سابع نبا هلاق .كناحتماو كرابتخاو كؤالتبا : ىأ (كتنتف الإ يه نإ 8 : هلوقو
 ؛كلذ ريغ هل ىنعم الو .فلخلاو فلسلا ءاملع نم دحاو ريغو «سنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلا وبأو

 ءءاشت نم ىدهتو ءءاشت نم لضت «ناك تئش امف .كل الإ مكحلا نإو «كرمأ الإ رمألا نإ :لوقي
 كلملاف «تيطعأ امل عنام الو ءتعَنَم نمل ىطعم الو تيه نمل لضم الو «تللضأ نمل ىداه الو
 .رمألاو قلخلا كل تل هلك او «كل هلك

 ةذخاؤملا كرتو ءرتسلا :وه رفغلا : «نيرفاَْلا ريخ تنأو اتمحراو ان رفغاف انيلو تن : هلوقو
 «نيرفاقْلا ريخ تنأو» < «لبقتسملا ىف هلثم ىف هعقوي الأ اهب داري ءرفغلا عم تنرق اذإ ةمحرلاو «بنذلاب

 نم لوألا لصفلا كانه ,«ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا هذه يف اََل بتكاو» «تنأ الإ بونذلا رفغي ال :ىأ

 : ىأ «ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا و دوصقملا ليصحتل اذهو «روذحملا عفد ىف ءاعدلا

 .[؟١١: ةيآلا] ةرقبلا ةروس ىف كلذ (ريسفت] مدقت دقو «ةنسح امهيف انل تبثأو انل بجوأ

 .دهاجمو «ريبج نب ديعسو «سابع نبا هلاق .كيلإ اتينأو انعجرو انبت :ىأ «كيلإ انده انِإ ©

 خل فلل ذك وهو .دحاو ريغو «ةداتقو 7 ,ىميتلا ميهاربإو ‹كاحضلاو «ةيلاعلا وبأو

9 
 ىج نب هللا دبع نع ءا نع ‹كيرش نع « ىبأ انثدح ‹ عیکو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 . كيلا انده اإ ل :اولاق مهنأل دوهيلا تيمس امنإ :لاق "[هنع هللا ىضر] ىلع نع

 . فيعض - ىفعجلا ديزي نبا وه - رباج

 نوقتي نيذّلل اهبتكأسف ويش لک تعسو يتمحرو ءاشأ نم هب بيصأ يباذع لاق

 . 4 ® نونمؤي انتايآب مه نيذّلاو ةاكزلا نوتؤيو

 ([ءاشت نم يدهتو ءاشت نم اهب لضت] كتنتف الإ يه نإ :هلوق ىف ىسومل ابيجم ىلاعت لاق
 ام لعفأ :ىأ ° [٠ نوَ نيذّلل اهًبتكأسف] ءيش لک تعسو يتمحرو ءاشأ نم هب بيصأ يباذع# : ةيآلا

 .وه الإ هلإ ال هناحبس « كلذ لك ىف لدعلاو ةمكحلا ىلو ؛ديرأ ام مكحأو «ءاشأ

 ةلمح نع ًارابخإ هلوقك «مومعلاو لومشلا ةميظع ةيآ : عيش لک تعسو يتمحرو# : ىلاعت هلوقو
 .[۷ :رفاغ] «امّلعو ةمحر ءيش لك تعسو انّبر# :نولوقي مهنأ هلوح نمو شرعلا

 «ىمّشُجلا هللا دبع ىبأ نع «ىريرجلا انثدح «ىبأ انثدح ءدمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 مث اهلَقع مث هتلحار خانأف ىبارعأ ءاج :لاق  هنع هللا ىضر ءىلَجَبلا هللا دبع نبا وه  بدنج انثدح
 مث ءاهبكر مث ءاهلاقع قلطأف هتلحار ىتأ لَك هللا لوسر یلص املف . وي هللا لوسر فلخ یلص

 اذه نولوقتأ» :ِةََك هللا لوسر لاقف .ًادحأ انتمحر ىف كرشت الو ءادمحمو ىنمحرا ؛مهللا :ىدان

 زع «هللا نإ ؛ةعساو ةمحر ترظح دقل» :لاق .ىلب :اولاق «؟لاق ام اوعمست ملأ ؟هريعب مأ لضأ

 .أ نم ةدايز (۳) .(ىيحيا :أ ىف () .| «م ؛ك نم ةدايز )١(

 .1ترجحا :د ىف (5) .م نم ةدايز )2( .أ م 2ك نم ةدايز (6)
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 او ااو ا ا ا ا واح و
 «؟هريعب مأ لضأ وه نولوقتأ «ةمحر “'نيعستو ًاعست

 اا «ثراولا دبع نب دمصلا دبع نع «رصن نب ىلع نع دواد وبأ هاورو

 الئ ىبنلا نع «نامثع ىبأ نع «ناميلس نع ديعس نب ىيحي انثدح :ًآضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ىلع شوحولا فطعت اهبو «قلخلا اهب محارتي ةمحر اهنمف «ةمحر ةئام «لجو زع «هلل نإ» :لاق

 . «ةمايقلا موي لإ نيعستو ًاعست رخأو ءاهدالوأ

 ءامهالک دنه ىبأ نب دوادو - ناخرط نبا وه - ناميلس تيد اور «ملسم هجارخإب "درفت

 E E E "ايو E د ةنابقع اعف

 ىبأ نع ‹حلاص ىبأ نع ؛ةلديب نب مصاع نع «دامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نومحارتت ةدحاو مكدنع لعجو «نوعستو ةعست هدنع «ةمحر ةئام هّلل» : لاق لب 29 ىبنلا نأ ؛ةريره

 . “هجولا اذه نم دمحأ هب درفت . «هيلإ اهمض ةمايقلا موي ناك اذإف «قلخلا نيبو سنإلاو نجلا "نيب اهب

 ديعس ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا انثدح «دحاولا دبع انثدح «نافع انثدح :دمحأ لاقو

 سانلا محارتي هيف «قلخلا نيب ادحاو اءزج اهنم مسقف «ةمحر ةئام هلل» :ةكلَك هللا لوسر لاق :لاق

 .«ريطلاو شحولاو

 ا «شمعألا نع «ةيواعم ىبأ ثيدح نم هجام نبا هاورو

 «سنوي نب دمحأ انثدح « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 نع هرَّفَز نب ةلص نع «ميهاربإ نع تاهيل عربا قد داو همم اعلا نوف وا اس انتدح

 ةنجلا نلخديل «هديب ىسفن ىذلاو» : ةي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ناميلا نب ةفيذح

 :هبنذي ناثلا هعشحم دق ىذلا ةا هلسصدتلا ةي ىنا ىاللاو .ةفشيعم”ىف' قسحالا ةف ىف رجافلا
 .«هبيصت نأ ءاجر سيلبإ اهل لواطتي ةرفغم ةمايقلا موي هللا نرفغيل «هديب ىسفن ىذلاو

 , 'فرعأ ال اذه (دعسو» ءادج 8 ey ثيدح اذه

 اناسحإو ىنم ٌةّنم ىتمحر وطلع بجوأسف : : ىنعي ةيآلا (نوقتي نيل اهبتكأسف » : هلوقو

 .[6 : ماعنألا] 4 ةَمْحّرلا هش ىلع مكبر بتكإ : ىلاعت لاق امك < ءمهيلإ

EETنوعستو عستا :أ ىفو ««نوعستو ًاعستا :م ». 

 . )٤۸۸٥( مقرب دواد ىبأ ناسو )٤/ ۳١۲( دنسملا (۲)

 .«لثم نب» :أ ىف (6) .؟درفنا» :أ ءم ءك ىف (۳)

 .(11/81) مقرب ملسم حيحصو (474/0) دنسملا (5)

 . «هللا لوسر نع» :م ىفو ««ىبنلا نع» :أ ءك ىف (0)

 .«نم» :أ ىف (۷)

 )۸( دنسملا )۳/ ٥١(.

 )٤۲۹٤(. مقرب ةجام نبا ننسو ٥٩(« /۳) دنسملا (9)
 .«رثألا اذه» :أ ىف )١(
 هيفو «نابح نباو ةعرز وبأ هقثو ناليغ وبأ بلاط نب ديعس» ٠ ) عمجملا ىف ىمئيهلا لاقو ١748( /7) ريبكلا مجعملا )١١(

 . «تاقث هلاجر ةيقبو فعض



 ا /١16019( ) ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نيذلا يي دمحم ةمأ مهو «تافصلا هذهب نيفصتملل اهلعجأس : ىأ ( نوقتي نيذّللا# :هلوقو

 .بونذلا نم مئاظعلاو كرشلا : ىأ «نوقتي

 ؛امهل ةماع نوكت نأ لمتحيو .لاومألا ١2)[ةاكز]: ليقو . سوفنلا ةاكز : ليق 4 ةاكرلا نوتؤيو #

 .نوقدصي : ىأ «نونمؤي انتايآب مه نيذلاو» ةيكم ةيآلا نإف

 ۶> ربو رع

 ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا يملا ( يبنلا لاا نوعبتي نيذّلا ل

 عضيو ثئابخلا مهيلع مرحيو تالا مهل لحيو ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي

 َروثلا اوعبتاو ه هورضتو هورزعو هب اونمآ نيدّلاَف مهيلع تناك يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع
 ها ه

 . © 020 ١7 نوحلفملا مه كتّلوأ هعم لزنأ يذلا

 ةفص هذهو :«ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا يملا يبا لوسرلا نوعبتي نيذلا»
 ىف ةدوجوم هتافص لزت ملو « هتعباتمب مهورمأو يك ني مهمآ اورشب ءايبنألا بتك ىف لع دمحم

 تبلج :لاق «بارعألا نم لجر ىنثدح «ىليقعلا رخص ىبأ نع «ىريرجلا نع «ليعامسإ انثدح
 لجرلا اذه نيقلأل : تلق 8 ىتعيب نم تغرف املف ہی هللا لوسر ةايح ىف ةنيدملا ىلإ هب لج

 نم لجر ىلع اوتأ ىتح يللا ف يت درت وتس با ب الم :لاق «هنم نعمسألف
 لاقف «هلمجأو نايتفلا نسحأك توملا ىف هل نبا ىلع هسفن اهب ىزعي ءاهؤرقي ةاروتلا ًارشان دوهيلا

 هسأرب لاقف «؟یجرخمو ىتفص اذ كباتك ىف دجنت له «ةاروتلا لزنأ ىذلاب كدشنأ» : ا هللا لوسر

 ىنإو «كجرخمو كتفص انباتك ىف دجنل انإ ةاروتلا لزنأ ىذلاو :ىإ «هنبا لاقف .ال :ىأ ءاذكه

 °" هنفك ىلو مث .«مكيخأ نع ىدوهيلا اوميقأ» :لاقف هللا لوسر'””كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ
e 

 . سنا نع ‹حيحصلا ىف دهاش هل ىوق ديج ثيدح اذه

 ميهاربإ انثدح «ىوغبلا قاحسإ نب هللا دبع دمحم وبأ انربخأ :كردتسملا بحاص مكاحلا لاقو

 نع: شيرد] نب هلا دبع اقدح يرد نم لم نب زيرعلا دبع اقدح 4 ىدللا يملا نا
 رخآ لجرو انأ تثعب :لاق ىومألا صاعلا نب ماشه نع «ىلهابلا ةمامأ ىبأ نع < «ملسم نب ليبحرش

 انلزنف - E SL ÊS ل حو ا ا ا

 ؛هملكت لوسرب انيلإ لسراف هل زيرتم ىلع وه اذإف هيلع انلخدف :«ىتانشلا مهيألا نب ةابج ىلع
 ملكت: مل الإو < ءاتملك انل .نذا إف ::كلملا ىلإ اشغب اغ ءةلوسر. ملكت ال هللا : انلقف

 .«یعیب» :د ىف (۳) .«هتثعببا :أ «م ءك ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 . «هطنحو هئفك ىلو مث»:أ ءم ءك ىف (7) .«كنأ دهشأو» :ك ىف (5) .«ىندجت له» :أ ىف (5)

 )51١١7/6(. دنسملا (۷)

 .«انملكت» :د ىف (9) .«ىركبلا» : ىف (۸)



GOTE agg a = 

 نب ماشه همّلكف «"اوملكت :لاقف انل نذأف :لاق «كلذب هربخأف لوسرلا هيلإ ,عجرف لا
 :لاقف ؟كيلع ىتلا هذه امو :ماشه هل لاقف "داوس بايث هيلع اذإف «مالسإلا ىلإ ةاعدو :«ضاعلا

 كليم دغا اده كيلحمو ال . ماشلا ف 0 ىح اهعزتا الا تفلح اهعسبل

 موق مه لب .مهب متسل :لاق .لكَك ” انيبن كلذب انربخأ «هللا ءاش نإ ءمظعألا كلملا كلم نذخأنلو
 .اوموق :لاقف ًاداوس ههجو ئلمف «هانربخأف ؟مكموص فيكف «ليللاب نوموقيو «راهنلاب نوموصي

 مكباود نإ :انعم ىذلا انل لاق «ةنيدملا نم اًبيرق انك اذإ ىتح ءانجرخف «كلملا ىلإ الوسر انعم ثعبو

 ءاهيلع الإ لخدن ال هللاو :انلق ؟لاغبو نيذارب ىلع مكانلمح متئش نإف «كلملا ةنيدم لخدت ال هذه

 29 ةفرغ ىلإ انيهتنا ىتح ءانفويس نيدلقتم انلحاور ىلع انلخدف .كلذ نوبأي مهنأ كلملا ىلإ اولسرأف
 ىتح ةفرغلا تضمنت دقل ملعي هللاف ربكأ هللاو «هللا الإ هلإ ال :انلقف ءانيلإ رظني وهو اهلصأ ىف انخنأف
 :انيلإ لسرأو . مكنيدب انيلع اورهجت نأ مكل سيل :انيلإ '"”لسرأف «حايرلا هقفصت قذع اهناك تراض

 ءرمحأ هسلجم ىف ءىش لکو «مورلا نم هتقراطب هدنعو «هل شارف ىلع وهو هيلع انلخدف اولخدا نأ

 ىنومتييح ول مكيلع ناك ام :لاقف ,ءكحضف هنم انوندف «ةرمحلا نم بايث هيلعو «ةرمح هلوح امو

 لحت ال اننيب اميف انتيحت نإ :انلقف مالكلا ريثك «ةيبرعلاب حيصف لجر هدنع اذإو ؟مكنيب اميف مكتيحتب
 مالسلا :انلق ؟مكنيب اميف مكتيحت فيك :لاق .اهب كييحن نأ انل 0 لحت ال اهب ىيحت ىتلا كتيحتو كل
 مظعأ امف :لاق .اهب :انلق ؟مكيلع دري فيكو :لاق .اهب :انلق ؟مككلم نويحت فيكو :لاق .كيلع

 عفر ىتح ةفرغلا تضفتت دقل - ملعي هللاو اهب انملكت املف ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال :انلق ؟مكمالك

 تضفنت مكتويب ىف اهومتلق املك «ةفرغلا تضفنت ثيح اهومتلق ىتلا ةملكلا هذهف :لاق ءاهيلإ هسأ

 ضقت متلق املك مكنأ تددول :لاق .كدنع الإ طق اذه تلعف اهانيأر ام ءال :انلق ؟مكفرغ مكيلع
 ردجأو ءاهنأشل رسيأ ناك هنأل :لاق ؟مل :انلق . یکلم فصن نم '”تجرخ ىنأو .مكيلع ءىش لك

 فيك :لاق مث .هانربخأف دارأ امع انلأس مث .سانلا ليح نم نوكت '' ''اهنأو «ةوبنلا رمأ نم نوكت الأ
 .ًاثالث انمقأف ءريثك لّزُنو نسح لزنمب انل رمأف .انمقف اوموق :لاقف «هانربخأف ؟مكموصو مكتالص

 ةميظعلا ةعبرلا ةئيهك ءىشب اعد مث .هاندعأف ءانلوق داعتساف «هيلع انلخدف اليل انيلإ لسرأف

 اهيف اذإف ءاهرشنف «ءادوس ةريرح جرختساف ءالفقو اتيب حتفف «باوبأ اهيلع راغص تويب اهيف «ةبهذم

 هل تسبل اذإو «هقنع لوط لثم رأ مل «نيتيلألا ميظع .نينيعلا مخض لجر اهيف اذإو «ءارمح ةروص

 هيلع «مدآ اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعتأ :لاق .هللا قلخ ام نسحأ ناتريفض هل اذإو «ةيحل

 .ًارعش سانلا رثكأ وه ذإو «مالسلا

 رعشك رعش هل اذإو ءءاضيب ةروص اهيف اذإو «ءادوس ةريرح هنم جرختساف ءرخآ اّباب حتف مث
 اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف «ةيحللا نسح «ةماهلا مخض «نينيعلا رمحأ «ططقلا

 .ةدوسال :أ ىف (۳) .«اوملكتف» :ك ىف (۲) .«لسرلا» :ك ىف )١(

 . ههل ةفرغ» :أ ىف )١( . دمحم انيينا:أ ىف (5) .«هللاوف» :م «ك ءد ىف (4)

 .«تجرخ دق ىنأو » :د ىف (9) .«لحي ال» :م ءد ىف (۸) . ؟لسرأف لاق» :د ىف (۷)

 . نأ م ‹«ك یف (۱۰)



 ٠١١( ) ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 . مالسلا هيلع «حون

Ao 

 «نينيعلا نسح «ضايبلا ديدش لجر اهيف اذإو ءءادوس ةريرح “'جرختساف ءرخآ اًباب حتف مث

 اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف «مستبي هنأك ةيحللا ضيبأ دخلا ليوط «نيبجلا تا

 نوفرعتأ :"7لاقف ال هللا لوسر - هللاو - اذإو ءءاضيب ةروص هيف اذإف« "رخآ اباب حتف مث
 :لاقو «سلج مث امئاق ماق هنأ ملعي هللاو :لاق .انيكبو :لاق هي هللا لوسر دمحم «معن :انلق ؟اذه

 ناك هنإ امأ :لاق مث ءاهيلإ رظني ةعاس كسمأف «هيلإ رظنت كنأك ءوهل هنإ معن :انلق ؟وهل هنإ هللاو

 .مكدنع ام رظنأل مكل هتلجع ىنكلو «تويبلا رخآ

 دعج لجر اذإو «“ءامحس ءامدأ ةروص اهيف اذإف «ءادوس ةريرح هنم جرختساف ءرخآ اباب حتف مث

 له :لاقف «نابضغ هنأك ةفشلا ''”صّلقم «نانسألا بكارتم سباع ءرظنلا ديدح «نينيعلا رئاغ « ططق

 ناهدم هنأ الإ «ههبشت ةروص هبناج ىلإو .مالسلا هيلع ىسوم اذه :لاق .ال:انلق ؟اذه نوفرعت
 نب نوراه اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف « لبق هينيع ىف . نيبح ا ضيرع « سأرلا

 .مالسلا هيلع «نارمع

 هنأك «ةعبر طبس مدآ لجر ةروص اهيف اذإف ءءاضيب ةريرح هنم جرختساف ءرخآ اًباب حتف مث

 .مالسلا هيلع« طول اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف «نابضغ
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 « ىنقأ «ةرمح برشم ضيبأ لجر ةروص اهيف اذإف «ءاضيب ةريرح هنم جرختساف «رخآ اباب حتف مث

 .مالسلا هيلع« قاحسإ اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف «هجولا نسح «نيضراعلا فيفخ

 هتفش ىلع هنأ الإ «قاحسإ هبشت ةروص اهيف اذإف ءءاضيب ةريوخ 6 دس ساف را اا حتف .

 .مالسلا هيلع «بوقعي اذه :"0[لاق] .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف «لاخ

 ىنقأ «هجولا نسح «ضيبأ لجر ةروص اهيف ءءادوس ةريرح هنم جرختساف ءرخآ اًباب حتف مث
 له :لاق «ةرمحلا ىلإ برضي «عوشخلا ههجو ىف فرعي ءرون ههجو ولعي «ةماقلا نسح «فنألا

 .مالسلا امهيلع« مكيبن دج ليعامسإ اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت

 ههجو نأك «مالسلا هيلع «مدآ اهنأك ةروص اهيف ءءاضيب ةريرح '”جرختساف ءرخآ اًباب حتف مث

 .مالسلا هيلع. فسوي اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف «سمشلا

 ثفخأ «نيقاسلا ةن رمحأ لجر ةروص اهيف اذإف « ءاضيب ةريرح )خس اف رخآ اباب حتف مث

 هيلع ءدواد اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف ءافيس دلقتم ةعبر «نطبلا مخض «نينيعلا

 .مالسلا

 .(لاق» :م ءد ىف (۳) .«ءادوس ةريرح هنم جرختساف رخآ»:أ ىف (۲) .(هنم جرختسافا:أ ءكءد ىف )١(

 .«نارمع نب ىسوم» :م ىف (5) .«سطلفم» :د ىف (6) .؟ءامسجا :أ ىف )٤(

 أ نم ةدايز (A) . (هنم جرختساف) :أ .«كءد ىف (0

 .؟هنم جرختساف»:آ م ءك ىف )٠١( .؟هنم جرختساف»:أ ءم «ك ىف (9)



 )٠١۷( ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 «نيلجرلا ليوط «نيتيلألا مخض لجر ةروص اهيف ءءاضيب ةريرح" ١ جرختساف ءرخآ آباب حتف مث
 .مالسلا هيلع «دواد نب ناميلس اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف ءاّسرف بكار

(۳) 

A٦ 

 ت
 داوس ديدش باش اذإو ءءاضيب ةروص اهيف «ءادوس ةريرح هنم جرختساف ءرخآ باب حتف مث

 اذه :لاق .ال :انلق ؟اذه نوفرعت له :لاقف «هجولا نسح ‹ نينيعلا نسح «رعشلا ريثك «ةيحللا

 .مالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيع

 ال «مالسلا مهيلع «ءايبنألا هيلع تروص ام ىلع اهنأ ملعن انأل ؟روصلا هذه كل نيأ نم :انلق

 «هدلو نم ءايبنألا هيري نأ هير لأس «مالسلا هيلع «مدآ نإ :لاقف . هلثم مالسلا هيلع انيبن ةروص انيأر

 نينرقلا وذ اهجرختساف « سمشلا برغم دنع «مالسلا هيلع «مدآ ةنازخ ىف ناكف «مهروص هيلع لزنأف

 ىنإو «ىكلم نم جورخلاب تباط ىسفن نإ هللاو امأ :لاق مث .لايناد ىلإ اهعفدف سمشلا برغم نم
 ركب ابأ انيتأ املف ءانحرسو ءانتزئاج نسحأف انزاجأ مث .تومأ ىتح «هكلم مرا ًادبع تنك

 :لاقو ركب وبأ ىكيف : لاق «انزاجأ امو ءانل لاق امبو «انارأ امب هانثدحف «هنع هّللا ىضر «قيدصلا

 دمحم تعن نودجي دوهيلاو مهنأ لَك هللا لوسر انربخأ :لاق مث .لعفل ًاريخ هب هللا دارأ ول !نيكسم
 . مهدنع ةي

 مكاحلا نع ‹«(ةوبنلا لئالد» باتک یف « هللا همحر ‹ ىقهيبلا ركب وبأ ريبكلا ظفاحلا هدروأ اذكه

 . هب سأب ال هدانسإو ا «ةزاجإ

 نع «ىلع نب لاله نع «حيلف انثدح مع ني نام اڪ «ىنثملا انثدح :ريرج نبا لاقو

 GS ولج يرحل يحلم وزع نرحل يع اخ الا نسير مغ

 نتا الو ‹ظيلغ الو ظفب سيل ٠ 578 «ىلوسرو ىدبع تنأ «نييمألل 56 ًاريذنو

 «ءاجوعلا ةلملا هب ميقي ىتح هللا هضبقي نلو «حفضيو:وثعي نكلو «ةئيسلا ةئيسلاب ىزجي الو «قاوسألا

 ابعك تيقل مث :ءاطع لاق «ًايمع ًانيعأو ءآمص ًاناذآو اق حتفيو هللا الإ هلإ ال :اولوقي نأب
 ًانيعأو ًايمومص آناذآو ًايفوُلغ ابولق» :لاق ءهتغلب لاق ابعك نأ الإ ءافرح افلتخا امف «كلذ نع هتلأسف

 .(ًايمومع

 ركذف ىلع نب لاله نع ( يلف ىغا «ناتن قيردجتم نع «ةحيحص ىف: يراخبلا هاوراكتو

 ىزجي الو «قاوسألا ىف باخص الو» :«ظيلغ الو ظفب سيل» :هلوق دعب دازو « ””هوحن هدانسإب

 .«حفصيو وفعي نكلو «ةئيسلا ةئيسلاب

 ضعب ىف درو دقو . باتكلا لهأ بتك ىلع «ةاروتلا» قالطإ فلسلا نم ريثك مالك ىف عفيو

 . ملعأ هللاو ءاذه هبشي ام ثيداحألا

 .«باش لجر اذإو»:د ىف (۳) .«امهيلع» : ىف (؟) . ؟هنم جرختسافاا :أ م ءك ىف )١(

 . )١/ ۳۸١( ةوبنلا لئالد (؟)

 .(5 7؟6) مقرب ىراخبلا حجم و( ىربطلا ريسفت )٥(



 ل ( 16ا/) ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 قارو ضيزدإ نب دمحم اكد نوراه ني سوم اد » قئاربطلا ساقلا وب طفاش لآقر
 نامثع مأ ىنتثدح : لاق  معطم نب ريبج دلو نم - ميهاربإ نب رمع نب دمحم انثدح ىدا

 هيبأ نع «ريبج نب دمحم هيبأ نع «ريبج نب دمحم نب ديعس اهيبأ نع - ىتدج یهو - دیعس تنب
 لهأ نم لجر ىنيقل «ماشلا ىندأب تنك املف «ماشلا ىلإ ًارجات تجرخ :لاق «معطم نب ريبج

 :تلق ؟اهتيأر اذإ هتروص فرعت له :لاق .معن :تلق ؟ًايبن لجر مكدنع له :لاقف «باتكلا

 ءانيلع مهنم لجر لخد ذإ كلذك انأ امنيبف «ّهْيِكلَي ىبنلا ةروص رأ ملف ءروص هيف اتيب ىنلخدأف . معن

 اذإو ءم ىبنلا ةروص ىلإ ترظن تلخد ام ةعاسف ما اكل «هانربخأف ؟متنأ ميف :لاقف

 ناك الإ ىبن نكي مل هنإ :لاق ؟هبقع ىلع ضباقلا لجرلا اذه نم :تلق ءم ىبنلا بقعب ذخآ لجر

 0 !هنع هللا ىضر «ركب ىبأ ةفص اذإو «هدعب ةفيلخلا اذهو «هدعب ىبن ال هنإف «ىبنلا اذه الإ ىبن هدعب

 نب ديعس نأ ةملس نب دامح انثدح لا غ وب یف وا نفاخ انثدح :دواد وبأ لاقو

 :لاق باطخلا نب رمع نذؤم عرقألا نع «ىليقعلا قيقش نب هللا دبع نع ‹«مهربخأ ىريرجلا سايإ

 فيك :لاق .معن :لاق ؟باتكلا ىف ىندجت له :رمع هل لاقف «هتوعدف .فقسألا ىلإ رمع ىنثعب

 .ديدش ريمأ ءديدح نرق :لاق ؟هم نرق :2؟”لاقو ةردلا رمع عفرف :لاق .انرق كدجأ : لاق ؟ىندجت
 هللا محري :رمع لاق هتبارق رثؤي هنأ ريغ ءاحلاص ةفيلخ دجأ :لاق ؟ىدعب ىذلا دجت فيكف :لاق

 هسأر ىلع هدي رمع عضوف :لاق .ديدح ادص دجأ :لاق ؟هدعب ىذلا دجت فيك :لاق .اثالث «نامثع

 فلختسي نيح فلختسي هنكلو «حلاص ةفيلخ هنإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاق !هارفد اي «هارفد اي :لاقو
 , قارهم مدلاو «لولسم فيسلاو
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 بتكلا ىف "كي لوسرلا ةفص هذه «ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي 8 :ىلاعت هلوقو
 امك ءرش نع الإ ىهني الو «ريخب الإ رمأي ال «مالسلاو ةالصلا هيلع «هلاح "ناك اذكهو «ةمدقتملا
 هب رمأي ريخ هنإف «كعمس اهعرأف «اونمآ نيذلا اهيأي# :لوقي هللا تعمس اذإ :دوعسم نب هللا دبع لاق

 دل هدحو هتدابعب رمألا نم هب ^۲ اعتز هللا هثعب ام «همظعأو كلذ مهأ نمو .هنع ىهلني رش وأ

 انثعب دقلو» :ىلاعت لاق امك «هلبق لسرلا عيمج هب لسرأ امك «هاوس نم ةدابع نع ىهنلاو «هل كيرش

SSG5  

 ىضر «ديسأ ىبأو ديمح ىبأ نع «ديعس نب كلملا دبع نع «نمحرلا دبع ىبأ نب ةعيبر نع - لالب

 لدعتلاو حرحلا نم تبثملاو «ىديمحلا نب قارو نب سيردإ نب دمحم» :خسنلا ةيقب ىفو ا ا يا

 درفت ءدانسإإلا اذهب الإ ريبج نع ىوري ال» :لاقو ارا عجب جما 2) مقرب طسرألا ىف اشيأ E مجعملا ()

 0 7 a : خسنلا عيمج ىف (9)

 .«لاقف» :أ ىف )٤(

 . «نتنلا :رفدلاو» .(ة565) مقرب دواد ىبأ ناس 2(

 .م نم ةدايز (۸) .«تناك» :أ م ك ىف (۷) .«هيلع همالسو هللا تاولص» :م ىف (7)



 181/7 ةيكلا- :فارعألا ةو لالا اا س ج ج

 مكراعشأ هل نيلتو «مكبولق هفرعت ىنع ثيدحلا متعمس اذإ» :لاق ايك هللا لوسر نأ ءامهنع هللا

 رفنتو «مكبولق هركنت ىنع ثيدحلا متعمس اذإو . هب مكالوأ انأف «بيرق مكنم هنأ نورتو «مكراشبأو

 . «هنم مكدعبأ انأف «دیعب مكنم هنأ نورتو «مکراشبأو مكراعشأ هنم

 . "[ةتسلا] بتكلا باحصأ نم دحأ هج رخي مل ءدانسإإلا ليج علا اذه

 «ىرتخبلا ىبأ نع «ةرم نب ورمع نع ‹شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .ىدهأ وه ىذلا هب اونظف ءاثيدح هلي هللا لوسر نع متثدح اذإ :لاق ءهنع هللا ىضر «ىلع نع

 ا وه ىذلاو ۵[ نأ وه ىذلاو] ءانهأ وه ىذلاو

 ىبأ نع «ىرتخبلا ىبأ نع «ةرم نب ورمع نع «رعسم نع «ديعس نب ىيحي نع هاور مث

 ىذلا هب اونظف ءاثيدح ةي هللا لوسر نع متثدح اذإ :لاق «هنع هللا ىضر ءىلع نع «نمحرلادبع

 ا هانهأو هادهأ وه

 مهسفنأ ىلع هومرح اوناك ام مهل لحي :ىأ «ثئابخلا مهيلع مرحيو تابيطلا مهل لحيو# :هلوقو
 مرحيو «مهسفنأ ىلع هب اوقيض اوناك ام «كلذ وحنو «ماجحلاو ‹ لئاصولاو «بئاوسلاو « رئاحبلا نم

 . ثئابخلا مهيلع

 تامرحملا نم هنولحتسي اوناك امو ءابرلاو ريزنخلا محلك : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 .ىلاعت هللا اهمرح ىتلا لكأملا نم

 ءهمرح ام لكو «نيدلاو ندبلا ىف عفان بيط وهف «ىلاعت هللا لحأ ام لك :ءاملعلا ضعب لاقو

 عستي اال امب كلذ نع بيجأو «نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ىري نم ةميركلا ةيآلا هذهب كسمت دقو

 .هل عضوملا اذه

 الو اهليلحت ىلع صني مل ىتلا لكآملا لح ىف عجرملا نأ ىلإ ءاملعلا نم بهذ نم اهب جتحا اذكو

 (8'هيفو .هتثيختسا ام ىلإ ميرحتلا بناج ىف اذكو ءاهتيهافر لاح ىف برعلا هتباطتسا ام ىلإ ءاهميرحت
 .اضيأ ليوط مالك

 امك «ةحامسلاو ريسيتلاب ءاج هنإ :ىأ «مهيلع تناك يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع عضيو # :هلوقو

 ىبأو ذاعم هيريمأل لاقو .«ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب» : لاق هنأ دَ هللا لوسر نع قرط نم ثيدحلا درو

 :ةافلتخت الو اعواظتو ءارسغت الو ارسيو.ءازفتت الو اشبال : نميلا ىلإ اقهقعب "301 ىرعشالا" يسوم
 .هريسيت تدهشو هيَ هللا لوسر تبحص ىنإ : ىملسألا ةزرب وبأ هبحاص لاقو

 .(5786 )٥/ ديمح ىبأ ثيدح نمو ٤۹۷( /۳) ديسأ ىبأ ثيدح نم دنسملا )١(

 .«یقبأ» :أ ىف )٥( . نم ةدايز (4 -5)
 )١177/1(. دنسملا )١(

 )١/ ١۳١(. دنسملا (۷)

 .«نیح» :أ ىف (9) .«كلذ ىفو» :م ىف (۸)



 ٠١۸( )ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا ۸۹

 ةمألا هذه ىلع هللا عسوف «مهيلع قيض مهعئارش ىف انلبق اوناك نيذلا ممألا تناك دقو

 مل ام ءاهسفنأ هب تثدح ام ىتمأل زواجت هللا نإ» :ّةْيِيَث هللا لوسر لاق اذهلو ؛مهل اهلهسو ءاهرومأ

 هللا دشرأ دق اذهلو غ اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر" : :لاقو TE ا

 نيذّلا ىلع هتلمح امك ارصإ انيلع لمحت الو ان انأطخأ وأ نيست نإ اتذخاوت ال ابر : اولوقي نإ ةمالا هذه

 موقلا ىلع انرصناف انالوم تنأ اتمحراو اتل رفعاو اتع فعاو هب اَنَل ةقاَط ال ام اَنلَمَحُن الو ابر اَنلْبَق نم

 دق :هذه نم لاؤس لك دعب لاق ىلاعت هللا نأ ملسم حيحص ىف تبثو ۲۸١[. :ةرقبلا] 4 نيرفاكلا
 ا ا

 چ هعم لزنأ يذلا روثلا اوعبتاو» ؛هورقوو هومظع :ىأ «ةورصنو هورزعو هب اونمآ نيدّلافط :هلوقو

 .ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ (نوحلفملا مه كتلوأ» «سانلا ىلإ ًاغلبم هب ءاج ىذلا ىحولاو نآرقلا : ىأ

 هّلِإ ال ضرألاو تاومّسلا كلم هَل يذلا اعيمج مكي هللا لوسر يّنِإ سالا هيأ اي لق»

 مكلعل هوُعبتاو هتاملكو هللاب موي يذلا يملا يلا هلوسرو هّللاب اونمآَف تيميو ييحي وه الإ

 . 4 6۵ نودتهت

 رمحألل باطخ اذهو سالا هيأ ايل :دمحم اي «لُق» :ةالإ دمحم هلوسرو هيبنل ىلاعت لوقي
 هتمظعو هر او «مكعيمج : ىأ «اعيمج مُكِيلِإ هللا لوسر ينإ# .«ىمجعلاو ىبرعلاو ءدوسألاو

 يلإ ي يحوأو مكنيبو ينيب ديهش هللا لقط : ىلاعت لاق امك «ةفاك سانلا ىلإ ثوعبم هنأو «نييبتلا متاخ هنآ

TTةدعوم راثلاف بازحألا نم هب رفكي نمو : ىلاعت لاقو ء1۹ » 

 ولوت نو اودتها دقف اوملسأ نإ متملسأء نييمألاو باتكلا اوُنوُأ نيل لقول : ىلاعت لاقو ء[۱۷ :دوه]

 نأ نم رثكأ اذه ىف ثيداحألا نأ امك «ةريثك اذه ىف تايآلاو ۲١[« :نارمع نا ل

 سانلا ىلإ هللا لوسر «هيلع همالسو هللا تاولص «هنأ ةرورض مالسإلا نيد نم مولعم وهو ءرصحت

 مهلك
 نمحرلا دبع نب ناميلس انثدح «هللا دبع انثدح :ةيآلا هذه ريسفت ىف «هللا همحر «ىراخبلا لاق

 ني ىنثدح ا نب ءالعلا نب هللا دبع انثدح «ملسم نب ديلولا انثدح :الاق نوراه نب ىسومو

 نيب تناك :لوقي «هنع هللا ىضر «ءادردلا ابأ تعمس :لاق ىنالوخلا سيردإ وبأ ىنثدح «هللا ديبع نبا

 ءابضغم هنع رمع فرصناف «رمع ركب وبأ بضغأف «ةرواحم ءامهنع هللا ىضر «ءرمعو ركب ىبأ

 هللا لوسر ىلإ ركب وبأ لبقأف «ههجو ىف هباب قلغأ ىتح لعفي ملف «هل رفغتسي نأ هلأسي ركب وبأ هعبتاف
 :ىأ  «رماغ دقف اذه مكبحاص امأ» : ةي هللا لوسر "لاقف  هدنع نحنو :ءادردلا وبأ لاقف - لكي

 .ةريره ىبأ ثيدح نم (۱۲۷) مقرب هحيحص ىف ملسمو )٥۲۹۹( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 .هدهاوش ركذو هجيرخت قبس دقو «هنع هللا ىضر «رذ ىبأ ثيدح نم (۲۰ )٤٥ مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )١17( هنع هللا ىضر « سابع نبا ثيدح نم .

 ) )5.؛لاقه :أ م ءك ىف (۷) .ارشب» :أ ىف (5) .«دیز» :أ ىف



 )٠١۸( ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۹۰

 صقو ءا ىبنلا ىلإ سلجو ملس ىتح لبقأف «هنم ناك ام ىلع رمع مدنو :لاق  دقاحو بضاغ
 اي هللاو :لوقي ركب وبأ لعجو يي هللا لوسر بضغو :ءادردلا وبأ لاق - ربخلا ةي هللا لوسر ىلع

 اهيأي :تلق ىنإ ؟ىبحاص ىل وكرات متنأ له» : یب هللا لوسر لاقف «ملظأ تنك انأل هللا لوسر
 .ىراخبلا هب درفنا .«تقدص :ركب وبأ لاقو .تبذك :متلقف ءاعيمج مكيلإ هللا لوسر ىنإ «سانلا

 دايز ىبأ نب ديزي انثدح «ملسم نب زيزعلا دبع انثدح «دمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نهطعي مل اسمخ تيطعأ» :لاق يب هللا لوسر نأ «"(هنع هللا ىضر] سابع نبا نع «مسقم نع
 «رهش ةريسم بعرلاب ترصنو «دوسألاو رمحألا :ةفاك سانلا ىلإ ت تثعب :ًارخف هلوقأ الو  ىلبق ىبن

 ةعافشلا تيطعأو « ًاروهطو ًادجسم ضرألا ىل تلعجو «ىلبق دحأل لحت ملو مئانغلا ىل تلحأو

 .هوجرخي ملو «ديج هدانسإ . “ایش هللاب كرشي ال نمل ىهف «ىتمأل اهترخأف
 ورمع نع «داهلا نبا نع ءرضم نب ركب انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 عمتجاف «ىلصي ليللا نم ماق .كوبت ةوزغ ماع ةا هللا لوسر نأ E ‹هيبأ نع «بيعش نبا

 ةليللا تيطعأ دقل» :مهل لاقف ا فرصنا ىلص اذإ ىتح وتب تسلا ”:ناحضا نم: لاعو هءارو

 ىلإ لسري امنإ ىلبق نم ناكو «2”ةماع مهلك سانلا ىلإ تلسرأف انأ امأ «ىلبق دحأ نهيطعأ ام اسمخ

 ىل تلحأو ءابعر ىنم ئلمل رهش ةريسم مهنيبو ىنيب ناك ولو «بعرلاب ودعلا ىلع 0 0
 اس نقرا لا لحم اهتوقرحي اراك املا ةر نلف نم ناو 4 اهلا مل

 ىف نولصي اوناك امنإ «كلذ نومظعي ىلبق نم ناكو «تيلصو تحسمت ةالصلا ىنتكردأ امنيأ 0
 ىلإ ىتلأسم ترخأف ا :ىل ليق «ىه ام یه ةسماخلاو «مهسئانكو مهعيب

 .هوجرخي ملو اضيأ ىوق ديج دانسإ . “هللا الإ هلإ ال نأ دهش نملو مكل ىهف «ةمايقلا موي

 ىبأ نع «ريبج نب ديعس نع «رشب ىبأ نع «ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح :اضيأ لاقو

 وأ ىدوهي وأ ىتمأ نم یب عمس نم» :لاق ای هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر «ىرعشألا ىسوم
 ا .2")(ةنجلا لخدي مل «ىب نمؤي ملف «ینارصن

 : لک هللا لوسر لاق ىسوم ىبأ نع «رخآ هجو نم ملسم حيحص ىف ثيدحلا اذهو
 ٩۳ مؤ ال مث «ىنارصن "الو ىدوهي :ةمألا هذه نم '١''لجر یب عمسي ال هديب ىسفن یذلاو»
 , 29 )«رانلا لحد الإ یب

 ,أ نم ةدايز ()

 .؟اهلك١ :أ ىف (5) .؟ةفاكا :ك ىف (6) .«راصنألا نم» :أ ىف (5)

 .«(ًادجسمل :ك ىف (۷)

 .(5717/5) دنسملا (۸)

 . ؟ىبنلا نع» م ىف ()

 3٠١١ ( دنسملا )٤/٤۹1(.

 .«نمؤي الو تومي مث :م ىف )١5( ,(وأ» :م ىف )١١( .«دحأ» :م ىف )١١(
 ىف ىئاسنلا هاور ظفللا اذهب ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدحو (1517) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور دقو ةريره ىبأ ثيدح ظفل اذه )۱٤(

 )١١551(. مقرب ىربكلا نئسلا



 ا. ( 104) ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نع ريبج نب ميلس وهو - سنوي وبأ انثدح «ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :ةمألا هذه نم دحأ ىب عمسي ال «هديب ىسفن ىذلاو» :لاق هنأ ال هللا لوسر نع « ةريره ىبأ

 هب درفت . «رانلا باحصأ نم ناک الإ ءهب تلسرأ ىذلاب نمؤي الو تومي مث « ىئارصن وأ ىدوهي

1 00 
 .2 دمح

 5 ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انثدح ءدمحم نب نيسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 رمحألا ىلإ تثعب E تيطعأ) : لِ هّللا لوسر لاق : لاق « هنع هّللا ىضر « ىسوم ىبأ نع

 « ىلبق ناك نمل 0 لحت ملو مئانغلا ىل تلحأو .ٌاروهطو ًادجسم ضرألا ىل تلعجو ءدوسألاو

 تأبتخا دق ىنإو «ةعافشلا لأس دقو الإ ىبن نم سيلو - ةعافشلا تيطعأو ا بعرلاب ترصنو

 . ”«ائيش هللاب كرشي مل ىتمأ نم تام نمل اهتلعج مث «ىتعافش

 نيحيحصلا ىف تباث ثيدحلا اذهو «ملعأ هّللاو «هوجرخ مهرأ ملو «حيحص حيحص دانسإ اضيأ اذهو

 نم دحأ نهطعي مل ًاسمخ تيطعأ» : لک هللا لوسر لاق نات كام راع ١" ةينحوم ءاضيا

 ىتمأ نم لجر اعأف ءاروهطو ادجسم ضرألا ىل تلعجو « رهش ةريسم بعرلاب ترصن : : ىلبق ءايبنألا

 ىبنلا ناكو «ةعافشلا تيطعأو ‹ ىلبق دحأل لحت ملو « مئانغلا ئل کک ءلصيلف ةالصلا هتكردأ

 .0(ةماع سانلا ىلإ تثعبو ءهموق ىلإ ثعبي "خ1

 ىف «ىلاعت هّللا ةفص (تيميو ىيحي وه ًالإ هَل ال ضرألاو تاومّسلا كلم هَل ىدا :هلوقو

 0 كلا هديب ىذلا «هكيلمو هيرو ءىش لك قلاخ وه ىنلسرأ ىذلا : ىأ للا لوسر» لوق

 e .ةتامإلاو

 هعابتاب مهرمأ مث «مهيلإ هللا لوسر هنأ مهربخأ :# ىمألا ىبنلا هلوسرو هّللاب اونمآق» :هلوقو
 ىف كلذب توعنم هنإف «ةمدقتملا بتكلا ىف هب مترشبو هب متدعو ىذلا : ىأ «ىمألا ىبتلا» « هب ناميإلاو

 لزنأ امب نمؤي وهو «هلمع هلوق قدصي : ىأ (هتاملكو هللاب نمؤي يذلا يمألا ىبتلا» :لاق اذهلو ؛ مهبتك

 طارصلا ىلإ :ىأ © نودتهت مكّلعل» «هرثأ اوفتقاو هقيرط اوكلسا :ىأ «هوعبتاو» هبر نم هيلإ

 . ميقتسملا

 . 4 ® نودع هبو قحلاب نودهي ةَمُأ ئسوم موق نمو ل:

 : ىلاعت لاق امك هب نولدعيو قحلا درك , ةفئاط مهنم نأ ليئارسإ ىنب نع ًاربخم نا لوقي

 لاقو «[١١؟ :نارمع لآ] (تودجسي مهو ليلا ءانآ هّللا تايآ َنوُلتي ةمئاق َةّمَأ باتكلا لهأ نم

eSهلا تایاب تورت  
ER E A 

 .1ىبنلا نع» :ك ىف )١(

 ٠٠١(., /۲) دنسملا (۲)

 . ارهش ةريسم» :ك ىف (:) . «دحأل لحت ملو» :أ ىف (۳)

 . ؟حيحصلا لاجر هلاجر» 0 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٤/ ٤١١( دنسملا (0)

 .أ نم ةدايز )¥( .«ةياور» :أ م عك ىف ()

 .«لوق» :ك ىف (9)



OIF ATP a aaa ۹ 

 . نيملسم لبق نم انك نإ اتر نم قحا نإ هب مآ اولاق مهبَلع لتي اذإو . نونمؤي هب مه هلبق نم باتكلا مهاتيتآ

 :صصقلا] € نوقفني مهانفزر اممو هيلا ةتسحْلاب نوءرديو ] اوربص امب ٍنيرم مهرجأ نوتؤي كوا

 :ةرقبلا] ةيآلا «هب توئمؤي كأ هتوالت قح هنولتي باتكلا مهاتيتآ نيذّلاا : ىلاعت لاقو ء[٤١ ۲
 نولوقيو .ادجس ناقذَألل نورخي مهْيَلع ىي اذإ هلبق نم مْلعْلا اوتوُأ نيذّلا تإ :ىلاعت لاقو ١.,

 .[۱۰۹ ۱۰۷: ءارسإلا ](اعوشخ مهديزيو نوکبی ناَقذألل نورخیو .الوعفمل انبر دعو ناک نإ ابر ناحبس

 انثدح «نيسحلا انثدح «مساقلا انثدح :لاقف ءًابيجع ًاربخ اهريسفت ىف ريرج نبا ركذ دقو

 ىنب نأ ىنغلب :لاق «نولدعي هبو قحلاب نودهي مَا ئسوم موق نمو» :هلوق جيرج نبا نع «جاجح
 ءاورذتعاو ءاوعنص امم مهنم طبس أربت  اطبس رشع ىنثا اوناكو  اورفكو «مهءايبنأ اولتق ال ليئارسإ

 ىتح هيف اوراسف «ضرألا ىف اقفن مهل هللا حتفف «مهنیبو مهنيب قرفي نأ «لجو زع هللا اولأسو

 :سابع نبا لاق : : جيرج نبا لاق . .انتلبق نولبقتسي نيملسم ءافنح كلانه مهف «نيصلا ءارو نم اوجرخ

 : ءارسإلا] دت مكي انج ةرخنالا دعو ءاجب اذإف ضرألا اوبكسا ليئارسإ ينل هدب نم انفو :هلوق كلذف

 برسلا ىف اوراس :سابع نبا لاق : :جيرج نبا ل 'ميرم نبا ىسيع :(ةرخآلا دعو»و ء.[٠

0 

 هبو قحْلاب نودي َهَمَأ ئسوم موق نموإ» :ىّدّسلا نع «ليذهلا ىبأ ةقدص نع «ةنييع نبا لاقو
 . "دهش نم رهن مهنيبو مكنيب موق : لاق نول دعي

 g20 2 ده و ماه مو 22 مي مم

 برضا نأ هموق هاقستسا ذإ ئسوم ىلإ انيحوأو اممُأ اطابسأ ةرشع يتنثا مهانعطقو
  olت هع 3-4 20

 ماَمعْا مهيلع اتلطو مهبرشم سانأ لك ملع دق انيع ةرشع اتنا هنم تسجبناف رجحلا اصعب

 مهسفنأ اوناك نكلو انومَّلَظ امو مكاتفزر ام تابيْط نم اولك ئولسلاو نملا مهيلع اتلزنأو
 كوم م ور

 اولخداو ةطح اولوقو متنش ثيح اهنم اولكو ةيرقلا هذه اونكسا مهل ليق ذإو © نوملظي

 ه 2 م6

 ريغ الوقف مهنم اومَلَظ نيذّلا َلَدَبَق © نيدسحملا ديزتس مكتائيطخ مك رفغُت ادجس بابلا

 . 4 © نوملُظَي اوناك مب ءاَمّسلا نم ازجر مهيلع اتلسرأف مهل ليق يذل

 نيب قرفلا ىلع انهبنو «ىكم قايسلا اذهو «ةيندم ىهو ««ةرقبلا» ةروس ىف هلك اذه ريسفت مدقت

 .؟9ةئملاو دمحلا هللو ءهتداعإ نع ىنغأ امب كاذو قايسلا اذه

 مهناتيح مهيتأت ذِإ تسلا يف نودعي ذإ رحبلا ةرضاح تناك يتلا ةيرقلا نع مهلتساو
o2همه هد 2 جدا“ هم  

 . 4 © نوقسفي اوناك امب مهولبن كلذك مهيتأت ال نوتبسي ال مويو اعرش مهتبس موي

 .«ةيآلا» :ه ىفو «م نم ةدايز )١(

 .(۱۷۳ /17) ىربطلا ريسفت (۲)
 .«لهس» : ىف (۳)

 ٠٠ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (4)



 ا. )1٦۳( ةيآلا :فارعألا ةروس د ثلاثلا ءزجلا

 ةدرق اونوك مهل انف تّبَسلا يف مكنم اودتعا يذلا متملع دقلو» :ىلاعت هلوقل طسب وه قايسلا اذه

 :ىأ 4َمُهّلَتساَو» :هيلع همالسو هللا تاولص هيبنل «یلاعت 1ا1 لوقي :[18 :ةرقبلا14نيِكساَخ
 ىلع هتمقن مهتأجافف هللا رمأ اوفلاخ نيذلا مهباحصأ ةصق نع كترضحب نيذلا دوهيلا ءالؤه لأساو

 ؛مهبتك ىف اهنودجي ىتلا كتفص نامتك نم ءالؤه رذحو «ةفلاخملا ىف مهلايتحاو مهئادتعاو مهعينص

 . مزلقلا رحب ءىطاش ىلع ىهو ««ةليأ» ىه ةيرقلا هذهو .مهفلسو مهناوخإب لح ام مهب لحي الئل

 مهّلَتساَوظ :هلوق ىف سابع نبا نع «ةمركع نع «نيصخلا نب دواد نع :قاحسإ نب دمحم لاق
 لاق اذكو .روطلاو نيدم نيب «ةليأ» اهل لاقي ةيرق ىه :لاق «رحبلا ةرضاح تناك يتلا ةيرقلا نع

 0 «ةداتقو «دهاجمو ركع

 سابع نبا نع ةياور وهو «نيدم ىه : : ليقو .ةليأ اهنأ انعمس ا نيك وب هللا دبع لاقو

 ؛ ندعو نيت يي اما .اهل لاقي ةيرق ىه :ديز نبا لاقو

 .كاذ ذإ هب ةاصولاب مهل هيف هللا رمأ نوفلاخيو هيف نودتعي :ىأ « تسلا يف نودعي ذإ» :هلوقو

 .ءاملا ىلع ةرهاظ ىأ :سابع نبا نع «كاحضلا لاق «اعرش مهتبس موي مهناتيح مهيتأت ذإ»

 .ناكم لك نم : «اعرش# :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 كمسلا راهظإب مهربتخن : ی (مهولبن كلذ مهيتأت ال نوتبسي ال مويو# :هلوقو :ريرج نبا لاق

 هديص مهل للحملا مويلا ىف مهنع "هئافخإو ءهديص مهيلع مرحملا مويلا ىف ءاملا رهظ ىلع مهل
 .اهنع مهجورخو هللا ةعاط نع مهقسفب :لوقي «َدوُفَسُفي اوناك امب# مهربتخن :مهوُلْبت كلذك»

 ىف اهانعم ىتلا ةرهاظلا بابسألا نم اوطاعت امب هللا مراحم كاهتنا ىلع اولاتحا موق ءالؤهو

 . مارحلا ىطاعت نطابلا

 انثدح ءملسم نب دمحم نب دمحأ انثدح :هللا همحر «ةطب نب هللا دبع وبأ مامإلا هيقفلا لاق دقو

 ىبأ نع «ورمع نب دمحم انثدح «نوراه نب ديزي انثدح «ىنارفعزلا حابصلا نب دمحم نب نسحلا

 مراحم اولحتستف «دوهيلا E ال» :لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛ةريره ىبأ نع «ةملس
 . «لیحلا ىندأب هللا

 «هقثوو '''هخيرات ىف بيطخلا هركذ اذه ملسم نب دمحم نب دمحأ نإف ءديج دانسإ اذهو
 .ًاريثك دانسإلا اذه لثمب ىذمرتلا ححصيو «تاقث نوروهشم هلاجر ىقابو

 2س هس مم ۶ 2 8 يدع و. للاي ao o2 م 2 2.6 0 مس ماه

 ةرذعم اولاق اديدش اباذع مهبذعم وأ مهكلهم هللا اموَق نوظعت مل مهم ةمأ تاق ذإو 0

 .م نم ةدايز )١(

 .«بكترا» :أ ىف (0) .«اهئافخإ» :أ ٠م ك ىف (۲)

 .(47) ةطب نبال ليحلا لاطبإو علخلا ىف ءزج )٤(

 . ءاذكه» :م ىف (5)

 .قثوي ملو بيطخلا هيلع ملكتي مل نكلو ىدادغبلا ملسم نب دمحم نب دمحأ (44 :48/6) دادغب خيرات ىف (5)



 )١١٤ - ١١١( تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا ۹٤

 انذخأو ءوسلا نع نوهني نيد انآ هب اوُرَكذ ام اوُسَن اًمَلَف ۵ نوقتی مهّلعلو مكبر ىلإ
 9 4 ى ريم مرعب 2وم

 اونوك مه اتل هنع اوهن ام نع اوتع امف 9 نوقف اوئاک امب سیئب باذعب اوّل نیا

 . 4 059 نيكس ةدّرق

 اولاتحاو 0 :قرف ثالث ىلإ اوراص مهنأ ةيرقلا هذه لهأ نع ىلاعت ربخي
 «كلذ نع تهن ةق .ةرقبلا ةروس ىف هنايب مدقت امك < «تبسلا موي كمسلا دايطصا ىلع

 اموَق نوظعت مل» : ها ءهنت ملو لعفت ملف تتكس ةقرفو . . مهتلزتعاو '"'[تركتأو]
 اوقحتساو اوكله مهنأ متملع دقو «ءالؤه نوهنت مل : ىأ ؟4«اديدش اباذع مهبذعم وأ مهكلهم هللا

 مهضعب أرق . كير ىلإ ردن ٠ ةركنملا مهل تلاق .مهايإ مكيهن ىف ةدئاف الف ؟هللا نم ةبوقعلا

 : ىأ مكبر ىلإ ةرذعم» كلذ لعفن :ىأ «بصنلاب نورخآ أرقو ةرذعم اذه :هريدقت ىلع هنأك «عفرلاب

 راكنإلا اذهب لعلو :نولوقي «دوفّتي مهّلعلو» ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم انيلع ذخأ اميف

 .مهمحرو مهيلع هللا بات اوبات اذإف «نيبئات هللا ىلإ نوعجريو «هنوكرتيو هيف مه ام نوقتي

 نيذلا انيحجنألا «ةحيصنلا لوبق ركنملا نولعافلا ىبأ املف :ىأ هب اورگذ ام اوسن امل : ىلاعت لاق

 نيهانلا ةاجن ىلع صنف 4 سيئب باذعبإ» ةيصعملا اوبكترا :ىأ 4اوُمَلَظ نيذلا اَنذَحَأو ءوسلا نع نوهني

 احدم نوقحتسي ال مهف < «لمعلا سنج نم ءازجلا نأل ؛نيتكاسلا نع تكسو «نيملاظلا كالهو

 وأ نيكلاهلا نم اوناك له :مهيف ةمئألا فلتحخا دقف اذه عمو ءاومذيف اميظع اوبكترا الو ءاوحدميف

 :نيلوق ىلع ؟نيجانلا نم

 مهبذعم وأ مهكلهم هللا اموَق نوظعت مل مهنم ةمأ تلاَق ذِإو» : سابع نبا نع <« «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 هللا مرحف ««ةليأ» :اهل لاقي «ةنيدملاو رصم نيب رحبلا ئطاش ىلع ةيرق ىه 7: لاق] «اديدش اًباَذع

 موي ىضم اذإف ءرحبلا لحاس ىف ًاعرش مهتبس موي مهيتأت ناتيحلا تناكو «مهتبس موي ناتيحلا مهيلع

 «مهتبس موي ناتيحلا اوذخأ مهنم ةفئاط نإ مث «هللا ءاش ام كلذ ىلع ىضمف .اهيلع اوردقي مل تبسلا

 ًاوتعو ًايغ الإ اودادزي ملف ؟مكتبس موي مكيلع هللا اهمرح دقو اهنوذحخأت :اولاقو ةفئاط مهتهنف

 دق موق ءالؤه نأ نوملعت : اهلا نم ةفئاطا تاق مهيلع كلذ لاط املف .مهاهنت ىرخأ ةفئاط تلعجو

 هلل ابضغ دشأ اوناكو « ,9(4[اديدش اباذع مهبذعم وأ ] مهكلهم هلا اموق نوظعت ملط «باذعلا مهيلع قح
 و املف .نوهني اوناك دق و , «نوقّتي مهَلعَلو مكبر ىلإ ةرذعم#» :اولاقف ؟ىرخألا ةفئاطلا نم

 ةرذعم# : اولاق نيذلاو .4 مهكلهم هللا اموَق نوظعت مل :اولاق ناتللا ناتفئاطلا تجن هللا بضغ مهيلع

 .ةدرق مهلعجف «ناتيحلا اوذخأ نيذلا هتيصعم لهأ هللا كلهأو مكبر ىلإ

 .اذه نم ًابيرق سابع نبا نع «ىفوعلا یورو

 هّللا اموق نوظعت ملإ» : سابع نبا نع «ةمركع نع ‹نيصحلا نب دواد نع «دیز نب دامح لاقو

 )١( نم ةدايز (4 ؛5) .أ م ءك نم ةدايز (۲) .«ةقرفف» :أ م «ك ىف 1.



 ةد 009 ارعا ةزوس م لاا ةزحلا

 ؟ال مأ «مهكلهم هللا اموق نوظعتأ» :اولاق نيذلا اجنأ ىردأ ام :لاق (اديدش اباذع مهبذعم وأ

 .ةلح ىناسكف ارق ا هرم نک ا كفل

 وهو اموي سابع نبا تثج :لاق ةمركع نع «لجر ىنثدح «جيرج نبا انربخأ :قازرلا دبع لاق
 «تسلجف تمدقت ىتح كلذ ىلع لزأ مل مث ءوندأ نأ تمظعأف ی و علا 6 « ىكبي

 ىف وه اذإو :لاق .تاقرولا ءالؤه :لاقف :لاق ؟كادف هللا ىنلعج .سابع ابأ اي كيكبي ام :تلقف

 ناتيحلا تقيس دوهي نم ىح اهب ناك هنإف :لاق .معن :تلق ةليأ "”فرعت :لاق .«فارعألا ةروس»

 موي مهيتأت تناك «ةديدش ةنؤمو دك دعب اوصوغي ىتح اهيلع نوردقي ال تصاغ مث «تبسلا موي مهيلإ

 نم ةهرب كلذك اوناكف .مهتينفأب اهنوطبل اهروهظ "”حطبتت «ضخاملا اهنأك انامس اضيب اعرش تبسلا

 ىف اهولكو «هيف اهوذخف «تبسلا موي اهلكأ نع متيهن امنإ :لاقف مهيلإ ىحوأ ناطيشلا نإ مث ءرهدلا
 موي اهديصو اهذخأو اهلكأ نع متيهن لب :ةفئاط تلاقو «مهنم ةفئاط كلذ تلاقف .مايألا نم هريغ

 تلزتعاو ءاهئاسنو اهئانبأو اهسفنأب ةفئاط تدغف «ةلبقملا ةعمجلا تءاج ىتح «كلذك اوناكف .تبسلا

 هللا «هّللا ءمكليو :نونعألا لاقو . تتكسو راسيلا تاذ ةفئاط تلزتعاو تحنتو «نيميلا تاذ ةفئاط

 اَباَذَع مهبذعم وأ مهكلهم هللا ا اموق نرظعت مل» :نورسيألا لاقو . هللا ةبوقعل اوضرعتت ا مكاهنن

 3 اويانصت“ الا انيلإ بحا وهف اوهعن نإ «4نوقتي مِهَّلَعْلو مكبر ىلإ ةرذعم» نوال لاق ؟4اديدش

 اي «متلعف (””دقف :نونميألا لاقو «ةئيطخلا ىلع اوضمف .مكبر ىلإ ةرذعمف اوهتني مل نإو ءاوكلهي
 فسخب هللا مكحبصي ىتح نوحبصت مكارن ام هللاو «مكتنيدم ىف ةليللا "”مهكتيابن ال هللاو .هللا ءادعأ

 ءاوباجي ملف ءاودانو بابلا مهيلع اوبرض اوحبصأ املف .باذعلا نم هدنع ام ضعب وأ فذق وأ

 اهل ىواعت هللاو ةدرق «هللا دابع ىأ :لاقف مهيلإ تفتلاف «ًالجر ةنيدملا روس اولعأو ءاملس اوعضوف

 اهباسنأ سنإلا فرعت الو «سنإلا نم "اهباسنأ دورقلا تفرعف «مهيلع اولخدف اوحتفف :لاق .بانذأ

 دكر مكهنت ملا :لوقتف ؛ ىكبتو هبايث مشتف سنإلا نم (”'اهبيسن اهيتأي دورقلا تلعجف «ةدرقلا نم

 ءوسلا نع نوهني نيذّلا انيِمنَأ هب اوركذ ام اوسن امل شا نبا ا يف . معن ىأ ءاهسأرب لوقتف

 نحنو ءاوركذ نيرخآلا ىرأ الو ءاوجن دق اوهن نيذلا ىرأف :لاق « سيئب باَذَعب اوُمَلَظ َنيِذْلا انذخأو

 مه ام اوهرك دق مهنأ ىرت الأ «كادف هللا ىنلعج :تلق :لاق .؟اهيف لوقن الو اهركنن ءايشأ ىرن

 . ©" 7نيظيلغ نيبوث تيسكف یل رماف :لاق ؟4مهكلهم هللا اموَق نوظعت مل :اولاقو مهوفلاخو «هيلع
 . هنع «دهاجم ىور اذكو -

 نامور نبا معز :لاق «كلام نع «زيزعلا دبع نب بهشأ انربخأ «سنوي انثدح :ريرج نبا لاقو

 «حطبنت ىتح» :م ىف (۳) .«فرعت له :لاق» : ىف (۲) .«نإ» : ىف )١(

 .«مكنيتأنلا» :م ىف (5) .ادق» :أ ىف (0) .«الو كلذ نع مكاهني هللا ءهللا» :أ ىف (5)

 .«رسف مث» : ىف (9) . (اهبسن تأت» :أ یف () .«مهباسنأل :م ىف (۷)

 )۲۲٣/۱(. قازرلا دبع ريسفت (۱۰)



 OFT EPS N aa a حل 5

 موي مهيتأت تناك : لاق «مهيتأت ال نوتبسي ال مويو اعرش مهتبس موي مهناتيح مهيتأتإ» : ىلاعت هلوق نأ

 لجر  كلذل  ذختاف ءرخآلا تبسلا موي ىلإ ءىش اهنم ىري الف «تبهذ ءاسملا ناك اذإف «تبسلا

 دجوف «هاوتشاف هذخأ ءدحألا ةليل اوسمأ اذإ ىتح «تبسلا موي ءاملا ىف اهنم اتوح طبرف «ًادتوو اطيخ

 توح دلج هنإف» : مهل لاق ىتح هب اولازي ملف «مهدحجف كلذ نع هولأسف هوتأف «هحیر سانلا

 ىسمآ املف  نيتوح طبر :لاق هلعل ىردأ الو - كلذ لثم لعف رخآلا ”تيسلا ناك املف .«هاندجو

 كي دش 3 :مهل لاقف «هولأسف '”وؤاجف «ةحئار اودجوف «هاوتشاف هذخأ دحألا ةليل نم

 ل .مهباصأ ام خسملا نم مهباصأف «مهيلع اهنوقلغي ضبر
 يماع ا وررف .مهوبيجي ملف اودانف «مهيلع ةقلغم ةنيدملا اودجوف «سانلا بلطي ام مهنم نوبلطي

 ذل حسمتيو هنم ونديو د را درقلا لعجف «ةدرق مه اذإف

 دمحلا هللو «ةيافكو عنقم هيف ام ةيرقلا هدف نيج ىف ناال نم ؟"1ةةرقبلا» وس نف املك كفو

 . ةنملاو

 . نيكلاهلا نم اوناك نيتكاسلا نأ :ىناثلا لوقلا

 اوعدتبا : لاق هنأ ؛ سابع نبا نع «ةمركع نع «نيصحلا نب دواد نع « قاحسإ نب دمحم لاق

 ناتيحلا مهل تع رش :تيشلا موي ناک اذإ اوناكف «ناتيحلا هيف مهيلع تمرحف « هيف اولتباف ةتيسلا

 تبسلا ءاج اذإف «لبقملا تبسلا ىتح رت ملف تبهذ «تبسلا ىضقنا اذإف .رحبلا ىف اهيلإ نورظني

 مث هفنأ مزخف ًاتوح ذخأ مهنم الجر نإ مث .كلذك اوثكمي نأ هللا ءاش ام اوثكمف ءاعرش تءاج

 كلذ لعفف «هلكأف هاوشف هدأ «دغلا ناك املف .ءاملا ىف هكرتو هطبرو «لحاسلا ىف ًادتو هل برض

 ؛قاوسألا ىف كلذ رهظ ىتح هوهن مهنم ةبصع الإ «دحأ مهنم هاهني الو «نورکنی الو نورظني مهو

 اديدش اباذَع مهبذعم وأ مهكلهم هللا اموق نوظعت ملل :مهنوهني نيذلل ةفئاط تلاقف :لاق . ةينالع لعفف

 : هلوق ىلإ هب اورد ام اوسن امف .نوقتي مهلعلو» مهلامعأ طخس :اولاقف «( مكبر ىلإ ةرذعم اولاق

 هّللا اموق نوظعت مل : اولاق ثلثو ءاوهن ثلث :ًاثالثأ اوناك : سابع نبا لاق 4 نیئساخ ةدرق»

 . مهرئاس كلهو اوهن نيذلا الإ اجن امف «ةئيطخلا باحصأ ثلثو , 4 مهكلهم

 نم ىلوأ «نيتكاسلا ةاجن ىف ةمركع لوق ىلإ هعوجر نكلو «سابع نبا نع ديج دانسإ اذهو
 .ملعأ هللاو «كلذ دعب مهلاح نيبت هنأل ؛اذهب لوقلا

 .اوجن اوقب نيذلا نأ ىلع موهفملاب ةلالد هيف : «سيئب باذعب اوملَظ نيذّلا انذَحَأول : ىلاعت هلوقو

 لاقو .«ميلأ» : ةياور ىفو «(«ديدشلا» :دهاجم لوق ىف هانعمو « ةريثك تاءارق هيف 4 سیب و

 .ملعأ هللاو «براقتم لكلاو .عجوم :ةداتق

 «مهدحجف كلذ نع هولأسفا م ىف (9 . (هوتأف» :م ىف (0) .«تبسلا موي ناك املف» :م ىف )١(

 .«ناك نمم» :م ءك ىف (5) .«ادعف» :م ىف (6)

 )١( ىربطلا ريسفت )۱۹۳/۱۳(.

 ) )۷:ةيآلا ةرقبلا ةروس



 888 سس 0١1510 ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .نيناهم نيريقح نيليلذ : ىأ *نيئتساخ# :هلوقو

 عيرَسَل كبر نإ باَذعْلاَءوُس مُهموُسَي نم ةمايقلا موي ىلإ مهل نعمل كير نأ ذإو ل
 .( 059 ميحر روفغل هنإو باقعلا

 رمأ :هريغ لاقو .دهاجم هلاق «ملعأ :ىأ نذإلا نم لعب : 4نذأت»

 شعبي :هلوق ىف ماللاب تّبَمْلَت اذهلو «ةظفللا هذه نم مسقلا ىنعم ديفي ام مالكلا ةوق ىفو

 مهتفلاخمو مهنايصع ببسب : ىأ «باَذَعْلا ءوس مهموسي نم ةمايقلا موي ىلإ دوهيلا ىلع : ىأ «مهيلع

 3 مراحملا ىلع مهلايتحاو هعرشو هّللا رماوأ

 «ةلس ةرشع ثاللث : ليقو - نينس عبس جارخلا مهيلع برض «مالسلا هيلع « ىسوم نإ :لاقيو

 مث «نيينادلكلاو نيينادشكلاو نيينانويلا نم كولملا رهق ىف اوناك مث .جارخلا برض نم لوأ ناكو

 «مالسإلا ءاج مث «جارخلاو ىزجلا مهنم مهذخأ «مهايإو مهلالذإو ىراصنلا رهق 0

 او جارخلا نودؤي هتمذو هرافص ت اوناکف «مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع «دمحمو

 مهنم ةيزجلا ذخأو « ةنكسملا ىه :لاق ةيآلا هذه ريسفت ىف سابع نبا نع ‹ ىفوعلا لاق

 هللا لوسر دمحم :باذعلا ءوس مهنوموسي نيذلاو «ةيزحلا ىه : :هنع «ةحلط ىبأ نب ر ىلع لاقو

 . ةمايقلا موي ىلإ «هتمأو اي

 2 هر

 .ةداتقو «ىدسلاو «جيرج نباو «ريبج نب ديعس لاق اذكو

 نأ بحتسي :لاق بيسملا نب ديعس نع «ىرزجلا ميركلا دبع نع ءرمعم نع :قازرلا دبع لاقو
 . ةيزحلا ىف طابنألا ثعبت

 هيلع «ميرم نبا ىسيع عم نوملسملا مهلتقيف «لاجدلا راصنأ نوجرخي مهنأ مهرمأ رخآ مث :تلق

 .نامزلا رخآ كلذو «مالسلا

a a Ee A وردت كل نع ول ميحر روفغل هنإو « هعرش [و هرمأ] و هاصع نمل قا ج عيرسل بر تورت .هلوفو 

 .بانأو هيلإ بات نمل :ىأ

 بيغرتلا نيب ىلاعت 2؟7[هللا] نرقيف «سأيلا لصحي الئل «ةبوقعلا عم ةمحرلا نرق باب نم اذهو

 .فوخلاو ءاجرلا نيب سوفنلا ىقبتل ؛اريثك بيهرتلاو
 مم سام م2 دو صمم م ماش ردم شو ملا م و 95 رم ەر E 6 يول موو يد

 تانسحلاب مهانولبو كلذ نود مهنمو نوحلاصلا مهنم اممأ ضرألا يف مهانعطقو ل

 اذه ضرع نوذخأي باتكلا اوثرو فلخ مهدعب نم فلخف ® نوعجري مهلعل تائيسلاو
 5 هر رل رب ره نر رهو راما ف لاح ع

 أل نأ باتكلا قاعي مهلع خي ملأ هوذخأي هلثم ضرع مهتأي نإو انأ رقغيس نولوقيو ندألا

 . (ةيزجلا» :م ىف (0) .«ىلإ» : م ‹ك ىف ()

 .م نم ةدايز (0) .أ نم ةداير (۳)



 )158  17١( تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا لس سبسهتلدووم

 ® نولقعت الفا نوَقَتي نيد ريخ ةرخآلا رادلاو هيف ام اوسردو قحا ذل هّللا ىلع اوُلوُقَي

 . 4 ©2 نيحلصملا رجأ عيضن ال الإ ةالّصلا اوماقأو باتكلاب نوكسمي نيذّلاو

 هدعب نم انلقو» : کک لاق امك ءآقرفو فئاوط :ىأ ءامأ ,ضرألا ىف مهقرف هنأ ىلاعت ركذي

 ٠[. ا ی مكي انج آو ءاج اذرل شرا وک لارا يا

 ا نجلا تلاق امك كلذ ريغو حلاصلا 2 نود مه درعا م
 هدو همس

 ا ا ةفاعلاو e e ةدشلاو اا ا « تاّئيَسلاَو

 اتل رفغيس نولوقيو ىندألا اذه ضرع نوذخأي باَتكلا اوُنِرو فْلَح مهدعب نم فلفل : ىلاعت لاق مث

 «حلاطلاو حلاصلا مهيف نيذلا ليجلا كلذ دعب نم فلخف :ىلاعت لوقي «(هوذخأي هلم ضرع مهتأي نإو
 ىراصنلا مه :دهاجم لاقو - ةاروتلا وهو باتكلا (0عذه] ةسارد اوثرو دقو «مهيف ريخ ال رخآ فلخ

 ضرعب هرشنو قحلا لذب نع نوضاتعي :ىأ (ئندألا اذه ضرع نوذخأيإ» «كلذ نم معأ نوكي دقو -

 :لاق اذهلو ؟ هيف اوعقو لوألا لثم مهل حال املكو «ةبوتلاب اهنودعيو مهسفنأ نوفوسيو ءايندلا ةايحلا

 نإف «هنم هللا نورفغتسي مث «بنذلا نولمعي :ريبج نب ديعس لاق امك «هوذخأي هلم ضرع مهتأي نإو»

 .هوذخأ بنذلا كلذ ضرع

 الإ ايندلا نم ءىش مهل فرشي "ال : لاق « ئندألا اذه ضرع نودخأي) : :هلوق ىف دهاجم لوقو

 .هوذخأي هلثم اضرع اودجي نإو «اَنل ٌرَفْغيَس9 : نولوقيو «ةرفغملا نونمتيو مرح وأ ناك ًالالح «هوذخأ

 مهئايبنأ دعب باتكلا اوثرو «ءوس فلخل «هللاو ىأ :4 فلَخ مهدعب نم فلخف» : : ىف ةداتق لاقو

 ةالّصلا اوعاضأ فْلَخ مهدعب نم فلَخَفل : ىرخأ ةيآ ىف هللا لاقو «مهيلإ دهعو هللا مهثرو «مهلسرو

 هللا ىلع اونمت ان رفغيس نولوقيو ئندألا اذه ضرع نوذخأي» : لاق «[159 :ميرم] «تاوهشلا اوعبتاو

 مهاهني الو «ءیش نع ءىش مهلغشي ال «هوذخأُي هلم ضرع مهتا نإو» ءاهب نورتغي ةرغو «ىنامأ
 .ًامارح وأ ناك ًالالح نولابي الو NE نيا نس وف حبل تاس او هكا نعت

 تناك :لاق (هیف ام اوسردو» :هلوق ىلإ 4فلخ مهدعب نم فلخفإ» : هلوق [ىف] ىّدَسلا لاقو

 ىلع مهضعب ذخأف ءاوعمتجا مهرايخ نإو «مكحلا ىف ىشترا الإ ايضاق نوضقتسي ال ليئارسإ ونب

 كنأش ام :هل لاقيف «ءىشترا ىضقتسا اذإ مهنم لجرلا لعجف «ىشتري الو اولعفي الأ دوهعلا ضعب

 اذإف «عنص اميف ليئارسإ ىنب نم نورخآلا ةيقبلا ةيلع نعطيف ««ىل رفغيس» :لوقيف ءمكحلا ىف ىشترت

 ضرع نيرخآلا تأي نإو :لوقي .ىشتريف «هيلع نعطي ناك نمم لجر هناكم لعجو «عزن وأ «تام

 .هوذخأي ايندلا

 .م نم ةدايز )00 .أ نم ةدايز )١(

 .م نم ةدايز )4( .أ نم ةداير (۳)
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 لوقي «هيف ام اوردو قحا الإ هللا ىلع اوُنوَقي ال نأ باتكلا قايم مهيلَع ذخؤي ملأ : ىلاعت هللا لاق
 هنومتكي الو الل قا نالا نالا نين وهبلع دا ام ع ءاذه مهعينص ىف مهيلع ًاركنم ىلاعت

 هب اورتشاو مهروهظ ءارو هود هنومتكت الو ساّئلل هبل باَتكْلا اوتو نیلا قايم هللا ذخأ ذإوإل :هلوقک

 . 1A۷] :نارمع لآ] (نوٌرَتشي ام سنف اليلق انمَ

 (قحْلا الإ هللا ىَلع اولوقي ال نأ باتكلا قايم مهّيَلع َدَحْوي ملأ : سابع نبا لاق : جرج نبا لاقو
 .اهنم نوبوتي الو ءاهيف نودوعي نولازي ال ىتلا مهبونذ نارفغ نم هللا ىلع نوبجوي اميف :لاق

 «هباوث ليزج ىف ىلاعت مهبغري :(نولقعت الفأ نوقتي نيذّلَل ريخ ةرخآلا رادلاو# :ىلاعت هلوقو
 لبقأو « هسفن یوه كرتو « مراحملا ىفغتا نمل ريخ ىدنع امو ىباوثو : ىأ «هباقع ليبو نم مهرذحيو

 .هبر ةعاط ىلع

 امع مهعدري لقع ىدنع امع ايندلا ضّرعب اوضاتعا نيذلا ءالؤهل 0 : لوقي (نولقعت الَفأ»
 دمحم هلوسر عابتا ىلإ هدوقي ىذلا هباتكب كسمت نم ىلع ىلاعت ىنث ىنثأ مث وا مانا ف

 اودتقاو هب اومصتعا : ىأ 4 باتكلاب نوکسَمي نيذّلاو» :ىلاعت لاقف «هيف بوتكم وه امك <«

eنيحلصملا رجأ عيضن ال اإ ةالّصلا اوماقأول هرجاوز اوكرتو » . 

 ام اوركذاو ةوقب مكانيتآ ام اوذخ مهب عقاو هنأ اونظو ةلظ هئأك مهقوف لبجلا انقتن ذإو إل

 . 4 079 نرقتت مكلعل هيف

 وهو «هانعفر :لوقي (مهقوف لبجلا اتقن ذإو» :هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 ٠١٤[. :ءاسنلا] ف رطل او :هلوق
 قوف ةكئالملا هتعفر «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «شمعألا نع «ىروثلا نايفس لاقو

0 

 ىذلاب مهرمأف < «بضغلا هنع تكس ام دعب حاولألا ذ ذخأو ٠ «ةسدقملا ضرألا وحن 7 «مالسلا

 هللا "قتني ىتح اهوبرقي نأ اوبأو «مهيلع تلقثف «فئاظولا نم مهغلبي نآ ۔ [هب] ىلاعت هللا '''هرمأ
 طب ىئاسنلا هاور .مهسوؤر قوف ةكئالملا هتعفر : لاق ‹ةلظ هنأك مهقوف لبحلا

 اذه :لاق هللا دبع نب ركب ىبأ نع «دمحم نب جاجح نع «هريسفت هت ىف دواد نب دينس لاقو

 :اولاق ؟مكاهن امو مكرمأ امو «مكيلع مرح امو مكل لحأ ام نايب هيف نإف «هيف امب هنولبقتأ «باتك

 :اولاق .اهيف امب اهولبقا :لاق .اهانلبق ةفيفخ اهدودحو «ةريسي اهضئارف تناك نإف ءاهيف ام انيلع رشنا

 علقناف لبحلا لإ هّللا ىحوأف «ارارم ىسوم اوعجارف ؟اهضئارفو اهدودح فيك ءاهيف ام ملعن ىتح ال

 «ىبر لوقي ام نورت الآ :ىسوم مهل لاق ءامسلا نيبو مهسوؤر نيب ناك اذإ ىتح ءءامسلا ىف عفتراف

 .؛قتن» :م هك ءد ىف (۳) .آ نم ةدايز (1) ا 0
 . هط ةروس ىف هللا ءاش نإ ىتأيسو نوتفلا ثيدح وهو (۱۱۳۲) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (4)



 11 2 ناكل فايكلا REE ةووضد ةنلاثلا as عمم

 ال :لاق ىرصبلا نسحلا ىنثدحف :لاق .لبجلا اذهب مكينمرأل ءاهيف امب ةاروتلا اولبقت مل نئل ؟لجو زع

 نأ نم ًاقرف «لبجلا ىلإ ىنميلا هنيعب رظنو ءرسيألا هبجاح ىلع ًادجاس لجر لك رخ لبجلا ىلإ اورظن

 هذه :نولوقي ءرسيألا هبجاح ىلع الإ دجسي ىدوهي ضرألا ىف مويلا سيل كلذكف «[هيلع] طقسي

 قبي مل «هديب هبتك هللا باتك اهيف حاولألا رشن املف :ركب وبأ لاق .ةبوقعلا اهب تعفر ىتلا ةدجسلا

 ١ «زتها الإ رجح الو رجش الو لبج ضرألا هجو ىلع

 كيَلِإ نوضغنيسفإ :ىلاعت لاق امك كرح :ىأ] .هسأر اهل ضفنو زتها الإ ةاروتلا هيلع أرقت «ريبك الو

 کک ر ىأ 0١[ :ءارسإلا] «مهسوؤر

 مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ م مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر ذخأ ذإو »

 اتؤابآ كرشأ امن ووت أ 79 نيلفاغ اذه نع انك نإ ةمايقلا موي اولو ةت نأ اتدهش یب اوا

 مُهلعَلو تايآلا لص كلذكو م نوط لعق امب انكم مهدعب نم يَ انکو لبق نم

 . 4 059 نوعجري

 مهبر هللا نأ مهسفنأ ىلع نيدهاش « مهبالصأ نم مدآ ىنب ةيرذ جرختسا هنأ ىلاعت ربخي

 مقأف# :ىلاعت لاق «هيلع مهلبجو كلذ ىلع مهرطف ىلاعت هنأ امك .وه الإ هلإ ال هنأو «مهکیلمو

 نيحيحصلا ىفو ۳١[« :مورلا] للا لحل ليدبت ال اهيلع سالا رطقف يلا هللا ترطف افينح نيدلل كهجو

 ىفو - ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :ِةلَك هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع
 له «ءاعمج ةميهب ةميهبلا دلوت امك .«هناسجميو «هنارصنيو «هنادوهي هاوبأف  ةلملا هذه ىلع :ةياور

 لوقي» : هللا لوسر لاق :لاق رامح نب ضايع نع «ملسم حيحص ىفو «ءاعدج نم اهيف نوسحت
 مهيلع تمرحو مهنيد نع ‹ مهتلاتجاف نيطايشلا (؟!ههتءاجف ءافنح ىدابع تقلخ ىنإ : ل هللا

 ل تللحأ ام

 «بهو نبا انثدح «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :هللا همحر «ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو

 ءدعس ىنب نم عيرس نب دوسألا نع «مهثدح نسحلا ىبأ نب نسحلا نأ :ىبحي نب ىرسلا ىنربخأ
 غلبف «ةلتاقملا اولتق ام دعب ةيرذلا موقلا لوانتف :لاق «تاوزغ عبرأ ةي هللا لوسر عم توزغ :لاق

 لوسر اي :لجر لاق «؟ةيرذلا نولوانتي ماوقأ لاب ام» :لاق مث «هيلع دتشاف ءيا هللا لوسر كلذ

 تدلو الإ دلوت ةمسن تسيل اهنإ الأ !نيكرشملا ءانبأ مكرايخ نإ» :لاقف ؟نيكرشملا ءانبأ اوسيلأ « هللا

 : نسحلا لاق .«اهنارصني 0 رهنادوهي اهاوبأف ءاهناسل اهنع نيبي ىتح اهيلع لازت امف «ةرطفلا ىلع

 ىلع مهدهشأو ] مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كير ذخأ ذإو» :هباتك ىف هللا لاق دقل هللاو

 , يكل ا4[ مهسفنأ

 . (تءاجف» م ىف (4) ۰م «ك نم ةدايز (۳ «۲) . ك نم ةدايز )۱(

 :ةيآلا دنع هلبق ىذلاو وه هجيرخت قبسو )۲۸٣٥(« مقرب ملسم حيحص (5)

 .أ نم ةدايز (۷) .(و# :م ىف (0)

 . 0771/17 ىربطلا ريسفت (۸)



 ها... )1۷١-۱۷٤( تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ‹«ىرصبلا نسحلا نع «ديبع نب سنوي نع «ةيلع نب ليعامسإ نع ءدمحأ مامإلا هاور دقو

 دوسألا انثدح :لاق نسحلا نع «ديبع نب سنوي نع ه1 بيع ا ا .هب

 . كلذ دنع ةيآلا هراضحتساو ىرصبلا نسحلا لوق ركذي ملو «هركذف «عيرس نبا

 نيميلا باحصأ ىلإ مهزييمتو «مالسلا هيلع «مدآ بلص نم ةيرذلا ذخأ ىف ثيداحأ تدرو دقو

 .مهبر هللا نأب مهيلع داهشتسالا ) اهضعب ىفو «لامشلا باحصأ "”[ىلإ]و

 «كلام نب سنأ نع «ىنوجلا نارمع ىبأ نع «ةبعش انثدح «جاجح انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 ام كل ناك ول تيأرأ :ةمايقلا موي رانلا لهأ نم لجرلل لاقي» :لاق ي ىبنلا نع «هنع هللا ىضر

 «كلذ نم نوهأ كنم تدرأ دق :لوقيف .معن :لوقيف» :لاق «؟هب ايدتفم تنكأ ءىش نم ضرألا ىلع

 .«ىب كرشت نأ الإ تيبأف ءآئيش یب كرشت ال” مدآ رهظ ىف كيلع تذخأ دق

 و يعش ةيردح ني( نينحسلا نف ءاسرخأ

 نع - مزاح نبا ىنعي - ريرج انثدح «دمحم نب نيسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو :رخآ ثيدح

 :لاق ايب ىبنلا نع «(امهنع 0 0 سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «"رباج نب موثلك
 ةيزذ لك هبلص نم رخال فرعا 'ىنعي ٠ .نامعنب «مالسلا هيلع «مدآ رهظ نم قاثيملا ذخأ هللا نإ»

 انك انإ ةمايقلا موي اولوقت د نأ اندهش ىَلب اولا مكبرب تسلأ» :لاق البق مهملك مث هيدي نيب اهرثنف اهأرذ

 .««نولطبملا» :هلوق ىلإ (نيلفاغ اذه نع

TE دع ديس رع يحلم ف o دينا ىف .يئاجتلا( EE E 

 دمحم نب نيسح ثيدح نم متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاورو .هب «ىزورملا دمحم نب نيسح نع «
 دمحم نب ن تود نع کردم یف کا چ رار .افوقوم هلعج متاح ىبأ نبا نأ الإ .هب

 جيجا: دهر واجر ملرداسإلا و او هب رح نب مثلك نع 0 نب ريرج نع «هريغو
 نع رجب شک نع «ثراولا دبع هاور دقو لاق اذكه .'” “'"ریبج نب موثلكب ملسم

 سابع ا نع «ريبج نب ديعس  eنب ةعيبر نع «عيكوو ةيلع نب ليعامسإ هاور اذكو
 "هب «هیبأ نع ءريبج نع «موثلک
 نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلعو ىفوعلا هاور اذكو «هلوق "سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ةيذب

 نب ىلعو « تبا ىبأ نب بيبحو «بئاسلا نب ءاطع هاور اذكو .

 )١( دنسملا )۳/ ٤١١(.
 )۲( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )8115(.

 .«كيبأ رهظ» :أ ىف )٥( .«ضعب ىفو» :أ ىف (6) .أ «م ءك نم ةدايز (۳)
 )۲۸۰٥(. مقرب ملسم حيحصو (7775) مقرب ىراخبلا حيحصو (۱۲۷ /۳) دنسملا ()
 .؟موي) 1: “م ‹ك ىف (9) .أ نم ةدايز (8) .؟ريبج» :أ ىفو «اربج» م .ك ىف (۷)

 «ىوقلاب سيل اذه موثلك» :ىئاسنلا لاقو (۲۲۲ /۱۳) ىربطلا ريسفتو (۱۱۱۹۱) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (؟١/77) دنسملا )٠١(

 . «ظوفحملاب سيل هثيدحو
 .اربج» :م ءك ىف )١١(

 ١6 كردتسملا( )١/۲۷(.

 .«ريبجا :أ ىف )١(

 )١5( هريسفت ىف ىربطلا هجرخأ )۱۷۲/۱۳(.

 .عيكو قيرط نم (۲۲۹/۱۳) هاورو ةيلع نبا قيرط نم (774/17) هريسفت ىف ىربطلا هاور (16)
 .(۲۲۹ ۔ ۲۲۷ /۱۳) ىربطلا ريسفت (0)



OVE ND فايل" فارغالا روش I ag 

 .ملعأ هللاو «تبثأو رثكأ اذهف"'' سابع

 نبا نع < اا ةو وا غ لاله ىبأ نع « ىبأ انثدح «عيكو نبا انثدح : :ريرج نبا لاقو

 وهو «رذلا ةئيهك هرهظ نم "”[مالسلا هيلع] مدآ ةيرذ هللا جرخأ :لاق "[امهنع هللا ىضر] سابع
 . ءاملا نم ىذآ یف

 لاق يرجح نع ورس ولأ اقدح و عوز و فدع لهس نب ىلع انثدح :اضيأ لاقو
 ىنبا تعضو تنأ اذإ «رباج اي :لاقف : لاق . مايأ ةتس نبا (“ اوهر «محارم نب كاحضلل نبا تام

 املف «رمأ ىذلا هب تلعفف .لوؤسمو رام ىنبا نإف «هدقع هنع لحو «ههجو زربأف هد یف

 “)ىف هب رقأ ىذلا قاثيملا نع لاسي :لاق ؟هايإ هلأسي نم ؟كنبا لأسي مع « هللا كمحري : تلق تغرف
 نبا ىنثدح :لاق ؟مدآ بلص یف هب رقأ ىذلا قاثیلا اذه امو .مساقلا ابأ اي :تلق .مدآ بلص
 موي ىلإ "'اهقلخ وه ةمسن لك هنم جرختساف مدآ بلص حسم هللا نأ؛ 2"”[هنع هللا ىضر] سابع
 ىف مهداعأ مث «قازرألاب مهل لفكتو ءًائيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ :قاثيملا مهنم ذخأف «ةمايقلا

 ءهب ىفوف رخآلا قاثيملا مهنم كردأ نمف ءذئموي قاثيملا ىطعأ نم دلوي ىتح ةعاسلا موقت نلف .هبلص

 اريغص تام نمو .لوألا قاثيملا هعفني مل ءهب في ملف رخآلا قاثيملا كردأ نمو .لوألا قاثيملا هعفن

 .'ةرطفلا ىلع لوألا قاثيملا ىلع تام ءرخآلا قاثيملا كردي نأ لبق

 00 «سابع نبا ىلع اذه فقو ىوقت امم اهلك قرطلا هذهف

E Eيل لا ع اماما رو 0 را 02  

 ءهرهظ نم اوذخأ» :لاق (مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر ذخأ ذإوإ» : اي هللا لوسر لاق :لاق
 نأ اندهشإ» :ةكئالملا تلاق « «ىلب اولاق مكبرب تسلأ» :مهل لاقف «سأرلا نم طشملاب ذخؤي امك

 00 ذه نع اک ابق موب رش

 (١؟!اهرثكأ ثيداحأب ثدح :ىدع نبا لاقو .هثيدح بتكي :ىزارلا متاح وبأ لاقو «هننس ىف ىئاسنلا

 ار

 ءدهاجم نع «روصتم نع «ىروئلا نايفس نع «یدهم نب نمحرلا دبع ثيدحلا اذه ىور دقو

 )١( ىربطلا ريسفت )7757/1١7, ۲۳۷(.

 .(نم» :أ “م «ك ىف ١( .4) .م نم ةدايز (8) .أ نم ةدايز (۳ ۰۲)

 .رقي» :م «ك ىف (9) .«اهقلاخ» :أ ءم «ك ىف (۸) .أ نم ةدايز (0

 )٠١( ىربطلا ريسفت )۱۳/ ۲۳۰(.

 .«اولوقت» :أ ىف )١0( .؟نب» :م ىف )١١(

 ثيدحلا اذهب اوثدح «مهناقتاو مهظفح ىلع دمتعي نيذلا تاقثلا نأل ؛احيحص هملعألو» :ىربطلا لاق (۲۲ /۱۳) ىربطلا ريسفت (۱۳)

 .«هنع ةبيط ىبأ نب دمحأ هركذ ىذلا فرحلا اذه ثيدحلا ىف اوركذي ملو هوعفري ملو ءورمع نب هللا دبع ىلع هوفقوف ىروثلا نع

 .«ةريثكا :أ ءم «ك ىف )١4(



 ه٣ )1۷١-۱۷٤( تايآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 . ملعأ هللاو ےےا اذهو .هب «روصنم نع «ريرج هاور اذكو «هلوق يرفق نب هللا دبع نع

 «قاحسإ انثدحو «كلام انثدح  ةدابع نبا وه حور انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 « هربخأ ا نيمو نب قمشرلا ا :ةسيّئأ ىبأ نب ديز نع «كلام انربخأ

 نم مدآ ينب نم كبر ذخأ ذإو» : ةيآلا هذه نع لكس باطخلا نب رمع نأ : ىنهجلا راسي نب ملسم نع

 تعمس :باطخلا نب رمع لاقف «ةيآلا «ىَلب اوُلاَق مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتايرذ مهروهظ

 جرختساف « هنیمیب هرهظ حسم مٹ «مالسلا هيلع «مدآ قلخ هللا نإ» : لاقف ءاهنع لكس یک هللا لوسر

 «ةيرذ هنم جرختساف هرهظ حسم مث .نولمعي ةنحلا لهأ لمعبو «ةنجلل ءالؤه تقلخ : لاق «ةيرذ هنم

 لاق ؟لمعلا ميفف ‹ هللا لوسر اي : لجر لاقف . (نولمعي رانلا لهأ لمعبو رانلل ءالؤه تقلخ :لاق

 نم لمع ىلع تومي ىتح «ةئجلا لهأ لامعأب هلمعتسا ءةنجلل دبعلا هللا قلخ اذإ» : ةي هللا لوسر
 تومي ىتح رانلا لهأ لمعب هلمعتسا «رانلل دبعلا قلخ اذإو .ةئجلا هب "هلخديف ءةنجلا لهأ لامعأ
 .«راثلا هب ؟هلخديف «رانلا لهأ لامعأ نم لمع ىلع

 «ىسوم نب قاحسإ نع« 9( ىذمرتلاو - ةبيتق نع ىئاسنلاو - ىبتعقلا نع دواد وبأ هاور اذكهو

 حور ثيدح نم ريرج نباو .بهو نبا نع «ىلعألا دبع نب سنوي نع «متاح ىبأ نباو .نعم نع
 بعصم ىبأ ةياور نم «هحيحص ىف نابح نبا هجرخأو .رفعج نب ديمحلا دبع نب ديعسو ةدابع نبا

 و «سنأ نب كلام مامإلا نع مهلك « ىريبزلا

 متاح وبأ هلاق اذكو رع ٠ تسل ناسي ني وفرز ‹نسح ثيدح اذهو :ىذمرتلا لاق
 و

 . ةعيبر نب ميعن امهنيبو : : متاح وبأ داز غرز: وأو

 رمع نع ديب نع « ىفصم نب دمحم نع «هننس ىف دواد و هاور «متاح وبأ هلاق 0 00

 تا نت ديرو نیا دنع نينا قرع نک ا نبأ نيدو عا ی ”ثعج نبا

 «[هنع هللا ىضر] باطخلا نب رمع دنع تنك :لاق ةعيبر نب ميعن نع «ىنهجلا راسي نب ملسم نع

 .2' ””ءركذف ,4مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر ذخأ ذإو# : ةيآلا هذه نع لئس دقو

 ىلوأ امهلوقو «ىواهرلا ةَورَق وبأ نانس نب , ديزي مّثعج نب رمع عبات دقو : : ىنطقرادلا ظفاحلا لاقو

 غا هّللاو «كلام لوق نم باوصلاب

 «هفرعي ملو هلاح لهج امل ؛ًادمع «ةعيبر نب ميعن» ركذ طقسأ امنإ ًاكلام مامإلا نأ رهاظلا : تلق

 )١( ىربطلا ريسفت )۲۳۳/۱۳(.

 .«لخديف» :آ ىف (5) .«لخديف» :أ «م ك ىف (۳) .؟لمعب» :أ م «ك ىف ()
 .«امهريسفت ىف ىذمرتلاو» :أ م 2ك ىف (6)

 ىربطلا ريسفتو (7010) مقرب ىذمرتلا ننسو )0-١١14( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو )٤۷۰۳( مقرب دواد ىبأ ننسو )٤٤/۱( دنسملا (5)

(TTT) . 

 .أ نم ةدايز (9) .؟معثخ نب ورمع» :أ ىف (۸) .«نم عمسي مل» :أ ىف (۷)

 .هب «ىفصم نب دمحم قيرط نم (775 /۱۳) هريسفت ىف ىربطلا هاورو )٤ ۰ ٤۷( مقرب دواد ىبأ ننس (۱۰)

 .(۲۲۳ )۲۲۱/۲  ىنطقرادلل للعلا )(11)



 ٤ ۱۷۲)تایآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا _ ١17/5(

 ًاريثك لسري اذهلو ؛مهيضتري ال نمم ةعامج ركذ طقسي كلذكو «ثيدحلا اذه ىف الإ فورعم ريغ هنإف

 .ملعأ هللاو «تالوصوملا نم ًاريثك عطقيو «تاعوفرملا نم

 انثدح يعن وبأ انثدح «ديمح نب دبع انثدح :ةيآلا هذه هريسفت دنع ىذمرتلا لاق :رخآ ثيدح

 لاق :لاق 2')[هنع هللا ىضر] ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «ملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشه
 اهقلاخ وه ةمّسّن لك هرهظ نم طقسف «هرهظ حسم مدآ ''7[لجو زع] هللا قلخ املا :ِهِكَك هللا لوسر
 «مدآ ىلع مهضرع مث رون نم اصيبو مهنم ناسنإ لك ىنيع نيب لعجو ‹ةمايقلا موي ىلإ هتيرذ نم

 «هينيع نيب ام صيبو هبجعأف مهنم الجر ىأرف .كتيرذ ءالؤه :لاق ؟ءالؤه نم «بر ىأ :لاقف

 «بر :لاق .دواد :هل لاقي «كتيرذ نم ممألا رخآ نم لجر اذه :لاق ؟اذه نم «بر ىأ :لاقف

 رمع ىضقنا املف .ةنس نيعبرأ ىرمع نم هدز «بر ىأ :لاق .ةنس نيتس :لاق ؟هرمع تلعج مكو

 :لاق ؟دواد كنبا اهطعت مل وأ :لاق ؟ةنس "”نوعبرأ ىرمع نم قبي مل وأ :لاق توملا كلم هءاج «مدآ
 .«هتيرذ تئطخف مدآ ءىطخو «هتيرذ تيسنف مدآ ىسنو «هتيرذ تدحجف مدآ دحجف

 ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع هجو ريغ نم ىور دقو «حيحص نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاق مث

 ىلع حيحص :لاقو .هب «نيكد نب لضفلا مّيعن ىبأ ثيدح نم د ىف مكاحلا هاورو

 . © هاجرخي ملو ملسم طرش

 هثدح هنأ «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ثيدح نم .هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاورو

 نأ ىلإ «مدقت ام وحن ركذف ولي ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «راسي نب ءاطع نع
 «ىمعألاو صربألاو مذجألا مهيف اذإو .كتيرذ ءالؤه ءمدآ اي :لاقف مدآ ىلع مهضرع مث» :لاق

 اي :مدآ لاقو .ىتمعن ركشت یک :لاق ؟ىتيرذب اذه تلعف مل «بر اب :مدآ لاقف «ماقسألا عاونأو

 ةصق ركذ مث .«كتيرذ نم مدآ اي ءايبنألا ءالؤه :لاق ؟ارون سانلا َرِهظأ مهارأ نيذلا ءالؤه نم «بر
 .هدقت ام وحنك «دواد

 هّللا ىضر «ميكح نب ماشه نع «هيبأ نع < ىرصتلا ةداتق نب نمحرلا دبع لاق :رخآ ثيدح

 لاقف :لاق ؟ءاضقلا ىضق دق مأ ءلامعألا أدبتأ « هللا لوسر اي :لاقف ايب ىبنلا لأس ًالجر نأ «هنع
 ىف مهب ضافأ مث ؛مهسفنأ ىلع مهدهشأ مث «مهروهظ نم مدآ ةيرذ ذخأ دق هللا نإ» : ةَ هللا لوسر

 رانلا لهأو «ةنحلا لهأ لمعل ورسم ةنجلا لهأف ءرانلا ىف ءالؤهو ةنجلا ىف ءالؤه» :لاق مث (هيفك

 وا و

 هنع قرط نم هيودرم نباو «ريرج نبا هاور

(3) 

(v۷) 

 .«نیعبرأ» :أ ءد ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲ «۱)

 .(7760/7) كردتسملاو (7015) مقرب ىذمرتلا ننس (4)

 نب نمحرلا دبعو .هب ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع «بيعش نب دمحم قيرط نم )٠١١5( مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو )٥(
 .فيعض ملسأ نب ديز

 .«ىرصبلا» :أ ىف )١(

 .انه هتداعإ نع ىنغي امب ةيشاحلا ىف هيلع مالكلا ىف ركاش دومحم خيشلا عسوت دقو (7 44 /۱۳) ىربطلا ريسفت (۷)



 81 18 تحسد 0۷8 تا 0 ارال ا ةرؤساع تلال ووا

 لوسر لاق :لاق ةمامأ ىبأ نع ءمساقلا نع - فيعض وهو - ريبزلا نب رفعج ىور :رخآ ثيدح

 :لاقف «هلامشب لامشلا لهأو هنيميب نيميلا لهأ ذخأ «ةيضقلا ىضقو «قلخلا هللا قلخخ امل» : ةي هللا

 باحصأ اي :لاق .ىلب :اولاق ؟مكبرب تسلأ :لاق .كيدعسو كيبل :اولاقف .نيميلا باحصأ اي

 اي :لئاق لاقف .مهنيب طلخ مث .ىلب :اولاق ؟مكبرب تسلأ :لاق .كيدعسو كيبل :اولاق .لامشلا

 انك انإ ةمايقلا موي اولوقي نأ «نولماع اهل مه كلذ نود نم لامعأ مهل :لاق ا «بر

 . "هیودرم نبا هاور .«'(مالسلا هيلع] مدآ بلص ىف مهدر مث «نيلفاغ اذه نع

 ىضر] بعك نب كك نع ؛ةيلاعلا ىبأ نع ءسنأ نب عيبرلا نع ؛ىزارلا رفعج وبأ لاق ا ا

 ىتلاو ةيآلا 4 مهتيرذ ,ET ذخأ ذإو# :یلاعت هللا لوق ىف "[هنع هللا
 مهروص مث ًاحاورأ مهلعجف «ةمايقلا موي ىلإ هنم نئاك وه ام ءاعيمج ذئموي هل مهعمجف :لاق ءاهدعب

 :اولاق ؟مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو «قاثيملاو دهعلا مهيلع ذخأو ءاوملكتف مهقطنتسا مث

 نأ مدآ مكابأ مكيلع دهشأو «عبسلا نيضرألاو «عبسلا تاومسلا مكيلع دهشأ ىنإف :لاق .ةيآلا «ىلب

 ىنإو ءائيش یب اوكرشت الف «ىريغ بر الو «ىريغ هلإ ال هنأ اوملعا اذهب ملعن مل :ةمايقلا موي اولوقت
 ءانهلإو انبر كنأ دهشن :اولاق .ىبتك مكيلع لزنأو «ىقاثيمو ىدهع ”هكنوركذي السر مكيلإ لسرأس
 مهيف ىأرف «مهيلإ رظنف مدآ مهابأ عفرو ‹ةعاطلاب ذئموي هل اورقأف .كريغ انل هلإ الو «كريغ انل بر ال

 تببحأ ىنإ :لاق ؟كدابع نيب تيوس ول «بر اي :لاقف .كلذ نودو ةروصلا نسحو «ريقفلاو ىنغلا
 وهف «ةوبنلاو ةلاسرلا نم رخآ قاثيمب اوصخو «رونلا مهيلع جرسلا لثم ءايبنالا مهيف ىأرو .ركشأ نأ

 ميرم نبا ئسيعو ئسومو ميهاربإو حوت نمو كنمو ] مهقاثيم َنيَبتلا نم انذخأ ذإو» ا لوقي ىذلا
 هللا ترطف افينح نيدلل كهجو مقفل :لوقي ىذلا وهو ۷ : بازحألا] 7"(4[ اظيلَع اقانيم مهنم انذخأو

 تلا نم ريد اذه# :لاق كلذ نمو ء[١۳ :مورلا] ةيآلا هللا قلخل ليدب ال اهيلع ساتلا رطف ينل ]

 مهرتكأ اندجو نإو] هع نم مهرثكأل اندجو امو#» :لاق كلذ نمو« [05 :مجنلا] « ئلوألا

 ٠١١[. :فارعألا] ("( نيقسافل

 ىف هيودرم نباو ريرج نباو متاح ىبأ نبا هاورو «هيبأ دنسم ىف دمحأ نب هللا دبع هاور

 .«نسحلاو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم نع ىورو .هب «ىزارلا رفعج ىبأ ةياور نم« مهريسافت

 نع اهداريإب انيفتكا «ءثيداحألا هذه قفاوت تاقايس .«فلسلا ءاملع نم دحاو ريغو «ىدسلاو «ةداتقو

 .ناعتسملا هللابو ءاهلك راثآلا كلتب ليوطتلا

 .أ نم ةدايز (۱)

 ءادج فيعض ريبزلا نب رفعجو .هب ريبزلا نب رفعج نع .مئيهلا نب نامثع قيرط نم (1417 /8) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۲)
 :عبوت دقو

 ريبكلا ءافعضلا ىف ىليقعلاو (۲۲۸) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو .هوحنب ةمامأ ىبأ نع مساقلا نع ريمن نب رشب هعبات

 ) »)0١/١مهتم كورتم ريمن نب رشب نإف ةعباتملا هذهب حرفي مل نكلو .

 . ؟مكنورذني» :أ ىف (5) .«لجو زع هللا» : ىف (4) .أ نم ةدايز (۳)

 . «م «ك نم ةدايز (۸) . (ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م نم ةدايز )¥( .«لجو زع» :أ ىف (0)

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م ك ءد نم ةدايز (9)



  ۵۰٦تايآلا :فارعألا ةروس  كثلاثلا ءْزخلا )9/8ا١  لاا١(

 ةنجلا لهأ نيب زيمو «هبلص نم مدآ ةيرذ جرختسا «لجو زع «هّللا نأ ىلع ةلاد ثيداحألا هذهف

 ديعس نع «""ربج نب موثلك ثيدح ىف الإ وه امف «مهبر هنأب كانه مهيلع داهشإلا امأو .رانلا لهأو
 هللا فرا ورع نو هللا دبع فد قو. اع هللا ىضر] نتابع“ نإ نع ليبخ قب
 :فلخلاو فلسلا نم نولئاق لاق مث نمو .مدقت امك «ناعوفرم ال نافوقوم امهنأ انيب دقو «"[امهنع
 رامح نب ضايعو ةريره ىبأ ثيدح ىف مدقت امك «ديحوتلا ىلع مهرطف وه امنإ داهشإلا اذهب دارملا نإ

 «كلذب ةيآلا ىرصبلا نسحلا رسف دقو ET نسحلا ةياور نمو شالا

 : لقي ملو < «(مهروهظ نمإل «(مدآ نم» : لقي ملو «(مدآ ينب نم كبر ذخأ ذإر» :لاق اذهلو :اولاق
 وهو# : ىلاعت لاق امك «نرق دعب ًانرقو را د ا بلل ردح : ىأ «مهتاّيرذ» «هرهظ نما

 N 4 ضرألا ءاَفَلْخ مكلعجيو# : لاقو «[116 :ماعنألا] « ٍضرألا فئالخ مكلعج ىذا
 i 730 ١[. راحل اسوا :لاقو

 هل نيلئاق «كلذب نيدهاش مهدجوأ : : ىأ «ىّلب اوُلاَق مُكَبرب تسلا مهسفنأ ىلع مهدهشأو» :لاق مث

 ]1 - : ماعنألا]#اتسفنأ ىلع اندهش اولا : [یلاعت]لاق امك «لوقلاب نوكت ةرات ةداهشلاو .ًالاقو 1
 مهسفنأ ىلع نيدهاش هللا دجاسم اورمعي نأ نيكرشملل ناك ام : ىلاعت لاق امك «ًالاح نوكت ةراتو «ةيآلا

 :ىلاعت هلوق كلذكو «كلذ نولئاق مهنأ ال كلذب مهيلع دهاش مهلاح :ىأ ١[ :ةبوتلا] «رفكلاب
 امك «لاحلاب نوكي ةراتو «لاقلاب نوكي ةرات لاؤسلا نأ امك ٠[« :تايداعلا] .«ديهشل كلذ ىلع ِهّنِإو»

 نأ ءاذه اذهب دارملا نأ ىلع لدي اممو:اولاق «[7 : ميهاربإ4 هومثلأس ام لك نم مكاتآو# : هلوق ىف

 دحأ لك ناكل« ")لاق نم هلاق امك اذه عقو دق ناك ولف «كارشإلا ىف مهيلع ةجح داهشإلا اذه لعج
 نم نيبذكملا نأ :باوجلاف «هدوجو ىف فاك هب لوسرلا رابخإ :ليق نإف .هيلع ةجح نوكيل «هركذي

 لدف ؛مهيلع ةلقتسم ةجح لعج اذهو نو ادع نيد لامرلا »هي مهنااج ی ةؤيدكي نيكولا

 الل :ىأ © «اولوقي نأ :لاق اذهلو ؛ديحوتلاب رارقإلا نم اهيلع اورطق' ىتلا ةرطفلا ىلع هنأ ىلع

 4انؤابآ كرشأ اَمَنِإ "اولوقي وأ. نیلفاغ]# ديحوتلا "7[نع] :ىأ « اذه نع انك اإ : ةمايقلا موي اولوقي

 .ةيآلا

 هه نيرن نم اك اعلا ةَ هم لسا انآ يدل ا هع تو

 1 ا صُصْقاَ انتايآب اريدك الا ا ا 0 0 0 : ي

 . 4 ® نوملظي اوناك مهسفنأو انتايآب اوبذك نيذّلا موقلا الغم ءاس 9نو رکفتي
 «قورسم نع «ىحضلا ىبأ نع ءروصنمو شمعألا نع «ىروثلا نايفس نع «قازرلا دبع لاق

 .؟هلوقك اذهو» :م ىفو ««اذكو» :ك ىف () .أ نم ةدايز (4 - 5) .ةريبجا :أ ىف )١(

 .أ م نم ةدايز (8) .«اولوقت» :أ م ك ىف (۷) .«هلاق» : م ىف (5)
 .«اولوقت» :م ىف (9)



 ا ا ل ست 0910372119067 كايآلا »< قفارغألا ةروس د كلاثلا مرحلا

 اهنم َحَلسناَف انتايآ هانيتآ يذلا ابن مهْيَلع لتاو# :ىلاعت هلوق ىف «هنع هللا ىضر ءدوعسم نب هللا دبع نع
 ريغو ةبعش هاور اذكو .رْبأ نب معلب :هل لاقي «ليئارسإ ىنب نم لجر وه :لاق «ةيآلا [42١7 هعبتأف]

 .هب «روصنم نع «دحاو

 نب ىفيص وه : "9[امهنع هللا ىضر] سابع نبا نع «ةداتق نع ور ىبأ نب ديعس لاقو

 . بهارلا

 اميقم ناكو ءربكألا مسالا ملعي ناكو ءءاقلبلا لهأ نم ًالجر ناك :بعك لاقو :ةداتق لاق

 . اهكرتف هتايآ هللا هانآ

 «دئادشلا ىف هنومدقي «ةوعدلا باجم ناكو « ليئارسإ ىنب ءاملع 0 ناك :رانيد نب كلام لاقو

 «ىسوم نيد كرتو هنيد عبتف «هاطعأو هعطقأف « هللا ىلإ ا نيدَم كلم ىلإ ىسوم هللا ىبن هثعب

 .مالسلا هيلع

 هللا ىضر] سابع نبا نع «ثراحلا نب نارمع نع نک نع «ةنييع نب نايفس لاقو

 .ةمركعو دهاجم لاق اذكو .رعاب نب معلب وه : (امهنع

 «دهاجم نع «ةريغم نع « ليئارسإ انثدح «زيزعلا دبع انثدح «ثراحلا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 .تلصلا ىبأ نب ةيمأ وه :فيقث تلاقو  ماعلب وه :لاق ''”[امهنع هللا ىضر] سابع نبا نع

 تور ري سنك ل 0 0 ءءاطع نب ىلعي نع «ةبعش لاقو

 -لصلا ىبأ نب ةيمأ مكبحاص وه :لاق 40[ انتايآ] ةانيتآ يذلا بن مهيلع لاو : هلوق ىف '"”[امهنع

 « ههبشي تلصلا ىبأ نب ةيمأ نأ دارأ اإ هنأكو ‹هيلإ حيحص وهو هنع «هجو ريغ نم ىور دقو

 نامز كردأ هنإف ءهملعب عفتني مل هنكلو «ةمدقتملا عئارشلا ملع نم ريثك ملع هيلإ لصتا دق ناك هنإف

 ملو هب عمتجا اذه عمو «ةريصب هل نم لكل ترهظو « هتازجعمو هتايآو همالعأ هتغلبو لِ هللا لوسر

 ‹ةغيلب ةاثرمب نيكرشملا نم ردب لهأ ىثرو ‹مهحادتماو مهترصانمو نيكرشملا ةالاوم ىلإ راصو «هعبتي

 ناف ؛«هبلق نمؤي ملو «هناسل نمآ نمم هنأ» :ثيداحألا ضعب ىف ءاج دقو EE هللا هحبق

 . مالسولل هردص هللا حرشي مل نكلو «ةحاصفو امكحو ةينابر ًاراعشأ هل

 نع .روعألا ديعس ىبأ نع « نايفس انثدح «رمع ىبأ نبأ انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىطعأ لجر وه :لاق (اهنم حَلسناَف انتايآ هانيتآ يذلا أبن مهيلع لاو : :هلوق ىف سابع نبا نع «ةمركع

 :لاق .ةدحاو اهنم ىل لعجا :تلاقف دلو اهنم هل ةأرما هل تناكو ‹ نهيف هل باجتسي تاوعد ثالث

 .«تیب» :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲) .ك نم ةدايز )١(

 .أ نم ةدايز ۹١) 1 “م «ك نم ةدايز (A) و 07 £)

 .r) / ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف ةديقعلا : رظنا (200 ٠



 (137/1/ ۔ )۱۷١ تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا ۸

 ءهللا اعدف . ليئارسإ ىنب ىف ةأرما لمجأ ىنلعجي نأ هللا عدا :تلاق ؟نيديرت ىذلا امف ءةدحاو كلف

 ًائيش تدارأو «هنع تبغر اهلثم مهيف سيل “نأ تملع املف «ليئارسإ ىنب ىف ةأرما لمجأ اهلعجف

 ىلع انب سيل :اولاقف اهونب ءاجف .ناتوعد تبهذف «ءةبلك تراصف «ةبلك اهلعجي نأ هللا اعدف ءرخآ

 اعدف ءاهيلع تناك ىتلا لاحلا ىلإ اهدري نأ هللا عداف ءاهب سانلا انريعي ةبلك انمأ تراص دق ءرارق اذه

 .تيرغ 27 .سوسلا تيمسو تاللا تاوعدلا .تيهذف تناك امك تداغف هللا

 ىنب نامز ىف نيمدقتملا نم لجر وه امنإف ءةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس ىف روهشملا امأو

 .فلسلا نم هريغو دوعسم نبا لاق امك « ليئارسإ

 ««ماعلب» : هل لاقي « نيرابجلا ةنيدم نم لجر وه : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . ربكألا هللا مسا ملعي ناكو

 «ةوعدلا باجم (4)[هاجر] ناك :فلسلا ءاملع نم هريغو ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 .هايإ هاطعأ الإ ًائيش هللا لأسي الو

 نع «ريرج نبا هاكح .اهنم خلسناف ةوبنلا ىتوأ دق ناك :لاق نم أطخأ لب ءدعبأ لب «برغأو
00 1 

 . حصي الو «مهضعب

 هاتأ «هعم نمو - نيرابجلاب ىنعي - مهب ىسوم لزن امل : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 رهظي نإ هنإو «ةريثك دونج هعمو «ديدح لجر ىسوم نإ :اولاقف ءهموقو همع ونب هاتأ - 2"”ماعلب ىنعي

 ءهعم نمو ىسوم دري نأ هللا توعد نإ ىنإ :لاق .هعم نمو ىسوم انع دري نأ هللا عداف ءانكلهي انيلع

 :ىلاعت هلوق كلذف «هيلع ناك ام هللا هخلسف .مهيلع اعد تس ولار ملف . ىترخآو ىايند تبهذ

 . (“[ نيواغلا نم ناكف ] ناطيشلا هعبتأف اهنم خلسناف»

 «ةنس نيعبرأ مهيلع ةمرحم اهّنإَفط :هللا لاق ىتلا ةنس نوعبرألا تضقنا امل هللا نإ :ىدسلا لاقو

 هرمأ “"(دق] هللا نأو «ىبن هنأ مهربخأف «ليئارسإ ىنب اعدف ءايبن نون نب عشوي ثعب «[77:ةدئاملا]
 ءاملاع ناكو «معلب» :هل لاقي ليئارسإ ىنب نم لجر قلطناو .هوقدصو هوعيابف ‹ نيرابجلا لتاقي نأ

 ىنإف «ليئارسإ ىنب اوبهرت ال :مهل لاقو نيرابجلا ىتأو هللا هنعل  رفكف «موتكملا مظعألا مسالا ملعي

 ال ناك هنأ ريغ ءايندلا نم ءاش اميف مهدنع ناكو !نوكلهيف ةوعد مهيلع وعدأ مهنولتاقت متجرخ اذإ

 خلسناف# :١2ىلاعت هللا لاق ىذلا وهو «هل اناتأ حكني ناكف ."' '”نهمظعي ءءاسنلا ىتأي نأ عيطتسي

 . «اهنم

 .«هنآ» :أ ىف )١(

 .(5048/5) روثنملا ردلا ىف امك هريسفت ىف خيشلا وبأ هاورو (۲)

 .هنأ لاق نم» :آ ىف )٥( ا ل 11 م کاو ی0
 .(۲۵۹/۱۳) ىربطلا ريسفت )٩(

 .آ د نم ةدايز )4 . ؟ةيآلا» :ه ىفو أ م ل د نم ةدايز )۸( . ؟معلب» : “م كا د ىف )¥(

 .«لجو زع هللا» :أ ىف )١١( .«نهمظعل» :أ ىف )٠١(



 68084 سس (۱۷۷۔١۱۷) تایآلا 0 هس ءزجلا
 هم عود

 نيرئابلا 5 0 نيكلاهلا نم :ىأ كر : لاق

 انثدح :لاق ثيح هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا هاور ثيدح ةيآلا هذه ىنعم ىف درو دقو

 نجلا بج ترس ةا اهلج ارو نب كلصلا نع ك نب همكم الج اق وزرع نا

 نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هثدح  هنع هللا ىضر «ناميلا نبا ىنعي  ةفيذح نأ ؛دجسملا اذه ىف

 ءاشام ىلإ "'هارتعا مالسإلا ءدر ناكو هيلع هتجهب تيؤر اذإ ىتح «نآرقلا أرق لجر مكيلع فوختأ ام

 ىبن اي :تلق :لاق .«كرشلاب هامرو «فيسلاب هراج ىلع ىعسو «هرهظ ءارو هذبنو «هنم خلسنا «هّللا

 . «ىمارلا لب» :لاق ؟ىمارلا وأ ىمرملا :كرشلاب ىلوأ امهيأ «هللا

 ءءاجرإلا ىوس ءىشب مري ملو «نييفوكلا تاقث نم ناك مارهب نب تلصلاو « ””ديج دانسإ اذه

 .امهريغو «نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأ مامإلا هقثو دقو

 انئش ولو :ىلاعت لوقي ر و : لات لوقو

 ىلإ دلخأ هئكلو» ءاهايإ هانينآ ىتلا تايآلاب ايندلا تاروذاق “نع سندتلا نم هانعفرل :ىأ (اھب اعر
 نم هريغ ترغ امك هترغو ءاهميعنو اهتاذل ىلع لبقأو ءاهترهزو ايندلا ةنيز ىلإ لام :ىأ «ضْرألا
 . ىهنلاو ””رئاصبلا ىلوأ ريغ

 ةولَغ ىلع ناطيشلا هل ىءارت :لاق « ضرألا ىلإ دلخأ هتكلو : ىلاعت هلوق ىف ةيرهازلا وبأ لاقو
 هر

 نب ريبج نب نمحرلا دبع لاق اذكو .ناطيشلل ماعلب دجسو « هلل ةرامحلا تدجسف «سايناب ركل نب

 .دحاو ريغو وف

 ااا هانیتآ ل ةيآلا هذه نع لس هنأ :هيبأ نع « «رمتعملا اند «ىلعألا

 «ةوعدلا باجم ناكو ةوبنلا ىتوأ دق ناكو «ماعلب هل لاقي الجر ناك هنأ رايس نع ثدحف 4277[ اهنم

 نع رق :لاق  ماشلا :لاق وأ  ماعلب اهيف ىتلا ضرألا ديري ليئارسإ ىنب ىف لبقأ ىسوم نإو :لاق

 NET لجرلا اذه ىلع هللا عدا :اولاقف «ماعلب اوتأف :لاق «ًاديدش ًابعر هنم سانلا

 مهيفو « ىدابع مهنإف ‹ مهيلع عدت ال :هل ليقف . مهيلع ءاعدلا ىف رماوف :لاق  رماؤأ ىتح :وأ - ىبر

 ةيده هل اودهأف هيهات ىنإو «مهيلع ءاعدلا ىف ىبر ترماو دق ىنإ :هموقل لاقف :لاق .مهيبن

 دق :لاقف .ءىش هيلإ رحي ملف «رماوف .رماوأ ىتح :لاقف . مهيلع عدا :اولاقف هوعجار مث «اهلبقف

 :لاق .ىلوألا ةرملا كاهن امك كاهنل مهيلع وعدت نأ كبر هرك ول :اولاقف !ءىش ىلإ رحي ملف ترماو

 حتفي نأ وعدي نأ دارأ اذإو «هموق ىلع ءاعدلا هناسل ىلع ىرج .مهيلع اعد اذإف «مهيلع وعدي ذحخأف

 .؟هرتعا» :أ ىف (۲) .«نيرئاجلا» :أ ىف )١(

 .هب ىناسربلا ركب نب دمحم انثدح «ةشبك ىبأ نب نسحلاو قوزرم نب دمحم انثدح :قيرط نم )۱۷١( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو (۳)
 .«نسح هدانسإا )۱۸۸/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق

 .أ نم ةدايز )١( .«راصبألا» :أ ىف (5) .(نم» :أ ىف (5)



 (۱۷۷  ١ا/8) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا بسسس ههششمشسمشسور

 الإ وعدت كارن ام :" لاق .هللا ءاش نإ اذ نم ًاوحن وأ  هشيجو ىسومل حتفي نأ اعد «'هموقل

 مكلدأس نكلو «ىل بيجتسا ام اضيأ هيلع توعد ولو ءاذكه الإ ىناسل ىلع ىرجي ام :لاق .انيلع

 نأ توجرو ءاوكله انزلاب اوعقو نإ مهنإو ءانزلا ضغبي هللا نإ .مهكاله هيف نوكي نأ ىسع رمأ ىلع
 :لاق .اوكلهيف اونزي نأ ىسعف «نورفاسم موق مهنإف ؛مهنلبقتسي ءاسنلا اوجرخأف هللا مهكلهي
 !هب ملعأ هللا ام اهمظع نم ركذف ءةنبا كلملل ناكو :لاق . مهنلبقتسي ءاسنلا اوجرخأف :لاق .اولعفف

 اهاتأو :لاق .انزلا ىف اوعقوو :لاق !ىسوم نم الإ كسفن ىنكمت ال :- ماعلب وأ  اهوبأ لاقف :لاق

 نم الإ ىسفن ةنكممب انأ ام :تلاقف .هسفن ىلع اهدارأف :لاق E طابسأ نم طبس سأر

 اهيبآ ىلإ :تلسراف: لاق اكو اذه ىلاح نم إو :اذكو اك 22” لرنم نإ لاف لاق ..ىسوم

 :لاق .امهنعطيف حمرلا هعمو نوراه ىنب نم لجر امهيتأيو :لاق هينكمأف : اهل لاقف : لاق ءهرمأتست

 لاق ردح انك وأ ت نيانلا انهآرق < ةر لغ امه رو اغ امهمظتلاف وقت هللا هذآ

 .افلأ نوعبس مهنم تامف ءنوعاطلا مهيلع هللا طلسو

 لاق نأ ی ضل وانس کر اا وا نا ف لا وأ "لأ
 اذه ىرت امأ ؟ىنبرضت مالع :تلاقف هيلع تماقو «مدقت الو اهبرضي لعج - یلولعلا نم اقيرط

 يذلا اب مهْيَلَع لئاو» :ىلاعت هللا لاق ءهل دجسو لزنف :لاق «هيدي نيب ناطيشلا اذإف ؟كيدي نيب ىذلا

 . (نورگفتي مهّلعَلل :هلوق ىلإ «اهنم ْحَلَسناَف انتایآ هانیتآ

 .هريغ ثيدح نم ءىش هيف لخد دق هلعل ىردأ الو «رايس اذهب ىنثدحف :لاق

 متشوق نب ءوهش نب روعاب نبا :لاقيو .ربأ نبا ع رسام

 .ءاقلبلا ىرق نم ةيرق نكسي ناكو .رزآ نب - نارح نبا :لاقيو - ناراه نب طول نب بام نبا

 .نآرقلا ىف ركذ هل ءهنيد نم خلسناف ءمظعألا هللا مسا فرعي ناك ىذلا وهو :ركاسع نبا لاق

 .ملعأ هللاو «هريغو بهو نع هدروأو ءانهاه انركذ امم اوحن هتصق نم "دروآ مث

 تنأو «لزنم انل سيلو «كموق انإو «ليئارسإ ىنب اهلحيو انلتقيو اندالب نم انجرخي ءاج دق « ليئارسإ

 فيك «نونمؤملاو ةكئالملا هعم هللا ىبن !مكليو :لاق .مهيلع هللا عداف جرخاف ءةوعدلا باجم لجر

 هنوققري هب اولازي ملف !لزنم نم انل ام :هل اولاق !؟ملعأ ام هللا نم ملعأ انأو .مهيلع وعدأ بهذأ

 ركسع ىلع هعلطي ىذلا لبجلا ىلإ اهجوتم هل " ةرامح بكرف «نتتفاف هونتف ىتح «هيلإ نوعرضتيو

 اذإ ىتح ءاهبرضف اهنع لزنف «هب تضبر «ريثك ريغ اهيلع راس املف «نابسح لبج وهو «ليئارسإ ىنب

 )١( ؟مهلبقتست» :أ ىف (۳) .«هل اولاقف» :أ ىفز (۲) .ةهموق ىلعا :م ىف .

 )٤( «اذإ ىتح» :أ ىف () .ةهحمر سأر ىلع» :م ىف (5) .؟یتلزنم نم نإ» :أ ىف .
 ) )۷«موتهش» :أ ىف (۸) .«ىولعلا» :ك ىف 1 (٩) .«رکذ مث 1 :أ ىف

 .«ًارامح» :أ «م یف (۱۰)



 لا _ (۱۷۷_ )1۷١ تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزحلا

 هتملكف اهل هللا نذأ اهقلذأ اذإ ىتح اهبرضف «هب تضبر ىتح ًاريثك هب رست ملف .اهبكرف تماق اهقلذأ
 ؟اذه ىهجو نع ىندرت ىمامأ ةكئالملا ىرت '١)امأ ؟بهذت نيأ :معلب اي كحيو :تلاقف «هيلع ةجح

 لعف نيح اهليبس هللا ىلخف ءاهبرضي اهنع عزني ملف ؟مهيلع '''وعدتل نينمؤملاو هللا ىبن ىلإ بهذتأ
 «ليئارسإ ىنبو ىسوم ركسع ىلع «نابسح سأر ىلع هب تفرشأ اذإ ىتح هب تقلطناف .كلذ اهب

 الإ ريخب هموقل وعدي الو .هموق ىلإ هناسل هب فرص الإ رشب مهيلع وعدي الو ‹مهيلع وعدي لعج

 !انيلع وعدتو «مهل وعدت امنإ ؟عنصت ام معلب اي ىردتأ :هموق هل لاقف . ليئارسإ ىنب ىلإ هناسل فرص

 لاقف «هردص ىلع عقوف هناسل علدناو :لاق !هيلع هللا بلغ دق ءىش اذه «كلمأ ال ام اذهف :لاق

 اولَمَج «لاتحأو مكل ركمأسف «ةليحلاو ركملا الإ قبي ملو «ةرخآلاو ايندلا نآلا ىنم تبهذ دق :مهل

 لجر نم اهسفن ةأرما عنمت الف نهورمو «هيف اهنعبي ركسعلا ىلإ نهولسرأ مث «علسلا نهوطعأو ءاسنلا
 ةازعا تره نكتعلا :ءايثلا 1 RR « مهومتيفك دحاو مهنم لجر ىنز نإ مهنإف ءاهدارأ

 نب ىرمز» وهو «ليئارسإ ىنب ءامظع نم لجرب «هتمأ سأر «روص ةنبا ىبسك» اهمسا نييناعنكلا نم
 اهديب ذخأف ءاهيلإ ماقف E «ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب ناعمس طبس سأر ««مولش

 لوقتس كنظأ ىنإ :لاقف «مالسلا هيلع «ىسوم ىلع اهب فقو ىتح اهب لبقأ مث ءاهلامج هبجعأ نيح

 لخد مث .اذه ىف كعيطن ال هللاوف :لاق .اهبرقت ال < «كيلع مارح ىه «لجأ :لاق ؟كيلع مارح اذه

 نب رازيعلا نب صاحنف ناكو «ليئارسإ ىنب ىف نوعاطلا «لجو زع «هللا لسرأو .اهيلع عقوف هتبق اهب

 a رار « عنص ام مولش نب ىرمز عنص نيح ابئاغ ناكو «ىسوم رمأ بحاص «نوراه

 امهو ةبقلا لخد مث ءاهلک ديدح نم تناكو «هتبرح ذخأف «ربخلا ربخأف «ليئارسإ ىنب ىف

 «هعارذب اهذخأ دق 2 «ءامسلا ىلإ امهعفار امهب جرخ مث «هتبرحب امهمظتناف «ناعجاضتم

 اذكه مهللا :لوقي لعجو - رازيعلا ركب ناكو - هييحلل ىلإ ةبرحلا دنسأو «هترصاخ ىلع هقفرمب دمتعاو

 نأ نيب اميف نوعاطلا ىف ليئارسإ ىنب نم كله نم بسحف «نوعاطلا عفرو .كيصعي نمب لعفن
 :لوقي مهل للقملاو  افلأ نوعبس مهنم كله دق هودجوف «صاحنف هلتق نأ ىلإ ةأرملا ىرمز باصأ

 اهوحبذ ةحيبذ لك نم صاحنف دلو ليئارسإ ونب ىطعت كلانه نمف .راهنلا نم ةعاس ىف  افلأ نورشع

 - هيي ىلإ اهايإ هدانسإو «هعارذب اهايإ هذخأو «هترصاخ ىلع ةيرح اب هدامتعال - نديللاو عارذلاو ةبقلا

 لتاو + : هللا لزنأ 00 .رازيعلا 0 هنأل ؛ 10 ا

diىف نورسفملا فلتخا دم كا را : ىلاعت  
 ر ىلع هلال لااا مااا: وعلا ىلا ليي ملام نع احسا نا فام نع اف
 هلالض ىف هلثم راصف :هانعم :ليقو .كرت نإو رجز نإ هيتلاح اتلك ىف "هثهل ىف بلكلاب ههيبشتف

 نإ «هيتلاح ىف '"هثهل ىف بلكلاك «ءاعدلا مدعو ناميإلا ىلإ ءاعدلاب هعافتنا مدعو «هيف هرارمتساو

 .أ نم ةدايز () .اوعدت» :أ ىف () .«الأ» :م «ك ىف )١(

 (T/۱) هريسفت ىف ىربطلا هاور ()

 . «هثيهل١ :م ءك د ىف (5) .«اذه ىنعم ىف» :أ ىف (6)



 2110 101 فارمالا روع a ب م وي يح

 الو ناميإلا ىلإ ةوعدلاو ةظعوملاب عفتني ال اذه كلذكف «نيلاحلا ىف ثهلي وه «هتكرت نإو اك
 وأ مهل رفغتسا» 7 : ةرقبلا] (نونمؤي ال مهرذدت مل مأ مهتردنأأ مهيلع ءاوس» :ىلاعت لاق امك ؛همدع

 .كلذ وحنو 8١[« :ةبوتلا] مهل هللا رفعي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ مهل رفغتست ال

 ("”بيجولا ريثك وهف «ىدهلا نم غراف فيعض «لاضلاو قفانملاو رفاكلا بلق نأ :هانعم :ليقو

 .هريغو ىرصبلا نسحلا نع هوحن لقن ءاذهب اذه نع ربعف

 صصقاف» : الك دمحم هيبنل ىلاعت لوقي : «نورّكَفتي مِهّلعَل صصقلا ٍصصُقاَف : ىلاعت هلوقو 9

 هداعبإو هايإ هللا لالضإ ىف هل ىرج امو «ماعلب لاحب نيملاعلا ليئارسإ ىنب لعل :ىأ ( مهّلعل صصقلا
 «ىطعأ هب لثس اذإ ىذلا مظعألا مسالا هميلعت ىف هيلع هللا ةمعن لمعتسا هنأ ببسب «هتمحر نم

 هدبع عابتأ «ناميإلا بعشو «نمحرلا بزح ىلع هب اعد لب «هبر ةعاط ريغ ىف  باجأ هب ىعد اذإو

 مِهّلعَلظ :لاق اذهلو ؛"(مالسلا هيلع] ءنارمع نب ىسوم هللا ميلك ءنامزلا كلذ ىف هلوسرو
 نم مهادع نم ىلع مهزيمو ءًاملع مهاطعأ دق دق هللا نإف ؛هلثم اونوكي نأ اورذحيف :ىأ 4 نو كفي

 مهالوأو سانلا قحأ مهف «مهءانبأ نوفرعي امك اهنوفرعي ايي دمحم ةفص مهيديأب لعجو «بارعألا

 هباتك ىف مهنم فلاخ نم اذهلو ؛هب مهترمأو كلذب مهؤايبنأ مهتربخأ امك «هترزاؤمو هترصانمو هعابتاب

 .ةرخآلا لذب الوصوم ايندلا ىف ألذ هب هللا لحأ ءدابعلا هب ملعي ملف همتكو

 لثم الثم ءاس :ىلاعت لوقي :© نوُملُظَي اوناك مهسفنأو انتايآب اوبذك نيذّلا مولا الم ءاس# :هلوقو
 ليصحت ىف الإ اهل ةمه ال ىتلا بالكلاب اوهبش نأ مهلثم ءاس :ىأ ءانتايآب اوبذك نيذلا موقلا

 اهيبش راص «هاوه عبتاو «هسفن ةوهش ىلع لبقأو ىدهلاو ملعلا ريح نع جرخ نمف «ةوهش وأ ةلكأ
 ءءوسلا لثم انل سيل» :لاق ةي هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبث اذهلو ؛هلثم لثما سئبو «بلكلاب

 . '"9(هئيق ىف دوعي بلكلاك هتبه ىف دئاعلا

 نع مهضارعإب «مهسفنأ اوملظ مه نكلو هللا مهملظ ام : ىأ © نوملظي اوناک مهسفنأو» : هلوقو
 .ىوهلا ةقفاومو تاذللا ليصحت ىلع لابقإلاو «ىلبلا راد ىلإ نوكرلا ىلإ «ىلوملا ةعاطو «ىدهلا عابتا

 . 6 058 ةورساخلا مه كلوأف للضي نمو يدتهملا وهف هللا دهي نم إف
 هنإف «ةلاحم ال لضو رسخو باخ دقف هلضأ نمو «هل لضم ال هنإف هللا هده نم :ىلاعت لوقي

 هدمحن «هلل دمحلا نإ» :دوعسم نبا ثيدح ىف ءاج اذهلو ؛نكي مل اشي مل امو «ناک ءاش ام ىلاعت

 الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هيدهتسنو هنيعتسنو

 نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل ىداه الف هللا للضي نمو «هل لضم

 .«هلوسرو هدبع ًادمحم

 .ك نم ةدايز (7) 0١١ .ه«فيجولا» :أ ىف )١( 20 .هئيهل» :م ءك ءد ىف )١(
 .؟مهلا :م «ك ىف (5) .«نيذلا» :ك ءد ىف )٤(

 .(۲۹۲۲) مقرب ىراخبلا حيحص (7)



 #61 سس (١ا/9) ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ۱ م ریغو «نئسلا لهأو «دمحأ مامإلا هاور همامتب ثيدحلا

 ال نيعأ مهو اهب نوهقفي ال بولق مهل سنإلاو نجلا نم م ارینک متهجل انآرذ دقلو

 مه كلوا لضأ مه لب ماعنألاك كعلوأ اهب نوع ال ناذآ ملو اهب نورصبي

 . < 9 تولفاغلا

 مهانأيه : ىأ « سنإلاو نجلا نم م اريثك منهجل» انلعجو انقلخ :ىأ «انأرذ دقلو# :ىلاعت لوقي

 .مهنوك لبق نولماع مه ا «قلخلا قلخي نأ دارأ امل ىلاعت هنإف «نولمعي اهلهأ لمعبو ءاهل

 حيحص ىف درو امك «ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق باتك ىف هدنع كلذ بتكف

 قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم ردق هللا نإ» :لاق هي هللا لوسر نأ ورمع نب هللا دبع نع «ملسم

 ا ىلع هشرع ناكو «ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا

 ىضر «نينمؤملا مأ ةشئاع اهتلاخ نع «ةحلط تنب ةشئاع ثيدح نم ءاضيأ ملسم حيحص ىفو

 ىبوط هللا لوسر اي :تلقف «راصنألا نم ىبص ةزانج ىلإ ا هللا لوسر ىعد :تلاق اهنأ «اهنع هللا

 كلذ ريغ وأ» : "مج هللا لوسر] لاقف .هكردي ملو ءوسلا لمعي مل «ةنحلا ريفاصع نم روفصع « هل

 “هل قلخو «رانلا قلخو «مهئابآ بالصأ ىف مهو ءالهأ اهل قلخو «ةنجلا قلخ هللا نإ ؟ةشئاع اي
 . 2 «مهئابآ بالصأ ىف مهو يداه

 عبرأب رمؤيف .كلملا هيلإ ثعبي ما : ([هنع هللا ىضر] دوعسم نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىفو
 O مأ یقشو «هلمعو «هلجأو « هقزر : بتكيف «تاملك

 نيميلا باحصأ :نيقيرف مهلعجو هبلص نم مدآ ةيرذ جرختسا امل '"”[ىلاعت] هللا نأ مدقتو
 . «(ىلابأ الو رانلل ءالؤهو « ىلابأ الو ةنجلل ءال وه : لاق «لامشلا باحصأو

oا ا 0  

 ل ىلاعت لاق امك تادا ايس] هلل اهلعج ىتلا ا ا
 هلا تايآب نودحجي اوُناَك ذإ ءيش نم مهتدشأ الو مهراصبأ الو مهعمس مهنع ىنغأ امف ةدئفأو اراصبأو اعمس

 ال مه يمع مكب مص :ىلاعت لاقو ء[١۲ :فاقحألا] 4('' '[ نوزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو]
 ال مهف يمع مكب مصل :نيرفاكلا قح ىف لاقو «نيقفانملا قح ىف اذه ١4[« :ةرقبلا] «نوعجري

 هللا ملَع ولولا :ىلاعت لاق امك «ىدهلا نع الإ اًيمع اًمكب امص اونوكي ملو !c1۷ : ةرقبلا] (نولقعي

 .«رانلل» م ك «د ىف )٤( .د نم ةدايز )۳(

 (TITY) مقرب ملسم حيحص )0(

 .آ نم ةدايز (۸) .«وأ» :آ م ءك ىف (۷) .أ نم ةذايز ()
 . (ةيآلا» :ه ىفو .أ نم ةدايز ١( 20 1 م ل د نم ةدايز (۹)



 )۱۸٠١( ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ِءْرَلا ۴

 راصبألا ىمعت ال اهن :لاقو ۳ :لافنألا] (توضرعم مهر اوُلوَتل مهعمسأ ولو مهعمسأل اريخ مهيف
 هَل ضّيقن نمحرلا ركذ نع شعي نمو :لاقو ٦ :جحلا] € رودصلا يف يلا بولقلا ىمعت نكلو
 TY]. للك : فرخزلا] نودتهم مهنأ نوبسحيو ليبسلا نع مهنودصيل مهنإو . نیرق هل وهف اناطيش

 نورصبي الو هلوعي الو قحلا نوعمسي ١ نيذلا ءالؤه : ىأ (ماعنألاك كلوأ» : ىلاعت هلوقو

 ةايحلا رهاظ نم اهشيعي ىذلا يف الإ اهنم ساوحلا هذهب ٩ هفتنت ال ىتلا ةحراسلا ماعنألاك «ىدهلا

 مكب مص] ءادنو ءاعد الإ عَمْسي ال مب قعني يذلا ٍلدمك اورفك َنيذّلا لئمو» :ىلاعت لاق امك ايندلا

 اهاعد اذإ ماعنألا لثمك  ناميإلا ىلإ مهئاعد لاح ىف  مهلثمو :ىأ ١1١[ :ةرقبلا] 4([ يمع

 نم :ىأ «لّضأ مه لب # :ءالؤه ىف لاق اذهلو ؛لوقي ام هقفت الو ءهتوص الإ عمست ال اهيعار
 ؛ءالؤه فالخب «همالک هقفت مل نإو ءاهب سبأ اذإ اهيعارل كلذ عم بيجتست دق باودلا ؛باودلا

 هللا دبعيل قلخ امنإ هنإف رفاكلا فالخب ءاهريخستب امإو اهعبطب امإ هل تقلخ ام هقفت باودلا نألو

 ىف ةكئالملا نم هلثم نم فرشأ ناك رشبلا نم هللا عاطأ نم اذهلو و هللا ردك «هدحويو

 مه لب ماعنألاك كتلوأ» :ىلاعت لاق اذهلو ؛هنم متأ باودلا تناك «رشبلا نم هب رفك نمو «هداعم

 . (نولفاغلا مه كعلوأ لضأ

 اوناك ام توزجيس هئامسأ يف نودحلي نيا اورو اهب هوعداق ىتسحلا ءاَمسألا هلو ل

 الإ ةئام امسا نيعستو ةعست هلل نإ» : يَ هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع >>

 .«رتولا بحي رتو وهو «ةنجلا لخد اهاصحأ نم ءادحاو -

 هاور . نع «جرعألا نع «دانزلا ىبأ نع «ةنييع نب نايقس ثيذح نم نيحيحصلا ىف هاجرخخا
 نع «ىذمرتلا هجرخأو ا دانزلا ىبأ نع «ةزمح ىبأ نب بيعش نع «ناميلا ىبأ نع «ىراخبلا

 دعب دازو «هلثم هدنسب ركذف بيعش نع «ملسم نب ديلولا نع «حلاص نب ناوفص نع «ىناجزوجلا
 «نمؤملا «مالسلا «سودقلا «كلملا «ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللا وه :«رتولا بحي» :هلوق

 «قازرلا «باهولا ءراهقلا ءرافغلا ءروصملا «ئرابلا «قلاخلا ءربكتملا «رابجلا ءزيزعلا «نميهملا

 ءلدعلا «مكحلا ءريصبلا «عيمسلا «لذملا ءزعملا ءعفارلا «ضفاخلا «طسابلا «ضباقلا «ميلعلا «حاتفلا
 «بيسحلا «تيقملا «ظيفحلا «ريبكلا «ىلعلا «روكشلا «روفغلا «ميظعلا «ميلحلا ءريبخلا «فيطللا

 ‹«قحلا «ديهشلا «ثعابلا ءديجملا ءدودولا «ميكحلا «عساولا «بيجملا «بيقرلا «ميركلا «ليلجلا

 «مويقلا «ىحلا «تيمملا «ىيحملا «ديعملا «ئدبملا ءىصحملا ءديمحلا «ىلولا «نيتملا «ىوقلا «ليكولا

 ءرخآلا لوألا ءرخؤملا «مدقملا ءردتقملا ءرداقلا ءدمصلا ءدرفلا ءدحألا ءدحاولا ,دجاملا «دجاولا

 .؟مهفن الد :أ ىف (0) .أ نم ةدايز (۲) . عفتني ال :م ءك ىف )١(

 . «هللاب» :أ ىف )٥( .«لعفت» :أ ىف (4)

 . (551//) مقرب ملسم حيحصو )514٠١( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(۷۳۹۲) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 ت ت 047ا فارغا ةووس فلافل را

 لالجلا وذ «كلملا كلام «فوؤرلا وفعلا «مقتنملا «باوتلا ءربلا «ىلاعتملا «ىلاولا «نطابلا ءرهاظلا
 «ىقابلا «عيدبلا «ىداهلا ءرونلا «عفانلا ءراضلا «عناملا «ىنغملا «ىنغلا «عماجلا ءطسقملا «ماركإلاو

ERO 

 9ع هللا ىضر] ةريره ىبأ نع هجو ريغ نم ىور دقو بیرغ ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق مث

 .ثيدحلا اذه ىف الإ ءامسألا ركذ تاياورلا نم ريثك ىف ملعن الو

 قيرط نما بدم یف ةجام نبا ةاور دقو ..: ؟"7هي نارق قيرط نم هی ىف ناجا نبأ لورو
 27 ؛ ON e 6 ا )0 7
 مدقت ام وحنك ءامسألا درسف «'اعوفرم ةريره ىبأ نع «جرعألا نع «ةبقع نب ىسوم نع «' رخآ

 .ناصقنو ةدايزب

 امك كلذ امنإو ءهيف جردم ثيدحلا اذه ىف ءامسألا درس نأ ظافحلا نم ةعامج هيلع لوع ىذلاو

 دحاو ريغ نع هغلب هنأ :دمحم نب ريهز نع «ىناعنصلا دمحم نب كلملا دبعو ملسم نب ديلولا هاور
 دمحم نب رفعج نع "درو امك نآرقلا نم اهوعمج مهنأ :ىأ «كلذ اولاق مهنأ ملعلا لهأ نم

 .ملعأ هللاو «ىوغللا ديز ىبأو ةنييع نب نايفسو

 دمحأ مامإلا هاور ام ليلدب «"نيعستلاو ةعستلا ىف ةرصحنم تسيل ىنسحلا ءامسألا نأ ملعيل مث

 دبع نب مساقلا نع «ىنهجلا ةملس ىبأ نع «قوزرم نب ليضف نع «نوراه نب ديزي نع «هدنسم ىف

 باصأ ام» :لاق هنأ اڪ هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبع نع «هيبأ نع «نمحرلا

 ىف ضام «كديب ىتيصان «كتمأ نبا «كدبع نبا «كدبع ىنإ مهللا :لاقف نزح الو مه طق ادحأ

 رونو «ىبلق عيبر نآرقلا لعجت نأ «كدنع بيغلا ملع ىف هب ترثأتسا وأ « كباتك ىف هتلزنأ وأ «؛كقلح

 :ليقف .«ًاحرف هناكم هلدبأو هنزحو همه هللا بهذأ الإ «یمه باهذو «ینزح ءالجو «یردص

 . «اهملعتي نأ متم نم لكل یش «ىلب» :لاقف ؟اهملعتن الفأ « هللا لوسر اي

 ؛«ىذمرتلا حرش ىف ىذوحألا» :هباتك ىف ةيكلاملا ةمثأ دحأ ىبرعلا نب ركب وبأ مامإلا هيقفلا ركذو
 . ملعأ هللاف مسا فلأ هللا ءامسأ نم ةنسلاو باتكلا نم عمج مهضعب نأ

 داحلإ :لاق  هئامسأ يف نودحلي نيذّلا اورذو 8 :ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ىفوعلا لاقو
 . هللا ءامسأ ىف « 2١١١ تاللا» اوعد نأ :نيدحلملا

 .أ نم ةدايز (5) .«ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل» :م ىف اهدعب )١(

 .(017-70) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 .«ىرخأ» : ىف (5)
 .«ىناعنصلا دمحم نب كلملا دبع فعضل فيعض ةجام نبا قيرط دانسإ» :ىريصوبلا لاقو )58451١(, مقرب ةجام نبا ننس 2(
 .؟هتملعا :م ىف (4) .(نيعستو ةعست» :د ىف (۷) .«یور» :أ عم .ك ىف (0)

 .«اهعمس نمل ىغبني» :أ ىف (9)

 .«دراوم» (۲۳۷۲) مقرب نابح نبا حيحصو «(۳۹۲/۱) دنسملا (۱۰)

 .«ىزعلاو تاللا» :أ ىف )١١(
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 هللا نم «تاللا» اوقتشا : لاق ( هئامسأ يف نودحلي نيذّلا اورذوإ :دهاجم نع «جيرج نبا لاقو
 .زيزعلا نم «ىزعلا» اوقتشاو

 بيذكتلا :داحلإلا :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو .نوكرشي 4نودحليإ : ةداتق لاقو .

 .رفحلا تمس نع ةلبقلا ةهج ىلإ هفارحنال «ربقلا

 ممم هج

 . 4 029 نولدعي هبو قحلاب نودهي ةمأ انقلخ نممو ل

 «(قحلاب نودهيل ءالمعو الوق .قحلاب ةمئاق ما ممألا نمو :ىأ (انقلخ نممو : یلاعت لوقي
 .نوضقيو نولمعي :نولدعي هبو# «هيلإ نوعديو هنولوقي

 .ةيدمحملا ةمألا هذه ىه «ةيآلا ىف ةروكذملا ةمألا هذهب دارملا نأ :راثآلا ىف ءاج دقو

 :ةيآلا هذه أرق اذإ لوقي ناك يَ هللا ىبن نأ انغلب :ةيآلا هذه ريسفت ىف ةداتق نع «ديعس لاق

 « نول دعي هبو قحلاب نودي أ ىسوم موق نموإ : اهلثم مكيديأ نيب موقلا ىطعأ دقو ءمكل هذه»

 . 00169 :فارعألا]

 هبو قحْلاب نودهي ما انقَلَح نممو# :ىلاعت هلوق ىف سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 ام ىتم میرم نبا ىسيع لزني ىتح «قحلا ىلع ًاموق ىتمأ نم نإ) : والك هللا لوسر لاق : لاق (نولدعي

 ا
 «لزن

 ىتمأ نم ةفئاط لازت ال» :ةَِْكَي هللا لوسر لاق :لاق نايفس ىبأ نب ةيواعم نع «نيحيحصلا ىفو

 ىتح :- ةياور ىفو  ةعاسلا موقت ىتح «مهفلاخ نم الو «مهلذخ نم مهرضي ال «قحلا ىلع نيرهاظ

 . "”«ماشلاب مهو :- ةياور ىفو كلذ ىلع مهو هللا رمأ ىتأي

 يدي نإ مهل يلمأو 029 نومي ال ثْيَح نم مهجر اا اوُبَح نيذلاو)

 باوبأ مهل حتفي هنأ :ءانعمو «ذوملعي ال ثيح نم مهجردتستم اهتايآ اوبذك نيرلاو) ا لوفي

 : ىلاعت لاق امك ؛ءیش ىلع مهنأ ' ''اودقتعيو هيف مه امب اورتغي ىتح ءايندلا ىف شاعملا هوجوو قزرلا

 . نوسلبم مه اذ ةتغب مهانذخأ اوتوأ امب اور اذإ ىح ءيش لك باوبأ مهيلع انحف هب اورگذ ام اوست امف

 يلمأو# : ىلاعت لاق اذهلو ؛[55 ٠٤٤ :ماعنألا] «نيملاَعْلا بَ هلل دمَحْلاَو اوُمَلَظ نيدلا موقلا رباد عطقف

 .ديدش ىوق : ىأ «نيتم يديك نإ هيف مه ام مهل لوطأ قل ناو : ىأ مه

 )١( لسرم وهو 5857/17(2) هريسفت ىف ىربطلا هاور .

 ىعليزلل فاشكلا ثيداحأ جيرخت ىف امك هريسفت ىف ىبلعتلا هاور قفز 74/1١ 4(.

 )۳( مقرب ىراخبلا حيحص )7714١( مقرب ملسم حيحصو )۱۰۳۷(.
 . (نودقتعيوال : ىف )4(



 6198 سس 1١46( .185) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا
rنے 2 0  

 . 6 © نيبم ريذن الإ وه نإ ةنج نم مهبحاصب ام اورگفتي مّلوُأ )»

 هللا تاولص  ًادمحم ىنعي «مهبحاصب ام انتايآب نوبذكملا ءالؤه «اورّكفتي ملول : ىلاعت لوقي

 الإ وه نإ) «قح ىلإ اعد ًاقح هللا لوسر وه لب «نونج هب سيل : ىأ 4ةنج نمل 31 و

 مكبحاص امرا :ىلاعت لاق امك ءهب ىعيو هب لقعي بلو بلق هل ناك نمل رهاظ : ىأ «نيبم ريذن

 اوركفتَت مث ڈ ئدارفو تنم هلل اوموقت نأ ةدحاوب مكظعأ امّنِإ لفل :ىلاعت لاقو ۲ :ريوكتلا] (نونجمب

 نأ مكنم بلطأ امنإ :لوقي ٦ : ابس] ( ديدش ِباَدَع يدي نيب مك ريذن الإ وه نإ ةّنج نم مکبحاصب ام

 «نيقرفتمو نيعمتجم :ىأ «ىدارفو ئنثم # «دانع الو بصعت هيف سيل «هلل اصلاخ امايق هلل اوموقت

 ناب «كلذ متلعف اذإ مكنإف ؟ال مأ نونج هبأ : هللا نم ةلاسرلاب مكءاج ىذلا اذه ىف (اورگفتت من »

 .ًاقدصو ًاقح “(هللا] لوسر هنأ رهظو مكل

 اذخَف مهذَحَفي لعجف اشيرق اعدف ءافصلا ىلع ناك ةي هللا ىبن نأ انل ركذ :ةماعد نب ةداتق لاقو
 اذه مكبحاص نإ :مهلئاق لاقف هللا عئاقوو هللا سأب مهرذحف ««نالف ىنب اي «نالف ىنب اي» : اخف

 مهبحاصب ام اورگفتی ملول : ىلاعت هللا لزنأف « حبصأ ىتح :وأ - حابصلا ىلإ توصي تاب فا

 . 4 نيبم ريذن الإ وه نإ ةّنج نم

 نأ ئسع نو ءيش نم هللا قلَخ امو ضرألاو تاومسلا توکم يف اورظني ملوأ»
 ع نوو

 . 4 6 نونمؤي هدعب ثيدح يأبق مهلجأ برقا دق وكي

 تاومسلا ىف هناطلسو هللا كلم ىف - انتاياب نوبذكملا ءالؤه - « اورظني ملوأ» :ىلاعت لوقي

 هل وب كلذ نأ وفل نب e كلل a a I gy يضرألاو
 هب اونمؤيف ءهل الإ صلاخلا نيدلاو .دابعلا '"”نوكت نأ ىغبني ال نم لعف نمو «هیبش الو هل ريظن
 دق مهلاجآ نوكت نأ اورذحيو «ناثوألاو دادنألا اوعلخيو «هتعاط ا «هلوسر اوقدصيو

 .هباقع ميلأو هللا باذع ىلإ اوريصيو «مهرفك ىلع اوكلهيف «تبرتقا

 دمحم ريذحت دعب - بيهرتو ريذحتو فيوخت ىأبف :لوقي ؟ 4نونمؤي هدعب ثيدح ىأبف # :هلوقو

 ىذلا ثيدحلا اذهب اوقدصي مل نإ «نوقدصي - هباتك ىآ ىف هللا دنع نم هب مهاتآ ىذلا «هبیهرتو
 !؟لجو زع «هللا دنع نم دمحم هب مهءاج

 «ثراولا دبع نب دمصلا دبعو ملسم نب "نافعو ىسوم نب نسح نع دمحأ مامإلا ىور دقو

 لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «تلصلا ىبأ نع :ناعدج نين ديو نب ىلع نع «ةملس نب دامح نع

 قربو دعرب انأ اذإف «ىقوف ترظنف «ةعباسلا ءامسلا ىلإ انيهتنا ال «ىب ىرسأ ةليل تيأر» : يب هللا

 نم :تلق «مهنوطب جراخ نم ىرت تايحلا اهيف تويبلاك مهنوطب موق ىلع تيتأو» :لاق ؛««قعاوصو

 .أ م ك ءد نم ةدايز (؟) .اًكللَم» :أ ىف )١(

 .(۲۸۹ /۱۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 .م نم ةدايز )4(

 .«نامثع»:] ىف (5) .«نوكي» :أ ك ىف (0)



 ٠۱۸۷( «85١)ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۸

 ىنب نيعأ ىلع نوفرحي ''”نيطايشلا هذه :لاق ؟ليربج اي اذه ام :تلقف «'تاوصأو ناخدو جهرب
 . «بئاجعلا اوأرل كلذ الولو «ضرألاو تاومسلا توكلم ىف اوركفتي ال نأ مدآ

 (©9تاركنم هل ناعدج نب ديز نب ىلع

 :ىلاعت لاق مث

 . 4 © َوُهَمَعي مهناّيغُط يف مهرذيو هَل يداه الف هللا للضي نم

 و 5 م د رع 0

 ]1: Sl ل ل ع تر

 وه لإ اهتقول اهيلجي ال ير دنع اَهُمَلع اَمَنِإ لق اهاسرم َناّيَأ ةعاّسلا نع كنولأسي طل

 دنع اَهُملع امن لق اَهْنع يفح كاك كوني هَ الإ مكيتأت ال ضرألاو تاسلا يف تّ

 . 4 659 نوملعي ال سائلا رْثكَأ نكلو هللا

 : بازحألا] «ةعاّسسلا نع َساَّنلا كلاسي :ىلاعت لاق امك .4ةعاّسلا نع كنولَأسي# :ىلاعت لوقي
 نولأسي اوناكو «ةيكم ةيآلا نأل ؛هبشأ لوألاو .دوهيلا نم رفن ىف :ليقو .شيرق ىف تلزن :ليق ۳

 نإ دعولا اذه ئتم نولوقيو» :ىلاعت لاق امك ؛اهدوجوب ابيذكتو ءاهعوقول ًاداعبتسا «ةعاسلا تقو نع
 نوقفشم اونمآ َنيذّلاَو اهب نونمؤي ال نيذّلا اهب لجعتسي» :ىلاعت لاقو ء[۳۸ :ءايبنألا] «نيقداص متنك
 1۸ : ىروشلا] (ديعب لالض يف ةعاسسلا يف نورامي نيذّلا نإ الأ قحلا اَّنَأ نومّلعَيو اهنم

 ؟اهطحم ىتم :ىأ «اهاهتنم»: سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق «اهاسرم نايا :هلوقو

 ؟ةعاسلا تقو لوأ وه ىذلا ايندلا ةدم رخآ نايأو

 «ةعاسلا تقو نع لئس اذإ هيب هيبن ىلاعت رمأ : «وه الإ اهتقول اهيلجي ال ير دنع اهمْلع اَمّنِإ لق »

 ىلع نوكي ىتمو ءاهرمأ ةيلج ملعي :ىأ ءاهتقول اهيلجي ىذلا وه هنإف ؛ىلاعت هللا ىلإ اهملع دري نأ
 . «ضرألاو تاَوَمَّسلا يف تقل : لاق اذهلو ؛ ىلاعت وه الإ '")[دحأ] كلذ ملعي ال :2*”[ىأ] ءديدحتلا

 اهملع لقث :لاق «ضرألاو تاومّسلا ىف تلقت :هلوق ىف ةداتق نع هرَّمْعَم نع «قازرلا دبع لاق
 .نوملعي ال مهنإ ضرألاو تاومسلا لهأ ىلع

 .مهيلع تربك :لوقي «ضرألاو تاومسلا لهأ ىلع تلقث «تءاج اذإ :نسحلا لاق :رمعم لاق

 NE E ىف 3 000077 ةيلاع تارمار ىف (1)
 0707 /۲) دنسملا (*)

 .أ نم ةدايز (6) .م نم ةدايز (5) .؟ىدجي ال» :ك ءم ىف (4)



 018 مش (01410/) ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 نم ءىش سيل :لاق .4ضرألاو تاومّسلا يف تلقث# :هلوق ىق سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 ترثتناو "1 )ءامسلا د اذإ :لاق « ضرألاو 5 : جيرج نبا لاقو

 يلفت ك E هللا لاق ام ناكو «لابحلا تريسو «سمشلا تروكو «موجنلا

 امك «ضرألاو ترا لهأ ىلع اهتقو ملع لق :دارملا نأ : هّللا همحر «ريرج نبا راتخاو

(۳( 
 .ةداتق ` لاق

 لهأ ىلع اهئيجم لقث كلذ ىفني الو «(ةتغب الإ مكيتأت ال :ىلاعت هلوقك «ءالاق امك وهو
 . ملعأ هللاو «ءضرألاو تاومسلا

 تاومسلا ىف تيفخ :لوقي (ضرألاو تاومّسلا يف تلق :[ىلاعت هلوق ىف] ىدسلا لاقو
 . لسرم ىبن الو ا ا ‹ضرألاو

 .ةلفغ ىلع مهيتأت ءاهمايق مهتغبي , : [لاق] غب الإ مكيتأت ال»

 : لاق .ةتغب الإ مكيتأت الط اهنأ هللا ىضق ES : ىلاعت هلوق ىف ةداتق لاقو
 ىقسي لجرلاو «هضوح حلصي لجرلاو «سانلاب جيهت ةعاسلا نإ» : "لاق لم هللا ىبن نأ انل ركذو
 (””«هعفريو هنازيم ضفخيو قوسلا ىف هتعلس ميقي لجرلاو «هتيشام

 ىبأ نع «نمحرلا دبع نع دانزلا وبأ انثدح « بيعش انأبنأ «ناميلا وبأ انثدح : ىراخبلا لاقو

 اهآرف تعلط اذإف ءاهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت الد : لاق يم هللا لوسر نأ ؛ةريره

 ةعاسلا نّموقتلو .هنايوطي الو هناعيابتي الف ءامهنيب “"امهبوث نالجرلا رشن دقو ةعاسلا نموقتلو ءاريخ
 .هيف ىقسي الف هضوح طيلي وهو ةعاسلا نّموقتلو .همعطي الف هتحقل نبلب لجرلا فرصنا دقو
 . «اهمعطي الف هيف ىلإ هتلكأ عفر دق لجرلاو ةعاسلا نّموقتلو

 نع «دانزلا ىبأ نع « ةنييع نب نايفس انثدح «برح نب ريهز ىنثدح :هحيحص ىف ملسم لاقو

 ءانإلا لصي امف .ةحقّللا بلحي لجرلاو ةعاسلا موقت : لاق ي ىبنلا هب غلبي ةريره ىبأ نع ‹جرعألا

 طولي لجرلاو .موقت ىتح هناعيابتي امف بوثلا ناعيابتي '''”نالجرلاو .ةعاسلا موقت ىتح هيف ىلإ
 . "موقت ىتح ردصي امف هضوح

EEهانعم : ليقف ءهانعم ىف نورسفملا فلتخا : «اًهنع يفح كنأك كتولأسيإ : : 
 «ةدوم مهنيبو كنيب نأك :لوقي «اهنع يفح كنأك كنولأسي» : سابع نبا نع ىفرعلا ١۱۳٣ لاق امك

 .«هلاق» :؟ «م ىف (۳) .«یلاعت هللا» :أ یف () .«تاومسلا» :أ ىف )١(

 .«لوقي ناک» :م ىف (7) .أ نم ةدايز (5) .م نم ةدايز (54)

 . لسرم وهو )١/ ٤١١( ىعليزلل «فاشكلا ثيداحأ جيرخت» ىف امك هريسفت ىف یبلعثلاو (۲۹۷ /۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)

 .«لجرلاو» :ك ىف )٠١( .(05-589) مقرب ىراخبلا حيحص (9) .«ابوث» :م ىف (۸)

 .أ م ءك نم ةدايز )۲۹۵٤(. )١0( مقرب ُملسم حيحص )١١(

 .؟لاق امك اهب ىفح كنأك :هانعم ليقف» 3 “م ك یف )1۳(
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 مهنأك موق لاؤس هولأس «ةعاسلا نع ةي ًادمحم سانلا لاس امل : سابع نبا لاق .مهل قيدص كنأك

 اهيلع هللا علطي ملف ءاهملعب رثأتسا «هدنع اهملع امنإ :هيلإ هللا ىحوأف «مهب ىفح ادمحم نأ نوري

 .ةلوسر الو ًابرقم اكلم

 «هّللا لاقف .ةعاسلا ىتم انيلإ رسأف «ةبارق كنيبو اننيب نإ :ّهِْيَلَي دمحمل شيرق تلاق :ةداتق لاقو

 . (اهنع يفح كنأك كنولأسي# :لجو زع

 - دهاجم نع حيحصلاو .لوق اذهو «ىدسلاو «كلام ىبأو ‹ةمركعو «دهاجم نع ىور اذكو

 علا سلا اغ ةتيفحتما :لاق «(اهنع يفح كّنأك كنولأسيإ» :- هريغو حیجت ىبأ نبا ةياور نم

 .اهتقو تملع

 تسل ءاهب ملاع كنأك :لوقي (اهنع يفح َكّنَأك كتولأسي» : سابع نبا نع «كاحضلا لاق اذكو
 . هللا دنع اَهمَلع امن لقط ءاهملعت

 .اهب ملاع كناك : 4هّْنَع يفح َكْنأَكط :مهضعب نع «رمعم لاقو
 هللا ىفخأ دقو ءاهب ملاع كنأك : «اهنع يفح َكّنأك» :ملسأ نب نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ٤]. : نامقل] ةيآلا (ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ :أرقو «هقلخ ىلع اهملع

 نكلو هللا دنع اهملع اَمَنِإ لق :لاق اذهلو ؛ملعأ هللاو «لوألا نم ىنعملا ىف حجرأ لوقلا اذهلو

 . «نومَلعَي ال سالا رثكأ

 نم سلجف « مهنيد رمأ سانلا ملعي «ىبارعأ ةروص ىف «مالسلا هيلع «ليربج ءاج امل اذهلو

 مث «ناسحإلا نع مث «ناميإلا نع مث «مالسإلا نع هلأسو «دشرتسملا لئاسلا سلجم ويي هللا لوسر

 اهب ملعأ تسل :ىأ «لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام» : الك هللا لوسر هل لاق ؟ةعاسلا ىتمف : لاق

 "ا ةيآلا (ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ : ةئ ىبنلا أرق مث «دحأ نم اهب ملعأ دحأ الو كنم

 هذه أرقو .«هللا الإ نهملعي ال سمخ ىف» :لاق مث «ةعاسلا طارشأ نع هلأسف :ةياور ىفو

 هلأسي لئاسلا اذه نم ةباحصلا بجع اذهلو ؛«تقدص» :باوج لك دعب هل لوقي هلك اذه ىفو «ةيآلا

 . "”(مكنيد ''' مكملعي مكاتأ ليربج اذه» : ی هللا لوسر لاق فرصنا امل مث «هقدصيو

 .(هذه هتروص الإ ءاهيف هتفرع الإ ةروص ىف ىناتأ امو» : لاق ةياور ىفو

 حيحص حرش لوأ ىف «ديناسملاو ناسحلاو حاحصلا نم هظافلأو هقرطب ثيدحلا اذه تركذ دقو

 الا

  ؟ءاه : ةا هللا لوسر هل لاق ءذمحم اي :لاقف ىروهج توصب هادانو ىبارعألا كلذ هلأس املو

 )١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )٥۰( مقرب هحيحص ىف ملسمو )9(.

 ) )0.ارمأ مكملعي» :أ ءم ىف

 .(9) مقرب هحيحص ىف ملسمو )٥۰( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (*)
 )٤( «ىرابلا حتف» رجح نبا ظفاحلا حرش : ىف بلطملا اذه رظناو )١١١/١(.

 ) )0.«مؤاهل : ىف
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 ‹ةيتآ ةعاسلا نإ !كحيو» :ةيَك هللا لوسر هل لاق ؟ةعاسلا ىتم «دمحم اي :لاق  هتوص نم وحن ىلع

 هل لاقف .هلوسرو هللا بحأ ىنكلو «مايص الو ةالص '''ريبك اهل تددعأ ام :لاق «؟اهل تددعأ امف
 . "”ثيدحلا اذهب مهحرف ءىشب نوملسملا حرف امف .«بحأ نم عم ءرملا» : ةي هللا لوسر

 هنأ ؛ةِْللَك هللا لوسر نع «ةباحصلا نم ةعامج نع امهريغو نيحيحصلا ىف ةددعتم قرط هل اذهو

 .نينقتملا ظافحلا نم ريثك دنع ةرتاوتم ىهو ««بحأ نم عم ءرملا» :لاق

 وه ام ىلإ مهدشرأ «هلمع ىلإ نوجاتحي ال ىذلا اذه نع لئس اذإ ناك «مالسلا هيلع «هنأ هيفف

 .هتقو نييعت اوفرعي مل نإو «هلوزن لبق هل ؤيهتلاو .كلذ عوقول دادعتسالا وهو «مهقح ىف مهألا

 «ةماسأ وبأ انثدح :الاق بيرك وبأو ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح :هحيحص ىف ملسم لاق اذهلو

 هللا لوسر ىلع اومدق اذإ بارعألا تناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه نع

 مل اذه شعي نإ» :لاقف مهنم '*”ناسنإ ثدحأ ىلإ رظنف ؟ةعاسلا ىتم :ةعاسلا نع هولأس ايب

 خزرب ىف لوصحلا ىلإ مهب ىضفي ىذلا مهتوم كلذب ىنعي .«مكتعاس تماق ىتح مرهلا هكردي
 .ةرخآلا رادلا

 «دمحم هل لاقي راصنألا نم مالغ هدنعو ءةعاسلا نع ايك هللا لوسر لأس ًالجر نأ ؛سنأ نع «تباث

 هب درفنا .«ةعاسلا موقت ىتح مرهلا هكردي الأ ىسعف مالغلا اذه شعي نإ» :ِهْيِلَك هللا لوسر لاقف
 فر

 لاله نب دبعم انثدح ءديز نب دامح انثدح «برح نب ناميلس انثدح ءرعاشلا نب جاجح انثدحو

 تكسف ؟ةعاسلا ىتم :لاق هيب ىبنلا لأس الجر نأ ؛هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع ءىزنعلا

 مرهلا هكردي مل اذه َرّمع نإ» :لاقف ءةءونش دزأ نم هيدي نيب مالغ ىلإ رظن مث «ةهيّته ايب هللا لوسر
 (؟!ىبارتأ نم مالغلا كلذ :سنأ لاق  «ةعاسلا موقت ىتح

 سنأ نع «ةداتق انثدح «مامه انثدح «ملسم نب نافع انثدح «هّللا دبع نب نوراه انثدح :لاقو

 هكردي مل اذه رخؤي نإ» :ّكَك ىبنلل لاقف ''  ''ىنارقأ نم ناكو  ةبعش نب ةريغملل مالغ رم :لاق
 .'«ةعاسلا موقت ىتح مرهلا

 .«ريثک» :أ ىف )١(
 .هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ ثيدح نم (7774) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۲)

 . :ىرعشألا ىسوم ىبأو دوعسم نب هللا دبعو لاسع نب ناوفصو كلام نب سنأ ثيدح نم ءاج (۳)
 .هركذ قباسلا وهف كلام نب سنأ ثيدح امأ

 , (7618) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورف لاسع نب ناوفص ثيدح امأو

 .(0-514) مقرب هحيحص ىف ملسمو )5١179( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورف دوعسم نب هللا دبع ثيدح امأو

 .(5141) مقرب هحيحص ىف ملسمو )٦۱۷۰( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورف ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح امأو

 . «نانسأ» :أ “م ‹ك ىف (0) . (رظنيف» م .ك ىف )©

 )۲۹۰٥۲(. مقرب ملسم حيحص (1)

 .(191617) مقرب ملسم حيحص (۷)
 .(ىرصملا لاله ىبأ نب ديعس» :أ ءم ءك ىف (۸)
 .(59487) مقرب ملسم حيحص (9)

 .«ىبارتأ» :م ءك ىف )٠١(
 .(۲۹۵۳) مقرب ملسم حيحص )١١(



 (14./) ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا 0

 نع «ىيحي نب مامه نع «مصاع نب ورمع نع «هحيحص نم «بدألا» باتك ىف ىراخبلا هاورو
 ىفو «ثيدحلا ركذف ؟ةعاسلا ىتم هللا لوسر اي :لاق ةيدابلا لهأ نم الجر نأ ؛سنأ نع «ةداتق
 E ««ةبعش نب ةريغملل مالغ رمف» : هرخآ

 هللا ىضر «ةشئاع ثيدح ىف «مكتعاس» ب دييقتلا ىلع لومحم تاياورلا هذه ىف قالطإلا اذهو

 . اهنع

 ال هللا لوسر تعمس :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ :ريبزلا وبأ ىنربخأ :جيرج نبا لاقو
 رهظ ىلع ام هللاب مسقأو . هللا دنع اهملع امنإو «ةعاسلا نع ىنولأست» :لاق ءرهشب تومي نأ ا
 .©"”هلسم هاور «ةنس ةئام اهيلع ىتأت «ةسوفنم سفن نم مويلا ضرألا

 .نرقلا كلذ مارخنا ةي هللا لوسر دارأ امنإو :رمع نبا لاق «هلثم رمع نبا نع« نيحيحصلا ىفو

 اقع نب رثؤم نع «ميحس نب ةلبج نع «ماوعلا انأبنأ « میشه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىسومو ميهاربإ ىب ىرسأ ةليل تيقل» :لاق ال هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر «دوعسم نبا نع
 ىل ملع ال :لاقف «مالسلا هيلع ؛ميهاربإ ىلإ مهرمأ اودرف»: لاق .«ةعاسلا رمأ اوركاذتف» : لاق .«ىسيعو

 اهتبجو امأ :ىسيع لاقف « ىسيع ىلإ مهرمأ اودرف .اهب ىل ملع ال :لاقف ءىسوم ىلإ مهرمأ اودرف .اهب
 :لاق ««جراخ لاجدلا نأ «لجو زع «ىبر ل دهع اميفو «لجو زع هللا الإ دحأ اهب ملعي الف

 ىتح «ىنآر اذإ «لجو زع «هللا هكلهيف» :لاق «(صاصرلا بوذي امك باذ ىنآر اذإف «نابيضق ىعمو»
 مث «لجو زع ‹ هللا مهكلهيف» :لاق .«هلتقاف ىلاعت رفاك ىتحت نإ «ملسم اي :لوقي رجشلاو رجحلا نإ
 بدح لك نم مهو «جوجأمو جوجأي جرخي كلذ دنعف» :لاق ؛«مهناطوأو مهدالب ىلإ سانلا عجري

 مث» :لاق وير الإ ءام ىلع نورمي الو «هوكلهأ الإ ءىش ىلع نونأي ال «مهدالب نوؤطيف .نولسني

 ضرألا ىّوجت ىتح ؛مهتيميو مهكلهيف مهيلع «لجو زع هللا "''وعدأف ةمهلوكشي ىلإ سانلا عجري
 .«رحبلا "ىف مهفذقي ىتح مهداسجأ فرتجيف «رطملا هللا لزنيف» :لاق - نتنت :ىأ  مهحير نتن نم

 ثيدح ىلإ عجر مث  ميدألا دم ضرألا دمتو «لابجلا فسنت مث :نوراه نب ديزي لاق :دمحأ لاق
 ال محملا لماحلاك ةعاسلا "7نإف .كلذك ناك اذإ كلذ نأ «لجو زع «ىبر ىلإ دهع اميفف :لاق ميشه
 .' راهن وأ اليل "اهدالوب مهأجفت ىتم اهلهأ ىردي

 هوحن «هدنسب بّشوح نب ماوعلا نع وراه ون كيني وع راد نع « هجام نبا هاورو
0010 

 .«لبق لوقي» :ك ىف () .(3151/ مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 (0A). مقرب ملسم حيحص (۳)

 .(اوعدأو» :م ىف (0) .«ىبنلا نع» :م ىف (0) .«نافع» :ك ىفو «(ةرافغ» :م ىف (4)

 .«اهتدالوب» :ك ءد ىف (9) .«نوكت» :أ ىف (۸) .«ىلإ» : ىف (۷)

 )٠١( دنسملا )١/ ١۷١(.

 )0( مقرب ةجام نبا ننس ) )6١8نبا هركذ ةزافع نب رثؤم « تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» فش اةفإ دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو

 .«تاقث دانسإلا لاجر ىقابو .تاقثلا ىف نابح



 r 0144) ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 ماكحأل ًاذفنم ةمألا هذه رخآ ىف لزني هنأل ؛اهطارشأ ىلع ملكتف «مالسلا هيلع ىسيع ىلإ رمألا

 اب ربخأف «هئاعد ةكربب جوجأمو جوجأي كاله هللا لعجيو «لاجدلا حيسملا لتقيو ءاي هللا لوسر

 .هب ىلاعت هللا هملعأ

 :لاق ٠ طق ا ع ی کب ىبأ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ا ل نر دنع الغا :لاقف ةعاسلا نع لي هللا لوسر لكس :لاق ةفيذح نع ركذي ىبأ تعمس

 ««؛اجرهو ةنتف اهيدي نيب نإ :اهيدي نيب نوكي امو ءاهطيراشمب "”هكربخأس نكلو ءوه الإ اهتقول
 ىقليو» : “لاق .«لتقلا» :ةشبحلا ناسلب لاق ؟وه ام جرهلاف ءاهانفرع دق ةنتفلا هللا لوسر اي :اولاق
 اذه نم ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هوري مل . “دحأ فرعي دحأ داكي الف ءٌركاتَتلا سانلا نيب
 .هجولا

 ركذي لازي ال یی هللا لوسر ناک :لاق «باهش نب قراط نع «دلاخ ىبأ نبا انثدح : عيكو 0

 ٤١[. :تاعزانلا] ةيآلا «اهاسرم َناّيَأ ةعاسلا نع كن دولأسي# :تلزن ىتح ةعاسلا“ 7” ن

 نيك داس اذه" ا لاش لنا خو ب ليعامسإ نع نسوي نت ىس فيد هيف ياسنلا ةاوزو

 . یوق

 «ةمحرلا ىبن « همالسو هيلع هللا تاولص « (دمحم] مهمتاخو لسرلا ديس ىمألا ىبنلا اذهف
 هلوق عم «هيمدق ىلع سانلا ' رشحت ىذلا رشاحلاو ءىَقَقُْاو بقاعلاو «ةمحلملا ىبنو «ةبوتلا ىبنو
 ةعاسلاو ان انأ تثعب» :امهنع هللا ىضر داحس رب لو سلا تيد نم حملا يدك كاع

 ملع دري نأ ىلاعت هللا هرمأ دق هلك اذه عمو .اهيلت ىتلاو ةبابسلا هيعبصإ نيب نرقو < نوک
 .(نوملعي ال سالا رثكأ نكلو هللا دنع اهملع اَمَنِإ لق » : لاقف ءاهنع لئس اذإ هيلإ ةعاسلا تقو

 نم ترتكتسال بْيعْلا مّلعأ تنك ولو هللا ءاش ام الإ ارض الو اعف يسقتل كلما ال لقط
 . ® نونمؤي موقل ريشبو ريذن الإ انأ نإ ءوسلا ينسم امو ريخلا

 ىلع هل عالطا الو «بيغلا ملعي ال هنأ هسفن نع ربخي نأو « هيلإ رومألا ضوفي نأ ىلاعت هّللا هرمأ

 نم الإ]. ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيلا ملاع» : ىلاعت لاق امك هيلع هللا هعلطأ امب الإ كلذ نم ءىش

 .«طيقل نب دايز نب هللا دبع» :أ ىف (۲) .«ةكيلم» :م ىف )١(

 .(لاقو» :م ىف (4) .«مكربخأ» :م «ك ىف (۳)

 . (حيحصلا لاجر هلاجر» :(۳۰۹/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (۳۸۹ /5) دنسملا (6)

 .؟رمأ» :أ ىف (5)

 )١١١٤١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۷)

 . “۾ نم ةدايز (۸)

 .؛رشحي» :أ ىف )٠١( . ائ :م ىف (9)

 :كلام نب سنأ ثيدح امأ )١١(

 )598١(. مقرب هحيحص ىف ملسمو )16١5( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأف
 :دعس نب لهس ثيدح امأو

 .(19400) مقرب هحيحص ىف ملسمو (4977) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأف



 ۸0-045: < فاؤغالا نرس ثلاكلا رلا يب بيب هول

 E 0سر الل لير تنين رت دل هلال لوو فلا
 نع «ىروثلا نع «قازرلا دبع لاق : «ريخْلا نم ترقكتسال ْبْيعلا مّلعَأ تنك ولو» : هلوقو

 هن : لاق ريَخْلا نم ترتكتسال بيلا مّلعَأ تنك ولو» .دهاجم نع «روصنم

 .احلاص المع تلمعل

 ("”هتبثأ المع لمع اذإ ناك :ةياور ىفو . ةيد ناك هك هللا لوسر لمع نأل ؛رظن هيفو

 الإ مهللا ءهلاوحأ عيمج ىف «لجو زع ءهّللا ىلإ رظني هنأك «دحاو لاونم ىلع ناك هلمع عيمجف

 .ملعأ هللاو «كلذل دادعتسالا ىلإ هريغ دشري نأ دارملا نوكي نأ

 نم ترتكتسال ْبيَغْلا مّلعَأ تنك وَلَول :سابع نبا نع «كاحضلا هاور ام اذه ىف نسحألاو

 تحبر الإ اعيش عيبأ الف «هيف حبرأ "ام ائيش تيرتشا اذإ تملعل :ةياور ىفو .لاملا نم : ىأ«ريخلا

 .رقفلا ىنبيصي الو :لاق «ءوسلا ىنسم امو « هيف

 نم ةبدجملا ةنسلل تددعأل بيغلا ملعأ تنك ول :كلذ ىنعم :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاقو

 aE AES « صخرلا نم : 9 تفرعلو « ةبصخملا

 لبق رشلا نم نوكي ام تبنتجال : لاق © ءوسلا يسم م امو : ملسأ نب اي و او

 هتيقتاو «نوكي نأ

 لاق امك «تانجلاب نينمؤملل ريشبو «باذعلا نم ريذن : ىأ « ريشبو ,ريذن وه اغإ هنأ ربخأ مث

 .[ا/ :ميرم] (ادَلاموق هب رذنتو نيقّتملا هب رشبتل كناسلب هانرسي اَمّنَِفل : ىلاعت

 تلمح اهاشغت املف اهيلإ نكسيل اهجوز اهنم لعجو ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا وه ل

 نيركاشلا نم ننوكنل احلاص انيتآ نيل امهبر هللا اوعد تلَقْنَأ اًمَلَف هب ترمف افيفخ المح
 . 4 9 نوكرشي امع هللا ىلاعَتف امهاتآ اميف ءاكرش هل العج احلاص امهاتآ اَمَلَف 029

 سارح و كا هلو ؛ ماسلا هيلع عدا لو سانلا عيمج قلخ هنأ ىلع ىلاعت هبني

 لئابقو ابوعش مكاتلعجو ئتنأو ركذ نم مكانقلخ اإ سائلا اهيأي » ىلا لاق امك ءامهنم سانلا ريكا

 يذلا کیر ارقا سالا اهيأيإل :ىلاعت لاقو ۳ : تارجحلا] (مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل

 ١[. :ءاستلا] ةيآلا 4([ ءاسنو اريثك الاجر امهنم ثبو ] اهجوز اهنم قلَخو ةدحاو سفت نم مكقلخ

 )١( .م نم ةدايز .

 .اهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدح نم (۷۸۳) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۲)

 .«تقولو» :أ ىف (:) .ةامم» :م ىف (۳)

 أ «م نم ةدايز (0) ,(هتجوزا» :د ىف (0)



 هه. 0-04 149) ناتيآلا :فارعأللا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 لاق امك ءاهب نكسيو اهفلأيل : ىأ (اهيلإ نكسيل اهجوز اهنم لعجو# :ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاقو

 :مورلا] «ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستتل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو $ : لافت

 ىلإ هديكب لصوت ابر رحاسلا نأ ىلاعت ركذ اذهلو ؛نيجوزلا نيب امم مظعأ نيجوز نيب ةفلأ الف ۱
 .هجوزو ع ءرملا نيب ةقرفتلا

 اغإ ءاملأ هل ةأرملا دجت ال ءلمحلا لوأ كلذو .4 افیفخ المح َتَلَمَحل ايتر : ىأ «اهاشغت املف »

 .ةغضملا مث «ةقّلعلا مث ءةفطنلا ىه

 « ىَعخَنلا ميهاربإو <« «نسحلا نع یورو .هلمحب ترمتسا : دهاجم لاق (هب تّرمف» : هلوقوا

 .هوحن ؛ىدسلاو

 . هتفختسا هيبأ نع نار ب هرعت نانو"

 .ىه ام تفرعل ًايبرع ًالجر تنك ول :لاق «هب تَرَمَفظ :هلوق نع نسحلا تلأس :بويأ لاقو
 .هب ترمتساف :ىه امنإ

 .اهلمح نابتساو .«هب ترمف# :ةداتق لاقو

 .تدعقو هب تماق «ءاملاب ترمتسا هايم ا لاقو

 TT تاذ تراص «تاقثأ اًملف»

 . اهنطب ىف دلولا ربك :ىدسلا لاقو

 نأ اقفشأ :سابع نبا نع ‹«كاحضلا لاق امك ءايوس ارشب : ىأ «احلاص انتيتآ نعل امهَبر هللا اوعد»

 .ةميهب نوكي

 .ًامالغ انتيتآ نئل :ىرصبلا نسحلا لاقو

 نوک رشي امع هللا ىَلاَعَتف امهاتآ اميف ءاكرش هَل العج احلاص امهاتآ امَلَف . نيركاشلا نم نوک

 نإ «كلذ ىف حيحصلا نايبب كلذ عبتن مث ءاهيف ام نيبأو اهدروأس ثيداحأو ًاراثآ انهاه نورسفملا ركذ

 . ةقثلا هبو هللا ءاش

 نع «ةداتق انثدح «ميهاربإ نب رمع انثدح «دمصلا دبع انثدح :هدنسم ىف دمحأ مامإلا لاق

 اهل شيعي ال تاكو نسلن اه فاط ةو دلو ارو لاف ل لا درع هرم نع سلا
 ىحو نم كلذ ناكو شاعف «ثراحلا دبع هتمسف «شيعي هنإف ؛ثراحلا دبع هع :لاقف دلو

 . ؛تلبحأ» :أ م كا د ىف )۲( 80 نم ةدايز (۱)

 .«اذكو» :أ ىف (:) .«لقثأ» :م ىف (۳)

 , «هّللا لوسر» :د ىف (6)



 5 4407 نا ل ارعا روف لالا ءا و

 . (هرمأو ناطيشلا

 م هع 2غ( 0

 .هب «ثراولا دبع نب دمصلا دبع نع «رادنب «راشب نب دمحم نع «ريرج نبا هاور اذكهو

 ثيدح اذه :لاقو هب .دمصلا دبع نع« ىنثملا نب دمحم نع ةيآلا ا ف لا هاورو

 ملو «دمصلا دبع نع مهضعب هاورو «ةداتق نع« ميهاربإ نب رمع ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ نسح

 .هعفري

 دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاق مث ًاعوفرم دمصلا دبع ثيدح نم «هكردتسم ىف مكاحلا هاورو

 .هاجرخي ملو

 «ضايف نب لاله نع «ىزارلا ةعرز ىبأ نع «هريسفت ىف متاح ىبأ نب دمحم وبأ مامإلا هاورو

 .ًاعوفرم هب «ميهاربإ نب رمع نع

 نب رمع نع «ضايف نب ذاش ثيدح نم هريسفت ىف هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا هاور اذكو

 . ””اعوفرم هب « ميهاربإ

 ةف هع لرم تيدا ذم ذا او او لو يهد“ ارد كلف
 : هجوأ

 :ىزارلا متاح وبأ لاق نكلو «نيعم نبا هقثو دقو «ىرصبلا وه اذه ميهاربإ نب رمع نأ :اهدحأ

 اعوفرم «ةرمس نع «نسحلا نع «هيبأ نع «رمتعملا ثيدح نم هيودرم نبا هاور نكلو .هب جتحي ال
 . ملعأ هللاف

 «ىلعألادبع نبا انثدح : ريرج نبا لاق امك «ًاعوفرم سيل «هسفن ةرمس لوق نم ىور دق هنأ : ىناثلا

 نع «ريخشلا نب ءالعلا ىبأ نع «ىميتلا ناميلس نع «"ةيلع نبا انثدحو .هيبأ نع ءرمتعملا انثدح

 .«ثراحلا دبع» هنبا مدآ ىمس :لاق «بدنج نب ةرمس

 .هنع لدع امل ءًاعوفرم ةرمس نع هدنع اذه ناك ولف ءاذه ريغب ةيآلا رسف هسفن نسحلا نأ :ثلاثلا

 هل العجل :نسحلا نع ءورمع نع «فسوي نب لهس انثدح «عيکو نبا انثدح :ريرج نبا لاق

 . داب نكي ملو «للملا لهأ ضعب ىف اذه ناك :لاق «(امهاتآ اميف ءاكرش

 ةيرذ اهب ىنع :نسحلا لاق :لاق رمعم نع «روث نب دمحم انثدح «ىلعألا دبع نب دمحم انثدح

 , هک امهاتآ اميف ءاكرش هل العج# : ^[ هلوق] : ىنعي  هدعب مهنم كرشأ نمو «مدآ

 . اريسفت)» : م ك «د ىف () . یورو :آ ىف (۱)

 ٠٤١(. /۲) كردتسملاو ء(۷۷١۳) مقرب ىذمرتلا ننسو ء(۹/۱۳١۳) ىربطلا ريسفتو )١١/6( دنسملا (۳)

 . «هللا دبع نب ركب» :م ءك ءد ىف (3) .؟ةزمح» :أ ىف (0) .أ نم ةدايز )٤(

 )71١15/١7(. ىربطلا ريسفت (۷)

 أ “م ك نم ةدايز )۸(

 )۳١٤/۱۳(. ىربطلا ريسفت (؟)



 o۷ (۱۹۰ «۱۸۹) ناتیآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 دوهيلا مه :لوقي نسحلا ناك :لاق ةداتق نع ءديعس انثدح«ديزي انثدح «'')رشب انثدحو
 ا اودوهف ٌادالوأ هّللا مهقزر «ىراصنلاو

 ريسافتلا نسحأ نم وهو «كلذب ةيآلا رسف هنأ ءهّللا همحر «نسحلا نع ةحيحص ديناسأ هذهو

 هلع لدع امل . دا هللا لوسر نع ًاظوفحم هذئنع ثيدحلا اذه ناك ولو ةيآلا هنلغ اا ىلوأو

 هنأ لمتحيو «ىباحصلا ىلع فوقوم هنأ ىلع كلدي اذهف ءهعروو هلل هاوقت عم اميس ال «هريغ الو وه

 هنايب ىتأيس امك ءامهريغو هّبَنم نب بهو وأ بعك :لثم «مهنم نمآ نم «باتکلا لهأ ضعب نم هاقلت
 .ملعأ هللاو «عوفرملا ةدهع نم انئرب اننأ الإ ء[ىلاعت] هللا ءاش نإ

 ا ةبازكسا وغ وا نم واذ جزع راسن جن فام ی لاقق ر اف
 ,(هللا ديبع»و (هّللا دبع» : هيمسيو هلل مهدّيعيف ًادالوأ «مالسلا هيلع «مدآل دلت ءاوح تناك :لاق سابع

 هب هنايمست ىذلا ريغب ات ول امكنإ : لاقف مدآو سيلبإ اهاتأف توملا مهبيصيف «كلذ وحنو

 يذلا وه# : هللا لوقي «هللا لزنأ هيفف ««ثراحلا دبع» هامسف ايف وجر هل تد و لاق اعل

 . ةيآلا رخآ ىلإ (امهاتآ اميف ءاكرش هل العجل :هلوق ىلإ «ةدحاو سفن نم مكقلخ

 ترمف» :هلوق ىلإ «ةدحاو سفت نم مكقلخ يذلا وهل : مدآ یف هلوق سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 ,«نيركاشلا نم ننوكنل احلاص انتيتآ نيل اهب هللا اوعد تلقْنأ امف ال مأ تلح 4 هب

 ال نكي ینا ةنوكي اه اتر له مأ ؟امكل دلوي ام نايردت له :لاقف ؛ناطيشلا امهاتأف

 : ناطيشلا امهل لاقف ءاتامف نيدلو تدلو كلذ لبق تناك دقو «نيبم ىوغ هنإ ؛ لطابلا امهل نيزو

 دعا ادو ف نالوألا تام امك تامو ءايوس جرخي مل «ىب هايمست مل نإ امكنإ
 . ةيآلا« اًمهاَنآ اًميف ءاكرش هَل العج احلاص اًمهاتآ اَمَلَقظ :'[ىلاعت] هللا لوق كلذف ء«ثراحلا

 ىف سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «فيصخ نع «كيرش نع «كرابملا نب هللا دبع لاقو

 ٍسْفّن نم مُكَقَلَح يذلا وهل : ىلاعت هللا لاق :لاق (اًمهاتآ امیف ءاكرش هَل العج احلاص امهاتآ امل : هلوق

 - سيلبإ امهاتأف , 42157[ افيفخ المح ] تلمح مدآ «اَهاَشْعَت امل اهيلِإ نكسيل اهجوز اهنم لعجو ةدحاو

 جرخيف ليأ "هل ىنرق نلعجأل وأ ىّنعيطَتل ةنجلا نم امكتجرخأ ىذلا امكبحاص ىنإ :لاقف - هللا هنعل
 جرج ا ا امهفوخي - فلو نلغفألو «هقشيف كنطب نم

 - نعفأل وأ نلعفتل «تلعف ام تلعف ىذلا امكبحاص انأ :لاقف اضيأ امهاتأف ةيناثلا تلمح مث

 بح امهكردأف ءامهل ركذف ءاضيأ امهاتأف ةثلاثلا تلمح مث «اتيم جرخف «هاعيطي نأ ايبأف امهفوخي

 .متاح ىبأ نبا هاور (اًمهاتآ امیف ءاكرش هل العجل : هلوق كلذف « «(ثراحلا دبع هايمسف «دلولا

 .اريشب» :أ ىف )١(

 )٠١/۱۳(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .م نم ةدايز (6) .«تلد ام» :أ ىف (۳)

 .«ادلو» :أ ىف (۷) .«شاعف» :ك ىف )١( .«امأو» :م ءد ىف (5)

 .(لوألا» :أ م ك ىف )٠١( .ةميهبا :ك ىف (9) .؟تکشف» :أ «م ىف (۸)

 .«نرق هل» :ك 2م ىف ۳ .أ نم ةدايز )١١( .ك نم ةدايز )١١(



 ١98( - ۱۹۱) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ۸

 .ةمركعو « ريبج نب ديعسو «دهاجمک ‹ءهباحصأ نم ةعامج سابع نبا نع رثألا اذه ىقلت دقو

 نم نيرسفملا نمو «فلخلا نم ةعامجو فلسلا نم دحاو ريغو «ىدسلاو «ةداتق : ةيناثلا ةقبطلا نمو

 نبا نإف «باتكلا لهأ نم ذوخأم هلصأ - ملعأ هللاو - هنأکو ءةرثك نوصحي ال تاعامج نيرخأتملا

 :متاح ىبأ نبا هاور امك «بعك نب ىبأ نع هاور سابع

 نع «ةداتق نع «ةبقع نع  ريشب نبا ىنعي  ديعس انثدح اا وبأ انثدح «ىبأ انثدح

 ايلا ف ناقل اا وج تلمح لاك ےک نز وبأنها یاو له فاك

 اهل لاقف تلمح مث «تامف تدلوف «لعفت ملف ء«ثراحلا دبع» هيمس ؟كدلو كل ملّسَيو ىنيعيطتأ

 ‹ةميهب نوكي هنإف الإو «ملسي ىنيعيطت نإ :لاقف اهءاجف ثلاثلا تلمح مث .لعفت ملف «كلذ لثم

 ااف اف

 لوسر نع ثيدحلا حص دقو «باتكلا لهأ راثآ نم اهنأ  ملعأ هللاو  اهيلع رهظي راثآلا هذهو

 ةثالث ىلع مهرابخأ مث ««مهوبذكت الو مهوقدصت الف باتكلا لهأ مكثدح اذإ» :لاق هنأ ي هللا

 انملع ام اهنمو .هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم ليلدلا هيلع لد امب هتحص انملع ام اين : ماسقأ

 ىف نوذأملا وهف « هلع توكسم وه ام :اهلمو . ًاضيأ ةنسلاو باتكلا نم هفالح ىلع لد امب «هبذک

 ‹بذكي الو قدي ال ىذلا وهو (جرح الو ليئارسإ ىنب نع اوثدح» : مالسلا هيلع ‹هلوقب «هتياور

 .رظن هيف ؟ثلاثلا وأ ىناثلا مسقلا نم وه "[له]: رثألا اذهو .«مهوبذكت الو مهوقدصت الف» :هلوقل
 نسحلا بهذم ىلعف نحن امأو «ثلاثلا مسقلا نم هاري هنإف «ىعبات وأ ىباحص نم هب ثدح نم امأف

 دارملا امنإو «ءاوحو مدآ قايسلا اذه سس دارملا ښا هنأو غا هللاو ] اذه ىف « هللا همحر « ىرصبلا

 : لاق مث .«نوكرشي مَع هللا ىَلاَعتَف » : هللا لاق اذهلو ؛هتيرذ نم نوكرشملا كلذ نم

 مهسفنأ الو ارصن مهل نوعيطتسي الو 659 تولي مهو ائيش قلخَي ال ام نوک رشیآ للا
 ل CL و راع کھ رودس“ * ل

 متنأ مأ مهومتوعدأ مكيلع ءاوس مكوعبتي ال ئدهلا ىَلِإ مهوعدت نإو © نورصني
 مك نإ ْمُكَل اوُبيِجَتسيْلَف مهوعداف مكلاتمأ دابع هللا نود نم َنوُعْدَ نيا نإ 30 نوتماص
 مهل مأ اهب نورصبي نيعأ مهل مأ اهب نوضطَ ديأ مهل مأ اهب نوُشمَي لجأ مهلا 659 نيقداص

Al 6 و 3 

 لّرت يذلا هللا يټلو نإ 9 نورظنت الق نوديك مث مكءاكرش اوعدا لق اهب نوعمسی ناذآ
 دم © وا ا ق حا ا

 الو مكرصن نوعيطتسي ال هنود نم نوعدت نيذلاو © نيحلاصلا ىلوتي . وهو باتكلا

 ال مهو كيلإ نورظني مهارتو اوعمسي ال ئدهْلا ىَلِإ مهوعدت نإو 059 نورصني مهسفنأ

 . 4 ۵ نورصني

 .«لاق» :ك «م ىف () .«ريهامجلا وبأ» :أ ىف )١(

 .ك نم ةدايز (5) . “م «ك نم ةدايز ()



 6788 سس 0144 -191) تايآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ىهو «ناثوألاو مانصألاو دادنألا نم «هريغ هللا عم اودبع نيذلا نيكرشملا ىلع هللا نم راكنإ اذه
 رصتنت الو [رصنت الو] «عفنت الو رضت الو «رمألا نم ائيش كلمت ال «ةعونصم ةبوبرم هلل ةقولخم
 0 ل ل 7 ال دامج یھ لب < ءاهيدباعل

 ام تادوبعملا نم هب "نوک رشتأ : ىأ (نوقلخ مهو اًئيش قلخی ال ام نوكرشيأ : لاق اذهلو ؛ مهشطبو

 نوعدت نيا نإ هل اوعمتساف لثم برض ساتلا اهيأ ايا: ىلاعت لاق امك كلذ عيطتسي الو ًائيش قلخي ال

 بلاّطلا فعض هنم هوذقنتسي ال ايش بابذلا مهبأسي نإو هل اوعمتجا ولو ابابذ اوقلخي ن هللا نود نم

 تساهل ىلاعت ربخأ ء[٤۷ ء۷۳ :جحلا] (زيزع يومَ هلا نإ هردق قح هللا اوردق ام . برلطملاو
 «تراطو ““معاطملا ريقح نم ائيش ةبابذلا ٩ ههتبلّتسا ول لب «ةبابذ قلخ اوعاطتسا ام ءاهلك مهتهلآ
 : ىلاعت لاق اذهلو ؟رصنتسيو قزريل دبعي فيك «هلاحو هتفص هذه نمف ءاهنم كلذ ذاقنإ اوعاطتسا امل

 نوتحنت ام نودبعتأ» :ليلخلا لاق امك نوعونصم نوقولخم مه لب :ىأ «نوُقلَحُي مهو ايش نوقلخي الل
 .[45 98 : تافاصلا] “1 نوُلَمَعَت امو مكقلخ هّللاو ]

 الو :ىنعي «َنوُرصنَي مهسقنأ الو» مهيدباعل :ىأ4 ارصن مهل نوعيطتسي الو ا : ىلاعت لاق مث
 ns هموق مانصأ رسكي «مالسلا ة ةالصلا هيلع «ليلخلا ناك امك «ءوسب مهدارأ نمم نورصني مهسفنأل

 لاقو ۳: تافاصلا] «نيميلاب ابرض مهيلع غارق : هلوق ىف هنع ىلاعت ربخأ امك «ةناهإلا ةياغ

 نبا ورمع نب ذاعم ناك امكو «[5۸ :ءايبنألا] 4 نوعجري هيل مهَلعَل مهَّل اريبك الإ اذاذج مهلعجف» : ىلاعت
 اناكف  ةنيدملا لكي هللا لوسر مدق امل املسأ دق نيباش اناكو  امهنع هللا ىضر «لبج نب ذاعمو حومجلا

 امهموق ربتعيل «لمارألل ابطح اهناذختيو اهنافلتيو اهنارسكي نيكرشملا مانصأ ىلع ليللا ىف ناودعي
 هدبعي منص هل ناك  هموق ىف ًاديس ناكو  حومجلا نب ورمعل ناكف «مهسفنأل اوؤتريو «كلذب

 حومجلا نب ورمع ءىجيف «ةرذعلاب هناخطليو «هسأر ىلع هناسكنيف ليللا ىف نائيجي اناكف «هبيطيو

 «كلذ لثمل نادوعي "[مث] .«رصتنا» :هل لوقيو ءافيس هدنع عضيو هبيطيو هلسغيف هب عنص ام ىريف
 فلانه وطب ف ل ف هالو «تيم بلك ورج هعم انرقف ةرم هاذخأ ىتح ءاضيأ هعينص ىلإ دوعيو

 :لاقو «لطاب نيدلا نم هيلع ناك ام نأ ملعف رظن «كلذ ىأرو حومجلا نب ورمع ءاج املف

 رف یف اغيب بلكلاو كتل ندّتسم اهّلإ تنك ول هللا

aا  
 هم م ده

 ير لاق امك كفاح نمو اا و ءاوسو 00 اعلا هذه نأ
 و

 4Y] :ميرم] 4انيش كنع ينغي الو رصني الو عمسي ال ام دبعت مل تبأ ايل

 اهنأل ءاهنم لمكأ ىسانألا لب «مهلثم تاقولخم :ىأ ءاهيدباع لثم ديبع اهنأ ىلاعت ركذ مث

 .«مهتبلسا :د ىف (۳) .«نوكرشيأ)» : «م ىف )١( . م ك ءد نم ةدايز )١(

 . «م «د نم ةدايز فز .(ةيآل) :ه ىفو .أ «م ك «د نم ةدايز )0( .«ماعطلا» :م ءد ىف )0

 )5614/١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف زجرلا : رظنا 0

 .(ةيآلا» :ه ىفو «أ نم ةدايز (۸)



 ٠١١( «199) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا ب سس سس سس

 . كلذ نم ائيش لعفت ال كلتو «شطبتو رصبتو عمست

 ىنورخؤت الف «ىلع اهب اورصنتسا | : ىأ نورظىت الف نوديك مث مكءاكرش اوعدا لق :هلوقو

 ىبسح هللا :ىأ «نيحلاّصلا ىَلوتي وهو باتكلا لزن يذلا هللا يتلو نإ !مكدهج اودهجاو «نيع ةفرط

 حلاص لك ىلو وهو «ةرخآلاو ايندلا ىف ىبلو وهو ءاجلأ هيلإو «یلکتم هيلعو ؛یریصن وهو «یفاکو
 لاق ءوسب انتهلآ ضعب كارتعا الإ لوق نإ » :هموق هل لاق ال ؛مالسلا هيلع دوه لاق امك اذهو . ىدعب

 ىلع تلكوت ينإ . نورظنت ال مث اعيمج ينوديكف هنود نم . نوكرشت امم ءيِرب يئ اودهشاو هللا دهشأ يئٳ

 لوقكو o1] - 6 :دوه] (ميقتسم طارص لع يبر نإ اهتيصانب ذخآ وه الإ ةباد نم ام مُكَبرو ير هللا

 بر الإ يل ودع مهنا . نومدقألا مكؤابآو مثنأ . نودبعت منك ام متي يارا : ("7[مالسلا هيلع] ليلخلا

 تايآلا 427[نيفشي وهف تضرم ١ اذإو. ا لا نيملاعلا

 نيدهيس هَل ينرطف يذلا الإ . نودبعت امم ءارب يِّنإ9 : :هموقو هيبأل هلوقكو ء[0١8 _ Vo :ءارعشلا]

 .[1 5-3-8 :فرخزلا] 4نوعجري مِهّلعَل هبقع يف ةيقاب ةملك اهَلعَجَو

 كلذو ‹باطخلا ةغيصب هنأ الإ م ال دكؤم ءةيآلا رخآ ىلإ < هنود نم نوعدت َنيِذّلاو» :هلوقو

 ا ا 5 ايا ؛ةبيغلا ةغيصب

 ال ىلاعت

 ٠٤[. :رطاف] 7*4[ ريبخ لغم كيني

 كنولباقي :ىأ ¢ كِيَلِإ نورظنيإ :لاق اغإ .(نورصني ال مهو كِيَلِإ نورظني مهارتوإ# :هلوقو
 ةروصم روص ىلع اهنأل ؛ لقعي نم ةلماعم مهلماع اذهلو ؛دامج یهو «ةرظان اهنأك ةروصم نويعب

 .لقعي نم ريمضب اهنع ربعف 4كيَلِإ نورظني مهارتو#» : [لاقف] «ناسنإلاك

 نبا رايتخا وهو « ىلوأ لوأالاو .هوحن دهاجم نع ىورو نوكرشملا ا دارملا :ىدسلا لاقو

 . ةداتق هلاقو ۰ ريرج

 غزت ناطيشلا نم كتغزني امِإو ® نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ ل

 . 4 2 ميلع عيمس هّنِإ هّللاب ذعتساف
 «مهلاومأ نم كل افع ام ذخ :ىنعي وفعلا ذخ# :هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 تهتنا امو ءاهليصفتو تاقدصلا ضئارفب («ةءارب» لزنت نأ لبق اذه ناكو .هذخف ءىش نم هب كوتأ امو

 . ىدسلا هلاق . تاقدصلا هيلإ

 نبا نع ريبج نب '"”ديعس لاقو .لضفلا قفنأ : وفعلا دخل : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو
 . لضفلا :لاق : سابع

 ,(ةيآلا» :ه ىفو .أ نم ةدايز () .أ نم ةدايز r) >¥( .؛ةيآلا» :ه ىفو ءأ “م «ك «د نم ةداير )١(

 .«ديمحلا :م ىف (۷) .«اهب» : ىف )١( .أ ءد نم ةدايز (0)



 ا ۲١١( 0199 )ناتیآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 نع حفصلاو وفعلاب هللا هرمأ :4وْقَعْلا ذخط :هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 .ريرج نبا لوقلا اذه راتخاو .مهيلع ةظلغلاب هرمأ مث «نينس رشع نيكرشملا

 مهلامعأو سانلا قالخأ نم :لاق «وفعلا ذخ» :ىلاعت هلوق ىف دهاجم نع «دحاو ريغ لاقو
ET 

 ةباور فوج  نمانلا قالخلا نم فلا لخاي نا هلل ةلؤسر هللا رفا «هيبآ نع ةورع نب ماه لاقو
 .مهقالخأ نم كل افع ام ذخ :لاق

 ! :لاق ريبزلا نب هللا دبع ' ا نع. ةورغ هيبأ نع م ىفو

 .رمع نبا نع «هيبأ نع «ماشه نع :هريغل ةياور ىفو . “سانلا قالخأ نم وفعلا دخل : : لزا
 .ملعأ هللاو كلذ لثم الاق امهنأ ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه نع :ةياور ىفو

 نبا نع «ناسيک نب بهو نع «ماشه نع «ةيواعم ىبأ نع ءروصنم نب ديعس ةياور ىفو
 «لاوقألا رهشأ اذهو .مهتبحص ام مهنم هنذخآل هللاو «سانلا قالخأ نم :لاق يفعل ذخ» *نوولا
 نع - ةنييع نبأ وه - نايفس انثدح سنوي انثدح :اعيمج متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور ام هل دهشيو

 لاق «َنيلهاجْلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ» : لَك هيبن ىلع «لجو زع «هللا لزنأ ال :لاق ىمأ
 .«كمرح نم ىطعتو «كملظ نمع وفعت نأ كرمأ هللا نإ :لاق «؟ليربج اي اذه ام» ْ:ّةِكلَي هللا لوسر

 . كعطق نم لصتو
 «نايفس نع «جرفلا نب ّْبصَأ نع «ةباتك ىسيطارقلا ديزي ىبأ نع ءاضيأ متاح ىبأ نبا هاور دقوا

 ءرخأ هوجو نم "دهاش هل ىور دقو «لسرم لاح لك ىلع  اذهو «هوحن .ىبعشلا نع ّىَمُأ نع
 (هيودرم نبا امهدنسأ لك ىبنلا نع «ةدابع نب دعس نب سيقو رباج نع اعوفرم ىور دقو

(5) 

 «مساقلا نع «ديزي نب ىلع ىنثدح «ةعافر نب ذاعم انثدح «ةريغملا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 «هتأدتباف واك هللا لوسر تيقل :لاق ءهنع هللا ىضر «رماع نب ةبقع نع «ىلهابلا ةمامأ ىبأ نع

 «كعطق نم لص «ةبقع اي» :لاقف .لامعألا لضاوفب ىنربخأ «هللا لوسر اي :تلقف «هديب تذخأف
 .«كملظ نمع ضرعأو «كمرح نم طعاو

 .2)نسح :لاقو .هب «دیزی نب ىلع نع« رحز نب هللا ديبع قيرط نم ءهوحن ىذمرتلا یورو
 . فعض امهيف «(«نمحرلا دبع وبأ مساقلا» هخيشو (ديزي نب ىلع» نكلو : تلق

 .؟هللا لزنأ» :أ ىف (۳) .«هيبأ نع» : ىف (۲) .«سيسجت» :أ ىفو ««سيسحت» :م ك ءد ىف )١(
 .(5544 )٤1٤۳« مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 رازبلا هجرخأ ءرمع نبا نع «هيبأ نع «ماشه نع ءرمع نب هللا ديبع لاقو» 7١0(: /8) «ىرابلا حتف» ىف رجح نبا ظفاحلا لاق (5)
 .(هيودرم نبا دنع ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه نع «ةملس نب دامح ةياور اذكو «ةذاش ىهو ىناربطلاو

 .«دهاوش» :م «ك ىف (۷) .؟ىبأ نع» :أ ىف (5)

 .(5378/) روشنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (8)

 .ارحن» :أ ىفو «ادمحأ» :م ىف (9)

 )٠١( دنسملا )١48/4( مقرب ىذمرتلا ناسو )514-05(.



 ۴:3 404 ) ناال :فارغألا ةزؤش ب ةكلاغلا را ب د و

 وبأ انثدح .فورعملا :«فرعلا» (نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ# : هلوق ىراخبلا لاقو
 مدق :لاق سابع نبا نأ ع نب هللا 00 هللا ذيع: ا ا «بيعش انربخأ «ناميلا

 - رمع مهيندي نيذلا رفنلا نم ناكو - سيق نب رحلا هيخأ نبا ىلع لزنف «ةفيذح نب نصح نب ةنييع
 نباي. هبا نبال ةي لاقف -اانامك وا اوناك آلوهك د هترواتكمو رمع نيلاجم تاحضأ ءارقلا ناكر

 :سابع نبا لاق .هيلع كل نذأتسأس :لاق .هيلع ىل نذأتساف ءريمألا اذه دنع هجو كل «ىخأ

 هللاوف «باطخلا نب اي یه :لاق هيلع لخد املف «'[هنع هللا ىضر]رمع هل نذأف «ةنييعل رحلا نذأتساف
 ريمأ اي :رحلا هل لاقف ءهب عقوي نأ مه ىتح رمع بضغف . .لدعلاب اننيب مكحت الو «لزحلا انيطعت ام

 هللاو «نيلهاجلا نم اذه نإو. (نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ] : الك هيبنل هللا لاق ءنينمؤملا

 7 ىراشبلا هج ا قا : لجو غ هلا تاک دع افا و ناكو اع اهل نی شع اهڑا انو

 نب كلام ىنربخأ « بهو نبا انربخأ «ةءارق ىلعألا دبع نب سنوي انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 «سرج اهيفو ماشلا لهأل ريع ىلع رم رمع نب هللا دبع نب ملاس نأ ؛ عفان نب هللا دبع نع « سنأ

 الف اذه لثم امأف كلا جلا هركي امنإ «كنم اذهب ملعأ نحن : :اولاقف ءهنع ىهنم اذه نإ :لاقف

 . «نيلهاجلا نع ضرعأوإ# :لاقو ملاس تكسف .هب سأب
 :ريرج ياو افر ءئدسلاو «رييولا نب ةورق هلع نصل فورا :فرعلا» <: ىراخلا لزق

 . (فورعملا» : ىلعك كلذ لك « ةفراعو ءًافراعو افرع هتيلوأ :لاقي هنأ ريرج نبا ىكحو .دحاو ريغو

 ضارعإلابو «تاعاطلا عيمج كلذ ىف لحديو «فورعملاب هدابع رمأي نأ نع هيبث هللا رمأ دقو :لاق

 ال «مهيلع ىدتعاو مهملظ نم لامتحاب هقلخل بيدأت هنإف ةَ هيبنل ًارمأ ناك نإو كلذو «نيلهاجلا نع

 وهو «هتينادحو لهجو هللاب رفك نمع حفصلاب الو «هّللا قح نم بجاولا قحلا لهج نمع ضارعإلاب
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 «نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخإ# :هلوق ىف ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو

 .اهيلع هلدو ةا هيبن اهب "7[لجو زع] هللا رمأ قالخأ هذه :لاق

 نيلهاجلا نع ضرعأو ترمأ اهك كري یاو ولاا

 ٠ نيل هاجلا ىوَذ نم نسحتسمف مانألا لكل مالكلا ىف نلو

 هفلكت الو « هناسحإ نم كل افع ام ذخف 2« نسحم لجرف :نالجر سانلا : ءاملعلا ضعب لاقو

 ؛كيلع ىصعتساو ءهلالض ىلع ىدامت نإف «فورعملاب هرمف «ءىسم امإو .هجرحي ام الو هتقاط قوف

 نسحأ يه ينلاب عقدا :ىلاعت لاق امك «ہدیک دري نأ كلذ لعلف ءهنع ضرعأف «هلهج ىف رمتساو

 «نورضحي نأ بر كب ذوعأو . نيطاّيشلا تاَرَمَه نم كب ذوعأ بر لقو .نوفصي امب ملعَأ نحن ةَعيسلا

 .أ نم ةدايز )١(

 . نم ةدايز )۳(



 .o٣ 2020 «۱۹۹) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 كتيب يذلا اذإَف نسحأ يه يتلاب عقدا هسا الو ةنسحلا يوتست الوإ» : ىلاعت لاقو ‹[۹۸ 45 :نونمؤملا]

 . ميظع ظح وذ الإ اهاقلي امو اوربص َنيذّلا الإ» ةيصولا هذه ىأ هَ امو . ميمح يلو هلاک ةوادع هنيبو
 ةروسلا هذه ىف لاقو«[١۳ :١ تلصف]ميلّعْلا عيمسلا وه هل هللا ذعتساف غزت ناطيشلا نم كتغزني امو

 ىف ثالثلا تايآلا هذهف «ميلع عيمس لإ ه هّللاب ذعتساف غزن ناطيّشلا نم كنغزني امر : اضيأ ةميركلا

 نم ىصاعلا ةلماعم ىلإ نهيف دشري ىلاعت 007 عبار ال «ةدجسلا مح)»و«نونمؤملا»و «فارعألا»

 :لاق اذهلو ؛ىلاعت هنذإب درمتلا نم هيف وه امع هفكي كلذ نإف ءنسحأ ىه ېتلاو فورعمل اب سنإلا

 «ناجلا ناطيش نم هب ةذاعتسالا ىلإ ىلاعت دشري مث. 4 ميمح يلو هنأ ةوادع هتيبو كنيب يذلا اذإف»
 . كلبق نم كيبألو كل نيبم ودع هنإف «ةيلكلاب كرامدو ككاله ديري امنإو .ناسحإلا كغ يكيأل ناف

 ناطيشلا نم كّنبضْغي امإو :4غرت نهج صداع 01و :هلوق ريسفت ىف ريرج نبا لاق
 :لوقي < للاب ذعتساف» مهتازاجم ىلع كلمحيو < ("”نيلهاجلا نع ضارعإلا نع كدصي بضغ ش

 لهجل عيمس ناطيشلا غزن نم هب ذيعتست ىذلا هللا نإ :لوقي ,4ميلع عيمّس» هغزن نم هللاب رجتساف

 ميلع «ءىش هنم هيلع ىفخي ال .هقلخ مالك نم كلذ ريغلو ءهغزن نم هب ةذاعتسالاو «كيلع لهاجلا

 .هقلخ رومأ نم كلذ ريغو «ناطيشلا غزن كنع بهذي امب

 لاق «نيلهاَجْلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا دخ : لزن امل :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 هن هللاب ةعتساف رن ناطيشلا نم كنغزتي اًمإوإ» : هللا لزنأف «(؟بضغلاب فيك «براي» : را هللا لوسر
 , 274ميلَع عيمس

 بضخف ءالي ىبنلا ةرضحب اباست نيذللا نيلجرلا ثيدح ةذاعتسالا لوأ ىف مدقت دقو :تلق
 ام هنع بهذل اهلاق ول ةملك ملعأل ىنإ» : ةي هللا لوسر لاقف ءًابضغ عزمتي هفنأ لعج ىتح امهدحأ
 ا ام :لاقف هل ليقف .«ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :دجي

 يه يتلا اولوقي يدابعل لقول :ىلاعت هللا لاق «هريغ وأ بضغلاب امإ ءداسفلا :«غزنلا» لصأو
 ءرشلا نم ةراجتسالاو دانتسالاو ءاجتلالا :«ذايعلا»و «[67“ : ءارسإلا]4 مهنيب غزني ناطيشلا نإ عا

 : ىبنتملا ”7[ئناه نب نسحلا] بيطلا وبأ لاق امك «ريخلا بلط ىفف ؟ذالملا» امأو
 ا و ي عع لا عاب و هسا
 هرذاحأ امن هب ذوعأ نمو امرا انهف هس دولا نها

 ٍِك ل ا اع 8 ل هے
 تاج تلا امظع.نوضيفي الو هرساك تنأ ًامظع سانلا ربجي ال

 .انهاه هتداعإ نع ىنغأ اب «ريسفتلا لوأ ىف ةذاعتسالا ثيداحأ انمدق دقو
 .؟لهاجلا» :م ك ءد ىف )١( .«كيفكي ال» :أ ىفو ««هيفكي الث :م 2 ىف )00(
 , (۳۳۳ /۱۳) ىربطلا ريسفت (۳)

 .ةذاعتسالا ىلع مالكلا ىف هجيرختو ثيدحلا :رظنا (4)
 أ م ‹ك نم ةدايز (6)

 .(۲۷۲ /۲) ىبنتملا ناويد ()

 همحر «ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش ةمالعلا انخيش نع ىنغلب دقو» )71/8/1١1١(: ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 .ىلاعتو هناحبس هللا بانحل حلصي امنإ :لوقيو قولخم ىف ةغلابملا هذه ىبنتملا ىلع ىلع رکنی ناك هنأ هللا

 «دوجسلا ىف نيتيبلا نيذه تلق امبر :لوقي روكذملا نيدلا ىقت خيشلا عمس هنأ هللا همحر «ميقلا نب نيدلا سمش ةمالعلا ىنربخأو

 .؟عوضخلاو لذلا نم ه هانمضت امب هللا اوعدأ



 نارك + فاعلا ge a aa o mm و

 6 نورصبم مه اذ اورکذت ناّطْيَشلا نم فئاَط مُهسَم اَذإ اوقتا نيدلا نإ

 . 4 ©3 نورصقي ال مث يغلا يف مهنودمي مهناوخإو
 (مهّسم اذإ مهنأ ءرجز هنع ام وكرتو «رمأ اميف هوعاطأ نيذلا هدابع نم نيقتملا نع ىلاعت ربخي

 : ليقف «ناتروهشم ناتءارق امهو «ثيدح هيف ءاج دقو ««فئاط» :نورخآ أرقو «فيط» مهباصأ : ىأ

 ناطيشلا سم هرسف نم مهنمو «بضعغلاب كلذ رسف نم مهنمو «قرف امهنيب : ليقو .دحاو ىلعم

 .بنذلا ةباصإب هرسف نم مهنمو «بنذلاب مهلاب هرسف نم مهنمو «هوحنو عرصلاب

 هللاب اوذاعتساو «اوبانأو اوباتف «هديعوو هدعوو «هباوث ليزجو هّللا باقع : ىأ «اورَكَذتل :هلوقو

 .هيف اوناك امم اوحصو اوماقتسا دق : ىأ«نورصبم مه اذل يو لا

 نع «ةملس ىبأ نعءورمع نب دمحم ثيدح انهاه هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا ؟ ا دقو

 عدا هللا لوسر اي :تلاقف فيط اهبو ةي “ىبنلا ىلإ ةأرما تءاج :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ
 :تلاقف .«كيلع باسحالو ىربصاف تئش نإو «كافشف هللا توعد تئش نإ» :لاقف .ىنيفشي نأ هللا
 .ىلع باسح الو «ربصأ لب

 عداف «فشكتأو عرصأ ىنإ ءمهّللا لوسر اي : )لاق :مهدنعو «نئسلا لهأ نم دحاو ريغ هاورو

 :تلاقف «؟ةنجلا كلو تربص تعش نإو «كيفشي نأ هللا توعد تئش نإ» :24) لاقف .ىنيفشي نأ هللا
 .فشكتت ال تناكف ءاهل اعدف «فشكتأ الأ هللا عدا نكلو «ةنجلا ىلو ءربصأ لب

 : ملو ءملسم طرش ىلع حيحص :لاقو «هكردتسم ىف مكاحلا هجرخأو

 ىف دبعتي ناك ًاباش نأ :هخيرات نم «عماج نب ورمع» ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ركذ دقو

 هذه ركذف «لزنملا اهعم لخدي داك ىتح هب تلار '" او ءاهسفن ىلإ هتعدف ءةأرما هتيوهف «دجسملا
 مث .هيلع ًايشغم رخف a ورك مالا نأ فلل ريح زر دا نيدلا نإ » :ةيآلا

 نمب هربق ىلع ىلصف بهذف اليل نفد دق ناكو «' 3 ا هو رفق مع ماف . تامف ءاهداعأف قافأ

 نم ىتفلا هباجأو ء[١٤ :نمحرلا] (ناتنج هبر ماقم فاخ نملو» تف اي :لاقف رمع هادان مث «هعم

 e ا ا غ ر e ا :ربقلا لخاد

 م و ا ف مهل e ا مهو ۷ :ءارسألا] 07
 . مهل اهنسحتو مهيلع اهلهستو «ىصاعملا '"7[لعف] ىلع نيطايشلا مهدعاست :ىأ «يغلا

 .«تلاقف» :أ «م ىف (؟) .؟هللا لوسر» :أ ىف (۲) .«یور» :ك ىف )١(

 .«هللا لوسر اي نكلو» :أ ىف (5) . ا هللا لوسر لاقف» :أ ىف (4)

 )5١87/4(. كردتسملا (5)

 .«نالف اي» :أ ك «د ىف (9) .(هلهأ» :أ ىف (۸) .«امف» :د ىف (۷)

 )2١( ركاسع نبال قشمد خيرات )117/  7 2141١روظنم نبال قشمد خيرات رصتخمو .«طوطخملا مسقلا» )١9/ ۰۱۹۰ ۱۹۱(.

 )١١( .؟نيعمتسملا» :أ ءم ءك ىف )١١( .«نولئاقلا» :أ ىف )١( .أ نم ةدايز



 ا سس ( 709 ةيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 .هفسلاو لهجلا :ىنعي «ىغلا ىف مهنوديزي :ىنعي .ةدايزلا :دملا :ريثك نبا لاقو

 لاق امك .كلذب مهلامعأ ىف رصقت ةت ال سنإلاو ءدمت نيطايشلا نإ :هانعم : ليق «نورصقي ال مثل

 ال :لاق «نورصقي ال مث يغلا يف مهنودمي مهئاوخإو# :هلوق ىف سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع
 .مهنع كسمت نيطايشلا الو «تائيسلا نم نولمعي امع نورصقي سنإلا

 :لاق (تورصقي ال مث يلا يف مهنودمي : هلوق ىف سابع نبا نع ؛ىفوعلا هاور امك هانعم :ليق
 .نومأسي ال :لوقي (ذورصقي ال ملل سنإلا نم مهئايلوأ ىلإ نوحوي «نجلا مه

 ىف .مهدادم] نه ماست الو سنإلا نم مهءايلوأ نودمي نيطايشلا نأ : ل رو وسلا لاق اذكو

 انلسرأ اأ رت ملأ :ىلاعت لاق امك ءهنع لطبت الو هيف رتفت ال ءةيجسو مهل ةعيبط كلذ نال ؛رشلا

 .اجاعزإ ىصاعملا ىلإ مهجعزت :هريغو سابع نبا لاق [۸۳ :ميرم] 4اَزَأ مهزؤت نيرفاكلا ىلع نيطايشلا

 رت -

 نم رئاصب اذه يب نم يلإ ئحوي ام عبا امن لف اهتيبتجا الول اولاق ةيآب مهتأت مل اذإو )ف
Io o 

 .4 60 نونمؤُي موَقَل ةمحرو ىدهو مكبر
 الول :لوقي (اهتيبتجا الول اولاَق : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 . اهتأشنأف اهتثدحأ الول :ىرخأ ةرم لاقو .اهتيقلت

 ةيآب مهتأت مل اذإو» :2'[ىلاعت] هلوق ىف دهاجم نع «ريثك نب هللا دبع نع < رج نبا لاقو
 دبعو «ىدسلاو «ةداتق لاق اذكو .كسفن نم اهجرخت :اولاق ءاهتيضتقا الول : لاق (اهتیبتجا الو اولاق
 .ريرج نبا هراتخاو ءملسأ نب ديز نب نمحرلا

 زع «هللا نم اهتيقلت :لوقي (اهتيبتجا الولإ# : "[هنع هللا ىضر] سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 و

 .ءامسلا نم اهب تئجف تنأ اهتذخأ الول :لوقيجاهتيبتجا اول : كاحضلا لاقو

 لن اش نإ » لاه اق: ابك قرا چم قا «ةيآب مهتأت مل اذإو» : ىلاعت هلوق ىنعمو
 كسفن دهجت الأ :55 لوسرلل نولوقي ٤» : ءارعشلا] (نيعضاخ اهل مهفاتعأ تّلظف ةيآ ءامسلا نم مهيَلع

 نم يَّلِإ ئحوي ام عبثا اَمْنِإ لقط :هل ىلاعت هللا لاق ءاهب نمؤنو اهارن ىتح 2”[هللا نم] تايآلا بلط ىف
 ةيآ ثعب نإف «ىلإ هيحوي ام لثتمأف هب ىنرمأ ام عبتأ امنإو ءىش ىف ىلاعت هيلإ مدقتأ ال انأ : ىأ 4 يِبَر

 .ميلع ميكح هنإف كلذ ىف ىل نذأي نأ الإ ؛اهايإ ءادتبا هلأسأ مل اهعنم نإو ءاهتلبق

 «تانيبلاو ججحلا قدصأو «تالالدلا نيبأو را او نآرقلا اذه نأ ىلإ عه دشرأ مث

 . «نوئمؤي موَقَل ةمحرو ىدهو مكبر نم رئاصب اذه  :لاقف

 .أ نم ةداير (۳) .أ ك نم ةدايز () . ؟جيرجلا :أ د ىف (۱)

 .م نم. ةدايز (5) .«ىلاعت» :أ ءك ءد ىف (5)



a aa a؟ 250 يللا ةنفازفألا ) 

 2 82 هلله ره رجع

 ١ نومحرت مُكّلعَل اوتصنأو هَل اوعمتساف نآرقلا ئرق اذإو 6-9 4 .

 هل ًاماظعإ هتوالت دنع تاصنإلاب ىلاعت رمأ «ةمحرو ىدهو سانلل رئاصب نآرقلا نأ ىلاعت ركذ امل

 هيف اََعْلاَو نآرقلا اذهل اوعمست الإ : مهلوق یف ورک رنا ر راق های ناکا ا امر

 امك ةءارقلاب مامإلا رهج اذإ ةبوتكملا ةالصلا ىف كلذ دكأتي نكلو ء[١۲ : تلصف] "(توبلغت مُكَلَعَل]
 :لاق «هنع هللا ىضر «ىرعشالا ىسوم ىبأ ثيدح نم .هحيحص ىف ملسم هاور ىذلا ثيدحلا درو

 هاور كلذكو .«©"”«اوتصنأف أرق اذإو ءاوربكف ربك اذإف «هب متؤيل مامإلا لعج امنإ» : ةي هللا لوسر لاق
 . هباتک ىف هجرخي ملو ءاضيأ جاجحلا نب ملسم هححصو ا ىبأ ثيدح نم ننسلا لهأ

 «ةالصلا ىف نوملكتي اوناك :لاق ةريره ىبأ نع «ضايع ىبأ نع «ىرجهلا ملسم نب ميهاربإ لاقو
 اورمآ :«يرخألا :ةركلاو «([اوتصنأو ] هَل اوعمتساف نآرقلا ئىرق اذإو# :ةيآلا هذه تلزن املف

E 

 «عفار نب بيسملا نع «مصاع نع «شايع نب ركب وبأ انثدح «بيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 ءاجف «نالف ىلع مالسو «نالف ىلع مالس : .ةالصلا ىف ضعب ىلع انضعب ملسي انك :دوعسم نبا لاق

0 o ع 

 . «نومحرت مُكّلعَل اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ئرف اذإوإل :نآرقلا

 :لاق رباج نب ريشب نع «دنه ىبأ نب دواد نع «ىبراحملا انثدح « بيرك وبأ انثدح : اضيأ لاقو

 نآ امأ ؟اومهفت نأ مكل نآ امأ :لاق فرصنا املف ؛مامإلا عم نوؤرقي اسان عمسف «دوعسم نبا ىلص

 . هللا کرم امك «(اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ئر اذإو» ؟اولقعت نأ مكل

 ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق ىرهزلا نع « ثعشأ نع « صفح انثدح «بئاسلا وبأ ىنثدحو :لاق

 هل اوعمتساف نآرقلا رق اذِإوط :تلزنف «هأرق ائيش أرق املك اب هللا لوسر ناك ءراصنألا نم ىتف

 ؛ةريره ىبأ نع «ىئيللا َةَمّيَكأ نبا نع «ىرهزلا ثيدح نم «ننسلا لهأو دمحأ مامإلا ىور دقو
 لاق «؟افنآ ىعم مكنم دحأ أرق له» :لاقف «ةءارقلاب اهيف رهج ةالص نم فرصنا هيم هللا لوسر نأ

 ةءارقلا نع سانلا ىهتناف :لاق «؟نآرقلا عزانأ ىل ام :لوقأ ىنإ» : "لاق . هللا لوسر اي معن :لجر

 نم كلذ اوعمس نيح ؛''١”تاولصلا نم ةءارقلاب ةي هللا لوسر هيف رهج اميف ةي هللا لوسر عم

 .د نم ةدايز () .«نيكرشملا» :أ ىف )١(

 .(105) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .(845) مقرب ننسلا ىف ةجام نباو )١٤١١/۲(« ننسلا ىف ىئاسنلا هاور (؟)

 .ةحتافلا ةروس : ىف ةدايزلا هذه ىلع مالكلا رظنا (5)

 .م نم ةدايز (5)

 )١7/ ۳٤١(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)

 .«رمأ امك» :أ ىف (۸)

 )71577/١7(. ىربطلا ريسفت (9)

 )٠١( .؟لاقف» :م «ك ىف )١١( «ةالصلا» :د ىف .



 ۷ _ )۲١۴( ةيآلا :فارعألا ةروس - ثلاثلا ءزجلا

 , رل هللا لوسر

 .ىزارلا متاح وبأ هححصو .(نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو

 هب رهجي اميف مامإلا ءارو نم أرقي ال :لاق ىرهزلا نع «سنوي نع «كرابملا نب هللا دبع لاقو

 ىف ًارس هب رهجي ال اميف نوؤرقي مهنكلو «هتوص مهعمسي مل نإو مامإلا ةءارق مهيفكت «مامإلا

 :لاق ىلاعت هللا نإف «ةينالع الو أرس هب رهجي اميف هعم أرقي نأ هفلخ دحأل حلصي الو « مهسفنأ

 . «نومحرت مكلعَل اوتصنأو هَل اوعمتساف نآرقلا ئرف اذإو»

 رهج اميف ةءارق ةيرهجلا ةالصلا ىف هيلع بجي ال مومأملا نأ :ءاملعلا نم ةفئاط بهذم اذه :تلق

 نع ةياورو «كلام بهذمك ميدقلا وهو «ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو ءاهريغ الو ةحتافلا ال مامإلا هيف

 .مامإلا تاتكس ىف طقف ةحتافلا أرقي :ديدحلا ىف لاقو .ةمدقتملا ةلدألا نم هانركذ امل «لبنح نب دمحأ

 ىلع بجي ال :لبنح نب دمحأو ةفينح وبأ لاقو .مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط لوق وهو
 .«ةءارق هل هتءارقف مامإ هل ناك نم :ثيدحلا ىف درو امل «ةيرهجلا الو ةيرسلا ىف ًالصأ ةءارق مومأملا

 نب بهو نع كلام أطوم ىف وهو «ًاعوفرم رباج نع هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا اذهو

 اهل درفأ دقو «"”عضوملا اذه ريغ ىف ةطوسبم ةلأسملا هذهو .حصأ اذهو ءافوقوم رباج نع «ناسيك
 ةيرسلا ىف مامإلا فلخ ةءارقلا بوجو راتخاو «"ةدح ىلع ًافنصم ىراخبلا هللا دبع وبأ مامإلا

 . ملعأ هللاو ءاضيأ ةيرهجلاو

 ىف :ىنعي «اوتصنأو هَل اوعمتساف 1 ئر اذإو] : هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 . لفغملا نب هللا دبع نع ىور اذكو .ةضورفملا ةالصلا

 نب ةحلط نع «ىريرجلا انثدح .لضفملا نب ر ادعي دم نو لمح انكذع :ريرج نبا لاقو

 :تلقف «صقي صاقلاو «ناثدحتي حابر ىبأ نب ءاطعو ريمع نب ديبع تيأر :لاق زيرك نب هللا ديبع

 «*تدعأف :لاق .امهثيدح ىلع البقأ مث «ىلإ ارظنف:لاق ؟دوعوملا نابجوتستو ركذلا ىلإ ناعمست الأ
 ىف كلذ امنإ :الاقف ىلإ ارظنف :لاق «ةثلاثلا تدعأف :لاق .امهثيدح ىلع “البقأو «ىلإ رظنف
 . «اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ئرف اذإو# : ةالصلا

 نآرقلا ئرق اذإو» : هلوق ىف دهاجم نع «ريثك نب ليعامسإ مشاه ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاقو

 .دهاجم نع دحاو ريغ هاور اذكو .ةالصلا ىف :لاق «اوتصنأو هَل اوعمتساف

 ريغ ىف لجرلا أرق اذإ سأب ال :لاق دهاجم نع «ثيل نع «ىروثلا نع «قازرلا دبع لاقو

 . ملكتي نأ ةالصلا

.(A€۸) 

 ) )۲.ةحتافلا ةروس ةمدقم :ىف ًاطوسبم مالكلا رظنا

  (۳)توريبب ةلاسرلا ةسسؤم ىف عوبطم «مامإلا فلخ ةءارقلا ءزج) هامس .

 )٤( .؟البقأ مث» :أ ىف (5) .«مالكلا تدعأف» :أ ىف
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 نمحرلا دبعو «ىدسلاو « ىبعشلاو «ةداتقو « ىعخنلا ميهاربإو ‹كاحضلاو « ريبج نب ديعس لاق اذكو

 .ةالصلا ىف كلذب دارملا نأ :ملسأ نب ديز نبا

 هذه ىف لوقي ادهاجم عمس هنأ ثدحي ةرح ىبأ نب ميهاربإ تعمس E نع و

 .ةعمجلا موي ةبطخلاو ةالصلا ىف كرا للا لا : ةيآلا

 .هلثم «ءاطع نع «جیرج نبا ىور اذكو

 .ركذلا دنعو ةالصلا ىف :لاق نسحلا نع «حيبص نب عيبرلا نع «ميشه لاقو

 ىف لوقا و ر د ےس ر ی ري هبات تيت ا نع اا نا

 مويو ءرطفلا مويو «ىحضألا موي تاصنإلا : لاق (اوتصنأو هَل اوعمتساف نآرقلا یر اذِإو# :هلوق

 .ةالصلا نم مامإلا هب رهجي اميفو «ةعمجلا

 ثيداحألا ىف ءاج امل ؛ةبطخلا ىفو ةالصلا ىف تاصنإلا] كلذب دارملا نأ ريرج نبا رايتخا اذهو

 .ةبطخلا لاحو مامإلا فلخ "[تاصنإلاب رمألا نم
5-5 

 ةيآب وأ فوخ ةيآب مامإلا رم اذإ هرك هنأ دهاجم نع «ثيل نع «ىروثلا نع «قازرلا دبع لاقو
 .توكسلا :لاق ءائيش هفلخ نم دحأ لوقي نأ ةمحر

 .هل تصنأف «نآرقلا ىلإ تسلج اذإ :نسحلا نع «ةلاضقف نب كرابم لاقو

 نع «نسحلا نع «ةرسيم نب دابع انثدح «مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هل تبتك هللا باتك نم ةيآ ىلإ عمتسا نم» :لاق هيم هللا لوسر نأ ؛هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ

 . هللا همحر ۲ دمخ هب درفت . (ةمايقلا موي ًارون هل تناك اهالت نمو <« ةفعاضم ةنسح

 الر لاصآلاو َودُعْلاب لوقلا نم رهجلا تودو ةفيخو اعرضت كسفت يف كبر ركذاو»
 هلو هنوحبسيو هتدابع نع نوربكتسي ال كبر دنع نيِذّلا نإ د نيلفاغلا نم نكت

 . 4 ۵نودجسي
 دمحب حبسو » :هلوق ىف نيتقولا نيذه ىف هتدابعب رمأ امك ؛هرخآو راهنلا لوأ هركذب ىلاعت رمأي

 ةليل سمخلا تاولصلا ضرفت نأ لبق اذه ناك دقو "4 :ق] «بوُرغْلا لبقو سمّشلا عولط لبق كبَر

 . ةيكم ةيآلا ةذهو ءءارسإلا

 .نيمب عمج ناميألا نأ امك «ليصأ عمج :«لاصآلاو# :راهنلا لئاوأ وهو  ودغلاب انهاه لاقو

 اذهلو ؛ًارهج ال لوقلابو «ةبغرو ةبهر كسفن ىف كبر ركذا :ىأ (ةفيخو اعرضتإ :هلوق امأو

 )١( «م نم ةدايز (0) .اريرج نبا» : ءد ىف 5

 ) )۳.فيعض وهو ةرسيم نب دابع هدانسإ ىفو (711/75) دنسملا



 ۹. 525 «۲۰۵) ناتيآلا :فارعألا ةروس  ثلاثلا ءزجلا

 ؛اغیلب ًارهج 7'2[ال]و ءادن نوكي ال ركذلا نوكي نأ بحتسي اذكهو . «لوقلا نم رهجلا نودو) : لاق
 كنس اذإوج : هللا لزنأف ؟هیداننف ديعب مأ هيجاننف انبر بيرقأ :اولاقف ب هللا لوو اولأس امل اذهلو
 . 2901857 :ةرقبلا] «ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ياف يع يدابع

 ءرافسألا ضعب ىف ءاعدلاب مهتاوصأ سانلا عفر :لاق ىرعشألا ىسوم ىبأ نع نيحيحصلا ىفو

 ىذلا نإ ؛ًابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإف «مكسفنأ ىلع اوعبرا «سانلا اهيأ» :ِهِْكَي ىبنلا مهل لاقف
 , 296بيرق ا

 نيب غتباو اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو» :ىلاعت هلوق ىف امك ةيآلا هذه نم دارملا نوكي دقو

 لزا نه اوس هوس نآرقلا غمس, اإ اوناك نيك رشا ةا «[13 ةءاريسألا] «ًاليبس كلذ

 نع هب تفاخي الو «نوكرشملا هنم لاني الثل ءهب رهجي الآ ىلاعت هللا هرمأف ؛هب ءاج نم (4![اوبس]و
 نودرإل :ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاق اذكو .رارسإلاو رهجلا نيب ًاليبس ذختيلو ‹مهعمسي الف هباحصأ

 . «نيلفاَغْلا نم نكت الو لاصآلاو ودغلاب لوقلا نم رهجلا
 نآرقلل عماسلا رمأ :ةيآلا هذهب دارملا نأ :هلبق ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو ريرج نبا معز دقو

 ىف كلذب دارملا مث «هب رومأملا تاصنإلل فانم ديعب اذهو .ةفصلا هذه ىلع ركذلاب هعامتسا لاح ىف

 ءاوس «ناسللاب ركذلا نم لضفأ كاذ ذإ تاصنإلا نأ مولعمو «ةبطخلاو ةالصلا وأ «مدقت امك «ةالصلا

 ودغلاب دابعلا نم ركذلا ةرثك ىلع ضحلا دارملا لب «هيلع اعباتي مل هالاق ىذلا اذهف ءًارهج وأ ًارس ناك

 «نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي نيذلا ةكئالملا حدم اذهلو ؛نيلفاغلا نم اونوكي الئل .لاصآلاو
 اذهب مهركذ امنإو 4 ”[َنودَجسَي هلو هنوحبسیو ] هتدابع نع نوربكتسي ال كبر دنع نيا نإ :لاقف

 ءلجو زع ‹ هلل مهدوجس ركذ امل انهاه دوجسلا انل عرش اذهلو ؛مهتدابعو مهتعاط ةرثك ىف مهب هبشتيل

 قوصارتيو: لوألا فوفضلا رفت ءاهير دنع ةكتالملا نتفق انك رفضت الا» تيدا ىف ماج امك
 طلا قف

 ثيدح ىف درو دقو . عامجإلاب دوجسلا اهيعمتسمو اهيلاتل عرشي ام «نآرقلا ىف ةدجس لوأ هذهو

 . "نآرقلا تادجس ىف اهدع هنأ ةي ىبنلا نع «ءادردلا ىبأ نع «ةجام نبا هاور

 ةنملاو دمحلا هللو «فارعألا ةروس [ريسفت] رخآ

 .أ نم ةدايز )١(

 قبس دقو «هرکذف هدج نع «هيبأ نع «ميكح نب تلصلا نع «ىناتسجسلا ةدبع قيرط نم ٤۸۰( /۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور ()

 .ةرقبلا ةروس نم ١87 :ةيآلا دنع هيلع مالكلا

 )۲۷۰٤(. مقرب ملسم حيحصو )47١5( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .د نم ةدايز )٤(

 .(ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءم ك نم ةدايز (5)

 .هنع هللا ىضر «ةرمس نب رباج ثيدح نم )٤۳۰( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)

 )٠١85(. مقرب ةجام نبا ننس (۷)

(A)م ‹ك نم ةدايز  





 رولا يرهق لاا رمل ١:6
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 ةا ةا
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 8: يجي < تتح تب (7) هيآلا لافتا ةرونس ت عازلا رجلا

 و او + ملك كلا اک تا ھو نوع اا د یا

 .ملعأ هللاو ءافرح““ نوعستو ةعبرأو «ناتئامو فالآ ةسمخ اهفورح «ةملك نونالثو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتاف لوسّرلاو هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي ل

 .( 0 نيدمؤم متنك نإ هلوسرو هللا اوعيطأو'

 نب ديعس انثدح «ميحرلا دبع نب دمحم انثدح :مئانغلا :لافنألا : سابع نبا لاق :ىراخبلا لاق

 ؟لافنألا ةروس :سابع نبال تلق :لاق «ريبج نب ديعس نع «رشب وبأ انربخأ و انربخأ «ناميلس

 .ردب یف تلزن :لاق

 :«لافنألا» :لاق هنأ سابع نبا نع« ةحلط ىبأ نب ىلع هاور كلذكف «سابع نبا نع 5-5557

 ةمركعو «دهاجم لاق اذكو .ءىش'* اهنم دحأل سيل «ةصلاخ ةي هللا لوسرل تناك «مئانغلا

 «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «نايح نب لتاقمو «ىناسارخلا ءاطعو «ةداتقو «كاحضلاو «ءاطعو

 157 بانقللا اهنأ دحاو ريغو

 :ديبل اهيف لاق «مئانغلا :لافنألا: لاق هنأ سابع نبا نع «حلاص ىبأ نع« ىبلكلا لاقو

 رجعو ىئير هللا نذإبَو لفن ريخ اتر ىوقت نإ

 نع «باهش نبا نع «سنأ نب كلام ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «سنوي ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 هللا ىضر « سابع نبا لاقف «(«لافنألا» نع سابع نبا لأسي الجر تتعمس : لاق دمحم نب مساقلا

 لاق مث .اضيأ كلذ سابع نبا لاقف «هتلأسمل داع مث .لفنلا نم بلسلاو «لفتلا نم سرفلا :امهنع

 لاقف «هجرحي داك ىتح هلأسي لزي ملف :مساقلا لاق ؟ىه ام «هباتك ىف هللا لاق ىتلا لافنألا :لجرلا

 . "7باطخلا نب رمع هبرض ىذلا غيبص لثم ءاذه لثم ام نوردتأ :سابع نبا

 ناك :سابع نبا لاق :لاق دمحم نب مساقلا نع ‹«ىرهزلا نع ءرمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 . (تایآ تسو نوعبرأ» : ىفو ««نوعبرأو ةتسال :م.د ىف )۲( . «ةيكم» :د ىف قلل

 .(نوعبس» :د ىف )٤6( .«دحاو» :د ىف (*)

 .«مناغملا» :م ءك «د ىف (5) .«اهيف» :د ىف (0)

 . (لفن) ةدام برعلا ناسلو (730257/17) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۷)

 )3514/١7(. ىربطلا ريسفت (۸)



 )١( ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا 3

 :سابع نبا لاق مث .كاهنأ الو كرمآ ال :لاق ءىش نع لئس اذإ .هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع

 لجر سابع نبا ىلع طّلسَف :مساقلا لاق .امرحم الحم ارمآ ارجاز الإ هَ هيبن هللا ثعب ام هللاو

 «لجرلا هيلع داعأف .هحالسو لجرلا سرف لفني لجرلا ناك :سابع نبا لاقف «لافنألا نع “"هلاسي

 ىذلا غيبص لثم ؟اذه لثم ام نوردتأ :سابع نبا لاقف «هبضغأ ىتح هيلع داعأ مث «كلذ لثم هل لاقف

 دقف تنأ امأ :لجرلا لاقف  هيلجر :ىلع وأ - هيبقع ىلع ءامدلا تلاس ىتح «باطخلا نب رمع هبرض

 . كنم رمعل هللا مقتنا

 وأ بلس نم صاخشألا ضعبل مامإلا هلفني امب لفنلا رسف هنأ :سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو

 .ملعأ هللاو «لفنلا ظفل نم ءاهقفلا نم ريثك مهف ىلإ ردابتملا وهو «منخملا لصأ مسق دعب «هوحن

 «سامخألا ةعبرألا دعب سمخلا نع ةي هللا لوسر اولأس مهنإ :دهاجم نع «حيجن ىبأ نبا لاقو

 . «لاقنألا نع كتولأسي» :تلزنف

 ىبأ نبا هاور .فوفصلا ءاقتلا لبق لفنلا امنإ «فحزلا موي لفن ال :قورسمو دوعسم نبا لاقو

 .امهنع متاح

 :حابر ىبأ نب ءاطع نع «ناميلس ىبأ نب كلملا دبع نع «دحاو ريغو كرابملا نبا لاقو

 ةباد نم «لاتق ريغ ىف نيملسملا ىلإ نيكرشملا نم ذش اميف كنولأسي :لاق , «لاقنألا نع كنولأسيإ

 .ءاشي ام هب عنصي ةَ ىبنلل لفن وهف «عاتم وأ ةمأ وأ دبع وأ

 .لاتق ريغ نم رافكلا نم ذخأ ام وهو « ءىفلاب لافنألا رسف هنأ ىضتقي اذهو

 .ايارسلا :لاق 4لاقنألا نع كنولأسي» :ىلاعت هلوق ىف ىنغلب :لاق ىح نب حلاص نبا ىلع

 حرص دقو « شيجلا ةيقب عم مهمسق ىلع ةدايز ايارسلا ضعبل مامإلا هلفني ام :اذه و

 لوزن ببس ىف درو ام كلذل دهشيو .مسقلا ىلع تادايزلا اهنأ ري رج نبا راتخاو « ىبعشلا كلذب

 دمحم نع « ىنابيشلا قاحسإ وبأ انثدح « ةيواعم وبأ انثدح :لاق ثيح دمحأ مامإلا ها هاور ام وهو «ةبآلا

 تلتقو ءريمع ىخأ لتقو «ردب موي ناك ال :لاق صاقو ىبأ نب دعس نع «ىفقثلا “هللا دبع نبا

 بهذا» :لاقف هلي هللا ىبن هب تيتأف .«ةفيتكلا اذ» ىمسي ناكو «هفيس تذخأو صاعلا نب ديعس

 امف :لاق .ىبلس ذخأو ىخأ لتق نم هللا الإ هملعي ال ام ىبو تعجرف :لاق .«ضبقلا ىف هحرطاف

 . "«فكغفيس ذخف بهذا» :ِلَت هللا لوسر ىل لاقف «لافنألا ةروس تلزن ىتح اريسي الإ تزواج

 .«هلأس» :أ ىفو «هلأسف» :م ءك ءد ىف )١(

 . (۱۹۸/۲) ةباصإلا :ىف هتصق رظنا .ىميمتلا «لهس نبا» :لاقيو «لسع نبا» وه غيبصو )77١/١( قازرلا دبع ريسفت (۲)

 .(756 /۱۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور ()

 . هللا ديبع» :أ ىف (5) .(ىنعمو» :د ىف (4)

 )5( دنسملا )١/ ۱۸٠١( .



 ۷ سبب (1) ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نع «دوجتلا ىبأ نب مصاع نع ءركب وبأ انربخأ ءرماع نب دوسأ انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 «نيكرشملا نم مويلا هللا ىنافش دق «هللا لوسر اي :لاق :لاق كلام نب دعس نع «دعس نب بعصم

 .«تعجر مث «هتعضوف :لاق «هعض «ىل الو كل ال فيسلا اذه نإ» :لاقف .فيسلا اذه ىل بهف

 :لاق «ىئارو نم ىنوعدي '"لجر : لاق !یئالب ىلبي ال نم مويلا فيسلا اذه ىطعي نأ ىسع :تلق

 «كل وهف «ىل بهو دق هنإو ىل وه سيلو «فيسلا ىنتلاس تنك» :لاق ؟ائيش ىف هللا لزنأ دق : تلق

 . «لوسرلاو هلل لاقنألا لق لاقنألا نع َكنوُنَأسي : ةيآلا هذه هللا لزنأو :لاق

 نافارا e ILE ف aE هقول دولا ارق

 . حيحص نسح : ىذمرتلا

 نب بعصم تعمس :لاق «برح نب كامس انربخأ «ةبعش انربخأ :ىسلايطلا دواد وبأ هاور اذكهو

 :تلقف هي ىبنلا تيتأف «ردب موي افيس تبصأ :تايآ عبرأ ىف تلزن :لاق دعس نع ثدحي «دعس

 ثيح نم هعض» :ُيِكك ىبنلا لاقف هتدواع مث «نيترم «.هتذخأ ثيح نم هعض» :لاقف . هين

 . 04 لاقنألا نع كنوُنَأسُي» :ةيآلا هذه تلزنف 4 . هتذخأ

 امّنِإِ» : ىلاعت هلوقو «[۸: توبكنعلا] (انسح هيدلاوب ناسنإلا اَيِصَوو  :لوزن ىف ثيدحلا مامتو

 . "هب «ةبعش ثدح نم «هحيحص ىف ملسم هاور دقو . ةيصولا ةيآو 4٠[« :ةدئاملا](رسيلاو رمخلا
 ابأ تعمس :لاق ةدعاس ىنب ضعب نع ءركب ىبأ نب هللا دبع ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 رمأ املف «نابزرملاب ىعدي فيسلا ناكو ءردب موي ذئاع نبا فيس تبصأ :لوقي ةعيبر نب كلام ديسأ
 هللا لوسر ناكو «لفنلا ىف هتيقلأف هب تلبقأ «لفنلا نم مهيديأ ىف ام اودري نأ سانلا ةَ هللا لوسر

 هاطعأف .2"![] هللا لوسر هلأسف «ىموزخملا مقرألا ىبأ نب مقرألا هآرف «هلأسي ائيش عنمي ال ةي
 اإ

 :رخآ هجو نم ريرج نبا هاورو

 :[ةيآلا لوزن ىف رخآ ببس]

 ناميلس "نع «نمحرلا دبع نع «قاحسإ نبا نع «ةملس نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 - ردب باحصأ - انيف :لاقف «لافنألا نع ةدابع تلأس :لاق ةمامأ ىبأ نع «لوحكم نع «ىسوم نبا

 9411 م «ك نم ةدايز (۲) ."لجر اذإ» :أ ىف 0(

 )١١١95(. مقرب ىربكلا ننسلا يف ىئاسنلاو (۳۰۷۹) مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۷٤۲۰( مقرب دواد يبأ ننسو (۱۷۸/۱) دنسملا (۳)

 )١( مقرب ملسم حيحص )۱۷٤۸( .
 ) )۷.أ ك نم ةدايز

 .هب قاحسإ نبا قيرط نم )۳۷٤/۱۳( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۸)

 . «نب» :د ىف (9)



 )١( ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا ۸

 هللا لوسر ىلإ هلعجو ءانيديأ نم هللا هعزتناف ءانقالخأ هيف تءاسو«لفنلا ىف انفلتخا نيح «تلزن

 (1)ءاوس نع :لوقي  ءاوب نع نيملسملا نيب كي هللا لوسر همسقف دي

 ثراحلا نب نمحرلا دبع نع «قاحسإ نو انربخأ ءورمع نب ةيواعم درع :اضيأ دمحأ لاقو

 نع «ةمامأ ىبأ نع «مالس ىبأ نع «یسوم نب ناميلس نع «ةعيبر ىبأ نب "شایع نب هللا دبع نبا
 نيا هللا مزهف ‹سانلا ىقتلاف «اردب هعم تدهشف ا بلا عم انجرخ :لاق تماصلا نب ةدابع

 هنووحي ركسعلا ىلع ةفئاط “تبكأو «نولتقيو نومزهي مهراثآ ىف ةفئاط تقلطناف ءودعلا

 سانلا ءافو «ليللا ناك اذإ ىتح «ةرغ هنم ودعلا بيصيال اب هللا لوسرب ةفئاط تقدحأو .هنوعمجيو

 نيذلا لاقو . بيصن اهيف دحأل سيلف ءاهانيوح نحن : مئانغلا اوعمج نيذلا لاق «ضعب ىلإ مهضعب

 نيذلا لاقو . مهانمزهو ودعلا ی و نحن ءانم هب قحأب متسل :ودعلا بلط ىف اوجرخ

 هنم ودعلا بصي نأ انفخو يلي هللا لوسرب انقدحأ نحن ءانم قحاب متسل : لَك هللا لوسرب اوقدحأ

 تاذ اوحلصأو هللا اوُقَتاَف لوُسرلاو هلل لاقنألا لف لاقنألا نع كتولأسُي» : تلزنف «هب انلغتشاف «ةرغ

 «عبرلا لفن ودعلا ضرأ ىف راغ اذإ هللا لوسر ناكو - نيملسملا نيب اَ هللا لوسر اهمسقف 4 مكديب

 ىلع نينمؤملا ىوق دريل» :لوقيو لافنألا هركي ناكو .ثلثلا لفن ءاعجار سانلا لكو لبقأ اذإف

 ٠ . «مهفيعض

 «هوحن هب ثراحلا نب ر نمحرلا دبع نع .ىروثلا نايفس ثيدح نم «هجام ٠ نباو ىذمرتلا هاورو

 ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلاو «هحيحص ىف نابح نبا هاورو مدت اذه : ىذمرتلا لاقو

 .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو ٠ اشا نب نج رلا دبع

 نم مكاحلاو «نابح نباو - هل ظفللاو - هيودرم نباو ‹ریرج نباو «ىئاسنلاو دواد وبأ ىورو

 : ةا هللا لوسر لاق ردب موي ناك امل :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع .دنه ىبأ نبا دواد نع «قرط

 «تايارلا تحت خويشلا ىقبو ءلاجرلا نابش كلذ ىف عراستف ءاذكو اذك هلف اذكو اذك عنص نم»
 اءدر انك انإف ءانيلع اورثأتست ال :خويشلا لاقف ءمهل لعج ىذلا نوبلطي 9 0 تناك املف

 :هلوق ىلإ4لاقنألا نع كتولأسي» :ىلاعت هللا لزناف اوعزانتف .انيلإ "''”هتئفل متفشكنا ول ءمكل
 . 4 نينمؤُم متنك نإ هلوسرو هللا اوعيطأو»

 هللا لوسر لاق ردب موي ناك امل :لاق سابع نبا نع ءحلاص ىبأ نع «ىبلكلا نع «یروثلا لاقو

 )١( دنسملا )377/6(,

 .م «د نم ةدايز )٤( .«سابع# :أ ىف (۳) .؟نبا» :د «م ىف (۲)
 .(هنع» :د ىف (۷) . (انيفن» :أ “م «ك «د ىف (0) .«تلبقأو» :د ىف (0)

 . «دراوم» )١197( مقرب نابح نبا حيحصو (1801) مقرب ةجام نبا نسو )١9071( مقرب ىذمرتلا نفسو (774 /0) دنسملا (8)
 )۱١١/۲(. كردتسملاو

 .«متيتتلا :د ىف (۱۰) . ىربطلا نم تبثملاو ,«عزانتف»:خسنلا عيمج ىف (9)
 )١١( ىربطلا ريسفتو (۱۱۱۹۷) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (۲۷۳۷) مقرب دواد ىبأ ننس )١1/778( كردتسملاو )۲/۳۲٣(.



 40 ےب ر و 0 و وا

 : لاقف ‹ نيريسأب سلا وبأ ءاجف .(اذكو اذك هلف ريسأب یتا نمو ءاذكو اذك هلف اليتق لتق نم» : دبع

 قبي مل ءالؤه تيطعأ نإ «هللا لوسر اي :لاقف ةدابع نب دعس ماقف ءانتدعو نا

 ماقملا اذه انمق امنإو ءودعلا نع نبج الو ءرجألا ىف ةداهز اذه نم انعنمي مل هنإو «ءىش كباحصأل

 لق لافنألا نع كتولأسي» :نآرقلا لزنو ءاورجاشتف .«كئارو نم كوتأي نأ فاخن .«كيلع ةظفاحم
 «(7"2[لوسرللو] هسمخ هلل ناف ءيش نم متمنغ امن اوملعاو# : نآرقلا لزنو :لاق «لوسّرلاو هلل لافنألا

 , 9 ٤١[ :لافنألا] ةيآلا رحخآ ىلإ

 اهتاهج نايبو ةيعرشلا لاومألا» باتك ىف « هللا همحر «مالس نب مساقلا ديبع وبأ مامإلا لاقو

 لافنألا تناكف «برحلا لهأ لاومأ نم نوملسملا هلان لين لكو «مناغملا یھف :لافنألا امأ :«اهفيراصمو

 موي اهمسقف *«لوسرلاو هلل لافنألا لق لافنألا نع كنولأسي# :ىلاعت هللا لوقي ةي ىبنلا ىلإ ىلوألا

 ةيآ كلذ دعب تلزن مث ءدعس ثيدح ىف هانركذ ام ىلع اهسمخي نأ ريغ نم هللا هدارأ ام ىلع ردب

 اولا تخسنف « رسمخلا

 ةمركعو «دهاجم لاق هبو .ءاوس « سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع یور اذكه :تلق

 ,ىدسلاو

 .ةمكحم ىه لب «ةخوسنم تسيل :ديز نبا لاقو

 صوصخم اهنم سمخلا نأ الإ «مئانغلا ''”عمج اهلصأ لافنألاو ءراثآ كلذ ىفو :ديبع وبأ لاق

 هلعف ناسحإ لك :برعلا مالك ىف لافنألا ىنعمو .ةنسلا هب ترجو «باتكلا هب لزن ام ىلع هلهأل

 مهودع لاومأ نم نينمؤملل هللا هلحأ ىذلا لفنلا كلذف هيلع كلذ بجي نأ ريغ نم الضفت لعاف

 هللا اهلفنف «مهلبق ممألا ىلع ةمرحم مناغملا تناك نأ دعب مهيلع هنم الوطت هب هللا هصخ ءىش وه امنإو

 . لفنلا لصأ اذهف ةمألا هذه

 نهطعي مل اسمخ تيطعأ» :لاق ةي هللا لوسر نأ :رباج نع نيحيحصلا ىف اذه دهاش :تلق

 مامت ركذو ««ىلبق دحأل لحت ملو مئانغلا ىل تلحأو» :لاق نأ ىلإ «ثيدحلا ركذف «ىلبق دحأ
030 

 . © ثيدحلا

 ىلع شيجلا ضعب هليضفت وهو ءالفن ةلتاقملل مامإلا لعج ام ىمس اذهلو :ديبع وبأ لاق مث

 :, ىرخألا عضوم ريغ عضوم نهنم ةدحاو لكل ءعبرأ ننس مامإلا هلفني ىذلا لفنلا

 .أ نم ةدايز (۲) .«كنإ هللا لوسر اي» :أ ىف )١(

 .هب ىروثلا نع (48) مقرب فنصملا ىف قازرلا دبع هاور (۳)

 .(1؟55ص) لاومألا )٤(

 . ؟عامج» :أ ك د ىف (0)

 . ءاسنلا ةروس نم 4 : ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا اذه جيرخت :رظنا (0



Oa a a a 1 

 ىف ايارسلا مامإلا هجوي نأ وهو «سمخلا جارخإ دعب ةمينغلا نم نوكي ىذلا لفنلا ىف : ةيناثلاو

 .سمخلا دعب ثلثلا وأ عبرلا هب تءاج امم ةيرسلل نوكيف مئانغلاب ىتأتف «برحلا ضرأ

 سمخلا راص اذإف ‹سمخت مث ءاهلك ةمينغلا زاحت نأ وهو «هسفن سمخلا نم لفنلا ىف : ةثلاثلاو

 ةاعرو ءالدألا ىطعي نأ وهو .«ءىش اهنم سمخي نإ لبق ةمينغلا ةلمج ىف لفنلا ىف :ةعبارلاو

 .فالتخا كلذ لك ىفو ءاهل قاوسلاو ةيشاملا

 .بلسلا ريغ ءىش سمخلا لبق ةمينغلا سأر نم جرخي الأ :لافنألا : ىعفاشلا لاق : عيبرلا لاق

 سمخ نم كلذو مهل ناك ىذلا ريغ هوديز ءىش وه لفنلا نم ىناثلا هجولاو : دیبع وبأ لاق

 تدتشاو ودعلا رثك اذإف . دهتجي نأ مامإلل ىغبنيف «ةمينغ لك نم سمخلا سمخ هل نإف ؛ ةي ىبنلا

 مل كلذ نكي مل اذإو ءم هللا لوسر ةنسل اعابتا هنم لفن «نيملسملا نم هئازإب نم لقو «مهتكوش

 هلف اًئيش منغ نم :ءاقللا لبق مهل لاقف ءاّشيج وأ ةيرس مامإلا ثعب اذإ :لفنلا نم ثلاثلا هجولاو

 . مالك ىهتنا .اوضر هبو ءاوزغ كلذ ىلع مهنأل ؛مامإلا طرش ام ىلع مهل كلذف «سمخلا دعب

 ىبأ نب ىلع ثيدح هيلع دريو .رظن .«سمخت مل ردب مئانغ نإ)» :هلوق وهو همالك نم مدقت ميفو

 اًنايب ةريسلا باتك ىف كلذ تنيب دقو ءردب موي سمخلا نم هل الصح نيذللا هيفراش ىف بلاط

 . ار1 تلا هلو "فاش

 اميف اوحلصأو «مكرومأ ىف هللا اوقتا :ىأ 4 مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتاف» : ىلاعت هلوقو

 نومصتخت امم ريخ ملعلاو ىدهلا نم هللا مكاتآ امف ؛اورجاشت الو اومصاخت الو اوملاظت الو مكنيب

 هللا هرمأ امك همسق هنإف ءهللا هدارأ ام ىلع مكنيب همسق ىف :ىأ 4هلوسرو هللا اوعيطأو# ءهببسب
 .فاصنإلاو لدعلا نم

 اذكو .مهنيب تاذ اوحلصيو (0)[هّللا] اوقتي نأ نينمؤملا ىلع هللا نم جيرحت اذه :سابع نبا لاقو

 .دهاجم لاق

 هدروأ اثيدح انهاه ركذنو .اوبتست ال :ىأ « مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقّئاف# :ىدسلا لاقو

 دهاجم انثدح : لاق هنإف « هدذ؛ئسم ىف « هللا همحر ‹ىلصوملا ملا نب ىلع نب دمحأ ىلعي وبأ ظفاحلا

 )١( لاومألا )ص١"47( .
 .(453/5) ريثك نبال ةريسلا (؟)
 .أ نم ةدايز 2( .«همسقي 7 :أ ىف (6) .أ نم ةدايز قفز



 ا ب يت ل ع س( ) فايآلا : لافتآلا ةروس د غباولا هولا

 نع «سنأ نب ديعس نع «"ىطبحلا ةبيش نب دابع انثدح ركب نب هللا دبع انثدح ءىسوم نبا

 لاقف «هايانث تدب ىتح كحض هانيأر ذإ «سلاج ةَ هللا لوسر انيب :لاق ءهنع هللا ىضر «سنأ
 «ةزعلا بر ىدي نيب ىتمأ نم ايثج نالجر» :لاقف ؟ىمأو تنأ ىبأب هللا لوسر اي ككحضأ ام :رمع

 كاخأ طعأ :ىلاعت هللا لاق .ىخأ نم ىتملظم ىل ذخ «بر اي :امهدحأ لاقف «ىلاعتو كرابت

 :لاق «ىرازوأ نم ىنع لمحيلف «بر :لاق .ءىش ىتانسح نم قبي مل «بر ای :لاق .كتملظم

 ىلإ سانلا جاتحي موي «ميظع مويل كلذ نإ» :لاق مث ءءاكبلاب كي هللا لوسر انيع تضافو :لاق
 هسأر عفرف «نانجلا ىف رظناف كرصب عفرا :بلاطلل ىلاعت هللا لاقف ,مهرازوأ نم مهنع لمحتي نم

 قيدص ىأل ؟اذه ىبن ىأل «ؤلؤللاب ةللكم بهذ نم اروصقو ةضف نم نئادم ىرأ «بر اي :لاقف

 هكلمت تنأ :لاق ؟كلذ كلمي نمو «بر اي :لاق .نمثلا ىطعأ نمل اذه :لاق ؟اذه ديهش ىألل ؟اذه

 ذخ :ىلاعت هللا لاق .هنع توفع دق ىنإف «بر اي :لاق .كيخأ نع وفعت :لاق ؟بر اي اذام :لاق

 ىلاعت هللا نإف «مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتاف» : ةَ هللا لوسر لاق مث .«ةنجلا هلخدأف كيخأ ديب

 . «ةمايقلا موي نينمؤملا نيب حلصي

 اناَيِإ مهتداز هتايآ مهيلع تیا اذإو مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيا نونمؤملا مرو
 مو م 2 ها 3 ro 5 ماع

 مه كتلوأ ص نوقفني مهانقزر اممو ةالّصلا نوميقي نيذّْلا 0 َنوُلَكوَتي مهتر ىلعو

 e قزرو ةرفغمو مهتر دنع تاجرد مهل اقح نونمؤملا

 موف تلج هللا ركذ اذإ نيد نوما لإ : لوق سابع نبا نع «ةحلط ىبا نب ىلع لاق
 « هللا تايآ نم ءىشب نونمؤي الو «هضئارف ءادأ دنع هللا ركذ نم ءىش مهبولق لخدي ال نوقفانملا :لاق

 « نينمؤمب اوسيل مهنأ ىلاعت هللا ربخأق ءمهلاومأ ةاكز نودؤي الو وا اذإ نولصي الو «نولكوتي الو

 تیلت اذِإو» . هضئارف اودأف (مهبولف تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا تونمؤملا امُإل : لاقف نينمؤملا فصو مث

 .هريغ نوجري ال :لوقي «نوُلَكوتي مهبر ئلعوإ» اًميدصت :لوقي 4 انایإ مهتداز هتايآ مهيلع
 مو روو

 .دحاو ريغو ىدسلا لاق اذكو .تفاخو تعزف :ىأ «تقرف «مهبولق تلجوإ» :دهاجم لاقو

 «ةرماوأ لف «هنم فاخ : ىأ «هبلق لجو هللا ركذ اذإ ىذلا «نمؤملا قح نمؤملا ةفص هذهو

 مهبونذل اورفغتساف هلا اوركذ مهسفنأ اومَلَظ وأ ةشحاف اوُلعَف اذإ نيا : ىلاعت هلوقك . هرجاوز كرتو

 :ىلاعت هلوقكو ١76[« :نارمع لآ] «نومّلعي مهو اولعف ام ىلع اورصي مّو هللا الإ بونذلا رفغي نمو

 اذهلو E ١ : تاعرانلا] 4 ىوأملا يه نجلا نإ . ىرهلا نع سفتلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم اًمأو»

 تَلِجَو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا اَمنِإظ :ىلاعت هلوق ىف لوقي ىدسلا تعمس :ىروثلا نايفس لاق

 .«كلذو» :م ءد ىف (۳) . «ىلظنحلا» :أءد ىف (0) .اريثك» :أ ىف )١(

 ىبهذلا هبقعتو «هاجرخي ملو دانسإلا حس :لاقو E SD O كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )٤(

 .«فرعي ال هخيشو «فيعض لوألاو «ديعس نع «ىطبحلا ةبيش نب دابع» :لاقف



 E PD فايآلا :لاقتالا روت عيازلا زحل صو يك سا

 .هبلق “لجيق هللا قتا :هل لاقيف  ةيصعمب مهي :لاق وأ - ملظي نأ ديري لجرلا وه :لاق 4 مهبولق

 ىف ءادردلا مأ نع «بشوح نب رهش نع «ميثخ نب نامثع نب هللا دبع نع : اضيأ ىروثلا لاقو

 «ةفعسلا 'قارحإ بلقلا ىف لجولا :تلاق 4 مُهِبوُلُق تلجو هللا ركذ اذإ نيذّلا نوئمؤملا اَمّنِإ9 : هلوق

 بهذي ءاعدلا نإف «كلذ دنع هللا عداف كلذ تدجو اذإ :ىل تلاق . ىلب :لاق ؟ةريرعشق اهل دجت امأ

 .كلذ

 ترن ام اذإو : هلوقك «("(نولگوتي مهر ئَلعو] انایإ مھتداز هتایآ مهيلَع تیلت اذإو» : قو

 ١7[. 4 :ةبوتلا] «نوُرشْبَتسي مهو اناعإ مهتدازف اونمآ نيا امف انا هذه هتداز مكيأ لوقي نم مهنمف ةروس

 ىف هلضافتو ناميإلا ةدايز ىلع ءاههابشأو ةيآلا هذهب ةمئألا نم هريغو ىراخبلا لدتسا دقو

 «ةمئالا نم دحاو ريغ كلذ ىلع عامجإلا ىكح دق لب «ةمألا روهمج بهذم وه امك «بولقلا

 هّللو «ىراخبلا 'حرشلا لوأ ىف ف ىصقتسم كلذ انيب امك «ديبع ىبأو «لبنح نب دمحأو يطا

 الو «هبانجب الإ نوذولي الو «هايإ الإ نودصقي الو «هاوس نوجري ال :ىأ «نولكوتي مهتر ىلعو»

 هنأو .«نكي مل أشي مل امو «ناك ءاش ام هنأ نوملعيو «هيلإ الإ نوبغري الو «هنم الإ جئاوحلا نوبلطي

 ديعس لاق اذهلو ؛باسحلا عيرس وهو «همكحل بقعم الو «هل كيرش ال هدحو .كلملا ىف فرصتملا

 .ناميإلا عامج هللا ىلع لكوتلا :ريبج نبا

 ركذ ام دعب «مهلامعأ ىلع كلذب هبي «(نوقفني مهانفزر اًممو ةالّصلا نوميقي نيذّلا :  هلوقو
 .ىلاعت هللا قح وهو «ةالصلا ةماقإ وهو ءاهلك ريخلا عاونأ لمشت لامعألا هذهو « مهداقتعا

 .اهدوجسو ءاهعوكرو ءاهثوضوو ,(2اهتيقاوم ىلع ةظفاحملا : ةالصلا ةماقإ : ةداتق لاقو

 اهعوكر مامتو ءاهيف روهطلا غابسإو ءاهتقاوم ىلع ةظفاحملا :اهتماقإ :نايح نب لتاقم لاقو
 .اهتماقإ اذه يبني لا دهشتلاو ءاهيف نآرقلا ةوالتو ءاهدوجسو

 « بحتسمو بجاو نم دابعلل قوقحلا رئاسو «ةاكزلا ©" ”جارخ لمشي هللا مهقزر امم قافنإلاو

 ۰ . هقلخل مهعفنأ هّللا ىلإ '"”مهبحأف «هّللا لايع مهلك قلخلاو

 ىراوع لاومألا هذه امنإف هللا مكاطعأ ام اوقفناف : «نوقفني مهانقزر اًمموإ» : هلوق ىف ةداتق لاق

 .اهقرافت نأ تكش وأ «مدآ نبا اي كدنع عئادوو

 .ناميإلا قح نونمؤملا مه تافصلا هذهب نوفصتملا :ىأ (اقح نونمؤملا مه كئلوأ :  هلوقو

 .ك نم ةدايز (۳) .«قارحإك» :أ ىف () 0

 .«جارخإ »:م ءك ىف (7) «اهتاقوأ »:م ىف )٥( .؟حرش ٥:1 ىف ()

 .«مكبحأ »د ىف (۷)



 س آت ل( 2) كايألا :لافتالا ةروس د مارل هرجا

 انثدح «بْيرك وبأ انثدح «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو
 نع «لاله ىبأ نب ديعس نع :ىكسكسلا "ديزي نب: دلا نع «ةعيهل نبا انثدح باا د

 فک »هل لاف لک هللا لوسي ره هلآ ؛ىراصنألا كلام نب ثراحلا نع < 0

 «ةقيقح ءىش لكل نإف «لوقت ؟"اذام رظنا ١:لاق .اقح انمؤم تحبصأ :لاق «؟ثراح اي تحبصأ
 ىلإ رظنأ ىنأكو « ىراهن تأمظأو « ىليل ترهسأف ءايندلا نع ىسفن تقرع :لاقف «؟كناميإ ةقيقح امف

 ءاهيف نوغاضتي رانلا لهأ ىلإ رظنأ ىنأكو ءاهيف نوروازتي ةنجلا لهأ ىلإ رظنأ ىنأكو ءازراب ىبر شرع
 . "الث «مزلاف تفرع «ثراح اي »: لاقف

 «برعلا ناسلب نآرقلا “ لزنأ امنإ : (اقح نونمؤملا مه كتلوأ# : هلوق ىف ةرم نب ورمع لاقو
 «اقح رعاش نالفو راجت موقلا ىفو ءاقح رجات نالفو «ةداس موقلا ىفو ءاقح ديس نالف :كلوقك

 :ىلاعت لاق امك «تانجلا ىف تاجردو تاماقمو لزانم :ىأ 4 مهر دنع تاجرد مهل اف: هلوقو

 ١57[. :نارمع لآ]4َنوُنَمَعي امب ريصب هللاو هللا دنع تاجرد مه

 . تانسحلا مهل ركشيو «تائيسلا مهل رفغي : ىأ «ةرفغمو»

 ىذلا ىريف «ضعب قوف مهضعب ةنجلا لهأ : 4 مهبر دنع تاجرد مهل ا :هلوق ىف كاحضلا لاقو

 .دحأ هيلع لَّضُف هنأ لفسأ وه ىذلا ىري الو ءهنم لفسأ وه ىذلا ىلع هلضف قوف وه

 امك مهنم لفسأ نم مهاريل نييلع لهأ نإ »: لاق ةي هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف ءاج اذهلو

 اهلاني ال ءءايبنألا لزانم كلت «هللا لوسر اي : اولاق ««ءامسلا قافآ نم قفأ ىف رباغلا بكوكلا نورت

 . © 9«نيلسرملا اوقدصو هللاب اونمآ لاجر هديب ىسفن ىذلاو :«ىلب» :لاقف ؟مهريغ

 كديعس ىبأ نع «ةيطع ثيدح نم نتسلا لهأ دك دمحأ مامإلا هاور ىذلا رخآلا ثيدحلا ىفو

 ىف رباغلا بكوكلا نورت امك ىلعلا تاجردلا لهأ نوؤارتيل ةنجلا لهأ نإ »: ةي هللا لوسر لاق :لاق

 , "«اَمَعْنأو مهنم رمعو ركب ايأ نإو «ءامسلا قفأ

 كنولداجي (2) نوهراكل نيدمؤملا نم اقيرف نإو قحلاب كتيب نم كبر كجرخأ امك زط
 و ماه م ت و ام

 ىّدحإ هللا مكدعي ذِإو © نورظني مهو توملا ىلإ نوقاسي اَمَنَأك نّيبت ام دعب قحلا يف

 ام: «م ىف (0) .؟ديز ):م«د ىف )١(

 .«هنع فشكلا ىلإ جاتحي نم هيفو ةعيهل نبا هيف 7:97 )١/ عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (517/5) ريبكلا مجعملا ()

 .«اولاقف» :أ ىف (5) .«لزن م «ك ءد ىف (4)

 .هنع هللا ىضر «یردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (۲۸۳۱) مقرب ملسم حيحصو (77057) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 أ “م «ك «د نم ةدايز (۷)

 .(95) مقرب ةجام نبا نتسو (7708)مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۹۸۷) مقرب دواد ىبأ ناسو )٦١/۳( دنسملا (۸)



 (۸ - 5) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا ےک ا

 قحلا قحي نأ هّللا ديريو مكل نوكت ةكوشلا تاّذ ريغ نا نودوتو مك اهنا نيتفئاطلا

 .4 © نومرجملا هرك ولو لطابلا لطبيو قحلا قحيل © نيرفاكلا رباد عطقيو هتاملكب
 امك# :هلوق ىف «فاكلا» هذهل بلاجلا ببسلا ىف نورسفملا فلتخا :ىربطلا رفعج وبأ مامإلا لاق

 تاذ مهحالصإو « مهبر مهؤاقتا «نينمؤملل حالصلا ىف هب هبش : : مهضعب لاقف 24 كبَر كجرخأ

 . هلوسرو هللا مهتعاطو « مهنيب

 هللا اهعزتناف اهيف متححاشتو مناغملا ىف متفلتخا ال مكنأ امك :لوقي ىلاعت هللا نأ اذه ىنعمو

 ةحلصملا وه اذه ناكف «ةيوستلاو لدعلا ىلع اهمسقف ا هلوسر مّسَقو همسق ىلإ اهلعجو «مكنم

 وجرح نيذلا ريفنلا ا تاذ لاتق نم ءادعألا ىلإ جورخلا متهرك امل كلذكو ؛مكل ةماتلا

 ناو مكنيب هن عمج < «مکل هردق ناب - لاتقلل مكتهارك «ةبقاع ناكف - مهريع زارحإو «مهنيد رصنل

E, Eرو لقا مکلع بکر ىلعت ليام 0 00  
r ۶ت ر رل ون ل ر)# ر ر ر ق الن  

 .[؟5١:ةرقبلا]

 نم هرك ىلع «قحْلاب كتيب نم كبر كجرخأ امك :  كلذ ىنعم :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق

 هوحن ىور مث .مهل نيبت ام دعب هيف كنولداجي مهف «لاتقلل دوهراك مهن كلذك «نينمؤملا نم قيرف

 .قحلا ىف كنولداجي كلذك :لاق (كبر كجرخأ امك 8: لاق هنأ دهاجم نع

 كتيب نم كبر ت كجرخأ امك 9 : لاقف هايإ مهتلداجمو ردب ىلإ ' "'هجورخ ىف هللا لزنأ : ىّدَسلا لاقو

 . نت ام دعب قحا يف كتولداجُي# نيكرشملا بلطل € نوُهِراَكَل نينمؤملا نم اقيرف نو قحاب

eملو «ريعلل انتجرخأ ا ا ا  

 نم ةرداص اهنأ اهربخ هغلب ىتلا e lae وو

 ىف جرخف «مهنم فخ نم نيملسملا ةي هللا لوسر ضهنتساف «شيرقل ةليزج لاومأ اهيف «ماشلا

 جورخب نايفس وبأ ملعو «ردب قيرط ىلع نم لحاسلا وحن بلطو ءالجر رشع ةعضبو ةئامثالث

 «عنقم فلأ نم بيرق ىف اوضهنف «ةكم ىلإ اريذن ورمع نب مضِمض ثعبف «هبلط ىف اي هللا لوسر
 ءام اودروف ريفنلا ءاجو ءاجتف رحبلا فيس ىلإ ريعلاب نايفس وبأ نمايتو «فلألا ىلإ ةئامعستلا نيب ام

 .اوهو ”:د ىف (؟) .«هيلع همالسو هللا تاولص »:1 م ءك ىف )١(

 .«مهجورخ ):د ىف ()



 اه ا يم( 635) تايآلا :لاقنألا ةرونس د :عبارلا ءزجلا

 . هنايب ىتأيس امك «لطابلاو قحلا نيب ("7ةقرفتلاو .مهودع ىلع مهرصنو

 امإ :نيتفئاطلا ىدحإ هدعَي هيلإ هللا ىحوأ «ريفنلا جورخ هغلب امل كي هللا لوسر نأ : ضرغلاو

 نودوتو# : ىلاعت لاق امك «لاتق الب بسك هنأل ؛ريعلا ىلإ نيملسملا نم ريثك بغرو «ريفتلا امإو ريعلا
 .4 َنيرفاَكْلا رباد عطقيو هتاملكب َقَحْلا قحي نأ هللا ديريو مك نوكت ةكوشلا تا ريغ نأ

 درب ركب اقدح «قتاريطلا دمحا نب ناميلس اقدح ةر ىف ةيودرم ني ركب ییا :ظفاخلا لاق

 نارمع ىبأ ملسأ نع «بيبح ىبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انثدح «فسوي نب هللا دبع انثدح «لهس
 ىبأ ريع نع تربخأ ىنإ :٠ ةنيدملاب نحنوُوكَي هللا لوسر لاق :لوقي ىراصنألا بويأ ابأ عمس هنأ هثدح

 ءانجرخو جرخف «معن :انلقف «؟اهانمنغي هللا لعل ريعلا هذه لبق جرخن نأ مكل لهف ةلبقم اهنأ نايفس
 ال :انلقف «؟مكجرخمب اوربخأ دق مهنإف ؛موقلا لاتق ىف نورت ام » : انل لاق نيموي وأ اموي انرس املف

 كلذ لثم انلقف «؟موقلا لاتق ىف نورت ام :لاق مث «ريعلا اندرأ انكلو ءودعلا لاتقب ةقاط انل ام هللاو

 كرير دل كلل ا EE لا رام كل اعل كاد :ورمع نب دادقملا لاقف

 بحأ دادقملا لاق امك انلق ول نأ - راصنألا رشعم - انينمتف :لاق «[7 5 :ةدئاملا] عا

 قحْلاب كتيب نم كبر كجرخأ امك 3 : الك هلوسر ىلع هللا لزنأف :لاق < «ميظع لام انل نوكي نأ
 . '"”ثيدحلا مامت ركذو € م اکا ر رمق

 . هوحنب «ةعيهل نبا ثيدح نم «متاح ىبأ نبا هاورو

 نع «هيبأ نع «ىثيللا صاقو نب ةمَقْلَع نب ورمع نب دمحم ثيدح نم ًاضيأ ودر نبا هاورو

 «؟نورت فيك :٠ لاقف سانلا بطخ «ءاحْورلاب ناک اذإ ىتح ءردب ىلإ ہی هللا لوسر جرخ :لاق هدج
 «؟نورت فيك ١:لاقف سانلا بطخ مث :لاق .اذكو اذك ناكمب مهنأ انغلب هللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف

 هللا لوسر اي :ذاعم نب دعس لاقف 2؟؟نورت فيك ١:لاقف سانلا بطخ مث .ركب وبأ لوق لثم رمع لاقف
 نئلو «ملع اهب ىل الو طق اهتكلسام «باتكلا كيلع لزنأو 0 ا كنا عدلا وك دیر انايإ

Eىسومل اولاق نيذلاك نوكنالو «كعم نريسنل نمي ىذ نم «دامغلا كرب» یت أت ىتح : 
 «نوعبتم مكعم انإ التاقف كبرو تنأ بهذا نكلو ,4نودعاق انهاه نإ التاقف كبرو تنأ ارو

 ءهل ضماف .كيلإ هللا ثدحأ ىذلا رظناف «هريغ كيلإ هللا ثدحأو ءرمأل تجرخ نوكت نأ كلعلو

 انلاومأ نم ذخو «تئش نم ملاسو «تئش نم داعو «تئش نم لابح عطقاو «تئش نم لابح لصف

 نيدمؤملا نم اقيرف ّنِإو قحاب كتيب نم كبر كجرخأ امك » : دعس لوق ىلع نآرقلا لزنف «تئش ام

 . تايآلا *# نوهراكل

 لاق ام ةدابع نب دعس هل لاقو .ودعلا ءاقل ىف هاك ىبنلا رواش ال : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .؟قيرفتلا ٠:د ىف )١(

 ١7/5(. /5) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (۲)

 .أ نم ةداير (8) .م نم ةدايز )۳(



 (۸ - 0) تايآلا :لافنألا ةروس  عبارلا ءزجلا بلس ههههههل8س 659

 : هللا لزنأف .ناميإلا لهأ كلذ هركف ا مهرمأو «لاتقلل اوئبعف سانلا رمأ «ردب موي كلذو

 امنأك نبت ام دعب قحلا يف كنولداجي . نوهراكأ نيدمؤملا نم اقيرُف إو قحاب كتيب نم كبر كجرخأ امك

 .«نورظني مهو توملا ىلإ نوفاسي

 قحْلا يف كنولداجي» :قاحسإ نب دمحم لاقو .لاتقلا ىف :قحلا ىف كنولداجي :دهاجم لاقو

 شيرق ريسمل راكنإو «نيكرشملا ءاقلل ةيهارك :ىأ 17'4[نورظني مهو توملا ىلإ نوقاسي امنأك نيبت ام دعب]

 كرمأ ام الإ لعفت ال كنأ مهل نيبت ام دعب :ىأ 4نّيبَت ام دعب قحلا يف كَنوُلداَجُيط :ىّدّسلا لاقو
 . هب هللا

 . نيكرشملا كلذب ىنع ا :ريرج نبا لاق

 ىلإ ا ا قحلا ىف 46 «نوكرشملا ءالؤه :لاق 310 مهو ر ترملا 5 نواس امْنَأك

 ةفص هذه «نيرخآلا ةفص نم اذه سيلو :لاق «نوّرظني مهر مالسإلا ىلإ نوعدي نيح «توملا

 .رفكلا لهأل ةأدتبم

 لهأ نع ربخ «قحلا يف كنولداجي# :هلوق لبق ىذلا نأل ؛هلاق امل ىنعم الو :ريرج نبا لاق مث

 .نينمؤملا نع ربخ هنأ قاحسإ نباو سابع نبا لوق باوصلاو ءمهنع ربخ هولتي ىذلاو .ناميإلا

 . ملعأ هّللاو «مالكلا قايس هيلع لدي ىذلا وهو «قحلا وه ريرج نبا هرصن ىذلا اذهو

 نع «ليئارسإ انثدح :الاق قازرلا دبعو ركب ىبأ نب ىيحي انثدح : هللا همحر ءدمحأ مامإلا لاقو

 سيل ريعلاب كيلع :ردب نم غرف نيح يَ هللا لوسرل ليق :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «لامس

 ال هنإ :اقفتا مث - هقاثو ىف ريسأ وهو :قازرلا دبع لاق  بلطملا دبع نب سابعلا هادانف ءىش اهنود

 ام كاطعأ دقو «نيتفئاطلا ىدحإ كدعو امنإ لجو زع هللا نأل :لاق ؟ملو :لاق «كل حلصي
 ا

 . "”هجرخي ملو «ديج دانسإ

 دحل لا ةقئاطلا" نا ر : ىأ ( مكل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو» :ىلاعت هلوق ىنعمو

 نأ ديري وه : ىأ 4 هتاملکب قحْلا قحي نأ هللا دریو ريعلا ىهو مهل نوكت «لاتق الو ةعنم الو اهل

 .هنيد رهظيو «مهيلع مكرهظيو مهب مكرْفظيِل «لاتقلاو ةكوشلا اهل ىتلا ةفئاطلا نيبو مكنيب عمجي
 مكربد ىذلا وهو ءرومألا بقاوعب ملعأ وهو «نايدألا ىلع ابلاغ هلعجيو «مالسإلا ةملك عفريو

 .أ نم ةدايز )١(

 . قاررلا دبع ةياور نم (715 /١)و ريكب ىبأ نب ىيحي ةياور نم (۲۲۹/۱) دنسملا (۲)

 . (هوجرخي 1: م ‹«ك ىف ()



 ا دک ب س ی N عبازلا اؤللعا

 مكيلع بتك» :ىلاعت لاق امك < ا ES «هريبدت نسحب

 ملي هللاو ] مك رش وهو ايش اوبحت نأ ئسعو كَل ريخ وهو ایش اوھرکت نأ ئسعو مک هرك وهو لاتقل
 .[711:ةرقبلا] [42١7 نوُمَلعَت ال متنأو

 «ةداتق نب رمع نب مصاعو «ىرهزلا ملسم نب دمحم ىنثدح : هللا همحر «قاحسإ نب دمحم لاقو

 نب هللا دبع نع ءانئاملع نم مهريغو ريبزلا نب ةورع نع «نامور نب ديزيو ءركب ىبأ نب هللا دبعو
 ال :اولاق  ردب ثيدح نم تقس اميف مهثيدح عمتجاف «ثيدحلا اذه ضعب ىنثدح دق لك سابع

 اهيف شيرق ريع هذه ١:لاقو «مهيلإ نيملسملا بدت ماشلا نم البقم نايفس ىبأب هَ هللا لوسر عمس
 كلذو «مهضعب لقثو مهضعب فخف ءْسانلا بدتناف «.اهومكلفني نأ هللا لعل اهيلإ اوجرخاف مهلاومأ

 سسجتي زاجحلا نم اند نيح رفنتسا دق نايفس وبأ ناكو ءابرح ىقّلَي ةي هللا لوسر نأ اونظي مل مهنأ
 :نابكرلا ضعب نم ًاريخ باصأ ىتح «سانلا رمأ ىلع افوخت «نابكرلا نم ىقل نم لأسيو «رابخألا

 .ىرافغلا ورمع نب مّضْمَض رجأتساف ءكلذ دنع َرْذَحَف «كريعلو كل هباحصأ رفنتسا دق ًادمحم نأ

 اهل ضرع دق ًادمحم نأ مهربخيو «مهلاومأ ىلإ مهرفنتسيف اشيرق ىتأي نأ هرمأو «ةكم لهأ ىلإ هثعبف
 غلب ىتح هباحصأ ىف وَ هللا لوسر جرخو «ةكم ىلإ ًاعيرس ورمع نب مضمض جرخف «هباحصأ ىف
 اوعنميل مهريسمب شيرق نع ربخلا هاتأو «لزن هضعبب ناك اذإ ىتح هنم جرخف ««نارفذ» هل لاقي ايداو
 «نسحأف لاقف «هنع هللا ىضر ء«ركب وبأ ماقف «شيرق نع مهربخأو « سانلا لَم ىبنلا راشتساف مهريع

 اا « هللا لوسر اي :لاقف ورمع نب دادقملا ماق مث ءنسحأف لاقف «هنع هللا ىضر ءرمع ماق مث

 التاقف كبرو تنأ بهذا :ىسومل ليئارسإ ونب تلاق امك كل لوقن ال هللاو «كعم نحنف «هب هللا كرمأ

 كثعب ىذلاوف «نولتاقم "امكعم انإ التاقف كبرو تنأ بهذا نكلو [؟4 :ةدئاملا] «نودعاق انهه اإ

 لاقف «هغلبت ىتح هنود نم كعم اندلاجل  ةشبحلا ةنيدم ىنعي  «دامغلا كرب» ىلإ انب ترس ول «قحلاب
 ديري اغإو < سالا اهيأ ىلغ اوريشأ :هلك# هللا لوسر لاق مث ءريخب هل اعدو ءاريخ م هللا لوسر هل

 ءآرب انإ «هللا لوسر اي :اولاق ةبقعلاب هوعياب نيح مهنأ كلذو «سانلا ددع اوناك مهنأ كلذو - راصنألا

 ءانءاسنو انءانبأ هنم عنمت امم كعنمن انممذ ىف تنأف انيلإ تلصو اذإف ءانراد ىلإ لصت ىتح كمامذ نم

 ءهودع نم «ةئيدملاب همهد نمم الإ هترصن اهيلع ىرت راصنألا نوكت الأ فوختي لَك هللا لوسر ناكف

 نب دعس هل لاق «كلذ يم هللا لوسر لاق املف «مهدالب نم ودع ىلإ مهب ريسي نأ مهيلع سيل نأو

 اندهشو «كانقدصو «كب انمآ دقف :لاقف :لاق.« لجأ »:لاق ؟هللا لوسر اي انديرت كنأكل هللاو :ذاعم

 لوسر اي ضماف «ةعاطلاو عمسلا ىلع انقيثاومو اندوهع كلذ ىلع كانيطعأو «قحلا وه هب تئج ام نأ
 انم فلختي ام «كعم هانضخل هتضخف رحبلا اذه انب تضرعتسا نإ «قحلاب كثعب ىذلاوف . تدرأ امل هللا

 هللا لعلو ءءاقللا دنع قدص «برحلا دنع ربصل انإ ءادغ انودع انب ىقلت نأ هركن امو «دحاو لجر
 هطّسشتو ءدعس لوقب كي هللا لوسر سف .هللا ةكرب ىلع انب رسَف :كنيع هب َرَقَت ام انم كيري ""[نأ]

 )١( م نم ةدايز )۳( .؟مكعم م ‹«ك «د ىف قفز أ “م نم ةدايز :



 ٠١( «9) ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا لس سس سسسعسشئئءد .ءدءد

 نآلا ىنأكل هللاو «نيتفئاطلا ىدحإ ىندعو دق هللا نإف ءاورشبأو هللا ةكرب ىلع اوريس» : لاق مث كلذ

 .«.موقلا عراصم ىلإ رظنأ

 نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو «ىدسلا لاق كلذكو ءاذه وحن سابع نبا نف وحلا یورو

 . قاحسإ نب دمحم قايسب ءافتكا مهلاوقأ انرصتخا «فلخلاو فلسلا ءاملع نم دحاو ريغو «ملسأ

 يد < 0 ساه

 امو 50 نيفدرم ةكئالملا نم فلاب مكدمم يأ مُكَل باجتساف مكبر نويت ذإ )

 . 4 O ميكح زيزع هللا نإ هللا دنع نم الإ ْرصّئلااَمَو َمُكَبوُلق هب َنَسْطَتلَو ئَرْشُب الإ هللا هّلعج

 «ليمز وبأ یتا كامس انثدح هراَمَع نب ةمركع انثدح ءدآرُق حون وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 0 تلا: ود موي ناک ا لا هع لا يقر باطلا نب ريغ تاع راک وبا تدك

 لَك ىبنلا لبقتساف «ةدايزو فلأ مه اذإف نيكرشملا ىلإ رظنو ءفّيتو ةئامثالث مهو «هباحصأ ىلإ هيي

 «ىنتدعو ام ىل زجنأ مهللا «ىنتدعو ام نيأ مهللا :٠ لاق مث «هرازإو هؤادر هيلعو ءهيدي دم مث «ةلبقلا

 هبر ثغتيسي لاز امف :لاق ««ادبأ ضرألا ىف دبعت الف مالسإلا لهأ نم ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا

 مث «هئارو نم همزتلا مث «هادرف هءادر ذخأف ركب وبأ هاتأف «هؤادر طقس ىتح هوعديو “[لجو زع]

 ذإ» :لجو زع «هللا لزنأف كدعو ام كل زجنيس هنإف «كبر كتدشانم كافك «هللا لوسر اي :لاق

 هللا مزهف ءاوقتلاو ذئموي ناك املف .«نيفدرم ةكئالملا نم فلاب مكدمم ين مل باجتساف مكبر نويت

 ًايلعو ركب ابأ ةَ هللا لوسر راشتساو ءالجر نوعبس مهنم رسأو ءالجر نوعبس مهنم لتقف «نيكرشملا

 مهنم ذخأت نأ ىرأ ىنإو «ناوخإلاو ةريشعلاو معلا ونب ءالؤه «هلل لوسر اي رکن ونبأ لاق "6 غو

 لاقف ءادضع انل اونوكيف هللا مهيدهي نأ ىسعو «رافكلا ىلع انل ًةوَق مهنم هانذخأ ام نوكيف «ةيدفلا

 نأ ىرأ ىنكلو ءركب وبأ ىأر ام ىرأ ام هللاو :تلق :لاق «؟باطخلا نبا اي ىرت ام »: یک هللا لوسر

 ةزمح نكمتو «هقنع برضيف ليقع نم ًايلع نكمتو «هقنع برضأف  رمعل بيرق  نالف نم ىنتكمت

 ءالؤه «نيكرشملل ةداوه انبولق ىف سيل نأ هللا ملعي ىتح «هقنع برضيف - هيخأ - نالف نم
 مهنم ذخأو «تلق ام وهي ملو ءركب وبأ لاق ام ب هللا لوسر ىوُهَف «مهتداقو مهتمئأو مهديدانص

 اي :تلقف «نایکبی امهو ركب ىبأو و ىبنلا ىلإ تودغ - رمع لاق  دغلا نم ناك املف ءءادفلا

 ءاكب دجأ مل نإو «تیکب ءاكب تدجو نإف «كبحاصو تنأ كيكبي ")ام [ىنربخآ] ءهللا لوسر

 ىلع ضرع دق ءءادفلا مهذخأ نم كباحصأ ىلع ضرع ىذلل :٠ : ولك ىبنلا لاق !امكئاكبل "تيكابت

 هَل نوکی نأ يبل ناك امل: لو رع] هللا :لذناو4ةييزف ةرجتسل د ةرحتفلا ةه قم ندا مكباذع

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور 94/6" ,

 . هللا لوسر »:أ ىف (۳) .«شايع نبا 7:ك ىف (۲)

 .«ايلعو رمعو ركب ابأ »:م ىف () .أ نم ةدايز (5)

 .أ نم ةدايز (۷) .«تسيل هنأ 7:أ1 ىفو «تسيل »:ك ىف (5)

  (A)م ل د نم ةدايز (9) . «اذام 2: ىف .



 ١8 ممم لا 0٠١ «4) ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ۷ :لافنألا]4 متذخأ اميف مُكَسَمَل قبس هللا نم باتك الو » :هلوق ىلإ (ضرألا يف نخفي ىح ئرسأ

 هودي وي اوم غافر لا ماعلا نم دحأ خوي تاك املز ا لحام ا تاك
 « هتيعابر ترسكو اك ىبنلا نع ام ىبنلا تاتا ردو «نوعبس مهنم لتقف ءادفلا مهدحا زب

 e 2 هللا «ههجو 2 لاسو ءهسأرا ىلع ةضيبلا تمشهو
5 
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 «رامع نب ةمركع نع قرط نم «هيودرم نباو «ریرج نباو ‹ىذمرتلاو «دواد وبآو «ملسم هاورو

 ا اع رب مركب فيلم س الإ فال :الاقو ,ىذمرتلاو ىنيدملا نب ر ىلع هححصو . هب

 ذل :هلوق e ةيآلا هذه نأ :سابع نبا نع «ىفوعلاو ةيحلط نبأ خي ىلع یوزر اذكهو

 كيرلا « عيشي نب و لاق اذكو ليم ىبنلا ءاعد ىف اهنأ ("[ مکل باجتساف] مكبر نوثيغتست

 . جيرج نباو
 ناال 0 2 ۶ 03 .
 راک ىبنلا لعج .ردب موي ناك امل :لاق حلاص ىبأ نع «نيصح ىبأ نع « شايع نب ركب وبأ لاقو

 تا « هللا لوسر اي :لاقف هلع هللا ىضر «باطخلا نب رمع هاتأف وعدي ةدشنلا دشأ هير دشاني

 . "”كدعو امب كل هللا نيقيل هللاوف «كتدشن

 «مكل باجتساف مكبر نوئیغتست ذإ» : لجو زع هللا لوقا مجاب ««ىزاغملا باتك» ىف ىراخبلا لاقو
 نب قراط نع ٠قراخم نع «ليئارس] انثدخ « ميعُ وپا انثدح : « باقعلا ديدش هلا نإف # : هلوق ىلإ

 بح حا ةركأ نال ادهش دوسألا ني وادخل ا نم تدهش لزق هزعسم نبا تس "لاق تاق

 ىسوم موق لاق امك  لوقن ال :لاقف«نيكرشملا ىلع وعدي وهو یب ىبنلا یتا :هب لدع امم ىلإ
 كيدي نيبو «كلامش نعو كنيمي نع لتاقن نكلو «[7 4 :ةدئاملا] «التاقف كبرو تنأ بهذا ول

 . لوق ىنعي  هرسو ههجو قرشا یب ىبنلا تيأرف «كفلخو
 نع ا ع نع ادا دلا ا باهرا ع ا رح نب اد نب حس ادو

 «ادبعت مل تئش تعش نإ مهللا «كدعوو كدهع كدشنأ مهللا » :ردب موي ةئ هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا

 .[48 :رمقلا] «ربدلا َنوُلويو عمجلا مزهيس» :لوقي وهو جرخف !كبسح :لاقف «هديب ركب وبأ ذخأف

 لا حلا نيف درا اعلا كغ نع راد نع قاتلا: ةاورؤ

 .أ نم ةدايز )١(

 ىربطلا ريسفتو )۳١۸١( مقرب ىذمرتلا ننسو (1140) مقرب دواد ىبأ ناسو (17977) مقرب ملسم حيحصو (۳۰ /۱) دنسملا (0)

 ,أ نم ةدايز () .(4 ١ ؟/19

 .«ضعب وعدت هللا لوسر اي” : ىف )٥( .ادیز 7:م «د ىف (4)

 . )۱۱/۱۳(٤( هريسفت ىف ىربطلا هاور ()

 .«كل لوقن ال» :أ ىف (۷)

 . (۳۹۵۲) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .(١١ههزل) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۳۹۳) مقرب ىراخبلا حيحص (9)



 )°1 «۹) ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا لس سسسسسلل 0

 نب نوراه لاق امك ءاضعب مهضعب فدري :ىأ «نيفدرم ةكئالملا نم فلأب# :ىلاعت هلوقو
oا  

 . نيعباتتم : 4#نيفدرم# : سابع نبا نع <« ةرتنع

 نبا نع «ىفوعلا لاق امك «مكل ةدجن :ىأ ءمكل «نيفدرم» دارملا ''نوكي] نأ لمتحيو

 .اذكو اذك ةدزف لجرلا تئا :لوقت امك ءّدَدملا :لوقي ««نيفدرم# :سابع

 .نيدمم :«نيفدرم» :ديز نباو «ئراقلا ريثك نباو «دهاجم لاق اذكهو

 : لاق «نيفدرم ةكئالملا نم فلأب مكدمت» :سابع نبا نع «هيبأ نع «سوباق نع ءَةنيَدُك وبأ لاقو
 . كلم كلم لك ءارو

 «نايبظ وبأ لاق اذكو .ضعب رثأ ىلع مهضعب :لاق «نيفدرم# :دانسإلا اذهب ةياور ىفو

 .ةداتقو «كاحضلاو

 ىنثدح «ىرهزلا دمحم نب بوقعي انثدح «قاحسإ انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 هللا ىضر «ىلع نع «ريبج نب دمحم نع «ثريوحلا ىبأ نع ؛ىعمزلا نع «نارمع نب زيزعلا دبع

 ىف ليئاكيم لزنو ءركب وبأ اهيفو وي ىبنلا ةنميم نع ةكئالملا نم فلأ ىف ليربج لزن :لاق «هنع
 .ةرسيملا ىف انأو ءم ىبنلا ةرسيم نع ةكئالملا نم فلأ

 «لادلا حتفب «نيفدرم : مهضعب أرق اذهلو ؟اهلثم ةفدرم فلألا نأ - هدانسإ حص ول - ىضتقي اذهو

 . ملعأ هللاف

 نم فلأب نينمؤملاو يي هيبن هللا دمأو :لاق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع هاور ام روهشملاو

 . ةبئجم ةئامسمخ ىف ليئاكيمو «ةبثجم ةكئالملا نم ةئامسمخ ىف ليربج ناكف «ةكئالملا

 نبا ٠ ید ۲ لمر وا لاق مث دق تيدا رع نعت < سابع قا نع یا كيلو: ننا

 طوسلاب ةبرض عمس ذإ «همامأ نيكرشملا نم لجر رثأ ىف دتشي نيملسملا نم لجر انيب :لاق سابع

 رظنف :لاق ايقلتسم رخف «همامأ كرشملا ىلإ رظن ذإ 7*2هوُرّيِح مدقأ »:لوقي سرافلا توصو «هقوف

 ىراصنألا ءاجف «عمجأ كلذ رضخاف ءطوسلا ةبرضك ههجو قّشو «هفنأ مطخخ دق وه اذإف «هيلإ

 نيعبس ذئموي اولتقف ««.ةثلاثلا ءامسلا ددم نم كلذ تقدص» :لاقف داب هللا لوسر كلذ ثدحف

 . نيعبس اورسأو

 ىيحي نع «ریرج انثدح « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :«اردب ةكئالملا دوهش باب» ىراخبلا لاقو

 ليربج ءاج :لاق  ردب لهأ نم هوبأ ناكو - هيبأ نع «ىقرزلا عفار نب ةعافر نب ذاعم نع «ديعس نبأ

 .أ نم ةدايز (۲) .«ةريبه) :أ ىف )١(

 .؟نع »:م ىف (4) .«ىفنحلا ديلولا نب كامس ليمز وبأ» :م ىف (۳)

 ,«كاذ 3م كل «د ىف (5) .!موزح ):م ىف (5)



 893 حس 0٠١ «4) ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 :لاق  اهوحن ةملك وأ  «نيملسملا لضفأ نم ١:لاق ؟مكيف ردب لهأ نودعت ام :لاقف ويم ىبنلا ىلإ

 : لا ی ارانب دوش رع لکو

 «جيدخ نب عفار ثيدح نم ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور دقو را با رار فرقنا

 .ملعأ "”[ىلاعت] هللاو ءىراخبلا ةياور باوصلاو لي و

 دق هنإ» : ةعتلب ىبأ نب بطاح لتق ىف هرواش امل رمعل لاق يي هللا لوسر نأ :نيحيحصلا ىفو

 ترفغ ف ئش ام اولمعا :لاقف ردب لهأ ىلع علطا دق هللا لعل كيردي امو ءاردب دهش

 کا

 ىأ ةيآلا "14لا دنع نم الإ رصنلا امو مكبولق هب نش نئمطَملو ] ئرشب الإ هللا هّلعج اموإ» :ىلاعت هلوق

 0 وهف الإو ؛ «مكبولق هب نكمطتلو» 50 الإ مهب مكايإ همالعإو ةكئالملا ثعب هللا لعج امو

 :ىلاعت لاق امك هللا دنع نم الإ رصتلا امو : لاق اذهلو «كلذ نودب مكئادعأ ىلع مكتمل ىلع رداق

 عضق كح ءاذف امو دعب نم اَمإَف قالا اودع مُهوُمَسحَْأ اذإ ىح باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذإف»

 نف هللا ليبس يف اولتق نيذّلاو ضعبب مكضعب وليل نكلو مهنم رصتنال هللا ءاشي ولو كلذ اًهَراَزَوَأ برحلا
 : ىلاعت لاقو 17 -4 :دمحم] «مُهل اهفرع ةّنجْلا مهلخديو .مهلاب حلصيو مهيدهيس . مهّلامعأ لضي
 صخميلو نيملاظلا بحي ال ُهَّللاَو ءادهش مكدم ذختيو اونم نيل هلا ملعيلو سانلا نيب اهلوادن ماَيألا كلتو»

 ىديأب رافكلا داهج هللا عرش مكح هذهف «ء[١5١ ٠ ١4. :نارمع لآ] (نيرفاكلا قحميو اونمآ نيذلا هللا

 ةمألا كلت معت ىتلا عراوقلاب ءايبنألل ا ةفلاسلا ممألا بقاعي امنإ ىلاعت ناك دقو ءاهلجأل نينمؤملا

 فسخلاب طول موقو «ةحيصلاب دومثو ءروبدلاب ىلوألا ًاداعو ءنافوطلاب حون موق كلهأ امك «ةبذكملا

 ^)[ءالسلا هيلع] ىسوم ىلاعت هللا ثعب املف «ةلظلا مويب بيعش موقو «'"”ليجسلا ةراجحو بلقلاو
 ءرافكلا لاتق اهيف عرش «ةاروتلا ىسوم ىلع “لزنأ مث «مّيلا ىف قرغلاب هموقو نوعرف هودع 0
 دعب نم باتكلا ىسوم انيتآ دقلو» : ىلاعت لاق امك «كلذ ىلع هدعب عئارشلا ةيقب ىف مكحلا رمتس

 ةناهإ دشأ نيرفاكلا نينمؤملا لْثَقو «[47: صصقلا] €“ [ساتلل] رئاصب ىلوألا نورقلا ا

 هللا مهبذعي مهولتاق» :ةمألا هذه نم E يا لاق امك «نينمؤملا رودصل قو ور

 « :١٤ ةبوتلا]“ مهبول ظْيَغ بهذيو ] .نينمؤم موق رودص فشيو مِهيَلَع مکرصنیو مهزخيو مكيديأب
 مهل ىكنأ «مهئاردزا نيعأب مهيلإ نورظني نيذلا مهئادعأ ىديأب شيرق ديدانص لق ناك اذهلو ٥

 نأ نم هل ةناهإ دشأ «ىغولا ةموحو لاتقلا ةكرعم ىف لهج ىبأ لتقف .ناميإلا بزح رودصل ىفشأو

 . (۳۹۹۲) مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 .(۲۷۷ /1) ريبكلا مجعملا (1)
 .ادق :د ىف (4) .م نم ةدايز (9)

 . )40 مقرب ملسم حيحصو (TAAT) مقرب ىراخبلا حيحص )0(

 أ نم ةدايز (6) . «نيجسلا 2:أءك ىف (۷) .م.كءد نم ةدايز (5)

 .أ نم ةدايز )1١( .م نم ةدايز )٠١( . ؛هللا لزنأ» :ك ىف (9)



 ١ تايآلا :لافنألا ةروس  عبارلا ءزجلا لل )١١ ١5(

 مل ثيحب (ا'ةس دعلاب - هللا هنعل - بهل وبأ تام امك «كلذ وحن وأ ةقعاص وأ ةعراقب هشارف ىلع تومي

 نإ : ىلاعت لاق اذهلو ؛هونفد ىتح هومجرو «ديعب نم اًقذق ءاملاب هولسغ امنإو «هبراقأ نم دحأ هبرقي

 السر رصنتل اإل : : ىلاعت لاق امك ةرخآلاو ايندلا ىف امهب نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هل : ىأ يع هللا
 oY]» مك رفاغ]42')[ مهترذعم نيملاّظلا عقني ال موي] . داهشألا موقي مويو ايندلا ةايحْلا يف اونمآ نيّلاو
 هناحبس «هتوقو هلوحب «مهكالهإو مهرامد ىلع ةردقلا عم ءرافكلا لاتق نم هعرش اميف 4 ميكحإل

 لاو
E e 

 مكنع بهذيو هب مك رهيل ءام ءامّسلا نم مكيلع لزتيو هنم ةنمأ ساعنلا مكيشغي ذإ ل

 ينأ ةكئالملا ىَلِإ كبر يحوي ذإ 09 مادفألا هب ت تّبيو مكبولق ىلع طبريلو ناّطيشلا زجر

 قاتعألا قوق اوبرضاف بعرلا اورفك يذلا برف ىف لاس اونمآ نيذّلا اوتبتف مكعم
 ل سس م

 ِهّللا نف هَّلوسَرو ِهّللا ققاشي نمو هلوسرو هللا اوُقاش مهاب كلذ 09 ناتب لك مهنم اوبرضاو

 .4 ©۵ راثلا باذع نيرفاكلل نو هوقوذف مكل © باقعلا ديدش

 نم مهل لصح ىذلا مهفوخ نم انامأ ؛مهيلع ساعنلا هئاقلإ نم مهبلع هب هب معنأ ا" هللا مهركذي
 نم مكيلع لزنأ مث :ىلاعت لاق امك ءدحأ موي مهب ىلاعت لَم كلذكو | 0 ةلقو مهودع ةرثك
 .[4 :نارمع لآ] «مهسفنأ مهتمهأ دق ةفئاطو مكنم ةفئاط ئشغي هر اساعُت ةنمأ معلا دعب

 طقسي ارارم ىدي نم فيسلا طقس دقلو ءدحأ موي ساعنلا هباصأ نمم تنك : “ةحلط وبأ لاق
 جا ك2 مفر دراي ويح تركو خر ظطقسو «هذحآو

 را غ «قاحسإ ىبأ نع «ةبعش نع «یدهم نبا انثدح ره انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 امو انتیأر دقلو «دادقملا ريغ ردب موي سراف اتیف ناک ام :لاق ءهنع هللا ىضر ىلع لع ت نبا

 . حبصأ ىتح ىكبيو ةرجش تحت ىلصي كلك هللا لوسر الإ مئان الإ انيف

 هنأ «هنع هللا ىضر «دوعسم نب هّللا دبع نع «نيزر ىبأ نع مصاع نع «ىروثلا نايفس لاقو

 .ناطيشلا نم ةالصلا ىفو « هللا نم ةنمأ لاتقلا ىف ساعنلا : لاق

 .بلقلا ىف مونلاو « سأرلا ىف ساعنلا :ةداتق لاقو

 ةيآلا هذه ىف ردب موي امأو «ادج روهشم كلذ رمأو «دحأ موي مهباصأ دقف ساعنلا امأ :تلق

 ةيجس ناك كلذ نأكو اضيأ كلذ عوقو ىلع ةلاد ىهو ءردب ةصق قايس ىف ىه امنإ علا

 عضاوم ىف جرخت ةسدعلا هبشت ةرثب ىهو «ةسدعلاب هللا ءامر بهل ابأ نأ» :عفار ىبأ ثيدح ىف (140 /۳) ةياهنلا ىف ريثألا نبا لاق )١(
 .«ابلاغ اهبحاص لتقت «نوعاطلا سنج نم «دسحجلا نم

 : ؟ىلاعت ):م.ك ىف (9) .أ نم ةدايز (۲)

 .«ةحلط ىبأ نب ىلع لاق ٠:1 ىف (6)
 .دانسإلا اذهب ىدهم نب نمحرلا دبع قيرط نم )١70/١( هدنسم ىف دمحأ هاورو ۲٤۲( /۱) ىلعي ىبأ دنسم (5)

 .«ةعركلا» :م«ك ىف (5)



 )١١ - ٠٤( تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا ۲۳

 مهب هتمحرو هللا لضف نم اذهو . هللا رصنب ةنئمطم ةنمآ مهبولق نوكتل سأبلا ةدش دنع نينمؤملل

 اذهلؤ [5 84 حرشلا] 4 ارسي رسعلا عم نإ . ارسي رسعلا عم نإ :ىلاعت لاق امكو «مهيلع همعنو

 هللا ىضر «قيدصلا عم شيرعلا ىف ردب موي ناك امل ةَ هللا لوسر نأ :'"”هيحصلا ىف 5 ن1

 ركب ابأ اي رشبأ» :لاقف امسبتم ظقيتسا مث «مونلا نم ةنس هللا لوسر تذخأ .ناوعدي امهو «هنع

 عمجْلا مزهيس» :ىلاعت هلوق ولتي وهو «شيرعلا باب نم جوخ مح« يقلل ا قلع لير اذه

 .[44 :رمقلا] € ربدلا َنوُلَويو

 ىبنلا لزن :لاق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق :4ءام ءاَمّسلا نم مكيلع لزتيو» :هلوقو
 نا تاسف "يعد ةر هلأ نيبو مكي ""؟قوملتسملاو ا ودب ىلإ زاس نيتح یحی هلك

 ىلاعت هللا ءايلوأ مكنأ نومعزت :مهنيب سوسوي «ظيغلا مهبولق ىف ناطيشلا ىقلأو «ديدش فعض
 ءاديدش ارطم مهيلع هللا رطمأف !نيبنجم نولصت متنأو «ءاملا ىلع نوكرشملا مكبلغ دقو «هلوسر مكيفو

 ىشمو رطملا هباصأ نيح لمرلا *”فشناو «ناطيشلا زجر مهنع هللا بهذأو ءاورهطتو نوملسملا برشف

 ليربج ناكف «ةكئالملا نم فلأب نينمؤملاو هم هيبن هللا دمأو موقلا ىلإ اوراسف «باودلاو هيلع سانلا

 ("'ولتاقيلو ريعلا اورصنيل اوجرخ امل شيرق نم نيكرشملا نإ :سابع نبا نع ىفوعلا لاق اذكو
 نيبنجم نولصي اولعجف ءأمظلا نينمؤملا باصأف .هيلع نينمؤملا اوبلغف ءردب موي ءاملا ىلع اولزن ءاهنع

 برشف «ىداولا لاس ىتح ءام ءامسلا نم هللا لزنأف «مهرودص ىف كلذ اومظاعت ىتح «نيثدحم

 ءاروهط كلذ ىف هللا لعجف «ةبانجلا نم اولستغاو «"باكرلا اوقسو «ةيقسألا اوؤلمو «نونمؤئملا

 «تدتشا ىتح اهبرضف ءاهيلع رطملا هللا ثعبف «ةلمر موقلا نيبو مهنيب تناك هنأ كلذو .مادقألا تبثو

 .مادقألا اهيلع تبثو

 ىلا كاا ا غ ی كلل دلو

 هنأ :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ىرهزلاو «ىبعشلاو «بيسملا نب ديعس نع ىور دقو
 ا ناما 0 نو

 «هدجو ءام لوأ :ىأ كانه ءام ىندأ ىلع لزن ءردب ىلإ راس امل هم هللا لوسر نأ فورعملاو

 نأ انل سيلف هللا هكلزنأ لزنم هتلزن ىذلا لزنملا اذه «هللا لوسر اي :لاقف رذنملا نب بابحلا هيلإ مدقتف

 هللا لوسر اي :لاقف .«ةديكملاو برحلل هتلزن لزنم لب» :لاقف ؟ةديكملاو برحلل هتلزن لزنم وأ «هزواجن

 «بّلَقلا نم هءارو ام روغنو موقلا ىلي ءام ىندأ ىلع لزنن ىتح انب رس نكلو «لزنمب سيل اذه نإ

 .«نيحيحصلا» :أ ىف (۲) .م نم ةدايز )١(

 .(ةمصعوا :أ ىف (5) .«نوكرشملا» :أ ٠م «ك ىف (*)

 .«اولتاقيو» :م ءك ىف )١( .«فشكتاو» : ك ىف ()

 .«سط» :م «ك ىف (۸) .«بئاكرلا» : م ىف (۷)



 (1 2010 كايآلا:لافنألا ةروس جا مبازلا فز اج ب ملت ا

 . "”كلذك لعفف اي هللا لوسر راسف .ءام مهل سيلو ءام انل نوكيف ضايحلا ىقتسنو

 هللا لوسر دنع سلاج ليربجو ءامسلا نم كلم لزن كلذ لاق امل بابحلا نأ «ىومألا» ىزاغم ىفو

 هب راشأ ام ىأرلا نإ :كل لوقيو مالسلا كيلع أرقي كبر نإ ءدمحم اي : كلملا كلذ لاقف طع

 فرعت له :لاقف «مالسلا “هيلع «ليربج ىلإ "[445] هللا لوسر تفتلاف .2'”«رذنملا نب بابحلا»

 .ناطيشب سيلو كلم هنإو «مهفرعأ ةكئالملا لك ام :لاقف هيلإ رظنف ؟اذه

 : هللا همحر ««ىزاغملا» بحاص راسي نب قاحسإ نب دمحم مامإلا هاور ام اذه ىف ام نسحأو

 باصأف  اسهد ىداولا ناكو  ءامسلا هللا ثعب :لاق ريبزلا نب ةورع نع «نامور نب ديزي ىنثدح

 ىلع اوردقي مل ام اشيرق باصأو ءريسملا نم مهعنمي ملو ضرألا مهل دبل ام هباحصأو ةا هللا لوسر
 ا ا
 . هعم ولحنري نأ

 «ضرألا هب تدبلتو «رابغلا رطملاب ًافطأف «ساعنلا لبق رطملا مهيلع هللا لزنأ :دهاجم لاقو

 . مهمادقأ هب تتبثو «هسوفن تباطو

 وبأ انثدح « ليئارسإ انثدح « مادقملا نب بعصم انثدح «قاحسإ نب نوراه انثدح :ريرج نبا لاقو

 ةليللا ىنعي  رطملا نم "شط ليللا نم انباصأ :لاق ءهنع هللا ىضر «ىلع نع «ةثراح نع «قاحسإ

 تابو .رطملا نم اهتحت لظتسن فجخلاو رجشلا تحت انقلطناف - ردب ةعقو اهتحيبص ىف تناك ىتلا

 ‹رجفلا علط نأ املف !«ضرألا ىف دبعت ال ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا» : هبر وعدي ايڪ هللا لوسر

 اک هللا لوسر انب لصف ‹فجحلاو رجشلا تحت نم سانلا ءاجف ««هّللا دابع «ةالصلا» : یدان

 .لاتقلا ىلع ضرحو

 مكنع بهذیو رهاظلا ا وهو ءربكأ وأ رغصأ E : ىأ هب مكر هطيل» :هلوقو

 لهأ قح ىف ىلاعت لاق امك «نطابلا ريهطت وهو ءعئيس رطاخ ' ا توو ن : ىأ (ناطيشلا زجر

 مهبر مهاقسو» رهاظلا ةنيز اذهف ,4 ٍةّضف نم رواسأ اوُلحو قربتسإو رضخ سدنس بايث مهيلاع» : ةنجلا

 نطابلا ةنيز وهو «ضغابت وأ دسح وأ لغ نم ناك امل ارهطم :ىأ [7؟١:ناسنإلا] «اروهط اًبارش

 .هتراهطو

 ‹نطابلا ةعاجش وهو ءءادعألا ةدلاجم ىلع مادقإلاو ربصلاب : ىأ «مكبولق ىلع طبريلو»

 .ملعأ هللاو ءرهاظلا ةعاجش وهو .#مادقألا هب تّبثيو»

 . «كلذ» :م ىف )١(

 نبا نع «ةمركع نع «نيصحلا نب داور نع «ةبيبح ىبأ نبا ىنثدح» :لاقف . عضوملا اذه ىلإ (5 5 )١/ ىزاغملا ىف ىدقاولا هاورو (۲)

 .«هركذف . .ليربج لزن :لاق سابع

 . «امهيلع» :ك ىف )0 .أ م «ك نم ةدايز (۳)

 . (570 )١/ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (5)

 .«مهسفنأ هب تباط» :مءك ىف (5)

 و» :م ىف (9) . «ةراهط» :م ىف (8) .«سط» :م «ك ىف (۷)



 م ا )١١ ۷٤) تايآلا :لافنألا ةروشس ا عيارلا ءزجلا

 هللا اهرهظأ ةيفخ ةمعن هذهو «(اونمآ نيذّلا اوتبنف مكعم ينأ ةكئالملا ىَلِإ كبر يحوي ذإ» :هلوقو
 نيذلا ةكئالملا ىلإ ىحوأ - دجمتو كرابتو سدقتو ىلاعت - هنأ وهو .ءاهيلع هوركشيل ءمهل ىلاعت

 .اونمآ نيذلا اوتبثي نأ مهنيبو هنيب اميف مهيلإ ىحوي «نينمؤملا هبزحو هنيدو هيبن رصنل مهلزنأ

 كلذ ناك : ليقو . مهداوس اورثك : ليقو .مهعم اولتاق : هريغ لاقو .مهورزاو :قاحسإ نبا لاق

 - نيكرشملا ىنعي  موقلا ءالؤه تعمس :لوقي هيم ىبنلا باحصأ نم لجرلا ىتأي ناك كلملا نأب

 ."7ههسفنأ ىوقتف «كلذب اضعب مهضعب نوملسملا ثدحيف ؛«نفشكتنل انيلع اولمح نئل هللاو» :نولوقي

 .هفورحب هظفل اذهو «ريرج نبا هاكح

 ىلع مهسفنأ اووقو "نيملسملا متنأ اوتبث :ىأ (بعرلا اورفك نيذلا بولق يف يقلأس#» :هلوقو م م )0. 7 0 ا ا o ا
 بذكو « ىرمأ فلاخ نم ىلع راغصلاو ةلذملاو بعرلا ىقلأس ‹كلذب مكل ىرمأ نع « مهئادعأ

 باقرلا اوزتحاو ءاهوقلفف ماهلا اوبرضا :ىأ ناب لك مهنم اوبرضاو قانعألا قوف اوبرضاف# . ىلوسر

 . مهلجرأو مهيديأ یهو « مهنم فارطألا اوعطقو «اهوعطقف

 . ةمركع هلاق . سوؤرلا اوبرضا هانعم : ليقف (قانعألا قوفإ» : ىنعم ىف نورسفملا فلتخا دقو

 . ىفوعلا ةيطعو «كاحضلا هلاق .باقرلا ىهو «قانعألا ىلع :ىأ «قانعألا قوف# :هانعم : ليقو

 اورقك نيذلا معيقل اذإف :ىلاعت هلوق ىف اذه ىلإ نينمؤملا دشرأ ىلاعت هللا نأ ىنعملا اذهل دهشيو
 .[٤:دمحم] (قانولا اودشف مهومتنختأ اذإ ىتح باقرلا برضف

 بذعأل ثعبأ مل ىنإ» : ا 20ه لوسر لاق :لاق مساقلا نع «ىدوعسملا نع «عيكو لاقو

 . "«قاثولا دشو باقرلا برضب تثعب امنإ « هللا باذعب

 . ماهلا قلفو باقرلا برض ىلع لدت دق اهنأ ريرج نبا راتخاو

 :لوقيف ردب موي ىلتقلا نيب رمي لعج هلم هللا لوسر نأ «ىومألا» ىزاغم ىفو :تلق

 .«. . .اماه قّلَقْا

 :ركب وبأ لوقيف

 ()املظأو قعأ اوناك مهو انيلع ةزعأ لاجر نم

 .«كلذب مهسفنأ» :م ىف (0) . یهو :ك ىف (۱)

 .«ىلسر» :أ ىف () . «نينمؤملا» :أ ءم ل ىف (۳)

 .(ىبنلا» :م ىف 2(

 ١ دانسإلا اذهب عيكو قيرط نم (۳۹۰ /۱۲) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نباو )٤۲۹/۱۳( هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 ٦٤۸(. /۲) ةبيتق نبال «ءارعشلاو رعشلا» ىف وهو «ىرملا مامهلا نب نيصحلل تيبلا (۷)



 1١١9 ١5( تايآلا :لافتألا ةروس - عبارلا ءزملا همسه دل مب

 ال ناك هنأل ؛هرخآ داشنإ ,هنع هللا ىضر «ركب ابأ معطتسيو «تيبلا لوأب يم هللا لوسر ىدتبيف

 .[19:سي] هَل يغبني امو رعشلا هانمَّلع امو# :ىلاعت لاق امك «رعشلا داشنإ نسحي

 قوف برضب مه اولتق نمم ةكئالملا ىلتق نوفرعي ردب موي سانلا ناك نسا نب عيبرلا لاقو

 .هب قرحأ دق رانلا ةمس لثم نانبلا ىلعو «قانعألا

 لك مكودع نم نونمؤملا اهيأ هوبرضاو : هأنعم :ريرج نبا لاق (نانب لك مهنم اوبرضاوإ# :هلوقو

 :7 عاشلا لاق امك «ةنانب عمج :«نانبلا» و . مهلجرأو مهيديأ فارطأ نم لصفمو فرط

 ارذاح َناَظَقَي تيبلا ىف هتيقالو هناي نم تعطق نجل الأ

 .فارطألا :نانبلاب ىنعي «نانب لك مهنم اوبرضاو# :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . لصمم لك :لاقيو «فارطألا :نانبلا :ىدسلا لاقو

 .لصفم لك :- ىرخأ ةياور ىف  كاحضلاو فرعلا ةيطعو «ةمركع لاقو

 ها ن لا عض قولا : لاق (نانب لک مهنم اوبرضاو» : ىلاعت هلوق ىف ىعازوألا لاقو

 . كيلع هلك كلذ مرح هتذخأ اذإف «ران نم باهشب

 ءالتق مهولتقت ال :لهج وبأ لاقف :- لاق نأ ىلإ ردب ةصق ركذف - سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 تاللا نع مهتبغرو ؟مكديد ىف مهتم نم اوعنص ىذلا مهوفرعت ىتح ءاذخأ مهوذخ نكلو

 بعرلا اورقك نيذّلا بول يف يقلأس اونمآ نيذّلا اوف مكعم ينأ» : ةكئالملا ىلإ هللا ىحوأف .ىزعلاو

 رسأو ءالجر نيتسو ةعست ىف «هللا هنعل لهج وبأ لتقف 4 نانب لك مهنم اوبرضاو قاتعألا قوف اوبرضاف

 .اليتق : ىنعي  نيعبس كلذ ىفوف ءاربص لتقف طيعم ىبأ نب ةبقع

 «قش ىف اوراسف امهوفلاخ :ىأ 4هلوسَرو هللا اوُقاش مهنأب كلذ : ىلاعت “(هللا] لاق كلذلو

 - نيتقرف اهلعج وهو ءاصعلا قش نم اضيأ ذوخأم وهو - قش ىف هعابتاو هب ناميإلاو عرشلا اوكرتو
 هتوفي ال «هأوانو هفلاخ نمل بلاغلا بلاطلا وه :ىأ « باقعلا ديدش هللا َنِإَف هلوسرو هللا ققاشي نمو#

 . هاوس بر الو « هريغ هلإ ال «ىلاعتو كرابت « ءىش هبضغل موقي الو « ءىش

 لاكنلاو باذعلا اذه اوقوذ :ىأ رافكلل باطخ اذه :(راتلا باذع نيرفاكلل ّنَأو هوقوذف مكلذ#

 .ةرخآلا ىف رانلا باذع نيرفاكلل نأ اًضيأ اوملعاو ءايندلا ىف

 )١( (ناب) ةدام برعلا ناسلو (571/1) ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «ىملسلا سادرم نب سابعلا وه .

  (۲)ا «م «ك نم ةدايز



 ١5( ء١٠٠) ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا ۷

 مهلوي نمو 2 رابدألا مهولوت الف افحز اورفك نيذّلا متيقل اذإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي

 سئبو منهج هاوأمو هللا نم بضغب ءاب دقف ةئف ىلإ ازيحتم وأ لاتقل اًفرحتم الإ هربد ذئموَي

 .4 تريصملا

 متيقل اذإ اونمآ نيذُلا اهي اي طل :كلذ لعف نمل رانلاب فحزلا نم رارفلا ىلع ادعوتم ىلاعت ٍلوقي

 اوكرتتو اورفت :ىأ ( رابدألا مهولوت الف $ ءمهيلإ متوندو مهنم متيراقت :ىأ 4 اًقَحَر اورفک نيذّل

 PÎ هيريل ؛ةديكم هنرق ىدي نيب رفي : ىأ © لاتقل افرحتم الإ هربد ذكموي مهلوي نمو < « مكباحصأ

 .ىدسلاو «ریبج نب ديعس هيلع صن . كلذ ىف هيلع سأب الف« «هلتقیف هيلع رکی مث هعبتيف هنم فاخ

 .اهبيصيف ودعلا نم ةرغ ىريل هباحصأ نع مدقتي نأ : كاحضلا لاقو

 زوجيف "٠ هونواعيو مهنواعي «نيملسملا نم ىرخأ ةئف ىلإ انهاه نم رف : ىأ « ةشف ىلإ اريحتم وأ

 .ةضخرلا هذه ىف لخد «مظعألا مامإلا ىلإ وأ هريمأ O 31 ع «كلذ هل

 ىبأ نب نمحرلا دبع نع «دايز ىبأ نب ديزي انثدح «ريهز انثدح «نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 كك هللا لوسر ايارس نم ةيرس ىف تنك :لاق ءامهنع هللا ىضر ءرمع نب هللا دبع نع «ىليل

 ؟بضخلاب انؤبو فحزلا نم انررف دقو عنصن فيك :انلقف - صاح نميف تنكو  ةصيح سانلا صاحف

 ةبوت انل تناك نإف ءو هللا لوسر ىلع انسفنأ انضرع ول :انلق مث ؟انتبف ةنيدملا انلخد ول :انلق مث

 «ال» :لاقف .نورارفلا نحن :انلقف «؟موقلا نم» :لاقف جرخف «ةادغلا ةالص لبق هانيتأف ؟انبهذ الإو

 .هدي انلبق ىتح هانيتأف :لاق «نيملسملا ةئف انأو «مكتئف انأ «نوراكعلا متنأ لب

 :ىذمرتلا لاقو 0 ىبأ نب ديزي نع قرط نم «هجام نباو «یذمرتلاو «دواد وبأ هاور اذكهو

 هذه ی هللا لوسر أرقو :هرخآ ىف دازو . هب دايز ىبأ نب ديزي ثيدح نم ءمتاح يبأ نبا هاورو

 .4 ةف ىلإ اريحعم وأ » :ةيآلا

 ىضر «باطخلا نب رمع لاق كلذكو .نوفاطعلا :ىأ «نوراكعلا» :هلوق ىنعم : ملعلا لهأ لاق

 رمع لاقف « سوجملا ةيحان نم شيجلا ةرثكل «سراف ضرأب رسجلا ىلع لتق امل ديبع ىبأ ىف «هنع هللا

 اع ره نيريس نب دمحم هور ذك ھل تنك ىلإ رانا ول

 انأ «سانلا اهيأ اي :رمع لاق ديبع وبأ لتق امل :لاق رمع نع .ىدهنلا نامثع ىبأ ةياور ىفو

 . «هنونواعي» :م «ك ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 م ‹ك نم ةدايز (”)

 5 (۳۷ ٠ 5) مقرب ةجام نبا ننسو ١ مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۹٤۷( مقرب دواد ىبأ ناسو 7١( /۲) دنسملا (:)

 . )٤۳۹/۱۳( هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)



 ١5( ء١٠٠) ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا ۲۸

 . ملسم لك ةئف انآ :رمع لاق :دهاجم لاقو

 ءردب موي تناك اغإف ءةيآلا هذه مكنرغت ال «سانلا اهيأ :رمع نع «ريمع نب كلملا دبع لاقو
 .ملسم لكل ةئف '''انأو

 ناميلس نب دالخ انثدح «ىرصلملا هللا دبع نب ناسح انثدح «ىبأ انئدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 نم ىردن الو ءانودع لاتق دنع تبثن ال موق انإ :تلق رمع نبا لأس هنأ : عفان انثدح «ىمرضحلا

 نيذلا متيقل اذإ» : لوقي هللا نإ :تلقف . ليي هللا لوسر ةئفلا نإ :لاقف ؟انركسع وأ انمامإ :ةئفلا
 .اهدعب الو اهلبق ال ءردب موي ىف ةيآلا هذه تلزن امنإ :لاقف 2" ”[راَبدألا مهولوت الف ] اًفحَر اورْفَك

 نم كلذكو «هباحصأو ىبنلا ىلإ رافلا :زيحتملا : 4ةف ىلإ ازيحتم وأ» :هلوق ىف كاحضلا لاقو

 .هباحصأ وأ هريمأ ىلإ مويلا رف

 ىراخبلا هاور امل «رئابكلا نم ةريبكو مارح هنإف «بابسألا هذه نم ببس نع ال رارفلا ناك نإ امأف
 عبسلا اوبنتجا» :ةيي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع امهحيحص ىف ملسمو

 الإ هللا مرح ىتلا سفنلا لتقو ءرحسلاو «هللاب كرشلا» :لاق ؟نه امو هللا لوسر اي :ليق .«تاقبوملا

 "«تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا فدقو «فحّزلا موي ىَلَوَّتلاو « ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو «قحلاب

 هللا نم بضغب# عجر : : ىأ «ءاب دقف» : ىلاعت لاق اذهلو ؛رخأ هوجو نم دهاوش ثيدحلا اذهلو

 . «ريصمْلا سئبو منهج :هداعيم موي هبلقنمو هريصم :ىأ «هاوأمو

 ىبأ نب ديز نع ا نومع نت هللا دی انا رع ني اركز ادع لا

 وهو «ةيصاصخلا نبا ىنعي - ىسودسلا تعمس «ىدبعلا ىنثملا ىبأ نع «ميحس نب ةلبج انثدح «ةسينأ
 دمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش» :ىلع طرتشاف «هعيابأل لايم ىبنلا تيتأ :لاق  دبعم نب ريشب

 رهش موصأ نأو «مالسإلا CF جحأ نأو «ةاكزلا ىدؤأ نأو «ةالصلا ميقأ نأو «هلوسرو هدبع

 مهنإف ءداهجلا :امهقيطأ ال هللاوف ناتنثا امأ «هّللا لوسر اي :تلقف. هنا لوتس ىف دماج نأو «ناضمر

 تهركو ىسفن تعشخ كلذ ترضح نإ فاخاف ی ا دنا جرار ھا اومعز

 هللا لوسر ضبقف .مهتلومحو ىلهأ لّسر نه دوذ رشعو ةميتغ الإ ىل ام هللاوف ءةقدصلاو .توملا

 « هللا لوسر اي :تلقف «؟اذإ ةنجلا لخدت ميف «ةقدص الو داهج الف» : :لاق مث ءهدي كرح مث .هدي ي

 . هلك نال ةتعاق . كعيابأ انأ

 .ةتسلا بتكلا ىف هوجرخي ملو «"هجولا اذه نم بيرغ '؟””ثيدح اذه

 ,(ةيآلا» مه ىفو 3 م 2 .ك نم ةدايز قفز .«هنإو» :م ىف 00

 . )۸٩( مقرب ملسم حيحصو (1157) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .«زیزع» :أ ىف (5) .«ثیدحلا» :م ىف (4)

 .(؟57؟84 /ه) دنسملا (0)



 98 س 1١( ء١٠٠) ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نب قاحسإ انثدح «ةزمح نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 ةثالث» :لاق يم ىبنلا نع «نابوث نع «ثعشألا وبأ انثدح «ةعيبر نب ديزي انثدح ءرضنلا وبأ ميهاربإ

 .«فحزلا نم رارفلاو «نيدلاولا قوقعو «هللاب كرشلا :لمع نهعم عفني ال

 .ادج بيرغ ثيدح اضيأ اذهو

 انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح «ىطاقسألا لضفلا نب سابعلا انثدح :اضيأ ىناربطلا لاقو

 هللا لوسر ىلوم - ديز نب راسي نب لالب تعمس :لاق ةرم نب ورمع ىنثدح «ىّنْشلا رمع نب صفح
 الإ هلإ ال ىذلا هللا رفغتسأ لاق نم» : هللا لوسر لاق :لاق ىدج نع ثدح ىبأ تعمس :لاق - هك

 .«فحزلا نم رف دق ناك نإو هل رفغ «هيلإ بوتأو وه

 ىسوم نع «ىراخبلا نع «ىذمرتلا هجرخأو .هب «ليعامسإ نب ىسوم نع دواد وبأ هاور اذكهو
 : لا اذه رمال قرف أل تير لاو هج ايفامتمإ نا

 .هاوس هنع ءو ىبنلا ىلوم ديزل فرعي الو : تلق

 ضرف ناك  ذاهجلا ىنعي  هنأل ؛ةباحصلا ىلع امارح ناك امنإ رارفلا نأ ىلإ نوبهاذ بهذ دقو

 .هركملاو طشنملا ىف ةعاطلاو عمسلا ىلع اوعياب مهنأل ؛ةصاخ راصنألا ىلع :ليقو .مهيلع نيع

 ىبأو سابع نباو «رمع نباو «رمع نع اذه ئوري «ةصاخ ردب لها ةيآلا هذهب دارملا "(اغإ] :ليقو

 «ىرصبلا نسحلاو «ريبج نب ديعسو «رمع نبا ىلوم عفانو «ةرضن ىبأو «ديعس ىبأو «ةريره
 .مهريغو كاحضلاو «ةداتقو «ةمركعو

 لاق امك «كلت مهتباصع ىوس اهيلإ نوؤيفي ةكوش اهل ةباصع نكت مل هنأ :اذه ىف مهتجحو

 نع «كرابملا نب هللا دبع لاق اذهلو ؛«ضرألا ىف دبعت ال ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا» : ةي ىبنلا

 :مويلا امأف ءردب موي كلذ : لاق © هربد ذئموي مهلوي نمو# :هلوق ىف نسحلا نع «ةلاضف نبا كرابم

 .هيلع سأب الف :لاق هبسحأ  رصم وأ ةئف ىلإ زاحنا نإف

 رف نمل ىلاعت هللا بجوأ :لاق بيبح ىبأ نب ديزي ىنثدح :ةعيهل نبا نع ءاضيأ كرابملا نبا لاقو

 , هلا نم بضم ءب دق ةف ىلإ ارحم وأ لاق رحت الإ هيد ذَسْوَي مهلوُي نمو# :لاق «رانلا ردب موي
 ضعبب ناطيشلا مهّلزتسا اَمّنِإ] ناَعِمِجْلا ىقتلا موي مكنم اوّلوَت نيذّلا نإ :لاق كلذ دعب دحأ موي ناك املف

 «نينس عبسب كلذ دعب نْيتح موي ناك مث ء[١٠٠ :نارمع لآ] (مهنع هللا اقع دقو , 447[ اوبسک ام
 .[۲۷ :ةبوتلا] (ءاشي نم ىلع كلذ دعب نم هللا بوثي مث ء[١٠ : ةبوتلا](نيربدم متيلو مثل :لاق

 .«فيعض ةعيبر نب ديزي هيف» )٠١5/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (48 /۲) ريبكلا مجعملا )١(

 . (701لا/) مقرب ىذمرتلا ننسو )۱١١۷( مقرب دواد ىبأ ننسو (84/5) ريبكلا مجعملا (۲)

 .«هلوق ىلإ ه ىفو أ «م «ك نم ةدايز 2 : ٠م «ك نم ةدايز )(



 )٠1۷« 1١8( ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 اح نه ءهيودرما نباو ءريرج نبا رسفتو «مكاحلا كردتسمو «ىئاسنلاو «دواد ىبأ ننس ىفو

 : 4 هربد ذئموي مهلوي نمو» :ةيآلا هذه ىف لاق هنأ ديعس ىبأ نع .«ةرضن ىبأ نع «دنه ىبأ نب دواد

 ذج لها و ىلع اح ا مس نیلا نوكي هذا ی ال هلك ةذهو ردم لها ىف كلرنا ا
 نم فحزلا نم رارفلا نأ نم «مدقتملا ةريره ىبأ ثيدح هيلع لد امك «مهيف لوزنلا ببس ناك نإو

 .ملعأ "7[ىلاعت] هللاو «ريهامجلا بهذم وه امك «تاقبوملا

 معا ھم ره

 هنم نيدمؤملا يلبيلو يمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو مهل هللا نكلو مهولتقت ملف ل

 .4 ® نيرفاكلا ديك نهوم هللا ناو مكلذ © ميلع عيمس هللا نإ انسح ءالب

 وه هنأل ؛ريخ نم مهنع ردص ام عيمج ىلع دومحملا هنأو ءدابعلا لاعفأ قلاخ هنآ ىلاعت نيبي

 مكتوقو مكلوحب سيل : ىأ 4 مُهَلَق هللا نكلو مهولتقت ملف» :لاق اذهلو ؛مهناعأو كلذل مهقفو ىذلا

aمك العا  e aeامك مهيلع '؟7[وكرصنو مهب] مكر فظأ يلا وها لب أ ا ةلقو  

 «[۱۲۲ : نارمع لآ 14 00[ نوركشت كَل هللا اوت اف] ةلذأ متنأو ردبب هللا مكرصن دقلو» : ىلاعت لاق

 انيش مكنَع نفت ملف مكترك مكتبجعأ ذإ نيتح مويو ةريثك نطاوم يف هللا مكرصن دق ٤ یلاختا لاقؤ

 رصنلا نأ - ىلاعتو كرابت - ملعي ء[٠۲: ةبوتلا] (نیربدم ميلو من تبحر امب ضرألا مكيلع تقاضو
 نم مك :لاق امك ىلاعت هللا دنع نم رصنلا امنإو ءددعلاو ةمأللا سبلب الو «ددعلا ةرثك نع سيل
 4: ةرقبلا] 4 نيرباّصلا عم هللاو هللا نذإب ةريثك ةئف تبع ةليلق ةئف

 ءردب موي نيكرشملا هوجو اهب بصح ىتلا «بارتلا نم ةضبقلا نأش ىف اضيأ ةي هيبنل لاق مث
 رمأ مث . «هوجولا تهاش» :لاقو ءاهب مهامرف « هتناکتساو هعرضتو هئاعد دعب شيرعلا نم جرخ نيح

 قبي ملف «نيكرشملا نيعأ ىلإ ءابصحلا كلت هللا لصوأف ءاولعفف ءاهرثإ ةلمحلا اوقدصي نأ ةباحصلا

 وه :ىأ «تيمر ذإ تيمر امو# : [ىلاعت] لاق اذهلو ؛هلاح نع هلغش ام اهنم هلان الإ مهنم دحأ

 .تنأ ال اهب مهتبكو «مهيلإ كلذ غلب ىذلا

 » :لاقف  ردب موي ىنعي هيدي هي هللا لوسر عفر : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 0 ةضبق ذحخ» :ليربج هل لاقف . «ادبأ ضرألا ىف دبعت نلف ‹«ةباصعلا هذه كلهت نإ «بر

 الإ دحأ نيكرشملا نم امف «مههوجو ىف اهب ىمرف «بارتلا نم ةضبق ذخأف «مههوجو ىف اهب مراف

 .«ضرألا نم ابصح ىنطعأ» :ردب موي « هن هللا ىضر . ىلعل هِيَ هللا لوسر لاق ؟ندسلا لاقو

 )١( «اهنأ» :م ىف .

 ٤۳۷(. /۱۳) ىربطلا ريسفتو (۳۲۷ /۲) كردتسملاو )*١١٠١( مقرب ىربكلا یئاسنلا ننسو )۲۹٤۸( مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 .م «ك نم ةدايز (؟) .م نم ةدايز )۳(

 .«ىلاعت هدنع» :م ىف (5) .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م ك نم ةدايز )٥(

 .أ نم ةدايز (۸) .«موقلا» :أ ىف (۷)



 لل 014 19 ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 كلذ نم هينيع ىف لحد الإ كرشم قبي ملف «موقلا هوجو ىف هب ىمرف ناو ا وح هلوانف

.0( 
 مهّلق هللا نكلو مهولتقت ملف» : هللا لزنأو «مهنورسأيو مهنولتقي نونمؤملا مهفدر ع « ءىش بارتلا

 . © ئمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو

 و 9 01 5

 مهضعب موقلا اند ال :الاق ىظرقلا بعك نب دمحمو سيق نب دمحم نع «ىندملا رشعم وبأ لاقو

 تهاش» :لاقو «موقلا هوجو ىف اهب ىمرف «بارت نم ةضبق كلي هللا لوسر ذخأ «ضعب نم

 «مهنورسأيو مهنولتقي 7 [E هللا لوسر باحصأ لبقأو «مهلک مهنيعأ یف تلخدف . «هوجولا

 . 4 مر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو» : هللا لزنأف دی هللا لوسر ةيمر ىف مهتميزه تناكو

 « ئمر هللا نكلو تيمر ذِإ تيمر امو : ناك :ملسأ نب د ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ةاصحو «موقلا ا ] ةاصحب ىمرف تايصح ثالث م هللا لوسر لخأ «ردد موي اذه :لاق

 .اومزهناف «(«هوجولا تهاش» :لاقو «مهرهظأ نيب ةاصحو «موقلا e یف

 2 : ١  9 2 (TD aا 8
 نم دحاو ريغو ةداتقو «ةمركعو دهاجمو «ريبزلا نب ةورع نع ةصقلا هده ىف ىور دقو

 .اضيأ نينح موي كلذ لعف دق ناك نإو ءردب موي ةي ىبنلا ةيمر ىف تلزن اهنأ :ةمئألا

 زيزعلا دبع انثدح «دمحم نب بوقعي انثدح «روصنم نب دمحأ انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 نب ركب ىبأ نع «هللا دبع نب ديزي نع «ةعمز نب هللا دبع نب بوقعي نب ىسوم انثدح «نارمع نبا
 هنأك ءءامسلا نم عقو اتوص انعمس «ردب موي ناك امل :لاق مازح نب ميكح نع هةم يآ نچ نال

 ا ا ا لا كاب للك ا لعمر یزو تط یف تفر ةاصخ توم

 : ادج نابيرغ نارخآ نالوق انهاهو .هجولا اذه نم بيرغ

 نب ناوفص انثدح «ةريغملا وبأ انثدح « ىئاطلا فوع نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاق :امهدحأ

 ىتأف «سوقب اعد «ربيخب قيقحلا ىبأ نبا موي وَ هللا لوسر نأ ؛ريبج نب نمحرلا دبع انثدح ءورمع
 مهسلا لبقأف ‹ نصحلا لكك ىبنلا ىمرف «ءادبك سوقب اوؤاجف .«اهريغ ىنوؤيج» :لاقو ‹«ةليوط سوقب

 نكلو تيمر ذإ تيمر امو :لجو زع «هللا لزنأف ء«هشارف ىف وهو «قيقحلا ىبأ نبا لتق ىتح ىوهي

 , “4 ئمر هللا

 نأ دارأ هنأ وأ « هيلع هبتشا هلعلو «ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع ىلإ ديج هدانسإو «بيرغ اذهو

 ىلع ىفخي ال امم اذهو «هلاحم ال ردب ةصق ىف لافنألا ةروس ىف ةيآلا قايسف الإو هلك اذه معت ةيآلا

 .ملعأ هللاو «ملعلا ةمئأ

 .«نوملسملا» :م ىف (0) . (ءابصح)» :م ىف )١(

 .م نم ةدايز (:) .أ ك «م نم ةدايز )۳(

 .1ىف ىمرف» : م «ك ىف (6)

 .(448 4157” /۱۳) ىربطلا ريسفت :رظنا ()

 )٤٤۳/۱۳(. ىربطلا ريسفت (۷)

 )117/١17(. شماهلا ىف ققحملا هتبثأو ىربطلا صن نم هيلي ىذلاو رثألا اذه طقس (۸)



 FEI هبازلا وتل ت7 ب لل بحجج الو

 بيسملا نب ديعس ىلإ حيحص دانسإب .هكردتسم ىف مكاحلاو ءاضيأ 1 نبا ىور : ىناثلاو

 و ا لا قيل ذأ :الاق امهنأ ىرهزلاو

 اهيف ىساق « مايأ نم "ل هتافو تناك ىتح «ارارم هسرف نع أدأدتي لعجف «هتوقرت ىف هشدخف

 (7ةرخآلا باذعب لصتملا «خزربلا باذعب الوصوم «ميلألا باذعلا

 اهنأ ال ءاهمومعب هلوانتت ةيآلا نأ ادارأ امهلعلو ءادج اضيأ بيرغ نيمامإلا نيذه نع لوقلا اذهو

 .ملعأ هللاو «مدقت امك ةصاخ هيف تلزن

 :هلوق ىف ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 عم مهودع ىلع مهراهظإ نم «مهيلع هتمعن نم نينمؤملا فرعيل :ىأ «(انسح ءالب هنم نينمؤملا يلبيلو»
 . هتمعل كلذب اوركشيو «هقح كلذب اوفرعيل «مهددع ةلقو «مهودع ة

 . «انالبأ نسح ءالب لكو» : ثيدحلا ىفو .اضيأ ريرج نبا كلذ ل اذكهو

 أ :رصنلا نم لصح ام عم ىرخأ ةراشب هذه « نيرفاكلا ديك نهوم هللا نأو مكلذإ» :هلوقو

 (*!رابت ىف مهل ام لك مهنأو «مهرمأ ارْعصم «لبقتسي اميف نيرفاكلا ديك فعضم هنأب ىلاعت مهملعأ

 .ةنملاو دمحلا هللو «رامدو

ESم -ةنلا سس مه رس ريب قر 2 0 ري وله أ ع يم هس ريع همم ل ع مال ع  

 ينغت نلو دعن اودوعت نإو مكل ريخ وهف اوهتنت نإو حتفلا مكءاج دقف اوحتفتست نإ ظ
 o20 د م هه O E A و 0 9 ر 0 لق

 .4 09 نينمؤملا عم هللا نأو ترثك ولو ائيش مكتئف مكنع

 مكنيب لصفي نأ هومكحتستو هللا اوضقتستو اورصنتست :ىأ (اوحتفتست نإ : رافكلل ىلاعت لوقي
 نع «ىرهزلا نع 3 «هريغو قاحسإ نب دمحم لاق امك « «متلأس ام مكءاج دقف «نينمؤملا مكئادعأ نيبو

 ,/"'فرعن ال امب انانآو محرلل اًنعطقأ مهللا :ردب موي لاق لهج ابأ نأ ؛ريَعص نب ةبلعث نب هللا دبع

 . ةيآلا رخآ ىلإ «حتفلا مكءاج دقف اوحتفتست نإ» :تلرتف هنم احاتفتسا كلذ ناكو  ةادغلا هنحأف

 .ىرهزلا ىنثدح «قاحسإ نب دمحم انربخأ  نوراه نبا ىنعي ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 «فرعن ال امب اناتآو «محرلل انعطقأ .مهللا :موقلا ىقتلا نيح لاق لهج ابأ نأ :ةبلعث نب هللا دبع نع

 . حتفتسملا ناكف «ةادغلا هنحأف

 مكاحلا هاور اذكو .هب «ىرهزلا نع «ناسيك نب حلاص «ثيدح نم ريسفتلا ىف ىئاسنلا هجرخأو

 .أ نم ةدايز (؟) .«تلزن» :م ىف )١(

 . (۳۲۷/۲) كردتسملا (۳)

 .«لاغش» :م ىف (5) .؟هرسفلا :د ىف )٤(

 .«فرعي مل امبا» :م ءك ىف (5)



 مث ےک و في م سه حس م مئازلا ةرخا

 ىورو .هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو . "هب «ىرهزلا قيرط نم هكردتسم ىف : 4 1 . چ (0) ءلإ 2 5 1

 .دحاو ريغو اوو ديزيو «ةداتقو «كاحضلاو «دهاجمو «سابع نبا نع اذه ا

 هللا ةبعكلا ر eS ناک : ىتلسلا لاقو

 ل دمحم رهو ل ان ترف :لوقي نقلا مكداج

 وه اذه ناك نإ مهلا اولاق ذإو» :مهنع ارابخإ ىلاعت هلوق وه :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ١١[. :لافنألا] 427 [ميلأ باذعب انتئا وأ ءامّسلا نم ةراجح انيلع رطمأف] كدنع نم قحلا

 :ىأ «مكل ريخ وهف» ءهلوسرل بيذكتلاو هللاب رفكلا نم هيف متنأ امع :ىأ «اوهتنت نإو# :هلوقو
 :هانعم [8 : ءارسإلا] «اندع متدع نإو» :2*”لوقك «دعن اودوعت نإو# : “[هلوقو] .ةرخآلاو ايندلا ىف

 .ةعقاولا هذه لثمب مكل دعن «ةلالضلاو رفكلا نم هيف متنك ام ىلإ متدع نإو

 ههل رصنلاو ةو دمحمل حتفلا ىلإ «دعت# حاتفتسالا ىلإ :ىأ «اودوعت نإو» :ىدسلا لاقو

 . ىرقأ لوألاو «هئادعأ ىلع هريفظتو

 نإف ءاوعمجت نأ ىسع ام عومجلا نم متعمج ولو :ىأ «ترثك ولو ائيش مكتنف مكنع ينغت نلوإ»

 ىوفطصملا بانجلاو «ىوبنلا بزحلا مهو «نينمؤملا عم هللا نإف «هل بلاغ الف هعم هللا ناك نم

 اونوكت الو 60 نوعمست متنأو هنع اولوت الو هلوسرو هّللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي ل

 ال نيذّلا مكبلا مصلا هللا دنع باودلا رش نإ 69 نوعمسي ال مهو انعمس اولاق نيذّلاك

 .4 ©9 نوضرْعُم مهو اوُلوَعل مهعمسأ ولو مهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولو © نولقعي

 هب ا هبشتلاو هتفلاخم نع مهرجرزيو «هلوسر حاط هتعاطب نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي

 متنأو» «هرجاوز كرتو هرماوأ لاثتماو هتعاط اوكرتت : ىأ «هنع اوّلوت الو» :لاق اذهلو ؛هل نيالا

 .هيلإ مكاعد ام متملع ام دعب : ىأ «نوعمست

 .ريرج نبا هراتخاو .نوكرشملا :دارملا : لیق (نوعمسي ال مهو انعمس اولاَق نيذّلاَك اونوكت الو»

 هّللا دنع باودلا رش نإ :لاقف «ةقيلخلاو قلخلا "رش مدآ ىنب نم برضلا اذه نأ ا را

 )١۲۸/۲(. كردتسملاو )١١7١١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١/ ٤١١( دنسملا )١(

 .؟ةيآلا» :ه ىفو ءأ «م ك نم ةدايز () .«اذه ىف» :أ «م ك ىفو ءد نم ةدايز (۲)

 .«هلوقک ىأ» م ءك ىف (5) .د نم ةدايز 2

 : . ؟ئيس) :أ «م .ك ىف (5)



  ۳٤ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا )۲٤(

 ؛ةيربلا رش ءالؤهف «(نولقعي ال نيذّلا» :لاق اذهلو ؛همهف نع (مكبلا» ىحلا عامس نع :ىأ «مصلا
 اذهلو ؛اورفكف ةدابعلل اوقلخ ءالؤهو ءهل اهقلخ اميف '''[لجو زع] هلل ةعيطم مهاوس امن ةباد لك نأل

 يمع مكب مص] ءادنو ءاعد الإ عمي ال ام عني يذلا ليم اورفك يذلا لمو : هلوق ىف ماعنألاب مههبش

 مه كتلوُأ لضأ مه لب ماعنألاك كمال : ىرخألا ةيآلا ىف لاقو . ]1۷۱ :ةرقبلا] ([ ثولقعي ال مهف

 :٠۷۹[. فارعألا] (نولفاغلا

 سابع نبا نع ىور .شيرق نم رادلا دبع ىنب نم رَت نيروكذملا ءالؤهب دارملا :ليقو

 .نوقفانملا مه :قاحسإ نب دمحم لاقو «ريرج نبا هراتخاو «دهاجعمو

 دصقلاو «حيحصلا مهفلا بولسم مهنم لك نأل ؛اذه ىف نيقفانملاو نيكرشملا نيب ةافانم الو :تلق

 . حلاصلا لمعلا ىلإ

 : لاقف ءامهف مهل نأ ضرف ول «حيحص مهل دصق الو «حيحص مهل مهفال مهنأب ىلاعت ربخأ مث

 ؛ مهمهفي ملفا مي ر ال نکو :مالكلا ريدقتو ؛ مهمهفأل : ىأ «مهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولو

 مهو» .كلذ مهمهف دعب ادانعو ادصق كلذ نع «اولوتل» مهمهفأ : :ىأ «مهعمسأ ولو» هنأ ملعي هنأل

 . هنع (نوضرعم
 - م

aهَل سوا م  

 هللا نأ اومّلعاو مكييحي امل مكاعد اَذإ لوُسرللو هلل اوُبيجَتسا اونمآ نذل اهيأ اي

 .4 © نورشحت هيل ِهّنأو هبلَقو ءرمْلا نيب لوحي
 انثدح «قاحسإ انثدح .مكحلصي امل :( مكييحي امل» ءاوبيجأ :«اوُبيِجَتساظ :ىراخبلا لاق

 ىبأ نع ثدحي مصاع نب صفح تعمس :لاق نمحرلا دبع نب ب

 هتيتأ مث | «تيلص ىتح هنآ ملف یناعدف ولك هللا لوسر یب رمف «ىلصأ تنك :لاق ىلعملا نب ديعس

 امل مكاعد اذإ لوسّرللَو هلل اوبيجتسا اوُنمآ نيذّلا اهي اي : هللا لقي ملأ اة نأ كعنم ام» :لاقف

 ‹جرخيل ايم هللا لوسر بهذف ««جرخأ نأ لبق نآرقلا ىف ةروس مظعأ كنملعأل» : لاق مث «مكييحي

 عمس «مصاع نب ضفخ عيب «نمحرلا دبع نب (*”بيبخ نع « ةبعش انثدح :ذاعم لاقو هل تركذف

 عبسلا 4 نيملاعلا بر هلل دمحلا» یھ) : لاقو 5 اذهب ی نبتلا باحصأ نم 5 كيعس ابأ

 نالا

 بیخ نع « ةبعش انثدح «حور

 .ةحتافلا ريسفت لوأ ىف هقرط ركذب ثيدحلا اذه ىلع مالكلا مدقت دقو «هفورحب هظفل اذه

 قحلا :لاق € مكييحي امل :هلوق ىف دهاجم لاقو

 . (ةيآلا» اه ىفو 3 م ك نم ةدايز )۲) .م نم ةدايز )000(

 . «بيبحلا :أ ىف (© )٤« رفا ع و ىو

 . 2454190 مقرب ىراخبلا حيحص (5)



۳o (؟5) ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا 

 .ةايحلاو 2'ةاقتلاو ةاجنلا هيف ءنآرقلا اذه وه :لاق« مكييحي امل :ةداتق لاقو

 .رفكلاب مهتوم دعب مهؤايحإ مالسإلا ىفف : « مكييحي امل :ىّدسلا لاقو

 اونمآ نيا اهيأ اي» :ريبزلا نب واو ءريبزلا نب رفعج نب دمحم نع قاما نب دمج لاقو

 «لذلا دعب اهب ىلاعت هللا مكزعأ ىتلا برحلل : ىأ «مكييحي امل مكاعد اذإ لوّسرللو هلل اوبيجتسا

 .مكل مهنم رهقلا دعب مكودع نم مكعنمو «فعضلا دعب اهب مكاوقو

 نيبو نمؤملا نيب لوحي : سابع نبا لاق (هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو» : ىلاعت هلوقو

 .ناميإلا نيبو رفاكلا نيبو ءرفكلا
(۲) . 5 .: : 

 هجو نم هيودرم نبا هاورو . هاجرخي ملو حيحص :لاقو «افوقوم 0 هاور

 «ةمركعو « كيعسو «دهاجم لاق اذكو واو «هداتسإ فعضل حصي الو أ "را

 لاو «نايح نب لتاقمو ‹«ةيطعو ءحلاص وبأو ‹كاحضلاو

 .لقعي ال هكرت یتح4هبلفو ءرمْلا نيب لوحي : هلوق ىف دهاجم نع ةياور ىفو

 ٠١[. :ق] «ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو # :هلوقك وه ةداتق لاقو

 .ةيآلا هذه بساني امب كَ هللا لوسر نع ثيداحألا تدرو دقو

 :لاق .«كنيد ىلع ىبلق تبث «بولقلا بلقم اي» :لوقي نأ رثكي هيي ىبنلا ناك :لاق «هنع هللا ىضر

 نيعبصإ نيب بولقلا نإ «معن»: “لاق ؟انيلع فاخت لهف «هب تئج ابو كب انمآ هللا لوسر اي :انلقف

 .«اهبلقي ىلاعت هللا عباصأ نم

 ارق اند ىبأ نع SS باتک» e هاور اذكهو

 ىبأ نع د ا i ىور اذكهو .نسح :لاق 07 0 نع

 صا سنأ نع نايفس ىبأ ثيدحو كي ىبنلا نع «رباج نع «نایفس

 نع «ةبعش انثدح « ورمع نب كلملا دبع انثدح دك یف دی ن دع لاق :رخآ كيدح

 بولقلا بّلَقم اي» :وعدي ناك ةه ىبنلا نأ ءهنع هللا ىضر ءلالب نع ءىليل ىبأ نبا نع ءمكحلا

 )١( «ءاقبلا» :م ك ىف .

 .(۳۲۸/۲) كردتسملا ()
 . (56 /5) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ ©

 .«لاقف» :أ ىف )٤(

 )0-5١5(. مقرب ىذمرتلا ننسو ١١١( /۳) دنسملا (5)
 . هنع هللا ىضر «رباج نع «نايفس ىبأ نع «شمعألا قيرط نم (۲۸۸/۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاور (5)
 . (دیمح نب دبع مامإلا لاق» :أ م ءك ىف (۷)



OO a a n > 6 

 طرش ىلع - كلذ عم وهو .اعاطقنا هيف نأ الإ دانسإلا ديج ثيدح اذه .«كنيد ىلع ىبلق تبن

 . "'هوجرخي ملو ننسلا لهأ
 ىنثدح :لوقي رباج نبا تعمس :لاق ملسم نب ديلولا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو :رخآ ثيدح

 ناعمس نب ساونلا تعمس :لوقي ىنالوخلا سيردإ ابأ عمس هنأ :ىمرضحلا "هللا دبع نب رسب

 نيعبصإ نيب وهو الإ بلق نم ام» :لوقي لكي هللا لوسر تعمس :لوقي «هنع هللا ىضر «ىبالكلا

 اي» :لوقي ناكو .«هغازأ هغيزي نأ ءاش اذإو «هماقأ هميقي نأ ءاش اذإ «نيملاعلا بر نمحرلا عباصأ نم

 .«هعفريو هضفخي نمحرلا ديب نازيملاو» :لاق .«كنيد ىلع "”انبولق تبث «بولقلا بلقم

 هلم كلود راج نب ديرب نب نرل د ید هما جاف او تاسلا وارو اذكهو

 نع «دايز نب ىلعملا نع «ديز نب دامح انثدح« سنوي انثدح: دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ىلع ىبلق تبث «بولقلا بلقم اي» :اهب وعدي ةي هللا لوسر ناك تاوعد :تلاق ةشئاع نأ ؛نسحلا

 نيب ىمدآلا بلق نإ» :لاقف .ءاعدلا اذهب اوعدت 29 رثكت كنإ ءهّللا لوسر اي :تذقف :تلاق .«كنيد

 , 200090 هماقأ ءاش اذإو  هغازأ ءاش اذإف هللا عباصأ نم '"”نيعبصأ

 مأ تعمس «رهش ىنثدح «ديمحلا دبع انثدح «مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ىلع ىبلق تبث «بولقلا بلقم اي مهللا» :لوقي هئاعد ىف رثكي ناك يي هللا لوسر نأ :ثدحت ةملس

 هللا قلخ "ام .معن» :لاق ؟'''”بلقتل بولقلا نإ وأ هللا لوسر اي :' "تلقف :تلاق .«كنيد

 ءاش نإو «هماقأ ءاش نإف «لجو زع هللا عباصأ نم نيعبصإ نيب هبلق نأ الإ مدآ ىنب نم رشب نم

 وه هنإ ةمحر هندل نم انل بهي نأ هلأسنو ءاناده ذإ دعب انبولق غيزي ال نأ انبر هللا لأسنف . هغازأ

 مهللا :ىلوق «ىلب» :لاق ؟ىسفنل اهب وعدأ ةوعد ىنملعت الأ هللا لوسر اي :تلق :تلاق .«باهولا

 ا نافل تدا جاو لف طق ناز ىد ىل نفعا دمحم فلا تر

 هنأ «ئناه وبأ ىنربخأ «ةويح انثدح ء«نمحرلا دبع وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 نإ» :لوقي ةا هللا لوسر عمس هنأ ؛ورمع نب هللا دبع عمس هنأ ''*ىلّبحلا نمحرلا دبع ابأ عمس

 لاق ل فک يره دعو يقع خلا عباصأ نم نيعبصأ نيب مدآ ىنب بولق

 .«كتعاط ىلإ انبولق فرص «بولقلا فرصم مهللا» : ةي هللا لوسر
 . (یبلق» م «ك د ىف (۳) . «هللا ديبعال :م «ك ءد ىف (۲) ,(۹) مقرب بختنملا (0)

 .اديزا» :أ ىف (6)

 )١99(. مقرب ةجام نبا نتسو (۷۷۳۸) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۱۸۲ )٤/ دنسملا (5)

 .؛هغازأ هغازأ» :أ ىف (۸) .«نيعبصألا» :د ىف (۷) .«نأ رثكت» :أ ىف )١(

 . (هماقأ هماقأ» :أ ىف (9)

 )٠١( دنسملا )941/5(.

 .«نم ام» :أ ىف (۱۳) .«بلقتيل بلقلا نإو» :أ ىف ( .«تلق» : ك ىف )۱١(

 .«نسح ثيدح اذه»: ىذمرتلا لاق .هب بشوح نب رهش قيرط نم )۳١۲۲( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاورو )7١1١/7( دنسملا )٤(

 .؟ءاشي» :م ءد ىف (۱۷) .«اهفرصيا :د ىف )١( .«ىلبجلا» : ىف )٠١(



 ۳۷ )٠٠( ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 و «ىرصملا حرش نب ةويح ثيدح نم ىئاسنلا عم هاورف .«ىراخبلا نع ملسم هجارخإب درفنا

 .( 62 باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاو ةصاخ مكنم اوملظ نيذّلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو

 لهأ اهب صخي ال «هريغو ءىسملا اهب معي «ةنحمو اًرابتخا : ىأ 4 ةنتفإ» نينمؤملا هدابع ىلاعت رذحي

 :دمحأ مامإلا لاق امك .عفرتو عفدت مل ثيح ءامهمعي لب «بنذلا رشاب نم الو ىضاعملا

 نرطم نع ور ن ةالغ انتدح عن ن دک اقدح «مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح

 ؟همدب نوبلطت متئج مث «لتق ىذلا ةفيلخلا متعيض ؟مكب ءاج ام .هللا دبع ابأ اي :ريبزلل انلق :لاق

 انم تعقو ىتح اهلهأ انأ بسحن نكن مل « ةصاخ مكنم اوملظ نيذّلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو» : مهنع
(Da. = 

 تعفو تيح

 ريغ ريزا نع ور فرط ترم ال لاقو يرلا نع فرم كيد ن رازبلا لور دقو
 قىد اذه

 “)اذه وحن ريبزلا نع «نسحلا نع «مزاح نب ريرج ثيدح نم ىئاسنلا ىور دقو

 :لاق نسحلا نع «ةلاضَف نب كرابم انثدح ءزيزعلا دبع انثدح «ثراحلا ىنثدح :ريرج نبا یورو

 ,4(ةّصاَخ مُكنم اوُمَلَظ نيذلا نبيصت ال ةف اوقتاو» : [ىلاعت] هلوق ىنعي ءاهب انفوخ دقل :ريبزلا لاق
 .ةصاخ اهب انصصخ انأ اننظ امو ءاي هللا لوسر عم نحنو

 هتع هللا نفر «زييزلا نع + نسحلا نع «ديمح اور اذكو

 ةحلطو .“نامثعو «ىلع ىف تلزن :لاق ةيآلا هذه ىف نسحلا نع «دنه ىبأ نب دواد لاقو
 .مهنع هللا ىضر «ريبزلاو

 تارق دقلا لوفي نيبزلا تحمس «نابهص نب ةبقع نع ءرانيد نب تْلَصلا نع ىروثلا نايفس لاقو
 مكنم اومّلَظ نيذّلا نبيصت ال ةنتف اوقّتاو» :اهب نوينعملا نحن “"نإف اهلهأ نم انارأ امو انامز ةيآلا هذه
 .( باقعلا ديدش هللا نأ اوملعاو ةصاخ

(۷) 

 .ماوعلا نب ريبزلا نع ءهجو ريغ نم ىور دقو
 .اولتتقاف «لمجلا موي مهتباصأف «ةصاخ ردب لهأ ىف تلزن :ىدسلا لاقو

 )١( دنسملا )١148/7( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (؟164) مقرب ملسم حيحصو )7851(.

 )۲( دنسملا )١56/5( .

 .«ىذمرتلا» :أ ىف ()

 )٤( مقرب رازبلا دنسم )91/5( .

 .(١١؟١ )مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (5)

 . ك نم ةدايز (5)

 .(87/5 )١7/ ىربطلا ريسفت (۷)

 . (اذإف ١:م(كءد ىف (۹) .ةرامع ١:أ مك «د ىف (6)



 )دالا لااا ورس د عيارلا هلا ت ج ب او

 مكنم اومّلظ نيذّلا نبيصت ال ةنتف اوقتاول :ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . ةصاخ ايك ىبنلا باحصأ : ىنعي #ةصاخ

 نيب ركنملا اورقي الأ نينمؤملا هللا رمأ :ةيآلا هذه ريسفت ىف «سابع نبا نع «هل ةياور ىف لاقو

 .باذعلاب هللا مهمعيف مهيلإ مهينارهظ

 اومَلَظ نيذّلا نبيصت ال ةنتف اوقّتاو# :ىلاعت هلوق ىف دهاجم لاق اذهلو ؛ادج نسح ريسفت اذهو
 .دحاو ريغو «بيبح نبأ" قون ر ديزيو «كاحصضلا لاق اذكو ءمكل ًاضيأ یھ : 4ةصاخ مكنم

 امنإ» : :لوقي ىلاعت هللا نإ «ةنتف ىلع لمتشم وهو الإ دحأ نم مكنم ام :دوعسم نبا لاقو

 نبا هاور .نتفلا تآلضم نم هللاب ذغتسيلف ذاعتسا مكيأف :٠١[« نباغتلا] «ةَنتف مك دالوأو مكلاومأ

 .ريرج

 لديو «حيحصلا وه  مهعم باطخلا ناك نإو  مهريغو ةباحصلا معي ريذحتلا اذه نأب لوقلاو

 «ىلاعت هللا ءاش نإ هيف حضوي لقتسم باتك كلذلو «نتفلا نم ريذحتلا ىف ةدراولا ثيداحألا كلذ ىلع

 :لاق ثيح دمحأ مامإلا هاور ام انهاه ركذي ام صخأ نمو . فينصتلاب هودرفأو ةمئألا هلعف امك

 تعمس «ناميلس ىبأ نب فيس انأبنأ  كرابملا نبا ىنعي هللا دبع انربخأ «جاجحلا نب دمحأ انثدح

٠ - . ٠. DEلوقي - ةريمع نب ىدع ىنعي  ىدج عمس هنأ انل ىلوم ىنثدح :لوقي ىدنكلا ىدع نب ىدع 3 : 

 . «ةماعلاو ةصاخلا هللا بدع كلذ اولعف اذإف «هورکنی الف هوركني نأ ىلع نورداق مهو «مهيئارهظ

  Eملعأ هللاو 00 ك .

 ا ل ان 1 ىنربخأ  SEارا

 لاق د هللا : ١ ثعبي نأ هللا نكشويل وأ ‹ركنملا نع نوهنتلو «فورعملاب نرمأتل « هديب ىسفنت ىذلاو

(1) 5 EE 
 . «مكل بيجتسي الف هنعدتل مث «هدنع نم اباقع مكيلع

 الف هنوعدت مث اموق مكيلع هللا نثعبيل وأ »:لاقو «رفعج نب ليعامسإ نع «ديعس ىبأ نع هاورو

 . 0 بع

 لا اق رلا هولا ید ییا تم ن ر اا دخ ندمت نم كلا دنع اقدح اجا لو

 لوسر دهع دهع ىلع ةملكلاب ملكتيل لجرلا ناك نإ :لوقي وهو ةفيذح ىلإ تعفدف عدو ياسو

 «فورعملاب نرمأتل ؛ تارم عبرأ دحاولا دعقملا ىف مكدحأ نم اهعمسألا ىنإو ءاقفانم ريصيف ٌّهْيِيَكَع هللا

 مكيلع نرمؤيل وأ «باذعب اعيمج هللا مكتتحسيلا وأ ا لل وو ‹ركنملا نع نوهنتلو

 ؛ (9١؟ /5) دنسملا )١(

 )۳۸۸/٥(.. دنسملا (5)
 ۲٣۳( /۲) رجح نبا ظفاحلل دنسملا فارطأ تعجار مث «لالب نب ناميلس نع مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ» 2/0 دنسملا نيف .(7)

 .دنسملا ىف وه امك هتدجوف



 )٠٠( ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ل فاحتالف كراع وعدي کرار

 :لاق «رماع انثدح ءايركز نع «ديعس نب ىيحي ىنثدح : اضيأ دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

۳۹ 

 EET E N ENE ًاموأو - لوقي بطخي ةع هللا یهر ر قب نافعا ةعمش

 مهضعب باصأف « ةنيفس اوبكر موق لثمك - اهيف نهدملا للا - اهيف عقاولاو هللادودح ىلع مئاقلا

 لع اورم ءاملا اوقتسا اذإ اهلفسأ ىف نيذلا ناكف 0 ءاهرشو اهرعوأو اهلفسأ

 مهوكرت نإف ءانقوف نم ذؤن ملو «هنم انيقتساف ءاقرخ انبيصن ىف انقرخ ول :اولاقف «مهوذاف مهقوف نم

 نم نتفلا ىف ف ىذمرتلاو «(«تاداهشلا»و «ةكرشلا» ىف ف هاورف ؟ملسم. نود ىراخبلا هجارخإب درفنا

 9 « ىبعشلا ليحارش نب رماع نع « شمعألا ار نب نا نع «هجو ريغ

 نب ةَمَقْلَع نع «ثيل نع «ةفيلخ نب فح انثدح «نيسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 اذإ» : لوقي وي هللا لوسر تعمس 0 ل ا فقر

 سانأ مهيف امأ هللا لوسر اي :تلقف .«هدنع نم باذعب هللا مهمع « ىتمأ ىف ىصاعملا ترهظ

 ىلإ نوريصي مث «سانلا باصأ ام مهبيصي :١ لاق ؟كئلوأ 0 e لاق ؟نوح اص

 ار روكا ةرفغم

 زعأ لجر مهيفو «ىصاعملاب نولمعي موق نم ام» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ءريرج نب رذنملا

 .«باقعلا مهباصأ :وأ 2 ''باقعب هللا مهمع الإ «نوريغي ال عنمأو مهنم

 "ا « قاحسإ ىبأ نع نصوح ىبأ نع م نع «دواد وبأ هاورو

 هللا نبع نع خي قاحسإ انآ ی ةماعلا نر بصي فروع  ا قبلا لاق

 نمم رثكأو زعأ مه «ىصاعملاب مهيف لمعي موق نم ام :لاق هي هللا لوسر نأ «هيبأ نع «ريرج نبا

 ا هللا مهمع الإ «هوريغي مل < «هلمعي

 E «دوسأ نعو - رمعم نع «قازرلا دبع نعو - کک ‹ عيکو نع ًاضيأ هاور مث

 هب «ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع مهلك - سنويو

5 (4) 
 5 هب «عيكو نع «دمحم نب ىلع نع «هجام نبا هجرخأو

 )١( /ه) دنسملا ۳۹۰( .

 . 2و :م«ك ىف (۳) .(هعبصأب »:ك «د ىف (۲)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحصو (5197/5) دنسملا )۲۹۸1(۰)۲٤۹۳( مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۱۷۳(.

 )6( دنسملا )5/ 5 070 .

 .«باذعب 3: د ىف (5)
 . (47:59) مقرب دواد ىبأ نتسو )75١7/14( دنسملا (۷)

 )۸( دنسملا )٤/ 2754 .

 .(09-40) مقرب ةجام نبا ننس (9)



 (۲۸ - 75) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا 3

 نع ءرذنم نع ءدشار ىبأ نب عماج انثدح دا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو : '”[رخآ ثيدح]
 هللا لزنأ «ضرأللا ىف ءوسلا رهظ اذإ » : يك دلك ىبنلا هب غلبت ة ةشئاع نع «هتأرما نع ءدمحم نب نسح

 . "هللا ةمحر ىلإ نوريصي مث «معن : »:لاق ؟هللا ةعاط لهأ مهيفو :تلاق .«هسأب ضرألا لهأب
2 23 

 مكاوآق سالا مُكَفَّطَحَي نأ نوفاخت ضرألا يف نوفعضتسم ليلق متنأ ذإ اوركذاو )

 . 4 69 ةوركشت مُكَلعَل تابيطلا نم مكقزرو هرصنب مک دیأو
 :مهرثكف نيليلق اوناك ثيح «مهيلإ هناسحإو مهيلع همعن همعن ىلع نينمؤملا هدابع ىلاعت هبني

 ءهوعاطأف "””ههركشتساو «تابيطلا نم مهقزرف ةلاع ءارقفو ءمهرصنو مهاوقف نيفئاخ نيفعضتسمو
 يال Sm BE .مهرمأ ام عيمج اولثتماو
 2 ءادعأ مهلك «ىمورو ىسوجمو كرشم نم «هللا دالب رئاس نم سانلا مهفطختي نأ نوفاخي
 ضيقو ءاهيلإ مهاوآف «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ىف مهل نذأ ىتح مهبأد كلذ لزي ملف «مهتوق مدعو مهتلقل

 .هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىف مهجهم اولذبو «مهلاومأب اوسو هريغو ردب موي اورصنو اووآ ءاهلهأ مهل

 يف نوفعضتسم ليلق متنأ ذإ اوركذار) :ىلاعت هلوق ىف «هللا ةن يالا ةماعد نب ةداتق لاق

 ااو ارقي ةع رخ او ع ماقتعاو و نالا لذأ ترفلا نم حلا اذه ناك لا 4 ضرألا
 ىف ام هللاو الو «مورلاو سراف نيدسألا نيب ءرجح سأر ىلع نيموعكم ءالالض هنيبأو ءادولج

 ءرانلا ىف در مهنم تام نمو «ًايقش شاع مهنم شاع نم ؛هيلع نودسحي ءىش نم ذئموي مهدالب
 ىتح «مهنم الزنم رشأ اوناك ذئموي ضرألا لهأ رضاح نم اليبق ملعن ام هللاو «نولکأي الو نولكؤي

 .سانلا باقر ىلع اكولم هب مهلعجو «قزرلا ىف هب عسوو ءدالبلا ىف هب نكمف مالسإلاب هللا ءاج

 ىف ركشلا لهأو ءركشلا بحي معنم مكبر نإف «همعن هلل اوركشاف «متيأر ام هللا ىطعأ مالسإلابو
 0 اا هللا نم كنف

 د

 222 69 نوملعت متنأو مكتانامأ اوتو لولا هّللا اونوخت هل اونمآ نيذْا اًهيَأ اي 9

 . 4 ©۵ ميظع رجا هدنع هللا نو ةنتف مكدالوأو مكلاومأ ا اَمّنَأ اوملعاو

 كك هللا لوسر هثعب نيح ءرذنملا دبع نب ةبابث ىبأ ىف تلزنأ :ىرهزلاو ةداتق ىبأ نب هللا دبع لاق
 راشأو - كلذب مهيلع راشأف كلذ ىف هوراشتساف ءَ هللا لوسر مكح ىلع اولزنيل ةلظيرق ىب ىلإ
 قوذي ال فلحف «هلوسرو هللا ناخ دق هنأ ىأرو «ةيابل وبأ نطف مث ‹«حبذلا هنإ :ىأ  هقلح ىلإ هديب

 ثكمف «هنم ةيراس ىف هسفن طبرف «ةنيدملا دجسم ىلإ قلطناو «هيلع هللا بوتي وأ تومي ىتح اقاوذ

 )١( م نم ةدايز :

 )( دنسملا )٤١/١(.
 .«نيدهطضم ١:أ «م «ك«د ىف (5) .«اذكهو »:د ىف (:) .«مهرثكتساو »: ىف (۳)

 .أ نم ةدايز (۷) .«مهئادعأ »:م ىف (1)

(A)باطخلا نب رمع نع ءاج دقو مالسإلاب الإ رع ال نأ نيبي ليلج مامإ نم ميظع مالك اذهو 79 هريسفت ىف ىربطلا هاور  

 .«هللا انلذأ مالسإلا ريغب انيغتبا ىتمف مالسإلاب هللا انزعأ موق نحن »:هنع هللا ىضر



 ل ب (۲۸ 190 ناتیآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ءاجف .هلوسر ىلع هتبوت هللا لزنأ ىتح «دهجلا نم هيلع اشيغم رخي ناك ىتح «مايأ ةعست كلذك

 هللا لوسر الإ اهنم هلحي ال فلحف «ةيراسلا نم هولحي نأ اودارأو ءهيلع هللا ةبوتب هنورشبي سانلا

 ام نم علخنأ نأ ترذن تنك ىنإ هللا لوسر اي :لاقف ءهلحف «هدیب '١'[ملسو] هيلع هللا یلص

 ب ید نأ: فلا كي جب 11 اد

 انثدح «ىفئاطلا ثراحلا نب سنوي انثدح «زيزعلا دبع انثدح «ثراحلا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ىضر «نامثع لتق ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق ةبعش نب ةريغملا نع «ىفقثلا نوع وبأ هللا ديبع نب دمحم

 . ةيآلا < لوسرلاَو هللا اونوخت ال اونمآ نيذّلا اهيأ ايل : هنع هللا

 دمحم انثدح و وشال انثدح «فورعم نب رشب نب مساقلا انثدح :ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 :هباحصأل ةا "؟”ىبنلا لاقف .اذكو اذك ىف نايفس ابأ نإ :لاقف لب هللا لوس ا یا عدكم قف

 نإ لإ n نم ل بتكف 1 هيلإ يلا 0 اذك ' 0 ىف نايفس ابأ نإ»

 0 گنا

 . رظن هقايسو هدنس ىفو «ادج بیرغ ثيدح اذه

 ةا هللا لوسر دصقب مهملعي شيرق ىلإ بتك هنأ «ةعتلب ىبأ نب بطاح» ةصق نيحيحصلا ىفو

 ابطاح رضحتساو «هعجرتساف باتكلا رثإ ىف ثعبف كلذ ىلع هلوسر هللا علطأف «حتفلا ماع مهايإ

 هلوسرو هللا ناحخ دق هنإف «هقنع برضأ الأ هللا لوسر اي :لاقف باطخلا نب رمع ماقف ١ عنص امب رقأف

 اولمعا» :لاقف ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي “ام ءاردب دهش دق هنإف ءهعد :٠ لاقف ؟نينمؤملاو

 .«ہکل ترفغ دقف متثش ام

 ظفللا مومعب ذخألاف « صاخ ببس ىلع تدرو اهنأ حص نإو «ةماع ةيآلا نأ حيحصلاو :تلق

 هللا نمتئا ىتلا لامعألا ةنامألا :««مكتانامأ 00 اع نبأ هه ةحيلط با خب ؛ ىلع لاو

 وضقنت ال :اونوخت ال :لوقي ةضيرفلا ىنعي ر - دابعلا اهيلع

 00 :ةياور ىف لاقو

 ةيآلا | هذه ىف ريبزلا نب ورع یک ورا ی او کا :قاحسإ نب دمحم لاقو

 .«هل لاقف» :أ ىف () 53 م «كءد نم ةدايز )١(

 . )٤1۸۱/۱۳( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)
 .(هّللا لوسر »:أ ىف ()
 7 مك ءد نم ةدايز () .«ناكمب ١:1 ىف (5)

 .(180 /۱۳) ىربطلا ريسفت (۷)
 .«امو» :م ءك ىف (۸)

 .ةروسلا هذه نم ٩ :ةيالا ريسفت دنع هجيرخت :رظنا (9)



 (18) ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزحجلا لل ل_ | لل ي

 كاله كلذ نإف «هريغ ىلإ رسلا ىف هوفلاخت مث «مكنم هب ىضري ام قحلا نم '''هلل اورهظت ال :ىأ
 .مكسفنأل ةنايخو «مكتانامأل

 . مهتانامأ اوناخ دقف «لوسرلاو هللا اوناخ اذإ دملا لاو

 . نيكرشملا غلبي ىتح هنوشفيف ثيدحلا ةي ىبنلا نم نوعمسي اوناك :اضيأ لاقو

 .نوقفانملا عنص امك ؛لوسرلاو هللا اونوخت نأ مكاهن :'"”[ملسأ نب] ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ذإ ؛مكل هنم ناحتماو رابتخا : ىأ کک مكلاومأ اَمَنَأ اوملعاو  :ىلاعت هلوقو
 امك ؟هنم اهب نوضاتعتو «هنع اهب نولغتشت وأ ءاهيف اهيف '' 'هنوعيطتو اهيلع هنوركشتأ ملعيل اهومكاطعأ

 مكولبتو » :لاقو ء[١٠ : نياغتلا] 4 مقص رج ةدح هلو مدا مكان امّنِإ » :ىلاعت لاق
 نع مك دالوأ الو مكلاومأ مكهلت ال اونمآ نیل اهيا اي > : ىلاعت لاقو ,[7 0 : ءايبنألا] 4 ةنتف ريخلاو رشلاب

 نم نإ اونمآ َنيذّلا اهي اي :  ىلاعت لاقو «[4: نوقفانملا] 4 َورِساَحْلا مه كَلوأَف كلذ لَعفي نمو هللا ركذ

 ١[. 5 :نياغتلا] ةيآلا  مهورذحاف مكأ اودع مكدالوأو مكجاوزأ

 ءدالوألاو لاومألا نم مكل ريخ هتانجو هؤاطعو هباوث :ىأ 4 ميظع رجأ هدنع هللا ناو :هلوقو .

 ايندلل كلاملا فرصتملا وه «هناحبس «هّللاو ءائيش كنع ىنغي ال مهرثكأو ءودع مهنم دجوي دق هنإف

 .ةمايقلا موي ليزجلا باوثلا هيدلو «ةرخآلاو

 ناو قالك تدعو ینتدجو نإف «ىندجت ىنبلطا «مدآ نبا» : ىلاعت (؟7[هللا] لوقي رثألا ىفو

 .«ءىش لك نم كيلإ بحأ انأو ءءىش لك كتاف كت

 نم :ناميإلا ةوالح نهب دجو هيف نك نم ثالث 7*7:2[لاق هنأ] ةي هللا لوسر نع حيحصلا ىفو

 ىف ىقلي نأ ناك نمو «هلل الإ هبحي ال ءرملا بحي ناك نمو ءامهاوس امن هيلإ بحأ هلوسرو هللا ناك

 . "نم هللا هذقنأ "ذإ دعب رفكلا ىلإ عجري نأ نم هيلإ بحأ رانلا

 «مالسلا هيلع «هنأ حيحصلا ىف تبث امك «سوفنلاو لاومألاو دالوألا ىلع مدقم هلوسر بح لب
 سانلاو هلامو هلهأو هسفن نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال «هديب ىسفن ىذلاو ١:لاق
 0 أ

o l0 همم هم 

 مك رفغيو مكتايس مكنع رفكيو اناقرف مكل لعجي هللا اوقتت نإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي $

 . 4 ® ۵ ميظعْلا لضقلا وذ هّللاو

 :# اناَقَرُف ل : ناّيح نب لتاقمو «ةداتقو «كاحضلاو « ةمركعو «دهاجمو EE ‹سابع نبا لاق

 .أ نم ةدايز (0) .«هل اورهظت ال »:م ك «د ىف )١(

 .م ك ءد نم ةدايز () .؛هوعيطتو اهيلع هوركشتأ ١:مءكءد ىف (۳)

 .؟نأ »م «ك٬د ىف (50) .أ نم ةدايز )0(

 8 هنع هللا ىضر «كلام نب سنا ثيدح نم )٤۳( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۷)



 5 (50) ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف :دهاجم داز .اًجرخم

 .ارصن :هنع ةياور ىفو .ةاجن :اناقرف : سابع نبا نع ةياور ىفو

 :لظابلاو قا نيب الصق يأ انقر: قاحشإ نب دمحم لاقو

 هرماوأ لعفب هّللا ىقتا نم ناف ؛هلك كلذ مزلتسي دقو مدقت امم معأ قاحسإ نبا نم ريسفتلا اذهو

 رومأ نم هجرخمو هتاجنو هرصن ببس كلذ ناكف «لطابلا نم قحلا ةفرعمل قفو «هرجاوز كرتو
 لينل ًاببس - سانلا نع اهرتس :اهرفغو - اهوحم وهو - هبونذ ريفكتو «ةمايقلا موي .ةتداعشو ةاقدلا

 هتمحر نم نيلفك مكتؤي هلوسرب اونمآو هلا اونا اونمآ نیلا هيأ ايل : ىلاعت لاق امك «ليزجلا هللا باوث

 :YA]. ديدحلا] «ميحر روفغ هللاو مک رفغيو هب نوشمت د ارون مُكَّل لعجير

 هللا ركميو توركميو كوجرخي وأ كولتقي وأ كوبي اورفك نيدّلا كب رْكْمَي إو
 . 4 © نيركامْلا ريخ ُهّللاو

 . كوديقيل :"[ىا] 4كوتبثيل» :ةداتقو ءدهاجمو «سابع نبا لاق

 . كوسبحيل :ديز نباو «ءاطع لاقو

 .قاثولاو سبحلا وه :«تابثإلا» لا لاقو

 هريغ دارأ نم عينص نم بلاغلا وهو «"لاوقألا عمجم وهو «ءالؤهو ءالؤه هلاق ام لمشي اذهو

e 

 رمتئا امل :لوق مع و دع فمش :ءاطع لاق «جيرج نبا نع ا

 :لاق ؟كب اورمتئا ام ىردت له :بلاط وبأ همع هل لاق «هوجرخي وأ هولتقي وأ هوتبثيل اب ىبنلاب
 لاق نيو كاف اده درا نم ناقل ها ترهب را لک وا ورخ نأ نوديربلا

 . '"”«ىب ىصوتسي وه لب !؟هب ىصوتسأ انأ :٥ لاقف اريخ هب صوتسا «كبر برلا معن

 18 «ىسواسولاب فورعملا .ىرصبلا ليعامسإ نب دمحم ىنثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو
 نب بلطملا نع «ريمع نب ديبع نع «ءاطع نع «جيرج نبا نع أ" ا ر ديمحلا دبع

 e نأ نوديري »:لاق ؟كموق كب رمتاي ام : يب هللا لوسرل لاق بلاط ابأ نأ «ةعادو

 هب ر صوتساف «كبر برلا معن : لاق «(یبر) : لاق ؟اذهب كربخأ نم :لاقف . (ىنوج رخي وأ لقب

 ا كلا قزف لاق“ ! ؟هب ا انأ 0 0
 06ه 16ه ي

 .«لاوقألا عمجت وهو ١:م.ك ىفو .«لاوقألا عمجي اذهو» :د ىف (۳) | .أ نم ةدايز (5) .«هترصن ١:أ ىف )١(

 .٠ «كربخ أ “م «ك ىف )٥( .«ىنورخسي 1: ىفو ««يننونجسيال :د ىف (4)

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )٤۹۳/۱۳( .

  8: E«ىنورخسي : ىفو «؛ىننونجسي 3:د ىف (۸) . ةدواد :

 )٤۹۲/۱۳(. ىربطلا ريسفت (9)



 ٤٤ ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا )۳١(

 ةصقلا هذه نإ مث «ةيندم ةيآلا هذه نأل ؛ركنم لب ءادج بيرغ ءاذه ىف بلاط ىبأ ركذو
 ةرجهلا ةليل ناك امنإ ‹ لتقلا وأ ىفنلا وأ تابثإلا ىلع ةرواشملاو رامتئالا اذه ىلع شيرق عامتجاو

 توم دعب هيلع اوؤرتجاو هنم اونكمت امل نينس ثالث نم وحنب بلاط ىبأ توم دعب كلذ ناكو «ءاوس

 مامإلا هاور ام :انلق ام ةحص ىلع ليلدلاو . هئابعأب موقيو هرصنيو هطوحي ناك ىذلا «بلاط ىبأ همع

 سابع نبا نع «دهاجم نع ‹حیجت ىبأ نب هللا دبع نع «ىزاغملا» بحاص راسي ع قاحسإ نب دمحم

 لك فارشأ نم شيرق نم ارفن نأ ؛سابع نبا نع «ئناه مأ ىلوم ناذاب نع «ىبلكلا ىنثدحو :لاق
 نم :اولاق هوأر املف «ليلج خيش ةروص ىف سيلبإ ''”مهضرتعاف «ةودنلا راد اولخديل اوعمتجا «ةليبق
 . ىحصنو ىبأر مكمدعي نلو مكرضحأ نأ تدرأف « متعمتجا مكنأ تعمس اچن ن خيش : لاق ؟تنأ

 ىف مكبئاوي نأ نكشويل هللاو «لجرلا اذه نأش ىف اورظنا :لاقف مهعم لخدف لخدا «لجأ :اولاق
 امك كلهي ىتح «نونملا بير هب اوصبرت مث «قاثو ىف هوسبحا : مهنم لئاق لاقف :لاق . هرمأب مكرمأ

 نأ نكشويلف «هباحصأ ىلإ "”هسبحم نم هبر هنجرخيل هللاو «ىأرب مكل اذه ام هللاو :لاقف ىدجنلا
 :لاق مكدالب نم مكوجرخي نأ مكيلع نمآ امف «مکنم هوعنميف ءمكديأ نم هوذخأي ىتح هيلع اوبثي

 .اذه ريغ ىف اورظناف

 ام مكرضي نل جرخ اذإ هنإف « هنم اوحيرتست مكرهظأ نيب نم هوج رخأ : مهنم لئاق لاقف : لاق

 ام هللاو :ىدجنلا خيشلا لاقف «مكريغ ىف هرمأ ناكو «متحرتساو هاذأ مكنع باغ اذإ « عقو نيأو عنص
 هللاو ؟هثيدح نم (؟”عمست ام بولقلا ذخأو «هناسل ةوالطو "(هلوق] ةوالح اورت ملأ «ىأرب مكل اذه
 مكدالب نم مكجرخي ىتح مكيلإ نيتأيل مث "٠ مكيلع نعمتجيل «برعلا ضرعتسا مث «متلعف نئل .٠ 9 50 03 )0( 5 * 5 م “اوو ع
 .اذه ريغ ًاباب اورظناف «هللاو قدص :اولاق .مكفارشأ لتقيو

 ىرأ ام .دعب 0 مكارأ ام ىأرب مكيلع نريشأل هللاو : هللا هنعل ‹ لهج وبأ لاقف :لاق

 مهنم مالغ لك ىطعي مث «ًادهن اطيسو اباش امالغ ةليبق لك نم ذخأن :لاق ؟وه امو :اولاق .هريغ

 اذه نظأ الف اکا لئابقلا ىف همد قرفت هولتق اذإف «دحاو لجر ةبرض هنوبرضي مث ءامراص افيس

 انحرتساو «لقعلا اولبق كلذ اوأر اذإ مهنإف .اهلك شيرق برح ىلع نووقي مشاه ىنب نم ىحلا
 .هاذأ انع انعطقو

 ىلع اوقرفتف :لاق «هريغ ىأر ال ىتفلا لاق ام لوقلا .ىأرلا هللاو اذه :ىدجنلا خيشلا لاقف :لاق
 مل نوعمجم مهو كلذ

 .موقلا ركمب هربخأو «هيف تيبي ناك ىذلا هعجضم ىف تيبي الأ هرمأف ‹ ا ىبنلا ليربج ىتأف

 .أ نم ةدايز (9) .«هسبح نم 7:أ ىف () .«مهضرتعاو :د ىف )١(
 .(هوقرصب ١:أ ىف )١( .؟هيلع ١:مىكءد ىف (5) .«عبشن ام ۵:1 ىف (4)

(Vv)أ م ٬ك «د نم ةدايز . (A).م٬ك ءد نم ةدايز  



 (0”7) ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 دعب هيلع هللا لزنأو «جورخلاب كلذ دنع هل هللا نذأو ءةليللا كلت هتيب ىف هيم هللا لوسر تبي ملف

 وأ كولتقي وأ كوتبشيل اورفك نيذّلا كب ركمي ذِإوإ :هدنع هءالبو هيلع ا ركذي «لافنألا» ةنيدملا همودق

 بير هب اوصبرت»: مهلوق ىف '' [هللا] لزنأو «(نيركامْلا ُرْيَخ ُهَّللاَو هللا ركميو نوركميو كوجرخي
 «نوئملا بير هب صبرت رعاش نولوقي مأ» e هلبق ناك نم كله امك كلهي ىتح «نونملا

 مةلا ا ی 1 ةمحزلا موي ىمسي مويلا كلذ ناكو ء[“٠ :روطلا]

 اوداک نإو» : ىلاعت هلوق هجارخإ مهتدارإ یف هللا لزنأو «قايسلا اذه وحن لا نعو

 :V]. ءارسإلا] 4اليلق الإ كفالخ نوي ال اذإو اهنم كوجرخيل ضرألا نم كنوزفتسيل

 «ةبقع نب ىسومو وو «دهاجم نع یورو . سابع نبا نع ؛ىفوعلا ىور اذكو

 . كلذ وحن «دحاو ريغو ءمّسقمو «ةداتقو

 تعمتجا اذإ ىتح «هللا رمأ رظتني ةا هللا لوسر ماقأف :قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي لاقو
 ىذلا هناكم ىف تيبي الأ هرمأف «مالسلا هيلع « ليربج هاتأ «ءاودارأ ام هب اودارأو « هب تركمف شيرق

 ىجستي نأو هشارف ىلع تيبي نأ هرمأف بلاط ىبأ نب ىلع ی هللا لوسر اعدف فس ناك

 نم ةنفحب هعم جرخو «هباب ىلع مهو موقلا ىلع ِةوهْللا لوسر جرخ مث .لعفف ءرضخأ هل دربب
 . نسي# :أرقي وهو للل دمحم هيبن نع مهراصبأب هللا ذخأو ,ءمهسوؤر ىلع اهرذي لعجف ارت

 .][4 ۱: سي] 4نورصبي ال مهف مهانيشغأف» : هلوق ىلإ €ميكحلا نآرقْلاو

 ال نکو ام ةع خخ كفوو E ظفاحلا لاق

 نب هللا دبع ثيدح نم رد ىف مكاو سم ىف ناس نإ" "”[هتاح وبأ] ىور دقو

 ىهو ةي هللا لوسر ىلع ةمطاف تلخد :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ميٿخ نب نامثع
 شيرق نم الملا ءالؤهو ءىكبأ ال یل ام 0 [و] «تبأ اي :تلاق «؟ةيئب اي كيكبي ام ١:لاقف يك
 سيلو «كولتقيف كيلإ اوماقل كوأر دق ول .ىرخألا ةثلاثلا ةانمو فل تاللاب نودقاعتي رجحلا ىف

 مث لكي هللا لوسر أضوتف .«ءوضوب ىنتئا «ةينب اي” :لاقف .كمد نم هبيصن فرع دق نم الإ مهنم
 «مهيديأ نيب مهناقذأ تطقسو «مهسوؤر اوؤطأطف . "اذ وه امنإ :اولاق هوأر املف .دجسملا ىلإ جرخ
 .«هوجولا تهاش ١:لاقو ءاهب مهبصحف بارت نم ةضبق يَ هللا لوسر لوانتف .مهراصبأ اوعفري ملف

 .ارفاك ردب موي لتق الإ هتايصح نم ةاصح مهنم الجر باصأ امف
 .' ةلع هل فرعأ الو «هاجرخي ملو ءملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاق مث )1۰( £ 1 : 1

0 

 .أ كد نم ةدايز () . (هتمعن ١:م.ك ىف )١(

 . «ةمحرلا :٠ «مءكءد ىف (۳)

 .هب قاحسإ نبا قيرط نم )٤۹٤/۱۳( هريسفت ىف ىربطلا هاور (4)
 . ؟هبا:موكءد ىف (65)

 ٤١١0(. :459/5؟) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (5)

 .«اذوه اه :م ك ءد ىف (9) . د نم ةدايز (۸) .م.ك نم ةدايز (۷)

 ٠١۷(. /۳) كردتسملاو «دراوم» )١191( مقرب نابح نبا حيحص )٠١(



 ۴2۴0 :فايآلا»:لافنألا ةزوشت مارلا هزل كس سه جج ج با و

 | ىلوم مّسَقَم نع « ىرزجلا نامثع ىنربخأ م ارا «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 شيرق ترواشت :لاق . 4كوتبثيل اورفك نيذلا كب ركمي ذإو# : هلوق ىف سابع نبا نع هربخأ سابع نبا
 .هولتقا لب : : مهضعب لاقو - يَ ىبنلا نوديري - قاثولاب هوتبثأف حبصأ اذإ : : مهضعب لاقف .ةكمب ةليل

 شارف ىلع «هنع هللا ىضر « ىلع تابف «كلذ ىلع هيبن هّللا علطأف . هوج رخأ لب : : مهضعب لاقو

 هنوبسحي ًايلع نوسرحي نوكرشملا تابو ءراغلاب قحل ىتح ةي "هللا لوسر جرخو لَك هللا لوسر

 ؟اذه كبحاص نيأ :اولاقف ءمهركم ىلاعت هللا د لع و املف «هيلإ اوراث اوحبصأ املف ليك ىبنلا

 اوأرف ءراغلاب اورمف لبجلا ىف اودعصف ءمهيلع طلتخا لبجلا اوغلب املف «هرثأ '')اصتقاف . ىردأ ال: لاق

 ثالث هيف ثكمف «هباب ىلع توبكنعلا جسن نكي مل انهاه لخد ول :اولاقف «توبكنعلا جسن هباب ىلع
 ا )۳(

 :هلوق ىف ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 .مهنم كتصلخ ىتح «نيتملا ىديكب مهب تركمف :ىأ #نيركاملا ريخ هللاو هللا ركميو نوركميو#

 ريطاسأ الإ اذه نإ اذه لغم انلقل ءاشن ول انعمس دق اولاق انتايآ مهيلع ىلتت اذإو ل

 وأ ءامسل ١ نب اراك ايلع رطمأو كدتع رم ودخلا رم اذه كاكا مهألا ارزق ذز راعت يارا

 ه “دس 29 م ت م

 مهو مهبذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناک امو © ميلأ باذعب انتئا

Eنيح هتايآ عامس دنع لطابلا مهاوعدو ا مهدرمتو مهوتعو  

 دقف الإو «لعف ال لوق مهنم اذهو . «اذه لثم انلقل ءاشن ول انعمس دق» :نولوقي مهنأ مهيلع ىلتت

 هب نورْعَي مهنم لوق اذه امغإو داس كلذ ىلا .ةودجب لف هلم وم ةر اتان نأ ةر اه ريق اودع

 . مهلطاب ىلع مهعبتا نمو مهسفنأ

 نب ديعس كلذ ىلع صن دق امك - هللا هنعل  ثراحلا نب رضنلا وه كلذل لئاقلا نإ :ليق دقو

 نم ملعتو «سراف دالب ىلإ بهذ دق ناك - هللا هنعل  هنإف ؛مهريغو جيرج ناو کلا ريح

 سانلا ىلع ولتي وهو «هللا هثعب دق ي هللا لوسر دجو مدق الو «رایدنفساو متسر مهكولم رابخأ

 هللاب :لوقي مث «كئلوأ رابخأ نم مهثدحيف رضنلا هيف سلج «سلجم نم “و ماق اذإ ناكف «نآرقلا

 رمأ «ىراسألا ىف عقوو ردب موي هنم ىلاعت هللا نكمأ امل اذهلو ؟دمحم وأ انأ ؟اصصق نسحأ امهيأ

 نب دادقملا هرسأ ىذلا ناكو .دمحلا هلو «كلذ لعفف ءهيدي نيب اربص هتبقر برضت نأ ةا هللا لوسر

 .«اوصتقاف ا):معكءد ىف )۲( . «ىبنلا مك ىف )1(

 لاجر هلاجر ةيقبو «هريغ هفعضو نابح نبا هقثو ىرزجلا ورمع نب نامثع هيف :(۲۷ /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق )958/١( دنسملا (۳)

 . ؟حيحصلا

 .«مالسلا هيلع» :دءك ىف )٤(



 :ريرج نبا لاق امك ءهنع هللا ىضر ءدوسألا

 ريبج نب ديعس نع «رشب ىبأ نع «ةّبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح «راشب نب دمحم انثدح
 ناكر: كراخا ني رضلاو «دَع نب ةميعُّطو طعم ىبأ نب ةبقع اربص ردب موي ةا ىبنلا لق :لاق
 هنإ » : لك هللا لوسر لاقف .ىريسأ «هللا لوسر اي :دادقملا لاق «هلتقب رمأ املف ءرضنلا رسأ دادقملا

 لوسر اي :دادقملا لاقف «هلتقب هلي هللا لوسر رمأف .«لوقي ام ءلجو زع «هللا باتك ىف لوقي ناك
 .تدرأ ىذلا اذه :دادقملا لاقف .«كلضف نم دادقملا نغا مهللا :٠ راك هللا لوسر لاقف .ىريسأ « هللا

 الإ اذه نإ اذه لثم القل ءاشن ول انعمس دق اولاَق انثايآ مهيلع ىت اذإو» :ةيآلا هذه تلزنأ هيفو :لاق

 .نيلّوألا ريطاسأ

 نب معطملا» :لاق هنأ ؛ريبج نب ديعس نع ءةيشحو ىبأ نب رفعج رشب ىبأ نع « میشه ءاور اذكو
 هللا لوسر لاق اذهلو ؛ردب موي ايح نكي مل ىدع نب معطملا نأل ؛طلغ وهو ."7«ةميعط لدب» «ىدع
 : ىنعي - ەل مهتبهول سلا E ا ا )6( معطملا ناك ولا :ذئموي هع

 . فئاطلا نم عجر مويو ةي هللا لوسر راجأ دق ناك هنأل  ىراسألا

 اهولتيو اهنم ملعتي وهف ءاهسبتقا مهبتك :ىأ «ةروطسأ عمج وهو ,«نيلوألا ريطاسأ» : ىنعمو
 نيلوألا ريطاسأ اوُلاَقو :ىرخألا ةيآلا ىف مهنع هللا ربخأ امك «تحبلا بذكلا وه اذهو .سانلا ىلع

 «اًميحّر اروفَع ناك هّلِإ ضرألاو تاَومّسلا يف رملا معي يذلا هنأ ل .اليصأو ةركب هيلع لمت يهف اها
 .هنع حفصيو هنم لبقتي هنإف ؛بانأو هيلإ بات نمل :ىأ [5 ٠٠ :ناقرفلا]

 باذعب انتنا وأ ءاَمّسلا نَم ةراجح اَنيَلَع رطَمأَف كدنع نم قحْلا وه اذه ناك نإ مهلا اوُناَق ذإو» :هلوقو

 مهل ىلوألا ناكو «هب اوبيع امم اذهو «مهبيذكت ةدشو مهدانعو مهوتعو مهلهج ةرثك نم اذه :يميلأ

 رجا نكلو .«هعابتال انقفوو «هل اندهاف «كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ «مهللا :اولوقي نأ

 لجأ الولو باَدَعْلاِب كنولجعتسيو) : ىلاعت لاق امك ةبوقعلا ميدقتو «باذعلا اولجعتساو ء مهسفنأ ىلع

 لبق انطق ال لجع ار اوُلاَقَول ٥۳[« : توبكنعلا] «نورعشي ال مهو ةتغب مهتيتابلو باذّعْلا مهءاجَل ىمسم

 (جراعملا يذ هللا نم . عفاد هَل سيل نیرفاکلل . عقاو باذعب لئاس لأس# :٦ ص] (باسحلا موي

 افسك الع طقسأف» ذل پیش موق لاق امك «ةفلاسلا ممألا نم ةلهجلا لاق كلذكو ء[۳ :١ جراعملا]

 كدنع نم َقَحْلا وه اذه ناك نإ مهلا :  ءالؤه لاقو /١1[« : ءارعشلا] «نيقداّصلا نم تنك نإ ءامسلا نم

 . «ميلأ باذعب انتئا وأ ءاَمّسلا نم ةراجح اَنيَلَع رطمأف

 )١( ؟ىبنلا 2:1 معكءد ىف .

 .(00 4 /17) ىربطلا ريسفت (۲)
 . )٥۰٤/۱۳( ىربطلا ريسفت (*)

 .«ىبسلا 2:أ ىف )١( .«ىنلأسو :١ ك ىف )٥( .«ىدع نب معطملا» : ءم «ك ءد يف (4)

 .هنع هللا ىضر «معطم نب ريبج ثيدح نم (۳۱۳۹) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۷)



 (۴۳ - ۳۱) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا ۸

 ماشه نب لهج وبأ وه :لاق كلام نب سنأ نع «ىدايزلا بحاص ؛ديمحلا دبع نع «ةبعش لاق
 :تلرتف ,4ميلأ باذعب انتا وأ ءاَمّسلا نم ةراجح اَنيَلَع رطمأف كدنع نم قحْلا وه اذه ناک نإ مهلا : لاق

 .ةيآلا (نورفغتسي مهو مهيذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو

 نع «هيبأ نع «ذاعم نب هللا ديبع نع امهالك ءرضنلا نب دمحمو دمحأ نع ىراخبلا هاور
1 

 هللا دبع وبأ مكاحلاو «دمحأ وبأ مكاحلا هلاق .باهولا دبع نب رضنلا نب دمحأ :وه اذه دمحأو

 .ملعأ هللاو «ىروباسينلا

 ناك نإ مهلا اولاق إو :هلوق ىف سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «لجر نع «شمعألا لاقو
 نب ثراحلا نب رضنلا وه:لاق ملأ باذعب انا وأ ءامّسلا نم ةراجح اَنيَلع رطمَف كلددع نم قحْلا وه اذه
 لاق اذكو ء[؟ ء١: جراعملا]4عفاد هل سيل نيرفاكلل . عقاو باذعب لئاس لأس# : هللا لزنأف : لاق «ةدّلك

 : ىلاعت هللا لاقف :ءاطع داز - ثراحلا نب رضنلا هنإ :ىدسلاو ر نب ديعسو «ءاطعو «دهاجم

 لأ مکاتقلخ امك یدارُف انومتتج دقو :لاقو 7 : ص] «باسحلا موي لبق انطق اَنَل لجع ابر اوُلاَقر»
 دقلو :ءاطع لاقء[؟ ء١: جراعملا]4نيرفاكلل . عقاو ؛ باذعب لئاس لأس# :لاقو 4 : ماعنألا] «ةرم

 . لجو زع ا

 ناسغ وبأ انثدح «ثيللا نب دمحأ نب نسحلا انثدح ماا نيد حدس ود نبا لاقو

 دحأ موي افقاو صاعلا نب ورمع تيأر :لاق هيبأ نع دنر نبأ, نع نا اقدح تلم ويا اح
 . (یسرفبو یب فسخاف ea نإ .مهللا :لوقي وهو «سرف ىلع

 ةهفس كلذ لاق :لاق ءةيآلا 4كدنع نم قحلا وه ھ اذه ناك نإ مِهَّللا اولاق ذإو» ل

 .اهتلهجو ةمالا هذه ةه ىلع هرو هثذناعب هللا داعق 45 ياو ةمألا له

 ىبأ نبا لاق (نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهيذعيل هللا ناك اول : یلاعت هلوقو
 كاّمس لّيمز ىبأ نع «رامع نب ةمركع انثدح ءدوعسم نب ىسوم ةفيذح وبأ انثدح «ىبأ انثدح : متاح
 ال كيبل «كيبل مهللا كيبل :نولوقيو تيبلاب نوفوطي نوكرشملا ناك :لاق سابع نبا نع «ىفنحلا
 امو هكلمت «كل وه اكيرش الإ «كل كيرش ال :نولوقيو !«دق ْدَق :٠ ىبنلا لوقيف . كل كيرش
 مهبذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو : هللا لزنأف «كنارفغ «كنارفغ :نولوقيو .كلم

 ىقبو ال ىبنلا بهذف «رافغتسالاو ةي ىبنلا :نانامأ مهيف ناك :سابع نبا لاق < ,«نورفغتسي مهو
 . ؟ 0 رافغتسالا

 .«كيبل كل» :1 ىف (۳) .؟اهلهجو »:ك ىف (۲)

 . هب دوعسم نب ىسوم ةفيذح ىبأ قيرط. نم )011/۱۳( هريسفت ىف ىربطلا هآورو )٤(



 قا سس (7237 -81) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نامور نب ديزي نع يما وبا تلك :ةدوزعلا ني اح ترا دخ رج ونا لاق
 وه اذه ناک نإ مهّللا» : :اننيب نم هللا همركأ دمحم :ضعبل اهضعب شيرق تلاق :الاق سيق نب دمحمو

 ءاولاق ام ىلع اومدن اوسمأ املف ء(ميلأ باذعب اتتا وأ ءاَمّسلا نم ةراجح انيَلع رطمأف كدنع نم قحلا

 217 عهّنلا ناک امو مهيف تنأو مهيذعيل ] هللا ناک اموإ» : لجو زع «هللا لزنأف !مهللا كنارفغ :اولاقف

 :rté]. لافنألا] (نومّلعي ال مهرثكأ نكلو » : هلوق ىلإ (نورفغتسي مهو مهبذعم

 هللا ناك ام :لوقي © مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 «نوُرفْغَتسَي مهو مهبذعم هللا ناک امو :لاق مث ,مهجرخي ىتح مهرهظأ نيب مهؤايبنأو اموق بذعيل
 نول نتعب نورت د رافتعمألا lT هللا نم هل قبس دق نم مهيفو :لوقي
 .ةكم لهأ اذهب ىنعي

 كلذ رحت ىدسلاو ردا ی اسو «ىفوعلا ةيطعو .«ةمركعو «دهاجم نع یورو

 اوناك نيذلا نينمؤملا : ىنعي ر «نورففتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو : كلام وبأو كاحضلا لاقو

 لاق “'[لاق] ىبرع نب رضنلا انثدح ءدواد نب رافغلا دبع انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 اماد ام باذعلا عراوق نم نيراجم نيموصعم نولازي ال نينامأ ةمألا هذه ىف لعج هللا نإ : سابع نبا

 ناك او مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو : هلوق < «مکیف ىقب نامأو ءهيلإ هللا هضبق نامأف : .:مهرهظأ نيب

 4 ةورفتتمب ىر بلع هللا

 «ثيدحلا اذه هثدح ىبرع نب رضنلا نأ « انباحصأ ضعب ىلنثدح :رافغلا دبع حاص وب لاق

 ةداتق نع ىور اذكو 5 اذه نم ًاوحن ىرعشألا ىسوم ىبأ نع «ريرج نباو هيودرم نبا یورو

 .ئرقملا ىوحنلا ءالعلا ىبأو

 ىلع هلل لز *: ا هلا لوسر لاق :لاق هيبأ نع E «فسوي نب دابع نع

 «تيضم اذإف ,«نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك اموإ» : ىتمأل نينامأ

 8 «ةمايقلا موي ىلإ رافغتسالا مهيف تكرت

 نب هللا دبع ثيدح نم «هكردتسم ىف مكاحلاو 2« هدئسم خوف دمحأ مامإلا هاور ام لوين دهشيو

 لاك هللا لوسر نأ «ديعس ىبأ نع < «مئيهلا ىبأ نع «جارد نع «ثراحلا نب ورمع ىنربخأ : بهو

 .«لاقو» :ك ىف (۳) .٠م«ك٬د نم ةدايز قفز .م نم ةدايز )١(

 .(01 )١7/ ىربطلا ريسفت )٤(
 .«ثيدحلا ىف فعضي رجاهم نب ليعامسإو «بيرغ ثيدح اذه »:ىذمرتلا لاقو )3١487( مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 . «اذه ةحصل ٠:1» ىف (5)



 ٠١( #2 5) ناتيآلا :لافنألا ةروس  عيارلا ءزجملا لل لل مهل سد و.

 لاقف . مهداسجأ ىف مهحاورأ تماد ام كدابع ىوغأ حربأ ال «براي كتزعو : لاق ناطيشلا نإ ١ : لاق

 . """ءاجرخي ملو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاق مث

 نب ةيواعم ىنثدح - دعس نبا وه - نيدشر انثدح Ca نب راع اطرح : دمحأ ماترا ةلاقو

 هللا باذع نم نمآ دبعلا :لاق هنأ ةا ىبنلا نع E ديوس 5920

 (”«(لجو زع «هّللا رفغتسا ام

 نإ ه هءايلوأ أ اوناك امو ماَرحْلا دجسَمْلا نع نودصي مهو هللا مهبذعي الأ مهل امو

 ءاكم الإ تْيَبلا دبع ْمُهتالَص ناك امو 90 َنوُمَلعَي ال ْمُهَرتْكأ نكلو نوما لإ هايل

 . 4 C2 نورفكت متنك امب باذعلا اوقوذف ةيدصتو
 نيب كي هللا لوسر ماقم ةكربل مهب كلذ عقوي مل نكلو .مهبذعي نأل لهأ مهنأ ىلاعت ربخي

 ترسأو مهديدانص لتقف «ردب موي هسأب مهب هللا عقوأ ‹مهرهظأ نيب نم جرخ امل اذهلو ؛مهرهظأ

 .داسفلاو كرشلا نم اهب نوسبلتم مه ىتلا «بونذلا نم رافغتسالا لإ ىلاعت ا ا

 .اوبذع ام نورفغتسي اوناك ولو «نورفغتسي موقلا نكي ملا: ا غو دىلا ةد لاف

 مهب عقوأل « نيرفغتسملا نينمؤملا نم نيفعضتسملا نم مهرهظأ نيب ناك ام الولف «ريرج نبا هراتخاو

 نيذّل مه : ةيبيدحلا موي ىف ىلاعت لاق امك .«كئلوأ ببسب مهنع عقد نكلو «دري ال ىذلا سأبلا

 مل تانمؤم ءاسنو نونمؤم لاجر اللو لحم علي نأ اًفوُكَعَم يدهلاو مارحلا دجْسَمْلا نع مكودصو اورقك

 اورقك نيا اني اوت ول ءاشي نم هتمحر يف هللا لخديل مع ٍريغب ةرعم مهتم مكييصتف مهوتطت نأ مهوملعت

 :Yo]. حتفلا] (اميلأ اباذَع مهنم

 : لاق یّربأ نبا نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع ميزت ندع وتم زا اا :ريرج نبا لاق

 ىلإ ةي ىبنلا جرخف :لاق 4 مهيف تنو مهيذعيل هلا ناك امو : هللا لزنأف ءةكمب يك ىبنلا ناك

 TE ةيقبلا كئلوأ ناكو :لاق «(نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك اموإ» : هللا لزنأف ‹ ةنيدملا

 را ور تح لا هللا لزنأ ءاوجرخ املف - ةكمب ىنعي  نورفغتسي اهيف اوقب نيذلا
 .مهدعو ىذلا باذعلا وهف «ةكم حتف ىف هللا نذأف :لاق# هءاّيلوأ اوناك امو مارحلا دجّسَمْلا نع

 .اذه وحن دحاو ريغو ‹كاحضلاو «كلام ىبأو باع ع یورو

 دارملا نوكي نأ ىلع ,«نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك اموإل : هلوقل ةخسان ةيآلا هذه نإ :ليق دقو

 .مهسفنأ مهنم رافغتسالا رودص

 .هب جارد نع ةعيهل نبا قيرط نم دنسملا ىف دمحأ قايس امأو .مكاحلا قايس اذهو )11١/4( كردتسملاو (58 /8) دنسملا )١(
 5١(. /5) دنسملا (0)
 .؟نيملسملا :مىكءد ىف (۳)



 ۵ ی سن یک 2878 ناقرألا :لاقنالا روس عبارلا هللا

 ديزي نع ءدقاو نب نيسحلا نع «حضاو نب ىيحي انئدح م ندا ايدك ورع ارنا
 امو مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو : «لافنألا» ىف لاق :الاق ىرصبلا نسحلاو ةم ركع نع ,ىوحنلا

 : هلوق ىلإ € هللا مهبذعي الأ مهل اموإ» :اهيلت ىتلا ةيآلا اهتخسنف <« «نورفغتسي مهو مِهبَعم هللا ناک

 .رضلاو عوجلا اهيف مهباصأف ءةكمب اولتوقف ,«نورفكت مسك امب باذعْلا اوُقودَفل

 ."”ضاو نب ىيحي ةلّيمت '') ىبأ ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاور اذكو

 نبا نع «دمحم نب جاجح انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 a «(نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناک اموإ» : سابع نبا نع .ءاطع نع «ءاطع نب نامثعو 3

 . 4 مارحلا دجسملا نع نودصي مهو هللا مهبذعي الأ مهل امول :"”[ىلاعت] لاقف كرشلا لهأ ىنثتس

 الإ هولا نإ هالو اوُناَك امو مارحلا دجُسَمْلا نع َنوُدصي مهو هللا مهبذعي الأ مهل اول :هلوقو

 ىذلا ىأ مارحلا دجسملا نع نودصي مهو هللا مهبذعي ال فيكو : ىأ 4َنوُمَلعَي ال مهرتكأ نكلو نوقتملا

 «ةءايلوأ اوناك امو» : لاق اذهلو ؛هب فاوطلاو هدنع ةالصلا نع هلهأ مه نيذلا نينمؤملا نودصي «ةكبب

 ناك ام : ىلاعت لاق امك «هباحصأو ا يبنلا هلهأ امنإو « مارحلا دجسملا له ٍوسيل مه : ىأ

 .نودلاخ ْمهِراَلا يفو ْمُهْلامعأ تطبح كو رفكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش هللا دجاسَم اورمعي نأ نيكرشملل

 نأ كدلوأ ىسعف هللا الإ شخ مل ةاكزلا ىنآو ةالصلا ماقأو رخآلا مويا هللاب مآ نم هللا دجاَسم رمعي امن

 مارحلا دجسملاو هب رفكو هللا ليبس نع دصوإ : ىلاعت لاقو ١[« ء۷٠: ةبوتلا] (نيدتهملا نم اونوکی

 .[۷٠۲:ةرقبلا] ةيآلا 40[ لتقلا نم ربك ةتفلاو ] هللا دنع ربك هنم هلهأ جارخإو

 - ىناربطلا وه  دمحأ نب ناميلس انثدح :ةيآلا هذه ريسفت ىف هیودرم نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ىبحي نع ؛ميرم ىبأ نب حون انثدح ءدامح نب ميعُن انثدح ‹ىرصملا ةقدص نب سايلإ نب رفعج انثدح

 ؟كّلآ نم للي هللا لوسر لثس :لاق «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع «ىراصنألا ديعس نبا

 . ي نوقّتملا الإ هؤايلوأ نإإ» : ايب هللا لوسر التو ««ىقت لك» : لاق

 «ةفيذح وبأ انثدح «نسحلا نب قاحسإ انثدح ا انثدح :هكردتسم ىف مكاحلا لاقو

 نع «هيبأ نع «ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ نع < 0 نب نامثع نب هللا دبع نع «نايفس انثدح

 انيفو «“"انتخأ نبا انيف :اولاق ؟؟مكريغ نم مكيف له» :لاقف اشيرق هيب هللا لوسر عمج :لاق هدج

 .«نوقتملا مكنم ىئايلوأ نإ ءانم انالومو ءانم انتخأ نباو ءانم انفيلح »:لاقف .انالوم انيفو ءانفيلح

 ا ملو ‹ حيحص ل اله :لاق مث

 .أ نم ةدايز (5 50 .«حاضو»:ك ىف (۲) .«نبا »: ىف )١(

 .(«لاقف »:أ ىف (5)

 ىمثيهلا لاقو .؟ميعن هب درفت حون الإ ىبحي نع هوري مل ١:لاقو «نيرحبلا عمجم» )0٠07( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (1)
 ان ل نا ىبأ نب حون هيف )514/١١(:7 عمجملا ىف

 . أ نم ةدايز (9) «انيخأ» :م.كءد ىف (8) . «مثيخ) :أ ىف (۷)
 ٠١ كردتسملا( )۲/ ۳۲۸(.



 08048 )نايل :لاشأللا ةروس د عيارلا را تس = حس

 ر لاف 4 كوقتملا الإ. هزات را تإ: 2 انت هوك نف ناخ ن يحسم لاو رولا

 . مهنع هللا ىضر «هباحصأو ةي دمحم

 .اوناك ثيحو «اوناك نم «نودهاجملا مه :دهاجم لاقو

 ناك امو# :لاقف «هب هنولماعي اوناك امو «مارحلا دجسملا دنع هنودمتعي اوناك ام ىلاعت ركذ مث

 ‹«ةمركعو «دهاجمو « سابع نباو «رمع نب “هللا دبع لاق : 4ةيدصتو ءاكم الإ تيبلا دنع مهتالص

 نب طيبنو « سبنع نب رجحو « ىظرقلا بعك نب دمحمو «ىدراطعلا ءاجر وبأو « ريبج نب ديعسو

 مهعباصأ نولخدي اوناكو :دهاجم دازو - ريفصلا وه :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو «طيرش

 .مههاوفأ ىف

 .زاجحلا ضرأب نوكيو ««ءاکلا» : هل لاقي ضيبأ ريط وحن ىلع ريفصلا : ءاكملا :ىدسلا لاقو

 انثدح «بدؤملا دمحم نب سنوي انثدح «دالخ نب ناميلس دّالَح بأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج انثدح  ىرعشألا هللا دبع نبا ىنعي - بوقعي

 «دهاجمو «رمع نبا نع ىور اذكو . سابع نبا نع «ىفوعلاو ةحلط ىبأ نب ىلع ىور اذكهو

 نب خا «ىفوعلا ةيطعو «ةداتقو «كاحضلاو «نمحرلا دبع نب ةملس ىبأو «بعك نب دمحمو

 .اذه وحن ىزبأ نباو «سبنع

 ىف رمع نبا نع يطع عمرك اقدح «رمع وبأ انثدح «راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 لاق .قيفصتلا :ةيدصتلاو .ريفصلا :ءاكملا :لاق «ةيدصتو ءاكم الإ تيبلا دنع مهتالص ناك امو :هلوق

 .هيديب قفصو «هدخ لامأو ءرمع نبا رفصف ءرمع نبا لعف ةيطع انل ىكحو :ةرق

 نبا هاور .نورفصيو نوقفصيو ضرألا ىلع مهدودخ نوعضي اوناك : لاق هنأ ًاضيأ رمع نبا نعو

 . هنع هدنسب هريسفت ىف متاح ىبأ

 :لامتفلا لع قيبلاب ةوفوطي 1وتاك 4 ةمزركع لاقو

 . هتالص هلم ىبنلا ىلع كلذب اوطلخيل كلذ نوعنصي اوناك امنإو :دهاجم لاق

 .نينمؤملاب نوئزهتسي :ىرهزلا لاقو

 زع «هللا ليبس نع سانلا مهدص :لاق #ةيدصتو# :ديز نب نمحرلا دبعو ريَّبج نب ديعس نعو

 لو

 .«تيبلا ::ك ىف (۲) .«قازرلا دبع»:أ ىف )١(



 o۳ ڪک س ص ج ج ج ج TV) ۳( ناتيآلا : لافنألا ةروس 0 عبارلا ءزجلا

 وه :قاحسإ نب دمحمو «جّيرج نباو «كاحضلا لاق «نورفكت متنك امب باذعلا اوقوذف# :هلوق
 .هريغ كحي ملو «ريرج نبا هراتخاو .ىبسلاو لتقلا نم ردب موي مهباصأ ام

 نع ‹ حيجن ىبأ نبا نع «نايفس انثدح ءرمع ىبأ نبا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 . ةلزلزلاو ةحيصلاب بيذكتلا لهأ باذعو «فيسلاب رارقإلا لهأ باذع :لاق دهاجم

 مهيلع نوكت مث اهنوقفنيسف هللا ليبس نع اودصيل مهلاومأ نوقفني اورفك نيذلا نإ ط

 بيَطلا نم ْثيِبَحْلا هلا ريميل 09 نورشحي منهج ئلإ اورفك نيذّلاو نوبلغي مث ةرسح

 مه كتلوأ متهج يف هلعجيف اعيمج همكريف ضعب ىلع هضعب ثيبخلا لعجيو

 .4 ©9نورساَخْلا

 مدا نب aa «نابح نب ىيحي نب دمحمو «ىرهزلا ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق

 خو «ردب موي شيرق تبيصأ امل و نو وج او فا

 نبا ناوفصو «لهج ىبأ نب ر ةمركعو «ةعيبر ىبأ نب هللا دبع ىشم «هريعب نايفس وبأ عجرو .ةكم ىلإ

 نمو برح نب نايفس ابأ اوملكف «ردبب مهناوخإو مهؤانبأو ,مهؤابآ بيصأ شيرق نم لاجر ىف ‹ ةيمأ

 لتقو مكرتو دق ادمحم نإ « شيرق رشعم اي :اولاقف «ةراجت شيرق نم ريغلا كلب ىف هلا تاک

 - مهيفف : : لاق راف !انم بيصأ نم ًارأث هنم كردن نأ انلعل «هبرح ىلع لاملا اذهب انونيعأف < « مكرايخ

 ليبس نع اودصيل] مهلاومأ نوقفني اورفك نيِذّلا نب :لجو زع «هللا لزنأ - سابع نبا نع ركذ امك
 . 2©نورشحي منهج ىلإ اورفك نيذّلاو» : هلوق ىلإ[ هللا

 ئز نباو «ىدسلاو «ةداتقو « ةبيتع نب مكحلاو ر نب ديعسو «دهاجم نع ىور اذكهو

 هلك هللا وسر ناقل دحأ يف لاومألا هتقفتو ناف نأ قف تلر اهنا

 نوقفني رافكلا نأ ىلاعت ربخأ دقف ءاصاخ اهلوزن ببس ناك نإو .ةماع ىهف «ريدقت لك ىلعو

 مهْيَلَع نوكت مث ءمهلاومأ بهذت مث كلذ نولعفيسف «قحلا قيرط عابتا نع اودصيل مهلاومأ

 «قحلا ةملك ىلع مهتملك روهظو هللا رون ءافطإ اودارأ مهنأل ؛ائيش دجت مل ثيح ؛ةمادن : ىأ 4ة رسح

 اذهف .نيد لك ىلع هنيد رهظمو «هتملک نلعمو «هنيد رصانو «نورفاكلا هرك ولو هرون متم هّللاو

 ام هنذأب عمسو هنيعب ىأر «مهنم شاع نمف «رانلا باذع ةرخآلا ىف مهلو ءايندلا ىف مهل ىزخلا

 مث اهنوقفنيسف» :لاق اذهلو ؛ىدّمرسلا باذعلاو ىدبألا ىزخلا ىلإف «تام وأ مهنم لتق نمو ءهؤوسي

 . )٥۳۲/۱۳( هريسفت ىف ىربطلا هاورو (*)

 .«تلزنأ» :م ىف (5)



 ( ٤١ -۳۸) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزحجلا ل لل ه٤

 .«نورشحي منهج ىلإ اورفک نيذّلاو نوبلغي م ةرسح مهيلع نوكت

 :هلوق ىف سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع لاق EN يلا هلوقو
 نم نمؤملا زيي :ىدسلا لاقو (ءاقشلا لهأ نم ةداعسلا لهأ زيميف : بطلا نم ثيبخلا هللا زيميلإ»

 اوكرشأ نود لوقت مثال ىلاعت لاق امك ءةرخآلا ىف زييمتلا اذه 5 نأ لمتحي اذهو .رفاكلا

 «َنوُقَرفَتي دموي ةعاسلا موقت مويو» : ىلاعت لاقو ء[۲۸: سنوي] (مهنيب انليرف مكؤاكرشو متنأ مكناكم
 مولا اوزاتماو# :ىلاعت لاقو ء[١٤: مورلا] «نوعّدّصُي دموي : ىرخألا ةيآلا ىف لاقو ١4[: :مورلا]
 .[09:سي] «نومرجملا اهي

 ال للعم «ماللا» نوكتو ءنينمؤملل مهلامعأ نم رهظي امب ءايندلا ىف زييمتلا اذه نوكي نأ لمتحيو

 هّللا زيميل# ؛كلذ ىلع مهانردقأ امنإ :ىأ هللا ليبس نع دصلا ىف نوقفني لام نم رافكلل هللا لعج
Eهيصعي وأ ا هئادعأ لاتقب هعيطي نم :ىأ  Eلاق امك كلذ 0  

 لاقو :WV N ا لآ ةيآلا اَ لاق مَن ل اول ردا وأ هللا ليس يف ارتا

 0 GE a ل ىلاعت

 اودهاج َنيِذّلا هللا ملي امو ةّنجْلا اولخدت نأ متبسح مأ# :ىلاعت لاقو ء[۱۷۹:نارمع لآ] ةيآلا (بيقلا

 . اضيأ a «[۲٤۱:نارمع لآ] «نيرباّصلا مّلعيو مكنم

 ىف اهلذبو لاومألا قافنإ ىلع مهانردقأو «مكنولتاقي رافكلاب مكانيلتبا امنإ :اذه ىلع ةيآلا ىنعمف

 لك ةه : ىأ © هكر ءضعب لع هضعب ثيبحلا لعجيف «بيطلا نم ثيبخلا “"زيمتيل ؛كلذ

 :ىأ [ ۳: رونلا] (اماكر هلعجي من : باحسلا ىف ىلاعت لاق امك + نفخي EES ءىشلا عمج وهو

 .ةرخآلاو ايندلا ىف نورساخلا مه ءالؤه : ىأ «َنورِساَخْلا مه كئلوأ منهج يف هلعجيفل ءابكارتم امكارتم

 تنس تضم دقف اودوعي نإو فلس دق ام مهل رفعي اوهَسَي نإ اورق َنيِدّلَل لق »
 نوُلمعي امب هلا نإ اوهتنا نإ هلل هلك نيدلا نوكيو ف نركت ال تح مهولتاقو ت5 نيرألا

 . 4 © ريصتلا معنو ئلوملا معن ذ مكالوم هللا نأ اومّلَعاَف الوت نإو 9 ريصب

 ةقاشملاو رفكلا نم هيف مه امع :ىأ «اوهتني نإ اورفك َنيِذّلَل لق :ِكَي دمحم هيبنل ىلاعت لوقي
 مهبونذو ءمهرفك نم :ىأ فلس دقام مهل رفغي «ةبانإلاو ةعاطلاو مالسإلا ىف اولخديو ءدانعلاو

  aEلاق ةا هللا لوسر نأ ؟دوعسم نبا نع لئاو ىبأ ثيدح نم حفلا ىف ءاج امك :

 لوألاب لخأ «مالسإلا. ىف ءاسأ نمو «ةيلهاجلا ىف لمع امي لخخاؤي مل «مالسإلا ىف نسحأ نم)

 )١( .«ةواقشلا» :أ ىف )١( مد ىف :٠ هللا زيميل .



 وو ا 0 تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نيك

 ناك ام بجت ةبوتلاو «""هلبق ام بجي مالسإلا» :لاق ب هللا لوسر نأ :اضيأ حيحصلا ىفو

 . (اهلبق

 ىدسلا لاقو .ممألا نم اهريغو ردب موي شيرق ىف :ىأ «نيلوألا تّنس تضم دقف# :هلوقو

 .ردب موي :ىأ :قاحسإ نب دمحمو

 دبع نب نسحلا انثدح :ىراخبلا لاق :هّلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو# : هلوقو
 1 2 ع لا < ۳ 5 8

 « عفان نع هریک نع نو رعع نی ركب نع جرش نب ةوح اخ «ىيحي نب هللا دبع انثدح «زيزعلا

 ناتفئاط نإوإ» : هباتك ىف هللا ركذ ام عمست الأ «نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف هءاج الجر نأ ؛رمع نبا نع

 نبا اي :لاقف ؟هباتك ىف هللا ركذ امك لتاقت الأ كعنمي امف ء[۹: تارجحلا] ةيآلا اوفا ندمؤملا نم

 لتفي نموإ» لجو رم ‹ هللا لوقي ىتلا ةيآلاب ريغأ نأ نم ىلإ ] بحأ ‹ لتاقأ الو ةيآلا هذهب ريع «يخأ

 نوکت ال ئَتح مهوُتاقو 3: لوقي ىلاعت هللا نإف :لاق «[97 :ءاسنلا] ةيآلا "”رخآ ىلإ 4 ادّمعَتم انمؤم

 ىف نفي .لجرلا ناكو ءاليلق مالسإلا ناك ذإ ةَ ىبنلا دهع ىلع انلعف دق :رمع نبا لاق ؟4 ةننف

 اميف هقفاوي ال هنأ ىأر املف «ةنتف نكت ملف مالسإلا رثك ىتح «هوقثوي نأ امإو «هولتقي نأ امإ :هئيد

 ناكف نامثع امأ ؟نامثعو ىلع ىف ىلوق ام :رمع نبا لاق ؟نامثعو ىلع ىف كلوق امف :لاق ءديري

 هذهو - هديب راشأو - هتّتخو لَك هللا لوسر مع نباف ىلع امأو «هنع وفعي نأ متهركو «هنع افع دق هللا

 . نورت ثيح - هتنب : وأ - هتنبا

 ريبج نب ديعس ىئئددح :لاق هثدح ریو نأ نا انثدحا رو اخ « سنوي نب دمحأ انثدحو

 مكلاتقب سيلو «ةنتف مهيلع لوخدلا ناكو ل ا

 . كلملا ىلع

 لا ر رانا نام هلك كه

 دق سانلا نإ :الاقف ريبزلا نبا ةنتف ىف نالجر هاتأ هنأ ؛رمع نبا نع عفان نع ‹ هللا ديبع لاقو

 1 جرخت نأ كعنمي امف واک هللا لوسر بحاص تنأو ا ل تنأو «ىرت ام اوعنص

 ةئتف نوكت ال تح مهولتاقو » : هللا لقي مل وأ :اولاق .ملسملا ىخأ مد ىلع مرح هللا نأ ىنعنمي :لاق

 . «اهرخآ ١:مءك ىف (۳) .«هليق ناك ام» :م ك ىف (؟)
 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )٤10۰« 4190١(.



 ٤١( _۳۸) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا 0٦

 نأ نوديرت متنأو هللا هلك نيدلا ناكو «ةنتف نكت مل ىتح انلتاق دق :لاق ؟ك«هّلل هلک نيدلا نوكيو
 . هللا ريغل نيدلا نوكيو ءةنتف نوكت ىتح اولتاقت

 دنع تنك :لاق ىمخللا هللا دبع نب بويأ نع «ديز نب ىلع نع ملت ني قامحب هاوز اكو

 ةف نوكت ال ىَتح مهولتاقو» : لوقي هللا نإ :لاقف لجر هاتأف ءامهنع هّللا ىضر 0 'رمع نب هللا دبع

 هللا بحذر و هلك نيدلا تاك نخب ىباخضأو انآ "ثلئاق وسعت نبا لاف لل هلك نيدلا نوکیو
 نبا امهاور .هللا ريغل نيدلا نوكيو ءةنتف نوكت ىتح نولتاقت نا كنكلو «ةنتف نكت ملو

 . هيودرم
 ةماسأ ىنعي  نيطبلا وذ لاق :لاق هيبأ نع < «ىمیتلا مهاربإ نع «شمعألا نع «ةناوع وبأ لاقو

 لتاقأ ال هللاو انأو كلام نب دعس :لاقف :لاق .ادبأ هللا الإ هلإ ال :لوقي الجر لتاقأ ال  ديز نبا

 نيدلا َنوُكَيَو ٌةَنتف وكت ال ىح مهولتاقو) : هللا لقي ملأ :لجر لاقف .ادبأ هللا الإ هلإ ال :لوقي الجر

 .هيودرم نبا هاور . هلل هلك نيدلا ناكو «ةنتف نكت مل ىتح انلتاق دق : : الاقف ؟«هلل هلک

 كرش نركب ال "نست ىف 4ةف نوكت ال ئَتح مهولتاقو» : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 «نايح نب لتاقمو «ىدسلاو « سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو «نسحلاو ‹«دهاجمو «ةيلاعلا وبأ لاق اذكو

 ال ئّمح# : انئاملع نم هريغو ريبزلا نب , ةورع نع «ىرهزلا نع ىنغلب ناجحا ني همجت لاو

 . هنيد نع ملسم نتفي ال ىتح :4ةَنتف نوكت

 صلخي :لاق «ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع ‹كاحضلا لاق هلل هلك نيدلا نوكيو# : هلوقو

 . هلل ديحوتلا

 . هللا الإ هلإ ال :لاقي نأ : عدّل هلك نيدلا نوككيو 8 : جيرج نباو «ةداتقو نسحلا لاقو

 .دادنألا نم هنود ام علخيو «كرش هيف سيل «هلل اصلاخ ديحوتلا نوكيو :قاحسإ نب دمحم لاقو

 .رفك مكنيد عم نوكي ال: هلل هلك نيدلا نوكيو » : ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ»: لاق هنأ ايي هللا لوسر نع نيحيحصلا ىف تبث ام “هل دهشيو
 ‹ هللا ىلع مهباسحو <« ءاهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع ءاهولاق اذإف ‹ هللا الإ هلإ ال : اولوقي

 لتاقي لجرلا نع ةا هللا لوسر لئس :لاق ىرعشألا ىسوم ىبأ نع نيحيحصلا ىفو 0 ”(لجو زع

 نوكتل لتاق نم »:لاقف ؟لجو زع هللا ليبس ىف كلذ 78 ءءاير لتاقيو نةم لتاقيو ةعاجش

 .م نم ةدايز (۳) .«لاق»:أ ىف () .اورمع ١:أ ىف )١(

 .«اذهل»:أ ىف (:)

 .امهنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۲) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۲۵) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۵)
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 . لجو زع هللا ليبس ىف وهف ءايلعلا ىه هللا ةملك
 اوملعت مل ناو« Pg اک ءرفكلا نم هيف مه امع مكلاتقب : ىأ «اوهتنا نإَقط : هلوقو

 اوُلَحَف ةاكزلا اوتآو ةالّصلا اوماقأو اوبات نإ : ىلاعت لاق امك ,«ريصب ؟7نولمعي امب هللا نإ < «مهنطاوب
 1١١[. :ةبوتلا] «نيددلا يف مكناوخإف» : ىرخأللا ةيآلا ىفو «[6 : ةبوتلا] (ميحر روفغ هللا نإ مهليبس

 :ةرقبلا] نيملاظلا ىلع الإ تاودع الق اوهتنا نإ هلل نيددلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىَتح مهولتاقو# : لاقو

 الإ هلإ ال: لاقف «فيسلاب لجرلا كلذ الع امل  ةماسأل لاق ويي هللا لوسر نأ حيحصلا ىفو ۳

 فيكو؟ هللا ل هلإ ال :لاق ام دعب هتلتقأ» :ةماسأل لاقف هللا لوسرل كلذ ركذف «هلتقف هبرضف ««هللا

 ء«؟هبلق نع تقَقش اله» :لاق .اذوعت اهلاق امنإ «هللا لوسر اي :لاق «؟ةمايقلا موي هللا الإ هلإ الب عنصت

 نكأ مل ىنأ تينمت ىتح :ةماسأ لاق «؟ةمايقلا موي هللا الإ هلإ الب كل نم» : هيلع رركيو لوقي لعجو

 , 0ا كلذ السا

 مكفالخ ىلع اورمتسا نإو : ىأ ريصتلا معنو ىَلومْلا معن مكالوم هللا نأ اومَلعاَف اوُلوَت نإوإ» : هلوقو
 .ريصنلا معنو ىلوملا معنف «مكئادعأ ىلع مكرصانو مكديس : «مكالوُم هللا نأ اوُمَلَعاَفط ءمكتبراحمو

 ءراطعلا نابأ انثدح «ىبأ انثدح ءدمصلا دبع نب ثراولا دبع ىنثدح :ريرج نب دمحم لاقو

 هيلإ بتكف «ءايشأ نع هلأسي هيلإ بتك ناورم نب كلملا دبع نأ :ةورع نع «ةورع نب ماشه انثدح
 نع ىنلأست ىلإ تبتك كنإف ءدعب امأ .وه الإ هلإ ال ا هللا كيلإ دمحأ ىنإف «كيلع مالس» :ةورع

 جرخم نأش نم ناك .هللاب الإ ةوق الو لوح الو هب كربخأسو .ةكم نم ةي هللا لوسر جرخم

 هللا هازجف «ةريشعلا معنو «ديسلا معنو لا معنف ءةوبنلا هاطعأ هللا نأ .ةكم نم لَك هللا لوسر

 هثعب امل هموق اعد امل هنإو هيلع انثعبو ءاهيلع انتامأو ءهتلم ىلع انايحأو «ةنجلا ىف ههجو انفرعو «ريخ
 «هنم نوعمسي اوداكو «هيلإ مهاعد ام لوأ هنم اودعبي مل «هيلع لزنأ ىذلا رونلاو ىدهلا نم هل هللا

 اودتشاو سانلا هيلع كلذ ركنأ «لاومأ مهل «شيرق نم فئاطلا نم سان مدقو «مهتيغاوط ركذ ىتح

 هللا هظفح نم الإ هوكرتف ء«سانلا ةماع هنع قفصناف «مهعاطأ نم هب اورغأو .لاق ام اوهركو هيلع

 نع هعبتا نم اونتفي نأب مهسوؤر ترمتئا مث «ثكمي نأ هللا ردق ام كلذب ثكمف .ليلق مهو «مهنم

 هللا مصعو «نتتفا نم نتتفاف «لازلزلا ةديدش ةنتف تناكف «مهلئابقو «مهناوخإو مهئانبأ نم هللا نيد

 ناكو .ةشبحلا ضرأ ىلإ اوجرخي نأ كي هللا لوسر مهرمأ «نيملسملاب كلذ لعف املف «مهنم ءاش نم

 )١( مقرب ملسم حيحصو (۲۸۱۰) مقرب ىراخبلا حيحص )۱۹۰٤( .

 .«نوملعت ال متنك نإ»:م ٤ك ىف () .«مهنعلا :معك ىف (۲)

 «ذئموي»:م ٠ك ىف (5) .«نولمعت»:م ك ىف (6)

 .(45) مقرب ملسم حيحصو (4779) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .؛كثدحأسو»:م ىف (۷)



 )٤١( ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزحلا لل ل ل سال 4

 تناكو «كلذ عم هيلع ىتْني ناكو ءهضرأب دحأ ملظي ال ء«ىشاجنلا» :هل لاقي حلاص كلم ةشبحلاب

 قزرلا نم اغافر اهيف نودجي «مهراجتل انكسم تناكو ءاهيف نورجتي «شيرقل ارجتم ةشبحلا ضرأ
 مهيلع '!'"فاخو ءةكمب اورهق ال مهتماع اهيلإ بهذف دي ىبنلا اهب مهرمأف ءانسح ارجتمو انمأو

 مالسألا اشف: هنإ مك مهتم ملسا نم ىلع نودي تاونس كلذب ثكمف حريب ملف وه ككمو.. نتفلا
 لكي هللا لوسر نع ةءاخرتسا اوخرتسا .كلذ اوأر املف .مهتعنمو مهفارشأ نم لاجر هيف لخدو ءاهيف

 ضرأ لبق ويم هللا لوسر باحصأ نم جرخ نم تجرخأ ىه ىلوألا ةنتفلا تناكو «هباحصأ نعو

 نم مالسإلا ىف لخدو مهنع ىخرتسا املف «لازلزلاو نتفلا نم هيف اوناك امم ارارفو ءاهتفاخم ةشبحلا

 : ايب هللا لوسر باحصأ نم ةشبحلا ضرأب ناك نم كلذ غلبف «مهنع مهئاخرتساب ثدحت «مهنم لخد

 ءاهب نونمأي اوداكو .ةكم ىلإ اوعجرف «نونتفي ال مهنأو «ةكمب مهنم ناك نمع ىخرتسا دق :هنأ

 قفطو «مالسإلا ةنيدملاب اشفو «ريثك سان ةنيدملاب راصنألا نم ملسأ هنأو .نورثكيو نودادزي اولعجو

 ءاودتشيو مهونتفي نأ ىلع ترمآت «كلذ شيرق تأر املف .ةكمب لهي هللا لوسر نوتأي ةنيدملا لهأ

 تناكف «ةريخألا ةنتفلا ”تناكف «ديدش دهج مهباصأف «مهونتفي نأ ىلع اوصرحف «مهوذخاأف

 ىف مهل نذأو ءاهب ةي ىبنلا مهرمأ نيح «ةشبحلا ضرأ ىلإ مهنم جرخ نم تجرخأ ةنتف :ناتنتف

 ةنيدملا نم يم هللا لوسر ءاج هنإ مث .ةنيدملا لهأ نم مهيتأي نم اوأرو اوعجر امل ةنتفو - اهيلإ جورخلا

 كنم انأ ىلع مهدوهع هوطعأو «ةبقعلاب هوعيابف «جحلاب هوفاوف ءاوملسأ نيذلا سوؤر «اًبيقن نوعبس
 تدتشاف ءانسفنأ هنم عنمن امم كعنمن انإف ءانتتج وأ كباحصأ نم ءاج نم “نأ ىلعو ءانم تنأو

 اهيف جرخأ ىتلا ةرخآلا ةنتفلا ىهو «ةنيدملا ىلإ اوجرخي نأ هباحصأ م رمأف «كلذ دنع شيرق مهيلع

 نوكت ال تح مهولتاقو» :اهيف «ءلجو زع هللا لزنأ ىتلا یهو ءوه جرخو ءهباحصأ كي هللا لوسر
 ووو م

 . 00 4 هلل هلك نيدلا نوکیو ةنتف

 «هيبأ نع ءداتزلا ىبأ نب نمحرلا دبع نع Sd «ىلعألا دبع نب سنوي نع هاور مث

 اذهو . هلم ركذف اذهب - ناورم نب كلملا دبع نبا ىنعي - ديلولا ىلإ بتك هنأ : رل نب ةورع نع

 . هللا همحر «ةورع ىلإ حيحص

 ئماتيلاو ىبرقلا يذلو لوسرللو هسمخ هلل ناف ءيش نم متمنغ امنا اوملعاو #

 ىقتلا موي ناقرفلا موي اندبع ىلع انلزنأ امو هّللاب متنمآ متنك نإ ليبسلا نباو نيكاسملاو

 . 4 ۵ ريدق ءيش لك ىلع هّللاو ناعمجلا

 , (هنأ) م «ك ىف (۳) .«تناكو» 53 م یف )۲( . (اوفاخو »: ىف (۱)

 . «امنإف» :أ ىف (:)

 )5797/1١7(. ىربطلا ريسفت (5)

 )٥٤١/١۳(. ىربطلا ريسفت )١(



 هه ب )٤1( ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نم «ةمدقتملا ممألا رئاس نيب نم «ةفيرشلا ةمألا هذهل اصصخم هعرش ام ليصفت ىلاعت نيبي

 ذخأ ام :«ءىفلا»و .باكرلاو ليخلا فاجيإب رافكلا نم ذوخأملا لالا ىه :«ةمينغلا»و .مناغملا لالحإ

 جارخلاو ةيزجلاو «مهل ثراو الو اهنع نوفوتي وأ ءاهيلع نوحلاصي ىتلا لاومألاك «كلذ ريغب مهنم

 فاو ؟7كلسلا ءايلغ نم ةفئاط ىف ىعفانعلا مامإلا بهذم اذه .كلذ وحنو

 اذهلو ةاضيأ ءىفلا ىلع ةميتغلاو « ةمينغلا هيلع 2” قلطت ام. ىلع ءىفلا قلطي نم ءاملعلا نمو

 لوسّرللو ِهّللَف ئرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءا ام ل :ارشحلا» ةيآل ةخسان ةيآلا هذه نأ ىلإ ةداتق بهذ

 تلعجو «كلت «لافنألا» ةيآ تخسنف :لاق «[7 :رشحلا] ةيآلا (نيكاسملاو ئماتيلاو ئبرقلا يذلو
 5203 5 .٠ ٠ 57 0 ( + م 2 ءا

 نال ؟ ليعب هلاق ىذلا ادهو .نيروكذملا ءالؤهل اهنم ًاسمخو ‹ نيدهاجملل r) اهسامخأ هعبرأ : مئانغلا

 ىزاغملاو ريسلا ءاملغ نيب فالح الو ريضتلا ىن ىف تلزن' كلثو ءردب ةعقو دعب تلون ةيآلا هذه

 فر ىلإ جاو ا مناغملا رمأ لعجي نمو .مناغملا ىف هذهو ءىفلا لاومأ ىف تلزن كلت :لوقي

 . ملعأ هّللاو «مامإلا هآر اذإ سيمختلا نيبو رشحلا ةيآ نيب ةافانم ال :لوقي مامإلا

 ريثكو ليلق لك سيمختل اديكوت :(هسمخ هلل نأ ءيش نم متمنغ اَمَنَأ اوملعاوط :ىلاعت لوقو
 تبسك ام سفن لك فوت م ةمايقلا موي لغ امب تأي لثعي نموإ» :ىلاعت هللا لاق «طيخملاو ٠ طیخلا ىتح

 ۱١١[. :نارمع لآ] «نوملظي ال مهر

 نم بيصن هلل :مهضعب لاقف ءانهاه نورسفملا فلتخا :«لوسّرللو هسمخ هلل نافل :هلوقو

 .ةبعكلا ىف لعجي سمخلا

 ىتؤي يئ هللا لوسر ناك :لاق ئجايرلا ةيلاعلا ىبأ نع «عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاق

 «هيف هديب برضيف سمخلا ذخأي مث ءاهدهش نمل سامخأ ةعبرأ نوكت «ةسمخ ىلع اهمسقيف ةمينغلاب

 «مهسأ ةسمخ ىلع ىقب ام مسقي مث . هللا مهس وهو ل لكشف ‹«هفك ضبق ىذلا هنم ذخأيف

 نبال مهسو «نيكاسملل مهسو«ىماتيلل مهسو «ىبرقلا ىوذل مهسو «لوسرلل مهس نوكيف

 0 الا

 : ماسلا هيلع هلوسرل ٩ سو «كربتلل مالك حاتفتسا انهاه هللا ركذ :نورخآ لاقو

 «٠ «سامخأ ةعبرأ» :ك ىفو .«سامخألا ةعبرألا» :د ىف (۳)

 .«هلوقف» :م ىفو ««لوقيو» :ك ىف (5) .«عجار» :ك ىف (6)

 .ةبعكلا ىف» :د ىف (۷) . ؟طايخلا» :م «ك ىف ()

 .(ة© 6 / هريسفت ىف ىربطلا هاور (۸)

 ادي :أ ىف ١( 53 .(همهسولا :م ىف 2(



 )٤١( ةيآلا:لافنألا ةروس  عبارلا ءزجلا سس للعدو

 ءاومنخف ةيرس ثعب اذإ يَ هللا لوسر ناك :امهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «كاحضلا لاق

 هسْمْح هلل ناف ءيش نم متمنغ اما اوُمَلغاو9ا : :ارق مث ٠ .ةسمخ ىف نصخلا كلذ  برضف ةمينغلا سمح

 ىف امو تاومسلا ىف ام هلل مالک حاتفم (هسمخ هلل ناف :2')هلوقو :لاق] «(لوسرللو

 .ًادحاو لوسرلا مهسو هللا مهس لعجف «ضرألا

 ءاطعو «ىبعشلاو «ىرصبلا نسحلاو .ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلاو عل لا ميهاربإ لاق اذكهو

 .دحاو هلوسرو هللا مهس نأ :دحاو ريغو «ةريغمو «ةداتقو 2" '”ةديرب نب هللا دبعو «حابر ىبأ نبا

 نع «قيقش نب هللا دبع نع «حيحص دانسإب ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا مامإلا هاور ام اذه ديؤيو

 لوسر اي :تلقف ءاسرف ضرعي وهو «ىرَقلا ىداوب وهو ا هللا لوسر تيتأ :لاق نيقلب نم لجر
 نم هب ىلوأ دحأ امف :تلق .«شيجلل سامخأ ةعبرأو ءاهسمخ هلل» :لاقف ؟ةمينغلا ىف لوقت ام «هللا

 . يلدا كيخأ نم هب قحأ تنأ سيل «كبنج نم هجرختست مهسلا الو ءال» :لاق ؟دحأ

 :لاق نسحلا نع «نابأ انثدح ء«ثراولا دبع انثدح «ىسوم نب نارمع انثدح :ريرج نبا لاقو

 ياللا هللا يضر اك ىلا هم ضو ا م یا وك يبا قرا

 ةمينغلا تناك :لاق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع ىورف «لوقلا اذه ولئاق فلتخا مث

 : ةعبرأ ىلع مسقي دحاو سمخو ءاهيلع لتاق نم نيب اهنم ةعبرأف «سامخأ ةسمخ ىلع '''مسقت

 هللا 7 ةبارقل وهف لوسرللو هلل ناك امف . هيي ىبنلا ةبارق :ىنعي - ىبرقلا ىذلو لوسرللو هلل عبرف
 عبرلاو «نيكاسملل ثلاثلا عبرلاو « ىماتيلل ىناثلا عبرلاو] ءآئيش سمخلا نم ةي ىبنلا ذخأي ملو ءب

 ا نبآل الا

 نع «ديعس نب ثراولا دبع انثدح «ىرّقنملا رك وبأ انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 «لوُسرللو هَسْمْح هلل نأ ءيش نم متمنغ امنا اوُمَلعاَو :هلوق ىف ةديرب نب هللا دبع نع ءملعملا نيسح

 داور لوسرلل ىللاو: وتلف هلت لا" لاق

 ا "لوس لاو هللا سيخ : لاق حابر ىبأ نب ءاطع نع «ناميلس ىبأ نب كلملا دبع لاقو

 . ةئ ىبنلا :ىنعي  ءاش ام هيف عنصيو هنم لمحي

 .«ةديرب ىبأ نب هللا دبع» :أ م ءك ىف (۲) .ىربطلا ريسفت نم ةدايز )١(

 .(774/5) ىربكلا ننسلا (۳)

 .ىربطلا نم تبثملاو «سمخلاب نسحلا ىصوأ» :خسنلا عيمج ىف (4)

 .(06-0 )١/ ىربطلا ريسفت (0)

 .«سامخأ ةعبرأ»:أ ءم ءك ءد ىف (۷) .(سمخت» :د ىف )١(

 . ىربطلا ريسفت نع نيفوقعملا نيب ام (۸)
 .«لوسرلا سمخو هللا سمخ» :د ىف (9)



 )٤١( 5١ ةيآلا :لافنألا ةروس  عبارلا ءزجلا

 ءءاش امب هل هللا هلعج ىذلا سمخلا ىف فرصتي "ةي ''لوسرلا نأ وهو ءلمشأو معأ اذهو

 :لاق ثيح دمحأ مامإلا هاور ام اذهل دهشيو  ءاش فيك هتمأ ىف هدريو

 نع «ميرم ىبأ نب هللا دبع نب ركب ىبأ نع «شايع نب ليعامسإ انثدح«ىسيع نب قاحسإ انثدح
 ىبأو .تماصلا نب ةدابع عم سلج هنأ :ىدنكلا بركي دعم نب مادقملا نع «جرعألا مالس ىبأ

 وبأ لاقف ءاي هللا لوسر ثيدح اوركاذتف «مهنع هللا ىضر «ىدنكلا ةيواعم نب ثراحلاو «ءادردلا

 :ةدابع لاقف ؟سامخالا نأش ىف اذكو اذك ةوزغ ىف هيي هللا لوسر تاملك «ةدابع اي :ةدابعل ءادردلا

 لوانتف ايب هللا لوسر ""ماق ملس املف «منغملا نم ريعب ىلإ ةوزغ ىف مهب ىلص ةَ هللا لوسر نإ
 «سمخلا الإ مكعم ىبيصن الإ اهيف ىل سيل هنإو «مكمئانغ نم هذه نإ» :لاقف هيتلمنأ نيب ةربو

 ران لولغلا نإف ءاولغت الو ءرغصأو كلذ نم ربكأو «طيخملاو طيخلا اودأف «مكيلع دودرم سمخلاو

 هللا ىف اولابت الو «ديعبلاو بيرقلا هللا ىف سانلا اودهاجو «ةرخآلاو ايندلا ىف هباحصأ ىلع راعو
 نم باب داهجلا نإف ءهللا [ليبس] ىف اودهاجو ءرفسلاو رضحلا ىف هللا دودح اوميقأو «مئال ةمول

 . “«بغلاو مهلا نم هللا هب ىجني «"[ميظع] ةنجلا باوبأ

 مامإلا ىور نكلو .هجولا اذه نم ةتسلا بتكلا نم ءىش ىف هرأ ملو «ميظع نسح ثيدح اذه

 نب هللا دبع هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم «ىئاسنلاو «دواد وبأو «ًاضيأ دمحأ

 .'لولغلا نع ىهنلاو سمخلا ةصق ىف هوحن كي هللا لوسر نع ءورمع

 (17١ةربو ذخأ ملس املف «منغملا نم ريعب ىلإ مهب ىلص هيَ هللا لوسر نأ ةسبع نب ورمع نعو
 .«مكيف دودرم سمخلاو «سمخلا الإ ءهذه لثم مكمئانغ نم ىل لحي الو» :لاق مث ريعبلا كلذ نم
 , 057 دالا دواد وبا ةاوز

 وحن وأ افيس وأ ًاسرف وأ ةمأ وأ ًادبع هسفنل هيفطصي ءىش ''"'مناغملا نم ةي ىبنلل ناك دقو

 .ءاملعلا رثكأ كلذ ىلع امهعبتو :«ىبعشلا رماعو نيريس نب دمحم كلذ ىلع صن امك ؛كلذ

 “0 هقيس لفنت ي هللا لوسر نأ : سابع نبا نع - هنسحو  ىذمرتلاو «دمحأ مامإلا یورو

 )١( «لاق» :أ ىف (۳) . هيلع همالسو هللا تاولص»:أ یف (۲) .«هنأ وهو» :د ىف .

 .دمحأ دنسمو ءأ «م ك نم ةدايز (۷ «7) . ؟هّللا ليبس ىف» :م ىف (6) .«رثكأو» :أ ىف (5)

 )۳١١/١(. دنسملا (۸)

 .«نآ» :أ ىف (9)

 .(51914) مقرب دواد ىبأ نسو )١184/7( دنسملا(6٠)

 .«ةربو هنم لخأ) :د ىف )١١(

 )١( مقرب دواد ىبأ ننس )¥00).

 .«وذ» :أ ىف )٤( .«ةمينغلا» :م ءك ءد ىف (16)



 (41) ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزحجلا ل ل لل سل 5

 . ""”دحأ موي ايؤرلا هيف ىأر ىذلا وهو «ردب موي راقفلا

 م نق واذ قب[ وو یا رف ةف هناك تلف" ا ی اغ نو

 هعم لجر لخد ذإ دبرملاب انك :لاق هللا دبع نب ديزي نع ًاضيأ ىئاسنلاو «هدانسإب ًاضيأ یورو

 ال نأ متدهش نإ مكنإ «شيقأ نب ريهز ىنب ىلإ هللا لوسر دمحم نم» :اهيف اذإف اهانأرقف «ميدأ ةعطق

 مهسو ' منغملا نم سمخلا متيدأو «ةاكزلا متيتآو «ةالصلا متمقأو « هللا لوسر ادمجم نأو ملا الإ هلإ

 هللا لوسر :لاقف ؟اذه كل بتك نم :انلقف .«هلوسرو هللا نامأب نونمآ متنأ « ىفصلا مهسو ىبنلا
 )۳ هنا

 هل صئاصخلا نم نوريثك كلذ لعج اذهلو ؛هتوبثو اذه ررقت ىلع لدت ةديج ثيداحأ هذهف

 . هيلع همالسو هللا تاولص

 .ءىفلا لام ىف فرصتي امك «نيملسملل ةحلصملاب مامإلا هيف فرصتي سمخلا نإ :نورخآ لاقو

 .لاوقألا

 عنصي اذام «سمخلا نم “مالسلا هيلع هلاني ناك ىذلا ىف ًاضيأ فلتخا دقف ءملعو اذه تبث اذإف

 ةداتقو ىلعو ركب ىبأ نع اذه ىور .هدعب نم رمألا ىلي نمل نوكي :نولئاق لاقف ؟هدعب نم هب

 . عوفرم ثيدح هيف ءاجو «ةعامج

 .نيملسملا حلاصم ىف فرصي :نورخآ لاقو

 نباو «نيكاسملاو «ىماتيلاو «ىبرقلا ىوذ :فانصألا ةيقب ىلع دودرم وه لب :نورخآ لاقو

 ريرج نبا هراتخا ١ ليبسلا

 نباو نيكاسملاو ىماتيلا ىلع نادودرم ىبرقلا ىوذ مهسو ةي ىبنلا مهس لب :نورخآ لاقو

 ا

 . قارعلا لهأ نم ةعامج لوق كلذو :ريرج نبا لاق

 .ريرج نبا هاور امك ىبرقلا ىوذل هعيمج سمخلا نإ :ليقو

 )١( دنسملا )۲۷١/١( مقرب ىذمرتلا ناسو )٠١١١(.

 .(799484) مقرب دواد ىبأ ناس (۳ 25)

 . «للي» :أ ىف (:)

 :لاقف سمخلا نع ركب ابأ ةمطاف تلأس امل :ليفطلا ىبأ نع عيمج نب ديلولا قيرط نم )7١77/5( ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور (5)

 ىلع هدرأ نأ تيأر تيلو املف «هدعب ىلي ىذلل تناك هضبق مث ةمعط ًايبن هللا معطأ اذإ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس ىنإ
 .نيملسملا



 #0 سي ل __ )5١( ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 هللا دبع تلأسو ءورمع نب لاهنملا انثدح «رافغلا دبع انثدح «زيزعلا دبع انثدح «ثراحلا انثدح

 :لوقي هللا نإف :ىلعل تلقف انور الافق نمت ني هوبا نر قو ءىلع نب دمحم نبا

 .اننيكاسمو اناماتي :الاقف .(ليبسلا نباو نيكاسملاو ئماتيلاو»

 ني دمع نا تلأس یه نق نع .ةماسأ وبأو يعن وبأو «ىروثلا نايفس لاقو

 هسمخ هلل نأ ءيش نم متمدغ امن اوملعاو» : ىلاعت 0 لوق نع «ىلاعت هللا همحر «ةيفنخلا

 دعب نيمهسلا نيذه ىف سانلا فلتخا مث .ةرخآلاو نذل د «مالك حاتفم اذه : لاق «لوسرللو

 ةبارقل :نولئاق لاقو .هدعب نم ةفيلخلل اميلست ةي ىبنلا مهس :نولئاق لاقف ةي هللا لوسر ةافو

 نيذه اولعجي نأ ىلع '؟”ههلوق عمتجاف .ةفيلخلا ةبارقل ةبارقلا مهس :نولئاق لاقو . ةي ىبنلا

 هللا يضر 0 ا علا
 ا

 عاركلا ىف لک ىبنلا مهس نالعجي رمعو ركب وبأ ناک :"”هيهاربإ نع ءشمغألا لاق
 .هيف مهدشأ [ىلع] ناك :لاق ؟هيف لوقي ىلع ناك ام :ميهاربإل تلقف «حالسلاو

 .هللا مهمحر «ءاملعلا نم ةريثك ةفئاط لوق اذهو

 ىنب اورزاو بلطملا ىنب نأل ؛بلطملا ىنبو مشاه ىنب ىلإ فرصي هنإف ىبرقلا ىوذ مهس امأو

 ةيامحو اي هللا لوسرل ابضغ بعشلا ىف مهعم اولخدو «'”[مالسإلا لوأ ىفو] ةيلهاجلا ىف مشاه
 . هللا لوسر مع بلاط ىبأل ةعاطو ةفنأو ةريشعلل ةيمح مهرفاكو «هلوسرلو هلل ةعاط مهملسم :هل

 مهوبراح لب «كلذ ىلع ميشو ملف  مهمع ا اوناك نإو - لفون ونبو سمش دبع ونب امأو

 هتديصق ىف مهل بلاط ىبأ مد ناك اذهلو ؛لوسرلا برح ىلع شيرق نوطب اوؤلامو ٍءمهوذبانو
 3 E ءانثأ ىف لوقي اذهلو .مهبرق ةدشل ر نق دكا ةيماللا

 5 1 كا ام 1َ 2 7 أ

 هر ك مس ع - #

 لئاع ريغ هسفن نم دهاش هل ةريعش سيخي ال طسق نازيمب

 2 هر ر 2 و 5 12 5

 لطايغلاو انب اضيق فلخ ىنب اولدبت موق مالحأ تهفس دقل

(DD ا 2 E n RET 0 5 
 لئاوألا بوطخلا ىف ىصق لآو مشاه ةباؤذ نم ميمصلا نحو

 . هللا مالكا :ك ىف (۳) .«لاقف» :د ىف (۲) .«ةلوق نع» :د ىف )١(

 .«لاقو» :م ىف (7) .«امهاضرأو امهنع هللا ىضر» :ك ىف (5) . ؟مهيأرا» :م «ك ىف (0

 .م «ك هد نم ةدايز (9) .ىربطلا نم ةدايز (6) .«لاق ميهاربإ» :م ىف (۷)

 .(ةيماللا هتديصق» :ك ىف )١(

 .(۲۷۷ )١/ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تايبألا )١١(



 )٤١( ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا 3

 سمخ نم بلطملا ىنب تيطعأ «هللا لوسر اي :انلقف يهي هللا لوسر ىلإ - سمش دبع نب ةيمأ نبا

 .ادحاو ءىش بلطملا دبع ونبو مشاه ونب امنإ» :لاقف «ةدحاو ةلزنمب كنم مهو نحنو ءانتکرتو ربيخ

 . "«مالسإ الو ةيلهاج ىف انوقرافي مل مهنإ» : ثيدحلا اذه تاياور ضعب ىفو ل هاور

 . بلطملا ونبو مشاه ونب مهنأ ءاملعلا روهمج لوق اذهو

 : ل  ATاو 1 5 .٠ 0 8 5

 .ةقدصلا مهل لحت ال نيذلا ةَ هللا لوسر ةبارق مه :لاق هنع ةياور ىفو

 . كلذ وحن نيسحلا نب ىلع نع ىور مث

 .اهلك شيرق مه لب :نورخآ لاقو :ريرج نبا لاق

 :لاق یربقملا ديعس نع عرشعم .ىبأ نع «عفان نب هللا دبع ىنثدح .ىلعألا دبع نب سنوي ىنثدح

 مه انإ :لوقن انك : سابع نبا هيلإ بتكف «؟ىبرقلا ىذ» نع هلأسي سابع نب هللا دبع ىلإ دج تنك
٠ sl:٤ 5 8 0 0 اھ ۰ 2  ( 

 . 5 رد ووذاهلك شيرت :اولاقو ءانموق انيلع كلذ ىبأف

 نع ىربقملا ديعس ثيدح نم ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دواد ىبأو «ملسم حيحص ىف ثيدحلا اذهو

 انيلع كلذ ىبأف» :هلوق ىلإ هركذف ىبرقلا ىوذ نع هلأسي سابع نبا ىلإ بتك ةدجن نأ زمره نب ديزي
 . فعض هيفو «ىندملا نمحرلا دبع نب حيجت رشعم ىبأ دارفأ نم ةدايزلاو رف

 «ناميلس نب رمتعملا انثدح «ىصيصملا ىدهم نب ميهاربإ انثدح ‹ ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ةلاسغ نع مكل تبغر» : ل هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع ن شح نزع «هيبأ نع

 .«مكيفكي وأ مكينغي ام سمخلا سمح نم مكل نأل ؛ ىديألا

(VW. 5 11 0 8 ۴ x 1نيعم نب ىيحي لاقو «متاح وبأ هقثو اذه ىدهم نب ميهاربإو «دانسإلا نسح ثيدح اذه  ': 

 .م ءك «د نم ةدايز )١(

 ىف نيحيحصلل هازع ىعليزلا نال ؛انه ظفاحلا مهوب مزجأ ملو «فارشألا ةفحت ىف هل ىزملا هازع الو ملسم حيحص ىف هدجأ مل ()

 هللا ىضر «معطم نب ريبج نع بيسملا نب ديعس قيرط نم )۳٠٤١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو ء(۲۰ /۲) فاشكلا جيرخت
 .هوحنب «هنع

 ٠١١(. /۷) ىئاسنلا ننس ىف ةياورلا (9)

 .«ةبارق» :أ ىف (8)

 .(0886 )١7/ ىربطلا ريسفت (0)

 ىبأ دنع وهو «(۱۲۸/۷) ىئاسنلا نفسو )١587( مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۹۸۲) مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۸۱۲) مقرب ملسم حيحص (1)

 .ديزي نع ىرهزلا ثيدح نم ىئاسنلاو دواد

 .ادیعس» :د ىف (۷)



 هه ببال )5١( ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .ملعأ هللاو .2"”ريكانمب ىتأي

 معي وأ ءءارقفلا ماتيألاب صتخي له :ءاملعلا فلتخاو .نيملسملا ئماتي : ىأ «ىماتيلاو» :هلوقو

 .نيلوق ىلع ؟ءارقفلاو ءاينغألا

 . مهتتكسمو مهتلخ دسي ام نودجي ال نيذلا جيواحملا مه :(نيكاسملا»و

 ىف هقفني ام هل سيلو ءةالصلا اهيف رصقت ةفاسم ىلإ «رفسلل ديرملا وأ ءرفاسملا وه :(ليبسلا نبال
 ةقثلا هبو «ىلاعت هللا ءاش نإ ««ةءارب» ةروس ىف تاقدصلا ةيآ ىف كلذ ريسفت ىتأيسو . كلذ هرفس

 .نالكتلا هيلعو

 ىف سمخلا نم مكل انعرش ام اولثتما :ىأ 4اَندبَع ىلع اَنلنَأ امو هّللاب مشمآ منك نإ :هلوقو
 نم «نيحيحصلا ىف ءاج اذهلو ؛هلوسر ىلع لزنأ امو رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ «مئانغلا

 عبرأب مكرمآو» :مهل لاق هيي هللا لوسر نأ :سيقلا دبع دفو ثيدح ىف «سابع نب هللا دبع ثيدح

 الإ هلإ ال نأ ةداهش ؟هللاب ناميإلا ام نوردت له:لاق مث هللاب ناميإلاب مكرمآ :عبرأ نع مكاهنأو

 ثيدحلا «. .منغملا نم سمخلا اودؤت نأو «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو ءهّللا لوسر ًادمحم نأو هللا

 نم «ناميإلا باتك» ىف كلذ ىلع ىراخبلا بوب دقو ءناميإلا ةلمج نم سمخلا ءادأ لعجف 2 "”هلوطب
 مالكلا انطسب دقو ءاذه سابع نبا ثيدح دروأ مث «(ناميإلا نم سمخلا ءادأ باب) :لاقف هحيحص

 . "ةنملاو دمحلا هللو «ىراخبلا حرش» ىف هيلع

 ىَّقَتلا موي :هلوقو ءةمسقلا ىف :ىأ 4ناَقرفلا موي اندبع ىلع اتلزنأ امو :نايح نب لتاقم لاقو

 قحلا نيب هب قرف اب هقلخ ىلإ هناسحإو 2 ”هتمعن ىلع ىلاعت هبني «ريدق ءيش لك ىَلع ِهّللاو ناَعمَجْلا
 هنيد رهظأو «لطابلا ةملك ىلع ناميإلا ةملك هيف ىلعأ ىلاعت هللا نأل ؛«ناقرفلا» ىمسيو ردبب لطابلاو

 . هبزحو هیبن رصنو

 نيب هيف هللا قرق ءردب موي : 4ناَقرْْلا موي :سابع نبا نع «ىفوعلاو بلاط ىبأ نب ىلع لاق
 . مكاحلا هاور .لطابلاو قحلا

 ريغو «نايح نب لتاقمو «ةداتقو ءكاحضلاو «هللا دبع نب هللا ديبعو مّسقمو حاج لاق دادو

 .ردب موي هنأ :دحاو

 موي :(ناقرفلا مويإ# :هلوق ىف ريبزلا نب ةورع نع «ىرهزلا نع ءرمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 )١( ىبهذلل لادتعالا نازيم :رظنا )58/1١(.

 .(1786 - ۱۲۹/۱) ىرابلا حتف : یف رجح نبا ظفاحلا مالك رظناو (9)

 .«همعن) :أ ىف )٤(



 (45) ةيآلا :لافنألا ةروس  عبارلا ءزجلا حس دلل ۹

 سأر ناكو .ِِكَي هللا لوسر هدهش دهشم لوأ وهو ءردب موي وهو «لطابلاو قحلا نيب “'[هیف] هللا قرف

 «ناضمر نم تضم - ةرشع عبس :وأ  ةرشع عستل ةعمجلا موي اوقتلاف «ةعيبر نب ةبتع نيكرشملا

 .ةئامعستلاو فلألا نيب ام نوكرشملاو ءالجر رشع ةعضبو ةئامثلث ذئموي ةَ هللا لوسر باحصأو

 . كلذ لثم مهنم رسأو «نيعبسلا ىلع ةدايز مهنم لتقو «نيكرشملا هللا مزهف

 نبا نع «دوسألا نع « ميهاربإ نع ‹شمعألا ثيدح نم «هكردتسم ىف مكاحلا ىور دقو

 ىلع :لاقو .ردب موي ا نإف ق ةرشع ىدحإل اهورحت :ردقلا ةليل ىف لاق « دوعسم

. )€( 
 . امهطرش

 .هنع « لجر نع اقرب ني رفع كا إم ءاضيأ ريبزلا نب هللا دبع نع هلثم ىورو

 «بلاط وبأ بوقعي نب ىيحي انثدح «حضاو نب ىيحي انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 اع نأ سلا لاق لاق يللا جلا كيف نا ع ي "هللا لينغا دوز ك طرد ع

 ىوق ديج دانسإ . ناضمر نم ةرشع عبسل «ناعمجلا ىقتلا موي ناقرفلا» ةليل تناك

 «ناقرفلا ةليل تناك :لاق ىلع نع «بيبح نب هللا دبع نمحرلا دبع ىبأ نع ني نبا هاورو

 .ناضمر رهش نم تضم ةرشع عبسل ةعمجلا ةليل اهتحيبص ىف «ناعمجلا ىقتلا ةليل

 .ريسلاو ىزاغملا لهأ دنع حيحصلا وهو

 عباتي ملو نينثإلا موي ردب موي ناك :هنامز ىف ةيرصملا رايدلا لهأ مامإ بيبح ىبأ نب ديزي لاقو

 . ملعأ هللاو ؛هيلع مدقم روهمجلا لوقو اذه ىلع

 همه ه6

 متدعاوت ولو مكنم لقسأ ' بكرلاو ئروصقلا ةودعلاب مهو اًيندلا ةودعلاب متنأ ذإ)

 نم ئبحيو ةنيب نع كله نم كلهيل الوعفم ناك ارمأ هللا يضقيل نكلو داعيملا يف متفلتخال

 . 4 © ميلع عيمس هللا نو ةَنّيب نع يح

 ىداولا ةودعب لوزن متنأ ذإ : ىأ «اينالا ةودعلاب متنأ ذإ) :ناقرفلا موي نع ''[ًربخم] ىلاعت لق

 ةيحان نم ىتلا ةديعبلا : ىأ «ىوصقلا ةودعلاب» لوزن نوكرشملا : ىأ «مهرإ «ةنيدملا ىلإ ةبيرقلا ايندلا

 ىلي امم : ىأ «مكنم لفسأ» ةراجتلا نم هعم امب نايفس وبأ هيف ىذلا ريعلا : ىأ «بكرلاو» .ةكم
 هم اماه مم

 . «داعيملا يف متفلتخال» ناكم ىلإ نوكرشملاو متنأ : :: ئأ «مثدعاوت ولو» رحبلا فيس

 )١( «اهتحيبص ىف نإف» :ك ىف (۳) .؟نيقب» :ك ىف (۲) .ك «د نم ةدايز .

 )4( كردتسملا )۳/  )08( .)۲١.ىربطلا نم تبثملاو ؛«ىفقثلا هللا دبع نب دمحم نع «نوع نبا نع :خسنلا عيمج ىف

 .(657 )١7/ ىربطلا ريسفت (6)

 .أ نم ةدايز (۷)



 #88 ب __ (55) ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ةيآلا هذه ىف هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي ىنثدحو :قاحسإ نب دمحم لاق

 ‹مهومتيقل ام «مکددع ةلقو مهددع ةرثك مكغلب مث «مهنمو مكنم د داعيم نع كلذ ناك ولو :لاق

 لالذإو «هلهأو مالسإلا زازعإ نم هتردقب دارأ ام هللا ىضقيل : ىأ (ًالوعفم ناك ارمأ هللا يضقيل نكلو»

 .هفطلب كلذ نم دارأ ام لعفف «مكنم ألم ريغ نع .هلهأو كرشلا

 ىتح « شيرق ريع نو ا ةنانلرمو جر الإ :لاق كلام نب بعك ثيدح ىفو

 ("!داعيم ريغ ىلع مهودع نيبو مهنيب هللا عمج

 :لاق قاحسإ نب ريمع نع «نوع نبا نع «ةّيلع نبا انثدح «بوقعي ینثدح :ريرج نبا لاقو

 اوقتلاف «هباحصأو وي هللا لوسر نم هعنميل لهج وبأ جرخو «ماشلا نم بكرلا ىف نايفس وبأ لبقأ
 مهضعب سانلا َدَّهَّنو «ةاقسلا تقلا ىتح «ءالؤهب ءالؤه الو «ءالؤهب ءالؤه رعشي ال ءردبب
 ع

 ًابيرق ناك اذإ ىتح كلذ ههجو ىلع هيي هللا لوسر ىضمو :ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم لاقو

 «نايفس ىبأ نع ربخلا ناسمتلي «نيينهُجلا ءابغزلا ىبأ نب ىدعو «ورمع نب سّبسَب ثعب «ءارفصلا» نم

 الا ن اهل نك ىف اققتاف »6 ءاخطبلا نم لت ىلإ: امهيريعب اغاناف ارد اورو اذإ تخ اقلظنات

 ريعلا ىتأت امنإ :ىرخألا لوقتو . ىقح ىنيضقا :اهتبحاصل امهادحإ لوقت «نامصتخي نيتيراج اعمسف
 "كلذ عمسف «تقدص :لاقو هل مل اور لحم ا ضلت كقح كيضقأف «دغ دعب وأ ادغ

 نيح نايفس وبأ لبقأو .ربخلا هاربخأف هك هللا لوسر ايتأ ىتح و ع «یدعو سبب

 ؟هركنت دحأ نم ءاملا اذه ىلع تسسحأ له :ورمع نب ىدجمل لاقو هريع مامأ مدقتف رل كفو ابلو

 ءاجف .اقلطنا مث مهل نش اسا «لتلا اذه ىلإ اخانأ نيبكار تيأر دق ىنأ الإ ءهللاو ال :لاقف

 فئالع هللاو هذه :لاقف «ىونلا هيف اذإف «هتفف ءامهراعبأ نم ذخأف ءامهيريعب خانم ىلإ نايفس وبأ

 ثعب هريع زرحأ دق نأ ىأر اذإ ىتح لحاسف اهب قلطناف «هريع هجو برضف آعيرس عجر مث . برثی

 .اوعجراف «مكلاجرو مكلاومأو مكريع ىجن دق هللا نإ :لاقف شيرق ىلإ

 ميقنف - برعلا قاوسأ نم ا رد تاکو ae هاو :لهج وبأ لاقف

 انب عمستو «نايقلا انيلع فزعتو ءرمخلا اهب ىقسنو «رزجلا اهب رحننو «ماعطلا اهب معّطنف ءاثالث اهب

 .ادبأ اهدعب اننوباهي نولازي الف ءانريسبو برعلا

 ءمكبحاص ىجّتو «مكلاومأ ىجَت دق هللا نإ «ةرهز ىنب رشعم اي :قيرش نب سنخألا لاقف
 و اهودهشي ملف «ةرهز ونب تعجرف «هوعاطأف .اوعجراف

 )3961١(. مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۱)

 )1١7//951(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .؟روزجلا» :أ ىف (5) .«هللاو ال» :م ىف (4) .«كلذب» :م ىف (۳)
 .(1//377) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (1)



 ٩۸ ةيآلا :لافنألا ةروس  عبارلا ءزجلا حلل )87(

 هللا لوسر ثعبو :لاق تلا قب ورع قع اور ند همزي ىلثدحو : قاحسإ نب دمحم لاق

 نم رفن ىف «ماوعلا نب ريبزلاو «صاقو ىبأ نب دعسو «بلاط ىبأ نب ىلع - ردب نم اند نيح - ةي
 ئل امالغو ‹صاعلا نب ديعس ا امالغ :شيرقل اكس اوباصأف ربخلا هل نوسسجتي « هباحصأ

 نم :امهنولأسي ةا هللا لوسر باحصأ لعجف ‹ ىلصي هودجوف دبع هللا لوسر امهب اوتأف ‹جاجحلا

 انوكي نأ اوجرو «ءامهربخ موقلا هركف . ءاملا نم مهيقسن انوثعب ءشيرقل اف نحل :نالوقيف ٥آ

 كلك هللا لوسر عكرو ءامهوكرتف .نايفس ىبأل نحن :الاق امهوقلذ املف امهوبرضف «نايفس ىبأل

 هللاو ءاقدص .امهومتكرت مكابذك اذإو ءامهومتبرض مكاقدص اذإ» :لاقو ملس مث «نيتدجس دجسو

 - ىوصقلا ةودعلاب ىرت ىذلا بيثكلا اذه ءارو مه :الاق .«شيرق نع ىناربخأ «شيرقل امهنإ

 ام :الاق (؟مهتدع ام» :لاق .ريثك :الاق «؟موقلا مك» : ةي هللا لوسر امهل لاقف - لّقنَقعلا :بيثكلاو

 موقلا» :ِهِكَي هللا لوسر لاق ءارشع امويو ءًاعست اموي :الاق «؟موي لك نورحني مك» :لاق .ىردن

 «ةعيبر نب ةبتع :الاق «؟ شيرق فارشأ نم مهيف نمف» :امهل لاق مث د .«فلألا ىلإ ةئامعستلا نيب

 نب رماع نب ثراحلاو «دليوخ نب لفونو «مآزح نب ميكحو e «ةعيبر نب ةبيشو

 « ماشه نب لهج وبأو «دوسألا نب ةعمزو « ثراحلا نب رضنلاو لوا نب ىدع نب و ‹ لفون

 لوسر لبقأف .دو دبع نب ورمعو ءورمع نب ليهسو «جاجحلا انبا هبنمو هيبنو «فلخ خب“ ""[ةيمأو
 . «اهدبک ذالفأ مكيلإ تقلأ دق ةكم هذه» :لاقف سانلا ىلع ملسو ةي هللا

 نب دعس نأ :مزح نب ركب ىبأ نب هللا دبع ىنثدحو :ىلاعت هللا همحر «قاحسإ نب دمحم لاق

 ءهيف نوكت ًاشيرع كل ىنبن الأ ءهللا لوسر اي :ردب موي سانلا ىقتلا ال لَك هللا لوسرل لاق ذاعم

 ىرخألا نكت نإو «ابحت ام كاذف انزعأو مهيلع هللا انرهظأ نإف «انودع ىقلنو «كبئاكر كيلإ خیننو

 دشأب نحن ام ماوقأ كنع فلخت - هللاو  دقف ءانموق نم انءارو نمب قحلتو «كبئاكر ىلع سلجتف

 لوسر هيلع ىنئأف . كنورصنيو كنوداويو «كنع اوفلخت ام ابرح ىقلت كنأ اوملع ول ۰ مهنم ابح كل

 امهعم ام ءركب وبأو لَم هللا لوسر هيف ناكف وغلا و .هب هل اعدو .اريخ ةي هللا

 ." امهريغ 1 (6) هه

 م برص هلو هللا لوسر اهارو تاقا اف «كديسا قيد شرق كلما: اخس نبا لاق

 اهرخفب تلبقأ دق شيرق 0 مهللا» 0 ىداولا ىلإ هنم اوؤاج یدل بيثكلا وهو - لقنقعلا

 «ةادغلا مهنحأ مهللا «كلوسر بذكتو كدا اهتاليخو

 نم رفكيل ىأ :قاحسإ نب دمحم لاق :  ةنيب نع يح نم ئبحيو ةنيب نع كله نم كلهيلإ» :هلوقو

 .ماشه نباو ءأ ءم ءك ءد نم ةدايز (۳) .متنأ» :م ك د یف (0) .«ىبأل» :أ ىف )١(

 )317/1١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (5)

 )١/ 57١0(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (۵)

 .«هذه نإ مهللا» :أ ىف (5)

 )571/١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (۷)



 #4 ا اي: تتنتس تت س (44 )٤۳. ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 . كلذ لثم ىلع نمآ نم نمؤيو «ةربعلاو ةيآلا نم ىأر امل «ةجحلا دعب رفك
 ىلع دحاو ناكم ىف مكودع عم مكعمج امنإ :لوقي لا "اهنا كلذ طوب دع قدك ار

 «ةعطاق ةجحلاو ءًارهاظ رمألا ريصيل «لطابلا ىلع قحلا ةملك عفريو «مهيلع مكرصنيل «داعيم ريغ

 رفكلا ىف رمتسي :ىأ (كله نم كلهي# ذئنيحف «ةهبش الو ةجح دحأل ىقبي الو «ةعطاس نيهاربلاو

 نم نمي : ىأ «يح نم ئبحيوإ# «هيلع ةجحلا مايقل «لطبم هنأ هرمأ نم ةريصب ىلع هيف رمتسا نم
 اتيم ناك نم وأو : ىلاعت هّللا لاق «بولقلا ةايح وه ناميإلاو .ةريصبو ةجح : ىأ ( ةنيب نعل نمآ

 كله ىف :كفإلا ةصق ىف ةشئاع تلاقو«[١؟؟ :ماعنألا] «ساّنلا يف هب يشم ارون هل انلعجو هانيَيحَأَف

 . كفإلاو ناتهبلاو بذكلا نم لاق ام اهيف لاق :ىأ كله نم

 مكنأو مكب :ىأ «ميلعإط هب مكتئاغتساو مكعرضتو مكئاعدل :ىأ «عيمَسَ هللا نو :هلوقو
 . نيدناعملا ةرفكلا ا ىلعرصنلا نوقحتست

 ر

 ه ل ر

 م ا راسل كا يع لا
 . 4 هرم عجرم هللا ىَلِإو الوُعفم ناك ارم هللا يضقيل مهنيعأ

 اتيبثت ناكف «كلذب هباحصأ هيي ىبنلا ربخأف ءاليلق '"'همانم ىف مهايإ هللا هارأ :دهاجم لاق

 . مهل
 .اهب ماني ىتلا هنيعب مهآر هنأ مهضعب نع ريرج نبا ىكحو .دحاو ريغو قاحسإ نبا لاق اذكو

 لهس نع «ةبيتق وبأ انثدح «ربدملا ىسوم نب فسوي انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا ىور دقو

 . كنيعب :لاق (اليلق كماَنم يف هللا مهكيري إل :هلوق ىف نسحلا نع «جارسلا

 . "هيلع ليلد ال ىذلا ليوأتلا ىلإ ةجاح الف ءانهاه مانملاب حرص دقو «بيرغ لوقلا اذهو

 «مّلس هللا نكلوط < «مكنيب اميف متفلتخاو مهنع متنبجلا :ىأ « ملصق اريثك مهكارأ ولو» :هلوقو
 هيلع ىوطنتو «رئامضلا هنجت امب :ىأ «رودصلا تاذب ميلع نإ :اليلق مهكارأ نأب :كلذ نم :ىأ

 .رودصلا ىفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعيف «ءاشحألا

 مهارأ ذإ «مهب ىلاعت هفطل نم ًاضيأ اذهو : «اليلق مكنيعأ يف متيقتلا ذإ مهومكيري إو :هلوقو

 .مهيف مهعمطيو «مهيلع مهؤرجيف «نيعلا ىأر ىف اليلق مهايإ

 .«هّللا نأ» :آ ىف )١(

 .«هل» :أ ىف (۳) .ىربطلا نم تبثملاو «همانم ىف هللا مهارأ» :خسنلا عيمج ىف (؟)



 ( 450 نالا :لاقتآلا ةروس عازلا كاا ا

 دقل :لاق «هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبع نع « ةديبع ىبأ نع ا قحسإ وبأ لاق

 تنام اه لب ال لاف ؟نيعبش محار تاج ىلإ لجل تلف حارب موي اننيعأ ف اوللف

 چ نباو «متاح ىبأ نبا هاور .افلأ انك : لاق فانتلأسف مهنم الجر انزخأ یتح

 نب دامح انثدح «برح نب ناميلس انثدح:متاح ىبأ نبا لاق :«مهنيعأ يف مكللقيو) :هلوقو

 يف مكللقيو اليلَق مكنيعأ يف متيقتلا ذإ مهومكيري ذإو» :ةمركع نع «تيرخلا نب ريبزلا نع «ديز
 . ضعب ىلع مهضعب ضضح : لاق «مهنيعأ

 اإ

 : ىلاعت هلوق ىف هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 ىلع ماعنإلاو .هنم ماقتنالا دارأ نمم ةمقنلل «برحلا مهنيب ىقليل :ىأ 4 ًالوعفم ناك ارمأ هللا يضقيل»

 . هتيالو لهأ نم هيلع ةمعنلا مامت دارأ نم

 دنع كلذو هيف عمطيل هنيع ىف هّللقو ءرخآلاب نيقيرفلا نم الك ىرغأ ىلاعت هنأ اذه ىنعمو

 ا « نقدرم ةكدألاا نم فلاب ل ديار لاتقلا ا جارا
 ةرفاك ئرخأو هللا ليبس يف لتاقت ةئف اتقتلا نيتئف يف ةيآ مكل ناك دق» :ىلاعت لاق امك «هيفعض ناميإلا

 ء[١٠ :نارمع لآ] «راصبألا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ ءاشي نم هرصنب ديؤي هللاو نيعلا يأر مهيلثم مهتوري
 لاو دما للون يدو ىح اه الك نإ نيكألا نيتاه نيب عمجلا وه اذهو

 اوعيطأو 9 نوحلفت مُكَلعَل اريك هللا اوركذاو اوتبئاَف ةف مئيقل اإ اونمآ نيذّلا اهيأي

 . 4 65 نيرباّصلا عم هللا نإ اوربصاو مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو هلوسرو هللا

 : “[لاقف] ءءادعألا ةهجاوم دنع ةعاجشلا قيرطو «ءاقللا بادآ نينمؤملا هدابع ")هللا ميلعت اذه

 . «اوتبْاَف ةئف متيقل اَذإ اونمآ نيذّلا اهيأي »

 همايأ ضعب ىف رظتنا هنأ ةَ هللا لوسر نع «ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع «نيحيحصلا ىف تبث
 ءودعلا ءاقل اونمتت ال «سانلا اهيأي) :لاقف مهيف ماق سمشلا تلام اذإ ىتح ودعلا اهيف ىقل ىتلا
 ىبنلا ماق مث .«فويسلا لالظ تحت ةنجلا نأ اوملعاو «""”اوربصاف مهومتيقل اذإف «ةيفاعلا هللا اولأساو

 .'' «مهيلع انرصناو مهمزها «بازحألا مزاهو «باحسلا ىرجمو «باتكلا لزنم «مهللا» :لاقو هاي

 .«لاقف» :د ىف (0) .م «د نم ةدايز )١(

 ٥۷۲(. /۱۳) ىربطلا ريسفت (۳)
 .«امهنم» :أ «م ءد ىف () .«نعوا» :د ىف (0) . «ثراحلا» :د ىف (4)

 .«اوتبئاف» :أ ىف (9) .د نم ةدايز (۸) . هللا نم ميلعت» :م كيد ىف (۷)

 )٠١( مقرب ملسم حيحصو (78414) مقرب ىراخبلا حيحص )۱۷٤۲(.



 لل( )٤٠« ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا.

 نع «ديزي نب هللا دبع نع «دايز نب نمحرلا دبع نع «ىروثلا نايفس نع «قازرلا دبع لاقو
 مهومتيقل اذإف «ةيفاعلا هللا اولأساو ءودعلا ءاقل اونمتت ال» : يك هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللادبع

 . "7تمصلاب مكيلعف ') اوُجَّضَو '') اوبلجأ نإف هللا اوركذاو اوتبثاف

 انثدح «ماطسب نب ةيمأ انثدح «ىوغبلا مشاه نب ميهاربإ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 هللا نإ» :لاق لَك ىبنلا نع «مقرأ نب ديز نع «لجر نع «ديز نب تباث انثدح «ناميلس نب رمتعم

 . «ةزانحلا دنعو تخ لا دنعو «نآرقلا ةوالت دنع : ثالث دنع تمصلا بحي

 زجانم وهو ىنركذي ىذلا ىدبع لك ىدبع نإ: ىلاعت هللا لوقي عوفرملا رخآلا ثيدحلا ىفو
 . یتناعتساو ىئاعدو ىركذ نع لاحلا كلذ هلغشي ال :ىأ «هنرق

 ام لغشأ دنع هركذ هللا ٩١ ضرتفا : لاق «ةيآلا هذه ىف ةداتق نع يور ىبأ نب ديعس لاقو

 :فرتنا تالا دلع" وک

 « جيرج نبا نع « كرابملا نبا انثدح «ناميلس نب ةدبع انثدح .ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاق ؟ركذلاب نورهجي :تلق ةيآلا هذه الت مث «فحزلا دنع ركذلاو تاصنإلا بجو :لاق ءاطع نع

 . معن
 )۸( 5 0 5 5-5 5 3 7 1 ©. 6 ۰ ٠

 «ركذلاو نآرقلا ةءارق نم ىلاعت هللا كا بحأ ءىش نم ام : لاق رابحألا بعك نع «رذوق نب ديزي نع

 اهيأي» :لاقف «لاتقلا دنع ركذلاب سانلا رمأ هنأ نورت الأ ءلاتقلاو ةالصلاب سانلا رمأ ام كلذ الولو

 .«نوحلفت مكلعُل اريثك هللا اوركذاو اوتبثاف ةئف متيقل اذإ اونمآ نيذلا

 :رعاشلا لاق

 رمسلا ةفقثملا انيف تلهت كفو ايب رطخي ئطخلاو كتركذ

 : 7 ع لاقو
oم و هم 8 و 51 0( مس و وم  

 .«اوحيصول :أ ىف (۲) .«اوبلج» :أءمعد ىف )١(

 فنصملا ىف ةبيش ىبأ نباو «بهو نبا قيرط نم (151/4) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (4014) مقرب قازرلا دبع فنصم (۳)

 .هب دايز نب نمحرلا دبع نع امهالك .ناميلس نب دبع قيرط نم (1/"5)

 .مسي مل وار هيفو 1١7( /5) ريبكلا مجعملا (4)

 ةركعز نب ةرامع نع ذئاع نبا نع ىبصحيلا سود ىبأ نع نادعم نب ريفع قيرط نم )۳٥۸۰( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاور (5)
 لَم ىبنلا نع ةركعز نب ةرامعل فرعن الو «ىوقلاب هدانسإ سيل ءهجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه» :لاقو ءاعوفرم

 .«دحاولا ثيدحلا اذه الإ

 .«نوكي ام» :أ1 ىف (۷) .«ضرف» :د ىف (5)

 .«رخآ» :م ىف (9) ,٠ .٤سابع» :أ یف (۸)



V۲ ٤۹٩( ۔۷٤) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا 

 ©[ بتلا كرغث قرابك تعمل  اهنأل فويسلا ليبقت تددوف]

 ءاونبجي الو اولكني الو اورفي الف «مهتزرابم ىلع ربصلاو ءادعألا لاتق دنع تابثلاب ىلاعت رمأف

 ىلع رصنلا هولأسيو «هيلع اولكتيو هب“ اونيعتسي لب هوسني الو لاحلا كلت ىف هللا اوركذي نأو
 هنع مهاهن امو «اورمتئا هب ىلاعت هللا مهرمأ امف .كلذ مهلاح ىف هلوسرو هللا اوعيطي نأو «مهئادعأ
 . مهلشفو مهلذاختل اببس نوكيف اوفلتخيف ًاضيأ مهنيب اميف اوعزانتي الو ءاورجزنا

 عم هللا نإ اوربصاو» «لابقإلا نم هيف متنك امو مكتدحو مكتوق :ىأ «مكحير بهاذتو»
 . «نيرباصلا

 ام لاثتماو هللا "9 رمأب رامتئالاو ةعاجشلا باب ىف  مهنع هللا ىضر - ةباحصلل ناك دقو
 ةكربب مهنإف ؛مهدعب نم دحأل نوكي الو «مهلبق نورقلاو ممألا نم دحأل نكي مل ام  هيلإ مهدشرأ

 ىف ابرغو اقرش ميلاقألاو © بولقلا اوحتف «مهرمأ اميف هتعاطو «هيلع همالسو هللا تاولص «لوسرلا
 ةبلاقصلاو كرتلاو سرفلاو مورلا نم «ميلاقألا رئاس شويج ىلإ ةبسنلاب مهددع ةلق عم «ةريسيلا ةدملا
 هللا ةملك تّلع ىتح عيمجلا اورهق «مدآ ىنب فئاوطو ا نادوسلا فانصأو او ربربلاو

 لقأ ىف ءاهبراغمو ضرألا قراشم ىف ةيمالسإلا كلامملا  تدتماو «نايدألا رئاس ىلع هنيد رهظو
 . باهو ميرك هنإ «مهترمز ىف انرشحو « نيعمجأ مهاضرأو مهنع هللا ىضرف «ةنس نيثالث نم

 هللاو هللا ليبس نع نودصيو سالا ءاثرو رطب مهرايد نم اوجرخ نيرلاك اونوكت الو ط
 - ريل هم

 سانا نم ميلا مُكَل بلاغ ال لاقو مهَلامعأ ناطيشلا مه نيو ذإو 69 طيحم نولمعي امب

 ال ام ئَرأ ينإ ْمُكَس ءيرب ينإ لاقو هيبقَع لع صخت ناتتفلا تءارت ملف مكل راج ينو

o 

 ضرَم مهبولق يف نيذّلاو نوقفاتملا لوقي ذإ 62 باقعلا ديدش هّللاو هللا فاخأ يَنِإ نورت
 ممم م جن

 . 4 69 ميكح ٌريِزع هللا نوَ هللا ىَلَع لكوتي نمو مهنيد ءالؤه رغ

 هبشتلا نع مهل ًايهان «هركذ ةرثكو هليبس ىف لاتقلا ىف صالخإلاب نينمؤملا هرمأ دعب ىلاعت لوقي

 ربكتلاو ةرخافملا :وهو «(سانلا ءاثروإ «قحلل اعفد :ىأ «ارطب» مهرايد نم مهجورخ ىف نيكرشملاب
 درن ىتح عجرن ال هللاو ءال :لاقف  اوعجراف اجن دق ريعلا نإ :هل ليق امل - لهج وبأ لاق امك . مهيلع
 انموي اهيف انناكمب برعلا تدر نالا لع فو ا بارو را و والي فاق
 ردب ءاوطأ ىف ة اومرو ا هب اودرو ردب ءام اودرو امل مهنأل ؛ عمجأ هيلع كلذ سكعناف ءادبأ

 : ىأ «طيحم َنوُلَمعي امب هللاو» : لاق اذهلو ؛ىدبأ ىدمرس باذع ىف ءايقشأ ةرغص «ءالذأ نيناهم

 . مهل ءازجلا رش كلذ ىلع مهازاج اذهلو «هلو هب اوؤاج ا ملاع

 .؛رماوأب :م ك ٬د ىف (۳) .«اوثيغتسيا :د ىف (۲) .م نم ةدايز(١)
 .«برضتو» :ك ىف (6) .«ترهتشاو» :د ىف (0) .«روغثلا» :م ىف (4)



 0 اب ٤۹( -51/) تایآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نيدّلاَك اونوكت الر : ىلاعت هلوق ىف ىدسلاو «كاحضلاو «ةداتقو «دهاجمو «سابع نبا لاق

 .ردب موي يم هللا لوسر اولتاق نيذلا «نوكرشملا مه :اولاق (ساتلا ءاثرو ارطب مهرايد نم اوجرخ

 لزنأف «فوفدلاو نايقلاب اوجرخ «ردب ىلإ ةكم نم شيرق تجرخ امل :بعك نب دمحم لاقو

 َنوُلمْعي امب ِهّللاو هللا ليبس نع نودصيو ساّنلا ءاَنِرَو ارطَب مهرايد نم اوجرخ نيذّلاك اونوكت الل : هللا

 . «طيحم

 :ةيآلا «مكل راج ينإو ساّنلا نم ميلا مكَل بلاغ ال َلاَقَو مهلامعأ ناطيَشلا مهل نيز ذإو» : هلوقو

 ىفنو «سانلا نم مويلا مهل بلاغ ال هنأ مهعمطأو «هب اومه امو هل اوؤاج ام هللا هنعل مهل نسح

 مهل ىدبت هنأ كلذو ءمكل راج انأ لاف ركب ی ودع نم راج ىف اب نأ نم ةينخلا ع

 لاق امك ءهنم كلذ لكو ؛ةيحانلا كلت ريبك < ءجلدُم ىنب ديس «مشعج نب كلام نب ةقارس ةروص ىف
 مورو مہ

 ١[. 7 ل لا : هنع ا [هللا]

 عم هدونجو هتيارب سيلبإ راس ردب موي ناك امل :ةيآلا هذه ىف سابع نبا لاق ٤ "”ججيرج نبا لاق

 رظنو ءاوقتلا املف .مكل راج ىنإو «مكبلغي نل ادحأ نأ :نيكرشملا بولق ىف ىقلأو 5

 (نورت ال ام ئرأ يّنِإ» :لاقو ءاربدم عجر :لاق «هيبقع ىلع صكن» «ةكئالملا دادمإ ىلإ ناطيشل

0 

 هعم «نيطايشلا نم دنج ىف ردب موي سيلبإ ءاج :لاق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 لاقف ءمشعج نب كلام نب ةقارس ةروص ىف ناطيشلاو «جلدم ىنب نم لجر ةروص ىف «هتيار
 لوسر ذخأ سانلا فطصا املف .مكل راج يّنِإو ساّنلا نم ميلا مكَل بلاغ ال» :نيكرشملل ناطيشلا

 «مالسلا هيلع «ليربج لبقأو نيربدم اولوف «نيكرشملا هوجو ىف اهب ىمرف بارتلا نم ةضبق يَ هللا

 ةتعيشو وه اربد ىلو مث هدي عزتنا ب نيكرشملا نم لجر لي: ىف هذي تناكو - هآر املف «سيلبإ ىلإ
 ديدش هّللاو هللا فاَحأ ين نورت ال ام ئرأ ينإ» :لاقف ؟راج انل كنأ معزتأ «ةقارساي :لجرلا لاقف

 . ةكئالملا ىأر نيح كلذو «باقعلا

4 

 عم جرخ سيلبإ نأ ؛سابع نبا نع «حلاص ىبأ نع «ىبلكلا ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 ءهيبقع ىلع صكن «ةكئالملا ىأرو لاتقلا رضح املف «مشعج نب كلام نب ةقارس ةروص ىف شيرق

 كليو :هل ليقف ءاقعص رخف ءههجو ىف رخنف ماشه نب ثراحلا  ثبشتف ,«مكنم ءيرب يا : لاقو

 هللا فاَحأ ينِإ نورت ال ام ئرأ ينإ مكنَم ءيرب تإ :لاقف .انم أربتو انلذخت لاحلا هذه ىلع «ةقارس اي

 نبا نع - سابع نبا ىلوم  ةبعش نع «ةبقع نب”رمع ىنربخأ :ىدقاولا رمع نب دمحم لاقو

 .«ريرج» :ك ىف (0) .م نم ةدايز )١(

 . هب ثبشتفلا :ك ىف (5) .«ىجلدملا كلاما :ك ىف (۳)



 (19 41/) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزحجلا لل _ءلطلل م 4

 ىف ليربجب سانلا رشبف «هنع فشك مث ةعاس يم هللا لوسر ىلع ىمغأ سانلا فقاوت امل :لاق سابع

 .فلأ رخآ دنج ىف ليفارسإو «سانلا ةرسيم رخآ دنج ىف ليئاكيمو «سانلا ةنميم ةكئالملا نم دنج

 بلاغ ال هنأ مهربخيو نيكرشملا ربدي «ىجلدملا مشعج نب كلام نب ةقارس ةروص ىف روصت دق سيلبإو
 ينإ مكم ءيرب يّنإ» : لاق ت ع ي ا هللا ردع ضبا اف .سانلا نم مويلا "مهل

 ىف برضف ‹«همالك نم عمس امل ةقارس هن هنأ یری وهو «ماشه نب ثراحلا هب تبشتف ,«نورت ال ام ئرأ

 :لاقو هبوث عفرو ءرحبلا ىف طقس ىتح ىري ال  سيلبإ قلطناو «ثراحلا طقسف «ثراحلا ردص

 0 E ىذلا كدعوم «براي

 .ةريسلا ىف ف هانركذ ا هنم طسبأو قايسلا اذه نم بيرق عفار نب ةعافر نع ىناربطلا ىفو

 شف 77 تينيمسا 1 لاق لا نت ورک نع داور ن ر لدعم ناسا نب تج لاقز

 نف نیلا منيل ید بش نأ كلذ اک ترا نم رک ی نیو اهتيببىذلا تركذ 45 "ريما
 مكيتأت نأ مكل راج انأ :لاقف  ةنانك ىنب فارشأ نم ناكو  ىجلدملا مشعج نب كلام نب ةقارس ةروص

 .اعارس اوجرخف «هنوهرکت ءىشب ةنانك

 )۷( 53 5 : 2 5 هي لس 7
 ال كلام نب ةقارس ةروص ىف لزنم لك ىف هنوري اوناك مهنأ ىل ركذف :قاحسإ نب دمحم لاق

 :وأ  ماشه نب ثراحلا صكن نيح هآر ىذلا ناك ءناعمجلا ىقتلاو ردب موي ناك اذإ ىتح «هنوركني

 - مهملسأ مث ل E 2 ودع ف ؟قارس ىأ «نيأ :لاقف - بهو نب ريمع

 ,هيبقع ىلع '':' صكتتناف ا ” هلوسر مهب هللا ديأ دق ءهللا دونج ىلإ هللا ودع رظنو :لاق

 هّللاو ٠٩١١ هللا فاح يؤ : لاقو «هللا ودع قدصو «(نورت ال ام ىا يٽٳ مكس ءيِرَب يَنِإ :لاقو

 «ىظرقلا بعك نب دمحمو «ىرصبلا نسحلاو «كاحضلاو «ىدسلا نع ىور اذكهو «باقعلا ديدش

 . هللا مهمحر « مهريغو

 ال هنأ هللا ودع ملعف ٠ فكل "1 دي لورق ا هيلع « ليربج ىأر هنأ انل ركذو :ةداتق لاقو

 « هللا ةفاخم هب ام هللاو « هللا ودع بذكو هللا فاخأ يّنِإ نورت ال ام ىر ي ر : لاقف ةكئالملاب هل نادي

 قحلا ىقتلا اذإ ىتح هل داقتساو هعاطأ نمل هللا ودع ةداع كلتو «ةعنم الو هل ةوق ال هنأ ملع نكلو

 يَنإ لاق رفك امل رفكا ناسنإلل لاق ذإ ناّطيَشلا لمك : ىلاعت هلوق هعاطأ نمل هتداعب ىنعي :تلق

 مك دعو هللا نإ رمأْلا يضف امل ناَطيشلا لاقو# : ىلاعت هلوقو .[6١:رشحلا] < ِهّللا فاَخَأ ين كنم ءيِرَب

 .«ابراه سيلبإ» :أ ىف (؟) .؟مکل»:م ىف )١(

 نب ىيحي نب ةعافر نع نارمع نب زيزعلا دبع قيرط نم (57 /5) ريبكلا مجعملا () (۷۰ )١/ ىدقاولل ىراغملا 0

 .«فيعض وهو نارمع نب زيزعلا دبع هيفو» :(87 /5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «هنع هللا ىضر «عفار نب ةعافر نع ةعافر نب ذاعم

 .«ةناكر فارشأ نم ناكو «ىجلدملا كلام»: ك ىف (۷) .«ريسلل» :د ىف (5) .2«تعمتجا» :أءمءد ىف (0)

 .؛ةقارس نيأ نيأ» مك ىفو ««ةقارس اي نيأ ىلإ» :أ ءد ىف (6)

 .«صكتف»:أءم ءكءد ىف )٠١( .«هلسرل:أ ىف (9)

 .؟عم لزن»:د ىف (۱۲) .أطخ وهو «هللا باقع فاخأ ىنإ»: أ موك ىف )١١(
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Vo ٤۹( ۔۷٤) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا 

 ينومولت الف يل متبجتساف مکتوعد نأ الإ ناَطْلس نم مُكيلَع يل ناك امو مكتفلخأف مكتدعوو قحلا دعو

 مهل نيملاظلا نإ لبق نم ينومتكرشأ امب ترفك ينإ يخرصمب مكن امو مکخرصمب انأ ام مكسفنأ اومولو

 .[7 7 : ميهاربإ] «ميلأ باذع

 «مزح نب ورمع نب ركب ىبأ نب هللا دبع ىنثدح :قاحسإ نب دمحم نع ءريكب نپ سنوي :لاقو

 تنك ول :لوقي هرصب بيصأ امدعب ةعيبر نب كلام ديسأ ابأ تعمس :لاق ةدعاس ىنب ضعب نع

 . ''”ىرامتأ الو كشأ ال ةكئالملا هنم تجرخ ىذلا بعشلاب مكتربخأل «ىرصب ىعمو ردبب نآلا

 نأ مهتيبثتو ءاونمآ نيذلا اوتبثف مكعم ىنأ :مهيلإ هللا ىحوأو «سيلبإ اهآرو ةكئالملا تلزن املف

 «مكعم هللاو «ءىشب اوسيل مهنإف رشبأ :هل لوقيف «هفرعي لجرلا ةروص ىف لجرلا ىتأت تناك ةكئالملا
 ال ام ئَرأ يا مكنَم ءيِرب يل :لاقو «هيبقع ىلع صكن ةكئالملا سيلبإ ىأر املف .مهيلع اورک

 ةقارس نالذخ مكنلوهي ال :لوقيو هباحصأ ضضحي لهج وبأ لبقأو «ةقارس ةروص ىف وهو .«نورت
 نرقن ىتح عجرن ال ىزعلاو تاللاو :لاق مث .هباحصأو دمحم نم دعوم ىلع ناك هنإف «مكايإ

 نوعرف لوقك هللا هنعل لهج ىبأ نم اذهو .اذخأ مهوذخو مهولتقت الف ءلابحلا ىف هباحصأو ادمحم

 ,[157 :فارعألا] اهله اهنم اوجرختل ةئيدَمْلا يف ُهوُمْترْكَم ركمل اذه نإ :اوملسأ امل ةرحسلل
 ناك اذهلو ءءارتفالاو تهبلا باب نم وهو ء[١۷ :هط] «رحّسلا ْمُكَمّلَع يذلا مكريبكل هِل :هلوقكو
 .ةمألا هذه نوعرف لهج وبأ

 لوسر نأ ؛زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط نع «"ةلبع ىبأ نب ميهاربإ نع «سنأ نب كلام لاقو

 ذر مريول دحر كفا الر سما ER كيلا عزب نا : لاق كلك هللا
 امو «هّللا لوسراي :اولاق .«ردب موي ىأر ام الإ بونذلا نع وفعلاو ةمحرلا لزنت نم ىري امم كلذو

 . «ةكئالملا عزي «مالسلا هيلع «ليربج ىأر هنإ امأ» :لاق ؟ردب موي ىأر

 .هجولا اذه نم لسرم اذه

 ءةحلط ىبأ نب ىلع لاق :4 مهنيد ءالؤه رع ضّرَم مهبول يف نيدلاو نوقفاتملا لوقي ذإ # : هلوقو
 ةكرشلا نيا ىف يملا لأ للك ىف نم مهضعب مزقلا اند :لاق ةيآلا هله ىف سابع نبا نع

 ىف مهتلق نم كلذ اولاق امئإو « مهنيد ءالؤه رغ : نوكرشملا لاقف نيملسملا نيعأ ی نيكرشملا للقو

 هللا نإف هللا ىلع لّكوتي نمو» : هللا لاقف .«كلذ ىف نوكشي ال « مهنوم زهيس مهنأ ' هن « مهنيعأ

 . «ميكح زیزع
 فرشأ امل هللا ودع لهج ابأ نأ انل ركذو «هللا رمأل تددشت نينمؤملا نم ةباصع اوأر :ةداتق لاقو

 .اوتعو ةوسق «مويلا دعب هللا اودبعي ال هللاو :لاق هباحصأو ايك دمحم ىلع

 )١/ ١١8(. ديهمتلا :ىف ثيدحلا اذه نع ربلا دبع نبا مامإلا مالك رظناو )577/١( أطوملا (۳)

 .«اونظو» :أ ىف (4)



  ۷٦ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا )٠٠« 0١(

 نم اوناك موق مه :(ضرَم مهبولق يف نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإ» :هلوق ىف جيرج نبا لاقو
 .ردب موي هولاق .ةكمب نيقفانملا

 «ردب موي نيكرشملا عم اوجرخف «مالسإلاب اوملكت دق ةكم لهآ نم سان ناك : : ىبعشلا رماع لاقو

 . 4 مهنيد ءالؤه رغ : اولاق نيملسملا ةلق اوأر املف

 «مهنيد ءالؤه رغ ضرم مهبوُلُق يف نيذّلاو نوقفانملا لوقي ذإ» : لجو زع «هلوق ىف دهاجم لاقو
 نب ثراحلاو «ةريغملا نب ب هكافلا نب سيق وبأو «ةريغملا نب لولا يق 0 [وبأ] : : شيرق نم ةئف : : لاق

 عم اوجرخ ‹جاجحلا نب هبنم نب صاعلاو «فلخ نب ةيمأ نب ىلعو «بلطملا نب دوسألا نب ةعمز

 ا هللا لوسر باحصأ ةلق اوأر املف ؛مهبايترا مهسبحف بايترالا ىلع مهو ةكم نم شيرف

 .مهودع ةرثكو مهددع ةلق عم د لا تا ماا اولاق

 ىف نسحلا نع عم ع روت وب دمحم انثدج «ىلعألا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 مه : مهضعب لاقو :رمعم لاق  نيقفانم اومسف «ردب موي لاتقلا اودهشي مل موق مه :لاق «ةيآلا هذه

 رغ# :اولاق نيملسملا ةلق اوأر املف «ردب موي نيكرشملا عم اوجرخف ةكمب مهو ؛مالسإلاب اورقأ اوناك موق

 . 4 مهنيد ءالؤه

 اجتلا نم ماضي ال :ىأ «زيزع هللا نإ بانج ىلع دمتعي :ىأ 4هّللا ىلع لكوتي نمو# : هلوقو
 ءاهعضاوم ىف الإ اهعضيال «هلاعفأ ىف ميكح «ناطلسلا ميظع «بانجلا عينم زيزع هللا نإف «هيلإ

 .كلذل لهأ وه نم لذخيو «رصنلا قحتسي نم رصنيف

 يي ه#

 باذع اوقوذو مهرابدأو , مههوجو نوبرضي ةكئالملا اورفک نيذْلا ىّفوتي ذإ ئرت ولو 00

 .4 ىه ديل مال سيل هللا ناو ْمُكيديأ تمَدَق مب كلذ © ٍقيِرَحْلا

 الئاه اميظع ارمأ تيأرل ءرافكلا حاورأ ةكئالملا ىفوت لاح دمحم اي تنياع ولو :ىلاعت لوقي

 .«قيرحلا باذع اوقوذ 8 :مهل نولوقيو «مهرابدأو مههوجو نوبرضي ذإ ؛اركنم اعيظف
 .ردب موي :لاق «مههاتسا : «مهرابدأو» :دهاجم نع «جيرج نبا لاق

 مههوجو اوبرض «نيملسملا ىلإ مههوجوب "7 نوكرشملا لبقأ اذإ :سابع نبا لاق «جيرج نبا لاق
 . مهرابدأ اوبرضف ةكئالملا مهتكردأ اولو اذإو «فويسلاب

 مههوجو نوبرضي ةكئالملا اورفك نيذلا ىفوتي ذإ :هلوق دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاق

 . ىربطلاو E كەد نم ةدايز )١(

 .(5١/7١)ىربطلا ريسفت (۲)

 .أطخ وهو «نيكرشملا» :ك ىف (9)



 WV ل (01 )٠٠« ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .ردب موي :«مهرابدأو
 1 3 «ريثك نب ليعامسإ مشاه ىبأ نع ,ىروثلا نايفس نع ءعيكو لاقو

 هللا نكلو :لاق «مهرابدأو مههوجو نوبرضي» : : ريبج نب ديعس نع «ملسم نب ىلعي

52 
25 

 غ قوم رع لاق اذكرو

(Day 0 yT : 9 5 E 

 (ةكئالملا  برض» :لاق ؟كاذام لاق .

 . لسرم وهو « *”ريرج نبا هاور

 ىلاعت هصصخي مل اذهلو ردا لك وج ىف مام جاو جراب امو هس هاك هاو قايسلا اذهو

 ىفو «مهرابدأو مههوجو َنوُبِرْصَي ةكئالملا اورفک نيذَلا فوتي ذإ ئرت ولو» 0 لاق لب «ردب لهأب
 تاَرَمَع يف َنوُملاَظلا ذإ ئرت ولو# :هلوق  [دنع] ماعنألا ةروس ىف مدقتو 3 ””اهلثم لاتقلا ةروس
 ءمهيف برضلاب مهيديأ وطساب :ىأ .[۳ : ماعنألا] «مكسفنأ اوجرخأ مهيديأ اوطساب ةكئالملاو توملا

 مهورشب ذإ كلذو .ًارهق جرخت نأ داسجألا نم جورخلا نم تعنتماو «مهسفنأ تبعصتسا اذإ مهنورمأي
 دنع رفاكلا ءاج اذإ - توملا كلم نإ : ءاربلا ثيدح ىف“ [ءاج] امك هللا نم بضغلاو باذعلاب
 نم لظو «ميمحو موُمَس ىلإ ةئيبخلا سفنلا اهتيأ ىجرخا :لوقي - ةركنملا ةروصلا كلت ىف هراضتحا

 جرختف لولا قوضلا نم هوفسلا جرخي امك «هدسج نه اهلوجرختسيف :+ هدب ىف :قرغتتف ؛مومحي
 . «قيرحلا باذع اوُقوُذو» : مهل لوقت ةكئالملا نأ ىلاعت "ربخأ اذهلو ؛بصعلاو قورعلا اهعم

 ىف ةئيسلا لامعألا نم متلمع ام ببسب ءازجلا اذه :ىأ «مكيديأ تمدق امب» :كلذ : ىلاعت هلوقو

 ءهقلخ نم ادحأ ملظي ال :ىأ (ديبعلل مألظب سيل هللا ناو ءءازجلا اذه اهب هللا مكازج ءايندلا مكتايح
 فاح او هلا سلا فقر یدو اهر كرا نر ال ىذلا دلا كلا قت لب
 نإ» : وك هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر «رذ يبأ ةياور نم هللا همحر «ملسم دنع حيحصلا ثيدحلا

 «ىدابع اي .اوملاظت الف امرحم مكنيب هتلعجو « ىسفن ىلع ملظلا تمرح ىنإ ىدابعاي :لوقي ىلاعت هللا

 الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو «هّللا دمحيلف ًاريخ دجو نمف «مكل اهيصحأ مكلامعأ ىه اغإ
 :ىلاعت لاق اذنيلو جف

 .؛كوشلا» :كءد ىف (۳) .«ةرمعا :ك ىف () .«مههاتسأو»:ك ءد ىف )١(

 .(برض كاذ»:ك «د ىف (6)

 )١57/١8(. ىربطلا ريسفت (0)

 )١( نم ةدايز(4) .م نم ةدايز (۷) . دمحم ةروس نم ۲۷ :ةيآلا ىلإ - هللا همحر  ريثك نبا ريشي ].

 ) )9.«لاق» :أ ىف

 )٠١( مقرب ملسم حيحص )۲٥۷۷(.



 (هال- 57) تايآلا :لافنألا ا ءزحلا كسر ياس ۷۸

 هللا نإ مهبونذب هللا مهذخأف هللا تايآب اورفك مهلَبَق نم نيذّلاو نوعرف لآ بأدك

 ةبذكملا ممألا لعف امك ءدمحم اي هب تلسرأ امب ') نوبذكملا نوكرشملا ءالؤه لعف :ىلاعت لوقي

 مهلبق نمو نوعرف لآ نم نيبذكملا نم مهلاثمأ ىف انتنسو انتداع :ىأ ءانبأد وه ام مهب انلعفف «مهلبق

 «مهكلهأ مهب رونذ ببسب :ىأ] «مهيونذب هلا مهذخأف» . هللا تايآب نيرفاكلا « لسرلاب ةبذكملا ممألا نم

 .براه هتوفي الو «بلاغ هبلغي ال :ىأ «باقعلا ديدش يوق هللا نإ 5 "[ردتقم زيزع ذخأ مهذخأف

 هللا ّنأو مهسفنأب ام اوُريغي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ارّيغُم كي م هللا ناب كلذ ظ

 مهبونذب مهاَنْكَلهَأَف مهر تايآب اوبذک مهلْبَق نم َنيذّلاَو نوعرف لآ بدك 9 يلع ٌعيمَس

 . 4 9 نيملاظ اوناك لکو نوعرف 0
 الإ دحأ ىلع اهمعنأ ةمعن ريغي ال ىلاعت هنأب «همکح ىف هطسقو «هلدع مامت نع ىلاعت ربخي

 موقب هللا دارأ اذِإو مهسفنأب ام اوُريعي ىح موقب ام ريع ال هللا نإ :ىلاعت لاق امك « هبكترا تند: تش

 هعنصک :ىأ « نوعرف لآ بأدك» :هلوقو ۱ :دعرلا ] لاو نم هنود نم مُهَل امو هَل درم الف اءوس

 مهيلإ اهادسأ ىتلا معنلا كلت مهبلسو «مهبونذ ببسب مكلهأ «هتايآب اوبذك نيح مهلاثمأو نوعرف لآب

 «كلذ یف هللا مهملظ امو «نيهكاف اهيف اوناك ةمعنو «ميرك ماقمو زونكو عودزو «نويعو تانج نم

 .نيملاظلا مه اوناك لب

 4 مث مهنم تدهاع نيذّلا ع2 نونمؤي ال مهف اورفك نيذّلا هللا دنع باوّدلا رش نإ

 نم مهب درشف برحلا يف ف مهتفقتت اًمِإَف ع9 َنوُقَتَي ال مهو ةرم لك يف مهدهع نوضقني

 .4 ® َدورْكَذَي مهّلعل مهفلَح

 اودهاع املك نيذلا .نونمؤيال مهف ف اورفك نيذلا مه ضرألا هجو ىلع بد ام رش نأ 0 ربخأ ٠

 هوبكترا ءىش یف هللا نم نوفاخي ال : ىأ «نوقّتي ال مهو» «هوثكن ناميألاب هودكأ املكو « هوصقن ةن ادهع

 ةي نباو مشل ءاطعو 0 ا 2 a ا 4 :هلاق ۰ مهب لکن

 .(موقا» : ىف (۳) م «ك «د نم ةدايز (۲) .؟نيبذكملا نيكرشملا » :م ىف 00

 .«نكلو» : ىف (0) . (مهعينصكاا :ك٬د ىف (5)



 )0۸( ةيآلا :لافنألا e ءزجلا ۷۹

 اوريصيو «مهريغو برعلا نم «ءادعألا نم مهاوس نم فاخيل ءالتق مهنخثأو مهتبوقع ظَلُغ :

 . (نورُكذي مُهلعَلِ -

 .كلذ لثم مهب  عنصيف اوثكني نأ نورذحي مهلعل :لوقي :ىدسلا لاقو

 . 4 6۵ َنيئاَحْلا بحي ال هللا نإ ءاوس ىلع مهْيَلِإ ذبناَق ةنايخ موق نم َنْفاَحَت امو ل

 «ةنايخط مهتدهاع دق «مْوَق نم َنفاَحَت امو : هيلع همالسو هللا تاولص «هيبنل ىلاعت لوقي
 :ىأ «ءاوس ىلع مهدهع :ىأ (مهبلإ ذبناف» ءدوهعلاو قيثاوملا نم مهنيبو كنيب امل اضقن :ىأ
 هنأو «كل برح مهو 0 يو يو ل علا

 .زجارلا لاق «كلذ ىف مهو تنأ ىوتست :ىأ ماسلا ىلع مهنيبو كنيب دهع ال

 ا ل عا ع Os توشات

 ال هللا نإ «لهم ىلع :ىأ «ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف» :هلوق ىف لاق هنأ ملسم نب ديلولا نعو
 .اضيأ اهبحي ال «نيرفاكلا قح ىف ولو ىتح :ىأ (نينئاَحْلا بحي

 نب ميلس نع «ضيفلا ىبأ نع «ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 اذإف ءمهنم وندي نأ دارأف ءدمأ مهنيبو هنيب ناكو «مورلا ضرأ ىف ريسي ةيواعم ناك :لاق «رماع

 هللا لوسر نإ ءاردغ ال ءافو «"[ربكأ هللا] ربكأ هللا :لوقي ةباد ىلع خيش اذإف «مهازغ دمألا ىضقنا

 مهيلإ ذبني وأ ءاهدمأ ىضقني ىتح اهدشي الو ةدقع لحي الف دهع موق نيبو هنيب ناك نمو» :لاق هِي

 . هنع هللا ىضر «ةسبع نب ورمع خيشلا اذإو ءعجرف «ةيواعم كلذ غلبف :لاق «ءاوس ىلع

 نباو «ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هجرخأو ةبعش نع «ىسلايطلا دواد وبأ هاور ثيدحلا اذهو

 .حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو . هب «ةبعش نع قرط نم هحيحص ىف نابح

 نب ءاطع نع «ليئارسإ انثدح «ىريبزلا هللا دبع نب دمحم انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 - نصح ىلإ ىهتنا هنأ :هنع هللا ىضر  ىسرافلا ىنعي  ناملس نع ىرتخبلا ىبأ نع «بئاسلا

 الجر تنك امنإ :لاقف «مهوعدي ةي "7 هللا لوسر تيأر امك مهوعدأ ىنوعد :هباحصأل لاقف - ةنيدم

 اودأف متيبأ نإو ءانيلع ام مكيلعو انل ام مكلف متملسأ اذإف «مالسإلل لجو زع «هللا ىنادهف 2 ”ههنم

 .ىربطلاو ءأءم ءد نم ةدايز (۳) . اا :أ ىف (۲) .«عنصنف» :ك ىف )١(

 )۲۷/٠٤(. ىربطلا ريسفت ىف زجرلا (4)

 :كدكسملاو “م ل د نم ةدايز (0) .اديعس»: ك یف )6(

 ىف ىئاسنلاو )١880( مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۷۵۹) مقرب دواد ىبأ ننسو )١١05( مقرب ىسلايطلا دنسمو )١١1١/4( دمحأ دنسم (۷)

 .(۸۷۳۲) مقرب ىربكلا ننسلا

(^A)ىف )0( . ؟ىبنلا» :كءد ىف  a؟مكنملا : موك  . 



 (10 )٥۹« ناتيآلا :لافنألا ةروس  عيارلا ءزجلا بسس سم سس م

 كلذ مهب لعفي .4نينئاخْلا بحي ال هللا نإ ءءاوس ىلع مكانذبان متيبأ نإف ءنورغاص متنأو ةيزجلا

 . هللا نوعب اهوحتفف اهيلإ سانلا ادغ عبارلا مويلا ناك املف «مايأ ةثالث

 ٍةَوُق نم متعطتسا ام مهل اودعأو 9 ® نوزجعي ال مهْنِإ اوقبس اورفك نيذّلا نبسحي الو »

 مهملعي هللا مهتوملعت ال مهنود نم نيرخآو مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليلا طاب نمو

 .4 © َنوُمَظظن ال منو مكي فوي هللا ليبس يف ءيش نم اوقفت امو

 «مهيلع ردقن الف انوتاف :ىأ (اوقبس اورفك نيذّلا» دمحم اي «نبسحت الوإ : ايب هيبنل ىلاعت لوقي
 نولمعي نيذلا بسح مأ :ىلاعت لاق امك ءاننوزجعي الف انتئيشم ةضبق ىفو انتردق رهق تحت مه لب

 نيذلا نبسحت الل * لاعت لاقو. < ةونظي : نأ[: توبكنعلا] (نوُمُكحي ام ءاس انوقبسي نأ تاسلا
 بقت كَنَرْعي ال : ””ىلاعت لاقو [۷ :رونلا] (ريصملا ستبو رانلا مهاوأمو ضرألا يف نيزجعم اورفَك
 .[۱۹۷ .195 :نارمع لآ] 4 داهمْلا سمو منهج مهاوأم مث ليلق عاتم . دالبلا يف اورقك َنيذْلا

 اودعاو» :لاقف «ةعاطتسالاو ناكمإلاو ةقاطلا بسح مهتلتاقل برحلا تالآ دادعإب ىلاعت رمأ مث

 . «ليَخْلا طاَبَر نمو ةَوق نمل < «مکنکمأ امهم : ىأ «متعطتسا ام مه

 نع «ثراحلا نب ورمع ىنربخأ بهو نبا انثدح «فورعم نب نوراه انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ىلع وهو لوقي هيَ هللا لوسر تعمس :لوقي ماع وب ا «ىفش نب ةماَمُث ىلع ىبأ

 ا ةوقلا نإ الأ «ىمرلا ةوقلا نإ الأ « 4 ةَّوُق نم متعطتسا ام مهل اودعأو» « :ربنملا

 نب سنوي نع ةجام ¿ نباو ءروصنم نب ديعس نع دواد وبأو ‹فورعم نب نوراه نع ءملسم هاور

 ٤ 8 «بهو نب هللا دبع نع مهتثالث «ىلعألا دبع

 نب حلاص ثيدح نم «ىذمرتلا هاور ام اهنم «رماع نب ةبقع نع ءرخأ قرط ثيدحلا اذهلو

 0 «٠ لجر نع انك

 ريخ اومرت نأو «اوبکراو اومرا» : اي هللا لوسر لاق : لاق هنع ‹«نتسلا لهأو دمحأ مامإلا ىورو

 أ نم

 «هوحن هب ىرتخبلا ىبأ نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ةناوع ىبأ قيرط نم )١1548( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو ( ٠ /ه) دنسملا )١(

 كردي مل ىرتخبلا وبأ :لوقي دمحم تعمسو «بئاسلا نب ءاطع ثيدح نم الإ هفرعنال نسح ثيدح ناملس ثيدح» :لاقو

 .«ىلع لبق تام ناملسو ءأيلع كردي مل هنأل ؛ناملس

 .تارم ثالث «ىمرلا ةوقلا نإ الأ » ةلمج تركذ م ىف (*) .«هلوقو» :د ىف ()

 .(۲۸/۱۳) مقرب ةجام نبا ننسو (؟514) مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۹۱۷) مقرب ملسم حيحصو )١957/4( دنسملا (4)

 .«رمع نبا كردأ دقو ءرماع نب ةبقع كردي مل ناسيك نب حلاص» :لاقو 208 مقرب ىذمرتلا ننس (6)

 )0( دنسملا )١55/4(.



 N u (50 «04) ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «نامسلا حلاص ىبأ نع «ملسأ نب ديز نع «كلام مامإلا لاقو

 هل ىذلا امأف ؛رزو لجر ىلعو ءرتس لجرلو ءرجأ لجرل :ةثالثل ليخلا» :لاق ةي هللا لوسر نأ

 نم كلذ اهليط ىف تباصأ امف - ةضور :وأ جرم ىف اهل لاطأف «هللا ليبس ىف اهطبر لجرف رجأ
 اهراثآ تناك نيفرش وأ افرش تنتساف اهليط تعطق اهنأ ولو «تانسح هل تناك  ةضورلا :وأ - جرملا

 ؛هل تانسح كلذ ناك «هب ىقسي نأ دري ملو «هنم تبرشف رهنب ترم اهنأ ولو «هل تانسح اهثاورأو

 ىهف ءاهروهظ الو اهباقر ىف هللا قح سني ملو ءاففعتو اًينغت اهطبر لجرو .رجأ لجرلا كلذل ىهف

 رمحلا نع للهم هللا لوسر لئسو .«رزو كلذ ىلع ىهف ءاونو ءايرو ًارخف اهطبر لجرو ءرتس هل

 ا اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف :ةذافلا ةعماجلا ةيآلا هذه الإ ًائيش اهيف ىلع هللا لزنأ ام »: لاقف

 .[۸ «۷ : ةلزلزلا] « هري ارش هّرَذ لاقثم لمعي

 . كلام ثيدح نم امهالك ءملسمو - هظفل اذهو  ىراخبلا هاور

 ند: افلا نمو 110 ديبزلا نب نيكرلا نع فيرس اترا حاج اقدح دكا مانآلا اكو

 سرفو «نمحرلل سرفف :ةثالث ليخلا» :لاق هيَ ىبنلا نع «دوعسم نب هللا دبع نع ؛ناسح
 ركذو «هلوبو هثورو هفلعف «هللا ليبس ىف طبری ىذلاف نمحرلا سرف امأف «ناسنإلل سرفو «ناطيشلل
 اهطبتري سرفلاف ناسنإلا سرف امأو «هيلع نهاري وأ رماقي ىذلاف ناطيشلا سرف امأو . هللا ءاش ام

 ."”«رقف نم رتس ىهف ءاهنطب سمتلي ناسنإلا
 نأ ىلإ كلام مامإلا بهذو «ليخلا بوكر نم لضفأ ىمرلا نأ ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذ دقو

 .ملعأ هّللاو «ثيدحلل ىوقأ روهمجلا لوقو «ىمرلا نم لضفأ بوكرلا

 نع «بيبح ىبأ نب ديزي ىنثدح «ثيل انثدح :الاق' ماشهو جاجح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 نم جلاعت ام هلأسف «هل سرف دنع مئاق وهو ءرذ ىبأ ىلع رم 7 جيدح نب ةيواعم نأ :ةسامش نبا
 ؟مئاهبلا نم ةميهب ءاعد امو :لاق !هتوعد هل بيجتسا دق سرفلا اذه نأ نظأ ىنإ :لاقف ؟اذه كسرف

 نم ادبع ىنتلوخ تنأ «مهللا :لوقيف رحس لك وعدي وهو الإ سرف نم ام «هديب ىسفن ىذلاو :لاق
 . "هدلوو هلامو هلهأ نم هيلإ بحأ ىنلعجاف «هديب ىقزر تلعجو «كدابع

 هم ع

 ديوس نع «بيبح ىبأ نب ديزي ىنثدح ؛رفعج نب ديمحلا دبع نع «دیعس نب ىيحي انثدحو :لاق

 هنإ» : هلع هللا لوسر لاق : لاق «هنع هللا ىضر «رذ ىبأ نع ؛ 2"! جيدح نب ةيواعم نع ؛؟ سيق نيا

 نب ديز نع ةرسيم نب صفح قيرط نم هاورف ملسم امأو )۲۳۷١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ءهقيرط نمو )4١54/5( أطوملا )١(

 .(۹۸۷) مقرب هب حلاص يبأ نع ملسأ

 .«نيكرلا نب عيبرلا» :ك ىف (۲)

 .(796 /۱) دنسملا (۳)

 .؟جيدخا» :أ ىف (5) .؟مشاه»:1 ءك ىف (6)

 )( دنسملا )١١١/١(.

 .«جيدخلا :أ ىف (۷)



 ذب عقار نان لاشألا رعد هازل اهون“ ةي ت ج ب و

 نم ىنتلوخ كنإ «مهللا :لوقي «نيتوعدب وعدي ءرجف لك عم هل نذؤي الإ ىبرع سرف نم سيل
 . «هيلإ هلامو هلهأ بحألا وأ «هيلإ هلامو هلهأ بحأ نم ىنلعجاف «مدآ ىنب نم ینتلوخ

 8 «ناّطقلا ىيحي نع «سالفلا ىلع نب ورمع نع «ىئاسنلا هاور

 انثدح ءرامع نب ماشه انثدح :ىرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 - ةيلظنحلا نبال لاق هنأ نسحلا ىبأ نب نسحلا نع «ىناعنصلا مادقملا نب معطملا انثدح «ةزمح نب ىيحي

 :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاقف .ِةكَت هللا لوسر نم هتعمس اثيدح انئدح :  الهس :ىنعي

 هللا ليبس ىف ًاسرف طبر نمو ءاهيلع نوناعم اهلهأو «ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون ىف دوقعم ليخلا»
 ل لاب هذي داماك لع ةعفتلا تناك

 نعمل ىبأ نب ةورع نع «ىراخبلا حيحص ىفو «ةريثك ليخلا طابترا لضف ىف ةدراولا ثيداحألاو

 رجالا «ةمايقلا موي ىلإ نيل اهيصاوت" ىف درم لا لاف هلك هللا ومر نأ 2907 مرانلا
 . ؟”(منغملاو

 لاق «مهنود نم نیرخآول رافكلا نم : ىأ « مكودعو هللا ودع هبل نوفوخت :ىأ «نوبهرت» : هلوقو

 ىتلا نيطايشلا مه :نامي نبا لاق :ىروثلا نايفس لاقو «سراف :ىدسلا لاق «ةظيرق : ىنعي :دهاجم

 :متاح ىبأ نبا لاق ‹كلذ لثمب ثيدح درو دقو .رودلا ىف

 انثدح - ئرقملا ديزي نب حيرش :ىنعي  ةويح وبأ انثدح « ىصمحلا جرفلا نب دمحأ ةبتع وبأ انثدح

 لوسر نأ هدج نع «هيبأ نع  بيرع نب هللا دبع نب ديزي :ىنعي - بيرع نبا نع «نانس نب ديعس

 , «نجلا مهلا :لاق ,«مهنوملعت ال مهنود نم نيرخآو» :هلوق ىف لوقي ناك وَ هللا

 « "ناس نب ديعس نع ؟بيعش نب دمحم نع «هيبأ نع ؛ميحد نب ميهاربإ نع ؛ىناربطلا هاورو

 نم قيتع هيف تيب لبخي ال» : ةئ هللا لوسر لاق :دازو «هب «بيرع نب هللا دبع نب ديزي نع

 ا

 .هنتم الو هدانسإ حصي ال ءركنم ثيدحلا اذهو

 . نوقفانملا مه: ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «نايح نب لتاقم لاقو

 )١( دنسملا )6/ ١7١( ىئاسنلا ننسو )١/۲۲۳(.

 .(98/5) ريبكلا مجعملا (؟)

 .«كرابملا» :م ىف (۳)

 .(0-588) مقرب ىراخبلا حيحص (:4)

 .هب ةويح ىبأ نع ديشر نب دواد انثدح «ثحابلا ةيغب» (190) مقرب هدنسم ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هاورو (5)

 .ريبكلا مجعملا نم بيوصتلاو «نانس نب ديعس نب نانس» .: خسنلا عيمج ىف (5)

 .هوحن هب ميحد نع مصاع ىبأ نبا انثدح )۱١۰۸۹(: مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو ١188/١1( ريبكلا مجعملا (۷)



 ۲ م 2578 -51) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 اودرم ةنيدمْلا لها نمو نوقفانم بارعألا ص مكلوح نممو» :هلوق هل دهشيو ءلاوقألا هبشأ اذهو

 .[٠١٠١:ةبوتلا] «مهملعت نحن مهملعت ال قاقنلا ىلع

 ىف متقفتا امهم :ىأ نول ال مثنأو مُكِيلِإ فَوُي هللا ليبس يف ءيش نم اوقفنت امو :هلوقو
 مهردلا نأ :دواد وبأ هاور“') ثيدح ىف ءاج اذهلو «لامكلاو " مامتلا ىلع مكيلإ ىفوي هنإف ءداهجلا

 نوقفني نيذّلا لم : ىلاعت هلوق ىف مدقت امك ."7 فعض ةئامعبس ىلإ هللا ليبس ىف هباوث فعاضي
 عساو هللا ءاَشَي نمل فعاضُي هللا بح ام ةلبنس لَك يف لباتس عبس تعبأ ةبح لمك هللا ليبس يف مهام

 YY] : ةرقبلا] (ميلع

 «ىكتشدلا نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح «ةيطع نب مساقلا نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 سا نا نع نی نب اديعتم عا“ ءرفعج نع «قاحسإ نب ثعشألا انثدح «هيبأ نع «ىبأ انثدح

 يف ءيش نم اوقفنت امو :تلزن ىتح «مالسإلا لهأ ىلع الإ قدصتي الأ رمأي ناك هنأ ةا ىبنلا نع

 .نيد لك نم كلأس نم لك ىلع اهدعب ةقدصلاب رمأف (مكيلإ في هلا ليبس

 . بيرغ اضيأ اذهو

 اوديري نإو 9 ميلَعلا عيمسلا وه ِهّنِإ هللا ىلع لّكوتو اهَل حنجاف ملّسلل اوحنج نإو )»

 وأ مهيولف نيب فلأو 09 نيمؤملابو هرصنب كديأ يذلا وه هللا كبسح بح نإف كوعدخي نأ

 زيرع هّنِإ مهنيب لأ هللا نكلو مهبولُق نيب تْقَلَأ ام اعيمج ضرألا يف ام تققفنأ

 . 4 69 ميكح
 كبرح ىلع اورمتسا نإف ءءاوس ىلع مهدهع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نم تفخ اذإ : :ىلاعت لوقي

 4اهل حنجاف» «ةنداهملاو ةحلاصملاو ةملاسملا :ىأ «ملسلل» اولام :ىأ «اوحتج نإو# < ‹مهلتاقف كتذبانمو

 مهليب برحلا عضوو حلصلا ةيبيدحلا ماع نوكرشملا بلط امل اذهلو ؛ كلذ مهنم لبقاو ءاهيلإ لمف : ىأ

 .رخألا طورشلا نم اوطرتشا ام عم كلذ ىلإ مهباجأ ؛نينس عست هَ هللا لوسر نيبو

 - ناميلس نب ر ليضف انثدح «ىمدقملا ركب ىبأ نب دمحم انثدح ا ا

 «بلاط ىبأ نب ىلع نع «ىملسألا ورمع نب سايإ نع «ىيحي ىبأ نب دمحم انثدح  ىريمنلا : ینعی ,١

 نأ تعطتسا نإف  رمأ :وأ  فالتخا ىدعب نوكيس هنإ» :ّةِْكَي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر

 .'؟7(لعفاف «ملسلا نوكي

 . ةظيرق ىنب ىف تلزن :دهاجم لاقو

 .«ىذلا ثيدحلا ىف» :د ىف (0) .«مامتلا ىلع نوملظت ال متنأو مكيلإ» :ك ىف )١(
 مدقت دقو «فعض ةئامعبسب هللا ليبس ىف ةقفنلا ىلع فعاضت ركذلاو مايصلاو ةالصلا نإ» :هظفلو )۲٤۹۸( مقرب دواد ىبأ ناس (۳)

 .نيصح نب نارمع ثيدح نم ةرقبلا ةروس نم 55١ :ةيآلا ريسفت دنع ظفللا اذه وحن

 .«تاقث هلاجر» :(775 /7) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١/ ٠ دنسملا دئاوز (5)



 YT) ك1 تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزلا سس ال م:

 .هلك اذهل فنتكم اهركذو ءردب ةعقو ىف هلك قايسلا نأل ؛رظن هيف اذهو

 :ةداتقو « نسحلاو «ةمركعو ؛ يناسارخلا ءاطعو ءملسأ نب ر لديزو «دهاجمو ٠ سابع نبا لوقو

 0 4رخآلا مويلاب الو هّللاب نونمؤي ال َنيِدّلا اوُلتاَق :«ةءارب» ىف فيسلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا هذه

 ءًافيثك ودعلا ناك اذإ اماف «كلذ نكمأ اذإ مهلاتقب رمألا اهيف ةءارب ةيآ نأل ؛اضيأ رظن هيف [۲۹ :ةبوتلا]

 ةافانم الف «ةيبيدحلا موي هايي ىبنلا لعف امكو «ةميركلا ةيآلا هذه هيلع تلد امك «مهتنداهم زوجت هنإف

 ش . ملعأ هللاو «صيصخت الو خسن الو

 اوناك ولو ءكرصانو كيفاك هللا نإف هللا ىلع لكوتو مهحلاص :ىأ هللا ىلع لكوتو# :هلوقو
 .هدحو كيفاك : ىأ «هّللا كبسح نإفإ» «ءاودعتسيو اووقتيل ةعيدخ حلصلاب نوديري

 هرصنب َكديَأ يذلا وهل : :لاقف ؛راصنألاو نيرجاهملا نينمؤملا نم هب هديأ امي هيلع هتمعن ركذ مث

 كترزاومو كترصانمو كتعاط ىلعو .كب ناميإلا ىلع اهعمج :ىأ «مهبوُلق نيب فلو . ل

 نإف ءاضغبلاو ةوادعلا نم مهنيب ناك امل :ىأ «مِهبوُلُق نيب َتْقَلَأ ام اًعيمج ضْرألا يف ام تقفنأ ول

 ىف لسلستلا اهنم مزلي رومأو «جرزخلاو سوأألا نيب «ةيلهاجلا ىف ةريثك بورح مهنيب تناك راصنألا

 فْلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا تمعن اوركذاو : ىلاعت لاق امك «ناميإلا رونب كلذ هللا عطق ىتح ءرشلا

 هتاَيآ مك هللا نيب كلذك اهنم مكذقنأف راتلا نم ةرفح افش ىلع متنكو اناوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولف نيب
 روھ

 2 ۴ نیغ لآ] «نودتهت مكلعل

 «ىب هللا مكفلأف نيقرفتم متنكو «ىب هللا مكانغأف ةلاعو «ىب هللا مكادهف الالض مكدجأ ملأ ءراصنألا

 ما ةلوسزو هللا «اولاق ايش لاق املك

 نم ءاجر بیخی الف «بانجلا زيزع :ىأ «ميكح زیزع لإ مهنيب فأ هللا نكلو» :ىلاعت لاق اذهلو

 ىنيوزقلا ىفريصلا رشب نب ىلع انأبنأ .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ :ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انثدح «ىذابارتسالا ىليدنقلا "”نسحلا نب دمحم هللا دبع وبأ انأبنأ ءانلزنم ىف
 ملسم نب دمحم نع «دورشلا نب ركب انثدح «مكحلا نب نوميم انثدح ءرافصلا نامعنلا نب دمحم

 ةمعنلا ةنمو .عطقت محرلا ةبارق : لاق سابع نبا نع «سواط نع «ةرسيم نب ميهاربإ نع « ىفئاطلا

 نيب تقلا ام اعيمج ضرألا يف ام تققنأ ول : ىلاعت هللا لوقي ؛بولقلا براقت لثم ري ملو «رفكت

 ا كلذو «(مهبولق

 ىمرت ىذلا ودعلا ىمري نمو باجأ هتوعد نإ ىذلا ىبرقلا اذ نكلو

)٠ e TSهنع هللا ىضر ءمصاع نب ب ديز نب هللا دبع ثيدح نم . 



 م ا 057 -517) تايآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 :لئاقلا لوق كلذ نمو :لاق

 بابسألا نم اولصو ام تولبو مهتربس مث سانلا تبحص دقلو

 تاسلا بريقا ا ا ال" ةتازفلا اذإف

 .؟ةاورلا نم هنود نم لوق نم وه وأ «سابع نبا مالكب لوصوم اذه ىردأ ال :ىقهيبلا لاق

 هتعمس «هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبع نع ,ءصوحألا ىبأ نع ٠ « ىعيبسلا قاحسإ وبأ لاقو

 ىفو «هللا ىف نوباحتملا مه :لاق «ةيآلا «مهبولق نيب تقلا ام اعيمج ٍضْرَألا يف ام تققنأ ول : لوقي

 . هللا ىف نيباحتملا ىف تلزن : ةياور

 . ”حيحص :لاقو ؛هكردتسم ىف مكاحلاو ىئاسنلا هاور

 محرلا نإ :لاق سابع نبا نع ءهيبأ نع «سواط نبا نع هرّمعَم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 ام تققنأ ول : :أرق مث ؛ءىش اهحزحزي مل بولقلا نيب براق اذإ هللا نإو < رجل تا نإو « عطقتل

 . «مهبولف نيب َتْفَلَأ ام اعيمج ضرألا يف

 .ًاضيأ مكاحلا هاور

 اذإ : لاقف ىديب لخأف هتيقلو  دهاجم نع E ىبأ نب ةدبع ىنثدح : ىعازوألا ورمع وبأ لاقو

 قرو تاحتي امك امهاياطخ تتاحت ءهيلإ كحضو «هبحاص ديب امهدحأ ذخأف « هللا ىف ناباحتملا ىءارت

 ام تقفنأ ول :لوقي ىلاعت هللا نإف ؛كلذ لقت ال :لاقف !ريسيل اذه نإ :هل تلقف :ةدبع لاق .رجشلا

 . "ينم هقفأ هنأ تفرعف :ةدبع لاق .! «مهبولق نيب تْفَلَأ ام اعيمج ضرألا يف

 نب ديلولا نع 2« "”ىزوخلا ميهاربإ نع « نامي نبا انثدح «بيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 ةحفاصمب :دهاجمل تلق :لاق ءامهل رفغ احفاصتف ناملسملا ىقتلا اذإ :لاق دهاجم نع «ثيغم ىبأ

 نكلو مهبولف نيب تلا ام اعيمج ضرألا يف ام تقفنأ ول : لوقي هتعمس امأ :دهاجم لاقف مهل نعي

 . ىنم ملعأ تنأ :دهاجمل ديلولا لاقف ؟«مهنيب فأ هللا

 .دهاجم نع ةف رم نب الط يوزر اذكو

 90 نزحت انك لاق قاحسإ نب ريمع نع وع قبا لاقو

 . ةفلألا 7[ سانلا نع

 قاحسإ نب نيسحلا انثدح : هللا ةمحر « ىناربطلا دمحأ نہ ناميلس مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 )١( مقرب ىقهيبلل ناميإلا بعش )۹۰۳٤(.

 .(۳۲۹/۲) كردتسملاو )١١5١١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا ()

 )557/١5(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 .ىربطلاو «م. كءد نم بيوصتلاو «نامي وبأ انثدح» :ه ىف (5)

 .ىربطلا نم ةدايز (0) .؟ثدحتن» :كءد ىف (0) .«ىرزجلا» :كءد ىف (0)



 (584-13) تايآلا :لافنألا ةروس  عبارلا ءزحملا للملللل ل ل مى

 «نامثع ابأ ادعج تعمس «ناليغ نب ملاس انثدح «ىريراوقلا رمع نب هللا ديبع انثدح «ىرتستلا

 هاخأ ىقل اذإ ملسملا نإ» :لاق هيي هللا لوسر نأ :ىسرافلا ناملس نع «ىدهنلا نامثع وبأ ىنثدح

 حير موي ىف ةسبايلا ةرجشلا نع قرولا تاحتي امك ءامهبونذ امهنع تتاحت «هديب ذخأف .ملسملا

 .«راحبلا دبز لثم امهبونذ تناك ولو امهل رفغ الإو «فصاع

 ىلع نيدمؤملا ضرح يبنلا اهيأي 60 نينمؤمْلا نم م َكَعْبَتا نمو هللا كبسح يبتلا اهيأي ط

 نيالا اا ويني لان قاس یک قرر شاه اوني نو رام در غ كتم نكي نإ لالا

 مكنم نكي نإف افعض مكيف نأ ملعو مكنع هللا فّمح نآلا 62 نوهقفي ل موق مهنأب اورفك

 عم هّللاو هللا نذإب نيفلأ اوبلغي فلأ مكنم نكي نإو نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام

 .4 0 نيرباصلا

 ةزرابمو ءادعألا ةزجانمو لاتقلا ىلع نينمؤملاو هيلع همالسو هّللا تاولص « هيبن ىلاعت ضرحي

 مهدادعأ ترثك نإو «مهودع ىلع مهديؤمو مهرصانو مهيفاك : ىأ ۰ مهبسح هنأ مهربخيو «نارقألا

 .نينمؤملا ددع لق ولو «مهدادمأ تفدارتو

 «نايفس انأبنأ یو ن هّللا ديبع انثدح ؛ميكح نب نامثع نب دمحأ انثدح :متاح أ نأ لاق

 كبسح : لاق «نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح يبنلا اهيل هلق ف ىلا ادولف ع

 . كعم دهش نم بسحو ‹ هللا

 هلثم «'؟”[ملسأ نب] ديز نب نمحرلا دبعو «ىناسارخلا ءاطع نع یورو : لاق

 لوسر ناك اذهلو «هيلع“ رمذو مهثح :ىأ «لاتقلا ىلع نينمؤملا ضرح يتلا اهيأي» :لاق اذهلو

 :مامحلا نب ريمع لاقف «ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ اوموق» : مهدّدعو مهددع ىف نوكرشملا

 ىلع كلمحي ام» :لاقف «خب خب :لاقف معنا : ةي هللا لوسر لاقف !؟ضرألاو تاومسلا اهضرع

 نفج رسكف لجرلا مدقتف «اهلهأ نم كنإف» :لاق !اهلهأ نم نوكأ نأ ءاجر: لاق «؟حب خب كلوق

 نهلكآ ىتح تييح انأ نئل :لاقو هدي نم نهتيقب ىقلأ مث ر ‹ نهنم لكأي لعجف تارمت جرخأو ‹ هفيس

 ا «لتق ىتح لتاقف مدقت مث !ةليوط ةايحل اهنإ

 .؟رحبلا» :أ ‹«ك٬د ىف )١(

 ناليغ نب ملاس ريغ حيحصلا لاجر هلاجر» V): /۸( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «رحبلا دبز لثم» :هيفو (597/57) ريبكلا مجعملا (؟)

 .اةقث وهو

 .؟مهرمذول :أ ىف (5) .أ نم ةدايز (5) .ىربطلاو ءأ٠م نم تبئملاو «بذوش نبا نع» :ك «ه ىف (۳)

 .«لاقف» :ك ىف (5)

 .هنع هللا ىضر «سنأ ثيدح نم (۱۹۰۱) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۷)



 AY ااا ل  #لل )٦٤- 1٦1) تايآلا :لافنألا ةروس ت بارلا ءزحلا

 نب رمع ملسأ نيح تلزن ةيآلا هذه نأ : ريبج نب ديعسو «بيسملا نب ديعس نع ىور دقو

 .نوعبرألا هب لمكو «باطخلا

 لبقو ةشبحلا ضرأ ىلإ ةرجهلا دعب ةكمب ناك رمع مالسإو «ةيندم ةيآلا هذه نأل ؛رظن اذه ىفو

 .ملعأ هللاو «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا

 مكنم نكي نو نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ# :ارمآو نينمؤملل ارشبم ىلاعت لاق مث

 :ةراشبلا تيقبو مالا اده مست مث: ةرشعب دحاو لك ,اوٌرفك نيذّلا نَم الأ اوبلغي ةئام

 نع «ةمركع نع ©" ا تدع مزاج نب روج اندج :كرابملا نب هللا دبع لاق

 ا : نيام اوبلغی نورباص نورشع مکنَم نكي نإ» :تلزن امل :لاق سابع نبا

 ىلإ «مكنع هللا فقَح نآلا» :لاقف « «فيفختلا ءاج مث «ةرشع نم دحاو رفي الأ مهيلع هللا ضرف نيح

 .مهنع ففخ ام ردقب ربصلا نم صقنو «ةدعلا نم مهنع هللا ففخ :لاق ,4نيعئام اوبلعَيل :هلوق

 0 هوحن «كرابملا نبا ثيدح نم ىراخبلا ىورو

 لاق ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «رانيد نب ورمع نع « نايقس انثدح :روصنم نب ديعس لاقو

 نأ ملعو مكنع هللا فّقَح نآلا» :لاقف اي نيتئام نم نورشع رفي الأ مهيلع بتك

 نيتئام نم اورفي نأ ةئال ىغبني الف 4 افعض مكيف

 ا «نايفس نع « هللا دبع نب ىلع نع ‹یراخبلا یورو

 هذه تلزن امل : لاق « سابع نبا نع «ءاطع نع «حيجن ىبأ نبا ىنثدح قاحسإ نب دمحم لاقو

 اهخسنف مهنع هللا ففخف ًافلأ ةئامو ا نورشع لیا نأ اومظعأو «نيملسملا ىلع تلقث ةيآلا

 رطشلا ىلع اوناك اذإ اوناكف «ةيآلا «افعض مكيف نأ ملعو مكنع هللا فقَح نآلا» :لاقف ىرخألا ةيآلاب

 «مهلاتق مهيلع بجي مل «كلذ نود اوناك اذإو ءمهودع نم اورفي نأ مهل غبني مل” مهل ودع نم

 . مهنع اوزوحتي نأ مهل زاجو

 نع یورو ٠ : متاح ىبأ نبا لاق . كلذ وحن « سابع نبا نع «ىفوعلاو ةحلط ىبأ نب ىلع ىورو

 . كلذ وحن كاحضلاو « ىناسارخلا ءاطعو «ملسأ نب ديزو «نسحلاو ‹ةمركعو «ءاطعو «دهاجم

 نع «عفان نع «نوع نبا نع «كيرش نب بيسملا ی نم ءهيودرم نب ركب وبأ طظفاحلا ىورو

 باحصأ انيف تلزن :لاق (نیتئام اوبلغی نورباص نورشع مكنم نكي نإ» :امهنع هللا ىضر «رمع نبا
 ال

 م5 دمحم

 .ىربطلاو م «ك ءد نم تبثملاو «ثراحلا نب ريبزلا» :ه ىف () .«ةرشعلا» :ك ىف )١(

 .(4367) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(555؟) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .امهودع» :ك٬د ىف (9)



 (59 517 تايآلا :لافنألا ةروس  عيارلا ءزحلااصم ل سس 0

 نأ ؛رمع نبا نع 0 ال د ا

0 
 .  هاجرخي

 ديري هللاو ای دنا ضرع نو ديرت ضرألا ىف ضني یخ یرمآ هل تركي نأ يبل ناك امل
 (2ميظع باذع متذخأ اميف مكسمل قبس هللا نم باتك الول 69 ميكح زيزع هّللاو ةرخآلا

 . 4 65 ميحر روفغ هللا نإ هللا اوقتاو ابيط الالح متمنغ امم اولكف

 سا :لاق «هنع هللا ىضر «سنأ نع «ديمح نع «مصاع نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 باطخلا نب رمع ماقف «مهنم مكنكمأ دق هللا نإ» :لاقف ءردب موي ىراسألا ىف سانلا ةي هللا لوسر

 اهيأ اي» :لاقف ةَ هللا لوسر داع مث ءَ ىبنلا هنع ضرعأف .مهقانعأ برضا «هللا لوسراي :لاقف

 برضا «هّللا لوسراي :لاقف رمع ماقف .«سمألاب مكناوخإ مه امنإو «مهنم مكنكمأ دق هللا نإ «سانلا

 «قيدصلا ركب وبأ ماقف «كلذ لثم سانلل لاقف يي ىبنلا داع مث ءدام ىبنلا هنع ضرعأف .مهقانعأ

 نع بهذف :لاق .ءادفلا مهنم لبقت نأو «مهنع وفعت نأ ىرن «هللا لوسراي :لاقف «هنع هللا ىضر

 زع «هللا لزنأو : لاق .ءادفلا مهنم لبقو ‹مهنع اقعف < ءمغلا نم هيف ناك ام و هللا لوسر هجو

 , آلا «ىّبس هللا نم باتك الو : لجو

 .كلذ وحنب ملسم حيحص ىف سابع نبا ثيدح ةروسلا لوأ ىف قبس دقو

 لوسر لاق ردب موي ناك ال :لاق هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع «ةرم نب ورمع نع .شمعألا لاقو

 «كلهأو كموق «هللا لوسراي :ركب وبأ لاقف :لاق «؟ىراسألا 7 ءالؤه ىف نولوقت ام» :ِِكَي هللا

 «كوبذكو ‹كوجرحخأ ‹ هللا لوسراي :رمع لاقو : لاق . مهيلع بوتي نأ هللا لعل « مهبتتساو مهقبتسا

 «بطحلا ريثك داو ىف تنأ «هللا لوسراي :ةحاور نب هللا دبع لاقو :لاق .مهقانعأ برضاف مهمدقف

 تكسف :لاق '؟7 [كمحر تعطق :سابعلا لاقف :لاق] .هيف مهقلأ مث ءآران مهيلع ىداولا مرضأف

 :سان لاقو .ركب ىبأ لوقب ذخأي :سان لاقف لخدف ماق مث ءآئيش مهيلع دري ملف قلك هللا لوسر

 دشا نوكت یتح هيف لاجر بولق هدشبل هللا نإو ل ا

 يناصع نمو ينم هلو ينعبت نمف : لاق «مالسلا هيلع «ميهاربإ لثمك ركب ابأ اي كلثم نإو «ةراجحلا نم

 مهبذذعُت نإ» : لاق «مالسلا هيلع < ءىسيع لثمك ركب ابأ اي كلثم نإو »7 : ميهاربإ] «ميحُر روفغ ك

 ىسوم لثم رمع اي كلثم نإو ل118١ : ةدئاملا] ¢ ميكحلا ز زيزعلا تنأ كّنِإَف مهل رفغت نإو كدابع مهنا

 .(۲۳۹/۲) كردتسملا )١(

 ۲٤۳(. /۳) دنسملا (۲)

 .ىربطلاو دنسملاو «م ك٬د نم ةدايز )2( .(هذه) ١: ىف (۳)



 هال ٩ 31/7 تايآلا :لافنألا ةروسد- عبارلا «رلا

 «ميلألا باَذَعْلا اوري ىتح اونمؤي الق مهبولق لع ددشاو مهلاومأ ىلع سمطا انبر» :لاق «مالسلا هيلع

 نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر :لاق «مالسلا هيلع حون لثمك رمع اي كلثم نإو «[188 :سنوي]

 : تلق :دوعسم نبا لاق .«قنع ةبرض وأ ءادفب الإ مهنم دحأ نتلفني الف ةلاع متنا «ء151:حون] «ارايد

 موي ىف ىنتيأر امف ءا هللا لوسر تكسف «مالسإلا ركذي هنإف ءءاضيب نب ليهس الإ « هللا لوسراي
 نب ليهس الإ» ةا هللا لوسر لاق ىتح «مويلا كلذ ىف ىنم ءامسلا نم ةراجح ىلع عقت نأ فوخأ

 .ةيآلا رخآ ىلإ «ىرسأ هل نوكي نأ يبنل ناك ام : ىلاعت هللا لزنأف «ءاضيب

 «هکردتسم ىف مكاحلاو ‹شمعألا نع «ةيواعم ىبأ ثيدح نم «ىذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور

 ىبأو ءرمع نب هللا دبع نع «هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا ووو ارپ ملو دانسإلا حيحص :لاقو

 .ىراصنألا بويأ ىبأ نع بابلا ىفو "وحن ي ىبنلا نع ءامهنع هللا ىضر «ةريره

 :ىسوم نب هللا ديبع ثيدح نم .هكردتسم ىف مكاحلاو هل ظفللاو - ًاضيأ هيودرم نبا یورو
 «ردب موي ىراسألا رسأ امل :لاق رمع نبا نع «دهاجم نع «رجاهم نب ميهاربإ نع «ليئارسإ انثدح

 كلذ غلبف .هولتقي نأ راصنألا هتدعوأ دقو :لاق ءراصنألا نم لجر هرسأ ءرسأ نميف سابعلا رسأ

 راصنألا تمعز دقو «سابعلا ىمع لجأ نم ةليللا منأ مل ىنإ» :ِهَْي هللا لوسر لاقف ءو ىبنلل
 :اولاقف سابعلا اولسرأ :مهل لاقف راصنألا رمع ىتأف معن» :لاق ؟مهتآف :رمع هل لاقف «هولتاق مهنأ

 ال هللا لوسرل ناك نإف :اولاق ؟ىضر ةي هللا لوسرل ناك نإف :رمع مهل لاقف .هلسرن ال هللاو ءال
 نم ىلإ بحأ ملست نأل هللاوف «ملسأ «سابع اي :هل لاق هدي ىف راص املف رمع هذخأف .هذخف 0
 هللا لوسر راشتساف :لاق «كمالسإ هبجعي هيي هللا لوسر تيأر امل الإ كاذ امو .باطخلا ملسي نأ

 هللا لوسر مهادافف «مهلتقا :لاقف ءرمع راشتساف < «مهلسرأف .كتريشع :ركب وبأ لاقف ءركب ابأ ةا

 .هيآلا 4ضرألا يف نخي تح ئرسأ هل م )نوکی نأ يبنل ناک ام : هللا لزنأف ی

 . ءاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص :مكاحلا لاق

 «ىلع نع «ةديبع نع «نيريس نب دمحم نع  ناسح نبا وه  ماشه نع «ىروثلا نايفس لاقو

 نإ :ىراسألا ىف كباحصأ ريخ :لاقف ردب موي يي ىبنلا ىلإ ليربج ءاج :لاق «هنع هللا ىضر
 .انم لتقيو ءادفلا :اولاق . مهلثم البقم مهنم لتقي نأ ىلع لتقلا اوؤاش نإو «ءادفلا اوؤاش

 بیرغ ثيدح اذهو 22 هب «ىروثلا ثيدح نم هحيحص ىف نابح نباو «ىئاسنلاو «ىذمرتلا هاور

 مل هللا دبع نب ةديبع وبأو نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو )۲١/۳( كردتسملاو )١4814”7( مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۸۳ /۱) دنسملا )١(

 .؟هيبأ نم عمسي

 .«نوکت»:ك ىف (۳) .(١٠١ا 237١ 5 /4) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا امهركذ (۲)

 .؟ملسم طرش ىلع» :ىبهذلا لاقو (۳۲۹/۲) كردتسملا ()

 ىروثلا ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو (8557) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )١5717( مقرب ىذمرتلا ننس )2(

 .«ةدئاز ىبأ نبا ثيدح نم الإ هفرعنال



 (59 517 تايآلا :لافنألا ةروس  عيارلا ءزجلا لو

 .ادج

 نيف هك هللا نر لاقت لاق" لغ نه د یک اور ن دمخ .مرغ] توغ نبا: لاقو
 مكنم دهشتساو «ءادفلاب متعتمتساو مهومتيداف متئش نإو .مهومتلتق متئش نإ» :ردب موي ىراسأ

 ر هللا ىضر ‹«ةماميلا موي لتق ‹ سيق نب تباث نيعبسلا رخآ ناكف :لاق .ا؟مهتدعب

 سوا م ا

 ا هي : لاق «ميظع باذَعو یا «(یّرسأ هل

 . ميظع باذع متذخأ اميف مكسمل «هيلإ مدقتأ ىتح ىناصع نم بذعأ ال

 .دهاجم نع «حيجن ىبأ نبا ىور اذكو

 «صاقو ىبأ نب دعس نع هوحن یورو .اردب دهش ادحأ بذعي الأ هنم قبس : شمعألا لاقو

 .ءاطعو « ريبج نب ديعسو

 هوحنو ةرفغملاب مهل : ىأ «قبس هللا نم باتك الولإ» :دهاجم نع دي ىبأ نع « ةبعش لاقو

 . هللا همحر «ىروثلا نايفس نع

 مأ ىف : ينعي «قّبس هللا نم باتك الو : ةلرق رك سابع ا وع ةحلط ی بأ نب ىلع لاقو

 ( «ميظع باذع» ىراسألا نم (متذخأ اميف مكّسمَلل < ءمكل لالح ىراسألاو مناغلا نأ لوألا باتكلا

 ىبأ نع هلثم ىورو .سابع نبا نع «ىفوعلا ىور اذكو .ةيآلا «متمنغ امم اولكف» : ىلاعت هللا لاق

 دارملا نأ :اضيأ شمعألاو ةداتقو ‹«ىرصبلا نسحلاو «ءاطعو «ريبج نب ديعسو «دوعسم نباو « ةريره

 . هللا همحر ٠ ريرج نبا رايتخا وهو مئانغلا لالحإب ةمألا هذهل (قبس هللا نم باتك الون

 : لاق «هنع هللا ىضر «هّللا دبع نب رباج نع «نيحيحصلا ىف ف هاجرخأ امب لوقلا اذهل دهشتسيو

 ءرهش ةريسم بعرلاب ترصن : ىلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي مل ءاسمخ تيطعأ» : ةا هللا لوسر لاق

 « ةعافشلا تيطعأو « ىلبق دحأل لحت ملو مئانغلا كل تلحأو ءاروهطو ادجسم ضرألا ىل تلعجو

 : “ةماعلا ىلإ كو ةف ىلإ كعفا نقلا فاكر

 مل» : هلع هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ‹«حلاص ىبأ نع «شمعألا لاقو

 .ةوبنلا لئالدو كردتسملا نم ةدايز )١(

 نبا نع «رهزأ انربخأ :لاق ةرعرع نب ميهاربإ قيرط نم (179 /۳) ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلاو ١5١( /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاور (۲)

 هححصو «ىلع نع ةديبع :لوقي نأ الإ ىبأف رهزأ ىلع اذه تددر » :ةرعرع نبا لاقو ءهب ىلع نع «ةديبع نع دمحم نع «نوع

 .«نيخيشلا طرش ىلع» :لاقو مكاحلا

 .ًالسرم هب ةديبع نع نيريس نبا نع نوع نبا نع ةيلع نبا قيرط نم )1۷/۱٤( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)
 . «ماشه» :د ىف (4)

 )01١(. مقرب ملسم حيحصو (775) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 )۷٠« ۷١( ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا ۹۱

a30 «انريغ سوؤرلا دوسل مئانغلا لحت 0( ع ء8  

 كلذ دنعف .«ميحَر روفغ هللا نإ هللا اوقّتاو ابّيَط الالح متمنغ امم اولكف# :ىلاعت هللا لاق اذهلو

 .ءادفلا ىراسألا نم اوذخأ

 لعج ةي هللا لوسر نأ : سابع نبا نع «ءاثعشلا ىبأ نع « سبنعلا ىبأ نع « ةبعش انثدح « بيبح

 را ردب موي ةيلهاجلا لهأ ءادف

 امك  لتق ءاش نإ :مهيف ريخم مامإلا نأ :ءاملعلا روهمج دنع "ىرسألا ىف مكحلا رقتسا دقو

 لعف امك  نيملسملا نم رسأ نمب وأ  ردب ىرسأب لعف امك  لامب ىداف ءاش نإو  ةظيرق ىنبب لعف

 ىف ذخأو امهدر ثيح «عوكألا نب ةملس ىبس ىف اتناك نيتللا اهتنباو ةيراحجلا كلت ىف ةا هللا لوسر

 .هقفلا بتك نم هعضوم ىف ررقم ةمئألا نيب رخآ فالخ ةلأسملا ىفو «ءاملعلا نم ةفئاطو ىعفاشلا

 اريخ مكتؤي اريخ مكبولق يف هللا ملعي نإ ئرسألا نم مكيديأ يف نمل لق يبنلا اهيأي إف
 3 هر - ,E و 1 2 ا ا رف سم س

 لبق نم هللا اوناخ دقف كتنايخ اوديري نإو ©) ميحر روفغ هللاو مكل رفغيو مكنم ذخأ امم

 1 02 د من أع ه د6 رھ رق م

 . 4 09 ميكح ميلع هللاو مهنم نكمأف

 نب هللا دبع نع «هلهأ ضعب نع «لفغم نب هللا دبع نب سابعلا ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق

 مشاه ىنب نم اسانأ نأ تفرع دق ىنإ» :ردب موي لاق كي هللا لوسر نأ ءامهنع هللا ىضر «سابع

 ىنب نم :ىأ  مهنم ادحأ مكنم '؟”ىقل نمف ءانلاتقب مهل ةجاح ال ءاهرك اوجرخأ دق «مهريغو

 الف بلطملا دبع نب سابعلا ىقل نمو «هلتقي الف ماشه نب ىرتخبلا ابأ ىقل نمو «هلتقي الف مشاه
 انرئاشعو انناوخإو انءانبأو انءابآ لتقنأ :ةبتع نب ةفيذح وبأ لاقف .«اهركتسم جرخأ امنإ هنإف «هلتقي

 اي» :باطخلا نب رمعل لاقف ةي هللا لوسر تغلبف ؟فيسلاب هنمجلال هتيقل نئل هللاو !؟سابعلا كرتنو

 هللا لوسر مع هجو برضيأ» - لَك هللا لوسر هيف ىنانك موي لوأل هنإ هللاو :رمع لاق - «صفح ابأ

 لوقي ةفيذح وبأ ناكف .قفان دقل هللاوف «هقنع برضأف ىل نذئا «هللا لوسر اي :رمع لاقف «؟فيسلاب

 ىنع هللا اهرفكي نأ الإ ءافئاخ اهنم لازأ الو «تلق ىتلا ةملكلا كلت نم نمآ ام هللاو :كلذ دعب

 .هنع هللا ىضر «اديهش ةماميلا موي لتقف .ةداهشب

 ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو «هوحن هب شمعألا نع «ةدئاز نع ورمع نب ةيواعم قيرط نم )3١85( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور )١(

 .(دهشا» :أ ىف (5) .«ىراسألا» :أ ك ءد ىف (۳)



 )۷٠« ۷١( ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا ۹۲

 سابعلا رسأ دقو - ؟مانت ال كل ام «هللا لوسر اي :هباحصأ هل لاقف «ليللا لوأ ًارهاس ايب هللا لوسر

 .هوقلطأف «هقاثو ىف سابعلا ىمع نينأ تعمسا) : ِهيَِكَع هللا لوسر لاقف راصنألا نم لجر

 . ل هللا لوسر مانف « تکسف

 ی ا اف از

 نأ كلام نب سنأ ىنثدح :باهش نبا لاق «ةبقع نب ىسوم ثيدح نم «ىراخبلا حيحص ىفو

 : "لاق .هءادف سابع انتخأ نبال كرتنلف انل نذئا :اولاقف هل هللا لوسر اونذأتسا راصنألا نم الاجر

 وه رو هم نورد ال هاو الا

 «ىرهزلا نعو  ةّورع نع «نامور نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم نع «ريکب نب سنوي لاقو

 وق لك ىدفف «مهارسأ ءادف ىف ةي هللا لوسر ىلإ شيرق تثعب :اولاق مهامس ةعامج نع
 ملعأ هللا» : داي هللا لوسر لاقف !املسم تنك دق «هللا لوسر اي :سابعلا لاقو ءاوضر امب مهريسأ

 ىنباو كسفن دتفاف ءانيلع ناك دقف كرهاظ امأو «كيزجي هللا نإف لوقت امك نكي نإف «كمالسإب

 نب ةبتع كفيلحو «بلطملا دبع نب بلاط ىبأ نب ليقعو «بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفون :كيخأ
 تنأ هتنفد ىذلا لاملا نيأف»: لاق !هللا لوسر اي ىدنع كاذ ام :لاق «رهف نب ثراحلا ىنب ىخأ ورمع

 ءهللا دبعو « لضفلا :ىتَبل هتنفد ىذلا لاملا اذهف ءاذه ىرفس ىف تبصأ نأ :اهل '*”تلقف ؟لضفلا مأو

 ىريغ 2)دحأ هملع ام ءىشل اذه نإ «هللا لوسر كنأ ملعأل ىنإ هللا لوسر اي هللاو :لاق ."مكقو
 لاقف ؟ىعم ناك لام نم ةيقوأ نيرشع :ىتم متبصأ ام هللا لوسر اي ىل بسحاف «لضفلا مأ ريغو
 ءهللا لزنأو «هفيلحو هيوخأ ىنباو هسفن ىدفف .«كنم ىلاعت هللا اناطعأ ءىش كاذ .ال» : ةي هللا لوسر

 مس ريح مكت ريخ ْمكبوُلُق يف هلا معي نإ "”ىراسألا نم مُكيديأ يف نمل لق بلا اهيأي» : هيف لجو زع
 مالسإلا ىف ةيقوألا نيرشعلا ناكم هللا ىناطعأف :سابعلا لاق . «ميحُر روفغ هَّللاو مك رفغيو مكنم ذخأ

 . لجو زع «هللا ةرفغم نم وجرأ ام عم «هب برضي لام هدي ىف مهلك ءادبع نيرشع

 وحنب ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع ءءاطع نع «حيجت ىبأ نبا نع ءاضيأ قاحسإ نبا ىور دقو
 .مدقت اع

 .«لاقف» :ك ىف (۲) .(بهذلا :كءد ىف )١(

 .(4057) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .؟لاقف» :د ىف (5) .(«ىدافيا :ك ىف (4)

 .«ىرسألا» :د ىف (۷) .«رشب» :أ ىف (5)
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 نبا نع انا ب٣ نعال رتا ن د «عيكو نبا انثدح :ريرج نب رفعج وبأ “"لاقو

 هَل نوكي نأ يبتل ناك اما كلوت ف اسلا لاق :لاق سابع نبا نع «دهاجم نع «حيجت ىبأ

 ةيقوألا نيرشعلاب ىنبساحي نأ هتلأسو «ىمالسإب ةي بتلا تربخأف < ,« ضرألا يف نخي ىّتح ئرسأ

 .هدي ىف ىلام ءرجات مهلك ءادبع نيرشع اهب هللا ىنلدبأف «ىبأف «ىنم "ذأ ىتلا

 هللا دبع نب رباج نع « سابع نبا نع ا ىبا نعت «ىبلكلا ىنثدح :اضيأ قاحسإ نبا لاقو

 لَك هللا لوسرل تركذ نيح - هللاو - تلزن ىف :لوقي بلطملا دبع نب سابعلا ناك :لاق باثر نبا

 .هلبق ىذلاك ثيدحلا وحن ركذ مث  ىمالسإ

 نم مكيديأ يف نمل لق يبل اهيأي» :سابع نبا نع «ىناسارخلا ءاطع نع «جيرج نبا لاقو
 «هّللا لوسر كنأ دهشنو «هب تئج امب انمآ :كَي ىبنلل اولاق :لاق .هباحصأو سابع :#ىراسألا

 اناميإ , «مكدم دخ امم اريخ مكي اريخ مكلف يف هلل معي نإ) : هللا لزنأف .انموق ىلع كل نحصننل

 ناكف :لاق .هيلع متنك ىذلا كرشلا «مكل رفغيوط مكنم ذخأ امم اريخ مكل** فلخي ءاقيدصتو

 ذخأ امم اريح مكتؤُي يا :لاق دقل ءايندلا ىل نأو ءانيف لزنت مل ةيآلا هذه نأ بحأ ام :لوقي سابعلا

 رفغ ””نوكي نأ وجرآو .«مكل رفغيو» :لاقو ءفعض ةئام ىنم ذخأ امم اريخ ىناطعأ دقف 4 مكنم

0 
 هسفن ىدتفاف ءردب موي رسأ سابعلا ناك :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 «لجو زع ا لوعا فل :ةيآلا هذه تئرق نيح سابعلا لاقف بهذ نم ةيقوأ نيعبرأب

 نيعبرأ ىناتآف . ةيقوأ نيعبرأب ىسفن تیدفَف ردب موي ترسأ ىنإ ءايندلا امهب ىل نأ بحأ ام «نيتلصخ

 .هؤانث لج «هللا اندعو ىتلا ةرفغملا وجرأ انأو ءادبع

 نونامث نيرحبلا لام هيلع مدق امل ي هللا "لوسر نأ انل ركذ :ةيآلا هذه ريسفت ىف ةداتق لاقو

 «هقرف ىتح ذئموي ىلص امو «ًالئاس مرح الو ًاتكاس ذئموي ىطعأ امف ءرهظلا ةالصل أضوت دقو ءافلأ

 وجرأو ءانم ذخأ امم ريخ اذه :لوقي سابعلا ناكف :لاق .ذخأف «ىثتحيو هنم ذخأي نأ سابعلا رمأف

 . ةرفغملا

 لاله نب ديمح نع «ةريغملا نب ناميلس انثدح «مصاع نب ورمع انثدح :نايفس نب بوقعي لاقو

 هلو لبق ا هم كأ نا ها اه الا نانا نتا نم هلع هللا كونو ىلا مرضا با شب لا

 ءلالا ىلع امئاق لثمف ءب هللا لوسر ءاجو :لاق .ةالصلاب ىدونو ريصح ىلع ترثنف :لاق .ٌدعَب

 . ىربطلاو “م ك «د نم ةدايز )۲( . «اضيأ لاقو» :ك یف 00

 .«فلخن» :ك ىف () .«تذخأ» :أ ىف (۳)

 .؟هاطعأ» :أ ىف (1) . دق نوکی» :أ «ك ىف (0)

 .«ىبن» :ك ىف (۷)
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 نب: نالا اجو ٠ الاف ابق الإ ناك ا نزر الو ددع درب ناك امف ةجلا لها ءاجو

 لاقو  هبان :وأ  هكحاض جرخ ىتح وای هللا لوسر مسبتف :لاق . ىلع عفرا « هللا لوسر اي :لاقف

 57 - قلطنم وهو  لوقي سابعلا لعجو «لعفف :لاق .«قيطت امب مقو «ةفئاط لاملا نم دعأ» :هل

 مكيديأ يف نمل لق يلا اهيأي :ىرخألا ىف عنصي ام ىردن امو ءانزجنأ دقف هللا اندعو نيتللا ىدحإ

 امف "ىرخألا ىف هللا عنصي ام ىردأ الوءانم ذخأ ام ريخ اذه :لاق مث «ةيآلا € '"7ىراسألا نم

 مث «مهردب هلهأ ىلإ ثعب امو «مهرد مهنم ىقب ام ىتح «لاملا كلذ ىلع ًالئام ٌةْيكَكهللا لوسر لاز

 0 ةالصلا ىتأ

 بيطلا وبأ ىنربخأ « ظفاحلا هللا دبع وبأ انأبنأ :ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق :كلذ ىف رخآ ثيدح

 انثدح «هللا دبع نب صفح انثدح «ماصع نب شمحم انثدح «ىديعسلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم

 . (دجسملا ىف هورثنا» : لاقف ‹ نيرحبلا نم

 ىضق املف «هيلإ تفتلي ملو ةالصلا ىلإ جرخف ءاي هللا لوسر هب ىتأ لام رثكأ ناكو :لاق

 ىنطعأ «هللا لوسر اي :لاقف سابعلا ءاج ذإ ءهاطعأ الإ ًادحأ ىري ناك امف .هيلإ سلجف ءاج ةالصلا

 هّلقي بهذ مثءهبوث ىف اثحف .«ذخ» : هللا لوسر هل لاقف .الیقع تيدافو «ىسفن تيداف ىنإف

 هنم رثنف . (ال) :لاق . ىلع تنأ هعفراف :لاق .«ال» :لاق ل هعفري مهضعب ر :لاقف ‹عطتسي ملف

 نم ًابجع «هنع ىفخ ىتح هرصب هعبتي هيم هللا لوسر لاز امف ,قلطنا مث .هلهاك ىلع هلمتحا مث

 . رد اهنم متو لَ هللا لوسر ماق امف عر

 نب ميهاربإ لاقو» :لوقي «مزجلا ةغيصب ًاقيلعت هحيحص نم عضاوم ىف ىراخبلا هأور دقو

 اذه نم متأ تافاسلا نضع نو ف رمز اتاط

 4لبق نم هللا اوناخ دقف» «لاوقألا نم كل اورهظأ اميف :ىأ 4كتنايخ اوديري نإو» :هلوقو

 .هيف ميكح «هلعفي امب

 .نيكرشملاب قحلو «دترا نيح بتاكلا حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع ىف تلزن :ةداتق لاق

 .«ةرخآلا» :ك ىف (۳) .«ىرسألا» :د ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو «هوحن هب ةريغملا نب ناميلس نع مساقلا نب مشاه قيرط نم (۳۲۹/۳) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (4)

 . ؟هاجرخي ملو ملسم طرش

 .«ىريعشلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم» هيف عقوو )۳١١/١( ىربكلا ننسلا (6)

 )2417١ 049 ۴۱١١(. مقرب ىراخبلا حيحص (1)
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 :اولاق نيح «هباحصأو سابع ىف تلزن :سابع نبا نع «ىناسارخلا ءاطع نع «جیرج نبا لاقو
 .انموق ىلع كل نحصننل

 . ملعأ هّللاو ‹«رهظأو لمشأ وهو «مومعلا ىلع ىدسلا اهرسفو

 اووآ نيذّلاو هّللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذّلا نإ

 ءيش نم مهتيالو نم مكل ام اورجاهي ملو اونمآ نيذلاو ضعب ءايلوأ مهضعب كئلوأ اورصنو

 قاثیم مهنيبو يب موق ىلع الإ رصنلا مكيلعف نيدلا يف مكورصنتسا نإو اورجاهي ئتح

 . 4 ©0 ريصب نولمعت امب هّللاو

 اوؤاجو ءمهلاومأو مهرايد نم اوجرخ «نيرجاهم ىلإ مهمسقو «نينمؤملا فانصأ ىلاعت ركذ

 نم نوملسملا : مهو «راصنأ ىلإو . كلذ ىف مهسفنأو مهلاومأ اولذبو ( هليد ةماقإو «هلوسرو هللا رصنل

 هلوسرو هللا اورصنو ءمهلاومأ ىف مهوساوو «مهلزانم ىف نيرجاهملا مهناوخإ اووآ «كاذ ذإ ةنيدملا لهأ

 ىخآ اذهلو ؛دحأ لك نم رخآلاب قحأ مهنم لك أ ا ىلوأ مهضعب ءال وهف ۰ مهعم لاتقلاب

 « سابع نبا نع «ىراخبلا حيحص ىف كلذ تبث «ثيراوملاب كلذ ىلاعت هللا خسن ىتح «ةبارقلا

 . مهريغو «ةداتقو «نسحلاو ‹ةمركعو «دهاجم و , نع ‹«ةحلط ىا نب لغو رعلا هاورو

 دبع نبا وه - ريرج نع« لئاو ىبأ نع ءمصاع نع «كيرش نع «عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 «ضعبل مهضعب ءايلوأ راصنألاو نورجاهملا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا ىضر  ىلجبلا هللا

 . دمحأ هب درفت «ةمايقلا موي ىلإ ضعب ءايلوأ مهضعب فيقث نم ءاقتعلاو شيرق نم ءاقلطلاو

 انثدح - ىدزألا ميهاربإ نبا ىنعي  ةمركع انثدح «'''نابيش انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 ءراصنألاو نورجاهملا» :لوقي يَ هللا ا تعمس :لاق دوعسم نبا نع « قيقش نع «مصاع

 دنسم ىف هاور اذكه .«ةرخآلاو ايندلا ىف ضعب ءايلوأ مهضعب .«فيقث نم ءاقتعلاو شيرق نم ءاقلطلاو

 ا ن هللا دبع

 .؟ضعب ءايلوأ مهضعب» :أ ٠م ك ءد ىف )١(

 .(51/41/) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )۷۸/۱٤(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 .«هلاقو» :أ ىف (6)

 .(757/5) دنسملا (6)

 .«نايفس» :د ىف ()

 . فيعض « ميهاربإ نب ةمركع هيفو )٤٤٩/۸( ىلعي ىبأ دنسم (۷)
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 نوقباسلاو» :لاقف «هباتك “ىف ةيآ ام ريغ ىف راصنألاو نيرجاهملا ىلع هلوسرو هللا ىنثأ دقو

 يرجت تانج مهل دَعأو هنع اوضرو مهنع هللا يضر ناسْحإب مُهوُعَبَتا نيذّلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا

 هوعبلا نيذّلا راصنألاو نيرجاهملاو يبتلا ىلع هللا بات دقل» :لاقو ٠ ١٠١[« : ةبوتلا] ةيآلا (راهتألا اهتحت

 مهرايد نم اوجرخأ نيذّلا نيرجاهملا ءارقفللظ : ىلاعت لاقو ء[١١١ :ةبوتلا] ةيآلا (ةرسعلا ةعاس يف
 راذلا اوءوبت نيذلاو .َنوُقداّصلا مه كلوأ هلوسرو هللا نورصنيو اناوضرو هللا نم الضف نوغتبي مهلاومأو

 ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو اوتوأ اًمَم ةجاح مهرودص يف نودجي الو مِهْيلِإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم نايإلاو

 .[4 «۸ :رشحلا] ةيآلا 4ةصاصخ مهب ناك

 ىلع مهنودسحي ال :ىأ «اوتوأ امم ةجاح مهرودص يف نودجي الو :هلوق ىف ليق ام نسحأو
 عمجم رمأ اذهو«راصنألا ىلع نيرجاهملا ميدقت تايآلا رهاظ نإف «مهترجه ىلع هللا مهاطعأ ام لضف

 قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ مامإلا لاق اذهلو «كلذ ىف نوفلتخي ال «ءاملعلا نيب هيلع
 ىلع نع «ةملس نب دامح انثدح «ميهاربإ نب ملسم انثدح ءرمعم نب دمحم انثدح :هدنسم ىف رازبلا

 تيرتخاف:ةريطنلاو 6 رمشهلا نيب هلل هللا لوو ر لاق ةف نع هيلا ن دس نع هيو نبا
 .:رجهلا

 .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال :لاق مث

 نوقابلاو ءرسكلاب «مهتيالو» :ةزمح أرق] :«مهتيالو نم مك ام اورجاهي مّلو اونمآ نيدلاو» : هلوقو
 نم ثلاثلا فنصلا وه اذه «(اورجاهي ىح ءيش نم» (ةلالدلاوةلالدلاك دحاو امهو «حتفلاب

 بيصت مناغملا ىف مهل سيل ءالؤهف «مهيدآوب ىف اوماقأ لب ءاورجاهي ملو اونمآ نيذلا مهو «نينمؤملا

 ْ :ادمحأ ءامالا ناف امك لالا هيف ارش ام الإ اهب قالو

 نب i : هيبأ نع 5 نب ناميلس نع نرم نب ةمقلع نع «نايفس انثدح «عيكو انثدح

 هلع نا و ىلع ايما تعب اذر هلك هللا كونو ناك لاق ةه هلا نفر يملالا فلا

 هللا ليبس ىف هللا مساب اوزغا» :لاقو ءريخ نيملسملا نم هعم نمو هللا ىوقتب هسفن ةصاخ ىف هاصوأ

 - لالخ :وأ  لاصخ ثالث ىدحإ ىلإ مهعداف نيكرشملا نم كودع تيقل اذإ «هّللاب رفك نم اولتاق

 «مهنم لبقاف كوباجأ نإف «مالسإلا ىلإ مهعدا :مهنع فكو.مهنم لبقاف اهيلإ '*”كوباجأ ام نهتيأف

 ام مهل نأ كلذ اولعف نإ مهملعأو «نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث «مهنع فكو
 بارعأك نونوكي مهنأ مهملعأف مهراد اوراتخاو اوبأ نإف .نيرجاهملا ىلع ام مهيلع نأو «نيرجاهملل

 .؟نم#» : «د ىف )1(

 . فيعض «ديز نب ىلع هيفو ؟راتسأالا فشك» (۲۷۱۸) مقرب رازبلا دنسم (۲)

 . «اوباجأ ام :أ ىف (6) : أ “م «د نم ةدايز 2م



 ۷ ج ت 3)۷ لااا ةروس- عبارلا هزل

 ةمينغلاو ءىفلا ىف مهل نوكي الو «نينمؤملا ىلع ىرجي ىذلا هللا مكح مهيلع ىرجي «نيملسملا

 مهنم لبقاف اوباجأ نإف «ةيزجلا ءاطعإ ىلإ مهعداف اوبأ مه نإف .نيملسملا عم اودهاجي نأ الإ «بيصن

 .«مهلتاق مث هللاب نعتساف اوبأ نإف «مهنع فكو

 را تادايز هدتعو « ملسم "هپ درفنا

 َنوُلمَعت امب هّللاو قاتيم مهنيبو مكنيب موق ىلع الإ رصتلا مكيلعف نيدلا يف مكورصنتسا نإو» : هلوقو

 ودع ىلع «ىنيد لاتق ىف اورجاهي مل نيذلا «بارعألا ءالؤه مكورصنتسا نإو : ىلاعت لوقي : 4ريصب

 موق ىلع مكورصنتسي نأ الإ «نيدلا ىف مكناوخإ مهنأل ؛مهرصن مكيلع بجاو هنإف , يهورصناف مهل

 عم مكناميأ اوضقنت الو «مكتمذ اورفخت الف «ةدم ىلإ ةنداهم : ىأ (قاثيم مهنيبو مكنيب» رافكلا نم

 .هنع هللا یضر «سابع نبا نع ىورم اذهو .متدهاع نيذلا

 داسفو ضرألا يف ةنتف ةنتف دف نكت هولعفت الإ ضعب ءايلوأ مهضعب عب اورفك نيدّلاو »

 . 4 69 ريبَك
 مكاحلا لاق امك ءرافكلا نيبو مهنيب ةالاوملا عطق «ضعب ءايلوأ مهضعب نينمؤملا نأ ىلاعت ركذ امل

 :هكردتسم ىف

 نب دمحم انثدح وا ور نم نيكي ”ادوماولا انثدح «ئناه نب حلاص نب دمحم انثدح

 نب ورمع نع «نيسحلا نب ىلع نع .ىرهزلا نع «نيسح نب نايفسو ديزي نب دمحم انئدح « نابأ

 0 «نيتلم لهآ ثراوتي ۶ :لاق وَ ىبنلا نع ‹ةماسأ نع «نامثع

 مث «ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت الإ ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك نيدّلاو» : :أرق مث ««املسم

 ا ملو دانسإلا حيحص : مكاحلا

 ملسملا ثري ال» : هيك هللا لوسر لاق :لاق ديز نب ةماسأ ةياور نم نيحيحصلا ىف ثيدحلا :تلق

 هدج نع « هيبأ نع « بيعش نب ورمع ثيدح نم «ننسلاو دخلا ىفو يللا رفاكلا الو رفاكلا

 . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو 7 «ىتش نيتلم لهأ ثراوتي ال» : كي هللا لوسر لاق :لاق

 نأ :ىرهزلا نع رمح نط ا ی و س انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 .؟هجارخإب درفنا» :أ ىف )١(

 )۱۷۳١(. مقرب ملسم حيحصو (70؟ /0) دنسملا (۲)

 .لاجرلا بتك نم بيوصتلاو «ديعس وبأ» :خسنلا عيمج ىف (۳)

 )( كردتسملا )۲/ ٠٤١(.

 )١5314(. مقرب ملسم حيحصو (71954) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 هللاو ءديز نب ةماسأ ثيدح دنع هيلإ راشأ امنإو «ىذمرتلا ننس ىف هيلع عقأ ملو (۲۹۱۱) مقرب دواد ىبأ ناسو ١946( /۲) دنسملا ()

 . ملعأ

 . ىربطلاو 3 “م نم ةدايز )¥(



 (۷۳) ةيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزحلا ل لل ل لس ۸

 جحتو «ةاكزلا ىتؤتو «ةالصلا ميقت»:لاقف مالسإلا ىف لخد لجر ىلع ذخأ هيَ هللا لوسر

 را ورع هل تنأو الإ كرشم ران ىرت ال كنأو «ناضمر موصتو « تيبلا

 انأ» :لاق هنأ : م هللا لوسر نع ءرخآ هجو نم الصتم ىور دقو «هجولا اذه نم لسرم اذهو

 . "«امهاران یعءارتیال» :لاق مث ««نيكرشملا ىنارهظ نيب ملسم لك نم ءىرب

 «ناسح نب ىيحي ىنربخأ «نايفس نب دواد نب دمحم انثدح :داهجلا باتك رخآ ىف دواد وبأ لاقو

 نب بيبخ ىنثدح] يح نبا رج دو سرت مراطولا ىسوم نب ناميلس انأبنأ

 ١» :ةَ هللا لوسر لاق «دعب امأ :بدنج نب ةرمس نع 0 ن ناكل هيبأ نع «ناميلس

 . «هلثم هنإف هعم نكسو كرشملا عماج

 نع «زمره نب هللا دبع نع «ليعامسإ نب متاح ثيدح نم «هيودرم نب ركب وبأ ظفاحلا ركذ دقو
 نوضرَت نم مكاتأ اذإ» :ِكَي هللا لوسر لاق :لاق ىنزملا متاح ىبأ نع «دیبع ىنبا ديعسو دمحم

 نإو «هللا لوسر اي :اولاق .«ضيرع داسفو ضرألا ىف ةنتف نكت '''اولعفت الإ هوحكنأف هقلخو هنيد
 .تارم ثالث «هوحكنأف هقلخو هنيد نوضرت نم مكاتأ اذإ) :لاق ؟ناك

 . "”هوحنب هب «ليعامسإ نب متاح ثيدح نم .ىذمرتلاو دواد وبأ هجرخأو

 يذل قرصنلا ةمشو نا نع نا غ «ناميلس نب ب ديمحلا دبع ثيدح نم یور مث

 «هوجوزف هنيدو هقلخ نوضرت نم مكاتأ اذإ» : را هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ

 .'«ضيرع داسو ضرألا ىف ةنتف نكت '' اولعفت الإ

 نيكرشملا :اوبئاجت مل نإ : ىأ « ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت هولعفت الإ :قلاعت :هلوق  ىتحمو

 نيب عقيف «رفاكلاب نمؤملا طالتخاو ءرمألا سابتلا وهو «سانلا ىف ةنتفلا تعقو الإو «نينمؤملا اولاوتو

 . ضيرع ليوط رشتنم داسف سانلا

 )۱( یربطلاریسفت )۱٤/ ۸۲(.

 نب ريرج ثيدح نم (۳۹/۸) ننسلا ىف ىئاسنلاو )١1١5( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (5145) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور (۲)

 .هنع هللا ىضر هلل دبع

 .دواد ىبأو ءمعك ءد نم ةدايز (۳)

 .(۲۷۸۷) مقرب دواد ىبأ ننس (4)

 .«هولعفت» :ك ىف () .«مزاح» :أ ىف (5)

 RG ا ل ل يلا

 ld e :لاقو «هب ناميلس نب 0 )۸٤ مقرب ننسلا ىف قا ا

 ثيللا ثيدحو :لاق مث ًالسرم يك ىبنلا نع ةريره ىبأ نع نالجع نبا نع دعس نب ثيللا هاورو «ثيدحلا اذه ىف ناميلس نبا

 .«ًاظوفحم ديمحلا دبع ثيدح دعي ملو «هبشأ



 هه ب ب (1/6 «۷۴) ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزجلا

 مه كئلوأ ا اووآ نيذّلاو هّللا ليبس يف اودهاعر اورجاهو اوم نيذلا

 مكعب اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمآ نيدّلاو 09 مبرك قزرو ةرفغم مهل اقح نونمؤملا

 ءيش لكب هللا نإ هللا باتك يف ضعبب ئلوُأ مهضعب ماحرألا ولوأو مكنم كتَلوُأَف
 . 4 69ميلع

 ةقيقحب مهنع ربخأف «ةرخآلا ىف مهل ام ركذب فطع ءايندلا ىف نينمؤملا مكح ىلاعت ركذ امل

 قزرلابو «تناك نإ بونذ نع حفصلاو ةرفغملاب مهيزاجيس هنأو «ةروسلا لوأ ىف مدقت امك «ناميإلا

 الو ا الو «ىضقني الو عطقني ال ادبأ رمتسم مئاد «فيرشلا بيطلا ريثكلا نسحلا وهو .ميركلا

 ر حصل ل

 ش ىف مهعم مهف حافلا لمعلاو ناميإلا نم هيلع اراك ىلع ايندلا ىف مهل عابتألا نأ ركذ مث

 مهنع هلا يضر ناسحإب مهوعبتا نيِذّلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو» : لاق امك ةرخآلا

 نم اوؤاج نيذلاو» :لاقو 08٠٠١ :ةبوتلا] ةيآلا «راهنألا اهتحت يرجت تاج مهل دعأو هنع اوضرو
 كن ار اونمآ نيل الغ انبوُُق يف لعجَت الو ناميإلاب انوقبس نيا اناوخإلو ان رفا اني نووي مهدي

 هللا لوسر نع «ةحيحص قرط نم رتاوتملا لب «هيلع قفتملا ثيدحلا ىفو [ ٠١ :رشحلا] 4ميحر فوءر

 ا اموق بحأ نم» :رخآلا ثيدحلا ىفو ««بحأ نم عم ءرملا» :لاق هنأ ا

 لاق :لاق ريرج نع «لئاو ىبأ نع ءمصاع نع «كيرش نع «عيكو انثدح : :دمحأ مامإلا لاقو

 فيقث نم ءاقتعلاو شيرق نم ءاقلطلاو «ضعبل مهضعب ءايلوأ راصنألاو نورجاهملا» : ةي هللا لوسر

 نع «ةملس نب ميت نع «شمعألا انثدحف :كيرش لاق .«ةمايقلا موي ىلإ ضعب ءايلوأ مهضعب

 .هلثم هي ىبنلا نع «ريرج نع «لاله نب نمحرلا دبع

 "000 ده نم دمحلا هب درفت

 سیلو هللا مكح ىف : ىأ للا باتك يف ضعبب ئَلوأ مهضعب ب ماحرألا وواو یا هلوق امأو

 مهل ضرف ال نيذلا «ةبارقلا ىلع ضئارفلا ءاملع هقلطي ام ةيصوصخ 4 ماَحرألا ولوأو» : هلوقب دارملا

 «تاوخألا دالوأو «تانبلا دالوأو «ةمعلاو «لاخلاو «ةلاخلاك «ثراوب نولدي لب «ةبصع مه الو

 ةيآلا نأ قحلا لب «ةلأسملا ىف احيرص كلذ دقتعيو «ةيآلاب جتحيو مهضعب همعزي دق امك «مهوحنو

 ضايع تنب ةزع نع دايز قيرط نم (۱۹ /۳) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورف رباج ثيدح امأ ءرباجو ةفاصرق ىبأ ثيدح نم ءاج )١(

 هخيرات ىف بيطخلا هاور .فرعي ال نم هدانسإ ىفو ««مهترمز ىف هللا هرشح موق بحأ نم» :ظفلب ًاعوفرم ةفاصرق ىبأ نع

 ىلع موق بحأ نم» :ظفلب ًاعوفرم رباج نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع نايفس نع ىيحي نب ليعامسإ قيرط نم )١195/5(
 . فيعض «ىيحي نب ليعامسإو «مهلامعأ لمعي مل نإو مهباسحب بسوحف «مهترمز ىف ةمايقلا موي رشح .مهلامعأ

 )۲( دنسملا )4/ ۳٤۳(.



 (78 )۷٤« ناتيآلا :لافنألا ةروس - عبارلا ءزحجلا للعدل

 :دحاو ريغو ةداتقو «نسحلاو «ةمركعو «دهاجمو « سابع نبا صن امك . تابارقلا عيمج لمشت ةماع

 ىوذ لمشتف اذه ىلعو ءالوأ امهب نوثراوتي اوناك نيذللا ءاخإلاو فلحلاب ثرإلل ةخسان اهنأ ىلع

 مل املف «ىمسم هللا باتك ىف ضرف هل ناكل قح اذ ناك ولف :اولاق ««ثراول ةيصو الف «هقح قح

 (؟7هيلعو ءةنملاو دمحلا هللو ,«لافنألا» ةروس ''”[ريسفت] رخآ

 ليكولا معنو انبسح وهو نالكتلا "[و ةقثلا]

 .أ نم ةدايز () .«هبو» :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز )١(



 اا دس (5 )61١ ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ("7[ليكولا معنو ىبسح وهو نيعتسأ هبو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب]

 ("”ةبوتلا ةروس ريسفت

 ةعبرأ ضرألا يف اوحيسف (7) نيكرشملا نّم م مّتدهاع نيذّلا ىَلِإ هلوسرو هللا نم ةءارب ل

 . 4 © َنيِرفاَكْلا يزخم هللا أو هللا يزجعم ريغ مك اوملعاو رهشأ

 . ىراخبلا لاق امك هلك هللا لوسر ىلع لزن ام رخاوأ نس ةميركلا ةروسلا هذه

 :ت ةا رخ رقت ءارلا تعقل لاق قاحتسإ نبأ نع عش انتاذخ ءديلولا ' ”[وبأ] انثدح
 م كلل روس یک اجلا 4ةلالكلا يف مكيتفي هّللا لق كنوتفتسيإ»

 ءمامإلا فحصملا ىف اهلوأ ىف ةلمسبلا اوبتكي مل ةباحصلا نأل اهلوأ ىف '''لمسبي ال امنإو

 :ىذمرتلا لاق امك ءهاضرأو هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأب كلذ ىف ءادتقالاو

 نب لهسرو «ىدع ىبأ نباو ج و .دعس نب ىيحي انثدح ءراشب نب دمحم انثدح

 فلق لاك ساه نبا ربحا 6 قيمزافلا ةيزي:ئنربخا 2 لج نبأ نی فوغ ايد": اولاقفسوب
 ‹نيئملا نم ىهو ةءارب ىلإو «ىناثملا نم یهو «لافنألا ىلإ متدمع نأ مكلمح ام :نافع نب نامثعل

 عبسلا ىف و 2" '”اهومتعضوو «(ميحرلا نمحرلا هللا مسب» رطس امهنيب اوبتكت ملو ءامهنيب امهنيب“  متنرقف ( 7 5 ١
 9100 رخو نامزلا ةنلغ ىتأي امم لكي هللا لوسر ناك :نامثع لاقف ؟كلذ ىلع مكلمح ام «لوطلا
 هذه اوعض :لوقيف «بتكي ناك نم ضعب اعد ءىشلا هيلع لزن اذإ ناكف ءددعلا تاوذ روسلا هيلع

 ىف هذه ارعض» :لوقيف ةيآلا هيلع 1"2؟كتون'اذإف اذكو اذك اهنف ركذي قتلا ةروسلا ىف "تايآلا

 رآه ةءارب تناكو : ةئيذملاب لر ام لوا نمت لافنآلا تناكو. اكو اذك ايف ر كذب .نتلا ةروسلا

 اهنأ انل نيبي ملو ةا هللا لوسر ضبقو ءاهنم اهنأ تبسحو «'”اهتصقب ةهيبش اهتصق تناكو «نآرقلا

 ىف اهتعضوف «(ميحرلا نمحرلا هللا مسب» رطس امهنيب بتكأ ملو ءامهنيب تنرق كلذ لجأ نمف ءاهنم
 .'"لوطلا عبسلا

 .ك نم ةداير (۳) .ةءاربا :ك ىف (۲) .ك نم ةدايز )١(

 .ىراخبلاو ءم ءك «د نم ةدايز (؟)

 .(5568) مقرب ىراخبلا ححص )0(

eةلمحا» :ت ىف (۸) .ارفعج ىبأ نب دمحم» :ك ءد ىف (۷) ». 

 .«لزنت» :ت یف (۱۱) .«امهومتعضوول :د ىف )٠١( .؟متنرقو» :د ىف (9)

 .«تلزن» :أ ءت ىف )١5( .(ةيآلا هذه» :أ ك ىف (۱۳) .«تلزنأ» :ت یف (١؟)

 . «اهضعب» :ت ىف )١6(

 .(70845) مقرب ىذمرتلا ننس (0)



 (۲ )١« ناتيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزحلا لس لل ل لل. ؟

 نم «هکردتسم ىف مكاحلاو «هحیحص ىف ناّبح نباو «ىئاسنلاو «دواد وبأو ءدمحأ هاور اذكو

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو . "هب «ىبارعألا فوع نع ءرخأ قرط

 ركذ مث «جحلاب مهو كوبت ةوزغ نم عجر امل ةي هللا لوسر ىلع لزن ةميركلا ةروسلا هذه لوأو
 هركف ةارع تيبلاب نوفوطي مهنأو «كلذ ىف مهتداع ىلع مسوملا اذه مهماع نورضحي نيكرشملا نأ

 سانلل ميقيل «ةنسلا هذه جحلا ىلع ًاريمأ «هنع هللا ىضر «قيدصلا ركب ابأ ثعبف «مهتطلاخم

 هعبتأ لفق املف «ةءاربب سانلا ىف ىداني نأو ءاذه مهماع دعب اوجحي الأ نيكرشملا ملعيو «مهكسانم

 . هنایب ىتأيس امك هل ةبصع هنوكل ءو هللا لوسر نع آغلبم نوكيل بلاط ىبأ نب ىلعب

 نم مُتدَهاَع نيذّلا ىلإ هلوسرو هللا نم ؤربت :ىأ «ةءارب هذه :ىأ (هلوسرو هللا نم ةءاربإ : هلوقف

 . «رهشأ ةعبرأ ضرألا ىف اوحيسف نيك رشملا
 «ةتقؤملا ريغ ةقلطملا دوهعلا ىوذل ةيآلا هذه :نولئاق لاقف ءاريثك افالتخا انه اه نورسفملا فلتخا

 مدن ىلإ كجا تق زم ديع هل ناک نم اما ‹رهشأ ةعبرأ هل لمكيف ءرهشأ ةعبرأ نود دهع هل نم وأ

 ىتأيس الو ٤[. : ةبوتلا] (نيقتملا بحي هللا نإ مهتدم ىلإ مهدهع مهيلإ اومتأف» :ىلاعت هلوقل ؛ناك امهم
 لاوقألا نسحأ اذهو .«هتدم ىلإ هدهعف دهع ي هللا لوسر نيبو هنيب ناك نمو» :ثيدحلا ىف

 زو 4 ىظرفلا تحك نب دمحمو نيلكلا رع یورو .ههللا همحتو .ءريرج- نبا هزاتخا دقو "ءاهاوقأو

 حلاو

 نم مُتدَهاَع نيذّلا ىَلِإ هلوسرو هللا نم ةءارب :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 نوحيسي «رهشأ ةعبرأ هلوسر اودهاع نيذلل هللا دح :لاق «رهشأ ةعبرأ ضرألا يف اوحيسف .نيكرشملا
 ىلإ رحنلا موي نم] «مرحلا رهشألا خالسنا ءدهع هل سيل نم لجأ لجأو ءاوؤاش امئيح ضرألا ىف
 دهع ال نميف فيسلا عضي نأب هرمأ "7[مرحلا رهشألا خلسنا اذإف «ةليل نوسمخ كلذف ءمرحملا خالسنا
 .هل

 نتابع نيا ع ف اغلا اور ادو

 عضي نأ مرحملا خلسنا اذإ هيبن هللا رمأف :ةليل نوسمخ كلذف :هلوق دعب ""[كاحضلا] لاقو

 اذإ دهع هل ناك نمم رمأو .مالسإلا ىف اولخدي ىتح مهلتقي «دهع هنيبو هنيب نكي مل نميف فيسلا
 ىتح «فيسلا مهيف عضي نأ ءرخآلا عيبر نم نوح رشع ىلإ رحنلا موي نم رهشأ ةعبرأ خلسنا
 .مالسإلا ىف اولخدي

 ركب ابأ هَ هللا لوسر ثعب :اولاق هريغو ىظرقلا بعك نب دمحم انثدح :ىندملا رشعم وبأ لاقو

 اهأرقف «ةءارب» نم ةيآ نيعبرأ وأ ةيآ نيثالثب بلاط ىبأ نب ىلع ثعبو «عست ةنس مسوملا ىلع ًاريمأ

 )١( دنسملا )١//257( مقرب ىربكلا ناسلا ىف ىئاسنلاو ) مقرب دواد ىبأ ننسو )٠۷ ۸٠( كردتسملاو )۲/ ۳١(.

 ) )۳ ۰۲.«اضيأ فيسلا» :ت یف (:) .م ءات نم ةدايز
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 لجأ «ةفرع موي مهيلع اهأرقف «ضرألا ىف نوحيسي رهشأ ةعبرأ نيكرشملا لجؤي «سانلا ىلع
 «رخآلا عيبر نم ارشعو «لوألا عيبر رهشو ءرفصو «مرحملاو «ةجحلا ىذ نم نيرشع نيكرشملا

 .نايرع تيبلاب نفوطي الو ءكرشم اذه انماع دعب نجحي ال :لاقو «مهلزانم ىف مهيلع اهأرقو

 «جلدُمو «ةعازخ :دهعلا لهأ ىلإ (هلوسرو هللا نم ةءارب» :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو
 «جحلا لَك هللا لوسر دارأف ءغرف نيح كوبت نم ةي هللا لوسر “لبقأ .مهريغ وأ دهع هل ناك نمو

 ابأ لسرأف .«كلذ نوكي ال ىتح جحأ نأ بحأ الف «ةآرع نوفوطيف نوكرشملا رضحي امنإ» :لاق مث

 مساوملاب اهب نوعيابتي اوناك ىتلا مهتنكمأبو زاجملا ىذ ىف سانلاب افاطف ءامهنع هللا ىضر «ًايلعو ركب

 ةجحلا ىذ نم نورشع :تايلاوتملا رهشألا ىهف ءرهشأ ةعبرأ اونمأي نأب دهعلا باحصأ اونذآف ءاهلك

 .اونمؤي نأ الإ لاتقلاب مهلك سانلا نذآو مهل دهع ال مث ءرخآلا عيبر نم نولخي رشع ىلإ

 .ةداتقو «ىدسلا نع ىور اذكهو

 . مرحملا خلس هرخآو لاوش نم ليجأتلا ءادتبا ناک : ىرهزلا لاقو

 ءرحنلا موي اهرمأ مهل رهظ امنإو ءاهمكح مهغلبي مل ةدمب نوبساحي فيكو «بيرغ لوقلا اذهو

 : یلاعت لاق اذهلو «كلذب لَ هللا لوسر باحصأ ىدان نيح
 75 مه ل0 م ےب وق م < 27 مرد سام م مم م 95 7 ريب ر 001 0

 نيكرشملا نم ءي رب هللا نأ ربكألا جحلا موي سانلا ىلإ هلوسرو هللا م ناذأو #

 ه رود روو ريب ہہ

 اورق نيذلا رشبو هللا يزجعم ريف ريغ مكَنأ اوملعاف متيّلوت نإو مك وهف متبت نإف هلوسرو

 .4 © ميلأ ٍبادعب

 موي وهو : : «ربكألا جحلا موي) «سانلا ىلإ راذنإو ما «هلوسرو ه هّللا نمل مالعإو :ىلاعت لوقي

 «هلوسرو نيكرشملا نم ءيرب هللا نأ» «"اعمج اهرثكأو اهرهظأو كسانملا مايأ لضفأ وه ىذلا رحنلا
 : .اضيأ مهنم ءىرب :ىأ

 مكأ ريخ وهف» لالضلاو كرشلا نم هيف متنأ امم :ىأ متت نفط :لاقف هيلإ ةبوتلا ىلإ مهاعد مث
 ىف متنأو «رداق وه لب ؛هّللا يزجغم ريغ مُكَنأ اومَلعاَفظ هيلع متنأ ام ىلع متررمتسا :ىأ «متيلوَت نإو
 ىفو «لاكنلاو ىزخلاب ايندلا ىف :ىأ «ميلأ باذعب اورفک نيذّلا رشبو» «هتئيشمو هرهق تحن و «هتضبق

 .لالغألاو عماقملاب ةرخآلا

 نبا نع 0 ىنثدح «ثيللا انثدح ءفسوي نب هللا دبع انثدح : هللا همحر «ىراخبلا لاق

 ىف .هنع هللا ىضر «ركب وبأ ینثعب نا ريو نأ وی لا ذيع نيد را :لاق باهش

 .«اعيمج اهربكأو» :د ىف (۲) .«مدقف» :د ىفو ««لابقإ» :ك ءت ىف )١(



 (۳) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ١4

 YS las حبلا : ىنمب نونّذؤي «رحنلا ' )هوي مهثعب ويدوم ف سلا كلت

 لاق .ةءاربب نوي نأ هرمأف بلاط ىبأ نب ىلعب دك "لا فدرأ مث :ديمح لاق .نايرع تيبلاب
 فوطي الو .كرشم ماعلا دعب جحي الأو ةءاربب رحنلا موي ىنم لهأ ىف ع انعم نّدأف : ةريرهوبأ

 : نار تلا

 نب ديمح ىنربخأ «ىرهزلا نع و انربخأ «ناميلا وبأ انثدح :اضيأ ىراخبلا هاورو

SLESكرشم ماعلا دعب جحي ال :ىنمب رحنلا موي ندوی نميف ركب وبأ ینثعب » 
 لوق لجأ نم «اربكألا» :ليق امنإو ءرحنلا موي ربكألا جحلا مويو نار كينلاب "قولي الو
 ىذلا عادولا ةجح ماع جحي ملف «ماعلا كلذ ىف سانلا ىلإ ركب وبأ ذبنف ء««رغصألا جحلا» :سانلا

 .كرشم ةي هللا لوسر هيف جح

 . *7«داهجلا» باتك ىف ىراخبلا ظفل اذهو

 ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع < «بيسملا نبا نع «ىرهزلا نع ءرمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 ابأ رمأ مث ةنارعجلا نم رمتعا 2. نيئنح نمز هل ىبنلا ناك امل :لاق هلوسرو هللا نم ةءارب» : هلوق ىف

 نا" ةريرع انآ ا ا نأ فدعي وره ونا ةاكو :ىرهزلا لاق :رمعم لاق - ةجحلا كلت ىلع ركب

 «ةءاربب نذؤي نأ هرمأو ءًايلع لك ىبنلا انعبتأ مث :ةريره وبأ لاق e ىبأ ةجح ىف ةءاربب نذؤي
 . "هتئيه ىلع :لاق وأ ءوه امك مسوملا ىلع ركب وبأو

eءديسأ نب باع وه امنإ ةنارعجلا ةرمع ةنس ناك جحلا ””ريمأ د  

 ا نی رر وع یا «ةريغم نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ لاقو

 ««ةءارب»ب ةكم لهأ ىلإ ةا هللا لوسر هثعب نيح «بلاط ىبأ نب ىلع عم تنك :لاق هيبأ نع «ةريره

 نمو «نايرع تيبلاب فوطي الو «نمؤم الإ ةنحلا لخدي الأ :ىدانن انك :لاق ؟نودانت متنك ام :لاقف

 ةعبرألا تضم اذإف « رهشأ ةعبرأ ىلإ - هدمأ ا لآ نإف دهع ا هللا لوسر نيبو هنیب ناک

 ١© )ندكف :لاق .كرشم ماعلا دعب تيبلا اذه جحي الو ءهلوسرو نيكرشملا نم ءىرب هللا نإف رهشألا
 )107 ى. >7 5
 .'  یتوص لحص ىتح ىدانأ

 .«نفوطي» :أ ك ىف (0) . "موي ىف مهثعب» :ك ىف )١(

 .(1500) مقرب ىراخبلا حيحص (*)

 .؟نفوطي الو» :أ ىف (4)

 .(۳۱۷۷) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .«ةكمب ركب ىبأ ةجح ىف» :أ ىف (5)

 . فنصملا ىف هاور هلعلو حيحصلا ىف ف ءاج ام وه قازرلا دبع ريسفت ىف ىذلا (۷)

 .«تنکو» :ت یف (۰) .«هلجأف» :أ ىف (9) .«رمأ» :ت ىف (۸)

 .(599/5؟) دنسملا )١(



 113 1 ت ا و اوا

 ىضر « بلاط ىبأ نبا عم تنك :لاق هيبأ نع «ةريره ىبأ نب ررحم ىنثدح :ىبعشلا لاقو
 ؟نودانت متنك ءىش یاب :تلق .تيدان لحص اذإ ناكف .ىداني كك هللا لوسر هثعب نيح «هنع هللا

 الو ءهتدم ىلإ هدهعف يب هللا لوسر عم دهع هل ناك نمو «نايرع ةبعكلاب (؟7”فوطي ال :عبرأب :لاق

 .كرشم انماع دعب جحي الو «ةنمؤم سفن الإ ةنجلا لخدي

 هنأ الإ هب «ىبعشلا نع «ةريغم نع «ةبعش هاورو .ىبعشلا نع «هجو ام ريغ نم ريرج نبا هاور

 . 247 9ثيدحلا مامت ركذو .رهشأ ةعبرأ ىلإ هدهعف .دهع ةا هللا لوسر نيبو هنيب ناك نمو :لاق

 لجألا ىف ةرهاظتم رابخألا نأل ؛هتلقن ضعب نم امهو نوكي نأ ىشخأو :ريرج نبا لاق

0 

 «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع «كامس نع «دامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لجر وأ انأ الإ اهغلبي ال» :لاق ةفيلحلا اذ غلب املف «رکب ىبأ عم «ةءارب» ب ثعب هي هللا لوسر نأ

 . "هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع عم اهب ثعبف .«ىتيب لهآ نم

 ةملس نب دامح نع امهالك ءدمصلا دبعو نافع نع «رادنب نع «ريسفتلا ىف ىذمرتلا هاورو
 .هنع هللا ىضر «سنأ ثيدح نم بيرغ نسح :لاق مث الق

 اخ نت دمخ انقلش رل وامل نية اد دعا و ا ب هللا دع لاو
 ىبنلا ىلع «ةءارب» نم تايآ رشع تلزن امل :لاق «هنع هللا ىضر «ىلع نع «شنح نع «كامس نع

 ءركب ابأ كردأ» : لاقف ىناعد مث «ةكم لهأ ىلع اهأرقيل اهب هثعبف ءركب ابأ ب ىبنلا اعد كك
 تذخاف «ةفحجلاب هتقحلف .«مهيلع هأرقاف ةكم لهأ ىلإ بهذاف «هنم باتكلا ذخف هتقحل امثيحف
 نكلو ءال» :لاقف ؟ءىش ىف لزن «هللا لوسر اي :لاقف ءَ ىبنلا ىلإ ركب وبأ حجرو «هنم باتكلا

 .''«كنم لجر وأ تنأ الإ كنع ىدؤي نل :لاقف ىنءاج ليربج

 . فعض هيف دانسإ اذه

 اهيلع هرمأ ىتلا كسانملا هئاضق دعب لب «هروف نم عجر «هنع هللا ىضر ءركب ابأ نأ دارملا سيلو

 .ىرخألا ةياورلا ىف انيبم ءاج امك ءَ هللا لوسر

 «كامس نع ءرصن نب طابسأ نع «دامح نب ورمع انثدح ءركب وبأ ىنثدح :اضيأ هللا دبع لاقو

 .«همامت» :ت ىف (۳) .«فطي ال١ :أ ىف (0) .«ىلع عم تنك» :أ «ت ىف )١(

 )1١7/١4-٠١١8(. ىربطلا ريسفت )٤(

 )٠١8/١5(. ىربطلا ريسفت (0)

 .(۲۸۳ /۳) دنسملا (5)

 .(۳۰۹۰) مقرب ىذمرتلا ننس (۷)

 .«تلقف» :ت یف (9) .«نيول نبا» :ك ىف (۸)

 ١ ( دنسملا دئاوز )٠١١/١(.



 ٠ ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزحلا کک 7559:5999: تتسلل (۳)

 ىنإ « هللا ىبن اي :لاق «ةءارب» ب هثعب نيح ةا هللا لوسر نأ 2( هلع هللا یضر « ىلع نع « شنح نع

 ىلع هدي عضو مث :لاق .«كبلق ىدهيو كناسل تبثي هللا نإف «'"قلطنا» :لاق .انأ بهذأسف دبالو
(WD. 

 هش

 الاس :- نادمه نم لجر - عني نب ديز نع «قاحسإ ىبأ نع «نايفس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 "”هدهعف دهع ةي ىبنلا نيبو هنيب ناك نمو «نايرع تيبلاب فوطي الو «ةنمؤم سفن الإ ةنحلا لخدي
 .اذه مهماع دعب نوملسملاو نوكرشملا جحي الو «هتدم ىلإ

 .حيحص نسح :لاقو كلوي ‹ةنييع نب نايفس نع «ةبالق نع ىذمرتلا هاورو

 «ىروثلا هاورو .هيف مهو عيني نب ديز نع :لاقف قاحسإ ىبأ نع «ةبعش هاورو لاق اذك

 . هنع هللا ىضر «ىلع نع «هباحصأ ضعب نع «قاحسإ ىبأ نع

 نب ديز نع «قاحسإ ىبأ نع ءايركز نع «ةماسأ وبأ انثدح «عيكو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 01 0 ع ناڪ طس 7 رو

 الو «نايرع تيبلاب فوطي الأ : عبرأب «ةءارب» تلزنأ نيح هام هللا لوسر ىنثعب :لاق ىلع نع ‹ عيشي

 .هتدم ىلإ وهف دهع هيَ هللا لوسر نيبو هنيب ناك نمو ءاذه مهماع دعب كرشم مارحلا دجسملا برقي

 و یش الإ هل یاو

 نع «قاحسإ ىبأ نع ءرمعم نع «روث ىبأ نع «ىلعألا دبع نب دمحم نع «ريرج نبا هاور مث

 | نيا . عبرأب ترمأ : لاق ىلع نع «ثراحلا

 ابأ ةي هللا لوسر ثعبف ةءارب تلزن :لاق عيتي نب ديز نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ لاقو

 ترمأ نكلو ءال» :لاق ؟ءىش ىف لزن :لاق ركب وبأ عجر املف ءهنم اهذخأف ءايلع لسرأ مث ءركب

 كرشم ةكم لخدي ال :عبرأب مهيف ماقف ءةكم لهأ ىلإ قلطناف .«ىتيب لهأ نم لجر وأ انآ اهغلبأ نأ

 نيبو هنيب ناك نمو «ةملسم سفن الإ ةنجلا لخدي الو «نايرع تيبلاب فوطي الو ءاذه هماع دعب

 . "7 “تدم ىلإ هدهعف ءدهع ةي هللا لوسر

 .«قلطناف» : ىف )١(

 .امهيف ملكتم رمتعملا نب شنحو رصن نب طابسأ هدانسإ ىفو )١/ ١0١( دنسملا دئاوز (۲)

 .«هتدهعف» :د ىف (۳)

 )٤( مقرب ىذمرتلا ننسو (۷۹/۱) دنسملا )70915(.

 .«ليثأ» :أ ىف (5)

 )٠١5/1١5( ىربطلا ريسفت ()

 )٠١8/١5(. ىربطلا ريسفت (۷)

 .«انه هتدم ىلإ» :ك ىف (9) .؟لزن له» :ت ىف (۸)

 .هب ليئارسإ قيرط نم )۱۰۷/۱٤( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱۰)



 ۰۷ (۳) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 رفعج ىبأ نع «فيتح نب دابع نب ميكح نب (''ميكح نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 ف ناك ر TS ل ل

 ىنع .ئدؤي ال٠ «لاقف ريكي یبآ ىلإ تقعب ول هللا :لوسو ای : ليقف «سانلل جحلا ميقيل ركب ابأ

 ىف نذأو «ةءارب ردص نم "'ةصقلا هذهب جرخا» :لاقف ايلع اعد مث .«ىتيب لهأ نم لجر الإ

 الو «كرشم ماعلا دعب جحي الو ءرفاك ةنجلا لخدي ال هنأ :ىنمب اوعمتجا اذإ رحنلا موي سانلا

 ا عرفا اقدم ىلإ كهف كمع هلع هللا لرو غ هل ناك نمو نا كيلا 140نلعت

 وبأ هآر املف «"قيرطلا ىف ركب ابأ كردأ ىتح ءءابضعلا ةه هللا لوسر ةقان ىلع ءهنع هللا ىضر

 عملا نسانللا ركب وِبأ“ ماقاف انضم ىف نوما لب "لاك ؟رونام یا رشا لاق ركب

 ناك اذإ ىتح ةيلهاجلا ىف اهيلع اوناك ىتلا جحلا نم مهلزانم ىلع ةنسلا كلت ىف كاذ ذإ /7”[برعلاو]

 «سانلا اهيأي :لاقف ءم هللا لوسر هرمأ ىذلاب سانلا ىف نذأف بلاط ىبأ نب ىلع ماق ءرحنلا موي

 دنع دهع هل ناك نمو «نايرع تيبلاب '''0فّطَي الو «ماعلا دعب جحي الو «رفاك ةنجلا لخدي ال هنإ

 امدق مث «نايرع تيبلاب فطي ملو «كرشم ماعلا كلذ دعب جحي ملف .هتدم ىلإ وهف اي هللا لوسر

 لهأو «ماعلا دهعلا لهأ نم كرشلا لهأ نم ناك نميف «ةءارب» نم اذه ناكف . ةع هللا لوسر ىلع

 . ىمسملا لجألا ىلإ ةدملا

 و 8 5 1

 «دشار نب هللا بهو ةعرز وبأ انربخأ «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 :لوقي ةفوكلا لهأ نم ىلجبلا ةيواعم ابأ عمس هنأ :رخص “وب انربخأ :حيرش نب ةوُيَح انربخأ

 :لاقف «ربكألا جحلا موي» نع "بلاط ىبأ نب ىلع تلأس :لوقي وهو ىركبلا ءابهصلا ابأ تعمس

 ةر نم يآ نيعبرأب هع ىتلعتو «جحلا سانلل ميقي ةفاحق ىبأ نب ب ركب ابأ ثعب لكك لوسر نإ

 ةلاسر داف «ىلع اي «مق :لاقف ىلإ تفتلا هتبطخ ىضق املف «ةفرع موي سانلا بطخف ةفرع ىتأ ىتح

 ةرمحلا تيمرف «ىنم انيتأف انردص مث ««ةءارب» نم ةيآ نيعبرأ مهيلع تأرقف تمقف ای هللا لوسر

 موي ركب ىبأ ةبطخ مهلك اورضح اونوكي مل عمجلا لهأ نأ تملعو «ىسأر تقلح مث «ةندبلا ترحنو

 موي وهو الأ] رحنلا موي هنأ متبسح لاخإ مث نمف < «مهيلع اهؤرقأ طيطاسفلا اهب عب عبتتأ تفطف «ةفرع

 r و ا ا

 :لاق ءربكألا جحلا موي نع ةفيحج ابأ تلأس :قاحسإ ىبأ نع «رمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 .«ةصقلا هذه نم جرحا» :ت ىف (۳) .«دق ناكو» :ت یف (۲) .«مكح» :ك ىف )١(

 .«قيرطلاب» :ت ىف (5) .«بلاط ىبأ نب ىلع» :ت ىف (5) ..«فوطي» :ك ءد ىف (:)

 .ىربطلا نم ةدايز (9) .«انيضم» :أ ىف (۸) .«لاقف» :ت ىف (۷)

 .«ًايلع تلأس» :د ىف (۱۲) .«نبا» :أ ىف )١١( .«فوطي» :ك ىف )١(

 .(وهآ» :ك ىف )١5( .د نم ةدايز (۱۳)

 )٠١( ىربطلا ريسفت )١1/15(.



 (۳) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۰۸

 . كلذ ىف لك :لاق ؟ةيب دمحم باحصأ نم مأ كدنع نمأ :تلقف .ةفرع موي

 .ةفرع موي «ربكألا جحلا موي :لاق ءاطع نع «جيرج نع ءاضيأ قازرلا دبع لاقو

 ومع همي لاقل نر محلا ها E ةقديشج ىكلا دورت وو معاق
 ىبأ دعب تججحف :لاق .دحأ هنموصي الف ءربكألا جحلا موي اذه ءةفرع موي اذه :لوقي باطخلا

 نع تلأس ىنإ :تلقف هتيتآف «بيسملا نب ديعس :اولاقف ءاهلهأ لضفأ نع تلأسف «ةنيدملا تيتأف

 وه نمع كربخأ :لاقف ؟ةفرع موي موص نع ىنربخأف «بيسملا نب ديعس :اولاقف ةنيدملا لهأ لضفأ
 .ربكألا جحلا موي وه كا ‹«هموص نع ىهني ناك  رمع نبا :وأ  رمع فعض ةئام ىنم لضفأ

 ءدهاجمو «ريبزلا نب هللا دبعو «سابع نبا نع ىور اذكهو ۰ متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور
 .ربكألا جحلا موي وه ةفرع موي :اولاق مهنأ :سواطو «ةمركعو

 هللا لوسر نأ ةمرخم نب سيق نب دمحم نع تربخأ :جيرج نبا هاور لسرم ثيدح هيف درو دقو
 . (؟9«ربكألا جحلا موي اذه» :لاقف «ةفرع موي بطح اي

 هللا لوسر نع «ةمرخم نب روسملا نع «سيق نب دمحم نع «جيرج نبا نع رخآ هجو نم یورو
 .«ربكألا جحلا موي اذه نإف «دعب امأ» :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف تافرعب مهبطخ هنأ ۰

 .رحنلا موي هنأ : ىناثلا لوقلاو

 جحلا موي :لاق ءهنع هللا ىضر «ىلع نع «ىبعشلا نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع ءمّيشه لاق
 .رحنلا موي ربكألا

 جحلا موي نع «هنع هللا ىضر ءايلع تلأس ءروعألا ثراحلا نع كسلا ناسا بأ لاو
 .رحنلا موي [وه] :لاقف ءربكألا

 جرخ هنأ «هنع هللا ىضر «ىلع نع ثدحي رازجلا نب ىيحي تعمس :مكحلا نع ؛ةبعش لاقو
 :لاقف ءربكألا جحلا نع هلأسف «هتباد ماجلب ذخأف لجر ءاجف «ةنابحلا ديري ءاضيب ةلغب ىلع رحنلا موي

 .اهليبس لح ءاذه كموي وه

 هنأ ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع «”ةبعشو نايفس نع «قازرلا دبع لاقو
 .رحنلا موي ربكألا جحلا موي :لاق

 )7511/١(. قازرلا دبع ريسفت (۱)

 .«لوقي وهو» :أ ىف (0)

 )١١5/١85(. ىربطلا ريسفت (9)

 )١١57/١5(. ىربطلا ريسفت (؟)

 . (ةبعش نعال :د ىف () .ت نم ةدايز (9)



 )۳( ةيآلا : ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجل ا ۱۰۹

 نع «هريغو ميشه هاور © اذكهو .هوحن هب ءريمع نب كلملا دبع نع «هريغو ةبعش ىورو

 .ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع ىنابيشلا
 :لاقف ريعب ىلع ىحضألا موي ةبعش نب ةريغملا انبطخ :لاق نانس نب هللا دبع نع «شمعألا لاقو

 .ربكألا جحلا موي اذهو ءرحنلا موي اذهو «ىحضألا موي اذه

 موي ءربكألا جحلا :لاق هنأ سابع نبا نع «ةمركع نع «كامس نع «ةملس نب دامح لاقو

e َ 

 نب ريبج نب عفانو «داهلا نب دادش نب هللا دبعو بريج نب ديعسو «ةفيسج شا نع قور'اذكو

 نمحرلا دبعو «ىرهزلاو «رقابلا رفعج ىبأو «ةمركعو «دهاجمو , ىعَحَنلا ميهاربإو «ىبعشلاو « معطم
 ثيدحلا مدقت دقو .ريرج نبا هراتخاو .رحنلا موي وه ربكألا جحلا موي :اولاق مهنأ ملسأ نب ديز نبا

 كلذ ىف درو دقو «ىنمب نونذؤي رحنلا موي مهثعب ركب ابأ نأ :ىراخبلا حيحص ىف ةريره ىبأ نع
 وبأ انثدح «ىناتسجسلا دمحم نب لهس ىنثدح :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق امك «رخأ ثيداحأ

 موي لَك هللا لوسر فقو :لاق رمع نبا نع «عفان نع  ىشّرجلا زاغلا نب ماشه انثدح «ىمرحلا رباج
 .«ربكألا جحلا موي اذه» :لاقف «عادولا ةجح ىف تارمجلا دنع رحنلا

 ع رور 01 ۰
 « هب «كلملا دبع نب دمحم همساو - رباج ىبأ ثيدح نم هيودرم نباو «متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 ت

 ثيدح نم هاور مث .هب «زاغلا نب ماشه نع «ملسم نب ديلولا ثيدح نم ًاضيأ هيودرم نبا هاورو

 .هب «عفان نع «زيزعلا دبع نب ديعس
 . « هلال 01 E 75 ل 2 3 -
 ماق : لاق يم ىبنلا باحصأ نم لجر نع «ىنادمهلا ةرم نع ةرم نب ورمع نع « هبعس لاقو

 موي :اولاق «؟اذه مكموي موي ىأ نوردتأ» : لاقف «ةمرضخم ءارمح ةقاث ىلع دب هّللا لوسر انيف

Nربكألا جحلا موي «متقدص» :لاق .رحنلا 222 0 ج » '. 

 نب دمحم نع نوع نبا انثدح « عيرز نب ديزي انثدح «مادقملا نب دمحأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 ىلع هی هللا لوسر دعق «مويلا كلذ ناك ال :لاق هيبأ نع «ةركب ىبأ نب نمحرلا دبع نع «نيريس

 هيمسيس هنأ انئظ ىتح انتكسف : لاق («(؟اذه موي ىأ» :لاقف  همامز :وأ  هماطخب سانلا ذحلأو ‹هل ريعب

 .«ربكألا جحلا موي اذه سيلأ» :لاقف ءهمسا ىوس

 . حيحصلا ىف جرخم هلصأو ‹ حيحص دانسإ اذهو

 :لاق هيبأ نع ‹صوحألا نب ورمغ نب ناميلس نع ةدقرغ نب بيبش نع «صوحألا وبأ لاقو

 .«اذكو» :كءات ىف (۱)

 .(7١؟5١/14)ىربطلا ريسفت ()

 )١7586/١5(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 .(15379) مقرب ملسم حيحصو )14١5( مقرب ىراخبلا حيحص ىف هلصأو )١77/١5( ىربطلا ريسفت (؟)



 (0 «5) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزحجلاس ل 1.

 . '"”ربكألا جحلا مويلا :اولاقف «؟اذه موي ىأ» :لاقف «عادولا ةجح ىف ها هللا لوسر تعمس

 .متاح ىبأ نبا هاور .رحنلا موي نم ىناثلا مويلا ربكألا جحا موي :لاق هنأ بيسملا نب ديعس نعو

 . اهلك همايأ : ىأ «نيفص مويو» «(«لمجلا موي»و ««جحلا موي» :نايفس لاق «ديبع وبأ لاق اذكو

 .متاح ىبأ نبا هاور .سانلاب جحف وم هللا لوسر هفلختسا ىذلا ءركب وبأ هيف جح ماع كاذ

 نبا ىنعي  ًادمحم تلأس :نوع نبا نع «ةماسأ وبأ انثدح «عيكو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 . "”ربولا لهأ جح ةَ هللا لوسر جح هيف قفاو اموي ناك :لاقف ربكألا جحلا موي نع - نيريس

 اومتأف ادحأ مكيلع اورهاظي ملو ائيش مكوصقني مل مث نيكرشملا نم متدهاع نيذلا الإ
 o م2 مه م

 . 4 © َنيِقَتمْلا بحي هللا نإ مهتم ىلإ مهدهع مهيلإ

 ؤمب رهشأ ةعبرأب ليج برص نم ةعبرأ ,هلجأف ءتقؤمب يل ق دهع هل نمل ءرهشأ ةعبرأب ,ايجأتلا ةلم يرض نم ءانثتسا اذه

 ىلإ هلجأف «تقؤم دهع هل نم الإ ءءاش ثيح هسفنب وجنيل اهيف بهذي .ضرألا ىف حيسي «رهشأ
 لک هللا لوسر عم دهع هل ناك نمو» :ثيداحألا تمدقت دقو ءاهيلع دهوع ىتلا ةبورضملا هتدم

 ئلامي :ىأ ءًادحأ نيملسملا ىلع رهاظي ملو «هدهع دهاعملا ضقني الأ طرشب كلذو «هتدم ىلإ هدهعف

 لع, ىلاعت هللا 97 فرش: اذهلز ؛هتدم ىلإ" هدهعو هتمذب هل ىفوي ىذلا اذهف ءمهاوس نم مهيلع

 .مهدهعب نيفوملا : ىأ (نيقتملا بحي هللا نإ : لاقف كلذب ءافولا

 مهورصحاو مهوذخو مهومتدجو ثيح نيكرشملا اوقاف مرحلا رهشألا لسنا اَذإَف»
 م6 م

 روفغ هللا نإ مهليبس اوُلَحَف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نِإَف دصْرَم لك مهل اودعفاو

 .4 © ميحُر

 2 (ةييرألا] هنأ ىلإ ريرج نبا بهذف ؟ىه ام ءانهاه مرحلا رهشألاب دارملا ىف نورسفملا فلتخا

 ةيآلا ا نهيف اوملظت الف مّيَقْلا نيدلا كلذ مرح ةعبرأ اهنم » :ىلاعت هلوق ىف ةروكذملا

 اذهو aE یف مرحلا رهشألا رخآ :ريرج نبأ لاق نكل .رقابلا رفعج وبأ هلاق «[7 5: ةبوتلا]

 ‹رظن هيفو «ًاضيأ كاحضلا بهذ هيلإو «سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع هاكح هيلإ بهذ ىذلا

 .«حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو ءهنم لوطأب هب صوحألا ىبأ نع دانه نع )۲۱٥۹( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور )١(

 .(7١؟5١/7١) ىربطلا ريسفت (۲)

 .2«ضرفلا :ت ىف )٤6( .اهتمذو هدهعب» : ت یف (۳)

 .أ «ت نم ةدايز (6)



 )٤« ١( ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 1١1١١

 ورمعو«دهاجم لاق هبو «هنع ىفوعلا ةياور ىف سابع نبا هيلإ بهذ ام قايسلا ثيح نم رهظي ىذلاو

 اهب دارملا نأ : ملسأ ب ديز نب نمحزلا ديغو «ىدسلاو «ةداتقو «قاحسإ نب دمحمو «بيعش نبا

 مث «[۲:ةبوتلا] «ر هشأ ةعبرأ ضرألا يف اوحيسف ل :هلوق ىف اهيلع ٍ,صوصنملا ةعبرألا رييستلا رهشأ

 «مهلاتق اهيف مكيلع انمرح ىتلا ةعبرألا رهشألا تضقنا اذإ :ىأ 4 مرحلا رهشألا خلسنا اذِإَف ل : لاق

 نإ مث ؛ردقم نم ىلوأ روكذم ىلع دهعلا دوع نأل ؛مهولتقاف مهومتدجو امثيحف ءاهيف مهانلجأو

 .ةميركلا ةروسلا هذه ىف دعب ىرخأ ةيآ ىف اهمكح نايب ىتأيس ةمرحملا ةعبرألا رهشألا

 ف نوهشلاو ماع اذهو :ضرالا نم : ىأ (مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاق» : هلوقو

 مك ولتاق نإ هيف مكولتاقي تح مارَحْلا دجسملا دنع مهولتاقت الو : هلوقب مرحلا ىف لاتقلا ميرحتب

 9١ ١[. : ةرقبلا] «مهرلتقاَف

 .ارسأ متئش نإو ءالتق متئش نإ «مهورسأو : ىأ «مهوذخو» : هلوقو

 مهودصقا لب «مهل مكنادجو درجمب اوفتكت ال :ىأ (دصرم لك مهل اودعفاو مهورصحاو# : هلوقو
 ؛ اولا مهيلع اوقيضت ىتح مهكلاسمو مهقرط ىف دصرلاو 0 مهلقاعم ىف راصحلاب
 نإ مهليبس اوُنَحَف ةاكزلا اوتآو ةالّصلا اوماقأو اوبات نإَف» :لاق اذهلو ؛مالسإلا وأ لتقلا ىلإ مهورطضتو

 .«ميحُر روفغ هللا

 ءاهلاثمأو ةميركلا ةيآلا هذه ىلع ةاكزلا ىعنام لاتق ىف ءهنع هللا ىضر «قيدصلا دمتعا اذهلو

 هبنو .هتابجاو ءادأب مايقلاو ءمالسإلا ىف لوخدلا ىهو «لاعفألا هذه طرشب مهلاتق تمرح ثيح

 اهدعبو «لجو زع هللا قح ىه ىتلا «ةالصلا ةداهشلا دعب ناكرألا فرشأ نإف ءاهاندأ ىلع اهالعأب

 اذهلو ؛نيقولخملاب ةقلعتملا لاعفألا فرشأ ىهو «جيواحملاو ءارقفلا ىلإ دعتم عفن ىه ىتلا ةاكزلا ءادأ

 ءامهنع هللا ىضر ءرمع نبا نع «'"نيحيحصلا ىف ءاج دقو ءةاكزلاو ةالصلا نيب هللا نرقي ام ًاريثك

 | وديك نط سالا لاق نأ ترم لاق هنآ ةللك هللا رس ن

 .ثيدحلا «ةاكزلا اوتؤيو «ةالصلا اوميقيو « هللا لوسر

 دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 ماقإب مترمأ :لاق «هنع هللا ىضر ءدوعسم نب هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع «قاحسإ وبأ لاقو

 .هل ةالص الف كزي مل نمو «ةاكزلا ءاتيإ ةالصلا

 ابأ هللا محري :لاقو «ةاكزلاب الإ ةالصلا لبقي نأ هللا ىبأ : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . ههقفأ ناک ام «رکب

 نع «ليوطلا ديمح انأبنأ «كرابملا نب هللا دبع انأبنأ «ءقاحسإ نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :لاق هيك هللا لوسر نأ ؛سنأ

 .«اولوقي»:ت ىف (۲) .«حيحصلا» :أ ءت ىف )١(



 (0 )٤« ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 11۲

 «انتحيبذ اولكأو ءانتلبق اولبقتساو «هّللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهش اذإف ءهّللا لوسر

 ام مهيلعو «نيملسملل ام مهل ءاهقحب الإ مهلاومأو مهؤامد انيلع تمرح دقف ءانتالص اولصو

 . «مهيلع

 "هب ءكرابملا نب هللا دبع ثيدح نم ءهجام نبا الإ ننسلا لهأو هحيحص ىف ىراخبلا هاورو

 نب هللا ديبع انثدح «ىدسألا لصاو نب ىلعألا دبع انثدح :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو :

 نم» : ا هّللا لوسر لاق ليك [سنأ نع ] سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ انربخأ « ىسوم

 لاقو :لاق - «ضار هنع هللاو اهقراف ءًائيش هب كرشي ال هتدابعو «هدحو هلل صالخإلا ىلع ايندلا قراف

 ءءاوهألا فالتخاو «ثيداحألا جره لبق ‹مهبر نع هوغلبو لسرلا هب تءاج ىذلا هللا نيد وه : سنأ

 ةاكّزلا اوتو ةالّصلا اوماقأو اوبات نإف» :ىلاعت هللا لاق «لزنأ ام رخآ ىف هللا باتك ىف كلذ قيدصتو

 ىف لاق مث «ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو ءمهر ةدابعو «ناثوألا علخ مهتبوت : :لاق «مهليبس اوُلَحَف

 ١١[. : ةبوتلا] "”4نيدلا يف مكناوخإف ةاكّرلا اًتآو ةالّصلا اوماقأو اوبات نإ 9 : : ىرخأ ةيآ

 .ةهيودرم نبا هاورو

 نب ماَكَح انابنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :هل «ةالصلا» باتك ىف ىزورملا رصن نب دمحم هاورو

 . وس هب «یزارلا رفعج ونبأ انثدح «'؟”هلس

ANE MSEنيب دهع لك تخسن اهنإ  

 .ةدم لكو «دهع لكو نی رشملا وم دا نیو ىلا

 تلزن ذنم «ةمذ الو دهع نيكرشملا نم دحأل قبي مل :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع ‹ىفوعلا لاقو

 ا كرا ل نأ لبق نيكرشملا نم دهع هل ناک نم ةدمو «مرحلا رهشألا خالسناو ةءارب

 .رخآلا عيبر رهش لوأ نم رشع ىلإ ةءاربب نذأ موي

 نميف فيسلا عضي نأ ىلاعت هللا هرمأ :لاق «ةيآلا ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .لوألا طرشلا بهذأو ‹قاثيملاو دهعلا نم مهل ىمس ناك ام ضقنؤ «مالسإلا ىف اولخدي مل نإ دهاع

 لاق : نایفس لاق :لاق ىراصنألا ىسوم نب قاحسإ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىئاسنلا نفسو (۲۹۰۸) مقرب ىذمرتلا ناسو (5141) مقرب دواد ىبأ ناسو (۳۹۲) مقرب ىراخبلا حيحصو (۱۹۹/۳) دنسملا )١(

(1۰۹4/۸). 

 .ىربطلاو ءأ «ت نم ةدايز (؟)

 دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو «هوحنب ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم )۷١( مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاورو )٠١١/٠١( ىربطلا ريسفت (*)

 . انه فيعض سنأ نب عيبرلا «فيعض دانسإ اذه» )05/1١(:
 .«ةملس» :ك ىف )٤(

 )١(. مقرب ةالصلا ردق ميظعت ()
 )١( «ةئييع نب نايفس» :أ ءك ءات ىف (۸) . ؛ةءارب لزنت١ :أءك «ت ىف (۷) . «هللا لوسر» :أ ىف .



 (5) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 : هللا لاق ءبرعلا نم نيكرشملا ىف فيس :فايسأ ةعبرأب ةي ىبنلا ثعب :بلاط ىبأ نب ىلع
 ردو موو تح کرل افا

 ال نيذْلا اوُلتاَقل : هلوق ىف باتكلا لهأ لاتق وه ىناثلا فيسلا نأ نظأو ءًارصتخم هاور اذكه

 باتكلا اوُوُأ نيدلا نم ّقحْلا نيد نويدي الو ُهَلوَسَرو هللا مرح ام نومّرحي الو رخآلا مويا الو للاب نونمؤي
 اياب : هلوق ىف نيقفانملا لاتق :ثلاثلا فيسلاو ء[۲۹: ةبوتلا] 4نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىَتح
 ىف نيغابلا لاتق :عبارلاو «[9 :ميرحتلا ۷۳ : ةبوتلا](( مهيلع ظلغاو ]نيقفانملاو راقكلا دهاج يبا

 يغبت يتلا اولتاقف ئرخألا ىلع امهادحإ تغب نإ اَمهنيب اوحلصأف اوفا نينمؤملا نم ناتفئاط نإوإل : هلوق

 .[۹: تارجحلا] 4هّللا رمأ ىلإ ءيفت تح

 :ىلاعت هلوقب ةخوسنم ىه :ىدسلاو كاحضلا لاقف ءهذه فيسلا ةيآ ىف نورسفملا فلتخا م

 2 ةداتق لاقو «[5 :دمحم] # ءادف امو دعب انم امل
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 e كترمأ نيذلا هنيكرشملا نم دحأ نإو» : هيلع همالسو هّللا تاولص ء«هيبنل ىلاعت لوقي

 عمسي ىّتح# هتبلط ىلإ هبجأف «كنمأتسا :ىأ «كراجتسا» < .مهلاومأو مهسوفن ةحابتسا كل تللحأو

 هللا ةجح هب هيلع ميقت ن نيدلا 2 [رمأ] نم ايش هل ركذتو هيلع هؤرقت “ [نآرقلا] :ىأ 4هّللا مالك
 ل موَق مهاب كلذإ» ءهنمأمو هرادو هدالب ىلإ عجري ىتح نامألا رمتسم نمآ وهو : : ىأ مام هغلبأ مثال

 .هدابع ىف هللا ةوعد رشتنتو «هّللا نيد اوملعيل ءالؤه لثم نامأ انعرش امنإ : ىأ «نوملعي

 امو لوقت ڌ ام عمسي كيتأي ناسنإ * لاق «ةيآلا هذه ريسفت ىف «دهاجم نع « حيجن ىبأ نبا لاقو

 .ءاج ثيح «هنمأم غلبي ىتحو «هّللا مالك عمسيف كيتأي ىتح نمآ وهف ‹كيلع لزنأ

 موي هءاج امك «ةلاسر ىف وأ ًادشرتسم «هءاج نمل نامألا ىطعي ي هللا لوسر ناك اذه نمو

 نب ليهسو «صفح نب زركمو «دوعسم نب ةورع :مهنم «شيرق نم لسرلا نم ةعامج ةيبيدحلا
 نيملسملا ماظعإ نم اوأرف «نيكرشملا نيبو هنيب ةيضقلا ىف نوددرتي «دحاو دعب ًادحاو مهريغو ءورمع

 «كلذب مهوربخأف مهموق ىلإ اوعجرف ءرصيق الو كلم دنع هودهاشي مل امو مهرهب ام هيَ هللا لوسر

 .«برعلا ىف فيسو نيكرشملا ىف فيس د ات یف (۱)

 .أ كەد هت نم ةدايز (6 )٤« .أ نم ةدايز (۳ ۰۲)



 ا ةيوقلا ةروتس نارا وا صح ع

 ةمليسم نأ 2١7 دهشتأ» :هل لاق هيك هللا لوسر ىلع باذكلا ةمليسم لوسر مدق امل ًاضيأ اذهلو

 دقو .""«كقنع تبرضل لتقت ال لسرلا نأ الول» :ِكَي هللا لوسر لاقف .معن :لاق «؟هللا لوسر

 ىف هنع رهظ «ةحاونلا نبا :هل لاقي ناكو «ةفوكلا ىلع دوعسم نبا ةرامإ ىف قنعلا برض هل هللا ضيق

 ىف تسل نآلا كنإ :هل لاقف دوعسم نبا هيلإ لسرأف ءةلاسرلاب ةمليسمل دهشي هنأ دوعسم نبا نامز

 .هنعلو هللا همحر ال «هقنع تبرضف هب رمأو «ةلاسر

 وأ حلص بلط وأ «ةراجت وأ ةلاسر ءادأ ىف مالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم مدق نم نأ ضرغلاو

 ماد ام انامأ ىطعأ «انامأ هبئان وأ مامإلا نم بلطف «بابسألا نم كلذ وحن وأ «ةيزج لمح وأ ةنداهم

 نم نكمي نأ زوجي ال :ءاملعلا لاق نكل .هنطوو هنمأم ىلإ عجري ىتحو «مالسإلا راد یف ًاددرتم

 ىلع داز"” اميف كلذ نيب اميفو ءرهشأ ةعبرأ ةماقإ نم نكمي نأ زوجيو «ةنس مالسإلا راد ىف ةماقإلا
 . هللا مهمحر «ءاملعلا نم هريغو ىعفاشلا مامإلا نع «نالوق ةنس نع صقنو رهشأ ةعبرأ

 دجسمْلا دنع متدهاع َنيذّلا ًالإ هلوسر دنعو هللا دنع دهَع نيكرشملل نوكي فيك »

 . 4 © َنيِقّتمْلا بحي هلا نإ مهل اوميقتساف مكأ اوماقتسا امف مارحلا

 فيسلا كلذ دعب مث « رهشأ بزا معانا هترظنو نيكرشملا نم ةءاربلا ىف هتمكح (') ىلاعت نيبي

 مهو هيف عع ا نوک رو نامو «دهع نيكرشملل نوكي فيك) : ىلاعت لاقف ءاوفقث نيأ فهم ا

 ةيبيدحلا موي ىنعي «( مارحلا دجنسملا دنع مئدهاع نيد الإ» «هلوسربو هب '*' نورفاك هللاب نوكرشم
 ةيآلا « ِهّلحَم غلبي نأ افوكعم يدهلاو مارحلا دجسملا نع مكودصو اورقك نيذّلا مه : ىلاعت لاق امك

 مهومتدهاعو هيلع مهومتدقاع اب اوكسمت " امهم : ىأ «مهل اوميقتساُف مک اوماقتسا امف «[375 : حتفلا]

 هللا لوسر لعف دقو ء(نيقتملا بحي هللا ّنِإ مهل اوميقتساف $ نينس رشع مهنيبو مكنيب برحلا ف

 تضقن نأ ىلإ «تس ةنس ىف ةدعقلا ىذ نم ةكم لهأ عم ةندهلاو دقعلا رمتسا «نوملسملاو كلذ هيي

 مرحلا ىف مهعم مهولتقف ةَ هللا لوسر فالحأ ةعازخ ىلع ركب ىنب مهءافلح اوؤلامو دهعلا شيرق
 نم هنكمو «مارحلا دلبلا هيلع هللا حتفف «نامث ةنس ناضمر ىف وام هللا لوسر مهازغ كلذ دنعف ءًاضيأ

 اوناكو «ءاقلطلا اومسف «مهيلع ةبلغلاو رهقلا دعب مهنم ملسأ نم قلطأف «ةنملاو دمحلا هللو «مهيصاون

 ضرألا ىف رييستلاو نامألاب هيلإ ثعب هم هللا لوسر نم رفو هرفك ىلع رمتسا نمو «نيفلأ نم ابيرق
 مهاده مث ءامهريغو لهج ىبأ نب ةمركعو «ةيمأ نب ناوفص مهنم :ءاش ثيح بهذي ءرهشأ ةعبرأ

 .هلعفيو هردقي ام عيمج ىلع دومحملا هللاو «ماتلا مالسإلا الإ كلذ دعب هللا

 .«دهشت امأ» :ك ىف )١(

 نب دعس نع قاحسإ نب دمحم نع لضفلا نب ةملس قيرط نم (7771) مقرب نئسلا ىف دواد وبأو ٤۸۷( /۳) دنسملا ىف دمحأ هاور (۲)

 .هوحن ركذف «ةمليسم لسر هءاج نيح يي ىبنلا دنع تنك :لاق هيبأ نع ميعن نب ةملس نع قراط
 .«نأ ىلاعت نيبي» :ت ىف () . املا :ت یف (9)

 .«امهمف»:د ىف (3) .اطخ وهو «نیرفاک»: ك «ت ىف (5)



 (۸) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 110

 ىبأتو مههاوفأب مكتوضري ةّمذ الو الإ مكيف اوبقري ال مكيلع اورهظي نإو فيك »

 .4 © توقساف مهرتكأو مهبولف
 نأ نوقحتسي ال مهنأ انيبمو «مهنم ىربتلاو نيكرشملا ةاداعم ىلع نينمؤملل اضرحم ىلاعت لوقي

 اوليدأو نيملسملا ىلع “" اورهظ ذإ مهنأ ولو "هللا لوسرب مهرفكو هللاب مهكرشل دهع مهل نوكي

 .ةمذ الو الإ مهيف اوبقار الو ءاورذي ملو اوقبي مل «مهيلع

 .دهعلا :«ةمذلاو» «ةبارقلا :«لإلا» : سابع نبا نع ىفرعلاو ركع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 :لبقم نب ميمت لاق امك ء«ىدسلاو كاحضلا لاق اذكو

 «9هحرلا قارعأو لإلا اوعطق 2 اوفلخ فولخ سانلا دسفأ

 :هنع هللا ىضر «تباث نب ناسح لاقو

 NSE Ts لوو مُهَلِإ ابذاك مهاندجو

 نوبقري ال :ةياور ىفو .هللا :لاق 4 الإ نمؤم يف نوبقري ال» :دهاجم نع «حيجن ىبأ نبا لاقو
 .هريغالو هللا

 :ىلاعت هلوق ىف زلجم ىبأ نع «ناميلس نع «ةيلع نبا انثدح وق :ئندح :ريرج نبأ لاقو

 :لوقي هنأك] ««ليفارسإا ؛«ليئاكيم» ««ليئاربج» :هلوق لثم : «ةّمذ الو الإ نمؤم يف نوبقري الط

 هنأك 0[ الإ نمؤم يف نوبقري ال» : هللا دبع لوقي ««ليإ» ىلإ ««فارسإ»و ««اكيم»و ««ربج» فيضي

 . هللا نوبقري ال :لوقي

 .رثكألا هيلعو .رهظأو رهشأ لوألا لوقلاو

 .فلحلا :«لإلا» :ةداتق لاقو .دهعلا :«لإلا» :اضيأ دهاجم نعو

 ال © نولمعي اوناك ام ءاس مهإ ؛ هليبس نع اودصف اليلق انمَن هللا تايآب اورتشا :

 ةاكزلا اوتآو ةالّصلا اوماقأو اوبات نإَف م نودتعملا مه كتلوأو ةمذ الو ًالِإ نمؤم يف نوبقري

 .«اورهاظ»:تا ىف () . ام هلوسرب» :د ىف )١(

 .(85١/18١)ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ()

 ريغ ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو .هناويد ىف هدجن ملو «تباث نب ناسح ىلإ ريثك نبا هبسن اذكه :بعشلا ةعبط ىلع قلعملا لاق (4)

 :وهف ىربطلا هب دهشتسا ىذلا ناسح تيب امأو ١18/١6 بوسنم

 ماعنلا لأر نم بقشلا لإاك شيرق نم كلإ نإ كرمعل
 .؟للأ» ةدام «ناسللاو ,777 ص ناسح ناويد ىف تيبلا اذهو

 )١577/1١5(. ىربطلا نم ةدايز (5)



 ٦ تايآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزحجلا )17-4(

 نوملعي موقل تايآلا لصفنو نيدلا يف مكناوخإف 09 4 .

 : ىنعي (اليلق انمَن هللا تايآب اورتشا » : مهلاتق ىلع نينمؤملل اثحو نيكرشملل امذ ىلاعت لوقي
 اوعنم :ىأ «هليبس نع اودصفل ءةسيسخلا ايندلا رومأ نم هب اوهتلا امب هللا تايآ عابتا نع اوضاتعا مهنأ

 هريسفت مدقت (ةمذ الو الإ نمؤم يف نوبقري ال .نولمعي اوناك ام ءاس مِهّنِإ ل .قحلا عابتا نم نينمؤملا

 .تمدقت ءاهرخآ ىلإ «ةالّصلا اوماقأو اوبات نإف ل :اهدعب ىتلا ةيآلا اذكو

 رفعج وبأ انثدح ‹رکب ىبأ نب د ىيحي انثدح «ىنثملا نب دمحم انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 قراف نم» : ةي هللا لوسر لاق :لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق سنأ نب عيبرلا انثدح «ىزارلا

 هنع هللاو اهقراف ءةاكزلا ىتآو ءةالصلا ماقأو «هب ” كرشي ال «هتدابعو هلل صالخإلا ىلع ايندلا

 فاللتخاو ثيداحألا جره لبق «مهبر نع هوغلبو لسرلا هب تءاج ىذلا هللا نيد وهو «ضار

 اوماَقَأو# اهتدابعو ناثوألا اوعلخ نإف :لوقي (اوبات نإف 8 : هللا باتك ىف كلذ قيدصتو .«ءاوهألا

 ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإَفطظ :ىرخأ ةيآ ىف لاقو .4مهليبس اولخف ةاكّزلا اوتآو ةالصلا

 . «نيدلا يف مكناوخإف

 مالك نم ىدنع هيقابو ««ضار هنع وهو اهقراف» :ملعأ هللاو ىدنع ثيدحلا رخآ :رازبلا لاق مث
 (959) .ع

 . © سنأ نب عيبرلا
 لماع م

 َناَميأ ال مُهّنِإ رفكلا ةمَأ اولتاقف مكنيد يف اونعطو مهدهع دعب نم مهناميأ اوثكت نإو )»

 . 4 © نوهتني مهلعل مهل
 مهدوهع : ىأ « مهناميأ ةنيعم ةدم ىلع مهومتدهاع نيذلا نوكرشملا ر ثكن نإو : ىلاعت لوقي

 ءلوسرلا بس نم لتق ذخأ انهاه نمو .هوصقتناو هوباع : ىأ «مكنيد يف اونعطَو» ٠ ‹ مهقيثاومو

 ةمئأ اولتاقفإ : لاق اذهلو ؛ صقنتب هركذ وأ مالسإلا نيد ىف نعط نم نا « هيلع همالسو هّللا تاردص

 .لالضلاو دانعلاو رفكلا نم هيف مه امع نوعجري :ىأ ( نوهتني مُهّلَعَل مهل ناميأ ال مهّنِإ رفكلا

 .الاجر ددعو ‹فلخ نب ةيمأو « ةبيشو « ةبتعو « لهج ىبأك رفكلا ةمئأ :هريغو ةداتق لاق دقو

 .هيودرم نبا هاور .رفكلا ةمئأ تلتاق انأ لب «تبذك :دعس لاقف . رفكلا ةمئأ

 .دعب ةيآلا هذه لهأ لتوق ام :لاق هنأ ةفيذح نع «بهو نب ديز نع «شمعألا لاقو

 .«كيرش ال» :ك «ت ىف )١(
 «فوقوملاو عوف رملا نيب قرفي ملو «هوحنب ىسوم نب هللا ديبع نع نارهم نب دمحأ قيرط نم (TT1/۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )۲(

 .«ىرأ اميف جردم هرئاسو عوف رم ثيدحلا ردص» : تلق ىبهذلا هبقعتو «دانسإلا حيحص)ا : مكاحلا لاقو
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 . هلثم «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نع ىورو

 هللاو «مهريغلو مهل ةماع ىهف شيرق ىكرشم اهلوزن ببس ناك نإو «ةماع ةيآلا نأ حيحصلاو

 . ملعأ

 ىف ناك هنأ :ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع ءورمع نب ناوفص انثدح :ملسم نب ديلولا لاقو

 لتقأ نأ نم ىلإ أ نك لتقأ نل هللاوف «تريسلاب مه نا دقاعم اوبرضاف ٠ «مهسوؤر

 . متاح ىبأ نبا هاور «رفكلا ةمئأ اولتاقفإ» :لوقي هللا نأب كلذو «مهريغ نم نيعبس

 ةرم لوأ مكوءدب مهو لوسرلا جارخإب اومهو مهناميأ اوثكن اموق نولتاقت الأ
 ه مهل م ر ه2 0 وو

 مهزخيو مكيديأب هللا مهبذعي مهولتاق © نيمؤم مسك نإ هوشخت نأ قحأ هللاف مهنوشختأ
 r ەھ مس اهم م ه هل همم مه راه را م

 نم ىلع هللا بوتيو مهبولق ظيغ بهذيو 9 نينمؤم موق رودص فشيو مهيلع مكر صنيو

 . « © ميكح ميلع هّللاو ءاَشي

 جارخخإب رمح نيذلا N نيثكانلا نيكرشملا لاتق ىلع ءارغإو ضيضحتو جييهت اضيأ اذهو

 نوركميو كوجرخي وأ كولتقي وأ كوتبنيل اورفك نيذّلا كب ركمي ذِإو» : ىلاعت لاق امك «ةكم نم لوسرلا
 7١[. :لافنألا ] 4 نيركامْلا ريخ هّللاو هللا ركميو

 ءاقتباو يليبس يف اداهج متجرخ متنك نإ] مكبر هّللاب اونمْؤَت نأ مكاو لوسّرلا نوجرخی» : ىلاعت لاقو
 أل اذإو اهنم كوجرخيل ضرَألا نم كنوزفتسيل اوداك نإوإ : ىلاعت لاقو ١[« : ةنحتمملا] ةيآلا €[ ىتاضرم

 ۷١[. :ءارسإلا] « ًاليلق ًالِإ كفالخ ونبي

 ساو Dror o مس

 ,'"'”ههريع رصنل اوجرخ نيح «ردب موي كلذب دارملا :ليق :«ةرم لوأ مكوؤدب مهو» :هلوقو

 .كلذ طسب مدقت امك ءاربكتو ايغب «لاتقلل ابلط "7 مههوجو ىلع اورمتسا كلذب اوملعو تجن املف

 لكي هللا لوسر فالحأ ةعازخل ركب ىنب مهئافلح عم '؟”مهلاتقو دهعلا مهضقن دارملا :ليقو

 .دمحلا هللو «ناك ام ناكو «حتفلا ماع يي هللا لوسر مهيلإ راس و

 مهوشخت ال : ىلاعت لوقي :4 نينمؤم متنك نإ هوشخت نأ قحأ ِهّللاَف '') مهنوشختأ» : هلوقو

 أشأ مل امو «ناك تئش امو هرمألا ىديبف «ىتبوقعو ىتوطس نم دابعلا ىشخي نأ لهآ انأف «نوشحخاو

 . نكي مل
 .'مههجول :ك ءت ىف (۳) .«مهريعل اوجرحخ» :د ىف (؟) .أ نم ةدايز )١(

 .أطخ وهو «مهوشختأ»: ك ىف )١( .2«نيحاا :ت ىف (40) . ؟مهلاتقب» :ت ىف )٤(



 )١5( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۱۸

 كالهإ يل قرات: ع تاهكلاا نم RE را ىلع ةعرع قلاع لاك عل

 «نينمؤم موق رودص فشيو مهْيَلع مكرصنيو مهزخيو مكيديأب هللا مهبذعي مهولتاقإ : e ءادعأللا

 .ةعازخ : ىنعي (نينمؤم موق رودص فشيو# :ةيآلا هذه ىف ىدسلاو «ةمركعو «دهاجم لاقو

 .اضيأ مهيلع «مهبولق ظيغ بهذيوإ :هلوق ىف ريمضلا ''' داعأو

 ءراسي نب ملسم نع «هنع هللا ىضر «زيزعلا دبع نب رمعل نذؤم ةمجرت ىف ركاسع نبا ركذ دقو
 «شيوع اي» :لاقو ءاهفنأب ذخأ تبضغ اذإ ناك ةي هللا لوسر نأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع

 . «نتفلا تالضم نم ىنرجأو «ىبلق ظيغ بهذأو يل ا ريحت نقلا فر ءمهللا : یلوق

 نب نمحرلا دبع انثدح ءرامع نب ماشه نع «ىدنغابلا نع ءمكاحلا دمحأ ىبأ قيرط نم هقاس
 م : 8
 5 هنع «نوجلا ىبأ

 ىف ( ميكح#» ءهدابع حلصي امب :ىأ «ميلع هّللاو  «هدابع نم :ىأ «ءاشي نم ىلع هللا بوتيو»
 روجي ال ىذلا مكاحلا لداعلا وهو دیری ام مكحيو «ءاشي ام لعفيف «ةيعرشلاو ةينوكلا هلاوقأو هلاعفأ

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هيلع ىزاجي لب «رشو ريخ نم ةرذ لاقثم عيضي الو ءادبأ

 الو هّللا نود نم اوذختي ملو مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي املو اوكرتت نأ متبسح مآ
 2 لام و م م 1 ي م تدم 2 o S0 2 ري م

 . 4 2 نولمعت امب ريبخ هّللاو ةجيلو نينمؤملا الو هلوسر
 لما اهي ريظي وزماب مر «نيلمهما مككرت نأ نونمؤملا اهيأ «متبسح مأ # : ىلاعت لوقي

 الو هللا نود نم اوُدْخَتَي مّلو مكنم اودهاج نيذّلا هللا معي امو : لاق اذهلو ؟بذاكلا نم قداصلا مزعل

 هلل حصنلا ىلع نطابلاو رهاظلا ىف مه لب < CG ةناطب :ىأ 4ةجيلو نينمؤملا الو هلوسر

 :رعاشلا لاق امك ءرخآلا نع نيمسقلا دحأب ىفتكاف «هلوسرلو

 ال مهو انمآ اوُلوقي نأ اوكرتي نأ سالا بسح 5 أ .©0[جلا]» : ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت هللا لاق دقو

 لاقو ء[7-١:توبكتعلا] «َنيِبذاَكْلا نملعيلو اوقدص نيذّلا هللا نملعيلف لعيلف مهلبق نم نيذّلا اَنت دقلو . نوستفي

 YET) نابع لآ14نيرباّصلا مَلعَيو مكنم اودهاج نيِذّلا هللا ملعي امو ةنجلا اولخدت نأ متبسح < مأإ : ىلاعت

 .«ًادمحما :ك ىف (۲) .«اوداعأو» :كءد ءت ىف )١(

 ىبأ نب دمحم نب مساقلا نع سيمعلا ىبأ قيرط نم ةليللاو مويلا لمع ىف ئنتبلا نبا هاورو («طوطخملا» ممم/19) قشمد خيرات )(

 .ةشئاع نع ةورع نب ماشه نع ىلع نب ةملس قيرط نمو ةشئاع نع ركب
 .أ ت نم ةدايز (5) .«ةلخخد» :ت ىف (0



 (۱۸ «1۷) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 مكلعلطيل هللا ناك امو بّيَطلا نم ثيبَحْلا زيمي ىتح هيلع مثنأ ام ىلع نيدمؤمْلا رذيل هللا ناك امل :ىلاعت لاقو
 .[۱۷۹ :نارمع لآ]4بيغلا ىلع

 نم ةع “ ) رابتخا وهو (ةمكح هيف هل نأ نيب «هدابعل داهجلا عرش امل ىلاعت هنأ لصاحلاو

 ملعيف ؟نوكي ناك فيك ناك ول نكي مل امو «نوکی امو ناک امب ملاعلا ىلاعت وهو ءهيصعي نمم هعيطي

 هردق امل دار الو «هاوس بر الو «وه الإ هلإ ال «هيلع وه ام ىلع هنوك عمو «هنوك لبق ءىشلا

 .هاضمأو

 تّطبح كلوا رفكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش هللا جاسم اورمعي نأ نيكرشملل ناك امد

 ماقأو رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي اَمَنِإ 00 نودلاخ مه راّثلا يفو مُهْلاَمعأ

 . 4 ۵ نيدتهملا نم م اونوكي نأ كلوا سعف هللا الإ شخي ملو ةاكزلا ىتآو ةالّصلا

 كيرش ال هدحو همسا ىلع تينب ىتلا هللا دجاسم اورمعي نأ هللاب نيكرشملل ىغبني ام: ىلاعت لوقي

 لوأ نم ىنب ىذلا «ضرألا ىف دجاسملا فرشأ «مارحلا دجسملا هب دارأف «هللا دجسما :أرق نمو .هل

 مهسفنأ ىلع نودهاش مهو ءاذه نمجرلا لبلخ ةتسساو .هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلع موي

 «ىنارصن :لاقل ؟كنيد ام :ىنارصنلا تلأس ول :ىّدسلا لاق امك «مهلاقو مهلاحب :ىأ ءرفكلاب

 :كرشم :لاقل + كزشملاو»«ةيباص لاقل «ىتباصلاو :ئدوفي لاقل ؟كنيد'ام :ىدوؤبلاز

 الأ مهل امو: ىلاعت لاق امك «دودلاخ مه ِراَلا يفوز« «مهكرشب : ىأ «مهلامعَأ تطبح كعلوأ»

 ال مهرتكأ نكلو نوقتا الإ هالو نإ هءايلوأ اوناك امو مارحلا دجْسَمْلا نع َنوُدصَي مهو هللا مبدعي

 ىلاعت دهشف .«رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي اَمَنِإف : لاق اذهلو ؟؛[" 5 :لافنألا] «نوملعي

 :دمحأ مامإلا لاق امك «دجاسملا رامعل ناميإلاب

1۱4 

 ىبأ نع «هلدح حمسلا ايأ ًاجارد نأ ؛ثراحلا نب ورمع نع «بهو نبا انثدح ,2"”جيرس انثدح

 اودهشاف بلا داتعي لجرلا متي ةيأر اذإ» : لاق هيلع هللا لوسر نأ ؛ىردخلا ديعس ىبأ نع < « مثيهلا

 . ««رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امنإ» : ىلاعت هللا لاق ؛ناميإلاب هل

 أ «بهو نب هللا دبع ثيدح نم هكردتسم ىف مكاحلاو «هيودرم نباو «ىذمرتلا هاورو

 تباث نع «ىرملا حلاص انثدح «دمحم نب سنوي انثدح :هدنسم ىف ديمح نب لش لاقو

 اغإ» : هِي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «ديز نب رفعجو «هايس نب نوميم نع «ىنانبلا

 . 0(هللا لهأ مه دجاسملا رامع

 .ة«دجاسملا7:أ ءت ىف (۳) . ؟حيرشا :أ ءك ىف (۲) .«رابخإ» :ك ت ىف )١(

 . فيعض مئيهلا ىبأ نع جاردو (۳۳۲ /۲) كردتسملاو )۳١۹۳( مقرب ىذمرتلا ننسو (1۸/۳) دنسملا )٤(

 .؟یورو» :د ىف (45)

 .رازبلا ةياور ىف ىتأيس امك هيف هيلع فلتخا دقو «فيعض وهو ىرملا حلاص هيف (1)



 ١8( «۱۷) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ١

 «تباث نع «ىرملا ريشب نب حلاص نع «ثايغ نب دحاولا دبع نع ءرازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاورو

 نع هاور ملعن ال :لاق مث «هللا لهأ مه دجاسملا ا 07 يرون 2 هللا لوسو. لاف" لاق نسا نع
 ."”حلاص ريغ تباث

 هيخأ نع ءاهيبأ نع «رانيد نب نامثع تنب ةماكح قيرط نم دارفألا ىف ىنطقرادلا ىور دقو

 .«مهنع فرصف «دجاسملا لهأ ىلإ رظن «ةهاع موقب هللا دارأ اذإ» :اعوفرم سنأ نع «رانيد نب كلام
 ترف لاق مك

 نب روصنم انثدح : ىسوسرطلا ةيمأ ىبأ ىلإ هدئس هيبأ نع « ىصقتسملا ىف ءاهبلا ظفاحلا ىورو

 مهأل ىنإ «ىلالجو یتزعو : هللا لوقي» :اعوفرم سنأ نع «تباث نع «ىرملا حلاص انثدح «ريقص

 . بیرغ ثيدح :ركاسع نبا لاق مث .«مهنع كلذ تفرص

 نب داعم نع «دايز نب ءالعلا انثدح «ةداتق نع «ديعس انثدح «حور انثدح :لمحأ مامإلا لاقو

 «ةيحانلاو ةيصاقلا ةاشلا ذخأي منغلا بئذك «ناسنإلا بئذ ناطيشلا نإ» : لاق بيع ىبنلا نأ ؛لبج
 .«دجسملاو ةماعلاو ةعامجلاب مكيلعو «باعشلاو مكايإف

 تكردأ :لاق ىدوألا نوميم نب ورمع نع «قاحسإ ىبأ نع م نع «قازرلا دبع لاقو

 نم مركي نأ هللا ىلع قح هنإو «ضرألا ىف هللا تويب دجاسملا نإ :نولوقي مهو هيي ىبنلا باحصأ
 ا

 « سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «تباث نب ىدعو تباث ىبأ نب بيبح نع .ىدوعسملا لاقو

 هل ةالص اللف « ىلصيو دجسملا ىتأيو بجي مل مث ةالصلاب ءادنلا عمس نم :لاق «امهنع هللا ىضر

 هاور ةيآلا «رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امّنِإإل : ىلاعت هللا لاق «هلوسرو هللا ىصع دقو
 .هيودرم نبا

 .اهطسب عضوم اذه سيل رخأ هوجو نم دهاوش هلو ءرخآ هجو نم اعوفرم ىور دقو

 .«نإ»:آ ك هت یف )١(

 ىرملا حلاص نع مساقلا نب مشاه قيرط نم (15/7) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو ؛راتسالا فشك» )٤۳۳( مقرب رازبلا دنسم (۲)
 .«فيعض وهو ىرملا حلاص هيف» :(۲۳ /۲) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «هب

 .ىنارسيقلا نبال فارطألا ىف هيلع رثعأ مل (©

 1١( /5) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو «مهولا ضعب هثيدح ىف :ىليقعلا لاقو .ىوقلاب سيل :متاح وبأ لاق ءريقص نب روصنم هيفو (؟)

 نب ذاعم نع نادبع قيرط نم )4051١( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو «هوحن هب ىرملا حلاص نع ثعشأ نب ديعس قيرط نم
 .فيعض ىرملا حلاصو «هوحن هب ىرملا حلاص نع قيقش نب دلاخ

 .«ذاعم نم عمسي مل دايز نب ءالعلا» :(۲۳/۲) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۲۳۲ /0) دنسملا (0)

 عفر شيرق نم لجر نع رمعم نع قازرلا دبع نع روصنم نب دمحأ قيرط نم )4۰٥۲( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (1)
 . لضعم وهو «هوحن ركذف «ثيدحلا



 (۲۲ )١9  تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 لضفأ ىه ىتلا :ىأ 4 ةاكزلا ىتآو 8 «ندبلا تادابع ربكأ یه ىتلا :ىأ «ةالّصلا ماقأو 8 : هلوقو

 شخي ملو «ىلاعت هللا نم الإ فخي ملو : ىأ ( هللا الإ شخي ملو 3 < قئالخلا رب ىلإ ةيدعتملا لامعألا

 . 4 نيدتهملا نم اونوكي نأ كَملوُأ سعف ط «هاوس

 مويلاو هّللاب نمآ نم هللا دجاسُم رمعي اَمّنإ # :هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 « ةالّصلا ماقأو ل ءهللا لزنأ امب نمآ نم :لوقي رخآلا مويلاب نمآو هللا دحو نم :لوقي € رخآلا

 نأ ]كلوا سعف > : :لاق مث - هللا الإ دبعي مل :لوقي 4 هللا الإ شخي ملو < سمخلا تاولصلا : ىنعي

 كبر كعب نأ ئسع >: لب هيبنل هلوقك «نوحلفملا مه كئلوأ نإ :لوقي < « “[نيدتهملا نم اوكي
 «ىسع » لكو «ةعافشلا ىهو ًادومحم ًاماقم كثعبيس كبر نإ :لوقي [/4 :ءارسإلا] € اًدوُمَحُم امام

1۲۱ 

 . ةبجاو ىهف نآرقلا ىف

 .قح هللا نم (ىسعا)و : هللا همحر ‹«راسي نب قاحسإ نب دمحم لاقو

 يف دهاجو رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نمك مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس متلعجأ ظ

 اورجاهو اونمآ نيذّلا ® نيملاّظلا موقْلا يده ال هّللاو هّللا دنع نووتسي ال هللا ليبس
2 

 ©2 نوزئاقلا مه كتلوُأو هللا دنع َةَجَرَد مَظْعَأ مهسفنأو مهلاومأب هّللا ليبس يف اودهاجو

 هللا نإ دب اهيف نيدلاخ 00 ميم مم اهيف مهل تاجو ناوضرو هلم مخرب مهن مهر

 .4 79 ميظع رجأ هدنع

 تيب ةرامع :اولاق نيكرشملا نإ :لاق «ةيآلا هذه ريسفت ىف سابع نبا نع «هريسفت ىف ىفوعلا لاق

 مهنأ لجأ نم هب نوربكتسيو مرح اب نورخفي اوناكو «دهاجو نمآ نمم ريخ «ةياقسلا ىلع مايقو «هّللا

 ىلتت يتايآ تناك دق > : ن را نق ركل لع لاقف (مهضارعإو مهرابختا هّللا ركذف «هرامعو هلهأ

 مهنأ :ىنعي 13۷ 55 :نونمؤملا] € تورجهت ارماس هب نيربكتسُم . نوصكنت مُكباقعأ ىَلع متنکف مُكيَلَع

 هللا ريخف اك ىبنلاو نآرقلا نورجهيو «هب نورمسي اوناك «( ارماس هب :  لاق مرحلاب نوربكتسي اوناك

 مهعفني نكي ملو ةياقسلا ىلع مهمايقو تيبلا نيكرشملا ةرامع ىلع داي هللا ىبن عم داهجلاو ناميإلا

 . "'هنومدخيو هتيب نورمعي اوناك نأ هب كرشلا عم هللا دنع

 لهأ مهنأ اومعز نيذلا :ىنعي € نيملاّظلا موقلا يدهي ال هّللاو هّللا دنع نووتسي ال » : هللا لاق

 .ًائيش ةرامعلا مهنع نغت ملف <« «مهكرشب «نيملاظ» هللا مهامسف «ةرامعلا

 ن يالا يف تلر لا ا اه ر نط اع نبا نع اط ىلا دوم ىلع ا

 )١( (هنومرحیو»:أ ىف (۲) .د نم ةداير .



 (۲۲ - ۱۹) تايآلا : ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۱۲۲

 رمعن انك دقل ءداهجلاو ةرجهلاو مالسإلاب انومتقبس متنك نئل :لاق ءردب موي رسأ نيح بلطملا دبع
 ىلإ «ججاحْلا ةياقس متلعجأ» :لجو رع هّللا لاق « ىناعلا ا ا [جاحلا] یقسنو «مارخلا دجسملا

 . كرشلا ىف ناك ام لبقأ الو «كرشلا ىف ناك كلذ نأ : ىنعي «نيملاّظلا موقْلا يدهي ال هللاو» : هلوق

 بجحنو «ىناعلا كفنو «مارحلا دجسملا رمعن انك دقل هللاو امأ :سابعلا لاقف «كرشلاب مهنوريعي
 ةيآلا 4"( ماّرحلا دجسملا ةرامعو ] َجاحْلا ةياقس متلعجأ» : هللا لزناف «جاحلا ىقسنو «تيبلا

 . كلذ ىف املكت ءامهنع هللا ىضر

 تعمس :لاق) رخص ىبأ نع تربخأ «بهو نبا انربخأ « سنوي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 «بلطملا دبع نب سابعو «رادلا دبع ىنب نم ةبيش نب ةحلط رختفا :لوقي ىظرقلا بعك نبا دمحم

 ام :هنع هللا ىضر «ىلع لاقف .دجسملا ىف تب ءاشأ ولو ءاهيلع مئاقلاو ةياقسلا بحاص انآ :سابعلا

 رع ‹ هللا لزنأف «داهجلا بحاص انأو « سانلا لبق رهشأ ةتس ةلبقلا ىلإ تيلص دقل «نالوقت ام ىردأ

 . "اهلك ةيآلا ؟4 جاحلا ةياقس متلعجأ» :لجو

 .هوحن ركذو «نامثع نب ةبيشو « سابعلاو « ىلع رختفا : لاق هنأ الإ «ىدسلا لاق اذكهو

 20 بايع قلع ىف تلا لاف نسا نع“ يرفع نع (رمعم انربخا :قاررلا دبع لاقو
 هللا لوسر لاقف .انتياقس كرات الإ ىنارأ ام :سابعلا لاقف كلذ ىف اوملكت «ةبيشو «نامثعو

 . "«ريخ اهيف مكل نإف «مكتياقس ىلع اوميقأ» : ةي

 .هوحن ركذف نسحلا نع ءرمعم نع «روت نب دمحم هاورو

 :قازرلا دبع لاق ءانهاه هركذ نم دبالف «عوفرم ثيدح ةيآلا هذه ريسفت ىف درو دقو

 «هنع هللا ىضر «ريشب نب نامعنلا نع 9 [لجر نع]+ ريثك ىبأ نب یحی نع ءرمعم انربخأ
 الأ ىلابأ ام :رخآ لاقو .جاحلا ىقسأ نأ الإ «مالسإلا دعب المع لمعأ الأ ىلابأ ام :لاق الجر نأ

 .متلق امم لضفأ هللا ليبس ىف داهجلا :رخآ لاقو .مارحلا دجسملا رمعأ نأ الإ ؛مالسإلا دعب لمعأ

 أ نم ةدايز (” ۰۳ .«ردب دعب: ىف )١(

 «رخص ىبأ نع ةعيهل نبا ىنربخأ بهو نبا انربخأ» :أءك ءت ىف (4)

 (١1ا/5١/١) ىربطلا ريسفت (6)

 .«سابعلا»:آ ىف ()

 )۲٤۳١/١(. قازرلا دبع ريسفت (۷)

 .قازرلا دبع ريسفت نم ةدايز (9) .اركب١ :أ ىف (۸)
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 موي كلذو - هيلع هللا لوسر ربنم دنع مكتاوصأ اوعفرت ال :لاقو «هنع هللا ىضر «رمع مهرجزف

 «مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس متلعجأ» :تلزنف . هيلع انلخد ةعمجلا انيلص اذإ نكلو - ةعمجلا

 0لا دنع نووسی الط :هلوق ىلإ
 نع .دوسألا مالس ىبأ هدذج نع « مالس نب ةيواعم ىنثدح : ملسم نب ديلولا لاق :ىرخأ قيرط

 لجر لاقف ءهباحصأ نم رفن ىف ةَ هللا لوسر ربنم دنع تنك :لاق ىراصنألا ريشب نب نامعنلا

 دجسملا ةرامع لب :رخآ لاقو .جاحلا ىقسأ نأ الإ مالسإلا دعب المع هلل لمعأ الأ ىلابأ ام :مهنم

 «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع مهرجزف .متلق امم ريخ هللا ليبس ىف داهجلا لب :رخآ لاقو .مارحلا

 ةعمجلا تيلص اذإ نكلو  ةعمجلا موي "” كلذو - ةي هللا لوسر ربنم دنع مكتاوصأ اوعفرت ال :لاقؤ

 متلعجأ» : لجو زع « هللا لزنأف «لعفف :لاق .هيف متفلتخا اميف هتيتفتساف ی هللا لوسر ىلع تلخد

 . «نيملاّظلا موقلا يدهي ال هّللاو» : هلوق ىلإ «مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس

 ىف متاح ىبأ نباو ‹ هیودرم نباو  هظفل اذهو ريرج نباو  دواد وبأو ؛هحيحص ىف ملسم هاور

 0 O ىف نابح نباو مهريسافت

 نالا ىلع رفكلا اوبحتسا نإ ءاَيلوَأ مكناوخإو مكءابآ اوذختت ال اونمآ نيا اهي ط

 مكناوخإو مكؤاتبأو مكؤابآ ناك نإ لق 0 توملاظلا مه كأف مكنَم مهلوتي نمو

 بحأ اهنوضرت نكاسمو اهداسك نوشخت ةراجتو اهومتفرتقا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو

 موقلا يدهي ال هّللاو هرب هللا يتأي ىَتح اوصبرتف هليبس يف داهجو هلوسرو هللا نم مکی
 . 4 62 نيقسافلا

 : ىأ (اربحتسا) اذإ مهتالاوم نع ىهنو «ءانبأ وأ ءابآ اوناك نإو «هب رافكلا ةنيابمب ىلاعت رمأ

 رخآلا مويلاو هّللاب نونمؤي اموق دجت ال» : ىلاعت لاق امك كلذ ىلع دعوتو «ناميإلا ىلع رفكلا اوراتخا

 مهبولق يف بتك كتلوُأ مهتريشع وأ مهتاوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو هللا داح نم نوداوي
 .[۲۲ : ةلداجملا] ةيآلا «راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهلخديو هنم حورب مهديأو ناميإلا

 نب ةديبع ىبأ وبأ لعج :لاق بذوش نب هللا دبع ثيدح نم ىقهيبلا  [ركب وبأ] ظفاحلا یورو

 )١( قازرلا دبع ريسفت )١/7147( .

 .(وهو» :أءك «ت یف (۲)

 .فارشألا ةفحت ىف هل ىزملا هزعي ملو ءدواد ىبأ ناس ىف هدجأ ملو )١19/١15( ىربطلا ريسفتو (۱۸۷۹) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .أ «ك ت نم ةدايز (5)



 ۲٤( «۲۳) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزجلا ل علل 14

 ةديبع وبأ هئبا هلصق حارجلا رثكأ املف «هنع ديحي ةديبع وبأ لعجو «رذدب موي ةهلآلا هل تعني حارجلا

 . "0077 : ةلداجملا] ةيآلا «رخآلا مويلاو هّللاب نونمؤي اموق دجت الإ : ةيآلا هذه هيف هللا لزنأف «هلتقف

 ىف داهجو هلوسر ىلعو هللا ىلع هتريشعو هتبارقو هلهأ ''”رثآ نم دعوتي نأ هلوسر ىلاعت رمأ مث

 : ىأ«اهومتفرتقا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو مکؤانبأو مكؤابآ ناك نإ لق 8 :لاقف ءهليبس

 اذام اورظتناف :ى1«اوصّبرتَف هليبس ىف داهجو هلوسرو هللا نم مكيلإ بحأ » ءايشألا هذه تناك نإ :ىأ

 . «نيقساقلا موقلا يدهي ال هّللاو هِرمأب هللا يتأي تح :  لاق اذهلو ؛مكب هلاكنو هباقع نم مكب لحي
 :لاق هدج نع «دبعم نب ةرهز نع «ةعيهَل نبا انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نم ىلإ بحأ هللا لوسراي تنأل هّللاو :لاقف «باطخلا نب رمع ديب ذخآ وهو ۰ ا هللا لوسر عم انك

 .«هسفن نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال٠: ةي "7 هللا لوسر لاقف ىسفن نم الإ ءىش لك

 . '؟7«(رمعاي نآلا» : هللا لوسر لاقف . ىسفن نم ىلإ بحأ هللاو نآلا تنأف :رمع لاقف

 ا 220 8 : . ل (9) 4 1
 «حيرش نب ةويح نع «بهو نبا نع «ناميلس نب ىيحي نع هاورف «یراخبلا '" هجارخإب درفنا

 . "اذهب الك ىبنلا نع «ماشه نب هللا دبع هدج عمس هنأ دعم نب ةرغز ليقع نبأ رغ

 ىتح مكدحأ نمؤيال «هدیب ىسفن ىذلاو» :لاق هنأ ا هّللا لوسر نع حيحصلا ىف تبث دقو

 ا سانلاو هدلوو هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ

 ءاطع نع «ىناسارخلا نمحرلا دبع ىبأ ثيدح نم هل ظفللاو  دواد وبأو ءدمحأ مامإلا ىورو

 متذخأو «ةنيعلاب متعيابت اذإ» :لوقي كك هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا نع عفان نع «ىناسارخلا

 ىلإ اوعجرت ىتح هعزنيال الذ مكيلع هللا طلس ءداهجلا متكرتو «عرزلاب متيضرو «رقبلا بانذأب
 . کنید

 عمس هنأ بشوح نب رهش نع «بانج ىبأ نع «نوراه نب ديزي نع اضيأ دمحأ مامإلا یورو
 .ملعأ هللاو «هلبق ىذلل دهاش اذهو « ©” كلذ وحنب ةا هللا لوسر نع ورمع نب هللا دبع

 لاقو «بذوش نب هللا دبع نع ةعيبر نب ةرمض نع ىسوم نب دسأ نع ناميلس نب عيبرلا قيرط نم (۲۷/۹) ىربكلا ىقهيبلا ننس (۱)
 .«عطقنم اذه» : ىقهيبلا

 . ؟ىبنلا» :ك ت ىف (۳) .(بحألا :د ءتاىف (۲)

 )( دنسملا )۴۳١/٤(.

 .؛هب درفنا» :د ىف (5)

 .(5575) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )۱٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .(5155) مقرب دواد ىبأ ننسو ٤١( /۲) دنسملا (۸)

 )( دنسملا )۲/ ۸٤(.



 818 ب 011 -56) تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نإ م ا ر ا o 9 مدد

 مكنع نغت مْ مكنرثك مكتبجعأ ذإ نينح مويو ةريثك نطاوم يف هللا مكرصن دق
6 7 a 5 

 ىلع هتنيكس هللا لزنأ مث ڈ ٩۵ نيربدم میلو مث تبحر امب ضرألا مکیلع تقاضو ائيش

 نيرفاكلا ءازج كلذو اورَفَك نيل بادعو اهورت مل ادونج لزنأو نينمؤملا ىلعو هلوسر

 هم اه روع و

 . 6 © میجر روُغ هللاو ءاشي نم لع كلذ دعب نم هللا بوني مث 5 25

 . (ةءارب» TIE ةيآ لوأ هذه :دهاجم نع ‹حیرج نبا لاق

 مهتاوزغ نم ةريثك نطاوم ىف مهايإ هرصن ىف مهيدل هناسحإو مهيلع هلضف نينمؤملل ىلاعت ركذي
 نأ ىلع مههبنو مهددعب الو مهددعب ال «هريدقتو هدييأتبو «ىلاعت هدنع نم كلذ نأو ا عم

 كلذ ىدجأ ام اذه عمو «مهترثك مهتبجعأ نينح موي نإف ءرثك وأ عمجلا لق ءاوس «هدنع نم رصنلا

 ىلع هدييأتو هرصن ") [هللا] لزنأ مث .ِِكَي هللا لوسر عم مهنم ليلقلا الإ نيربدم اولوف ائيش مهنع
 نم نضنلا نأ ٠ مهمل الضم ىلا هللا هاش نإ ميشا انك هم نيذلا نومول: نلهو:هلؤسز

 عم هللاو ءهّللا نذإب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مكف «عمجلا لق نإو هدادمإبو هدحو ىلاعت هدنع

 نيرباصلا

 .«ىرهزلا نع ثدحي سنوي تعمس «ىبأ انثدح «ريرج نب بهو انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 «ةئامعبرأ ايارسلا ريخو «ةعبرأ ةباحصلا ريخ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «هّللا ديبع نع
 .«ةلق نم افلأ رشع انثا بلغت نلو «فالآ ةعبرأ شويجلا ريخو

 (*ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور اذكهو

 .السرم هي ىبنلا نع .ىرهزلا نع ىور امنإو «مزاح نب ريرج ريغ

 هوحنب ءاي هللا لوسر نع «نوجلا نب مثكأ نع «هريغو ىقهيبلاو هجام نبا هاور دقو

 . ملعأ
 هيلع غرف ال كلذو «ةرجهلا نم نامث ةنس لاوش ىف ةكم حتف دعب نجا فو تناك قو

 نأ هغلبف البا لوسر مهقلطأو ءاهلهأ ةماع ملسأو ءاهرومأ تدهمتو «ةكم حتف نم  مالسلا

 دحأ ريبك هدنسيال « بیرغ نسح ثيدح اذه : لاق مث 0

 او

 )١( م هللا لوسر» :ت یف (۲) .أ نم ةدايز .

 .«ملعيل» :د ىف )٤( .أ ت نم ةدايز (9)

 )٠١١١(. مقرب ىذمرتلا ننسو (5711) مقرب دواد ىبأ ننسو )۲۹٤/۱( دنسملا (5)

 .«لاقو» :د ىف (5)

 هللا لوسر نأ سنأ نع ىرهزلا نع ىلماعلا ةملس ىبأ قيرط نم ۲٦۳( /۹) ىربكلا ىقهيبلا ننسو (۲۸۲۷) مقرب هجام نبا ننس (۷)

 ىبأ فعضل ؟فيعض دانسإ اذه» )٤١١/۲(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو . سابع نبا ثيدح وحن ركذف «نوجلا نب مثكأل لاق ةي

 .«ىناعنصلا دمحم نب كلملا دبعو ىدزألا ىلماعلا ةملس

 . والم هللا هلوسر» :أ ىف (۸)



 (۲۷ - 76) تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ١15

 وو ءاهلامكب فيقث هعمو :ىرضتلا فوع نب كلام مه ريمأ نأو «هولتاقيل هل اوعمج نزاوه

 نب فوعو «رماع نب ورمع ىنب نم سانو «ليلق مهو «لاله ىنب نم عازوأو ءركب نب دعس ونبو
 لإ جرخف مهضيضقو مهّضَقب اوؤاجو مَّعَتلاو ءاشلاو نادلولاو ءاسنلا مهعم اولبقأ دقو ءرماع

 لئابقو راصنألاو نيرجاهملا نم فالآ ةرشع وهو «حتفلل هعم )7 ءاج ىذلا هشيج ىف ي هللا لوسر

 اوقتلاف ءودعلا ىلإ مهب راسف ءاضيأ نيفلأ ىف ءاقلطلا مهو ءةكم لهأ نم اوملسأ نيذلا هعمو «برعلا

 اوردحنا ءحبصلا سلغ ىف راهنلا لوأ ىف ةعقولا هيف تناكف ««نينح» هل لاقي فئاطلاو ةكم نيب داوب

 اوقشرو «"مهورواث دق مهب الإ نوملسملا رعشي مل اوهجاوت املف «نزاوه هيف تنمك دقو ىداولا ىف

 نوملسملا ىلو كلذ دنعف .مهكلم مهرمأ امك «دحاو لجر ةلمح اولمحو «فويسلا اوتلصأو «لابنلاب

 ايفو ءايهشلا ةي موب بكار وهو ل هللا لوسو.تبثو لجو رغ «هللا لاق" امك -+قيربدم
 دخآ بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأو «نميألا اهباكرب ذخآ همع سابعلاو ءودعلا رحن ىلإ

 نيملسملا وعديو «مالسلاو ةالصلا هيلع «همساب هوني وهو ءريسلا عرست الئل اهنالقثي ءرسيألا اهباكرب

 :لاحلا كلت ىف لوقيو ««هللا لوسر انأ ىلإ ؟هللا دابعاي نيأ»: [لوقيو] ةعجرلا ىلإ

 بلطملا دبع نب انأ بذك ال ىبنلا انأ

 ءرمعو «ركب وبأ :مهنمف «نونامث :لاق نم مهنمو «ةئام نم بيرق هباحصأ نم هعم تبثو

 «نميأ مأ نب نميأو «ثراحلا نب نايفس وبأو «سابع نب لضفلاو «ىلعو سابعلاو ءامهنع هللا ىضر
 ىداني نأ - توصلا ريهج ناكو  سابعلا همع ةي رمأ مث مهنع هللا ىضر «مهريغو «ديز نب ةماسأو

 نيرجاهملا نم نوملسملا هعياب ىتلا «ناوضرلا ةعيب ةرجش ىنعي  ةرجشلا باحصأ اي :هتوص ىلعأب
 اي :ةرات لوقيو «ةرمسلا باحصأ اي :مهب ىداني لعجف - هنع اورفي الأ ىلع ءاهتحت راصنألاو

 ىلإ نوعجارتي اولعجف سانلا فطعناو «كيبلاي «كيبلاي :نولوقي اولعجف «ةرقبلا ةروس باحصأ

 «هنع ردحنا مث «هعرد سبل «عوجرلا ىلع هريعب هعواطي مل اذإ مهنم لجرلا نإ ىتح لَو هللا لوسر
 الا هيلع «مهرمأ «مهنم ةمذرش °" تعجر املف . ةي هللا لوسر ىلإ هسفنب عجرو «هلسرأو
 ام ىل زجنأ مهللا» :لاقو «هرصنتساو هبر اعد امدعب بارتلا نم ةضبق ذخأو «ةلمحلا اوقدصي نأ

 «لاتقلا نع هلغش ام همفو هنيع ىف اهنم هباصأ الإ مهنم ناسنإ ىقب امف ءاهب موقلا ىمر مث «ىنتدعو

 ةلدجم ىراسألاو الإ سانلا ةيقب عجارت امو «نورسأيو نولتقي مهءافقأ نوملسملا  عبتاف ءاومزهنا مث

 . لَك هللا لوسر ىدي نيب

 نب هللا دبع نع «ءاطع نب ىلعي انربخأ «ةملس نب دامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 «سينأ نب ديزي :لاقيو ءديسأ نب ديزي همساو  ىرهفلا نمحرلا دبع ىبأ نع «مامه ىبأ راسي

 .أ ءت نم ةدايز (6) .«یلاعت هّللا» :ت یف (۳) .«مهورداب» :ت یف (۲)

  )3( e)ژل :1 ىف (۷) .«تعمتجا» :د ىف .
 )۸( .«عبتاو) :د «ت ىف



 (۲۷ -75) تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 1۲۷

 انلزنف «رحلا ديدش ظئاق موي ىف انرسف «نينح ةوزغ ىف لَك هللا لوسر عم تنك :لاق - زرُك :لاقيو
 ةَ هللا لوسر ىلإ تقلطناف ءىسرف تبكرو ىتمأل تسبل سمشلا تلاز املف ءرجشلا لالظ تحت

 .«لجأ» :لاقف ؟حاورلا ناح «هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع مالسلا :تلقف ءهطاطسف ىف وهو

 ("كوادف اناو «كيدعسو كيبل :لاقف ئاط لظ هلظ نآك 27 ةرمس تمت نم راف «لالب اي) :لاقف

 .رّطَب الو رشأ امهيف سيل «فيل نم هاتّقد اجرس جرخأف .«ىسرف ىل جرسأ» :لاقف

 نوملسملا ىلوف «ناليخلا تماشتف ءانتليلو انتيشع ا «ءانيكرو بكرف «جرسأف :لاق

 هللا دبع انأ هللا دابعاي» : ةَ هللا لوسر لاقف . «نيربدم ميل مثل : لجو زع «هللا لاق امك «نيربدم

 نع ا هللا لوسر محتقا مث :لاق .«هلوسرو هللا دبع انأ «نيرجاهملا رشعم اي» : لاق مث ««هلوسرو

 :لاقو «مههوجو هب برض هنأ :ىنم هيلإ ىندأ ناك ىذلا ىنربخأف «بارت نم افك ذخأف ن هسرف

 مهنأ «مهئابآ نع «مهؤانبأ ىنثدحف :ءاطع نب ىلعي لاق . لجو زع هللا مهمزهف .«هوجولا تهاش»

 رارمإك «ضرألاو ءامسلا نيب ةلصلص انعمسو «ابارت همفو هانيع تألتما الإ دحأ انم قبي مل :ا

e 

 نب دامح نع «ىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح نم «ةوبنلا لئالد» ىف ىقهيبلا ظفاحلا هاور اذكهو
)0( 

 .` هب «ةملس

 هيبأ نع «رباج نب نمحرلا دبع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو
 اودعأف «هيلإ لكي هللا لوسر قبسف «نينح ىلإ هعم نمب فوع نب كلام جرخف :لاق هللا دبع نب رباج

 ىف ىداولا مهب طحنا ىتح «هباحصأو كَ هللا لوسر لبقأو «هئانحأو ىداولا قياضم ىف اوؤيهتو

 aE حا «مهيلع تدتشاف «ليخلا مههوجو ىف تراث سانلا طحنا املف علا ةيامع

 انأ ىلإ اومله < لا اهيأ» :لوقي نيميلا تاذ يم هللا لوسر زاحناو ءدحأ نع دحأ لبقي ال

 اهلف» + "/نفعب اهضنعب .لبآلا تكرر ءىش الف ا دنع نب دمحم انآ هللا لؤتسر انآ هللا لوس
 «ةرمسلا باحصأ اي ءراصنألا رشعم اي :خرصا ء«سابع اي» :لاق سانلا رمأ ةي هللا لوسر ىأر

 ىف هعرد فذقيف «كلذ ىلع ردقي الف «هريعب فطعيل بهذي لجرلا لعجف كيبل كيبل :هوباجأف

 و E لوسر ىلإ عمتجا ىتح «توضلا موي مث .هسوقو هفيس ذخأيو «هقنع

 دنع ًاربص اوناكو «جرزخلاب ًارخآ تلعج مث ءراصنالاب تناك ام لوأ ةوعدلا تناكو ءاولتتقاف سانلا

 :«سيطولا ىمح نآلا» :لاقف «موقلا دّلَتجم ىلإ رظنف ء"هبئاكر ىف ةي هللا لوسر فرشأو «برحلا
 «لتق نم مهنم هللا لتقف «نوقلم يَ هللا لوسر دنع ىراسألاو الإ سانلا هعجار ام هللاوف :لاق

 .«كادف»:ك ىف (۲) .«ةرجشا :ت ىف )١(

 .«تشطلا»: ت ىف )٤( .؟برق» :ت ىف (۳)

 )١٤١/١(. ةوبنلا لئالدو(١٠/٦۲۸) دنسملا (5)

 .؟جورخلاب» :ت ىف (۸) .«ضعبا :ك ىف (۷) .«سانلا اهيأي» : ت ىف (5)

 .«هباکر» : ءك ىف (9)



 (77- 76) تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۲۸

 هنأ ءامهنع هللا ىضر «بزاع نب ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ةبعش ثيدح نم نيحيحصلا ىفو

 مل ةا هللا لوسر نكل :لاقف 2. نينح موي ةا هللا لوسر نع متررفأ «ةرامع ايأ اي :لجر هل لاق

 «مئانغلا ىلع سانلا لبقأف ءاومزهنا مهيلع انلمحو مهانيقل املف امر موق اونا ةراوه نإ رقي

 ةلغب ماجلب ذخآ ثراحلا نب نايفس وبأو هيَ هللا لوسر تيأر دقلف «سانلا مزهناف «ماهسلاب انولبقتساف

 :لوقي وهو «ءاضيبلا هب هللا لوسر

 طاع نيل انآ بذك ال ىبنلا انآ

 دقو «ىغولا ي اذه لثم ىف هنإ «ةماتلا ةعاجشلا نم نوكي ام ةياغ ىف اذهو : تلق
 الو فلا ل ركل حلصت الو CS SS ىلع "ا كالا يرق يارب تدك

 هللا تاولص «هفرعي مل نم هفرعيل همساب هونيو مههوجو ىلإ اهضكري ًاضيأ اذه عم وهو «برهل

 ن هنأب هنم ًاملعو ؛هيلع ًالكوتو «هللاب ةقث ةقث الإ هلك اذه امو «نيدلا موي ىلإ ًامئاد هيلع همالسو

 e لاق e « هب

 سو هم اه

 وه فوغ نع االس نب نمثعلا قتتالع»# لاق: ةفرع نيب نسا 0 مساقلا انثدح]

 نيكرشلا نم ناك لجو ندع «نُترب نبا ىلوم نمحرلا دبع تعمس :لاق - ىبارعألا ةليمج ىبأ نبا
 - ةاش بلح انل اوموقي مل *!نينح موي ةي هللا لوسر باحصأو نحن انيقتلا امل :لاق نينح موي

 وه اذإف ءءاضيبلا ةلغبلا بحاص ىلإ انيهتنا ىتح «مهراثآ ىف مهقوسن انلعج مهانفشك املف :لاق

 .اوعجرا ءهوجولا تهاش :انل اولاقف «هوجولا ناسح ضيب لاجر هدنع اناقلتف :لاق - ةي هللا لوسر
 .اهايإ تناكف ءانفاتكأ اوبكرو ءانمزهناف :لاق

 هّيوُلاَب نب دمحأ نب دمحم ىنثدح «ظفاحلا هللا ديع وبأ انأبنأ :ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 انثدح ءدايز نب دحاولا دبع انثدح «ملسم نب نافع انثدح «"ىبرحلا نسحلا نب قاحسإ انثدح
 هللا ىضر «دوعسم نبا لاق :لاق هيبأ نع «نمحرلا دبع نب مساقلا انثدح «ةريصح نب ثراحلا
 نم الجر نينامث ىف هعم تيقبو «سانلا هنع ىلوف «نيتح موي لَو هللا لوسر عم تنك :هنع
 لوسرو :لاق .ةنيكسلا هللا لزنأ نيذلا مهو «ربدلا مهلون ملو انمدق ءراصنألاو نيرجاهملا

 :لاق .هللا كعفر عفترا :تلقف تلقف «جرسلا نع لامف «هتلغب تداحف ءامدق ىضمي هتلغب ىلع ةَ هللا

 نيأ» :لاق ءآبارت مهنيعأ تألتماف «مههوجو هب برضف :لاق «هتلوانف .«بارتلا نم افك ىنلوان»

 )۱۷۷١(. مقرب ملسم حيحصو )۲۸۹٤(« مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .«كلذ» :ك ءد ءت ىف (0 .«اذه عم وهو» :ك ءد «ت ىف (۳)

 .«ىمرجلا» :ك ىف (5) . 'مهراثآ ىف نينح موي» :ت ىف (0) .ىربطلاو ءأ ءت نم ةدايز (5)



 1188 بببلل ل ل (۲۷ -704) تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 مهفويسو اوؤاجف «مهب تفتهف .«مهب فتها» :لاق .كانه مه : تلق («؟راصنألاو والا

 . مهرابدأ نوكرشملا ىلوو «بهشلا 2"'اهنأك «مهناميأب

 هوحن هب «نافع نع هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاورو

 نبا ىلوم 0 نع «ىلذهلا ركب ىبأ نع «كرابملا نب هللا دبع ىنثدح :ملسم نب ديلولا لاقو

 انأ اذإف هني نع هئيجأل تبهذف :لاق هنم ىرأث كردأ ل :تلقف «امهايإ ةزمحو ىلع لتقو

 نلو هَ :تلقف ‹جاجعلا اهنع فشكي «ةضف اهنأك ءاضيب عرد هيلع ًامئاق بلطملا دبع نب سابعلاب

 هه نبا :تلقف «بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس ىبأب انأ اذإف «هراسي نع (17 هتف : :لاق  هلذخي

 ىنيب ران نم ظاوش ىل عفر ذإ «فيسلاب ةروس ةروسأ نأ الإ قبي ملف «هفلخ نم هتئجف .هلذخي نلو

 لوسر تفتلاف «ىرقهقلا تيشمو ىرصب ىلع ىدي تعضوف ښت نأ تفخف «قرب هنأك «هنيبو

 هيلإ تعفرف :لاق .«ناطيشلا هنع بهذأ مهللا .37©2ىنم ندا « بيش اي بيش اي» :لاقو ةا هللا

 . (رافكلا لتاق 0 اي» :لاقف « ىرصبو ىعمس نم ىلإ بحأ وهلو « ىرصب
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 نب ةقدص نع «رباج نب بويأ ثيدح نم ىور مث «“"هرکذف ءديلولا ثيدح نم ىقهيبلا هاور

 ىنجرخأ ام هللاو «نينح موي ةي هللا لوسر عم تجرخ :لاق هيبأ نع ةبيش نب بعصم نع «ديعس
 « هللا لوسر اي :هعم فقاو انأو تلقف «شيرق ىلع نزاوه رهظت نأ تيبأ ىنكلو «هب ةفرعم الو مالسإ

 : لاق مث «یردص یف هديب برضف .«رفاك الإ اهاري ال هنإ «ةبيش اي» :لاقف ءاقلب اليخ ىرأ ىنإ
 مهلا: :لاق مث ةثلاثلا اهبرض مث ««ةبيش دها «مهللا» :لاق مث «ةيناثلا اهبرض مث ««ةبيش دها ءمهللا»

 ىلإ بحأ هللا قلخ نم دحأ ناك ام ىتح ةثلاثلا ىف ىردص نم هدي عفر ام هللاوف :لاق .«ةبيش دها

 ياك هللا لوسر راصنتساو سابعلا ءادنو نيملسملا مازهناو سانلا ءاقتلا ىف «ثيدحلا مامت ركذو «هنم
 . ٠ )نيكرشملا هللا مزه ىتح

 «معطم نب ريبج نع «هثدح نمع «راسي نب قاحسإ ىدلاو ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاق
 داجبلا لثم ىلإ ترظن ذإ «نولتتقي سانلاو «نينح موي ةي هللا لوسر عمل انإ :لاق ءهنع هللا ىضر

 الإ نكي ملف ءىداولا الم دق روثنم لمن اذإف «موقلا نيبو اننيب عقو ىتح ءءامسلا نم ىوهي دوسألا

 .ةكئالملا اهنأ كشن انك امف «موقلا ةميزه

 .«مهنأک» :ت یف (۲) .ًاطخ وهو «نيرجاهملا» :ت ىف )١(

 )٥٤/١((. دنسملاو ١57( /5) ةوبنلا لئالد (؟)

 .«بيش اي ىنم ندا» :د ىف () .1بيبش اي بيبش ای :1 ىف (6) .«هتئج مث» :أ ىف )٤(

 .«بیبش اي) :أ ىف (۷)

 )٥/ ٠٤١(. ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (8)

 .«ىلع هدي» :أ ءك ءد «ت یف (9)

 )١557/0(. ىقهيبلل ةوبنلا لئالد ١



 (۲۹ «۰۲۸) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۳۰

 انيس ديك ةاكإ ب نتاوسلا رماغ نی كيري م لاق تا نف رات نب بفاسلا نب ديعس لاقو

 ناكف «نينح موي نيكرشملا بولق ىف هللا ىقلأ ىذلا بعرلا نع هلأسن انكف دعب ملسأ مث نيكرشملا عم

 .اذه لثم انفاوجأ ىف دجن انك :'”لوقيف «نطيف 2')تّسّطلا ىف اهب ىمريف ةاصحلا ذخأي

 ام اذه :لاق مامه نع «رمعم انأبنأ قازرلا دبع نع «عفار نب دمحم نع «ملسم حيحص ىفو

 كلا عماوج تيتوأو «بعرلاب ترصن» : هذِلكع هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ انثدح

 بادعو اهورت مل ادونج لزنأو نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا '*”لزنأ مثل :ىلاعت لاق اذهلو

 . 4 نيرفاكلا ءازج كلذو اورفك نيذّلا

 «نزاوه ةيقب ىلع هللا بات دق :(ميحر روفغ هّللاو ءاشي نم ىلع كلذ دعب نم هللا بوتي مثل :هلوقو
 ها يرش فول دعب ةللذو «ةنارعجلا دنع ةكم براق وو ىو نام هيلع اوهدقو ارا

 ام ريسأ فالآ ةتس اوناكو «مهيبس اوراتخاف «مهلاومأ نيبو مهيبس نيب مهريخ كلذ دنعف ءاموي نيرشع

 مهبولق فلأتيل ءاقلطلا نم اسانأ لفنو «نيمناغلا نيب مهلاومأ مسقو .مهيلع هدرف «ةأرماو ىبص نیب

 «ىرضنلا فوع نب كلام ةئام ىطعأ نم ةلمج نم ناكو «لبولا نم ةئام ًةئام مهاطعأف «مالسإلا ىلع

 :اهيف لوقي ىتلا هتديصقب هحدتماف «ناك امك هموق ىلع هلمعتساو

 هاو 5 َ هاو و س٠ 5
 دمحم لثمب مهلك سانلا ىف هلثمب تعمس الو تيأر نإ ام

 17 جنيب ياا 1 و 5 < ° يح ا
 قع فاع كرس ا مز ىدتجا اذإ ليزجلل ىطعأو ىفوأ

 کک ET ا تدرع ةييتكلا اذإو

 دصرم ىف رداخ ةءابهلا طسو تاشا ىلع قبل تاک

 ف مهماع دعب مارحلا دجسملا اوب رقي الف سجن ز نوکر شملا 2 اونمآ نيِذّلا اهيأي >

 ال نيد ادق ج0 ميكح ميلع هللا نإ ءاش نإ هلضف نم هللا مكينغي فوسف ةليع متفخ نإو
 - هسا مريب ريب رہ قل

 نم ّقَحْلا نيد نونيدي الو هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا م مويلاب الو هّللاب نونمؤي

 . 4 ©9نوُرغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذّل

 دجسملا نع «ًانيد سجن مه نيذلا «نيكرشملا ىفنب ًاتاذو ًانيد نيرهاطلا نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأ

 .«دسأ» :ت یف (۳) .«لوقي مث» :ت یف (0) .«تشطلا» :ت ىف )١(

 . (ةانملا» :أ ىفو «كمايملا» :د ءت ىف (5) .أطخ وهو «لزنأف» :أ «ك ىف (5)



 ا ب 075 كاع: ةيونلا ةروض اا هولا

 الع وام هللا لوسر ثعب اذهلو ؛عست ةنس ىف اهلوزن ناكو .ةيآلا هذه لوزن دعب هوبرقي الأو « مارحلا

eكرشم ماعلا دعب جحي الأ : نيكرشملا ىف ىداني نأ هرمأو «ذئماع ءامهنع هللا ىضر «ركب » 

 .ًاردقو اعرش هب مكحو «كلذ هلل متأف .نايرع تيبلاب '”فوطي الو

 ىف لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ «ريبزلا وبأ ىنربخأ « جيرج نبا انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 وأ ؛ًادبع نوكي نأ الإ : «اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الف سجن توكرشملا امن : یلاعت هلوق

 . "ةمذلا لهأ نم ادحأ

 . © يمدخو دهعلا لهأ الإ ءكرشم اذه انماع

 . ادانسإ حصأ فوقوملاو ءاعوفرم دمحأ هب درفت

 نع ‹كيرش انثدح 0

 دوهيلا اوعنما نأ : هلع هّللا ىضر «زيزعلا دبع نب رمع بتك :ىعازوألا ورمع وبأ مامإلا لاقو

 . «سجن نوكرشملا امنإ» : هّللا لوق هيهن عبتأو «نيملسملا دجاسم لوخد نم ىراصنلاو

 . «اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي القط :ىلاعت هلوقل ءدجسم هلك مرحلا :ءاطع لاقو

 ىف درو الو ::نمؤملا ةزاهط ىلغ]: تلد امك كرتغملا ةساجن ىلع ةمركلا ةيآلا هذه: تلذو

 ندبلا سجنب سيل هنأ ىلع روهمجلاف هندب ةساجن امأو .«سجني ال نمؤملا» :حيحصلا '"”[ثيدحلا]
 . مهنادبأ ةساجن ىلإ ةيرهاظلا ضعب بهذو «باتكلا لهأ ماعط لحأ ىلاعت هللا نأل ؛تاذلاو

 .ريرج نبا هاور .ًاضوتيلف مهحفاص نم :نسحلا نع «ثعشأ لاقو

 ؛اولاق سائلا نأ كلذو :قاحسإ نبا لاق ل ل ل حو :هلوقو

 نإو» : ”تلزتف «قنارلا نه اهن تبعت انك ام ندو راجا * " نکلهتلو ؛قاوسألا انع نعطقنتل
 «نورغاص مهول :هلوق ىلإ «ءاش نإ» كلذ ريغ هجو نم (هلضف نم هللا مكينغي فوسُف ةليع متفخ

 ‹كرشلا رمأ نم مهنع عطق امب هللا مهضوعف «قاوسألا كلت عطق نم متفوخت ام ضوع اذه نإ : ىأ

 .ةيزحلا نم «باتكلا لهأ قانعأ نم مهاطعأ ام

 .«نفوطي» :أ ءت ىف )١(

 )516/١(. قازرلا دبع ريسفت (۲)

 . ؟مکمدخو» :أ «ت ىف () .2«نسحا : ىف (۳)

 .(قثو دقو فعض هيفو راوس نب ثعشأ هيف ٠١(: /5) .عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (897 /۳) دنسملا ()

 .أ ك نم ةدايز (۷ .5)

 .«سجني ال ملسملا نإ» :هظفلو «هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۲۸۳) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«لزتف» :أ ك ىف )۱١( .«نكلميلو» : ت ىف (9)



 (۲۹ «۲۸) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۱۳۲

 . مهريغو «كاحضلاو ةداتقو تو «ةمركعو ءدهاجمو «سابع نبا نع ىور اذكهو

 هلاعفأ ىف لماكلا هنأل ؛هنع ىهنيو هب رمأي اميف :ىأ (میکح» ءمكحلصي امب :ىأ (میلع هللا نإ
 ىتلا ةيزجلا لاومأب بساكملا كلت نع مهضوع اذهلو ؛ىلاعتو كرابت «هرمأو هقلخ ىف لداعلا «هلاوقأو

 هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هّللاب نونمؤي ال نيد اولتاق» :لاقف «ةمذلا لها نم اهنوذخأي

 ىف مهف «(نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا اوتوأ نيذّلا نم قحْلا نيد نونيدي ي الو هلوسرو

 امنإو «هب اوؤاج امب الو «لسرلا نم دحأب حيحص ناميإ مهل قبي مل والك دمحمب اورفك امل رمألا سفن
 اب نينمؤم اوناك ول مهنأل ؛هنيدو هللا عرش هنأل ال ءهيف مه اميف مهءابآو مهءاوهأو مهءارآ نوعبتي

 ءايبنألا عيمج نأل «هيلع هللا تاولص ءدمحمب ناميإلا ىلإ كلذ مهداقل احيحص اناميإ مهيديأب

 1 0 للا فوشأ وهو هه ورز ةا الف عانا اورماو »هب اورشب ""[نيمدقألا]

 اميإ مهعفني ال دي .مهئاوهأو مهظوظحل لب «هّللا دنع نم هنأل نيمدقألا ءايبنألا عرشب نيكسمتم

 وواو :لاق اذهلو ؛مهلمكأو مهمتاخو مهلضفأو مدس اورفك دقو «ءايبنألا ةيقبب

 هذهو بانك الو نيذلا نت نحل ید رف الو رو اللا مرح ام ترمس الو رش لا مولاي وللا

 ىف سانلا لخدو نيكرشملا رومأ تدهمت ام دعب «باتكلا لهأ لاتقب رمألا لوأ '*”[تلزن] ةميركلا ةيآلا
 دوهيلا نيباتكلا لهأ لاتقب هلوسرو هللا رمأ برعلا ةريزج تماقتسا املف ءاجاوفأ هللا نيد

 «كلذ ىلإ سانلا اعدو مورلا لاتقل هم هللا لوسر زهجت اذهلو ؛عست ةنس ىف كلذ ناكو «ىراصنلاو

 وحن "ةلتاقملا نم عمتجاو «هعم اوبعوأف «مهبدنف ةنيدملا لوح برعلا ءايحأ ىلإ ثعبو «مهل هرهظأو

 ناكو «مهريغو نيقفانملا نم اهلوح نمو ةنيدملا لهأ نم سانلا ّضعب فلختو ءاّقلأ نيثالث '"”[نم]

 «كوبت غلبف «مورلا لاتقل ماشلا ديري «مالسلا هيلع ءجرخو ءرحو ظيق تقوو «بدج ماع ىف كلذ

 كلذ هماع عجرف «عوجرلا ىف هللا راختسا مث ءآموي نيرشع نم آبيرق “"اهئام ىلع ماقأو اهب لزنف

 . هللا ءاش نإ دعب هنايب ىتأيس امك « سانلا فعضو لاحلا قيضل

 مههبشأ نم وأ «باتكلا لهأ نم الإ ةيزجلا ذخؤت ال هنأ ىري نَم ةميركلا ةيآلا هديب لدا كفو

 .' رجه سوجم نم اهذخأ ةا هللا لوسر نأ ثيدحلا مهيف حص “ال «سوجملاك

 «مجاعألا عيمج نم ذخؤت لب :هّللا همحر «ةفينح وبأ لاقو  هنع روهشملا ىف  دمحأو «ىعفاشلا

 .باتكلا لهأ نم الإ برعلا نم ذخؤت الو «نيكرشملا نم وأ باتكلا لهأ نم '''”اوناك ءاوس

 بهذم اذهو

 2 ع 5
 «ىنثوو « ىسوجمو «ىباتك نم رافكلا عيمج ىلع ةيزجلا برضت نأ زوجي لب :كلام مامإلا لاقو

 .«اورفك اوؤاج املف» :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز () . «هيلع همالسو هللا تاولص» :ك ىف )١(

 .صنلا ميقتسيل هانبوصو ««تماقتساو» :خسنلا عمج ىف (0) .آ ءت نم ةدايز ()
 .«ًابيرق اهب ماقأو» :د ىف (۸) .أ ك ت نم ةدايز (۷) .«ةلباقلا» :ك ىف (>)

 .أ ك ت نم تبثملاو رجه دوهي نم» :أ ىفو ءارجه نم» :ه ىف )٠١( .«امک» :ك د «ت ىف (9)

 .«اوناك نأ ءاوس» :ك ىف )١١(



 ۳ (۲۹ «۲۸) ناتيآلا : ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 . ملعأ هّللاو «ءاذه ريغ ناكم اهتلدأ ركذو بهاذملا هذه ذخأملو «كلذ ريغو

 مهو «ةبلغو مهل رهق نع :ىأ (دي نعل ءاوملسي مل نإ :ىأ 4ةيزجلا اوطعي ئَّتح» :هلوقو
 «نيملسملا ىلع مهعفر الو ةمذلا لهأ زازعإ زوجي ال اذهلف .نوناهم نوريقح نوليلذ : ىأ « نو رغاص

 ىبنلا نأ «هنع هللا ىضر («ةريره ىبأ نع ءملسم حيحص ىف ءاج امك «ءايقشأ ةرغص ءالذأ مه لب

 ىلإ هورطضاف قيرط ىف مهدحأ متيقل اذإو «مالسلاب ىراصنلاو دوهيلا اوؤدبت الل) :لاق د

 «هقيضأ قلب

 ىف ةفورعملا طورشلا كلت «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ مهيلع طرتشا اذهلو

 مدع نب نمحرلا دبع اور عم. + ظافللا نالا ور ام فلفو .مهريقحتو مهريغصتو مهلالذإ

 :ماشلا لهأ نم ىراصن حلاص نيح «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمعل تبتك :لاق ىرعشألا

 ءاذكو اذك ةنيدم ىراصن نم نينمؤملا ريمأ رمع هللا دبعل باتك اذه «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انسفنأ ىلع مكل انطرشو انتلم لهأو انلاومأو «"انيرارذو انسفنأل نامألا مكانلأس انيلع متمدق ال مكنإ

 ام ددجن الو «بهار ةعموص الو ةيالق الو «ةسينك الو اريد اهلوح اميف الو انتنيدم ىف ثدحُن الأ

 نيملسملا نم دحأ اهلزني نأ انسئانك عنمت الأو نیلا ك ناك امانه خاو ءاهنم برخ

 مايأ ةثالث نيملسملا نم انب رم نم لزني نأو «ليبسلا نباو ةراملل اهباوبأ عسون نأو «راهن الو ليل ىف

 اندالوأ ملعن الو «نيملسملل ًاشغ متكن الو اسوساج انلزاتم الو انسئانك ىف ىوؤن الو « مهمعطن

 نإ مالسإلا ىف لوخدلا انتبارق ىوذ نم ًادحأ عنمن الو ؛ًادحأ هيلإ وعدن الو ءاكرش رهظن الو ءنآرقلا

 ءىش ىف مهب هبشتن الو «سولجلا اودارأ نإ انسلاجم نم مهل موقن نأو «نيملسملا رقون نأو «هودارأ

 ىنتكن الو «مهمالكب ملكتن الو ءرعش قرف الو «نیلعن الو «ةمامع الو «ةوسنلق ىف «مهسبالم نم

 الو ءانعم هلمحن الو «حالسلا نم ائيش ذختن الو «فويسلا دلقتن الو «جورسلا بكرن الو «مهاّنُكب

 نأو ءانك امثيح انيز مزلن نأو ءانسوؤر ميداقم زجن نأو «رومخلا عيبن الو «ةيبرعلاب انميتاوخ شقنن

 ءىش ىف اتك الو ابل نهظن الأو ءاتشتاتك قلع بتيلضلا رهظن لاو: ءانطاسوأ ىلع ريئاتؤلا دشن

 عفرن 2"'الأو ءايفخ ابرض الإ انسئانك ىف انسيقاون برضن الو «مهقاوسأ الو نيملسملا قرط نم
 عفرن الو ءاثوعاب الو نيناعش جرخن الو «نيملسملا ةرضح نم ءىش ىف انسئانك ىف ةءارقلاب انتاوصأ

 مهرراجن الو .مهقاوسأ الو نيملسملا قرط نم ءىش ىف مهعم نارينلا رهظن الو ءاناتوم عم انتاوصأ

 ىف مهيلع علطن الو «نيملسملا دشرن نأو ءنيملسملا ماهس هيلع ىرج ام قيقرلا نم ذختن الو ءاناتومب

 . مهلزانم

 )5١151(. مقرب ملسم حيحص )١(

 .«ططخ ىف ناك ام :أ «ت ىف )٤( «انتايرذو» :أ ءت ىف (۳) .«ثيدح» :أ ك ءت ىف (۲)

 .٤الو» :ت یف )١( .«ءاسك الو ابيلص» :أ ىف )٥(



  ۳٤ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا )۳۰« ۳١(

 ىلع كلذ مكل انطرش < «نيملسملا نم ًادحأ برضن الو :هيف داز «باتكلاب رمع ت تيتأ املف :لاق

 ءانسفنأ ىلع انفظَوَو مكل هانطرش امم ءىش ىف انفلاخ نحن نإف «نامألا هيلع انلبقو ءانتلم لهأو انسفنأ

 .قاقشلاو ةدناعملا لهأ نم لحي ام انم مكل لح دقو ءانل ةمذ الف

 مههاوفأب مهلوق كلذ هللا نبا حيسمل لا ىراصتتلا تلاَقو هللا نبا ريزع دوهيلا تلاقو »
 o رت ع سو ق o د دو م

 مهناهرو مهرابحأ اوذخا م وكف ىنأ هللا مهلا لبق نم اورق يذلا لوق نونهاضي

 هتاحبس وه ًالإ لِ ال ادحاو اهّلِإ اودبعيل الإ اورمأ امو ميرم نبا حيسملاو هللا نود نم ابار

 هذه مهتلاقل «ءىراصنلاو دوهيلا نم رافكلا نيكرشملا لاتق ىلع نينمؤملل ىلاعت هللا نم ءارغإ اذهو

 [١ هللا] ىلاعت ء«هللا نبا هنإ» :ريّرعلا ىف اولاقف دوهيلا امأف «ىلاعت هللا ىلع ةيرفلاو «ةعيئشلا ةلاقملا
 تبلغ امل ةقلامعلا نأ «كلذ ىف مهل تلصح ىتلا ةهبشلا نأ هريغو ىدسلا ركذو .اريبك اولع كلذ نع

 ملعلا باهذو ليئارسإ ىنب ىلع ىكبي ريزعلا ىقب «مهرابك اوبسو مهءاملع اولتقف «ليئارسإ ىنب ىلع
 ربق دنع ىكبت ةأرما ""'ذإو «ةنابج ىلع رم ذإ موي تاذ وه انيبف «هينيع نوفج تطقس ىتح «مهنم
 :لاق .هللا :تلاق ؟اذه لبق كمعطي ناك نم ””[كحيو اهل لاقف] !هايساكاو !هامعطماو :لوقت ىهو

 :تلاق .هللا :لاق ؟ليئارسإ ىنب لبق ءاملعلا ملعي ناك نمف ريزع اي :تلاق !تومي ال ىح هللا نإف

 ًلصو «هنم لستغاف اذك رهن ىلإ بهذا :هل ليق مث .هب ظعو دق ءىش هنأ فرعف ؟مهيلع ىكبت ملف

 لاقف خيش اذإف هب رمأ ام لعفف بهذف .هلكف كمعطأ امف ءاخيش كانه ىقلتس كنإف «نيتعكر كانه

 نم وهو ريزع عجرف «تارم ثالث «ةميظعلا ةرمجلا ةئيهك ًائيش هيف ىقلأف .همف حتفف .كمف حتفا :هل

 .اباذك تنك ام «ريَرع اي :اولاقف .ةاروتلاب مكتئج دق «لئارسإ ىنب اي :لاقف «ةاروتلاب سانلا ملعأ
 مهَّوَدَع نم سانلا عجارت املف ءاهلك هعبصأب ةاروتلا بتكو ءاملق هعباصأ نم عبصأ ىلع طبرف دمعف
 «؟7اهولباقو «لابجلا ىف اهوعدوأ اوناك ىتلا خسنلا اوجرختساف «ريزع نأشب اوربخأو «ءاملعلا عجرو

 . هللا نبا هنأل اذه عنص امنإ :مهتلهج ضعب لاقف ءاحيحص هب ءاج ام اودجوف ءاهب

 مهلوق كلذ» :لاقف نيتفئاطلا هناحبس هللا بّذك اذهلو ؛رهاظف حيسملا ىف ىراصنلا لآلض امأو

 لوق نوهباشي :ىأ «نوئهاضيإ» «مهقالتخاو مهئارتفا ىوس هوعدا اميف مهل دنتسم ال : : ىأ «مههاوفأب

 : سابع نبا لاق . هللا مِهَلئاَقل ءءالؤه لض امك اولض ءممألا نم مهلبق نم :ىأ لبق نم اورقك نيذّلا
 ؟لطابلا ىلإ نولدعيو ءرهاظ وهو ء«قحلا نع نولضي فيك :ىأ ؟ 4نوكفؤي ىَنَأ» « هللا مهنعل

 .«اذإو» :د ت ىف (0) .ك ت نم ةدايز )١(

 .(هولباقو» :ك ءد ت ىف () .أ د ت نم ةدايز (9)



 م ب (388 «۳۲) ناتیآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 «دمحأ مامإلا ىور: «ميرم نبا حيسملاو هللا نود نم ابابا مهنابهرو مهرابحأ اوُذَحَْتاط :7©2[هلوقو]
 هللا لوسر ةوعد هتغلب امل هنأ «هنع هللا ىضر «متاح نب ىدع نع «قرط نم ريرج نباو «ىذمرتلاو

 هللا لوسر نم مث «هموق نم ةعامجو هتخأ ترسأف «ةيلهاجلا ىف رصنت دق ناكو «ماشلا ىلإ رَ ةي
 لَك هللا لوسر ىلع مودقلا ىفو مالسإلا ىف هتبغرو ءاهيخأ ىلإ تعجرف ءاهاطعأو هتخأ ىلع ةي
 سانلا ثّدحتف «مركلاب روهشملا ىئاطلا متاح هوبأو «ئيط هموق يف اسيئر ناكو «ةنيدملا ىدع مدقف

 هذه وي هللا لوسر أرقف «ةضف نم بيلص ىدع قنع ىفو اَ هللا لوسر ىلع لخدف ع
 :لاقف .مهودبعي مل مهنإ :تلقف :لاق . 4 هّللا نود نم اًباَبرَأ مهنابهرو مهرابحأ اوُذَحَتا طا :ةي

 (©9لاقو .«مهايإ مهتدابع كلذف «مهوعبتاف «مارحلا مهل "”اولحأو ءلالحلا مهيلع اومرح مهنإ 55
 ام ؟هللا نم ربكأ ًائيش ملعت لهف ؟ربكأ هللا :لاقي نأ كرفبأ ؟لوقت ام .ىدع ايد :ِكك هللا لوسر
 ءملسأف مالسإلا ىلإ هاعد مث ؟«هللا الإ هلإ نم ملعت لهف ؟هللا الإ هلإ ال : لاقي نأ كرفيأ ؟كرفي
 ىراصنلاو «مهيلع بوضغم دوهيلا نإ» :لاق مث رشبتسا ههجو تيأر دقلف :لاق «قحلا ةداهش دهشو
 . '9«نولاض

 مهرابحأ اوُدَحّناِل :ريسفت ىف امهريغو «سابع نب هللا دبعو ءناميلا نب ةفيذح لاق اذكهو

 0 : 4 هّللا نود نّم اباَبأ مهتابهرو

 .مهروهظ ءارو هللا باتك ES ٤ «لاجرلا اوحصنتسا : ىدسلا لاقو

 امو «مارحلا وهف ءىشلا مرح اذإ ىذلا :ىأ «ادحاو الإ اودبعيل الإ اورمأ امو : :ىلاعت لاق اذهلو

 .ذفن هب مكح امو «عبتا هعرش امو لح هللح

 ناوعالاو ءارظنلاو ءاكرشلا نع هزنتو سدقتو ىلاعت :ىأ «نوكرشي اًمع هتاحبس وه الإ هّلِإ ال»

 . هاوس بر ی الإ هلإ ال ءدالوألاو دادضألاو

 ت0 م

 نورفاكلا هر ولو هرو مي نأ الإ هللا ىبأيو مههاوفأب هللا رون اوتفطي نأ نوديري )»

 هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ئدهلاب هلوسر لسرَأ يذلا . ره ©
 ت 1 ه هو

 . 4 692 دوكرشملا

 .«هل لاقو» :ك «د ءت ىف (۳) .«اوللحو» :ك «د ءت ىف (0) .أ نم ةدايز )١(

 .«كرسيأ لوقن ام» :أ ىف (5) .«كرسيأ» :أ ىف (6)

 بعصم نع نيعأ نب ب فيطغ نع برح نب مالسلا دبع قيرط نم )٠١9/١5 - 5١١( ىربطلا ريسفتو )١45”"( مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 برح نب مالسلا دبع ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو «هنع هللا ىضر ماجا نب ید نع لعبت نیا
 . «ثيدحلا ىف فورعمب سيل نيعأ نب فيطغو

 .«اوذينو» "د ىف (۷)



  ۳٦ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزحجلا )۳۲« ۳۳(

 ثعب ام :ىأ هللا رون “ اوئفطي نأ باتكلا لهأو نيكرشملا نم رافكلا ءالؤه ديري : ىلاعت لوقي

 هرك ولو هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو» :هودارأو هومار اميف مهل الباقم ىلاعت لاق اذهلو ؛رهظيو متي

 . «نورفاكلا

 عرازلاو «ءايشألا رتسي هنأل ؛«ارفاك» ليللا ىمس هنمو ءهيطغيو ءىشلا رتسي ىذلا وه :رفاكلاو

 7١[. :ديدحلا] «هتابن رافكلا )7 بجعأ» :لاق امك ضرألا ىف بحلا ىطغي هنأل ؛ارفاك

 تارابخإلا نم هب ءاج ام وه :ىدهلاف : «قحلا نيدو ئدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه» :ىلاعت لاق مث
 ةعفانلا ةحيحصلا ")[ةحلاصلا] لامعألا ىه :قحلا نيدو  عفانلا ملعلاو ءحيحصلا ناميإلاو «ةقداصلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف

 هنأ هك هللا لوسر نع «حيحصلا ىف تبث امك «نايدألا رئاس ىلع :ىأ 4 هلك نيدلا ىلع هرهظيل»
 و 5 55 ما © ها 07 97 35

 : اینم ل ئوز اه یتمآ كلم غلبيسو ءاهبراغمو اهقراشم ضرألا ىل ىوز هللا نإ» :لاق

 تعمس :بوقعي ىبأ نب دمحم نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نم ىحلا اذه ىلص :لوقي  دوعسم نب ةصيبق :وأ  ةصيبق نب دوعسم نع ثدحي نايح نب قيقش
 ا ماع
 مكل حتفيس هنإ» :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :مهنم باش لاق اولص املف «حبصلا «براحم»

 . *«ةنامألا ىدأو هللا ىقتا نم الإ ءرانلا ىف اهلامع نإو ءاهبراغمو ضرألا قراشم

 «ىرادلا ميغ نع «رماع نب ميلس انثدح «ناوفص انثدح «ةريغملا وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 2 2 ۰ اليم هه 75 ت 5

 كرتي الو ءراهنلاو ليللا غلب ام رمألا اذه نغلبيل» :لوقي يَ هللا لوسر تعمس :لاق «هنع هللا ىضر

 الذو «مالسإلا هب هللا زعي ازع «ليلذ لذب وأ «زيزع رعب «نيدلا اذه هلخدأ الإ ربو الو ردم تيب هللا

 ملسأ نم باصأ دقل «ىتيب لهأ ىف كلذ تفرع دق :لوقي ىرادلا ميت ناكف ««رفكلا هب هللا لذي

 . "ةيزجلاو راغصلاو لذلا ارفاك مهنم ناك نم باصأ دقلو ءزعلاو فرشلاو ريا مهنم

 تعمس «رباج نبا ىنثدح ‹ملسم نب ديلولا انثدح «هبر دبع نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هللا مهزعي امإ «ليلذ لذب وأ «زيزع رعب مالسإلا ةملك هللا هلخدأ الإ ءربو الو ردم تيب ضرألا هجو

 . "”اهل نونيديف مهلذي امإو ءاهلهأ نم مهلعجيف

 .ك نم ةدايز (9) .هانتبثأ ام باوصلاو «بجعي)» :خسنلا عيمج ىف )۲( .أطخ وهو «اوثفطيل» : «ت ىف (۱)

 .هنع هللا ىضر نابوث ثيدح نم (۲۸۸۹) مقرب ملسم حيحص )٤(

 .(5557/8) دنسملا (5)

 .؟حيحصلا لاجر دمحأ لاجر» :04/% عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )۱۰۳/0 دنسملا )٩(

 .هب ملسم نب ديلولا نع ميهاربإ نب نمحرلا دبع قيرط نم «دراوم» )۲ مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو ٤( /5) دنسملا (۷)



 ۴١(۷ «۳۲) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 «ةفيذح ىبأ نع «نيريس نبا نع «نوع نبا نع «ىدع ىبأ نب دمحم انثدح :اضيأ دنسملا ىفو

 .«ملست ملسأ .ىدع اي» :لاقف هی هللا لوسر ىلع تلخد :لوقي '''هعمس متاح نب ىدع نع

 «معن» :لاق ؟ىنم ىنيدب ملعأ تنأ :تلقف .«كنم كنيدب ملعأ انأ» :لاق .نيد لهأ نم ىنإ :تلقف

 ىف كل لحي ال اذه نإف» :لاق .ىلب :تلق .«؟كموق عابرم لكأت تنأو «ةّيسوكرلا نم تسلا

 «مالسإلا نم كعنمي ىذلا ام ملعأ ىنإ 7 00 ءاهل تعضاوتف اهلاق نأ ع ملف :لاق .«كنيد

 ءاهرأ مل :تلق «؟ةريحلا فرعتأ ا مهتمر دقو و ل و نالا هم ههنا ان : لوقت

 ‹ةريحلا نم ةنيعظلا جرخت ىتح رمألا اذه هللا نمتيل ءهديب ىسفن ىذلاوف» :لاق .اهب تعمس دقو

 نب ىرسك :تلق .«زمره نب ىرسك زونك 2”نحتفتلو ءدحأ راوج ريغ ىف تيبلاب فوطت ىتح
 هذهف :متاح نب ىدع لاق :«دحا هليقي ال ىح لالا نلرو «زمره نب ىرسك «معن» :لاق .؟زمره

 نب ىرسك زونك حتف نميف تنك دقلو «دحأ راوج ريغ ىف تيبلاب فوطتف «ةريحلا نم جرخت ةنيعظلا
 . "يلاق دق لكي هللا لوسر نأل ؛ةثلاثلا ننوكتل «هديب ىسفن ىذلاو ءزمره

 ديمحلا دبع انثدح .ثراحلا نب دلاخ انثدح «ىشاقرلا ديزي نب ديز نعم وبأ انثدح :ملسم لاقو

 تعمس :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع 007 ىبأ نع «ءالعلا نب دوسألا نع «رفعج نبا

 نإ «هللا لوسر اي :تلقف .«ىّرعلاو تاللا دّبعُت ىتح راهنلاو ليللا بهذي ال» :لوقي ةي هللا لوسر

 ولو» :هلوق ىلإ .(قحلا نيدو ئدهلاب هَلوُسَر لسْرَأ يذلا وه# : لجو زع «هللا لزنأ نيح نظأل تنك
 احير هللا ثعبي مث «لجو زع «هللا ءاش ام كلذ نم نوكيس هنإ» :لاق «مات كلذ نأ «نوكرشملا هرك

 ىلإ نوعجريف «هيف ريخ ال نم ىقبيف *”[ناميإ نم لدرخ ةبح لاقثم هبلق ىف ناك نم لك ىفوتيف] ةبيط
 . ””(مهئابآ نيد

 لطاَبْلاب ساّنلا لاَومَأ نولكأيل نابهرلاو رابحألا نَم اريثك نإ اونمآ نيذّلا اهيأ ايإط

 مهرشبف هللا ليبس يف اهنوقفني الو ةّضفلاو بهذلا نوزنكي نيذّلاو هللا ليبس نع نودصيو
 هس م يربي مب هدا ىو رب مريب م o9 مم

 اذه مهروهظو مهبونجو مههابج اهب ئوكتف منهج ران يف هيلع ئمحي موي ۳9 ميلأ باذعب

 . 4 69 نوزتكت متنک ام اوُقوَذَف مكسفنأل متزتك ام

 .ىراصنلا نم نابهرلاو «دوهيلا نم رابحألا :ىدسلا لاق

 نع رابحألاو نوينابرلا مهاهني الول :ىلاعت لاق امك ءدوهيلا ءاملع مه رابحألا نإف «لاق امك وهو

 .«نحتفيلو» : «تٿ ىف )۲( .(هتعمسا :أ «ت یف )١(

 .انه هرصتخا ظفاحلا نأكو (۳۷۸ ۳۷۷ )٤/ دنسملا (۳)

 .ملسمو «أ ك «ت نم ةدايز (5)

 .(۲۹۰۷) مقرب ملسم حيحص (۵)



 ١( «2785) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزحجلا لل لل + 0

 امك «مهؤاملع :نوسيسقلاو «ىراصنلا دابع :نابهرلاو «[ :٦۳ ةدئاملا] (تحسلا مهلكأو مثلا مهلوق

 A۲]. : ةدئاملا] 4نوُربْكَتسي ال مهنا انابهرو نيسيسق مهنم أب كلذ» ' ىلاعت لاق

 نيف ديف نم ع قو نافع لاف انك  نضلا داو ولا الغ قمن ويذحكلا را
 كيدنطا ر يالا نم يع هن ناك اع نم كنق قدوة دولا م ف هلك ناك اا
 .«؟نمف» :لاق ؟ىراصنلاو دوهيلا :اولاق .«ةّدَقلاب ةذقلا وذح مكلبق ناك نم ننس نبكرتل» : حيحصلا

 . "«؟ءالؤه الإ سانلا '0نّمو» :لاق ؟مورلاو سراف :ةياور ىفو

 سالا لاّوُمَأ نولكأيلل : ىلاعت لاق اذهلو ؛مهلاوقأو مهلاوحأ ىف مهب هبشتلا نم ريذحتلا لصاحلاو

 «كلذب مهلاومأ نولكأي «سانلا ىف مهتسايرو مهبصانمو نيدلاب ايندلا نولكأي مهنأ كلذو .(لطابلاب

 «مهيلإ ءىجت بئارضو ايادهو جرخ مهدنع مهلو «فرش ةيلهاجلا لهأ ىلع دوهيلا رابحأل ناك امك

 اعمط «مهدانعو مهرفكو مهلالض ىلع اورمتسا E همالسو هللا تاولص «هلوسر هللا ثعب املف

 ةلذلاب مهضوعو ءاهايإ مهبلسو «ةوبنلا رونب هللا اهأفطأف «تاسايرلا كلت مهل ىقبت نأ مهنم

 . هللا نم بضغب اوؤابو «ةنكسملاو

 عابتا نع سانلا نودصي مارحلا مهلكأ عم مهو :ىأ هللا ليبس نع َنوُدصْيَو9 :ىلاعت هلوقو

 امك اوسيلو «ريخلا ىلإ نوعدي مهنأ ةلهجلا نم مهعبتا نمل نورهظيو «لطابلاب قحلا نوسبليو «قحلا
 .نورصني ال ةمايقلا مويو ءرانلا ىلإ ةاعد مه لب «نومعزي

 مه ءالؤه :4ميلأ باذعب مهرب هللا لبس يف اهنوقفني الو ةّصفلاو بهذلا نوزتكي نيداو» : لوقو
 :لاومالاتايزا ىلعو  ءذاحلا ىلضو: «ءاملعلا ىلع ةلاع اتلان نالا نوور نه كلاكلا» تقلا
 e لاق امك «سانلا لاوحأ تدسف ءالؤه لاوحأ تدسف اذإف

 اوو ءوس اخو كولا الإ َنيدلا دسفأ لهو

 هنم ىدؤت ال ىذلا لالا وه :لاق هنأ رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع «كلام لاقف زنكلا امأو

 . ةاكزلا

 ا و
 ءزنكب سيلف هتاکز ىّذَأ ام :لاق رمع نبا نع « عفان نع <« نا كع نع هغو يروتلا فوزو

 نبا نع اذه PO اف اک ف اکر یدو و نهال ناك او «نيضرأ عبس تحت ناك نإو

 .«نمف) :أ د هت ىف () . .«ةلالضلا» : ك ءد ت ىف )١(

 . هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (7779) مقرب هحيحص ىف ملسمو (714557) مقرب هحيحص یف ىراخبلا هاور (۳)

 . ى :د ىف (6)

 . هللا همحر كرابملا نب هللا دبع وه ()

 .«نإو» :أ «ت ىف (۷) .(هللا دبع» :أ ىف )١(

 ( «ظوفحمب اذه سيل» :لاقو ًاعوفرم رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع نايفس قيرط نم )٤/ ۸١( ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور (۸)

 .«افوقوم رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع نايفس نع روهشملا امنإو



 )۳٤« ۴١( ناتيآلا: ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجل ا ۳۹

 ايأ» : مهنع هللا ىضر «هوحن «باطخلا نب رمعو و افوقوم ةريره ىبأو «رباجو « سابع

 هب ىوكي زنك وهف هتاكز دؤت مل لام اميأو «ضرألا ىف انوفدم ناک نإو ءزنكب سيلف هتاكز تيدأ لام
 .(«(ضرأللا هجو ىلع ناك نإو هبحاص

 «رمع نب هّللا دبع عم انجرخ :لاق ملسأ نب دلاح نع ‹یرهزلا ثيدح نم ىراخبلا ىورو

 . "7لاومألل رهط هللا اهلعج تلزن املف «ةاكزلا لزنت نأ لبق اذه :لاقف

 « مهلاومأ نم ذخ# :ىلاعت هلوق اهخسن :كلام نب كارعو «زيزعلا دبع نب رمع لاق اذكو

 “٠١[. :ةبوتلا]

 الإ مكثدحأ ام «زنكلا نم فويسلا ةيلح :لاق هنأ ةمامأ ىبأ نع «دايز نب دمحم نب ديعس لاقو

 .تعمس ام

 5 . ر ° 2 1
 هللا ىضر «ىلع نع «ةريبه نب ةدعج نع <« « ىحضلا ىبأ نع «نيصح ىبأ نع «ىروثلا لاقو

 وك یک م رثكأ ناك امف «ةقفن اهنود امف فالآ ةعبرأ :لاق «هنع

 ؛ةريثك ثيداحأ ءامهنم “رثكتلا مذو ةضفلاو بهذلا نم للقتلا حدم ىف ءاج دقو . بيرغ اذهو

 نع «نيصح وبأ ىنربخأ «ىروثلا انربخأ :قازرلا دبع لاقف «ىقابلا ىلع لدي افرط انه اهنم درونلو

 بهذا نوزتكي َنيِذّلاَو :هلوق ىف «هنع هللا ىضر «یلع نع «ةريبه نب ةدّعَج نب «ىحضلا ىبأ
 قشف :لاق ءاثالث اهلوقي «ةضفلل ابت «بهذلل ابت» :ةْيِللَك ىبنلا لاق هللا ليبس يف اًهتوقفني الو ةّضفلاو

 ملعأ انأ «هنع هّللا ٍىضر «رمع : :لاقف لفت لاش یاف :اولاقو يم هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ

 :لاق ؟ذختن لام ىأف :اولاق [و] مهيلع قش دق كباحصأ نإ «هللا لوسر اي :لاقف كلذ مكل

 e مكدحأ نيعت ةجوزو «"اركاش ابلقو «اركاذ اناسل»

 ىنثدح «ملاس ىنثدح «ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 :لاق .«ةضفلاو بهذلل ابت» :لاق ةي هللا لوسر نأ ىل بحاص ىنثدح «ليذهلا ىبأ نب هللا دبع
 .«ةضفلاو 00 ابت» بلوف هللا لوسر اي :لاقف باطخلا نب رمع عم قلطنا هنأ ىبحاص ىنثدحف

 ^*«ةرعآلا ىلع نيعت ةجوزو ءاركاش ابلقو ءاركاذ اناسلا : لب هللا لوسر لاق . ؟رخدن اذام

 ثيدح امأو ءافوقوم سابع و ورا هريسفت ىف ىربطلا هاورف «سابع نبا ثيدح امأ )١(

 ىف بيطخلا هاورو «ًاعوفرم رباج نع ريبزلا ىبأ نع ةسينأ ىبأ نب ىيحي قيرط نم (۱۸۹/۷) لماكلا ىف ىدع نبا هاورف «رباج

 مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورف «ةريره ىبأ ثيدح امأو ءًاعوفرم رباج نع ريبزلا ىبأ نع فيصخ قيرط نم (۱۲/۸) دادغب خيرات

 .ديج هدانسإ» :ىقارعلا لاق )5١14(

 )١505(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . (ريثكتلا» :ت ىف )٤( .«كلذ نم رثكأ» :أ ءد «ت ىف (۳)

 .«ًاركاذ» :أ ىف (0 .أ ك ءات نم ةدايز (5)

 لصاحلا» :لاق مث ءرمعو نابوث ثيدح نم ركذ نأ دعب هريسفت ىف قازرلا دبعل هازعو ۷١( /۲) فاشكلا جيرخت ىف ىعليزلا هركذ (۷)

 .«بارطضالا نم هيف ال فيعض ثيدح هنأ

 .(8557/6) دنسملا (۸)



 )۳٤« ٠١( ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 14۰

 نع «هيبأ نع «ةرم نب ورمع نب هللا دبع انثدح ‹ عیکو انثدح :دمحأ مامإلا "لاق :رخآ ثيدح

 لاق ؟ذختن لاملا ىأف :اولاق لزن ام بهذلاو ةضفلا ىف لزن امل :لاق نابوث نع .دعجلا ىبأ نب ملاس
 لاملا ىأ هللا لوسر اي :لاقف «هرثأ ىف انأو «هكردأف ريعب ىلع "”عضوأف مكل كلذ ملعأ انآ :رمع]

 .«ةرخآلا رمأ ىف مكدحأ نيعت ةجوزو اركاذ اناسلو اركاش ابلق مكدحأ ذختيل» :2؟)[لاق ؟ذختن

 «نسح :ىذمرتلا لاقو . "دعجلا ىبأ نب ملاس نع ءهجو ريغ نم ءةجام نباو «ىذمرتلا هاورو

 .نابوث نم هعمسي مل الاس نأ ىراخبلا نع ىكحو

 .ملعأ هللاو ءالسرم هنع مهضعب هاور اذهلو :تلق

 3 نب ىيحي انثدح ‹كلام نب ديمح انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :رخآ ثيدح

 سايإ ب رفع نع «ناظقيلا ىبأ نامثع نع «ىبراحملا عماج نب نالي انثدح «ىبأ انثدح «ىبراحملا

 ربك «ةيآلا «ةّضفلاو بهآلا نوزنکی نيذّلاو» :ةيآلا هذه تلزن امل :لاق سابع نبا نع «دهاجم نع
 جرفأ انآ :رمع لاقف .هدعب ىقبي ال ام هدلول كرتي نأ انم دحأ عيطتسي ام :اولاقو ءنيملسملا ىلع كلذ
 هذه كباحصأ ىلع ربك دق هنإ هللا ىبن اي :لاقف ةي ىبنلا ىتأف ن وو ااف . مكنع

 ضرف امنإو «مكلاومأ نم ىقب ام اهب بيطيل الإ ةاكزلا ضرفي مل هللا نإ» 5 هللا ىبن لاقف .ةيآلا

 زنكي ام ريخب كربخأ الأ» :ةِْكَك ىبنلا هل لاق مث ل :لاق .«مكدعب ىقبت لاومأ نم ثيراوملا

 . «هتظفح اهنع باغ اذإو «هتعاطأ اهرمأ اذإو ءهترس اهيلإ رظن اذإ ىتلا ةحلاصلا ةأرملا ؟ءرملا

 لاقو . "هپ «ىلعي نب ىيحي ثيدح نم هيودرم نباو «هکردتسم ىف مكاحلاو ءدواد وبأ هاورو
 .هاجرخي ملو ؛امهطرش ىلع حيحص : مكاحلا

 ناك :لاق ةيطع نب ناسح نع «ىعازوألا انثدح «حور انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 .اهب ثّبعن ةرفشلاب انتثا :همالغل لاقف ءالزنم لزنف ءرفس ىف «هنع هللا ىضر «سوأ نب دادش

 الف ده نصلك ريغ امرا السا ناو ا اا هني هلک تيلكتااب :لاقف «هيلع تركنأف

 بهذلا سانلا زنك اذإ» :لوقي ب هللا لوسر تعمس :مكل لوقأ ام اوظفحاو «ىلع '””اهنوظفحت
 كلأسأو «دشرلا ىلع ةميزعلاو ءرمألا ىف تابثلا كلأسأ ىنإ ءمهللا :تاملكلا ءالؤه اوزنكاف ةضفلاو

 ريخ نم كلأسأو ءاقداص اناسل كلأسأو ءاميلس ابلق كلأساو «كتدابع نسح كلاسأو «كتمعن ركش
 .«بويغلا مالع تنأ كنإ «ملعت ال كرفغتسأو «ملعت ام رش نم كب ذوعأو «ملعت ام

 .«ةضفلاو بهذلا ىف» :ك ءت ىف () .«لاقو» :ك «ت ىف )١(

 .دنسملاو أ ك ءد ت نم ةدايز (6) . ؟عضوأف : لاق كلذ مكل ملعأ» :ك «ت یف (۳)

 .(ىلع» ءأ ءك «د «ت یف (6)

 .(1865) مقرب هجام نبا ننسو (۳۰۹۲) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۸۲ )٥/ دنسملا (5)

 . (بيجع ربخلاو هفرعأ ال نامثعو» :ىبهذلا لاق (۳۳۳ /۲) كردتسملاو )١555( مقرب دواد ىبأ ننس (۷)

 . «اهوظفحت» :أ ك د ت ىف (۸)

 ١77(. /5) دنسملا (9)



 )۳٤« ۴١( ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 1١:١

 متزتك ام اذه مهروهظو مهبونجو مههابج اهب یکن منهج ران يف هيلع يمحي ميو : ىلاعت هلوقو

 :هلوق ىف امك ءامكهتو اعيرقتو اتيكبت ماكا اذه مهل ا : ىأ 4 نوزتكت مسك ام اورق مكسفنأل

 اذه :ىأ [55 ؛«58 :ناخدلا] ك ميمحلا باذع نم هسأر قوق اوُبص مئ

 بذع هللا ةغاط ىلع ةمدقو ايش بحا نم لاقي اذهلو ؛مکسفنال نوزنكت متنك ىذلا وهو «كاذب

 «بهل وبأ ناك امك ءاهب اوبذع «مهنع هللا اضر نم مهدنع رثآ لاومألا هذه عمج ناك امل ءالؤهو .هب

 «كلذ ىف: هنيعت هتارغاو+ هيلع ؟'7[هيالسو] هللا تاولض +لوسرلا ةوادع ىف (دهاج هللا هتل

 :دسملا] € دسم نم لبحإ اهقنع ف : ىأ «اهديج يف» اضيأ هباذع ىلع اًنوع ةمايقلا موي تناك

 - ناك هيلع قفشأ وه نم هباذع ىف غلبأ كلذ نوكيل هيلع ىقلتو رانلا ىف بطحلا نم عمجت :ىأ [6

 رادلا ىف مهيلع ءايشألا رضأ تناك ءاهبابرأ ىلع ءايشألا زعأ تناك امل لاومألا هذه نأ امك ءايندلا ىف

 .مهروهظو مهبونجو مههابج اهب ىوكتف ءاهرحب كيهانو «منهج ران ىف اهيلع ىمحيف «ةرخآلا

 هللاو :دوعسم نب هللا دبع نع «قورسم نع «ةرم نب هللا دبع نع «شمعألا نع «نايفس لاق

 دلج مسوي قكلو امهر مرد الودب رای ارد سم یک ديس یک ھی ذاا
 2060 قدح ىلع مهردو راند لك و

 . ملعأ هّللاو «هعفر حصي الو ءاعوفرم ةريره ىبأ نع كيو در نبا هاور دقو

 موي لوحتي زنكلا نأ ىنغلب :لاق هيبأ نع «سواط نبا نع م انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .هذخأ الإ ائيش هنم كردي ال !كزنك انأ :لوقيو هنم رفي وهو «هبحاص عبتي اعاجش ةمايقلا

 ملاس نع «ةداتق نع «ديعس انثدح «ديزي انثدح «رشب انثدح :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو

 هدعب كرت نم» :لوقي ناك لَك هللا "”ىبن نأ نابْوَت نع «ةحلط ىبأ نب ناَدْعَم نع ءدْعَجلا ىبأ نبا

 ىذلا كزنك انآ :لوقيف ؟تنأ ام كليو :لوقي «هعبتي «ناتبيبز هل عرقأ ًاعاجش ةمايقلا موي هل كَم ازنك

 .؟هدسج رئاس هعبتي مث ""اهصقصقیف هدي همقلي ىتح هعبتي لازي الو !كدعب (*”هتكرت

 ىف ثيدحلا اذه لصأو ااا ديعس نع «ديزي ثيدح نم .هحيحص ىف نابح نبا هاورو

 ا هللا « ىضر ةريره ىبأ نع «جرعألا نع «دانزلا ىبأ ةياور نم نيحيحصلا

 )١( كلك :ك د ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲) .«اذهو» :ك «د «ت ىف .

 .«؟هدلج» :أ ىف (5) .ك نم ةدايز (5)

 .هب نايفس قيرط نم (۲۳۳ /۱۲) هريسفت ىف ىربطلا هاور )١(

 .!اهمضقيف» :أ ءد ىف (9) .«هتزنک» :أ ىف (۸) .«لوسرلا :د ىف (۷)

 رشب قيرط نم )۲۲٣۵( مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو «دراوم» (۸۰۳) مقرب نابح نبا حيحصو )۲۳۲/۱٤( ىربطلا ريسفت (۱۰)

 .هب ذاعم نبا

 )١١( قيرطلا اذه نم ملسم حيحص ىف هيلع رثعأ ملو (1169) مقرب ىراخبلا حيحص .



 (”ه )۳٤« ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ١

 هللا لوسر نأ :ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «حلاص ىبأ نب ليهس ثيدح نم «ملسم حيحص ىفو
 هبنج اهب "”ىوكي ران نم حئافص ةمايقلا موي ''”لعج الإ هلام ةاكز ىدؤي ال لجر نم ام» :لاق ريكي
 امإ هليبس ىّري مث «سانلا نيب ىضقي ىتح «ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ىف «هرهظو هتهبجو
 . "”ثيدحلا مامت ركذو «رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ

 عو ن دز نک ويصح قع يزرع اقدح وة اخ :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىراخبلا لاقو
 باكا اك لاف .«يمرألا هذه كلرنآ ام :تلقف ةن رلاب رذ ىبأ ىلع تررم :لاق
 e IS «ميبأ باع مهر هلل لیس يف نوفي الر ةعفلار بھلا نوزتكي نیذلاو) : تأرقف

 ° يفو انيفل اهنإ :تلق :لاق .باتكلا لهأ ىف الإ هذه ام « 2انيف هذه ام

 ءرذ ىبأ نع «بهو نب ديز نع «نيصح نع «مساقلا نب رثبع ثيدح نم ريرج نبا هاورو
 بتكف «ىنوكشي نامثع ىلإ بتكف «لوقلا هنيبو ىنيب كلذ ىف عفتراف :دازو هركذف «هنع هللا ىضر

 لبق ىنوري مل مهنأك سانلا "”ىنبكر ةنيدملا تمدق املف «تلبقأف :لاق «هيلإ لبقأ نأ نامثع ىلإ
 .0لوقأ تنك ام عدأ نل هللاو :تلق .ابيرق حتت :ىل لاقف ؛نامثع ىلإ كلذ توكشف «ذثموي

 ىتفي ناكو «لايعلا ةقفن ىلع داز ام راخدا ميرحت «هنع هللا ىضر ءرذ ىبأ بهذم نم ناك :تلق

 نأ ىشخف «هتني ملف ةيواعم هاهنف .هفالخ ىف ظلغيو «هب مهرمأيو «هيلع مهثحيو «كلذب '*”[سانلا]
 ىلإ نامثع همدقتساف «هيلإ هذخأي نأو «نامثع نينمؤملا ريمأ ىلإ هوكشي بتكف ءاذه ىف سانلاب رضي
 «ةيواعم هربتخا دقو .نامثع ةفالخ ىف «هنع هللا ىضر «تام اهبو «هدحو ةذبرلاب هلزنأو «ةنيدملا

 مث «هموي نم اهقرفف «رانيد فلاب هيلإ ثعبف ؟هلوق هلمع قفاوي له «هدنع وهو «' "هنع هللا ىضر
 !كحيو :لاقف !بهذلا تاهف «تأطخأف كريغ ىلإ ىنثعب امنإ ةيواعم نإ :لاقف اهب هاتأ ىذلا هيلإ ثعب

 .هب (7١كانيساح ىلام ءاج اذإ نكلو «تجرخ اهنإ

 .ةماع اهنأ سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع ىور اذكهو

 .ةلبقلا لهأ ىف ىه :ىدسلا لاقو

 لجر ءاج ذإ «شيرق نم ألم اهيف ةقلح ىف انأ انيبف «ةنيدملا تمدق :سيق نب فنحألا لاقو

 ىف هيلع ىمحي فضرب نيزناكلا رشب :لاقف مهيلع ماقف «هجولا نشخأ ءدّسجلا نشخأ «بايثلا نشخأ

 .«یوکیف» :أ ءد ىفو «یوکتف» :ت ىف (؟) .«هل لعج» :د ىف )١(

 .(۹۸۷) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .(اذه ام» :ك ءد «ت ىف (5) .«لاقف» :أ ءك «د ت ىف (4)

 .(0-555) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«ىنيقلو» :ت ىف (0)

 )۲۲۷/۱۲٤(. ىربطلا ريسفت (۸)

 . «ءاتبساحا# :أ ءتاىف )١١( .«امهنع» :أ نم ةدايز )٠١( .1 نم ةداير (9)



 183 ب ل (86 )۳٠« ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 هفتك ضغن ىلع عضويو «هفتك ضغن نم جرخي ىتح مهدَحأ ىدَّن ةملح ىلع عضويف منهج ران

 هيلإ عجر مهنم ادحأ تيأر امف «مهسوؤر موقلا عضوف :لاق - لزلزتي هيدث ةملح نم جرخي ىتح
 .مهل تلق ام اوهرك الإ ءالؤه تيأر ام :تلقف ءةيراس ىلإ سلج ىتح هتعبتاف ربدأو :لاق - ائيش

 .ائيش نوملعي ال ءالؤه نإ :لاقف

 ةثلاث هيلع رمي ابهذ دحأ لثم ىدنع نأ ىنرسي ام» :رذ ىبأل لاق هيَ هللا لوسر نأ حيحصلا ىفو

 ا هدصرأ رانيد الإ «ءیش هنم ىدنعو

 .اذهب لوقلا ىلع رذ ابأ ادح ىذلا وه  ملعأ هللاو - اذهف

 نع « نسحلا ىبأ نح كيعس نع «ةداتق انثدح «مامه انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 تلعجف «هل ةيراج هعمو هؤاطع جرخف رد ىبأ عم ناك هنأ «هنع هللا ىضر «تماصلا نب هللا دبع

 ةجاحلل هترخدا ول :تلق :لاق .اسولف هب ىرتشت نأ اهرمأف «ةعبس اهعم تلضفف «هجئاوح ىضقت

 ريس ويف هيلع و ت نإ ىلإ ةوع و و
/ (۳ 50 

 .` لجو رع «.هللا ليبس ىف هغرفي ىتح «هبحاص ىلع

 . ؟^اغارفإ :دازو هب «مامه نع «ديزي نع هاورو

 انثدح :ىدهم نب دمحم نع «هتمجرت ىف ىلبشلا ركب ىبأ ىلإ هدنسب ركاسع نبا ظفاحلا لاقو

 ءءاطع نع «ىواهرلا ةورق ىبأ نع «ديز نب ةحلط نع «هللا دبع نب ةقدص نع «ةملس ىبأ نب ورمع

 :لاق .«اينغ هقلت الو ًاريقف هللا قلا» : يم هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «ديعس ىبأ نع

 هللا لوسراي :لاق «هاّبْخَت الف تقزُر امو «عنمت الف تلئسام» :لاق ؟كلذب ىل فيك « هللا لوسراي
 .فيعض هدانسإ« © «رانلاف الإو كاذ وه» :ِلي هللا لوسر لاق ؟كلذب ىل فيك

 (0ءرصأ نب ديرب نع «ةبيتع انثدح «ناميلس نب رفعج انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 - نيمهرد :وأ - نيرانيد كرتو لا لهأ نم لجر تام :لوقي «هنع هللا ىضر «ًايلع تعمس :لاق

 . ”«هكبحاص ىلع اولص «ناتیک» : یب هللا لوسر لاقف

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )1444(.

 .«,ىلوأ ةضفو ًابهذ اميأ» :أ ىف (۲)

 )۴( دنسملا )٠١١/١(.

 . ؟حيحصلا لاجر هلاجر » )٠١/ ٤۰(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠۷١( /0) دنسملا (؟)

 قيرط نم ىلبشلا ةمجرت ىف )۱١/ ۳۹١( دادغب خيرات ىف بيطخلا هاورو )١18/78( روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم :رظنا (5)

 .هب ىرصملا ىدهم نب دمحم

 .دنسملا نم بيوصتلاو «مرصلا نب ديزي نع ةنييع» :خسنلا عيمج ىف )١(

 )۷( دنسملا )٠١١/١(.



 )۳١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ١

 .' رخأ فرط نم اذه ىور دقو 5 1 1 4. )١(

 لهأ نم لجر تام :لاق نالجع نب ىدص ةمامأ ىبأ نع «بّشوَح نب رهش نع «ةداتق لاقو

 هرزئم ىف دجوف رخآ لجر ىفوت مث .«ةيك» :ْهِْككَي هللا لوسر لاقف ءرانيد هرزئم ىف دجوف «ةفصلا

 . «ناتیک» : دِيَكَع هللا لوسر لاقف «نارانيد

 ةيواعم انثدح «ىسيدارفلا مي ميهاربإ نب د قاحسإ رضنلا وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ایک هللا لوسر ىلوم نابوث تعمس رولا رماع وبأ ىنثدح «ةاطرأ ىنثدح «ىسلبارطألا ىيحي نبا

 نم اهب ىوكي ران نم ةحفص طاريق لكب هللا لعج الإ «ضيبأ وأ رمحأ هدنعو تومي لجر نم ام :لاق

 . هنقذ ىلإ همدق

 انثدح «ىروثلا دمحم نب فيس انثدح ء«شادخ نب دومحم انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 عضوي الر : هِيَ هللا لوسر لاق : لاق هلع هللا ىضر ‹ةريره ىبأ نع« حلاص ىبأ نع «شمعألا

(۳) : 2 
 مهبونجو مههابج اهب ' ىوكيف هدلج عسوي نكلو ءمهردلا ىلع مهردلا الو «رانيدلا ىلع رانيدلا

 0 0 1 1 .٠ 0(: و « هک 5 8 .٠
 .كورتم «باذك اذه - فيس . «نوزنكت متنك ام اوقوذف مكسفنأل مترنك ام اذه ‹مهروهظو

 ضرألاو تاومّسلا َقَلَخ موي هّللا باتك يف ارهش رشع اتنا هللا دنع روهشلا ةّدع نإ
 2 7 و 22-2 ~0

 اَمَك فاك نيك ر شما اولتاقو مكسفنأ نهيف نهيف اوملظت الف مّيقْلا نيدلا كلذ مرح ةعبرأ اهنم

 . 4 مه يقم عم هللا نأ اومَلعاو اك مكنون

 | قر ىبأ نع «نيريس نب دمحم انربخأ « بويأ انربخأ « ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ‹ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ الأ» :لاقف ءهتجح ىف بطخ ةا ىبنلا

 «مرحملاو «ةجحلا وذو «ةدعقلا وذ :تايلاوتم ” [ةثالث ءمرح] ةعبرأ اهنم ءًارهش رشع انثا ةنسلا

 تكسف . ملعأ هلوسرو هللا :انلق «؟اذه موي ىأ» :لاق مث . (نابعشو ىدامج نيب ئذلا رشم بجرو

 (؟اذه رهش ىأ» :لاق مث .ىلب ؛انلق 2؟؟رحنلا موي سيلأ» :لاق ءهمسا ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىتح

 :انلق «؟ةجحلا اذ سيلأ» :لاق ءهمسا ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىتح تكسف . ملعأ هلوسرو هللا :انلق

 «همسا ريغب ةيمسيس هنأ انئظ ىتح تكسف . ملعأ هلوسرو هللا :انلق . (؟اذه دلب ىأ» :لاق مث .:ئلن

3 

 هب ناميلس نب رفعج نع مهلك لاله نب نابحو ديبع نب دمحمو ريسن نب نطق قيرط نم (۱۳۸ ۰۱۳۷ /۱) هدنسم ىف دمحأ هاور )١(

 ىف دمحأ هاور عوكألا نب ةملس ثيدح نم ءاجو «غ(١/7١51) هدنسم ىف دمحأ هاور دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ءاجو ءهوحن

 )٤۲۹/۲(. هدنسم ىف دمحأ هاور ةريره ىبأ ثيدح نم ءاجو «ليوط ثيدح نم (5//41) هدنسم

 .هب ةداتق قيرط نم )7777/١15( هريسفت ىف ىربطلاو )7١01/65( هدنسم ىف دمحأ هاور (۲)

 .!یوکتف» :ت ىف (۳)

 )٤( ىطويسلل روثنملا ردلا ىف امك هيودرم نبا هاورو )1١9/4/4(.

 .دنسملاو ءأ ءك ءات نم ةدايز (6)



 غه ج (؟0)'ةيآلا ١ ةبوتلا روس عيازلا علا

 - مكضارعأو :لاق هبسحأو :لاق  مكلاومأو مكءامد نإف» :لاق . ىلب :انلق «؟ةدلبلا تسيلأ» :لاق

 نع مكلأسيف مكبر نوقلتسو ءاذه مكدلب ىف ءاذه مكرهش ىف ءاذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع
 و : هاو 0
 دهاشلا غلبيل الأ ؟تغلب له الأ ««ضعب باقر مكضعب برضي الالض ىدعب اوعجرت ال الآ( مکلامعأ

 , م نف نسعي ن 0 عزا توك هل نم للف ءمكنم بئاغلا

 نع - نيريس نبا وهو - دمحم نع «بويأ ثيدح نم ملسمو «هريغو ريسفتلا ىف ىراخبلا هاورو

 . "هب ءهيبأ نع «ةركب ىبأ نبا نمحرلا دبع

 « نيريس نب دمحم نع «ثعشأ انثدح «حور انثدح م نب فحم اح :ريرج نبا لاق دقو

 هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع

 تاومسلا قلخ موي هللا باتك ىف ًارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإو «ضرألاو تاومسلا

 0ع ىدامج نيب رضم بجرو «تايلاوتم ةثالث «مرح ةعبرأ اهنم ضرألاو

 «هجولا اذه نم الإ ةريره ىبأ نع ىوري ال :لاق مث و ‹«رمعم نب دمحم نع ءرآزبلا هاورو

 .هب «هيبأ نع «ةركب ىبأ نب نمحرلا دبع نع «نيريس نبا نع «ةرقو نوع نبا هاور دقو

 انثدح «باّبح نب ديز انثدح «ىقورسملا نمحرلا دبع نب ىسوم ىنثدح :ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 ةجح ىف ةا هللا لوسر بطخ :لاق رمع نبا نع ءراسي نب ةقدص ىنثدح «ىذبرلا ةديبع نب ىسوم
 موي هتئيهك مويلا وهف ءرادتسا دق نامزلا نإ «سانلا اهيأ» :لاقف قيرشتلا مايأ طسوأ ىف ىنمب عادولا

 بجر نهلوأ «مرح ةعبرأ اهنم ًارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإو «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ

 . 1” (مرحملاو «ةجحلا وذو «ةدعقلا وذو «نابعشو ىدامج نيب رضم

 وأ هلثم ءورمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع «ةديبع نب ىسوم ثيدح نم هيودرم نبا ىورو

 ع نص م شاق لایا ا ىبأ نع «ديز نب ىلع ىنثدح :ةملس نب دامح لاقو

 سانلا دوذأ «قيرشتلا مايأ طسوأ ىف يم هللا لوسر ةقان مامزب ًاذخآ تنك :لاق  ةبحص هل تناكو

 ةدع نإو «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإ الأ»: هم هللا لوسر لاقف «هنع

 الف مرح ةعبرأ اهنم «ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا باتك ىف ًارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا

 .(هعمس)» :أ «د «ت یف (۱)

 )۲( دنسملا )١/ ۳۷(.

 .(51١ا/9) مقرب ملسم حيحصو ( ۰ VELV 442.5 (T1۹4۷) مقربو )٤٦٦۲( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 ٍ )7786/1١4(. ىربطلا ريسفت )٤(

 .«ةيواعم» :أ ءت ىف (4)

 . فيعض هديبع نب ىسومو (774 )١4/ ىربطلا ريسفت (5)

 .«ةزمحا :آ ك ىف (۷)



 )۳١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزحجلا لل لل ل |

EE 

 ىف سابع نبا نع «حلاص ىبأ نع «یبلکلا نع «ةيواعم وبأ انثدح :روصنم نب ديعس لاقو
 .ةجحلا وذو «ةدعقلا وذو «بجرو «مرحم :لاق مرح ةعبرأ اهنم# :هلوق

 ريرقت ««ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتأيهك رادتسا دق نامزلا نإ» :ثيدحلا ىف هيم هلوقو

 ميدقت ريغ نم رمألا لوأ ىف ىلاعت هللا هلعج ام ىلع رمألل تيبثتو «هيلع همالسو هللا تاوّلص «هنم

 همرح دلبلا اذه نإ» :ةكم ميرحت ىف لاق امك «ليدبت الو ءىسن الو «صقن الو ةدايز الو «ريخأت الو

 نإ» :انه اه لاق اذكهو «ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف «ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا

 كلذ هللا أدتبا امك ًاعرش مويلا رمألا :ىأ «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتأيهك رادتسا دق نامزلا

 .ضرأللاو تاومسلا قلخ موي هباتك ىف

 موي هتئيهك رادتسا دق» :هلوقب دارملا نإ :ثيدحلا اذه ىلع نيملكتملاو نيرسفملا ضعب لاق دقو

 نأو «ةجحلا ىذ ىف ةنسلا كلت ىف هيم هللا لوسر جح نأ قفتا هنأ ««ضرألاو تاومسلا هللا قلخ

 «ةجحلا ىذ ريغ ىف ءاهرثكأ لب «نينسلا نم ريثك ىف نوجحي «ءىسنلا تأسن تناك دق برعلا

 انملكت اذإ هنيبنس امك ءرظن اذه ىفو «ةدعقلا ىذ ىف تناك عست ةنس ىف قيدصلا ةجح نأ اومعزو

 د« نسا نع

 نيملسملا جح قفتا هنأ :ثيدح ةلمج ىف «فلسلا ضعب نع «ىناربطلا هاور ام هنم برغأو

 .ملعأ هللاو ءعادولا ةجح ماع ءرحنلا موي وهو «دحاو موي ىف ىراصنلاو دوهيلاو
 ا[ لصف ةيشاح]

 نإ + روهشلاو مايالا ءاملتا ىف :روهشملا » امس ةخمجا رج ىف ىواحتلا نيدلا ملغ خيشلا ركز
 تناك برعلا نأل ؛هميرحتل ًاديكأت كلذب ىمس هنأ ىدنعو «ءًامرحم ًارهش هنوكل كلذب ىمس مرحملا
 ر رر

 .ميراحمو «مراحمو «تامرحم ىلع عمجيو :لاق .ًاماع همرحتو ًاماع هلحتف «هب بلقتت

 اذإ :«ناكملا رفص» :لاقي ءرافسألاو لاتقلل نوجرخي نيح «هنم مهتويب ولخل كلذب ىمس :رفص
 .لامجأو لمجك رافصأ ىلع عمجعيو الخ

 ىلع عمجيو « عبرلا ةرامع ىف ةماقإلا عابترالاو .هيف مهعابترال كلذب ىمس :لوأ عيبر رهش

 . ةفغرأو فيغرك «ةعبرأ ىلعو «ءابصنأو بيصنك ءاعبرأ

 .لوألاك :رخآلا عيبر

 اذه ىفو .رودت ال مهباسح ىف روهشلا تناكو :لاق . هيف ءاملا دومحل كلذب ىمس : دامج

 .هنم لوطأب ةملس نب دامح قيرط نم (7*“7 YY» هز هدنسم ىف دمحأ هاور )١(

 أ «ك نم ةدايز ()



 ت ب سعب )ا ا ةروش د مقارلا وا

 دنع یمس ام لوأ «كلذب هومس مهلعلف ءاهنارود نم دبالو .ةلهألاب ةطونم مهروهش تناك ذإ ؛رظن

 :رعاشلا لاق امك ءدربلا ىف ءاملا دومج
 و 2 و و هو هس

 ابنطلا اهتاملظ ىف دبعلا رصبي ال ةيدنأ تاّذ قدا نيف ةليلو

 E تجورط رض قلل فل اح اه اد يك

 ءلوألاو ىلوألا ىدامج :لاقيف «ثنؤيو ركذي دقو «تايراّبحو ىرابحك «تایدامج ىلع عمجيو
 .ةرخآلاو رخآلا ىدامجو

 . تابجرو «باجرو «باجرأ ىلع عمجيو «ميظعتلا وهو «بيجرتلا نم : بجر

 (17تانابعشو نيباعش ىلع عمجيو ةراغلل اهقرفتو لئابقلا بعشت نم :نابعش

 ىلع عمجيو «تشطع اذإ :«لاصفلا تضمر» :لاقي ءرحلا وهو ءءاضمرلا ةدش نم :ناضمر
 ا رص

 الو «ءهيلع جرعيال أطخ ؛ (هّللا ءامسأ نم مسا هنإ) :لاق نم لوقو :لاق او نيضامرو تاناضمر

 ا
 . مايصلا باتك لوأ ىف هتنيبو «فيعض هنكلو ؛ثيدح هيف درو دق : تلق

 .تالاوشو ليواوشو لواوش ىلع عمجيو :لاق «قارطلل اهبانذأب لبإلا تلاش نم :لاوش

 تاوذ ىلع عمجيو «لاحرتلاو لاتقلا نع هيف مهدوعقل  اهرسكو :تلق  فاقلا حتفب : ةدعقلا

 . ةدعقلا

 تاوذ ىلع عمجيو « هيف جحا مهعاقيإل كلذب ىمس - اهحتفو : تلق - ءاحلا رسكب : ةجحلا|

 . ةجحلا

 ىلع عمجيو .نيثإلا موي مث .دوحوو داحأو «داحآ ىلع عمجيو .دحألا اهلوأ : مايألا ءامسأ

 ىلع عمجيو ء«دملاب ءاعبرألا مث .ثلاثأو تاواثالث ىلع عمجيو «ثنؤيو ذر دع ةءاتاولقلا نتا

 ءاهناكسإو «ميملا مضب - ةعمجلا مث «سماخأو يدخل ىلع مح :سيمخلاو . . عيبارأو تاواعبرأ

 .تاعمجو عمج ىلع عمجيو - اضيأ اهحتفو

 «لوأ مايألا ىمست برعلا تناكو .هدنع ددعلا ءاهتنال ؛عطقلا وهو تسلا نم ذوخأم :تبسلا
 رو

 ءابرعلا برعلا نم  رعاشلا لاق «رايش مث «ةبورعلا مث « سنؤم مث ءرابد مث « «رابج مث .نوهأ من

 :- نيمدقتملا ةبراعلا

 داس لا تيتا لدا ا

 رانش و أ هب ورع وأ سنؤمف هنفأ نإف 0 ىلاتلا وأ

 . «تاباعشوا : ك ىف )غ2(



 )۳١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس  عيارلا ءزجلا ا 4

 ىذلا وهو «همرحت" ةيلهاجلا ىف اضيأ برعلا تناك امم اذهف : «مرح ةعبرأ اهنم» :ىلاعت هلوقو

 ءرهشأ ةينامث ةنسلا نم نومرحي اوناك ««لسبلا ١ :مهل لاقي مهنم ةفئاط الإ «مهروهمج هيلع ناك

 .ًاديدشتو اقمعت

 ىدامج نيب ىذلا رضم بجرو «مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذ :تايلاوتم ثالث» :هلوق امأو

 ىدامج نيب ىذلا رهشلا هنأ بجر ىف مهلوق ةحص نيبيل ءرضم ىلإ هفاضأ اغإف] ««نابعشو
 وهو «لاوشو نابعش نيب ىذلا رهشلا وه مرحملا بجر نأ نم ةعيبر هنظت تناك امك ال« "![نابعشو
 رهشألا تناك امنإو .ةعيبر بجر ال رضم بجر هنأ «مالسلا ''7[و ةالصلا] هيلع «نيبف «مويلا ناضمر

 ءرهش جحلا رهش لبق مرحف «ةرمعلاو جحلا كسانم ءادأ لجأل ؛درف دحاوو درس ةثالث «ةعبرأ ةمرحملا

 جحلا هيف نوعقوي مهنأل ةجحلا ىذ رهش مّرحو «لاتقلا نع هيف نودعقي مهنأل ؛ةدعقلا وذ وهو

 مهدالب ىصقأ ىئان ىلإ هيف اوعجريل ؛مرحملا وهو ءرخآ رهش هدعب مرحو «كسانملا ءادأب هيف نولغتشيو

 ةريزج ىصقأ نم هيلإ مدقي نمل «هب رامتعالاو تيبلا ةرايز لجأل «لوحلا طسو ىف بجر مرحو «نينمآ

 .انمآ هيف هنطو ىلإ دوعي مث هروزيف «برعلا

 رهشألا نم لعج اميف هللا رمأ لاثتما نم «ميقتسملا عرشلا وه اذه :ىأ 4مّيقْلا نيدلا كلذ : هلوقو
 .لوألا هللا باتك ىف قبس ام ىلع اهب وذحلاو «مرحلا

 مثالا ىف غلبأو دكآ هنأل ؛ةمرحملا رهشألا هذه ىف : : ى«مكسفنأ نهيف اوملظت الف :ىلاعت لاقو

 نم هقذت ملظب داَحْلإب هيف دري نمو 9: ىلاعت هلوقل «فعاضت مارحلا دلبلا ىف ىصاعملا نأ امك ءاهريغ نم

 بهذم ىف ةيدلا هيف ظلغت اذهلو ؛ماثآلا هيف ظلغت مارحلا رهشلا كلذكو ١5[« :جحلا] 4 ميلا باذع

 .مرحم اذ لتق وأ مرحلا ىف لتق نم قح ىف اذكو «ءاملعلا نم ةريثك ةفئاطو «ىعفاشلا

 الفإ» : هلوق ىف «سابع نبا نع «نآرهم نب فسوي نع نيبو كا يلي حب تاسع لاو

 .اهلك روهشلا ىف :لاق «مكسفنأ نهيف اوملظت

 :ةيآلا «ارهش شع اننا هللا دنع روهشلا َةّدع نإ : هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 مظعو ءامارح نهلعجف رهشأ ةعبرأ كلذ نم صتخا مث ؛نهّلك ىف :«مكسفنأ نهيف اوملظت الف
 .مظعأ رجألاو حلاصلا لمعلاو «مظعأ نهيف بنذلا لعجو «نهتامرح

 a مرحلا رهشألا ىف ملظلا نإ : «مكسفنأ نهيف يف اوملظت الف : هلوق ىف ةداتق لاقو

 ام هرمأ نم مظعي هللا نكلو ءاميظع لاح لك ىلع ملظلا ناك نإ وأ «اهاوس غف ملظلا نم ءارزوو
 ىفطصاو ءالسر سانلا نمو ءالسر ةكئالملا نم ىفطصا «هقلخ نم اياقص ىفطصا هللا نإ :لاق .ءاشي

 مرحلا رهشألاو ناضمر روهشلا نم ىفطصاو ءدجاسملا ضرألا نم ىفطصاو «هركذ مالكلا نم

 .آ ت نم ةدايز ) (e . (اهتيلهاج» :أ ك ت یف قلد



 وه )۴١(  ةيآلا ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 مظعت امنإف «هّللا مظع ام اومظعُف .ردقلا ةليل ىلايللا نم ىفطصاو «ةعمجلا موي مايألا نم ىفطصاو

 .لقعلا لهأو مهفلا لهأ دنع هب هللا اهمظع اب ''' رومألا

  e 1 11ا 00
 . © نهتمرحك نهومرحت الأب : ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا نع «ملسم نب سيق نع «ىوثلا لاقو

 اهلالح الو الالح اهمارح اولعجت ال :ىأ «مكسفنأ نهيف اوملظت الف» :قاحسإ نب دمحم لاقو

 هب لضي#رفكلا ىف ةدايز «كلذ نم نوعنصي اوناك ىذلا ءىسنلا اغإف «كرشلا لهأ لعف امك ءامارح
 .[۳۷ :ةبوتلا] ةيآلا «اوُرَفَك نيذلا

 اوملعاو» «مهعيمج :ىأ 4ةفاك مكنولتاقي امكإ» 1 : ىأ «ةفاك نيكرشملا اولتاقو : هلوقو

 . «نيقتملا عم هللا نأ

 :نيلوق

 رمأو «(مكسفنأ نهيف اوملظت الف > :انهاه لاق ىلاعت هنأل ؛خوسنم هنأ :رهشألا وهو - امهدحأ
 مارحلا رهشلا ىف ام امرحم ناك ولف ءاماع ًارمأ كلذب رمأ هنأب رعشم قايسلا رهاظو نيكرشملا لاتقب

 وذ وهو مارح رهش ىف فئاطلا لهأ رصاح هيَ هللا لوسر نألو ؛اهخالسناب هديقي نأ كشوأل

 «مهلاومأ ءافتساو مهرسك املف «لاوش ىف نزاوه ىلإ جرخ هنأ :نيحيحصلا ىف تبث امك  ةدعقلا

 ملو فرصناو «اموي نيعبرأ اهرصاحف فئاطلا ىلإ دمع  فئاطلا ىلإ اووجلف مهل عجرو

 .مارحلا رهشلا ىف رصاح هنأ تبثف اهحتتفي

 هلوقل «مارحلا ميرحت خسني مل هنأو «مارح مارحلا رهشلا ىف لاتقلا ءادتبا نأ :رخآلا لوقلاو

 رهشلا» :لاقو «[7 :ةدئاملا]*”[ةيآلا] «مارحلا رهّشلا الو هللا َرئاَعش اوُلحت ال اونمآ نيذّلا اهيا : ىلاعت

 ةيآلا «مكيلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف صاصق تاَمّرحْلاَو مارحلا رهشلاب مارحلا

 .[0 ٠ :ةبوتلا] [ةيآلا] «نيكرشملا اولتفاف مرحلا رهشألا حّلسنا اًذإَقِل :لاقو ١44[« :ةرقبلا]

 .نيلوقلا دحأ ىلع رييستلا رهشأ ال «ةنس لك ىف ةررقملا ةعبرألا اهنأ مدقت دقو

 هنأو «هلبق امع عطقنم هنأ لمتحيف ةفاك مكنولتاقي امك ةا نيك ر شما اولتاَقو# : ىلاعت هلوق امأو

 مكوبراح اذإ مكبرحل نوعمتجي امك : ىأ « ضيضحتلاو جبيهتلا باب نم نوكيو « فنأتسم مكح

 لاتقب نينمؤملل نذأ هنأ لمتحيو «نولعفي ام ريظنب مهولتاقو «مهومتبراح اذإ مهل اضيأ متنأ اوعمتجاف

 .(مهعيمجلا :ت ىف (۳) «نهتمرحلا :ت ىف )١( .«رومألا نم مظعي» :أ «ت ىف )١(

 أك «ت نم ةدايز (5 «) .«اهحتفي)» :ت ىف (4)



 (۳۷) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 10۰

 ماَرحْلا رهشلاب مارحلا رهّشلا» : ىلاعت لاق امك «مهنم ةءادبلا تناك اذإ مارحلا رهشلا ىف نيكرشملا

 هيف مكولتاقي ىح مارحْلا دجسملا دنع مهولتاقت الو : ىلاعت لاقو ١144[« :ةرقبلا1؟صاصق تامرحلاو

 «فئاطلا لهأ لب هللا لوسر راصح نع باوجلا اذكهو 14١[« :ةرقبلا]ةيآلا (مهولتقاف مكولتاق نإ

 ‹فيقث نم اهفالحأو نزاوه لاتق ةمتت '') نم هنإف «مارحلا رهشلا لخد نأ ىلإ راصحلا هباحصتساو

 لوسر مهدصق اهدنعف «لازنلاو برحلا ىلإ اوعدو «لاجرلا اوعمجو «لاتقلا اوؤدتبا نيذلا مه مهنإف

 «نيملسملا نم اولانف «مهنوصح نم مهلزنيل مهيلإ بهذ فئاطلاب اونصحت املف «مدقت امك ةي هللا

 «لالح رهش ىف هؤادتبا ناكو .اموي نيعبرأ نم ابيرق اهريغو قيناجملاب راصحلا رمتساو «ةعامج اولتقو

 ءءادتبالا ىف رفتغي ال ام ماودلا ىف رفتغي هنأل مهنع لفق مث ءامايأ هيف رمتساف «مارحلا رهشلا لخدو

 انررح دقو كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا ركذنلو .ملعأ هللاو «ةريثك رئاظن هلو ءررقم رمأ وه اذهو

 . ””هلعأ هللاو «ةريسلا ىف كلذ

 ماع هنومرحيو اماع هَنوُلَحي اورفك نيذّلا هب لضي رفكلا يف ةدايز ءيِسّنلا اَمَّنِإ»

 موَقْلا يدهي ال ُهَللاو مِهِلاَمْعَأ ءوس مهل نيز هللا مرح ام اوُلحَيف هللا مرح ام ةدع اوئطاويل

 . 4 69 نيرفاكلا

 هللا ماكحأ مهرييغتو «ةدسافلا مهئارآب هللا عرش ىف مهفرصت نم نيكرشملا هب ىلاعت هللا مذ ام اذه

 ةيبضغلا ةوقلا نم مهيف ناك مهنإف ءهللا لحأ ام مهميرحتو هللا مرح ام مهليلحتو «ةدرابلا مهئاوهأب

 لاتق نم مهراطوأ ءاضق نم مهل عناملا ميرحتلا ىف ةثالثلا رهشألا ةدم هب اولاطتسا ام ةيمحلاو ةماهشلاو

 «مارحلا رهشلا نولحيف ءرفص ىلإ هريخأتو مرحملا ليلحت ةدمب مالسإلا لبق اوثدحأ دق اوناكف «مهئادعأ

 سيق نب ريمع وهو  مهرعاش لاق امك ,(؟!ةعبرألا رهشألا ةدع اوئطاويل ءلالحلا رهشلا نومرحيو
 :ناعطلا لذجب م فورعملا

 ًامارك مهل نأ شانلا مارك سرق نأ احم لع دقت
 54 سلا © تع 2 وو 5 ر

 ًامارح اهلعجن لحلا روهش دعم ىلع نيئسانلا انسلأ

 “)ءم كلعُت مل سالا ىأو و كرد ل سالا قاف

 .«یف» :أ «ت یف )١(

 . خسنلا ىقاب ىف مالكلا لصوو ءرطسأ ةعبرأ ردق غارف ك ءه ىف عفرو «كلذ نم ائيش دجأ ملو اذك (۲)

 . ؛هلل دمحلاو» :ك ىف (۳)

 .«ةعبرألا رهشألا هللا مرحام ةدع اوئطاويل» :أ «ك ىف (4)

 .(45 )١/ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (5)



 (797) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نأ ءىسنلا :لاق «رفكلا يف ةدايز ءيا م : هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 الأ :ىدانيف «فةماّمُث ابأ» ىنكي ناكو «ماع لك ىف مسوملا ىفاوي ناك حا هيفا نب تاو نب فاح

 ءاماع ارفص مرحيف مالا لع لالخ لوألا ماعلا رفض ناو الإ ا الو تال ةمامث ابأ نإ

 . «نيرفاكلا» : هلوق ىلإ] «رفكلا يف ةدايز ِءيِسّنلا امّنِإظ :هللا لوق كلذف ءاماع مرحملا مرحيو

 .هنومرحي اماعو ءاماع مرحملا نوكرتي :لوقي 0 ” [مرفكلا يف ةدايز ءيِسّنلا اَمّنِإ : هلوقو

 .هوحن سابع نبا نع ىفوعلا ىورو

 ىلع مسوملا ىلإ ماع لك ىتأي ةنانك ىنب نم لجر ناك «دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل لاقو
 مرحلا اتمر تق انإ لوقا ا درم الو تاجا الو“ تاعا ال قإ یا اهيا < لوقف: هل نافع

 انرخأو ءرفص انمرح دق انإ :لوقيو «هتلاقم لثم لوقيف هدعب لبقملا ماعلا ءىجي مث .رفص آنرخأو

 اذه ريخأتل .«هّللا مرح ام اوُلحيف ظةعبرألا ىنعي :لاق ء4 هللا مرح ام ةَدع اوُنطاَويَلظ :هلوق وهف . مرحلا

 . مارحلا رهشلا

 .اذه وحن ةداتقو «كاحضلاو «لئاو ىبأ نع ىورو

 اذه :لاق ءةيآلا 4 رفكلا يف ف ةدايز ءيسللا امّنِإل : هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ىلع مهضعب ريغي ال ةيلهاجلا ىف اوناكو «ةيلهاجلا ىف: ناكو ««سَمَلَقلا»: هل لاقي ةنانك ىنب نم لجر

 .انب اوجرخا :لاق ءوه ناك املف د هلا يلو كحل لتاق لجرلا ىقلي «مارحلا رهشلا ىف ضعب

 امهانلعج انيضق لباقلا ماعلا ناك اذإف ءنارفص ماعلا امه «ماعلا هئسنن :لاق ! مرحملا اذه :هل اولاق

 امه «مرحملا عم هومرح ءرفص ىف اوزغت ال :لاق لباق ماع ناك املف كلذ لعفف :لاق .نيمرحُم

 . نامرحم

 ءطقف رهشأ ةثالث اذه ىلع نومرحي امنإ ماع ىف مهنأل ؛رظن اهيفو «ءىسنلا ىف ةبيرغ ةفص هذهف

 اماع هتومرحيو اماع هَنوُلحي » : ىلاعت هلوق نم اذه نيأف ءرهشأ ةسمخ نومرحي هيلي ىذلا ماعلا ىفو

 . ؟4هّللا مرح ام دع اوئطاويل

 ىبأ نبا نع ءرمعم انربخأ «قازرلا دبع لاقف ءاضيأ ةبيرغ ىرخأ ةفص دهاجم نع ىور دقو

 جحلا «ءلجو زع «هللا ضرف :لاق «ةيآلا «رفكلا يف ةدايز ءيسنلا امْنإظ :هلوق ىف دهاجم نع «حيجت
 «عيبرو «عيبرو ءرفصو «مرحملاو «ةجحلا اذ رهشألا نومسي نوكرشملا ناكو :لاق .ةجحلا ىذ ىف

 هيف نوجحي ةجحلا وذو .ةدعقلا اذو «"الاوشو «ناضمرو «نابعشو «بجرو «یدامجو «یدامجو

 بجر نومسي مث ءرفص رفص نومسيف نودوعي مث «هنوركذي الو مرحملا نع نوتكسي مث ىرخأ ةرم

 ءالاوش ةدعقلا اذ نومسي مث «ناضمر الاوش نومسي مث «ناضمر نابعش نومسي مث «ةرخآلا ىدامج

 .«لاوشو» :أ ء ىف (۲) .ىربطلاو كت نم ةدايز )١(



 (۳۷) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 10۲

 وذ مهدنع همساو «هيف نوجحيف ءةجحلا اذ مرحملا نومسي مث «ةدعقلا اذ ةجحلا اذ نومسي مث
 رخآلا ركب ىبأ ةجح قفاو ىتح «نيماع رهش لك ىف نوجحي اوناكف ةصقلا هذه لثمب اوداع مث ؛ةجحلا
 لوقي نيح كلذف «ةجحلا اذ قفاوف «جح ىتلا هتجح هيي ىبنلا جح مث "٠ ةدعقلا ىف نيماعلا نم
 .«ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتأيهك رادتسا دق نامزلا نإ» : هتبطخ ىف ةي ىبنلا

 ءةدعقلا ىذ ىف تعقو دقو ركب ىبأ ةجح حصت فيكو ءاضيأ رظن هيف دهاجم لاق ىذلا اذهو

 نم ءيرب هّللا نأ ربكألا جحلا موي ساتلا ىلإ هلوسرو هللا نم ناذأو» : ىلاعت هللا لاق و ؟اذه ىنأو

 ةجحلا ىذ ىف نكت مل ولف ءركب ىبأ ةجح ىف كلذب ىدون امنإو «[7 :ةبوتلا] ةيآلا «هلوسرو نيك ر شملا
 ةنسلا نارود نم «هركذ ىذلا اذه ءىسنلا مهلعف نم مزلي الو ,«ربكألا جحلا موي» : ىلاعت لاق امل
 رهش نولحي اوناك امل مهنإف ءاذه نودب لصاح ءىسنلا نإف ؛نيماع رهش لك ىف مهجحو . مهيلع

 اهماظن ىلع اهلاحب ةنسلاو ةنسلا] رخآ ىلإ عيبرو عيبر هدعبو ءرفص هضوع نومرحي اماع مرحملا
 عيبرو « رفص هدعبو «هميرحت ىلع هنوكرتيو مرحملا نومرحي لباقلا ماعلا ىف مث اهروهش ءامسأو اهتدعو

 هللا مرح ام اولحيف «هللا مرح ام ةدع اوئطويل ؛اماع هنومرحيو اماع هنولحيف "”[اهرخآ ىلإ عيبرو
 ةيلاوتملا ةثالثلا نم ثلاثلا رهشلا ميرحت نومدقي ةرات مهنأ الإ ءةنسلا نم رهشأ ةعبرأ ميرحت ىف :ىأ

 نامزلا نإ» : هيي هلوق ىلع مالكلا انمدق دقو .هنورخؤي :ىأ ءرفص ىلإ هنوئسني ةراتو «مرحملا وهو
 ةثالث «مرح ةعبرأ اهنم ًارهش رشع انثا ةنسلا «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق
 ميرحتو روهشلا ° ةدع ىف رمألا نأ :ىأ ءعرضم بجرو «مرحملاو «ةجحلا وذو «ةدعقلا وذ :ةيلاوتم
 نم «برعلا ةلهج هدمتعي امك ال ؛ىلاوتلاو ددعلا نم هللا باتك ىف قبس ام ىلع ءاهنم مرحم وه ام

 . ملعأ هللاو «ضعب نع ءىسنلاب اهضعب ميرحت مهلصف

 انثدح «ميهاربإ نب ىكم انثدح «ىناربطلا ةملس نب رشب نب حلاص انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 عمتجاف ا ل :لاق هنأ رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع «ةديبع نب ىسوم
 نم ءىسنلا امنإو» :لاق مث لأ هل وه اج هيلع ىنثأو هللا دمحف «نيملسملا نم هللا ءاش نم هيلإ

 نومرحي اوناكف .«اماع هنومرحيو اماع هنولحي ءاورفك نيذلا هب لضي ءرفكلا ىف ةدايز «ناطيشلا

 . "ءىسنلا وهو ؛مرحملا نولحتسيو ٠ رفص نولحتسيو ءاماع مرحملا

 :لاقف ءانسح ًاديفمو ًاديج اًمالك «ةريسلا» باتك ىف اذه ىلع قاحسإ نب دمحم مامإلا ملكت دقو
 «لجو زع «هللا لحأ ام اهنم مرحو «هللا مرح ام اهنم لحأف «برعلا ىلع روهشلا أسن نم لوأ ناك
 نب كلام نب ثراحلا نب ةبلعث نب رماع نب ىدع نب © مِيَقُف ةكردم دبع نب ةفيذح : :وهو ««سملَقلا»

 .أ 2ك ت نم ةدايز (۳) .«ةدعقلا ىذ» :أ ءك ىف (۲) . اذا: ىف (1)

 .«هنم رفص» :أءك «ت ىف (5) .«هلهأ وه امب» :آ ءت ىف (0) هذه ت ىف (6)
 )۱۸۸/١(. روثنملا ردلا ىف امك ىناهبصألا خيشلا وبأ هاورو (۷)

 . ميقف نب دبع» :أ ك «ت یف (۸)



 187 ب )۳۹ «۳۸) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 هنبا كلذ ىلع هدعب ماق مث ا ول دعم نو ناز قير هم نيد ونابلا قف ؛ ةكردم نب ةميرتخ نب ةنانك

 ةمامثوبأ هنبا مث ءةيمأ نب فوع هنبا مث «علق نب ةيمأ هنبا مث ءدابع نب علق هنبا دابع دعب نم مث داّبع
 تعمتجا اهجح نم تغرف اذإ برعلا تناكف .مالسإلا ماق هيلعو «مهرخآ ناكو «فوع نب ةداتج

 هناكم لعجيو ءاماع مرحملا لحيو «ةجحلا اذو «ةدعقلا اذو ءابجر مرحف ءبيطخ مهيف ماقف «هيلإ

 . هللا لحأ ام مرحيو :ىنعي هللا مرح ام لحيف هللا مرح ام ةدع ئطاويل اماع همرحيو ءرفص

 م جيته د

 متيضرأ ضرألا ىلإ متقن هللا ليبس يف اورفنا مُكَل ليق اذ مك ام اونمآ نيذّلا اهي اي

 مكبذعي اورفنت الإ ® ليلق أل ةرخآلا يف ايندلا ةاّيحلا عاتم امف ةرخآلا نم اًيندلا ةاَيحْلاب

 . 4 9 ريِدَق ءيش لك ىَلع هّللاو نيش هورضت الو مكريغ اموق لدبتسيو اميلأ اباذع

 لالظلاو رامثلا تباط نيح «كوبت ةوزغ ىف ةا هللا ا اورق باتع ىف عورش اذه

 للا ليبس يف اورفنا مكل ليق اذإ مك ام اونمآ نيذّلا اهيأي» : ىلاعت لاقف ءظيقلا  ةراَمَحو رحلا ةدش ىف

 ةعدلا ىف ماقملا ىلإ متلمو متلساكت : ىأ «ضرألا ىلإ متلقالا» هللا ليبس ىف داهجلا ىلإ متيعد اذإ :ىأ

 مكنم ًاضرأ اذكه ” متلعف مكل ام :ىأ«ةرخآلا نم ايندلا ةايحلاب متيضرأ ا ءرامثلا بيطو ضفخلاو

 ؟ةرخآلا نم الدب ايندلاب

 الإ ةرخآلا يف اًيندلا ةايحْلا عاتم امف :لاقف ءةرخآلا ىف بغرو ءايندلا ىف ىلاعتو كرابت دهز مث

 .دمحأ مامإلا لاق امك .«ليلق

 ىخأ دروتسملا نع « سيق نع «دلاخ ىبأ نب ب ليعامسإ انثدح ل ا

 رظنيلف «ميلا ىف هذه هعبصأ لعجي امك الإ ةرخآلا ىف ايندلا ام» : هيم هللا لوسر لاق :لاق رهف ىنب

 . ةبابسلاب راشأو .("؟عجرت مب

 . لسم هجارخإب درفنا

 «حور نب عيبرلا انثدح :ىضمخلا ديمح ا دبع ف نب رک انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ابأ اي :تلق :لاق نامثع ىبأ نع - صاصحلا ىنعي - دايز انثدح «ىبهولا دلاخ نب دمحم انثدح

 فلأ ةنسحلاب ىزجي هللا نإ) :لوقي هللا ىبن تعمس :لوقت كنأ ةرصبلاب ىناوخإ نم تعمس «ةريره

 فلأ ىفلأ ةنسحلاب ىزجي هللا نإ» :لوقي هيَ هللا لوسر تعمس لب :ةريره وبأ لاق «ةنسح فلأ

 .متعنص»:أ «ك ءت ىف (0) .«ةوامحو» :أ ىف )١(

 .«عجريا» :أ ىف (۳)

. (A0۸) مقرب ملسم حيحصو )۲۲۸/٤( دنسملا )٤( 

 . نع :أ ىف (5)



 ٤ ناتيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزحلا )۳۸« ۳۹(

 “ي ليلق الإ ةرخآلا ىف ايندلا (1) ةايحلا عاتم امفإل : ةيآلا هذه الت مث (ةنسح .

 .ليلق هللا دنع اهنم ىقب امو اهنم ىضم ام ايندلاف

 «ليلق الإ ةرخآلا يف ايندلا ةايحلا عاتم امفإ» : ةيآلا ىف شمعألا نع «ىروثلا ") [نايفس] لاقو
 . بكارلا دازك :لاق

 ىنوتثا :لاق ةافولا ناورم نب زيزعلا دبع ترضح امل :هيبأ نع «(”ءزاح ىبأ نب زيزعلا دبع لاقو

 فلخأ ام” ریبک نم ىلاَمأ :لاقف هيلإ رّظَن هيدي نيب عضو املف .2*هيلإ رظنأ هيف نفكأ ىذلا ىنفكب
 ناك نإو «ليلقل كريثك ناك نإ .راد نم كل فأ لوقي وهو ىكبف هرهظ ىلو مث ؟اذه الإ ايندلا نم

 وورق ىفل كنا نو: ءريصقل كلل

 رفنتسا :سابع نبا لاق .هاميلأ اباذع مكبذعي اورفنت الإ ظ :لاقف داهجلا كرت ىلع ىلاعت دعوت مث
 .مهباذع ناكف رطَقلا مهنع هللا كسمأف «هنع اولقاثتف «برعلا نم آيح هيب هللا لوسر

 موق لدبتسي اولوتت نإإ) : یلاعت لاق امك «هنيد ةماقإو هيبن ةرصنل :ىأ «مكريغ اموق لدبتسيو»
 .[۳۸:دمحم] 4 مگا اوُنوُكَي ال مث مک ریغ

E 0و 1 5 همس د  

 «هنع مكلقاثتو مكلوكنو .داهجلا نع مكيلوتب ًائيش هللا اورضت الو : یا 4 ایش هورضت الو

 . مكنودب ءادعألا نم راصتنالا ىلع رداق : ىأ«ريدق ءيش لك ىلع هللاو»

 مهلوح نمو ةنيدملا لهأل ناك امل : لوقو .4الاقثو افافخ اورفنا  :هلوقو «ةيآلا هذه نإ :ليق دقو

 نونمؤملا ناك امو# : ىلاعت هلوقب تاخوسنم نهنإ ١١١[ :ةبوتلا] هللا لوسر نع اوُفّلَختي نأ بارعألا نم

 «ةمركعو «سابع نبا نع اذه ىور ١77[« :ةبوتلا] «ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفت الولف ةَقاك اورفنيل

 .داهجلا ىلإ ةَ هللا لوسر مهاعد نميف اذه امنإ :لاقو ريرج ن هدرو . ملسأ نب ديزو «نسحلاو

 .هيلع اوبقوعل هوكرت ولف «كلذ مهيلع نيعتف

 . '[باوصلاب] ملعأ ىلاعت [و هناحبس] هللاو .هاجتا هل اذهو

 لوقي ذإ راغلا يف امه ذإ نينا يناَث اورفك نيذّلا هجرخأ ذِإ هللا هرصن دقف هورصتت الإ »
 ص ر g22 و

 ةملك لعجو اهورت مل دونجب هدّيأو هيلع هتنيكس هللا لزنَأَف انعم هللا نإ نزحت ال هبحاصل

 .أطخ وهو «ةايحلا ام» :أ كت ىف )١(

 )۱۹۳/١(. روثنملا ردلا ىف امك هريسفت ىف هيودرم نباو «دهزلا دئاوز یف دمحأ نب هللا دبع هاورو (۲)

 .«متاح» :أ ىف (4) .أءك ءات نم ةدايز ()

 .اريثكذ:أ ك ت یف (5) . (هيفل :ت یف (9)

 .أ ءت نم ةدايز (9 ۰۸) .«هاورو» :أ ىف (۷)
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 . 4 60 ميكح زيزع هّللاو ايلعلا يه هللا ةملكو ئلفسلا اورفك نيذا

 امك ةظفاحو ةيفاكو هديؤمو هرضات هللا ناف ءةلوسر اؤرضتت : ىآ «ةورصتت الإ ¥: ناغت لوفي

 نوكرشملا مه امل «ةرجهلا ماع :ىأ ('(راغلا يف امه ذإ] نينثا يناث اورفك نيذّلا هجرخأ ذإإ# هرصن ىلوت

 .ركبوبأ لعجف «ةنيدملا وحن اريسي مث «مهراثآ ىف اوجرح يذلا تلطلا عجريل مايأ ةئالث روث راغ

 « ىذأ مهنم لا هيلع «لوسرلا ىلإ صلخيف «دحأ مهيلع علي نأ عزجي «هنع هللا ىضر

 :دمحأ مامإلا لاق امك ««امهئلاث هللا نينثاب كنظام ءركب ابأ اي» :لوقيو هنيو هنكسي ةا ىبنلا لعجف

 نحنو ءاي ىبنلل تلق :لاق هثدح ركب ابأ نأ سنأ نع «تباث انأبنأ «مامه انثدح «نافع انثدح

 كنظ ام ءركب ابأ اي» :لاقف :لاق .هيمدق تحت انرصبأل هيمدق ىلإ رظن "7 مهدحأ نأ ول :راغلا ىف

 «امهئلاث هللا نينثاب

 لا فراج ا

 رهشأ ىف لوسرلا ىلع ف « هيلع هرصنو هدييأت أ «هيلع هتنيكس هللا لزنأف © : ىلاعت لاق اذهلو

 «ةنيكس هعم لزت مل لوسرلا نل :اولاق «هريغو سابع نبا نع ىورو ركب ىبأ ىلع : ليقو :نيلوقلا

 . «اَيلعْلا ىه هللا ةملكو ئلفسلا اورقك نيذّلا ةملك لعجو»

 . هللا الإ هلإ ال : ىه هللا ةملك#و كرشلا :«اورفك نيذّلا ةملك» ىنعي :سابع نبا لاق
 لجرلا نع ايب هللا لوسر لئس :لاق «هنع هللا ىضر .«ىرعشألا ىسوم ىبأ نع نيحيحصلا ىفو

 هللا ةملك نوكتل لتاق نم» :لاقف ؟هللا ليبس ىف كلذ ىأ «ءاير لتاقيو «ةيمح لتاقيو «ةعاجش لتاقي

 . *0(هللا ليبس ىف وهف ايلعلا یھ

 ىمتحاو « هيابب ذال نم ماضي ال «بانجلا عينم «هراصتناو هماقتنا ىف فأ «زيزع هللاو# : هلوقو

 .هلاعفأو هلاوقأ ىف « ميكح» «هباطخب كسمتلاب

 نإ مكل ريخ مكلذ هللا ليبس يف مكسفنأو مكلاومأب اودهاجو الاقثو افافخ اورفنا

 . 4 (60)كوملعت متنك

 «الاقثو افافخ اورفنا» :ةيآلا هذه : حيبص نب ملسم ىحضلا ىبأ نع «هيبأ نع «ىروثلا نايفس لاق

 .«ادحأ»: ت ىف (۳) . يَ هللا لوسر» :ك ىف (۲) .ك نم ةدايز )١(

 (1(TA). مقرب ملسم حيحصو (1o) مقرب ىراخبلا حيحصو (4 )١/ دنسملا )4(

 .(۹۰ €) مقرب ملسم حيحصو (۲۸۱۰) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 )٤١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ١65

 .ةءارب ةروس نم لزن ام لوأ

 نوكي نأ ىسع اوناك اسان نأ هل ركذ هنأ یمرضح معز :لاق هيبأ نع «نامیلس نب رمتعم لاقو

 . ةيآلا «الاقثو افافخ اورفنا :  هللا لزنأف «مثآ ال ىنإ :لوقيف ءًاريبك وأ اليلع مهدحأ

 ءادعأ لاتقل «كوبت ةوزغ ماع «هيلع همالسو هللا تاولص «لوسرلا عم ماعلا ريفنلاب ىلاعت هللا رمأ

 طشنملا ىف لاح لك ىلع هعم جورخلا ىف نينمؤملا ىلع متحو «باتكلا لهأ نم ةرفكلا مورلا نم هللا

 . (الاقثو افافخ اورفنا ا :لاقف ءرسيلاو رسعلاو هرگلاو

 مث ًادحأ رذع هللا عمسأ ام ,E ال وھک :ةحلط ىبأ نع « سنأ نع «ديز نب ىلع لاقو

 و

 . لتق ىتح لتاقف ماشلا ىلإ جرخ

 اودهاجو الاقثو افافخ اورفنا 8 :ةيآلا هذه ىلع ىتأف «ةءارب ةروس ةحلط وبأ ارق :ةياور ىفو
a3 2 1 1 2 7 هد 1 28  

 لاقف .ىنب اي ىنوزهج «اباًبشو اخويش انرفنتسي انبر ىرأ :لاقف هللا ليبس يف مكسفنأو مكلاومأب
 ىتح رمع عمو «تام ىتح ركب ىبأ عمو «تام ىتح هللا لوسر عم توزغ دق « هللا كمحري :هونب

 ةعسن دعب الإ اهيف هونفدي ةريزج هل اودجي ملف «تامف رحبلا بكرف «ىبأف . كنع وزغن نحنف «تام

 ب هونفدف «ريغتي ملف , مايأ

 لتاقمو « ةيطع رمو « ىرصبلا 'نسحلاو .حلاص ىبأو ةمركعو ‹ سابع نبا نع ىور اذكهو

 :اولاق «الاقثو افافخ اورفنا) : ةيآلا هذه ريسفت ىف اولاق مهنأ :ملسأ نب ديزو ىبعشلاو نایک نا

 .دحاو ريغو «نايح نب لتاقمو «كاحضلاو ةمركع لاق اذكو . ابابشو الوهك

 .هريغو «حلاص وبأ لاق اذك .نيكاسمو ءاينغأو ءاخويشو ''' ابابش :دهاجم لاقو
 و

 . ليغاشم ريغو ليغاشم : ةبيتع نب مكحلا لاقو

 ريغو اطاشن اورفنا : لوقي (الاقثو افافخ اورفنا» : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 . ةداتق لاق اذكو . طاشن

 «ةجاحلا اذو «ليقثلا انيف نإف :اولاق «الاقثو افاقخ اورفنا» : دهاجُم نع «حيجُن ىبأ نبا لاقو

 ىلعو الاقثو افافخ اورفني نأ نود مهرذعي نأ ىبأو هللا لزنأف ءرمأ هب رسيتملاو «لغشلاو'"” ةعيضلاو

 . مهنم ناك ام

 . «انايشو» : ىف (۳) .« :لاق هنآ ةياور ىف وهو» :أ «ت ىف (۲) .«انايشو) : ىف )١(

 .«انابش» :أ ىف (1) . انابشو» :] ءك ءت ىف (0) .«اهيفا :ك «ت ىف )٤(
 . «ةعنصل او» :ت یف (۷)
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 ىف مومعلا تايضتقم نم هلك اذهو .رسيلاو رسعلا ىف :ًاضيأ ىرصبلا نسحلا ىبأ نب نسحلا لاقو

 .ريرج نبا رايتخا اذهو «ةيآلا

 ءانابكرو افافخ اهيلإ سانلا رفن مورلا بورد ىلإ ريفنلا ناك اذإ :ىعازوألا ورمع وبأ مامإلا لاقو

 .ةلأسملا ىف ليصفت اذهو . ةاشمو انابكر ءالاقثو افافخ اهيلإ اورفن لحاوسلا هذه ىلإ ريفنلا ناك اذإو

 ةحوسنم ةيآلا هذه نأ مهريغو ىناسارخلا ءاطعو «بعك نب دمحمو « سابع نبا نع ىور دقو

 . هللا ءاش نإ كلذ ىلع مالكلا ىتأيسو (ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفت الولف : ىلاعت هلوقب

 لجر هءاجف ًافيعضو آيوقو «اريقفو اينغ :لوقي «الاقثو افافخ اورفنا# : هلوق ىدسلا لاقو

 : خوب تل ف ياف ف نواب نأ ةلامو لإ اعف امس اهم ناكر دادا هلأ اومعز «ذئموي

 سيل# :لاقف هللا اهخسنف اهنأش نيالا ىلع ديا ةيآلا هذه تلزن املف : «(الاقثو افافخ اورفنا»

 (هلوسرو هلل اوحصت اذإ جرح نوقفني ام نودجي ال َنيّلا ىَلع الو ئضرملا ىلع الو ءاقعضلا ىلع

 .[١9:ةبوتلا]

 بويأ وبأ دهش :لاق دمحم نع «بويأ انثدح «ةّبلع نبا انثدح .بوقعي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 :لاق أدحاو اماع الإ نيرخآ ىف وهو الإ نيملسملل ةازغ نع فلختي مل مث اردب وَ هللا لوسر عم

 را اق الإ ىندجأ الف ,الاقثو افافخ اورفناؤ : هللا لاق :لوقي بويأ وبأ ناكو

 ينا رخ اخ قب لا ورمع نب ديعس ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 اَ هللا لوسر سراف دوسألا نب دادقملا تيفاو :لاق ىناربحلا دشار وبأ ىنثدح «ةرسيم نب نمحرلادبع

 :هل تلقف ءوزغلا ديري ءهمظع نم اهنع لضف دقو «صمحب ةفرايصلا تيباوت نم توبات ىلع اسلاج

 . 27 الاقتو افاقخ اورفنا# : ((7ثوحبلا» ةروس انيلع تتأ :لاقف كيلإ هللا رذعأ دقل

 ىلع ًايلاو ناكو ءورمع نب ناوفص عم انرفت :لاق ىبعرشلا ديز نب نابح ىنثدح :ريرح لاق هبو

 لهأ نم «هينيع ىلع هابجاح طقس دقو ءامه اريك اخيش تيقلف ةمجارجلا ىلإ «سوسفألا لبق صمح

 عفرف :لاق .كيلإ هللا رذعأ دقل ءمع اي :تلقف ” هيلإ تلبقأف .راغأ نميف «هتلحار ىلع «قشمد

 هللا هديعي مث «هيلتبي هللا هبحي نم هنإ ءالاقثو افافخ هللا انرفنتسا «ءىخأ نب اي :لاقف °” هيبجاح

  eeا هللا الإ دبعي ملو «ركذو ربصو ركش نم هدابع نم هللا ىلتبي امنإو. :

 .«ةيآلا هذه تلزنف» :أ ىف )١(

 )۲١۷/۱٤(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .ىربطلا نم تبثملاو «ثوعبلا» :د ت «ه ىف (۳)

 )۲۹۸/۱۶٤(. ىربطلا ريسفت ()

 . هينتقيفا :أ ىف (۷) .(هبجاح» :ت یف )١( .هيلع» :أ «ت ىف (5)

 )57147/1١5(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۸)



 )٤۳ _ ٤٥( تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 10۸

 اودهاجو > :لاقف «هلوسر ةاضرمو هتاضرم ىف جهملا لذبو «هليبس ىف ةقفنلا ىف ىلاعت بغر مث

 «ةرخآلاو ايندلا ىف مكل ريخ اذه :ىأ «َنوُمَلعَت متنك نإ مك ريخ مكلذ هللا ليبس يف مكسفنأو مكلاومأب

 ةماركلا نم مكل رخدي ام عم ءايندلا ىف مكودع لاومأ هللا مكينغيف ءاليلق ةقفنلا ىف نومرغت مكنألو

 وأ «ةئجلا هلخدي نأ هافوت " نإ هليبس ىف 2 دهاجملل هللا لّمكتو» : ةي ىبنلا لاق امك «ةرخآلا ىف

 TEE وأ yT هلزنم ىلإ هدري

 نأ ئسعو مل ريخ وهو ائیش اوهركت نأ ئسعو مكل هرك وهو لاتقلا مکیلع بتك# :ىلاعت لاق اذهلو

 ۲١١[. :ةرقبلا] «نوملعت ال متنأو ملعي هّللاو مكل رش وهو ائيش اوبحت

 :دمحأ مامإلا هاور ام ليبقلا اذه نمو

 .«ملسأ» :لج لجرل لاق ههم هللا لوسر نأ ؛سنأ نع ءديمح نع ,ىدع ىبأ نبا دمحم انثدح

 . «اهراک تنك نإو ملسأ» :لاق .اهراك ىندجأ :لاق

 هللاب نوفلحيسو ةّقشلا مهيلع تدعب نكلو كوُعبتَأل ادصاق ارفسو اًبيِرَق اضرع ناك ول

 . 4 © نوبذاك مهنا مّلعي هّللاو مهسفنأ نوكلهي مكعم انجرح انعطتسا وَ

 ام دعب هيك ىبنلا نع اودعقو ‹كوبت ةوزغ ىف وي ىبنلا نع اوفلخت نيذلل ًاخبوم ىلاعت لوقي

 لاق 4انيِرَق اضرع ناک ول 8 :لاقف «كلذك اونوكي ملو ءراذعأ ووذ مهنأ نيرهظم «كلذ ىف هونذأتسا

 كعم اوؤاج اوناكل :ىأ «كرعبتأل» ءًاضيأ ًابيرق :ىأ «ادصاق اًرقسو) «ةبيرق ةمينغ : سابع نبا

 متعجر اذإ مكل :ىأ 4هّللاب نوفلحیسو) ءماشلا ىلإ ةفاسملا :ىأ «ةّقشلا مهيَلَع تدعب نكلو# «كلذل

 نوكلهي» :ىلاعت هللا لاق «مكعم انجرخل راذعأ انل نكت مل ول :ىأ «مُكَعم انجرح انعطتسا ول مهيلإ
 . «نوبذاكل مهّنإ معي هّللاو مهسفنأ

 ال © نيبذاكلا ملعتو ارقد يلا كل نيتي ی مهل تا مل كتعاوللا ادعو

 ميلع هّللاو مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ رخل مويلاو هّللاب نونمؤي نيذّلا كنذتسي

 يف مهف مهبولق تباتراو رخآلا مويلاو هّللاب نونمؤي ال نيذْلا كندذكتسي امتإ © نيقتملاب
 م يجادل.

 . 4 62 نوددرتي مهر

 .«نأب» :ت یف (۲) .«نيدهاجمللا :ت یف )١(

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )۱۸۷١( مقرب ةحيحص ىف ملسمو (477) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 ١١(. 9 /7) دنسملا (5)

 . ؟هللا لوسر» : ىف (0)



 د 0 ةيزعلا رر مئازلا» وخلا

 انثدح « ”ىزارلا ناميلس 3 0 ىيحي] نب نيصح وبأ انثدح ( ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

SS 

 .هريغو ىلجعلا قّروم لاق اذكو . مهل تنذأ مل كنع هللا اقع :لاقف ةبتاعملا

 نإ مهل نذأي نأ ىف رف «رونلا رو يف يتلا لزنأ مث «نوعمست امك هبتاع :ةداتق لاقو

 ءاطع نع ىوُر اذكو .[17 :رونلا] «مهنم تئش نمل نَذأَف مهنأش ضعبل كونذأتسا اإ

 . ىناسارخلا

 مل نإو ءاودعقاف مكل نذأ نإف هللا لوسر اونذأتسا :اولاق سانأ ىف ةيآلا هذه تلزن :دهاجم لاقو

 .اودعقاف مكل نذأي

 (نيبذاكلا مّلعتو» ءراذعألا ءادبإ ىف :ىأ (اوقدص نيذلا كل َنّيَبتي ئَّتح» :ىلاعت لاق اذهلو

 ىف مهنم قداصلا ملعتل ءدوعقلا ىف مهنم دحأل نذأت ملف :«كونذأتسا ال مهتكرت اله :ىلاعت لوقي

 .هيف مهل نذأت مل نإو] وزغلا نع دوعقلا ىلع نيرصم اوناك دق مهنإف «بذاكلا نم كتعاط راهظإ
 الو :لاقف ةلوبنرو للاب نري دعنا اورغلا نع دوغقلا قفا .هئذاتني ال هنأ .ىلاعت ربحا اذهلو

 ؛ «مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ رخآلا مويا هللاب نونمؤي نيذّا» وزخلا نع دوعقلا ىف :ىأ «كنذئتسي

 «كندتسي اَمّنِإ .نيقتمْلاب ميلع هّللاو» .اولثتماو اورداب هيلإ مهبدن الو ءةبرق داهجلا نوري كئلوأ نأل

 رادلا ىف هللا باوث نوجري ال :ىأ (رخآلا مْوُيلاو هّللاب نونمؤي ال نيدّلا» هل رذع ال نمم دوعقلا ىف :ىأ

 مهبير يف مهَفط ءهب مهتئجام ةحص ىف تكش :ىأ «مهبوُلُق تباتراو» مهلامعأ ىلع ةرخآلا

 موق مهف «ءىش ىف هتباث مدق مهل تسيلو «یرخآ نورخؤيو الجر نومّدَقي ؛نوريحتي :ىأ نوددرتي
 .اليبس هل دجت نلف هللا للضي نمو «ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال «ىكله ىرايح
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 / عم اودعقا ليقو مهَطَبَتَف مهّئاعبنا هللا هرك نكلو ةّدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو »
 سمو همه ل را رع رور

 ةنتفلا مكنوغبي مكلالخ ارغضوألو لا لإ مكوداَز ام مكيف اوج رخ ول GD نيدعاقلا

 .4 60 (EY نيملاّظلاب ميلع هّللاو مهل نوعاّمس مكيفو

 اوبهأت اوناكل :ىأ دع هل اودعأل» وزغلا ىلإ كعم :ىأ «جورخلا اوداَرَأ ولو :ىلاعت لوقي
 «مهرخأ :ىأ «مهطبتق» أ دق 1 فاس وجرب نأ رفعنا" قأ «مهاعبنا هللا هرك نكلو» فل

 .ًاردق :ى | «نيدعاقلا عم اودعفا ليقو»

 .بعشلا .ط شماه نم ًادافتسم ٤/ ۳٠٤/۲. ليدعتلاو حرجلا نم ةدايز )١(

 .؟ملعیو» :ت ىف )٤( .«فرشم» :أ ىف (9) .«ىرادلا» :أ ىف (۲)

 .امکعم» :ك «ت ىف (5) .أ ك «ت نم ةدايز (65)



 مد ةيآلا : ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ت ص تت ل

 لإ مكوداز ام مكيف اوجرخ ول :ل لف NEE A E ا

 e نونسحتسمو 7 00 : ئأ ا «ةنتفلاو 5 ةميمتلاب مكتيي

 داسفو نينمؤملا نيب رش عوقو ىلإ اذه ىدؤيف .مهلاح نوملعي ال اوناك نإو مهنوحصنتسي ‹ مهمالکو

 مهل نوعمسي نويع : ىأ «مهل نوعامس مكيفوإ» :ريرج نباو ءملسأ نب ديزو «دهاجم لاقو

 . مهيلإ اهنولقنيو رابخألا

 لوألا ىنعملاو «لاوحألا عيمج ئف ماع اذه لب ‹ مهعم مهجورخل صاصتخا هل ىقبي ال اذهو

 .نيرسفملا نم هريغو ةداتق بهذ هيلإو «قايسلاب ةبسانملا ىف رهظأ

 ىبأ نب هللا دبع :مهنم فرشلا ىوذ نم - نذأتسا نم - ىنغلب اميف ناك "ياحب نب دمتم لاقو

 ع اوجرخي نأ :مهب هملعل هللا مهطبثف .مهموق ىف ًافارشأ اوناكو « سبق نب دلار لولس نبا

 ‹مهيف مهفرشل ؛هيلإ مهنوعدي اميف ةعاطو مهل ةبحم لهأ موق هدنج ىف ناكو . .هدنج هيلع اودسفيف

 . يهل نوعامس مكيفوإ» :لاقف

 امو «ناك ام (؟”[ملعي] هنأب ربخأف ( نيملاّظلاب ميلع هللاوإ :لاقف هملع مامت نع ىلاعت ربخأ مث

 الإ مكوداز ام مكيف اوجرخ ول :ىلاعت لاق اذهلو ؛نوكي ناك فيك ناك ول نكي مل امو ؛نوکی
 اودر ولو» یا لاق امک ءاوجرخ ام اذه عمو اوجرخ ول نوكي فيك مهلاح نع ربخأف , #الابخ

 ولو مهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولو :ىلاعت لاقو «[78 :ماعنألا] «نوبذاكل مهنإو هنع اوهن امل اوداعل

 وأ مكسفن نأ اولتقا نأ مهيلع انبتك انا ولو :ىلاعت لاقو ء[۲۳ :لافنألا] (نوضرعم مھر اولو مهعمسأ

 اًذإو . يبن شو مهل اريح ناكل هب توظعو ام اوُعف مهنا ولو مهن ليلق الإ هوُلعَف ام مكرايد نم اوجرخا

 اذه ىف تايآلاو ,.[58- 57 :ءاسنلا] © اميقتسم اطارص مهانيدهلو . اميظع ارجأ اندَل نم مهانيتآل

 ريتك

 مهو هللا رمأ رهظو قحلا ءاج ئتح رومألا كل اوبلقو لبق نم ةنتفلا اوغتبا دقل ط

 . 4 ن رهراک

 «رومألا كل اوبلقو لبق نم ةنتفلا اوغتبا قلل : نيقفانملا ىلع مالسلا هيلع هيبنل اضرحم ىلاعت لوقي
 «ةليوط ةدم هلامخإو كنيد نالذخو كباحصأ ديكو كديك ىف مهءارآ اولاجأو مهركف اولمعأ دقل :ىأ

 .؟مهعملا :ت ىف (0) .ك نم ةدايز )١(

 )758١/١5(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 .ك ءات نم ةدايز (6)



 ١89 داس ل ل )٤4 0١2( تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 املف «اهوقفانمو ةنيدملا دوهي هتبراحو «ةدحاو سوق نع برعلا هتمر ةنيدملا ةي ىبنلا مدقم لوأ كلذو

 ىف اولخدف .هجوت دق رمأ اذه :هباحصأو ىبأ نب هللا دبع لاق ءهتملك ىلعأو ردب موي هللا هرصن

 تح :ىلاعت لاق اذهلو ؛مهءاسو كلذ ٩ھ ظاغ هلهأو مالسإلا هللا زعأ املك مث ءًارهاظ مالسإلا

 . (نوهراك مهو هللا رمأ رهظو قحلا ءاج

 ةطيحمل منهج نإو اوطقس ةنتفلا يف الأ ينتفت الو يل نذئا لوقي نم مهنمو إل

 . 4 ® نيرفاكلاب

 جورخ اب «ينتفت الوإ دوعقلا ىف 4يل نذئا» :دمحم اي كل لوقي نم نيقفانملا نمو :ىلاعت لوقي

 ىف اوطقس دق :ىأ «اوطقس ةنتفلا يف الأ :ىلاعت هللا لاق ؛«مورلا ءاسن نم ىراوجلا ببسب «كعم

 ىبأ نب هللا دبعو ناور نب ديزيو «ىرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم لاق امك .اذه مهلوقب ةنتفلا

 دجلل «هزاهج ىف وهو «موي تاذ رای هللا لوسر لاق :اولاق مهريغو ةداتق نب رمع نب مصاعو «ركب

 نذأت وأ «هّللا لوسر اي :لاقف «؟رفصألا ىنب دالج ىف ماعلا دج اي كل له» :ةملس ىنب ىخأ سيق نبا

 ىنب ءاسن تيأر نإ ىشخأ ىنإو «ىنم ءاسنلاب ًابجع دشأ لجر ام ىموق فرع دقل هللاوف «ىنتفت الو یل

 تلزن سيق نب دجلا ىفف .«كل تنذأ دق» :لاقو هيي هللا لوسر هنع ضرعأف .نهنع ربصأ ال رفصألا

 نسلو نفصآلا ى اس نم نشمي" ا ناك نإ < نأ «ةيآلا (ىنتفت الو يل نذئا لوقي نم مهنمو» :هذه

 . ظعأ ءهسفن نع هسفنب ةبغرلاو ةا هللا لوسر نع هفلختب ةنتفلا نم هيف طقس امف ءهب كلذ

 دجلا ناك دقو .سيق نب دحجلا ىف تلزن اهنأ :دحاو ريغو «دهاجمو «سابع نبا نع ىور اذكهو

 ىنب اي مكديس نم» :مهل لاق ويي هللا لوسر نأ :حيحصلا ىفو «ةملس ىنب فارشأ نم اذه سيق نبا

 «لخبلا نم أودأ ءاد ىأو» : ةي هللا لوسر لاقف .هلُْجَبُن انأ ىلع «سيق نب دجلا :اولاق «؟ةملس

 .«رورعم نب ءاربلا نب رشب دعجلا ضيبألا ىتفلا مكدّيس نكلو

 .برهم الو «صيحم الو ءاهنع مهل ديحم ال :ىأ «نيرفاكلاب ةطيحمل منهج إو :ىلاعت هلوقو

 ولوتيو لبق نم انرمأ انذخأ دق اولوقي ةبيصم كبصت نإو مهؤست ةنسح كبصت نإ

 لكوتيلف هللا ىلعو انالوم وه انل هللا بتك ام الإ انبيصي نل لق 00 نوحرف مهو

 . 4 20 نونمؤملا

 رفظو رصنو حتف : ىأ 4ةنسحإ نم هباصأ امهم هنأل ؛هل ءالؤه ةوادعب هيبن ىلاعتو كرابت ملعي

 .«مهظاغأ» :ت ىف )١(

 .(؟ما/ل/١1:) هريسفت ىف ىربطلا مهنع هاور )۲(

 . ؛هلجبن) :ت ىف (۳)



 (50 _ )٥۲ تايآلا: ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 11۲

 بق نم اتر انذَحأ دق اولوقي ةبيصم كبصت نإو E ٠ «هباحصأ رسيو هرسي امم «ءادعألا ىلع

 تاولص «هلوسر ىلاعت هللا دشرأف . «نوحرف مهو اوُلوتيول ءاذه لبق نم هتعباتم نم انزرتحا دق :ىأ

 بنك ام الإ انبيصي ناو مهل : ىأ «لق» :لاقف «ةماتلا هذه مهتوادع ىف مهباوج ىلإ «هيلع همالسو هللا

 لگ وتیلف هللا ىلعو» انؤجلمو انديس :ىأ 4اَنالوَم وهل ءهردقو «هللا ةئيشم تحت نحن :ىأ هان هللا
 .ليكولا معنو انبسح وهو «هيلع نولكوتم نحنو : ىأ «نونمؤملا

orzo مل o 

 باذعب هللا مكبيصي نأ مكب صّبرَتت نحنو نييتسحلا ىدحإ الإ انب نوصّبرت له لقط

 مكنم لّبقتي نأ اهرك وأ اعوط اوقفنأ لف 69 نوصيرتم مكعم اإ اوصبرتف انيديأب وأ هدنع نم
 2r ھ@ 3 و

 هلوسربو هّللاب اورفَك ْمُهنَأ الإ مهتاقفن مهنم لبقت نأ مهعنم امو (29 نيقساف اموَق متنك مكإ

 . 4 62 نوهراك مهو الإ نوقفني الو ئَلاسُك مهو الإ ةالّصلا نوتأي الو

 ىَدْحِإ الإ انب نورظتنت :ىأ ؟(اتب نوُصَّبرَت له# :دمحم اي مهل لف :ىلاعت لوقي
 مكب صبرت نحتو# . . مهريغو «ةداتقو «دهاجمو « سابع نبا هلاق . مكب رْفظ وأ ةداهش :(نيينسحلا

 ةعراقب هللا مكبيصي نأ امإ ءاذه وأ اذه مكب رظتنن :ىأ < 4اَنيديأِب وأ هدنع نم باذعب هللا مكبيصي نأ

 . «نوصّبرَتم مكعم اإ اوصّيرتف) «لتقب وأ ىبسب «انيديأب وأ هدنع نم

 مكدم لقي نل نيهركم وأ نيعئاط ةقفن نم متقفنأ امهم : ىأ 4اهَرَك وأ اًعوَط اوقفنأ لق : هلوقو
 . «نيقساُف موف متنك مكن

 دق] :ىأ «هلوسربو هّللاب اورفك مهنأل» ءمهنم لبقتي ال مهنأ وهو «كلذ ببس نع ىلاعت ربخأ مث

 دصق مهل سيل :ىأ «ئلاسك مهو الإ ةالّصلا نوتأي الو «ناميإلاب حصت امنإ لامعألاو م

 . 4 نوهراك مهو الإ ة ةقفن (نوقفني الو .لمعلا ىف ةمه الو ‹ حيحص

 لبقتي ال اذهلف ؛ًابيط الإ لبقي ال بيط هنأو ءاولمت ىتح لمي ال هللا نأ قودصملا قداصلا ربخأ دقو

 .نيقتملا نم لبقتي امنإ هنأل المع الو ةقفن ءالؤه نم هللا

 قهزتو ايندلا ةايحلا يف اهب مهبذعيل هللا ديري اَمَّنِإ مهدالوأ الو مهلاومأ كبجعت الف

 . 4 ED نورفاك مهو مهسفنأ

 لاق امك ,«مهدالوأ الو مهلاومأ كبجعت الفد رداع هموت هللا تاولص ا ا لوقي

 ريخ كبَر قزر هيف مهتسفتل ايندلا ةايحلا ةرهز مهتم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كنيع ندمت الو» : ىلاعت

 )١( نم ةدايز ].



 ل ب ب د -(64 85-2: تايآلا . : ةبوقلا ةروش د عبارلا ءرجلا

 أل لب تاَريَجْلا يف مهل عراست . نينبو لام نم هب مهدمن اَمَنَأ نوبسحيأل :لاقو ء[١۱۳ :هط] «ىقبأو
 ٠٥. ٥١[. :نونمؤملا] «نورعشي

 اهم معلا ا رفا ف لاق : «اينادلا ةاّيحْلا يف اهب مُهبَذعيل هللا ديري اَمَّنإِؤ :هلوقو
 . هللا ليبس ىف

 ةايحلا ىف] «مهدالوأ الو مهلاومأ كبجعت الف : هريدقت «رخؤملاو مدقملا نم اذه :ةداتق لاقو

 وا نقر اهب جا هللا ر اغ ا

 : نسخا ىوقلا لوقلا وهو «نسحلا لوق ريرج نبا راتخاو

 كلذ نوكيل ءرفكلا ىلع مهتيمي نيح مهتيمي نأ ديريو :ىأ «نورفاك مهو مهسفنأ قهزتو) : هلوقو
 .هيف مه اميف مهل جاردتسالا باب نم نوكي اذهو «كلذ نم هللاب ًاذايع «مهباذعل دشأو مهل ىكنأ

 ائجلم نودجي ول (25 نوقرفي موق مهنكلو مکنم مه امو مكنمل مهنإ هللاب نوفلحيو

 . 4 69 نرحمجي مهو هيَلِإ اوُلوُل الخدم وأ تاراغم وأ

 مهنأ مهعلهو ٍمهقرفو مهعزفو مهعزج نع «هيلع همالسو هّللا تاولص « هيبل ىلاعت ربخيي

 (نوقرفي موق مهتكلو)» «رمألا سفن ىف : ىأ «مكم مه امو «ةدكؤم ًانيمي «مكدمل مهل هّللاب نوُفلحي»

 نوزرتحي ازرحو «هب نونصحتي انصح : ىأ 4انجْلَم نودجي ول .فلحلا ىلع مهلمح ىذلا وهف : ىأ

 ىف كلذ لاق .قّقنلاو ضرألا ىف بّرَسلا وهو الخدم وأ «لابجلا ىف ىتلا ىهو «تاراغم وأ «هب
 «مکنع مهباهذ ىف نوعرسي :ىأ 4 نوحمجي مهو هيل اولو :ةداتقو ءدهاجمو «سابع نبا ةثالثلا
 ال اذهلو ؛ماكحأ ةرورضلل نكلو «مكنوطلاخي ال مهنأ اودوو «ةبحم ال اهرك مكنوطلاخي امنإ مهنأل

 نونمؤملا رس املك اذهلف ؛ةعفرو رصنو رع ىف لازي ال هلهأو مالسإلا نأل ؛مَعو نزحو مه ىف نولازي

 الخدم وأ تاراغم وأ انِجْلِم نودجي ول ٠ : لاق اذهلو ؛ نينمؤملا اوطلاخي الأ ديار يك كلا و

 .4 نوحمجي مهو هيلإ اولو

 چب ےک
 ء

 مه اذإ اهنم اوطعي مل نإو اوضر اهنم اوطعأ نإف تاقدصلا يف كزملي نم مهنمو 1

 هلضف نم هللا انيتؤيس هّللا انبسح اوُلاَقَو هلوسرو هللا مهاتآ ام اوضر مهنَأ ولو 60 نوطخسي 1

 . 4 63 نوبغار هللا ىلإ اَنِإ هلوسرو

 .أ ك ت نم ةدايز )۲ 1(



 (09 )٥۸« ناتيآلا : ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 1٤

 نوركني ال اذه عم مهو «نونوبأملا '''نومهتملا مهو «كلذ ىف كمهتيو ءاهتقرف اذإ (تاقدصلا»

 . مهسفلال قوشت ىلا

 انه اهو انه اه اهمسقف «ةقدصب هب ىبنلا ىتأ :لاق مصاع ىبأ نب دواد ىنربخأ : جْيرج نبا لاق
 ت

 . ةي ١ هذه تلزنف ؟لدعلاب اذه ام : لاقف راصنألا نم لجر هءاروو :لاق . تبهذ ىتح

 ىف كيلع نعطي نم مهنمو :لوقي (تاقدصلا يف كزملي نم مهنمو» :هلوق ىف ةداتق لاقو

 وهو ةي هللا "”لوسر ىتأ «ةيبارعأب دهع ثيدح ةيدابلا "”[لهأ] نم الجر نأ انل ركذو .تاقدصلا

 هللا ىبن لاقف .تلدع ام «لدعت نأ كرمأ هللا ناك نئل هللاو ءدمحم اي :لاقف ءةضفو ابهذ مسقي

 ىتمأ ىف نإف «ههابشأو اذه اورذحا» : هللا ىبن لاق مث .«ىدعب كيلع لدعي اذ نمف .كليو» : ةي

 اذإ مث مهولتقاف اوجرخ اذإ مث «مهولتقاف اوجرخ اذإف «مهّيقاَرَت زواجي ال نآرقلا نوؤرقي ءاذه هابشأ

 الو ائيش مكيطعأ ام « هديب ىسفن ىذلاو» :لوقي ناك هَ هللا ىبن نأ انل ركذو .«مهرلتقاف اوجرخ

 . «نزاخ انأ امنإ ءهومكعنمأ

 ىبأ نع ل ىبأ نع «ىرهزلا ثيدح نم ناخيشلا هاور امب هيبش ةداتق هركذ ىذلا اذهو

 «نينح مئانغ مسق نيح هيب ىبنلا ىلع ضرتعا ال - صوقرح همساو  ةرصيوخلا ىذ ةصق ىف ديعس

 هللا لوسر لاق مث .«لدعأ نكأ مل نإ ترسخو تبخ دقل» :لاقف .لدعت مل كنإف «لدعا :هل لاقف

 همايصو « مهتالص عم هتالص مكدحأ رقحي موق اذه ءىضئض نم جرخي هنإ» ا هآر دقو واي

- 8 (° ٠ .- ٠. 422 1 0 1-2 ٠ -. 

 ىلتق رش مهنإف «مهولتقاف مهومتيقل امنيأف «ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نوقري «مهمايص عم

 ا كوو الا ميدأ تحت
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 هللا مهاتآ ام اوضر مهنأ ولو :لاقف مهل كلذ نم ريخ وه ام ىلع مهل اهّبنم ىلاعت لاق مث

 ةميركلا ةيآلا هذه تنمضتف « (نوبغار هللا ىلإ اَنِإ هلوسرو هلضف نم هللا انيتؤيس هّللا انبسح اولاقو هلوسرو
 :هلوق وهو «هدحو هللا ىلع لكوتلاو هلوسرو هللا هاتآ امہ اضرلا لعج ثيح ءافيرش ارسو اميظع ًابدأ

 كرتو «هرماوأ لاثتماو لوسرلا ةعاطل قيفوتلا ىف هدحو هللا ىلإ ةبغرلا كلذكو . 4هَللا انبسح اولاقو»

 . هراثآب ءافتقالاو « هرابخأ قيدصتو «هرجاوز

 .؟ىبن» :أ] ىف (۳) .آ ءك هت نم ةدايز (۲) .«نومهبملا» :ت ىف )١(

 .«ايفتقم» :1 ءتاىف (5) .؟ملاس ىبأ» :أ ءت ىف (5) . ؟زواجتي ال» :ت ىف )٤(

 )1١54(. مقرب ملسم حيحصو (؟١١٠7) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 188 سس سس ب (50) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 باقرلا يفو مهبولق ةفّلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امّنِإ »

 . 4 © ميكح ميلع لاو هللا نم ةضيرف ليبسلا باو هللا ليبس يفو نيمراعْلاو
 «تاقدصلا مّسَق ىف هايإ مهزملو ةي ىبنلا ىلع ةلهجلا نيقفانملا ضارتعا ىلاعت 7'2[هللا] ركذ امل

 «هريغ دحأ ىلإ اهمسق لكي ملو «هسفنب اهرمأ ىلوتو ءاهمكح نيبو اهمسق ىذلا وه هنأ ىلاعت نيب

 - معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع ثيدح نم هننس ىف دواد وبأ مامإلا هاور امك «نيروكذملا ءالؤهل اهأزجف

 ایک ىبنلا تيتأ :لاق «هنع هللا ىضر «ىئادصلا ثراحلا نب دايز نع «ميعن نب دايز نع - فعض هيفو

 ىف هريغ الو ىبن مكحب ضري مل هللا نإ» :هل لاقف ةقدصلا نم ىنطعا :لاقف لجر ىتأف «هتعيابف

 .'«كتيطعأ ءازجألا كلت نم تنك نإف «فانصأ ةينامث اهأزجف ءوه اويف مكح ىتح تاقدصلا

 نكمأ ام ىلإ وأ اهيلإ عفدلا باعيتسا بجي له : ةينامثلا فائصألا هذه ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 :نيلوق ىلع ؟اهنم

 .ةعامجو ىعفاشلا لوق وهو .«كلذ بجي هنأ :امهدحأ

 عم ةقدصلا عيمج ىطعيو ءاهنم دحاو ىلإ عفدلا زوجي لب ءاهباعيتسا بجي ال هنأ :ىناثلاو

 «سابع نباو «ةفيذحو ءرمع : مهنم «فلخلاو فلسلا نم ةعامجو كلام لوق وهو .نيقابلا دوجو

 .نآرهم نب نوميمو «ريبج نب ديعسو «ةيلاعلا وبأو

 فرصملا نايبل انه اه فانصألا تركذ امنإف اذه ىلعو «ملعلا لهأ ةماع لوق وهو :ريرج نبا لاق

 . ءاطعإلا باعيتسا بوجول ال

 .ملعأ هللاو ءاذه ريغ ناكم ذخآملاو جاجحلا هوجولو

 ىبأ دنعو «مهتجاحو مهتقاف ةدشل .روهشملا ىلع ةيقبلا نم جوحأ مهنأل انه اه ءارقفلا مدق امنإو

 نبا انثدح .بوقعي ىنثدح :ريرج نبا لاق .لاق امك وهو «ريقفلا نم الاح أوسأ نيكسملا نأ ةفينح

 ءهل لام ال ىذلاب سيل ريقفلا :هنع هللا ىضر ءرمع لاق :لاق دمحم نع «نوع نبا انأبنأ «ةيلع

 : ندع فراحملا ”قلخالا :ةيلع با لاق :بسنكلا قلل نيقتلا نكلو

 راتخاو .ديز نباو «ىرصبلا نسحلاو «دهاجمو «سابع نبا نع ىورو .هفالخ ىلع روهمجلاو

 . سانلا عبتيو فوطيو

 . مسجلا حيحصلا :نيكسملاو «ةنامز هب نم :ريقفلا :ةداتق لاقو

 .ت نم ةدايز )١(

 )۳۰۸/۱٤(. ىربطلا ريسفت (۳)



 481 هيكل[ فلولا ول ترهل زل رتل . مك ص حج يح يس

 الو :ىنعي :ىروثلا نايفس لاق .نيرجاهملا ءارقف مه :ميهاربإ نع «روصنم نع «ىروثلا لاقو

 . ائيش اهنم بارعألا ىًطعي

 0 نيك نت وااو

 . ةينامثلا 0 ركذنلو

 ةرم ىذل الو ىنغل ةق ةقدصلا لحت ال» : لكي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نبا نعف ««ءارقفلا» امأف

 60 ىدذمرتلاو «دواد وبأو «دمحأ هاور یو

 A «ةريره ىبأ نع هجام نباو « ىئاسنلاو ءاضيأ دمحألو

 :ةقدنضلا نم الام 206 ىلا انآ امنا" :ءارخلا نجر نا راها نب قدع قب هلآ ك نکو

 ىوقل الو ىنغل اهيف ظح الو «امكتيطعأ امتئش نإ» :لاقف ةيدلج امهآرف «رصبلا امهيلإ بلقف

 . (بستکم

 یوق ديج دانسإب 0 «دواد 0 «دمحأ هاور

 1 ىبأ تعمس 70 نب رمع هنع ىور. 0 لهأ م مه : : لاق 2 «ءارقفلل تقدما امّنِإَو
 . كلذ 030

 متاح وبأ صني مل نإو ءاذه ركب ابأ نإف «دانسإلا ةحص ريدقتب ادج بيرغ لوق اذهو :تلق

 .لوهجملا مكح ىف هنكل «هتلاهج ىلع

 اذهب نيكسملا سيل» :لاق ويم هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نعف :نيكاسملا امأو

 كلا انف. ءاولاق .«ةاترمتلاو ةرمثلاو «نافمتللاو ةمقللا هدرتف- «نماثلا ىلع قوطي ئذلا فاولعلا

 . «ائيش سانلا لأسي الو ءهيلع قدصتيف هل نطفي الو «ةينغي ىّنَع دجي ال ىذلا» لاق ؟هللا لوس اي

 . “لسمو ىراخبلا :ناخيشلا هاور

 .«رمع نب» :أ ءك «ت ىف )١(

 .(597) مقرب ىذمرتلا ننسو )١775( مقرب دواد ىبأ ننسو )١714/75( دنسملا (0)

 .(۱۸۳۹) مقرب هجام نبا ننسو (۹۹ )٥/ ىئاسنلا ننسو (۳۷۷ /۲) دنسملا ()

 .(49/0) ىئاسنلا ننسو )۱١۳۳( مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۲۲ )٤/ دنسملا ()

 .أ ك ت نم ةدايز (9)

 .كانه طقس عقو دقو ۳١١( /۹) ليدعتلاو حرجلا (5)

 .«نيكاسملا» :آ ىف (۷)

 .(۱۰۳۹) مقرب ملسم حيحصو )١41/94( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



 ۷ل تبت تس (+0) ةيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزجلا

 اونوكي نأ زوجي الو كلذ ىلع اطسق اهنم نوقحتسي ةاعسلاو ةابحلا مهف :اهيلع نولماعلا امأو

 نب بلطملا دبع نع ملسم حيحص ىف تبث ال «ةقدصلا مهيلع مرحت نيذلا يَ هللا لوسر ءابرقأ نم

 «ةقدصلا ىلع امهلمعتسيل ةي هللا لوسر نالأسي سابع نب لضفلاو وه قلطنا هنأ :ثراحلا نب ةعيبر

 ا خاسوأ ىه اغإ «دمحم لآل الو دمحمل لحت ال ةقدصلا نإ» :لاقف

 نم ةيمأ نب ناوفص هيم ىبنلا ىطعأ امك «ملسيل ىطعي نم مهنم :ماسقأف :مهبولق ةفلؤملا امأو

 ناك نأ دعب ىلإ سانلا بحأ راص ىتح ىنيطعي لزي ملف :لاق .اكرشم اهدهش ناك دقو «نينح مئانغ

 :دمحأ مامإلا لاق امك «ىلإ سانلا ضغبأ

 نع «بيسملا نب ديعس نع .ىرهزلا نع «سنوي نع «كرابملا نبا كالا «یدع نب ايركز انثدح

 ىنيطعي لاز امف .ىلإ سانلا ضغبأل هنإو «نينح موي هيي هللا لوسر ىناطعأ :لاق ةيمأ نب ناوفص

 . ىلإ سانلا بحأل هنإو راص ىتح

(r . : 
 1 3 «ىرهزلا نع 2« سنوي ثيدح نم .ىذمرتلاو ملسم هاورو

 ديدانص نم ةعامج اضيأ نينح موي ىطعأ امك «هبلق تبثيو «همالسإ نسحيل ىطعي نم مهنمو
 «هنم ىلإ بحأ هريغو لجرلا ىطعأل ىنإ» :لاقو لبإلا نم ةئام .لبإلا نم ةئام : مهفارشأو ءاقلطلا

 . نهج ران ىف ههجو ىلع هللا هبکی نأ ةفاخم
 ٤ . 0 eتا 2

 اهمسقف نميلا نم اهتبرت ىف ةبيهذب ةَ ىبنلا ىلإ ثعب ايلع نأ :ديعس ىبأ نع نيحيحصلا ىفو
 :لاقو « ريخلا ديزو «ةثالع نب ةمقلع و «ردب نب ةنييع و « سباح نب عرقألا : رفن ةعبرأ نيب

 . «مهفلأتأ»

 وأ هيلي نمم تاقدصلا ىيحيل ىطعي نم مهنمو .هئارظن مالسإ نم ىجري امل ىطعي نم مهنمو

 هللاو «عورفلا بتك ىف اذه ليصفت لحمو .دالبلا فارطأ نم ررضلا نيملسملا ةزوح نع عفديل

 . ملعأ

 ىبعشلا رماعو ءرمع نع ىورف .فالخ هيف ؟ْلك ىبنلا دعب مالسإلا ىلع ةفلؤملا ىطعت لهو
 مهل لذأو «دالبلا ىف مهل کو ءهلهأو مالسإلا زعأ دق هللا نأل ؛هدعب نوطعي ال مهنأ :ةعامجو

 .دابعلا باقر

 «نزاوه رسكو ةكم حتف دعب مهاطعأ دق "”مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛نوطعي لب :نورخآ لاقو

 )١( مقرب ملسم حيحص )۱۰۷۲(.

 .«انربخأ» :ك ىف (۲)

 .(155) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۳۱۳) مقرب ملسم حيحصو )١/ ٤٦٥( دنسملا (©)

 . هنع هللا ىضر صاقو ىبأ نب دعس ثيدح نم )۱٤۷۸( مقرب یراخبلا حيحص )٤(

 )١1١54(. مقرب ملسم حيحصو (7714) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . ئا :أ ىف (۷) .«ىف» :أ ىف (5)



 (10) ةيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزجلا ل كا! م ا ب ستصدر

 . مهيلإ فرصيف هيلإ جاتحي دق رمأ اذهو

 نب ديعسو «زيزعلا دبع نب رمعو «نابح نب لتاقمو .ىرصبلا نسحلا نع ىورف : باقرلا امأو

 وهو «هوحن ىرعشألا ىسوم ىبأ نع ىورو «نوبتاكملا مهنأ :ديز نباو .«ىرهزلاو ‹ىعخنلاو «ریبج

 . ثيللاو ىعفاشلا لوق

 نب دمحأ مامإلا بهذم وهو .ةاكزلا نم ةبقرلا قتعت نأ ساب ال : نسحلاو « سابع نبا لاقو

 اهقتعيف ةبقر ىرتشي وأ «بتاكملا ىطعي نأ نم معأ باقرلا نإ :ىأ .قاحسإو .كلامو «لبنح

 ًاوضع اهنم وضع لكب قتعي هللا نأو «ةريثك ثيداحأ ةبقرلا كفو قاتعإلا باوث ىف درو دقو . الالقتسا

 متنك ام الإ نوزجت امو ءلمعلا سنج نم ءازجلا "نال الإ كاذ امو «جرفلاب جرقلا ىتح اهقتعم نم

 .[39 : تافاصلا] «نولمعت

 ىف ىزاغلا :مهنوع هللا ىلع .قح ةثالث» :لاق ةي ىبنلا نأ ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نعو

 .«فافعلا ديري ىذلا حكانلاو ءءادألا ديري ىذلا بتاكملاو هللا ليبس

 او ابأ الإ نئسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور

 نم ىنبرقي لمع ىلع تلد «هّللا لوسر اي : لاقف لجر ءاج :لاق بزاع نب ءاربلا نع دنسملا ىفو

 ؟ادحاو انبسل وأ «مهّللا لوسر أي : لاقف .«ةبقرلا كفو ةمسنلا قتعأ» : لاف .رانلا نع ىندعابيو ةنحلا

 يس جتنا كفو ا وقتا نأ لا ىف كلل لاق

 نب ةصيبق ثيدح بابلا اذه ىف لصألاو .مهيلإ عفدي ءالؤهف .بات مث ةيصعم ىف وأ هنيد ءادأ ىف

 انيتأت ىتح مقأ» :لاقف ءاهيف هلأسأ ا لوو فيلا A لاك ياللا قزاكتف

 لمحت لجر :ةثالث دحأل الإ لحت ال ةلأسملا نإ «ةصيبق اي» :لاق مث :لاق .«اهب كل رمأنف «ةقدصلا

 هل تلحف «هلام تحاتجا ةحئاج هتباصأ لجرو .كسحمي مث ءاهبيصي ىتح ةلأسملا هل تلحف ةلامح

 نم اماوق بيصي ىتح ءةلأسملا هل تلحف ةقاف انالف تباصأ دقل :نولوقيف «هموق نم اجحلا ىوذ نم

 هاور . (اتحس اهبحاص اهلكأي ` تحس ةلأسملا نم نهاوس امف 2 شيع نم ًادانس لاق وأ تك شيع

(0) 

 .«نأ» :ت یف )١(

 ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو (5314) مقرب هجام نبا ننسو )7١/7( ىئاسنلا نفسو )١135( مقرب ىذمرتلا ننسو )531١/7( دنسملا (۲)

 +: نج

 )۳( دنسملا )٤/ ۲۹۹(.

 .«ىبنلا» :ت ىف (:)

 )٤٤ ٠١(. مقرب ملسم حيحص (5)



 158 ب7777 سس 7-(5:) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 لاقف «هنيد رثكف ءاهعاتبا رامث یف هِي هللا لوسر دهع ىف لجر بيصأ :لاق ديعس ىبأ نعو

 : هئامرغل كي ىبنلا لاقف «هنيد ءافو كلذ غلبي ملف ء"سانلا قدصتف .«هيلع اوقدصت» : ايب ىبنلا

 جاور .«كلذ الإ مكل سيلو «متدجو ام اوذخ»

 نع «ىنوجلا نارمع ىبأ نع «ىسوم نب ةقدص انأبنأ ءدمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 وعدي» : ل هللا لوسر لاق :لاق ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نع «“نيرصملا ىضاق نع ديز نب سيق
 ميفو ؟نيدلا اذه تذخأ ميف «مدآ نبا اي :لوقيف «هيدي نيب فقوي ىتح ةمايقلا موي نيدلا بحاصب هللا

 نكلو «عيضأ ملو برشأ ملو لكآ ملف هتذخأ ىنأ ملعت كنإ «بر اي :لوقيف ؟سانلا قوقح تعيض

 كنع ىضق نم قحأ انأ «ىدبع قدص :هللا لوقيف .ةعيضو امإو قرس امإو قرح امإ ىدي ىلع ىتأ

 هللا لضفب ةنجلا لخديف «هتائيس ىلع هتانسح حجرتف «هنازيم ةفك ىف هعضيف ءىشب هللا وعديف .مويلا

0 

 «نسحلاو «دمحأ مامؤلا دنعو «ناويدلا ىف مهل قح ال نيذلا ةازغلا مهنمف : هللا ليبس ىف امأو

 . ثيدحلل «هّللا ليبس نم جحلاو :قاحسإو

 ىطعيف «هرفس ىلع هب نيعتسي ءىش هعم سيل دلب ىف زاتجملا رفاسملا وهو : ليبسلا نبا كلذكو

 سيلو هدلب نم رفس ءاشنإ دارأ نميف مكحلا اذكهو .لام هل ناك نإو هدلب ىلإ هيفكي ام تاقدصلا نم

 مامإلا هاور امو «ةيآلا كلذ ىلع ليلدلاو .هبايإو هباهذ ىف هتيافك ةاكزلا لام نم ىطعيف «ءىش هعم

 ىضر «ديعس ىبأ نع ءراسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع ءرمعم ثيدح نم هجام نباو دواد وبأ

 اهارتشا لجر وأ ءاهيلع لماعلا :ةسمخل الإ ىنغل ةقدصلا لحت ال» :ِةِكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا

 . '"7«ىنغل ىدهأف اهنم هيلع قدصت نيكسم وأ «هّللا ليبس ىف زاغ وأ «مراغ وأ «هلامب

 نع «ىفوعلا ةيطع ىف دواد ىبألو .السرم ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع «نانايفسلا هاور دقو

 «ليبسلا نباو «هللا ليبس ىف الإ ىنغل ةقدصلا لحت ال» :ِةِْكَي هللا لوسر لاق :لاق ىردخلا ديعس ىبأ

 .«كوعدي وأ كل ىدهيف ريقف راج وأ

 «ميكح ميلع هللاو» «همسقو هضرَفو هللا ريدقتب ًاردقم امكح ىأ :4 هللا نم ةضيرف» :هلوقو
 «هب مكحيو هعرشيو هلوقيو هلعفي اميف «ميكح» «هدابع حلاصمبو اهنطاوبو رومألا رهاوظب ميلع :ىأ

 )١( هيلع سانلا» :أ ىف (۲) .«هئامرغل ةَ لاقف» :أ ىف .

 ) )5.«نييرصملا» : ىف

 .(۱۹۸ ۰۱۹۷ /۱) دنسملا (6)

 .(18141) مقرب هجام نبا ننسو )١775( مقرب دواد ىبأ ننس (5)
 . فيعض ىفوعلا ةيطعو (ITV) مقرب دواد ىبأ ناس )۷(

 .«هتمسقوا» :أ «ت یف (۸)



 )5١  ٦٤( تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا س

 . هاوس بر الو وه الإ هلإ ال

 هه ك سا ريب رب ربى رب وف رباب سل ريب م

 نمؤيو هّللاب نمؤي مل ريخ نذأ لق نذأ وه نولوقيو يبنلا نوذؤي نيدْلا مهنمو )»

 . 4 © ميلأ باذع مهل هللا لوسر نوذّوي نيذّلاو مكنم اونمآ نيِدّلَل ةمحرو نينمؤملل

 نم :ىأ «نذأ وها :نولوقيو هيف مالكلاب لَ هللا لوسر ن موق نيقفانملا نمو :ىلاعت لوقي

 « سابع نبا نع هانعم یور el اننيحب اذإك a «هقدص ائيش هل لاق

 نم قداصلا فرعي «ريخ نذأ وه :ىأ «مكل ريخ ْنذأ لق يلا هللا لاق و «دهاجمو

 وهو :ىأ (مکنم اونمآ نيل ةمحرو» «نينمؤملا قدصيو : ىأ 4 َنيدمؤملل نمؤيو هللاب نمؤي» «بذاكلا
 . 4 ميلأ باذع مهل هللا لوسر نوذّؤي نيذّلاو» : لاق اذهلو ؛نيرفاكلا ىلع ةجح

 ملأ 65 نينمؤم اوناك نإ هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاو مكوضريل مكل هللاب نوفلحی

 . © ميظعلا يزخلا كلذ اهيف ادلاخ متهج ران هل َنَأَف هلوسرو هللا دداحي نم هنأ اوملعي

 نيقفانملا نم الجر نأ انل ركُذ :لاق «ةيآلا «مكوضرُيل مك هّللاب توفلحيإ : ىلاعت هلوق ىف ةداتق لاق
 :لاق .ريمحلا نم رش مهل ءاقح دمحم لوقي ام ناك نإو ءانفارشأو انرايخل ءالؤه نإ هللاو :لاق

 ىعسف :لاق .رامحلا نم رشأ تنألو «قحل دمحم لوقي ام نإ هللاو :لاقف نيملسملا نم لجر اهعمسف

 «؟تلق ىذلا ىلع كلمح ام» :لاقف هاعدف لجرلا ىلإ لسرأف «هربخاف دلي ')ىبنلا ىلإ لجرلا اهب

 بذكو قداصلا قدا مهللا :لوقي مكشملا لجرلا لعجو . كلذ لاق ام هللاب فلحيو «نعتلي لعجف

 اوناك نإ هوضري نأ قحأ هلوسرو هّللاو مكوضريل مكل هّللاب نوفلحي» :لجو زع ‹ هللا لزنأف . بذاكلا

 . «نينمؤم

 ملأ :ىأ * اهيف ادلاخ منهج ران هَل نأ هلوسرو هللا دداحي نم هنأ "”اومّلعي ملأ :ىلاعت هلوقو

 ا یف هلوسرو هللاو دح ىف ناكو «هفلاخو هبراحو هقاش یا ‹ هللا ئ نم هنأ اوملعيو اوققحتي

 .ريبكلا ءاقشلاو

 ت

 هللا نإ اوءزهتسا لق مهبولق يف امب مهئبنت ةروس مهيلع لزتت نأ نوقفانملا رذحي )»
 . 4 ۵ نورذحت ام جرخم

 .اذه انرس انيلع ىشفي الأ هللا ىسع :نولوقي مث «مهنيب لوقلا نولوقي :دهاجم لاق

 هول مهسفنأ يف نولوفيو هللا هب كّيحي مل امب كوّيح كوءاج اذإو» :ىلاعت هلوقب ةهيبش ةيآلا هذهو
 .اداحی» :أ ىف (۳) .«اوملعت» :ت ىف (۲) . ؛هللا ىبنا :أ ىف )١(



 لل ل (55 ء٠٠) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 لق» :ةيآلا هذه ىف لاقو .[۸ :ةلداجملا]  ريصملا سيف اهنولصي منهج مهبسح لوقت امب هللا اتبذعي
 هل نيبيو ءهب مكحضفي ام هلوسر ىلع لزنيس هللا نإ :ىأ «نورذحت ام جرخم هللا نإ اوءزهتسا

 يف مهتفرعتلو» :هلوق ىلإ (مهتاغضأ هلا جرحي نأ نأ ضَرَم مهبوُلُق يف نيذّلا بسح ما : لاق امك مكرمأ
 ةروسلا هذه ىمست تناك :ةداتق لاق اذهلو ]۰ و١ :دمحم] (" مكلامعأ معي هّللاو لوقْلا نحل

 .نيقفانملا ةحضاف «(ةحضافلا»

 متنك هلوسرو هتايآو هّللابأ لق بعلنو ضوخن انك اَمَنِإ َنلوقيَل مهتلآس نیو

 مهّنأب ةفئاط بڌعن مكنم ةفئاط نع فعن نإ مكناعإ دعب مترفك دق اورذتعت ال 62نوءزهتست

 . 4 63 نیمرجم اوناك

 ا٠ نيقفانملا نم لجر لاق اولاق ءريغو طرقا بسك ن دمحم ن e لاق

 .بعلنو ضوخن انك امنإ ءهللا لوسر اي :لاقف «هتقان ل لحترا دقو هللا ر ىلإ ءاجف ءو

 ةراجحلا نافل هيلجر نإو ,«نيمرجم» :هلوق ىلإ «نوءزهتست متنك هلوسرو هتاياو هللابأ» :لاقف

 ل هللا وسو ةه لف وو ءال هللا لوسر هيلإ تفتلي امو

 ءانسلا باذكأ الو ءانوطب بشرا الوم اننآرق لثف تیار ام: 97 سلجم ىف كرف ةو غف لحرتالاق
 غلبف ةي هللا لوسر نربخأل .قفانم كنكلو «تبذك :دجسملا ىف لجر لاقف .ءاقللا دنع نبجأ الو

 اك هللا لوسر ةقان بّقحب اقلعتم هتيأر انأو :رمع نب هللا دبع لاق .نآرقلا لزنو ايي هللا لوسر كلذ

 لوقف ك هللا لرشرود حلو ضوخن انك امنإ « هللا لوسر ای :لوقي وهو لاو ابا

 (مکناعإ دعب مترفک دق اورذتعت ال .نوءزهتست متنک هلوسرو هتايآو هّللابأ»

 . ")اذه نم وحنب «دعس نب ماشه نع «ثيللا هاور دقو

 نم ليز ني ةيهآ رشا «تباث نب ةعيدو مهتم نيقفانملا نم ةعامج ناك دقو :قاحسإ نبا لاقو

 يل نورت ربح ع كو :هل لاقي ةملس ىنبل فيلح عجشأ نم لجرو «فوع نب ورمع ىنب

 برعلا ا د نوبسحتأ ا و ىلإ قلطنم وهو يح هللا لوسر

 OS O Lg NE وق قنوع ًادغ مكب انأكل هللاو ؟اضعب مهضعب

 .(ىندعملا» :آ ىف (۳) .أطخ وهو «مهرارسإلا :أ ىف (۲) .1مكلا :أىف )١(

 .ىربطلا نم تبثملاو «ناعفشيل» :أ ىفو ء«ناعفسيل» :ه ىف (4)

 ل یف بحري ىف ىف . «ةراجحلاب) :ت ىف (۷) .(هبکری» :أ ت یف (5) .«اموي جمال :أ ت یف (5)

 )١5/ ۳۳۳ ۳۳٤(. هريسفت یف ىربطلا هاور (۸)

 .«ىشخم» :أ ىف )9. ٠١(



 (54 «51/ ) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۱۷۲

 لودي نأ تلت ااو اک ام انج لكير لک تریخ نأ لغ ضاق یا تددولا هللاو رح نبا
 دق مهنإف «موقلا كردأ» :رساي نب رامعل  ىنغلب اميف - ةا هللا لوسر لاقو .هذه مكتلاقمل نآرق انيف

 كلذ لاقف ءرامع مهيلإ قلطناف .«اذكو اذك متلق «ىلب :لقف اوركنأ نإف ءاولاق امع مهلسف ءاوقرتحا
 «هتلحار ىلع فقاو كي هللا لوسرو «تباث نب ةعيدو لاقف «هيلإ نورذتعي هي هللا لوسر اوتأف «مهل

 نئلو» : لجو زع «هللا لزنأف] «بعلنو ضوخن انك امنإ «هللا لوسر اي :اهبقحب ذخآ وهو لوقي لعجف

 ىمسا یب دعق هللا e اي :رّيمح نب "نشم لاقف .“[بّعلتو ضوخن انك اَمَنِإ نلوقيل مهتلآس
 ناو نيسرلا نما ينفق رمح نب نم ةيآلا هله ى اع ىع ىلا نا يآ ھو
 . رثا هل دجوي ملف «ةماميلا موي لتقف «هناكمب ملعي ال اديهش لتقي نأ هللا

 «كوبت ةوزغ ىف اياب ىبنلا امنيبف :لاق بعلو ضوخن انك اَمَنِإ نويل مهتلأس نلو» :ةداتق لاقو
 تاهيه .اهنوصحو مورلا روصق حتفي نأ اذه نظي :اولاقف هيدي“ ن كو ريسو نيقفانملا نه تكرو

 اذك متلق» :لاقف ءمهاعدف .«رفنلا ءالؤهب ىلع» :لاقف ءاولاق ام ىلع هيم هيبن هللا علطأف .تاهيه

 .بعلنو ضوخن الإ انك ام اوفلحف .«اذكو

 | ءمهللا :لوقي هنع افع هللا ءاش نإ نمم لجر ناك :ةيآلا هذه ريسفت ىف ةمركع لاقو
 ال 0 لعجاف ءمهللا «بولقلا اهنم بيجتو «دولجلا اهنم رعشقت ءاهب ىنعأ انأ ةيآ

 الإ نيملسملا نم دحأ امف «ةماميلا موي بيصأف :لاق .تنفد انأ «تنفك انأ ,تلسغ انأ :دحأ لوقي
EE 

 ةفئاط نع 5 نإ هب متآزهتسا ىذلا لاقملا اذهب :ىأ 0 مكناَيإ دعب مترقک دف اوردتعت الو :هلوقو

 « نيمرجم اوُناَك منبج ٠ «مکضعب باذع نم دبالو ءمكعيمج نع ىّفعي ال : ىأ 4ةفئاَط بدعت كَم
 . ةئطاخلا ةرجافلا ةلاقملا هذهب نيم رجم : ىأ

 فورعملا نع نوهنيو ركنملاب نورمأي ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا )

 نيقفانملا هللا دعو (© نوقساْلا مه نيقفانملا نإ مهيستف هللا وسن مهيديأ نوضبقيو

 0 ُباَذَع مهو هللا مهتعلو مهبسح يه اهيف نيدلاخ منهج رات راقكلاو تاقفاتملاو
 نونمؤملا ناك الو ا تافص فالحخ ىلع مه نيذلا نيقفانملا ىلع اركنم ىلاعت لوقي

 نوضبقيو فورعملا نع نوهنيو رکنملاب نورمأي» ءالؤم ناك ءركتملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي
 مهلماع : ىأ «مهيسنف» هللا ركذ اوسن :ىأ هللا اوسن» « هللا ليبس ىف قافنإلا نع : : ىأ « مهيدي

 )١( ؟ىشخم)» یف( ۲ ) .ماشه نبا ةريسو أ ‹«ت نم ةدايز .

 .؟هلتقي نأ» :أ ىف )٥( .«ىمسفا :أ ىف (5)

 .(07؟5/؟) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (5)
 .أطخ وهو «نينمؤملا» :ك ىف (۸) .(ةربع» :أ ىف (۷)



 ۷۳ (59) ةيآلا : ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نإ» ء[۳ 5 : ةيئاجلا] اذه مكموُي ءاقل متيسن امك مكاسنت )مولا ليقو » : ىلاعت هلوقك < «مهيسَن نم ةلماعم

 . ةلالضلا قيرط ىف نولخادلا «قحلا قيرط نع نوجراخلا :ىأ «نوقساَْلا مه نيقفانملا

 .مهنع ركذ ىذلا عينصلا اذه ىلع : ىأ منهج ران راقکلاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا دعو : هلوقو

 «باذعلا ىف مهتيافك : ىأ «مهبسح يه 2 رافكلاو م «نيدلخم اهيف نيثكام :ىأ « هيف نيدلاخ»

 . 4 ميقم باذع مهلو» «مهدعبأو مهدرط :ىأ ,4 هللا مهنعلوو

 مهقالخب اوعتمتساف ادالوأو الام رتكأو ةف مكنم ّدَشَأ اوناك مكلبق نم نيدّلاك >

 كلوا اوضاخ يذّلاَك متضخو مهقالخب مُكَلَبَق نم َنيذّلا عتمتسا امك مكقالخب مُتعمَتساَ

 . 4 © نورساَخْلا مه كتّلوُأو ةرخآلاو ايندلا يف مِهّلاَمْعَأ تطبح

 اوناك دقو ؛مهلبق نم باصأ امك ةرخآلاو ايندلا ىف هللا باذع نم ءالؤه باصأ :ىلاعت لوقي

 امك» ءمهنيدب : ىرصبلا نسحلا لاق : «مهقالخب اوعتمتساف» ءأدالوأو الاومأ ٍرثكأو ةوق مهنم دشأ

 تّطبح كلو » « لطابلاو بذكلا ىف : ىأ (اوضاخ يِدَلاَك متضخو مهقالخب مكلف نم نيذلا عَمتسا

 مه كتلوأو ةرخآلاو اًينّدلا ىف# ةدساف اهنأل اهيلع مهل باوث الف ‹ مهيعاسم تلطب : ی «مهلامعأ

 .باوث اهيلع مهل لصحي مل مهنأل ؛« نورساخلا

 «مُكلَبَق نم نيذلاَك) : هلوق ىف سابع نبا نع «ةمركع نع «ءاًطع نب رمع نع جرج نبا لاق
 .مهب انهبش «ليئارسإ ونب ءالؤه «مكلبق نم َنيِذّلاَكل «ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام :سابع نبا لاق «ةيآلا

 .؛هومتلخدل ْبّض رحج مهنم لجرلا لخد ول ىتح مهنعبتتل هديب ىسفن ىذلاو» : لاق هنأ الإ ملعأ ال

۳ e 
 یا نب دس غ چا هنأ ديز نب دمحم نع «دعس نب دايز ىنربخأو : جيرج نبا لاق

 نعبتتل ب قست ياو : لك هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ىٍربقملا ديعس

 و د اولخد ول ىتح « عاب اعابو «عارذب اعارذو ‹ ربسب اربش < « مكلبق نم نيذلا 1

 . "70همق» :لاق ؟باتكلا لهأ ؟هللا لوسراي مه نمر ارال

 لاق :دازو هركذف وی ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع +ئربقملا يعيش نع رشم ونبأ هاؤز اذكعو

 ما و نآرقلا متئش نإ اوؤرقا : ةريرهوبأ

 : قالخلا ا ا
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 .؟دايزا :ت ىف قفز .أطخ وهو «مويلاف» :ا فك «ت ىف )غ2(

 )757/١5(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 )71١/1١5(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)



 )۷٠« 7١( ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 04

 . "”حيحصلا ىف دهاش هل ثيدحلا اذهو

 نيدم باحصأو ميهاربإ موقو دمو ٍداعو حوت موق مهلبق نم نيا أبت مهتأي ملأ »

 مهسفنأ اوُناَك نكلو ْمُهَملْظَيل هللا ناك امف تاتيبْلاب مهلسر مهتتأ تاّكفتؤملاو

 .4 60 نوملظي

 ملأ :ىأ (مهلبق نم نيد أَن مهتأي ملأ :لسرلل نيبذكملا نيقفانملا ءالؤهل اظعاو ىلاعت لوقي
 عيمجل ماعلا قرغلا نم مهباصأ امو ,«حون موف $ لسرلل ةبذكملا ممألا نم مكلبق ناك نم ربح اوربخت

 « ميقعلا حيرلاب اوكلهأ فيك «داعو » «مالسلا هيلع «حون هلوسرو هدبعب نمآ نم الإ «ضرألا لهأ

 اورقعو «مالسلا هيلع ءاحلاص اوبذك امل ةحيصلا مهتذخأ فيك «دومّنو» «مالسلا هيلع ءادوه اوبذك امل

 مهكلم كلهأو «مهيلع ةرهاظلا تازجعملاب هديأو مهيلع هّللا هرصن فيك «ميهاربإ موقو » ,ةقانلا

 «مالسلا هيلع « بيعش موق مهو 4 نيدم باحصأو» « هللا هنعل ىناعنكلا شوك نب ناعنك نب ذورمنلا

 اوناك دقو ‹«طول موق 4تاكفتۇملاو $ ةلظلا "7 موي باذعو ةحيصلاو جول 7 مهتباصأ فيكو

 «ةكفتؤملا ةمألا :ىأ [۳ : مجنلا]4 ىرهأ ةكفتؤملاو 8 : ىرخألا ةيآلا ىف لاقو «نئادم ىف نونكسي

 هللا یبن مهبيذكتب مهرخآ نع مهكلهأ ىلاعت هللا نأ :ضرغلاو .ا(مودس) یهو .مهارق مأ : ليقو

 .نيملاعلا نم دحأ اهب مهقبسي مل ىتلا ةشح افلا مهنايتإو «مالسلا هيلع ءاطول

 هكالهإب : ىأ# مهملظيل هلا ناک امف # ‹تاعطاقلا لئالدلاو ججحل اب. :ىأ € تاتيبلاب ب مهلسر مهتنأ»

 :ىأ * نوملظي تا اوناک نكلو» للعلا ةحازإو لسرلا لاسرإب ةجحلا ا ماقأ هنال ؛مهايإ

 .رامدلاو باذعلا نم هيلإ اوراص ام ىلإ اوراصف «قحلا مهتفلاخمو لسرلا مهبيذكتب

 ركنا نع نوهتيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو ف

 زيزع هللا نإ هللا مهمحريس كلوأ هلوسرو هللا نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو

 . 4 69 ميكح

 «ةدومحملا نينمؤملا تافص ركذب فطع «ةميمذلا نيقفانلا تافص ىلاعت 0 [هللا] ركذ امل

 نمؤملل نمؤملا» :حيحصلا ىف ءاج امك «نودضاعتيو نورصانتي :ىأ«ضعب ءايلوأ مهضعب#» : لاقف
 مهداوت ىف نينمؤملا لثم» :اضيأ حيحصلا قرب ياما ني كرنر اهني 0 هضعب دشي نانبلاك

 ."«رهسلاو ىمحلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ ءدحاولا دسجلا لثمك «مهمحارتو

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ىربقملا ديعس نع بئذ ىبأ نب دمحم قيرط نم )7١4( مقرب ىراخبلا حيحص ىف )١(
 .؟كلت١:أ ءت ىف (۳) .(مهباصأل :أ ءت ىف (۲)

 . ؟مهضعبلا :تاىف () .ك نم ةدايز (؟)

 . هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم (104805) مقرب ملسم حيحصو )44١( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا ثيدح نم (؟5087) مقرب ملسم حيحصو )501١( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 #09 ساس (۷۲) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىلإ نوعدي ةَمَأ مكنم نكتلو» : ىلاعت لاق امك .«رّكدمْلا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي» : هلوقو
 £ نار لآ] «نوحلفملا مه كلوأو ركنا نع نوَهنيو فورعماب نورمأيو ريخْا

 نوعيطيو» «هقلخ ىلإ نونسحيو هللا نوعيطي :ىأ «ةاكّرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو# : ىلاعت هلوقو

 فصتا نم هللا محريس :ىأ للا م مهمحريس كلوا ءرجر هنع ام كرتو ءرمأ اميف :ىأ <« هلوسرو هللا

 «نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةزعلا نإف ءهزعأ هعاطأ نم «زيزع :ىأ «ميكح ر زیزع هللا نإ 9 «تافصلا هذهب
 ىف ةمكحلا هل نإف «ةمدقتملا مهتافصب نيقفانملا هصيصختو «ءالؤهل تافصلا هذه هتمسق ىف «ميكح»

 . ىلاعتو كرابت «هلعفي ام عيمج

 نكاسمو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نف يرجت تاج تاسؤملاو نيمزعلا هللا دعو

 .4 090 ميظعلا زوفلا وه كلذ ربكأ هللا نم ناوضرو ندع تانج يف َةَبْيَط

 اهتحت نم يرجت تاّنج» ىف ميقملا ميعنلاو تاريخلا نم تانمؤملاو هب نينمؤملل هدعأ امب ىلاعت ربخي

 ءاج امك «رارقلا ةبيط «ءانبلا ة هلسح : ىأ «ةبيط نكاسمو» «ادبأ اهيف نيثكام : ىأ «اهيف نيدلاخ راهنألا

 سيق نب هللا دبع ىسوم ىبأ نب ركب ىبأ نع يرل نارمع يآ دخ نم نيحيحضلا ىف

 ةضف نم ناتنجو ءامهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنج» : ديِدََع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ىرعشألا

 ةنج ىف ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو ءامهيف امو امهتينآ
00 

 : نلدذع

 اهلوط ةف رجم ةدخلاو ةؤلؤل نم ةي ةا. ىف وللا نإ هلل هللا كوس لاق لاق هيو
 . "ءاجرخأ «اضعب مهضعب ىري ال «مهيلع فوطي نولهأ اهيف نمؤملل «ءامسلا ىف ًاليم نوتس

 ماقأو «هلوسرو هللاب نمآ نم» : ا هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع ءاضيأ نيحيحصلا ىفو

 ىف سلج وأ «هللا ليبس ىف رجاه «ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع اقح "7 نإف «ناضمر ماصو ةالصلا
 اهدعأ «ةجرد ةئام ةنجلا ىف نإ» :لاق ؟سانلا ربخن الفأ «هّللا لوسراي :اولاق .«اهيف دلو ىتلا هضرأ

 هولأساف هللا متلأس اذإف «ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب «هليبس ىف نيدهاجملل هللا

 <( لا شرع فرقو اراها جم هةموو ةا طسوأو ةا اغا فف رودرا

 نب داعم نع ءراسي نب ءاطع نع <« «ملسأ نب ر ديز ةياور نم «هجام نباو ىذمرتلاو ىناربطلا دنعو

 EET . . .لوقي ةي هللا لوسر تعمس :هنع هللا ىضر « لبج

 لع نالا نب ةدابع نع «ىذمرتللو

 )١( مقرب ملسم حيحصو () مقرب ىراخبلا حيحص )۱۸۰(.

 .(۲۸۳۸) مقرب ملسم حيحصو )٤۸۷۹( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .«ناک» :أ ءك ءت ىف (۳)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ءراسي نب ءاطع نع «لاله نع حيلف قيرط نم )۷٤۲۳( مقرب ىراخبلا حيحص (4)
 ىلإ ظفاحلا راشأ دقو ء(١۳۳٤) مقرب هنم ةيناثلا ةعطقلا هجام نبا دنعو (7670) مقرب ىذمرتلا ننسو )٠١۸/۲١( ريبكلا مجعملا (5)

 . راسي نب ءاطع ىلع فالتخالا

 )7517١(. مقرب ىذمرتلا ننس (7)



 N ر ن ر مرق كجم تحس حج ج 8

 ةفرغلا نوءارتيل ةنجلا لهأ نإ» : لك هللا لوسر لاق :لاق دعس نب :لهتم نع مزاح ىبأ نعو

 لا ف اجرا هالا یك وكلا ةوؤارت انك هدا ىف

 نكسم وهو «شرعلا نم هبرقل «ةليسولا» :هل لاقي ناكم ةنجلا ىف ةلزنم ىلعأ نأ 7 ملعيل مث
 :؟9[لبنح نب] دمحأ مامإلا لاق امك «ةنجلا نم ةَ هللا لوسر

 ال هللا لوسر نأ «ةريره ىبأ نع «بعك نع «ثيَل نع «نايفس انربخأ «قازرلا دبع انثدح

 ةجرد ىلعأ» :لاق ؟ةليسولا امو «هللا لوسر اي :ليق «ةليسولا ىل هللا اولسف ىلع متيلص اذإ» :لاق

 , ىه انأ نوكأ نأ وجرأو ءذحاو لجر الإ اهلاني ال ءةنحلا ىف

 نب هللا دبع نع «رّيبج نب نمحرلا دبع نع «ةمقلع نب , بعك ثيدخح نم «ملسم حيحص ىفو
 “ىلع اوُلص مث ءلوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإل :لوقي هيم ىبنلا عمس هنأ ؛صاعلا نب ورمع

 ال ةنجلا ىف ةلزنم اهنإف «ةليسولا ىل اولس مث ءارشع اهب هيلع هللا ىلص ةالص ىلع ىلص نم هنإف
 موي ةعافشلا هيلع تلح ةليسولا ىل لأس نمف ءوه انأ نوكأ ىنأ وجرأو هللا دابع نم دبعل الإ ىغبنت
 . "«ةمايقلا

 «ةليضفلاو ةليسولا ًادمحم تآ «ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا : ءادنلا عمسي نيح لاق

 . ")[«ةمايقلا موي ةعافشلا هل تلح الإ «هتدعو ىذلا ًادومحم اماقم هثعباو

 كلملا دبع نب ديلولا انثدح «رابألا ىلع نب دمحأ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 سابع نبا نع «ءاطع نب ورمع نب دمحم نع «بئذ ىبأ نبا نع «نيعأ نب ىسوم انثدح « ىنارحلا

 هل تنك الإ ايندلا ىف دبع ىل اهلأسي مل هنإف ءةليسولا ىل هللا اولس» : اع هللا لوسر لاق :لاق

 , 8)«ةمايقلا موي - اعيفش وأ - اديهش

 0 «بهذ ةنبل» : لاق ؟اهؤانب ام «ةنجلا نع انثدح «هّللا لوسراي :انلق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره

 « سأبي ال معني اهلخدي نم «نارفعزلا اهبارتو «توقايلاو ؤلؤللا اهؤابصحو «كسملا اهطالمو «ةضف

 .7©2«هبابش ىنفي الو هبايث ىلبت ال .تومي ال دلخيو
۷۸ 

 دعس ثيدح نم «دمحأ مامإلا دنسم ىفو

 هوحن ءاعوفرم رمع نب نع یورو
 .ا؟ديعسا :ت ىف )١(

 .(۲۸۳۰) مقرب ملسم حيحصو )٦٥٥۵( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .أ ‹«ت نم ةدايز () .«ملعتل» :ت ىف (9

 ,(؟5657/75) دنسملا (0)

 )١584(. مقرب ملسم حيحص (1)

 )5١4(. مقرب ا ىف وهو .أ ك «ت نم ةدايز (۷)

 .«نيرحبلا عمجم» (1۳۹) مقرب طسوألا مجعملا (8)

 .«دعس نعال :أ ىف (9)

 )۳٠١٤/۲(. دنسملا ( ١

 وحن اعوفرم هنع هللا ىضر رمع نبا نع ىرصبلا نسحلا نع ةعيبر نب رمع قيرط نم (47) مقرب ةنجلا ةفص ىف ميعن وبأ هاور )



 09090 يي سس سس (5) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 هللا ىضر «ىلع نع ءدعس نب نامعنلا نع «قاحسإ نب نمحرلا دبع ثيدح نم ىذمرتلا دنعو
 .«اهروهظ نم اهنوطبو ءاهنوطب نم اهروهظ ىري افرغل ةنجلا ىف نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق «هنع
 «مايصلا مادأو «ماعطلا معطأو «مالكلا بيط نمل» :لاقف ؟ىه نمل هللا لوسراي :لاقف ىبارعأ ماقف

 .«ماین سانلاو ليللاب ىلصو

 . بیرغ ثيدح :لاق مث

 لَك ىبنلا نع امهنم لك «ىرعشألا كلام ىبأو ورمع نب هللا دبع ثيدح نم «ىناربطلا هادرو

 . ملعأ هللاف ««كلام وبأ» وه لئاسلا نأ (© و «نسح ديج نيدانسإلا نم لكو« 0010

 ءاهل رطح ال ةنجلا نإف ؟ةنجلا ىلإ ٌرَمَشُم له الا» :قككَو هللا لوسر لاق لاق دیزنی ةماتسا عو

 ةجوزو « ةجيضُن ةرمثو «درّطم رهنو «ديشَم رصقو «زتهت ةناحيرو «ألألتي رون  ةبعكلا برو  ىه

 ىف ةمعنو ةربحو ةرضخو ةهكافو «ةميلس راد ىف «دبأ © ىف ماقمو «ةريثك لكحو «ةليمج ءانسح

 لاقف .«هللا ءاش نإ :اولوق» :لاق ءاهل نورمشملا نحن .هللا لوسر اي معن :اولاق .«ةيهب ةيلاع ةلحم

 ا وو هللا ءاش نإ : موقلا

 نم هيف مه امم مظعأو لجأو ربكأ مهنع هللا اضر :ىأ 4 َرْبكأ هللا نم ناوضرو ا : ىلاعت هلوقو
 ديعس ىبأ نع «راسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع هّللا همحر «كلام مامإلا لاق امك «ميعنلا

 لهأ اي :ةنجلا لهأل لوقي «لجو زع هللا نإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ ءهنع هللا ىضر «ىرذدخلا

 ال انل امو :نولوقيف ؟متيضر له :لوقيف .كيدي ىف ريخلاو «كيدعسو انبراي كيبل :نولوقيف «ةنجلا
 ؟كلذ نم لضفأ مكيطعأ الأ :لوقيف .كقلخ نم ادحأ طعُت مل ام انتيطعأ دقو «براي ىضرن

 هدعب مكيلع طخسأ الف ىناوضر مكيلع لحأ :لوقيف ؟كلذ نم لضفأ ءىش ىأو «براي :نولوقيف

 فلا فرم نم ءاجرخا اذا

 رع.« ىتايرفلا اح« قماح ر لا لضفلا اخ مالا ليعامنإ نب لا هللا دعت وبا كار
 لهآ لخد اذإ» : ةئ هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع «ردكملا نب دمحم نع «نايفس

 :لاق ؟انتيطعأ امم ريخ ام ءانبر اي :اولاق ؟مكديزأف ائيش نوهتشت له :لجو زع «هللا لاق ةنجلا ةنجلا

 . ؟ربكأ ىناوضر

 .ةريره ىبأ ثيدح =

 )۲٥۲۷(. مقرب ىذمرتلا ننس (۱)

 دبع يبأ نع هللا دبع نب ىيح قيرط نم (۱۷۳/۲) هدنسم ىف دمحأ مامإلا اضيأ هاورف «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح امأ (۲)

 يتأيسو )١١٠/۳( ريبكلا مجعملا ىف وهف ىرعشألا كلام ىبأ ثيدح امأو .امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نع ىلبحلا نمحرلا

 .رمزلا ةروس نم 7١ :ةيآلا ريسفت دنع

 .؟ىف هب ماقمو» :ت ىف (4) .(هنعو١ : ىف (۳)

 .هب ديز نب ةماسأ نع «بيرك نع «ىسوم نب ناميلس نع «ىرفاعملا كاحضلا قيرط نم )٤۳۳۲( مقرب هجام نبا ننس (۵)

 .؛لاقم هيف دانسإ اذه» :(77؟0 /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو

 .)۸4۲۹) مقرب ملسم حيحصو 6:69( مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 ۷٤( «۷۳)ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۱۷۸

 ةفض# هناك ىف ىسدقملا ةايضلا ظفاحلا لاقو, ٠ ىروثلا تيدح نم هده ىف رازبلا ةاوزو

 . ملعأ هللاو ‹حيحصلا طرش ىلع ىدنع اذه :«ةنجلا

E 

 © ٌريصَمْلا سبو منهج مهاوأمو مهيَلَع ظلغاو نيقفانملاو رافكلا دهاج يبتلا اهي ا ای

 مو ولاني مل امب اوُمَهَو مهمالسإ دعب اورقكو را ةملك اولاق دقلو اوُاق ام للاب توفلحي

 كسا ل لاا 0062 ومقن

 اميلأ ابا
5 

 . 4 69 ريصن الو يلو نم ضرألا يف مه امو ةرخآلاو ايندلا يف اميل

 نمل هحانج ضفخي نأب هرمأ امك «مهيلع ةظلغلاو نيقفانملاو رافكلا داهجب وي هلوسر ىلاعت رمأ
 ريمأ نع مدقت دقو .ةرخآلا رادلا ىف رانلا ىلإ نيقفانملاو رافكلا ريصم نأ هربخأو «نينمؤملا نم هعبتا

 اذإف# : نيكرشملل فيس «فايسأ ةعبرأب ةع هللا لوسر ثعب :لاق هنأ بلاط یب نب ,ېلع نينمؤملا

 ال نيذّلا اولتاق $ : باتكلا لهأ رافكلل فيسو 2[: ةبوتلا] (نيک ر شملا اوقاف مرحلا ٌرهشألا خلسنا

 باتكلا اوتوأ نيا نم قحْلا نيد نوئيدي الو ُهلوُسَرو هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هّللاب نودمؤي

 4نيقفاَمْلاَو راقكلا دهاجإل :نيقفانملل فيسو «[794 :ةبوتلا] «نوُرغاص مهو دي نع ةيزجلا اذاعي تح

 .[4 :تارجحلا] هللا رمأ ىَلِإ ءيفت تح يغبت يتلا اولتاقف» : ةاغبلل فيسو «[9 :ميرحتلا ۷۳: ةبوتلا]

 .ريرج نبا رايتخا وهو «قافنلا اورهظأ اذإ  فويسلاب نودهاجي مهنأ ىضتقي اذهو

 هناسلبف عطتسي مل نإف] «هدیب :لاق «نيقفانملاو راقكلا دهاجإ : ىلاعت هلوق ىف دوعسم نبا لاقو

 .ههجو ىف رهفكيلف عطتسي مل نإف "[هبلقبف عطتسي مل ناف
 .مهنع قفرلا بهذأو «ناسللاب نيقفانملاو «فيسلاب رافكلا داهجب ىلاعت هللا هرمأ : سابع نبا لاقو

 نعو .مهتدهاجم وهو «مالكلاب نيقفانملا ىلع ظلغاو «فيسلاب رافكلا دهاج :كاحضلا لاقو

 هلثم عيبرلاو «لتاقم

 . مهيلع دودحلا ةماقإ مهتدهاجم :ةداتقو نسحلا لاقو

 «لاوحألا بسحب اذهب ةراتو ءاذهب مهذخاؤي ةرات هنأل «لاوقألا هذه نيب ةافانم ال هنإ :لاقي دقو
 . ملعأ هّللاو

 ىف تلزن :ةداتق لاق : «مهمالسإ دعب اورفكو رفكلا ةملك اوُناَق دقو اوُناَق ام هّللاب نوفلحي ط : هلوقو

 لاش انلا نزح يملا اغلب قي اهنا ج16 تاس ناسف هما" كلذو نا ننال كي

 لاقو ءهوحن هب ىبايرفلا فسوي نب دمحم قيرط نم )۸۲/١( كردتسملا ىف مكاحلاو (۲۸۳) مقرب ةنجلا ةفص ىف ميعن وبأ هاورو )١(
 .«هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص» : مكاحلا

 .ىربطلاو ءأ «ك «ت نم ةدايز (9) .«فيسلابا :أ ىف ()



 4 س E ةياوقلا زوبع” تيا رلا :ءوخعا

 قبلك نمس»: لئاقلا لاق امك الإ[ دهم لو امام هللاو ؟مكاخأ اورصنت الأ :راصنألل هللا

 نم لجر اهب ىعسف .[۸:نوقفانملا] «لذألا اهنم ٌرعألا نج رخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئ 8 : لاقو .«كلكأي

 ."ةيألا هذه ةيق هللا لرتأف ءةلاق ام ةثلاب تفلخب لعجف ةلاض هيلإ لسراف. لك ىلا ىلإ نيملتملا

 ‹لضفلا نب هللا دبع انثدحف :لاق ةبقع نب ىسوم همع نع «ةبقع نب ميهاربإ نب ليعامسإ ىورو
 ىلإ بک رف نة را بيضا نم ىلع قكنزخت «لوقي ةع هللا ضر كلام نتا سنا عم هلأ
 ءانبالو راصنألل رفغا .مهللا» :لوقي هيَ هللا لوسر عمس هنأ ركذي «ىنزح ةدش هغلبو «مقرأ نب ديز

 هدنع ناك نم ضعب ًاسنأ لأسف : لضفلا نبا لاق  راصنألا ءانبأ ءانبأ ىف لضفلا نبا كشو - «راصنألا

 الجر عمس نيح كاذو «هنذأب هل هللا ىفوأ» : ايك هللا لوسر هل لوقي ىذلا وه :لاقف ءمقرأ نب ديز

 لاقت نيكل هب رش "' نحنف اقداص اذه ناك نئل :- بطخي ي هللا لوسرو - لوقي نيقفانملا نم
 هدحجف ءهللا لوسر ىلإ كلذ عفر مث .رامحلا نم رش تنألو ء«قداص هللاو وهف :مقرأ نبا ديز

 آلا اولاق ام هللاب نوفلحي :  هلوق ىنعي - ديزل اقيدصت ةيآلا هذه هللا لزنأف «لئاقلا

 ىلإ .ةبقع نب ميهاربإ نب ليعامسإ نع < نسيرأ ىلا نب لعامل | E ىف ىراخملا ءاوز

 نب دمحم هاور دقو .ةبقع نب ىسوم لوق ف هدمت امر اهل ؟7(هنذأب هل هللا ىفوأ ىذلا اذه» :هلوق
 رو

 نبا نع «یسوم نع هدعب ام ركذف .باهش نبا لاق :لاق مث هدانسإب ةبقع نب ىسوم نع ‹ حيلف

 .باهش

 ءةيآلا ركذ يف مهو ىوارلا لعلف .قلطصملا ىنب ةوزغ ىف تناك اهنأ ةصقلا هذه ىف روهشملاو

 . ملعأ هللاو ءاهركذف اهريغ ركذي نأ دارأو

 (2)[ةيشاح]

 دبع نب نمحرلا دبع نع .ىرهزلا نع .قاحسإ نب دمحم انثدح :هيزاغم ىف « ىومألا » لاق

 ؤرمأ كنإ :اولاقف ىموق ىنذخأ 2 هللا لوسر مدق امل : لاق هدح نع «كلام نب ر بعك نب هللا

 ركذو . .هنم هللا رفغتست ابنذ نوكي مث .ةلعلا ضعبب وكي هللا لوسر ىلإ رذتعت نأ تئش نإف ءرعاش

 يبنلا عم ناك نمم «مهنم نآرقلا هيف لزنو ا ا نطو :لاق نأ ىلإ .هلوطب ثيدحلا

 لزن املف ءهرجح ىف ر ريمع نأكو «دعس ر اع ناکو ‹تماصلا نب نرش ی یوا : را

 اميف اقداص لجرلا اذه ناك نئل هللاو :سالجلا لاق «نيقفانملا ىف لزنأ امم ركذ امب هللا مهركذو نآرقلا

 یک فلنا اي سواتش ايم و مع یی وک نعل لوقو

 .«هللاوف» :ت ىف )١(

 )7574/١5(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)

 .«نحنل» :ك ىف (۳)

 .(49057) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .ك نم ةدايز (5) .ك نم ةدايز (5)



 ۷٤( 077)ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزملا حل سس ل ل وى

 نئل ةلاقم تلق دقلو «ههركي ءىش ”2١ هلصي نأ ىلع مهزعأو «ءالب ىدنع مهنسحأو «ىلإ سانلا
 هللا لوسر ىلإ ىشمف .ىرخألا نم ىلع نوهأ امهادحإلو « ىنكلهتل اهتمتك نئلو كنحضفتل اهتركذ

 لاق ام هللاب فلحف قلك ىبنلا يتأي ىتح جرخ سالجلا كلذ غلب املف .سالجلا لاق ام هل ركذف اک

 اوُلاَق دقو اولاق ام هللاب نوفلحي :  هيف «لجو زع هللا لزنأف .ىلع بذك دقلو دغش نب مک لاق م

 سالجلا نأ اومعزف .اهيلع هيَ هللا لوسر هفقوف .ةيآلا رخآ ىلإ «مهمالسإ دعب اورفكو رفكلا ةملك

 هنأكو «هب الصتم ثيدحلا ىف ديلا اذه ءاج اذكه . ا | مل 0 قد بات

 هتأرما نباو وه لبقأ 52000000 ةيآلا هذه تلزن :ريبزلا نب ةورع لاقو
 نحن يتلا هذه انرمح نم رشأ نحنف اقح دمحم هب ءاج ام ناك نإ :سالجلا لاقف «ءابق نم بعصُم
 ةا ىبنلا تيتأف :تلق اب لَ هللا لوسر نربخأل - هللا ودع اي 00 : يصمم لاف هيلع

 ؛هللا لوسز اي :تلقف «هحنیطخب 27 طلخا نأ وأ ءةعراق ىتبيصت وأ ٠ نآرقلا ىف لزني نأ تفخو

 ام ةعزاق ىتبيضتاوأ ةتيطخيب 2" طلخا نأ ةفاخم الولو ءاذكو اذك لاقف تاق نم سالخاو انا ثلبقأ

 لزنأف «فلحف «؟بعصم هلاق ىذلا تلقأ «سالج اي» :لاقف سالجلا اعدف :لاق .كتربخأ

 . هيآلا «مهمالسإ دعب اورفكو رفكلا ةملك اوا دقلو اولا ام هّللاب نوفلحيإ : هللا

 ويبدي وش قي نالا د تفلت امف ةلاقملا كلت لاف ىلا ناك قاما نب. ةع لاف

 ام هللاب فلحف ءاهركنأف «دیعس نب ريمع :هل لاقي «هرجح ىف ناك لجر هيلع اهعفرف «تماصلا
 .ىنغلب اميف «هتبوت تنسحو عزنو بات نآرقلا هيف لزن املف .اهلاق

 «ءاجر نب هللا دبع انثدح «ميهاربإ نب قاحسإ نب بويأ ىنثدح :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو
 ىف اسلاج كي هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع «ریبج نب ديعس نع «كامس نع «ليئارسإ انثدح

 اوثبلي ملف .«هوملكت الف ءاج اذإف «ناطيشلا ىنيعب مكيلإ رظني ناسنإ مكيتأيس هنإ» :لاقف ةرجش لظ
 لجرلا قلطناف «؟كباحصأو تنأ ىنمتشت مالع» :لاقف هيي هللا لوسر هاعدف «قرزأ لجر علط نأ

 ام هّللاب نوفلحُي $ : لجو زع «هللا ') لزنأف «مهنع زواجت ىتح ءاولاق ام هللاب اوفلحف «هباحصأب ءاجف
 , 7 ةيكلا «اوُناَق

 نب دمحم ثيدح نم «ةوبنلا لئالد » باتك ىف ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور اق كلذو

 هللا ىضر «ناميلا نب ةفيذح نع «ىرتخبلا 9 [ىبأ] نع ةف ورع نع ندوعالا دع « قاحسإ

 .«هيلإ هلصي» :ك ىف )١(

 )619/١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (۲)

 .«طلتخأ» :أ ىف )٤( . «انآرق» : كك ىف (۳)

 .«لزنأو» :ك «ت ىف (0) .؟طلتخا»:أ ءت ىف (5)

 )7501/١5(. ىربطلا ريسفت (۷)

 .لئالدلاو ءأ «ت نم ةدايز (۸)



 08 ل ب ب ب 3601/5 ء۷۳) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 «هقوسأ :انأ وأ  ةقانلا قوسي رامعو «هب دوقأ ويي هللا لوسر ةقان ماطخب ًاذخآ تنك :لاق «هنع

 هللا لوسر تهبنأف :لاق ءاهيف هوضرتعا دق ابكار رشع ىنثاب انأ اذإف ةبقعلاب انك اذإ ىتح  هدوقي رامعو

 اي ءال :انلق «؟موقلا متفرع له» : ةي هللا لوسر انل لاقف «نيربدم اولوف مهب خرصف “[مهب] هي

 لهو «ةمايقلا موي ىلإ نوقفانملا ءالؤه» :لاق .باكرلا انفرع دق انكلو «نيمثلتم اوناك دق «هللا لوسر

 : انف: اه ءوقليف .ءةيفعلا قف هللا لوسر ومجرد نأ اوداراق لاق اقر دارا ام نورد

 نأ هركأ ءال» :لاق ؟مهبحاص سأرب موق لك كيلإ ثعبي ىتح مهرئاشع ىلإ ثعبت الو « هللا لوسر اي

 :لاق مث ؛«مهلتقي مهيلع لبقأ مهب هللا هرهظأ  [اذإ] ىتح موقب لتاق ادمحم نأ اهنيب برعلا ثدحتت
 بلق طاين ىلع عقي ران نم باهش» :لاق ؟ةليبدلا امو «هللا لوسراي :انلق .«ةليبدلاب مهمرا مهللا»

 ل مهدحأ

 يبأ نع «عيمج نب هللا دبع نب. ديلولا انربخأ ءديزي انثدح :هللا همحر ءدمحأ مامإلا لاقو

 ةبقعلا ذخأ ةَ هللا لوسر نإ :ىدانف ايدانم رمأ «كوبت ةوزغ نم كَم هللا لوسر لبقأ امل :لاق ليفطلا

 ىلع نومثلتم طهر لبقأ ذإ ءرامع هقوسيو ةفيذح هدوقي كَم هللا لوسر امنيبف .دحأ اهذخأي الف

 «لحاورلا هوجو برضي «هنع هللا ىضر «رامع لبقأو «هّللا لوسرب قوسي وهو ارامع 0 لحاورلا

 عجرو لزن '" ) [طبه املف] ءب هللا لوسر طبه ىتح ادق ءدق» :ةفيذحل ايي هللا لوسر لاقف

 :لاق .نومشلتم موقلاو «لحاورلا ةماع تفرع دق :لاقف «؟موقلا تفرع له ءرامعاي» :لاقف «رامع

 .«هوحرطيف ةي هللا لوسرب اورفني نأ اودارأ» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا :لاق «؟اودارأ ام ىردت له»

 ؟ةبقعلا باحصأ دع ديب ما كتدشن :لاقف هيي ىبنلا باحصأ نم الجر رامع راسف :لاق

 مهنم دي هللا لور رذعف :لاق .رشع ةسمخ اوناك دقف مهنم تنك نإ :لاقف .رشع ةعبرأ :لاق

 ىنثالا نأ دهشأ :رامع لاقف .موقلا دارأ ام انملع امو «هللا لوسر ىدانم انعمس ام هللاو :اولاق ةث

 اعلا موقي مويو ايندلا ةايحلا ىف هلوسرلو هلل برح 0

 رفا هلك هللا لوسر ناو كده وحن رييزلا نب ةورع نع فوسألا نبا نع ةة نبا قوو اذكهو

 «نولذرألا رفنلا ءالؤه مهعبتف «ةبقعلا رامعو ةفيذحو وه دعصو «ىداولا نطب ىف سانلا ىشمي نأ
 عجرف ةفيذح رمأف ءاي '١'' هللا لوسر مهدارم ىلع هللا علطأف «ةبقعلا كولس اودارأف «نومثلتم مهو

 .لئالدلاو ءأ ءت نم ةدايز )١(

 .«اومحازي» :ك ىف (۳) .«نورت» :أ ىف (۲)

 .لئالدلاو ءأ ءك «ت نم ةدايز (؟)

 ,(570 )٥/ ةوبنلا لئالد (5)

 .«ىبنلا» :ك ءت ىف ()

 .دنسملاو ءأ ءك ت نم ةدايز (۷)

 .ادعفا :أ ىف (9) .«كدشنأ» :أ ىف (۸)

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» ١45(: /5)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (467 /5) دنسملا )٠١(

 .«هلوسر» : ك «ت یف )۱١(



 Vt) «۷۳)ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزلا د ۲

 ارامعو ةفيذح اي هّللا لوسر ملعأو .«نيحوبقم اوعجرو اوعزفف .مهلحاور هوجو برضف <

 امتكي نأ امهرمأو هيلع همالسو هللا تاولص «هب ''' كتفلا نم هب اومه اوناك امو «مهئامسأب
| 0( 

 عا هللاف .مهنم ةعامج ىمس هنأ الإ «قاحسإ نبا نع و یو لاکو

 هاور ام «ةحصلاب ةصقلا هذهل دهشيو . ىقهيبلا هلاق ٠ ىناربطلا مجعم يل ىكح دق اذكو

 :لاق ليفطلا وبأ انثدح .عِيَمج نب ديلولا انثدح .ىفوكلا دمحأ وبأ انثدح ؛برح نب ريهز انتزح

 مك «هللاب كدشنأ :لاقف « سانلا نيب نوكي ام ضعب ةفيذح نيبو] ةبقعلا لهأ نم عر E ناک

 نإف ءرشع ةعبرأ مهنأ ربخن انك :لاق .كلأس ذإ هربخأ :موقلا هل لاقف :لاق ."[ةبقعلا باحصأ ناك

 ىف هلوسرلو هلل برح مهنم رشع ىنثا نأ هللاب دهشأو ءرشع ةسمخ ("' موقلا ناك دقف مهنم تنك

 ام اع الو ا هللا لوسر ىدانم اتخخش ام :اولاق ةثالث رذعو .داهشألا موقي مريو ايندلا ةايحلا

 دق اموق دجوف «(دحأ هيلإ ىنقبسي الف .ليلق ءاملا نإ» : لاقف ‹ یشمف ةرح ىف ناك دقو .موقلا دارأ

 0 ا

 رساي نب ر رامع نع .دابع نب سيق نع فرضت ىبأ نع وداق كيس نم ءاضيأ ملسم هاور امو

 الو «ةنحلا نولحدي ال 0 رشع انثا ىباحصأ ىف» :لاق هنأ لي ىبنلا نع ةفيذح ىنربخأ : لاق

 E E aS O دا فشق ,[لمجلا] جلي ىتح اهحير نودجي
 00 «مهرودص نم مجني ىتح هفاتكأ

 نم ةعامج نييعت نم :ىأ «هريغ هملعي ال ىذلا ءرسلا بحاص» :هل لاقي ةفيذح ناك اذهلو

 .ملعأ هللاو .هريغ نود ويم هللا لوسر مهيلع هعلطأ دق ءءالؤه مهو «نيقفانملا

 ءزيزعلا دبع نب ىلع نع ىور مث .ةبقعلا باحصأ ةيمست ةفيذح دنسم ىف ىناربطلا مجرت دقو

 نب لت نب هللا دبع نب دجو .تباث نب ةعيدوو ءريشق نب بّتعم مه :لاق هنأ راكب نب ريبزلا نع

 نديون نب ٹراحلاو . ىظيف نب سوأو . ىئاطلا ديزي نب ثراحلاو .«فوع نب ورمع ىلب نم ثراحلا

 .«لتقلا» :ت ىف )١(

 .(؟585 /04) ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاور (۲)

 .(؟8ا//0) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (۳)

 .«عقولا :أ نتن ىف (4)

 .ملسمو أ ك «ات نم ةدايز )5« ١(

 .«هوئعلف» :أ ىف (۸) .«اوناك دقف» :ك ىف (۷)

 .(۷۷۹) مقرب ملسم حيحص (9)

 . ملسمو ك «ت نم ةدايز (۱۰)

 .(۲۷۷۹) مقرب ملسم حيحص (۱۱)



 1 ل /1/06-1/8) تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا
5 : ND 

 ةرارز نب دعسو ٠ «لهس نب ورمع نب سيقو «ىلبحلا ىنب نم سعادو ديوسو «دهف نب سيقو
 "”هالسإلا ارهظأ عاقنيق ىنب نم امهو «مامحلا نب ةلالسو «تيصللا نب ديزو .

 هللا نأ الإ بنذ مهدنع لوسرلل امو :ىأ «هلضف نم هلوسرو هللا مهاتغأ نأ الإ اومقت امو : هلوقو

 هيلع «لاق امك «هب ءاج امل هللا مهادهل ةداعسلا مهيلع تمت ولو «هترافس نيو هتكربب مهانغأ

 ةلاعو ؟ىب هللا مكفلأف نيقرفتم متنكو ؟ىب هللا مكادهف الالض مكدجأ ملأ» :راصنألل "مالسلا
 أ هلوسرو هللا :اولاق ًائيش لاق املك «؟ىب هللا مكانغأف

 «ديمحلا زيزعلا هّللاب اونمؤي نأ الإ م مهنم اومقن امو : ىلاعت لاق امك بنذال ثيح لاقت ةغيصلا هذهو
 .«هللا هانغأف اريقف ناك نأ الإ ليمج نبا مقني ام»: مالسلا هيلع لاق امكو «[8 :جوربلا]

 اباذع هللا مهبذعي اووي نإو مهل اريخ كي اوبوتي نإ : لاقف ةبوتلا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا مهاعد مث

 لتقلاب : ىأ «اَيندلا يف اميلأ اباذع هلا مهبذعي» مهقيرط ىلع اورمتسي نإو : ىأ «ةرخآلاو اًيندلا يف اميلأ

 الو يلو نم ضرألا يف مهل امو ءراغصلاو ناوهلاو لاكنلاو باذعلاب :ىأ «ةرخآلاو» < «مغلاو مهلاو

 .ًارش مهنع عفدي الو ءاريخ مهل لصحي الو .مهدجني الو مهدعسي دحأ مهل سيلو : ىأ «ريصن

 امَلَف 2 نيحلاصلا نم ننوكتلو نقدصتأ هلضف نم اناتآ نمل هللا دهاع نم مهنمو ط

 هنوقلي موي ىلإ مهبولف يف اقافن مهبقعأف © 65 لوصرعم مهو اراوتز ب اراخب هلق وخال
 023 مه مد

 مهاوجتو مهرس معي هللا نأ اوملعي ملأ 5 007220 ©۵ نوبذکی اوناك امبو هودعو ام هللا اوُفَلْخَأ امب

 . 4 ©۵ بويغلا الع هللا ناو

 «هلام نم نقدصيل هلضف نم هانغأ نئل :هقاثيمو هدهع هللا ىطعأ نم نيقفانملا نمو :ىلاعت لوقي

 ىف نكس اقافن عينصلا اذه مهبقعأف «ىعدا اميف قدص الو «لاق اب ىفو امف .نيحلاصلا نم ننوكيلو

 .كلذ نم هللاب اًدايع «ةمايقلا موي «لجو زع « هللا نولي موي ىلإ مهبولق

 ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس نأ :ىرصبلا نسحلاو «سابع نبا مهنم «نيرسفملا نم ريثك ركذ دقو

 .«ىراصنألا بطاح نب ةبلعث» ىف

 4 رو 5 51 5

 نع «ةعافر قيل ناجم ثيدح نم «متاح ىبأ نباو انهاه ريرج نبا هاور ثيدح هيف درو دقو

 «ةيواعم نب ديزي نب نمحرلا دبع ىلوم «نمحرلا دبع نب مساقلا نمحرلا دبع ىبأ نع «ديزي نب ىلع
 ىنقزري نأ هللا عدا : هك هللا لوسرل لاق هنأ «ىراصنألا بطاح نب ةبلعث نع «ىلهابلا ةمامأ ىبأ نع

 .(ةرباو»:ك ىف )١(

 .(1576-151 /۳) ريبكلا مجعملا (؟)

 . اة: ىف (؛ ۳)

 نال ؛«نوقلي موي ىلإ" هانتبلأ ام باوصلاو ؛اوقلي» :خسنلا عيمج ىف :باوصلاو ءاطخ وهو ءاوقلي موي ىلإ :هءأ «ك ءت ىف (0)
 . مزاجب الو بصانب قبسي مل عراضملا لعفلا

 .«ذاعم» :ت ىف (5)



 (۷۸ )۷١- تايآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزحلا حلل ل_ لل _ 4

 لاق مث :لاق .«هقيطت ال ريثك نم ريخ هركش ىدؤت ليلق ةبلعث اي كحيو» :ا هللا لوسر لاقف .الام
 ىعم ريست نأ تئش ول «هديب ىسفن ىذلاوف «هللا ىبن لثم نوكت نأ ىضرت امأ» :لاقف .«ىرخأ ةرم

 ىذ لك نيطعأل الام ىنقزرف هللا توعد نئل قحلاب كثعب ىذلاو :لاق .«تراسل ةضفو ابهذ لابجلا

 ومني امك تمنف ءامنغ ذختاف :لاق .«الام ةبلعث قزرا مهللا» :ةيَي هللا لوسر لاقف .هقح قح

 رصعلاو رهظلا ىلصي لعج ىتح ءاهتيدوأ نم ايداو لزنف ءاهنع ىحنتف ءةنيدملا هيلع تقاضف ءدودلا.

 ومنت يهو «ةعمجلا الإ تاولصلا كرت ىتح ىحنتف «ترثكو تمن مث .امهاوس ام كرتيو «ةعامج ىف
 لاقف «رابخألا نع مهلأسي «ةعمجلا موي 7 نابكرلا ىقلتي قفطف .ةعمجلا كرت ىتح «دودلا ومني امك
 هوربخأف .ةنيدملا هيلع تقاضف امنغ ذختا «هللا لوسراي :اولاقف ؟«ةبلعث لعف ام» : ليي هللا لوسر

 ةقدص مهلاومأ نم ذخ > : هؤانث لج هللا لزنأو .«ةبلعت حيواي «ةبلعث حيواي «ةبلعت حيد اي» :لاقف هرمأب

 راك هللا لوسر ثعبف «ةقدصلا ضئارف هيلع تلزنو :لاق ٠١7[ :ةبوتلا] ةيآلا «اهب مهيكرتو مهرهطت

 نم ةقدصلا ناذخأي فيك امهل بتكو «ميلس نم الجرو ءةتيهج نم الجر :ةقدصلا ىلع نيلجر
 ىتح اجرخف .«امهتاقدص اذخف  ميلس ىنب نم لجر - نالفبو «ةبلعثب ارم» :امهل لاقو «نيملسملا

 تخأ الإ هذه ام .ةيزج الإ هذه ام :لاقف ءَ هللا لوسر باتك هآرقأو .ةقدصلا هالأسف «ةبلعث ايتأ

 رايخ ىلإ رظنف «ىملسلا امهب عمسو اقلطناف .ىلإ ادوع مث اغرفت ىتح اقلطنا اذهام ىردأ ام .ةيزجلا
 نأ ديرن امو ءاذه كيلع بجي ام :اولاق اهوأر املف اهب " امهلبقتسا مث «ةقدصلل اهلزعف «هلبإ نانسأ
 اغرف املف .هنم اهوذخأف .هل ىه امنإو «ةبيط كلذب ىسفن نإف ءاهوذخف ءیلب : لاق . كنم اذه ذخأن

 .ةيزحلا تخأ الإ هذه ام :لاقف «هيف رظنف امكباتك ىنورأ :لاقف اا ف یک اعز امهتاقدص نم

 نأ لبق «ةبلعث حيو اي» :لاق امهآر املف ويب  ىبنلا ايتأ ىتح اقلطناف .ىيأر ىرأ ىتح اقلطنا
 زع «هللا لزنأف ؛ ىملسلا عنص ىذلاو ةبلعث عنص ىذلاب هاربخأف ؛ ةكربلاب يملسلل اعدو ءامهملكي

 : لاق«نوبذُكَي اوناک امبو » : هلوق ىلإ «نقدّصَنَل هلضف نم اناتآ نع هللا دهاع نم مهنمو 3: لجو

 5 .ةبلعث اي كحيو :لاقف هاتأ ىتح جرخف «كلذ عمسف «ةبلعث براقأ نم لجر هيَ هللا لوسر

 هللا نإ» :لاقف ءهتقدص هنم لبقي نأ هلأسف ءو ىبنلا ىتأ ىتح ةبلعث جرخف .اذكو اذك كيف هللا

 © [اذه]» : لَك هللا لوسر هل لاقف «بارتلا هسأر ىلع وثحي لعجف .«كتقدص كنم لبقأ نأ ىنعنم
 لوسر ضبقف «هلزنم ىلإ عجر ةا هللا لوسر ضبقي نأ ىبأ املف . يع قول تالا دم
 ىتلزنم تملع دق :لاقف .فلختسا نيح «هنع هللا ىضر ءركب ابأ ىتأ مث . ائيش هنم لبقي ملو هيَ هللا

 هللا لوسر كنم اهلبقي مل :ركب وبأ لاقف .ىتقدص لبقاف ءراصنألا نم ىعضومو « هللا لوسر نم
 ريمأ اي :لاقف هاتأ «هنع هللا ىضر ءرمع ىلو املف .اهلبقي ملو ركب وبأ ضبقف ءاهلبقي نأ ىبأو دك

 ضبقف !كنم اهلبقأ © انأو ءركب وبأ الو لي هللا لوسر اهلبقي مل :لاقف . ىتقدص لبقا «نينمؤملا

 اهلبقي مل :لاقف ءهتقدص لبقي نأ هلأسف © [هاتأف] ءهنع هللا ىضر ءنامثع ىلو مث ؛اهلبقي ملو

 .؟مهلبقتسا» :أ ءكءت ىف () .«باكرلا» :أ ءت یف )١(

 .ىربطلاو ءأ ك «ت نم ةدايز (4) . «هللا لوسر» :ت ىف (۳)
 .ىربطلاو ءأ ءك ت نم ةدايز )١( .«انأف »:ك ءت ىف (5)



 اراب تسر 0 رود ارا قمل

 ةفالخ ىف ةبلعث كلهو «هنم اهلبقي ملف !كنم اهلبقأ انأو ءرمع الو ركب وبأ الو هيي هللا لوسر
 . نامثع )0.

 ك مهبقعأ :ىأ (نوبذكي اوناك امبو هودعو ام هللا اوفَلْخَأ امبإ» : ىلاعت هلوقو
 : ثالث قفانملا ةيآ» : لاق e ‹حيحصلا ىف ءاج امك «مهبذكو دعولا مهفالخإ

 . ملعأ هللاو «ةريثك دهاوش 8 ()0ناخ نمتؤا اذإو ‹فلحخأ دعو اذإو «بذك ثدح

 ملعي هنأ ىلاعت مهربخي : بر وع لا أَو امو هس هلا ذأ اي أ: هلوقو

 ءاهيلع اوركشو اهنم اوقدصت لاومأ مهل لصح نإ هنأ اورهظأ نإو مهرئامضب ملعأ هنأو «ىفخأو رسلا
 «ىوجنو رس لكو «ةداهشو بيغ لك ملعي :ىأ «بويغلا مالع ىلاعت هنأل ؛مهسفنأ نم مهب ملعأ هنإف
 رطب امو رمل الو

 مهدهج الإ نودجي ال َنيِدّلاَو تاقدصلا يف نينمؤملا نم نيعوطملا نورملي نيذّلا»

 . 4 © ميلأ باذع مهو مهنم هللا رخس مهنم نورخسيف

 الو ىتح «لاوحألا عيمج ىف مهزملو مهبيع نم دحأ ملسي ال :نيقفانملا تافص نم اضيأ هذهو

 :اولاق ريسي ءىشب ءاج نإو «ءارم اذه :اولاق ليزج لامب مهنم دحأ ءاج نإ « مهنم نوملسي نوقدصتملا

 :ىراخبلا لاق امك .اذه ةقدص نع ىنغل هللا نإ

 ىبأ نع «ناميلس نع «ةبعش انثدح «ىرصبلا نامعنلا وبأ انثدح «ديعس نب هللا ديبع انثدح

 5 .اذه ةقدص نع ىنغل هلل نإ :اولاقف «عاصب قدصتف لجر ءاجو . یئارم وف « ريثك

 .ةيآلا «مهدهج الإ نودجي ال نيذّلاو تاَقدّصلا يف نينمؤملا نم َنيِعوَطمْلا نوزملي نيذّلا»

 . "هب ةبعش ثيدح نم «هحيحص ىف اضيأ ملسم هاور دقو

 ىف لجر انيلع فقو :لاق ليلسلا ىبأ نع «ىريرجلا انثدح «ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىلحملا ىف لاق «مزح نبا مامإلا كلذب لاق نمف ءاهنالطبب اولاقو ةصقلا هذه ءاملعلا ركنأ دقو )١5/ ۳۷١( ىربطلا ريسفت )١(

 مث «فورعم ىردب ةبلعث نأل ؛لطاب اذهو «بطاح نب ةبلعت ىف تلزن اهنأو حصي ال ارثأ انيور دق هنأ ىلع» )٠١80437/1١(:

 لطاب اذهو» :لاقو ةمامأ ىبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع ديزي نب ىلع نع ةعافر نب ناعم قيرط نم هدانسإب ثيدحلا قاس

 نم ةبلعث ولخي الف نانيد برعلا ةريزج ىف ىقبي الأ هتوم دنع مالسلا هيلع رمأو «نيملسملا لاومأ تاوكز ضبقب رمأ هللا نأل ؛كشال

 برعلا ةريزج ىف ىقبي الأ ضرفف ًارفاك ناك نإو «كلذ ىف ةحسفالو دبالو هتاكز ضبق رمعو ركب ىبأ ىلع ضرفف ًاملسم نوكي نأ
 مهلكو - كلملا دبع نبا وه ديزي نب ىلعو نمحرلا دبع نب مساقلاو ءةعافر نب ناعم هتاور ىفو «كش الب رثألا اذه طقسف

 ىباحصلا بطاح نب ةبلعث» اهامس اهيف ملعلا لهأ لاوقأ اهيف عمج ةصقلا هذه دقن ىف ةلاسر شمحلا بادع لضافللو .ءافعض

 . هيلع ىرتفملا
 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (54) مقرب ملسم حيحصو (۳۳) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .(۱۰۱۸) مقرب ملسم حيحصو )۱٤۱١( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)



 (۷۹) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا لح

 ١ :لوقي وهو «عيقبلاب ةَ هللا لوسر ىأر هنأ ىمع :وأ  ىبأ ىثدح :لاقف عيقبلاب انسلجم
 نأ ديرأ انأو .«نيثول وأ اثول ىتمامع نم تللحف :لاق ؟«ةمايقلا موي اهب هل دهشأ ةقدصب قدصتي

 دشأ الجر عيقبلاب رأ مل لجر ءاجف .ىتمامع ىلع تدقعف «مدآ نبا كردي ام ىنكردأف ءامهب قدصتأ

 لري هلع اهتم نا ةا فلاب زا مل تقام ر مفا الو متع هما 9و اذا
 هللاوف هذهب قدصتي اذه :لاقف لجر هزملف :لاق .ةقانلا هذه كنود :لاقف «معن» :لاق ؟ةقدصأ «هّللا

 مث «تارم ثالث «اهنمو كنم ريخ وه لب تبذك» :لاقف وي هللا لوسر اهعمسف :لاق .هنم ريخ ىهل

 لاملاب لاق نم الإ» :لاق ؟هللا لوسر اي نم الإ :اولاق .اثالث «لبإلا نم نيئمل باحصأل ليو» :لاق

 دهزملا :اثالث «دهجملا دهزملا حلفأ دق» :لاق مث ءهلامش نعو هنيمي نع هيفك نيب عمجو ءااذكهو اذكه

 داملا ىف دهحللا «نكعلا لف

 فرع نب نمحرلا دبع ءاج :لاقو ءةيآلا هذه ىف سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 ضعب لاقف ءماعط نم عاصب راصنألا نم لجر هءاجو يَ هللا لوسر ىلإ بهذ نم ةيقوأ نيعبرأب
 اذه نع نيينغل هلوسرو هللا ناك نإ :اولاقو .ءاير الإ هب ءاج اب نمحرلا دبع ءاج ام هللاو :نيقفانملا
 .ءاصلا

 اوعمجا نأ :مهيف ىدانف اموي سانلا ىلإ جرح ةي هللا لوسر نإ : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 هللا لوسر اي :لاقف ءرمت نم عاصب مهرخآ نم لجر ءاج مث «مهتاقدص سانلا عمجف .مكتاقدص

 كتيتأو ءامهدحأ تكسمأف رت نم نيعاص تلن ىتح ءءاملا ريرجلاب رجأ ىتليل تب رمت نم عاص اذه

 هل وسر هللا نإ ةارتاقو #لاجر هنم نفق ساقذيملا نق ةر نأ هلك هللا .لوسر.هرماف خالا
 هللا لوسرل لاق فوع نب نمحرلا دبع نإ مث .ءىش نم كعاصب '””ناعنصي امو .اذه نع ناينغل
 ةئام ىدنع نإف :فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف . ال» لاقف ؟ت اقدصلا لهأ نم دحأ ىقب له : هيَ

 سيل :لاق ؟تنأ نونجمأ :هنع هللا ىضر .باطخلا نب رمع هل لاقف .تاقدصلا ىف بهذ نم ةيقوأ

 «ىبر اهضرقأف فالآ ةعبرأ امأ .فالآ ةينامث ىلام «معن :لاق ؟تلعف ام "تلعف :لاق .نونج ىب

 هزلو .«تيطعأ اميفو تكسمأ اميف كل هللا كراب» ْ:ةْيَِيَع هللا لوسر هل لاقف .ىلف فالآ ةعبرأ امأو

 لزنأف ءاعوطتم هب ناك امنإ .نوبذاك مهو .ءاير الإ هتيطع نمحرلا دبع ىطعأ ام هللاو :اولاقف نوقفانملا

 :هباتك ىف ىلاعت لاقف ءرمتلا نم عاصلاب ءاج ىذلا نيكسملا هبحاص رذعو ر لجو زع هللا

 .ةيالا 4تاّقدصلا يف نينمؤملا نم نيعوطملا نوزملي نيدّلا»

 .دحاو ريغو «دهاجم نع ىور اذكو

 قدصت «فوع نب نمحرلا دبع :تاقدصلا ىف نينمؤملا نم نوعوطملا ناك :قاحسإ نبا لاقو

 .اريعب" :أءكءت ىف (۲) .دنسملاو «أ نم ةدايز )١(

 .(78/0) دنسملا (9

 .(۳۸۲ )۱٤/ ةريسفت ىف ىربطلا هاور (:)

 .«تلعفأ لاقف» :أ ءت ىف (۷) .«كريغ دحأ قبي مل ال١ :ك «ت ىف (1) .«نوعنصيال :أ ءك «ت ىف (9)



 ۸۷ (۷۹) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىف بغر لَك هللا لوسر نأ كلذو «نالجعلا ىنب اخأ ىدع نب مصاعو «مهرد فالآ ةعبرأب

 ةئامب قدصتف مصاع ماقو «فالآ ةعبرأب قدصتف فوع نب نمحرلا دبع ماقف ءاهيلع ضحو «تاقدصلا

 فينأ ىنب وخأ ليقع وبأ :هدهجب قدصت ىذلا ناكو .ءاير الإ اذه ام :اولاقو امهوزملف ءرمت نم قسو

 نإ :اولاقو هب اوكحاضتف «ةقدصلا ىف هغرفأف رمت نم عاصب ىتأ «فوع نب ورمع ىنب فيلح ىشارإلا

 . ليقع ىبأ عاص نع ىنغل هللا

 يبا قي و ی ار اولا اد كانغ ني ھا اقص و اا لاق

 :لاق . «اثعب ثعبأ نأ ديرأ ىنإف اوقدصت» : ليم هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «ةملس

 نيفلأو «ىبر امهضرقأ نيفلأ «فالآ ةعبرأ ىدنع « هللا لوسر اي :لاقف فوع نب نمحرلا دبع ءاجف

 لجر تابو .«تكسمأ اميف كل كرابو «تيطعأ اميف كل هللا كراب» : ةي هللا لوسر لاقف . ىلايعل

 د ا دام رع نه نعام تا ارز ا ا رق مرآ وعام بتایا ا

 :اولاقو !ءاير الإ و نبا ی ىلا ىطعأ ام :اولاقو نوقفانملا هزملف لاق .ىلايعل عاصو «ىبرل

 يف نينمؤملا نم َنيِعَوُطمْلا نورم نيدّلا» : هللا لزنأف ؟اذه عاص نع نیغ هلوسرو هللا نكي ملأ

 ا ( (١ مهنم هللا رخس ] مهنم َنوُرَحْسيَف مهدهج لإ نودجي ال َنيذّلاَو تاقدصلا

 ملو :لاق .2''السرم هيبأ نع «ةملس ىبأ نب رمع نع «ةناوع ىبأ نع «لماك ىبأ نع هاور مث

 .تولاط الإ دحأ هدنسي

 «ةديبع نب ىسوم نع «باّبحلا نب ديز انثدح «عيكو نبا انثدح :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو

 نيعاص ىلع ؛ ىرهلظ ىلع ريرجلا رجا تب 0 له ی نبا نع ءراسي نب دلاخ ىنثدح

 كب هللا لوسر ىلإ "[هب] برقتأ رخآلاب تئجو «هب نوغّلبتي ىلهأ ىلإ امهدحأب تبلقناف ءرمت نم

 هللا ناك دقل :اولاقو ا رحت :لاق .«ةقدصلا ىف هرثنا» :لاقف «هتربخأف ليم هللا لوسر تيتأف

 «تاَقدّصلا يف نينمؤملا نم َنيِعِرَطَمْلا نوزملي نيذلا» :هللا لزناف .نيكسملا اذه ةقدص نع اينغ
 , ٩ تیآلا

 .هتضرقأ» :ت ىف (۳) .«هتيطعأ» :ك ىف (۲) .اورمعا» :أ ىف )١(

 .أ ك «ت نم ةدايز (6)

 وبأو «ىلجعلا هقثو «ةملس ىبأ نب ورمع هيفو» :(۳۲/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك» )15١5( مقرب رازبلا دنسم )٥(

 .«تاقث امهلاجر ةيقبو ءهريغو ةبعش هفعضو نابح نباو ةمثيخ

 كلذكو» :ةلسرملا ةياورلا هذه قاس نأ دعب (۳۳۲/۸) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق ؛راتسألا فشك» (2215) مقرب رازبلا دنسم (5)

 ىبأ نع ىرخأ قرط نم هيودرم نباو ىربطلاو متاح ىبأ نبا هجرخأو «ةناوع ىبأ نع دمحم نب سنوي نع ديمح نب دبع هجرخأ
 .«السرم ةناوع

 .ىربطلاو ءأ ءت نم ةدايز (۷)

 )۳۸۸/۱٤(. ىربطلا ريسفت (۸)
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 :لاقيو . بابح : ليقع ىبأ مسا :لاقو .هب EET ديز ثيدح نم ىناربطلا هاور اذكو

 .ةبلعث نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 مهئازهتساو مهعينص ءوس ىلع ةلباقملا باب نم اذهو : (مهنم هللا رخس مهنم نورخسيف» :هلوقو

 ءايندلا ىف نينمؤملل اراصتنا «مهب رخس نم ةلماعم مهلماعف «لمعلا سنج نم ءازجلا نأل ؛نينمؤملاب

 ك ًاباذع ةرخآلا ىف نيقفانملل دعأو

 o< o م0868 هدمه م

 مناي كلذ هه رفق نلف رم نيس مهل فسم نإ مهل رف الأ مه رغما )

 .4 69 نيقسافْلاْموَقْلا يدهي ال هّللاو هلوسرو هّللاب اورفك

 نيعبس ولو «مهل رفغتسا ول هنأو ءرافغتسالل الهأ اوسيل نيقفانملا ءالؤه نأب ةَ هيبن ىلاعت ربخي

 .مهل رفغي ال هللا نإف ةرم

 ركذت اهمالك بيلاسأ ىف برعلا نال ؛مهل رافغتسالا ةدال امسح تركذ امنإ نيعبسلا نإ :ليق دقو

 .اهفالخب اهيلع داز ام نوكي نأ الو ءاهب ديدحتلا ديرت الو ءاهمالك ةغلابم ىف نيعبسلا

 هذه Lk ع نأ ا 00 ىفوعلا دك 000 0

sS eنار ا  

 .[١:نوقفانملا] «نيقسافلا موقلا يدهي

 ءرضتحا دق ىبأ نإ :لاقف ةه ىبنلا ىلإ هنبا قلطنا «ىبأ نب هللا دبع لقت امل : ىبعشلا لاقو
 لب» :لاق .هللا دبع نب بابحلا لاق .«كمسا ام» ملت ىبنلا لاقف .هيلع ىلصتو هدهشت نأ بحأف

 وخر o ةعيبلاو هده يح دوم ناطلا# لإ .«ناطيش مسا بابحلا نإ هللا دبع نب هللا دبع تنأ

 مهل رفغتست نإإ» :لاق هللا نإ» :لاق ؟"[قفانم وهو] هيلع ىلصتأ :هل ليقف «هيلع ىلصو «قرع

 .«نيعبسو نيعبسو نيعبس هل نرفغتسألو ,4 رم نيعبس

 . هديناسأب ريرج نبأ اهاور . ةماعد نب ةداتقو «ريبج نب دهاجمو NEE اذكو

 ىمثيهلا لاق اذلو ؛ةياور ىف ةديبع نب ىسوم طقسأف «راسي نب دلاخ نع بابحلا نب ديز نع» :هيف عقو دقو )٤/ ٤١( ريبكلا مجعملا )١(

 فاشكلا جيرخت ىف ىعليزلا نكل «هحرج الو هقثو نم دجأ مل راسي نب دلاخ نأ الإ تاقث هلاجر» :0770 عمجملا ىف

 هيف مهوت وأ ىناربطلا خسن نم طقس هلعلف ءراسي نب دلاخ نع ةديبع نب ىسوم قيرط نم همجعم ىف ىناربطلل هازع (18/1)
 .ىعليزلا

 دنع عقو اذك» )۳۸۹/١(: ةباصإلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق ««بابح ليقع ىبأ مسا» :ىناربطلا دنعو انه عقو اذك :هيبنت

 .«باحبح باوصلاو «ىناربطلا
 .آ ت نم ةدايز قفز
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 5 هود عواد -

 مهسفنأو مهلاوُمأب اودهاجي نأ اوهركو هللا لوسر فالخ مهدعقمب نوفلخملا حرف

 9 ةنوهقفي اوناك ول ارح دشا منهج ران لق َرَحْلا يف اورفتت ال اولاقو هللا ليبس يف

 . © 65 (AP) 9 نوبسکی اوناک امب ءازج اريثك اوکبیلو الیلق اوکحضَْف

 اوحرفو «كوبت ةوزغ ىف 3 هللا لوسر ةباحص نع نيفلختملا نيقفانملل اَماَذ ىلاعت لوقي

 : ى (اولاقر هللا ليبس يف مهسفنأر مهلاومأب) هعم «اودهاجي نأ اوهركو» ءهجورخ دعب (١'ههدعقمب
 دنع رجلا ةدش ىف ناك كوبت ةو "یف جورخلا نأ كلذو ؛4رحْلا يف اورفت ال» : ضعبل مهضعب

 :مهل لق :هلوسرل ىلاعت هللا لاق ,«رحْلا يف اورفنت الط :ولاق اذهلف  «رامثلاو لالظلا بيط
 نم ارح دشأ لب ءرحلا نم هنم متررف ام (ارح دَسأَل مكتفلاخم ببسب اهيلإ نوريصت ىتلا منهج رات

 :لاق ةي هللا لوسر نأ «ةريره ىبأ نع «جرعألا نع ءدانرلا ىبأ نع «كلام مامإلا لاق امك «رانلا

 تناك نإ «هللا لوسر اي :اولاقف «منهج ران نم] اءزج نيعبس نم ج اهب نودقوي ىتلا مدآ ىنب ران»

 فاح نه نجلا ف تاجرا ارج نو ةه اهله كلف اهنإ 3 لا ةفاكل
 0 كلام

 00 رع «ةريره ىبأ نع ‹جرعألا نع ءدانزلا ىبأ نع «نايفس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ام كلذ الولو «نيترم رحبلاب تبرضو «منهج ران نم ًاءزج نيعبس نم ءزج هذه مكران نإ : لاق وا
 20 . هدانسإ اضيأ اذهو , 37ج ةف اهيف [هّللا] لعج

 ىبأ نب ييحي نع ‹«ىرودلا سابع نع «هجام نباو ىذمرتلا ىسيع وبأ مامإلا ىور دقو

 د :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع < «حلاص ىبأ نع ءمصاع نع «كيرش نع وک

 دقوأ مث «تضيبا ىتح ةنس فلآ اهيلع دقوأ مث «ترمحا ىتح ةنس فلأ رانلا ىلع دقوأل : یک هللا

 ريغ هعفر ًادحأ ملعأ ال :ىدذمرتلا لاق مث . «ملظملا ليللاك ءادوس ىهف تدر ىتح ةنس فلآ اهيلع

(1۲( 

 نب نيسحلا نب دمحم نع ءدمحم نب ميهاربإ نع هیودرم نب ركب وبأ ظفاحلا هاور دقو .لاق اذك

 .؟ىلإ» : «ت یف (۲) .؟مهدوعقبلا :آ «ت یف (۱)

 .ًاطوملاو ءأ ك «ت نم ةدايز )٥( .«لاقف» :أ ك ت یف () ` .؟لاق» :ك ىف (۳)

 نع نمحرلا دبع نب ةريغملا قيرط نم )۲۸٤۳( مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو (۳۲۹۵) مقرب ىراخبلا حيحصو ۹۹٤( /۲) أطوملا ()

 .هب دانزلا ىبأ

 دنسملاو .ءأ ك «ت نم ةدايز (۸) . «هّللا لوسر نأ» :ك ىف (۷)

 .(545 /5) دنسملا (9)

 .؟رکب» :أ ىف )١١( .؟حيحص ديج دانسإ» :أ «ت یف (۱۰)

 ملعأ الو «حصأ فوقوم اذه ىف ةريره ىبأ ثيدح# :ىذمرتلا لاقو )٤۳۲۰( مقرب هجام نبا نتسو (5091) مقرب ىذمرتلا ننس (۱۲)

 .«كيرش نع ريكب ىبأ نب ىبحي ريغ هعفر ًادحأ



 (۸۲ «۸۱) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۱۹۰

 يورو .هب  ىعخنلا هللا دبع نبا وهو - كيرش نع «همع نع ,'''دعس نب هللا ديبع نع «مركم

 ار : اک هللا لوسر الت : لاق سنأ نع «تباث نع «ةلاضف نب كرابم ةياور نم هیودرم نا اضيأ

 ىتح ماع فلأو « تضيبا ىتح ماع فلأ اهيلع دقوأ»: لاق :٦[ ميرحتلا] 4 ةراجحلاو سالا اهدوقو

 0 ءىضي ال «ليللاك ءادوس ىهف «تدوسا ىتح ماع فلأو «ترمحا

 نع ؛« « نسحلا نع - هيف فلتخا دقو - حيجت نب مامت ثيدح نم ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا ىورو

 برغم اب نم اهرح دجول منهج ران نم ىأ - قرشملاب ةرارش نأ ول» :اعوفرم سنأ
 نب ماشه نع ءدادحلا ةديبع ىبأ نع «ليئارسإ ىبأ نب قاحسإ نع ىلعي وبأ ظفاحلا ىورو

 ةريره ىبأ نع «ريبج نب ديعس نع «ةيشحو ىبأ نب رفعج نع «بيبش نب دمحم نع ؛(؟”ناسح
 رانلا لهأ نم لجر مهيفو ءنوديزي وأ فلأ ةئام دجسملا اذه ناك ول» : وا هللا لوسر لاق :لاق
 . بيرغ .2 هيف نمو دجسملا قرتحال «هسفن مهباصأف سفنتف

 3 نوهأ نإ» : هلم هللا لوسر لاق :لاق ريشب نب نامعنلا نع «قاحسإ ىبأ نع شمعألا لاقو
 يل E RE ءران نم ناکارشو نالعن هل نمل ةمايقلا موي اباذع رانلا
 ثيدح نم «نيحيحصلا ىف هاجرخأ .«اباذع مهنوهأ هنإو «هنم اباذع دشأ رانلا لهأ نم ادحأ
 ,(9 شمعألا

 لوسر نأ «ىردخلا ديعس ىبأ نع ا ا نب الا رغ e aE ‹ دمحم

 ةرارح نم هغامد ىلغي «ران نم نيلعنب لعتني ةمايقلا موي اباذع رانلا لهأ ىندأ نإ» :لاق ایک هللا

 . © (هيلعت )9( :

 راك ىبنلا نع ؛ةريره ىبأ نع « ىبأ تعمس «نالجع نبا نع «ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .7''2(هغامد امهنم ىلغي نالعن هل لعجي لجر اباذع رانلا لهأ ىندأ نإ» :لاق

 .ملعأ هللاو «ملسم طرش ىلع هلاجر «یوق ديج دانسإ اذهو

 .«ديعس)» :أ 2ك «ت ىف )١(

 .هوحن هب ةلاضف نب كن ل رد مولا رس ا اس

 بيغرتلا ىف ىرذنملا لاق «حيجن نب مامت لاح ىف فالتخالا ىلإ انه ظفاحلا راشأو «نيرحبلا عمجم» (5841) مقرب طسوألا مجعملا (؟)

 .«نيسحتلل لامتحا هدانسإ ىف :(777/5) بيهرتلاو

 . ىلعي ىبأ نم بيوصتلاو ؟ماسح» :خسنلا عيمج ىف (4)

 بيغرتلا ىف ىرذنملا لاقو «هب ليئارسإ ىبأ نب قاحسإ قيرط نم (*07/4) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (۲۲/۱۲) ىلعي ىبأ دنسم (5)

 . «ةراكن هنتم ئفو «نسح هدانسإ» :(3777/5) بيهرتلاو

 .(۲۱۳) مقرب ملسم حيحصو (5071) مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 .«سابع» :أ ىف (۸) .ارکب» :أ ىف (۷)

 .(۲۱۱) مقرب ملسم حيحص (9)
 )٤۳۸/۲(. دنسملا )٠١(



 ١88 دنيتي ل ل ل سس (41-45) ناتیآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ةعاَر . ىطل اھنإ الكوم : زيزعلا ا هللا لاقو «ةريثك اذه ىف ةيوبنلا راثآلاو ثيداحألاو

 مهنوطب يف ام هب رهصي . ميمحلا مهسوءر قوف نم بصي» :ىلاعت لاقو ء[5١ 6 نالا «ئوشلل

 «قيرحلا باذع اوفوذو اهبف اوديعأ مغ نم اهنم اوجرخي نأ اوذارأ املك . ديدح نم عماقم مهو .دولجلاو

 مهول تحضن امل ارات مهيلمل فو اتایاب اورفك نيذلا نإ :ىلاعت لاقو ء[۲۲ - ۱۹ :جحلا]

 65 : ءاسنلا] 4باَذَعْلا اوفوذيل اهريَغ ادولج مهانلدب

 ول :ىأ (نوهقفي اوناك ول ارح دشأ منهج رات لقط :[ىرحألا] ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت لاقو

 وه ىذلا منهج رح هب اوقتيل ءرحلا ىف هللا ليبس ىف لوسرلا عم اورفنل نومهفيو نوهقفي مهنأ
 : "رخآلا لاق امك مهنكلو ءاذه فاعضأ فاعضأ

 افلا ءاقودلا نه وعساك

 :رخآلا لاقو
 0 سر را سمع رو و
 راخلاو درابلا ةفاخم هتينفأ ةيمح اب كرمع

 رانلا رذح ىصاعملا نم ىقتت نأ كب ىّلوأ ناكو
 و 3 اماما 5 2 5 ۳ 5 5 5

 اروكحضيلف# :اذه مهعينص ىلع نيقفانملا ءالؤهل ًادعوتم .هلالج لج ىلاعت« ا1 لاق مث

 . 4 نوبسكي اوناك امب ءازج اريثك اوكبيلو اليلق

 ايندلا تعطقنا اذإف ءاوؤاش ام اهيف اركحضيلف ءليلق ايندلا :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نبا لاق

 «ةداتقو «نسحلاو ا وبأ لاق اذكو . ًادبأ عطقني < ءاكب 00 «لجو رع هللا ىلإ اوراصو

1 040 7 
 . ملسأ نب ر ليزو <« ىليقعلا نوعو ‹ميثخ نب عيبرلاو

 نب دمحم انثدح ء«شادخ ىبأ نب دمصلا دبع نب هللا دبع انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 :لاق كلام نب نا نع .ىشاقرلا ديزي انثدح «ديز نب نارمع نع «كرابملا نبا نع دی

 ىتح نوكبي رانلا لهأ نإف ءاوكابتف اوكبت مل نإف ءاوكبا .سانلا اهيأي» :لوقي بَ هللا لوسر تعمس

 نأ ولف .نويعلا حرقتف ءامدلا ليستف عومدلا عطقنت ىتح .لوادج اهنأك مههوجو ىف مهعومد ليست
 2 07 9 25 تس يدل

 .«ترجل اهيف تيجزأ نفس

 0 ٠ ىشاقرلا ديري نع «شمعألا ثيدح نم هجام نبا هاورو

 أك «ت نم ةدايز )١(

 هتبرك دنع ورمعب ريجتسملاو :تيبلا ردصو (۲)

 .(9١5ص) قاشعلا عراصم ىف ىكاطنألا دواد هركذو

 ."ىلضفلا» :أ ىف (:) .أ ‹ك٬ت نم ةدايز ()

 .ىلعي ىبأ نم بيوصتلاو «ريبج نب دمحم» : خسنلا عيمج ىف (0)
 نب ديزي هيف دانسإ اذه» :(۳۲۳ /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (5775) مقرب هجام نبا نفسو ۰۱٦۱ ١77( /۷) ىلعي ىبأ دنسم )١(

 .«فيعض وهو ىشاقرلا نابأ



 ۸٤( «87) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا حس للاط4إ

 دامح انثدح «سابعلا نب دمحم انثدح :ايندلا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 اوكب مث ءانامز عومدلا اوكب رانلا اولخد اذإ رانلا لهأ نإ» :لاق هعفر «عيفر نب ديز نع «ىرزجلا

 ىف اهلهأ اهيف موحرملا رادلا ىف ءاكبلا متكرت «ءايقشألا رشعم اي :ةنزخلا مهل لوقتف» :لاق «ًانامز حيقلا

 ءابآلا رشعم اي «ةنجلا لهأ اي :مهتاوصأ '')نوعفريف :لاق ؟هب نوثيغتست نم مويلا نودجت له ءايندلا

 « شاطع مويلا نحنو ءًاشاطع فقوملا لوط انكو ءًاشاطع روبقلا نم انجرخ «دالوألاو تاهمألاو

 مكنإ» : :مهبيجي مث «مهبيجي ال ةنس نيعبرأ نوعديف «هّللا مكقزر امم وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأف

 . “یخ لك نم نوسأييف ء[۷۷ :فرخزلا] «توثكام

 نو ادبأ يعم اوجرخت نأ لقف جورخلل كونذئتساف مهنم ةفئاط ىلإ هللا كعجر نإف إل
 . 4 © نيفلاخلا عم اودعفاف ةرم لَوَأ دوعقلاب متيضر مكَنِإ اودع يعم اولتاقت

 كتوزغ نم هللا كدر :ىأ للا كعجر نإف» : "ءالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرل أ رمآ ىلاعت لوقي

 : ىأ (جورخلل كونذكساف» ا اوناک مهن انل ركذ :ةداتق لاق «مهنم ةفئاط ىلإ هذه

 وقول و : ىأ اودع يعم اولتاقت نو ادبأ يعم اوجرخت نأ لقق» «ىرخأ ةوزغ ىلإ كعم

 مهراصبأو مهتدفأ بلقنو» :ىلاعت هلوقك اذهو .4 ةَّرَم لأ دوعقلاب متيضر مُكَّنِإ» :هلوقب كلذ للع مث
 ةنسحلا تاوث نير نا امك اهدعي سلا ةئيسلا دارج نم نلف »11۰ ا (ةرم لوا هب اونمؤي مل اَمَك

 انور اهوذخأتل أ مناغم لا متقلطنا اذإ نوفّلخملا لرقيس» : ةيبيدحلا ةرمع ىف لاق امك ءاهدعب ةنسحلا

 1٥]. : حتفلا] لبق نم هللا لا مُكلذَك انوع نأ لق هلل مالك اودي نأ تودیرب مكعب

 .ةازغلا نع اوفلخت نيذلا لاجرلا ىأ :سابع نبا لاق : «نيفلاخلا عم اودعقاف» : ىلاعت هلوقو

 . ءاسنلا عم : ىأ (نيفلاخْلا عم اودعفاف» : ةداتق لاقو

 : لاقل ءاسنلا ديرأ ولو «نونلاو ءايلاب نوكي ال ءاسنلا عمج نأل ؛ ميقتسي ال اذهو :ريرج نبا لاق

 . «؟!امهنع هللا ىضر سابع نبا لوق حجرو .تافلاخلا وأ «فلاوخلا عم اودعقاف

 اوتامو هلوسرو هّللاب اورفك مهّنِإ هربق ئَلع مقت ةت الو ادَبأ تام مهنم دَحَأ ىلع لصت الو
<o م 

 .4 69 نوقساف مهو

 الأو تام اذإ مهنم دحأ ىلع ”ىلصي الأو «نيقفانملا نم اربي نأ هيَ هلوسر ىلاعت هللا رمأ

 .«اوعفريف» :ت ىف )١(

 .امهنع هللا ىضر «ىردخلا ديعس ىبأو ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم دهاوش هلو (ةيرهاظ ١57 ق) رانلا ةفص (۲)

 .«هنع» :أ ءك ءت ىف )٤( . اى :أ ىف (۳)

 )٥( ىربطلا ريسفت )١5/ 005 4(.

 . «ىلصي نأ هاهنو» :أ «ت یف (5)



 1۹۳ )۸٤( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىف ماع مكح اذهو .هيلع اوتامو «هلوسرو هللاب اورفك مهنأل ؛هل وعديوأ هل رفغتسيل هربق ىلع موقي

 لاق امك نالا ناز لول قو یا نب دلل تع قف ةيكلا ل يبي ناك نإ «هقافن فرع نم لك

 ىراخبلا

 ىفوت امل :لاق رمع نبا نع ءعفان نع هللا ديبع نع «ةماسأ ىبأ نع «ليعامسإ نب ديبع انثدح

 هصيمق هيطعي نأ هلأسف وي هللا لوسر ىلإ هللا دبع نب هللا دبع هنبا ءاج  ىبأ نبا وه هللا دبع

 ذخأف رمع ماقف «هيلع ىلصيل ةَ هللا لوسر ماقف هيلع ىلصي نأ هلأس مث «هاطعأف هاا فا دك

 لوسر لاقف !؟هيلع ىلصت نأ كبر كاهن دقو هيلع ىلصت «هللا لوسر اي :لاقف ي هللا لوسر بوثب

 للا رشي نلف هرم تمس مهل رت نإ مهل رت ال وأ ےھت راو نا ا ني ريش ارا قلك كلا
 ‹ هللا لزنأف . [44 هللا لوسر] هيلع ىلصف :لاق !قفانم هنإ :لاق . «نيعبسلا ىلع هديزأسو مھل

 . «هربق ىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو» : ةبآ ‹«لجو زع

 ل .ةماسأ نب دامح ةماسأ ىبأ نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع ملسم هاور اذكو

 رمع نبا وهو - هللا ديبع نع «ضايع نب سنأ نع «رذنملا نب ميهاربإ نع ىراخبلا هاور مث

 د | «ادبأ تام مهنَم دحأ ىلع لصت الوإ : هللا لزنأو «هعم انيلصو .هيلع ىلصف :لاقو هب ىرمعلا

 0 هللا ديبع نع «ناطقلا ديعس نب ىيحي نع كما مامإلا هاور اذكهو

 دا ا ناقد ادد وع وحش انها هه تاطنللا نب ريع قيد نه رر دقو

 نع «هللا دبع نب هللا ديبع نع .ىرهزلا ىنثدح «قاحسإ نبا نع «ىبأ انثدح .بوقعي انثدح
 ىعد اا نب هللا دبع ىفوت امل لوقي ءهنع هللا ىضر .باطخلا نب رمع تعمس :لاق سابع نبا

 «هردص ىف تمق ىتح تلوحت ةالصلا ديري هيلع فقو املف «هيلإ ماقف «هيلع ةالصلل للي هللا لوسر

 مارا دعب ا و اک :اذك موي لئاقلا ا ا هللا ةع هلا ردع عا بلا كرشر اي تلف

 «ترتخاف تریخ ىنإ ٍءرمع اي ینع ر رخأ» :لاق هيلع ترثكأ اذإ ىتح « ءمسبتي لَو هللا لوسرو :لاق

 ء[٠۸ :ةبوتلا] مه هللا رفعي نلف ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا» :ىل ليق دق
 هربق ىلع ماقو ءهعم ىشمو «هیلع ىلص مث :لاق ةر هل رغ ةيعسلا يعكر اأ ملعأ ول

 ام هللاوف : لاق !ملعأ ,هلوسرو هللاو لَك هللا لوسر ىلع ىتءارجو ىل ابجَعَف :لاق - هنم غرف ىتح

 اورفك مهَنإ هربق ىلع مقت ت الو ادبأ تام مهتم دحأ ئلع لصت الو» :ناتيآلا ناتاه تلزن ىتح ًاريسي الإ ناك

 .ىراخبلاو أ ك ت نم ةدايز )١(

 .(۲۷۷۴) مقرب ملسم حيحصو )٤٦۷۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .(۱۸/۲) دنسملاو (550/) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .دنسملاو ءأ ءك ءت نم ةدايز (:)



  ۹٤ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا )۸٤(

 هربق ىلع ماق الو .قفانم ىلع هدعب ی هللا لوسر یلص امف .«نوقساَف مهو اوتامو هلوسرو لاب
 . لجو زرع هللا هضبق ىتح

 :لاقو ا .ىرهزلا نع .ءقاحسإ نب دمحم ثيدح نم «ريسفتلا» ىف ىذمرتلا هاور اذكهو

 ركذف «هب «یرهزلا نع «ليّقع نع «ثيللا نع «ريكب نب ىيحي نع ىراخبلا هاورو .حيحص نسح
 تدز نإ ىنأ ملعأ ولو «ترتخاف ترّيخ ىنإ» :لاق هيلع ترثكأ املف . (رمع اي ىنع رّثخأا :لاقو هلثم
 الإ ثبلي ملف «فرصنا مث ب هللا لوسر هيلع ىلصف لاق فيبلغ تكتل هل "73 نیلا ىلع

 ءةيآلا «هربق ىلع مقت الو ادبأ تام مهتم دحأ ىلع لصت الوإ :ةءارب نم ناتيآلا تلزن ىتح ًاريسي

 . 2" 'ملعأ لَو هللا لوسرو ی هللا لوسر ىلع ىتأرج نم دعب تبجعف

 رباج نع ء«ريبزلا ىبأ نع .كلملا دبع انثدح «ديّبع ىبأ نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 رّيعُت لزن مل هتأت مل نإ كنإ .هللا لوسر اي :لاقف كي ىبنلا هنبا ىتأ «ىبأ نب هللا دبع تام امل :لاق
 .هترفح نم جرخأف !هولخدت نأ لبق الفأ :لاقف .هترفح ىف لخدأ دق هدجوف ايب ىبنلا هاتأف .اذهب

 .هصيمق هسبلأو ءهمدق ىلإ هنرق نم هيلع لْفَتو

 ناميلس ىبأ نبا وهو  كلملا دبع نع «ديبع نب ىلعي نع .«ىنارحلا دواد ىبأ نع «ىئاسنلا هاورو
 اا

 هللا دبع نب رباج عمس ءورمع نع ع نبا انربخأ ءنامثع نب هللا دبع انثدح :ىراخبلا لاقو

 فهيتبكر ىلع عضوو «جرخأف هب رمأف نيالا ا لا نا لاق

 ٩ لعأ هللاو .هصيمق هسبلأو .هقير نم هيلع ثفنو

 . هب «ةئييع نب نايفس نع ءهجو ريغ نم «ىئاسنلاو ملسم عم عضوم ريغ ىف ًاضيأ هاور دقو

 ءىلع نب ورمع انثدح :هدنسم ىف رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ مامإلا لاقو

 انثدح .ىسوم نب فسوي انثدحو (ح) رباج انثدح .رماع انثدح ,دلاجم انثدح .ىيحي انثدح

 لاق  نيقفانملا سأر تام :لاق رباج نع .ىبعشلا نع .دلاجم انثدح «ىسودلا ءارغم نب نمحرلادبع

 :لاقف ةا هللا لوسر ىلإ هنبا ءاجف اب ”ىبنلا هيلع ىلصي نأ ىصوأف - ةنيدملاب :ديعس نب ىبحي

 )١( دنسملا )١/١1( مقرب ىذمرتلا ننسو )۳١۹۷(.

 .«رفغل» :ك ىف (؟)

 .(551/1) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(93536) مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلاو ۳۷١( /۳) دنسملا (:)

 .(01/46) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(378 ء۳۷ )٤/ ىئاسنلا نتسو (۲۷۷۳) مقرب ملسم حيحصو مام .-JfFo كالا مقرب ىراخيبلا حيحص (1)

 . ؛هّللا لوسر» :ت ىف (۷)



 e OR ةروسك عارلا ءزذل

 ىف ىيحي لاق  ءارغم نب نمحرلا دبع ثيدح ىف مالكلا اذهو  كصيمق ىف نفكي نأ ىصوأ ىبأ نإ

 ىلع مقت الو ادبأ تام مهْنَم دحأ ىلع لصت الوإ : ىلاعت هللا لزنأف «هصيمق هسبلأو هيلع ىلصف :هثيدح

 ىلع ماقو .هيلع ىلصف ىشمو «هايإ هاطعأف .هصيمق هيب ىبنلا علخو :نمحرلا دبع دازو . «هربق
 (17يوربق ىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الرا :لاق ىلو امل «مالسلا هيلع «ليربج هاتأف «هربق

 .هل تاش هلق امو. ب نان, ل داسا الهز

 هداج ا کا نأ ا قا نب ةمحا] انجب ىرزطلا ج وا ااو

 . *هربق ئلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الوإ» :لاقو هبوثب ليربج

 . فيعض وهو ا ديزي ثيدح نم «هدنلسم یف ىلعي وبأ ظفاحلا هاورو

 ىبنلا هل لاق هيلع لحد املف .ضيرم وهو ويك هللا لوسر ىلإ ىبأ نب هللا دبع لسرأ :ةداتق لاقو

 كيلإ لسرأ ملو .ىل رفغتستل كيلإ تلسرأ امنإ ءهللا لوسر اي :لاق .«دوهي بح ككلهأ» :ِّك
 ىلع ماقو هيلع ىلصو ءمايإ هاطعأف .هابأ هيف نفكي نأ هصيمق هيطعي نأ هللا دبع هلأس مث ! ىلبنؤتل

 . «هربق ىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو» :لجو زع هللا لزنأف «هربق

 هل بلط نمابعلا مدق ا ّىِبَأ نب هللا دبع. نآل' ةهصيمق هسبلا اغإ هلأ فلسلا .نضعب ركذ دقو
 هب كلذ لعفف ءًاليوط امخض ناك هنأل ؛َىِبَأ نب هللا دبع بوث الإ هليصفت ىلع دجوي ملف «صیمق 3 6 9-3 ۰ 2 2 5 5

 هل هيلع ةميركلا ةيآلا هذه لوزن دعب اع هللا لوسر ناك اذهلو «ملعأ هللاف هل ةأفاكم ا هللا لوسر

 :دمحأ مامإلا لاق امك «هربق ىلع موقي الو «نيقفانملا نم دحأ ىلع ىلصي

 هللا لوسر ناک :لاق هيبأ نع ةداتق ىبأ نب هللا دبع ىنثدح «هيبأ نع ۰ ىبأ انثدح «بوقعی انثدح

 لاق كلذ ريغ اهيلع ىنثأ نإو ءاهيلع ىلصف ماق اريح اهيلع ىنثأ نإف ءاهنع لأس ةزانجل ىعد اذإ هِي

 . ؟!اهيلع لصي ملو ««اهب مكنأش» :اهلهأل
«+¢ ۰ 2 ٠ 5 

 نب ةفيذح اهيلع ىلصي ىتح .هلاح لهج نم ةزانج ىلع ىلصي ال باطخلا نب رمع ناكو

 بحاص» :هل لاقي ناك اذهلو هِي هللا لوسر مهب '””هربخأ دق نيقفانم نايعأ ملعي ناك هنأل ؛ناميلا

 . ةباحصلا نم ىأ هريغ هملعي ال ىذلا «رسلا

 .هوحن هب دلاجم نع ديعس نب ىيحي قيرط نم )۱٥۲٤( مقرب نتسلا ىف هجام نبا هاورو )١(

 .ىربطلاو «ءأ ت نم ةدايز ()

 )٠٤١/۷(. ىلعي ىبأ دنسمو )٤۰۷/۱٤( ىربطلا ريسفت (۳)

 )٤( دنسملا )۲۹۹/۵(.

 .«هملعأ» :أ ىف (5)



 (۸۷ - )۸٥ تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا بلل لل _ لرو+

 هررمف چر هز اح ىلع نلضي نأ: دارا هلأ مع ةيدح یف ييرفلا» باك نق دعوا لاقو

 :وه ةماميلا لهأ ةغلب «زرملا» نأ مهضعب نع ىكح مث الغ اصلا نع صد نأ دارا هناك اح

 . عباصألا فارطأب صرقلا

 اذه ناک ‹ مهل رافغتسالل مهروبق ىلع مايقلاو نيقفانملا ىلع ةالصلا نع «لجو زع « هللا یھن الو

 ىف تبث “أال «ليزجلا رجألا هلعف ىفو .كلذ عرشف «نينمؤملا قح ىف تابرقلا ربكأ نم عينصلا

 اهيلع ىلصي ىتح ةزانجلا دهش نم» :لاق وي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ ثيدح نم اهريغو حاحصلا

 لثم امهرغصأ» :لاق ؟ناطاريقلا امو :ليق .«ناطاريق هلف نفدت ىتح اهدهش نمو «طاريق هلف
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 نع - نافع نب نامثع ىلوم «ىربربلا ديعس وبأ وهو  ْئناه نع ءريحب نب هللا دبع نع «ماشه
 اورفغتسا» :لاقو هيلع فقو لجرلا نفد نم غرف اذإ ةي ىبنلا ناك :لاق ءهنع هللا ىضر «نامثع

 .«لأسي نآلا هنإف «تيبثتلا هل اولأساو «مكيخأل

 اخو «دواد وبأ هجارخإب درفنا

 e 0 9002 2 د لا ا و مج ه هو 8 و o هم 5

 مهسفنأ قهزتو ايندلا يف اهب مهبذعي نأ هللا ديري امنإ مهدالوأو مهلاومأ كبجعت الو

 5 و ماهم ع

 . 4 62 نورفاك مهو
 .دمحلا هللو .2؟7ةميركلا ةيآلا هذه ريظن ريسفت مدقت دق

 a واوا تناسب ةرصر ب او اع جر دال ارامل روب كر ار

oه 2~  

 ال مهف مهبولق ىلع عبطو فلاوخلا عم اکر نأب اوضر 90 نيدعاقلا عم نکن انرذ

 . 4 00د رهقفي
 ةعسلا دوجوو «هيلع ةردقلا عم هنع نيلكانلا ءداهجلا نع نيفلختملل ًاماذو ًاركنم ىلاعت لوقي

 راعلاب مهسفنأل اوضرو «(نيدعاقلا ْعّم نکن اًنرذ# :اولاقو ءدوعقلا ىف لوسرلا اونذأتساو «لوّطلاو
 «سانلا نبجأ اوناك برحلا عقو اذإف < «شيجلا جورخ دعب «فلاوخلا نهو ءءاسنلا عم دلبلا ىف دوعقلاو

 ءاج اذإف» :ىرخألا ةيآلا ىف مهنع «ىلاعت« 2*[هللا] لاق امك ءآمالك سانلا رثكأ اوناك ْنْمَأ ناك اذإو

 )١( :أ «ت یف ١كما«.

 .(145) مقرب هحيحص ىف ملسمو (1775) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 .(۳۲۲۱) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 .ةروسلا هذه نم ٠٠١ :ةيآلا ريسفت رظنا (4)

 .ت نم ةدايز (5)



 ب (48-40) تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ةنسلأب مكر قلم فاوخلا بهذ اذإف تْوَمْلا نم هيلع ىشغي يدّلاَك مهنيع ةيعارودت كيلإ تورظني مهتيأر فاوخلا

 نبجأ برحلا ىفو «نمألا ىف ىوقلا داحلا مالكلاب مهتنسلا تلع :ىأ ١94[. :بازحألا] «دادح

 ا لاق امكو « ءىش

 علا الا مابا تا قو ةظْلْعَو ءافج ًارايعأ ملّسلا ىفأ

 ةمكحم ةروس تلزنأ اذإف ةروس تلّرن الو 0 لوقيو # :ىرخألا ةيآلا ىف '”ىلاعت لاقو

 ةَعاَط . مهل ىلوأف توملا نم هيلع يشفمْلا رظن كيلإ نورظني ضرم مهبولق يف نيذلا تيأر لاتقلا اهيف ركذو

 يف اودسفت نأ حار نإ متيسع لِهف] ميل ارح ناكل هّللا اوقدص ولف رمألا مزع اذإف EY نرثو

 اا هيي IR 590[ يظرألا

 ليبس ىف لوسرلا عم جورخلاو داهجلا نع مهلوكن ا «مهبولق ىلع عيطو)» وو
 .هوبنتجيف مهل ةرضم هيف ام الو «هولعفيف مهل حالص هيف ام نومهفي ال : ىأ 4 نوهقفي ال مهف» « هللا

 تاريخلا مهل كتلوأو مهسفنأو مهلاومأب اودهاج هعم اونمآ نيذّلاو لوس رلا نکل

 كلذ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهل هللا ٌدعَأ 69 نوحلفملا مه كئلوأو

 . 4 ® ميظعلا زوفلا

 نيذّلاو لرسرلا نكل» :لاقف .مهترخآ ىف مهل امو «نينمؤملا ءانث نيب نقال مذ: ىلاعت كذا

 . مهلآمو مهلاح نايب نم نيتيآلا رخآ ىلإ «اودهاج هم اونمآ
 ا کا لاو شود فان جرد ىرقكلا نانللا نفيا «تاريخلا مهل كتكوأر» ا

 بيصيس ةلوسرو هللا اوك نيذْلا دعقو مهل نذؤيل بارعألا نم نورذعملا ءاجو

 . 4 © ميلأ باذع مهنم اورفك ني

 ص هللا كلوش اوؤاج نيذلا .داهجلا كرت ىف راذعألا ىوذ لاح ىلاعت 0 مث

 لوح نمت برعلا ءايحأ نم مهو ‹جورخلا ىلع ةردقلا مدعو .فعضلا نم هيف مه ام هل نونيبيو

 . ةنيدملا

 «هيلإ نورذتعي

 نه :كراوعلاو «رامحلا وهو ريع عيمج :رايعألاو ءةبتع تنب دنه ىلإ ًابوسنم )157/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيبلا )١(

 . ضئاوح ا

 .أ نم ةدايز (4) .«هللا» :ت یف (۳) .«لزاوعلا» :أ ىف (؟)

 .«مهيبسب# :ك ىف 003( .أ ك ت نم ةدايز (5)



 (48:2431) تايآلا : ةبوتلا ةروس - ميارلا ءرجلا تحسس ستتم

 لهأ مه :لوقيو «فيفخعلاب ةنورذدخلا ءاجو» :أرقي ناك هنإ : سابع نبا نع «كاحضلا لاق

 دغا

 .ءاوس دهاجم نع ديمح نع «ةنييع نبا ىور اذكو

 :ةضحر نب ءاعإ ني فانخ : مهنم رافغ ىنب نم رمن مهنأ ىنغلبو :قاحسإ نبا لاق

 : ىأ «هلوسرو هللا اوبذك نيذّلا دَعَقَول اه د لافتا ا عما ی را و لوقلا ذو

 .اورذتعيف اوتأي مل

 اوؤاج ءرافغ ىنب نم رفن :لاق (باّرَعألا نم تورذعملا ءاجو» :دهاجم نع جرج نبا لاقو

 ؟رهظأ لوألا لوقلاو «قاحسإ نب دمحمو «ةداتقو «نسحلا لاق اذكو . هللا مهرذعي ملف اورذتعاف

 بارعألا نم نورخآ دعقو :ىأ هّلوسرو هللا اوبذك نيذلا دعقو» :هدعب هلوق نم انمدق امل ءملعأ هللاو

 . « ميلأ باذع مهنم اورفك َنيذّلا بيصيس# :لاقف «ميلألا باذعلاب مهدعوأ مث «راذتعالل ءىجملا نع

 اَذإ جرح نوقفني ام نودجي ال نيذّلا ىلع الو ضرما ىلع الو ءافعضلا ىلع سيل ل
 مذ نيا ىلع الو مه ميرو هلو لبس نم نحمل ىلع ام هلوسرو لل اوُحَصن
 اوديجي الآ انزح عملا نم ضيفت مهنيعأو اولوت هيلع مكلمخأ ام دجأ ال تلق مهلمختل كرتا
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 عم اونوکی نب اوضر ءاينغأ مهو كنونذأتسي نيذّلا ىلع ليبسلا اَمَّنِإ 69 نوقفني ام

 . 4 69 َنوُمَلعي ال مهف مهبولق ىلع هللا عبطو فلاَوَخْلا

 مزال وه ام اهنم ركذف «لاتقلا نع اهيف دعق نم ىلع جرح ال ىتلا راذعألا ىلاعت نيب مث

 ىف جورخلا نع هلغش «هندب ىف هل نع ضرم ببسب ضراع وه ام .هب أدب اذهلو ءامهوحنو جرعلاو
 ws 8 . 2 2 )۲( 58 م ب

 اودعق اذإ جرح ءالؤه ىلع سيلف «برحلل زهجتلا ىلع ر دقي ال O TEE هللا ليبس

 اذهلو ؛اذه مهلاح ىف نوئسحم مهو ءمهوطبتي ملو ءناتلاب اوفجزي ملو يو اج یف اولو

 .(ميحر روفغ هللاو ليبس نم نينسحمألا ىلع امل : لاق

 لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «ةمامث ىبأ نع « عيفر نب زيزعلا دبع نع «ىروثلا نايفس لاقو

 اذإو  «سانلا قدي ىلع هللا ىح. رئوي :ىذلا :لاق هلل حصانلا نع انربخأ ءهّللا حور اي :نويراوحلا

 .ايندلل ىذلل غرفت مث ةرخآلل ىذلاب أدب  ةرخآلا رمأو ايندلا رمأ هل ادب :وأ - نارمأ هل ثدح

 .ارقفا :أ «ت ىف (۲) .«ىلوأ» :أ ىف (1)



 000 ٩۳( ۔ )٩۱ تایآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 مث «هيلع ىنثأو هللا دمحف «دعس نب لالب مهيف ماقف «ءءاقستسالل سانلا جرخ :ىعازوألا لاقو

 :لوقت كعمسن انإ «مهللا :لاقف .معن مهللا :اولاق ؟ةءاسإلاب نيرقم متسلأ ءرضح نم رشعم اي :لاق

 هيدي عفرو .انقساو انمحراو انل رفغاف ةءاسإلاب انررقأ دقو ءمهللا ,«ليبس نم َنينسحملا ىلع امل

 .اوقسف مهيديأ اوعفرو

 .ىنزملا ورمع نب ذئاع ىف ةيآلا هذه تلزن :ةداتق لاقو

 نبا نع «رباج نبا انثدح «ىزارلا هللا ديبع نب ماشه انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 تنكف لَك هللا لوسرل بتكأ تنك :لاق تباث نب ديز نع نبل ياني نجلا دلوع ةورف

 «هيلع لزني ام رظني ِةِْلكَك هللا لوسر لعجف «لاتقلاب انرمأ ذإ ىنذأ ىلع ملقلا عض داول ىنإف «ةءارب» بتكأ

 ىلع الو ءافعضلا ىلع سيلط : "هللا لزناف ؟ىمعأ انأو هللا لوسر اي یب فيك :لاقف یمعآ ءاج ذإ
 . ©؟0ةيآلا « ئضْرَمْلا

 نيزاغ اوثعبني نأ سانلا رمأ هيك هللا لوسر نأ كلذو :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .انلمحا هللا لوسر اي :اولاقف «"ىنزملا لَّفَغُم نب هللا دبع مهيف «هباحصأ نم ةباصع هتءاجف «هعم

 نع اوسلجي نأ مهيلع ّرزعو «ءاكب مهلو اولوتف .«هيلع مكلمحأ ام دجأ ال هللاو» :مهل لاقف

 مهرذع لزنأ هلوسر ةبحمو هتبحم ىلع مهصرح هللا ىأر املف .المحم الو ةقفن نودجي الو ء.داهجلا

 ىلإ «جرح نوقف ام نودجي ال نيا ىَلع الو ئضرَمْلا ىلع الو ءاَفعصلا ىلع سيو :لاقف «هباتك ىف

 . «نومَلعُي ال مهفإ» :ىلاعت هلوق

 . ةنيزم نم نّرقُم ىنب ىف تلزن :4 مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذلا ىَلَع الو :هلوق ىف دهاجم لاقو
 یب نمو رع نیلا : فوع نب ورمع ىنب نم «رفن ةعبس اوناك :بعك نب دمحم لاقو

 - ىليل ابأ ىنكيو «بعك نب نمحرلا دبع :راجنلا نب نزام ىنب نمو  ورمع نب 5 :فقاو

 ىذلا وهو «ةلبع وبأ «ديزي نب نمحرلا دبع :ةثراح ىنب نمو رخص نب ناملس] :ىلَعُملا ىنب نمو
 : 5 2 1 ۷ لنا اج 5000 (۸)

 .ىنزملا ورمع نب هللا دبعو <« ةمّتع نب ورمع :ةملس ىنب نمو "[هنم هللا هلبقف هضرعب قدصت

 لَك هللا لوسر اوتأ نيملسملا نم الاجر نإ مث :كوبت ةوزغ قايس ىف قاحسإ نب دمحم لاقو

 .«تلزنف» :أ ءت ىف (۱)

 - هنع ملاس نب ملسم  ةورف ىبأ ثيدح نم بيرغ» :لاقو ١75( ق) رهاط نبال فارطألا ىف امك دارفألا ىف ىنطقرادلا هاورو (۲)

 .«ةورف ىبأ ريغ هنع هب ثدح ملعي ال ىليل ىبأ نبا ثيدح نم بیرغ وهو «هنع رباج نب دمحم هب درفت «دیز نع - ىليل ىبأ نبا
 .ام» :ك «ت ىف (:) .«نرقم نب لقعم نب هللا دبع» : ءك «ت ىف (۳)

 .ةباصإلاو ةباغلا دسأ نم بيوصتلاو «ىمرح» :خسنلا عيمج ىف (5) .«فوع» :ك ىف (6)

 .اةرنع» :ك ىف (۸) . «هّللا لضف» :ه ىفو ء«ىربطلاو ك «ت نم ةدايز (۷)



E (97 )9١  تایآلا : ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 

 E نب ملاس :فوع نب ورمع ىنب نم «مهريغو راصنألا نم رفن ةعبس مهو «نوؤاكبلا مهو

 ورمعو 1 «بعك نب نمحرلا دبع ىليل وبأو ءةثراح ىنب وخأ ديز نب ةبلعو

 دبع وه لب :لوقي سانلا ضعبو ؛ىنزملا لّفغملا نب هللا دبعو «ةملس ىنب وخأ «حومجلا نب مامحلا نبا

 «ىرازفلا ةيراس نب ©') ضابرعو ءفقاو ىنب وخأ «هللا دبع نب ىمرهو «ىنزملا ورمع نب هللا
 ضيفت مهنيعأو اولوتف هيلع مكلمحأ ام دجأ ال :لاقف .ةجاح لهأ اوناكو ءا هللا لوسر اولمحتساف
 . "نوقفني ام اودجي الأ انزح عمدلا نم

 لاق :لاق نسحلا نع «عيبرلا نع « عيكو انثدح «ىدوألا نب رمع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 ودع نم متلن الو ءايداو متعطق الو «ةقفن نم متقفنأ ام ءاماوقأ ةنيدملاب متفلخ دقل» : الك هللا لوسر

 مكلمحأ ام دجأ ال تلق مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذّلا ىلع الو :أرق مث ءارجألا ىف مكوكرش دقو الإ الين

 . ةيآلا «هيلع

 ام اماوقأ ةنيدملاب نإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ '*”ثيدح نم نيحيحصلا ىف ثيدحلا اذه لصأو 2
 مهسبح «معن» :لاق ؟ةنياملاب مهو :اولاق .«مكعم مهو الإ ””[اريسم] مترس الو ءايداو متعطق 0

 , ةةدزعلا

 لوسر لاق :لاق رباج نع «نايفس ىبأ نع «شمعألا انثدح «عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ءرجألا ىف مكوكرش الإ ًاقيرط متكلس الو ءايداو متعطق ام "الاجر ةنيدملاب متفلخ دقل» :ّلَك هللا
 .«ضرملا مهسبح

 «شمعألا نع «قرط نم «هجام نباو «ملسم هاورو

 اونوكي نأب مهاضر ىف مهبنأو « ءاينغأ مهو دوعقلا ىف نونذأتسي نيذلا ىلع ةمالملا ىلاعت در مث

 N «لاحرلا ىف فلاوخلا ءاسنلا عم

 ق < ع

 مكرابخأ نم هلا اأن دق مكل نموت نآ اوردتعت أل لق مهيلإ مح متعجر اذإ مكيلإ نورذتعي ل

 مارب ۶ 5 31

 متنك امب مكئبتيف ةداهشلاو ٠ بيغلا ملاع لإ نودرت مث هلوصرو مكلمع هللا ىريسو

 .«فوع» :أ ىف )١(

 .بعشلا . ط شماه نم دافتسم .ماشه نبا نم بيوصتلاو «ضايع» :خسنلا عيمج ىف (۲)

 .(518/5؟) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (©)

 ةملك ردق خسنلا عيمج ىف ضايب اهدعب (4)

 .ملسمو «آ نم ةدايز )٥(

 هللا دبع نب رباج ثيدح نم (۱۹۱۱) مقرب ملسم حيحصو هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۸۳۹) مقرب ىراخبلا حيحص (5)
 . هنع هللا ىضر

 .«ًاماوقأ» :أ ءت ىف (۷)

 .(91770) مقرب هجام نبا ننسو (۱۹۱۱) مقرب ملسم حيحصو (۳۰۰ ) دنسملا (۸)

. 0 



 و. ل _ (44-_ )٩٤ تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 سجر مهّلِإ مهنع اوضرعأف مهنع اوضرعتل مهل متبلقنا اذإ مكل هّللاب نوفلحيس 62 نولمعت

 مهنع اوضرت نإ مهنع اوضرتل مكل نوفلحي 62) نوبسكي اوناك امب ءازج منهج مهاَوأمو

 .( © نيقساَفْلا مرق نع يضرب الهلا نإ
 نموت نأ اورذتعت ال لق» < .مهيلإ نورذتعي مهنأ ةنيدملا ىلإ اوعجر اذإ مهنأب نيقفانملا نع ىلاعت ربخأ

 هللا ىَريسَو» ءمكلاوحأ هللا انملعأ دق :ىأ (مكرابخأ نم هللا انبن دق < «مكقدصن نل :ىأ «مكل

 مكئبيف ةداهشلاو بيلا ملاع ىلإ “'نوُدرَت ت مثل ءايندلا ىف سانلل مكلامعأ رهظيس :ىأ وسو مكلمع

e eو «اهرشو اهريخ  

 منهج ر «مهتاداقتعاو د نی اک : أ( سجر ا
 .اياطخلاو ماثآلا نم :ىأ (نوبسکی اوناك امب ءازج»

 : ىأ « نيقسافلا موقلا نع ئضري ال هللا نإ » مهل "”ههفلحب مهنع اوضر نإو مهنأ ربخأو
 اهجورخل «ةقسيوف» ةرأفلا تيمس هنمو «جورخلا وه قسفلا نإف .هلوسر ةعاطو هتعاط نع نيجراخلا

 . "يمامكأ نم تجرح اذإ :«ةبطرلا تقسف» :لاقيو ءداسفإلل اهرخج نم

Eم ا و  
 ت

2 Og, Ee, ا ىلا al a a OP ¥ ai ا 

 وو مو

 ا ا

 .4 ® ميحر روفغ هللا نإ هتمحر يف هللا مهلخديم مهل ةبرق اَهَنِإ الأ لوسرلا تاوّلصو هللا

 مهريغ نم مظعأ مهقافنو مهرفك نأو «نينمؤمو نيقفانمو ارافك بارعألا ىف نأ ىلاعت ربخأ

 ميهاربإ نع شمعألا لاق امک .هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح اوملعي الأ ىرحأ : ىأ ‹«ردجأو «دشأو

 «دتواهن موي تبيصأ لق هذي تناكو «هباحصأ ثدحي وهو ناعرض نب ديز ىلإ ىبارعأ سلج : لاق

 اهنإ ؟ىدي نم كبيري ام :ديز لاقف ىنبيرتل كدي نإو «ىنبجعيل كثيدح نإ هللاو :ىبارعألا لاقف
 قدص او نب ديز لاقف ؟لامشلا وأ نوعطقي نيميلا «ىردأ ام هّللاو :ىبارعألا لاقف .لامشلا

 . «هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح اوملعي الأ ردجأو اًقافنو ارفك دشأ بارعألا» : هللا

 بهو نع «ىسوم ىبأ نع «نايفس انثدح «ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 .«اهمامک» :ت ىف (۳) .«مهنافلحب» :أ ىف (۲) .أطخ وهو «نودرتس» :أ ىف )١(

 .(ناخوص)» :ك ىف )٤(



 (49 )917  تايآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نمو ءلَفَع ديصلا عبتا نمو ءافج ةيدابلا نكس نم» :لاق كك ىبنلا نع «سابع نبا نع ههّبنم نبا
 . «نتتفا ناطلسلا ىتأ
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 :ىذمرتلا لاقو . "هب ء«ىروثلا نايفس نع «قرط نم ىئاستلاو «یذمرتلاو ءدواد وبآ هاورو

 .ىروثلا ثيدح نم الإ هفرعن ال «بیرغ نسح

 لهأ نم ةثعبلا تناك امثإو ءالوسر مهنم هللا ثعبي مل ىداوبلا لهأ ىف ذ ءافحلاو ةظلغلا تناك املو

 ,[9١٠:فسوي] «ئرقلا لهأ نم مهب يحول الاجر الإ كلبق نم اتلسرأ امو# :ىلاعت لاق امك «ىرقلا
 ١ :لاق ءىضر ىتح اهفاعضأ هيلع درف هيك هللا لوسرل ةيدهلا كلت ىبارعألا كلذ ىدهأ الو

 00 ناک دل ني نال 110 ر را راسا وا ق وا وشرع نمل ةيدع لبق الا تیم
 نم بارعألا عابط ىف امل :بارعألا نم اقالخأ فطلأ مهف «نميلاو «ةئيدملاو «فئاطلاو «ةكم :ندملا
 افلا

 :الاق بْيَرك وبأو ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح :ملسم لاق :دلولا ليبقت ىف "'[ىبارعألا] ثيدح
 ىلع بارعألا نم سان مدق :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه نع ا نباو ةماسأ وبأ انثدح

 هللا لوسر لاقف .لّبقن اه هللاو انكلو :اولاق .معن :اولاق ؟مكنايبص ن قتأ :اولاقف يك هللا لوسر

 .؟«ةمحرلا كبلق نم» :ريمن نبا لاقو .«؟ةمحرلا مكنم عزن هللا ناك نأ كلمأو» : اي

 مسق اميف (میکح) < ملعلاو ناميإلا هملعي نأ قحتسي نمب ميلع : ىأ «ميكح ميلع هّللاو» :هلوقو

 .هتمكحو هملعل «لعفي امع لأسي ال «قافنلاو رفكلاو ناميإلاو لهجلاو ملعلا نم هدابع نيب

 0 0 0 د هللا 7 ىف :ىأ E 2 0 | ىلاعت 1

 قحتسي نمي م 557 اعدل عيونا : ىأ TT ا لاو مهيلع ةسكشم

 .نالذخلا قحتسي نمم رصنلا

 تاون هلل دنع تاق نيب ام دحّيورخآلا ماو كلب نوَ نم بارغألا نزل :هلوقو
 ةبرق هللا ليبس ىف نوقفني ام نوذختي نيذلا مهو «بارعألا نم حودمملا مسقلا وه اذه : «لوسرلا

 لصاح كلذ نإ الأ : ىأ 4 مهل ةبرق اهّنإ الأ» يهل لوسرلا ءاعد كلذب نوغتبيو «هللا دنع اهب نوبرقتي

 . € ميحر روفغ هللا نإ هتمحر يف هللا مهلخديس# مهل

 )١( دنسملا )۳١۷ /۱( ىئاسنلا ننسو (57657) مقرب ىذمرتلا ناسو (۲۸۵۹) مقرب دواد ىبأ ننسو )۷/ 196(.

 ) )۲.هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (774/5) ننسلا ىف ىئاسنلا هاور

 .أ 2ك ت نم ةدايز (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )۲۳۱۷(.

 .«مهل» :أ ءكك ت ىف (5)



 ل٣ا ل سس 22 ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 عموم هللا يطر ناصخإب مهرعبا نيذلار راسن الار نيرع اهلا سم تراوألا هرياسلاو»

 زوفلا كلذ ادب اهيف ( نيدلاخ راهنألا اهتحت يرجت تاتج مهل دعأو هنع اوضرو

 . < 62 ميظعلا
 هنع مهاضرو «ناسحإب مهل نيعباتلاو راصنألاو نيرجاملا نم نيقباسلا او نع لاقت خب

 . ميقملا ميعنلاو « ميعنلا تانج . نم مهل دعأ ا

 .ةيبيدحلا ماع ناوضرلا ةعيب كردأ نم راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا :ىبعشلا لاق

 نيذلا مه : ةداتقو «نسحلاو « نيريس نب دمحمو «بيسملا نب ديعسو «ىرعشألا ىسوم وبأ لاقو

 . دي هللا لوسر عم نيتلبقلا ىلإ اولص

 نم نولرألا نوقباملاوزخ ا لوب اطا نوع ردا ا يک نهتم ا
 ا لاتخ عك ن ا لاف اه كارا نم لاق ةد مع داف «راصنألاو نيرجاهملا

 .معن :لاق ؟اذكه ةيآلا هذه اذه تأرقأ تنأ :رمع لاق هءاج املف .هيلإ كب بهذأ ىتح ىنقرافت

 ءاندعب دحأ اهلغبي ال ةعفر انعفر انأ ىرأ تنك دقل . .معن : :لاق ؟وْيو هللا لوسر نم اهتعمسو :لاق

 «ميكحلا زيزعلا وهو مهب اوقحلي امل مهنم نيرخآوإ» :ةعمجلا ةروس لوأ ىف ةيآلا هذه قيدصت :ىبأ لاقف

 انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفا انّبر نولوقي مهدعب نم اوءاج نيدّلاو)ل :رشحلا ةروس ىفو «[۳ :ةعمجلا]
 « مكنم كتلوأف مكعم اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمآ نيِدَلاَو9 :لافنألا ىفو ]°1 : رشحلا ] «ناجيإلاب

 ر خا ىلإ

 . «نولوألا نوقباسلاو# ىلع افطع «راصنألا» عفرب اهؤرقي ناك هنأ ىرصبلا نسحلا نع ركذو : لاق

 مهوعبتا ن نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا نع ىضر دق هنأ ميظعلا هّللا ربخأ دقف

 a ا ل :ناسحإب

 هللا ىضر «ةفاحق ىبأ نب ركب کی ایا a فيلا :ريكالا نيدبصلا ىلعأ .مهلضفأو مهريخو لوسرلا

 نم هللاب ًاذايع E يو ةباحصلا لضفأ نوداعي ةضفارلا نم ةلوذخملا ةفئاطلا نإف «هنع

 ذإ E ناميإلا و ده نیا «ةسوكنم کک اذهو و

 لو ن نودتقيو «نوعدتبم ال نوعبتم مهو « هللا Es « هللا ىلاوي نم نولاويو و

 .نونمؤملا هدابعو نوحلفملا هللا بزح مه اذهلو نودتبي

 ا ا
 )٤۳۸/۱٤(. ىربطلا ريسفت (۱)



۰€ 
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 )١ ٠١ ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 . 4 63 ميظع باذع ىلإ نودري مث نيترم مهبذدعنس مهملعن نحن

 «نوقفانم ةنيدملا لوح نمم برعلا ءايحأ ىف نأ «هيلع همالسو هللا فاول «هلوسر ىلاعت ربخي

 تاليف د لاقي ةو هيلع ار رتا و اوتر عا (قافتلا ىَلع اودرم» را اا ا و
 .ربجتو اتع :ىأ هللا ىلع نالف درمت :لاقيو «درامو ديرم

 مهاميسب مهتفرعلف مهكانيرأل ءاشن ولو» :یلاعت هلوق ىفاني ال 4مُهُّمَلعَت نحن مهملعت الإ : هلوقو

 ال ءاهب نوفرعي تافصب مهيف مسوتلا باب نم اذه نأل ؛[“ ٠ :دمحم] ةيآلا 4لوَقْلا نحل يف مهتفرعَتلو

 نم ضعب ىف نأ ملعي ناك دقو .نييعتلا ىلع بيرلاو قافنلا لهأ نم هدنع نم عيمج فرعي هنأ

 دمحأ مامإلا هاور ام ةحصلاب اذه دهاشو ءءاسمو ًاحابص هاري ناك نإو «ًاقافن ةنيدملا لهأ نم هطلاخي

 :لاق ثيح هدنسم ىف

 «معطم نب ريبج نع «لجر نع «ملاس نب نامعنلا نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح

 مكنيتأتلا :لاقف «ةكمب رجأ انل سيل هنأ يورپ مهنإ «هّللا لوسر اي رد : لاق «هنع هللا ىضر

 ىباحصأ ىف نإ» :لاقف هسأرب ب هللا لوسر نإ ی اا ایلیٹ 0 متنك ولو مكروجأ
 , 2270نيقفانم

 اذه ردص مهلثم نمو 0 ا ا مالكلا نم نينرملاو نيقفانملا ضعب حوبي دق هنأ : هانعمو

 هنأ «[/5 :ةبوتلا] اولا مل امب اومهَو» :هلوق ريسفت ىف مدقتو .معطم نب ريبج هعمس ىذلا مالكلا

 هنأ ىضتقي ال صيصخت اذهو اقام رقع ةع را ر ارا نايعاب هنيدح قفا ٠ دالا هيلع

 . ملعأ هللاو «مهلك مهنايعأو مهئامسأ ىلع علطا

 ةقدص انثدح :رامع نب ماشه قيرط نم «ىتوريبلا رمع ىبأ» ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىورو

 نأ ؛ءادردلا ىبأ نع ىنثدح هنظأ «رمع ابأ ىنكي توريب خيش ىنثدح «رباج نبا انثدح «دلاخ نبا

 - انه اه قافنلاو  هناسل ىلإ هديب راشأو انه اه ناميإلا :لاقف ةا ىبنلا ىتأ «ةلمرح» هل لاقي الجر

 ابلقو ءاركاذ اناسل هل لعجا مهللا» : اک هللا لوسر: لاكن .اليلق الإ هللا نكذب ملو هبلق ىلإ هديب راشأو

 ىل ناك هنإ «هّللا لوسر اي :لاقف .«ريخ ىلإ هرمأ ضو ت نم بخو رخ هقرواو کاش
 ىلع رصأ نمو «هل انرفغتسا اناتأ نم» :لاق ؟مهب كيتآ الفأ «مهيف اسأر تنكو نيقفانملا نم باحصأ

 . «ارتس دحأ ىلع نقرخت الو هب ىلوأ هللاف هنيد

 .هب «رامع نب ماشه نع «ىدتغابلا ركب ىبأ نع «مكاحلا دمحأ وبأ هاور اذكو :لاق

 ملع نوفّلكتي ماوقأ لاب ام :لاق هنأ ةيآلا هذه ىف ةداتق نع ءرَّمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 )١( دنسملا )٤/ ۸۳(.

 ) )0.(ة56» :1 ىف

 )۳( روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم :رظنا )۷1/۲۹(.



 05# ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ء ءزجلا

 تنأ رحل !ىردأ ال :لاق هسفن نع مهدحأ تلأس اذإف .رانلا ىف نالفو ةنجلا ىف نالف ؟سانلا

 :حون هللا ىبن لاق ٠ كليف الا ف ام انش تدق «سانلا لاوحأب كنم ملعأ '!"كسفنب
 نإ مكل ريخ هللا تيقب» :بيعش هللا ىبن لاقو 7 :ءارعشلا] 4 َنوُلَمعَي اوناك امب يملع امو لاق»

 . 4 مهملعت نحن مهملعت ال» :ِةِْلَلَع هيبنل هللا لاقو ۸٦]» : دوه] (ظيفحب مكيْلع انأ امو نينمؤم متنك

 موي ًابيطخ ةي هللا لوسر ماق :لاق ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع كلام ىبأ نع «ىدسلا لاقو

 اسان دجسملا نم جرخأف .«قفانم كنإف نالف اي جرخاو «قفانم كنإف «نالف اي جرحخا» :لاقف ةعمجلا

 ا دهشي مل هنأ ءايح مهنم اخاف دجسملا نم نوجرخي مهو رمع ءاجف . مهحضف ‹ مهنم

 نيقفانملا هللا حضف دق ءرمع اي رشبأ :نيملسملا نم لجر هل لاقف ءاولصي مل سانلا اذإف دجسملا

 باذع ىناثلا باذعلاو «دجسملا نم مهج رخأ نيح لوألا باذعلا اذهف :سابع نبا لاق . مويلا

 لا

 ‹ عوج لاب - ةياور ىف - لاقي ءابسلاو لتقلا a : هلوق ىف هاج لاقو

 . يقع باد لإ نودرب ملال «ربقلا باذعو

 .رانلا باذع ىلإ نودري مث «ربقلا باذعو ءايندلا تاع : جيرج نبا لاقو

 : ا ف ذعر اتلاف تاع : ىرضبلا قسحلا لاقو

 الف» : هللا لوق أرقو ءدالوألاو لاومألاف ايندلا ىف باذع امأ :ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 0 بئاصملا هذهف 6 : ةبوتلا] «اينالا يف اهب مهبذعي نأ هّللا ديري اَمَنِإ مهدالوأو مهلاومأ كبجعت
 :لاق ,«ميظع باذع ىلإ نودري مث رانلا ىف ةرخآلا ىف باذعو «رجأ نينمؤملل ىهو «باذع

 e :لاق 4 نيترم مهبعنس » : قاحسإ نب دمحم لاقو

 ر مث ءاهيلإ اوراص اذإ روبقلا ىف مهباذع مث يح ب اع تاو GE ا يع للا امو «مالسإلا

 .هيف دلخلاو ةرخآلا باذع «هيلإ نود رد ىلا ميظعلا باذعلا

 نودري مثل ءربقلا باذعو ء«ايندلا باذع : 4 ِنيترم مهبذعنس $ :هلوق ىف ةداتق نع «ديعس لاقو

 .بعشلا . طط شماه نم دافتسم .ىربطلا نم بيوصتلاو «كبيصنبا :خسنلا عيمج ىف )١(

 .,(787 )١/ قازرلا دبع ريسفت (۲)

 .؟دقف» : ك ءت ىف (:) .«دجسملا» : ىف (9)

 )55١/١5(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (6)

 .«رانلا» : «ت ىف (۷) .(یبسلاو» :أ ىف (50)

 .1ىلاعت هللا لوق» :أ ىفو ««هلوق» :ت ىف (۸)



 )٠١١ ةيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزجلاا 1.5

 لاقت قناني E ناب قير ىلإ رسأ لي هللا ىبن نأ انل ركذ . «ميظع باذع ىلإ
 یا و يحب مهد بط ىدحأب «منهج ران نم جارس : ةلّيبدلا مهكيفكت مهنم ةتسا

 هنأ ف لو ت ناك غ نضرب ا نب رمح نأ اقل ا ةوتوم هنو

 مهنمأ «هللاب كدشنأ :ةفيذحل لاق رمع نأ انل ركذو .هكرت الإو هيلع ىلص نإف «ةفيذح ىلإ رظن « مهنم

 i ادحأ اهنم نموأ الو .ال :لاق ؟انأ

 9 و -

 يا ل ا 8
 0 # 3 م

 لاح نايب ىف عرش ءاكشو ًابيذكتو اهنع ةبغر ةازغلا نع نيفلختملا نيقفانملا لاح 0 ا

 :لاقف .قحلاب مهقيدصتو مهناميإ عم ءةحارلا ىلإ اليمو السك داهجلا نع اورخأتا نيذلا نيبنأملا

 «ةحلاص رخأ لامعأ مهلو «مهبر نيبو مهنيب اميف اوفرتعاو اهب اورقأ :ىأ 4 مهبونذب اوفرتعا نورخآو»
 .هنارفغو هللا رفع تحت ءالؤهف «كلتب هذه اوطلح

 نيصلخملا نيئطاخلا نيبنذملا لك ىف ةماع اهنأ الإ نينيعم سانأ ىف تلزن تناك نإو - ةيآلا هذهو

 ا

 .هقلح ىلإ هديب راشأو .حبذلا هنإ : ةظيرق ىنبل لاق امل ةباَبل ىبأ ىف تلزن اهنإ :دهاجم لاق دقو

 وزع معا ا اا او ةا يا علل ي 4 ةورخاو 9 نيناتع با لاو

 ىبنلا عجر املف «هعم ةعستو : : ليقو «هعم ةعبسو : ليقو «هعم ةسمخو ةبابل وبأ : e لاقف «كوبت

 لزنأ املف 5 هللا لوسر الإ مهلحي ال اوفلحو .دجسملا ىراوسب مهسفنأ اوطبر أ "”هتوزغ نم ةي

 .مهلع افنعو د ىبلا مهقلطأ .4 مهبونذب اوفرتعا نورخآو) :ةيآلا هذه هللا

 وبأ انثدح «فوع انثدح «ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح «ماشه نب لم انثدح :ىراخبلا لاقو

 ىلإ انيهتتاف  ىناتعتباف نانا ةلبللا ئناتاد:انل لكي هللا لوسر لاق ::لاق بدنج نب ةرمس انئدح فاجر

 حبقأك رطشو «ءار تنأ ام نسحأك مهقلخ نم رطش لاجر اناقلتف ءةضف نبَلو بهذ نبلب ةينبم ةنيدم

 ءوسلا كلذ بهذ دق انيلإ اوعجر مث .هيف اوعقوف .رهنلا كلذ ىف اوُعَفَف اوبهذا :مهل الاق ءءار تنأ ام
 اوناك نيذلا موقلا امأ : الاق . كلزنم اذهو ندع ةنج هذه ئل اللاق «ةروص نسحأ ىف اوراصف ۰ مهنع

 .«مهنع هللا زواجتف ءائيس رخآو ًاحلاص المع اوطلخ مهنإف .حيبق مهنم رطشو نسح مهنم رطش

 2ھ ريا نف ا سور اده

 . ابلاغ هبحاص لتقيف فوحلا ىف رهظي ريبك لمدو جارخ :ةليبدلاو )٤٤۳/٠١(. هريسفت ىف ىربطلا هاور )١(

 .«نانثا» :أ ىف (۳) .(هوزغ نم» :أ ىف (۲)

 .(4714) مقرب ىراخبلا حيحص (4)



 وس ١٠١85( ء۳١٠1) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 هللاو مهل نكس كتالص نإ مهيلع لصو اهب مهيكرتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ ط

 وه هللا ناو تاقدصلا ذخأيو هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اوُمّلعي مَلَأ 9 ميلع عيمس

 . 4 ©2 ميحّرلا بارت

 داعأ نإو ماع اذهو ءاهب مهيكزيو مهرهطي ةّقدص مهلاومأ نم ٌدخأي نأب ةه هلوسر ىلاعت هللا رمأ

 اذهلو ؛ائيس رخآو ًاحلاص ًالمع اوطلخو مهبونذب اوفرتعا نيذلا ىلإ «مهلاومأ» ىف ريمضلا مهضعب

 ًاصاخ اذه ناك و e ال مامرا ىلإ ا عفد نأ برعلا ءايحأ نم ةاكزلا ىعنام ضعب دقتعا

 ٍلصو اهب مھیگزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ > يا هلرك رجا اذهلر" كَ هللا لوسرب
 رئاسو ركب وبأ قيدصلا دسافلا مهفلاو ليوأتلا اذه مهيلع در دقو ,«مهل نکس كتالص ١ نإ مهيلع

 لاق ىتح ءب هللا لوسر ىلإ اهنودؤي اونا امك «ةفيلخلا ىلإ ةاكزلا اودأ ىتح مهولتاقو «ةباحصلا

 ىلع مهنلتاقأل ايم هللا لوسر ىلإ نرو ت افا : ةياور ىفو - الاقع ىنوعنم ول هللاو 000

CD 

۰¥ 

 هللا دبع نع ؛هحيحص ىف ملسم هاور امك مهل رفغتساو مهل عدا : ىأ « مهيلع لصو » :هلوقو
 :لاقف هتقدصب ىبأ هاتأف « «مهيلع یلص موق ةقدصب ىت اذإ وك هللا لوسر ناك :لاق ىفوأ ىبأ نبا

 ىلع لع هلا لوس راب كلا ارا نأ ةرعألا تلا نقود فرا لآ ىلع لص مهللا»

 . 7 «كجوز ىلعو «كيلع هللا ىلص» :لاقف .ىجوز ىلعو
 «كتالص نإ :اوؤرق نورخآو «عمجلا ىلع «كتاولص» :مهضعب أرق :«كتاولص ّنإ» :هلوقو

 .دارفإلا ىلع

 .راقو :ةداتق لاقو .مهل ةمحر :سابع نبا لاق :4مهل نكس»

 .هل لهأ وه نمو كنم كلذ قحتسي نمب :ىأ «ميلع» كئاعدل :ىأ 4 عيمس هّللاو» : هلوقو

 نبأ نع + ةا نت ور ن زكي نبا نع“ نسمعلا بأ اد ‹ عیکو انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 .*هدلو دلوو «هدلو تباصأو «هتباصأ لجرل اعد اذإ ناك ةي ىبنلا نأ ؛هيبأ نع «ةفيذحل

 :رعسم لاق  ةفيذحل نبا نع «ةبتع نب ورمع نب ركب ىبأ نع ءرعسم نع «ميعن ىبأ نع هاور مث

 .؟ىبنلاب» :ك ىف )١(

 اقانع» :ثيللا نع هللا دبعو ريكب نبا لاقو» :لاق «ًالاقع ىنوعنم ول» : ظفلب (7786 ءالا184) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 .؟حصأ وهو

 )۱٤۹۷(. مقرب هحيحص ىف ىراخبلاو ٠( ۷۸) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج ثيدح نم )٠١157( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )١677( مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور )٤(

 )٥( دنسملا )٥/ ۳۸١(.



 )“2٠١. 5 ٠١( ناتيآلا : ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا 1۰۸

 .©9هدلو دلوو هدلوو لجرلا كردتل ةي ىبنلا ةالص نإ :- ةفيذح نع ةرم هركذ دقو

 ةبوتلا ىلإ جييهت اذه : ( تاقدصلا داو هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هللا نَا ارملعي ملأ» :هلوقو

 .اهقحميو اهصحميو توذذلا طف اه لك نا ةقدصلاو

 ىلاعت هللا نإف لالح بسك نم ةقدصب قدصت نمو «هيلع بات هيلإ بات نم لك نأ ىلاعت ربخأو
 هللا لوسر نع «ثيدحلا كلذب ءاج امك .دحأ لثم ةرمتلا ريصت ىتح ءاهبحاصل اهيبريف هنيميب اهلبقتي

 ةريره ابأ عمس هنأ دمحم نب مساقلا نع ءروصنم نب دابع نع امهالك «عيكوو ىروثلا لاق امك - ا

 مكدحأ ىبري امك «مكدحأل اهيبريف هنيميب اهذخأيو ةقدصلا لبقي هللا نإ» : وال هللا لوسر لاق :لوقي

 نأ اوملعي ملأ : :لجو زع هللا باتك ىف كلذ قيدصتو ««دحأ لثم ريصتل ةمقللا نإ ىتح «هرهم
 4 تاقدصلا يبريو ابرلا هللا قحْمَي» : 2؟7[هلوق]و «تاَقّدّصلا ذخأيو هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هلا

 , ۲۷١] :ةرقبلا]

 لاق :لاق ةداتق ىبأ نب هللا دبع نع «بئاسلا نب هللا دبع نع ءامهالك شمعألاو ىروثلا لاقو
 .لئاسلا دي ىف عقت 7 نأ لبق لجو زع هللا دي ىف عقت ةقدصلا نإ :هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبع
 . 4تاقدصلا غانو هدابع نع ةبوتلا لبقي وه هلل نأ “اوملعي ملأ :ةيآلا هذه أرق مث

 هلصأو - ىقشمدلا گلا رعاشلا نب هللا دبع ةمجرت ىف «هخيرات ىف ركاسع نبا ىور دقو

 ىكسكسلا فيس نب بشوح هنع ىكحو «ءريغو ةيواعم نع ىور «ءاهقفلا دحأ ناكو «ىصمح
 رب لا ب SE ميار ع هللا ىضر «ةيواعم نامز ىف سانلا ازغ :لاق  ىصمحلا
 اهلبقي نأ ىبأف ءريمألا ىتأو مدن شيجلا لفق املف .ةيمور رانيد ةئام نسلتلا نم لجو لعن «ديلولا

 ئرقتسي لجرلا لعجف ةمايقلا موي اهب هللا ىتأت ىتح .كنم اهلبقأ نلو سانلا قرفت دق :لاقو «هنم

 جرخف . هيلع ىبأف «هنم اهلبقيل ةيواعم ىلإ بهذ قشمد مدق املف كلذ لثم هل نولوقيف «ةباحصلا

 كلا كو او مالا «ىكسكسلا رعاشلا نب هللا دبعب رمف «عجرتسيو ىكبي وهو هدنع نم
 عفداف «كسمخ ىنم لبقا :هل لقف ةيواعم ىلإ بهذا :لاقف «معن :لاقف ؟تن أ ىدعيطما لاقف ةرمأ

 «هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا نإف «شيجلا كلذ نع اهب قدصتف ةيقابلا نينامثلا رظناو «ًارانيد نيرشع هيلإ
 بحأ اهب هتيتفأ نوكأ نأل :هنع هللا ىضر «ةيواعم لاقف «لجرلا لعفف مهناكمو مهئامسأب ملعأ وهو

 . "”«لجرلا نسحأ «هكلمأ ءىش لك نم ىلإ

 )١( دنسملا )١/ ٤٠٠

 ) )0.ك نم ةدايز (8 ) .«امهنم» :أ ءت یف

 )6( هريسفت ىف ىربطلا هاور )١5/551١7(.

 .باوصلا وه هانتبثأ امو «ىربطلا دنعو انه ةيآلا ىف أطخ عقو :هيبنت

 )١( .«اوملعت» :ت یف

 )۷( قشمد خيرات ) )5١1/9.«طوطخملا»



 808 اا سس )٠١6( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 بيغلا ملاع لا نإودردسو نونمؤملاو هلوسرو مکلمع هّللا ىريسف اولمعا لقو »

 . 4 29 نولمعت مشك امب مكئبنيف ةداهشلاو

 كرابت هيلع ضرعتس مهلامعأ نأب هرماوأ نيفلاخملل ىلاعت هللا نم ىنعي «ديعو اذه :دهاجم لاق

 ٍذئموي » :لاق امك « ةمايقلا ا ةلاحم ال نئاك اذهو . نينمؤملا ىلعو «لوسرلا ىلعو و

 ء[۹ :قراطلا] «رئارسلا ىّلبت مول : ىلاعت لاقو «[۱۸ :ةقاحلا] «ةّيفاخ مكس فخ د ال نوضرعت

 مامإلا لاق امك ءايندلا ىف سانلل كلذ رهظي دقو ٠١[ :تايداعلا] 4 رودصلا يف ام لصحو > :لاقو

 :دمحأ

 نع «ديعس ىبأ نع ‹ مثيهلا ىبأ نع جارد انثدح « ةعيهّل نبا انثدح « ىسوم نب نسح انثدح

 2 ا

 هللا جرخأل STE ءامص ة ا ى ل کاخ ااا : لاق هنأ م هللا لوسر

 . '9«ناك ام انئاک سانلل هلمع

 لاق امك ‹«خزربلا ىف رئاشعلاو ءابرقألا نس تارمألا لغ نفرت ءايحألا لامعأ نأ :درو دقو

 هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع «نسحلا نع «رانيد نب تلصلا انثدح :ىسلايطلا دوادوبأ

 نإو «هب اورشبتسا ًاريخ ناك نإف «مهروبق ىف مكرئاشعو مكئابرقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإ» : ةي

 . "7(كتعاطب اولمعي نأ مهمهلأ «مهللا» :اولاق كلذ ريغ ناك

 نإ» :ِةِْللَك ىبنلا لاق :لوقي انتا عيد مع «نايفس نع «قازرلا دبع انربخأ :دمحأ مامإلا لاقو

 كلذ ريغ ناك نإو «هب ورشا ارش ناک نإف «تاومألا نم مكرئاشعو مكبراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ

 . «انتيده امك مهيدهت ىتح مهتمت ال «مهللا :اولاق

 اولمعا» :لقف «ئرما لمع نسح كبجعأ اذإ :اهنع هللا ىضر «ةشئاع تلاق :ىراخبلا لاقو

 . (نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف

 :دمحأ مامإلا لاق ءاذهب هيبش ثيدحلا ىف درو دقو

 ىتح دحأب اوبجعت نأ مكيلع ال» : لاق هيم هللا لوسر نأ «سنأ نع Re انثدح «دیزی انثدح

 تام ول حلاص لمعب  هرهد نم ةهرب :وأ  هرمع نم ًانامز لمعي لماعلا نإف ؟هل متخي مب اورظنت

 ول «ئيس لمعب هرهد نم ةهربلا لمعيل دبعلا نإو ءاّئيس المع لمعيف لوحتي مث «ةنجلا لخدل هيلع

 .؟ىفخي ال نوضرعی» :ت ىف )١(
 . فيعض مثيهلا ىبأ نع جاردو (۲۸/۳) دنسملا (0)

 )١945(. مقرب ىسلايطلا دنسم (*)

 . مسي مل لجر هيفو» :(۲۲۸/۲) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠١١( /۳) دنسملا (:)

 .(4حتف» )o.۳/۳ ىراخبلا حيحص (5)



 (1 50-23: ايلا 1 ةيوعلا ةزوش نارا هزل تح تحت يعج حش سس و

 .«هتوم لبق هلمعتسا ًاريخ دبعب هللا دارأ اذإو ءًاحلاص ًالمع لمعيف لوحتي مث «رانلا لخد هيلع تام

 نم دمحأ هب درفت . '«هیلع هضبقي مث حلاص لمعل هقفوي» :لاق :هلمعتسي فيكو هللا لوسر اي :اولاق
 .هجولا اذه

 . 4 © ميكح ميلع هَّللاو مِهيلَع بوتي امو مهبذعي امِإ هللا رمأل نوجرم تورخآو ل
 نع :ىأ ءاوفلخ نيذلا ةثالثلا مه :دحاو ريغو كاحضلاو «ةمركعو اخو: سابا لاق

 ةلمج ىف كوت ةووغ نع ودعت :ءةقأ نب لالعو هكا نب اتعكو «عيبرلا ن نب ةرارم :مهو ء«ةبوتلا

 ةفئاط مهنم تناكف ءاقافنو اكش ال «لالظلاو رامثلا بيطو ظفحلاو ةعدلا ىلإ اليمو السك «دعق نم

 ةثالثلا ءالؤه مهو كلذ اولعفي مل ةفئاطو «هباحصأو ةا وبأ لعف امك «یراوسلاب مهسفنأ اوطير

 ىهو «ةينآلا ةيآلا تلزن ىتح ةبوتلا نع ءالؤه ىجرأو «ءالؤه لبق كئلوأ ةبوت تلزنف «نوروكذلا

 نيذلا ةّالَلا ىَلَعَو ١١١[« : ةبوتلا] ةيآلا «راصنألاو نيرجاهملاو بتلا ىلع هللا بات دقلا :هلوق
 امك ۸ : ةبوتلا] ةيآلا 4(" مهسفنأ مهيلع تقاضو ] تبحر امب ضرألا هيلع تقاض اَذِإ ئَتح اوفلخ

 . كلام نب بعك ثيدح ىف هنايب ىتأيس

 ءاش نإو ءاذه مهب لعف ءاش نإ هللا وفع تحت مه : ىأ 4 ْمُهْيَلَع بوعي امإو مهبذعي امإ» :هلوقو

 نمم ةبوقعلا قحتسي نمب ميلع : ىأ «ميكح ميلَع» وهو «هبضغ بلغت هتمحر نكلو «كاذ مهب لعف

 .هاوس بر الو «وه الإ هلإ ال «هلاوقأو هلاعفأ ىف ميكح «وفعلا قحتسي

 هللا براح نمل - نينمؤملا نيب اقيرفتو ارفكو ارارض ادجسمم اوذختا نيذّلاو ل
 ا a عمو د r ريب رم

 ادَبأ هيف مقت ال 9 ةنربذاكل مهَنِإ دهشي هّللاو ئتسحلا الإ اندَرَأ نإ نفلحيلو لبق نم هلوسرو

 هللاو اورهطتي نأ دوبحي لاجر هيف هيف موقت نأ قحأ موي لأ نم ئوقشلا ىلع سنسأ دجسمل

 نم لجر اهيلإ ةي هللا لوسر مدقم لبق ةنيدملاب ناك هنأ :تاميركلا "7تايآلا هذه لوزن ببس

 هيف ناكو «باتكلا لهأ مّلع أرقو ةيلهاجلا ىف رصتت دق ناكو ؛««بهارلا رماع وبأ» :هل لاقي جرزخلا

 عمتجاو ؛ةئيدملا ىلإ ارجاهم و هللا لوسر مدّق املف .ريبك جرزخلا ىف فرش هلو «ةيلهاجلا ىف ةدابع

 «هقيرب رماع وبأ نيعللا قرش «ردب موي هللا مهرهظأو «ةيلاع ةملك مالسولل تراصو «هيلع نوملسملا

 لوسر برح ىلع مهبّلاف شيرق ىكرشم نم ةكم رافك ىلإ ًاراف جرخو ءاهب رهاظو «ةوادعلاب زرابو

 «ناك ام نيملسملا رمأ نم ناكف «دحأ ماع اومدقو «برعلا ءايحأ نم مهقفاو نمب اوعمتجاف هِيَ هللا

 .«حيحصلا لاجر هلاجرو» 11/0 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ١١١( /۳) دنسملا )١(

 .؟ةيآلا» :أ ىف (۳) .ك نم ةدايز ()



 الا تب م ب سس يحسم 4 0 د نوا

 .نيقتملل ةبقاعلا تناكو هللا مهنحتماو

 بيصأو كك هللا لوسر و «نيفصلا نيب اميف E و al اذه ناكو

 8 هللا تاولص «هسأر جشو « ىلفسلا ىنميلا ا 5 ههجو ىف حرجف «مويلا كلذ

 «هتقفاومو ا لإ مهلامتساو مهبطاخف «راصنألا نم هموق ىلإ ةزرابملا لوأ ىف رماع وبأ مدقتو

 وهو عجرف . ا هللا ودغااي قيساف اي ايضا كب هلا معنأ ال :اولاق همالك اوفرع املف

 هيلع أرقو «هرارف لبق هللا ىلإ هاعد دق ةي هللا لوسر ناكو ر یدعب یموق باصأ دقل هللاو :لوقي

 .ةوعدلا هذه هتلانف «ًاديرط ًاديعب تومي نأ ةي هللا لوسر هيلع اعدف ءدرمتو ملسي نأ ىبأف «نآرقلا نم
 عافترا ىف « "هيلع همالسو هللا تاولص «لوسرلا رمأ ىأرو ءدحأ نم '”سانلا غرف امل هنأ كلذو
 بتكو «هدنع ماقأو فاثمو هدعوف ا ىبنلا ىلع هرصنتسي «مورلا كلم ‹ لقره ىلإ بهذ ‹روهظو

 هب لتاقي شيجب مدقيس هنأ مهيتميو مهدعي بيرلاو قافنلا لهأ نم راصنألا نم هموق نم ةعامج ىلإ

 نم مدقي نم هيف مهيلع مدقي القعم هل اوذختي نأ مهرمأو .هيف وه امع هدريو هبلغيو ُ هللا لوسر

 دجسمل رواجم دجسم ءانب ىف اوعرشف «كلذ دعب مهيلع مدق اذإ هل ًادصرم نوكيؤ ةشك هتک ءادأل هدنع

 نأ لک هللا لوسر اولأسف اوؤاجو «كوبت ىلإ ةَ ىبنلا جورخ لبق هنم اوغرفو .هومكحأو هونبف « ءابق

 اوركذو «هتابثإو هريرقت ىلع هيف «مالسلا هيلع « هتالصب اوجتحيل « مهدجسم ىف ىلصيف

 ىلع انإ» :لاقف هيف ةالصلا نم هللا همصعف «ةيتاشلا ةليللا ىف ةلعلا لهأو مهنم ءافعضلل هونب امنإ مهنأ

 . (هللا ءاش نإ انعجر اذإ نكلو «رفس

 ضعب وأ موي الإ اهنيبو هنيب قبي ملو «كوبت نم ةنيدملا ىلإ ًاعجار ء“مالسلا هيلع «لفق املف
 نينمؤملا ةعامج نيب قيرفتلاو رفكلا نم 8 هوناب هدمتعا امو «رارضلا دجسم ربخب ىحولا هيلع لزن موي

 كلذ ىلإ وَ هللا لوسر ثعبف .ىوقتلا ىلع موي لوأ نم سسأ ىذلا «ءابق دجسم مهدجسم ىف

 نيذلاو» :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق امك «ةنيدملا همدقم لبق همده نم دجسملا

 لاقف «ًادجسم اونتبا «راصنألا نم سانأ مهو : مق ”[نينمؤملا نيب اقيرفتو ارفكو ] ارارض ادجسم اوذخلا

 كلم رصيق ىلإ بهاذ ىنإف «حالس نمو ةوق نم متعطتسا امب اودعتساو نجف اونبا «رماع وبأ مهل

 مَع نئينلا اوتأ مهدجسم نم اوغرف املف . هباحصأو اًدمحم جرخأو مورلا نم دنجب ىتاف «مورلا

 : لجو زع ‹ هللا لزنأف e انا تو هو قاسم ف نإ بف «اندجسم ي العرف دك را

 . «نيملاظلا موقلا يدهي ال هللاو > :ىلإ موي لّوأ نم ئرُقَتلا ىلع سّسُأ دجسم ادبأ هيف مقت ةت ال

 .ءاملعلا نم دحاو ريغو ةداتقو «ريبزلا نب ةورعو «دهاجمو و ی یک یک

 «ركب ىبأ نب هللا دبعو «نامور نب ديزيو ‹«ىرهزلا نع ارات نب قاحسإ نب دمحم لاقو

 ديد :آ ىف )6 ¥( «نوملسملا» :آ «ت یف (۲) .؟ىوقتلل» :أ ك «ت یف (۱)

 .(بجتف» :ك «ت ىف (5) .آ نم ةدايز ()



 )٠٠١۷« ٠١8( ناتيآلا :ةبوتلا ةروس  عيارلا ءزحجلا بلل سيسبب

 ىذب لزن ىتح  كوبت نم :ىنعي - كك هللا لوسر لبقأ :اولاق «مهريغو ةداتق نب رّمع نب مصاعو
 زهجتي وهو هوتأ اوناك دق رارضلا دجسم باحصأ ناكو - راهن نم ةعاس ةنيدملا نيبو هنيب دلب - ناوأ

 ةليللاو «ةريطملا ةليللاو «ةجاحلاو ةلعلا ىذل ًادجسم انينب دق انإ هللا لوسر اي :اولاقف ءكوبت ىلإ

 لاق امك وأ  لغش لاحو رفس حانج ىلع ىنإ» :لاقف .هيف انل ىلصتف انيتأت نأ بحن انإو «ةيتاشلا

 هاتأ ناوأ ىذب لزن املف a اكان وكاجا ناك هللا ءاش نإ انمدق دق ولو كو هللا لوسر

 :وأ  ىدع نب نعمو «فوع نب ملاس ىنب اخأ مشا نب كلام ةَ هللا لوس غ ا ر

 .«هاقرحو هامدهاف ءهلهأ ملاظلا دجسملا اذه ىلإ اقلطنا» :لاقف نالجعلب اخأ  ىدع نب رماع هاخأ

 :نعمل كلام لاقف ءمشخدلا نب كلام طهر مهو «فوع نب ملاس ىنب ايتأ ىتح نيعيرس اجرخف

 مث ءآران هيف لعشأف «لخنلا نم اقعَس ذخأف هلهأ لخدف .ىلهأ نم رانب كيلإ جرخأ ىتح ىنرظنأ

 ام نآرقلا نم مهيف لزنو .هنع اوقرفتو هامدهو هاقرحف «هلهأ هيفو دجسملا الخد ىتح نادتشي اجرح

 ماذخ :الجر رشع ىنثا هونب نيذلا ناكو .ةصقلا رخآ ىلإ «ارفكو ارارض ادجسُم اوُدَحَنا َنيذّلاو :لزن

 «قاقشلا دجسم جرخأ هراد نمو «فوع نب ورمع ىنب 2ا)دحأ ءدير نب دیبع ىنب نم ءدلاخ نبا

 نب ةعيبض (؟7[ىنب] نم ءريشق نب بّتعمو «ديز نب ةيمأ ىنب ىلإ وهو ديبع ىنب نم بطاح نب ةبلعثو
 نم «فينح نب لهس وخأ نفح هب فاعو ءديز نب ةعيض ین نم «رعذألا نب ةبيبح وبأو «ديز

 20 لتبنو ةيراج نب ديزو «ةيراج نب عّمجم : :هانباو ءرماع نب ةيراجو «فوع نب ورمع ىنب

 «ةعيّبض ىنب نم وهو نامثع نب داجبو ‹ةعيبض ىنب نم وهو جزحبو «ةعيبض ىنب نم مهو «ثراحلا

 . ”رذنملا دبع نب ةبابل ىبأ طهر “[ةيمأ ىنب ىلإ وهو «تباث نب ةعيدوو]
 ًاقفرو اريخ الإ هناينبب هاندرأ ام :ىأ « ئتسحلا الإ اندر نإ هونب نيذلا :ىأ 4 َنْفلَحْيَلول : هلوقو

 ارارض هونب امنإو ءاوون اميفو اودصق اميف :ىأ 4 َنوُبذاَكَل مُهَّنِإ دهشي ِهّللاو » :ىلاعت هللا لاق «سانلاب

 رباع وبأ وهو ءهلوسرو هللا براح نمل ًاداصرإو «نينمؤملا نيب ًاقيرفتو «هللاب ارفكو «ءابق دجسمل

 . هللا هنعل «بهارلا» :هل لاقي ىذلا «قسافلا

 ىف هل بت ةمالاو هيلع همالسو هللا تاولص «هلوسرل هللا نم ىهن :4ادَبأ هيف مُفت الط :هلوقو

 .ادبأ هيف ىلصي :ىأ «هیف موقي نأ نع «كلذ

 هللا ةعاط ىهو «ىوقتلا ىلع هئانب موي لوأ نم سسأ ىذلا ءابق دجسم ىف ة ةالصلا ىلع هثح مث

 دِجسَمْل9ِ : ىلاعت لاق اذهلو ؛هلهأو مالسإلل الئومو القعمو نينمؤملا ةملكل ًاعمجو «هلوسر ةعاطو

 ءاج اذهلو ؛ءابق دجسم ضرعم ىف وه امنإ قايسلاو .«هيف موقت نأ قحأ موي لّوَأ نم ئوُقَتلا ىَلَع سّسأ

e E GOD 
 (E1A/1£). هريسفت ىف ىربطلا هاورو 27١( /۲) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا 2(

 . (۱۳۸ص) هيلع ىرتفملا بطاح نب ةبلعلا شمحلا بادع : لضافلا باتك ىف اهدينفتو ةياورلا هذه ىلع مالكلا رظناو



 0 ب سس 01١8:37١1 ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نأ :حيحصلا ىفو .217«ةرمعك ءابق دجسم ىف ةالص» :لاق هي هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا ىف

 هاو هادو ا كلك هللا لور نأ: ودا قود ااو اکا اف دم روزي ناك هلكت الوو

 .ملعأ هللاف ء"ةلبقلا ةهج هل نيع ىذلا وه ليربج ناک كوع نب ورع نتي ىلع هلوؤنو ودق لوآ

 نع «ثراحلا نب سنوي نع «ماشه نب ةيواعم انثدح «ءالعلا نب دمحم انثدح :دواد وبأ لاقو

 تلزن» :لاق ةَ ىبنلا نع «هنع هللا ىضر زير نبا نع ملام E ردم ىبأ نب ميهاربإ
 .ةيآلا مهيف تلزنف «ءاملاب نوجنتسي اوناك :لاق (اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف» : ءابق لهأ ىف ةيآلا هذه

 بيرغ :ىذمرتلا لاقو «فيعض وهو «ثراحلا نب سنوي ثيدح نم «هجام نباو ىذمرتلا هاورو

 .هجولا اذه نم

 نب ةملس انثدح «ىزارلا ديمح نب دمحم انثدح ء«ىرمعملا ىلع نب نسحلا انثدح :ىناربطلا لاقو

 هذه تلزن امل :لاق سابع نبا نع «دهاجم نع .شمعألا نع «قاحسإ نب دمحم نع .لضفلا

 اذه ام» :لاقف ةدعاس نب ميوع ىلإ لي هللا لوسر ثعب .4اوُرُهَطَتي نأ نوبحي لاجر هيف» :ةيآلا
 الإ طئاغلا نم ةأرما الو لجر انم جرح ام «هّللا لوسر اي :لاقف .(؟مكيلع هللا ىنثأ ىذلا روهطلا

 . اذه وه» . دك ىبنلا لاقف  هتدعقم :لاق وأ - هجرف لسغ

 نب وع نع «ليبحرش انثدح «سيوأ وبأ انثدح «دمحم نب ن ا خا مامإلا لاقو

 نسحأ دق ىلاعت هللا نإ» :لاقف ءءابق دجسم ىف مهاتأ ةي ىبنلا نأ هْنَدَح هنأ :ىراصنألا ةدعاس

 - هللاو :اولاقف 2؟هب نورهطت ىذلا روهطلا اذه امف «مكدجسم ةصق ىف روهَّطلا ىف “[ءانثلا مكيلع]

 «طئاغلا نم مهرابدأ نولسغي اوناكف ءدوهيلا نم ناريج انل ناك هنأ الإ ايش ملعن ام - هللا لوسر اي

 :اذلسغ امك الخف

 . '”هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو

 لاق و هللا لوسر نأ :ىراصنألا ليعامسإ نب ميهاربإ نع «ىندملا ديمحلا دبع نع «ميشه لاقو

 ىبأ نع  رفعج نب ديمحلا دبع  ةماسأ ىبأ قيرط نم )١41١( مقرب ننسلا ىف هجام نباو )۳۲٤( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور )١(

 .هب «هنع هللا ىضر ىراصنألا ريهظ نب ديسأ نع  ةمطخلا ىنب ىلوم دربألا

 اذه ريغ حصي ًائيش ريهظ نب ديسأل فرعن الو «حيحص نسح ثيدح» )١/ ۲۷١(: فارشالا ةفحت ىف امك  ىذمرتلا لاقو

 .«ةماسأ ىبأ ثيدح نم الإ هفرعن الو «ثيدحلا

 .امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم (۱۳۹۹) مقرب ملسم حيحص (؟)

 ,0781/) مقرب ةجام نبا نئسو «(۳۱۰۰) مقرب ىذمرتلا ننسو )٤٤( مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 . نعنع دقو سلدم قاحسإ نباو «فيعض وهو ديمح نب دمحم هيفو (1۷ )١١/ ريبكلا مجعملا (5)

 .دنسملاو ءأ «ت نم ةدايز (6)

 نباو كلام هفعض دعس نب ليبحرش هيفو» )7١7/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۸۳) مقرب ةميزخ نبا حيحصو ٤۲١( /۳) دنسملا ()

 .«نابح نبا هقثوو ةعرز وبأو نيعم



 ١١8( 21090 ناتيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزحملا مع

 بحي هّللاو اورّهطتي نأ نوبحي لاجر هيف» :مكيلع هللا ىنثأ ىذلا اذه ام» .ةدعاس نب ميوعل

 . "9ءاملاب رابدألا لسغن انإ هللا لوسر اي :اولاق .«(نيرهَطملا

 نب ميهاربإ انثدح «دعس نب دمحم انثدح «ىدسألا ةرامع نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 لاجر هيف» :ةيآلا هذه تلزن لوف كيا هنا ةيرخ تعب : لاق دعس نب ليبحرش نع «دمحم ت

 ."ليئاغلا نم مهرابدأ نولسغي اوناك :لاق € َنيِرَهَّطُمْلا بحي هّللاو اورَهَطتي نأ نوبحي

 - لوغم نبا :ىنعي كلام انثدح ءمدآ نب ىيحي انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 مدق "ا 0 و ا اناس عمي

 الفأ ءًاريخ روهطلا ىف مكيلع ىنثأ دق ءلجو زع ءهللا نإ» :لاقف ءءابق :ىنعي ءو هللا لوسر

 :اولاقف . َنيِرْهّطُمْلا بحي هّللاو اورهّطتي نأ نوبحي لاجر هيفا :ىلاعت هلوق :ىنعي .2؟ىنوربخت
 . © ءاملاب ءاجنتسالا :ةاروتلا ىف انيلع ًابوتكم هدجن انإ هللا لوسراي

 هاورو .سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع هاور «فلسلا نم ةعامج ءابق دجسم هنأب حرص دقو

 نب نمحرلا دبعو «ىفوعلا ةيطع هلاقو .ريبزلا نب ةورع نع «ىرهزلا نع ءرَّمعَم نع «قازرلا دبع

 .ةداتقو «ريبج نب ديعس نع ىوغبلا هلقنو «ىرصبلا نسحلاو «ىبعشلاو «ملسأ نب ديز

 دجسملا وه «ةنيدملا فوج ىف وه ىذلا وم هللا لوسر دجسم نأ :حيحصلا ثيدحلا ىف درو دقو

 دق ءابق دجسم ناك اذإ هنأل ؛اذه نيبو ةيآلا نيب ةافانم الو .حيحص اذهو .ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا

 مامإلا لاق اذهلو ؛ىرحألاو ىلوألا قيرطب هيي هللا لوسر دجسمف «موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ

 :هدنسم ىف لبنح نب دمحأ

 نب لهس نع «سنأ ىبأ نب نارمع نع ؛ىملسألا رماع نب هللا دبع انثدح «ميعن وبأ انثدح

 درفت .«اذه ىدجسم ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا دجسملا» : لاق هلك ىبنلا نأ :بعك نب ىبأ نع «دعس

 ی هب

 ىبأ نب نارمع نع «ىميتلا نامثع نب ةعيبر انثدح «عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 ىذلا دجسملا ىف هيي هللا لوسر دهع ىلع نالجر فلتخا :لاق.ىدعاسلا دعس نب لهس نع « سنأ

 ا دعس ره كلا لاقو» هلك هلا وسر كجم وه .:امهدعلا لاق «ىوقتلا قلع سسمأ

 )۱٤/ ٤۸۷(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲ ۰۱)

 .«دقل» :أ ىف (۳)

 )( دنسملا )١/١(.

 )٥( دنسملا )١١١/١(.

 .«لوسرلا» :أ «ت ىف ()



 لامس 61١19 1٠۸( ناتيآلا ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ًاضيأ دمحأ هب درفت . (ازه ىدجسم وه : لاقف .هالأسف دلك ىبنلا ايتأف

 نع « سنأ ىبأ نب نارمع نع «ثيل انثدح «دواد نب ىسوم انثدح :دمحأ لاق :رخآ ثيدح

 وهل : هيلع ىبنلا لاقف ۰ ا ىبنلا دجسم وه :رخآلا لاقو « ءابق دجسم وه :امهدحأ لاقف ‹ىوقتلا

 .دمحأ هب درفت . "00اذه ىدجسم

 ىبأ نب نارمع ىنثدح «ثيل انثدح «ىسيع نب قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ىرخأ قيرط

 هللا لوسر لاقف ۰ ا هللا لوسر دجسم وه :رخآلا لاقو «ءابق دجسم وه : لجر لاقف ؛موي لوأ

 . «یدجسم وه» : ي

 امك ملسم هاورو «ىذمرتلا هححصو «ثيللا نع «ةبيتق نع ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور اذكو

 . ىتأيس
2. 

 تعمس :لاق ىبأ ىنثدح «ىيحي ىبأ نب ا نع «ىيحي انثدح :دمحأ لاق :ىرخأ قيرط

 ىف فوع نب ورمع ىنب نم لجرو «ةردخ ىنب نم لجر :نالجر فلتخا :لاق ىردخلا ديعسابأ
 وه: ئرمعلا :لاقو قلك هللا لوسر: دجسم وه :ئردتللا: لاقف- يوقلا ىلع نسا ىذلا نجما

 ام هللا لوسر دجسمل «دجسملا اذه وه» :لاقف «كلذ نع هالأسف ةي هللا لوسر ايتأف «ءابق دجسم

 اق دج عب نيک ريخ] كاذ قفل: لاق

 ديمح انثدح  ديعس نب ىيحي انثدح «راشب نبا انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاق :ىرخأ قيرط

 ىق لوفي كايأ تحمس فيك تلق دعس نبأ نب قمحرلا دنع قب ةملس انآ تلاش «ىتدملا ظارخلا

 ضعبل تيب ىف هيلع تلخدف هيم هللا لوسر تيتأ :ىبأ لاقف ؟ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا دجسملا

 ءابصح نم افك ذخأف :لاق ؟ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا "دجسملا نيأ «هللا لوسر اي :تلقف ءهئاسن

 كابأ تعمس '7[اذكه :هل تلقف] :لاق مث .«اذه مكدجسم وه» :لاق مث «ضرألا هب برضف

 . ؟هركذي

0 )4( 5 32 
 نب ركب ىبأ نع هاورو . هب ءديعس نب ىيحي نع «متاح نب دمحم نع هب ادرفنم ملسم هاور

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» )۳١/۷(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١/ ۳١١( دنسملا )١(

 .(۸۹ /۳) دنسملا (۲)

 (YIA). مقرب ىربكلا ناسلا ىف ىئاسنلاو )۳١۹۹( مقرب ىذمرتلا ننسو (۷ /۳) دنسملا (۳)

 .اريبك ريحا :آ ىفو .دنسملاو أ ك «ت نم ةدايز )٤(

 .(۲۳/۳) دنسملا )٥(

 . ؛ديعس ىبأ نب نمحرلا دبع ىب رم : لاق نمحرلا دبع نب ةملس ابأ تلأس» :ا فك ءت ىف (0)

 .ىربطلاو ءأ ءك «ت نم ةدايز (۸) .دجسم ىأ» : ىف (۷)

 .(۱۳۹۸) مقرب ملسم حيحصو )۱٤/ ٤۷۷( ىربطلا ريسفت (9)



 )1٠١۷« ٠١8( ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۲۱1١

 «طارخلا ديمح نع «ليعامسإ نب متاح نع «هريغو ةبيش ىبأ

 «باطخلا نب رمع نع ىورم وهو «فلخلاو فلسلا نم ةعامج ةي ىبنلا دجسم هنأب لاق دقو

 .ريرج نبا هراتخاو .بيسملا نب ديعسو «تباث نب ديزو «هّللا دبع هنباو

 ةدابع ىلع اهئانب لوأ نم ةسسؤملا ةميدقلا دجاسملا ىف ةالصلا بابحتسا ىلع ليلد :4َنيِرَهْطُمْلا بحي
 نيظفاحملا نيلماعلا دابعلاو «نيحلاصلا ةعامج عم ةالصلا بابحتسا ىلعو ءهل كيرش ال هدحو هللا

 .تاروذاقلا ةسبالم "نع هزنتلاو ءءوضولا غابسإ ىلع
 تعمس «ريمع نب كلملا دبع نع .ةبعش نع «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 أرقف حبصلا مهب ىّلَص هيَ هللا لوسر نأ ؛ ويو ىبنلا باحصأ نم لجر نع ثدحي حور ابأ ابيبش
 ال انعم نولصي مكنم اماوقأ نإ «نآرقلا انيلع سبلي هنإ» :لاق فرصنا املف «مهوأف مورلا "مهب
 .«ءوضولا نسحيلف انعم ةالصلا دهش نمف «ءوضولا نوئسحي

 هنأ :عالكلا ىذ نم حور ىبأ بيبش نع ءريمع نب كلملا دبع نع «نيرخآ نيقيرط نم هاور مث
 ىلع نيعيو «ةدابعلا ىف مايقلا لهسي ةراهطلا لامكإ نأ ىلع اذه لدف . “هركذف وي ىبنلا عم ىلص
 .اهتاعورشمب مايقلاو اهلامكإو اهمامتإ

 مهنكلو «نسحل ءاملاب روهطلا نإ :4نيِرَهَّطمْلا بحي هللاو» :ىلاعت هلوق ىف ةيلاعلا وبأ لاقو
 .بونذلا نم نورهطملا

 . كرشلا نم ريهطتلاو «بنذلا نم ةبوتلا :شمعألا لاقو

 :ءابق لهأل لاق ويك هللا لوسر نأ ءاهريغو ننسلا ىف .ءقرط نم ىورملا ثيدحلا ىف درو دقو

 .ءاملاب ىجنتسن :اولاقف «؟نوعنصت اذامف .ءروهطلا ىف مكيلع هللا ىنثأ دق»

 زيزعلا دبع نب دمحم نب دمحأ انثدح «بيبش نب هللا دبع انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق دقو

 هذه تلزن :لاق سابع نبا نع ؛هللا دبع نب هللا ديبع نع .ىرهزلا نع « ىبأ باتك ىف هتدجو :لاق

 لكي هللا لوسر مهلأسف .4نيِرَهْطُمْلا بحي هللا اوُرهَطَتي نأ نوبحي لاجر هيف» .ءابق لهأ ىف ةيآلا
 . ءاملا ةراجحلا عبتن انإ :اولاقف

(0 

 'هنبا ىوس هنع وري ملو «یرهزلا نع «زیزعلا دبع نب دمحم هب درفت :لاق مث

 )١( مقرب ملسم حيحص )۱۳۹۸(.

 .«اهيف» :أ ءت ىف (۳) .«نم» :أ ك «ت ىف (۲)

 ):( دنسملا )9/ 22/1 ٤۷۲(.

 ىئاسنلاو ىراخبلا هفعض ىرهزلا رمع نب زيزعلا دبع نب دمحم هيفا )١/ ١١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۲۷) مقرب رازبلا دنسم (5)

 .«كلام دلجب راشأ ىذلا وهو



 0809 -ب سس )٠١9, ١١١( ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 «نيرخأتملا نيثدحملا نم ريثك هفرعي ملو «2")ءاهقفلا نيب روهشم هنأل ظفللا اذهب هتركذ امنإو :تلق

 . ملعأ هّللاو مهلك وأ

 فرج افش ىّلع هناينب سسأ نم مأ ريخ ناوضرو هللا نم ئوقت 7 ىلع هناينب سسأ نمفأ )

 ةبير اونب يذلا مهناينب لازي ال ® َنيملاَظلا م موقلا يدهي ال هّللاو منهج ران يف هب راهناف راه

 .( ©2 ميكح ميلع هّللاو مهبولق ْعّطَقَت نأ الإ مهبولف يف

 ارفكو ارارض ادجسم ىنب نمو «ناوضرو هللا ىوقت ىلع هناينب سسأ نم ىوتسي ال :ىلاعت لوقي

 افش ىلع ١ مهناينب ءالؤه ىنب امنإف «لبق نم هلوسرو هللا براح نمل اداصرإو «نينمؤملا نيب اقيرفتو

 لمع حلصي ال : ىأ «نيملاظلا موقلا يدهي ال هّللاو منهج ران يف ظ هلاثم ةريفح فرط :ىأ «راه فرج

 . نيدسفملا

 . يب "”ىبنلا دهع ىلع ناخدلا هنم جرخي ارارض ىنب ىذلا دجسملا تيأر : هللا دبع نب رباج لاق

 .ةداتق لاق اذكو .هنم جرخي ناخدلا اودجوف اورَمَح “الاجر نأ انل ركُذ : "7جيرج نبا لاقو

 رحج هيفو «نآرقلا ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلا نيقفانملا دجسم تيأر :ىفوكلا نيساي نب ر فلخ لاقو

 . هللا همحر ا ريرج نبا هاور 7 مويلا وهو «ناخدلا هنم جرخي

 اذه ىلع مهمادقإ ببسب اقافنو اكش :ىأ 4 مهبولف يف ةبير اونب يذلا مهناينب لازي ال» :هلوقو
 . هبح لجعلا ودباع برشأ امك «مهبولق ىف اقافن مهثروأ « عينشلا عينصلا

 «ملسأ نب د ليزو «ةداتقو «دهاجمو « سابع نبا هلاق . .مهتومي : : ىأ 4 مهبولق عّطقت نأ الإ :هلوقو

 ءاملع نم دحاو ريغو «ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دعو ‹كاحضلاو ‹تباث ىبأ نب بيبحو ‹ىدسلاو

 الا

 .رشو ريخ نم «"'اهنع مهتازاجم ىف «ميكح» «هقلخ لامعاب :ىأ (میلع هللاو»

 هللا ليبس يف نولتاقي ةّئجلا مهل ّنَأب مهلاومأو مهسفنأ نيدمؤملا نم ئرتشا هللا نإ
 0 ت 30 م 20 م

 هّللا نم هدهعب ىفوأ نمو نآرقلاو ليجبنإلاو ةاروتلا يف اح هيلع ادعو نولتقیو نولتقيف

 .؟ريرج» :أ ءت یف (۳) .«هللا لوسر» :أ ءت یف (۲) .«هب ءاهقفلا» : ءك ءت ىف )١(

 .«(الجر» :ت یف (4)

 )٤۹٤/۱٤(. ىربطلا ريسفت (0)

 .«اهيلع» : ءك ىف (0)



 )١١١( ةيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزجلا ۱۸
Solo ozo ~ 

 .4 69 ميظعلا رولا وه كلو هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبتساف

 نم اذهو «ةنجلاب هليبس ىف اهولذب ذإ مهلاومأو مهسفنأ نع نينمؤملا هدابع ضواع هنأ ىلاعت ربخي

 لاق اذهلو ؛هل نيعيطملا هدابع ىلع هب لضفت امب هكلمي امع ضوعلا لبق هنإف «هناسحإو همركو هلضف
 .مهنمث ىلغأف هللاو مهعياب :ةداتقو ىرصبلا نسحلا

 ءاهيلع تام وأ اهب ىَّلو «ةعيب هقنع ىف «لجو زع «هللو الإ ملسم نم ام :ةيطع نب رمّش لاقو

 .ةيآلا هذه الت مث

 .هب ىفوو دقعلا اذه لبق :ىأ «هللا عياب هللا ليبس ىف لمح نم :لاقي اذهلو

 - لكَ هللا لوسرل «هنع هللا ىضر «ةحاور نب هللا دبع لاق :هريغو لهل دينك نب وسال
 هب اوكرشت الو هودبعت نأ ىبرل طرتشأ» :لاقف !تئش ام كسفنلو كبرل طرتشا :  ةبقعلا ةليل ىنعي

 ؟كلذ انلعف اذإ انل امف اولا .«مكلاومأو مكسفنأ هنم نوعنمت امم ىنوعنمت نأ ا يراك تشأو ءائيش

 مهسفنأ نينمؤمْلا نم ئرتش شا هللا نإ :تلزنف «ليقتسن الو لیقن ال «عيبلا حبر :اولاق .«ةنجلا» : لاق

 . ةيآلا (مهلاومأو

 اذه مهل عمتجا وأ ءاولتُق وأ اولتق ءاوس :ىأ (نولتقيو نوتقيف هللا ليبس يف َنوُلتاَعي 9 :هلوقو
 ال ؛هليبس ىف جرخ نمل هللا لفكتو» :نيحيحصلا ىف ءاج اذهلو ؛ةنجلا مهل تبجو دقف ءاذهو

 ىذلا هنكسم ىلإ هعجري وأ «ةنجلا هلخدي نأ هافوت نأب «ىلسرب قيدصتو «ىليبس ىف داهج الإ هجرخي

 .'7«ةمينغ وأ رجأ نم لان ام الئان ءهنم جرخ

 هبتك دق هنأب رابخإو ءدعولا اذهل ديكأت :4 نآرقْلاَو ليجنإلاو ةاروّتلا يف اًقح هيلع ادعو » :هلوقو
 ليجنإلاو «ىسوم ىلع ةلزنملا ةاروتلا "”ىهو «رابكلا هبتك ىف هلسر ىلع هلزنأو ؛ةميركلا هسفن ىلع
 .نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ءدمحم ىلع لزنملا نآرقلاو «ىسيع ىلع لزنملا

 هنإف «[هللا نم هيلع دهاع امب ًءافو مظعأ دحاو الو :ىأ] للا نم هدهعب ئَفوأ نمو > :هلوقو
 هللا نم قدصأ نمو» «[4ا/ :ءاسنلا] «افيدح هللا نم قدصأ نمو : ىلاعت هلوقك اذهو «داعيملا فلخي ال

 : ىأ «ميظعلا ْزوَمْلا وه كلذو هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبتس هسافط :لاق اذهلو ؛[77١ :ءاسنلا] «اليق

 .ميقملا ””ميعنلاو «ميظعلا زوفلاب «دهعلا اذهب ىفوو دقعلا اذه ىضتقمب ماق نم رشبتسيلف

 فوُرعَمْلاِب نورمآلا نودجاسلا نوعكارلا نوحئاسلا نودماحلا نودباعلا نوبئاتلا »

 .«لزنف» :أ ىف )١(

 . (AYY) مقرب ملسم حيحصو (TITY) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .؟منغملاو» :أ «ت ىف (5) .أ ك هت نم ةدايز (6) .«وهوال :أ ىف (۳)



 و (1۲) ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 O ريو هللا دودعل هرقل كتاروكملا ضدرعإتلاو

 لالخلاو ةليمحلا تافصلا هذهب مهلاومأو مهسفنأ مهنم هللا ىرتشا نيذلا ناسم تعنت اذه

 مهبر ةدابعب نومئاقلا : ىأ «نودباَعْلا $ «شحاوفلل نوكراتلا ءاهلك بونذلا نم (نوبئاتلا» : ةليلحلا

 ى نودماحلا » :لاق اذهلف ؛""دمحلا لاوقألا صَخأ نمف لاعفألاو لاوقألا ىهو ءاهيلع نيظفاحم

 «تاحئاس 8 :ىلاعت هلوق ىف كلذب اي "'ىبنلا جاوزأ فصو امك 4 نوحئاسلا $ : لاق اذهلو ؛انهاه

 :لاق اذهلو ءةالصلا نع ةرابع امهو «دوجسلاو عوكرلا اذكو «تامئاص : ىأ ٥]» : ميرحتلا]

 فورعم اب مهرمأب هللا ةعاط ىلإ مهنودشريو هللا قلخ نوعفني كلذ عم مهو ,«نودجاسلا نوعكارلا»

 «هيرحتو هليلحت ىف هللا دودح ظفح وهو «هكرت بجيو هلعف ىغبني اب ملعلا عم ءركنملا نع مهيهنو

 لمشي ناميإلا نأل . «نينمؤملا رشبو » :لاق اذهلو ؛قلخلا حصنو قحلا ةدابعب اوماقف ءالمعو املع

 .هب فصتا نمل ةداعسلا لك ةداعسلاو .هلك اذه

 :“[مايصلا ةحايسلاب دارملا نأ "”نايب]

 نومئاصلا «نوحئاسلا » : لاق دوعسم نب هللا دبع نع ءرز نع «مصاع نع «ىروثلا نايفس لاق
 ہہر

 . سابع نبا نع ىفوعلاو ريج نب ديعس نع ىور اذكو

 .نومئاصلا مه «ةحايسلا نآرقلا ىف هللا ركذ ام لك ا عباد «ةحلط ىب ا

 ديلولا نع «ديزي نب ميهاربإ انثدح «دمحأ وبأ انثدح «قاحسإ نب دمحأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 °). ءايصلا ةمألا هذه ةحايس :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع « هللا دبع نبا

 نب كاحضلاو «ىملسلا ¿ نمحرلا دبع وبأو «ءاطعو «ريبج نب ديعسو «دهاجم لاق اذكهو

 .نومئاصلا :نيحئاسلاب دارملا نأ : مهريغو ةنييع نب نايفسو محارم

 .ناضمر رهش نومئاصلا :«نوحئاسلا 8 :ىرصبلا نسحلا لاقو

 «عيزب نب هللا دبع نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاقو ءاذه وحن عوفرم ثيدح ىف درو دقو

 .«لوسرلا» :أ ت یف (۲) .«هلل دمحلا» :أ ىف )١(

 .أ ك هت نم ةدايز (5) .«رکذ» :أ ىف (۳)

 )6808/١5(. ىربطلا ريسفت (0)

 .؟«نبا» :تاىف (6)



 )١١5( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۲۰

 : دام هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «نامیلس انثدح «مازح نب ميكح انثدح

 .«نومئاصلا مه نوحئاسلا»

 نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا ناميلس نع «ليئارسإ نع «ىدهم نبا نع ءرادنب نع هاور مث
 .[نومئاصلا :«نوحئاّسلا» :لاق هنأ ةريره ىبأ

 . حصأ فرقوملا اذهو

 ديبع نع «رانيد نب ورمع نع «ثراحلا نب رمع نع «بهو نبا نع «سنوي ىنئدح :اضيأ لاقو
 . "«نومئاصلا مه» :لاقف نيحئاسلا نع ةي ىبنلا لئس :لاق ريّمع نبا

 .ديج لسرم اذهو

 ىف دواد وبأ ىور ام وهو «داهجلا ةحايسلا نأ ىلع لدي ام ءاجو ءاهرهشأو لاوقألا حصأ “هذهف

 : ولك ىبنلا لاقف .ةحايسلا ىف ىل نذئا هللا لوسر اي :لاق الجر نأ ةمامأ ىبأ ثيدح نم «هننس

 . «هللا ليبس ىف داهجلا ىتمأ 2””ةحايس»

 هللا لوسر دنع تركذ ةحايسلا نأ :ةيرغ نب ةرامع ىنربخأ :ةعيهل نبا نع ءكرابملا نبا لاقو

 . فرش لك ىلع ريبكتلاو «هللا ليبس ىف داهجلا كلذب هللا انلدبأ» :ِلكَي هللا لوسر لاقف ا

 .نورجاهملا مه :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو .ملعلا ةبلط مه :لاق هنأ ةم ركع نعو

 ىف درفتلاو « ضرألا نف ةحايسلا درجمب دبعتي نم ضعب همهفي دق ام ةحايسلا نم دارملا سیلو

 امك «نيدلا ىف لزالزلاو نتفلا مايأ ىف الإ عورشمب سيل اذه نإف «ىراربلاو فوهكلاو لابجلا قهاوش

 ريخ نوكي نأ كشوي» :لاق ی هللا لوسر نأ ”ىردخلا ديعس ىبأ نع «یراخبلا حيحص ىف تبث
 .""«نتفلا نم هنيدب رفي ءرطَقلا عقاومو «لابجلا فعّش اهب عبي مَع ''”لجرلا لام

 :لاق هللا دودحل نوظفاحلاو ١ :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلعو ىفوعلا لاقو
 ضئارفل : لاق( هللا دودحل نوظفاحلاو > :ةياور هنعو ء«ىرصبلا نسحلا لاق اذكو . هللا ةعاطب نومئاقلا

 )١( ىربطلا ريسفت )٥۰۳/۱٤(.

 .أ ك ت نم ةدايز ()

 )٥۰۲/۱٤(. ىربطلا ريسفت (۳)

 . ؟حايس :أ ىف (0) .«اذهف» :أ ىفو .«اذهو» :ت ىف (4)

 .(51445) مقرب دواد ىبأ ننس (1)

 . ةباحصلا نم ًادحأ كردي مل ةيزغ نب ةرامع ‹ لضعم اذهو )¥(

 .«ملسملا» :أ ءك «ت ىف (9) .«ةريره ىبأ نع» :أ ىف (۸)
 .(19) مقرب ىراخبلا حيحص )١(



 لاا | 1 _ ب 60115 ء۳١١) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 . هللا رمأ ىلع نومئاقلا :ةياور ىفو «هللا

 مه ب6

 ام دعب نم ئيرق يلوأ اوناك ولو نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو يبن ناك ام )»

 اًهَدَعَو ةدعوم نع الإ هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك امو ©9 ميحجلا باحصأ مه أ وهل نيت
 - 2 قعد 2#

 . 4 2 ميلح ارال ميهاربإ نإ هنم ًاربت هلل ودع هنأ هل نیبت املف هایإ

 هيبأ نع «بيسملا نبا نع .ىرهزلا نع م اد یار دعا ةدنحا مامإلا لاق

 ءةيمأ ىبأ نب هللا دبعو .ءلهج وبأ هدنعو ةي ىبنلا هيلع لخد «2)ةافولا بلاط ابأ ترّضح امل :لاق

 لهج وبأ لاقف .«لجو زع هللا دنع اهب كل جاحأ ةملك . هللا الإ هلإ ال :لق مَع ىأ) :لاقف

 ىتح «هناملکی الازي ملف :لاق] ؟تلظلا ةيغ هله نه ترا «بلاط ابأ اي :ةيمأ ىبأ نب هللا دبعو

 هلأ مل ام كل نرفغتسالا» : لل ىبنلا لاقف . ""[بلطملا دبع ةلم "ىلع :هب هب مهملك ءىش رخآ لاق

 يبق ام دعب نم ئبرق يلوأ اوناك ولو نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذّلاو يبتلل ناك ام طا : تلزنف .«كنع
 . '9هاجرخأ [05 : صصقلا] 4تببحأ نم يدهت ال كّنإ» : هيف تلزنو : لاق .«ميحجلا باحصأ مهنا مهل

 نع «ليلخلا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «نايفس انربخأ «مدآ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لجرلا رفغتسيأ :تلقف ءناكرشم امهو «هيوبأل رفغتسي الجر تعمس :لاق .هنع هللا ىضر «ىلع

 ناك ام 8 :تلزنف لكي ىبنلل كلذ تركذف ؟هيبأل ميهاربإ رفغتسي مل وأ :لاقف ؟ناكرشم امهو هيوبأل
 الف ««تام امل :لاق .4 هلل ودع هنأ هل نبت امف » : هلوق ىلإ «نيكرشمْلل اورفغتسي نأ اونمآ نيذّلاو يبتلل

 تام املا ثيدحلا ىف وه وأ «ليئارسإ هلاق وأ نايفس هلاق ىردأ

 .تام امل :لاق هنأ دهاجم نع تباث اذه تلق

 نع "1 فاينل ثراحلا نب ديبز انثدح ءريهز انثدح .ءىسوم نب نسحلا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 فلأ نم بيرق هعم نحنو انب لزنف ءاي ىبنلا عم انك :لاق هيبأ نع «ةديرب نبا نع «راثد نب براحم
 بألاب هادقو باطخلا نب رمع هيلإ ماقف «نافرذت هانيعو ههجوب انيلع لبقأ مث «نيتعكر ىلصف .بكار

 *: ندا علق" نعال راسلا یف لجو رغ نير تلاد یر لا ؟كلام عقلا ويسرا ؟ناقو او
 روبقلا ةرايز نع مكتيهن :ثالث نع مكتيهن تنك ىنإو ءرانلا نم اهل ةمحر ىانيع تعمدف «ىل

 .دنسملاو ءأ ءك «ت نم ةدايز (۳) .«ةلم ىلع انأ :لاقف» :أ ك «ت ىف (؟) . «ةدئافلا» : ىف )١(

 )0 مقرب ملسم حيحصو (4716) مقرب ىراخبلا حيحصو (6778/6) دنسملا ()

 .«وهو» :أ ءت ىف (6)

 .(۹۹/۱) دنسملا ()

 .«ىماسلا» :أ ىف (۷)



 وس - عب : ١١5( ء۳١١) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۲

 متئش ام اوكسمأو اولكف «ثالث دعب ىحاضألا موحل نع مكتيهنو «ًاريخ اهثرايز مكركذتل ءاهوروزف

 . "هركسم اوبرشت الو 2)ءاعو ىأ ىف اوبرشاف ءةيعوألا ىف ةبرشألا نع مكتيهنو

 هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع «ةديرب نب ناميلس نع «دثرم نب ةمقلع ثيدح نم ءريرج نبا یورو
 هللا لوسر اي :انلقف .ًاربعتسم ماق مث «بطاخي لعجف «هيلإ سلجف ءربق مسر ىتأ ةكم مدق امل لبي

 رافغتسالا ىف هتنذأتساو ءىل نذأف «ىمأ ربق ةرايز ىف ىبر تنذأتسا ىنإ» :لاق .تعنص ام انبار انإ

 . ”9ذئموي نم رثكأ ايكاب ىؤر امف .«ىل نذأي ملف اهل
 «بهو نب هللا دبع انثدح «شادخ نب دلاخ انثدح «ىبأ انثدح :هريسفت ىف «متاح ىبأ نبا لاقو

 كَ هللا لوسر جرخ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ءقورسم نع «ئناه نب بويأ نع جيرج نبا نع

 ماق مث هئاكبل انيكبف ىكب مث اليوط هاجانف ءاهنم ربق ىلإ سلج ىتح ءاجف ءهانعبتاف ءرباقملا ىلإ اموي
 نإ» :لاق .كئاكبل انيكب :انلقف «؟مكاكبأ ام :لاقف ءاناعد مث هاعدف «باطخلا نب رمع هيلإ ماقف

 هجو نم هدروأ مث 2«( 7«ىل نذأف اهترايز ىف ىبر تنذاتسا ىنإو «ةنمآ ربق هلع تج ىذلا قلا

 نذأي ملف اهل ءاعدلا ىف ىبر تنذأتسا ىنإو» :هيفو «هنم ابيرق دوعسم نبا ثيدح نم ركذ مث .رخآ

 ام ىنذخاف یف يلو واكو نيك شمل اوس نأ اوُمآ نیذلاو يل اك اما> : ىلع كزناو «ىل
 . «ةرخآلا ركذت اهنإف ءاهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنكو «ةدلاولل دلولا ذخأي

 ءادردلا وبأ انثدح ءىزورملا ىلع نب دمحم انثدح :ىناربطلا لاق :هانعم ىف رخآ ثيدح

 نبا نع «ةمركع نع «هيبأ نع ءَنآَسْيَك نب هللا دبع نب قاحسإ انثدح «بينم نب '''زيزعلا دبع
 نأ ا رنا ناك ةينث نم طبه املف ءرمتعاو كوبت ةوزغ نم لبقأ امل يي هللا لوسر نأ ؛ سابع

 ىكب هنإ مث ءاليوط هبر ىجانف هّمأ ربق ىلع لزنف بهذف «مكيلإ عجرأ ىتح ةبقعلا ىلإ اودنتسا
 ءىش هتمأ ىف ثدحأ دقو الإ ناكملا اذهب هللا ىبن ىكب ام :اولاقو «هئاکبل ءالؤه ىكبو «هؤاکب دتشاف

 «كئاكبل انيكب «هللا ىبن اي :اولاق .«؟مكيكبي ام» :لاقف «مهيلإ عجرف ماق ءالؤه ىكب املف .هقيطت ال

 ىمأ ربق ىلع تلزن نكلو ءهضعب ناك دقو ءال» :لاق .هقيطت ال ءىش كتمأ ىف ثدحأ هلعل :انلقف

 .متئش ءاعو یأ» :أ ءك «ت ىف )١(

 : .(8706 /0) دنسملا ()

 .هوحن هب دئرم نب ةمقلع نع نايفس قيرط نم (۱۸۹ )١/ ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاورو )017/1١5( ىربطلا ريسفت ()

 هب بهو نبا نع رصن نب رحب قيرط نم )١189/١( ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هقيرط نمو (777/7) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (4)

 نم ىكبأو ىكبف همأ ربق ای ىبنلا راز :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (917) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور ثيدحلا لصأو (5)

 ركذت اهنإف روبقلا اوروزف ءىل نذأف اهربق روزأ نأ ىف هتنذأتساو ءىل نذؤي ملف اهل رفغتسأ نأ ىف ىبر تنذأتسا» :لاقف .هلوح

 . «توملا

 .«زيزعلا دبع نع ءادردلا وبأ» :ت ىف (6)



 ص ج ج ا ا ا1 3 را ةروسد.مئارلا مرا

 «تيكبف « ىمأ یهو اهتمحرف «ىل نذأي نأ هللا ىبأف «ةمايقلا موي اهتعافش ىف ىل نذأي نأ هللا توعدف

 هلل ودع هلأ هل نيت امل هاي ادعو ةدعوم نع لإ هيبأل ميهاربإ راففتسا ناک امو ) نف لر اج مل

 عفري نأ ىبر توعدو ا فو اير «هيبأ نم ميهاربإ أربت امك «كمأ نم تنأ أربتف هئم ًاربت

 نم مجرلا مهنع عفري نأ ىبر توعد :نيتنثا مهنع عفري نأ ىبأو «نيتنثا مهنع عفرف ءًاعبرأ ىتمأ نع

 مجرلا مهنع هللا عفرف «ضعب سأب مهضعب قيذي الأو ءاعيش مهسبلي الأو را ةاجسلا

 اهنأل همأ ربق ىلإ لدع امنإو .«جرهلاو لتقلا مهنع نع عفري نأ هّللا ىبأو ‹ضرألا نم قرغلاو «ءامسلا نم

 0 اع تناكو ا ءا دک تحت ةنوفدم تناك

 باتك ىف ىدادغبلا بيطخلا هاور ام ةراكن دشأو هنم برغأو «بيجع قايسو بيرغ ثيدح اذهو

 تا مث تنمآف همآ اجلا انآ ق ديف: اد ىف ةشئاع نع «لوهجم دنسب «قحاللاو قباسلا»

 انماف NE هابأ هل ايحأ هللا نأ :نولوهجم ةعامج هيف دنسب «ضورلا» یف ىليهسلا هاور ام كلذكو

)0( 
 1 هي

 الو ١ ىلاعت هللا لاق ءعامجإلاو نآرقلا هدري عوضوم ثيدحلا اذه] :ةّيحد نبا ظفاحلا لاق دقو
3 

 درو ...ثيدحلا اذه ىضتقم نإ :ىبطرقلا هللا دبع وبأ لاقو .[ : ءاسنلا] راك مهو نوئومي نيِذَلا

 دعب سمشلا تعجر امك «ةديدج ةايح هذه نأ :هلصاح اب لالدتسالا اذه یف ("![ةيحد نب با ىلع

 . سمشلا ثيدح : ىنعي « تباث SY : ىواحطلا لاق ءرصعلا ىلع ىلصف اهتبوبيغ

 همع ايحأ هللا نأ تعمس دقو :لاق ءاعرش الو القع عنتمي امهؤايحإ سيلف :ىبطرقلا لاق

 : هب ماف اظ اب

 .«ادكو ادك» :ك ىفو .«اذكو اذك» :أ «ت ىف )١(

 )۳۷٤/١١(. ريبكلا مجعملا (۲)

 قباسلا باتك ىف بيطخلا ىلع نب دمحأ ركب وبأ هجرخ :لاقو (١١ص) ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ ىف ةركذتلا : ىف ىبطرقلا هقاس (۳)

 نم (91/5) مقرب ملسم حيحص ىف ام هتفلاخمل .ثيدحلا حصي الو .خوسنملاو خسانلا ىف نيهاش نب رمع صفح وبأو «قحاللاو

 «ىل نذأي ملف اهل رفغتسأ نأ ىف ىبر تنذأتسا» :لاقف .هلوح نم ىكبأو ىكبف همأ ربق م ىبنلا راز :لاق ةريره ىبأ ثيدح

 . هدانسإ فعضلو «توملا ركذت اهنإف روبقلا اوروزف «ىل نذأف اهربق روزأ نأ ىف هتنذأتساو

 .(ةنمآو» :ت ىف (4)

 )١١١/١(. فنألا ضورلا (5)

 .أ ك ت نم ةدايز (۷ «1)

 نم ملسم حيحص ىف ءاج دقف ًاعرش امأو ءًالقع عنتمي الف امهناميإو امهؤايحإ امأ ؛حصي ال ىبطرقلا هركذ امو .(۷١ص) ةركذتلا (۸)

 لع ىبنلا عنمو «رانلا ىف كابأو ىبأ نإ» :لاقو هاعد افق املف «رانلا ىف» :لاق ؟ىبأ نيأ ؛هللا لوسر اي :لاق الجر نأ ؛سنأ ثيدح

 ىذلا ةشئاع ثيدحب خوسنم رانلا ىف - ويي هاوبأ ىأ  امهنأ ىف ءاج ام ناب لاق نم فالخب رخأتم عنملا اذهو «همأل رافغتسالا نم

 . .بلاط ابأ همع ايحأ هللا نأ عمس هنأب ىبطرقلا لوق امأو .لصأ ىلع دمتعت الو ةمئاق ريغ خسنلا ىوعد نإف «بيطخلا هاور

 نم حاحض لعجي رانلا ىف وهف هللا دنع هل عفش ةي ىبنلا نأ ؛ديعس ىبأ ثيدح نم حيحصلا ىف نإف ؛ةحصلا نع دعبأ اذهف ءخلإ

 :لاقي فيك رانلا ىف نوكي نمف «بلاط وبأ ًاباذع رانلا لهأ نوهأ» :ًاعوفرم ملسم حيحص ىفو «هغامد اهنم ىلغي هيمدق تحت ران

 !؟ هربق ىف نمآ هنإ



 ١١5( 01119 ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزحجلا لل لل لسع

 0 هللاو «؟هنم و اذإف «ثيدحلا ةحص ىلع فقوتم هلك اذهو : تلق

 «ةيآلا «نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذّلاو ينال ناك ام 9: هلوق ىف سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 هللا ليلخ ميهاربإ نإف» : لاقف ,05)كلز نع هللا هاهنف همأل رفغتسي نأ دارأ ا هللا لوسر نإف

 . ةيآلا ("هايإ اهدعو ةدعوُم نع ًالإ هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك امو » :هللا لزنأف ««هيبأل رفغتسا

 هذه تلزن ىتح «مهل نورفغتسي اوناك :ةيآلا هذه ىف «سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 ىتح ءايحألل اورفغتسي نأ مههني ملو ء مهتاومأل رافغتسالا نع اوكسمأ 00507 :] املف «ةيآلا

 . ةيآلا 4 هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك امو $ : هللا لزنأ مث :2*”[اوتومب

 نم نإ «هللا ىبن اي :اولاق ةي ىبنلا ا لم الاجر نأ انل ركذ :ةيآلا هذه ىف ةداتق لاقو

 :لاق وهل رفغتسن الفأ ؛ممذلاب ىفويو «ىناعلا كتبو «ماحرألا لصيو «راوجلا نسحي ناك نم انئابآ

 يبنلل ناك ام » : هللا لزنأف . (هيبأل ميهاربإ رفغتسا امك ىبأل رفغتسأل ىنإ هّللاو ي : هِدَكَع يلا لاقف

 e هللا 0 ا e arg ا الو

 ا لأ e 900 00 8 د اا : لاق هللا ىبن نأ

 ملف لیس "اولا هلو ىدوهي لجر تام لاق نب دس نغ «ىنابيشلا نع «ىروثلا لاقو

 ام حالصلاب هل وعديو «هنفدیو هعم ىشمي نأ هل ىغبني ناكف :لاقف سابع نبال كلذ ركذف «هعم جرخي

 هايإ اهدعو ةدعوم نع الإ هيبأل ميهاربإ رافغتسا ناك امو » :لاق مث هنأش ىلإ هلكو تام اذإف ءايح ماد

 . عدي مل .«هنم ربت هلل ودع هنأ هل نیبت امف

 تام امل : لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع «هريغو دواد وبأ هاور ام ةحصلاب هل دهشي اذهو : "9[تلق]

 ايش نتدحت الو ةرارف تهذا» + لاق تام كق لاضلا خيشلا كمع نإ «هللا لوسر اي :تلق بلاط وبأ

 ۳ ےیدحلا مامت ركذو .«ىنيتأت ىتح

 ا اي محَر كتلصو١ :لاق بلاط ىبأ همع ةزانج هب ترم امل ی هللا لوسر نأ ىوريو

 .ملعأ هللاو .حصي ال كلذ نأ تيأر دقو )١(

 .؟اهايإ) :ت ىف (۳) .«هنع» :أ «ت ىف (۲)

 .أ 2ك هت نم ةدايز (5) .«تلزنأ» :1 ىف (4)

 .أ نم ةدايز (۷) .«دلو» :ك ىف (6)

 )۳۲۱٤(. مقرب دواد ىبأ ننس (۸)

 جيرج نبا نع  فيعض وهو  نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع «ىسوم نب لضفلا قيرط نم )١/ ۲٠١( لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (؟)
 هثيداحأ» : ىدع نبا لاق نمحرلا دبع نب ميهاربإو .«مع اي ًاريخ تيزجو محر كتلصو» :هظفلو اعوفرم سابع نبا نع «ءاطع نع
 .«ةظوفحم ريغ هثيداحأ ةماعو» :لاق مث «ةميقتسمب تسيل ىور نم لك نع



 و < ۱ ناورألا را ةرونغ تازلا هولا

 ناک ام ۾ : لجو زع هللا لوقي ا ا ؛انزلا نم ىلبح

 . ( نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذّلاو يبتلل

 ابأ تعمس :لاق هيبأ نع «لماز نب ةمصع نع «هيبأ نع ؛ عيكو نبا نع يرجح 9 ىورو

 تام ىبأ نإ :لاق .ال : لاق ؟هيبألو :تلق .همألو ةريره ىبأل رفغتسا الجر هللا محر :لوقي ةريره

U 

 ىتح هيبأل رفغتسي ميهاربإ لاز ام :سابع نبا لاق : «هنم ارب هلل ودع هنأ هل نيبت اًملَف » :هلوقو

 . هلل ودع هنأ هل نيبت تام امل :ةياور ىفو .هنم أربت هلل ودع هنأ هل نيبت املف «تام

 . هللا مهمحر « مهريغو ‹ةداتقو «كاحضلاو «دهاجم لاق اذكو

 ىلعو «ءابآ ىقلي نيح ةمايقلا موي "[ىف] هنم أربتي هنإ :ريبج نب ديعسو ءريمع نب دبع لاقو

 یا :لوقيف . كيصعأ ال مويلا ىنإو كيصعأ تنك ىنإ «ميهاربإ اي :لوقيف ةرثقلاو e هيبأ هجو

 ام ىلإ رظنا :لاقيف ؟دعبألا ىبأ نم ىزخأ ىزخ ىأف ؟نوثعبي موي ىنزخت الأ ىندعت ملأ «ىبر
 .رانلا ىف ىقليو «همئاوقب بحسي مٹ «اناعبض خسم دق :ىأ ‹ خطلتم راپ وه اذإف «كءارو

 نع «ةلدهب نب مصاع نع «دحاو ريغوا ىروثلا نايفس لاق .4 ميلح هاوَأل ميهاربإ نإ ظ :هلوقو

 نبا نع «هجو ريغ نم ىور اذكو . ءاعدلا :هاوألا :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع حا نب رز

 .دوعسم

 انثدح «مارهب نب ديمحلا دبع انثدح «لاهنم نب جاجحلا انثدح :ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 . 2004 ميلح هأوأل ميهاربإ نإ » :لاق ««عرضتملا» :لاق ؟هآوألا ام ءهللا لوسر

 : عرضتملا : لاق «هب «مارهب نب ديمحلا دبع نع «كرابملا نبا ثيدح نم متاح ىبأ نبا رو

 . ءاعدلا

 نع دوعسم نبا لأس هنأ نيديبعلا ىبأ نع نيطبلا ملسم نع «ليهك نب ةملس نع «ىروثلا لاقو

 .ميحرلا وه :لاقف ءهاوألا

 : ىأ «ميحرلا هنأ : ةداتفو « ىرصبلا نسحلاو ا ف ی ور ةرسيم وبأو «دهاجم لاق هبو

 . هللا دابعب

 )١( ىربطلا ريسفت )0117/15(.
 ) )۲.أ ك ت نم ةدايز

 )۳( ىربطلا ريسفت )١5/9071(.

 )٤6( .؟ىوروا :أ ءت ىف



 ٦ ناتيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزجلا ٠1159 ١1١5(

 نبا لاقو  e aةا ا ۽ نقول :ءاوألا :لاق نابع نبا نع

 ا 0 5 0 «دهاجمو «ةحلط  i Eلاقو رت

 .ةشبحلا ناسلب نمؤملا وه :جيرج نبا لاق اذكو .ةشبحلا ناسلب نمؤملا وه :هنع ىفوعلا

 نع « حابر نب ىلع نع «ديزي نب ثراحلا نع < ؛ةعيهل نبا انثدح « ىسوم انثدح :دمحأ لاقو

 م هنأ كلذو «(هاوأ هنإ» : «نيداجبلا وذ» لا لجرل لاق ي هللا لوسر نأ ؛رماع نب ةبقع

 .ءاعدلا ىف هتوص عفريو نآرقلا ىف هلل ركذلا ريثك

 )۳( “را ها
 . ریرج نبا ہاورو

 نع ‹حلاص نب ةيواعم نع «بهو نبا لاقو . حبسملا :هاوألا : ىبعشلاو « ريبج نب ديعس لاقو

 ةحبس ىلع ظفاحي ال :لاق ءهنع هللا ىضر «ءادردلا ىبأ نع «ريفن نب ريبج نع «ةيرهازلا ىبأ

 .اهنم رفغتسا هاياطخ ركذ اذإ ىذلا :هاوألا :بويأ نع «عنام نب ىَفَش لاقو . هاوأ الإ ىحضلا

 .ارس هنم بوتي مث ءارس بنذلا بنذي ‹«لجولا ظيفحلا :هاوألا :دهاجم نعو

 .هللا همحر متاح ىبأ نبا هلك كلذ ركذ

 نب نسحلا نع ءمكحلا نع «جاجح نع «ىبراحملا انثدح «عيكو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 انس ف ةا ىبنلل كلذ ركذف «حبسيو هللا ركذ رثكي ناك الجر نأ : قاني نب ملسم

 «ةأطرأ نب ٍجاَجَح نع «ةفيلخ نب لاّهنلا انثدح ءنامي نبا انثدح «بيرك وبأ انثدح اضيأ لاقو
 :ىنعي  !«اهاوأل تنك نإ هللا كمحر» :لاقف ءاتيم نفد ةي ىبنلا نأ ؛سابع نبا نع ءءاطع نع

 اور صا ناكر. ی ار تم لاق لالا نتالي ا نف ج لاو ارل كلت
 ««هوأ !هوأ» :هئاعد ىف لوقيو مارحلا تيبلاب فوطي لجر ناك :لاق رذ ىبأ نع ثدحي  اصاق ناكو

 لجرلا كلذ نفدي ةا هللا لوسر اذإف «ةليل تاذ تجرخف :لاق .هاوأ هنإ :لاقف لكي ىبنلل كلذ ركذف

 . حابصملا هعمو اليل

 0او ريرج نبا هاور بیرغ ثيدح اذه

 نم هَّوأ» :لاق رانلا ركذ اذإ ناك :لاق «هاَوأل ميهاربإ نإ و: لانا راح الا خك نخ قورو

 . (رانلا

 )١( (ركذلا ريثك ناك لجر» :أ ءت ىف (۲) . .؟ةيشبحلا» :ت ىف .

 .هيف ملكتم ةعيهل نبا هيفو (779 /9) عمجملا ىف ىمثيهلا هنسحو (077 )١5/ ىربطلا ريسفتو )٤/ ١59( دنسملا (؟)

 )٥۲۹/۱٤(. ىربطلا ريسفت )٤(

 )٥( ىربطلا ريسفت )١5/ 070(.

 )١( ىربطلا ريسفت )١5/ 017١(. كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )١/١78( ؟لضعم هدانسإ» :لاقو هب ةبعش قيرط نم .

  )0.«تعمس :لاق هنأ» :أ ءت ءه ىف



 #8 سبيل ١١( ءا١٠١) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .هيقف :لاق 4 هآَوأل ميهاربإ نإ 8 :سابع نبا نع جرج نبا لاقو

 بسانملا وهو «ءاعدلا هَّنِإ :لاق نم لوق لاوقألا ىلوأو :ريرج نب رفعج وبأ ملعلا مامإلا لاق
 ناك دقو «مايأ اهدعو ةدعوم نع هيبأل رفغتسا امنإ ميهاربإ نأ ركذ امل ىلاعت هللا نأ كلذو « قايسلل

 :هلوق ىف )اذا ةدش هيبأل رفغتسا اذهلو ؛اهوركم هلانأو هملظ نمع اميلح ءاعدلا ريثك ميهاربإ

 يبر كل رفغتسأس كِيَلع مالس لاق . كَم ينرجهاو كنمجرأل هت مل نيل ميهاربإ اي يتهلآ نع تنأ بغارأ )

 : ىلاعت لاق اذهلو ؛؟ رفغتساو هل اعدو هل هاذأ عم هنع ملحف ]¥ 3 :ميرم] «اًيفح يب ناک هن

 2 ميلح هاو ميهاربإ نإ »

 ميش لك هللا نإ نوفي ام مهل نيم ئَتح مهاده ذإ دعب موق لضيل هلا ناك امو 2
 الو يلو نم هللا نود نم مُكَل امو تي تيميو يبحي ضرألاو تاوُمّسلا كلم هَل هللا نإ ©9 ميلع

 .4 O3 ريصن

 «مهيلإ ةلاسرلا غالب دعب اموق لضي ال هن :لداعلا همكحو ةميركلا هسفن نع اربخم ىلاعت لوقي
 ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانيدهف دوم امو » :ىلاعت لاق امك «ةجحلا مهيلع تم تاق نق اوو یی

 ١7[. :تلصف] ةيآلا (ىدهلا

 « دوق ام مهل نبي ىح مهاده ْذِإ دعب اموَق لضيل هللا ناك امو  :یلاعت هلوق ىف دهاجم لاقو
 هتيصعمو هتعاط هنايب ىفو «ةصاخ نيكرشملل رافغتسالا ىف نينمؤملل «لجو زع «هللا نايب : لاق
 .اورذ وأ اولعفاف «ةماع

 نيكرشملا مكاتومل مكرافغتسا ىف مكيلع ىضقيل هللا ناك امو :ىلاعت هللا لوقي :ريرج نبا لاقو

 ءاوكرتتف هنع ىهنلاب مكيلإ مدقتي ىتح «هلوسربو هب ناميإلل مكقفوو ةيادهلا مكقزر ذإ دعب لالضلاب
 مكحي ال هنإف «هنع مكاهن ام ىلإ هيهن اودعتت مث «هنع ىهنلاب كلذ '؟'هتيهارك مكل نيبي نأ لبق امأف

 ريغف هني ملو رمي مل نم امأو «ىهنملاو رومأملا نم نانوكي امنإ ةيصعملاو ةعاطلا نإف «لالضلاب مكيلع

 .هنع هني ملو هب رمؤي مل اميف ًايصاع وأ اعيطم نئاك

 : «ريصت الو يلو نم هللا نود نم مُكَل امو ت تيميو يبحُي ضرألاو تاومّسلا كلم هل هللا نإ 8 :هلوقو
 رضي اوفي ناو كلا كرمز نيكرشلا لاف ىف نيمؤلا هالا هللا نم نير اذه ر نيالا
 مهل ريصن الو هللا نود نم مهل ىلو ال هنإف هئادعأ نم اوبهري الو «ضرألاو تاومسلا كلام هللا

 .«هل هاذأ» :ك ىف )١(
 )۱٤/ ٥۳۲(. ىربطلا ريسفت )١(

 .«مهنأو» :ك ءت ىف (5) .«ةيهارك» :ت ىف (4) .«غالبإ) :ت ىف (9



 (111) ةيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزجلا حلل

 و

 انثدح «ءاطع نب باهولا دبع انثدح «ىدادغبلا ةمالد ىبأ نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هباحصأ نيب هم هللا لوسر انيب :لاق مازح نب ميكح نع «زرحم نب ناوفص نع «ةداتق نع «ديعس

 عمسأل ىنإ» :ةم هللا لوسر لاقف .ءىش نم عمسن ام اولاق «؟عمسأ ام نوعمست له» :مهل لاق ذإ

 ."""«مئاق وأ دجاس كلم هيلعو الإ ربش عضوم نم اهيف امو طب نأ مالت امو «ءامسلا طيطأ

 ملع عفري اهب لكوم كلمو الا رال نه ةبإن؟" ”ةمرخ عضوم نم ام :رابحألا بعك لاقو

 ىلإ مهدحأ بعك نيب ام شرعلا ةلمح نإو «بارتلا ددع نم رثكأل ءامسلا ةكئالم نإو «هللا ىلإ كلذ

 . ماع ةئام ةريسم هم

 دعب نم ةرسعلا ةعاس يف هوعبتا نيذّلا راصنألاو نيرجاَهُمْلاَو يلا ىلع هللا بات دَقَل طل
 ي م ه م هى و وو م ا ع

 . 4 059 ميحَر فوءر مهب ُهَّنِإ مهَيَلَع بات مت مهنم قيرف بوُلُق غيزي داك ام

 نم ةدش ىف اهيلإ اوجرخ مهنأ كلذو «كوبت ةوزغ ىف ةيآلا هذه تلزن :دحاو ريغو دهاجم لاق

 انار ارل نزف مغو ديش كيو ةد م نق رئألا

 اهيف مهباصأ «دهجلا نم هللا ملعي ام ىلع «رحلا نابهَل ىف كوبت ماع ماشلا ىلإ اوجرخ :ةداتق لاق

 ةرمتلا نولرادتي رفنلا ناكر امه ةرمتلا ناقشي اناك نلجرلا نآ انل ركذ نقل ىح ةديدش دج

 برشي مث ءاذه اهصمي مث] ءاهيلع برشي مث ءاذه اهصمي مث ءاهيلع برشي مث ءاذه اهصمي «مهنيب
 .مهتوزغ نم مهلفقأو مهيلع هللا باتف ؛'؟![اهيلع

 «ثراحلا نب ورمع ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «ىلعألا دبع نب سنوي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 نب هللا دبع نع «معطم نب ريبج نب عفان نع «ةبتع ىبأ نب ةبتع نع «لاله ىبأ نب ديعس نع
 لَك هللا لوسر عم انجرخ :باطخلا نب رمع لاقف «ةرسعلا نأش ىف باطخلا نب رمعل ليق هنأ ؛سابع

 نإ ىتح] « ””عطقنتس انباقر نأ اننظ ىتح «ءشّطع هيف انباصأف ءالزنم انلزنف ءديدش ظيق ىف كوبت ىلإ

 رحنيل لجرلا نإ ىتح «"[عطقنتس هتبقر نأ نظي ىتح عجري الف «ءاملا سمتلي بهذيل لجرلا ناك
 هللا نإ «هللا لوسر اي :قيدصلا ركب وبأ لاقف ءهدبك ىلع ىقب ام لعجيو «هبرشيف هثرَف رصعيف هريعب
 ملف هيدي عفرف !معن :لاق .؟«كلذ بحت» :لاق .انل عداف ءاريخ ءاعدلا ىف كدوع دق «لجو زع

 وبأ لاقو ءهوحن هب ءاطع نب باهولا دبع قيرط نم (110//؟) ةيلحلا ىف ميعن وبأو )/5١١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

 .«ةبورع ىبأ نب ديعس ةداتق نع هب درفت ميكح نع زرحم نب ناوفص ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه» : ميعن
 .أ نم ةدايز (4) .2نيلجر» :أ ىف (۳) .(مرخا :أ «ت ىف (۲)

 .ىربطلاو ءأ ءك ءت نم ةدايز )١( .؟عطقتسا» :ت ىف )٥(



 ب 20119 )1١۸« ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

SS ea . (VD f: 
 اهدجن ملف رظنن انبهذ مث «مهعم ام اوؤلمف «تبکس مث تلظأف ءامسلا تلام ىتح امهعجري

 را

 ةعاس يف هوعبتا نيذّلا راصنألاو نيرجاهملاو يبتلا ىلع هللا بات دقل » :هلوق ىف ريرج نبا لاقو
 نع :ىأ (مهنم قيرف بولق "عيزت داك ام دعب نم  ءءاملاو دازلاو رّهَظلاو ةقفنلا نم :ىأ (ةرسعلا
 E a دخلا وم هينا ىدلاب «باتريو ك هللا لوسر نيد ىف كشيو قحلا

 فوءر مهب هَّنِإ » «هنيد ىلع تابثلا ىلإ عوجرلاو «مهبر ىلإ ةبانإلا مهقزر مث : :لوقي < مهيلع بات

 . «ميحُر

orn 6نك  

 مهيلع تقاضو تبحر امب ضرألا مِهْيَلَع تّقاض اَذِإ تح اوفلخ نيدّلا ةّنالّثلا ىَلَعَو ط
 ه مهر و

 باَرَتلا وه هللا نإ اوبوتيل مهيَلَع بات مث هلا الإ هللا نم ًاَجْلَم ال نأ اونظو مهسفنأ

 .4 59 نيقداصلا عم اونوكو هللا اوَُّنا اونمآ نيذّلا اهيأ اي 9 ميحرلا

 نع «هللا دبع نب دمحم ىرهزلا ىخأ نبا انثدح «ميهاربإ نب بوقعي انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 نب هللا دبع نأ «كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ىنربخأ «ىرهزلا ملسم نب دمحم همع
 هئيدح ثّدحي كلام نب بعك تعمس :لاق - ىمُع نيح ؟؟)هينب نم بعك دئاق ناكو كلام نب بعك

 اهئ هللا لوسر نع فلختأ مل :كلام نب بعك لاقف «كوبت ةوزغ ىف ةَ هللا لوسر نع فلخت نيح

 دحأ بتاعي ملو «ردب ةازغ ىف تفلخت تنك ىنأ ريغ «كوبت ةوزغ ىف الإ طق '””اهريغ ةازغ ىف

 ريغ ىلع مهودع نيبو مهنيب هللا عمج ىتح «شيرق ريع ديري هيَ هللا لوسر جرح امنإو ءاهنع فلخت

 اهب ىل نأ بحأ امو «مالسإلا ىلع انقفاوت نيح ةبقعلا ةليل ةي هللا لوسر عم تدهش دقلو .داعيم
 هللا لوسر نع تفلخت نيح ىربخ نم ناكو «رهشأو اهنم سانلا یف ركذأ ردب تناك نإو ءردب دهشم

 ام هّللاو «ةازغلا كلت ىف هنع تفلخت نيح ىنم رسيأ الو ىوقأ طق نكأ مل ىنأ كوبت ةوزغ ىف دي

 ورشا كيري املك ا هللا: لور ناكر ا لا كاب ىف: اهججا اهلق عج

 ارفس لبقتساو «ديدش رح ىف هلل هللا لوسر اهازغف ةوزغلا كلت تناك ىتح ءاهريغب ىَرَو الإ اهوزغي

 ههجو مهربخأف «مهودع ةبهأ اوبهأتيل مهرمأ نيملسملل ىّلِجَف ء"اريثك اودع لبقتساو «ًازافمو اديعب

 .«تلطمهأف» :أ ءك ءت ىف )١(

 ةلمرح قيرط نم )١59/١( كردتسملا ىف مكاحلاو ؛دراوم» )١701( مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو )211/١5( ىربطلا ريسفت (۲)
 لاقو «هوحن هب بهو نبا نع امهالك جرفلا نب غبصأ قيرط نم «راتسألا فشك» )١841١( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو «ىيحي نبا

 ملو ءديج هدانسإ» )١7/4(: ةريسلا ىف ريثك نبا فلؤملا لاق .«هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا

 .«هجولا اذه نم هوجرخي

 . «هتیب» :أ ىف (5) .!غيزي» :أ ىف (۳)

 .؟ًاريبك) :أ ىف )١( .«اهازغ» :أ ىف (5)



 CET د0 نافألا ةيوقلا هوت وار "مزمل | كك هع يح تس حج ع ححجب #

 لاقف  ناويدلا ديري - ظفاح باتك مهعمجي ال ءريثك دلك هللا لوسر .عم نوملسملاو ءديري ىذلا

 «لجو زع «هللا نم ىحو هيف لزني مل ام هل ىفخيس كلذ نأ نظ الإ بيغتي نأ ديري لجر لقف :بعك
 هللا لوسر اهيلإ زهجتف .رعصأ اهيلإ انأو ءلظلاو رامثلا تباط نيح ةازغلا كلت هيي هللا لوسر ازغو

 لوقأف ءائيش ىزاهج م نا ملو عجرأف ءمهعم زهجتأ ىكل ودغأ تقفطو «هعم نونمؤملاو ةي

 حبصأف ءدجلا سانلاب رمش ىتح ىب ىدامتي كلذ لزي ملف «تدرأ اذإ كلذ ىلع رداق انأ : ىسفنل

 نيموي وأ ريو رايك :تلقو ءائيش ىزاهج نم ضقأ ملو «هعم نوملسملاو ايداغ هدي هللا لوسر

 تعجرف تودغ مث .ىزاهج نم ائيش ضقأ ملو تعجرف ءزهجتأل اولصف امدعب تودغف .'"'هقحلا مث

 لحترأ نأ تممهف ءوزغلا طرافتو اوعرسأ ىتح ىب ىدامتي '” [كلذ] لزي ملف ءائيش ضقأ ملو

 (؟![جورخ] دعب سانلا ىف تجرخ اذإ تقفطف «ىل كلذ ردقي مل مث  تلعف ىَنأ تيلو  مهكردأف

 نم الجر وأ «قافنلا ىف هيلع اصومْغَم الجر الإ ىرأ الأ ىننزحي  [مهيف تفْطَف] لِي هللا لوسر

 :كوبتب موقلا ىف سلاج وهو لاقف .كوبت غلب ىتح وَ هللا لوسر ىنركذي ملو «لجو زع «هللا هرذع
 لاقف .هيفطع ىف رظنلاو ءهادرب هللا لوسراي هسبح :ةملس ىنب نم لجر لاق «؟كلام نب بعك لعفام»

 ءاي هللا لوسر تكسف ! اريخ الإ هيلع انملع ام هللا لوسر اي هللاو !تلق امسئب :لبج نب ذاعم هل

 ق 2 یره كوت ق سو دق هلك ارو نأ ى املك كلام ن مك لاك
Eىلهأ نم ىأر ئذ لك كلذ ىلع نيعتسأ ؟ادغ هطخس نم جرخأ اذاب :لوقأو «بذكلا . 

 .ادبأ ءىشب هنم جنأ مل ىنأ تفرعو لطابلا ىنع حاز ءامداق لظأ دق يي هللا لوسر نإ :ليق املف

 مث «نيتعكر هيف عكرف دجسملاب أدب رفس نم مدق اذإ ناكو هِي هللا لوسر حّبصو «هقدص 'تعمجأف
 نانو ةه ا ناكر هل نوفلخيو هلا نور دوعا ففف نرالا اج كل لق الف. نتاج

 ىتح «ىلاعت هللا ىلإ مهرئارس لكيو ءمهل رفغتسيو مهتينالع و هللا لوسر مهنم لبقف - الجر
 نيب تسلج ىتح ىشمأ تئجف .«لاعت» :ىل لاق مث .بضغملا مسبت مسبت هيلع تمّلس املف «تئج
 تسلج ول ىنإ هللا لوسراي :تلقف :لاق ؟«كرهظ تيرتش ثا دق كت ملأ ‹كفلخام» : ىل لاقف ءهيدي

 دقل هللاو هنكلو ءالدج تيطعأ دقل .رذعب هطخس نم جرخأ نأ تيأرل ايندلا لهأ نم كريغ دنع

 كتثدح نئلو es غ هيب یک ر بالك تی مرا اک نا كعلع
 ناک ام ةثباو ك0 لجو دع هللا نوب © ![1 قع كاد يقع مسوق ورال ىنإ ف ىلع دخت قدي

 امأ»: ةي هللا لوسر لاقف :لاق كنع تفلخت نيح ىنم رسيأ الو غرفأ طق تنك ام هللاو ءرذع ىل

 اولاقف ءىنوعبتاو ةملس ىنب نم لاجر ىنردابو تمقف .«كيف هللا ىضقي ىتح مقف «قدص دقف اذه
 ةا هللا لوسر ىلإ ترذتعا نوكت الأ تزجع دقلو ءاذه لبق ابنذ تبنذأ تنك كانملع ام هللاو :ىل

 هللاوف :لاق .كل يَ هللا لوسر رافعتسا )2١١ [كبنذ نم] كيفاك ناك دقف ء٠" '”نوفلختملا هب رذتعا امب

 .دنسملاو ءأ ءك ءتانم ةدايز )۳-١( .«مهقحلا» :ت ىف (۲) .«رمتسا» :ك «ت ىف )١(
 .دنسملاو ءأ ك ت نم ةدايز (۸) .؟ركفتأ» :أ «ت ىف (۷) .؟ءىش» :أ ىف )١(

 .دنسملاو ءأءك ت نم ةدايز )١١( .«نوفلخملا» :أ ىف )٠١( .«یلاعت» :ت ىف (9)



 لإ (114 ء1۸١1) ناتيآلا ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ؟دحأ ىعم اذه ىقل له :مهل تلق مث :لاق :ىسفن بكأف عجرأ نأ تدرأ ىتح ىنوبتؤي اولاز ام
 ؟امه نمف :تلق .كل ليق ام لثم امهل ليقو «تلق ام الاق «نالجر  [كعم هيقل] معن :اولاق
 اردب ادهش الغ نيكلاَص نيلجر ىل اوزكذق ...ىفقاولا ةيمآ نب لالهو + ىرماعلا .عينرلا نب ةرارم :اولاق

 - انمالك نع نيملسملا هاه هللا لوسر ىهنو :لاق - ىل امهوركذ نيح تيضمف :لاق .ةوسأ امهيف ىل

 ‹ضرألا ىسفن ىف ىل تركنت ىتح ءانل اوريغتو سانلا اتبتتجاف ءهنع فلخت نم نيب نم - ةثالثلا اهيأ

 ىف ادعقو اناكتساف ىابحاص امأف .ةليل نيسمخ كلذ ىلع انثيلف .فرعأ تنك ىتلا ضرألاب ىه امف

 فوطأو «نيملسملا عم ةالصلا دهشأ تنكف ءمهدّلجأو موقلا بّشأ تنكف انآ امأو ءنايكبي امهتويب

 ىف لوقأو «ملسأف ةالصلا دعب هساجم ىف وهو هيم هللا لوسر ىتآو ءدحأ ىنملكي الف «قاوسألاب

 ىلع تلبقأ اذإف ءرظنلا هقراسأو «هنم ابيرق ىلصأ مث ؟ال مأ ىلع مالسلا درب هيتفش كرح :ىسفن

 ىتح تيشم نيملسملا رجه نم كلذ ىلع لاط اذإ ىتح ءضرعأ هوحن تفتلا اذإف «ىلإ رظن ىتالص
 ىلع در ام هللاوف «هيلع تملسف ىلإ سانلا بحأو «ىمع نبا وهو - ةداتق ىبأ طئاح تروست

 :لاق .تكسف :لاق ؟هلوسرو هللا بحأ ىنأ ملعت له :هللا كدشنأ «ةداتق ابأ اي :هل تلقف ءمالسلا
 تيلوتو ىانيع تضافف :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :لاقف ف تف ف1 4و تدق

 ماعطب مدق نمم ءماشلا طابنأ نم طبت اذإ ةنيدملا قوسب ىشمأ ا[ و وا تروس یک
 عفدف ءاج ىتح «ىلإ هل نوريشي سانلا قفطف :لاق ؟كلام نب بعك ىلع لدي نم :لوقي ةنيدملاب هعيبي

 ملو كافج دق كبحاص نأ انغلب دقف ءدعب امأ :هيف اذإف ."”لابتاك تنكو «ناسغ كلم نم اباتك ىلإ

 نم اشيا اذهو  :اهتارق نح تلقف لاق  كساؤن انب .قدناف «ةعيصم الو ناوه نادب هللا كلعجي
 لر ا نا ن ا نورا تا ا © يت رولا تم لاق لا
 مأ اهقلطأ :تلقف :لاق . كتأرما لزتعت نأ كرمأي ةي هللا لوسر نإ :لاقف «ىنيتأي ويي هللا لوسر

 :ىتأرمال تلقف :لاق كلذ لثمب ىبحاص ىلإ لسرأو :لاق .اهبرقت الو اهلزتعا لب :لاق ؟لعفأ اذام

 لوسر ةيمأ نب لاله ةأرما تءاجف :لاق .رمألا اذه ىف هللا ىضقي ىتح مهدنع ىنوكف «كلهأب ىقحلا

 :لاق ؟همدخأ نأ هركت لهف «مداخ هل سيل عئاض خيش الاله نإ ءهللا لوسراي :هل تلاقف ةي هللا

 ناک ن قدل نم یکی لا ام فار نق ىلإ ةكرسا هان او ةنإو تلا فرش ال نكر

 «كتأرما ىف هه هللا لوسر تنذأتسا ول :ىلهأ ضعب ىل لاقف :لاق .اذه هموي ىلإ ناك ام كرمأ نم

 امأو ءم هللا لوسر اهيف نذأتسأ ال هللاو :تلقف :لاق .همدخت نأ ةيمأ نب لاله ةأرمال نذأ دقف

 «لايل رشع 29 [كلذ دعب] انئبلف :لاق ؟باش لجر انأو هتنذاتسا اذإ لب هللا لوسر لوقي ام ىردأ

 ةليل نيسمخ حابص رجفلا ةالص تيلص مث :لاق انمالك نع ىهن نيح نم ةليل نوسمخ انل لمَكف
 «ىسفن ىلع تقاض دق :انم ىلاعت هللا ركذ ىتلا لاحلا ىلع سلاج انآ انيبف ءانتويب نم تيب رهظ ىلع

 . (نميف» : ت ىف O) . (انيبو)» أ ت ىف )۳( .دتسملاو أوك .ت نم ةدايز )۲ 1

 .دتسملاو ف كك «ت نم ةدايز (Vv) .«اهيف هترجسفاا أ «ت ىف مف . «ًاباتك بتكو) :ت ىف )0(



 OSO a تحتمل تلج ب حج حجج جو

 بعكاي :هتوص ىلعأب لوقي علس لبج ىلع ىفوأ اخراص تعمس «تبحر اب ضرألا ىلع تقاضو
 هللا ةبوتب هاي هللا لوسر نذآف «جرف ءاج دق نأ تفرعو ءادجاس تررخف :لاق .رشبأ «كلام نبا

 لجر ىلإ ضكرو «نورشبم ىبحاص لبق بهذو ءاننورشبي سانلا بهذف «رجفلا ىلص نيح انيلع
 ىذلا ىنءاج املف .سرفلا نم عرسأ توصلا ناكف «لبج ىلع ىفوأو ملسأ نم عاس ىعسو «ًاسرف

 ها ر امه ق فلما ام ار راک اھ وک ی ع “4 لل رشم قروض یس

 «ةبوتلاب ىنوئنهي اجوف اجوف سانلا ىناقلي واي هللا لوسر مؤأ تقلطناو ءامهتسبلف نيبوث ترعتساو

 هلوح دجسملا ىف سلاج ةَ 5 هللا لوسر اذإف دعبل ىلع لح .كيلع هللا ةبوت كنهيل :نولوقي

 نم لجر ىلإ ماق ام هللاو Rs ىنحفاص ىتح ا هللا ديبع نب ةحلط ىلإ ماقف «سانلا

 لاق هيم هللا لوسر ىلع تملس املف :بعك لاق .ةحلطل اهاسني ال بعك ناكف :لاق هريغ نيرجاهملا

 كذيج نما كلف لاق ا كلو كس كيلعأ رم مرو رضب نشا نووتنلا نم هجو قربي واو

 رانتسا رس اذإ ي هللا لوسر ناكو :لاق .«هللا دنع نم لب ءال» :لاق ؟هّللا دنع نم مأ هللا لوسراي

 نم نإ هللا كرسراي تلق هيدي نيب تسلح املف ةه كلذ فرعي يخ( رمق ةغطق هناك يخ ههجو

 ريخ وهف «كلام ضعب كيلع كسمأ» :لاق .هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةقدص ىلام نم علخنأ نأ ىتبوت
 .قدصلاب هللا ىناجن امنإ ء هللا لوسر اي :تلقو .ربيخب ىذلا ىمهس كسمأ ىنإف :تلقف :لاق .«كل

 نم هللا هالبأ نيملسملا نم ادحأ ملعأ ام هللاوف :لاق .تيقب ام اقدص الإ ثدحأ الأ ىتبوت نم نإو

 تدمعت ام هللاو «ىلاعت هللا ىنالبأ امم نسحأ هل هللا لوسرل كلذ تركذ ذنم ثيدحلا ىف قدصلا

 :لاق .ىقب اميف هللا ىنظفحي نأ وجرأل ىنإو ءاذه ىموي ىلإ م هللا لوسرل كلذ تلق ذنم ةبذك

 اه دعب نم ةرسعلا ةعاس يف هوعبلا نيا راصنألاو نيرجاهملاو يلا ىَلع هللا بان دقل» : ىلاعت هللا لزنأو

 تقاض اذإ ىتح اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو . ميحَر فور مهب هن مهبل بان مث مهم قيرف بوق غيرت داك

 هللا نإ اوبوتيل هيلع بات مث هيلإ الإ هللا نم اجمال نأ اونو مهسفنأ مهيلع تقاضو تبحر امب ضرألا مهبلع

 قى هللا معنأ ام هللاوف : بعك لاق «نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي . ميحرلا بارلا وه

 نياك نوكأ الآ دموي لي هلل لوسر ىقدص نم ىسفن ىف ٌمظعأ مالسإلل یناده نأ دعب طق ةمعن نم

 رش ىحولا لزنأ نيح هوبذك نيذلل لاق ىلاعت هللا نإف ؛ هوڏ نيح] هوُبَذَك نيذلا كله امك كلهأف

 مهّنِإ مهنع اوضرعأف مهنع اوضرعتل مهيلإ متبلقنا اذإ مك هللاب نوفلحيس» : ىلاعت هللا 47 لاق ءدحأل لاق ام

 ئضري ال هللا نإ مهنع اوضرت نإف مهنع اوضرتل مك نوُفلَحُي نوبسکی اوناك امہ ءازج منهج مهاوأمو سجر

 لبق نيذلا كئلوأ رمأ نع - ةثالثلا اهيأ  انفلخ انكو :لاق .[ 6 : ةبوتلا ] * نيقسافلا موقلا نع

 ناق تس كأن ما هللا: لزتسو اخرا ءمهل رفغتساو مهعيابف ءاوفلح نيح هيڪ هللا لوسر مهنم

 ذلا و و قلو .4ارفلخ نيذْا ةّنالَثلا ىلعو» : : )امت هللا لاق كلذبف ءهيف

E Aدنسملاو «أ ك ءت نم ةدايز (۳) .4هل تعزنف» :أ ءك ت یف (۳) . 

 .«لجو زع» : ت ىف (45) .«لاقف» :أ كل «ت ىف )٤(



 ٣ا )11۹ )1١۸« ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .هنم لبقف «هيلإ رذتعاو هل فلح نمع وه امنإو ءوزغلا نع افلختب انفلخ ام ركذ

 ثيدح نم ملسمو ىراخبلا : حيحصلا احاص هاور ‹هتحص ىلع قفتم تبا حيحص ثيدح اذه

 س . ىرهزلا

 ريغ نع و اذكو .اهطسبأو هوجولا نسحأي ةعركلا ةيآلا هذه ريسفت ثيدحلا اذه نمضت دقف

 هلوف نت هللا دبع نب اج نع «نايفس ىبأ نع «شمعألا هاور امك هرج ىف :تلسلا نم دحإو

 مهلكو ةعيبر نب ةرارمو «ةيمأ نب لالهو «كلام نب بعك مه :لاق «اوفلخ نيا ةَنالّثلا ىلعو» : ىلاعت

 ا نا

 رار : لاق مهلکو  دحاو ريغو ىدسلاو «ةداتقو ‹كاحضلاو «دهاجم لاق اذكو

 ةفإ 35 5 : 00 0 1 . 0
 5 [عيبرلا نب ةرارم :اهضعب ىفو «هخسن ضعب ىف ةعيبر نب ةرارم :ملسم ىف اذكو]

 .ةرارم نب عيبر :ريبج ريبج نب ديعس نع ةياور ىفو

 20 عا( 1 5
 . عيبر نب ' ةرارم :وأ « ةرارم نب عيبر :ىرصبلا نسحلا لاقو

 و
 .باوصلا وهو «نيحيحصلا ىف عقو امك « عيبرلا نب ةرارم : كاحضلا نع ةياور ىفو

 نم دحاو دوهش فرعي ال هنإف ءىرهزلا نم أطخ هنإ :ليق «؟اردب ادهش نيلجر اومسف» :هلوقو
 . ملعأ هللاو ءاردب ةئالثلا ءالؤه

 اوحن مهايإ نيملسملا رجه نم «بركلاو قيضلا نم ةثالثلا ءالؤه نع هب جرف ام ىلاعت ركذ الو
 عم :ىأ «تبحر اب ضرألا مهيلع تقاضو «مهسفنأ مهيلع تقاضو ءاهمايأب ةليل نيسمخ نم
 اوناكتساو « هللا رمأل اوربصف « نوعنصي ام نودتهي "لف «بهاذملاو كلاسملا مهيلع تددسف «اهتعس

 ريغ نع ناك هنأو «مهفلخت ىف كلك هللا لوسر مهقدص ببسب مهنع هللا جرف ىتح اوتبثو « هللا رمأل

 ةبوتو مهل اريخ مهقدص ةبقاع ©" ناكف ٠ «مهيلع هللا بات مث ا ل ل «رذع

 قدصلا اومزلاو اوقدصا :ىأ .4نيقداصلا عم اونوكو هلا اوقثا اونمآ نيذّلا اهيأ اي : لاق اذهلو ؛ مهيلع
 : دمحأ مامإلا لاق دقو ءاجرخمو «مكرومأ نم اجرف مكل لعجيو كلاهملا نم اوجنتو هلهأ عم اونوكت

 «هنع هللا ىضر «دوعسم نبا وه ‹ هللا دبع نع ؟ E نع شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح

 ءةنجلا ىلإ ىدهي ربلا نإو ربلا ىلإ ىدهي قدصلا نإف ؛قدصلاب مكيلع» :ةِْلَ هللا لوسر لاق :لاق
 بذكلا نإف «ءبذكلاو مكايإو ءاقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصلا ىرحتيو قدصي لجرلا لازي امو

 ىتح «بذكلا ىرحتيو بذكي لجرلا لازي امو ءرانلا ىلإ ىدهي روجفلا نإو ءروجفلا ىلإ ىدهي

 .(۲۷1۹) مقرب ملسم حيحصو (۲۷۵۷) مقربو (885) مقرب ىراخبلا حيحصو (555 - ٤۵1 /۳) دنسملا )١(

 .ىربطلا نم بيوصتلاو ءءاه نودي «رارم» :خسنلا عيمج ىف (4 ةيهز .أ نم ةدايز (5)

 .«نايفس» :أ ىف ١( .«ناكو»: ك «ت ىف (۵)



 ١71( 01709 ناتيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزجلا حلل 5

 . «اباذك هللا دنع بتكي

 ملا نق اجرا

 ءهنع هللا ىضر ءدوعسم نب هللا دبع نع ثدحي ةديبع ابأ عمس «ةرم نب ورمع نع «ةبعش لاقو

 هللا اونا اونمآ نيذّلا اهيأ اي): متئش نإ اوؤرقا «لزه الو دج هنم حلصي ال بذكلا  [نإ] :لاق هنأ

 .ةصخر هيف دحأل نودجت لهف :لاق مث  اهأرق اذكه -4نيقداصلا "نم اولوكو

 .هباحصأو ةي دمحم عم : (نيقداصلا عم م اونوكو هللا اوقتا $ : رمع نب هللا دبع نعو

 نع فكلاو ءايندلا ىف دهزلاب كيلعف «نيقداصلا عم نوكت نأ تدرأ نإ : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . ةلملا لهأ

 اوبغري الو هللا لوسر نع اوفّلختي نأ بارعألا نم مهلوح نمو ةنيدملا لهأل ناك امإ»

 الو هللا ليبس يف ةصمخم الو بصت الو ًامَظ مهبيصي ال مُهّنَأب كلذ هسْفَن نع مهسفنأب

 ال َهَّللا نإ حلاص لمع هب مهل بتك الإ اليّ َوُدَع نم نولي الو راَفُكْلا ظيغي اًنطوم نوط

a 
 ءايحأ نم اهلوح نمو ةنيدملا لهأ نم «كوبت ةوزغ ىف ي هللا لوسر نع نيفلختملا ىلاعت بتاعي
 ؛رجألا 3 مهسفنأ وصقل مهنإف «ةقشملا |, نم لصح اميف هتاساوم نع مهسفنأب مهتبغرو 0

 :ىهو «ةصمخم الرو بعتلا : وهو 2 الرا ا : وهو (امظ مهبیصب ال ھن

 هنم 4 ولاني الو 9 مهودع بهرپ  الزنم نولزني : ىأ (راقكْلا ظيغي اًنطَوُم نوئطي الو » 2"”ةعاجمل

 و رق تح ت ىف ليصل ل مل ل بك لإ هلع ةو ر

 ۳٠۰ : فهكلا] المع نسحأ نم رجأ

 هللا مهيزجيل مهل بتك لإ ايداو نوعطقي الو ةريبك الو ةريغص ةقفن نوقفني الو إل

 . 4 059 نولمعي اوناك ام نسحأ

 اريثك الو اليلق : ىأ«ةريبك الو ةريغص َةَقَفن هللا ليبس ىف ةازغلا ءالوزه فني الو لات لوقت

2 

 )١( مقرب ملسم حيحصو (6044) مقرب ىراخبلا حيحصو (*84 /۱) دنسملا )550970(,.

 )( .؟مهباحصأو ل :أ «كءت ىف (:) . ؟عم» :آ كك هت یف (۳) .أ نم ةدايز

 ) )6.الام» : ىف (۷) .(ةعماجملا :ت ىف (5) .(هنآأل» :أ ت ىف



 )١77( ةيآلا ا ءزجلا

 لاعفأ هذه نأل «هب» انهاه لقي ملو «مهل بتك الإ ءادعألا ىلإ ريسلا ىف :ىأ «ايداو نوعطقي الو»

 .(نولمعي اوناك ام نسحأ هلا مهيزجيلإل :لاق اذهلو ؛ ؛ مهنع ةرداص

 ءرفاو ظح ةميركلا ةيآلا هذه نم ءهنع هللا ىضر ءنافع نب نامثع نينمؤملا ريمأل لصح دقو

 هللا دبع لاق امك «ةليزجلا لاومألاو «ةليلجلا تاقفنلا ةوزغلا هذه ىف قفنأ هنأ كلذو «ميظع بيصنو

 :دمحأ مامإلا نبا

Yo 

 دخ «ةريغملا نب نكس ىنثدح ةكرارلا دع وف دملا دبع ادخل ةو لا سو و ندع

 لوسر بطخ :لاق ىملسلا باخ نب نمحرلا دبع نع ٠ ا ا ر ديلولا

 اناا ریپ اھ لغ :هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع لاقف «ةرسعلا شيج ج ىلع ثحف وک هللا

 نم ةاقرف لزن مث :لاق .اهباتقأو اهسالحأب ىرخأ ةئام ا :نامثع لاقف «ثح مث :لاق .اهباتقأو

 هللا لوسر تيأرف :لاق .اهباتقأو اهسالحأب ىرخأ ةئام ىلع :نافع نب نامثع لاقف «ثح مث ربنملا

 دعب لمع ام نامثع ىلع ام» :بجعتملاك هدي دمصلا دبع جرخأو .اهكرحي  اذكه هديب لوقي ةي

 . 00ه

 نع ادو نب هللا دبع انثدح E انثدح .فورعم نب نوراه انثدح :اضيأ هللا دبع لاقو

 ءاج :لاق ةرمس نب نمحرلا دبع نع N دبع ىلوم ريثك نع ءمساقلا 55 هللا دبع

 رج نف اصف لاق علا ج هلك لا بج نوت ر يف نادرو يملا هلك فلا ىلإ نافع
 اهددري .«مويلا دعب لمعام نافع نبا رض ام» :لوقيو هديب اهبلقي يي ىبنلا لعجف ءال ىبنلا
 ا

 ىف مهيلهأ نم نم موق دادزا ام : ةيآلا مهل بتك الإ ايداو نوعطقي الوإ» : ىلاعت هلوق ىف ةداتق لاقو

 .ابرق هللا نم اودادزا الإ اذعب هللا ليبس

 نيدلا يف اوهقفنيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ةقاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو إل

 . 4 2 دورذحي مهّلعَل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو

 ةفئاط بهذ دق هنإف ا ا ا ا او

 ا لاق اذهلو + يک هللا لوسر aE مانو لك ىلع CS ناك هنا ىلإ فلسلا نم

 E :لاقو ]1: دهر ناار راو

 بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو هب ةريغملا نب نكسلا قيرط نم (۳۷ ۰ ۰) مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هاورو ۷١( /5) دنسملا دئاوز )١(

 .ةريغملا نب نكسلا ثيدح نم الإ هفرعنال هجولا اذه نم

 .؟یتح»:ك ءت ىف (۲)

 :ىذمرتلا لاقو «هب ةعيبر نب ةرمض نع عقاو نب نسحلا قيرط نم )۳۷١١( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (77/5) دنسملا دئاوز (۳)
 .«هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه»



 قرش

 .ةيآلا هذهب كلذ خسنف :اولاق ١١١[« :ةبوتلا] هللا لوسر

 اوجرخي مل نإ ةليبق لك نم ةمذرشو ءاهلك ءايحألا ريفن نم ىلاعت هدارمل نايب اذه نإ : لاقي دقو
 ناك امب مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيو «هيلع ىحولا نم لزني اب لوسرلا عم نوجراخلا هقفتيل ٠ مهلك
 نوكت «هيلع همالسو هللا تاولص «هدعبو نيعملا ريفنلا :اذه ىف نارمألا مهل عمتجيف .ودعلا رمأ نم

 . ءايحألا ىلع ةيافك ضرف هنإف ؛داهجلل امإو هقفتلل امإ ىحلا نم ةرفانلا ةفئاطلا

 ناك ام :لوقي «ةّفاك اورفتيل نونمؤملا ناك امو: سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 «ةبصع : ىنعي 4ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رقت الولف ظ «هدحو اللب ىبنلا اوكرتيو اعيمج اورفنيل نونمؤملا

EPنم نودعاقلا هملعت نآرق مهدعب لزن دقو ايارسلا تعجر اذإف هنذإب الإ اوري الو  
 هللا لزنأ ام نوملعتي ايارسلا ثكمتف .هانملعت دقو ءانآرق مكيبن ىلع لزنأ دق هللا نإ : :اولاق لكك بلا
 لزنأ ام اوملعتيل :لوقي (نيدلا يف اوُهقَفَل )ل: هلوق كلذف 2 ىرخأ ايارس ثعبيو ‹ مهدعب مهيبن ىلع

 .«نورذحي مُهْلَعَل 8 مهيلإ تعجر اذإ ايارسلا اوملعيلو «مهیبن ىلع هللا

 اوباصأف «ىداوبلا ىف اوجرخ لک دمحم باحصأ نم سانأ ىف ةيآلا هذه تلزن :دهاجم لاقو

 لاقف . ىدهلا ىلإ سانلا نم اودجو نم اوعدو «ەب نوعفتني م ۳ بصخلا نمو «افورعم سانلا نم

 ةقرف لك نم رقت الولف >: 8 هللا لاقف وال تلا ىلع اولشد ىتح مهلك ةدابلا نم ولأ

 هللا لزنأ امو «سانلا ىف ام اوعمتسيلو 4 [نیدلا يف] اوتيل ١ «ريخلا "7 نوغتبي بب 4ةقئاط مهن

 . (نورذحي مهّلعل مهيلإ اوعجر اذإل مهلك سانلا «مهمرق ا «مهدعب
 هيبن  اورعي الأ هللا مهرمأ «شويجلا ةي هللا لوسر ثعب اذإ اذه :ةيآلا هذه ىف ةداتق لاقو
 هللا عئاقو مهرذحتو ءاهموق وعدت ةفئاط قلطنتو «نيدلا ىف هقفتت هللا لوسر عم ةفئاط ميقتو ا

 . مهلبق الخ نميف

 غ ا نأ نيملسملا نم دحأل لحي مل هسفنب ازغ اذإ ةي هللا لوسر ناک كاشلا كا
 اذإ لجرلا ناكف «هنذإب الإ اوقلطني نأ مهل لحي مل ايارسلا ترتساف ماقأ اذإ ناكو .رذعلا لهأ الإ

 ةيرسلا تعجر اذإف «هعم " نيدعاقلا هباحصأ ىلع ةَ هللا” لوسر هالت «نآرق هدعب لزنف ىرتسا
 مهنوهقفيو مهنوؤرقيف . .انآرق هيبن ىلع مكدعب لزنأ هللا نإ : : ةا هللا لوسر عم اوماقأ نيذلا مهل لاق

 لك نم رقت الولف ل هللا لوسر ماقأ اذإ لوقي 4ةَقاَك اورفنيل نونمؤملا ناك اموإل : هلوق وهو «نيدلا ىف
 اذإ نكلو .دعاق هلك هللا ىبنو اعيمج اورفني نأ نيملسملل ىغبني ال هنأ : كلذب ىنعي 4ةفئاط مهنم ةقرف

 . سانلا © مظع هعم دعقو ءايارسلا ترست هللا ىبن دعق

 )١717( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .بعشلا .ط نم دافتسمو ىربطلا نم تبثملاو «اوريسي» :خسنلا عيمج ىف )١(
 .أ نم ةدايز (4) .«نوعبتيا :أ ىف () .«بطخلا»: كل ىف (0)

 .«نودعاقلا»:أ ءك «ت ىف (۷) .«یبن»:أ ىف (0) .«اوزغي نأ»:أ ىفو ء«اوزغي ال نأ»: ت ىف (5)
 .؟ميظع) :أ ءت ىف (۸)



 فض )١171( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 : 4ةَقاَك اورفنيل نونمْؤَمْلا ناك اًموإف :هلوق : سابع نبا نع اضيأ ةحلط ىبأ نبا“ [ىلع] لاقو

 تناكو «مهدالب تبدجأ نينسلاب رضم ىلع ةي هللا لوسر اعد ام نكلو تاركا ىف تسيل اهنإف

 ىلع اوقيضف .نوبذاك مهو مالسإلاب اولتعيو ءدهجلا نم ةنيدملاب اولحي ىتح اهرسأب لبقت مهنم ةليبقلا

 ىلإ هللا لوسر مهدرف «نينمؤم اوسيل مهنأ هلوسر ربخي هللا لزنأف . مهودهجأو وي ئينلا :باحضأ

 مهلعل مهيلإ | وعجر اذإ مهمو اورذنيلو :  هلوق كلذف .مهلعف اولعفي نأ مهموق رذحو اف

 .نورذحي

 نوتأيف «ةباصع برعلا نم ىح لك نم قلطني ناك :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 نأ انرمأت ام :هّللا ىبنل نولوقيو مهند ىف نوهقفتيو «مهنيد رمأ نم نوديري امع هنولأسيف . ةي ىبنلا

 هللا ةعاطب هللا ىبن مهرمأيف :لاق .مهيلإ انقلطنا انمدق اذإ انرئاشعل ''” [لوقن ام] انربخأو ؟هلعفن

 وهف ملسأ نم نإ :اودان مهموق اوتأ اذإ اوناكو .ةاكزلاو ةالصلاب مهموق ىلإ مهثعبيو «هلوسر ةعاطو

 .مهموق مهرذنيو مهربخي ةي هللا لوسر ناكو .همأو هابأ قرافيل لجرلا نإ ىتح ىتح «مهنورذنيو ءانم

 .ةنجلاب مهنورشبيو رانلا مهنورذنيو مالسإلا ىلإ مهنوعدي مهيلإ اوعجر اذإف

 : ةبوتلا] € اميلأ اباذع (؟)وُكَبَدع اورفنت الإ :"[ةفيرشلا]: ةيآلا هذه تلزن امل :ةمركع لاقو

 ء[١١ ٠ :ةبوتلا] ©[ هللا لوسر نع] اوُفَلَخَتي نأ بارعألا َنَم مُّهَلوح نمو ةنيدمْلا لهأل ناك امو[

 نا ناك دقو .هعم اورفني ملو دمحم نع اوفلخت نيذلا ودبلا باحصأ كله :نوقفانملا لاق

 َنوّؤمْلا ناك امو : لجو رع هللا لزنأف .مهنوهقفي مهموق ىلإ ودبلا ىلإ اوجرخ ةي 5 ىبنلا باحصأ

 ام دعب نم هللا يف نوجاحي ن يذلاو» :تلزنو «ةيآلا تنام مهم ةقاف لع نم رقت الو فاح اورغني

 . ٦ : ىروشلا] ةيآلا © هَل بيجتسا

 يذلا هققكل لآ «نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رقت الولف فلا ي لاو

 . مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيو «ةرصنلاو «نيكرشملا ىلع روهظلا نم هللا مهدري امب ءاوجرخ

 هللا نأ اومّلعاو ةظلغ مكيف اودجيلو راقكلا نم مكنولي نيذلا اولتاق اونمآ نيا اهُيأ اي إل

 نی م
 اذهلو ؛مالسإلا ةزوح ىلإ برقألاف برقألا ءالوأف الوأ رافكلا اولتاقي نأ نينمؤملا ىلاعت هللا رمأ

 «ةنيدملاو ةكم هيلع هللا حتفو مهنم غرف املف «برعلا ةريزج ىف نيكرشملا لاتقب هيَ هللا لوسر أدب

 «برعلا ةريزج ميلاقأ نم كلذ ريغو «تومرضحو .ربيخو ءرجهو .ةماميلاو نميلاو «فئاطلاو

 .ت نم ةدايز (۳) .أ ك ت نم ةدايز (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .أ هت نم ةدايز (0) .«مكبذعيال :ك ءت ىف )٤(



 )١177( ةيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۸

 وزغل زهجتف «باتكلا لهأ لاتق ىف عرش ءاجاوفأ هللا نيد ىف برعلا ءايحأ رئاس نم سانلا لخدو
 لهأ مهنوكل مالسإلا ىلإ ةوعدلاب سانلا ىلوأو «برعلا ةريزج ىلإ سانلا برقأ مه نيذلا مورلا
 عست ةنس كلذ ناكو «لاحلا قيضو “ دالبلا بدجو سانلا دهج لجأل عجر مث كوبت غلبف «باتكلا
 . "”مالسلا هيلع «هترجه نم

 هيلع همالسو هللا تاولص «ةينملا هتلجاع مث .عادولا ةجح هتجحب ةرشاعلا ةنسلا ىف لغتشا مث
 .هدنع امل هللا هراتخاف ءاموي نينامثو دحأب ةجحلا دعب

 نأ داك ةليم نيدلا لام دقو «هنع هللا ىضر «ركب وبأ هتفيلخو هقيدصو هريزو هدعب رمألاب ماقو

 °" لهأ درو .مغار وهو نيدلا دراش درو .مئاعدلا تبثو «دعاوقلا دطوف هب ىلاعت هللا هتبثف «لفجني
 ام لوسرلا نع ىدأو ءهلهج نمل قحلا نيبو «ماغطلا نم اهعنم نمم ةاكزلا ذخأو ءمالسإلا ىلإ ةدرلا

 «نارينلا ةدبع سرفلا ىلإو «'؟”نابلصلا ةَدَّبَع مورلا ىلإ ةيمالسإلا شويجلا زيهجت ىف عرش مث .هلمح
 افرك نقار تالا نم امنهعاطا نمو ضيفو ىربك فلا غرار دالبلا هتراقس ةقربب هللا تقف
 .هلإلا لوسر كلذب ربخأ امك «هّللا ليبس ىف

 ىبأ «بارحملا ديهش «باوألا قورافلا هدهع ىلوو «هدعب نم هيصو ىدي ىلع رمألا مات ناكو
 ىلع ىلوتساو «نيقفانملاو ةاغطلا عمقو «نيدحلملا ةرفكلا فونأ هب هللا مغرأف «باطخلا نب رمع صفح

 هجولا ىلع اهقرفف .ابرقو ًادعب ميلاقألا رئاس نم لاومألا نئازخ هيلإ تلمحو .ًابرغو اقرش كلامملا

 . ىضرملا ليبسلاو «ىعرشلا

 ريمأ ةفالخ ىلع .راصنألاو نيرجاهملا نم ةباحصلا عمجأ ءًاديمح شاع دقو ًاديهش تام امل مث

 .ةغباس ةلح ةساير ” [هلالجب] مالسإلا اسكف .رادلا ديهش نافع نب نامثع ” [ورمع ىبأ] نينمؤملا
 ضرألا قراشم ىف مالسإلا رهظو «ةغلابلا هللا ةجح دابعلا باقر ىلع ميلاقألا رئاس ىف "” تدمأو
 ولع املكف ءاهبرام ةياغ هللا ءادعأ نم ةيفينحلا ةمألا تغلبو .هنيد رهظو هللا ةملك تلعو «اهبراغمو

 اونمآ نيذّل اهيَأ اي : ىلاعت هلوقل الاثتما «راجفلا ةاتعلا نم مهنولي نيذلا مث «مهدعب نم ىلإ اولقتنا ةمأ

 ^ کنم رافكلا دجيلو :ىأ] ,4ةَظْلَع مكيف اودجيلو  :ىلاعت هلوقو 4راقكلا نم مكنولي َنيِذّلا اولتاَق
 ىلع اظيلغ «نمؤملا هيخأل اقيفر نوكي ىذلا وه لماكلا نمؤملا نإف .مهل مكلاتق ىف ة مهيلع ' [ةظلغ
 ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةّلذأ هنوبحيو مهبحي مرقب هللا يتأي فوسف# : ىلاعت لاق امك ءرفاكلا هودع

 : «مهنيب ءامحر راقكلا ىلع ءادشأ هعم نيدْاو هللا لوسر دمحم : ىلاعت لاقو ء[٤٥ :ةدئاملا] «نيرفاكلا

 : ميرحتلاو الا“ :ةبوتلا] «هَلع طلغاو نيقفانملاو راقكلا دهاج يلا اهيأ اي : ىلاعت لاقو «[74: حتفلا]

 ا نق ف ري هنأ ىنعي «(لاّدَقلا كوحضلا انأ» : لاق يم هللا لوسر نأ :ثيدحلا ىفو ۹

 ,1لآ» :ت یف (۳) . اليه :أ ىف (0) .«سانلا»: ك ت ىف )١(
 .أ ت نم ةدايز (۲) .أ ك ت نم ةدايز (6) . ؟مانصألا» :أ ىف (4)

 .أ ك ت نم ةدايز (9) .«نكيف١ : ءتاىف (۸) .«تدتماو»:أ ىف (۷)



 س ----- 2١706 ٠ -.175) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .هوذع ةماهل لا

 هللا نأ اوملعاو هللا ىلع اولكوتو ءرافكلا اولتاق :ىأ ,«نيقّتملا عم هللا نأ اوملعاو# : هلوقو

 .هومتعطأو ه ومتيقتا نإ مكعم

 ةعاطب مايقلاو ‹ةماقتسالا ةياغ ىف «ةمألا هذه ريخ مه نيذلا ةثالثلا نورقلا تناك امل رمألا اذكهو

 لافس ىف ءادعألا لزت ملو «ةريثك تاحوتفلا لزت ملو «مهودع ىلع نيرهاظ اولازي مل «ىلاعت هللا

 «دالبلا فارطأ ىف ف ءادعألا عمط ‹كولملا نيب تافالتخالاو ءاوهألاو نتفلا تعقو امل مث .راسخو

 نم اوذخأف «مالسإلا ةزوح ىلإ اومدقت مث « ضعبب مهضعب 7 لغشل اوعنامي ملف ءاهيلإ اومدقتو

 رمألا «هناحبس ‹«هللو «مالسإلا دالب نم ريثك ىلع اوذوحتسا ىتح اولازي مل مث «ةريثك انادلب فارطألا

 حتف هللا ىلع لكوتو «هللا رماوأ عاطأو «مالسإلا كولم نم 0 املكف .دعب نمو لبق نم

 لومأملا لوؤسملا هللاو .هللا ةيالو نم هيف ام ردقبو «هبسحب ءادعألا نم عجرتساو «دالبلا نم هيلع هللا

 .ميرك داوج هنإ «ميلاقألا رئاس ىف مهتملك ىلعي نأو «نيرفاكلا هئادعأ ىصاون نم نيملسملا نكمي نأ

 o or مساس وي ےل رو

 مهتدازف اونمآ نذل ماف انا هذه هتداز مکی لوقي نم مهنمف ةروس ' و
 رم دعم o or مساع هه 20 ساو ري

 اوتامو مهسجر كا اجر مهتدازف ضرم مهبولق يف نيا ماو 02 نورشبتسي مهو انامي ناي
 ماو م

 . 4 052) نورفاک مهو

 لوقي :ىأ ؟(اناإ هذه هتداز مكيأ لوقي نم  نیقفانلا نمف (ةروس ترن ام اذإو» : ىلاعت لوقي
 مهو اناَعِإ مهتدارف او نيذّلا اًمأَف 8 : ىلاعت هللا لاق ؟اناميإ ةروسلا هذه هتداز مكيأ ضعبل مهضعب

 . «نورشبتسي

 فلخلاو فلسلا رثكأ بهذم وه امك «صقنيو ديزي ناميإلا نأ ىلع لئالدلا ربكأ نم ةيآلا هذهو

 ىف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا طسب دقو «دحاو ريغ كلذ ىلع عامجإلا ىكح دق لب «ءاملعلا ةمئأ نم

 مهتداز : ىأ میجر ىلإ اسجر مهتدازق ضرم مهبولف يف نيذّل امأو 8 هللا همحر «ىراخبلا حرش" لوأ

 الو نيمؤملل ة ةمحرو ءاقش وه ام نآرقلا نم لزتنو » : ىلاعت لاق امك ؛مهبير ىلإ ابيرو ميحد ىلإ 6

 ال نیذّلاو ءافشو ىده اونمآ نيذلل وه لق » : ىلاعت لاقو ء[۸۲ :ءارسإلا] راسخ الإ َنيملاظلا ديزي

 ةلمج نم اذهو ء[٤٤: تلصف] (ديعب ناكم نم نوداني كتّلوُأ ىمع مهيَلع وهو رو مهناذآ يف نونمؤي

 هب ىذغ امب ىذغ ول جازملا ئيس نأ امك «مهرامدو مهلالضل اببس نوكي بولقلا ىدهي ام نأ مهئاقش
 .اصقنو الابخالإ هديزي ال

 .«املف» :ت یف (۱)



 6111/0553 ناال: ةيوعلا ةروساب نارا لا بسحب ج ع

 © نورد مه الو نوبوتي ال مث نيترم وأ هرم ماع لك يف نوفي مهنأ توري الوأ ل
 ا يت

 وأ ةرم ماع لك يف » نوربتخي :ىأ «نونتفي مهّنَأ “  نوقفانملا ا یری الوأ :ىلاعت لوقي
 لبقتسي اميف نوركذي مهالو «ةفلاسلا مهبونذ نم نوبوتي ال :ىأ (نورک ذي مه الو نوبوتي ال م نيترم
 .مهلاوحأ نم

 .عوجلاو ةّسلاب نوربتخي :دهاجم لاق

 .نيترم وأ ةرم ةنسلا ىف وزغلاب :ةداتق لاقو

 نونتفي مهنا نوري الوأ » :ةفيذح نع لا ق ىفعجلا وه  رباج نع ‹«كيرش لاقو

 .ريثك سانلا نم مائف اهب لضيف «نيتبذك وأ ةبذك ماع لك ىف عمسن انك : لاق (نيترم وأ ةرم ماع لك يف

 . ريرج نبا هاور

 الإ ماع نم امو ءاحش الإ سانلا دادزي الو «ةدش الإ رمألا دادزي ال» :سنأ نع ثيدحلا ىفو

 . زا مكيبن نم هتعمس («هنم رش ةذعب قذلاو

 مهو هللا فرص اوُرصنا مَن دحأ نم كاري له ضعب ىلإ مهضعب رن ةروس تلزنأ ام اذإو 3 : هلوقو

 رظَن » ةا هللا لوسر ىلع ةروس تلزنأ اذإ مهنأ N OE اضيأ اذه , «درهقفي أل موف مهنا

 ا ل ل «اوُفرصنا مث دَحَأ نم مكاري لهل ءاوُتمْلَت :ىأ «ضعب ىلإ مهضعب
 نع مهل امف : ىلاعت لاق امك هنوميقي الو هنولبقي الو قحلا دنع نوتبشي ا نيدلا يف پلا اذهو

 مو قرف هه

 نيذّلا لامف :  ىلاعت لاقو :  0١[« رثدملا] € ةروسق نم ترف . ةرفنتسم رمح مهْنَأَك . نيضرعم ةركذتلا

 نوللقتي موقلا ءالؤهل ام أ TV «T7)» : جراعملا] «نيزع لاَمَشلا نعو نيميلا نع .نيعطهم كّلبق اورفك

a 8و و ا 2 5-2 ا 2 هل نر اا  

 ء[5 :فصلا] #مهبولق هللا غازأ اوغاز املف# :هلوقك .(مهبولق هللا فرص اوفرصنا مث# : هلوقو

 .«نيقفانملا» :أ ك ىف )١(

 :سنأ نع نيثيدح نم بكرم ثيدحلا اذه (؟)

 نابأ نع «ىدنجلا دلاخ نب دمحم قيرط نم )٤٤١/٤( كردتسملا ىف مكاحلاو )4٠78( مقرب ننسلا ىف هجام نبا هاور :لوألا
 ءاحش الإ سانلا الو ءأرابدإ الإ ايندلا الو ءةدش الإ رمألا دادزيال» :ًاعوفرم هنع هللا ىضر سنأ نع «نسحلا نع ءحلاص نبا

 ىف ريثك نبا ظفاحلا  فلؤملا امهنيب ةراكنو فعض هيفف «ميرم نبا ىسيع الإ ىدهملا امو «سانلا رارش ىلع الإ ةعاسلا موقتالو
 . )۳۲/١( محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا

 انوكشف كلام نب سنأ انيتأ :لاق ىدع نب ريبزلا نع نايفس قيرط نم )7١54( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورف :ىناثلا امأو
 .مكيبن نم هتعمس ؟مكبر اوقلت ىتح هنم رشأ هدعب ىذلاو الإ نامز مكيلع ىتأي ال هنإف اوربصا» :لاقف «جاجحلا نم نوقلي ام هيلإ

 . اک
 . «مكآر» :ت یف (۳)



 لإ )۱۲۹ ۱۲۸) ناتيآلا : ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .هيلإ اوراص ام ىلإ اوراص اذهلف هنم روفنو هنع "')

LGوكيل نير متع او راع ريع  SER 
 شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا ىبسح لقف اوّلوت نإف ® ميحَر

 . 4 059 ميظعلا
 «مهتغل ىلعو مهسنج نم : ىأ «مهسفنأ نم الوسر مهيلإ.لسرأ اب نينمؤملا ىلع انتم ىلاعت لوقي

 دقل $: ىلاعت لاقو 1۹ : ةرقبلا] « مهتم الوسر مهيف ثعبار ارل ملا هيلع ؛میهاربا لاق امک

 مك ءاج دقل» : ىلاعت لاقو ١55[. :نارمع لآ] «مهسفنأ نم الوسر مهيف ثعب ذِإ نينمؤملا ىلع هللا نم

 ةبعش نب ةريغملاو «ىشاجنلل بلاط ىبأ نب رفعج لاق امك «مكتغلبو مكنم :ىأ «مكسفنأ نم لوسر

 هقدصو « هجرخمو هلخدمو «هتفصو هبسن فرعن ءانم الوسر انيف ثعب هّللا نإ :ىرسك لوسرل

 .ثيدحلا ركذو « هتنامأو

 هدش

 نم لوسر مُكءاج دل : ىلاعت هلوق ىف هيبأ نعءدمحم نب رفعج نع«ةنييع نب نايفس لاقو
 .«حافس نم جرخأ ملو «حاكن نم تجرحخ» : كي لاقو « ةيلهاجلا ةدالو نم ءىش هبصي مل: لاق« مُكسفنَأ

 ف ن رهمارلا محلا ف نب سلا هم يآ اا لاق ابك خو قد ااه فو دقو
 ىبأ نبا انثدح «دايز نب نوراه نب فسوي دمحأ وبأ انثدح :«ىعاولاو ىوارلا نيب لصافلا» هباتك

 ىلع نع «هدج نع «هيبآ نع «ىنثدحل ىبأ ىلع دهشأ :لاق دمحم نب رفعج نب دمحم انثدح ءرمع
 ىبأ ىندلو نأ ىلإ مدآ ندل نم «حافس نم جرخأ ملو حاكن نم تجرخ» :ِةلَك هللا لوسر لاق :لاق
 e ا © ا

 ىف ءاج اذهلو ؛اهيلع قشيو هتمأ تعي ىذلا ءىشلا هيلع زعي :ىأ (متنع ام هيلع زيزع ) : هلوقو
 نيدلا اذه نإ» : حيحصلا ىفو «'؟”"ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب» :لاق هنأ هنع قرط نم ىورملا ثيدحلا

 هلع نلاغت هللا اهرب وه ىلع م اک وحس ةلوس اهلك رو م

 .مكيلإ ىورخألاو ىويندلا عفنلا لوصوو مكتياده ىلع :ىأ (مكيلع صيرح»

 .«ىنسسمي مل» :ك ىفو ء؛ىنبصي مل» :أ ءت یف (۳) .«لغش» :أءكءت ىف )١(

 نمحرلا دبع قيرط نم «نيرحبلا عمجم» )۳٤۸۳( مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو (١۳١ص) ىعاولاو ىوارلا نيب لصافلا (۳)

 م رد سل نام نب ياك هب رمع ىبأ نب دمحم نع «ىزارلا
 .امهنع هللا ىضر ةشئاع نع (777 /1)و «ةمامأ ىبأ نع (7517/45) هدنسم ىف دمحأ هاور (4)

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۳۹) مقرب ىراخبلا حيحص (4)



۲ 

 نم برقي ءىش یقبام» : ا لاقو :لاق  املع هنم انركذي وهو الإ ءاوهلا ىف هيحانج كي تال

 . '"”«مكل نيب دقو الإ رانلا نم دعابيو ةنجلا

 ةدبع نع «دعس نب نسحلا نع «ىدوعسلا انثدح «نطف ) [وبأ] انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هنأ ملع دقو e مرحي مل هللا نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ,ىدهتلا

 . 9(بابذلا وأ «شارفلا تفاهتك «رانلا ىف اوتفاهت نأ مكزجحب ذخآ ىنإو الأ «عّلطم مكنم اهعلطيس

 نب ديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح انثدح «ىسوم نب نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ١79( «۰۱۲۸) ناتیآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 «مئانلا ىري اميف «ناكلم هاتأ لي هللا لوسر نأ :سابع نبا نع «نآرهم نب فسوي نع (ناعدج
 لثم برضا :هسأر دنع ىذلل هيلجر دنع ىذلا لاقف «هسأر دنع رخآلاو هيلجر وع ايهدحلا :كعقف

 مهعم نكي ملف «"ةرافم سأر ىلإ اوهتنا رفس موق لثمك هتمأ لثمو''' هلثم نإ :لاقف .هتمأ لثمو اذه

 ةربح ةّلح ىف لجر مهاتأ ذإ كلذك مه امنيبف هب نوعجري ام الو ٠ ةزافملا هب نوعطقي ام دازلا نم
 5 قلطناف :لاق .معن :اولاقف ؟ىنوعبتت ءاور اضايحو «ةبشعم اضاير مكب تدرو نإ متيأرأ :لاقف

 كلت ىلع مكفلأ ملأ :مهل لاقف ءاونمسو اوبرشو اولكأف «ءاور اضايحو «ةبشعم اضاير مهدروأف

 نيب نإف :لاق .ىلب :اولاقف ؟ىنوعبتت نأ ءاور اضايحو ةبشعم اضاير مكب تدرو نإ ىل متلعجف « لاخلا

 «قدص :ةفئاط تلاقف .ىنوعبتاف «هذه نم ىورأ ىه اضايحو «هذه نم بشعأ ىه اضاير مكيديأ

 . هيلع ميقن اذهب انيضر دق :ةفئاط تلاقو هنعبتنل هللاو

 هنيعتسيل ةي هللا لوسر ىلإ ءاج ايبارعأ نأ ؛هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ةمركع نع «ىبأ انثدح

 «؟كيلإ تنسحأ» :لاق مث ءائيش ةَ هللا لوسر هاطعأف - «مد ىف» :لاق هارأ :ةمركع لاق  ءىش ىف

 هللا لوسر راشأف ءهيلإ اوموقي نأ اومهو «نيملسملا ضعب بضغف . تلمجأ الو ءال : ىبارعألا لاق

 كنإ» :هل لاقف «تيبلا ىلإ ىبارعألا اعد «هلزنم ىلإ غلبو ةي هللا لوسر ماق املف .اوفك نأ :مهيلإ
 لاقف «؟كيلإ تنسحأ» :لاقو ءائيش لي هللا لوسر هدازف «تلق ام تلقف «كانيطعأف انتلأسف انتئج

 «كانيطعأف “أ :)انلأست انتئج كنإ» : لك ىبنلا لاق .ًاريخ ةريشعو لهأ نم هللا كازجف معن :ىبارعألا

 تلق ام مهيديأ نيب لقف 2١١١ تئج اذإف «ءیش كلذ نم كيلع ىباحصأ سفنأ ىفو «تلق ام تلقف
 ناك مكبحاص E لاق .ىبارعألا ءاج املف .معن : لاق .«مهرودص نع بهذي ىتح «ىدي نيب

 .؟رئاط نم امو»: ىف )١(

 وهو ىرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر هلاجر»:(١٠۲ /۷)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ١680( /؟)ريبكلا مجعملا (؟)

 , (ةقث

 .دنسملاو ء.أ ك «ت نم ةدايز )۳(

 (۳۹۰ /۱) دنسملا ()

 .«اذه لثم» :ت ىف (5) .؟نع» :ك ىف (60)

 . «ةراغملا» :ك ىف (۸) .«ةراغم» :ك ىف (۷)

 .فيعض ناعدج نب ديز نب ىلعو )7577/١( دنسملا (9)

 . ي هللا لوسر لاق» :أ ءك ىف )١١( .«تجرخا:ت یف )١١( . «انتلأسف» :أ ىفو «انلاسف»:ك ءتاىف(١٠'



 فدو ١59( .174) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 اي كلذك] «ىضر دق هنأ معزف هانيطعأف هانوعد دق انإو «لاق ام لاقف «هانيطعأف انلأسف انءاج
 ىلثم نإ": هلك ىبنلا لاقف .ًاريخ ةريشعو لهأ نم هللا كازجف «معن :ىبارعألا لاق « [؟ىب
 .اروفن الإ اهوديزي ملف سانلا اهعبتاف «هيلع تدرشف ءةقان هل تناك لجر لثمك ىبارعألا اذه 0
 ©” اهل ذخأو اهيلإ هجوتف .اهب ملعأو ءاهب قفرأ انأف «ىتقان نيبو ىنيب اولخ :ةقانلا بحاص مهل لاقف

 ام لاق ثيح مكتعطأ ول هنإو اهلحر اهيلع دشو «تباجتساو تءاج ىتح اهاعدو «ضرألا ماتق نم
 . ””هجولا اذه نم الإ ىوري هملعن ال :رازبلا لاق مث .«رانلا لخدل لاق

 00 3 نيك لات نذر :تلق
 ي < ر زي اع | 8

HIVES E TT 

 .ىلاعت هرمأ اذكهو

 ةعيرشلا نم هب مهتئج امع اولوت أ «اولوت نإف :  یا ا ىهو «ةميركلا لا 10

 ا ك رت ناعم الإ هنز ال: فاك لا قا هللا يبسح لقفل ءةلماشلا ةلماكلا 55 ةميظعلا
 .]4: لمزملا] اليكو هداف وه الإ ال برغملاو قرشا بر : ىلاعت لاق

 وه ىذلا «ميظعلا شرعلا بر هنأل «هقلاخو ءىش لك كلام وه : ىأ «ميظعْلا شرعْلا بر وهوإ»

 نوروهقم شرعلا تحت امهنيب امو امهيف امو نيضرألاو تاومسلا نم قئالخلا عيمجو تاقولخملا فقس

 . لیکو ءىش لك ىلع وهو «ءیش لك ىف ذفان هردقو .ءىش لكب طيحم هملعو «ىلاعت هللا ةردقب

 انثدح ءرمع نب رشب انثدح ءركب ىبأ نب دمحم ىنثدح :دمحأ مامإلا )۲ ب هللا دبع] لاق

 نب ىبأ نع ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «نارهم نب فسوي نع ءديز نب ىلع نع «ةبعش

 ال «مكسفنأ نم لوسر مک ءاج دقل » :ةيآلا هذه نآرقلا نم تلزن ةيآ رخآ :لاق بعك

 انثدح «قيقش نب رمع انثدح «نمؤملا دبع نب حور انثدح :دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاقو

 8887 روكي لاجو اكن نع هللا ىضر ‹رکب ىبأ ا ا

 ا ا هللا ا و :ةءارب ةروس نم ةيآلا هذه ىلإ اوهتنا املف «بعك

 هللا لوسر نإ :بعك نب ىبأ مهل لاقف ناف س لأ أ ام رخآ اذه نأ اونظف «[۱۲۷ :ةبوتلا]
 و

 فوءر نينمؤملاب مكيلع صيرح مشع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دق :  نيتيآ اهدعب ىنأرقأ ا

 .«اهذخأف» :أ ت ىف (0) .رازبلاو أ ءكءات نم ةدايز )١(
 .«كورتم وهو «نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ هيفو» ٠١(: /4) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك» )۲٤۷١( مقرب رازبلا دنسم (5)
 .خسنلا ن رم ةطقاس (5) .«هذه ىف» :أءك «ت ىف ()
 هلاجر ةيقبو «ظفحلا ئيس ةقث وهو ناعدج نب ديز نب ىلع هيفو» :(”5/0) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (١1١ا//5) دنسملا دئاوز (6)

 .ناعدج نب ديز نب ىلع فيعضت ىلع ةمئألا عمجأ :تلق «تاقث

 .«لزن امه :أ ىف (۷)



 ١759( «۱۲۸) ناتيآلا :ةبوتلا ةروس  عبارلا ءزحجلا حلل:

 00 لاق «نآرقلا نم 29 لزنا ام رح اده لاف «ميظْعْلا شرعلا بر وهو : ىلإ «ميحُر

 29 ىحوي لإ لوسُر نم كلف نم انْلِسرَأ امو >: ىلاعت هللا لوق وهو ءوه الإ هلإ ال ىذلا هللاب ءهب حتف

 ايا © !نيرعت[ 8: ءايالا] (نودبعاف انأ الإ لإ ال هنأ هيَ
 نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انثدح «رحب نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ا م ترا لا «هنع هللا ىضر «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع هيبأ نع «دابع نب ىيحي
 كعم نم :لاقف «باطخلا نب رمع ىلإ ها نم لور ا دلال ةءارب رخآ نم نيتيآلا نيتاهب

 لاقف .اهتظفحو اهتيعوو هل هللا لوسر نم اهتعمسل 20دهشال ىنإ هللاو «ىردأ ال :لاق ؟اذه ىلع

 ل Sh :لاق مث - لَم هللا لوسر نم اهتعمسل دهشأ انأو :رمع

 ةءارب رخآ ىف اهوعضوف .اهيف اهوعضف «نآرقلا نم ةروس اورظناف «ةدح
 ءامهنع هللا ىضر «قيدصلا ركب ىبأ ىلع راشأ ىذلا وه باطخلا نب رمع نأ مدقت دقو

 اديز نأ حيحصلا ىفو .كلذ نوبتكي مهو مهرضحي رمع ناكو .هعمجف تباث نب ديز رمأف «نآرقلا

 نم ةعامج نأ انمدقو ا ىبأ :وأ - تباث نب ةميزخ عم «ةءارب» ةروس رخآ تدجوف :لاق

 . ملعأ هللاو ءاهب مهأدتبا نيح تباث نب ةميزخ لاق امك ءاي هللا لوسر نع كلذ "اوركذت ةباحصلا
 تاقث نم ناك :لاقو  رمع نب قازرلا دبع نع «دمحم نب ديزي نع «دواد وبأ ىور دقو

 مأ نع «ةرسيم نب سنوي نع - ةقث خيش :ديزي لاق دعس نب كردم نع «نيدبعتملا نم نيملسملا

 ؛تلكوت هيلع ءوه الإ هلإ ال هللا ىبسح دا اذإر حصا 10 كاف زب :لاق ءادردلا ىبأ نع ءءادردلا

 . “همها ام هللا هافك الإ «تارم عبس «ميظعلا شرعلا بر وهو
 «هنع «ىقشمدلا ة ةعرز ىبأ ةياور نم ءاذه «رمع نب قازرلا دبع» ةمجرت ىف ركاسع نب هاور دقو

 تعمس «ءادردلا مآ نع «سيلح نب ةرسيم نب سنوي نع «ىرازفلا دعس ىبأ نب كردم دعس ىبأ نع

 شرعلا بر وهو «تلكوت هيلع ءوه الإ هلإ ال .هّللا ىبسح :لوقي دبع نم ام :لوقي ءادردلا ابأ

 ۹ ام هللا انک لإ بذاك وأ اهب ناك اقدام 6 كارف عبس «ميظعلا
 نب هللا دبع نب دمحأ نع «دمحم ىبأ قازرلا دبع ةمجرت ىف هاور مث .ةبيرغ ةداير هذهو

 «ركنم اذهو . ةدايزلاب هلثم ركذف كل هدنسي «رمع نب قازرلا دبع هدج نع «قازرلا دبع

 . ملعأ هّللاو

 90و هلكت «ةءارب ةروس رخآ

 .(یحون الإ» :أ ىف (۳) .«لزن ام» :أ ىف (0) .«اذه نإ: ىف )١(

 ١74(. /8) دنسملا دئاوز )٤(

 .(دهشأ» :أ ىف () .(ةميزخ» :ك ىف (6)

 )۷( دنسملا )١99/1(.

 )٤٩۷٩۹(. مقرب ىراخبلا حيحص (۸)
 .(همغي ام» :ك ىف )۱١( ٠«اوركذي» :أ ءك ىف (9)

 )٥۰۸۱(. مقرب دواد ىبأ ننس (۱۱)

 .(«طوطخملا» ۲۹۱ )٠١/ قشمد خيرات (۲)

 .((طوطخملا» )٠١/ ۳٠۲ قشمد خيرات (1)
 الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو هللا انبسحو «ةيوبنلا ةرجهلا نم عبس ىف نينامث ةنس لوألا عيبر نم رشع عبار] :ك ىف ءاج )١4(

 . [ميظعلا هللاب



 م ب -- 07 19 ناتیآلا :سنوی ةروس - عبارلا ءزجلا

 سنوي ةروس ريسفت
 . کم نهوز

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نأ مهنم لجر ىلإ انيحوأ نأ ابجع ساّئلل َناَكَأ © ميكحلا باتكلا تایآ كلت رلا»

 رحاسل اذه نإ نورفاكلا لاق مهبر دنع قدص دق مهل نأ | ونمآ نيذلا رشبو سالا رذنأ

 ةروس “"لئاوأ ىف “[ىفوتسم] اهيلع مالكلا مدقت دقف ءروسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا امأ
 . ةرقبلا

 لاق اذكو .ىرأ هللا انأ :ىأ .«رلا » :ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ءىحضلا وبأ لاقو

 نيغ كالا

 تايآ كلت ركا» :دهاجم لاقو نيبملا مكحملا نآرقلا تايآ هذه :ىأ 4 ميكحلا باتكلا َتاَيآ كلت»
 . 9[ليجنإلاو ةاروتلا :لاق] € ميكحلا باكل

 : “زو لاو ةاروتلا نل لاق

 .نآرقلا لبق تناك ىتلا بتكلا :لاق € باتكلا تايآ كلت :  ةداتق لاقو
 داعب gE اكل لرقلا اذه

 لوقي ءةيآلا 4اوُممآ نيذلا رر سائلا رذنأ نأ مهم لجر ىلإ اتيحوأ نأ ابجَع سائل ناك $ :هلوقو
 دورقلا نع ىلاعت ربخأ امك ءرشبلا نم نيلسرملا لاسرإ نم رافكلا و بجعت نم ىلع اركنم ىلاعت

 نأ مئبجع وأ $ :امهموقل حلاصو دوه لاقو «[7 :نباغتلا] 4 اننودهي رشبأ» : مهلوق '
ETمهنأ شيرق رافك نع ًاربخم ىلاعت لاقو [14 ۳ : فارعألا]  

 .[0 :ص] «باجع ءىشل اذه نإ ادحاو اهّلإ ةهلآلا لعجأ :  اولاق

 وأ «كلذ برعلا تركنأ ءالوسر وی ًادمحم ىلاعت هللا ثعب امل : سابع نبا نع ‹كاحضلا لاقو

 زع هللا لزنأف :لاق دمحم لثم ًارشب هلوسر نوكي نأ نم مظعأ هللا :اولاقف ءمهنم ركنأ نم

 نم ةيضاملا

 .«لوأ» :أ ءت ىف (۳) .أ «ت نم ةدايز (۲) .ت نم ةدايز )١(

 .بعشلا .ط نم دافتسم )١١/١60( ىربطلا ريسفت نم ةدايز (5)

 .«ىفا :أ ت یف (5) .أ ءت نم ةداير (5)



 (8) ةيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا ع

 . « مهتم لجر ىلإ اتيحوأ نأ ابجع ساّنلل ناكأل : لجو
 ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقف «هيف اوفلتخا : مهّبر دنع قدص َمَدَق مهل نأ :هلوقو

 .لوألا ركذلا ىف ةداعسلا مهل تقبس :لوقي « 27[ مهّبر دنع] قدص مدق مهل نأ :هلوق

 .اومدق اب ءانسح ارجأ :لوقي «مهبر دنع قدص مدق مهل نال : سابع نبا نع .ىفوعلا لاقو

 ردنيل) : ىلاعت هلوقك اذهو 1 نب كير ن نيج را دعو E «كاحضلا لاق اذكو

 «ادبأ هيف نيثكام . انسح ارجأ مهل نأ تاحلاصلا َنوُلَمَعَي نيذلا نينمؤملا ر رشبیو هندل نم اديدش اا

 .[۳ ء۲ :فهکلا]

 مهتقدصو مهموصو مهتالص ةحلاصلا لامعألا : لاق مهتر دنع قدص مدق مهل نأ ده اخلاقو

 . مهحيبستو

 يَ دمحم :لاق ا نسحلا وأ ةداتق نع ثراحلا نب ورمع لاقو]
 نب لتاقمو .ملسأ نب , ديز لاق اذكو .مهل عيفش

 بر دلع قد كلم :ةداتق لاقو

 ىف مدق هل» :لاقي امك :لاق  اهومدق ىتلا ةحلاصلا لامعألا اهنأ - دهاجم لوق ريرج نبا راتحخاو

 :هنع هللا ىضر '””[ناسح] لوق هنمو ««مالسإلا

 عبات هللا ةّعاط ىف انلوأل انلَحو كيلإ ايلعلا 2 ”مدقلا انل

 :ةمرلا ىذ لوقو

0 ANT س ارحبلا ىلع تمّط ىداعلا بسحلا عم اهنأ سانلا ركني ال مَدَق مكل” 

 الجر «مهنم الوسر مهيلإ انثعب انأ عم : ىأ «نيبم (”رحاسل اذه نإ نورفاكلا لاق» :ىلاعت هلوقو

 ىف نوبذاكلا مهو ‹ رهاظ كك «نيبم "رحال اذه نإ نورفاكلا لاتا هًاریذنو اريشت « مهسنج نم

 .كلذ

 ربدي شرعلا ىلع ئوتسا من : ِماَيأ ةتس يف ضرألاو تاومّسلا قلخ يذلا هللا مكبر نإ

 .4 ©) نورُكذت الفأ هودبعاف مكبر هللا مكلذ هنذإ دعب نم الإ عيفش نم ام رمألا

 هذهك :ليق - مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قّلخ هنأو «هعيمج ملاعلا بر هنأ ىلاعت ربخي

 ىوتسا مث ٠ ال هّللا ءاش نإ] هنايب ىتأيس امك .نودعت امم ةنس فلأك موي لك : ليقو «مايألا

 .ت نم ةدايز (؟) .أ هت نم ةدايز )١(

 .«مدق» :ت یف (:) .أ هت نم ةدايز (۳)

 )١5/١8(. ىربطلا ريسفت (5)

 أ نم ةدايز (۸) ٠ «رحسلا :ت ىف (۷ )٦«



 88197 سا ب- 29) ةيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 اهفقسو تاقولخملا مظعأ شرعلاو «شرعلا ىلع

 دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انثدح «ةماسأ وبأ انثدح «ةزمح نب جاجح انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ار هوا قرا نر اقلام تحمس لاق

 .هرون نم هللا هقلخ :هبنم نب بهو لاقو

 . بيرغ اذهو

 4 ٍضْرألا ىف الو تاوَمّسلا ىف ٍةّرَذ لاقثم هنع بزعي ال » «قئالخلا رمأ ربدي :ىأ 4 َرْمَألا ربدي »
 هيهلي الو ."0نيحلملا حاحلإب مربتي الو «لئاسملا "”هظلغت الو ءنأش نع نأش هلغشي الو «[۳ :أبس]

 هللا ىلع 0 | ضرألا 2 ةباد نب 5 8 «رافقلاو 0 راك 0 ىف 0 نع ا 7
 همم مو 20

 .[ 4 ا

 لا هده تلا نح لاق هنآ ةع ي بنك ےب قاشا نب دعم قع ىدوؤاردلا لاقو
 هنا الإ نوري ال1 "”'ميظع بكر مهيقل مايا ةّنس ىف ضرألاو تاومّسلا قّلَخ ىذا هللا مكبر نإ>
 نبا هاور .ةيآلا هذه انتجرخأ «ةنيدملا نم انجرخ «نجلا نم .اولاق ؟متنأ نم :مهل اولاقف «برعلا نم

 ا نأ

 «هنذإب الإ هدنع عقشي ىذا اذ نم > : :ىلاعت هلوقك 4 هنذإ دعب نم الإ عيفش نم ام $ قر 1

 ندي نأ دعب نم الإ اعيش مهتعافش ىنغت ال تاَوُمَسلا ىف كم نم مكو $ : ىلاعت هلوقكو 1708 :ةرقبلا]
 :[۲۴ اس هل نذأ نمل الإ هدنع ةعافشلا عقنت الر :هلوقو ۲١[« :مجنلا] «ىضريو ءاشي نمل هللا

 ءهل كيرش ال هدحو ةدابعلاب هودرفأ :ىأ 4" َنوُرَكَدَي الق هودبعاف مكبر هللا مكلذ » :هلوقو
 درفتملا هنأ نوملعت متنأو «هريغ هللا عم نودبعت «مكرمأ ىف نوكرشملا اهيأ :ىأ 4«(0١١نوركذت الفأ »

 بو نم لق > :هلوقو 187 :فرخزلا] 4 هللا ويل مهقلخ نم مهتلأس نكلو» :ىلاعت هلوقك «قلخلاب
 ةيآلا اذكو ء[۸۷ .85 :نونمؤملا] (نوقتت ت الأ لق ٠ هلل نوُلوقيس . ميظعْلا شرعلا برو عبسلا تاومّسلا

 .اهدعب ىتلاو اهلبق ىتلا

 هما مر Jr ربع هس

 اولمعو اونمآ نيذّلا يزجيل هديعي مث قلخلا أدبي هَّنِإ ًقح هللا دعو اعيمج مكعجرم هيلإ ط

 )١( «نيجلملا جاج الاب» :ت ىف (۳) .؛هطلغي الو» :أ ءتاىف (۲) .«ًادعسا :ت ىف .

 )٤( .أ ءت نم ةدايز (4) .«طقسي» :ت ىف )١( .«اميظع ابكر - ضايب مث  ىقلا :ت ىف

  )0.«نوركذتي» :تاىف(١٠ .5) .أ ءت نم ةدايز (0) .ت نم ةدايز

 .؛هللا» :ت ىف )١١(



 ين قايل نسر روش منازل ردنا تحس سبب تككبس ب حس سس #18

 اوناك امب ميلأ باذعو ميمح نم بارش مهل اورفك نيذّلاو طسقلاب تاحلاصلا

 . 4 )نورفكي

 ركذ مث 5 .هأدب امك هديعي ىتح ادحأ مهنم كرتي ال الا ر جئالخلا عجرم هيله نآ ةيلاعت یا

Esل لا  

 :YV]. مورلا] 4 هيلع نوهأ وهو هديعي مث قلخلا ادبي ىلا وهو «هديعي كلذك قلخلا أدب امك هنأ ىلاعت

 مهل اورفک نيذّلاو) ءىفوألا ءازجلاو لدعلاب :ىأ «طسقلاب تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا يزجيل»

 GCSE : ىأ «نورفكي اوناک امب میلا باذعو میمح نم بارش

 نم رخآو . قاسغو ميمح هوقو اذهل .[۳ ٤۲ ةعقاولا]  مومحي نم لظَو . ميمَحَو مومس» نم
 «نآ ميمح نيبو اهنیب نوفوطي . نومرجملا اهب بذكي ىتلا منهج هذه oA «oV]» :ص] 4 جازا هلكش

 ا :نمحرلا]

 باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج يذلا وه

 امودراهتلاو ليللا فالح يف نإ (2) نوماعي موق تايآلا لصفي قحلاب الإ كلذ هللا قلخ ام

 . 4 © وقتي مقل تايآل ضرألاو تاَوَمّسلا يف هللا قلَخ

 عاعشلا ا هنأو «هناطلس ميظعو .هتردق لامك ىلع ةلادلا تايآلا نم قلخ امع ىلاعت ربحي

 ءاهبتشي الغل أمهليب تواقف رح نف اذهو نف اذه «ارون رمقلا عاعشو ءايض سمشلا مرج نع رداصلا

 مث ءًاريغص ودبي ام لوأف .لزانم رمقلا ردقو «ليللاب رمقلا ناطلسو «راهنلاب سمشلا ناطلس لعجو

 لوألا هلاح ىلإ عج ري ىتح صقنلا یف عرشی ر مث «هرادبا لمكيو قسوتسي ىتح «همرجو u ديازتي

 Oa سس مقل وجاك داع تح لوا هند راو يامل لاق امك ءرهش ماع ىف

 رمقلاو سمشلاو» :لاقو ٤0] ل : سي] «نوحَبسي كلف ىف لكو راهتلا قباس للل الو َرمَقْلا كردت

 ۹١[. :ماعنألا] (ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ انابسح

 ,«باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل لزانم هَرَدَقَول رمقلا :ىأ (هردقو» :ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاقو

 «ةغلاب ةجحو ا :ىأ «قحلاب الإ كلذ هللا قلخ ام»

 نم اورفك نيدّلَل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ الطاب امهنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلخ امو : ىلاعت لاق امك

 كلما هللا ىَلاَعَتَف .نوعجرت ال انيلإ مكنأو اتبع مكانقلخ املأ متبسحفأ» :ىلاعت لاقو «[۲۷ :ص] «راثلا

 "ا :نونمؤملا] 4ميركْلا شرعْلا بر وه الإ هَل ال قحا

 . (نوملعي موقلإ» ةلدألاو حجحلا نيبن :ىأ «تايآلا لصفن» :هلوقو



 ي 2. - ل 2٠١ 1 تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 ءاج اذه بهذ اذإو ءاذه بهذ اذه ءاج اذإ امهبقاعت :ىأ 4راهتلاو ليلا فالتخا ىف نإ :هلوقو

 :لاقو «[54 :فارعألا] 4 اًنيَح هبلطي راهتلا ليلا ىشغي » : ىلاعت لاق امك ءائيش هنع رخأتي ال ءاذه
 حابصإلا قلاَق  :ىلاعت لاقو «[6 ٠ : سي] «ٍراَهنلا قباس ليلا الو رمقلا كردت نأ اهل ىغَبتي سمشلا ال $
 .[95 :ماعنألا] «ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اناَبسح َرَمَقلاو سمّشلاو انكس ليَّللا لعاجو

 امك «ىلاعت هتمظع ىلع ةلادلا تايآلا نم :ىأ «ضرألاو تاَوُمَّسلا ىف هللا قلَخ امو لوقو

 1۰ ه :فسوي] ('[نوضرعم اهنع مهو اهيلع نورمي] ضرألاو تاَوَمّسلا يف ةيآ نم نيأكو » : لاق
 ا (نونمؤي أل موق نع رذنلاو تايآلا ىنفُت امو[ ضرألاو تاومّسلا يف اذا اورظنا لق 3: : "7لاقو]

 :لاقو «[9 :أبس] (ضرألاو ءامَسلا نم مهقلخ امو مهيديأ نيب ام ىلإ اوري ملفأ » :لاقو «.غ٠

 :ىأ [۱۹۰ :نارمع لآ] «بابلألا ىلوأل تايآل راهنلاو ليلا فالتخاو ضرألاو تاومّسلا قلخ ىف 0

 اغوا و للا تاق : ىأ وقتي موقل تايآل» :انه اه لاقو «لوقعلا

 انتايآ نع مه نيذّلاَو اهب اوُنأمْطاَو اًيندلا ةاّيحْلاب اوضرو انءاقل نوجري ال نيذّلا نإ »

 . 4 ت نرس اراک اَمبرلا مهارام كوا © نولفاغ

 هللا ءاقل ىف نوجري الو ةمايقلا موي هللا ءاقلب اورفك نيذلا ءايقشألا لاح نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 .مهسفنأ اهيلإ تنأمطاو ؟”'ايندلا ةايحلا هذهب اوضرو ءائيش

 الف ةينوكلا هللا تايآ نع نولفاغ مهو اهب اوضر ىتح ءاهوعفر الو اهونيز ام هللاو :نسحلا لاق
 نوبسكي اوناك ام ىلع ءازج ءرانلا مهداعم موي مهاوأم نأب ءاهب نورمتأي الف ةيعرشلاو ءاهيف نوركفتي

 .رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب رفكلا نم هيف مه ام عم «مارجألاو اياطخلاو ماثآلا نم مهايند ىف

 و

 يف راهنألا مهتحت نم يرجت مهناميإب مهبر مهيدهي تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا نإ »

 دَمَحْلا نأ مهاوعد رخآو مالس اهيف مهتّيحتو مهلا كناحبس اهيف مهارعد © ميعّتلا تانج

 . 4 ©) نيملاعلا بر هلل

 اولمعف ءاورمأ ام اولثتماو «نيلسرملا اوقدصو هللاب اونمآ نيذلا ءادعسلا لاح نع رابخإ اذهو
 . مهناميإب مهيدهيس هنأب ءتاحاصلا

 ةمايقلا موي هّللا مهيدهي ايندلا ىف مهناميإ ببسي : هريدقتف « ةيببس انهاه «ءابلا» نوكت نأ لمتحي

 .أ ءتانم ةدايز (۳) .«هلوقو» :أ ىف (۲) .؛ةيآلا) :ه ىفو ءأ «ت نم ةدايز )١(

 .«ةيندلا» : ىف (5) .«اورظني» :ت ىف )٤(



 ٠١( «9) ناتيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا 0

 یف دهاجم لاق امك «ةناعتسالل نوكت نأ لمتحيو .ةنحلا ىلإ ااو هوزوجي یتح ‹طارصلا ىلع

 .[هب نوشمي ارون مهل نوكي] :لاق «4 مهناميإب مهبر مهيدهي  :هلوق

 حيرو ةا ةو نك هلا هل ل : °[ لاق «مهناميإب مهبر مهیدهی) : هلوق] ىف جیرج نبا لاقو

 .كلمع انأ :لوقيف ؟تنأ نم :هل لوقيف «ريخ لكب هرشبيو هبحاص ضراعي «هربق نم ماق اذإ ةبيط

 . «مهناميإب مهبر مهيدهي» : ىلاعت هلوق كلذف «ةنجلا 2”هلخدي ىتح هيدي نيب نم .ارون هل "”لعجيف
 .رانلا ىف هفذقي ني هزاليو هبحاص مزاليف ةنتنم حيرو ةئيس ةروص ىف هلمع هل لثمُي رفاكلاو

 . ملعأ هّللاف «السرم ةداتق نع هوحن یورو

 «َنيمَلاَعْلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو مالس اهيف مهتيحتو مهّللا كناحبس اهيف مهاوعد :  هلوقو

 . ةنجلا لهأ لاح اذه :ىأ

 ريطلا مهب د رم اذإ :لاقز يملا كتاحبس اهيف مهارعد» :هلوق نأ را :جيرج نبا لاق

 ,مهيلع ملسيف « هنوهتشي امب كلملا مهيتأيف مار كلذو أ '”[مهللا كناحبس :اولاق « هنوهتشي

 :هلوق كلذلف « مهبر هللا اودمح اولكأ اذإف :لاق ,«مالس اهيف مهتيحتر) و كلذف «هيلع نودريف

 . «نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو»

 :لاق «مهّللا كناحبس) : مهدحأ لاق ماعطلاب اوعدي نأ ةنجلا لهأ دارأ اذإ :نايح نب لتاقم لاقو

 .«ىرخألا ىف سيل ماعط اهيف .«بهذ نم ةفحص مداخ لك عم «مداحخ فالآ ةرشع مهدحأ ىلع موقيف

 . نهلك نهنم لكأيف :لاق

 . «مهّللا كناحبس» :لاق ءىشب وعدي نأ مهدحأ دارأ اذإ :ىروثلا نايفس لاقو

 é٤] :بازحألا] (ايرك ارجأ مهل دعو مالس هنوقلي موي مهتيحت» :هلوق نم هبش اهيف ةيآلا هذهو

 ماس : :هلوقو 2171 0 : ةعقاولا] € اًمالَس امالس ًاليق الإ . اميثأت الو اول اهيف نوعمسي الذ : هلوقو

 انب مكيلع مالس . باب لك نم مِهيَلَع نولخدي ةكئالَمْلاَوط :هلوقو ٥۸[« :سي] «ميحر بر نم ًالوق
 ۲٤[. ء۲۳ :دعرلا] «راذلا بقع معنُف متربص

 دومحملا وه ىلاعت هللا نأ ىلع ةلالد هيف اذه : «َنيِملاَعْلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو» :هلوقو

 دنعو «هباتك ءادتبا ىفو «هرارمتساو هقلخ ءادتبا دنع هسفن دمح اذهلو ؛ ىدملا لوط ىلع دوبعملا «ادبأ

 دمحلا» ء[١ :فهكلا] € باتكلا هدّبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا» : ىلاعت لوقي ثيح «هليزنت ءادتبا

 هنأو ءاهطسب لوطي ىتلا لاوحألا نم كلذ ريغ ىلإ ١[ :ماعنألا] «ضرألاو تاومّسلا قلخ يذلا هلل

 .«لعجنتفا :ت ىف (9) .«ةيآلا» :ه ىفو «أ «ت نم ةدايز (۲) .أ ت نم ةدايز )١(

 .آ فت نم ةدايز (5) . ؟هداليو» :ت ىف (9) .2(لخدي » :ت ىف )€(



 و ص حج جج ج 6 ا و وو باا ا

 ءاج اذهلو ؛لاوحألا عيمج ىف ءةرخآلا و اهدنا اا ىف: لا او40 ىف ةرمحملا

 كلذك كلذ نوكي امنإو . «سَمَلا ا حيبستلا نومهْلي ةنجلا لهأ نإ» : ثيدحلا ىف

 الإ هلإ الف ءدمأ الو ءاضقنا اهل سيلف «دازتو داعتو " n «مهيلع هللا معن فعاضت نم نوري ام

 . هاوس بر الو وه

 ال نيذلا رذنف مهلجأ مهيلإ ىضقل ريخل اب مهلاجعتسا رشلا سائل هللا اجعي ولو ل

 402 ةريسب ينط يانا
 وأ مهلاومأ وأ مهسفنأ ىلع اوعد ل هنأ : هدابعب هفطلو هملح نع ىلاعت ربخي

 ال اذهلف «كلذ ةدارإ ىلإ دصقلا مدع مهنم ملعي هنأو « مهبضغو مهرجض لاح ىف ,*”ههدالوأ

 مهلاومأل 0 مهسفنأل اوعد اذإ مهلا بيجتسي امك «ةمحرو افطل هذه ةلاحلاو مهل بيجتسي

 يضقل ريخلاب مهلاجعتسا رشلا ساّئلل هللا "7لَجَعُي ولو» :لاق اذهلو ؛ءامنلاو ةكربلاو ريخلاب ٍيهدالوأو
 نم راثكإلا ىغبني ال نكلو «مهكلهأل «كلذ ىف هب هوعد امَّلك مهل باجتسا ول : ىأ «مهلجأ مهيلإ

 :هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك «كلذ

 نب برقعي انثدح «ليعامسإ نب و ادع رخام نب هج ا دخ

 ولع وعدت ال هلك لا لور لاق لاق زا اقدح لولا ني داغ نع درا نتا دهام

 ةباجإ اهيف ةعاس هللا نم اوقفاوت ال «مكلاومأ ىلع اوعدت ال «مكدالوأ ىلع اوعدت ال « مكسفنأ

OEيك  

 0 « ليعامسإ نب ر متاح ثيدح نم «دواد وبأ هاورو

 دحأ هكراشي مل «ىراصنألا تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ا 0 :رازبلا لاقو

 ١١[ :ءارسإلا] (الوجع ناسنإلا ناكو ريخلاب هءاعد رّشلاب ناسنإلا عديو# :ىلاعت هلوقك اذهو «هيف

 لوق وهو :4ريَخْلاب مهلاجعتسا رشلا ساّئلل هللا لجعي ولو :ةيآلا هذه ريسفت ىف دهاجم لاقو
 ىف ةباجتسالا مهل لجعي ولف .(هنعلاو هيف كرابت ال مهللا» : هيلع بضغ اذإ هلامو هدلول ناسنإلا

 .ت نم ةدايز )١(

 .هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (5870) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۲)

 .ارركيف» :أ ت ىف (۳)

 .«مهنم بيجتسي ال١ :أ ىفو ءكمهنم بحتسي ال :ت یف (5)

 .؟لجعت» :ت ىف (۷) .؟بحتسي ال :ت یف (7) .«مهدالوأو مهلاومأو» :أ ءت ىف )٥(

 .«بحتسیف» :ت یف (۸)
 . ليعامسإ نب متاح قيرط نم هنم لوطأب (۳۰ ۰۹) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو )۱٥۳۲( مقرب دواد ىبأ ننس (9)

 .(الولو» :تاىف(١١) .ت نم ةدايز (۱۰)



YoY 

 .مهكلهأل ريخلا ىف مهل باجتسي امك «كلذ

2 
 رم هرض هنع انفشك امف امئاق وأ ادعاق وأ هبنجل اناعد رضلا ناسنإلا سم اذإو

 .4 O نولمعي اوناك ام نیفرسملل نیز ت كلذك سم رض ىلإ انعدي مل

 «ضيرع ءاعد وذف رشلا هسم اذإو» :هلوقك ءرضلا هسم اذإ هقلقو هرجضو ناسنإلا نع ىلاعت ربخي
 ءاهنم عزجو اهل قلق ةدش هتباصأ اذإ هلال كلذو ؛دحاو ىنعم ىف امهو «ريثك :ىأ 50١[ :تلصف]

 ىفو «همايقو هدوعقو هعاجطضا لاح ىف هنع اهلاوزو اهفشك ىف هللا اعدف «كلذ دنع ءاعدلا رثكأو

 )17-١5( تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 نأ E ولا موس o ص

 نم هب ناك ام هنأك بهذو « هبئاجب ىأنو ضرعأ «هتبرک فشکو هتدش هّللا جرف اذإف «هلاوحأ عيمج

 . س رض ىلإ انعدي مل ناک رم ءىش كاذ
00 5 

 نم امأف تا اه. نيفرسملل نيز كلذك» : لاقف هتقيرطو هتفص هذه نم ىلاعت مذ مث

 اوربص نيِذّلا الإ» : ىلاعت لاق امك و ءداشرلاو قيفوتلاو دادسلاو ةيادهلا هللا هقزر

 هل هللا ىضقي ال ن مؤملا رمأل ابجع» مي هللا لوسر "”لوقكو ء[١١ :دوه] « تاحلاصلا اولمعو

 اهل اريخ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإو م ءارض هتباصأ نإ :هل اريخ ناك الإ ءاضق

 وللا دحال كلذ -شيلو

 اونمؤيل اوناك امو تاتيْلاب مهلسر مهتءاجو اوُمَلَظ امل مكلبق نم نورقلا اتكلهأ دقلو ):

 فيك رظننل مهدعب نم ضرألا ىف فئالخ مكاتلعج مث 09 نيمرجملا موقلا يزجن كلذك

 4 09 نولمعت

 ججحلاو تانيبلا نم هب مهوؤاج اميف , لسرلا مهبيذكت ىف « ةيضاملا نورقلاب لحأ امع ىلاعت ربخأ

 هل مهتعاط رظنيل الوسر مهيلإ لسرأو ءمهدعب نم موقلا ءالؤه هللا فلختسا مث ‹تاحضاولا

 e : لاق ديعس ىبأ نع «ةرضن ىبأ ثيدح نم ملسم حيحص ىفو .هلوسر مهعابتاو

 ؛ءاسنلا اوت رقتاو ايندلا اوشتاف N وا «ةرضخ ةولح ايندلا نإ»

 تباث نع «دامح انثدح "دف ةعيبر وبأ فوع نب ديز انثدح .ىنثملا ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 .«هقيرطو» :أ ىف (۲) .«الولو» :ت یف (۱)

 .«نمؤملل أابجع» :أ ءت ىف )٤( .«لاق امكو» :أ «ت یف (۳)

 .هنع هللا ىضر ىمورلا بيهص ثيدح نم (۲۹۹۹) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)

 )۲۷٤۲(. مقرب ملسم حيحص (7)

 . ىربطلا نم بيوصتلاو «دهش» :آ ىفو ءادهم» :ت «ه ىف (۷)



 مو حقتي چ ر وو اا عزل

 E يوب اهيزكيإو :ركب ىبأل لاق كلام نب فوع نأ ؛ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع ؛ ىنانبلا
 لردع ىانلإ" ار مٹ : کپ وأ ظنا هجا مث ی هللا و و اا ےل ای

 املف !اهيف انل برأ ال ءكايؤر نم انعد :رمع لاقف .ربنملا ىلإ عرذأ ثالثب رمع لضفف ءربنملا

 م00 ره ىلا وا ؟ةجاطن نم :تايؤر ىف كل لهو“ لاف !كايوز:.«فرع اي لاف ومع تاختا

 : غلب اذإ ىتح ءايؤرلا هيلع صقف !هسفن ةي هللا لوسر ةفيلخل ىعنت نأ تهرك : ىنإ !كحيو :لاقف

 ال هنإف ةيناثلا امأو . ةفيلخ نئاك هنإف نهادحإ امأ :لاق .«عرذألا ثالثلا هذهب ربنملا ىلإ سانلا 006

 فئالخ مُكاَنْلعَج مثل :ىلاعت هللا لوقي :لاقف :لاق .ديهش هنإف ةثلاثلا امأو .مئال ةمول هللا ىف فاخي

 امأو ؟لمعت فيك رظناف «رمع مأ نبا اي '؟”تفلختسا دقف ,«نولمعت فيك رظنتل مهدعب نم ضرألا يف

 ر ا 77[ يقل فلول امأو !هللا ءاش امف ««مئال ةمول هللا ىف فاخأ ال ىنإف» :هلوق

 نم 1 ا
 ەن 2 6 2 ا س

 هلدب وأ اذه ريغ نآرقب تنا انءاقل نوجري ال نيذّلا لاق تايب انتايآ مهيَلع ىت اذإو 00

 يبر تيصع نإ فاَخَأ نإ يل ئحوي ام الإ عَِتَأ نإ يسفن ءاقلت نم هَلَدبَأ نأ يل نوكي ام لق

 نم ارمع مكيف تنبل دقق هب مكاردأ الو مكيلع هتولت ام هللا ءاش ول لق 9 ميظع موي باذع

 . 4 2 نولقعت الف هلبق

Nشيرق  eأرق اذإ مهنأ 2« هلع نيضرعملا قحلا  

 انئجو اذه در : ىأ اذه ريغ نآرقب ت تئا» : هل اولاف ةحضاولا هججحو هللا باتك ويم لوسرلا مهيلع

 ام لقط هيلع ككاو هيلع للا تلازم «هيبنل هللا لاق ءرخآ عضو ىلإ هلدب وأ ءرخآ طمن نم هريغب

 نإ «هّللا نع غلبم لوسرو .رومأم دبع انأ امنإ ىلإ اذه سيل : ىأ «يسفن ءاَقلت نم هلدبأ نأ يل نوكي

 . «ميظع موي باذع يبر تيصع نإ فاَخَأ نإ يَلإ ئحوي ام لإ عَ

 :ىأ «هب مكاردأ الو مكيلع هتولت ام هللا ءاش ول لق :هب مهءاج ام ةحص ىف مهيلع اجتحم لاق مث
 ىدنع نم هلوقت تأ تسل ىنأ ىلع ليلدلاو «هتدارإو هتئيشمو كلذ ىف ىل هللا نذإ نع هب مكتئج امنإ اذه

 ا مخل تناسب كلم ی ی ا مكاو «هتضراعم نع نوزجاع مكنأ '"”هتيرتفا الو

 هلبق نم ارمع مكيف تشب دقف» :لاق اذهلو ؛هب ىنوصمغت ائيش ىلع نودقتنت ال «لجو زع هللا ینثعب

 مورلا كلم لقره لأس امل اذهلو ؛لطابلا نم قحلا اهب نوفرعت لوقع مكل سيلفأ : ىأ «نولقعت الذ

 )١( :ت ىف (۲) . عرد) :ت یف ١تنتهزنى؟ .

 )۳( .«فلختسا» :أ ت ىف )©( . «عرد» ا معي ىف

 ( 2.ت نم ةدايز

 )١( یربطلا ريسفت )١6/79(.

 ) )۷.؟هبرقأل :أ ىفو «(هيرتفأ» :ت ىف



 (11/و ةيآلا نينوي ةروش حارا وردا د وب

 نأ لبق بذكلاب هنومهتت متنك "له :لاق اي ىبنلا ةفص نم هلأس اميف «هعم نمو نايفس “"ابأ

 «نيكرشملا ميعزو ةرفكلا سأر كاذ ذإ نايفس وبأ ناك دقو ال :تلقف : نايفس وبأ لاق ؟لاق ام لوقي

 : قحلاب ")فرتعا اذه عمو

 ءادعألا هب تدهش ام لضفلاو

 ىلع بذكيف بهذي مث سانلا ىلع بذكلا عديل نكي مل هنأ '؟!فرعأ دقف :لقره هل لاقف

 )هللا

 نب ديعس نعو .ةنس نيعبرأ ةوبنلا لبق "انرهظأ نيب «مالسلا هيلع «هماقم ةدم تناك دقو «هتنامأو

 .لوألا روهشملا حيحصلاو ةى نيعبرأو اثالث تملا

 . 4 ©2 نومرجملا حلفي ال هنإ هتايآب بذك وأ ابذك هّللا ىلع ئرتفا نمم ملظأ نمف ل

 لومو (ابذك هللا ىلع ئرتفا نمم» اًمارجإ دشأ الو ىتعأ الو ملظأ دحأ ال : یلاعت لوقي
 ءاذه نم املّظ مظعأ الو امرج ربكأ دحأ سيلف «كلذك نكي ملو «هلسرأ هللا نأ معزو «هللا ىلع

 اقداص ةلاقملا هذه لاق نم نإف !ءايبنألاب اذه لاح هبتشي فيكف «ءايبغألا ىلع هرمأ ىفخي ال اذه لثمو

 قرقلا ناف يملا نم نيظا و ا هروجف وأ ةر ىلع دالا نم هيلع ةد .هللا نأ ديآلق: «ايذاكاوا

 ىحضلا تقو نيب قرفلا نم رهظأ امهدهاش نمل [هللا هنعل] باذكلا ةمليسم نيبو لهي دمحم نيب

 ىلع ةريصب هل نم لدتسي هلاعفو همالكو امهنم لك اميس نمف «ءاملظلا سدنح ىف ليللا فصن تقوو

 ا دوسألاو «حاجسو «باذكلا ةمليسم بذكو اک دمحم قدص

 املف «لفجنا نميف تنكف «سانلا لّمجنا ةنيدملا ةي هللا لوسر مدق امل :مالس نب هللا دبع لاق

Fh ا . 8 قلدنا 3 ٤ 
 ةنجلا اولخدت «ماين سانلاو ليللاب اولصو .''''[ماحرألا اولصو] «ماعطلا اومعطأو «مالسلا

)1( 
 : «مالسب

 اميف هللا لوسرل لاق ركب نب دعس ىنب هموق "یف یی هللا لوسر ىلع ةبلع نب مامض مدق الو

 نمو :لاق . «هللا» :لاق ؟لابجلا هذه بصن نمو :لاق . «هّللا» : لاق ؟ءامسلا هذه عفر نم لاف

 .افرعأ» :ت ىف (۳) .؟لهف» :ت یف () .«یبال» :ت یف (۱)

 .«مهرهضأ» :أ «ت ىف (0) .«هبر» :أ ءت ىف (0) .«فرتعأ» :ت ىف ()

 .أ نم ةدايز (9) .«امو» :ت ىف (۸) «لوقيو» :ت یف (۷)

 .دنسملاو ءأ «ت نم ةدايز )١١( .«ىسبعلا» :أ ىف )٠١(

 .«حيحص ثيدح» :ىذمرتلا لاقو (5586) مقرب نتسلا ىف ىذمرتلاو )15١7/5( دنسملا ىف دمحأ هاور )١١(

 .(هلاق اميف» :ت ىف )١4( .2«نم» :أ ىف )0



 مهم 11/) ةيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 هذه حطسو «لابجلا هذه بصنو «ءامسلا هذه عفر ىذلابف :لاق .«هللا» :لاق ؟ضرألا هذه حطس

 «جحلاو ءةاكزلاو ءةالصلا نع هلأس “مث «معن مهللا» :لاق ؟مهلك سانلا ىلإ كلسرأ هللا :ضرألا

 «تقدص :هل لاقف یا هللا لوسر 0 «نيميلا هذه '"”ةدحاو لك دنع فلحيو «مايصلاو

 . ””صضقنأ الو كلذ ىلع ديزأ ال قحلاب كقعب ىذلاو

 نم دهاشو ىأر امب «هيلع همالسو هللا تاولص «هقدصب نقيأ دقو ءاذه درجمب لجرلا اذه ىفتكاف

 تباث نب ناسح لاق امك «هيلع ةلادلا لئالدلا

 رباب كيتأت 9هتهيدب تناك ةنيبم تايآ هيف نكت مل ول

 تسيل ىتلا ةكيكرلا هلاوقأب «ةلاحم ال هرمأ ملع ءرئاصبلا ىوذ نم هدهاش نمف ةمليسم امأو
 :ةحيضفلاو ("'ةرسحلا موي رانلا ىف هب دلخي ىذلا هنآرقو «ةحيبقلا لب ةنسحلا ريغ هلاعفأو ء ةحيصفب
 امو تامل يف ام هل مون الو ةنس هذخأت ال مويقلا يحلا وه الإ لإ ال هللا : ىلاعت هلوق نيب قرف نم مكو

 ام لإ همْلع نم ءيشب نوطيحي الو ٍمِهَفلَح امو مهيديأ نيب ام ملعي هنذإي الإ هدنع عفشي يذلا اذ نم ضرألا يف

 )ولع نيبو ۲٠١[. :ةرقبلا] «ميظَعلا ىلَعْلا وهو امهظفح هدوؤي الو ضرألاو تاوَمّسلا هيسرك عسو ءاش
 براشلا الو «نيردكت ءاملا ال نيقنت امك ىقن «نيعدفضلا 7تنب عدفض اي» :هنعلو هللا هحبق ةمليسم

 نيب نم «ىعست ةمّسّن اهنم جرخأ ذإ «ىلبحلا ىلع هللا معنأ دقل» :- نعلو حبق - هلوقو . 2«نيعنمت

 هل ؟ليفلا ام كاردأ امو ليفلا» :- لعف دقو ءمنهج ران ىف هللا ''”هردتخ  هلوقو .«ىشحو قافص

 "١ تامقاللاو ءازبخ تازباخلاو ءانجع تانجاعلاو» :هتمحر نم هللا هدعبأ  هلوقو «ليوط 2١ '”موقلز

 نايبصلا فنأي ىتلا تافارخلاو تانايذهلا نم كلذ ريغ ىلإ «نودتعي موق اشيرق نإ ءانمسو ةلاهإ ءامقل

 «توملا ةقيدح» موي برشو «هفنأ هللا مغرأ اذهلو ؛ءازهتسالاو ةيرخسلا هجو ىلع الإ ءاهب اوظفلتي نأ

 هللا ند ىف ارؤاجتور نياق دملا قلع اردو لها كص حلو امش قروش

 نأ  هنع '"[هللا] ىضرو «هيلع همالسو هللا تاولص «لوسرلا ةفيلخ قيدصلا مهلأسف «نيبغار
 اوؤرقي نأ الإ مهيلع ىبأف «كلذ نم مهيفعي نأ هولأسف «هللا هنعل ةمليسم نآرق نم ائيش هيلع اوؤرقي

 اوؤرقف .ملعلاو ىدهلا نم "هيلع مه ام لضف اوفرعيف «سانلا نم هعمسي مل نم هعمسيل هنم اعيش
 ناك نيأ !مكحيو :هنع هللا ىضر «قيدصلا مهل لاق اوغرف املف .ههابشأو هانركذ ىذلا اذه نم هيلع

 .لإ نم جرخي مل اذه نإ هللاو ؟مكلوقعب بهذي

 .ادحاو » :ت ىف (۲) «مث :لاقد :أ ىف )١(

 .قايسلا اذه وحنب هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم (۱۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۳)

 .ارشحلا» :أ ءت ىف )١( . «هتیادب» :أ ىف (0) .«نکی» :ت ىف (6)

 .(هدلحخ» :أ .ت ىف (9) . نیب :ت ىف (۸) .(لالع» :ت یف (۷)

 .؟قزمتو» :أ «ت یف (۱۲) . (تامقاللاف» :أ «ت یف )١١( .؟مولز» :أ ت ىف )٠١(

 .؟هيف١ :أ «ت ىف )١5( .ت نم ةدايز (۱۳)



 (۱۹ ۰۱۸) ناتيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا لل 5و4

 مل ورمع ناكو «ةيلهاجلا ىف هل اقيدص ناكو «ةمليسم ىلع صاعلا نب ورمع دفو نأ اوركذو

 ىف - هَ هللا لوسر :ىنعي - مكبحاص ىلع لزنأ اذام ءورمع اي كحيو :ةمليسم هل لاقف «دعب ملسي

 .رصعلاوط :لاقف یه انو: لاف رف ةميظخ ةروس توزر a E Cs مده
 ةا (ربصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا الإ . رسخ يفل ناسنإلا نإ

 اهنإ ربو اي» :لاقف ؟وه امو :لاقف .هلثم ىلع لزنأ دقو :لاق مث «ةعاس ةمليسم ركفف ارضا

 ىنأ ملعتل كنإ هللاو» :ورمع هل لاقف «؟ورمع اي ىرت فيك هرْقَت رقح كرئاسو ءردصو نانذأ تنأ

 ةئ دمحم لاح هيلع هبتشي مل «هكرش لاح ىف كرشم نم اذه ناك اذإف ««بذكتل كنأ ملعأ

 لوقعلا باحصأو «ىهنلاو رئاصبلا ”ىلوأب فيكف «هبذكو - هللا هنعل  ةمليسم لاحو «هقدصو

 يحوأ لاق وأ ابذك هللا ىلع ىَرتفا نمم مل نو :ىلاعت هللا لاق اذهلو !ىجحلاو ةميقتسملا ةميلسلا
 :ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاقو [۳ : ماعنألا] هلل لّزنأ ام لثم لزنأس لاق نمو ءيش ٠ هيلإ | ! جوي ملو يلا

 نم كلذكو ۲١[« :ماعنألا] «نوملاّظلا حلفي ال هَنِإ هتايآب بذك وأ ابذك هللا ىَلع ئرتفا نمم مَلْظَأ نمو»

 :ثيدحلا ىف ءاج امك هنم ملظأ دحأ ال «ججحلا هيلع تماقو «لسرلا هب تءاج ىذلا قحلاب بّذك

 .*«ىبن هلتق وأ ءايبن لتق لجر هللا ىلع سانلا یتعا»
 os م6 3 رب رو عاش

 لق هللا دنع اتؤاعفش ءالؤه نولوقيو مهعقني الو مهرضي ال ام هللا نود نم نودبعيو طل

 امو 02 نوك رشي مع ئلاعتو هناحبس ضرألا يف الو تاَوَمّسلا يف مّلعي ال امب هللا نوئبنتأ
o 

 2
 ه

 هيف اميف مهنيِب يضقل كبر نم تقبس ةملك الولو اوفلتخاف ةدحاو هّمَأ الإ سالا ناك

 . 4 نوفلتخي

 دنع اهتعافش مهعفنت ةهلآلا كلت نأ نيناظ «هريغ هللا عم اودبع نيذلا نيكرشملا ىلع ىلاعت ركني

 . «ضرألا يف الو تاَومّسلا يف مْلعي ال ام هللا نوئبتتَأ لق» :ىلاعت لاق اذهلو ؛ادبأ اذه

 هسفن هزن مث ؟ ؟ضرألا ىف الو تاومسلا ىف نوكي ال ام هللا ' ''نوربختأ :هانعم :ريرج نبا لاقو

 . «نوكر شي اًمع ئَلاعَتو هناحبس» : لاقف «مهرفکو مهكرش نع

 .«رمع» :ت ىف (۲) .«ربو ربو اي :أ ءت یف )١(

 .(نمف» :ت ىف )٤( .«لوأب» :ت ىف (۳)

 لتق وأ ىبن : هلتق لجر ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ» :هظفلو دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ( )١/ ۷ ٠ دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور (5)

 ليبس ىف هللا لوسر هلتقي نم ىلع هللا بضغ دشأ» :ةريره ىبأ ثيدح نم ٠*( ۷۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا یورو , «ًايبن

 . «هللا

 .؟نوربخت» : ت یف 3



 و سف ا و و تالا رمل

 اوناك مهلك سانلا نأو «نكي مل نأ دعب نئاك «سانلا ىف ثداح كرشلا اذه نأ ىلاعت ربخأ مث

 «مالسإلا ىلع مهلك «نورق ةرشع حونو مدآ نيب ناك : سابع نبا لاق ؛مالسإلا وهو «دحاو نيد ىلع

 هتائيبو هتايآب لسرلا هللا ثعبف «ناثوألاو دادنألاو مانصألا تالف «سانلا نيب فالتخالا 8 مث

 .[5 7 :لافنألا] 4ةنيب نع يح نم ئبحيو ةنيب نع كله نم كلهيل» ,ةغمادلا ها وو قل ابل[ لقيتو

 ىلاعت هللا نم مدقت ام الول : ى4نوُفلَتخُي هيف اميف مهنيب يضقل كبر نم تقبس ةملك الولوإ : هلوقو

 هيف اميف مهنيب ىضقل دودعم لجأ ىلإ قلخلا لجأ دق هنأو ؛هيلع ةجحلا مايق دعب الإ ادحأ بذعي ال هنأ

 . نيرفاكلا تنعأو «نينمؤملا دعسأف ءاوفلتخا

 نم مكعم يَنِإ اورطتناق هلل بيا اَمَّنِإ لقف بَ م ةيآ هيلع لزنأ الو نوُلوقَيو )

 فير نم ةيآ دمحم قلع لدتا الولف :ةودتانملا قريذكملا ٠ [نودحلللا] كلا ءال وه لرو فأ

 لعجيو ةكم لابج مهنع حيزي وأ ءابهذ افصلا مهل لوحي 27 نأ وأ «ةقانلا دومث هللا ىطعأ امك نونعي

 لاق امك «هلاوقأو هلاعفأ ىف ميكح هيلو ع" ردا هيلع هللا ا كلو یو اھا نتاع اهناكف

 لب“ اروصق كل لعجيو راهنألا اهتحت نم يرجت تاتج كلذ نم ريخ كَل لعج ءاش نإ يذلا كرابت» : ات
 لسرت نأ اتعنم امو : ىلاعت لاقو ١ ° : ناقرفلا]  اريعس ةعاسلاب بذك نمل اندتعأو ةعاسلاب اوبك

 4 افيوخت الإ تایآلاب لسُرن امو اهب اوُمَلَظَف ةرصبم ةقانلا دوم انيتاو نولوألا اهب بدك نأ الإ تايآلاب

 مهتلجاع الإو اونمآ نإف ارا اهب عيا اذإ ىنأ ىقلخ ىف ىتنس نإ :ىلاعت ٍلوقي 4514[2 : ءارسإلا]

 الإو اوباجأ نإف الاسك اكد ب نأ ني «مالسلاو ةالصلا هيلع «هللا 000 ال اذهلو .ةبوقعلاب

 ؛هيلع هللا تاولص «ةرم ريغ مهنع ملح امك «مهراظنإ راتخا «مهرظنیو مهكرتي نأ نيبو ءاولجوع

 وهو «هّلل هلك رمألا :ىأ هلل بيغلا امنِإ لقف ): اولأس امع باوجلا ىلإ هيبنل اداشرإ ىلاعت لاق اذهلو

 اودهاشت ىتح نونمؤت ال متنك نإ :ىأ (نيرظتنملا نم مكعم ين اورظتناف» ءرومألا ىف بقاوعلا ملعي

 ء“مالسلا هيلع «هتازجعم نم اودهاش دق مهنأ عم اذه .مكيفو ىف هللا مكح اورظتناف متلأس ام
 «لبجلا ءارو نم ةقرف : نيتنئاب قشناف «هرادبإ ةليل رمقلا ىلإ مهترضحب راشأ نيح اولأس ام مظعأ

 مهنم هللا ملع ولو ءاولأسي ملامو اولأس امم ةيضرألا تايآلا رئاس نم مظعأ اذهو .هنود نم ةقرفو

 اميف مهكرتف ءاتنعتو ادانع نولأسي امنإ مهنأ ملع نكلو «مهباجأل 0 اداشرتسا كلذ اولأس مهنأ

 ال كبر تملك مهيَلع تَقَح نيذأا نإ : ىلاعت لاق امك ءدحأ مهنم !' ' نمؤي ال مهنأ ملعو ءمهبار

 انلزن اننأ ولو# : ىلاعت لاقو «[91 ء41: سنوي] 4 ميلألا باذعلا اوری ىّتح ةيآ لك مهتءاج ولو .نونمؤي

 .ةنأو» :آ ءت ىف (0) ا

E MDنينثاب» :أ ءت ىف (5) .1ةيكو» :أ ىف (6) ). 

 . نمي مل نمم نكلو» :أ ءت ىف ()



 ۴ 20 فارآلا سوب ةرونس مارل ربل كتيب سس نجح يس حا م

 مهرتكأ نكلو هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناك ام البق ءيش لك مهيلع انرشحو ئتوملا مهمّلكو ةكئالملا مهيَلإ

 ءامّسلا نم اباَب مِهيلع انحف ولو# : ىلاعت لاق 5 «ةرباكملا نم مهيف الو 7: ا (نولهجي

 لاقو ء[5١ .١ة:رجحلا] 4 نوروحسُم موق نحن لب انراصبأ تركس اَمَنِإ اولاقل نوجرعي هيف اوُلَظَف

 انلَزن ولوإ : ىلاعت لاقو «.[1 روطلا] موك رم باح اوُوُقَي طقاس ءامسلا نم اسك اور نإو) : لات

 ءالؤه لثمف [۷ : ماعنألا] «نيبم رحس الإ اذه نإ اورفك نيذّلا لاقل مهيديأب هوسملف ساطرق يف اباتك كيلع

 مهدانعو مهتنعت ىلع رئاد هنأل ؛ءالؤه باوج ىف ةدئاف ال هنأل ؛اولأس ام ىلإ اوباجي نأ نم لقأ

 e اذهلو ؛مهداسفو مهروجف ةرثكل

 N م ءارض دعب نم ةمحر سالا انقذ اذإو ل

 كللفلا يف متنك اذإ ىح ج رحبلاو ربا يف مكريسي يذلا وه 650 نوركمت ام نويتكي اتلسر نإ

 اوتظو ٍناكم لك نم جوملا مهءاجو فصاع حير اهتءاج اهب اوحرَفو ةبيط حيرب مهب نيرجو
 69 نيركاتشلا نم َننوُكتَل هذه نم اَنَينَأ نعل نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد مهب طيحأ مهن

 عام مكسفنأ ىلع مكيغب اَمَّنِإ سالا اهيأي قحلا ريغب ضرألا يف نوغبي مه اذإ مهاجنأ اّمَلف

 . 4 69 نولمعَت مثنك امب مكئبننف مكعجرم انيَلِإ مث ايندلا ةايحلا
 ("”بصخلاو «ةدشلا دعب ءاخرلاك «مهتسم ءارض دعب نم ةمحر سانلا قاذأ اذإ هنأ ولاعب یی

 . «انتايآ يف ركم مهل اذإإ» كلذ وحنو طحقلا دعب رطملاو «بدجلا دعب

 ملف امئاق وأ ادعاق وأ هبنجل اناعد ٌرضلا ناسنإلا سم اًذإوإل :لاق امك .بيذكتو ءازهتسا :دهاجم لاق

Eىلص ويو هللا لوسر نأ حيحصلا ىفو 01  
 مكبر لاق اذام نوردت له»:لاق مث ليللا نم ” مهباصأ  (؟” رطم - ءامس رث :أ "ىلع حبصلا مهب

 :لاق نم امأف «رفاکو ىب نمؤم ىدابع نم حبصأ :لاق» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :"اولاق «؟ةليللا

 ءاذكو اذك ءونب انرطم :لاق نم امأو «بكوكلاب رفاك يب نمؤم كلذف ءهتمحرو هللا لضفب انرطم

 . ”"«بكوكلاب نمؤم یب رفاك كاذف

 سيل هنأ نيمرجملا نم ناظلا نظي ىتح ءالاهمإو اجاردتسا دشأ :ىأ (ارکم عرسأ هللا لق : هلوقو
 «هلعفي ام عيمج هيلع نوبتكي ماركلا نوبتاكلاو «هنم ةرغ ىلع ذخؤي مث ليف امنإو «بذعمب

 .2ىفا:أ ءتاىف (۳) .؟بيصخلاو» :تاىف (؟) .اربخف) :تاىف )١(

 . «اتلق» :ت یف (7) . ؟مهتباصأ»: ت یف )0( .«رطم ی جأ7:أ ت ىف ف (4)

 .(1¥) مقرب ملسم حيحصو (AT) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 هو _ا_ا انس( )5١  تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 ريقنلاو «'ليلجلاو ريقحلا ىلع هيزاجيف .ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلع هنوضرعي مث «هيلع هنوصحيو
 . ريمطقلاو

 هتسارحب مكؤلكيو  مکظفحی :ىأ «رحبلاو بلا يف مكرّيسي يذلا وهل :هنأ ,ىلاعت ربخأ مث
 مه  امنیبف «نيقفار ٍمهريس ةعرسب :ىأ اهب اوحرفو ةَ حيرب مهب نرجو كلقلا يف مك اذإ ىح
 (ناكم لك نم جوملا مهءاجو و ةديدش :ىأ 4 فصاع حير نفسلا كلت :ىأ «اهتءاج» ذإ كلذك

 :ىأ نيل هَل نيصلخم هلا اًوعد» اوكله :ىأ «مهب طيحأ مهن اونظو ل مهيلع رحبلا ملتغا :ىأ

 يف ٌرْصلا مكّسم اذإو» : ىلاعت لاق امك «لاهتبالاو ءاعدلاب هنودرفي لب ءانثو الو امنص هعم نوعديال

 لاقو «ء[31/ :ءارسإلا] 4 اروفك ناسنإلا ناكو متضرعأ ربا ىلإ مكاجن ملف هاي لإ نوعدت نم لض ٍرحَْبلا

 :ىأ 4 نيركاشلا نم ننوكنل ظلاحلا هذه :ىأ هذه نم انتيجنأ نعل نيدلا هَل نيصلخم هللا اوعد $ : انهاه

 ملف: لاح هللا لا هاه .ءاغدلاب كاتدرقا امك كاته ةدابعلاب ؟؟' :كتدرفتلو. ءاذحأ كب .كرشتال

 كاذ نم نكي مل نأك :ىأ «قحلا ريغب ضرألا يف نوغبي مه اذإ» ةطرولا كلت نم :ىأ «مهاجنأ
 . «هسم رض ىلإ انعدي مل نأك# ءىش

 كسلا علا نعد لابو قوش اغا : ىأ مكسفنأ ىلع مكيغب امنإ سانلا اهيل : ىلاعت لاق مث
 يي 0 ثيدحلا ىف ءاج امك سريا“ يرش

 محرلا ةعيطقو ىغبلا نم «ةرخآلا ىف هبحاصل هللا رخدي ام عم ءايندلا

 « مكعجرم انيلإ 3: ريقحلا ةئيندلا ايندلا ةايحلا ىف عاتم مكل اغإ ا «ايندلا ةايحلا عاتم» :هلوقو

 نمف ءاهايإ '' فوتو .مكلامعأ عيمجب مكربخنف :ىأ « مكتب كا 0 مكلامو مكريصم :ىأ
 .هسفن الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو «هللا دمحيلف اريخ دجو

 ساّنلا لكأي امم ضرألا تابن هب طلتخاف ءاَمّسلا نم هاتلزنأ ءامك ايندلا ةايحلا لكم اَمنِإ

 انُرمَأ اهاتأ اهّيلع نورداق مهن اهلهأ نظو َتَنّيزاو اهفرخز ضرألا تذخأ اذإ ىح ماعنألاو
 َنوُرَكَفَتي موقل تايآلا لّصَقَت كلذك سْمألاب نغت مل نأك اديصح اهانلعجف اراهت وأ البل

 .4 © ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهيو ماسلا راد ىلإ وعدي هّللاو

 )١( «انيبق» :ت یف (۳) . «مکطیحی»:آ «ت یف (۲) .«ريقحلاو ليلقلا» :ت ىف .

 ):( .«نورضي» : ت ىف (7) .1كاذ نم ءىش نكي مل نأك» :آ ءات ىف (5) .«؛كدرفنلو»:أ ىف

  (70.«رذحأ» :ت ىف  (A).ارخؤي» :ت ىف

 ةركب ىبأ ثيدح نم )47١١( مقرب ننسلا ىف هجام نباو (۲9۱۱) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (5905) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور (9)

 .4؛حيحص نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو «هنع هللا ىضر

 .«مکفونو» :تاىف(١١) .«مكبآموا : ت ىف (۱۰)



 (186532) نافيالا نينوي رو د نارا ا ج ب

 ىذلا تابنلاب ءاهلاوزو اهئاضقنا ةعرسو اهتنيزو ايندلا ةايحلا ةرهزل الثم ىلاعت ''[و كرابت] برض
 ىلع «رامثو عرز نم سانلا لكأي ام «ءاملا نم ءامسلا ن ا ر ا ها

 ضرألا ؛ تذخأ اذإ ئّتح» كلذ رغد يفتر تأ نم ماعنألا © لكأت امو ءاهفانصأو اهعاونأ فالتخا

 ةفلتخم 7 00 0 0 نم جرخ ام تنسح :ىأ «تتيزاوإ ٠ هكا اهيل 6 «اهفرخز

 تفلتأو «اهقاروأ e ؛ةدراب عد وأ  ةقعاص اهتءاجا ذإ كلذك 60 مهانيبف اهداصحو اهذاذج

 © [كلت] دعب ابي :ىأ «اديصح اهاتلعجف اراهن وأ اليل اترمأ ")اهات : ىلاعت لاق اذهلو ؛اهرامث
 . كلذ لبق ءانسح تناك ام اهنأك : ىأ «سمألاب نغت مل نأك» «ةراضنلاو ةرضخلا

 .معنت مل نأك :«نغت مل نأك# : ةداتق لاقو

 ءايندلا لهأ معنأب ىتؤي»: ' ”ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛نكت مل اهنأك اهلاوز دعب رومألا اذكهو

 ھه : لوق وقيفأ ١١7 [؟طق ميعن كب رم له]؟طق ًاريخ تيأر له اج مت سمع نانلا یف سیف

 ؟طق اسؤب تيأر له :هل لاقي مث «ةسمغ ميعنلا ىف سمغيف 2 ۹ لا ق رادع سانلا دشأب ىتؤيو

 ل لوقف

 ٤ : دوه] ( اهيف اوتغي مل نأَك . نيمئاج مهرايد يف اوحَّبصَأَفل : نيكلهملا نع ًارابخإ ىلاعت لاقو

 4٥[,

 نوربتعيف ,«نورّكفتي مرقل » «ةلدألاو ججحلا نيبن : ىأ «تايآلا لصفن كلذك # : ىلاعت لاق مث

 “° اهتلَمَتو اهديعاومب ١47 مهنكمتو ءاهب مهرارتغا عم ًاعيرس اهلهأ نع ايندلا لاوز ىف لثملا اذهب

 ايندلا ةايحلا لثم هللا برض دقو ءاهنم بره نمل بلطلاو ءاهيلط نمم برهلا اهعبط نم نإف ۰ مهنم

 اًينالا ةايحلا لَم مهل برضاوإ : فهكلا ةروس ىف لاقف «زيزعلا هباتك نم ةيآ ام ريغ ىف «ضرألا تابنب

 N a والا وات

 .ءامك ايندلا ةايحلا لثم كلذب تف "نب ديدحلاو 5 ا ةروس ىف اذكو «[ :٤٥ فهكلا]

 «رانيد نب ورمع نع اغ نبا انثدح «زيزعلا دبع انثدح« ES ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 نبا :ىنعي  ناورم تعمس :لاق ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نع

 .«عورزلا :ت ىف (۳) . هللا لزنأ» :أ ت ىف (۲) .أ ءت نم ةدايز )١(

 .«اهوشرعو» :ت ىف (3) .(یف» :ت یف (4) . «لكآيا :ت ىف (4)

 .أ ءتانم ةدايز (9) .أطخ وهو «اهءاجا:أ ءت یف (۸) . «اهانيبفا :أ ءت ىف (۷)

 .«ايندلا لهأ سأبأب ىتؤيوا :أ ءت یف )١١( .هجام نباو ءأ ءت نم ةدايز (۱۱) ا

 )٤۳۲۱(. مقرب هجام نبا ننس (۳)

 .«اهلفتو» :ت ىف (15) .'مهكسمتو) :أ «ت یف )۱٤(
 .«برحلا» :ت یف (۱۸) ۲١. :ةيآلا )۷ 3١, :ةيآلا ١(



 00 ل ٠١( .75) ناتيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 بونذب الإ “ اهكلهيل هللا ناك امو اهيلع نورداق مهنأ اهلهأ نظو تنيزاو» : ربنملا ىلع أرقي  مكحلا

 نبا اهؤرقي اذكه :سابع نب هللا دبع نب سابع لاقف فحصملا ىف تسيلو اهتأرق دق :لاق ؛«اهلهأ

 .؟بعک نب یبآ ىنأرقأ اذكه :لاقف سابع نبا ىلإ اولسرأف . سابع
 .ريسفتلل ةدايز اهنأكو «ةبيرغ ةءارق هذهو

 ءاهلاوز "0 [و اهبطع] ةعرسو ايندلا ىلاعت ركذ امل :ةيآلا «مالّسلا راد ىلإ وعدي هّللاو » : هلوقو
 هّللاو» :لاقف «تابكنلاو صئاقنلاو «تافآلا نم :ىأ مالسلا راد اهامسو ءاهيلإ اعدو ةنجلا ىف بقر

 . «ميقتسم طارص ىلإ ءاشَي نم يدهيو مالّسلا راد ىلإ وعدي
 0 ءمستلو «كبلق لقعيلو .كّيع ْمّنَتل :ىل ليق» :لاق لي ىبنلا نع ةبآلق ىبأ نع بويأ لاق

 لسرأو «ةبدأم عنص مث اراد یا :ليق مث .ىنذأ تعمسو «ىبلق ا «ىنيع تمانف كنذأ

 مل ىعادلا بجي مل نمو «ديسلا هنع ىضرو «ةبدأمللا نم لكأو «رادلا لخد ىعادلا باجأ نمف .ًايعاد

 «ةنجلا ةبدأملاو «مالسإلا رادلاو .ديسلا هللاف ديسلا هنع ضري ملو «ةبدأمللا نم لكأي ملو ءرادلا لخدي

 0 يعم( عاذلاو

 نب ديعس نع «( "ديزي نب دلاخ نع «ثيللا ثيدح نم الصتم ءاج دقو «لسرم ثيدح اذهو
 :لاقف موي ل ا لوسوت الع جرخ :لاق «هنع هللا ىضر «هللا دبع دري راج نع لاھ فا

 هل برضا :هبحاصل امهدحأ لوقي «ىلجر دنع ليئاكيمو «ىسأر دنع ليربج نأك مانملا ىف تيأر ىنإ»

 ءاراد ذختا كلم لثمك كتمأ لثمو كلم اغإ «كبلق لمع لقعاو «كنذأ تعمّس عمسا :لاقف .الثم
 ء ١ باجأ نم مهنمف «هماعط ىلإ سانلا وعدي الوسر ثعب مث «ةبدأم اهيف لعج مث تیب اهيف ىنب مث
 نمف «لوسرلا دمحماي تنأو ءةنجلا تيبلاو «مالسإلا رادلاو كلما هّللاف «هكرت نم مهنمو «لوسرلا

 . ريرج نبا هاور ؛اهنم لكأ ةنجلا لخد نمو ءةنجلا لخد مالسإلا لخد نمو «مالسإلا لخد كباجأ
 موي نمام» :ِّْفي هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا ىبأ نع «ىرصعلا ديلخ ىنثدح :ةداتق لاقو

 «سانلا اهيأي :نيلقثلا الإ مهلك هللا قلخ '” امهعمسي نايداني ناكلم اهو الإ ةا هيف كعلط

 )١( ؟مهكلهيل» : ت ىف .

 . كلاه دانسإلا اذه نأ ركذ دقف «ةيشاخلا ىف ركاش دومحم ذاتسألا قيلعت رظناو )01/١5( ىربطلا ريسفت (؟)

 «عمسيلو» :ت یف (؟) .أ هت نم ةدايز (")

 ٦۰(. /1) هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 .رابج» :ت ىف (۷) .«ديوس» :أ «ت ىف (7)

 نع ةبيتق قيرط نم (5870) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (۷۲۸۱) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هقلعو )5١/١5( ىربطلا ريسفت (۸)

 نم ثيدحلا اذه ىور دقو» :لاق “هللا دبع نب رباج كردي مل لاله ىبأ نب ديعس «لسرم ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو ءهب ثيللا

 «نايح نب ميلس نع ديزي قيرط نم (۷۲۸۱) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هآور : تلق «اذه نم حصأ دانسإب وَ ىبنلا نع هجو ريغ

 .هوحنب هللا دبع نب رباج نع «ءانيم ىبأ نب ديعس نع
 . (هعمسيال أ ۰ت ى )5



 )۲١( ةيآلا :سنوي ةروس  عبارلا ءزحلا ل لل لب

 ف ارقا ىف كلذ لاو : لاق :«ىهلاو: رک ام ريخ «ىّفكو لق ام نإ مكبر یاو

 0 «متاح ىبأ نبا هاور «ميقتسم طارص ىلإ ءاَشي نم يدهيو مالسلا راد ىلإ وعدي هللاوإ : هلوق

۳ 

 ةئجلا باحصأ كنلوأ ة ةّلذ ذ الو رتف مههوجو قهري الو ةدايزو ئتسحلا اوئسحَأ َنيِذّلَل إ»

 .4 3 نودلاخ هيف مه

 رادلا ىف ىنسحلا  هلدبأ حلاصلا لمعلاو ناميإلاب ايندلا ىف لمعلا نسحأ نمل نأ ىلاعت ربخي

 1٠١[. :نمحرلا ]4 ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له :ىلاعت لاق امك «ةرخآلا

 ‹ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشع ةنسحلاب لامعألا باوث كيا ىه : «ةدايزو» :هلوقو

 ءمهنع اضرلاو روحلاو روصقلا نم نانجلا ىف هللا مهيطعي ام لمشيو « [اضيأ] كلذ ىلع ةدايزو

 مظعأ ةدايز هنإف «ميركلا 2 ههجو ىلإ رظنلا هالعأو كلذ نم لضفأو «نيعأ ةرق نم مهل هافخأ امو
: 5 5 - )۷( 5 5 ٤ 

 ىلإ رظنلاب ةدايرلا رفت یورو 'هةيحربو هلق لن ‹ مهلمعب اهنوقحتسي ال ا

 وبأو ىوغبلا لاق] سابع نب هللا دبعو «ناميلا نب ةفيذحو 0 يآ نع «ميركلا هللا هجو

 نب نمحرلا دبعو «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبعو «بيسملا نب ديعسو ء[تماصلا نب ةدابعو ىسوم
 «ىدسلاو «ةداتقو «نسحلاو «كاحضلاو «ءاطعو «دعس نب رماعو «ةمركعو «دهاجمو «طباس

 .فلخلاو فلسلا نم مهريغو «قاحسإ نب دمحمو

 : دمحأ مامإلا هاور ام كلذ نمف ل هللا لوسر نع رک داغ كلذ ف عندو دقو

 نع :+قلبلا ىبا نب نمحررلا لبيع نع «ینانبلا تباث نع «ةملس ٠ نب دامح انربخأ «نامع انثدح

 لهأ لخد اذإ» :لاقو 4 ةدايزو ئتسحلا اونسحأ نيذللل :ةيآلا هذه الت اع هللا لوسر نأ ؛بيهص

 .هومكزجني نأ ديري ًادعوم هللا دنع مكل نإ ءةنجلا لهأ اي :دانم ىدان ءرانلا رانلا لهأو ءةنجلا ةنجلا
 :لاق .(؟رانلا نم انحزح زیو «ةنحلا الخديو ءانهوجو ضیبیو ءاننيزاوم لّقثي ملأ ؟وه امو :نولوقيف

 الو «هيلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ ائيش هللا مهاطعأ ام هللاوف «هيلإ نورظنيف «باجحلا مهل " ”فشكيفا»

 .«مهنيعأل رقأ

 كتاب .ةملس نب دامح ثثيدح نم «ةمئآلا نم ةعامجو ملسم هاور اذكهو

 .«كلذ ىف» :أ «ت ىف )١(

 .هرحنب ةداتق نع مامه قيرط نم )5//١91( هدنسم ىف دمحأ هاورو )١80/ 5١( ىربطلا ريسفت (۲)

 .أ «ت نم ةدايز (9) .«یه لمشت» :أ «ت ىف (4) .«مهل نأ: «ت ىف (9

 . «(ههجولا :ت یف (۸) . (هتمحرو)» :ت ىف (۷) .ةهجو» :ت یف )3

 «فشکف» :ت یف (۱۰) .أ ٠ت نم ةدايز (9)

 ىف هجام نباو )١١1774( مقرب ىربكلا ناسلا ىف ىئاسنلاو (50507) مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هاورو )١181( مقرب ملسم حيحص (۱۱)

 .(۱۸۷) مقرب ننسلا



 1۳ (۲۷) ةيآلا : سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 ةا ىلا نع اا نع هش ارعا بهو قنا ارا نتو انريغلا رج نبا: لاو
 ايدانم ةمايقلا موي ثععبي هللا نإ» : ديد هللا لوسر نع ثدحي ىرعشألا ىسوم ابأ عمس هنأ ا

 : ىنسحلا «ةدايزو ىنسحلا مكدعو هللا نإ :- مهرخآو مهلوأ عمسي توصب - ةنجلا لهأ اي :ىداني
 . لجو رع نمجشرلا هجو ىلإ رظنلا :ةدايزو .ةنحلا

 ب «ىميجهلا ةميمت ىبأ نع ا ا ثيدح نم «متاح ىبأ ااش هاورو

 نع «جيرج نبا نع ء' ''راتخملا نب ميهاربإ انثدح «ديمح نبا انك :اضيأ نيرج نبا لاقو

 ل لاق 4 ةدايزو ئتسحلا اونسحأ َنيِذّلَل » : هلوق ىف یم ىبنلا نع aT «ءاطع

 )لجو زع نمحرلا هجو

 e اج عم «ةملس ىبأ نب ورمع انثدح 2 9هيحرلا دبع نبا انثدح :ًاضيأ لاقو

 ىنسحلا اونسحأ نيذلل» : لجو زع هللا لوق نع ةي هللا لوسر لأس هنأ جک خب ىبأ انثدح «ةيلاعلا

 e رع هللا هجو لإ رظنلا :ةدايزلاو «ةنحلا : ىنسحلا» : لاق 4 ةدايزو

 .هب ءريهز ثيدح نم ًاضيأ متاح ىبأ نبا هاورو

 هوجو ىرتعي امك < «رشحملا تاصرع ىف داوسو ماتق : ىأ «رتق مههوجو قهري الو : ىلاعت هلوقو

 ىف ةناهإ مهل لصحي هل : ىأ ناو ناوه : ىأ «ةلذ الو O ١ ةركقلا نم ةرجفلا ةرفكلا

 ةرضن مهاقلو مويلا كلذ رش هللا مهاقوف» : مهقح ىف ىلاعت لاق امك مه لب ‹رهاظلا ىف الو ا

 هلضفب مهنم هللا انلعج «مهبولق ىف ًارورسو «مههوجو ىف ةرضن :ىأ ١١[ :ناسنإلا] «ارورسو
 . نيمآ «هتمحرو

 مصاع نم هللا نم مهل ام ةَلذ مهقهرتو اهلثمب ةئيس ءازج تاَيسلا اوبسك نيذّلاو )»
 يت ن ت و

Ey E e O O Eمم 2#  

 u ل ل

 فطع .كلذ ىلع نودادزيو «تانسحلا مهل فعاضي نيذلا ءادعسلا لاح نع ىلاعت ربخأ ال

 «نابأو» :أ «ت ىف )١(

 .فيعض شايع ىبأ نب نابأو ريكانم بيبش نع ىور بهو نباو (156 )١6/ ىربطلا ريسفت (0)

 .(هب راتخملا» :ت ىف (4) . .«لذهلا» :ت ىف ()

 نباو ءاطع ثيدح نم بيرغ» :لاقو «هب ديمح نب دمحم قيرط نم (۲۰ 4 /0) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو )18/١5( ىربطلا ريسفت ()
 . فيعض راتخملا نب ميهاربإو .«راتخملا نب ميهاربإ هب درفت جيرج

 .«نمحرلا دبع» :أ ىف (5)

 ىبأ عمس نمع دمحم نب ريهز نع ملسم نب ديلولا قيرط نم (۷۸۰) مقرب ةنسلا ىف ىئاكلاللا هاورو )54/١5( ىربطلا ريسفت (0)
 .ًاعوفرم هركذف بعك نب ىبأ نع ثدحي ةيلاعلا

 .(نودازيو) :ت ىف (۸)



 07١ - ۲۸) تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا سسس 4

 مهارتر» :ىلاعت لاق امك ءاهنم مهفوخو ا مهولعتو مهيرتعت : : ىأ (مهقهرتر»

 نيسحت الو :ىلاعت لاقو :ء146 :ىروشلا] «يِفَح فرط نم نورظني لذلا نم نيعشاخ هيلع نوضرعي

 مهيلإ دري ال مهسوءر يعنقم نيعطهم . راصبألا هيف صخشت مويل مهري امَنِإ نوملاّظلا لمعي اًمع الفاغ هللا
 هللا نم مهل امو :هلوقو 0144 - 41 : ميهاربإ] «باَذَعْلا مهيتأي موي سالا رذنأو . ءاره مهتدشأو مُهفَرَط

 . رفملا نيأ ذئموي ناسنإلا لوقي» :ىلاعت لاق امك «باذعلا مهيقي قاو الو عنام نم : ىأ «مصاع نم

 ]°۱ : ةمايقلا] 4 رقتسملا ذئموي كبر ىلإ . رزو ال الك

 رادلا ىف مههرجو داوس نع نابخإ :(املظم ليلا نم اعطق مههوجو تّيشغأ امّنأك » :هلوقو
 35 ت ةو ريدم سل ع و و

 مكناميإ دعب مترفكأ مههوجو تدوسا نيد اما هوجو دوستو هوجو ضيبت موي» : ىلاعت لاق امك «ةرخآلا

 لآ] «َنودلاَخ ايف مه هللا ةمحر يفق مههوَجَو تيا نيا ماو .نورفكت متنك امب باذعْلا اوقوذف
e 5 7اهَْلع ذئموي هوجوو . ةرشبتسم ةكحاض . ةرفسم ذئموي هوجو ل :یلاعت لاق امكو ]1۰  

 éY]. - ”6 :سبع] ةيآلا 4 ةرجفلا ةرفكلا مه كتلوأ . ةر اهقهرت . 5

rorمس  IASI oهميم م6 ما و  

 مهنيب انلیزف مك ؤاكر شو متنأ مکناکم اوكرشأ نيدّلل لوقت مث اعيمج مهرشحن مويو ظ
 0 هم م

 نع انک نإ مكنيبو اننيب اديهش هّللاب ٰیفکف ۵ نودبعت انایإ متنک ام مهؤاكرش لاقو

 لّضَو ّقَحْلا مهالوم هللا ىَلِإ اودرو تقلسأ ام سقت لك ولبت كلانه ® نيلفاغل مكتدابع
 . 4 69 نورتفي اوناك ام مهنع

 امك ءرجافو ربو «'نجو سنإ نم «مهلك ضرألا لهأ :ىأ «مهرشحت موير» يات لوقي

 .[4/ : فهكلا] (ادحأ مهنم رداغن ملف مهاترشحو» : لاق

 هيف اوزاتما ءانيعم ًاناكم مهو متنأ اومزلا : ىأ «مكؤاكرشو متنأ مكناكم اوكرشأ نيدلل لوقت مث 5

 موقت مويو ظ :لاقو 109 :سی] «نومرجملا اهيا مويا اوزاتماو» :ىلاعت لاق امك ,ءنينمؤملا ماقم نع
 : ىأ ]¢ :مورلا] «نوعدصي ٍذئموي :  ىرخألا ةيآلا ىفو ]14 :مورلا] « نوُقر فتي ٍذئموي ةعاسلا

 عفشتسي (57كلذ : ليق اذهلو ؟ ءاضقلا لصفل ىلاعت برلا ءاج اذإ نوكي اذهو « نيعدص نوريصي

 نحن» :رخآلا ثيدحلا ىفو ءاذه انماقم نم انحيريو ءاضقلا لصفل ىتأي نأ ىلاعت هللا ىلإ نونمؤملا
 243,60 اننا قوق 0 ىلع الا هوت

 .(سنإو نج نم» :ت ىف (۱)

 .أ «ت یف لصوو ءه ىف ضايب انه عقو (۲)

 .هنع هللا ىضر سنأ ثيدح نم (4415) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور عافشتسالا ثيدحو

 .«رانلا» :أ ىف (۳)

 .لاعلا فرشملا عضوملا :موكلاو .هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (7 45 /) دنسملا ىف دمحأ هاور )٤(



 لم(. _۲۸) تایآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 :ةمايقلا موي مهناثوأو “"نيكرشملا هب رمأي امع ًارابخإ ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا لاقو
 اوؤربتو «مهتدابع اوركنأ نوت انایإ منك ام مھؤاک رش لاقو مھتیب انلیزف مکؤاکرشو متنأ مكناكم»

 :لاقو .[۲ :ميرم] ةيآلا «ادض مهيَلع نونوكيو مهتدابعب نورفكيس "![الك]» : ىلاعت لاق امك ءمهنم

 ل نم هللا نود نم وعدي نمم لضأ نمو» :لاقو 1 ةرقبلا] ( اعلا نيدلا نم اوعبتا نيذلا ًاربت ذإ»

 مهتدابعب اوناكو ءادعأ مهل اوناك ساتلا رشح اذإو . نولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي

 .[1 و : فاقحألا] «نيرفاك

 :مهتدابع مهئاعدا دنع مهيدباع هيف اوعجار اميف ءاكرشلا لوق نع ًارابخإ ةيآلا هذه ىف لاقو

 متنأ امنإو «ملعن الو اهب رعشن انك ام :ىأ *«نيلفاغل مكتدابع نع انك نإ مكنيبو اننيب اديهش هّللاب ئفكفإ»

 الو ءانتدابع ىلإ مكانوعد ام انآ مكنيبو اننيب ديهش هللاو «مکب ىردن ال ثيح نم اننودبعت متنك

 . كلذب مكنم انيضر الو ءاهب مكانرمأ

 ىنغي الو ءرصبي الو عمسي ال نمم «هريغ هللا عم اودبع نيذلا نيكرشملل ميظع تيكبت اذه ىفو

 ءهيلإ نونوكي ام جوحأ تقو ىف مهنم أربت لب «هدارأ الو هب ىضر الو كلذب مهرمأي ملو ءًائيش مهنع

TYلسرأ دقو ءىش لكب ميلعلا ؛ءىش لك ىلع رداقلا ءريصبلا عيمسلا ؛مويقلا ىحلا ةدابع  

 دقلو» :ىلاعت لاق امك اوت ام ةدابط نع ا «هل كيرش ال هدحو هتدابعب ارمآ « هبتك ٍ,دزنأو هلسر

 «ُةَلالَضلا هيلع تّقح نم مهنمو هللا ىده نم مهنمف توغاَطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ الور ةمَأ لك يف اننعب

 «نودبعاف انأ لإ هَلِإ ال هنأ هْيَلإ يحوي الإ لوسُر نم كلبق نم السر امول :ىلاعت لاقو ء[١۳ : لحنلا]

 (نودبعي ةهلآ نمحرلا نود نم اتلعجأ انلسر نم كلبَق نم اتلسرأ نم لأساوإ : لاقو ۲١[« :ءايبنألا]

 ٤٥١[. :فرخزلا]

 مهيلع درو «مهلاوقأو مهلاوحأ نيبو «هباتك ىف هللا مهركذ دق «نوريثك ماسقأو عاونأ نوكرشملاو

 .در متأ هيف مه اميف

 سفن لك ربتخت ةمايقلا موي باسحلا فقوم ىف :ىأ (تفَلسأ ام سفن لك ولبت كلاته» :هلوقو
 ء[۹ :قراطلا] «رئارسلا ىلبت موي نات لاق امك عرشو ر ان ايلمع] نم فلل ا و
 ةمايقلا موي هل جرخنو» : اا : ةمايقلا] © رخو مق امب ذئموي ناسنإلا اتي ا لاقو

 ١5[. ۳ : ءارسإلا] 4 ابيسح كيلع مويا كسفنب ئفك كباتك أر . اروشعم هاقلی اباتک

 مهضعب اهرسفو «ةءارقلاب مهضعب اهرسفو «(تقلسأ ام سفن لك ولبت كلاتهإ : مهضعب أرق دقو
 نم عبتيف «دبعت تناك ام ةمأ لك عبتت» :ثيدحب مهضعب اهرسفو ءرشو ريخ نم هتمدق ام عبتت ىنعمب

 .«كرت دقو هيلإ نوكي» :ت ىف (۳) .أءت نم ةدايز مز .«نوكرشملا* :1 «ت یف (۱)

 .أ نم ةدايز (0) .«ىحون» :أ ىف (4)



 0057 210 كايآلا سنوي ةروسد نارا ریا بح جيس تس

 تيغاوطلا دبعي ناك نم عبتيو ءرمقلا رمقلا دبعي ناك نم عبتيو «سمشلا سمشلا دبعي ناك
 . '7كيدحلا «تيغاوطلا

 ءلدعلا مكحلا هللا ىلإ اهلك رومألا تعجرو :ىأ 4 ّقَحْلا مهالوم هللا ىلإ اودرو » :هلوقو
 .رانلا رانلا لهأو «ءةنجلا ةنجلا لهأ لخدأو ءاهلصفف

 هللا نود نم نودبعي اوناك ام :ىأ 4 َنوُرَتفَي اوناك امال نيكرشملا نع بهذ :ىأ «مهنع لَضَول
 . هيلع ءارتفا

 نم يحلا جرخي نمو راصبألاو عمسلا كلم نَمَأ ضرألاو ءاَمّسلا نم مكقزري نم لق »

 رو سا

 مكلذف © ن رقت الأ لقف هللا نولوقيسف رمألا ربدي نمو ىحلا نم تيملا جرخيو تيما

 كبر تملک تّقح ح كلذك 69 نوفرصت ىنأف لالضلا الإ قحلا دعب اذامف قحلا مكبر هللا

 . 4 69 نونمؤي ال مهّنَأ اوقسف نيذّلا ىلع

 نم لق :لاقف "ءلالا ةينادحو ىلع هتيبوبرو هتينادحوب مهفارتعاب نيكرشملا ىلع ىلاعت جتحي

 هتردقب اقش ضرألا '"”قشيف ءرطملا ا ءاعسلا نعي لوني يا اذا قم ا ا نر

 ۷ : سبع] «ابأو ةهكاقو . ابلغ قئادحو . النو انوتيزو . اًبضقو ابتعو . اب ايم جرخيف « هتئيشمو

 كلذكو .؟[١۲ :كلملا] «هقزر كسمأ نإ مكفزري يذلا اذه نمأ» ء هللا :نولوقيسف ؟ هللا عم هلإأ ۳١

 ةوقلاو «ةعماسلا ةوقلا هذه مكبهو ىذلا :ىأ ؟["١ :سنوي] «راصبألاو عمّسلا كلمي نمأ» :هلوق

 عمّسلا مُكَل لعجو مكأشنأ يذلا وه لف » :ىلاعت لاق امك ءاهايإ مكبلسو اهب بهذل ءاش ولو «ةرصابلا
 مكراصبأو مكعمس هللا ذخأ نإ متيأرأ لق » :لاقو ء[۲۳: كلملا] «نوركشت ام اليلق ةدفألاو راصبألاو

 ٤١[. :ماعنألا] «هب مكيتأي هللا ريغ هَّلِإ نم مكبولق ىلع متخو

 «ةميظعلا هتردقب :ىأ (يحلا نم تّيمْلا جرخيو تّيملا نم يحلا جرخي نمو » :هلوقو
 .هلك كلذ ىف ةماع ةيآلا نأو «كلذ ىف فالخلا ركذ مدقت دقو «ةميمعلا
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 وهو «هيلع راجي الو ريجي وهو ءىش لك توكلم هديب نم :ىأ 4رمألا ربدي نمو $ :هلوقو

 تاوَمَّسلا يف نم هلأسي » «نولاسي مهو لعفي امع لاسي الو «همكحل بقعم ال ىذلا مكاحلا فرصتملا

 ةكئالم نم امهيف امو «ىلفسلاو ىوُلُعلا هلك كلملاف ء[۲۹ :نمحرلا] 4 نأش يف وه موي لك ضرألاو

 كلذ نوملعي مه :ىأ هللا نولوقيسف » ءهيدل نوعضاخ «هل ديبع «هيلإ نوريقف «ناجو سنإو

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۱۸۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١(

 .أطخ وهو «نم لق» :أ ىف (4) .«قشيو» :أ ءت ىف (۳) .«ةيهلإلا هتينادحو# :آ «ت ىف (۲)



 ان يي حجه ل ل للا نفرو روس مارا ورا

 . ؟مكلهجو مكئارآب هريغ هعم اودبعت نأ هنم نوفاخت الفأ :ىأ نوقت الأ لقف $ ءهب نوفرتعيو

 ىذلا اذهف :ىأ « نوُقرصت ىَنأَف لالّضلا الإ ّقَحْلا َدْعَب اَذاَمَف قَحْلا مكبر هللا مُكلَذَف » :هلوقو

 قحلا دعب اذامف » «ةدابعلاب mh لكل مكهلإو مكبر وه هلك كلذ لعاف هناب متفرتعا

 .هل كيرش ال دحاو ءوه الإ هلإ ال ءلطاب هاوس دوبعم لكف :ىأ «لالّضلا الإ

 هنأ نوملعت متنأو ءهاوس ام ةدابع ىلإ هتدابع نع "نوفرصت فيكف :ىأ “4 نوفرصت نأ ١
 ؟ءىش لك ىف فرصتملاو ؛«ءىش لك قلخ ىذلا برلا

 ءالؤه رفك امك :ىأ « نونمؤي ال مهن اوقف نيذّلا ىلع كبر تملك َْتَقَح كلك ) :هلوقو

 فرصتملا قزارلا قلاخلا هنأب نوفرتعي مهنأ عم «هريغ هللا عم مهتدابعو مهكرش ىلع اورمتساو نوكرشملا
 ىنكاس نم ءايقشأ مهنأ هللا ةملك مهيلع تقح اذهلف ؛هديحوتب هلسر ثعب ىذلا ءهدحو كلملا ىف

 ۷١[. :رمزلا] « نيرفاكلا ىَلَع باَذَعْلا ةملك َتَْقَح نكلو ىَب اولاق» :هلوقك ءرانلا

 ديعي مث َقلَحْلا ادبي هللا لف هديعي ْمُث َقْلَحْلا ادبي نم مكئاكرش نم له لقط
 ا ل موا

 o A A-0 ع ل ا يل اع

 مهرتكأ عبي امو 2 نومكحت فيك مُكَل اَمَف ىدهي نأ الإ يده ال نّمأ عبي نأ قحأ قحا

 . 69 نولّعفي امب ميلع هللا نِ ايش قحا نم ينغي ال نظل نإ ات الإ

 مكئاكرش نم له لق » ءدادنالاو مانصألا نم ااو ع ا اركوتا انيق اردا لاظيإ امو

 «قئالخلا نم امهيف ام ىشني مث ضرألاو تاومسلا هذه قلخ أدب نم :ىأ (هديعي مث قلحْلا ادبي نم

 «( هللا لق  ؟دیدج اقلخ “قلخلا ديعي مثءامهيف ام ءانفب و او تاریک ای

 نع نوفرصت فيكف :ىأ 4نوكقفؤت ْىَنَأَف » «هل كيرش ال هدحو «هب لقتسيو اذه لعفي ىذلا وه

 ! ؟لطابلا ىلإ دشرلا قيرط

 ال مكءاكرش نأ نوملعت متنأ :ىأ «قحلل يدهي هللا لق قحا ىلإ يدهي نم مكئاكرش نم له لق »

 ىذلا «هّللا دشرلا ىلإ ىغلا نم بولقلا بلقيو «لالضلاو ىرايحلا ىدهي امنإو «لاض ةياده ىلع ردقت
 .وه الإ هلإ ال

 ىلإ ىدهي ىذلا دبعلا] عي :ىأ «ئدُهُي نأ الإ يذهب أل نأ عي نأ قحأ حلا ىلإ يده سف $

 .«نوفرصي# :ت یف (۳ «۲) .هدحاو هلإلا نال وه الإ هلإ ال» :أ ءت ىف )١(

 .«قئالخلا» :ت ىف (45) . «ىنفي" :1 «ت یف )٤(
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 لام لاف امك کیو ةافعلا ید نأ "كلا ءىش ىلإ ىدهي ال ىذلا مأ .ىمعلا دعب رصبيو قلا
 4Y] :ميرم] ايش كنع يعي الو رص الو ْعمسي ال ام دبعت مل تبأ اي : لف اروع

 نم كلذ ريغ ىلإ ٠١ 40 :تاقاضلا ]4 نران امو مكفلخ هّللاو» نوتحنت ام نودبعتأ) :هموقل لاقو

 . تايآلا

 نيبو هللا نيب متيوس فيك «مکلوقعب بهذي "'مكلاب امف :ىأ «نومكحت فيك مكل امف» :هلوقو
 نم ىداهلا مكاحلا كلاملا هلالج لج برلا متدرفأ الهو ؟اذهو اذه متدبعو ءاذهب اذه متلدعو ,هقلخ
 . ةبانإلاو ةوعدلا هيلإ متصلخأو «هدحو ةدابعلاب ةلالضلا

 مهوت : : ىأ .مهنم نظ وه امنإو ءاناهرب الو اليلد اذه مهنيد ىف نوعبتي ال مهنأ ىلاعت نيب مث

as SSهنأ ؛؟ديدش ديعوو .مهل ديدهت  

 ليصفتو هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو هللا نود نم ىرَتفي نأ نآرقلا اذه ناك امو إل
 نم اوعداو هلم ةروسب اوتأف لف هارتفا نولوُقَي مَأ 69 نيمّلاعلا بر نم هيف بير ال باتكلا

 وو يو وم م 3 0 و دور د ا ا ا
 هليوأت مهتأي املو هملعب اوطيحي مل امب اوبذك لب C۵ نيقداص متنك نإ هللا نود نم متعطتسا

 مهنمو هب نمي نم مهنمو © نيملاظلا ةبقاع ناك فيك رظناف مهلبق نم نيذلا بذك كلذك لاما a a "وب لا oe. POS ا ف ,oo + يقال e ولي دم

 .4  نيدسفُملاب مّلعأ كبرو هب نمؤي ال نم
 نم ةروسب الو .ءروس رشعب الو .هلثمب اوتأي نأ رشبلا عيطتسي ال هنأو «نآرقلا زاجعإل نايب اذه

 ةعفانلا .0*2[ةزيزعلل] ةزيزعلا ىناعملا ىلع هلامتشاو «هتوالحو هتزاجوو هتغالبو هتحاصفب هنأل «هلثم
 لاننا ,SE aa ىذلا هللا دنع نم الإ نوكي ال ءةرخآلاو ايندلا ىف
 نود نم ئرتفي نأ نآرقلا "اذه ناك امو :ىلاعت لاق اذهلو ؛نيقولخملا مالك هبشي ال همالكف .هلاوقأو
 قيدصت نكلو» ءرشبلا "مالك اذه هبشي الو .هللا دنع نم الإ نوكي ال نآرقلا اذه لثم :ىأ هللا

 ليوأتلاو فيرحتلا نم اهيف عقو امل ًانيبمو ءاهيلع ًانميهمو .ةمدقتملا بتكلا نم : ىأ «هيدي نيب يذلا

 . ليدبتلاو

 آنايب «مارحلاو لالحلاو ماكحألا نايبو :ىأ 4«َنيمَلاَعْلا بر نم هيف بير ال باتكلا ليصفتو) :ةلوقو

 .؟ربخي" :أ ت یف (۳) .'مكل » :ت ىف (۲) .أ ءت نم ةدايز )١(

 .«اذهل» :ت ىف () .ت نم ةدايز (5) .«ةريزغلا» :أ ت ىف (4)

 .«مالکب» :أ ءت ىف (۷)



 ۹(. _۳۷) تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 نبا ىلع نع ءروعألا ثراحلا ثيدح ىف مدقت امك «نيملاعلا بر هللا نم هيف ةيرم ال ًاقح ًايفاك ًايفاش

 امعو فلس امع ربخ :ىأ ««مكنيب ام لصفو «مكدعب ام أبنو ءمكلبق ام ربح هيف» :بلاط ىبأ

 .هاضريو هللا هبحي ىذلا عرشلاب سانلا نيب اميف مكحو ‹ ىتأيس

 «َنيِقداص متنك نإ هللا نود نم متعطتسا نم م اوعداو هلم ةروسب اوتأف لق هارتفا نولوقي مأ > :هلوقو

 دنع نم اذه نإ» اسو ًايذك متلقو ‹ هللا دنع نم اذه نأ ىف متككشو متيرتفاو متيعدا نإ : ىأ

 نم : ىأ ا متنأ اوتأف «نآرقلا اذهب متمعز اميف ءاج دقو ءمكلثم رشب دمحمف «(دمحم

 .ناجو سنإ نم هيلع متردق نم لكب كلذ ىلع اونيعتساو «نآرقلا سنج

 .مهاوعد ىف نيقداص اوناك نإ «مهاعدو مهادحت ىلاعت هنإف «.ىدحتلا ىف ثلاثلا ماقملا وه اذهو

 دل مهنأ ربخأو 0 منش نمي اونيعتساو هدحو هب ءاج ام ريظنب اف «دمحم دنع نم هنأ

 لثمب اوتأي نأ ئَلَع نجلاو سنإلا تعمتجا نأ لق 9 : ىلاعت لاقف «هيلإ مهل ليبس الو «كلذ ىلع نوردقي

 نر شع ىلإ مهعم رفاقت مت د 14 : ءارسإلا] «اَريِهَظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب َنوَُي ال نآرَْلا اذه

 متعطتسا نم اوعداو تايرتفم هلم روس رشعب اوتأف لق هارتفا نولوقي مأ 9 : :دوه ةروس لوأ ىف لاقف 2 هلم

 َنوُلوَقَي مأ » :ةروسلا هذه ىف لاقف ءةروس ىلإ لزانت مث «[1 :دوه] «نيقداص منك نإ هللا نود نم
 - ةرقبلا ةروس ىف اذكو .«نيقداص متنك نإ هللا نود نم متعطتسا نم م اوُعذاَو هلم ةروسب اوتأف لق هارَفا

 نلو اوُلعفَت مل نإَف > :لاقف «ًادبأ كلذ نوعيطتسي ال مهنأ ربخأو «هنم ةروسب مهادحت - ةيندم یهو

 .[؟ 4 :ةرقبلا] :ةيآلا 4 رانلا اوقتاف اولعفت

 ءهتوالحو مالكلا اذه ةغالب نم فرع امب مهنم نمآ نم نمآ اذهلو هب دحأل لبق ال ام هللا نم مهءاج

 هل "”ههدشأو هل مهعبتأو «هل مهمهفأو ءهب سانلا ملعأ اوناكف «هتعاربو هتدافإو «هتوالطو هتلازجو

 ال ءمالسلا هيلع ءىسوم هلعف ىذلا اذه نأ ءرحسلا نونفب '"”ههملعل «ةرحسلا فرع امك «ًادايقنا
 «ىسيع كلذكو . هللا نذإب الإ رشبل عاطتسي ال اذه نأو هّللا نم لسرم الامم ديؤم نع الإ ردصي

 ىيحيو « صربألاو همكألا ئربي ناكف «ىضرملا ةجلاعمو بطلا ءاملع نامز ىف ثعب «مالسلا هيلع

 ٩ هش دبع هنأ مهنم فرع نم فرعف « هيف ءاودلاو جالعلل لحخدم ال اذه لثمو هللا نذإب ىتوملا

 ىتوأ دقو الإ ءايبنألا نم ىبن نم ام» :لاق هنأ ليَ هللا لوسر نع < ‹ حيحصلا ىف ءاج اذهلو ؛هلوسرو

 نوكأ نأ وجرأف «ىلإ هللا هاحوأ آيحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو «رشبلا هلثم ىلع نمآ ام تايآلا نم

2 04( 

 .«اوؤاش نمب اونيعتسيلو» :أ ءت ىف (۳) .«هوضراعيلف» :أ ءتاىف (۲) . «هلثم نم» :أ ت ىف )١(

 .؛مهرهشأو» :أ ءت ىف )١( .أطخ وهو «ام» :ت ىف (6© )۰٤

 .«هّللا دنع نما :أ ىفو ««هللا دبع نم» :ت ىف (۸) .؟مهملعبا :أ ءت ىف (۷)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )۱٥۲( مقرب هحيحص ىف ملسمو )٤۹۸۱( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۹)
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 نيح ىلإ حلا نيدو ق نم هيف e :یآ ا مهن تر .هوفرع الو هومهفي
 ناك فيك رظناف» ةفلاسلا ممألا نم : :ىأ 4 مهلبق نم نيذّلا بةك كلذك» اهفسو الهج هب هب مهبيذكت

 «ءالهجو ًادانعو ارفكو 00 مهبيذكتب مهانكلهأ فيك رظناف :ىأ «نيملاّظلا ةبقاع

 ا كارا ارت

 نيذلا ءالؤه نمو :ىأ «نيدسفملاب ملعأ كرو هب نمؤي أل نم مهمو هب نمؤي نم مهتم :هلوقو
 نمؤي هل نم مهنمو) ؛هب تلسرأ اج عفتنيو كعبتيو ءنآرقلا اذهب ' د اي مهلا "كح

 قحتسي نمب ملعأ وهو :ىأ «نيدسقملاب مّلعَأ كبرو)» هيلع ثعبيو 0 3 4 هب

 «هقحتسي ام الك ىطعي لب ءروجي ال ىذلا لداعلا وهو .هلضيف ةلالضلا قحتسي نمو «هيدهيف ةيادهلا

 .وه الإ هلإ ال «هزنتو سدقتو ىلاعتو كرابت

 امم ءيرب انأو لمعأ امم نوئيرب متنأ مكلمع مكلو يلمع يل لقف كوبذك نإو ظ

 مهنمو © نولقعي ال اوناك ولو مصلا عمست تنأفأ كيلإ نوعمتسي نم مهنمو 0نولمعت

 ائيش سانلا ملظي ال هللا نإ 65 نورصبي ال اوناك ولو يمعلا يدهت تنأفأ كيلإ رظني نم

 . 9 نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو

 يلمع يل لقف» < .مهلمع نمو مهنم أربتف ا ءالؤه " كبذك نإو : ي هيبنل ىلاعت لوقي

 الو . دبعأ ام نودباع متنأ الو . نود ام دعا ألا نورفاكلا اهي ا ب لق : ىلاعت هلوقك .«مكلمع مکلو

 ميهاربإ لاقو .[نورفاكلا ةروس] «نيد يلو مكنيد مكل . دبعأ ام نودباع متنأ الو . متدبع ام دباع ان

 مكنيبو اننيب ادبو مكب انرفك هللا نود نم نودبعت اًممو مكنم ءارب اإ : نيكرشلا E هعابتأو ليلا

 .[5 :ةنحتمللا] «هدحو هللاب اونمؤت ىّتح ادبأ ءافغلاو ةوادعلا

 ءميظعلا نآرقلاو .نسحلا كمالك '*”نوعمسي همن 5 نأ كی لإ نوعمتسي نم مهنمو) :هلوقو

 «ةميظع ةيافك اذه ىفو «نايدآلاو نادبألاو بولقلا ىف ةعفانلا ولا ةحيحصلا ثيداحألاو

 ردقت ال كلذكف - شرطألا وهو - مصألا عامسإ ىلع ردقت ال كنإف ءمهيلإ الو كيلإ كلذ سيل نكلو

 . هللا ءاشي نأ الإ ءءالؤه ةياده ىلع

 «نسحلا تمسلاو «ةدؤتلا نم هللا 0 كيلإ نورظني : ىأ «كيل لإ رظني نم مهنمو»

 رظني امك نورظني ءالؤهو لاو نك ىلوأل كتوبن ىلع «ةرهاظلا ةلالدلاو .ميظعلا قلخلاو

 .«كوبذك نإو» 3 ىف )۳( . ؟نمۆيس :آ ت ف )۲( .4«تثعب نم نيذلا» :ت یف ت (۱)

 .«راصبآلا» :ت ىف (1) .«ةحيحصلا ةحيصفلا» :ت ىف (2) .«نوعمتسي» :ت ىف (4)



 لإ _ ااا سس ((ه) ةيآلا : سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 نيعب كيلإ نورظني نونمؤملا لب ءمهريغل لصحي() ام ءىش ُ ةيادهلا نم مهل لصحي الو «مهريغ

 هللا ثَّعب يذلا اذهَأ اوزه الإ كنوذختي نإ كوأر اذإو» «راقتحالا نيعب كيلإ نورظني نورفاكلاو ءراقولا

 جاليبس لضأ نم باَذَعْلا نوري نيح نوُمَلعي فْوَسَو اَهْيَلَع انربص نأ الوَل انتهلآ نع اًأضيل داك نإ :ةلوصر

 4١« ٤١[. :ناقرفلا]

 نم هب رصبو '')[ىغلا نم] ىده نم هب ىده دق ناك نإو ءآئيش دحأ ملظي ال هنأ ىلاعت ربخأ مث
 مكاحلا وهف «نيرخآ "7ناميإلا نع هب لضأو ءافلغ ًابولقو ءامص اناذآو ءايمع انيعأ هب حتفو «ىمعلا
 لاق اذهلو ؛هلدعو هتمكحو هملعل «نولأسي مهو لعفي امع لاسي ال ىذلا ءءاشي اب هكلم ىف فرصتملا

 E ارذ ىبأ نع ثيدحلا یفو .(نوملظي مهسفنأ ساّنلا نكلو ايش ساّنلا ملي ال هلا نط ا

 هتلعجو «ىسفن ىلع ملظلا تمرح ىنإ «ىدابع اي» :لجو زع هبر هنع هيوري اميف وای '””ىبنلا
 مث «مكل اهيصحأ مكلامعأ ىه امنإ «ىدابع اي :هرخآ ىف لاق نأ ىلإ  اوملاظت الف امرحم مكنيب

 ملسم هاور .«هسفن الإ ُنَموُلَي الف كلذ ريغ دجو نمو «هللا دمحيلف ًاريخ دجو نمف ءاهايإ مكيفوأ

 ريدم م ه مام Ro ع عماش 2020 يما o شرب ظاو هم دعو هل

 اوبذك نيذّلا رسح دق مهنيب نوفراعتي راهتلا نم م ةعاس الإ اوثبلي مل نأك مهرشحي مويو ]

 . 4 3 نيدتهم اوناك امو هللا ءاَقلب

 موي ٩ھ ناک : ةمايقلا تاصرع ىلإ مهئادجأ نم مهرشحو ةعاسلا مايق سانلل ًاركذم ىلاعت لوقي

 لإ اوبل مل اهتوري موي مهّنأك $ : ىلاعت لاق امك «(راهتلا نم ةعاس الإ ايندلا ىف اوثبلي مل اهنوفاوي

 .اقرز ٍذئموي نيمرجملا رشحنو روصلا يف خفي موي , : ىلاعت لاقو ٦ : تاعزانلا] (اهاحض وأ ةّيشع
 : هط] «اموي الإ معني نإ ة ةقيرط مهلثمأ لوقي ذإ نولوقي امب ملعأ نحن ز .ارشع ذل مثيل نإ مهنيب نوتفاختي

 a اح ا : ىلاعت لاقو 0 ا

 00 »00 ل

 ٍضرألا يف متبل مك لاق 9 :لاق امك ةرخآلا رادلا ىف ايندلا ةايحلا راصقتسا ىلع ليلد هلك اذهو

 «نومّلعت متنك مكنأ ول اليلق الإ مشل نإ لاق . نيداعلا لأساف موي ضعب وأ اموي ابل اولاق . نينس ددع

 1١١7 -١١5[. :نونمؤملا]

 ىف اوناك امك ءاضعب مهضعب تابارقلاو ءاہآلا ءانبألا فرعي :ىأ ( مهنيب نوفراعتي 8 :هلوقو

 .«هب ناميإلا نع لضأو» :ت ىف (۳) .أ ءت نم ةدايز () . كاما :ت ىف )١(

 . هللا لوسر» :آ «ت یف (0) .؟رذ ىبأ ثیدح» :أ ءت ىف (5)

 (¥YoV). مقرب ملسم حيحص فز

 . ؛ءانبألا ءابآلا» :أ ءت ىف (۸) .«مهنأكو» :أ ءت ىف (۷)



  ۷٢ناتيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا د )83« 87(

 نونمؤملا] (نوءاستي الو دموي مهتيب باسنأ الف روصلا يف خف اذإ $ هسفنب لوغشم لك نكلو «ايندلا :

 ٠[.« هيدي ايمو باع نم يدتفي ول مرجملا دوي مهتر اميمح میمح لاسی الو ف :ىلاعت لاقو

  Eجراعملا] «ًالك . هيجني مث اعيمج ضرألا يف نمو. هيوؤت : ° 10].

 «نيبدكملل نسوي و : یلاعت هلوقك «(نیدتهم اوناك امو هللا ءاقلب اوبذک نیلا رسخ دق » : هلوقو
 یھ هذهف . نيبملا نارسخلا وه كلذ اللأ « ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ مهنأل »°1 : تالسرملا]

 .ةمادنلاو ةرسحلا موي ؛2ا)هتبحأ نيبو هنيب قرف نم ةراسخ نم مظعأ ةراسخ الو «ةميظعلا ةراسخلا

 ام ْىَلَع ديهش هللا مث مهعجرم ايلف كيفن وأ مهدعت يذلا ضعب كتيرن امو إل

 نومّلظي ال مهو طسقلاب مهتيب يضف مهلوسر ءاج اَذِإَف لوسر ةمأ لكلو ع0نولعفي 69 4 .

 كتايح ىف مهنم "مقتتن : : ىأ «مهدعت يذلا ضع كئيرن امإو >: :الک هلوسرل ابطاخم ىلاعت لوقي
 مهلاعفأ ىلع ديهش هللاو ,مهبّلقتمو مهريصم : : ىأ «مهعجرم انيَلِإَف كتيفوتن وأ $ ‹ مهنم كنيع ّرقتل

 كدعب .

 «ىفنحلا ركب وبأ انثدح «مركم نب ةبقع انثدح ءدمحأ نب هللا دبع انثدح :ىناربطلا لاق دقو

 ىلع تضرعا : لاق ال ىبنلا نع «ديسأ نب ةفيذح نع ؛"”ليفطلا ىبأ نع «دوراجلا نب دواد انثدح
 «قلخ نم كيلع ضرع «هّللا لوسر اي :لجر لاقف .اهرخآو اهلوأ .ةرجحلا هذه ىدل ةحرابلا ىتمأ

 كدا نم مهنم ناسنإلاب فرعأل ىنإ ىتح «نيطلا ىف ىل ار شا :لاقف ؟قلخي مل نم فيكف

 , (0«حاص

 نب دايز نع «ريكب نب سنوي نع «مرکم نب ةبقع نع «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم نع هاورو
 و هب « ديسأ نب ةفيذح نع ‹ ليفطلا ىبأ نع «رذنملا

 .ةمايقلا موي ىنعي :دهاجم لاق :«مهلوسر ءاج اذِإف لوسر ةمأ لكلو» :هلوقو

 باتكلا عضوو اهَبر رونب ضرألا تقرشأو» : ىلاعت لاق امك (4 نومَلظي ال مهو طسقلاب مهنيب يضف
 ىلع ضرع ةمأ لكف «[14 :رمزلا] «ْنوُمَلظُي ال مهو قحاب مهنيب يضقو ءادهشلاو نييبتلاب ءيجو
 ةكئالملا نم مهتظفحو « مهيلع دهاش 'عوضوم رشو ريخ نم اهلامعأ باتکو ءاهلوسر ةرضحب هللا

 موي 0 7 اهنأ الإ «قلخلا ىف ممألا رخآ تناك نإو ةفيرشلا ةمألا هذهو .ةمأ دعب ةمأ اشا دره

 هنأ يك هللا لوسر نع نيحيحصلا ىف فذ ءاج امك « ‹مهل ىضقيو «مهنيب لصفي ةمايقلا

 . «مقتني» :ت یف (۲) .«هیخآ» : ءت یف )١(

 . ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم بيوصتلاو «ليلسلا ىبأ» :خسنلا عيمج ىف ()

 )۱۸١/۳(. ريبكلا مجعملا ()

 .«باذك وهو رذنملا نب دايز هيفو» )59/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ۱۸١( /۳) ريبكلا مجعملا (0)

 .أطخ وهو «طسقلاب» :آ ءت ىف )١(



 )٤۸ 447 03/٠ تايآلا :سنوی ةروس - عبارلا ءزجلا

 فرشل قبسلا بصق تزاح امنإ هتمأف ء'«قئالخلا لبق مهل ىضقملا «ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا

 .نيدلا موي ىلإ "”[امئاد] هيلع همالسو هللا تاولص ءاهلوسر

 واش ةنل كلمأ ال لق © نيقداص متنك نإ دعوا اذه ئتم نولوقيو ل

 نإ متيأرأ لف ® نومدقتسي الو ةعاس نورخًفتسي الف مهلجأ ءاج اذإ لجأ ةَمَأ لكل هللا ءاش
 o ر مال ساره رر ت ريت و راو رە 200 تم رع سه رل رر

 دقو نآلآ هب متنمآ عفو ام اَذإ مثَأ ع9 نومرجملا هنم لجعتسي اذام اراهن وأ اتايب هباذع مكاتأ

 متنك امب الإ نوزجت له دّلخْلا باذع اوُقوُذ اوُمَلَظ نيدّلل ليق مث 9 نولجعتست هب ب متنک

 .4 9 نوک

 لبق هتقو نع مهلاؤسو باذعلا مهلاجعتسا ىف نيكرشملا ءالؤه رفك نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 اونمآ نيذّلاو اهب نونمْؤي ال نيذّلا اهب لجْعَتسُي © :ىلاعت لاق امك هل هيف ةدئاف ال ام ءنييعتلا

 اهتقو اوملعي مل نإو .ةعقاوو ةلاحم ال ةنئاك :ىأ ١6[ :ىروشلا] «قحلا اَهْنَأ َنومَلَعَيو اهنم نوقفشم

 للا ءاش ام الإ امن الو ارض يقتل كلم أل لق : لاقف مهباوج ىلإ هب هلوسر دشرأ اذهلو ءانيع

 هلوسرو هدبع انأف هيلع ىفلطي ناال اا ام مش لع ردفا ألو «ىنمّلع ام الإ لوقأ ال :ىأ

 مَا لكل > [نکلو] ءاهتقو ىلع ىنعلطي ملو «ةنئاك اهنأو ةعاسلا ءىجمب ل

 الو ةعاس نورخفتسي الف ١ مهلجأ ىضقنا اذإف ۰ هردقم رمعلا نم هدم ترق: لكل أ ء4لجأ

 نأ مهربخأ مث »1۱ :نوقفانلا] (اهلجأ ءاج اذإ اسقت هللا رخؤي نلو $ : یلاعت لاق امك « (نومدقتسی

 ادام » ءاراهن وأ اليل :ىأ (اراهت وأ اتاّيب هباذع مكاتأ نإ متي بارا لق > : لاقف «ةتغب مهيتأيس هللا باذع

 اترصبأ اتر » :اولاق باذعلا مهءاج اذإ مهنأ : ىنعي (هب متنمآ عو ام اذإ من . ر نفي رجس
 هللاب اَمآ اولاق انساب اور امف ١ ؛ىلاعت لاقو <[ ةدجسلا] «نونقوم اَنِإ احلاص لمعت انعجراف اتعمسو

 رخو هدابع يف تلح ادق يل هللا تنم اتسأب اوأر مَ مهار ْمُهمَقَي كي ملف نيكٍرشُم هب انك مب اترفكو ةدحو

.[A® «Af E 

 ءًاعيرقتو اتي اتيكبت ءاذه مهل لاقي ةمايقلا موي :ىأ دخلا باع اوفوذ اومَلَظ نيل ليف مث 0

 . نورصبت ال متنأ مأ اذه رحسفأ . نوبذذكت اهب متنک يتلا راتلا هذه . اعد منهج ران ىلإ نوعدي موي : هلوقك

 *3-١5[. : روطلا] نولمعت منك ام نوزجت اَمّنِإ مكيلع ءاوس اوربصت ال وأ اوربصاف اهولصا

 ني

 ىبأ ثيدح نم (4175) مقرب هلوأ ىراخبلا یورو «هنع هللا ىضر ةفيذح ثيدح نم (8607) مقرب ملسم حيحص ىف ظفللا اذه )١(

 . هنغ هللا ىضر ةريره

 . هيف مهل» :1 ءت ىف (۳) .أ ت نم ةدايز (۲)

 .اردقت» :ت ىف (65) .أ ءت نم ةدايز (6)

 .(لق» :ت ىف (6)



 (ةراه1) تابا نسوي ةروساب عبازلا را تس ب حت هيسححم »ابو

 سفن لكل نأ ولو 6© نيزجعمب متنأ امو قحل هّنِإ يبرو يإ لق وه قحأ كنوئبنتسيو إل
 ا ا يول” زيا »ل ا ع ا ياو قه اوفا ي ا ا و یار

 مهو طسقلاب مهنيب يضقو باذعلا اوأر اّمَل ةمادنلا اورسأو هب تدتفال ضرألا يف ام تّمَلظ

 . 4 ی2 نرملظي ال

 ماسجألا ةروريص دعب ثادجألا نم ةمايقلاو داعملا : ىأ ؟(وه قحأ) بنو رخو : یلاعت لوقي

 امك مكتداعإ نع هلل زجعمب ابارت مكتروريص سيل :ىأ (نيزجعمب متنأ امو قح هن يبرو يإ لق) .ابارت
 .[۸۲ :سي] 4نوکیف نك هل لوقي نأ ایش دارا اذِإ '')هرمأ اَمنِإ» :مدعلا نم مكأدب

 نم ىلع هب مسقي نأ هلوسر ىلاعت هللا رمأي «نايرخأ ناتيآ الإ نآرقلا ىف ريظن اهل سيل ةيآلا هذهو

 ىفو ۳: أبس] «مكتيتأتل ينرو ىب لق ةعاسلا انيتأت ال اورفك نيذلا اقول :أبس ةروس ىف داعلا ركنأ

 (ريسي هللا ىلع كلذو متلمع امب نبل مث نثعبتل يبرو ىلب لق اوثعبي نأ نأ اورفك نيذّلا معز : نباغتلا

 .[ ا / : نباغتلا]

 ءابهذ ضرألا ءلمب هللا باذع نم ىدتفا ول رفاكلا دوي ةمايقلا تماق اذإ هنأ ىلاعت ربخأ مث

 . «نوملظي ال مهو .قحلاب : ىأ «طسقلاب مهنيب يضقو باذعلا اوأر امل ةمادنلا اورسأو»

 نقل هرمي مرج نار رح دال العر نرخ ضرار تارسلا نام اواو

 .© ED نوعجرت هيَلِإو تيمي تيميو يبحي وه

eهيلإو تيميو ىيحي هنأو .ةلاحم ال نئاك قح ا .ضرألاو تاومسلا كلام هنأ  

 راحبلاو ضرألا راطقأ رئاس ىف قزمتو ماسجألا نم قرفت اب ميلعلا كلذ ىلع رداقلا هنأو .مهعجرم

 "اوا و ناسا دش نلاغتو هتاحيسألا راغقلاو

 ةمحرو ىدهو رودصلا يف امل ءافشو مكبر نم ةظعوم مكتءاج دق سانلا اهيأي ل

 دق سالا اهيأيإب "ميركل هلوسر ىلع ميظعلا كآرقلا نم مهيلإ لزنأ اچ هقلخ ىلع انتم يلاعت لوقي

 هبشلا نم :ىأ (رودصلا يف امل ءافشو» 5 شحاوفلا نع رجاز : ىأ 4 مكبر نم ةظعوم مكتءاج

 هيحرلاو ةيادهلا اهل لصحم : یآ م افا سدو سجر نم اهيف ام ةلازإ وهو ‹كوكشلاو

 ام نآرقلا نم لزتنو) : O رولا ل . ىلاعت هللا نم

 نيذّلل وه لق) :ىلاعت لاقو ء[467 : رسإلا] 4 اراسخ الإ َنيملاّظلا ديزي الو نينمؤملل ةمحرو ءافش وه

 .أ نم ةدايز (۲) .هانتبثأ ام باوصلاو «هلوق امنإ) :ت ىف )١(



 V0 )1 ,ه9) ناتيآلا : سنوي ةروس - ا

 . :٤ ٤[ تلصف]

 ىذلا اذهب :ىأ «نوعمجي اَمَم ريخ وه اوحرفيلف كلذبف" هتمحربو هللا لضفب لق» : ىلاعت هلوقو
 «نوعمجي امم ريخ وه# هب نوحرفي ام ىلوأ هنإف ءاوحرفيلف 2 "'قحلا نيدو ىدهلا نم هللا نم مهءاج
 ريسفت ىف متاخر يل نزلا امك"( ةلاصياول E ةرهزلا نم ايو انو اددلا ماطخ نم : ىأ

 دبع نب عفيأ تعمس «ورمع نب ناوفص نع - ديلولا ذي نيج E ركذو» :ةيآلا هذه
 دعي رمع لعجف هل ىلومو رمع جرخ ءهنع هللا ىضر ءرمع ىلإ قارعلا جارخ مدق امل :لوقي ىعالكلا

 نم ارا رم .لؤقيو لات هلل قيحتا لوق رم لق كلذ س رتا يه اذإف لبا
 هللا لضقب لقط : ىلاعت هللا لوقي ىذلا وه ءاذه سيل .تبذك ES .هتمحرو هللا .لضف

 .نوعمجي امم اذهو « (نوعمجي امم ريخ وه اوحرفيلف كلذبف هتمحربو

 نب وج نع <« قشم دلا غو ىبأ نع هاورف «ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا ۲7 دنس نك

 ارا «ةيقب نع 0

 00 الا مو ال دلل ىلع نرش ننال نط ةراعا نورتفت هللا

 .4 ©9 نوُركشي ال مهرتكأ نكلو سائلا

 ًاراكنإ تلزن : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو ‹كاحضلاو «دهاجمو « سابع نبا لاق

 اولعجو © : ىلاعت هلوقك «لئاصولاو بئاوسلاو رئاحبلا نم نولحيو نومرحي اوناك ميك ر ىلع

 .تايآلا [ 35 : ماعنألا] «ابيصن ماعنألاو ثرحلا نم م ًارذ امم هلل

 ابأ تعمس «قاحسإ ىبأ نع « ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 انأو یک هللا لوسر تيتأ :لاق هيبأ نع ثدحي - ليفت ات ر كلام] نب فوع وهو - صوحألا

 لک نم :تلق : لاق («؟لاملا ىأ نمل :لاق . .معن ١ "تلف : لاق «؟لام كل له» : لاقف ‹ةئيهلا فشق

 لبإ جتنت له» :لاقو .«كيلع َريْلَف الام كاتأ اذإ» : “لاقف .منغلاو ليخلاو قيقرلاو لبإلا نم ءللملا

 اهدولج قشت وأ ءاهقشتو رحب هذه :لوقتف ءاهئاذآ عطقتف ىسوم ىلإ دمعتف اا احاحص كموق

 .«هسفن نع رکذ» :ت یف (۳) .«هللا» :أ ىف (۲) .«ةمحربو» :ت ىف )١(
 .«دنسأ» :أ ىف (5) .«اذهو» :ت ىف (0) .«وه» :أ ىف (4)

 .ىناربطلاو متاح ىبأ نبال هازعو (3748 /5) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هدروأ (۷)

 .«لاق معنلاو» :أ ءت ىف (9) .دنسملاو ءأ ٠ت نم ةدايز (8)



  ۲۷٦ناتيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا )59 « 50(

 ‹«لح كل هللا كاتآ ام نإف» :لاق . . معن : : لاق «؟كلهأ ىلعو فاع و فرص هذه :لوقتو

 وخلا مامت ركذو «كاسوم نم دحأ هللا ىسومو «كدعاس نم دشأ هللا دعاسو

 3 ٠ ۰ ٍ“ ٤
1 2 , 

 نعو : صرحألا ىبأ همع نع ‹«ورمع نب ورمع ءارعزلا ىبأ نع « ةئييع نب نايفس نع هاور مث

 ثيدح اذهو م ‹صوحألا ىبأ نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةملس نب دامح نع السا قب دهب

 .دانسإلا ىوق ديج

 ءءاوهألاو ءارآلا درجك مرح ام لحأ وأ ‹ هللا لحأ ام مرح نم ىلع ىلاعت 20[ شر ركنأ دقو

 نيذّلا نَظ امو :لاقف «ةمايقلا موي كلذ ىلع مهدعوت مث .اهيلع ليلد الو اهل دنتسم ال یتا

 . ةمايقلا موي انيلإ مهعجرم موي مهب عّنصي نأ مهنظ ام : ىأ «ةمايقلا موي بذكلا هللا ىَلَع نورتفي

 ىف ةبوقعلاب "مهتلجاعم هكرت ىف :ريرج نبا لاق :€ ساّنلا ىَلع لّضَف وذل هللا نإ :هلوقو

 .ايندلا

 ءايندلا ىف عفانملا نم هقلخ ام مهل حابأ اميف سانلا ىلع لضف وذل دارملا نوكي نأ لمتحيو : تلق

 .مهنيد وأ مهايند ىف مهل راض وه ام الإ مهيلع مرحي ملو

 «مهسفنأ ىلع نوقيضيو «مهيلع”[هب] هللا معنأ ام نومرحي لب ,«نوركشي ال مهرئكأ نكلو »

 باتكلا لهأو «مهسفنأل هوعرش اميف نوكرشملا هيف عقو دق اذهو .امارح اضعبو الالح اضعب نولعجيف

 .مهنيد ىف هوعدتبا اميف

 انثدح «ىراوحلا ىبأ نب دمحأ انثدح «ىبأ انثدح :ةيآلا هذه ريسفت ىف متاح ىبأ نبا لاقو

 وذل هللا نإ » :لجو زع هّللا كرف يف حافلا نبا ىسوم انثدح «ناميلس نب هللا دبع انثدح يي

Eهّللا 2 لهأب ى ىتۇي « ةمايقلا موي ناك اذإ : لاق  e0  

 «اهيف كتعاط لهأل تددعأ امو «اهميعنو اهروحو ءاهراهنأو اهرامثو اهراجشأو ةنحلا تقلخ

 هذه «ةنجلل تلمع اغإ « ىدبع : ىلاعت هللا لوقيف :لاق .اهيلإ قوش رايت تامظاو نقلل ترهسات

 «"[ىتنج كلخدأ نأ كيلع ىلضف نمو] ءرانلا نم كقتعأ كاع امن ب 00 ةنجلا

 براي لوفي E OO E :لوقيف :لاق e : لاق

 اهيف كتيصعم لهأو كئادعأل تددعأ امو ا اهريعسو اهلالغأ تقلخو اران تقلح

 .«"اهمرحيو مارح» :ت ىف )١(

 )۲( دنسملا )۳/ ٤۷۳(.

 .(۱۳۷ /5) دنسملا ()

 .(۷۳€ /۳) دنسملا (5)

 .«ىذلا» :أ ىف () .أ «ت نم ةدايز )٥(

 .أ هت نم ةدايز (4 248) . ؟مهتحلاعم١ :ت ىف (۷)



 ل۷ل (إ) ةيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 اف ٠ عزاز نم افرع كلذ تلعن: غ لوح اه افرع ىراهت تافل ترهتات

 .ةنحلا هعم نمو وه لخديف .ىتنج كلخدأ نأ كيلغ ىلضف نمو «رانلا نم كتقتعأ دق

 كل ًابح "بر :لوقيف ؟تلمع اذال ءىدبع :لوقيف «ثلاثلا فنصلا نم لجرب ىتؤي مث

 :ىلاعتو كرابت لوقيف «كل ابحو كيلإ اقوش ىراهن تأمظأو ىليل ترهسأ دقل كتزعو «كيلإ اقوشو

 :نلإ رظنا ءاذ انأ اه :لوقيو ءهلالج لج برلا هل ىلجنيف « ىلإ اقوشو ىل اح تلمع اغإ « ىذبع

 كيلع ملسأو « ىتكئالم كريزأو «ىتنج كحيبأو ءرانلا نم كقتعأ نأ كيلع ىلضف نم :لوقي مث

 ذإ ادوهش مكيلع انك ًالِإ لمع نم َنوُلَمعت الو نآَرُق نم هنم ونت امو نأش يف نوت امو
 ء. رل رە

 كلذ نم رغصأ الو ءامّسلا يف الو ضرألا يف ةَرَذ لاقنم نم كبَر نع بزعي امو هيف نوضيفت

 .4 كريم باک يفألإ رك الو
 عيمجو «هتمأ لاوحأو هلاوحأ مج ملعي “هنآ «"همالسو هيلع هللا تاولص «هیبن ىلاعت ربخي

 E ES .ةظحلو نآو ةعاس لك ىف قئالخلا

 ° حیتاقم ةدنعوو لک نم باتك ىف الإ ربكأ الو اي ضا الو ءضرألا ىف الو تاومسلا

 الو ضرألا تاملظ يف ةّبح الو اهملع الإ ةقرو نم طقسَت امو رحبلاو َربلا يف ام مليو وه الإ اهلي ال بيلا
 نم اهريغو ا ةكرح ا ىلاعت ربخأف ء[۹٥ :ماعنألا] «نيبم باتك يف الإ سبا الو بطر

 ممأ لإ هيحانجب ريطي رئاط الو ضرألا يف ةّباد نم امو :هلوق ىف ةحراسلا باودلا كلذكو تادامجلا

 ةباد نم امو :ىلاعت لاقو .[4 :ماعنألا] «نورشحي مهر ىلإ من ءيش نم باتكلا يف اطر ام مُكامأ
 هم مه و

 .[1 :دوه] © نيبم باك يف لك اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف

 امك «ةدابعلاب نيرومأملا نيفلكملا تاكرحب هملعب فيكف «ءايشألا هذه تاكرحب هملع اذه ناك اذإو

 - 7١7 :ءارعشلا] «نيدجاسلا يف كبلقَتو . موقت نيح كاري يذلا . ميحرلا زيزعلا ىلع لكوتو# : ىلاعت لاق

 مكيلع انك الإ لمع نم نولمعت الو نآرق نم هنم ونت امو نأش يف نوکت امو : ىلاعت لاق اذهلو ؛ 4
 اذهلو «نوعماس نوؤار مكل نودهاشم نحن ءىشلا كلذ ىف نوذخأت ذإ :ىأ هيف نوضيفت ذِإ ادوهش
 هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ»: "[لاق] ناسحإلا نع ليربج هلأس امل © )اسلا هيلع «لاق

 اد 4.6

 كا

 . ؟هيلع همالسو هللا تاولص» :ت یف (۳) .«ىبر» :أ ىف (۲) .«رانلا» : ت ىف )١(

 . ةي :1 ىف (5) .«حتافم» :ت ىف (5) . ؟هنأب" :ت یف (4)

 .أ ءت نم ةدايز (۷)

(A)مقرب هحيحص ىف ملسم هاور  (A)ليوطلا باطخلا نب رمع ثيدح نم  . 



 )57  ٦٤( تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزحلا ۷۸

 ع۵ذوقي اوناكو اونمآ نيذّلا 0 ونَزَحُي مه الو مهْيَلَع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ

 زوفلا وه كلذ هللا تاملكل ليدبت ال ةرخآلا يفو ايدل ةايحلا يف ئرشملا مهل

 ناك 0 5 نف ۰ مهبر EEG «نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا مه هءايلوأ نأ ا

 ام ىلع «نونَزَحَي مه الوإل «ةمايقلا لاوهأ نم نولبقتسي اميف : "7[ىأ] «مهيَلَع فوخ الط هنأ :ايلو هلل

 . ايندلا ىف مهءارو

 . هللا رك اوؤر اذإ نيذلا هللا ءايلوأ :فلسلا نم دحاو ريغو « سابع ¿ نباو ءدوعسم نب هللا دبع لاقو

 :رازبلا لاق امك عوفرم ثيدح ىف اذه درو دقو

 هللا دبع نب بوقعي انثدح «قباس نب ديعس نب دمحم انثدح «یزارلا برح نب ىلع انثدح

 لاق :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع - ىمقلا وهو  ىرعشألا
 نع ىور دقو :رازبلا لاق مث .«هللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا» :لاق ؟هللا ءايلوأ نَم هللا لوسر اي :لجر
 و عب

 نب ةرامع نع «ىبأ انثدح :'؟7”ليضف نبا انثدح «ىعافرلا ماشه وبأ انئدح :ريرج نبا لاقو
eS1 ا 2 0  . 

 لوسر لاق : لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع . ىلجبلا ريرج نب ورمع نب هعرز ىبا نع ‹ عاقعقلا

 انلعل ؟هللا لوسر اي مه نم :ليق .«ءادهشلاو ءايبنألا (”'مهطبغي د هللا دابع نم نإ» :ة هللا

 رون نم ربانم ىلع رون مههوجو «باسنأ الو لاومأ ريغ ع نم هللا ىف "اوباحت موق مه» :لاق .مهبحن
 مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ $ :أرق مث .«سانلا نزح اذإ نونزحي الو . سانلا فاح اذإ نوفاخي هل

 . "7«نونزحي مه الو

 نب ورمع نب ةعرز ىبأ نع .عاقعقلا نب ةرامع نع 2« ريرج ثيدح نم «دواد وبأ اضيأو هاور مث

 , “لغم اک ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نع «ريرج

 .ملعأ هللاو «باطخلا نب رمعو ةعرز ىبأ نيب عطقنم هنأ الإ «ديج دانسإ اضيأ اذهو

 .ت نم ةدايز () .2مهب رسف» :أ ءت ىف )١(

 نع «قاحسإ نب ثعشأ قيرط نم )١5/ ١١9( هريسفت ىف ىربطلا هاور لسرملاو .«راتسألا فشكا (5777) مقرب رازبلا دنسم (۳)

 .ًالسرم ريبج نب ديعس نع ةريغملا ىبأ نب رفعج

 .قلعملا هبوصو ىربطلا ةطوطخم ىف عقو اذكو 2««ليضف وبأ» خسنلا عيمج ىف (4)
 .«؟نوباحت» :أ ىف (5) . مهيطعي» :ت ىف (0)

 نع ليضف نب دمحم نع ىلعالا دبع نب لصاو نع )١١7757( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا ءاورو )٠١/ ۲١( ىربطلا ريسفت (۷)

 (۲۵۰۸) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو «هوحن هب ةريره ىبأ نع ةعرز ىبأ نع امهالك - ًانورقم اذكه  عاقعقلا نب ةرامعو هيبأ

 .هب ةعرز ىبأ نع عاقعقلا نب ةرامع نع ليضف نبا نع حلاص نب نمحرلا دبع قيرط نم

 .(7551/) مقرب دواد ىبأ ننسو )١3/ ١7١( ىربطلا ريسفت (۸)



 للو 7 ب__.ا. كد (54 57) تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 «بشوح ني رهش نغ ماره نب ديمحلا دبع عع ءرضتلا ننأ نع دما ملا ثيدح ىفو

 سانلا ءانفأ نم ىتأي»: ةي هللا لوسر لاق :لاق ىرعشألا كلام ىبأ نع «منغ نب نمحرلا دبع نع

 مهل هللا عضي «هللا ىف اوفاصتو هللا ىف اوباحت «ةبراقتم ماحرأ مهنيب ' ٠”لصتت مل موق لئابقلا عزاونو

 ال نيذلا ءهّللا ءايلوأ مهو «نوعزفي الو سانلا عزفي ءاهيلع مهسلجيف «رون نم ربانم ةمايقلا موي
 داو .«نونزحي مه الو مهيلع فوخ

 علام ىبأ ناوکڏ نع ٠ ‹شمعألا نع «نايفس انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ايندلا ةايحْلا يف ئرشبلا مهلإ : هلوق ىف كك ىبنلا نع ءهنع هللا ىضر «ءادردلا ىبأ نع «لجر نع

 .«هل ىرت وأ «ملسملا اهاري ةحلاصلا ايؤرلا» :لاق «(ةرخآلا يفو

 نع <« اص ىبأ نع « شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح «بئاسلا وبأ ىنثدح : :ريرج نبا لاقو

 يقو ايندلا ةايحلا يف ئرشبلا مهل» :هلوق ىف ءادردلا ىبأ نع as ‹«راسي نب ءاطع

 تعمس ام ءىش نع تلأس دقل :لاقف قيآلا هذه رع لا ابأ لجر لأس : لاق ,«ةرخآلا

 ءملسملا لجرلا اهاري ةحلاصلا ايؤرلا ىه» :لاقف هللا لوسر هنع لاس لجر دعب هنع لاس “(ادحا]

 , 1 ةرخآلاا ىف هارشبو 'ءايندلا ةايحلا ىف هارشب هل ئرت ذأ

 لهأ نم لجر نع ءراسي نب ءاطع نع ءردكملا نبا نع «نايفس ثيدح نم ريرج نبا هاور مث

 0 ركذف «ةيآلا هذه نع ءادردلا ابأ لأس هنأ ‹رصم

 نب مصاع نع ي قب دامخ انثدح «لآهنم نب جاجحلا انثدح : ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 مهل ٠ نوقتي اوناکو اونمآ نيذّلا 8 :نع لئسو «ءادردلا ابأ تعمس :لاق حلاص ىبأ نع ءةلدهب
 اس ورخ نكذف ,«ئرشبلا

 نب ةدابع ع «ةملس ىبأ نع «ىيحي انثدح «نابأ انثدح .نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 يف ئرشبلا مهل» :ىلاعت هللا لوق تيأرأ «هللا لوسر اي :لاقف ليي هللا لوسر لأس هنأ ؛تماصلا

 «كلبق دحأ :وأ e يام امر حا نك يحاع دقل» :لاقف ؟«ةرخآلا يفو اًيندلا ةايحْلا

 .(هل 5 وأ حلاصلا لجرلا اهاري «ةحلاصلا ايؤرلا كلت» :لاق

202200 
 هاورو .٠ هب «ريثك یبا نب ىيحي نع «ناطقلا نارمع نع «ىسلايطلا دواد وبأ هاور اذكو

 .؛لوطيا» :أ ءتاىف (0) .«لصتيال :ت یف )١(

 )*( دنسملا )0/ ۳٤۳(.

 .(8486 /5) دنسملا (4)

 .ىربطلاو «أ «ت نم ةدايز (۷ :5) .«ءادردلا ابأ رصم لهأ نم لجر لأس» :أ ىف (45)

 .هوحن هب ردكنملا نب دمحم نع نايفس قيرط نم )٠١١5”7( مقرب ناسلا ىف ىذمرتلا هاورو (۱۲۸ )٠١/ ىربطلا ريسفت (۸)

 .هب ديز نب دامح نع ةدبع نب دمحأ قيرط نم )7٠١١5( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (176 )٠١/ ىربطلا ريسفت (9)
 ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىبحي نع «دادش نب برح نع (047) مقرب ىسلايطلا دنسم ىف وهو 7١5( /5) دمحأ مامإلا دنسم )٠١(

 نم عمسي مل ةملس ابأ نإف ءلولعم هنأ الإ تاقث هلاجر» :رجح نبا لاق عطقنم وهو «هركذف تماصلا نب ةدابع نأ تئبن :لاق
 . «ةدابع



 ٦٤( -57) تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزلا تس ل اسس ايي

 :لاق ةملس ىبأ نع ءىيحي نع «كرابملا نب ىلع هاورو .هركذف ءريثك ىبأ نب ىيحي نع «ىعازوألا

 .هركذف «ةيآلا هذه نع ةا هللا لوسر لأس «تماصلا نب ةدابع نع انبن

 نب ورمع نب رمع انثدح ءديعس نب ىيحي انثدح «ىصمحلا ديمح وبأ ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 باتك ىف ةيآ :لاقف تماصلا نب ةدابغ لكرت ىلا لاق يترا" هللا دبع نب ديمح نع رم

 دحأ اهنع ىنلأس ام :ةدابع لاقف ؟4اّيندلا ةايحْلا يف ئرشبلا مهل» : ىلاعت هللا لوق ءاهنع كلأسأ هللا

 دبعلا اهاري ءةحلاصلا ايؤرلا .كلبق دحأ اغ لاب ام» :كلذ لثم لاقف هللا ىبن اهنع تلأس «كلبق

 ل مانملا ىف نمؤملا

 ؛تماصلا نب ةدابع نع «ناوفص نب دلاخ نب بويأ نع «ةديبع نب ىسوم ثيدح نم ءاور مث
 ةا لاير اقرغ ذقن ,«ةرخآلا يفو اًيندلا ةايحلا يف ئرشبلا مهل : ا هللا لوسرل لاق هنأ
 وأ اءزج نيعبرأو ةعبرأ نم ءزج ىهو وا دبعلا اهاري ةحلاصلا ايؤرلا» :لاق ؟ايندلا ىرشب امف

 ا نم اءزج نيعبس

 نب هللا دبع نع «نارمع وبأ انثدح «دامح انثدح «زهب انثدح :اضيأ دمحأ "”[مامإلا] لاقو
 نرو هلع يالا جف لمعلا ك لولا هللا ور ا لاا ةر ىلإ هع اعلا
 . بلسم هاور .«نمؤملا ىرشب لجاع كلت» : ةي هللا لوسر لاقف «هب هيلع

 نع جارد انثدح ‹ ةعيهّل نبا انثدح - بيشألا ىنعي  نسح انثدح ع دمحأ لاقو

 ةاّيحلا يف ئرشبلا مهل :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع ءورمع نب هللا دبع نع ريج نب ا
 «ةوبنلا نم اءزج نيعبرأو ةعست نم ءزج ىه «نمؤملا اهرشبي ةحلاصلا ايورلا» :لاق «ةرخآلا يفو ايندا

 نع فلق تترد ةاطيقلا. نم وج اغا كلذ یر یاو نمو اا وخلف یا ف
 .هوجرخي مل «ادحأ اهب ربخي الو (ربکیلو ءاثالث هراسي

 حمسلا ابأ اجارد نأ ترا يودع قع دعو ی اا ی و ید يومك ی لا

 ئرشبلا مهل :لاق هنأ ايب هللا لوسر نع ءورمع نب هللا دبع نع «ريبج نب نمحرلا دبع نع هثدح
 ا نيعبرأو ةتس نم ءزج «نمؤملا ا ةحلاصلا ايؤرلا» : ايندلا ةاّيحْلا يف

 م انثدح ءدمحم نب رامع انثدح «بدؤملا متاح نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا اضيأ لاقو

 :لاق «ةرخآلا يفو ايندلا ةايحْلا يف ئرشبلا مهل : ا ىبنلا نع نع «ةريره ىبأ نع ءحلاص ىبأ نع

 .(۱۳۲ )١8/ ىربطلا ريسفت (۲)

 .«هدمحيوا» :أ ءت ىف (6) .أ نم ةدايز (۳)

 (THEY) مقرب ملسم حيحصو ( 75 )١/ دنسملا (5)

 .«كلت» :ت ىفو ءدنسملاو ءأ نم ةدايز (0)

 .«تكسيلو» :أ ت ىف (۸) .«تفتيلف» :ت ىف (۷)

 .نافيعض جاردو ةعيهل نباو 5١9( /۲) دنسملا (9)

 ١ ( ىربطلا ريسفت )١6/ ١79(.



 مر حبب ص ست يي هي 1 5 0 ]ى ري وود مئارلا وفا

 ےک یو ی ادل هاري افا انوا انذلا قف

 ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «نيصح ىبأ نع «شايع نب ركب ىبأ نع«بیرک ىبأ نع هاور مث
 لا نم ىهو «هللا نم ىرشب ةنسحلا ايؤرلا :لاق هنأ

 .افوقوم قيرطلا هذه نم هاور اذكه

 ةريره ىبأ نع «نيريس نبا نع ءماشه انثدح «ركب وبأ انثدح ا ا م :اضيأ لاقو

 , ہل یر وأ ملسملا اهاري ا : دالك هللا لوسر لاق :لاق

 «ةوبنلا تبهذ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :ةيبعكلا زرك مأ نع «تباث نب عابس نع «هيبأ نع
 قو

 نب ىيحيو لا ةناةورعو «دهاجمو « سابع ¿ نباو «ةريره ىبأو هزمت نبا نع یوزر ااو

 .ةحلاصلا ايؤرلاب كلذ اورسف مهنأ : حابر ىبأ نب ءاطعو لا هني ميهاربإو «ريثك ىبأ

 :ىلاعت هلوق ىف امك ةرفغملاو ةنجلاب هراضتحا دنع نمؤملل ةكئالملا ىرشب 2*”كلذب دارملا :ليقو

 متنك يتلا ةنجلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت الأ ةكئالملا مهيلع لّرَست اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذّلا نإ

 وعل ماف مكلو مكسفلا يه ام ايف كلو ةرخآلا يفو ينال ةايخلا يف زالوا حنا نودعوت
 الا ل

 Ne : تلصف] «ميحُر روفغ نم الزن

 « بايثلا ضيب «هوجولا ضيب ةكئالم هءاج «توملا هرضح اذإ نمؤملا نأ» : ءاربلا ثيدح ىفو

 ليست امك «همف نم جرختف .نابضغ ريغ برو «ناحيرو حور ىلإ ةبيطلا حورلا اهتيأ ىجرخا :اولاقف

 «ءاقسلا مف نم ةرطقلا

 مكموي اذه ةكئالملا مهاَقََتو ربكألا عزفلا مهنزحي الل :ىلاعت لاق امكف «ةرخآلا ىف مهارشب امأو

 نيب مهرون ئعسي تانمؤمْاو نينمؤملا ىرت موي : ىلاعت لاقو ء[ ۳ :ءايبنألا] «نودعوت متنك يذلا

 0 ميظعلا زوفلا وه كلذ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مويا مكارشب مهناميأبو مهيديأ

 ١١[. :ديدحلا]

 ررقم وه لب «ريغي الو فلخي الو لدبي ال دعولا اذه :ىأ 4هّللا تاملكل ليدبت ال :هلوقو
 . «ميظعلا زوفلا وه "كلذ ل : ةلاحم ال نئاك تبثم

 )٠١/ ۱۳١(. ىربطلا ريسفت )١(

 )١8/ ١70(. ىربطلا ريسفت (” «0)

 ىف ىريصوبلا لاقو .هب نايفس نع لامحلا نوراه قيرط نم (7847) مقرب ننسلا ىف هجام نبا هاورو ۳ )١5/ ىربطلا-ريسفت (؟)

 . هئبا قىوس هلع وري ملو «نابح نبا قوس هقثوي مل ديز وبأو «تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» :(۲ /۳ دئاوزلا

 .ًاطخ وهو «كلذو» :ت ىف (۷) .«ميظعلا زوفلا كلذو» :ت ىف (5) .«كلذ نم دارملا» :أ ءت ىف (5)



 7١( 5680) تايآلا :سنوي ةروس  عبارلا ءزحلا لل لل ل ل عدل

 يف نم هلل نإ الأ 62 ميلعلا عيمّسلا وه اعيمج هلل ةزعلا نإ مهلوق كنزحي الو»

 نإو نظلا الإ نوعبتي نإ ءاكرش هللا نود نم نوعدي نيذلا عبتي امو ضرألا يف نمو تاومسلا

 كلذ يف نإ ارصبم راهنلاو هيف اونكستل تل ليلا مكل لعج يذلا وه 2 نوصرخي لإ مه

 . 4 69 نوعمسي موق تايآل

 لكوتو «مهيلع هللاب نعتساو «نيكرشملا ءالؤه لوق € كنزحي الو » : ب هلوسرل ىلاعت لوقي
 عيمسلا :ىأ (ميلعلا عيمسلا وه «نينمؤمللو هلوسرلو هل اهعيمج :ىأ ءاعيمج هلل ةزعلا نإف ؛هيلع

 . '"”ههلاوحأب ميلعلا هدابع لاوقأل

 كلمت ال ىهو «مانصألا نودبعي نيكرشملا نأو «ضرألاو تاومسلا كلم هل نأ ىلاعت ربخأ مث

 مهصرختو مهنونظ كلذ ىف نوعبتي امنإ لب ءاهتدابع ىلع مهل ليلد الو ءاعفن الو ًارض للا

 مهلالكو مهبصت نم هيف نوحيرتسي :ىأ ءهيف اونكسيل ليللا هدابعل لعج ىذلا هنأ. ربخخأ مث

 كلذ يف نإ » «مهحلاصمو مهرافسأو «مهيعسو مهشاعمل ًائيضم :ىأ < ارصبم راهتلاو $ «مهتاكرحو
 ةمظع ىلع نولدتسيو ءاهب 5 انور ‹ةلدألاو ججحلا هذه نوعمسي : : ىأ (نوعمسي مرَقل تايآل

 .اهريسمو اهردقمو ءاهقلاخ

 نم مكدنع نإ ضرألا يف امو تاومسل | يف ام هَل ينغْلا وه هناحبس ر و

 ال بذا هللا ىلع نورتي نيذّلا نإ لف 9 َنوُمَلعَت ال ام هللا ىلع نولوقت أ اذهب ناَطْلس

 اوناك امب ديدّشلا باذعلا مهقيذن مث مهعجرم َنْيَلِإ مث ايندلا يف عاتم 6® نوحلفي

 . 4 نورفكي
 ره لذ سقت قا «ينغلا وه هناحبس $ : الو هل نأ :ىعوا یم نلع اركض نلاغت لوفي

 نوكي فيكف :ىأ «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل ل «هيلإ ريقف ءىش لكو «هاوس ام لك نع ىنغلا

 ليلد مكدنع سيل : ىأ اذهب ناطْلس نم مكدنع نإ ظ !؟هل دبع ءهل كولم ءىش لکو «قلخ ام دلو هل

 ديدهتو ءديكأ ديعوو راكنإ : (نومّلعت ال ام هللا ىَلَع “نولوقتأ  !ناتهبلاو بذكلا نم هنولوقت ام ىلع

 هنم نطفي تاومّسلا داکت اذإ ايش معنج دق الو نمحرلا َدَحَنا اوُلاقو > : ىلاعت لاق امك ءديدش

 يف نم لك نإ . ادّلو ذخَتي نأ نَمَحَرلل يغبتي امو . الو نمحرال اوعد نأ . اذه لاَبجْلا رختو ضرألا قشدت

 .«الو» :أ ت یف (0 . مهب ميلع» :أ «ت ىف )١(

 .؟نولوقيأ» :ت یف (4) . ؟نوربتعیو» :ت ىف (۳)



 ر د ع جي ج ج ج ج 721/1 قايألا وب هوو عنارلا رجلا

 (ادرُف ةمايقلا موي هيتآ مُهّلُكو .ادع مهدعو مهاصحأ دقل .ادبع نمحرلا يتآ الإ ضرألاو تاَوُمَّسلا

 ٩٩[. 448 :ميرم]

 ىف الو ايندلا ىف نوحلفي ال مهنأب ءادلو هل هنأ معز نم «نيرتفملا هيلع نيبذاكلا ىلاعت دعوت مث

 « ظيلغ باذع ىلإ مهرطضإ مث ديل معتم مهل ىلمأو مج ردنا اذإ مهنإف ايندلا ىف امأف «ةرخآلا

 مث ‹ةمايقلا موي : ىأ 4 مهعجرم اني منو «ةبيرق ةدم : ىأ 4 ًايئالا يف عاتم » :انهاه لاق امك

 مهئارتفاو مهرفك ببسب : ىأ ( نورفكي اوناك امب ظ ملؤملا عجوملا :ىأ «ديدّتشلا بادَعلا مهقيذن

 .روزلاو كفإلا نم هوعدا اميف هللا ىلع مهبذكو

 : تايآب يربك ذتو يمام مكيلع ربك ناك نإ موف اي هموقل لاق ذإ حون أبن مهيلع لاو

 يلا اوضقا مث ةمغ مكيلع مكرمأ نكي ال م مك ءاكرشو مكرمأ اوعمجأف تلک وت هللا ىَلعف هللا

 نم نوكأ نأ ترمأو هللا ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم مكتلأم امف متيلوت نإف 00 نورظنت الو

 ردك ضل فرعا N و ان نر اجت ردك مر بنل
 ساد سا سأل ساس

 . 4 © نيرذنملا ةبقاع ناک فيك رظناف انتايآب

 «مهيلع صصقاو مهربخأ :ىأ 4 مِهيَلَع لتاو 8 :هيلع همالسو هللا تاولص «هيبنل ىلاعت لوقي
 فيك «هوبذك نيذلا هموق عم هرب :ىآ « حوث ات » كنوفلاخيو كنوبذكي نيذلا ةكم رافك ىلع : ىأ
 ام رامدلاو كالهلا نم مهبيصي نأ ءالؤه رذحيل ءمهرخآ نع نيعمجأ قرغلاب مهرمدو هللا مهكلهأ

 00 : ىأ «يماقم © «مكيلع مّظَع : ىأ 4 مكيلع ربك ناك نإ ِموَق اي هموقل لاق ذإ . كئلوأ باصأ

 ال ىنإف :ىأ «تلكوت هللا ىلعف ) ارو هحجع : ىأ «هّللا تايآب» مكايإ «يريكذتو» ٠  مكرهظأ

 متنأ اوعمتجاف :ىأ «مكءاكرشو مكرمأ اوعمجأف 8 !ال وأ مكيلع مظع ءاوس < ءا يغ نفعا ألو ىلابأ

 الو :ىأ «ةّمغ مكيلع مكرمأ نكي ال مث » «نثوو متص نم ءهللا نود نم نوعدت نيذلا مكؤاكرشو

 9 اوضقاف «نوقحم مكنأ نومعزت متنك نإف «ىعم مكلاح اولصفا لب ءاسبتلم مكيلع مكرمأ ولعجت

 الو 2"'مكيلابأ ال ىنإف ءاولعفاف متردق امهم :ىأ ءةدحاو ةعاس ىنورخؤت الو :ىأ «نورظنت الو

 اَمَم ءيِرب ينأ اودهشاو هللا دهشأ ينإ > :هموقل دوه لاق امك «ءیش ىلع متسل مكنأل «مکنم فاخأ

 ذخآ وه ًالإ ةباد نم ام مكبر يبر هللا ىلع تلكوت يإ . نورظنت ال مَن اعيمج ينوديکف هنود نم . نوکر شت

 .[05- 44 :دوه] ( ميقتسم طارص ئلع ير نإ اهتيصانب

 هب ترمأ ام لثتمم انأو : ىأ «نيملسملا نم نوكأ نأ ترمأو هللا ىلع ًالِإ يرجأ نإ ظ ءاي د مكايإ ىلع كم يتلا كا «رجأ نم مكتلأس امف و ؛ةعاطلا نع. عتريدأو مثلك ىأ «متيلوت نإَف ل

 .«مکلابآ» :أ «ت یف (۲) .«مكنع ركفأ الو» :أ ءت ىف )١(



 6/2 يالا نوي ةرؤض - نارام حتت ج

 تعونت نإو « مهرخآ ىلإ مهلوأ نم ,ءايبنألا (عيمج] نيد وه مالسإلاو ؛لجو زع هلل مالسإلا نم

 لاق ٤۸[. :ةدئاملا] «اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكل» :ىلاعت لاق امك «مهجهانم تددعتو مهعئارش

 لاقو ]4۱ :لمنلا] «نيملسملا نم نوكأ نأ ترمأو » :لوقي حون اذهف .ةنسو اليبس : سابع نبا

 بوقعيو هينب ميهاربإ اهب ئصوو ٠ نيملاعلا برل تملسأ لاق ملسأ هبر هل لاق ذإ» :ليلخلا مب ميهاربإ نع ىلاعت

 :فسوي لاقو 2١7١ ۱١۲[« :ةرقبلا] «نوملسُم متنأو الإ نتومت الف نيدلا مكل ئفطصا هلا نإ ينب اي

 اينادلا يف يو تنأ ضرألاو تاومسلا رطاف كلملا نم ينتيتآ دق بر $

 للاب متنمآ متنك نإ موق ایل : : یسوم لاقو ۱١١[« :فسوي] «نيحلاصلاب ينقحلأو املسم يفوت ةرخآلاو
 «نيملسم انفوتو اربص انيلع غرفأ اني : ا سنوي] «نيملسُم متنك نإ اوُلكوت هیلعف
 «نيملاعْلا بر هلل ناميَلس عم تمّلسأو يسفن تْمَلَظ يئإ بر » :سيقلب تلاقو ۱١١[« :فارعألا]

 «اومّلسأ نيدلا نوُيلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ ئإل :ىلاعت "[هللا] لاقو ء[٤٤ :لمنلا]

 انب دهشاو انما اولاق يلوسربو يب اونمآ نأ نييراوحلا ىلإ تيحوأ ذإو» :ىلاعت لاقو «155 :ةدئاملا]

 بر هلل يتاممو يايحمو يكسنو يتالص نإ :رشبلا ديسو لسرلا متاخ لاقو ١ : ةدئاملا] نوملسم

 ؛ةمألا هذه نم :ىأ ١57[ 6.17 :ماعنألا] «َنيملْسُمْلا لوا انَأو ترمأ كلذبو هل كيرش ال نيملاعلا

 وهو :ىأ ا انئيد «تآلع دالوأ ءايبنألا رشاعم نحن» :هنع تباثلا ثيدحلا ىف لاق اذهلو

 :مهو ««تألع دالوأ» :هلوق ىنعم كلذو ءانعئارش تعونت نإو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع
 .دحاو بألاو ىتش تاهمأ نم ةوخإلا

 «ةنيفسلا : : ىهو «كلفلا يف» هنيد ىلع : ىأ هعم )نمو هاتیجنف هوبذكف » : ىلاعت هلوقو

 «نيرذدنملا ةبقاع ناک فيك رظناف انتايآب اوبذک نیذّل انقرغأو» ءضرألا ىف :ىأ « فئالخ مهاتلعجو»

 .نيدكلا انكلهأو «نيفملا ايا نك دمحم: اب ىأ

 هب اوُبَذك اَمب اونمْؤيل اوناَك امف تالاب مهوءاجف مهموق ىلإ السر هدعب نم اننعب مث ط

 . 4 60 نيدتعملا بولق ىلع عبطت كلذك لبق نم

 ةلدألاو ججحلاب :ىأ اا مهوزاجت معوق ىلإ. السر جوا نب ا 2 + :ىلاعت لوقي

 ممألا تناك امف :ىأ لبق نم هب اوبذک امب اونمؤيل اوناك امف «هب مهوؤاج ام قدص ىلع نيهاربلاو

 بلقنر» :ىلاعت لاق امك < ءمهيلإ اولسرأ ام لوأ مهايإ مهبيذكت ببسب «مهلسر هب مهتءاج اب نمؤتل

 ]1۰ : ماعنألا] 4 ةر لوا هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدشفأ

 اونمآ امف «ءالؤه بولق ىلع هللا عبط امك :ىأ 4 نيدتعملا بولق ىلع عبطن كلذك » :هلوقو

 أ «ت نم ةدايز (۳) .؟«لاقو» :أ ت ىف (0) .أ «ت نم ةدايز )١(

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )۳٤٤۳( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )٤(

 .«نيذلاو» :أ ءت ىف (5)



 ر 00/8 0/600 تایآلا :سنوی ةروس - عبارلا ءزجلا

 .ميلألا باذعلا اوري ىتح اونمؤي

 «حون دعب نم كلذو «مهب نمآ نم ا ‹لسرلل ةبذكملا ممألا كلهأ ىلاعت هللا نأ :دارملاو

 ثدحأ نأ لا «مالسإلا ىلع مالسلا هيلع مدآ نامز )۲ 1 هلبق نم اوناك سانلا نإف «مالسلا هيلع

 تنأ :ةمايقلا موي نونمؤملا هل لوقي اذهلو ؛مالسلا هيلع ءاحون مهيلإ هللا ثعبف «مانصألا ةدابع سانلا

 ضرألا لهأ ىلإ هللا هثعب لوسر لوأ

 TT e ا کک : سابع لاقو

 باقعلا نم ىلاعت هللا هركذ ام لسرلا كلتب بذك نم باصأ لق ناك اذإ هنإف هكا

 ؟كئلوأ نم ربكأ اوبكترا دقو ءالؤه نظ "اذامف

 اموَق اوناکو اوربكتساف انتايآب هئلمو نوعرف ئلإ نوراهو ئسوُم مهدعب نم انثعب مث

 نولوقتأ يسوم لاق ت نم رسل اذه نإ اراق دنع نم وحلا معاج امف © نيمرجم

 هيلع اندجو اًمع انتفلتل انتئجأ اولاق 69 نورحاّسلا حلقي الو اذه رحسأ مكءاج اّمَل قحلل

 .4 © نينمؤمب امكل نحن امو ضرألا يف ءايربكلا امك نوكتو انءابآ

 . هموق :ىأ دمو نوعرف ىلإ نوراهو يسوم لسرلا كلت دعب نم 4اتنعب مثل : ىلاعت لوقي
 قحلا ابا نع اوربكتسا عا «نيمرجم اموق اوناکو اوربكتساف» ءاننيهاربو انججح : ىأ «انتايآبإ

 ىلع اويتنقا هللا مهحّنق مهنأك «نيبم رحسأ اذه نإ اوُلَق اندنع نم قحا مهءاج امف ل «هل دايقنالاو

 امْلَظ مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو إل :ىلاعت لاق امك «ناتهبو بذك ه ةولاق ام نأ نوملعي مهو «كلذ
E e OR e 

 ٤] : لمنلا] «نيدسقملا ةبقاع ناك فيك رظناف اًولعو

 .نورحاسسلا حلقي الو اذه رحسأ مكءاج اّمَل تحلل نورت ةا : مهيلع اركنم « ئسوم» مهل (لاق
 «امكل نوكتو » هيلع اوناك ىذلا نيدلا : ىأ (انءابآ هيلع اندجو اًمع# انينثت : ىأ «انتفلتل انتنجَأ اولاق

 . «نينمؤمب امكَل نحن امو ضرألا يف# ةسايرلاو ةمظعلا :ىأ «ءايربكلا # نوراهلو كل :ىأ

 نم اهنأل ؛زيزعلا هباتك ىف نوعرف عم 00 هيلع ءىسوم ةصق ىلاعت هللا ركذي ام ًاريثكو
 ردح يذلا اذه: بر نأ ندقلا ر ردت © اک سو قم و نوعرف اق « صصقلا بجعأ

 .(امفا :أ «ت یف (۳) .«ىلإ» :أ بت یف (۲) .«یجنو» :أ «ت ىف )١(

 .(نم» :أ ىف (5) .«هموق ىلإ ىأ» :أ ءت ىف (4)



  ۲۸٦تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا )۷۹ - ۸۲(

 هقزرو «مهرهظأ نيب نم هجرخأ اببس هل هللا دقعو عرعرت مث ءدلولا ةلزنمب هتدئامو هشارف ىلع هنم

 هيلع ناك ام عم اذه «هيلإ عجريو '''هدبعيل ىلاعت هللا ىلإ هوعديل هيلإ هثعبو ؛ميلكتلاو ةلاسرلاو ةوبنلا
 (١هيلع نوراه هيخأ ىوس ريزو هل سيلو «هللا ةلاسرب هءاجف ءناطلسلاو ةكلمملا ةمظع نم نوعرف

 «هنكرب ىلوتو هسأر ىوقو «ةيبألا ةثيبخلا سفنلاو «ةيمحلا هتذخأو ربكتساو نوعرف درمتف «مالسلا
 ىلاعت هللاو «ليئارسإ ىنب نم ناميإلا بزح ناهأو ىغبو اتعو « هللا ىلع مرهجتو ءهل سيل ام ىعداو

 (9لزت ملو «مانت ال ىتلا هنيعب امهسرحيو «هتيانعب ءامهطوحيو «نوراه هاخأو ىسوم هلوسر ظفحي
 لوقعلا رهبي امم «ةرم دعب ةرمو «ءىش دعب ائيش ىسوم ىدي ىلع موقت تايآلاو ةلداجملاو ةجاحملا
 الإ ةيآ نم مهيتأت امو «هللا نم ديؤم وه نم الإ هب ىتأي الو «ءیش هل موقي ال امم «بابلألا شهديو
 دانعلاو دحجلاو هلك كلذب اكل والم هللا مهحبق - ءؤلمو نوعرف ممصو «اهتخأ نم ربكأ ىه
 عطقف ) ‹ نيعمجأ ا E یف مهقرغأو ر ال ىذلا هسأب مهب هللا لحأ ىتح «ةرباكملاو

 ٤١[. :ماعنألا] «نيِمَلاَعْلا بر هلل دمحلاو اوُمَلَظ نيذّلا موقلا رباد

 ام اوُقْلَأ ىسوُم مُهَل لاق ةرحّسلا ءاج اًمَلف 09 ميلع رحاس لكب ينوتئا نوعرف لاقو »

 َلَمَع حلصي ال هللا نإ هلطبيس هللا نإ رحسلا هب منج ام يسوم لاق ارق َمََف 60 نوقلم متنأ

 . 4 هه نوما ةر ولو هتاملكب قحا هلا حيو 9 نيد
 اهياع مالكلا مدقت دقو «فارعألا ةروس ىف «مالسلا هيلع «ىسوم عم ةرحسلا ةصق '"7ىلاعت ركذ

 جهتي نأ دارأ هللا هنعل - نوعرف نأ كلذو ؛ءارعشلا ىفو «هط ةروس ىفو«ةروسلا هذه ىفو .كانه

 ةرحسلا فراحخزب «نيبمللا قحلا نم «مالسلا هيلع «ىسوم هب ءاج ام ضراعيو «سانلا ىلع
 كلذ ىف ةيهلإلا نيهاربلا 0 رهظو < «مارملا كلذ هل لصحي ملو «ماظنلا هيلع سكعناف « نيذبعشملاو
 - 45 :ءارعشلا] «نورهو ئسوم بر . َنيِمَلاَعْلا برب اًنمآ اولاق . نيدجاس ةرحسلا يقلأف »و «ماعلا لفحملا

 «ةنجلا رسخو باخف «رارسألا ملاع لوسر ىلع راسلاپ رصنتسي 0 نوعرف نظف 4

 .رانلا بجوتساو

 ؛«نوُقلم متن ام اوقلأ ئسوم مهل لاق ةرحّسلا ءاج ام ٍميلَع راس لكِ ينوتئا نوعرف لاقو »

 ئسوم اي اولاق ج _ ليزجلا ءاطعلاو بيرقتلاب نوعرف نم اودعو دقو - اوفطصا مهنأل كلذ مهل لاق اغإو

 ةءادبلا نوكت نأ ىسوم دارأف ء[15 .56 :هط] كارقلأ لب لاق . ىقلَأ نم لوأ وكن نأ اّمإو يقلت نأ اَمِإ

 ساّنلا نيعأ اورحس اوقلَأ » امل اذهلو ؛مهلطاب غمديف هدعب قحلاب ىتأي مث ءاوعنص ام سانلا ىريل ءمهنم

aلزي ملو» :ت ىف (۳) .«امهيلعا :أ ءت ىف (؟) ». 

 .(ةحيصا :ت ىف )١( .؟هركو» :ت یف (0) .؟ءىشل :ت یف )٤(
 . «ترهظأو» :ت یف (9) .«قراوخ نم» : یف (۸) . «هناحبس هللا رکذ» :ت ىف (۷)

 . «راحس» :ت یف (۱۱) . «هنآ» :ت یف (۱۰)



 0/8 ا (۸۳) ةيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 فخت ال الف . ئسوُم ةفيخ هسفن يف سجوأف ط تارعالا] ی رار عرفو
 (ىتأ ثيح رحاسلا حلقي الو رحاس ديك اوعنص امَنِإ اوعنص ام فقلت كنيمي ي يف ام قلأو . کک

 حلصي ال هللا نإ هلطبيس هللا نإ رحسلا هب متنج ام :اوقلآ ام ىسوم لاق كلذ دنعف .[194 5 ال :هط]

 . «نومرجملا هرك ولو هتاملكب قحلا هللا قحيو . ل

 + ىكتشالا يعم نمحرلا دبع انثدح «ثراحلا نب رامع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نم ءافش تايآلا ءالؤه نأ ىنغلب :لاق  ميلس ىبأ نبا ورا نا «ىزارلا رفعج وبأ انربخأ

 ةروس نم ىتلا ةيآلا :روحسملا سأر ىلع بصي مث «ءام هيف ءانإ ىف أرقت ةت ءىلاعت هللا نذإب رحسلا

 قحيو . نيدسقملا لمع حلصي ال هللا نإ هلطبيس هللا نإ رحسلا هب متتج ام ئسوم لاق اولا ملف > : : سنوي

 (نولمعي اوناك ام لطبو قحلا و : ىرخألا ةيآلاو ,«نومرجملا هرك ولو هتاملکب قحلا هللا

 ]4: هط](ىتأ ثيح رحاسلا حلفي الو رحاس ديك اوعتص اَمَنِإ $ :هلوقو ء[۲١۱ - ۱۱۸ :فارعألا]

g~” oro 

 ّنِإو مهنتفي نأ مهعلمو نوعرف نم فوخ ىلع هموق نم ةيرذ الإ سومل نمآ اف

 .4 6© نيفرسملا نمل هلِإو ضرألا يف لاَعَل وعرف

 ججحلاو تانيبلا تانا نم هب ءاج ام عم «مالسلا هيلع «ىسومب نمؤي مل هنأ ىلاعت ربخي

 لجو ىلع 2 "”بابشلا مهو - ةيرذلا نم «نوعرف موق نم ليلق الإ «تاعطاسلا نيهاربلاو تاعطاقلا
 افرسم ادينع ارابج ناك نوعرف نأل ؛رفكلا نم هيلع اوناك ام ىلإ مهودري نأ هْئَلَم نمو هنم فوخو

 اید اوو هن وعر فاشن امو ةرطس هلا فاكر  وتعلاو .ةزمتلا ف

 يي ا ا ا 0 ا

 .هنزاخ ةأرماو ا E yy : مهنم

 :لوقي «هموق نم ةيرذ الإ ىسومل نمآ امف ط :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع یورو

 اتارا نشب

 . ليلقلا :(ةيرذلا) ةداتقو ‹كاحضلاو « سابع نبأ نعو

 لسرأ نيذلا دالوأ مه :لاق .ليئارسإ ىنب , :لوقي (هموق نه ةيرذ الإ : هلوق ىف دهاجم لاقو

 . مهؤابآ تامو «نامزلا لوط نم 2« یس وم لإ

 ريمضلا دوعل «نوعرف موق نم ال ليئارسإ ىنب نم اهنأ : ةيرذلا ىف دهاجم لوق ريرج نبا راتخاو

 . نيروكذملا برقأ ىلع

 )١( «تناکف» :ت یف (۳) .«باشلا» :ت ىف (۲) .«ناميإلا» :ت ىف .



 (85- )۸٤ تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا حسب ب ب لل“

 نأ فورعملاف ‹ ليئارسإ ینب نم مهنأو لاو ثادحألا ةيرذلاب دارأ هنأل ؛؟رظن اذه ىفو

 ةراشبلاو هتفصو هتعن نوفرعي اوناك دقو «هب اورشبتساو «مالسلا هيلع «ىسومب اونمآ مهلك ليئارسإ ىنب

 اذه غلب ا اذهلو ؛هيلع مهرهظيو نوعرف رسأ نم هب مهذقنيس ىلاعت هللا نأو «ةمدقتملا مهبتك نم هب

 اولاق و «ىذألا 2 07 مهاذآ ىسوم ءاج املو :ائيش هنغ دجي ملف ردا لك رذح نوعرف

 فيك رظنيف ضرألا يف مكقلختسيو مكودع كلهي نأ مكبر ئسع لاق اتتشج ام دعب نمو انيتأت نأ لبق نم انيذوأ

 ونب مهو «ىسوم موق نم ةيرذ الإ دارملا نوكي فيكف اذه ررقت اذإو .[179:فارعألا] «نولمعت

 . ؟ليئارسإ

 نم ليئارسإ ىنب ىف نكي ملو «مهنتفي نأ مهموق فارشأو :ىأ «مهئلمو نوعرف نم فوخ ئلع
 ناك هنكل ؛مهيلع ىغبف «یسوم موق نم ناك هنإف ءنوراق ىوس ناميإلا نع نتفي نأ هنم فاخي

 ,«مهئلمو ل :هلوق ىف ريمضلا نإ :لاق نمو ا افلم هب الصتم «نوعرف ىلإ ;Pb اط

 - هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو «نوعرف «لآ» فذحب وأ هعابتا لجأ نم كلملا مظعو «نوعرف ىلإ دئاع

 ىنب ىف نكي مل هنأ ىلع لدي امنو .ةاحنلا ضعب نع امهاكح دق ريرج نبا ناك نإو «دعبأ دقف

 : ىلاعت هلوق نمؤم الإ ليئارسإ

 ىلع اولاقف 9 نيملسم متنك نإ اولكوت هيلعف هللاب متنمآ متنك نإ موق اي ئسوم لاقو ل

 . 0 نيرفاكلا

 نإ اولكوت هيلعف هللاب متنمآ متنك نإ موق اي ظ : ليئارسإ ىنبل لاق هنأ ىسوم نع اربخم ىلاعت لوقي
 نمو ا ء[١۳ :رمزلا] «هدبع فاكب هللا سيلأ » ءهيلع لكوت نم فاك هللا نإف :ىأ € نيملسم متنک

 .] : قالطلا] (هبسح وهف هللا ىَلَع لك وتي

 4 هيلع لّكوتو ةديعاف 8: لات هلوقا نك امك .«لكوتلاو ةدايعلا' ني هلا ترقي ان. اريقكو

 الإ هلإ ال برغملاو قرشملا بر ۲۹[.  :كلملا] «انلكوت هيلعو هب اتمآ نمحرلا وه لق ۱۲۳[« :دوه]
 تارم "مهتاولص لك ىف اولوقي نأ نينمؤملا ىلاعت هللا رمأو ء[۹ :لمزملا] «اليكو هذخّناَف وه
 .[6 :ةحتافلا] 4 نيعتسن كاّيِإو دبعن كايإ # :ةددعتم

 ال :ىأ «نيملاّظلا موَقْلل ةنتف انلعجَت ال ابر اتلكوت هللا ىلع » :اولاقف كلذ ليئارسإ ونب لثتما دقو
 «لطابلا ىلع نحنو قحلا ىلع مهنأل اوطلس امنإ مهنأ اونظيف (انيلع "مهطلستو ءانب مهرفظت

 .«ايراط» :ت ىف (۳) .«نوعرفل» :ت ىف (۲) .«باشلاو» :ت ىف )١(

 .؟مهتالص» :ت ىف (5) .«كلملل» :ت ىف (5) . ؟هلاحب» :ت ىف (4)

 .«مهطلسيو مكرفظي ىأ» :ت یف (۷)



 ۹ سس (۸۷) ةیآلا E ءزجلا

 ا ىبأو ءزّلجم ىبأ نع ىور اذكه .كلذب ' "ا ونتفیف

 نم باذعي الو «نوعرف موق ىديأب انيذعت ال :دهاجم نع «دحاو ريغو حيجن ىبأ نبا لاقو

 .انب "”اونتفيف «مهيلع انطّلَس الو ءاوبذع ام قح ىلع اوناك ول :نوعرف موق لوقيف «كدنع

 موَقلَل ةنتف انلعجت ال اتبر :دهاجم نع «حيجت نبا نع ءَةَبيع نبا انأبنأ :قازرلا دبع لاقو
 .انونتفيف ءانيلع مهطلست ال :"[ىأ] «نيملاظلا

 اورفك نيذلا :ىأ * نيرفاكلا موقلا نم ظ ءناسحإو كنم ةمحرب انصلخ :ىأ «كتمحرب انجنو#

 . كيلع انلكوتو كب انمآ دق نحنو «هورتسو قحلا

 اوميقأو ةلبق مكتويب اولعجاو اتويب رصمب امكموقل اءوبت نأ هيخأو ئسوم ىلإ انيحوأو

 . 4 ® نينمؤملا رشبو ةالصلا

 هللا نأ كلذو: 2” يهنم ميصالخ ةيفكر هوقو وعرق نم ليئارشإ ىن فا كيس ىلاعت كذب

 .اتويب رصمب امهموقل اذختي :ىأ ( اءوبت نأ 8 مالسلا امهيلع «نوراه هاخأو ىسوم رمأ ىلاعت

 نع «هريغو ىروثلا لاقف «(ةلبق مكتوب“ اولعجاو ةا لف جم ىف: ةوودسلا هار

 .دجاسم اهوذختي نأ اورمأ :لاق (ةلبق مكتويب اولعجاو 8 : سابع نبا نع «ةمركع نع «فّيصخ

 ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «كاحضلاو «سنأ نب عيبرلاو «كلام وبأو «دهاجم لاق اذكو

 اوقيضو ‹«هموقو نوعرف لبق نم ءالبلا مهب دتشا امل ملعأ هللاو اذه نأكو :ملسأ نب ديز هوبأو

 :ةرقبلا] «ةالّصلاو ربصلاب اونيعتسا اونمآ نيذّلا اهيأي ل :ىلاعت لاق امك «ةالصلا ةرثكب اورمأ ءمهيلع

 لاق (۷ازهلو .« 3 الدواد وبأ رجا . یلص رمأ هبزح اذإ م هللا ٍلوسر ناك :ثيدحلا ىفو . *١6[.

 رصنلاو باوثلاب :ىأ «نينمؤملا رب رشبو ةالّصلا اوميقأو ةّلبق مكتويب اولعجاو :ةيآلا هذه ىف ىلاعت

 د لا

 هيلع ‹ىسومل ليئارسإ ونب ١ تلاق :لاق ةيآلا هذه ريسفت ىف « سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 اورمأو ترد ىف ولعب نأ مقل ا هللا نأ :ةنعارفلا عم انتالض:نهظن نأ عيطتسن آل : مالسلا

 نم ليئارسإ ونب فاح امل :لاق « «ةَلبق مكتويب اولعجاو » :دهاجم لاقو .ةلبقلا لبق مهتويب اولعجي نأ

 .أ ت نم ةدايز (9) .«اونتتفيف» :أ ت ىف (؟ «۱)

 .«اولعجو» :ت ىف (5) .«هنم» :أ ىف (4)

 .هنع هللا ىضر .ةفيذح ثيدح نم (۱۳۱۹) مقرب دواد ىبأ ننس ()

 .«اذكو» :أ ءت ىف (0



 (89 - ۸۸) ناتيآلا : سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا 1

 اهيف نولصي «ةبعكلا ةلبقتسم دجاسم مهتويب اولعجي نأ اورمأ «ةعماجلا سئانكلا ىف 2')اولتقي نأ نوعرف

 .كاحضلاو «ةداتق لاق اذكو .ًارس

 .اضعب اهضعب لباقي :ىأ 4ةَلبق مكتويب اولعجاو  :ريبج نب ديعس لاقو

 نع اولضيل ابر ايندلا ةاّيحْلا يف ًالاومأو ةنيز هألمو نوعرف تيت تيتآ كن انبر سوم لاقو 9

 ® ميلألا بعل اوري ئَتح اونمؤي الف مهبول ئَلع ددشاو مهلاومأ ىلع سما نبر كليبس
 هس # 2٥ ج

 . © ® ® َنوْمَلعي ال َنيِذّلا ليس ناعم الو اميقتساف امكتوعد تبيجأ دق لاق

 قحلا لوبق اوبأ امل «هئلمو نوعرف ىلع «مالسلا هيلع .ىسوم هب اعد امع ىلاعت هللا نم رابخإ اذه

 نإ انبر 2 :لاق «اوتعو ًاربكتو اولعو املظ املظ « نيدحاج نيدناعم مهرفكو مهلالض ىلع 00

 هذه يف # «ةريثك ةليزج : ىأ «ًالاومأو .اهعاتمو ايندلا ثاثأ نم : ىأ «ةنيز هالمو نوعرف تیت

 اب نونمؤي ال مهنأ ملعت تنأو كلذ مهتيطعأ E ءايلا حتفب - ا

 . هيف مهنتفنل» :ىلاعت لاق امك مهل كنم اجاردتسا مهيلإ هب ىنتلسرأ

 نم نظيل «كقلخ نم تئش نم مهتيطعأ اب نتتفيل :ىأ ءءايلا مضب «اوُنضيل » :نورخآ أرقو

 . مهب كئانتعاو ءمهايإ كبحل اذه ءالؤه تيطعأ امإ كنأ هتيوغأ

 ءكاحضلا لاقو .اهكلهأ :ىأ :دهاجمو «سابع نبا لاق :4 مهلاومأ ىلع سمطا اتبر #
 .تناك ام ةئيهك ةشوقنم ةراجح هللا اهلعج :سنأ نب عيبرلاو «ةيلاعلاوبأو

 .ةراجح تلوحت مهعوزز نأ انغلب :ةداتق لاقو

 0 حل اا

 لاقو » ا سلا قب دعك ياخ

 اي رمع :هل لاقف] اهرخآ ىلإ « مهلاومأ ىلع سمطا # : هلوق ىلإ 4هألمو نوعرف تيت تينا كنإ ابر يسوم

 ريزعلا ةع وب زد اقف ا رجب اهلك عيلاوتأ ةداغ لاف ؟نيططلا يش یا 6 رخ اا
 .ةراجح لوح عطق دق « ضيبو صمح هيف اذإف ا هءاجف] . سيكب ىنتت e هل مالغل

 باذعْلا اوري یتح اونمؤُي الف $ ءاهيلع عبطا ىأ :سابع نبا لاق : «مهبولق ىلع ددشاو » : هلوقو
 . 4 ميلألا

 هل نيبت نيذلا «هئلمو نوعرف ىلع هنيدلو هلل ًابضغ «مالسلا هيلع « ىسوم نم تناك ةوعدلا هذهو

 .«لعج» :ت یف (۳) . مهلا : ت یف (۲) .«اولصي نأ» :ت ىف )١(

 .أ ت نم ةدايز ١( ؛5) . ؟ةرمج ابأ اي» :ت ىف (4)



 وإ تس (۹۲ _۹۰) تایآلا :سنوی ةروس - عبارلا ءزجلا

 ضرألا ىلع رذت ال بر 8: لاقف ع e ES ينم ءىجي الو 1 هنأ

 اذهلو YY] لكك جنا «اراقك ارجاف الإ اودلي الو كدابع اوُلضي مهردت نإ كن اراّيد نيرفاكلا نم

 لاقف ءنوراه هوخأ اهيلع ا ىتلا ‹«ةوعدلا هذه (1)ههيف ءمالسلا هيلع « ىسومل ىلاعت هللا باجتسا

 .4امكتوعد تبيجأ دق ) : ىلاعت

gEىسوم اعد :سنأ نب عيبرلاو «ىظرقلا بعك نب دمحمو «ةمركعو ءحلاص وبأو  

 .نوعرف لآ ريمدت نم امتلأس اميف امكانبجأ دق : ىأ «نوراه نم

 نأل ؛اهتءارق ةلزنم لرني ةحتافلا ةءارق ىلع مومأملا نيمأت نإ» :لوقي نم ةيآلا هذهب جتحي دقو
 . «نمأ نوراهو اعد ىسوم

 امك :ىأ ([نوملعي ال نيذّلا ليبس َناَعِتَت الو] اميقتساف امكتوعد تبيجأ دق # :ىلاعت لاقو
 . ىرمأ ىلع اميقتساف امكتوعد تبيجأ

 نبا لاق .ةماقتسالا ىهو «ىرمأل ايضماف :(اميقتساف » :سابع نبا نع «جيرج نبا لاق
 . ةنس نيعبرأ ةوعدلا هذه دعب ثكم نوعرف نإ :نولوقي :جيرج

 0 اذإ تح اودعو ايغب هدونجو نوعرف مهعبنأف رحبلا ليئارسإ يني انزواجو )

 نآلآ ©9 َنيِملْسُمْلا نم انأو ليئارسإ وثب هب تنمآ يذلا الإ لِ ال هنأ تنمآ لاق قرع

 0 0 نمل نوُكتل كندبب كيجتن ميلاف 69 نيدسفملا نم تدكو لبق تيصع

 . 4 © َدوُلفاَعل انتاَيآ نع ساّنلا نم اريثك

 ‹ىسوم ةبحص رصم نم اوجرخ امل ليئارسإ ىنب نإف ؛هدونجو نوعرف هقارغإ ةيفيك ىلاعت ركذي
 الح طفلا نم اوراعتسا:اوناك دقو“ ةيرذلا ىر لتافم تلا امم د لبق امف محو العلا: هيلع
 رمد ةرحوحب نيرشاح ن نئادملا ىف لسرأف «مهيلع نوعرف قتح دتشاف « مهعم هب اوجرخف «اريثك

 مع يفلت مو ss ىلاعت هللا هديري امل ةلئاه شويجو ‹ ةميظع ةهبأ ىف مهءارو بكرف «هميلاقأ نم

 لاق ناعمجلا ىءارت املف © ٠ «سمشلا قورش تقو مهوقحلف ؛هتكلمت رئاس ىف ناطلسو ةلود هل نمم دحأ

 مهكردأو ءرحبلا لحاس ىلإ اوهتنا ال مهنأ كلذو 5١[. :ءارعشلا] 4 نوكردمل نإ ئسوم تاحضأ

 لاؤسلا ىف هيلع «مالسلا هيلع «ىسوم باحصأ حلأو .ناعمجلا (9لتاقتي نأ الإ قبي ملو «نوعرف
 ( نيدهيس يبر يعم نإ ًالك # ءانهاه كلسأ نأ ترمأ ىنإ :لوقيف ؟هيف نحن امم صلخملا فيك

 «ةلزنم لزنتي» :ت ىف (0) .«اميف» :ت ىف )١(

 . «لباقتي نأ» : ىف (5) .(ةيآلا» :ه ىفو أ نم ةدايز (۳)



 ٩۲( ۔ )٩۰ تايآلا :سنوي ةروس  عبارلا ءزجلا حس سلللللللللدددوب

 قلفلاق ةيرضق هات حبلا ترضي: نأ نلاغت هللا هزمأف «عستا رمألا قاض امدنعف «[57 :ءارعشلا]

 رشع ینثا راصو ؛ ميظعلا لبجلاك :ىأ [5© : ءارعشلا] «ميظعلا دوّطلاَك قرف لک ناکف # ءرحبلا

 فاخت ال سبي رحبلا يف اَقيِرط مُهَل برضاف ل را تف ڪلا هللا رمأو تع لا «ًاقيرط

 الل نيرخآلا موق لك ىريل .كيبابشلا ةئيهك قرطلا نيب ءاملا قرختو .[۷۷ :هط] ىشخت د الو اکرد

 ىلإ هدونجو نوعرف ىهتنا هنم مهرخآ جرخ املف ءرحبلا ليئارسإ ونب تزاجو .اوكله مهنأ اونظي
 مجحأو هلاه كلذ ىأر املف «ناولألا ةيقب ىوس مهدأ فلأ ةئام ىف وهو «ىرخألا ةيحانلا نم هتفاح

 «ليربج ءاجو .ةوعدلا تبيجتساو «ردقلا ذفن «صانم نيح تالو تاهيهو ‹ عوجرلاب مهو باهو

 ليربج مدقتو اهيلإ محمحف نوعرف ناصح بناج ىلإ رمف «لئاح قيدو - سرف ىلع «مالسلا هيلع
 «هئارمأل دلجتف ءائيش هسفن نم كلمي نوعرف قبي ملو «هءارو ناصحلا محتقاف «هلخدو رحبلا محتقاف

 م مهرخآ نع مهلك اومحتقاف ءانم رحبلاب قحأب ليئارسإ ونب سيل :مهل لاقو
 هللا رمأ ءهنم جورخلاب مهلوأ مهو ءاولماكتو هيف اوقسوتسا املف .مهب هقحلأ الإ .ءمهنم ادحأ كرتي

 مهعفرت جاومألا تلعجو ءدحأ مهنم جني ملف «مهيلع مطتراف «مهيلع مطتري نأ رحبلا ريدقلا

 هنأ تنمآ »© :كلذك وهو لاقف «توملا تاركس هتيشغو «نوعرف قوف عارمألا تمكارتو ‹ مهضفختو

 انسأب اوأر اَمَلَف ا «ناميإلا هعفني ال ثيح نمآف . «نيملسملا نم انأو ليئارسإ ونب هب تنمآ يذلا لإ هَل ال

 تلح دق يتلا هللا تنس اتسأب اوأر امل مهنا مهعقني كي ملف . نيكرشم هب انك امب انرفكو هدحو هّللاب انمآ اولا

 A® «Af]. : رفاغ] 4نورفاكلا كلاته رسخو هدابع يف

 نأ «لبق تيصع دقو نآلآ ظ :لاق ام لاق نيح نوعرف باوج ىف ىلاعت هّللا لا ع

 ىف : : ىأ «نيدسفملا نم تنكول ؟هنيبو كنيب اميف اذه لبق هللا تيصع دقو ل وقت فيقول 11 ذه

 « نورصني ال ةمايقلا مويو راثلا ىلإ نوعدي ةمئأ مهانلعجو 0 ‹سانلا اولضأ نيذلا ضرألا

 :٤١[. صصقلا]

 لا تلا رسا وم اهلا ا ىف ادع فلوق قم نوع ف رع لا هللا یک یا

 : هللا همحر «لبنح نب دمحأ مامإلا لاق اذهلو ؛هلوسر اهب هللا ملعأ

 نع «نارهم نب فسوي نع ءديز نب ىلع نع .ةملس نب دامح انثدح «برح نب ناميلس انثدح
J 

 ونب هب تنمآ يذلا الإ هلا ال هنأ تنمآ 3 :نوعرف لاق امل» : دلع هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا

 ءرحبلا لاح نم "(الاح] تذخأ دقو ىنتيأر ول [(دمحم اي] :ليربج ىل لاق : لاق« (ليئارسإ

 .«ةمحرلا هلانت نأ ةفاخم هيف ىف هتسسدف

 )١( «اذه» :ت یف (۲) .«اذهلو» :ت ىف ۰

 ) )۳.«ىذلا» :أ ءت ىف (:) .«ةلاح» :ت ىف
 )5: ١( .دنسملاو ءأ ءت نم ةدايز



 #0 تت (4۲ ۹۰) تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 م ملت نب دامح ثيدح نم «مهريسافت ىف متاح ىبأ نباو 2 ريرج نباو ‹ىذمرتلا هاورو

 . نسح ثيدح :ىذمرتلا لاقو

 نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطعو تباث نب ىدع نع « ةبعش انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 نباو ءاضيأ ىذمرتلا ىسيع وبأ هاور دقو . «ةمحرلا هكردت نأ ةفاخم نوعرف مف ىف هسدأف «رحبلا

 . حيحص بيرغ نسح :ىذمرتلا لاقو . هب «ةبعش نع «هجو ريغ نم ءاضيأ ريرج

 «ىدعو ءاطع نع «ةبعش نع هود نع ىلا ني دمحم قع «ريرج نبا دنع ةياور ىف عقوو

 . ملعأ ۱ هداف «هعفري مل رخآلا '" ااو امهدحأ هعفر 2« سابع نبا نع «ديعس نع

 قي هللا دبع نت زمع نع م «جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 عفرو هعبصأب راشأ «نوعرف هللا '*”قرغأ ال :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ىفقثلا ىلعي
 هيف هللا ةمحر قبست نأ ليربج فاخف :لاق 2« ليئارسإ وئب هب تنمآ يذلا الإ لإ ال هنأ تدمآ» : :هتوص

 .هسمريف ههجو هب برضيف هحانجب لاحلا ذخأي لعجف «هبضغ

 . "وقوم هب ءدلاخ ىبأ نع ؛عيكو نب نايفس نع «ریرج نبا هاور اذكو

 :ريرج نبا لاقف ءاضيأ ةريره ىبأ ثيدح نم ىور دقو

 ىبأ نع «ناذاز نب ريثك نع - 00 ةسبنع نع «ماكح انثدح «ديمح نبا انئدح

 ول ءدمحم اي :ليربج ىل لاق» هدي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ؛مزاح

 :ىنعي «هل رفغيف هللا ةمحر هكردت نأ ةفاخم «هيف ىف لالا نم سدأو هّلطغأ انأو ىنتيأر
.)۰( 

 . نوعرف

 هلاجر ىقابو «لوهجم :متاح وبأو ةعرز وبأ لاقو «هفرعأ ال :نيعم نبا لاق اذه ناذاز نب ريثك

 .تاقث

 )١( دنسملا )۳١۹/۱( مقرب ىذمرتلا ننسو )۳١١۷(.

 ليمش نب رضنلا قيرط نم 1٠١”7( /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۱۹۲ - ۱۹۰ )١16/ ىربطلا ريسفتو (۳۱۰۸) مقرب ىذمرتلا ننس (؟)

 نبا ىلع هوفقوأ ةبعش باحصأ رثكأ نأل ؛هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو ءهب ةبعش نع

 .فقولاو عفرلا تاياور تركذف (4۳۹۲) مقرب ناميإلا بعش ىق ىقهيبلا هاورو ؟سابع
 .«هللاو» :أ ءت ىف (5) .«نأکف» :أ ءت ىف (۳)

 .«هلإ ال نأ» :ت ىف )١( .2«قرغ امل» :أ ءت ىف (6)

 نع «نوراه نب ىسوم نع (۱۳۸/۲) فاشكلا جيرخت ىف امك «ثيدحلا بیرغ ىف ىطسقرسلا هاورو )١6/”١97( ىربطلا ريسفت (۷)

 .هوحن هب رمحألا دلاخ ىبأ نع ىنامحلا ىيحي
 .(وبأ» :أ «ت ىف (۸)

 . «؟لابجلا» : ت ىف (9)

 .هب ىزارلا ماكح قيرط نم (۹۳۹۰) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو )١11/1١5( ىربطلا ريسفت )٠١(



  ۲۹٤ةيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزحلا (4۳)

 لقتو ناره قب نرو لا ميهاربإو «ةداتق :فلسلا نم ةعامج ثيدحلا اذه لسرأ دقو

 .ملعأ هللاف «سانلل اذهب بطخ هنأ : سيق نب كاحضلا نع

 ! :فلسلا نم هريغو سابع نبا لاق : «ةيآ كفلح نمل َنوُكَمل كندبب كيجنن مْويلاَف > : هلوقو

 00 «حور الب لب ت قلب نأ ا نادك ا ةع د كوع نق اركش لارا نر نفع

 اذهلو ؛هكالهو هتوم اوققحتيل «عفترملا ناكملا وهو ضرألا نم ةوجن ىلع ء"[هب] ةفورعملا هعرد

 :دهاجم لاق .(كندبب  ءضرالا نم زشت ىلع كعفرن :ىأ 4 كيجنن مويلاف  :ىلاعت لاق

 قزمتي مل :ىأ ءاحيحص ايوس :دادش نب هللا دبع لاقو . هيف حور ال مسجب :نسحلا لاقو .كدسجب

 00000 : رخص وبأ لاقو .هوفرعيو هوققحتيل

 .ملعأ هللاو «مدقت امك ءاهنيب ةافانم ال لاوقألا هذه لكو

 نأو «ككالهو كتوم ىلع اليلد ليئارسإ ىنبل نوكتل :ىأ ( ةيآ كفلَخ نمل نوكتل » :هلوقو

 :فلسلا ضعب أرق اذهلو ؛ءىش هبضغل موقي ال هنأو «هديب ةباد لك ةيصان ىذلا رداقلا وه "هللا

 الو ءاهب “نوظعتی ال :ىأ «« َنوُنفاَخَل ا ًاريثك نإو ةيآ كقلح نمل نوكتل»
 : یراخبلا لاق امك «ءاروشاع موي ' ؟)[هئلمو نوعرف كالهإ] ناك دقو . .نوربتعي

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع ءرشب ىبأ نع «ةبعش انثدح دغ انج «راشب نب دمحم انثدح

 ىلع ىسوم هيف رهظ موي اذه :اولاقف ءاروشاع موي موصت دوهيلاو «ةئيدملا وهي ىبنلا مدق :لاق سابع

 .©''!(هوموصف «مهنم ىسومب قحأ متنأ» : هباحصأل اياب ىبنلا لاقف .نوعرف

 مهءاج ئتح اوفلتخا امف تالا نم مهاتفزرو قدص ًاوبم ليئارسإ ينب انأوب دقلو )

Alorمو ع 6م  

 . 4 © نوفلتخي هيف اوناك اميف ةمايقْلا موي مهتيب يضقي كّبر نإ ملعلا

 :ليق «(قدص“ ا ًوبم طف ةيويندلاو ةينيدلا معنلا نم ليئارسإ ىنب ىلع هب معنأ امع ىلاعت ربخي
 ترقتسا هدونجو نوعرف كلهأ امل ىلاعت هللا نإف ءهيحاونو سدقملا تيب ىلي امم ءماشلاو رصم دالب وه

 نوفعضتسي اوناك نيا مولا ارو ) : ىلاعت هللا لاق امك ءاهلامكب رصم دالب ىلع ةيوسوملا ةلودلا دي

 ام انرمدو اورّبص امب ليئارسإ ينب ىَلَع ىنسحلا كبر تملك تّمتو اهيف انكراب يعل اهيراغمو ٍضرألا قراشم

 نم مهانجرخأف » :ىرخألا ةيآلا ىف لاقو «[ ١٠7 : فارعألا](توشرعي اوناك امو هموقو نوعرف عصي ناک

 نكلو ٥۹[« هال :ءارعشلا] «ليئارسإ ينب اهاتثروأو كلذك مرک ماقعو زونكو . . "”نويعو تانج

 .«هوحنا :ت ىف (۳) .أ ءت نم ةداير (۲) .«ايوس هدسجب» :أ ءتاىف )١(

 .«ىلاعت هنأو» :ت ىف (5) .«كعرذت» :ت ىف (5) .«رشب ىلع كعفري» :ت ىف )٤6(

 .أ «ت نم ةدايز (9) .(نوضعتی» :ت ىف (۸) .«نولفاغلا» :ت ىف (۷)

 .«عورزو نويعو تانج نم اوكرت مک» :أ ءت ىف (۱۲) .«أوبملاف» :ت ىف )١١(



 40 )٩۳( ةيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 رمتساف مالسلا هيلع ليلخلا دالب ىهو] سدقملا تيب دالب ىلإ نيبلاط «مالسلا هيلع «ىسوم عم اورمتسا

 لاتق نع ليئارسإ ونب لكنف] «ةقلامعلا نم موق هيف ناكو 27[ سدقملا تيب ابلاط هعم نمب ىسوم

 امهيلع «ىسوم «مث «نوراه ")هيف تامو ءةنس نيعبرأ هيتلا ىف ىلاعت هللا مهدرشف «"[ةقلامعلا
 اهيلع مهيديأ ترقتساو «سدقملا تيب مهيلع هللا حتفف «نون نب عشوي عم امهدعب اوجرخو «مالسلا

 تحت تناكو «نانويلا كولم اهذخأ مث «مهيلإ تداع مث ءرهدلا نم انيح رصنتخب مهنم اهذخأ نأ ىلإ

 - دوهيلا تناعتساف «ةدملا كلت ىف «مالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيع هللا ثعبو «ةليوط ةدم مهماكحأ

 اوشوو «مهماكحأ تحت تناكو اوا - «مالسلا هيلع «ىسيع ةاداعم ىلع هللا '*””ههحبق

 و ,«هيلإ هللا هعفرف هلع نيتي ع ار ا اذه نأ مهيلإ اوحوأو «مهدنع

 لب . انيقي هولتف امو $ ءوه ا داو وف ا 5" 'هردقو هللا ةئيشمب نييراوح لا ضعب مهل

 0 «حيسملا دعب مث ٠١۸[ ء١۷١٠ :ءاسنلا] «اميكح ازيزع هللا ناك يِ هللا عفر

 لخدف .كلذ لبق افوسليف ناكو «ةينارصنلا نيد ىف  نانويلا كولم دحأ نيطنطسق لخد «ةنس ةئامثالث

 ًاعدبو ةعيرشو نيناوق مهنم ةفقاسألا هل تعضوف «هدسفيل ةليح :ليقو «ةيقت :ليق ىراصنلا نيد ىف
 .تايالقلاو «دباعملو «لكايهلاو عماوصلاو ءراغصلاو رابكلا عّيبلاو سئانكلا مهل ىنبف 0-06

 عضوو «فيرحتو رييغتو ليدبت نم هيف ام ىلع رهتشاو «نامزلا كلذ ىف 2ةينارصنلا نيد رشتن
 «نابهرلا نم ليلقلا الإ مهنم ةقيقحلا ىلع حيسملا نيد ىلع قبي ملو . حيسملا نيدل ةفلاخمو 0

 ةريزجلاو ماشلا ةكلمم ىلع ىراصنلا دي تذوحتساو «رافقلاو ةماهملاو ىراربلا ىف عماوصلا مهل اوذختاف

 ("'7[دالب] سئانكو «محل تيبو «ةماَمَقلاو «ةينيطنطسق ةنيدم روكذملا كلملا اذه ىنبو «مورلا دالبو
 نم بيلضلا' اوبو + ةمكحيم- ةلئاه تاياثب نادلبلا نم اهريغو"ىرضصك ناروح نامو -«سدقملا تيب

 "نم هوثدحأ ام كلذ ريغو «ريزتخلا محل اولحأو «سئانكلا اوروصو «قرشلا ىلإ اولصو «ذفنيح

 «نيناوقلا هل اوفنصو «ةريبكلا اهنومسي ىتلا «ةريقحلا ةنامألا هل اوعضوو «لوصألاو مهنيد ىف عورفلا

 لوطي اذه ظر

 «مهنع هللا ىضر «ةباحصلا مهنم ''"'اهعزتنا نأ ىلإ دالبلا هذه ىلع لزت مل مهدي نأ ضرغلاو

 .ةنملاو دمحلا هللو «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىدي ىلع سدقملا تيب حتف ناكو

 .اعرشو اعبط باطتسملا عفانلا بيطلا قزرلا نم «لالحلا :ىأ « تاّبّيَّطلا َنَم مهانفزرو ل : هلوقو

 ام دعب نم الإ لئاسملا نم ءىش ىف اوفلتخا ام :ىأ 4 ملعْلا مهءاج ىح اوفلتخا اَمَف 8 : هلوقو

 ىف درو دقو .سبللا مهنع لازأو مهل هللا نيب دقو ءاوفلتخي نأ مهل نكي ملو :ىأ ءملعلا مهءاج

 یف ىف نم . «اهئانثأ ىف» :أ ءت ىف (۳) .أ ‹ت نم ةدايز (۲ «۱)

 .«اوثعفا :ت ىف )١( .(مهنعل» :أ ىف (05) .«مهماكح# :أ ىف (5)

 .«یراصنلا» : ىف (4) .أ ءت نم ةدايز (۸) .«هتردقول :أ ىف (۷)

 .«اهتعزتنا» : ت ىف (۱۲) .«یف» : ىف )١١( ْ .أ ت نم ةدايز ( ٠١



 وام كايذلا نوي ةروس د ردنارلا وللا تس ب حخو حب حبس

 نيعبسو نيتنثا ىلع اوفلتخا ىراصنلا نأو «ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع اوفلتخا دوهيلا نأ :ثيدحلا

 .رانلا ىف نوعبسو ناتنثو «ةنحلا ىف ةدحاو اهنم «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ةمألا هذه قرتفتسو «ةقرف

 امار هيلع انآ هذ لاق-؟هللا وراي هن لق

 نِإظ :ىلاعت هللا لاق اذهلو . (””ديناسملاو ناسلا ىف وهو ءظفللا اذهب هكردتسم ىف مكاحلا هاور

 . 4 نوفلتخي هيف اوناك اميف ةمايقْلا مويإ» مهنيب لصفي : ىأ € مهنيب يضقي كبر

 كءاج دقل كلبق نم باتكلا نوؤرقي نيدّلا لأساف كيلإ انلزنأ امم كش ىف تنك نإف

 نوكتف هللا تايآب اوبذك نيذّلا نم ننوكت الو 69 نيرتمملا نم ننوكت الف كبر نم قحلا
 ےل 2 o قە

 ةيآ آ لك مهتءاج ولو 0 نونمؤي ال كبر تملك مهيلع تّقح نيذّلا نإ 62 نيرساخلا نم

 . 4 69 ميلألا باَذَعْلا اوري تح

 . "«لأسأ الو كشأ ال» :لاق هلع هللا لوسر نأ انغلب :ةماعد نب ةداتق لاق

 مهل مالعإو تنال ت ف اهر + ئرضتلا نيو 4 ويعم نب هيمو :«سابض نبا لاق اذكاو

 نيذّلا» :ىلاعت لاق امك «باتكلا لهأ ىديأب ىتلا ةمدقتملا ٍبتكلا ىف ةدوجوم كك مهيبن ةفص نأ

 مث ١97[. :فارعألا] ةيآلا «ليجبإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا يملا يِبْثلا لوسّرلا نوعبتي

 نووي الو امل ادعو رف رو كلل نورس «مهءانبأ نوفرعي امك مهبتك نم هنوفرعي ملعلا اذه عم

eمهتءاج ولو . نونمؤي ال كبر تملك هيلع تّقَح نيذلا نإ : :ىلاعت لاق اذهلو يبلع ةيمحلا  

 امل اذهلو , اهناميإ آسفن عفني ال نيح لب ءمهعفتي اناميإ نونمؤي ال : ىأ «ميلألا ِباَذَعْلا اوري ىَّتح ةيآ لك

 الق مهبولق ىَلع ددشاو مهلاومأ ىلع سمطا انبر# :لاق هئلمو نوعرف ىلع ياللا هيلع يفر اعد

 مهملكو ةكئالملا مهيلإ انلزتا انَنأ ولو» : ىلاعت لاق امك ۸ : سنوی] «ميلألا باذعلا اوری ىّتح اونمؤي

 « نولهجي مُهَرْتْكَأ نكلو هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناک ام البف ءيش لک مهيَلع انرشحو تولا

 : یلاعت لاق مث :١١١[« ماعنألا]

 9 م

 باذع مهنع انفشك اونمآ امل سنوي موق الإ اهناإ اهعفتف تنمآ ةيرق تناك الولف

 . 4 69 نيح ىَلِإ مهانعتمو ايندلا ةايحلا يف يزخلا

 .«وه نما :ت ىف )١(

 :ىقارعلا لاق كلام نب فوعو سنأو ةيواعم ثيدح نم ءاجو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )١794/١( كردتسملا (0)

 . (دايج اهديناسأ)

 .ًالسرم هب ةداتق نع رمعم نع )7١7/١5( هريسفت ىف قازرلا دبع هاور (۳)

 .«دوجوم هيلع همالسو هللا تاولص» :أ ءت ىف (5) .2«تيبتت» :ت ىف (4)



 0# سل ل ل ل ل (90) ةیآلا 0

yTاھ «هموق |  Eو  

 الإ لوسَر نم مهلبق نم نیذّلا ىتأ ام كلذک» «[۳۰ :سی] «نوءِزهَسَي هب اوناک الإ ل وُسَر نم مهيتأي ام

 اًهوفرتم لاق الإ ""ريذُت نم ةيرف يف كلبق نم اتلسرأ ام كلذكو# ء[١٠ :تايراذلا] (نونجم وأ رحاس اولاَق
 ضرع ثيدحلا ىفو .۳ ل ل

 همالسو هللا تاولص «هتمأ ةرثك ركذ مث «مالسلا هيلع «ىسوم عابتأ ةرثك ركذ مث "ادحأ هعم سيل

 ::ئيرقلاو 27 ىقرشلا نيقفاخلا تدس:ةرثك هيلع

 مهو «سنوي موق الإ «ىرقلا نم فلس نمم مهيبنب اهلامكب تنمآ ةيرق دجوت مل هنأ ضرغلاو
 اونياع ام دعب «مهلوسر هب مهرذنأ ىذلا باذعلا لوصو نم افوخ الإ مهناميإ ناك امو «ىوتين لهأ

 . هيدل و هب اوثاغتساو هللا ىلإ اورأج اهدنعف .مهرهظأ نيب نم مهلوسر جرخو « هبابسأ

 ىذلا باذعلا مهنع عفري نأ ىلاعت هّللا اولأسو < « مهيشاومو مهباودو مهلافطأ اورضحأو اوناكتساو

 موق الإ : ىلاعت لاق امك ءاورخأو باذعلا مهنع فشكو « هللا مهمحر اهدنعف a Ss , مهرذنأ

 : نح نإ هاشم اهدا ةايسلا يف يزخلا بادع ولع ان اوصال سنو

 ىف ىف مهنع فشك امنإ وأ ؟ىويندلا عم ىورخألا باذعلا مهنع تنك له :نورسفملا فلتحخاو

 لوقلاو «ةيآلا ف ا ءايندلا ا ناک امنإ :امهدحأ «نيلوق ىلع ؟طقف ايندلا

 » ٍنيح لإ مهاتعتمف اونمأف . نودیزي وأ ٍفلأ ةئام لأ هاتلسرأو 0 : ىلاعت هلوقل امهيف ىناثلا

 وه اذهو «ىورخألا باذعلا نم ذقنم ناميإلاو «نامعإلا مهيلع قلطأف ۱٤۸[« ء۷٤۱١: تافاصلا]

 . ملعأ هللاو ءرهاظلا

 الإ ,تكرتف «باذعلا اهرضح نيح تنمآ مث ترفك ةيرق عفني مل :ةيآلا هذه ريسفت ىف ةداتق لاق

 اوسبلو «ةبوتلا مهبولق ىف هللا فذق «مهنم اند دق باذعلا نأ اونظو مهيبن اودقف امل «سنوي موق

 نم قدصلا مهنم هللا فرع املف .ةليل نيعبرأ هللا ىلإ اوجع مث اهدلوو ةميهب لك نيب اوقّرَفو ءحوسملا
 لاق  مهيلع ىلدت نأ دعب باذعلا مهنع هللا فشك مهنم ىضم ام ىلع ةمادنلاو ةبوتلاو «مهبولق

 . لصوم لا ضرأ ىونينب اوناك سنوي موق نأ ركذو : ةداتق

 نبا ناكو .فلسلا نم دحاو ريغو «ريبج نب ديعسو .دهاجمو «دوعسم نبا نع ىور اذكو

 .«تّتمآ ةيرق تناك الهف» :اهؤرقي دوعسم

 .أطخ وهو «نودتهم» :ت یف (۲) .«ىبن نم ةيرق ىف انلسرأ امو» :ت ىف )١(

 .هنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۲۰) مقرب هحيحص ىف ملسمو )٥۷٥۲( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 .«اوعرضو» :أ ءت ىف (7) .ادجوی» :ت ىف (6) .«ىقرشلاو» :أ «ت یف (5)



 )949  “*٠١( تايآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا لل _ للددموم

 عطقك مهسوؤر ىلع رودي لعج «باذعلا 0 لزن امل :لاق دلجلا ىبأ نع «نارمع وبأ لاقو

 انع "”فشكي هللا لعل «هب وعدن ءاعد انملع :اولاقف مهئاملع نم لجر ىلإ اوشمف «ملظملا ليللا

 هک فسكت لاق اقتاالإ هلإ الار 7 ر ندا ی ا رع یک اب رف اقف“ بالا

 .باذعلا

 . هللا ءاش نإ تافاصلا ةروس ىف الصفم ىتأيس ةصقلا مامتو

 اونوكي ئتح سانلا هركت تنأفأ اعيمج مهلك ضرألا يف نم نمال كبر ءاش ولو

 9 نيذلا ىلع سج رلا ليو هللا فدا لإ نموت نأ نل ناک امو ا

 . 4 3نولقعي
 ءهب مهتئج امب ناميإلا ىف مهلك ضرألا لهأل نذأل دمحم اي « كبر ءاش ولو : ىلاعت لوقي

 الو ةدحاو َةمَأ ساّنلا لعجل كبر ءاش ولو » :لاق امك ىلاعت هلعفي اميف ةمكح هل نكلو «مهلک اونمآف

 «نيعمجأ سالا ةئجْلا نم منهج َألمأل كبر ةملك تّمتو مهقلخ كلذلو كبر محُر نم الإ . نيفلتخم نوازي

 (اعيمج سالا ىد هللا ءاَشي ول نأ اونمآ نيذلا ساي ملف # :ىلاعت لاقو ١١48. ١١9[« :دوه]

 «نييؤم اونوكي لح > مهتجلتو 0 يا < ىلا عدلا د 0 لاق 0 را

 كلَ »ا YVY] :ةرقبلا] 4 ءاي نم يده هلا نكلو ماده كِيلع سيل 5 :رطاف] (تارسح مهل

 0٦» :صصقلا] «تببحأ نم يدهت ال كن r» :ءارعشلا] «نينمؤم اونوكي الأ كسم عخاب

 ةيشاغلا] «رطيسمب مِهيَلَع تسل . ركذم تنأ امنِإ ركَذَف 8 «[4 ٠ :دعرلا] (باسحلا اتيلعو غالبلا كِيلع

 «ءاشي نم ىداهلا «ديري ا لاعفلا وه لاحت هللا نأ ىلع ةلادلا تايآلا ٠ نم كلذ ريغ ىلإ ل55 »1

 لعجيو هّللا نذإي لإ نمت نأ سفنل ناك امو » :لاق اذهلو ؛هلدعو هتمكحو هملعل «ءاشي نمل لضملا

 ىف لداعلا وهو «هتلدأو هللا ججح :ىأ (نولقعي ال نيذّلا ىَلع» ءلالضلاو “"لابخلا وهو « سْجّرلا

 . لض نم لالضإو «ىده نم ةياده ىف «كلذ لك

 (-20نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآلا ينغت امو ضرألاو تاومّسلا يف اذام اورظنا لق »
 © نيرظتنملا نم مكعم ينإ اورظتناف لق مهلبق نم اولخ نيذلا مايأ لثم الإ نورظتني لهف

 .( 679 َنيِنمؤَمْلا جنن انيلع اًقَح كلذك اونمآ نيذلاو السر يجنن مث

 .«یح اي ىتوملا ىيحم ايا :ت یف (۳) . «فشکی نأ» :ت ىف (۲) . «سنوي موقب لزن امل» :ت ىف )١(

 .«لابجلا» :ت ىف (1) «نمؤي» :ت ىف (0) .ت نم ةدايز )٤(



 ۲۹٩۹ ددد ر ا )1۰-۷-1 £) تايآلا : سنوي ةروس - عبارلا ءزج ا

 هالا فايآلا نم ضرالاو' كارلا قف ىلخ امو الا ىف فلا يا داع لا فرب

 ليللاو ءرمقلاو سمشلاو «تارايسو تباوث «تارين بكاوك نم '"'”تاومسلا ىف ام «بابلألا ىوذل

 لوطيو اذه رصقي مث ءاذه رصقيو اذه لوطي ىتح ءرخآلا ىف امهدحأ جاليإو ءامهفالتخاو ءراهنلاو

 دعب ضرألا هب ايحأف رطم نم اهنم هللا لزنأ امو ءاهتنيزو اهنسحو ءاهعاستاو ءامسلا عافتراو ءاذه

 باود نم اهيف أرذ امو «تابنلا فونصو «ريهازألاو عورزلاو رامثلا نينافأ نم اهيف جرخأو ءاهتوم

 امو یارک و نارو ناو لوم لا یھ ااو «عفانملاو ناولألاو لاكشألا ةفلتخم

 اهب ىرجيو «مهنفس لمحي «نيكلاسلل للذم '؟”[رخسم] اذه عم وهو «جاومألاو بئاجعلا نم رحبلا
 .هاوس بر الو ءوه الإ هلإ ال «هل ريدقلا ريخستب قفرب

 ةيوامسلا تايآلا ىدجت ءىش ىأو :ىأ «نونمؤي أل موق نع رذنلاو تايآلا ينغت امو # :هلوقو
 نإ 8:لاق امك «نونمؤيال موق نع ءاهقدص ىلع ةلادلا اهنيهاربو اهججحو اهتايآب سرلا < ةيفرألاو

 .[9ا/ >41: سنوي]ميلألا باذَعْلا اوري ىَتح ةيآ لك مهتءاج ولو. نونمؤي ال كبر تملك مهيلع تّقح نيا
 سم ماو سام

 دمحماي كل نوبذكملا ءالؤه رظتني لهف : ىأ«مهلبق نم اوَلح نيذّلا مايأ لثم الإ نورظتني لهف» : هلوقو

 اورظتناف لف «مهلسرل ةبذكملا ممألا نم مهلبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ٍمايأ لثم الإ باذعلاو ٍةمقنلا نم

 اقح كلك «لسرلاب نيبذكملا كلهنو :ىأ#اونمآ نيذّلاو السر يجنن مٿ . نيرظتنملا نم مكعم “*ينإ

 (ةمحرلا هسفن ىلع بتك# هلوقك E RE E لا سرا ااا [ىأ]«نينمؤملا جنن انيلع

 هدنع وهف اباتك بتك هللا نإ) :لاق هنأ يی هللا لوسر نع يك فلا ل ذ ءاج امك ١7[« :ماعنألا]

 راد تقبس ىتمحر نإ :شرعلا قوف

 كلو هلا درد نم و دل دف يب یدل يف داف الأ ناق)
 لَو قبح نيددلل كهجر مقآ ذأو تف ننمزملا نم نوكأ نأ ترمأو محاكر يذلا هَل دبع
 اذإ َكنإَف تْلَعَف نإ كرضي الو كعفني ال ام هللا نود نم عدت الو © نيك ر شما نم َننوُكَت

 دار الف ريخب كدري نإو وه الإ هَل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإو 3 نيملاقلا نم

 . 4 ©9 ميحرلا روفغلا وهو هدابع نم ءاشي نم هب بيصي هلضفل
 نم كش ىف متنك نإ «سانلا اهيأ اي :لق :هيلع همالسو هللا تاولص «دمحم هلوسرل ىلاعت لوقي

 .«لوهو» :أ ىف (۳) .«ءامسلا» :أ ءتاىف (0) .«هتايآل ةيآلا ىف ركفتلا ىلإ»:أ ىف )١(

 .أ «ت نم ةدايز (5) .2ىنإف» :ت یف (6) .أءت نم ةدايز (4)

 .«بلغت» :أ ت ىف (۷)

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (؟١70) مقرب ملسم حيحصو (7554) مقرب یراخبلا حيحص (۸)



 )٠١. ٠١9( ناتيآلا:سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا 2

 « هللا نود نم نودبعت نيذلا دبعأ ال انأ اهف ىلإ هللا هاحوأ ىذلا .فينحلا نيدلا نم مكتئجام ةحص

 تناك نإف ؛مكعجرم هيلإ مث «مكايحأ امك مكافوتي ىذلا وهو «هل كيرش ال هدحو هللا دبعأ نكلو

 رضت ال اهنإف «ىنرضتلف اهوعداف «"اهدبعأ ال انأف ءاقح 2'' هللا نود نم نوعدت يتلا مكتهلآ

 . نينمؤملا نم نوكأ نأ ترمأو «هل كيرش ال هدحو هللا وه عفنلاو رضلا هديب ىذلا امنإو ‹عفنتالو

 هدحو هلل ةدابعلا صلخأ :ىأ «نيكرشملا نم ننوکت الو افینح نيدلل كهجو مقأ نأو :٠ هلوقو

 ىلع فوطعم وهو .4 َنيكرْشُمْلا نم ننوكت الو : لاق اذهلو ؛كرشلا نع فرد : ىأ «افينح

 . «نينمؤملا نم نوكأ نأ ترمأو » : هلوق

 عجار وه امنإ رضلاو عفنلاو رشلاو ريخل نأل نايب ءاهرخآ ىلإ « رضب هللا كسسمي نإو 8 : هلوقو

 ل فلي رسال دخ دالا نحف :ئذلا وهف ادا كلذ ىف هكراشي ال هدحو لاحت هللا ىلإ

 ىنربخأ :بهو نب هللا دبع قيرط نم «ميلس نب ناوفص ةمجرت ىف «ركاسع نبا ظفاحلا ىور

 لكَ هللا لوسر نأ ؛كلام نب سنأ نع «ميلس نب ناوفص نع «ىسوم نب ىسيع نع بويأ نب ىبحي
 اهب بيصي «هتمحر نم تاحفن هلل نإف «هللا ةمحر تاحفنل اوضرعتو ؛هلك مكرهد ريخلا اوبلطا» : لاق

xi 51 5 .- . )€( 
 5 «مكتاعور نمؤيو «مكتاروع رتسي نأ هولأساو هدابع نم ءاشي نم

 أ نع .عجشأ نم لجر نع «ناوفص نع «ىسوم نب ىسيع نع «ثيللا قيرط نم هاور مث
 . ءاوس هلثمب ؛اعوفرم ةريره

 نم ىتح «ناك بنذ ىأ نم ولو «هيلع لكوتو هيلإ بات نمل : ىأ 4 ميحّرلا روفغلا وهو :  هلوقو

 . هيلع بوتي هنإف «هب كرشلا

 لض نمو هسفنل يدتهي اَمّنإَف ئدتها نمف مكبر نم قحلا مكءاج دق ساّنلا اهيَأ اي لق »

 هللا مكحي تح ربصاو كيلإ ىحوي ام عبَتاو ©۵ لیک وب مکیْلع انا امو اهيَلَع لضی اَمّنِإف
 ماو or رم

 .4 09 نيمكاحلا ريخ وهو

 .دبعأ» :ت ىف (۲) .«اقح ءىش نم هللا نود نم»:آ ىف )١(

 .(هكرشيالا «ت ىف (۳)

 دبع نبا هاورو ءهب بهو نب هللا دبع قيرط نم (۱۱۲۱) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو («طوطخملا» ۳۲۸ /۸) قشمد خيرات (4)

 هب بويأ نب ىيحي نع قاط نب عيبرلا نب ورمع قيرط نم (۱۱۲۲) مقرب نامبإلا بعش ىف ىقهيبلاو (۳۳۹/۰) ديهمتلا ىف ربلا

 . عماجلا ىف فعضلاب ىطويسلا هل زمرو هوحن

 هب ثيللا نع ديزي نب ميور قيرط نم (۲۷) مقرب ةدشلا دعب جرفلا ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو («طوطخملا» 558/8) قشمد خيرات (5)

 وه اذه» :ىقهيبلا لاقو .اعوفرم هب ثيللا نع ريكب نب ىيحي قيرط نم )١١71( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو ءاعوفرم

 .سنأ ثيدح لوألاو «لوألا نود ظوفحملا



 ا ا ¢ ۱۰۸( تاعالا :ندتوي ةروس - عبارلا ءزج لا

 «هسفن ىلع عابتالا كلذ عفن دوعي امنإف هعبتاو هب ىدتها نمف «كشالو هيف ةيرمال ىذلا قحلا وه هللا

 «مكل ريذن انآ امنإو ءهب نينمؤم اونوكت ىتح مكب لكوم انآ امو :ىأ «ليكوب مكيلع انا امو ف
 .ىلاعت هللا ىلع ةيادهلاو

 ىلع ربصاو« “هاحوأو كيلع هللا لزنأ اب كسمت :ىأ 4 ربصاو كيلإ ئحوي ام عبّتاو ا :هلوقو
 «نيمكاحلا ريخ وهو # .مهنيبو كنيب حتفي :ىأ 4 هللا مكحي ىتح » ءسانلا نم كفلاخ نم ةفلاخم
 ديكو نا رک ىأ

 .أ ءتانم ةدايز (۳) «هسفن ىلع» :ت ىف (۲) .«كلذ نع»: ت ىف )١(

 .«هلدعل» :أ «ت ىف (۵) .«كيلإ هاحوأو» :أ ءت ىف (4)



 هوة وشمل ا رلا مالا قش جي RE و

 دوه ةروس ريسفت

E 

 نع «قاحسإ ىبأ نع ‹صوحألا وبأ انثدح «رازبلا ماشه نب فلخ انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاق

 معو «ةعقاولاو دوه ىنتبيش» :لاق ؟كبّيشام :ّهكَب هللا لوسر تلأس :ركب وبأ لاق :لاق ةمركع

 ٩ تررگ نیما ادو ةا

 : ةياور ىفو "7 «تروك سمشلا اذإو «نولءاستي معو «تالسرملاو «ةعقاولاو ءدوه ىنتبيش» :لاق

 .«اهتاوخأو دوه»

 «مالس نب ديعس انثدح «نسحلا نا دامح انثدح ء.دمحأ نب نادبع انثدح :ىناربطلا لاقو

 دوه ىنتبيش» : يم هللا لوسر لاق :لاق دعس نب لهس نع «مزاح ىبأ نع «دمحم نب رمع انثدح

 ااو دوه» : ةياور ىفو «تروك سمشلا اذإو .ةقاحلاو .ةعقاولا :اهتاوخأو

 نب ورمع انثدح ا قراط نب دمحأ انثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انثدح : ريبكلا

 هللا لوسراي :لاق ركب ابأ نأ ؛هنع هللا ىضر ءدوعسم نب هللا دبع نع «قاحسإ ىبأ نع «تباث

 , "ةىقاولاو كوه لاق ؟كسش ا

 . ملعأ هّللاو .دوعسم نبا كردي مل قاحسإ وبأو ‹كورتم تباث نب ورمع

 .أ ءت نم ةدايز )١(

 . ىفكي امب ۲۱١( - ۱۹۳ /۳) للعلا ىف ىنطقرادلا ظفاحلا ءهدعب ىذلاو هيلع ملكت دقو عطقنم وهو (۱۰۲/۱) ىلعي ىبأ دنسم (؟)

 .«هجولا اذه نم الإ سابع نبا ثيدح نم هفرعنال بيرغ نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو (۳۲۹۷) مقرب ىذمرتلا ننس (©)

 .ريبكلا مجعملا نم بيوصتلاو «جاجح» :خسنلا عيمج (:4)

 :(۱۹۲/۳) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «هب قراط نب دمحأ قيرط نم )١/ 7١١( للعلا ىف ىنطقرادلا هاورو ١187( /7) ريبكلا مجعملا (5)

 .باذك مالس نب ديعسو «كورتم نابهص نب رمعاا

 . هتمجرت دجأ ملو «ىشباولا» :ريبكلا مجعملاو أ ءت یف (5)

 هلعلف دوعسم نبا نع صوحألا ىبأ نع قاحسإ ىبأ نع تباث نب ورمع قيرط نم هدنع وهو )٠١١/ 21١15 ١515( ريبكلا مجعملا (۷)

 .ملعأ هللاو ريثك نبا ةخسن نم طقس

 )196/1١ نآرقلا لئاضف ةعوسوم :هباتك رظنا اهعبتت ىف ىنوهرط دمحم لضافلا عسوت دقف :بابلا ثيداحأ ىف ةدازتساللو

°۸( 



 مم و و و ارا

 ينإ هللا الإ 00

 ل

 ىلإ © ريبك موي باذع مكْيلع فاخأ يف ولوت نإو هَلْضَف ضف يذ لك توو ىمسُم
 4 3 ريدق ءيش لك ىلع وهز مكعجرم هللا

 هللابو ءانهاه هتداعإ نع ىنغأ اب ةرقبلا ةروس لوأ ىف ءاجهلا فورح ىلع مالكلا مدقت دق

 . قيفوتلا

 وهف ءاهانعم ىف ةلصفم ءاهظفل ىف ةمكحم ىه :ىأ (تّلصُف مث هتايآ تمكحأ ط :هلوق امأو
 .ريرج نبا هراتخاو «ةداتقو ءدهاجم نع ىورام ىنعم اذه .ىنعمو ةروص لماك

 بقاوعب ريبخلا «هماكحأو «هلاوقأ ىف ميكحلا هللا دنع نم :ىأ «ريبَح ميكح ْندَل نمإ# : هلوقو

 :نوهألا

 امك هل كيرش ال هدحو هللا" ةدابعل لصفملا مكحملا نآرقلا اذه لزن : ىأ «هّللا الإ اودبعت الأ»

 «[7 6 : ءايبنألا] «نودبعاف انأ الإ لإ ال هنأ هيَلِإ يحون الإ ,لوسر نم كلبق نم اتلسرأ امو# : ىلاعت لاق

 :۳١[. لحنلا] < توا اوتو هلا اردجعا نأ الورم لك يف اب قلو: لاق

 ريشبو «هومتفلاخ نإ باذعلا نم ريذن مكل ىنإ :ىأ «ريشُبو ريذن هنم مكل ") يِّنإ# : هلوقو
 نوطب اعدف ءافصلا دعص ويي هللا لوسر نأ :حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك «هومتعطأ نإ باوثلاب

 اليخ نأ مكتربخأ ول متيأرأ «شيرق رشعماي»: "لاقف ءاوعمتجاف «برقألا مث برقألا شيرق
 باذع ىدي ” نيب مكل ريذن ىنإف» :لاق .ابذك كيلع انبرجام :اولاقف «؟ىقدصم متسلأ« (أ)

 و

 ٍلضف يذ لك تؤيو ىمسم لجأ ىلإ انسَح اعاتم مكعتمي هيلإ اوبوت مت مكبر اورفغتسا نأوإ : هلوقو
 ؛هنولبقتست اميف لجو زع هللا ىلإ اهنم ةبوتلاو ةفلاسلا بونذلا نم رافغتسالاب ' مكرمآو :ىأ «هلضف
 يذ لك تؤيو ىمسُم لجأ ىلإ ) ايندلا ىف : ىأ «انسح اعاتم مكعتمي » كلل ع اورم ناو

 نمؤم وهو فنا وأ ركذ نم احلاص لمع نَم# : هلوقك «ةداتق هلاق ءةرحخآلا رادلا ىف :ىأ «هلضف لضف

 .«اولاقف» :ت ىف (۳) .«ىنإ» :أ هت یف (۲) .؟هدابعب) :أ ت ىف )١(

 .«نم ١:أ ىف (6) .«مكبحصت» :ت ىف (4)

 , هنع هللا ىضر ٠ سابع نبا ثيدح نم )٤۹۷۱( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)

 .«اورمتسي نأو هنولبقتسي» :أ ءت ىف (۸) . «مكرمأي» :أ ءت ىف (۷)

 لجأ ىلإ انسح اعاتم مكعتمي هيلإ اوبوت مت مكبر اورفغتسا نأو © ريشبو ريذن هن مك



 (ه ) ةيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا م.

 نو ان نقوم E ( نولمعي“ "اونا ام نسحأب مهرج مهتيزجنلو ةبيط ةايح"'“ هتييحف
 ايت ENE AS ندعم N SG دمعت کک لوسر نأ 00

TTنبا نع «ريبج نب ديعس نع ءركب ىبأ نع «كيرش نب بيسملا نع تثدح  
 ةنسح لمع نمو «ةئيس هيلع تبتك ةئيس لمع نم :لاق «هلضف لضف يذ لك تؤيوإ : هلوق ىف دوعسم
 مل نإو «تانسح رشع هل تيقب ايندلا ىف اهلمع ناك ىتلا ةئيسلاب بقوع نإف .تانسح رشع هل تبتك

 نم كله :لوقي مث .تانسح عست هل تيقبو ةدحاو رشعلا تانسحلا نم ذخأ ايندلا ىف اهب بقاعي

 5 نا هداحآ بلغ

 رماوأ نع یلوت نمل ديدش ديدهن اذه : « ربك موب باذع مكيلع فاخأ ينإف اولوت نإوإل : هلوقو

 4 : ىأ «مكعجرم هللا ىلإ ف ءةلاحم ال 2 هداعم موي هلاني باذعلا نإف ءهلسر بذكو «ىلاعت

 هماقتناو «هئايلوأ ىلإ هناسحإ نم ءاشي ام ىلع رداقلا وهو ٠ . ىأ يدق ءيش لك ىلع وهو ) .ةمايقلا موي

 . بيغرت ماقم لوألا نأ امك «بيهرتلا ماقم اذهو «ةمايقلا موي قئالخلا ©" 55-5 « هئادعأ نم

 ت هموم اه شعم ع 9o هه ~2 o f 2 هوم ه رش

 امو نوُرسي ام مَلعَي مهبايث نوشغتسي نيح الأ هنم اوفحتسيل مهرودص نوني مهن الأ»

 . 4 2 روُدّصلا تاب ميلع ُهّنِإ نونلعي
 هذه هللا لزنأف .مهعاقو لاحو .مهجورفب ءامسلا اولبقتسي نأ نوهركي اوناك :سابع نبا لاق

 الأ» :أرق سابع نبا نأ ؛رفعج نب دابع نب دمحم نع « جيرج نبا ثيدح نم ىراخبلا هاور .ةيآلا
 58 5 ور وو ا

 عماجي ناك لجرلا :لاق ؟مهرودص ینونشتام «سابع ابأ اي :تلقف ««مهرودص 7 ىنونثت مهنإ
 ما و

 .«مهرودص '' یک مُهْنِإ ال :تلزنف ىيحتسيف ىلختي :وأ - ىيحتسيف هتأرما

 نأو ءءامسلا ىلإ اوضفيف ءاولختي نأ نويحتسي اوناك سانأ :سابع نبا لاق :هل رخآ ظفل ىفو

 . مهيف كلذ لزنف «ءامسلا ىلإ اوضفيف مهءاسن اوعماجي

 قوش مُهْنِإ الو : سابع e أرق :لاق ورمع انثدح نايس انثدح ‹يديمحلا انثدح : لاق مث

 3 ا

 .2مهبايث نوشغتسي : ي نيح الآ هنم اوُمْحَتسَيل مهرودص

 .24مف یف» :أ ءت ىف (۳) .«اوناك ىذلا نسحأب» :ت ىف )١( .«هئييحيلف» :ت ىف )١(

 .(1578) مقرب ملسم حيحصو (7) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 )771/1١85(. ىربطلا ريسفت (5)

 .؟هتداعإوا :أ ءت ىف (0) . ؟هذاعم) :ت ىف (5)

 .«لاق» :ت یف )١١( .«نونثي) :أ «ت یف (۱۰) .«نونشت» :أ ت یف (۹ ۰۸)



 (5) ةيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 (”ههسوؤر نوطغي :(نوشغتسي» :سابع نبا نع «هريغ لاقو :ىراخبلا لاق
 «تائيسلا لمعو «هّللا ىف كشلا هب ىنعي :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىرخأ ةياور ىف سابع نبا لاقو

 «هولمع وأ ًائيش اولاق اذإ مهرودص نونثي اوناك مهنأ ىأ : : مهريغو «نسحلاو «دهاجم نع ىور اذكو

 مهمانم دنع مهبايث نوشغتسي نيح '"' مهنأ ىلاعت هللا مهملعأف «كلذب هللا نم نوفختسي مهنأ نونظي

 ملعي :ىأ« رودصلا تاب ميلع لإ نونلعي امو » : لوقلا نم "7 «نورسي ام ملعيل «ليللا ةملظ ىف
 هتقلعم ىف ىملس ىبأ نب ريهز لاق ام نسحأ امو .رئارسلاو رئامضلاو تاينلا نم مهرودص نكتام

 :ةروهشملا

۳.0 

 اني هللا 4 متکی ١ ا ا هللا “مک الق

 )0 (0) د 2 2 هه ول قو عا ير
 مقنيف لجعي وأ «باسح مويل رخديف باتك ىف عضويف رخؤي

 ..ةمايقلا مويل فحصلا ىف لامعألا

 لزنأف هسأر ىطغو «هردص 2" ىنث لَك هللا لوسرب رم اذإ مهدحأ ناك :دادش نب هللا دبع لاقو

 . كلذ هللا

 . «نونلعي امو نورسي ام ملعي مهبايث نوشغتسي نيح الأ :  هلوقل ؛ىلوأ هللا ىلع  ريمضلا دوعو
 5 5 . : عامل د ا لل ب . :
 .ىنعملا بيرق وهو «ةيلعافلا ىلع رودصلا عفرب ا وش مهنإ :yî سابع نبا أرقو

 م م سم 6

 ,باتك يف لك اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو اهفزر هللا ىلع الإ ضْرَألا يف ةّباد نم امو إ»
 . 4 0ن

 ءاهيرحب ءاهريبكو اهريغص «ضرألا باود رئاس نم ؛تاقولخملا قازرأب لفكتم هنأ ىلاعت ربخأ 1

 هيلإ ىوأت نيأو «ضرألا ىف اهريس ىهتنم نيأ ملعي :ىأ (اهعدوتسمو اهّرقَتسم ملعي # هنأو ءاهيربو

 .اهعدوتسم وهو ءاهركو نم

 «ىوأت ثيح :ىأ 4 اَهرَقَتسم ملعيو # :سابع نبا نع «هريغو ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .تومت ثيح ,«اهعدوتسمو »
 اذكو :ماعنألا ىف ىتلاك «بلصلا ىف « اهعدوتسمو $ ءمحرلا ىف 4 اَهَرَقَتسِم 9 : دهاجم نعو

 هركذ امك ءانهاه نيرسفملا لاوقأ متاح ىبأ نبا '''” ركذو .ةعامجو «كاحضلاو سابع نبا نع ىور

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )47401  45417(.

 .؟متكتا :ت ىف (4) .(هنورسی» :أ «ت یف (۳) .«هنآ» :أ ت یف (۲)

 e :ت ىف (0)

 )١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )۲۴۳/۱۵(.

 .؟الوأ ريمضلا» : «ت ىف (۸) . (هنع ینث» : «ت ىف (۷)

 .«لاقو»:أ یف (۱۰) .؟ینونثی» :أ «ت یف (9)



 (8 «9)ناتيآلا :دوه ةروس  عبارلا ءزحجلا ل م١

 ؛كلذ عيمج نع نيبم هللا دنع باتك ىف بوتكم كلذ عيمج نأو «ملعأ هللاف '' :٠ ةيآلا كلت دنع

 E لال تاحو ري واسر ترا يف ا وت مرا ىلاعت لاق امك

 بلا يف ام ملعيو وه لإ اهملعي ال بيغلا حتاقم هدنعو >: قو لم: ماعنالا]€ نورشحي مهر ىلإ م 0

 E لإ يد الوتر الو N تامل يف داو gE امر رخل

 مكيأ مكولبيل ءاملا ىلع هشرع ناكو ماّيأ ةّنس يف ضرألاو تاوُمّسلا قل يذلا وهو ل

 رحس الإ اذه نإ اورفك نيذلا نلوقيَل توملا دعب نم نوثوعبم مكنإ تلق نعلو المع نسحأ

 سيل مهيتأي موي الأ هسبحي ام نلوقيل ةدودعم ةمأ ىلإ باذعلا مهنع انرخأ نئلو ©) نيبم

 . 4  نوءزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو مهنع افورصم

 هشرع نأو «مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا قق قلخ هنأو «ءىش لك ىلع هتردق نع ىلاعت ربخي

 نب نارمع نع «زرحم نب ناوفص نع «دادش نب عماج نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح
 اولبقا» :لاق .انطعأف انترشب دق :اولاق .«ميمت ىنباي ىرشبلا اولبقا : ةي هللا لوسر لاق :لاق نيصح

 لك لبق هللا ناك» :لاق ؟ناك فيك رمألا اذه لوأ نع انربخأف ءانلبق دق :اولاق .«نميلا لهأاي ىرشبلا

 :لاقف تآ ىناتأف :لاق . ءىش لك ركذ ظوفحملا حوللا ىف بتكو.«ءاملا ىلع هشرع ناكو «ءیش

 , 9ىدعب ناك ام .ىردأ الف ءاهرثإ ىف تجرخف :لاق .اهلاقع نم كتقان تلحنا «نارمع اي
 كلأسن كانئج :اولاق :اهنمف ؛'؟"ةريثك ظافلأب ملسمو ىراخبلا ىحيحص ىف جرخم ثيدحلا اذهو ۳ a .٠ ° E -. . ( 2 | ا

 ناكو - هعم : ةياور ىفو - هريغ : ةياور ىفو - هلبق ءىش نكي ملو هللا ناك» : لاقف رمألا اذه لوأ نع

 .«ضرألاو تاومسلا قلخ مث «ءىش لك ركذلا ىف بتكو «ءاملا ىلع هشرع

 *)«ءاملا ىلع هشرع ناكو ءةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم

 نع «داّنزلا وبأ انثدح «بيعش انربخأ «ناميلا وبأ انثدح :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىراخبلا لاقو
 3 £ 0 5 اا نع 9 5 5 ۶ ٤

 قفنأ قفنأ :لجو زع هللا لاق» : لاق يَ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ‹جرعألا

 .ماعنألا ةروس نم 48 :ةيآلا ريسفت دنع )١(

 .«ىلاعت لاقو» :أ ءت ىف ()

 )*( دنسملا )٤۳١/٤(.

 .ملسم حيحص ىف هيلع رفا ملو ( ۸ ۳ 6068 1۹۱ «۳۱۹۰) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(5197) مقرب ملسم حيحص (5)



 مب ۸ ۷) ناتيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 ذنم قفنأ ام  متيأرفأ» لاقو «راهنلاو ليلا ًءاحس ءةقفن اهضيغي ال ىألم هللا دي» :لاقو .«كيلع

 ضفخي نازيملا هديبو ءءاملل ىلع هشرع ناكو «هدي ىفام ضغي مل هنإف «ضرألاو ءامسلا قلخ
 و

 نع «ءاطع نب ىلعي نع «ةملس نب دامح انربخأ «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ ما لاقو

 تلق لاق ىلفعلا ١" ىدعلل ني زماغ نب , طيقُل همساو - نيزر ىبأ همع نع «سدع نب عيكو

 ءءاوه ةقوف امو ءاوه هتحت ام ءءامع ىف ناك» :لاق ؟هقلخ قلخي نأ لبق انبر ناك نيأ هللا لوسراي

 .«كلذ دعب شرعلا تلخ مث
SBS EE aنق جان  ENكيس  ODESلاقت  

 . نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا

 نب ةرمضو «هبنم نب بهو لاق اذكو .اثيش قلخي نأ لبق ءاَمْلا ىلع هشرع ناكوإل :دهاجم لاقو
 او ريغو «ريرج نباو «ةداتق هلاقو «بيبح

 قلخي نأ لبق هقلخ ءدب ناك فيك مكئبني :4ءاَمْلا ىلع هشرع ناكو# :هلوق ىف ةداتق لاقو

 ضرألاو تاومسلا

 ءاملا كلذ مسق «ضرألاو تاومسلا قلخ املف .4ءاَمْلا ىلع هشرع ناكوإل : سنأ نب عيبرلا لاقو

 .روجسملا رحبلا وهو «شرعلا تحت ًافصن لعجف «نيمسق
 .هعافترال اشرع شرعلا ىمس امنإ : سابع نبا لاقو

 .ءارمح ةتوقاي شرعلا :لوقي ىئاطلا ادعس تعمس ءدلاخ ىبأ نب ليعامسإ لاقو

 هشرع ناَكو ٍمايأ ةتس يف ضرألاو تاومّسلا قلخ يذلا وهو : ىلاعت هلوق ىف قاحسإ نب دمحم لاقو

 وذ شرعلا ىلعو .شرعلا هيلعو ءاملا الإ سيل ذإ «ىلاعت هسفن فصو” امك ناكف :«ءاملا ىلع
 امل لاعفلا .ةمعنلاو ةمحرلاو «ملعلاو ملحلاو .ةردقلاو كلملاو ءناطلسلاو ةزعلاو «ماركإلاو لالحلا

 دیری

 لوق نع سابع نبا لئس :لاق ريبج نب ديعس نع «ورمع نب لاهنملا نع «شمعألا لاقو
 . حيرلا نتم ىلع :لاق ؟ءاملا ناك ءىش ىأ ىلع : (ءاَمْلا ىلع هشرع ناكوإ : هللا

 مهقلخ نيذلا هدابع عفنل ضرألاو تاومسلا قلخ : ىأ«المع نسحأ مكيأ مكولبيل » : ىلاعت هلوقو

 امو ضرألاو '' !ءامسلا انقلخ امو# : ىلاعت لاق امك ءاثبع كلذ قلخي ملو «هل كيرش ال هدحو هودبعيل
 امنا متيسحفأ : ىلاعت لاقو «[۲۷: ص ] 4رانلا نم م اورفك نذل ليوف اورفك نيذّلا نظ كلذ ًالطاب امهنيب

 .«تيأرأ» :أ «ت یف )١(

 .(57485) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«قفتملا» : ت ىف (۳)

 .(۱۸۲) مقرب هجام نبا ننسو (۳۱۰۹) مقرب ىذمرتلا ننسو (111/5) ديما (4)

 .«تاومسلا» :أ ىف )١( .«امم» :ت ىف (5)



 (۸ «۷) ناتيآلا :دوه ةروس - چر ءزجلا ۳۰۸

 4 ميركلا شعلا بر وه الإ هَل ال قحلا كلما هللا ىَلاعَتف . نوعجرت ال انيلإ مكنأو اشبع مكانقلخ
 .[05:تايراذلا] دودي الإ سنإلاو نجلا تق امو : ىلاعت لاقو 2.١١5 ١١7[« :نونمؤملا]

 نسحأ# لب ءالمع رثكأ :لقي ملو . «المع نسحأ مكيأ» مكربتخيل :ىأ « مک وليل : هلوقو
 ىتمف . اي هللا لوسر ةعيرش ىلع «لجو زع هلل اصلاخ نوكي ىتح انسح لمعلا نوكي الو < المع

 . طبحو لطب نيطرشلا نيذه نم ادحاو لمعلا دقف

 لوقي : (نيبم رحس الإ اذه نإ اوُرَفَك نيذلا َنلوُقَيَل توَملا دعب نم نوثوعبم مكلإ تلف نول : هلوقو
 نوملعي ملأ عب .مهأدب امك مهتامم دعب مهثعبيس هللا نأ نيكرشملا ءالؤه دمحماي تربخأ نئلو : ىلاعت

 للا نويل مهقلخ نم مهتلأس نكلوإ : ىلاعت لاق امك] «ضرألاو تاومدنلا قلخ ىذلا وه نا هللا نأ

 4 هللا نلوقيل رمقلاو سمشلا رخسو [2١ ضرألاو تاوُمّسلا قلخ نم مهتلأس نئلوإ ء[۸۷ : فرحزلا]
 نوهأ ةردقلا ىلإ ياا ره حلا «ةمايقلا موي هلو ثعبلا نورکنی اذه عم مهو .[١1:توبكدعلا]

 :لاقو ء[؟ا/:مورلا] # « هيلع نرهأ وهو هديعي مث قلخلا ادبي يذل رهو: نس لاق امك «ةءادبلا نم

 :ىأ نيم رحس الإ اذه نإ 3: هلرقو [18:نامقل]4ةدحاو سقنك الإ مكعب الو ْمُكَفْلَح ام » : ىلاعت
 كعبتي وهف .هترحس نم الإ كلذ ركذي امو .ثعبلا عوقو ىلع كقدصنام ادانعو ارفك نولوقي

 عام هب ا عم 2 ما م مو Bor هيج ے0 مم وقتام ىلع

 أ نئلو : ىلاعت لوقي . «هسبحي ام نلوقيل ةدودعم ةمأ ىلإ باذعلا مهنع انرخأ نئلو# : هلوقو

 ةدم ىلإ هب مهاندعوأو ءهروصحم دمأو دودعم لجأ ىلإ نيكرشملا ءالؤه نع ةذخاؤملاو باذعلا

 دق مهاياجس نإف ءانع باذعلا اذه رخؤي :ىأ هبي ام :الاجساو ابيذكت :ةلوقبلا ةورضم

 .ديحم الو هنع صيحم مهل قبي ملف «كشلاو بيذكتلا تفلأ

 هذه ىف هلوقك ء.دمألا :اهب داريف «ةددعتم ناعم ىف ةنسلاو نآرقلا ىف لمعتست ؛ةمألا»و

 دعب ركداو امهنم اجن يذلا لاقو  :فسوي  [ةروس] ىف هلوقو (ةدودعم ةمأ ىلإ :ةيآلا
 مّلو افينح هلل اتناق ةمأ ناك ميهاربإ نإ © :هلوقك هب ىدتقملا مامإلا ىف لمعتستو :٥ ٤[« فسوي]ةّمأ

 مهنأ نيكرشملا نع ارابخإ هلوقك «نيدلاو ةلملا ىف لمعتستو ء[١١٠ :لحنلا] «نيكرْشُمْلا نم كي

 0 نك لمع سو[ فرخزلا](نودتقم مهراثآ ىلع اًنإو َهمَأ ىلع انءابآ اندجو اإل :اولاق

 انثعب دقلو ل : ىلاعت لاقو ء[۲۳ :صصقلا] «نوقَسُي ساَنلا نم هم هيلع دجو نيدم ءام درو امل :  هلوقك

 اَذإف لوسر ةمأ لكلو :  ىلاعت لاقو «[757:لحنلا ]4توُعاّطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ الوسُر ةمَأ لك يف

 .[4 . سنوب] دويل مخو طلاب مهتم يصف مهلوس اج
 ىف "(ءاج] امك «مهرفاكو مهنمؤم  لوسرلا مهيف ثعبي نيذلا :انهاه ةمألا نم دارملاو

 .«كقدصيام» :ت ىف (۳) .«هلوقو» :أ «ت ىف (۲) .أ ءت نم ةدايز )١(

 .ت نم ةدايز (۷) .“لسرلا» :أ یف (5) .أ نم ةدايز (5) .«كلذ نم هركذتامو» :ت ىف (4)



 ۳.۹ )4  ١١( تايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 ال مث «ىنارصن الو ىدوهي ءةمألا هذه نم دحأ ىب عمسي ال «هديب ىسفن ىذلاو» : ملسم حيحص

 .«رانلا لخد الإ یب نمؤي
 4 ساّنلل تجرخأ َّمُأ ريخ متنك» : ىلاعت لاق امك «لسرلل نوقدصملا مهف «عابتألا ةمأ امأو

 . «ىتمأ ىتمأ :لوقأف» : حيحصلا ىفو ١٠١١[ :نارمع لآ]

 «نوُدَعَي هبو قحاب نودهي ةَمأ يسوم موق نمو ل : ىلاعت هلوقك ءةفئاطلاو ةقرفلا ىف ةمألا لمعتستو

 (نودجسي مهو ليَللا ءانآ هللا تايآ نولتي ةمئ ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نمل : ىلاعت لاقو ١59[« :فارعألا]

 ١١7[. :نارمع لآ]

 ءامْعن هاذا نيو © ٌروُفَك سول لإ هنم اهاتعرت م ةمحر اتم تاسنإلا انقذأ نيو ل
 ي r هش وو

 اولمعو اوربص نيذا الإ 9 حي روُخَف حرف هل يع تاقيسلا بهذ نويل هنس ءارض دعب

 .4 9 ٌريبَك رجأو ةرفغم مهل كتلوأ تاحلاصلا

 هنإف «نينمؤملا هدابع نم هللا محر نم الإ «ةميمذلا تافصلا نم هيف امو ناسنإلا نع ىلاعت ربخي
 ر نفكر اا ىلإ لا نيكل نه طوق 1 ساب هل لصح «ةمعن دعب ةدش هتباصأ اذإ
 ةمقن دعت ةع هكبايطأ ٠ نإ اكو .اجرف كلت دعب ٠ جرب لو ءاريخ ري مل هنأك «لاحلا ىضامل
 (روخف حرف هلِإ ) «ءوس الو مضض اذه دعب ىنلاني ىقب ام :لوقي :ىأ «ىَّنع تائّيسلا بهذ نلوقيل9
 0_0 : ىأ «اوربص نيذلا الإ ف :ىلاعت هللا لاق .هريغ ىلع روخف رطب «هدی ىف امب حرف : ىأ

 نم مهبيصي امب :ىأ «ةَرفْغم مهل كتلوأ ) «ةبقاعلاو ءاخرلا ىف :ىأ «تاحلاّصلا اولمعو» «هراكملاو
 ال ب یف یار ثيدحلا ىف ءاج امك «ءاخرلا نمز ىف هوفلسأ امب «ريبك رجأر ) « ءارضلا

 هنع هللا رك الإ ءاهكاشي ةكوشلا ىتح نّرَح الو ءبّصَو الو بص الو 0
 ناك الإ ءاضق نمؤملل هللا ىضقي ال هديب ىسفن ىذلاو» :نيحيحصلا ىفو .2002”هاياطخ نم اهب
 كلذ سيلو «هل اريخ ناك ربصف ءارض هتباصأ نإو «هل اريخ e ءارس هتباصأ نإ «هل اريخ
 اولمعو اونمآ نيِذَلا الإ . رسخ يفل ناسنإلا نإ . رصعلاو» :ىلاعت هللا لاق ا ”«نمؤملا ريغ دحأل

 . عونه قلخ ناسنإلا نإ :ىلاعت لاقو «[رصعلا ةروس] «ربّصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو تاحلاصلا
 .[۲۲ ۔ ۱۹ :جراعملا] ةيآلا «نيلصملا الإ . اًعونم ريخلا هسم اذإو . اعوزج رشلا هسم اذإ

 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم )۱٥۳( مقرب ملسم حيحص )١(

 .«اذإ :ت ىف (4) .«اوجري الو» :أ ءت ىف (9) .«سايإ» :ت ىف (۲)

 .«اهكاشي ةكوشلا ىتح هاياطخ نم اهب هللا رفك الإ نزح الو» :أ ءت ىف (5)

 .(781/4) هدحو ةريره ىبأ ثيدح نمو (701/7) ديعس ىبأو ةريره ىبأ ثيدح نم هحيحص ىف هوحن ملسم ىور (5)

 .«ناکف» :ت ىف (۷)

 حيحص ىف سيلو هنع هللا ىضر ىمورلا بيهص ثيدح نم ؛ريخ هلك هرمأ نإ نمؤملل أابجع» :ظفلب (۲۹۹) مقرب ملسم حيحص (۸)

 . ىراخبلا



  1٠تايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا )١1-17(

 وأ زنك هيلع لزنأ الول اولوقي نأ كردص هب قئاض و كِيَلِإ ئحوي ام ضعب كرات َكّلعلَف

 رعي واق أ هر رر م 9 یر مر رک ی لاو رددت نأ ا هن ل

eee ooم  

 ©2 نوملسُم متنأ لهف وه الإ لإ ال نو هللا ملعب لزنأ امنا اوُمَلعاَف مك

 YY او هلوسرل ايلسم ىلاعت لوقي

 كلم هيَلِإ لزنأ الو قاوسألا يف يشميو ماعلا لكأي لوسّرلا اذهل ام اولاقو» : مهنع ىلاعت ربخأ امك

 «اروحسُم الجر الإ نوع" نإ نوملاَظلا لاقو اهنم لأي هنج هل نوكت وأ رك ِهْيَلِإ قلي وأ . اريذن هعم نوكيف

 قيضي الأ ىلإ هدشرأو ءهيلع همالسو ىلاعت هللا تاولص «هلوسر ىلاعت هّللا رمأف .[۸ «۷ :ناقرفلا]

 ؛راهنلا فارطأو ليلا ءانآ لجو زع هللا ىلإ مهئاعد نع هنينثي الو كلذ هلديهي الو هردص مهنم كلذب

 . نيدجاسلا نم نكو كبر دمحب حسف . نولوقي امب كردص قيضي كن ملعت دقلو) نا لاك انك

 كيلإ ٰیحوی ام ضعب كرات كلعلفإل :انهاه لاقو ء[44 - ٩۷ :رجحلا] «نيقيلا كينأي ىَتح كبر دبعاو

 لسرلا نم كناوخإب ةوسأ كلو ءريذن تنأ امنإف كلذ مهلوقل :ىأ «اولوقي نأ كردص هب قئاضو
 . لجو زع هللا رصن مهاتأ ىتح اوربصف اوُدوأو اوُبْذُك مهنإف «كلبق

 لكل افا روس رشح الو ا نانا لا عيطتسي ال هنأو «نآرقلا زاجعإ ىلاعت نيب مث

 تافص هبشت ال هتافص نأ امك «نيقولخملا مالك ههبشي ال برلا مالك نأل ؛هلثم نم ةروسب الو

 .هاوس بر الو وه الإ هلإ ال «هزنتو سدقتو ىلاعت «ءیش اههبشي ال هتاذو ؛0تافدحملا

 اوملعاف aT : ىأ «مكل اوبيجتسي مل نإ : ىلاعت لاق مث

 نأو» «هيهنو هرمأو E نمضتم .هللا دنع نم لزنم مالكلا اذه نأو كلذ نغ.نوزكاع مهنأ

 . 4 نوملسم متنأ لهف وه الإ لإ ل
 م مه 6

 O ةرسخبي ال اهيف مهو اهيف مهامعأ مهيلإ فون اهو ايلا ةايحْا ديرب ناك نمل

 اوناك ام لطابو اهيف اوعنص ام طبحو راثلا الإ ةرخآلا يف ْمُهَل سْيَل َنيدّلا كتلوأ

 . 4 9 نوْلمَعي
 00 ءايندلا و مهتانسحب نوطعي ءايرلا لهأ نإ :ةيآلا هذه ىف « سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 ال «ليللاب ادجهت وأ ةالص وأ اموص ءايندلا سامتلا احلاص لمع نم :لوقي ءاريقن نوملظي ال مهنأ

 مهتوع یف : یف نم .(مهتوعد ام» :أ ت ىف (۳) .؟نيقولخملا» :آ ت ىف (۲) .ت نم ةدايز )١(

 .«هنأو» :ت یف (0) .«انمضتم» :ت ىف )٤(



 ١۷( ) ةيآلا :سنوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 ناك ىذلا هلمع طبحو «ةباثملا نم ايندلا ىف سمتلا ىذلا هيفوأ : هللا لوقي ءايندلا سامتلا الإ "هلمعي

 رس الا یهو ىو و ا هلدكي

 .دحاو ريغو «كاحضلاو «دهاجم نع ىور اذكهو

 لهأ ىف تلزن :هريغو دهاجم لاقو .ىراصنلاو دوهيلا ىف تلزن :نسحلاو «كلام نب سنأ لاقو

 . ؟؟9ءايرلا

E Uمث ءایندلا ىف هتانسحب هللا هازاج «هتينو هتبلطو وو بح  

 باثيو ايندلا ىف هتانسحب ىزاجيف Es .ءازج اهب ىطعي ةنسح هل سيلو ةرخآلا ىلإ ىضفي

 .ةرخآلا ىف اهيلع
 اذه نم وحن عوفرملا ثيدحلا ىف درو دقو

 الصب منهج هل العم دير نمل ©” م اهي هل ج اجامل ديرب ناک نم : ىلاعت لاقو

 ءالؤه دمت لك . اروكشم مهيعس ناك كتوأف نوم وهو اهيعس اهل ئعسو ةرخآلا ؛ داَرأ نمو . اروحدُم امومذم

 ربك ةرخآللو ضعب ىلع مهضعب انلَضَف فيك رنا . اروظحم كب ءاطَع ناك امو كبر ءاطَع نم ءالوهو

 SS E JA :ءارسإلا] «اليضقت ربكأو تاجرد

 [؟ ١ :ىروشلا] «بيصُن نم ةرخآلا يف هَل امو اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديري ناک نمو هرح

۳1۱ 

(4) 

 ةمحرو امامإ ئموم باتك هلبق نمو هلم دهاش هوي هَر نم ةت ىلع ناك مف

 مه و o So م # + قد ع مو

 نم قحا هلِإ هن ةيرم يف كت الف هدعوم ٌراَلاَف باَرَحألا نم هب ْرفْكي نمو هب نومي كلو

 . 4 © تونمؤي ال سالا رْثْكَأ نكلو كبر
 فارتعالا نم «هدابع اهيلع رطف ىتلا ىلاعت هللا ةرطف ىلع مه نيذلا نينمؤملا لاح نع ىلاعت ربخي

 ليدبت ال اهيَلع سالا رطق يتلا هللا ترطف افينح نيدلل كهّجو مقأف) : ىلاعت لاق امك ءوه الإ هلإ ال هنأب هل

 : هلل هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىفو ء[١۳ :مورلا] «ميقلا نيدلا كلذ هلا ٍقْلَحل

 .ءاعمج ةميهب ةميهبلا دلوت امك ءهناسجميو هنارصتيو هنادوهي هاوبأف ءةرطفلا ىلع دلوي رر لك

 هَ هللا لوسر نع «رامح نب ضايع نع ملسم حيحص ىفو . «؟ءاعدج نم اهيف نوُسحُُت له

 .«هتدشول :ت یف (۳) .«ايرلا» :ت ىف (۲) .«هملعي ال١ :ت ىف )١(

 اهايإو صخش اهلو «همدسو هتمه ايندلا تناك نم» :هظفلو سنأ ثيدح نم ىناربطلاو رازبلا هاور ىذلا ثيدحلا دصقي ظفاحلا لعل (:)

 اهلو «همدسو هتمه ةرخآلا تناك نمو ءاهنم هل بتك ام الإ اهنم هتأي ملو ءهتعيض هيلع تتشو هينيع نيب رقفلا هللا لعج «ىوني

 ناسلا ىف ىذمرتلا هاورو .«ةرغاص ىهو ايندلا هتتأو هتعيض هيلع عمجو هبلق ىف ىنغلا لجو زع هللا لعج «ىوني اهايإو «صخش

 .هوحنب ًاعوفرم تباث نب ديز نع نئسلا ىف هجام نبا هاورو ءاذه نم رصخأب سنأ نع (1175) مقرب

 .«ءاشي ام :ت ىف (4)

 . )79۸( مقرب ملسم حيحصو (1۳A) مقرب ىراخبلا حيحص )3



 (۱۷) ةيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا ۳1۲

 مو مهيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهتءاجف اح ىدابع تقلخ ىنإ : ىلاعت هللا لوقي» :لاق

 هنع برعي ىتح .ةلملا هذه ىلع دلوي دولوم لك» :ناسلاو دملا ىفو يول تللحأ ام مهيلع

Eد هذه ىلع قاب نمزلاف «ثيدحلا  

 ا e ميهاربإو «كاحضلاو «ةيلاعلا وبأو 00 «دهاجمو «سابع نبا لاق 00
 .مالسلا هيلع ليربج هنإ 4هنم دهاش هولتيو9 :ىلاعت هلوق ىف دحاو ريغو

 . لک دمحم وه :ةداتقو «نسحلاو «ىلع نعو

 هللا ةلاسر ْمَّلِب ءامهيلع هللا تاولص «دمحمو ليربج نم الك نأل ؛ىنعملا ىف بيرق امهالكو
 .ةمآلا ىلإ دمحمو ءدمحم ىلإ ليربجف «ىلاعت

 هدنع نمؤملا نأ كلذو ؛قحلا وه ىناثلاو لوألاو «لئاق هل تبثي ال فيعض وهو . ىلع وه .:ليقو
 نمؤتو اهقدصت ةرطفلاو ءةعيرشلا نم دخؤت ليصافتلاو EE N ةرطفلا نم

 ىلإ ليربج هغّلب .نآرقلا وهو 4ْهْنَم دهاش هولتيو هبر نم ةنيب ىلع ناك نمفأ» :ىلاعت لاق اذهلو ؛اهب
 .هتمأ ىلإ دمحم ىبنلا هغلبو كَ "![دمحم] ىبنلا

 وهو «ىسوم باتك نآرقلا '')[اذه] لبق نمو :ىأ (یسوم باتک هلبق نمو : ىلاعت لاق مث
 ءاهب نودتقي ''”ةودقو ءمهل امامإ ةمألا كلت ىلإ ىلاعت هللا هلزنأ :ىأ ١ ةمحرو امامإ» ءةاروتلا
 :ىلاعت لاق اذهلو ؛نآرقلاب ناميإلا ىلإ كلذ هداق ناميإلا ىح اهب نمآ نمف .مهب هللا س ةمخزو

 . هدب نونمؤي كتلوأ)

 «ةدعؤوم راتلاف بازحألا نم هب رفكي نمو» :هنم ءىشب وأ نآرقلاب بذك نمل ادعوتم ىلاعت لاق مث
 فئاوط رئاس نم .مهريغو باتكلا ̂ لهأ :مهيكرشم ضرألا لهأ رئاس نم نآرقلاب رفك نمو :ىأ
 هب مكرذنأل» : ىلاعت لاق امك ءنارقلا هغلب نمت .مهسانجأو مهلاكشأو مهناولأ فالتخا ىلع مدآ ىنب

 :فارعألا] « اعيمج مكيلإ ؛ هللا لوسر ينإ سائلا اهيا اي رف : ىلاعت لاقو ١9[. :ماعتألا] «غلب نمو

 ثيدح نم .ملسم حيحص ىفو . .(هدعوم راتلاف بارحألا نم هب رفكي نموإ» :ىلاعت لاقو .
 كي هللا لوسر نأ .هنع هللا ىضر .ىرعشألا ىسوم ىبأ نع ريبج نب ديعس نع رشب ىبأ نع ؛ةبعش
 الإ ىب نمؤي ال مث .ىنارصن وأ ىدوهي ةمألا هذه نم دحأ ىب عمسي ال ءهديب ىسفن ىذلاو» :لاق
 4 رانلا لحد

 )١( مقرب ملسم حيحص )۲۸۹۵(.

 .هب رباج نع نسحلا نع سنأ نب عيبرلا نع رفعج ىبأ قيرط نم (8617 /۳) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور ()

 .أ «ت نم ةدايز (5) .«هتمأ» :أ ىف (0 .أ «ت نم ةدايز ()

 «لهأو» :ت ىف (۸) .«دقو» :ت ىف (0 .أ نم ةدايز )١(
 دمحأو )۲۸١/١١( هريسفت ىف ىربطلا دنسلا اذهب هاور امنإو «ةريره ىبأ ثيدح نم )۱٥۳( مقرب ملسم حيحص ىف ثيدحلاو ءاذك (9)

 ۲١١(. /۸) دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا هركذو )۳۹۹/٤( هدنسم ىف



 - ۱۸) تايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىلع ةا هللا لوسر نع ثيدحب عمسأ ال تنك :لاق ريبج نب ديعس نع «ىنايتخسلا بويأ لاقو

 عمسي ال» :لاق وَ هللا لوسر نأ ىنغلبف «نآرقلا ىف  هقيدصت :لاق وأ  هقادصم تدجو الإ ههجو

 نيأ :لوقأ تلعجف .«رانلا لخد الإ ىب نمؤي الف «ىنارصن الو ىدوهي الو «ةمألا هذه نم دحأ ىب

 «نآرقلا ىف اقيدصت هل تدجو الإ كك هللا لوسر نع تعمس املقو :لاق ؟هّللا باتك ىف هقادصم

 . «اهلك للملا نم» :لاق ,4 ةدعؤم راتلاف بازحألا نم هب رفكي نمو :ةيآلا هذه تدجو ىتح

 «كش الو هيف ةيرم ال «هللا نم قح نآرقلا : ىأ « كبر نم قحلا هَّنِإ هنم ةيرم يف كت الف :هلوق

 :ىلاعت لاقو «[۲ ١« :ةدجسلا] 4 َنيِمَاعْلا بر نم هيف بير ال باتكلا ليزنت . ملا: ىلاعت لاق امك

 i :ةرقبلا] ("[نيقملل ىده] هيف بير ال باتكلا كلذ . جلا»

 «نينمؤمب تصرح ولو ساتلا رثكأ امو » :ىلاعت لاق امك , «نونمؤي ال سالا رثكأ نكلو» :هلوقو
 : ماعنألا] 4لا ليس نع كوُلضي ضرألا يف نم رْثكأ عطت نإو $ : ىلاعت لاقو ]1۰۳ :فسوي]

 ]° : ابس] «نيدمْؤمْلا نم اقيرف ًالإ هوعبتاف هتظ سيلبإ مهيلع قدص دقلو » :ىلاعت لاقو 117١]

۳1۳ 

 ءالؤه داهشألا لوقيو مهر ىلع نوضرعي ب كتلوأ ابذک هللا ىَلَع یرتفا نمم مَلظَ نمو
 توو هلا ليس نع نودع نيدلا 69 نيملاطلا ىلع هلا هَ الأ مهن ىلع اوُيذَح نيا

 نم مهل ناك امو ضرألا يف نيزجعم اوُنوُكَي مل كتَلوُأ 09 تورفاك مه ةرخآلاب مهو اجوع

 © نوصي اوناك امو عمّسلا نوعيطتسي اوناك ام باذعلا مهل فعاضي ءايلوأ نم هللا نود

 مه ةرخآلا يف مهن مرج ال © اك ورقي واح ام مهنع لضو مهس اور نیلا كير

 «,ةكئاللملا نم ؛ قئالخلا سوؤر ىلع ةرخآلا رادلا ىف مهتحيضفو هيلع نيرتفملا لاح ىلاعت ںیہ

 :دمحأ مامإلا لاق امك «ناحلاو نسا رئاسو «ءايبنألاو «لسرلاو

 ديب ًاذخآ تنك :لاق ررحم نب ناوفص نع «ةداتق انثدح «مامه انربخأ :الاق نافعو زهب انثدح
 :لاق ؟ةمايقلا موي ىوجنلا ىف لوقي ةي هللا لوسر تعمس فيك :لاق لجر هل ضرع ذإ «رمع نبا
 «سانلا نم هرتسيو «هَّقنك هيلع عضيف «نمؤملا ىندي لجو زع هللا نإ» :لوقي : ةا هللا لوسر تعمس
 اذإ ىتح ؟(00ذك بنذ فرعتأ م« نك بنذ فرعتأ دلل اذك بنذ فرعتأ :هل لوقيو «هبونلب هررقيو

 كل اهرفغأ ىنإو ءايندلا ىف كيلع اهترتس لقا ىلإ :لاق كله دق هنأ هسفن ىف ىأرو «هبونذب هررق

 مهب ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه داهشألا :لوقيف نوقفانملاو رافكلا امأو «هتانسح باتك ىطعي مث .مويلا

(YA. /۱٥( هريسفت ىف ىربطلا هاور )١( 

 ) )0.«اذكو اذك» :أ ىف (2ه 5 .أ ءت نم ةدايز



 210 تا ا دوم رر ےل مرا "جس حك م و

 «َنيِملاّظلا ىلع هللا ةنعَل الأ

 ا واو تنا م ؛ نيحيحصلا ىف ملسمو ىراخبلا هجرخأ

 كولسو قحلا عابتا نع سانلا نودري : ىأ «اجوع اهنوغبيو هللا ليبس نع نودصي نيذّلا » : هلوقو

 نأ نوديريو :ىأ «اجوع اًهتوغْبيَول ءةنجلا " !مهوبنجيو لجو زغ هللا ىلإ ةلصوملا ىدهلا ''”قيرط

 اهعوقوب نوبذكم اهب نودحاج :ىأ (نورفاك مه ةرخآلاب مهر «ةلدتعم ريغ اجوع “مهقيرط نوكي

 اة

 5 «ةرخآلا لبق ايندلا ا ىف مهنم ماقتنالا ىلع ا وهو E هتضبق ىفو «هتبلغو

 ىتح «ملاظلل یلمیل هللا نإ» : نيحيحصلا يفو 4Y» : ميهاربإ] «راصبألا هيف صخشت مويل مهرَخَوي»

 717 امو عمسلا نوعيطتسي اوناك ام باذعْلا مهل فعاضي» :ىلاعت لاق اذهلو ؛«هتلقي مل هدخأ اذإ

 9 ‹ةدئفأو اراصبأو اعمس مهل لعج ىلاعت هللا نأل كلذو «باذعلا مهيلع فعاضي : ىأ «نورصبي

 ايمع ءقحلا عامس نع امص اوناك لب "[ءیش نم] مهتدئفأ الو مهراصبأ الو مهعمس مهنع ىنغأ

 باحصأ يف انك ام لقعت وأ عمسن انك ول اوُناقو :رانلا مهلوخد نيح مهنع ىلاعت ربخأ امك «هعابتا نع

 ام باَدَعْلا قوق اباذع مهاندز هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذّلا» ا ناقو ف[ : كلملا] ريعسلا

 اذهلو ؛هوبكترا ىهن لك ىلعو «هوكرت رمأ لك ىلع نوبذعي اذهلو ؛[۸۸ :لحنلا] «نودسفي اوناک

 .ةرخآلا رادلا ىلإ ةبسنلاب اهيهنو اهرمأ عئارشلا عورفب نوفلكم مهنأ لاوقألا حصأ ناك

 مهنأل مهسفنأ اورسخ :ىأ (نورتفي اوناک ام مهنع ضو مهسفنأ اورسخ نيِذْلا كلوا : هلوقو
 املك :ىلاعت لاق امك «نيع ةفرط اهباذع نم مهنع رتفي ال اهيف نوبذعم مهف ؛ةيماح اران "اولد

 .[ةا/ : :ءارسإلا] «اريعس مهاندز تبخ

 دجت ملف «مانصألاو دادنألا نم هللا نود نم (نورتفي اوناك امل مهنع بهذ : ىأ < مهنع لضإ»و

 مهتدابعب اوناكو ءادعأ مهل اوناك سالا رشح اذِإو» : ىلاعت لاق امك ءررضلا لك مهترض لب ءًائيش مهنع

 نورفكيس الك . اع مهل اونوكيل ةهلآ هللا نود نم اوُدَحَتاَول : ىلاعت لاقو ء[٦ :فاقحألا] « نير فاك

 هللا نود نم متْذَحَنا امن :هموقل ليلخلا لاقو ء[۸۲ 8١« :ميرم] «اًدض هيلع نونوکیو مهتدابعب

 اا رار ان کنم ليو سحب مكعب رکی ناقل موي مل نذل ةايحلا يف مكنيب دوم اناثوأ

 باَدَعْلا اوأرو اوعبتا نيذّلا نم اوعبتا نيذّلا ًاربت ذإإ :ىلاعت لاقو ء[١۲ :توبكنعلا] 4نيرصان نّم مُكَل امو

 .(3۸) مقرب ملسم حيحصو (1A0) مقرب ىراخبلا حيحصو ۷٤( /۲) دنسملا (1)

 .اقحلا قيرط» :أ «ت یف () .(ةحبحبو» :ت ىف (۳) .«قرط» :ت ىف (۲)

 .«اونوكيوا :ت ىف (۸) .«اولخدآ» :ت ىف (۷) . نم ةدايز (0)

 .؟مويو)ا :ت ىف )4(



 ۲٤( ۳10٥ «۲۳) ناتيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 ؛مهرامدو ' رس ىلع ةلاذلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ؛[١١١ :ةرقبلا] «بابسألا مهب تّعَطَقتو

 ةقفص سانلا رسخأ مهنأ مهلاح نع ىلاعت ربخي . «نورسخألا مه ةرخآلا يف مهنا مرج الإ: لاق اذهلو

 «نآ ج نانحلا ميعن نع اوضاتعاو «تاجردلا نع تاكردلاب 00 مهنأل ؛ةرخآلا رادلا قف

 «نيلسغ نم ماعطب نيعلا روحلا نعو «مومحي نم لظو ٠ «ميمحو مومسب «موتخملا قيحرلا برش نعو

 ىف مهنأ مرج الف «هتبوقعو نايدلا بضغب هتيؤرو «نمحرلا برق نعو «ةيواهلاب ةيلاعلا روصقلا نعو

 .نورسخألا مه ةرخآلا

 اهيف مه ةّنَجْلا باحصأ كىلوأ مهبر ىلإ اوتبخأو تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا نإ طب

 الفأ الثم نايوتسي له عيمسلاو ريصبلاو مصألاو ىمعألاك نيقيرفلا لته 9 نودلاخ
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 تنمآف «تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا مهو لا ركذب 1 ءايقشألا لاح ىلاعت ركذ ال

 اذهبو «تاركنملا كرتو تاعاطلاب نايتإلا نم ءالعفو الوق ةحلاصلا لامعألا مهحراوج تلمَعو مهبولق

 شرفلاو «تاينادلا فوطقلاو «تافوفصملا ررسلاو «تايلاعلا فرغلا ىلع ةلمتشملا «تانجلا اوثرو

 رظنلاو «تاذلتسملا براشملاو ""تايهتشملا لكآملاو «تاعونتملا هكاوفلاو «تاريخلا ناسحلاو «تاعفترملا

 ءنوضرمي الو نومرهي الو نوتومي ال «نودلاخ كلذ ىف مهو «تاومسلاو ضرألا قلاخ ىلإ

 .نوقرعي كسم حشر الإ نچ نإ نط الو نم و ورک الو "مانو

 مهفصو نيذلا :ىأ (نيقيرفلا لثه :لاقف «نينمؤملاو نيرفاكلا لثم ىلاعت ت

 ىمعأ رفاكلاف . عيمسلاو ريصبلاك ءالؤهو ءمصألاو ىمعألاك كئلوأف e نينمؤملاو ءاقشلاب الوأ

 الف «ججحلا امس نع مصأ «هفرعي الو ريخ ىلإ ىدتهي ال ةرخآلا ىفو ءايندلا ىف قحلا هجو نع

 :لافنألا] (نوضرعم مهو اولو مهعمسأ رو مهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولو» هب عفتني ام عمسي

 رکا هل ديو نيا معن ا كور هن ی مع جبل ىكذ نطّقف نمؤملا امأو ء[7

 .اذهو اذه ىوتسي لهف «لطاب هيلع "جوري الف «ةهبشلا نيبو اهنيب قرفي «ةجحلل عيمس

 3 :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك رو ءالؤه نيب نوقرفتو نوربتعت الفأ (نورُگذت الفا

 يوتسي امو : لاقو ۲١[ :رشحلا] «نوزئاقلا مه نجلا باحصأ ةّنجلا باحصأو رانا باخ يوتسي

 هللا نإ تاومألا الو ءايحألا يوتسي امو .رورحلا الو للا الو .روتلا الو تاللا الو . ريصبلاو ئمعألا

 هما نم نإو اريذنو اريشب قحاب كاتلسرأ اإ . ريذن الإ تنأ نإ . روبقلا يف نه عمسمب تنأ امو ءاشي نم عمي

 .[؟5 - ١9 :رطاف] «ريذن اهيف الخ لِ

 .«نوماني ال» :أ ت یف (۳) .«تاوهشملا» :ت ىف (۲) .؟مهراسحخ» :أ ءت ىف )١(

 .«زيمما :ت ىف (5) .(الو» :أ ت ىف (5) .أ ءت نم ةدايز (4)

 .21حوزي الف» :ت ىف (۷)



 (۲۷ -765) تايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا ۳۱۹

 فاخأ يا هلا الإ اودبعت أل نأ 22 نيم ريذن مك ينإ هموق ىلإ ا احون انلسرَأ دقلو ل
 ى م لا قر

 آر امو انعم ارش الإ كارت ام هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقف © لأ موي باذع مكيلع
 هاى رتب علامه

 مكنظن لب ٍلضف نم انيلع كل رن امو يأرلا يداب الفار مه نيذّلا لإ كعبتا
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 نيكرشملا نم ضرألا لهأ ىلإ هللا هثعب لوسر لوأ ناكو ءمالسلا هيلع ءحون نع ىلاعت ربخي

 متنأ نإ هللا باذع نم مكل ةراذنلا رهاظ :ىأ 4 نيم ريذت مكل ين :هموقل لاق هنأ مانصألا ةدّبع
 ىأ «ميلأ موي باذع مكيلع فاَخَأ ين نإ ؛هلوقز للا الإ اودبعت ال نأ» : لاق اذهلو ؛ هللا ريغ متدبع

 .ةرخآلا رادلا ىف اقاش اعجوم املأ اباذع هللا مكبلع هيلع متنأ ام ىلع متررمتسا نإ

 الإ كارن امل :مهنم نيرفاكلا نم ءاربكلاو ةداسلا :مه ألملاو : «هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقفط
 الإ كعبتا كارن ام مث ؟اننود نم كيلإ ىحوأ فيكف ءرشب كنكلو .كلمب تسل :ىأ 4ام ارشب
 نيذلا ءالؤه مث «(انم] ءاسؤرلا الو فارشألا كعبتي ملو مههابشأو ةكاحلاو ةعابلاك (؟!انلذارأ
 اذهلو ؛كوعبتاف كوباجأ مهتوعد ام درجمب لب ءرظن الو ةركف الو مهنم َوَرَت نع نكي مل كوعبتا
 ايل مكل ئرت امو «ىأرلا ئداب لوأ یف : ىأ «يأرلا يداب انلاَرَأ مه نيدلا الإ كعبتا كارن امو» : لاق

 ىف متلخد اَمَل لاح الو قزر الو «قلخ الو قلَخ ىف ةليضف انيلع مكل انيأر ام :نولوقي (لضف نم

 ىف ةداعبتلاو :«ةدايغلاو حالضلاو ربلا نم مكلا هتوعدت اميف :أ «َنيبذاَك مکنظت لبا ءاذه مکنید
 .اهيلإ مترص اذإ ةرخآلا رادلا

 مهملع ةلقو مهلهج ىلع ليلد كلذو «هعابتأو «مالسلا هيلع «حون ىلع نيرفاكلا ضارتعا اذه
 فارشألا هعبتا ءاوسو «حيحص هسفن ىف قحلا نإف ءهعبتا نم ةلاذر قحلا ىلع راعب سيل هنإف «مهلقعو
 هثوباي نيذلاو.ءءارقق اوناك ولو: «فقارشألا مه قا عابتا نأ هيف كش ال ىذلا قلا لب ٠ لدارألا وأ
 فارشألا ىلع بلاغلاو «سانلا ء دغ قطا عجب ام نأ ابلاغ عقاولا مث .ءاينغأ اوناك ولو «لذارألا مه

 نإ اهوفرتم لاق الإ "ريت نَم ةيرق يف كلبق نم انلسرأ ام كلذكوإب : :ىلاعت لاق امك «هتفلاخم ءاربكلاو
 نايفس ابأ مورلا كلم لقره لأس لو ۳ :فرخزلا] « نودتقم مهراثآ ىلع انو ةمأ ىلع انءابآ اندجو

 لب :لاق ؟مهؤافعض وأ هوعبتا سانلا فارشأ :لاق اميف هل لاق یک ىبنلا تافص نع برح نب رخص
 . لسرلا عابتأ مه :لقره لاقف .مهؤافعض

 الو "ىورتلل ىقبي ال حضو اذإ قحلا نأل ؛بيع الو ةمذمب سيل ؟ىأرلا ىداب» :'”مهلوقو
 الإ انهاه ىوزنيو ركفي الو ءءاكذو ءاكز ىذ لكل هذه ةلاحلاو قحلا عابتا نم دبال لب «لاجم ركفلل
 دقو .حضاو ىلج رمأب اوؤاج امنإ ءنيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص «لسرلاو :ENE وأ ىيع

 .أ ءت نم ةدايز (۳) .«انلذرأ» :ت ىف () .«كارن ال :آ ت ىف )١(

 .«لاذرألا» :أ هت ىف (3) . ؟مهلوعدتاا :أ ىفو ««مهوعدت» :ت ىف (5) .«كوعبتاو» :أ ت ىف (4)

 ARE ميرور ب لاقل .«هلوقو# :ث ىف (۸) .«ىبن نم» :ت یف (۷)
 .«ىنغ» :أ «ت ىف (۰)



 لل (۳إ  ؟58) تايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىبأ ريغ «ةوبك هل تناك الإ مالسإلا ىلإ ًادحأ توعد ام» :لاق كك هللا لوسر نأ ثيدحلا ىف ءاج

 هيلإ ردابف ءاحضاو اميظع ايلج ارمأ ىأر هنأل «یورت الو ددرت ام :ىأ '00متعَلَتي مل هنإف ءركب

 ناپ
 نوعمسي ال «قحلا نع ىمع مهنأل ؛كلذ نوري ال مه «لّْضَف نم اَنيَلع مكل ئرت امو » :مهلوقو

 «نوبذاكلا نوكافألا مهو «لوهمعي لهجلا تاملظ ىف «لوددرتي مهبير ىف مه لب :نورصبي الو

 .نورسخألا مه ةرخآلا ىفو «نولذرألا نولقألا

 ه مث مدمس مه س

 م ترسل ا نب ةمخر یاو ير ی ىلع ا مل + لافإل»

 : ىأ ير نم ةنيب ىلع تدك نإ معي يأرأ » :كلذ ىف هموق ىلع در ام حون نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 : ىأ (مكيلع تيمْعف > ءمهبو هب هللا نم ةميظعلا ةمحرلا ىهو .ةقداص ةوبنو «ىلج رمأو نيقي ىلع

 (اهومكمزلنا » ` ءاهدرو اهبيذكت ىلإ مترداب لب ءاهردق متفرع الو ءاهيلإ اودتهت ملف «مكيلع تيفخ

 .نوهراك اهل متنأو اهلوبقب 24 مک : ىأ

 مهل اونمآ نيذلا دراي نأ امو هللا ىلع الإ يرجأ نإ الام هيلع مكلأسأ ال موق ايو
 2-5 ت

 الَقأ ْمُهتدَرَط نإ هللا نم ينرصني نم موق ايو ۵ َنوُلهجَت اموق مكارأ ينكلو مهر اوقالم
 م
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 نم رجألا ىغتبأ امنإ ءمكنم اهذخآ ةرجأ ؛الام "”[مكل] ىحصن ىلع مكلأسأ ال :هموقل لوقي

 ةسافنو اماشتحا ءهنع نينمؤملا درطي نأ هنم اوبلط مهنأك < , 4 اونمآ نيذّلا دراطب انأ امو رب

 ءافعضلا نم ةعامج ““'مهنع درطي نأ الب لسرلا مت اخ مهلاثمأ لأس امك «مهعم اوسلجي نأ مهنم
 «ينعلاو ةادغلاب ر نوعدي نيِذْلا درطت الو %3 :ىلاعت هللا لزنأف ءاصاخ اسلجم مهعم سلجيو

 كاع دعت الو هجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهُبر توعدي نيذّلا عم كسفن ربصاو ۾ 157 :ماعنألا]

 نيب نم مُهْيَلَع هللا نم ءالؤهأ اولوقيل ضعبب مهضعب انف كلذكو ط : ىلاعت لاقو ء[۲۸ :فهكلا] 4مُهْنَع
 or]. : ماعنألا ] تايآلا < نيركاشلاب ملعأب هللا سيلا

 نيذلل لوقأ الو كلم ينإ لوفأ الو بيل ملعأ الو هللا نئازخ يدع مكل لوقأ الو ل
 ماو ريب م0

 4 © نيِملاَظلا نمل اذإ يَنِإ مهسفنأ يف امب مّلعأ هلا اريخ هللا م مهيتؤي ن مكنيعأ يردزت

 .«مكبصغنا :ت ىف (۲) . عطقنم وهو قاحسإ نبا نع (۲۷ /۳) ةياهنلاو ةيادبلا ىف فلؤملا هركذ )١(

 .؟هنع١ :ت یف (5) .«متاخلا :ت ىف (5) .آ ت نم ةدايز (9)



 )77  ۴١( تایآلا:دوه ةروس - عبارلا ءزجلا حلل ل _ ل سس 4

 الو «كلذ ىف هل هللا نذإب ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ وعدي «هللا نم لوسر هنأ مهربخي

LS Eاجت دقف هل باجتسا نمف «عيضوو فيرش نم هيقل نم وعدي وه لب . 
 ءهيلع هللا هعلطأ ام الإ بيغلا نم ملعي الو «هللا نئازخ ىف فرصتلا ىلع ردقي ال هنأ '''مهربخيو

 مهنورقتحت نيذلا ءالؤه نع لوقأ الو .تازجعملاب ديؤم «لسرم رشب لب «ةكئالملا نم كلم وه سيلو

 نينمؤم اوناك نإف «مهسفنأ ىف امب ملعأ هللا مهناميإ ىلع باوث ند 000

 ناكل ءاونمآ ام دعب رشب دحأ مهل عطق ولو «ىنسحلا ءازج مهلف «مهلاح نم رهاظلا وه امك «ًانطاب

 .هب هل ملعأ ال ام الئاق املاظ

 لاق 09 نيقداصلا نم تنك نإ اندعت امب اتاق انثادج ترتكأف انتلداج دق حون اي اولاق ل

 حصنأ نأ تدرأ نإ يحصن : مكعفني الو ©9 نيزجعمب متنأ امو ءاش نإ هللا هب مُكيتأَي امن

 . 4 9 نوعجرت هيلو مكبر وه مكيرغي نأ ديري هللا ناک نإ مُک
 :قطنملاب لكوم ءالبلاو ,هطخسو هباذعو هللا ةمقن حون موق لاجعتسا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 امب انتأف» كعبتن ال نحنو «كلذ نم ترثكأف انتججاح :ىأ «اَنلادج تركأف اتتلداج دق حون ای اواقو
 . نيقداّصلا نم تنك نإ» ید اھ الو عف تثش ام انيلع عدا «باذعلاو ةمقنلا نم :ىأ (اندعت

 ال ىذلا هللا مكل اهلجعيو مكبقاعي ىذلا امنإ :ىأ N حدب نا ب تالا

 ءىش ئىأ يآ «مكيوغي نأ ديري هللا ناک نإ مُكَل حصنأ نأ تدرُأ نإ يحصُ مگعفني الو» « ءىش هزجعي

 مكبر وه < «مكرامدو مكءاوغإ دیری هللا ناك نإ « ىحصنو مكايإ ىراذنإو مكل ىغالبإ مكيلع ىدجي

 هلو قلخلا هل «روجي ال ىذلا لداعلا مكاحلا '*”فرصتملاو ءرومألا ةمزأ كلام وه :ىأ « نوعجرت هيلو

 .ةرخآلاو ايندلا كلام ءديعملا ئدبملا وهو ءرمألا

 9 هه جس

 ١ نومرجت امم ءيرب انأو يمارجإ ّيَلعَف هتيرتفا نإ لق هارتفا تولوق مَأ ۵© 4.

 دمحم ىلاعت لوقي ا ررقمو اهل دكؤم «ةصقلا هذه طسو ىف ضرتعم مالك اذه

 يلعف هتيرتفا نإ لق# هدنع نم هلعتفاو اذه ىرتفا :نودحاجلا نورفاكلا ءالؤه “لوقي مأ : ي

 ا الو ءالعتفم كلذ سيل : ىأ « نومرجت امم ءيرب نول «ىلع كلذ مثإف : ىأ « يمارجإ

 هيلع بذك نمل ةبوقعلا نم هللا دنع ام ملعأ ىنأل

 اوناك امب سئتبت الف نمآ دق نم الإ ك كموق نم نمؤي نل هنأ حون ىلإ يحوأو ©

 )١( ؟مهنإلا :أ ىف (۳) .«مهنوردزيو مهنورقتحيلا :أ «ت یف () . (مهربختو» :ت ىف .

 )0( .«فرصتملا» :ت ىف (5) .«هتوعدب» :أ ىفو ءاهنوعدت نم» :ت ىف )١( .«اهنأشل» :ت ىف

 .«ًايرتفم» :ت ىف (9) .«نولوقي مأ» :ت ىف (۸) . ؟هيبنلا :أ «ت یف
)۷( 



 14 (۳۹ ۔ )۳٣ تايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 «COC نوقرغم مهّنإ اومّلظ نيذُلا يف ينبطاحت الو اتيحوو ا اننيعأب كلفلا عنصاو 9 نولعفي

 مكنم رخت الإ اتم اورخست نإ لاق هنم اورخس هموق نم الم هيلع رم امّلُكَو كلا عتصيو

 . 4 @ ۵ ميقُم باذع هيلع لحيو هيزخي باذع هيتأي نم نومَلعت فوسف ©۵ َنوُرَخْسَت امك

 حون مهيلع اعدف ءمهل هباذعو مهب هللا ةمقن هموق لجعتسا امل حون ىلإ ىحوأ هنأ ىلاعت ربخي

 :حون] (ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال برو :لاق هنأ هنع ًاربخم ٩ یلاعت هللا لاق ىتلا هتوعد

 نمؤي نأ هنأ :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ كلذ دنعف ٠ : رمقلا] «رصتناف بولغم ين هبر اعدف» ل[

 . مهرمأ كنَّمِهَي الو مهيلع نزحت الف .نمآ دق نم الإ كموق نم

 اذام كل انميلعتو :ىأ «انيحوو# ءانم ئأرمب :ىأ 4اننيعأب» ةنيفسلا : ىنعي € كّلقْلا عنصار»
 . «نوقرغم مهن اومَلَظ نيذّلا يف ينبطاخت الوإ «هعنصت

 ةا يف كلذ ناكف سيو طق و «بتهنلا ""زرغی لأ ا ا ا ةفلسلا يقع لاقت

 . ملعأ أ "هللاف ءةنس نيعبرأ ىف :ليقو «ىرخأ ةنس ةئام ىف اهرجنو «ةنس

 اهلوط لعجي نأو «جاسلا بشخ نم اهعنصي نأ هرمأ هللا نأ :ةاروتلا نع قاحسإ نب دمحم ركذو

 .اعارذ نيسمخ اهضرعو اعارذ نينامث

 اهلوط ناك :ةداتق لاقو .ءاملا قشي روزأ اؤجؤج اهل لعجي نأو «راقلاب اهرهاظو اهنطاب ىلطي نأو

 . نيسمخ ضرع ىف «عارذ ةئامثالث

 . عارذ ةئامثالث اهضرعو عارذ ةئامتس اهلوط :نسحلا نعو

 .ةئامتس ضرع ىف «عارذ اتئامو فلأ اهلوط :سابع نبا عم هنعو

 .ملعأ هللاف «عارذ ةئام اهضرعو «عارذ افلأ اهلوط :ليقو

 «عرذأ ةرشع ةقبط لك .تاقبط ثالث ءاعارذ نيثالث ءامسلا ىف اهعافترا ناكو :مهلك اولاق

 ءاطغ اهلو ءاهضرع ىف اهباب ناكو .رويطلل ايلعلاو :سنإلل ىطسولاو :شوحولاو باودلل ىلفسلاف

 .اهيلع قبطم اهقوف نم

 فسوي نع «ناعدج نب ديز نب ىلع ثيدح نم ءابيرغ ارثأ ريرج نب رفعج وبأ مامإلا ركذ دقو
 دهش الجر انل تثعب ول :ميرم نبا ىسيعل نويراوحلا لاق :لاق هنأ ؛سابع نب هللا دبع نع «نارهم نبا

 بارتلا كلذ نم افك ذخأف بارت نم بيثك ىلإ “ىتأ ىتح مهب قلطناف :لاق .اهنع انثدحف ةنيفسلا

 :لاق .حون نب ماح (”بعك اذه :لاق ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟اذه ام نوردتأ : لاق ءهفكب

 هل لاق .باش دق ءهسأر نع بارتلا ضفني مئاق وه اذإف هللا نذإب مق :لاق ءهاصعب بيثكلا برضو

 .(هتلاو» :ت یف (۳) .«سرغي» :أ ىف (؟) .«لجو زع» :أ ىف )١(

 .«ربق» :أ ىف (5) .«لاقف» :أ ىف (5) . ؟ىهتنا» :أ ت ىف (4)



Y۰ )٤١( ةيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا 

 «ةعاسلا اهنأ تننظ ىننكلو «باش انأو تم ىنكلو .ال :لاق ؟تكله اذكه :مالسلا هيلع «ىسيع
 اهضرعو «عارذ 2'”ىتئامو عارذ فلأ اهلوط ناك :لاق ؟حون ةنيفس نع انثدح :لاق ف
 اهيف ةقبطو «سنإلا اهيف ةقبطو .شحولاو باودلا اهيف ةقبطف «تاقبط ثالث تناكو «عارذ ةئامتس
 «ليفلا بّلَذ زمغا نأ «مالسلا هيلع «حون ىلإ لجو زع هللا ىحوأ «باودلا ثاورأ رثك املف ءريطلا
 ءاهلابحو هضرقي ةنيفسلا رر نقلا عقو املف .«ثورلا ىلع البقأف «ةريزنخو ريزنخ هنم عقوف .هزمغف

 .رأفلا ىلع البقأف ءةرونسو رونس هرخنم نم جرخف ءدسألا ىنيع نيب برضا نأ ؛حون ىلإ ىحوأ
 «ربخلاب هيتأي بارغلا ثعب :لاق ؟تقرغ دق دالبلا نأ حون ملع فيك :مالسلا هيلع «. ىسيع هل لاقف

 تءاجف ءةمامحلا ثعب مث :لاق تويبلا فلأي ال كلذلف .فوخلاب هيلع اعدف ءاهيلع عقوف ةفيج دجوف

 ىف ىتلا ةرضخلا اهقوطف :لاق .تقرغ دق دالبلا نأ ملعف ءاهيلجرب نيطو ءاهراقنمب نوتيز قروب
 الأ هللا لوسر اي :انلقف :لاق .تويبلا فلأت مث نمف .«نامأو سنأ ىف نوكت نأ اهل اعدو ءاهقنع
 دع :هل لاقف :لاق ؟هل قزر ال نم مكعبتي فيك :لاق ؟انثدحيو انعم سلجيف انيلهأ ا 70 یل
 . “ںارت داعف هللا نذإب

 امب نوبذكيو هب نوزنطَي :ىأ (هنم اورخس هموق نم الم هيلع رم امّلكو كلفلا عتصيو» :هلوقو

 ديعو «( نوملعت فوسف . نورخست امك مككنم رخن نإ اتم اورخست نإ لاَق) .قرغلا نم هب مهدعوتي
 : ىأ (ميقم باذع هيلع لحيوإ» ءايندلا ىف هنهي : ىأ (هیزخی باع هيتأي نمل .ديكأ ديدهتو ءديدش

 .ادبأ رمتسم مئاد

 قبس نم الإ لهو يلا يجوز لك نم اهيف لمحا انف رولا رافو انرمأ ءاج اذإ ىح
 4 69 ليلَق الإ هعَم نمآ امو نمآ ن نمو لوقلا هيل

 ىلا ناتهلاو « ةعباتتمل راطمألا نم هللا رمأ ءاج اذإ | «مالسلا هيلع ءحونل ىلاعت هللا نم ةدعاوم هذه

 انويع ضرألا انرَجفو . رمهنم ءامب ءامسلا باوبأ انحتففل : ىلاعت لاق امك وه لب ف الو ملقي ال

 : رمقلا] رفك ناك نمل ءازج اننيعأب يرجت . رسدو حاولا تاذ ىلع هانلمحو . دق دق رمأ ىلع ءاملا ىقتلاف

.]١5-١ 

 ضرألا هجو :رونتلا :سابع نبا نعف «(رونتلا رافو» :هلوق امأو ٠ انويع ضرألا تراص :ىأ

 فلسلا روهمج لوق اذهو «ءام روفت تراص «رانلا ناكم ىه ىتلا رينانتلا نم ءاملا راف ىتح ءروفت

 .فلخلا ءاملعو

 هؤايض وهو «رجفلا ريونتو .حبصلا قلف :رونتلا :هنع هللا ىضر .بلاط ىبأ نب ىلع نعو
 .هقارشإو

 .ءانب» :أ ىف () .«انتامو» :1 ىف )١(
 .(7311/16) ىربطلا ريسفت (۳)



 رش خرا ص ل ج )٤١( ةيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 .نهظا لوآلاو
 نيع :ةداتق نعو .دنهلاب نيع : سابع نبا نعو «ةفوكلاب رونتلا اذه ناك :ىبعشلاو دهاجم لاقو

 .ةدرولا نيع :اهل لاقي «ةريزحلاب

 . ةبيرغ لاوقأ هذهو

 فونص نم - نيجوز لك نم ةنيفسلا ىف هعم لمحي نأ «مالسلا هيلع ءاحون هللا رمأ ذئنيحف

 لخدأ نم لوأ ناك :ليقف «ىثنأو اركذ .نينثا  تاتابنلا نم اهريغو :ليق «حاورألا تاوذ تاقولخملا

 د لخدف هدب اقلعتم ىلإ لحد .راتتلا تاناويحلا نم لخدأ نم وعاو«ةردلا زويطلا نم

 .لخدا .كحيو ؟كلام :حون هل لوقي لعجف «هبنذب قلعتم وهو سيلبإ هلقثيف ضهني نأ ديري لعجو
 .ةنيفسلا ىف الخدف كعم سيلبإ ناك نإو لخدا :لاقف ءردقي الو ضهنيف

 تيقلأ ىتح «دسألا مهعم اولمحي نأ اوعيطتسي مل مهنأ دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع وبأ ركذو

e 
 ىنثدح «ثيللا ىنثدح «ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نم ةنيفسلا ىف حون لمح امل» :لاق ةي هللا لوسر نأ هيبأ نع .ملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشه

 هيلع هللا طف دالا او ا اد مط: وا نعطي تكر اكا لاق نا نور لك

 اط انيلغ تح ةه لا الاف ةزافلا اوكش مث «ضرألا تلزن يه لوأ تناكف ء.ىمحلا

 : ينم ةرافلا تاق تتم ةرهلا تج رخف ٠ سظعف .ءدسألا ىلإ هللا نواف .انغاتمو

 الإ «هتبارقو هتيب لهأ مهو .كلهأ اهيف لمحاو» :ىأ «لرقلا هيلع قبس نم الإ كلهأو» :هلوقو
 حون ةأرماو «هدحو لزعنا ىذلا «ماي» هنبا مهنم ناكف «هّللاب نمؤي مل نمم «مهنم لوقلا هيلع قبس نم

 .هلوسرو هللاب ةرفاك تناكو

 ةدملا لوط عم ريسي “رت :ىأ «ليلق الإ هعم نمآ امو «كموق نم :ىأ «نمآ نمو :هلوقو
 .مهؤاسن مهنم اسفن نينامث اوناك :سابع نبا نعف ءاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهرهظأ نيب ماقملاو

 ونيو حون اوناك امنإ :ليقو .ةرشع اوناك :ليقو .اسفن نيعبسو نينثا اوناك :رابحألا بعك نعو

 تناك حون ةأرما لب :ليقو .ماي ةأرماو ةثالثلا ءالؤه ءاسن عبرألا هنئانكو «ثفايو ءماحو «ماس ةثالثلا

0 

 .«انعمو» :ت ىف (۲) : . (هیدیب» :ت ىف )١(

 ناك: :نابح نبا لاق .ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ةياور نم اهرثكأو ظفاحلا هركذ ام ريغ حون ةنيفس ىف درو دقو .لسرم اذهو (*)

 ام حون ةنيفس نأش ىف هاور امو .«كرتلا قحتساف «فوقوملا دانسإو ليسارملا عفر نم هتياور ىف كلذ رثك ىتح رابخألا بلقي نم
 كثدح :ديز نب نمحرلا دبعل ليق :لاق ىعفاشلا انثدح « عيبرلا انثدح :لاق ىجاسلا نع (1799/5) بيذهتلا ىف رجح نبا هدروأ

 لجر ركذ دقو .معن :لاق «!؟نيتعكر ماقملا فلخ تلصو تيبلاب تفاط حون ةنيفس نإ» :لاق يل هللا لوسر نأ كدج نع كوبأ

 بتك ىف تايليئارسإلا :باتك رظناو .!!حون نع هيبأ نع كثدحي ديز نب نمحرلا دبع ىلإ بهذا :لاقف ءًاعطقنم ًاثيدح كلام

 5١8(. ص) ةبهش وبأ دمحمل ريسفتلا

 .«مهعملا :أ ىف (6) .«رفن» :أ ت ىف (4)

 «هونبو ناك امنإ» : ىف (0)



 ٤۴( )تایل دوه ةزوس ب عبارلا ءزولا تس ح٠ هم وو

 ام اهباصأف ءاهموق نيد ىلع تناك اهنأل ؛تكله ايتا رهاظلا لب نظن هيف اذهو «ةنيفسلا ىف مهعم

 .مكحأو ملعأ هللاو ءاهموق باصأ ام طول ةأرما باصأ امك «مهباصأ

 ياا علال

 مهب يرجت يهو 69 ميحر روفغل يبر نإ اهامرمو اهارجم هللا مسب اهيف اوبرا لاو ل
 نيِرفاَكْلا عّم نكت الو انعم بكرا يتب اي لزعم يف ناكو هنبا حون یداتو لاَبجْلاَك جم يف

 لاحو مح نم الإ هللا رمأ نم مويلا مصاع ال لاق ءامْلا نم ينمصعي لبج ىلإ يوآس لاق ©

 . 4 © نيقرغملا نم ناكف جوملا امهنيب
 اوبكرا# : ةنيفسلا ىف هعم مهلمحب رمأ نيذلل لاق هنأ «مالسلا هيلع «حون نع ًارابخإ ىلاعت لوقي

 ىهتنم نوكي هللا مسابو «ءاملا هجو ىلع اهُيرِج نوكي هللا مساب : ىأ «اهاسرمو اهارجم هللا مسب اهيف

 .اهوسر وهو ءاهريس
 .«اهيسرمو اهيرجم هللا مسبا : :ىدراطعلا ءاجر وبأ أرقو

 مولا نم اناجن يذلا هلل دمحلا لقف كلا ىلع كعم نمو تنأ تيوتسا “اذ ا لوو

 تحتست ”اذهلو. +[55 <۸ نوتمؤملا] (نيلزنملا ريخ تنأو اكرابم ًالزنم ينلزنأ بر لو . نيملاّظلا

 قلخ يذّلاول : ىلاعت لاق امك «ةبادلا ىلعو ةنيفسلا ىلع بوكرلا دنع : : رومألا ءادتبا ىف ةيمستلا

 اذإ مكبر ةمعن اوركذت م ڈ هروهظ ىلع اووتستل . ٍنوبكرت ام ماعنألاو كلفلا نم مك لعجو اهلك جاوزألا

 E فرخزلا] «نوبلقنمل ابر ىلإ انو . نينرقم هل اتك امو اذه ان رخس يذلا ناحبس اولوقتو هيلع مثيوتسا

 هللا ءاش نإ ««فرخزلا» ةروس ىف ىتأيس امك «هيلإ بدنلاو كلذ ىلع ثحلاب ةنسلا تءاجو ٤[«

 .ةقثلا هبو

  ىمدقملا ركب ىبأ نب دمحم انثدح «ىوغبلا مشاه نب ميهاربإ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 نب ديمحلا دبع انثدح :الاق - ىشرحلا ىسوم نب دمحم انثدح «ىجاسلا ىيحي نب ايركز انثدحو

 ىتمأ نامأ» :لاق ةي ىبنلا نع «ءسابع نبا نع «كاحضلا نع «ديعس نب لشه نع «ىلالهلا نسحلا

 د نسال ورق رو «كلملا هللا مسب :اولوقي نأ نفسلا ىف اوبكر اذإ قرغلا نم

 هللا مسبإ «ء[5177/ :رمزلا] «نوكر شي امع ىلاعتو هناحبس هنيميب تايرطم تاومسلاو ةمايقلا موي هتضبق

 . "74 ميحُر روفغل يب يبر نإ اهاسرمو اهارجم
 ٌرْكذ نيعمجأ مهقارغإب نيرفاكلا نم ماقتنالا ركذ “دنع تا ,«ميحُر روفغل يبر نل :هلوقو

 ثإو» :لاقو ء[17 : فارعألا] < مي روم هنو باقعلا عيِرَسَل كبر نإ : لاق امك کر رو هنأ

 ىتلا تايالا نم كلذ ريغ ىلإ +11 :ذعرلا] «باقعلا ديدشل كبر نو مهملظ ىلع ساتل ةرفغم وذل كبر

 .أطخ وهو «اذإو» ءتاىف (0) .«لجو زعل ىف 000

 .«امدنع» :أ ت ىف (6)



 م )٤( ةيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ 017 :دعرلا] 4باقعلا ديدشُل كبر نو مهمْلظ ىلع سال ةرفغم وذل كر نإ
 .هتمحرو هماقتنا نيب اهيف نرقي ىتلا

 ذق ىذلا«ءاملا هجو ىلع مهب ةرئاس ةنيفسلا' :ىأ «لابجلاك جوم يف مهب يرجت يهو) لوف

 : لیقو ءاعارذ e اهيلغ عقتراو لاخلا نسوؤر ىلع تفط ىتح «ضرألا عيمجت قط

 هنانتماو هتسارحو وک و ا ا و ع لا اهو ا نا

 ةقاحلا] «ةيعاو نذأ اهيعتو ةركذت مك اهلعجنل . ةيراجلا يف مكانلمح املا اط ام انإو : یلاعت لاق امك

 دقلو. رفك ناک نمل ءازج اننيعأب يرجت . رسدو حاولا تاذ ىلع ُهانلَمحَو» :ىلاعت لاقو ]۱۲ ١

 "0 : رمقلا] € ردم نم لهف ةيآ اهانکرُ

 نبالا وه اذه «نيرفاكلا عم نكت الو انعم بكرا ينب ب اي لزعم يف ناكو هنبا حون ئدانو» :هلوقو

 قرغي الو مهعم بكريو نمؤي نأ ةنيفسلا ا دنع هوبأ هاعد ءارفاك ناكو .«ماي» همساو . عبارلا

 نم ابكرم هل ذختا هنإ :ليقو .4ءاملا نم ينمصعي لبج ىلإ يوآس لاق» «نورفاكلا قرغي ام لثم
 ىلإ يوآس لاقإ :لاق هنآ نآرقلا هيلع صن ىذلاو .هتحصب ملعأ هللاو «تايليئارسإلا نم اذهو .جاجز

 سأر ىف قلعت ول هنأو ءلابجلا سوؤر ىلإ غلبي ال نافوطلا نأ هلهجب دقتعا ,4ءاَمْلا نم ينمصعي لبج

 « محرر نم الإ هللا رمأ نم مويلا مصاع الإ» :مالسلا هيلع «حون هوبأ هل لاقف «قرغلا نم كلذ هاجنل لبج

 معاط» :لاقي امك .موصعم ع امصاع نإ :ليقو .هّللا رمأ نم مويلا مصعي مصعي ءىش سيل :ىأ

 نيقرغملا نم ناكف ج جوملا امهنيب لاحول وسكمو را یک ««ساکو

 ىلع توتساو رمألا 7 ضيغو يعلفأ ءامس ايو كءام يعّلبا ضرأ اي ليقو ]ل

 .4 2 نيملاظلا موق ادعب ليقو يدوجلا
 ىذلا اهءام علبت نأ ضرألا رمأ .ةنيفسلا باحصأ الإ ضرألا لهآ 2 امل هنأ ىلاعت 58

 «صقنلا ىف عرش :ىأ «ءاملا ضيغو» ءرطملا نع علقت نأ ءامسلا رمأو < .اهيلع عمتجاو اهنم عبن

 «توتساو» «رايد مهنم قبي مل .هللاب رثك نمم ءةبطاق ضرألا لهأ نم شف : : ىأ «رمألا يضقو)
 قرخلا نم ذيموي لابجلا تخماشت «ةرّيزحلاب لبج ىهو «دهاجم لاق : «يدوجلا ىلع) اهيف نم ةئيقنلا

 .مالسلا هيلع حون ةنيفس هيلع تسرأو .قرغي ملف «لجو زع هلل وه عضاوتو «تلواطتو

 هيلع «حون ةنيفس هللا ''"ىقبأ دق :ةداتق لاق ءاهنم اولزن ىتح ارهش هيلع توتسا :ةداتق لاقو

 دق ةنيفس نم مكو « «قمألا هذه لئاوأ اهآر ىتح ةيآو ةربع ةريزجلا ضرأ نم ىدوجلا ىلع «مالسلا

 .«ففط» :أ ىف (0) .4هيب قبط» :تاىف )١(

 .«رمأ هنأ» :أ ت ىف (5) .«قرغأ» :أ ت ىف )٤( .«هتياعرو» :أ ىفو ««هتياغو» :ت ىف (۳)

 .«ىفقأ» :أ «ت ىف (9)



 (88)ةيآلا :دوه ةروس  عبارلا ءزجلا حس للبلد:

 راو كايف هدو اک

 .روطلا وه :مهضعب لاقو :لصوملاب لبج :ئدوجلا :كاحضلا لاقو
 نب "ةبوت نع ءديبع نب دمحم انثدح «عفار نب ورمع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 كنإ هتلأسف ف دع کتا ني ضرر نخ هي وازلا نق كاسم: نك عب رو اا :لاق ملاس

 ha حون ةنيفس نأ ىنغلب :لاق !:ةعمجلا موي انهاه ةالصلا "”ريثكل

 ءالجر نونامث ةنيفسلا ىف حون عم ناك :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع ءدمحأ نب ءابلع لاقو

 ترادف ةكم ىلإ ةنيفسلا هجو هللا نإو ءاموي نيسمخو ةئام ةنيفسلا ىف اوناك مهنإو ءمهولهأ مهعم

 ربخب هيتأيل بارغلا حون ثعبف هيلع ترقتساف ىدوجلا ىلإ هللا اههجو مث ءاموي نيعبرأ تيبلاب
 اهيلجر تخطلو .نوتيزلا قروب هتتأف ةمامحلا ثعبف هيلع أطبأف فيجلا ىلع عقوف بهذف «ضرألا
 اهامسو ةيرق ىنتباف «ئدوُجلا لفسأ ىلإ طبهف .بضن دق ءاملا نأ «مالسلا هيلع «حون فرعف «نيطلاب
 ناكف .ىبرعلا ““ناسللا اهادحإ ءةغل نينامث ىلع مهتنسلأ تلبلبت دقو موي تاذ اوحبصأف :نينامث

 . مهنع ربعي مالسلا هيلع حون ناكو «ضعب مالك هقفي ال مهضعب

 .ىدوجلا ىلع رقتست نأ لبق برغملاو قرشملا نيب ام تفاط ةنيفسلا نإ :رابحألا بعك لاقو
 ىدوجلا ىلع مهب ترقتساو نيسمخو ةئام اوراسف بجر رهش رشاع ىف اوبكر :هريغو ةداتق لاقو

 عوفرم ثيدح ىف اذه وحن درو دقو .مرحملا نم ءاروشاع موي ىف ةنيفسلا نم مهجورخ ناكو «ًارهش

 .ملعأ هللاف ."كاذ مهموي اوماص مهنأو . ريرج نبا هاور

 نب و هيبأ نع .ىدزألا بيبح نب دمصلا دبع انثدح .رفعج وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نارك موي اوماص دقو .دوهيلا نم سانأب ةي ىبنلا رم :لاق ةريره ىبأ نع :ليبش نع هللا دبع

 هيف قرغو «قرغلا نم ليئارسإ ىنبو ىسوم هللا ىجن ىذلا مويلا اذه :اولاق ؟موصلا اذه ام :لاقف

 مالسلا امهيلع ءىسومو حون هماصف ؛ئدوجلا ىلع ةنيفسلا هيف '"”توتسا موي اذهو «نوعرف
 لاقو «ماصف .«مويلا اذه موصب قحأو ا قحأ انأ» : ي ىبنلا لاقف . لجو رع هلل ًاركش

 ةيقب متيلف «هلهأ ءادغ نم باصأ ناك نمو «هموص متيلف امئاص مكنم حبصأ ناك نم» :هباحصأل
 ا

 5 را 2 ر 5
 3 'حيحصلا ىف دهاش هضعبلو «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو

 .«ًادادم» :ت یف )١(

 .«ناسل» :ت ىف (4) .«رثكتل» :أ ىف (۳) .٤ةبرت» :أ «ت ىف (۲)

 . عوضوم وهو )375/١15( ىربطلا ريسفت (6)

 .«ماصق» :آ ت ىف (۸) .«ترقتسا» :أ ءت ىف (۷) .«كلذ» :أ ىف )١(

 .(76097/5) دنسملا (9)

 موصت دوهيلاو ةنيدملا ةي ىبنلا مدق :لاق امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع ثيدح نم (4540) مقرب ىراخبلا حيحص ىف )٠١(

 .«اوموصف «مهنم ىسومب قحأ متنأ» : هباحصأآل ةَ ىبنلا لاقف ءنوعرف ىلع ىسوم هيف رهظ موي اذه :اولاقف «ءاروشاع



 لوپ ا ا در وره الا ورا

 مهنإف «هللا ةمحر نم "ادعبو «مهل "اراسخو اكاله :ىأ «نييلاقلا موق ادعب ليقو# :هلوقو

 ي مهل نی جرا اوکو
 ثيدح نم «'"امهيريسفت ىف متاح ىبأ نب دمحم وبأ را وا مامإلا ىور دقو

 نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نأ - عفار ىبأ نب هللا ديبع ىلوم  دئاق نع «یعمزلا *”بوقعي نب ىسوم
 حون موق نم هللا محر ول» :لاق ةي ىبنلا نأ :هتربخأ ةي ىبنلا جوز ةشئاع نأ :هربخأ ةعيبر ىبأ

 الإ] ةنس فلأ هموق ىف ثكم «مالسلا هيلع «حون ناك» : ةي هللا لوسر لاق ««ىبصلا مأ محرل ًادحأ

 اهلعج مث ءاهعطق مث «بهذم لك تبهذو تمظعف ءرجشلا ةنس ةئام سرغو ىنعي «[اماع نيسمخ

 فوس :لاق ؟ىرجت فيكف ءربلا ىف ةئيفس ل :نولوقيو هنم نورخ..يو هيلع نورميو ةنيفس

 ءًاديدش ابح هبحت تناكو «هيلع ىبصلا مأ ثيشخ ككسلا ىف راصو ءءاملا عبنو غرف املف .نوملعت

 اهغلب املف «هيثلث تغلب ىتح تعفترا] ءاملا اهغلب املف "ثلث تغلب ىتح «لبجلا ىلإ تجرخف
 مهنم هللا محر ولف اقرغف اهيديب هتعفر اهتبقر غلب املف «لبجلا ىلع توتسا ىتح هب تجرخ “(ءاملا
 .«ىبصلا مأ محرل ادحأ

 اذه ف ربج نب دهاجمو «رابحألا بعك نع ىور دقو «هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو

 .اذه نم وحنب همأو ىبصلا

9 

 مكحأ تنأو قحا كدعو نو يلهأ نم يبا نإ بر لاقف ر حون ئدانو

 هيا كلل نيك ان كلانس الق هلام رع يع فاد ا ف ا

 هب يل سيل ام كلأسأ نأ كب ذوعأ ينإ بر لاق © نيلهاجلا نم نوكت نأ كظعأ ينإ ملع

 . © نيرساخلا م نكأ ينمحرتو يل رْغَت ًالإو مع
 يبا نإ بر لاقإ» «قرغ ىذلا هدلو لاح نع ا هيلع «حون نم فشكو مالعتسا لاؤس اذه

 مكحأ تنأو قرغ فيكف «فلخي ال ىذلا قحلا كدعوو , ىلهأ ةاجنب ىنتدعو 00 : ىأ « يلهأ نم

 E مه ءاجنإ تدعو نيذلا :ىأ «كلْهَأ نم سيل هنِإ حون ای لاقل ؟نيمكاحلا

 دلولا اذه ناكف «.[ ٠ : دوه]4 لوقلا هيلع قبس نم الإ كلهأو» : لاق اذهلو ؛كلهأ نم نمآ نم ةاجنب

 .«امهريسفت» :أ ءت ىف (۳) .(دعبو» :أ ت ىف (۲) .«راسخو كاله» :أ ءت ىف )١(

 .«لمعی» :ت یف (5) .بعشلا .ط نم دافتسم .روثنملا ردلا نم ةدايز (02) ١١ .«ىسوم نب بوقعي» :أ ءت ىف (4)

 .بعشلا .ط نم دافتسم .روثنملا ردلا نم ةدايز (8) .؟هلتق» :أ ءت ىف (۷)
 ءهوحن هب بوقعي نب ىسوم نع میرم ىبأ نب ديعس قيرط نم ۳٤۲( /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )٠١/ ۳٠١( ىربطلا ريسفت (9)

 .«كاذب سيل بوقعي نب ىسومو ملظم هدانسإ» :تلق ىبهذلا هبقعتو «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص» :مكاحلا لاقو

 )٠١( .«مهتاجن» : ىف )١١( «امأل مهتاجنب تدعو كلهأ نم سيل :ىأ نيذلا» :ت ىف .

 .«كاتدعول :أ ءت ىف )١0(



 NSO ج ي ب حي و

 .مالسلا هيلع ءاحون هللا ىبن هابأ هتفلاخمو هرفكل قرغلاب لوقلا هيلع قبس نمم

 ناك امنإو SNA ا ا ا م م

 نب ديبعو نصار ةعاجم نع هتارمأ نبا و وبلا ا لوحلا یکی «ةينر نبا
 :هلوقبو € حلاص ريع لمع هّلِإ و :هلوقب مهضعب جتحاو «جيرج نباو «رقابلا رفعج ىبأو «ريَمع
 :لوقي مهضعبو . نيتيآلا نيتاهب جتحا «ىرصبلا نسحلا هلاق نممف ٠ :ميرحتلا] « امهاتناخف ل

 کل راج هلا یم دنا كازا وا ا دارا ا دارا وکی نأ ا ادو  .ةتارما نا" ناگ

 . ملعأ هللاف «هدنع ًابیبر ناك

 نم سيل هنِإ » :هلوقو :لاق طق ىبن ةأرما تنز ام :فلسلا نم دحاو ريغو «سابع نبا لاقو

 .تاجنغ كتدعو نيذلا :ىأ 4 كلهأ

 E نأ نم ريغأ ا هللا نإف «هنع ديحم ال ىذلا قحلا وه اذه ىف سابع نبا لوقو

 جوز قيدصلا تنب ةشئاع نينمؤملا مأ اومر نيذلا ىلع هللا بضغ اذهلو ء"ةشحافلا نم ىبن ةأرما

 اوءاج نيذّلا نإ ١ :ىلاعت لاق اذهلو ؛هوعاشأو اذهب اوملكت نيذلا نينمؤملا ىلع ركنأو ٠ الب ىبنلا
 ىلوق يذّلاو إلا نم بسا ام مهم ئرما لكل مك ريح وه لب مك ارش هوبسحت ال مكدم ةبصع كفإلاب
 ملع هب ب مكل سيل ام مكهاوفأب نولوقت رمق :هلوق ىلإ «ميظع باڌع هل مهنم هربك

 .[16 ١ :رونلا] € مهظع هللا دنع هَ نيه ةئوبسحتو

 ريغ هنبا وه :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «هريغو ةداتق نع ماشا : قازرلا دبع لاقو

 ةنايخلاو ««حلاص ريغ ًالمع لمع هنإ» :فورحلا ضعب ىف :ةمركع لاق .ةينلاو لمعلا ىف هفلاخ هنأ

 . باب ريغ ىلع نوكت
 انثدح «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقف «كلذب أرق هللا لوسر نأ ثيدحلا ىف درو دقو

 هللا لوسر تعمس «تلاق ديزي تنب ءامسأ نع «بشوح نب رهش نع ؛تباث نع «ةملس نب دامح
 نم اوطتقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذّلا يدابع اي ) و ««حلاص ريغ لمع هنإ» :أرقي يَ

 . '07[7 : رمزلا] «ميحّرلا روفغلا وه هّنِإ 8 ىلابي الو 4 اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر

 نب رهش نع «ىناتبلا تباث نع .ىوحنلا نوراه انثدح «عيكو انثدح :اضيأ دمحأ لاقو

 .' «حلاص ريغ لمع هنإلا :اهأرق هللا لوسر نأ ةملس مأ نع ءبّشوَح

 17سم ىف انا نفح هداعأ

 .؟لمتحم» :ت یف (۲) .«ةينز دلو وه امنإ كنم سيل» :أ ءت ىف )١(

 .1نم نكمي» :ت یف (4) .؟یلاعت» :ت ىف (4) .«مهتاجني# :ت ىف (9)

 . ؛أرقي» :ت ىف (۸) .«ةشحافلاب دي ىبنلا جوز» :أ ىف (۷) : ؟ةشحاملا ودها: تى

 .(868 /5) دنسملا (9)

 .(595/5) دنسملا (۱۰)

 .(۳۲۲ )١/ دنسملا )۱١۱(



 ا ب حبحب ب )٤۸( ةيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 كلذب ىنكت اهنإف ءديزي تنب "ءامسأ اهنأ - ملعأ هّللاو  رهاظلاو «نينمؤملا مأ ىه ةملس مأ
 . "فيا

 نب ناميلس نع «ةشئاع ىبأ نب ىسوم نع ءةنييع نباو ىروثلا انربخأ :اضيأ قازرلا دبع لاقو

 ميرحتلا] (اًمهاتناخف] : هللا لوق نع  ةبعكلا بج ىلإ وهو - لس - سابع نبا تعمس :لاق ةت
 ىلع لدت هذه تناكو «نونجم هنأ سانلا ربخت هذه تناك نكلو ءانزلاب نكي ملا امأ :لاق ء٠

 دعس لاج هنأ ٠ یتهدلا ا او ةع نا لاق : «حلاص ريغ لمع هّنإ» : :أرق مث .فايضألا

 : لاق «چهنبا حون ئدانو» :ىلاعت لاق !بذكي ال هللا نإ «حون نبا ناك :لاقف كلذ نع ريبج نبا

 طف ف اا تحف اع اللا ضعي لاو

 وهو «جاجحلا نب تباثو نارهم نب نوميمو «كاحضلاو ءةمركعو ءاضيأ دهاجم نع ىور اذكو

BEAN OE 
 :[هلوقو]

 go مب يرد يل

 مث مهعتمنس ممأو كعم نمم ممأ ئلعو كِيَلَع تاكربو اتم مالسب طبها حون اي ليق

 . 4 62 ميلأ باذع ام مهسمی
 هيلع مدا ىف یری ةا ترا قيم نالا هيلع جول لبق امع قلاع ربحي

 :بعك نب دمحم لاق امك .ةمايقلا موي ىلإ هتيرذ نم نمؤم لك ىلعو «نينمؤملا نم هعم نم ىلعو
 ةرفاكو رفاك لك عاتملاو باذعلا ىف كلذكو .ةمايقلا موي ىلإ ةنمؤمو نمؤم لك مالسلا اذه ىف لخد

 ةمايقلا موي ىلإ
 نكسف «ضرألا هجو ىلع احير لسرأ نافوطلا فكي نأ دارأ الو :قاحسإ نب دمحم لاقو

 يعلبا ضرأ اي ليقو) : "7 ىلاعت هللا لوقي ءءامسلا باوبأو "ربكألا رمغلا ضرالا عيباتي تدسناو ءءامل

 .«ءامسأ ىه امنإ) :ت یف (۲) .ادنه» :أ «ت ىف )١(

 كلذ ىف لتعاو «نيرخأتملا ضعب الإ راصمألا ةأرق نم دحأ اهب أرق ةءارقلا هذه ملعن الو» )548/١5”7(: هريسفت ىف ىربطلا لاق ()

 نع :لوقي ةرمف «بشوح نب رهش نع ىور ثيدح كلذو ءدنسلا حيحص ريغ «كلذك كلذ أرق هنأ دَ هللا لوسر نع ىور ربخب

 :رظناو .«ةملس مأ نع حصي ًاعامس رهشل ملعن الو ؟ديري ديزي تنبأ ملعن الو« .ديزي تنب ءامسأ نع لوقي ةرمو ءةملس مأ

 .داجأو دافأ دقف هيلع ركاش دومحم ذاتسألا ةيشاح

 .؟ىبهذلا» :ت ىف (4)

 )0747/١6(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 .«كلذ فكي» :ت ىف (۸) .ت نم ةدايز (۷) ..أ ت نم ةدايز (5)

 هنأ حجرأ انأو .«ربكألا رمغلا» :ةعوبطملاو ةطوطخملا ىف اذكه» )۲۳۹/٠١(: ىربطلا ىلع هتيشاح ىف ركاش دومحم ذاتسألا لاق (9)

 .«(طوغ) ةدام ىف ناسللا بحاص هاور ظفللا اذهبو «ربكألا طوغلا» :باوصلا نأو .ضحم أطخ

 . كو دمحم هيبنل ىلاعت هللا لوقي» :أ ءت ىف (۱۰)



 ( 150 يكن a تحس ع ج يو

 «©7[نيملاّظلا مْوَقْلَل ادعب ليقو يدوجلا ىَلع توتساو رمألا يضفو ءاَمْلا ضيغو يعلْفَأ ءامس ايو ] كءاَم

 ىف «ةاروتلا لهأ معزي اميف «ىدوجلا ىلع كلفلا ءاوتسا ناكو ءَربديو ضيغيو صقني ءاملا لعجف

 املف .لابحلا سوؤر 5 ‹رشاعلا رهشلا نم موي لوأ ىفو «هنم تضم ةليل ةرشع عبسل عباسلا رهشلا

 ام هل رظنيل بارغلا لسرأ مث ءاهيف بكر ىتلا كّلُقلا ةوك حون حتف ءآموي نوعبرأ كلذ دعب ىضم
 ةمامحلل هدي طسبف ءاعضوم اهليجرل دجت مل «هيلإ تعجرف ةمامحلا لسرأف .هيلإ عجري ملف ءءاملا عنص

 قَرَو اهيف ىفو «تسمأ نيح تعجرف «هل رظنتل اهلسرأ مث «مايأ ةعبس "'ىضم مث .اهلخدأف اهذخأف
 نأ حون ملعف «عجرت ملف «مايأ ةعبس ثكم مث .ضرألا هجو نع لق دق ءاملا نأ حون ملعف «' ”نوتيز

 «ةمامحلا حون لسرأ نأ ىلإ نافوطلا هللا لسرأ نأ نيب اميف ةنسلا تلمك املف «تّررب دق ضرألا

 حون فشكو الا رهطظو ا .ىضرألا هجو زر نأ ةه مب لوألا هلا نم دحتاو موي لاو

 ليق » هنم ةليل نيرشعو عبس ىف «نيتنثا ةنس نم ىناثلا رهشلا ىفو «ضرألا هجو ىأرو كلفلا ءاطغ

 , 80ةيآلا "7[رخآ ىلإ] 427[ كّعَم نّمَم مما ىلعو كيَلع تاكربو ] اتم مالسب طبها حون اي
 مسا ساس

 ربصاف اذه لبق نم كموق الو تن اهمّلعت تنك ام َكِيلِإ اهيحون بيلا ءاَبنَأ نم كلت إل

 . 4 ® نيقتمْلل ةبقاعْلا نإ
 «بيغْلا ءابنأ نم > ''"اههابشاو صقلا هذه . "ل دمحم هلوسرو] هيبنل ىلاعت لوقي

 '"اهدهاش كنأك ء'""(اهتيلجو] اههجو ىلع كيلإ اهيحون ةفلاسلا بويغلا رابخأ نم : ىنعي
 هاذه لبق نم كموق الو تنأ اهملعَت تنك ام » فلي ماني وا كمل أ ,«كيَلِإ اهيحون 7

 (١*!اهتملعت كنإ :كبذكي نم لوقي ىتح ءاهب ملع كموق نم دحأ دنع الو كدنع نكي مل :ىأ

 ىلع ربصاف «كلبق ءايبنألا بتك هب دهشت امك «حيحصلا رمألا هيلع ناك امل ةقباطم اهب هللا كربخأ لب

 كل ةبقاعلا لعجنو ءانتيانعب كطوحنو ١2كرصننس انإف كل مهاذأو «كموق نم كبذك نم بيذكت

 «مهئادعأ ىلع مهانرصن ثيح ؟١*!نيلس رملاب A وخاب] انلعف امك ة ةرخآلاو ايندلا ىف كعابتألو

 مهلو مهترذعم نيملاّظلا عفني ال موي . داهشألا موقي مويو ايندلا ةايحْلا يف] اونمآ نيذّلاو انلسر رص اإ ط

 «عنص» : ءت ىف (0) . «ةيآلا» مه ىفو أ «ت نم ةدايز )١(

 .«رشبلا» :أ ىفو ء«رسنلا»:ت ىف (5) . ؟ةلوتيز) :ت ىف (4) .؟تضم» :أ ءتاىف (۳)

 .أ «ت نم ةدايز (۷) .أ ت نم ةدايز (5)

 )798/١65(. ىربطلا ريسفت (۸)

 .«اههبشأ امو» :ت ىف ١)١١( «ةههيلع همالسو هللا تاولص» :أ ىف (۱۰) .أ ت نم ةدايز (9)

 .«یحوب» :ت ىف (14) .«اهل دهاشم» :ت ىف (۱۳) .أ «ت نم ةدايز )١0(

 .(كديؤنس انإف» :أ ىفو ««كرصبنو :كديؤنس» :ت ىف () .«اهملعت» :أ ىف )١6(

 . «نيلسرملا نم» 11 ءت ىف (۱۸) .أءت نم ةدايز (۱۷)



esي حب حملا ه٠ ) تايآلا  

 و ا لاقو ء[۷۳١ - ٠۷١ :تافاصلا] ys نوروصنملا مهل مه
 . « نيقتملل ةبقاعلا نإ

 الإ متنأ نإ هريغ هلِإ نم مكل ام هّللا اودبعا موق اي لاق ادوه مهاخأ داع ىلإو ل

 ايو ع» نولقعت الأ ينرطق يذلا ىلع ًالِإ يرْجأ نإ ارجأ هْيَلَع مكلأسأ ال موق اي ع3نورتفم

 الو مكتوف ىلإ ةوق مك دزيو اراردم مكيلع ءامسلا لسري هيَ اوبوت ول كلر اورفغتسا موق

 ه نم <<

 . 4 3 نیمرجم اوُلوَعت
 ايهان «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب مهل ارمآ «ادوه مهاَخَأ داع ىلإ < « انلسرأ دقلو :ىلاعت لوقي

 مهنم ديري ال هنأ مهربخأو «ةهلآلا ءامسأ اهل اوقلتخاو اهورتفا ىتلا ناثوألا '*”[ةدابع] نع "مهل

 هرطف ىذلا هللا نم ””[هرجأو كلذ ىلع] هباوث ىغبي امنإ هللا نم غالبلاو حصنلا اذه ىلع ةرجأ
 . "ةرجأ ريغ نم ةرخآلاو ايندلا ىف مكحلصي ام ىلإ يرعب ند كرك اال 5

 لامعألا نم] نولبقتسي امع ةبوتلابو «ةفلاسلا بونذلا ريفكت هيف ىذلا رافغتسالاب مهرمأ مث

 هناش "[هيلع] ظفحو هرمأ هيلع لهسو «هقزر هيلع هللا رسي ةفصلا هذهب فصتا نمو ا

 :ثيدحلا ىفو '' [ءاج امک]و ١١[« :حون] اراردم مكيلع ءامسلا لسري» : لاق ا ا

 ال ثيح نم هقزرو ءاجرخم قيض لك نمو ءاجرف مه لك نم هل هللا لعج رافغتسالا "مزل نم»
 . (بستحي

 ومب ك نح امو لوق نعال رام نانو اوا ل
 نوكرْشُت اًمَم ءيرب ينا اودهشاو هللا دهشُأ ينٳ لاق ءوسب انتهلآ ضعب كارتعا الإ لوقت نإ

 نم ام مُكَبرو يبر هللا ىلع تلك وت يِ 22 نورظنت ال مث اعيمج ينوديكف هنود نم 9

 .( 3 ميقتسُم طارص ىلع يب نإ اهتيصانب ذخآ وه الإ اد
 الو] ةجحب :ىأ 4 ةنيبب انتج امل : مهيبنل اولاق مهن :أ ")دوه موق نع ًارابخإ] ىلاعت ''"اربخي

 :كلوق درجمب :ىأ (كلوف نع انتهلآ يكراتب نحن امو قعدت ام ىلع ناهربو ''*”[الو ] 39 [ةلالد

 انتهلآ ضعب كارتعا الإ لوقت نإ 2نيقدصمب :  [ىآ] «نينمؤمب كل نحن امو < هکر ھور

 نع كيهن ببسب كلقع ىف لبخو نونجب كباصأ ةهلآلا ضعب نأ الإ نظن ام :نولوقي < «ءوسب

 .أ «ت نم ةدايز )٤« ١( . ؟مهاهنولا : ت یف (9 .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءت نم ةدايز (۲ ۰۱)

 .(نم رثكأ» :أ «ت ىف )١١( .أ ءت نم ةدايز -٠١( 0 .ارجأ الو لعج ريغ نم» :أ ءت ىف (5)

 .أ ت نم ةدايز ۱١( ۳ .«لوقي» :أ ءت ىف )١١(



 280 تايآلا ره روس ارا ولنا ب ج ج سس 6

 نم . 0 ک رشت امم ءيرب ينأ» ۲اف متنأ ىأ] « «اودهشاو هلا دهشأ ين لاه اهل كبيعو اهتدابع
 تناك نإ مكتهلآو متنا :ىأ «اعيمج ينوديكفإ» «مانصألاو دادنألا عيمج نم ءىرب ىنإ :لوقي ,«هنود

 6 ةدحاو] نيع ةفرط : ىأ 4 نورظنت ال مث ,''”[ىنديكت اهورذ ف] ءاقح

 هرهق تحت )[ىه] :ىأ «اهتيصاتب ذخآ وه الإ باد نم ام مكرو ير هللا ىلع تلَكوت ينإ» ؛ةلوقو

 . ميقتسم طارص ىلع هنإف < رو ا لداعلا مكاحلا وهو «هناطلسو

 هلوق ىف لاق هنأ ىعالكلا دبع نب عفيأ نع «'' 'ورمع نب ناوفص نع ءملسم نب ديلولا لاق

 ىقليف هدابع ىصاونب ذحأيف :لاق < «ميقتسم طارص ىلع يبر نإ اهتيصانب ذخآ وه لإ ةباد نم امل : ىلاعت

 «ميركلا كبرب كرغ ام» :رفاكلل لاقيو 02 ”هدلول دلاولا نم قفشأ "هل نوكي ىتح 2"”نمؤملا
 ګګ .[5 :راطفنالا]

 نم هيلع مه ام نالطبو «هب مهءاج ام قدص ىلع ةعطاق ةلالدو ةغلاب ةجح ماقملا اذه نمضت دقو

 امنإو «ىداعت الو ىلاوت الو ءرصبت الو عمست ال امج یه لب ءرضت الو عفنت ال ىتلا مانصألا ةدابع

 الإ ءىش نم امو «فرصتلا هلو «كلملا هديب ىذلا ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابعلا صالخإ قحتسي

 .هاوس بر الو ءوه الإ هلإ الف «هناطلسو هرهقو هكلم تحت

 هل قلو د

 هتورضت الو مكريغ اموق ير فلختسيو مكيلإ هب تلسر ام مكتغلبأ دقف اوُلوت ناف ل

 ةمحرب دعم اونمآ نيذلاو ادوه انيس انرمأ ءاج الو ©9 ظيفح ءيش لك ىلع يب أذإ انيش

 رم اوعبتاو هلسر اوصعو مهبر تاّيآب اودحج داع كلتو ع9 ظيلغ باذع نم مهاتيجنو انم

 ادعب الأ مهر اورفك اداع نِ الأ ةماّيقلا مويو ةنعل ايندلا هذه يف اوعبتأو ® دينع رابج لك

 .( © دره موف داع

Eyهل كيرش ال هدحو مكبر هللا ةدابع نم هب مكتنج امع اولوت ناف :دوه » 
 «مكريغ اموق ١0" يِبَر فلختسيو» ءاهب ىنثعب ىتلا هللا ةلاسر مكايإ ىغالبإب ةجحلا مكيلع تماق دقف
 لا وع ب لب مک رفکب هنورضت ال مكنإف : مكب ىلابي الو (1![اغيش] هب نوكرشي ال هدحو هنودبعي

 ('؟”ههيزجيو مهلاعفأو هدابع لاوقأل ظفاحو دهاش : ىأ «ظيفح ءيش لك ىلع يبر نإ ٠ ءمكيلع كلذ

 .رشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ اهيلع

 .أطخ وهو «نوعدت» :ت یف ( ۲) .أ ت نم ةدايز )١(

 .؟نمؤملل» :ت ىف (۷) .«زرحم)» :أ ىف )١( .أ ءت نم ةدايز (6 - ")

 .أ ‹«ت نم ةدايز(١) .؟هدلوبلا :ت ىف (9) .«مهل» :ت ىف (۸)

 .«امنإو مكرفكو» :آ «ت یف (۱۳) .أ فت نم ةدايز )١١( .أطخ وهو «هللا» :أ ت یف )١١(

 .؟مهيزجتو») :ت ىف )١5(



 لإ س از اس ( )51  ٦۳ تايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 هتلعج الإ ي ا عملا ى رلا )نم مهيلع هللا لسرأ ام] وهو <« ,كانرمأ ءاج اًملو»

 قم نالا هعابتأو ادوه ̂ "”[مهلوسر مهنيب نم] ىجنو «مهرخآ نع هللا مهكلهأف لاک

 .هفطلو ىلاعت هتمحرب ظيلغ باذع

 یک رک ی فلذرت ملا یر ارض اه اووفك غا (مهبر تايآب اردحج داع كلتو»

 لزنف ءدوهب اورفك داعف «هب ناميإلا بوجو ىف مهنم دحأ نيب قرف ال هنأل «ءايبنألا مرا

 مهلوسر عابتا اوكرت ,«دينع راّبج لك رمأ اوعبتاو ١ «لسرلا عيمجب رفك نم ةلويم Î مهرفك

 املك نينمؤملا هدابع نمو هللا نم ةنعل ايندلا هذه ىف اوعبتا اذهلف .دينع رابج لك رمأ اوعبتاو «ديشرلا

 موق داع ادعب الأ ] مهر اورفك اداع نإ الأ » «داهشألا سوؤر ىلع ةمايقلا موي مهيلع ىدانيو ءاوركذ
 . 420[ دوه

A EE E يد لهنا 

 نم مكأشنأ وه ريغ لإ نم مك ام هللا اودبعا موق اي لاق احلاص مهاخأ دوت یاو
 و ت م o م هش له سشو ©

 4O بيجم بيرق يبر نإ هيَلإ اوبوت مث هورفغتساف اهيف مكرمعتساو ضرألا

 كرش ني وكلا ئام 00 اوناك نيذلا مهو «دومت ىلإ انلسزا دلو. :ىلاعت لوفي

 ال] هدحو هللا ةدابعب ''!”ههرمأف < «احلاص مهاخأ $ © هنم هللا ثعبف داع دعب اوناكو «ةنيدملاو

 نم] ءاهنم مكقلخ أدتبا :ىأ «ضرألا نم مكآشنأ وه : لاق اذهلو ؟2'"”[قزارلا قلاخلا هل 3
 اهنورمعت ارامع '(اهیف] مكلعج :ىأ «اهيف مكرمعتساو  «مدآ مكابأ اهنم قلخ 2")[ىتلا ض
 لاق امك « « ْبيِجُم بير ير نإ » ؛هنولبقتست اميف لإ اوبوت مَن » «مكبونذ ر
 . 11 :ةرقبلا] ةيآلا «ناعد اذإ عادلا ة ةوعد بيجأ پر ياف ينع يدابع كلأس اذإو # :ىلاعت

L202 2 م 

 يبل انإر انزال دعب ايرشب ا نا دهب رت رع ماو كح دن تام ارت

 هنم يناتآو ير نم ٍةنيب ىلع تنك نإ متيأرأ موق اي لاق 579 بيرم هيل انوعدت امم كلش
 . 4 © ريسخت ريغ يننوديزت امف هتيصع نإ هللا نم ينرصني نمف ةمحر

 نم هموق هيلع ناك امو «هموق نيبو ماسلا البلع هملاس N قيد ناك اب لات كدي

 ام لوقت ت نأ لبق كلقع ىف كوجرن انك : ىأ «اذه لبق اوجرم انيف تنك دقإ» :مهلوق ىف دانعلاو لهجلا

 .أ نم ةدايز )ني 8 «ت نم ةدايز (6 )١

 . «ةيآلا» :ه ىفو «آ «ت نم ةدايز (۸) . (ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع مهيلع» :ت ىف (۷)

 .«مهيف» :أ ءت یف (۱۰) .؟نوربکتسی» :ت ىف (9)
 .أ لت نم ةدايز ١5( ۰۱۳) أ نم ةدايز (۲) .ةهرمأف» :أ ىف )١١(



 74-0917 تايآلا :دوه ةروس  عبارلا ءزجلا م

 «بيرم هيِلِإ انوعدت اًمَم كش ىفل اَنِإوط ءانفالسأ هيلع ناك امو .4اَنْوابآ دبعي ام دبعَت نأ اناهنتأ !تلق
 رك كف!( : ىأ

 نم] ناهربو نيقي ىلع هب ىنلسرأ اميف اميف ,4يّبَر نم ةنيب يلع تنك نإ ۾ متيآرأ موق ای لاق ل

 هللا ةدابعو قحلا لا تكرتو غ ار لا سيرين نق حر نم یار 0

 .«ةراسخ :ىأ «ريسخت ريغ ىنومتدز الو ىنومتعفن ام ٩9 نکرت ولف «هدحو

 ابق ءوسب اهرم الو هللا ضْأ يف كات اهو ةبآ مَ هللا ق هذه موق اهو
 ىه بوذكم ريغ دعو كلذ ماي الث مكراد يف اوعتمت لاقف اهورقعف 9 بيرق باذع

 سو 2 ا ع

 يوقلا وه كبر نِ ذئموي يزخ نمو اتم ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو احلاص اتيجن انرمأ ءاج امف

 اهيف اونغي مل نأك 69 نيمثاج مهرايد ىف اوحَبصأَف ةحّيصلا اوُمَلَظ نيدّلا ذخأو 69 زيزعلا

 هللابو ءانهاه هتداعإ نع ىنغأ امب «فارعألا» ةروس ىف ىفوتسم ةصقلا هذه ىلع مالكلا مدقتو
 . قيفوتلا

 لجعب ءاج نأ ثبل امف مالس لاق امالس اولاق ئرشبلاب ميهاربإ انلسر تءاج دقلو ظل
 امرأ انإ فخت ال اوف ةَقيح مهم سوو مهركت هيلإ لصت ال مهيديأ آر امَلَف © دين 5

 ©© بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهاترشبف تكحضف ةمئاق هتأرماو ©) طول موق ىلإ

 نم نيبجعتأ اولاف 69 بيجع ءيشل اذه ّنِإ اخّيش يلعب اذهو زوجع انأو دلأأ ئتليو اي تلا

 . 4 © ديجُم ديمح هل تیبا لهأ مكيلع هتاكربو هللا تمحر هللا رم

 ‹قاحسإب ! ەرشبت : ليق «ىرشبلاب مي ميهاربإ «ةكئالملا مهو السر تءاج الو :ىلاعت لوقي

 ئرشبلا هتءاجو عورلا ميهاربإ نع بهذ اًمَلَفطظ :ىلاعت ٍهلوق لوألل دهشيو و موق كالهب :ليقو
 :مكيلع : ىأ «مالس لاق امالّس اولاقو vt» : دوه] «طول موق يف انلداجي

 . ماودلاو توبثلا ىلع لدي عفرلا نأل ؛هب هوّيَح امم نسحأ اذه :نايبلا "”ءاملع لاق

 ءرقبلا ىتف :لجع وهو «ةفايضلاب مهاتأف ءاعيرس بهذ :ىأ «ذينح لجعب ءاج نأ ثبل امف

 .أ هت نم ةدايز (۳) .اريبك)» :أ ت یف (۲) .أ ‹«ت نم ةدايز )١(

 .«كلذ تكرت ولف» :أ ءت ىف (4)

 .۷۸ ال7 :تايآلا ريسفت دنع (5)

 .؟رارقتسالاو» :أ ءت ىف (۸) .«انملع» :ت ىف (0) .«هريشبت١ :ت یف (0)

 .«بهذف» :ت ىف (9)



 ب ۷١ 1۹)تايالا : دوه ةزوسعئارلا ءزجلا

 الا ةراجحلا ىهو ؛تفضرلا ىلع PA اش ] یوم “وهو ] ؛ يلح

gy ENTS SES AES e a 

 : تايراذلا] «نوُلكأَت الأ لاق مهيا هبرقف . نيمس لجعب ءاجف هله ئَلإ عارف  :ىرحألا ةيآلا ىف لاق امك
 1 YY] »ل

 .ةريثك هوجو نم ةفايضلا بادآ ةيآلا هذه تنمضت دقو

 ةكئالملا نأ كلذو .4ةقيخ مهنم سجوأو $ «مهركتت «مهركت هّيَلِإ لصت ال مهيدي أر اَمَلَف ط : هلوقو
 ءهب مهءاج امع  نیضرعم مهلاح ىأر اذهلف ؛هنولكأي الو هنوهتشي الو ماعطلا ىلإ مهل ةمهال

 . «ةفيخ مهنم سجوأو » ءمهركت كلذ دنعف ةيلكلاب هنع نيغراف

 نسب "نابع لات روص ىف ىشمت تلبقأ طول موقل ةكئالملا هللا ثعب امل :ىّدسلا لاق
 ,«نيمس لجعب ءاجف هلهأ ىلإ غارق < : ملجأ ^ [هيهاربإ] مهآر املف «هوفيضتف ميهاربإ ىلع اولزن
 ةراس تماقو «مهعم دعقف هب مهاتأو'''” [هاوش نيح ذينحلا وهف]. ”فضرلا ىف هاوش مث هحبذف

 مهيلإ هبرق املف» :دوعسم نبا ةءارق ىف «سلاج وهو ةمئاق هتأرماو» :لوقي نيح كلذف «

 ؟هنمثامو :'"اولاق .انمث اذهل نإف لاق .نمثب الإ اماعط لكان ال انإ ميهاربإ اي :اولاق نولكأت الأ لاق

 نأ اذهل قح :لاقف ليئاكيم ىلإ ليربج رظنف هرخآ ىلع هنودمحتو ءهلوأ ىلع هللا مسا نوركذت :لاق
 «مهنم عزف نولكأي ال مهآر املف :لوقي « مهركن هْيَلِإ لصت ال مهيديأ ئأر اَمَلَف  «؛اليلخ هبر هذختي
 تكحض «مهمدخت ىه تماقو مهمركأ دق هنأ ةراس'''” هيلإ ترظن املف «ةفيخ مهنم سجوأو

 .انماعط نولكأي ال مهو ءمهل ١9 ةمارك انسفنأب مهمدخن '“ [انإ] ءءالؤه انفايضأل ابجع :تلاقو
 « سيق نب حون ©" 29 [اثدح] «ىلع نب رصن انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .ليئافرو «ليفارسإو «ليئاكيمو «ليربج :ةعبرأ اوناك :لاق ميهاربإ فيض ىف نصحم نب نامثع نع

 ؛لجعلا مهيلإ برقف «ميهاربإ ىلع اولخد امل مهنأ دادش ىبأ نب حون معزف :سيق نب حون لاق
 .رادلا ىف لجعلا مأو «همأب قحل ىتح جردي ماقف «هحانجب ليربج

 ةمئاق هتأرماو . طول موق ىلإ السر اَنِإ] فخت ال اولاق # :ةكئالملا نع ارابخإ ىلاعت هلوقو

 و ر طول موق ىلإ انلسرأ ةكئالم انإ ءانم فخت ال :اولاق ى | 423171 تكحضف

 ةراشبلاب تيروج اذهلف «مهدانعو مهرفك ظّلغو «مهداسف ةرثكل «مهكالهب '' '' [اهنم] ًاراشبتسا ةراس

 مهمدخت

 .(طول موق كلهل ةكئالملا» : ءت ىق )« . (اضرعم) :أ ٿ یف )0( .آ ت نم ةدايز )۱- ٤(

 .«فصرلا» :ت ىف (9) .أ «ت نم ةدايز (۸) .«بابش» :أ «ت یف (۷)

 .«لاق» :ت یف (۱۲) . مهيلعال :أ «ت یف (۱۱) .أ «ت نم ةدايز (۰)

 .(ةمركتا :ت ىف )١5( .أ «ت نم ةدايز )١5( .؟مهيلإ» : تا ىف (1)

 .أ «ت نم ةدايز ( )1. ١79

 .«ىرخألا ةيآلا ىف ركذ امك مهكلهنو مهيلع رمدنل طول موق ىلإ :ت ىف (14)
 .أ ءت نم ةدايز (۲۰) . «تكحضول :تاىف )١6(



 (۷۳ - 59) تايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا ٤

 . سايإلا دعب دلولاب
 ةلفغ ىف مهو باذعلا ") مهيتأي اموق نأ ') [نم] تبجعو ”١ [هتآرما] تكحض :ةداتق لاقو

 , ° [قاخإب ,اهانرشبف تبجعو كلذ نم تكحضف]

 :ىأ «تّكحَضَف » :سابع نبا نع «ىفوعلا لاق :( بوقعي قاحسإ ءارو نمو 8 :هلوقو
 .تضاح

 موق لمعي امك اولمعي نأ نوديري مهنأ تنظ اهنأ نم تكحض امنإ اهنإ :سيق نب دمحم لوقو

 ريرج نبا ناك نإو ءادج نافيعض - ميهاربإب عورلا نم تأر ال تكحض امنإ اهنإ ىبلكلا لوقو ءطول
 .ملعأ هللاو كلذ ىلإ تفتلي الف ءامهيلإ هدنسب امهاور دق

 :راشلا نإف قالا اذهل فلام ادعو : قاشا ترقي 1 تكتف اإ س خي. ةيهو لاقو

 اف لغ ةر ةحيوتم

 ناف ؛لسنو بقعو دلو هل نوكي اهل دلوب : ىأ « بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب «”اهانرشبف »
 ام هيببل لاق ذإ تْوَمْلا بوقعي رضح ذإ ءادهش متنك مأ :٠ ةرقبلا ةيآ ىف لاق امك «قاحسإ دلو بوقعي

 ( نوملسم هَل نحنو ادحاو اهَلإ قاحسإو ليعامسإَو ميهآربإ كئابآ هلو كهَلِإ دبعن اوُلاَق يدعب نم نودبعت

 .[۱۳۳ :ةرقبلا]

 نوكي نأ عنتمي هنأو «ليعامسإ وه امنإ حيبذلا نأ ىلع «ةيآلا هذهب لدتسا نم لدتسا انهاه نمو

 "٩ لفط وهو هحبذب ميهاربإ رمؤي فيكف «بوقعي هل دلويس هنأو «هب ةراشبلا تعقو هنأل ؛قاحسإ وه

 حبذب رمؤي نأ عنتميف ف فا ل ى ادعو .هدوجوب دوعوملا بوقعي دعب هل دلوي ملو «ريغص

 هللو «هنيبأو هحصأو لالدتسالا نسحأ نم اذهو ليعامسإ وه نوكي نأ نيعتف ءهذه ةلاحلاو اذه

 .دمحلا

 هذه ىف اهلوق ىكح :7"4[بيجع ءيشأ اذه نإ احس يلعب اذهو زوجع اأو دلأأ ئتليو اي تَلاَق ط

 0 ىفو ۰€ E ا eS ا يف يلعن 8 امك ا

 ال اهل ةكئالملا تلاق :ىأ ؟هللا ٍرمأ نم نيج اراق 3 بجعتلا دنع ةيلاعتأر اا ذ ءاسنلا

 فلك نار الع نع رجم لو : قركتا وك زل لوري 30
 نإف ءاريبك اخيش ') [ناك نإو «مالسلا هيلع ليلخلا اهجوز وهو ] كلعبو ءاميقع “" [ةريبك] ازوجع
 .ريدق ءاشي ام ىلع هللا

 نأ ًائيش دارأ اذإ هنإف «هّللا رمأ نم ىبجعت

 . ؟مهاتأا» :تاىف 9 .آ نت نم ةدايز )۲ 1(

 .؟ترشبف» :ت یف (۵) .ت نم ةدايز (6)

 .«مالغ» :ت یف (0)

 .«امنإ :ت یف (۸) .؛ةيآلا» :ه ىفو ءأءت نم ةدايز (۷)

 .آ ت نم ةدايز )9« ٠١(



 ال سس ۷٤7_۷٦) تاايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 هلاوقأو هلاعفأ عيمج ىف ديمحلا وه :ىأ «ُديِجم ديمح ُهّنِإ تْيَبْلا لهأ مكيلع هتاكربو هللا تمحر»

 «كيلع مالسلا انملع دق :اولاق مهنأ نيحيحصلا ىف تبث اذهلو ؛هتاذو هتافص ىف دجمم «دومحم

 امك ءدمحم لآ ىلعو «دمحم ىلع لص مهللا» :اولوق :لاق ؟هللا لوسراي كيلع ةالصلا فيكف

 و ميهاربإ] ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو «ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تيلص

 . "«دیجم ديمح كنإ «ميهاربإ لآ

 ميهاربإ نإ طول موق يف انلداجي ئرشبلا هتءاجو عورلا ميهاربإ نع بهذ املف 75

 ا لا ل ا ل

 .4 69 دودرم

 نم سجوأ ام وهو «عورلا هنع بهذ امل هنأ «مالسلا هيلع ؛ميهاربإ  [هليلخ] نع ىلاعت ربخي
 ءطول موق كالهب هوربخأو «“[هسفن تباطو]دلولاب كلذ دعب هورشبو ءاولكأي مل نيح «ةفيخ ةكئالملا
 اولا a E لاق كل وا a وف اك لوفي ذأ
 مهل لاق ء[٠۳: توبكنعلا] 4 7[نيملاَظ اوناك اًهَلهَأ َنِإ] ةّيرَقْلا هذه لْهَأ اوكلهم اَنِإ » : “هل

 ؟نمؤم اتام اهيف ةيرق نوكلهتفأ :لاق .ال :اولاق ؟نمؤم ةئامثالث اهيف ةيرق نوكلهأتأ : '' '”[ميهاربإ]

 غلب ىتح ال اولاق ؟نوثالث : لاق .ال :اولاق ؟انمؤم نوعبرأ اهيف ةيرق نوكلهتفأ :لاق .ال :اولاق

 هيلع ميهاربإ لاقف .ال :اولاق ؟اهنوكلهتأ ملسم دحاو لجر اهيف ناك ٍذإ مكتيأرأ :لاق ال :اولاق ةسمخ
 :توبكنعلا] ةيآلا «هتأرما الإ هلهأو هئيجننل اهيف نمب ملعأ نحن : اوُناَق اطول اهيف نإ ل : كلذ دنع مالسلا

«TYهسفن تنأمطاو مهنع تكسف  . 

 ال :اولاق ؟دحاو نمؤم اهيف ناك نإ متيأرفأ :قاحسإ نبا داز اذه نم ابيرق هريغو ةداتق لاقو

 هتآرما الإ هلهأو هيجل ] اهيف نمب ملعأ نحن :  اولاق «باذعلا مهنع هب عفدي طول اهيف ناك نإف :لاق

 0 4277[ نيرباغلا نم تناك

 حدم .# بينم هاا ميلحُل ميهاربإ نإ 8 : هلوقو
 ا روت نوف | اهرب

 2(0١4[دودرم ريغ باذع مهيتآ مهن هناا كبر رمأ ءاج دق هنِإ اذه نع ضرعأ ميهاربإ اي # :ىلاعت هلوقو

 مدقت دقو «ةليمجلا تافصلا هذهب ميهاربإ ''")

 )١( ىراخبلاو «ت نم ةدايز .

 هلع هّللا ىضر «ةرجع نب بعك ثيدح نم 0) مقرب ملسم حيحصو ((۷) مقرب ىراخبلا حيحص (؟) .

 .ت نم ةدايز (5) .«هلاق» : ت ىف (5) .أ ءتن نم ةدايز ). ٤(

 .«مهاربإل اولاقف» :أ ىف (8) .(طول موق ىف انلداجي :هلوق ىف»:أ ءت ىف (۷)

 . (ةيآلا»:ه ىفو .أ ءت نم ةدايز )١١( .ت نم ةدايز )٠١( .أ ءت نم ةداير (9)

 .أ ءت نم ةدايز )١( .«هل حدما» :أ ت ىف(

 .«ةيآلا» :ه ىفو ءأ «ت نم ةدايز )١4(



 (۷۹ 17) تايآلا :دوه ةروس  عبارلا ءزجلا م٦

 موقلا نع دري ال ىذلا سأيلا لولحو «كالهلاب ةملكلا مهيلع تَّقَحو ءءاضقلا مهيف ذفن دق هنإ :ىأ

 هءاَجو 09 بيصع موي اذه لاقو اًعَرَذ مهب قاضو مهب ءيس اطول انلسر تءاج املو»

 مك رهطأ نه يتانب ءالؤه موق اي لاق تاقّيّسلا َنوُلَمَعي اوناك لبق نمو هْيَلِإ نوعرهي هموق

 يف انَل ام تملع دَقَل اولاق 09 ديشَر لجر مكنم سيلأ يفيض يف نوزخت الو هللا اوُقَناَف

 . 4 69 ديرن ام مَعَ كّنإَو ٍقح نم كتاب

 هوربخأو هوقرافو «مهكالهب ميهاربإ '') اوملعأ ام دعب  ةكئالملا نم هلسر مودق نع ىلاعت ربخي
 ١ ام ىلع وهو «مالسلا هيلع "اطول اوتأف «هدنع نم اوقلطناف .ةليللا هذه طول موق هللا كالهإب

 ةروص لمجأ ىف مهو هيلع اودروو «هلزنم یف [نآاك لبا :ليفو < ااغرمعب] هل ضرا نفاد لبق

 «ةغلابلا ةجحلاو ةمكحلا هلو «“(ارابتخاو] هللا نم ءالتبا «هوجولا ناسح " نابش ةئيه ىلع «نوكت

 نم دحأ مهفيضي نأ 5 '”مهفضي مل نإ ىشخو «مهببسب هسفن تقاضو مهنأش ءاسف ('' [هيلع اولزنف]

 .«بيصع موي اذه لاقو» ءءوسب مهلانيف «هموق

 نيدو ا ا نينار نيغو : 271[ قانا نم دخ اقر دهاجموا ضاع نتا لف

 .كلذ هيلع قشيو «مهنع "7 [هموق] عفاديس هنأ ملع هنأ كلذو هؤالب

 قلطناف «مهنم ايحتساف 2١ هوفّيضتف :2'؟![اهيف لمعي] هل ضرأ ىف وهو هوتأ مهنأ ةداتق ركذو
 ملعأ ام ءالؤهاي هللاو هنإ :هنع اوفرصني نأب مهل ضرعملاك «قيرطلا ءانثأ ىف مهل ١ لاقو مهمامأ

 عبرأ هررك ىتح «مهيلع كلذ داعأ مث ءاليلق ىشم مث .ءالؤه نم ثبخأ دلب لهأ ضرألا هجو ىلع
 .كلذب مهيبن مهيلع دهشي ىتح مهوكلهي الأ اورمأ اوناك دقو :ةداتق لاق تارم

 نودس رهن" اوغلبف طول 219 ةيرق وحن ميهاربإ دنع نم ةكئاللا تجرخ :ىدسلا لاقو

 ايثر ىربكلا مسا ناتنبا هل تناكو اهلهأل ءاملا نم]ىقتست طول )7 تنب اوقلو «راهنلا فصن

 ىتح مكناكم :''"”[مهل] تلاقف ؟لزنم نم له «ةيراجاي :""(اهل] اولاقف «"'[اترغز ىرغصلاو

 تيأر ام «ةنيدملا باب ىلع انايتف كردأ «هاتبأاي :تلاقف اهابأ تتأف ءاهموق نم مهيلع تقرفو «مكيتآ

 دعب مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ اوقراف نيذلا ةكئالملا نم»:1 ءت ىف )١(

 .«اميف وهو» :أ ءت ىف )٤( .«طول اوتأف» :أ ىفو ء««طول ىلع اوتأف» :ت ىف (۳) .«هوملعأ» :أ «ت ىف (۲)

 .أ ت نم ةدايز (4 «۸) .؟بابش» :أ «ت ىف (۷) .أ ت نم ةدايز )0. ١(

 .(هوفيضيف» :أ «ت یف )١5( .أ ءت نم ةدايز )0-١15( .«مهفيضي» :أ ءت یف (۱۰)

 1 .؟موقا :ت ىف (۱۷) .«لاقف» :أ ءت ىف )1١(

 .«اوغلبف ءراهنلا فصن اهوتأف طول»: ءت ىف (۱۸)

 .أءت نم ةداير (۲۳ ۔ ۲۱) ,4ةنبا» :أ ت ىف (۲۰) .«اوغلب املف» :أ ت یف )١9(



 ۷۹(۷ _۷۷) تايآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 فيضي نأ هوهن هموق ناك '"”[دق]و «مهوحضفيف كموق مهذخأي ال ٠ مهنم ا [یھه] موق هوجو

 e لهأ الإ دحأ مهب ملعي ملف «مهب ءاجف .لاجرلا " فضنلف انع لخ :اولاقف ءالجر
 2 ني مههوجو لثم تيأر ام الاجر طول تيب ىف نإ :تلاقف] اينو تربخأف هتأرما تجرخف

 .هيلإ نوعرهي ” اوؤاجف

 كلذب مهحرف نم " [نورمجيو مهتيشم ىف] نولورهيو نوعرسي :ىأ 4 هيَلإ ثوعرهي > : هلوقو
 نب نايفسو ةيطع نب رمشو ةداتقو ىدسلاو كاحضلاو دهاجمو سابع نبا نع اذه ىف یورو]

 . ةع

  eR[رخآ تقو ىلإ] مهتيجس نم اذه لزي مل :ىأ 4 تائيسلا نولمعي اوناك لبق نمو ©

 ةلزنمب ةمألل ىبنلا نإف «مهئاسن ىلإ مهدشري : :4 مكل رهطأ نه م يتانب ءالؤم موق اي لاق ل: هلوقو

 ىف مهل لاق امك «ةرخآلاو ايندلا ىف مهل عفنأ وهام ىلإ مهدشرأف «2' '”[ءاسنلاو لاجرلل]دلاولا
 «َنوداَع موق متنأ لب مكجاوزأ نم مكبر مک قلخ ام نورذتو . نيملاعْلا نم ناركذذلا نوتأتأ » : ىرخألا ةيآلا

 7٠١[ :رجحلا] «نيملاعلا نع كهنت ملو اولاق و: ىرخألا ةيآلا ىف هلوقو ء.[١5١١ 6 000

 مهتركس يف مهن كرمعل . نيلعاف متنك نإ يتاتب ؛ ءالؤه لاق 8لاجرلا ةفايض نع كهنن "ملا :ى

 ٠۳ لاق «مكل رهط نه يتانب ءالؤه $: ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاقو ء[١۷ 2١ :رجحلا] 0

 عما ونا نيف لک ها م وک نکل «هتانب نكي مل : دهاجم

 .دحاو ريغو «ةداتق نع ىور اذكو

 .احافس مهيلع ضرعي مل ءءاسنلا اوجوزتي نأ مهرمأ : جيرج نبا لاقو

 ضعب ىف لاقيو ا بأ وهو « هتاتب نه « مهءاسن ىلئعي :ريبج نب ديعس لاقو

 . مهل بأ وهو مهتاهمأ هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىبنلا» :215!تاءارقلا

 .مهريغو «قاحسإ نب دمحمو «ىدسلاو «ةداتقو «سنأ نب عيبرلا نع ىور اذكو

 "ئاسن ىلع راصتقالا نم هب مكرمآ ام اولبقا : یأ ( يفيض يف نوزخت الو هللا اوقَّتاَف 8 : هلوقو

 هاهنأ ام كرتيو ءهب هرمآ ام لبقي ءريخ هيف :"[لجر مكنم سيل] :ىأ «ديشر لجر مكنم سيلأ »

 .اطول تيب» :أ ءت ىف )٤( .«فيضنلفا :أ «ت یف () . أت نم ةدايز (۲ «۱)

 .آ ت نم ةدايز ١٠١( - ۷) .(هموق هءاجف» :أ ت ى VD) .آ ت نم ةدايز (6)

 .(2لاقو» :أ ءت ىف (۳) .؟مل وأ»:أ ءت ىف (10) .«عفنألا» :ت ىف )١١(

 . «ةءارقلا» :أ «ت ىف )١15( .«مهيبن وه هتانب نه» :أ ءت ىف )١4(

 .«نيملاعلا نم ناركذلا نايتإ نم شحاوفلا مككرتو نهيلع مكراصتقاو مكءاسن مكنايتإ نم هب مكرمآ ام اولبقا ىآ» :أ «ت یف )١5(

 .آ ءات نم ةداير (۱۷)



 A 2ا دوه ورم ن ار ا تعج ج

 ؟هنع

Eنهيف انل برأ ال انءاسن نأ ” ملعت كنإ :ىأ  
 ىأف «كلذ ملعت تنأو .روكذلا ىف الإ ضرغ انل سيل : ىأ «ديرن ام ِمَّلعََل كنإو + «نهيهتشن ڈنالو

 ؟كلذ ىف انيلع لوقلا راركت ىف ةجاح

 .لاجرلا ديرن امنإ :ديرن ام مّلعتل كَّنإَو : ىدسلا لاق

 نل كبر لسر انإ طول اي اولاق 60 ديدش نكر ىلإ يوآ وأ ةوق مكب يل نأ ول لاق ط

 ام اهبيصم هَّنِإ كتأرما الإ دحأ مكنم تفتلي الو ليّللا نم عطقب كلهأب رسأف كيلإ اولصي

 . 4 69 بيرقب حبصلا سيلأ حبصلا مهدعوم نإ مهباصأ

 ةوق مكب يل نأ ول 8 :"هلوقب مهدعوت اطول نإ :مالسلا هيلع ءطول هيبن نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ةمقنلاو باذعلا نم]ليعافألا مكب تلعفو مكب تلكن تنكل :ىأ € (9[ديدش نكر لإ يوآ وأ

 نب ورمع نب دمحم قيرط نم «ثيدحلا ىف درو اذهلو « ىتريشعو ىسفنب ا سأبلا لالحإو

 ىوأي ناك دقل ءطول ىلع هللا ةمحرا) : لاق اك هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع «ةمقلع

 ر نم نر یف الإ ت نم تب هللا ی اک د ديو ع ا یک ا كر لإ

 ثيدح نمو ًاعوفرم ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعسو ةملس ىبأ نع ىرهزلا ثيدح نم ىورو]

 هب ةريره ابأ عمس سنوي ىبأ نع ةعيهل نبا ثيدح نمو «هب ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا ىبأ
 . [ةداتقو نسحلا هلسرأو

 الو] هيلإ مهل لوصوال مهنأ "” [هورشبو]وءهيلإ هللا لسر مهنأ ةكئالملا هتربخأ كلذ دنعف

 نأو «ليللا رخآ نم هلهأب ىرسي نأ هورمأو ,«كِيلِإ اولصي نل كبر لسو اإ طول اياوُلاَق » ۰ [صولخ

 «مهب لزن ني تعمس اذإ :ىأ «دحأ مكنم تفتلي الو إل .هلهأل ةقاس نوكي :ىأ ,مهرابدأ عبتي

 .'"[متنأ امك]نيبهاذ اورمتسا نكلو «ةجعزملا تاوصألا كلت )2١١ مكئلوهتالو

 2« كلّمَأب ٍرْسَأَف 8 :هلوق وهو« "تملا نم ءانثتسا وه :نورثكألا لاق :4 َكَنَأَرْما الإ »
 E تشم نم هنأل ؛ كتأرما ءالؤه بصنو دوعسم نبا اهأرق كلذكو . 4 كتأرما الإ # :هريدقت

 .«هلوق وهو مالكلا اذهب مهدعوت هنإ مالسلا هيلع» :أ ءت ىف (۲) .؟ملعتلا :أ «ت ىف )١(

 .أ ت نم ةدايز (5) .؟ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءت نم ةدايز (۳)

 ميحرلا دبعو ةدبع قيرط نع هاورو «هب ورمع نب دمحم نع ىسوم نب ( لضفلا قيرط نم )۳١١١( مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هاور (6)

 نب لضفلا ةياور نم حصأ - ىناثلا قيرطلا ىأ - اذهو» :ىذمرتلا لاقو «ىسوم نب لضفلا ثيدح وحنو ورمع نب دمحم نع

 .«نسح ثيدح اذهو ىسوم

 .أ ت نم ةدايز (4 ۰۸) : .«مهنأب» :ت یف (۷) .أ ءت نم ةدايز ()

 .أ هت نم ةدايز )١١( .؟مکنلیهتالو» :ت ىف )١١( .«متعمس اذإ) :أ ءت ىف (۱۰)

 .1تثيبم نما :تاىف(5١) . ؟«تيبملا نم» :ت ىف )١(



 الإ ااا ا #ال )4١680( ناتيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 . مهدنع هبصن بجوف

 ,4«كتأرما الإ دحأ مكنم تفتلي الو  :هلوق نم ءانثتسا وه :ةاحنلاو ءارقلا نم نورخآ لاقو
 ال اهنأو ءمهعم تجرخ اهنأ [تايليئارسإلا نم مهريغو]ءالؤه ركذو «بصنلاو عفرلا اوزوجف
 ي اعلا نم رجحت اهءاجق“ :هامرقاو 2 تلاقو. كقفتلا ةبجولا تحس

 مهدعوم نإ : :اولاقف .«ةعاسلا مهوكلهأ» E هنأل ركل ارمني هموق كاله هل اوبرق مث

 نم هيلإ نوعرهي واخ نفرو تالا نع كرذو طول موقو اذه ,«بيرقب حّبصلا سيلأ حبصلا

 «هنم نولبقيال مهو «هيف مه امع مهاهنيو مهعدريو مهعفادي تاللا 9 لع فقاو طولو «بناج لك

 نواف «هحانجب ٍمههوجو' برضف «مالسلا هيلع «ليربج مهيلع جرخ كلذ دنعف ءهنودعوتي لب

 مهنيعأ انسَمَطَف هفيض نع هودوار دقلو ): ىلاعت لاق امك «قيرطلا نودتهي ال مهو اوعجرف ‹ مهنيعأ

 ]4 :FV رمقلا] 4[ رذنو يباذع اوقوذف . رقتسم باذع ةركب مهحبص دقلو 1. رڌنو يباذع اوُقوُذَف

 موق ' ا «مالسلا هيلع «ميهاربإ ناك :لاق ناميلا نب ةفيذح نع «ةداتق نع ؛نمعم .لاقو

 لحمل] هلجأ باتكلا غلب اذإ ىتح «هوعيطي ملف ؟هتبوقعل اوضرعَت نأ هللا "7 مكاهنأ :لوقيف طول
 ىلإ مهاعدف «هل ضرأ ىف لمعي وهو طول ىلإ ةكئاللا تهتنا :”[لاق مهب برلا تاوطسو مهباذع
 مهيلع دهشي ىتح مهبذعي الأ ليربج ىلإ دهع دق هللا ناكو «ةليللا ''* كفويض انإ :اولاقف ةفايضلا
 ىهاودلاو] رشلا نم هموق لمعي ام ركذ «ةفايضلا ىلإ طول مهب هجوت املف تاداهش ثالث طول

 اك ا 0 لمعي ام نوملعت امأ :لاقف مهيلإ تفتلا مث «ةعاس مهعم ىشمف «' [ماظعلا
 هللا قلخ رش E [نم] مهو ىموق ىلإ ؟مكب بهذأ نيأ .مهنم ارش ضرألا هجو ىلع ملعأ

 طسوت املف «ةعاس مهعم ىشم مث .ةدحاو هذه «'"اهوظفحا :لاقف ةكئالملا ىلإ ليربج تفتلاف
 هجو ىلع ملعأ ام ؟ةيرقلا هذه لهأ لمعي ام نوملعت امأ :لاق مهنم ايحتساو مهيلع قفشأو ةيرقلا

 «ناتنثا ناتاه ءاوظفحا :لاقف ةكئالملا ىلإ ليربج تفتلاف . هللا قلخ رشأ ىموق نإ «مهنم رشأ ضرألا

 امأ ؟هللا قلخ نم رشأ ىموق نإ :0"'2لاقف مهيلع ةقفشو مهنم ءايح ىكب رادلا باب ىلإ ىهتنا املف
 ليربج لاقف .مهنم "ارش ةيرق لهأ ضرألا هجو ىلع ملعأ ام ؟ةيرقلا هذه لهأ لمعيام نوملعت
 تحّولف تدعصف ءوسلا زوجع تبهذ اولخد املف .باذعلا قح دق «ثالث هذه ءاوظفحا :ةكئالملل

 طق تيأر ام "موق اطول فّيض :تلاق ؟كدنعام :اولاق ءاعارس نوعرهي قاسفلا اهاتأف ءاهبوثب
 كل رع مهجلاعف «بابلا ىلإ رانش وعرف . مهنم ًاحير بيطأ الو « مهنم اهوجو نسحأ

 ماقف 4 مكل رهطأ نه يتانب ءالؤه » :لوقيو هللا مهدشاني «جراخ مهو لخاد وه ءاليوط هوعفادف

 )١( «تلاقف» : ت ىف )۲( 1 «ت نم ةدايز .

 .2«ىف١:أ «ت ىف (6) .«اهتلتقف) :ت ىف (۳)

 .«نع هللا مكاهنأ» :أ ءت ىف (۷) .«ىنعي مهيتأي» :أ ءتاىف () .(ةيآلا) :ه ىفو ءأ ءت نم ةدايز (0)

 .أ نت «ةدایز ١١( «1۰) .(كوفيضم» ؛ت ىف (9) .ىربطلاو أ ءت نم ةدايز (۸)

 .«لاقو» :ت یف (۱۳) .«اوظفحا» :أ ت یف (۱۳)

 .«ةليللا» :أ ت ىف )١6( .؛رشأ» :أ «ت ىف )١5(



 (۸۳ «۸۲) ناتيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزحلا د مع

 ةروصلا ىف ماقف «هل هللا نذأف «مهتبوقع ىف ليربج نذأتساو  هدسف :لوقي - بابلاب “راف كلملا

 قارب وهو «موظنم رد نم حاشو هيلعو «ناحانج ليربجلو .هحانج رشنف «ءامسلا ىف اهيف نوكي ىتلا
 .ةرضخلا ىلإ هالجرو «جلثلا هنأك ءؤلؤللا وهو ناجرملا لثم كبح كبح هسأرو «نيبجلا ىلجأ ءايانثلا

 طول یحنتف «مهايإو ىنعدو بابلا نع طول اي ضما .«َكِيَلِإ اولصي نل كبر لسر اَنِإ > :طول اي لاقف

 ال يع ةاوزاضق «مهنيعأ خدش ةبرض مههوجو هب برضف «هحانج رشنف «مهيلإ جرخف «بابلا نع

 عطقب كلهأب رسأف» :لاق هتليل ىف هلهأب لمتحاف طول رمأ مث "”[مهتويب نودتهي الو] قيرطلا نوفرعي
 . 0ي لّيَللا نم

 اذه رحنا ىدسلاو :ةداقو ٠ اط رقلا] نفك نيم قع یورو

 © ٍدوضم ليجس نم ةراجح اًهْيَلع اترطمأو اهلفاس اهيلاع الع انرمأ ءاج اّمَلَف»
r و 

 . 4 69 ديعبب نيملاّظلا نم يه امو كّبر دنع ةموسم

 مهتيرق] ىهو 4 اهيلاع انلعجو «سمشلا عولط دنع كلذ ناكو «انرمأ ءاج ملف ا لو
 ام اَهاَشْعَف . ىوه ةكفتۇملاو $ : “لوقك «اهلفاس» “"[اهتلماعمو] مودس “"[ىهو ةميظعلا
 نم ةراجح :ةيسرافلاب ىهو E نرطمأ :ىأ [55 ٥۳ :مجنلا] 4یشغ

 .هريغو سابع نبا هلاق «نيط

 :ىرخألا ةيآلا ىف لاق دقو «نيطلا وهو 0 ”«لكدو «رجحلا وهو «كنس» نم ىأ : مهضعب لاقو

 لاقو] «ةيوشم : مهضعب لاقو . ةديدش ةيوق ةرجحتسم : ىأ YY] : تايراذلا] «نيط نم ةراجحإ

 «دحاو نيجسو ليجس .ريبكلا ديدشلا : (ليجس» .ىراخبلا لاقو NE ةيوق ةخوبطم : : مهضعب

 :لبقم نب ميمت لاقو «ناتخأ نونلاو ماللا

 14انيجسسس "لاطبالا هب تّصاوت برخ ةيحاصض ضيا نوُبرضَي ةلجرو
 .كلذل ةدعم :ىأ ءءامسلا ىف ةدوضنم :مهضعب لاق :4دوضنم» :هلوقو

 . مهيلع اهلوزن ىف اضعب اهضعب عبتي :ىأ «دوضنم» :نورخآ لاقو

 مسا هيلع بوتكم رجح لك ءاهباحصأ ءامسأ اهيلع « ةموتخم ل ىأ « ةموسم» :هلوقو

 . هيلع لزني ىذلا

 .ىربطلاو ءأ ءت نم ةدايز (۳) .(هدسن» :أ ىفو ءاهدشف» :ت ىف (۲) .«نكف» :أ ىف )١(

 )579/1١6(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 .أ هت نم ةدايز (9) .«ىلاعت لاق امك» :ت ىف (۸) .أ ‹ت نم ةدايز (7-5)

 .أ ءت نم ةدايز )١١( .«ليجو» :أ ىفو ««لحو» :ت یف (۱۱) .«رطمأ» :أ ءت ىف )١(

 .«لطابألا» :أ ىف )١١(

 . «حتف» ٣٣۲( /۸) ىراخبلا حيحص )14(



 ما )۸۳ ۸۲) ناتیآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 .ةرمح نم حضن اهب «ةقوطم :2')[ىأ] 4 ةموسم  :ةمركعو ةداتق لاقو

 نوكي مهدحأ انيبف ءاهلوح امم ىرقلا ىف نيقرفتملا ىلعو «دلبلا لهأ ىلع تلزن اهنأ اوركذو

 نشف «هرمدف «سانلا نيب نم هيلع طقسف ءامسلا نم رجح هءاج ذإ «ثادحتي سانلا دن

 .دحأ مهنم قبي ملف مهرخآ نع مهتكلهأ ىتح «دالبلا رئاس نم ةراجحلا

 مهعفرو « مهتعتمأو مهيشاومب مهلمح «مهرودو مهحرس نم طول موق ليربج ذخأ :دهاجم لاقو

 هحاتج یفاوخ ىلع مهلمح ناكو [لاقو] '؟”مهافكأ مث مهبالك حابن ءامسلا لهأ عمس ىتح

 . "يناذش اهنم طقس ام لوأ ناك اهبلق الو :لاق .نميألا

 E خخ ىلإ اهب ىولأ مث «ىطسولا ةيرقلا "ةورعب ذخأ ليربج نأ انغلب :ةداتق لاقو
 ١© رخس موقلا ذاذش عبتا مث «ضعب ىلع اهضعب رمد مث «مهبالك ىغاوض ءامسلا لهأ عمس

 «ىرق ثالث 2'١![اوناك] :ةياور ىفو  فلأ ةئام ةيرق لك ىف «ىرق عبرأ اوناك مهنأ انل ركذو :لاق

 «مودس :لوقيو «مودس ىلع فرشي ناك «مالسلا هيلع « ميهاربإ نأ انغلبو : لاق .مودس اهنم ىربكلا

 .؟كلام و

 هب فستناف «هحانج رشن حبصأ امل «مالسلا هيلع «ليربج نأ انغلب :هريغو ةداتق نع ةياور ىفو

 «هحانج ىف اهمضف ءاهيف ام عيمجو ءاهرجشو اهتراجحو اهباودو اهروصق نم اهيف اب مهضرأ
 تاوصأ ءامسلا ناكس عمس ىتح ءايندلا ءامسلا ىلإ اهب دعص مث «هحانج فوج ىف اهاوطو اهاوحف

 اهضعب مدمدو «ةسوكنم ضرألا ىلإ اهلسرأف ءاهبلق مث «فلأ فالآ ةعبرأ اوناكو «بالكلاو سانلا

 . ليجس نم ةراجح اهعبتأ مث ءاهلفاس اهيلاع لعجف «ضعب ىلع

 «ىمظعلا ىهو ««مودس» :تايرق سمخ طول موق ىرق تناك : ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو

Pua,لهأ نإ ىتح ءاهب دعص مث «هحانجب ليربج اهلمتحا ,«امود»و 159(ةرثع»و (ةوعص)و  

 هللا اهعبتأ مث ءاههجو ىلع اهأفك مث ءاهجاجد تاوصأو ءاهبالك ةحبان نوعمسيل ايندلا ءامسلا

 هللا اهكلهأف 0 :ىلاعت هللا لوقي «ةراجحلاب

 . تاكفتؤملا نم اهلوح امو

 غلب ىتح اهلمحف «نيضرأ عبس نم ضرألا علتقاف ليربج لزن ءطول موق حبصأ امل :ىدسلا لاقو
 كلذف «مهلتقف اهبلق مث «مهكويد تاوصأو «مهبالك حابن ايندلا ءامسلا لهأ عمس ىتح «ءامسلا اهب

 .«مهعبتيفا :ت ىف (۳) .2نيب» :أ ت ىف (۲) .أ ءت نم ةدايز )١(

 .(یفاوح» :أ «ت یف )١( .ت نم ةدايز (5) .«اهافكأ» :أ «ت ىف )٤(

 . (ةكئالملا عمس» :أ «ت ىف (9) .«ةوزعبا :ت ىف (۸) .«اهتافرش» :ت ىف (۷)

 .«ةعبص» :أ «ت ىف )١١( .آ ت نم ةدايز )١١( .«ًارخص# :أ «ت یف (۱۰)

 .«انلعجفا :أ ءت ىف )١4( .«ةرمعولا :أ ت ىف (۳)



 )۸٤( ةيآلا :دوه ةروس  عبارلا ءزجلا م

 وهو هيلع هللا رطمأ ءضرألل طقس نيح تمي مل نمو ء[۳٥ :مجنلا] (ىوهأ ةكفتؤملاو» :7'2هلوق

 هيتأيف ثدحتي لجرلا ناكف ‹ىرقلا ىف مهعبتي ضرألا ىف اذاش مهنم ناك نمو «ةراجحلا ضرألا تحت

 اذكه .ليجس نم ةراجح ىرقلا ىف :ىأ 4 مهيلع انرطمأو» :لجو زع “"هلوق كلذف ءهلتقيف رجحلا

 .ىدسلا لاق

 ديعبب «مهملظ ىف مهب هبشت نمم ةمقنلا هذه امو :ىأ (ديعبب نيملاظلا نم يه امو» :هلوقو )۳( 0 2 هامل لذ ر ر ءهملااشلا هم ھاو “یا 5

 لمع لمعي هومتدجو نم» :2* اعوفرم سابع نبا نع «ننسلا ىف ىورملا ثيدحلا ىف درو دقو
 . "ب لوعفملاو لعافلا اولتقاف «طول موق

 ًانصحم ناك ءاوس «لتقي طئاللا نأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامجو هنع لوق ىف ىعفاشلا مامإلا بهذو

Eثيدحلا اذهب المع «نصحم  . 

 هللا لعف امك «ةراجحلاب عبتيو «قهاش نم ىقلي هنأ ىلإ هللا همحر] ةفينح وبأ مامإلا بهذو

 اوصقنت الو هريغ هَلِإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق اًبيعش مهاخأ نيدم ىَلإو 3

 . 4 © طيحم موي باذع مكيلع فاَحَأ ينإو ريخب مكارأ يَنِإ نازيملاو لايكملا

 «ماشلاو زاجحلا نيب نونکسی اوناك .«برعلا نم ةليبق مهو - نيدم ىلإ إ انلسرأ دقلو : ىلاعت لوقي

 نس ناکو «ابيعش مهيلإ هللا لسرأف «نيدم)» اھل لاقي ا فرعي دلب ىف «ناعم دالب نم ًابيرق

 نع مهاهنيو «هدحو لات هللا ةذايعي مهرمأي ايش مهاخأ» :لاق اذهلو .ابسن '"'ههفرشأ

 ىف :ىأ «ميظع موي باذع مكيلع فاخأ يإو ريخب مكارأ يإل نازيملاو لايكملا ىف 2''”فيفطتلا
 ماب ال تق اناا يرو هللا مراحم مككاهتناب هيف متنأ ام اوبَلَسُت نأ فاخأف مكقزرو مكتشيعم

 .ةرخآلا رادلا ىف : ىأ 42١١ طيحم

 .ادعبپ» :ت یف (۳) . هللا لوق» :أ «ت یف (۲) .؟لوقی نيح كلذف» :أ ءت ىف )١(

 . «لاق هنأ دلك هللا لوسر نع» :أ ءت ىف (5) .(ةمركع نع ورمع ىبأ نب ورمع ثيدح نم ننسلا ىف» :أ ءت ىف (4)

 اذه فرعي امثإو» :ىذمرتلا لاقو :«(5571) مقرب ةجام نبا ننسو )٠٤١١( مقرب ىذمرتلا نفسو (5577) مقرب دواد ىبأ ننس )١(

 نوعلم» :لاقف ورمع ىبأ نب ورمع نع ثيدحلا اذه قاحسإ نب دمحم ىورو ءهجولا اذه نم ةي ىبنلا نع سابع نبا نع ثيدحلا

 .«ةميهب ىتأ نم نوعلم» :هيف ركذو لتقلا هيف ركذي ملو «طول موق لمع لمع نم
 .؟مهفارشأ) :أ «ت یف (9) .أ «ت نم ةداير (۸) . «ًانصحم نكي مل وأ» :أ ءت ىف (0

 .«ميظع» :ت یف )١١( .«فيفطلا» :أ ىف )١(



Eو وو  Nمو ص س ج ياا  

 يف اوعت الو مهءايشأ ساتلا اوسخبت الو طسقلاب نازيملاو لايكملا اوفوُأ موق ايو إل

 .4 3 ظيفحب مكيلع انأ امو نينمؤم متنك نإ مك ريخ هللا تّيقب 3 نيدسفم ضرألا
 طسقلاب نزولاو ليكلا ءافوب مهرمأ مث ء«سانلا اوطعأ اذإ نازيملاو لايكملا صقن نع الوأ مهاهني

 . قيرطلا نوعطقي اوناك دقو .داسفلاب ضرألا ىف ''”ثيعلا نع مهاهنو «نيطعمو نيذخآ

 .مكل ريح هللا قزر :سابع نبا لاق : يمك ريح هللا تّيقب) :هلوقو

 .سانلا مكسخب نم "7[مكل] ريخ هللا قزر :نسحلا لاقو

 .مكل ريخ هللا ةيصو :سنأ نب عيبرلا لاقو

 كا ريخخ] هللا ةعاط :دهاجم# لاقو

 .مكل ريخ هللا نم مكظح :ةداتق لاقو

 .ةمحرلا ىف «ةيقبلا»و .باذعلا ىف «كالهلا» : ملسأ نب د ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ليكلا ءافو دعب حبرلا نم مكل لضفي ام : ىأ مك ريح هللا تقبل :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 .سابع نبا نع اذه ىور دقو :لاق سانلا لاومأ ذحخأ نم :ىأ 4(مكل ريخ نازيملاو

 « ثيبخلا ةرثك كبجعأ ولو بيطلاو ثيبحْلا يوتسي أل لق» :ىلاعت هلوق هبشيو :تلق
 ١٠١١[. :ةدئاملا]

 ال .لجو زع هلل كلذ اولعفا :ىأ .ظيفح الو بيقرب :ىأ (ظيفحب مكيلع انأ امو :هلوقو
 .لجو زع هلل لب «سانلا مكاريل '””هولعفت

 ءاشن ام انلاومأ يف لعفت نأ وأ انؤابآ دبعي ام كرتن نأ كرمأت كتالصأ بيعش اي اولاق ل

 .4 © ديشّرلا ميلحلا تنأل كّنإ

 «كنآرق :ىأ :شمعألا لاق "4 كتالصأ» : هللا مهحق «مکهتلا ليبس ىلع هل نولوقی
 كردتف ,«ءاشن ام انلاومأ يف لعفت نأ وأ «مانصألاو ناثوألا :ىأ "ا كرمأت»

 .ديرن ام اهيف لعفن انلاومأ ىه «كلوق ىلع فيفطتلا

 هتالص نإ «هّللاو ئإ :(انؤابآ دبعي ام كرتن نأ كرمأت ''”كتالصأ» :هلوق ىف “[نسحلا لاق]

 .أ ءت نم ةدايز (4 .") .«بيعلا» :ت ىف (۲) .«مهاهن» :أ «ت ىف )١(

 .«كتءارق» :أ ىف (۷) .«كتاولصأ» :ت ىف (5) :«اويلعفت الو تأ ىف. (9)

 .«كتاولصأ» :تاىف(١٠) .أ١ هت نم ةدايز (9) .«فيفطلا» :أ ىف (۸)



 (۸۸) ةيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا ٤

 . مهؤابآ دبعي ناك ام اوكرتي نأ مهرمأتل

 .ةاكزلا نونعي : ءان ام اَلاَوُمَأ يف لعن نأ وأ :هلوق ىف ىروثلا لاقو

 نباو ءجْيرج نباو «ناآرهم نب نوميمو «سابع نبا لاق :4 ديشرلا ميلحلا تنأل َكَْنِإ » :مهلوقو
 «هتمحر نع مهنعلو هللا مهحبق .ءازهتسالا ليبس ىلع - هللا ءادعأ كلذ نولوقي :ريرج نباو «ملسأ

 .ٴلَعَف دقو

 نأ ديرأ امو انسح او هنم يبقزرو ير نم ةن ىلع تنك نإ متيأرأ موق اي لاقل

 تلّكوت هيلع هّللاب الإ يقيفوت امو تعطتس : | ام حالصإلا لإ دير ديرأ نإ هنع مكاهنأ ام ىلإ مكقلاخأ
 ةهماس

 . © ® 59 بينأ هيو

 ينقزرو » «هيلإ وعدأ اميف ةريصب ىلع : ىأ «يّبَر نم ةنيب ىلع تنك نإ موق اي متيأرأ مهل لوقي
 .نيرمألا لمتحيو «لالحلا قزرلا دارأ :ليقو .ةوبنلا دارأ :ليق ء(اتسح اقر هنم

 انأ فلاخأو “ءىش نع مكاهنأ ال :ىأ (هنع مُكاَهْنَأ ام ىلإ مكفلاخأ نأ ديرأ امو  :ىروثلا لاقو
 «(هنع مكاهنأ ام ىلإ مكفلاخأ نأ ديرأ امو 0 ءمكنع ةيفخ هلعفأف رسلا ىف

 مكرمآ اميف : ىأ 4 تعطتسا ام حالصإلا ًالإ ديرأ نإ ) او رمأ نع مكاهنأل نكأ مل :لوقي

 الإ ظ هديرأ اميف قحلا ةباصإ ىف :ىأ « يقيفوت امو» «یتقاطو ىدهج مكحالصإ ىدارم امنإ ‹ مكاهنأو
 .هريغو دهاجم هلاق «عجرأ :ىأ «بينأ هيلو .ىرومأ عيمج ىف «تّلّكوت هيلع هللاب

 (© تح نب ديوس ةعزق وبأ انثدح ءةملس نب دامح انثدح ءنافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 «ىناريج ذخأ ًادمحم نإ «ةيواعم اي :لاق ًاكلام هاخأ نأ :هيبأ نع «ةيواعم نب ميكح نع «ىلهابلا

 .اوملسأ اوناك دقف «ىناريج ىل عد :لاقف هعم تقلطناف «كفرعو كملك دق هنإف «هيلإ قلّطناف

 رمألاب مات .كنآ نوم ري سائلا نإ تلحق نقل هللاو ام :لاقق' +2*![طعمتم ماقف] ةع ضرعأف
 نئل هللاو كنإ :لاقف 2؟لوقت ام» هيَ هللا لوسر لاقف «ملكتي وهو هرجأ تلعجو .هريغ ىلإ فلاختو

  اهولاق دق وأ» :لاقف :لاق .هريغ ىلإ فلاختو رمألاب رمأتل كنأ نومعزيل سانلا نإ .كلذ تلعف

 هل اولسرأ «ءىش نم كلذ نم مهيلع امو «ىلع الإ كاذ ام كلذ تلعف نئلو  مهلئاق :وأ

ES 

 هدج نع « هيبأ نع «ميكح قب ره نع رف انثدح «قازرلا دبع انثدح : ًاضيأ دمحأ لاقو

 .«هبکترآو» :أ ىف (۳) .«ةفيخا :ت ىف (1) وعلا طولا
 .دنسملاو أ «ت نم ةدايز (5) .ارجح نبا)» :ت ىف (4)

 )٤٤۷/6(. دنسملا ( 0

 .ارهشا» : ت ىف (۷)



 مم (۸۸) ةيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 اسان نإ :لاقف [٩ هنع] ا هللا لوسر تمّصف ؟ ىتريج سبحت مالع «دمحم اي :لاقف .«.بطخي

 ضرعأ تلعجف :لاق «؟لوقي ام» : ِةْيِللَك ىبنلا لاقف ءهب ىلختستو ءىشلا نع ىهنت كنإ :نولوقيل

 هللا لوسر لزي ملف ءآدبأ اهدعب نوحلفي ال ةوعد ىموق ىلع وعديف اهعمسي نأ ةفاخم مالكلا امهنيب

 ناك امو ىلع ناكل تلعف ول هللاو  مهنم اهلئاق :وأ  اهولاق دق وأ» :لاقف ءاهمهف ىتح هب هاي

 . نارا عاملا وليت  مهيلع

 «لالب نب ناميلس انثدح «رماع وبأ انثدح :دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ليبقلا اذه نمو

 ديمح ابأ تعمس :لاق ىراصنألا ديوس نب ديعس نب كلملا دبع نع «نمحرلا دبع ىبأ نب ةعيبر نع

 مكراعشأ هل نيلتو «مكبولق هفرعت ىنع ثيدحلا متعمس اذإ» :ٍةِللَع هللا لوسر لاق :نالوقي ديسأ ابأو

 رفنتو «مكبولق هركنت ىنع ثيدحلا متعمس اذإو هب مكالوأ انأف «بيرق مكنم هنأ نورتو «مکراشبآو

 220 مكدعبأ انأف ديعب مكنم هنأ نورتو «مكراشبأو مكراعشأ هنم

 :لقيلف دجسملا مكدحأ لخد اذإ» :ثيدح دنسلا اذهب ملسم جرخأ دقو «حيحص دانسإ اذه

 . "2«كلضف نم كلأسأ ىنإ «مهللا :لقيلف جرخ اذإو كتمحر باوبأ ىل حتفا ؛مهللا

 انأف هوركم نم نكي امهمو هب مكالوأ انأف ريخ نم ىنع مكغلب امهم :- ملعأ هللاو  هانعمو

 .(( هنع ] مكاهنأ ام ىلإ مكقلاخأ نأ ديرأ امو» ءهنم مكدعبأ

 ارا نأ ةقورسم نع ةزاؤملا نب جم عراف قترعلا نسا ن ٠ ورع نع داق لاف

 ضعب ىف هلعلف 2" [ةأرملا] تلاقف .معن :لاق ؟ةلصاولا نع ىهنتأ : تلاق دوعسم نبا تءاج

 . «هنع مكاهنأ ام ىلإ مكفلاخأ نأ ديرأ امو :حلاصلا دبعلا ةيصو اذإ تظفحام :لاقف ؟كئاسن

 دبعلا لاق امك الإ كلذ نم “' تناك امو :اهرخآ ىف بتكيف «ىهنلاو رمألا اهيف زيزعلا دبع نبا

 . «بينأ هيَلإو تلّكوت هيلع هّللاب الإ يقيفوت امو » : حلاصلا

 .دنسملاو «أ ءت نم ةدايز )١(

 امهالك كرابملا نبا نع )١417( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو قازرلا دبع نع (771-) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاورو )۲/١( دنسملا (5)

 .«نسح ثيدح هدج نع هيبأ نع زهب ثيدح» :ىذمرتلا لاقو ءًادج ًارصتخم هب رمعم قيرط نم
 .((۹۷ /۳) دنسملا (۳)

 .«اذهو» :أ ءت ىف (0

 )٥( مقرب ملسم حيحص )۷۱۳(.

 .«تلاقف» :ت ىف (۸) .«ةورع» :أ ءت ىف (0 .أ ءت نم ةدايز ()

 .«بتك امو» :أ ىفو ««تنك امو» :تاىف )١١( .«ىبضلا» :]أ ءت ىف )٠١( .أ ءت نم ةدايز (9)
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 ميحر يبر نإ هيَلِإ اوبوت مث مكبر اورفغتساو ® ديعبب مكنم طول موق امو حلاص
 دودو 69 4 .

 ام ىلع رارصإلا ىلع ىضغبو ىتوادع مكنلمحتال :ىأ (يقاقش مكنمرجي ال موق ايو :  مهل لوقي
 طول موقو ‹حلاص موقو «دوه موقو «حون موق باصأ ام لثم مكبيصيف «داسفلاو رفكلا نم هيلع متن

 . باذعلاو ةمقنلا نم

 . یقارف مكنلمحي ال :لوقي «يقاقش مكتمرجي ال موق ايو :  ةداتق لاق

 e E لالضلا ىف اودامتت نأ ىلع «ىتوادع :ىدسلا لاقو

 ل لاقف ا 2 رفات ذإ ا سانلا طاحأ دقو «هتباد

 متنك ىن دقت نإ | مكنإ « ىنولتقتال ‹ موقاي ,«حلاص مَ وأ دوم موق وأ حو موق باص ام لطم مگییصی نأ

 انما نوفا و ءاذكه

 موف امو 8 :هلوق ىف ةداتق لاق امك «نامزلا ىف دارملا :ليق] «ديعبي مكنم طول موق امو 3 : هلوقو
 «نارمألا لمتحيو «ناكملا ىف : ليقو « سمأالاب مكيديأ نيب ''' اوكلهأ اإ ا ر «ديعبب مکس طو

 نم هنولبقتست اميف اوبوتو ¢ بونذلا فلاس نم هورفغتسا : ىأ هيلإ اوبوت مث مكبر اورفغتساو »

 . بانأو ينال نإ : ىأ«دودو ميحر ير نإ > « ةئيسلا لامعألا

 َكاَنْمَجَرَل كطهر الولو افيعض انيف كارل اًنِإو لوقت امم اريك هقفن ام بيعش ای اولاق ل

E eنإ اًيرهظ مكءارو هومتدختاو هللا نم مكيلع زعأ يطهرأ م  

 ءرقو انناذآ ىفو «كلوق نم ًاريثك لقعنالو مهفنام : ی( لوقت امم اريثك هقفن ام بيعش ایل ل

 . «افيعض انيف كارت اًنإول . باجح كنيبو اننيب نمو
 بيطخ :هل لاقي نناكو :ىروثلا لاق .رصبلا ريرض ناك :ىروثلاو ءريبج نب ديعس '"' لاق

 . ءايبنألا

 .«لاقو» :ت ىف (۳) .(اوکله» :ت ىف (5) .أ ت نم ةدايز )١(



 م ج )فا ا درع رر ارل تملا

 . ")[دحاو تنأ :لاق «افيعض انيف كارل اًإو» :ىدسلا لاقو]

 تنأف «كنيد ىلع اوسيل كتريشع نأل ؛اليلذ :نونعي «افيعض انيف كارت اًنِإوط :قور وبأ لاقو]

 تا لا

 تاجا و كاج يلع فمر ن الرل >9 كتايسعو كرف يآ طهر لولو
 .ةزعم اندنع كل سيل :ىأ (زيزعب انيلع تنأ امو » «كانببسل : ليقو

 اماظعإ ىنوكرتتالو ءىموق لجأل ىنوكرتتأ :لوقي : هللا نم مكِيلع زعأ يطهر موق اي لاق ٠
 «مكفلخ هومتذبن :ىأ «ايرهظ مكءارو » هللا بناج متذختا دقو .ةءاسمب هيبن اولانت نأ هللا بانجل

 .اهب مكيزجيسو مكلامعأ عيمج ملعي وه :ىأ «طيحم َنوُلمعَت امب يب نإ 8 .هنومظعتالو هنوعيطتال

 وه نمو هيي باذع هينأي نم نومّلعت فوس لماع يٽ مکنناکم ىلع اولمعا موق ايو »
 ساو م

 نم ةمحرب هعم اونمآ نيِذّلاَو ابيعش انيجن انرمأ ءاج امّلو 69 بيقر مكعم يّنِإ اوبقتراو بذاك

 ادعب الأ اهيف اوَْعي مل نأك © نيمئاج مهراد ىف اوحبصأ اف ةحيصلا اومَلَظ نيدّلا تذخأو

 . 4 62 دومُت تدعب امك نیدمل

 ىلع یا «مكتناكم ىلع اولمعا 8: :موقاي: :لاق دل هموق ةباجتسا نم: بيعش هللا یی سني اذ

 هيتأي نم نومّلعت ؛ فوس ظ ىجهنمو ىتقيرط ىلع ,«لماع ين «دیدش ديعوو ديدهت اذهو مر

 اورظتنا : ىأ « اوبقتراو < «مكنمو ىنم : ىأ «بذاك وه نمو» «ةرخآلا رادلا ىف : ىأ «هيزخي باَذَع

 . 4. بيقر مكعم ينإ »

 مهو «(اومَّلظ َنيِذّلا تذخأو انم ةمحرب هعم اونمآ نيذّلاَو اًبيعش اَْيَجَن انرمأ ءاج اًمَلول : ىلاعت هللا لاق
 ركذو .مهب كارحال نيدماه :ىأ «نيمثاجإل :هلوقو 4 نيمثاج مهرايد يف اوحبصأف ةحيصلا» ءهموق

 «ةدحاو ةمأ مهو «ةلظلا موي باذع ءارعشلا ىفو «ةفجر فارعألا ىفو « ةحيص مهتتأ مهنأ انهاه

 :اولاق ال فارعألا ىفف «هبساني ام قايس لك ىف ركذ امنإو .اهلك مّقنلا هذه مهباذع موي مهيلع عمتجا

 «ةفجرلا كانه ركذي نأ بسان «[8/8: فارعألا] (انتيرف نم كعم اونمآ نيذّلاو بيعش اي كتجرخدل »

 مهتلاقم ىف بدألا اوؤاسأ امل انهاهو ءاهنم مهيبن جارخإ اودارأو ءاهب اوملظ نقلا ضرألا مهب تفجرف

 انيلع طقسأف » :اولاق امل ءارعشلا ىفو «مهتدمخأو  مهتتكسأ ىتلا ةحيصلا ركذ بسان مهيبن ىلع

 ناک لإ ةّلظلا موي باذع مهذخأف #9 :لاق ء«[۱۸۷ :ءارعشلا]€ نيقداصلا نم تنك نإ ءاَمّسلا نم افسك

 ا ًاريثك ةنملاو دمحلا هّللو «ةقيقدلا ةبيرغلا رارسألا نم اذهو ١/4[« : ءارعشلا] 4 ميظع موي باذع

 . «مهتنكسأ» :أ «ت ىف )٤( .؟لتقال :ت ىف 2 .أ هت نم ةدايز (۲ «۱)
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 تدعب امك نيدَمَل ادعب الآ ) «كلذ لبق مهراد ىف اوشيعي :ىأ (اهيف اونغي مل نأك ا :هلوقو

 ابرع اوناكو «قيرطلا عّْطَقو رفكلا ىف مهب آهيبشو ءرادلا ىف مهنم آبيرق مهناريج اوناكو € ول

 سم مه مقا همم 00 ت همم -ِ 0 2 وز ا ا سا ل هس 001 سنت

yy 
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 .4 63 وسافر یش ی ر ل م يف ثمل

 ةرهابلا هلئالدو ەججحو هتانیبو هتايآب «مالسلا هيلع 2« ىسوم هلاسرإ نع اربخم ىلاعت لوقي

 : ىأ «نوعرف رمأ اوعبتاف 3 «طبقلا ةمأ ىلع رصم رايد كلم وهو ء هللا هنعل نوعرف ىلإ ةعطاقلا

 .ىده الو دشر هيف سيلا : ىأ 4 ديشرب نوعرف رم امو » «لالضلاو ىغلا ىف هتقيرطو هجهنمو هكلسم

 كلذك « مهسيئرو مهمدقم ناكو ءايندلا ىف هوعبتأ مهنأ امكو «دانعو رفكو «لالضو لهج وه امنإو

 كلذ ىف هلو ءاهادر“ *ضايح نم اوبرشو ءاهايإ مهدروأف ٠ منهج ران ىلإ ةمايقلا موي مهمدقي وه

 4 اليبو اذخأ هانذخأف لوسرلا نوعرف ئصعف : ىلاعت لاق امك ءربكألا باذعلا نم «رفوألا ظحلا
 .ىلعألا مكبر انأ لاقف .ىئدانف رشحف .ئعسي ربدأ مث . ئصعو بذكف # :ىلاعت لاقو «[١:لمزملا]

 :ىلاعت لاقو ء[١۲ - 7١ :تاعزانلا] 4 ئشخي نمل ةربعل كلذ يف نإ .ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأف

 ىف نيرفوم نونوكي نيعوبتملا نأش كلذكو «(دوروملا درولا سئبو رانلا مهدروأف ةمايقلا موي هموق مدقي لم
 لاقو ء[”4: فارعألا]نومّلعت أل نكلو فعض لكل "6 لاق ]ل : ىلاعت لاق امك «داعملا موي باذعلا

 مهتآ ان . اليبسلا اَنوُلْضأَف انءاربكو انتداس انعطأ اإ ابر 8 : رانلا ىف نولوقي مهنأ ت ةرفكلا نع ًارابخإ ىلاعت

 A «1Y] : بازحألا] 4 اريبك انعَل مهنعلاو باذعلا نم نيفعض

 ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع ‹«ىرهزلا نع .مهجلا وبأ انثدح نيه انثدح :دمحأ مامولا لاقو

 . "«رانلا ىلإ ةيلهاجلا ءارعش ءاول لماح سيقلا ؤرما» : ةي هللا لوسر لاق :لاق

 مهانيزاج ام ىلع ةدايز مهانعبتأ :ىأ# دوفرملا دفرلا سئب ةمايقلا مويو ةنعل هذه يف اوعبتأو# : هلوقو

 . 4 دوفرملا دفرلا سعب ةمايقلا مويو  ءايندلا ةايحلا هذه ىف ةنعل رانلا باذع نم

 .ناتنعل كلتف «ةمايقلا موي ةنعل اوديز :دهاجم لاق

 اذكو «ةرخآلاو ايندلا ةنعل :لاق € دوفرملا دفرلا سئب :  سابع نبا نع« ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .«صاخ» :ت ىف (۱)

 .أ ت نم ةدايز ()

 .(۲۲۸/۲) دنسملا 7
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 .نورصني ال ةمايقلا مويو راتلا ىلإ نوعدي ةمئأ مهاتلعجو > : ىلاعت ''' هلوق 0 اذكهو داو «كاحضلا لاق

 راثلا : ىلاعت لاقو ٤۲[« ء١٤ :صصقلا] « نيحوبقمْلا نم مه ةمايقلا مويو ةنعأ ايندلا هذه يف مهانعبنأو
 وو 0~

 ٦] :رفاغ] ( باذعْلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو ايشعو اودغ اهيلع نوض رعي

 وملف نكلو مهانملظ امو 2 ديصحو مئاق اهنم كيَلع هصقن ئرقلا ءانأ نم كلذ ل م © ريت سو م ما همس
 امو كبر رمأ ءاج امل ءىش نم هللا نود نم نوعدي ىتلا ۾ هنهلا يع تا امل 2

 . 4 ©۵ بينت ريغ مهوداز
 نالا تر نيالا كلها كو مهمآ عم مهل ىرجامو «ءايبنألا ءالؤه ربخ ىلاعت ركذ ال

 «ديصحو ا ءرماع : ىأ«مئاق اهنم كيلع (9)هصقن $ اهرابخأ نم : ىأ «ىرقلا ءابنأ نم كلذ ¥ : لاق

 انلسر مهبيذكتب : ىأ « مهسفنأ اوُمَلَظ نكلو» « مهانكلهأ ذإ : ىأ (هاَمَلَظ امو # «ءرئاد كلاه : ىأ

 نم ؛اهتوعديو اهنردبعي اوناك ىتلا مهناثوأو مهمانصأ :ىأ «مهتهلآ مهنع تنغأ امف » مهي مهرفكو

 ريغ مهوداز امو» < ءمهكالهإب هللا رمأ ءاج ال مهوذقنأ الو مهوعفنام :ىأ «ءيش نم هللا نود
 بیت

 ناك امنإ مهرامدو مهكاله ببس نأ كلذو ءريسخت ريغ ىأ :امهريغو «ةداتقو «دهاجم لاق

 .ةرخآلاو ايندلا ىف «مهب اورسخو «مهباصأ ام مهباصأ اذهبف «“اهايإ مهتدابعو ةهلآلا كلت مهعابتاب

 ل چ عدم م هلا و 2 72 2 نيام نق قد 2

 . © 0.9 ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ئرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو 2

 :لاق 2( هنع هللا ىضر «ىرعشألا ىس وم ىبأ نع نيحيحصلا ىفو «ديدش ميلأ هذخأ نإ « مهلاثمأو

 هللا لوسر أرق مل «(«هتلفي مل هذحخأ اذإ یتح «ملاظلل ىلميل هللا نإ» : هلك هللا لوسر لاق

 . )4ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ ىهو ئرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو» : كي
2 i و 

 موي ؛ كلذو سالا هَل عومجُم موي كلذ ةرخآلا باذع فاح نمل ةيآل كلذ يف نإ ط
 f ع o مو م ماا مل وف م5 ي

 يش مُهنمف هنذإب الإ سفن ملك ال تأ موي ح2 دوُدْعُم لجأ الإ هرو امو ص دوشم

 .4 ۵ ديعسو

 .أطخ وهو «اهصقن» :ت ىف (؟) .«هلوقك اذهو» :أ ءت یف )١(

 .؟مهايإ) :ت ىف (5) . (تیبثت» :ت یف (۳)

 .(۲۵۸۳) مقرب ملسم حيحصو (4585) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 )*٠١ - ٠١6( تایآلا:دوه وارا ءزلا لل ب ا اساس جو

 موقي مويو ايندلا ةايحلا يف اونمآ ن نيذّلاو اتلسر رصننأ نإ ةرخآلا رادلا ىف اندوعوم قدص ىلع ارابتعاو

 مهدعب نم ضرألا مكتنكسنلو . نيملاّظلا نكلهنل مهبر مهيلإ ئحوأف :  ىلاعت لاقو 4١[« :رفاغ] «داهشألا

 ١4[. ء۱۳ :ميهاربإ] «ديعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ

 امك ءدحأ مهنم ىقبي الف .مهرخآو مهلوأ : ىأ«ساّنلا هَل عومجُم موي كلذ : ېلاعت لاقو

 .[ فهكلا] 4ادحأ مهنم رداغن ملف مهانرشَحو) : لاق

 «مهعيمج لسرلا هيف عمتجيو «مهلك ةكئالملا هرضحت ميظع موي :ىأ «دوهشُم م موي كلذو ٠

 لداعلا '") مهيف مكحيو «باودلاو شوحولاو ريطلاو نجلاو سنإلا نم «مهرسأب قئالخلا هيف رشحتو

 .اهفعاضي ةنسح كت نإو «ةرذ لاقثم ملظي ال ىذلا

 ةملك تقبس دق " هنأل الإ ةمايقلا موي ةماقإ رخؤن ام :ىأ (دودعم لجأل الإ هرخؤن امو» : هلوقو
 لماكتو تضقنا اذإ ةنيعم ةدم برضو «مدآ ةيرذ نم نيدودعم سانأ دوجو یف «هردقو هؤاضقو هللا

 «دودعم لجأل الإ هرخؤن اموإ» : لاق اذهلو ؛ةعاسلا هللا ماقأ «مدآ ةيرذ نم مهجورخ ردقملا كئلوأ دوجو

 ىتأي موي :لوقي ,ههنذإي الإ سن ملكت ال “تا موي ءاهنم صقني الو اهيلع دازي ال ةتقؤم ةد : ىأ

 موقي موي# : ىلاعت لاق امك «ىلاعت هللا نذإب الإ  [ذئموي] دحأ ملكتي ال «ةمايقلا موي وهو مويلا اذه

 :ىلاعت لاقو ء[۳۸:ابنلا] 4 اباوص لاقو نمحرلا هل نذأ نم الإ نومّلكتي آل افص ةكئالملاو حورلا

 لكي هللا لوسر نع نيحيحصلا ىفو ء[۸١٠:هط] اسمه الإ عمست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو»
 مّلَس مهللا :ذئموي لسرلا ىوعدو «لسرلا الإ ذئموي ملكتي الو»:ليوطلا ةعافشلا ثيدج ىف
 هل

TT 

 انثدح ءورمع نب كلملا دبع انثدح «نايح نب ىسوم انثدح :هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 امل :لاق «هنع هللا و ا منوع «رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع انثدح « نايفس نا ناميلس

 ءىش ىلع ؟''لمعن مالع «هللا لوسراي :' تلق ای ىبنلا تلأس ,4ديعسو يقش مهنمف» تلزن
 «مالقألا هب ترجو رمعاي هنم غرف دق ءىش ىلع» :لاقف ؟هنم غرفي مل ءىش ىلع مأ «هنم غرف دق

 .«ةرخآلا باذع فاخ نمل ةيآل كلذ ىف نإ :٠ «ت ىف اهلبق )١(

 . «مهیتآی» .أ ىفو «ىتأي» :ت ىف (4) .«هنأ الإ» :أ هت ىف (۳) .«هيف١ :أ ىف (۲)

 .«ملس مهللا ملس مهللا» :ت یف (7) .ت نم ةدايز )٥(

 .(۱۸۲) مقرب ملسم حيحصو (۸۰ )٦ مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .(تلقف» :ت یف (۱۰) .«باطخلا نب رمع» :أ ىف (9) .«وبآ» :أ ء.تاىف (۸)

 .«لمعي ام ىلع» :تاىف(١١)
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E10(  
 «هل قلخ امل رسيم لك نكلو

 :لاقف «ءادعسلا لاحو ءايقشألا لاح ىلاعت "7 نيب مث

 ا OT ا و a O E د ا
 تاومسلا تماد ام اهيف نيدلاخ .O قيهشو ريفز اهيف مهل رانلا يفف اوقش نيذلا امأف ط

 2: 0 قل ل اال ا م ول ا قنا قو او لا د فاو بس

 . 4 02 ديري امل لاعف كبر نإ كبر ءاش ام الإ ضرألاو

 ردصلا ىف قيهشلاو «قلحلا ىف ريفزلا :سابع نبا لاق .4 قيهشو ريفز اهيف مهل # : ىلاعت لوقي
 . كلذ نم هللاب ًاذايع «باذعلا نم هيف مه ال «قيهش سفنلا مهذخأو «ريفز مهسفنت : ىأ

 اذإ برعلا ةداع نم :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق :(ضرألاو تاومسلا تماد ام اهيف نيدلاخإ»

 وه :نولوقي كلذكو ««ضرألاو تاومسلا ماود مئاد اذه» :تلاق ًادبأ ماودلاب ءىشلا فصت نأ تدارأ

 :ةملك كلذب نوعي ءاهباتؤاب 0 رثعلا تالال امو ريمس اننا سنس امو .«راهتلاو ليللا تلا ام قاب

 .«ضرألاو تاومّسلا تماد ام اهيف نيدلاخإل : لاقف «مهنيب هنوفراعتي امب هؤانث لج مهبطاخف «كادبأ»

 نم ةرخآلا ملاع ىف دبال هنأل ؛سنجلا :ضرألاو تاومسلا تماد امب دارملا نأ لمتحيو : تلق

 لاق اذهلو ؛[44:ميهاربإ] (تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا لّدبت موي > : ىلاعت لاق امك «ضرأو تاومس

 الا هذه ر ءامس لدي لاق +4 نطرألاو تاومسلا تماد ام ظ:هلوق ىف ىرصبلا نسحلا

 .ضرألا كلتو ءامسلا كلت تماد امف «ضرألا هذه ريغ ضرأو

 سابع نبا نع «دهاجم نع < ني ل :متاح ىبأ نبا لاقو

 ضرأو ءامس ةنج لكل :لاق ,«ضرألاو تاَوَمَّسلا تماد ام # :هلوق

 .ءامس ءامسلاو «ًاضرأ ضرألا تمادام : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ءاش ام الإ اهيف نيدلاخ مكاوثم راثلا ظ : ىلاعت هلوقك .4 ديري امل لاَعف كبر نإ كبر ءاش ام الإ : هلوقو
 ۱١۸[. :ماعنألا] «ميلع ميكح كبر نإ هللا

 نب جرفلا وبأ خيشلا اهاكح «ةريثك لاوقأ ىلع «ءانثتسالا اذه نم دارملا ىف نورسفملا فلتخا دقو

 نب رفعج وبأ مامإلا اهنم ًاريثك لقنو «ريسفتلا ءاملع نم هريغو ؛'*””«ريسملا داز» هباتك ىف ىزوجلا
 ىبأو «هداتقو « كاحضلاو :نادعم نب دلاخ نع هلقنام وه راتاو هباتك ئف ‹ هللا همحر 2. ريرح

 لهأ نم ةاصعلا ىلع دئاع ءانثتسالا نأ : ًاضيأ نسحلاو سابع نبا نع متاح ىبأ نبا هاورو «ناتس

 نوعفشي نيح «نينمؤملاو نييبنلاو ةكئالملا نم «نيعفاشلا ةعافشب رانلا نم هللا مهجرخي نم «ديحوتلا ٠

 ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو هب ورمع نب كلملا دبع  ىدقعلا رماع ىبأ نع «رادنب نع )7١١١( مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هاورو (۱)

 .اورمع نب كلملا دبع ثيدح نم الإ هفرعنال هجولا اذه نم بيرغ نسح
 .؟ريغ امهب لدبی» :ت ىف )٤( . ؟رفغلا» :ت ىف (۳) .«نيبو» :أ ىف (۲)

 ١5١(. ء١٠١٠ /6) ريسملا داز (6)

 )٠١/ ٤۸٥(. ىربطلا ريسفت (5)
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 نوعفشي نيح «نينمؤملاو نييبنلاو ةكئالملا نم «نيعفاشلا ةعافشب رانلا نم هللا مهجرخي نمم «ديحوتلا
 لاقو «طق اريخ لمعي مل نم رانلا نم جرختف «نيمحارلا محرأ ةمحر ىتأت مث «رئابكلا باحصأ ىف

 والك هللا لوسر نع ةضيفتسملا ةحيحصلا رابخألا كلذب تدرو امك .هللا الإ هلإ ال :رهدلا نم اموي

 ىقبيالو ء'ةباحصلا نم مهريغو «ةريره ىبأو «ديعس ىبأو «رباجو «سنأ ثيدح نم كلذ نومضمب
 ءاملعلا نم ريثك هيلع ىذلا اذهو .اهنع هل ديحم الو اهيف دولخلا هيلع بجو نم الإ رانلا ىف كلذ دعب
 .ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت ىف ًاثيدحو ًاميدق

 0 )۲( ء 55 1 8
 ىبأو ۰ دوعسم نباو «سابع نباو «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع اهريسفت ىف ىور دقو

 «ىبعشلاو ءزرّلجم ىبأ نعو .ةباحصلا نم «ديعس ىبأو «رباجو ءورمع نب هللا دبعو «ةريره

 ن ةمئالا نم امهريغو ةيؤهار نب: قاخسإو ءملسأ نب ر ديز نب نمحرلا دبع نعو .نيعباتلا نم امهريغو

 نالجع نب یدص ةمامأ ىبأ نع «ريبكلا ىناربطلا مجعم ىف بیرغ ثيدح دروو .ةبيرغ لاوقأ

 . ملعأ هّللاو «فيعض هدنس نكلو «ىلهابلا

 .هاينثب ملعأ هللا :ةداتق لاقو

 .[01:ءاسنلا]4 دَ اهيف نيدلاخ 8 :هلوقب ةخوسنم ىه :ىدسلا لاقو

 كلير ءاش ام الإ ضْرَأْلاو تاَوَمّسلا تَماَد ام اهيف َنيدلاَح ّنجْلا يفق اودعس َنيِذّلا امأو إل
 . 4 ۵ ذوذجم ريغ ءاطع

 «ةنجلا مهاوأمف : ىأ «ةّنجلا يفف > ءلسرلا عابتأ مهو 4 اودعس نيا امو » : ىلاعت لوقي

 ىنعم «(كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاومّسلا تماد ام » ءادبأ اهيف نيميقم نيثكام : ىأ «اهيف نيدلاخ»
 0 «هتاذب ابجاو ارمأ سيل < «ميعنلا نم هيف مه اميف مهماود نأ :انهاه ءانثتسالا

 .سْمّتلا نومهلي امك ديمحتلاو حيبستلا نومهلي اذهلو ء(امئاد] مهيلع ةنملا هلف «ىلاعت هللا
 اوجرخأ مث «رانلا ىف اوناك نيذلا نيدحوملا ةاصع قح ىف ىه : ىرصبلا نسحلاو «كاحضلا لاقو

 وبأو ءدهاجمو «سابع نبا هلاق -  عوطقم ريغ :ىأ (ذوذجم ريغ ءاطع » : هلوقب كلذ بقعو .اهنم

 متخ لب «©””ائيش وأ ءاسبل وأ ءاعاطقنا مث نأ ةئيشملا هركذ ذعب مهوتم مهوتي الثل ءدحاو ريغو ةيلاعلا
 «هتئيشم ىلإ دودرم امئاد رانلا ىف رانلا لهأ باذع نأ © انه نيب امك .عاطقنالا مدعو ماودلاب هل
 ال ا :لاق امك ء[٠: دوه] 4 ديري امل لاَمف كر نإ > :لاق اذهلو ؛مهبذع هتمكحو دعب هاو

 ريغ ءاطع و: لر ةرضقلا تو بترلقلا نط اهوا ءاي «نولأسي مهو لعفي اًمع لأسي

 .4 ذوذجم

 .اهلوأ ىف ءارسإلا ةروس ريسفت دنع ةعافشلا ثيداحأ رظنا )١(

 .أ ءت نم ةدايز (۳) .«سابع نباو دوعسم نباو» :ت ىف (۲)
 .؛ءىش وأ سبل وأ عاطقنا مث :ت یف (5) . ؟عطقنم» :أ ىف (5)

 .«نأو» :ت ىف (0 .«كانه» :أ ءت ىف (7)
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 ر فول «رانلا لهأ ايو فيو الف دولخ «ةنجلا لهأاي

 مكل نإو ءادبأ اوتومت الف اوش رعاك نإ «ةنجلا لهأ اي: لاقيف» :اضيأ 7 نيحيحصلا ىفد
 اوسأبت الف اومعنت نأ مكل نإو ءادبأ اومقست الف اوحصت نأ مكل نإو ءادبأ اومرهت الف اوبشت نأ

u 

 ه 2 يل له a o7 مس ر

 مهوفومأ اًنِإَو لبق نم مهؤابآ دبعي امك الإ نودبعي ام ءالؤه دبعي امم ةيرم يف كت الف »

 كبر نم تقبس ةملك لولو هيف فلتخاف باتكلا ىسوم انينآ دقلو 9 صوقنم ريع مهيأ

 o> من دما o # مم

 ام هن مِهَلاَمَعَأ كبر مهتيفويل امل الك ّنِإو 09 بيرم هنم كش يف مهّنإو مهنيب يضل

 . 4 659 ريبخ نولمعي
 امنإ مهنإف «لالضو لهجو لطاب هنأ «نوكرشملا «ءالؤه دبعي امم ةيرم يف كت الف : ىلاعت لو

 «تاالاهجلا ىف ذ ءابآلا عابتا الإ هيف مه اميف دتتسم مهل سیل : ىأ « لبق نم مهؤابآ دبعيام نودبعي

 مهل ناك نإو «نيملاعلا نم ادحأ هبذعي ال ًاباذع مهرفاك بذعيف ءازجلا متأ كلذ ىلع هللا مهيزجيسو

 .ةرخآلا لبق ايندلا ىف اهايإ هللا مهافو دقف تانسح

 ريغ مهبيصن مهوفومل اّنإَو ظ : سابع نبا نع «دهاجم نع «ىفعجلا رباج نع «ىروثلا نايفس لاق
 .رش وأ ريخ نم هيف اودعو ام :لاق « ( صوقنم

 ىلاعت ركذ مث . صوقنم ريغ مهبيصن باذعلا نم مهوفومل :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 نم فلس نمي كلف «هب رفاك نمو «هب نمؤم نمف «هيف سانلا فلتخاف «باتكلا ىسوم ىتأ هنأ

 .كلذ كنديهيالو «كل مهبيذكت كنظيغي الف «ةوسأ دمحماي كلبق ءايبنألا

 © باذعلا هليجأت نم مدقتام الول :ريرج نبا لاق :«مهنيب يضقل كبر نم تقبس ةملك الولو»

 لاسرإو «هيلع ةجحلا مايق 9 مدعب الإ ادحأ بذعي ال هنأ ةملكلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ةيآلا ىف لاق دق هنإف ؛[65١ : ءارسإلا] «الوسر ثعبن ئتح نيبذعم انک امو :لاق امك ءهيلإ لوسرلا

 ء۱۲۹٠: هط] ( نولوقي ًام ىَلَع ربصاف . ىَمسُم لجأو امازل ناكل كبر نم تقبس ةملك الولو) : ىرخألا
 .[ ١33

 . الب: ت ىف (۲ «۱)

 .هنع هللا ىضر یردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم )١849( مقرب ملسم حيحصو (4770) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«لاقف» :أ «ت یف (5) .«؟حيحصلا ىفو» :أ ىف (4)

 .ىراخبلا ىف هيلع رثعأ ملو ءامهنع هللا ىضر ةريره ىبأو ديعس ىبأ ثيدح نم (۲۸۳۷) مقرب ملسم حيحص (5)
 .(دعب الإ) :أ ت یف (9) . «داعيملا» :أ ىفو «دابعلا» :ت ىف (۸) .«ابو» :ت یف (۷)



 016 2131 فايقلا دوه روس نارا مويا هب تب حج ج وو

 هنم كش يفل مهَّنِإو 8:لاقف ءىوق - لوسرلا هب مهءاج امم - كش ىف نيرفاكلا نأ ربخأ مث

 .«بيرم

 ًاريخ نإ «مهلامعأب مهيزجيو ءممألا نم نيرخآلاو نيلوألا عمجيس هنأ ىلاعت  انربخأ مث
 ميلع :ىأ «ريبح نوُلمعي امب هّنِإ مهَلامعأ كبر مهنيفويل امل الك نإو » :لاقف ءرشف ًارش نإو ءريخف

 .اهريبكو اهريغص ءاهريقحو اهليلج ءاهعيمج مهلامعأب

 نإو» : ىلاعت هلوق ىف امك «هانركذ ىذلا اذه ىلإ اهانعم عجريو «ةريثك تاءارق ةيآلا هذه ىفو

 .[" :سي] نورضحم اَنيدَل عيمج اَمَل لک

 سمس س6 2 م

 اونکرت الو © ٌريصُب َنوُلَمعَت امب هّلِإ اوغْطت الو كعم بات نمو ترمأ امك مقتساف ©

 . 4 09 نورصنُت ال مث ءايلَوأ نم هللا نود نم مُكَل امو راتلا مكسمتف اومَلَظ نيذّلا ىٌ

 ىلع نوعلا ربكأ نم كلذو «ةماقتسالا ىلع ماودلاو تابثلاب نينمؤملا هدابعو هلوسر ىلاعت رمأي

 ىلع ناك ولو ىتح ةعرصم هنإف «ىغبلا وهو «نايغطلا نع ىهنو دادضألا ةفلاخمو ءادعألا ىلع رصنلا

 .ءىش هيلع ىفخي الو «ءىش نع لفغي ال «دابعلا لامعأب ريصب هنأ ىلاعت ملعأو .كرشم

 .اوُيِهدُي ال :سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاق :4 اوُمَلَظ يلا ىَلِإ اونكرت الو :  هلوقو

 . كرشلا ىلإ نوكرلا وه : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .مهلامعأ اوضرت ال :ةيلاعلا وبأ لاقو

 ال :ىأ ءنسح لوقلا اذهو اوملظ نيذلا ىلإ اوليت الو :سابع نبا نع نع «جيرج نبا لاقو
 نم هللا نود نم مكل امو راثلا مكسمتف «مهعينص یقابب متيضر دق مكنأك اونوكتف ةملظلاب اونیعتست

 .هباذع نم مكصلخي رصانالو «مکذقني ىلو نم 1 هنود نم مكل سيل : ىأ 4 تورصنت ال مث ءايلوأ

 ىركذ كلذ تاسلا نيهذي تانسحلا نإ ليلا نم اقلزو راهثلا يفرط ةالّصلا مقأو ط
 . 4 09 نيسحملا َرَجَأ عيضي ال هللا نف ربصاو 059 نيركاذلل

 برغملاو حبصلا ىنعي :لاق 4 راهثلا يفرط ةالصلا مقأو 8: سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 .ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «نسحلا لاق اذكو

 .رصعلاو حبصلا ىه :مهريغو «كاحضلاو «ةداتقو  ةياور ىف  نسحلا لاقو

 بعك نب دمحم لاق اذكو .هرخآ نم رصعلاو رهظلاو «راهنلا لوأ ىف حبصلا ىه :دهاجم لاقو

 .هنع ةياور ىف كاحضلاو «ىظرقلا

 .«هللا نود نم» :أ ىف (۲) .ربخأ مث :أ «ت ىف )١(
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 .ءاشعلا ةالص ىنعي : مهريغو «نسحلاو «دهاجمو « سابع نبا لاق «ليللا نم افلزو » : هلوقو

 : ىنعي «ليّللا نم افلزو $ :هنع «ةلاضق نب كرابم نع «كرابملا نبا ةياور ىف  نسحلا لاقو

 «دهاجم لاق اذكو . (57(ءاشعلاو برغملا نيزك اَنَفْلَو امه» : ةِلَلَع هللا لوسر لاق ءاشعلاو برغملا

 . ءاشعلاو برغملا ةالص اهنإ : كاحضلاو «ةداتقو «بعك نب دمحمو

 ناك امنإ هنإف ؛ءارسإلا ةليل سمخلا تاولصلا ضرف لبق تلزن ةيآلا هذه نوكت نأ لمتحي دقو

 هيلع مايق ليللا ءانثأ ىفو .اهبورغ لبق ةالصو «سمشلا عولط لبق ةالص :ناتالص ةالصلا نم بجي

 .ملعأ هللاو «لوق ىف ءاضيأ هنع خسن مث «هيلع هبوجو تبثو «ةمألا قح ىف خسن مث «ةمألا ىلعو

 ءاج امك «ةفلاسلا بونذلا رفكي تاريخلا لعف نإ :لوقي .«تائيَسلا نيهذي تانسحلا نإ 9 : هلوقو
 اذإ تنك :لاق بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نع «ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف

 «هتفلحتسا دحأ هنع ىتثدح اذإو ءهنم ىتعفني نأ ءاش امب هللا ىتعفن ائيدح ب هللا لوسر نم تعمس
 نمام» :لوقي لَك هللا لوسر عمس هنأ ركب وبأ قدصو - ركب وبأ ىنثدحو «هتقدص ىل فلح اذإف

 ."0«هل رفغ الإ «نيتعكر ىلصيو أضوتيف ءابنذ بنذي ملسم
 مث لكي هللا لوسر ءوضوك مهل أضوت هنأ :نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نع نيحيحصلا ىفو

 ْثددَحُي ال نيتعكر یلص مث ءاذه یئوضو وحن ًاضوت نم» :لاقو ءأضوتي هللا لوسر تیار اذكه :لاق
 .«هبنذ نم مدقتام هل َرْفَغ «هسفن امهيف

 مهو
 عمس هنأ :دّبعم نب ةرهز ليقع ىبأ ثيدح نم «ريرج نب رفعج وبأو «دمحأ مامإلا ىورو .

 ءانإ ىف ءامب نامثع اعدف «نذؤملا هءاجف ءهعم انسلجو اموي نامثع سلج :لوقي نامثع ىلوم ثراحلا
 نم» :لاق مث ءاذه ىئوضو أضوتي ی هللا لوسر تيأر :لاق مث ءأضوتف دم ردق هيف نوكيس هنظأ
 ىلص مث «حبصلا ةالص نيبو هنيب ناك ام هل رفغ ءرهظلا ةالص “ ىلصف ماق مث ءاذه ىئوضو أضوت

 ىلص مث «رصعلا ةالص نيبو هنيب ام هل رفغ برغملا ىلص مث ءرهظلا ةالص نيبو هنيبام هل رفغ رصعلا
 حبصلا ىلصو أضوتف ماق نإ مث «هتليل غرمتي تيبي هلعل مث «برغملا ةالص نيبو هنيبام هل رفغ ءاشعلا
 . "«تاغيسلا نبهذي تانسحلا نهو ءءاشعلا ةالص نيبو اهنيب ام هل رفغ

 نأ ول متيآرأ» : لاق هنأ لَك هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نم حيحصلا ىفو

 .«ايفلز» :ت ىف (۱)

 )6008/1١6(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)

 نبا ننسو )۱۰۲٤۷( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (1 ٠ )مقرب ىذمرتلا ننسو )١517١( مقرب دواد ىبأ ننسو )7/1١( دنسملا (۳)

 .«هجولا اذه نم الإ هفرعنال «نسح ثيدح ىلع ثيدح» :ىذمرتلا لاقو )١896( مقرب هجام

 .(546) مقرب ملسم حيحصو )۱٥۹( مقرب ىراخبلا حيحص (4)
 . «ىلصي» :ت ىف (5)

 )١١١/١٠١(. ىربطلا ريسفتو )۷١/١( دنسملا (5)

 .«نيحيحصلا ىفو» :ت ىف (0



 (118 «115) ناتيآلا :دوه ةروس  عيارلا ءزجلا سسس سس جود

 , "ةياطخاو بونذلا نهب هللا وحتي ءسمخلا تاولصلا كلذكوق لاق هللا لوصراي

 ىبأ نع بهو نبا انثدح :الاق ديعس نب نوراهو ١١ هاطلا وبأ انثدح : هحيحص ىف ملسم لاقو

 :لوقي 00[ لوسر نأ ؛ةريره ىبأ نع «هيبأ نع هثدح ةدئاز ىلوم قاحسإ نب رمع نأ : رخص

 تبلتجا 0 نهنيب ام تارفكم «ناضمر ىلإ ناضمرو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو «سمخلا تاولصلا»

 «ةعرز نب مضمض نع « شايع نب ليعامسإ انثدح « عفان نب ب مكحلا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ناك وليم ىبنلا نأ هثدح ىراصنألا بويأ ابأ نأ :ثّدحي ناك ىعمسلا مهر ابأ نأ «ديبع نب حيرش نع

 . '9«ةئيطخخ نم اهيدي نيب ام طحت ةالص لك نإ» :لوقي

 يآ ادع عاما ن دمحم تدع"! قرع دو د ننال يزعم ع قع ونا لاقو

 : لَم هللا لوسر لاق :لاق ىرعشألا كلام ىبأ نع «ديبع نب حيرش نع «ةعرز نب مضمض نع

 . تاسلا نبهذي تانسحلا نإ : لاق هللا نإف ؛نهنيب ال تارافك تاولصلا تلعج»

 نامثع ىبأ نع «ىميتلا ناميلس نع ؛ عيرز نب ديزي انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح :ىراخبلا لاقو

 مقأو > : هللا لزنأف «هربخأف ليك ىبنلا یتاف هلْ ةأرما نم باصأ الجر نأ و ن نع «ىدهنلا

 لوسر اي اذه ىلأ :لجرلا لاقف 24 تائيّسلا نبهذي تانسحلا نإ يللا نم افلزو راهتلا يفرط ةالّصلا

 .«مهلك ىتمأ عيمجل » :لاق ؟هللا

 هوحنب «عيرز نب ديزي نع ءددسم نع ريسفتلا ىف هجرخأو «ةالصلا باتك ىف هاور اذكه
 نمحرلادبع همساو «ىدهنلا نامثع ىبأ نع قرط نم «دواد ابأ الإ ننسلا لهأو «دمحأو «ملسم هاورو

)۱۰( 

 - هظفل اذهو - ريرج نباو « ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دواد وبأو ءملسمو «دمحأ مامإلا ىورو

 )١( مقرب ملسم حيحصو () مقرب ىراخبلا حيحص 551(:

 .(ام» :ت ىف (۳) .؛رهاط وبأ» :ت ىف (۲)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )۲۳۳(.

 .؟عفار نب» :أ ىف (5)

 )( دنسملا )٤١۳١/١(.

 .(نوع» :ت ىف (۷)

 .هيبأ نم عمسي ملو فيعض ليعامسإ نب دمحمو (01/16) ىربطلا ريسفت (۸)

 .«اذه ىلأ لوسر ای» :ت ىف (9)

 )٠١( مقربو (017) مقرب ىراخبلا حيحص )/4541(.

 ناسو )١1١7141( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (115”7) مقرب ىذمرتلا نتسو (”86 /۱) دنسملاو (77/57) مقرب ملسم حيحصو (۱۱)

 .)1۳۹۸) مقرب هجام نبا



 م۷ )إ١ ء١١۱) ناتیآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا

 نبا نع «دوسألاو ةمقلع نع ثّدحي ديزي نب ميهاربإ عمس هنأ :برح نب كاّمس نع : قرط نم
 تلعفف «ناتسب ىف ةأرما تدجو ىنإ هللا لوسر اي :لاقف كو '"'ىبنلا لا لجو ءاج لاق دوعبس

 ملف .تعش ام ىب لعفاف «كلذ ريغ لعفأ ملو ءاهتمزلو اهتلّبَق ءاهعماجأ مل ىنأ ريغ «ءىش لك اهب
 هعبتأف .هسفن ىلع رتس ول «هيلع هللا رتس دقل :رمع لاقف «لجرلا بهذف ءائيش هايم هللا لوسر لقي

 افلزو راها يفرط ةالّصلا مقأو 8 :هيلع أرقف «هيلع هودرف .«ىلع هودر» :لاق مث هرصب ةه هللا لوسر
 لوسر اي :- رمع ةياور ىفو  ذاعم لاقف .4 نيركاذلل ئرْكذ كلذ تاسلا نيهذي تانسحلا نإ ليلا نم
 , "”«ةفاك سانلل لب» :لاقف ؟ةفاك سانلل مأ ءهدحو هلأ «هللا

 نع «دمحم نب حابصلا نع «قاحسإ نب نابأ انثدح «ديبع نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 2 7هكقفالخأ مكتيب مسق هللا نإ» :ّلَك هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ( نئاذمهلا هرم

 الإ "”نيدلا ىطعي الو «بحی ال نمو بحي نم ايندلا ''”ىطعي هللا نإو «مکقازرآ مكنيب مسق امك
 «هناسلو هبلق ملسي ىتح دبع ملسي ال «هديب ىسفن ىذلاو ءهبحأ دقف نيدلا هللا هاطعأ نمف .بحأ نم

 الو ءهملظو هشغ» :لاق ؟ "هللا ىبن اي هقئاوب امو :انلق :لاق .«هقئاوب هراج نمأي ىتح نمؤي الو

 الإ هرهظ فلخ هكرتي الو «هنم لبقيف قدصتي الو «هیف هل كرابيف هنم قفنيف امارح الام دبع بسكي
 رحم ال تيبقلا نإ سحاب سلا وح ةنكلو سلا ةريسلا 'وحمب الا هللا نإ ءراثلا ىلإ هداز ناك
 : لا

 ناك : لاق ميهاربإ نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح «بئاسلا وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 لجرلا لاني ام اهنم تّلنف ةأرما ىلع تلخد هللا لوسر اي :لاقف ءراصنألا نم الجر بتعم نب نالف
 ہقأو > :ةيآلا هذه تلزن ىتح «هبيجي ام هل هللا لوسر ردي ملف اهعماجأ مل ىنأ الإ ءهلهأ نم

 لوسر هاعدف .( نيركاذلل ئرْكذ كلذ تاسلا نبهذي تاتسحلا نإ ٍليَللا نم افلزو راهنلا يَفَرَط ةالصلا

 0 اهأرقف «هّللا

 سيق نب رماع ليفن وبأ وه :لتاقم لاقو .رامتلا ىراصنألا ةيزغ نب ورمع هنأ :سابع نبا نعو
 .ورمع نب بعك :رسيلا وبأ هنأ ىدادغبلا بيطخلا ركذو « ىراصنألا

 .؟هللا لوسر» :أ] «ت یف )١(

 ننسلا ىف ىئاسنلاو )7١17( مقرب ىذمرتلا نفسو )٤٤٦۸( مقرب دواد ىبأ ننسو (7757) مقرب ملسم حيحصو (440/1) دنسملا ()

 )٠١/ ٥٠١(. ىربطلا ريسفتو (۷۳۲۳) مقرب ىربكلا

 .«ةرخآلا» :1 ءت ىف )٥( .؟یطعم» :ت ىف )٤( .«مکلاجآ» :1 ءت ىف (۳)

 .«هللا لوسر ای» :1 ىف (5)

 .(۳۸۷ /۱) دنسملا (0

 .اطخ وهو «مقأ» :أ «ت ىف (۸)
 )019/١8(. ىربطلا ريسفت (؟)



 ١١8( «118) ناتيآلا :دوه ةروس  عيارلا ءزخحلا للسلع 4

 - ديز نب ىلع نع  ةملس نبا :ىنعي  دامح انثدح :الاق نافعو سنوي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 : لاق رمع ىتأ الجر نأ ؛سابع نبا نع «نآر هم نب فسوي نع «ديز نب ىلع انأبنأ :نافع لاق
 ىف ةت اهلعل .كحيو :لاقف «عامجلا نود ام اهنم تبصأف «جلودلا اهتلخدأف «هعيابت تءاج ةأرما

 لييس ىف ةبيغم اهلعلا :لاقف «هلأسف هاتاف :لاق . ""هلاساف ركب ابأ تئاف :لاق . لجأ :لاق ؟هللا ليبس
 .«هللا ليبس ىف ةبيغم اهلعلف» :لاق «كلذ لثم هل لاقف ةي ىبنلا ىتأ مث ءرمع لوق لثم لاقف ؟هللا

 رخآ ىلإ 4 تاسلا نيهذي تاَنسَحلا نإ ليلا نم الو ِراَهتلا يفرط ةالصلا مقأو» :نآرقلا لزنو
 :لاقو هديب هردص  رمع :ىنعي - برضف ؟ةماع سانلل مآ ةصاخ ىلإ «هللا لوسر اي :لاقف «ةيآلا
 . نخ قالا لكك هللا لبشر لاق. ةماعإ نئانللا لين نيغ ةمعت الو آل

 ىسوم نع «بهوم نب نامثع نع «عيبرلا نب سيق ثيدح نم ريرج نب رفعج وبأ مامإلا یورو
 :تلقف ءارمت مهردب ىنم عاتبت ةأرما ىنتتأ :لاق ىراصنألا ورمع نب بعك رسيلا ىبأ نع «ةحلط نبا

 :لاقف «هتلأسف رمع تيتأف «اهتلبقف اهيلإ تيوهأف «تلخدف ءاذه نم دوجأو بيطأ ارت تيبلا ىف نإ

 « هّللا قتا :لاقف «هتلأسف ركب ابأ تيتأ ىتح ربصأ ملف .ادحأ نربخت الو ‹«كسفن ىلع رتساو «هّللا قتا

 :لاقف «هتربخأف ءب ىبنلا تيتأ ىتح ربصأ ملف :لاق .ادحأ نربخت الو «كسفن ىلع رتساو

 ىنأ تينمت ىتح «رانلا لهآ نم ىنأ تننظ ىتح «؟اذه لثمب هلهأ ىف هللا ليبس ىف ايزاغ الجر تفلحا»

 «تئجف .«؟رسيلا وبأ '9[نيأ]» :لاقف «ليربج لزنف «ةعاس كو هلل لوس قرطاف دعاس ةنلسا

 :ناسنإ لاقف «* نيركاذلل ئركذ ظ ىلإ 4 يللا نم افلزو راهتلا يفرط ةالّصلا مقأو » : ىلع أرقف

 . «ةماع سانلل» : "لاق ؟ةماع سانلل مأ ةصاخ هلأ هلل لوسراي

 نب فسوي انثدح «ىلماحملا ليعامسإ نب نيسحلا انثدح : ىنطقرادلا نسحلا وبأ ظفاحلا لاقو

 ؛لبج نب ذاعم نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ريرج انثدح «ىسوم
 ال ةأرما نم باصأ لجر ىف لوقت ام «هللا لوسر اي :لاقف لجر هءاجف ةَ ىبنلا دنع ادعاق ناك هنأ

 ىبنلا هل لاقف ؟اهعماجي مل هنأ ريغ ءاهنم باصأ دق الإ هتأرما نم لجرلا هبيصي ائيش عدي ملف ءهل لحت

 :هلوق ىنعي «ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأف :لاق 2 «لصف م م ءاتسح اءوضو أضوت» : هيلع

 لب» : لاق ؟ةماع نيملسملل مأ ةصاخ هل ىهأ :ذاعم لاقف , ليلا نم الرو راهثلا يفرط ةالّصلا مقآو»

 .«ةماع نيملسملل

 .أطخ وهو «مقآ» :آ ءت ىف (۳) . «هلسف» :تاىف(؟) .«لاقف» :ت یف )١(

 .«هردص نع» :ت یف (4)

 .فيعض ديز نب ىلعو (7480 )١/ دنسملا (5)

 .«لاقف» :ت ىف (۷) : .ىربطلاو ءأ «ت نم ةداير ()

 1 )07/١6(. ىربطلا ريسفت (۸)

 .«ىلصف» :ت ىف (۹)



 واو تحتسب ع تب 119-19 األ وه ةو ت عنارلا ةرلا

 5 ١
 0 «ريمع نب كلملا دبع نع «قرط نم ريرج نبا هاورو

 الجر نأ ؛ةدعج نب ىيحي نع «رانيد نب ورمع نع ءملسم نب دمحم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 بهذف «هل نذأف «ةجاحل هنذأتساف ءو هللا لوسر عم سلاج وهو ةأرما ركذ كت ىبنلا باحصأ نم

 عفدف «ريدغ ىلع ةسلاج ةأرملا دجوف ءرطملاب ةي ىبنلا رشبي نأ ديري لجرلا لبقأف ءاهدجي ملف اهبلطي
 اب هربخأف كك ىبنلا ىتأ ىتح امدان ماقف «ةبذهلا لثم هركذ راصف ءاهيلجر نيب سلجو اهردص ىف

 ٍراهنلا يفرط ةالصلا مقأو 8 :هيلع التو :لاق .«تاعكر عبرأ لصو «كبر رفغتسا» :هل لاقف «عن
 . يكل « ليلا نم افلزو

 ورمع ىنثدح «ميهاربإ نب قاحسإ انثدح «هيوبش نب دمحأ نب هللا دبع ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 نإ :لوقي ةمامأ ابأ عمس هنأ ؛رماع نب ميلس نع «ىديبزلا نع «ملاس نب هللا دبع ىنثدح ثراحلا نبا

 هللا لوسر هنع ضرعأف - نيتنث وأ ةرم - هللا دح ىف مقأ هللا لوسر اي :لاقف اب ىبنلا ىتأ الجر

 دح ىف مقأ :لئاقلا لجرلا اذه نيأ» :لاق ةالصلا نم ةي ىبنلا غرف املف ءةالصلا تميقأ مث كك

 كتئيطخ نم كنإف» :لاق .معن :لاق «؟افنآ انعم تيلصو ءوضولا تممتأ» :لاق :اذ انآ :لاق «؟هللا

 نم افلزو راهتلا يفرط َةالّصلا مقأو » : "ءاي هللا لوسر ىلع هللا لزنأو .«دعت الو ءكمأ كتدلو امك

 . 04 نيركأذلل رك كلذ تاسلا نيهذي تانسحلا نإ ليلا
 نامثع ىبأ نع «ديز نب ىلع انأبنأ «ةملس نب دامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 مث «ةقرو تاحت ىتح هّزهف اسباي انصغ اهنم ذخأف «ةرجش تحت ىسرافلا ناملس عم تنك :لاق
 هللا لوسر یب لعف اذكه :لاق ؟"هلعفت مل :تلقف ؟اذه لعفأ مل ىنلأست الأ «نامثع ابأ اي :لاق
 :ىنلأست الأ «ناملس اي» :لاقف «ةقرو تاحت ىتح هزهف ًاسباي اهنم ذخأف «ةرجش تحت هعم انأو كي

 تاولصلا ىلص مث ءءوضولا نسحأف أضوت اذإ ملسملا نإ» :لاقف ؟هلعفت ملو :تلق .«؟اذه لعفأ مل

 ٍلْيَللا نم الزو راهثلا يفرط ةالّصلا ”مقأو» :لاقو .قرولا اذه "”تاحتي امك هاياطخ تتاحت «سمخل ا

 . 8004 نيركأذلل ئركذ كلذ تاسلا نيهذي تاتسحلا نإ
 ىبأ نب نوميم نع «تباث ىبأ نب بيبح نع «نايفس انثدح «عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نب كلملا دبع قيرط نم )۳١١۳( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو )١0/ 07١ ٥۲۲( ىربطلا ريسفتو )۱۳٤/۱( ىنطقرادلا ننس )١(

 نع ثيدحلا اذه ةبعش ىورو ءذاعم نم عمسي مل ىليل ىبأ نب هللا دبع « لصتمب هدانسإ سيل ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو «هب ريمع

 .«لسرم كو ىبنلا نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع
 )۲۷٤/١(. قازرلا دبع ريسفت (۲)

 .«هلوسر یلع» :ت ىف (۳)

 .هوحنب ةمامأ ىبأ نع «هللا دبع نب دادش قيرط نم (؟1770) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو )01١/1١5( ىربطلا ريسفت )٤(

 .2«تتاحتي١ :ت ىف (۷) .«هلعفي ملو تلق» :ت ىف (5) . ؟هقرو» :أ ءت ىف (5)

 .أطخ وهو «مقأ» : ت ىف (۸)

 )9( دنسملا )٠/ ٤۳۷(.



 )1١١5. ١١۷( ناتيآلا :دوه ةروس - عبارلا ءزجلا ۳1

 ءاهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ ءذاعم اي» :هل لاق ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا ىضر «ذاعم نع «بيبش

 .«نسح قلخب سانلا قلاخو

 ىبأ نب نوميم نع «بيبح نع .نايفس انثدح .عيكو انثدح :هنع هللا ىضر «دمحأ مامإلا لاقو
 ءاهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأو «تنك امثيح هللا نفاد لا ل لا 97 لوسر نأ ورد: ىبأ نع«: بيتش
 . "ك قلتي نمانلا 'قلاخو

 رذ ىبأ نع «هخايشأ نع ءةيطع نب رمش نع .شمعألا انثدح ءةيواعم وبأ انثدح :دمحأ لاقو
 اي :تلق :لاق .«اهحمت ةنسح اهعبتأف ةئيس تلمع اذإ» :لاق .ىنصوأ «هللا لوسر اي :تلق :لاق

 .«تانسحلا لضفأ ىه» :لاق ؟هللا الإ هلإ ال :تانسحلا نمأ « هللا لوسر

 نمحرلا دبع نب نامثع انثدح ا ميهاربإ نب ليذه انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 : لال هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «ىرهزلا نع .ءصاقو ىبأ نب دعس دلو نم «ىرهزلا
 تالا ند لا ىف ا ا هلإ ا آ ليل نم ةعامت ف“ ههنا الإ هلإ ذل دعا لاق ا

 . *«تانسحلا نم اهلثم ىلإ نكست ىتح
 ت قا ےس را ه0 واه نمسا نك نو نامت

 رە

 ءدّلخم نب كاحضلا انثدح :الاق مرخأ نب ديزو مدآ نب رشب انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 الو ةجاح نم تكرت ام .هللا لوسر اي :لاق الجر نأ ؛سنأ نع .تباث نع «دابع نب روتسم انثدح
 اذه نإف» :لاق .ىلب :لاق .«؟هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت» لَم هللا لوسر لاقف «ةجاد
 لو نع أن

 .روتسم هجولا اذه نم هب درفت

 نمم اليلق الإ ضرألا ىف داسفلا نع نرهني ةيقب اولوأ مكلبق نم نورقلا نم ناك الولف )»
4” o 2o or 

٠. 

 ئرقْلا كلهيل كبر ناك امو ©9 نيمرجم اوناكو هيف اوفرتأ ام اومَلَظ نيذّلا عبتاو مهنم انيجأ 2

 .( 659 نوحلصم اهلهأو ملظب
 نم مهنيب عقي ناك امع نوهني ءريخلا لهأ نم اياقب ةيضاملا نورقلا نم دجو الهف :ىلاعت لوقي

 .(5؟8/6) دنسملا )١(

 .«ىبنلا نأ» :أ ءت ىف (5)

 ١67(. /ه) دنسملا (؟5)

 )٤( دنسملا )١597/6(

 .«كورتم وهو .ىرهزلا نمحرلا دبع نب نامثع هيف )۸١/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠١ /7) ىلعي ىبأ دنسم )٥(

 .«تاقث هلاجر» )87/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك» (7051) مقرب رازبلا دنسم )١(



 م ع تح ا ره ووم منازل ر

 . ضرألا ىف داسفلاو تاركنملاو رورشلا

 نيذلا مهو ءاريثك اونوكي مل «ليلق برضلا اذه نم مهنم دجو دق : ىأ (اليلق ًالإ» :هلوقو

 رمأي نم اهيف نوكي نأ ةفيرشلا ةمألا هذه ا رمأ اذهلو ؛همّقن ةأجفو «هريغ لولح دنع هللا مهاجنأ

 فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةّمُأ مكس نكتلو» :ىلاعت لاق امك ءركنملا نع ىهنيو فورعملاب

 ركنملا اوأر اذإ سانلا نإ» :ثيدحلا ىفو . ١4 :نارمع لآ] «نوحلقملا مه كلوأو ركنملا نع نوهنيو

 اوُلوُأ مكلف نم نورقلا نم ناك الولف : ىلاعت لاق و ؛«باقعب هللا مهمعي نأ كشوأ «هوريغي ملف

 . «مهنم انين نمم اليل الإ ضرألا يف داسَمْلا نع َنوُهني ةيقب

 «تاركتملاو ىصاعملا نم هيف مه ام ىلع اورمتسا :ىأ «هيف اوفرتأ ام اومَلَظ نيذلا عّبَتاو» :هلوقو

 . «نيم رجم اوناكو» باذعلا مهأجف ىتح «كئلوأ راكنإ ىلإ اوتفتلي ملو

 هباذعو هسأب ةحلصم ةيرق تأي ملو «''"[اهسفنل] ةملاظ یهو الإ ةيرق كلهي مل هنأ ىلاعت ربخأ مث

 ]1° ١ :دوه] «مهسفنأ اوملظ نكلو مهاتملظ امو» :ىلاعت لاق امك «نيملاظلا مه اونوكي ىتح طق

 .[غ5 : -لصف] «ديبعلل مالظب كبر امو» :لاقو

 كبر محر نم الإ © نيفلتخم نولازي الو ةدحاو ةّمَأ سانلا لعجل كبر ءاش ولو»
 . 4 ةف َنيِهَمْسَأ سالار ةئجلا نم منهج نأمل كير ةملك تست مهقلخ كلذلو

 لا لاق امك م ٠ "نارفک وأ ناميإ نم «ةدحاو ةمأ مهلك سانلا لعج ىلع رداق هنأ نا نيد

 e «اعيمج مهلك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو»

 مهنايدأ ىف سانلا نيب فلا لازي الو :ىأ (كبر محر نمألإ . نيفلتخم نولازي الو» :هلوقو

 . مهئارآو مهبهاذمو مهلحنو مهللم تاداقتعاو

 رخسي «قزرلا ىف «نيفلتخم» :ىرصبلا نسحلا لاقو .«؟”ىدهلا ىف «نيفلتخم» :ةمركع لاق
 .لوألا حيحصلا روهشملاو ءاضعب مهضعب

 نم هب اورمأ امب اوكسمت نيذلا .لسرلا عابتأ نم نيموحرملا الإ :ىأ (كبر محر نم الإ :هلوقو
 لسرلا متاخ ىمألا E ىبنلا ناك ىتح «مهبآد كلذ لزي ملو . مهيلإ هللا لسر هب مهتر بخأ لا

 «ةيجانلا ةقرفلا مهنأل ؟ةرخآلاو ايندلا ةداعسب اوزامف «هورزاوو هورصنو «هوقدصو هوعبتاف «ءايبنألاو

Eلاقو» :أ ءت ىف (۳) .«نارفكو» :أ ءت ىف (۲) ». 

 .؟نيذلا» :أ ىفو ء«ىذلا» :ت ىف (5) .«ىوهلا» :أ «ت ىف (4)



 001351320 ناقيآلا دوك ةرزؤس I تتح حج چ م

 590 ( لع م ا 00 0 | 01(
 ثالث ىلع '' ىتمأ قرتفتسو «ةقرف نيعبسو نيتنث ىلع اوقرتفا ىراصنلا نإو «ةقرف نيعبسو ' ”ىدحإ

 هيلع انأ ام» :لاق ؟هّللا لوسر اي مه نمو :اولاق .«ةدحاو ةقرف الإ رانلا ىف اهلك «ةقرف نيعبسو

 . «ىباحصأو

 . ”ةدايزلا هذهب هكردتسم ىف مكاحلا هاور

 « كبر محر نم الإ» سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا :ىنعي 4 نیفلتخم َنوُلاَزَي الو :ءاطع لاقو
 ت ر

 . ةيفينحلا : ىنعي

 لهأ هتيصعم لهأو «مهنادبأو مهرايد تقرفت نإو «ةعامجلا لهأ هللا ةمحر لهأ :ةداتق لاقو

 . مهنادبأو مهرايد تعمتجا نإو «ةقرف

 يلم تلج :- هنع ةياور ىف - ىرصبلا نسحلا لاق :« مهقلخ كلذلو » :هلوقو

 4 ديعسو يقش مهنمف »9 :هلوقك «نيقيرف مهقل خ:سابع نبا نع«ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 .[6١٠١٠:دوه]

 :نيلجرلا دحأ لاقف !'*”امترثكأف امتفلتخا :سواط لاقف «(؟)ارثكأف هيلإ امصتخا نيلجر نأ ؛سواط

 كبر محر نمألإ . نيفلتخم نوازي الو » :لوقي هللا سيلأ :لاقف .تبذك :سواط لاقف .انقلخ كلذل

 نب مكحلا لاق امك .ةمحرلاو ةعامجلل مهقلخ نكلو ءاوفلتخيل مهقلخي مل :لاق ,4 مهقَلح كلذلو

 دهاجم لاق اذكو باعا يفلت ملو مهقلخ جر : لاق سابع نبا نع «ةمركع نع « نابأ

 «نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تّقَلح امو :ىلاعت هلوق ىلإ لوقلا اذه ىنعم عجريو .ةداتقو كاحضلاو

 ,[65 : تايراذلا]

 : هلوق ىف هنع ةياور ىف ىرصبلا نسحلا لاق امك ءمهقلخ فالتخالاو ةمحرللو :دارملا لب :ليقو
 نم الإ» ءىتش نايدأ ىلع نوفلتخم سانلا :لاق 4 مُهَقَلَح كلذلو كبر محر نم الإ . نيفلتخم نولازي الر

 «هتنجل ءالؤه قلخ 20[لاق] ؟مهقلخ كلذلف :هل ليق .فلتخم ريغ كبر محر نمف «(كبر محر

 .هباذعل ءالؤه قلخو «هتمحرل ءالؤه قلخو «هرانل ءالؤه قلخو

 . شمعألاو «حاّبر ىبأ نب ءاطع لاق “"اذکو

 كلّذلو كبر محر نم الإ . نيفلتخم نولازي الو » :ىلاعت هلوق نع اكلام تلأس : بهو نبا لاقو

 .ريعسلا ىف قيرفو ةئجلا ىف قيرف :لاق « مهقلخ

 .(ةمألا هذه» :أ ىف (0) .«نينثا» :أ ىف )١(

 .سنوي ةروس نم 47 :ةيآلا ريسفت دنع هجيرخت قبس (۳)

 . ت نم ةدايز (0) . «اترثكأو» :ت ىف )٥( .«اورثكأف» :ت ىف ()

 .«كلذكو» :ت ىف (۷)



 س ج ج ا )تالا دوف هرو هئارلا سرجلا

 :فارقلاو *ةديبغتوباو: رج نا لوقلا اده زاتخا دقو

 :موق لاقو «ةمحرلل : لاق ¥ مهقلخ كلذلو » : ريسفتلا یف هلع هانیور اميف كلام نعو

 .فالتخالل

 ىف قبس دق هنأ ىلاعت ربخي :  نيعمجأ ساّنلاو ةّنجْلا نم منهج نَالمأل كبر ةملك تّمتو 8 :هلوقو
 قحتسي نم مهنمو ءةنحلا قحتسي نم هقلح )0. نأ «ةذفانلا هتمكحو ماتلا هملعل «هردقو هئاضق

 ىفو .ةماتلا ةمكحلاو ةغلابلا ةجحلا هلو «سنإلاو نجلا نيلقثلا نيذه نم منهج ألمي نأ دبال هنأو «رانلا

 «رانلاو ةنحلا تمصتخا» : يم هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع نيحيحصلا

 .نيربجتملاو نيربكتملاب ترثوأ :رانلا تلاقو ؟مهّطقَسو سانلا ةَفَعَض الإ ىنلخدي ال ىلام :ةنجلا تلاقف
 نمم كب مقتنأ «ىباذع تنأ :رانلل لاقو .ءاشأ نم كب محرأ ىتمحر تنأ «ةنجلل لجو زع هللا لاقف

 نكسي اقلخ اهل هللا ئشني ىتح «لضف اهيف لازي الف ةنجلا امأف .اهؤلم امكنم ةدحاو لكلو «ءاشأ

 طق :لوقتف همدق ةزعلا تتر هيلع عضي ىتح ؟ديزم نم له : لوقت لازت الف رانلا امأو ‹ةنحلا لضف

 كتو طق

2 
 ر کک ضي مح »ل 2003

 ةظعومو قحلا هذه يف كءاجو َكَداَوَف هب تبن عت ام لسرلا ءابنأ نم كيلع صقت ًالكو »

 . 4 ©2 نينمؤملل ئركذو
 ىرج فيكو ءمهممأ عم كلبق نيمدقتملا لسرلا ءابنأ نم «كيلع اهصقن رابخأ لكو : ىلاعت لوقي

 هبزح هللا رصن فيكو «ىذألاو بيذكتلا نم ءايبنألا هلمتحا امو «تاموصخلاو تاجاحملا نم مهل

 نمي كل نوكيل «كبلق :ىأ دمحم اي  كداؤف هب تبثن امم اذه لك  نيرفاكلا هءادعأ لذخو نينمؤملا

 .ةوسأ نيلسرملا نم كناوخإ نم ىضم

 ءدهاجمو «سابع نبا هلاق .ةروسلا هذه [ىف] :ىأ « قحلا هذه يف كءاجو ا :هلوقو

 .ايندلا هذه ىف :ةداتقو  هنع ةياور ىف  نسحلا نعو .فلسلا نم ةعامجو

 «مهب نينمؤملاو هللا *”مهاَجت فيكو ءايبنألا صصق ىلع ةلمتشملا ةروسلا هذه ىف :حيحصلاو

 ىركذو «نورفاكلا اهب عدتري ةظعومو «قدص انو ‹«یح صصَق اهيف كءاج ‹نيرفاكلا كلهأو

 .نونمؤملا اهب ""رقوتي

 اَنِإ اورظتناو نولماع انِإ مكتناكم ىلع اولمعا نونمؤي ال نيذّلل لقو ط

 . 4 ۲9نو رظتنم

 .2(نم١ :أ] «ت یف (۲) .«ديبع وبأو» :أ «ت یف (۱)

 . TAD) مقرب ملسم حيحصو 0( مقرب ىراخبلا حيحص ()

 .(ركذتي» :أ «ت ىف (5) . ؟مهاجنأ» :أ ءت یف (6) .أ نم ةدايز (6)



  ۳٤ةيآلا:دوه ةروس - عبارلا ءزجلا )۱۲۳(

 اولَمَعا > : :ديدهتلا هجو ىلع هبر نم هب ءاج اب نونمؤي ال نيذلل لوقي نأ هلوسر ارمآ ىلاعت لوقي

 اورظتناو $ ءانجهنمو انتقيرط ىلع: ىأ « نولماع اَنإ ) ءمكجهنمو مكتقيرط ىلع: ىأ « مُكتناَكم ىلع
 .نوملاظلا حلفي ال هنإ ءرادلا ةبقاع هل نوكت نم نوملعتسف : ىأ ( نورظتنم اإ

 اورفك نيذلا ةملكو ءايلعلا ىه هتملك لعجو «هديأو هرصنو «هدعو هلوسرل هللا زجنأ دقو

 .ميكح زيزع هللاو « ىلفسلا

 كبر امو هيلع لكوتو هدبعاف هلك رمألا عجري هيلو ضرألاو تاوَمّسلا بيغ هلو ط

 . 4 © نوُلمعَت مع ٍلفاغب
 هلمع لماع لك ىّفويسو «بآملاو عجرملا هيلإ هنأو «ضرألاو تاومسلا بيغ ملاع هنأ ىلاعت ربخي

 بانأو هيلع لكوت نم فاك هنإف ؛ هيلع لكوتلاو هتدابعب ىلاعت رمأف .رمألاو قلخلا هلف «باسحلا موي

 .هيلإ
 لب دمحم اي ةلويذكم هيلع ام هيلع فخ شيلا ئآ 69 َنوُنمعت اًمَع لفاغب كبر امو» :هلوقو

 كبزحو كرصنيسو «ةرخآلاو ايندلا ىف ءازجلا متأ كلذ ىلع مهيزجيسو مهلاوقأو مهلاوحأب ميلع وه

 .نيرادلا ىف مهيلع

 نارمع ىبأ ,نع «ناميلس نب رفعج نع «بابحلا نب ديز انثدح «عيكو نبا انثدح : :ريرج نبا لاقو

 . "”[ملعأ هللاو] ؛دوه» ةمتاخ «ةاروتلا» ةمتاخ :لاق "”بعك نع «حابر نب هللا دبع نع «ىنوجلا

 .1 نم ةدايز (۳) .«رابحالا بعك» :1 ىف (۲) :؟ةولمعيا هايف (1)



 10 (۳ )١  تايآلا: فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 فسوي ةروس ريسفت

 . '7[ةيكم ىهو]

 نع «كورتم وهو «ىنئادملا - ميلس :لاقيو - ملس نب مالس قيرط نم «هريغو ىبلعثلا ىور

 نع «ةمامأ ىبأ نع «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نع متاح وبأ هتلاهج ىلع صن دقو - ريثك نب نوراه
 وأ ءاهالت ملسم اأ هنإف «فسوي ةروس مكءاقرأ اوملع» : ي هللا لوسر لاق :لاق بعك نب ىب
 ديجي ةلآ ةرقلا عم ءاطفأو ترا فاركش هلع هللا نع هيف تكلم ام وا فلها اهملع
 , 90مل

 اعباتم ركاسع نبا ظفاحلا هل قاس دقو .ةيلكلاب هدانسإ فعضل «حصي ال هجولا اذه نم اذهو

 دحاولا دبع نب دلخم نع «ةبابش قيرط نمو - هب «ريثك نب نوراه نع «مكحلا نب مساقلا قيرط نم
 یبا نع «شيبح.نب رز نع «ةنوميم ىبأ نب ءاطع نعو  ناعدج نب ديز نب ىلع نع ؛2'*”ىرصبلا

 .هقرط رئاس نم ركنم وهو .2”هوحن ركذف - یب ىبنلا نع «بعک نبا

 ةروسلا هذه ولتي يم هللا لوسر اوعمس نيح دوهيلا نم ةفئاط نأ «لئالدلا» ىف ىقهيبلا ىورو

 .سابع نبا نع «حلاص ىبأ نع «ىبلكلا ةياور نم وهو .مهدنع ام اهتقفاومل اوملسأ

 يي 2o م مى هداه ر ومس نأ ا 20 0 رد عا

OA Eمت حت هةر كلل م ر 1  

 . ( © نيلفاغلا نمل هلبق نم تنك نإو نآرقلا اذه كِيِلِإ انيحوأ امب صصقلا نسحأ كيلع

 .«ةرقبلا» ةروس لوأ ىف مدقت دقف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا امأ

 حضاولا : ىأ «نيبملا» «نآرقلا وهو «باتكلا تايآ هذه : ىأ « باتكلا تایآ كلت ١ :هلوقو

 . "”اهنيبيو اهرسفيو ةمهبملا ءايشألا نع حصفي ىذلا «ىلجلا

 فرشأ ىلع «تاغللا فرشأب بتكلا فرشأ لزنأ اذهلف ؛سوفنلاب موقت ىتلا 0 ةيدأت اهرثكأو

 فرشأ ىف هلازنإ ئدتباو «ضرألا عاقب فرشأ ىف كلذ ناكو «ةكئالملا فرش ند « لسرلا

 2 مسبب يع
 ىدحاولا هاورو « هريسفت یف ىبلعتلا ةياور نم )1۷4/۲( فاشكلا جيرخت ىف ىعليزلا هدروأو («ةيدومحملا١ 5١ ل/۷) ىبلعثلا ريسفت هت (۳)

 . هب ميلس نب مالس نع سنوي نب دمحأ نع فيرش نب ميهاربإ قيرط نم ٥۹۹( /۲) طيسولا ىف
 . حيحص ريغ ريبعتلا اذهو «هقاس دقو» :خسنلا عيمج ىف ()

 . هانتبلأ ام باوصلاو «ىرضنلا دحاولا دبع نب دلخم» :ت أ ىفو ٠ ؟ىرضنلا دحاولا دبع نب دمحم» : خسنلا عيمج (9)

 .(ةراقسك» :ت ىف (۸) . «اهنيبتو اهريسفتو» :ت ىف (۷) .فلؤملا نع 18١( /۲) فاشكلا جيرخت ىف ىعليزلا هلقن (1)



 (7 )١  تايآلا: فسوي ةروس  عبارلا ءزجلا حس لل ل

 صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن#» :ىلاعت لاق اذهلو ؛هوجولا لك نم لمكف «ناضمر وهو ةنسلا روهش
 .نآرقلا اذه كيلإ انئاحيإ ببسب .4 نآرقلا اذه كيلإ انيحوأ امب

 هه

 :ريرج نبا هاور ام تايآلا هذه لوزن ببس ىف درو دقو

 نبا وه - ورمع نع «بويأ نع «ىزارلا ماكح انثدح 0 ىدوألا نمحرلا دبع نب رصن ىنثدح

 صقن نحن : :تلزنف ؟انيلع تصصق ول هللا لوسر اي :اولاق :لاق سابع نبا نع - ىئالملا سيق
 ,©"96 صّصقلا نسحأ كيل

 .السرم سيق نب ورمع نع ءرخآ هجو نم هاورو

 ءرافصلا دال انانات ی ع ا ا ينوب نب دمحم انثدح :اضيأ لاقو

 اك ىبنلا ىلع لزنأ :لاق دعس نع دعس نب بعصم نع ءةرم نب ورمع نع «سيق نب ورمع نع
 رلا» :لجو زع هللا لزنأف .انيلع تصصق ول «هللا لوسر اي :اولاقف ءانامز مهيلع التف :لاق «نآرقلا

 هللا لوسر اي :اولاقف ءانامز مهيلع الت مث , 774نولقعت مكلعت» :هلوق ىلإ «نيبملا باتكلا تايآ كلت

 .ثيدحلا ركذو ء۳ : رمزلا] ةيآلا «ثيدحلا نسحأ لت هللا :لجو زع هللا لزنأف .انتثدح ول
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 3 هب «ىزقنعلا ىشرقلا دمحم نب ورمع نع .هيوهار نب قاحسإ ثيدح نم مكاحلا هاورو

 هللا لوسر تايم م :لاق هللا دبع نب نوع نع .ىدوعسملا نع 3 ا ريرج نبا یورو

 ىرخأ ةلم اوّلَم مث ٠ .4ثيدحلا نسحأ لّرَت هلال : هللا لزنأف] .انثدح .هللا لوسر اي :اولاقف هلم ةي

 كلت رتا» : هللا لزنأف - صصقلا نونعي - نآرقلا نودو ثيدحلا قوف [انثدح هللا لوسر اي :اولاقف

 كيل انيحوأ امب صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن . نولقعت مُكَلمَل ايبرع انآرق هانلزنأ نإ. نيبملا باتكلا تايآ
 اودارأو «ثيدحلا نسحأ ىلع مهّلدف .ثيدحلا اودارأف .4 نيلفاغْلا نمل هلْبَق نم تنك نإو نارق اذه

 0 قلا نسحأ ىلع مهلدف صصقلا

 هاوس ام لك نع فاك هنأو .نآرقلا حدم ىلع ةلمتشملا «ةميركلا ةيآلا هذه دنع هركذ بساني اممو

 :دمحأ مامإلا لاق ام بتكلا نم

 نأ ؟ هللا دبع نب رباج نع «ىبعشلا نع «دلاجم انأبنأ ميشه انربخأ «نامعنلا نب جيرس انثدح

 .؟ىذوألا» :ت ىف )١(

 )۲( ىربطلا ريسفت )٠١/ ٥٥١(.

 .(ةرق» :أ ت ىف (5) .«ناطقلا» :أ ءت ىف (4) .«دعسا» :أ ىف (۳)

 .«ةيآلا 4 تولقعت مُكَلَعَل ال » :ت یف )١(

 نبا ظفاحلا هنسحو ءىبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح» :لاقو (748/7) كردتسملاو (087 )٠١/ ىربطلا ريسفت (۷)

 .(53817) مقرب ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح

 .ىربطلاو أ ءت نم ةدايز (9) . ؟دنسب# :ت یف (۸)

 )087/١5(. ىربطلا ريسفت (۱۰)



 ۷سس( ۳ 1) تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 بضخف ةي ىبنلا ىلع هأرقف «باتكلا لهأ ضعب نم هباصأ باتكب هي ىبنلا ىتأ باطخلا نب رمع
 مهولأست ال «ةيقن ءاضيب اهب مكتئج دقل «هديب ىسفن ىذلاو ؟باطخلا نبا اي اهيف نوكوهتمأ» :لاقو

 «ًايح ناك ىسوم نأ ول «هديب ىسفن ىذلاو «هنوقدصتف لطابب وأ «هنوبذكتف قحب مكوربخيف ءىش نع

 ا نأ الإ ا امل

 نب هللا دبع نع «ىبعشلا نع «رباج نع «نايفس انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 بتكف «ةظيرق نم ىل خأب تررم ىنإ هللا لوسر اي :لاقف يي هللا لوسر ىلإ رمع ءاج :لاق تباث
 :تباث نب هللا دبع لاق . هك هللا لوسر هجو ريغتف :لاق ؟كيلع اهضرعأ الأ «ةاروتلا نم عماوج ىل

 دمحمبو ءانيد مالسإلابو ءابر هللاب انيضر :رمع لاقف لَك هللا لوسر "”هجوب ام ىرت الآ :هل تلقف
 مث ىسوم مكيف حبصأ ول «هديب دمحم سفن ىذلاو» :لاقو ايب 240ىبنلا نع ىرسف :لاق .الوسر

 .””«نييبنلا نم مكظح انأو «ممألا نم ىّظَح مكنإ «متللضل ىنومتكرتو هومتعبتا

 ءرهسم نب ىلع انثدح «ريبزلا نب هللا دبع نب رافغلا دبع انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 ءرمع دنع اسلاج تنك :لاق ةطّقرع نب دلاخ نع .سيق نب ةفيلخ نع «قاحسإ نب نمحرلا دبع نع
 .معن :لاق ؟ىدبعلا نالف نب نالف تنأ :رمع هل لاقف «سوسلاب هنكسم سيقلا دبع نم لجرب ىتأ ذإ

 ؟نينمؤملا ريمأ اي ىل ام : لجرلا لاقف لو «هعم ةانقب هبرضف . . معن :لاق «سوسلاب لزانلا تنأو : لاق

 . نيِبمْلا باتكلا تايآ كلت رتا . ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب ) : هيلع أرقف « سلجف . سلجا :رمع هل لاقف

 «( نيلفاغلا نمل $ : هلوق ىلإ ([صصقلا نسحأ] كيلع ضقت نحن . نولقعت مُكَلعل ايبرع انآرف هانلزنأ اإ

 باتك تخسن ىذلا تنأ :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي ىل ام :لجرلا هل لاقف ءاثالث هبرضو ءاثالث "اهآرقف
 الو “"ءارقت ال مث «ضيبألا فوصلاو ميمحلاب هحماف قلطنا :لاق .هعبتأ كرمأب ىنرم :لاق !لايناد

 لاق مث «ةبوقع كتكهنأل سانلا نم ادحأ هتأرقأ وأ هتأرق كنأ كنع ىنغلب نئلف «سانلا نم ادحأ هئرقت
 ىف هب تئج مث «باتكلا لهأ نم اباتك تخستناف انأ تقلطنا :لاقف «هيدي نيب سلجف «سلجا :هل

 هتخسن باتك « هللا لوسر اي :تلق :لاق .«؟رمع اي كدي ىف اذه ام» :ِهيِكَج هللا لوسر ىل لاقف «میدأ

 «ةعماج ةالصلاب ىدون مث «هاتنجو تّرمحا ىتح ةا هللا لوسر بضغف .انملع ىلإ املع هب ؟”دادزنل

 ءاي هللا لوسر ربنمب اوقدحأ ىتح اوؤاجف .حالسلا حالسلا ؟لَك مكيبن بضغأ :راصنألا تلاقف

 اهب مكتيتأ دقلو ءاراصتخا یل رصتخاو «هميتاوخو ملكلا عماوج تيتوأ دق ىنإ «سانلا اهيأي» :لاقف

 .«ام» :ت ىف )١(

 .(۳۷۸ /۳) دنسملا (۲)

 .«هللا لوسرا» :أ ىف (4) .«هجوت ام» :ت ىف (۳)
 .(56”7 /۳) دنسملا (6)

 .«هيلع اهأرقف» :1 ءتاىف (۷) .ت نم ةدايز (0)

 .؟هأرقي ال :ت ىف (۸)

 . ؟دادزيل» :ت ىف (9)



 (7” - ۱) تايآلا :فسوي ةروس  عبارلا ءزجلا ل للعدو

 مالسإلابو ابر هللاب تيضر :تلقف تمقف :رمع لاق .«نوكرهتملا مكنرغي الو ءاوكرهتت الف ةيقن ءاضيب
 . ر هللا لوسر لزن مث .الوسر كبو ءانيد

 اذهو .هب «قاحسإ نب نمحرلا دبع ثيدح نم ءارصتخم هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاور دقو

 هوفعض دقو «ىطساولا "يش وبأ وه قاحسإ نب نمحرلا دبعو .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح

 .هثيدح حصي ال :ىراخبلا لاق .هخيشو

 : ىليعامسإلا ميهاربإ نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا لاقف «رخآ هجو نم دهاش هل ىور دقو : تلق

 «ىديبزلا ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ انثدح «نايفس نب بوقعي انثدح «نايفس نب نسحلا ىنربخأ

 :رماع نب ميلس انثدح ء«ىديبزلا نع .ىرعشألا ملاس نب هللا دبع انثدح «ثراحلا نب ورمع ىنثدح
 نميف امهيلإ لسرأف «هنع هللا ىضر «رمع ةفالخ ىف صمحب اناك نيلجر نأ :مهثدح ريفن نب ريبج نأ 0 -. .٠ 2 2 2 1. .٠ .٠

 ريمأ اهيف نايتفتسي امهعم اهاذخأف ا دوهيلا نم ابتتكا دق اناكو «صمح لهأ نم لسرأ

 امدق املف .ءاهانضفر اهنع اناهن نإو .ةبغر اهيف انددزا نينمؤملا ريمأ انل اهيضر نإ :نولوقيو نينمؤملا

 ؟كرتن وأ هنم ذخأنفأ ءاندولج هنم رعشقت امالك مهنم عمسن انإو «نيباتكلا لهأ ضرأب انإ :الاق هيلع

 ايي ا نرس اخ یف تقلطنا امك سان لا ألا 2 ا اغ دنع اتك امكلعل اقف

 .معن :لاق ؟لوقت ام ىبتكم تنأ له :تلقف .ىنبجعأ الوق لوقي ايدوهي تدجوف «ربیخ تيتأ ىتح
 ٤ س 5 و 0 ۰ £۰ 04 0

 «هتربخأو «هللا ىبن اي :تلق تعجر املف . عركألا ىف تبتك ىتح «یلع ىلمي ذحأف «ميدأب تیتاف

 املف «بحي ام ضعبب هللا لوسر '''تيتأ نوكأ نأ ءاجر ىشملا نع بغرأ تقلطناف .«هب ىنتئا» :لاق

 نم تريحتف «نولتي وه اذإف ههجو ىلإ ترظن مث «ةعاس تأرقف .«ىلع أرقا سلجا» : لاق هب تيتأ

¢ 

0_1 

 افرح هرخآ احم ىتح .«اوكوهّتو اوكوه دق مهنإف .ءالؤه اوعبتت ال» :لوقي وهو «هقيرب هوحميف

 :الاق !ةمألا هذهل الاكن امكتلعج ًائيش هنم امتبتك امكنأ تملع ولف :هنع هللا ىضر «رمع لاق .افرح

 اهانفدو ءاّقمعي نأ اوُلأي ملف "اهل ارفحف «؟"امهتفصالصب اجرخف .ادبأ ائيش هنم بتكن ام هللاو

 نب نمحرلا دبع هيفو :ىلعي وبأ هاور» :لاقو )١187/١( عمجملا ىف ىمثيهلا هدروأو «ىلعي ىبأ دنسم نم عوبطملا ىف هيلع رثعأ مل )١(

 نب نمحرلا دبع» :لاقو ىلعي ىبأ قيرط نم )١١3( مقرب ةراتخملا ىف ىسدقملا هاورو .«ةعامجو دمحأ هفعض .ىطساولا قاحسإ

 ىنزملا نكل «ةبراقتم امهترتفو ىطساولا نم تبثأ وهو ىناملا قاحسإ نب نمحرلا دبع دصقي .«نابح نباو ملسم هل جرخأ قاحسإ

 باطخلا نب رمع دنسم ىف اذكو .ىطساولا هنأ انه فلؤملا حجر دقو «فيعضلا ىطساولا نع ةاورلا نم رهسم نب ىلع ركذ
 امأو :لاق (اذك هباوص نظأ) امك ملسم هل ىور ىذلا هنأ «ةراتخملا» هباتك ىف ىسدقملا ءايضلا ظفاحلا معزو» :لاقو (091/5)

 .؟هثيدح حصي مل :ىراخبلا لاقو .فورعملاب سيل خيش :ىزارلا متاح وبأ هيف لاقف سيق نب ةفيلخ هخيش

 .(الاقف» :أ ت ىف (:) .أ ت نم تبثملاو ءطقن نودب «قصالم» :ه ىف (۳) . «ةبيش نبا) :ت ىف (۲)

 “ربحأ» :ت ىف (۷) . «تئج» :ت یف (7) .«ىبنلا» :ت یف (9)

 أ نم تبثملاو «امهيفصب» :تاءه ىف (9) .«هتعفد» :ت ىف (۸)

 .«اهارفحف» :تاىف(١٠)



 ٣۹ (() ةيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 "ينم دهعلا رخآ ناكف

 «ىراصنألا تباث نب هللا دبع نع «ىبعشلا نع ا ديزي نب رباج نع «یروثلا ىور اذكو

 رمع نع «ةبآلق ىبأ ثيدح نم «ليسارملا ىف دواد وبأ یورو ."هوحنب «باطخلا نب رمع نع

 يل مهتيأر رمقلاو سمّشلاو ابكوك رشع دحأ تير ينِإ تبأ اي هيب الات فسوي لاق ْذِإ

 4 ۵ نیدجاس

 : وه هوبأو «هيبأل لاق ذإ فسوي ةصق نم مهيلع كصصق ىف دمحم اي كموقل ركذا : ىلاعت لوقي

 :دمحأ مامإلا لاق امك «مالسلا هيلع «بوقعي

 لوسر نأ ؛رمع نبا نع «هيبأ نع «رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح ءدمصلا دبع انثدح

 نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي «ميركلا نبا «ميركلا نبا «ميركلا نبا .ميركلا» :لاق دلو هللا
 . (ميهاربإ

 فراشتلا افر "وب هيلا دنع نع دم نب هللا تدع نف ور قواشيلا ةضارتع إب ةرقلا

 :ًاضيأ

 هللا ىضر «ةريره ىبأ نع .ديعس ىبأ نب ديعس نع هللا ديَبع نع «ةدبع انربخأ ءدمحم انثدح
 نع سيل :اولاق .«مهاقتأ هللا دنع مهمركأ» :لاق ؟مركأ سانلا ىأ : را هللا لزز لس :لاق «هنع

 :اولاق .«هّللا ليلخ نبا «هّللا ىبن نبا ءهللا ىبن نبا ءهّللا ىبن فسوي سانلا مركأف» :لاق . كلأسن اذه

 ةيلهاجلا ىف مكرايخف» :لاق .معن :اولاق 2؟ىنولأست برعلا نداعم نعف» :لاق . كلأسن اذه نع سيل

 0 ديبع نع «ةماسأ وبأ هعبات :لاق مث .«اوهقف اذإ مالسإلا ىف مكرايخ

 . ىحو ءايبنألا ايؤر : سابع نبا لاقو

 دحأ اوناكو «هتوخإ نع ةرابع ابكوك رشع دحألا نأ :مانملا اذه ريبعت ىلع نورسفملا ملكت دقو

 «كاحضلاو « سابع نبا نع اذه قو .همأو هيبأ نع ةرابع رمقلاو سمشلاو ا الجر رشع

 نب ورمع نع «هيبأ نع ء«ىصمحلا ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع نع «ىناربطلا نع )١75/5( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو )١(

 .هب ثراحلا

 .دنسملا ىف هجيرخت قبس (۲)

 )٤٥١(. مقرب ليسارملا (۳)

 .«هاورو» :أ ىف )٤(

 .(17844) مقرب ىراخبلا حيحصو (/) دنسملا (5)

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )4789(.

 . تا نم ةدايز (۷)



 )٥( ةيآلا :فسوي ةروس - عبارلا | بحل.

 لو ‹ةنس نيعبرأ دعب اهريسفت عقو دقو ءملسأ نب ديز نب نمحرلا ديعو «ىروثلا نايفسو «ةداتقو

 ادجس هل اورخو ) : هيدي نيب هتوخإو «هريرس وهو «شرعلا ىلع هيوبأ عفر نيح كلذو «ةنس نينامث

 ٠٠١[. :فسوي] 4 اًقَح ير اَهَلعِج دق لبق نم يايءر ليوأت اذه تب اي لاَقو

 "تاي بوب ناس ربا ماما درا ارت IG CCE اح حمو

 نب نمحرلا دبع نع ا «ريهظ نب مكحلا انثدح 0

 اي :هل لاقف ««ىدوهيلا ةناتسب» :هل لاقي دوهي نم لجر هي ىبنلا ىتأ :لاق 2')[رباج نع] «طباس
 راك ىبنلا تكسف :لاق ؟اهؤامسأ ام ءهل ةدجاس اهنأ فسوي اهآر ىتلا 0 نع ىنربخأ ءدمحم

 نف د :لاق .اهئامسأب هربخأف «مالسلا هيلع «ليربج ''”[هيلع] لزنو «ءىشب هبجي ملف ةعاس
 «قراطلاو "”ناترخ» :لاق . همن :لاقف «؟اهئامساب كتربخأ نإ نمؤم تنأ له» :لاقف هيلإ اك هللا

 «غرفلا وذو «حورضلاو ءحبصملاو «قليفلاو ءناَدوُمَعو اٿرو «سباقو «تاقتكلا وذو الا

 ا و ىا يدويا اقف ورا الار

 ىور دقو .ريهظ نب مكحلا نع ءروصنم نب د فيد نم الدلال نقهبتلا“ ةاورو

 ‹ہریسفت ىف متاح ىبأ نباو ءامهيدنسم ىف رازبلا ركب وبأو ىلصوملا ىلعي وبا ناظفاحلا ثيدحلا اذه
 اهآر امل» :ةِْلَكَك هللا لوسر لاق :دازو هب «ريهظ نب مكحلا نع هخويش نم ةعبرأ نع هاورف ىلعي وبأ امأ

 سمشلاو :لاق ؛دعب نم هللا هعمجي تتشتم رمأ اذه :هوبأ هل لاقف «بوقعي هيبأ ىلع اهصق فسوي

 .«همأ رمقلاو «هوبأ

 :ىناجزوجلا لاقو «نورثكألا هكرتو .ةمئألا ا دقو 2 ”ىرازفلا ريهظ نب مكحلا هب درفت

 فو نسج ياخ خاف رهو ‹« طقاس

 ودع ناسنإلل ناطيشلا نإ اديك كل اوديكيف كتوخإ ىلع كايءر صصقت ال يتب اي لاق إل

 .ىربطلاو ءأ «ت نم ةدايز (؟ «)

 .بعشلا .ط نم دافتسم . ٥۷۲/١ لادتعالا نازيم نم تبثملاو «نابرج» :أ ءت ىفو «ناثرح» :ه ىف (۳)

 .«لاثدلاو» : ت ىف )٤(

 .(0680 )١6/ ىربطلا ريسفت (۵)

 .(دعسال :تاىف (0)

 هذه ىف بكاوكلا ءامسأ ىف فالتخا عقو دقو .«راتسالا فشك» (۲۲۲۰) مقرب رازبلا دنسمو (؟77/5) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (۷)

 عضولاب ىزوجلا نبا هيلع مكح ثيدحلاو ؛ةمهملاب تسيلو رداصملا

 نب نمحرلا دبع نع «ىدسلا نع ءرصن نب طابسأ نع ةحلط قيرط نم (745/4) كردتسملا ىف مكاحلا هاورف ءعبوت لب هب درفتي مل (8)
 رازبلا ىلع دراو مكاحلا دنسو» :ىعليزلا لاق «هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو «هوحن هب رباج نع «طباس

 )١١١/۲(. فاشكلا جيرخت «امهرذع امهلو ريهظ نب مكحلا هب درفت :هلوق ىف ىقهيبلا ىلعو ءهريغ ًاقيرط هل ملعن ال :هلوق ىف



 لإ ب ب (3) ةيآلا فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىتلا ءايؤرلا هذه نم ىأر ام هيلع صق نيح فسوي هنبال بوقعي ليق نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 اماركإو الالجإ نيدجاس هل نورخي ثيحب «ًادئاز اميظعت هايإ مهميظعتو هل هتوخإ عوضخ اهريبعت

 ىلع "هودسحیف هتوخإ نم ًادحأ. مانا اذهب ثدحي نأ «مالسلا هيلع «بوقعي ىشخف «"امارتحاو
 كَل اوديكيف كتوخإ ىلع كايءر صصقت ةت ال» :هل لاق اذهلو ؛هل مهنم ًادسح «لئاوغلا هل اوغبيف «كلذ

 ىأر اذإ» :لاق هنأ ليك هللا لوسر نع ةنسلا تتبث تبث اذهلو :اهيف كتودري ةليج كل الاخ : ىأ « اديك

 ءاثالث هراسي نع لفتيلو ربخآلا هبنج ىلإ ف هرکی ام ىأر اذإو «هب ثدحيلف بحي ام مكدحأ

 هاور ىذلا رخآلا ثيدحلا ىفو ا نل اهنإف ءًادحأ اهب ثدحي الو ءاهرش نم هللاب ذعتسيلو

 : للك هللا لوسر لاق :لاق هنأ ىريشقلا ةديح نب ةيواعم ةياور نم «ننسلا لهأ ضعبو «دمحأ مامإلا

 ىتح ةمعنلا نامتكب رمألا ذخؤي اذه نمو . «تعقو تربع اذإف «ربعت مل ام رئاط لجر ىلع ايؤرلا»
 ةمعن ىذ لك نإف ءاهنامتكب جئاوحلا ءاضق ىلع اونيعتسا» :ثيدح ىف درو امك ءرهظتو دجوت

)0( 
 .` (د

 لآ ىّلعو كيلع هتمعن متيو ثيداحألا ليوأت نم َكمَلَعيَو كبر كيبتجي كلذكو إل

 . 6 ت ٌويكحٌميلَع كرة قاس ميهارذإ لبق نم كيوب ىلع اهم امك بوي
 بكاوكلا هذه كارأو «كبر ''”كراتخا امك هنإ :فسوي هدلول بوقعي لوق نع اربخم ىلاعت لوقي

 كملعيرل «هتوبنل كيفطصيو كراتخي : ىأ 4 كبر كيبتجي كلذك» «كل ةدجاس رمقلاو سمشلا عم

 اا ريت عي داو ريغو ذه اعلم لا كيس را

 لبق نم كيوبأ ىلع اهمَتأ امك $: لاق اذهلو ؛كيلإ ءاحيإلاو كلاسرإب : ى«كيلَع هتمعن متيو »

 ميلع كبر نإ » ‹ حيجرلاب سیلو «لوق ىف حيبذلا وهو «هدلو «قاحسإو» < «ليلخلا وهو «ميهاربإ

 ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك «هتالاسر لعجي ثيح ملعأ "”وه] :ىأ 4 ميكح

 م

 انيبَأ ىلإ بح حا وخأو فسويل اولاق ذإ © نيلئاّسلل تايآ هتوخإو فسوي يف ناك دق إل

 هجو مك لخي اضرأ هوحرطا وأ فسوي اولتفا 0 نيبم لالض يف انابأ نإ ةبصع نحنو انم

 .«هنودسحیف» :ت ىف (؟) .«ًاماركإو ًامارتحاو» : ءت ىف )١(

 «ةملس مآ ثيدح امأو «(۲۲۹۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورف «رباج ثيدح امأ :ةداتق ىبأو «ةملس مأو «رباج ثيدح نم ءاج (۳)

 .هظفل اذهو (۲۹۱ /۰) دنسملا ىف دمحأ هاورف «ةداتق ىبأ ثيدح امأو ء(١٤۷١۱) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاورف |

 ىف دواد وبأو ٠١( /4) دنسملا ىف دمحأ هاور «هنع هللا ىضر رماع نب طيقل ثيدح نم امنإو «ةيواعم ثيدح نم هيلع رثعأ مل (4)

 )۳۹۱٤(. مقرب ناسلا ىف هجام نباو (۲۲۷۸) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو )٥۰۲۰( مقرب ننسلا

 ملاس نب ديعس قيرط نم (47/7) ةيلحلا ىف ميعن وبأو (5 )٤/۳ ٠ لماكلا ىف ىدع نباو (9١١/:؟) ءافعضلا ىف ىليقعلا هاور (6)

 متاح وبأ لاقو ٠١١( /۲) تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هدروأو ءًاعوفرم هب ذاعم نع نادعم نب دلاخ نع «ديزي نب روث نع راطعلا
 .باذك وهف راطعلا مالس نب ديعس هتفآو .«ركنم ثيدح» :(08/1١؟) للعلا ىف

 .ت نم ةدايز (0 . «راتخا» :ت ىف (6)
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 ةبايغ ىف هوقلأو فسوي اولتقت ال مهنم لئاق لاق (3) نيحلاص اموق هدعب نم اونوكتو مكيبأ
 ر ووو E E O يد لاو

 . 0) نيلعاف متنك نإ ةرايسلا ضعب هطقتلي بجلا

 نع نيلئاسلل ظعاومو ت 0 : ىأ «تايآ هتوخإ عم هربخو فسوي ةصق ىف ناك دقل : ىلاعت لوقي

 ىلإ بحأ هوخأو فسويل اولاق ذإ» «هنع ربختسي نأ قحتسي «بيجع ربخ هنإف .هنع نيربختسملا «كلذ

 عاف - همأل هقيقش ناكو .«نيماينب نونعي  هوخأو فسويل هللاو :نونظي اميف اوفلح :ىأ ام انيبأ

 يفل انابأ نإ ةا عن دكا نا کا فيك ا یا (ةبصع نحنو اتم انيبأ ىلإ

 .انم رثكأ امهايإ هتىحمو ءانيلع امهميدّقت ىف نولعي < ,«نيبم لالض

 نمو «كلذ مقا ىلع كل قايسلا اذه رهاظو «فسوي ةوخإ ةوبن ىلع ليلد مقي مل هنأ ملعاو

 8 0 ىلإ كلذ ىعذم جاتحيو . ا يفد 0 ىحوأ 5 محب نم سلا

 لاقي امك ا 7 00 000 ب 7 نال ا هيف اذهو ١75[. :ةرقبلا] «طابسألاو

 « ليئارسإ ىنب طابسأ نم ءايبنألا ىلإ ىحوأ هنأ ىلاعت کد ؟بوعش : مجعللو ‹ لئابق :برعلل

 ىلع ليلد مقي ملو .فسوي ةوخإ نم لجر لسن نم طبس لك نكلو «نوريثك مهنأل الامجإ مهركذف

 .ملعأ هللاو «مهيلإ ىحوأ مهنأ ءالؤه نايعأ

 ةبحم ىف مكمحازي ىذلا اذه :نولوقي :*مكيبأ هجو مكل لخي اضرأ هوحرطا وأ فسوي اولتقا»
 نم ضرأ ىف هوقلت وأ .هولتقت نأب امإ EG «مكيبأ هجو نم هومدعأ «مكل مكيبأ

 اورمضأف ا انوفا ةفادعإ ويزن نم اونوكتو «مكيبأب متن نأ اولتختو «هنم اوحيرتست - ىضارألا

 .بنذلا لبق ةبوتلا

 لاقو . ليبور همساو مهربكأ ناك: قاحسإ نب دمحمو «ةداتق لاق : مهتم لئاق لاق #

 8 اولصتال :ىأ 4« سوي ارت ال ¥ نعيش ره دهام :لاقو ذره كلذ لاق ىلا ىدا

 نم دبال ًارمأ هنم ديري ناك ىلاعت هللا نأل ؛هلتق ىلإ لف ھل نكي متو ,هلتق ىلإ هضغبو هتوادع

 هلع هللا مهفرصف ءاهب مكحلاو رصم دالبب هل نيكمتلا نمو .ةوبنلاب هيلإ ءاحيإلا نم «هماغإو هئاضمإ

 .هلفسأ وهو .بجلا ةبايغ ىف هوقلي نأب مهيلع هتراشإو هيف ليبور ةلاقمب

 هلتق ىلإ ةجاحالو ءاذهب اوحيرتستف «نيرفاسملا نم ةراملا :ىأ ةرايسلا ضعب هطقتلي »

 .نولوقت 3 ام ىلع نيمزاع متنك نإ : ىأ * نيلعاف متنك نإ إل

 قوقعو ءمحرلا ةعيطق نم .ميظع رمأ ىلع اوعمتجا دقل :راسي نب قاحسإ نب دمحم لاق

 .«هلا :ت یف (۳) .«اولغت اله :أ ىف (۲) .«دعب نم ىأ «هدعب نم اونوكتو» :أ ىف )١(



 ل ا

 ةقرو «هنس ربك ىلع «هبيبحو 2 E هللا ولاد e هرطخو

 هتجاحو «هنس رغصو هتوق فعض ىلع هيبأ نيبو ءاريغص الفط هبحأ نميف هللا نم هناكم عم «همظع

 .اميظع ارمأ اولمتحا دقف «نيمحارلا 0 ءهيلإ هنوكسو هدلاو فطل ىلإ

 .هنع «لضفلا نب ةملس قيرط نم متاح ىبأ نبا هاور

 ا م م ل
e 

 مهابأ اوؤاج «ليبور ريبكلا مهوخأ هيلع راشأ امك «رئبلا یف هت طو هذحأ ىلع اوؤطاوت

 ةئطوت هذهو ,«نوحصانل هل اًنِإو فسوي ىلع اًنمأت ال كل ام اتابأ ايل : اولاقف «مالسلا هيلع «بوقعي

 انعم هلسرأ » هل هيبأ بحل دخلا نم مهبرلل ىف لاال ؛ كلذ فالحخ نوديري مهو «یوعدو فلسو

 . 4بعليو عتري# ءايلاب مهضعب أرقو (بعلنو عترن ادغ)» انعم هثعبا : ىأ

 .مهريغو TEE «ةداتق لاق اذكو . طشنیو ىعسي : سابع نبا لاق

 .كلجأ . نم هطوحنو هظفحن نحنو :نولوقي : «نوظفاحُ هل انوه

 00 E اود هاش ر o e SES ا 24 000 تا 4

 اولاق 09 نولفاغ هنع متنأو بئذلا هلكأي نأ فاخأو هب اوبهذت نأ يننزحيل ينإ لاق ظ
 5 و ي a مادو لق لقا ج ا فو الاسس ل

 . © 09 نورساخل اذإ انإ ةبصع نحنو بئذلا هلكأ نئل

 مهعم فسوي لاسرإ نم aT ا ل

 نأ ىلإ هب مكباهذ ةدم هنفرافم لغ قش : ىأ هب اوبهذت نأ يننزحيل ينإ :ءارحصلا ىف ىعرلا ىلإ
 قلك ىف لامكلاو ةوبنلا لئامشو «ميظعلا ريخلا نم هيف مسوتي امل «هل هتبحم طرفل كلذو ۰ عجري

 .هيلع همالسو هللا تاولص لاو

 مكيمرب هنع اولغتشت نأ ىشخأو :لوقي : «نولفاغ هنع متنأو بئذلا هلكأي نأ فاخأو» : هوقو

 ايف يهردع وواو و ا هذه همك نو وخان «نورعشت ال متنأو هلكأيف بئذ هيتأيف 7 مكتيعرو

 ,«َنوُرِساَخل اذإ اإ ةبصع نحنو بلا هلكأ نعل» : ةنهارلا ةعاسلا نق اهنع نيبيجم اولاقو «هولعف

 .نوزجاع نوكلاهل ًاذإ انإ «ةعامج نحنو ءاننيب نم هلكأف بئذلا هيلع ادع نئل :نولوقي

 اذه مهرمأب مهتئبنتل هيلإ انيحوأو بجلا تبايغ يف هولعجي نأ اوعمجأو هب اوبهذ املف )»

 . 4 02 نورعشي ال مهو
 .«مكيعرول :ت یف (۳) .«هّللا ىبن نع» :أ ءت ىف (۳) .«هيبأ» :ت یف )١(



 )٠١( ةيآلا :فسوي ةروس  عبارلا ءزجلا سس لل بيب ب ب بلل دع

 نأ اوعمجأو $ «كلذ ىف هل مهتعجارم دعب هيبأ دنع نم هتوخإ هب" تبهذ املف :ىلاعت لوقي

 كلذ لفسا ىف هئاقلإ ىلع مهلك اوقفتا مهنأ هولعف امل ميظعت هيف اذه «( بجلا َتَباَيَع يف هولعجي

 رورسلل الاخدإو «هردصل ًاحرشو اطسبو هل انازكإ اهل هتوريظي اف هنأ دنع ند هوذخأ دقو «بجلا

 .هل اعدو هلّبقو «هيلإ همض مهعم هثعب امل «مالسلا هيلع «'"”بوقعي نإ :لاقيف «هيلع

 نيع نع اوباغ نأ الإ ءهل ىذألا راهظإ نيبو هل مهماركإ نيب نكي مل هنإ :هريغو ىدسلا " لاق

 هب اوؤاج مث ءهوحنو برض نم لعفلاو «هوحنو متش نم «لوقلاب هنوذؤي اوعرش مث «هنع اوراوتو هيبأ
 مهنم دحاو ىلإ أجل اذإ لعجف ا ا ىذلا بجلا كلذ ىلإ

 ءةفاسملا فصن نم لبحلا هب اوعطق مث «هيدي ىلع اوبرض رئبلا تافاحب ثبشت اذإو ءهمتشو همطل

 .اهقوف ماقف 2(؟9(ةفوغارلا» :اهل لاقي ‹«هطسو ىف نوكت ةرخص ىلإ دعصف «هرمغف ءاملا ىف طقسف

 هفطل اركاذ ىلاعت لوقي :4 نورعشي ال مهو اذه مهرمأب مهن هيل انيحوأو :  ىلاعت هللا لاق
 ا ىلا لاخلا كلذ ف تسوي ىلإ: نسوا هن ودعا لاج ف ”ربتبلا ةلاؤتإو  ةدقاغو هتمحوو

 كرصنيسو ءانسح اجرخمو اجرف كلذ نم كل نإف هيف تنأ 2 امم نزحت ال كنإ :هل اتيبثتو «هبلقل
 . عينصلا اذه نم كعم اولعف اب" مهربختسو «كتجرد عفريو كيلعيو «مهيلع هللا

 . هيلإ هللا ءاحيإب € نورعشي ال مهو » :ةداتق  [و دهاجم] لاق _ € نورعشي ال مهو » : هلوقو

 امك «كب نورعشتسي الو «كنوفرعي ال مهو «كقح ىف اذه مهعينصب مهئبنتس :سابع نبا لاقو

 : ريرج نبا لاق

 نبا تعمس ء«هيبأ نع «ىدسألا ةدابع نب ةقدص انثدح ءزيزعلا دبع انثدح «ثراحلا ىنثدح

 «عاوصلاب ءىج :لاق «نوركنم هل مهو مهفرعف فسوي ىلع فسوي ةوخإ لخد امل :لوقي سابع

 هل لاقي مكيبأ نم خأ مكل ناك هنأ :ماجلا اذه ىنربخيل هنإ :لاقف «نطف هرقن مث ءهدي ىلع هعضوف

 متيتأف - نطف هرقن مث :لاق  بجلا ةبايغ ىف هومتيقلأف هب متقلطنا مكنأو «مكنود هیندی .«فسوي»

 ا :ضعبل مهضعب لاقف :لاق بذك مدب هصيمق ىلع متئجو ءهلكأ بئذلا نإ: متلقف مكابأ

 مهتغتل » :مهيف الإ تلزن ةيآلا هذه 27 ىرن ال :امهنع هللا ىضر « سابع نبا لاق . مكربخب هربخيل
 0 :)4 نورعشي ال مهو اذه مهرمأب

 دنع فسوي انكرتو قبتسن انبهذ اإ انب اي اولاق 02 توكبي ءاشع مهابأ اوءاجو
 9 هد

 بذك مدب هصيمق ىلع اوءاجو © نيقداص انك ولو ال نمؤمب تنأ امو بثذلا هَلكََف اتعاتم
 ص

 .؛ركذف» :ت ىف (۳) .«فسوي) :أ «ت یف (۲) .«بهذ» :أ «ت یف (۱)

 .؛اميف» : ت ىف )١( . هب دئاعو»: ت ىف (5) .؟فوغارلا» : ىف (4)

 .(یرنالف» :أ ىفو ‹«یریالف» :ت ىف (9) .ت نم ةدايز (۸) . ؟مهيزجيسواا :أ أت ىف (۷)

 )٥۷٦/٠١(. ىربطلا ريسفت (۱۰)



 )٠١ - vo )۱۸ تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 . 4 6۵ نوفصت ام ىلع ناعتسملا هّللاو ليمج ربصف ارمأ مكسفنأ مكل تلوس لب لاق

 ایر كيلا يللا ةنايغ نق ا ان دعب و ا ا ىلا نع ا حلات ل

 . اولاقو . مهيبأل ور تنبو ىلع عزجلاو فسأألا نورهظيو «نوكبي ليللا ةملظ ىف مهيبأ ىلإ

 انبايث :ىأ (انعاتم دنع فسوي اًنكرتو# ءىمارتن : 0 «قيتسن ايهذ نإ: ارحع) اهي مقر اني نيراطب
 . هيلع رذحو «هنم عزج ” [دق] ناک ىذلا وهو .«بئئّذلا هلكأف » ءانتعتمأو

 :نولوقي «هنولواحي ام ريرقت ىف ميظع فّطلت : (نيقداص انك ولو انل نمؤمب تنأ امو : مهلوقو

 «كلذ ىف انمهتت تنأو فيكف .نيقداص كدنع انك ول هذه ةلاحلاو  انقدصت ال كنأ ملعن نحنو

 بيجعو ‹ عقو ام ةبارغل ؟انل كبيذكت ىف روذعم تنأف «بئذلا هلكأف «بئذلا هلكأي نأ تيشحخ كنأل

 ام اهب نودكؤي ىتلا لاعفألا نم اذهو .ىرتفم بوذكم :ىأ «بذك مدب هصيمق ىلع اوءاجو»
 ب دحاو ريغو «ىدسلاو «دهاحم هركذ ايدي لهم نإ اودمع مهنأ وهو .ةديكملا نم هيلع اوؤلامت

 نم هباصأ دقو «بئذلا هيف هلكأ ىذلا هصيمق اذه نأ و «اهمدب فسوي بوث اوخطلو ءاهوحبذف

 ا «بوقعي هللا ىبن ىلع عينصلا اذه جري مل اذهلف .هوقرخي نأ اوسن مهنكلو «همد

 ©: هيلع مهئلامت نم هسفن ىف عقو ام ىلإ مهمالك نع
 ىأ «ليمج رصف ارمأ مكسفنأ مكل تلوس لب

 ا .هفطلو هنوعب هللا هجرفي ىتح «هيلع متقفتا دق ىذلا رمألا اذه ىلع اليمج ًاربص ,ربصأسف

 . لاحملاو بذكلا نم نوركذت ام ىلع : ىأ« نوفصت ام ىلع ناعتسملا

 هير مت روب نبا نع عرج نب ديس نع .كامس نع «ىروثلا لاقو

 .دحاو ريغو .ةداتقو ٠ نسحلاو ٠ ىبعشلا لاق اذكو . صيمقلا قرخل عبسلا هلكأ ول :لاق

 .هيف عزج ال ىذلا :ليمجلا ربصلا :دهاجم لاقو

 7-5 0 ا : لاقف 0 :هلوق

 «كعجوب ثدحت الأ :ربصلا نم ثالث :لاق هنأ هباحصأ ضعب نع ىروثلا لاق :قازرلا دبع لاقو

 2 وقل « كتبيصعم الو

 دجأ ال هللاو :اهلوق ردد: یخ تافل یف ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدح انهاه ىراخبلا ركذو

 . 4 نوفصت ام ىلع ناعتسملا هَللاو ليمج ربصق# .' "فسوي ابأ الإ الثم مكلو یل

 .«یوقال» :ت یف (۳) .أ نم ةدايز (۲) .؟مئ:آ ت ىف )١(

 .(088 )٠١/ ىربطلا ريسفت )٤(

 .(۲۷۷ /۱)قازرلا دبع ريسفت (۵)

 .«لاق ذإ فسوي ابأ الإ» :أ ىفو «بوقعي الإ" :ت ىف (3)
 .(0-459) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



  ۳۷٦ناتيآلا : فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا )۱۹« ۲١(
 ت م ا

 ةعاضب هورسأو مالغ اذه ئرشب اي لاق ولد ئَدأف مهدراو اوسراف ةرابس تءاجو

 نم هيف اوتاكو ةدودعم مهارد سخب نمثب هورشو 0 نرلمعي امب ميلع هّللاو

 . 4 O نيدهازلا
 بجلا كلذ ىف هوكرتو «هتوخإ هاقلأ نيح «مالسلا هيلع «فسويل ىرج امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 . شايع نب ركب وبأ هلاق اميف «مايأ ةثالث رثبلا ىف ثكمف ءًاديحو اديرف

 امو عنصي ام نورظني «كلذ مهموي رئبلا لوح اوسلج هتوخإ هاقلأ امل :قاحسإ نب دمحم لاقو

 بلطتي ىذلا وهو  مهدراو اولسرأو لا 97 فلج وب ًابيرق اولزنف «ةرايس هل هللا قاسف هب عنصي

 هجرخأف ءاهيف «مالسلا هيلع «فسوي ثبشت ءاهيف هولد ىلدأو ءرثبلا "” كلت ء ءاج املف - ءاملا مهل
 . 4 مالغ اذه ئارشب اي » :لاقو «هب رشبتس او

 «هولد ىلدأ ىذلا لجرلا كلذ هادان لجر مسا هنأ ىدسلا معزف 24 ئرشب ای : ءارقلا ضعب أرقو

 اذهب ةءارقلا هلع يفت ىلإ قبس مل ةنال ؛بيرغ ىدسلا نم لوقلا اذهو .ًامالغ باصأ هنأ هل آملعم
 ةءارقلا ىلإ عجري وحنلا اذه ىلع ةءارقلا ىنعم امنإو .ملعأ هللاو «سابع نبا نع ةياور ىف الإ
 :برعلا لوقت امك ءاهديري وهو ةفاضإلا ءاي فذحو «هسفن ىلإ ىرشبلا فاضأ دق نوكيو (ىرخألا

 « هلم اذهو ‹عفرلاو ذئنيح رسكلا زوجيو «ةفاضإلا فرح فذحب .«لبقأ او ‹(یربصا 7 اي»

 . ملعأ هللاو ى ئارشب اي » ىرخألا ةءارقلا اهرسفتو

 نم هانعضبتو هانيرتشا :اولاقو ةرايسلا ةيقب نم نودراولا هرسأو : ىأ 4 ةعاضب هورسأو #:هلوقو

 اذه .ريرج نباو .ءىدسلاو «دهاجم هلاق .هربخ اوملع اذإ هيف مهوكراشي نأ ةفاخم ءاملا باحصأ

 .لوق

 اومتكو «هنأش اورسأ «فسوي ةوخإ :ىنعي ةعاضب هورسأو» : هلوق سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 «موقلا دراول هتوخإ هركذف .عيبلا راتخاو ءهتوخإ هلتقي نأ ةفاخم هنأش فسوي متكو مهاخأ نوكي نأ

 .هتوخإ هعابف .عابي 4 مالغ اذه ئرشب ای $ : هباحصأ ىدانف

 ىلع رداق وهو «هورتشمو فسوي ةوخإ هلعفي ام ملعي :ىأ 4 نولمعي امب ميلع هّللاو  :هلوقو
 قلخلا هل الأ ءهاضقو هردق ام ىضميل كلذ كرتف «قباس ٌردقو ةمكح هل نكلو «هعفدو كلذ رييغت

 .نيملاعلا بر هللا كرابت ءرمألاو

 مكحلا فسويل تلعج امك . مهيلع مكحلاو ةبقاعلا كل لعجأ مث .مهل ىلمأس ىنكلو . مهيلع راكنإلا

 .هتوخإ ىلع ةبقاعلاو

 .«كلذ» :ت ىف (* .0) .«سابع نبا» :ت ىف (۱)
 .«همالسو هيلع هللا تاولص» :أ ىفو ؛هيلع هللا تاولص» :ت ىف )٤(



 11/1 يي ابابا 1١ ل :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 دهاجم هلاق «ليلق نمثب هتوخإ هعابو :ىلاعت لوقي «( دوم مهآرد سخن ورشو 9 :هلوقو
 . ةمركعو

 :ىأ [1 :نجلا] (اقهر الو اسخب فاخی الف » :ىلاعت لاق )امك «صقنلا وه :سخبلاو

 لب «هيف ةبغر مهل سيل :ىأ «نيدهازلا نم هيف كلذ عم اوناكو «ليلق نود نمثب هتوخإ هنع ضاتعا
 .اوباجأل ءىش الب "”هولأس ول

 ترب غا ىلع نناعا# ةورهو و ر يملا نإ كاج فلا فخار ياع نا لاف

 .ةرايسلا ىلع دئاع وه لب :ةداتق لاقو

 نأل ؛ةرايسلا كئلوأ ال «هتوخإ دارأ اغإ € نيدهازلا نم هيف اوناكو ) :هلوق نأل ؛ىوقأ لوألاو

 ىف ريمضلا نأ اذه نم حجريف «هورتشا ادخار هيف ارتاك ولو عاف هوووباو اورا ةا

 .هتوخإل وه امنإ (هورشو »
 وه سيل نكل «كلذك ناك نإو اذهو .ملظلا :ليقو .مارحلا : € سخب 8 :هلوقب دارملا :ليقو

 | ىبن هنأل ءدحأ لك ىلعو «لاح لك ىلع مارح هنمث نأ دحأ لك هفرعي مولعم اذه نأل ؛انه دارملا
 انه دارملا امنإو .ميركلا نبا «ميركلا نبا «ميركلا نبا «ميركلا وهف «نمحرلا ليلخ نبا «ىبن نبا «ىبن
 اذهلو ؛نامثألا صقنأب اذه عمو هوعاب دقو «هتوخإ مهنإ :ىأ ءامهالك وأ فويزلا وأ ٍصقانلا سخبلاب

 فرو «سابع نبا لاق اذكو ءامهرد نيرشعب هوعاب دوعن نبا نعف €۰ ةدودعم مهارد $ : لاق

 .نيمهرد نيمهرد اهومستقا :دازو ىفوعلا ةيطعو «ةداتقو «ىدسلاو « ىلاكبلا

 .ًامهرد نورشعو نانثا :دهاجم لاقو

 .ًامهرد نوعبرأ : ةمركعو قاحسإ نب دمحم لاقو

 هللا دنع هتلزنمو هتوبن اوملعي مل مهنأ كلذو :«نيدهازلا نم هيف اوناكو :  هلوق ىف كاحضلا لاقو

 . لجو زع

 ءرصمب هوفقو ىتح قبأي ال هنم اوقثوتسا :مهل نولوقيو مهنوعبتي اولعج هوعاب ال :دهاجم لاقو
 .ًاملسم ناكو «كلملا هارتشاف ؟رشبيلو ىنعاتبي نم :لاقف

 دلو هذخَت وأ انعفني نأ ئسع هاوثم يم ركأ هتأرمال رصم نم هارتش شا يذلا لاقو

 ارا ىلع بلا او ید اا ليرات نم لز نرالا ىف فول انتم كلذ

 يزجن كلذكو املعو انك هاتیتآ هدشأ غلب املو © 010 نوملعي ال ساتلا

 .«اولئس ول» :أ ىف (۲) ا .«امکو»: ت ىف )١(



 (۲۲ 071١ ) ناتيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزملا ۷۸

 هب ىنتعا ىتح ءرصم نم هارتشا ىذلا هل ضيق هنأ «مالسلا هيلع «فسويب هفاطلأب ىلاعت ربخي

 وأ انعفني نأ ئَسَع هاَوْنَم يمركأ» :هتأرمال لاقف « حالفلاو ريخلا هيف مسوتو «هب هلهأ ىصوأو «همركأو

 EA ORD نيورلا وهوا و طوول ,E ARES Ra هذختن

 .ريفطق همسا ناكو : سابع

 ءرصم نئازخ ىلع ناكو «زيزعلا وهو «بيحور نب ') ريفطإ همسا :قاحسإ نب دمحم لاقو
 .ليئاعر تنب ليعار هتأرما مساو :لاق قيلامعلا نم لجر «ديلولا نب نايرلا موي كلملا ناكو

 .اخيلز اهمسا :هريغ لاقو

 ناك :سابع نبا نع «حلاص ىبأ نع «بئاسلا نب دمحم نع ءًاضيأ قاحسإ نب دمحم لاقو

 . ملعأ هللاف «ميهاربإ نب نايدم نب اقنع نب 7 بيوب نب رعد نبا كلام رصمب هعاب ىذلا

 زيزع :ةثالث سانلا سرفأ :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع «قاحسإ وبأ لاقو

 ةرجأتسا تنبأ اي » :[ىسوم نع] اهيبأل تلاق ىتلا ةأرملاو 4اونس يصرْكأ $ :هتأرمال لاق نيح رصم
 نب رمع فلختسا نيح قيدصلا ركب وبأو ١١[ :صصقلا] «نيمألا يوقلا ترجأتسا نم ريخ نإ

 اا يو تالا

 «رصم دالب : ىنعي# ضرألا يف فسويل انكم كلذكإ» .هتوخإ نم فسوي انذقنأ امكو يلام ركب

 راك (هرمأ ىلع بلاغ هللاو# ءايؤرلا يعي وه” فدنملاو دهام لاف «ثيداحألا ليوأت نم ُهَمَلعنلول

 .هاوس امل بلاغلا وه لب «فلاخي الو عنامي الو دري الف ائيش دارأ اذإ

 همه هي

 نا ا a e هلوقو

 .هقلخ منو ٠ لغ لمكتسا 9 ىأ «هدشأ ل مالسلا هيلع فسوي : ىأ «غلب املو» : هوقو

 «نينسحملا يزجن كلذكو» .ماوقألا كئلوأ نيب اهب هابح هنإ .ةوبنلا : ىنعي 4 امّلعو امكح هانيتآ»

 .ىلاعت هبر ةعاطب الماع «هلمع ىف ًانسحم ناك هنإ :ىأ

 ثالث :ةداتقو دهاجمو سابع نبا لاقف ةدشآ اهيف غلب ىتلا ةدملا رادقم ئش فاتخا دقو

 ةرشع ىنامث : ريبج نب ديعس لاقو .ةنس نوثالث :ىدسلا لاقو .ةنس نورشعو سمخ :ةمركع لاقو

 «كلذ ريغ ليقو . ملحلا دشأللا : ىبعشلاو «ملسأ نب ديزو «ةعيبرو كلام مامإلا لاقو .ةنس

 )١( :ت یف () .«ريفظإ» :ت ىف (۲) .أ ءت نم ةدايز ١نويب«2.

 ) )4.أ نم ةدايز

 )١9/157(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 .؟هقلخ» :أ ىف (۸) .«هدیری» :أ ءت ىف (۷) .«وهفا :أ ىف )١(



 ۳۷۹ (77) ةيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 . ملعأ 2"هللاو

 هّللا ذاعم لاق كل تيه تلاقو باوبألا تقّلَعو هسفن نع اهتيب يف وه يلا هتدوارو طل

 . 4 ©2 نوملاّظلا حلفي ال لإ ياوْنُم نسحأ يبر نإ
 نا ءرصمب اهتيب ىف فسوي ناك ىتلا زيزعلا ةأرما نع ىلاعت ربخي

 هتبحأ اهنأ كلذو ءاهيلإ هتعدو هش 70 لع هوا :ىأ «هسْفن نع” اهتيب يف وه يتلا هتدوارو»]

 ىلإ هتعدو ‹«باوبألا هيلع تقلغو ‹هل تلمجت نأ ىلع كلذ اهلمحف «هئاهبو و هلامح ًاديدش ًابح

 نسحأ ]يب هن هللا ذاعم لاق »و ‹عانتمالا دشأ كلذ نم عنتماف 4ك تيه تلاقو» ءاهسفن

E E Oىا ئار ”نسحأ ىبر كلعب نإ أ : 

 «دهاجم كلذ لاق 4 توملاّظلا حلقي ال هّلِإ ل ‹هلهأ ىف ةشحافلاب هلباقأ الف ىلإ نسحأو ىلزنم

 . مهريغو «قاحسإ نب دمحمو «ىدسلاو

 . ءاتلا حتفو ءءايلا ناكسإو .ءاهلا حتفب نوريثك هأرقف ,« كَل تيه » : ةءارق ىف ءارقلا فلتخا دقو

 «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو .اهسفن ىلإ ] هوعدت اهنأ :هانعم :دحاو ريغو «دهاجمو « سابع نبا لاقو

 «ةمركعو «شيبح نب رز لاق اذكو .كل مله :لوقت «كَل تيه » :سابع نبا نع «ىفرعلاو

 . ةداتقو نسحلاو

 . كيلع : ىأ «ةينايرسلاب ةملك ىهو :نسحلا نع ENTE لاق

 . اهب هوعدت " ةيبرع ةغل ىه :دهاجم لاقو

 . ةيناروحلاب كل مله :4كل تيه » : ةمركع لاقو :ىراخبلا لاقو

 «ىطساولا لّيهس نب دمحأ ىنثدح :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا هدنسأ دقو ءاقلعم هركذ اذكه

 تيه : هلوق ىف سابع نبا یلوم ةمركع نع «یرّر لا یبرع نب رضنلا انثدح «ىسيق نب رق انثدح
 .ةيناروحلاب ىه :لاق .كل مله :لاق *كل

 _ كل تيه » : ىنعي - ةءارقلا لو س الا ناکو ن الا ةيبعاوبا لاقو

 تلأس : ديبع وبأ لاقو .لاعت :اهانعم «زاجحلا لهأ ىلإ تعقو «ناروح لهأل ‹ةغل ىه :لوقيو

 .اهفرعي مهتغل اهنأ ركذف «ناروح لهأ نم ًاملاع اخيش

 . (نع)» :آ «ت یف (۳) . «ت نم ةدايز () . (هللاف» :ت یف )1(

 .؟مركأ) :أ «ت یف )١( .«كلذ» :أ «ت ىف (0) .أ نم ةدايز (6)

 .«بحيا:أ «ت یف (9) .2ىروجلا ىبرغ» :ت ىف (۸) .«ةبيرغ» :ت ىف (0)



 (۲۳) ةيآلا:فسوي ةروس - عبارلا ءزملا حلل سور

 هللا ىضر « بلاط نبأ و لعل غافلا 37 لوقب ةءارقلا هذه ىلع ريرج نبا مامإلا دهشتساو

 : هنع

 اتيت اَذِإ قارعلا اخأ نينمؤملا ريمأ غلبأ

 اتيه تيهف كيلإ قنع ةلهآو قارتعلا نإ

 فاو لاف لو

 لوق نم كل تاأيهت : ىنعمب «ءعاتلا مضو «ةزمهلاو ءاهلا رسكب «كل تبه» :نورخآ كلذ أرقو

 وبأو «ىملسلا نمحرلا دبع وبأو « سابع نبا ةءارقلا هذه هنع ىور نمو ةّئيه ىهأ رمألل تئه : لئاقلا

 . كل تأيهت :ىنعمب اهرسفي مهلكو «ةداتقو «ةمركعو « لئاو

 0 قاحسإ نب هللا دبع أرقو .ةءارقلا هذه ناركني ىئاسكلاو ورمع وبأ ناکو :ريرج نبا لاق

 .ةبيرغ یھو : ءاتلا رسكو ءاهلا حتفب «(تيه»)

 : ”رعاشلا لوق © دشنأو «ءاتلا مضو ءءاهلا حتفب «تْيَه» ةنيدملا لهأ ةماع مهنم «نورخآ أرقو

 تيه :ةريشعلا نم عاد لاق ام اَذِإ نيدعبألاب ىموق سيل

 تعمس دق :دوعسم نبا لاق :لاق لئاو ىبأ نع «شمعألا نع «ىروثلا انأبنأ :قازرلا دبع لاق

 :مكدحأ لوقك وه امنإف .فالتخالاو عطنتلاو مكايإو «متمّلع امك اوؤرقاف «نيبراقتم مهتعمسف ةآرَقلا

 تيما : اهنوؤرقب اسان نإ ءنمحرلا دبع ابأ اي :لاقف «(كّل تيه » : هللا دبع أرق مث «لاعتاو ؟مله»

 . ىلإ بحأ «تمّلَع امك اهأرقأ ىنإ :هللا دبع لاقف ؟ [كل]
 دبع لاق :لاق لئاو ىبأ نع ءروصنم نع «ةنيبع نبا انثدح .عيكو نبا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 امك أرقأ ىنإف «ىنوعد :لاقف ؟«كَل تيه» :اهنوؤرقي اسان نإ :قورسم هل لاقف .«كل تيه » : هللا

 30 لاتا كرف

 دوعسم نبا نع «قيقش نع «ةبعش انثدح «سايإ ىبأ نب مدآ انثدح «ىنثملا ىنثدح :ًاضيأ لاقو

 .(لوق» :ت ىف )١(

 )76/١15(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .ءاودشنأو» :1 ءت یف )٤( .«قاحسإ ىبأ نب هللا دبع» :ت ىف (۳)

 )١١/ ۴١(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «دبعلا نب ةفرط وه (5)

 .أ نم ةدايز (5)
 .(۲۷۹/۱) قازرلا دبع ريسفت (۷)

 )۳۱/۱١(. ىربطلا ريسفت (۸)



 ۳۸۱ )۲٤( ةيآلا:فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 .ءاتلا مضو «ءايلا ناكسإو «ءاهلا رسكب ««كّل تيه» : نورخآ '''لاقو

 ظفلب عيمجلا بطاخي لب .«ثنؤتالو عمجت الو ىنثت ال «تيه» دلا نب مف ةع وأ لاق
 را تو ءمكل تيهو ءامكل تيهو «كل تيهو كل تيه :لاقيف «دحاو

 ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرصنل كلذك هبر ناهرب ئأر نأ الول اهب مهو هب تمه دقلو إ»

 . 4 ©2 نيصلخملا اندابع نم هنإ

 نب ديعسو «دهاجمو « سابع نبا نع ىور دقو ماقملا اذه ىف مهتارابعو سانلا لاوقأ تفلتخا

 .ملعأ هللاو «هريغو ريرج نبا هركذ ام كلذ ىف فلسلا نم ةفئاطو «ريبج

 لهأ ضعب نع ىوغبلا هاكح .سفنلا 9 ثيدح تارطخ مه اهب همهب دارملا : مهضعب لاقو

 «ةريره ىبأ نع «مامه نع ا نع «قازرلا دبع ثيدح انهاه ا دروأ مث « قيقحتلا

 «ةنسح هل اهوبتكاف ةنسحب ىدبع مه اذإ :ىلاعت هللا لوقي» : هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر

 نم اهكرت امنإف ءةنسح اهوبتكاف اهلمعي ملف ةئيسب مه نإو ءاهلاثمأ رشعب هل اهوبتكاف اهلمع نإف
 . *«اهلثمب اهوبتكاف اهلمع نإف «ىئارج

 .اهنم اذه «ةريثك ظافلأ هلو «'”نيحيحصلا ىف جرخم ثيدحلا اذهو

 مهي ملف :ىأ#هبر ناهرب ئأر نأ الول اهب مه # :ليقو .ةجوز اهانت :ليقو .اهبرضب مه :ليقو

 كالو رج نا كد 6 ةيبرعلا "تي نم رظن لوقلا اذه ىفو

 نب دمحمو « ريبج نب ديعسو «دهاجمو ۰« سابع نبا نعف :ًاضيأ لاوقأ هيفف هآر ىذلا ناهربلا امأو

 هيبأ ةروص ىأر :مهريغو «قاحسإ نب دمحمو «كاحضلاو ‹«حلاص ىبأو «ةداتقو «نسحلاو « نيريس

 ا هعبصأ ىلع اضاع «مالسلا هيلع .«بوقعي

 .فسوي ردص ىف برضف :ةياور ىف هنع ليقو

 «قاحسإ نب دمحم لاق اذكو « هذيس : ىلعي كلل لايخ ىأر : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .«أرقو» :تاىف(١)

 .«دروأو» ١: ىف )٤( .«ثيدحول :أ ءت ىف () .«مهل» :أ ىف (۲)

 )٥( ليزنتلا ملاعم )٤/ ۲۳١(.

 .(۲۰۵) مقرب ملسم حيحصو )00١( مقرب ىراخبلا حيحص(1)

 هلقنو هريسفت ىف نايح وبأ هراتخا ام وه حجارلاو ءهب ملسم ريغ مهلا ىنعم ىف انه ظفاحلا هركذ امو (9 )۳۸/۱١« ىربطلا ريسفت (۷)

 مه هنم عقي مل فسوي نأ  نايح وبأ هراتخا ىذلا وهو - ىناثلا باوجلاو» :لاقو 3١( /۳) «نايبلا ءاوضأ» ىف ىطيقنشلا ةمالعلا هنع
 . كانه همالك ةيقب رظناو .٠ . .ناهربلا دوجول هنع ىفنم وه لب ءًالصأ

 .«لاثمت» :أ ت یف (9) .«هظعي» :أ «ت ىف (۸)



 (؟5) ةيآلا:فسوي ةروس - عبارلا ءزحلا حل بلم لل ل ل هرب

 .؟بابلا نم اند نيح «هديس ريفطإ لايخ وه امنإ : مهضعب نع هاكح اميف

 N غ ووم ىبأ نع < ‹ عیکو انثدح ا انثدح :ريرج نبا لاقو

 رقت الو ¥: تيبلا طئاح ىف باتك اذإف «تيبلا فقس ىلإ ناروتو مو :لاق ىظرقلا بعك

 Y]. :ءارسإلا] 4 ًاليبس ءاَسّو ةّشحاف ناك لإ ىنزلا

 .بعك نب دمحم نع ا او

 : ىف لوقي ىظرقلا تعمس :لاق رخص ىبأ نع «ديزي نب عفان ىنربخأ «بهو نب هللا دبع لاقو

 ٠١[« :راطفنالا]ةيآلا © نيظفاحل مكيلع نإ هللا باتك نم تايآ ثالث :فسوي ىأر ىذلا «ناهربلا»

 « تبسك امب سفن لك ئلع مئاق وه نمفأ > :هلوقو «[١5:سنوي] :ةيآلا «نأش يف نوكت امو» :هلوقو

 4 ىنزلا اوبرقت الو > ةعبار ةيآ دازو «ىظرقلا لوق لثم لوقي لاله ابأ تعمس : عفان لاق [۳۳ :دعرلا]

 . كلذ نع 27 هاهنت رادجلا ىف هللا باتك نم ةيآ ىأر :ىعازوألا لاقو

 نأ زئاجو هب مه ناك امع هرجز ام هّللا تايآ نم ىأر هنإ : لاقي نأ باوصلاو :ريرج نبا لاق

 رجزلا نم ابوتكم هآر ام نوكي نأ زئاجو .كلملا 47 [ةروص] نوكي نأ زئاجو «بوقعب ةروص نوكي
 .ىلاعت هللا لاق امك قلطي نأ باوصلاف «كلذ نم ءىش نييعت ىلع ةعطاق ةجح الو .كلذ نع

 هيف ناك امع هفرص اناهرب هانيرأ امك :ىأ( ءاشحفلاو ءوسلا هنع فرصنل كلذك# :هلوقو :لاق

 .هرومأ عيمج ىف ءاشحفلاو ءوسلا هيقن كلذك

 هللا تاولص «رايخألا نيفطصملا نيراتخملا نيرهطملا نيبتجملا :ىأ « نيصّلخملا اندابع نم هّنِإ»

 .هيلع همالسو

 دارأ نم ءازج ام تاق بابلا ادل اهدّيس ايفلَأو ربد نم هصيمق تّدَقو بابلا اقبتساو ط
oهب ٭ سا سلا ساس ت هم امش باش 09200 ىلإ 2 هي ا ل هاش  

 نم دهاش دهشو يسفن نع ينتدوار يه لاق «د) ميلأ باذع وأ نجسي نأ ألإ اءوس كلهأب

 يوو را و ا

 ريد نم دق هصيمق ناک نإو © نیبذاکلا نم وهو تّقدصف لبق نم دق هصيمق ناک نإ اهلها

 نك ديك نإ نك ديك نم لإ لاق ربد نم دف هصيمق ئأر امف 69 نیقداصلا نم وهو تبذکف

 ةأرملا نم لجرلا سلجم سلجو هليوارس لح هنأ نم لقني امو» :(۲۹۷ /۱۰) ىواتفلا ىف - هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق )١(

 نع ذوخأم وه امنإف كلذك نكي مل امو ءهلوسر الو هب هللا ربخي مل امم وهف ‹«كلذ لاثمآو هدي ىلع اضاع بوقعي ةروص ىأر هنآو
 دحأ كلذ نم لقني مل «هلقن مهنعف نيملسملا نم هلقن نم لكو ءمهيف ًاحدقو ءءايبنألا ىلع ًابذك سانلا مظعأ نم مه نيذلا دوهيلا

 5١١ ۲۲١(. ص) ةبهش وبأ دمحمل ريسفتلا بتك ىف تايليئارسإلا :رظناو .«ًادحاو افرح ةي انيبن نع

 .آ ءت نم ةدايز )٤( .؟هاهن رادجلاو» :1 ءت ىف (۳) .(دودرم» :ت ىف (۲)



 را سل )۲۹ )۲٥ تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزيجلا

 . ¢ 9 ® َنيئطاَخْلا نم تنك كّنِإ كبذذل يرفغتساو اذه نع ضرعأ فسوي © ميظع

 ىلإ عجريل هبلطت ةأرملاو «براه 2 «بابلا ىلإ ناقبتسي اجرخ نيح امهلاح نع ىلاعت ربخي

 طقس هنإ :لاقي ءاعيظف ادق 2" هتدقف ''”[هئارو نم] هصيمقب تكسمأف «كلذ ءانثأ ىف هتقحلف «تيبلا

 كلذ ا دنع تايجر وهو اهدنا ا ههرلا يك وهوا ا اراه كيوت رو ا دنع

 داَرَأ نم ءازج ام» :اهئادب و ةفذاقو ةلصنتم اهجوزل تلاقو ءاهديكو اهركمب هيف یه امم تجرخ
 ابرض برضي :ىأ «ميلأ باذع وأ ٠ ء«سبحي :ى 14 نعسي نأ الإ .ةشحاف : "ى « اءوس كلهأب

 اراب تاكو «ةنايخلا نم هب هتمر امم أربتو .قحلاب ماسلا هيلع“ يسوي و كلل دعت 0

 دهاش دهشو» ءهصيمق تدق ىتح اهيلإ هبذجت هتعبتا اهنأ ركذو ,«يسْفُن نع ينتدوار يه) :'
ETىلع اهدارأ هنإ اهلوق ىف :ىأ «تقدصف» ءهمادق نم :ىأ  

 ناک نإو» : تلاق ام حصيف «هصیمق تدقف .هردص ىف هتعفد هيلع تبأو اهاعد ال نوكي هنأل ءاهسفن
 ووو

 ت ےب

 تكسمأ هتبلطتو ءاهنم بره امل عقو امك نوكي كلذو < «نيقداّصلا نم وهو تبذكف ربد نم دق هصيمق

 .هئارو نم هصيمق تدقف ءاهيلإ هدرتل هئارو نم هصيمقب

 دبع لاقف .فلسلا ءاملعل نيلوق ىلع .ريبك وأ ريغص وه له :دهاشلا اذه ىف اوفلتخا دقو

 :قازرلا

 .الجر ناك هنإ : 0 50 ا 00 «ةمركعو «دهاجم

 .اهمع نبا ناك :ىدسلاو ءملسأ نب ر ديز لاقو

 كلا صا سناك فايع نا لاقو

 .ديلولا نب نايرلا كلملا تخأ تنب تناك اخيلز نأ قاحسإ نبا ركذ دقو

 اذكو .دهملا ىف ايبص ناك :لاق 4 اهلهأ نم دهاش دهشو» :هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 ناك هنأ ا نب كاحضلاو ريبج نب ديعسو .نسحلاو فاش نب لالهو «ةريره ىبأ نع ور

 .ريرج نبا هراتخاو .رادلا ىف ايبص

 انثدح ء.نافع انثدح «دمحم نف نسحلا انندح :ريرج نبأ لاقتف عوفرم ثيدح هيف درو دقو

 ىبنلا نع « سابع نبا نع :ريبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع ىنربخأ  ةملس نبا وه -دامح

 .«ینعت» :أ ءت ىف (۳) .«تدقف» :أ ت یف (۲) .أ «ت نم ةدايز(١)

 . اراب ًاقداص» :ت ىف )٤(



  A4تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا )۳۰ _ 75(

 .”فسوي دهاش مهيف ركذف «راغص مهو ةعبرأ ملكت» :لاق يم

 ةعبرأ 5 :لاق هنأ ؛ سابع نبا نع «ديعس نع «ءاطع نع «ةملس نب دامح نع هريغ هاورو

 "یر نبا ىسيعو .جيرج بحاصو .«فسوي دهاشو «نوعرف تنب ةطشام نبا :راغص مهو

 .بيرغ لوق اذهو .ايسنإ نكي ملو هللا رمأ نم ناك :دهاجم نع .ميلس ىبأ نبا ثيل لاقو

 هتفذق اميف اهبذكو فسوي قدص اهجوز ققحت املف : ىأ < ربد نم دق هصيمق ئأر امل :هلوقو
 نم هب باشلا اذه ضرع تخطل ىذلا خطّللاو تهبلا اذه نإ : : ىأ (نکدیک نم ُهَّنِإ لاق هب هتمرو

 . 4 ميظع نكديك نِإ) «نكديك ةلمج

 برضا :ىأ © اذه نع ضرعأ فسوي» اي : مقو ام ناحتكي «مالسلا هيلع «فسويل ارمآ لاق مث

 نيل ناك دقو هتأرمال لوقي € كبنذل يرفغتساو) .دحأل هركذت الف ءاحفص ا لا] اذه نع

 : ىأ 4 كبنذل يرفغتسا) :اهل لاقف ءهنع اهل ربص ال ام تأر اهنأل ؛اهرذع هنأ وأ ءالهس ةكيرعلا

 ىذلا اذه نم ىرفغتسا «هنم ءىرب وه ا هفذق مث «باشلا اذهب ء ءوسلا ةدارإ نم كنف عقر )يزل

 . (نيطاخْلا نم تنك كّنإل «كنم عقو

 يف اهارنل نإ بح اهقغش دق هسْفن نع اهاتف دورت زيزعلا ةأرما ةنيدملا يف ةوسن لاقو ]ل

 ةدحاو لک ت تتآو اكتم نهل تدتعأو نهيْلِإ تلسرأ نهركمب تعمس اَمَلَف 60 نيم لالض

 اَشَب اذه ام هلل شاح َنُْقو نهيديأ نعطقو هن ربك هنيأر امف نهيلع جرخا تْلاَقو انيگس نهتم

 مصعتساف هشت نع هثدوار.دقلو هيف يعمل يذلا نلف تاق © مرک كلم الإ اذه نإ

 امم يلإ بحأ نجسلا بر ر لاق ©9 نيرغاّصلا نم انوكيلو نتجسيل نتجسيل هرمآ ام لعفي مل نو

 بر هَل باجتساف © نيلهاجلا نم نكأو نهيْلِإ بصأ نهديك يتع فرصت الإو هيل ينتوعدي
 4 عه مِيلعْلا عيمّسلا وه هّلِإ نهديك هنع فرصف

 ءهب سانلا ثدحت ىتح ءرصم ىهو ءةنيدملا ىف 0 زيزعلا ةأرماو فسوي ربخ نأ ىلاعت ربخي
 يزول وهو ةيزعلا ا ىلغ ندعي رکا ا ءارمألا ءاسن لثم (ةنيدملا يف ةوسن لاقو)
 ىلإ هوعدتو «هسفن نع اهمالغ لواحت : یآ «هسْقُن نع اهاتف دوارت زيزعلا ةأرما» :اهيلع كلذ نبعيو

 هب ةملس نب دامح قيرط نم (497/7) كردتسملا ىف مكاحلاو )١/ 7١١( دنسملا ىف دمحأ هاورو )٥9/١١( ىربطلا ريسفت )١(
 . ىبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو

 )5٤/١١(. هريسفت ىف ىربطلا هجرخأ ًافوقوم دامح نع رابجلا دبع نب ءالعلا هاور (؟)

 أ ت نم ةدايز (3) .«یذلل» :أ «ت یف )٤( .ت نم ةدايز (9)



 ميو سا ۳١ ۳٤( ) تایآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 .هفالغ وهو .اهبلق فاغش ىلإ هبح لصو دق :ىأ (ابح اهفغش دق» ءاهسفن

 باص ناكاو تل نود كسلا افلا للا ا ناش ونا نع فات لاق
 .بلقلا

 .هسفن نع هايإ اهتدوارمو ءاهاتف اهبح نم اذه اهعينص ىف :ىأ < نيبم لالض يف اهارنأ اإ

 د نيكل ل :قاحسإ نب دمحم لاقو .نهلوقب :مهضعب لاق : 4 نهركمب تعمس اًمَلَف $

 « نِهيَلِإ تلسرأ » كلذ دنعف «هتدهاشمو هتيؤر ىلإ نلصوتيل كلذ نلقف «هنيري نأ نيبحأف «فسوي

 . 4 اكتم نهَل تدتعأو > نهفيضتل اهلزنم ىلإ نهتعد :ىأ

 «دعملا سلجملا وه : مهریغو «ىدسلاو «نسحلاو «دهاجمو «ريبج نب ديعسو « سابع نبا لاق

 تتآو » :ىلاعت لاق اذهلو .ه لاو جرتأ نم نيكاكسلاب عطقي ام هيف «ماعطو ا نراه

 تلاقو $ «هتيؤر ىلع نهلايتحا ىف نهل ةلباقمو ءاهنم ةديكم اذه ناكو , ( انیکس نهم ةدحاو لک

 :ىأ 4 هَنْرَبكَأ هتيأر >و جرخ 4 اَمَلَف » «ءرخآ ناكم ىف هتأبخ دق تناك اهنأ كلذو .4 نِهْيَلَع جرخا

 ")ى رتألا نعطقي نهنأ ننظي نهو «هتيؤرب اشهد مهيديأ نعطقي نلعجو ؛هردق نللجأو «هنأش نمظعأ
 .دحاو ريغ هلاق ءاهب نهيديأ نززح نهنأ :دارملاو «نيكاكسلاب

 . ملعأ (؟)هللاف ءاهنيقلأ ىتح نهيديأ نعطق :ةداتقو «دهاجم نعو

 نهيديأ نيب تعضو مث «نهسفنأ تباطو نلكأ امدعب نهل تلاق اهنأ ملسأ نب ديز نع ركذ دقو

 هيلإ تثعبف .معن :نلق ؟فسوي ىلإ رظنلا ىف نكل له :انيكس نهنم ةدحاو لك تتآو ا

 البقم هنيريل عجرف عجري نأ هترمأ مث «نهيديأ نعطقي نلعج هنيأر املف "نهيلإ جرخا نأ هرمأت
 ةدحاو ةرظن نم نتنأ :تلاقف «نلولوي نلعج ملألاب نسسحأ املف «نهيديأ ىف نززحي نهو ءاربدمو

 امو :اهل نلق مث «ميرك كلم الإ اذه نإ ارشب اذه ام هلل شاح نلقف ؟انأ مالا فيكف ءاذكه نتلعف

 هللا تاولص «هنإف «هنم ابيرق الو ههبش رشبلا ىف نيري مل نهنأل ءانيأر ىذلا دعب مول نم كيلع ىرن

 :ءارسإلا ثيدح ىف حيحصلا ثيدحلا ىف كلذ تبث امك ءنسحلا رطش ىطعأ دق ناك «"ملسو هيلع
 رطش ىطعأ دق وه اذإف» :لاق «ةثلاثلا ءامسلا ىف «مالسلا هيلع «فسويب رم هيك هللا لوسر نأ
 نسجل

 رطش همأو فسوي ىطعأ» : دلع هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «تباث نع «ةملس نب دامح لاقو

 .«جنرتالا» :ت ىف (۳) .؟جنرتأ) :أ «ت ىف (۲) .«ليق» :أ «ت یف )١(

 .«نهيلع» : ىف (5) . «اجنرتأ» :] ىف (5) .؟هللاو» :أ ىف (4)

 .ا؛همالسو) : «ت یف (۷)

 .هنع هللا ىضر سنأ ثيدح نم )١77( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۸)



 (84 ۔۳۰) تايآلا :فسوي ةروس  عبارلا ءزجلا سس ع

Se يع نق aE E رولا ةاضتيت لافؤ o 

 نسحلا ثلث همأو فسوي ىطعأ .

 «قربلا لكم هفسوي هجو ناك :لاق هللا دبع نع ءصوحألا ىبأ نع ءاضيأ قاحسإ وبأ لاقو

 .هب نتتفت نأ ةفاخم ههجو ىطغ ةجاحل هتتأ اذإ ةأرملا تناكو

 لهأ نسح ثلث همأو فسوي ىطعأ» :لاق هنأ للك ىبنلا نع ءالسرم ىرصبلا نسحلا هاورو

 . "فلا ضانلاو يثلثلا:هنآو فكسوي ىطغأ +لاق وأ -نيثلثلا سانلا ئطغاو .ءايندلا

 ىطعأف «نيفصن نسحلا مسق :لاق ىشرجلا ةعيبر نع دهاجم نع ءروصنم نع «نايفس لاقو
 . قلخلا رئاس نيب رخآلا فصنلاو .نسحلا فصن ةراس همأو فسوي

 هيلع «مدآ نسح نم فصنلا ىلع ناك فس وي نأ :هأنعم : ىليهسلا مساقلا وبأ مامإلا لاقو

 «هلامج ىف هيزاوي نم هتيرذ ىف نكي ملو ءاهنسحأو ةروص لمكأ ىلع هديب مدآ قلخ هللا نإف «مالسلا

 .هنسح رطش ىطعأ دق فسوي ناكو

 اذه ام .هللا ذاعم :دحاو ريغو دهاجم لاق « هلل شاحإ : هتيؤر دنع 5 ةوسنلا ءالؤه لاق اذهلف

 . ىرتشمب :ىأ «(ىرشب اذه ام» : مهضعب أرقو (ارشب

 نأب قيقح اذه نأب نهيلإ ةرذتعم اذه لوقت :4 هيف يّئتمل يذلا نكلذف تاق . ميرك كلم لإ اذه نإ»

 .هلامكو هلامحجل بحي

 نهتربخأ ءرهاظلا هلامج نيأر امل :مهضعب لاق . عنتماف : :ىأ «مصعتساف هسفت نع هتدوار دقلو)

 لعفي مل نئلو» : “دعوت تلاق مث «لامجلا اذه عم ةفعلا '”ىهو .نهنع ىفخت ىتلا ةنسحلا هتافصب

 مدعو نهر نم : مداسلا هيلع E كلك دعو ,«نيرغاّصلا نم انوكيلو نجي 5 ل ةرمآ ام

 بصأ نهديك ينع فرصت ًالإوإ «ةشحافلا نم أ ا و :لاقو

 الإ اعفن الو ارض اهل كلمأ الو «ةردق ىسفن نم ىل سيلف .ىسفن ىلإ ىنتلكو نإ :ىأ «نهيلإ

 . ىسفن ىلإ ىنلكت الف «نالكتلا كيلعو ناعتسملا تنأ «كتوقو كلوحب

 كلذو .4 ميلعْلا عيمّسلا وه هنإ نهديك هنع فرصف هبر هل باجتساف . نيلهاجلا نم نكأو نهيلإ بصأ)
 نجسلا راتخاو ءعانتمالا دشأ اهنم عنتماف هامحو ءةميظع ةمصع هللا همصع «مالسلا هيلع «فسوي نأ

 نب دامح نع نافع قيرط نم (۳۸۵ /9) لماكلا ىف ىدع نباو ٥۷۰( /۲) كردتسملا ىف مكاحلاو 6 )۱١/ هريسفت ىف ىربطلا هاور )١(

 دحأ هعفر ملعأ ام ثيدحلا اذهو» :ىدع نبا لاق .«هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو ءهب ةملس

 .؟فعضلا ىلإ بسني امم ءىش هيف لاقي نأ نم قدصأو قثوأو رهشأ نافعو ءةملس نب دامح نع هفقوأ هريغو «نافع ريغ

 .(۸۰ /15) هريسفت ىف ىربطلا هاور (؟)

 .«هدعوتتا :آ ت ىف (:) . وهو نهيلع» :ت ىف (۳)



 نكي 5 ,ه)ر ناتيآلا : فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 ةأرما یهو «هتديس هوعذت هلامكو هلامجو هبابش عم هنأ :لامكلا تاماقم ةياغ ىف اذهو «كلذ ىلع

 ىلع نجسلا راتخيو «كلذ نم عنتميو ةسايرلاو« لاملاو لامجلا ةياغ ٩ یف اذه عم یهو ءرصم زيزع

 الإ لظ ال موي هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس» : لاق للك هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف تبث اذهلو
 دوعي ىتح هنم جرخ اذإ ا قلعم هبلق لجرو كلش ةدابع ىف أشن باشو «لداع مامإ :هلظ

 ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو هيلع ؟“اقرتفاو هيلع اعمتجا هللا ىف اباحت نالجرو «هيلإ
 « بصلمو لامج تاذ ةأرما هتعد لجرو « هانيع تضافف ايلاخ هللا ركذ لجرو « هني تقفنأ ام هلامش

 . "هللا فاخأ ىنإ :لاقف

 ند ے2 o لد تاي م 0ء٥2 نس 7 و دعا ف

 . 4 62 نيح ئتح هننجسيل تايآلا اوأر ام دعب نم مهل ادب مث ۾

 كلذو «ةدم ىلإ : ىأ «نيح ىلإ هنونجسي مهنأ هوأر اميف ةحلصملا نم مهل رهظ مث : ىلاعت لوقي

 هللاو - مهنأكف .هتهازنو هتفع ىف هقدص ىلع  ةلدألا یهو  تايآلا ترهظو «هتءارب اوفرع امدعب
 .كلذ ىلع هونجس مهنأو ءاهسفن نع اهدوار اذه نأ ایا ثيدحلا عاش امل هونجس امنإ ملعأ

 «ةنايخلا نم هيلإ بسن امم هتءارب نيبتت ىتح جورخلا نم عنتما ءةدملا رخآ ىف ريبكلا كلملا هبلط امل اذهلو

 .همالسو هيلع هللا تاولص «ضرعلا ىقن وهو جرخ كلذ ررقت املف
2 

 .اهحضفيف هضرع أربيو «هقح ىف '"”اهنم ناك ام عيشي الثل هونجس امنإ مهنأ :ىدسلا ركذو
EEامو ا ذاق  Eامرك ل ص  Oم .٠ ب 5  or”.م ر محا م  

 ينارأ ينإ رخألا لاقو ارمخ رصعأ ينارأ ينإ امهدحأ لاق نايتف نجسلا هعم لخدو و
 o شم م کا ا 3 ء2 ا0 هي و وو 2 و 6 8

 . 4 2 نينسحملا نم كار الإ هليوأتب انغبن هنم ريطلا لكأت ازبخ يسأر قوف لمحأ

 .هزابخ رخآلاو «كلملا ىقاس امهدحأ ناك :ةداتق لاق

 .«ثلجم» رخآلاو ««اوبن» بارشلا ىلع ىذلا مسا ناك :قاحسإ نب دمحم لاق

 .هبارشو هماعط ىف همس ىلع الات امهنأ مهوت هنأ امهايإ كلملا سبح ببس ناكو :ىدسلا لاق

 نسحو «ثيدحلا قدصو ةنامألاو ا نجسلا ىف رهتشا دق «مالسلا هيلع 2. فسوي اکو

 ةدايعو نجسلا لهأ ىلإ ناسحإلاو ريبعتلا ةفرعمو «همالسو هيلع هللا تاولص «ةدابعلا ةرثكو تمسلا

 .«لجو زع هللا ةعاط ىف» :ت ىف (۲) .«ىلإ» :ت ىف )١(
 .«اقرفتو» :أ «ت ىف (:4) .(دجسملا ىف» :أ «ت ىف (۳)
 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )٠١701( مقرب ملسم حيحصو )١571( مقرب ىراخبلا حيحص ()

 .«ناکف» :ت ىف (۸) «امهنم» :أ ىف (۷) . «اماهتا» :ت ىف )١(
 .؛ةدوجلاب» :أ ىف (9)



 (۳۸ لالا ناتيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزلا د ۸

 الاقو ءاديدش ابح هابحأو هب افلآت «نجسلا ىلإ نايفلا "نزع لخد الو . مهقوقحب مايقلاو مهاضرم

 هتبحم نم ىلع لحد الإ دحأ ىنبحأ ام هنإ ءامكيف هللا كراب : "لاق .ادئاز ابح كانببحأ دقل هللاو :هل

 زيزعلا ةأرما ىنتبحأو «هيبسب تيذوأف ىبأ ینبحأو «اهببسب اهببسب ررضلا ىلع لخدف ىتمع ىنتبحأ «ررض

 ىنعي  ارمخ رصعي هنأ ىقاسلا ىأرف ءامانم ايأر 5 «كلذ الإ عيطتسن ام هللاو :الاقف «ءكلذكف

 نع «متاح ىبأ نبا هاورو . (ابنع رصعأ ىنارأ ىنإ» :دوعسم نب هللا دبع ةءارق ىف ىه كلذكو - ابنع

 نبا نع «بهو نب ديز نع « شمعألا نع :كيرش نع «نوراه نب ديزي نع «ناتس نب دمحأ

 . «ابنع رصعأ» :اهأرق هنأ :دوعسم

 ار نام فأر :لاق .ابنع : ىنعي € ارمخ رصعأ ي ينارأ ينإ © : هلوق ىف كاحضلا لاقو

 .ارمخ

 «ديقانع هيف جرخف .تتبنف «بنع نم ةلّبح تسرغ ىنأ مئانلا یری اميف "تیر :ةمركع لاقو

 .ًارمخ هيقستف جرخت مث «مايأ ةثالث نجسلا ىف ثكمت : لاق .كلملا نهتيقس مث نهترصعف

 كارت نإ هليوأتب انئَبن هنم ريطلا لكأت ازبخ يسأر قوف لمحأ ينارأ يَنِإ » :- زابخلا وهو  رخآلا لاقو

 . ( نينسحملا نم
 .هريبعت ابلطو امانم ايأر امهنأو «هانركذ ام نيرثكألا دنع روهشملاو

 نع .عاقعقلا نب ةرامع نع «ريرج انثدح :الاق ديمح نباو عيكو نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 .هيلع ابرجيل املاحت اناك امنإ ءائيش فسوي ابحاص ىأر ام :لاق هللا دبع نع «ميهاربإ

 يبو يلع امم امك مكي نأ لق هليوأتب مكنات لإ هنافزرت ماع اميتاب ال لاقط
 ميهاربإ يئابآ َةّلم تعبتاو 00 نورفاك مه ةرخآلاب مهو هّللاب نونمّؤي ال موق ةّلم تكرت ين

 سلا ىلع يلع هلل لطف نم كلذ ميش نم هلاب لرش نأ نل ناک ام بوو تحس

 . 4 62 توركشي ال ساّنلا رکا

 هريسفتب أ و مس ایز قرار ایسا ماس م یارک
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 .(لاقف» :أ «ت ىف (۲) .(اذه» :ث ىف )١(

 .«تيأر هل لاق :ةمركع لاقو» :ت ىف (۳)

 .«هنآ» :ت ىف (6) .«لاقف» :أ ءت ىف (54)

 .؟ملاع» :أ ىف (5)



 مر )تالا توت ةزوش + عناولا رجلا

 نأ لبق هليوأتب اا الإ[ ىف] (هناقزرت ماعط امكيتأي ال» :لوقي :دهاجم لاق

 .ىدسلا لاق اذكو ,4 امکیتأب

 دمحم انثدح ءءالعلا نب دمحم انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :هللا همحر «متاح ىبأ نبا لاقو

 ىردأ ام :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «نابوث نب نسحلا نع «نيدشر انثدح هل خيش - ديزي نبا

 ال» :نيلجرلل لاق نيح هللا باتك ىف دجأ ىنأل .ءكلذك وهو فاتعي ناك «مالسلا هيلع .فسوي لعل

 نبا لاق مث .كلذ دنع فاتعا ارم وأ اولح ماعطلا ءاج اذإ :لاق (هليوأتب امكتأبن الإ هناقزرت ماَعَط امكيتأي
 .بيرغ '"”رثأ اذهو .ملعف ملع امنإ :سابع

 الف ءرخآلا مويلاو هللاب نيرئاكلا ةلم تبنتجا ىنأل ؛ ىايإ هللا ميلعت نم وه امنإ اذهو :لاق مث

 قرط تودع لق (بوقعيو قاحسإو ميهاربإ يئابآ ةّلم تعبئاو» . داعملا ىف اباقع الو اباوث نوجري

 نوكي اذكهو «نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص «نيلسرملا ءالؤه قيرط تكلسو «كرشلاو رفكلا

 ام هو هلق ىت نات "7 للقلا طع نف رفا ءلالا عبتاو «ىدهلا قيرط كلس نم لاح

 اا قيس ىلإ انهو را امامإ هلعجيو «هملعی نكي مل

 وهو  ديحوتلا اذه : (ساتلا ىلعو انيلع هللا لضف نم كلذ ءيش نم هّللاب كرشن نأ ان ناك ام»

 ىلعو# هب انرمأو ءانيلإ هاحوأ :ىأ «انيلع هللا لضف نمإ ءهل كيرش ال هدحو وه الإ هلإ ال هنأب رارقإلا

 هللا ةمعن نوفرعي ال :ىأ °4 ”نوركشي ال سائلا رثكأ نكلو» كلذ ىلإ مهل ةاعد انلعج ذإ , 4 سالا

 .[۲۸ :ميهاربإ] 4 راوبْلا راد مِهُموَق اوُلحَأو ارفك هللا تمعن اوُلَدَبَه لب «مهيلإ لسرلا لاسرإب مهيلع

 نع «ءاطع نع «جاجح انثدح .ةيواعم وبأ انثدح .ناتس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ادج هللا ركذ ام رجا امدا ءاش ' ''نمف اد 2 ل رقي اا دلتا: ليج ناک هنآ + نفاع نبا

 .(بوقعيو قاحسإو ميهاربإ يئابآ ةلم تعبئاو» :فسوي نع ارابخإ ىنعي  ىلاعت هللا لاق «ةدج الو

 هنود نم نودبعت ام 3 راهقلا دحاولا هللا مأ ريخ نوقرفتم بابرأأ نجسلا يبحاص اي ل

 اودبعت الأ رم هلل الإ مْكُحْلا نإ ناطْلس نم اهب هلا لزنأ ام مُک ؤابآو معنَأ اهوُمُيمَس ءا الإ

 . < © نومّلعي ال سالا رثكأ نكلو ميقا نيدلا كل ؛ هاَيِإ الإ

 ال هدحو هللا ةدابع ىلإ امهل ءاعدلاو .ةبطاخملاب نييتفلا ىلع لبقأ «مالسلا هيلع . فسوي نإ مث

 دحاولا هللا مأ ريخ نوقرفتم بابرأأ» :لاقف ءامهموق اهدبعي ىتلا ناثوألا نم هاوس ام عْلَحَو هل كيرش

 .«نيلاضلا» IT ىف (9) .ارمأ» :ت یف )۲( .آ نت نم ةدايز 000(

 .«نمل» :أ بن ىف )١( «نوملعي ال :أ ىف (5) .«ىدتهي» :ت ىف )٤(



 4١( ) ةيآلا :فسوي ةروس  عبارلا ءزجلا سس سس وت

 هناطلس '"'ةمظعو «هلالج رعب ء ي ل ىو ىذلا :[ىأ] راهقلا

 ءمهسفنأ ءاقلت نم ةيمستو .مهنم (*”لهج وه اغإ «ةهلآ اهتومسيو اهلودبعي ىلا نأ امهل نامت

 «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام» :لاق اذهلو ؛ هللا دنع نم دنتسم كلذل سيلو .مهفّلس نع مهقّلخ اهاقلت

 ءايإ الإ اودبعي الأ ةبطاق هدابع رمأ دقو .هلل ِهّلك كلملاو ةئيشملاو فرصتلاو مكحلا نأ مهربخأ مث

 نيدلا وه ءهل لمعلا صالخإو «هّللا ديحوت نم هيلإ مكوعدأ ىذلا اذه :ىأ ميقلا نيدلا كلذ :لاق مث

 ه«َنوُمَلعَي ال سالا رثكأ نكلو» E ا ةجحلا هب لزنأو هب هللا رمأ ىذلا ‹ميقتسملا

 .[۱۰۳ :فسوي] 4نين ينمؤمب تصرح ولو سالا رثکأ امو .نيكرشم مهرثكأ ناك اذهلف :ىأ

 ةراض اهنأ فرع هنأل ءاذه ىلإ ايؤرلا ريبعت نع فسوي مهب لدع امنإ :ريرج نبا لاق دقو

 علا مهيلع داعأف «هودواعف .اهيف هودواعي الل «كلذ ريغب امهلغشي نأ بحأف ءامهدحأ

 هجو ىلع هل امهلاؤس لعج نكلو. اهرب الوأ امهدعو دق ةنأل“ةرظن هلاق ئذلا اذه ىفو

 لوبق نم امهتيجس ىف ىأر ال .مالسإلاو ديحوتلا ىلإ امهئاعد ىلإ اببسو هلو مارتحالاو ميظعتلا

 ريغ نم ءامهايؤر ريبعت ىف عرش ءامهتوعد نم غرف امل اذهلو .هيلإ تاصنإلاو «هيلع لابقإلاو ريخلا

 :لاقف لاؤس راركت
 موو م وعد م# ده ةة يوم كه ميل هاي هه ع مو © سن ماش

 نم ريطلا لكأتف بلصيف رخآلا اًمأو ارمخ هَّبر يقسيف امكدحأ اّمَأ نجسلا يبحاص اي إل

 . 4 0 نايتفتست هيف يذلا رمألا يضف هسأر

 ءارمخ رصعي هنأ ىأر ىذلا وهو .هارمخ هبر يقسيف امكدحأ امأ نجسلا يبحاص ايل :امهل لوقي

 ةت مل اه نئاط لحجر ىلع انقرلا نآل ؛ةلاحم ال عقاو رهو «هنم غرف دق اذه نأ امهملعأ مث

 یف فرع اف

 ءامهربخأو الاق ام الاق امل : لاق هللا دبع نع مما ربا نع اعلا ب راع نع «ىروثلا لاقو

 . 4 نايتفتست هيف يذلا رمألا يضق) :لاقف .ائيش انيأر ام :الاق

 .«ميظعو» :أ ءت ىف (۳) .«لد» :أ «ت ىف (۲) .أ ت نم ةدايز )١(

 .«لعجا :أ «ت ىف (:)

 )٠١۲/۱١(. ىربطلا ريسفت (5)

 .«امهريبعتب» :أ ىف (5)



 4 سب )٤۲( ةيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 اذكو دوس نبا نع «ةمقلع نع «ميهاربإ نع «ةرامع نع 0 ”ليضف نب ر دمحم هاورو

 هنإف «هرسفو لطابب مّلحمت نم نأ هلصاحو . . مهريغو ‹ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «دهاجم هرسف

 نع د نی ةيواعم نع «دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف درو دقو «ملعأ هّللاو ,هليوأتب مزلي

 و تربع اذإف نك ام رئاط لجر ىلع ايؤرلا» : ع ىبنلا

 رباع لوأل ايؤرلا» :اعوفرم سنأ نع «یشاقرلا ديزي قيرط نم «ىّلعُي ىبأ دنسم ىفو

 ف تور ب ا اا ك اع نا ا ا انا غ علل لر

 رخآلا نع ةيفخ فسوي هل لاق ىقاسلا رو مهنا ةاجن « مالسلا هيلع « فسوي ربو امل

 ب فیر دنع ضف ركذا :لوقي «كّبر دنع ينركذا» :هل لاق بولصملا هنأ هرعشي الئل < «ملعأ هللاو

 علطي الئل « ناطيشلا دياكم ةلمج نم ناكو كلذ هالو ركذي نأ ىصوملا كلذ ىسنف  كلملا وهو

 لاق امك «ىجانلا ىلع دئاع «هّبَر ركذ َناَطْيَشلا هاسنأف» :هلوق ىف ريمضلا نأ باوصلا وه اذه
 هاور «مالسلا هيلع «فسوي ىلع دئاع ريمضلا نإ :لاقيو .دحاو ريغو قاحسإ نب دمحمو «دهاجم

 :لاقف اثيدح انه اه ريرج نبا دنسأو .مهريغو «ةمركعو ءاضيأ دهاجمو «سابع نبا نع «ريرج نبا

 نع «رانيد نب ورمع نع "ديزي نب ميهاربإ نع «دمحم نب ورمع انثدح .عيكو نبا انثدح

 ثبل ام :لاق ىتلا ةملكلا - فسوي :ىنعي لقي مل ول» لَك ىبنلا لاق :لاق سابع نبا نع -

 . "هللا ريغ دنع نم جرفلا ىغتبي ثيح .ثبل ام لوط نجسلا ىف

 - ىزوځلا وه ديزي نب ميهاربإو «فيعض عيكو نب نايفس نال ؛ادج فيعض ثيدحلا اذهو
 لبقت ال انه اه تالسرملا هذهو ءامهنم لك نع السرم ةداتقو نسحلا نع ىور دقو .اضيأ هنم فعضأ

 .ملعأ هّللاو ءنطوملا اذه ريغ ىف وه ثيح نم لسرملا لبق ول

 ثكم : هلم نب بهو لاقو . عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام وه : ةداتقو دهاجم لاقف .«عضبلا» امأو

 .«ربعي) :تاىف (۲) .؟لضف» :ت ىف )١(

 .ةروسلا هذه نم 9 :ةيآلا ريسفت دنع هجيرخت قبس (۳)

 لاقو ءافوقوم سنأ نع «ىشاقرلا ديزي نع «شمعألا نع ءريمن نب هللا دبع قيرط نم (7415) مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاورو )٤(
 .«فيعض وهو ديزي هيف دانسإ اذه» :(؟57/7١5) دئاوزلا ىف ىريصوبلا

 .«ديزي نع» :ت ىف (۷) .«كلملا» :أ ت ىف (3) .؟ملع» :أ ءت ىف )٥(

 )١١7/١5(. ىربطلا ريسفت (۸)



 (89 - )٤۳ تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا ۳4۲

 ا و فاع ًاعبس نجسلا ىف فسويو ًاعبس ءالبلا ىف بويأ

 Da :لاق نينس عضب نجسلا ىف ثبلف :امهنع هللا ىضر «سايع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .ةنس ةرشع عبرأ :كاحضلا لاقو .ةنس ةرشع

 0 0و ساهم سا وي ت 7 ووو

 رضخ تالبنس عبسو فاجع عبس نهي نامس تارقب عبس ئرأ ينإ كلملا لاقو )

 اولاق 9 نوربعت ايءرلل متنك نإ ياي ءر يف ينوتفأ الملا اهيأ اي تاسباي رخو اا مالحأ ثاغضأ اولاق 69 نوربعت ايءرلل , د رخأ

 هليوأتب مكعب انأ ةمأ دعب ركداو امهنم اجت يذلا لاقو 2 نيملاعب مالحألا ليوأتب نحن امو

 عبسو فاجع عبس نهلک اب نام تارقب عبس يف اعف قيدتملا هيأ فسوي 9 نولسرأف

 e عجرأ يلعن تاسباي رخأو رضخ تالبنس

 عبس كلذ دعب نم يتأي مث » َنوُلكأت مَ ًاليلق الإ هلبنس يف هورذف متدصح امف ابد نيدس

 ثاغي هيف ماع كلذ دعب نم يتأي مث 69 نوئصخت امم اليل الإ نه متمدف ام نلكأي دادش

 .4 3 نورصعي هيفو سالا
 نم «مالسلا هيلع ءفسوي و سدحاك اهنأ ىلاعت هّللا ردق امم رصم كلم نم ايؤرلا هذه

 8 امو ءاهرمأ نم بجيختو هتلاهف ا هذه ىأر كلا نأ كلذو ءامركم اوم نجسلا

 ملف ءاهليوأت نع مهلأسو ,ىأر ام مهيلع صفو هءارمأو هتلود ءاربكو ةاَرحلاو ةنهكلا عمجف عمجف ف ءاهريسفت

 امو $ و كايؤر تضتقا طالخأ :ىأ « مالحأ ثاغضأ » هذه نأب هيلإ اورذتعاو «كلذ اوفرعي

 وهو ءاهليوأتب ةفرعم انل ناك امل «طالخأ نم ةحيحص ايؤر تناك ولو: ىأ 4 نيملاعب مالحألا ليوأتب نحن

 ناكو «فسوي عم نجسلا ىف اناك ؟؟7 يذلا نييتفلا كنيذ نم اهن ىذلا كلذ َرَكَذَت كلذ دنعف .اهريبعت
 ب ةذم : ىأ « ةّمأ دعب » ركذت كلذ دنعف «كلملل هرمأ ركذ نم «فسوي هب هاصو ام هاسنأ دق ناطيشلا

 «هليوأتب مكتبنا انأ > : :كلذل مهعمج نيذلاو كلملل لاقف «نايسن دعب : ىأ ةمأ لعب)) :مهضعب أرقو

 : مالكلا ىنعمو .نجسلا ىلإ نيالا تنوي ىلإ نوثعياف :ىأ < نوُلسرَأَف لا «مانملا اذه ليوأتب : ىأ

 هل ركذ كلذ دنعف «كلملا هآر ىذلا مانملا ركذو ,4 انتفأ قيدصلا N يسرب ف: 200 فاحش "حت
 طارت رتشا نيغ نمو هن. هاو ام هنايسن ىف: فلا .كلذل فيت ريغ نم اهرب ماسلا هيلع «تاسوي

 نينس جی رطملاو بصخملا مكيتأي : ا «ابأد نينس عبس نوعرزت ) :لاق لب «كلذ لبق جورخلل

 تالبنسلا نهو «عورزلاو تارشا اي لت تلا ضرألا ريثت اهنأل ؛نينسلاب رقبلا رسفف «تايلاوتم

ag EE یتنث» :أ ت یف (۲) .«بذعو» :أ ءت یف». )١( 
 ءاذإ) :ت یف (5) . (هوثعبفا :ت ىف )2( .«ىذلا» :ت یف

(4) 



 ا ببي ب (082 509 تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 امم اليلق لإ هلبنس يف هورذف متدصح امف» :لاقف نينسلا كلت ىف هنودمتعي ام ىلإ مهدشرأ مث ءرضخلا

 هل ىقبأ نوكيل «هلبنس ىف هونزخاف بصخلا نينسلا عبسلا هذه ىف 'متللغتسا امهم :ىأ «نولكأت

 ىف اوعفتنتل «هيف اوفرست ال اليلق اليلق نكيلو «هنولكأت ىذلا رادقملا الإ «هيلإ داسفلا عارسإ نع دعبأو

 فاجعلا تارقبلا نهو «تايلاوتم عبسلا هذه بقعت ىتلا لحما نينسلا عبسلا نه نهو «دادشلا عبسلا

 تاليدسلا نهو ::بصتلا "ننس ىف هوعمج ام اهيف لكوي تدحلا نم نال -؛نامسلا نلكأي ىتاللا

 . تاسبايلا

 ام نلكأي » :لاق اذهلو ؛ءىش ىلإ هنم نوعجري الف هورذب امو ءائيش نتبني ال نهنأ مهربخأو

 . (نونصحت امم اليل الإ نل معتمد

 مهيتأي :ىأ «ساّنلا ثاغي هيف ماع كلذ دعب مهبقعي هنأب ىلاوتملا ماعلا بذجلا دعب مهرشب مث
 «هوحئو تیز نم « مهتداع ىلع نورصعي اوناك ام سانلا رصعيو «دالبلا لغتو «رطملا وهو «ثيغلا

 . ًاضيأ نللا هيلع ةف لب : مهضعب لاق ىتح هوحنو ركسو

 .نوبلحي :( نورصعي هيفو ١ سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 ةوسنلا لاب ام هلأساف كبر ىلإ عجرا لاق لوسّرلا هءاج امف هب ينوتئا كلملا لاقو ©

 هس نع فسوي دوار ذإ نكبطخ ام لاق د ميلع نهديكب يبر نإ نهيديأ نطق يتأللا

 نم هتورار انا حلا ضعيف دارا نمل كارما تال يس سس د نحل

 ديك يدهي ال هللا آو بيقلاب هنخأ مل ينأ ملعيل كلذ ©9 نيقداصلا نيل هنو هشت

 روفغ یب يز نإ ر محر ام الإ ءوسلاب ةرامأل سفتلا نإ يسفن ىر امو تو الا

 فرعف E فايؤر ريبعتب هيلإ اوعجر امل كلملا نع ًارابخإ ىلاعت لوقي

 هدلبب نم ىلع هقالخأ نسحو .(“ ”[هايؤر ىلع هعالطا نسحو] هملعو «عااسلا هيلع «فسوي لضف

 عنتما كلذب لوسرلا هءاج املف .هورضحأو نجسلا نم هوج رخأ : ىأ ( هب ينوتنا  لاقف .هاياعر نم

 ةأرما ةهج نم هيلإ بسن امم « هضرع ةهازنو ‹«هتحاس ةءارب هتيعرو كلملا ققحتي ىتح جورخلا نم

 كبر ىلإ عجرا » :لاق «اناودعو املظ ناك لب ءهيضتقي رمأ ىلع نكي مل نجسلا اذه نأو «ريرعلا

 . « ميلع نهدّيكب ير نإ نهيديأ نعَّطَق يتأللا ةوسنلا لاب ام هلأساَ

 هللا تاولص «هربصو هردق ولعو «هفرشو هلضف ىلع هيبئتلاو «كلذ ىلع هحدمب ةنسلا تدرو دقو

 .؟نينسا :أ ءت ىف (۳ ۰۲) . «متیلغتسا» :أ ءت ىف )١(
 هدم نسي .؟لخديو» :1 ءت ىف ()

 2 ت



 .o_o) تا و رے ا ل ج چ و

 وره یا یک «ةملس ىبأو ديعس نع ٠ .ىرهزلا ثيدح نم نيحيحصلاو دنسملا ىفف «هيلع همالسو

 فيك ينرأ بر» لاق ذإ ميهاربإ نم كشلاب قحأ نحن» : رال هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر

 ناك دقل اطول هللا محريو ء[٠٠۲ :ةرقبلا] «يِبلَق َنئمْطَيَل نكلو ىب لاق نمؤت ملوأ لاف ئتومْلا ييحت

 37 مادلا تحتال ا ثلثا ا لا و كسل ولو وقتك كو نإ وأ

 ىبأ نع ءورمع نب دمحم انثدح «ةملس نب دامح انثدح «نافع انثدح :ًاضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ير نإ نهيديأ نعّطق يتأللا ةوسنلا لاب ام هلأسافل :هلرق ىف لك ىلا نع .«ةريره ىبأ نع ؛ءةملس

 ("«رذعلا تيغتبا امو «ةباجإلا تعرسأل انآ تنك ول» : يب هللا لوسر لاقف «ميلع نهديكب

 ل هللا لوسر لاق :لاق' ةمركع نع «رانيذ نب ورفع نع ةع نبا اثريخعأ :قازرلا دبع لاقو

 ولو «نامّسلاو فاجعلا تارقبلا نع لكس نح مهل زفحي هللاو همركو هربصو تسوي نس :تبجيع ا دقلا

 رفغي هّللاو SASS كيج دنلوب نرمين طرا ع وجل ادن فك

 ثيدح اذه .«رذعلا هل نوكي نأ دارأ هنكلو .بابلا مهتردابل هناكم تنك ولو «لوسرلا هاتأ نيح «هل
a 

 ةوسّنلا عمج نيح كلما نع رابخإ :4هسْفُن نع فسوي دوار ذإ نكبطخ ام لاق :ىلاعت هلوقو
 و ةأرما ديري وهو  نهلك نهل ابطاخم لاقف ءزيزعلا ةأرما دنع نهيديأ نعطق ىتاللا

 نق ؟ةفايضلا موي : : ىنعي (هسقن نع فسوي نتدوار ذإ) نكربخو نكنأش :ىأ (نکبطخ امل :-زيزعلا
 ءامهتم فسوي نوكي نأ هلل ں ثاح :كلملل اباوج ةوسنلا تلاق : ىأ « ءوس نم هيلع انملع ام هلل شاح
 . «قحْلا صحصح نآلا زيزعلا تأرما تلاقإ كلذ دنعف .ءوس نم هيلع انملع ام هللاو

 .زربو رهظو قحلا نيبت :نآلا لوقت :دحاو ريغو «دهاجمو «سابع نبا لاق

 ملعيل كلذإ» . «يسفن نع ينتدوار يه زل :هلوق ىف :ىأ «نيقداصلا نمل هنِإو هسْفُن نع هتدوار انأ»
 نست ىف هنحا ملال ىجوز ملعيل كلذ .ىسفن ىلع اذهب تفرتعا امنإ :لوقت . «بيغْلاب هنخأ مل يأ

 ىنأ ملعيل تفرتعا اذهلف ؛عنتماف «ةدوارم باشلا اذه تدوار اغإو ءربكألا روذحملا عقو الو ءرمألا

 نإف «ىسفن ئربأ تسلو :ةأرملا لوقت ٠ (یسقن ئَربَأ امو . يا يا لو «ةئيرب

 همصع نم الإ :ىأ (يبر محر ام الإ ءءوسلاب ةرامأ اهنأل هتدوار اذهلو ؛ىنمتتو ثدحتت سفنلا

 . 4 ميحر "روفغ يبر نإ .ىلاعت هللا

 )١( مقرب ملسم حيحصو (47954) مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۲۹/۲) دنسملا )١١١(.

 .«ثيدحلا نسح وهو ءورمع نب دمحم هيفو» :(5 ٠ /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (71437/5) دنسملا (؟)

 (؟١49/1) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هقيرط نمو هدنسم ىف هيوهار نب قاحسإ هلصو دقو (۲۸۲ ۰۲۸۱/۱) قازرلا دبع ريسفت (۳)

 وهو ديزي نب ميهاربإ هيفو .هوحنب ًاعوفرم سابع نبا نع «ةمركع نع «رانيد نب ورمع نع ىزوخلا ديزي نب ميهاربإ قيرط نم
 .كورتم

 .أطخ وهو «روفغل» :ت ىف (5) .أطخ وهو «نم» :أ ءت ىف (4) .«ثدحت» :أ ءت ىف (:)



 مه اسس 66 )٥٤. ناتيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىف ىدرواملا هاكح دقو .مالكلا یناعمو ةصقلا قايسب بسنألاو قيلألاو رهشألا وه لوقلا اذهو

 ىلع فينصتب هدرفأف «هّللا همحر a نبا سابعلا وبأ ةمالعلا مامإلا هرصنل بدتناو «هريسفت

.0( 
 . ةدح

 ىف 4 هنخأ مل يّنأ مّلعيل كلذ > : هلوق نم «مالسلا هيلع و مالك نم كلذ نإ :ليق دقو

 «هنخأ مل يَنَأ » زيزعلا ملعيلو يتءارب كلملا ملعيل لوسرلا تددر امنإ :ىأ نيتيآلا « بيغلاب # هتجور

 «ءوسلاب ةرامأل سفتلا نإ يسفن َّرِبَأ امو . نينئاخلا ديك يدهي ال هللا نَأو طم 2« بيغلاب  هتجوز ىف

 .هاوس متاح ىبأ نبا الو ريرج نبا كحي مل ىذلا وه لوقلا اذهو «[ةيآلا]

 نع «ةمركع نع «كامس نع «ليئارسإ نع «عيكو انثدح «بيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو
 همس رسل سس و : نهلأسف ة ةوسنلا كلملا عمج املا : لاق سابع نبا

 لاق 4 نيقداصلا نمل هّلِإو هسْفن نع هُتدوار انأ قحْلا صحصح نآلا زيزعْلا تأرما تَلاَق ءوس نم هيلع

Eليربج هل لاقف :لاق 427[ نينئاَخلا دْيَك يده ال هللا أو ] بْيعلاب هنخأ مل يأ مّلعيل كلذ ) » 

 ب ءوسلاب ٌةَراَمَأل سفن نإ يسن رب امو ) ف ا تعم الو داخلا هيلع

 :نيلاو كاخضلاو ليدهلا نأ قبا :: ةمركعغو ريج ني ديعتسو: تهاجم لاق اذكهو
 ةرضحب زيزعلا ةأرما مالك نم هلك مالكلا قايس نأل ؛رهظأو ىوقأ لوألا لوقلاو :ف اسلا «ةداتقو

 .كلملا هرضحأ كلذ دعب لب «مهدنع «مالسلا هيلع «فسوي نكي ملو :كلملا

 عد ْنيِمأ نيكم ايدل مويلا كِّإ لاق هَمَلك اًمَلَف يسفنل هصلختسأ هب ينوتئا كلملا لاقو ط

 .( د ميل طبخ ينإ رأل يار لع يلج ل
 «هيلإ بسن امم هضرع ةهازنو «مالسلا هيلع «فسوي ةءارب ققحت نيح كلملا نع ًارابخإ ىلاعت لوقي

 اا أ ملك ملف ل ىتروشم لهأو ىتصاخ نم هلعجأ :ىأ (يسقنل هصلختسأ هب ينوتثا  :لاق
 كْنِإ  :كلملا هل لاق لامكو قّلخو قّلخ نم هيلع وه ام ملعو «هتعاربو هلضف ىأرو «هفرعو كلما
 ينأعجا » E «ةنامأو ةناكم اذ تيقب دق اندنع كنإ : ىأ «نيمأ نيكم اَنيدَّل مويلا

 ركذو .ةجاحلل «هرمأ لهج اذإ كلذ لجرلل زوجيو ءهسفن حدم < « ميلع ظيفح يَنإ ضرألا نئازَخ ىلع
 . *0هالوتي امب رصبو ملع وذ 4 ميلع» نسا نراخ : ىأ 4 ظيفح # هنأ

 . متاح ىبأ نبا هاور .بدَجلا ىنسب ميلع «ىنتعدوتسا امل ظيفح :ةماعن نب ةبيش لاق

 ىلع لعجي نأ لأس امإو .«"”سانلل حلاصملا نم كلذ ىف الو «هيلع هتردقب هملعل لمعلا لأسو

 .أ ءتانم ةدايز (۳ .5) .(۲۹۸/۱۰) ةيميت نبال ىواتفلا عومجم :رظنا (۱)

 )٠٤۳/۱١(. ىربطلا ريسفت (4)
 .«سانلا حلاصم» :ت ىف (5) .«ءالوتن» :ت یف (0)



 ف۷ ق7 ناكرآلا تسوي روس د نارا هوما تتح يس بح يح سمج 5

 مهربخأ ىتلا نينسلا نم هنولبقتسي امل «تالغلا اهيف عمجي "ىتلا مارهألا ىهو «ضرألا '"”نئازخ

 ةمركتو «هيف ةبغر كلذ ىلإ بيجأف «دشرألاو حلصألاو طوحألا هجولا ىلع مهل فرصتيل ءاهنأشب

 لا لاق: الو ل

 الو ءان نم انتمحرب بيصن ءاشي ثيح اهنم اوبي ضرألا يف فسويل انكم كلذكو إل

 . 4 ® نومي اوناكو اونمآ نيذّلل ريخ ةرخآلا رجألو 6© نينسحملا رجأ عيضن

 . © ءاشي ثّيح اهنم ًاوبتي » ءرصم ضرأ :ىأ « ٍضْرألا يف فسويل انكم كلذكو » : ىلاعت لوقي
a e OSءاشي فيك اهيف فرصتي :ملسأ نب . 

 انتمحرب بيصن 3 .راسإلاو سبح او قيضلا دعب «"ءاشي ثيح الزنم اهنم ذختي :ريرج نبا لاقو

 سبحلا ىلع هربصو «هتوخإ ىذأ ىلع فسوي ربص انعضأ امو : ىأ«نينسحملا رج أ عيضن الو ءاَشّن نم
 .نينسحملا رجأ عيضن الو» «دييأتلاو رصنلاو ةمالسلا لجو زع هللا هبقعأ اذهلف ؛زيزعلا ةأرما ببسب

 ةع سوب هيسل هللا © غدا ام. نأ .قلاغت ربخي 4 نوي اوناكو اونم نيذّلل ريخ ةرخآلا رجألو
 لاق امك ايندلا ىف ذوفنلاو فرصتلا نم هلوخ ام ,ءلجأو *' رثكأو مظعأ ةرخآلا رادلا ىف «مالسلا
 ىقلزل انددع هل إو . ٍباسح ٍرْيغب كسمُأ وأ ننماف اًنؤاَطع اذه 9 : مالسلا هيلع «ناميلس قح ىف ىلاعت

 5١[. 4: ص] € بام نسحو

 ءرصم دالب ىف ةرازولا ديلولا نب نايرلا رصم كلم هالو «مالسلا هيلع «فسوي نأ ضرغلاو
 هلاق .مالسلا هيلع .فسوي ىدي ىلع كلملا ملسأو «هتدوار ىتلا جوز رصم نم هارتشا ىذلا ناكم

 .دهاجم

 .4 ميلع ظيفَح يَنِإ ضرألا نئازخ ىَلَع ينلعجا $ : كلملل فسوي لاق ال قاحسإ نب دمحم لاقو
 زع هللا لوقي «هيلع ناك امع '"”ريفطإ لزعو «"ريفطإ لمع اوركذ اميف هالوف .تلعف دق :كلملا لاق
 رجا عيضن الو ْءاَشَن نم انتِمْحَرِب بيصن ءاشي ثْيح اهنم ًاَوبَي ضرألا يف فسويل انكم كلذكو :  لجو

 ديلولا نب نايرلا كلملا نأو «ىلايللا كلت ىف كله ”ريفطإ نأ  ملعأ هللاو - ىل ركذف « نينسحملا
 ؟نيديرت تنك ام ًاريخ اذه سيلأ :لاق هيلع تلخد نيح اهنأو «ليعار ا ترب جوز
 ةا كج ما رق انك ارا تك نياق ل ۷ قيدنصلا اهنآ ةكلاق انآ تور لاق
 ام ىلع“ كتئيهو كنسح ىف هللا كلعج امك تنكو «ءاسنلا ىتأي ال ىبحاص ناكو ءايندو كلم ىف
 نب اشيمو «فسوي نب ميئارفأ نيلجر هل تدلوف اهباصأف «ءارذع اهدجو هنأ نومعزيف «تيأر

 .«یذلا» :ت ىف (0) .«نازخ» :ت ىف )١(

 .«هرخذ» :ت ىف (4) .«ءاش» :ت ىف (9)

 .اريفظإ» :ت ىف ٩( -5) .اربکأو» :ت یف (5)

 . «كتبيهو» :ت یف (۱۰)



 ٦(۷ 58 )تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 .مالسلا هيلع «بويأ ةأرما ةمحرو «نون نب عشوي دلاو «نون ميئارفأل دلوو . '”فسوي

 دمحلا : تلاقف یو ف یخ «قيرطلا رهظ ىلع زيزعلا ةأرما تفقو : ضايع نب ب ليضفلا لاقو

 . هتيصعمب اديبع كولملاو «هتعاطب اكولم ديبعلا لعج ىذلا هلل
 o مال اش ع

 مهزاهجب مهزهج اًمَلو 6® نوركنم هَل مهو مهفرعف هيلع اولخدف فسوي ةوخإ ءاجو {

 ينوتأت مّل نإَف 9 نيلزنملا ريخ انأو ليكلا يفوأ يأ نورت الأ مكيبأ نم مكأ خأب ينوتئا لاق

 هنايتفل لاقو 09 تنوعا انو هاب هنع دوارئس اولاق 60 نوبرقت الو يدنع مک ليك الف هب

 . 4 2 توعجري ملل مهله ىلإ اوبلقنا اذإ اهنوفرعَي مهل مهلاحر يف مهتعاضب اولعجا

 فسوي ةوخإ مدقأ ىذلا ببسلا نأ :نيرسفملا نم امهريغو «قاحسإ نب دمحمو يدا رك

 اهتلت مث «ةبصخملا نينسلا عبسلا تضمو ءرصمب ةرازولا رشاب امل «مالسلا هيلع «فسوي نأ ءرصم دالب

 هيلع «بوقعي اهيف ىتلا ىهو «ناعنك دالب ىلإ لصوو ءاهلامكب رصم دالب طحقلا معو «بدجلا نينس
 «عمج '''نسحأ اهعمجو «مهتالغ ىف سانلل «مالسلا هيلع «فسوي طاتحا ذئنيحو .هدالوأو «مالسلا

 «تالماعملاو ميلاقألا رئاس نم سانلا هيلع دروو «ةلئاه ةددعتم ءارهأو «ميظع غلبم كلذ نم لصحف

 «مالسلا هيلع «ناكو .ةنسلا ىف ريعب لمح نم رثكأ لجرلا ىطعي ال ناكف «مهلايعو مهسفنأل نوراتمي

 امب سانلا ىفكتي ىتح ءراهنلا طسو ىف ةدحاو ةلكأ الإ امهدونجو كلملاو وه لكأي الو هسفن عبشي ال

 رصم لهأ ىلع هللا نم ةمحر ناكو .نينس عبسلا ةدم مهيديأ ىف

 ىفو «عاتملاب ةيناثلا ىفو «لاومألاب ىلوألا ةنسلا ىف مهعاب هنأ نم نيرسفملا ضعب هركذ امو

 RE ل يا ءاذكب ةعبارلا ىفو ءاذكب ةثلاثلا

 قدصت ال ىتلا تايليئارسإلا نم وهو «كلذ ةحصب ملعأ " هللا ءاهلك مهلاومأ مهيلع درو مهقتعأ مث
 كا الو

 هنإف كلذ ىف مهل مهيبأ رمأ نع «فسوي ةوخإ ةريملل درو نم ةلمج ىف ناك هنأ ضرغلاو

 اوبكرو ءاماعط اهب نوضاتعي ةعاضب مهعم اوذخأف ءهنمثب ماعطلا سانلا ىطعي رصم زيزع نأ مهغلب

 ناكو «مالسلا '؟” امهيلع «فسوي قيقش نيماينب هدنع ؛مالسلا هيلع «بوقعي سبتحاو ءرفن ةرشع

 مهفرع «هتدايسو هتسايرو هتهبأ ىف سلاج وهو «فسوي ىلع اولخد املف . فسوي دعب هيلإ هدلو بحأ

 ° هوعابف ثدح ريغص وهو هوقراف مهنأل ؛هنوفرعي ال :ىأ (نورکنم هَل مهو * ءمهيلإ رظن نيح

 ءهيلإ راص ام ىلإ ريصي نأ مهسفنأ ىف نورعشتسي اوناك الو «هب نوبهذي نيأ اوردي ملو «ةرايسلل

 .مهفرعف وه امأو «هوفرعي مل اذهلف

 ر اا را رر ف ةا هم تنل الو تعا هو ل اعا (1)
 .هللاو» : ت ىف (۳) .امتآ» :ت یف (0)

 . «هوعابو» :ت ىف (6) .«هيلع١ :ت ىف (:)



 (54 25377 ناتيآلا: فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا ۳4۸

 اهيأ :اولاق ؟ىدالب مكمدقأ ام : مهيلع ركنملاك مهل لاقف «مهبطاخي عرش هنأ :هريغو ىدسلا ركذف

 دالب نم :اولاق ؟متنأ نيأ نمف :لاق .هللا ذاعم :اولاق ؟نويع مكلعلف :لاق .ةريملل انمدق انإ ءزيزعلا

 ءانرغصأ بهذف ءرشع ىنثا انك معن :اولاق ؟مكريغ دالوأ هلو :لاق .هللا ىبن بوقعي انوبأو «ناعتك

 مهلازنإب رمأف .هنع هب ىلستيل هوبأ '' هسبتحاف ةقيقش ىقبو «هيبأ ىلإ انبحأ ناكو ءةيربلا یف كله

 مهماركإو

 اذه مكيخأب ىنوتئا :لاق مهلامحأ مهل لمحو «مهليك مهو :ىأ 4 مهزاهجب مهزهج امو $
 ىف مهبغري ( نيلِزنملا ريخ اَنأو ليلا يفوأ يئأ نورت الأ $ (متركذ اميف مكقدص م «متركذ ىذلا

 هب اومدقت مل نإ : ىأ 4 نوبرقت الو يدع مكل لیک الف هب ينوتأت مل نإف :٠ لاقف مهبهر مث «هيلإ عوجرلا

 : ىأ « ولع اقل اَنإو هابأ هنع دوارنس اولاق .نوبرقت الو » «ةريم ىدنع مكل سيلف « ةيناثلا 5 ةرملا ىف مكعم

 .هانلق اميف انقدص ملعتل ادوهجم ىقبن الو نكمم لكب كيلإ هئيجم ىلع صرحنس

 .مهعوجر ىلع "7 هصرحل اذهو ءاريثك مهبغرو

 اهنع ًاضوع اوراتميل اهب اومدق ىتلا ىهو .4 مهتعاضب اولعجا $ هناملغ :ىأ 4 هنايتفل لاقو »
 اهب نوعجري مهلعل  «نورعشي ال ثيح نم مهتعتمأ ىف :ىأ ( مهلاحر يف #

 : ليقو .اهب ةريملل نوعجري ىرخأ ةعاضب مهدنع نوكي الأ «مالسلا هيلع« فسوي ىشخ : ليق

 مهعاتم ىف اهودجو اذإ مهدري نأ دارأ : ليقو . ماعطلا نع اضوع هتوخإو هيبأ نم ذخأي نأ ممذت

 هل اًنِإَو لتكن اناخأ انعم لسرأف ايكلا اثم عنم انابأ اي اولاق مهيبأ ىلإ اوعجر املف ل

 وهو اظفاح ريخ هّللاف لبق نم هيخأ ىلع مُكتمأ امك اإ هيلع مكنمآ له لاق 69 ® 8

 نإ ءةرملا هذه دعب نونعي 4ليكلا اتم عنم انابأ اي اولاق » مهيبأ ىلإ اوعجر امل مهنأ مهنع ىلاعت ربخي

 . لتكن انعم هلسرأف د ل

 هنإف هيلع فخت ال : ىأ © نوظفاَحَ هَل اَنإَو > ءوه لتكي ىأ «ءايلاب '*” [لتكي] : مهضعب أرقو
 ؛ «نوظفاحَ هَل انو “بّعليو عتري ادغ انعم هلسرأ :  :فسوي ىف هل اولاق امك اذهو .كيلإ عجريس

 امك الإ هب نوعناص متنأ له : ىأ © لبق نم هيخأ ىلع مكتنمأ امك الإ هيلع مكنمآ له ا: مهل لاق اذهلو

 ,«اًظفاح» : مهضعب أرقو 4 اًظفاح ريخ هّللاَف ظ؟هنيبو ىنيب نولوحتو « ىنع هنوبيغت « لبق نم هيخأب متعنص

 .؟مهضرحي اذهلو» :أ ىفو ؟هصرحب اذهلو» :تاىف (۲) .؟هوسيحافلا :ت ىف )١(

 .ةبعلتو عترن» :آ ءتاىف (0) .أ ءت نم ةدايز () كوسا ا



 وو ع هب ص جحا (58-"6) تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 «ىدلوب ىدجوو ىفعضو ىربك محريسو «ىب نيمحارلا محرأ وه :ىأ « نيمحارلا محرأ وهو ل

 .نيمحارلا محرأ هنإ .هب ىلمش عمجيو «ىلع هدري نأ هللا نم وجرأو

 انُتعاضب هذه يغبن ام انابأ اي اوُناَق ِمِهْيَلِإ تدر مهتعاضب اودجو مهعاتم اوحتف امو إل

 هلسرأ نل لاق 2 ریسی لیک كلذ ريعب لیک دادزتو اناخأ ظفحتو اتله ریمنو انیلإ تدر
 ا و اق راع

 ام ىلع هللا لاق مهقثوم هوتآ امَلف مكب طاحي نأ الإ هب يأت هللا نم اقثوم نوتؤت تح مكعم

 .4 63 لیکو لوقن

 رمأ ناك ىتلا ىهو « مهيلإ تدر مهتعاضب اودجو «مهعاتم فسوي ةوخإ حتف الو :ىلاعت لوقي

 ؟ديرن اذام : ىأ ؟(يغبن ام انابأ اي اولاق ظ مهعاتم ىف اهودجو املف اجو قفا اهعضوت هنادنا و

 انل ىفوأ دقو انيلإ تدر انتعاضب نإ ٣ ا . ةداتق لاق امك 4اَنيلِإ تدر انتعاضب هذه »

 . ليكلا

 َلْيَك ُداَدْرَتو اناخأ ظَفَحَتَو 8 ءانلهأ ىلإ ةريملاب ىتأن انعم اناخأ تلسرأ اذإ :ىأ4اَنلهَأ ريمنو $
 .رامح لمح :دهاجم لاقو .ريعب لمح لجر لك ىطعي ناك «مالسلا هيلع .فسوي نأ كلذو * ريعب

 .لاق اذك ءاريعب تاغللا ضعب ىف ىمسي دقو

 ام مهيخأ ذخأ ةلباقم ىف ريسي اذه نإ :ىأ ءهنيسحتو مالكلا مامت نم اذه : «ريسي لیک كلذ »

 .اذه لدعي

 لإ هب يشتاق » «قيثاوملاو دوهعلاب ''' نوفلحت :ىأ هللا نم اقثوم نوثؤت تح مكعم هلسرأ نأ لاق ١)
 .هصيلخت ىلع نوردقتالو مكلك اوبلغت نأ الإ «مكب طاحي نأ

 كا «مهقثوم هوتآ اًملف»
 مهل ىنغ ال ىتلا «ةريملا لجأل مهثعب نم ادب دجي مل هنأل ؛كلذ لعف امنإو رامي ل

N 7نم مكدع ينغأ امو ةقرفتم باوبأ نم اولخداو  

 نم اوُلَخَد اًمَلو 69 نولكوتملا لکوتیلف هیلعو ت تلكوت هيلع هلل الإ مكحلا نإ ءيش نم هللا

 اغا ترب یش ىف اک یا شيع يحل ناک هولا مرا كح

 .4 ۵ نومَلعَي ال سالا َرْثكَأ نكلو هانمْلع امل ملع وذ

 .«اوفلحت» :ت ىف (0) .(هذه» :أ ىف (1)



 (۷۲۔ 19) تايآلا :فسوي ةروس  عبارلا ءزجلا حس لل سبوت

 ىلإ نيماينب مهيخأ عم مهزهج امل هينب رمأ هنإ :مالسلا هيلع «بوقعي نع ارابخإ «ىلاعت لوقي

 «سابع نبا لاق امك هنإف «ةقرفتم باوبأ نم اولخديلو ءدحاو باب نم مهلك اولخدي الأ ءرصم

 اوناك مهنأ كلذو «نيعلا مهيلع ىشخ هنإ ىدا «ةداتقو ءكاحضلاو «دهاجمو «بعك نب دمحمو

 «قح نيعلا نإف ؛مهنويعب سانلا مهبيصي نأ مهيلع ىشخف «ءاهبو رظنمو «ةنسح ةئيهو لامج ىوذ

 .هسرف نع سرافلا لزنتست

 هنأ ملع :لاق «ةقرقَتم باوبأ نم اولخداو :  لوف ىف کا ميهاربإ نع «متاح ىبأ نبا یورو

 .باوبألا ضعب ىف هتوخإ ىقليس

 هللا نإف ؛' ''ءءاضقو هللا ردق دري ال زارتحالا اذه :ىأ يش نم هللا نم مکن بغ امو: هلوقو

 ملو .نولكوتملا لگو تيل هيلعو تنكوت هيلع هلل الإ مكحلا نإ ظ ©" عنا الو فلاخي ال ائيش دارأ اذإ

 :اولاق م اًهاضق بوعي سفت يف ةجاح الإ ءيش نم هللا نم مهنع ينفي ناك ام مهوبأ مهَرَمَأ ثيح نم اوُلَحَد

 لاقو .هملعب لمع وذل : ىروثلاو ةداتق لاق :4 هاَنمّلع امل مّلع وذل هّنإو $ ٠ «مهل نيعلا ةباصإ عفد ىه

 .( نوملعي ال سائلا رثكأ نكلو» «هايإ انميلعتل ملع وذل :ريرج نبا

 اوناك امب سعتبت الف كوخأ انأ ينِإ لاق هاخأ هيلإ ئوآ فسوي ئلع اولخد امو

 . 4 نولمعي
 راد مهلخدأف « نيماينب هقيقش هوخأ مهعمو فسوي ىلع اومدق ال فسوي ةوخإ نع ىلاعت ربخي

 «هنأش ىلع هعلطأف هيخأب ىلتخاو «ناسحإلاو فاطلإلاو ةلصلا مهيلع ضافأو « هتفايض لزنمو هتمارك

 نامتکب هرمأو « یب اوعنص ام ىلع فسأت ال : ىأ «سئتبتال» : هل لاقو «هوخأ هنأ هفرعو هل یرج امو

 هيقبي نأ ىلع لاتحيس هنأ هعم أطاوتو «هوخأ هنأ نم هيلع هعلطأ ام ىلع مهعلطي الأو ‹مهنع كلذ

 .امظعم امركم ًرزعم «هدنع
 رم جد

 مكإ ريعلا اهتيأ نذؤم نوا مث هيخأ لحر يف ةياقسلا لعج مهزاهجب مهزهج املف

 هب ءاج نملو كلما عاوص دقفت اولاق 20 نودقفت ادام مِهْيلع اوُنبقَو اوُلاَق 60 َنوُقِراَسَل

 ا
 ةضف نم ءانإ :ىهو ««ةياقسلا» عضي نأ هنايتف ضعب رمأ ءاماعط مهترعبأ مهل لمحو مهزهج م

 ماعطلا ةزع نم هب سانلل ليكيو «هيف برشي ناك  ديز نبا هلاق - بهذ نم :ليقو .نيرثكألا لوق ىف
 .ديز نب نمحرلا دبعو «كاحضلاو «ةداتقو «دهاجمو «سابع نبا هلاق «كاذ ذإ

 نم ناك :لاق (كلملا عاوص» : سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع ءرشب ىبأ نع «ةبعش لاقو

 .«فلاخي الو منامي الد :ت یف (۲) .؟هردقو هللا ءاضق» : ت یف (۱)



 ص يح سس ا تايآلا نو نو - عئاولا مزيل

 نم نيماينب عاتم ىف اهعضوف ,ةيلهاجلا ىف هلثم سابعلل ناكو ‹«كوكملا لثم ناكو «هيف نوبرشي ةضف

 ىدانملا ىلإ اوتفتلاف « َنوُقِراَسَل مكن ريعلا اهنا : مهنيبا دانم ىدان مث ءدحأ رعشي ال ثيح

 ,«ريعب لمح هب ءاج نملول هب ليكي ىذلا هعاص :ىأ (كلملا عاوص دقفت اوُلاَق . نودقفت اذا : اولاقو

 . ةلافكلاو نامضلا باب نم اذهو «(میعز هب انار ءةلامخلا باب نم اذهو

 هؤازج امف اولاق 09 نيقراس انك امو ضرألا يف دسفنل انئج ام متملع دقل هّللات اولاق ل

 ©۵ نيملاظلا يزجن كلذك هؤازج وهف هلحر يف دجو نم هؤازج اوُلاَق ©9 نيبذاك متنك نإ
 ا را

 ذخأيل ناك ام فسويل اندك كلذك هيخأ ءاعو نم اهجرختسا مث هيخأ ءاعو لبق مهتيعوأب ادب

 .( © ميلع مَلع يذ لك قوقو ءاَشَن نم تاجرد عقر هلا ءاشي نأ الإ كلملا نيد يف هاَحأ
 ” م

 ضرألا يف دسفنل انئج ام متملع دق هللات 9 : فسوي ةوخإ مهل لاق ءةقرسلاب نايتفلا كئلوأ مهمهتا امل

 أ «ةنسح ةريس مهنم اودهاش ” مهنأل ءانومتفرع  ذنم متملعو متققحت دقل : ىأ «نيقراس انک امو

 مهل 7 لاقف ءةفصلا هذه ىضتقت اناياجس تسيل :ىأ «نيقراس انك امو «ضرألا ىف داسفلل انثج ام

 هتبوقع نوكي ءىش ىأ :ىأ (نیبذاک مسك نإ» مكيف ناك نإ | ءقراسلا :ىأ € هؤازج اًمَف » :نايتفلا
 . «نيملاّظلا يزجن كلذك هؤازج وهف هلحر يف دجو نم هؤازج اولاق $ ؟ .ذخآ نم مكيف اندجو نإ

 ءفسوي دارأ ىلا وه المو .هنم قورسملا ىلإ عفدي قراسلا نأ :ميهاربإ ةعيرش تناك اذكهو

 ءاعو نم اهجرختسا ۾ مث «ةيروت «هلبق اهشتف :ىأ «هيخأ ءاعو لبق مهتيعوأب أدب اذهلو ؛مالسلا هيلع
 كلذك » : ىلاعت لاق اذهلو ؛هنودقتعي امب مهل امازلإو مهمازتلاو مهفارتعا مكحب مهنم هذخأف . «هيخأ

 ةحلصملاو ةمكحلا نم هيف امل ءهاضريو هللا هبحي ىذلا دارملا بوبحملا ديكلا نم اذهو ,«فسويل اندک

 .ةبولطملا

 هلاق ءرصم كلم مكح ىف هذخأ هل نكي مل :ىأ(كلّمْلا نيد يف هاخأ دخيل ناك امل : هلوقو

 .هريغو كاحضلا

 اذهلو ؛مهتعيرش نم كلذ ملعي ناك وهو ءهومزتلا امب هتوخإ هل مزتلا '*” نأ هل هللا ضيق امنإو
 اوتوأ نيذّلاو مكنم اونمآ نيذّلا هللا عقَرَي :  ىلاعت لاق امك (ءاَشن نم تاجرد قرت : لاقف ىلاعت هحدم

 .[11 7 ةلداجملا] € ريبخ َنولَمعَت امب ِهّللاو تاجرد معلا

 هللا ىلإ ىهتني ىتح «ملاع هقوف الإ ملاع سيل :ىرصبلا نسحلا لاق : «ميلع مّلع يذ لك قوفو »

 ريبج نب ديعس نع «ىبلعثلا ىلعألا دبع نع «ىروثلا نايفس نع «قازرلا دبع ىور اذكو . لجو زع

 .«تلاقف» :أ ىف (۳) .؟مهنأل اله :ت یف (۲) .اذم» :ت یف )١(

 .«هنآ» :ت ىف )٥( .«اهذخأ نم مهيف» :أ ىف )٤(



 (۷۷) ةيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا ۲

 مّلع يذ لك قوف » ايلا افك اجر بک عم يرعب فد اغ ی هدعانك) طلاق
 لا ور '[ملاع لك قوف وهو «ميلعلا هللا «تلق ام سئب :سابغ قنا لاقف] «ميلع

 ملعأ اذهو ءاذه نم ملعأ اذه نوكي :لاق چ ميلع مّلع يذ لك قوفوإل : سابع نبا نع «ةمركع نع

 ةمركع لاق '' اذكهو .ملاع لك قوف هللاو ءاذه نم

 ءءاملعلا تملعتو ىئدب هنم «هّللا ىلإ ملعلا ىهتني ىتح .4ميلع مّلع يذ لك قوفو# :ةداتق لاقو

 .«ميلع ملاع لك قوفو» هللا دبع ةءارق ىفو «دوعي هيلإو
 يد يد 8 هس هامم ه

 لاق َمهَل اهدي ملو هسفن يف فسوي اهرسأف لبق نم هل خأ قرس دقف قرسي نإ اولاَق
co م 2 2 

 . 4 69 نوفصت امب مّلعأ هّللاو انام رش متنأ

 نم هَل خأ قرس دقف قرسي نإ: فاش ر E لافو

 نونعي «لبق نم هل خأ لعف امك لعق اذه نأ نوركذيو «هب  هبشتلا نم زيزعلا ىلإ نولصنتي .4لبق
 .مالسلا هيلع «فسوي هب

 كانا ی دق ةقيريوي ناك 2169136 قع ريحت ورم هديب لاق

 ىلع لخد ام لوأ ناك :لاق دهاجم نع .حيجت ىبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم لاقو
 ةقطنم اهيلإ تناكو «قاحسإ دلو ربكأ تناكو «قاحسإ ةنبا هتمع نأ «ىنغلب اميف «ءالبلا نم فسوي

 عنصي هيف عزاني ال امّلَس هل ناك اهيلو نمم ''“ اهابتخا نم ناكف ءربكلاب اهنوثراوتي اوناكو .قاحسإ
 بحي ملف ءاهيلإو اهنم ناكف فك ف نق ناطور هل هلو نوح هوك تاكو اف
 :لاقف ءاهاتأف هيلع بوقعي سفن تعقو تاونس غلبو عرعرت اذإ ىتح «هايإ اهبح ءايشألا نم اعيش دحأ

 ا اا عا نق ی انا ىلع ردفأ اه او كسوف ىلإ ىملسع "هسا او
 .تلاق امك وأ  هنع ىنيلسي كلذ لعل .هنع نكسأو هيلإ رظنأ امايأ ىدنع هعدف :تلاق مث .هتكراتب

 مث «هبايث تحت نم فسوي ىلع اهتمزحف .قاحسإ ةقطنم ىلإ تدمع «بوقعي اهدنع نم جرخ املف
 :تلاق مث تسمتلاف ؟اهباصأ نمو اهذخأ نم اورظناف «مالسلا هيلع «قاحسإ ةقطنم تدقف :تلاق
 د ملل ىل هنإ هللاو : :تلاقف .فسوي عم اهودجوف مهوفشكف . .تيبلا لهأ اوفشكا

 ريغ عيطتسأ ام كل مّلس وهف كلذ لعف ناك نإ .كاذو تنأ :اهل لاقف .ربخلا هتربخأف بوقعي اهاتأف

 عم دج ترجو دب رش يذلا ويلا :لاق تنام ىح بوقغعي هيلع ردق انف هتكسمأف كلذ

 . لبق نم هَل خأ قرس دقف قرسي نإ 9 : هذخأ نيح عنص ام هيخأب

 .(لاقف» :أ ت یف (۳) .«اذكو» :أ ت یف () .آ ت نم ةدايز )١(

 ."اهناتخا» :أ ىف (5) .«ةداتقو» :أ ءت ىف (9) ل ا
 EA REG .«ءاش ام» :أ «ت یف (۷)

 )١937/١5(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (9)



 بسبب س٠ (47 ۔۷۸) تايآلا فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 اناَكَم رش متنا :  هلوق ىهو ءاهدعب ىتلا ةملكلا :ىنعي :ءي ( هسقت يف فسوي "اهرم 3 : هلوقو
 رامضإلا باب نم اذهو «مهل هدبي ملو «هسفن ىف اذه لاق .نوركذت :ىأ ( ” نوفصت امب مَلعَأ هّللاو

 :"رعاشلا لوقك ءريثك وهو ءركذلا لبق
 راّمنس ىّرجُي امك  لعف نحو ربك نع ناليغلا ابأ هون ىَرَج

 .اهراعشأو اهرابخأو اهروثنم ىف «ةغللاو ثيدحلاو نآرقلا نم ةريثك دهاوش هلو

 انکم رش متنا :  هسفن ىف رسأ :لاق « هسْفَن يف فسوي اَهَرَسََف :٠ سابع نبا نع «ىفوعلا لاق
 .4 نوفصت امب مّلعَأ هللاو

 م۵ َنيِنسْحُمْلا نم كار اإ هناكم اندحأ ذخف اريبك احيش ابأ هَل نإ زيِرَعْلا اهيأ اي اولاق ط

 .4 © نرملاقُأ اذإ اإ هدنع اتعاتم اندجو نم الإ دخت نأ هللا داعم لاق
 هنوفطعيو هل نوققرتي اوعرش «مهفارتعا ىضتقمب فسوي دنع هكرت ررقتو نما ذخأ نيعت امل

 کک اديدش ابح هبحي وهو :نونعي 4 اريبك ايش ابآ هَل نإ ريع اھیآ اي اولاق ل ف «مهيلع

 نم كارن اَنِإ # «ءهنع ًاضوع كدنع نوكي «هلدب :ىأ € هناکم اندحأ ذخف # «ءهدقف ىذلا هدلو

 210113110101 .ريخلل نيلباقلا نيفصنملا نيلداعلا نم : ىأ ( نيدسحملا
 ET [ىأ] 4 َنوُملاظَل اذإ اإ » «متفرتعاو متلق امك :ىأ 4 هدنع
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 اقوم مكيَلع ذخأ دق مكابأ نأ اوُمَلعت ملأ مهريبك لاق يجن اوصلخ هنم اوسآيتسا ام 0

 يل هللا مكحَي وأ يبأ يل نذأي ىح ضرألا م حربأ نلف فسوي يف متطرف ام لبق نمو هللا نم
 امب الإ اندِهَش امو قرس كب نإ انابأ اي اوُنوُقَف مكيبأ ىلإ اوعجزا » نيمكاحلا ريخ وهو

 انو اهيف اَنلَبْقَأ ىلا ريعْلاو اهيف انك ىتلا ةيرقلا لأساو 9 نيظفاح بيَغلل اتك امو انملع

 .4 60 َنوُقداَصَل
 مهيبأل اومزتلا دق ىذلا «نيماينب مهيخأ صيلخت نم اوسئي امل مهنأ :فسوي ةوخإ نع ىلاعت ربخي

 4 اًيجن  سانلا نع اودرفنا :ىأ € اوصلَخ » «كلذ مهيلع عنتماف ‹كلذ ىلع هودهاعو « هيلإ هدرب

 .مهنيب اميف نوجانتي

 اومه امدنع رئبلا ىف هئاقلإب مهيلع راشأ ىذلا وهو ءاذوهي : لیقو «ليبور وهو ( مهريبك لاق ¥

 .«نوفصي» :ت یف (۲) .«اذه رسأف» :ت ىف )١(

 )٠١۳(. مقرب كلام نبال ةيفلالا ىلع هحرش ىف ليقع نبا دهاوش نم تيبلاو دعس نب طيلس وه (۳)

 .أ ءت نم ةدايز (5) .أطخ وهو «كارنل» :أ ىف (0) .«نظ» :أ ءت ىف (4)



 (85 ۔ ۸۳) تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا عزا سس ع

 رّذعت فيك متيأر دقف «هيلإ هّندرتل هللا نم اقوم مكيلع ذخأ دق مكابأ نأ اوملعت ملأ» : مهل لاق «هلتقب

 هذه قرافأ نل :ىأ «ضرألا حربأ نلف إب «هنع فسوي ةعاضإ نم مكل مدقت ام كلذ مكيلع

 : ليقو . فيسلاب : ليق يل هللا مكحي رأ» ۰ ینع ًايضار هيلإ عوجرلا ىف يبا يل نڏأي ىتح ظل «ةدلبلا

 . 4“ نيمكاحلا ريخ وهو» «ىخأ ذخأ نم ىننكمي نأب

 اغ اوؤربيو «هيلإ اولصنتيو هدنع مهل ارذع نوكي ىتح .عقو ام ةروصب مهابأ اوربخي نأ مهرمأ مث

 مرتب عقر
 . ”7قرس كنبا نأ ملعن ''” [انك] ام :ةداتقو ةمركع لاق «نيظفاح بيغلل انك امو : هلوقو

 ام لان اإ امش ل قرشي هلا بيلا ىف الع ام لسا قب دنر نب نضحنولا ةع لاو

 ؟قراسلا ءازج

 اقا يتلا ریعلاو# ر : ليقو «ةداتق هلاق . . رصم دارملا : ليق : «اهيف انك يت ةيرقلا لأساو»

 «هب كانربخأ اميف «نوقداصل اًنإول ءانتسارحو انظفحو انتنامأو انقدص نع ءاهانقفار ىتلا :ىأ «اهيف

 .هتقرسب هوذخأو قرس هنأ نم

 هال اها د

 ل ل ل

 لاق 2 نيكلاهلا نم نوکت وأ اضرح نوکت ٰیتح فسوي ركذت ًاتفت هّللات اولاق 9 میظک

 .4 6<) نوملعت ال ام هللا نم مّلعأو هللا ىلِإ ينزحو يب وكشأ امن
 اما کا یل تارك ل تاک هذي سرب: نف قار ؤاج نيح مهل لاق امك مھل لاق

 . «ليمج ٌربصَف

a NSSفسويب مهتلعفك اهنأ نظو .مهمهتا ی یر اه ةوريخأو برت اروا  

 . «ليمج ربصف ارمأ مكسفنأ مكل تلوس لب لاق

 لوألا مكح © بحس «لوألا مهلعف | ىلع ابترم اذه ا" 'مهعينص ناك الي الا ند لاق

 .«ليمج ربصف ارمأ مكسفنأ مكل تلوس لبا : هلوق حصو «هيلع

 رايدب ماقأ ىذلا ليبورو ‹« نيماينب هاخأو فسوي : ةثالثلا هدالوأ هيلع دري نأ هللا نم 90 ىجرت مث

 .«قرسيلا :ت یف (۳) .أ ءت نم ةدايز (۲) .أطخ وهو «نيمكاحلا مكحأ» :أ ت ىف )١(

 .أطخ وهو «لاقف» :أ ءت ىف (7) . اهانلأس» :أ ءت ىف (5) .«قرس» :أ «ت ىف (4)

 .!بحتسا) 3 ىفو ءابحسالا :ت ىف (۸A) .؟انربص» ت یف (۷)

 . ؟یج ریا ت یف 2(



 ومس ۸٦( ۸۳) تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 اذهلو ؛ ةيفخ هاخأ ذخأي نأ امإو ءهيلإ | عوجرلاب هرمأيف ,هوبأ هنع ىضري نأ امإ «هيف هللا رمأ رظتني رصم

 هئاضقو هلاعفأ ىف «ميكحْلا  ءىلاحب ميلعلا :ىأ «ميلعْلا وه هم ُهَّنِإ اعيمج مهب ينيتأي نأ هللا ىسع» : لاق
 .هردقو

 ميدقلا فسوي نزح اركذتم لاقو هينب نع ضرعأ :ىأ «فّسوُي ىلع ىفسأ اي لاقو مهنع ئّلوتو »
 .نيفدلا نزحلا )١( نينبالا نزح هل ددج . «فسوي ىلع ىفسأ اي :لوألا

 طعي مل :لاق هنأ ريبج نب ديعس نع (قردصعلا نايفس نع «ىروثلا انربخأ «قازرلا دبع لاق

 فسوي ىلع ئفسأ اي :  مالسلا هيلع «بوقعي لوق ىلإ نوعمست الأ « عاجرتسالا ةمألا هذه ريغ دحأ

 :ةريغو ةدانق لاق: ٠ قولقتم ىلإ ةرمآ وكشي ال تتكان : ىأ «ميظك رهف نرَحْلا نم هانيع تّضيباو

 . نیزح ديمك : «ميظك وهف :  كاحضلا لاقو

 نب ىلع نع «[ىسوم وبأ انثدح] ةملس نب دامح انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 «براي :لاق «مالسلا هيلع ءدواد نإ» :لاق يب ىبنلا نأ «سيق نب فنحألا نع «نسحلا نع« "دير

 اي نأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف .ًاعبار مهل ىنلعجاف «بوقعيو قاحسإو ميهاربإب كنولأسي ليئارسإ ىنب نإ

 همد ° ةجهم لذب قاحسإ نإو .كلنت مل ةيلب كلتو ءربصف ىببسب رانلا ىف ىقلأ ميهاربإ نإ «دواد

 ل لا يل عا «كلنت مل ةيلب كلتو ءربصف ىببس ىف
 .«كلنت مل ةيلب كلتو ءربصف

 نب ديز نب ىلع نكلو «حيبذلا وه ليعامسإ نأ حيحصلا نإف؛ (*!ةراكن هيفو «لسرم اذهو
 . ملعأ هللاو «ةريثك بئارغو ريكانم هل ناعدج

 بعكك ليئارسإ 29ىنب نع هللا همحر «سيق نب فنحألا هاكح دق نوكي نأ اذه ىف ام برقأو
 هاخأ سبتحا ال فسوي ىلإ بتك بوقعي نأ نولقني نييليثارسإلا نإف «ملعأ هللاو «امهوحنو بهوو

 «رانلاب ىلتبا ميهاربإف ءءالبلاب نوباصم تيب لهأ مهنأ هل ركذيو هدر ىف هل فطلتي ةقرسلا ببسب

 قر كلذ دنعف «ملعأ هللاو حما لیول ثيدح ىف .فسوي قارفب بوقعيو , حبذلاب قاحسإو

 ركَذت قرافت ال :ىأ «فسوي ركذت تف هلت اولاَق »: هيلع ةقفشلاو هب قفرلا ليبس ىلع هل ولاقو «هونب

 :نولوقي «نيكلاهلا نم نوكت وأ » «ةوقلا فيعض « مسجلا فيعض : ىأ «اًضرح نوكت تح ء فسوي

 .فلتلاو كالهلا كيلع انيشخ لاحلا اذه كب رمتسا نإو

 «ينزحو يتب وكشأ اَمنِإ 9 :هلوقب اولاق امع مهباجأ :ىأ هللا ىَلِإ ينزحو يب وكشأ امّنِإ لاق ل
 . «نينئالا» :ت ىف )١(

 .حصي الو الوصوم یورو )١/ ۲۸٤( قازرلا دبع ريسفت (۲)

 . (هتجهم» :ت ىف )٤( .«ديزي) :ت یف (۳)

 .هب ةملس نب دامح نع «نافع نع )5614/١١( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (5)

 .«ىنب ضعب نع» :ت ىف (1)



 (۸۸ «۸۷) ناتيآلا :فسوي ةروس  عبارلا ءزجلا عب

 .ريخ لك هنم وجرأ :ىأ (نومّلعت ال ام هللا نم مْلَعأو ظ هدحو هللا ىلإ ط هيف انآ امو يمه :ىأ

 نأ دبال هللا نأو قدص اهنأ فسوي ايؤر ىنعي] «نومّلعَت ال ام هللا نم مَّلعأو # :سابع نبا نعو

 ايؤر نأ ملعأ 7[ نومّعَت ال ام هللا نم مّلَعأو ط :سابع نبا نع ىفوعلا لاقو .اهزجنيو اهرهظي

 .هل دجسأ فوس ىنأو ‹ ةقداص فسوي

 يكل

e0 ىبأ  eبوقعيل ا هللا 8 لاق: لاق «هنع هللا ىضر كلام  

 )( 0 ۰ 56 ۽ 5 3 يو 1 و ۶

 "عدلا :لاق؟كرهظ سوقو كرصب بهذأ ىذلا ام :موي تاذ هل لاقف هل خاؤم خأ «مالسلا هيلع «ىبنلا

 هيلع + يريح هانا ؛ نيماينب ىلع نزحلا ىرهظ سوق ىذلا امأو ,ءفسوي ىلع '"' ءاكبلا ىرصب بهذأ

 ؟ىريغ ىلإ ىنوكشت نأ ىحتست د اما :كل لوقيو مالسلا كئرقي هللا نإ ‹«بوقعي اي :لاقف «مالسلا

 وكت ملغ هلا وغلا هيلع وج اقف دهللا ىلإ خو ب كتا ةت ق لاقت

 .ةراكن هيف ‹ بیرغ ثيدح اذهو

 نم سايب ال هّنِإهللا حور نم اوي الو هيخأو فسوُ نم اوسْسَحَف اوبهذا ين اي

 مال م
 جو لا نطو سم ريزا اأ ااو هَ اسم ملف © دورا مقل هلا حور

 .4 ىه نيقدصتملا يرجي هللا نإ الع قدصتو ليكلا اَنَل فْوأَف ةاَجرُم ةعاضبب

 :يقرالا ىف ةيئاهذلا اع ةت تذل هنأ هالا هيلظ بوق نع ام لاقت لزق

 كلا, ىف لمم نجلا لا ن سختو

 اميف هللا ع نم مهلمأو مهءاجر اوعطقي ال : ىأ ؛هللا حور نم اوسأبي الأ مهرمأو مهرشبو مهضمتو

 0 موقلا الإ هللا ٠ نم سايولا عطقيو ءءاجرلا عطقي ال هنإف 0 ا

 ‹«فسوي ىلع اولخدو ءرصم " دلب اولخدف اوبهذف :مالكلا ريدقت «هيَلع اولخد اّمَلَقف 8 : هلوقو

 .؟ءاكبلاف» : ت ىف (۳) .«ىذلا امأ» :أ ىف (۲) .ت نم ةدايز )١(

 رمع نب صفح نع «ةينغ ىبأ نب كلملا دبع نب ىيحي نع «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ قيرط نم )۳٤۸/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )٤(

 دبع نب رمع نب صفح هنإف ىوارلا نم مهو ريبزلا نظأو «ريبزلا نب رمع نب صفح» :مكاحلا لاقو «هوحنب سنأ نع «ريبزلا نبا
 «كلملا دبع نب ىبحي قيرط نم )۳٤۸/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هقيرط نمو هيوهار نب قاحسإ هاورو .«ىراصنألا ةحلط ىبأ نب هللا

 دبع نب ىيحي نع ناميلس نب رفاز قيرط نم )٤۷( مقرب «ةدشلا دعب جرفلا» ىف ايندلا :ىبأ نبا هاورو .السرم كلام نب سنأ نع

 قيرط نم «نيرحبلا عمجم» )۳۳٣۱١( مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو .ًاعوفرم هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع «لجر نع كلملا

 ثيدحلا نأ نيبتي اذهبو . اعوقرشا نيل نع ريبزلا يآ نع يسالا رع نب نيم نع بلطلا دبع ني. ي نع ةت ب بعز

 . برطضم
 . هل نودصقيول :أ «ت ىف (۷) .؟سسجتلاو» :تاىف )١( .؟ىلإ» : ىف )٥(

 . ؟دالبلا :أ ىف (9) .«نيرفاكلا» :ت ىف (۸)



 ا (۸۸ «۸۷) ناتيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 ةعاضبب انئجو 8 «ماعطلا ةلقو طحقلاو بدجلا نم نونعي رضلا انلهأو اسم زيرا اًهيَأ ايا اولاق ©

 .دحاو ريغو «نسحلاو ءدهاجم هلاق .ليلق نمث وهو «هراتمت ىذلا ماعطلا نمث انعمو :ىأ 4ةاَجْرُم

 :هنع ةياور ىفو ءءىشلاو «لبحلاو ءةرارغلا ىل للفم هي ل ٠ قورا اغوا لاقو

 N «ةداتق لاق اذكو .ناصقنب الإ زوجت ال ىتلا ةئيدرلا مهاردلا

 .لوسفلا مهاردلا ىه :"[ةمركعو] ريبج نب ديعس لاقو

 .ءارضخلا ةبحو ربونصلا وه :حلاص وبأ لاقو

 قفنتال ةدساك كالا لاقو

 .ربونصلاو رضخألا مطبلا بحب اوؤاج :حلاص وبأ لاقو

 : ىئاطلا متاح لاق امك «ءىشلا فعضل عفدلا :ءاجزإلا لصأو

 . "المر ليللا عم ىجزت ةلمرأو عفدم فيض ناحلم ىلع كيل

 . يلافطأ ايفل ج ر ادر ًاهدبعو ناجهلا ةئالأ بهاولا

 .كلذ لبق انيطعت تنك ام ليلقلا نمثلا اذهب انطعأ :ىأ (ليكلا انَل فوأف :  مهنع ارابخإ هلوقو

 ."انيلع قدصتو انباكر رقوأف» :دوعسم نبا أرقو

 .انيلإ انيخأ درب «انيلع قدصتو » :جيرج نبا لاقو

 ةعاضبلا هذه ضبقب انيلع قدصت :نولوقي .4انيلع قدصتو :ىدسلاو ريبج نب ديعس لاقو
 .اهيف زوجتو ءةاجزملا

 ملأ :لاقف ؟ِكَي ىبنلا لبق ءايبنألا نم دحأ ىلع ةقدصلا تمرح له : ةنييع نب نايفس لثسو

 نع :ثراحلا نع ريرج نبا ءاور «قدصتملا يي هللا نإ بلح قدصتو لكلا ال فاأَف $ :هلوق عمست
 , 7 220 «مساقلا

 نب نامثع نع «ةيواعم نب ناورم انثدح «مساقلا انثدح «ثراحلا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 :لاقف ؟ىلع قدصت مهللا :هئاعد ىف لجرلا لوقي نأ هركي له :لئسو ادهاجم تعمس :دوسألا

 .باوثلا ىغتبي نمل ةقدصلا امنإ «معن

 .آ ءت نم ةداير (۲) . ال ىذلا ىدرلا» :أ ءت ىف )١(

 )778/١5(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۳)

 .(778/15) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )٤(

 .(هب» : ىف (6)

 )۲٤۲/۱١(. ىربطلا ريسفت ()



 (97 - 89) تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا ۸

 فسوي تنأل كأ اوُناَف 69 نولهاج متنأ ْذِإ هيخأو فسويب متلعف ام متملع ء له لاق »

 َنينسَحمْلا رجأ عيضي ال هلا نإ ربصَيو قي نم هّلِإ اع هللا نم دق يخأ اذهو فسوي انأ لاق

 هللا رفعي مولا مكيلع بيرث ال لاق 69 َنيبْطاَحَل انك نو الع هللا كرَثآ دق هللا اولاق 6
 ريل هم دس يلد ها رب

 .4 © نيمحارلا محرأ وهو مكل

 قيضلاو دهجلا نم مهباصأ ام هتوخإ هل ركذ امل هنأ : مالسلا هيلع «فسوي نع اربخم ىلاعت لوقي

 كلملا نم هيف وه ام عم «هيدلو دقفل نزحلا نم هيف وه امو هابأ ركذتو «بدجلا مومعو ماعطلا ةلقو

 « ءاكبلا هردبو .هتوخإو هيبأ ىلع ةقفشو ةمحرو ةفأرو ةقر هتذخأ كلذ دنعف «ةعسلاو 00

 متلعف ام متملع له » :لاقو «ةماش اهيف ناكو «هتهبج نع جاتلا عفر هنإ: لاق ٠ «مهيلإ ف
lyمكلمح امنإ : ىأ «نولهاج متنأ ذإ» هنيبو هئيب اوقرف فيك  

 وهف هللا ىصع نم لك :فلسلا ضعب لاق امك «هومتبكترا ىذلا اذه.رادقمب لهجلا 9 اذه ىلع
 «ميحُر ٌروُفََل اهدعب نم كر اإ :  هلوق ىلإ 4 ةّلاهجب ءوسلا اوُنمَع نيل كبر نإ مث » :أرقو «لهاج
 .[9١١:لحنلا]

 «كلذ ىف هل هللا نذإب ءهسفنب مهيلإ فرعت امنإ «مالسلا هيلع «فسوي نأ - ملعأ هللاو  رهاظلاو

 5 1 كلذ ىف هل ىلاغت هلأ رهاب  نيلوألا نيترملا ىف هسفن مهنم ىفخأ امنإ هنأ امك
 . ارسي رسعلا عم © نإ » :ىلاعت لاق امك «قيضلا كلذ نم ىلاعت هللا جر ءرمألا دتشاو لاحلا قاض

 ؟4فسوي تنأل َكّئئَأ» : اولاق كلذ دنعف ء[5 ٥ : حرشلا] 4 رسي رسعلا عم نإ

 ةءارقلاو 2-00 30 ركل كّنإ» : نصيحم نبا أرقو 1 تنأ وأ» :بعك نب ىبأ أرقو

 نوددرتي مهنأ كلذ نم اوي مهنإ :ىأ «ماظعتسالا ىلع لدي ماهفتسالا نأل ؛ىلوألا ىه ةروهشملا

 8 ادهلف' تست اذه e « هنوف رعد ال 0 5 نيتنس نم هيلإ

 نإو اع هللا كرتا دق هلل اوف ETT ا 5 ةدملا دعبو ةقرفتلا
 فرصتلاو «كلملاو ةعسلاو «قلخلاو قلخلا ىف مهيلع ةرثألاو لضفلاب هل نيفرتعم نولوقي 4 نیطاَحَل انك

 .هقح ىف اوؤطخأو هيلإ اوؤاسأ مهنأب هل اورقأو - ءايبنأ مهلعجي مل نم لوق ىلع  اضيأ ةوبنلاو

 مكبنذ " ديعأ الو «مويلا مكيلع بْنَع الو مكيلع بينات ال :لوقي مولا مكيَلع بيرشت ال لاقل

 .مويلا دعب ىقح ىف

 .«نيتلوألا» :1 «ت یف (۳) .«كلذ» :1 ىف () اا ا لا
 .«تنأو» :أ ءت یف (5) .«كنإ وأ» : ىف (5) .أطخ وهو «نإ» :أ «ت ىف (5)

 .«مكيلع ديعأ الو» :أ ءت ىف (۷)



 ب (96 )97  تایآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 . «نيمحارلا محرأ وهو مكل هللا رفغي 8 :لاقف ةرفغملاب مهل ءاعدلا مهداز مث

 .مكبنذ مكل ركذأ ال :لوقي © مويا مكيلع بيرت الط :لاقف ءفسوي ىلإ اورذتعا :ىدسلا لاق

 ىدنع مويلا مكيلع بينأت ال :ىأ 4([ ميلا ] مكيلع بيرت ال» : ىروثلاو قاحسإ نبا لاقو

 . «نيمحأرلا مَحْرَأ وهو  «متلعف اميف مكيلع هللا رتسي :ىأ 4 مك هللا رفغي  متعنص اميف
  Aorهمه ياهو ره 2

 © َنيِعَمجَأ مكلهأب ينوثأو اريصب تأي يبأ هجو ىلع هوقلأف اذه يصيمقب اوبهذا »

 نت ا ا

 ةرثك نم یمع دق ناكو «(اريصب تأي يبأ هجو ىلع هوقلأف » «صيمقلا اذهب 2 57

 .بوقعي ىنب عيمجب :ىأ نيِعَمَجَأ مكلهأب ينوتأو » ءءاكبلا

 نمل «مالسلا هيلع «بوقعي :ىنعي (مهوبأ لاق ءرصم نم تجرخ : ىأ «ريعلا تصف املو »
 .ربكلاو دنفلا ىلإ ىنوبسنت : : «نودَتفُت نأ الول فسوي حير دجأل ين 9 :هينب نم هدنع ىقب

 نبا تعمس :لاق ليذهلا ىبأ نب هللا دبع نع «نانس ىبأ نع «ليئارسإ انأبنأ : قازرلا دبع لاق

 صيمق حيرب بوقعي تءاجف حير تجاه ءريعلا تجرخ امل :لاق «ريعلا تلصف املو # :لوقي سابع
 . ءايأ ةينامث ةريسم نم هحير دجوف :لاق ,(نوُدَنقَت نأ لول فسوي حير دجأل ين :  لاقف فسوي

 . هب «ناتس ىبأ نع امهريغو « ةيعشو ‹ىروثلا نايفس هاور اذكو

 .ةنس نونامث اقرتفا ذنم هنيبو هنيب ناكو ءاخسرف نونامث امهنيب ناك :جیرج نباو نسحلا لاقو

 ر نب ديعسو «ةداتقو «ءاطعو «دهاجمو « سابع نبا لاق « نودتفت نأ الول #:هلوقو

 و :نسحلاو ءاضيأ دهاجم لاقو

 .ميدقلا كئطخ ىفل :سابع نبا لاق 4ميدقلا كلالض يفل كّإ :  مهلوقو

 ىغبني نكي مل ‹ةظيلغ ةملك مهدلاول اولاق «هالست الو هاسنت ال فسوي بح نم ىأ :ةداتق لاقو

 .هريغو «ىدسلا لاق اذكو . ويي هللا ىبنل الو «مهدلاول اهولوقي نأ مهل

 ام هللا نم مّلعأ يِنِإ مكل لقأ ملأ لاق اريصب ب دتراف ههجو ىلع هاقلأ ريشبلا ءاج نأ ملف ل

 .أ ءت نم ةدايز )١(

 )۲۸١/١(. قازرلا دبع ريسفت (۲)

 .«مالسلا هيلع» :أ ىف (۳)



 A كايألا تيزي o gg ڪڪ ب حب حلوب

 ير مك رفغتسأ فوس لاق 69 َنيِطاَح انك اَن ايون انَل رفغتسا انابأ اي الاف 69 نوملعت ال

 . 4 © ميحّرلا روفغلا وه هن
 .ديربلا :«ريشُبلا » :كاحضلاو سابع نبا لاق

 .بوقعي نب اذوهي ناك :ىدسلاو دهاجم لاقو

 لسغي نأ '"داراف «بذك مدب خطلم وهو صيمقلاب ءاج ىذلا وه هنأل هب ءاج امنإ : ىدسلا لاق

 .اريصب عجرف «هيبأ هجو ىلع هاقلأف صيمقلاب ءاجف ءاذهب كاذ

 «ىلإ هدريس هللا نأ ملعأ 5 «نومّلعت ال ام هللا نم مّلعَأ يِنإ مك لقأ ملأ # : كلذ دنع هينبل لاقو

 انابأ اي %3: هل نيقفرتم مهيبأل اولا كلذ دنعف .؟(نودنفت نأ الول فسوي حير دجأل ين 2 :مكل تلقو

 بات هيلإ بات نم : ىأ«ميحرلا روفغْلا وه هَّنِإ يبر مكل رفغتسأ فوس لاق . نيدطاخ انك اَنإ انبوُنذ اتل رفغتسا

 . هيلع

 تقو ىلإ مهأجرأ :مهريغو جیرج نباو «سيق نب ورمعو نیلا ميهاربإو «دوعسم نبا لاق

 لا

 ركذي قاحسإ نب نمحرلا دبع تعمس «سيردإ نبا انثدح «بئاسلا وبأ ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 مهللا» :لوقي اناسنإ  عمسيف دجسملا ىتأي «هنع هللا ىضر ءرمع ناك :لاق راثد نب براحم نع
 راد نم وه اذإف توصلا عمتساف :لاق .«ىل رفغاف ٌرَحّسلا اذهو «تعطأف ىنترمأو «تبجأف ىنتوعد

 فوس # :هلوقب رحسلا ىلإ هينب رخأ بوقعي نإ :لاقف كلذ نع هللا دبع لأسف .دوعسم نب هللا دبع
 . 204 يبر مك رفغتسأ

 « ىنثملا يدع :اضيأ :ريرج نبا لاق امك «ةعمج ةليل ناك كلذ نأ ثيدحلا ىف ىف درو دقو

 انعم «جيرج نبا انأبنأ ءديلولا انثدح «ىقشمدلا بويأ ا يس لاد نی االس اا

 ةليل ىتأت ىتح :لوقي «(يبر مكل رفغتسأ فوس ظ : ةي هللا لوسر نع «سابع نبا نع «ةمركعو
 . ينل بوقعي ىخأ لوق وهو «ةعمجلا

 . ملعأ هللاو ءرظن هعفر ىفو «هجولا اذه نم بيرغ اذهو

 .(عمسف» :أ ىف (۲) .«بحأف» :أ ت یف )١(

 )755017/١5(. ىربطلا ريسفت (۳)

 .«نب» :ت یف (4)

 :للع ثالث هيف دانسإ اذهو )517/١7( ىربطلا ريسفت (6)

 .عامسلاب حرصي مل سلدم وهو جيرج نبا هنعنع :ىلوألا

 .ةيوستلا سيلدت سلديو ثيداحألا عفر ىف مهي ناك ىشرقلا ملسم نب ديلولا :ةيناثلا
 ىف هيلع مالكلا قبسو «نآرقلا نايسن ءاعد ثيدح ىور دنسلا اذه لثمبو هظفح ةهج نم هيف ملكت نمحرلا دبع نب ناميلس :ةثلاثلا

 .نآرقلا لئاضف



 ې ص ا و3 اولا اا

 ® نينمآ هللا ءاش نإ رصم اولخدا لاقو هيوبأ هيل یوآ فسوي ىلع اولخد اًملَف ط

 يبر اهلعج دق لبق نم يايءر ليوأت ا١ اذه تبأ اي لاقو ادجس ادجس هل اورخو شرعلا ىلع هيوبأ عقرو
 ًّك-

GLد طق نتا قب عدلا ل ور  

 . 4 © ميكحلا ميلعلا وه ِهّنِإ ءاشي امل فيطل ىبر نإ ىتوخإ نيبو

 نيو دالب همودقو «مالسلا هيلع «فسوي ىلع «مالسلا هيلع «بوقعي دورو نع ىلاعت ربخي

 دالب نم اولحرتو مهرخآ نع اولمحتف «نيعمجأ مهلهأب هوتأي نأ هتوخإ ىلإ مدقت دق فسوي ناك امل

 رمأو ‹مهيقلتل جرخ مهبارتقاب «مالسلا هيلع «فسوي ربخأ املف ءرصم 9 دالب نيدصاق ناعنک

 :لاقيو «مالسلا هيلع «بوقعي هللا ىبن ىقلتل 47 [فسوي 9 جورخلاب سانلا رباكأو هءارمأ "”[كلملا]

 : مهضعب لاقف E لارسال د !ئوآ ا :هلوق لكشأ دقو

 هيوبأ هيلإ ىوآو «(نینمآ هللا ءاش نإ رصم اوُلْخْدا لاقو » : مالكلا ىنعمو ءرخؤملاو مدقملا نم اذه

 .شرعلا ىلع امهعفرو

 هيلإ ىوآ فسوي نأ :ىّدسلا نع هاكح ام راتخا مث .كلذ ىف داجأو .اذه ريرج نبا در دقو

 . «نينمآ هللا ءاش نإ رصم اوُلْخْدا » :لاق دلبلا باب اولصو امل مث ءامهاقلت امل هيوبأ

 : ثيدحلا ىفو ,«هاخأ هيَلِإ ئوآ » :هلوقك «لزنملا ىف نوكي امنإ ءاويإلا نأل ؛اضيأ رظن اذه ئفو

 , «رصم اولخدا 8 : هيلإ مهاوآو هيلع اولخد امدعب مهل لاق نوكي نأ عناملا امو «اثدحم یوآ نم

 :- ملعأ هللاو - لاقيو ءطحقلاو دهجلا نم هيف متنك ام : ىأ «نينمآ هللا ءاش نإ #رصم اونكسا : ضو

 نينسلا ةيقب عفر امك «مهيلع بوقعي مودق ةكربب ةبدجملا نينسلا ةيقب رصم لهأ نع عفر ىلاعت هللا نإ
 ال مث ««فسوي عبسك عبسب مهيلع ىنعأ مهللا» :لاق نيح ةكم لهأ ىلع ويي هللا لوسر اهب اعد ىتلا

 ةكربب كلذ ةيقب مهنع عّرَق ءمهل اعدف «كلذ ىف نايفس ابأ اولسرأو «هيدل اوعفشتساو هيلإ اوعرضت
 . "السلا هيلع «هئاعد

 ) ءابأ ناك امنإ :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ىدسلا لاق ,4 هيوبأ هيَ لإ ئوآ # : هلوقو

 .اعدق تتام دق همأ تناكو «هتلاخو

 . ناشيعي همأو هوبأ ناك :ريرج نباو قاحسإ نب دمحم لاقو

 هرصن ىذلا اذهو .اهتايح ىلع لدي نآرقلا رهاظو «همأ توم ىلع ليلد مقي ملو :ريرج نبا لاق

 .أ ت نم ةدايز (5 ۳) .ارايدا :أ ت یف (۲) .«ىلع» : ىف )١(

 .2نيريثكا :ت ىف (6)

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (۱۰۰۷) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (7)

 .(هوبآ»: ت ىف (۷)



 )4٩« 1١١( ناتيآلا :فسوي ةروس  عبارلا ءزجلا ل ل

 .قايسلا هيلع لدي ىذلا روصنملا وه

 :ىأ «ريرسلا ىنعي :دحاو ريغو .دهاجمو .٠ سابع نبا لاق :# شرعلا ىلع هيوبأ عفرو# : هلوقو

 .هريرس ىلع هعم امهسلجأ

 تبأ اي لاقو# الجر رشع دحأ اوناكو «نوقابلا هتوخإو هاوبأ هل دجس :ىأ # ادجس هلاورخو#
 as هما 2 O 8 3 5 9 5 ىلا ة2 5 موا“ $ 8 4

 رمقلاو سمشلاو ابكوك رشع دحأ تيأر ينإ # هيبأ ىلع اهصق ناك ىتلا :ىأ (لبق نم يايءر ليوأت اذه
 .[4 : فسوي] «(نيدجاس يل مهتيأر

 ندل نم ًازئاج اذه لزي ملو ل نودي وكلا ىلع اویا ھر اا اذه ناك دقو

 برلا بانجي اصتخم دوجسلا لجو ءةلملا هذه ىف اذه مرحف «مالسلا هيلع « ىسيع ةعيرش ىلإ مدآ

 .ىلاعتو هناحبس

 .هريغو ةداتق لوق نومضم اذه

 هللا لوتس رل ذهن عجر املف .مهتفقاسأل نودجسي مهدجوف ءماشلا مدق اذاعم نأ ثيدحلا ىفو

 كل دجسي نأ قحأ تنأو «مهتفقاسأل نودجسي مهتيأر ىنإ :لاقف «؟ذاعم اي اذه ام» :لاقف ا

 اج ا نا 1! 3 وزلا ترمأل .دحأل دجسي نأ ًادحأ ًارمآ تنك ول» :لاقف هللا لوسراي

Eہی " 

 يع ةيدح ناملس ناكو: « ةنيدلا قرط نمي: فك يللا نقل نانلساّنأ رجا تيدح یو
 0 ال ىذلا 0 0 «ناملس اي ىل دجست اال» : لاقف E دجسف

 OT نإف ءرمألا 0000 : ىأ 70

 ةمايقلا موي :ىأ [907 :فارعألا] «هليوأت ىتأي موي هليوأت الإ نورظني لهل :ىلاعت لاق امك «رمألا هيلإ

 .رشو ريخ نم اودعو ام مهيتأي

 ذإ يب نسحأ دقوإ «هيلع هللا معن ر رک ذی ءاقدص ةحيحص : ىأ «اًقح يِبر اهلعج دق ل :هلوقو

 .ةيدابلا : ىأ جودا نم مكي ءاجو نجلا نم يبجرخأ

 ضرأ نم تابرعلاب نونكسي اوناك :لاقو .ةيشامو ةيداب لهأ اوناك :هريغو جيرج نبا لاق

 «ىمسح نم لفسأ بعش ةيحان نم جالوألاب اوناك :لوقي ضعبو :لاق .ماشلا روغ نم «نيطسلف

 ليز اشو ةيداب تاحصضا اوتاكو

 .«ميظع» :ت یف )0 .«ةأرملا»:أ ءت ىف )١(

 .نابح نبا هححصو «هنع هللا ىضر ذاعم ثيدح ( نم (۱۸9۳) مقرب نئسلا ىف هجام نباو (م1/: دلا نف ه دمحأ هاور (۳)

yT0۸: ةيآلا ريسفت دنع ىتأيسو .هنع هللا ىضر ناملس نع «بشوح نب رهش قيرط نم (۱۰۳/۲) ناهبصأ  
 .ناقرفلا ةروس نم

 .«ةيشامو» :أ ىف )٥(



 اا )1٠١( ةيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 ًارمأ دارأ اذإ : ىا ءَ امل فيطل يب نإ 7[ لاق مث] يتوخإ نيبو ينيب ناطيشلا عر نأ دعب نم >

 «هلاوقأو هلاعفأ ىف « ميكحلا ) هدابع حلاصمب 4 ميلعلا وه هن # «ەردقو هرسيو ابابسأ هل ضيق

 .هديريو هراتخي امو «هردقو هئاضقو

 ةه نورا اهليواتو دوب ايو قي ناک 0297 نا نع ینا نامت ونا لاف

 :نيرج نيا اور ايورلا یتا ىهتي اهو انش نب هلا دبع لاق

 :لاق نسحلا نع «ماشه انثدح «ىفقثلا باهولا دبع انثدح «ىلع نب ورمع انثدح :اضيأ لاقو

 ىرجت هعومدو «هبلق نزحلا ىف قرافي مل «ةنس نونامث ءايقتلا نأ ىلإ بوقعي فسوي قراف ““ ذنم ناك

 .(*بوقعي نم هللا ىلإ بحأ دبع ضرألا هجو ىلع امو «هيدخ ىلع
 :ةلنس نوئامثو ثالث : نينحلا نع توي نع ميشه لاقو

 نع باغف «ةئس ةرشع عبس نبا وهو بجلا ىف فسوي ىقلأ :نسحلا نع «ةلاضف نب كرابم لاقو

 دنس ةنامو نورشع هلو: تانف' ةت رش ادل كلذ دعب نفاغو: س نامت هيأ

 .ةنس نوثالثو سمح امهنيب ناك :ةداتق لاقو

 - ةنس ةرشع ىنامث تناك بوقعي نع فسوي ةبيغ نأ  ملعأ هللاو  ركذ :قاحسإ نب دمحم لاقو

 عم ىقب «مالسلا هيلع «بوقعي نأو ءاهوحن وأ ةنس  نيعبرأ تناك اهنأ نومعزي باتكلا لهأو :لاق
 .هيلإ هللا هضبق مث ءةنس ةرشع عبس رصم هيلع مدق نأ دعب فسوي

 ليئارسإ ونب لخد :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع . يعيبسلا قاحسإ وبأ لاقو

 .افلأ نوعبسو فلأ ةئامتس مهو اهنم اوجرخو ءاناسنإ نوتسو ةثالث مهو ءرصم

 © هللاو .ةأرماو لجر نيب نم نوعستو ةئامثالث مهو اولخد :قورسم نع «قاحسإ وبأ لاقو

 . ملعأ

 بوقعي لآ عمتجا :دادش نب هللا دبع نع «ىظرَقلا بعك نب دمحم نع «ةديبع نب ىسوم لاقو

 اهنم اوجرخو «مهاثنأو مهركذو «مهريبكو مهريغص ءاناسنإ نونامثو ةتس مهو .رصمب فسوي ىلإ
 .فينو فلأ ةئامتس مهو

 تنأ ضْرألاو تاسلا َرطاَف ثيداَحألا ليوأت نم يِمْلعَو كما نم يِتيتآدق بر ل
 .( © نيحلاّصلاب ينقحلأو املسم يفوت ةرخآلاو ايناللا يف يلو

 )١( «لاق ناملس نعد :أ یف )۲( . «ت نم ةدايز .

 ) )۳.(ذم» :ت ىف (4) . «هیلإو»: ت ىف

 )۲۷۳/۱١(. ىربطلا ريسفت (0)

 . «هللاف»:1 «ت ىف (۸) .«نوعبرأ» :أ ىف (۷) .«نونامث» :أ ىف )١(



 200 ر ا ی ج ی

 هيوبأب هعامتجاب ءهيلع ةمعنلا تمت ال ءلجو زع هبر هب اعد .قيدصلا فسوي نم ءاعد اذه

 نأ ايندلا ىف هيلغ هتمعت مثأ امك «لجو زع هبر لأس .كلملاو ةوبنلا نم هيلع هب هللا نم امو :هتوخإو
 .نيحلاصلاب هقحلي نأو .كاحضلا هلاق .هافوتي نيح املسم هافوتي نأو «ةرخآلا ىف هيلع اهب رمتسي

 .نيعمجأ مهيلع ''' [و هيلع] همالسو هللا تاولص «نيلسرملاو نييبنلا نم هناوخإ مهو
 نع نيحيحصلا ىف تبث امك «هراضتحا دنع هلاق «مالسلا هيلع .فسوي نأ لمتحي ءاعدلا اذهو

 قيفرلا ىف مهللا» :لوقيو «توملا دنع هعبصأ عفري لعج ةي هللا لوسر نأ ؛اهنع هللا ىضر .ةشئاع

 :(7«ىلعألا قيفرلا ىف مهللا «ىلعألا قيفرلا ىف مهللا .ىلعألا

 هنأ ال ؛هرمع ىضقناو .هلجأ ناح اذإ نيحلاصلاب قاحللاو مالسإلا ىلع ةافولا لأس هنأ لمتحيو

 انيحأ مهللا» :ىعادلا لوقيو .«مالسإلا ىلع هللا كتامأ» :هريغل ىعادلا لوقي امك «ًازجنم كلذ لأس

 .«نيحلاصلاب انقحلأو نيملسم انفوتو نيملسم

 ينفوت)» :هلوق :ةداتق لاق امك .مهتلم ىف اغئاس كلذ ناكو «ًازجنم كلذ لأس هنأ لمتحيو

 اهكلمو ايندلا ىف رومغم ذئموي وهو .هنيع رقأو هلمش هللا عمج امل : «نيحلاّصلاب ينقحلأو املسم

 لبق توملا طق ىبن ىنمت ام :لوقي سابع نبا ناكو «هلبق نيحلاصلا ىلإ "”قاتشاف ءاهتراضغو
 :مالسلا هيلع «فسوي

 لوأ هنأ لمتحي اذهو .كلذب اعد ىبن لوأ انا ا نبا و ايلا ور” ورک نا کر

 يتيب لخد نملو يدلاولو يل رفغا برإل :لاق نم لوأ احون نأ امك .مالسإلا ىلع ةافولا لأس نم

 ال ذه نكلو داف قابس رهاظ رهو «كللذ راغ لاس نم كرا هنآ کک 3  انمؤم
)0( 

 .انتعيرش د ىف زوجي

 نب زيزعلا دبع انثدح «ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح :هللا همحر «لبنح نب دمحأ مامإلا لاق

 نإف «هب لزن رضل توملا مكدحأ نينمتي ال» :ةب هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «بيهص
 ًاريخ ةافولا تناك اذإ ىنفوتو ىل ًاريخ ةايحلا تناك ام ىنيحأ مهللا :لقيلف توملا اينمتم ''”دبال ناك
 . “یل

 امإو «دادزيف انسحم امإ هب لزن رضل توملا مكدحأ نينمتي ال» :امهدنعو .ملسمو ىراخبلا هاورو]

 ةافولا تناك اذإ ىنفوتو «ىل ًاريخ ةايحلا تناك ام ىنيحأ .مهللا :لقيل نكلو «بتعتسي هلعلف ائيسم

 .أ هت نم ةدايز )١(

 )۲٤٤٤(. مقرب ملسم حيحصو )٤٤۳۷( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .؛اذه زوجي اله :أ «ت یف (5) .«جيرج# :أ ءت ىف (4) .«قاتشاو» :أ «ت یف (۳)

 .«دبالو ناک» :أ «ت یف )١(

 )۷( دنسملا )۳/١١٠١(.



 بسس )1٠.1( ةيآلا: فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 LE ريغ

 نع ءديزي نب ىلع ىنثدح ؛ةعافر نب ناعم انثدح ءةريغملا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 صاقو نبأ نب دعس ىكن انكر انركذف ويک 2 هللا لوسر ىلإ انسلج :لاق ةمامأ ىبأ نع «مساقلا

 كلذ ددرف «؟توملا ىنمتت ىدنعأ دعس اي» ۳ ىبنلا لاقف !تم ىنتيل اي :لاقف «ءاكبلا رثكأف

 نم نسح وأ ؛كرمع لاط امف ءةنجلل تقلخ تنك نإ ءدعس اي» :لاق مث تارم '7[تالث]
 .*«كل ريخ وهف «كلمع

 ر وب لس و وا انثدح .ةعيهل نبا انثدح « نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 الإ .هيتأي و الو توملا مكدحأ نينمتي ال» :لاق هنأ وكلي ىبنلا نع «ةريره ىبأ

 ها عال" مع نوا ديزي ال هنإو «هلمع هنع عطقنا مكدحأ تام اذإ هنإف «هلمعب قثو دق نوكي نأ

 ريحا درت

 هللا لاق امك تولا لاوس قوجيف نيدلا ىف ةنتف "ناک اذإ امأ ءهب اصاخ رضلا ناك اذإ اميف اذهو
 اربص اَنيلَع غرفأ اَنّبر»ل :اولاق لتقلاب مهددهتو مهنيد نع نوعرف مهدارأ امل ة ةرخسلا نع ًارابخإ ىلاعت

 ةلخنلا 3 ىلإ .قلطلا وهو .ضاخملا اهءاجأ امل ميرم تلاقو 7 : فارعألا] «نيملسم انفوتو

 اهنأل ؛ةشحافلاب اهنوفذقي سانلا نأ نم ملعت ات ۳: ميرم] 4اًيسَم ايمن تنكو اذه لبق تم يبتيل اي

 :اولاق نأب الوأ اهرهجاو اذهلو ؟اذه اهل ىنأ لئاقلا لوقيف E جوز نک مل

 ۷ :ميرم] (ايغب كمأ تناك امو ءوس ًأرما كوبأ ناك ام نوراه تخأ اي .ايرف ايش تج تنج دَقَل میرم ایل

 «هلوسرو هللا دبع هنأب دهملا ىف ىبصلا قطنأو ءاجرخمو اجرف لاحلا تا ا

 وو :ئذلا دام كيده نا و غ ةو هللا: تار ها جسور ةع ا ٠ ناكر

 ريغ كيلإ ىنفوتف «ةنتف موقب تدرأ اذإو» :هيف ىذلا ءاعدلاو مانملا ةصق ىف «ىذمرتلاو دمحأ مامإلا

e 

 ع مصاع "نع ورمع نع «دمحم نب زيزعلا دبع انأ «ةملس وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ريخ توملاو توما مدآ نبا امههركي ناتنثا» : لاق يهم ىبنلا نأ ؛ديبل نب دومحم نع «ةداتق نب رمع

 .«لاطأف» :أ ت ىف (4) .دنسملاو ءأ ت نم ةدايز (۳) .أ هت نم ةدايز ()

 .(؟5557/6) دنسملا (5)

 .هلمع» :أ ءت ىف (0) .(وعدي اله :أ «ت ىف (5)

 .(7"ه ٠ /۲) دنسملا (۸)

 .«همالسو هيلعال :ت یف )١١( .«ناكف» :ت یف (۱۰) . هيف ناک» :أ ىف (9)

 ىراخبلا ليعامسإ نب دمحم تقاس 2 عيبحبص نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو .)۳2) مقرب ىذمرتلا نتسو Yé) /ه) دنسملا (۲)

 .حیحص نسح ثيدح اذه :لاقف ثيدحلا اذه نع

 .«نبا» :ت یف )1. ١4(



 )٠١١( ةيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزرلا ۹

 “«باسحلل لقأ لاملا ةلقو «لاملا ةلق هركيو '[ةنتفلا نم] نمؤملل

 ‹هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع لاق اذهلو ؛توملا لاؤس زوجي نيدلا ىف نتفلا لولح دنعف
 دقف « كيلإ ىنذخ هللا : لاق ةدش الإ رمألا دادزي الو هل عمتجت ال رومألا نأ ىأر امل هترامإ رخآ ىف

 . ینومئسو مهتمئس

 .مهللا :ناسارخ ريمأ عم ىرج ام هل ىرجو نحملا كلت هل تعقو ال «هّللا همحر ‹ىراخبلا لاقو

 . كيلإ ىنفوت
 ال ‹"«كناكم ىنتيل اي :لوقيف  لاجدلا نامز ىف ىأ - ربقلاب رميل لجرلا نإ» :ثيدحلا ىفو

 «مهوبأ مهل رفغتسا ءاولعف ام فسويب اولعف نيذلا بوقعي ىنب نأ َركُذو :ريرج نب رفعج وبأ لاق

 .مهبونذ مهل رفغو ١ مهنع افعو مهيلع هللا باتف

 :(47[كلذ لاق نم ركذ]

 سنأ نع «ىشاقرلا ديزي نع «ىرملا حلاص نع «جاجح ىنثدح «نسحلا انثدح .مساقلا انثدح

 مهضعب لاقف ءآيجن هدلو الخ «هنیع رقأو «هلمش بوقعيل امل ىلاعت هللا نإ :لاق كلام نبا
 1 e عل ا و کک

 ر ‹ طق FF كتان مل ‹رمأ ىف كانيتأ انإ ءانابأ اي :اولاق i ا فسويو « هيدي

 ىنب اي مكل ام :لاقف «ةيربلا محرأ «مالسلا مهيلع «ءايبنألاو ر . هلثم انب لزني مل رمأ انب

 8 :اولاق .ىلب :لاق ؟فسوي انيخأ ىلإ انم ناك امو «كيلإ انم ناك ام تملع دق تسلا : :اولاق

 امف :لاق .انع فعي مل هللا ناك نإ ءائيش انع ىنغي ال امكوفع نإف :اولاق .ىلب :الاق ؟امتوفع دق

 ترق انعنص امع افع دق هنأب هللا نم ىحولا كءاج اذإف ءانل هللا وعدت نأ دير :اولاق ب اب نون
 ماقو «ةلبقلا لف خيشلا ماقف :لاق .انل ًادبأ ايندلا ىف نيع ةرق الف الإو ءانبولق تنأمطاو ءاننيعأ

 نيرشع مهيف بجي ملف « فسوي نمو اعدف :لاق .نيعشاخ لذا افلح ا وماقو «هيبأ فلخ فسوي

 «مالسلا هيلع «ليربج لزن نيرشعلا سأر ناك اذإ ىتح :لاق  مهفيخي :ىرملا حلاص لاق - ةنس

 امع افع دق هنأو «كدلو ىف كتوعد باجأ دق هنأب كرشبأ كيلإ ىنثعب هللا نإ :لاقف بوقعي ىلع

 .دنسملاو ءأ ءت نم ةدايز )١(

 دنسملا (؟) )١/ ٤١۷(.

 ىلع لجرلا رمي ىتح ايندلا بهذت ال هديب ىسفن ىذلاو» ظفلب ةريره ىبأ ثيدح نم )٥٤/۱٥۷( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۳)

 .؛ءالبلا الإ نيدلا هب سيلو ءربقلا اذه بحاص ناكم تنك ىنتيل اي :لوقيو هيلع غرمتيف ربقلا

 .ىربطلا نم تبثملاو «هنيعب هلمش» :أ «ت «ه ىف (6) .أ ءت نم ةدايز (5)

 .«ىزملا» :ت ىف (5)



 40180 تس ا _ )1.٤1١۲( تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 .ةوبنلا ىلع كدعب نم مهقيثاوم دقتعا دق هنأو ءاوعنص

 .ًادج نافيعض 2"”ىرملا حلاصو ىشاقرلا ديزيو «سنأ نع فوقوم رثألا اذه
 دنع نفدي نأب فسوي ىلإ ىصوأ «توملا هرضح امل «مالسلا هيلع «بوقعي نأ :ىدسلا ركذو

 .مالسلا "هيلع ءامهدنع نفدف «ماشلا ىلإ هلسرأو هربص تام املف «قاحسإو ميهاربإ

 مهو مهرمأ اأ ذإ مهيد تنك امو كيلإ هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذ $
 or و ريف يرو

 لإ وه نإ رجا نم هيلع مهلأست امو 00 نينمؤمب تصرح ولو سالا رْتكَأ امو (0نوركمي

 . 4 ید نیملاعْنل رکذ
 ‹فسوي ةوخإ أبن هيلع صق امل هيلع همالسو هللا تاولص «دمحم هلوسرو هدبعل ىلاعت لوقي

 كالهلاو ءوسلا نم هب اودارأ ام عم «مكحلاو كلملاو رصنلاو ةبقاعلا هل لعجو .مهيلع هللا هعفر فيكو

 نم هيف امل هب كملعنو «كّيَلِإ هيحون » «ةقباسلا بويغلا رابخأ نم دمحم اي هلاثمأو اذه :مادعإلاو

 اوعمجأ ذإ 8 مهل ادهاشم الو مهدنع ًارضاح (مهيدَل تنك امو  «كفلاخ نمل ظاعتالاو كل ة ةربعلا

 الازنإو «كيلإ ايحو هب كانملعأ انكلو ءهب (توركمي مهو «بجلا ىف هئاقلإ ىلع :ىأ (مهرمأ
 ذإ مِهيَدَل تنك امو میرم لفكي مهيأ مالا نولي ذإ مهيد تك امو :  ىلاعت لاق امك ‹«كيلع
 امو رمألا ىسوم ىلإ انيضق ذإ يبرْلا بناجب تنك امو $ :ىلاعت لاقو ه5 :نارمع لآ] (نومصتخي

 نم ةمحر نكلو اتيدان ذإ ٍروُطلا بناجب تنك امو $ : لاق نأ ىلإ ٤٤[. :صصقلا] «نيدهاشلا نم تنك

 «نيلسْرُم انك انكَلو انتايآ مهيلع وت نیدم لهأ يف اَيِواَن تنك امو $ :لاقو ٤١[« :صصقلا] 4 كبر

 ريذت انا امّ لإ يَلِإ ئحوي نإ . نومصتخي ذِإ ىَعألا الملاب مْلع نم يل ناك ام $ :لاقو «[45 :صصقلا]

 .[ل١ 9 : ص] «نيبم

 ىف مهل ةاجنو سانلل ةربع هيف امم قبس دق ام ءابنأ ىلع هعلطأ دق هنأو .هلوسر هنأ ىلاعت ررقي

 , «نينمؤمب تصرح ولو ساّلا رثكأ امو 8 :لاق اذهلو ؛ نياخلا .رثكأ نما اج اذه عمو ؛مهايندو مهنيد
 نم كلذ ريغ ىلإ .([5 : ماعنألا] «هّللا ليبس نع كولضي ضرألا يف نم رْثَكَأ عطت نإو $ :لاقو

 .تايآلا

 ريخلا ىلإ ءاعدلاو حصنلا اذه ىلع دمحم اي مهلأست امو :ىأ «رجأ نم هيلع مهلأست امو » :هلوقو
 :ةقلخل ايظتو هللا هو ءاغتبا هلعقت لب كلذ ىلع ةرجأ الو ةلاعج نم :ىأ رجا نم دشرلاو

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هب نوجنيو «نودتهيو هب نوركذتي :ىأ «نيملاعلل ركذ الإ وه نإ »

 )١( ىربطلا ريسفت )58١/١5(.

 ) )۲.«امهيلع» :ت ىف (۳) .«ىزملا» :ت ىف



 )٠٠١ _ ٠١١۷( تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزحجلا لل«

 هم 7 9 odd ~o. o رف o يقم 0 - 7 02 8 ے9 س سيم

 امو 0.00 نوضرعم اهنع مهو اهيلع نورمي ضرألاو تاومسلا يف ةيآ نم نيأكو ل

 مهيتأت وأ هللا باذع نم ةيشاغ مهينأت نأ اونمأفَأ © نوكرشم مهو ذل هّللاب مهّرتْكَأ نمؤي
- #20 0r 

 .4 ©2 نورعشي ال مهو ةتغب ةعاسلا

 ىف هللا هقلخ امب «هديحوت لئالدو هللا تايآ ىف ركفتلا نع سانلا رثكأ ')[ةلفغ] نع ىلاعت ربخي

 مكو «تارخسم عيمجلاو «تارئاد كالفأو تارايسو «تباوث تارهاز بكاوك نم ضرألاو تاومسلا

 جاومأو «تارخاز راحبو «تايسار ناو تاز قئادحو تارواجتم عطق نم ضرألا ىف

 ةهباشتم تارمثو «تابنو تاناويحو «تاومأو ءايحأ نم مكو «تاعساش رافقو «تامطالتم

 «تاقولخملا عاونأ قلاخ ءدحألا دحاولا ناحبسف «تافصلاو ناولألاو حئاورلاو موعطلا ىف« تافلتخمو

 .تافصلاو ءامسألا ىذ ةيدمصلاو ءاقبلاو ماودلاب درفتملا

 : مهل ليق اذإ «مهنايإ نم :سابع نبا لاق :«نوُكِرْشُم مهو الإ هّللاب مهرتكأ نمؤي امو » :هلوقو
 لاق اذكو .هب نوكرشم مهو ««هللا» :اولاق ؟لابجلا قلخ نمو ؟ضرألا قلخ نمو ؟تاومسلا قلخ نم

 . ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «كاحضلاو «ةداتقو «ىبعشلاو «ةمركعو ءاطعو «دهاجم

 الإ ءكل كيرش ال كيبل :مهتيبلت ىف نولوقي اوناك نيكرشملا نأ :'"”نيحيحصلا ىف اذكهو

 لوقي «كل كيرش ال كيبل» :اولاق اذإ اوناك مهنأ :حيحصلا ىفو .كلم امو هكلمت كل وه اكيرش

 د ىلع ایدی ال «بسح بسح یا دف دق» : للك هللا لوس

 عم دبعي ىذلا مظعألا كرشلا وه اذهو ء[١٠: نامقل] 4 ميظع ِمْلُظَل كرشلا نإ : ىلاعت هللا لاقو
 نأ» :لاق ؟مظعأ بنذلا ىأ «هّللا لوسر اي :تلق دوعسم نبا نع .نيحيحصلا ىف امك «هريغ هللا

 .'9(كّقَلَخن وهو ادن هلل لعجت

 لمعي قفانملا كاذ :لاق «نوكرشُم مهو الإ للاب مهرتكأ نمؤي امو » :هلوق ىف ىرصبلا نسحلا لاقو
 وهو هللا نوعداخي نيقفانملا نإ: ىلاعت هلوق ىنعي «كاذ هلمعب كرشم وهو «سانلا ءاير لمع اذإ

 :NEY ءاسنلا] 4اليلق ًالإ هللا توركذي الو ساّنلا نوءاري ىَلاسك اوماَق ةالّصلا ىلإ اوماق اذِإو مهعداخ

 ىبأ نب مصاع نع «ةملس نب دامح ىور امك «هلعاف ابلاغ هب رعشي ال ىفخ رخآ كرش مثو

 0 ۶ 5 e TEK: Es و

 مث  هعزتنا :وأ  هعطقف أريس هدضع ىف ىأرف ءضيرم ىلع ةفيذح لخد :لاق ةورع نع «دوجنلا

 . «نوكرشم مهو الإ هللاب مهرثكأ نمؤي امو ا :لاق

 . ؟ملسم حيحص یف : «ت ىف )0 .آ «ت نم ةدايز )۱(

 .(۲۲/۱۱۸۵) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .(54) مقرب ملسم حيحصو (EVV) مقرب ىراخبلا حيحص )0



 اوس )١٠٠١٠_1.۷( تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 . مع نبا ةياور نم هتسحو ىذمرتلا هاور .«كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم» :ثيدحلا ىفو ر ع 0 ۰ .٠

 لاق :لاق ءهنع هللا ىضر ءدوعسم نبا نع «هريغو دواد وبأو دمحأ هاور ىذلا ثيدحلا ىفو

 0 ةكرتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ» : ةا هللا لوسر

 .«لكوتلاب هبهذي هللا نكلو الإ اتم امو "”[كرش ةرّيْطلا]» :امهل ظفل ىفو
 قرم نب ورمع نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :لاقف اذه نم طسبأب دمحأ مامإلا هاورو

 هللا دبع ناك :تلاق دوعسم نب هللا دبع ةأرما '"7[بنيز نع] بنيز «ىخأ نبا نع ۰ رازجلا ىيحي نع
 هنإو :تلاق «ههركي رمأ ىلع انم مجهي نأ ةيهارك قزبو '"”حنحنت بابلا ىلإ ىهتناف ةجاح نم ءاج اذإ
 سلجف لخدف :تلاق ءريرسلا تحت اهتلخدأف ةرمحلا نم ىنيقرت زوجع ىدنعو حنحنتف موي تاذ ءاج
 :تلاق .هيف ىل ىقر طيخ :تلق :تلاق ؟طيخلا اذه ام :لاق ءاطيخ ىقنع ىف ىأرف «یبناج ىلإ
 ىقرلا نإ» :لوقي كك هللا لوسر تعمس «كرشلا نع ءاينغأل هللا دبع لآ نإ :لاق مث .هعطقف هذخأف

 ىلإ فلتخأ تنكف «فذقت ىنيع تناك دقو اذه لوقت مل :هل تلق «تلاق .«كرش ةلوتلاو مئامتلاو

 اذإف «هديب اهسخني ناك .ناطيشلا نم كاذ امنإ :لاق «تنكس اهاقر اذإ ناكف ءاهيقري ىدوهيلا نالف

 «سانلا بر سأبلا بهذأ» دكت هللا لوسر لاق امك ىلوقت نأ كيفكي ناك امنإ :اهنع فك اهتيقر

 . “مس رداغي ال ءافش ‹كؤافش الإ ءافش ال «ىفاشلا تنآو فشا

 نمحرلا دبع نب ىسيع نع «ىليل ىبأ نبا نع «عيكو نع ءدمحأ مامإلا هاور رخآ ثيدح ىفو
 قلعتأ :لاقف ؟ائيش تقّلَعَت :هل ليقف «هدوعن ضيرم وهو «مّْيَکع نب هللا دبع ىلع انلخد :لاق
 و ا ع اسلا اركز لا لر اف ی نا : واك هللا لوسر لاق دقو !ائيش

 ت اعف 4 ا رر لاق لاق راغ نب ع تح ن ددا اا ةن قر

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )١576(.

 .070870) مقرب ننسلا ىف هجام نبا هاورو (۳۸۸۳) مقرب دواد ىبأ نتسو (۳۸۱/۱) دنسملا ()

 .دواد ىبأ ننسو دنسملاو «أ ءت نم ةدايز (9)

 .(۳۹۱۰) مقرب دواد ىبأ ناسو (۳۸۹/۱) دنسملا (:)

 .«رازجلا نب ىيحي» :أ «ت ىف (5)

 .دنسملاو ءأ «ت نم ةدايز )١(

 .!حیجنت» :ت یف (۷)

 )۸( دنسملا )۸١/١(.

 .(میکح» :ت ىف (9)

 ثيدحو» :ىذمرتلا لاقو ءهب ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم )۲١۷۲( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاورو ۳٠١( /4) دنسملا ٠
 ىبنلا نمز ىف ناكو ءب ىبنلا عمسي مل ميكح نب هللا دبعو «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم هفرعن امنإ ميكح نب هللادبع
 . رايب هللا لوسر انيلإ بتك» :لوقي ةي

 )١١( ىئاسنلا نفاس ) /9؟١1١1(.



 1١-17 ٠١( 5) تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا ۰

 .«هل هللا عدو الف عدو قلعت نمو ءهل هللا متأ الف ةميمت قلعت نم» :ةياور ىفو «كرشأ دقف

 :لوقي ليَ هللا لوسر تعمس :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع ءءالعلا نعو

 هاور .«هكرشو هتكرت ىريغ ىعم هيف كرشأ المع لمع نمو «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ : هللا لاق»

 . لسم )0
 نيلوألا هللا عمج اذإ» :لوقي ي هللا لوسر تعمس :لاق ةلاضق ىبأ نب ديعس ىبأ نعو

 ريغ دنع نم هباوث بلطيلف هلل هلمع لمع ىف كرشأ ناك نم :دانم ىداني ءهيف بير ال مويل نيرخآلاو

 . "دمحأ هاور .«كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ هللا نإف « هللا

 نع «ورمع نع - داهلا نبا :ىنعي ديزي نع «ثيل انثدح «سنوي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 امو :اولاق .«رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ» :لاق ةي هللا لوسر نأ ءديبل نب دومحم

 اوبهذا :مهلامعأب سانلا ىزج اذإ ةمايقلا موي هللا لوقي ءءايرلا» :لاق ؟هللا لوسر اي رغصألا كرشلا

 . «هازج مهدنع نودجت له اورظناف ءايندلا ىف نوؤارت متنك نيذلا ىلإ

 نب رمع نب مصاع نع «بلطملا ىلوم ورمع ىبأ نب ورمع نع «رفعج نب ليعامسإ هاور دقو

 .٠ هب « نب دومحم نع هد )0( دیبا ن :نع دات

 نمحرلا دبع ىبأ نع ةه نبا انأبنأ ؛ةعيهّل نبا انأبنأ «نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .(«كرشأ دقف اخ وم طلا هتدر نم» : لكك هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع انا

 ريط الو 6 كر لاال مهللا :مهدحأ لوقي نأ» :لاق ؟كلذ ةرافك ام « هللا لوسر اي :اولاق

 . "9«كريغ هلإ الو «كريط الإ

 ىا نع ؛ ىمزرعلا امل aS ری نبا هللا دبع انثدح :دمحأ د --

 ا هللاو :الاقف ,E 1 97 بید نم ا

 .«تاقث هلاجر» )۳١٠۷/6(: بيغرتلا ىف ىرذنملا لاقو )١51/5( دنسملا )١(

 .(؟9486) مقرب ملسم خيحص (۲)

 )۳( دنسملا )5١6/5(.

 .مارملا غولب یف رجح نبا ظفاحلا هنسحو (1787/6) دنسملا (5)

 .هب رفعج نب ليعامسإ نع ءرجح نب ىلع قيرط نم )777/١5( ةنسلا حرش ىف ىوغبلا هاور (5)

 .«كريغ الإ ريغ ال » :ت ىف )١(

 دمحب ثيدحلا حصف «هب ةعيهل نبا نع «بهو نبا قيرط نم (۲۹۳ص) ةليللاو مويلا لمع ىف ىنسلا نبا هاورو (۲۲ ١ /۲) دنسملا (۷)

 . هللا

 .«نجرخيل» :ت ىف (۸)



 لإ )٠٠١٠_1.۷(_ تايآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 نم هل لاقف .«لمنلا بيبد نم ىفخأ هنإف كرشلا اذه اوقتا «ساتلا اهيأ» :لاقف '١)[موي تاذ] ةي هللا
 ذوعن انإ مهللا :اولوق» :لاق ؟ هللا لوسر اي لمنلا بيبد نم ىفخأ وهو هيقتن فيكف :لوقي نأ هللا ءاش

 . "لعن ال املا كرفتتستو «ةملعت اعيش كب كرشن نأ "![نم] كب

 8 ظفاحلا هاور امك دي وه كلذ 3 0 نأ هيفو 0 هجو نم ىور دقو

 و : لاق هنأ لک هللا e ىنثدح :لاق وأ د تدهش لاق واس

 لوسر لاقف ا ع ام ا ا :ركب وبأ لاقف .«لمنلا بيبد نم مكيف ىفخأ

 كلذ ريغص كنع بهذي ام ىلع كلدأ الأ» :لاق مث ؛ .«لمنلا بيبد نم ىفخأ مكيف كرشلا» : ةا هللا

 .۵«ملعا ال ال كرفغتسأو مليا كو كي كرش نأ تي نونا .مهللا :لق لق ؟هريبكو

 نع «ىروثلا نع « ريثك نب ىيحي نع : ور نب نايك نع « ىوغبلا مساقلا وبأ طظفاحلا هاور دقو

 : الك هللا لوسر لاق :لاق قيدصلا ركب ىبأ نع «مزاح ىبأ نب سيق نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ
 فيكف هللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف :لاق .«افصلا ىلع لمنلا بيبد نم ىتمأ ىف ىفخأ كرشلا»
 .«؟هريبكو هريغصو هريثكو هليلق نم تئرب هتلق اذإ ءىشب كربخأ الأ» :لاقف ؟كلذ نم جرخملاو ةاجنلا
 ال ال كرفغتسأو «ملعأ انأو كب كرشأ نأ كب ذوعأ ىنإ ءمهللا : لق» : لاق « هللا لوسر اي . ىلب :لاق

 لغ

 .ثيدحلا كورتم .«رضنلا وبأ» :هل لاقي اذه ريثك نب ىيحي : ىنطقرادلا لاق

 نب ىلعي ثيدح نم «ىئاسنلاو « هححصو «ىذمرتلاو «دواد وبأو «دمحأ مامإلا ىور دقو

 :هنع هللا ىضر «قيدصلا ركب وبأ لاق :لاق ةريره ابأ تعمس «مصاع نب ورمع تعمس «ءاطع
 :لق» :لاق .ىعجضم تذخأ اذإو «تيسمأ اذإو «تحبصأ اذإ هلوقأ ائيش ىنملع .هللا لوسراي
 الإ هلإ ال نأ دهشأ «هكيلمو ءىش لك بر «ةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا رطاف .مهللا

 . 0:هكرشو ناطيشلا رش نمو «ىسفن ارش نم كب ذوغأ ءثنأ

 :لاق ركب ىبأ نع « ”*[دهاجم نع] ؛ميلس ىبأ نب ثيل ثيدح نم هل ةياور ىف دمحأ دازو

 .دنسملاو ءأ «ت نم ةدايز (۲ «۱)

 )( دنسملا )6/٤١۳١(.

 )١/ ٠١( دئسملا ىف ىلعي وبأ هجرخأو «هوحن ةفيذح نع ءدمحم ىبأ نع «ثيل نع جيرج نبا هاورو )٦۲/۱( ىلعي ىبأ دنسم (4)
 .فيعض ميلس ىبأ نب ب ثيلو «ءلوهجم دمحم وبأو

 نع هب درفت» :لاقو «هوحن هب خورف نب نابيش نع «ىرتخبلا دمحم نب ىيحي قيرط نم )۱١۱۳/۷( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (0)

 . «ريثك نب ىيحي ىروثلا
 .دنسملاو ت نم تبثملاو «صاع» :أ ءه ىف )١(

 .07191) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۳۳۹۲) مقرب ىذمرتلا ناسو (0 ١71 مقرب دواد ىبأ ناسو (۹/۱) دنسملا (۷)
 .«ت نم ةدايز (۸)



 (۱۰۹ «۰۱۰۸) ناتيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا ۲۲

 وأ اوس ئييفت لغ فرقا ناو# :ءرخآ ىف دارو ءاغدلا اذه رکذف +1: لوقا نا هلل هللا لوسو قوما

 يل ىلإ خا

 :ىأ € نورعشي ال مهو ةتغب ةعاسلا مهيتأت وأ هللا باذع نم ةيشاغ مهيأ نأ اونمأفأ > :هلوقو

 0 لاق امك ءنورعشي ال ثيح نم مهاشغي رمأ مهيتأي نأ "16 هللاب ] نوكرشملا ءالؤه نمأفأ
 رر

 وأ . نورعشي ال ثيح نم باَذعْلا مهيتأي وأ ضرألا مهب للا فسخ نأ تاسلا اوركم نيذّلا نما )

 ر .نيزجعمب مه امف مهلت يف مهذخأي

 لهأ نمأ وأ . نومئات مهو اتايب انسب مهيتأي نأ ئرقلا لهأ نمأفأ ظ :ىلاعت لاقو ء[۷٤-٥٤ :لحنلا]

 4 َنورِساَخْلا موها الإ هللا كم ْنَمأَي الق هللا كَم اوُيمأََأ . نوبعلي مهو ىحض انسأَب مهيتأي نأ ئرقْلا

 ۹٩[. ۔ ٩۷ :فارعألا]

 نم انأ امو هللا ناحبسو ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه لقط

 .4 O2 نيكرشملا

 هذه نأ :سانلا ربخي نأ هل ًارمآ «نجلاو سنإلا : نيلقثلا ىلإ هلوسرو هدبعل ىلاعت 0 لوقي

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ةوعدلا یهو «هتنسو هكلسمو هقيرط ىأ «هليبس

 هيلإ اعد ام ىلإ وعدي «هعبتا نم لکو وه «ناهربو نيقيو «كلذ نم ةريصب ىلع اهب هللا ىلإ وعدي

 .ىلقعو ىعرش ناهربو نيقيو ةريصب ىلع وايم هللا لوسر

 وأ كيرش هل نوكي نأ نع ءهسّدقأو همظعأو هّلجأو هللا هّرنأو :ىأ 4 هللا ناحبسو ا :هلوقو

 هزنتو سدقتو ىلاعتو كرابت « ریشم وأ ريزو وأ « ةبحاص وأ دلاو وأ دلو وأ « ديدن وأ ليدع وأ «ريظن

 حّبسي لإ ءيش نم نإو نيف نمو ضرألاو ْعبسلا َتاَومَسلا هل حبست )ل أريبكا ولف هلك كلذ نع

 .[5 : ءارسإلا] 4 اروفغ اميلح َناَكهَّنِإ مهحيبست نوهقفت ال نكلو هدمحب

 ٍضرألا يف اوريسي ملفا ئَرُقْلا لها نم مهْيَلإ ي يحون الاجر الإ كلف نم اَنْلَسْرَأ اًمو»

 4 9 نولقعت الأ اونا نيل ريخ ةرخآلا رادو مهلْبَق نم نيذّلا بقاع ناك فيك اوري

 لد امك «تابلعلا روج لورق اذهو مالا نم ال لارا ناسور سرا ا آلاف رکن

 . عيرشت ىحو مدآ ىنب تانب نم ةأرما ىلإ حوي مل ىلاعت هللا نأ : ةيركلا ةيآلا هذه قايس هيلع

 ةكئالملا نأب اوجتحاو «تايبن ىسيع مأ ميرمو « ىسوم مأو «ليلخلا ةأرما ةراس نأ : مهضعب معزو

 )١( دنسملا )١4/1١(.

 ) )۲.أ نم ةدايز (۳) .أ ءت نم ةدايز



 ماا سسس (1.4) ةيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 « هيعضرأ نأ ئسوم ّمأ ىلإ انيحوأو » :هلوقبو « بوقعي قاحسإ ءارو نمو «قاحسإب ةراس ترشب

 ذإو » : يلاعت هلوقبو «مالسلا هيلع «ىسيعب اهرشبف ميرم ىلإ ءاج كلملا نآبو ء[۷ :صصقلا] ةيآلا

 كّبرل يتنفا ميرم اي . نيملاعْلا ءاسن ىَلع كافطصاو كَرّهَطَو كافطصا هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تاق

 141 ak لآ] < نيعكارلا عم يعكر او يدجساو

 نهتوبنب لئاقلا دارأ نإف «كلذب تايبن نكي نأ اذه نم مزلي ال نكلو «نهل لصاح ردقلا اذهو

 ىف ماظتنالا ىف ىفكي له :اذه نأ ىف هعم مالكلا ىقبيو «هيف كش ال اذهف «فيرشتلا نم ردقلا اذه

Eوهو و ةنسلا لم ا ؟ال 0 هر  e0 وب  

 لف ةيقيدصلاب اهتاماقم ا vo]» : ةدئاملا] 4 ا ا

 .نآرقلا صنب ةقيدص ىهف «ماظعإلاو فيرشتلا ماقم ىف كلذ ركذل ةيبن تناك

 لهأ نم مهبل "”يحو الاجر الإ كلبَق نم اَنلسْرَأ امو > او ىف انما نيا نع افلا لاقو
 امو » : ىلاعت هلوقب دضتعي سابع نبا نم لوقلا اذهو .متلق امك ء ءامسلا لهآ نم اوسيل : ىأ « ئرقلا

SRراع 31 0 5  

 EF ىلاعت هلوقو ٩[« ۰۸ 4 يفرم اكلم

4]. 

 ىفجأ مه نيذلا «ىداوبلا لهأ نم مهنأ ال «ندملا :ىرقلاب دارملا :« ىرقلا لهأ نم » :هلوقو

 و لهأ نم فطلأو «اعابط قرأ ندملا لهأ نأ فورعملا دوهعملا وه اذهو .اقالخأو اعابط سانلا

 دشأ بارعألا » : ىلاعت لاق اذهلو ؛ىداوبلا ىف نونكسي نيذلا نم الاح برقأ داوسلاو فيرلا لهأو

 .[ةا/ : ةبوتلا] € هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح اومّلعي ًالَأ ردجأو اقاقنو ارفك

 .دومعلا لهأ نم ملحأو ملعأ مهنأل : 4 ىّرقْلا لهَأ نم م :هلوق ىف ةداتق لاقو

 هديزيو هيطعي لزي ملف ا 0 و ی تا ا :رخآلا ثيدحلا ىفو

 «ىفقث وأ «ىراصنأ وأ «ىشرق نم الإ هبه بهَتأ الآ تممه دقل» :ِهكَي هللا لوسر لاقف « ىضر ىتح
I 

 «یسود وأ

 خيش نع «باثو نب ىيحي نع «شمعألا نع «ةبعش انثدح «جاجح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .«ىحوي#» :ت یف (۲) . ءت نم ةدايز (۱)

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم ١916( /۱) دنسملا ىف دمحأ هاور (۳)



 الا تنر رر نارا ن( تس ح سبح( ج

 ىذلا نمؤملا» :لاق هنأ ليي ىبنلا نع ءرمع “[نبا] وه :شمعألا لاق - ةي هللا لوسر باحصأ نم

 (”(مهاذأ ىلع ربصي الو مهطلاخي ال ىذلا نم ريخ «مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي

 ارشيف 0 ا ىف دمحم اي كل ا ءالؤه : ىنعي] ١ ضرألا يف اورجسب ا هلوقو

 تي د اي اهب فوط ناو أ هب واي بوق هل درك سزا يف وسب و اک ءاهلاثمأ
 دق هللا نأ اوأر «كلذ ربخ اوعمتسا اذإف «[41:جحلا] 4رردصلا يف يلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا

 ةرخألا رادلو #9 :ىلاعت لاق اذهلو ؛هقلخ ىف ىلاعت هتنس تناك هذهو «نينمؤملا ىجنو نيرفاكلا كلهأ

 ةرخآلا رادلا ىف ةاجنلا مهل انبتك كلذك ءايندلا ىف نينمؤملا انيجنأ امكو :ىأ « اوَقَنا نيذّلل ريخ

 ااا ةاّيحْا يف اونمآ نيا السر رص اإ $ : ىلاعت لاق امك «ريثكب ايندلا نم مهل ريخ یهو ءاضيأ

 .o01 «o]. : رفاغ] 4 رآّدلا ءوس مهل ةنعللا مهّلو مهترذعم نيملاّظلا عقني ال موي . داهشألا موقي مويو

 «عماجلا دجسم»و «ىلوألا ةالص» :لاقي امك 4 ةرخآلا رادو $ :لاقف ةرخآلا ىلإ رادلا فاضأو

 :رعاشلا لاق .«سيمخلا موي»و «ىلوألا ةحراب»و «لوألا ماع»و

 نيه ندم كنا هللاا اع مذتو اسعقف حدمتا

 نيقيلا نافرع للا تقرع سبع رايد كيلع توفأ ولو

 دري الو ءان نم يجنف انرصن مهءاج اوبذك دق مهنأ اونظو لسرلا سأيتسا اذِإ ىتح إل

 . 4 ©2 نيمرجملا موَقْلا نع اتسأب

 لاحلا قيض دنع «نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص «هلسر ىلع لزني هرصن نأ ىلاعت ربخي

 لوقي تح اوزلزو $ : ىلاعت هلوق ىف امك ؛كلذ ىلإ تاقوألا جوحأ ىف ىلاعت هللا نم جرفلا راظتناو

 « اوبذك » :هلوق ىفو (14 :ةرقبلا] 4 بيرق هللا رص نإ الآ هللا رصن ىَتم هعم اونمآ نيذّلاو لوسّرلا

 لاق ءاهؤرقت ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع تناك كلذكو .«اوبذك دق» :ديدشتلاب امهادحإ «ناتءارق

 ىراخبلا

 :لاق باهش نبا نع «حلاص نع «دعس نب ميهاربإ انثدح «هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح

 .دنسملاو ءأ ءت نم ةدايز )١(

 )۲( دنسملا )۲/٤١(.

 .أطخ وهو «نوقتی» :أ «ت ىف (5) .«اولمعتسا» :أ ءت ىف (5) .ت نم ةدايز (۳)

 .«حدمتول :ت ىف (5)

 .(596 )١5/ ىربطلا ريسفت ىف ناتيبلا (۷)



 ن ج ص عج )١١١( ةيآلا :فسوي ةروس - عبارلا ءزجلا

 «( لسرلا سأيتسا اذإ ىٌح $ و نع اهلابي ووا ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع ىنربخأ

 امف مهوبّذك دق مهموق نأ اونقيتسا دقف :تلقف ويلك :ةشئاع تلاقف ؟اوبَذُك مآ اوبذكأ :تلق :لاق

 :تلاق ؟اوبذك دق مهنأ اونظو :اهل تلقف .كلذب اونقيتسا دقل ىرمعل «لجأ :تلاق ؟نظلاب وه
 نيذلا لسرلا عابتأ مه :تلاق ؟ةيآلا هذه امف :تلق .اهبرب كلذ نظت لسرلا "نكت مل «هللا ذاعم
 نمم € لسرلا سأيتسا اذإ ئَّتح %> ا ءءالبلا مهيلع لاطف «مهوقدصو مهبرب اونمآ

 .كلذ دنع هللا رصن مهءاج .مهوبذك دق مهعابتأ نأ لسرلا تنظو .«مهمرق نم مهبذك

 ؟ةقفخم اوبذك دق اهلعل :تلقف و انربخأ :لاق ىرهزلا نع « بيعش انأبنأ «ناميلا وبأ انثدح

 . ".ركذ ام ىهتنا .هللا ذاعم :تلاق

 eR a ر سابع نبا نأ : ةكيلم ىبأ نبا ىنربخأ جيرج نبا لاقو

 لوقي ٰیتح # :سابع نبا التو «' ارشب اوناك : سابع نبا یل لاق مث : ةكيلم نبا وه هللا دبع لاق

 لاقو :جيرج نبا لاق ٤ : ا( سيرف للا رع درك للا د ا لر نود

 ًادمحم هللا دعو ام :تلاقو «هتبأو كلذ تفلاخ اهنأ :ةشئاع نع ةورع ىنربخأو :ةكيلم ىبأ نبا ىل

 مهعم نم نأ اونظ ىتح لسرلاب ءالبلا لزي مل هنكلو «تام یتح نوكيس هنأ ملع دق الإ ءىش نم ُِكي

 دق مهنأ اونظو » اهؤرقت ةت ةشئاع تناك :ةورع ثيدح ىف ةكيلم ىبأ نبا لاق .مهوبذك دق نينمؤملا نم

 .بيذكتلل «ةلقثم «اوبذك

 «لالب نب ناميلس ىنربخأ «بهو نبا انأ «ةءارق ىلعألا دبع نب سنوي انأ : متاح ىبأ نبا لاقو

 ر یر يمك ني دمحم نإ هوي : لاق ديعس نب ىبحي نع

 مهتبذك :لوقت 4 اد دق ىلا اطر سلا ناسا ار خو : لوقت : 26 ىبنلا ج جوز ةشئاع

 .اضيأ حيحص دان انسإ . مهعابتأ

 «دوعسم نبا نعو «مدقت ام سابع نبا لاقف هرعت ىف اوفلتخاو .فيفختلاب ةيناثلا ةءارقلاو

 ىتح » :أرق هنأ هللا دبع نع «قورسم نع« ا ‹شمعألا نع یر ناقش اور اف

 . ".ركت ىذلا وه : هللا دبع لاق «ةففخم 4 اوبذك دق مهنا اونظو لسرلا سأيتسا اذإ

 نبا امأ .امهنع نورخآ هاور امل فلاخم ءامهنع هللا ىضر « سابع نباو دوعسم نبا نع اذهو

 دق مهنا اونَظَو لسرلا سأيتسا اذإ تح $: هلوق ىف سابع نبا نع «ملسم نع «شمعألا ىورف سابع
 «مهوبڏک دق لسرلا نأ مهموق نظو ‹مهموق مهل بيجتسي نأ لسرلا تنسأ ال :لاق 9 اوبذک

 .«نکی» :ت یف (۲) .«تلاقف» :أ «ت یف )١(

 .(1595 214596) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«أرقي» :أ ءت ىف (0) .«اورشب» :أ ىف )٤(

 . هرکی :أ ىف )١(



 )1١11( ةيآلا :فسوي ةروس  عبارلا ءزجلا د

 . 4 ءاشن نم )يجف » «كلذ ىلع رصنلا مهءاج

 نب ىلعو ةيواعم نب نمحرلا دبعو «ىملسلا ثراحلا نب نارمعو «ريبج نب ديعس نع ىور اذكو

 انثدح ءديز نب دامح انثدح «نامعنلا وبأ "مراع انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 :هل..لاقف نيني نب ديعس شيرق نم ىتف لاش :لاق ىرزجلا ' جرح نبأ یب ميهاربإ انثدح ل

 ئتح رجا ني ىلع اذإ # :ةروسلا هذه أرقأ ال ىنأ تينمت هيلع تيتأ اذإ ىنإف «فرحلا اذه فيك «هللا دبع ابأ اي

 «مهوقدصي نأ مهموق نم لسرلا سأيتسا اذإ ىتح «معن :لاق ؟ * اوبذك دق مهن اونظو لسرلا سأيتسا
 ىلإ ىعدي الجر طق مويلاك تيأر ام :محازم نب كاحضلا لاقف .اوبذك لسرلا نأ مهيلإ لسرملا نظو

 .اليلق ناك نميلا ىلإ هذه ىف تلحر ول !اكلتيف ملع

 هباجأف «كلذ نع ريبج نب ديعس لأس راسي نب ملسم نأ :رخآ هجو نم اضيأ ريرج نبا ىور مث
 . ىنع تجرق امك كنع هللا جرف :لاقو «هقنتعاف ديعس ىلإ ماقف «باوجلا اذهب

 نبا هاور .لاذلا جب «اوبذک دق مهنأ اونظو» :اهأرق ا ادهاجم نإ ىتح اا نم دحاو ريغو

 عابتأ ىلإ « اوبذك دق مهن اوُنَظو » :هلوق ىف ريمضلا ديعي كلذك اهرسف نم ضعب نأ الإ «ريرج

 - اوبذک دق لسرلا نأ رافكلا نظو : ىأ «مهنم نيرفاكلا لإ هذيعي نم مهنمو «نينمؤملا نم لسرلا

 .رصنلا نم هب اودعو اميف  ةففخم

 نع 00 ليقف نب “رب دمحم انثدح ‹«نيسحلا انثدح ‹مساقلا انثدح :ريرج نبا لاقف دوعسم نبا 0

 ل ل ا ل :لاق مّلذح نب ميمت نع < «ىبضلا دايز نب '' نخ

 دق مهنأ رمألا أطبأ نيح مهموق نظو مهب اونمؤي نأ مهموق ناميإ نم « لسّرلا سأيتسا اذإ ىَّتح »

 ا ءاوبذك

 اهرسف نم ىلع ةشئاع كلذ تركنأ دقو « سابع نباو دوعسم نبا نم لك نع ناتياورلا ناتاهف

 اباو هور «ةيلكلاب رخآلا لوقلا فيزو ءروهمجلا نع روهشملا هوو «ريرج نبا اهل رصتناو «كلذب

 . "”هلعأ هللاو ءهاضترا الو هلبقي ملو

 يذلا قيدصت نكلو ئرتفي افيدح E a يلداع يلو

 . 4 20 نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو عيش لك ليصفتو هيدي نيب

 .«ةيعش) :أ ىف (۳) .؟مراغلا :ت ىف (۲) .؟ىجنلف» :ت ىف )١(

 . ؟نسحم) :آ ت ىف (6) .؟لضف» :أ ىف (5) .«ةزمح ىبأ» :أ ات ىف (4)

 .«ةففخم» :أ «ت ىف (۸) .«مهل» :أ ءت ىف (۷)

 )۳١٠٣/۱١(. سابع نبا لوقل ىربطلا درو (۳۰۸ (۰۳۰۷/۱١ ىربطلا ريسفت :ىف ةشئاع هتلاق ام رظنا (۹)



 ا ج ج )ال ر ةروش ع مئارلا ورا

 نيرفاكلا انكلهأو نينمؤملا 2')انيجنأ فيكو ءمهموق عم نيلسرملا ربخ ىف ناك دقل :ىلاعت لوقي
 ىرتفي نأ نآرقلا اذهل ناك امو : ىأ € ئرتفي اٹیدح ناك ام ل «لوقعلا ىهو «* باّبلألا يلوأل ةربع ٠

 نم ةلزنملا بتكلا نم :ىأ * هيدي نيب يذلا قيدصت نكلو # (قلتخيو بذكي :ىأ «هللا نود نم

 مكحيو «رييغتو ليدبتو فيرحت نم اهيف عقو ام ىفنيو «جيحضلا نم اهيفءام قدضي وهوا «ءامسلا

 كلذ ريغو ءهوركمو بوبحمو «ميرحتو ليلحت نم € ءيش لك ليصفتو » ءريرقتلا وأ خسنلاب اهيلع
 «تاهوركملا نم اهلكاش امو تامرحملا نع ىهنلاو «تابحتسملاو تابجاولاو تاعاطلاب رمألا نم

 كرابت برلا نع رابخإلاو «ةيليصفتلاو ةلمجملا ةلبقتسملا بويغلا نعو «ةيلجلا ىلع رومألا نع رابخإلاو
 « نونمؤي موقل ةمحرو ىده # :ناك اذهلف «تاقولخملا ةلثام نع ههيزنتو «تافصلاو ءامسألاب ىلاعتو

 ءدابعلا بر نم ةمحرلا هب نوغتبيو ءدادسلا ىلإ ةلالضلا نمو ءداشرلا ىلإ ىغلا نم مهبولق هب ىدتهت
 زوفي موي «ةرخآلاو ايندلا ىف مهنم انلعجي نأ ميظعلا هللا لأسنف .داعملا مويو ايندلا ةايحلا هذه ىف

 .ةرساخلا ةقفصلاب مههوجو ةدوسملا ("”هجريو «ةرضانلا مههوجو ةضيبلا حبرلاب

 ليكولا معنو انبسح وهو «نالكتلا هيلعو ناعتسملا هبو ةنملاو دمحلا هلو «فسوي ةروس ريسفت رخآ

 .«عجرتوا :ت ىف (۲) .؛انيجن» :]أ ءت ىف )١(



 (؟ )١« ناتيآلا :دعرلا ةروس ل عبارلا ءزملا ۸

 دعرلا ةروس ريسفت

 ال ساّنلا رثكأ نكلو قحلا كبَر نم َكِيَلِإ لزنأ يذّلاو باتكلا تايآ كلت رّملا »

 .4 (1) نونمۇي

 نأ انمّدَقو «ةرقبلا ةروس لوأ ىف "مدقت دقف ءروسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا امأ
 هيف كاس ال ىح هللا ةع نم“ لززن نأ تاتو «نآرقلل راصتنالا اهيفف فورحلا هذهب ا رو لك

 : ليقو «نآرقلا وهو «باتكلا تايآ هذه :ىأ « باّتكلا تايآ كلت » : لاق اذهلو ؛بير الو ةيرم الو

 .ديعب وه لب < 040 ظن هيفو «ةداتقو دهاجم هلاق .ليجنإلاو ةاروتلا

 كبر نم $ «دمحم اي :ىأ < كي لزنأ يذلا $ : ةلوق :تافض»:فطع كلذ, ىلع فطع عت“

 قباطملا حيحصلا وه اذه “€ كبر نم كيل لإ لزنأ يذّلاو » :هلوق وهو «هۇدتبم مدقت ربخ ( ّقحلا

 ءانمدق امك ةفص ىلع “ةفص ةفطاع وأ ةدئاز واولا نوكت نأ ريرج نبا راتخاو .ةداتقو دهاجم ريسفتل

 :رعاشلا لوقب دهشتساو

 (5) مَحَدْرْملا ىف ةبيتكلا ثيلو ماّمهلا نباو مرَقلا كلكا ىلإ

 « نينمؤمب تصرح ولو سالا رثكأ امو # :هلوقك .4 نونمؤي ال ساّنلا َرثكَأ نكَلو » :هلوقو

 دانعلاو قاقشلا نم مهيف امل مهرثكأ نمؤي ال «حوضولاو ءالجلاو نايبلا اذه عم :ىأ ١٠١7[ :فسوي]

 .قافتلاو

 سمشلا رخسو ا اي لا نر يل 0

 لب «دمع ريغب تاومسلا عقر هرمأو هنذإب ىذلا هنأ :هناطلس ميظعو هتردق نادك ع ول

 ةطيحم ايندلا ءامسلاف ءاهانم كردي الو لانت ال ًادعب ضرألا نع اهعفر هريخسستو ا هنذإب

 .«لزن هنأ" :1 ءت یف (۳) .«اهيلع مالكلا مدقت» :أ ىف (۲) .أ ءت نم ةدايز )١(

 .«ةفصلا :آ «ت ىف (5) .؟لیوطت هيفو» :أ «ت یف (4)

 )۳۲۱/۱١(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (5)

 . ؛هنذإبو هرمأب لب» : ءت ىف (۷)



 #8 ب 65 )ةيآلا:دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 نم اهيلع ةعفترم ءاهئاجرأو 'ا)اهتاهجو اهيحاون عيمج نم ءاوهلاو ءاملا نم اهلوح امو ضرألا عيمجب
 ىف اهكمسو «ماع ةئامسمخ ةريسم ةيحان لك نم ضرألا نيبو اهنيب ام دعبو «ءاوسلا ىلع بناج لك
 دعبلا نم اهنيبو اهنيبو «توح امو ايندلا ءامسلاب ةطيحم ةيناثلا ءامسلا مث .ماع ةئامسمخ ةريسم اهسفن

 “)ينيبو ءاهيف اب «ةيئاثلاب "”ةطيحم ةثلاثلا ءامسلا مث «ماع ةئامسمخ اهكمسو «ماع ةئامسمحخ ةريسم

 لاق امك ؛ةعباسلاو الو ةسماخلاو ولا اذكو ماع ةئامسمخ اهكمسو اع ةئامسمخ اهنيبو

 لك ىلع هلا نأ اومَلعتل نهب رمألا لي نهلثم ضرألا نمو تاومس عبس قَلح يذلا هللا » : ىلاعت “[هللا]

 امو عبسلا تاومسلا ام» :ثيدحلا ىفو [١؟ :قالطلا] € امْلع ءيش لكب طاَحأ دق هلا ناو ٌريِدَق ءيش

 ىف ةقلحلا 2*”كلتك شّرَعلا ىف ىسركلاو «ةآلق ضرأب ةاقلم ةقلحك الإ ىسركلا ىف نهنيب امو نهيف

 نأ تنلملا نفل نك ءاسوب لجو ره هللا لورد رد ا ىرلار اور. ىو < ها كلن

 ةة فلا نجح م هيرطق ويب ادعو هم فلا يخ ةر رال ىلإ شرفا نو اهم
 .ءارمح ةتوقاي نم وهو

 :اولاق مهنأ :ةدأتقو «نسحلاو «دهاجمو «سابع نبا نع ىور :# اهتورت دمع ريغب ١ :هلوقو

 .ىرت ال نكلو دمع اهل

 دات نع ىور اذكو .دمع الب ىنعي «ةبقلا لثم ضرألا ىلع ءامسلا :ةيواعم نب سايإ لاقو

 « هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت ةت نأ ءاَمّسلا كسميو $ :ىلاعت هلوق نم رهاظلاو .قايسلاب قئاللا وه اذهو

 امك دمع ريغب ةعوفرم ىه :ىأ كلذ ىفنل اديكأت « اهتورت » :هلوق نوكي اذه ىلعف 2155 :جحلا]

 امك «هبلق رفكو هرعش نمآ ىذلا تلصلا ىبأ نب ةيمأ رعش ىفو .ةردقلا ىف لمكألا وه اذه .اهنورت

 :هنع ىضرو هللا.همحر «ليفن نب ورمع نب ديزل ىوريو فید ىف درو
 و يع - و - 20004 سس ه لال ين ر

 ايدانم ةلوسر ىسوم ىلإ تثعب ةمحرو نم لضف نم ىذلا تنأو

 ايغاط ناك ىذلا نوعرف هللا ىلإ اوعداف نوراهو بهذاف :هل تلقف

  EE NONد : (۸)
 ايه امك كنافطا ی دوا هده تيوس تنأ له :هل الوقو

 - ت 0 2

 ؟اًيناب كب اذِإ قفرأ دمع [الب هذه تعفر تنأأ :هل الوقو

 ايداه لّيللا كنج ام اذإ ًارينم اط و تيرس تلا نعت هل لوقو

 .(امهنيب» :أ ىف (۳) .«طيحت» :ت یف (۲) .«اهيحاونو اهتاهج» :أ ءت ىف )١(

 .«لثمك» :أ ىف (4) .أ نم ةدايز (6)

 .ةرقبلا ةروس نم 700 :ةيآلا ريسفت دنع ًالصفم هدعب ىذلاو ثيدحلا اذه ىلع مالكلا قبس (5)

 الك ىبنلا نع ءاج ام تيأرأ : سابع نبال تلق :لاق ةمركع نع ىلذهلا ركب ىبأ قيرط نم (۷ )٤/ ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا هاور (۷)

 .ثيدحلا ...؟ كلذ نم متركنآ امف قح وه :لاق «؟هبلق رفكو هرعش نمآ» :تلصلا ىبأ نب ةيمأ ىف

 .ماشه نبا ةريس نم تبثلاو ؛««تلقتسا» :أ ت ىف (۸)

 .ماشه نبا ةريسو ءأ «ت نم ةدايز (9)



  Aةيآلا : دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا (۲)

 ؟ايحاّض ضرألا نم تّسَمام حبصيف ًةودغ سمشلا لسري نم :هل الوقو

 :؟انار زتهي تشعلا هنم حبصيف ىّرَّلا ىف بلا تبني نم :هل الوقو

 او ناك نمل انآ هاذ یفف هسوؤر ىف 1 هنم حرخیو

 ا ا هنأو ۳ «فارعألا» ةروس ىف كلذ ريسفت مدقت : «شرعلا ىلع ئوتسا مث :i هلوقو

 .اريبك اولع هللا ىلاعت «ليثمت الو «ليطعت الو «هيبشت الو «فييكت ريغ نم ءاج

 امهعاطقنا ىلإ ٍنايرجي - دارللا 0 . (یمسم لجل يرجي لک و هلوقو

 .[۳۸: سی

 امهنإف ءرخآلا بناجلا نم ضرألا نطب ىلي امم شرعلا تحت وهو ءامهرقتسم ىلإ دارملا :ليقو
 ىذلا حيحصلا ىلع هنأل ؛شرعلا نع نوكي ام دعبأ نونوكي «كلانه اولصو اذإ بكاوكلا رئاسو

 مئاوق هل '*“ هنأل ؛كالفألا راك طيح 'نسلو هولا اذه نم ملاعلا ىلي امم ةبق «ةلدألا هيلع موقت

 تايآلا هب تدرو ام را نمل حضاو اذهو «ريدتسملا كلفلا ىف اذه روصتي الو .هنولمحي ةو

 .ةنملاو دمحلا هللو «ةحيحصلا ثيداحألاو

 نم مظعأو فرشأ ىه ىتلا «ةعبسلا ةرايسلا بكاوكلا رهظأ امهنأل ؛رمقلاو سمشلا ركذو

 «ىرحألاو ىلوألا قيرطب بكاوكلا رئاس ريخستلا ىف لخدي نألق «هذه رخس دق ناك اذإف «تباوثلا

 «نودبعت هايإ معك نإ نهقلح يذلا هلل اودجْساَو رمل الو سّمَشلل اوُدجْست ال ل: قلاعت ةلوقب ایک

 هل الأ هرمأب ٍتاَرَخَسُم موجنلاو رمقلاو سلاو ١ )لوقب كلذب حرص دق هنأ عم .[۷: تلصف]

 ٠٤[. :فارعألا] (نيمّلاعلا ؛ بر هللا كرابت رمألاو قلخلا

 ىلع ةلادلا تالالدلاو تايآلا "7 حضوي :ىأ «نونقوت مكبر ءاقلب مُكَلعَل تايآلا لصقي » ةةلوقو

 .هقلخ أدتبا امك ءاش اذإ قلخلا ديعي هنأو ءوه الإ هلإ ال هنأ

 ةهساه م ت

 نيجوز اهيف لعج تارمَللا لك نمو اراهنأو يساور اهيف لعجو ضْرَألا َدَم يذلا وهو

 تارواجتم عطق ضرألا يفو 0 نورت موق تايآل كلذ يف نإ َراهَّنلا ليَللا يشغي نينا
 ر Sorc 2 ي 0 e هه هامش 209 يد <

 ىلع اهضعب لضقنو ٍدحاو ءامب ئفسي ٍناونص ريغو ناونص ليختو عرزو بانعأ نم تانجو

 )١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تايبألا )۲۲۸/۱(.

 . ٥٤ :ةيآلا ريسفت :رظنا (۲)

 .(نونوکی اما :أ ءت ىف (4) .ارمي» :ت یف (۳)

 .(هنیبا :ت یف (5) .«نأل» :أ «ت یف (5)

 .؟حضون» :أ «ت یف (۸) .«هلوق یف» :ت ىف (۷)



 ۳١ (4 «۳) ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجل ا
 0 ريب هم © همس < 2 53 وكر هم

 . 4 (5) نولقعي موقل تايال كلذ ىف نإ لكألا ىف ضعب

 وهو :لاقف «ىلفسلا ملاعلل هماكحإو هتمكحو هتردق ركذ ىف عرش .ىولعلا ملاعلا ىلاعت ركذ امل

 «تاخماش تايسار لابجب اهاسرأو «ضرعلاو لوطلا ف ةلتمنب ةعستم اهلعج : ىأ# ضرألا دم يذلا

 لاكشألاو ناولألا ةفلتخملا تارمثلا نم اهيف لعج ام ىقسل نويعلاو لوادجلاو راهنألا اهيف ىرجأو

 هيشغ اذه بهذ اذإف ءاثيثح ابلط رخآلا بلطي  امهنم الك لعج :ىأ «راهتلا ليّللا ىشغي»

 .ناكسلاو ناكملا ىف فرصت امك نامزلا ىف اضيأ فرصتيف ءرخآلا ءاج اذه ىضقنا اذإو ءاذه

 .هلئالدو " هتمكحو هللا ءالآ ىف :ىأ 4 نورّكفتي موقل تايآل كلذ يف نإ >
 دل ميسا هاب د قاوم يح

 ةبيط هذه نأ عم ءاضعب ير رواجت ضارأ :ىأ 4 تارواجتم عطف ضرألا يفو# : هلوقو

 «دهاجمو « سابع نبا نع E اذكه اش تبنت ال ةحلام ةن هذهو «سانلا هب عفتني ام تب

 . مهريغو ‹كاحضلاو « ريبج نب ديعسو

 هذهو «ءاضيب هذهو .ءارمح هبرت هذهف ءضرألا عاقب ناولأ فالتخا ةيآلا هذه ىف لخدي اذكو

 « ةقيقر هذهو ةةكيسسس 7 هذهو «ةلمرم هذهو .ةلهس هذهو 0 لا هذهو «ءادوس هذهو «ءارفص

 ال ءراتخملا لعاقلا ىلع لدي امم هلك اذهف .ىرخألا اهتفصب هذهو ءاهتفصب هذهف .تارواجتم لكلاو

 .هاوس بر الو ءوه الإ هلإ

Oh Eا ا 0  
 #2 تانج# ىلع ةفطاع نوكت نأ 0 لمتحي : © ليخنو ° عرزو بانعأ نم تانجوإ : هلوقو ٠

E VEN Cc.1 ا 5 : : 6  
 اذهلو ؛ارورجم نوكيف .بانعأ ىلع افوطعم نوكي نأ لمتحيو .نيعوفرم *ليخنو عرزو# نوكيف

 .ةمئألا نم ةفئاط امهنم لكب أرق

 نامرلاك «دحاو تبنم ىف ةعمتجملا لوصألا ىه :ناونصلا :#ناونص ريغو ناونص #:هلوقو

 هلمو «راجشألا رئاسك .دحاو لصأ ىلع ناك ام :ناونصلا ريغو . كلذ وحنو ‹ليخللا ضعبو نيتلاو

 .«؟هيبأ ونص لجرلا مع نأ

 ىه :ناونصلا :هنع هللا ىضر ءءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ةبعشو «ىروثلا نايفس لاقو

 . ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو

 .«اهرواجي» :ت ىف (۳) .؟همكحولا :أ ءت ىف (۲) اهتم نات يف 7

 .«لمتحت» :ت ىف )١( .أطخ رهو «عورزو» :ت ىف (5) رجم ةت ىف (5)

 .«تملع امأ» :أ ىف (۸) .أطخ وهو «عورزو» :ت ىف (۷)

 . هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (98) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (9)



 (0) ةيآلا :دعرلا ةروس  عبارلا ءزحلا ب ل لل للَلول

 ' علام نبا a : «لكألا يف ضعب ىلع اهضعب لضقنو دحاو ءامب ئقست 5 » : هلوقو

 لكدلا» :لاق «لكألا يف ضعب ىَلع اهضعب لضفنو)» :وِكَو ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره يبأ نع
 حا نفور ىلمرتلا رو ااو او اار

 ءاهحئاورو اهموعطو ءاهناولأو اهلاكشأ ىف «عورزلاو تارمثلا سانجأ ىف فالتخالا اذه :ىأ

 .اهراهزأو اهقاروأو

 باذع اذهو + نصفع اذو ةزارملا ةياغ ىف ٠ ذو. ةض وخلا ةياغ ىف اذوب ةوالخلا ةياغ قف اذهف

 حا ایر شما او لاش ف نا يل ىلإ( "اكتم مك لدهن اذه مج ر
 «ةدحاو ةعيبط نم 7 دمتسي اهلك نأ عم تاروهزلا كلذكو .قرزأ اذهو دوسأ اذهو ضيبأ اذهو

 ءايعاو ناك نمل تايآ كلذ ىفف .«طبضني الو رصحني ال ىذلا ريثكلا فالتخالا اذه عم ؛ءاملا وهو

 ؛ديري ام ىلع اهقلخو ءايشألا نيب تواف هتردقب ىذلا ءراتخملا لعافلا ىلع تالالدلا مظعأ نم اذهو

 . 4 نولقعي موَقَل تايآل كلذ يف ّنِإ : ىلاعت لاق اذهلو
 ت

 مهرب اورفك نيذّلا كلو ديدج قلح يف ان

 .4 © نودلاخ اهيف مه راّثلا باحصأ كتلوأو مهقاتعأ يف لالغألا كئلوأو

 ءالؤه بيذكت نم «بجعت نإو » :هيلع همالسو هللا تاولص «دمحم هلوسرل ىلاعت لوقي

 ام ىلع رداقلا ا هقلخ ىف هتالالدو هناحبس هللا تايآ نم هنودهاشي ام عم داعملا رمأب نيكرشملا

 مه مث ءاروكذم ائيش نكت مل نأ دعب اهنوكف ءءايشألا قلخ أدتبا هنأ نما 0 نوفرتعي ام عمو «ءاشي

 امم بجعأ وه ام اودهاشو اوفرتعا دقو ءاديدج اقلخ نيملاعلا ديعيس هنأ ىف هربخ نوبذكي اذه دعب

 نأ لقاعو ملاع لك ملع دقو .4 ديدج قلخ يف اًنَأ ابارت اتك اذئأ 8: مهلوق نم بجعلاف «هب اوبذك

 لاق امك «هيلع ةلهس ةداعإلاف قلخلا ادب نم نأو « سانلا قلخ نم ربكأ ضرألاو تاومسلا قلخ قلح

 لب ىتوملا يبحي نأ ىَلع رداقب نهقلحب يعي ملو ضرألاو تاومّسلا لح يذلا هللا نأ اوري مل وأ $ : ىلاعت

 . [" : فاقحألا] «ريدَق ءيش لك ىلع نإ

 : ىأ 4 مهقاتعأ يف لالغألا كعلوأو ۾ مهّبرب اورق نيل كيلوأ» : لاقف اذهب نيبذكملا تعن

 نولوحي هل اذن اهيق نواس : ىأ ( نودلاخ اهيف مه ِراَثلا باحصأ كلوأو » الاف اهب ترس

 .نولوزي الو اهنع

 سا هس راع عي لا ل رش و مم 52 EOL هدف د ا سا مس ل نرو مس

 ةرفغم وذل كبر نإو تالثملا مهلبق نم تلخ دقو ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسيو

 .؟عمج دق اذهو»:آ «ت یف (۳) .«اذهو)» :ت یف (۲)

 اننا بارت انك اذئأ مهلوف بجعف بجعت نإو » 3

 .(نوفرعي» :أ ءت ىف (۵) .ةدمتستا :ت ىف )٤6(



 م بإب تل ٠ (5) ةيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 . 4 0 باقعلا ديدشل كبر إو مهملظ ىلع سانلل

 وقنا قا يةتسحلا لبق ةئيسلاب  نوبذكلا ءالؤه : :ی| (كنولجعتسيو $ : ىلاعت لوقي
 نإ ةٌكئالَمْلاب اتيتأت ام ول . نونجمل كّنإ ركذلا هيلع لن يذلا اهيأ اي اولاقو > : هلوق ىف مهنع ربخأ امك

 : ىلاعت لاقو A» - 7 :رجحلا] «نيرظنم اذإ اوناك امو قحلاب الإ ةكئالَمْلا لزتن ام . نيقداصلا نم تنك

 كتولجعتسي . نورعشي ال مهو ةتغب مهتيتأيلو باَذَعْلا مُهءاجَل مَسُم لجأ الولو باذعْلاب كنولجعتسيو

 (عقاو باذعب لئاس لاس ©: لاقو :ot cor] توبكنعلا] «نيرفاكلاب ةطيحمل منهج إو ؛ باّدعلاب

 « قّحلا اَهْنَأ نوملعيو اهنم نوقفشم اونمآ نيذّلاو اهب نونمؤي ال نيذّلا اهب لجعتسي 8 لاقو ١[« : جراعملا]

 لاق امك «انباقعو انباسح :ىأ [١١:ص] «باسحلا موي لبق انطق ان لجع ابر اولاقو ٠ [8١:ىروشلا]

 باذَعب انتا وأ ءاَمّسلا َنَم ةراجح الع رطمأف كدنع نم ّقَحْلا وه اذه ناك نإ مهّللا اولاق ذإو 3 : مهنع اربخم

 مهبيذكت ةدش نم كلذو هللا باذعب مهيتأي نأ لوسرلا ل اوناكف «[۳۲ :لافنألا] « ميل

 .مهدانعو مهرفكو

 ةلثم مهانلعجو ةيلاخلا ممألاب انتمقن انعقوأ دق :ىأ (تالثملا مهلبف نم تلح دقو :  ىلاعت هللا لاق
 . مهب ظعتا نمل ةظعو ةربعو

 رلو $: ىلاعت لاق امك «ةيوقعلاب مهلجاعل '" 1 [هرفغو] هوفعو هملح الول هنأ ىلاعت ربخأ مث

 :to رطاف] 4ةّباد نم اًهِرَهَظ ىلع كرت ام “ اوبسك امب سالا هللا ذخاؤي

 وفع وذ هنإ :ىا€ مهمّلظ ئَلع سال ةرفغُم وذل كبر إو » :ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت لاقو
 ديدش هنأب مكحلا اذه ترق مت راهنلاو ليللاب نوئطخيو نوملظي مهنأ عم سانلل و حفصو

 هسأب دری الو ةعساو ةمحر وذ مكبر لقف كوب إف ىلاعت لاق امك «فونخلاو ءاجرلا ا ا

 4 ميحر روفغل هنإو باقعلا عيِرَسَل كبر نإ 8 :لاقو ([۷: ماعنألا] 4 نيمرجمْلا موقلا نع

 #4 ميلألا باَذَعْلا وه يباذع ناو . ميحرلا روُفعلا انأ 2 يدابع ئبن # : لاقو :١١۷[« فارعألا]

 .فوخلاو ءاجرلا عمجت ىتلا تايآلا نم كلذ لاثمأ ىلإ :٤۹« ٠١[« رجحلا]

 .ءاديز نب ىلع نع «دامح انثدح لی ا نب سوم انثدح ١ ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ديدشل كمر نإو مهمل ىلع سال ةرفغم وذل كبر نو ل ةيآلا هذه تلزن امل :لاق بّيسملا نب ديعس نع

 الولو علا ًادحأ أنه ام وواو هّللا ع الول» : دع هللا لوسر لاق 2 باقعلا

 )را لک لكتال اقر كغ

 ىف ةزعلا بر ىأر هنأ :ىدايزلا ناسح ىبأ نامثع نب نسحلا ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىورو

 .أ نم ةدايز (۳) .«اوناكو» :ت ىف (۲) .أطخ وهو ؛كلجعتسيو» :أ ءت ىف )١(

 .«شيرعلا» :ت ىف )١( .ارفغو حفص وذا :ت ىف (5) .أطخ وهو «مهملظب سانلا» :ت ىف (5)

 .ةةدعوال :ت ىف )¥(

 .السرم هب « ليعامسإ نب ىسوم نع «بويأ نب دمحم قيرط نم (8/) طيسولا ىف ىدحاولا هاورو (۸)



 (۷) ةيآلا :دعرلا ةروس  عبارلا ءزجلا حل م

 تلزنأ ىنأ كفكي ملأ :هل لاف «هتمأ نم لجر ىف عفشي هيدي نيب فقاو كي هللا لوسرو «مونلا

 .237تهبتنا مث :لاق ؟«مِهمْلُظ ىلع ساتل ةرفغم وذل كبر نإو» : دعرلا ةروس ىف كيلع

 . 4 ©0 داه موق لكلو رذنم تنأ امنإ هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول اورفك نيذّلا لوقيو ١

 لسرأ امك هبر نم ةيآب انيتأي الول :ادانعو ارفك نولوقي مهنأ نيكرشملا نع ًارابخإ ىلاعت لوقي

 اهناكم لجو «لابجلا مهن ليزي نأو ءابهذ امصلا وهلا لعجي نأ هيلع اونتعت امك «نولوألا

 ااو نولوألا اهب بك نأ الإ تايآلاب لسرُت نأ اتعتم امو ل : ىلاعت هللا لاق .ًاراهنأو اجور

 .]0۹: ءارسإلا] (افيوخت الإ تايآلاب لسرن امو اهب اومّلظف ةرصبم َهَقَلا

 كيلع سيل» ٠ ءاهب كرمأ ىتلا هللا ةلاسر غلبت نأ كيلع امنإ : ىأ «رذنم تنأ مناط: ىلاعت هللا لاق

 :YvY]. ةرقبلا] (ءاشي نم يدهي هللا نكلو مهاده

 . عاد موق لكلو :ىأ «سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاق : «داه موق لكلوإ : هلوقو

 لك ىداه انأو «رذنم دمحم اي تنأ :ىلاعت هللا لوقي :اهريسفت ىف سابع نبا نع «یفوعلا لاقو

 .كاحضلاو IE «دهاجم لاق اذكو «موق

 «ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإوطل :لاق امك .ىبن :ىأ «داه موق لكلو» :دهاجم نعو
 .ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتق لاق هبو .[؟ :٤١ رطاف]

 . دئاق : ىأ 4داه موق لكلو» : عفار نب ىيحيو .حلاص وبأ لاقو

 . لمعلا :مامإلاو .مامإلا :دئاقلاو «دئاقلا :ىداهلا : ةيلاعلا وبأ لاقو

 . ايک 29 [هللا لوس ر] دمحم وه :الاق يداه موق لكلو» لاا ىبأو «ةمركع نعو

 . لجو زع ءهللا ىلإ ماركا هلا :كلام لاقو

e E E E0  

 ىلع هدي وي هللا لوسر عضو :لاق يداه موق لكلو رذنم تنأ مّن: تلزن امل :لاق ءامهنع هللا
 اي ىداهلا تنأ» :لاقف ا بکنم ىلإ هديب أموأو .«داه موق لكلو ءرذنملا انأ» :لاقو «هردص

 .«ىدعب نم نودتهملا ىدتهي كب «ىلع
 ةديدش ةراكن هيف ثيدحلا اذهو )€(

 .(؛طوطخملا» )٤/ 4۷١ قشمد خيرات )١(

 .أ نم ةدايز (۳) .«حيزي» :أ ءت ىف (۲)

 نبا هاور» :نيسحلا نب نسخا ةمجرت ىف هقاس نأ دعب (5854 )١/ لادتعالا نازيم ىف ىبهذلا لاقو )55217/١7(2 ىربطلا ريسفت )٤(

 .«هنم ةفآلا لعلف «ةركن ذاعمو ءذاعم نع «نسحلا نع «ىيحي نب دمحأ نع «هريسفت ىف ريرج



 الع سس _ ب ب (4-95)) ناتیآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزج ا

 «دايز نب بلطملا انثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح «نيسحلا نب ر ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 لاق : مشاه ىنب نم لجر :ىداهلا :لاق ,4داه موق لكلو# : ىلع نع «ريخ دبع نع«ىدسلا نع

 هع هللا يضر «تلاظ قا ني ىلع وه ٠ ديلا

 .كلذ وحن ىلع

 E اعلا ف انو أ رك لاو ل كيو
 5 لالا یبکلا کک بيغل 3 ملاع

 وأ یتا وأ نا تا ام : ىأ [؟” 5 :نامقل] 1 ىلاعت لاق امك تانيا

 ذِإ مكب ملعأ وه :  ىلاعت لاق امك «هريصق وأ رمعلا ليوط وأ «ديعس وأ ىقش وأ ‹ حيبق وأ نسح
 .[۲: مجنلا] يىا نمب ملأ وه مكسفنأ اوك ر الف مكتاهمأ نوطب يف ةنجأ متنأ ذِإو ضرألا نَم مكأشنأ

 : ىأ [" :رمزلا] «ثالث تامل يف قْلَخ دْعَب نم اَْلَح مُكتاَهَمُأ نوطب يف مكقلخي 3 : ىلاعت لاقو

 يف فطن هاتلعج م ٍنيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلح دلو : ىلاعت لاق امك ءروط دعب نم اروط مكقلخ

 هناشنأ مث محل ماعلا انوسكف اًماظع ةغضملا انقل هُم هَل اقلخف ةقلع ةفطنلا انقل م . نیکم رارق

 لاق :لاق دوعسم نبا نع نيحيحصلا ىفو ١٤[« - ۲ ل
 مث «كلذ لثم ةقلع نوكي مث ءاموي نيعبرأ همأ نطب ىف عمجي مكدحأ قلخ نإ» : هِيَ ۳ هللا لوس

 «هلمعو «هرمعو «هقزر بتكي :تاملك عبرأب رمؤيف كلم هيلإ ثعبي مث كلذ لثم ةغضم 0
 . 2«ديعس وأ 50

 امف ؟ديعس مأ ىقشأ «بر ىأ ؟ىثنأ مآ ركذأ ءبر ىأ :كلملا لوقيف»:رخآلا ثيدحلا ىفو
 . كلا « هللا 0 امف ؟قزرلا

 هموم مم

 TT E ؛رمع نبا نع e «كلام انثدح

 ىتم ملعي الو «هللا الإ ماحرألا ضيغت ام ملعي الو «هللا الإ دغ ىف ام ملعي ال :هللا الإ" اهملعي
 . "هللا الإ ةعاسلا موقت ىتم ملعي الو ءتومت ضرأ ىأب سفن ىردت الو «هللا الإ دحأ رطملا ىتأي

 .«ىبنلا» :ت ىف (۲) . «دينجلا نبا» :أ ىف )١(

 .(554*) مقرب ملسم حيحصو مم مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .هنع هللا ىضر ءديسأ نب ةفيذح ثيدح نم )۲۱٤٩( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٤(

 . ؟نهملعی ال» :ت ىف (6)

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )4191(.



 (94 «8) ناتيآلا :دعرلا ةروس  عبارلا ءزحجلا حلل لل  و»

 OO TA ب ارز هكنات انو و نلوقلا كل
 ءرهشأ ةرشع لمحت نم ءاسنلا نم نأ كلذو .امامت هتدلو ىتح تضاغ ام ىلع لمحلا ىف محرلا تداز

 © ضيغلا كلذف «صقنت نم نهنمو «لمحلا ىف ديزت نم نهنمو ءرهشأ ةعست لمحت نم نهنمو
 .ىلاعت هملعب كلذ لكو «ىلاعت هللا ركذ ىتلا ةدايزلاو

 ةعست نم تصقن ام: لاق (دادزت امو ماحرَألا ضيغت امو » : هلوق ىف سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .اهيلع داز امو

 .ىتينث تتبن دقو ىنتدلوو «نيتنس اهنطب یف ىنتلمح دقو ىمأ ىنتعضو :كاحضلا لاقو

 «نيتنس نم رثكأ لمحلا نوكي ال :تلاق ةشئاع نع ءدعس تنب ةليمج نع «جيرج نبا لاقو
 .لرغم لظ كرحتي ام ردق

 ىلع دادزت امو ءاهلمح ىف مدلا نم ىرت ام :لاق (دادزت امو ْماَحْرَأْلا ضيغت امو 8 :دهاجم لاقو
 .كاحضلاو «ىرصبلا نسحلاو «ةداتقو ىفوعلا ةيطع لاق هبو .رهشأ ةعست

 هلاقو .ضيحلا مايأ لثم «ةعستلا ىلع داز ةعستلا نود مدلا ةأرملا تأر اذإ :اضيأ دهاجم لاقو

 .ديز نباو ءريبج نب ديعسو «ةمركع

 مل نإ «دادرت اول دلولا سخي ىتح ةأرملا ةقارإ :4 ماَحْرَأْلا ضيغت امو » :اضيأ دهاجم لاقو
 . مظعو دلولا مت ةأرملا قرهت

 همأ نطب ىف هقزر هيتأي امنإو «متغي الو نزحي الو «بلطي ال همأ نطب ىف نينجلا :لوحكم لاقو

 " راكنتسا هلالهتساو «لهتسا ضرألا ىلإ عقو اذإف .لماحلا ضيحت ال مث نمف« "اهتضيح مد نم
 ريصي مث «متغي الو نزحیالو بلطي ال ىتح همأ ىيدث ىلإ هقزر هللا لوح هترس تعطق اذإف «هناكمل

 لوقيف ؟قزرلاب ىل ىتأ «لتقلا وأ توملا وه :لاق غلب وه اذإف «هلكأيف هفكب ءىشلا لوانتي الفط
 تلقعو تددتشا اذإ ىتح «ريغص لفط تنأو «كمأ نطب ىف تنأو ادعا ° كابو اي لوح
 ضيغت امو ىفنأ لك لمحت ام مّلعي هللا : لوحكم أرق مث ؟قزرلاب ىل ىنأ للا وأ توملا وه :تلق

 . «رادقمب هدنع ءيش لكو دادزت امو ماحرألا

 كلذل لعجو «مهلاجآو هقلخ قازرأ ظفح «لجأب :ىأ (رادقمب هدنع ءيش لكو » :ةداتق لاقو

 . ًامولعم الجأ

 بحت اهنأو «توملا ىف اهل ًآنبا نأ :هيلإ تثعب ةي ىبنلا تانب ىدحإ نأ :حيحصلا ثيدحلا ىفو

 اهورمف «ىمسم لجأب هدنع ءىش لكو «ىطعأ ام هلو .ذخأ ام هلل نإ»:لوقي اهيلإ ثعبف .هرضحي نأ

 .«اهضيح» :ت یف (؟) .«ظيغلا» :ت ىف )١(

 .(كحيو اي» :ت ىف )٤( .؟راكشتسا» :ت یف (0



 عسب ب )إ١ )٠٠١« ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ا ثيدحلا «بستحتلو ربصتلف

 الو ۰ مهنع فبيغي او دابعلا هدهاشي امن ءىش لك ملعي : ىأ «ةداهشلاو 0 ¥: هلوقو

 دق «ءیش لك ىلع :ىأ «لاعَمْلا «ءىش لك نم ربكأ وه ىذلا «ريبكلا» .ء نم لع "17 نيم

 .اهركو اعوط «دابعلا هل نادو باقرلا هل تعضخف .ءىش لك رهقو ل

 ©3 ٍراَهّتلاب بِراَسَو ٍليَلاِب فختسم وه نمو هب رهج نمو لوقلا رسا نم مكنم ءاوس »
 ام اوُريَغُي تح موقب ام ريغي ال هللا نإ هللا رْمَأ نم هَتوُظَفَحَي هفلخ نمو هيدي نیب نم تاَبقعم هل

 . 6 © لو نم هنود نم مه موه هرم ال موسم وق هل او و مهسفنأ

 ةئاف "هي نهج وأ ةلوق رسا نم نم مهنم '' و «هقلخ عيمجب هملع ةطاحإ نع ىلاعت ربخي

 :لاقو « [ال:هط] (ىقخأو رسلا معي ِهَّنِإَف لوقلاب رهجت نإو > :لاق امك ءىش هيلع ىفخي ال ت

 عسو ىذلا ناحبس :اهنع هللا ىضر «ةشئاع تلاقو «[75 :لمنلا] «نونلعت امو نوفخت ام ملعيو $

 «تيبلا بنج ىف انأو ءم هللا لوسر ىلإ اهجوز ىكتشت ةلداجملا تءاج دقل هّللاو «تاوصألا هعمس

 هللا ىَلِإ يكتشتو اهجَوُز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق : هللا لزنأف ءاهمالك ضعب ىلع ىفخيل هنإو

 ١[. : ةلداجملا] «ٌريصُب عيمس هللا نإ امكرواحت عمسي هللاو

 راهتلاب براسو 8 «ليللا مالظ ىف هتيب رْعَق ىف فتخم :ىأ4ليَللاب ٍفختسم وه نمو :  هلوقو
 ؛ىلاعت لاق انيك .ءاوسلا ىلع هللا ملع ىف ''”امهيلك نإف «هئايضو راهنلا ضايب ىف شام رهاظ :ىأ

 امو نأش يف نوکت امو 9 :ىلاعت لاقو «[5 :دوه] «نونلعي امو نورسی ام مّلعَي مهبايث نوشغتسي نيح الأ $
 ةر لاَقْثَم نم كير نع برع امو هيف نوضيفت ذإ ادوهش مكيلع انك الإ لمع نم َتوُلمعَت الو نآرُق نم ُهنم ولت

 :NW]. سنوي](نيبم باتك ىف الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ءامّسلا يف الو ضرألا يف

 «هيلع نوبقاعتي ةكئالم دبعلل :ىأ ۵لا رمأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نیب نم تابقعم هَل :  هلوقو

 ظفحل نورخآ ةكئالم بقاعتي امك «تاثداحلاو“ ءاوسألا نم هنوظفحي ءراهنلاب سرحو ليللاب سرح
 نابتكي لامشلا 2 [نع]و نيميلا نع نانثاف ءراهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم ءرش وأ ريخ نم لامعألا
 هناظفحي نارخآ ناكلمو «تائيسلا بتكي لامشلا بحاصو «تانسحلا بتكي نيميلا بحاص «لامعألا

 ليللاب نيرخآ ةعبرأو «راهنلاب كالمأ ةعبرأ نيب وهف «همادق نم رخآو هئارو نم "7 ادحاو «هناسرحيو

 ءراهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي» :حيحصلا ىف ءاج امك «نابتاكو ناظفاح ءالدب

 :مكب ملعأ وهو مهلأسيف مكيف اوتاب نيذلا هيلإ دعصيف «رصعلا ةالصو حبصلا ةالص ىف نوعمتجيو

 .هنع هللا ىضر دير نب ةماسأ ثيدح نم (9477) مقرب هحيحص ىف ملسمو )١184( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١(

 .«امهالك) :ت ىف (4) . “اوس هنآو»: ت ىف (۳) .؟ىفخي ال» :ت ىف (۲)

 . (رخآو» :ت یف (۷) .ت نم ةدايز (0) . «ءاونالا» :ت ىف (5)
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 ثيدحلا ىفو . ''' «نولصي مهو مهانكرتو ءنولصي مهو مهانيتأ :نولوقيف ؟ىدابع متكرت فيك
 (”«مهومركأو مهويحتساف «عامجلا دنعو ءالخلا دنع الإ مكقرافي ال نم مكعم نإ» : رخآلا

 را نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نیب نم تابقعم هل » : سابع نبا نع < «ةحلط ىبأ نب ر ىلع لاقو

 . ةكئالملا ىهو ءمهّللا رمأ نم تابقعملاو 0

 ا a «هفلخ

 سنإلاو نجلا نم هتظقيو همون ىف هظفحي .لكوم كلم تكميل رجا :دهاجم لاقو

 . هبيصيف هيف هللا نذأي ءىش الإ كءارو :كلملا لاق الإ هديري هيتأي ءىش اهنم امف «ماوهلاو

 نيب نم تابقعم هل# : سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع «تباث ىبأ نب بيبح نع ىروثلا لاقو

 .سرح هنود نم سرح هل ءايندلا كولم نم كلم كلذ :لاق (هفلخ نمو هيدي

 نوكي «ناطيشلا ع : ىلعي هدف نر باب وب م انام إلا 5 «ىفرعلا لاقو

 “)ناطاسلا وه :لاق هللا رمأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم هلل : كاحضلا لاقو

  ديبعلل ةكئاللا سرح نأ اذهب كاحضلاو ةمركعو سابع نبا دارم نأ «ملعأ هللاو «رهاظلاو

 . مهئارمآو مهكولمل ءالؤه سرح هبشي

 E E :لاق ىودعلا د ا عج «ةملس نب دامح

 ىلع كنيي ىلع كلم» :لاقف؟ "كلم نم هعم مك ءدبعلا نع ىنربخأ ءهللا لوسر اي :لاقف . يب هللا

 لاك ةه تلمع ادا اروع تنك ةه كاع اذإ لالا "ىلع .ىذلا ىلع 17“ يآ وهو كلتا

 :لاق اثالث لاق اذإف .بوتيو هللا رفغتسي هلعل ءال :لاق ؟بتكأ :نيميلا ىلع ىذلل لامشلا ىلع ىذلا

 )١( .ههه) مقرب ىراخبلا حيحص  (V4مقرب ملسم حيحصو )155(.

 ىرحتلاو مكايإ» :هلوأو ءاعوفرم ءهنع هللا ىضر ءرمع نبا نع « عفان نع «ثيل قيرط نم (۲۸۰ ۰) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (۲)

 ."«هجولا اذه نم الإ هفرعنال بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو .ثيدحلا .«مكعم نإف

 . «ناطيشلا» : ت ىف (5) .اركذا :أ ت ىف (5) .؟هب) :أ نت ىف (۳)

 .؟هعم كلم مکا :أ ءت ىف (۸) .«ديعلل» :أ ت یف (۷) .«سورحملا» :أ ىف (5)

 .«نیمآ وهو :أ ءت یف (9)
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 انو : هللا لوقي .«انم هءايحتسا لقأو هلل هتبقارم لقأ ام .نيرقلا سئبف «هنم هللا انحارأ بتكا معن

 هل :هللا لوقي «كفلخ نمو كيدي نيب نم ناكلمو ۸ : قل «ديتع بيقر هيد الإ لوق نم ظفلي

 هلل تعضاوت اذإف «كتياصن ىلع ضباق كلمو ,ههللا رم نم هنوظفحي هفلخ نمو هيد نيب نم تابقعم
 ىلع ةالصلا الإ كيلع ناظفحي سيل «كيتفش ىلع ناكلمو «كمصق هللا ىلع تربجت اذإو «كعفر
 ءالؤهف كينيع ىلع ناكلمو «كيف ىف لخدت نأ ةيحلا عدي ال كيف ىلع مئاق كلمو ءو دمحم

 ىوس ليللا ةكئالم نأل ؛راهنلا ةكئالم ىلع ليللا ةكئالم ” نولزني . “7ىمدآ لك ىلع كالمأ ةرشع

 . ""«ليللاب هدلوو راهنلاب سيلبإو ىمدآ لك ىلع اكلم نورشع ءالؤهف «راهنلا ةكئالم
 ملاس نع ءروصنم ىنثدح «نايفس انثدح «رماع نب دوسأ انثدح :هّللا همحر ءدمحأ مامإلا لاق

 هب لكو دقو الإ دحأ نم مكنم ام» :ة هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع ؛هيبأ نع دعجلا ىبأ نبا

 هللا ىنناعأ نكلو «ىايإو» :لاق «هّللا لوسر اي كايإو :اولاق .«ةكئالملا نم هنيرقو نجلا نم هنيرق

 .«ريخب الإ ىنرمأي الف '؟”هيلع

 . لسم هجارخإب درفنا

 ةحلط ىبأ نب ىلع هاور . هللا رمأ نم هل مهّظفح دارملا :ليق ليق :4 هّللا ٍرمَأ نم هنوظفحي ) :هلوقو

 .مهريغو وتلا ميهاربإو «ريبج نب ديعسو فاح . سابع نبا نع ؛هريغو

 . «هّللا رمأب هنوظفحي» :تاءارقلا ضعب ىفو : : لاق هللا ِرمَأ نم هنوظَفحَي $ :ةداتق لاقو

 نیطایش كلذ نم ءىش لك ىأرل «نزحو لهس لك مدآ نبال یٔلجت ول :رابحألا بعك لاقو
 . متفطخل اذإ «مكتاروعو مكبرشمو مكمعطم ىف مكنع ةكئالم مكب لكو هللا نأ الول

 :هلاردق قلل هملسي تحن هلع وذي كلم هعفو الإ ىمدآ نما ام: ةمامأ وبا لاقو

 نإف «سرتحا :لاقف .ىلصي وهو «هنع هللا ىضر «ىلع ىلإ دارم نم لجر ءاج :زّلجم وبأ لاقو
 ايلخ ٌرَدَّقلا ءاج اذإف ءردقي مل ام هناظفحي نيكلم لجر لك عم نإ :لاقف .كلتق نوديري دارم نم اسان

 . ””ةئيصح ة هنج لجألا نإو «هنیبو هنیب

 لوسر اي :اولاق مهنأ ثيدحلا ىف ءاج امك «هللا رمأب :« هللا رْمأ نم هنوغفحي > : مهضعب لاقو
 , "هلل ردق نم ىه» :لاقف ؟ائيش هللا ردق نم درت له ءاهب ىقرتسن قر تيأرأ « هللا

 .«نولدبی» :أ ءت یف (۲) . ؟مدآ ىنب لک ىلع» :أ ت یف (۱)

 .(۳۷۰ )1١5/ ىربطلا ريسفت ()

 .؛هيلع ىنناعأ هللا نكلو» :أ ءت ىف (4)

 .(5814) مقرب ملسم حيحصو (۳۹۷ /۱) دنسملا (0)

 .«ةماسأ وبأ» :أ ىف (۷) .«هسفن ءاس كلذ نم» :أ «ت ىف (7)

.(TVA/\» هريسفت ىف ىربطلا هاور (A) 

 .«نسح ثيدح» :لاقو ةمازخ ىبأ ثيدح نم )۲۰٠١( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (9)
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 .مهج نع «ثعشأ نع «ثايغ نب صفح انثدح .جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 ةيرق لهأ نم سيل هنإ :كموقل لق نأ :ليئارسإ ىنب ءايبنأ نم ىبن ىلإ هللا ىحوأ :لاق ميهاربإ نع
 ام ىلإ نوبحي ام مهل لوحت الإ «هللا ةيصعم ىلإ اهنم نولوحتيف هللا ةعاط ىلع نونوكي تيب تيب لهأ الو

 ام اوري تح موقب ام ريغي ال هللا نإ : هللا باتك ىف كلذ 3 نإ :لاق مث .«نوهركي

 . «مهسفنأب
 2 هباتك ىف ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم ظفاحلا لاقف .ءعوفرم ثيدح ىف اذه درو دقو

 اا ةفينح وبأ انثدح .ىملسلا ثعشألا نب ب مثيهلا انثدح «ىلع نب نسحلا انثدح :«شرعلا

 اذإ كنك لاف ةةفولا رس ىلع بلاط يآ قب: ىلع انيطخ + لاق ادع نب مغ نع -«قراضتألا

 «لجو زع «هبر نع ىنثدح هنإو «ىنأبنأ ربخلا نع هتلأس اذإو .ىنأدتبا هي هللا لوسر نع تكس
 ىلع اوناك تيب لهأ الو ةيرق لهأ نم ام .ىشرع قوف ىعافتراو .ىلالجو ىتزعو :برلا لاق» :لاق
 نم نوهركي امع مهل تلوحت الإ .ىتعاط نم تببحأ ام ىلإ اهنع اهنع'ارلوحت مذ < صم نم تفرك اج

 .«یتمحر نم نوبحي ام ىلإ ىباذع

 .هفرعأ ال نم هدانسإ ىفو .بيرغ اذهو

 دعرلا | حّبسيو 69 لاقل باَحّسلا ئشنيو اعمطو اًفوَح قربلا مكيري يذلا وه

fo £ 

 للا يف دودج مهو ءاشي نم اهب بیم قعارصلا لسو هيفي نم كالو هح

 . 4 09 لاحملا ديدش وهو

 للخ نم اعطاس عماللا رونلا نم ىري ام وهو «قربلا رخسي ىذلا وه هنأ ىلاعت ربخي
 تاتا

 .ءاملا :قربلا :لاقف .قربلا نع هلأسي دخلا ىبأ ىلإ بتك سابع نبا نأ ريرج نبا یورو

 وجري ميقملل اعمطو «هتقشمو هاذأ فاخي ءرفاسملل افوخ :ةداتق لاق :«اعمطو افوخ) :هلوقو
 . هللا قزر ىف عمطيو 0

 . ضرألا ىلإ ةبيرق ةليقث اهئام ةرثكل ىهو «ةديدج ةأشنم اهقلخيو : ىأ 4لاقتلا باحّسلا ئ ئشنيو»

 .ءاملا هيف ىذلا :لاقثلا باحسلاو :دهاجم لاق

aهانتبثأ ام باوصلاو «ىناميلا» :أ ءتاءه ىف (؟) ش . 

 .هانتيثأ ام باوصلاو .«كلملا دبع» :أ «ت «ه ىف (۳)

 .ةمجرت هل دجأ مل هخيشو لوهجم مثيهلاو )١9( مقرب شرعلا ةفص (4)

 .«ىرتام» :ت ىف (45)



 ل سس ١۳) -15) ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ٤٤[. :ءارسإلا ]14 هدْمَحب حسي الإ ءيش نم نإو» :ىلاعت لاق امك 4 هدمحب دعرلا حبسيو »

 سلج ىتح ءاجف . ةع هللا لوسر بحّص دق هنإف «كنيبو ىنيب اميف هل 'عسو «ىخأ نب اي :لاق

 تعمس : خيشلا لاقف ؟ الا هللا لوسر نع ىنتثدح ىذلا ثيدحلا ام :ديمح هل لاقف « هنيبو ینیب اميف

 ,277فاضفلا نسحأ كحضيو «قطنلا نسحأ قطنيف «باحسلا ئشني هللا نإ» :لوقي ةي هللا لوسر

 .قربلا اهكحضو «دعرلا اهقطن نأ - ملعأ هللاو - دارملاو

 ءاكحضم هنم نسحأ الف «ثيغلا هللا ثعبي :لاق ميهاربإ نب دعس نع « ةديبع نب ىسوم لاقو

 .دعرلا هقطنمو «قربلا هكحضف ءاقطنم هنم سنآ الو

 :لاق ملسم نب دمحم نع «ىزارلا هللا ديبع نب ماشه انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 صم اذإف « دسأ هجوو «رسن هجوو «روث هجوو «ناسنإ هجو :هوجو ةعبرأ هل كلم قربلا نأ انغلب

 . قربلا كاذف هبنذن

 ءرطم وبأ ىنثدح «جاجحلا انثدح «دايز نب دحاولا دبع انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 انلتقت ال .مهللا» :لاق قعاوصلاو دعرلا عمس اذإ هيي هللا لوسر ناك :لاق هيبأ نع «ملاس نع

 «هكردتسم ىف مكاحلاو ‹ةليللاو مويلا یف یئاسنلاو «بدألا باتك ىف ىراخبلاو «ىذمرتلا هاورو

 . ب عسي ملو رظم ىبأ نع «ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح نم

 انثدح «دمحأ وبأ انثدح «قاحسإ نب دمحأ انثدح :ريرج نب رفعج وبأ ]امالا لاقو

 :لاق دعرلا عمس اذإ ناك هنإ :لاق ثيدحلا عفر «ةريره ىبأ نع «لجر نع هنا: 6 ليئاربما
 a EE دعرلا حّبسي نم ناحبس»

 .هل تحبس نم ناحبس :لاق دعرلا توص عمس اذإ ناك هنأ «هنع هللا ىضر ؛ىلع نع یورو

 .؟عسوأ» :ت یف (۱)

 ,(4"ه )٥/ دنسملا (۲)

 . ؟عصق» :ت یف (۳)

 .لايخلا نم وهو «ةنس الو باتك نم هل لصأ ال اذهو (4)

 مكاحلا امأو )1١1714(«, مقرب ىربكلا ناسلا ىف ىئاسنلاو (۷۲۲) مقرب درفملا بدألاو )٠-15”( ىذمرتلا ننسو ٠١١( /۲) دنسملا )٥(

 حيحص» :لاقو «ةاطرأ نب جاجحلا ركذي ملو .هب ءرطم ىبأ نع «دايز نب دحاولا دبع قيرط نم )۲۸٦/6( كردتسملا ىف هاورف

 ١54(. ص) راكذألا ىف ثيدحلا اذه ىوونلا فعضو «ىبهذلا هرقأو «هاجرخي ملو دانسإلا
 3 .2«ثيل نع» :أ «ت یف (۷) .أ ت نم ةدايز (0)

 دمحأ نع «ىيخي نب دمحم قيرط نم )۱۸٤/۲( فاشكلا جیرخت ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو (۳۸۹/۱۱) ىربطلا ريسفت (۸)
 .هرخآ ىلإ . . .ثدحلا عفر ةريره ىبأ نع «لجر نع «دايز نب باتع نع «دمحأ ىبأ نع قاحسإ نبا
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 . كلذك نولوقي اوناك مهنأ :سواطو «ديزي نب دوسألاو « سابع نبا نع یور اذکو

 مل «هدمحيو هللا ناحبس :دعرلا عمسي نيح لاق نم :لوقي ايركز ىبأ نبا ناك :ىعازوألا لاقو <.

 دعرلا حّبسي ىذلا ناحبس :لاقو ثيدحلا كرت دعرلا عمس اذإ ناك هنأ :2'”ريبزلا نب هللا دبع نعو | ٠
 u یف كلام هاور . ضرألا لهأل ا AT اذه نإ :لوقيو « هتفيخ نم ةكئالملاو هدمحب

 (9بدألا باتك ىف ىراخبلاو

 نب دمحم انثدح «ىسوم نب ةقدص انثدح «ىسلايطلا دواد نب ناميلس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نأ ول 00 لاق» : لاق ي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ءراهن نب و نع « عساو

 هرب *! هتعمسأ الو ءراهنلاب سمشلا مهيلع تعلطأو «ليللاب رطملا مهتيقسأل ىنوعاطأ ىديبع

 متعمس اذإ» 00 هللا 0 لاق و ا 50 7 انثدح ا انثدح ءرضنلا وبأ

 را بيصي ال هنإف ؛ هللا اوركذاف دعرلا

 اذهلو ءءاشي نمم اهب مقتني ةمقن اهلسري : ىل 4 ءاشب نم اهي بيصيف يف قعاوصلا لسريو » : هلوقو
 دمحا مامإلا لاق امك «نامزلا رخآ ىف رثكت

 هللا ىضر «ىردخلا ديعس ىبأ نع « ةرضن ىبأ نع 0 انثدح « بعصم نب دمحم انثدح

 نم :لوقيف موقلا لجرلا ىتأي ىتح «ةعاسلا بارتقا دنع قعاوصلا رثكت» :لاق هيب ىبنلا نأ ؛هنع
 .''«نالفو نالفو نالف قعص نولوقيف ؟ةادغلا مكلت قعص ر

 : ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا هاور ام اهلوزن ببس ىف ىور دقو

 ا هللا نرس ا نينا نف ا اقا نالا اف نأ قبب ىلع اند فام اخ
 كوعدي :لاقف هيلإ بهذف :لاق .«ىل هعداف بهذا» :لاقف برعلا ةنعارف نم لجر ىلإ ةرم اجر اتعب

 «كلذ نم ىتعأ هنأ كتربخأ دق «هللا لوسر اي :لاقف «هربخأف ةي هللا لوسر ىلإ عجرف :لاق ؟وه

 .«ديعولا» :أ «ت ىف (۲) .(ورمع نب :أ «ت ىف )١(

 .(975) مقرب درفملا بدألاو (447 /۲) أطوملا (؟)

 .؟مهتعمتسا» :ت ىف (5) .ريمش» :أ ىفو ««سمش نع» :ت ىف (4)

 .(769/5) دنسملا (1)

 .؟فيعض وهو ريثك نب ىيحي هيف )۱۳١/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١١/ ١14( ريبكلا مجعملا (۷)

 .«مكلبق» :أ ءت ىف (9) .«دامح» : ىف (۸)

 )١٤/۳(. دنسملا )١(



 ١( a «۱۲) ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 الب هللا لوسر ىلإ عجرف .اهلثم هل لاقف بهذف «ءارأ .«ةيناثلا هيلإ عجرا» :لاقف .اذكو اذك ىل لاق

 .ةثلاثلا هيلإ عجرف .«هعداف هيلإ عجرا» :لاق .كلذ نم ىتعأ هنأ كتربخأ دق «هّللا لوسر اي :لاقف

 ,هسأر نا ةباحس لجو 6 هللا ثعب ذإ «هملكي و انيبف .مالكلا كلذ هيلع داعأف :لاق

 ءاشي نم اهب بيصيق يف قعاوصلا لسريو» : هللا لزنأف هسأر فحقب بهذف «ةقعاص اهنم تعقوف (« تدعرق

 .لاحملا ديدش وهو هللا يف َنوُنداَجُي مهو

 ةدبع نع «رازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاورو 0 «ةراس ىبأ نب ىلع ثيدح نم «ريرج نبا هاورو

 و ركذف «سنأ نع «تباث نع «ناوزغ نب مليد نع «نوراه نب ديزي نع ءهّللا دبع نبا

 «ىقوجلا نارمع وبأ انثدح ا نب نابأ انثدح «نافع انثدح «دمحم نب نيا انثدح :لاقو

 ا :لاقف ءهوعدي e ىلإ 06 هللا ىبن ز نأ هغلب هنأ :ىدبعلا راع نب نمحرلا دبع نع

 تدعرف ةباحس هللا ثعب ذإ ‹ مهلداجي وه انيبف :لاق ؟وه ؤلؤلأ وچ ةضف وأ ؟وه بهذأ «مکبر

 .ةيآلا هذه تلزنو «هسأر فحقب تبهذف ةقع ةقعاص هيلع لسرأف

 دمحم اي :لاقف ىدوهي ءاج لاق دهاجم نع < ؛ميلس ىبأ نب ثيل نع «شايع نب ركب وبأ لاقو

 ةفعابم :تءاجفا : لاذ" توفي وأ واوا نم وه: ساخ نو 3 [وه ءىش ىأ نم] ؛كبر نع ىنربخأ

 . 4 ءاشي نم اهب بيصيف يف قعاوصلا لسريو» : هللا لزنأو «هتذخأف

 هتكلهأف ةقعاص هللا لسرأف هواي ىبنلا باکو ا ركنأ الجر نأ انل نا :ةداتق لاقو

 ةي | «قعاوصلا لسريو 8 :لزنأو

 كَم هللا لوسر ىلع امدق امل ةعيبر نب ''ثدبرأو ليفطلا نب رماع ةصق اهلوزن ببس ىف اوركذو

 - ليفطلا نب رماع هل لاقف ءاي هللا لوسر امهيلع ىبأف رمألا فصن امهل لعجي نأ هالأسف «ةنيدملا

 كيلع هللا ىبأي : ةا هللا لوسر هل لاقف .ًادرم الاجرو ادرج اليخ كيلع اهنألمأل هللاو امأ : هللا هنعل

 ءهبطاخي امهدحأ لعجو لكك ىبنلاب ”كتفلاب امه امهنإ مث ءراصنألا :ىنعي "ةلْيَق ءانبأو كلذ

 ءايحأ ىف اقلطناف ةنيدملا نم اجرخف ءهمصعو امهنم هللا هامحف «هئارو نم هلتقيل هفيس لتسي رخآلاو

 . هتقرحأف ةقعاص اهيف ةباحس دبرأ ىلع هلل لسرأف « مالسلا هيلع «هبرحل سانلا ناعمجي «برعلا

 «رماع لآ اي :لوقي لعجف «ةميظع ةّدغ هيف تجرخف «نوعاطلا هيلع هللا لسرأف ليفطلا نب ا

 : كلذ لثم ىف هللا لزنأو ءهللا امهنعل "اتام ىتح ؟ ةيلوأس تيب ىف تومو ءركبلا ةدغك ةدغ

 )١( فيعض ةراس ىبأ نب ىلعو مو /15) ىربطلا ريسفتو (187/5) ىلعي ىبأ دنسم .

 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك» (۲۲۲۱) مقرب رازبلا دنسم (؟) )۷/٤١(: ناوزغ نب مليد ريغ حيحصلا لاجر «رازبلا لاجر»

 . ةَ وهو

 .ىربطلاو ءأ ءت نم ةدايز (6) ٠ (مكتيأرألا :أ ىف (5) . (ثعب» : ءت ىف (۳)

 .«لتقلاب» :1 ىف (۸) . «ةليبق» :أ ءت ىف (۷) یر تب يف 9
 .«تام» :أ ىف )١١( .«هتلولس» :ت یف (۱۰) . كللكَي» :آ ىف (9)



 ٤ ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا )٠۲« ١۳١(

 » هيثري دبرأ وخأ «ةعيبر نب ديبل لوقي كلذ ىفو « ءاَشَي نم اهب بيصيف دف قعاوصلا لسريو :

EE 000لسالاو كالا رت تهر  

 رجلا ةهيركلا موي سرافس لاب قعاوصلاو دعرلا ىنعجَف

 رذنملا نب ميهاربإ انثدح ءراطعلا "دعس نب ةدعسم انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو
 نع ءملسأ نب دير انبا هللا دبعو نمحرلا دبع ىنثدح «نارمع نب زيزعلا دبع ىنثدح «ىمازحلا

 نب رفعج نب “ديلج نب ءزج نب سيق نب دبرأ نأ «سابع نبا نع «راسي نب ءاطع نع ءامهيبأ
 «سلاج وهو هيلإ ايهتناف ءم هللا لوسر ىلع ةنيدملا امدق «كلام نب ليفطلا نب رماعو «بالك
 : الك هللا لوسر لاقف ؟تملسأ نإ ىل لعجت ام ءدمحم اي :ليفطلا نب رماع لاقف «هيدي نيب اسلجف

 ؟كدعب نم تملسأ نإ رمألا ىل لعجتأ :ليفطلا نب رماع لاق .«مهيلع ام كيلعو «نيملسملل ام كل»

 ةّنعأ ىف نآلا انأ :لاق .«ليخلا ةّنعأ كل نكلو «كموقل الو كل كلذ سيل» لكك هللا لوسر لاق
 هللاو امأ :رماع لاق هدنع نم الفق املف .«ال» : هللا لوسر لاق .ردملا كلو ربولا ىل لعجا «دجن ليخ
 لاق ءرماعو دبرأ جرخ املف .«هللا كعنمي» :ِلكَي هللا لوسر هل لاقف ءالاجرو اليخ كيلع اًهّنالمأل
 ادمحم تلتق اذإ سانلا نإف «فيسلاب هبرضاف «ثيدحلاب وايي ادمحم كنع لغشأ انأ ءدبرأ اي :رماع
 البقأف .لعفا :دبرأ لاق .ةيدلا '*”مهيطعنف «برحلا اوهركيو «ةيدلاب اوضري نأ ىلع اوديزي مل
 هراذكلا ىلإ ابلجت + 285 sU يع ا لا ءهيلإ نيعجار
 ىلع هدي تسبي فيسلا ىلع هدي عضو املف «فيسلا دي لسو «هملکی قلك هللا لوسر هعم فقوو
 ىأرف اک هللا لوسر تفتلاف «برضلاب رماع ىلع دبرأ أطبأف <« هكا لمطعم ملف .فيسلا مئاق

 اناك اذإ ىتح هيب هللا لوسر دنع نم دبرأو رماع جرخ املف .امهنع فرصناف «عنصي امو ءدبرأ
 هللا ىَودع اي اصخشا :الاقف ريضح نب ديسأو ذاعم نب دعس امهيلإ جرخف ءالزن مقاو ةرح «ةرحلاب
 اذإ ىتح اجرخف .2*”بئاّتكلا ريضح نب ديسأ اذه :لاق ؟دعس اي اذه نم :رماع لاقف .هللا امكنعل
 ةحرق هللا لسرأ «ميرخلاب ناك اذإ ىتح رماع جرخو «هتلتقف ةقعاص دبرأ ىلع هللا لسرأ «مقرلاب اناك
 ةدغك ةدغ :لوقيو ةقلح ىف هتحرف سمي لعجف «لولس ىنب نم:ةأرمآ تيب ىف ليللا هكرداف ةهتذخاف
 ءاعجار هيلع تام یتح هرضحاف هسرف بكر مث !اهتيب ىف تومي نأ بغرت (''ةيلوُلَس تيب ىف لمجلا
 نم هنود نم مهل امو» :هلوق ىلإ (ماحرألا ضيغت امو ئتنأ لك لمحت ام معي هّللا» :امهيف هللا لزنأف
 «هب هلتق امو دبرأ ركذ مث لَك دمحم نوظفحي هللا رمأ نم تابقعملا | : لاق - ]۸-11 :دعرلا] (لاو

 . "يلا 4 ءاَشَي نم اهب بيصيف بف قعاوصلا لسريو» :لاقف

I 

 .ةمجرت هل دجأ ملو ءاذكه ريغصلاو ريبكلا مجعملا ىف هعوقول ؛باوصلا وه هانتبثأ امو «ديعسال :ت ھه ىف (۲)

 .«دلاخ» : ىف (۳)

 .«هتلولس» :ت ىف (5) .؟بتاكلا» :أ ءت ىف (5) . «مهيطعتسف سف :أ ءتاىف ()

 .فاعض مهلكو ءملسأ نب ديز انبا هللا دبعو نمحرلا دبعو ؛نارمع نب زيزعلا دبع هيفو (۳۸۱ - ۳۷۹ /۱۰) ريبكلا مجعملا )۷(



 و م ملا را ورا روصو ءزجلا

 ديدش وهوډ ىه الإ هلإ ال هئآو .ءهتمظع ىف نوكشي : ىأ 4 هللا يف َنوُلداَجي مهر» :ءهلوقز
 .( لاحملا

 و os اد

 .]01 »°0 لاا ییا هر

 ديدش :دهاجم لاقو .ذخألا ديدش :ىأ «لاحملا ديدش وهو و ا يضر ع و

 .ةوقلا

 ىلإ هّيفَك طسابك الإ ءيشب مُهَل نوبيجتسي ال هنود نم نوعدي نيِذّلاو قحلا ةوعد هلل

 . 4 69 لالّض يف الإ نيرفاكلا ءاعد امو هغلابب وه امو هاف غلبيل ءاملا
 .ريرج نبا هاور .ديحوتلا :لاق 4قحلا ةوعد هَل :هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع لاق

 الإ هلإ ال :"[لاق] «قحلا ةوعد هَل > :ردّكْملا نب دمحم نع كلامو «ةداتقو «سابع نبا لاقو
 . هللا

 ءاملا ىلإ هيفك طسابك ) . هللا ريغ ةهلآ نودبعي نيذلا لثمو : ىأ هنود نم ' '”نوعدي نيذلاو »

 ادبأ هلاني ال وهو «هديب رئبلا فرط نم ءاملا لوانتي ىذلا لثمك :بلاط ىبأ نب ر ىلع لاق 0

 ؟هاف غلبي فيكف <

 نادا هنتاي ااف "جون هيلإ ريشيو «هناسلب ءاملا وعدي : «هيفك طسابك $ :دهاجم لاقو

 رعاشلا لاق امك «ءىش ىلع هنم مكحي ال هنإف «ءاملا ىلع هدي ضباقك دارملا :ليقو

 هلماتأ هقست مل ءاَم ضباقک مكيلإ ًاقوشو مكايإو ینا

 ا 0

 دّيلاب ءال ضباقلا لْثم دولا نم اهيو ىنيب ناک امم تحّبصأف
 ال هنأ امك «دعب نم هل الوانتم امإو اضباق امإ «ءاملا ىلإ هدي طسبي ىذلا اذه نأ :مالكلا ىنعمو

 .ىربطلاو ءأ «ت نم ةدايز (۳) .«نوعدت» :ت یف (۲) .أ «ءت نم ةايز )١(

 ةعبس تايبأ نم )٤/ ۸٠( بدالا ةنازخ ىف ىدادغبلا هدروأو )799/١7( ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «یمجربلا ثراحلا نب ئباض وه )٤(

 . بعشلا ةيشاح نم ًادافتسم ه ١ .سبحلا ىف اهلاق

 . (هقسی» :ت ىف (6)

 )١١/ ٤١٠١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو ءىراصنألا دمحم نب صوحألا وه ()



 ١١( ء٠٠) ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزملاا :5

 نودبعي نيدلا نوكرشملا ءالؤه كلذكف «برشلل الحم هلعج ىذلا . « هيف ىلإ لصي مل ىذلا ءاملاب عفتتي

 الإ نيرفاكلا ءاعد امو » :لاق اذهلو ؛ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ادبأ مهب نوعفتني ال «هريغ اهلإ هللا عم

 . «لالض يف

 ودغلاب مهلالظو اهركو اعوط ضرألاو تاومّسلا ىف نم دجسي هللو ©

 . 4 62 لاصآلاو
 لك هلا دجسي ادهلو .ءىش لك هل نادو «ءیش لك رهق ىذلا هناطلسو هتمظع نع ىلاعت ربخي

 وهو ۰ ا 0 نع نم ” 000 نم ًاعوط ءىش

 همه همام

 .[ ا

 نوكلمي ال ءايلوأ هنود نم متذَحَناَفَأ لق هللا لق ضْرألاو تاومّسل | بر نم لق»

 ما رونلاو تاملظلا يوتست له مآ ريصبلاو ئمعألا يوتسي له لق ارض الو اعف مهسفنأل

 دحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لق مهيَلع قْلَحْلا هباشَتف هقلخك اوُقَلَح ءاكرش هلل اوُلعَج

 .4 ت راَهقْلا

 اهبر وهو «ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا وه هنأ 7نوفرتعم مهنأل ؛وه الإ هلإ ال هنأ ىلاعت ررقي

 الو« كلمت ال 5 00 00 ءايلوأ 0 0 لق 0 8 ءاهربدمو

 نه لق) :لاق ليل e هل e هللا دبع نمو هللا عم ةهلآلا هذه

 قلَخلا ُهباشََف هقلَخك اوقلخ ءاكرش هلل اوج مأ روثلاو َتاَمَظلا “يوت له م ريصبْلاو ئمعألا يوسي

 هباشتف ءهقلخك اوقلخف < «قلخلا ىف هلثاتو برلا رظانت ةهلآ هللا عم نوكرشملا ءالؤه لعجأ :ىأ «مهيلع

 ءىش ههباشي ال هنإف .كلذك رمألا سيل :ىأ ؟هريغ قولخم نم ةقولخم اهنأ نوردي الف «مهيلع قلخلا

 اولع كلذ نع هللا ىلاعت «ةبحاص الو دلو الو ءهل ريزو الو ءهل لدع الو هل دن الو ءهلثامب الو

 نولوقي اوناك امك «هل ديبع هل ةقولخم اهنأ ""نوفرتعي مه ةهلآ هعم نوكرشملا ءالؤه دبع امنإو .اريبك
 ىف مهنع ىلاعت ربخأ امكو .كلم امو هكلمت «كل وه اكيرش الإ «كل كيرش ال كيبل :مهتيبلت ىف

 اودقتعا ثيح «مهيلع كلذ ىلاعت ركنأف ء[۳ :رمزلا] «ئقلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعت ام :هلوق

 .«اهسفنألا :ت ىف (۳) . ةنوفرعيال :ت ىف (0) .(«تاركبلاب» :أ ىف )١(

 .«نوفرعي» :أ ءت ىف (5) .«ليدع الو» :أ ىف (5) .«یوتسی» :ت یف )٤(

 , «اغنإ» :ت یف (۷)



 / -- 290/) ةيآلا:دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ]۲۳ :أبس] جهل نذأ نمل الإ هدنع ةعاقشلا عفت الو » ءهنذإب الإ ًادحأ هدنع عّفشي ال ىلاعت وهو «كلذ

 ولا (ىضريو ِءاَشي نمل هللا ندي نأ دعب نم لإ ايش مهتعافش ينغت ال تاومسلا يف كَم نم مكو»

 مهلكو . ادع مهدعو مهاصحأ دقل . دبع نمحَرلا ينآ الإ ضرألاو تاومّسلا يف نم لك نإ :لاقو ء٦

 الو ليلد الب اضعب مهضعب دبعي ملف ءاديبع عيمجلا ناك اذإف ,ء[46  ة'"' :ميرم] «ادرف ةماّيقلا موي هيتآ

 نع مهرجزت مهرخآ ىلإ مهلوأ نم هلسر لسرأ دق مث و عارتخالاو ىأرلا درجمب لب «ناهرب

 ال باذعلا ةملك مهيلع تقحف ‹مهوفلاخو مهوبذكف ‹ هللا ىوس نم ةدابع نع ماتو ‹«كلذ

 .14 : فهكلا ]  ادحأ كبر ملظي الو» « ةلاحيم

 هيلع نودقوي امو ايبار ادبز ليسلا لمتحاف اهردقب ةيدوأ تّلاسف ءام ءامّسلا نم لزنأ ]

 بهذيف دبزلا ماف لطاّبلاو قحا هللا برضي كلذك هلفم دبز عاتم وأ ةيلح ءاغتبا راتلا يف

 .4 09 َلاَمألا هللا برضي كلذك ضْرأْلا يف ثكميف ساتلا عفن ام اّمأو ءاقج

 هلالحمضا ىف لطابلاو «هئاقبو هتابث ىف قحلل نيبورضم نيلثم ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلمتشا

 داو لك ذخأ :ىأ «اًهِردَقب ةيدوأ تاسف ءارطم :ىأ ءاَم ءاَمّسلا نم لزنَأ# :ىلاعت لاقف «هئانفو

 ؛اهتوافتو لا ىلإ ةراشإ وهو هر عسوف ريغص اذهو «ءاملا نم اريثك عسو ريبك اذهف « هبسحب

 ادَبَز ليسلا َلَمَتحاَفل < ءاهنع قيضي لب مولعلا نم ريثكل عستي ال ام اهنمو ءاريثك املع عسي ام اهنمف

 اممو» :هلوقو «لثم اذه «هيلع لاع 59 ةيدوألا هذه ىف لاس ىذلا ءاملا هجو ىلع ءاجف :ىأ (ایبار

 (ةيلح ءاغتبا» ةضف وأ بهذ نم رانلا ىف كبسي ام وهو «ىناثلا لثملا وه اذه ,<راثلا يف هيلع نودقوي
 فلم دير كل ىلع امك «هنم بز هولعي هنإف اعاتم لعجيف «ديدح وأ ساحن ةيلح لعجيل :ىأ

 ال دبزلا نأ امك هل ماود الو لطابلل تابث ال اعمتجا اذإ :ىأ «لطابلاَو قحا هللا برضي كلذك »
 امأَف » :لاق اذهلو ؛لحمضيو بهذي لب «رانلا ىف كبسي امم هوحنو بهذلا عم الو ,ءاملا عم تبثي

 رجشلاب قّلعيو «ىداولا ىبناج ىف بهذيو قزمتيو قرفتي لب «هب عفتني ال :ىأ «ءاقج بهذيف دبزلا
 ٩ عجري ال «بهذي ساحنلاو ديدحلاو ةضفلاو بهذلا ثّبخ كلذكو .حايرلا هفسنتو

 ضرألا يف ثكميف سالا عي ام اّمأر ١ :لاق اذهلو ؛هب عفتني هوحنو بهذلا كلذو اما الإ ىقبي

 «نوملاعلا لإ اهلقعي امو ساتل اهبرضن لاثمألا كلتو ١ : :ىلاعت لاق امك «(لاثمألا هللا برضي كلذك

 ]۳ :كتريكتعلا]

 ىلاعت هللا نأل ؛ىسفن ىلع تیکب همهفأ ملف نآرقلا نم ًالثم تأرق اذإ تنك : فلسلا ضعب لاق

 . ¢ نوملاعلا الإ اهلقعي امو» :لوقي.

 ةيدوأ تّلاسف ءاَم ءاَمّسلا نم لّزنَأ 8 :ىلاعت هلوق :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 الو ی هم

 )١( ؛ءاملا ىقبيو» : ءت یف () . ؟ءىش ىلإ هنم» :أ ءت ىف (۲) .«كاذ» :ت ىف .



 )/١11( ةيآلا :دعرلا ةروس  عبارلا ءزجلا ۸

 هعم عفني الف كشلا امأف ءاهكلو ب اهنعت ردك ىلع ترافل و تلون هللا هبرض لثم اذه : «اهردقب

 امار .20كشلا وهو] ء(ءافج بهذيف دبزلا امف : :هلوق وهو .هلهأ هب هللا عفنيف نيقيلا امأو ءلمعلا

 هح كرتيو هصلاخ ذخؤيف رانلا د ىلا لج اکر «نيقيلا وهو ,«ضرألا يف ْثكَمَيَف سالا عقني ام

 .كشلا كرتيو نيقيلا هللا لبقي كلذكف ؛رانلا ىف

 ادبز ليسلا لمتحاف اهردقب ةيدوأ تاسف 1 ءامّسلا نم لزنأ» :هلوق سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 وهف «(راتلا يف هيلع نودقوي اممو) )دو دوع 5 ىداولا ىف ام ليسلا لمتحا :لوقي 4 ايبار
 دبزک هثبخ لثم هللا لعجف .ثبخ ديدحلاو ساحل .ديدحلاو ساحنلاو عاتملاو ةيلحلاو ةضفلاو بهذلا

 لعجف .تتبنأف ءاملا نم تبرش امف ضرألا عفني ام امأو ءةضفلاو بهذلاف سانلا عفني ام امأف ءءاملا

 ءدبزلا اذه بهذي امك «هلهأ نع لحمضي ئيسلا لمعلاو «هلهأل ىقبي حلاصلا لمعلا لثم "”كاذ
 ىف سانلا عفني ام ىقبي امك ىقبيو هل ناك قحلاب لمع نمف هللا دنع نم اءاج قحلاو ىدهلا كلذكف

 .هثبخ لكأتف رانلا ىف لخدي ىتح فيس الو نيكس هنم لمعي نأ عاطتسي ال ديدحلا كلذكو . ضرألا

 تضرعو «سانلا ميقأو .ةمايقلا موي ناك اذإ لطابلا لحمضي كلذك .هب عفتنيف هديج جرخيو

 .قحلاب قحلا لهأ عفتنيو .كلهيو لطابلا غيزيف «لامعألا

 فلسلا نم دحاوريغو «ةداتقو ءءاطعو .ىرصبلا نسحلاو .دهاجم نع ا تقور كلذكو

 :هفلقلاو

 :هلوق امهو ءايئامو اًيران نيلثم نيقفانملل ةرقبلا ة ةروس لوأ ىف «یلاعتو هناحبس « هللا برض دقو

 :لاق مث ١1[. :ةرقبلا] ةيآلا «ةلوح ام تءاّضأ امف ارا دقوتسا يذلا لمك مهلثم»
 نيلثم رونلا روض ىف نيرفاكلل برض اذكهو ١19([. : ةرقبلا] ةيآلا (قربو دعرو تاملظ هيف ءامّسلا

 «[۳۹ :رونلا] ةيآلا «ءام نآمّظلا هبسحي ةعيقب بارسك مهلامعأ اورقك نيذلاو» :هلوق :امهدحأ

 ؟نوديرت امف :ةمايقلا موي درهيلل لاقيف» :نيحيحصلا ىف ءاج اذهلو ' ی ا

 اهضعب مطحی بارسلاك یھ اذإف رانلا نودريف ؟نودرت الأ :لاقيف .انقساف انشطع یا ةةولرقف

 . (اضعب

 ةيآلا (باحس هقوف نم جوم هقرف نم جوم هاشغي يحل رحب يف تاملظك وأ» :رخآلا لثملا ىف لاق مث
 ىنثعب ام لثم نإ» : ديك هللا لوسر لاق :لاق ىرعشألا ىسوم ىبأ نع نيحيحصلا ىفو ٤١[. :رونلا]

 ًالكلا “تتبنأف ءاملا تلبق ةفئاط اهنم ناكف ءاضرأ باصأ ثيغ لثمك ءملعلاو ىدهلا نم هب هللا

 اوقسو اوعرو اوبرشف .سانلا اهب هللا عفنف ءءاملا تكسمأ بداجأ اهنم تناكو ءريثكلا بشعلاو

 نم لثم كلذف ءألك تبنت الو ءام كسمت ال ناعيق ىه امنإ .'””[ىرحخأ] اهنم ةفئاط تباصأو ءاوعرزو

 .«كلذ» :أ ت ىف (۳) .«ةمرو» :أ ىف (0) .أ هت نم ةدايز )١(

 .نيحيحصلاو أ «ت نم ةدايز (5) .«تتبنأو» :ت ىف (4)



 يب )۱۹ ء۱۸) ناتیآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 لبقي ملو اسأر كلذب عفري مل نم لثمو «مّلعو ملَعَ هب عفنو '''ىنثعب امب هللا هعقنو هللا نيد ىف هقف

 “«هب تلسرأ ىذلا هللا ىده

 :دمحأ مامإلا هاور ىذلا رخآلا ثيدحلا ىف لاقو «ىئام لثم اذهف

 هللا لوسر نع ةريره وبأ انثدح ام اذه :لاق هم نب مامه نع هرّمعُم انثدح «قازرلا دبع انثدح
 4 لعج« ””هلوح ام تءاضأ املف ءآران دقوتسا لجر لثمك «مکلثمو ىلثم» :لاق هنأ كك

 اق ay ءاهيف نعقي رانلا ىف نعقي ىتلا باودلا "هذه
 وبلغتف « مله «رانلا نع َمُلَه] رانلا نع ّمّلِه ءرانلا نع مكزجحب ذخآ انأ ءمكلثمو ىلثم ا
 . ىران لثم اذهف «"اضيأ نيحيحصلا ىف هاجرخأو .«اهيف نومحتقتف

 اعيمج ضرألا يف ام مهل َنَأ ول هل اوبيجتسي مل نيدّلاو ىنسحلا مهبرل اوباجتسا نيذّلل
 49 6 ذاهملا شو منهج مهاوأمو باسحلا ءوس مهل كوا هب اودتفال هعم هلثمر

 هّللا اوعاطأ : ىأ «مهّيرل اوباجتسا نيدّلل # :لاقف ءايقشألاو ءادعسلا لام نع ىلاعت ربخي

 ءازحلا وه وهو “€ ىنسحلا مهلف «ةيتآلاو ةيضاملا هرابخأ اوقدصو .هرماوأل اوداقناو .هلوسرو
 يدر ير رد

 ىلإ ري مث هبذعن فوسف مَلَظ نم ام لاق ف :لاق هنأ نينرقلا ىذ نع ًاربخم ىلاعت لاق امك حلا

 : فهكلا] © ارس اًنرْمأ نم هَل لوقتسو ىنسحلا ءازج هلق احلاص لمعو نمآ نم اأو . ارك اباذع هبذعیف هبر

 ا « ةدايزو ىتسحلا اونسحأ نيذلل ظ :ىلاعت لاقو ء[88 ۷

 ىف :ىأ «اعيمج ضرألا يف ام مهل نأ ول هللا اوعيطي : مل ىأ «هل اوبيجتسي مل نيذلاو» :هلوقو
 نكلو Sh هعم و ابهذ ضرألا ء ءلمب هللا باذع نم اودتفي نأ مهنكمي نأ ول «ةرخآلا رادلا

 4 باّسحلا ءوس مهل كتلوأ $ ءالدع الو افرص ةمايقلا موي مهنم لبقي ال ىلاعت هنأل ؛مهنم لبقتي ال

 باسحلا شقون نمو «ريقحلاو ليلجلاو <« «ريمطقلاو را ىلع نوشقاني : ىأ «ةرخآلا رادلا E : ىأ

 . «داهملا سيو منهج مهاوأمو ) :لاق اذهلو ؛بذع

 اوُلوُأ كذب اَمنِإ ئمعأ وه نمك قحلا كبَر نم َكِيَلِإ لزنأ املأ مَلعَي نمف
 .4 09 بابلألا

 )١( «هپ ىلثعبال :أ «ت ىف .

 .( 78465 مقرب ملسم حيحصو ع7( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .دنسملاو ءأ ءت نم ةدايز (6) .(اذهو» :أ ىف (:) .؛اهلوح ام :ت ىف ()

 .قيرطلا اذه نم هدنع وهو (1184) مقرب ملسم حيحصو (1447) مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۱۲ /۲) دنسملا (7)

 . ؟ريخلا» :ت یف (۷)



 (؟5 - ۲۰) تايآلا :دعرلا ةروس  عبارلا ءزم لاا مو,

 وه « كبَر نمل دمحم اي «كِيَّلِإ لزنأ » ىذلا نأ سانلا نم ملعي نم ىوتسي ال :ىلاعت لوقي

 قدصي قح "هلك وه لب «هيف فالتخا الو هيف سبل الو ةيرم الو هيف كش ال ىذلا :ىأ « قحلا »
 لاق امك .لدع هيهاونو هرماوأو «قح اهلك هرابخأف ءرخآ ًائيش هنم ءىش داضي ال ءاضعب هضعب
 ىف الدعو «رابخإلا ىف ًاقدص :ىأ ١٠١[ :ماعنألا] «الدعو اًقدص كبر تملك تّمتو » : ىلاعت
 الو ريخ ىلإ ىدتهي ال ىمعأ وه نمو يحن اب ت تیام ید قمت نه عون الف «بلطلا

 رتل باَحصُأ يوتسي ال » :ىلاعت لاق امك «هعبتا الو هقدص الو هل داقنا ام همهف ولو ءهمهفي

 ملعي نمفأ ) :ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاقو ٠[« : رشحلا] «نوزئاقلا مه ةئجْلا باحصأ ةّنجْلا باحصأر

 . "ءاوتسا ال ؟اذهك اذهفأ :ىأ ؟4«ىمعَأ وه نمك قحلا كبَر نم كلِ لزنأ امن
 يام هس هي

 ةميلسلا لوقعلا ولوأ لقعيو ربتعيو ظعتي امنإ :ىأ «بابلألا اولوُأ ركذتي امنإ) :هلوقو

 مرکو هلضفب] مهنم هللا انلعج ا

 نأ هب هللا رم ام نولصي نيدّلاو 69 قايملا نوضقني الو هّللا دهعب نوفوي نيذّلا
 يجمد ماه م اه يم م اس

 اوُماَقَأو مهر هجو ءاغتبا اوربص نيذلاو © باسحلا ءو َنوُفاَحَيو مهب نوُسْحيو لصوي

 رادلا ىَبقع مهل كنو ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو ةينالعو ا ارس مهانفزر امم اوقفنأو ةالصلا
 5 كوو م ور م ر ميريام دس

 نولخدي ةكئالملاو مهتارذو مهجاوزأو مهئابآ نم حّلص نمو اهنولخدي ؛ ندع تانج و

 .( 68 ٍراذلا ىَبقع معَف متربص امب مكيَلع مالس 9 باب لك نم مهل
 ةبقاعلا ىهو .«ٍراّذلا ىَّبقع» مهل ناب «ةديمحلا تافصلا هذهب فصتا نمع ًاربخم ىلاعت لوقي

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةرصنلاو

 اذإو ءردغ مهدحأ دهاع اذإ نيذلا نيقفانملاك اوسيلو .«قاّيمْلا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذّلا»

 .ناحخ ع نذل ل ا لا

 ءارقفلا ىلإو مهيلإ ناسحإلاو «ماحرألا ةلص نم ,«لصوي نأ هب هللا رَمَأ ام نولصي نيذّلاو 7

 هللا نوبقاري «لامعألا نم نورذي امو نوتأي اميف :ىأ ر یزو «فورعملا لذبو ‹«جيواحملاو

 عيمج ىف ةماقتسالاو دادسلا ىلع مهرمأ اذهلف .ةرخآلا رادلا ىف باسحلا ءوس نوفاخيو «كلذ ىف

 .ةيدعتملاو ةرصاقلا مهلاوحأ عيمجو مهتانكسو مهتاكرح

 زع هلل كلذ نع مهسوفن "اومطفف ءمئآملاو مراحملا نع :ىأ مهر هجو ءاقتبا اوربص نيذّلاو

 .ظءاوس ال١ :أ ءت ىف (۳) .(ةحص» :أ ءت ىف (۲) .«ةملك» :أ ءت ىف )١(

 .«اومظعف) :أ ىف (5) .أ نم ةداير (6) .«ةميلسلا ةحيحصلا» : ت ىف )٤(



 ٤۵١ (؟5 - ۲۰ )تايآلا دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 و چ اغ وكرر ااو اهدودحب «ةالّصلا اوماقأو $ هباوث ليزجو هتاضرم ءاغتبا ؛لجو
 قافنإلا مهيلع بجي نيذلا ىلع :ىأ «مهاَنقزر امم اوقفنأو  «ىضرملا ىعرشلا هجولا ىلع اهعوشخو
 رسلا ىف : ىأ «ةينالعو ارس ‹«نیکاسمو جيواحمو ءارقف نم «بناجأو تابارقو تاجوز نم مهل
 ةنسحلاب نوءرديو »8 «راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ىف ءلاوحألا نم لاح كلذ نم مهعنمي مل ءرهجلاو

 ءاوفعو احفصو الامتحاو اربص ليمجلاب هولباق دحأ مهاذآ اذإف «نسحلاب حيبقلا نوعفدي : ىأ « ةئيسلا
 نيذّلا الإ اَهاَقَلي امو . ميمح يلو هناك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإَف نسحأ يه يتلاب عقدا : ىلاعت لاق امك

 ءادعسلا مالؤه نع ًاريخم لاق اذهلو ؛[١ ۳٤« :تلصف] 4 ميظع ظح وذ الإ اهاَقَلي امو اوربص

 :ندعلاو «ندع تانج » :هلوقب كلذ رسف مث «رادلا ىبقع مهل نأب ةنسحلا تافصلا هذهب نيفصتملا

 :اهف ”0نودلخي ةماقإ تانج :ئأ «ةمافإلا

 هيف «جورملاو جوربلا هلوح ««ندع» :هل لاقي ارصق ةنجلا ىف نإ :لاق هنأ ورمع نب هللا دبع نعو
 هر قلص لا ف ألا نيا «ةربح فالآ ةسمخ باب لك ىلع «باب فالآ ةسمخ

 ةمئأو ءادهشلاو ءايبنألاو لسرلا اهيف «ةنجلا ةنيدم :4ندع تانج »8 :هلوق ىف كاحضلا لاقو
 .ريرج نبا امهاور .اهلوح تانجلاو دعب مهلوح سانلاو «ىدهلا

 نم اهيف مهبابحأ نيبو مهنيب عمجي :ىأ 4 مهتاّيِرْذَو مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو $ :هلوقو
 (؟)هنإ ىتح مهب مهنيعأ رقتل ؛نينمؤملا نم ةنجلا لوخدل حلاص وه نم «ءانبألاو نيلهألاو ءابآلا
 هللا نم انانتما لب ءهتجرد نع ىلعألا كلذل صيقنت ريغ نم ؛ىلعألا ةجرد ىلإ ىندألا ةجرد (*)ءفرت
 نم مهاَنتلأ امو (0بِهتيَرذ مهب انقحلأ ناميإب ب مهتيرذ © اتعبتاو اونمآ نيذّلاو » :ىلاعت لاق امك ءاناسحإو
 7١[. : روطلا] 4نيهر بسك امب ئرما لك ءيش نم مهلمع

 ىأ .«راذلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع مالس . باب لك نّم مِهْيَلَع نولخدي ةكئالملاو» : هلوقو
 0 دفت اهايإ مهلوخد (2)دنعف «ةنجلا لوخدب ةئنهتلل انهاهو انهاه نم ةكئالملا مهيلع لخدتو

 ىف «مالسلا راد ىف ةماقإلاو ؛ماعنإلاو بيرقتلا نم هللا نم مهل لصح اب مهل نيئنهم نيمّلسم ةكئالملا

 .ماركلا لسرلاو ءايبنالاو نيقيدصلا راوج

 )قرح «بويأ ىبأ نب ديعس ىنثدح «نمحرلا دبع وبأ انثدح :هللا همحر «دمحأ مامإلا لاقو

 هللا ىضر «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «ىرفاعملا ةناشع ىبأ نع ىماذجلا ديوس نب فورعم
 هللا :اولاق «؟هللا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لوأ نوردت له» :لاق هنأ لي هللا لوسر نع «“' امهنع
 ءروغنلا مهب دست نيذلا 7١١نورجاهملا ءارقفلا هللا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لوأ» :لاق .ملعأ هلوسرو

 .«نودلخت» :ت ىف )١( .؟اهعوکرو اهدوجسو» :ت ىف )١(

 .«نم عفرت» :أ ىف () .«مهنإا :أ ىف (4) .«ةرحا :آ ىف (۴)
 .ادنع» :أ «ت یف (۸) . ؟مهتایرذ» :أ ىف (۷) . ؟مهتعبتاو» :ت ىف (5)
 .؟نيرجاهملا» :ت ىف )١١( .«هنع» :تاىف(١٠) .«ینثدح» :أ ءت ىف (9)



  t0۲تايآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا )7١ - 55(

 ءاشي نمل ىلاعت هللا لوقيف ءءاضق اهل عيطتسي ال هردص ىف هتجاحو مهدحأ توميو «هراكملا مهب ىقتت

 انرمأتفأ كقلخ نم كتريخو 00 ناكس نحن :ةكئالملا لوقتف . .مهويحف مهوتث ا

 مهب و ايش یی نوکر 109 نردد داغ اراک نإ E تار ىلا

 :لاق 00 و مهدحأ توحيو هراكملا مهب ؟" و .روغثلا

 ىبقع معنف متربص امب مُكْيَلَع مالس» «باب لك نم مهيلع نولخديف «كلذ دنع كالا اف

 , «رادلا

 نب هللا دبع نع «حلاص نب دمحأ نع «نيدشر نب دمحأ نع «ىناربطلا مساقلا وبأ هاورو

 ةلث لوأ» :لاق لَك ىبنلا نع «ورمع نب هللا دبع عمس ةناشع ىبأ نع «ثراحلا نب ورْمَع نع «بهو

 لجرل تناك نإو ءاوعاطأو اوعمس اورمأ اذإو «هراكملا مهب ىقتت نيذلا «نيرجاهملا ءارقف ةنجلا نولخدي

 ىتأتف ةنجلا ةمايقلا موي وعدي هللا نإو ءهردص ىف ىهو تومي ىتح ضقت مل ناطلس ىلإ ةجاح مهنم

 ىف اودهاجو «ىليبس ىف اوذوأو «ىليبس ىف اولتاق نيذلا ىدابع نيأ :لوقيف ءاهتنيزو اهفرخزب

 كحبسن نحن انبر :نولوقيو نودجسيف ةكئالملا ىتأتو «باسح الو باذع ريغب ةنحلا اولخدا ؟ىليبس

 ىدابع ال ؤه :لجو زع برلا لوقيف ؟انيلع مهترثآ نيذلا ءالؤه نم .كل و «راهنلاو ليللا

 مكيلع مالس » :باب لك نم ةكئالملا مهيلع لخدتف ىليبس ىف اوذوأو «ىليبس ىف اودهاج نيذلا

 . «(راذلا یبقع معنف متربص امب

 ةخيشم نم الجر تعمس «رذنملا نب ةاطرأ انثدح ءديلولا نب ةّيقَب نع ,كرابملا نب هللا دبع لاقو

 هتكيرأ ىلع ائكتم نوكيل نمؤملا نإ :لاقف ةمامأ ىبأ ىلإ تلج :لوقي «جاجحلا وبأ» هل لاقي ءدنجلا

 «نذأتسيف كلملا لبقيف «بوبم باب نيطامسلا فرط دنعو «مدخ نم ناطامس هدنعو «ةنحلا لحد اذإ

 ««نذأتسي كلم» :هيلي ىذلل هيلي ىذلا لوقيو ««نذأتسي كلم» :هيلي ىذلل  [مدخلا ىصقأ] لوقيف

 : هيلي ىذلل هيلي ىذلا لوقيو ءاونذئا :نمؤملا ىلإ مهبرقأ لوقيف .اونذئا :لوقيف نمؤملا غلبي ىتح
 ا نبا هاور . فرصني مث ملسيف لخديف هل حتفيف «بابلا ىدنع ىذلا مهاصقأ غلبي ىتح اونذئا

 0( جاجحلا ىبأ نع «رذنملا نب ةاطرأ نع « شايع نب ليعامسإ ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو

 .«ىقتيو» :1 ءت ىف (۳) .دسیو» :أ «ت یف (۲) ی (0)
 .«تاقث هلاجر» )759/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١158/7( دنسملا (5)

 .«اولتاق» :ت ىف (5)

 نبا نع هللا دبع نب دمحم قيرط نم )۷١/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو «ةدوقفملا ةعطقلا» )٠١١( مقرب ىناربطلل ريبكلا مجعملا (5)

 .ىبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقو ءهوحن هب «بهو

 .ىربطلاو ءأ ءت نم ةدايز (۷)

 )576/١5(. ىربطلا ريسفت (۸)

 ليدعتلاو حرجلا ىف هتمجرت ىفو «جاجحلا وبأ» (۳۸/۲) حاورألا ىداح ىف ميقلا نبا اضيأ هلقنو ءىربطلا ريسفت ىف عقو اذك (9)

 ةمامأ ابأ عمس ء«ىصمحلا كاحضلا وبأ «ىناهلالا فسويا» :(067 /0) نابح نبال تاقثلاو (7757/7 )٤/ ريبكلا خيراتلاو (375/4)

 . «رذنملا نب ةاطرأ هنع ىورو ءرمع نباو

 )575/1١5(. ىربطلا ريسفت ىلع ركاش دومحم ذاتسألا ةيشاح رظناو



 ع ا )٠٠. ۲١( ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .هوحن ركذف ‹ةمامأ ابأ تعمس :لاق ىناهلألا فسوي

 لوقيف «لوح لك سأر ىف ءادهشلا روبق روزي ناك يت هللا لوسر نأ :ثيدحلا ىف ءاج دقو
 ا( م 3 5 ا >0 E 35 3o ف 52

 ."7نامثعو رمعو ءركب وبأ اذكو «رآَدلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع مالس» :مهل

 نودسفيو لصوي نأ هب هّللا رمأ ام نوعطقيو هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذّلاو إب

 .4 3 رادلا ءوس مهلو ةنعّللا مهل كئلوأ ضرألا يف

 هيلإ راص ام فالخ ىلإ مهريصمو ةرخآلا رادلا ىف مهلآم ركذو «مهتافصو ءايقشألا لاح اذه

 رمأ ام نولصيو هللا دهعب نوفوي اوناك كئلوأف ا ف ف تداعب اوفصتا مهنأ امك «نونمؤملا

 نودسفيو لصوي نأ هب هللا رم ام نوعطقيو هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني ف ءالؤهو «لصوي نأ هب هللا

 نمتؤا اذإو «فلخأ دعو اذإو .بذك ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» :ثيدحلا ىف تبث امك .«ضرألا يف

 .ارجف مصاخ اذإو .ردغ دهاع اذإو» : ةياور ىفو «ناخ

 ةبقاعلا ءوس ىهو 4 رادلا ءوس مهلو# «ةمحرلا نع داعبإلا ىهو 4 َةَنعَّللا مهل كتلوأ» : لاق اذهلو

 . "”رارقلا سئبو منهج مهاوأمو «لاملاو

 نيقفانملا ىف لاصخ تس ىه :لاق .ةيآلا هللا دهع نوضقني نيذّلاو 8 :هلوق ىف ةيلاعلا وبأ لاقو

 اذإو ءاوفلخأ اودعو اذإو ءاوبذك اوثدح اذإ :لاصخلا هذه اورهظأ سانلا ىلع ةرهّظلا 0 اذإ

 ىف اودسفأو « لصوي نأ هب هللا رمأ ام اوعطقو «هقاثيم دعب نم هللا دهع اوضقنو ءاوناخ اونمتت

 ءاوفلخأ اودعو اذإو ءاوبذك اوثدح اذإ ل لاصخلا ثاللغلا اورهظأ مهيلع ة ةريلطلا تناك اذإو 8 ضرألا

 اينا اونا ااو

 ةرخآلا ىف ايندلا ةايحلا امو اًيندلا ةايحلاب اوحرفو ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي هللا

 . 4 ©2 عاتم الإ

 نم كلذ ىف هل امل ء«ءاشي نم ىلع هرتقيو .ءاشي نم ىلع قزرلا عسوي ىذلا وه هنأ ىلاعت ركذي

 لاق امك ءالاهمإو وهل ا وا ايندلا aS اره جرفو :لدعلاو ةمكحلا

 :c00 نونمؤملا] «نورعشي ال لب تاريخا يف مهل عراسن . نيبو لام نم هب مهدمن اَمّنَأ نوبسحيأإ : ىلاعت

65]. 

 ةايحلا اموإ :لاقف ةرخآلا رادلا ىف نينمؤملا هدابعل ىلاعت هرخدا ام ىلإ ةبسنلاب ايندلا ةايحلا رقح مث

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )١5/ )475لضعم اذهو ءًالسرم ىميتلا ميهاربإ نب دمحم نع ليهس نع .

 ) )۲.«داهملا» :أ ت ىف



 (۲۹ ۔ ۲۷) تايآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزحملا حس لل لس لل ع

 (الیتف نوملظت الو قا نمل ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عام لق :لاق امك ٠عام الإ ةرخآلا يف اينالا

 NY] 1: ىلعألا] € ٰىقبأو ريخ ةرخآلاو . ايندلا ةاّيحلا نو رثؤت لب : لاقو «[۷۷ :ءاسنلا]

 نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انثدح :الاق ديعس نب ىيحيو عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لعجي ام لثمك الإ ةرخآلا ىف ايندلا ام» : ك هللا لوسر لاق :لاق رهف ىنب ىخأ دروتسملا نع «سيق

 : م ف ملمع روو الاب ناتقاز «عجرت مب رظنيلف «ميلا ىف هذه هعبصأ مكدحأ

 و ا نفسا ب او تیم” كسأ ىذجب رم كي هللا لوسر نأ :رخآلا كيدحلا فو

 0 هوقلأ نيح لها يلم ذا نادل "لق نول ايندلل هللاو» :لاقف

 هيلإ يدهيو ءاشي نم لضي هللا نإ لق هر نم ةيآ هيلع لزنأ الول اورقك َنيِذّلا لوقيو »
 نيذّلا 9 بولقلا نكمطت هللا ركذب ال الأ هللا رخذب مُهيوُف سطو اوُمآ يذلا 29 بان م

 . 9 بام نس مهل نوط تاحلاصلا ومع اون
 انتأيلق » :اولاق امك بر نم ةيآ هيلع لزنأ »اله :ىأ «الول » :نيكرشملا  ليق نع ىلاعت ربخي

 ام ةباجإ ىلع رداق هللا نإو «ةرم ريغ اذه ىلع مالكلا مدقت دقو «[0 :ءايبنألا] «نوُلَوَأْلا لسرُأ امك ةيآب
 مهل ىرجي نأو ءًابهذ افصلا مهل لوحي نأ هولأس امل هلوسر ىلإ ىحوأ هللا نأ :ثيدحلا ىفو .اولأس

 مهتيطعأ دمحم اي تئش نإ :نيتاسبو جورم اهناكم ريصيف ةكم لوح نم لابجلا حيزي نأو «ًاعوبني

 ةبوتلا باب مهيلع تحتف تئش نإو «نيملاعلا نم ًادحأ هبذعأ ال ًاباذع مهبذعأ ىنإف اورفك نإف «كلذ

 نم لضي هللا نإ لق : هلوسرل لاق اذهلو؛ 2'' «ةمحرلاو ةبوتلا با حلا لفافو
 ءاوحرتقا ام قفو ىلع ةيآب لوسرلا ثعب ءاوس .ىداهلاو لضملا وه : ىأ «بانأ نم هيل لإ يدهيو ءاشي

 ينغت امو #:لاق امك ءهمدع الو كلذب اطونم سيل لالضإلاو ةيادهلا نإف ؛ مهلاؤس ىلإ مهبجي مل

 02220 لاقو ءغ١٠: سنوي4نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآلا

 ةكئالملا مهي انت اتن ولو $ : لاقو. [۹۷ .«95:سنوي] «ميلألا بالا اوري ىثح يآ لك مهتءاج ولو

 «نولهجي مهرتكأ نكأو هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوئاك ام البف ءيش لَك مِهيلع اترشحو ل ئتوملا مهمّلكو

 بانأ نم ىدهيو :ىأ (بانأ نم هيلإ يدهيو ءاشي نم لضي هللا نإ لق » :لاق اذهلو ؛[١١١:ماعنألا]

 .هيدل عرضتو «هب ناعتساو «هيلإ عجرو «هّللا ىلإ

 )١( دنسملا )٤/ ۲۲۸( مقرب ملسم حيحصو )5868(.

 .؛كشألاو» :أ ت ىف () .«كشأ» : ءت ىف (۲)

 .هنع هللا ىضر «رباج ثيدح نم (۲۹۵۷) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٤6(

 .؟لتق» :ت ىف )٥(

 .امهنع هللا ىضر «سابع نبا ثيدح نم (؟5147؟/١) دنسملا ىف دمحأ هاور )١(



 t00 (۲۹ ۔ ۲۷) تايآلا : دعرلا روا ءزجلا

 دنع نكستو هللا  بناج ىلإ نكرتو :بيطتا :ىأ هللا ركذب مهبولق نكمطتو اونمآ نيذّلا»
 .كلذب قيقح وه :ىأ «بولقلا نكمطت هللا ركذب الأ :  لاق اذهلو ؛ًاريصنو ىلوم هب ىضرتو «هرکذ

 ؛ سابع نبا ن ؛ةحلط: نبأ نبا لاق بام نسحو مهل یبوط تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا ل
 .مهل ام معن :ةمركع لاقو .نيع ةرقو حرف

 . مهل ةطبغ : كاحضلا لاقو

 . مهل ريخ :ىعختلا ميهاربإ لاقو

 ىف لاقو .اريخ تبصأ :ىأ ««كل ىبوط» :لجرلا لوقي «'''ةيبرع ةملك ىه :ةداتق لاقو

 . مهل ىنسح : مهل ئبوط# :ةياور
 . عجرم : ىأ#« بائم نسحو#

 .اهنيب ةافانم ال دحاو ءىش لاوقألا هذهو

 . ةيشبحلاب ةنحلا ضرأ ىه :لاق .«مهل ئبرط# : سابع نبا نع «ريبج نب ديعس لاقو

 ىبوط# : ةم ركع نع «ىدسلا ىور اذكو .ةيدنهلاب ةنجلا مسا ىبوط : : حوجسم نب ديعس لاقو
 .دهاجم لاق هبو .ةنحلا :ىأ «مهل

 تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذْلا» :لاق اهنم غرفو ةنجلا هللا قلخ امل :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
٠€ TTهتبجعأ نيح كلذو . 

 بّشوَح نب رهش نع «رفعج نع .بوقعي انثدح ءديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 .ةنجلا روس ءارو نم اهناصغأ ءاهنم ةنجلا رجش لك «ةنجلا ىف ةرجش « ئبوط#» : لاق

 داو رغ ىعييسلا ا ياو مس قب يكسو داش نتاو نزرع وف فور اذكشو
 .اهنم نصغ اهنم راد لك ىف < «ةنحلا ىف ةرجش ىبوط نأ :فلسلا نم

 تدتماف ءدتمت نأ اهرمأو «ةؤلؤل ةبح نم هديب اهسرغ «ىلاعتو كرابت «نمحرلا نأ مهضعب ركذو

 ءامو رمخو لسع نم «ةنجلا راهنأ عيباني اهلصأ نم تجرخو «ىلاعتو كرابت هللا ءاشي ثيح ىلإ
 مالا

 ىبأ نع «هثدح حمسلا اأ ا نأ ءثراحلا نب ورمع انثدح :بهو نب هللا دبع لاق دقو

 «ةنس ةئام ةريسم ةنحلا ىف ةرجش :ىبوط» :اعوفرم] ءهنع هللا ىضر «ىردخلا ديعس ىبأ نع ؛.مئيهلا

 . '«اهمامكأ نم جرخت ةنجلا لهأ بايث

 .«ءامو نبلو» :ت یف (۳) .«ةبيرغ» :أ «ت ىف (۳) .«بانج» :أ «ت ىف )١(
 .«فعض اهيف ديعس ىبأ نع مثيهلا ىبأ نع جارد ثيداحأ» : هللا همحر «دمحأ لاق )٤٤۳/۱١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )٤(



 (۲۹ 71 تايآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا و٦

 «حمسلا وبأ جارد انثدح «ةعيهل نب هللا دبع تعمس e سا ددح :دمحأ مامإلا لاقو

 هللا لوسر اي :لاق الجر نأ :ِِلمك هللا لوسر نع  [یردخلا ديعس ىبأ نع .هثدح مثيهلا ابأ نأ

 نمآ نمل ىبوط مث «ىبوط مث ءیبوط مث یب نمآو ىنآر نمل ىبوط» :لاق .كب نمآو كآر نمل ىبوط
 ةنجلا لهأ بايث «ماع ةئام ةريسم ةنجلا ىف ةرجش» :لاق ؟ىبوط امو :لجر هل لاق .«ىنري ملو یب
 يجامل مرير

 نع «بيهو نع «ىموزخملا ةريغم نع «هيوهار نب قاحسإ نع ءًاعيمج ملسمو ىراخبلا ىورو
 اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا ىف نإ» : ل هللا لوسر لاق و ل نع «مزاح ىبأ

 ديعس وبأ ىنثدح :لاقف .ىقرزلا شايع ىبأ نب نامعنلا هب تندحف :لاق «اهعطقي ال ماع ةئام

 ام ماع ةئام عيرسلا رمضملا دارتلا كارلا ريفي و ا ف ل هلك ىلا وه قرشا
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 هللا:ىضر ء«سنأ نع 0 «ديعس نع , ؛عيرز نب ديزي ثيدح نم .«ىراخبلا حيحص ىفو

 ةرجش ةنجلا ىف» :لاق ء[“ ةعقاولا] € دودمم لظوإل : هللا لوق ىف ی هللا لوسر لاق :لاق ءهنع

 . “«اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي

 ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ىلع نب لاله نع .حْيَلُف انثدح .جْيرس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نقلة ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي ب ةرجش ةنحلا ىف» : وا هللا لوسر لاق لو ةريره يبا نع «ةرمع

 . '”نيحيحصلا ىف هاجرخأ .4 دودمم ٍلظو)» متئش نإ اوؤرقا

 ابأ تعمس «ةبعش انثدح :الاق جاجحو ر رقعج نب دمحم انثدح :ًاضيأ دمحأ N [مامإلا] لاقو

 اهلظ ىف بكارلا ريس ةرجش ةنجلا ىف نإ» :لاق هنأ ديم ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع ثدحي كاحضلا

 E ريفا ند كني هنا : وأ - نيعبس

 ىبأ تنب ءامسأ نع «هيبأ نع مزل قولا ليغ كين داغ وپ ني نف «قاحسإ نب دمحم لاقو

 ننفلا لظ ىف ريسي» :لاق .ىهتنملا ةردس ركذو ءَ هللا لوسر تعمس :تلاق ءاهنع هللا ىضر ءركب

 اهرمث نأك .بهذلا شارف اهيف .بكار ةئام اهنم ننفلا ىف لظتسي : - لاق :وأ  ةنس ةئام بكارلا اهنم

 . ىذمرتلا هاور .«لالقلا

 .أ هت نم ةدايز )١(

 ۷١(. /؟)دنسملا (۲)

 .(۲۸۲۷) مقرب ملسم حيحصو (19807) مقرب یراخبلا حيحص (۳)

 )۳۲١۱(. مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .«ماع» :أ ىف (0)

 )( دنسملا )۲/ ٤۸١(.

 .أ نم ةدايز (۷)

 .((00 /؟) دنسملا (۸)

 .«بيرغ حيحص نسحا) : خسنلا ضعب ىفو بیرغ نسح ثيدح» :ىذمرتلا لاقو (o01) مقرب ىذمرتلا ناس )5



 و ب تمسك يح ب N وعلا ووش ةعارلا هوما

 دوسألا مالس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىبحي نع «فسوي نب ديعس نع «شايع نب ليعامسإ لاقو
 هب قلطنا الإ ةنحلا لخدي دحأ نم مكنم ام» : لك هللا لوسر لاق :لاق ىلهابلا ةمامأ ابأ تعمس :لاق

 ءاش نإو ءرمحأ ءاش نإو .ضيبأ ءاش نإ ءءاش كلذ ىأ نم هذخأيف ءاهمامكأ هل حتفتف ءىبوط ىلإ

 او قرار داملا ناف لك رسا ا ناو تركنا

 نع ءروث نب دمحم انثدح ىلع E :ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاقو

 ىبوط :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «بشوح نب رهش نع هللا دبع نب ثعشأ نع هرّمعَم
 ءاهمجلو اهجورسب ليخلا نع هل قتفتف ؛ءاش امع ىدبعل تفت :اهل هللا لوقي «ةنجلا ىف ةرجش

 کلا نم ءاش امعو ءاهتمزأب لبإلا

 ىف نإ :هّللا همحر «بهو لاق ءابيجع ًابيرغ ًارثأ انهاه هبنم نب بهو نع ريرج نبا ىور دقو

 اهقروو «طاير اهرهز ءاهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي ««ىبوط» :اهل لاقي ةرجش ةنجلا

 راهنأ اهلصأ نم جرخي «كسم اهلحوو «روفاك اهبارتو «توقاي اهؤاحطبو هربنع اهنابضقو «دورب

 مهبر نم كلاب مهتتأ ذإ مهسلجم ىف مه انيبف ءةنجلا لهأل سلجم ىهو .لسعلاو نبللاو رمخلا

 ياا ىعرملا زخک اهربوو .""انسح حيباصملاك اههوجو بهذ نم لسالسب ةمومزم ابجن نودوقي

 و «قربتسإو سدنس نم اهبايثو .بهذ نم 2” اهفوفدو «توقاي نم اهحاولأ لاحر اهيلع «هنيل
 أطوأو ءرئاطلا نم عرسأ ىهف ءاهنوبكريف :لاق هيلع اوملستو هوروزتل مكيلإ انلسرأ انبر نإ :نولوقيو

 نذأ 2!" بيصت ال «هيجانيو هملكي وهو هيخأ بنج ىلإ لجرلا ريسي نهم ريغ نم ايجن «شارفلا نم
 الل «مهقيرط نع یحنتتل ةرجش نإ ىتح .ىرخألا كرب ةلحار كرب الو «ىرخألا نذأ اهنم ةلحار

 اورظني ىتح ميركلا ههجو نع مهل رفسيف ميحرلا نمحرلا ىلإ نوتأيف :لاق .هيخأو لجرلا نيب قرفت
 لوقيف :لاق .ماركإلاو لالجلا كل قحو «مالسلا كنمو مالسلا تنأ «مهللا :اولاق هوأر اذإف «هيلإ

 نيذلا ىدابعب ابحرم «ىتبحمو ىتمحر تقح مكيلعو «مالسلا ىنمو مالسلا انأ» :'"”[كلذ دنع]ىلاعت
 .«ىرمأ اوعاطأو بيغب ىنوشحخ

 كفادك دوجسلا ند اك ندا ؛كردق قح كردقن ملو «كتدابع قح كدبعن مل انبر:نولوقيف : لاق

 مكنع تعفر دق ىنإو «ميعنو كلم راد اهنكلو «ةدابع الو بصن رادب تسيل اهنإ»: هللا لوقيف :لاق

 ةينمأ مهرصقأ نإ ىتح «هنولأسيف «هتينمأ مكنم لجر لكل نإف «متئش ام ىنولسف «ةدابعلا بصت

 نم هيف اوناك ءىش لك لثم ىنتآف بر ءاهيف اوقياضتف مهايند ىف ايندلا لهأ  سفانت بر :لوقيل

 .هب ٠ شايع نب ليعامسإ نع :ةبتع ىبأ قيرط نم )١55( مقرب ةنحلا ةفص ىف ايندلا ىبأ نبا هاور )١(

 . فيعض بشوح نب رهشو . هب «ثعشآلا نع رمعم قيرط نم )۲٦0٥( مقرب دهزلا ىف كرابملا نبا هاورو ((6/) ىربطلا ريسفت ()

 .«اهفرفرو» :أ ىف (5) .«ىزعرلا» :ت ىف (:) .«اهتسح نم# :أ ءت ىف (۳)

 .«سفانتي» :أ ىف (۸) .ىربطلاو ءأ ءت نم ةدايز (۷) .«بيصي الل :أ ت ىف )١(
3 



 (1 12 70 ةظايآلا +دعرلا ةو عباولا» »زكا ب تسحب ج ت وو

 نود تلأس دقلو «كتينمأ كب ترصق دقل» : ىلاعت هللا لوقيف .ايندلا تهتنا نأ ىلإ اهتقلخ موي

 مث :لاق .«ديرصت الو دکن ىئاطع ىف سيل هنأل ؛[یتلزنب كفحتاسو] «ىنم كل اذه «كتلزنم

 مهيلع نوضرعيف :لاق .«لاب ىلع مهل رطخي ملو «مهينامأ غلبي مل ام ىدابع ىلع اوضرعا» :لوقي

 ةعبرأ لك ىلع «ةنرقم نيذارب مهيلع نوضرعي اميف نوكيف «مهسفنأ ىف ىتلا مهينامأ مهب رصقت ىتح
 نم شرُف اهنم هبق لك ىف «ةغرّمم بهذ نم ةبق اهنم ريرس لك ىلع «ةدحاو ةتوقاي نم ريرس اهنم
 بايث نم نابوث نهنم ةيراج لك ىلع «نيعلا روحلا نم ناتيراج اهنم ةبق لك ىف «ةرهاظتم ةنجلا شرف
 امههوجو ءوض ذفني "هب اتقبع دق الإ ةبيط حير الو «امهيف وهو الإ نول ةنجلا ىف سيلو «ةنجلا

 ضيبألا كلسلاك ءامهقوس قوف نم امهخم ىري «ةبقلا نود امهنأ امهاري نم نظي ىتح «ةبقلا ظلغ
 «لضفأ وأ ةراجحلا ىلع سمشلا لضفك (؟) هتبحاص ىلع لضفلا نم هل نايري ءءارمح ةتوقاي ىف

 اننظ ام هللاو :هل نالوقيو هب  هناقنتعیو هنالبقيو هناييحيف امهيلإ لخديو «كلذ لثم امهل وه ىريو

 لجر لكب ىهتني ىتح «ةنجلا ىف افص مهب نوريسيف ةكئالملا ىلاعت هللا رمأي مث .كلثم قلخي هللا نأ

 , ل تدا نتا كرم ئلإ مهتم

 مكبر بوهوم ىلإ اورظناف :دازو «هبنم نب بهو نع «هدنسب متاح ىبأ نبا رثألا اذه ىور دقو

 نم اهباوبأو «ناجرملاو ردلا نم ةينبم فرغو «ىلعألا قيفرلا ىف بابقب وه اذإف «مكل بهو ىذلا
 اهباوبأ نم روفي ءرون نم اهربانمو «قربتسإو سدنس نم اهشرفو «توقاي نم اهررسو «بهذ
 ةخماش روصقب اذإو «ءىضملا راهنلا ىف " ىردلا بكوكلا لثم هدنع سمشلا عاعش لثم رون اهصارعو

 كلت نم ناك امف ءًراصبألا عمتلال آذإ ءرْخَسُم هنأ الولف ءاهرون وهزي توقايلا نم نييلع ىلعأ ىف
 رمحألا توقايلا نم اهنم ناك امو «ضيبألا  ريرحلاب شورفم وهف «ضيبألا] توقايلا نم روصقلا
 سدنسلاب شورفم وهف «"[رضخألا توقايلا نم اهنم ناك امو ءرمحألا ىرقبعلاب شورفم وهف
 درمزلاب '''” هزنم رفصألا ناوجرألاب شورفم وهف ءرفصألا توقايلا نم اهنم ناك امو ءرضخخألا
 نم باق اهفرشو .رهوجلا نم اهناكرأو اهمئاوق -ءءاضيلا ةضفلاو« رمح ألا بهذلاو ::رسفعخألا

 توقاي نم نيذارب مهل تبّرُف «مهبر مهاطعأ ام ىلإ اوفرصنا املف .ناجرملا نم فرغ اهجوربو ءؤلؤل

 كلت نم نودرب ةمكح مهنم ديلو لك ديب نودلخملا نادلولا اهبنجت «حورلا اهيف خوفنم «ضيبأ
 ةشورفم «ةنوضوم ًررس اهجورس «توقايلاو ردلاب ةموظنم ءءاضيب ةضف نم اهتنعأو اهمجلو «نيذاربلا
 ىلإ اوهتنا املف .ةنجلا ضاير''' نطبب مهب فرت نيذاربلا كلت مهب تقلطناف .قربتسإلاو سدنسلاب

 )١( .ىربطلاو «أ «ت نم ةداير )١( «اهيف» :أ ىف .

 .(هبحاص)» :أ ىف )٤( . (امهب اقبع» :أ «ت ىف (۳)

 .«هناقلعیو» :أ ءت ىف (6)

 )87597/١5(. ىربطلا ريسفت (5)

 .أ ءت نم ةدايز (9) .«ريرحلا نم» :أ ىف (۸) .«ىذلا» :أ ءت یف (0

 .«نطبو» : ىف )١١( .«ةبوبم» :أ ىف )١(



 هډ (۳.) ةيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ةمارك مهوئنهيو مهوحفاصيو مهوروزيل مهنورظتني «رون نم ربانم ىلع ادوعق ةكئالملا اودجو « مهلزانم

 تاب. ىلع ادو كرو الاس امو“ مهيلع هب لواطت ام عيمج اهيف اودجو مهروصق اولخد املف .مهبر

 نانيع امهيفو «ناتماهدم ناتنجو «نانفأ اتاوذ“')[ناتنج] ءنانج ةعبرأ روصقلا كلت نم رصق ك
 و

 اورقتساو مهلزانم "7 ونيت املف « مايخلا ىف تاروصقم روحو «ناجوز ةهكاف لك نم امهيفو «ناتخاضن

 باوث متيضر له :لاق .اًنبرو معن :اولاق ؟اقح  مکتدعو ام متدجو له :مهبر مهل لاق مهرارق

 « ىهجو ىلإ مترظنو «یراد متللح مكنع “ ىاضرب :لاق انع ضراف انيضر «انبر :اولاق ؟مكبر

 الو صيغنت هيف سيل +« :دوه] ذوذجم ريغ ءاطع < .مكل ًائينه ًائينهف كولا فاكر

eانسمي ال ءهلضف نم ةماقملا راد (9) انلخدأو «نزحلا انع بهذأ ىذلا هلل دمحلا :اولاق كلذ دنعف  

 .روكش روفغل انبر نإ «بوغل اهيف انسمي الو بصن اهيف

 كلذل لوقي ىلاعت هللا نأ : نيحيحصلا ىفف «دهاوش هضعبلو بيجع رثأو « بيرغ قايس اذهو

 هللا لوقي ىنامألا هب تهتنا اذإ ىتح «"ىنمتيف نمت :ةنجلا الوخد ةنجلا لهأ رخآ نوكي ىذلا لجرلا

 2000ه ةرشعو «كل كلذ» :لوقي مث «هركذي «(اذک نم متو اذك نم نمت : یلاعت

 نأ ول « ىدابع ايه: 29 لجو رع « هللا نع ةا هللا لوسر نع رذ ىبأ نع ءملسم جج ىفو

 د ناسنإ لك تيطعأف «ىنولأسف .«دحاو ديعص ىف اوماق ءمكنجو ئإو «مكرخآو مكلوأ

 ثيدحلا ««رحبلا ىف لخدأ اذإ طيخملا صقني امك الإ ءائيش ىكلم نم كلذ صقن ام «هتلأسم
 رب

 لهأ نايبص عضرت اهلك «عورض اهل «ىبوط اهل لاقي ةرجش ةنجلا ىف نإ :نادعَم نب دلاخ لاقو

 نيعبرأ نبا ثعبيف ‹ةمايقلا موقت ىتح هيف بلقتي «ةنجلا راهنأ نم رهن ىف نوكي ةأرملا طقس نإو ‹ةنحلا

 . متاح ىبأ نبا هاور . ةنس

or مہ 

 مهو كيلإ انيحوأ ي دا مهيلع ولتتل ممأ اهلبق نم تلح دق ةّمُأ يف كاتلسرأ كلذك )»

 .( © باتم هيلو تلكَوت هيلع وه الإ لِ ال يّ وه لق نمحّرلاب نورفكي
 مهخلبت :ىآ كيل انيحوأ يذلا مهيَلع ولتتل » ةمألا هذه ىف دمحم اي كانلسرأ امكو :ىلاعت لوقي

 أ ‹ت نم ةدايز 20 .؟مهبر مهيلع» : یف (۱)

 .؟مکبر دعو ام» :ت ىف )٤( .«اوؤوبت» :أ «ت یف (۳)

 .«انلحأو» :1 ىف (7) .«ىاضربف» :ت ىف (5)

 .12نميف» :تاىف (۷)

(A)مقرب ىراخبلا حيحص  (oV)امهنع هللا ىضر «ديعس ىبأو ةريره ىبأ ثيدح نم 70 مقرب ملسم حيحصو . 

 . لجو زع هللا نع «ليربج نع ءَ هللا لوسر نع» :ت ىف (9)



 )١١( ةيآلا :دعرلا ةروس  عبارلا ءزحلا حس لللل ل سل 46

 كلف «كلبق نم لسرلا بك دقو «هللاب ةرفاكلا ةيضاملا ممألا ىف انلسرأ كلذك «مهيلإ هللا ةلاسر
 مهبيذكت ؛ نإف « مهب مقنلا لول نم ءالؤه رذحيلف ‹كئلوأب انتمقنو انسأب انعقوأ امكو «ةوسأ مهيف

 مهل يزف كلبق نم ممأ ىلإ اتلسرأ دل هللات >: ىلاعت هللا لاق «نيلسرملا نم كريغ بيذكت نم دشآ كل

 نم لسر تبدلك دقلو ): ىلاعت لاقو ۳: لحنلا]4ميلَأ باَذَع مهو مولا مهيلو رهف مهلامعأ ناطيشلا

 (نيلسرملا ابن نم كءاج دلو هللا تاملكل لدم الو انرصن مهاتأ ىح اوذوُأو اوبذك ام ىلع اوربصف كلبق

 .ةرخآلاو ايندلا ىف مهعابتألو مهل ةبقاعلا انلعجو «مهانرصن فيك :ىأ [” 5 : ماعنألا]

 نورقي ال «نمحرلاب نورفكي مهيف كانثعب ىتلا ةمألا هذه :ىأ «نمحرلاب نورفكي مهو » :هلوقو

 هللا مسب» اوبتكي نأ ةيبيدحلا موي اوفنأ اذهلو ؛ميحرلا نمحرلاب هللا فصو نم نوفنأي اوناك مهنأل ؛هب

 ا اخبلا حيحص ىف ثيدحلاو «ةداتق هلاق .ميحرلا نمحرلا ام ىردن ام :اولاقو 'ميحرلا نمحرلا
 :ءارسإلا] 0 ا هّللا اوعدا لق » :ىلاعت هللا لاق دقو

 "يدلل د دبعو هللا دبع هللا

 ةيبوبرلاب هل رقم فرتعم «هب نمؤم انأ هب نورفكت ىذلا اذه :ىأ« وه الإ ِهَلِإ ال يَبر وه لق »

 ِإ : ىأ# باتم هيلإو «ىرومأ عيمج ىف :ىأ «تلكوت هيلع $ ءوه هلإ ال ىبر وه «ةيهلإلاو

 ر ا كلذ يحكي ر ال هنإف «بينأو عجرأ

 رمألا هلل لب ىتومْلا هب ملك وأ ضرألا هب تعَطُق وأ لابجلا هب ترّيس انارق نأ ولو ل

 اورفك نيذّلا لازي الو اعيمج سالا ىدهَل هللا ءاشي ول نأ اونمآ نيذّلا سي مَلَفَأ اعيمج

 فلخي ال هللا نإ هللا ْدْعَو يتأي ىح مهراد نم اًبيرَق لح وأ ٌةَعِراَق اوعنص امب مهبيصت
 . 4 تدداعيملا

 ةلزنملا بتكلا رئاس ىلع هل الضفمو ءم دمحم ىلع هلزنأ ىذلا نآرقلل احدام ىلاعت لوقي

 هكا نع لاا نيس تاك دا کلا ناک یل e انآرق نأ ولو » : هلبق
 كلذب فصتملا وه نآرقلا اذه ناكل ءاهروبق ىف ىتوملا هب ''' ملكت وأ )شنت :تو ضرألا هب عطقت وأ
 نع نجلاو سنإلا عيطتسي ال ىذلا زاجعإلا نم هيف ال ؛كلذك نوكي نأ ىلوألا قيرطب وأ « هريغ نود

 هب نورفاك نوكرشملا ءالؤهف اذه عمو ‹هلثم نم ةروسب الو «هلثمب اوتأي نأ اوعمتجا اذإ مهرخآ

 .ةيبيدحلا ةوزغ ةصق ىف ةمرخم نب روسملاو مكحلا نب ناورم نع (۲۷۳۲ «۲۷۳۱) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .«ميحرلا دبعو» :ةدايز أ ىف )١(

 .(۲۱۳۲) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .«ققشتو» :أ ىف (5) .«كلذ دحأ» :ت ىف (4)

 .؟ملكتو ققشتو» :ت ىف (0)



 )۳١( ةيآلا:دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 «ناك هللا ءاش ام «ءلجو زع «هللا ىلإ اهلك رومألا عجرم : ىأ “(اعيمج رمألا هلل لب ل وا

 .هل لضم الف هللا دهی نمو «هل ىداه الف للضي نمو «نكي مل أشي مل امو

 :دمحأ مامإلا لاق «عيمجلا نم قتشم هنأل ؛ةمدقتملا بتكلا نم لك ىلع نآرقلا مسا قلطي دقو

 لاق :لاق ةريره وبأ انثدح ام اذه :لاق هّبَنم نب مامه نع هرّمْعَم انثدح 0
 لبق نم نآرقلا أرقي ناكف «جرست نأ هتبادب رمأي ناكف «ةءارقلا دواد ىلع "” تّمّمح» :ِلكَي هللا لوسر

 . '؟”ىراخبلا هجارخإب درفنا .«هيدي لمع نم الإ لكأي ال ناكو «هتباد جرست نأ

 .روبزلا انه نآرقلاب دارملاو

 ءاشي ول نأ » 22 اونيبتي وأ اوملعيو قلخلا عيمج ناميإ نم :ىأ «اونمآ نيذلا سي ملفأ » قو

 اذه نم لوقعلاو سوفنلا ىف عجنأ الو غلبأ ةزجعم الو ةجح 27 مث سيل هنإف ,«اًعيمج سالا ىد هللا

 نأ حيحصلا ىف تبثو . هللا ةيشخ نم اعدصتم اعشاخ هتيأرل لبج ىلع هللا هلزنأ ول ىذلا «نآرقلا

 ايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو ءرشبلا هلثم ىلع نمآ ام ىتوأ دقو الإ ىبن نم ام» :لاق اي هللا لوسر

 تضرقنا ىبن لك ةزجعم نأ :هانعم ."«ةمايقلا موي اعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف «ىلإ هللا هاحوأ

 هنم عبشي الو ءدرلا ةرثك نع َقَلْخَي الو «هبئاجع ىضقنت ال «دابآلا ىلع ةيقاب ةجح نآرقلا اذهو «هتومب

 . هللا هلضأ هريغ ىف ىدهلا ىغتبا نمو « هللا همصق رابج نم هكرت نم . لزهلاب سيل لصفلا وه «ءاملعلا

 اندم ر ا خب شي اا «ثراحلا نب باجنم انزين غرز وا افلح : متاح ىبأ نبا لاقو

 دمحمل اولاق «ةيآلا4لاّبجْلا هب ترّيس انآرق نأ ولو » :هل تلق :لاق ىفوعلا ةيطع نع «ناسح نب رمع

 ناجم ناك ربع فرا کیلا ءاهيف ثرحنف عستت ىتح ةكم لابج انل تريس ول : ةي
 .ةيآلا هذه هللا لزنأف هموقل ىتوملا ىيحي ىسيع ناك امك ىتوملا انل تييحأ وأ «حيرلاب هموقل عطقي

 «ديعس ىبأ نع «معن :لاق ؟ِللَك ىبنلا باحصأ نم دحأ نع ثيدحلا اذه نوورت له :تلق :لاق
 , 0ص ىبنلا نع

 هللاف «ةيآلا هذه لوزن ببس ىف دحاو ريغو «ىروثلاو «ةداتقو «ىبعشلاو «سابع نبا ىور اذكو

 . ملعأ

 . مكنآرقب لعف «مكنآرق ريغ نآرقب اذه لعف ول :ةداتق لاقو

 ملو ءءاشي ام الإ كلذ نم عنصيال ”١١ [ىأ] :سابع نبا لاق :( اعيمج رمألا هلل لب :  هلوقو

a 

 .«فقحخ» :أ «ت یف (۳) . (هدهی» :أ «ت یف (۲) .أطخ وهو «هللف» :أ ءت ىف )١(

 .«تمث» : ىف )١( .؟اونقيتيو اوملعيو» :أ ىف (5)

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )۱٥۲( مقرب ملسم حيحصو )٤۹۸۱( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .؛انب) :أ ت یف (6)

 . ادج فيعض هدانسإو «هب ةرامع نب رشب قيرط نم (۱۹۱/۲) فاشكلا جيرخت ىف امك ةريسفت ىف هيودرم نبا هاورو (4)

 .أ نم ةدايز )٠٠١(



1 

 .ًاضيأ ريرج نبا هلاقو «هنع هدنسب قاحسإ نبا هاور «لعفيل نكي

 أرقو .اونمآ نيذلا ملعي ملفأ : «اونمآ نيذلا سأيي ملفأ © : هلوق ىف فلسلا نم دحاو ريغ لاقو N) e د - : .ء 0 ا قمنا : :

 .«اًعيمج سانلا ىدهل هللا ءاشي ول نأ اونمآ نيذلا نيبتي ملفأ» :نورخآ

 : اعيمج سالا ىدهت هللا ءا ولو, ودهن نأ اوما نيذلا ني دق ؟ةيلاعلا نبا 'لاقو

 (YT) ةيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 د ا (مهراد نم اَيرَق لحت وأ ةعراق اوعتص امب مهبيصت اورفك نيذّلا لازي الو :  هلوقو
 لاق امك ءاوربتعيو اوظعتيل مهلوح نم بيصت وأ ءايندلا ىف مهبيصت عراوقلا لازت ال «مهبيذكت
 الفاظ :لاقو ء[707 : فاقحألا](نرعجري مُهَّلعَل تايآلا افَرصو ئرقلا نم مكلوح ام انكلهأ دقلو 3 : ىلاعت
 :f : ءايبنالا] َنوُبلاعْل مَ اهفارطأ نم اهصقنن ضرألا يتات اَنأ "7 توري

 .قايسلا نم رهاظلا وه اذهو .ةعراقلا :ىأ «مهراد نم ابيِرَق لحت وأ » : نسحلا نع «ةداتق لاق

 ىف سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع «ةداتق نع «ىدوعسملا انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاق

 «مهراد نم اير لحت وأ ١» «ةيرس :لاق عراف اوعنص امب  مهبيصت 5 اورفك نيل لاَزي الو » : هلوق
 ف ار راو فال دمحم :لاق

 .ةياور ىف «دهاجمو «ريبج نب ديعسو «ةمركع لاق اذكهو

 مهيلع لزني ءامسلا نم باذع: لاق 4 َةعِراَف اوعنص امب "٣ مهبيصت ل : سابع نبا نع (ىفوعلا لاق
 . مهايإ هلاتقو مهب ها هللا لوسر لوزن : ىنعي«مهراد نم ابیرف "7 لحت وا ١»

 .ةبكن :ىأ 4 َةَعِراَف ل :سابع نبا نع «هنع ةياور ىف ةمركع لاقو «ةداتقو «دهاجم لاق اذكو

 . ةمايقلا موي :ىرصبلا نسحلا لاقو .ةكم حتف :ىنعي هللا دعو يتأي ىح :لاق مهلكو

 ايندلا ىف مهعابتألو مهل ةرصنلاب هلسرل هدعو ضقني ال : : أ « داعيملا فلخي ال هللا نإ $ : ةلؤقو
 رو و

 . :٤١[ ميهاربإ] «ماقتنا وذ زيزع هللا نإ هلسر هدعو فلخم هللا نبسحت الق » .ةرخآلاو

 ناک فّيكَف مهتذخأ مث د اورق نيدّلل تیلمأف كلبق نم لسرب ئزهتسا دقلو»

 . 4 69 باقع

 (كلبق نم لسرب ئزهتسا دقلو :٠ هموق نم هبذك نم بيذكت ىف هي هلوسرل ايلسم ىلاعت لوقي
 ا ها o ٠ ا ر ىبزلل و e : ىأ

 م8 م 2

 .أطخ وهو «اوري ملفأ» :أ ءت ىف (۳) .2؟سيأ» :أ ءت ىف (۲) .«اهأرقو» :ت ىف )١(

 . «مهبيصي» :ت ىف )٤(

 )٤٥٦/١١(. هريسفت ىف ىربطلا هاور ىسلايطلا قيرط نمو (4)

 .«لحي وأ” :ت ىف (۷) .«مهبيصيا :ت ىف (7)



 ع اب ب 080) ةيآلا:دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 أرق مث ««هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل ىلميل هللا نإ» :نيحيحصلا ىفو ء[۸٤: جحلا] (ريصملا يو
 “۲ E ا

 نمو ليبسلا نع اودصو مهركم اورفك نيذلل نيز لب لوقلا نم رهاظب مأ ضرألا يف ملعي ال

 . 4 69 داه نم هل امف هللا للضي

 سفن لك ىلع بيقر ميلع ظيفح :ىأ (تبسک امب سفن لك ىلع مئاق وه نمفأ 8: ىلاعت لوقي
 ولتت امو نأش يف نوكت امو» «ةيفاخ هيلع ىفخي الو ءرشو ريخ نم نولماعلا لمعي ام ملعي «ةسوفنم

 امو : ىلاعت لاقو ء[١7:سنوي]«هيف توضيفت ذِإ ادوهش مكيلع انك الإ لمع نم نولمعت الو نآرق نم هنم

 ملعيو اهفزر هللا ىَلَع الإ ٍضْرَأْلا يف ةّباد نم امو $ :لاقو :٠۹[« ماعنالا] (اهمَلعي الإ ةقرو نم طقست
 همم هعمل هس هم د6و جم جه نأ ضرر غم 0 3 ر 0 ل يلا 2

 نمو هب رهج نمو لوقلا رسأ نم مكنم ءاوس ا :لاقو .[1 :دوه] ( نيبم باتك يف لك اهعدوتسمو اهرقتسم
 وهو ¥ :لاقو .[۷: هط ]4 ىفخأو رسلا ملعي 8# :لاقو ٠١[« :دعرلا]#راهنلاب براسو ٍليَللاب فختسم وه

 ال «"اهنودبعي ىتلا مانصألاك اذكه وه نمفأ [4 :ديدحلا] «ريصب نولمعت امب هّللاو متنك ام نيأ مكعم

 نع الو اهنع رض فشك الو ءاهيدباعل الو اهسفنأل ًاعفن كلمت الو «لقعت الو رصبت الو عمست

 اهودبع :ىأ «ءاكرش هلل اوُلَعَجَو :هلوق وهو «هيلع قايسلا ةلالدب ءافتكا باوجلا اذه فذحو ؟اهيدباع
 .ناثوأو دادنأو مانصأ نم «هعم

 اذهلو ؛مهل ةقيقح ال مهنإف نارق ىتح مهنع اوفشكاو مهب انوملعأ : ىأ «مهومس لق »

 رال ىف ةوجو "7 هل هناك ولا هنا “هل هوو ألا یا «ضرألا يف مّلعَي ال امب هنوئبتت مأ» : لاق

 . ةيفاخ هيلع ىفخت ال هنأل ؛اهملعل

 .لوقلا نم نظب :دهاجم لاق :«لوقلا نم رهاظب مأ »

 .لوقلا نم لطابب : ةداتقو كاحضلا لاقو

 ءامسأ الإ يه نإ $ ‹ةهلآ اهومتيمسو يوت اهنا مكر نا a هذه مدع اغإ : ىأ

 مهر نم مهءاج دقو سفنألا ىوه امو لا الإ نوعيت نإ ناَطْلس نم اهب هللا لزنأ ام مكؤابو متن اهومتيمس

 :YY]. مجنلا] 4 ئدهلا

 هيلإ ةوعدلاو لالضلا نم هيلع مه ام :ىأ «مهلوق :دهاجم لاق : «مهركم اورفك نيذّلل نيز لب »

 .هنع هللا ىضر «ىسوم ىبأ ثيدح نم )۲٥۸۳( مقرب ملسم حيحصو (EAT) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .ةاهودبع» : «ت ىف (۲)

 .«اهل» :أ «ت ىف (۳)



 )۳٤« ٠١( ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا ٤

 قحو مهَْلَح امو مهيدي نيب ام مهل انيق ءانرق مهل انضّيقو > : ىلاعت لاق امك ءراهنلا ااو ليللا ءانآ

 .[؟6 : تلصف] 4 نيرا اوُاَك مهن سنإلاو نجلا نم مهلبق نم تح ف ومآ يف لوقا مع

 اوعد «قح هنأو ةيف ام مهل نيز امل مهنأ :هانعم ءداصلا حتفب اهأرق نم :«ليبسلا نع اورا

 م ا نع عيل نا : ىأ (اودصو $ اهأرق نمو .لسرلا قيرط ا اودصو هيلإ

 دري نمو : لاق امک «( داه نم هل مف هللا للي نمو $ : لاق اذهلو ؛هللا ليبس نع هب اودض ؛هيلع مه

 نم يدهي ال هللا َنِإَف مهاده ىلع صرحت نإ » : لاقو «[١٤:ةدئاملا] « نيش هللا نم ُهَل كلمت نق هتف هللا
 .[ 3و لحنلا] 4 نيرصان نم مهل امو لضي

 لكم 62 قاو نم هللا نم مهل امو قشأ ةرخآلا باذعّلو ايندلا ةايحلا يف باذع مهل ل

 وقنا نيذلا ىبقع كلت اهّلظو مئاد اهلكأ راهنألا اهتحت نم يرجت نوقتملا دعو يتلا ةنجلا

 .( © راثلا نيرفاكلا ىبقعو
 هيلع مه امو نيكرشملا لاح نع هرابخإ ءدعب لاقف :راربألا باوثو رافكلا باقع ىلاعت ركذ

 باذَعلو» ءارسأو التق نينمؤملا ىديأب :ىأ#ايندلا ةايحلا يف باذع مهل 8 :كرشلاو رفكلا نم

 لاق امك ءريثكب اذه نم :ىأ «قشأ» ءايندلا ىف ىزخلا اذه عم.  [مھل] َرخّدملا :ىأ4ةرخآلا
 هللا تاولص «لاق امو اا باذع نم نوهأ ايندلا باذع نإ» : نينعالتملل لكك هللا لوسر

 ءافعض نوعبس هذه ىلإ ةبسنلاب یھ ران ىف ادبأ مئاد كاذو «ءاضقنا هل ايندلا باذع نإف ‹ هيلع همالسو

 «دَحأ قانو قثوي الو . دحأ هباذع بدعي ال ذئمويف ط :ىلاعت لاق امك «هتدشو هتفاثك روصتي ال قاثوو

 اَهَل اوعمس دیعب ناکم نم مهن اذ . اريعس ةعاّسلاب بدك نمل اندتعأو 8: يناعت لاقو ء[غ35 :٥ رجفلا]

 ارو اوعداو ادحاو اروي مولا اوعدت ال . اروبث كلاته اوعد نير اقيض اناكم اهنم اوقلأ اذإو . اريفزو اظيغت
 .] ۱ : ناقرمن 7 € اريصُمو ءاَرج مهَل تناك َنوُقَّتمْلا دعو يتلا دخلا هن مأ ريخ كلذ لق . اريثك

 نم يِرْحَت » ءاهتعنو اهتفص :ىأ 4نوقَتمْلا دعو يتلا ةنجلا لُم» :لاقف ؛اذهب اذه نرق اذهلو
 : ىأ «ًاريجفت اهنورجفي ا ءاش هو «اهبناوجو اهئاجرأ ىف ةحراس : ىأ# راهنألا اهتحت

 ريغ ءم نم راهنأ اهيف نوما دعو يتلا ت ةّنجْلا ثم : ىلاعت لاق امك ءاوؤاش نيأو اوؤاش فيك اهنوفرصي

 لك نم اهيف مهو ىفصم لسع نم راهنأو نييراشلل ذل رمخ نم راهنأو همعط ريفتي مل نبل نم راهنأو ٍنسآ
 .[6١:دمحم] (مهءاعمأ عّطَقق اميمح ءام اوقسو راثلا يف دلاخ وه نمك مهر نم ةرفغمو تارا

 .«لاوحأ» :ت یف (۲) .؟ليبسلا نع اودصف» :ت ىف )١(
 .أ ءت نم ةدايز ()

 .امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم )۱٤۹۳( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٤(



 يو د سس بح ب يس سس 9-86 نالا ةدعرلا ةروسدد بارلا ءزجلا

 .ءانف الو ” [اهل] عاطقنال «براشملاو هكاوفلاو ') معاطملا اهيف :ىأ 4اَهّلظَو مئاد اًهلكأ 8 : هلوقو

 كانيأر ءهللا لوسر اي :اولاق هيفو «فوسكلا ةالص ىف سابع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا ىفو

 تلوانتف - ةئجلا تيرأ :وأ  ةنجلا تيأر ىنإ» :لاقف تعكعكت كانيأر مث ءاذه كماقم ىف ائيش تلوانت

 .«ايندلا تيقب ام هنم متلكأل هتذخأ ولو ءادوقنع اهنم

 انثدح « هللا ديبع انثدح ءرفعج نب هللا دبع انثدح ةه وبا اقدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 ائيش لوانت مث ءانمدقتف لي هللا لوسر مدقت ذإ ءرهظلا ةالص ىف نحن امنيب :لاق رباج نع «ليقعوبأ

 ةالصلا ىف مويلا تعنص «هللا لوسر اي :بعك نب ىبأ هل لاق ةالصلا ىضق املف .رخأت مث هذخأيل

 تلوانتف ؛ةرضنلاو ةرهزلا نم اهيف امو ةنجلا ىلع تضرع ىنإ» :لاقف .هعنصت تنك كانيأر ام ائيش

 ال ضرألاو ءامسلا نيب نم هنم لكأل هب مكتيتأ ولو «هنيبو ىنيب ليحف «هب مكيتآل بنع نم اًفطق اهنم
 O م ەر

 : بنل ادهاش «رباج نع «ريبزلا ىبأ ثيدح نم ملسم ىورو

 .«معن» :لاق ؟بنع اهيف :لاقف «ةنجلا نع هيي ىبنلا لأس ايبارعأ نأ :ىملسلا دبع نب ةبتع نعو

 ا هاور .ا(رتفي الو ° عقبألا بارغلل رهش ةريسم» : لاق ؟دوقنعلا مّظع امف :لاق

 دابع نع «ديعس نب ناحير انثدح «ىنيدملا نب ىلع انثدح «ىنثملا نب ذاعم انثدح : ىناربطلا لاقو

 نإ» : ا هللا لوسر لاق : لاق نابوت نع «عامسأ ىبأ نع «ةبالق ىبأ نع «بويأ نع « روصنم نبا

 , «ىرخأ اهناكم تداع ةنجلا نم ةرمث عزن اذإ لجرلا

 الو نوطختمي الو «دوبرشيو ةنجلا لهأ لكأي» : ِةِدَكَع هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نعو

 نومهلي امك “' ”سيدقتلاو حيبستلا نومهليو «كسملا حيرك ءاشج مهماعط «نولوبی الو نوطوغتي

 ف هاور .«سفنلا

 امث نع « شمعألا ثيدح نم «ىئاسنلاو دمحأ مامإلا ىورو

 : لاق ؟نوبرشيو نولكأي ةنجلا لهأ نأ معزت «مساقلا ابأ اي: لاقف باتكلا لهآ نم لجر ءاج :لاق مقرأ

0 OMe . (No 
 نب ديز تعمس ¢ هبمع نب هم

 .ت نم ةدايز (9) .«ماعطلا» :1 ءت ىف )١(
 .(۹۰۷) مقرب ملسم حيحصو )۷٤۸( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .هوحن هب هللا ديبع نع ءدمحم نب نيسحو هللا ديبع قيرط نم ١۲( /7) دنسملا ىف دمحأ هاورو )٤(

 )٤ ٩۰(. مقرب ملسم حيحص (4)

 .عقي ال١ :آ ىف (5)

 )۷( دنسملا )٤/ ١185(.

 .هيف ملكتم روصنم نب دابعو (7١٠/؟) ريبكلا مجعملا (۸)

 .«ريبكتلاو حيبستلا» :أ «ت ىف )٠١( .«كلذ مهماعط» :أ ءت ىف (9)

 .«هبنم نب ةبقع» :ت ىف )١7( .دئسملا نم بيوصتلاو «مامت» :أ ت «ه ىف (۱۲) .(؟875) مقرب ملسم حيحص )١١(



 ٠1 ٠١( 8) ناتيآلا :دعرلا ةروس  عبارلا ءزجلا سلس لس ل:

 لكألا ىف لجر ةئام ةوق ىطعيل '')[ةنجلا لهأ نم لجرلا نإ] «هديب دمحم سفن ىذلاو «معن»

 ؟ىذأ ةنحلا یف سیلو «ةجاحلا هل نوكت برشيو لكأي ىذلا نإف :لاق .«ةوهشلاو عامجلاو برشلاو

 . "«هنطب رمضيف «كسملا حيرك «مهدولج نم ضيفي حشر مهدحأ ةجاح» :لاق

 «ثراحلا نب هللا دبع نع «جرعألا ديمح نع «ةفيلخ نب فلخ انثدح :ةفرع نب نسحلا لاقو

 ىف ريطلا ىلإ رظنتل كنإ» : ةي هللا لوسر ىل لاق :لاق «هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبع نع
 TS كردي قيد نف ةنجلا

 .ىلاعت هللا نذإب ناك امك ًارئاط داع هنم غرف اذإ هنأ :ثيداحألا ضعب ىف ءاجو

 ةينادو » :لاقو ء[۳۳ .+ :ةعقاولا] «ةعونمم الو ةعوطقم ال. ةريثك ةهكافو ١ : ىلاعت لاق دقو

 ٠٤[. :ناسنإلا] (اليلذت اهفوطق تللذو اهلالظ مهيلع

 مهلخدنس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلاو 8 :ىلاعت لاق امك «صلقي الو لوزي ال اهلظ كلذكو

 :٠۷[. ءاسنلا] «ًاليلَظ ًالظ مهلخدنو ةرهَطم جاوزأ اهيف مهل ادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج

 ريسي «ةرجش ةنجلا ىف نإ» :لاق يم هللا لوسر نأ هجو ريغ نم نيحيحصلا ىف مدقت دقو

 « دودمُم لظو » :أرق مث .«اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف عيرسلا رمضملا داوجلا دجملا بكارلا

 7١[. :ةعقاولا]

 امل اذهلو ؛رانلا نم رذحيو ةنجلا ىف بغريل «رانلا ةفصو ةنجلا ةفص نيب ىلاعت هللا نرقي ام اريثكو

 :ىلاعت لاق امك «4 راثلا نيرفاكلا ىبقعو اوقتا نيذّلا ىبقع كلت 8 :هدعب لاق ءركذ اجب ةنجلا ةفص ركذ

 :رشحلا] «نوُرئاَقْلا مه ةنجلا باحصأ ةنجْلا باحصأو راَثلا باحصأ يوتسي ال)

 نأ مكربخي ربخم مكءاج له هللا دابع : هبطخ ضعب ىف ق قشمد بيطخ دعس نب لالب لاقو

 مك انقلَح مَن ”متبسحفأ ١ ؟مكل ترفغ م نم ائيش نأ وأ ءمكنم تلقت ۰ مكتدابعأ نم اًئيش

 مكلك متللقتسال ايندلا ىف باوثلا مكل لجع ول هللاو »]°11 :نونمؤملا] (نوعجرت ال اني | مكاو اثبع

 مئاد اهلكأ ۾ ةنج ىف نوسفانت الو «مكايند ليجعتل هللا ةعاط ىف “نوبغرت وأ ع ضرتفا ام

 . متاح ىبأ نبا هاور . «راثلا نيرفاكلا ىبقعو اونا نيا ىبقع كلت اهلظو

 .دنسملاو ءأ ءت نم ةدايز )١(

 ,(5//751) دنسملا (۲)

 . اًایوتسم» :ت یف (۳)

 .هريكانم ةلمج نم )١/ 5١5( نازيملا ىف ثيدحلا اذه ىبهذلا دروأو فيعض جرعألا ديمحو (۲۲) مقرب ةفرع نب نسحلا ءزج (5)

 .؟مكلامعأ» :أ ءت یف (5) .«نمحرلا» :أ ىف (65)

 .؟نوبغرتآ» :أ ءت ىف (۸) .أطخ وهو «متبسح مأ» :ت یف (۷)



 ۷ل )۳۷ 775 )ناتیآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا
oىي هي ل ل هن زل رين  

 َمنِإ لف ةضعب ركني نم بازحألا نمو كَ لزنأ امب نوحرفي باتكلا مهانيتآ نيدلاو ط

 نيو اًيبرع امكح هانلزنأ كلذكو © بام هيلإو وعدأ هيَلِإ هب كرشأ الو هللا دبعأ نأ ترمأ

 . 4 69 قاو الو يلو نم هللا نم كَل ام ملعلا نم كءاج ام دعب مهءاوهأ تعبتا

 نم :ىأ «كِيَلِإ لزنأ امب نوحرقي 8 هاضتقمب نومئاق مهو 4باتكلا مهانيتآ نيِذّلاو ١ : ىلاعت لوقي
 باتكلا مهانيتآ نيذلا » :ىلاعت لاق امك «هب ةراشبلاو هقدص ىلع دهاوشلا نم مهبتك ىف امل نآرقلا

 لق : ىلاعت لاقو .[7١؟١ :ةرقبلا] (تورساخلا مه كلوأف هب فكي نمو هب دونمؤي كلوأ هتوالت قح هنولتي

 ابر ناحبس نولوقتيو . ادَجَس ناقذآلل َنوُرِخَي مهبل لتي اذإ هلبق نم معلا اوتوأ نيا نإ اونمؤت ال وأ هب اونمآ

 لاسرإ نم انبتك ىف هب هللا اندعو ام ناك نإ :ىأ /٠١. ٠١8[ :ءارسإلا] « ًالوعفمل ایر دعو ناک نإ

 «هدحو دمحلا هلف «هدعو قدصأ ام هناحبسف ءانئاکو «ةلاحم ال ال وعفم اقدصو اق ا دمحم

 ۱١۹[. :ءارسإلا] (اعوشخ مهدیزیو نوکبی ناقذألل نورخیول

 :كلإ لانا ام نفح اك نك فئاوطلا فو : ىأ 4 هضعب ركني نم بازحألا نمو » لوقو

 اذكو .قحلا نم كءاج ام ضعب رکنی نم «ىراصنلاو دوهيلا : «بازحألا نمو ) :دهاجم لاقو

 . ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتق لاق

 هلل نيعشاخ ْمهيَلإ لزنأ امو مكين لزنأ امو هللاب نمؤي نمل باتكلا له نم ناو : ىلاعت لاك انك دهر

 :١1[. نارمع لآ] «باسحلا عيرس هللا نإ مهر دنع مهرجأ مهل كىلو اليلق امت هللا تايآب نورتشي ال

 امك ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب تثعب امنإ : ىأ 4 هب كرش الو هللا دبعأ نأ ترمأ اَمَنِإ لق $

 ىعجرم :ىأ «باَّنم هيلو «سانلا وعدأ هليبس ىلإ :ىأ 4 وعذأ هيل «یلبق نم ءايبنألا لسرأ
 . ىريصمو

 نم بتكلا مهيلع انلزنأو «ني نيلسرملا كلبق انلسرأ امكو : ىأ (اًیبرع امكح هاتلزنأ كلذكو > : هلوقو

 باتكلا اذهب كاوس نم ىلع كانلضفو هب كانفرش ءابرعم امكحم نآرقلا كيلع انلزنأ كلذك ءءامسلا

 : تلصف] (ديمح ميكح نم ليزنت هفلح نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا ىلجلا حضاولا نيبم
 ١١[.

 كل ام » ىلاعت هللا نم : ىأ «ملعلا نم كءاج ام دعب» «مهءارأ : ىأ «مهءاوهأ تعبتا نئلو» :هلوقو

 ةلالضلا لهأ لبس ؟ا'اوعبتي نأ ملعلا لهأل ديعو اذهو .ىلاعت هللا نم :ىأ « قاو الو يلو نم هللا نم
 مالسلاو ةالصلا لضفأ اهب ءاج نم ىلع «ةيدمحملا ةجحملاو ةيوبنلا ةنسلا كولس نم هيلإ اوراص ام دعب

 .«اوغتبي) :ت ىف (۱)



 (۳۹ ۰۳۸) ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا رجلا ۸

 . "”[ماركإلاو ةيحتلاو]
o3. o2 <o0< ©ت 3  

 الإ ةيآب يت يت داي ن نأ لوسرل ناک امو ةيرذو اجاوزأ مهل انلعجو كلبق نم السر انلسرأ دقو )ف

 ه ترب مال or ريل ما ل م

 . 4 © باتكلا ما ةدنعو ت تبنيو ءاشي ام هللا وحمي ۳۵ باتك لجأ لكل هللا نذإب

 SES EAE E م و لا كرك

 دقو «ةيرذو اجاوزأ مهل انلعجو مهلا و «تاجوزلا نوتأيو قاوسألا ىف نوشميو ءماعطلا نولكأي

 1١١[. :فهكلا] «يّلِإ ئحوي مكلثم رشب انأ اَمَّنِإ لق» :مهمتاخو لسرلا فرشأل ىلاعت (؟![هللا] لاق

 ا لکآو «مانأو موقأو ‹ رطفأو موصأف امأ» : لاق ي هللا لوسر نأ : نيحيحصلا ىفو

 0 لف م نف غر وف ءءاسنلا جوزتأو

 لاق :بويأ وبأ لاق :لاق لوحكم نع ةاطرأ نب جاجحلا انأبنأ ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ا «كاوسلاو .حاكنلاو ءرطعتلا :نيلسرملا ننس نم عبرأ» : دلع هللا لوسر

1 

 هم لا يد وبأ هاور دقو

 مل ىذلا ثيدحلا نم حصأ اذهو :لاق مث .هركذف +. كؤنأ ىبأ نع 5 80 لامتشلا ىبأ نع «لوحكم

 لا د ديف ركب

 هل نأ اذإ الإ قراخب هّموق ىتأي نكي مل :ىأ 4 هللا نذإب الإ ةيآب يتأي نأ لوسرل ناك اموإ» :هلوقو

 .ديري أم مكحيو «ءاشي ام لعفي «لجو زع هللا ىلإ لب «هيلإ كلذ سيل «هيف

 ملعت ملأ» 3 هدا ةى لکو اب ت م فايع ورم دک : ىأ «باتك لجأ لکل

 : جحلا] «ريسي هللا ىلع كلذ نإ باتك يف كلذ نإ ضرألاو «' ءامسلا يف ام لع هللا نأ

 لكل ` ىنعي لجأ باتك لكل :ىأ «باتك لجأ لكل» :هلوق ىف لوقي محارم نب كاحضلا ناكو ٤ 3 € 2 EEء ٤ (2

 ىنعي «تبثيو اهنم ءاشي ام '''7
 .هيلع همالسو هللا تاولص .هلوسر ىلع هللا هلزنأ ىذلا نآرقلاب اهلك تخسن ىتح

 و .عيكوو «ىروثلا لاقف كلذ ىف نورسفملا فلتخا : 4 تبثي كيو ءاشي ام هللا وحمي» : هلوقو

 وحمي اذهلف .نيعم رادقمو هللا دنع ةبورضم ةدم ءامسلا نم هلزنأ باتك

 .أ هت نم ةدايز ٤( «۳) .«ًارشب» :أ ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .«محللا» :أ ءت یف (60)

 .'مسدلا لکآو» :امهيف سیلو )١1401( مقرب ملسم حيحصو )٦۳ ٥۰( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 )۷( دنسملا )٤١١/١(.

 .«كامسلا وبأ» :أ ىف (9) .؟كامسلا ىبأ» :أ ىف (۸)

 )٠١( مقرب ىذمرتلا ننس )-١1١8(.

 .«؟ىحميال :تاىف (۱۳) .؛ىنعمب) :أ ت یف (۱۲) .أطخ وهو «تاومسلا» :أ ءت ىف )١١(



 88 تس )۳۹ ۔۳۸) ناتیآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا
 31-0 هربا را

 ٍرمأ ربدي :سابع نبا نع < ءريبج نب ديعس نع «ورمع نب لاهنملا نع «ىليل ىبأ نبا نع «ميشهو
 ءاشي ام هللا ا : ةياور ىفو .توملاو ةايحلاو «ةداعسلاو ءاقشلا الإ «ءاشي ام وحميف «ةنسلا

 .امهنم غرف دق امهنإف ةداعسلاو ر «توملاو ةايحلا الإ ءىش لك :لاق .4تبثيو

 ال امهنإف .ةداعسلاو ءاقشلاو .توملاو ةايحلا الإ 4 تبني كيو ءاشي ام هللا ریو :دهاجم لاقو
 . نا ريغتي 3 3

 ءادعسلا ىف ىمسا ناك نإ «مهللا :لوقي اندحأ ءاعد تيأرأ :تلقف ًادهاجم تلأس :روصنم لاقو

 كال دع هكا . نسح : :لاقف .ءادعسلا ىف هلعجاو مهنع هحماف ء ءايقشألا ىف ناك نإو «مهيف هتبثأف

 رمأ لك قرفي اهيف . نيرذنم اتك انإ ةكرابم ةليل يف هاتلرنأ انإ» :لاقف كلذ نع هتلأسف ءرثكأ وأ لوحب

 مدقي مث :ةيبصم.زأ قرر نش ةنسلا ىق نكي ام ردقلا ةليل ىف ىضني :لاق [5 ا

 و ا و داو اا تاك و اف "اهب وو ءا ا

 نإ .مهللا :ءاعدلا اذهب وعدي نأ رثكي ناك هنإ :ةملس نب قيقش لئاو ىبأ نع «شمعألا لاقو

 تبشتو ءاشت ام ورحم كنإف ءانتبثأف ءاذعس انتنتك تنك نإو «ءادعس انبتكاو «هحماأف ءايقشأ انتيك« تنك

 0 نبا هاور . باتكلا مأ كدنعو

 ىبأ نع « ىبأ ىنثدح .ماشه نب ذاعم انثدح .ىلع نب ورع انثدح : اضيأ ريرج نبا لاقو

Eفوطي وهو لاق .هنع هللا ىضر .باطخلا نب رمع نأ ؛ ىدهنلا نامثع ىبأ نع .ةمصع  

 «تبثتو ءاشت ام وحمت كنإف .هحماف ًابنذ وأ ةوق وقش ىلع تبتك تنك نإ .مهللا :ىكبي وهو تيبلاب

 ْ 0 ةداعس هلعجأف «باتكلا مأ كدنعو

 .اضيأ ءاعدلا اذهب وعدي ناك هنأ دوعسم نبا نع ةبالق ىبأ نع ا دلاخ نع دامح لاقو

 . هلثع «دوعسم نبا نع ءميكع نب هللا دبع نع «ديمح نب لاله نع .كيرش هاورو

 نأ و 2 0 بأ ن س «فاصخ انثدح 0207 انثدح هيكل 000 :ريرج نبا باو

 ة ا 71 هللا لاق : لاق ا : لاق . ةمايقلا

 اذهل سنأتسي دقو «ءاشي ام اهنم تشيو ءاهنم ءاشي ام هللا خسني رادقألا نأ :لاوقألا هذه ینعمو

 :دمحأ مامإلا هاور امب '"”لوقلا

 .«ءاقشلا» :ت ىف (9) .«نم» :ت یف (۲ قى

 .(480 )۱١/ هريسفت ىف ىربطلا هاور (4)

 .((۸۱ )١5/ هريسفت ىف یربطلا هاور (۵)

 .؟میکح ىبأ) :أ ىف (1)

 .(441/15) ىربطلا ريسفت (۷)

 )٤۸٤/۱١(. ىربطلا ريسفت (۸)

 .«لاوقألا» :أ ىف (9)
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 دعججلا ىبأ نب هللا دبع نع ٠ + نسيع نب هللا ليغ نع: رزتلا وهو «نايفس انثدح ۰ عیکو انثدح

 الإ ردقلا دري الو «هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل لجرلا نإ» : اك هللا لوسر لاق :لاق نار قع

 هب «ىروثلا نايفس ثيدح نم «هجام ٠ نباو ىئاسنلا هاورو

 ءاضقلاو ءاعدلا نإ» :رخآلا ثيدحلا ىفو "رمعلا ىف ديزت محرلا ةلص نأ حيحصلا ىف تبثو

 لاو ءامسلا نيب ناب عم

63 

57 ۳ - 3 0 -. 
 نع + جرج نبا انربخا «قازرلا دبع انثدح «رکسع نب لهس نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 نم ناتو ايل ءاضيب ةرد نم e ٠ ةريسم اظوفحم احول هلل نإ : لاق سابع نبا نع «ءاطع

 تبثيو ءاشي ام وحمي طط و 5* ”[ةثامثالث موي لك] لجو زع هلل  ناحول :ناتفدلاو - توقاي

: 2 
 باتكلا مأ هدنعو

 ءديبع نب ةلاضق نع ل «دمحم نب ةدايز نع «دعس نب ثيللا لاقو

 نم نيقبي تاعاس ثالث ىف ركذلا حتفي [هللا نإ]» : ي هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا ىبأ نع

 تبشيو ءاشي ام وحميف SEE ةعاسلا ىف «ليللا

 (*”ريرج نبا هاور .ثيدحلا مامت ركذو

 لجألا نم وحميو ءهيف ديزيو قزرلا نم وحمي :لاق «تبثيو ءاشي ام هللا وحميإ» :ىبلكلا لاقو

 ىبنلا نع «بائر نب هللا دبع نب رباج نع .حلاص وبأ :لاقف ؟اذهب كثدح نم :هل ليقف .هيف ديزيو

 هنم حرط «سيمخلا موي ناك اذإ ىتح «هلك لوقلا بتكي :لاقف ةيآلا هذه نع كلذ دعب لئس مث .ةي

 نم هوحنو تجرخو تلخد .تبرشو تلكأ :كلوق لثم «باقع الو باوث هيف سيل ءىش لك

 . "!باقعلا هيلعو «باوثلا هيف ناك ام تبثيو «قداص وهو «مالكلا

 مأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هنم هللا وحي باتكف :ناباتك باتكلا :سابع نبا نع «ةم ركع لاقو

 . باتكلا

 وه :لوقي «باتكلا مأ هدنعو ت تبقيو ءاشي ام هللا و وحمي» :هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 )١( مقرب ةجام نبا ننسو (5//7717) دنسملا )1-0(.

 .«همحر لصيلف «هرثأ ىف سني وأ «هقزر هيلع طسبي نأ هرس نم» :هظفلو سنأ ثيدح نم )۲٥٥۷( مقرب ملسم حيحص (۲)

 .«؟ناجلعتيل» :أ ءت ىف (۳)

 . ظفللا اذهب هيلع رثعأ مل (8)

 .«ثالث» :أ ءتاءمه ىف هناكمو ء«ىربطلا ريسفت نم ةدايز (0)

 .(489/15) ىربطلا ريسفت (5)

 .ىربطلاو ءأ «ت نم ةدايز (۷)

 .(188/15) ىربطلا ريسفت (۸)

 .(484/15) هريسفت ىف ىربطلا هاور (9)



 358 (۴۹ «۳۸) ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىذلاو  وحمي ىذلا وهف «ةلالض ىلع توميف هللا ةيصعمل دوعي مث «هللا ةعاطب نامزلا لمعي لجرلا

 ىذلا وهف هللا ةعاط ىف وهو تومي ىتح ريخ هل قبس ناك دقو «هللا ةيصعمب لمعي لجرلا :تبثي

 8 ساه

 يش لك ىلع ِهّللاو ءاشي نم ْبَدَعيَو ِءاشي نمل رِفْعَيَف $ :ىنعمب اهنأ :ريبج نب ديعس نع ىورو

 .[185 :ةرقبلا] «ريدق

 ءاشي ام لدبي :لوقي «( تبثيو ءاشي ام هللا وحمي 8: سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 «باتكلا مأ ىف هدنع كلذ ةلمجو :لوقي «باّتكلا مُأ هدنعو ا و داق ام تقر. حمو

 هد ل «لدس امو «خوسنملاو « خسانلا

 ريخب تأت اهأسننوأ ةيآ نم خسنن ام ) :هلوقك : نسا :هلوق ىف ةداتق لاقو

 < :ةرقبلا] «اهلثم وأ اهنم
 شيرق رافك تلاق :لاق 4تبقيو ءاشي ام هللا حمي $ :هلوق ىف دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 دقلو ءىش نم كلمت دمحم اي كار ام : 4 هللا نذإب الإ ةيآب يتأي نأ لوُسَرل ناك امو $ ”تلزلأ نيس

 نيم سا انإ :مهل ًاديعوو « افيوخت ةيآلا هذه تلزنأف .رمألا نم غرف

 و «مهيطعن امو «مهبئاصمو سانلا قازرأ نم ءاشن ام ٠2)تبثنو وحمنف «ناضمر لك ىف ثدحنو

 ىح وه ىذلا تبثيو «بهُذَف «هلجأ ءاج نم : لاق «ءاشي ام هللا وحمي > :ىرصبلا نسحلا لاقو

 .هلجأ ىلإ ىرجي

 . هللا همحر «ريرج نب رفعج وبأ لوقلا اذه راتخا دقو

 .مارحلاو لالحلا :لاق 4باتكلا مأ هدنعو » :هلوقو

 .هلصأو باتكلا ةلمج ىأ :ةداتق لاقو

 .نيملاعلا بر دنع باتك :لاق (باتكلا مأ هدنعو $ : كاحضلا لاقو

 مأ» نع ًابعك لأس هنأ ؛ سابع نبا نع رايس نع ءةيبآ نع «رمتعم ىنثدح هدرا دسم افر

 ناکف .«اباتك نك» :هملعل "لاق مث «نولماع هّمْلَخ امو «قلاخ وه ام ءهللا ملع :لاقف ««باتكلا

 . اباتك

 .؟“(ملعأ هللاو] ءركذلا :لاق «باتكلا مُأ هدنعو  :سابع نبا نع «ريرج نبا لاقو

 .؛لاقف» :أ «ت یف (۲) .«تبثيو وحمیف» :أ ءت ىف )١(

 .أ نم ةدايز (4) . «ناکف» :آ «ت یف (۳)



 ٤١( «50) ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا ۷۲

 ىه باّسحلا اَنيَلَعَو ْعَالَبْلا كَ امن كيون وأ مهدعن يذلا ضعب كتير ام نإو ل

 عيرس وهو همكحل بَقعُم ال مكحي ُهّللاو اهفارطأ نم اهصقنت ضرألا يتأت اّنَأ اوري مّلوأ

 . 4 69 باسحلا

 0 : ىأ «مهدعت يذلا ضعب » دمحم اي «كّنيِرن ام نإو » :هلوسرل ىلاعت لوقي

 اهنإ :ىأ «غآلبلا كيلع اَمَّنِإَف » كلذ لبق :[ىأ] (كتيفوتن وأ » ءايندلا ىف لاكنلاو 2'”ىزخلا
 ؛مهزازجو E : ىأ ل هللا ةلاسر مهغلبتل كانلسرأ

 باعا هللا هبذعيف . رفكو ىلوت نم الإ . رطيسمب رطيسمب مهيلع تسل .رگذم تنأ امن رگذف )> نات لاف امك

 1 E ۲١ ما الإ د ربكألا

 ؟ضرألا دعب ضرألا دمحمل

 ؟ةيحان ىف نارمعلا نوكي ىتح «برخت ةيرقلا ىلإ اوري مل وأ :ةياور ىف لاقو

 .اهبارخ :لاق 4 اهفارطأ نم اهصقنن : ةمركعو دهاجم لاقو

 :نيكرشملا ىلع نييلدملا روهظ وه :كاحضلاو نسخا لاقو

 .اهتكربو اهلهأ ناصقن : سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 ضرألا بارخو تارمثلاو سفنألا ناصقن :دهاجم لاقو

 .تارمثلاو سفنألا صقنت نكلو «كشح كيلع قاضل صقنت ضرألا تناك ول :ىبعشلا لاقو
 .توملا وه نكلو «هيف دعقت اناكم دجت مل صقنت ضرألا تناك ول :ةمركع لاق اذكو

 دهاجم لاق اذكو .اهنم ريخلا لهأو اهئاملعو اهئاهقف تومب اهبارخ :ةياور ىف سابع نبا لاقو
 .ءاملعلا توم وه : اضيأ

 ىرصملا مساقلا ىبأ ا ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا یور ىنعملا اذه ىفو

 رجالا ركب ونبأ ادعت «قشمدب نزلا دشا نب ةحلط. دمحم وبا اثدحح.:ناهبصأ نكس: ٠ ظعاولا
 :هسفنل لازغ نب دمحأ اندشنأ :لاق ةكمب

 فرط تمي اهنم ملاع تمي ىتم اهملاغ شاع ام اذإ ايت ضرألا

 ْفَلَتلا اهفانكأ ىف داع ىبأ نإو اهب لح ثيغلا ام اذإ احح ضرالاك

 .2«تلعف» :أ ءت ىف (۳) .أ ءت نم ةدايز () .؟نزحلا» :ت ىف )١(

 .روظنم نبال رصتخملا ىف الو قشمد خيرات نم طوطخملا ىف هتمجرت ىلع رثعأ مل (4)



 لاس )ي۳ ؛45) ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 لاق امك «رفك دعب ارفكو] «ةيرق دعب ةيرق كرشلا ىلع مالسإلا روهظ وهو «ىلوأ لوألا لوقلاو
 يسر ج ¥ «فاقحألا] ةيآلا «ئرقلا نم مكلوح ام انكلهأ دقلوإ : ىلاعت

(Wr د 
 .` [هللا

 يو ي20 يه

 راَفْكْلا ملعيسو سفن لك بسكت ام ملعي اعيمج ركملا هّللَف مهلبق نم نيذّلا ركم دقو )»

 . 4 6© راّدلا ىَبَقع نمل

 “مهب هللا ر داب م ميحارخا اودارأو «مهلسرب «مهلبَق نم نیذّلا ركم دقو :لوقي
 كوجرخي وأ كولتقي وأ كوتبنيل اورفك نيذلا كب ركمي ذإو» :ىلاعت لاق امك «نيقتملل ةبقاعلا لعجو

 ارکم انركمو ارکم اوركمو» : ىلاعت لاقو 0[ ٠ :لافنألا] «نيركامْلا ريخ هللاو هللا ركميو نوركميو
 ي ا ولا ا اچ وا ھا

 امب ةيواخ مهتويب كتف . ا ا حلا نورعشي ال مهو

 oY]. - : لمنلا] ةيآلا «اوملظ

 لك ىزجيسو «رئامضلاو رئارسلا عيمجب ملاع ىلاعت هنإ :ىأ (سقن لک بسکت ام معي :هلوقو
 ا ماع

 وأ مهل ءةبقاعلاو ةرئادلا نوكت نمل :ىأ «رادلا ىبقع نمل «رافكلا» :ئرقو 4رفاكلا ملعيسول

 ةنملاو دمحلا هّللو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف لسرلا عابتأل ىه لب ءالك ؟لسرلا عابتأل

 0 و ها مم ها oc o 2 7 د 0 o 2 2 1 و 00 2 0 8 و 3 >3

 ملع هدنع نمو مكنيبو ينيب اديهش هللاب ئفك لق السرم تسل اورفك نيذلا لوقيو وي

 .4 69 باتكلا

 ايي لجو 0 یا e :نولوقيو 0 3-5 0 5

 .ناتهبلا ل اهيأ ا ا ا

 .دهاجم هلاق .مالس نب هللا دبع ىف تلزن :ليق :«باتكلا مّلع هدنع نمو» :هلوقو

 لوسر مدقم لوأ ىف ملسأ امنإ مالس نب هللا دبعو .ةيكم ةيآلا هذه نأل ؛بيرغ لوقلا اذهو

 .ىراصنلاو دوهيلا ني مه :لاق سابع نبا نع .ىفرعلا هلاق ام اذه ىف رهظألاو . ةنيدملا ةي هللا

 .ىرادلا ميمو «ناملسو ءمالس نبا مهنم : ةداتق لاقو

 وم ىف E اعت هللا :هنع  ةياور ىف  دهاجم لاقو

 .؟ىف» :ت ىف 20 .أ ت نم ةدايز )١(



 )٤۲« ٤١( ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزملا ع

 ناو: «ةيكم ئه :لوقيو: مالش نب هلا دبع اهي دارا ةوكي. نأ رک ريبج ني دیس تاکو
 . هللا دنع نم :لوقيو ««باتكلا ملع هدنع نمو» :اهؤرقي

 .ىرصبلا نسحلاو دهاجم اهأرق اذكو

 نأ ؛رمع نبا نع «ملاس نع «ىرهزلا نع «روعألا نوراه «ثيدح نم ريرج نبا ىور دقو
 دنع ىرهزلا ثيدح نم هل لصأ ال :لاق مث «(باتكلا ملع هدنع نمو» :اهأرق يك هللا لوسر

 , 'تاقغلا

 نب ناميلس نع ءاذه ىسوم نب نوراه قيرط نم «هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلا هاور دقو :تلق

 .ملعأ هللاو "تبي الو .كلذك اعوفرم هيبأ نع «ملاس نع «ىرهزلا نع - فيعض وهو - مقرأ

 ةفضا نوالجب نيدلا باتكلا لها ءاملع لمشي سنج مسا «هدنع نمو ل نأ :اذه ىف حيحصلاو

 لك تعسو يتمحرو :  ىلاعت لاق امك «هب ءايبنألا ا ‹ةمدقتملا مهبتك ىف هتعنو يڪ دمحم

 يذلا يمألا يتلا لوسّرلا نوعي نيل. نونمؤي انتايآب مه نيدلاو ةاكرلا نوتؤيو نوَ نيد اهكأسَف ءيش

 نكي ملوأ > : ىلاعت لاقو ٠١١[« ء١١٠٠ :فارعألا] ةيآلا «ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي

 ىنب ءاملع نع رابخإلا هيف امم كلذ لاثمأو .[۱۹۷ :ءارعشلا] ةيآلا «ليئارسإ ينب ءامّلع ُهَمَلعَي نأ ةيآ مهل

 مالس نب هللا دبع نع «رابحألا ثيدح ىف درو دقو .ةلزنملا مهبتك نم كلذ نوملعي مهنأ :ليئارسإ

 باتك وهو ««ةوبنلا لئالد» باتك ىف ىناهبصألا ميعن وبأ ظفاحلا لاق «ةرجهلا لبق ةكمب ملسأ هنأب

 : ليلج
 انثدح قم نب دمحم انثدح «دمحأ نب نادبع انثدح «ىناربطلا دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب هللا دبع نأ «هيبأ نع «مالس نب هللا دبع نب «فسوي نب ةزمح نب دمحم نع «ملسم نب ديلولا
 ىلإ قلطناف . ادهع ليعامسإو ميهاربإ انيبأ دجسمب "ددجأ نأ تدرأ ىنإ :دوهيلا رابحأل لاق مالس

 «هلوح سانلاو «ىنمب «هللا لوسر دجوف «جحلا نم اوفرصنا دقو مهافاوف «ةكمب وهو ةا هللا لوسر
 :لاق .معن :تلق :لاق «؟مالس نب هللا دبع تنأ» :لاق هيَ هللا لوسر هيلإ رظن املف «سانلا عم ماقف

 «؟هّللا لوسر ةاروتلا ىف ىندجت امأ «مالس نب هللا دبع اي هللاب كدشنأ» :لاق ءهنم توندف .«ندا»

 هللا وه لف :هل لاقف و هللا لوسر ىدي نيب فقو ىتح ليربج ءاجفا "لاق دابر تيعنا تلف

 هللا لوسر انيلع اهأرقف «[صالخإلا ةروس] «دحأ اوفك هَل نكي ملو . دلوي ملو دلي مل . دمصلا هللا . دحأ

 ةنيدملا ىلإ مالس نبا فرا مث .هللا لوسر كنأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :مالس نبا لاقف ةي

 تالاف < اف خا ىل ةلخن قوف انأو ةنيدملا ىلإ ةي هللا لوسر رجاه املف .همالسإ متكف

 )١( ىربطلا ريسفت )6057/1١5(.

 ) )۲.«ىسوم نب نوراه» نم الدب «ىسوم نب ميحرلا دبع» : هيف عقو دقو (175 /9) ىلعي ىبأ دنسم

 ) )۳.ةوبنلا لئالد نم تبثملاو «اديع» .أ ءت ءه ىف (:) .ةوبنلا لئالد نم تبثملاو «ثدحأ» :أ ءتاءاه ىف



Vo ناتيآلا :دعرلا ةروس - عبارلا ءزجلا (Er ›٤۲( 

 :تلقف .ةلخنلا سأر نم كسفن ىقلت نأ كل ناك ام نارمع نب ىسوم ناك ول «تنأ 27[هلل] :یمآ

 .لئالدلاو ءأ ءت نم ةدايز )١(

 .عاطقنالاب ىمثيهلا هلعأو «ةدوقفملا ةعطقلا» (۳۷۲) مقرب ريبكلا مجعملا ىف وهو )١/ ١76( ةوبنلا لئالد ()



  ۷٦تايآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا )١  *(

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 طارص لإ مهر نذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم سالا جرختل كيلإ هانلزنأ باتك رلا ظ هاو ي و 0 - و ل ا ياو و دل ي وإما ق موس ياو ر 5

 باذع نم نيرفاکلل ليوو ضرألا ىف امو تاومّسلا ىف ام هَل يذّلا هّللا 0 ديمحلا زيزعلا

 اج رع اهتوغيو هللا ليس نع نومير ةرخآلا ىلع ايلا ةايحلا نوحي نيذلا) ديدش
 . 4 © ديعب لالض يف كتلوأ

 .روسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا مدقت دق

 فرشأ وه ىذلا «ميظعلا نآرقلا وهو ءدمحم اي كيلإ هانلزنأ باتك اذه :ىأ «كِيَلِإ هاتلزنأ باتك»
 مهبرع اهلهأ عيمج ىلإ «ضرألا ىف هللا هثعب لوسر فرشأ ىلع «ءامسلا نم هللا هلزنأ باتك

00) 

 امم سانلا جرختل ؛باتكلا اذهب دمحم اي كانثعب اإ : : ىأ « رولا ىلإ تاَمّلُظلا نم سالا جرختل »
 تاما نم مهجرخي اونمآ نيا يلو هللا $ :لاق امك ءدشرلاو ىدهلا ىلإ ىعلاو لداضلا نم اوه

 لاقو «[7601/ :ةرقبلا] ةيآلا 4 تاما ىلإ رولا نم مهنوجرخي توعاطلا مهؤايلوأ اورقك نيدلاو روغلا ىلإ
 ٩[. :ديدحلا] رولا ىلإ تاَملَظلا نم مكجر خيل تايب تايآ هدبع ىلع لزتي يذلا وه > : ىلاعت

 هرمأ نع ثرعبملا هلوسر ىدي ىلع ةيادهلا هل ردق نمل ىداهلا وه : ىأ «مهبر نذإب ١ :هلوقو

 «هاوس ام لكل رهاقلا وه لب فيلا الو عنامي ال ىذلا زيزعلا :ىأ 4 زيزعلا طارص ىلإ » مهيدهي

 .هربخ ىف قداصلا «هيهنو هرمأو هعرشو «هلاوقأو هلاعفأ عيمج ىف دومحملا :ىأ «ديمحلا»

 هأرقو ءاعوفرم ًافنأتسم مهضعب E «ضرألا يف امو تاوَمَّسلا يف ام هَل يذلا هللا ١ :هلوقو

 يذلا اعيمج مكي هللا لوسر يّنِإ ساّنلا اهيأ اي لف ١ :ىلاعت لاق امك «ةلالجلل ةفص عابتإلا ىلع نورخآ
 :٠١۸[. فارعألا] « ضْرَأْلاو تاَوُمّسلا كلم هل

 دمحم اي كوفلاخ ذإ ةمايقلا موي مهل ليو :ىأ «ديدش باذع نم نيرفاكلل ليوو  :هلوقو

 .؟مهيمجعو مهيبرع) :أ ءت ىف )١(



 )٤( ةيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 .كوبذكو

 نوليعيو «اهيلع هنود اهنومدقي : ىأ را ىلع ايندلا ةايحلا نوبحتسي مهنأب مهفصو مث

 اهنوغييو >؛ «لسرلا عابتا ىهو للا ليبس نع نودصيو» «مهروهظ ءارو اهوكرتو «ةرخآلا ارو ايندلل

 رضب الا اه ىف م نهر واع ةلئام اجو هللا ليس ةوكت نأ ةو نا "4 اعرغ
 مهل ىجري ال «قحلا نم ديعب لالضو لهج ىف كلذ مهئاغتبا ىف "'مهف ءاهلذخ نم الو اهفلاخ نم

 . حالص - هذه ةلاحلاو -

 ءاَشي نم يدي ءاَشَي نم هللا لضيف مهل نيبيل هموق ناسلب الإ لوسُر نم اتلسرأ امو »

 .4 © ميكحلا زيزعلا وهو
 امو نوديري ام مهنع اومهفيل مهتاغلب مهنم "السر مهيلإ لسري هنأ :هقلخب ىلاعت هفطل نم اذه

 :دمحأ مامإلا لاق امك «مهيلإ هب اولسرأ

 مل» : ةا هللا لوسر لاق :لاق رذ ىبأ نع :دهاجم لاق :لاق رذ نب ؟رمع نع «عيكو انثدح

 “)«هموق ةغلب الإ ايبن «لجو زع «هللا ثعبي
 ىلاعت لضي مهيلع ةجحلا ةماقإو نايبلا دعب :ىأ «ءاَشَي نم يدهيو ءاشي نم هللا لضيف » : هلوقو

 أشي مل امو «ناك ءاش ام ىذلا «زيِعلا وهو » «قحلا ءاشي نم ىدهيو «یدهلا هجو نع ءاشي نم
 .كلذل لهأ وه نم ىدهيو «لالضإلا قحتسي ي نم لضيف «هلاعفأ ىف 4 ميكحلا $ < «نكي مل

 ىبن لك صتخاف «مهتغلب نوكي نأ الإ ةمأ ىف ايبن ثعب ام هنأ :هقلخ ىف هللا ةنس هذه تناك دقو
 رئاس ىلإ ةلاسرلا مومعب هللا لوسر هللا دبع نب دمحم صتخاو «مهريغ نود هتمأ ىلإ هتلاسر غالبإب

 دحأ نهطعي مل ًاسمخ تيطعأ» : لكَ هللا لوسر لاق :لاق رباج نع نيحيحصلا ىف تبث امك «سانلا

 ىل تّلحأو ءاروهطو ًادجسم ضرالا ىل تلعجو «رهش ةريسم بعرلاب ترصن :ىلبق ءايبنالا نم
 نالا ىلإ تميزا مرق ىلإ تعبي .ىنلا ناكو .«ةعافشلا تيظطعار ٠ ىلبق دجال لمت حلو: فاعلا
 (00ةماع

 «اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ اي لق » :ىلاعت لاقو «ةريثك هوجو نم دهاوش هلو

 ١68[. :فارعألا]

 .؟مهفف» :ت ىف (0) .ةرئاج ىأ :ةلئاع )١(

 .؟ورمع# :1 ىف (6) .(الوسر» :1 ىف (۳)

 .رذ ىبأ نم عمسي مل دهاجيمو )٠١۸/١( دنسملا (6)

 )٥۲١(. مقرب ملسم حيحصو (770) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 )٥( ةيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزحا بسسس لل ب ل سس 4

 نإ هللا مايأب مهركذ و روغلا ىلإ تاللا نم كموق جرخأ نأ تاياپ ئسوم انلسرأ دلو ف
 .4 ©) روكش رابص لكل تايآل كلذ يف

 ىلإ مهوعدت ؛مهلك سانلا جرختتل «باتكلا كيلع انلزنأو دمحم اي كانلسرأ امكو : ىلاعت لوقي

 .انتايآب ليئارسإ ىنب ىف ىسوم انلسرأ كلذك ءرونلا ىلإ تاملظلا نم جورخلا

 .تايآلا عستلا ىهو :دهاجم لاق

 : ىأ (رونلا ىلإ تاملظلا نم كموق جرخأ» :هل نيلئاق هانرمأ :ىأ « تاملظلا نم كموق جرخأ نأ»

 ةريصبو ىدهلا رون ىلإ لالضلاو لهجلا نم هيف اوناك ام تاملظ نم اوجرخيل ءريخلا ىلإ مهعدا

 .نامعإلا

 هملظو هرهقو نوعرف رسأ نم مهايإ هجارخإ ىف «مهيلع همّعنو هيدايأب :ىأ هللا مايأب مهركذو»
 نملا مهيلع هلازنإو «مامغلاب مهايإ هليلظتو ءرحبلا مهل هقلفو .مهودع نم مهايإ هئاجنإو «همشغو

 .دحاو ريغو «ةداتقو .دهاجم كلذ لاق .معنلا نم كلذ ريغ ىلإ .ىرولسلاو

 ٠ ثيح هيبأ دنسم ىف لبنح نب دمحأ مامإلا نبا هللا دبع هاور ىذلا عوفرملا ثيدحلا هيف درو دقو

 «قاحسإ ىبأ نع «ىفعجلا نابأ نب دمحم انثدح «مشاه ىنب ىلوم هللا دبع نب ىيحي ىنثدح :لاق

 :ىلاعتو كرابت هلوق ىف هب ىبنلا نع «بعك نب ىبأ نع «سابع نبا نع] ريبج نب ديعس نع
 .«[ىلاعتو كرابت هللا معنب» :لاق ٠ هللا مايأب مهركذو)

 ا هللا دبع هاورو و «نابأ نب دمحم ثيدح نم «متاح ىبأ نباو E نبا هاورو]

 .هبشأ وهو "٠ ''افوقوم اضيأ

 نيح ليئارسإ ىنب انئايلوأب انعنص اميف نإ :ىأ 4« روكش راّبص لكل تايآل كلذ يف نإ :هلوقو
 ىف :ىأ 5 لكل ةربعل «نيهملا باذعلا نم هيف اوناك امم مهانيجنأو «نوعرف دي نم مهانذقنأ

 کک طا ف ىلتبا اذإ دبع هدبعلا معن :ةداتق لاق امك ءءارسلا ىف :ىأ ءروكش «ءارضلا

 هل هللا ىضقي ال ءبَجع هلك نمؤملا رمأ نإ» :لاق هنأ يكب هللا لوسر نع حيحصلا ىف ءاج اذكو

 اريخ ناكف ركش ءارس هتباصآ نإو .هل اريخ ناكف ربص ءارض هتباصأ نإ «هل ًاريخ ناك الإ ءاضق
 اوي

 .أ هت نم ةدايز (۳) .دنسملاو ءأ .ت نم ةدايز (۲) .أ «ت نم تبثملاو «لاق ثيدح هدنسم ىف» :ه یف )١(

 )077/1١57(. ىربطلا ريسفتو ١١١( /5) دنسملا دئاوز )٤(

 .«دمخأ نب» :ت ىف (4)

 ١717(. /6) دنسملا دئاوز ()

 . هنع هللا ىضر بيهص ثيدح نم (؟5949) مقرب ملسم حيحص (۷)



 ۹ (۸ - ”) تايآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 مكنوموسي نوعرف لآ نم مكاحبأ ذِإ مكيَلع هللا ةمعن ةمعن اوركذا هموقل ئسوم لاق ذِإو )»

 90 ميظع مكبر نم ءالب مكلَذ يفو مكءاسن نويحتسيو مك ءانبأ نوحبذيو باذعْلا ءوس

 نإ ئسوم لاقو © ديدشأ يباذع نإ مترفك نئلو مكنديزأل متركش نمل مكبر نّذَأت ذإو

 . 4 2 ديمح يَ هللا نإ اعيمج ٍضْرَأْلا يف نمو متن او رفكت

 لآ نم مهاجنأ ذإ مهيلع هنَحَلَو مهدنع هللا مايأب هموق ركذ نيح « ىسوم نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 « مهئانبأ نم دجو نم نوحبذي اک ا «لالذإلاو باذعلا نم هب مهنوموسي اوناك امو «نوعرف

 نم ءالب مُكلَذ يفو ) :لاق اذهلو ؛ ةميظع ةمعن هذهو ؛كلذ نم ليئارسإ ىنب هللا ذقنأف مهئانإ نوكرتيو

 ل «كلذ ىف مكيلع هنم ةميظع ةمعن : ىأ (میظع مكبر

 ريا : ىأ ءال ليعافألا كلت نم نوعرف موق مكب هعنصي ناك اميفو : ليقو

 مهّلعَل تائيَسلاو تانسحلاب مهانولبو » :ىلاعت لاق امك « «ملعأ هللاو ءاذهو اذه دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ١[. 54 : فارعألا] (نوعجري

 ذإو :ىنعملا نوكي نأ لمتحيو .مكل هدعوب مكملعأو مكنذآ :ىأ «مكبر نذأت ذإو » :هلوقو

 نم ] ةمايقلا موي ىلإ مهيلع سنعمل كبر نات ذِإو :لاق امك هئايربكو هلالجو هتزعب ىلآو مكبر مسقأ
 يرو ر

 1V] : فارعألا] « "[ باذعلا ءوس مهموسي

 نئلو ١ ءاهنم مکندیزال مكيلع *”ىتمعن متركش نعل : ىأ «مُكُنديِزَأل مترکش نئ : هلوقو ءآَ ا ) a کو (4) ىلإ ع 2050

 هباقعو «مهنع اهبلسب كلذو «(ديدشل يباذع نإ 8 ءاهومتدحجو اهومترتسو معنلا مترفك :ىأ «مترفك

 . "7«هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل دبعلا نإ» :ثيدحلا ىف ءاج دقو

 رخآ هب رم مث ءاهلبقي ملو اهطَخَسَتَق «ةرمت هاطعأف لئاس هب رم ةي هللا لوسر نأ :دنسملا ىفو
 .لاق امك وأ «امهرد نيعبرأب هل رمأف لكي هللا لوسر نم ةرمت :لاقو اهلبقف «اهايإ هاطعأف

 ىبنلا ىتأ :لاق سنا نع «تباث نع «ىتالديصلا ةزامع انثدج .«دوسأ انثدح :دمحا مامإلا لاق
 ناحبس :لاقف «ةرمتب هل رمأف رخآ هاتأو :لاق اهب شحو :وأ  اهذخأي ملف ةرمتب هل رمأف لئاس ةي

 ىتلا امهرد نيعبرألا هيطعأف «ةملس مأ ىلإ ىبهذا» :ةيراجلل لاقف . ةي هللا لوسر نم ةرمت !هللا

 .«انهاه لاقو» :أ ءت ىف (۳) .أءت نم ةدايز(؟) .«ثيح» :أ ءت ىف )١(

 )٤( هللا ةمعن» :ت ىف (5) .؟نئل مكبر نذأت ذإو» :آ ءت ىف .
 دئاوزلا ىف امك ىقارعلا هنسحو «هنع هللا ىضر نابوث ثيدح نم (10) مقرب ننسلا ىف ةجام نباو 6٠ /5) دنسملا ىف دمحأ هاور )١(

 )51/1١(. ىريصوبلل



 ةيآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا (20)
LA. 

 . (اهدنع

 : 2آ مامإللا هب درفت

 .حلاص :نيعم نبا لاقو ."نایفس نب بوقعيو ءدمحأو «نابح نبا هقثو ناذاز نب ةرامعو
 لاقو .نيتملاب سيل ءهب جتحي الو ثيدح بتكي :متاح وبأ لاقو .هب سأب ال غرر قي لاقو

 وبأ لاقو .ةركنم ثيداحأ هنع ىور :لاق هنأ اضيأ دمحأ نعو .هثيدح ىف برطضي امبر :ىراخبلا

 .هثيدح بتكي نمم هب سأب ال :ىدع نبا لاقو «ىنطقرادلا هفعضو .كاذب سيل :دواد

 وها : ىأ ( ٌديمح يغ هللا ناف اعيمج ٍضرألا يف نمو متا اورفككت نإ ئسوم لاقو) : :ىلاعت هلوقو

 يغ هللا َنِإَف اورفكت نإ :لاق امك «هرفک نم هرفك نإو «دومحملا ديمحلا وهو .هدابع ركش نع ىنغ
 اوّلوتو اورْفَكفط :ىلاعت لاقو ۷ :رمزلا] «مُكَل هري اوركشت نإو رفَكْلا هدابعل ئضري الو منع
 .[7 : نباغتلا ] (ديمح ينغ هللاو هللا ىنغتسار

 : لاق هنأ «لجو زع یر دع یورپ اف كلك هللا لوسرا غ ءرذ ىبأ نع «ملسم حيحص ىفو

 كلذ داز ام ۰ مکنم لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك .مكنجو مكسنإو .مكرخآو مكلوأ نأ ول «ىدابع أيا

 لجر بلق رجفأ ىلع اوناك .مكنجو مكسنإو «مكرخآو مكلوأ نأ ول .ىدابع اي .ًائيش ىكلم ىف
 اوماق «مکنجو مكسنإو «مکرخآو مكلوأ نأ ول «یدابع اي .ًائيش ىكلم یف كلذ صقن ام «مكنم

 امك الإ ءًائيش ىكلم نم كلذ صقن ام .هتلأسم ناسنإ لك تيطعأف «ینولأسف .دحاو ديعص ىف

 و ها ا نق نسوا اذإ: طقللا نطقت

ETهاه هد ° 0 ا 2 ن ۶ ەە كر ء ا 2  
 الإ مهملعي ال مهدعب نم نيذلاو دومثو داعو حون موق مكلبق نم نيذلا أبن مكتأي ملأ

 إو هب مكسر امب انرفك انإ اواو مههاوفأ يف مهيديأ اودرف تاناي مهلسر مهتءاج هلا

 .4 © بيرم ِهْيَلِإ اننوعدت امم كش يف

 ."هموقل ىسوم لق مامت نم اذه :ريرج نبا لاق

 .لسرلل ةبذكملا ممألا نم هماقتناب هللا مايأب مهايإ هراكذتو :ىنعي

 :ليق دق هنإف ءةمألا هذهل ىلاعت هللا نم فنأتسم ربخ هنأ رهاظلاو ؛رظن ريرج نبا "لاق اميفو

 )١( دنسملا )۳/ ١55(.

 .«نم» :أ ءت یف (۳) .«نابح نباو نايفس نب بوقعيو دمحأ» :ت ىف (۲)

 )۲٥۷۷(. مقرب ملسم حيحص )٤(

 .«لوق» :أ ىف )٥(

 )٥۲۹/۱۱(. یربطلا ريسفت (7)

 .«هلاق» : ءت ىف (۷)



 ۸۱ ا ل سس (9) ةيآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 الف كلذ مهيلع هصقو هموقل ىسوم مالك نم اذه ناك ولف «ةاروتلا ىف تسيل دومثو داع ةصق نإ

 ربخ انيلع صق دق ىلاعت هللاف ةلمجلابو .ملعأ هللاو ««ةاروتلا» ىف ناتصقلا ناتاه نوكت نأ “كش

 لجو زع هللا الإ ”ههددع ىصحي ال امم ءلسرلل ةبذكملا ممألا نم مهريغو دومثو داعو حون موق
 . تاعطاقلا تارهابلا تاحضاولا لئالدلاو ججحلاب : ىأ «تانيبلاب مهلسر مهتتأ

 : «هّللا الإ مهملعي ال  :هلوق ىف لاق هنأ هللا دبع نع «نوميم نب ورمع نع «قاحسإ "نبا لاقو

 .نوباسنلا بذك

 .ناندع نب دعم دعب ام فرعي ادحأ اندجو ام :ريبزلا نب ةورع لاقو

 ىلإ اوراشأ مهنأ : هانعم : ليقف «هانعم ىف نورسفملا فلتخا : «مههاوْفَأ يف مهيديأ اودرف » :هلوقو

(O) 0. 53  
 .لجو زع هللا ىلإ مهوعد امل «مهنع توكسلاب مهنورمأي لسرلا هاوفأ

 .مهل ًابيذكت مههاوفأ ىلع مهيديأ اوعضو لب :ليقو

 . لسرلا باوج نع مهتوكس نع ةرابع وه لب :ليقو

 . مهاوفأب مهلوق مهيلع اودرو مهوبذك مهنأ :هانعم :ةداتقو «بعك نب دمحمو «دهاجم لاقو

 كلخدأ» :برعلا نم عمس دقو :لاق ؛«ءابلا» ىنعمب انهاه «ىف» نأ '””ههيجوتو :ريرج نبا لاق

 :رعاشلا لاقو «ةنجلا ىف :نونعي «ةنجلاب هللا
 ا 0 - 9 ينو < و ل م

 بغرأ تسل سبنس نع هطهرو طيقل نع اهيف بغرأو

 ا بغرأ :ديري

 امم كش يفل انإو هب متلسرأ امب انرفك انإ اولاقو» : مالكلا مامتب كلذ ريسفت دهاجم لوق ديؤيو :تلق

 .«مههاوفأ ىف مهيديأ ذر ل تف 7 [ملعأ هللاو] اذه نأكف .* بيرم هيلإ اننوعدت

 .اًظيَغ اهيلع اوضع :لاق «مههاوفأ يف مهيديأ

 .اضيأ كلذ لاق هنأ هللا دبع نع «ميرم نبا ةريبه نع «قاحسإ ىبأ نع ؛ةبعش لاقو

 نع ىلاعت هلوقب «هل ًاراتخم ريرج نيا ههجوو «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هراتخا دقو

 .[119 :نارمع لآ] «(ظْيغْلا نم لماتألا مُكِيلع اوضع اَوُلَخ اَذإو ا :نيقفانملا
 ۴ ° د (8) 3 1 ٠

 .اوبأ» :ت ىف )۳( .(هددع» :أ «ت یف (۳) .«كشوأل» :آ ت یف )0

 .؛ههجويو» :ت ىف (9) .«مهورمأي» :ت ىف )٤(

 )074/١5(, ىربطلا ريسفت (5)

 .(مالک» :ت ىف (۸) .أ ءتانم ةدايز (۷)



  AYتايآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا )٠١ - ١١(

 اميف مكقدصن ال :نولوقي «بيرُم هيلإ اتنوعدت اًمَم كش يف انو هب متلسرأ امب اترقك اّنِإ  :اولاقو

 .ايوق اكش هيف اندنع نإف ؛هب متئج
 هوو عع 5 7 هم مي ف يبه م ا 2 7 7 0 2ص ا ل ماع

E نمر وكل SG LS SS تلال 
 ےل ر د رو ر

 انؤابآ دبعي ناك اًمع انودصت نأ نوديرت الم رشب الإ مثنأ نإ اولاق یمسم لجأ ىلإ مكرخؤيو

 نم ىلع نمي هللا نكلو مكلغم رشب الإ نحن نإ مهلسر مهل تَلاَق ©3 نيم ناطْلسب اتوتأف
 9 نوئمؤملا لگ وتيلف هللا ىَلَعو هللا نذإي الإ ناّطْلسْب مكت نأ انَل ناک اَمَو هداّبع نم ءاشي

 ٍلكَوتيلَف هللا ىَلعو انومعیذآ ام ئَلَع نربصتلو البس اناده دقو هللا ىلع لكوتن الأ ان امو

 . 4 69 دولا
 كشلاب مهوهجاو امل مهمئأ نأ كلذو «ةلداجملا نم مهلسر نيبو رافكلا نيب راد امع ىلاعت ربخي

 ؟(كش هللا يفأل : لسرلا تلاق .هل كيرشال هدحو هللا ةدابع نم هب مهوؤاج اميف
 ىلع ةلوبجمو «هدوجوب ةدهاش رطفلا نإف .كش هدوجو ىفأ :امهدحأ «نيئيش لمتحي اذهو

 كش اهضخل  نضرعي دق مكلو '«ةميلسلا رطفلا ىف ئرورض هب. :فازتعالا ناق: هب نارقإلا
 ىلإ مهدشرت لسرلا مهل تلاق اذهلو ؛هدوجو ىلإ لصوملا ليلدلا ىف رظنلا ىلإ جاتحتف «بارطضاو
 دهاوش نإف «قبس لاثم ريغ ىلع اهعدتباو اهقلخ ىذلا «ضرألاو تاومّسلا رطاف هنأب هتفرعم قيرط

 لك قلاخ ءوه الإ هلإ ال هللا وهو «عناص نم اهل دبالف ءاهيلع رهاظ ريخستلاو قلخلاو ("” ثودحلا
 .هكيلمو ههلإو ءىش

 وهو «كش هل ةدابعلا بوج وب هدرفتو هتيهلإ ىفأ : ىأ (كش هّللا يفأ» : مهلوق ىف ىناثلا ىنعملاو

 تناك ممألا بلاغ نإف ؛هل كيرش ال هدحو ءوه الإ ةدابعلا قحتسي '” الو« تادوجوملا عيمجل قلاخلا
 . ىفلز هللا نم مهبرقت وأ مهعفنت اهنونظي ىتلا طئاسولا نم م «عناصلاب ةرقم

 ىلإ مكرخؤيو $ «ةرخآلا رادلا ىف :ىأ «مکبونذ نم مكل رفغيل '*' مكوعدن : لسرلا مهل تلاقو
 ىلإ انسَح اعات مكعتمي هَ اوبوت مث مكبر اورفغتسا نأو » : ىلاعت لاق امك ءايندلا ىف : ىأ «ىمسُم لجأ

 ارا عاقب ىف نجا مالا مهل تلاقف :EY دوه] ةيآلا «ُهَلْضَف لضَف يذ لَك تويو ىمسم لجأ

 درجمب مكعبتن فيك : ىأ انتم رشب الإ متنأ نإ : هولاق ام لصاحو لوألا ماقعلل هميم ريدقت دعب

 . مكيلع هحرتقن قراخ : : ىأ «نيبم ناطْلسب اًنوتأف» ؟ةزجعم مكنم رب الو «مكلوق

 . (الف» :أ ءت یف (9) .«ثدحلا» :أ ءت ىف (۲) .2«ضرعتا :ت یف ۰

 .أ أت نم تبثملاو .«مكرعدي لسرلا :مهلسر مهل تلاقو» :ه ىف (0) .ةدبعي» :أ ءت ىف )٤(



 #6 د (1۷ _۱۳) تايآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 هللا نكلو# ةيرشبلا ىف ف مكلثم رشب انآ حيحص : ىأ «مُكلْم رشب الإ نحت نإ 3 : مهلسر مهل تلاق

 متلاس ام قفو ىلع «ناطْلسِ ميتا نأ ان ناك امو $ ةوبنلاو ةلاسرلاب : ىأ «هدابع نم ءاشي نم ىَلَع نمي

 ىف :ىأ «نونمؤملا ٍلَكوتيلف هللا ىلعو » «كلذ ىف انل هنذإو ءهايإ انلاؤس دعب :ىأ للا نذإي ًالإ»

 .مهرومأ عيمج

 موقأل اناده دقو «هيلع لكوتلا نم انعنمي امو : ىأ 4 هللا ىلع لكوتن الأ انل امو : لسرلا تلاق مث
 .ةفيخسلا لاعفألاو «ئيسلا مالكلا نم : ىأ «انومتيذآ ام ىلع نربصتلو » ءاهنيبأو اهحضوأو قرطلا

 .4 تولكوتملا لك ويلف هللا ىَلعو»

 لإ ئحوأف انتم يف ندوعتل وأ انضرأ نم مكنجرخنل مهلسرل اورفك نيذلا لاقو

 فاخو يماقم فاخ نمل كلذ مهدعب نم ضرألا مكننكسنلو 09 نيملاظلا نكلهنل مهبر

 9 ٍديدص مام نم یقسیو منهج هئارو نم 9 دين راج لک باخو اوحتفتساو 62 ديعو
 و ر م سا ما ياس مم

Eباّدع نارو تيد ره امو ناکم لک نم تملا هيتأيو هغيسي داکی الو  

 نيب نم ىفنلاو «مهضرأ نم جارخإلا نم «مهلسر ةرفاكلا ممألا هب تدعوت امع ىلاعت ربخي
 وأ اتتيرف نم كعم اونمآ نيدلاو بيعش اي كّتجرخنل 3 : هب نمآ نملو هل بيعش موق لاق امك رال

 (نورهطتي سانأ مهنإ مكتيرف نم طول لآ اوجرخأ $ : طول موق لاقو «[۸۸: فارعألا] انتم يف ندوعتل

 اهنم كوجرخيل ضرألا نم كنوزفتسيل اوداك نو : شیرق ىكرشم نع ًارابخإ ىلاعت لاقو ء[١٠: لمنلا]
 وأ كوتبنيل اورفك نيذّلا كب َرْكَمَي ذإَو » : ىلاعت لاقو 101 :ءارسإلا] <اليلق الإ كقالخ نوبل ال اذإو
 . ٠*6 :لافنألا] «نيركامْلا ريح هَللاَو هللا ركميو نورکميو كوجرخي وأ كولتقي

 ًاراصنأ ةكم نم هجورخ ببسب هل لعجو «هرصنو هلوسر رهظأ هنأ :ىلاعت هعنص نم 620 ناكو
 حتف ىتح «ءىش ىلإ ءىش نم ىلاعت "7 [هللا] هيقري لزي ملو هللا ليبس ىف نولتاقي ءادنجو ًاناوعأو
 «ضرألا (؟” [لهأ] رئاس "” [نم]و «مهنم هئادعأ فانآ مغرأو ءاهيف هل نكمو «هتجرخأ ىتلا ةكم هل

 ضرألا قراشم یف «نايدألا ناس ىلع هتيذو هللا ةملك ترهظو ءاجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخد ىتح

 نم ضرألا مكتتكسدلو . نيملاظلا نكلهنل مهر مهي إ ئحوأف» : ىلاعت لاق اذهلو ؛نامز رسيأ ىف اهبراغمو
 مهل اند إو نوروصنملا مهل مهن .نيلسرملا اندابعل انتملك تقيم دقلو) : ىلاعت لاق امك «(مهدعب

 «زيزعأ* يوق هللا نإ يلسرو انأ نبلغأل هللا بك: ىلاعت لاقو ١۱۷۳[«  ١ال١ :تافاصلا] «نوبلاغْا

 «نوحلاّصلا يدابع اهثري ضرألا نأ رکذلا دعب نم روبزلا يف اتبتك دقلو 3 : لاقو 7١[« : ةلداجملا]

 .أطخ وهو «یوقل» :ت ىف (©) .أ ت نم ةدايز (5-5) .«ناکف» :أ «ت ىف )١(



 15 لا تابألا  تهاربإ agg ع يح يحج و

 ٠[ a ما

 و يم ع

e u 

 موي ىدي نيب ىماقم فاخ نمل اذه “ ىديعو :ىأ «ديعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ 8 : هلوقو

 را ا ئوأملا يه ميحجلا َنِإف . ايندلا

 EAE نمحرلا] 4 ناتنج هبر ماقم فاخ نملوإ : لاقو ء[١5 ۳۷: تاعزانلا]

 «دهاجمو «سابع نبا هلاق .اهموق ىلع اهبر لسرلا ترصنتسا :ىأ «اوحتفتساو #9 :هلوقو

 .ةداتقو

 اذه ناك نإ مهلا : اولاق امك <« E e ب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . [۳۲ :لاغنألا] «ميلأ باذعب انتا وأ ءاَمسلا نم ةراجح اًنيَلَع رطمأف كدنع نم قحا وه

 و ءردب موي ا ىلع اوحتفتسا مهنأ امك ٌادارم اذهو ًادارم اذه نوكي نأ لمتحيو

 ريخ وهف اوهتنت نإو حفلا مكءاج دقف اوحتفتست نإ ل : نيكرشملل ىلاعت هللا لاقو ءرصنتساو هللا لوسر

 . ملعأ هللاو 01١9 :لافنألا] ةيآلا 4ہک

 لك منهج يف ايقلأ :  ىلاعت لاق امك a دلاعم ةيبفلا ىف ردح : ىأ «دينع راج لك باخو )ف

 .[(55-؟5:قل 4 ديدشلا باَذَعْلا يف هايقلأف رخآ اهل هللا عم لعج يذلا بيرم دتعم ريخنل عام . دينع رافك

 «دينع رابج لكب تلكو ىنإ :لوقتف قئالخلا ىدانتف «ةمايقلا موي منهجب ىتؤي هنإ): ثيدحلا ىفو
 . 7تثيدحلا

 .ردتقملا زيزعلا اهبر ىلإ لاهتبالا ىف ءايبنألا دهتجا نيح رسخو باخ

 دعا كلم مهءارو ناک ول : یلاعت لاق امك «(مامأ» ىنعمب انهاه «ءارو»و : منهج هئارو نم :هلوقو

 .«كلم مهمامآ ناكو» اهؤرقي سابع نبا ناكو .[۷۹: فهکلا] «اًبصغ ةنيفس لك

 ضرعيو ءداعملا موي ادلخم اهنكسي .داصرملاب هل ىه :ىأ ءمنهج دينعلا رابجلا ءارو نم :ىأ

 .دانتلا موي ىلإ ايشعو ًاودغ اهيلع

 .«یدعو» :ت یف (۱)

 قيرط نم (701/4) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو «هنع هللا ىضر ءىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (4 ٠ /۳) دنسملا ىف دمحأ هاور (؟)

 . 4 حيحص بيرغ نسح ثيدح» :ىذمرتلا لاقو «هنع هليا ىضر «ةريره ىبأ نع ‹حلاص ىبأ نع «شمعألا



 م سس (11- 17)تايآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 E 26 «قاسغ وا مسح ن تارك هل سل زاثلا ىف : ىأ «ديدص ءاَّم نم ئقسيو »

 #ج اوزأ هلكش نم رخآو . قاّسَعو ميمح ُهوُقوُدْيلَف اذه » : لاق امك .نتنلاو دربلا ةياغ ىف اذهو «ةرارحلا

 .]0۸ :۰.0٥۷ ص]

 .مدلاو حيقلا نم :ديدصلا :ةمركعو .دهاجم لاق

 فوج نم جرخي ام :ديدصلا : هلع ةياور ىفو .هدلجو همحل نم ليسي ام وه :ةداتق لاقو

 هللا لوسر اي :تلق 00 نكسلا نب ا کج و ری ن ىفو

 (9«رانلا لهأ ةراصع» :ةياور و ) «رانلا لهأ ديدص» :لاق ؟لابخلا ةنيط

 هللا و نع E انأ هللا دبع انأبنأ «قاحسإ نب ىلع انثدح مآ مامإلا لاقو

 #2 هعرجتي . ديدص ءاّم نم ئقسيو# : هلوق ىف وَ © ىبنلا نع .هنع هللا ىضر ماما يبا وع ءرب نب

 هدانا عطق هبرش اذإف مسار ورم تعقوو .ههجو ٍىوش هنم ىندأ اذإف . هه ركتيف هيلإ تق لاق

 : لوقيو .[١ة :دمحم] «مهءاعمأ عّطقف اميمح ءام اوقسو# م تا هللا لوقي . هر نب جر ج

 د[ وكلا 1 «بارشلا سب هوُجَوْلا يوشي لَهمْلاَك ءامب اوُناَعي اوثيغتسي نإو »

 نم : متاح ىبأ ¿ ا .كرابملا نب هللا دبع ثيدح نم ءريرج نیا هاوزءاذكهر

 ا .ورمع نب ناوفص نع «ديلولا نبا ةيقب ثيدح

 ني ف ىف عضم ال ءارسقو ارهق هبرشي : ىأ «هه رکتیو هصصغتي : ىأ «هعرجتي# : هلوقو

 :۲١[. جحلا] 4 ديدح نم عماقم مهلو» : ىلاعت لاق امك .ديدح نم قارطمب كلملا هبرضي

 . عاطتسي ال ىذلا هدرب وأ هترارحو «هحیرو همعطو هنول ءوسل هدردزي :ىأ # هغيسي داکی الو

 .هئاضعأو هحراوجو هندب عيمج هل ملأي :ىأ «ناكم لك نم توملا هيتأيو»

 .بصعو «قرعو «مظع لك نم :نآرهم نب نوميم لاق

 . هرعش فارطأ نم ىتح : ةمركع لاقو

 .«راح اذهف» :أ «ت ىف )١(

 .(550 /5) دنسملا ىف دمحأ هاور (۲)

 )١/ ١۷١(. دنسملا ىف دمحأ اهاور «هنع هللا ىضر ءرذ ىبأ ةياور یهو (۳)

 .«لجو زع» :أ ىف (4)

 ,(758 /5) دنسملا (5)

 «بيرغ ثيدح اذه» :لاقو ءهب كرابملا نب هللا دبع قيرط نم )١0417( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو )244/١7( ىربطلا ريسفت (1)

 .«ثيدحلا اذه ىف الإ رسب نب هللا ديبع فرعن الو ءرسب نب هللا ديبع نع ليعامسإ نب دمحم لاق اذكهو

 .هب ةيقب نع حيرش نب ةويح قيرط نم (0091/17) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۷)
 .(همف ىف هعيضي ال :أ ىفو /همف ىف هعضي ال» :ت ىف (۸)



 5-٠- 3ةيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا علا سس ) 1١8(

 .هرعش فارطأ نم ىتح .هدسج نم :ىأ «ةرعش لك عضوم نم :ىميتلا ميهاربإ لاقو

 نمو .هلامشو هلع نعو «هئاروو همامأ نم :ىأ «ناكم لك نم توملا هيتأيو # :ريرج نبا لاقو

 .ةهدسح اضع رئاس نمو« اک ر قرو

 هللا هبذعي ىذلا باذعلا عاونأ : لاق 4نام لك نم توملا هيتأيو » : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 نل توم ال نكلو توب ناك ول هنم هيتاي تولا الا عون اهنم سلو مايجب وانا ىف ةفايثلا مويا اهب

 ¢, وفك لک يزجن كلذك ] اهباذع نم مهنع ففي الو اوتوميف مهْيَلع ىضقي الل : لاق ىلاعت هللا

 :۳٠[. رطاف]

 الإ باذعلا ““ [اذه] نم عاونألا هذه نم عون نم ام هنأ :هنع هللا ىضر «سابع نبا مالك ىنعمو

 ؛لاكتلاو باذعلا ماود ىف دلخيل تومي هل هنكلو تومي ناک ول هلم تومي نأ ىضتقا هيلع درو اذإ

 . «تّيمب وه امو ناكم لك نم توملا هيتأيوإ : لاق اذهلو

 ملؤم أ . ظيلغ رخآ باذع لاحلا اذه دعب نم هلو : : ىأ *« ظيلغ باذع هئارو نموإ : هلوقو

 ةرجش اهنإ » : موكرلا كش نع ىلا مدام اذه نمار یر ىدلا نم ظلغأ ديدش بعص

 مهل نإ مث .نوطبلا اهنم نوثلامف اهنم نولكآل مهلا . نيطايشلا سود هناك اهعلط . ميحجلا لصأ يف جرخت

 نونوكي ةرات مهنأ ر ربخأف 1A] - 54 :تافاصلا] ميحجلا ىلإل مهعجرُم نإ مث . موح نم ابوشأ اهيلع

 لاق اذكهو «كلذ نم هللاب ًاذايع " ميحجلا ىلإ نودري ةراتو ءميمح برش ىف ةراتو «موقز لكأ ىف
 :Cé cE نمحرلا] انآ ميمح نيبو اهنيب نوفوطي . نومرجملا اهب بذذكي يتلا منهج هذه : ىلاعت

 ا 0 e ا e :ىلاعت و

eناخذلا]  [OESميمَحو موُمَس يف هس يلم سل :لاقو  . 

 . ٍبآم رشل نيغاطلل نإر اذه » : يلاعت لاقو 4-0144 ةعقاولا] 4 ميرك الو دراب ال . مومحي نم لظو

 loA» _ 66: :ص] ¢ جاوزأ هلكش نم ٌرخآو . قاسغو ميمح هوُقوذديِلف اذه . د داهملا سئبف اهنولصي منهج

 الإ هيصحي ال امن .هلاكشأو هعاونأو هرا ركتو «مهيلع باذعلا ع ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 TE تلصف]#ديبعلل مَالَظِب كبر امو » ءاقافو ءازج ءلجو زع « هللا

 امم نوردقي ال فصاع موي يف حيرلا هب تدتشا دامرك مهلامعأ مهبرب اورفك نيذّلا لغم $

 .4 02 ديعبلا لالضلا وه كلذ ءىش ىلع اوبسك

 مهلامعأ اونبو ءهلسر اوبذكو «هریغ هللا عم اودبع نيذلا رافكلا لامعأل ىلاعت هللا هبرض لثم اذه

 .أ نم ةدايز (9) .؟مهلجرأ» :ت یف (۲) .«مهقوفاا :تاىف (۱)

 . ؟ميحجلا :ت ىف (5) أ ءات نم ةدايز 2(



 49 حل سس 7٠١( .19) ناتیآلا: ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 اورفك نيذلا لثم 9: ىلاعت لاقف ا ا e ا E ىلع

 تدتشا اذإ 0 و الصاح ارفلأ لو 1 E نوبسحي

 مهلامعأ نم ءىش ىلع نوردقي]الف «ةيوق ةفصاع حير ىذ : ىأ «فصاع موي يف ةفصاعلا حيرلا هب

 لاق امك «مويلا اذه ىف دامرلا اذه عمج ىلع نوردقي ''' [امك الإ ايندلا ىف اهوبسك ىتلا
 نوقفني ام لته : ىلاعت لاقو .(: :ناقرفلا] ارم ءاَبه هاتلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو : ىلاعت

 «[۱۱۷:نارمع لآ «هتكلهأف مهسفنأ اوملظ موق ثرح تباصأ رص اهيف حير لمك ايندلا ةاّيحلا هذه يف

 هللاب نمؤي الو سالا ءار هلام قفني يدْلاك ئذألاو مَا مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيا اهيأ ايإف : ىلاعت لاقو
 هّللاو اوبسك امم ءيش ىلع نوردقي ال ادلص هكرتف لباو هباصأف بارت هيلع ناوفص لمك ِهلثمف رخآلا مويلاو

 .[٤٠۲:ةرقبلا] (نيرفاكلا م مرقلا يدهي ال

eةماقتسا الو يلا : : ةيآلا  

 ديدج قلخب تأيو مكبه ياني نإ قحلاب 3 تارا ل هلل و

 . 4 © زيزعب هللا ىلع كلذ امو

 ىتلا ضرألاو تاومسلا قلخ هنأب «ةمايقلا موي نادبألا داعم ىلع هتردق نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ضرألا هذهو «تارهابلا تايآلاو «تافلتخملا تاكرحلاو «تارايسلاو تباوثلا بكاوكلا نم اهيف امو

 ع ؛ناویحو تابلو .راجشأو راحبو «راققو ىراحصو ىراربو «داتوأو داهوو داهم نم اهيف امب

 يعي ملو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هّللا نأ اوري مل وألا .اهناولأو اهلاكشأو ءاهعفانمو اهفانصأ فالتخا

 ري مل وأ :ىلاعت لاقو ء[۳۳: فاقحألا] «ريدق ءيش لك ىلع هنِٳ ئلب ىتوملا يبحي نأ ىلع رداقب نهقلخب
 يهو ماظعلا يبحي نم لاق هقلح يسنو العم ان برضو .نيبم ميصخ وه اَذإَف ةفطُن نم هانقلخ اأ "”ناسنإلا

 اذإَف اران رضخألا رجشلا نم مكل لعج يذلا .ميلع قل لكب وهو رم لأ اهأشنأ يذلا اهييحي لق . . ميمر

 امْنإ . ميلعلا قالَخْلا وهو ئلب مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومسلا قل يذلا سيلوأ . نودقوت هنم متن

 «ةرعجرت هيلإو ءيش لك تركذم هديب يذلا ناحق .نوکیف نك هل لرش نأ اعيش دارأ اذإ هرمأ

 . ۷۷-1۸۳: سي]

O 735 مما م 2 3 9 عدم ده طق  

 وه لب ٠ .عنتممالو ميظعب :ىأ * زيزعب هللا ىلع كلذ امو. ٍديدج قلخب تأيو مكبهذي أشي نإ# : هلوقو

 هيأ اي و: ىلاعت لاق امك < .مكتفص ريغ ىلع نيرخآب تأيو مكبهذي نأ «هرمأ متفلاخ اذإ هيلع لهس

 هللا ىلع كلذ امو . ديدج قلخب تأيو مكبهذي أشي نإ . ديمحلا يِنعْلا وه ُهّللاو هللا ىلإ ءارقفلا متنأ ساتلا

 .أطخ وهو «ناسنإلا انقلخ دقلو» أ ت ىف (۳) .أطخ وهو «اذه» : «ت ىف )0 أ ۰ت نم ةدايز )١(



 (؟1١) ةيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزملااا مل ل 4

 4 مكلاتمأ اونوكي ال مث مكريغ اموَق لدبتسي اولوتت نإو » :لاقو «[۱۷ - :١6 رطاف] «زيزعب

 «هنوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فوسُف هنيد نع مكنم ري نم اوُمآ نيذلا هيأ اي > : لاقو «[۳۸:دمحم]

 «اًريدَق كلذ ىلع هللا ناكو نيرخآب تايو سالا اَهْيَأ مكبهذي اشي نإ :لاقو «[٤٠:ةدئاملا]

 .[ :"١ : ءاسنلا]

 l0 هر نو

 انع نونغم مثنأ لهف اعبت مكل انك اَنِإ اوربكتسا نيذلل ءافعضلا لاقف اعيمج هلل اوزربو ©
 سم ر

O,ونال اما رجم ما  

 .راهقلا دحاولا هدحو هلل اهرجافو اهرب ءاهلك قئالخلا تزرب : ىأ 4210[ هلل 1 اوزربو % :لوقي

 احا د مف ف سيل ىلا نالا وهو «نشرألا نم زار یف هل اوعمتجا یا

 ال هدحو هللا ةدابع نع اوربكتسا نيذلا مهئاربكو مهتداسو مهتداقل عابتألا مهو «ءافعضلا َلاَقَف >

 ءانلعفو انرمتئا انومترمأ امهم :ىأ «اعبت مكل انک اإ: مهل اولاقف «لسرلا ةقفاوم نعو هل كيرش

 متنك امك « هللا باذع نم ًائيش انع نوعفدت لهف : ىأ ؟(ءيش نم هللا باع نم اتع نونغم متنأ لهقل

 انيف قبسو: ءانبر لوق انیلع قح نكلو ,«مكانيدهل هللا اناده ول » : مهل ةداقلا تلاقف ؟اننونمتو اننودعت

 نيرفاكلا ىلع باذعلا ةملك تقحو ‹ هللا ردق مكيفو

 هيلع انربص نإ هيف نحن امم صال انل سيل :ىأ «صيحُم نم اّن ام انربص مآ انَعِرجأ الع ءاوس ل
 .هنم انعزج وأ

 «ءاوعرضتو اوكبف ‹ هللا ن نو كب اولاعت ا ‹ هللا مهعرضتو e ةنحلا ةنحلا

 اوربصف ا «ريصلاب ةنحلا ةنجلا لهأ كردأ امنإف ءاولاعت :اولاق مهعفني ال 0 وأر املف

 نم ان ام انربص مأ انعزجأ اتيلع ءاوس» : ۳ ولاق كلذ دنعف .«كلذ مهعفني ملف «هلثم ري ي مل اربص

 . « صيحُم

 يف نوجاحتي ذو : ىلاعت لاق امك ءاهيلإ مهلوخد دعب رانلا ىف ةعجارملا هذه نأ رهاظلاو :تلق

 اوربكتسا نیدّلا لا .راثلا نم ابيصن اتع نونغم متنأ له اع مك انك اإ اوربكتسا نيل ءاقعضلا لوقف رال

 نم تلح دق مما يف اولخدا لاق 3 : ىلاعت لاقو ٤۸[« «5ال : رفاغ] «دابعلا نيب مكح دق هللا نإ اهيف لك اإ

 مهارخأ تّلاق اعيمج اهيف اوكرادا اذإ ىح اهتخأ تنل َهَمأ تلخ امك ٍراَنلا يف سنإلاو نجلا نم مكلبق

 مهالوأ تّلاقو . نوُمَلعَت ال نكلو فعض لكل لاق ِراّثلا “نم اعض اًباذع مهتآف انوُلضَأ ءالؤه ابر مهالوأل

 .«اولاقف» : ىف (۳) .؟راربا :ت ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .«یف» :ت یف (6)



 (77 «۲۲) ناتيآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 لاقو .ء["9 .”8 : فارعألا] 4 نوبسكت متنك امب باذعلا اوُقوُذَف لّضَف نم انيلع مك ناك امف مهارخأل

 اًنَتداَس اعطا نإ ابر اولاقو . وسر اَعَطأو هللا اأ اني اي ونوع رالا يف مههوجو بقت موي > : ىلاعت
 .[55-14 : بازحألا]4 اريبك اعل مهنعلاو باذعلا نم نيفعض مهتآ ابر . اليبسسلا اَنوُلَضََف انءاربكو

 مهضعب عجري مهر دنع نوفوقوم ''”نوملاظلا ذإ ئرت ولو 3 : ىلاعت لاقف ءرشحملا ىف مهمصاخت امأو
 نيذّلل اوربكتسا نيذلا لاق . نينمؤم اكل منأ الول اوربکتسا نيدلل اوفعضتسا نيذلا لوقي لوقلا ضعب ىلإ
 نيذّلل اوفعضتسا نيذلا لاقو . نيمرجم مشك لب مُكءاج ذِإ دعب ئدهلا نع نع مكانددص نحنا اوفعضتسا
 باذعلا اأو امل ةمادنلا ورسو ادادنأ هل لجو هللاب رق نأ تنورات ذإ ر راهّتلاو ليلا رکم لب اوربکتسا
 ١" _ ۴٣۳[. :ابس] ( نولمعي اوناك ام الإ نوَزجي له اورفك نيذّلا قانعأ يف لالغألا انلعجو

۸۹ 

 مَ مكلف مكتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا نإ رمألا يضف امل ُناطيشلا لاقو ط
 نم مگس وُمولو ينمو الف يل مساق موعد نأ ال نطل نم مكي يل ناک

 ر رر

 باع ْمُهَل نيملاطلا إلق نم ينوُمُككرشأ امب ترف يلإ يخرصمب مهنأ امو مكخرصمب

 اهيف نيدلاخ ٌراَهْنَألا اهتحت نم يرجَت تانج تاحلاصلا اوُنمَعَو اونم نيذّلا لخدأو © ميلأ

 .4 © مالس اهيف مهتيحت مهر نذإب

 لخدأف «هدابع نيب هللا ىضق ام دعب «هعابتأ "7 [هللا هنعل] سيلبإ هب بطخ امع ىلاعت ربخي
 انزح مهديزيل ًابيطخ ذئنيح - هللا هنعل - سيلبإ مهيف ماقف «تاكرتلا نيرئاكلا نكسأو 0 نينمؤملا

 ىلع :ىأ (قحلا دعو مكدعو هلا نإ :لاقف «مهترسح ىلإ ةرسحو «مهنبغ ىلإ انبغو «مهنزح ىلإ
 انأ امأو ءاقدص اربخو ءاقح ادعو ناكو «ةمالسلاو ةاجنلا مهعابتا ىف مكدعوو .هلسر ةنسلأ

 «ًارورغ الإ ْناَطْيشلا مهدعي امو مهيتميو مهدعي» : ىلاعت هللا لاق امك. مكتفلخأو مكتدعوف
 ١١٠١[. :ءاسنلا]

 الو ليلد نم هيلإ مكتوعد اميف مكيلع ىل ناك ام : أ «ناَّطْلَس نم مكيلع يل ناك امو : لاق مث
 مكيلع تماقأ دقو اذه «كلذ درجمب «يل متبجتساف مكتوعد نأ الإ > «هب مكتدعو ام قدص ىلع ةجح
 هيف متنأ ام ىلإ مترصف مهومتفلاخف «هب مكوؤاج ام قدنص ىلع ةحيحصلا ةلدألاو جوا لسرلا

 درجمب ىنومتعبتاو ججحلا متفلاخ مكنوكل «مكل بنذلا نإف , «مكسفنَأ اومولو < « مويلا «ينومولت الف »

 .ًاطخ وهو «رسأو» :ت ىف (۲) .أطخ وهو «نومرجملا» :أ ءت يف )١(
 .«مهيزخ ىلإ ًايزخ» :ت ىف (4) .أ نم ةدايز (۳)



 (۲۳ «۲۲) ناتيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا- مو

 امو » A كمت و مكذقنمو مكعفانب : ىأ «مكخرصمب انا ام < اا ىلإ مكاوعولاه

 نم ينومتكرشأ امب ترفك ينإ $ «لاكتلاو باذعلا نم هيف انأ امم ىذاقنإب ىعفانب :ىأ «يخرصمب متنأ

 .«لبق

 . لبق نم ىنومتكرشأ ام ببسب ىأ :ةداتق لاق

 . لجو زع «هلل اكيرش نوكأ نأ تدحج 3 :لوقي :ريرج نبا لاقو

 بيجتسي ال نم هللا نود نم وعدي نمم لْضَأ نمو » : ىلاعت لاق امك .('' حجارلا وه هلاق ىذلا اذهو

 4 نيرفاك مهتاابعب اوناَكو ءادعأ مهل اوُناَك ساَّنلا رشح اذإو . نوفا مهناعد نع مو ةمايقا مر نإ

 .[۸۲ :ميرم] «ادض مِهْيَلَع نونوكيو مهتدابعب نورفكيس الك  :لاقو «[8 ١ :فاقحألا]

 .« ميلأ باذع مهل » لطابلا مهعابتاو قحلا نع مهضارعإ ىف :ىأ «نيملاّظلا نإ ل :هلوقو

 نكلو .انمدق امك «رانلا مهلوخد دعب سيلبإ نم نوكت ةبطخلا هذه نأ :ةيآلا قايس نم رهاظلاو

 :دايز نب نمحرلا دبع ةياور نم ريرج نباو - هظفل اذهو متاح ىبأ نبا هاور ثيدح ىف درو دق

 نيلوألا هللا عمج اذإ» :لاق هنأ ي هللا لوسر نع «رماع نب ةبقع نع «ىرجحلا  نيخد ىنثدح
 ؟انل عفشي نمف ءانبر اننيب ىضق دق :نونمؤملا لاق ءءاضقلا نم غرفف ‹ مهنيب ىضقف .«نيرخآلاو

 ىلع مكلدأ :ىسيع لوقيف - ىسيعو «ىسومو «ميهاربإو ءاحون ركذو - مدآ ىلإ انب اوقلطنا :نولوقيف

 اهمش حير بيطأ نم ىسلجم “ [نم] 7 روثيف هيلإ موقأ نأ ىل هللا نذأيف «ىنوتأيف .ىمألا ىبنلا

 ءانلضأ ىذلا وه سيلبإ الإ وه ام ؟انل عفشي نمف «مهل عفشي نم نونمؤملا دجو دق :اذه نورفاكلا

 .انتللضأ تن تنأ كنإف « انل عفشاف تنأ مقف «مهل عفشي نم نونمؤملا دجو دق :نولوقيف سيلبإ نوتأيف

 امل ناطّيَّشلا 20لاَقو 6# 2 *مهبيحن مظعي مث < ‹ طق دحأ ايش خبر نتنأ نم هسلجم نم روئيف موف

 مكتوعد نأ الإ ناَطْلس نَم مكيلع يل ناك امو مكعفلخأف مكتدعوو قحلا دعو مكدعو هلا نإ رمألا يضف

 . ”74«مكسفنأ اومولو ينومولت الف يل متبجتساف

 نب دايز نب نمحرلا دبع نع ءدعس نب نيدشر نع كرابملا نبا هاورو ا 2 اذهو

: 1 0( 
 .٠ وفرم هب «ةبقع نع نيخد نع «معن

 .(روفیف» :أ «ت یف (۳) .«نيجد» :آ ءت یف (۲) .«حجرألا» :أ ىف )١(

 .أطخ وهو «لوقيو» :أ «ت یف (5) . (منهجبا :أ «ت ىف (0) .ىربطلاو ءأ ءت نم ةدايز (5)

 (مجعملا ىف اذك) ميعن نبا ىنربخأ :بهو نبا قيرط نم (770 /۱۷) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )257/١7( ىربطلا ريسفت (۷)

 فعضو «فيعض وهو «معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع هيف» )777/٠١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .ًاعوفرم ةبقع نع« نيخد نع

 .اضيأ هدانسإ ىطويسلا

 .«نيجد» :أ ىف (۸)

 .هب كرابملا نبا نع ءرصن نب ديوس قيرط نم )0777/1١7( هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۹)



 ي م و ا وو هناذلا را

 نم ان اه انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوسإ :رانلا لهأ لاق امل : هللا همحر «ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو

 «مهسفنأ اوتقم هتلاقم اوعمس املف .ةيآلا 4 قحا دعو مكدعو هللا نإ 8 :سيلبإ مهل لاق 4صيحُم

 ٠١[ :رفاغ] نورفكتف ناجيإلا ىلإ وعدت ذإ مكسفنأ مكتقُم نم ربكأ هللا تقلل :اودونف
 :ميرم نبا ىسيعل هللا لو الا سرور ىلع ةماعلا موي نانيطخ عوفي يلا نفاع لاو

 نيقداّصلا عقني موي ا١ اذه هللا َلاَق :هلوق ىلإ هللا نود نم نيه يمر ينوذخٌلا ساتل تلق تنأأ»
 نم مكيلع يل ناک امو :لوقيف - هللا هنعل - سيلبإ موقيو :لاق ١١١ -١١9[« :ةدئاملا] «مهقدص

 . ةيآلا (يل متبجتساف مكتوعد نأ الإ ناَطْلس

 فطع «سيلبإ مهبيطخ نأو .لاكّتلاو ىزخلا نم هيلإ اوراص امو ءايقشألا لآم ىلاعت ركذ امل مث

 نيأو اوراس ثيح اهيف ةحراس راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج ةمايقلا موي نولخدي مهنأو ءادعسلا لاحب

 ,«مالس اهيف مهتیحت مهر نذإبإ» «نولوزي الو نولوحي ال ادبأ نيثكام .* اهيف نيدلاخإ .' وا

 لاقو 17 :رمزلا] (مكيلع مالس اهتنزخ مهل لاقو اهباوبأ تحتفو اهوءاج اذإ تح : ىلاعت لاق امك
 : ىلاعت لاقو :Yé YY دعرلا] «مكيلع مالس .باب لك نم مِهْيَلَع نولخدي ةكئالَمْلاَو» : ىلاعت

 مالس اهيف مهتّيحتو ملا كناحبس اهيف مهاوعد# : لاقو ء[١۷ :ناقرفلا] «مالسو ةّيحت اهيف نويو
 ا ا احا

 يف اهعرفو تباث اهلصأ ةبيْط ةرجشك َةَبْيَط # ط ةملك التم هللا برض فيك رت ڌ ملأ»

 ©۵ نورك ذتي مهّلعل سائلل لاثمألا هللا برضييو اهر نذإي نيح لك اهلك ي يتؤت 9ءاَمَسلا

 .4 ©3 رارق نم اهَل ام ضرألا قوق نم َتَّدتجا ةئيبَح ةرجشك ةفيبخ ةملك لقمو

 الإ هلإ ال نأ ةداهش :(ةبيط ةملك لثمو» :هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

e ELSيف اهعرفو # «نمؤملا بلق ىف ذ هللا الإ هلإ ال  

 «نمؤملا نع ۰ ةرابع كلذ نإ :دحاو ريغو ةداتقو ةمركعو ا «كاحضلا لاق اذكهو

 لك ىف حلاص لمع هل عفري لازي ال ٠ «لخنلا نم ةرجشلاك ع نمؤملا نإو .حلاصلا هلمعو «بيطلا هلوقو

 .ءاسمو حابصو «تقوو نيح
 ا 8 تو 2

 .ةلخنلا ىه : لاق دوعسم نبا نع «ةرم نع «ىدسلا هاور اذكهو

 : 5 7 ٤
 .ةلخنلا ىه :سنآ نع «ةرق نب ةيواعم نع «ةبعشو

 .«اوؤاش ثيح اوؤاش» :أ ىفو «اوؤاش نيأ اوؤاش» :ت ىف )١(
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 :٠ لاقف رسب عانقب ىتأ ةه هللا لوسر نأ: سنأ نع «باحبحلا نب بيعش نع «ةملس نب دامحو
 . "«ةلخنلا ىه» :لاق «ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك لثمو»

 ءدهاجمو «قورسم هيلع صن اذكو. ””افوقوم سنأ نع «هريغ نمو هجولا اذه نم یورو
 . مهريغو ةداتقو ‹كاحضلاو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو

 نبا نع «عفان نع هللا ديبع نع «ةماسأ ىبأ نع «ليعامسإ نب ديِبع انثدح :ىراخبلا لاقو

 ال «ملسملا - لجرلاك :وأ - هبشت ةرجش نع ىنوربخأ» :لاقف وي هللا لوسر دنع انك :لاق رمع

 «ةلخنلا اهنأ ىسفن ىف عقوف :رمع نبا لاق .«نيح لك اهلكأ ىتؤت 2” [الو ءالو ءالو] اهقرو تاحتي
 ىه : لَك هللا لوسر لاق ءائيش اولوقي مل املف «ملكتأ نأ تهركف «ناملکتپ ال رمعو ركب ابأ تيأرو
 a : لاق .ةلخنلا اهنأ ىسفن ىف عقو ناك دقل هللاو ءاتبأ اي :رمعل تلق انمق املف .«ةلخنلا

 بحأ اهتلق نوكت نأل :رمع لاق .ائيش لوقأ وأ ملكتأ نأ تهركف (نوملكتت کرا مل :لاق ؟مّلكت

 ا اذک ل)

 ملد «ةييدلا ىلإ ا :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا نع «نايفس انثدح :دمحأ لاقو

 .رامجب ىتأف وي هللا لوسر دنع انك :لاق  ادحاو ًاثيدح الإ ةا هللا لوسر نع تدب ةعوسأ

 انآ اذإف ترظنف «ةلخنلا يه : : لوقأ نأ تدرأف .«ملسملا لجرلا لثم اهلثم 6 رجشلا نم» :لاقف

 ."ءاجرخأ «ةلخنلا ىه» :ةايب هللا لوسر لاقف «(تكسف] «موقلا رغصأ

 اموي ٍةَِكَي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع ءزيزعلا دبعو كلام لاقو
 «ىداوبلا رجّش ىف سانلا عقوف :لاق .«نمؤملا لثم ءاهقرو حرطَي ال ةرجش رجشلا نم نإ :١ هباحصأل
 هاجرخأ . «[ةلخنلا ىه» : ةي هللا لوسر لاق ىتح «تييحتساف] ةلخنلا اهنأ ىبلق ىف عقوو
 ا

 ۔راطعلا ديزي نبا ىنعي  نابأ انثدح «ليعامس] نب ىسوم انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 عاتم ىلإ دمع ول تيأرأ» :لاقف !روجألاب روثدلا لهأ بهذ « هللا لوسر اي: لاق الجر نأ :ةداتق انثدح

 .ىذمرتلاو ىربطلا نم تبثملاو «أرقف» :أ ءت ءه ىف )١(

 ريغ ىورو» :ىذمرتلا لاقو هب ةملس نب دامح قيرط نم )7١19( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو )۱١/ ٥۷۰( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)

 .؟هوعفري ملو دحاو ريغو دیر نب دامحو رمعم هاورو «ةملس نب دامح ريغ هعفر ًادحأ ملعنالو «ًافوقوم اذه لثم دحاو
 هاورو )۳٠١۹( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هجرخأ ءافوقوم هوحن كلام نب سنأ نع ءهيبأ نع «باحبحلا نب بيعش نب ركب وبأ هاور (9)

 )۳١١۹(. مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هجرخأ ءافوقوم سنأ نع «باحبحلا نب بيعش نع «ديز نب دامح

 .ىراخبلاو ءأ «ت نم دايز ()

 .(:594) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 «دنسملاو ءأ «ت نم ةدايز (0)

 )5841١(. مقرب ملسم حيحصو (۷۲) مقرب ىراخبلا حيحصو ١١( /۲)دنسملا (۷)

 .نيحيحصلاو ءأ «ت نم ةدايز (۸)

 )141١(. مقرب ملسم حيحصو )١171( مقرب ىراخبلا حيحص (9)



 يا ل (784-755) تايآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىف هعرفو ضرألا ىف هلصأ لمعب كربخأ الفأ ؟ءامسلا غلبي ناكأ ضعب ىلع اهضعب بكرف ءايندلا

 دمحلاو ءهللا ناحبسو ءربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال :لوقت» :لاق ؟هّللا لوسر اي وه ام :لاق .«؟ءامسلا

 . «ءامسلا ىف هعرفو ضرألا ىف هلصأ كاذف ءةالص لك ربد ىف تارم رشع ؛؛هلل

 .ةنجلا ىف ةرجش ىه :لاق (ةبيط ةرجشك إل : سابع نبا نعو

 .نيرهش لك :ليقو .رهش لك :ليقو .ايشعو ةودغ :ليق :«نيح لك اهَلكأ يتؤت 8 :هلوقو
 س لک لو عا ةع نك 2 ليقو رها ف لك او

 نم تقو لك ىف رمث اهنم دجوي لازي ال «ةرجش لثمك هلثم نمؤملا نأ :قايسلا نم رهاظلاو
 راهنلا فارطأو ليللا ءانآ حلاص لمع هل عفري لازي ال نمؤملا كلذك «راهن وأ ليل وأ «ءاتش وأ فيص

 .نيحو تقو لك ىف

 . 4 تورُكذتي مهّلعَل سانلل لاقمألا هللا برضيو 8 ءابيط ًاريثك انسح ًالماك :ىأ 4اهّبَر نذإب ف

 هبشو «تابث الو هل لصأ ال «رفاكلا رفك لثم اذه :ةفيبخ ةرجشك ةفيبخ ةَملَك لَممَو 3 : هلوقو
 اهنأ :كلام نب سنأ نع «ةرق نب ةيواعم نع «ةبعش هاور] .«نايرشلا» :اهل لاقيو «لظنحلا ةرجشب

 .[لظنحلا ةرجش

 «عيبرلا نب ديعس ديز وبأ انثدح «نكسلا نب دمحم نب ىيحي انثدح : ظفاحلا رازبلا ركب وبأ لاقو

 6ةةبيط ةرجشك ةبيط ةملك لعم» لاق د هعفر هبسحأ -.سنأ نع «ةرق نب ةيواعم نغ :ةيعش انثدح

 , 29«نايرّشلا ىه :لاق .4ةيبح ةرجشك ةَئيبَح ةملك لثمو» ءةلخنلا ىه :لاق

 . فوقوم سنأ نع «ةيواعم نع «ةبعش نع هرّدْنَع نع «ىنثما نب دمحم نع هاور مث

 نع - ةملس نبا وه  دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نب لاقو

 ىه «ةثيبخ ةرجشك ةثيبخ ةملك لثمو» :لاق يب ىبنلا نأ ؛كلام نب سنأ نع باحبحلا نب بيعش
 .عمسن انك اذكه :لاقف ةيلاعلا ابأ كلذب تربخأف .«ةلظنحلا

 اذه نم طاب هد نق نلعب ؤبآ ءاوروت "هي لس وب داخ ترد قم یر قنا هاوزو

 :لاقف

 .لسرم وهو «متاح ىبأ نبال هازعو )۲۲/١( روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هدروأ )١(

 2. «ت نم ةدايز (۲)

 ,(046 ء۷۰٥0 )۱١/ هریسفت ىف ىربطلا هاور هلثم ًاعوفرم سنأ نع باحبحلا نب بيعش نع ةملس نب دامح هاورو (۳)

 .هوفقوأف ةبعش نع «مثيهلا نب ورمعو ةبابش هاورو «ًافوقوم هب ىنثملا نب دمحم نع )587/1١7( هريسفت ىف ىربطلا هاورو )٤(

 .(0817 )١5/ ىربطلا ريسفت :رظنا

 .(086 )١5/ ىربطلا ريسفت (5)



  ۹٤ةيآلا :ميهاربإ ةروس  عبارلا ءزجلا )۲۷(

 لاقف ءرسب هيلع عاقب يأ هك هللا ا ؛سنأ نع «بيعش نع «دامح نع «ناسغ انثدح :

 ب ل .ءامسلا ىف اهعرفو تباث اهلصأ « ةبيط ةرجشك هبيط ةملك لثمو

 :لاق ا قوق نم تّديجا ةغيبخ ةرجشك ةفيبخ ةملك لثمو» «ةلخنلا ىه»

 مسن انك كلذك :لاقف ةيلاعلا ابأ كلذب تربخأف :بيعش لاق . 370( لظنحلا .

 «تابث الو اهل لصأ ال :ىأ 4 رارق نم اهل ام ضْرألا قوق نم» تلصؤتسا :ىأ 4تّدتجا» :هلوقو
 هد و

 E «لمع رفاكلل دعصي الو ل

 نيملاَظلا هللا لضيو ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تالا لوقلاب اونمآ نيا هللا تبني تبقي

 .4 و ٌءاَي ام هلا عو

 هدم تع لاق رم ب ةا را ةه دخ «دئلولا نا انتدخ :ىراخلا "لاق
 دهش «ربقلا ىف لئس اذإ ملسملا» :لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛هنع هللا نقرب تاز اع ند .ءاربلا قع.( دع
 ةاَيحْلا يف تباّثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبني :هلوق كلذف .هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 .«4ةرخآلا يفو اًيندلا

 , 4 ةع تیدج نم «مهلك ةعامجلا ةيقبو ًاضيأ ملسم هاورو

 نع «ناذاز نع ءورمع نب لاهنملا نع «شمعألا انثدح ءةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 الو ربقلا ىلإ انيهتناف ءراصنألا 5 لجر ةزانج ىف وي هللا لوسر عم انجرخ :لاق بزاع نب ءاربلا

 ىف هب تكني دوع هدي ىفو ءريطلا انسوؤر ىلع نأك «هلوح انسلجو يَ هللا لوسر سلجف ءدحلي
 دبعلا نإ» :لاق مث ءاثالث وأ نيترم .«ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا» :لاقف هسأر عفرف «ضرألا

 نأك هوجولا ضيب ءءامسلا نم ةكئالم هيلإ لزن ةرخآلا ىلإ لابقإو ايندلا نم عاطقنا ىف ناك اذإ نمؤملا

 .رصبلا دم هنم اوسلجي ىتح «ةنجلا طونح نم طونحو ةنجلا نافكأ نم نفك مهعم .سمشلا مههوجو

 هللا نم ةرفغم ىلإ ىجرخا ءةبيطلا سفنلا اهتيأ :لوقيف ءهسأر دنع سلجي ىتح توملا كلم ءىجي مث

 ىف اهوعدي مل اهذخأ اذإف ءاهذحأيف ءاقسلا ىف نم ةرطقلا ليست امك ليست جرختف» : :لاق .«ناوضرو

 بيطأك اهنم جرخيو .طوُنحلا كلذ ىفو نفكلا كلذ ىف اهولعجيف اهوذخأي ىتح «نيع ةفرط هدي
 ةكئالملا نم ألم ىلع اهب ىنعي  نورمي الف ءاهب نودعصيف .ضرألا هجو ىلع تدجو كسم ةحفت

 . «ةلظنحلا» :أ یف (۱)

 هيلع مالكلا قبس دقو «هوحن هب ةملس نب دامح نع «ديلولا ىبأ نع «ديمح نب دبع نع (۳۱۱۹) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (؟)

 .(1799) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 نبا ننسو )٠١١/4( ىئاسنلا نفسو (”150) مقرب ىذمرتلا ننسو (8750) مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۸۷۱) مقرب ملسم حيحص )٤(

 )٤۲۹۹(. مقرب ةجام



 نو تب جي ج ج ۷)ا ا هاربا ةروس د ةئارلا هجا

 (؟![اوناك] ىتلا هئامسأ نسحأب «نالف نبا نالف :نولوقيف ؟'')[بيطلا] حورلا اذه ام :اولاق الإ

 لك نم هعيشيف ءهل حتفيف «هل نوحتفتسيف ءايندلا ءامسلا ىلإ هب اوهتني ىتح ءايندلا ىف اهب هنومسي
 تاك اونتكا هلا لوقف :ةعباشلا ءامسلا ىلإ اهب يس ىح :ءاهبلت ثلا اغلا ىلإ :اهوبرقم ام

 ةرات مهجرخأ مهنمو «مهديعأ اهيفو مهتقلخ اهنم ىنإف «ضرألا ىلإ هوديعأو «نييلع ىف ىدبع

 . (ىرخأ

 ىبر :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيف ج ىف] هحور داعتف» :لاق

 ؟مكيف ثعب ىذلا لجرلا اذه ام :هل نالوقيف .مالسإلا ىنيد :لوقيف ؟كنيد ام :هل نالوقيف .هللا

 . تقدصو هب تنماف ءهللا باتك تأرق :لوقيف ؟كملع امو :هل نالوقيف . هللا لوسر وه :لوقيف

 ىلإ ًاباب هل اوحتفاو «ةنجلا نم هوسبلأو «ةنجلا نم هوشرفأف ءىدبع قدص نأ :ءامسلا نم دانم ىدانيف

 نسح «هجولا نسح لجر هيتأيو .هرصب دم هربق ىف هل حسفيو ءاهبيطو اهحور نم هيتأيف : لاق  ةنجلا

 ؟تنأ نم هل لوقيف .دعوت تنك ىذلا كموي اذه كرسي ىذلاب رشبأ :لوقيف ءحيرلا بيط «بايثلا
 مقأ «بر .ةعاسلا مقأ بر :لوقيف .حلاصلا كلمع انآ :لوقيف .ريخلاب ءىجي هجولا كهجوف

 .«ىلامو ىلهأ ىلإ عجرأ ىتح «ةعاسلا

 ءامسلا نم هيلإ لزن .ةرخآلا نم لابقإو ايندلا نم عاطقنا ىف ناك اذإ رفاكلا دبعلا نإو» :لاق

 دنع ساجي ىتح تولا كلم ءىجي مث .رصبلا دم هنم اوسلجف «حوُسملا مهعم «هوجولا دوس ةكئالم
 ءهدسج ىف قرفتف» :لاق .«بضغغو هللا نم طخس ىلإ ىجرخا «ةئيبخلا سفنلا اهتيأ :لوقيف «هسأر

 ةفرط هدي ىف “اهوعدي مل اهذخأ اذإف ءاهذخأيف .لولبملا فوصلا نم ا عرتني امك اهعرتتیف

 «ضرألا هجو ىلع تدجو ةفيج حير نتنأك اهنم جرخيو .حوسملا كلت ىف اهولعجي ىتح «نيع

 نبا نالف :نولوقيف ؟ثيبخلا حورلا اذه ام :اولاق الإ ةكئالملا نم ألم ىلع اهب نورمي الف اهب نودعصيف

 هل حتفتسيف ' اا ا یک ىتح] ايندلا ىف اهب هنومسي ناك ىتلا هئامسأ حبقأب «نالف

 يف لّمجْلا جلي ىتح ةنجلا نولخدي الو ءامسلا باوبأ مهل حف الل : لَك هللا لوسر أرق مث و

 0 هولا 2 يف ا ف هباتك اوبتكا» | : هّللا é4] : فارعألا] کک

 ١"[. سرور

 ال هاه هاه :لوقيف ؟كبر نم :هل نالوقيو هناسلجيف ناكلم هيتأيو ءهدسج ىف هحور داعتف»

 ثعب ىذلا لجرلا اذه ام :هل نالوقيف .ىردأ ال ءهاه هاه :لوقيف ؟كنيد ام :هل نالوقيف .ىردأ

 هل اوحتفاو ءرانلا نم هوشرفأف بذك نأ :ءامسلا نم دانم ىدانيف .ىردأ ال ءهاه هاه :لوقيف ؟مكيف
 ت و

 لجر هيتأيو .هعالضأ هيف فلتخت ىتح «هربق هيلع قيضيو ءاهمومسو اهرح نم هيتأيف .رانلا ىلإ اباب

 دنسملاو ءأ ت نم ةدايز (2) . («اهعدي مل» : ىف )6( .دنسملاو أ ءت نم ةدايز (۳ ۔ ۱)



 (۲۷) ةيآلا :ميهاربإ ةروس  عبارلا ءزحلا ا مل «ع:41

 .دعوت تنك ىذلا كموي اذه ‹كؤوسي ىذلاب رشبأ :لوقيف حيرلا نتنم «بايثلا حيبق ءهجولا حيبق

eمقت ال «بر :لوقيف «ثيبخلا كلمع انأ :لوقيف .رشلاب ءىجي چ یاو  

 . «ةعاسلا

 كو «ورمع نب لاهنملا ثيدح نم ةجام نباو ىئاسنلاو «شمعألا ثيدح نم دواد وبأ هاورو

 نب لاهنملا نع ."”بابخ نب سنوي نع «رّمعم انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 «ةزانج ىلإ لَك هللا لوسر عم انجرخ :لاق «هنع هللا ىضر «بزاع نب ءاربلا نع «ناذاز نع ءورمع

 کا

 ىف كلم لكو] «ضرألاو ءامسلا نيب كلم لك هيلع ىلص هحور جرحخ اذإ ىتح» :هيفو

 جرعي نأ ءلجو زع «هللا نوعدي مهو الإ باب لهأ نم سيل «ءامسلا باوبأ تحتفو «[ءامسلا

 .«مهلبق نم هحورب

 ءابارت ناكل لبج اهب برض ول ةبزرم هدي ىفو «مكبأ مصأ ىمعأ هل ضيقي مث» :هرخآ ىفو
 ةحيص حيصيف ىرخأ ةبرض هبرضيف «ناك امك «لجو زع «هللا هديعي مث .ابارت ريصيف ةبرض هبرضيف
 الا نفرق سده الا ىلإ باب هل حتفي مث :ءاربلا لاق . «نيلقثلا الإ ءىش لك اهعمسي

 اونم نيا هللا تّبَعي  :ىلاعت هلوق ىف ءاربلا نع «ةمَكيح نع «هيبأ نع «ىروثلا نايفس لاقو
 .ربقلا باذع :لاق (ايندلا ةايحلا يف تبالا لوقلاب

 سلجأ تام اذإ نمؤملا نإ :لاق هللا دبع نع «هيبأ نع «قراخم نب هللا دبع نع «ىدوعسملا لاقو
 «مالسإلا ینیدو «هللا ىبر :لوقيف « هلل هتبثيف ؟كيبن نم ؟كنيد ام ؟كبر نم :هل لاقيف «هربق ىف

 يفو يتلا ةايحلا يف تباّلا لوقلاب اونمآ نيا هللا تبني ظ :هللا دبع أرقو . يم دمحم ىيبنو
 . 4 ةرخآلا

 نب نابيش انثدح «دمحم نب سنوي انثدح :هدنسم ىف «هللا همحر «دیمح نب دبع مامإلا لاقو

 ىف عضو اذإ دبعلا نإ» :ِةِْلَي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ انثدح «ةداتق نع ء«نمحرلا دبع

 تنك ام :هل نالوقيف هنادعقيف ناكلم هيتأيف» :لاق .«مهلاعن عرق عمسيل هنإ «هباحصأ هنع ىلوتو «هربق

 رظنا :هل لاقيف» :لاق .«هلوسرو هللا دبع هنأ دهشأ :لوقيف نمؤملا امأف» :لاق «؟لجرلا اذه ىف لوقت

 لاق .«اعيمج امهاريف» :ِةيِلكَ هللا ىبن لاق .«ةنجلا نم ادعقم هب هللا كلدبأ دق ءرانلا نم كدعقم ىلإ

 .دنسملاو ءأ ءت نم ةدايز )١(

 )۱١٤۸(. مقرب ةجام نبا ناسو )۷۸/٤( مقرب ىئاسنلا ناسو )٤۷٥۳( مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۸۷ )٤/ دنسملا (۲)

 .دنسملاو ءأ ءت نم ةدايز (5) .دنسملاو ت نم تبثملاو «بيبح نب سنوي» :أ ءه ىف (۳)

 )6( دنسملا )٤/ 5946(.

 .(859ا//5١) هريسفت ىف ىربطلا هاور ()



 ۷سس سس (71) ةيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 . ةمايقلا موي ىلإ ًارضخ هيلع اليو ءاعارذ نوعبس هربق ىف هل حسفي هنأ انل ركذو :ةداتق
(1 

 «بدؤملا دمحم نب سنوي ثيدح نم ىئاسنلا هجرخأو : 7 «ديمح نب دبع نع ملسم هاور

 قفز
 . هب

 نب رباج لأس هنأ ءريبزلا وبأ ىنربخأ .جيرج نبا نع «ديعس نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لخدأ اذإف ءاهروبق ىف ىل ةمألا هذه نإ» :لوقي لب ىبنلا تعمس :لاقف ربقلا ىناتف نع هللا دبع
 ؟لجرلا اذه يف لوقت تنك ام :هل لوقيف «راهتنالا ديدش كلم ءاج ءهباحصأ هنع ىلوتو هربق نمؤملا

 ىف كل ناك ىذلا كدعقم ىلإ رظنا :كلملا هل لوقيف .هدبعو هللا لوسر هنإ :لوقأ :نمؤملا لوقيف

 امهاريف «ةنجلا نم ىرت ىذلا كدعقم رانلا نم ىرت ىذلا كدعقمب كلدبأو ءهنم هللا كاجنأ دق «رانلا

 ءهلهأ هنع ىلوت اذإ دعقيف قفانملا امأو . نكسا :هل لاقيف .ىلهأ رشبأ ىنوعد :نمؤملا لوقيف .امهيلك

 ال :هل لاقيف .سانلا لوقي امك لوقأ «ىردأ ال :لوقيف ؟لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام :هل لاقيف

 . «رانلا نم كدعقم هناكم تلدبأ دق «ةنجلا ىف كل ناك ىذلا كدعقم اذه «تيرد

 «هناميإ ىلع نمؤملا «تام ام ىلع ربقلا ىف دبع لك ثعبي» :لوقي يي ىبنلا تعمسف :رباج لاق

 .(هقافن ىلع قفانملاو

 0 ا ملو ءملسم طرش ىلع حيحص 0

 ىبأ نع ءدنه ىبأ نب دواد نع «دشار نب دابع انثدح «رماع وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 اهيأي» :ّةِلَع هللا لوسر لاقف .ةزانج يي هللا لوسر عم ا هاف یر دسم نأ وک

 ن یف كلل ا يمي سيم[ 5 ناوبشالا' كف. رف ف ی و اا

 دهشأو «هّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق انمؤم ناك نإف ؟لجرلا اذه ىف لوقت ام :لاق «هدعقأف قارطم

 ناك اذه :لوقيف ءرانلا ىلإ اباب هل حّبفي مث .تقدص :هل لوقيف .''”هلوسرو هللا دبع ًادمحم نأ

 «هيلإ ضهني نأ ديريف «ةنجلا ىلإ اباب هل حتفيف .كلزنم اذهف تنمآ ذإ امأف «كبرب ترفك ول كلزنم

 .«هربق ىف هل حسفيو .نكسا :هل لوقيف

 سالا تعمس .ىردآ ال :لوقيف ؟لجرلا اذه ىف لوقت ام :هل '"'لوقي اقفانم وأ ارفاك ناك نإو»

 اذه :هل لوقيف ءةنجلا ىلإ اباب هل حتفي مث .تيدتها الو تيّلت الو تبرد ال :لوقيف . "ائيش نولوقي

 )١( مقرب ملسم حيحصو (۱۱۷۸) مقرب ديمح نب دبعل بختنملا )۲۸۷۰(.

 .(9ا//5) ىئاسنلا ننس (۲)

 .«هوجرخي ملو» :ت ىف )٤( . «دانسإل :ت یف (9)

 رجح نبال دنسملا فارطأ ىف اذكو .هب ريبزلا ىبأ نع ءةعيهل نبا انثدح ءدواد نب ىسوم انثدح :(757/5) دنسملا ىف ىذلا (5)

0/0 .01 

 .؟هتلقف اتيش» .آ ىف (۸) .«لوقيف» :آ ت یف (۷) . ؛هللا لوسر ًادمحم نأو» :أ ىف (1)



 (۲۷) ةيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا ۹۸

 ىلإ اباب هل '”حتفيف .اذه هب كلدبأ «لجو زع «هللا نإف هب ترفك ذإ امأف «كبرب تنمآ ول كلزنم
 :موقلا ضعب لاقف .«نيلقثلا ريغ مهلك ءلجو زع هللا قلَح اهعمسي قارطملاب ةعمق هعّمقي مث «رانلا

 : الك هللا لوسر لاقف .كلذ دنع ليه الإ قارطم هدي ىف كلم هيلع موقي دحأ ام « هللا لوسر اي
 . 0:4 تباّتلا لوقلاب اونمآ نيذّلا هللا تبقي ظ»

 هفعض نكلو ءانورقم ىراخبلا هل ىور ىميمتلا دشار نب دابع نإف «هب سأب ال دانسإ اضيأ اذهو

 ءءاطع نب ورمع نب دمحم نع «بئذ ىبأ نبا نع «دمحم نب نيسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لجرلا ناك اذإف ءةكئالملا هرضحت تيملا نإ» : ةي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «راسي نب ديعس نع

 ىرشبأو «ةديمح ىجرخا «بيطلا دسجلا ىف تناك "”ةنئمطملا سفنلا اهتيأ ىجرخا :اولاق حلاصلا

 ىلإ اهب جّرعُي مث ءجرخت ىتح كلذ اهل لاقي لازي الف» :لاق .«نابضغ ريغ برو ناحيرو حورب
 دسجلا ىف تناك ةبيطلا حورلاب ابحرم :نولوقيف .نالف :لاقيف ؟اذه نم :لاقيف اهل حتفتسيف «ءامسلا
 «كلذ اهل لاقي لازي الف :لاق «نابضغ ريغ برو «ناحيرو حورب ىرشبأو «ةديمح ىلخدا «بيطلا
 .لجو زع هللا اهيف ىتلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح

 ىجرخا «ثيبخلا دسجلا ىف تناك ةئيبخلا سفنلا اهتيأ ىجرحا :اولاق ءوسلا لجرلا ناك اذإو
 مث «جرخت ىتح كلذ اهل لاقي لازي الف .جاوزأ هلكش نم رخآو «قاسَغو ميمحب ىرشبأو «ةميمذ
 ةثيبخلا سفنلاب ابحرم ال :لاقيف «نالف :لاقيف ؟اذه نم :لاقيف اهل حتفتسيف «ءامسلا ىلإ اهب جّرعي
 ءءامسلا نم '”لسريف .ءامسلا باوبأ كل ؟حتفت ال هنإف «ةميمذ ىعجرا «ثيبخلا دسجلا ىف تناك

 سلجيو «لوألا ثيدحلا ىف ليق ام لثم هل لاقيف حلاصلا لجرلا سلجيف «؛ربقلا ىلإ ””ريصي مث
 .لوألا ثيدحلا ىف ليق ام لثم هل لاقيف ءوسلا لجرلا

 ود ا ىبأ نبا قيرط نم « ةجام نباو ىئاسنلا هاورو

 اهاقلت «نمؤملا دبعلا حور تجرح اذإ : لاق «هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع ملسم حيحص ىفو

 هبر ىلإ هب قلطنيف رم تنك هن لغو كلغ هللا ىل «ضرألا لبق نم تءاج ةبيط

 نم ركذو :دامح لاق .هحور تجرخ اذإ رفاكلا نإو . لجألا رخآ ىلإ هب اوقلطنا :لوقيف «لجو زع

 .(ةقرطم» :ت ىف (۲) . «حتفف» : ت یف (۱)

 .(۳ /۳) دنسملا (۳)

 .حتفی» :أ «ت یف (1) .«ةبيطلا» :أ ءت ىف (0) .«لاق هنأ ةا ىبنلا نع» :أ «ت ىف )٤(

 .«رذ ىبأ نبا» :أ ىفو «باهذ ىبأ نبا :ت ىف (9) .اريصتا :ت ىف (۸) .؟لسرتفا :ت ىف (۷)

 .«تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» ۳١١(: /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (4771) مقرب ةجام نبا ننسو (774/7) دنسملا )٠١(



 يو (۲۷) ةيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىلإ هب اوقلطنا :لاقيف :لاق . ضرألا لّبق نم تءاج ةثيبخ حور :ءامسلا لهأ لوقيو ءاتقم ركذو اهنتن

 .')ذكه «هفنأ ىلع هيلع تناك ةطبر ةه هللا لوسر ٌدرف :ةريره وبأ لاق . لجألا رخآ

 ذاعم انثدح ءمّزخأ نب ديز انثدح «ىنادمهلا دمحم نب رمع انثدح :هحيحص ىف نابح نبا لاقو

 نإ» :لاق وي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع ءريهز نب ةماسق نع «ةداتق نع «ىبأ ىنثدح «ماشه نبا
 بيطاك جرختف .هللا حور ىلإ ىجرخا :نولوقيف «ءاضيب ةريرحب ةمحرلا ةكئالم هتتأ «ضبق اذإ نمؤملا

 حيرلا اذه ام نولوقيف «ءامسلا باب هب اوتأي ىتح هنومشي اضعب مهضعب هلوانيل هنإ ىتح «كسم حير
 «نينمؤملا حاورأ هب اوتأي ىتح «كلذ لثم اولاق الإ ءامس نوتأي الو ؟ضرألا لبق نم تءاج ىتلا ةبيطلا

 «حيرتسي ىتح هوعد :نولوقيف ؟نالف لعف ام :نولوقيف «مهبئاغب بئاغلا لهأ نم هب احرف ّدشأ مُهلَف

 هيتأيف رفاكلا امأو .ةيواهلا همأ ىلإ هب بهذ :نولوقيف ؟مكاتأ امأ «تام دق :لوقيف !مغ ىف ناك هنإف

 ىلإ هب بَهَذُيَف «ةفيج حير نتنأك جرختف «هللا بضغ ىلإ ىجرخا :نولوقيف حسمب باذعلا ةكئالم
 . "”(ضرألا باب

 نع «ةريره ىبأ نع «ءازوجلا ىبأ نع «ةداتق نع «ىيحي نب ماًمَه قيرط نم اضيأ ىور دقو
 رفاكلا امأو» :لاق «؟ةنالف تلعف ام ؟نالف لعف ام «نالف لعف ام :لأسيف» :لاق .هوحنب ةي ىبنلا

 هده نم عنا ایر اند امن فرا رخ لر نفر اتا ىلإ اهب ةيمذو هنن تنفق اذإف

 .©9«ىلفسلا ضرألا اهب ليَ
 نينمؤملا حاورأ :لاق ورمع نب هللا دبع نع «بيسملا نب ديعس نع «لجر ىنثدحو :ةداتق لاق

 .تومرضحب ةخبس «توهربب عمجت رافكلا حاورأو .ةيباجلاب عمجت

 «لضفملا نب رشب انثدح «فلخ نب ىيحي انثدح :هللا همحر «ىذمرتلا ىسيع وبأ ظفاحلا لاقو

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ىربقملا ديعس ىبأ نب ديعس نع «قاحسإ نب نمحرلا دبع نع
 ركل ادعا لاقي.( اقرا .نادوينا ةا مكدحأ :لاق وأ  تيملا ربق اذإ» : ةي

 .هلوسرو هللا دبع وه :لوقي ناك ام لوقيف ؟لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام :نالوقيف ءريكنلا :رخآلاو

 مث .اذه لوقت كنأ ملعن انك دق :نالوقيف .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ىلهأ ىلإ عجرأ :لوقيف .مَن :هل لاقي مث «هیف هل روني مث .نيعبس ىف اعارذ نوعبس هربق ىف هل حّسْفي
 هعجضم نم هللا هثعبي ىتح «هيلإ هلهأ ْبَحأ الإ هظقوي ال ىذلا سورعلا ةمون مّن :نالوقيف ؟مهربخأف

 كنأ ملعن انك دق :نالوقيف .ىردأ ال ‹مهلثم تلقف نولوقي سانلا تعمس :لاق اقفانم ناك نإو .كلذ

 )١( مقرب ملسم حيحص )۲۸۷۲(.

 .«دراوم» (۷۳۳) مقرب نابح نبا حيحص (۲)

 هقفاوو مكاحلا هححصو هوحن هب مامه قيرط نم )70١/١( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو «دراوم» )77١1( مقرب نابح نبا حيحص (۳)

 . ىبهذلا

 .«قارزأ» :ت ىف (4)



 (؟۷) ةيللا : ميهاربإ ةزوش د عيارلا هزجلا تحسس بو

 ابذعم اهيف لازي الف «هعالضأ فلتختف «هيلع مئتلتف .هيلع ىمئتلا :ضرألل 2')لاقيف «كلذ لوقت

 . '92كلذ هعجضم نم هللا هثعبي ىتح

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاق مث

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع ءورمع نب دمحم نع «ةملس نب دامح لاقو

 ىف هل ليق اذإ كاذ» :لاق .4 ةرخآلا يف ايندلا ةاَّيحْلا يف تباّثلا لوقلاب اونمآ نيا هللا تبعي » :ِكي
 دنع نم تانيبلاب انءاج دمحم ىيبنو «مالسإلا ىنيدو هللا ىبر :لوقيف ؟كنيد امو ؟كبر نم :ربقلا

 و 000 6 3 9-5 ٰط

 ىت هيلعو «تم هيلعو «تشع اذه ىلع «تقدص :هل لاقيف . تقدصو هب تنماف « هللا

 نب دمحم انأبنأ «ديزي انثدح :الاق دمحم نب نسحلاو ىسوم نب دهاجم انثدح :ريرج نبا لاقو

 اذإف «نيربدم هنع نولوي نيح مهلاعن قفخ عمسيل تيما نإ . ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع ءورمع
 نم تاريخلا لعف ناكو «هراسي نع مايصلاو «هنيمي نع ةاكزلاو ء«هسأر دنع ةالصلا تناك انمؤم ناك

 ام :ةالصلا لوقتف هسأر دنع نم ىتؤيف «هيلجر دنع سانلا ىلإ ناسحإلاو فورعملاو ةلصلاو ةقدصلا

 ام :مايصلا لوقيف هراسي نع ىتؤيف .لخدم ىلّبق ام :ةاكزلا لوقتف هنيمب نع نم ىتؤيف «لخدَم ىلبق

 ل ل :تاريخلا لعف 2””لوقيف هيلجر دنع نم ىتؤيف .لخدم ىلبق
 :لوقيف .كلأسن اع ارا هل لافي «تؤرخلل تنو.ذق تسلا هل تلفت دق سلجيف

 :لاقيف ؟ىنولأست معو و .كلأسن امع انربخأف «لعفتس كنإ :لاقيف . ىلصأ ىتح ( 0

 :هل لاقيف ؟دمحمأ :لوقيف ؟هيلع هب دهشت اذامو «هیف لوقت اذام < ء«مكيف ناك ىذلا لجرلا اذه تيأر

 ىلع :هل لاقيف .هانقدصف «هللا دنع نم تانيبلاب ؟"انءاج هنأو ءهللا لوسر هنأ دهشأ :لوقيف .معن

 اعارذ نوعبس هربق ىف هل حسفي مث .هللا ءاش نإ ثعبت كلذ ىلعو تم كلذ ىلعو «تييح كلذ
 ت رو

 ةطبغ دادزيف .اهيف كل هللا دعأ ام ىلإ رظنا :هل لاقيف ءةنجلا ىلإ باب هل حتفيو 00

 دينا دايو هنا نيكي قلعت رفح نبط نهو «بيطلا مستلا ىف همسن لعجي مث © و

 دلا ةاّيحْلا يف تباّنلا لوقلاب اونمآ نيذّلا هللا تبني » : هللا لوق كلذو ««بارتلا نم هنم ئدب ام ىلإ

 0 ةرخآلا يفو

 رفاكلا باوج ركذو ‹ورمع نب دمحم نع «ناميلس نب رمتعملا قيرط نم «نابح نبا هاورو

 .«لاقيو» :ت ىف )١(

 .(١٠ا/١) مقرب ىذمرتلا ننس (0)

 )095/١15(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 .1تلثم١ :أ ءت ىف (5) . «لوقتف» :ت ىف )٥( غ با عا 1 تايق 40

 .ءاج» :أ ت ىف (9) .(ینعد» :أ «ت یف (۸) .«امک» :ت یف (۷)

 .ىربطلاو ءأ ءت نم ةدايز (۰)

 .(ةوال )595/١5, ىربطلا ريسفت )١١(



 ها (۴۷) ةيآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 و

 «ناسيك نب ديزي انثدح ءمساقلا نب ديلولا انثدح «ىسيطارقلا رحب نب ديعس انثدح :رازبلا لاقو

 «نياعي ام نياعيو «توملا هب لزني نمؤملا نإ» :لاق  هعفر هبسحأ  ةريره ىبأ نع «مزاح ىبأ نع
es 

 دويف
 «ضرألا ىف انالف تكرت :لاق اذإف «ضرألا لهأ نم مهفراعم نع "هربختستف «نينمؤملا حاورأ
 «هربق ىف سلجي نمؤملا نإو .انيلإ هب ءىج ام :اولاق تام دق انالف نإ :لاق اذإو . كلذ مهبجعأ

 انام اق د ل ف كت نم لاو ها نر لوقف كبر نع لاف

 ىري مث .كسلجم ىلإ رظنا لاقي :وأ - لوقيف «هربق ىف باب هل حتفيف .مالسإلا ىنيد :لاق ؟كنيد

 جرخت نأ بحي ال هنإف «نياع ام نياعو توملا هب لزن هللا ودع ناك اذإو .ةَدكر تناك امنأكف ربقلا
 ال :لوقيف ؟كبر نم :هل لاقي - سلجأ :وأ  هربق ىف سلج اذإف «هءاقل ضغبي هللاو ءادبأ هحور

 الإ ةباد لك “اهعمسي ةبرض "”برضي مث «منهج نم باب هل حتفيف .تيرد ال :لاقيف .ىردأ
 باودلا هشهنت ىذلا :لاق ؟شوهنملا ام :ةريره ىبأل تلق .«شوهنملا ماني امك من :هل لاقي مث «نيلقثلا

 .هربق هيلع قيضي مث «تايحلاو

 . ساقلا نب ديلولا الإ هاور ملعن ال :لاق مث

 ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع انثدح «ىنثملا نب نجح اند هللا حوا :ءادمعلا مامإلا لاقو
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 هيتأتف «ءامسلا ىلإ هحورب دعصي نمؤملا نإو «هءاقل بحي هللاو - هسفن ىنعي - تجرخ ول

 تد ايعا يكفر د قيدتملا تدب نم امسا فتاك لاق ندكتملا نب دمحم وق« ةوشخاملا
 ««مايصلاو ةالصلا : هّلمع هب فخأ انمؤم ناك نإف «هربق ناسنإلا لخد اذإ» :لاق :تلاق كي ىبنلا نع
 .سلجيف .سلجا :هيدانيف» :لاق ««هدريف مايصلا وحن نمو «هدرتف ةالصلا وحن نم كلملا هيتأيف» : لاق

 لوسر هنأ دهشأ لاق .دمحم :لاق ؟نم :لاق ءم ىبنلا ىنعي ؟لجرلا اذه ىف لوقت اذام :هل لوقيف

 «تشع كلذ ىلع :لوقي :لاق .هللا لوسر هنأ دهشأ :لاق ؟هتكردأ ؟كيردي امو :لوقي :لاق «هللا

 د ر وش ةو ع نل كلل هداج ارقا وأ ااف ناك ٠ ناو تحب غو كف دز

 هللاو :لوقي :لاق ؟دمحم :لاق ؟لجر ىأ :لاق ؟لجرلا اذه ىف لوقت اذام «سلجا :لوقي هسلجأف

 هيلعو «تم هيلعو «تشع كلذ ىلع :كلملا هل لاق .هتلقف ائيش نولوقي سانلا تعمس «ىردأ ام

 .«ايندلا ىف» :أ ىف )٤( , ؟هلوربختسيفا : ت یف (۳) .«دوف» :ت یف (۲)

 .«هبرضی» :أ ت یف (۷) .ادمحم ییبنا :أ «ت یف (0 .«ىبر هّللا» :ت ىف (45)

 .؟عمسيا : «ت ىف (۸)

 تاقث هلاجرو رازبلا هأور هلم فرط حيحصلا ىفال o): /۳( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشک» (۸۷) مقرب رازبلا دئسم (4)

 .«هفرعأ مل ىنإف ىسيطارقلا رحب نب ديعس الخ
 ..«نإو :لاق» :ت یف (۰)



 (۲۷) ةيآلا:ميهاربإ ةروس  عبارلا ءزجملا حلل يبي لم لل ب ب ب ب

 ا ا ع نك ةريج "نر طوس اهعمنا E ق "4: لاك كيت

 . "«همحرتف هتوص عمست ال ءامص هللا ءاش

 توملا هرضح اذإ نمؤملا نإ :لاق ةيآلا هذه ىف ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 «سانلا عم هيلع اولص مث «هتزانج عم وشم تام اذإف «ةنجلاب هورشبو هيلع اوملسف «ةكئالملا هتدهش
 :لوقيف ؟كلوسر نم :هل لاقيف . هللا ىبر :لوقيف ؟كبر نم :هل لاقيف هربق ىف سلجأ نفد اذإف

 . هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقيف ؟كتداهش ام :هل لاقيف . ليي دمحم

 وه :«طسبلاو» ا نوطسبيف «ةكئالملا هيلع لزنتف رفاكلا امأو .هرصب دم هربق ىف هل مسوي

 ملف ؟كبر نم :هل ليقف هدعقأ هربق لخدأ اذإف .توملا دنع مهرابدأو مههوجو نوبرضي - برضلا

 ملو «هل دتهي مل ؟مكيلإ ثعب ىذلا لوسرلا نم :ليق اذإو .كلذ ركذ هللا هاسنأو ءائيش مهيلإ عجري

 .نيملاظلا هللا لضي كلذك ءًائيش هيلإ عجري

 انثدح ةملسم نب حيرش انثدح .ىدوألا ميكح نب نامثع نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 00 ةداتق ىبأ نع يج دب نب ماع وع یا ىبأ نع ءهيبأ نع ‹«فسوي نب ميهاربإ

 :لاق .ةيآلا (ةرخآلا يفو اندا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اتم نيذْلا هللا تبني : یلاعت هلوق ىف

 ؟كيبن نم :هل لاقيف .هللا :لوقيف ؟كبر نم :هل لاقيف «هربق ىف سلجأ تام اذإ نمؤملا
 كلزنم ىلإ رظنا :هل لاقيف ءرانلا ىلإ باب هل حتفي مث .تارم كلذ ىف هل لاقيف .هللا دبع نب دمحم

 اذإو . تبث اذإ ةنجلا نم] كلزنم ىلإ رظنا :هل لاقيف ءةنجلا ىلإ باب هل حتفي مث .©*”تغّز ول رانلا ىف
 سانلا عمسأ تنك «ىردأ ال :لوقيف ؟كيبن نم ؟كبر نم :هل لاقيف «هربق ىف سلجأ رفاكلا تام

 مث «تبث ول أ '"[كلزنم ىلإ رظنا :هل لاقيف ءةنجلا ىلإ باب هل حتفي مث .تيرد ال :هل لاقيف .نولوقي
 نيدلا هللا تبني :ىلاعت هلوق كلذف ."تغر ذإ كلزنم ىلإ رظنا :هل لاقيف رانلا ىلإ باب هل حتفي

 . «ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباَّنلا لوقلاب اونمآ

 تباّثلا لوقلاب اونمآ يذلا هللا تّبَثي» :هيبأ نع «سوواط نبا نع هَرَمْعَم نع «قازرلا دبع لاقو

 . “ربقلا ىف ةلأسملا : «ةرخآلا يفوإ» هللا الإ هلإ ال :لاق 4 ايندلا ةايحْلا يف

 ىور اذكو .ربقلا ىف «ةرخآلا يفوإ» < .حلاصلا لمعلاو ريخلاب مهتبثيف ايندلا ةايحلا امأ :ةداتق لاقو

 .فلسلا نم دحاو ريغ نع

 نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح :«لوصألا رداون» هباتك ىف ىذمرتلا ميكحلا هللا دبع وبأ لاقو

 .«فرع» :أ «ت ىف (۲) .؟هب رمت» :أ هت ىف )١(

 ١۲(. /5) دنسملا (۳)

 .أ هت نم ةدايز ( 5١ .؟تبغر ول :ت ىف (5) .«لاقي» :ت ىف (:)

 .«تبغر ذإ» :أ ءت ىف (۷)

 .(7595/1) قازرلا دبع ريسفت (۸)



 0. (۲۷) ةيآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 نمحرلا دبع نع «بيسملا نب ديعس نع "هللا دبع نب نمحرلا دبع نع «كيدف ىبأ نبا نع «عفان
 تيأر ىنإ) :لاقف ءةنيدملا دجسم ىف نحنو «موي تاذ وَ هللا لوسر انيلع جرخ :لاق 0 نيا

COيودع جول ىقيعلا فيرا افلم ماحب قدا يحاكي كنار انوع  ES ENG 

 الجر تيأرو .كلذ نم هذقنتساف هءوضو هءاجف «ربقلا باذع هيلع طسب دق ”[ىتمأ نم الجر تيأرو

1) 

 دق ىتمأ نم الجر تيأرو . مهنيب نم هصلخف هللا ركذ هءاجف «نيطايشلا هتشوتحا 0[ رق] ىتمأ نم

 ءاشطع ثهلي ىتمأ نم الجر تيأرو .مهيديأ نم هتذقنتساف هتالص هتءاجف «باذعلا ةكئالم هتشوتحا

 اقّلح دوعق نويبنلاو ىتمأ نم الجر تيأرو .هاورأو هاقسف همايص هءاجف «هنم عنم اضوح درو املك

 الجر تيأرو .ىبنج ىلإ هدعقأف هديب ذخأف «ةبانحجلا نم هلاستغا هءاجف «هودرط ةقحل اند املكو ءاقّلح

 هقوف نمو «ةملظ هلامش نعو «ةملظ هنيمب نعو «ةملظ هفلخ نمو «ةملظ هني ا اا ىتمأ نم

 هالخدأو ةملظلا نم هاجرختساف «هترمعو هتجح هتءاجف ءاهيف ريحتم وهف ءةملظ هتحت نمو «ةملظ

 رشعم اي :تلاقف «محرلا ةلص هتءاجف .هنوملكي الف نينمؤملا ملكي ىتمأ نم الجر تيأرو «رونلا

 هتءاجف .ههجو نع هديب اهررش وأ راثلا جهو ىقتي ىتمأ نم الجر تيأرو .هوملكف «هوملك «نينمؤملا

 ا وم لج ا ةشاز لع غو هيو لها رعد ترافل ف

 .ةمحرلا ةكئالم عم هالخدأو .مهيديأ نم هاذقنتساف ءركنملا نع هيهنو فورعملاب هرمأ هءاجف .ناكم

 هديب ذخأف «هقلخ نسح هءاجف «باجح هللا نيبو هنيب ؛هيتبكر ىلع ايئاج ىتمأ نم الجر تيأرو
 هفوخ هءاجف «هلامش لبق نم هتفيحص توه دق ىتمأ نم الجر تيأرو . لجو زع .هللا ىلع هلخدأف

 هطارفأ هتءاجف «هنازيم فخ دق ىتمأ نم الجر تيأرو] .هنيمي ىف اهلعجف .هتفيحص ذخأف هللا نم

 نم هذقنتساف .هّللا نم هلجو هءاجف .منهج ريفش ىلع امئاق ىتمأ نم الجر تيأرو نام اول

 ايندلا ىف هللا ةيشخ نم ىكب ىتلا هعومد هتءاجف «رانلا ىف ىوه ىتمأ نم الجر تيأرو .ىضمو كلذ

 نسح ءاجف «ةفعسلا دعرت امك دعري طارصلا ىلع امئاق ىتمأ نم الجر تيأرو] «رانلا نم هتجرختساف
 ويحرم اناا ت ا رل ىلع. شا ی وخر کارو امو تدعو وک اهل

 ىهتنا ىتمأ نم الجر تيأرو . طارصلا ىلع ىضمو هتماقأف هديب تذحأف ىلع هتالص هتءاجف ءانايحأ

 باوبألا هل تحتفف «هللا الإ هلإ ال نأ :ةداهش هتءاجف «هنود باوبألا تقلغف «ةنجلا باوبأ ىلإ

 , “«ةنحلا هتلخدأو

 ةصاخ الامعأ هيف ركذ ءميظع ثيدح اذه :هجولا اذه نم ثيدحلا اذه هداريإ دعب ىبطرقلا لاق

 .«ةركذعلا» هباتك ىف اذكه هدروأ .ةصاخ لاوهأ نم ىجنت

 .ةركذتلاو «أ ءت نم ةدايز (۷ -۳) .«هتدلاوب» :ت یف (۲) . هللا دبع ىبأ نب نمحرلا دبع» :ةركذتلا ىف )١(

 نب ديعس قيرط نم (59) مقرب قالخألا مراكم ىف ىطئارخلا هاورو ءهفعضو رداونلا ىف ميكحلل هازعو فاحتإلا ىف ىديبزلا هركذ (۸)

 مظعي ناك ةيميت نبا نأ ركذو «هنم رصخأب ًاعوفرم ةرمس نب نمحرلا دبع نع «بيسملا نب ديعس نع ءديز نب ىلع نع هللا دبع
 .«هيلع ةحصلا دهاوش» :لوقيو ثيدحلا اذه نأش

 .(787 710 ص) ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ ىف ةركذتلا (9)



 ٤. 0ةيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا )۲۷(

 )للا دبع وبأ انثدح :لاقف الوطم ابيرغ اثيدح اذه ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا ىور دقو
 ناكو  ىطبحلا مصاع وبأ انثدح «نامثع وبأ ىناسربلا ركب نب دمحم انثدح .ىرُكْنلا ميهاربإ نب دمحأ
 نع «سيتخ نب ركب انثدح  عيطم ىبأ نب مالسو «مزح باحصأ نم ناكو «ةرصبلا لهأ رايخ نم
 : لاق م ىبنلا نع ءىرادلا ميت نع .كلام نب سنأ نع «ىشاقرلا ديزي نع ءورمع نب رارض
 ءءارضلاو ءارسلاب هتبرض دق ىنإف ءهب ىنتأف ىيلو ىلإ قلطنا :توملا كلمل < 0 زع هللا لوقي»
 .تحیرأالف هب ینتئا .بحأ ثيح هتدجوف

 مهعمو «ةنخلا نم و نافكأ مهعم .ةكئالملا نم ةئامسمخ هعمو توملا كلم هيلإ قلطنيف

 حير ىوس حير اهنم نول لكل ءانول نورشع اهسأر ىفو دحاو ةناحيرلا لصأ «ناحّيرلا رئابض
 هب فحتو «هسأر دنع توملا كلم "”سلجيف .رفذألا كسملا هيف ضيبألا ريرحلا مهعمو «هبحاص
 رّفذألا كسملاو ضيبألا ريرحلا كلذ طسّبيو هئاضعأ نم وضع ىلع هدي مهنم كلم لك عضيو .ةكئالملا
 اهجاوزأبو «ةرات ةنحلا فرطب كلذ دنع دعت هسفن نإف ءةنجلا ىلإ باب هل حتفیو «هنقذ تحت

 ا و ا مل نكي ےل امك ا ی اک و اا
 . «ًاشاهتبا كلذ دنع

 كلم لوقيو» :لاق .بحت ام ىلإ لجعلا نم جرخت نأ ديري :ىناسربلا لاق .«حورلا وزنتو» :لاق

 ءامو ءدودمم لظو .دوضنم حلطو .دوضخم ردس ىلإ ؛ةبيطلا حورلا اهتيأ اي ىجرحخا :توملا
 ءهبرل بيبح حورلا كلذ نأ فرعي ءاهدلوب ةدلاولا نم افطل هب دشأ توملا كَّلَلو» :لاق .«بوكسم
 اق .«نيجعلا نم ةرعشلا لست امك هحور لستف «هنع برلل ءاضر هيدل اببحت هفطلب سمتلي وهف
 نم ناك نإ امف » : لاقو ۲ : لحنلا] «(نيبيط ةكئالملا مهارت نيدلا # : لجو زع هللا لاقو»

 ىقلتي ناحيرو .توملا ةهج نم حور» :لاق .[84 ۸ : ةعقاولا] «ميعن ةّنِجو ناحيرو حورف. نيبرقملا

 .«هلباقت ميعن ةنجو «هب

 اعيرس تنك دقف ءاريخ ىنع هللا كازج :دسجلل حورلا لاق .هحور توملا كلم ضبق اذإف» :لاق
 لثم حورلل دسجلا لوقيو» :لاق .«تيجنأو تيجن دقف « هللا ةيصعم نع ىب ائيطب هللا ةعاط ىلإ ىب

 .«كلذ

 هنم دعصي ءامسلا نم باب لكو ءاهيف هللا عيطي ناك ىتلا ضرألا عاقب هيلع " ىكبتو» : لاق
 .«ةليل نيعبرأ هقزر هنم لزنيو .هلمع

 لقي الف فالسج دنع ةكئاللا نم ةثامسمخلا تماقأ «هحور تولا كلمن ضبق اذإف» .:لاق
 طونح لبق طونحو «مدآ ىنب نافكأ لبق نافكأب هتنفكو هتلسغو «مهلبق ةكئالملا هتبلق الإ قشل مدآونب

 .2«؛سلجيف . :لاق» :أ ىف (۳) .«هحيرالف» :أ «ت ىف (۲) .«نمحرلا دبع وبأ» :أ ىف )١(
 .2؟ىكبيو» :ت ىف (5) .أ هت نم ةدايز (6) .«اهجاوزأب ةرم» :أ «ت ىف (4)

 .«هبلقت الف» :أ ءت ىف (۷)



 ب سبب (۴۷) ةيآلا:ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 دنع حيصيف «رافغتسالاب هنولبقتسي «ةكئالملا نم ناقص هربق باب ىلإ هتيب باب نيب نم موقيو «مدآ ىنب
 صاح فيك .مكل ليولا :هدونجل لوقيو» :لاق .«هدسج "ماظع اهنم ''”"عدصتت ةحيص سيلبإ كلذ

 .«اموصعم ادبع ناك اذه نإ نولوقيف «مكنم دبعلا اذه

 ةراشبب هيتأي لك .ةكئالملا نم ًافلأ نيعبس ىف ليربج هلبقتسي .هحورب توملا كلم دعص اذإف» : لاق

 .«ادجاس حورلا رخ «شرعلا ىلإ هحورب توملا كلم ىهتنا اذإف» :لاق .«هبحاص ةراشب ىوس هبر نم

 حلطو «دوضخم ردس ىف هعضف ىدبع حورب قلطنا :توملا كلل ءلجو زع .هللا لوقي» :لاق

 .«بوكسم ءامو «دودمم لظو «دوضنم

 «هراسي نع ناكف مايصلا هءاجو «هنيي نع تناكف ةالصلا هتءاج .هربق ىف عضو اذإف» :لاق

 ةيحان ناكف ربصلا هءاجو ءهيلجر دنع ناكف ةالصلا ىلإ هيشم هءاجو «هسأر دنع ناكف نآرقلا هءاجو

 لوقتف» :لاق «هنيمي نع هيتأيف» :لاق .«باذعلا نم ًاقنع ءلجو زع «هللا ثعبيف» :لاق .«ربقلا

 نع هيتأيف» :لاق .«هربق ىف عضو نيح نآلا حارتسا امنإو هلك هرمع ابئاد لاز ام هللاو كءارو :ةالصلا

 .«كلذ لثم ركذلاو نآرقلا لوقيف «هسأر دنع نم هيتأي مث» :لاق .«كلذ لثم مايصلا لوقيف «هراسي

 سمتلي ةيحان نم باذعلا هيتأي الف . كلذ لثم ةالصلا ىلإ هيشم لوقيف ءهيلجر دنع نم هيتأي مث» :لاق

 :لاق .«جرخيف كلذ دنع باذعلا عمقنيف» :لاق .«هتنج ذخأ دق هللا ىلو دجو الإ ًاغاسم دجي له

 نإف مكدنع ام ترظن ىنأ الإ ىسفنب انأ رشابأ نأ ىنعنمي مل هنإ امأ :لامعألا رئاسل ربصلا لوقيو»

 .«نازيملاو طارصلا دنع رخذ هل انأف هنع متأزجأ ذإ امأف .هبحاص انآ تنك متزجع

 امهباينأو .فصاقلا دعرلاك امهتاوصأو .فطاخلا قربلاك امهراصبأ نيكلم هللا ثعبيو» :لاق

 دقو ءاذكو اذك ةريسم دحاو لك بكنم نيب ءامهراعشأ ىف نآطي «بهللاك امهسافنأو «ىصايصلاك

 عمتجا ول ‹ةقرطم امهنم دحاو لك دي ىف ءريكنو ركنم :امهل لاقي ا ةفأرلا امهلم تعزن

 :لاق .«اسلاج ىوتسيف سلجيف» :لاق .«سلجا :هل نالوقيف» :لاق .«اهولقي مل رضمو ةعيبر اهيلع

 . 2؟كيبن نمو ؟كنيد امو ؟كبر نم :هل نالوقيف» :لاق .«ةيوقح ىف هنافكأ عقتو»

 ؟فصت ام نيكَلْلا نم فصت تنأو .«كلذ دنع مالكلا قيطي نمل هللا اي :اولاق :لاق

 هللا لضيو ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباتلا لوقلاب اونمآ نيا هللا ت تبنيإ» : ايب 6 هللا لوسر لاقف :لاق

 1 58 ام هللا لعفيو نيملاّظلا

 دمحم ىيبنو ءةكئالملا هب تناد ىذلا مالسإلا ىنيدو .هل كيرش ال هدحو هللا ىبر :لوقيف» :لاق

 ءاعارذ نيعبرأ هيدي نيب نم ناعسويف «ربقلا ناعفديف» :لاق .«تقدص :نالوقيف» :لاق .«نييبنلا متاخ

 هسأر دنع نمو .اعارذ نيعبرأ هقلخ نمو ءاعارذ نيعبرأ > لامش نعو «اعارذ نيعبرأ هلي نعو

 )١( «ماظع ضعب» :أ ىف (۳) .«عدصتيا :أ ءت ىف .

 ) .«هراسي نعو» أ یف



 (۲۷) ةيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزحلا للم و .و

 .«عارذ ىتئام هل ناعسويف» :لاق .«اعارذ نيعبرأ هيلجر دنع نمو ءاعارذ نيعبرأ

 0 ا اعا ر5: نیرو خاف املا لاق

 هللا ىلو :هل نالوقيف» :لاق .«ةنجلا ىلإ حوتفم باب اذإف «كقوف رظنا :هل نالوقي مث» :لاق

 هبلق ىلإ لصي هنإ « "هديب دمحم سفن ىذلاو» :ِِكَك هللا لوسر لاقف . «هللا تعطأ ذإ كلزنم اذه

 رانلا ىلإ حوتفم باب اذإف هتحت رظنيف» :لاق .«كتحت رظنا :هل لاقي مث «ًأدبأ دترت الو «ةحرف كلذ دنع

 دنع هبلق ىلإ لصيل هنإ» : هك هللا لوسر لاقف :لاق .«كيلع ام رخآ توجن هللا ىلو :نالوقيف» :لاق

 اهحير هيتأي «ةنجلا ىلإ باب نوعبسو ةعبس هل حتفي :ةشئاع تلاقف :لاق .«ادبأ دترت ال ةحرف كلذ

 . لجو زع «هللا هثعبي ىتح ءاهدربو

 ىنتأف ىودع ىلإ قلطنا :توملا "كلل ىلاعت هللا لوقيو» :لاق هيي ىبنلا ىلإ مدقتملا دانسإلابو

 . (هنم مقتنأل هب ىنتأف «ىتيصعم الإ ىبأف «ىتمعن هل ترسيو «ىقزر هل تطسب دق ىنإف «هب

 ايعا رفع اعا هل طق نئاثلا نم دخ اهر ام ةر كأ نق ترا كلم هيلإ لطفا لا

 منهج رمج نم رمجو ساحن مهعم «ةكئاللا نم ةئامسمخ هعمو «كوشلا ريثك رانلا نم دوس هعمو
 دوفسلا كلذب توملا كلم هبرضيف» :لاق . «ججأت ران ىهو طايسلا نيل اهنيل ءران نم طايس مهعمو

 ايل هيولي مث" :لاق .«رفظو قرعو ةرعش لك لصأ ىف دوقسلا كلذ نم ةكوش لصأ لك بيغي ةبرض
 كلذ دنع نا يلا "ويقع ىف «اهيقليف» :لاق .«هيمدق رافظأ نم هحور عزنيف» :لاق .«اديدش

 + طالا كلي ةريدو ههجو ةكتاللا “برضوا لاق ةع تولا كلم فريف «ةركش هللا ودع

 دنع هللا ودع ركسي مث «هيتبكر ىف اهيقليف «هيبقع نم هحور عزنيف «ةدش توملا كلم هدشيف» :لاق]

 :لاق . “[«طايسلا كلتب هربدو ههجو ةكئالملا برضتف» :لاق .«هنع توملا كلم هفريف «ةركس كلذ

 هللا ودع ركسيف» :لاق .«هیوقح ىف اهيقليف هيتبكر نم هحور عزنيف «ةرتث توملا كلم '''هرتني مث»

 .(طايسلا كلتب هربدو ههجو “"'ةكئاللا برضتو» :لاق .«هنع توملا كلم هفريف «ةركس كلذ دنع

 منهج رمجو ساحنلا كلذ ةكئالملا طسبت مث» :لاق .«هقلح ىلإ كلذك مث «هردص ىلإ كلذك» :لاق

 لظو «ميمحو مومس ىلإ ةنوعلملا ةنيعللا حورلا اهتيأ ىجرخا :توملا كلم لوقيو» :لاق .«هنقذ تحت

 .«ميرك الو دراب ال ءمومحي نم

 ىب اعيرس تنك دقف ءارش ىنع هللا كازج :دسجلل حورلا لاق هحور توملا كلم ضبق اذإف» :لاق

 .«هديب ىسفن ىذلاو» : ىف (۲) .«طاحما» :أ ىف )١(

 .ارشع ىنثا» :أ ىف )٤( .«كلم ىلإ» : ىف ()

 .«كلذ دنع هللا ودع ركسيف لاق» :ت ىف (۷) .ارکسیف :لاق» : ىف (0) أ ‹ ت نم تبثملاو «هیتبکر» :ه ىف (0)

 .«هرتنیف» :أ «ت ىف (۱۰) .أ ت نم ةدايز (9) .«برضيو» :ت ىف (۸)

 .«برضتفا :أ ىفو ««برضيف» :ت ىف )١(



 i E ا

 «كلذ لثم حورلل دسجلا لوقيو» : لاق «تكلهأو تكله دقف « هللا ةعاط نع ىب ائيطب «هّللا ةيصعم ىلإ

 اودروأ دق مهنآب هنورشبيف هيلإ سيلبإ دونج قلطنتو ءاهيلع هللا ىصعي ناك ىتلا ضرألا عاقب هنعلتو

 . (رانلا مدآ دلو نم ادبع

 ىف ىنميلا لخدت ىتح «هعالضآ فلتخت ىتح هربق هيلع قيض هربق ىف عضو اذإف :لاق

 هعيتراب  .نذحأي ليإلا قاتعاك اغهد ىعافأ هيلإ هللا تغير :لاق ميلا ىف ىرشلاو «ىرسبلا

 . هطسو ىف نيقتلي ىتح هنضرقيف هيمدق ىماهبإو

 امهباينأو ,فصاقلا دعرلاك امهتاوصأو «فطاخلا قربلاك "7 امهراصبأ نيكلم هللا ثعبيو» : لاق

 اذك ةريسم امهنم دحاو لك یبکنم نيب ءامهراعشأ یف نآطي يللا امهسافنأو « ىصايصلاك

 ول ‹ةقرطم امهنم دحاو لك دي ىف «ريكنو رکنم :امهل لاقي ةمحرلاو ةفأرلا امهنم تعزن دق ءاذكو

 :لاق «اسلاج ىوتسيف» :لاق .«سلجا :هل نالوقيف» :لاق «اهولقي مل رضمو ةعيبر اهيلع عمتجا

 .ىردأ ال :لوقيف ؟كيبن نمو ؟كنيد امو ؟كبر نم :هل نالوقيف» :لاق «هيوقح ىف هنافكأ عقتو»

 :لاق .«نادوعي مث «هربق ىف اهررش رياطتي ةبرض هنابرضيف» ل1 تال ND :نالوقيف

 ول كلزنم 277 هللا ودع اذه :نالوقيف «ةنجلا نم حوتفم باب اذإف ءرظنيف .كقوف رظنا :نالوقيف»

 . (هّللا تعطأ

 . «ادبأ دترت ال ةرسح كلذ دنع هبلق ىلإ لصيل هنإ «هديب ىسفن ىذلاو» : ةا هللا لوسر لاق

 اذه هللا ودع :نالوقيف «رانلا ىلإ حوتفم باب اذإف ءهتحت رظنيف كتحت رظنا :هل نالوقيو» :لاق

 . «ًأدبأ دترت ال ةرسح كلذ دنع هبلق ىلإ لصيل هنإ ءهديب ىسفن ىذلاو» : ةي هللا لوسر لاق

 ىتح اهمومسو اهرح“"” [نم] ةيتأي ءرانلا ىلإ اباب نوعبسو ةعبس هل حتفيو :ةشئاع تلاقو :لاق

 ا

 بئارغ هل - سنأ نع هيوار  ىشاقرلا ديزيو «بیجع قايسو ءًادج بیرغ ثيدح اذه

 .ملعأ هللاو «ةمئألا دنع ةياورلا فيعض وهو «تاركنمو

 هللا دبع نع - فسوي نبا وه  ماشه انثدح «ىزارلا ىسوم نب ميهاربإ انثدح : دواد وبأ لاق اذهلو

 نفد نم غرف اذإ ةَ ىبنلا ناك :لاق «هنع هللا ىضر «نامثع نع «نامثع ىلوم ئناه نع ءريحب نبا

 وبأ هب درفنا ««لأسي نآلا هنإف «تيبثتلاب هل اولأساو ءمكيخأل اورفغتسا» :لاقف هيلع فقو لجرلا

 .(امهو اضيأ» :أ ىف (۳) .«هنوذخأي» :أ ىف (۲) .«فلتخي» ت ىف (1)

 . اذه هللا ودع» :أ ءت ىف )١( .أ ءت نم ةدايز (2) ١ .«بيهللاك» :ت ىف (4)

 .أ نم ةدايز )¥(

(A)ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا هدروأ  )/ (TAYیف تبث اغ ريثكل دهاش وهو «قايسلا بيجع ثيدح اذهل :لاق ىلعي ىبأل هازعو  

 .؟فعض هيفو بيرغ هدانسإ نكلو ‹روهشملا ليوطلا ءاربلا ثيدح



0۰۸ 

000) 

 (*58-0): تايآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 دواد

 كالا نع « بیرغ E نم دج 39 اثيدح ]4: ماعتألا] ةيآلا ا اوطساب ةكئالملاو

 ااغ و اعرف رش نابع وبا نع

 اهنولصي منهج C۵ راوبلا راد مهموق اوُلَحَأو ارفك هللا تمعن اولد نيل ىلإ رت ملأ)
 لإ مكر یصم ناف اوعتمت لق هليبس نع اولضيل ادادنأ هَل جر مرارا سئكبو

 . 94 مدراتلا

 © فيك رت ملال : هلؤقك ؟لعت مل | :«ارفك هللا تمعن اولدب نيدلا ىلإ رت ملأ 3 : هلوق :ىراخبلا لاق

 موق و روب روبي راب. كالهلا :راوبلا «[؟ 47 :ةرقبلا]4اوجرخ نيذّلا ىلإ رت ملأ 8 .[74: ميهاربإ]

 :نکلاه 211۴ حفلا ۸ :ناقرفلا] «اروب

 ىلإ رت ملأ # :سابع نبا عمس ءاطع نع «ورمع نع .نايفس انثدح .هللا دبع نب ىلع انثدح
 . ئ لها راك عه لا ارفك هللا تمعن اولدب نذل

 «برعلا نم 5 هوعبتا نيذلاو .مهيألا نب ةلبج وه : :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع . ىفوعلا لاقو

 ؛رافكلا عيمج معي ىنعملا ناك نإو «لوألا لوقلا وه سابع نبا نع حيحصلا روهشملاو .مورلاب اوقحلف
 «ةنحلا لخد اهركشب ماقو اهلبق نمف .سانلل ةمعنو «نيملاعلل ةمحر لَم ادمحم ثعب ىلاعت هللا نإف

 .رانلا لخد اهرفكو اهدر نمو

 :متاح ىبأ نبا لاق .لوألا سابع نبا لوق وحن ىلع نع ىور دقو

0 ss TT 

 .ردب

 ليفطلا ىبأ نع - ىفريصلا وه - ماسب انثدح .ديبع نب ىلعي انثدح .ناذاش نب رذنملا انثدح
 راد مهموق اولحأو ًارفك هللا ةمعن اولدب نيذلا نم ءنينمؤملا ريمأ اي :لاقف ىلع ىلإ لجر ءاج :لاق

 )١( مقري دواد ىبأ ننس )۳۲۲۱(.

 .؟هركذف سابع نبا ( نع فيعض دنسب هيودرم ن ربا جرخأ» : :لاقو (/TIA) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ 0

 نأ دعب ةيريمألا ةعبطلا نع ةروصملا ةعبطلا ىلع ىربطلا ريسفت ىف راثآلاو ثيداحألا جيرخت ىف دامتعالا ئدتبي ةيآلا هذه نم :هيبنت (۳)
 راد ىف تعبطو ادلجم رشع ةتس نق ركاش دومحم ذاتسألاو ركاش دمحأ خيشلا نالضافلا اهققح لا ةعبطلا ىلع دامتعالا ناك

 .ناعتسملا هللاو ءاهلجأو و ريسفتلا بتك مظعأ نم وهف هقيقحت لمكي نم باتكلا اذهل ضيقي نأ لاتا هللاو «فراعملا

 ٤۷(. ۰ ۰) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .«ىفرصلا» :ت ىف (5)



 070 _ 78) تايآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 .شيرق وقفانم :لاق ؟راوبلا

 نيسح ىبأ نبا نع «لقعم ىلع تأرق :لاق ليفن نبا انثدح .ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 مويلا ملعأ ول هللاوف «نآرقلا نع ىنلأسي دحأ الأ :لاقف «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع ماق :لاق

 نيذلا نم : لاق ءاوكلا نب ب هللا دبع ماقف .هتيتآل راحبلا ءارو نم ناك نإو "ےب ىنم ملعأ ادحأ

 «ناميإلا : هللا (©7 ةمعن مهتتأ «شيرق وكرشم :لاقف ؟راوبلا راد مهموق اولحأو ًارفك هللا ةمعن اولدب
 .راوبلا راد مهموق اولحأو ًارفك هللا ةمعن اولدبف

 ”” ىفوتسملا ملسم ركذ «ةيآلا«ارفك هللا تمعن اوُلَدَب نيدلا ىلإ رت ملأ :هلوق ىف ىودعلا لاقو
 راد مهموق اولحأف ةريغملا ونب امأف «ةريغملا ونبو «ةيمأ ونب :شيرق نم نارجفألا امه :لاق هنأ ىلع نع
 نايفس وبأو ءردب موي لهج وبأ ناكو .دحأ موي راوبلا راد مهموق اولحأف ةيمأ ونب امأو ءردب موي راوبلا

 . منهج ىهف راوبلا راد امأو .دحأ موي

(1) 

 نع ءروصنم نب ثراحلا انثدح «ىيحي نب دمحم انئدح : هللا همحر «متاح ىبأ نبا لاقو

 راد مهَموَق اوُلحأو» :ةيآلا هذه أرق ايلع تعمس :لاق ةرم نب ورمع نع «قاحسإ ىبأ نع ؛ ليئارسإ
 امأو ءردب موي اوكلهأف ةريغملا ونب امأف «ةريغملا ونبو ةيمأ ونب :شيرق نم نارجفألا امه : لاق «راوبلا
 .نيح ىلإ اوعتمف ةيمأ ونب

 .هنع هجو ريغ نم یورو «هوحن «ىلع نع «ةرم نب ورمع نع «قاحسإ وبأ هاورو

 ىف «باطخلا نب رمع نع «دعس نب فسوي نع «ديز نب ىلع نع ءىروثلا نايفس لاقو
 «ةيمأ ونبو ةريغملا ونب :شيرق نم نارجفألا امه :لاق «ارفك هللا تمعن اوُلدب نيذّلا ىلإ رت ملأ : هلوق
 نيح ىلإ اوعتمف ةيمأ ونب امأو ءردب موي مهومتيفكف ةريغملا ونب امأف

 ريمأ اي :باطخلا نب رمعل سابع نبا لاق :لاق ةرم نب ورمع نع «تايزلا ةزمح هاور اذكو
 نم نارجفألا مه :لاق رأوا راد مهُموُق اوُلحأو ارفك هللا تمعن اولدب نيد # :ةيآلا هذه «نينمؤملا

 ىلإ مهل هللا ىلمأف كمامعأ امأو «ردب موي هللا مهلصأتساف ىلاوخأ امأف كمامعأو ىلاوخأ :شيرق

 . نيح

 “ديز نب ةداتقو كاحضلاو ريبج نب ديعسو دهاجم لاقو

 .رمع نبا نع ؛ عفان نع ة ةريسفت ىف كلام هاور اذكو

 اوعدو «هعم مهودبع ءاكرش ہل اولعج :ىأ € هليبس نع اوُلْضيَل اادنأ هلل اولعجو 9 :هلوقو

 ردب موي اولتق نيذلا شيرق رافك مه :

 .كلذ ىلإ سانلا

 «رانلا ىلإ مكريصم نف اوعتمت لق :  ةَ هيبن ناسل ىلع مهل ًادعوتمو مهل اددهم ىلاعت لاق مث

 .«ءارکلا» : ت ىف () .؟ىنم هبال :أ «ت یف (۲) .«نینح» :أ «ت یف (۱)

 .«دير نباو ةداتقو» :ت ىف (7) .«فوسملا» :أ ىف (6) .؟معن» :أ ءت یف (4)

 . «هل» :ت یف (۸) . ؛هلل اولعج» :ت ىف (۷)



 (*1) ةيآلا :ميهاربإ ةروس  عبارلا ءزحجلا سلس وإ.

 :ىأ 4 راّثلا ىلإ مكريصم َنِإَف ل ءيش ف نكي امهمف وا ايندلا ىف هيلع متردق امهم : ىأ

 © 1 :نامقل] (ظيلغ باذع ىلإ مهرطضن م اليلق مهعتمن) :ىلاعت لاق امك :اهلإ مكلئومو مكعجرف

 4 نو رفکی اوناك امب ديدشلا باذعلا مهقيذن مث مهعجرم ايل مث ايلا يف عاتم» : لا او

 .[۷۰ :سنوي]

 نأ لبق نم ةينالعو ارس مهانقزر امم اوقفنيو ةالّصلا اوميقي اونمآ نيذّلا يدابعل لق
 ہم ا ەي 0 وم

 . 4 © لالخ الو هيف عيب أل موي يتأي

 ىهو ةالصلا اوميقي نأب ءهقلخ ىلإ ناسحإلاو «هقحب مايقلاو هتعاطب''' دابعلا ًارمآ ىلاعت لوقي

 تابارقلا ىلع ةقفنلاو «تاوكزلا ءادأب هللا مهقزر امم اوقفني نأو ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابع

 . بناجألا ىلإ ناسحإلاو

 .اهدوجسو اهعوشخو اهعوكرو ءاهدودحو اهتقو ىلع ةظفاحملا :وه اهتماقإب دارملاو

 ىلإ اوردابيلو ءرهجلا :ىهو ةينالعلاو ءةيفخلا ىف :ىأ ءرسلا ىف قزر امم قافنإلاب ىلاعت رمأو

 ال :ىأ لالخ الو هيف عيب أل موي وهو «ةمايقلا موي وهو «موي يتأي نأ لبق نم مهسفنأ صالخل كلذ
 4 اورقك نيذّلا نم الو ةيدف مكنم ذخؤي ال ميلاف ل : ىلاعت لاق امك «هسفن 2" عابت نأب ةيدف دحأ نم لبقي
 ١6[. :ديدحلا]

 نمع  حفصيف ءليلخ ©” ةلاَخُم كانه سيل :لوقي :ريرج نبا لاق: لالخ الو# :هلوقو
 : لئاقلا لر نرد لوا لاو ل :كلاتخت لب اا ی ةيرشلا ضروف
 :سيقلا ءىرما لوق هنمو ء«لالخو ةَّلاَخَم هلاخأ انأف ءانالف تللاخ»

 . لاق الو لالخلا ّىلقمب تسل ىّدرلا ةيشخ نم نهنع ىوهلا تفرص

 نم لجر رظنيف ءايندلا ىف اهب نولاختي الالخو اعويب ايندلا ىف نأ ملع دق هللا نإ :ةداتق لاقو
 .هنع عطقيسف هللا ريغل ناك نإو «مواديلف هلل ناك نإف .بحاص مالعو للاخي

 ضرألا ءلمب ىدتفا ولو «ةيدف الو عيب ادحأ عفني ال هنأ ىلاعت ربخي هنأ اذه نم دارملاو :تلق

 اموی اوقّتاو » : ىلاعت هللا لاق «ًارفاك هللا ىقل ذإ دحأ ةعافش الو دحأ ةقادص هعفلني الو وو اد

 لاقو ء[١١٠:ةرقبلا] € نورصني مه الو ةعافش اهعفت الو لدع اهنم لبقي الو ايش سفت نع سفن يزجت أل

 نورفاكلاو ةعافش الو ةَلح الو هيف عيب ال موي يتأي نأ لبق نم مكاقزر امم اوقفنأ اونمآ نيذّلا اهيأ اي : ىلاعت

 .[؟54 :ةرقبلا] (نوملاّظلا مه

 .«ةطلاخم» :ت ىف (۳) .؟عابی» :ت یف () .«هدابعل» :أ «ت ىف )١(

 .؟حفصف» :ت ىف )٤(

 )١٤۹/۱۳(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )٥(



 ن کج ج Tt) ل” تايآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 نر رشا 0 ا او
 سمشلا مكل رسو © افت حو رانا مُكَلَرْخَسو هرمأب را يف يرجفل كلا مُكَلَرْخَسَو مك
 هّللا تمعن ز اودعَت نإو هومتلأس ام لک نم مكاتآو © راهتلاو ليلا مك رْخَسَو نيبئاد رمَقلاَو

 . 4 9 راّقَك موُلَظَل ناسنإلا نإ اهوصحت ال

 لزنأو ءاشارف ضرألاو .''”ظوفحم ًافقس تاومسلا مهل قلخ نأب «هقلخ ىلع همعن ىلاعت ددعي

 «لاكشألاو ناولألا هفلتخم «عورزو رامث نيب ام .ىتش تابن نم اجاوزأ هب جرخأف ءام ءامسلا نم

 هللا رمأب هيلع ىرجت ءرحبلا ءام رايت ىلع ةيفاط اهلعج نأب كلفلا رخسو ؛عفانملاو حئاورلاو موعطلاو

 كانه ىلإ انه ام بلجل ءرخآ ميلقإ ىلإ ميلقإ نم اهب نورفاسملا عطقيل اهلمحي رحبلا رخسو «ىلاعت
 ىقسو برش نم دابعلل اقزر ءرطق ىلإ رطق نم ضرألا قشت راهنألا رخسو ءانهاه ىلإ كانه امو

 . عفانملا عاونأ نم كلذ ريغو

 يغبني سمشلا ال ءًأراهن 0 نارقي ي ال ناريسي : ىأ «نيبئاد رمقلاو سمّشلا مكل رْخَسَو »ف

 هبلطي راهتلا ليلا يشغي 4 سير «نوحبسي كف يف لكو راهنلا قباس ليلا الو رمقلا كردت نأ اهل
 < نيملاعلا بر هللا كرابت 0 قلخلا هل الأ هرمأب ٍتارّخسم موجنلاو رمقلاو سمشلاو اثيشح

 اذه.نم اذه ذخاي ةراتف + "”ناضزاع راهنلاو .ليللاو «نابقاعتي رمقلاو سمشلاف ء[٤5:فارعألا]

 رَمَقْلاو سمّشلا رسو ليلا يف راهتلا جلويو راها يف ليلا جلوي # ءرصقيف اذه نم رخآلا ذخأي مث .لوطيف
 ىلع َليَللا روكي » :ىلاعت لاقو ء[۲۹:نامقل] 219# ريبخ نوُلمعَت امب هلا نود ىَمَسُم لجأ ىلإ يرجي لك

 :٠[. رمزلا] (ىَمَسُم لجأل يرجي لك َرمقْلاو سمشلا َرْخَسَو ليلا ىلع َراهّنلا روكيو ٍراَهْلا

 امم مكلاوحأ عيمج ىف هيلإ نوجاتحت ام لك مكل أيه :لوقي :(هرمتلأس ام لك نم مکاتآو  :هلوقو
 . مكلاقو '*' مكلاحب هنولأست

 .هولأست مل امو هومتلأس ام لك نم :فلسلا ضعب لاقو

 .« هومثلاس ام لک نم مُكاَنآو»: مهضعب أرقو

 نع الضف معنلا دادعت نع دابعلا زجع نع ربخي :«اهوصحت ال هللا تمعن اودعت نإو » :هلوقو
 معن نإو «دابعلا هب موقي نأ نم لقثأ هللا قح نإ : هللا همحر «بيبح نب قلط لاق امك ءاهركشب مايقلا

 2 2 ٦ ٤ ٤

 .«ناضراعتي» :أ ءت ىف (۳) .«نارتفیال» :أ ىف (۲) .«ًاعوفرم» :أ ىف )١(

 .«مكلاحخل» :أ ت ىف (5) .هانتبثأ ام باوصلاو ؛رافغلا زيزعلا وهو الأ» :أ «ت ه ىف )٤(

 .؛اهيصخت» :أ ت ىف (۷) .اربكأ» :أ ىف )١(



 075 0760) ناتيآلا :ميهاربإ ةروس ل عبارلا ءزحلا لل س بلمولإ

 ءعّدوم الو ىفكم ريغ دمحلا كل «مهللا» :لوقي ناك كي هللا لوسر نأ :ىراخبلا حيحص ىفو

 0 سعسالو

 ءربحملا نب دواد انثدح «ثراحلا ىبأ نب ليعامسإ انثدح :هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 مدآ نبال جرخي» :لاق هنأ ةي ىبنلا نع ءسنأ نع « ىدبعلا ديز نب رفعج نع ىرملا حلاص انثدح

 هللا نم معنلا هيف ناويدو «هبونذ هيف ناويدو «حلاصلا لمعلا هيف «ناويد «نيوواد “" ةثالث ةمايقلا موي
 هلمع نم كنمث ىذخ :معنلا ناويد ىف :لاق .هّبسحأ  همعن "7 رغصأل هللا لوقيف «هيلع ىلاعت

 بونذلا ىقبتو .تيفوتسا ام كتزعو :لوقتو ىَحَنَت مث ءهلك حلاصلا هلمع بعوتستف «حلاصلا
 - كتائيس نع تزواجتو كتانسح كل تفعاض دق .ىدبع اي :لاق محري نأ هللا دارأ اذإف “معنلاو

 .فيعض هدئسو ءبيرغ . 229 «ىمعن كل تبهوو :لاق هبسحأ

 كنم ةمعن كل ىركشو كركشأ فيك «براي :لاق «مالسلا هيلع ءدواد نأ :رثألا ىف ىوُر دقو
 .معنلا ركش ءادأ نع ريصقتلاب تفرتعا نيح :ىأ «دواد اي ىنتركش نآلا :ىلاعت هللا لاقف ؟ىلع

 توت "يفر الإ همت نم ةمعت کش ىدؤي آل ىذلا هلل دما“ هللا ةمكر تفاعلا لاو

 ۰ . هب هركش هيلع بجوت ةئداح ةمعن ءاهئادأب همّعن ىضام ىدؤُم ىلع
 : كلذ یف لئاقلا لاقو

 5# ت - ر هو وف ع يب - - ت

 نسح نم تيلوأ اہ كيلع ىنثت ةغلاهل ىنم ةحراج لكول

 ننملاو ناسحإلا ىف غلبأ كيلإ هب تركش ذإ ىركش داز ام ناكل

 بر © مانصألا دبع نأ ينبو ينبنجاو انمآ دّلبْلا اذه لعجا بر ميهاربإ لاق 0

 . 6 9 ميحر روفغ كنف يناصع نمو ينم هلق ينعبت نمف سالا نم اريثك ناَلضَأ نه

 ام لوأ تعضو امنإ ةكم مارحلا دلبلا نأب «برعلا ىكرشم ىلع ًاجتحم ماقملا اذه ىف ىلاعت ركذي

 دبع نم أربت ةلهآ «هببسب ةرماع تناك ىذلا ميهاربإ نأو هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلع تعضو

 اعل هل هللا باجتسا دقو ولا ف ج و هنأو 2
 g4 همم 8 همس

 .هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ ثيدح نم )٥٤٥۸( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .«(مهرغصأل) :أ ءت ىف (۳) .أطخ وهو «ثالث» :أ ىف ()

 .«هلك حلاصلا هلمع بعوتسيف حلاصلا لمعلاو معنلاو» :أ ءت ىف (4)

 .نافيعض امهو ىرملا حلاصو ربحملا نب دواد هيفو «راتسألا فشك» )۳٤٤٤( مقرب رازبلا دنسم (45)

 . ةلاسرلا نم تبثملاو «ةثداح ةمعنب» :أ ءتاءه ىف )١(

 .(۸ ءالص) ىعفاشلل ةلاسرلا 0



 o1۳ (۳۷) ةيآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 ناک ُهَلَخَد نمو ميهاربإ مام تانيب تايآ هيف . َِمَلاَعْلل ىدُهَو اكَراَبم ةكبب “يذل سائل عضو تيب لَو

 هب اعد هنأك هفرعف «# انمآ لا اذه لعجا بر : ةصقلا هذه ىف لاقو «[۹۷ ۰۹٦ :نارمع لآ] (انمآ

 «[۳۹: ميهاربإ] «قاحسإو ليعامسإ ربكلا ىلع يل بهو يذلا هلل دمحلا» :لاق اذهلو ؛اهئانب دعب

 عيضر وهو همأو ليعامسإب بهذ نيح امأف «ةنس ةرشع ثالثب قاحسإ نم ربكأ ليعامسإ نأ مولعمو

 ىف كلانه هانركذ امك «[7١؟7:ةرقبلا] هانمآ ادلب اذه لعجا بر 9: لاقف اضيأ اعد هنإف ءةكم ناكم ىلإ

 . الوطم ىصقتسم ةرقبلا ةروس
 .هتيرذلو هيدلاولو هسفنل وعدي نأ عاد لكل ىغبني , «ماتصألا دبع نأ ينبو ينبنج دجاو# : كو

 ءاش نإ ءهللا ىلإ 7 مهرمأ درو ءاهدبع نمم ءىرب هنأو سانلا نم قئالخ مانصألاب نتتفا هنأ ركذ مث
 ا ب مالسلا هيلع «ىسيع لاق امك < مھل رفغ ءاش نإو ع 5
 ال ءىلاعت هللا ةئيشم ىلإ درلا نم رثكأ اذه ىف سيلو «[4١١:ةدئاملا] تا زيزعلا تنأ كإف

 كلذ عوقو' *زيوجت
 نب نمحرلا دبع نع «هثدح ةداوس نب ركب نأ «ثراحلا نب ورمع انثدح :بهو نب هللا دبع لاق
 الا ساري نأ نبر: ميهاربإ لوق الت ا هلل لوسر نأ ءورمع نب هللا دبع نع ريج

 مهو مهيذعت نإ 3 : مالسلا ةيلع نسيع © لوقو ,4 ميحُر روفع كنف يناصع نمو ينم هلق يبعبت نم
 «ىتمأ مهللا «ىتمأ مهللا» :ل ل [مث] «هیدی عفرو (ميكحلا زيزعلا تنأ كنف مهل رفغت نإو كدابع

 ؟كيكبي ام هلسو ملعأ كبرو دمحم ىلإ بهذا 7 [ليربج اي1: هللا لاقف ىكبو ؛«ىتمأ مهللا
 ىلإ بهذا : هللا لاقف 2'') [لاق] «لاق ام ةي هللا لوسر هربخأف «هلاسف «مالسلا هيلع «ليربج هاتف
 .''كؤوسن الو كتمأ ىف كيضرنس انإ :هل لقف ءدمحم

 ةالّصلا اوميقيل اير محملا كتيب دنع عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم تنكس يٽٳ ابر ل

 .4 © نوركشي مِهَّلعَل تاَرَمّثلا نم مهقزراو مهيلإ يوهت د سالا نم ةدنفأ لعجاف
 ءاهدلوو رجاه نع ىلو امدنع هب اعد ىذلا لوألا ءاعدلا دعب ناث ءاعد اذه نأ ىلع لدي اذهو

 كتيب دنع : لاق اذهلو ؛لجو زع «هللا ىلإ ةبغرو ًاديكأت «هئانب دعب ناك اذهو «تيبلا ءانب لبق كلذو

 . محملا
 هتلعج امنإ :ىأ مرحمْلا» :هلوقب قلعتم وه :ريرج نبا لاق :«ةالّصلا اوميقيل ابر » : هلوقو

 .هدنع ةالصلا ةماقإ نم هلهأ نكمتيل امرحم

 .«هبذع» : ىف (۳) .؟هرمأ» :أ ىف (۲) ان وهو ىلا ی

aDريرج نب» :أ ىف (5) . ؟ريرحت ال» :ت یف () ». 
 .ت نم ةدايز (۱۰) .أ ت نم ةدايز (4 ۰۸) .(لاقو» :آ «ت ىف (۷)

 .( 6١/8١5 هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱۱)



 4١( -۳۸) تايآلا :ميهاربإ ةروس  عبارلا ءزحلا ل هع

 نم# : لاق نكلو «مهلك سانلاو ىراصنلاو 9 دوهيلاو مورلاو سراف هيلع محدزال «سانلا ةدئفأ»

 .نوملسملا هب صتخاف «سانلا

 يذ ريغ داو » هنأ امكو كتعاط ىلع: مهل انوع كلذ نوكيل : ىأ « تاَرَمّللا نم مهفزراو» :هلوقو

 ئبجي انمآ امرح مهل نَكَمن مل وال : لاق امك .كلذ هللا باجتسا دقو .اهنولكأي ًارامث مهل لعجاف (عرز
 هنأ : هتكربو هتمحرو همركو ىلاعت هفطل نم اذهو :oY» صصقلا] «اندَل نم اقزر ءيش لک تارمَن هل

 .ميهاربإ هليلخل ةباجتسا ءاهلوح ام تارمث اهيلإ ىبجت ىهو «ةرمثم ةرجش ةكم مارحلا دلبلا ىف سيل
 .مالسلاو ةالصلا هيلع

 يف الو ضرألا يف ءيش نم هللا ىلع ئفخي امو نلعن امو يفخن ام ملعت كنإ انبر إ»

 ءاعدلا عيمسل يبر نإ قاحسإو ليعامسإ ربكلا ىلع يل بهو يذلا هلل دمحلا » ءاَمّسلا

 يدلاولو يل رفغا ابر 9 ءاعد لبقتو انبر يتيرذ نمو ةالصلا ميقم ينلعجا بر ©9
 o ربا رتل

 .( © باسحلا موقي موي نيدمؤمللو
 «نلعن امو يفخن ام ملعَت كّنإ انبر ظ : لاق هنأ هليلخ ميهاربإ نع اربخم ا ل وت رر ل

 كاضر ىلإ دصقلا وه امنإو ءدلبلا اذه لهأل ىئاعدب تدرأ امو ىئاعد ىف ىدصق ملعت تنأ :ىأ

 الو ضرألا ىف ءىش اهنم كيلع ىفخيالو ءاهنطابو اهرهاظ اهلك ءايشألا ملعت كنإف «كل صالخإلاو

 اللا نإ

 ىلع يل بهو يذلا هلل دمحلا » : لاقف ٠ ربكلا دعب دلولا نم هقزر ام ىلع < .لجو زع ,؛هبر دمح مث

 اميف ىل باجتسا دقو «هاعد نمل بيجتسيل هنإ :ىأ , يءاعدلا عيمسل يبر نإ قاحسإو ليعامسإ ربكلا

SS GS 

 : ىأ « يتّيرذ نمو# اهدودحل اميقم اهيلع اظفاحم :ىأ ةالصلا ميقم ينلعجا بر 9 :لاق مث

 لك هدف كاس امف : ىأ 4 ءاعد لّبقتو انبر# ةالصلا ') نيميقم نيميقم كلذك مهلعجاو

 نم أربتي نأ لبق اذه ناكو دارفإلا ىلع ««ىدلاولو» :مهضعب أرقو :4 يدلاولو يل رفغا انبر ظل
 موي :ىأ 4 باسحلا موقي مويا مهلك :ىأ 0 0 «لجو زع .هلل' ا هل نيترا ها

 ا هللاو] .رشف ارش نإو «ريخف اريح نإ .مهلامعأب '' ' مهيزجتف ا بساحت

 )١( :آ ءاتن ىف (۳) .«تلأس اميف» :ت ىف (۲) ."مورلاو دوهيلاو» :ت ىف ١مقيمى«.

 ) )4.؛مهيزجيف» :ت ىف (5) .«ودع هنأ» :أ ىف (6) .«هنبا» :تاىف

 ) )۷.أ نم ةدايز



 هاو د للا سس (45- 45) تايآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 راصبألا هيف صخشت مويل مهرخؤي اَمَّنِإ نوملاظلا لمعي اًمع الفاغ هّللا نبسحت الو

 موي سانلا رذنأو 65 ءاوه مهتدئفأو مهفرط مهيلإ دتري ال مهسوءر يعنقم نيعطهم ©

 مالا

 كلذ ىصحي وه 0 55 مهبقاعي ال ٠ ل 1 مهنع لفاغ هنأ مهلجأو 0007

eةمايقلا موي لاوهألا ةدش نم : ىأ «راصبألا هيف صخشت مويل مهرخؤي اَمَنِإ ف : ىأ . 

 : ىأ ا «نيبطمم ١) لاقف ا ا ىلإ a ركذ مث

 :هلوق 3 ماه الإ مس الف نسخ تاوصألا تشو هل جوع ال يعاذلا دوي دوي > ا

 موي ل : یلاعت لاقو ١١١[« - ۱۹۸ :هط] «اًملظ لمح نم باخ دقو ويلا يحلل هوجولا تتعو 7

 :٤١[. جراعملا] «نوضفوي بصن ىلإ مهّنأك اعارس ثادجألا نم نوجرخي

 .مهسوؤر ىعفار :دحاو ريغو دهاجمو «سابع نبا لاق :4مهسوءر يعنقم# : هلوقو

 ةرثكل ةظحل نوفرطي ال رظنلا نوميدي «ةصخاش ةرئاط مهراصبأ “ [لب] :ىأ«مهفرط مهيلإ دتري ل

 :لاق اذهلو ؛ كلذ نسم ميظعلا هللاب ًاذايع «مهب لحي امل اا اخملاو ةركفلاو لوهلا نم هيف 1 ام

 .فوخلاو لجولا  [و عزفلا] ةرثكل ءىش اهيف سيل ةيلاخ ةيواخ مهبولقو :ىأ «ءاوه مهتدنفأو »
 اهنكامأ نم تجرح دق رجانحلا ىدل بولقلا نأ ةيلاخ مهتدئفأ ةنكمأ نإ : ةعامجو ةداتق لاق اذهلو

 اي لا ناو :« ءاوه » :مهضعب لاقو .فوخلا ةدش نم

 . «باّذَعْلا مهيتأي موي سالا رذنَأو» :هلوسرل لاق ءمهنع “"[هب] ىلاعت هللا ربخأ ام ةدشلو

 مل وأ لسرلا عب مينو كتوعد بج بيرق لجأ ىلإ انرخأ اني اوملظ نيذلا لوقيف ل

 يش ارش يقل وهن O كا مق نتن 1 ا اونوكت
 هارت ريو رس

 مهركم هللا دنعو مهرکم اورکم دقو 9 لاثمألا مک انبرضو مهب اتلعف فيك مكل نیبتو

 . 4 9 لاَبجلا هنم لورتل مهركم ناک نإو

 )١( ؟مهعينصا :أ ءت ىف (9) .(ادإ» :ت ىف (۲) .أ نم ةدايز .

 ) )4.«ةركفلاو ةفاخملاو» :ت ىف (6) .أ نم ةدايز (6) .«ةيآلا» :ه ىفو «أ «ت نم ةدايز

 ) )۷:ت نھ دایر (5) .؟یعیال» :أ ىف (۸) .1 «ت نم ةدايز



 ( تا و فايكلا : نهاورإ ةرؤشاد عبارلا «رخلا تبيح يسع سلو

 ,بيرق لجأ ىلإ انرَخأ انبر > :باذعلا ةنياعم دنع «مهسفنا اوملظ نيذلا ليق نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 يعل . نوعجزا بر لاق توملا مهدحأ ءاج اذإ ئّتح 7 :ىلاعت لاق ابك , «لسررلا عبتنو كتوعد بجن
 ,44:نونمؤملا] (نوثعبي موي ىلإ خزرب مهئارو نمو اًهنئاق وه ةملك اَهْنِإ الك ترت اميف احلاص لمعأ

 كلذ َلعفَي نمو هللا ركذ نع مكدالوأ الو مكلاومأ مكهلت ال اونمآ نيد اهيأ اي: یا لاقو ۰

 ىلإ ينترُحأ الول بر لوقيف توملا مكدحأ يتأي نأ لبق نم مكاَنقَرر ام نم اوقفنأو . رسامه كر
 لاح ىف مهنع ًاربخم ىلاعت لاقو ء[١٠ ۹: نوقفانملا4نيحلاّصلا نم )نكأو ؛ قدصأف بيرق لجأ

eeذإ ئرت ولو 4  eاتعمسو ا أ نر متر دنع مهسوعر اوسکان  rsنإ  

 :E 0 i ۸ OY :ماعثلا

 راج رطاف] 4 رين نم نيملاظلل امف اوفو ريتا مُكَءاَجو رُكذت نم هيف ركع ام مكرمعن مل

 ملوأ : ىأ «لاَوز نم مُكَل ام لبق نم مْممَسْقَأ اونوکت مل وأ» : اذه مهلوق ىف مهيلع ادار ىلاعت لاقو

 اوقوذف «ءازج الو داعم ال هنأو « هيف متنأ امع مكل لاوز ال هنأ :لاحلا هذه لبق نم نوفلحت اونوكت

 . كاذب اذه

a ahربخأ امك «ةرخآلا ىلإ ايندل نم ءلاقحا نو ملام : ىأ (لاوز نم مک ام :  

 .[۳۸: لحنلا] اًح هيلع ادعو ىب تومي نم هللا ثعبي ال مهنامْيُأ دهج هّللاب اومسْقَأَو $ : ىلاعت مهنع

 دق :ىأ «لاَمألا مك اًنيرضَو مهب اتلعف فيك مُكَل َنّيبَتو مهسفنأ اوُمَلَظ نيذّلا نكاسُم يف متتكسو »

 اميف نكي ملو «ربتعم مهيف مكل نكي مل اذه عمو .مكلبق ةبذكملا ممألاب انللحأ ام مكغلبو متيأر

 :o]. رمقلا] 4رذنلا نغت امف ةغلاب ةمكح 8© کل رجدزم مهب انعقوأ

 لاق «هنع هللا ىضر ء«ايلع 00 [ليباد نب] نمحرلا دبع نع «قاحسإ ىبأ نع «ةبعش ىور دقو

 نيرسن هبر ىف ميهاربإ جاح ىذلا كاذ ذخأ :لاق (لابجلا هنم لوزتل مهركم ناك نإو $ :ةيآلا هذه ىف

 . اشو اجلعتساو اظلغتسا ىتح امهابرف «نيريغص

 توباتلا ىف رخآ لجرو وه دعقو «امهعوجو «توبات ىلإ دتوب امهنم دحاو لك لجر قثوأف :لاق

 ءرظنا :هبحاصل لوقي لعجو :2*”[لاق] اراطف :لاق  محللا هسأر ىلع اصع توباتلا ىف عفرو -:لاق
 الا ترص لاق لاق باند اهناك اهلك الا قرا: لاك یس اكون ذك ىرأ لا قرت ام

 .ارجدزم مكلا :ت ىف (۲) . «نوكأو» :أ ىف )١(

 .آ ت نم ةدايز )٥( .(ابشف» :ت ىف )٤( .«لايند نب» :آ ىفو «ت نم ةدايز (۳)

 )١( «اذام» :ت ىف .



 0۱۷ )٤٤ _ ٤١( تايآلا: ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 وبأ لاق .«لابجلا هنم لوزتل مهركم داك نإو» :لجو زع «هللا لوق وهف :لاق .اطبهف ءاهبوصف
 ١ «مهركم داك نإو»: هللا دبع ةءارق ىف ىه كلذكو :قاحسإ

 نإو» :آرق امهنأ «امهنع هللا ىضر «باطخلا نب رمعو «بعک نب ىبأ نع فز اذكو :تلق

 نب نمحرلا دبع نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإو .ىروثلا نايفس هاور اذكو .ىلع أرق امك ؛«داك

 .هوحن ركذف .ىلع نع ا

 هذهب ءامسلا بابسأ مار هنأ :ناعنك كلم دورمنلل ةصقلا هذه قايس نأ رك اذكو

 لقأ امهو .افعضو ازجعف .حرصلا ءانب ىف طبقلا كلم نوعرف هدعب كلذ مار امك «ركملاو ةليحلا

 .رحدأو رغصأو «رقحأو

 اهيأ ىدون ءاهلهأو ضرألا نع هرصب عطقنا امل هنأو « رصنتخب نع ةصقلا هذه دهاجم ركذو

 لابجلا تعزفف .روسنلا تبوصف .حامرلا بوصف هقوف توصلا عمس مث ءقرفف ؟ديرت نيأ :ةيغاطلا
 هنم لوزتل مهركم ناك نإو :هلوق كلذف كلو 90 سخا مم لوز نأ نأ لابجلا تداكو ءاهتده نم

 . «لابجلا

 (00 ضو «ىلوألا ماللا حتفب .«لابجلا هنم َلوُرَتْلا :اهأرق هنأ دهاجم نع () جيرج نبا لقنو
 . ةيناثلا

 ناك ام :لوقي «لابجُلا هنم لوزتل مهركم ناك نإو  :هلوق ىف سابع نبا نع ىفوعلا یورو
 مهسفنأب هولعف ىذلا اذه نأب ريرج نبا ههجوو .ىرصبلا نسحلا لاق اذكو .لابجلا هنم لوزتل مهركم
 ىلع كلذ لابو داع امنإو ءاهريغ الو لابجلا نم ائيش كلذ رض ام «هب مهكرشو هللاب مهرفك نم

 . مهسفنأ

 لالا غلبت نو ضرألا قرخت نل نإ احرم ضرألا يف شمت الو : ىلاعت هلوق ًاذإ اذه هبشيو : تلق

 .[۳۷ : ءارسإلا] «ًالوط

 لا سابع نبا نع < «ةحلط ىبأ نب ىلع هاور ام :اهريسفت ىف ىناثلا لوقلاو

 . اده لاَبجْلا رختو ضرألا قشدتو هنم نرطفَتي تاومسلا داکت » :هلوقك «مهکرش لوقي : «لاّبجْلا هنم

 دع .كاحضلا لاق 00 ق١ . 4: e دلو نحر رعد

 ى ص دله

 .بعشلا ةيشاح نم اًدافتسم . ه .أ اهلزنأو اهضفخ :اصعلا بوصو )١7/ ٠( ىربطلا ريسفت )١(
 .«نيح نم» :ت ىف (9) .«نايرأ» :أ ىفو «٤بابرأ» :ت ىف (۲)

 «عفرو# :أ ءت ىف (5) .«ريرج نبا :أ ىف (4)



 EA) «50) ناتيآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزلا سس لا اا سس سس ةألمب

 . 4 6 راهقلا دحاولا هلل اوزربو تاومسلاو ضرألا

 ىف مهترصن نم :ىأ «هلسر هدعو فلخم هللا نبسحت الف > :ًادكؤمو هدعول ًاررقم ىلاعت لوقي

 .داهشألا موقي مويو ايندلا ةايحلا

 هدحجو هب رفك " | نمي ماقتنا وذو «بلاغي الو «هدارأ ءىش هيلع ''' عنتمي ال ةزع وذ هنأ ربخأ مث

 : ىأ < تاَومَّسلاو ٍضْرألا َرْيغ ضرألا لت موي » :لاق اذهلو ؛[١١ :روطلا] 4نيبذَكَمْلل ذوي ليو ف
 ءاج امك «ةفورعملا ةفولأملا ةفصلا ريغ ىلع هذه ىهو «ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي لصاح اذه هدعو

 سانلا رشحي» : اك هللا لوسر لاق :لاق دعس نب لهس نع .مزاح ىبأ ثيدح نم «نيحيحصلا ىف

 "حال مّلْعَم اهيف سيل «ىقنلا ةصرقك «ءارفع ءاضيب ضرأ ىلع ةمايقلا موي

 نع فورس نع « «ىبعشلا نع «دواد نع «یدع ىبأ نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ضرألا ريع ضرألا لدبت موي » : ةيآلا هذه نع هلل هللا لور لاس نماتلا لوا انأ :كلاآق اهنأ ةشئاع

 ىلع» :لاق ؟هللا لوسر اي ذئموي سانلا نيأ :تلق :تلاق .4راهقلا دحاولا هل ا تالا

 .«طارصلا

 «دنه ىبأ نب دواد ثيدح نم «ةجام نباو «ىذمرتلاو «ىراخبلا نود هب ًادرفنم ملسم هاور

 .حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو . “هب

 ركذي ملو ا «ىبعشلا نع "رع «دواد نع "فو نع «نامع نع ءاضيأ دمحأ هاورو

 107 رر
 ام هللا لوسر تلأس اهنأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئ ةشئاع نع «ىنرلا لال نب ناسح نع «ةداتق لاقو

 مالا نياق هللا لوسر اي: لاق لاق «تاَوَمَّسلاو ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي » : هللا لوق نع

 رسج ىلع سانلا نأ كاذ ءىتمأ نم دحأ هنع ىنلأس ام ءىش نع ینتلاس دقل» :لاق ؟ذئموي
1 1,۰( 

 ید « سابع نبا نع « دهاجم ن «ةرمع ىبأ نب بيبح ثيدح نم «دمحأ مامإلا ىورو

 تاومّسلاَو ةمايقلا موي هتضبف اعيمج ضرألاو :ىلاعت هلوق نع ءَ هللا لوسر تلأس اهنأ ةشئاع

 .«نمب» :ت یف (۲) .؟عنتمت» :تاىف()

 .)۹۰ ) مقرب ملسم حيحصو )1957١( مقرب ىراخبلا حيحص ()

 .(4719) مقرب ةجام نباو (۳۱۲۱) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۷۹۱) مقرب ملسم حيحصو (70 /5) دنسملا (4)

 . (امهنع» :تاىف (6) .؛بهو» :ت یف (5)

 ۱۳٤(. /5) دنسملا (۷)

 .؟مهرشح ىلعا :ت یف (۱۰) . «ىنيتلأس» :ت یف )٩( . (تلق» :أ «ت یف (۸)

 )١١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )۱۳/ ١55(.



 14 (EA EV) ناتيآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 ی یا :لاق ؟هللا لوسر اي ذئموي سانلا نيأف ء«[۷٦ :رمزلا] «هنيميب تایوطم

 :لاق نسحلا تعمس «مساقلا ىنربخأ .دعجلا نب ىلع انثدح .نسحلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 ءىش اذه نإ» :لاق ؟ذئموي سانلا نيأف .ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي# هللا لوسر اي :ةشئاع تلاق

 .«ةشئاع اي طارصلا ىلع» :لاق ««دحأ هنع ىنلأس ام

 ا «نسحلا نع « لضفلا نب مساقلا نع نافع نع .دمحأ هاورو

 ةبوت وبأ انثدح «ىناولحلا ىلع نب نسحلا ىنثدح :هحيحص ىف جاجحلا نب ملسم مامإلا لاقو

 وبأ ىلنثدح «مالس ابأ عمس هنأ  هاخأ :ىلعي  ديز نع «مالس نب ةيواعم انثدح عفان نب عيبرلا

 اف لك هللا لرز يع امناق فيك لاف دخ هلك هنا لسو رش نايوك أ ج رلا ءامسا

 مل :لاقف ءاهنم عرصي داك ةعفد هتعفدف .دمحم اي كيلع مالسلا :لاقف ءدوهيلا رابحأ نم ربح

 لاقف ! لفات ةامتم ىذلا همساب هوعدن امنإ :ىدوهيلا لاقف !؟هللا لوسر اي :لوقت الأ :تلقف ؟ىنعفدت

 لروشر افق“: ةلئاسأ تج ىدويبلا لاف الفا اعم ىذلا دج مسا نإ» ا لوو

 :لاقف «هعم دوعب دلي هللا لوسر تكنف .ىنذأب عمسأ :لاقف «؟كتثدح نإ ءىش كعفنيأ» : ةي هللا

 هللا لوسر لاقف ؟تاومسلاو ضرألا ريغ ضرأللا لدبت موي سانلا نوكي نيأ :ىدوهيلا لاقف .2«لس»

 (١'[ءارقف]» :لاقف :لاق ؟ةزاجإ سانلا لوأ نمف :لاق .©0«رسجلا نود ةملظلا ىف مه» :ِلك
 مهؤاذغ امف :لاق «نونلا دبك ةدايز» :لاق ؟ةنجلا نولخدي نيح مهتفحت امف :ىدوهيلا لاق .«نيرجاهملا

 :لاق ؟هيلع مهبارش امف :لاق .«اهفارطأ نم لكأي ناك ىذلا ةنجلا روث مهل رحني» :لاق ؟اهرثأ ىف

 تئج : لاق ا عمسأ :لاق 2؟كتثدح نإ كعفني» :لاق ؟نالجر وأ لجر وأ ىبن الإ ضرألا

 ةأرملا ىنم لجرلا ىنم العَف اعمتجا اذإف ءرفصأ ةأرملا ءامو ضيبأ لجرلا ءام» :لاق .دلولا نع كلأسأ

 «تقدص دقل :ىدوهيلا لاق . هللا نذإب انت لجرلا ىنم ةأرملا ىنم الع اذإو  ىلاعت هللا نذإب ۷ ركذأ

 ملع ىل امو «هنع ىنلأس ىذلا نع اذه ىنلأس دقل» قِيلَ هللا لوسر لاقف «فرصنا مث .ىبنل كنإو
(۸A)هب هللا ىناتأ ىتح «هنم ءىشب ھ ) 

 4 ٠ 5 .٠ ع 5 )9(. 01 3 7 35 .٠

 یبا نبا انتدح « ةريغملا وبا انثدح «٠ فوع نبا یندح :ىربطلا ريرج نب رمعج وبا لاق اول

 )١( /ك) دنسملا ١١07(.

 .«نامثع» :أ ءت ىف (۲)

 )۳( ىربطلا ريسفت )١7/ ١57( دنسملاو )5/ ٠١١(.

 .ةرشحلا» :ت ىف (5) .؟ءاجف» :ت ىف (4)

 .«اركذ» :أ ىف (۷) .ملسمو «أ «ت نم ةدايز (5)

 )7١6(, :مقرب ملسم حيحص (۸)

 .ت نم ةدايز (9)



  o۰ناتيآلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا )٤۷« ٤۸(

 ةو م سو يلا ىتأ :لاق «ىراصنألا بويأ ىبأ نع «ىعالكلا نابوث نب ديعس انثدح «ميرم

 دنع قلا نيأف .4 تاومّسلاو ضرألا ريغ ضرألا لّدبت موي  :هباتك ىف هللا لوقي ذإ تيأرأ :لاقف

 ل ام مهزجعي نلف ‹ هللا فايضأ» :لاقف ؟كلذ

 . هب «ميرم ىبأ نب هللا دبع نب ركب ىبأ ثيدح نم «متاح ىبأ نبا هاورو

 0 ایرو ا لاق هيا د و «قاحسإ وبأ و 0

 0 مهذفني 18 0 ب 2 n « ةيقن ا ةضفلاك ا :لاق

 ا مهّمجلي ىتح امايق :لاق هارأ :لاق .اوقلخ امك ةارع ًةافح «ىعادلا مهعمسيو

 نبا نع «ٌنوميم نب ورمع نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نعو ةبعش نع رخآ هجو نم یورو

 . هب «دوعسم نبأ نع رز نع ‹ مصاع هاور اذكو .هوحنب «دوعسم

 نبا هلک كلذ دروأ . هب ربخي مل ‹«نوميم نب ورمع نع «قاحسإ ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاقو

)€( 
 ۰. ریرج

 نع ‹ هللا دبع نع ر نب ورمع نع قا ىبأ ع « بويأ نب ريرج انثدح تاع وبأ دامح

 طقسي مل ءاضيب ضرأ» :لاق «ضْرألا َرْيغ ضرألا لّدَبت موي 8 :لجو زع «هللا لوق ىف ةي ىبنلا
 . یوقلاب سیلو «بويأ نب ريرج الإ هعفر ملعن ال :لاق مث .«ةئيطخ اهيلع لمعي ملو مد اهيلع 5 3 : 1 تح ون هاو :

 نع «ىفعجلا رباج نع «"نانس نع «ماشه نب ةيواعم اثدح بيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاق مث
 «؟مهيلإ تلسرأ مل نوردت له» :لاقف دوهيلا ىلإ هلي هللا -لوشرب لسرأ لاق دیر نع سج نبا

 ,«ضّرألا ريغ ضرألا لٌدبت موي # :هّللا لوق نع مهلأسأ مهيلإ تلسرأ» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا :اولاق

 . 0 ىَقّنلا لثم ءاضيب نوكت :اولاقف مهلأس اوؤاج املف .«ةضفلا لثم ءاضيب ذئموي نوكت اهنإ

 ةمايقلا موي لدبت اهنأ :ريبج نب دهاجمو «كلام نب سنأو «سابع نباو «ىلع نع ىور اذكهو

 .ابهذ تاومسلاو ء«ةضف ضرألا ريصت :لاق هنأ «هنع هللا ىضر «ىلع نعو

 )€ ۱۳ هريسفت ىف ىربطلا هاور )١(

 . اهیف» :أ ت ىف (۲)

 .(154 /۱۳) ىربطلا ريسفت )۳« ٤(
 .(امد» :ت ىف (9)

 .ةمئألا هفعض بويأ نب ريرجو «راتسألا فشك» )۳٤١١( مقرب رازبلا دنسم )١(

 .«ةربح نبا نع» :1 ىف (۸) .«نابيش) :أ «ت ىف (۷)

 )١/ ١55(. ىربطلا ريسفت (۹)



 ماا ٤۸( ء۷٤) ناتيآلا: ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 لدبت موي :هلوق ىف سيق نب دمحم نع وأ «ىظرقلا بعك نب دمحم نع ءرشعم وبأ لاقو

 . "”ههمادقأ تحت نم "نونمؤملا اهنم لكأي ةزبخ ١2)[لدبت] :لاق .«ٍضرألا ريغ ضرألا

 ضرألا لدبت موي  :هلوق ىف ريبج نب ديعس نع «ىنادمهلا ريشب نب رمع نع «عيكو ىور اذكو
 . هيملق تحت نم نمؤملا لكأي «ءاضيب ةزيخ لدبت :لاق «ضرألا ريغ

 “ةمايقلا موي اهلك ضرألا :- دوعسم نبا وه هللا دبع لاق :لاق ةمّكيَحخ نع «شمعألا لاقو
 0 2 و 5 ر 31 1

 اوغلبي ملو «قرعلا مهنم غلبي وأ «قرعلا سانلا مجليو .اهباوكأو اهبعاوك یر اهئارو نم ةنحلاو «ران

 .باسحلا

 نضرألا + هللا دبع لاق : لاق 0*2 نكسلا نب سيق نع «ورمغ نب لاهنملا نع اشيا نكمعألا لاقو

 نإ «هذيب هللا دبع سفن ىذلاو ءاهبعاوكو اهباوكأ ىرت ءاهئارو نم ةنجلا د ‹«ةمايقلا موي ران اهلك

 .باسحلا هسم امو «هفنأ غلبي ىتح عفتري مث ءهمدق ضرألا ىف خسرت ىتح اقرع ضيفيل لجرلا

 , 9نوقلي سانلا ىري امم :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي كاذ مم :“اولاق

 ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي  :هلوق ىف بعك نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو
 .اهريغ ضرألا لدبتو ءًأران رحبلا ناكم ريصيو ءانانج تاومسلا ريصت :لاق .* تاومسلاو

 رحبلا تحت نإف 2« رمتعم وأ جاح وأ زاغ الإ رحبلا بكري ال» :دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا ىفو

 ا تع وأ كاران

 ريغ ضرألا لدبت» :لاق هنأ ليي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع ىورملا روهشملا روصلا ثيدح ىفو

 هللا رجزي مث ءآتمأ الو ًآجوع اهيف ىرت ال «ىظاكعلا ميدألا دم اهدميو اهطسبيف «تاومسلاو ضرألا

 .'"«ةلدبملا هذه ىف مه اذإف ءةرجز قلخلا

 ىذلا :ىأ «راهقلا دحاولا © هلل مهروبق نم اهعيمج قئالخلا تجرخ :ىأ *4 هلل اوزربو # :هلوقو

 )١( «هیمدق» :أ ىف (۳) .«نمؤملا» :أ «ت ىف (۲) .أ نم ةدايز .

 ) )4.أ «ت نم ةدايز (0) .«نكس نبا» :ت ىف (5) .«اهلك ةمايقلا موي» :ت ىف

 ) )۷.2؟حشريل : ىفو 2 9خس ري :ت یف

 .«اولاقف» :ت ىف (۸)

 )9( ىربطلا ريسفت )۱۳/ 2١515 ٠٦١(.

 نب ريشب نع هللا دبع ىبأ رشب قيرط نم هاور اًارحب رانلا تحتو ران رحبلا تحت نإف» : هظفلو (TEA) مقرب دواد ىبأ ننس (۱۰)

 مقرب ةفيعضلا ةلسلسلا :ىف مهلاوقأ رظنا .ةمئألا نم ةعامج ثيدحلا اذه فعض دقو «ًاعوفرم ورمع نب هللا دبع نع ءملسم

 .(غع/)

 .ماعنألا ةروس ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت قبس )١١(



 (ه١- :9) تايآلا : ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزلا تشل سل _

 .بابلألا هل تعضخو «باقرلا هل تنادو «هبلغو ءىش لك رهق

 ماه مد سو م

 مههوجو ئشغتو ٍنارطق نم مهليبارس 9 دافصألا يف نينرقم ذئموي نيمرجملا ىرتو

 . 4 0 باّسحلا عيرس هللا نإ تّبسك ام سفن لك هللا يزجيل © راّثلا

 دمتم ايدول هاهنا ا ,«تاومّسلاو ضرألا ريغ ضرألا لدبت موي ©: : لاحت لوقت

 دق 2« ضعب ىلإ مهيضعي أ (نينرقم 3 «مهداسفو مهرفكب اومرجأ نيذلا مهو «نيمرجملا ذئموي

 اوُمَلَظ نيذلا اورشحا > : ىلاعت لاق امك «فنص ىلإ فنص لك مهنم لاكشألا وأ ءارظنلا نيب عمج

 اهنم اوفا اذإو > : لاقو ا :ريوكتلا] ( تجوز سوفنلا اذإو» :لاقو «[۲۲ : تافاصلا] ,«مهجاوزأو

 نيرخآو . صاوُغَو ِءاَنِب لك نيطايشلاو  :لاقو ء[۳١ :ناقرفلا] «اروُبُث كلانه اوعد نينرقم اقيض اناکم
 TA «TY] ؛ ص ] «دافصألا يف نينرقم

 .ديز نب نمحرلا دبعو «شمعألاو «ريبج نب ديعسو «سابع نبا هلاق ءدويقلا ىه :دافصألاو

 (انيدمصم "كولا اتبأو ايابسلابو بايثلاب "اوباف
 و 5 5 5 7 0 1 مقا ےہ 1 :

 هب أنهت ىذلا وهو «نارطق نم مهيلع اهنوسبلي ىتلا مهبايث :ىأ 4 نارطق نم مهليبارس # :هلوقو
 .رانلاب ءىش قصلأ وهو .ةداتق هلاق «ىلطت :ىأ ءلبإلا

 فاقلا رسكبو «ءاطلا نيكستو فاقلا حتفبو ءءاطلا رسكو فاقلا حتفب ««نارطق» : هيف لاقيو

 . مجنلا ىب أ لوق هنمو «ءاطلا نيكستو

 (""اهارجُم ىلإ حيرلا هب 7 اهات اَذِإ انارطق نأك

 نم :ىأ «نارطق نم مهيلبارس» :اهأرق امبرو «باذملا ساحنلا :وه نارطقلا :لوقي سابع نبا ناكو

 . ةداتقو « نسحل او ةا كو «ةمركعو «دهاجم نع ىور اذكو .هرح ىهتنا دق راح ساحن

 :نونمؤملا] «نوحلاك اهيف مهو راثلا مههوجو حفلت » :هلوقك 4راا مههوجو "" یشغتو # :هلوقو
 5 ٠١([.

 .«لاكشألاو رظنلا» :ت ىف )١(

 .«اوتأف» :ت ىف (۲)

 .«كولملا ءانبأو» :أ ىفو ««كولملا انباو» :ت ىف (۳)

 .(1517 /17) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (5)
 .!یمری» :ت ىف (5)

 )١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )1/ ١517(.
 .«ىشغيول :ت ىف (۷)



 ا (0؟) آلا :ميهاربإ ةروس - عبارلا ءزجلا

 5 5 7 1 ء 3 )۱( 2 5
 «ةحاينلاو ‹موجنلاب ءاقستسالاو «باسنألا ىف نعطلاو « باسحألاب رخفلا : نكرتي هل ةيلهاجلا

 .«برج نم عردو «نارطق نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت ءاهتوم لبق بتت مل اذإ '"'ةحئانلاو

 . "”هلسم هجارخإب درفنا

 مل اذإ ا هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةمامأ ىبأ نع 2 ثيدح ىفو
 0 58 : 0 5 1 40 ا يل ی
 «رانلا اههجو ىشغتو «نارطق نم اهليبارسو «رانلاو ةنحلا نيب  قيرط ىف فقوت «بتت

 يرجو المع امي اوُواسأ نذل يرجيل $ :لاق امك «ةمايقلا "موي :ىإ للا يِْجيل » :هلوقو
 ١١[. :مجنلا] «ىنسحلاب اونسحأ نيل

 يف مهو مهباسح ساتلل برتقا 8 :ىلاعت '"”هلوقك نوكي نأ لمتحي :«باسحلا عيرس هللا نإ ل

 لك ملعي هنأل ؛زاجنلا عيرس هدبعل ”هتبساحم لاح ىف هنأ لمتحيو ١[« :ءايبنألا] (نوضرعم ةلفغ

 : يلاعت هلوقك ‹مهنم دحاولاك هتردق ىلإ ةبسنلاب قلخلا عيمج عيمج نإو ؛ةيفاخ هيلع ىفخي الو « ءىش

 عيرس # :دهاجم لوق ىنعم اذهو «[۲۸ :نامقل] «ةدحاو سفنك لإ مكثعب الو مكقلخ ام 2

 ,. 2" [ءاصحإ] : «باسحلا

 .ملعأ هّللاو «نيدارم ناينعملا نوكي نأ لمتحيو
 ص هس -
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 .4 ى بالا اولو رَكَذَيلَو دحاو هلا وه امنا اومّلعيلو هب اورذنيلو سائلل غالب اذه

 وه : :ىأ [4 : ماعنألا] لب نمو هب مكردنأل ) :هلوقك «سانلل غالب نآرقلا اذه :ىلاعت لوقي

 سالا جرختل كيلإ هانلزنَأ باتك . رلا » :ةروسلا لوأ ىف لاق امك «ناجو نإ نم a عذاب

 . «مهبر ؛ نذإب روثلا ىلا تاَملظلا نم

 a SS ءهب 2١ )اوظعتيل یا ( هب اورذنيارو

 .«نهكزي ال :أ ىفو ء«نهل دبال» :ت ىف )١(

 .«ةحبانلاو» :1 ىف (۲)

 .(9715) مقرب ملسم حيحصو (747 )٥/ دنسملا (۳)

 .«قيرطلا» :ت ىف )٤(

 ىبأ نع  ءافعض مهلكو  مساقلا نع ءديزي نب ىلع نع ءرحر نب هللا ديبع قيرط نم (۲۳۸ /۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (5)

 هتعنص امم وهف «مساقلا نع «ديزي نب ىلع نع رحز نب هللا ديبع قيرط نم ثيدحلا ءاج اذإ) :نابح نبا لاق دقو .هب ةمامأ

 . "مهيديأ

 .«هلوق» :ت ىف (۷) . موي مسقي ىألا :أ «ت یف (50)

 .«قئالخلا» :ت ىف (9) . «؛هتايسحما :ت ىف (۸)

 .«اوظعتي» :أ ءت یف )١١( .أ ءت نم ةدايز )٠١(

 .«هّللا الإ» :أ ءت یف (۱۲)



 ا روس نا یا د ين حح بيس 4

 رجحلا ةروس ريسفت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

a eا  
 ر م

 0 فورحلا ىلع مالكلا مدقت دق

 هيف اوناك ام ىلع نومدنيس مهنأ مهنع رابخإ : (نیملسم اوُناَك ول اورق نیذلا دوی امبر » :هلوقو

 . يندلا رادلا ىف نيملسملا عم اوناك ول نونمتيو ءرفكلا نم

 :ةباحصلا نم امهريغو ءدوعسم نباو «سابع نبا نع روهشملا هدنسب رس نا ("”لقنو
 تسلم اراك ول نأ ایف اغلا خله وم ڪا راک نأ

 .انمؤم ناك ول نأ هراضتحا دنع دوي رفاك لك نأ دارملا :ليقو

 انيل اي اولاقف ٍراَلا ىلع اوفقو ذإ ئرت ولو » :ىلاعت هلوق ىف امك «ةمايقلا موي نع رابخإ اذه :ليقو
 YV]. :ماعنالا] نمل نم نونو اتر تايآب بکن الو درن

 دوي امر 8 :هلوق ىف هللا دبع نع «ءارعزلا ىبأ نع ءلْيَهَك نب ةملس نع «ىروثلا نايفس لاقو
 .رانلا نم نوجرخي مهوأر ذإ نيمّنهجلا ىف اذه :لاق «نيملسم اوناك ول اورفك نيِذْلا

 نبا نأ ؛ىدبعلا ةورق ىبأ نبا انثدح ساقلا انثدح «ملسم انثدح .ىنثملا انثدح :ريرج نبا لاقو

 :اهنالوأتي ,«نيملسم اوناك ول اورفک نیلا دوی امبر :ةيآلا هذه نالوأتي ناك كلام نب سنأو سابع

 ىنغأ ام :نوكرشملا مهل لوقيف :لاق .رانلا ىف نيكرشملا عم نيملسملا نم اياطخلا لهأ هللا سبحي موي

 نيح كلذف «مهجرخيف «هتمحر لضفب مهل هللا بضغيف :لاق .ايندلا ىف نودبعت متنك ام مكنع

 . «نيملسُم اوناك ول اورقک نيذْا دوي امبر # :لوقي
 :الاق دهاجم نع .فيصخ نع «ميهاربإ نع «دامح نع «ىروثلا انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 هبلق ىف ناك نم اوجرخأ :لاق . كلذ اولاق '*'اذإف ؟مكنامبإ مكنع ىنغأ ام :نيدحوملل رانلا لهأ لوقي

 .(0هعنيملسم اوناك ول اورفك نيذلا دوي [امبر]# :هلوق كلذ دنعف :لاق .ةرذ لاقثم
 «ةعوفرم ثيداحأ كلذ قر دقو .مهريغو ءةيلاعلا ىبأو «ةداتقو «كاحضلا نع ىور اذكهو

 ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقف

 .ردب رافك نأ» :أ ت ىف (۳) .«لاقو» :أ ىف (0) : «نيملسملا عم ايندلا رادلا ىف» :ت ىف )١(

 ا ٠ت نم ةدايز 2( . «اذإف :لاق» : : ءت ىف )€(

 .(599 )١/ قازرلا دبع ريسفت (5)



 قال د )۳ )١ تايآلا :رجحلاةروس - عبارلا ءزجلا

 نب حلاص انثدح .ىسوطلا روصنم نب دمحم انثدح «مرخألا وه «سابعلا نب دمحم انثدح

 ىبأ نب بوقعي نع «لصاو نب فرم انثدح «"نیعم نب ىيحي هيلع ىنلد '!'ذبهجلا قاحسإ
 نإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع ءرغألا نمحرلا دبع نع «(؟)ةتابن
 مكنع ىنغأ ام :ىزعلاو تاللا لهأ مهل لوقيف «مهبونذب رانلا نولخدي هللا الإ هلإ ال لهأ نم اسان

 ؛ةايحلا رهن ىف مهيقليف «مهجرخيف < مهل هللا بضغيف . ؟رانلا ىف انعم متنأو هللا الإ هلإ ال :مكلوق

 ايو 81و «نييمنهجلا اهيف نومسيو «ةنجلا نولخديف ءهفوسخ نم رمقلا اربي امك مهقرح نم نوؤربيف

 ١ :لوقي لكي هللا لوسر تعمس ٠ سنأ لاقف ؟لك هللا لوسر نم اذه تحمس تنا «سنأ اي : لج

 .اذه لوقي ةي هللا لوسر تعمس انأ «معن .«رانلا نم هدعقم أوبتيلف «ًادمعتم ىلع بذك

 , "زبهجلا هب درفت : ىناربطلا لاق مث
 (8)ءاثعشلا وبأ انثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح :ًاضيأ ىناربطلا لاقو :ىناثلا ثيدحلا

 ىبأ نع «هيبأ نع «ةدرب ىبأ نب ديعس نع «ىرعشألا عفان نب دلاخ انثدح « ىطساولا نسحلا نب ىلع

 ءاش نم مهعمو «رانلا ىف رانلا لهأ عمتجا اذإ» ةي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «یسوم

 مكنع ىنغأ امف :اولاق .ىلب :اولاق ؟نيملسم اونوكت ملأ :نيملسملل رافكلا لاق «ةلبقلا لهأ نم هللا

 ءاولاق ام هللا ''”عمسف .اهب انذخأف بونذ انل تناك :اولاق ؟رانلا ىف انعم ''”مترص دقف !مالسإلا

 انك انتيل اي :اولاق رافكلا نم ىقب نم كلذ ىأر املف ءاوجرخأف ةلبقلا لهأ نم رانلا ىف ناك نمب رمأف

 رلا » «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : دا هللا لوسر أرق مث :لاق وجرح امك جرج ن

 . 4 نیملسم اوناك ول اورفك نیذّلا دوی امیر . نيبم نآرقو باتكلا تایآ كلت

 «(ميحرلا نمحرلا هللا مسب) :هيف دازو «هب «عفان نب دلاخ ثيدح نم «متاح ىبأ نبا هاورو

 .ةذاعتسالا ضوع

 هيوهار: نبا قاحسإ انثدح- نوران نب قسوم اتد 00 ىناربطلا لاقو :ثلاثلا ثيدحلا
 ىبأ نب حلاص ىنثدح :- ثراحلا نب ةيطع همساو - "قور وبأ مكثدحأ :ةماسأ ىبال تلق :لاق

 :ةيآلا هذه ىف لوقي ايم هللا لوسر تعمس له :هل تلقف ىردخلا ديعس ابأ تلأس :لاق فيرط

 نم نينمؤملا نم اسان هللا جرخي» :لوقي هتعمس «معن :لاق ؟4 َنيِملَسُم اوناک ول اورفک نيذّلا دوي ميرو

 .مجعملا نم تبثملاو «ىسوم نب ةيلع ىأر» :ه ىف )١( .«ذهجلا» :ت ىف )١(

 . بيذهتلاو مجعملا نم هانتبثآ ام باوصلاو ةتابن نب بوقعي» :ه ءأ ءت ىف () .؟فورعم» :أ ءت ىف (9)

 .«ذهجلا» :ت ىف () .«نويمنهجلا» :أ «ت ىف (5)
 .«مهفرعأ مل نم هيف )٠١/ ۳۸٠(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ؛نيرحبلا عمجم» )۸۲١( مقرب طسوألا مجعملا (۷)
 ف : ىف )٠١( .(مترشحا : :۱ «ت یف (9) .«اقسلا وبأ» :ت یف (۸)

 اذه :ىبهذلا لاقو .كورتم :دواد وبأ لاق «ىرعشألا عفان نب دلاخ هيفو «ىناربطلا هاور» :(55 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (۱۱)

 مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نبا هاورو 6 تاَقث هلاجر ة ةيقبو «هریغو لبنح نب دمحأ هنع ثدح دقف «كرتلا قحتسي الف دحلا ىف زواجت

 . «هاجرخي ملو دانسإلا حيحصاا : مكاحلا لاقو ءهب ءاثعشلا ىبأ نع ۲٤١۲( /۲) كردتسملا ىف مكاحلاو فتحس)

 .«قورأ وبآ» :تاىف (۱۳) .؟ثلاثلا ثيدحلا ىناربطلا لاقو» :ت ىف )١6(



 (5 ايالا رجلا ةروس د عيازلا هزخلا تيجي اج و

 نومعزت :نوكرشملا مهل لاق نيكرشملا عم رانلا هللا مهلخدأ امل» :لاقو ««مهنم هتمقن ذخأي ام دعب رانلا

 مهل ةعافشلا ىف نذأ «مهنم كلذ هللا عمس اذإف ؟رانلا ىف انعم 00 امف ءايندلا ىف هللا ءايلوأ مكنأ

 «كلذ نوكرشملا ىأر اذإف «هللا نذإب اوجرخي ىتح «نونمؤملا "عفشيو «نويبنلاو ةكئالملا '١”عفشتف

 نيذّلا دوي امبر ٠ : هللا لوق كلذف» :لاق . .«مهعم جرخنف «ةعافشلا انكردتف «مهلثم انك انتيل ای : اولاق

 اي :نولوقيف ءمههوجو ىف داوس لجأ نم ۳ نيم ةنجلا ىف نومسيف ,4 نيملسم اوناك ول اورقک

 هب رقأف ««مهنع مسالا كلذ بهذيف «ةنجلا رهن ىف نولستغيف مهرمأيف «مسالا اذه انع بهذأ «بر
 . ىن :لاقو «ةماسأ وبأ

 ديلولا نب سابعلا انثدح .نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا '')لاقو :عبارلا ثيدحلا

 دمحم نع «ريمح نب دمحم نع «ديزي نب ناميلا ىنثدح «ةمطاف وبأ نيكسم انثدح «"ىسرتلا
 نم مهنمو «هيتبكر ىلإ رانلا هذخأت نم مهنم» :ُهْكَك هللا لوسر لاق :لاق هدج نع «هيبأ نع «ىلع نبا

 نم مهنمو «مهلامعأو مهبونذ ردق ىلع «هقنع ىلإ رانلا هذخأت نم مهنمو «هتزجح ىلإ رانلا هذخأت

 ردقب اثكم اهيف مهلوطأو ءاهنم جرخي مث ةنس اهيف ثكمي نم مهنمو ءاهنم جرخي مث ارهش اهيف ثكمي
 ىف نمو ىراصنلاو دوهيلا تلاق اهنم اوجرخي نأ هللا دارأ اذإف «ىنفت نأ ىلإ تقلخ موي ذنم ايندلا

 نحنف «هلسرو هبتكو هللاب متنمآ :ديحوتلا لهأ نم رانلا ىف نمل «ناثوألاو نايدألا لهآ نم رانلا

 نيع ىلإ مهجرخيف «ىضم اميف ءىشل هبضغي ابضغ مهل هللا بضغيفا ءءاوس رانلا ىف مويلا متنأو

 م ا دوي امر » وهو «ةنجلا ىف

 : تالسرملا] هر وک و ر .r» :ميهارب « رنا ىلإ مُكريصم نا

e 61مهرمأ ةبقاع :ىأ (نوملعي فوسف » «ةبانإلاو ةبوتلا نع :ىأ اا ملر : : لاق  . 

 .4 نورخأتسي
 ناح ةمأ رخؤي ال هنإو ءاهلجأ ءاهتناو اهيلع ةجحلا مايق دعب الإ ةيرق كلهأ ام هنإ :ىلاعت لوقي

 امع عالقإلا ىلإ مهل داشرإو «ةكم لهأل هيبنت اذهو .مهتدم نع نومدقتي الو اهتاقيم نع “' "اهكاله

 .«ةيملهجلا» :أ ءت ىف (۳) .؟عفشو» :ت ىف (۲) .«عفشيف» :أ «ت ىف )١(

 .هوحن هب ةماسأ ىبأ نع «نابأ نب دمحم نب رمع قيرط نم ؛دراوم» )۲٥۹۹( مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو )٤(

 . ؟ىبنيزلا» :أ ىفو ««ینیزلا» :ت ىف (۷) .«انثدحو» :ت ىف () .؟عبارلا ثيدحلا لاقو» :ت ىف (5)

 .؟لهآو» :أ ءت یف (9) . «ربجلل :ه ىفو «؟ریبج» :أ ءت ىف (۸)

 خيرات ىف بيطخلا ءاورو ءهب ىسرنلا ديلولا نب سابع نع ىوغبلا قيرط نم (407 /؟) ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نبا هاورو )٠١(
 «ىربغلا ديلولا نب دابع نع ءىرماسلا دمحم نب ميهاربإ قيرط نم (557 /۲) ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نباو ٠١١( /5) دادغب

 .؟ليهاجم ةعامج هيفو حصي ال ثيدح اذه» :ىزوجلا نبا لاقو «هوحن هب ديزي نب ناميلا نع «ةمطاف ىبأ نع

 .؟مهكاله» :تاىف(١١)



 ا۷ تل +0١1 5) تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 .كالهلا هب نوقحتسي ىذلا .داحلإلاو دانعلاو كرشلا نم هيف مه

 تنك نإ ةكئالمْلاب انيتأت ام ول ) نونجم مل َكّنِإ ركذلا هيلع لّزن يذلا هيأ اي اولاقو

 ركذلا الز نحن اإ © نيرظنم اذإ اوناَك امو قحاب الإ ةكئالمْلا لزتن ام © نيقداصلا نم

 .ك4 © نوظفاَحَل هَل نإ

 | :ىأ 4 ركذلا هيلع لزن يذلا اهيا اي ٠ :مهلوق ىف مهذانعو مهوتعو مهرفك نع ىلاعت ربخي
 7 00 . انءابآ هيلع اندجو ام كرتو كعابتا ىلإ انايإ كئاعد ىف :ىأ «نونجمل كّنِإ» كلذ ىعدي

 لاق امك .(نيقداصلا نم تنك نإ» هن يح ا حمم ل دودو أ «ةكئالملاب انيتأت)» اله :ىأ
 ال نيذلا لاَقو# ,[0+ :فرحخزلا] «نينرَتقُم ةكئالملا هعم ءاج وأ بهذ نم ةرواسأ هيلع يقلأ الولف :نوعرف
 نري موي. اريبك اع اوتعو مهسفنأ يف اوَرَبْكَتسا دقت ابر ئرت وأ ةكئالملا الع لزنأ الول انءاقل نوجري
 TN :ناقرفلا] 4 اروجحم ارجح نولوقيو نيمرجملل ذئموي ئرشب ال ةكئالملا

 .(نيرظنم اذإ اوناك امو قحا الإ ةكئالمْلا لزتن ام# :ةيآلا هذه ىف لاق اذکو
 .باذعلاو ةلاسرلاب :# ( قحاب الإ ةكئالمْلا لز ام :هلوق ىف دهاجم لاقو

 .ليدبتلاو ريبغتلا نم هل ظفاحلا وهو .نآرقلا وهو ءركذلا لزنأ ىذلا وه هنأ ىلاعت ررق مث

 هللاو» :هلوقك جي ىبنلا ىلع 4 نوظفاحل هل ل : ىلاعت هلوق ىف ريمضلا داعأ نم منهتموا

 . "”[ملعأ هللاو] .قايسلا رهاظ وهو .ىلوأ لوألا ىنعملاو [117 :ةدئاملا] 4 ساّنلا نم كمصعي

 هب اوناك الإ لوسر نم مهيتأي امو 00 نيلوألا عيش يف كلبق نم انلسرأ دقلو
 ةنس تلخ دقو هب نونمؤي ال 09 نيمرجملا بولق ىف هكلسن كلذك (0نوءزهتسي

 .4 02 نيلوألا

 ممألا ىف هلبق نم لسرأ هنإ :شيرق رافك نم هبذك نم بيذكت ىف هلوسرل ايلسم ىلاعت لوقي
 .هب اوؤزهتساو هوبذك الإ لوسر ةمأ ىتأ ام هنإو «ةيضاملا

 .ىدهلا عابتا نع اوربكتساو اودناع ¿ن نيذلا نيمرجملا بولق ىف بيذكتلا كلس هنأ ربخأ مث

 .كرشلا : ىنعي : «نيمرجملا بولق يف هكلسن كلذك# :ىرصبلا نسحلاو .سنأ لاق

 ءرامدلاو كالهلا نم هلسر بذك نمب ىلاعت لعف ام ملع دق :ىأ «نيلَوألا ةّئس تلخ دقو# :هلوقو

 .ةرخآلاو ايندلا ىف مهعابتأو ءايبنألا هللا ىجنأ فيكو

 )١( نم ةدايز )۲) . (اذکهو» : «ت یف .



 (؟ ٠6 تابآلا رجلا ةزوس -:عبازلا هزخلا تن سس مس ووو

 لب انراصبأ تركس امن اولاقل 09 نوجرعي هيف اوُلَظَف ءامّسلا نم اباب مهيلع انحتف ولو )»
e. eا هب و ا  

 . 4 05) نوروحسم موق نحن
 اولعجف ءءامسلا نم آباب مهل حتف ول هنأ :قحلل مهترباكمو مهدانعو مهرفك ةوق نع ىلاعت ربخي

 . (انراصبأ تركس» :اولاق لب .كلذب اوقدص امل «هيف نودعصي

 .انراصبأ تدس :كاحضلاو ءريثك نباو دهاجم لاق

 اراشا ثذحأ نا نبا: نه واف :ناقز

 ر او ع باه فنا نع قرا اكو
 .انراصبأ تيمع :ىبلكلا لاقو

 .لقعي ال ىذلا ا ,كاتراصبأ تركس# :ديز نبا لاقو

 ناطیش لک نم اهانظفحو ©9 نيرظاثلل اهاتیزو اور ءامّسلا يف انلعج دقلو ظ

 يساور اهيف انيقلأو اهانددم ضرألاو نيبم باهش هعبتأف عمسلا قرتسا نم الإ (9ميجر

 .% © نیقزارب هَل متسُل نمو شیاعم اهيف مكل اتلعجو ® نوزوُم ءيش لك نم اهيف انتبنأو
 رركو ءاهلمأت نمل .بقاوثلا بكاوكلا نم هب اهنيز امو اهعافترا ىف ءامسلا هقلخ ىلاعت ركذي

 هاج لاق اذهلو تق ءرظن راج ان ءتازهاتلا تايآلاو بناجتعلا نم اف ىر «اييف ؟"* ركفنلا

 .بكاوكلا : یھ انهاه جوربلا :ةداتقو

 4 ارينم ارمَقَو اجارس اهيف لعجو اجورب ءامّسلا يف لعج يذلا كرابت» :ىلاعت هلوقك اذهو :تلق
 .رمقلاو سمشلا لزانم : ىه جوربلا :لاق نم مهنمو 1١[. :ناقرفلا]

 ."”سرحلا روصق ىه :انهاه جوربلا :ىفوعلا ةيطع لاقو

 مهنم درمت نمف «ىلعألا اللا ىلإ '؟!اوعمسي الثل .نيطايشلا ةدّرَم نم اهل ًاسرح بهشلا لعجو
 اهعفس ىلا ةسلكلا ARSE Nb «نيبم باهش ل هءاج ءعمسلا قارتسال “[مدقتو]

 هب احرصم ءاج امك «هيلو ىلإ اهب ىتأيو ءرخآلا اهذخأيف هنود وه ىذلا ىلإ باهشلا هكردي نأ لبق
 :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىراخبلا لاق امك «حيحصلا ىف

 هب غلبي «ةريره ىبأ نع «ةمركع نع «ورمع نع .'''نايفس انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح
 هناك هلوقل ااا انساب كندا تر الا نق الا هللا“ نفق ا لاق“ لا
 اذام :اولاق مهبولق نع عرف اذإف كلذ مهذفَني ناوفص :هريغ لاقو «ىلع لاق .«ناوص ىلع ةلسلس

 «عمسلا وقرتسمو «عمسلا وقرتسم اهعمسيف .ريبكلا ىلعلا وهو .قحلا :لاق ىذلا :اولاق ؟مكبر لاق

 .«اهيف سرحلا» :ت ىف (۳) .«هرظن» :ت ىف (۲) .«ركسلا» :أ ىف )١(

 .«نايفس نبا انثدح» :ت یف )١( .أ ءتن نم ةدايز (23) .؟اوعمسي الئل» :أ ىف (4)



 (7؟5 _ )7١ تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 - ضعب قوف ''”اهضعب اهبصَن ءىنميلا هدي عباصأ نيب جرفف هديب نايفس فصوو  رخآ قوف دحاو اذكه
 اهب ىمرَي "”[ىتح] هكردي مل ایرو «هقرحيف هبحاص ىلإ اهب ىمرَي نأ لبق عمتسملا باهشلا كردأ امبرف
 ىتح :نايفس لاق امبرو - ضرألا ىلإ اهوقلي ىتح «هنم لفسأ وه "”[ىذلا ىلإ] «هيلي ىذلا ىلإ
 ملأ :نولوقيف «ةبذك ةئام اهعم بذكيف  نهاكلا :وأ  رحاسلا مف ىلع '؟”ىقلتف ضرألا ىلإ ىهتنت
 . '9«ءامسلا نم تعمس ىتلا ةملكلل ؟اقح هاندجوف ءاذكو اذك نوكي اذكو اذك موي انربخي

 لابجلا نم أهيف لعج امو ءاهطسبو اهعيسوتو اهايإ هدمو «ضرألا هقلخ «ىلاعت ءركذ مث
 . ةبسانتملا رامثلاو عورزلا نم اهيف تبنأ امو «لامرلاو ىضارألاو ةيدوألاو د

 وبأو «ةمركعو «ريبج نب ديعس لاق اذكو .مولعم : ىأ 4 نوزوم ءيش لك نم 9 :سابع نبا لاقو
 .ةداتقو «حلاص وبأو «دمحم نب نسحلاو 0 نب مكحلاو «دهاجمو «كلام

 .ردقب ردقم :لوقي نم مهنمو

 قاوسألا 2؟7[لهأ] هنزت ام :ديز نبا لاقو .ردقب ردقيو "نزوی ءىش لك نم :ديز كبا ةلاكو

 5 هنأ «یلاعت ءركذي : © َنيقزارب هَل مسَل نمو شياعم اهيف مكأ اتلعجو > :هلوقو
 . ةشيعم عمج ىهو ‹شياعملاو E e نم] فونص یف

 .ماعنألاو باودلا ىهو :دهاجم لاق : « نيقزارب هَل مسا نمو » :هلوقو

 .ماعنألاو باودلاو ءامإلاو ديبعلا مه :ريرج نبا لاقو

 فونتو تابتسألا هوجوو بساكملا تانا نم مهل نسي ا مهيلع ني «لاغت هنا ادضقلاو

 ىتلا ءامإلاو ديبعلاو ءاهنولكأي ىتلا ماعنألاو اهنوبكري ىتلا باودلا نم مهل رخس امبو «شياعملا
 .ىلاعت هللا ىلع قزرلاو «ةعفنملا مه مهلف مهيلع ال مهقلاخ ىلع مهقزرو اهن رمد تي

 :'"[هلوقو]

 حقاول حايرلا انلسرأو 60 © ِموَُعَم ردقب لإ هلزتن امو هنئازخ اندنع الإ عيش نم نإو

 ر تيل يحن کت انإو راک هل أ اتو رکان ءم اسلا نانا

 وه كبر ّنِإو ©9 نيرخآتسملا انملع دقلو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو © نوثراولا

 . 4 © میلع ميكح لإ مهرشحي
 نئازخ هذنع كل «هيدل ريسي «هيلع لهس ءىش لك نأو ءىش لك كلام هنأ « ىلاعت « ربخي

0 3 

 .ىراخبلاو ءأ ءت نم ةدايز (” ۰۲) .«اضعب» :أ ىف )١(

 .«قدصيف ةبذك» :أ ءت ىف (0) .؟ىقليف» :أ ءت ىف (6)

 )47١1(. مقرب ىراخبلا حيحص (3)
 .أ ءت نم ةدايز (9) .«نوزوم» : ىف (۸) .(ةنييع» :أ ىف (۷)

 .آ نم ةداير ١١١( .«ىلاعت نتمي» :ت یف )١١( .أ نم ةدايز )٠١(

 .«هنآو» :أ ءتاىف (1)



or. )5١ - ٠١( تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا 

 نم كلذ ىف هَل الو ءديري امكو ءاشي امك «( مولع ردقب الإ هلزنن امو 8 «فونصلا عيمج نم ءايشألا

 ةا هنت لع تنك ره لب هرجا اخوا ىلع داعب ةو ا ةا

 هللا نكلو ماع نم نطما ماع علا : هللا دبع نع ‹ةفيحج ىبأ نع «دايز ىبأ نب ديزي لاق

 الإ هلرتن امو هنئازخ اندنع الإ ءيش نم نإو » :أرق مث .انهاه اماعو ءانهاه آماع « ")ءاش ثيح همسقي

 رخ با ور رع رفا

 نع «ملاس نب ليعامسإ انربخأ «مّيَشه انثدح 21 7نسح ا انثدح «مساقلا انثدح :آضيأ لاقو

 «لقأ الو ماع نم ًارطم رثكأب ماع "ام e : هلوق ىف ةبيتع نب مكحلا

 ةكئالملا نم رطملا عم لزني هنأ انغلبو :لاق لا نق ناك ©" ایرو نورخآ مرحيو موق رطمي هنكلو

و عقت ثيح ةرطق لك نوصحُي «مدآ دلوو سيلبإ دلو ددع نم رثكأ
 N كنت ام

 هوي نب بلغا نب ن اند: فرعسلا ٠ ك نیا رهو دواک ا رازنلا لاقو

 هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «نيريس نب دمحم نع «ماشه نع « ىبأ ىنثدح

 ICE «نك :هل لاق ًائيش دارأ اذإف «مالكلا هللا نئازخ» : لكك

 ملو «نيمدقتملا نم دحاو ريغ هنع ثدح دقو «ىوقلاب نكي ملو «بلغأ الإ هيوري ال :لاق مث

 . هنبا الإ هنع هوري

 اهقاروأ نع حتفتتف رجشلا حقلتو «ءام ردتف باحسلا حقلت :ىأ «حقاول حايرلا اتلسرأو 9 :هلوقو

 ااا
 ءاهدرفأ هنإف ميقعلا حيرلا فالخب «جاتنإلا اهنم نوكيل «عمجلا ةغيصب اهركذ «حايرلا» هذه

 ءادعابفف نش ٠ س لإ ن الل هناا ؛ جاتنإلا مدع وهو «ميقعلاب اهفصوو

 و يف و نب هللا لع خي «نكسلا نب سيق نع «ورمع نب لاهنملا نع «شمعألا لاقو
 نلت نی تاسلا رمت مث ءءامسلا نم ءاملا لمحتف «حيرلا لسرت :لاق «حقاول حايرلا انلسرأو »

 .ةحقللا ردت امك

 :ةداتتو حلا ميهاربإو ماف لاق اذ

 ا ا قاف بالا لغ هللا اهم كاشلا لاقو

 )١( :أ ىف (۲) .أ «ت نم ةدايز ١يشاءا.

 )١5/ ١5(. ىربطلا ريسفت (۳)

 .«نم» :أ ىف )١( . ؟ةنييع) :أ ىف (5) .«نيسحلا» :ت ىف )٤(

 .«تبنيا' :ت یف (۸) .ىربطلا نم تبثملاو «امب» :أ ءتاءه ىف (۷)

 )9( ىربطلا ريسفت )١5/ ١5(.

 .«ريكب نبا وهو «دواد» :رازبلا دنسم ةطوطخم ىفو (۱۰)

 .أ ءتانم تبثملاو ««نايح» :رازبلا دنسم ةطوطخم ىفو ءه ىف )١١(

 .هب هيبأ نع نابح نع «زيزعلا دبع نب دمحم قيرط نم )٠١١( مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو )١١(
 .؟ئلتمتف» :ت ىف )١5( .؛نيبا :أ ءتاىف (۳)



o۳۱ O NE EEO 

 ةريلا هللا تحبي ىا امف ضرألا مقتفا ةرشملا هللا تعبي. :نقيللا ريمع نب دبع كاقو ٠ ريف
 :الت مث ءرجشلا حقلتف حقاوللا هللا ثعبي مث «باحسلا فلؤتف ةفلؤملا هللا ثعبي مث «باحسلا

 ر حارا سرر:
 ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «مّرهْلل ىبأ نع «نوميم نب "”سّيبع ثيدح نم «ريرج نبا ىور دقو

 اهيفو ءهباتك ىف هللا ركذ 5 ”[ىتلا ىهو «حقاوللا حيرلا] ىهو «ةنحلا نم بونجلا حيرلا» :لاق هيي

 .فيعض دانسإ اذهو . “«سانلل عفانم

 ءرانيد نب ورمع انثدح «نايفس انثدح :هدنسم ىف ىديٌمحلا ريبزلا نب هللا دبع ركب وبأ مامإلا لاقو
 هللا لوسر لاق :لاق رذ ىبأ نع ثدحي «قارخم نب هللا دبع عمس هنأ :ىثيللا ةبدعج نب ديزي ىنربخأ

 حيرلا مكيتأي امنإو ءاقلغم اباب اهنود نم نإو «نينس عبسب حيرلا دعب ًاحير ةنجلا ىف قلخ هللا نإ» : ةي
 ىهو «بيرألا هللا دنع ىهو «ءىش نم ضرألاو ءامسلا نيب ام ترذأل حتف ولو «بابلا كلذ نم
 . «بونخلا مكيف

 .ًاجاجأ هانلعجل ءاشن ولو م ور نأ مكنكمي ابذع مكل هانلزنأ : ىأ «ةومكانيقسأف » ل

 يذلا ءامْلا متيآرفأ ) ل1 اوهو ««ةعقاولا» ةروس ىف ىرخألا ةيآلا ىف كلذ ىلع اه امك
 : ةعقاولا] «نوركشت الولف اجاجأ هانلعج ءاشن ول َنوُلْزنمْلا نحن م نّزمْلا نم هومتلزنأ أ. ن نوبرشت

 4 نوميست هيف ٌرِجَش هنمو بارش هنَم مك ءام ءامسلا نم لزنأ يذّلا وه : هلوق 7 ]¥۰۸

 ٠١[ : لحنلا]
 .نيعنامب :ىروثلا نايفس لاق : «نينزاَخب هل متنأ امو » :هلوقو

 (8!ءيبانيو انيعم هلعجنو «مکیلع هظفحنو هلزنن نحن لب «نيظفاحب هل متنأ امو :دارملا نأ لمتحيو

 ىف هظفحو ءابذع هلعجو هلزنأ هتمحر نم نكلو «هب بهذو هراغأل ىلاعت ءاش ولو «ءضرألا ىف

 مهعورزو مهماعنأ نوقسيو نوبرشي «ةنسلا لوط ىف مهل ىقبيل «كلذ ريغو راهنألاو رابآلاو نويعلا

 . مهرامثو

 وه هنأو «هتداعإو قلخلا ءدب ىلع ىلاعت هتردق نع رابخإ :4تيمنو ييحن نحنأ اّنإَو 8 :هلوقو
 . عمجللا مويل مهلك " مهثعبي مث مهتيمي مث ءمدعلا نم قلخلا ايحأ ىذلا

 .نوعجري هيلإو اهيلع نمو ضرألا ثري «ىلاعت «هنأ ربخأو
 انملع دَقَلَو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو » :مهرخآو مهلوأ «مهب هملع مات نع ًاربخم لاق مث

 .2«سبنع» :ت ىف (؟) .«ةرثيملا» :ت ىف )١(

 .ىربطلاو ءأ «ت نم ةداير (*)

 )4( ىربطلا ريسفت )١85/ ٠١(.

 .هريغو كلام هبذك ةبدعج نب ديزي هدانسإ ىفو )١/ ۷١( ىديمحلا دنسم (6)

 .«ىهو» :ت ىف (۷) .«یلاعت» :] «ت ىف )١(

 .؟ثعبي» :ت ىف (9) .؟عبانيو» :ت ىف (8)



  orتايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا )7١ -55(

 هيلع «مدآ ندل نم كله نم لك :نومدقتسملا : "امهنع هللا ىضر «سابع نبا لاق : : «نيرخأتسملا
 . ةمايقلا موي ىلإ ىتأيس نمو ىح وه نم :نورخأتسملاو «مالسلا

 .مهريغو «ىبعشلاو «بعك نب دمحمو «ةداتقو «كاحضلاو «دهاجمو «ةمركع نع هوحن ىورو

 هللا همحر «ریرج نبا رايتخا وهو

 نع «هيبأ نع «ناميلس نب رمتعملا انثدح «ىلعألا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نا

 : هللا لزنأف ءاسنلا لجأ نم فوفصلا ىف نورخأتسي سانأ ناك :لاق هنأ مكحلا نب ناورم نع «' ا

 .(04 نيرخأتسملا انملع دقلو مكنم نيمدقتسملا انملع دلو »

 :ريرج نبا لاقف ءادج بیرغ ثيدح اذه ىف درو دقو

 ىبأ نع .كلام نب ورمع انثدح «سيق نب حون انثدح «ىشرحلا ىسوم نب دمحم 0
 نبا لاق - ةأرما هيك هللا لوسر فلخ ىلصت تناك :لاق ءامهنع هللا ىضر « سابع نبا نع ءءازوجلا

 - اهاري العل : ىنعي اومدقتسا اولص اذإ نيملسملا ضعب ناكو ءطق اهلثم تيأر نإ الاول نينابغ

 نيمدقتسملا انملع دقو # : هللا لزنأف !!مهيديأ تحت نم اهيلإ اورظن اودجس اذإف «نورخأتسي ضعبو

 .« نيرخأتسملا اتملع دقلو مكنم
 نم ريسفتلا باتك ىف ىئاسنلاو ىذمرتلاو «هریسفت ىف متاح ىبأ نباو دمحأ هاور اذكو

 ءامهريغو دواد وبأو دمحأ هقثو دقو . "ینادحلا سيق نب حون نع قرط نم ةجام نباو ' )امهيننس

 .ننسلا لهأو ملسم هل جرخأو .هفيعضت نيعم نبا نع ىكحو
 نب نزع قع «ناميلس نب رفعج نع «قازرلا دبع هاور دقو «ةديدش ةراكن هيف ثيدحلا اذهو

 ىف .«مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو» :هلوق ىف لوقي ءازوجلا ابأ عمس هنأ “ىركنلا وهو كلام
 0 نبال هيف سيل ءطقف ءازوجلا ىبأ مالك نم هنأ رهاظلاف. ت و ةالصلا ىف فوفصلا
 . ملعأ هللاو «" سيق نب حون ةياور نم هبشأ اذه :ىذمرتلا لاق دق و

 ركاذي هللا دبع نب نوع عمس هنأ ل

 فر نق اهنأو .4 نيرخأتسملا انملع دقو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو » :هلوق' ىف ىعك نب دمحم

 دح

 . (هنعاا کک

 )١5/ 1١ء ١١(. ىربطلا ريسفت :رظنا (۲)

 .ىربطلا نم تبثملاو «انربخأ هيبأ نعال :أ ءتاءه ىف (۳)

 .(۱۸ )١5/ ىربطلا ريسفت (8)

 .«امهنئسا :أ ىف )١( .«انثدح» :أ ىف (6)

 نبا ننسو )١1777( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۳۱۲۲) مقرب ىذمرتلا نتسو 3١5( /۱) دنسملاو ۸ )١5/ ىربطلا ريسفت (۷)

 )٠١55(. مقرب ةجام

 .«ىركبلا» :أ ءت ىف (۸)

 )١/ ١٠٠(. قازرلا دبع ريسفت (9)

 ملو «هوحن ءازوجلا ىبأ نع «كلام نب ورمع نع «ثيدحلا اذه ناميلس نب رفعج ىورو» :هترابعو )7١77( مقرب ىذمرتلا ننس (۱۰)

 .«حون ثيدح نم حصأ نوكي نأ هبشأ اذهو «سابع نبا نع هيف ركذي



 (77 ,75) ناتيآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 لوتقملاو تيملا : « مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو > چاد وقبل يح جوا للف ةالصلا

 : هللا دبع نب نوع لاقف «( ميلع ميكح هّلِإ مهرشحي وه كبر نو » د قلك ن : «نيرخأتسملا»و

 ير كازجو هللا كقفو

ofr 

 ريق هد

 رات نم لبق نم هاتقلخ ناجْلاو ©9 نونسُم امح نم لاصلص نم ناسنإلا انقلخ دقلو ]ل

 .4 69 مرمسلا
 .سبايلا بارتلا :انهاه لاصلصلاب دارملا :ةداتقو «دهاجمو «سابع نبا لاق

 « ٍراَن نم جرام نم ناجا قّلَخو . راخفلاك لاصلص نم ناسنإلا قلخ» :ىلاعت هلوقك هنأ رهاظلاو

 ٠١[. ء٤١ :نمحرلا]

 .نتنملا :لاصلصلا :ًاضيأ دهاجم نعو

 59 وا ةيآلازا ةيآلا نسفتو

 امك ءسلمألا :نونسملاو .نيطلا :وهو ءامح نم لاصلصلا :ىأ 4 نونسم مح نم  :هلوقو
 : 9 عاشلا لاق

 نوسم رمرم ىف ىشْمَت ءار ضخلا ةبقلا ىلإ اهترصاخ مث
 . ليقص سلمأ : ىأ

 كاحضلاو ءدهاجمو «سابع نبا ْنعو .بطرلا بارتلا وه :لاق هنأ :سابع نبا نع ىور اذهلو
 .بوبصملا :انهاه نونسملاب دارملا :ليقو .نتنملا وه نونسملا أمحلا نأ : ًاضيأ

 ىه :سابع نبا لاق و ا لق نم : ىأ 4 لبق نم هاتقَلخ َناَجْلاَو » :هلوقو
 . لتقت ىتلا مومسلا

 .راهنلاب رورحلاو «ليللاب مومسلا :لوقي نم مهنمو .راهنلاو ليللاب مومسلا :مهضعب لاقو
 ءهدوعأ مصألا ورمع ىلع تلخد :لاق قاحسإ ىبأ نع «ةبعش انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 اءزج نيعبس نم ءزج مومسلا هذه :لوقي ءدوعسم نب هللا دبع نم هتعمس اثيدح كثدحأ الأ :لاقف

 . )4 مومّسلا رات نم لبق نم هانقلخ ناجلاو » :أرق مث «ناجلا اهنم 2'”قلخخ ىتلا مومسلا نم
 نالا ويس نم ةناوز نفور الا بل نم قلك قالا ذأ: - نيابع نيا غو
 «رون نم ةكئالملا تقلخ» : حيحصلا ىف درو دقو «سمشلا ران نم :رانيد نب ورمع نعو

 )١( ىربطلا ريسفت )١5/ ١5(.

 .«ىلوألا» :أ ىف (۲)

 .(ننس) ةدام «ناسللا ىف تيبلاو «ناسح نب نمحرلا دبع وه (۳)

 . «اهنم هللا قلخ» :1 ءت ىف (4)

 .هوحن هب ةبعش قيرط نم )١/ 7١( هريسفت ىف ىربطلا هاورو )٥(



  ortتايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا )۲۸ - ۴۸(
 ت 5 و و

 فرش ىلع هيبنتلا :ةيآلا دوصقمو '''«مكل فصو ام مدا ونب قلخو ءراث نم جرام نم ناجلا تقلخو

 ك0 ةراهطو « هرصنع بيطو «مالسلا هيلع «مدآ

 ھە

 هتيوس اذإ ©5 نوسم مح نم لاصلص نم ارب قلاخ ي ةكئالملل كر لاق ذإو

 سيلبإ الإ م نوعمجأا مهلك ةكئالمْلا دجسف 69 نيدجاس هَل اوُعَفَف ىحوُر نم هيف تحفو

 مل لاق 6 نيدجاّسلا عم نوكت الأ كل ام ,ميلبإ اي لاق 69 نيدجاّسلا عم نوكي نأ ئبأ

 . 4 69 نونسُم أمح نم لاصلص نم هتقلخ رشبل دجسأل نكأ
 .هل دوجسلاب ةكئالملا هرمأب هايإ هفيرشتو «هل هقلخ لبق هتكئالم ىف مدآ ركذب ههيونت ىلاعت ركذي

 ًارابكتساو ًادانعو ارفكو ادي «ةكئالملا زنا ني زم هلو دوجسلا نع هودع سلبا فلخت ركذيو

 يف لاق امك # نونسُم مح نم لاصلص نم ُهنْقَلَح رشبل دجسأل نكأ ملط :لاق اذهلو .لطابلاب ًاراختفاو

 اذه كتيأ را ل :1Y فارعألا] © ٍنيط نم هتقلخو را نم ينتقلخ هنم ريخ انأ» :ىرحخألا ةيآلا

 .[7 : ءارسإلا] 4 ًاليلق الإ ُهَنيَرْذ نكتحأل ةمايقلا مري ىلإ نترخأ نمل يلع ترك يذلا

 نبا نع «ةمركع نع ءرشب نب بيبش ثيدح نم .ًابيجع ًابيرغ ًارثأ انهاه ريرج نبا ىور دقو
 ال :اولاق دال و عريب اذإف «نيط نم ًارشب قلاخ ىنإ :لاق ةكئالملا هللا قلخ امل :لاق سابع

 لسرأف .لعفن ال :اولاقف] كلذ لثم مهل لاقف ةكئالم قلخ مث .مهتقرحأف ران مهيلع لسرأف .لعفن

 اودجساف هتقلخ انأ اذإف «نيط نم ارشب قلاخ ىنإ :لاقف ىرخأ ةكئالم قلخ مث .مهتقرحأف اران مهيلع

 انأ اذإف «نيط نم ارشب قلاخ ىنإ : لاقف ةكئالم قلخ مث .مهتقرحأف ارات مهيلع لسرأف ءاوبأف هل

 : نوا قيزفاكلا نج ناك نا ا ا ا س ا 0 واف اخ

 .ملعأ هللاو «ىليئارسإ هنأ رهاظلاو دعب هنع اذه توبث ىفو

 بر لاق تك نيدلا موي ىلإ ةتعللا كيلع إو ته ميجر كإف اهم جرخاف لاق ف

 .4 62 مولعملا تفولا موي ىلإ 69 نيرنمْلا نم كنف لاق 9 5 3 نوفعبي موي ىلإ ينرظنأف

 الملا نم اهيف ناك ىتلا ةلزنملا نم جورخلاب «عنامي الو فلاخي ال ًاينوك ًارمأ سيلبإل ًارمآ لوقي

 هيلع ةرتاوتم ءهل ةقحال «هب ةلصتم لازت ال ًةنعل هعبتأ دق هنإو .موجرم :ىأ 4میجر هنإو «ىلعألا

 . ةمايقلا موي ىلإ
 «ةنر نرو «ةكئالملا ةروص نع هتروص تريغت «سيلبإ هللا نعل امل :لاق هنأ ريبج نب ديعس نعو

 .اهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدح نم (؟447) مقرب ملسم حيحص )١(

 .«هتقلخ» :أ ءت ىف (5) ١ .«ىرحخآلا ةيآلا ىف لاقو» :أ «ت ىف (۳) .«هدقحم# :ت یف (۲)

 .«اولاقف» :ت ىف (5) .ىربطلا ءأ ءت نم ةدايز ()

 .(۲۲ )١5/ ىربطلا ريسفت (5)



 نو ب خت م ع 00 تازكلا رجلا روس منازل رجا

 .متاح ىبأ نبا هاور .اهنم ةمايقلا موي ىلإ ايندلا ىف ةنر لكف

 ءةمايقلا موي ىلإ ةرظنلا هتيرذو مدآل هدسح مامت نم لأس ءهل درم ال ىذلا بضغلا ققحت امل هنإو

 : هللا هحبق ةرظنلا ققحت املف ءالاهمإو هل ًاجرادتسا كلذ ىلإ بيجأ هنأو ثعبلا موي وهو

 مهنم كدابع الإ ® نيعمجأ مهنيوغألو ضرألا يف مهل نتيزأل ينتيوغأ امب بر لاق إل

 نم الإ ناطلس مهيلع كَل سيل يدابع نإ 69 ميقتسم يلع طارص اذه لاق © َنيصلخملا

 مهنم باب لكل باوبأ ةعبس اهل 69 نيعمجأ مهدعومل منهج نِإَو © نيواغْلا نم كعب

 . 4 © موسقم ءزج
 مسقأ :مهضعب لاق :(ينتيوغأ امب 8 :برلل لاق هنأ هوتعو هدرتو سيلبإ نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 .هل هللا ءاوغإب

 يف $ مالسلا هيلع «مدآ ةيرذل : ىأ 4مهل َنْيزَأل » ىنتللضأو ىنتيوغأ ام ببسب هنأ لمتحيو :تلق

 «مهتيرغألو » ءاجاعزإ مهجعزأو ءاهيلإ مهّرؤأو ءاهيف مهبغرأو ىصاعملا مهيلإ ببحأ :ىأ «ضرألا

 كتيأرأ » :لاق امك 4 نيصّلخملا مهنم كدابع الإ . نيعَمجأ كلذ ىلع ترّدَتو ىنتيوغأ امك :ىأ
 .[17 :ءارسإلا] (اليلق الإ هتيرذ نكنتحأل ةمايقلا موي ىلإ نترحأ نيل يلع تمرك يذلا اذه

 «ىلإ مكلك مكعجرم :ىأ ( ميقتسم يلع طارص اذه : ادعوتمو ًاددهتم هل ىلاعت هللا لاق

 « داصرملابل كبر نإ » :ىلاعت لاق امك ءرشف ًارش نإو «ريخف اريخ نإ «مكلامعأب مكيزاجأف
 ١5[. :رجفلا]

 :لاق امك ةداتقو «نسحلاو «دهاجم هلاق .ىهتنت هيلإو «ىلاعت هللا ىلإ اهعجرم قحلا قيرط :ليقو

 ١[. :لحنلا] (ليبسلا دصق هللا ىلعَر>
 هّنإو » : هلوقك «4ميقّتسُم ىلع طارص اذه» :ةداتقو «نيريس نب دمحمو «دابع نب سيق أرقو

 ر . عيفر :ىأ [4 :فرخزلا] 4ميكح يعل انيدَل باتكلا م
 كل ليبس الف «ةيادهلا "مهل تردق نيذلا :ىأ 4 ناطْلس مهْيَلَع كَل سيل يدابع نإ :هلوقو

 . عطقنم ءانثتسا «نيواَغْلا نم كعب نم الإ مهيلإ كل لوصو الو «مهيلع
 ديري اقدح بوم نب هللا دبع نع «كرابملا نب هللا دبع تيدخ نم انهاه ريرج نبا دروأ دقو

 نع هبر ئبنتسي نأ ىبنلا دارأ اذإف «مهارق نم ةجراخ دجاسم مهل نوكي ءايبنألا تناك :لاق طْيَسُق نبا
 ودع ءاج ذإ هدجسم ىف ىبن انيبف «هل ادب ام لأس مث «هل هللا بتك ام ىلصف هدجسم ىلإ جرخ «ءىش

 لاقف] .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :ىبنلا لاقف «ةلبقلا نيبو هنيب سلج ىتح - سيلبإ : ىنعي - هللا

 .؟مهيلع» :أ ىف (۲) .«ًاددهمو ًادعوتم» :أ ءت ىف )١(

 .؟بهو» :أ ىف (۳)



o7 (44 )۳۹  تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا 

 :لاق “[ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :ىبنلا لاقف . وه وهف ؟هنم ذوعت ىذلا تيأرأ : هللا ودع

 ىا را لو لا لاق م ر هع یا ولا هلا ودع لا تام تا كلذ
 ىلاعت هللا نإ :ىبنلا لاقف .هبحاص ىلع امهنم "'[دحاو] لك ذخأف «نيترم ؟مدآ نبا بلغت ء
 دق :هللا ودع لاق .«نيواقلا نم كعبثا نم الإ ناَطلس مهيَلَع كل سيل يدابع نو 00

 عيمس هنإ هللاب ذعتساف غزن ناطيشلا نم كنغزني امإو# :لوقيو :ىبنلا لاق .دلوت نأ لبق اذه تعمس

 : هللا ودع لاق .كنم هللاب تذعتسا الإ طق كب تسسحأ ام هللاو “ىنإو ٠٠١[. :فارعألا] (ميلع

 بضغلا دنع هذخآ :لاق ؟«مدآ هدا ےل یش یاب را ییا اقف تم وسكت اذهب هفتم

 . یوھلاو
 نع لاق امك «سيلبإ عبتا نم عيمج دعوم منهج :ىأ «نيعمجأ مهدعومل منهج إو :هلوقو

 ]۷ :دوه] 4 ةدعوم راتلاف بازحألا نم هب رفكي نموإل : نآرقلا

 ءزج اهنم باب لكل بتك دق :ىأ «موسقم ءزج مهنم باب لکل »ف :باوبأ ةعبس منهجل نأ ربخأ مث

 «هلمع بسحب باب نم لخدي لکو - اهنم هللا انراجأ  هنع مهل ديحم ال «هنولخدي سيلبإ عابتأ نم
 و ربعي كروت وتميز

 :لاق هنأ ا 000 نوراه ىبأ نع ءامهالك ة ةبعشو ةيلع نب ليعامسإ لاق

(VD, 50 
a 

 باوبأ :لاق «هنع هللا ىضر «ىلع نع ٠ ص ميزي نب ةريبه نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ لاقو

 “ياك المت ىن «كتلاثلا مت ىناثلا مث لوألا ئلتميف .ضعب قوف اهضعب ةعبس منهج
eقابطأ ةعبس يدر بو  

 ةيدالا « ميحجلا

 .اضيأ هوحنب شمعألا نع [یور] اذكو . .هوحن سابع نبا نع كاحضلا ؛ نا

 نهاور .مهلامعأب لزانم كك هو : 4 موسقم ءزج مهنم باب لکل ٍباوبأ ة ةعبس اهل» :ةداتق لاقو

 .ريرج نبأ

 ةو تان لا e الا ص“ يي لاكو

 .«درفا :أ ىف (۲) .ىربطلاو ءأ «ت نم ةدايز )١(

 .«انأو» :أ ىف (:) .ىربطلاو «ت نم ةدايز (")

 .(؟54 )١5/ ىربطلا ريسفت ()

 .(؟584 )١5/ هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 .«ميرم» :ت ىف (۷)

 )١5/ ۲٤( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۸)

 .«هاورو» :أ ىف (9)



 ٠١( 45 )تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا كفو

 بابو  برعلا رافك مهو  اوكرشأ نيذلل بابو «سوجملل بابو «نيئباصلل بابو «ىراصنلل بابو

 .ًادبأ كنلوأل ىجرُ الو مهل ىجري ديحوتلا لهأف دحز لغأل فارون + نيمفانملل
 نع .لوغم نب كلام نع هرمع نب نامثع انثدح نم و نوع ن1 :ىذمرتلا لاقو

 ىلع فيسلا لس نمل اهنم باب :باوبأ ةعبس منهجل» :لاق ب ىبنلا نع ءرمع نبا نع «"ديتج
Eروحت  

 .("9لوغم نب كلام ثيدح نم الإ هفرعن ال :لاق مث
 ىيحي نبا :ىنعي  ديز انثدح ءلالخلا ديلولا نب سابع ءانثدح .ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 :هلوق ىف يب ىبنلا نع «بدنج نب ةرمس نع «ةرضن ىبأ نع «ةداتق نع «ريشب نب ديعس انثدح -
 نم مهنم نإو «هيبعك ىلإ رانلا هذخأت نم رانلا لهأ نم نإ» :لاق 4 موسم ءزج مهنم باب لكلا

 باب لكل» :هلوق كلذف ءمهلامعأب لزانم «هيقارت ىلإ رانلا هذخأت نم مهنمو هح ىلإ نانلا خا
 2 هلا ياه ى هەو ه ا هى

 (# موسقم ءزج مهنم

 مهرودص يف ام اتعزتو © نينمآ مالسب اَهوُلُخْذا 62 نويعو تانج يف نيقتملا نإ »

 ین 69 نيجرخم اھت مه امو بصن اهيف مھم ال ©9 نیلباقتم ررس ىلع اناوخإ لغ نم
 . < © ميلا باعا وه يِباَذَع أو 69 ْميحرلا رولا نأ ينأ يدابع

 .نويعو تانج ىف مهنأو «ةنجلا لهأ ركذ ىلع فطع «رانلا لهأ لاح لاعب ركل

 فوخ لك نم (نينمآ# .مكيلع ًاملسم «تافآلا نم نيملاس :ىأ « مالسب اهولخدا# :هلوقو
 .ءانف الو ا الو «جارخا نم اوشخت الو .عزفو

 ةمامأ ىبأ نع «مساقلا ىور : 4 نيلباقتم ررس ىلع اناوخإ لغ نم مهرودص يف ام انعزنوإ»# : هلوقو
 اوفاوت اذإ ىتح .نئاغضلاو ء ءانحشلا نم ايندلا ىف مهرودص ىف ام ىلع ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي :لاق

 . 04 لغ نَم مهرودص يف ام انعزنو# : :أرق مث «لغ نم ايندلا ىف مهرودص ىف ام هللا عزت اولباقتو
 . فيعض - ةمامأ ىبأ نع هتياور ىف - نمحرلا دبع نب مساقلاو «ةياورلا هذه ىف اذكه
 نمؤم لخدي ال :لاق ةمامأ ىبأ نع «نامقل نع ءةلاضف نبا انثدح نسق نقدم فوز دقو

 "ىراضلا عبسلا لثم هنم عزني ىتح «لغ نم مهرودص ىف ام هللا عزني ىتح ةنجلا
 ىردخلا ديعس ابأ نأ :ىجانلا لكوتملا وبأ انثدح .ةداتق ةياور نم «حيحصلا ىف ال قفاوم اذهو

 .ىذمرتلا نم تبثملاو «ديمح» :أ ءتاءاه ىف )١(

 .«لوغم نب كلام ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه» :لاقو )3١71( مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 هذخأت» :هلوق ىلإ ةيآلا ركذ نود (5845) مقرب ملسم حيحص ىف ثيدحلا لصأو ءالوطم (8” /5) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ ()
 .«هتزجح ىلإ رانلا

 .هب مساقلا نع ءىرصبلا رشب نع « ليئارسإ قيرط نم (55 )١5/ هريسفت ىف ىربطلا هاور (4)

 .«ةياور» :ت ىف )٥(

 .(78 )١5/ هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)



 (00 )45  تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزحجلا حلل سس وجوب

 ءرانلاو ةنجلا نيب ةرطنق ىلع نوسبحيف «رانلا نم نونمؤملا صْلخَي» :لاق ةَ هللا لوسر نأ :مهثدح

 لوخد ىف مهل نذأ ءاوّقْنو اوبه اذإ ىتح ءايندلا ىف مهنيب تناك ملاظم «مهضعب نم مهضعبل صتقيف
 . جلا

 نبا وه - دمحم نع «ماشه انربخأ ء«نوراه نب ديزي انثدح .نسحلا انثدح :ريرج نبا لاقو

 املف .هل نذأ مث هسبحف «ةحلطل نبا هدنعو «هنع هللا ىضر ق ا مالا نذأتسا 0

 نامثعل نبا كدنع ناك ول هارأل ىنإ :لاق .لجأ :لاق ؟اذهل م اغإ كارأل :لاق لخد

 مهرودص يف ام اتعزنو# : ىلاعت هللا لاق نمم نامثعو انأ نوكأ نأ وجرأل ىنإ u :لاق ؟ىنتسبحل

 ۵ باسر رس ىلع "ناو
 ىلوم - ةبيبح ىبأ نع «ىعجشألا كلام وبأ انثدح ءريرضلا ةيواعم وبأ انثدح :نسحلا انثدحو

 ؛لمجلا باحصأ نم غرف ام دعب «هنع هللا ىضر ولع ىلع طظ ننام لغو: نافذ ةجلطل

 لغ نم مهرودص يف ام انعرتو» : هللا لاق نيذلا نم كابأو هللا ىنلعجي نأ وجرأل ىنإ لاو خزف

 «كلذ نم لدعأ هللا :الاقف ءطاسبلا ةيحان ىلع ناسلاج نالجرو :لاق - (نيلباقتم ررس ىلع اناوخإ

 ًاذإ وه نمف !اهقحسأو ضرأ دعبأ امر :هنع هللا ىضر «ىلع لاقف !اناوخإ نونوكتو ء«سمألاب مهلتقت

 رب تدا يراعي وا وو ةو انآ نكأ مل نإ

 نع «شآرخ نب ىعبر نع .دنه ىبأ نب مِيعُن نع «ىلجبلا هللا دبع نب نابأ نع .عيكو یورو

 حاصف :لاق .نينمؤملا ريمأ اي كاذ نم لدعأ هللا :لاقف نادمه نم لجر ماقف :هيف لاقو «هوحن «ىلع

 .؟وه نمف نحن نكن مل اذإ :لاق مث ءاهل هدهدت رصقلا نأ تننظف «ةحيص ىلع هب

 هيلإ ماقف «كلذ روعألا ثراحلا لاقف :هيف  هركذو  ةحلط ىبأ نع «قورسم نب ديعس لاقو

 نكن مل اذإ روعأ اي مه نمف :لاقو .هسأر ىف هدي ىف ناك ءىشب هبرضف «هنع هللا ىضر «یلع
 ؟نحن

 ىلع نذأتسي ريبزلا لتاق زومرج نبا ءاج :لاق ميهاربإ نع .روصنم نع :ىروثلا نايفس لاقو

 :ىلع لاقف .مهوفجتف ءالبلا لهأ امأ :هل لاقف هل نذأ مث ءاليوط هبجحف هنع هللا ىضر 4

 لغ نم مهرودص يف ام انعزنوإ» : هللا لاق نمم ءريبزلاو ةحلطو انأ نوكأ نأ وجرأل ىنإ «بارتلا كيفب

 . «نيلباقتم رس ىلع اناوخإ

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )2818(.
 ءات نم ةدايز (۳) .«ىنإ :لاق «لجأ» :أ ىف (۲)

 )١5/ ۲١(. ىربطلا ريسفت (8)

 )٥( ىربطلا ريسفت )١5/ 50(.

 .عيكو قيرط نم (55 )١5/ هريسفت ىف ىربطلا هاور )١(

 .«وه نمف» :أ ىف (0



 (00- 45) تايآلا :رجحلا ةروس  عبارلا ءزجلا

 .هوحنب ؛ىلع نع «هيبأ نع ءدمحم نب رفعج نع «ىروثلا ىور اذكو

 : ىلع لاق :لوقي ىرصبلا نسحلا عمس «ىسوم ىبأ نع «ليئارسإ نع «ةنييع نب نايفس لاقو

 م هل ير :ةيآلا هذه تلزن 0 لهأ - هللاو انيف

 : ةمكيلو” ىيلو :تلقف ىلع نب دمحم رفغح- ىنا ىلع :تلخو: :ءاوثلا ريتك لاق

 i :لاقف ؟رمعو ركب ىبأ نم أربتأ :هللاب كلأسأ ىنإ .مكبرح ىبرحو «مکودع ىودعو ؛ ؛مکملس

 «هذه ىتبقر ىف وهف ككردأ امف ءريثك اي 'امھلوت ء[٦ : ماعنألا] «نيدتهملا نم انأ امو اذإ تللض

 مهنع هللا ىضر «ىلعو «رمعو ءركب وبأ :لاق «نيلباقتم ررس ىلع انارخإ» :ةيآلا هذه الت مث

 ناعما

 مه :لاق «(نيلباقتم ررس ىلع اناوخإلل :هلوق ىف حلاص ىبأ نع «لجر نع «ىروثلا لاقو
 ىبأ نب دعسو «فوع نب نمحرلا دبعو «ريبزلاو .ةحلطو «ىلعو «نامثعو «رمعو «ركب وبأ :ةرشع

 .نيعمجأ مهنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبعو ءديز نب ديعسو «صاقو

 .ضعب افق ىف مهضعب رظني ال :دهاجم لاق :«نيلباَقتمط :هلوقو

 :متاح ىبأ نبا لاق ‹«عوفرم ثيدح هيفو
 ريشب نب ميهاربإ انثدح .ناسح نب ناسح انثدح «ىنیوزقلا كدبع نب ىيحي انثدح

 جرخ :لاق ىفوأ ىبأ نب ديز نع «لیبحرش نب ديعس نع «ىشرقلا ميهاربإ نع «نيعم نب ىبحي
 ىلإ مهضعب رظني ءهللا ىف 0 نيلباقتم ررس ىلع اًناوَخِإ» :ةيآلا هذه التف راك هللا لوسر انيلع

۳( 

o۹4 

 انثدح م0

 ىنرمأ هللا نإ» +نيحيحصلا ىف ءاج امك :ىذألاو ةقشملا : ىنعي «بصن اهيف مهمي ال9 :هلوقو

 .“«بصن الو هيف بخص ال ءبّصق نم ةنجلا ىف تيبب ةجيدخ رشبأ نأ
 نأ مكل نإ «ةنجلا لهأ اي : لاقي» :ثيدحلا ىف ءاج امك .«نيجرخمب اَهْنَم مه امو 8 :هلوقو

 نإو «ءادبأ اومرهت الف اوبشت نأ مكل نإو ءادبأ اوتومت الف اوشيعت نأ مكل نإو «ًادبأ اوضرمت الف اوحصت

 :فهكلا] «الوح اهنع نوغبي ال اهيف نيدلاخإ :ىلاعت هللا لاقو ««ادبأ اونعظت الف اوميقت نأ مكل

 ١8 ٠[.

 دمحم اي ربخأ :ىأ 4 ميلألا باذعلا وه يباذع نأو . ميحّرلا رولا انأ يْنأ يدابع ئىبن :هلوقو

 .ميلأ باقع وذو ةمحر وذ ىنأ ىدابع

 ببس ىف ركذو .فوخلاو ءاجرلا ىماقم ىلع ةلاد ىهو «ةيركلا ةيآلا هذه ريظن ركذ مدقت دقو

 .«اهرب» يا :ت یف )١(

 .بعشلا ةيشاح نم اًدافتسم ١/١/ ٠١ ليدعتلاو حرحلا نع تبثملاو «رشب» :أ «ت «ه ىف (۲)

 . ؟هيلع عباتي ال» :لاقو «هب ناسح نب ناسح قيرط نمو ىفوأ ىبأ نب ديز ةمجرت ىف 2475 /۳) ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا هاورو (*)

 . هلع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (YEY) مقرب ملسم حيحصو (۳۸۲۰) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .«لاقف» :أ ىف )٥(



 (ه2-5ه١ ) تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا 04.

 هباحصأ نم سان ىلع وَ هللا لوسر رم :لاق تباث نب بعصم نع ةديبع نب ىسوم هاور ام اهلوزن

 نأو . ميحّرلا روا يلا يلا يو :تلزنف .«رانلا اوركذاو «ةنجلا اوركذا» :لاقف «نوكحضي

 5 وهو .متاح ىبأ نبا هاور < 4 ميلألا باذعلا وه يباذع

 انربخأ «كرابملا نبا انربخأ «ىكملا نبا انربخأ «قاحسإ انثدح «ىنثملا ىنثدح ءريرج نبا لاقو

 لَم ىبنلا باحصأ نم لجر نع «حابر ىبأ نبا نع ؛هللا ديبع نب مصاع انثدح «تباث نب بعصم
 «؟نوكحضت مكارأ الأ» :لاقف «ةبيش ونب هنم لخدي ىذلا بابلا نم ةَ هللا لوسر انيلع علط :لاق

 هيلع ۰ ليربج ءاج تجرخ امل ىنإ» :لاقف .ىرقهقلا انيلإ عجر رجحلا دنع ناك اذإ ىتح ءربدأ مث

 . ميحّرلا روفغلا انأ ينأ يدابع ىب ؟ىدابع "”طنقت مل :"لوقي هللا نإ دمحم اي :لاقف «مالسلا
 . 4 ميلألا باذعْلا وه يباذع نأر

 لوسر نأ انغلب :لاق * ميحرلا روفغلا انأ ينأ يدابع ىّ : ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع «ديعس لاقو
 .«هسفن عخبل هباقع ردق ملعي ولو ءمارح نم عروت امل هللا وفع ردق دبعلا ملعي ول» :لاق لي هللا

 هد 16: ج

 ED 5 نرجو مك نإ لاق امالس اوقف هيلع اولخد ذإ 20 ميهاربإ فيض نع مهئبنو )ف

 مبف ربكلا ينسم نأ ىلع ينومترشبأ لاق 9 ميلع مالغب ا نإ لجوت ال اوُلاَق

 الإ هَر ةَمحَر نم طنقي نمو لاق (22) نيطناقلا نم نكت الف قحلاب كانرشب اولاق ع9 نورشبت

 .4 65 نولاضلا
 دحاولا ىلع قلطي : فيضلاو «ميهاربإ فيض  ةصق نع دمحم اي مهربخو : لا لو

 .نوفئاح : ىأ «نولجو مكنم نإ لاق املس اوُناَقف هيلع اولَخَدل فيكو - رمسلاو نزلا مهار

 لجعلا وهو «ةفايض “مهل هبرق ام ىلإ لصت ال مهيديأ ىأر امل مهنم هفوخ ببس ركذ دقو
 .ذينحلا نيمسلا

 هيلع «قاحسإ وهو [۲۸ :تايراذلا] 4 ميلع مالغب هورشبوإ» ‹فخت ال :ىأ 4 لجوت ال اولاق»

 .دوه ةروس ىف مدقت امك «مالسلا

 .فيعض ىذبرلا ةديبع نب ىسومو متاح ىبأ نباو رذنملا نبال هازعو ۸١( /9) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هدروأ )١(

 .«طنقي» :ت یف () .«هللا لوقي» :أ ىف )١(

 .(77 )١5/ ىربطلا ريسفت ()

 ةلوصوم یورو «السرم هب ديعس قيرط نم (14) مقرب هللاب نظلا نسح ىف ايندلا ىبأ نباو (۲۷ )١5/ هريسفت ىف ىربطلا هاور (۵)
 ىسوم قيرط نم (71) مقرب هللاب نظلا نسح ىف ايندلا ىبأ نبا هاورف ءرمع نبا ثيدح امأ ء«یردخلا ديعس ىبأو رمع نبا نع هوحن

 ام هبضغ ردق متملع ولو ءلمع نم متلمع امو متلكت ال لجو زع هللا ةمحر ردق نوملعت ول» :ًاعوفرم رمع نبا نع «ةيطع نع

 لاقو .«اهيلع :لاق هبسحأ  متلكت ال هللا ةمحر ردق نوملعت ول» :هظفلو هدنسم ىف رازبلا هاور «ديعس ىبأ ثيدحو ««ءيش مكعفن

 .«نسح هدانسإ» :(784 )٠ ١/ عمجملا ىف ىمثيهلا

 .«مهيلإ» :أ ءت ىف (۷) .«ربخي» :أ ىف (5)



 م89 تس ٥۷ _٦٦( )تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 مف ربكلا يسم نأ ىلع ينومترشبأ ) :دعولل ًاققحتمو هتجوز ربكو هربك نم ًابجعتم "لاق مث

 نم نكت الف قحلاب كانرشب اولاَق $ راب دپ ةراشبؤ ایش هب هورشب 1 ناک رم هوباخاف 4 نورشبت

 ناك نإو «دلولا هللا نم وجري نكلو «طنقي سيل هنأب مهباجأف  '"”«نيطنقلا» : مهضعب , أرقو < نيطناقلا
 . كلذ نم غلبأ وه ام هتمحرو هللا ةردق نم ملعي هنإف «هتأرما تّنسأو ربك دق

 طول لآ الإ © نيمرجم موق ىلإ اتلسرُأ نإ اوُلاَق ع» نولسرمْلا اهيا مكبطخ امف لاق

 . 4 © نيرباغلا نمل اهن اَنردَق هتأرمإ الإ ® نيعمجأ مهوجنم اإ
 عرش هنإ . ىرشبلا هتءاجو عورلا هلع بهذ امل ا هيلع «ميهاربإ نع ارابخإ ىلاعت لوقي

 مهنأ هوربخأو .طول موق : لونعي ,4 نيمرجم موق ىلإ اتلسرأ اَنِإ » :اولاقف «هل اوؤاج امع مهلأسي

 نمل اهنِإ ارد هتأرما الإ » :اولاق اذهلو ؛نيكلهملا نم اهنإف هتأرما الإ مهنيب نم طول لآ نوجنيس

 . نيكهلملا نيقابلا : ىأ (نيرباغلا

 مب َكاَنتج لب اوُلاَق مص دوركم موق ِمُكَنِإ لاق 0 توُلسرمْلا طول لآ ءاج امف

 .4 0 َوُقداصَ انو قحاب كاتيتأو © نورتمي هيف اوناك
 :لاق «هراد هيلع اولخدف «هوجولا ناسح بابش ا ا او نیلا ر

 ا مهرامدو مهكالهو مهباذعب :نونعي نورتي هيف اوُناَك اَمب كاتثج لب اوُلاَق . نوركدم موق مكَّنِإ >

 لزتن ام» :ىلاعت لاق امك 2« قحلاب كانيتأو » ٠ «مهتحاسب هلولحو «مهب هعوقو ىف نوكشي اوناك
 .]۸ :رجحلا] «قحلاب الإ ةكئالملا

 هللاو] «هموق كالهإو هتاجن نم «هب هوربخأ امب هايإ ا””ههربخل ديكأت :*# َنوُقداصَل اًنِإو » :هلوقو
 عا

 ثيح اوضماو دحأ مكنم تفتلي الو مهرابدأ عبتاو ليلا نّم م عطقب كلهأب رسأف )»

 ري اه 5 وو .

 . 6 69 نيحبصم عوطقم ءالؤه رباد نأ رمألا كلذ هيّلإ اتيضقو 2 نورمؤت

 ‹طول نوكي نأو «ليللا نم بناج ىضم دعب هلهأب ىرسي نأ هورمأ مهنأ ةكئالملا نع ىلاعت ركذي

 . مهل ظفحأ نوكيل «مهءارو ىشمي «مالسلا هيلع

 لمحيو «فيعضلا ىجزي «ةقاس نوكي ناك امب ةازَغلا ىف ىشمي ب هللا لوسر ناك اذكهو
 00 طقنملا

 اميف مهورذو . مهيلإ اوتفتلت الف موقلاب ةحيصلا متعمس اذإ : ىأ «دحأ مكنم تفتلي الو » :هلوقو

 .«نيطنقملا» :أ ءت ىف (۲) .«لاقف» :أ ءت ىف )١(

 .أ نم ةدايز (0) . ؟مهربخب)» :ت یف (۳)

 .«نوكي امنإو وزغلا ىف» :أ ىفو .«ناك امنإ وزغلا ىف» :ت ىف )٥(

 ‹فيعضلا ىجزيف ءريسملا ىف فلختي ةي هللا لوسر ناك» :هظفلو رباج ثيدح نم (7؟7794) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور (6)
 . مهل وعديو «فدريو



 (9/؟- 59) تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا عزجلا د ى_ ا سن:

 . ليبسلا مهيدهي نم مهعم ناك هنأك ؛ «( نورمؤت ثيح اوضماو $ «لاكدلاو: تاذغلا نم مهن لج

 تقو : ىأ ( نيحبصم عوطقم ءالؤه رباد نأ > اذه ىف هيلإ انمدقت : ىأ «رمألا كلذ هيلإ انيضقو »

 .ام١ :دوه] «بيرقب حبصلا سيلا حبصلا مهدعوم نإ ظ :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك «حابصلا

 اوقّناو 62 نوحضفت الف يفيض ءالؤه نإ لاق 9 َنوُرَْبمسَي ةئيدَمْلا لهأ ءاجو »

 9 نيلعاف متنك نإ يتانب ءالؤه لاق 60 َنيِمَلاَعْلا نع كهنت ملوُأ اوُلاَق ® نوزخت الو هللا

 . 4 69 نوهمعي مهتركس يفل مهن كرمعل
 نيرشبتسم اوؤاج مهنأو ؛«مههوجو ' ةحابصو '''هفايضأب اهل ال كولا و عوج نع ياو رحب

 ر نوحضفت الف يفيض ِءالؤه نإ لاقط «نيحرف مهب
 مط قايس ىف امك هللا لسر مهنأب ملعي نأ لبق مهل هلاق امنإ اذهو

 اميس الو «بيترتلا ىضتقت ال واولا نكلو .مهل هتجاحمو هموق ءىجم ركذب فطعو هللا لسر مهنأ رکذ

 نأ كانيهن ام وأ :ىأ ( نيمّلاعلا نع كهنن مّلوَأ » :نيبيجم هل اولاقف «هفالخ ىلع “ليلد لد اذإ

 اضيأ مدقت دقو .ةحابملا جورفلا نم نهنم مهبر مهل قلخ امو «مهئاسن ىلإ مهدشرأف ؟ادحأ فيضت

 .هتداعإ نع ىنغأ اب «كلذ ىف لوقلا

 باذعلا نم مهحبصي اذامو ا نما احا امو ؛ مهب داري امع نولفاغ مهو هلك اذه

 «هيبن ةايحب ىلاعت مسقأ .( َنوُهّمعَي مهتركس يف مهن كرمعل » :هكي هيبنل ىلاعت لاق اذهلو ؛رقتسملا

 . ضيرع هاجو عيفر ماقمو «ميظع فيرشت اذه ىفوا هيلع همالسو هللا تاولص
 ا لاق هنا یا ىلا مار وقنا ا قع ای لإ

 : اغ لاق «هريغ دحأ ةايحب مسقأ هللا تعمس امو ولو دمحم نم هيلع مركأ ًاسفن أرب امو

 مهتركس ىفل مهنإ ايندلا ىف كئاقبو كرمعو كتايحو :لوقي] 4 نوهمعي مهتركس يف مهّنِإ كرمعل $

 0 "وح

 .نوبعلي :ىأ ( نوهمعي » ٠ ؛مهتلالض ىف : ىأ 4 مهتركس يف :ةداتق لاقو

 « نوهمعي مهتركس يف ِمُهَنِإ » ‹كشيعل :4 كرمعل ) : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
8 
 نوريحتي :لاق 5-5

 >> رص
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2 

ESا  

 .«هليلد» :ت ىف (۳) .«ةقايس» :ت ىف (۲) . «هنافیضب» :ت ىف )١(

 .أ «ت نم ةدايز (1) .؟لجو زع» :أ ىف (0) .2ىركبلا» :ت ىف (5)

 .(نودامتی» :أ «ت یف (۷)



 8 سس سيب بسس (الال ۷۳) تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 . 4 69 نينمؤملل
 وهو <« « سمشلا قورش دنع فصاقلا N جباج ام ىهو هع واتا لوقي

 ةراجح لاسرإو ءاهلفاس اهيلاع لعجو لا ”عفر عم كلذو ءاهعولط

 .ةيافك هيف امب دوه ("”[ةروس] ىف ليجسلا ىلع مالكلا مدقت دقو . مهيلع ليجسلا

 نمل دالبلا كلت ىلع '''ةرهاظ مقنلا هذه راثآ نإ :ىأ « َنيِمسوَتمْلل تايآل كلذ يف نإ $ :هلوقو

 . نيسرفتملا :لاق ( نيمسوتملل $ لوق ىف تهاجم لاق امك «ةتريصبو هرب نيعب همسوتو كلذ لمأت

 لهأ ضعب نع كلام لاقو .نيربتعملل :ةداتق لاقو .نيرظانلل :كاحضلاو «سابع نبا نعو

 .نيلمأتملل : 4 نيمسوتملل » : ةنيدملا

 «سيق نب ورمع نع (ئدبعلا ريتك ني دمحم اقدح «ةفرع نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 مث . (هّللا رونب رظني هنإف «نمؤملا ةسارف اوقتا» : لل هللا وسر لاق :لاق ديعس ىبأ نع «ةيطع نع

 .4 َنيمّسَرَمْلل تايآل كلذ يف نإ ل : دالك ىبنلا أرق

 الإ هفرعن ال :ىذمرتلا لاقو ا ورک ثيدح نم «ريرج نباو « ىذمرتلا هاور

 .هجولا اذه نم

 تارفلا انثدح ء«دمحم نب نسحلا انثدح ء«ىسوطلا دمحم نب دمحأ ىنثدح :ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 ؛نمؤملا ةسارف اوقتا» :ِِْكَي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «نارهم نب نوميم انثدح «بئاسلا نبا

 . "«هللا رونب رظني نمؤملا نإف
 تس ني لمؤلا «ةملس نب ناميلس انثدح «ىصمحلا ليبحرش وبأ ىنثدح : : ريرجأ نبا لاقو

 نب سواط نع م نب بهو انثدح « ىئاطلا ةعادو نب دسأ ىلعملا وبأ انثدح خلا فسوي نبا

 قيفوتب قطنيو هللا رونب رظني هنإف ؛نمؤملا ةسارف اورذحا» :ِةْلِكَك هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع ناسک

 . "هللا

 نب دحاولا دبع انثدح «ىمرجلا دمحم نب ديعس انثدح «لصاو نب ىلعألا دبع انثدح :ًاضيأ لاقو

 ًادابع هلل نإ» : ايي ىبنلا لاق :لاق كلام نب سنأ نع «تباث نع «قلزملا رشب وبأ انثدح «لصاو

 .؟عیفر» :ت یف )١(

 .أ نم ةدايز (۲)

 .(ةرهاظلا» :أ ىف (۳)

 )١5/ 7١(. ىربطلا ريسفتو (۳۱۲۷) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 .ارصبي» :أ ت ىف (6)

 مل نوميم ثيدح نم بيرغ» :لاقو «هب بئاسلا نب تارف قيرط نم (44 /5) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (۳۲ )۱٤/ ىربطلا ريسفت (7)

 .كورتم تارفلاو .«هجولا اذه نم الإ هبتكن

 «بيهو ثيدح نم بيرغ» :لاقو «هب ةملس نب ناميلس قيرط نم )٤/ ۸١( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (7”7 )١4/ ىربطلا ريسفت (۷)

 .نافيعض لمؤملا هخيشو ةملس نب ناميلسو .«دسأ نع لمؤم هب درفت
 .؛هللا لوسر» :أ ىف (۸)



o(۷۹ «۷۸) ناتيآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا ٤ 

 «مسوتلاب سانلا نوفرعي
 وبأ انثدح «ىمرجلا دمحم نب ديعس انثدح ءرحب نب لهس انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاورو

 هلل نإ» : للك هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «تباث نع  ةقث ناكو :لاق «قلزملا نبا :هل لاقي - رشب

 ("”«مهسوتلاب سانلا نوفرعي ًادابع
 ىروصلا بلقلا نم اهباصأ ام اهباصأ ىتلا مودس ةيرق نإو :ىأ يقم ٍليبسبأ اهنإو $ :هلوقو

 ىلإ ةرمتسم «*'هكلاسم يهم قيرطبل ةثيبخ ةنتنم !''ةريحب تراص تح «ةراجحلاب فذقلاو .ئوتنلاو
 ء۱۳۷٠ :تافاصلا] «دولقعت الأ ليَللاِبو . نيحبصم ِمِهّْيلَع نورمتل مُكّنِإو» :ىلاعت لاق امك «مويلا

 .[ ١8
 لاقو .حضاو قيرطب :ةداتق لاقو . ِمّلَعَم :لاق 4 ميقم ليبسبل اَهّنِإو ط :كاحضلاو «دهاجم لاقو

 1 .دحاو ضرألا نم عقصب :ًاضيأ ةداتق

 «[۱۲ :سي] © نيبُم مامِإ يف هاتيصحأ ءيش لكو ظ :هلوقك ىنعي «نيبم باتكب :ىدسلا لاقو
 . ملعأ هللاو ءانهاه لاق ام ىلع ىنعملا سيل نكلو

 انئاجنإو رامدلاو كالهلا نم طول موقب انعنص ىذلا نإ : ىأ 4 نيبمؤمْلل ةيآل كلذ يف نإ $ :هلوقو

 .هلسرو هللاب نينمؤملل (*ةلج ةحضاو ةلالدل «هلهأو اطول

 .4 69 ني ماما امهّنإو مهنم اَمَقَتناَف 20 َنيِملاَظَل ةكيألا باحصأ ناك نإو ]ل
 بيعش موق مه :ةكيألا باحصأ

 .فتلملا رجشلا :ةكيألا :امهريغو «ةداتقو «كاحضلا لاق

 يملا ميحد خال .نازيملاو لايكملا مهصقنو «قيرطلا مهعطقو هللاب مهكرشب مهملظ ناكو
 ىف مهل نيتماسمو «نامزلا ىف مهدعب «طول موق نم بيرق اوناك دقو ءةلظلا موي باذعو ةفجرلاو
 .نيبم قيرط : ىأ « نيبم ماما امنو $ :ىلاعت لاق اذهلو ؛ناكملا

 هتراذن ىف لاق هموق بيعش رذنأ امل اذهلو ؛رهاظ قيرط :كاحضلاو «دهاجمو «سابع نبا لاق
 .8 :دوه] « ديعبب مُكنَم طول موق امو » : مهايإ

 نيضرعم اهنع اوُناَكَف اتايآ مهانيتأو ©9 نيلسرملا رجحلا باص بك دقو
 م مُهْنَع تأ امف 69 نيحبصم ةحْيصلا مهتذخأف 0 نينمآ اتوي لابجْا نم نوحي اوئاكو

 عمجم» )٠١٠٤( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلاو ٠ ٠١( ) مقرب باهشلا دنسم ىف ىعاضقلا هاورو ( ۲ /۱۹ ىربطلا ريسفت )١(

 رشب ىبأ ةمجرت ىف ىبهذلا لاقو .«نسح هدانسإ# )٠١/ 5١18(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «هب قلزملا رشب ىبأ قيرط نم «نيرحبلا

 .برقأ اذهو «هركذف ًاركنم ًاربخ ىور» :قلزملا

 .رشب وبأ الإ-سنأ نع «تباث نع هاور ملعن ال» :لاقو ؛راتسألا فشك» (3777) مقرب رازبلا دنسم )0

 .؛ةكلاسا :أ ءت ىف )٤( .اةرخب» :1 ىفو «4ةرخبل :ت ىف (۳)
 .؟ةليلج» :1 ىف (۵)
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 . 4 69 نوبسُكَي اوناک
 مب تناك دف لرب تاك نمر عه اغا اوبا عيذلا درن مه رجلا تا

 .نيلسرملا بيذكت مهيلع قلطأ اذهلو ؛نيلسرملا
 اهجرخأ ىتلا ةقانلاك «حلاص هب مهءاج ام قدص ىلع مهلدي ام تايآلا نم مهاتأ هنأ ىلاعت ركذو

 موي برش مهلو برش اهل «مهدالب ىف حرست '!'تناكف ءامص ةرخص نم حلاص ءاعدب مهل هللا
 :دوه] « بوُدْكم ريع دعو كلذ مايا ةَنالَث مكراد يف اوُعّتمت ه١ :مهل لاق اهورقعو اوتع املف .مولعم

 /١[. :تلصف] « ئدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهانيدهف دوم امر :ىلاعت لاقو 6

 ءاهيلإ جايتحا الو فوخ ريغ نم :ىأ 4 نينمآ اتویب لاَبجْلا نم نوتحني اونا مهنأ :ىلاعت ركذو
 هللا لوسر هب رم ىذلا ؛رجحلا ىداوب مهتوي ىف مهعيص نم دهاشملا وه امك ءاثبعو ارطبو ارشأ لب

 نيبذعملا موقلا تويب راج 7 :هباحصأل لاقو «هتباد ساد هسأر عنق كوبت ىلإ بهاذ وهو ةي
 ا > اوكابتف اوكبت مل نإف < ‹ نيکاب اونوكت نأ الإ

 مهنع ىنغأ امف » 5 "نم حابصلا تقو : ىأ « نيحبصُم ٌةحْيصلا مهتذخأف ) : هلوقو

 ىتح «ةقانلا نع اهئامب اونض ىتلا مهرامثو مهعورز نم هنولغتسي اوناك ام :ىأ 4 نوبسکی اوناك ام

 . كبر رمأ ءاج امل مهتعفن الو «لاومألا كلت مهنع تعفد امف «هايملا ىف مهيلع قيضت الئل اهورقع

 حفصلا حفصاف ةينآل ةعاّسلا نإو قحلاب الإ مهيب امو ضرألاو تاومّسلا انقلَخ امو»

 .4 69 ميِلَعْلا قالَحْلا وه كّبر نإ 62 ليمجلا
 نيذْلا يزجيل  ؛لدعلاب : ىأ « قحلاب الإ مهني امو ضرألاو تاومّسلا انقلخ امو ل : ىلاعت لوقي

 ءاَمّسلا انقلح امو  :ىلاعت لاقو ١*[« :مجنلا] € ىَنسحْلب اوُنسْحأ نيدلا يزجيو اولمع امب اوؤاسأ

 متبسحفأ ط : لاقو ۷: ص] ٍراَلا نم اورفك نیل لیوف اورفك نيدلا نَظ كلذ الطاب امهنيب امو ضرألاو
 4 مركلا شرعلا بر وه الإ هّلِإ ال قحلا كلما هللا ىَلاعَتَف . نوعجرت ال اَنْيَلِإ مكنأو اثبع مكانقلخ امنا

 21١١6 ١١5[. :نونمؤملا]

 5 ىف «نيكرشملا نع ليمجلا حفصلاب هرمأ مث «ةلاحم ال ةنئاك اهنإو «ةعاسلا مايقب هيبن ربخأ مث
 7” نوُمَلعي فوسُف مالس لقو مهنع حفصاف » :ىلاعت لاق امك «هب“ مهءاج ام مهبيذكتو هل مهاذأ

 .[۸۹ :فرخزلا]

 اغإ لاتقلاو ءةيكم هذه نإف ءالاق امك وهو .لاتقلا لبق اذه ناك :امهريغو ةداتقو دهاجم لاقو

 .«تناكو» :ت یف )١(

 :هظفلو (۲۹۸) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۳۳۸۰) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ءامهنع هللا ىضر ءرمع نبا ثيدح نم ءاج (۲)
 ءالؤه ىلع اولخدت ال» : ظفلب )47١1( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو .ثيدحلا .٠ .مهسفنأ اوملظ نيذلا نكاسم اولڃدت ال»
 .«مهباصأ ام لثم مكبيصي نأ مهيلع اولخدت الف نيكاب اونوكت مل نإف «نيكاب اونوكت نأ الإ موقلا

 .«نوملعت» :ت ىف (0) .؛ءاج ام» :أ ءت یف (5) .؟ىف» :أ ىف (۳)



 (۸۸ «۸۷) ناتيآلا :رجحلا ةروس  عيارلا ءزحجلا هو

 و ا و داع ب :ةرجدهلا العب عرش
 هنإف ءةعاسلا ا ىلع رداق ىلاعت هنأو ءداعملل ريرقت : ميلعلا قالخلا وه كبر نإ :هلوقو

 راطقأ رئاس ىف '"' ”قرفتو ءداسجألا نم "قزمت اب ميلعلا وهو ءءاشي ام قلخ هزجعي ال ىذلا قالخ ا

 وهو ىلب مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرألاو ٍتاومّسلا قلخ يذلا سیلو 3 : ىلاعت لاق امك ءضرألا

 هْيَلإو ءيش لك توكذم هديب يذلا ناحق . نوكيف نك هل لوقي نأ ايش دارا ا هرم اعنا ميلعلا قالَخْلا

 -AT]. ۸| :سي] ( نوعجرت

 هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت ال 9 ميظعلا نآرقلاو يناتملا نم اعبس كانيتآ دقلو ل

 .4 6 نيسْؤَمْلل كحاتج ضفخاو مهيَلع نزحت الو مهتم اجاوزُأ
 نم اهلهأ هب انعتم امو ءاهتنيزو ايندلا ىلإ نرظنت الف «ميظعلا نآرقلا كانينآ امك : هيبنل ىلاعت لوقي

 يف مهيلع ا ت اع كنت بیلو a EE نال هيف مهنتفنل ةينافلا ةرهزلا

 :ىأ [7 ١ :ءارعشلا] « نينمؤملا نم َكعََلا نمل كحاتج ضفخاو $ . كنيد مهتفلاخمو «كل مهبيذكت
 مكيلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مك ءاج دقل # :ىلاعت لاق امك «كبناج مهل نلأ

 :١74[. ةبوتلا] « ميحَر فوءر نيدمؤملاب

 ؟ىه ام :ىناثملا عبسلا ىف فلتخا دقو

 :دحاو ريغو كاحضلاو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «سابع نباو «رمع نباو «دوعسم د لاقف

 «سنويو «فارعألاو «ماعنألاو «ةدئاملاو ءءاسنلاو ءنارمع لآو «ةرقبلا :نونعي :الرطلا عبسلا ىه

 .ريبج نب ديعسو «سابع نبا هيلع صن
 .ماكحألاو ءصصقلاو ءدودحلاو «ضئارفلا نهيف نيب :ديعس لاقو

 ."ربعلاو ربخلاو لاثمألا '* اني اغ نيا لاقو

 : لا e :نايفس لاق :لاق رمع ىبأ نبا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .ةدحاو ة و 0 لافنألاو «فارعألاو «ماعنألاو «ةدئاملو ءءاسنلاو «نارمع لآو «ةرقبلا

 نع «ميشه هاور .نيتنث نهنم ىسوم ىطعأو ءب ىبنلا الإ دحأ نهطعي ملو :سابع نبا لاق
 .هنع ريبج نب ديعس نع «“رازيعلا نب ديلولا نع «جاجحلا

 ىبنلا ىتوأ :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «نيطبلا ملسم نع < «شمعألا لاق ٠ ”[و]
 ناتنثا ١2""عفترا حاولألا ىقلأ املف ءآتس «مالسلا هيلع «ىسوم ىتوأو ءلوطلا ىناثملا نم اعبس ةا

 . عبرأ تيقبو

 )١( «كبانج» :ت ىف (۳) .«قرفيو» :أ ءت ىف (۲) .«قزي» :أ ات ىف .

 )٤« ١( .«نيبملا» :ت ىف (۷) .ةرشلاو ريخلا» :ت ىف (5) .«ینث» : ات یف

 )۸( .«نازيعلا» :ت ىف (9) . ؟لافنألاو ةءاربو» :ت ىف )٠١( .أ ت نم ةدايز

 .«تعفر» :أ «ت ىف )١١(



 881 )۸۸ ۸۷ )ناتيآلا :رجحلا ةروس ۔ عبارلا ءزجلا

 . ميظعلا نآرقلا ىه :لاقيو .لوُطلا عبسلا ىه :دهاجم لاقو

 ةعبس كتيطعأ :لاق 4 يناثمْلا نم اعبس 3 : ىلاعت هلوق ىف میرم ىبأ نب دايز نع ء«فيصخ لاقو

 هاور .نآرقلا ")ابني كئبنأو ءمعنلا ددعأو «لاثمألا برضأو «رذنأو ناو ءهناو مآ اڑا

 .متاح ىبأ نباو «ريرج نبا
 نباو «دوعسم نباو «ىلعو رمع نع كلذ ر . تايآ عبس ىهو «ةحتافلا اهنأ :ىناثلا لوقلاو

 ميهاربإ لاق هبو .اهب هللا مكصخ دقو «ةعباسلا ةيآلا ۳٠ یھ ةلمسبلاو :سابع نبا لاق .سابع

 «ىرصبلا نسحلاو ءِبشْوَح نب رهشو «ةكيلم ىبأ نباو ءريمع نب ديبع نب هللا دبعو «ىعخنلا
 .دهاجمو

 ةعكر لك ىف :ةياور ىفو .ةءارق لك ىف نيني نهنأو «باتكلا ةحتاف نهنأ انل ركذ :ةداتق لاقو

 . عوطت وأ ةبوتكم
 «ةحتافلا» ةروس لئاضف ىف اهانمدق دقو «كلذ ىف ةدراولا ثيداحألاب جتحاو ءريرج نبا هراتخاو

 .دمحلا هّللو ءريسفتلا لوأ ىف

 :نيثيدح انهاه هللا همحر .«ىراخبلا دروأ دقو

 «نمحرلا دبع نب بيبخ نع «ةبعش انثدح ءردنغ انثدح ءراشب نب دمحم انثدح :لاق :امهدحأ

 ف «ىلصأ انأو هله ىبنلا ىب رم :لاق ىلعملا نب ديعس ىبأ نع «مصاع نب صفح نع
 لقي ملأ» :لاقف .ىلصأ تنك :تلقف .«؟2ىنيتأت نأ كعنم “ام» :لاقف هنيتأ مث «تيلص ىتح
 ةروس مظعأ كملعأ الا »> دال 4 ع ا لولو هل وجت نیل ا و : هللا

 بر هلل دمحلا 8» :لاقف ""هتركذف «جرخيل كك ىبنلا بهذف «؟دجسملا نم جرخأ نأ لبق نآرقلا ىف
 عمرا ىذلا ميظعلا نآرقلاو ىناثملا عبسلا ىه ۲ : ةحنافلا] «نيمّلاعلا

 هللا ىو 6 ةريزها نبأ نع ربقملا اقدح «بتذ: ىلا نبا اقدح« مدآ انثادحب لاف :نتاقلا"""[و]
 ."”«ميظعلا نآرقلاو ىناثملا عبسلا :ىه نآرقلا مأ» :ِِيي هللا لوسر لاق :لاق «هنع

 عبسلا نم اهريغ فلفو 11! رفا انكر ء«ميظعلا نآرقلاو ىناثملا عبسلا ةحتافلا نأ ىف صن اذهف
 لاق امك ءاضيأ كلذب هلامكب نآرقلا فصو ىفاني ال امك «ةفصلا هذه نم اهيف ا: تكلذت لوطلا
 هباشتمو «هجو نم ىناثم وهف «[77 :رمزلا] 4 ينام اهباشتم اباتك ثيدحلا نسحأ لر هللا » : ىلاعت
 ىلع سسأ ىذلا دجسملا نع لكس امل '"مالسلا هيلع ءهنأ امك ءًاضيأ ميظعلا نآرقلا وهو ءهجو نم
 ١١“ فني ال ءىشلا ركذ '"نإف « یفانت الف ءءابق دجسم ىف تلزن ةيآلاو ء.هدجسم ىلإ راشأف «ىوقتلا

 .؛أبن» :أ ىف () .ارشبو» :أ ىف )١(

 . «ىلثت» :أ ىفو ؟نيبتي» :ت یف (4) .؟«ىلع» :أ ىف (؟)

 .«تركذف» :أ ءت ىف (۷) .«یتأت» :أ ءت ىف (5) انامل يلا
 .EV) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .أ نم ةدايز )0(

 .(4004) مقرب ىراخبلا حيحص (۱۰)

)1١( gE Oنآل» :ت یف (16) . كيد :أ ىف ». 
 )١4( «یفانی» :ت یف .



 (41283) فايآلا:رجحلا ةزوس د عيارلا وخلا تست ست سس هم

 . ملعأ هللاو ءةفصلا كلت ىف اكرتشا اذإ هادع ام ركذ

 ميظعلا نآرقلا نم هللا كاتآ امب نغتسا : ىأ 4 مهنم اجاوزأ هب انعتم ام ئَلِإ كينيع ندمت ال )> :هلوقو

 . ةينافلا ةرهزلاو عاتملا نم هيف مه امع

 ىلإ ««نآرقلاب نعي مل نم انم سيل» :حيحصلا ثيدحلا ريسفت ىلإ ةنييع نبا بهذ انهاه نمو

 لوأ ىف مدقت امك «ثيدحلا نم دوصقملا وه سيل نكلو «حيحص ريسفت وهو «ءادع امع هب ىنغتسي هنأ
 . ريسفتلا

 نب هللا دبع نب ديزي نع «ةديبع نب ىسوم انثدح «حارجلا نب ب عيكو نع ركذ : :متاح ىبأ نبا لاقو

 اب ىبنلا دنع نكي ملو : تخ هلك تلا فاضأ : لاق لك ىبنلا بحاص عقار ىبأ نع «طیسق

 لال لإ اقيفذ فلسا هللا: لوشر ديف كل لؤقي ةدوهبلا ن لو. ىلإ لسراف خصب ف
 ءامسلا ىف نم نيمأل ىنإ هللاو امأ» :لاقف '؟![هتربخأف] كي ىبنلا تيتأف .نهرب الإ ءال :لاق .بجر
 :ةيآلا هذه تلزن هدنع نم تجرخ املف . ؛هيلإ نيدؤأل ىنعاب وأ ىنفلسأ نئلو «ضرألا ىف نم نيمأو

 ناک عسا طل ةيآكلا رخ نإ 4 ايلا ةايحلا ةرهز مهنم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت ال )
 : اولا دي فيز

 . هبحاص لام ىنمتي نأ لجرلا ىهن :لاق < كنيع ندمت ال $ : سابع نبا نع ‹ ىفوعلا لاقو

 .ءاينغألا مه : مهنم اجاَوزَأ هب انعتم ام ىلإ » :دهاجم لاقو

 نآرقلا اولعج نيذّلا  نيمسققملا ىلع انلزنَأ امك ® نيبملا ريذتلا انأ ينإ لقو ل
 .4 69 نولمعي اوناك اًمع 69 َنيعمجَأ مهئلأستل كبروف 0 نيضع

 نيبلا .« نيمملا ريذتلا » هنا سال لوق نا يلع همالتنو هللا تاو هيت ئلاعت نمآي

 ةبذكملا ممألا نم مهمدقت نمب لح امك هبيذكت ىلع مهب لحي نأ ميلأ باذع نم سانلل ريذن «ةراذنلا

 .ماقتنالاو باذعلا نم مهيلع هللا لزنأ امو ءاهلسرل

 «مهاذأو مهبيذكتو ءايبنألا ةفلاخم ىلع اوفلاحت : ىأ « نيفلاحتملا :ىأ « نيمستقملا» :هلوقو

 :ىأ ء[٩۹٤ :لمنلا] «هّلهأو هنتيبنل هّللاب اومساقت اولاَق 8 : :مهنأ حلاص موق نع ًارابخإ ىلاعت لاق امك

 a ا دب ولك

 ([44 :فارعألا] es :[4 5 : ميهاربإ لار كلم

 نيمستقم اومسف «هيلع اومسقأ الإ ءىشب نوبذكي ال اوناك مهنأكف

 .باوصلا وهو «افيض» :ت ىف (۲) .نآرقلاب نغتي مل نم :باب «نآرقلا لئاضف ىف مدقت اميف رظناو )١(

 .(امک» :ت ىف (9) .أ «ت نم ةدايز (6) .«أرمأل :1 ت یف (۳)

 هدانسإ» : ىقارعلا لاقو «هوحن هب ةديبع نب ىسوم نع «ريمن نب هللا دبع قيرط نم )711/١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (0)

 . ىذبرلا ةديبع نب ىسوم لجأل كلذو «فيعض
 .«نأب» :أ «ت ىف (0



 04 (97 )89  تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجل ا

 هنتيبنل هللاب اومساقت نيذلا «حلاص باحصأ نومستقملا :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق
 ھاو

 ىنثعب ام لثمو ىلثم امنإ» : لاق ةي ىبنلا نع ٠ [ىرعشألا] ىسوم ىبأ نع «نيحيحصلا ىفو
 «نايرعلا ريذنلا انأ ىنإو «ىنيعب شيجلا تيأر ىنإ «موق اي :لاقف هموق ىتأ لجر لثمك «هب هللا
 0 ةفئاط هبذكو ءاوجنف مهلهم ىلع اوقلطناو ءاوحلدأف هموق نم ةفئاط عاطل !ءاجنلا ءاجنلاف

 هب تئج ام عبتاو ىنعاطأ نم لثم كلذف «مهحاتجاو مهكلهأف شيجلا مهحبصف مهحبصف « مهناكم اوحبصأف

 .'"70قحلا نم هب تئج ام بذكو ىناصع نم لثمو
 اورفكو ضعبب اونمآف «مهيلع ةلزنملا مهبتك اوؤزج :ىأ € نيضع نآرقلا اوُلَعَج نيِذْلا 9 :هلوقو

 درع ری قب ديس نع ءوشب وبآ اناا «ميشه انثدح «ميهاربإ ن نب بوقعي انثدح :ىراخبلا لاق

 اورفكو «هضعبب اونمآف ءءازجأ هوؤزج «باتكلا لهأ مه :لاق 4 نيضع نآرقلا اولعج » : سابع نبا
(0 

 ىلع انلزنأ امك » :سابع نبا نع 0 "یبا نع املا نع ‹یسوم نب هللا ديبع انثدح
 (5)ىراصنلاو دوهيلا :ضعبب اورفكو «ضعبب اونمآ :لاق ( نيمستقملا

 . كلذ لثم «كاحضلاو «نسحلاو ج نب ديفسو «ةمركعو .دهاجم نع یورو :متاح ىبأ نبا لاق

 . ”رحسلا :لاق < نيضع نآرقلا اولعج $ : سابع نبا نع «ةمركع نع «نابأ نب مكحلا لاقو
 , ؟!ةهضاعلا اهنإ :ةرخاسلل "لوقت «شيرق ناسلب رحسلا : ةضعلا :ةمركع لاقو
 .نيلوألا ريطاسأ :اولاقو ءةناهك :اولاقو ءرحس :اولاق ءءاضعأ هوضع :دهاجم لاقو

 كلذف .نهاك مهضعب لاقو .نونجم :مهضعب لاقو ءرحاس :مهضعب لاق را لاقد
 .هريغو كاحضلا نع ىور اذكو .2''”نيضعلا

 نأ :سابع نبا نع «ةمركع وأ ديعس نع .دمحم ىبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 اي :مهل لاقف مسوملا رضح دقو «مهيف "فرش اذ ناكو «شيرق نم رفن هيلإ عمتجا ةريغملا نب ديلولا
 رمأب اوعمس دقو «هيف مكيلع مدقتس برعلا دوفو نإو «مسوملا اذه رضح دق هنإ «شيرق رشعم

 .أ ت نم ةدايز )١(

 .(۲۲۸۳) مقرب ملسم حيحصو )۳ )٦٤۸۲« مقرب ىراخبلا حيحص )20

 )47/١5(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 :ىلي ام «هضعبب اورفكو» هلوق دعب ه ىف (4)

 «باتكلا لهأ مه :لاق « نيضع َنآرقْلا اوُنَعَج  :سابع نبا نع «نايبظ ىبأ نع «شمعالا نع ؛ىسوم نب هللا ديبع انئدح»
 .اطخ وهو «خسنلا ىقاب ىف الو ىراخبلا حيحص ىف سیلو «هضعبب اورفكو هضعبب اونمآف «ءازجأ هوؤزج

 .؟نبا» :ت ىف (6)

 .(4705) مقرب ىراخبلا حيحص ()

 .«ةنهاكلا» :ت ىف (9) .«لوقي١ :ت ىف (۸) .«رحسا :أ ت ىف (0

 .(نس اذه :أ هت ىف )١١( .؟نيضحلا» :ت یف )٠١(



 (947 )89  تايآلا :رجحلا ةروس  عبارلا ءزجلا و

 هضعب مكلوق دریو ءًاضعب مكضعب بذكيف اوفلتخت الو ادحاو ايأر هيف اوعمجأف ءاذه مكبحاص

 "او تأ لب 0اف هج لوقت ارال مقأو 'لقف «سمش دبع ابأ اي تنأو :اولاقف .اضعب

 وه ام :لاق .«نونجم» :لوقنف :اولاق .نهاكب وه ام :لاق .«نهاك» ل :اولاق . عمسأل

 وه ام :لاق .«رحاس» :لوقنف :اولاق !رعاشب وه ام :لاق .«رعاش» :لوقنف : لاق درم
 هنأ فرع الإ ًائيش اذه نم نيلئاقب متنأ امف «ةوالح هلوقل نإ هللاو :لاق ؟لوقن اذامف :اولاق !رحاسب

 اولعج نيدّلا 8: : مهيف هللا لزنأو ا هلع رو رخ اھ :اولوقت نأ لوقلا برقأ نإو للاب

 يذلا فلا كتبو 4 ترلمعي اوناك مَع نيعمجأ مهلا كبروق» ا : « نيضع نآرقلا

 . هللا لوسرل كلذ :اولاق

 نع : :لاق «نولمعي اوناك امَع . نيعمجأ مهتلأسنل » :هلوق ىف اغا اغ «ىفوعلا ةيطع لاقو

 . هللا الإ هلإ ال

 مهتلأستل » : هلوق ىف «دهاجم نع - ميلس ىبأ نبا وه ثيل نع «ىروثلا انأبنأ . قازرلا دبع لاقو

 , “لا الإ هلإ ال 00 نع :لاق «نولمعي اوناك مع. نيعمجا

 كيرش ثيدح نم «متاح ىبأ نباو « ريرج 7 CR . ىذمرتلا قور دقو

 كبروف » :ِكَي ىبنلا نع « سنأ نع «كيهن نب '"' 00 ريشب نع «ميلس ىبأ نب ثيل نع ؛ىضاقلا

 2 ر هلإ ال نع :“'"[لاق] ( نيعمجأ مهتلأستل

 yT ريشب نع «ثيل نع « سيردإ نبا هاورو

 نب هّللا دبع نع «لاله نع «كيرش انثدح «دمحأ وبأ انثدح «دمحأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 هب هللا ولخيس الإ دحأ نم مكنم ام «هريغ هلإ ال ىذلاو :- دوعسم نبا وه - هللا دبع لاق :لاق ميّكع

 «مدآ نبا ؟ىب ىنم كرغ 'اذام «مدآ نبا :لوقيف ءردبلا ةليل رمقلاب مكدحأ ولخي امك «ةمايقلا موي

 ؟'نيلسرملا تبجأ اذام «مدآ نبا ؟تملع اميف تلمع اذام
 ءةمايقلا موي نيتلخ نع مهلك دابعلا لاسي :لاق :ةيلاعلا ىبأ نع «عيبرلا نع :رفعج وبأ لاقو

 .نيلسرملا اوباجأ اذامو «نودبعي اوناك امع

 .(لوقنف» :ت ىف (۳) .«اولوقت» :أ ءت یف (۲) .؟لیقف» :ت ىف )١(

 .«كئلوأ» ١: ءت ىف () .«ًافايضأ# :ت ىف () :«لاقد +1 ىف(4)
 .«لوق نع» :أ ىف (۸) .«سابع نبا نع» : ىف (۷)

 )70577/1١(. قازرلا دبع ريسفت (9)

 .أ ءت نم ةدايز )١١( .ارشب» :أ «ت ىف )١(

Eمقرب  (TI)ىفو «سنأ نع ءرشب نع «ميلس ىبأ نب ثيل قيرط نم امهدنع وهو ۱۱١( /۷) ىلعي ىبأ دنسمو  

 ثيل ثيدح نم هفرعن امنإ بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو «سنأ نع رشب نع كيرش قيرط نم هاور )57/١4( ىربطلا ريسفت

 .(هعفري ملو هوحن سنأ نع ءرشب نع « ءميلس ىبأ نب ب ثيل نع «سيردأ نب هللا دبع ىور دقو ءميلس ىبأ نبا

 .ةرشبلا :! ىف )١9(

 .اقوقوم هب سيردإ نبا نع «بئاسلا ىبأو بيرك ىبأ قيرط نم )457/١14( هريسفت ىف ىربطلا هاورو «مدقت امك ىذمرتلا هيلإ راشأ )١5(

 .(ام» :ت یف )١١(

 .(45/14) ىربطلا ريسفت )۱١(



 موو = _ 4٩) _۹) تايآلا : رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا-

 .كلام نعو «كلمع نع : ةنييع نبا لاقو

 ىبأ نع ءاذحلا سنوي انثدح «نفزاوخلا ىبأ نب دمحأ انثدح ‹ ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 موي ""لأسيل نمؤملا نإ «ذاعم اي» :ِلَك هللا لوسر ىل لاق :لاق لبج نب ذاعم نع «ىنابيشلا ةزمح
 2 ايقلا موي كنيفلأ الف « هيعبصأب ةنيطلا تاك و «هينيع لحك ىتح «هيعس عيمج نع ةمايقلا

 , *0(كنم هللا 17 رآ امب دعسأ دحأو

 مث .4 نولمعی اوناك مع . نيعمجأ مهَتلأسَتَل كبروف $ : نمابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 تو الع عم لل : مهلأسي ال :لاق "4: نمحرلا] 4 ٌناَج الو سنإ هبنَذ نع لاسي ال ذئمَوَيف » :لاق

 ؟اذكو اذك متلمع مل :لوقي نكلو ‹مهنم كلذب ملعأ

 نيدلا ىه يئس كانك اإ 9 نيرا نع ضرعآو رر امب عاف )
 69 نوُلوقُي امب كردص قيضُي كن نا ملعت دقلو 69 َنوُمَلَعي فوسف رخآ اهَلِإ هللا عم نولعجي

 © نیلا كيتي ىَّنح كر دبعاو 6 نيدجاّسلا نم نکو كبر دمحب حسف

 «هب عدصلاو ؟"' 'هذافنإبو هب هثعب ام غالبإب «هيلع همالسو هللا تاولص «هلوسر ًارمآ ىلاعت لوقي

 لعفا :ةياور ىفو .هضمأ : ىأ € رمۇت امب عدصاف > ان ل

 قت ام

 .ةالصلا ىف نآرقلاب رهجلا وه :دهاجم 0

 عدصاف  :تلزن ىتح ءايفختسم هب ىبنلا لار ام :دوعسم نب هللا دبع

 ۳ هباحصأو وه جرخف «(رمؤت امب
 الو «كير نم كيلإ لزنأ ام غلب : ىأ 4 نيئزهتسملا كانيفك اإ . نيكرشملا نع ضرعأو » :هلوقو

 ]4: ملقلا]  تونهديف نهدت ول اودو $ . هللا تايآ نع كودصي نأ نوديري نيذلا نيكرشملا ىلإ تفتلت

 لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي » : یلاعت لاق امك ‹؛مھنم كظفاحو «مهايإ كيفاك هللا نإف ؛مهفخت الو

 :Y]. ةدئاملا] € سالا نم كمصعي هّللاو هتلاسر تغب امف لعفت مل نإو كبَر نم كيلإ

 انثدح ‹سيردإ نب قاحسإ انثدح «نكسلا نب دمحم نب ىيحي انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 سه

 كانيفك اَنِإ 8 :ةيآلا هذه ىف لوقي اسنأ تعمس :لاق «مهرد نب ديزي نع «سّمهك نب نوع

 نع «ةديبع وبأ لاقو

 .؟ىتحو» :أ ىف (۲) .«لأسي# :أ ىف )١(

 .؛كاتأ» :أ ت ىف )٤( .«ةمايقلا موي ىتأت كنيفلأ الف» :أ ىف (۳)

 دنع الوطم ىتايسو «هوحن هب ىراوحلا ىبأ نب دمحأ نع «ناسح ىبأ نب قاحسإ قيرط نم (۳۱/۱۰) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (5)

 . ؛هتحص ىفو رظن هدانسإ ىف ًادج بيرغ ثيدح» :ريثك نبا ظفاحلا قلع دقو ءرجفلا ةروس نم ١5 :ةيآلا ريسفت

 .؟نبآ» : ءت ىف (۷) .«هذافنإو» :آ ىف )١(

 )١5/ ٤۷(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۸)

 . ىمثيهلل راتسألا فشك ىف هلثم عقو دقو فيرحت وهو «ًاسنأ تعمس» :لاق سنأ نع» :ه ءأ «ت ىف (9)



 (45:2 553 تالا رجا ةروس ا متارا هما تحك جس محب تككح محبس ووو

 - ليربج ءاجف مهضعب هزمغف يك هللا لوسر رم :لاق «رخآ اهل هللا عم نولعجی نيذلا . نيئرهتسملا
 . لاوتام ىتح ةنعطلا ةئيهك - مهداسجأ ىف عقوف مهزمغف :لاق هبسحأ

 نب ةورع نع «نامور نب ديزي ىنثدح امك  نيئزهتسملا ءامظع ناك :قاحسإ نب دمحم لاقو

 :ىصق نب ىزعلا دبع نب دسأ ىنب نم وي ا رو نانسأ ىوذ اوناك ءرفن ةسمخ - ريبزلا
 دم هلم ناك اك هلع عوف نقلب ايف د فلا لوس ناك ةف را هيلطملا نر دوتبألا

 دبع نب دوسألا :ةرهز ىنب نمو .هدلو هلا «هرصب معأ ءمهللا : لاقف أ هئازهتساو هاذأ

 نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا :موزخم ىنب نمو .ةرهز نب فانم دبع نب بهو نب ثوغي

 ديعس نب ماشه نب لئاو نب صاعلا : : ىؤل نب بعك نب صیصه نب ورمع نب مهس ىنب نمو .موزخم
 املف - ناكلم نب ورمع دبع نب ثراحلا نب ورمع نب ةلطالطلا ن نب ثراحلا :ةعازخن نمو .دعس نبا

 نع ضرعأو رمؤت امب عدصافإ : ىلاعت هللا لزنأ .ءازهتسالا ليي هللا لوسرب اورثكأو رشلا ىف ف اودامت

 :«نوملعي فوسف# :هلوق ىلإ «نيئزهتسملا كانيفك اإ .نيكرشملا

 نأ الا ف غا فرزان رغ نامو نين ديزي ىد قاما ننا'لاقو

 دوسألا هب رمف «هبنج ىلإ ةي هللا لوسر ماقو ماقف «تیبلاب فوطي وهو وي هللا لوسر ىتأ ليربج

 ىلإ راشأف رعي دبع ب (*![دوسألا هب رمو «ىمعف «ءارضخ ةقروب ههجو ىف ىمرف بلطملا نبا]
 بعك لفسأب حرج رثأ ىلإ راشأف ءةريغملا نب ديلولا هب رمو ءاَنَبَح هنم تامف «هنطب '"”ىقستساف «هنطب
 ءهل البن شيري ةعازخ نم لجرب رم هنأ كلذو ء.هرازإ رجي وهو نيتنسب كلذ لبق هباصأ ناك  هلجر

 هب رمو .هلتقف هب ضقتناف .ءیشب سیلو «شدخلا كلذ هلجر شدخف «هرازإب هلبن نم مهس قلعتف
 ةقربش ىلع ''”ضّبرف «فئاطلا ديري هل رامح ىلع جرخف ءهمدق صمخأ ىلإ راشأف «لئاو نب صاعلا
 ما ءهسأر ىلإ راشأف ءةلطالطلا نب ثراحلا هب رمو .هتلتقف ةكوش اهنم هلجر صمحخأ ىف تلحخدف
 . لتقف ءاحبق

 ناک :لاق سابع نبا نع «لجر نع «دمحم ىبأ نب دمحم ىنثدح ا

 .مهعمج ىذلا وهو «ةريغملا نب ديلولا مهس

 «ةورع نع «ديزي نع «قاحسإ نب دمحم قايس وحن «ةمركعو ريبج نب ديعس نع ىور اذكهو

 . سيق نب ثراحلا :لوقي ةمركعو .ةلطيغ نب ثراحلا :لوقي ًاديعس نأ الإ ءهلوطب
 .ةلطيغ همأو .سيق نب ثراحلا وه ءاقدصو :ىرهزلا لاق

 .ةسمخ اوناك مهنأ «دحاو ريغو «ةداتقو .مّسقمو «دهاجم نع ىور اذكو

 سنأ نع هل ملعأ الو سنأ نع «مهرد نب ديزي هب درفت" :هلوق ىمثيهلا هنع لقنو «راتسألا فشك» (۲۲۲۲) مقرب رازبلا دنسم )١(

 «سالفلا هقثوو «نيعم نبا هفعض «مهرد نب ديزي هيف» :(:< /0) عمجملا ىف ىمئثيهلا لاقو ««هريغ

 .أ هت نم ةدايز (۳) .«نبا» :ت ىف (9)

 . ىربطلاو ماشه ¿ نيأو أ «ت نم ةدايز )0( .«هريغولا ت ىف (4)

 . «هب ضيرف» :آ ءت ىف (۷) .«ىقتساف» :أ ىف (5)

 )58/١4(. ىربطلا ريسفتو )٤0۹/١« 1٠١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (8)



 o0 (19 45 )تايآلا :رجحلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 :ةفيس اوناك ىلا لاقو

 .لوألا روهشملاو

 لعج نمل «ديكأ ديعوو «ديدش ديدهت :€ نوُمَلعَي فوَسَف رخآ اهل هللا عم نولعجي نيذلا :  هلوقو
 1 .رخآ ًادوبعم هللا عم

 انإو :ىأ < نيدجأسلا نم نحو كو دمحب حسف .َنوُلوعي مب كردص قيِضَي كأ ملت دلو $ :هلوقو
 كنينثي الو كلذ كنديهي الف را نيبفو ضايقنا كل هاذا نم كل لجو انا دمحم اي :ملعلل

 هديمحتو هللا ركذب لغتشاف .مهيلع كرصانو كيفاك هنإف هللا ىلع لكوتو هللا ةلاسر كغالبإ نع

 ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك ,«نيدجاّسلا نم نكو $ :لاق اذهلو ؛ةالصلا ىه ىتلا هتدابعو هحيبستو

 :دمحأ مامإلا هاور

 «ةرم نب ريثك نع «ةيرهازلا ىبأ نع «حلاص نب ةيواعم انثدح ءىدهم نب ا دبع انثدح
 عبرأ نع زجعت ال «مدآ نبا اي :هللا لاق» لودي دك هللا لرسز يدا 2 را نب معلا نع

 .«هرخآ كفكأ راهنلا لوأ نم تاعكر

 هوحنب «ةرم نب ريثك نع «لوحکم ثيدح نم «"دواد وبأ هاور

 . ىَّلص رمأ هبزح اذإ ةَ هللا لوسر ناك اذهلو
 . توما :ملاس لاق :ىراخبلا لاق :4 نيقيلا كيتأي ىتح كبر دبعاو $ :هلوقو
 :ريرج نبا لاق امك ءرمع نب هللا دبع نب ملاس :وه اذه ملاسو

 نع «نمحرلا دبع نب قراط ىنثدح «نايفس نع ءديعس نب ىيحي انثدح ءراشب نب دمحم انثدح
 .“)توملا :لاق 4 نيقَيْلا كيتأي ىَتح كبر دبعاو :  هللا دبع نب ملاس

 0 هريغو ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو «نسحلاو «دهاجم لاق اذكهو
 كن ملو . نيلصملا نم كت مل :٠ اولاق مهنأ رانلا ,لهآ نع ًارابخإ ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو

 ٤۷١[. 57 :رثدملا] «نيقيلا اناتأ تح. نيدلا مویب بكَ انکو . َنيضْئاَخْلا عم ضوخت اًنكو . نيكسملا معطن

 نم ةأرما - ءالعلا مآ نع «تباث نب ديز نب ةجراخ نع «ىرهزلا ثيدح نم '"”حيحصلا ىفو
 ̂ كلرلع هللا ةمحر :تلق - تام دقو  نوعظم نب نامثع ىلع لحد امل وي هللا لوسر نأ - راصنألا
 «؟همركأ هللا نأ كيردي امو» ملكي هللا لوسر لاقف . هللا كمركأ دقل كيلع ىتداهشف «بئاسلا ابأ

 فرشز

 .ارامع» :أ «ت ىف )١(

 .«ىئاستلاو دواد وبأ» :آ «ت ىف (۲)

 ,(۱۲۸۹) مقرب دواد ىبأ ننسو (75877/6) دنسملا (0)

 . «حتف» (۳۸۳ /8) ىراخبلا حيحص )٤(

 )6١/١5(. ىربطلا ريسفت (0)

 .مهريغوال :ت یف (7)

 .«نيحيحصلا» :أ ىف (۷)

 . «كېلق هللا محر)» :أ ت یف (۸)



 (44 )45  تايآلا :رجحلا ةروس  عيارلا ءزجلا ه٤

 ا سرا قلو 6ا د ىف ا و علا نسر او ی كلوت

 ةدابعلا نأ ىلع - 4 نيقيلا كيتأي تح كبر دبعاو ا :هلوق ىهو ةميركلا ةيآلا هذه نم لدتسيو

 حيحص ىف تبث امك «هلاح بسحب ىلصيف ًاتباث هلقع ماد ام ناسنإلا ىلع ةبجاو اهوحنو ةالصلاك

 مل نإف ءامئاق لص» :لاق ةا هللا لوسر نأ ءامهنع هللا ىضر «ءنيصح نب نارمع نع «ىراخبلا

 .«بنج ىلعف عطتست مل نإف ءًادعاقف عطتست
 لضو مف "+ ةقرفملا نقلا دارا نأ ىلإ ةدخاللا نما وهذ نم ظنت لع اه لو

 مهيلع «ءايبنألا نإف «لهجو لالضو رفك اذهو .مهدنع فيلكتلا هنع طقس ةفرعملا ىلإ مهدحأ

 «ميظعتلا نم قحتسي امو «هتافصو هقوقحب مهفرعأو هللاب سانلا ملعأ مهباحصأو مه اوناك «مالسلا

 دارملا امنإو .ةافولا نيح ىلإ تاريخلا لعف ىلع ةبظاومو ةدابع سانلا رثكأو سانلا دبعأ اذه عم اوناكو

 ةناعتسالا هيلعو «ةيادهلا ىلع هلل دمحلاو «ةنملاو دمحلا هللو .هانمدق امك «توملا انهاه نيقيلاب

 . (ميرك داوج هنإف] اهنسحأو لاوحألا لمكأ ىلع انافوتي نأ لوؤسملا وهو «لكوتلاو

 “)[ليكولا معنو هللا انبسحو]

 )/١١١1(. مقرب ىراخبلا حيحص قفز

 .أ نم ةدايز )٥( .أ ءت نم ةدايز (6) . «اذهب» :أ ىف (۳)



 وو تاب ی م ل لا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ("![هللاب الإ ىقيفوت امو ميحرلا نمحرلا هللا مسب]
 لحنلا ةروس ريسفت

 .ةيكم ىهو
 مر را

 .400 نوكرشي اًمع ئَاعتو هناحبس هولجعتست الف هللا رمأ یت أ

 ال عوقولاو ققحتلا ىلع لادلا ىضاملا ةغيصب ًاربعم اهوندو ةعاسلا بارتقا نع ىلاعت ربخي

 :لاقو ١[. :ءايبنألا] € توضرعم ةلفغ يف مهو مهباسح ساتلل برتقال: [ىلاعت لاق امك] ةلاحم
 EEN جيرمقلا ق قشناو ةعاسلا تبرتقال

 .هولجعتست الف دعابت ام برق : ىأ ( هولجعتست الف » :هلوقو

 لاق امك «مزالتم امهالكو .باذعلا ىلع دوعي نأ لمتحيو هللا ىلع ريمضلا دوعي نأ لمتحي

 .نورعشي ال مهو ةتغب مهّنيِتأيلو باذعلا مهءاجل ىَمسُم لجأ الولو باَدَعْلاِب كنولِجعَتسيَو» : ىلاعت

 .[04 or» :توبكنعلا] «نيرفاكلاب ةطيحمل منهج ّنِإو باذعلاب كنولجعتسي

 : ىأ 4 هللا رم ىتأ» :هلوق ىف لاقف «بيجع لوق ىلإ ةيآلا هذه ريسفت ىف كاحضلا بهذ دقو

 .هدودحو هضئارف

 فالخب «اهدوجو لبق عئارشلاو (*”ضئارفلا لجعتسا ًادحأ ملعن ال :لاقف ريرج نبا هدر دقو

 .ًابيذكتو ًاداعبتسا ءهنوک لبق ه هولجعتسا مهنإف باذعلا

 اهن نوملعيو اهنم نوقفشم اونمآ نيدلاو اهب نونمؤي ال نيذلا اهب لجعتسيإ» :ىلاعت لاق امك :تلق
 3۸ ىروشلا] 4 ديعب لالض يفل ةعاّسلا يف نورامي نيذلا نإ الأ قحلا

 - هللا دبع نب دمحم نع «شايع نب ركب ىبأ نع «مدآ نب ىيحي نع ركذ :متاح ىبأ نبا لاقو
 :لاق رماع نب ةبقع نع «ةريجح نب نمحرلا دبع نع «ةمقلع نب بعك نع  ةبعش نب ةريغملا ىلوم
 عفترت لازت امف «سرتلا لثم برغملا نم ءادوس ةباحس ةعاسلا دنع مكيلع علطت» ةي هللا لوسر لاق

 ناك داتا اوي كا وللا ع جوا

 :ضعبل مهضعب سانلا لوقيف .سانلا اهيأ اي :ةيناثلا '""ىداني مث .كشي نم مهنمو .معن :لوقي نم
 لوسر لاق .هولجعتست الف هللا رمأ ىتأ .سانلا اهيأ اي :ةثلاثلا ىداني مث .معن 00 ؟متعمس له

 ندميل لجرلا نإو ءادبأ هنايوطي امف بوثلا نارشنيل نيلجرلا نإ ءهديب ىسفن ىذلا وف» :ةنَك هللا
 (””لغتشيو - لاق - آدبأ هبرشي امف هتقان بلحيل لجرلا نإو ءآدبأ آئيش "هيف ىقسي امف هضوح

 .' «سانلا )4(

 .أ ف ت نم ةدايز )۳( . «قيقحتلا» : ىف )3( .أ ف نم ةدايز )١(

 .ادانم ىداني» :أ ءت ىف (5) .«امهدوجو» :أ ىف (9) . ؛ضئارفلاب» :أ ف ىف (4)

 .«لمعتسيو» :ت ىف (۸) .(هنم» :ف ىف (۷)

 = نب ىيحي انثدح «نافع نب ىلع نب نسحلا انثدح «بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح ٥۳۹(: /4) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (4)



 )7  ٤( تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا 0605

 ىلاعت «ءدادنألاو ناثوألا نم هاوس ام هعم مهتدابعو «هريغ هب مهكرش نع هسفن هزن ىلاعت هنإ مث

 e : لاق «ةعاسلاب د «ًاريبك ًاولع سدقتو

5 00 

 هلإ ال هن
 و ه

 اورذنأ نأ هدابع نم ٌءاشي نم ىلع هرم نم حورلاب ةكئالملا لتي » ء
 .4 صدرا

 احور كيل انيحوأ كلذكو » : ىلاعت لاق امك ىحولا :ىأ «حورلاب ةكئالَمْلا لزني » : ىلاعت لوقي
 4 اندابع نم ِءاَشَت نم هب يدهن ارون هاتلعج نكلو ناميإلا الو باتكلا ام يردت تنك ام اترمأ نَم

 .[۲٥٠:ىروشلا]

 4 هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا 89 :لاق امك «ءايبنألا مهو «هدابع نم ءاشي نم ىلع : هلوقو
 يقلي ) :لاقو ۵ : جحلا] «ساّنلا نمو السر ةكئالملا نم يفطصي هلا )» :لاقو .([ 185 : ماعنألا]

 نمل ءيش مهنم هللا ىلع ٰیفخي ال نوزراب مه موي . قاتلا مي رذنيل هدابع نم ءاَشَي نم ىلع هرمأ نم حورلا
 1٥ ١5[. :رفاغ] (راهقلا دحاوا هل ميلا كلما

 نم كلبق نم انلسرأ امو ا :ىلاعت لاق امك انآ الإ هلِإ ال هنأ > اورذنيل : ىأ «اورذنأ نأ» :هلوقو
 :١(ةيآلا] هذه ىف لاقو ء[١٠ :ءايبنألا] 4نودبعاف» 4(٠ ان الإ هَل ال هنأ ْيَلِإ يحون الإ ,لوسر
 .ىريغ دبعو ىرمأ فلاخ نمل ىتبوقع اوقتاف :ىأ (نوقتاف»

 ههه
 ” م

Eنأو و اب ضرألا رهو ىلفسلا ملاعلاو «تاومسلا وهو ىولعلا ملاعلا  

 «ىتسحلاب اونسحأ نيذْلا يزجيو اولمع امب اوؤاسأ نيدلا يزجيل » لب ۰« ثبعلل ال قحلاب قولخم كلذ
.(T! : [مجنلا 

 دو ع ل لا رو سال 2

 دبعي نأ 000 قحتسي اذهلف هل كيرش اال هدحو قلخلاب لقتسملا وهو ٤ )[هريغ هعم دبعي نأ بسان

 .هل كيرش ال هدحو

 وه اذإ جردو لقتسا املف «ةنيهم ةفيعض :ىأ «ةفطن نم # ناسنإلا سنج قلخ ىلع هبن مث
 :ىلاعت لاق امك .ًادض ال ًادبع نوكيل قلخ امنإ وهو «هلسر براحيو «هبذکیو ىلاعت هبر مصاخي

 .«هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص» :لاقو «هب مدآ =
 ىرذنملا لاقو «هب مدآ نب ىيحي انثدح .«بيرك وبأ انثدح ءىرتستلا نيسحلا انثدح :07750 )١1/ ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو

 .«نوروهشم تاقث هتاور ديج دانسإب ىناربطلا هاور» :(۳۸۲ )٤/ بيهرتلاو بيغرتلا ىف
 .«بعلل ال» :أ ىف (۳) .أ هت نم ةدايز (0) .أ «ف «ت نم ةدايز )١(

 .«قحتسا» :أ :ىف (4) .ف «ت نم ةدايز (4)



 689 حش )٥_۷( تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

eحا  

 اَهأشنأ يذلا اهييحي لق . aT نیم ميصخ وه اذا

 .[۷۹ ۔ ۷۷ :سی] ميل قلخ لكب وهو ةرم لوأ
 ىف هللا لوسر قصب :لاق ا زي رسب وع جاع نباو دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىفو

 كتلدعف كتيوس اذإ ىتح .هذه لثم نم كتقلخ دقو ل ا «مدآ نبا : هللا لوقي» :لاق مث «هقک

 .قدصتأ :تلق موقلحلا تغلب اذإ ىتح «تعنمو تعمجف ءديئو كنم ضرأللو كيدرب نيب تيشم

 .'«؟ةقدصلا ناوأ ىن

 نيح لامج اهيف مکلو (2) نولكأت اهنمو عفانمو ءفد اهيف مكل اَهَقلَح ماعنألاو إل

 ّنِإ سفنألا قشب الإ هيغلاب اونوكت مل دب ىلإ مُكَلاقْنَأ لمحتو ) توحرست نيحو نوحيرت
 ro ف يد

 . 4 © ميحَر فوءرل مكبر
 ةروس ىف اهلصف امك «منغلاو رقبلاو لبإلا ىهو «ماعنألا نم مهل قلخ اب هدابع ىلع یلاعت نتعب

 اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نم .عفانملاو حلاصملا نم اهيف مهل لعج امبو < -اوزأ ةينامث ىلإ ماعنألا

 ؛ةنيزلا وهو لامجلا نم اهيف مهل امو .اهدالوأ نم نولكأيو بورش اهنابلأ نمو نوش ریو نوسبلي

 نوكت اهنإف ."') ير نش ًايشع اهعوجر توره «نوحيِرُت نيح لامج اهيف مكلو» :لاق اذهلو

 ىلإ اهنوثعبت نيح دع یا «نوحرست نيحوإ» .ةمنسأ هالعأو ءًاعورض همظعأو «رصاوحخ ا

 . ىعرملا

 مل دلب ىلإ  ءاهلمحو اهلتن نع نوزجعت ىتلا ““ةلقثملا لامحألا ىهو محال لمحتوإ»
 ء كلذ يرجي ىرج اور“ ةراجنلاو يلا ةرمعلاو جحا ىف كلو «سفنألا قشب , الإ هيغلاب اونوكت

 ةربعل ماعنألا يف مكل نإوإلا ياو لاق امك لسع و برر نه ةلامعتجالا عاونأ ىف اهنولمعتست

 :نونمؤملا] © نولمحت كلفلا ىلعو اهيلعو . نولكأت اهنمو ةريثك عفانم اهيف مكلو اهنوطب يف امم مكيقسُن
 عفانم اهيف مكلو . نولكأت اهنمو اهنم اوبكرتل ماعنألا مكل لعج يذلا هللا »ط :ىلاعت لاقو ۲ ١

 «نوركتت هللا تايآ ياف هتايآ مكيريو . نولمحت كلقْلا ىلعو اهيلعو مكرودص يف ةجاح اهيَلع اوغلبتلو

 مكبر : ىأ «ميحر فوءرل مكبر نإ ل :معنلا هذه دادعت دعب انهاه لاق اذهلو ؛[١۸  ا/4 :رفاغ]

 اماعنأ انيديأ تلمع اَمَم مه انقلخ انأ اوري مل وأ » :لاق امك « «مكل اهرخسو ماعنألا هذه مكل ضيق ىذلا

 نم مكل لعجو» :لاقو ء[الا ۷۱ :سي] 4 نولكأَي اهنمو مهبوكر اهنمف مهل اهانَلَدو . نوُكلاَم اهل مهف

 هاورو «تاقث هلاجر حيحص دانسإ» :(778 /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۲۷۰۷) مقرب هجام نبا ننسو (۲۱۰ /4) دنسملا )١(

 .؟ةريره ىبأ ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا ىف هلصأو «رسب ثيدح نم هدنسم ىف دمحأ

 .«ةليقثلا» :أ ءف «ت ىف (:) .«هدعأ» :ف «ت ىف (9) .«ىعرلا» :ت ىف (۲)



 (۸) ةيآلا لك رب واروح سي تحت

 يذلا َناَحّبس اولوقتو هيلع متيوتسا اذإ مكبر ةمعن اوركذت من د هروهظ ىلع اووتستل . نوبكرت ام ماعنألاو كلا

 -١151[. :فرخزلا] € نوبلقنمل اتر ىلإ نإ . نينرقم هل انك امو اذه ان رْخَس

 .ةبرشألاو ةمعطألا نم هب نوعفتنت ام : عفانملاو «بايث :ىأ «ءافد اهيف مكل » : سابع نبا لاق

 : 4 عفاتمو ءفدإ» :سابع نبا نع «ةمركع نع ءكامس نع «ليئارسإ انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .ةباد لك لسن
 .نبلو محلو «بكرت عفانمو حسني سابل :لاق «ءافد اهيف مك ل :دهاجم لاقو

 قل عة .سابل اهيف مكل :لوقي (عفاتمو ءفدإ : ةداتق لاقو

 .ةبراقتم ظافلأب «نيرسفملا نم دحاو ريغ لاق اذكو

 .4 6) نوملعت ال ام قلخيو ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو م
 ىتلا ءريمحلاو لاغبلاو ليخلا :وهو «مهيلع هب نتمي «هدابعل ىلاعتو كرابت قلخ امم رخآ فنص اذه

 لدتسا ركذلاب اهدرفأو ماعنألا نم اهلصقف الو ءاهنم دصاقملا ربكأ كلذو ءاهب ةنيزلاو بوكرلل اهلعج

 ىبأ مامإلاك ءاهيف هيلإ بهذ ام ىلع كلذب  ليخلا موحل ميرحت ىلإ بهذ نمم  ءاملعلا نم لدتسا نم
 امك «مارح ىهو «ريمحلاو لاغبلاب اهنرق ىلاعت هنأل ؛2"”ءاهقفلا نم هقفاو نمو "هللا همحر «ةفينح
 .ءاملعلا رثكأ هيلإ بهذو «ةيوبنلا ةنسلا هب تتبث

 ا ع نيا هدم و رقت ناقد در رح ی و ا یورو

 لاعبلاو لا مول هرکی ناك سابع نبا نأ ياخ نب عفان يلوم ن ءريثك ىبأ نب ىيحي انثدح

 ءلكألل هذهف «نولكأت اهنمو عفانمو ءفد اهيف مكأ اَهَقَلَح ماعنألاو» : هللا لاق :لوقي ناكو ءريمحلاو

 تركز هذهف © اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو»

 نب مكحلا كلذ لثم لاقو .هلثمب .سابع نبا نع «هريغو ریبج نب ديعس قيرط نم ىور اذكو
 (ة) ها ل لكم

 نب ىيحي نب حلاص نع ءديزي نب روث انثدح ءديلولا نب ةيقب انثدح ؟ هير دنع ا ندع
 لوسر ىهن :لاق «هنع هللا ىضر .ديلولا نب دلاخ نع ءهدج نع «هيبأ نع «بركي دعم نب مادقملا

 .ريمحلاو ءلاغبلاو «ليخلا موحل لكأ نع وي هللا

 - مالك هيفو  مادقملا نب ىيحي نب حلاص ثيدح نم «هجام ۲ نباو «ىئاسنلاو «دواد وبأ هجرخأو

 : هدئسم یک دمحأ مامإلا هاور ثيدحب اوسنأتساو ءاضيأ ¢

(V0 
4 

 :لاقف هلم لدأو اذه نم طسبأب رخآ هجو نم اضيأ لمح هاورو

 )١( .ةءاملعلا» :ت ىف (۲) . “هيلع هللا ةمحر» :أ ءف ىف

 )۳( ىربطلا ريسفت )١5/ ٥۷(.

 ) )4«هّللا همحر# :ت ىف (5) .«ةنييع» :أ ءف ءت ىف .

 )١6( دنسملا )٤/ ۸۹( مقرب ةجام نبا ننسو (۲۰۲ /۷) ىئاسنلا ننسو (۳۷۹۰) مقرب دواد ىبأ نتسو )91١94(.



 688 سا (۸) ةيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 (1)رّقف ءةفئاصلا ديلولا نب دلاخ عم انوزغ :لاق بركي دعم نب مادقملا هدج نع «مادقملا نب ىيحي
 ًادلاخ ىنآ ىتح مكناكم :تلقو اهولّبحَف مهيلإ اهتعفدف ءةكمر ىنولأسف «محللا ىلإ انباحصأ
 «دوهي رئاظح ىف سانلا عرسأف «ربيخ ةوزغ يَ هللا لوسر عم انوزغ :لاقف «هتلأسف هتيتأف .هلأسأف

 دق مكنإ «سانلا اهيأ» :لاق مث (ملسم الإ ةنجلا لحخدي الو .ةعماج ةالصلا» : ىدانأ نأ ىنرمأف

 0 نتألا موحل مكيلع مارحو ءاهقحب الإ نيدهاعملا لاومأ ”لحت ال الأ ءدوهي رئاظح ىف متعرسأ
 .*« طلا نم بلخم ىذ لكو «عابسلا نم بان قيد لكو ءاهلاغبو اهليخو ةيلهألا

 نيتاسبلا :رئاظحلاو .اهوحبذيل لبحلا ىف اهوقثوأ :ىأ ءاهولبح :هلوقو . ةرجحلا ىه :ةكمرلاو

 .ملعأ هّللاو ءرطشلا ىلع مهتلماعمو دهعلا مهئاطعإ دعب عقو عينصلا اذه نأكو

 «نيحيحصلا ىف تبث ام مواقي ال نكلو «ليخلا موحل ميرحت ىف اصن ناكل ثيدحلا اذه حص ولف

 . '7ليخلا موحل ىف نذأو «ةيلهألا رمحلا موحل نع ويب هللا لوسر ىهن :لاق هللا دبع نب رباج نع
 ربيخ موي انحبذ :لاق رباج نع ءملسم طرش ىلع امهنم لك , نيدانسإب دواد وبأو دمحأ هاورو

 . "”ليخلا نع انهني ملو «ريمحلاو لاغبلا نع ةي هللا لوسر اناهنف ءريمحلاو لاغبلاو ليخلا
 لوسر دهع ىلع انرحن :تلاق .امهنع هللا ىضر .ركب ىبأ تنب ءامسأ نع «ملسم حيحص ىفو

 دلا نحنو هانلكأف اسرف ع هّللا

 «دمحأو ٠ ىعفاشلاو كلام :ءاملعلا روهمج راص كلذ ىلإو .تبثأو ىوقأو لدأ هذهف

 .ملعأ هللاو .فلخلاو فلسلا رثكأو «مهباحصأو

 ليخلا تناك :لاق سابع نبا نع «ةكيلم ىبأ نبا نع . جيرج نبا انأبنأ :قازرلا دبع لاقو

 .مالسلا امهيلع «ميهاربإ نب ليعامسول هللا اهللذف «ةيشحو

 .ملعأ“" هللاو .بونجلا حير نم ليخلا قلخ هللا نأ : هتايليئارسإ ىف هبنم نب بهو ركذو

 اي هللا لوسر ىلإ تيدهأ دقو .لاغبلا اهنمو .باودلا هذه بوكر زاوج ىلع صنلا لد دقف
 .لسنلا عطقني الثل ليخلا ىلع رمحلا ءازنإ نع ىهن دق هنأ عم ءاهبكري ناكف «ةلغب

 ةيحد نع .ىبعشلا نع «ةفيذح لآ نم رمع انثدح .ديبع نب دمحم ىلثدح : دمحأ مامرا لاق

 :لاق ؟اهبكرتف ءالغب كل حتنتف «سرف ىلع ًارامح كل لمحأ الأ هللا لوسر اي :تلق :لاق ىبلكلا

 .''«نوملعي ال نيذلا كلذ لعفي امنإ»

 .«لحي ال» :ف ىف (۳) .«تلقف» :أ ىف (۲) .مرغف» :ت ىف )١(

 .ارمجلا» :ف ءت ىف (4)

 )5( دنسملا )٤/ ۸۹(.

 )١941(. مقرب ملسم حيحصو (4 247519) مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 .(۴۳۷۸۹) مقرب دواد ىبأ ننسو (757 /۳) دنسملا (۷)

 )۱۹٤۲(. مقرب ملسم حيحص (۸)

 . «هللاف» :ت ىف (9)

 )٠١(المسند )٤/ ۳١١(.



 )9  ١١( تايآلا :لحنلا 0 ءزلا د و.
 مس اس ماش

 «ةينيدلا ةيونعملا قرطلا 0 هبن 00 لبسلا ىف ل ا تاناويحلا نم ىلاعت ركذ ال
 : ىلاعت لاق امك «ةينيدلا ةعفانلا ةيونعملا رومألا ىلإ ةيسحلا رومألا نم روبعلا نآرقلا ىف عقي ام ًاريثكو

 يراوي اسابل مُكيلع انلزنأ دق مدآ ينب اي » :لاقو ء[91١/ : ةرقبلا] 4 وَلا دازلا ريخ نإ اودوزتو $

 ۲١[. :فارعألا] يريح كلذ ىوقَتلا سابلو اشيرو مكتاءوس

 ىف ةجاح اهيلع نوغلبيو '')اهنوبكري ىتلا ءاهريغو ماعنألا نم تاناويحلا ةروسلا هذه ىف ركذ الو
 4 قرطلا ركذ ىف عرش -ةقاشلا رافسألاو ةديعبلا نكامألاو دالبلا ىلإ مهلاقثأ لمحتو «مهرودص

 امك .«ليبّسلا دصَق هللا ىَلَعَول :لاقف «هيلإ ةلصوم ىه ام اهنم قحلا نأ نيبف «هيلإ سانلا اهكلسي

 ء[1 67 : ماعنألا] 4 هليبس نع مكب قرقتف لبسلا اوُعشت الو هوعباَف اميقتسم يطارص اذه ناو )ف :لاق

 4١[. :رجحلا] «ميقتسم يلع طارص "اذه » :لاقو
 . هللا ىلع قحلا قيرط : لاق «ٍليبسلا دنصق هللا ىَلَعَول :"[هلوق] ىف :دهاجم لاق
 : مالسإلا : لاق « ليسا دصق هللا ىَلَعَو ١ :ىدسلا لاقو

 :ىأ «نايبلا هللا ىلعو :لوقي «ليبسلا دصَق هللا ىَلَعَول :هلوق ىف سابع نبا نع ىفوعلا لاقو
 .“)لالضلاو ىدهلا ؟نیبت

 نم ئوقا انفاه لغاجم لوقو. كاحضلاو «ةدانق لاق اذكو ٠ هنع «ةحلط .ىبأ نب ىلع ىور اذكو

 ىهو «قحلا قيرط الإ اهنم هيلإ لصي سيلف «هيلإ كلست ًاقرط مث نأ ربخأ ىلاعت هنأل ؛قايسلا ثيح
 ا لاق هلو رزم اهنق لامعألاو 0 ود افاد امو ارو هع رشا ىلا ينزل

 .قحلا نع غئاز لئام ””دئاح : ىأ «رئاج اهنمو»
 ةينارصنلاو ةيدوهيلاك «ةقرفتملا ءاوهألاو ءارآلاو «ةفلتخملا قرطلا ىه :هريغو سابع نبا لاق

 «رئاج مكنمولا :دوعسم نبا أرقو «ةيسوجملاو

 :لاق امك ء( نيعمجأ مكادهل ءاش ولو ١) :لاقف ءهتئيشمو هتردق نع نئاك هلك كلذ نأ ربخأ مث

 ةمَأ سائلا لعجل كير ءاش ولو» :لاقو 6 :سنوي] «اًعيمَج مهلك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش وو
 ساّنلاَو ةّمجْلا نم منهج َنَألْمَأل كبَر ةملك َتّمَتو مهقلخ كلذلو كبر محر نم الإ .نيفلتخم نولازي الو ةدحاو

 .[۱۱۹ 2.1١48 :دوه] «نيعمجأ
 r م او رے ولا يج و

 مكا تبني ٥3 نوميست هيف رجش نمو بارش هنم مك ءام ءامّسلا نم لزنأ يذلا وهو

 نورتي مرق ةيآل كلذ يف نإ تارمثلا لک نمو بانعألاو ليختلاو نوتيزلاو عررلا هب

© 4 . 

 .أ «ف «ت نم ةدايز (۳) .«اذه لاق :لاقو» :ف ىف (۲) .ااهنوبکرت» :ت یف (۱)

 .«قرطلا» :ت ىف )١( .«ةلالضلا» :ف «ت ىف (5) .«نیبی) :ف «ت یف (6)

 .«رئاج» :ت ىف (۸) .(دودسما» :أ ىف (۷)



 نال )١١-1۳( تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 یف ا ت كذا یف عرش «باودلاو ماها رن مهبط ب معنأ ام هناحبس ركذ فيا

 هنم مک » :لاقف «مهماعنألو مهل عاتمو َهَّغْلَب هيف مهل امم  ولعلا وهو  ءامسلا نم رطملا '"”لازنإ
 .اجاجأ احلم هلعجي ملو «هبارش مكل غوسي ءالالز ابذع هلعج : ىأ «بارش

 «سابع نبا لاق امك .مكماعنأ هيف نوعرت ًارجش هب مکل جرخأو :ىأ «نوميست هيف رجش هنمو )
 .نوعرت :ىأ (نوميست هيف ل :هلوق ىف «ديز نباو ةداتقو ‹«كاحضلاو ةمركعو

 ىعرلا موسلاو .ةمئاسلا لبإلا هنمو

 . 99 سمشلا عولط لبق موسلا نع ىهت و هللا لوسر ن :هجام نبا ىورو

 نم اهجرخي :ىأ «تاَرَمّثلا لك نمو باتعألاو َليخّنلاو نوتيزلاو عرّرلا هب مكل تبني  :هلوقو
 و او ا و اا لاو ا طو ای قاللتعا 57 عدجتاولا ءاملا اد نرالا
 نَمَأ 8 :ىلاعت لاق امك «هللا الإ هلإ ال هنأ ىلع ةجحو ةلالد :ىأ «نورُكفتي موقل ةيال كلذ يف نإ

 اهرجش اوتبنت نأ مكل ناك ام ةجهب تاذ ق 0 ل

 : ىلاعت لاق مث ٠ :لمنلا] © َنوُندْعي موق مه لب هللا عم هَل

 كلذ يف نإ هرمأب تارخسم ر شاو طلا راي ليلا مكل رخسوط

 موق ةيآل كلذ يف نإ هَناَوْلَأ افلتخم ضرألا يف مك ًارذ امو © 0 نولقعي موَقَل تايآل
 ى

 4 نورکذی
 سمشلاو «نابقاعتي راهنلاو ليللا هريخست ىف «ماسجلا هننمو «ماظعلا هتايآ ىلع هدابع ىلاعت هبني

 ىف اهب نيدتهملل ءايضو ارون تاومسلا ءاجرأ ىف «تارايسلاو تباوثلا موجنلاو «نارودي رمقلاو

 الو ايبلع فيري ال "6 ةزدقم كرك يسب ةف ىلاعت هلا هلع. ىذلا هكلق' ىف ريس اه .لكو :تاملطلا

 يذلا هللا مكبر نإ : لاق امك «هرييستو هريدقتو هريختستو هناطلسو هرهق تحت عيمجلاو . اهنم“ صقني

 رمقلاو سمشلاو ائينح هبلطي راها ليلا يشغي شرعلا ىلع ئوتسا مث مايا ةتس يف ضرألاو ؛ تاومّسلا قلخ
 نإ 8 :لاق اذهلو ؛[54 :فارعألا] « َنيمَلاَعْلا بر هللا كرات رمَأْلاَو قلخلا هَل الأ هِرمأب تارُخسم موجنلاو

 هللا نع نولقعي موقل «ميظعلا هناطلسو ةرهابلا هتردق ىلع تالالدل :ىأ «نولقعي موقل تايآل كلذ يف

 .هججح نومهفيو

 ىلع هبن «تاومسلا ملاعم ىلع هناحبس هبن امل : 4ةئاولأ افلتخم ضرألا يف مكل ًارذ امو » :هلوقو

 .ةهلازنإف :ت ىف (1) 0000 .ءامك» :ف ىف )١(
 «كلملا دبع نب لفون نع «بيبح نب عيبرلا قيرط نم امهالك (554 )٤/ كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )257١7( مقرب ةجام نبا ننس (۳)

 :(۱۷۷ /؟) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو .ثيدحلا ركذف . . .موسلا نع ةي هللا لوسر ىهن : لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع «هيبآ نع

 بيبح نب عيب نب لفون نب ,4بيبح يبرلاو كلملا دبع نب را فعضل فيعض دانسإ اذه»
 .ةءامسلا» :أ ءف «ت ىف (0) .«لاقو» :أ ىف (:)



 (۱۸ - ٠٤ )تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزملا حلل م لعدمو+؟

ASN EEEتقاتل اقتل  EDSON ESEN 

 ٍموقل ةيآل كلذ يف نإ 9 صاوخلاو عفانملا نم اهيف امو ءاهلاكشأو اهناولأ فالتخا ىلع [تادامحجلاو]

 E ا

 ديمت نأ يساور ضرألا يف ئقلأو ©9 نوركشت مكلعَلو هلضف نم اوغتبتلو هيف رخاوم كلل

 نمک قلخي نمُفأ 9 نودتهي مه مجتلابو تامالعو 2 تودتهت مع البسو اراهنأو مكب
 و ا

 . 4 © ميحُر روفغل هللا نإ اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو 09 نورُكذت الفأ قلخي أل

 مهريسيتو «مهل هليلذتب هدابع ىلع نتميو «جاومألا مطالتملا رحبلا '"”هريخست نع ىلاعت ربخي

 لحلا ىف ءاهتيمو اهيح اهمحل هدابعل “هلالحإو هيف ناتيحلاو كمسلا هلعجو ءهيف بوكرلل
 ةيلح اهرارق نم اهجارختسا دابعلل هليهستو «ةسيفنلا رهاوجلاو ئلآللا نم هيف هقلخي امو «'”مارحإلاو
 هي د ناكل نقلا خو ا

 ىلإ ةا دوا: ياو يلا اهرم ردو جوج حيحص امهالكو .حايرلا رخمت :ليقو

 ناك هلو «نفسلا بكر نم لوأ هنإف ؛مالسلا هيلع .حون مهيبأ نع اثرإ .كلذ ىلإ مهادهو ءاهتعنص

 ءرطق ىلإ رطق نم نوريسي «ليج دعب اليجو «نرق دعب ًانرق هنع سانلا اهذخأ مث ءاهتعنص ميلعت

 ىلا اق ادو اه ىلا لاه و کا لإ دهام تلقت و ءميلقإ ىلإ ميلقإو ءدلب ىلإ دلبو

 .هناسحإو همعن :ىأ «نوركشت مكّلعلو هلضف نم اوغتبتلو ف
OS,قدادقبلا "واع نر هم ع ناك و : 

 ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «حلاص ىبأ نب لّيهس "[نع ءرمع] نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح

 لماح ىنإ :ىبرغلا رحبلل لاقف ءىقرشلا رحبلا ملكو .ىبرغلا رحبلا اذه هللا ملك :لاق '''[هعفر]
 .كيحاون ىف كسأب :لاق .مهقرغأ :لاق ؟''''ههيف عناص تنأ فيكف «ىدابع نم ًادابع كيف

 نم ًادابع كيف لماح ىنإ :لاقف ىقرشلا رحبلا اذه ملكو .ديصلاو ةيلحلا همرحو .ىدي ىلع مهلمحأو

 هباثأف .اهدلول ةدلاولاك "مهل نوكأو .ىدي ىلع مهلمحأ :لاقف ؟مهب عناص تنأ امف «ىدابع
 00 رو ل

 .ريخست» :أ ىف (۳) e نم ةدايز () .«تابنلاو» :أ ىف )١(

 .؟لمحک» :ت ىف (5) .«مرخلاو» :أ ىف (9) .«هلالجإو» :ت ىف (4)

 .«انهاه ىلإ كانه امو كانه ىلإ انهاه ام بلجت» :أ ءف ىف (۷)

 .رازبلا دنسمو ءأ «ف نم ةدايز (9) .«ذمحم نب ةيواعم» :ت ىف (۸)

 .«مهب» :ف ىف (۱۳) .«مهب» :أءف «ت یف (۱۱) .رازبلا دنسم نم ةدايز )٠١(

 دبع نب نمحرلا دبع هيفو «ةداجو رازبلا هاور» ۲۸١(: /5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك» )١1559( مقرب رازبلا دنسم )١9(

 =وبأ هعباتو» :لاق قيرطلا اذه نم )777/1١: ۲۳١( هخيرات ىف ىدادغبلا بيطخلا هاورو .«كورتم وهو ىرمعلا رمع نب هللا



 )١5  ١8( تايآلا : لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ركنم وهو «"رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ريغ ليهس نع هاور نم ملعن ال :رازبلا لاق مث
 .«فوقوم "”ورمع نب هللا دبع نع « "شايع ىبأ نب نامعنلا نع ليهس هاور دقو .ثيدحلا

 ضرألا رقتل «تايسارلا لابجلاو تاخماشلا ىساورلا نم اهيف لعج امو «ضرألا ىلاعت ركذ مث

 لابجلاو ١ :لاق اذهلو E كت يلو د هرج ساو دع :ىأ «دیمت الو

 Y]. : تاعزانلا] 4 اهاسرأ

 «ديمت تناك ضرألا تقل امل :لوقي نسحلا تعمس «ةداتق نع «رَمعم انأبنأ :قازرلا دبع لاقو
 تقلخ مم ةكئالملا ردت مل «لابجلا تقلخ دقو اوحبصأف ًادحأ اهرهظ ىلع ةرقمب هذه ام :اولاقف
 , لالا

 تلعج «ضرألا قلخ امل ىلاعت هللا نأ :داّبع نب سيق نع «نسحلا نع «ةداتق نع «ديعس لاقو
 .اهيساور اهيفو احبص تحبصأف ءًأدحأ اهرهظ ىلع ةرقمب هذه ام :ةكئالملا تلاقف ءرومت

 «بئاسلا نب ءاطع نع «دامح انثدح «لاهنم نب جاجح انثدح «ىنثملا ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 ضرألا هللا تلخ ال :لاق ءهنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع «بيبح نب هللا دبع نع
 و ی نام راكم ملا ىب ىلع لمح هةر ف
 , 082 جرتي محللاك اهرارقإ ناكف «نورت ال امو نورت ام لابجلا نم اهيف هلل راف

 «دابعلل ًاقزر ءرخآ 0 7 ناكم نم ىرجت ًاراهنأ اهيف لعجو : ىأ « السو اراهْنأو » :هلوقو

 لابجلا ' قرتخيو «رافقلاو ىراربلاو عاقبلا عطقيف ءرخآ عضوم لهأل قزر وهو عضوم ىف عبني
 ءالامشو ًابونجو «ةرسيو ةني ضرألا ىف ةرئاس ىهو .هلهال رخس ىذلا دلبلا ىلإ لصيف «ماكآلاو
 ‹عمجو عبن نيب امو «تقو ىف ٩۱ هطقنتو انیح ىرجت ةيدوأو «رابكو راغص نيب ام «ًابرغو ًاقرشو

oY 

 هيبأ نع ليهس نع ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع نع «بهو نب هللا دبع همع نع هاورف «بهو نب نمحرلا دبع نب دمحأ هللاديبع <
 ىبأ نب نامعنلا نع ليهس نع هاورف «ىطساولا هللا دبع نب دلاخ امهفلاخو ءرابحألا بعك نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع

 .«تباث ريغ هعفرو «هزواجی مل آفوقوم ورمع نب هللا دبع نع ىقرزلا شايع
 .أطخ وهو «رمعا» :ه ءأ «ت ىف (۳) .؟سابعا :أ ىف () .اورمع» :ف ىف )١(

 .هب حلاص ىبأ نب ليهس نع ؛هللا دبع نب دلاخ نع «روصنم نب ديعس قيرط نم (554 /۱۰) هخيرات ىف ىدادغبلا بيطخلا هاور )٤(
 موي دجو ناك دق هنإف ءهبشأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىلع فوقوملا :تلق» )١/ ٠(: ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 روهشملاو فورعملا اهنم تايليئارسإلا نم ةريثك ءايشأب امهنم ثدحي ناكف .باتكلا لهأ مولع نم ابتک نيتءولمم نيتلماز كومريلا

 مساقلا وبأ باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب ورمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع هب درفتف فورعملا امأف ؛دودرملاو روكنملاو
 نبا هفعض اذكو .ريكانم هثيداحأو ًاباذك ناك هئيدح تقزم مث «هنم هتعمس دقو ءىشب سيل :دمحأ مامإلا هيف لاق .اهيضاق ىندملا
 ثيدح اهعظفأو ريكانم هثيداحأ ةماع :ىدع نبا لاقو .ىئاسنلاو دواد وبأو ىراخبلاو ىناجزوجلاو متاح وبأو ةعرز وبأو نيعم
 .«رحبلا

 .ملف» :ف «ت یف (9)

 .(705 )١/ قازرلا دبع ريسفت (5)

 .«جرجرت# :أ ىف (۸) .(ةحلط» :أ ىف (۷)

 .(57 )١4/ ىربطلا ريسفت (9)

 .؟عطقتو» :ت ىف )١١( .«قرخيوا :ف «ت ىف (۰)



 -5١( 19 ) تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزخحلا حلل طع مو#

 .هاوس بر الو ءوه الإ هلإ الف رسيو رخسو «ردقو دارأ ام بسحب «هئيطبو ريسلا ىوقو

 عطقيل ىلاعت هنإ ىتح ءدالب ىلإ دالب نم اهيف كلسي ًاقرط :ىأ البس ضرألا ىف لعج كلذكو

 : ءايبنألا] «البس اجاجف اهيف انلعِجوإ» :ىلاغت لاك امك «اكلشمو ار امهنيي اه ترکی ج للا

 ١"[.

 نورفاسملا اهب لدتسي «كلذ وحنو «راغص ماكآو رابك لابج نم لئالد :ىأ € تامالعو # :هلوقو

 . "”[راهنلاب] قيرطلا اولض اذإ ًارحبو ارب
 . سابع نبا هلاق «ليللا مالظ ىف :ىأ 4 نودتهي مه مجتلابو » :هلوقو
 .لابجلا ىهو . موجنلا :نولوقي :4 تامالعو » :هلوق ىف كلام نعو

 ال ىتلا «ناثوألا نم هاوس ام نود هل الإ ةدابعلا ىغبنت ال هنأو «هتمظع ىلع اهبنم ىلاعت لاق مث

 . © نوركذت الفأ قلخي أل نمک قلي نمف ١ :لاق اذهلو ؛نوقلخي مه لب ًائيش قلخت

 هللا نإ اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت نإو ) :لاقف < «مهيلإ هناسحإو مهيلع همعن ةرثك ىلع مههبن مث 7

 مكرمأ ولو «كلذب مايقلا نع متزجعل همعن عيمج ركشب مكبلاط ولو «مكنع زواجتي :ىأ «ميحُر روُفغل

 «ريثكلا رفغي «ميحر روفغ هنكلو «مكل ملاظ ريغ وهو مكبذعل مكبذع ولو «متكرتو متفعضل هب

 لا رع راحو

 اذإ «كلذ ضعب ركش ىف ريصقت نم مكنم ناك امل (ميحر روع هلا نإ » :لوقي :ريرج نبا لاقو
 1 ”ةيوتلاو ةبانإلا دعب ا «مكبذعي نأ مكب «ميحر9 .هتاضرم عابتاو هتعاط ىلإ مت متبنأو متبت

 ايش نوقلخي ال هللا نود نم نوعي نيذّلاو ® تولع امو نورس ام مّلعي هللاو ل

 . 4 © نوثعبي ناّيأ نورعشي امو ءايحأ ريغ تاومأ 60 َنوُقَلَخُي مهو
 «ةمايقلا موي هلمعب لماع لك ىزجيسو «رهاوظلا ملعي امك رئارسلاو رئامضلا ملعي هنأ ىلاعت ربخي

 .رشف ًارش نإو «ريخف ًاريخ نإ
 لاق امك «نوقلخي مهو ائيش نوقلخي ال هللا نود نم "اهنوعدي ىتلا مانصألا نأ ربخأ مث

 .[ة5 قد : تافاصلا] 4 نولمعت امو مكقلخ هّللاو .نوتحنت ام نودبعتأ ]ل :ليلخلا

 الو رصبت الو عمست الف «"اهیف حاورأ ال تادامج یھ :ىأ 4 ءاّيحَأ ريغ تارمأ» لق

 لو ي ماو 2 رر لمعت

 وأ عفن هذه دنع ىجتري فيكف «ةعاسلا نوكت ىتم نوردي ال :ىأ 4 نونعبي ناَيَأ نورعشي امو»

 .ءىش لك قلاخ وهو «ءیش لك ملعي ىذلا نم كلذ ىجتري اهنإ ؟ءازج وأ باوث

 .«نع زواجتيو» :ت ىف (۳) .ف «ت نم ةدايز () .«نوكيل» :أ ىف )١(

 .ف «ت نم ةدايز )٤(

 .(54 )١5/ ىربطلا ريسفت (۵)
 .2«ىجريا :أ ءف «ت ىف (۸) . «اهل» :أ «ف «ت ىف (۷) .«اهنوعدت» :ت یف (7)



 (؟5 _ ۲۲) تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا 00

 ال » َنوُربْكَتَسُم مهو ةركنم مهبولق ةرخآلاب نونمؤي ال نیذّلاف دحاو هَلِإ مكهلإ »
 نفي. ع نیک قا

 . 4 ©9 نيربكتسملا بحي ال ُهَّنِإ نونلعي امو ورسي ام مَلع هللا نأ مرج
 مهبولق “ركنت نيرفاكلا نأ ربخأو ءدمصلا درفلا دحألا دحاولا وه الإ هلإ ال هنأ ىلاعت ربخي

 »]0 :ص] © باجع ءىش اذه نإ ادحاو اهل ةهلآلا لعجأ ١) :كلذ نم نيبجعتم مهنع ربخأ امك «كلذ
 مه اذإ هنود نم نيذّلا ركذ اذإو ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلا بولف ترآمشا هدحو هللا ركذ اذإو » : ىلاعت لاقو

 ]40 : رمزلا] 4 تورشبتسي

 نيذْلا نإ ل :لاق امك «هديحوتل مهبولق راكنإ عم هللا ةدابع نع : :یآ (نوربگتسم مهو $ : هلوقو

 ًاقح :ىأ « مرجال $ :انهاه لاق اذهلو ؛٠ :رفاغ] 4 نيرخاد منهج َنوُلحْديس يتدابع نع َنوُرْكَتسَي
 بحي ال هّلِإ » ءءازجلا متأ كلذ ىلع مهيزجيسو :ىأ «نونلعي امو نوُرسي ام مَلعي هللا نأ

 . «نيربكتسملا

 موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل 2 نيلرألا ريطاسأ اولاَق مكبر لزنأ اذام مهل ليق اذإو ظ

 ل ا رازوأ نمو ةمايقلا

 بتك نم ا : ىأ a ريطاسأ انيلع ىلتي يذلا اذه اغإ ًائيش لا ل : ىأ < يللا

 ١[ :ناقرفلا] «اليصأو ةركب هيلع ىَلمَت يهف اهبتتكا نيلوألا ريطاسأ اولاقو $ :ىلاعت لاق امك «نيمدقتملا

 لاق امك « ةلطاب اهلك «"ةداضتم ةفلتخم الاوقأ "[هيف] نولوقيو «لوسرلا ىلع نورتفي :ىأ
 نم لك نأ كلذو ۹ :ناقرفلا] © اليبس نوعيطتسي الف اوُلَضَف لاَمأْلا كل اوبرض فيك رظنا $ : ىلاعت

 راما e .نونجمو «نهاکو «رعاشو «رحاس :نولوقي اوناكو .أطخأ لاق امهمف قحلا نع جرخ

 لتقف .ردَقو ركف $ امل «ىموزخملا ةريغملا نب م ديلولاب قيسا دولا نييس يش مهل هقلتخا ام ىلإ مهرمأ

 4 رٹ ؤي رحس الإ اذه نإ لاقف . ربكتساو ربدأ م . وسبو سبع متارن مل .ردق فيك لش ْمُ .ردق فيك

 . هللا مهحبق .هيأرو هلوق نع اوقرفتف .ىكحيو لقني :ىأ ۲٤[ ۱۸ :رثدملا]

 اغنإ :ىأ 4 مّلع ريغب مهنوُلضي نيذّلا رازوأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل 8 :ىلاعت هللا لاق
 : ىأ «مهنوقفاويو مهنوعبتي نيذلا رازوأ نمو مهارزوأ (5)| كمحتيف كلذ اولوقي نأ مهيلع انردق

se 
(¥) (» 

 ءاج امك ‹ مهب كئلوأ ءادتقاو مهريغل مهئاوغإ ةئيطخو <« «مهسفنأ ىف ” مهلالض ةئيطخ مهيلع ٠ ريصب ١

EFمهروجأ نم كلذ صقني ال ءهعبتا نم ررجأ لثم رجالا نم هل ناك ئده ىلإ اعد نم»  

 . «ائيش مهماثآ نم كلذ صقني ال هعبتا نم ماثآ لثم مثإلا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو ایش

 . «ةفلتخم ةداضتم» :ف «ت ىف (۳) .أ ءف «ت نم ةدايز (0) .«رکنی» :ت یف (۱)

 .«اولمحتيل» :أ ف «ت ىف (0) .«لطاب» :أ «ف «ت یف (4)

 .؟مهدانع» :ف ىف (۷) .اريصت» :ف ىف (5)



 0817 0 اعا لتا ة روس غيارلا نإ تجيب حت تحس تبسم و و

 « نورتفي اوناك مَع ةمايقلا موي الا مهلاقثأ عم الاقنأر مهان نامحي حیلو ل : [هللا] لاقو

 رازوأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحیل 2 :ةلوق ىف سابع نبا نع ىفوعلا ىور 0 0-0
 .[1؟ : تولا 4 ْمهلاقْنَأ عم الاَقْنأَو مهلاقنأ لمحل # :هلوقك اهنإ : 4 ملع ريغب مهتوُلضي نيذلا

 نم مهعاطأ نمع ففخي الو . مهعاطأ نم بونذو مهبونذ : مهلاقثأ نولمحي :دهاجم لاقو

 .ًائيش باذعلا

 مهقوف نم فقسلا مهيلع رخف دعاوقلا نم مهتاينب هللا ىتأف مهلبق نم نيذلا ركم دق

 نيذّلا يئاكرش نيأ لوقيو مهيزخي ةمايقلا موي مث © © نورعشي ال ثّْيح نم باذعْلا مهاتأو
- 

2 
 .4 9 نيرفاكلا ىلع ءوُسسلاو مويا يزخلا نإ ملعْلا اوتوأ نيذّلا لاق مهيف نوُفاشت متنك

 ىنب "”ىذلا دورمن وه:لاق 4 مهلبق نم نيذّلا ركم دق 8 :هلوق ىف سابع نبا نع«ىفوعلا لاق
 . حرصلا

 .هوحن دهاجم نع ىورو : متاح ىبأ نبا لاق

 هللا ثعبف دور ضرآلا ىف ناك راج لو :ملسأ نب ر ليز نع ةرمعم نع او

 نم هب سانلا محرأو «قراطملاب هسأر برضي ةنس ةئامعبرأ ثكمف «ةرخنم ىف تلخدف يقرع هيلع

 هتامأ مث «هكلمك ةنس ةئامعبرأ هللا هبذعف «ةنس ةئامعبرأ ارابج ناكو «هسأر امهب برضف هيدي عمج

 . < دعاوقلا نم م مهتاينب هللا ىتأَف » : هللا لاق ىذلا وهو ءءامسلا ىلإ احرص ىنب ناك ىذلا وهو . هللا

 ةروس ىف لاق امك ءانهاه هللا ىكح ىذلا ركملا نم اوركذو a حى :نورخآ لاقو

 1 : ميهاربإ] < لاَبجْلا هنم لوزتل مهركم ناك نإو ) : ميهاربإ
 هتدابع ىف اوكرشأو هللاب اورفك نيذلا ءالؤه هعنص ام لاطبإل < «لثملا باب نم اذه :نورخآ لاقو

 لالضإ ىف اولاتحا :ىأ [۲۲ :حون] « ارابك اركم اوركمو # :مالسلا هيلع «حون لاق امك «هریغ

 ركم لب» :ةةمايقلا موي مهعابتأ مهل لوقي امك «ةليسو لكب مهكرش ىلإ مهولامأو ةليح لكب سانلا

 a (49[ةيآلا] «ادادنأ ُهَل لعجنو هللاب رفت نأ اننورمأت ذإ راهتلاو ليلا

 امك اھلصاو .مهلمع لطبأو ءهلصأ نم هثتجا :ىأ «دعاوقلا نم مهتاينب هللا ىتأف ¥ : هلوقو
 .["5 : ةدئاملا] 4 هّللا اَهأفَطَأ برَحْلل ارات اودقوأ املك » :ىلاعت لاق

 : يدْيأو مهيديأب مُهتويب نوبرخي بعرلا مهِبولُق يف فَدقو اوبستحي مل ثيح نم هللا مهاتأف $ :هلوقو

 ]۲ :رشحلا] 4 ٌراصبألا يلوأ اي اوربتعاف نينمؤملا

 ال ثْيح نم َباَذَعْلا مهاتأو مهقوف نم فقّسلا مهيلع حف دعاوقلا نم م مهتاينب هّللا ىَتأَف » :انهاه لاقو

 .«نيحل :أ ءف ءات ىف () .«اذهل» :أ ء.ت ىف () .ت نم ةدايز )١(

 . (هلصأو» :أ ءف ءت ىف (©) .ف نم ةداير (4)



 نل )۲۹ 747 ناتیآلا :لحنلا ةروس - غيارلا + ءزجلا

 ءةينالع هلعجيف «مهرئامض هّنجُت تناك امو «مهحئاضف رهظي :ىأ «مهيزخي ةمايقلا موي مث . نورعشي
 نع "نيحيحصلا ىف امك "٠ رهتشتو ري :قراطلا] «رئارسلا ىَلبت موي » : قلاعت لاك انك
 :لاقيف ءهتردَغ ردقب هتسا دنع ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل بصني» : ةي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا

 ۳( نالف نب نالف ةر هذه

aسوؤر ىلع ر هلا کک هنورسي اوناك ام يل رهظب مار  

 202ھ

 تماقو ا اذإف ١٠١[. :قراطلا] وچ انف 4r] :ءارعشلا]

 اوتوأ نيدلا لاق .' اال ني ع تكس «ةملكلا مهيلع تقحو ءةلالدلا مهيلع

 نإ : ذئنيح نولوقيف «ةرخآلاو ايندلا ىف قحلا نع نوربخملاو «ةرخآلاو ايندلا ىف ةداسلا مهو - «ملعلا

 هب كرشأو «هللاب رفك نمب '')[طيحم] مويلا باذعلاو ةحيضفلا :ىأ (نيرفاكلا ىلع ءوُسلاو مويا يزخلا

 .هعفني الو هرضي الام

 هللا نإ ىَلب ءوس نم لمعن اتك ام ملسلا اوقاف مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوتت نيذلا ل

 ىوثم سئبلف اهيف نيدلاخ مّتهج باوبأ اولخداف 09 نولمعت متنک اَمب ميلع

 . 4 نیربكتملا

 ضبقل مهيلإ ةكئاللا ءىجمو مهراضتحا دنع مهسفنأ ىملاظلا نيكرشملا لاح نع ىلاعت ربخي
 4 ءوس نم لمعت انك ام » :نيلئاق دايقنالاو ةعاطلاو س اورهظأ : ىا مّلَسلا اوقاف > : مهحاورأ

 نوفلحيف اعيمج هللا مهشعبي موي $ YY] : ماعنألا] € نيك رشم انك ام ابر هّللاو » : داعملا موي نولوقي امك
 1۸ : ةلداجملا] € مكل نوفلحي امك هل

 منهج باوبأ اولخداف . نولمعت منك امب ميلع هللا نإ ىب ظ: كلذ مهليق ىف مهل ابذكم هللا لاق

 ًاربكتم ناك نمل «ناوه راد نم ناكملاو ماقملاو ليقملا سئب :ىأ 4 نيربكتملا ىوثم ©" ”سئيلف اهيف نيدلاخ
 .هلسر عابتاو هللا تايآ نع

 اهرح نم اهروبق ىف مهداسجأ "!ىتأيو «مهحاورأب ما موي نم منهج نولخدي مهو
 الو منهج ران ىف تدلخو «مهداسجأ ىف مهحاورأ ' تكلس ةمايقلا موي ناك اذإف ءاهمومسو

 نوضرعي راثلا» :ىلاعت هللا لاق امك «["5 :رطاف] «اًهباذع نم مهنع ففي الو اوتوميف مهيَلع ئضقي

 i :رفاغ] 4« باَذَعْلا دش وعرف لآ اولخدأ ةَعاَسلا موقت د مويو اًيشعو اودع اهيل

 رادو ةنسح ايندلا هذه يف اونسحَأ نيذلل اريخ اوُلاَق مكبر لزنأ اذام وقتا نيدّلل ليقو »

 )١( ؟حيحصلا» :ت یف (۲) . (رتتسيو رهظي» :ت ىف .

 )( مقرب ملسم حيحصو )1۸۸( مقرب ىراخبلا حيحص )1¥0).

 )6( .؟رارق اله : ءف «ت ىف (۵) .أ «ف «ت نم ةدايز )١( .ف نم ةدايز

 .«تلاس» :ت ىف (9) .«لاثيو» :أ ءت ىف (۸) 7.؟سئيفلا :ت ىف (۷)



 ب73 تايآلا + لیلا نريد عيازلا اهزملا تحتي حب و

 ام اهيف مهل راهنألا اهتحت نم يرجت اهنولخدي ندع تانج © نيقتمْلا راد معنلو ريخ ةرخآلا

 مكيلع مالس نولوقي َنيِبيَط ةكئالملا مهافوتت نيذّلا ©0 نيقتملا هللا يزجي كلذك نوءاشي

 . 4 ©2 نولمعت متنك امب نجلا اولخدا
 لزنأ اذام » :مهل ليق كئلوأ نإف «ءايقشألا نع هب ربخأ ام فالخب «ءادعسلا نع ربخ اذه

 اولاق 8 ءالؤهو .نيلوألا ريطاسأ 2" اذه امنإ ءائيش لزني ي ")هل :باوجلا نع نيضرعم اولاقف , مكبر

 .هب نمآو هعبتا نمل ًائسحو ةكربو ةمحر :ىأ ءاريخ لزنأ نا فريح

 اينالا هذه يف اونسحأ نيد » :اولاقف هلسر ىلع هلزنأ اميف هدابع "[هب] هللا دعو امع اوربخأ مث 37

 ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم احلاص لمع نم » : ىلاعت لاق امك , «ريخ ةرخآلا رادلو ةنسح
 نسحأ ايندلا ىف هلمع نسحأ نم :ىأ 91 : لحنلا] € َوُلَمعي اوناَك ام نسحأب مهرجأ مهئيزجنلو ةبيط

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هيلإ هللا
 امك ءايندلا ىف ءازجلا نم متأ اهيف ءازجلاو ءايندلا ةايحلا نم :ىأ ءريخ ةرخآلا راد نأب اوربخأ مث

 امو # :ىلاعت لاقو ٠[ :صصقلا] 4 ريح هللا باو مكليو “ ”ملعلا اوتوأ نيذّلا لاقو 8 :ىلاعت لاق

 لاقو .[۱۷ :ىلعألا] «ئقب أو ريخ ةرخآلاو» ىلاعت لاقو 1۸ :نارمع لآ] 4 راربألل ريخ هللا دنع

 :٤[. ىحضلا] «ئلوألا نم كلل ريخ ةرخآالو» : “)لک هلوسرل
 . ( نينا راد معتلو» :“اولاقف ةرخآلا ,رادلا اوفصو مث
 ةرخآلا "”[رادلا] ىف مهل :ىأ € نيقتملا ر راد و: و نع لد 0 تا : هلوقو

 ءاهروصقو اهراجشأ نيب :ىأ « راهنألا اهتحت نم يرجت ¥ اهنولخدي “"ةم ىأ « ندع تانج

 ( نودلاخ اهيف متنأو نيعألا ذلتو سفنألا ٠ اهيهتشَت ام اهيفو : یلاعت لاق امک ا

 ,2''ههبارش ىلع سولج مهو ةنجلا لهأ نم ألملاب رمتل ةباحسلا نإ» :ثيدحلا ىفو ء[١۷ :فرخزلا]
 نوكيف «ًابارتأ بعاوك انيرطمأ :لوقي نمل مهنم نإ ىتح «مهيلع هترطمأ الإ ًائيش مهنم دحأ ىهتشي الف
2372370 

 .هلمع نسحأو هاقتاو هب نمآ نم لك هللا ىزجي 2'؟*”كلذك :ىأ 4 َنيِّملا هللا يرجي كلذك »
 سندلاو كرشلا نم نوصلخم :ىأ «نوبيط )نا «راضتحالا دنع لاح نع ىلاعت ربخأ مث

 .آ «ت نم ةدايز (۳) .«وه» :أ ىف )١( : یا 1 ىف ()
 .أطخ وهو «ناميإلاو ملعلا اوتوأ نيذلا لاقو» : «ف ءت ىف )©

 . هيلع هللا تاولص» :ف ىفو ««همالسو هيلع هللا تاولص» : «ت ىف (0)

 .أ نم ةدايز (0 .«لاقف ةرخآلا رادلا فصو مث» :أ «ف «ت ىف )١(

 .أطخ وهو «ىهتشت» :أ «ت یف (۱۰) .(ةماقم» :أ ىف (9) .أ ءف نم ةدايز (8)

 .«كلذك» :ف ىف )١6١( .(مهرئارس» :أ ىف )١١(

 .أبنلا ةروس نم ۳ :ةيآلا ريسفت دنع هدانسإب ىتأيسو «هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ ثيدح ن هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاور )1۳(

 .!مهو» :أ «ف «ت یف )١5( .«اذکه» :أ ءف یف )١5(



 وو حجي gg تا للا ووزع ارا درا

 مث هللا نبر اولاق نيذلا نإ لاك ناقتي لوبا" ”مهرشبت و مهيلع ملست ةكئالملا نأو ءءوس لكو

 يف مكؤ نحن . نودعوت محك يتلا ةئجْاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت الأ ةكئالملا مهيلع لّرنت اوماقتسا

 ( ميحُر روفغ نم الز . نوعدت ام اهيف مكلو مكسفنأ يهتشت ام اهيف مكلو ةرخآلا يفو ايتدلا ةايحْلا

 .[۳۲ ۔ ۳۰ :تلصف]

 هللا تبني : ىلاعت هلوق دنع رفاكلا حورو نمؤملا حور ضبق ىف ةدراولا ثيداحألا انمدق دقو

 :ميهاربإ] «ءاضي ام هللا لعفيو نيملاظلا هللا لضيو ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباّثلا لوقلاب اونمآ نيذا

/]. 

 امو مهلبق نم نيذّلا لعف كلذك كبَر رمأ يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نورظني له

 اوناك ام مهب قاحو اولمع ام تائّيس مهباصأف ©9 نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو هللا ِمهَمَلَظ

 . 4 69 نوءزهتسي هب

 الإ ءالؤه رظتني له :ايندلاب مهرارتغاو لطابلا ىف مهيدامت ىلع نيكرشملل ًاددهتم ىلاعت لوقي
 . ةداتق هلاق ياو نأ مس

 SOE معد ا أ 1 0

 جهلا مهُملظ امو .لاكنلاو باذعلا نم هيف مه اميف اولحو هللا سأب اوقاذ '*”ىتح نيكرشملا نم

 .مهسفنأ اوناک نکلو# «هبتک لازنإو هلسر لاسرإب مهيلع هججح ماقأو «مهيلإ رذعأ ىلاعت هنأل

 «كلذ ىلع هللا ةبوقع *”مهتباصأ اذهلف هب اوؤاج امب بيذكتلاو لسرلا ةفلاخمب :ىأ (نوملظي
 لسرلا نم نورخسي :ىأ «نوءزهتسي هب اوناك ام # ميلألا باذعلا نم مهب طاحأ :ىأ «مهب قاحو»

 .[14 :روطلا] نوبذكت اهب مك يتلا راثلا هذه» : ةمايقلا موي لاقي اذهلف ؛هللا باقعب مهودعوت اذإ
 انمرح الو انؤابآ الو نحت ءيش نم هنود نم اندبع ام هللا ءاش ول اوكرشأ نيدّلا لاقو

 دقلو ۳= نيرملا البلا الإ لسرلا ىلع لهف مهلبق نم نيذلا لعف كلذك ءيش نم هنود نم
 نم مهنمو هللا ىده نم مهنمف توغاّطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ الوسر ةمأ لك يف انغعب

 صرحت نإ 9 َنيِبَدَكَمْلا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا يف اوريسف ةلالّضلا هيلع تّقَح

 . 4 9 نيرصاُن نّم مهل امو لضي نم يدهي ال هللا نف مهاده ىلع

 .«نونياعي امو :أ ىف (۳) .أطخ وهو «مهيتأي وأ» :أ ىف (0) .امهنورشبيو) :أ ىف )١(

 .؟مهباصأل :ف ءت ىف (5) .«نيحا :ت ىف (4)



 N ص بع ع حج حسوب

 :مهلوق ىف «ردقلاب نيجتحم مهراذتعاو كرشلا نم هيف مه اب نيكرشملا رارتغا نع ىلاعت ربخي

 رئاحبلا نم : ىأ ( ءيش نم هنود نم انمرح الو اتؤابآ الو نح ءيش نم هنود نم اندبع ام هللا ءاش ول $
 هب هللا لري لع ءويهفأ "' ف د اولا ر لئاصولاو:بئاوسلاو

 .اناطلس

 لاق .هنم "انكم املو ةبوقعلاب انيلع هركنأل ءانلعف امل ًاهراك ىلاعت ناك ول هنأ :مهمالك نومضمو
 هريعي مل هنأ نومعزت امك رمألا سيل :ىأ ؟4 نيبمْلا البلا الإ لسرلا ىَلَع لهف :  مهتهبش مهيلع ادار هللا
 ةمأ لك ىف ثعبو «ىهنلا دكآ هنع مكاهنو «راكنإلا دشأ مكيلع هركنأ دق لب «هركني “ملو "”هكيلع

 نع ىهنيو هللا ةدابع ىلإ وعدي مهلكو ءالوسر ةفئاطو سانلا نم نرق لك ىف :ىأ ءالوسر

 «كلذب لسرلا سانلا ىلإ لسري ىلاعت لزي ملف ,.4ترغاّطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ ط :هاوس ام ةدابع
 ىلإ هللا هثعب لوسر لوأ ناكو «حون مهيلإ لسرأ نيذلا حون موق ىف «مدآ ىنب ىف كرشلا ثدح ذنم

 «براغملاو قراشملا ىف نجلاو سنإلا هتوعد تقبط ىذلا ويم دمحمب مهمتخ نأ ىلإ ضرألا لهأ

 4 نودبعاف انأ لإ هل ال هنأ هيَلِإ يحون الإ لوسُر نم كلبق نم اَنْلسَرَأ امو # :ىلاعت هللا لاق امك مهلكو

 (نودبعي ةهلآ نمحرلا نود نم اَنْلعَجَأ انلسر نم كلبَق نم انلسرأ نم لأساو 8 : ىلاعت لاقو [؟5 :ءايبنألا]
 هللا اودبعا نأ ًالوُسَر هم لك يف اتعب دقو ظ :ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت لاقو ء[١٤ :فرغخزلا]

 نم اندبع ام هللا ءاش وَلا :لوقي نأ اذه دعب نيكرشملا نم دحأل غوسي فيكف .4ترْغاَّطلا اوبنتجاو
 امأو ءهلسر ةئسلأ ىلع كلذ نع مهاهن هنأل ؛"ةيفتنم ةيعرشلا ىلاعت هتئيشمف .ءيش نم هنود

 اهلهأو رانلا قلخ ىلاعت هنأل ؛ “اهيف مهل ةجح الف ءاردق كلذ نم مهنيكمت /”ىهو «ةينوكلا هتئيشم

 ةا و لا هيا كل ي هلو اهدا ىف ريالا وهو و نا ا
 ؛لسرلا راذنإ دعب ايندلا ىف ةبوقعلاب مهيلع '' ''ركنأو «مهيلع ٣ ريع هنأ ربخأ دق ىلاعت هنإ مث

 قاع ناك فيك اورظناَف ضرألا يف اوريسُف ةلالّضلا هلع تّقح نم مهنمو هللا ىده نم مهنمف $ : لاق اذهلف

 مهيّلع هللا رمد » فيك قحلا بذكو لسرلا فلاخ نم رمأ نم ناك امع “'"اولاسا :ىأ (نيبذكملا
 .[۱۸ :كلملا] ريكت ناك فيكَ مِهلْبَق نم نيذَلا بدك دقو ل ء[١٠ :دمحم] (اهلامأ نيرفاكللو

 «مهلالضإ دارأ دق هللا ناك اذإ «مهعفني ال مهتياده: ىلع هصرح نأ وكي هلوسر ىلاعت ربخأ مث

 الو 9 : هموقل حون لاقو ١ : ةدئاملا] 4 اّن هّللا نم هَل كلمت نلف هتنتف هللا دري نمو 9 : ىلاعت لاق امك
 چ چ لا الا چ

 ةيآلا هذه ىف لاقو «[5”7 :دوه] « مكيوغي نأ ديري هللا ناک نإ مكل حصنأ نأ تدرَأ نإ يحصن مكعفني

 .«اننكم الو» :ف ىفو «(اننکم املو» :ت یف (۲) .«لّبق نم» :ف ىف )١(

 .«نوعدي» :ف ىف (0) .«الو» :أىف(4) ا ملا :أ «ت یف (۳)

 .«یهف» :ف ىف (۸) .«ةيفنم» :ف ىف (۷) .«نوهنيو» :ف ىف (5)

 .؟هركنأو» : ىف (۱۱) .«هريعا :أ ىف )2١( .«هيفل :أ ف «ت ىف (9)

 .«اولأساف» :أ ىف )١6(



 لا ب 178-240 ) تايآلا :لحتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 يداه الف هلا للضي نمط :ىلاعت لاق امك (لضي نم يده ال هلا نف مهاده ىلع صرحت نإ : ةميركلا
 كبَر تملك مِهْيَلَع تّقح نيذّلا نإ :ىلاعت لاقو ٦ : فارعألا] (نرهمعي مهنايفط يف '”مهرذيو هل

 .[ةال 41 :سنوي] 4 ميلألا باَذَعْلا اوري تح ةيآ لك مهتءاج ولو . نونمۇي ال

 يدهي الط :لاق اذهلف ؛نكي مل أشي ي مل امو ناك ءاش ام هنأ هرمأو هنأش :ىأ « هللا نإف» : هلوقف

 :ىأ «نيرصات نم مهل امو دحأ ال : ىأ ؟هللا دعب نم هيدهي ىذلا نمف هلضأ نم :ىأ «لضي نم

 .[65 :فارعألا] 4 َنيمَلاَعْلا بر هللا كرابت رمألاو قلَحْلا هل الأ ظ .هقاثوو ةنادع ف "نو وذقني

 رتكأ نكلو اًقح هيلع ادعو ىب تومي نم هللا ثعبي ال مهناميأ دهج هّللاب اومسْقَأو )»

 نيبذاك اوناك مهنا اورفك يذلا مّلعيلو هيف نوفلتخي يذّلا مهل نبيل © نومْلعي ال سالا

 .4 يد نرگیف نك هل لوق نأ هاندرأ اذإ ءيشل اتلوق اَمَنِإ ©9
 ىف اودهتجا :ىأ «يناميأ هج للاب # اومسقأف اوفلح مهنأ : :نيكرشملا نع اربخم ىلاعت لوقي

 ىلا و ی فلل ادعت ىا ترم نم هللا ثعب لو هنأ ىلع نا دراو حا

 ا «ىلب» : مهيلع ادارو مهل ابذكم ىلاعت لاقف .هضيقن ىلع اوفلحو .كلذب مهل مهرابخإ

 ° ههلْهَجلَف :ىأ 4نوملعي ال سائلا رثكأ نكلوإ نم دبال :ىأ (اقح هيلع ادعو كلذ نوكيس
 | .رفكلا ىف نوعقيو لسرلا 0

 يذلا سانلت أ مهل نبیل :لاقف ءدانتلا موي داسجألا مايقو داعملا ىف هتمكح ىلاعت ركذ مث

 «ىنسحلاب اونسحأ نيذلا يزجيو اولمع امب اوؤاسأ نیلا "”يرجييلالو یک نیا 00
 نم هللا ثعبي ال : مهماسقأو مهناميأ ىف ::ئأ «نيبذاك اوناك مهنا اورفك نيذّلا ملعيلو» ء[١۳ :مجنلا]

 اهب متنك يتلا راثلا هذه : ةينابزلا مهل ""لوقتو ءاعد منهج ران ىلإ ةمايقلا موي نوعدي اذهلو ؛تومي

 متنك ام نوزجت اَمّنِإ مكيلع ءاوس اوربصت ال وأ اوربصاف اهولصا . ا ا نوبذكت

 .[15- ١5 :روطلا] (نولمعت
 انو اتلاف الو“ لضرألا ف یش و ال ا 2 ربخأ م

 ةرم هب رمأي امنإف هنوك دارأ اذإ كلذ نم داعملاو .نوكيف .«نك» :هل لوقي نأ انيق دارا ةا مآ

 :لاقو N :0] ٠ 8 لاق امك ءءاشي 0 فا
 مالو س

 E e نأ :ىأ[ :٠ لحنا رک لر

 .«اوبذکو» :أ ف ءت یف (۳) . ؛مهذقني» :أ اف «ت یف (۲) .أطخ وهو «مهدميو» :ت یف )١(

 .أطخ وهو «ىزجيو» :أ ءف ءت ىف )١( .«مهلهجبف» :أ ىف (6) .أطخ وهو «مهيلع» :أ ىف )٤(

 .«اذإ هنأو» :ف ىف (9) .؛ةردق نع: :ت ىف (۸) .«لوقيف» :أ «ف ىف (0

 .؛ةرما :أ ىف )١١( .أطخ وهو «انرمأ» :ت ىف )١١( .«لاقو» :أ «ف ىف (۱۰)



 )٤۱« ٤١( ناتیآلا :لحنلاةروس  عبارلا ءزجلا كلل للم ب سس وإلا

 د لاق امك

 نوكيف ةلوق ««نك» :هل لوقي امنإف ًارمأ هللا دارأ ام اذإ

 (”[وه] هنأل «فلاخي الو عنامي ال ىلاعت هنإف «هب رمأي اميف ديكأت ىلإ جاتحي ال ىلاعت هنأ
 . هاوس بر الو وه الإ هلإ الف «ءىش لك هتزعو هتوربجو 0 e  ميظعلا راهقلا دحاولا

 رو

 « جيرج نبا نع «جاجح انثدح جالا: نبي دنيحم نب ا ۳ کذ : متاح ىبأ نبا لاقو

 ل 0 نا ل لا ا

 :لاقف ىايإ ا ڳولي ال سالا رك كو اح لع ادعو یک : تلقو ا توم نم هللا

 هَل نكي ملو .دّلوي ملو دلي مل . دمّصلا هللا .دحأ هللا وه لقط :تلقو «[۷۳ :ةدئاملا] 4ث الت ثلاث هلا نإ
 .[صالخإلا ةروس] 4دحأ اوفك

 ° 1 طلب اعرف نيحضلا نف وهوا «افوقوم ةركذ الكم
Iron ا O ل هوي 9 # جدي ءالع يمي عم 2 هم 2 1 7 ر م Ae 

N N N 

 . 4 69 نولكوتي مهبر ىَّلعَو اوربص نيذْلا 69 َنومَلعي اوناک و
 ناوخإلاو رادلا اوقراف نيذلا «هتاضرم ءاغتبا هليبس ىف نيرجاهملل هئازج نع ىلاعت ربخي

 .هئازجو هللا باوث ءاجر «نالخلاو

 مهل مهموق ىذأ دتشا نيذلا ةشبحلا ةرجاهم ىف ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس نوكي نأ لمتحيو
 نامثع : مهفارشأ نمو «مهبر ةدابع نم اونكمتيل «ةشبحلا دالب ىلإ مهرهظأ نيب نم اوجرخ ىتح .ةكمب

 وبأو «لوسرلا رمع نبا «بلاط ىبأ نب رفعجو كي هللا لوسر تنب ةيقر هتجوز هعمو «نافع نبا
EEEىضر «ةقيدصو قيدص «ةأرماو لجر نيب ام «نينامث نم بيرق ةعامج ىف  

 يف مهتتوبل» :لاقف ةرخآلاو ايندلا ىف ةنسحلا ةازاجملاب ىلاعت مهدعوف لعف دقو . مهاضرأو مهنع هللا

 .دهاجم هلاق «بيطلا قزرلا :ليقو . ةنيدملا :ةداتقو «ىبعشلاو سابع نبا لاق (ةنسح ايندا

 نإف ءايندلا ىف ؟“"اهنم ًاريخ هللا مهضوعف مهلاومأو مهنكاسم اوكرت مهنإف «نيلوقلا نيب ةافانم الو
 دالبلا ىف مهل هللا نكم مهنإف عقو كلذكو "٠ هنم هل ريخ وه امب هللا هضوع هلل ًآئيش كرت نم

 .ةرقبلا ةروس نم ١١17 :ةيآلا ريسفت دنع تيبلا ىضم )١(

 .(هرکذ» :ت ىف (۳) .أ ءف «ت نم ةدايز (۲)

 .ًافوقوم هب جاجح قيرط نم (۷۳ )۱٤/ هريسفت ىف ىربطلا هاورو (5)

 .«اذه» :ت یف (5)

 هبيذكت اماف «كلذ هل نكي ملو ىنمتشو «كلذ هل نكي ملو مدآ نبا ىنبذك :ىلاعت هللا لاق» :هظفلو (4914) مقرب ىراخبلا حيحص (3)
 دحالا انأو آدلو هللا ذختا :هلوقف ىايإ همتش امأو هتداعإ نم ىلع نوهأب قلخلا لوأ سيلو «ىنآدب امك ىنديعي نل :هلوقف ءىايإ

 .«دحأ ًاوفك ىل نكي ملو ءدلوأ ملو دلا مل «دمصلا

 .«دوسألا دبع» :أ ءف ىف (۸) . ةي هللا لوسر مع نبا» :أ ءف ىف (۷)

 . «ايندلا ىف هنم» :(أ ف «ت یف (۱۰) .(هنم» :أ ف «ت ىف (۹)



 لا س ٤٤) 65759 ناتيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 هباوث نأ ربخأو ءامامإ نيقتملل مهنم لكو ءاماكح ءارمأ اوراصف «دابعلا باقر ىلع مهمكحو

 امم :ىأ 4 ربكأ ةرخآلا رجألو # :لاقف ءايندلا ىف مهاطعأ امم مظعأ ةرخآلا رادلا ىف نيرجاهملل

 هللا رخدا ام نوملعي مهعم ةرجهلا نع نوفلختملا ناك ول :ىأ ومعي اوناك ول ) ايندلا ىف مهانيطعأ

 هللا ىضر «باطخلا نب رمع نأ ؛هثدح نمع «ماوعلا نع ءميشه لاق اذهلو ؛هلوسر عبتاو هعاطأ نمل

 هللا كدعو ام اذه «هيف كل هللا كراب ءذخ :لوقي هءاطع نيرجاهملا نم لجرلا ىطعأ اذإ ناك «هنع
 رجألو ةنسح ايندلا يف مهنتوبنل 8 :ةيآلا هذه ")أرق مث «لضفأ ةرخآلا ىف كل "رخدا انو ءايندلا ىف
 ا

 70 0 ل TD «مهموق نم

 © َنوُمَلْعَت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولَأساَف مهیا ي يحول الاجر الإ كلبق نم انس امو

 ® نورك مهمو مهبلإ لزت ام ساف نيف ركذلا كيلإ وأو ربزلاو تانيبلاب

 إير ذأ نع سل نأ > :هلا لزناف ا رس ةرك نا نرالا :اولاقو ‹مهنم ركنأ

 متنك نإ ركذلا لها ولأساف مهيَلإ يحوُ الاجر الإ كلبَق نم اتلسرأ امو » :لاقو «[۲ :سنوي] « مهتم لجر

 ةكئالم اوناك نإف ؟ةكئالم مآ ”كتتأ ىتلا لسرلا تناك رشبأ :ةيضاملا بتكلا لهأ : ىنعي ©« نوملعت ال

 نم انلسرأ امو » :ىلاعت لاق")[و] ؟الوسر كي دمحم نوكي نأ اوركنت الف ارشب اوناك نإو ؛ متركنأ
 .متلق امك ءامسلا لهأ نم اوسيل ,«ىرقلا لهأ نم ْمِهيَلِإ يحوي الاجر الإ كلبق

 ءدهاجم هلاقو .باتكلا لهأ :ركذلا لهأب دارملا نأ «سابع نبا نع «دهاجم نع ىور اذكهو

 هل اًنِإو ركذلا الر نحن اَنِإ » :هلوقب دهشتساو نآرقلا :ركذلا - ديز نب نمحرلا دبع لوقو

 هتابثإ ىف عجري ال فلاخملا نأل ؛انهاه دارلا وه سيل نكل “[و] «حيحص - ٩[ : رجحلا] (نوظفاحأ

 . هيلإ هراكنإ دعب
 نإف ‹ حيحص - ركذلا لهأ ةمألا هذه نأ هدارمو - «ركذلا لهأ نحن» :رقابلا رفعج ىبأ لوق اذكو

 نم «ةمحرلاو مالسلا  مهيلع «لوسرلا تيب لهأ ءاملعو «ةفلاسلا ممألا عيمج نم ملعأ ةمألا هذه

 .«هرخد امو» :ف ىف (۲) .ءاطع» :أ ىف )١(

 .«أرقي» :] ىف (۳)
 )۱٤/ ۷٤(. هريسفت ىف ىربطلا هاور )٤(

 .21ىذأل :أ ف «ت ىف (9)

 .بعشلا ةيشاح نم دافتسم .ىربطلا نم تبثملاو «مهيلإ» :آ ت ااه ىف (5)

 ١. ف نم ةدايز (9) .«یحون» :أ ءف ىف (۸) .أ ف ءات نم ةدايز (۷)

 ,«هيلع» :ت یف (۱۰)



 )٤٥ _ ٤١( تايآلا :لحنلا ةروس  عبارلا ءزملا حلل لل غغدءهر#

 ةيسملاو نشل ىلع نو“ نابع ناو لك :ةفقعتلا كلا ىلع اك اذإ ةاملعلا ريغ

 - رقابلا رفعج ىبأو «سابع نب هللا دبع نب ىلعو «نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلعو «ةيفنحلا نب دمحمو
 لبحب كسمتم وه نمم ‹مهلاكشأو مهبارضأو مهلاثمأو «هنبا رفعجو  نيسحلا نب ىلع نب دمحم وهو

 هلوسرو هللا هاطعأ ىذلا لزنملا لك لزنو ءهقح قح ىذ لكل فرعو «ميقتسملا هطارصو نيتملا هللا

 نينمؤملا هدابع بولق هيلإ عمتجاو

 وه امك ارشب اوناك واب دمحم لبق '"”نيض لا لسرلا نأ تربخأ ةمركلا ةيآلا هذه نأ ضرغلاو

 مهءاج ْذِإ اونمۇي نأ ساّنلا عتم امو .ًالوسُر ارشب الإ تنك له ير احبس لق» :ىلاعت لاف ایک رک
 نم كلبق اتلسرأ امو » :ىلاعت لاقو [44 ٩۳ :ءارسإلا] 4 ًالوُسُر ارشب هللا ثعبأ اولاق نأ لإ ئدهلا
 ال ادسج مهانلعج امو 8 :لاقو ٠[ :ناقرفلا] < قاوسألا يف توشميو ماعلا نولكأيل مهن الإ نيلسرملا
 ([ نيفرسملا اتكلهأو ءان نمو مهانيجنأف دعوا مهاتقدص م . نيدلاخ اوناك امو ماعلا نوكأ

 انا اَمّنِإ لق 8 :ىلاعت لاقو «[4 :فاقحألا] «ٍلَسّرلا نم اعدب تنك ام لق » :لاقو «[9 «۸ :ءايبنألا]

 ١١١[. :فهكلا] «يلإ ئحوي مكلثم رشب

 نع ةمدقتملا بتكلا باحصأ لاؤس ىلإ «ءًارشب اوناك لسرلا نوك ىف كش نم ىلاعت هللا دشرأ مث

 ؟ةكئالم وأ ًارشب مهؤايبنأ ناك له :اوفلس ني د
 هلاق . بتكلا ىهو «ريزلاو# < ءججحلاو تالالدلاب :ىأ «تانيبلاب» مهلسرأ هنأ ىلاعت ركذ مث

 . مهريغو «كاحضلاو «دهاجمو «سابع نبا

 يف هوُلَعَف ءيش لکو » :ىلاعت لاقو ؛هتبتك اذإ باتكلا تربز :برعلا لوقت ءروبز عمج :ربزلاو

 (نوحلاصلا يدابع اهثري ضرألا نأ ركذلا دعب نم روبزلا يف انبتك دقلو » :لاقو 7 :رمقلا] 4 ربزلا
 ٠١٠١[. :ءايبنألا]

 «مهبر نم (مهيلإ لزن ام ساتل نيبتل ظ ءنآرقلا : ىنعي © َرْكذلا كِل اتلزنأو  :ىلاعت لاق مث

 قئالخلا لضفأ "كنب انملعل ءهل كعابتاو «هيلع كصرحو «كيلع لزنأ ام ىنعمب *”كملعل :ىأ
 نورظني :ىأ 4 نورُكفتي مهلعَلو # :لكشأ ام مهل نيبتو «لمجأ ام مهل ("7 لصفتف «مدآ دلو ديسو

 ا ةاجتلاب 0 «نودتهيف 00

 ت e ه ربا f ير م مم هاد 8 ود - 420 مہ

 ا ا

 r20 ع 19

 . 4 © ميحَر فوءرل مكبر
 .أ ءف نم ةدايز (۳) .«ةيضاملا» :أ ىف (؟) .«نأب» :ف «ت یف )١(

 . ؛ءايبنألا نع ركذلا لهأ اولأسي نأ ارشب» :أ ءف ىف (4)

 .«لصفت» :أ ىف (۷) .«هنأب» :أ ىف )١( .«كملعي» :ت ىف (4)

 .«اوزوفيف» :ف «ت ىف (۸)



 قالو شال لا (50 )54  تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ءاهيلإ نوعديو تائيسلا نولمعي نيذلا ةاصعلا هراظنإو یم و ههل نع لام ريع
 e ءاهيلع مهلمحو مهايإ مهئاعد ىف سانلاب نوركميو

 متنا » : ىلاعت لاق امك «مهيلإ هئيجم نوملعي ال ثيح نم : : ىأ ( نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهيأ
 صاح ْمُكَيَلع لسي نأ ءامسلا يف نّم مم مآ .رومت يه اَذإَف ضرألا مكب فسخي نأ ءامّسلا يف نم

 ىف مهبلقت ىف :ىأ «مِهِلَقَت يف مهذخأي وأ » :هلوقو «[۱۷ ١ :كلملا] « ريذت فيك نوملعتسف

 :ةيهلملا لاال ن ارو ” رافسأ نم ءاهب مهلاغتشاو شياعملا

 . مهرافسأ : ىأ «مهلَقَت > :ىدسلاو ةداتق لاق

 ئرقلا لهأ نمأفأ ) :ىلاعت لاق امك ءراهنلاو ليللا ىف «مِهلقت يف ١ :كاحضلاو «دهاجم لاقو
 291 :فارعألا] € نوبعْلي مهو ىحض انسأب مهيتأي نأ ئرقلا لهأ نمأ وأ . نوُمئان مهو اتايب انسأب مهيتأي نأ
۸[. 

 ا اونا نا ی هللا قوس آل : ىأ «نيزجعمب مه امَف ل :هلوقو

 0 ا لاح یف هللا مهذخأي وأ :ىأ 4فوخت ىلع مهذْخأَي وأ » :هلوقو

 نع «ىفوعلا لاق اذهلو ؛ديدش فوخلا عم عقوتي ام لوصح نإف ؛ذخألا ةلاح دشأو غلبأ نوكي

 0 .كلذب هفوختو هبحاص توم رثأ ىلع هتذخأ تئش نإ :لوقي «فُرَخَت ىلع مهذخأي رأ» : سابع

 رو داو «كاحضلاو ما

 ىف تبث امك «ةبوقعلاب مكلجاعي مل ثيح :ىأ « ميحر فوءرل مكبر نإ » : ىلاعت لاق مث

 مهقزري وهو ًادلو هل نولعجي مهنإ هللا نم هعمس ىذأ ىلع ربصأ دحأ 3 و

 لوسر أرق مث ««هتلفی مل هذحأ اذإ ی ملا ىلعبل هللا نإ » 8 [نيحيحصلا ىفو ا "”«مهيفاعيو

 لاهو :دوه] 4 ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ئرقلا َدَحأ اذإ كبر ذخأ كلذكو > : راک هللا

 .[48 :جحلا] © ٌريصُمْلا يلو اهتذخأ مت ةملاظ يهو اَهَل تيَلمأ ةيرق نم نيأكو :  ىلاعت

 مهو هلل ادجس لئامّشلاو نيمّيلا نع هلالظ ايفتي ءيش نم هللا قلح ام ىَلِإ اوري ملوأ )»

 ال مهر ةكئالملاو ةا نم ضرألا يف امو تاسلا يف ام دجسي هللو ® نورخاد

 .4 نورمؤي ام نولعفيو مهقوَف نم مھر نوفاخي ® نوربكتسي
 تاقولخملاو ءايشألا هل تنادو «ءیش لك هل عضخ ىذلا هئايربكو هلالجو هتمظع نع ىلاعت ربخي

 ًايفتي لظ هل ام لك نأ 2'”ربخأف «ةكئالملاو نجلاو سنإلا نم اهوفلكمو ءاهتاناويحو اهدامج :اهرسأب

 .«مهرافسأ ىف امب» :أ ىف (0) .أ نم ةداير )١(

 .(۲۸۰ )٤ مقرب ملسم حيحصو )1١49( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .أ ءف «ت نم ةدايز (4)

 .هنع هللا ىضر «ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم (194817) مقرب ملسم حيحصو (47857) مقرب ىراخبلا حيحص (45)

 .اربخملاو» :ت ىف (5)



  ۷٦تايآلا :لحنلا ةروس  عبارلا ءزملا )01  08(

 .ىلاعت هلل هلظب دجاس هنإف ءايشعو ةركب :ىأ «لامشلا تاذو نيميلا تاذ

 «كاحضلاو «ةداتق لاق اذكو .لجو زع هلل ءىش لك دجس سمشلا تلاز اذإ :دهاجم لاق

 . مهريغو

 .نورغاص :ىأ «نوُرخاَد مهو $ :هلوقو
 .اهيف اهدوجس :لاق لابجلا ركذو .هيف ءىش لك دوجس :ًاضيأ دهاجم لاقو

 .هتالص رحبلا جاومأ :ىنابيشلا بلاغ وبأ لاقو

 . مهيلإ دوجسلا دنسأ ذإ ,لقعي نم ةلزنم مهلزنو

 يف نم دجسي هللو » :لاق امك باد نم ٍضْرَألا يف اَمَو تاَومّسلا يف ام دجنسي هلو > :لاق مث

 ال مهو ةكئالملاو » :هلوقو ء[١٠ :دعرلا] «لاّصآلاو َردْعْلاِب مهلالظو اهركو اعوط ضرألاو تاوَمّسلا

 نودجسي : ىأ « مهقوف نم مهر َنوُفاَحَي ل «هتدابع نع نيربكتسم ريغ ىأ هلل دجست : ىأ «نوربُكَتسي

 «ىلاعت 2)هتعاط ىلع نيرباثم :ىأ 4 نورمؤي ام نولعقیو  «هلالج لج برلا نم نيلجو نيفئاخ
 .هرجاوز كرتو «هرماوأ لاثتماو

 يف ام هلو 29 نوبهراف ياَّيِإَف دحاو لإ وه امَنِإ نينا نيهَلِإ اوذختت ال هللا لاَقو »

 اذإ مث هللا نمف ةمعن نم مكب امو © نوقت هللا ريا ابصاو نيدلا هلو ضْرألاو تاَوَمّسلا

 نک رب رب کت رف اذ] کم لا فک اذإ مل ع9 نورأجت هيل رضلا مكسم

 . 4 3 نوملعت فوسف اوعتمتف مهانيتآ امب اورفكيل 9
 لك كلام هنإف ؛هل كيرش ال هدحو هل الإ ةدابعلا ىغبني ال هنأو ءوه الإ هلإ ال هنأ ىلاعت ررقي

 .هبرو هقلاخو ءىش

 ‹«ىدسلاو «نارهم نب نوميمو 2"!ةمركعو .دهاجمو «سابع نبا لاق : «اًبصاو نیلا هلو »

 .امئاد ىأ :دحاو ريغو «ةداتقو

 تاومسلا ىف نمم هدحو ةدابعلا هل :ىأ .اصلاخ :دهاجم لاقو .ًابجاو :ًاضيأ سابع نبا نعو

 :نارمع لآ] (اهركو اعوَط ضرألاو تاومّسلا يف نم ملسأ هلو نوبي هللا نيد ريغفأ $ :هلوقك «ضرالاو
 نم نوكي هنإف دهاجم لوق ىلع امأو ءربخلا باب نم نوكيف «ةمركعو سابع نبا لوق ىلع اذه .[87

 الأ » :ىلاعت هلوق ىف امك بلطلا هل اوصلخأو ءائيش "هب اوكرشت نأ اوبهرا :ىأ «بلطلا باب
 ١[. :رمزلا] 4 صلاخلا نيذدلا هل

 هلضف نمف رصنو ةيفاعو ةمعنو «قزر نم دبعلاب ام نأو ءرضلاو عفنلا كلام هنأ ا مث

 .«یب» :أ ىف (۳) .«دهاجمو ةمركعو» :ف «ت ىف (۲) .«هّللا ةعاط» :ف ىف )١(

 .؟قزرو ةمعن نم دابعلاب» :ف «ت ىف (6) .«ةعاطلا» :آ ىف (5)
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 الإ هتلازإ ىلع ردقي ال هنأ مكملعل :ىأ 4 نورأجت يلف رضلا مكسم اذِإ مث  «هيلإ هناسحإو ءهيلع
 لاق امك هب نيئيغتسم ةبغرلا ىف نوحلتو هنولأستو «هيلإ نوؤجلت تارورضلا دنع مكنإف ءوه
 ناسنإلا ناكو متضرعأ ربلا ىلإ مكاجن امف هاي ذل وعدت نم لص رحبلا يف رضلا مكسم اذإو» : ىلاعت

 .نوكرشي مهرب مکنم قيرف اذِإ مكنع رضلا فشك اذإ مث # :انهاه لاقو ۷ : ءارسإلا] 4 اروفك

 . < مهانيتآ امب اورفكيل
 :ىأ ءاورفكيل كلذ مهل انضيق :ىنعمب «ليلعتلا مال :ليقو .ةبقاعلا مال انهاه «ماللا» :ليق

 TT 0 مهيلإ ىدسملا هنأوا ٍ؛مهيلع هللا معن زذ اودحجيو اورتسي

 فوسف » ءاليلق هيف متنأ اب اوعتمتو متئش م ام اولمعا :ىأ 4 اوعتمتف $ 25 مهدعوت مث

 . كلذ ةبقاع :ىأ «نوملعت

 ® نورتفت منك اًمع ناست هّللات مهافزر امم ابيصن ومعي ال امل نولعجيو
 ههجو َلَظ ىتنألاب مهدحأ رشب اذِإو ©0 نوهتشي ام مهلو هناحبس تاتبلا هلل نولعجيو

 يف هسدي مَا نوه ىلع هكسميأ هب رشب ام ءوس نم موقلا نم یراوتی 69 ميظك وهو ادوسم

 وهو ئلعألا لثملا هلو ءوسلا لثم ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلل ع9 نومكحي ام ءاس الأ بارُتلا

 . 4 © ميكحلا ريزعلا
 اولعجو «دادنألاو ناثوألاو مانصألا نم هريغ هللا عم اودبع نيذلا نيكرشملا حئابق نع ىلاعت ربخي

 هللا ىلإ لصُي الف مهئاكرشل ناک امف اتئاکرشل اذهو مهمعرب هلل اذه ٭ :اولاقف هللا مهقزر ام ابيصن اهل

 هللا عم ًابيصن مهتهلآل اولعج :ىأ [1 :ماعنألا] € مهئاكرش ىلإ لصي وهف هلل ناك امو 2؟”[ ملع ريغب ]
 «هورتفا ىذلا كلذ نع مهنلأسيل ةميركلا هسفنب ىلاعت هللا مسقأف «هبناج ىلع اضيأ '””مهولضفو
 مسك اًمع نلأستل هّللات » :لاقف «منهج ران ىف ءازجلا رفوأ مهنيزاجيلو هيلع "''مهنلباقيلو «هوكفتئاو

 . «نورتفَت
 هللا تانب اهولعجو ءاثانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعج مهنأ مهنع ىلاعت ربخأ مث

 هل نأ ىلاعت هيلإ اوبسنف «ثالثلا تاماقملا هذه نم ماقم لك ىف ًاريبك أطخ اوؤطخأف «هعم اهودبعو

 امك يهتم اهنوضري ال مهو «تادبلا وهو ةالوألا نيا نيسفلا نجا ةوطعأ مث !هل دلو الو ءادلو

 هلل نولعجيو » :انهاه لاقو [۲۲ ۲۱ : مجنلا] € ريض ٌةَمسق اذإ كلت. ىننألا هلو ركذلا مُكَل أو :لاق

 ىفطصأ . َنوبذاَكَل مهّنإو هللا دلو . نولوقيل مهكفإ نم مِهّنإ الأ ٠ «مهكفإو مهلوق نع : ىأ «هتاحبس تالا

 ٠١١ ٠١٤[. :تافاصلا] € نومكحت فيك مک ام . نينبلا ىلع تانبلا

 .«هيلإ ةبغرلا ىف نوؤجلتو» :ت ىف ( .«مهيلع» :أ ىف )١(
 .ف نم ةدايز )٤( .؟كلذل مهانضيق» :أ ىف (۳)

 .؛مهلباقيلو» :أ ىف )١( .«اهولضفو» :ف ىف (60)



 TN a o ج و د ع و و

 ىتلا تانبلا نم مهسفنأل نومتأيو روكذلا مهسفنأل نوراتخي :ىأ نوهتشي ام مهلو 8 :هلوقو

 (ادوسم ههجو َلَظ ئننألاب مهدحأ رشب اذإ هنإف ءريبك ًاولع مهلوق نع هللا ىلاعت هللا ىلإ اهوبسن

 : ىأ « موقْلا نم ئراوتي # ءنزحلا نم هيف وه ام ةدش نم تكاس ,4 ميظك وهو # مهلا نم ابيثك :ىأ

 اهاقبأ اهاقبأ نإ :ىأ (بارثلا يف هسدي مَأ نوه ىلع هكسميأ هب رشب ام ءوس نم 8 سانلا هاري نأ هرکی

 :اهدئي :ىأ «باّرثلا يف هسدي مأ» ءاهيلع روكذلا هدالوأ لضفيو ءاهب ىنتعي الو ءاهثروي ال ةناهم
 نوفنأيو ةهاركلا هذه هنوهركي نمفأ «ةيلهاجلا ىف نوعنصي اوناك امك «ةيح هيف اهنفدي نأ :وهو

 ام سئبو ءاومسق ام سئبو ءاولاق ام سئب :ىأ ( نومكحي ام ءاس الأ » ؟هلل هنولعجي هنع مهسفنأل

 4 ميظك وهو ادوسم ههجو ّلَظ الفم نمحرلل برض امب مهدحأ رشب اذإو » :ىلاعت لاق امك «هيلإ اوبسن

 «مهيلإ بسني امنإ صقنلا :ىأ « ءوّسسلا لم ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلل  :انهاه لاقو ١77[« :فرخزلا]

 ا كاسل «هيلإ بوسنم وهو «هجو لك نم قلطملا لامكلا :ىأ 4 ىّلعألا لَمْ هللو ه١

 ىَّمَسُم لجأ ىلإ مهرخؤي نكلو َةّباد نم اَهيَلع كرت ام مهملظب سالا هللا ذخاؤي ولو ل
 ت

 سما ر رم و مسا م

 فصتو Sg TS e ءاج اذإف

 ا 0

 «هلالج لج «برلا نكلو «مدآ ىنب كالهإل ًاعبت ضرألا باود عيمج كلهأل :ىأ «ةباد نم ضرألا

 . ًادحأ یبا ا مهي كلذ لعق ول ھا ؛ ةبوقعلاب مهلجاعي ال: ىأ (ىمسم لجأ ىلإ 9 رظنيو ءرتسيو ملحي

 ب ةيناب بذعب نأ لمحل داك :لاق هنأ صوحألا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاق

 .©74ةياذ نم ©"! لَ ام مهملظب سالا هللا ذخاؤي ولو > :أرقو «مدآ

 كلهي نأ لعجلا داك : هللا دبع لاق :لاق ةدّيبع ىبأ نع .قاحسإ ىبأ نع «شمعألا ىوَر اذكو

 . مدآ ىنب ةئيطخب ةرحج ىف
 نب دمحم انثدح «ىعازخلا ميكح نب ليعامسإ انثدح «.ىنثملا نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 نإ :لوقي وهو الجر ةريره وبأ عمس :لاق ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع < 9 لا راج

 اهركو ىف تومتل ىرابحلا نإ ىتح «هللاو ىلب :لاقف هيلإ تفتلاف :لاق . هسفن الإ رضي ال ملاظلا

 . "”جلاظلا ملظب 7"2[الازه]

 .أطخ وهو «اهرهظ ىلع» :أ ءف ىف (۲) .«هملعا :ت ىف )١(
 )26/١85(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 .ىربطلا و ءأ ءف «ت نم ةدايز (1) .«هسفنب» :ف ىف (5) . «ىفعجلا» :ت ىف )٤(
 .«كورتم وهو «ىماميلا رباج نب دمحم هدانسإ ىف : : رجح نبأ لاقو Ao) /۱4( ىربطلا ريسفت (۷)
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 7 ا ديبع نب كلملا دبع نب ديلولا انأبنأ «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 نع « ىعبر نب ةد ىبأ همع نع هللا دبع نب ا نع اط وال انثدح ‹ حرسم

 ءاج اذإ ائيش رخؤي ال هللا نإ» :لاقف را هللا لوسر دنع انركذ :لاق ءهنع هللا ىضر ءءادردلا ىبأ

 ىف مهؤاعد هقحليف «هدعب نم هل نوعديف دبعلا هللا اهقزري «ةحلاصلا ةيرذلاب رمعلا ةدايز امنإو «هلجأ

 لا ةدايز كلذف «هربق

 مهو «هديبع '*7[نم] مه نيذلا ءاكرشلا نمو تانبلا نم :ىأ (نوهرکی ام هلل نولعجیو $ :هلوقو
 .هلام ىف هل كيرش مهدحأ دنع نوكي نأ نوفنأي

 مهل نأ كلذ عم مهاوعد ىف مهيلع راكنإ : : «ئتسُحْلا مُهَل نأ بذكلا مهتتسلأ فصتو » :هلوقو

 وتهتم لاق نم ليق نع رابخاو ءىنسحلا مهل اضيأ هيفف داعم مث ناك نإو ءايندلا ىف ىنسحلا

 نويل هتسم ءارض دعب ءامعن هاقذأ نيو .روقك سوني نإ هنم اهاتعزت مث ةمحر اتم ناسنإلا انقذأ نكلو $
 دعب نم اتم ةمحر هاقذأ نيو » 27و 1۰ قه :دوه] 4 روخف حرق هنِإ يع تاسلا بهذ

 اورفك نيا بف ىنسحلل ةددع يل نإ ير ىلإ تعج نعل ةمئاق ةعاسلا نأ امو يل اذه نوي نسم ءارض

 لاقو انتایآب رفك يذلا ؛ تيءرفأ » :هلوقو ٠۰[« :تلصف] (ظيلغ باذع نم مهتقيدنلو اولمع امب
 دحأ نع ارابخإ لاقو [۷۸ «۷۷ :ميرم] (“(ادهع نمحَرلا دنع َذَحَتا مأ بيغلا علطأ] اًدَلَوو الام َنيِتوأل
 نو ةمئاَق ةعاسلا نأ انو“ بأ هذه ديبت نأ نط ام لاق هسْفنل ملاظ وهو هتنج لَخدَو $ هنأ : نيلجرلا
 ىنمتو ءوسلا لمع نيب ءالؤه عمجف - 1 و : فهكلا] «اًبلقنم اهتم اريخ ندجأل يبر ىلإ تددر

 ساشا ىف رجفع دجو هنأ : قاحسإ نبا ركذ امك «ليحتسم اذهو انسح كلذ ىلع اوزاجي نأب .لطابلا

 الا نولمعت : كلذ O ‹ظعاومو مكح هيلع بوتكم اهوددجيل اهوضقن نيح ةبعكلا

 .'"بنعلا كوشلا نم "ىنتجي امك لجأ ؟تانسحلا نوزجيو

 .ناملغلا :47'2ىأ « ىتسحلا مهل نأ بذكلا مهتتسلأ فصتو $ :ةداتقو «دهاجم لاقو

 هلو «باوصلا وهو «هنايب انمدق امك «ةمايقلا موي :ىأ < ئتسحلا مهل نأ :ريرج نبا لاقو
 .دمحلا

 مهل نأ » هنم دبال اقح : ىأ «مرج ال» :21*![كلذ] مهينمت ىف مهيلع ادار ىلاعت هللا لاق اذهلو
 . «نوطرقم مهْنَأو» .ةمايقلا موي : : ىأ 4رانلا

0۷۹ 

 )١( «هللا دبع نب هللا دبع نب ديلولا» :ت ىف .

 .(ةملس» :أ ءف «ت ىف (۳) .«نايفس» :ت ىف (۲)

 .هفعض ىلع عمجم ءاطع نب ناميلس هيفو وحن هب كلملا دبع نب ديلولا قيرط نم ۲۸١( /۳) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو )٤(
 .أطخ وهو «اورفك نيذلا» :ت ىف (۷) .«لاقو» :أ ىف (0) .ت نم ةدايز (0)
 .«ىف) :تاىف(١٠) .(لاقف» :أ «ف ت ىف (9) .أ ءف نم ةدايز (۸)

 .«ىنجيا» :أ ءف ىف )١١( .اءوسلا» :ف ىف )١١(

 )١1١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا )١97/1(.

 )١5( .؟ىلإ» :أ ىف )١5( أ ءف .ت نم ةدايز
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 . نوعيضم اهيف نويسنم : : مهريغو ةداتقو و و «دهاجم لاق

 6١[. : فارعألا] «اذه مهموي ءاقل اوست امك مهس مولف ل :ىلاعت هلوقك اذهو

 الو درولا ىلإ قباسلا وهو طّرَفلا نم ءرانلا ىلإ نولجعم :ىأ «نوُطَرْفَمط :اضيأ ةداتق نعو

 .نودلخي :ىأ ءاهيف نوسنيو «رانلا ىلإ ةمايقلا موي مهب لجعي مهنأل ةافانم

 or سو ع

eS و 
 ° < نس rio ير

 ا ةمح كده هيف اوف دخا يذلا ۾ ل الإ باتكلا كِيلع امل نأ امو C9 لأ باذع
 رو و زنا امو 9

aLا  

 .4 ® نوعمسي
 نم كناوخإ ىف دمحم اي كلف «لسرلا تبّكف ءالَسَر ةيلاخلا ممألا ىلإ لسرأ هنأ ىلاعت ركذي

 ىلع مهلمح امنإف «لسرلا اوبذك نيذلا نوكرشملا امأو «كل كموق بيذكت كّنديهي الف «ةوسأ نيلسرملا

 ناطيشلاو «لاكنلاو ةبوقعلا تحت مه :ىأ ميلا مهّيلو رهف «هولعف ام مهل ناطيشلا نييزت كلذ
 .ميلأ باذع مهلو «مهل خيرص الو ءاصالخ مهل كلمي الو «مهيلو

 نآرقلاف هيف نوفلتخي ىذلا سانلل نيبيل باتكلا هيلع "”لزنأ امنإ هنإ :هلوسرل ىلاعت لاق مث

 «هب كسمت نمل ا «ةمحرو «بولقلل :ىأ « ىدهو 9 هيف نوعزانتي ام لك ىف سانلا نيب لصاف

 .4 نونمؤي موقل »
 امن اهتز لير ىفرألا (*"[هللا] ىيحي كلذك ءاهرفكب ةئيملا بولقلل اس نارقلا لاحت دس انكر

 .هانعمو مالكلا نومهفي : ىأ < نوعمسي موق آل كلذ يف نإ ءءام نم ءامسلا نم اهيلع هلزني

 ائاس اصلاح انيل مد ثرف نيب نم هنوطب يف امم مُكيقسُ ربع ماعنألا يف ْمُكَ نوط
 كلذ يف نإ انسح اَْزرَو اركس هنم َنوُذحّتَت باَتعألاو ٍليّنلا تاَرَمَث نمو نيبراشلل

 . 4 9 نولقعي مرق ةيآل
 : ىأ 4 ةربعل «منغلاو رقبلاو لبإلا :ىهو «ماعنألا يف» سانلا اهيأ 4 مك نو ا : ىلاعت لوقي

 انهاه درفأو «* هنوطب يف امم مكيقسُ * «ءهتمحرو هفطلو هتمكحو اهقلاخ ةردق ىلع ةلالدو ةيآل

 :ىأ «تاناويح ماعنألا نإف ؛ناويحلا ىلع دئاع "ريمضلا وأ «معنلا ىنعم ىلع ًادوع "[ريمضلا]

 .ناويحلا اذه *”نطب ىف ام مكيقسن

 .«لزنا :أ ىف (۳) .«لاقو» :أ ىف (۲) .أطخ وهو «متيسن امك مكاسنن» :أ ءف ءت یف )١(

 .أ ءف «ت نم ةدايز )١( .«هلزن» :أ ىف (5) .ت نم ةدايز (6)

 .«نوطب» :أ ءف ىف (۸) .«ريمضلاو» :أ ءف ىف (۷)
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 :ىلاعت هلوق ىف امك ءاذهو اذه زوجيو ۱ :نونمؤملا] 4 اهنوطب يف امم >: ىرخألا ةيآلا ,ىفد

 ٍةّيدهب مِهْيلإ ةلسرم يّنِإَو $ :ىلاعت هلوق ىفو ٥١[« 4: رثدملا] «هركذ ءاش نمف . ةركذت هنِإ الك $
 .لاملا :ىأ ۳١[ "0 :لمنلا] «ناَمْيَلس ءاج امف . َنوُلسرمْلا عجري مب ةرظانق

 ثرف نيب نم هتوالحو همعطو هضايب مدلا صلختي : ىأ «اصلاَخ اتل مدو ثرَف نيب نم » :هلوقو

 ىلإ مد هنم فرصت هتدعم ىف ءاذغلا جضن اذإ «هنطوم ىلإ الك ىرسيف «ناويحلا نطاب ىف مدو
 الو رخآلا بوشي ال اهنم لكو «جرخملا ىلإ ثورو «ةناثملا ىلإ لوبو «عرضلا ىلإ نبلو «قورعلا
 .هب ريغتي الو ؛هنع هلاصفنا دعب هجزامي

 ا فقال : ىأ «نيبراشلل اغئاس اصلاخ انبَل ١ :هلوقو
 :ةيرتقالا نم نالا هدام زكذ ىت "انفاس سالت ايار هلع ىلاعت هناونيللا رکو الو

 مهيلع هب نتما اذهلو ؛هميرحت لبق ركسملا ذيبنلا نم نوعنصي اوناك امو «بانعألاو ليخنلا تارمث نم

 لدو «هيرحت لبق اعرش هتحابإ ىلع لد < اركس هنم نوذختت باتعألاو ليختلا تارمت نمو # :لاقف
 دمحأو ىعفاشلاو كلام بهذم وه امك لخنلا نم ذختملاو «بنعلا نم ذختملا ركسلا نيب ةيوستلا ىلع

 تءاج امك «لسعلاو ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ةذخنملا ةبرشألا رئاس مكح اذكو الخلا روجر
 اًقزرو اركس» :هلوق ىف سابع نبا لاق امك «كلذ طسب عضوم اذه سيلو «كلذ ليصفتب ةنسلا
 :ةياور ىفو .امهيترم نم لحأ ام نسحلا قزرلاو ءامهيترم نم مرح ام : كسلا :لاق (انسح
 نم امهنم لمع امو «بيبزو رمت نم امهنم سبي ام :ىنعي ما لاو «همارح ركسلا
 .كلذب ةنسلا تدرو امك «دتشي نأ لبق برشي لالح «ذيبنو لخو - سبدلا وهو ءالط

 اذهلو ؛ناسنإلا ىف ام فرشأ هنإف ءانهاه لقعلا ركذ بسان :نولقعي موقل ةيآل كلذ يف نإ >
 نم تانج اهيف انلعجو » :ىلاعت هللا لاق ءاهلوقعل ةنايص ةركسملا ةبرشألا ةمألا هذه ىلع هللا مرج

 قلخ يذلا ناحبس . نوُرُكشي الفأ مهيديأ ةتامع امو هرم نم اولكأيل . نويعلا نم اهيف انرجفو بانعأو ليخن
 ]1 € : سي] نوملعي ال اممو مهسفنأ نمو ضرألا تبنت امم اهلك جالا

 6۵ نوشرعي امو رجشل للا نمو اتويب لابجلا نم يذخُنا نأ لحتلا ىلإ كبر ئحوأو »

 هيف هال فلت بارش اهني نم جري الل كر لبس يكلساف تارا لك نم يلك مث

 .4 9 َنوُركَمَتي موقل ةيال كلذ يف نإ ساتل ءاقش
 ءاهيلإ ىوأت اتويب لابحلا نم ذختت نأ لحنلا ىلإ داشرإلاو ةيادهلاو ماهلإلا :انهاه ىحولاب دارملا

 نوكي ال ثيحب ءاهصرو اهسيدست ىف ناقتإلا ةياغ ىف ةمكحم ىه مث .نوشرعي امو «رجشلا نمو

0۸! 

 .؟هب دحأل :أ «ف «ت یف (۳) .؟عورضلا» :أ یف (۲) .؟فرصيا :ف «ت ىف )١(

 .«هلاق» :ف ىف (5) .«اغئاسو» :ف ىف (4)

 . هتراصعو رمتلا لسع وهف :سبدلا امأو «بنعلا ريصع نم خوبطملا بارشلا : ءالطلا )02



 (594 )٦۸« ناتيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا 043

 هللا اهلعج ىتلا قرطلا كلست نأو «تارمثلا لك نم لكأت نأ ايريخست ايردق انذإ ىلاعت اهل نذأ مث

 ةيدوألاو «ةعساشلا ىراربلاو ميظعلا وجلا اذه ىف تءاش ثيح اهيلع ةلهس :ىأ «ةللذم اهل ىلاعت

 ىلإ لب «ةرسي الو ةنمي هنع ديحت ال ءاهتيبو اهعضوم ىلإ اهنم ةدحاو لك دوعت مث «ةقهاشلا لابجلاو

 ضيبتو «'"اهيف نم لسعلا ءىقتو ءاهتحنجأ نم عمشلا ىنبتف «لسعو خارف نم هيف اهل امو اهتيب
 .اهيعارم ىلإ حبصت مث ءاهربد نم خارفلا

 هالعجف .ةعيطم :ىأ ,عاللذ كبر لبس يكلساف ) :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتق لاقو

 «نولكأَي اًهنمو مهبوكر اهنمف مهل اًهاَلَلَدو 8 :ىلاعت هللا لوقك وهو :ديز نبا لاق .ةكلاسلا نم الاح
 .مهبحصي وهو دلب ىلإ دلب نم هتويب نم "”لحنلا نولقني مهنأ ىرت الأ :لاق [77 :سي]

 .دهاجم هيلع صن .كل ةلّلذم اهيكلساف :ىأ «قيرطلا نم ١ هنأ وهو ءرهظأ لوألا لوقلاو

 (””حيحص نيلوقلا الك :ريرج نبا لاقو
 سنأ نع لا كيه ني وک انثدح را نب ناش انثدح :ىلصولا ىلعي وب لاق دقو

 .©:لحنلا الإ رانلا ىف هلك بابذلاو ءاموي نوعبرأ بابذلا ٌرمع» : ةي هللا لوسر لاق :لاق

 ريغو رمحأو رفصأو ضيبأ نيب ام :ىأ هنآولأ فلتخم بارش اهنوطب نم جرخي» :ىلاعت هلوقو
 . "اهنم اهلكأمو اهيعارم فالتخا ىلع «ةنسحلا ناولألا نم كلذ

 .مهل ضرعت ءاودأ نم سانلل ءافش لسعلا ىف :ىأ (سانلل ءاقش هيف» :هلوقو
 نكلو «ءاد لكل ءاود ناكل «سانلل ءافشلا» :هيف لاق ول :ىوبنلا بطلا ىلع ملكت نم ضعب لاق

 .هدضب ىوادي ءىشلاو «راح هنإف «ةدراب ءاودأ نم دحأ لكل حلصي : : ىأ «ساّئلل ءاقش هيف لاق

 .نآرقلا : ىنعي « سال ءافش هيف » ؛هلوف ىف رج نب دهام لاقو
 اهيف ركذ امنإ ةيآلا نإف ؛ةيآلا قايس نم انهاه رهاظلا وه سيل نكلو «هسفن ىف حيحص لوق اذهو

 نآرقْلا نم لزتنو $ :ىلاعت هلوق ىف هوركذ هلاق ىذلا امئإو ءانهاه هلوق ىلع دهاجم عباتي ملو «لسعلا
 ةظعوم مكتءاج دق ساّنلا اهيأ اي» : یلاعت هلوقو .7 : ءارسإلا] ةيآلا 4 نينمؤملل ةمحرو ءاقش وه ام

 v]. : سنوي] € نينمؤملل ةمحرو ىدهو رودصلا يف امل ءافشو مكبر نم
 ىراخبلا هاور ىذلا ثيدحلا - لسعلا وه سال ءافش هيف ه١ ا

 بيس بأ نيغ جالا راد نب ىلع لكوتلا ییا ني. ا اورم ,"!امهحيحص ىف ملسمو
 :لاقف .هنطب قّلطَتسا ىخأ نإ :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق «هنع هللا ىضر «یردخلا
 :لاق !اقالطتسا الإ هداز امف السع هتيقس «هّللا لوسر اي :لاقف ءاج مث ءالسع هاقسف .«السع هقسا»

 لوسر لاقف !اقالطتسا الإ هداز ام «هّللا لوسر اي :لاقف ءاج مث «هاقسف بهذف .«السع هقساف بهذا»

 .«لحنلاب نولقتتي» : ف ت یف (۳) .؟اهمفا :ت یف )١(

 .«نیکسم» :ف «ت یف )٤( .(هجتم» :ف «ت ىف (۳)

 )٥( ةيلاعلا بلاطملا ةيشاح ىف امك ىريصوبلا هنسحو (۲۳۱ /۷) ىلعي ىبأ دنسم )۲۹۱/۲(.

 .(امهیحیحص» :ف ىف (۸) .«ریبج» :أ ىف (۷) .«هنم» :أ ىف (0)



 (19 «1۸) ناتيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 . ؟9ئربف هاقسف بهذف .«السع هقساف بهذا !كيخأ نطب بذكو هللا قدص» دلك هللا
 «تللحت راح وهو السع هاقس املف .تالضف هدنع لجرلا اذه ناك :بطلاب ءاملعلا ضعب لاق

 هاقس مث «هيخأل ةحلصم وهو هرضي اذه نأ ىبارعألا '''دقتعاف .هلاهسإ دازف .عافدنالا ىف تعرسأف
 كسمتسا ندبلاب ةرضملا ةدسافلا تالضفلا تعفدنا املف «كلذكف هاقس مث «عفدلاو ليلحتلا دادزاف

 . ءالسلاو ةالصلا لضفأ هبر نم هيلع ءهتراشإ ةكربب مالآلاو ماقسألا تعفدناو .هجازم حلصو «هنطب
 لوسر نأ ؛اهنع هللا ىضر .ةشئاع نع ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم .نيحيحصلا ىفو

 *!ىراخبلا ظفل اذه .لسعلاو ءاوُلَحْلا هبجعي ناك ةي هللا
 لاق اف یاب نبا نعا ويب نب عش نع 6 سطفألا ملاس ثيدخ نع :ىراخبلا حيحص ىفو

 نع ىتمأ ىهنأو «رانب ةيك وأ لسع ةبرش وأ ءمجحم ةطرش ىف :ةثالث ىف ءافشلا» : ال هللا لوسر
 1 ا

 «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «ليسغلا نب نمحرلا دبع انثدح «ميعن وبأ انثدح :ىراخبلا لاقو

 وأ «مکتیودأ نم ءىش ىف ناك نإ» : لوقي دي هللا لوسر تعمس :لاق هللا دبع نب رباج تعمس
 امو «ءادلا قفاوت رانب ةعذل وأ .لسع ةبرش وأ .مجحم ةطرش ىفف :ريخ مكتيودأ نم و وك
 . «ىوتكأ نأ بحأ

 هب ءرباج نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ثيدح نم ملسم هاورو
 دبع انثدح .بويأ ىبأ نب ديعس انأبنأ .هللا دبع انأبنأ «قاحسإ نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىف ناك نإ ثالث» : ويي هللا لوسر لاق : لاق ىتهجل رماع نب ةبقع نع ءريخلا ىبأ نع ءديلولا نب هللا
 .“«هحأ الو ىكلا هركأ انأو ءاملا بيصت ةّيك وأ «لسع ةبرش وأ .مجحم ةطرشف :ءافش ءىش

 نب ةويح نع] «ئرقملا نمحرلا دبع ىبأ نع .ىرصملا "لولم نب نوراه نع ىناربطلا هاورو
 . «مجحم ةطرشف :ءافش ءىش ىف ناك نإ» :هظفلو .هب ءديلولا نب هللا دبع نع ا

 هم"
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 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )0۷١١( مقرب ملسم حيحصو )۱۷).

 .«دقتعاو» :ف ىف (۲)

 )١70١1١59/١١(. رجح نبال ىرابلا حتفو ٣ ا داعملا داز :رظنا ()

 .«اذهو» :ف ىف )٤(

 )۱٤۷٤(. مقرب ملسم حيحصو (5185) مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 .(33481 )0٦۸۰« مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 .(۲۲۰۵) مقرب ملسم حيحصو (oA) مقرب ىراخبلا حيحص )۷(

 )١577/4(. دنسملا (۸)

 ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم ةدايز )٠١( . ىناربطلل مجعملا نم تبثملاو «لولس» :أ ىفو «لولمم» :ف ءه ىف (9)

 .(1175) مقرب نيرحبلا عمجمو (۹۳۳۵) مقرب طسوألا مجعملاو (۱۸۸ /11) ريبكلا مجعملا )١١(
 نع هوري مل» :لاقو «هب ديلولا ( نب هللا دبع نع بوي ىبأ ( نب ديعس نع «ىرقملا نمحرلا دبع ىبأ نع طسوألا مجعملا ىف عقو : : هيبنث

 . ملعأ هللاو ؟ال مأ أطخ وه له ىردأ الف « «حيرش هنع هاور ريبكلا مجعملا ىف هتيأر دقو «ديعس الإ ديلولا ق هللا دبع

 .؛ديزي) : ف٬ت ىف )١6(



 (398 ۰٦۸ )تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا حس للسلم,

 - هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع نايفس انثدح «بابحلا نب ديز انثدح  ىقبللا وه

 .'«نآرقلاو لسعلا :نيءافشلاب مكيلع» :ِلَي هللا لوسر لاق :لاق  دوعسم نبا وه

 ءعيكو نب نايفس نع ‹ ريرج نبا هاور دقو ٌعوفرم هحام نبا هجارخإب درفت «ديج دانسإ اذهو

 .ةينأ 0 و E ىروثلا وه  نايفس نع «هيبأ نع

 ءافشلا مكدحأ دارأ اذإ :لاق هنأ ءهنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نع انيورو

 سفن بيط نع امهرد هتأرما نم ذخأيلو «ءامسلا ءامب اهلسغيلو ءةفحص ىف هللا باتك نم ةيآ بتكيلف

 ام نآرقلا نم لّرتنو» : هللا لاق هوجو نم : : ىأ ¢ )ءافش هنإف «كلذب a ةاعع هير رعشاو ءاهنم
o امم 

 نع مكل نبط نإف» :لاقو [4 :ق] « اكرام ءام ءامسلا نم اَنلَرنو) : :لاقو [۸۲ :ءارسإلا] 4 ءافش وه

 .«ساّئلل ءافش هيف :لسعلا ىف لاقو «[5 : : ءاسنلا] كاني ايه هولك سفن هنم ءيش
 نرسل دج ريت N EE وو دروع ارك :ًاضيأ هجام نبا لاقو

 لسعلا قعل عل نم» : وا هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع .ملاس نب ديمحلا دبع نع «ىمشاهلا ديعس

 ن نسر طع ےک ءرهش لك ىف تاودغ ثالث

 . كورتم ديعس نب ريبزلا
 هغ تالا حرس نب فسوي نب دمحم نب ميهاربإ انتاج فيا هاه نبا لار

RSنيتلبقلا ىلص دق ناكو - مارح مأ نب ىبأ ابأ تعمس . ةليع نأ نين مارنا انثدح  - 

 الإ ءاد لك نم ءافش امهيف نإف تاو لا مكیلع» :لوقي لَك هللا لوسر تعمس 0

 .«توملا» :لاق ؟ماسلا امو «هللا لوسر اي :ليق . «ماسل
 5 0 و هه 2 لع 8 : 5
 ىذلا لسعلا وه لب :نورخآ لاقو . تبشلا :«تونسلا» :ةلبع ىبأ نبا لاق :ورمع لاق

 :رعاشلا لوق ا نسا قاقز ف اترا
 هدوم لن م مد رە

 ادرقي نأ راجلا نوعنمي مهو مههف سلا ال توتسلاب نسل وف

 ,«ادرقي نأ راجلا نوعنمي» :هلوقو .طلخ ال :ىأ «مهيف نمل ال» :هلوقو . ا نبا هاور اذك

(Or i. E[ملظبو دهطضي :ىأ] . 
 ىلإ ةقلخلا ةفيعضلا باودلا هذهل هللا ماهلإ ىف نإ :ىأ 4نورّكفتي موقل ةيآل كلذ يف نإ: هلوقو

 بيطأ نم وهو «لسعلاو عمشلل اهعمج مث «رامثلا رئاس نم ءانتجالاو ةماهملا هذه ىف كولسلا

 .(5495) مقرب هجام نبا ننس )١(

 .؟حصأ فوقوملا» : للعلا ىف ىنطقرادلا لاقو (44 )١4/ ىربطلا ريسفت (۲)

 .(وهو» :ف «ت ىف (۳)

 .«نسح دنسب ريسفتلا ىف متاح ىبأ نبا هجرخأ» :(۱۷۰ )1١١/ حتفلا ىف رجح نبا لاق ()

 .ةريره ىبأ نم هعمسي مل ملاس نب ديمحلا دبع ءأضيأ عطقنم وهو (0-746) مقرب هجام نبا ننس (5)

 . هجام نيا نسو ا ف ت نم ةدايز )¥( . (ريكب» :ف ىف ()

 . ىكسكسلا ورمعب هلعأ مث «فيعض هدانسإ» :(177/7) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )۳٤٥۷( مقرب هجام نبا ننس (۸)

 .أ ف «ت نم ةدايز (9)



 ہد سس سس ۷١( 170) ناتیآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىلع كلذب نولدتسيف ءاهرسيمو اهرخسمو اهردقمو اهقلاخ ةمظع ىف «ُنوُرْكَفَتي موقل ةيآل ) ءءايشألا

 .ميحرلا ميركلا «ميلعلا ميكحلا «رداقلا [لعافلا] هنأ

 نإ ائيش ملع دعب ملعي ال يكل رمعلا لذرَأ ىلإ دري نم مكنمو مكافوتي مث مكقلخ هللاو )»

 . 4 © ريد ميلع هللا

 ( مهافوتي كلذ دعب مث .مدعلا نم مهأشنأ دلا: هنأو «هدابع ىف هفرصت نع ىلاعت ربخي

 مكقلخ يذأا هللا» : ىلاعت هللا لاق امك - ةقلخلا ىف فعضلا وهو - مّرهلا هكردي ىتح هكرتي نم مهنمو

 «ريدَقْلا ميلعْلا وهو ءاشي ام قلخي ةبيشو افعض ةو دعب نم لعج مت ةَرُق فعض دعب نم لعج مت فعض نم

 ٠٤[. :مورلا]

 اذه ىفو .ةنس نوعبسو سمخ :"[لاف] رمعلا لذرأ ىف «هنع هللا يضر «ىلع نع ىور دقو
 ملع "دعب مّلعي ال يكل ١ :لاق اذهلو ؛ملعلا ةلقو ظفحلا ءوسو فرخلاو ىوقلا فعض هل لصحي نسلا
 ريسفت دنع ىراخبلا ىور اذهلو ؛فرخلاو دتفلا نم ًائيش ىردي ال حبصأ ًاملاع ناك ام دعب : ىأ «ائيش

 :ةيآلا هذه

 ىقنأ قغ يعش نع «روعالا هللا دبع وأ يسوم نب نؤزاهاثدح + ليعامسإ خب یسوم انثدج
 ءرمعلا لذرأو مرهلاو «لسكلاو لخبلا نم كب ذوعأ» :وعدي ناك ةي هللا لوسر نأ ؛كلام نبا

 .«تامملاو ايحملا ةنتفو «لاجدلا ةنتفو ءربقلا باذعو

 . 4ب «روعألا نوراه ثيدح نم «ملسم هاورو

 ةروهشملا '”هتقلعم ىف ىملس ىبأ نب ريهز لاقو
 ماسي - كلابأ ال  اماع نينامث شي نمو «ةايحلا فيلاكت تمس

 نا ئطخت نمو هتمت بصت نم ءاوشع طبخ اياَنَلا تيأر

 تكلم ام ىلع مهقزر يارب اوف نيذلا اف قزرلا يف ضعب ىلع مكضعب لّضف هللاو )
 ةا

 .4 69 نودحجي هللا ةمعنفأ ءاوس هيف مهف مهناميأ

 ديبع اهنأ "7نوفرتعي مهو ءءاكرشلا نم هلل "'هومعز اميف مهرفكو مهلهج نيكرشملل ىلاعت نيبي
 امو هكلم كلا وه اكيرش الإ كل كيرش ال كيبل» :مهجح ىف مهتايبلت ىف نولوقي اوناك امك «هل
 ىضري فيكف «مكانقزر اميف مكديبع اوواست نأ نوضرت ال مکن :مهيلع اركنم ىلاعت لاقف .«كلم

 نم الم مكل برض $ :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك < «ميظعتلاو ةيهلإلا ىف هل هديبع ةاواسمب ىلاعت وه

 .أطخ وهو «دعب نما :ت ىف (۳) .أ «ف ءت نم ةدايز (۲) .أ «ف نم ةدايز )١(

 .«مرهلاو» :حيحصلا ىف سيلو (7705) مقرب ملسم حيحصو (47/01) مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .هتدیصق» :ف ىف (5)

 .(؟9؟ص) ىملس ىبأ نب ريهز ناويد )١(

 .؟متنأ) :أ ف ءت ىف (9) .(نوفرعی» :أ ءف «ت ىف () .؟نومعزی» :ف «ت ىف (۷)



 (177) ةيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزحلا حس سس سسسسس هر:

 مكتفيخك مهنوفاخت ءاوس هيف معنأف مكانقزر ام يف ءاكرش نم مكناميأ تكلم “ام نم م مک له مكسفنأ

 ]۸ :مورلا] ةيآلا «مكسفنأ

 مهلاومأ ىف مهديبع اوكرشيل اونوكي مل :لوقي :ةيآلا هذه يف سابع نبا نع .ىفوعلا لاق
 . 4 نودحجي هللا ةمعببفأ » :هلوق كلذف «ىناطلس ىف ىعم ىديبع نوكرشي فيكف «مهئاسنو

 . مكسفنأل ا نول نومف رت ةيفكو ع یا ةيازولا ىف و

 . "7ةلطابلا ةهلآلل لثم اذه :ةيآلا هذه ىف دهاجم لاقو

 «هشارف ىفو هتجوز ىف هكولمم كراش دحأ نم مكنم لهف «هللا هبرض لثم اذه :ةداتق لاقو

 .كنم هري نأ قحأ هللاف ءاذه كسفنل ضرت مل نإف ؟هدابعو هقلخ هللاب نولدعتف

 اودحجف ءابيصن ماعنألاو ثرحلا نم أرذ ام هلل اولعج مهنإ : ىأ « نودحجي هللا ةمعنبفأ ل :هلوقو

 غ ا ا 47
 ىسوم ىبأ ىلإ ةلاسرلا هذه «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع بتك :لاق ىرصبلا نسحلا نعو

 “لب «قزرلا ىف ضعب ىلع هدابع ضعب لّضَف نمحرلا نإف ءايندلا نم كقزرب عنقاو :ىرعشألا

 ؟هلوخو هقزر اميف هيلع ضرتفا ىذلا قحلا هؤادأو هلل هركش فيك ءهل طب نم ىلتبيف «ألك هب ىلتبي
 .متاح ىبأ نبا هاور

 e Bel EES ع تر Se ول نيم ede و ا
 نم مكقزرو ةدفحو نيدب مكجاوزأ نم مكل لعجو اجاوزأ مكسفنأ نم مكل لعج هّللاو

 .4 09 69 نورفكي مه هللا تمعنبو نونمؤي لطاَبلابقَأ تابيا

 مهلكشو مهسنج نم اجاوزأ مهسفنأ نم مهل لعج ناب «هدیبع ىلع "أهمعن ىلاعت ركذي
 قلخ هتمحر نم نكلو .ةمحرو ةدومو فالتئا لصح امل رخآ عون نم جاوزألا لعج ولو ."”[مهيزو]

 .روكذلل اجاوزأ ثانإلا لعجو ءاثانإو ًاروكذ مدآ ىنب نم

 «ةمركعو «سابع نبا هلاق .نينبلا دالوأ مهو «ةدفحلاو نينبلا جاوزألا نم لعج هنأ ىلاعت ركذ مث

 .ديز نباو «كاحضلاو «نسحلاو

 دلوو دلولا مه :«ةدفحو نينب  :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «رشب ىبأ نع «ةبعش لاق
 :كلولا

 نيح كونب :لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع «ركب ىبأ نع جاجح انثدح :ديتس لاقو

 :ليمج لاق «كنومدخيو كنونيعيو كنودفريو كنودفحي

 خل ارا ناکا تملا نولوح اولا نفح

 .«لطابلا» :أ «ف «ت یف (۳) .(هوضرت» :ت یف (۳) .«اميف» :ت ىف )١(

 . ؛هللا ةمعنب» :| «ف ىف (5) . «هللا نإف» :ف ىف (5) .؟كراشي» :ف ىف (4)

 .أ ف ت نم ةدايز (۹) .(هتمعن» :أ ف ىف (۸) .؟ءالب» :أ ف ءت یف (۷)

 .ديمحل هبسنو (98 )١5/ ىربطلا ريسفت ىف تيبلا 0



 ۷١( OAV ) ةيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ناوعألاو راصنألا :ةدفحلا :ةياور ىف لاقو .همداخو هنبا :(ةدفحو نينب :دهاجم لاقو

 . مادخلاو

 .ىرصبلا نسحلاو «كلام وبأو «ةداتق لاق اذكو . "مدخلا :ةدفحلا :سواط لاقو

 نم كمدح نم :ةدفحلا :لاق هنأ ةمركع نع «نابأ نب مكحلا نع عم اانا قوا ذيع لاف

 . كىلو لوو كذلو

 : اهون ی هنزعلا جناع اق ةلانيعلا لاق

 ةأرما ونب :لوقي «ةدفحو ( نيدب ب مكجاَوْزَأ نم نم مک لعجو# :هلوق ل نبا نع «ىفوعلا لاقو

 ناجحا SE :لاقي .«لجرلا ىدي نيب لمعي لجرلا :ةدفحلا :لاقيو .هنم اوسيل .لجرلا

 . لجرلا ناتخأ ةدفحلا نأ لاجر ”معزيو
 هلال ا نو هنوطستل نال سابع نبا هركذ ىذلا جاا (*”[لوقلا] اذه

 ی ارو نوط او او رح اا لا ويهارو

 .راهصألا مه :سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ىف هلوق هنم ىذلا .ةمدخلا وهو «دفحلا» :ىنعم ىف ةلخاد اهلك لاوقألا هذهو :ريرج نبا لاق

 ةمعنلاف هدخلاو راهصألاو دالو وألا نم نوكت دق ةمدخلا تناك الو ؛«دفحنو ىعسن كيلإو» :تونقلا

 . «ةدفحو نيب ب مكجاوزَأ نم مكل لعجو» :لاق '"”اذهلو ؛هلك اذهب ةلصاح

 .دالوألا دالوأو ءدالوألا دارملا نوكي نأ دبالف < ءمكجاوزأب اقلعتم «ةدفحو## لعج نمف :تلق

 نونوكي ابلاغ مهنإف .كاحضلاو ىبعشلا "لاق امك ءةجوزلا دالوأو .تانبلا جاوزأ مهنأل ؛راهصألاو

 او الغلا ةع هلرق دالا وه ادع دوك قو اد لو هرعجا ىو للا هك كف
 و تاور علل نست ول ولاول : مثكأ نب ةرصب ثيدح ىف مالسلاو

 مكسفنأ نم مكل لعج هللاو» :هلوق ىلع فوطعم هنأ هدنعف مدخلا مه ةدقحلا لعج نم امأو

 لاو جاوزألا مكل لعجو :ىأ «اجاوزأ

 . براشملاو معاطملا نم «تابيطلا نَم مكقزرو»

 : و € نونمؤي لطابلابفأ# :هريغ معنملا ةدابع ىف كرشأ نم ىلع اركنم ىلاعت لاق مث

 .هريغ ىلإ اهنوفيضيو مهيلع هللا معن نورتسي :ىأ «نورفكي مه هللا تمعنبو» ءدادنألاو مانصألا

 ملأ ؟كجوزأ ملأ :هيلع انتم ةمايقلا موي دبعلل لوقي ىلاعت هللا نإ» :حيحصلا ثيدحلا ىفو

 .«مادخلا» :ت ىف )١(

 ١۹(. /۱) قازرلا دبع ريسفت (۲)

 .«مادخلاو» :ف «ت ىف )٥( .أ نم ةدايز (4) .«معزول :ف ىف (۳)

 .أ ءف نم ةدايز (۸) .«هلاق» : ف ت ىف (۷) .«اذهل» :ف ىف ()

 .(۲۱۳۱) مقرب دواد ىبأ ننس (9)

 .اوهو» :تاىف(١١) .«ًامادخ مكل لعجو» :أ ىف )٠١(



  OAR۔ ۷۳) تايآلا :لحنلاةروس - عبارلا ءزجلا ۷١(

 sS سأرت كرذأو لبإلاو ليخلا كل رخسأ ملأ ؟كمركأ

 ج رت شو عل

 الو اًعيش ٍضرألاَو تاومّسلا نم اقزر مهل كلم ال 7 هّللا نود نم نودبعيو

 . 4 69 رمل ل منو ُمَعَيهَلل نإ لالا هلل اوبر الق ©0نوُعيطَتسَي
 قزارلا ياا لضفتملا معنملا وه هنأ عم «هريغ هعم اودبع نيذلا نيكرشملا نع ارابخإ ىلاعت لوقي

 اقر مهل كلم ال ام 8# ناثوألاو دادنألاو مانصألا نم هنود نم نودبعي اذه عمو هل كيرش ال و

 «كلذ نوكلمي الو ءرجش الو عرز تابنإ الو رطم لازنإ ىلع ردقي ال : ىأ «ائيش ضرألاو تاومّسلا نم

 :ىأ 4 لاما هلل وُبَْت الفال : ىلاعت لاق اذهلو «هودارآ ول هيلع نوردقي الو كلذ مهل سيل :ىأ
 ال هنأ دهشيو ملعي هنإ :ىأ 4 نوملعت ال متنأو ملعي هللا نِإ > ءالاثمأو ؟*اهابشأو ًادادنأ هل اولعجت ال

 .هريغ هب نوكرشت مكلهجب متنأو "هللا الإ هلإ

 هنم قفني وهف انسح اقزر ام هاتقزر نمو ءيش ىلع ردقي ال اكوُلمَم ادبع الغم هللا برض إ»

 . 4 © َنوُمَلعَي ال مهرْتْكَأ لب هلل دمحلا نووتسي له ارهجو ارس
 نبا هراتخاو «ةداتق لاق اذكو :نمؤملاو رفاكلل هللا هبرض لثم اذه : سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 .ريرج

 ارس هنم قفني وهف «نسحلا قزرلا قوزرملاو رفاكلا لثم ءىش ىلع ردقي ال ىذلا كولمملا "دبعلاو
 نمؤملا “وه ءارهجو

 اذه ىوتسي لهف «ىلاعت قحلاو نثولل بورضم لثم وه :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو
 ؟اذهو

 دمحلا)» : ىلاعت [هللا] لاق ىف لكلا ةيقيالا امال احضاو انيب امهنيب ام قرفلا ناك الو
 :[یلاعت لاق مث] .«نوملعي ال مهرتكأ لب هلل

E ا 

 امسا هالوم ىلع لک وهو ءيش ىلع ردقي ال مكب امهدحأ نیلجر الم هللا برضو »
 0 < ا ا 07 ا

 . 4 © میقتسم طارص ىلع وهو لدعلاب رمي نمو وه يوتسي له ريخب تأ ال ههجوي
 قطني الو ملكتي ال مكبأ نثولا نأ :ىنعي «ىلاعت قحلاو نثولا هب دارملا ًاضيأ اذهو :دهاجم لاق

 .«عترتوا :ف «ت یف (۱)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (1978) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۲)

 .دادنآو ًاحابشأ» :ف ىف (5) .«نولعجت ىأ» :ت ىف (5) . ؛مهيلإ» :ف «ت یف (9)

 .؟وهف» :ت ىف (۸) .ادبعلاف» :ف «ت ىف (۷) .«وه الإ) :ف ىف (5)

 .أ نم ةدايز )٠١( .أ ف «ت نم ةدايز (9)



 0۸۹ (۷۹ -415) تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 :ىأ «لك# اذه عم وهو «لاعف الو «لاقم الف «ةيلكلاب ءىش ىلع ردقي الو «'ءیشب الو ريخب

 « يوتسي له $ «هاعسم حجني الو «ريخب تأيال طدثعب :ىأ (ههجوی امن > «هالوم ىلع ةفلكو لايع
 طارص ىلع وهو 8 «"ةميقتسم هلاعفو قح هلاقف ءطسقلاب :ىأ «لدَعْلاب رمأي نمو » «هتافص هذه نم

 .ريرج نبا لوقلا اذه راتخاو . ىناسارخلا ءاطعو ةداتقو «ىدسلا لاق اذهبو « میقتسم

 .مدقت امك ءًاضيأ نمؤملاو رفاكلل لثم وه : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 ا ا ناعما ىبحي قدح ءدازبلا 0 ی ا ر هنا لاقز

 «ةيمأ نب ىلعي نع «ةمركع “ نع «ميهاربإ نع <« ٠ ميٿخ نب نامثع نب هللا دبع انئدح ءدامح انثدح

 نارق نم لجر یف تلزن : « ءيش ىلع ردقي ل اكلم ادبع الم هللا برض $ : هلوق ىف سابع نبا نع

 : هلوق ىلإ € " [ءيش ىلع ردقي ال مكب امهدحأ ِنيَلجَر الغم[ هللا برَضَو]  :هلوق ىفو .هدبعو
 تاي ال ههجوي امنيأ ىذلا مكبألاو :لاق .نافع نب نامثع وه :لاق ,«ميقتسم طارص ىلع وهو د

 رخآلا ناكو «ةنوثملا هيفكيو !هلفكيو هيلع قفني نامثع ناك «نافع نب نامثعل ىلوم :وه لاق ريخب

 . امهيف تلزنف «فورعملاو ةقدصلا نع هاهنيو هابأيو مالسإلا هركي

 هللا اورا ا ر امو ضرألاو تاومسلا بغ لرو

 مك لعجو ايش نومْلعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هّللاو ريدق ءيش لك ىلع

 ءاَمّسلا وج يف تارَّخّسم ٍريطلا ىلإ اوري مْلَأ 29 َنوُرْكْشَ مُكَّلعَل ةدئفألاو راصبألاو عْمّسلا

 . 4 © نونمؤُي مقل تايآل كلذ يف نإ هللا الإ نهكسمي ام
 هصاصتخاو «ضرألاو تاومسلا بيغ هملع ىف «ءايشألا ىلع هتردقو هلامك نع ىلاعت ربخي

 (١١'ةماتلا هتردق ىفو - ءاشي ام ىلع ىلاعت '[هللا] هعلطي نأ الإ كلذ ىلع دحأل عالطا الف .كلذب

 الإ ارم امو ا :لاق امك ؛نوكيف ٠ «نك هل لوقي امنإف ًائيش دارأ اذإ هنأو «عنامت الو فلاخت ال ىتلا

 رمأ امو » :انهاه لاق اذكهو .نيعلا فرطك ديري ام نوكيف :ىأ[ 5 :رمقلا] (رصبلاب حملك ةدحاو

 الإ مكنعب الو مکقلخ ام > :لاق امك .«ريدق ءيش لك ىلع هللا نِٳ برقا وه وه وأ رصبلا حملك الإ ةعاسلا

 .[۲۸ :نامقل] ةدحاو سفنك

 دعب مث ءائيش نوملعي ال مهتاهمأ نوطب نم مهايإ '"'هجارخإ ىف «هدابع ىلع هّنّنم ىلاعت ركذ مث

 هَل

 .«ىنييحلسلا» :1 ىف (۳) .«ميقتسما :ت یف (۲) .رشب الو» :1 ءت ىف )١(

 .أ ءف «ت نم ةدایر (۷ :3) .«نبا» :ف ىف (5) .؟مثيخ» :ت ىف (4)

 .«هفلكيو» :ف يت ىف (۸)

 )9( ىربطلا ريسفت )۱٤/ ١١١(.

 .«مهجارخإ» :ت ىف (10) .«ةماعلا» :ف ىف )١١( /.ت نم ةدايز )٠١(



 (۷۹ ۔ ۷۷) تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا 0۹۰

 «تايئرملا نوسحي اهب ىتاللا راصبألاو «تاوصألا نوكردي هب ىذلا عمسلا ىلاعت (”ههقزري اذه

 ءايشألا نيب زيمي هب لقعلاو غامدلا :ليقو «حيحصلا ىلع بلقلا اهزكرم ىتلا  لوقعلا ىهو - ةدئفألاو

 ىف ديز ربك املك ءاليلق اليلق جيردتلا ىلع ناسنإلل لصحت ساوحلاو ىوقلا هذهو .اهعفانو اهراض

 .هدشأ غلبي ىتح هلقع ىوقو هرصبو هعمس

 وضعو ةحراج لكب نيعتسيف «ىلاعت هبر ةدابع نم اهب نكمتيل «ناسنإلا ىف هذه ىلاعت لعج امنإو
 :لاق هنأ لَك هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع «ىراخبلا حيحص ىف ءاج امك «هالوم ةعاط ىلع ةوقو

 تضرتفا ام ءادأ 2"”لثمب ىدبع ىلإ برقت امو «برحلاب ىنزراب دقف ايلو یل ىداع نم :ىلاعت لوقی»

 هرصبو «هب عمسي ىذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف «هّبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي ىدبع لازي الو .هيلع

 ىناعد نئلو «هتيطعأل ىنلأس نئلو ءاهب ىشمي ىتلا هلجرو ءاهب شطبي "'ىتلا هديو هب رصبي ىذلا
 ىدبع سفن ضبق ىف ىددرت هلعاف انأ ءىش ىف تددرت امو «هنذيعأل یب ذاعتسا نئلو «هنبيجأل

 ج دال ام هركاو تالا هك قمؤلا
 ‹ هللا الإ عمسي الف «لجو زع هلل اهلك هلاعفأ تراص ةعاطلا صلخأ اذإ دبعلا نأ :ثيدحلا ىنعمف

 انيعتسم «لجو زع هللا ةعاط ىف الإ ىشمي الو شطبي الو «هل هللا هعرش ام :ىأ هللا الإ رصبي الو

 ىتلا هلجرو» :هلوق دعب ‹ حيحصلا ريغ ىف ثيدحلا ةياور ضعب ىف ءاج اذهلو ؛هلك كلذ ىف هللاب

 مكل لعجو 9 : ئلاعت لاق اذهلو ؛؟«ىشمي ىبو «شطبي ىبو ءرصبي ىبو ؛عمسي ىبف) :«اهب ىشمي
 لعَجو مكاشنأ يذلا وه لق » :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك (نوركشت ٍمكَلمَل ةدشألاو راصبألاو عمّسلا
 : كلملا] «نورشحت د هيَلِإو ضرألا يف مكأرذ يذلا وه رق . نوركشت ام ًاليلَق ةدفألاو راصبألاو عْمَسلا مكأ

[Yé eT 

 هيحانجب ريطي هلعج فيك «ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا ريطلا ىلإ رظنلا ىلإ هدابع ىلاعت هبن مث
 لعفت ىوق اهيف لعج ىذلا «ىلاعت هتردقب هللا الإ كانه هكسمي ام ءامسلا وج ىف «ضرألاو ءامسلا نيب

 ىلإ اوري مل وأ » :كلملا ةروس ىف ىلاعت لاق امك «كلذل ريطلا رسيو اهلمحي ءاوهلا رخسو «كلذ
 :انهاه لاقو .[4 : كلملا] 4 يصب ءيش لُكب لإ نمَحرلا الإ نهكسمي ام نضبقيو تافاص مِهقوف ريطلا

 .( نونمؤي موقل تايآل كلذ يف نإ »

 موي اهتوفختسَ اتويب ماعنألا دوج نم مل لعجو انكس مكتويب نم مكل لعج هللاو )»
 و سس و رت هس

 لعج هّللاو 69 نيح ىلإ اعاتمو اناَنَأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو مكتماقإ مويو مكنعظ

 ليباَرَسَو َرَحْلا مكيقت ليبارس مُكَل لعجو انانكَأ لابجلا نم كَل لعجو الالظ َقّلَخ اَمَم مكل
 .«ىذلا» :ت ىف (۳) .«لضفأب» :أ ءف ءتاىف (۳) .«هللا مهقزري» :ت ىف )١(

 .)0۰۲) مقرب ىراخبلا حيحص )4(

 .«ىلع» :ف ىف (9)



 هډ (۸۳۔۸۰) تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 البلا كّيَلع امَنِإَف الوت نإَف 09 َنوُملسُت ْمُكّلَعَل مكيلع هتمعن متي كلذك مكسأب مكيقت
E E 

 . 4© نورفاكلا مهرتكأو اهتوركدي مث هللا تمعن نوفرعي © نيبملا

 نووأي ٠ مهل نكس ىه ىتلا تويبلا نم مهل لعج ام «هدیبع ىلع همعن مات ىلاعتو كرابت ركذي

 «اتويب ماعنألا دولج نم » اضيأ مهل لعجو «عافتنالا هوجو 'رئاس اهب نوعفتنيو ءاهب نورتتسيو ءاهيلإ
 اذهلو رضحلاو رفسلا ىف مهتماقإ ىف مهل "اهوبرضیل «مهرافسأ ىف اهلمح نوفختسيا «مدألا نم :ىأ

 ءلبألا :ىأ 4 اهرابوأو » ءمنغلا : ىأ 4 اًهفاوصأ نمو مُكتماَقإ مويو مكدعظ موي اهتوفختست » :لاق
 .لاملا وهو ءاثاثأ هنم نوذختت :ىأ 4اا ماعنألا ىلع دئاع ريمضلاو - زعملا : ىأ «اهراعشأو ١

 بايثلاو طسبلا ثاثألا ")نم ذختي هنإف «هلك اذه نم معأ حيحصلاو بايثلا :ليقو .عاتملا :ليقو

 . ةراجتو الام ذختيو «كلذ ريغو

 «نسحلاو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم لاق اذكو .عاتملا :ثاثألا : سابع نبا لاقو

 :ةداتقو «(ةاخضلاو ءىئاسارللا ءاطعو :ىقوعلا ةيطعو

 .مولعم (*”تقوو ىمسم لجأ ىلإ : ىأ 4 نيح ىلإ : هلوقو
 .رجشلا :ىئعي :ةداتق لاق : «الالط ىح مم مُكَل لعج هللاو» :هلوقو

 «ّرَحْلا مكيقت ليبارس مكل لعج» امك ؛لقاعمو انوصح :ىأ «اَنانكَأ لاَبجلا نم مك لعجو»
 حّفصملا ندا ن عوردلاك « مكسأب مکیقت ليبارسو » «فوصلاو ناتكلاو نطقلا نم بايثلا ىهو

 «مكرمأ ىلع هب نونيعتست رام مكل لعجي اذكف : ىأ 4 مُكِيَلَع هتمعن متي كلذك » كلذ ريو ةر زلاو

 . «نوملست مكلعل » ؛ هتدابعو هتعاط ىلع مكل انوع - نوكيل «هيلإ نوجاتحت امو

 .مالسإلا نم :ىأ «نوملست » نم ماللا رسكب هوؤرقو .روهمجلا هرسف اذكه

 ةروس ىمست ةروسلا هذه : 0*4[ نوملست ْمُكَلعَل ] مكيلع هتمعن متي كلذك :هلوق ىف ةداتق لاقو
 ت

 .معنلا

 نبا نع «بّشوح نب رهش نع «ىسودسلا ةلّظنَح نع «ماوعلا نب دابعو كرابملا نب هللا دبع لاقو
 «مالس نب مساقلا ديبع وبأ هاور 0 جارجلا نم ىنعي «ماللا حتفب «نومّلست» اهؤرقي ناك هنأ سابع

 الا هذه دزو «نيهجولا نم ريرج نبا هجرخأو «دابع نع

 هّللاو » :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ «برعلا ةفرعم ردق ىلع نآرقلا لزن امنإ : ىناسارخلا ءاطع لاقو

 ل رثكأو مظعأ لهسلا نم (مکل] لعج امو , 4اَناَنْكَأ لاَبجْلا نم مُككَل لعجو ًالالظ َقَّلَح امم مك لعج

 ىلإ اعاتمو اثانأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو » :هلوق ىلإ ىرت الأ ؟2' '”لابج باحصأ اوناك مهنكلو

 .ة4هنم) :ف «ت ىف (۳) .«اهنوبرضتل» :ت ىف (0) .«رئارس# :ف ىف )١(

 .أ ءف «ت نم ةدايز (0) .«تقو ىلإ ىأ» :أ ءف «ت یف )٤(

 .«ماللا حتفب حارجلا نم ىنعي» :ف «ت ىف (5)

 )۷( ىربطلا ريسفت )١5/ 85 ٠١(.

 .«لبج» :ف ىف (۱۰) .ربكأو» :ف «ت ىف (9) .أ «ف نم ةدايز (8)



 (۸۸ - )۸٤ تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىرت الأ ءرعشو ربو باحصأ اوناك مهنكلو ,'"”رثكأو هنم مظعأ كلذ ريغ نم مكل لعج امو 4 نيح

 نم لزنأ و «كلذ نم مهبجعل ۳ :رونلا] (درب نم اهيف لاّبج نم ءاَمّسلا نم لزتيو» :هلوق ىلإ

 ه«َرحْلا مكيقت ليبارس» : ىلاعت هلوق ىلإ ىرت اللأ ؟هنوفرعي ال اوناك مهنكلو ء۳ مكاو مظعأ جلثلا

 .رح باحصأ اوناك مهنكلو .'" 'رثكأو مظعأ دربلا نم ىقب امو

 غالبلا كيلع امئإف > ءمهنم كيلع الف «نانتمالا اذهو نايبلا اذه دعب : ىأ «اوّلوت نإَف> :هلوقو

 . مهيلإ هتيدأ دقو .«نيبملا

 وهو «كلذ مهيلإ ىدسملا وه ىلاعت هللا نأ نوفرعي : :ىأ 4 اهتوركبي مث هللا تمعن نوُفِرْعَي »

 «هريغ ىلإ “"قررلاو رصتلا نودنسيوا 00 ل ر ؛مهيلع هب ,لضفتملا

 هيلع أرقف 0 ب ا و ی ديه

 نم مُكَل لعجو $ :لاق .معن :ىبارعألا لاق «( نكس مكتويب نم مكل لعج هللاو » : 5 هللا لوسر
 كلذ لك «هيلع أرق مث . .معن : : ىبارعألا لاق «( مكتمافإ مويو مكدع موي اهتوقختست اتويب ماعنألا دولج

 لزنأف «ىبارعألا ىلوف « نوُملسُ مُكََعَل مكيلع هتمعن متي كلذك > : غلب ىج معن : ىبارعألا لوقي

 .“)نورفاكلا مهرتكأو اهنوركني م هللا تمعن نوُفرعي $ : هللا

 اذإو 69 نوني مه الو اورق نيذلل وي ال مَ اديهش هم لك نم ثعبن مويو )»

 اوكرشأ نيذّلا ىر اذإو «A9 62 ورقي مه الو مهنع فق الف باذَعْلا اوملظ نيذلا ىأر

 ْمُكَنِإ لولا مهلا اوقاف كنود نم وعدت اتك َنيذّلا انؤاکرش ءالؤه ابر اوُلاَق مهءاكرش

 اورفك َنيذّلا 69 َنورتفي اوناك ام مهنع لضو ملسلا ذئموي هللا ىلإ اوقلأو 65 نوبذاكل

 . 4 ۵ تودسقي اوناك امب باذعْلا قوق اباذع مهاندز هللا ليبس نع اودصو
 وهو «اديهش ةمأ لك نم ثعبي هنأو ؛ةرخآلا رادلا ىف مهداعم موي نيكرشملا نأش نع ىلاعت ربخي

 ؛راذتعالا ىف : ىأ «اورفك نیل ذوي ال متو ؛ىلاعت هللا نع اهغلب اميف هتباجأ ا اهيلع دهشي «اهيبن

 :تالسرملا] 4 َدورَِعيَف مهل نوي الو. نوقطني ال موي اذه » :لاق امك ءهبذكو هنالطب نوملعي مهنأل

 فّقَحي الف باَذَعْلا » اوكرشأ : ىل 4 اوملظ نيذلا ىأر اذإو نوبتعتسي مه الو » :لاق اذهلو .["”ح ٥

 مهذخأي لب «مهنع رخؤي ال “"[و] :ىأ تورظني مه الو  ءةدحاو ةعاس مهنع رتفي ال : ىأ 4 مهن
 فلأ نوعبس مامز لك عم «مامز فلآ نيعبسب داقت منهجب ءىج اذإ هنإف «باسح اللب فقوملا نم اعيرس

0۹۲ 

 .؟ربكأو»ا :ف ىف (۲) .اربكأ» :أ «ف «ت یف (۱)
 .ارصنلاو قررلا» :ف ىف (4) . «ربكأو» :ف ىف (۳)

 .لسرم وهو متاح ىبأ نبال هازعو ٠٠١( /0) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هدروآ (5)

 .ت نم ةداير (0)



 4“ ل )۸٤-۸۸( تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىنإ :لوقتف «هيتبكرل اثج الإ دحأ ىقبي "ال ةرفز رفزتو .قئالخلا ىلع اهنم نع فرشيف «كلم
 اا ا "زكر "ا انو ءرخآ اهلإ هللا عم لعج ىذلا «دينع رابج لكب تلكو
 هللا لاق بحلا رئاطلا طقلتي امك فقوملا نم مهطقلتتو مهيلع ““یوطنت مث .ثيدحلا ىف ءاج امك

 كلانه اوعد نينرقم اقيض اناكم اهنم اوقلأ اذإو . اريفزو اظيغت اهل اوعمس ديعب ناکم نم مهنأر اذإ ) 0

 ىأرو » ا 0 14 _ 1۲ O ارو اوعذاو انحار ايرث مولا ارغذن ال

a TTT 
 ]4 ۹ : ءايبنألا] < تورظني مه الو اهر نوعيطتسي

 اوكرشأ نيا ىأر اذإو  :لاقف ءاهيلإ نونوكي ام جوحأ مهنم مهتهلآ ءىربت نع ىلاعت ربخأ مث
 كنود نم وعدن انك نيذّلا انْاَكرش ءالؤه ابر اولاَق » ءايندلا ىف مهنودبعي اوناك نيذلا : ىأ «مهءاكرش

 اكان انتدابعب «”مكانرمأ نحن ام متبذک : ةهلآلا مهل تلاق : ىأ نوبذاكل مكنإ لرقلا مهبل ارقلأَ

 اذإو . 0 ا ل 0

 لاقو AY]. ىلا O ورك يح داس 000

 راثلا مكاوأمو اضعب مكضعب عليو ضعبب مكضعب رفكي ةمايقلا موي مل > : : مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا

 مهرعدف(' متمعز نيذّلا يئاكرش اودات لوقي موُيو 8 :ىلاعت لاقو [14 : توبكنعلا] (نیرصات نم م مك امو
 .ةريثك اذه ىف تايآلاو [۲ : فهكلا] 4 اقيم مهنيب اتلعجو مهل اوبيجتسي مَ

 :ىأ ءذئموي اوملستساو اولذ :ةمركعو «ةداتق لاق - «ملّسلا ذئموي هللا ىلإ اوقلأو » :هلوقو

 :ميرم] 4اتنوتأي موي رصبأو مهب عمسأ » :لاق امك ءعيطم عماس الإ دحأ الف «مهعيمج هلل اوملستسا

 دنع مهسوءر وسكان نومرجملا ذإ رت ولو : ىلاعت لاقو !ذئموي مهرصبأ امو مهعمسأ ام :ىأ [۸

 يحلل هوجولا تتعوإ» :لاقو ء[17 : ةدجسلا] 4 نونقوم اإ احلاص لمعت انعجراَف انعمسو انرصبأ اني مهتر

 . تملستساو تبانأو تناكتساو تلذو تعضخ :ىأ[١١١ :هط] 4 مويقلا

 هنودبعي اوناك ام لحمضاو بهذ :ىأ (نورتفي اوناك ام مهنع لضو مّلسلا ذئموي هللا ىلإ ارقْلَاو

 .ريجم الو نيعم الو مهل رصان الف هللا ىلع ءارتفا

 (تودسفي اوناك امب باَذَعْلا قوف اباذع مهاتدز هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا ١) :ىلاعت لاق مث

 نوهني مهو ) :ىلاعت لاق امك «قحلا عابتا نع سانلا مهدص ىلع اباذعو .مهرفك ىلع اباذع : ىأ

 نإو # ًاضيأ هنم مه نودعتبيو «هعابتا نع «سانلا نوهني :ىأ [5 : ماعنألا] 4 هنع نوكنيو هنع

 .(ركذیو» :ف ىف (۳) .«اذكيو» :ف «ت یف (0) .«الف» :ف ىف )١(

 .«مكانرمأ ام نحن» :ف ىف (5) . ؟یوطنی» : ف ىف )٤(

 .مويو مالسلا هيلع ليلخلا لاقو» :ف ىفو ؛«مويو ليلخلا لاقو» :ت ىف )١(

 .هانتبثأ ام باوصلاو ؟مكءاكرش اوعدا ليقو» :ه ءأ ءف «ت ىف (۷)



 (۸۹ )ةيآلا : لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا 64

 ةنحلا یف مهلزانم یف نونمؤملا تروافتي امك 55 ىف رافكلا توافت 8 ا اذهو

 .[8”7 :فارعألا] دوم أل نكلو فعض لكل لاق ) : ىلاعت ١2)[هللا] لاق امك «مهتاجردو

Eدبع نع « «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح «سنوي نب جيرس انثدح : : ىلعي وبأ  

 اوديز :لاق (باذعلا َقْوَف اباذع مهاندز # :هللا لوق ىف هللا دبع نع «قورسم نع م نب هللا

 .'"لاوطلا لخنلاك اهباينأ براقع
 نبا نع < «نسحلا نع «شمعألا انثدح «ناميلس نب ميهاربإ انثدح ء سنوي نب جيرس انثدحو

 اهضعبب نوبذعي نكزعلا ٠ یوق ناهتا ةن ی : لاق «باَذَعْلا قوق اباذع مهاندز » : لاق هنأ سابع

 . راهنلاب اهضعببو ليللاب

 انلَرَنو ءالؤه ىلع اديهش كب انثجو مهسفنأ نم مِهُّيلع اديهش ةمَأ لك يف ثعبت مويو »

 سو ربع كده يس

 . 4 69 نيملسملل ىرشبو ةمحرو ىدهو ءيش لكل انايبت باتكلا كيلع

 نم مهيلع اديهش ةمَأ لك يف "”ثعبت مويو » 0
 هتمأ :ىنعي «ءالؤه ىلع اديهش كب انْئجو مهسفنأ

 ةيآلا هذهو . عيفرلا ماقملاو ميظعلا فرشلا نم هيف هللا كحنم امو هلوهو مويلا كلذ ركذا :ىأ

 «ءاسنلا» ةروس ردص ويي هللا لوسر ىلع أرق نيح دوعسم نب هللا دبع اهيلإ ىهتنا ىتلا ةيآلاب ةهيبش
 :ءاسنلا] 4 اًديهش ءالّوه ىلع كب انثجو ديهشب ةّمَأ لك نم انتج اَذِإ فْيَكَف ا :ىلاعت هلوق ىلإ لصو املف

 هانيع اذإف كثفتلاف -هنع هللا 0 aT لاق كا : لک هللا لوسر هل لاقف ١.

 قوا

 نآرقلا اذه ىف انل نيب دق [و] :دوعسم نبا لاق : «ءيش لكل اناّيبت باّتكْلا كيلع اتلزنو ٠ :هلوقو

 .ءىش لکو ؛ملع لك
 .مارحو لالح لك :دهاجم لاقو

 ملعو «قبس ام ربخ نم عفان ملع لك ىلع لمتشا نآرقلا نإف ؛لمشأو معأ :دوعسم نبا لوقو
 مهشاعمو «مهنیدو مهايند رمأ ىف "”نوجاتحم هيلإ سانلا امو «مارحو لالح لك مكحو «ىتأيس ام

 .أ «ف نم ةدايز )١(

 .هب شمعألا نع ةيواعم ىبأ قيرط نم )١5/ ٠١7( هريسفت ىف ىربطلا هاورو (55 )٥/ ىلعي ىبأ دنسم (0)

 .«تحت» :أ ف ءات ىف (۳)

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» )٠١/ ۳۹١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (5 )٩/ ىلعي ىبأ دنسم (5)

 .2؟ثعبي» :ت ىف (6)

 .ءاسنلا ةروس نم ٤١ :ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت (5)

 .؛هيلإ نوجاتحم» :ف ىف (۸) .ف نم ةدايز (۷)



 نوو ت )ا للا نوف مارل مولا

 . مهداعمو

 .(نيملسمْلل ئرشبو ةمحرو » «بولقلل :ىأ 4 ىدهو $
 لا : ىأ « ءيش لكل انايبت باتكلا كيلع انلزنو » :ىعازوألا لاقو

 - دارملا نأ «ءالؤه ىلع اديهش كب اتفجو  :هلوق عم «باتكلا َكِيَلَع اتلزتو :  هلوق نارتقا هجوو

 ؛ةمايقلا موي كلذ نع كلئاس «كيلع هلزنأ ىذلا باتكلا غيلبت كيلع ضرف ىذلا نإ : - ملعأ هللاو

 اوُناَك اًمع . نيعمجأ مِهتلأسنَل كبروف © ء[١ :فارعألا] (نيلسرملا َنََسَنَلو مهيا لسرأ نيذلا نأسف »
 الع تنأ كِّإ ان مّلع ال اوُناَق مثبجأ اذام لوقيف لسا هللا عمجي موي  ء[۹۳ ۰۹۲ :رجحلا] «نوُلمعَي

 :صصقلا] € داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا ّنِإ » :ىلاعت لاقو ٠١9[« :ةدئاملا] « بويغلا

 ام ءادأ نع كلئاسو «ةمايقلا موي كديعمو «هيلإ كدارل نآرقلا غيلبت كيلع بجوأ ىذلا نإ :ىأ 6

 .نسح هجّتم وهو «لاوقألا دحأ اذه . كيلع ضرف

 يغبلاو ركنملاو ءاشحقلا نع ئهنيو ئبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعْلاب رمأي هللا نإ

 . 4 © ةورگذت مكَلعَل مكظعي
 :ىلاعت لاق امك «ءناسحإلا ىلإ بدنيو «ةنزاوملاو طسقلا وهو «لدعلاب هدابع رمأي هنأ ىلاعت ربخي

 ءازجو $ :لاقوء[١١٠ : لحنلا] (نيرباصلل ريخ وهل متربص نهلو هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف مبقاع نإ >
 نمف صاصق حورجلاو » :لاقو ٤١[« :ىروشلا] 4 هّللا ىلع هرجأَف حلصأو اقع نمف اهلغم ةئيس ةئيس
 لدعلا ةيعرش نم ءاذه ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ .[45 :ةدئاملا] هَل ةراًفَك وهف هب قدصت
 . لضفلا ىلإ بدنلاو

 . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :لاق «لدَعْلاب رمي هللا نإ  :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 .المع هلل لماع لك نم ةينالعلاو ةريرسلا ءاوتسا :عضوملا اذه ىف لدعلا : ةنييع نب نايفس لاقو

 نم نسحأ هتينالع ؟”نوكت نأ :ركنملاو ءاشحفلاو .هتينالع نم نسحأ هتريرس ''”نوكت نأ :ناسحإلاو

 هلويوتس

 نيكسملاو فح ئبرقلا اذ تآو » :لاق امك «ماحرألا ةلصب رمأي : ىأ «ىبرقلا يذ ءاتي إو :هلوقو

 0 : ءارسإلا] € اريذبت رذبت الو ليبُسلا نباو

 نم اهنم رهظ ام :تاركنملاو .تامرحملا :شحاوفلاف :(ركنملاو ءاشحفلا نع ئهنيو 8 :هلوقو
 :فارعألا] 4 نب امو اهنم َرَهَظ ام شحاوقلا يبر مرح امَنِإ لق » :رخآلا عضوملا ىف لاق اذهلو ؛اهلعاف

 هللا لجعي نأ ردجأ بنذ نم ام» :ثيدحلا ىف ءاج دقو .سانلا ىلع ناودعلا :وهف ىغبلا امأو .[۳

 .«نوکی» :ف ىف (۳ ۰۲) .(یف» :ف ىف )١(



 (10 ) ةيآلا: لحنلا کک ءزجلا ۹٩

 سرلا ةعيطقو ىغبلا نم «ةرخآلا ىف هبحاصل ا ءایندلا ىف هتبوقع

 ءرشلا نم هنع مكاهني "امع مكاهنيو ءريخلا نم هب مكرمأي اب مكرمأي : ىأ 4 مكظعي $ : هلوقو

 .( نورّكَذت مكلعل »

 ةروس ىف نآرقلا ىف ةيآ عمجأ نإ :لوقي دوعسم نبا تعمس : لكش نب ريتش نع «ىبعشلا لاق
 NAE «ناسحإلاو لّدَعْلاب رمأي هللا نإ ١ : لحنلا

 ناك س نيك نم سل هالا «ناسحإلاَو دعا رمأي هللا نإ ط :هلوق :ةداتق نع ديعس لاقو
 الإ مهنيب هنورياعتي اوناك ئيس قلخ نم سيلو «هب هللا رمأ الإ نونسحتسيو هب نولمعي ةيلهاجلا لهأ

 .اهماذمو قالخألا فسافس نع ىهن امنإو ا

 E هركيو «قالخألا ىلاعم بحي هللا نإ» :ثيدحلا ىف ءاج اذهلو : تلق
 «ىلہنحلا حتفلا نب دمحم ركب وبأ انثدح :«ةباحصلا ةفرعم باتك» هباتك ىف معن وبأ ظفاحلا لاقو

 ىلع نب رمع انثدح «ىردكنملا دواد نب نسحلا انثدح «مشاه ىنب ىلوم دمحم نب ا انثدح

 اك ىبنلا جرخم ىفيص نب مثكأ غلب :لاق هيبأ نع ''”ريمع نب كلملا دبع نب ىلع نع «ىمدقملا
 هغلبي نم هتأيلف :لاق !هيلإ فختل نكت مل ءانريبك تنأ :اولاقو هوعدي نأ هموق ىبأف ءهيتأي نأ دارأف

 :كلأسي وهو «ىفيص نب مثكأ لسر نحن :الاقف ب "'ىبنلا ايتاف نالجر بدتناف .هنع ىنغلبيو ىنع
 هللا دبع انأف انأ ام امأو ءهللا دبع نب دمحم انأف انأ نم امأ» :ّكَت ىبنلا لاقف ؟“تنأ امو ؟تنأ نم
 نع ئهنيو ئبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمي هللا نإ :  : ةيآلا هذه مهيلع الت مث :لاق .«هلوسرو
 ىتح مهيلع هددرف لوقلا اذه انيلع ددرا :اولاق ,«نوركذت مُكّلعَل مكظعي يغبلاو , ركدملاو ءاشحفلا

 ىف اطساو «بسنلا ىكاز هاندجوف «هبسن نع انلأسف «هبسن عفري نأ ىبأ :الاقف مثكأ ايتأف .هوظفح

 مراكمب رمأي هارأ دق ىنإ :لاق مثكأ نهعمس املف ءاهانعمس دق تاملكب انيلإ ىمر دقو ءرضم
 . “اانذأ هيف اونوكت الو ءاسوؤر رمألا اذه ىف اونوكف ءاهمئالم نع ىهنيو «قالخألا

 مقرب ننسلا ىف هجام نباو )١51١( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (4407) مقرب ناسلا ىف دواد وبأو (75 /60) دنسملا ىف دمحأ هاور )١(

 .(حيحص نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو ءهنع هللا ىضر ةركب ىبأ ثيدح نم )٤۱۱(

 .«ىذلا نع» :ف ىف (۲)

 )*( ىربطلا ريسفت )۱٤/ ٠١9(.

 دعس نب لهس نع «مزاح ىبأ نع هرمعم قيرط نم ۲٠۵( /۸) ةيلحلا ىف ميعن وبأو (۳) مقرب قالخألا مراكم ىف ىطئارخلا هاور )٤(

 .«رمعم مزاح ىبأ نع هب درفت لهسو مزاح ىبأ ثيدح نم بيرغ» :ميعن وبأ لاقو ءاعوفرم
 .؟ىيحي نب دمحم انثدح» :ف ىف (0)

 )١( ةباحصلا ةفرعم :رظناو ءأطخ وهو «ريمع نب هللا دبع نب ىلع» :أ ءتاءه ىف )۲/ ٤٠١( نابح نبال تاقثلاو )۷/ ۲١۷(

 ةباصإلاو )١/ ١18(.

 .(هب تثج امو كتافصو تنأ نم» :ف ىف (۸) . ؛هّللا لوسر» :أ ىف (۷)

 نب مثكأ نوك ركنأو )١/ ١55( باعيتسالا ىف ربلا دبع نبا هدروأو «لسرم وهو» :رجح نبا لاق 13١( /۲) ةباحصلا ةفرعم (9)

 ۹ ا :رظناو ةباحصلا نم ىفيص



 889 سبب (4.) ةيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 :دمحأ مامإلا هاور «نسح ثيدح ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ىف درو دقو

 لوسر امنيب ناك ساق وب هادم دج «رهش انثدح «ديمحلا دبع انثدح ءرضنلا وبأ انثدح

 لوسر هل لاقف ءاي هللا لوسر ىلإ ''”رشكف «نوعظم نب نامثع هب رم ذإ «سلاج هتيب ءانفب كي هللا
 ذإ هثدحي وه امنيبف ءهلبقتسم هاهي هللا لوسر سلجف :لاق .ىلب :لاقف «؟سلجت الأ» :ّهِْلك هللا

 هعضو ىتح هرصب عضي ذخأف [ءامسلا] ىلإ ةعاس رظنف ؛ءامسلا ىلإ هرصبب يب هللا لوسر صخش

 ضفني ذخأف هرصب عضو ثيح ىلإ نامثع هسيلج نع كي هللا لوسر فرحتف «ضرالا ىف هتنمي ىلع
 رصب صخش «هل لاقي ام هقفتساو هتجاح ىضق املف رظني نوعظم نباو هل لاقي ام هقفتسي هنأك هسأر

 ىلإ لبقأف .ءامسلا ىف ىراوت ىتح هرصب هعبتأف .ةرم لوأ صخش امك ءامسلا ىلإ ةي هللا لوسر

 ١ :لاق !ةادغلا كلعفك لعفت كتيأر ام ؟كسلاجأ تنك ميف ءدمحم اي :لاقف ىلوألا هتسلجب نامثع

 لاقف «؟كلذل تنطفو» :لاق .كل لاقي اعيش هقفتست كنأك كسأر ضغنت تذخاف «ىنتكرتو هيلإ

 :لاق ؟هللا لوسر :لاق .«سلاج تنأو افنآ هللا لوسر ىناتأ» : هللا لوسر لاق .معن :نامثع

 ءاّشحفلا نع ئهنيو ئبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رأي هللا نإ ٠ :لاق ؟كل لاق امف :لاق .«معن»

 تببحأو «ىبلق ىف ناميإلا رقتسا نيح كلذف :نامثع لاق «َنوُرْكَذَت مُكَلعَل مكظعي يغبلاو ركنملاو

 اننا اخ

 دبع ثيدح نم «متاح ىبأ نبا هاورو .لصتملا عامسلا هيف نيب دق «نسح لصتم ديج دانسإ
 .ًارصتخم مارهب نب ديمحلا

 : دمحأ مامإلا لاق كلذ ىف ىفقثلا صاعلا ىبأ نب نامثع نع : :رخآ ثيدح

 صاعلا ىبأ نب , نامثع نع «بّشْوَح نب رهش نع ءْثْيَل نع «ميره انثدح ءرماع نب دوسأ انثدح

 هذه عرفا نأ یر لير ياا :لاقف هرصب صخش ذإ ءاسلاج ةا هللا لوسر دنع تنك :لاق

 نع ئهنيو ىبرقلا يذ ءاتيإو ] ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ 8 :ةروسلا هذه نم عضوملا اذهب ةيآلا

 , 04م0[ َنوُرْكَدَت مُكَلعَل مُكظعَي يغَبلاو رکنملاو ءاشحفلا

 .ملعأ هللاو «نيهجولا نم بشوح نب رهش دنع هلعلو موا يدل

 مكيلع هللا يتلعج دقر اهديك وت دعب ناميآلا اوضقنت الو متدهاع اذإ هللا . دهعب اوفوأو )»
 يم ته هع هم 6 هس سو م

 نوذختت اثاکن ةف دعب نم اهلزغ تضقن يتّلاك اونوكت الو © نوع ام مَع هللا نإ الفك

 :كتشملاو أ ف «ت نم ةدايز () .اركف» :ف یف ()

 )١/ ۳١۸(. دنسملا (5)

 .«ةيآلا» :ه ىفو 3 «ف نم ةدايز )2( .(دقو» :ف ىف (4)

 )5( دنسملا )٤/ 5١8(.



 )۰٩۱ ٩۲( ناتيآلا :لحنلا ةروس  عبارلا ءزملاا ۹۸

 موي مكل ننيبيلو هب هللا مكولبي امن ةَمَأ نم برأ يه ةمَأ نوكت وكت نأ مكنيب الخد مكئاميأ

 . 4 69 نوفلتخت هيف متنك ام ةمايقلا

 ؛ةدكؤملا ناميالا ىلع ةظفاحملاو ءقيثاوملاو دوهعلاب ءاقولا :وهو. 20ه ىلاعت هللا رمأي امم اذهو

 . «اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت ةت الو 8 :لاق اذهلو

 نيب اوحلصتو] اوقتتو اوربت نأ مكناميأل ة ةضرع هللا اولعجت الو  :هلوق نيبو اذه نيب ضراعت الو

 کن اوظفحاو مفلح اذإ مكناميأ ةراقك كلذ ط :ىلاعت هلوق نيبو ۲٠١[ :ةرقبلا] €[ سالا
 ىف هنع تبث اميف «"مالسلا هيلع ءهلوق نيبو ءريفكت الب اهوكرتت ال :یا ٩4 : ةدئاملا]

 وه ىذلا تيتأ الإ ءاهنم ًاريخ اهريغ ىرأف نيمي ىلع فلحأ ال هللا ءاش نإ هللاو ىنإ» : نيحيحصلا

 انهاه ةروكذملا ةيآلا نيب الو هلك اذه نيب ضراعت ال «ىنيمب نع ترفكو» :ةياور ىفو .«اهتللحتو ريخ

 «ناميألا هذه نال ؛42*[اليفك مُكيلع هللا مّتلعج دقو ] اهديكوت دعب ناَميألا اوضقنت الو  :هلوق یهو

 دهاجم لاق اذهلو ؛عنم وأ ثح ىلع ةدراو ىه ىتلا ناميألا ال «قيثاوملاو دوهعلا ىف ةلخادلا اهب دارملا

 هاور ام هديؤيو هاا قلع : نأ فلنا : ىنعي «اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الو ¥ :هلوق ىف

 ١ :دمحأ مامإلا

 نبا وه  ايركز نع «ةماسأ وبأو ريمن نبا انثدح - ةبيش ىبأ نبا وه دمحم نب هللا دبع انثدح
 فح ال» : ةع هللا لوسر لاق :لاق معطم نب ریبج نع «هيبأ نع «ميهاربإ نب دعس نع - ةذئاز ىبأ

 .«ةدش الإ مالسإلا هدزي مل ةيلهاجلا ىف ناك فلح اميأو «مالسإلا ىف

 . هب« ةبيش ىبأ نبا نع «ملسم هاور اذكو

 كسمتلا ىف نإف «هنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك ىذلا فلحلا ىلإ هعم جاتحي ال مالسإلا نأ :هانعم

 .هيف اوناك امع ةيافك مالسإلاب

 فلاح :لاق هنأ «هنع هللا ىضر «سنأ نع «لوحألا مصاع نع «نيحيحصلا ىف درو ام امأو

 «هب نوثراوتي اوناكف «مهنیب ىخآ هنأ :هانعمف - "”انراد ىف راصنألاو نيرجاهملا نیب ب هللا لوسر

 .ملعأ هللاو «كلذ هللا خسن ىتح

 نبا اتريخأ قسوم خي لا نييع اقدح «قدنألا ةزابع نب دمحم ىنثدح : :ريرج نبا لاقو

 ناك ءم ىبنلا ةعيب ىف تلزن : لاق « متدهاع اذإ هللا دهعب اوفو 8 :هلوق ىف (9"ةديزم نع «ىليل ىبأ

 متعياب ىتلا ةعيبلا هذه «4 مثدهاع اذإ هللا دهعب اوفوأو 8: لاقف «مالسإلا ىلع كك ىبنلا عياب ماا نب

 )١( ا :! ف ىف (۳) .أ «ف نم ةدايز (۲) .«ىلاعت هب" :أ ءف «ت یف .

 ) )4.أ ف «ت نم ةدايز (۵) .«حيحصلا» :ت ىف

 )١( دنسملا )٤/ ۸۳( مقرب ملسم حيحصو )1970(.

 )۲٥۲۹(. مقرب ملسم حيحصو (۲۲۹۲) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . «ةديرب» :ف ىف (9) . ؛هللا دبع» :ت ىف (۸)



 9١. ٩۲( ) ناتيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 (7[هباحصأو] دمحم ةلق مكنلمحي ال «ةعيبلا «اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الو# مالسإلا ىلع
 .مالسإلا ىلع متعيابت ىتلا ةعيبلا اوضقنت نأ نيكرشملا ةرثكو

 سانلا علخ امل :لاق عفان نع «ةيريوج نبا رخص انثدح «ءليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 لجرلا اذه انعياب دق انإف «دعب امأ :لاق مث .دهشت مث .هلهأو هينب رمع نبا عمج «ةيواعم نب ديزي

 «ةمايقلا موي ءاول هل بصني رداغلا نإ» :لوقي وي هللا لوسر تعمس ىنإو «هلوسرو هللا عيب ىلع
 الجر لجر عيابي نأ - هللاب كارشإلا نوكي نأ الإ  ردَغلا مظعأ نم نإو نالف ةردغ هذه 3 لاف
 اذه ىف مكنم دحأ نفرسي الو ديزي مكنم دحأ نعلخي الف «هتعيب ثكني مث .هلوسرو هللا عيب ىلع

 . «هنیبو ىنيب مليص نوكيف ءرمألا
 .'؟7نيحيحصلا ىف هنم عوفرملا '

 نع «هيبأ نع .سباع نب نمحرلا دبع نع .جاجح انثدح .ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

4 

 وهف «هب هل ىفي نأ ديري ال ءأطرش هيخأل طرش نم» :لوقي ا هللا و تعمس :لاق ةفيذح

 د غ ىلإ وزا دلك

 .اهديكوت دعب ناميألا ضقن نمل ديعوو ديدهت (نولعفت ام ملي هللا نإ :هلوقو
 او ويفك ن ا ع نا : «اًناكنأ ةَُق دعب نم اهلزغ تضقن يتلاك اونوكت الو » :هلوقو

 .هماربإ دعب هتضقن ائيش تلزغ املك «ةكمب تناك ءاقرخ ةأرما هذه

 هو :ديز نباو .ةداتقو «دهاجم لاقو

 ال مأ اهلزغ ضقنت د ةأرما ةكمب ناك ءاوسو .رهظأو حجرأ لوقلا اذهو

 لمتحيو .اضاقنأ :ىأ ءاثاكنآ اهلزغ تضقن :ردصم مسا نوكي نأ لمتحي : «اثاكنأ 9 :هلوقو

 E ل ل لا را
 نوفلحي :ىأ 4ةّمُأ نم ئبرأ يه ةمأ نوكت نأ# ءاركمو ةعيدخ :ىأ «مكنيب الخد مكناميأ نوذختتإ»
 هبنيل كلذ نع هللا ىهنف . مّتردغ مهب ردغلا مكنكمأ اذإف «مكيلإ اونئمطيل مكنم رثكأ اوناك اذإ سانلل
 ةردقلاو نكمتلا عم هنع ىهني نألف ءهذه ةلاحلاو ردغلا نع ىهن دق ناك اذإ ؛ىلعألا ىلع ىندألاب

 . ىلوألا قيرطب
 لما مورلا كلم نيبو هنيب ناك امل ةيواعم ةصق ةف ٠ لااا ةروس ىف دما هلو اند دقو

 نوراغ مهو مهيلع راغأ «مهدالب نم بيرق رهو ىضقنا اذإ ىتح ,e أ ىف مهيلإ ةيواعم راسف

 بک هللا لوسر تعمس ًاردغ ال ءافو .ةيواعم اي ربكأ هللا ةع ن ورمع هل لاقټف .«نورعشي ال

 .؟لاقی» :ف ءات ىف (۲) .أ ف ءتانم ةدايز )١(
 ٤6۸(. /۲) دنسملا (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص  (TIAA)مقرب ملسم حيحصو )۱۷۳١(.

 )5( دنسملا )80/ ١5-5(.

 . 05۸ :ةيآلا ريسفت دنع (1)



 (83 87) تايآلا :لحنلا ةروس  عبارلا ءزجلا حلل ل 7.

 «شيجلاب ةيواعم عجرف .«اهدّمأ ىضقني ىتح ةدقع نلحي الف لجأ موق نيبو هنيب ناك نم» :لوقي

 .هاضرأو هنع هللا ىضر

 . رثكأ : ىأ 4ةّمُأ نم ئبرأ يه ةمأ نوكت نأ 8 : سابع نبا لاق

 .هوحن ديز نباو 58 «كاحضلا لاقو .كلذ نع ارهتف .زعاو رثكأ مه نيذلا كدلوأ توفلاحني

 .متاح ىبأ نبا هاور . ةرثكلاب ىنعي عسا : 4 هب هللا مكولبي امن » :هلوقو

 .دهعلاو ءافولاب مكايإ هرمأب : ىأ رج ن و

 .رشو ريخ نم «هلمعب لماع لك ىزاجيف ,«َنوُفلَتخَت هيف متنك ام ةمايقلا موي مك ننيبيلو »

 مع َّنلُأ ًاستلو ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي نكلو ةدحاو ةّمَأ مكلعج هللا ءاش ولو طل

 رت ع هس هبل ع ر رمو رق“ ر02 م ر

 امب ءوسلا اوقوذتو اهتوب دعب مدق َلِرَتف مكنيب الخد مكناميأ اوذختت الو © نولمعت متنک

 هللا دنع اَمَّنِإ اليلق انَمَ هللا دهعب اورتشت الو 9 ميظع باذع مكلو هللا لیبس نع متددص
o 2ه ال رو  o3  

 اوربص نيذّلا نيزجنأو قاب هللا دنع امو دقني مكدنع ام ® د َنوُمّلعَت متنك نإ مُكَل ريح وه

 . 4 69 نولمعي اونا ام نسحأب مهرجأ

 ءاش ولو $ : یلاعت لاق امك (4ةدحاو َّمَأ  سانلا اهيأ < «مكلعجل هللا ءاش ولو ) :ىلاعت لوقي

 ضغابت الو افالتخا لعج الو . مكنيب قفول :ىأ [4: سنوي] © اعيمج مهلك ضرألا يف نم نمآل كبر

 4 مهقلخ كلذلو كبر محر نمَألإ . نيفلتخم نولازي الو ةدحاو َهَّمَأ سالا لعَجَل كبر ءاش ولو $ ءانحش الو

 موي مكلأسي مث «(ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي نكلو » : انهاه لاق اذكهو «[۱۱۹ ١١8. :دوه]

 .ريمطقلاو ريقنلاو ليتفلا ىلع اهيلع مكيزاجيف «مكلامعأ عيمج نع ةمايقلا

 :اهتوبث دعب مدق لزت الثل ءًاركمو ةعيدخ :ىأ ءالّخد ناميألا ذاختا "نع هدابع ىلاعت رذح مث

 ىلع ةلمتشملا 7ةئناحلا ناميألا ببسب «ىدهلا قيرط نع لرو اهنع داحف ةماقتسالا ىلع ناك نمل لثم

 «نيدلاب قوثو هل قبب مل «هب راع مث ةدهاع هلق نزلا نأ ىأر اذإ رفاكلا نل ؛هّللا ليبس نع دصلا

 مكلو هللا ليبس نع متددص امب ءوسلا اوقوذتو » : لاق اذهلو ؛مالسإلا ىف لوخدلا نع هببسب دصناف

 . «ميظع باذع

 ةايحلا ضَرَع هللاب نالا نع اوضاتعت ال :ىأ 4اليلق امن هللا دهعب اورتشت الو 8 :ىلاعت لاق مث
 :ىأ «هل ريخ وه هللا دنع ام ناكل اهريفاذحب ايندلا مدآ نبال تزيح ولو «ةليلق اهنإف ءاهتنيزو ايندلا

 نإ # :لاق اذهلو ؛هدوعوم ءاجر '”'هدهع ظفحو «هبلطو “هب نمآو هاجر نمل ريخ هباوثو هللا ءازج

 )١( :ف «ت یف (۲) .«سانلا اهيأ ةدحاو ةمأ» :ت ىف ١من«.

 ) )۳هللا دهع» :أ ف ىف (5) . «هاجرو هب نمآ نمل ريخ» :ف ىف (4) . (ةثداحلا» :ت ىف .



 (917) ةيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 امو فانتم ردقم روصحم دودعم لجأ ىلإ هنإف .ىضقنيو غرفي :ىأ (دفني مكدنع ام .نوملعت متنك
 الو ا هنإف هل دافن الو عاطملا ل" قاب ةنبللا نك محل باولو : ىأ 4 قاب هللا دنع

 ىقلتم E Sn لوزي قلل

1١ 

 o o Mag o> ا و هل و ر هارب داعب ل

 مُهَرْجَأ مهتيزجتلو َةبيَط ةايح هتييحنأف نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم احلاص لمع نمل
 .4 9 نولمعَي اوناك ام نسحأب

 نم «""هيبن ةنسو ىلاعت هللا باتكل عباتملا لمعلا وهو اح لاص لمع نمل ىلاعت هللا نم دعو اذه
 - هللا دنع نم عورشم هب رومأملا لمعلا اذه نأو «هلوسرو هللاب نمؤم هبلق٠ «مدآ ىنب نم ىثنأ وأ ركذ
 .ةرخآلا رادلا ىف هلمع ام نسحأب "”هيزجي نأو ايندلا ىف ةبيط ةايح هللا هييحي نأب

 مهنأ ةعامجو سابع نبا نع ىور دقو .تناك ةهج ىأ نم ةحارلا هوجو لمشت ةبيطلا ةايحلاو

 .بيطلا لالحلا قزرلاب اهورسف

 .ةمركعو .سابع نبا لاق اذكو .ةعانقلاب اهرسف هنأ .هنع هللا يضر .بلاط ىبأ نب ىلع نعو

 :هنسم نب تټتهوو

 ا ا : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .ةنحلا ىف الإ ةايحلا دحأل بيطي ال :ةداتقو .دهاجمو .نسحلا لاقو

 ةعاطلاب لمعلا ىه :اضيأ كاحضلا لاقو ءايندلا ىف ةدابعلاو لالحلا قزرلا ىه :كاحضلا لاقو
 .اهب حارشنالاو

 : دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك هلك اذه لمشت ةبيطلا ةايحلا نأ حيحصلاو

 ا ىلا دووم «كيرش نب 0 ا لا .ديزي نب هللا دبع انثدح

 ءافافك زرو ملسأ نم حلفأ دق» : لاق كَ 2 هللا لوسر نأ درم ني هللا داع ع e ا

 . «هاتآ امب هللا هعنقو

 ا .ئرقملا ديزي نب هللا دبع ثيدح نم ءملسم هاورو

 هنأ ؛ديبع نب ةلاضف نع ٠ ىبنجلا ىلع ىبأ نع «ئناه ىبأ ثيدح نم .ىئاسنلاو ىذمرتلا یورو ٤ a “ss 00 . ان 0
 لاقو .«هب e ءافافك هشيع ناكو .مالسإلا ىلإ ىده نم حلفأ دق» :لوقي ةا هللا لوسر عمس 7 ب م اا د

 .(یزجی» :ت یف (۳) .«هلوسر» :ت یف (۲) .(هنأش لج» :ف ىف )١(

 .اوه» :ف «ت ىف (2) .«ىه»ل :ف «ت ىف )٤(

 )١١84(. مقرب ملسم حيحصو (118/5) دنسملا (5)

 .«عنمول :ت یف (8) .«ىبسحلا» :آ ءف «ت یف (۷)



 A ةفايألا + لحل ةووس + عئازلا ma حت ب م حبس

 ص ثيدح اذه :ىذمرتلا

 :لاق كلام نب سنأ نع «ةداتق نع «ىيحي نع «ِماَمَه انثدح «ديزي انثدح ءدمحأ مامإلا لاقو
 امأو ةرخآلا ىف اهيلع باثيو] ايندلا ىف اهب ىطعي ةنسح نمؤملا ملظي ال هللا نإ» :ِدْْكدَك هللا لوسر لاق

 .«ًاريخ اهب ىطعي ةنسح هل نكت مل «ةرخآلا ىلإ ىضفأ اذإ ىتح “"(ايندلا ىف هتانسح هيطعيف رفاكلا

 هلت هجارخإب درفنا

 مسا ونا رون ريل ظا

 يذلا ىلع نامل هل سي نإ © ميجّرلا نالا نم هللاب ذعتساف نآرفثا تأرق اإ

 هب مه نيذّلاو هنوُلوَتي نيذّلا ىلع هئاطلس امَنِإ )5( نولک وتی مهر ىلعو اونمآ

 . 4 نوک رشم
 نه هاب اوذيعتسي نأ .«نآرقلا ةءارق اودارا' اذإ: ؛ هلك هين نال ىلع ؟؟هدابعل هللا نم رمآ اذه

 ريرج نب رفعج وبأ مامإلا كلذ ىلع عامجإلا ىكح «بجاوب سيل بدن رم وهو .ميجرلا ناطيشلا

 دمحلا هّللو «ريسفتلا لوأ ىف ةطوسبم ةذاعتسالا ىف ةدراولا ثيداحألا انمدق دقو .ةمئألا نم هريغو

 .ةنملاو

 هعنيو «هيلع طلخيو هتءارق ئراقلا ىلع 2''سبلي الثل «ةءارقلا ءادتبا دنع ةذاعتسالا ىف ىنعملاو

 نع ىكحو «"ةوالتلا لبق نوكت امنإ ةذاعتسالا نأ ىلإ روهمجلا بهذ اذهلو ءركفتلاو ربدتلا نم
 حرش ىف ىوونلا لقنو .ةيآلا هذهب اجتحاو «ةوالتلا دعب نوكت اهنأ :ىناتسجسلا متاح ىبأو «ةزمح

 امل «لوألا حيحصلاو .ىعخنلا ميهاربإو «نيريس نب دمحمو ءاضيأ ةريره ىبأ نع كلذ لثم بذهملا

 .ملعأ هللاو «ةوالتلا ىلع اهمدقت ىلع ةلادلا ثيداحألا نم مدقت

 مهيلع هل سيل :ىروثلا لاق : «نولكوتي مهبر ئلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنإ 8 :هلوقو
 .هنم نوبوتي ال بنذ ىف مهعقوي نأ ناطلس

 «نيصلخملا مهنم كدابع الإ  :هلوقك :نوربخآ لاقو .مهيلع هل ةجح ال هانعم :نورخآ لاقو
 .[87” : ص]

 .هنوعيطي :دهاجم لاق :(هنولوتي نيذّلا ىّلع هناطلس اَمَّنِإ »
 . هللا نود نم ًايلو هوذختا :نورخآ لاقو

 .(5849) مقرب ىذمرتلا ناس )١(

 .دنسملاو ءأ ف «ت نم ةدايز قفز

 .(5814) مقرب ملسم حيحصو (۱۲۳ /۳) دنسملا (”)

 .؟عامجإلا كلذ ىلع ىكحو» :ف «ت ىف (6) .(هدابع» : ف «ت ىف )٤(

 . ؟ةءارقلا» : ف ىف (۷) .«سبتلت» :ف ىف (6)



 هس دس ا01ل0للل-لر ب سس - )1١1-٠١8( تايآلا :لحتلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 :ىأ «ةبيبس ءابلا نوكت نأ لمتحيو .ىلاعت هللا ةدابع ىف هوكرشأ :ىأ «نوكرشم هب مه نيذّلاو )

 .ىلاعت هللاب نيكرشم ناطيشلل مهتعاط ببسب اوراص

 .دالوألاو لاومألا ىف مهكرش هنأ :هانعم :نورخآ لاقو

 م و م هع

 ال مهرتكأ لب فم تنأ امتإ اولاق لرني امب ملعأ هّللاو ةيآ ناَكَم ةيآ انلدب اذإو ل
 سو ملل كوو و هموم

 یرشبو ىدهو اونمآ نيذّلا ت قحلاب كبر نم سدقلا حور هّلَزَ رق درم

 تأ امرا :لوسرلل اولاق اهخوسنمب نحت ماكحألا ريغت اار اذإ 0 0 تشل مهيلع بك

 .اهريغ انتبثأو اهانعفر 200 :دهاجم لاقو

 < :ةرقبلا] (اهسنن وأ ةيآ نم خسنن اه :ىلاعت هلوقك وه :ةداتق لاقو

 قدصلاب :ىأ «قحلاب كبر نم » «ليربج :ىأ «سدقلا حور هّلزن لق» : مهل ابيجم ىلاعت لاقف
 ئرشبو ىدهو » ‹ مهبولق هل تبختو ايناثو الوأ لزن امب اوقدصيف ,4اونمآ نيذّلا تبي > :لدعلاو

 رو هللا انف نيالا ن ا ا هدو : ىأ «نيملسمْلل

 و ل نعل“ و و ماع

 نال اذهو يمجعأ هيلإ نودحلي يذلا ناسل رشب هملعي اَمّنِإ نولوقي مهنا مّلعن دقلو ل

 .4 ©3 نيبم يبرع
 امنإ ًادمحم نإ :تهبلاو ءارتفالاو بذكلا نم هنولوقي اوناك ام نيكرشملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 مالغ ‹مهرهظأ نيب ناك ىمجعأ لجر ىلإ نوريشيو «رشب نآرقلا نم انيلع هولتي ىذلا اذه هملعي

 ضعب هملكيو هيلإ سلجي ةَ هللا لوسر ناك امبرف ءافصلا دنع عيبي اعايب ناكو «شيرق نوطب ضعبل

 درر ام ولقي لا + نقلا ف ناك هنأ وأ تولا تره نالا فا ناك او وكلا

 يذلا ناسل > :كلذ مهئارتفا ىف مهيلع ًادار ىلاعت هللا لاق اذهلف ؛هنم دبال اميف باطخلا باوج

 «نآرقلا اذهب ءاج نم ملعتي فيكف :ىأ ءنآرقلا :ىنعي (نييم يبرع ناسل اذهو يمجعأ هيَلِإ نودحي

 یبا ىلع لون بناتك لك ىتاعم "1 نم لمكأ ئه: ىلا ءةلماشلا ةماتلا هيناعمو هتغالبو هتحاصق ىف

 . لقعلا نم "ةكسم ىندأ هل نم اذه لوقي ال !؟ىمجعأ لجر نم ملعتي فيك «لسرأ

 سلجي ام ًاريثك  ىنغلب اميف - ب هللا لوسر ناك :ةريسلا ىف راسي نب قاحسإ نب دمحم لاق

 .؛ةلسما :ت ىف (۳) .؟لمكأ نم ىها :تاىف (1) .ت نم ةدايز (۱)



 ٠٠١ ٠١8( 5) ناتيآلا :لحنلاةروس - عبارلا ءزجلا 5064

 ام هللاو :نولوقي اوناكف] هيو طنا ل نقلا دلع ريكس ناار ياض م كيسا يراد

 مهنا ملعت دقلو » : هللا لزنآف ' '![ىمرضحلا ىنب مالغ «ىنارصنلا ربج الإ هب ىتأي ام اريثك ًادمحم ملعي

 . چ نيم يبرع ناسل اذهو يمجعأ هيلإ نودحلي يذلا ناسل رشَب همّلعي اَمّنِإ نولوقي

 . شيعي همسا ناك :ةداتقو ةمركع نعو :ريثك نب هللا دبع لاق اذكو

 ءناَمِهَط نب ميهاربإ انثدح «رماع وبأ انثدح «ىسوطلا دمحم نب دمحأ ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 «ةكمب انيق ملعي كَم هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع «دهاجم نع «ىئالملا هللا دبع نب ملسم نع

 نم جرخيو هيلع لخدي كو هللا لوسر نوري نوكرشملا ناكو «ناسللا ىمجعأ ناكو «ماغلب همسا ناكو

 يذلا ناس رشب هملعي اَمَنِإ نولوقي مهْنَأ ملعت دقلو $ :ةيآلا هذه هللا لزناف e ةملعي نإ :اولاق «هدنع

 . چ نيم يبرع ناسل اذهو يمجعأ هيل نودحلي

 «ةيكم ةيآلا هذه نأل ؛فيعض لوقلا اذهو «ىسرافلا ناملس وه :محازم نب كاحضلا لاقو

 امهل اباتك نآرقي نايمور نامالغ انل ناك :ملسم نب ب هللا ديبع لاقو ةنيدملاب ملسأ امنإ ناملسو

 هللا لزنأف ءامهنم ملعتي :نوكرشملا ناف ايم عسب وقف يي ل ملا ناكك امينانلاب

 .ةيآلا هذه

 ىحولا بتكي ناك لجر نيكرشملا نم كلذ لاق ىذلا :بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا لاقو
 . !هّللا هحبق «ةلاقملا هذه ىرتفاو «مالسإلا نع كلذ دعب دتراف .ةاكَع هللا لوسرل

 يرتفي امنإ 9 2 ميلأ باذع مهو هّللا مهيدهي ال هّللا تايآب نونمؤي ال نيذّلا نإ »

 .4 2-6 ةوبذاكلا مه كتلوأو هللا تايآب نونمؤي ال نيذّلا بذكلا

 نكي ملو «هلوسر ىلع هلزنأ امع لفاغتو هركذ نع ضرعأ نم (”ىدهي ال هنأ ىلاعت ربخي

 امو هتايآب ن ناميإلا ىلإ هللا مهيدهي ال سانلا نم سنجلا اذهف « هللا دنع نم ءاج اب ناميإلا ىلإ دصق

 .ةرخآلا ىف عجوم ميلأ باذع مهلو ءايندلا ىف هلسر هب لسرأ

 هلوسر ىلعو هللا ىلع «بذكلا يرتفي اَمّنِإ ل هنأل ؛ بدك الو رتفمب سيل هلوسر نأ ىلاعت ربخأ مث

 .سانلا دنع بذكلاب نيفورعملا نيدحلملاو ةرفكلا نم ه«هّللا تاّيآب تونمؤي ال َنيذّلا » ‹قلخلا رارش

 افورعم ءاناقيإو اناميإو المعو املع مهلمكأو مهربأو سانلا قدصأ )ناک هلي دخ لوسزلاو

 ل اذهلو ؛دمحم نيمألاب الإ مهنيب ىعدي ال ثيحب مهنم دحأ كلذ ىف كشي ال «هموق ىف قدصلاب

 .ماشه نب راو أ ف ‹ت نم ةدايز )١(

 .(997/1) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (1)

 )١١9/١5(. ىربطلا ريسفت (©)

 .«امهيلع» :أ ىف (6) . (هللا دبع» :ف ءت ىف (:)

 .«نم ناک» :ت ىف (۷) .«ىدتهي ال» :أ ىف (5)



 هو سا )1١5-4-01---- تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 2307000 0000 ب

 بذكلا عديل ناك امف لقره :لاقف .ال :لاق ؟لاق ام لوقي نأ لبق بذكلاب هنومهتت '١)متنك وأ

 O يمد

 رفكلاب حرش نم نكلو نايإلب نمطم هو هرْكأ نم الإ هنايإ دعب نم هللا رف نم
 ت ء0 e م 9 22 3 2 5 - 5 2 0 o 24 0 ي ہہ 0 0 9م هه م

 ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهنأب كلذ ©. ميظع باذع مهلو هللا نم بضغ مهيلعف اردص

 مهعمسو مهبولق ىلع هللا عبط نيذّلا كئلوأ 0-0 نيرفاكلا موقلا يدهي ال هللا ّنَأو ةرخآلا

 . 4 ©® نورساخلا مه ةرخآلا يف مُهَّنَأ مرج ال ® نولفاغلا مه كتّلوأو مهراصبأو

 بّضغ دق هنأ : هب نأمطاو رفكلاب هردص حرشو ‹رصبتلاو ناميإلا دعب هب رفك نمع ىلاعت ربخأ

 ةايحلا اوبحتسا مهنأل ؛ةرخآلا رادلا ىف اميظع اباذع مهل نأو «هنع مهلودع مث د ناميإلاب مهملعل ‹ هيلع

MS EEA SS 
EET A E : 1 :1  

 مهعمس ىلع متخو مهعفني ائيش اهب نولقعي الف مهبولق ىلع عبطف «قحلا نيدلا ىلع مهتبثيو
 .مهب داري امع نولفاغ مهف ءائيش مهنع تنغأ الو ءاهب نوعفتني الف مهراصبأو

 نيذلا :ىأ «َنوُرِساَخْلا مه ةرخآلا يف مُهْنَأ ظ ءهتفص هذه نأ بَجَع الو دبال :ىأ مرج الل

 . ةمايقلا موي ٠ مهيلاهأو مهسفنأ اورسخ

 نک را فاو اجلب رقع 290 هع اعنا ويف : «ناميإلاب ْنكمْطم هبلقو هركأ نم م الإ » :هلوق امأو

 .هلوسرو هللاب ناميإلاب نئمطم وهو «لوقي ام ىبأي هبلقو «ىذأو برض نم هلان ال اهركم هظفلب

 نر رشا ندع نخ سا نب رام نن كلون هرآلا ةه نأ ساغ قنا نع قولا قرر دقو
 هذه هللا لزنأف ديكو ىبنلا ىلإ ًارذتعم ءاجو ارم كلذ ىلع مهقفاوف ایک دمحمب رفكي ىتح

 . ةداتقو «كلام وبأو « ىبعشلا لاق اذكهو «ةيآلا

 o sS «ىلعألا دبع نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 رساي نب رامع نوكرشملا ذحأ : لاق ا NT دمحم ی ةديبع ىبأ نع (ىرزجلا

 دجنت فيك» : ا ىبنلا لاقف دبع نئتنلا لإ كلذ اكشف ا ام ضعب یف مهبراق ىتح هوبذعف

 .7"'2(دعف اوداع نإ» : ويك ىبنلا لاق ناميإلاب انئمطم :لاق «؟كبلق

 لوسر اي :لاق هنأو ءريخب مهتهلآ ركذو دك 6 ىبنلا بس هنأ هيفو «كلذ نم طسبأب ىقهيبلا هاورو

 .؛لجأل الإ ةدرلا» :ت ىف (۳) .«اومدق امف» :ت ىف (۲) .«متنكفأ» :ف ىف )١(

 .«نمف» :تاىف (5) .«مهتيلهأو» :ت یف (5) 1 ااا
 . «ىلع» :ت ىف (9) . ىربطلاو أ ف «ت نم ةدايز (A) . ااهركتسم» :أ ف یف (۷)

 )١77/١5(. ىربطلا ريسفت (۱۰)



 A o لكلا ةروس - ا حبك حس ج حج جحا

 .ناميإلاب انئمطم :لاق «؟كبلق دجت فيك» :لاق !ريخب مهتهلآ تركذو كتببس ىتح تكرت ام « هللا

 . '7«نايإلاب نئمطم هبلَقو هركأ نم الإ ل : هللا لزنأ كلذ ىفو .«دعف اوداع نإ» :لاقف

 نأ هلا زوجيو هجم ءاقبإ + رفكلا ىلع هركلا ىلاوي نأ زوجي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا ادهلو

 نوعضيل مهنإ ىتح «ليعافألا هب نولعفي مهو كلذ مهيلع ىبأي هنع هللا ىضر لالب ناك امك «لتقتسي

 ءدَّحأ :لوقي وهو مهيلع ىبأيف هللاب كرشي نأ هنورمأيو ءرحلا ةّدش ىف هردص ىلع ةميظعلا ةرخصلا
 كلذكو .هاضرأو هنع هللا ىضر ءاهتلقل اهنم مكل ظيغأ ىه ةملك ملعأ ول هللاو :لوقيو .دحأ

 .معن :لوقيف ؟هللا لوسر ًادمحم نأ دهشتأ :باذكلا ةمليسم هل لاق ال ىراصنألا "”ديز نب بيبح

 . كلذ ىلع تباث وهو ًابرإ ًابرإ هعطقي لزي ملف .عمسأ ال :لوقيف ؟هللا لوسر ىنأ دهشتأ :لوقيف
 قرح «هنع هللا ىضر ءايلغ نأ «ةمركع نغ :بويأ انثدح «ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ا هللا لوسر نإ «رانلاب مهقرحأل نكأ مل :لاقف سابع نبا كلذ غلبف «مالسإلا نع اودترا اسان

 كلذ غلبف «هولتقاف هنيد لدب نم» : ي هللا لوسر لوقب مهلتاق تنكو . «هللا باذعب اوبذعت ال١ :لاق

 , ىراخبلا هاور . سابع “نبا مأ حيو :لاقف ايلع

 لاله نب دّيمح نع «بويأ نع ِهرَمْعَم انأبنأ «قازرلا دبع انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو
 ام :لاق ءهدنع لجر اذإف +نميلاب لبج نب داعم ىسوم ىبأ ىلع مدق .:لاق ةدرب یبآ نع ءىودعلا
 - بسحأ :لاق - ذنم مالسإلا ىلع هديرن نحنو «دوهت مث .ملسأف ايدوهي ناك لجر : "لاق ؟اذه

 نف نا ةلوسرو هللا يقف لاف قع ترف دفع اوي رحت قس دفا :هللاو اقف نر
 . "”هولتقاف هنيد لدب نم :لاق وأ  هولتقاف هنيد نع عجر

 را لطفل نييسحتملا ىف ةضتلا هدو

 نبا ظفاحلا "لاق امك «هلتق ىلإ ىضفأ ولو «هنيد ىلع ملسملا تبثي نأ ىلوألاو لضفألاو

 ىلإ هب اوؤاجف «مورلا هترسأ هنأ :ةباحصلا دحأ ىمهسلا ةفاذح نب هللا دبع ةمجرت ىف «ركاسع
 كلمت ام عيمج ىنتيطعأ ول :هل لاقف .ىتنبا كجوزأو ىكلم ىف ككرشأ انأو رصنت :هل لاقف ؛مهكلم

 .كلتقأ اذإ :لاقف !تلعف ام «نيع ةفرط دمحم نيد نع عجرأ نأ ىلع «برعلا هكلمت ام عيمجو

 نيد هيلع ضرعي وهو «هيلجرو هيدي نم ابيرق هومرف ةامرلا رمأو «بلصف هب رمأف !كاذو تنأ :لاق

 .«دیزیا :ف ىف (۳) .أ اف .ت نم ةدايز ةهفز

 .(517” /1) ريثألا نبال ةباغلا دسأو (۳۲۷ )١/ ربلا دبع نبال باعيتسالا :رظنا ()

 .4مأ نبا» :ف «ت ىف )0(

 .(1۹۲۲) مقرب ىراخبلا حيحصو )7١1/١1( دنسملا (5)

 .«كتدعق» :ف ىف (۸) .«لاقف» :ت ىف (۷)

 )۲۳١/١(. دنسملا (9)

 .(۱۷۳۳) مقرب ملسم حيحصو (79471) مقرب ىراخبلا حيحص (۰)

 ١١ ( دعا :ف ىف (۱۲) .«ركذ امك» : ءف ىف .



 ج ق و 2

 ءاجو «تيمحأف «ساحن نم ةرقبب :ةياور ىفو دقت رمأ مث «لزنأف هب رمأ مث د « ةينارصنلا

 ءاهيف ىقلي نأ هب رمأف «ىبأف هيلع ضرعو .حولت ماظع وه اذإف ‹رظني وهو هاقلأف نيملسملا نم ريسأب

 سفن ىه امنإ ىسفن نأل تيكب امنإ ىنإ :هل لاقف هاعدو هيف عمطف ىكبف ءاهيف ىقليل ةركبلا ىف عفرف
 نسل ید ف ف لك هدب ى نركب نأ تخاف ها نق الا نذقلا هذه قف يقلع: خا
 مث ءامايأ بارشلاو ماعطلا هنع عنمو هنجس هنأ :تاياورلا ضعب ىفو .هللا ىف باذعلا اذه بذعت

 دق هنإ امأ :لاقف ؟لكأت نأ كعنم ام ناك ءاعسا رب ملف .ريزتخ مو رجب هيلإ لسرا

Eىعم قلطتو : لاقف . كقلطأ انأو ىسأر ٴلبَقَف :كلملا هل لاقف .ىف كتمشأل نكأ مل نكلو  

 «هدنع نيملسملا ىراسأ عيمج هعم قلطأو هقلطأف «هسأر لبقف .معن :لاق ؟نيملسملا ىراسأ عيمج

 اهدعب نم كبر نإ اوربصو اودهاج مث اونتف ام دعب نم اورجاه نيذّلل كبر نإ مث »

 ال مهو تلمع ام سفن لك ىَّفوتو اهسفت نع لداجت سفن لک يتأت موي 050 ميحَر روفغل

 .4 09 نومّلظي

 مهنإ مث «ةنتفلا ىلع مهوتاو دق مهموق ىف نيناهم «ةكمب نيفعضتسم اوناك رخآ فنص ءالؤه

 ىف اومظتناو «هنارفغو هللا ناوضر ءاغتبا مهلاومأو مهيلهأو مهدالب اوكرتف «ةرجهلاب صالخلا مهنكمأ

 كلت :ىأ «اهدعب نم > هنأ ىلاعت هللا ربخأف ءاوربصو «نيرفاكلا مهعم اودهاجو «نينمؤملا كلس
 ماقكاعم عريات محو .مهل روفغل ةنتفلا ىلإ ةباجإلا ىهو .ةلعفلا

 الو نبا الو بأ ال اهنع جاحي دحأ سيل (اهسفت نع  جاحت : ىأ «لداجت سفن لك يتأت موي »

 صقني ال : ىأ «نوملظي ال مهو ظءرشو ريخ نم : ىأ «تّلمع ام سفن لك ىفوتو » «ةجوز الو خأ

 .ًاريقن نوملظي الو «"رشلا باوث ىلع دادزي الو ريخلا باوث نم

 ترفكف نام لك نم ادغر اهفزر اهيتأي ةنئمطم ةنمآ تناك ةيرف الغم هللا برضو

 لوسر مهءاج دقلو 019 نوعتصي اوناك امب فوخْلاَو عوجلا سابل هللا اهَقاَدَأَف هللا معنأب

 .4 ©2 نوملاظ مهو باذعْلا مهذخأف هوبذكف مهنم

 نمو ءاهلوح نم سانلا فّطختُي ةرقتسم ةنئمطم ةنمآ تناك اهنإف .ةكم لهأ هب ديرأ لثم اذه

 مهل نگمن مل وأ انضرأ نم فّطختن كعم ئدهلا عب نإ اوُناَقَو ل :ىلاعت لاق امك «فاخي ال نمآ اهلخد

 .«ىبأف» :ف ىف )١(

 .(«طوطخملا» )١١7/4 قشمد خيرات (۲)

 . (ءىسملا» :ت یف )۳(



 17 31 ةاقرآلا + لحلا روع مارا ورا تنسي تسع سس يس حك بك بو

 اهقزر اهيتأي 8 :انه اه لاق ')اذكهو [۷: صصقلا] ادل نم اقزر ءيش لك تارمَث هلل ئبجي انمآ امرَح
 مظعأو اهيلع هللا ءالآ تدحج : ىأ هللا معنأب ترك ناكم لك نم ءالهس اهئينه :ىأ ر

 راد مهَموَق اوُلحأو ارفك هللا تمعن اولدب نيدلا ىلإ رت ملأ » : ىلاعت لاق امك ٠ «مهيلإ كو دمحم ةثعب كلذ

 نيلوألا مهيلاحب هللا مهلّدب اذهلو .[۲۹ ۰۲۸ :ميهاربإ] «رارقلا ۲ سئبو اهنولصي منهج .راوبلا

 ىبجي ناك نأ دعب عوجلا ”لاهقاذأو اهسبلا :ىأ «فوَحلاَو عوجلا سابل هللا اَهَقاَذأَف » :لاقف ءامهفالخ
 ا هللا لوسر ىلع اوصعتسا ال كلذو «ناكم لك نم ًادغر اهقزر اهيتأيو «ءىش لك تارمث مهيلإ

 اولكأف ءمهل ءىش لك تبهذأ '؟!ةنس مهتباصأف «فسوي عبسك عبسب مهيلع اعدف «هفالخ الإ اوبأو

 ءورت اذإ هدي لعجي“ «ريغبلا ربو :وهو - زهلعلا

 نيح «هباحصأو هيب هللا لوسر نم افوخ مهنمأب اولدب '”مهنأب كلذو .4«فوخْلاَو ظ :هلوقو
 اهحتف ىتح «رامدو لاقس ىف مهل ام لك اولعجو «هشويجو هايارس ةوطس نم «ةنيدملا ىلإ اورجاه

 ماو «مهنم مهيف هللا هثعب ىذلا لوسرلا مهييذكتو مهيغبو مهعينص ببسب كلذو ,'”ههيلع هللا

 لاقو ء. داربع لآ] مهتا نم ًالوسر مهيف ثعب ذإ نيمؤملا ىلع هلا نم دقل ١» لو ىف مهيلع

 هللا تايآ مکیلع ولتی ] الوسر . اركذ مكي هلا لزنأ دق اونمآ نيِدّلا باَبألا يلوأ اي هللا اوقّ اف $ : ىلاعت

 ةيآلا ٠١. ١١[ :قالطلا] (“"[رونلا ىلإ تاَمّلَظلا نم تاحلاصلا اولمعر اومآ نيذّلا جرخيلا تايب

 ىلإ (ةمكحلاو باتكلا مكملعيو مكيكزيو انتایآ مُكيَلع ولی مکنم الوسر مكيف اتلسرُا امك » : لوق
 ٠٠۲[. 2181 :ةرقبلا] (نورفكت الو $ : "هلوق

 هللا ")لدي ءدغرلا دعب اوعاجو «نمألا دعب اوفاخف «مهلاح نيرفاكلا ىلع سكعنا هنأ امكو
 مهتداسو «مهماكحو سانلا ءارمأ مهلعجو A E مهقزرو ءانمأ مهفوخ دعب نم نينمؤملا

 مهتمئأو ''''مهتداقو
 بهذ هيلإو: نما نبأ نع نقولا لاق 4ةكل تؤرضم لئلا اذه نأ نم ةانلق ئذلا ٠ ادهو

 . هللا مهمحر «ىرهزلا نع كلام هاكحو . ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو «دهاجم

 ءديز نب عفان انثدح «میرم ىبأ نبا انثدح «ىقربلا ميحرلا دبع نبا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ناعاه نب حّرشم عمس هنأ «هثدح ىمرضحلا ثراحلا نب ميركلا دبع نأ «حيرش نب نمحرلا دبع انثدح
 ىضر «نامثعو هلك ىبنلا جوز ةصفح عم جحلا نم انردص :لوقي ۰ رغ نيب مني تحمس :لوقي

 .«اهقاذأف» :ت ىف (۳) .أطخ وهو «سئبف» :ت ىف (۲) .«نکلو» :ف یف (۱)

 . اوك هللا لوسر ىلع» :ف «ت ىف (7) .؟مهنأل :ف «ت ىف (0) .(ةحئاج ةنسا) :أ ءف «ت ىف (4)

 «لاقو» :ف ىف (۸) .أ «ف ءات نم ةدايز (0

 .«ىل اوركشاو مكركذأ ىنوركذاف .نوملعت اونوكت مل ام مکملعیو» :أ ءف ءت ىف (9)

 . ذکهو» :أ ىف (۱۲) «مهتداسو مهتداقو» :ف «ت یف (۱۱) .«لدبف» :ف ىف (۱۰)

 .اريمع» :ت ىف )١(



 ی N ا جلا روج ارا هولا

 ءامهلأست امهيلإ تلسرأف «نيبكار تأر ىتح ؟لعف ام :هنع لأست تناكف «ةنيدملاب روصحم ءهنع هللا

 E E e و کک چ

 8 ةنيدملا اهنإ :لوقي ناك هنأ : ا نيع «ةريغملا

 - و رود ۶

 مَنِ 659 نودبعت هايإ متنك نإ هللا تمعن اوركشاو اط الالح هللا مکقزر امم اولك ل

 نإ داع الو غاب ريغ رطضا نمف هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع مرح

 اورتفتل مارح اذهو لالح اذه بذكلا مكتنسلأ فصت امل اولوقت الو ® ميحر روفغ هللا

 باذع مهل ليلق عاتم 2 نوحلفي ال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذّلإ نإ بذكلا هللا ىلع

 .4 09 ميلأ
 لضفتملا معنملا هنإف كلذ ىلع هركشبو «بيطلا لالحلا هقزر لكأب نينمؤملا هدابع 0 ىلاعت لوقي

 .هل كيرش ال هدحو ةدابعلا قحتسي ر ىذلا «ءادتيا هب

aici E SEKEريزنخلا محلو .مدلاو ةتيملا نم ايا . 

 یف جاتحا :ىأ رطضا نمف اذه عمو هللا مسا یک ىأ 4هب هللا ريل لها امو ١

 . (ميحر روفغ هللا نإ .ناودع الو ىغب ريغ

 دمحلا هللو .هتداعإ نع ةيافك هيف امب "«ةرقبلا» ةروس ىف ةيآلا هذه لثم ىلع مالكلا مدقت دقو

 هيلع اوحلطصاو هوعضو ام درجمب اومرحو اوللح نيذلا .«نيكرشملا ليبس كولس نع ىلاعت ىهن مث

 ىف هوعدتبا مهل اعرش ناك امم كلذ ريغو ؛ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم . مهئارآب ءامسألا نم

 هللا ىلع اورتفتل مارح اذهو لالح اذه بذكلا مكتنسلأ فصت امل اوُلوُقَت الوإ : لاقف ۰ مهتيلهاج

 مرح ام ائيش للح وأ ؛ىعرش دنتسم اهيف '[هل] سيل ةعدب عدتبا نم لك اذه ىف لخديو . «بذكلا

 هيو باز هرجع هللا حابأ امم ائيش مرح وأ هللا

 . مكتنسلأ فصول بذكلا اولوقت الو :ىأ ءةيردصم #«امل# :هلوق ىف «ام»و

 ىف الو ايندلا ىف : ىأ «نوحلقي ال بذكلا هللا ىلع نورتفي نيذلا نإ : لاقف كلذ ىلع دعوت مث

 مث اليلق مهعتمن» :لاق امك < ءميلأ باذع مهلف ةرخآلا ىف امأو 0 *7ءاتمف ايندلا ىف امأ .ةرخآلا

 )١5/ ١78(. ىربطلا ريسفت )١(

 . ٠۳۷ :ةيآلا ريسفت دنع (۲)

 .«عاتم» :ف «ت ىف (©) .أ نف ءت نم ةدايز )٤( .أ نم ةدايز )۳(



 )١18-١77( تايآلا :لحنلاةروس ل عبارلا ءزحجلا حلم 2 ل سال

 يف عات . نوحلفي ال بذكلا هللا ىَلَع نورتفي نيا نإ :لاقو [؟4: نامقل]4 ظيلغ باذع ىلإ مهرطضت
 لےو2وo روو

 .[۷۰ ٩٩« :سنوي] «نورفكي اوُناَك امب ديدشلا باَدَعْلا مهقيذن مل مهعجرم انبلإ م ايندلا

 :نَأ اوناک نكلو مهانمّلظ امو لبق نم كِيَلع انصصق ام تمرح اوداه َنيذّلا ىَلعو »

 كبر نإ اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات م ڈ ةلاهجب ءوسلا اولمع نيذّلل كبر َنِإ مث 052 نوملظي

 . 4 ©3 ميحر روفغَل اهدعب نم

 ناو هب هللا ريغل لهأ امو «ريزتخلا محلو مدلاو ""ةتيملا انيلع مرح اغنإ هنأ ىلاعت ركذ ام

 - رسعلا اهب ديري الو رسيلا اهب هللا ديري ىتلا «ةمألا هذهل ةعسوت كلذ ىفو - ةرورضلا دنع هيف صخرأ

 راصآلا نم هيف اوناك امو ءاهخسني نأ لبق مهتعيرش ىف دوهيلا ىلع همَّرَح ناك ام ىلاعتو هناحبس ركذ

 ىف :ىنعي «ٌلْبَق نم َكِيَلَع انصصق ام اتمر اوداه نيذّلا ىلعو # :لاقف «قييضتلاو جرحلاو لالغألاو

 امهموحش مهل انمرح متغلاو رقبا نمو رفظ يذ لك اًنمَرَح اوداه نيِذْلا ىَلَعَو $ :هلوق ىف «ماعنألا ةروس»
 : ماعنألا] < 29[َنوقداَصَل اَنِإو مهيغبب مهانيزج كلذ مظعب طلتخا ام وأ اياوحلا وأ] امهروهظ تلمح ام الإ

 «نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو» ٠ ؛مهيلع انقيض اميف : ىأ «مهانملظ امو $ :انهاه لاق اذهلو ؛؛ 57

 نع مهدّصبو مهل تّلحُأ تاّبْيَط مهيَلع انمَرح اوداه نيذّلا نم مُلظِبَف » :لاق امك «كلذ اوقحتساف : ىأ

 ١٠١[. :ءاسنلا] «اريثك هللا ليبس

 :لاقف هيلع بات هيلإ مهنم بات نم نأ :نينمؤملا ةاصعلا قح ىف ًانانتماو ًامركت ىلاعت ربخأ مث

 عاج نيف هللا قيمه نع نع ا ی لاف . «ةلاهجب ءوسلا اولمع نيذّلل كبر نإ مث $

 لعف ىلع اولبقأو «ىصاعملا نم هيف اوناك امع اوعلقأ :ىأ (اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات مت ل
 . «ميحُر روُفَعَ # ةلذلاو ةلعفلا كلت : ىأ © اهدعب نم كبر نإ «تاعاطلا

 هابتجا همعنأل اركاش 079 نيكرشملا نم كي مّلو افينح هلل اتناف ةَمَأ ناك ميهاربإ نإ

 نيحلاّصلا نمل ةرخآلا يف هنو ةنسح ايندلا يف هانيتآو 050 ميقتسم طارص ىلإ هادهو

 . © نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ هلم عبا نأ كّيلإ انيَحَوَأ مث
 نم هئربيو «ءايبنألا دلاوو ءافنحلا مامإ ؛ميهاربإ هليلخو هلوسرو هدبع ىلاعت آو كرابت] حدمي

 وهف ««ةمّألإ» امأف «( افينح هلل اتناق َةّمُأ ناك ميهاَربإ نإ $ : لاقف ةينارصنلاو ةيدوهيلا نمو نيكرشملا

 ,«امنإو» :ف ىف (۲) .«ةنيدملا» :ت ىف )١(

 .«نوقداصل انإو :هلوق ىلإ :ه ىفو ءأ ف «ت نم ةدايز (۳)

 . ءف نم ةدايز )٤(



 0118 تس ل سس (177--1770) ناتيآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 ىلإ كرشلا نع ًادصق فرحنملا :فينحلاو .عيطملا عشاخلا وه :تناقلاو .هب ىدتقي ىذلا مامإلا

 . «نيكرشملا نم كي ملو» :لاق اذهلو ؛ديحوتلا

 هللا دبع لأس هنأ :نيديبعلا ىبأ نع ءنيطبلا ملسم نع «ليهك نب ةملس نع «ىروثلا نايفس لاق
 .هلوسرو هلل عيطملا :تناقلاو ءريخلا ملعم :ةمألا :لاقف «تناقلا ةمألا نع دوعسم نبا

 . مهنيد سانلا ملعي ىذلا ةمألا :رمع نبا لاق :لاق كلام نعو

 هللا دبع ىلإ ءاج هنأ ؛نيديبعلا ىبأ نع ءرازجلا نب ىيحي نع '')[مكحلا نع] «شمعألا لاقو
 يذلا 0 هيلا رع ردا اهل رور نبا ناك كلا مل اذإ لاننا مز لاقن
 . ريخلا سانلا ملعي

 هلل اتاق هنأ ناق ادام نإ ةر نزا لاق لاق مسالا لوت نبا ةورف قلدحت ىلا :لاقو
 ىردتأ :لاقف .4ةّمُأ ناك ميهاربإ نإ :هللا لاق امإ .نمحرلا دبع وبأ طلغ :ىسفن ىف تلقف ءافينح
 .ريخلا (؟7”[سانلا] ملعي ىذلا ةمألا :لاق .ملعأ ''”[هلوسرو] هللا :تلق ؟تناقلا امو ةمألا ام
 .هلوسرو هلل ًاعيطم ناكو «ريخلا ملعم ذاعم ناك كلذكو .هلوسرو هلل عيطملا :تناقلاو

5 : )2 
 .' ريرج نبا هررح ؛دوعسم نبا نع ءهجو ريغ نم ىور دفو

 ةمأ ميهاربإ ناک :ًاضيأ دهاجم لاقو . عيطملا : تناقلاو «هدحو ةمأ : ىأ «ةمأ# :دهاجم لاقو

 .رافك كاذ ذإ مهلك سانلاو ءهدحو انمؤم : ىأ

 . هلل عيطملا :تناقلاو فالف مامإ ناك :ةداتق لاقو

 « ىفو يذلا ميهاربإوإ :لاق امك .هيلع هللا معن ''"'ركشب آمئاق :ىأ «همعنأل اركاشإ» :هلوقو
 .هب ىلاعت هللا هرمأ ام عيمجيب ماق : ىأ TY)» : مجنلا]

 هب اًنُكو لبق نم هدشر ميهاربإ انیتآ دقلو# :لاق امك ءهافطصاو هراتخا :ىأ 4 هابتجا» :هلوقو
 0١[. :ءايبنألا] 4 نيملاع

 . ىضرم عرش ىلع هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع وهو 0 لاقت

 . «نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف هول ٠ .ةبيطلا هتايح لامكإ

 .قدص ناسل :ىأ «ةنسح ايندلا يف هانيتآو» :هلوق ىف دهاجم لاقو

 .«ةمأ» :أ ف ىف (۲) .ىربطلاو ءأ ف ت نم ةدايز )١(

 .أ ف نم ةدايز )٤( .أ نم ةدايز قفرفز

 .(1١؟59 ء۱۲۳۸ )١5/ یربطلا ريسفت (0)

 .«ركشي» :ت یف ()



 )١75( ةيآلا :لحنلا هر ب كارلا ب زل هك ع د ل ع ل حس

 هديحوت ةحصو هتمظعو هلامك نمو :ىأ 4«اقينح ميهاَربإ لم عبا نأ َكِيَلِإ انيحوأ مث » :هلوقو

 نم ناك امو افينح ميهاربإ لم عنا نأ » :ءايبنألا ديسو لسرلا متاخ اي كيلإ انيحوأ انآ و

 ميهاربإ هلم اميق انيد ميقتسم طارص ىلإ ير يناده يِّنِإ لُق ظ : «ماعنألا» ىف ا

 .دوهيلا ىلع اركنم ىلاعت لاق مث ١7١[« :ماعنألا] ( نيكرشملا نم ناك امو افينح

 ارنا ميو اما ي ا زر وا رت دل ىلع لا رج اننإ ل:

 . 4 059 توفلتخي هيف
 هذهل ىلاعت عرشف «ةدابعلل هيف سانلا عمتجي «عوبسألا نم اموي ةلم لك ىف عرش هللا نأ كش ال

 تمتو هيف [سانلا] تعمتجاو «ةقيلخلا هيف هللا لمكأ ىذلا سداسلا مويلا هنأل ؛ةعمجلا موي ةمألا

 اوراتخاو هنع اولدعف «ىسوم ناسل ىلع ليئارسإ ىنبل كلذ عرش ىلاعت هنإ :لاقيو .هدابع ىلع ةمعنلا

 ءةعمجلا موي اهقلخ لمك ''”ىذلا تاقولخملا نم ايش برلا هيف قلخي مل ىذلا مويلا هنأل ؛تبسلا

 مهايإ هرمأ عم هيلع اوظفاحي نأو هب اوكسمتي نأ مهاصوو «ةاروتلا ةعيرش ىف هب ىلاعت (”ههمزلاف

 لعج اَمَنِإ ل :ىلاعت لاق اذهلو ؛كلذ ىلع مهدوهعو مهقيثاوم ا . هثعب اذإ ايب دمحم ةعباتمب

 . «هيف اوفلتْخا نيذّلا ىلع تبسلا

 .ةعمجلا اوكرتو هوعبتا :دهاجم لاق

 موي ىلإ مهلوح هنإ :لاقيف «ميرم نبا ىسيع هللا ثعب ىتح «هب نيكسمتم اولازي مل مهنإ مث
 اًظفاحم لزي ثا هنإو اهماكحأ ضعب نم خسن ام الإ ةاروتلا ةعيرش ل :هنإ لاقيو .دحألا

 «دحألا موي ىلإ اولوحت نيذلا مه نيطنطسق نامز ىف هدعب ىراصنلا نإو ‹ عفر ىتح تبسلا ىلع

 .ملعأ '"”هللاو «ةرخصلا نع اقرش ةالصلا ىلإ اولوحتو «دوهيلل ةفلاخم

 ىضر «ةريره ىبأ نع «مامه نع حم غ «قازرلا دبع ثيدح نم ‹ نيحيحصلا ىف تبث دقو

 باتكلا اوتوأ مهنأ ديب « ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحن» :لوقي ةا هللا لوسر عمس هنأ «هنع هللا

 «عبت هيف انل سانلاف هل هللا انادهف «هيف اوفلتخاف مهيلع هللا ضرف ىذلا مهموي اذه مث ءانلبق نم

 , ىراخبلا ظفل .هدغ دعب ىراصنلاو ءادغ دوهيلا

 ةعمحلا نع هّللا لضأ» : هدي هللا لوسر لاق :الاق «امهنع هللا ىضر «ةفيذحو « ةريره ىبأ نعو

 مويل هللا انادهف ان هّللا ءاجف .دحالا موي ىراصنلل ناكو تملا موي دوهيلل ناكف «ءانلبق ناك نم

 .«مهمزلاو» :أ ىف (”) .«ىتلا» : ىف (0) .ف «ءات نم ةدايز )١(

 .أ ف ‹«ت نم ةدايز )١( .«ىلع لزي» :أ ىف (45) .«ذحخأو» :أ ىف )٤(

 . «هّللاف» :ت ىف (۷)

 (A00). مقرب ملسم حيحصو )٦٦۲٤( مقرب ىراخبلا حيحص )۸(



 اسس ل 178(2--1705) تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 لهأ نم نورخآلا نحن «ةمايقلا موي انل عبت مه كلذكو .دحألاو تبسلاو ةعمجلا لعجف .ةعمجلا

 E هللاو] ملسم هاور . (قئالخلا لبق مهيب ىضقملاو «ةمايقلا موي نولوألاو ايندلا

 نو إنا يه يلب ُهلداجو ةنسحلا هقول مكعب لبو ليس نإ عال
 1 5 2 aa 9 3 د قا

 . 4 055) نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس نع لض نمب ملعأ وه
 . «ةمكحلاب» هللا ىلإ قلخلا وعدي نأ هيَ ًادمحم هلوسر ًارمآ ىلاعت لوقي

 نم هيف امب :ىأ «ةنسحلا ةظعوملاو# ةنسلاو باتكلا نم "هيلع هلزنأ ام وهو :ريرج نبا لاق
 . ىلاعت هللا سأب اورذحيل : ا 0 سانلاب عئاقولاو رجاوزلا

 ا ا كو ىلإ مهنم ed : ىأ ل 0

TTا 000 ىس وم رمأ امك «بناجا نيلب ىلاعت را  

 .[عغ64 :هظ] 4 یشخی وأ رک ذي هلل انيل الوق هل الوقف :لاقف نوعرف ىلإ امهثعب نيح

 مهنم ىقشلا ملع دق :ىأ «نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس نع لض نمب ملعأ وه كبر نإ» :هلوقو
 لي لض نم ىلع كسفن بهذت الو هللا ىلإ مهعداف «هنم عرفو هدنع كلذ بتكو «ديعسلاو

 نم يدهت ال كإ» «باسحلا انيلعو .غالبلا كيلع ءريذن تنأ اغإ مهاده كيلع سيل هنإف «تارسح
 .[۲۷۲ :ةرقبلا] 4 مهاده كيلع سيلا#و .[05 :صصقلا] #« تببحأ

 ربصاو 0759 نيرباصلل ريخ وهل متربص نو هب متبقوع ام لقب اوبقاعف متبقاع نإو ]ل
 نيذّلا عم هللا نإ 09 َنوُركَمي اًمَم قيض يف كت الو هيلع نزحت الو هللاب الإ كربص امو
 .4 يه نونسحم مه َنيِذّلاَو اونا

 ءىروثلا نع «قازرلا دبع لاق امك «قحلا ءافيتسا ىف ةلثامملاو صاصتقالا ىف لدعلاب ىلاعت رمأي

 لجر كنم ذخأ نإ : هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف # : ىلاعت هلوق ىف لاق هنأ :نيريس نبا نع «دلاخ نع

 .ريرج نبا هراتخاو . مهريغو «ىرصبلا نسحلاو «ميهاربإو «دهاجم لاق اذكو

 لوسر اي :اولاقف «ةعتموود لاجر ملسأف ‹نيكرشملا نع حفصلاب اورمأ لق اوناك :ديز نبا لاقو

 .أ ف نم ةدايز )١(

 .(865) مقرب ملسم حيحص (۲)

 .«مهرکذی» :ف «ت ىف (6) .«كيلع» :أ «ف ىف (۳)

 a «كنإو» :ف ىف (7) .؟مهیلع» :ت ىف (5)



 )١557-١18( تايآلا :لحنلا ةروس  عبارلا ءزجلا 314

 .داهجلاب كلذ خسن مث «ةيآلا هذه تلزنف !بالكلا ءالؤه نم انرصتنال انل هللا نذأ ول هللا

 اهلك «لحنلا» ةروس تلزن :لاق راسي نب ءاطع نع «هباحصأ ضعب نع ‹قاحسإ نب دمحم لاقو

 « هلع هللا ىضر «ةزمح لتق ثيح ءدحأ دعب ةنيدملاب تلزن اهرخآ نم تايآ ثالث الإ ةيكم ىهو .ةكمب

 نوملسملا عمس املف «مهنم الجر نيثالثب نلثمنل مهيلع انرهظ نئل» : ةي هللا لوسر لاقف و

 : هللا لزنأف . . طق دحأب برعلا نم دحأ اهلثي مل هلثم مهب نلثمنل مهيلع انرهظ نئل هللاو :اولاق كلذ

 وا رش ولا هب متبقوع ام لثمب اوُبقاعَف متبقاع نإو»

 ظفاحلا لاقف صا خا و اھ وو قفار بنوا مهم" رهو .لسرم اذهو

 :رازبلا ركب وبأ

 نع« ىميتلا ناميلس نک ا حلاص انثدح ء«مصاع نب ورمع انثدح ۰ ىيحي نب نسحلا انثدح

 «بلطملا دبع نب ةزمح ىلع فقو ةي هللا لوسر نأ ؛هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «نامثع ىبأ

 : اما هلقل لاق وأ م بلال عجوأ رظني مل رظنم ىلإ رظنف .دهشتسا نيح ءهنع هللا ئضر

 رف الا الوصول 2 لع الان دك نإ هكا هللا كرو اقف هن نكم دقو لإ رف

 - عابسلا نوطب نم هللا كرشحي ىتح ككرتأ نأ ىنرسل «كيلع كدعب نم نزح الول هللاو «تاريخلل

 لع الا هيلع لير لزق“ «""'كتلثمك نيعبسب نييلقمال كلذ لغ هاو امآ تاهرحن هلك

 ليسو نف ةا را ىلإ هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو» ار لا يولع تعب

 لو نع او هليي نع : ىلعي - کک هللا

 :ىراخبلا لاقو «ةمئألا دنع فيعض - ىرملا ريشب نبا وه  احلاص نأل ؛فعض هيف دانسإ اذهو

 .ثيدحلا رکنم وه

 لزنأف .مهب نلثمنل :مهب لثم نميف دحأ موي نيملسملا لوق ىف تلزن :جيرج نباو ىبعشلا لاقو

 . كلذ مهيف هّللا

 انثدح «عرورملا ايضاهولا كع ب 00 انثدح :هيبأ دنسم ىف دمحأ مامإلا ن نب هللا دبع لاقو

 ثعك نب یہا نع «ةيلاغلا ىبا نع + سنا نب عينرلا نع «ديبع نب ىسيع انثدح .ىسوم نب لضفلا

 ال :لجر لاق حتفلا موي ناك املف .مهيلع نّيبرتل نيكرشملا نم اذه لثم موي انل ناك نئل :ِهِ

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )١5/ ۱۳۲(.

 . یر ىملا اشدح حلاص أانثدح» :ت ىف ذ (غ) .اهجو ريغ نمو : یف )۳( .أ ف نم ةدايز )۲(

 تاک :آ اف ىف (۷) .«رظنو» :ت یف (7) .ت نم ةدايز (5)

 .1ةيآلا» :ت ىف (۸)

 . «راتسألا فشك» (۱۷۹۵) مقرب رازبلا دنسم (9)

 . (ةيده» نف «ت یف (۱۰)



 امس دنس (178 -775) تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا

 - انالفو انالف الإ ضيبألاو دوسألا نمآ اي هللا لوسر نإ :دانم ىدانف .مويلا دعب شيرق ا

 ريخ وهل متربص نو هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف] متبقاع نإو $ :ىلاعتو كرابت هللا لزنأف - مهامس اسان
 ا الو ربصن» : بِكَ هللا لوس لاقق ([ نیرباصلل

 «لضفلا ىلإ بدنلاو لدعلا ةيعورشم ىلع ةلمتشم اهنإف ءنآرقلا ىف لاثمأ اهل ةميركلا ةيآلا هذهو

 :ىروشلا] 4 هللا ىلع هرجأف حّلصأو اع نمف ) :لاق مث : اهم هيس نيس ءازجو $ :هلوق ىف امك
 لاقو ٥ :ةدئاملا] 4 هل ةراَقك وهف هب قّدصت نمف ) 71 : «(صاصق حورجلاو» :لاقو 5٠[.

 ريح وهل متربص نو  :لاق مث ر 0 نِإو » :ةميركلا ةيآلا هذه ىف

 . «نيرباصلل
 هللا ةئيشمب لاني امنإ كلذ ناب رابخإو ءربصلاب رمألل ديكأت :4 هّللاب الإ كّرْبص امو ربصاو » :هلوقو

 .هتوقو هلوحو «هتناعإو

 «كلذ ردق هللا نإف ؛مهيلع نزحت ال «كفلاخ نم ىلع : ىأ € مِهيلع نزحت الو $ : ىلاعت لاق مث

 لاصيإو كتوادع ىف “(مهسفنآ] نودهجي ام :ىأ نورم اَمُم » مغ :ىأ 4 قيض يف كت الو $
 مهب كرفظمو كرهظمو «كديؤمو «كرصانو كيفاك هللا نإف «كيلإ رشلا

 هذهو هتنوعمو هرصنو هدییأتب مهعم :ىأ (نونسحم مه نيذلاو اوف هنا نيذلا عم هللا ؛ نإ 8 :هلوقو

 هلوقو «[١؟ :لافنألا] (اونمآ نيذلا اوُنبتف مُكَعَم ينأ ةكئالملا ىلإ كبر يحوي ذإ» :هلوقك «ةصاحخ ةيعم

 ىف امهو قيدصلل لكي ىبنلا لوقو 0155 :هط] «ىرأو عَمسَأ امكعم ينل فاحت ال ١ :نوراهو ىسومل
 :ىلاعت هلوقك «ملعلاو رصبلاو عمسلابف ةماعلا ةيعملا امآو [5 : ةبوتلا] 4 انعم هلا نإ نزحت ال » : راغلا

 ام معي هللا نأ رت ملأ $ :ىلاعت هلوقكو «[4 :ديدحلا]  ريصب َوُمعَت مب هلو متنك ام نيأ مكعم وهو »
 نم ئتدأ الو مهسداس وه الإ ةَسْمح الو مهعبار وه الإ ةنالَن ئرجُت نم نوكي ام ضرألا يف امو تاومّسلا يف

 ونت امو ناش يف نوک امو # :ىلاعت لاق امكو .[ا/ :ةلداجملا] «اوناك ام نيأ مهعم وه الإ رثكأ الو كلذ

 يف ةرَذ لاَقَْم نم كبر نع برغي امو هيف نوضيفن ذإ] ادوهش مُكيلع انك الإ لمع نم نولمعت الو نآرق نم هنم

 .[1 :سنوي] € 0*2[ نيبم باتك يف لإ ربكَأ الو كلذ نم رغصأ الو ءامّسلا يف الو ضرألا

 «تاعاطلا اولعف :ىأ € نونسحم مه نيذّلاو ل «تامرحملا اوكرت :ىأ 4 اوَقَنا نيذلا 8 ىنعمو
 .مهيفلاخمو مهئادعأ ىلع مهرفظيو «مهديؤيو مهرصنيو .مهؤلكيو مهظفحي هللا ءالؤهف

 انثدح « ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح «راشب نب دمحم انثدح ١ ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ,«ةيآلا» :ه ىفو ءك ءف ءات نم ةدايز (۲) .(فرعی» :أ ءف ءت ىف )١(

 ٠١١(. /ه) دنسملا دئاور (۳)

 .1ةيآلا» :ه ىفو ءأ ءف «ت نم ةدايز (۵) .آ ف «ت نم ةدايز ()



 ١۲۸( - 175) تايآلا :لحنلا ةروس - عبارلا ءزجلا 11٦1

 ءاونمآ نيذلا نم «هنع هّللا ىضر «نامثع ناك :لاق بطاح نب دمحم نع «نوع نبا نع ١ رعسم

 .نونسحم مه نيذلاو ءاوقتا نيذلاو

 (7١[ليكولا معنو انبسح وهو ناعتسملا هبو «ةنملاو هعمجأ دمحلا هللو لحنلا ةروس ريسفت رخآ]

 .؛ه2 نم نيفوقعملا نيب ام )١(



 11" روسلا سرهف - عبارلا ءزجلا

 ك0 لافنإلا 0 روس

 تتسم ةر وتلا ةروس

 TT مم م م م سس م ممل سنوي ةروس

 921 ىىى دوه ةروس
 VO mmm ف gy ةر وس

 ۸ دعرلا ةروس

 للا ميهاربإ ةروس

 o٤ رجحلا ةروس
 هوه لحنلا ةروس





 مكاو ملا ةعيبطم صو( ةكماكة يطذ ةر قك
 .هلكربسفتلا اعرب بعوتس لورطأ ةيطؤس رع

 را رم مس
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 ةظوفحت تقوقكلا عيب
 فلولا ةّحيلَملا

 ء0۹۹۷ - م4١

 هيئانلا ةحّتطل

 م1444 - مالم

 ( ٌسعملا ةعيطّرم لو رار لاب لصاحلا طلا کر رتا اهي مت )
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 ه٠. حت )ا امالا ور قماش فرخ

 Es هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هّللا مسب]

 "ءارسإلا ةروس ريسفت
 ةيكم ىهو

 ىبأ نب مدآ انثدح :ىراخبلا “(ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ نقتملا ظفاحلا ] مامإلا لاق
 ىضر «دوعسم نبا تعمس «ديزي نب نمحرلا دبع تعمس :لاق قاحسإ ىبأ نع «ةبعش انثدح «سايإ
 (؛”ىدالت نم نهو لوألا قاتعلا نم نهنإ :ميرمو فهكلاو ليئارسإ ىنب ىف لاق «هنع هللا

 «ةبابل ىبأ نع «ناورم نع «ديز نب دامح انثدح ء«نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :لوقن ىتح رطفيو «رطفي نأ ديري ام :لوقن ىتح موصي ی هللا لوسر ناك :لوقت ةشئاع تعمس

 NS «ليئارسإ ىنب» ةليل لك أرقي ناكو «موصي نأ ديريام

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انكراب يذلا ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ئرسأ ىذّلا ناحبس

 .4 © ٌريصَبْلا عيمّسلا وه هن | اًنتايآ نم هير هلوح

 هريغ هلإ الف ‹ هاوس دحأ هيلع ردقي ال ام ىلع هتردقل « هنأش مظعيو ی یا دحيم

 نمل ليللا حنج یف ىأ «اليل 8 "هيلع همالسو هللا تاولص :ًادمحم ىنعي (هدبعب ئرسأ ىذلا»

 نإ ره ىلا فلا كيم وهو € ىضقألا دجسملا ىلإ ةكم دجسم وهو «مارحلا دجسملا
 «ھتلحم یف مهماف مهلك كلانه هل اوعمج اذهلو ؛ليلخلا ميهاربإ ندل نم ءايبنألا ندعم

 مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص «مدقملا سيئرلاو .مظعألا مامإلا وه هنأ ىلع لدف «مهرادو

 . نيعمجأ

 : ىأ «انتايآ نم » ًادمحم :ىأ «هيرنل# رامثلاو عورزلا ىف :ىأ «هلوح انكراب يذلا 8 : هلوقو

 .همالسو هيلع هللا تاولص «هنع ثيداحألا نم ةنسلا هب تدرو ام كلذ نم ركذنسو

 مهقدصم «مهرفاكو مهنمؤم «.هدابع_لاوقأل عيمسلا : ىأ ¢ ريصبلا عيمّسلا وه هنإ ل : هل

 .أ ءف «ت نم ةدايز (۳) .؟ناحبس ةروس 7:أ ءف «ت ىف (۲) .ت نم ةدايز )١(

 (A°¥€). مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 هفرعأ ال ىنإفو هربخب جاجتحالا زوجي اذه ةبابل وبآ ناك نإ» :لاقو (۳١١١)مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو (۱۸۹/7)دنسملا (5)

 . نيعم نبا هقثو دقو .«؟حرج الو ةلادعب

 .«مهلحم » :ت ىف (۸) . «ءايليإب»: أ! ءف ءت یف (۷) .«ملسو هيلع هللا یلص ١:ف ىف (5)



 (١)ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 . ةرخآلاو ايندلا ىف هقحتسي ام ًالك ىطعيف مهب ريصبلا « مهبذكمو

 ءارسإلا ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ

١ 

 - لالب نبا وه - ناميلس اهات هللا دع نب وعلا دعا قدح ىزاخبلا هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 دم نم هلع هللا رر رسا ةليلا لوق كلام و نا تمم لاف هللا دك ىب تليودكا ةرغ

 ؟ وه مهيأ : مهلوأ لاقف «مارحلا دجسملا ىف مئان وهو هيلإ ىحوي نأ لبق ءرفن ةثالث هءاج هنإ : ةبعكلا

 ةليل هوتأ ىتح مهري ملف ةليللا كلت تناكف .مهريخ اوذخ :مهرخآ لاقف «مهريخ وه : مهطسوأ لاقف

 ملف - مهبولق مانت الو مهنيعأ مانت ءايبنألا كلذكو - هبلق ماني الو هانيع مانتو «هبلق ىري اميف ىرخأ
 هتبل ىلإ هرحن نيبام ليربج قشف «ليربج مهنم هالوتف ‹مزمز رئب دنع هوعضوف هولمتحا ىتح هوملكي

 بهذ نم تسطب یتا مث «هفوج يقنآ ىتح هديب «مزمز ءام نم هلسغف ءهفوجو هردص نم غرف ىتح

 مث . هقبطأ مث - هقلح قورع ىنعي - هديداغلو هردص هب اشحف «ةمكحو ًآناميإ اوشحم بهذ نم روت هيف

 .ليربج :لاقف ؟ اذه نم :ءامسلا لهأ هادانف ءاهباوبأ نم ًاباب برضف ءايندلا ءامسلا ىلإ هب جرع

 »هب ًالهأو هب ًابحرم اول . معن :لاق ؟هيلإ ثعب دقو :اولاق .دمحم ىعم :لاق ؟ كعم نمو :اولاق

 . مهملعي ىتح ضرألا ىف هب هللا ديري اب ءامسلا لهأ ملعي ال ءامسلا لهأ هب رشبتسي

 هيلع درو «هيلع ملف «هيلع لبق مدآ كوبأ اذه : ليربج هل لاقف «مدآ ايندلا ءامسلا ىف دجوو

 ام»: لاقف نادرطي نيرهنب ايندلا ءامسلا ىف وه اذإف .«تنأ نبالا غن «ىنباب ًالهأو ًابحرم :لاقف مدآ

 رهنب وه اذإف «ءامسلا "ىف هب ىضم مث ءامهرصنع تارفلاو لينلا اذه :لاق «؟ليربجاي نارهنلا ناذه
 اذه :لاق «؟ ليربجاي اذهام» :لاقف رفذأ كسم وه اذإف هذي برضف «دجربزو ؤلؤل نم رصق هيلع رخآ

 . كبر كل أبخ ىذلا رثوكلا

 :لاق ؟ اذه نم :ىلوألا هل تلاق ام لثم هل ةكئالملا تلاقف «ةيناثلا ءامسلا ىلإ جرع مث
 6 ًابحرم :اولاق . معن :لاق ؟ هيلإ ثعب دقو :اولاق . دمحم :لاق ؟ كعم نمو :اولاق . ليربج

 . الهسو ًالهأو

 ءامسلا ىلإ هب جرع مث .ةيناثلاو ىلوألا تلاق ام لثم هل اولاقف ءةثلاثلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث
 ىلإ هب جرع مث .كلذ لثم هل اولاقف «ةسماخلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث .كلذ لثم هل اولاقف «ةعبارلا

 ءامس لك .كلذ لثم هل اولاقف «ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب جرع مث .كلذ لثم هل اولاقف «ةسداسلا ءامسلا

 مل ةسماخلا ىف رخآو «ةعبارلا ىف نوراهو ةيناثلا ىف سيردإ مهنم '”تيعو دق «مهامس دق ءايبنأ اهيف
 مل بر» :ىسوم. لاقف هللا مالك ليضفتب ةعباسلا ىف ىسومو «ةسداسلا ىف ميهاربإو ءهمسا ظفحا

 ةردس ءاج ىتح «لجو زع هللا الإ هملعي ال امب «كلذ قوف هب الع مث “«دحأ ىلع عفري نأ نظأ

 5 هيلإ هللا یح وأف ‹ ىندأ وأ نيسوق باق هنم ناك ىتح «ىلذتف ةزعلا بر رابجلا اندو ٠ ىهتنملا

 .؟ىلإ 7: ف «ت ىف (۳) .؟معنف 7:ف ىف (۲) . ؛هنأ رغ ىبأ نب ىنعي هللا دبع» : ف ىف )١(

 .«دحأ ىلع هنأ »:ت یف (5) .«مهنيع »: ىف (5) .(هب ابحرما :ف ىف )٤(



 ابك

 ۷٠ سا ل ج جب س 2 109 :ةيآل ةعارشالا ةر وس نسم اب“ وخلا

 ىسوم هسبتحاف « ىسوم غلب ىتح هب طبه مث .ةليلو موي لك كتمأ ىلع ةالص نيسمخ :ىحوي
 كتمأ نإ :لاق «ةليلو موي لك ةالص نيسمخ ىلإ دهع»: لاق «؟كبر كيلإ دهع اذام «دمحماي» :لاقف

 ىف هريشتسي هنأك ليربج ىلإ یم ىبنلا تفتلاف .«مهنعو كبر كنع ففخيلف عجراف كلذ عيطتست ال

 ىف وهو لاقف«ىلاعت رابجلا ىلإ هب '''العف .تئش نإ ءمعن نأ :ليربج هيلإ راشأف «كلذ
 ىسوم ىلإ عجر مث «تاولص رشع هنع عضوف «اذه عيطتست ال ىتمأ نإف ءانع ففخ «براي» : هناكم

 دنع ىسوم هسبتحا مث . .تاولص سمخ ىلإ تراص ىتح هبر ىلإ ىسوم هددري لزي ملف «هسبتحاف

 .هوكرتف اوفعضف ءاذه نم ىندأ ىلع ىموق ليئارسإ ىنب تدوار دقل هّللاو «دمحماي ١:لاقف سمخلا

 تفتلي كلذ لك «كبر كنع ففخيلف عجراف ءًاعامسأو ًاراصبأو ًانادبأو ًابولقو ًاداسجأ فعضأ كتمأف

 نإ «براي» :لاقف ةسماخلا دنع هعفرف «ليربج كلذ هركي الو «هيلع ريشيل ليربج ىلإ ةي ىبنلا

 » :لاق «دمحماي: رابجلا لاقف «انع ففخف مهنادبأو '"'ههعامسأو مهبولقو مهداسجأ ءافعض ىتمأ
 ءاهلاثمأ رشعب ةنسح لك» : باتكلا مأ ىف كيلع تضرف امك «ىدل لوقلا لدبي ال هنإ :لاق «كيدعسو

 :لاقف «؟تلعف فيك١:لاقف يوم ىلإ عجرف .«كيلع سمخ ىهو باتكلا مأ ىف نوسمخ ىهف

 نم ىندأ ىلع ليئارسإ ىنب تدوار هّللاو دق : : ىسوم لاق «اهلاثمأ رشع ةنسح لكب اناطعأ ءانع ففح»

 دلا دع دع يسرا هک هلا لور لاك اها تع ها كيرلا عجراف «هوکرتف كلذ

 .مارحلا دجسملا ىف وهو ظقيتساف ««هّللا مساب طبهاف» :لاق “"هيلإ فلتخأ ام ىبر نم تييحتسا

 ىبأ نب ليعامسإ نع «(هيكَيىبنلا ةفص» ىف هاورو ؛'؟””«ديحوتلا باتك» ىف ىراخبلا هقاس اذكه
 0 ر ناميلس نع «ديمح ا دبع رکب ىبأ هيحخأ نع ا

 مدقو « صقنو دازف :١ لاق 00 ناميلس نع هو نبا نع «ديعس نب نوراه نع ءملسم هاورو

 اذه ىف برطضا رمت ىبأ نب هّللا دبع نب كيرش نإف «هللا همحرءملسم “هلاق امك وهو
 .رخألا ثيداحألا ىف هنايب ىتأيس امك «هطبضي ملو هظفح ءاسو «ثيدحلا

 .ملعأ هّللاو «كلذ دعب عقو امل ةئطوت ًامانم اذه لعجي نم مهنمو

 ىأر ةَ هنأ معز نم بهذم ىلع ءاهب درفت ةدايز «كيرش» ت : يقهيبل "يس

 ةشئاع لوقو :لاق « ىندأ وأ نيسوق باق ناكف « ىلدتف ةزعلا بر رابجلا اند مث :١ هلوق ىنعي «هبر

 . "عصا  ليربج هتيؤر ىلع تايآلا هذه مهلمح ىف ةريره ىبأو دوعسم نباو

 .«هيلع» :ف ىف (۳) . «مهنادبأو مهراصبأو مهعامسأو» :أ ف ىف (۲) . الع مث »:ف ىف )١(

 .07511) مقرب ىراخبلا حيحص(4)

 )۳٥۷۰(. مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .؟هب ناميلس» : ءف ىف (5)

 )١15(. مقرب ملسم حيحص (۷)

 .؟ىفو» :أ ءف ىف (۱۰) .ت نم ةدايز (9) .«لاق» :أ ىف (8)

 ۳۸١(. /؟)ىقهيبلل ةوبنلا لئالد )۱١(



 ا اا ور ج نضال ا ي < و

 تيار ق كوضرا نافذ ا ا هالك و نازک يقهيبلا هلاق ىذلا اذهو
 ا همحر «ملسم هجرخأ .«ارون تيأر» ةياور ىفو. « هارأ ىنأ رون»: لاق ؟ كبر

 ىف كلذ تبث امك «مالسلا هيلع «ليربج وه امنإ ء[۸:مجنلا]€ ىَلدَتَق اند مث  :هلوقو
 «ةريره ىبأ نع ملسم حيحص ىف وه كلذكو «دوعسم نبا نعو «نينمؤملا مأ ةشئاع نع «نيحيحصلا

 ©” اذهب ةيآلا هذه ريسفت ىف ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي الو «مهنع هللا ىضر

 نع ىلاتبلا كيرف اريحا ا ايتام وق وجوب يبس ا دس دهرا" ءانأل] لاقاو
 رامحلا قوف ضيبأ ةباد وهو قاربلاب تيتأ :لاق لَك هللا لوسر نأ «هنع هللا يميل نب سنأ

 ةبادلا تطبرف «سدقملا تيب تيتأ ىتح ىب راسف هتبكرف «هفرط ىهتنم دنع هرفاح عضي «لغبلا نودو
 ءانإب ليربج '؟”ىناتأف .تجرخ مث «نيتعكر هيف تيلصف تلخد مث «ءايبنألا اهيف طبری ىتلا ةقلحلاب
 ءامسلا ىلإ ىب خرع مث» :لاق «ةرطفلا تبصأ :ليربج لاق .نبللا ترتخاف «نبل نم ءانإو رمخ نم

 :ليق .دمحم :لاق ؟ كعم نمو : “ليقف .ليربج :لاق ؟تنأ نم :ليقف «ليربج حتفتساف ءايندلا
 ريخب ىل اعدو بحرف «مدآب انأ اذإف ءانل حتفف . “(هيلإ لسرأ دق :لاق] ؟هيلإ لسرأ دقو

 نمو : ليقف .ليربج :لاق ؟ تنأ نم :ليقف «ليربج حتفتساف «ةيناثلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث
 ةلاخلا ىنباب انأ اذإف ءانل حتفف .هيلإ لسرأ دق :لاق ؟هيلإ لسرأ دقو :ليقف .دمحم :لاق ؟ كعم

 ريخب یل اوعدو یب ابحرف «ىسيعو ىبحي
 نمو :ليقف .ليربج :لاقف ؟ تنأ نم: ليقف «ليربج حتفتساف «ةثلاثلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث

 اذإو «فسويب انأ اذإف ءانل حتفف .هيلإ لسرأ دق :لاق ؟ هيلإ لسرأ دقو :ليقف .دمحم :لاقف ؟كعم

 3 ريخب ىل اعدو بحرف «نسحلا رطش ىطعأ دق وه
 نمؤ :ليقف .ليربج :لاقف ؟ تنأ نم :ليقف «ليربج حتفتساف «ةعبارلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث

 «سيردإب انأ اذإف «بابلا حتفف .هيلإ ثعب دق :لاق ؟ هيلإ لسرأ دق: ليقف .دمحم :لاق ؟ كعم
 :oV]. ميرم]4 ايلع اناكم هانعفرو 3 : هللا لوقي :لاق مث .ريخب ىل اعدو بحرف

 . ليربج :لاقف ؟ تنأ نم : ليقف «ليربج حتفتساف ءةسماخلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث

 انأ اذإف ءانل حتفف .هيلإ ثعب دق :لاق ؟هيلإ لسرأ دق :ليقف .دمحم :لاقف ؟ كعم نم "[و1: ليقف

 .ريخب یل اعدو بحرف «نوراهب
 : ليق .ليربج :لاقف ؟ تنأ نم :ليقف «ليربج حتفتساف. «ةسداسلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث

 ىسومب انأ اذإف ءانل حتفف .هيلإ ثعب دق :لاق ؟ هيلإ ثعب دقو :ليقف .دمحم :لاق ؟كعم نمو

 .ريخب ىل اعدو بحرف

 ليق .ليربج :لاق ؟ تنأ نم :ليقف «ليربج حتفتساف «ةعباسلا ءامسلا ىلإ انب جرع مث

 .(۱۷۸) مقرب ملسم حيحص )١( ؛'

 ىف ىراخبلا هاور :دوعسم نبا ثيدحو (۱۷۷)مقرب هحيحص ىف ملسمو (9580) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور :ةشئاع ثيدح (؟) '

 . (٥۱۷)مقرب هحيحص ىف ملسم هاور :ةريره ىبأ ثيدحو (74١)مقرب هحيحص ىف ملسمو (18557)مقرب هحيحص

 .(لیق» :أ ف «ت ىف (5) .«ىنءاجف» :أ ءف ىف (5) .(طبرت» :أ «ف «ت ىف (۳)

 . ليقف: «ف ىف (۸) .أ ف «ت نم ةدايز (۷) .دنسملا ه ءأ ءف «ت نم ةدايز (0

 .«ليقف» :ف ىف (9)

,)4 



 4 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 اذإو ء""ميهاربإب انأ اذإف ءانل حتفف .هيلإ ثعب دق :لاق ؟هيلإ ثعب دقو :ليقف .دمحم :لاق ؟ كعم

 ب[ دلوج وعي ال مق ركللما كلا نرسم عري لكامل دي رع اذإو .رومعملا تيبلا ىلإ دنتسم وه

 نم اهيشغ املف .لالقلاك اهرمث اذإو «ةليفلا ناذآك اهقرو اذإف ‹ ىهتنملا ةردس ىلإ ی مت

 E ما «ىلاعت هللا قلخ نم دحأ امف «تريغت اهيشغ ام هللا رمأ

 تيهتنا ىتح تلزنف «ةالص نيسمخ ةليلو موي لك ىف ىلع ضرفو ءىحوأ ام ىلإ هللا ىحوأف» : لاق

 .«ةليلو: موي لك ئف ةالص نيسمع :تلق»: لاق 2299 كمآ ىلع كبر .ضرف' ام : لاق .«ىسوم ىلإ
 ليئارسإ ىنب تولب دق ىنإو «كلذ قيطت ال كتمأ نإف ؛فيفختلا هلأساف كبر ىلإ "مجرا :لاق
 ىنع حف ا نع ففخ «بر ىأ :تلقف « ىبر ىلإ تی لاف .(مهتربخو

 قيطت ال كتمأ تإ لاق امم ىع طع دق: تلق تخف ام لاف يسوم ىلإ تفجرت امت
 «یسوم نيبو ىبر نیب عجرأ لزأ لف »:لاق «كتمأل فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف «كلذ

 ةالص لكب «ةليلو موي لك ىف تاولص سمخ یه «دمحماي :لاق یت اسك اسمح ىع طبر

 تبتك اهلمع نإف «ةنسح "([هل] تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نمو «ةالص نوسمخ كلتف «رشع

 ىلإ تيهتنا ىتح تلزنف . ةدحاو ةئيس تبتك اهلمع نإف «بتكت مل اهلمعي ملو ةئيسب مه نمو .ًارشع

 لاقف .«كلذ قيطت ال كتمأ نإف .كتمأل فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجرا :لاقف ( هتربخأف نو

 . (تييحتسا ىتح ىبر ىلإ تعجر دقل» : والك هللا لوسر

 قايس نم حصأ وهو جما اذهب ةملس نب دامح نع «خورف نب نایک نع ملسم هاورو

 . كيرش
 «مالسلاو ةالصلا هيلع هب ىرسأ ةليل ناك جارعملا نأ ىلع ليلد قايسلا اذه ىفو : يقهيبل ہلا لاق

 .ةيرم الو هيف كشالاىذلا قيل وه هلاق ىذلااذهو . ؟؟”نيدقملا تيب. ىلإ ةكم نم

 نأ ءهنع هللا ىضر «سنأ نع «ةداتق نع «رمعم انثدح «قازرلا دبع انثدح : دمحأ 0 لاقو

 ام :ليربج هل لاقف «هيلع بعصتساف «هبكريل امجلم آجرسم هب ىرسأ ةليل قاربلاب یت تأ ليڪ ىبنلا

 .ًاقرع ضفراف :لاق . هنم هللا ىلع مركأ طق كبكر ام هّللاوف ؟اذه ىلع كلمحي

 1 يح نوع الإ ةرال تور لاقو 4 قاذزلا دع نف نر نب ناسا نع ید وزو

 نب نمحرلا دبعو دعس نب دشار ىنثدح «ناوفص انثدح «ةريغملا وبأ انثدح :ًاضيأ دمحأ لاقو

 رافظأ مهل موقب تررم «لجو زع «ىبر یب جرع امل » : ةا هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع 2. ريج

 نولكأي نيذلا ءال وه : لاق ؟ليربجاي ءالؤه نم :تلقف ‹مهرودصو مههوجو نوشمخي «ساحن نم

 .«مالسلا هيلع ميهاربإب » :ف ىفو «ملسو هيلع ميهاربإب ١ :ت ىف )١(
 .«لاق مث» :أ ىف (4) .«عجراف »:ت ىف (۳) .«كتمأ ىلع كيلع ضرف ام» :ت ىف (۲)

 . اهل تبتک» :أ ءف ىف (۷) .مل لاقف » :ف ىف (5) .«تلقف » :أ ءف ىف (0)

 )١17(. مقرب ملسم حيحصو ۱٤۸) /۳)دنسملا (۸) ©

 ۳۸١(. /۲)یقهیبلل ةوبنلا لئالد (۹)

 )۱٠( /۳)دنسملا ١15( مقرب ىذمرتلا ننسو )۳١۳١(.



 ٠١ ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا )١(

 .« مهضارعأ ىف نوعقيو «سانلا موحل
 هللا تادف ل رشا هجو E «ورمع نب ناوفص ثيدح نم ءدواد وبأ هجرخأو

 . ملعأ

 هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «ىمّيَتلا ناميلس نع «نايفس انثدح «عيكو انثدح :ًاضيأ لاقو
 .©0« هربق ىف ىلصي امئاق «مالسلا هيلع «یسوم ىلع یب ىرسأ ةليل تررم» :ك

 امهالك «ىنانبلا تباثو ىميتلا ناخرط نب ناميلس نع «ةملس نب دامح ثيدح نم ملسم هاورو
 1 او

 .سنأ نع «تباث نع ناميلس :لاق نم ةياور نم حصأ اذهو : ىئاسنلا لاق

 نع هدلاخ انثدح «ةيقب نب بهو انثدح :هدئسم ىف ىلصوملا ىلعي وبا “[ظفاحلا] لاقو
 ىسوم ىلع رم هب ىرسأ ةليل ةي ىبنلا نأ :ِْلَي ىبنلا باحصأ ضعب ىنربخأ :لاق سنأ نع «ىميتلا
 . "7 هربق ىف ىلصي وهو

 تم لاق هبا ن ريس ادم ف رعرع نبا يضم" نب ميهاربإ انثدح :ىلعي وبأ لاقو

 ىلع لمح هنأ ركذ :سنأ لاق - هربق ىف ىلصي وهو '"'ىسومب رم هب ىرسأ ةليل وَ ىبنلا نأ :أسنأ
 (©ةملك ركذو كَّللا لوسر لاقف . ىل اهفص :ركب وبأ لاق - سرفلا :لاق وأ - ةبادلا قثوأف - قاربلا
 آر لف هع هللا يضر < ركب را تاكو هللا لوسر كنا دهشا لاق

 نب ديعس انثدح «بيبش نب ةملس انثدح :هدنسم ىف رازبلا ورمع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 :لاق «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع «ىنوجلا نارمع ىبأ نع «ديبع نب ثراحلا انثدح «روصنم

 ىلإ تمقف «ىفتك نيب زكوف «مالسلا هيلع «ليربج ءاج ذإ 2١ دعاق انأ انيب ٠:5 هللا لوسر لاق
 تدس ىتح تعفتراو ''٠تمسف رخآلا ىف تدعقو امهدحأ ىف دعقف «ريطلا ىركوك اهيف ةرجش
 «مالسلا هيلع «ليربج ىلإ تفتلاف «تسسمل ءامسلا سمأ نأ تئش ولو «ىفرط بلقأ انأو نيقفاخلا
 رونلا تيأرف ءامسلا باوبأ نم باب ىل حتفو «ىلع هّللاب هملع لضف تفرعف ءطال '١"'سّلح هناك
 اذه :لاق مث «ىحوي نأ هللا ءاشام ىلإ ىحوأو «توقايلاو ردلا فرفر باجحلا نود اذإو .مظعألا
 ناكو «ديبع نب ثراحلا الإ ىنوجلا نارمع ىبأ نع هاور ملعن الو «سنأ الإ هاور ملعن ال ثيدحلا
 . '"ةرصبلا لهأ نم ًاروهشم ًالجر

 )١( مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۲ 4 /۳)دنسملا )٤۸۷۸(.

 )"( /)دنسملا ١7١(.

 .أ نم ةدايز (9)

 .(۱۱۷ /۷)یلعی ىبأ دنسم (6)

 .«تاو رازبلا دنسم نم بيوصتلاو «هذو هذك ىه :١ ه ىف (۸) .«ىسوم ىلع رم : ف ىف (۷)
 .(7١؟57/17) ىلعي ىبأ دنسم (9)

 .«سلج » :أ ءت ىف )١١( .؟تيمسف : ىف )١١( .رازبلا دنسم نم بيوصتلاو «مئان ١ :ه ىف )١١(
 لاقو .هب روصنم نب ديعس نع غئاصلا ىلع نب دمحم نع (09)مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۸٥)مقرب رازبلا دنسم (۱۳)

 هل جرخأ ثراحلا » )40/١(: رازبلا دئاوز ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو .'حيحصلا لاجر هلاجر » :(١/١۷)عمجملا ىف ىمثيهلا
 .«اهنم اذه ريكانم هل كاذ عم وهو .ناخيشلا



 ا حت حسم( ةياسألا زوما جالا هازال

 نب ىلع نب دمحم رفعج ىبأ نع «ىضاقلا ركب ىبأ نع «لئالدلا» ىف ىقهيبلا ظفاحلا هاورو

 لاقو :لاق مث «هلثم هدنسب ركذف ءروصنم نب ديعس نع «نيتحلا ىبأ نب نيسحلا نب دمحم نع «ميحد
 مث .«توقايلاو ردلا فرفر  باجحلا نود اا ىنود ليلو :هرخآ ىف ثيدحلا اذه ىف هريغ

 دمحم ع + وحلا نار نبأ نعد لس نب داخ اورو دع نر ةتراخلا لوو دک لاف
 «هرهظ ىف تکنف «ليربج ا ا الم ىف ناك لكي ىبنلا نأ :دراطع نب ريمع نبا

 انب تأشنف «رخآلا ىف ليربج دعقو امهدحأ ىف دعقف «ريطلا ىركو لثم اهيفو ةرجشلا ىلإ هب بهذف

 ليربج عقوف ءرونلا طبهو ببسب ىلدف ءاهتلنل ءامسلا ىلإ ىدي تطسب ولف «قفألا تغلب ىتح
 ىلإو ؟ًادبع ايبن وأ اكلم آيبن :ىلإ ىحوأف . یتیشخ ىلع هتيشخ لضف تفرعف «سْلح هنأك هيلع آيشغم
 ع اين لال ل تارتا : عجطضم وهو ليربج ىلإ اموأف ؟تنأ ام ةنحلا

 الو ‹سدقملا تيب اهيف ركذي مل هنإف .ءارسإلا ةليل ريغ ةعقاو اهنأ ىضتقي ةي حص نإ اذهو : تلق

 . ملعأ هّللاو «هيف نحنام ريغ ةنئاك ىهف «ءامسلا ىلإ دوعصلا

 نع «ةداتق نع «ةبعش انثدح ءرحب وبأ انثدح «ىسيع نب ورمع انثدح :ًاضيأ رازبلا لاقو

 .بيرغ اذه «لجو زع «هبر ىأر ةي دمحم نأ «هنع هللا ىضر«سنأ

 ج لا دبع ون يوقع اتد ھو وب هللادبع دخ نقرب انها و ےک ن فسمع دونا لاق

 ا كلاعب نبا سلا نع ضاقو يبا نيا نع نب معاه نب نجلا دبع نع سبا نعت قرمزلا
 نإ هّللاوف «قارب اي هم :ليربج اهل لاقف ءاهبنذ ترَمأ اهنأكف قاربلاب ةا هللا لوسر ىلإ ليربج ءاج

 ان هش ام نا ي طلا بناس ع رجب وه اذإ ي لا لومو نامو مح كيف

 قيرطلا وح ا رع يش ةو رم نا هللا هام لايق لاف خم ا ل لا رج

 نم قلخ هيقلف :لاق « ريسي نأ هللا ءاش ام راسف دمحماي رس :ليربج هل لاقف دمحماي مله :لوقي
 :ليربج هل لاقف « رشاح اي كيلع مالسلا ءرخآ اي كيلع مالسلا «لوأ اي كيلع مالسلا :اولاقف قلخلا

 ىتح «كلذك ةثلاثلا مث «ىلوألا هتلاقم لثم هل لاقف ةيناثلا هيقل مث «مالسلا درف .دمحماي مالسلا ددرا

 هل لاقف «نبللا ةه هللا لؤسر لوانتف «نبللاو رمخلاو ءاملا هيلع ضرعف .سدقملا تيب ىلإ ىهتنا

 *توغلو تيوغل رمخلا تبرش ولو «كتمأ تقرغو تقرغل ءاملا تبرش ولو «ةرطفلا تبصأ :ليربج
 مث .ةليللا كلت لي هللا لوسر مهّمأف «مالسلا مهيلع «ءايبنألا نم هنود نمف مدآ هل ثعب مث .كتمأ
 رمع نم يقب ام الإ ايندلا نم قبي ملف «قيرطلا بناج ىلع تيأر 0 تلا روجعلا امأ :ليربج هل لاق

 نيذلا امأو « هيلإ ليمت نأ دارأ سيلبإ هللا ودع كاذف «هيلإ ليمت نأ دارأ ىذلا امأو « زوجعلا كلت

 . مالسلاو ةالصلا مهيلع «ىسيعو ىسومو ميهاربإف كيلع اوملس

 ةراكن هظافلأ ضعب یفو «' بهو نبا ثيدح نم «ةوبنلا لئالد» ىف ىقهيبلا ظفاحلا هاور اذكهو

 .(ءاجف» :أ ءف ىف (۳) .أطخ وهو «دامح نبا ١ ت ىف (۲) .«اذه » :ت ىف )١(

 .«ىحوأف ١ :أ ىف (5) . «انغلبا :ت ىف (4)

 )۴١۹/۲(. ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (5)

 .«ىذلا » :أ ءت ىف (9) .«تيوغو ١ :ف ىف (۸) .؟كبكر ام هللا وف » : | ءت ىف (۷)

 )٠١( ىربطلا ريسفت )١5/ 5(« /5؟) ىقهيبلل ةوبنلا لئالدو 07515 .



 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزحلا بس ب

 . ةبارغو

 . :كلام نب سنأ نع ىرخأ قيرط
 انربخأ :لاق ريبكلا ىف اهرأ ملو «ىبتجملا ىئاسنلا ننس ىف ىهو ءًادج ةراكنو ةبارغ اهيفو

 ىبأ نب ديزي ا لا دبع ن دم نع د لا نیا وهدي لكم انثدح ماع نب" واع

 اهوطخ «لغبلا نودو رامحلا قوف ةبادب تيتأ » :لاق ةي هللا لوسر نأ :كلام نب سنأ انثدح «كلام

 :لاقف «تيلصف . لصف لزنا : لاقف ترسف «مالسلا هيلع « ليربج ىعمو تبكرف ءاهفرط ىهتنم دنع

 نيأ ىردتأ :لاقف «تيلصف . لصف لزنا :لاق مث «رجاهملا اهيلإو ةبيطب تيلص] ؟تيلص نيأ ىردتأ

 :لاقف ‹ تيلصف . لصف لزنا :لاق مث «ىسوم هللا ملك ثيح «ءانيس روطب تيلص ٩٩ تب
 سدقملا تيب تلخد مث «مالسلا هيلع « ىسيع دلو ثيح محل تيبب تيلص . تيلص نيأ ىردتأ

 اهيف اذإف ءايندلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث] مهتممأ ىتح ليربج ىنمدقف «مالسلا مهيلع ءايبنألا ىل عمجف

 امهيلع «ىيحيو ىسيع :ةلاخلا انبا اهيف اذإف «ةيناثلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث ."[مالسلا هيلع «مدآ

 ءامسلا ىلإ ىب دعص مث 5 مالسلا هيلع «ىسوم اهيف اذإف «ةسداسلا ءامسلا ىلإ ىب دعص مث . مالسلا

 «ىهتنملا ةردس تيتأو تاومس عبس قوف ىب دعص مث 2 مالسلا هيلع ميهاربإ اهيف اذإف «ةعباسلا

 ىلعو كيلع تضرف «ضرألاو تاومسلا تقلخ موي ىنإ : ىل ليقف ًادجاس '؟”تررخف ةبابض ىنتيشغف
 تيتأ مث .ءىش نع ىنلأسي ملف ميهاربإ ىلإ تعجرف] كتمأو تنأ اهب مقف «ةالص نیسمح كتمأ

 موقت نأ عيطتست ال كنإف :لاق .ةالص نيسمخ : تلق “[؟ىلعو كيلع هللا ضرف مك :لاقف ىسوم
 .ًارشع ىنع ففخف ىبر ىلإ تعجرف خلا هلأساف كير ىلإ عجراف «كتمأ الو تنأ ال ءاهب

 :لاق . تاولص سمخ ىلإ تدر مث .ًارشع ىنع ففخف تعجرف ‹ عوجرلاب ىنرمأف ىسوم تيتأ مث

 تعجرف .امهب اوماق امف «نيتالص ليئارسإ ىنب ىلع ضرف هنإف ‹فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف

 ىلعو كيلع تضرف ضرألاو تاومسلا تقلخ موي ىنإ :لاقف «فيفختلا هتلأسف «لجو زع «ىبر ىلإ

 و هللا نم اهنأ تفرعف .كتمأو تنأ اهب مقف ء«نيسمخب سمخف «ةالص نيسمخ كتمأ

 ىأ :لوقي - ىرص هللا نم اهنأ تفرعف «عجرا :لاقف “"مالسلا هيلع «ىسوم ىلإ تعجرف «ىرص
 0( ل

 رار حا

 تيرا ىلإ هلك هللا لوس وفا و لا يشر مذ هلام نيك قنا : نع كنا دوغ
 ىهتني ثيح اهفخ ىهتني ءاهيلع ليربج هلمح «لغبلا نودو رامحلا قوف ةبادب ليربج هاتأ . سدقملا

 .«تررخ » :ت ىف (4) . ىئاسنلاو ا ف «ت نم ةدايز (۳ 0 .ارمعا :تاىف )١(

 . «ىلاعت هللا نم» :أءف ىف (۷) .«اهفيفخت» :ف ىف (5) (يلملاو زا فراش نب هناي 0
 .«مالسلا هيلع هيلإ تعجرف »:ت ىف (۸)

 .(۲۲۱/۱) ىئاسنلا ننس (9)



 ال تا و حس < 0769 والا ةر وم ب مالا علا

 ىذلا رجحلا ىلإ ىتأ ةي دمحم باب» :هل لاقي ىذلا ناكملا "غلبو سدقملا تيب غلب املف . اهفرط
 :ليربج لاق ءدجسملا ةحرص ىف ايوتسا املف دعص مث .اهطبر مث «هبقثف هعبصأب ليربج هزمغف «ةمث

 «مالسلا ىلع نددرف «نهيلع تملسف نهتيتأف :لاق « ةرخصلا راسي نع سولج نهو نهيلع ملسف

 ءاونعظي ملف اوماقأو د «راربأ موق ءاسن «ناسح تاريخ نحن : نلقف ؟نتن أ نم: تلقف

 نذأ مث «ریثک سان عمتجا ىتح ًاريسي الإ ثبلأ ملف «تفرصنا مئ: لاق .«اوتومي ملف اودلخو

 مالسلا هيلع « ليربج ىديب ذخأف «انمؤي نم رظتنن ًافوفص انمقف» : لاق .«ةالصلا تميقأو «نذؤم

 : تلق »: لاق «؟كفلخ ىلص نم ىردتأ «دمحمای :ليربج لاق تفرصنا املف .مهب تيلصف ىنمدقف

 .2« لجو زع هللا هثعب ىبن لك كفلخ ىلص : لاق .ال

 نم :اولاقف حتفتسا بابلا ىلإ انيهتنا املف ءءامسلا ىلإ ىب دعصف ليربج ىديب ذخأ مث»: لاق

 اوحتفف»: لاق .«معن :لاق ؟ثعب دقو :اولاق .دمحم :لاق ؟كعم نمو :اولاق «ليربج انأ :لاق ؟تنأ

 : ليربج ىل لاقف .مدآ اهيف اذإ اهرهظ ىلع ىوتسا املف»: لاق .«كعم نيو كب ًابحرم :اولاقو هل

 ًابحرم :لاقو ىلع درف «هيلع تملسف هتيتأف . یلب :تلق» :لاق «؟مدآ كيبأ ىلع ملست الأ «دمحماي

 .ليربج :لاق ؟تنأ نم :اولاق «حتفتساف ةيناثلا ءامسلا ىلإ ىب جرع مث»:لاق .«حلاصلا ىبنلاو ىنباب

 نعرو كلي اهنرج# اولاف و10 "' اريكنتالا +4 (معن : :لاق ؟ثعب دقو :اولاق .دمحم : لاق ؟كعم نمو :اولاق

 ةثلاثلا ءامسلا ىلإ ىب جرع مث»: لاق “© مالسلا امهيلع ىيحي هتلاخ نباو ىسيع اهيف اذإف «كعم
 :لاق ؟ثعب دقو :اولاق .دمحم :لاق 9 نمو :اولاق . ليربج : لاق ؟تنأ نم :اولاق « حتفتساف

 ىب جرع مث «مالسلا هيلع «فسوي اهيف اذإف «كعم نميو كب ًابحرم :اولاقو ''' اوحتفف».  «معن
 نم ربج نم حتفتس إ :اولاق .دمحم :لاق ؟كعم رمو :اولاق . ,ايربج :لاق ؟ تنأ نم :اولاق «حتفتساف ةعبارلا ءامسلا ىلإ
 .«مالسلا هيلع «سيردإ اهيف اذإف . كعم نمبو كب ًابحرم :اولاقو اوحتفف . معن :لاق ؟ثعب دقو

 :لاق ؟كعم نمو :اولاق . ليربج :لاق ؟تنأ نم :اولاق «حتفتساف «ةسماخلا ءامسلا ىلإ ىب جرعف» : لاق

 هيلع «نوراه اهيف اذإف كعم نمبو كب ًابحرم 0 اوحتفف :لاق . معن:لاق؟ثعب دقو :اولاق .دمحم

 نمو :اولاق . ليربج : لاق ؟تنأ نم :اولاق : یس اف ةسداسلا ءامسلا ىلإ ىب رع مئ: لاق . «مالسلا

 ‹كعم نو كب ابحرم اولو اوحتفف . معن : : لاق ؟ثعب دقو :اولاق . دمحم :لاق؟ كعم

 00 E هل اوحتفف . معن : لاق ؟هيلإ ثعب دقو :اولاق . دمحم :لاق ؟كعم نمو :اولاق . ليربج

 ؟ميهاربإ كيبأ ىلع ملست الأ «دمحماي : ليربج لاقف . مالسلا هيلع «ميهاربإ اهيف اذإف .كعم نميو

 . حلاصلا ىبنلاو ”ىنباي كب آبحرم :لاقو مالسلا ىلع درف «هيلع تملسف هتيتأف . ىلب : تلق : لاق

 قلؤللاو توقايلا مايخ هيلع رهن ىلإ ىب ىهتنا ىتح «ةعباسلا ءامسلا رهظ ىلع ىب قلطنا مث
 «دمحماي : لاق معانل ريطلا اذه نإ « ليربجاي :تلقف .تيأر ريط معنأ رضخ ريط هيلعو «دج ريزلاو

 كاطعأ ىذلا رثوكلا اذه :لاق .ال :تلق»:لاق ؟ اذه رهن ىأ ىردتأ .دمحماي :لاق مث هنم معنأ هلكآ

 .«اوحتفف :لاق» :ف ىف (©) .«تفرصناو : لاق » :ف ىف (0) .؟غلبف ١ :ت ىف )١(

 . اهل اوحتفف» : ف ‹«ت یف (5) .«اوحتفف :لاق» : «ف ىف )0( .مالسلاو ةالصلا امهيلع» :ت ىف 2١

 .«لاقف :ف ىف (9) . ؟ىنباب ابحرم ١:ف ىف (۸) .«اولاق » :ف ىف (0



  1١:ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا الآية)١(

 هام د و ا هزم قار مر ىلع ی ا و ا هنا ديفا للا دشأ )0
 و اذإف «تبرشف ءاملا كلذ نم تفرتغاف «بهذلا نم "ةيئآ هنم تذخاف» : لاق «نبللا نم ًاضايب
 احس ىنتيشغف «ةرجشلا ىلإ “ ديل ل لا ني ةكفاو داوا لشتلا خف
 - «دمحماي : ىل هّللا لاقف «لجو زع هلل ًادجاس تررخو «ليربج ىنضفرف «نول لك نم اهيف

 :لاق . «كتمأو تنأ اهب مقف «ةالص نيسمخ كتمأ ىلعو كيلع تضرف ضرألاو تاومسلا تقلخ

 ءائيش ىل لقي ملف ميهاربإ ىلع تيتأف ًاعيرس تفرصناف «ليربج ىديب ذخأو ةباحسلا ىنع تلجنا مث»
 .ةالص نيسمخ ىتمأ ىلعو ىلع ىبر ضرف :تلقف ؟ دمحماي تعنص ام :لاقف ىسوم ىلع تيتأ مث
 ىتح ًاعيرس تعجرف .كنع ففخي نأ هلأساف كبر ىلإ عجراف «كتمأ الو تنأ اهعيطتست نلف :لاق

 كنإ «بر :تلقو «ًادجاس تررخو «ليربج ىنضفرو «ةباحسلا ىنتيشغف «ةرجشلا ىلإ تيهتنا

 تعضو دق :لاق . انع ففخف «ىتمأ الو انأ اهعيطتسأ نلو «ةالص نيسمخ ىتمأ ىلعو ىلع تضرف
 تيتأ یتح «اعيرس '”تفرصناو ليربج ىديب ذخآو «ةباحسلا ىنع تلجنا مث :لاق . ارشع مكنع
 عضو :تلقف ؟ دمحماي تعنصام :ىل لاقف «ىسوم ىلع تيتأ مث ءًائيش یل لقي ملف ميهاربإ ىلع
 ا «كتمأ الو تنأ اهعيطتست نل !ةالص نوعبرأ :لاقف ًارشع ىنع ىبر
 عجري نأ ىسوم (“ 'هرمأ مث نيسمخب سمخو «تاولص سمخ ىلإ كلذك ثيدحلا ركذف  مكنع
 . «ىلاعت هنم تييحتسا دق ىنإ» : تلقف« فيفختلا لأسيف

 یب اوبحر الإ ءامس "ىلع تآ مل یل ام» :ليربجل ی هللا لوسر لاقف ءردحنا مث :لاق
 00 . ىلإ كحضي ملو ىب بحرف مالسلا ىلع درف هيلع تملسف «دحاو لجر ريغ ىلإ اوكحضو

 .«كيلإ كحضل دحأ ىلإ كحض ولو« قلخ ذنم كحضي مل منهج نزاخ كلام كاذ «دمحماي

 هيلع لمج اهنم «اماعط لمحت شيرقل ريعب رم هقيرط ضعب ىف وه انيبف ءًافرصنم بكر مث :لاق
 ريعبلا كلذ عرصو «ترادتساو هنم ترفن ريعلاب ىذاح املف «ءاضيب ةرارغو «ءادوس ةرارغ :ناترارغ

 .رسكناو
 ءركب ابأاي :اولاقف ركب ابأ اوتأ هلوق نوكرشملا عمس املف «ناك امع ربخأف ‹حبصأف ىضم هنإ مث

 ءركب وبأ لاقف .هتليل ىف عجر مث ءرهش ةريسم هذه هتليل ىف ىتأ هنأ“ ''ربخي ؟كبحاص ىف كل له
 .ءامسلا ربخ ىلع هقدصن ءاذه نم دعبأ وه اميف هقدصنل انإو ٠ قدص دقف هلاق ناك نإ: هنع هللا ىضر

 ناكم ىف یهو «شيرقل ريعب تررم ١:لاق ؟لوقتام ةمالع ام : ةا هللا لوسرل نوكرشملا لاقف
 ةرارغو ءار ةرارغ *ناتراوغ ٠ الغ نيعب اهقر] :«ترادتساو:انم ٠ ريعلا ترفق هادو اك
 .«رسكناف عرصف « ءاضيب

 كلذ “نمو “وإلي ىبنلا مهثدح ام لثم ىلع ربخلا مهوربخأف «مهولأس ريعلا تمدق املف
 افلاک )70 ويأ س

 )١( ؟هتينآ نم 2:1 ءف ىف (۳) .«هؤامو » :آ «ف ىف (5) .«ىرجت»:] «ف ىف .

 .«ذخأف» :ت ىف (5) . ؟ىهتنا 2:1 ف ت یف (4) لارا يف 9

 .«لهأ :أ ىف (9) .«رمأ ١ :ت ىف (۸) رشا ۷
 .؟لبإلا» :ف ىف (۲) .؟معزي» :ت یف )١١( .«تقلخ » :ت یف (۱۰)

 . الك هللا لوسر » :ف ىف )١4( . (هيلع لمج» :ت ىفو ءأ ءف نم ةدايز (۳)

 .«ايأ » :ف ىف (15) .«ىفو 7:أ ءف ىف )١6(



E OTاو: صحي تي ع ذك بح حسبما  

 :لاق . مهفصف :اولاق .«معن»:لاق ؟ ىسيعو ىسوم رضح نميف كعم ناك له و او
 ا ا «ةعبر لج رف ىسيع امأو « نامع دزأ لاجر نم هنأك «مدآ لجرف ىسوم امأ «(معنا

 . “«ناّمجلا هرعش نم رداحتي امنأك ةرمح

 . ةبيجع بئارغ هيف قايس اذه

 :ةعصعص نب كلام نع .هنع هللا ىضر «سنأ ةياور

 نأ :كلام نب سنأ نع ثدحي ةداتق تعمس :لاق مامه انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

  (؟”هيطحلا ىف انآ امنيب» :لاق هب ىرسأ ةليل نع مهثدح ةَ هللا ىبن نأ :هثدح ةعصعص نب كلام

 ءةثالثلا نيب طسوألا هبحاصل لوقي لعجف «تآ ىناتأ ذإ ًاعجطضم  رجحلا ىف :ةداتق لاق امبرو

 دوراجلل تلقف :ةداتق لاقو .«هذه ىلإ هذه نيبام - قشف :لوقي ةداتق تعمسو - دقف ىناتأف» : لاق

 هترعش ىلإ هتصق نم :لوقي هتعمس دقو «هترعش ىلإ هرحن ةرغث نم :لاق ؟ىنعي ام :ىبنج ىلإ وهو

 مث «ىشح مث ىبلق لسغف ةمكحو ًاناميإ ءولع بهذ نم تسطب تيتأف» :لاق «ىبلق جرختساف»: لاق

 ؟ ةزمح ابأ اي قاربلا وهو: دوراجلا لاقف :لاق . «ضيبأ رامحلا قوفو لغبلا نود ةبادب تيتأ مث .ديعأ

 «مالسلا هيلع ‹ ليربج ىب قلطناف «هيلع تلمحف ١:لاق .هفرط ىصقأ دنع هوطخ حقي معن :لاق

 :لاق ؟ كعم نمو :ليق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليقف حتفتساف ءايندلا ءامسلا ىلإ ىب ىتأ ىتح

 0 حتفف» : لاق . (ءاج ءىجملا معنلو هب ًابحرم :ليقف . معن : لاق ؟ هيلإ لسرأ دق وأ : ليق . دمحم

 ر مدا كوب مدس اا درف «هيلع تملسف «هيلع ف ءمدآ كوبأ اذه :لاقف ءمالسلا هيلع «مدآ اهيف اذإف تصلح املف
 . حلاصلا ىبنلاو حلاصلا نبالاب ابحرم : لاق مث «مالسلا

 ؟ كعم نمو :ليق .ليربج :'0لاق ؟اذه نم :ليقف حتفتساف «ةيناثلا ءامسلا ىتأ ىتح دعص مث

 «(ءاج ءىجملا معنلو هب ًابحرم : ليق . معن :لاق ؟هيلإ لسرأ ر وأ: د دمحم :لاق

 «ىسيعو ىيحي ' اذه :لاق .ةلاخلا انبا امهو ىسيعو '”ىيحي اذإف .تصلخ املف .حتفف» : لاق
 . حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرم: ٠  ”الاق مث مالسلا ادرف تملسف: لاق .امهيلع ملسف : . . Di) دى 1 .

 ؟كعم نمو : ليق . ليربج :لاق ؟اذه نم : ليقف « حتفتس اف ةثلاثلا ءامسلا ىتأ ىتح دعص مث

 لاق .«ءاج ءىجملا معنلو هب ًابحرم :ليق .معن :لاق ؟ هيلإ لسرأ دق وأ :ليق .دمحم :لاق

 هيلع تملسف» :لاق ' فسوي اذه :لاق «مالسلا هيلع. ؟"”فسوي اذإف .تصلخ املف '"حتفف
 : 8 ا سلاو حلاصلا خألاب ابحرم :لاق مث مالسلا درف

 ؟ كعم نمو :ليق .ليربج :لاق ؟ اذه نم :ليقف < حتفتساف «ةعبارلا ء ءامسلا ىتأ ىتح دعص مث

 .«هولعي » :ت یف (۲) .«اولاقف :٥ ف «ت یف )١(

 .ىقشمدلا هعرز وبأ الإ هقثوي ملو ىنطقرادلاو ىئاسنلاو نيعم نباو دمحأ هفعض كلام ىب أ ن نب ديزي نب دلاخ هدانسإ یفو (۳)

 .«لاقف» :ف «ت ىف (7) .«انل حتفف» :أ ءت ىف (5) .«میطحلاب ١ :ف ىف (4)

 .«ىيحيب ۱: ءف ىف (9) .(دقو» :ت ىف (۸) .؟لاق» : تا ىف (۷)

 . ؟بابلا حتفف» :أ «ف ىف )١١( .«الاقو » :أ «ف ىف )١١( .«ناذهو» :أ «ف ىف )١(

 .«سيردإ » :ت یف )١5( .«فسويب اذإ 2:3 ءف ىفو ««سيردإ اذإف» :ت یف (۱۳)
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 حتفف» : لاق «ءاج ءىجملا معنلو «هب ًابحرم :ليق .معن :لاق ؟ هيلإ لسرأ دق وأ :ليق .دمحم :لاق

 مث "السلا درف .هيلع تملسف»: لاق. «هيلع ملسف سيردإ اذه :لاق «سيردإ اذإف تصلخ املف
 .«حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ًابحرم :لاق

 نمو :ليق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليقف «حتفتساف ةسماخلا ءامسلا ىتأ ىتح دعص مث :١ لاق

 . (ءاج ءىجملا معنلو هب ًابحرم : ليق . معن :لاق ؟هيلإ لسرأ دق وأ : ليق .دمحم :لاق ؟كعم

 تملسف :لاق .هيلع ملسف نوراه اذه :لاق «مالسلا هيلع «نوراه اذإف «تصلخ املف .حتفف» : لاق

 .«حلاصلا ىبنلاو خألاب ابحرم: لاق مث ءمالسلا درف هيلع

 نمو :ليق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليقف ‹ حتفتساف ةسداسلا ءامسلا ىتأ ىتح دعص مث» : لاق

 درف «هيلع تملسف «هيلع ملسف «مالسلا هيلع «ىسوم اذه :لاق ىسومب انأ اذإف تصلح املف

 ؟كيكبيام :هل ليق .ىكب هتزواجت املف» :لاق .«حلاصلا ىبنلاو حلاصلا خألاب ابحرم :لاق مث «مالسلا

 .«ىتمأ نم اهلخدي امم رثكأ هتمأ نم ةنجلا لخدي «ىدعب ثعب ًامالغ نأل ىكبأ :لاق

 نمو : ليق . ليربج :لاق ؟اذه نم : ليق « حتفتساف ةعباسلا ءامسلا ىتأ ىتح دعص مث» :لاق

 .(ءاج ءىجعملا معنلو هب ًابحرم : ليق . معن :لاق ؟هيلإ لسرأ دق وأ :ليق .دمحم :لاق ؟كعم

 . (هيلع ملسف « ميهاربإ اذه :لاقف «مالسلا هيلع « ميهاربإ اذإف .تصلخ املف ‹ حتفف١ : لاق

 .«حلاصلا ىبنلاو حلاصلا نبالاب ًابحرم: لاق مث «"مالسلا درف «هيلع تملسف» : لاق

 ءةليفلا ناذآ لثم اهقرو اذإو ءرجه لالق لثم اهقبن اذإف «ىهتنملا ةردس ىلإ تعفر مث :لاق

 اذهام :تلقف «نارهاظ نارهنو نانطاب نارهن :راهنأ ةعبرأ اذإو» :لاق .«ىهتنملا ةردس هذه :لاقف

 .«تارفلاو لينلاف نارهاظلا امأو «ةنجلا ىف نارهنف نانطابلا امأ: لاق ؟ليربجاي

 لك هلخدي رومعملا تيبلا ىأر هنأ هيي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «نسحلا ىنثدحو :ةداتق لاق

 . هيف نودوعي ال مث «كلم فلأ نوعبس موي

 .«لسع نم ءانإو نبل نم ءانإو رمخ نم ءانإب تيتأ “مث » :لاق] سنأ ثيدح ىلإ عجر مث

 .«كتمأو اهيلع “تنأو ةرطفلا هذه : لاق« نبللا تذخأف» : لاق

 «ىسوم "ىلإ تيهتنا ىتح تلزتف» : لاق .«موي لك ةالص نيسمخ ةالصلا تضرف مث» :لاق
 8 ال كتمأ نإ :لاق .موي لك ةالص نيسمخ: “تلق»: لاق“ ؟ كتمأ ىلع كبر ضرف ام: "لاق

 ىلإ عجراف .ةحلاعملا دشأ ليئارسإ ىنب تجلاعو كلبق سانلا تربخ دق ىنإو «ةالص نيسمخ عيطتست

 .«مالسلا ىلع درف» :أ ءف ىف (۳ - )١

 .دنسملاو ا ف «ت نم ةدايز )4(

. 
 (لاقف» :أ ىف (۷) .؟تيتأ ) :أ ىف (50) .«تنآ  :آ ف ‹ت یف

)٥( 

 )۸( .«تلقف ) :أ ءف ىف



 ۱۷ )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 «ىسوم ىلإ تعجرف :لاق ءآرشع ىنع عضوف تعجرف» :لاق .« ”كتمأ نع فيفختلا هلأساف كبر
 «موي لك ةالص نيعبرأ عيطتست ال كتمأ نإ :لاق .موي لك ةالص نيعبرأب :تلق ؟ ترمأ مب :لاقف

 فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف «ةجلاعملا دشأ ليئارسإ ىنب تجلاعو كلبق سانلا تربخ دق ىنإو

 ترمأ :تلقف ؟ترمأ مب :لاقف ىسوم ىلإ تعجرف .رخأ ًارشع ىنع عضوف تعجرف :لاق . كتمأل

 «كلبق سانلا تربخ دق ىنإو «موي لك ةالص نيثالث عيطتست ال كتمأ نإ :لاق .ةالص نيثالثب

 عضوف تعجرف»:لاق .«كتمأل فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف «ةحلاعملا دشأ ليئارسإ ىنب تجلاعو

 نإ :لاقف .موي لك ةالص ؟'”نيرشعب :تلق ؟ ترمأ مب :لاقف ىسوم ىلإ تعجرف ءرخأ ًارشع ىنع
 دشأ ليئارسإ ىنب تجلاعو «كلبق سانلا تربخ دق ىنإو «موي لك ةالص نيرشعل عيطتست ال كتمأ

 تعجرف «رخأ ًارشع ىنع عضوف تعجرف» :لاق .«كتمأل فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجراف «ةحلاعملا

 عيطتست ال "كتمأ نإ :لاقف .موي لك ىف تاولص رشعب ترمأ :تلقف ؟ ترمأ مب :لاقف ىسوم:ىلإ

 ىلإ عجراف «ةجلاعملا دشأ ليئارسإ ىنب تجلاعو «كلبق سانلا تربخ دق ىنإو «موي لك تاولص رشعل

 ىسوم ىلإ تعجرف «موي لك تاولص سمخب ترمأف تعجرف» :لاق .«كتمأل فيفختلا هلأساف كبر

 سمخل عيطتست ال (؟”كتمأ نإ :لاقف .موي لك تاولص سمخب ترمأ :تلقف ؟ترمأ مب :لاقف

 كبر ىلإ عجراف «ةجلاعملا دشأ ليئارسإ ىنب تجلاعو «كلبق سانلا تربخ دق ىنإو موي لك تاولص

 قكلو حتا سح 7[ زينو زع] ىر تلاش "ديل تلقا لاف اكمال تيقختلا اسا

 .( ىدابع نع تففخو ىتضيرف تيضمأ دق :دانم ىنادانف « تذفنف .ملسأو ىضرأ

 6١0 هوحنب «ةداتق ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأو

 :رذ ىبأ نع سنأ ةياور

 نب سنأ نع «باهش نبا نع «سنوي نع «ثيللا انثدح ءريكب نب ىيحي انثدح :ىراخبلا لاق
 انأو ىتيب فقس جرف » :لاق ةه هللا لوسر نأ ثدحي «هنع هللا ىضر «رذ وبأ ناك :لاق كلام

 «اناميإو ةمكح ئلتمم بهذ نم تسطب ءاج مث «مزمز ءامب هلسغ مث ىردص] جرفف ليربج لزنف «ةكمب
 ءامسلا ىلإ تئج املف «ءامسلا ىلإ ىب جرعف ىديب ذخأ مث .هقبطأ مث «یردص ىف [هغرفاف
 :لاق ؟دحأ كعم له :لاق .ليربج :لاق ؟اذه نم :لاق .حتفا :ءامسلا نزاخل ليربج لاق ''[ايندلا]

 ىلع دعاق لجر اذإو ايندلا ءامسلا انولع حتف املف .معن :لاق ؟ هيلإ لسرأ :لاق .دمحم ىعم «معن

 ًابحرم :لاقف .ىكب هلامش لبق رظن اذإو «كحض هنيمب لبق رظن اذإف «ةدوسأ هراسي ىلعو ةّدوسأ هنيمي

 نعو هنيمي نع ةدوسألا هذهو . مدآ اذه :لاق ؟اذه نم :ليربحل تلق . حلاصلا نبالاو حلاصلا ىبنلاب

 نع رظن اذإف .رانلا لهأ هلامش نع ىتلا ةدوسألاو «ةنجلا لهأ مهنم نيميلا لهأف «هينب )مسن هلامش
 . ىكب هلامش نع رظن اذإو .ءكحض هنيمي

 «لوألا هل لاق ام لثم اهنزاخ هل لاقف .حتفا :اهنزاخل لاقف ةيناثلا ءامسلا ىلإ ىب جرع مث»

 .؟كتمأ لاق » :ف ىف ٤( ۳) .«نيرشعب ترمأ تلقف ١ :ف ىف (۲) .(كتمأل » :أ ف ىف )١(

 .أ :نم ةدايز (5) 5 .«دق 0:1 «ف ىف (5)

 .(74) مقرب ملسم حيحصو TY) .¥( مقرب اقلعمو (۳۳۹۳)مقرب ىراخبلا حيحصو ٠١( 8/8 )دنسملا (۷)

 00 .«فطن »:ت یف (۱۰) .ىراخبلاو «أ ف ءت نم ةدايز (9 :8)



 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ملو« ميهاربإو «ىسيعو «یسومو «سیردإو «مدآ تاومسلا ىف دجو هنأ ركذف :سنأ لاق .«حتفف
 لاق .ةسداسلا ءامسلا ىف ميهاربإو ءايندلا ءامسلا ىف مدآ دجو هنأ ركذ هنأ ريغ «مهلزانم فيك تبثي
 نم :تلقف . حلاصلا خألاو حلاصلا ىبنلاب ًابحرم» : لاق سيردإب ایک ىبنلاب ليربج رم املف :سنأ

 نم : تلق .حلاصلا خألاو حلاصلا ىبنلاب ابحرم :لاقف ىسومب تررم مث .سيردإ اذه :لاقف ؟اذه
 ؟اذه نم :تلق .حلاصلا خألاو حلاصلا ىبنلاب ابحرم :لاقف ىسيعب تررم مث . "'”ىسوم :لاق ؟اذه
 نم :تلق .حلاصلا نبالاو حلاصلا ىبنلاب ابحرم :لاقف ميهاربإب تررم مث .ميرم نبا 000
 اناك ىراصنألا «؟)ةّبح ابأو سابع نبا نأ :مزح نبا ىنربخأف :ىرهزلا لاق .«ميهاربإ اذه :لاق ؟اذه
 مزح نبا لاق .«مالقألا فيرص هيف عمسأ ىوتسمل ترهظ ىتح ىب جرع مث» : لَك ىبنلا لاق :نالوقي
 ىتح كلذب تعجرف ءةالص نيسمخ ىتمأ ىلع هللا ضرفف » : ال هللا لوسر لاق :كلام نب سنأو

 ىلإ عجراف :لاق .ةالص نيسمخ ضرف :تلق ؟كيما ىلع كلا نضرف ام -: لاقف ..ىتموم ىلع تروم
 عضو :تلق «ىسوم ىلإ تعجرف ءاهرطش عضوف] تعجرف «كلذ قيطت ال كتمأ نإف «كبر
 هيلإ تعجرف .اهرطش عضوف تعجرف . كلذ قيطت ال كتمأ نإف «كبر ىلإ عجرا :لاقف .اهرطش
 ال ءنوسمخ یهو سمخ یه :لاقف 2” )[هتعجارف .كلذ قيطت ال كتمأ نإف «كبر ىلإ عجرا :لاقف
 مث .ىبر نم تييحتسا دق :تلق .كبر ىلإ عجرا :لاقف ىسوم ىلإ تعجرف .ىدل لوقلا لدبي
 اهيف اذإف ةنجلا تلخدأ مث «ىه ام ىردأ ال 7ناولأ اهيشغف ىهتنملا ةردس ىلإ ىهتنا ىتح ىب قلطنا
 | .«كسملا اهبارت اذإو ؤلؤللا "اذباتَج

 ىفو «جحلا ىفو «ليئارسإ ىنب ركذ ىف هاورو ««ةالصلا باتك ىف ىراخبلا ظفل اذه
 ءهنم «ناميإلا باتك» ىف هحيحص ىف ملسم هاورو . هب ءسنوي نع «رخأ قرط نم ءايبنألا ثيداحأ
 )1١( هوحن هب سنوي نع «بهو نبا نع «ةلمرح نع

 تلق :لاق قيقّش نب هللا دبع نع «ةداتق نع «مامه انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ؟هبر ىأر له :هلأسأ تنك :لاق ؟هلأست تنكامو :لاق هلال ع هللا لوس تيار ىلا زذ نيأل
 . "۲ هارأ ىنأ ًارون ١١2”هتيأر دق ىنإ»: لاقف هتلأس دق ىنإ :لاقف

1۸ 

 « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «هحيحص ىف ملسم هجرخأو .دمحأ مامإلا ةياور ىف عقو دق اذكه

 لوسر تلأس :لاق رذ ىبأ نع] «قيقش نب هللا دبع نع «ةداتق نع «ميهاربإ نب ديزي نع ۰ عیکو نع

 .« هارأ ىنأ رون ىنإ ١ :لاق ؟كبر تيأر له ةا هللا

 "ق ن هللا نبط نع «ةداتق نع «ىبأ انثدح «ماشه نب ذاعم نع عزاشب نب دمحم هو

 :لاق ؟هلأست تنك ءىش ىأ نع :' لاقف .هتلأسل لهب هللا لوسر تيأر ول :رذ ىبأل تلق :لاق

 .«ىسيع اذهل :أ «ف ىف () .«ىسوم اذه» :أ ءف ىف () .«تلقف» :ف ىف )١(
 .«ناولألا ١» : ف ىف (5) .ىراخبلاو ءأ ءف «ت نم ةدايز (5) .«ةيح» :ت ىف (4)
 . «لئابح» :أ ىفو «(لابج ) : ف ىف (۷)

 .(۹) مقرب ىراخبلا حيحص (۸) 0

 .(70847 2175) مقرب ىراخبلا حيحص (9) 4

 ١57(. ) مقرب ملسم حيحص ' )٠١(

 .«تیأر » :أ ف «ت یف (۱)

 )١/ ۱٤۷(. دنسملا ۲

 .(لاق » :ف ىف )١5( .ملسمو أ ف «ت نم ةدايز )١(



 1 ا ل کک لا ارسال ةنونمدع ماا وترا

 رت عيار لاق كانسف E ek ةملاتنا كنك

 : هنع هللا ىضر «یراصنألا بعك نب ىبأ نع سنأ ةياور
 و ی ا ند دج اندم :دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاق

 نأ :ثدحي بعك نب ىبأ ناك :كلام نب سنأ لاق :باهش نبا لاق :لاق ديزي نب سنوي نع « ضايع

 ءام نم هلسغ مث «یردص جرفف ليربج لزنف .ةكمب انأو ىتيب فقس جرف » :لاق اب هللا لوسر
 ىديب ذخأ مث ءهقبطأ مث ىردص ىف "اهغرفأف ءآنايإو ةمكح ئلتم بهذ نم تسطب ءاج مث «مزمز
 ؟دحأ كعم له :لاق .ليربج :لاق ؟اذه نم : لاقف حتتفاف] ءامسلا ءاج املف .ءامسلا ىلإ ىب جرعف

 لجر اذإ ؟؟”[ايندلا ءامسلا انولع املف .حتفاف «معن :لاق ؟هيلإ لسرأ :لاق .دمحم ىعم «معن :لاق

 ًابحرم :لاق ىكب هلامش لبق رظن اذإو ءكحض هنيمي لبق رظن اذإف «ةدوسأ هراسي نعو ةدوسأ هنيمي نع
 نع “”ةدوسألا هذهو «مدآ اذه :لاق ؟ اذه نم :ليربجل تلق»: لاق .«حلاصلا نبالاو حلاصلا ىبنلاب
 رظن اذإف .رانلا لهأ مه هلامش نع ىتلا ةدوسألاو «ةنجلا لهأ مه نيميلا لهأف «هينب مسن هلامشو هنيمي

 لاقف «ةيناثلا ءامسلا ىتأ ىتح ليربج ىب جرع مث»:لاق .«ىكب هلامش لبق رظن اذإو «كحصض هنيمي لبق

 ىف دجو هنأ ركذف :سنأ لاق .«هل حتفف ايندلا ءامسلا نزاخ لاق ام لثم اهنزاخ هل لاقف .حتفا :اهنزاخل

 هنأ ركذ هنأ ريغ ؟مهلزانم فيك یل تبثي ملو «میهاربإو ,ىسيعو «یسومو «سيردإو «مدآ :تاومسلا
 هيلع ليربج رم املف : سنأ لاق . ةسداسلا ءامسلا ىف ميهاربإو ءايندلا ءامسلا ىف «مالسلا هيلع « مدآ دجو

 اذه نم :تلق» :لاق.«حلاصلاو خألاو حلاصلا ىبنلاب ًابحرم» :لاق سيردإب ةي هللا لوسرو «مالسلا

 . حلاصلا خألاو حلاصلا ىبنلاب ًابحرم :لاقف «ىسومب تررم مث» :لاق ««سيردإ اذه :لاق ؟ليربج اي

 .حلاصلا خألاو حلاصلا ىبنلاب ًابحرم :لاقف ىسيعب تررم مث «ىسوم اذه :لاق ؟اذه نم :تلقف
 حلاصلا ىبنلاب ًابحرم :لاقف ميهاربإب تررم مث»:لاق «ميرم نبا ىسيع اذه :لاق .اذه نم :تلق

 سابع نبا نأ : مزح نبا ىنربخأو : باهش نبا لاق. «ميهاربإ اذه :لاق ؟اذه نم :تلق .حلاصلا نبالاو

 كيرا عسا یر ترا تتعب ر تا : الا هللا لوسر لاق: نالوقي اناك ىراصنألا ةبح ابأو

 «ةالص نيسمخ ىتمأ ىلع هللا ضرف» : ةي هللا لوسر لاق : كلام نب سنأو مزح نبا لاق «مالقألا

 ضرف : تلق ؟كتمأ ىلع كبر ضرف اذام : ىسوم لاقف ءىسوم ىلع ؟ شا یخ كلذب تعج رف» : لاق

 .ىبر تعجارف»: لاق «كلذ قيطت ال كتمأ نإف ؛كبر عجار: ىسوم ىل لاقف .ةالص نيسمخ مهيلع

 «كلذ قيطت ال كتمأ نإف كبر ىلإ عجرا :لاقف هتربخأف ىسوم ىلإ تعجرف ءاهرطش عضوف

 :لاقف ىسوم ىلإ تعجرفا :لاق .«یدل لوقلا لدبي الءنوسمخ یهو سمخ ىه :لاقف "”تعجرف
 اهيشغف» : لاق . (ىهتنملا ةردس ىتأ ىتح ىب قلطنا مث 5١ : لاق«ىبر نم تييحتسا دق: چ كبر عجار

 .«كسملا اهبارت اذإو ير را e a لاق «؟یهام '' ردا اه ناولا

 نقلا نيف ادق ىف وه لو هيأ ويس ف نمسا 1 30[مامالا اني هللا دع ءازور اكا

 . (۱۷۸)مقرب ملسم حيحص )1( ¢

 .«امهغرفف ١ :ت ىف (۳) .«ىنثملا نب دمحم نب » :أ ءف ىف (۲)

 .دنسملاو ءأ ف نم ةدايز (5)

 .«كبر عجار » :ف ىف (0) .2ىتأ ىتحا :أ «ف «ت ىف (5) فيتا ةدرسألا»# فاض ىف 1
 .«ىردأ ال ١ :ف یف (۱۰) .«تلق» :ت ىف (9) .2ىبر تعجرف» :أ ف ىف (۸)

 .أءف :نم ةدايز )١١(

 ."حيحصلا لاجر هلاجر 262/10 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ١47( /0)دنسملا دئاوز( 0



 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا بلبل لل سس سل

 قايسلا اذه لثم ءرذ ىبأ نع « 'یرهزلا نع «سنوي قيرط نم نيحيحصلا ىف مدقت دقو «ةتسلا

 . ") ملعأ هّللاف «ءاوس

 : ىملسألا بيصحلا نب ةديرب ةياور

 - هل ظفللاو - ميهاربإ نب بوقعيوا لكوتملا نب نمحرلا دبع انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق
 هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ديرب ن هللا غ نع «ةدانج نب ريبزلا انربخأ (EE انثدح :الاق

 اهيف هعبصإ عضوف ‹سدقملا تيبب ىتلا ةرخصلا ليربج ىتأف : لاق“ 50 رسا هليل ناك 13 : ديم

00 

 ثيدحلا اذه لغ الو لنت وبأ الإ ةدانج نب ريبزلا نع هاور ملعن ال :رازبلا 0

 ىقرودلا ميهاربإ نب بوقعي نع .هعماج نم ريسفتلا ىف ىذمرتلا هاور دقو يب رول يور

 :.جيرغ 4لاقوب "أهي

 ور و

 E 8 ا هد تيم

 رظنأ انأو هتايآ نع مهربخأ تقفطف 0 ا وا :يمدقلا نانا
 . «هيلإ

 0 خزانا قرط نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 سابعلا انثدح ءمصألا سابعلا وبأ انثدح «ىضاقلا ددا اا ل ا
 باهش نبا نع ءناَسْيَك نب ب حلاص نع «ىبأ انثدح «ميهاربإ نب بوقعي انثدح ء.ىرودلا دمحم نبا

 هيف ىقل ل MAE لا :لوقي بيسملا نب ديعس تعمس :لاق

 حدق ذخأ مث ءامهيلإ رظنف ءرمخ حدقو نبل نم حدق :نيحدقب ىتأ هنإو «ىسيعو ىسومو ميهاربإ
 لوسر عجر مث .كتمأ توغل رمخلا ترتخا ول كا لطفل تيد فا ج لاقف .نبللا

 . هعم اولص دق اوناك ريثك سان نتتفاف« هب ىرسأ هنأ ربخأف « ةكم ىلإ للي هلل

 ىلإ شيرق نم سان  اهوحن ةملك وأ  زهجتف :نمحرلا دبع نب ةملس وبأ لاق:باهش نبا لاق
 ةليل ىف ةكم ىلإ عجر مث سدقملا تيب ىلإ ءاج هنأ معزي ؟كبحاص ىف كل له:اولاقف ركب ىبأ
 :اولاق .قدص دقل كلذ لاق ناك نئل دهشأف :لاق . معن :اولاق ؟ كلذ لاق وأ: ركب وبأ لاقف !ةدحاو
 دعبأب هقدصأ ىنإ «معن :لاق ؟حبصي نأ لبق ةكم ىلإ عجري مث ةدحاو ةليل ىف ماشلا ىتأي نأب هقدصتف

 دلا کوا یس اف ةملس بأ لاق. هاها ريشي هقدصأ ٠ كلور

 .«یب ىرسأ » :ف ىف (۳) .«ملعأ هللاو» :ت ىف (۲) .« سنأ نع ىرهزلا نع» :أ ءف «ت ىف )١(

 .أ نم ةدايز (5) .«ملعي» :ت ىف (4)

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۱۳۲(.

 .«لاق » : أ ءف ءاكت یف (۸) . (امهنع» : أ ءف ىف (۷)

 -V). و (80 02 ىراخبلا حيحصو «(۳۷۷ /۳) دنسملا (8)

 .«ةرطفلا » :ف ىف )١75(  .«مالسلا هيلع ليربج هل لاقف ٠:1 ءف ىف )١١( .«نيسحلا» :ف «ت یف (۱۰)

 .(اذه نم » :ت یف (۳)



 )21( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزحلا ۲١

 ىنتبذك امل » :لوقي كي هللا لوسر عمس هنأ ثدحب ا عال :ةملس وبأ لاق

 تقفطف «سدقملا تيب ىل هللا ىلجف «رجحلا ىف تمق «سدقملا تيب ىلإ ىب ىرسأ نيح شيرق

 RAY BUS هتايآ نع مهربخأ

 : هنع هللا ىضر «ناميلا نب ةفيذح ةياور

 00 تيتا :لاق شيبح نب رز نع ءمصاع نع «نابپش انث ءرضنلا وبأ انث :دمحأ مامإلا لاق

 تيب ا (؟)نةلطناف» : :لوقي وهو وك دمحمب ىرسأ ةليل نع ثدحي وهو ناميلا نب ةفيذح

 ا ام :لاق . هيف ىلصو ذئتليل كي هللا لوسر هلخد لب :تلق :لاق .هالخدي ملف .«سدقملا

 كملع امف لاق“. ل انأ :تلق لاق ؟كمسا ام ىردأ الو كهجو فرعأ ي ا

 نآرقلاب ملكت نم :لاق .كلذب ىنربخي نآرقلا :تلق :لاق ؟ذئتليل هيف ىلص كي هللا لوسر ناب

 «ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ئرسأ يذلا ناحبس» :تلقف لاق .أرقا “لف

 ولو ءذئتليل ةا هللا لوسر هيف ىلص ام هّللاو :لاق .ال :تلق ؟«هيف ىلص» دجت له < ءعلصأ اي :لاق

 قاربلا الياز ام هّللاو «قيتعلا تيبلا ىف ةالص مكيلع بتك امك «هيف ةالص مكيلع بتكل هيف ىلص

 ىلع امهدوع اداع مث « عمجأ ةرخآلا دعوو رانلاو ةنحلا ايأرف «ءامسلا باوبأ امهل تحتف ىتح

 هل هرخس امنإو «هنم رفي ال هطبر هنأ اوثدحتو :لاق . هذجاون تیار ىتح كحض مث :لاق .امهئدب

 هوطخ ءاذكه ليوط ضيبأ ةباد: لاق ؟ قابلا ةنادر ىأ ١ هللا دبع ابا: تلف ة .ةداهشلاو بيغلا ملاع

 .رصبلا دم

 ىف ىئاسنلاو ىذمرتلا هاورو . هب « مصاع نع «ةملس نب دامح نع «ىسلايطلا دواد وبأ هاورو

 . حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو دولا ىبأ نبا وهو  مصاع ثيدح نم ريسفتلا

SSا ا  

 :(ةوبنلا لئالد» باتك ىف ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 ىبأ نع سا 2 دمحم وب 3 «ءاطع نب باهولا دبع انثدح 20 ىبأ نب ىيحي ب ركب

 مالي هديب رس يذلا ناس : 0 هللا لاق : لاق «اهيف 3 ىرسأ هليل نع انربخأ هللا

 ي ريصبلا عيمسلا وه هّنِإ انتايآ نم هيرنل هلوح انکراب يذلا ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا

 . (۹/۲١۴)ةوبنلا لئالد )١(

 .«حلف» : أ «ف ءت ىف (4) .«ايتأ » :ف ىف (5) .«اقلطناف ١ :ف ىف (؟)

 . ؟هللا دبعاي» :ت ىف )١( .«نوثدحتو » :أ ءف ىفو «نوثدحيو » :ت ىف (5)

 )0-١١58(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (7141) مقرب ىذمرتلا ننسو ؛(١51)مقرب ىسلايطلا دنسمو ء(۳۸۷ )٥/ دنسملا (۷)



 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 رأ ملف تظقيتساف «ىنظقيأف تآ ىناتأ ذإ «مارحلا دجسملا ىف ءاشع مئان انأ انيبف» :لاقف مهربخأف : لاق

 ههبش ىف ىندأ ةبادب انأ اذإف "دجسملا نم تجرخ ىتح ىرصب هتعبتأف «لايخ ةئيهكب انأ اذإو ءأئيش
 عقي «ىلبق هبكرت ءايبنألا تناكو .قاربلا :هل لاقي نينذألا (”برطضم «هذه مكلاغب ءهذه مكباودب
 كلأسأ ىنرظنا ءدمحماي :ىنيمي نع عاد ىناعد ذإ «هيلع ريسأ انأ امنیبف «هتبکرف «هرصب دم دنع هرفاح
 :ىراسي نع عاد ىناعد ذإ «هيلع ريسأ انأ امنيبف] هيلع مقأ ملو هبجأ ملف «كلأسأ ينرظنا «دمحماي
 نع ةرساح ةأرماب انأ ذإ ءريسأ انأ امنيبف ٠ "7[هيلع مقأ ملو هبجأ ملف «كلأسأ ىنرظنا دمحماي
 مقأ ملو اهيلإ تفتلأ ملف .كلأسأ ىنرظنا ءدمحماي :تلاقف للا اخ و لك نه او ا

 (4) ناتأف .اهب اهقثوت ءايبنألا تناك ىتلا ةقلحلاب ىتباد تقثوأف «سدقملا تيب تيتا ىتح .اهيلع
 : ليربج لاقف «رمخلا تكرتو «نبللا تبرشف «نبل رخآلاو ءرمخ ا 00 هيلع «ليربج

 «كلقف»» + لاق" ادم فيجو ف فنار ان يربح لاقت نبا هللا بكا هَّللا :تلقف  ةرطفلا تبصأ
 كاذ :لاق . هيلع مقأ ملو هبجأ ملف . كلأسأ ىنرظنا «دمحماي :ىنيمي نع عاد ىناعد ذإ «ريسأ انأ امنيب

 ذإ ءريسأ انأ امنيبف ١ : لاق «كتمأ تدوهتل هيلع تفقو :وأ - هتبجأ ول كنإ امأ ءدوهيلا ىعاد
 ىعاد كاذ :لاق .هيلع مقأ ملو هيلإ تفتلأ ملف . كلأسأ ىنرظنا ءدمحماي :لاق ىراسي نع عاد ىناعد

 اهيعارذ نع ةرساح ةأرماب انأ اذإ ريسأ انأ امنيبف» :لاق .«كتمأ ترصنتل هتبجأ ول كنإ امأ «ىراصنلا

 :لاق .«اهيلع مقأ ملو اهبجأ ملف .كلأسأ ىنرظنا «دمحماي :لوقت : هللا اهقلخ ةنيز لك نم اهيلع

 .«ةرخآلا ىلع ايندلا كتمأ تراتخال ءاهيلع تمقأ وأ اهتبجأ ول كنإ امأ ءايندلا كلت

 .نيتعكر انم دحاو لك ىلصف «سدقملا تيب ليربجو انأ تلخد مث»: لاق

۲۲ 

 امأ «جارعملا نم نسحأ قئالخلا ري ملف« "مدآ ىنب حاورأ هيلع "'جرعت ىذلا جارعملاب تيتأ مث
 . «جارعملاب هبجع ءامسلا ىلإ ًاحماط هرصب قشي امنإف ءءامسلا ىلإ ًاحماط هرصب قشي نيح تيملا تيأر

 هيدي نيبو ايندلا ءامسلا بحاص وهو . . ليعامسإ :هل لاقي كلم انأ اذإف ‹ ليربجو انأ تدعصف» : لاق

 مّلعَي امو "[لجو زع]هّللا لاقو» :لاق .«كلم فلأ ةئام هدنج كلم لك عم «كلم فلأ نوعبس
 يق. ليربج :لاق اده نم لبق اسلا باب ليربج 2١ ”مدفغساف 1 ةرثدملا] ره الإ كبر دونج
 لجو زع«هّللا هقلخ موي هتئيهك مدآب انأ اذإف . معن :لاق؟هيلإ ثعب دقوأ :ليق .دمحم :لاق ؟كعم نمو

 ىف اهولعجا «ةبيط سفنو «ةبيط حور :لوقيف «نينمؤملا هتيرذ حاورأ هيلع ضرعت وه 2)هتروص ىلع

 .نيجس ىف اهولعجا «ةثيبخ سفنو «ةثيبخ حور :لوقيف راجفلا هتيرذ حاورأ هيلع ضرعت مث « نييلع

 .لئالدلاو أ «ف نم ةدايز )۳( .«برطضم هنأ ريغ 1: «ف ىف )0 .«مارحلا دجسملا» :أ ءف «ت ىف 0(

 .«كتمأ توغ رمخلا تذخأ ول كنإ امأ «ةرطفلا تبصأ» :أ ءف ىف (5) «(؛ىناتأ مث ١ :ف ىف و «؛ىناتأ :ت ىف (4)
 . ؟ءايبنألا» :أ ىف (8) . ؟جرعي) :تا ىف (۷) .«تلق» :ف ىف (5)

 .؟حتفتساف :لاق» :أ ءف ىف (۱۰) .أ «ف :نم ةدايز (9)

 .«ءىش هنم ريغتي مل هتروص ىلع» :أ ىف )١١(



 زال ف 7 عل ا ا روض نفاق هرقل

 رجا ةّنوخأب انآ اذإو ءدحأ اهبرقي سيل حرشم محل اهيلع ةنوخأب انأ اذإف ١ '!'ةينه تيضم مث

 . «مارحلا '"”نوتأيو لالحلا نوكرتي كتمأ

 :لوقي رخ مهدحأ ضهن املك «تويبلا لاثمأ مهنوطب ماوقأب انأ اذإفء "'ةينه تيضم مث» :لاق
 .«مهؤطتف ةلباسلا ءىجتف»: لاق .«نوعرف لآ ةلباس ىلع مهو» :لاق ««ةعاسلا مقت ال «مهللا

 نم ءالؤه :لاق ؟ ءالؤه نم «ليربجاي :تلق» :لاق .«لجو زع هللا ىلإ نوجضي مهتعمسف» : لاق

 :YvVo]. ةرقبلا] «(سملا نم SS كتمأ

 مههاوفأ ىلع حتفتف »:لاق .«لبإلا رفاشمك مهرفاشم ماوقأب انأ و قم مث) :لاق

 9 « لجو زع مّللا لإ نوجضي مهتعمسف . .مهلفاسأ نم جرخي مث «رمجلا كلذ نم نومقليو

 ارات مهنوطب يف نوكأ امّنِإ املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذّلا» كتمأ نم ءالؤه : لاق ؟ليربجاي ءالؤه نم

 ٠ ١[. :ءاسنلا ] «4اريعس نولصيسو

 لجو رغ هللا ىلإ نجحجضي نهتعمسف نهيدنب قلعي ءاسباانآ اذإف ةه تيضم مثل :لاق
 0 كتمأ نم ةانزلا ءالؤه :لاق ؟ ءاسنلا ءالؤه نم « ليربجاي :تلق

 امك لك :هل لاقيف «هنومقليف «محللا مهبونج نم عطقي ماوقأب انأ اذإف '"!ةينه تيضم مث»: لاق
 .(«نوزامللا كتمأ نم نوزامهلا ءالؤه: لاق ؟ ءالؤه نم « ليربجاي :تلق . كيخأ محل نم لكأت تنك

 لضف دق «لجو زع «هَللا قلخ ام نسحأ لجرب انأ اذإف «ةيناثلا ءامسلا ىلإ اندعص مث :٠ لاق

 . ىلع ملسو هيلع تملسف «هموق نم رفن هعمو فسوي

 نم رفن امهعمو «مالسلا امهيلع « ىسيعو ىبيحيب انأ اذإف «ةثلاثلا ءامسلا ىلإ تو مث

 . ىلع املسو امهيلع تملسف ءامهموق

 ملسو هيلع تملسف «ايلع اناكم هللا هعفر دق سيردإب انأ اذإف «ةعبارلا ءامسلا ىلإ ''”"تدعص مث
 نتا ىلع

 ات و تانغ هيل فتو ةوراهي [١١7 انآزاذ[ف: 4 ةيساخلا اا ىلإ ١ تف ىتا لاق
 .هموق ىف ببحملا اذه :لاق ؟اذه نم « ليربجاي تلف ءاهلوط نم هن رس بيصت هتيحل داكت «ءاد وس

 . ىلع ملسو هيلع تملسف «هموق نم رفن هعمو «نارمع نب نوراه اذه

 ناك ول ةرعشلا ريك مدآ لحتر.« ناره خي سوك انآ او «ةسداننلا ءامشلا ىلإ "!"!تدعما مت

 .(ةهينه ١ :أ ءف ىف )١(

 .«ةهينه » :أ ءف ىف (5 «۳) .«نولكأيو » :أ ىف ()

 .(ةهينه ١ :أ ف ىف (0 .2نهيديأب١ : أ ءات ىف (0) .«تلق » :ف ىف (0)

 . یب دعص» : ت یف (۱۲) أ ف ت :نم ةدايز )١١( .«اندلعص ١ :أ ف ىف ( ٠١ «غ52)



 00 يالا وو اا وا ےک م عب ھه حس ب

 ءاذه نم هللا ىلع مركأ ىنأ سانلا معزي :لوقي وه 2'اذإف «صيمقلا نود هرعش ذفنل ناصيمق هيلع
 نب ىسوم كوخأ اذه :لاق ؟ اذه نم «ليربجاي :تلق »:لاق .«ىنم ىلاعت هللا ىلع مركأ اذه لب

 .ىلع ملسو هيلع تملسف ‹هموق نم رفن هعمو «مالسلا هيلع «نارمع

 تيبلا ىلإ هرهظ دناس نمحرلا ليلخ "ميهاربإ انيبأب انأ اذإف «ةعباسلا ءامسلا ىلإ تدعص مث

 نم رقت هعمو نمحرلا ليلخ 29 كوبأ اذه < لاق ؟ اذه نم + ليرجاي تلق «لاجرلا نسحأك رومعملا

 و . سيطارقلا اهنأك ضيب بايث مهيلع رطش :نيرطش ىتمأب'.'[انأ] اذإو «ىلع ملسف هيلع تملسف «هموق
 «ضيبلا بايثلا مهيلع نيذلا ىعم لخدو رومعملا تيبلا تلخدف ١:لاق .«دمر بايث مهيلع رطشو

 «رومعملا تيبلا ىف ىعم نمو انأ تيلصف .ريخ ىلع مهو «دمر بايث مهيلع نيذلا نورخآلا بجحو

 “ال «كلم فلا نوعبس موي لك هيف ىلصي رومعملا تيبلاو ١:لاق .«ىعم نمو انأ تجرح مث

 . ةمايقلا موي ىلإ هيف نودوعي

 نيع اهيف اذإو « ةمألا هذه ىطغت نأ داكت اهنم ةقرو لك اذإف «ىهتنملا ةردس ىل تعفد مث ١:لاق

 .ةمحرلا رهن :هل لاقي :رخآلاو« رثوكلا :امهدحأ «نارهن اهنم قشنيف «ليبسلس :اهل لاقي ىرجت

 . رخأت امو ىبنذ نم مدقت ام یل رفغف «هيف تلستغاف

 نب ديزل: تلاقف ؟ةيراج اي تنأ نمل :تلقف «ةيراج ىنتلبقتساف «ةنجلا ىلإ تعفد ىنإ مث
 ةذل رمخ نم راهنأو «همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو «نسآ ريغ ءام] نم راهنأب “"(انأ] اذإو «ةثراح
 مكيتخب اهنأك اهريطب انآ اذإو ءامظع ءالدلا هنأك اهنامر اذإو ءىفصم لسع “[نم راهنأو نيبراشلل

 «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام نيحلاصلا هدابعل دعأ دق ىلاعت هللا نإ »: ةي اهدنع لاقف .«هذه

 .رشب بلق ىلع رطخ الو

 ةراجحلا اهيف حرط ول «هتمقنو هرجزو هللا بضغ اهيف اذإف ءرانلا ىلع تضرع مث ٠:لاق
 .ینود  تقلغأ مث« اهتلكأل ديدحلاو

 :لاق :«ینذآ وأ نيسوق باق هنیبو ینیب ناكف یناشغتف «یهتنلا ةردس ىلإ ' تعقد ىنإ مث

 ةنسح لكب كل :لاقو 2١١7 نوسمخخ ىلع تضرفو»:لاق .«ةكئالملا نم كلم ةقرو لك ىلع لزنو»

 تممه اذإو « ًارشع كل تبتك اهتلمع اذإف «ةنسح كل تبتك اهلمعت ملف ةنسحلاب تممه اذإ ءرشع

 .ةدحاو ةئيس كيلع تبتك اهتلمع ''"'نإف ءىش كيلع بتكي مل اهلمعت ملف ةئيسلاب
 هلأساف كبر ىلإ عجرا :لاق .ةالص نيسمخب :تلق ؟كبر كرمأ مب :لاقف ىسوم ىلإ تعفد مث

 نير ىلإ تعجرف "أ رفت (ةقطت] آل نيمو: كلذ -نوقيطي ال فنيا: ناف -:ةفتمأل فيفعتلا

 اهلعجو ءارشع ىنع عضوف .ممألا فعضأ اهنإف «ىتمأ نع ففخ «براي :تلقف ''*[لجوزع]
 .«ميهاربإب انآ اذإف ١ :ت ىف (۲) .«اذإو» :ف ءت ىف )١(

 .«ال مث» :أ ءف ءتاىف )٥( .لئالدلاو ءأ ءف نم ةدايز (6) .«ميهاربإ كوبأ» :أ ءف ىف (۳)

 .«تقلغ ١:ف ىف (9) .لئالدلاو ءأ «ف نم ةدايز (۸ «0 .«تلاق» : ف ىف (5)

 .(اذإف » :ف ىف (۱۲) . ةالص نوسمحخا :أ ىف () .«تعفر ) : ف یف (۱۰)

 .أ «ف نم ةدايز )٠١( .ارفکی»: ت یف () . لئالدلاو 3 «ف نم ةدايز (۳)



 )١( o ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 هيلإ تعجر. ىتح هتلاقم لثم ىل لاق ةيلغ تأ املك رو ىسوم نيب فلا تلر امف :نيعبزا

 هلأساف “[لجو زع]كبر ىلإ عجرا :لاق .تاولص رشعب ترمأ :تلقف ؟ترمأ ا

 اهناث یتا نع تنص تر یآ تف ااو تاجا ىو ىلإ جر فأل فلا

 تففخو «ىتضيرف تممت :اهدنع كلم ىنادانف .ًاسمخ اهلعجو ءآسمخ ىنع عضوف .ممألا فعضأ

 .اهلاثمأ رشع ةنسح لكب مهتيطعأو «ىدابع نع

 ىتح ىبر ىلإ تعجر : (17تلقف» . «(كتمأل فيفختلا هلأساف « ءىش هدوؤي ال هنإف « فيفختلا

٠. 

 ىلإ ىب جرعو «سدقملا تيب ةحرابلا تيتأ ىنإ) :بيجاعألاب مهربخي ةكمب حبصأ مث (هتييحتسا

 معزي ؟دمحم لوقي ام نوبجعت الأ :- ماشه نبا ىنعي - لهج وبأ لاقف .«اذكو اذك تيأرو «ءامسلا

 ءًارهش ةلفقمو ءًارهش ةدعصم هتيطم برضي اندحأو .انيف حبصأ مث «سدقملا تيب ةحرابلا ىتأ هنأ

 ىف اهنيأر ىدعضم یف تلک ا13:+ شيرقلا نبعب مهربعاف لاق !ةذحاو: ةليل نف :نيرهش ةريس اذهف

 اذك هريعبو لجر لكب مهربخأو .«ةبقعلا دنع اهتيأر تعجر املف «ترفن اهنأو ءاذكو اذك ناكم

 سانلا ملعأ انأ :نيكرشملا نم لجر لاقف .ءايشأب "'”انربخي :لهج وبأ لاقف .اذكو اذك هعاتمو ءاذكو

 «مكربخأسف اقداص دمحم كي نإف] ؟لبجلا نم هبرق فيكو ؟هتئيه فيكو ؟هؤانب فيكو «سدقملا تيبب
 ىنربخأف «سدقملا تيبب سانلا ملعأ انأ ءدمحماي :لاقف كرشملا كلذ ءاجف .مكربخأسف ًابذاك كي نإو

 نم سدقملا تيب يب هللا لوسرل عفرف :لاق .“[لبجلا نم هبرق فيكو ؟هتئيه فيكو ؟هؤانب فيك
 .اذكو اذك لبجلا نم هبرقو ءاذكو اذك هتئيهو ءاذكو اذك هؤانب :هتيب ىلإ اندحأ رظنك هيلإ رظنف «هدعقم

 7 كلا 17 اذه و نا لاف احح قدم لاف نايا نإ عجرف .تقدص :رخآلا لاقف

 نع «روث نب دمحم نع «ىلعألا دبع نب دمحم نع «هلوطب ريرج نب رفعج وبأ مامإلا هاور اذكو

 نوراه ىبأ نع ءرمعم نع «قازرلا دبع نع «ىيحي نب نسحلا نعو « ىدبعلا نوراه ىبأ نع ءرمعم
 «نوراه ىبأ نع «مساقلا نب حور ىنثدح :قاحسإ نب دمحم ثيدح نم ءاًضيأ «هاورو .هب «ىدبعلا

 , 330ه ا او

 دبع نب زيزعلا دبع دمصلا دبع ىبأ نع «ةدبع نب دمحأ نع «هيبأ نع «متاح ىبأ نبا هاورو

 ةوجأ 4 قينأ ننعم ليوط قاينيب ؟١"'ءركذف-«ىردخلا كيعس: أ نع «ىدبعلا وراه نأ نع تلا

 .ةراكنلا نم هيف امو هتبارغ ىلع «هریغ هقاس ام

 .ت : نم ةدايز (۳) .أ ف نم ةدايز (۲) .«لجو زع ىبر نيبو ىسوم نيب 7:أ ءف ىف )١(

 .«تناكا :أ ف ءت ىف (5) .«اذك تيأرو اذك تيأرو» :أ ءف ىف (5) .«تلقف :لاق» :أ «ف ىف (4)

 .لئالدلاو ءأ ءف نم ةدايز (۸) .«انربخت » :أ ءف نم (۷)
 .(اذه نم هوحن وأ » :ت ىف (9)

 .(۳۹۰ /۲) ةوبنلا لئالد (۱۰)
 )٠١/ ٠١(. ىربطلا ريسفت )١١(

 .«ركذف » : ف ىف (۱۲)



 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا ۲٦

f 24 0 . , E 5 10) . 3 
 نوراه ىبأ نع ءرمعمو ميشهو ىنادحلا سيق نب حون ةياور نم ءًاضيأ « ىقهيبلا ١ هركذ مث ۰

 Me كلا سعاد )¥
 ٠. ةمئّألا دنع فعضم وهو

 : ىقهيبلا هاور املو )2 هريغل دهاوشلا نم 2 ”هئيدح ىف امل انهه هثيدح انقس اغإو

 نب دمحم نب دمحأ ميعت وبأ ا دبع نب ليعامسإ نامثع وبأ (00[مامإلا ]ان ربخأ

 تيأر :لاق ميكح ىبأ نب ديزي انثدح ءرهزألا وبأ انثدح «لالب نب '”دماح وبأ انثدح ءزازبلا ميهاربإ
 ؟هب سأب ال «ىروثلا نايفس :هل لاقي كتمأ نم لجر هّللا لوسر اي :تلق ةي هللا لوسر مونلا ىف
 00 كنع ‹یردخلا ديعس ىبأ نع «ىذدبعلا نوراه ىبأ نع انثدح اهب سأب الل) : هلك هللا لوسر لاقف

 لوسراي :هل تلقف .«معن» : یل لاقف ؟ثيدحلاب هتثدحف «ءامسلا ىف تیأر» : تلق «كب ىرسأ ةليل
 .'(صاصقلا ثيدح“١ :”كلذ» :ىل لاقف ؟بئاجعب ىرسلا ىف كنع نوثدحي كتمأ نم ًاسان نإ هللا

 نيوج نب ةرامع همساو - ىدبعلا

 :سوأ نب دادش ةياور

 نب ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :ىذمرتلا ليعامسإ نب دمحم ليعامسإ وبأ مامإلا لاق
 نب دمحم نع «ىرعشألا نيم نب هللا دبع نع «ثراحلا نب ورمع انثدح «ىديبزلا كاحضلا

 دادش 2'©انثدح :ريفن نب 'ريبج نع «نمحرلا دبع نب “"ديلولا انثدح «ىديبزلا رماع نب ديلولا
 ةكمب ةمتعلا ةالص ىباحصأل تيلص» :لاق ؟ كب ىرسأ فيك هللا لوسراي :انلق :لاق سوأ نبا
 «لغبلا نودو رامحلا قوف  ءاضيب :لاق وأ - ضيبأ ةبادب «مالسلا هيلع «ليربج ىناتأف ١:لاق . «امتعم
 اهرفاح عقي انب ىوهت تقلطناف .اهيلع ىنلمح مث ءاهنذأب ١ 'اهزارف «ىلع تبعصتساف . بکرا :لاقف
 :لاقف 2!#)انبكر مث «تيلصف .لص :لاقف ىنلزنأف ١۷ خن تاذ اضرأ انغلب ىتح ءاهفرط كردأ ثيح
 عقي انب ىوهت تقلطناف .ةبيطب تيلص برثيب تيلص :لاق .ملعأ هللا :تلق ؟ تيلص نيأ ىردتأ
 مث ا للا مث '[تلزنف] .لزنا :لاقف اضرأ انغلب مث >اهفرط كردأ ثيح اهرفاح
 . ىسوم ةرجش دنع تيلص «نيدمب تيلص :لاق . ملعأ هللا :تلق ؟تيلص نيأ ىردتأ :لاقف ءانبكر
 .لزنا :لاقف ءروصق انل تدب ءاضرأ انغلب مث ءاهفرط كردأ ثيح اهرفاح عقي انب ىوهت تقلطنا مث
 تيلص :لاق .ملعأ هللا :تلق ؟تيلص نيأ ىردتأ :لاقف انبكر مث تيلصف لص: ل تلف
 ىتأف «ىناميلا اهباب نم ةنيدملا انلخد ىتح ىب قلطنا مث .ميرم نبا حيسملا ىسيع دلو ثيح محل تيبب
 دجسملا نم تيلصف «رمقلاو سمشلا ليمت هيف باب نم دجسملا انلخدو «هتباد هيف طبرف «دجسملا ةلبق
 رخآلا ىفو نبل امهدحأ ىف« ""نيءانإب تيتأف «ىنذخأ ام دشأ شطعلا نم ىنذخأو هللا ا يع

 .ةريرج ١:ف ىفو ؛«نيرج » :أ «ت یف (۳) .«ركذ» :أ «ف ءت یف )١(
 .(79577/7) ةوبنلا لئالد (۳)
 .؟نمحرلادبع نب ىلع نامثع وبأ»:أءف ىف () .أ ف «ت :نم ةدايز (6) .«هقايس » : ىف (4)
 .«تلق كنأ» :أ ىف (4) .هللا لوسر اي كنع» :أ ءف ىف (۸) .«دمحأ انثدح » :ف ىف (0)

 .(كاذ ١:أ «ف «ت ىف )٠١(

 .(808/5) ةوبنلا لئالد )١١(

 )١6( .مالس » :تاىف )١( .«ديلولا وبأل ف ت ىف )١4( ؟ريبج نأ »:فءات ىف .

 )١5( :ت یف (۷) .«اهرازم » :أ ىف 7 .«انثدح :لاق» :أ «ف «ت ىف ١ .(لیخن

 )١18( .«تبكر 7:أ ءف ىف )١9( .؛لاق» :ت یف (۰) .لئالدلا نم ةدايز

 .؟تاءانإب ١ :ت ىف (۲۱)



 ا ا

 (©تيرشف نبللا تذخأف ء "لجو زع هللا ىناده مث ءامهنيب تلدعف ءاعيمج امهب ىلإ لسرأ «لسع
 هنإ «ةرطفلا كبحاص ذخأ :لاقف «هل ةاوثم ىلع ئكتم خيش ىدي نيبو «ىنيبج هب تعرق ىتح

 «ىبارزلا لثم نع "7[فشكنت] منهج اذإف «ةنيدملا هيف ىذلا ىداولا انيتأ ىتح ىب قلطنا مث .ىدهيل
 نئيرقل ريغب انررمف 2 7ني:فرضلا مث ةتخسلا ةمحلا لكم لاق ؟ اهتدجو فيك ءهّللا لوسراي تلق
 توص اذه :مهضعب لاقف .مهيلع تملسف «نالف هعمج دق «مهل ًاريعب اولضأ دق ءاذكو اذك ناكمب

 هللا لوسراي :لاقف «هنع هللا ىضر ءركب وبأ ىناتأف ءاةكمب حبصلا لبق ىباحصأ تيتأ مث .دمحم

 :لاقف .«؟ةليللا سدقملا تيب تيتأ ىنأ تملع »:لاقف . كناظم ىف كتسمتلا دقف ؟ةليللا تنك نيأ
 الإ ءىش نع ىنلأسي ال هيلإ رظنأ ىنأك طارص یل حتفف» : لاق . یل هفصف «رهش ةريسم هنإ هَّللا لوسراي
 ىتأ هنأ معزي ةشبك ىبأ نبا ىلإ اورظنا :نوكرشملا لاقف . هللا لوسر كنأ دهشأ :ركب وبأ لاق .«هنع هتأبنأ
 دق ءاذكو اذك ناكمب مكل ريعب تررم ىنأ مكل لوقأ ام ةيآ نم نإ ): لاقف :لاق .!ةليللا سدقملا تيب

 مهمدقي ءاذكو اذك موي مكنوتأيو ءاذكب مث اذكب نولزني مهريسم نإو «نالف هعمجف «مهل ًاريعب اولضأ
 ىتح "نورظنی سانلا فرشأ مويلا كلذ ناك املف .«ناوادوس ناترارغو دوسأ حسم هيلع «مدآ لمج

 . الك هللا لوسر هفصو ىذلا لمجلا كلذ مهمدقي ريعلا تلبقأ ىتح راهنلا فصن نم بيرق ناك

 دانسإ اذه »:همامت دعب لاق مث. یا لعامسا نا وع نط قف قلا رر اف

 مث .«انرضح ام هللا ءاش نإ كلذ نم ركذن نحنو «هريغ ثيداحأ ىف ًاقرفم كلذ ىورو ‹ حیحص

 نسوا نب دادس نع فيدحلا اده ور دقو تيدا اذهل دهاشلاك ءارسألا نف ة ريتك ةيداخا قاس

 نب ميهاربإ نب قاحسإ نع «هيبأ نع «هريسفت ىف متاح ىبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ مامإلا هلوطب
 م را نی داده نع ورا فيولا عاب يدق اح نا كنق لو: دع هش لالا

 «محل تيب ىف ةالصلاك «ركنم وه ام اهنمو « ىقهيبلا هركذ امك حيحص وه ام اهنم ءايشأ ىلع
 .ملعأ هّللاو . كلذ ريغو «سدقملا تيب تعن نع قيدصلا لاؤسو

 :امهنع هللا ىضر «سابع نب هللا دبع ةياور
 نبا انثدح :لاق هيبأ نع «سوباق نع «ريرج انثدح «دمحم نب نامثع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ام «ليربج اي»:لاقف اجو اهبناج ىف عمسف «ةنجلا لخد لَك هللا ىبنب ىرسأ ةليل :لاق سابع
 تيأر دق «لالب حلفأ دق» : سانلا ىلإ ءاج نيح ةي هللا لوسر لاقف .«نذؤملا لالب اذه »:لاق «؟اذه
 :لاق ««ىمألا ىبنلاب ابحرم ١:لاقو «هب بحرف «مالسلا هيلع «یسوم هيقلف :لاق .« اذكو اذك هل

 اذه» :لاق «؟ ليربجاي اذه نم »:لاقف ءامهقوف وأ هينذأ عم هرعش طبس «ليوط مدآ لجر وهو»

 لاق یتا اده لاق 16 لير ای اذه ننه: لاقوء هب بحرق یس قلف «ىقمف لاق] یس

 .(؟لیربجای اذه نم»:لاق « هيلع ملسي مهلکو هيلع ملسو هب بحرف بيهتم ليلج خيش هيقلف ىضمف
 «؟ليربجاي ءالؤه نم»: لاق «فيجلا نولكأي موق اذإف ءرانلا ىف رظنو :لاق ؛«ميهاربإ كوبأ اذه» :لاق

 .«؟ليربجاي اذه نم» :لاق ءًادج قرزأ رمحأ ًالجر ىأرو ««سانلا "محل نولكأي نيذلا ءالؤه» : لاق

 .لئالدلاو ءأ ءف نم ةدايز (۳) . ؟نبللا تبرشف» :ت ىف (۲) .«یلاعت 7:5 ىف )١(

 .«نورظتني » :ت ىف (5) .«كمانم » :أ ءف ىف (4) .«انب »: ىف (5)

 ۴٠١(. /۲) ةوبنلا لئالد (۷)

 .دنسملاو ءأ ءف «ت نم ةدايز )٠١( .«اًنشخو » :آ ءف ءت یف (9) .«لمتشي ١ :أ ءف ىف (8)
 .«موحل « :أ ىف 200010



 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا ۲۸

 مث تفتلاف] «ىلصي ماق ىصقألا دجسملا ةي هللا لوسر ىتأ املف: لاق ««ةقانلا رقاع اذه» :لاق
 لار لا نع ادعا نق ج ف ا ا ج هرب نر ةا اذإف اا
 : حدقلا هعم ناك ىذلا لاقف «هنم برشف نبللا ذخأف «لسع رخآلا ىفو نبل امهدحأ ىف «لامشلا نع
 . هوجرخي ملو حيحص دانسإ . ةرطفلا تبصأ

 :ىرخأ قيرط
 نبا نع «ةمركع ىنثدح «لاله انثدح «دیز وبأ تباث انثدح «نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 تيب ةمالعبو هريسمب مهثدحف هتليل نم ءاج مث «سدقملا تيب ىلإ ةي ىبنلاب ىرسأ :لاق سابع
 عم مهباقر هللا برضف «ًارافك اودتراف !لوقي امب ًادمحم قدصن ال نحن :سان لاقف «مهريعبو سدقملا

(r) ۹0 ۴ 5 ا .() 1 -.  EE:01  
 یارو ‹اومقزتف ادبزو ارمت اوتاه «موقزلا ةرجشب دمحم انفوخي : لهج وبا لاقو لهج ىبأ

 نع هلي ىبنلا لئسف . ميهاربإو ىسومو ىسيعو «مانم ايؤرب سيل نيع ايؤر هتروص ىف لاجدلا
 هسأر رعش نأك «ىرد بكوك اهنأك ةمئاق هينيع ىدحإ « اناجه رمقأ ًاينامليف هتيأر»:لاقف لاجدلا
 ىسوم تيأرو . قلخلا نطبم 2 رصبلا ديدح «سأرلا دعج ‹ ضيبأ ىسيع تيأرو .ةرجش ناصغأ

 هيلإ ترظن الإ هنم برإ ىلإ رظنأ ملف ميهاربإ ىلإ ترظنو .قلخلا ديدش ءرعشلا ريثك «مدآ محسأ
 .« هيلع تملسف كلام ىلع ملس :ليربج لاق . مكبحاص هنأك ىتح «ىنم

 وهو «هب  بابخ نبا وهو د لاله نع “)ریزی نب تباث ديز ىبأ ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 :ىرخأ قيرط
 انثدح «نسحلا نب قاحسإ انأبنأ «ىعفاشلا ركب وبأ انأبنأ «ظفاحلا هللا دبع وبأ انأبنأ : ىقهيبلا لاقو

 سابع نبا ةي مكيبن مع نبا انثدح :لاق ةيلاعلا ىبأ نع «ةداتق نع «نابيش انثدح «دمحم نب نيسحلا
 نم هنأك ادعج ةلاوط الجر «نارمع نب ىسوم یب ىرسأ ةليل تيأر « : دِيََع هللا لوسر لاق : لاق

 ىرأو .«سأرلا طبس «ضايبلاو ةرمحلا ىلإ ‹قلخلا عوبرم ميرم نبا ىسيع تيأرو « ةءونش لاجر

 « هئاقل نم ةيرم يف نكت الف # :لاق «هايإ هللا نهارأ تايآ ىف «لاجدلاو منهج نزاخ ًاكلام
 هانلعجو ا ”[مالسلا هيلع] ىسوم يقل دق [4ي4] هللا ىبن نأ :اهرسفي ةداتق ناكف [777 :ةدجسلا]

 . 9ليئارسإ ىنبل ىده ىسوم هللا لعج :لاق«ليئارسإ يبل ىده )4( ء 7 1 0 8 .٠ َ .٠
f 1 : : 

 هاجرخأو . نابيش نع «دمحم نب سنوي نع «ديمح نب دبع نع حيحصلا ىف ملسم هاور

 ا ةداتق نع ةبعش ثيدح نم

 .بعشلا . ط شماه نم دافتسم دنسملا نم ةدايز )١(

 . نيسحتلا هتاجرد برقأ هئيدح لثمف «سأب

 .«ديز نب تباث ديزي ىبأ» :ف ءت یف (45) .؛هللا هحبق لهج وبأ» :أ ءف ىف (4) . هللا مهحبق لهج ىبأل :أ ف ىف (۳)
 )١١1485(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١/ ۳۷٤( دنسملا (5)

 أ نم ةدايز )۸( .أءت نم ةدايز )¥(

 )۳۸١/۲(. ةوبنلا لئالد (9)

 ١ )٠١( ملسم حيحص برقم)١16(.

  (0D 7مقري ملسم حيحصو م مقرب ىراخبلا حيحص )156(.



 ۹: کی دک کک ةيآلا ةةازسإلا .ة روت د فا غرا

 :ىرخأ قيرط
 ی اا راسلا یخ يدوم نانا ادع وي محا دو غا سيدلا] لاق

 ج وپ دعم نع تالا ن اع عه جلس ی حک ا لاق ةانع قده «لدعلا
 ؟ ةحئارلا هذهام : تلقف «ةبيط ةحئار ىب ترم «ىب ىرسأ امل » : ب هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا
 :نوعرف ةنبا تلاقف :هَّللا مساب :تلاقف اهدي نم اَهْطشَم طقس ءاهدالوأو نوعرف تنب ةطشام :اولاق
 برو كبرو ىبر ءمعن :تلاق ؟ ییا ريغ: بر“ كل وأ :تلاق :هكيبأ برو كبرو.ىبر :تلاق ؟ىبأ

 . («لجو زع هللا كبرو ىبر «معن :تلاق ؟ ىريغ بر كلأ لاق اهاعدم لاق النا كيبأ

 ا ضل لدن :تلاق ءاهيف ىقلتل اهب رمأ مث «تيمحأف ساحن نم “"ةرقنب رمأف »: لاق
 نم انيلع كل ال ءكل كاذ :2؟”لاق ءعضوم ىف ىدلو ماظعو ىماظع عمجت :تلاق ؟ ىهام :لاق
 الو ىعقءهمأ اي :لاقف «مهيف ًاعيضر غلب ىتح ءادحاو ًادحاو اوقلأف مهب رمأف» :لاق .«قحلا

 بحاصو «فسوي دهاشو ءاذه :راغص مهو ةعبرأ ملكتو» :لاق .«قحلا ىلع كنإف «ىسعاقت
 . 7«مالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيعو «جيرج

 . هوجرخي ملو «هب سأب ال دانسإ

 :ىرخأ قيرط
 نع «فوع انثدح :الاق ا حورو رفعج نب دمحم انثدح : Î دمحأ مامإلا لاقو

 یف ساو نب ىربتا ةليا ناك 9: هلك هللا رمز لاق 2 لاق ضاع وبا یک نقوأ قب رار
 م وبأ هللا ودع هب رمف «ًانيزح رن فن «ىبذكم سانلا نأ تفرعو ىا ا تخفف

 : لاق «معن» : ةَ هللا لوسر هل لاقف ؟ ءىش نم ناك له :ئزهتسملاك هل لاقف «هیلإ سلج ىتح ءاجف

 نيب تحبصأ مث لاق «سدقملا تيب ىلإ» :لاق ؟نيأ ىلإ لاق :«ةليللا ىب ىرسأ ىنإ» لاق ؟وهامو

 :لاقف « هيلإ هموق اعد نإ ثيدحلا هدحجي نأ ةفاخم هبذكي هنأ هري ملف :لاق .«معن» :لاق !؟انينارهظ

 رشعم )١ ايه :لاق .«معن» :ِلَكمّللا لوسر لاقف ؟ىنتثدح امب مهثدحتأ كموق توعد نإ تيأرأ
 اع كمف تاينع: لاق ل ل هيلإ "''7تضفتناف :لاق «ءىؤل نب بعك
 دق ا تيب نلإ# لاف ؟ نبأ ىلإ :ةاولاقف .«ةلبللا "نب ىرسأ ىنإ للا لوسَر لاق... ىتتثدح

 ىلع هدي عضاو نيب نمو «قفصم نيب نمف :لاق .«معن » :لاق ؟انينارهظ نيب تحبصأ مث :اولاق

 رفاس دق نم موقلا ىفو - دجسملا (' [انل] تعنت :: نأ عيطتستو :اولاق - معز  بذكلل آبجعتم هسأر

 سبتلا ىتح تعنأ تلز امف «تعنأ تبهذف » :ةلل هللا لرسر 97'2لاقا.دجتسملا ىازو.دلبلا كلذ نلإ
 هتعنف  لاقع وأ ليقع راد نود عضو ىتح «هيلإ رظنأ انأو دجسملاب ءىجف :١ لاق «تعنلا ضعب ىلع

 .لئالدلاو ءأ «نم ةدايز (۳) .؟ةرقبب أ ءف ءت ىف (۲) .لئالدلاو ءأ ءف نم ةدايز )١(

 .«انأف ١ :ف ىف (5) .(لاقف »:ف ىف (4)

 . طلتخا دقو بئاسلا نب ءاطع هيفو هب نافع قيرط نم «راتسألا فشك » (٤٥)مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو (۳۸۹ /۲) ةوبنلا لئالد (5)

(v)آ «ف نم ةدايز . (A)دنسملاو «ف «ت نم ةدايز (4) .؟نيعملا نب حورو»:أ ءف ىف . 

 . ایف » : ءف ىف (۱۲) .«هّللا هحبق لهج وبآ» :أ «ف ىف )١١( .«تدعف 2:أ ىفو «اتدعقف »!ف ت یف (۱۰)

 . ؟لاقف»: ف ىف 200( .دئسملاو .أ ف «ت نم ةدايز 0 .4«تضقناف » : ف «ت ىف 2(



 ۴ م

 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا ۳.

 تعنلا امأ : موقلا لاقف :لاق: فوع لوقي - هظفحأ مل تعن اذه عم ناكو : لاق .(هيلإ رظنأ انأو

 . فاض قل هّللاوك

 نم ىقهيبلا هاورو .هب «ىبارعألا وهو - ةليمج ىبأ نب ر فوع ثيدح نم ىئاسنلا ' راو

 0 «تاقثلا ةمئألا دحأ «ىبارعألا ةليمج ىبأ نبا وهو فوع نع «ةذوهو ليمش نب رضنلا ثيدح

 :هنع هللا ىضر «دوعسم نب هللا دبع ةياور

 «بوقعي نب دمحم هللا دبع وبا انربخأ «ظفاحلا هللا دبع وبا ارا :يقيسلا ركب ربأ ظفاخلا لاق
 نع «لوغم نب كلام نع «ريمن نب هللا دبع انثدح «لولهُب نب فسوي انثدح .ةميزخ نب ىرسلا انثدح

 ىرسأ امل :لاق رجم ن هللا بيع عضه يادول م وع ی م ن اف «ىدع نب ريبزلا

 ىتح هب دعصي ام ىهتني اهيلإو «ةسداسلا ءامسلا ىف ىهو «ىهتنملا ةردس ىلإ ىهتناف فا هللا لوسرب

 کک اهتم ج اهقوف 05 ل طبهي | ام ىهتني , اهبلاو ‹ اهنم ضبقي

 . رئابكلا ىنعي« تا ثي ال نمل رفغو «ةرقبلا ةروس ميتاوخو

 هللا دبع نع امهالك «برح نب ريهزو ريم نب هللا دبع نب دمحم نع يوتا ىف اورو

 عربا كيو قررنا RN ىقهيبلا لاق مث يدك «ريمغ نبا

 مث ای ىبنلا نع ءرذ ىبأ نع مث ءال ىبنلا نع ءةعصعص نب كلام نع 000

 : مدقت امك ةثالثلا ثيداحألا قاس ىقهيبلا e «امهركذ نود ًالسرم ةرم هاور

 («ةفرع نب نسحلا هاور اميف كلذو «ةبارغ هيفو ءاذه نم طسبأب دوعسم نبا نع ىور دقو :تلق

 ىبنحلا نايبظ وب أ انثدح« ىمهنلا هللا دبع نب نانق نع «ةيواعم نب ناورم انثدح . وه هعرض وق
 ا لم ی و م لا د و س نبا دنع ولك انك : لاق

 وبأ لاقف . ويم دمحمب ىرسأ ةليل كيبأ نع انثدح :ةديبع ىبأل دعس نب دمحم لاقف «ناسلاج ءامهو

 وبأ أشنأف :لاق !تلعفل كلأسأ نأ لبق ىنتلأس ول :دمحم لاقف .كيبأ نع تنأ انثدح لب ءال :ةديبع

 نودو رامحلا قوف ةبادب ليربج ىناتأ» : 16 هللا لوسر لاق :لاق لئس امك هيبأ نع ىنعي ثدحي ةديبع

 طبه اذإو «هيدي عم كلذك هالجر توتسا ةبقع دعص املك انب ىوهي قلطنا مث هيلع ىنلمحف «لغبلا

 - لوقي وهو «ةءونش دزأ لاجر نم هنأك «مدآ طبس لاوط لجرب انررم ىتح «هيلجر عم هادي توتسا

 اذه نم :لاقف «مالسلا درف هيلع انملسف هيلإ انعفدف :٠ لاق .«هتلضفو هتمركأ  لوقي هتوص “" '”عفريف
 بر ةلاسر غلب ىذلا «ىبرعلا ىمألا ىبنلاب ابحرم :لاق . '''دمحأ اذه :لاق ؟ ليربج اي كعم
 :لاق .«نارمع نب ىسوم اذه :لاق ؟ليربجاي اذه نم :تلقف انعفدنا مث »:لاق .«هتمأل حصنو

 .«هجرخأ » :ت ىف )١(

 ۳١۳(. /۲) ىقهيبلل ةوبنلا لئالدو (580١١)مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو 7١( 4 /۱)دنسملا (۲)
 . ؛اًئيش هللاب ١ :ف ىفو ««ىتمأ نم هللاب :١ ت ىف )١( .«ًاميلست ِةِككَت» :ت ىف (02) .لئالدلاو ءأ ءف ءنم ةدايز )5« ٤(

 .(1797)مقرب ملسم حيحصو (۳۷۲ /۲) ةوبنلا لئالد (۷)

 .(۳۷۳ /۲) ةوبنلا لئالد (6)

 .ادمحم » :ت یف (۱۱) .«عفرف » :ف ىف (۱۰) .؟ىميتلا :٠ «ف ءت ىف (9)



 ل (1) ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 زع] هللا نإ : لاق !؟هبر ىلع هتوص عفريف :تلق !كيف هبر بتاعي :لاق ؟بتاعي نمو :تلق»

 خي اهنا لا اهرمث نأك ةرجشب انررم ىتح انعفدنا مث ١:لاق . «هتدح هل فرح هذ اجو

 لاقف «مالسلا درف هيلع انملسف هيلإ انعفدف . ميهاربإ كيبأ ىلإ دمعا :ليربج ىل لاقف» :لاق . (هلايعو

 غلب ىذلا ىمألا ىبنلاب ابحرم :لاقف ١:لاق .«دمحأ كنبا اذه :لاق ؟ ليربجاي كعم اذه نم : ميهاربإ

 تعطتسا نإف ءاهفعضأو ممألا رخآ كتمأ نإو «ةليللا كبر قال كنإ «ىنباي «هتمأل حصنو هبر ةلاسر

 «ىصقألا دجسملا ىلإ انيهتنا ىتح انعفدنا مث »:لاق . «لعفاف كتمأ ىف اهلج وأ كتجاح نوكت نأ

 دجسملا تلخد مث .اهب طبرت ءايبنألا تناك ىتلا دجسملا باب ىف ىتلا ةقلحلاب ةبادلا تطبرف تلزنف

 نبللا تذخأف نبلو لسع نم نيسأكب تيتأ مث »:لاق .«دجاسو مئاقو عكار نيب نم نييبنلا تفرعف
 تميقأ مث» :لاق .«دمحم برو ةرطفلا تبصأ :لاقو ىبكنم «مالسلا هيلع ليربج برضف تبرشف

 7 انلبقأف انفرصنا مث «مهتمأف ة ةالصلا

 هلاؤس مث «ءادتبا مالسلا هيلع هنع ءايبنألا لاؤس :"7بئارغلا نم هيف «هوجرخي 0 نرخ داسا
 مهب هملعي ناك السلا هيلع] ليربج نأ : مدقت امك حاحصلا ىف روهشم او فاصلا دعي ۳ مھنع
 ٠ دجسملا هلوخد لبق مالسلا ' مهيلع ءايبنألاب عمتجا هنأ ٠ هيفو .ةفرعم مالس مهيلع ملسيل ًالوأ

 «هيف مهب ىلصو «هعم مهو ًآيناث سدقملا تيب ىلإ لزن مث «تاومسلا ىف مهب عمتجا امنإ هنأ حيحصلاو

 . ملعأ هللاو «ةكم ىلإ ًاعجار ركو قاربلا بكر هنإ مث

 : ىرخأ قيرط
 نع «ةرافع نب “رثوم نع «مّيَحس نب ةلبج نع «ماوعلا انربخأ « ميشه انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 «ةعاسلا رمأ اوركاذتف «ىسيعو ىسومو ميهاربإ ىب ىرسأ ةليل تيقل» :لاق يَ ىبنلا نع دوعسم نبا
 .ىسوم ىلإ مهرمأ اودرف .اهب ىل ملع ال :لاقف '' 'مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ مهرمأ اودرف »: لاق
 «لجو زع هللا الإ دحأ اهب ملعي الف اهتبجو امأ: لا يبدع :نلإ رم ادر اهب ايل ملغ :لاقف
 .«صاصرلا بوذي امك باذ ىنآر اذإف «نابيضق ىعمو »: لاق .«جراخ لاجدلا نأ ىبر ىلإ دهع اميفو

 .«هلتقاف لاعتف ءًارفاك ىتحت نإ ءملسم اي :لوقي رجشلاو رجحلا نإ ىتح «ىنار اذإ هللا هكلهيف ) : لاق

 جوجأي جرخي كلو ا لاا ٩ه ناطوأو مهدالب ىلإ سانلا عجري مث ل مهكلهيف 7: لاق

 نورمي الو .هوكلهأ الإ ءىش ىلع نوتأي الف «مهدالب نوؤطيف نولسني بدح لك نم مهو جوجأمو

 یو مهكلهيف «مهيلع هللا وعدأف . مهنوكشيف ىلإ سانلا عجري مث »:لاق «هوبرش الإ ءام ىلع

 ها u ءرطملا هللا لزنيف» :لاق «نتنت :ىأ - مهحير نتن نم ضرألا ىوجت

 ىتم اهلهأ ىردي ال «متملا لماحلاك ةعاسلا نأ كلذك ناك اذإ كلذ نأ :ىبر ىلإ دهع اميفف .رحبلا

 . «ًاراهن وأ اليل ءاهدالوب مهؤجفت

 بشوح نب ماوعلا نع «نوراه نب ديزي نع ءرادنب نع «هجام نبا هجرخأو
 .أ ف :نم ةدايز )١(

(۳) 

 .أ ٠ف نم ةدايز (0) . هل مهلاؤس مث » :ت ىف (6) . «ةبارغلا نم » :ف «ت ىف ()

 .«ىصقألا دجسملا» :أ ءف ىف (۸) .؟هيلع» :ت یف (۷) .«ليقو » :ف ىف (5)
 .«مهناطقأو ١:ت ىف )1١( .«مالسلاو ةالصلا هيلع» :ت ىف )٠١( .ادٹرم ١ :ف ءات یف (9)
 .(دعبفا :تاىف(0١)

 رثؤم «تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» ۲١١(: /۳)دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (١81١5)مقرب ةجام نبا ننسو ۳۷١(« /۱)دنسملا (۳)
 . «تاقث دانسإلا لاجر ىقابو «تاقثلا ىف نابح نبا هركذ ةرافع نبا



 اا راك رز 7ص ل ل ل حبسا 2#

 :ىلامثلا طرق نب هللا دبع ىخأ طرق نب نمحرلا دبع ةياور
 نذؤم  نوميم نب نيكسم انثدح :روصنم نب ديعس لاق

 دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم هب ىرسأ ةليل ةي هللا لوسر نأ ءطرق نب نمحرلا دبع نع «مْيور
 تاومسلا غلب ىتح هب اراطف «هراسي نع ليئاكيمو هنيمب نع ليربج «ماقملاو "مزمز نيب ناك ىصقألا
 تاومسلا تحبس« "ريثك حيبست عم ىلعلا تاومسلا ىف ًاحيبست تعمس» :لاق عجر املف «ىلعلا
 . «ىلاعتو هلاحبس «ىلغالا ىلعلا ناحبس «الع اج ولعلا ىذ نم تاقفشم ةباهلا ىذ نم ىلعلا

 :ءارسإلا] ةيآلا#عبّسلا تاَوُمّسلا هَل حبست :ةروسلا هذه نم ىلاعت هلوق دنع ثيدحلا اذه ركذيو
45] . 

 و
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 :هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع ةياور

 نب ديبع نع «نانس ىبأ نع «ةملس نب دامح انثدح «رماع نب دوسأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 تيب حتف ركذف « ةيباحلاب ناك «هنع هللا ىضر «باطخملا نب رمع نأ ؟؛ بيعش ىبأو ميرم ىبأو مدآ

 لوقي باطخلا نب رمع تعمس :لاق مدآ نب ديبع نع «نانس وبأ ىنثدحف :ةملس وبأ لاق :لاق سدقملا

 نيب اهلك سدقلا تناكف «ةرخصلا فلخ تيلص ىنع تذخأ نإ: ا ؟ىلصأ نأ ىرت نيأ : بعكل

 هللا: وشر ىل كبيس ىلضا كلو ٠ ۷1 ؛ةيدوهللا تيهاض 2ع للا: نضر مرم لاق «كيذي

 . سانلا سنكو «هئادر ىف ةسانكلا سنكو هءادر طسبف ءاج مث ىلصف «ةلبقلا ىلإ مدقتف ةا

 موق نم وهو رابحألا بعك راشأ امك « هيدي نيب ىهو اهءارو ىلصي اميظعت ةرخصلا مظعي ملف

 ٠ - و ً 0 ٠ 14 ۰

 كلذب راشأ امل اذهلو ؛قحلا ىلإ ىدهف «مالسإلاب هيلع هللا نم نكلو .مهتلبق اهولعج ىتح اهنومظعي
 نم ةلبزم اهولعج دق اوناك نيذلا ىراصنلا ةناهإ اهناهأ الو «ةيدوهيلا تيهاض : نينمؤملا ريمأ هل لاق

 حيحص ىف ءاج امب هيبش اذهو .هئادرب سانكلا اهنع سنكو «ىذألا طامأ نكلو «دوهيلا ةلبق اهنأ لجأ

 . “< اهيلإ اولصت الو ءروبقلا ىلع اوسلجت ال» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ىوتخلا دثرم ىبأ نع ملسم

 :هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ةياور

 انثدح : (ناحبس ةروس» ريسفت ىف ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق .ةبارغ اهيفو ًادج ةلوطم ىهو

 ةيلاعلا ىبأ نع ءسنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ انثدح «جاجح انثدح «لهس نب ىلع

 ىرسأ يذلا احبس : لجو زع هللا لوق ىف - رفعج وبأ كش - هريغ وأ ةريره ىبأ نع ؛يحايرلا

 ا عيدسلا ما نب ع راو يما ت ىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب

 ا نع ت ا لقاك 80[ ليج لاف ؛ليئاكيم دعم ك ىلا: ىلإ ليري ءا لاف
 هيلإ فلتخاو . تارم ثالث هلسغف «هنطب هنع قشف : لاق .هردص هل حرشأو هبلق رهطأ اميك «مزمز

 .«ریبک ١ :ت ىف (۳) .؟مزمز نيب نم »:ف «ت ىف (۲) .«بدؤم » :أ ءت یف )١(

 .ةروسلا هذه نم ٤٤ :ةيآلا دنع كانه هجيرخت رظناو ءروصنم نب ديعس قيرط نم ىناربطلا ةياور نم ىتأيس )٤(

 .دنسملاو ءف «ت نم ةدايز )١( .«لاقف» :ف ىف (۵)

 )۷( دنسملا )١/۳۸(.

 .(ةالك) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .ىربطلاو ء2أ ءف ءت نم ةدايز (9)



 وإلا سبب (1) ةيآلا : ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 .ًاملعو اًملح هألمو «لغ نم هيف ناكام عزنو هردص حرشف ‹مزمز ءام نم ساسط ثالثب ليئاكيم

 .ةوبنلا متاخب هيفتك نيب متخو «ًامالسإو ًانيقيو ًاناميإو
 او ر ةلاق ا یا ا ف ويعم هع وک لك هيلع 1١١ يدق يرتب ا

۲ 
 اودصح املك «موی یف نودصحيو موي ىف نوعرزي موق ىلع ىتأف : :لاق مالسلا "امهيلع ليربج هعم

 هَّللا ليبس ىف نودهاجملا ءالؤه :لاق « ؟ اذه ام «ليربجاي » كلي ""ىبنلا لاقف .ناك امك داع
 .نيقزارلا ريخ وهو «هفلخي وهف ءىش نم اوقفنأ امو ‹ فعض ةئامعبسب ةنسحلا مهل فعاضت

 نم مهنع رتفي الو «تناك امك تداع تخضُر املك ءرخصلاب مهسوؤر خضرت موق ىلع ىتأ مث
 . ةبوتكملا ةالصلا نع مهسوؤر لقاثتت نيذلا ءالؤه :لاق « ؟ ليربجاي ءالؤه ام » :لاقف .« ءىس م كلذ

 « معنلاو لبولا حرست امك نوحرسي ر مهرابدأ ىلعو عاقر مهلابقأ ىلع موق ىلع ىتأ مث

 نيذلا ءالؤه :لاق «؟ليربجاي ءالؤه ام» :“ لاق ءاهتراجحو منهج فضرو موقزلاو عيرضلا رك
 ردا امو ًائيش هّللا مهملظ امو «مهلاومأ تاقدص نودؤي ال

 eee *!ردق ىف جيضن محل مهيديأ نيب موق ىلع ىتأ مث

 لجرلا اذه : لاقف « ؟ ليربجاي ءالؤه ام» :لاقف هيل ا ا

 موقت ةأرملاو] « حبصي ىتح اهدنع تيبيف ةثيبخ ةأرما ىتأيف «ةبيطلا لالحلا ةأرملا هدنع نوكت «كتمأ نم

 . '""[حبصت ىتح هعم تیبتف ًاثيبخ الجر ىتأتف «ًابيط ًالالح اهجوز دنع نم

 :لاق «هتقرخ الإ ءىش الو «هتقش هتقش الإ بوث اهب رمي ال «قيرطلا ىلع ةبشخ ىلع ىتأ مث :لاق

 الو ظ الت مث «"هنوعطقي قيرطلا ىلع نودعقي «كتمأ نم ماوقأ لثم اذه :لاق «؟ليربجاي اذهام»
 .[ 46: فارعألا] € هللا ليبَس نع نودصتو] نودعوت طارص ٍلَكب اودعقت

 ديزي وهو ءاهلمح عيطتسي ال ةميظع ' [بطح] ةمزح “عمج دق لجر ىلع ىتأ مث :لاق
 ردقي ال سانلا تانامأ هيلع نوكي كتمأ نم لجرلا اذه: ا «؟ليربجاي اذه ام ١ :لاقف ءاهيلع
 .اهيلع لمحي نأ ديري وهو اهئادأ ىلع

 «تناك امك تداع تضرق املك ديدح نم ضيراقمب مههافشو مهتنسلأ ضرقت موق ىلع ىتأ مث
 . ةنتفلا ءابطخ ءالؤه :لاق « ؟ ليربجاي ءالؤه ام » :لاق ء«ءىش كلذ نم مهنع رتفي ال

 (١١![ثيح] نم عجري نأ ديري روثلا لعجف «ميظع روث هنم جرخي ريغص رحج ىلع ىتأ مث
 مدني مث «ةميظعلا ةملكلاب ملكتي لجرلا اذه : لاقف «؟ليربجاي اذه ام » : لاقف « ‹ عيطتسي الف .جرخ

 200 ام «ليربجاي» : لاقف «اتوص عمسو «كسم حيرو «ةدراب ةبيط ًاحير دجوف داو ىلع ىتأ مث

 ام ىنتآ براي :لوقت «ةنجلا توص اذه :لاق «؟؟توصلا اذه امو ؟كسملا اذه امو ؟ةدرابلا ةبيطلا حيرلا

 ىتضفو «ىناجرمو ىؤلؤلو ىيرقبعو «ىسدنسو ىريرحو ىقربتسإو «ىفرغ ترثك دقف «ینتدعو
 )١( هللا لوسر لاقف » : ف ىف (۳) . «هیلع»: ءف.ت ىف (۲) .«هلمحف ): ف ىف .

 .ىربطلاو ءأ ءف «ت نم ةدايز (5) .«رودق»: ف «ت ىف (0) .«لاقف » : ف ىف (4)

 .«لمح» :ت یف (9) .أءف نم ةدايز (6) .«هنوعطقيف 7: ف «ت یف (۷)
 .ىربطلا نم تبثملاو «عضوم» : ه ءت ىف )١10( .«لاق » :ف ىف )١١( .ىربطلاو ءأ ف «ت نم ةدايز )٠١(

 .(اذه ام :أ ف «ت یف (۳)
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 ىنتدعو ام ىنتآف ىنبلو ىرمخو «یئامو ىلسعو «ىبكارمو ىقيرابأو «یفاحصو ىباوكأو ىبهذو

 «یب كرشي ملو ًاح اص لمعو ىلسربو یب نمآ نمو «ةنمؤمو نمؤمو «ةملسمو ملسم لك كل :لاقف
 نمو « هتیزج ىنضرقأ نمو «هتيطعأ ىنلأس نمو « نمآ وهف ىنيشخ نمو « ًادادنأ ىنود نم ذختي ملو

 نسحأ هللا كرابتو «نونمؤملا حلفأ دقو ءداعيملا فلخأ ال ءانأ الإ هلإ ال هللا انآ ىنإ «هتيفك ىلع لكوت
 .تيضر دق :تلاق .؛نيقلاخلا

 اي حيرلا "هذه ام »:لاقف «ةئتنم ًاحير دجوو ءاركنم اتوص عمسف داو ىلع ىتأ مث »:لاق
 ترثك دقف «ینتدعو ام ىنتآ براي :لوقت منهج توص اذه :لاقف « ؟توصلا اذه امو ؟ليربج

 دتشاو «ىرعق دعب دقو «ىباذعو ىقاسغو «ىعيرضو «یمیمحو ىريعسو «ىلالغأو ىلسالس

 «ةثيبخو ثيبخ لكو «ةرفاكو رفاكو «ةكرشمو كرشم لك كل :لاقف «ىنتدعو ام لك ىنتآف «یرح

 .تيضر دق :تلاق .باسحلا مويب نمؤي ال رابج لكو

 .ةكئالملا عم ىلصف لخد مث د «ةرخص ىلإ هسرف طبرف لزنف «سدقملا تيب ىتأ ىتح راس مث : لاق

 ؟دمحم لسرأ دق وأ :اولاق . لك دمحم : لاق ؟كعم اذه نم ‹ ليربجاي :اولاق ةالصلا تيضق املف

 .ءاج ءىجملا معنو «ةفيلخلا معنو خألا معنف «ةفيلخ نمو خأ نم هللا هايح :اولاق . معن : لاق

 .ًامالسو ًادرب ىلع اهلعجو ءرانلا نم ىنذقنأو «ىب متؤي ًاتناق ةمأ ىنلعجو .ًاميظع اكلم ىناطعأو

 .اميلكت ىنملك ىذلا هلل دمحلا :لاقف «لجو زع «هبر ىلع ىنثأ «ءالسلا هيلع «ىسوم نإ نع

 هبو قحلاب نودهي ًاموق ىتمأ نم لعجو «ىدي ىلع ليئارسإ ىنب ةاجنو نوعرف لآ كاله لعجو
 ىل لعج ىذلا هلل دمحلا :لاقف ")لجو زع]هبر ىلع ىنثأ .مالسلا هيلع« دواد نإ مث .نولدعي
 ةمكحلا ىناطعأو «ريطلاو نحبسي لابحلا ىل رخسو «ديدحلا ىل نالأو ءروبزلا ىنملعو .ًاميظع اكلم

 ىذلا هلل دمحلا :لاقف ''”لجو زع]هبر ىلع ىنثأ «مالسلا هيلع «ناميلس نإ مث .باطخلا لصفو
 باوجل اك نامجو « ليئامتو بيراحم نم تئسش تئشام ىل نولمعي نيطايشلا ىل رخسو  حايرلا ىل رخس

 سنإلاو نيطايشلا دونج ىل رخسو «ًالضف ءىش لك نم ىناتآو «ريطلا قطنم ىنملعو «تايسار رودقو

 لعجو .ىدعب نم دحأل ىغبني ال ًاميظع ًاكلم ىناتآو « نينمؤملا هدابع نم ريثك ىلع ىنلضفو «ريطلاو

 :لاقف «لجو زع «هبر ىلع ىنثأ «مالسلا هيلع «ىسيع نإ مث . باسح هيف سيل ًابيط اكلم ىكلم

 « نوكيف «نك»:هل لاق مث بارت نم هقلخ «مدآ لثم ىلثم لعجو «هتملک ىنلعج ىذلا هلل دمحلا

 نوكيف هيف خفنأف «ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخأ ىنلعجو «ليجنإلاو ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا ىنملعو

 ىمأو بدا اراب ريو سفر "وذا ىتوملا ىيحأو صربألاو همكألا ئربأ ىنلعجو ءهّللا نذإب ًاريط

 زع «هبر ىلع ىنثأ ةي '”دمحم نإ مث :لاق . ليبس انيلع ناطيشلل نكي ملف «ميجرلا ناطيشلا نم
 ىذلا هلل دمحلا :لاقف ' [لجو زع] ىبر ىلع نثم ىنإو «هبر ىلع ىنثأ مكلكف » :لاقف «لجو
 لعجو « ءىش لكل ناب دف ١ ناق لا ىلع لانو ادو اري سانلل ةفاكو «نيملاعلل ةمحر ىنلسرأ

 «مث :لاق» :أ ءف ىف (۳) .«اذه ام١:أ ىف (۲) .«امب» :ت ىف )١(

 . هللا نذإب » :أ ءف ىف (۸) أ نم ةدايز (۷ «5) .«مالسلاو ةالصلا هيلع» :ت ىف ١( ؛4)

 .«نآرقلا » :ف «ت یف (۱۱) .أ ءف نم ةدايز (۰) .؟هللا لوسر اذمحم»# : ىف (9)



 6 ا ذآ < )0١( هيآلا ا ا ةزوسد مالا ءا

 ‹نيرخآلا مهو نيلوألا مه ىتمأ لعجو ءًأطسو ةمأ ىتمأ لعجو «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ىتمأ

 هيلع] ميهاربإ لاقف « ًامتاخو ًاحتاف ىنلعجو «یرکذ یل عفرو «یرزو ىنع عضوو «یردص یل حرشو

 : ا ااو [مالسلا
 . ةمايقلا موي ةعافشلاب حتاف «ةوبنلا متاخ : ىزارلا رفعج وبأ لاق

 مث « ًاريسي هنم برشف . برشا : ليقف ءام هيف اهنم ءانإب ىتأف ءاههاوفأ ةاطغم ةثالث ةينآب ىتأ مث

 هيف رخآ ءانإ هيلإ عفد مث .ىور ىتح هنم برشف «برشا :هل ليقف «نبل هيف رخآ ءانإ هيلإ عفد
 اهنإ امأ: 2)[مالسلا هيلع] ليربج هل لاقف . «تيور دق هديرأ ال» :لاقف برشا :هل ليقف رمح

 . ليلق الإ كتمأ نم كعبتي مل اهنم تبرش ولو «كتمأ ىلع مرحتس
 دقوأ :اولاق . دمحم :لاقف ؟ليربجاي اذه نم : ليقف ‹ حتفتساف ءامسلا ىلإ هب دعص مث :لاق

 .ءاج ءىجملا معنو «ةفيلخلا معنو خألا معنف ؛ةفيلخ نمو خأ نم هللا هايح :اولاق . معن :لاق ؟لسرأ
 هنيمب نع «سانلا قلخ نم صقني امك ءىش هقلخ نم صقني مل ")قلخلا مات لجرب وه اذإف لخدف

 هنيمي نع ىذلا بابلا ىلإ رظن اذإ « ةثيبخ حير هنم جرخي باب هلامش نعو «ةبيط حير هنم جرخي باب
 خيشلا اذه نم «ليربجاي ١:تلقف «نزحو ىكب هراسي نع ىذلا بابلا ىلإ رظن اذإو «رشبتساو كحض

 2 *[مالسلا هيلع] مدآ كوبأ اذه كل ا ناذه امو ؟ءىش هقلخ نم صقني مل ىذلا قلخلا ماتلا
 بابلاو < رشبتساو كحض هتيرذ نم ' اد نف ىلإ رظن اذإ «ةنجلا باب هنيمي نع ىذلا بابلا اذهو

 .نزحو ىكب هتيرذ نم هلخدي نم ىلإ رظن اذإ «منهج باب هلامش نع ىذلا

 هللا لور دنع لاف ؟ تاج الم قم : ليقف «حتفتساف ةيناثلا ءامسلا ىلإ ليربج هب دعص مث

 معنلو خألا معنلف «ةفيلخ نمو خأ نم هللا هايح :اولاق .معن : :لاق ؟ دمحم لسرأ دق وأ :اولاق

 : لاق «؟ناباشلا ناذه نم «ليربج اي»: لاقف نيباشب وه اذإف لخدف :لاق .ءاج ءىجملا معنو ةفيلخلا

 .مالسلا امهيلع ةلاخلا انبا ءايركز نب ىيحيو «ميرم نبا ىسيع اذه
 ؟كعم نمو :اولاق .ليربج :لاق ؟اذه نم :اولاقف «حتفتساف ةثلاثلا ءامسلا ىلإ هب دعصف :لاق

 معنو خألا معنف «ةفيلخ نمو خأ نم هللا هايح :اولاق .معن :لاق ؟ لسرأ دق وأ :اولاق .دمحم :لاق

 لضف امك ؛«نسحلا ىف سانلا ىلع لضف دق لجرب وه اذإف لخدف :لاق .ءاج ءىجملا معنو «ةفيلخلا

 «؟نسحلا ىف سانلا ىلع لضف دق ىذلا ليربجاي اذه نم »:لاق«بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا
 . "السلا هيلع «فسوي كوخأ اذه :لاق

 نمو :اولاق .ليربج :لاق ؟اذه نم : ؟)اولاقف 5 eS : لاق

 معنف «ةفيلخ نمو خأ نم هللا هايح :اولاق .معن :لاق '  ؟لسرأ دق وأ :اولاق .دمحم :لاق ؟كعم

 :لاق «؟ليربجاي اذه نم» :لاق «لجرب وه اذإف «لخدف :لاق .ءاج ءىجملا معنو «ةفيلخلا معنو خألا

 الغ ام لاما هللا تفز نرد اذه

 .«ىلع» :ف ىف )٤( . «ةقلخلا مات ١ :ف ىف (۳) .أ ء ف نم ةدايز (5 ۰۱)

 .«مالسلاو ةالصلا هيلع» :ت ىف (۷) .«هلخدی» :ف ءت یف )١( .أ نم ةدايز (4)

 .«هيلإ لسرأ» :أ ف ىف )٠١( .2« ليقف» :ف ىف (9) .«ءامسلا ىلإ تدعص مث » :ف ىف (۸)

 )١١( ت نم ةدايز .



  ۳٦جتحح  آلا ار ةروس نا لا ےک ب 0

 ؟كعم نمو :اولاق .ليربج :لاق ؟اذه نم :اولاقف «حتفتساف ةسماخلا ءامسلا ىلإ هب دعص مث
 معنف «ةفيلخ نمو خأ نم هللا “"هايح :اولاق .معن :لاق ؟هيلإ ''لسرأ دق وأ :اولاق .دمحم :لاق
 :لاق «مهيلع صقي موق هلوحو سلاج لجرب وه اذإف لخد مث .ءاج ءىجملا معنو «ةفيلخلا معنو خألا
 . ليئارسإ ونب ءالؤهو''7[هموق ىف] ببحملا نوراه اذه :لاق «؟هلوح ءالؤه نمو ؟ليربج اي اذه نم»

 ؟كعم نمو:اولاق .ليربج :لاق ؟اذه نم :ليق «حتفتساف ةسداسلا ءامسلا ىلإ هب دعص مث
 خألا معنف «ةفيلخ نمو خأ نم هللا هايح :اولاق .معن :لاق 27 ؟لسرأ دق وأ :اولاق دمحم :لاق

 نم «ليربج اي »:لاقف «لجرلا ىكبفا 0 «سلاج لجرب وه اذإف . "ءىجملا معنو «ةفيلخلا معنو
 ىلع مدآ ىب مركأ ىنأ ليئارسإ وتب معز :لاق 0؟ ىكبي هلاب امف »لاق + یسوم لاق «؟اذه
 «لابأ مل هسفنب هنأ ولف «ىرخأ ىف انو ءايند ىف ىنفلخ دق مدآ ىنب نم لجر اذهو «لجو زع للا

 .هتمأ ىبن لك عم نكلو

 نمو :ليق .ليربج :لاق ؟ اذه نم :هل ليقف «حتفتساف ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب دعص مث :لاق
 معنف :«ةفيلخ نمو خأ نم هللا :اولاق .معن :لاق ؟ هيلإ لسرأ دق وأ :اولاق .دمحم :لاق ؟كعم

 ىلع ةنجلا باب دنع سلاج طمشأ لجرب وه اذإف لخدف :لاق .ءاج ءىجملا معنو «ةفيلخلا معنو خألا

 نيذلا ءالؤه ماقف «ءىش مهناولأ ىف موقو « سيطارقلا لاثمأ هوجولا ضيب سولج موق هدنعو «ىسرك
 ًارهن اولخد مث ءىش مهناولأ نم صلخ "دقو اوجرخف «هيف اولستغاف ًارهن اولخدف ءىش مهناولأ ىف
 هيف اولستغاف رخآ ًارهن اولخد مث ءىش] مهناولأ '' [نم] صلخ دقو اوجرخف «هيف اولستغاف رخآ
 0 ىلإ اوسلجف اوؤاجف «مهباحصأ ناولأ لثم تراصف “""[مهناولأ تصلح دقو اوجرخف

 ٠ی مهناولا نف نیلا ره نيو ؟هوجولا ضيبلا الوهم مث ا اذه نم نوچ اقف
 هيلع] ميهاربإ كوبأ اذه :لاق «؟ مهناولأ تفص دقو اوؤاجف اهيف اولخد ىتلا راهنألا هذه امو

 . ملظب مهناميإ اوسبلي مل موقف هوجولا ضيبلا ءالؤه امأو :نرالا ىلع طمش نم كرا ماسلا
 .مهيلع هللا باتف اوباتف «ًائیس رخآو ًاحلاص ًالمع اوطلخ موقف «ءیش مهناولأ ىف ذ نيذلا ءالؤه امأو

 . ًاروهط ًابارش مهبر مهاقس ثلاثلاو للا همست قاكلاو هللا ةمحر اهلوأف راهنألا امأو

 ىلع كتمأ نم الخ دحأ لك اهيلإ ىهتني ةردسلا هذه :هل ليقف ةردسلا ىلإ ىهتنا مث :لاق

 «همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو «نسآ ريغ ءام نم راهنأ اهلصأ نم جرخي ةرجش ىه اذإف « كتنس

 اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجش ىهو «ىفصم لسع نم راهنأو « نيبراشلل ةذل رمخ نم راهنأو
 «لجو زع «قالخلا رون اهيشغف :لاق .اهلك ةمألل ةيطغم اهنم ةقرولاو .اهعطقي ال ًاماع نيعبس

 كلو نوع لات هللا ف لاق ا نع قب نخ نالا ناعما نال يفر

 .ىربطلاو ءأ ءف «ت نم ةدايز (۳) .«هايح هب ابحرم :اولاق» :أ ءف ىف (۲) .«هيلإ لسرأ» :أ «ف ىف )١(

 .«ءاج ءىجملا» :أ ف «ت ىف (5) .«هيلإ لسرأ» :أ «ف ىف )٥( .«ليقف :١ ف ىف )٤(

 . ادق :١ ت ىف (0) .«معزي ١:١ ت ىف (8) . «هلامف» :ت یف (۷)

 .أ ف نم ةدايز (۱1) .ىربطلاو ءأ ءف «ت نم ةدايز )١١( .ىربطلاو ءأ ءف نم ةدايز )۱١(

 .«عقت ىتح » :أ ءف ءت یف )١4( .«اهيشغو » :ت یف (۱۳)

 )١5( كلذ دنع ىنعي هملكف » :ت یف .



 ۷ )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ءاميلكت ىسوم تملكو «ًاميظع اكلم هتيطعأو «ًاليلخ ميهاربإ تذختا كنإ» :لاق "لس :هل لاق

 ءاميظع اكلم ناميلس تيطعأو «لابجلا ]هل ترخسو «ديدحلا هل تنلأو «ًاميظع اكلم دواد تيطعأو

 ىغبني ال اًميظع اكلم هل تيطعأو «حايرلا [هل ترخسو «نيطايشلاو سنإلاو نجلا هل ترخسو

 ىتوملا ىيحيو صربألاو همكألا ئربي هتلعجو «ليجنإلاو ةاروتلا ىسيع تملعو «هدعب نم دحأل

 هبر هل لاقف .«ليبس امهيلع ناطيشلل نكي ملف «ميجرلا ناطيشلا نم همأو هتذعأو «كنذإب

 الا ا كراو محلا تج اروا توکم سو < ال كتا دقو وتم
 الإ ركذأ الف «ءكركذ كل تعفرو «كرزو كنع تعضوو «كردص كل تحرشو ء«ًاريذنو ًاريشب ةفاك

 مه كتمأ تلعجو ءًأطسو ةمأ كتمأ تلعجو «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ كتمأ تلعجو «ىعم تركذ

 تلعجو « ىلوسرو ىدبع كنأ اودهشي ىتح ةبطخ مهل زوجت ال كتمأ تلعجو «نيرخآلا و نيلوألا

 ‹«هل ىضقي مهلوأو «ًاثعب مهرخآو ءآقلخ نييبنلا لوأ كتلعجو «مهليجانأ مهبولق آماوقأ كتمأ نم

 مل شرعلا تحت زنك نم ةرقبلا ةروس ميتاوخ كتيطعأو «كلبق ىبن اهطعي مل ىناثملا نم ًاعبس كتيطعأو
 ءداهجلاو «ةرجهلاو «مالسإلا :مهسأ ةينامث كتيطعأو ءرثوكلا كتيطعأو «كلبق ًايبن اهطعأ

 لاقف .ًامتاخو ًاحتاف كتلعجو «ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو «ناضمر موصو «ةالصلاو «ةقدصلاو

 ىلإ ىنلسرأو «ثيدحلا عماوجو هميتاوخو “مالكلا حتاوف ىناطعأ :تسب ىبر ىنلضف ٠ : ب ىبنلا
 ملو مئانغلا ىل تلحأو ءرهش ةريسم نم بعرلا ىودع بولق ىف فذقو «ًاريذنو ًاريشب ةفاك سانلا

 .«ًادجسمو ًاروهط اهلك ضرألا ىل تلعجو «ىلبق دحأل لحت

 :لاق ؟دمحماي ترمأ مب :لاق ىسوم ىلإ عجر املف .ةالص نيسمخ هيلع ضرفو :لاق

 ىنب نم تيقل دقف «ممألا فعضأ كتمأ نإف «فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجرا :لاق «ةالص نيسمخب»

 مث .ًارشع هنع عضوف «فيفختلا هلأسف «لجو زع «هبر ىلإ كي ىبنلا عجرف :لاق «ةدش ليئارسإ

 كتمأ نإف «فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجرا :لاق «نيعبرأب ١:لاق ؟ترمأ مكب :لاقف ىسوم ىلإ عجر

 هلأسف [لجو زع]هبر ىلإ كي ىبنلا عجرف :لاق «ةدش ليئارسإ ىنب نم تيقل دقو «ممألا فعضأ
 هل لاقف ««نيئالثب ترمأ ١:لاق ؟ترمأ مكب :لاقف ىسوم ىلإ عجرف ءًارشع هنع عضوف «فيفختلا

 «ةدش ليئارسإ ىنب نم تيقل دقو «ممألا فعضأ كتمأ نإف «فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجرا :ىسوم

 :©9لاقف ىسوم ىلإ عجرف ءارشع هنع عضوف «فيفختلا هلأسف ")لجو زع]هبر ىلإ عجرف :لاق
 كتمأ نإف فيفختلا هلأساف "[لجو زع] كبر ىلإ عجرا :لاق .«نيرشعب ترمأ»: لاق ؟ترمأ مكب

 فيفختلا هلأسف “"[لجو زع]هبر ىلإ عجرف :لاق «ةدش ليئارسإ ىنب نم تيقل دقو ممألا فعضأ
 ىلإ عجرا :لاق ««رشعب ترمأ »:لاق ؟ترمأ مكب :لاقف ىسوم ىلإ عجرف .ارشع هنع عضوف

 «ةدش ليئارسإ ىنب نم تيقل دقو «ممألا فعضأ كتمأ نإف «فيفختلا هلأساف '' [لجو زع]كبر

 ءىسوم ىلإ عجرف .ًاسمخ هنع عضوف فيفختلا هلأسف ''١)[لجو زع]هبر ىلإ ءايح ىلع عجرف :لاق
 نإف «فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجرا :لاقف ««سمخب»:لاق ؟ترمأ مكب: '"لاقف «مالسلا هيلع

 .(«نمحرلا بيبح دمحم» :ت ىف (۳) .ىربطلاو ءأ ءف نم ةدايز (0) .«لاقف» :ف ىف )١(

 .أ ءف نم ةدايز (5) .ف نم ةدايز (۵) .«ملكلا» : ف ىف ()
 .«لاق» :ف ىف )١1١( .أ «ف نم ةدايز )-١١( .«لاق» :ت ىف (۷)



 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا ۳۸

 [تييحتسما ضخ ير. ىلإ تجر دف لاق  ةدش ليئارسإ نب نه تقلا دقو ممالا تاحضا كتمأ
 كنع نيزجي نهنإف «تاولص سمخ ىلع كسفن تربص امك كنإ امأ :ليق ««هيلإ عجارب انأ امف

 اكو :لاق « اضرلا لك هلي دمحم ىضرف :لاق .اهلاثمأ رشعب ةنسح لك نإف ءةالص نيسمخ
 . هيلا عجر نيح هل مهريخو هب رم نيح هيلع مهدشأ نم «مالسلا هيلع «یسوم

 رفعج ىبأ نع ءمساقلا نب مشاه رضنلا ىبأ نع «هّللا ديبع نب دمحم نع «ريرج نبا هاور مث

 ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع  رفعج وبأ كش - هريغ وأ ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا
 . "'هانعمب هركذف ةا

 SU ع ىذا ل «ىنيلاملا ديعس ىبأ نع .ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور دقو

 نأ ىقهيبلا ركذو ا و روح نبا هاورام لثم ركذف «لهس نب ىلع انثدح ,ةلمرلاب ىسلابلا را

 نع «هدج نع الا فحم نب للا نب جم نب ليعامسا نف اوو هللا كع انآ مكاحلا

 - ىزارلا رفعج ابأ ىنعي  ناهام نب ىسيع ىنثدح «ليعامسإ نب متاح نع «ىريبزلا ةزمح نب ميهاربإ
 . هركذف ءب ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع« سنأ نب عيبرلا نع

 ءريكب نب سنوي انثدح «ريمن نب هللا دبع نب دمحم انثدح «ةعرز وبأ ركذ :متاح ىبأ نبا لاقو
 نع «ىركبلا سنأ نب عيبرلا نع - قرارا نفسج انأ وع یل هللا دلع ب: نع ندع
 و : هللا لاق» : لاق هيم هللا لوسر نأ ةريره أ ياد ىسيع كش - هريغ وأ ةيلاعلا ىبأ

 .هانقس ام وحنك هلوطب ثيدحلا ركذف 24 “"[اصفألا دجسملا ىلإ ]مارحلا . دجسملا نم اليل هدبعب ئ رسأ

 هفعض دقو «ًاريثك ثيدحلا ىف مهي ىزارلا» :ةعرز وبأ ظفاحلا هيف لاق «ىزارلا رفعج وبأ» : تلق

 ضعب ىف ثيدحلا اذهو . رظن هب درفت اميفف ظفحلا ئيس هنأ رهظألاو ‹ مهضعب هقثوو ءاضيأ هريغ

 مانملا ىف بدنج نب ةرمس ةياور نم مانملا ثيدح نم ءىش ا ديدم واكو. ةبازغهظاقلا

 . ملعأ هّللاو ءءارسإلا
 ريع هس ع 5 8 5 2

 .«ىرهزلا نع «رمعم انأبنأ :قازرلا دبع ثيدح نم نيحيحصلا ىف ملسمو ىراخبلا ىور دقو
 : لاق «ىسوم تيقل »:هب ىرسأ نيح للم ىبنلا لاق :لاق ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس ىنربخأ

 تيقلو» :لاق .ةءونش لاجر نم هنأك « سأرلا لجر «برطضم - :لاق هتبسح  لجر اذإف هتعنف

 تيأرو» :لاق . مامح ىنعي - ساميد نم جرح امنأك رمحأ ني 5 ا ىبنلا هتعلف - ( ىسيع

 ذح : ىل ليق ءرمخ رخآلا ىفو نبل امهدحأ ىف نيءانإب تيتأو » : لاق . اهب هدلو هبشأ انأو « ميهاربإ

 ول كنإ امأ  ةرطفلا تبصأ :وأ  ةرطفلا تيده :ىل ليقف «تبرشف «نبللا تذخأف «تئش امهيأ

 )5/١6(. ىربطلا ريسفت )١(

 )١6/ ٠١(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .(۳۹۷ , ۳۹۱/۲) ةوبنلا لئالد (۳)
 .(۳۹۷ /۲) ةوبنلا لئالد ()

 .ت نم ةدايز () .«ىنميلا » :ت ىف (9)

 .(ةعبر :لاق» :أ ءت ىف (۸) .«هيف» : ت یف (۷)



 )١( ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 هوحن هب  ىرهزلا نع .رخآ هجو نم هاجرخأو .«كتمأ توغ رمخلا تذخأ

 «ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع نع ل ا حا وع «عفار نب دمحم نع ملتي حتما ئفو

 لوسر لاق :لاق للا سكر «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع «ىمشاهلا لضفلا نب , هللا دبع نع

 ف كرو اا نع را "یارسم نع ىنلأست شيرقو رجحلا ىف ىنتيأر دقلا : الك هللا

 مهتأبنأ الإ ءىش نع ىنولأس ام «هيلإ رظنأ ىل هللا هعفرف ءطق هلثم تبرك ام ابرك تبركف ءاهتبثأ مل
 نم هنأك دعج برض لجر وه اذإو « ىلصي مئاق ىسوم اذإو «ءايبنألا نم ةعامج ىف ىنتيأر دقو «هب

 اذإو « يفقثلا دوعسم نب ةورع ًاهبش هب سانلا برقأ ىلصي مئاق ميرم نبا ىسيع اذإو و لاجر

 لاق تغرف املف «مهتممأف ة ةالصلا تناحف - هسفن ىنعي - مكبحاص هب سانلا هبشأ ىلصي مئ ميهاربإ

 . 90« مالسلاب ىنأدبف هيلإ تفتلاف "[هيلع ملسف ]رانلا بحاص كلام اذه ءدمحماي : لئاق

۳۹ 
(1) 

 نب ىلع نع «ةملس نب دامح انثدح «لاهنم نب جاجح انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ةليل تيأر » : الك هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «تلصلا ىبأ نع «ديز

 تيتأو» :لاق . «قعاوصو قربو دعر اذإف ' قف ترظنف «ةعباسلا ءامسلا ىلإ انيهتنا ال ىب ىرسأ

 : لاق ؟ ليربجاي ءالؤه نم :تلقف مهنوطب جراخ نم ىرت تايحلا اهيف تويبلاك مهنوطب موق ىلع

 «تاوصأو ناخدو جهرب انأ اذإف ىنم لفسأ ترظن ايندلا ءامسلا ىلإ تلزن املف « ابرلا ةلكأ ءالؤه

 توكلم ىف اوركفتي الأ مدآ ىنب نيعأ ىلع نوفرحي نيطايشلا هذه :لاق ؟ ليربجاي اذه ام :تلقف

 .« بئاجعلا اوأرل كلذ الولو «ضرألاو تاومسلا

 نم هجام نبا هاورو .هب «ةملس نب دامح نع امهالك .نافعو نسح نع دمحأ مامإلا هاورو
5 000 

 1 هب «دامح ثيدح

 :مهريغو مدقت نمت [مهنع هللا ىضر]ةباحصلا نم ةعامج ةياور

 قاقدلا بوقعي نب ديزي نب نادبع انربخأ  مكاحلا ىنعي  ِهّللا دبع وبأ انربخأ :ىقهيبلا ظفاحلا لاق

 ١ 5 0 ۹ 1 ( هرج
 لأ ني يلوا ا دخ يقدح نق قي" ضنا قي 1 ىرصنلا دعس نب رمع انثدح

 نب ىلع نع - ضعب ىلع ثيدحلا ىف ديزي مهضعب  بئاسلا نب ءاطعو < ‹شمعألا ناميلسو E تاس

 - سابع نبا نع هثدح نمع را و فاهم | ري يضم ودم سنابك وم اع واط ا

 )١( ملسم حيحصو (۳۳۹ ٤)مقرب ىراخبلا حيحص برقم)١18(.

 ) )۲.ملسمو ءأ «ف نم ةدايز (9) .«ىرمأ نع» :ت ىف

  )4( bsمقرب ملسم حيحص (¥)

 ) )6.«ىسأر قوف» :أ ءف ىف

 )١( :ةيآلا ريسفت دنع دمحأ ةياور نم ثيدحلا قبسو .(۲۲۷۳) مقرب ةجام نبا ننسو (777 _ ۳ /؟)دنسملا  1۸١ةروس نم

 ) )۷.؟ةرضن ىنب نم » :ف ىف (9) .«ىرضنلا »:ف ىف (۸) .أ نم ةدايز

 )٠١( :أ ىف ١ .«هّللا دبع نعو» :ف ءتاىف(١١) .«ةملس



 (9):ةيآلا' : ءازسإلا ةرؤس د نسفاخلا عزا“ تتنب هس كس للسبب ٠

 ‹كاحضلا نع و و دو اغ نع «ىبعشلا رماع نع «ىليقعلا ملسم نب ميلس نعو

 ا لاق 3 هوس ا ءانقار ئاھ ما تيب ىف كلي هللا لوسر ناك 0 محا زمول

 تحص نإ هللا ةردق ىف اهتم ءىش رکنی ال امن كلذ ريغو ةكئالملاو جردلا ددع هيف ركذي .ةليوط ًاثيدح

 «ةيافك جارعملاو ءارسإلا تابثإ ىف ىدبعلا نوراه ىبأ ثيدح ىف لبق انركذ اميف : ىقهيبلا لاق

 . "”قيفوتلا هّللابو

 .نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر «نيرسفملا ةمئآو نيعباتلا نم دحاو ريغ ثيدحلا اذه لسرأ دقو :تلق

 :اهنع هللا ىضر «نينمؤملا مأ ةشئاع ةياور

 انثدح 0 دمحأ نب 0 ىنربخأ فاح هللا دبع وبأ 0 0 0 امإلا]لاق

 حبصأ ا ا e ىرسأ ال : تلاق «اهنع هللا ىضر :ةقئاع نع «ةورع نع

 له :اولاقف «ركب ىبأ ىلإ كلذب اوعسو «هوقدصو هب اونمآ اوناک نمم سان دتراف «كلذب سانلا ثدحي

 معن :اولاق ؟ كلذ لاق وأ :لاقف !سدقملا تيب ىلإ ةليللا هب ىرسأ هنأ معزي ؟ كبحاص ىف كل

 نآ لبق كانو «سدقملا كتيب ىلإ ةلبللا بهذ اهلا هقدصت الا قنص نقل كلذ: لاق ناك نيل لاف
 .ةحور وأ ةودغ ىف ءامسلا ربخب هقدصأ «كلذ نم دعبأ وه اب هقدصأل ىنإ معن :لاق ؟ حبصي

Eع هللا يفر قيدنملا  

 ىناه مأ نع « ناذاب حلاص ىبأ نع ؛ىبلكلا بئاسلا نب دمحم ىنثدح : قاحسإ نب دمحم لاق

 هللا لوسرب ئرسسأ ام «لوقت تناك اینا هلق هللا لور یر نق ااغ هللا ىضر] بلاط نبأ تن
 ليبق ناك املف ءانمنو مان مث ةرخآلا ءاشعلا ىلصف «ةليللا كلت ىدنع مئان «ىتيب ىف وهو الإ هك

 ءاشعلا مكعم تيلص دقل «ئناه مأ اي»: لاق هعم انيلصو حبصلا ىلص املف يَ هللا لوسر انبهأ رجفلا

 نآلا مكعم ةادغلا ةالص تيلص مث «هيف تيلصف سدقملا تيب تئج مث «ىداولا اذهب تيأر امك ةرخآلا
 0 5 امك

 1 نير

 «ىراصنألا ليعامتت نب دمعت نع هدقيم ىف یی وا هاور نكل «طقاس ةرمب كورتم :ىبلكلا

 اذه نم طسبأب ئناه مأ نع «حلاص ىبأ نع.“ اا و يآ نو وحك و ون رمض قع

I )كيف 

 )٤١٤/۲(. ةوبنلا لئالد (0)

 .؟ىركبلا» :ت ىف (4) .أ ءف نم ةدايز (۳)

 .«هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه » :لاقو (17 /5) كردتسملا ىف وهو ( ٠ /۲) ةوبنلا لئالد (5)

 .أ نم ةدايز 000

 .قاحسإ نب دمحم قيرط نم )1١5/( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)

 .«ىنابيشلا 7: أ ءف «ت ىف (۸)



 i سلا رسالة رواج سماك وكلا

 . "نهه بتكيلف «قايسلا
 مأ نع «ةمركع نع .رواسملا ىبأ نب ىلعألا دبع ثيدح نم ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا ىورو

 ةفاخم مونلا ىنم عنتماف «ليللا نم هتدقفف «ىتيب ىف هب ىرسأ ةليل ب هللا لوسر تاب :تلاق ناه

 ىديب ذخأف ىناتأ «مالسلا هيلع «ليربج نإ» : لكي هللا لوسر لاقف .شيرق ضعب هل ضرع نوكي نأ

 ىب ىهتنا یتح قلطنا مث «اهيلع ىنلمحف «رامحلا قوفو لغبلا نود ةباد بابلا ىلع اذإف « ىنج ر خف

 «ةرمح ا ىلإ برضي ضيبأ و میرم نبا ىسيع ىنارأو « ةءونش دزأ لاجرب هتهبش «رعشلا طبس

 «ىزعلا دبع نب نطقب هتهبش « ىنميلا نيعلا ح وسمت لاجدلا ىنارأو ‹ ىفقثلا دوعسم نب ةورعب هتهبش

 «ىسواسولا ليعامسإ نب دمحم انثدح » :لاق )٠١( مقرب هخويش مجعم ىف ىلعي وبأ هاور دقو «هتابثإ خسنلا ىف دجأ ملو اذك )١(

 لوسر ىلع لحد :تلاق ئناه مآ نع «ئناه مآ ىلوم حلاص ىبأ نع «ینابیسلا ورمع ىبأ نب ىبحي انثدح «ةعيبر نب ةرمض انثدح

 باب ىلإ ىب بهذف «ليربج ىناتأف «مارحلا دجسملا ىف ةّليللا تب ىنأ ترعش» :لاقف «یشارف ىلع انأو «سلجف «سّلَعب كي هللا
 طوبه ىف ىنذخأ اذإ «هرصب دم هرفاح عضي ناكو تبكرف «نينذألا برطضم «لغبلا نودو ءرامحلا قوف «ضيبأ ةبادب اذإف ءدجسملا

 « سدقملا تيب ىلإ انيهتنا ىتح «قنتوفي“ال لیربجو «هادي ترصقو هالجر تلاط دوعص ىف ىنذخأ اذإو الجر ترصقو هادي تلاط

 .مهتملكو مهب تيلصت «ىسيعو «ىسومو «ميهاربإ مهنم ا ءاهب قثوت ءايبنألا تناك ىتلا ةقلحلاب هئقثوأف

 مث .كتمأ تّدترال رمخلا تبرش ول ءرمخلا تكرتو «نبللا تبرش :ليربج ىل لاقف «ضيبألا تبرشف «ضيبأو رمحأ نيءانإب تينأو

 نم كبذكيف ءاشيرق اذهب ثدحت نأ !ىمع نبا اي هللا كدشنأ :هئادرب تقلعف :تلاق «ةادّغلا هب تيلصو مارحلا دجسملا تيتأف «هتبكر
 اذإف «سيطارقلا ىط اهنأك هرازإ قوف «هنكع ىلإ ترظنف «هنطب نع عفتراف «ىدي نم هعزتناف «هئادر ىلع هديب برضف .كقدص

 كحيو :ةعبل ىتيراجل تلقف «جرخ دق وه اذإ ىسأر تعفر املف «ةدجاس تررخف «ىرصب فطخي داك «هداؤف دنع عطاس رون

 ا «شيرق نم رفن ىلإ ىهتنا ةي هللا لوسر نأ ىنتربخأ ُهَعْبَن تعجر املف ؟هل لاقي اذامو «لوقي اذام ىرظناف «هيعبتا

 ءةادغلا هب تيلصو «دجسملا اذه ىف ءاشعلا ةليللا تيلص ىنإ» :لاقف «ةريغملا نب ديلولاو «ماشه نب ورمعو «ىدع نب معطملا مهيف

 .«مهتملكو مهب تيلصو «ىسيعو «ىسومو «ميهاربإ مهنم ءايبنألا نم طهر ىل رشنف «سدقملا تيب كلذ نود 3

 «مدلا رهاظ ءردصلا ضيرع «لوطلا نودو «ةعبرلا قوفف «ىسيع امأ» :لاقف «ىل مهفص :هب ئزهتسملاك ماشه نب ورمع لاقف

 بكارتم «ةءولش لاجر نم هنأك «لاوُط ءمدآ مخضف .ىسوم امأو .ىفّقَتلا سما رر ا ولعت وكنا دع

 اومظعأو ءاوجضف :لاق .«اقلخو ءاقلخ «ءىب سانلا هبشأل هنإ هللاوف ميهاربإ امأو .سباع «ةثللا جراخ «ةفشلا صّلقم «نانسألا

 دابكأ برضن نحن «بذاك كنأ دهشأف ءانأ امأ «مويلا كلوق ريغ ًامّمَأ ناك «مويلا لبق ناك كرمأ لك :ىدع نب معطملا لاقف كلذ

 لوقت ىذلا ناك امو «كقّدصأ ال ىّرعلاو تاللاو «ةليل ىف هتيتأ كنأ معزت ءارهش ردحنو ءأرهش دعصن «سدقملا تيب ىلإ لبإلا

 وبأ لاقف ءادبأ ة ةرطق ىقسي ال ىّرُعلاو تاللاب مسقأو همدهف < «بلطملا دبع هايإ هاطعأ مزمز ىلع ضوح ىدع نب معطملل ناكو ف

 :لاق «سدقملا تيب انل فصف «دمحم اي :اولاقف ءقداص هنأ دهشأ انآ «هتبذكو هّتهبج كيخأ نبال تلق ام سب «معطم اي :ركب

 ءاذك هنم بابو ءاذك عضوم ىف ءاذك هنم باب» :لوقي لعجف «هحانج ىف هتروصب ليربج هاتأف .«ًاليل هنم تجرخو ًاليل تلخد»
 كتيمس دق ىنإ ءركب ابأ اي» :ذئموي لوقي اهي هللا لوسر تعمسف :ةعبل تلاق «تقدص :لوقي ركب وبأو ««اذك عضوم ىف

 ريع ىلع تيتأ» :لاقف ءانريع نع انربخأ ءدمحم اي .سدقملا تيب نم انل ىنغأ وه امع هلأسن انعد «معطم اي :اولاق .«(قيدصلا)

 تبرشف «ءام حدق اذإو ءدحأ مهنم اهب سيل «مهلاحر ىلإ تيهتناف ءاهبلط ىف اوقلطناف «مهل ةقان اولضأ دق «ءاحورلاب نالف ىنب

 هيلع «رمحأ لمج اهنم كربو «لبإلا ىنم ترفنف «نالف ىنب ريع ىلإ تيهتنا مث» .ةيآ هلإلاو هذه :اولاق «كلذ نع مهولأساف «هنم

 ىف نالف ىنب ريع ىلإ تيهتنا مث» ةيآ هلإلاو هذه :اولاق «كلذ نع مهولأساف ءال مأ ءريعبلا رسكأ ىردأ ال «ضايبب طيحم قلاوج

 رمألا اودجوف ءاورظنف اوقلطناف ءهرحاس :ةريغملا نب ديلولا لاقف . «ةينلا نم مكيلع علطي هذ یه اهو «قروأ لمج اهمدقي ٠ ميعنتلا

 سائل ةف الإ كانيرأ يبا ايؤرلا انلعج امو :لجو زع هللا لزنأف «لاق اميف ةريغملا نب 000 :اولاقو ءرحسلاب هومرف .لاق امك

 مهدزي ملف اًوفاوخ نيذلا :تلاق ؟نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلا ام :ئناه مال تلق . :ءارسإلا] «نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلاو

 . «ًارفكو ًانايغط الإ فيوختلا



 )١( ةيآلا ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا ۲

 مّللا (1)كركذأ ىنإ :تلقف هبوثب تذخأف .«تيأر امب مهربخأف شيرق ىلإ جرخأ نأ ديرأ انأو»:لاق
 مث «ىدي نم هبوث برضف :تلاق . كب اوطسي نأ فاخأف .كتلاقم نوركتيو كنوبذكي اموق ىتأت كنإ

 له «دمحماي :موقلا نم لجر لاقف .انينارهظ نيب تنأو هب تملكت امب تملكت ام «تنك امك اباش
 .«هبلط ىف مهف مهل ًاريعب اولضأ مهتدجو دق هللاو «معن » :لاق ؟اذكو اذك ناكم ىف انل لباب تررم
 مهل "”ترسكنا دقو « اذكو اذك ناكم ىف مهتدجو ءمعن » :لاق ؟ نالف ىنبل لباب تررم لهف :لاق
 ةاعرلا نم اهيف امو اهتدع انربخأف :اولاق .(اهيف ام تبرشف «ءءام نم ةعصق مهدنعو «ءارمح ةقان

 ىتأ مث 2؟7[ةاعرلا نم اهيف ام ملعو اهدعف لبإلاب ىتوأف مانف. «الوغشم اهتدع نع تنك دق» :لاق]
 «نالفو نالف ةاعرلا نم اهيفو ءاذكو اذك ىهف «نالف ىنب لبإ نع ىنومتلأس» :مهل لاقف ًاشيرق
 ىهو «نالفو نالفو ةفاحق ىبأ نبا ةاعرلا نم اهيفو ءاذكو اذك ىهف «نالف ىنب لبإ نع ىنومتلأسو
 اولبقتساف ؟لاق ام مهقدصأ نورظني ةينثلا ىلع "اودعقف :لاق .«ةينثلا ىلع (*)ةادغلا نم مكتحبصم
 ؟ءارمح ةقان مكل ترسكنا له :رخآلا اولأسف .معن :اولاق ؟ ريعب مكل لض له :مهولأسف لبإلا
 الو ءدحأ اهبرش امف اهتعضو هّللاو انأ :ركب وبأ لاق ؟ةعصق مكدنع ناك لهف :اولاق .معن :اولاق
 . 2ىيدصلا ذئموي ىمسف «هب نمآو '[هنع هللا ىضر] ركب وبأ هقدصف .ضرألا ىف هوقارهأ

o 2 لصحي ءاهفيعضو اهنسحو اهحيحص ثيداحألا هذه عومجم ىلع فوقولا لصح ١ اذإو 06 :٩ 
 ا

 نإو « ةدحاو ةرم هنأو .«سدقملا تيب ىلإ ةكم نم يم هللا لوسر ىرسم نم هيلع تقفتا ام نومضم

 ادع نم ىلع زئاج أطخلا نإف ءهنم صقن وأ هيف مهضعب داز وأ «هئادأ ىف ةاورلا تارابع تفلتخا

 تبثأف «ةدح ىلع ةرم ىرخألا تفلاخ ةياور لك سانلا نم لعج نمو . مالسلا مهيلع ءءايبنألا

 بلطم ىلع لصحي ملو برهم ريغ ىلإ برهو برغأو دعبأ دقف ةددعتم تاءارسإ

 سدقملا تيب ىلإ ةكم نم ةرم هب ىرسأ« ٠ )السلا هيلع .هنأب نيرخأتملا نم مهضعب حرص دقو
 كلسملا اذهب حرفو .ءامسلا ىلإ هنمو سدقملا تيب ىلإ ةرمو «طقف ءامسلا ىلإ ةكم نم ةرمو .طقف

 . رركتلاو ددعتلا ىلع سانلا “'""هتلقنلو «هتمأ هب ةي ىبنلا ربخأل ددعتلا اذه ددعت ولو

 .ةورع لاق اذكو .ةنسب ةرجهلا لبق ءارسإلا ناك :ىرهزلا نع« ةبقع نب ىسوم لاق

 .ًارهش رشع ةتسب :ىدسلا لاقو

 قارنا اار سالما تی ىلإ هک وم اا ا دين سوما ن هيلع” ا واو

 .«ترسک دقو » :ت ىف (۳) .«اباش كل تنك ول نأ »:ف «ت ىف (۲) .اركذأ» :ت یف )١(
 )۳۹/۱(٤(. ىطويسلل ىربكلا صئاصخلا نم ةدايز ()

 .أ ف نم ةدايز (0 .؟اودغف » :ف «ت ىف (5) .«ةادغلاب ١ :ف ىف )٥(
 .باذك رواسملا ىبأ نب ىلعألا دبعو (1777/75) ريبكلا مجعملا (8)

 .«هملعتلو » :ت یف )١١( .«ملسو هيلع هللا یلص هنأب » :ف ىف (۱۰) . ؛اذإف »: ف ىف (9)
 .«ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ١ :ف ىف )١١(



 ٣ __ (1) ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 مث .نيتعكر دجسملا ةيحت هتلبق ىف ىلصف هلخدو ‹بابلا دنع ةبادلا طبر دجسملا باب ىلإ ىهتنا املف

 تاومسلا ةيقب ىلإ مث ءايندلا ءامسلا ىلإ هيف دعصف  اهيف ىقري جرد وذ ملسلاك وهو - ١2)جارعملا ىتأ

 تاومسلا ىف نيذلا “(مالسلا مهيلع]ءايبنألا هيلع ملسو ءاهوبرقم ءامس لك نم هاقلتف «عبسلا
 مث «ةعباسلا ىف ليلخلا مي ميهاربإو «ةسداسلا ىف ميلكلا یو رق دج .«مهتاجردو مهلزانم بسحب

 فيرص هيف ل ىوتسم ىلإ ىهتنا ىتح «ءايبنألا رئاس ىلعو امهيلعو هيم امهتلزنم زواج
 ةمظع «ىلاعت «هللا رمأ نم اهيشغو «ىهتنملا ةردس ىأرو «نئاك وه امب ردقلا مالقأ : ىأ «مالقألا

 «هتروص ىلع ليربج كلانه ىأرو «ةكئالملا اهتيشغو «ةددعتم ناولأو «بهذ نم شارف نم « ةميظع

 ىناب ليلخلا ميهاربإو '؟”رومعملا تيبلا ىأرو «قفألا دس دق رضخأ آفرفر ىأرو «حانج ةئامتس هلو

 نودبعتي يا نوعبس موي لك هلخدي ةيوامسلا ةبعكلا هنأل ؛هيلإ هرهظ ادنسم ةيضرألا ةبعكلا

 كلانه هيلع او رع]هللا ضرفو «رانلاو ةنحلا ىأرو . ةمايقلا موي ىلإ هيلإ نودوعي ال مث « هيف

 فرشب ميظع ءانتعا اذه ىفو . هدابعب ًافطلو هنم ةمحر ؟ سمح ىلإ اهففحخ مث « نيسمخ تاولصلا

 «ةالصلا تناح امل هيف مهب ىلصف ءايبنألا هعم طبهو «سدقملا تيب ىلإ طبه مث . اهتمظعو ةالصلا

 هغوجر دعي هنأ رهاظلاو :.ةيلإ ةلوخد ؟"8لوا ناك هنأ اهضعب ىف نكلو +نسدقملا تيب“ هنأ تاياوزلا
 00 « مهب 0 وهو ًادحاو ًادحاو ليربج مهنع لأسي لعج مهلزانم ىف مهب رم امل هنأل ؛هيلإ

 7 يب نلاعت هللا مانام هما ىلعو هيلع ضرفيل ىولعلا بانجلا ىلإ آبولطم ًالوأ ناك هنأل ؛قئاللا

 00 أ مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص ]نييبنلا نم هناوخإو وه عمتجا «هب ديرأ د

 0 السلا هيلع ليربج ةراشإ نع كلذو «ةمامإلا ىف هميدقتب مهيلع هلضفو هفرش رهظأ مث
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللا نلعب كس ىلإ داعو قاربلا بكرف سدقملا تيب نم جرخ مث. كلذ

 دقف - عيمجلا وأ «ءاملاو نبللا وأ ‹ رمخلاو نبللا وأ «لسعلاو نبللا نم هيلع ةينآلا ضرع امأو

 ةفايضلاك هنأل ؛انههو انهه نوكي نأ لمتحيو . ءامسلا ىف هنأ ءاجو .سدقملا تيب ىف هنأ درو

 . ملعأ هّللاو «مداقلل

 «نيلوق ىلع ؟طقف هحورب وأ O السلا هيلع هندبب ءارسإلا ناك له : سانلا فلتخا مث

 ال هللا لوسر نوكي Es هندبب ىرسأ هنأ ىلع ءاملعلا نم نورثكألاف

 نلف لثم تءاج الإ ايوو يري ل ناك ”مالسلا هيلع هنأل ؛ةظقي هدعب هآر مث ءآمانم كلذ لبق ىأر

 نوكي امنإ حيبستلاف < ,«هدبعب ئرسأ يذلا ناحبس» : [!١١( لجو زع] هلوق اذه ىلع ليلدلاو ؛ حبصلا

 شيرق رافك ترداب الو ءًامظعتسم نكي ملو ءىش ريبك هيف ف نكي مل ًامانم ناك ولو «ماظعلا رومألا دنع

 «دسحلاو حورلا عومجم نع ةرابع دبعلا نإف ًاضيأو .ملسأ دق ناك نمم ةعامج دترا املو «هبيذكت ىلإ

 .؟عمسف»:آ «ف ىفو ء«عمس ١:ت ىف (۳) .ف نم ةدايز (۲) .«جارعملاب» :ف ءت ىف )١(

 .«لوأ ىف ناك١ :أ ءف ىف (7) .ف نم ةدايز (0) .«ىذلا رومعملا» :أ ءف «ت ىف (4)

 .ملسو هيلع هللا ىلص » :ف ىف (4) .«مالسلاو ةالصلا هيلع» :ت ىف (۸) .أ ءف نم ةدايز (۷)

 .أ ءف :نم ةدايز )١١( 1 ؟ملسو هيلع هللا یلص 2: ا یف (۱۰)



 ٤ ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا حا بحسب ا (۱)

 سال ةنتف الإ كانيرأ يملا ايؤرلا انلعج امو : ىلاعت لاق دقو اليل هدبعب ئرسأ# : “'[هنأش زع]لاق دقو
 هللا یضر]سابع نبا لاق 612 ءارسإلا]  Peىرسأ ةليل1ةي هللا لوسر اهيرأ نيع ايؤر یھ:

 ىغط امو رصبلا غاز ام : ىلاعت لاقو .ىراخبلا هاور 5 ”[موقزلا ةهرجس : ةنوعلملا ةرجشلاو هب #

 ءاضيب ةباد وهو «قاربلا ىلع لمح هنإف ًاضيأو .حورلا ال تاذلا تالآ نم رصبلاو ء[۷: مجنلا]

 (؟7بكرت بكرم ىلإ اهتكرح ىف جاتحت ال اهنأل ؛حورلل ال ندبلل اذه نوكي امنإو .ناعمل اهل ةقارب
 .ملعأ هّللاو «هيلع

 ىف راسي نب قاحسإ نب دمحم لاق .هدسجب ال هحورب ا هللا لوسرب ىرسأ لب :نورخآ لاقو

 ا اوا نبأ قرت ةيراعت اا يا و تقلا نب ةع كر تر نويبع هلا
 .ةقداص هللا نم ايؤر تناك :لاق هك هللا لوسر ىرسم نع لئس اذإ ناك

 .هح ورب

 ايؤرلا انلعج امو تلزن ةيآلا هذه نإ :نسحلا لوقل ءاهلوق نم كلذ ركني ملف :قاحسإ نبا لاق
 رظناف كحبذأ يأ مانملا يف ئرأ ىنإإ :ميهاربإ نع ربخلا ىف هللا '''لوقلو «( سانلل ةنتف الإ كانيرأ يتلا

 ًاظاقيأ هللا نم ءايبنألل ىتأي ىحولا نأ تفرعف .كلذ ىلع ىضم مث «[ ٠١7 :تافاصلا 14ىرت اذام

 . اماينو

 «هءاج دق ناك كلذ ىأ ملعأ هّللاف « ناظقي ىبلقو «ىانيع مانت » :لوقي هی هللا لوسر “"ناکف
 ىهتنا .قدصو قح كلذ لك .ناظقي وأ ًامئان ناك هتالاح ىأ ىلع «نياع ام هللا نم هيف نياعو

 , /7قاحسإ نبا مالك

 قايس رهاظ "فالح اذه ناب «عينشتلاو راكنإلاو درلاب هريسفت ىف ريرج نب رفعج وبأ هبقعت دقو

 .ملعأ هّللاو .©''” مدقت ام ضعب هدر ىلع ةلدألا نم ركذو «نآرقلا

 :ةليلج ةنسح ةدئاف

 :ىدقاولا رمع نب دمحم قيرط نم «ةوبنلا لئالد» باتك ىف ىناهبصألا ميعن وبأ ظفاحلا ىور

 ثعب :لاق «ىظرقلا بعك نب دمحم نع هللا كع ىب ورم قغ «لاجرلا ىبأ نب كلام ىنثدح

 ةميظع ةلالد قايسلا ىفو .هيلإ همودقو هيلع هدورو ركذف  رصيق ىلإ ةفيلخ نب ةيحد ةي هللا لوسر

 .أ «ف «ت نم ةدايز () .أ ءف نم ةدايز (۲ ۰۱)

 .«لوقكو» :ف ىف (5) .أ «ف نم ةدايز (0) .؟بكري» :ف ىف (4)

 .«ناکو » :ف ىف (۷)

 .قاحسإ نبا ىلإ هدانسإب (5١/7١)هريسفت ىف ىربطلا هركذ (۸)

 .«فالتخا » : ف ىف (؟)

 )۱۰( ىربطلا ريسفت )١6/ 23١7 ١5(.



 50 (* (7)ناتيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 لعجو «هنايب یتایس امك ءملسمو ىراخبلا اهاور ىتلا ةروهشملا لئاسملا كلت نع مهلأسف «هباحصأو
 نأ ىنعنمي ام هّللاو :نايفس ىبأ نع قايسلا اذه ىف لاق .هدنع هرغصيو هرمأ رقحي نأ دهجي نايفس وبأ

 .ءىشب ىنقدصي الو ىلع اهذخأي ةبذك هدنع بذكأ نأ هركأ ىنأ الإ هنيع نم هطقسأ الوق هيلع لوقأ

 ؟بذك دق هنأ فرعت ًاربخ كربخأ الأ «كلملا اهيأ :تلقف :لاق هب ىرسأ ةليل هلوق تركذ ىتح :لاق
 مكدجسم ءاجف ةليل ىف - مرحلا ضرأ - انضرأ نم جرخ هنأ انل معزي هنإ : : تلق :لاق ؟وه امو :لاق

 قيرطبو :لاق . حابصلا لبق ةليللا كلت انيلإ ''"”عجرو تانا ديس اذه
 :لاق اذهب كملغ امو +لاقو رب :لاق «ةليللا كلت تملع دق :ءايليإ قيرطب :لاقف
 sS ا ءدجسملا باوبأ قلغأ ىتح ةليل مانأ ال تنك
 امنأك ءهكرحن نأ عطتسن ملف < «ینبلغف هتجلاعف مهلك ىنرضحي نمو ىلامعب هيلع تنعتساف < :ىنبلغ
 ناينبلاو فاجنلا هيلع طقس بابلا اذه نإ :اولاقف هيلإ اورظنف «ةرجاجنلا هيلإ توعدف «ًالبج هب لوازن

 املف . نيحوتفم نيبابلا تكرتو تعجرف :لاق . ىتأ نيأ نم رظننف حبصن ىتح هكرحن نأ عيطتسن الو
 :لاق ةبادلا طبرم رثأ هيف اذإو «بوقثم "بابلا ةيواز ىف ىذلا رجحلا اذإف امهيلع تودغ تحبصأ
 مامت ركذو .اندجسم ىف ةليللا ىلص دقو « ىبن ىلع الإ ةليللا بابلا اذه سبح ام : د را
 )4 ثيدحلا

 : ةدئاف

 ثيدح ركذ دقو «رينملا جارسلا دلوم ىف ريونتلا» هباتك ىف ةيحد نب رمع باطخلا وبأ ظفاحلا لاق
 ءارسإلا ثيدح ىف تاياورلا ترتاوت دقو هيا «سنأ قيرط نم ءارسإلا
 ىبأو و نب كلامو «رذ ىبأو «دوعسم e [بلاط ىبأ نب]ىلعو «باطخلا نب رمع نع

 ىبأو طا نب نمحرلا دبعو «بعك نب ىبأو ؛سرا نب .دادشو « سامع نباو «ديعس ىبأو «ةريره

 ىبأو «بويأ ىبأو «ةديربو «ةفيذحو ءرباجو ءورمع نب هّللا ا "نييراصنألا ىليل ىبأو ةبح

 ركب ىبأ ىتنبا ءامسأو ةشئاعو «ئناه مأو «ىمورلا بيهصو ءءارمحلا ىبأو «بادنج نب ةرمسو «ةمامأ

 ىف عقو ام ىلع هرصتخا نم مهنمو .هلوطب هقاس نم مهنم .نيعمجأ مهنع هّللا ىضر ‹ قيدصلا

 «نوملسملا هيلع عمجأ ءارسإلا ثيدحف ءةحصلا طرش ىلع مهضعب ةياور ' "نكت مل نإو « ديناسملا

 «نورفاكلا هرك ولو هرون متم هّللاو مههاوُفأب هللا رون اوئفطيل نوديري ظ “نودحللا ةقدانزلا هيف ضرتعاو
 .[8:فصلا]

 د ًاليكو ينود نم اوذختت الأ ليئارسإ يبل ىده هانلعجو باتكلا ىسوم انیتاو
 ,HEE خا خا ا -

 .4 قاررکش دبع ناک ُهّنِإ حون عم انلمح نم ةّيَرذ

 ةهدبع ىس وم ركذب فطع ا همالسو هللا تاولص «دمحم هدىعب ىرسأ هنأ ىلاعت ركذ امل

 .«دجسملا »:ه «ف ىف (۳) .«هيلإ رظنف» :أ «ف ىف (0) .؟عجرفا :ف ىف )١(
 . لئالدلا نم عوبطملا ىف هدجأ ملو «لئالدلا ىف ميعن ىبأل هازعو (77 5 /0)روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (:4)

 .«نكي» :ف ىف (۷) .«ىراصنألا» :ف ءت ىف () .ف نم ةدايز (6)

 .«ملسو هيلع هللا یلص » :ف ىف (9) .؟نودحلملاو  :ف ىف (۸)



 (۸ - 5 ) تايآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا حسم ع

 ("'مالسلا امهيلع دمحمو ىسوم ركذ نيب نرقي ام ًاريثك ىلاعت هنإف ءاضيأ '(مالسلا هيلع] هميلكو
 ةاروتلا ىنعي © باتكلا یسوم انيتآو» : ءارسإلا ركذ دعب لاق اذهلو ؛نآرقلاو ةاروتلا ركذ نيبو

 ينود نمل اوذختي الثل ىأ «اوذَْتي الأ ليئارسإ ينل > ايداه ىأ « ىده 8 باتكلا ىأ «هانلعجو»
 دعب نأ سرا نيف : لك ىلع لزنأ ىلاعت هللا نأل ؛ىنود ًادوبعم الو ًاريصن الو ًايلو ىأ ( ًاليكر

 .هل كيرش ال هدحو

 ىلع هيبنتو جييهت هيف .حون عم انلمح نم ةيرذ اي :هريدقت © حون عم اَْلمَح نم ةيرذ» :لاق مث
 4 اًروكش ادبع ناك ِهَّنِإ < «مكيبأب اوهبشت «ةنيفسلا ىف حون عم انلمحف انيجن نم ةلالس اي 0 ءةنملا

 :فلسلا نع رثألا ىفو ثيدحلا ىف درو دقو . يَ ًادمحم مكيلإ ىلاسرإب مكيلع ىتمعن متنأ اوركذاف

 ىمس اذهلف ؛هلك هنأشو هسابلو هبارشو هماعط ىلع 2 ”[ىلاعت] هللا دمحي ناك «مالسلا هيلع ءاحون نأ

 . ًاروكش ًادبع

 نع «نيصح ىبأ نع «نايفس انثدح «ميعن وبأ انثدح ءزيزعلا دبع نب ىلع انثدح :ىناربطلا لاق
 وأ لكأ اذإ ناك هنأل ؛ًاروكش ًادبع حون ىمس امنإ :لاق ىفقثلا دوعسم نب دعس نع «نانس نب هللا دبع

 ولاة

 عم دب وبا قب لعلم نوط «ةدئاز ىبأ نب ايركز انثدح .ةماسأ وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 لكأي نأ دبعلا نع ىضريل هللا نإ » :ِهكت هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ

 .«اهيلع هللا دمحيف ةبرشلا برشي وأ ةلكألا

 را «ةماسأ ىب بأ قيرط نم ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم هاور اذكهو

 لاخ لك ىلع. هللا يحي ناك : ملسأ نب ر ديز نع .كلام لاقو

 : لاق لب ىبنلا نع« "[هنع هللا ىضر]ةريره ىبأ نع «ةعرز ىبأ ثيدح انه ىراخبلا ركذ دقو
 لسرلا لوأ كلا «حون اي :نولوقيف ًاحون نوتأيف :- هيفو « ا موي سانلا ديس انآ »

 لاک دلا دو یو ىلإ انل عفشا ءًاروكش ًادبع هللا كامس دقو « ضرألا لهأ ىلإ

 2 اريبك اولع نلعتلو نيترم ضرألا يف ندسفتل باتكلا يف ليئارسإ ينب ىلإ انيضقو لد
 َناَكو رايذلا لالخ اوساجُف ديدش سأَب يلوا ان ادابع ْمُكيَلع اَنثعَب امهالوأ دعو ءاج اذ
 رثكأ مك انلعجو نينبو لاومأب كادت ينعم رك انددر مث (2) ًالوعفُم ادعو

 .«مالسلاو ةالصلا هللا نم امهيلع»:أ ءف ىفو .«مالسلاو ةالصلا امهيلع  :ت ىف (۲) .أ ف نم ةدايز )١(

 .أ نم ةدايز )٤( .؟لسرأ » :ت ىف (۳)

 )٥( ريبكلا مجعملا )١/۴۲(.

 .(5899)مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۱۸۱١( مقرب ىذمرتلا ننسو (775) مقرب فو ۱١۷(« /۳) دنسملا ()

 .«تنأ كنإ «حون اي» :أ ءف ىف (۸) .أ ءف نم ةدايز (۷)

 .(4/11)مقرب ىراخبلا حيحص (9) ˆ



 ۷ (۸ - ٤ ) تايآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 اوروسيل ةرخآلا دعو ءاج اَذِإَف اَهَلَف متأسأ نإو مكسفنأل متتسحأ متنسحأ نإ اريفن
 نأ مكبر ىسع ©9 اريبتت اولع ام اوربتيلو ةرم لو هولخد امك دجسملا اولخديلو مكهوجو
 سا سو # هاير 486ه 2 و ر7 هس

 . 4 © اريصح نیرفاکلل منهج انلعجو اندع متدع نإو مكمحري

 ىذلا باتكلا ىف مهربخأو مهيلإ مدقت : ىأ «باتكلا ىف ليئارسإ ىنب ىلإ ىضق هنإ :ىلاعت لوقي

 نورجفيو نوغطيو نوربجتي : ئأ «ًريبك ًاولع '''نولعيو نيترم ضرألا ىف نودسفيس مهنأ مهيلع هلزنأ

 ["”":رجحلا ]4 نيحبصم عوطقم ءالؤه رباد نأ رمألا كلذ هيّلإ انيضقو » :ىلاعت لاق امك سانلا ىلع

 .هب هانملعأو كلذب هانربخأو هيلإ انمدقت : ىأ

 «ديدش ساب يلوأ اَنَل ادابع مكيلع اتعب نيتداسفإلا ىلوأ : ىأ © اًمهالوأ دعو ءاج اَذِإَف » :هلوقو
 ارساجف» ةديدش و ةوق :ىأ «ديدش سأب ىلوأ انقلخ نم ًادنج مكيلع انطلس : ىأ

 نيبهاذ اوفرصناو ءاهطسوو اهنيب :ىأ ؛«مكتويب لالخ اوكلسو مكدالب اوكلمت : ىأ  رایدلا لالخ
 . «الوعفم ادعو ناكو# أ ًادحأ نوفاخي ال نيئاجو

aTسابع نبا نعف ؟ مه نم : ل ا  

 دواد لتقو .كلذ دعب هيلع اوليدأ مث ءالوأ لع طلس ؛هدونجو ىرزجلا تولاج هنأ :ةداتقو

 . «اريفت َرْثْكأ مكانلعجو نتو لاومأب مكاتددمأو مهيلع كلا مكل انددر مْ # :لاق اذهلو ؛تولاج

 رصنتخب هنأ :هريغ نعو ًاضيأ هنعو .هدولجو بیراجنس لصوملا كلم هنأ :ريبج نب ديعس نعو

 اكلم
 ءدالبلا كلم نأ ىلإ «لاح ىلإ لاح نم هيقرت ةيفيك ىف ةبيجع ةصق هل متاح ىبأ نبا ركذ دقو

 ىلإ راس هنأو «لآ ام ىلإ لاخلا هب لآ مث ‹ مهمعطتسيو سانلا ىطعتسي ًافيعض ًادعقم ًاريقف ناك هنأو

 . ليئارسإ ىنب نم ًاريثك ًاقلخ اهب لتقف «سدقملا تيب دالب

 ثيدح وهو« “ل وطم اعوفرم ةفيذح نع هدنسأ ًاثيدح ناكملا اذه ىف ريرج نبا ىور دقو

 فيك بجعلا لك بجعلاو !ثيدحلاب ةفرعم ىندأ هدنع نم كلذ ىف بيرتسي ال .ةلاحم ال عوضوم

 ءهّللا همحر ,.ىرملا جاجحلا وبأ ةمالعلا ظفاحلا انخيش حرص دقو !هردق ةلالجو هتمامإ عم هيلع جار

 . باتكلا ةيش ثاح ىلع كلذ بتكو «بوذكم عوضوم هنأب

 ءعوضوم وه ام اهنم نال ؛اهركذب باتكلا ليوطت رأ مل ةيليئارسإ ةريثك راثآ ا دقو

 هللو ءاهنع ةّينَع ىف نحنو ءاحيحص نوكي نأ لمتحي دق ام اهنمو «مهتقدانز ' [ضعب] عضو نم

 هّللا انجوحي ملو «هلبق بتكلا ةيقب نم هاوس امع ةينغ هباتك ىف انيلع ىلاعت هللا صق اميفو .دمحلا

 حابتساف ءمهودع مهيلع هللا طلس اوغطو اوغب امل مهنأ ىلاعت هللا ربخأ دقو . مهيلإ هلوسر الو

 لق اوناك مهنإف ؛ديبعلل مالظب كبر امو «ًاقافو ءازج .مهرهقو مهلذأو مهتويب لالخ كلسو « مهّتضيب

 ءاملعلاو ءايبنألا نم ًاقلخ اولتقو اودرمت

 .«ةنطلسو» :ف ىف (0) .«نلعتلو » :أ «ف ىف )١(

 .(85١/7١)ىربطلا ريسفت (۳)

 . «ف نم ةدايز ()



 ٠١( «8 ) ناتيآلا:ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا بم ل_ ل 4

 نب ناميلس ىنربخأ ءبهو نبا انربخأ «ىلعألا دبع نب سنوي ىنثدح :ريرج نبا ىور دقو
 برخف «ماشلا ىلع رصتتخب رهظ :لوقي بيسملا نب ديعس تعمس :لاق ديعس نب ىيحي نع «لالب
 :اولاقف ؟مدلا اذهام :مهلأسف ءاّبك ىلع ىلغي ًامد اهب دجوف قشمد ىتأ مث «مهلتقو سدقملا تيب

 نم ًافلأ نيعبس مدلا كلذ ىلع لتقف :لاق .رهظ ابكلا هيلع رهظ املكو ءاذه ىلع انءابآ انكردأ
 5ق «مهریغو نيملسملا

 هنإ ىتح «مهءاملعو مهفارشأ لتق هنأو ءروهشملا وه اذهو «بيسملا نب ديعس ىلإ حيحص اذهو

 نئاوكو رومأ ترجو «مهريغو ءايبنألا ءانبأ نم ىرسأ مهنم ًاقلخ هعم ذخأو ءةاروتلا ظفحي نم قبي مل

 . ملعأ هّللاو «هتياورو هتباتك زاجل «هبراقي ام وأ حيحص وهام اندجو ولو .اهركذ لوطي

 :ىلاعت لاق امك ءاهيلعف : ىأ (اهَلف متآسأ نإو مكسفنأل مشسحأ متسحأ نإ : ىلاعت لاق مث

 :é1 تلصف] 4 اهيَلعف ءاسأ نمو هسفنلف احلاص لمع نمإ

 مكؤادعأ ءاجو ةيناثلا ةرملا متدسفأ اذإ : ىأ اأ «ةرخآلا دعو ءاَج ادق : هلوقو

 هولخد امك سدقملا تيب ىأ 4 دِجْسَمْلا اولخديلو » مكورهقيو مكونيهي :ىأ «مكهوجو اوؤوسيل»
 : ىأ «اولع ام اوبرخيو اورمدي :ىأ «اوربتيلو رايدلا لالخ اهيف اوساج ىتلا ىف :ىأ (ةرم لوأ
 ا «اًندع مدع نِإو 8 مكنع مهفرصيف : ىأ © مكمحري نأ مكبر ئسع . اريبتت 8 هيلع اورهظ ام

 باذعلا نم ةرخآلا ىف مكل هرخدنام عم ايندلا ىف مكيلع ةلادإلا ىلإ ادع داسفإلا ىلإ متدع

 e ارضختمو ارم لأ «اريصح نيرفاكلل منهج انلعجو IG :  اذهلو « لاكنلاو

 .ًانجس :ىأ « اريصحإل :[امهنع هللا ىضر] سابع نبا لاق

 .هريغ لاق اذكو .اهيف نورصحي :دهاجم لاقو

 .داهمو شارف :نسحلا لاقو

 نوذخأي «هباحصأو ايب دمحم .ىحلا اذه مهيلع هللا طلسف «ليئارسإ ونب داع دق :ةداتق لاقو

 . نورغاص مهو دي نع ةيزحلا مهنم

 مهل نأ تاحلاّصلا در ا ا
 سا سو سو عا

 موقأل ىدهي هنأب «نآرقلا وهو ر اا دمحم e 1 هلزنأ يذلا زيزعلا هباتك ىلاعت 5

 ارجأ مهل نأ ءاضتقم ىلع «تاحلاّصلا َنوُلمعي نيلام هب «نيمؤملا رشييو» لبسلا حضوأو «قرطلا

 مهل» نأ ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا رشبيو : : ىأ 4 ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلا نوط ةمايقلا موي : : ىأ 4 ريبك

 و لآ ] «ميلأ باذعب مهرشبف #9 : ىلاعت لاق امك «ةمايقلا موي :ىأ «اميلأ اباذع

 )١( ريسفت الطبری)۱٥/۲٤(.

 ) )0.أ ءف نم ةدايز (4) .ت نم ةدايز (۳) .«ىرخألا » :ت ىف



 4 تنتسب 097 )01١ :ناتيآلا : ءازسإللا ةروس د سماخلا ءزجلا

 4 رشلاب» هلام وأ هدلو وأ هسفن ىلع نايحألا ضعب ىف هئاعدو «ناسنإإلا ةلجع نع ىلاعت ربخي

 لاق امك «هئاعدب كلهل هبر هل باجتشا ولف «كلذ وحر ةنعللاو رامدلاو كالهلا وأ توملاب : ىأ

 هرسف اذكو :١[« سنوي] 4 مهلجأ مهي لإ يضقل ريخلاب مهلاجعتسا ٌرشلا ساتل هللا لجَعي ولو » : ىلاعت

 ىلع الو مكسفنأ ىلع اوعدت ال ) :ثيدحلا اذه ى مدقت دقو :ةداتقو «دهاجمو « سابع نبا

 . « اهيف بيجتسي ةباجإ ةا هللا قم ازففاوت نأ «مكلاومأ

 .«ًالوجع ناسنإلا ناكو ا : ىلاعت لاق اذهلو ؛ هقلقو هتلجع كلذ ىلع مدآ نبا لمحي امنإو

 نيح «مالسلا هيلع ءمدآ ةصق انهه  امهنع هللا ىضر سابع نباو ىسرافلا ناملس ركذ دقو
 املف «هسأر لبق نم ةخفنلا هتءاج هنأ كلذو ( هيلجر ىلإ حورلا لصت نأ لبق ًامئاق ضوهنلاب مه

ESهينيع ىلإ تلصو املف ذ .مدآ اي كبر كمحري : هَّللا لاقف .هَّلل دمحلا :لاقف  

 ىلإ لصت نأ لبق ضوهنلاب مهف «هبجعيو هيلإ رظني لعج هدسجو هئاضعأ ىلإ ترس املف < ءامهحتف

 . ليللا لبق  لجع براي :لاقو «'”عطتسي ملف هيلجر

 نم الضف اوغتبتل ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليلا ةيآ انوحمف نيتيآ راهنلاو ليلا انلعجو ظ

 .4 © ًاليصفت هانلصف ءيش لكو باسحلاو نيسلا ددع اومّلعتلو مكبر

 اورشتنيو ليللا ىف اونكسيل «راهنلاو ليللا نيب هتفلاخم اهنمف «ماظعلا هتايآب هقلخ ىلع ىلاعت نتمي

 روهشلاو عمجلاو مايألا ددع اوملعيلو ءرافسألاو لامعألاو تاعالا وب نشا نالا نيف

 اذهلو ؛كلذ ريغو تاراجإلاو تالماعملاو تادابعلاو نويدلل ةبورضملا لاجآلا ىضم اوفرعيو «ماوعألاو

 نينسلا ددع اوملعتلو ا كلذ وحنو مكرافسأو '؟”هكشياعم ىف :ىأ « مكبر نم الضف اوغتبتل» : لاق
 لاق امك «كلذ نم ءىش فرع امل ًايواستم ًابولسأو ًادحاو ًاقسن هلك نامزلا ناك ولا هنإف € باسحلاو

 اأ ءاّيضب مكيتأي هللا ريع هّلِإ نم ةمايقلا موي ىلإ ادمرس ليلا مكيلع هللا لعج نإ متي بارا لق» : ىلاعت

 هيف نونكست لأب مككيتأي هللا ريغ هلِإ نم ةمايقلا موي ىلإ ادمرس راهثلا مكيلع هللا لعج نإ متي ةيأرأ لق . نوعمست

 4 نوركشت مكّلعَلو هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل َراَهّتلاَو ليلا مُكَل لعج هتمحر نمو . نورصببت الفأ
 .رينم ارمقو اًجارس اهيف َلَعَجو اجور ءاَمّسلا يف لع يذلا َكَراَبَت لا: : یلاعت لاقو «[۷۳- صصقلا]

 :ىلاعت لاقو ¥ ناقرفلا](اروكش دارأ وأ ركي نأ دارأ نمل ةفلخ راهتلاو ليلا لعج يذلا . وخز

 ليلا ىلع َراهتلا روكيو ٍراَهّتلا ىَلع ليللا ر ٍركي» :لاقو 4١[« :نونمؤملا] «راهتلاو ليلا فالتخا هلو»
 قلاف» :ىلاعت لاقو 15 :رمزلا]4 رال زيرعلا وه الأ ىمسم لجأل يرجي لك َرمقْلاَو سمّشلا َرَخَسَو
 لاقو «[47 :ماعنألا 4 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اناج رمقلاو سلاو اكس للا لعجو حابصإلا

 .«عئانصلاو »:أ ءف «ت ىف (۳) .«لجعا »:ف «ت یف (۲) . «عيطتسي نأ لبق » :ت ىف )١(

 .ًاطخوهو «روكيو 7:ت ىف (4) .«مكشاعم » :ف ءت ىف (4)



 ١5( ء۳١ ) ناتيآلا ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزحلا حسم ه٠

 زيزعلا ريدقت كلذ اهل رقتسمل يرجت سمشلاو. نوملظم مه اذإف راهنلا هنم خلسن ليلا مهل ةيآوإ# : ىلاعت

 .[۳۸ «۳۷: سي ] 4 ميلعلا

 راهنللو « هيف رمقلا روهظو مالظلا ىهو 0 فرعي ةمالع : ىأ «ةيآ ليلل لعج ىلاعت هنإ مث

 اذه فرعيل سمشلا ناهريو رمقلا ءايض نيب توافو هيف ةرينلا سمشلا ""روهظو رونلا یهو «ةمالع

 نيدسلا ددع اومّلعتل لزانم هردقو ارون رمَقْلاَو ءايض سْمّشلا لَعج يذلا وه %: ىلاعت لاق امك ءاذه نم

 لاق امك[ «6: سنوي] نوفي مَقَل "7 تايآل ل :هلوق ىلإ # قحلاب الإ كلذ هلا قلخ ام باسحلاو

 . ]۸4: ةرقبل] ةيآلا حلاو لإ تيقاوم يه لق ةلهألا نع كولاي :٠ ىلاعت

 :لاق « ةرصبم راهتلا ةيآ انلعجو ِليَللا ةيآ انوحمف» :هلوق ىف ريثك نب هللا دبع نع « جيرج نبا لاق

 اهلا دو للا لل

 :لاق « ِليَّللا ةيآ انوحمف 8 ليللا ةيآ رمقلاو «راهنلا ةيآ سمشلا: دهاجم نع جيرج نبا لاقو

 ا لاا كلك ر قلا ىف ىلا داوبتلا

 «ليللا ةيآ رمقلاو « سمشلا ءىضت انهك ءىضي رمقلا ناك : سابع نبا لاق : رع نبا لاقو

 رفا ىف ىلا داوا ليلا ةيآ انوحمف# راهنلا ةيآ قسعشلاو

 ىلع '"7[نينمؤملا ريمآ] لاس ءاوكلا نبا نأ :ةديج ةددعتم قرط نم ريرج نب رقعج وبأ يور دقو
 أرقت امأ .كحيو :لاقف ؟ رمقلا ىف ىتلا ةخطللا هذه ام «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف بلاط ىبأ نبا

 . هوحم هذهف ليلا ةيآ انوحمفإ# ؟نآرقلا

 ىذلا رمقلا داوس ليللا ةيآ وحم "نأ ثدحن انك : ليلا ةيآ انوحمف : هلوق ىف ةداتق لاقو
 . مظعأو رمقلا نم رونأ سمشلا قلخ « ةرينم : ىأ « ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو هيف

 كلذك «ًاراهنو ًاليل :لاق (نيتيآ راهتلاو ليللا انلعجو 2: سابع نبا نع حيجن ىبأ نبا لاقو
 40 يح هللا امهقلح :

 افا ت ار رش هالي اياك ةفايقلا موي ل جرو ةقنع وف هرئاط امرا تاسنإ لگو

 .4 هو اًييسَح كيل ميلا كسفنب ئَفك كاك
 يف هرئاط هاما ناسنإ لكو » :مدآ ىنب لامعأ نم هيف عقي ام ركذو نامزلا ركذ دعب ىلاعت لوقي

 «رشو ريخ نم : ا يعور كف او صايع نبا لاق امك ع وا ام وج : هرئاطو (هقنع

 0 : ةلزلزلا] هري ارش ةَّرَذ لاقثم لمعي نمو . هری اريخ ٍةرذ لاقثم لمعي نمف هيلع ىزاجيو هب مزلي'
 ۷ : ق]4 ديتع بيقر هيد الإ لوف نم طفي ام . ديعق لامشلا نعو نيميلا نع 3 : ىلاعت لاقو ٦[«

 .أطخ وهو «تايآل كلذ ىف نإإ# :أ ءف ىف (۳) .«عولطو» :ف ءت ىف (۲) .«اهنوفرعي »:ت ىف )١(
 .أ ءاف نم ةدايز (5) .«كلذلو » :ف ىف (05) .«فدسو » :أ ءف ءاتن ىف (4)

 . «ىلاعت هللا » :ف ىف (۸) .«ناك دجن ام » :ت ىف (۷)



 81 يح )نا رال ا روم 2 يسا عوملا

 نو .ميعن يفل راربألا نإ . نولعفت اع توملعي . نيبتاك امارک . 000 :ىلاعت لاقو ۸

 EE روطلا] 4نولمعت منك ام نوزجت امنإ ف :لاق ٠ ٤] : راطفنالا] (ميحج يف راجفلا

[YY E 

 .ءاسمو ًاحابص « ًاراهنو ًاليل هيلع بتكيو «هریثکو هليلق «هیلع ظوفحم مدآ نبا لمع نأ دوصقملاو

 لوسر تعمس :رباج نع «ريبزلا ىبأ نع ؛ةعيهّل نبا انثدح «ةبيتق انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 + يللا نما ةعيول نبا لاق .« هقنع ىف ناسنإ لك رئاطل :١ لوقي ةي هللا

 . ملعأ هّللاو« ادج بيرغ« ثيدحلا اذه ريسفت ىف ةعيهل نبا نم لوقلا اذهو

 باتك ىف هلك هلمع هل عمجن : ىأ © اروُشَم هاَقْلي اباتك ةماّيقلا موي هل جرخنو» : 9[ لاعت]ةلوقو
 وه هؤرقي ًاحوتفم :ىأ# اروشنم» ايقش ناك نإ هلامشب وأ «ًاديعس ناك نإ هنيميب امإ«ةمايقلا موي هاطعي
 ىلع ناسنإلا لب . رَخأو مق امب دوي ناسنإلا أبي » هرخآ ىلإ هرمع لوأ نم هلمع عيمج هيف «هريغو

 كسفنب ئفك كباتك ارقا 8: ىلاعت لاق اذهلو ء[١٠ - 3: ةمايقلا ] «ةريذاعم ىقلأ ولو. ةريصب ةت
 تركذ كنأل ت ا قاع یک ر ملت ل: كلنا ت افا : ىأ# اًبيسح َكِيَلَع مولا
 .ىمأو بتاك نم هباتك أرقي دحأ لکو «هنم ناك ام ًائيش دحأ ىسني الو .كنم ناك ام عيمج

 )ىف هل ريظن ال وضع هنأل ؛قنعلا ركذ امنإ 4هقنع يف هرئاط هاتمزلأ 8 : “[ىلاعت ] هلوقو
 ااا ناف نک كغ هل يتم الق هيف عيني مرلا نمو: لا

 ةمامحلا قوط اهتقوط اهب بهذا اهب بهذا

 الو ىودعال» : لاق هنأ واي هللا ىبن نع« (7)هنع هللا ىضر لا دغ نی اج غ «ةداتق لاق

 . “ برج نبا هاور اذك .« هقنع ىف هرئاط هانمزلا ناسنإ لکو ةريط

 نب نسحلا انثدح :لاقف ءًالصتم هدنسم ىف « هللا همحر ءديمح نب دبع مامإلا هاور دقو

 لِي هللا لوسر تعمس :لاق '[هنع هللا ىضر] رباج نع «ريبزلا ىبأ نع «ةعيهل نبا انثدح «ىسوم

 0 اة ا :لوقي
 نأ :ديزي ىنثدح «ةعيهل نبا انثدح هللا دبع انثدح «قاحسإ نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نم سيل ١ :لاق ايي ىبنلا نع ثدحي 7'2[هنع هللا ىضر] رماع نب ةبقع عمس هنأ :هثدح ريخلا ابأ
 ؟هتسبح دق «نالف كدبع ءانبراي :ةكئالملا تلاق نمؤملا ضرم اذإف « هيلع متخي وهو الإ موي لمع
 .'(تومب وأ أربي ىتح «هلمع لثم ىلع هل اومتخا :هلالج لج برلا لوقيف

 .؟حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «فعض هيفو نسح هثيدحو ةعيهل نبا هيف » :(49 /7)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠ /۳) دنسملا )١(

 .«نم » :أ «ت ىف (05) .ت نم ةدايز )٤( .«تنأ ىأ »:ف «ت یف (”) .ت نم ةدايز (۲)

 )١/ ٠٠١ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تايبألاو «شحج نب دمحأ وبأ وه ()

 .«امهنع ١:أءف ىف (۷)

 )79/١6(. ىربطلا ريسفت (۸)

 .أ ءف نم ةدايز (9)

 .(87١٠)مقرب ديمح نب دبعل بختنملا )

 .ُ ءف نم ةدايز ()

 )١1١( دنسملا )١55/4(.



 1 رورألا ا ءاألا a ب ب يبا

 .هوجرخي ملو« ىوق ديج هدانسإ

 :لاق € ةَمايقلا موي هَل جرخنو . هلمع : لاق  هقنع يف هرئاط هانمزلأ :  ةا كة رمح لاقو

 لامشلا نعو نيميلا نع# ىرصبلا نسحلا التو :رمعم لاق (اروشنم هاقلي اباتك» لمعلا كلذ جرخن
 كنيمي نع امهدحأ «ناميرك ناكلم كب لكوو «2'”كتفيحص كل تطسب «مدآ نبا اي ]1۷: ق] «ديِعُف

 ‹ كتائيس ظفحيف كراسي نع ىذلا امأو « كتانسح ظفحيف كنيمي نع ىذلا امأف « كراسي نع رخآلاو

 «كربق ىف كعم كقنع ىف تلعجف كتفيحص تيوط تم اذإ ىتح «رثكأ وأ للقأ «تئش ام ''”لمعاف

  لدع دق © ابيسح كيلع مويلا كسفنب ئفك كباتك أرقا 8 ًاروشنم هاقلت ًاباتك ةمايقلا موي جرخت ىتح

 ت يمنح ا ن كاف ناك" هللاو

 . هللا همحر « نسحلا مالك (؟”نسح نم اذه

 هيا تا را ھا کک او فل لاب". اک وک ا

 ئرخأ َرزو ةرزاو رزت الو اَهيَلَع لضي امَنِإَف لض نمو هسفنل يدتهي اَمنإَف ئدّتها نمل

 مدا ى

 .4 6 الرسر ثعبن ئَتح نيبذعم انک امو

 (*!ةديمحلا كلذ ةبقاع لصحي امئإف «ةوبنلا راثآ ىفتقاو قحلا عبتاو ىدتها نم نأ ىلاعت ربخي

 كلذ لابو دوعي E «قحلا نع : ىأ «لض نمو# هسفنل

 . هيلع

 ىلع الإ ناج ىنجي الو ءدحأ بنذ دحأ لمحي ال :ىأ «رخأ رزو ةرزاو رزت الو :لاق مث

 .]1۸: رطاف14ءيش هنم لمحي ال اهلمح ئأإ ةلقثم عدت نإو $: ىلاعت لاق امك.« هسفن

 ١7[2 :توبكنعلا] 4 مهلاقنأ عم الاقنأو مهلاَقْنَأ نامحيلول : ىلاعت هلوق نيبو اذه نيب ةافانم الو

 مهلالض مثإ مهيلع ةاعدلا نإف .[15 :لحنلا]4 ملع ريغب مهنوُلضي نيذّلا رازوأ نمو « '")[ىلاعت]هلوقو
 اولمحي الو «كئلوأ رازوأ نم صقني نأ ريغ نم اولضأ نم اولضأ ام ببسب رخآ مثإو . مهسفنأ ىف

 . هدابعب هتمحرو هللا لدع نم اذهو . ايش مهنع

 اهتنزخ مهلأس جوف اهيف يقلأ املك » :ىلاعت لاق امك «هيلإ لوسرلا لاسرإب هيلع ةجحلا مايق دعب الإ ًادحأ

 «ريك الص يف الإ محا E ضار ريذت مكتأي ملأ

 تحتف اهوءاج اذإ ّتَح ارمز منهج ىلإ اورفك نيذلا قيسو » : (7[ ىلاعت]هلوق اذكو .[9 .8:كلملا]

 ىَب اولاق اذه مكموي ءاقل مكتوردنيو مكبر تايآ مكيلع نولتي مكس لسر مكتأي ملأ اهتنزح مھل لاقو اهباوُبأ
 انجرخأ ابر اهيف نوخرطصي مهو 8 :ىلاعت لاقو ء[١۷ : رمزلا](نيرفاكلا ىلع باذعلا ةملك تّقح نكلو

 «هللا» ف «ت ىف )۳( .«كلماف» :أ ءف «ت ىف )۲( . (ةفيحصا)) :آ اف «ت یف )1(

 .ت نم ةدايز (۷ 50 .(دمحلا ١ :ف ىف (5) .(نسحأ » :ف ىف (4)



 O سس بيبي سا لااا _:ب )1١6( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نم َنيملاظلل امه اوُقوُدَف يذلا مُكءاجو َرْكَذَت نم هيف ركذتي ام مُكْرَمَعن مل وأ لمعت انك يذلا ريغ احلاص لمع
 دعب الإ رانلا ًادحأ لخدي ال ىلاعت هللا نأ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ [۳۷ :رطاف14 ريصن
 حيحص ىف ةمحقم تءاج ىتلا ةظفللا ىف ءاملعلا نم ةعامج نعط مث نمو « هيلإ لوسرلا لاسرإ

 .[55 :فارعألا] € نينسحملا نم بيرق هللا تمحر نإ :ىلاعت هلوق دنع ىراخبلا

 هدانسإب جرعألا نع «ناَسيك نب حلاص نع « ىبأ انثدح «بوقعي انثدح «دعس نب هللا ديبع انثدح

 امأو» :لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف « رانلاو ةنحلا تمصتخا » :لاق ليي ىبنلا نع ؛ةريره ىبأ 0 لإ

 ('9؟ديزم نم له :لوقتف ءاهيف نوقليف آقلخ رانلل ئشني هنأو e هللا ملظي الف ةنجلا
 E مامت ركذو « اثالث

 دعب الإ دحأ اهلخدي ال ءلدع راد اهنإف رانلا امأو < لضف راد اهنأل ةنحلا ىف ءاج امنإ اذه نإف

 تقلا ةلغل ركل ملا هذه ىف ظافحلا نم ةعامج ملكت دقو .هيلع ةجحلا مايقو هيلإ راذعإلا
 مع نع« واولاد قيدح نه ئراخلل ظفللاو نيحيحصلا ىف ذ هاجرخأ ام ليلدب ىوارلا ىلع

 .: لاق نأ لإ ثيدحلا ركذف ) رانلاو ةنحلا تجاحت : ال بتلا لاق : لاق ةريره ىبأ نع «مامه نع

 ىلإ اهضعب یورو لع كلانهق ‹ طق« طق :لوقتف ,همدق اهيف عضي ىتح ئلتمت الف رانلا امأف»

 . « اقلخخ اهل هللا ئشنيف ةنجلا امأو « ًادحأ هقلخ نم هللا ملظي الو ٠ ضعب

 نادلولا : نهو اخو اعدق ٠ اه 7 اهيف «ىلاعت هللا مهمحر« یال فلتخا دق ةلأسم انهه ىقب

 نمو «فرخلا خيشلاو مصألاو نونجملا اذكو ؟مهمكح اذام «رافك مهؤابآو راغص مهو اوتام نيذلا

 هللا نوعب كل اهركاذ انأ ثيداحأ مهنأش ىف درو دقو .ةوعدلا لو ةرتفلا ىف تام

 . ناعتسملا “""هّللاو كلذ ىف ةمئألا مالك نم اصخلم ًالصف ركذن مث هقيفوتو ''"![ىلاعت]

 :عيرس نب دوسألا نع : لوألا ثيدحلاف

 نع «ةداتق نع «ىبأ انثدح ا هّللا دبع نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 نوجتحي ةعبرأ» : لاق ِهِْلَكَع هللا ىبن نأ “'"[هنع هّللا ىضر] عيرس نب دوسأالا ل ‹ سيق نب فنحألا

 1 SS مصأ لجر : ةمايقلا موي

 ءاج دقل «بر :لوقيف قمحألا امأو <« ًائيش عمسأ امو مالسإلا ءاج 6 «بر : لوقف مصألا

 ءائيش لقعأ امو مالسإلا ءاج دقل «بر :لوقيف مرهلا امأو « رعبلاب '' "ىنوفذحي نايبصلاو مالسإلا

 )١( ؟دیزم نم له :لوقتف اهيف نوقليو ؟ديزم نم له» :أ ف «ت یف () . نع 0:! ف ت یف .

 )۳( مقرب ىراخبلا حيحص )۷٤٤۹(.

 ) )4:ت ىف (5) .أطخ وهو «ةلظفلا » :ت ىف ١ «هّللا لوسر لاق »:ف ىف (0 .«قازرلا دبعو .

 .«ىوزنيو » :ف ىف (۷)

 .(1845) مقرب ملسم حيحصو ٠ ٤۸٥( )مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«هغلبت مل نمو » :ت یف )١١( .«اهيف ءاملعلا فلتخا » :ف ىف )٠( .«ءاملعلا » :أ ىف (9)

 .أ «ف نم ةدايز )١5( .؟هللاب و ١ :أ ءف «ت یف( .ف «ت نم ةدايز (۱۲)

 .«ینوفذقی» : ت یف 7 .هدقل » :ف ىف )١6(



O e ak و 

 لإ لسريف 'هتعطيل مهقيئاوم ذخأيف . لوسر كل ىناتأ ام «بر :لوقيف ةرتفلا ىف تام ىذلا امأو
 . (٩ امالسو ًادرب مهيلع تناكل اهولخد ول هديب دمحم سفن ىذلاوف « رانلا اولخدا نأ

 لاق هنأ ريغ ثيدحلا اذه لثم« ةريره ىبأ نع نع «عفار ىبأ نع «نسحلا نع «ةداتق نع دانسإلابو

 . '؟”«اهيلإ بحسي اهلخدي مل نمو «امالسو ًادرب هيلع تناك اهلخد 0 0 هرخآ ىف

 ثيدح نم «داقتعالا باتك ىف ىقهيبلا هاورو و نب داعم نع «هيوهار نب قاحسإ هاور اذكو

 هاور اذكو « حيحص دانسإ اذه :لاقو. هب« ینیدملا هللا دبع نب ىلع نع «قاحسإ نب 2*”لبنح
 ةعبرأ)» : ال هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع ندم ءديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح

 ر نكذف © ت هللا قلع لدي متلك

 وبأ لاق مث ٤ ًافوقوم هركذف «ةريره ىبأ نع ءمامه نع رَمْعَم ثيدح نم «ريرج نبا هاورو

 . 04 الوسر ثعبن تح نيبذعم انک امو » : متئش نإ اوؤرقا :ةري دره

 . ًافوقوم ةريره ىبأ نع« هيبأ نع« سواط نب هللا دبع نع رمعم هاور اذكو

 :كلام نب سنأ نع :ىناثلا ثيدحلا

 لوقت ام «ةزمح ابأ اي :سنأل انلق : لاق نا وي كی لع ٠ عيبرلا انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاق

 لهأ نم اونوكيف اهب “'' اوبذعیف تائيس مهل نکی مل» : ہی هللا لوسر لاق : لاقف ؟ نيكرشملا لافطأ ىف
 ا مدخ نم مه ةنجلا لهأ كولم نم اونوكيف اهب اوزاجيف تانسح مهل نكي ملو « رانلا

 :ًاضيأ سنأ نع : ثلاثلا ثيدحلا

 :لاق سنأ نع «ثراولا دبع نع« ثيل نع «ريرج انثدح «ًةمَّيح وبأ انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاق
 ىنافلا خيشلاو «ةرتفلا ىف تام نمو «هوتعملاو «دولوملاب :ةمايقلا موي ةعبرأب ىتؤي» : لَك هللا لوسر لاق

E Byثعبأ تنك ىنإ :مهل لوقيو  

 ا نيك ةلاقبلا هلع سم مر ا راب ا

 . (رانلا ءالؤهو «ةنجلا ءالؤه لخديف ءةيصعمو ًابيذكت دشأ ىلسرل متنأ : لات هللا لوقت : لاق

 . ؛هنعيطتل ١ :ف «ت ىف )١(

 .«حيحصلا لاجر هلاجر » :(2 15/0 عمجملا ىف ىمشثيهلا لاقو (75 /5) دنسملا (۲)

 .«نمف» : ف ىف (۳)

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» :( 5/0 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (75 /5)دنسملا (5)

 ١59(, ص) داقتعالا )١( .«دمحأ » :أ ف ىف (5)

 . هب ةملس نب دامح نع «ىسوم نب نسحلا قيرط نم (4 )٤ ٠ مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نبا هاور (۷)
 )1١/١6( ىربطلا ريسفت (۸)

 .«اوبذعيل ١ :ت ىف (۰) .«نابأ وه ديز » :ف ىف (9)

 حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا هفعضو «هب حيبص نب عيبرلا نع «ىروثلا نايفس قيرط نم )3١8/7( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور )١١(

 هتفلاخمل ةراكن ثيدحلا نتم ىف نأكو .امهنع هللا ىضر بدنج نب ةرمسو «ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم دهاوش هلو )١577/9(

 [9١:ناسنإلا] «َنوُدّلَخُم نادلو مِهْيَلَع فوطيو» :لاقف دولخلاب ةنجلا لهأ مدخ فصو هللا نألو ءالوأ نيحيحصلا ىف درو ام

 .ملعأ ىلاعت هللاو «هل ريثك نبا ظفاحلا فيعضت ىتأيسو



 هو اح < 00 ) الا ارسال روم ع سمادلا وحلا

 هدانسإب «ديمحلا دبع نب ريرج نع «ىسوم نب فسوي نع «رازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور اذكهو

 5 ± ل

 :هنع هللا ىضر «بزاع نب ءاربلا نع : عبارلا ثيدحلا

 ىنعي - هللا دبع انثدح «ةبيش ىبأ نب مساق انثدح :ًاضيأ هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق

 لافطأ نع ةا هللا وشو لش :لاق ءاربلا نع «ةيمأ نب ديزي نع ءرذ نب رمع نع - دواد نبا

 لوسراي :ليقف .(« مهئابآ عم مه :لاقف نيكرشملا دالوأ نع لئسو . ؟مهئابآ عم مه : :لاق نيملسملا

 e e هَّللا»: لاق ؟ نولمعي ام هللا

 ا ةشئاع نع «ءاربلا نع «لجر نع« ةيمأ نب ديزي نع« رذ نب رمع هاورو

 :نابوث نع : سماخلا ثيدحلا
 ديعس نب ميهاربإ انثدح :هدنسم ىف رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا لاق

 ىبأ نع «ةبآلق ىبأ نع «بويأ نع «روصنم نب دابع انثدح «ديعس نب ناحير انثدح .ىرهوجلا

 ةيلهاجلا لهأ اجالا موي ناك اذإ » :لاق «ةلأسملا نأش مّظع هك ىبنلا نأ ؛نابوث نع ءءامسأ

 كل انتأي ملو «الوسر انيلإ لسرت مل انبر :نولوقيف «مهبر مهلأسيف مهروهظ ىلع مهناثوأ نولمحي
 ؟ ىنوعيطت رمأب مكترمأ نإ متيأرأ :مهبر مهل لوقيف «كدابع و انيلإ تلسرأ ولو «رمأ

 اهل اودجو اهنم اوند اذإ ىتح ا ءاهولخديف منهج ىلإ اودمعي نأ “”مهرمأيف « معن :نولوقيف
 اومعزت ملأ :مهل لوقيف « اهنم  انرجأ :وأ  انجرخأ انبر :نولوقيف مهبر ىلإ اوعجرف «ًاريفزو ًاظيغت
 .اهولخداف ءاهيلإ اودمعا :لوقيف . مهقيثاوم كلذ ىلع ذخأيف ؟ ىنوعيطت رمأب مكترمأ نإ ىنأ

 وقف .اهلخدن نأ عيطتسن الو «اهنم انقرف انبر :اولاقف ءاوعجرو اوقف اهوأر اذإ ىتح نوقلطنيف

 لاق مث .« ًامالسو ًادرب مهيلع تناك ةرم لوأ اهولخد ول » : هلك هللا ىبن لاقف .«نيرخاد اهولخدا

 هد «دابع الإ بويأ نع هوري مل «هجولا اذه نم الإ فورعم ريغ ثيدحلا اذه نتمو :رازبلا

 . ”ديعس نب ناحير الإ

 هضري ملو ءهب سأب ال :ىئاسنلاو نيعم نب ىيحي لاقو « هتاقث ىف نابح نبا هركذ دقو :تلق

 ب جتحي الو هثيدح بتكي هب ساب ال خيش :متاح وب وب . هب حتحي الو هئيدح بتكي هب سأب ال خيش :متاح وبأ لاقو .دواد وبأ

 :ىردخلا نانس نب كلام نب دعس  ديعس ىبأ نع :سداسلا ثيدحلا

 نع «قوزرم نب ليضف نع «ناميلس نب ديعس انثدح :ىلهذلا ىيحي نب دمحم مامإلا لاق
 كلاهلا لوقي :دولوملاو هوتعملاو ةرتفلا ىف كلاهلا » : لكي هللا لوسر لاق :لاق ديعس ىبأ نع «ةيطع

 هلع لاق ثراولا دبعو «فيعض ميلس ىبأ نب ثيلو «راتسألا فشك» (۷) مقرب رازبلا دنسمو 7١105( /۷)یلعی ىبأ دنسم )١(

 .«ثيدحلا ركنم ١ :ىراخبلا

 .دنسملا نم عوبطملا ىف هيلع عقأ ملو« ىلعي ىبأ دنسم نم (۸۷ /۴۷) نئسلاو ديناسملا عماج ىف فلؤملا هركذو (۲)
 نع ةيهب قيرط نم (84 /5) هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىورو .هللا ءاش نإ دعب اميف هكردتسأ ىلعلو ءقيرطلا اذه ىلع عقأ مل (۳)

 .هوحن ةشئاع

 .«مهرمأف » :ت ىف (4)

 .«راتسألا فشك» (7177) مقرب رازبلا دنسم (4)



 )١6( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 لوقيو « ارش الو ًاريخ هب لقعأ ًالقع ىل لعجت مل بر : هوتعملا لوقيو « باتك ىنتأي مل :ةرتفلا ىف

 ا :لاق « «اهودر: "مهل لاقيف ران مهل 2'"”عفرتف لقعلا كردأ مل بر : دولوملا

 ىايإ : « لمعلا كردأ ول ًايقش هللا ملع ىف ناك نم اهنع كسميو « لمعلا كردأ ول ًاديعس هللا

 .« ؟ مكتتأ ىلسر نأ ول فيكف <

 CES ا ا لا مث 0

 .. ؟بيغلاب ىلسرب فيكف متيصع ىايإ :هّللا لوقيف 7: هرخآ ىف

 :هنع هللا ىضر «لبج نب ذاعم نع :عباسلا ثيدحلا
 «سبلح نب سنوي نع .دقاو نب رمع انثدح : قلا كرابملا نب دمحمو رامع نب ماشه لاق

 خوسمملاب ةمايقلا موي ىتؤي » :لاق اي هللا ىبن نع «لبج نب ذاعم نع «ىنالوخلا ''"سيردإ ىبأ نع
 نم "ناکام القع ىنتينآ ول «براي :خوسمملا لوقيف .ًاريغص كلاهلابو «ةرتفلا ىف كلاهلابو ءًلقع
 ىنإ :لجو زع برلا لوقيف - كلذ وحن ريغصلاو ةرتفلا ىف كلاهلا ىف ركذو  ىنم دعسأب ًالقع هتينآ

 نا :لاق  رانلا اولخداف اوبهذا : لوقيف «معن : :نولوقيف ؟ ىنوعيطتف رمأب مكرمآ

 مهرمأي مث ءًاعارس نوعجريف رك نعم هللا یل ا كلما دق: اهنأ نوتلطَبف «صباوق مهيلع جرختف

 ىملع ىلعو «نولماع متنأ ام تملع مكقلخأ نأ لبق : لجو رع برلا لوقيف ‹كلذك نوعجريف ةيناثلا

 ””«رانلا مهذخأتف ٠ مهيمض « نوريصت ىملع ىلإو ءمكتقلخ

 :هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع : نماثلا ثيدحلا

 ف ةللا يكفر «عيرس نب دوسألا ةياوز عم ةجردنم ةئياور مدقت دق

 دلوي دولوم لك » : لاق ك هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر رھ ىلا نع ا ىفو

 اهيف نوسحتن له «ءاعمج ةميهب ةميهبلا كل جتنت امك هاجم هلأ هنادي هاوبأف .ةرطفلا ىلع

 ق

 .'«نيلماع اوناك اب ملعأ هللا :لاق ؟اريغص تومي نم تيأرفأ هللا لوسراي :اولاق ةياور ىفو

 ت اة رف نبا ءاظع نع «تباث نب نمحرلا دبع انثدح «دواد نب ىسوم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :لاق ىسوم كش < ءملعأ اميف - هلك يلا نع اع هللا يصر ريزه نيا نع ةرنمض نب هللا كع

0٩ 

 .«هّللا دبع» :ت ىف (۳) . مهل لوقف » :ت یف (۲) .«عفرف» : ف ىف )١(

 .«فيعض وهو ةيطع هيف » )5١77/19( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )۲۱۷١( مقرب رازبلا دنسم (6)

 .(تام ام » :ت ىف (0) .«رذ ىبأ نع » :ت یف (6) .«ىروغلا » :ت ىف )٥(

 دعب لاقو .هب دقاو نب ورمع نع «رامع نب ماشه نع «هللا دبع نب دمصلا دبع قيرط نم )١١8/5( لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (۸)

 ذاعم نع «سيردإ ىبأ نع «سنوي نع دقاو نب ورمع ةياور نم الإ ةظوفحم ريغ اهلك :١ سنوي نع دقاو نب ورمع ثيداحأ قاس نأ
 .؟هب جتحي الو هثيدح بتكي نم نييماشلا نم وهو لبج نبأ

 .«دلوت» : ف «ت ىف (9)

 .(5708)مقرب ملسم حيحصو (۱۳۸۵) مقرب ىراخبلا حيحص )٠١(

 )١١( مقرب ملسم حيحص ىف ةياورلا )5108(.



 89 _ )1٠( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 . السلا هيلع ميهاربإ مهلفكي ؛ ةنحلا ىف نيملسملا ىرارذ»

 :لاق هنأ ءلجو زع ءهَّللا نع ا هللا لوسر نع gs ءملسم حيحص ىفو
 . «نيملسم» هريغل ياز ا ) «ءافنح ىدابع تقلخ ینإ»

 و ر لع :عساتلا ثيدحلا

 نع «ىبارعألا فوع ثيدح نم «ىراخبلا ىلع جرختسملا» هباتك ىف ىناقربلا ركب وبأ ظفاحلا هاور
 ةرطقلا ىلع. دلؤي دولؤم لكف لاق ل ىلا نع منغ هللا نضر ةرمس نع «ئدزاطعلا ءاجر نأ
 .؟«نيكرشملا دالوأو»: لاق ؟نيكرشملا دالوأو « هللا لوسراي :سانلا هادانف

 «بيعش نب ىسيع نع «ىبضلا مركم نب ةبقع انثدح ءدمحأ نب هللا دبع انثدح: ىناربطلا لاقو
 ؛لاقق نيكرتشملا لافطأ نع ب هللا لرسر الاس لاق ةرمس نع اجر نأ نع" ءروصتم قب ةابع نع
 . ° «ةنحلا لهأ مدخ مهلا

 : "ءانسح مع نع : رشاعلا ثيدحلا

 نع «فوع انثدح «حور انربخأ ٠ [قرزألا ىنعي «قاحسإ انثدح] :دمحأ "[مامإلا1: لاق
 ؟ ةنجلا ىف نم «هَللا لوسراي :تلق :لاق ىمع ىنثدح :تلاق ميرص ىنب نم ةيواعم تنب ؟ءانسح
 , ۹ هلل فولو ةنكلا ىف ةولولاو+ ةا ققديهشلاو« ةا ىق ىل لاق

 ثيدحل ءةنجلاب مهل مزج نم مهنمو«ثيدحلا اذهل مهيف '١١”فقوتلا ىلإ بهذ نم ءاملعلا نمف
 رم نيح «مانملا كلذ ةلمج ىف لاق '""مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىراخبلا حيحص ىف بدنج نب ةرمس

  دالوأ ءالؤهو «مالسلا هيلع« ميهاربإ اذه :لیربج هل لاقف «نادلو هلوحو ةرجشلا تحت خيشلا كلذ ىلع

 . 110« نيكرشملا دالوأو «معن» لاق . ؟نيكرشملا دالوأو هلا لر راب | ولاق + نيكرتشملا هال زاو نيملتتملا

 .« مهئابآ عم مه :١ !؟”هالسلا هيلع هلوقل «رانلاب مهل مزج نم مهنمو

 فشكناو ةنجلا لخد عاطأ نمف «تاصّرعلا ىف ةمايقلا موي نونحتمي مهنأ ىلإ بهذ نم مهنمو

 '*)قباسب هيف هللا ملع فشكناو «ًارخاد رانلا لخد ىصع نمو «ةداعسلا قباسب مهيف هللا ملع
 . ةواقشلا

 .؟مالسلاو ةالصلا هيلع» :ت ىف )١(

 نيعم نبا هفعضو «ةعامجو ىنيدملا نبا هقثو تباث نب نمحرلا دبع هيف 7١9(: ١ /7)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ۳۲١( /۲)دنسملا (۲)

 . (تاقث هلاجر ةيقبو «هريغو

 .(58765) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .هوحن هب فوع قيرط نم )۷۰٤۷( مقرب ىراخبلا حيحص ىف هلصأ )٤(
 .«فعض هيفو ناطقلا ىيحي ةقثو روصنم نب ةدابع هيفو» :(۹ /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (7 55 /0) ريبكلا مجعملا (5)

 .دنسملاو ءأ «ف نم ةدايز (۸) .أ ت نم ةدايز (۷) .اءاسنخ 7 :أ ءف «ت یف )١(

 .«ءاسنخ ١ :أ ءف ءت ىف (9)

 . (نسح هدانسإ (/TE1): حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو (ه8/ه)دنسملا(١٠)

 .؟ملسو هيلع هللا ىلص» :أ «ف ىف (۱۲) .«فقولا» :أ «ف «ت ىف )۱١(

 . 070 )٤۷ مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )١4( .؟ملسو هيلع هللا ىلص 2:أ ف ىفو« ؟مالسلاو ةالصلا هيلع » :ت ىف )١5( ءف ءت یف ١: 3!مدقتب .



 )١6( ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا 0۸

 اهضعب دهاشلا ةدضاعتملا ةمدقتملا ثيداحأللا هب تحرص دقو اهلك ةلدألا نيب عمجي لوقلا اذهو

 نع «هللا همحر «ىرعشألا ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ خيشلا هاكح ىذلا وه لوقلا اذهو .ضعبل
 نم هريغ كلذكو («داقتعالا باتك» ىف ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هرصن ىذلا وهو «ةعامجلاو ةئسلا لهأ

 .داقنلا ظافحلاو ءاملعلا ىققحم

 :لاق مث «ناحتمالا ثيداحأ نم مدقتام دعب ىرمتلا ربلا دبع نب رمع وبأ خيشلا ركذ دقو
 ءازج راد ةرخآلا نأ e ملعلا لهأو ةجح اهب موقت الو ‹ةيوق تنل بابلا اذه ثيداحأو

 ال لاو ‹ نيقولخملا حسو یف كلذ سیلو رانلا لوخد نوفلكي فيكف «ءالتیا الو لمع راد تيبسلو

 !؟ اهعسو الإ اسفن فلكي

 دحاو ريغ كلذ ىلع صن دق امك «حيحص وه ام اهنم بابلا اذه ثيداحأ نأ :لاق امع باوجلاو

 تناك اذإو .نسحلاو حيحصلاب “"ىوقي فيعض وهام اهنمو «نسح وه ام اهنمو «ءاملعلا ةمئأ نم
 نإ»:هلوق امأو « اهيف رظانلا دنع ةجحلا تدافأ .طمنلا اذه ىلع ةدضاعتم دحاولا بابلا ثيداحأ

 وأ ةنجلا لوخد لبق اهتاصرع ىف فيلكتلا ىفاني الو ءءازج راد اهنأ كش الف ««ءازج راد ةرخآلا
 «لافطألا ناحتما نم «ةعامجلاو ةنسلا ٍلهأ بهذم نع ىرعشألا نسحلا وبأ خيشلا هاكح امك ءرانلا

 ىف ةنسلا تتبث دقو [: ن]4 دوجسلا ىلإ نوعديو قاس نع فشكي موي # :ىلاعت هللا لاق دقو

 هرهظ دوعيو كلذ عيطتسي الف قفانملا امأو e كرا :اهريغو "'”حاحصلا

 18 افعل ر دوجعتملا دارأ املك ًادحاو ًاقبط

 هقيئاومو هدوهع ذحخأي هللا نأ اهنم ًاجورخ رانلا لهآ رخآ نوكي ىذلا لجرلا ىف نيحيحصلا ىفو

 ىف هل نذأي مث !كردغأ ام «مدآ نبا اي :ىلاعت هللا لوقيو «ًارارم كلذ رركتيو «هيف هام“ ريغ لا آلآ

 . ا لرد

 و ن ی و ینو ءرانلا لوخد "مهفلكي فيكو»: هلوق امأو

 فيسلا نم دحأ منهج ىلع رسج وهو ‹طارصلا ىلع زاوجلاب ةمايقلا موي دابعلا رمأي هللا نإف «ثيدحلا

 «باكرلاو ليخلا ديواجأكو «حيرلاكو «قربلاك «مهلامعأ بسحب هيلع نونمؤملا ريو «ةرعشلا نم قدأو
 سيلو « رانلا ىف ههجو ىلع شودكملا مهنمو «ًاوبح وبحي نم مهنمو «ىشاملا مهنمو ىعاسلا مهنمو
 هعم نوكي لاجدلا نأب ةنسلا تتبث دقف اضيأو « مظعأو مطأ اذه لب اذه نم مظعأب كئلوأ ىف دروام
 هنإف ءران هنأ یری ىذلا نم مهدحأ برشی نأ هنوكردي نيذلا نينمؤملا عراشلا رمأ دقو « رانو ةنج

 اولتقي نأ ليئارسإ ىنب رمأ “"[دق]ىلاعت هللا نإف اضيأو « كلذ ريظن اذهف ءآمالسو ًادرب هيلع نوكي
 هاخأو هابأ لجرلا لتقي ءآفلأ نيعبس ةدحاو ةادغ ىف ليق اميف اولتق ىتح ًاضعب مهضعب لتقف «مهسفنأ
 قاش ًاضيأ اذهو « لجعلا مهتدابع ىلع مهل ةبوقع كلذو . مهيلع هللا ةمامغ ةيامع ىف مهو

 . ملعأ هّللاو ءروكذملا ثيدحلا ىف درو امع( رصاقتيال ًادج سوفنلا ىلع

 .«ادوجس ١ :ف ىف (۳) .؟حاحصلاو » :ت ىف (۲) .«(ىوقتي ١ :أ ءف ىف )١(

 . هنع هللا ىضر «یردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (5919) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (4)

 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (۱۸۲) مقرب ملسم حيحصو (8057) مقرب ىراخبلا حيحص (5)
 .«رصاقتتال» :ف ىف (۸) .آ ءف هت نم ةدايز (۷) .«رانلا هللا مهفكي» :أ ىفو ««هّللا مهفلك » :ف «ت ىف (1)



 ےک 0 رر یال وخلا

 لصف
 ا نادلو ىف سانلا فلتخا دقف« اذه ررقت اذإف

 دالوأ ا عم قاري 7١هالسلا هيلع «هنأ و ثيدحب اوجتحاو «ةنحلا ىف مهنأ : اهدحأ

 اک هللا لوسر نأ اهمع نع« ا نع ةوحأ اوربا ىف مدقت امبو نيكرشملا دالوأو نيملسملا

 ملع نمف . هنم صخأ ناحتمالا ثيداحأ نكلو < e اذهو .(ةنحلا ىف دولوملاو» :لاق

 ىلع اوتام نيذلا نيملسملا دالوأو ميهاربإ عم خزربلا ىف هحور أ *لعج عيطي هنأ هنم '؟”[لجو زع]وّللا .
 تلد امك رانلا ىف نوكي ةمايقلا مويو «ىلاعت هللا ىلإ هرمأف «بيجي ال هنأ هنم ملع نمو ‹ ةرطفلا

 مدنا نيلئاقلا ءالؤه نم مث «"[ ةعامجلاو ] ةنسلا لهأ نع ىرعشألا هلقنو «ناحتمالا ثيداحأ هيلع
 نب ىلع ثيدح ىف ءاج امك < ءمهل امدخ مهلعجي نم مهنمو ءاهيف نيلقتسم مهلعجي نم ةنجلا ىف

 . ملعأ هللاو ‹فيعض وهو. ¥ ىسلايطلا دواد ىبأ دنع « سنأ نع «ديز

 1 ا مامإلا هاور اب هيلع لدتساو «رانلا ىف مهئابآ عم مهنأ :ىناثلا لوقلا

 ةشئاع ىتأ هنأ «فيطغ ىلوم سيق ىبأ نب هللا دبع ىنثدح «بيبح نب ”ةرمض نب ةبتع انثدح ةريغملا

 هللا لوسراي :تلقف ا مهئابآل عبت مه ) : ا هللا لوسر لاق : تلاقف رافكلا یرارذ نع اهلأسف

 ا اوناك امب ملعأ هللا »: لاقف ؟لمع الب

 ا دايز نب: دمحم نع رح نب دمحم ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو

 نم مه: 20( لاق نينمؤملا ىرارذ نع للك هللا لوسر تلأس : لوقت ةشئ ةشئاع « تعمس سيق ىبأ

 ا امي ملعأ هَّللا» : لاق ؟لمع الب: تلق «مهئابآ عم مه» : لاق ؟نيكرشملا ىرارذف : تلق . «مهئابآ

 یا

 نع - كورتم وهو - لكوتملا نب ىيحي ليقع ىبأ نع < «عيكو نع ءاضيأ دمحأ ''''[مامإلا] هاورو

Ssكتعمسأ تثش نإ » :لاقف نيكرشملا لافطأ لل هللا لوسرل تركذ اهنأ ؛ةشئ  

 179ه نالا رغاضت

 «ناوزغ دا نب ليضف نب دمحم نع ؛ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح :دمحأ مامإلا نب هللا نع لاو

 ل ل لاق «هنع هللا ىضر «ىلع نع ناذاز نع «نامثع نب دمحم نع

 ول» :١2*![لاق] اههجو ىف ةيهاركلا ىأر املف: لاق .«رانلا ىف امه» :لاقف ةيلهاجلا ىف اتام اهل نيدلو
 هللا لوسر لاق مث : لاق . (ةنحلا ىف» : لاق] : لاق ؟ كنم ىدلوف :تلاق . «(امهتضغبأل امهناكم تيأر

 .«ءاسنخ » :أ ءف ءتاىف (۳) .4نم# :ف ءت یف (۲) + «ملسو هيلع هللا ىلص»: أ ءف ىف )١(

 .أ «ف نم ةدايز () .«هللا لعج» :أ ءف «ت ىف (5) .أ «ف نم ةدايز (0)
 .«ةزمحا :ف ىف (۸) .ةيآلا هذه دنع هيلع مالكلاو ثيدحلا قبس (۷)

 )9( /5)دنسملا ۸٤( .

 .«لاقف » :أ «ف ىف (۱۰)

 )١١( مقرب دواد ىبأ ننس )٤۷۱۲(.

 .أ ءف نم ةدايز )١١(

 )١9( المسند)5١8/50(.

 .دنسملاو ءأ «ف نم ةدايز )١5( '«نعا» :تاىف(١:)



 6 كل ةيآلا : ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزج ا و

١: Eاونمآ نيذّلاو» : أرق مث «رانلا ىف مهدالوأو نيكرشملا نإو «ةنحلا یف ٍمهدالوأو نينمؤملا نإ  

 لا 4077[ مهتيرذ مهب انقحلا ] ناميإب مهتيرذ مهتعبتاو

 ءًايلع كردي مل ناذاز هخيشو «لاحلا لوهجم اذه نامثع نب دمحم نإف ؛بيرغ ثيدح اذهو

 . ملعأ لاو

 : هع هللا لوسر لاق :لاق ىبعشلا نع «هيبأ نع «ةدئاز ىبأ نبا ثيدح نم دواد وبأ یورو

 .؟دوعسم نبا نع «لئاو ىبأ نع «ةمقلع هب ىنثدح: ىبعشلا لاق مث .« رانلا ىف ةدوؤوملاو ةدئاولا»

 ىعجشألا سيق نب ةملس نع «ةمقلع نع «ىبعشلا نع «دنه ىبأ نب دواد نع ةعامج هاور دقو

 لصتو فيضلا ىرقت تناكو «ةيلهاجلا ىف تتام انمأ نإ :انلقف ةي ىبنلا ىخأو انأ تيتأ : لاق

 نأ الإ ءرانلا ىف ةدوؤوملاو ةدئاولا » :لاقف .ثنحلا غلبت مل ةيلهاجلا ىف انل ًاتخأ تدأو اهنأو «محرلا

 داش اذهو .(« ملستف «مالسإلا ةدئاولا كردت

 وهو .« نيلماع اوناك امب ملعأ هللا » : ةي هلوق ىلع اودمتعاو «مهيف فقوتلا :ثلاثلا لوقلاو
0 

 هللا لوسر لئس :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «سايإ ىبأ نب رفعج ثيدح نم نيحيحصلا ىف
 نمل نفق وج كلدكو. ٠ نلماغ اوناكاف ملعأ هللا : “لاق نيكرشملا دالوأ نع ةا

 نع لئثس هنأ : هلع ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نعو « ديزي نب ءاطع نع «ىرهزلا ثيدح
3 

 , «نيلماع اوناكامب ملعأ هللا :٠ لاقف ٠ نيكرشملا لافطأ

 ««فارعألا ةروس» ىف كلذ ريرقت مدقت امك ةنجلا ىلإ اهلهأ لآمو «رارق راد سيل فارعألا نأل ؛ ةنجلا

 . ملعأ هّللاو

 لصف
 ءاملعلا نيب فالخ الف نينمؤملا نادلو امأف «٠ نيكرشملا لافطأب صوصخم فالخلا اذه نأ ملعيلو

 نم مهنأ مهيف فلتخي ال : لاق هنأ دمحأ مامإلا نع «ىلبنحلا ءارفلا نب ىلعي وبأ ىضاقلا هاكح امك

 هركذ ام امأف . لجو زع «هّللا ءاش نإ هب عطقن ىذلا وهو «سانلا نيب روهشملا وه اذهو .ةنجلا لهأ
 تحت مهلك نادلولا نأو «كلذ ىف اوفقوت مهنأ :ءاملعلا ضعب نع «ربلا دبع نب رمع وبأ خيشلا

 فدل او ةقفلا لهآ: نم ةعامجلوقلا اذه ىلإ بهذ. ريع وبا لاق ٠ لجو نع هللا م

 أ «ف نم ةدايز )۲ 1(

 )5/١"١(. دنسملا دئاوز (۳)

 )٤۷۱۷(. مقرب دواد ىبأ ننس ()

 .هب دنه ىبأ نب دواد نع .ىدع ىبأ نبا قيرط نم ٤۷۸( /۳) هدنسم ىف دمحأ هجرخأ (6)

 .«لاقف» :فءات ىف (5)

 .,(5150) مقرب ملسم جيحصو (TAT) مقرب ىراخبلا جوحص )¥(

  (A)مقرب ىراخبلا يح  (ITA)مقرب ملسم حيضتمو )5569(.

 ) )9:أ ف ءتاىف(١٠) .؟عطقي »: ف ىف ١ .(ةئيشم )١١( .«یلاعت » :أ ىف



 41 سو ا ل وح حب (15):ةيآلا ؟ءازشإلا ةروس د تفاخلا رل

 هبشي وهو : :اولاق مهريغو هيوهار نب قاحسإو «كرابملا نباو «ةملس نب دامحو «ديز نب دامح : 1

 رثكأ كلذ ىلعو ‹ كلذ ىف ثيداحألا نم هدروأ امو ءردقلا باوبأ ىف هئطوم ىف كلام مسر ام

 لافطأ نأ ىلإ اوبهذ هباحصأ نم نيرخأتملا نأ الإ ءصوصنم ءىش هيف كلام نع سيلو . هباحصأ

 : ادج بيرغ وهو همالك ىهتنا : 2١9 ةئبشملا ىف ةضاخ نيكرشملا لافطأو ةئحلا ىف نيملسملا

 . ملعأ هَّللاو ءاضيأ كلذ وحن 2")«ةركذتلا» باتك ىف ىبطرقلا هللا دبع وبأ ركذ دقو

 و ىع ۴ نو 1 یف ارك راك 2)ىبنلا ىعد : تلاق نينمؤملا مأ ةشئاع نع «ةحلط تنب ةشئاع ثيدح كلذ ىف اوركذ دقو
 لمعي مل ةنحلا ريفاصع نم روفصع هل ىبوط «هللا لوسراي :تلقف ءراصنألا نم ىبص ةزانج ىلإ

 ىف مهو ًالهأ اهل قلخو ةنجلا قلخ هللا نإ . ةشئاع اي كلذ ريغ وأ» :لاقف «٠ هكردي ملو ءوسلا

 دواد وبأو ملسمو دمحأ هاور . (مهئابآ بالصأ ىف مهو ًالهأ اهل قلخو رانلا قلخو ¢ مهئابآ بالضأ

 0 هجام نباو ىئاسنلاو

 ملع ال نم اهيف ملكتي دقو «ةديج ةحيحص لئالد ىلإ جاتحي ةلأسملا هذه ىف مالكلا ناك املو

 نب مساقلاو « سابع نبا نع كلذ ىور « اهيف مالكلا ءاملعلا نم ةعامج هرك .عراشلا نع هدنع

 ريرج نع «هحيحص ىف نابح نبا جرخأو .مهريغو ةيفنحلا نب دمحمو «قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم

 .«ردقلاو نادلولا ىف اوملكتي مل ام - ابراقم وأ  ًايتاوم ةمألا هذه رمأ لازي ال»

 نيكرشملا لافطأ ىنعي :نابح نبا لاق

 ىبأ نع ةعامج هاور دقو :لاق م. 0 «مزاح نب ريرج قيرط نم رازبلا ركب وبأ هاور اذكهو

 . ًافوقوم سابع نبا نع «ءاجر

 2 6م - و امة ١ ع

 ةيرف كلهن نأ اتدرأ

 ءاهانعم ىف نورسفملا فلتخاو « فيفختلا ةءارق روهشملاف «انرمأ » :هلوق ةءارق ىف ءارقلا ا

 :سنوي] © اراهت وأ اليل انرمأ اهاَنأ» : ىلاعت هلوقك ‹ ًايردق ًارمأ اهيف اوقسفف اهيفرتم انرمأ اهانعم : ليقف

 .باذعلا اوقحتساف شحاوفلا لعف ىلإ مهرخس هنأ : هأنعم : اولاق تافحفلاب رمآي ال هللا خف ل[

 نع« حيرج نبا هاور. ةبوقعلا اوقحتساف شحاوفلا اولعفف تاعاطلاب مهانرمأ :هانعم : ليقو

 .ًاضيأ ريبج نب ديعس هلاقو «سابع نبا

 همه

 ا اهانرمدف لوقلا اهيلع قحف اهيف اوقسفف اهيفرتم انرم

 )١( «ةئيشملا تحت رافكلا لافطأو » :ف ىف .

 )( ص) :ةركذتلا ٩١١ ٥۱۷(.

 .« هللا لوسر »: ءف ىف (۳)

 .(۸۲) مقرب ةجام نبا ننسو )٤/ ٥۷( ىئاسنلا ننسو )٤۷۱۳( مقرب دواد ىبأ نسو (5177)مقرب ملسم حيحصو ٤١( /5)دنسملا (4)

 .«راتسألا فشك » (۲۱۸۰) مقرب رازبلا دنسمو ««دراوم» )١875( مقرب نابح نبا حيحص (5)

 .؟ريرج نبا 2:1 ىف (5)



 1 يا فايآلا رمال نوم و ننساك زلنا تم ب | ب و

 .ءارمأ مهانلعج هانعم نوكي نأ لمتحي دقو :ريرج نبا لاقو

 سابع نبا نع < «ةحلط نب ىلع لاق  اهيفرتم انرمأ ل أرق نم ةءارق ىلع “اذه ىجللا امنإ :تلق

 ° يتكلهأ كلذ اولعف اذإف ءاهيف اوصعف اهرارشأ انطلس :لوقي «اهيف اوقسفف اهيفرتم انرمأ : هلوق

 ء[۲۳١ :ماعنألا] « اهيف اوركميل اهيمرجم رباكأ ةيرف لك يف اتلعج كلذكو :  هلوق وهو «باذعلاب

 .سنأ نب عيبرلاو دهاجمو ةيلاعلا وبأ لاق اذكو

 انرثكأ :لوقي © اهيف اوفس اهيقرتم انرمأ ةيرف كلهن نأ اندر اَذِإو :  سابع نبا نع ىُتوَعلا لاقو
 : «اهيفرثم انرمأ » :ىرهزلا نع كلام نعو « ةداتقو «كاحضلاو «نسحلاو«ةمركع لاق اذكو «مهددع

 . انرثكأ

 انثدح .ةدابع نب حور انثدح : لاق ثيح دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلاب مهضعب دهشتسا دقو

 لكَ ىبنلا نع «ةريبه نب ديوس نع ءريهز نب سايإ نع «ليدب نب ملسم نع «ىودعلا ةماعن وبأ
 .» ةروبأم ةكس وأ ةرومأم ةرهم هل ئرما لام ريخ : لاق

 . لسنلا ةريثك :ةرومأملا :«بيرغلا» هباتك ىف هللا همحر «مالس نب مساقلا ديبع وبأ مامإللا لاق

 ًابسانتم اذه ءاج امنإ: مهضعب لاقو «ريبأتلا نم :ةروبأملاو «لخنلا نم ةفطصملا ةقيرطلا :ةكسلاو

 "ا تاروجأم ريغ تاروزأم» :هلوقك

 .(ی ایمن ارین هداج بون يب م حم ور نم قع محد
 نيبذكملا نم اما كلهآ دق هنأب لي ادمحم هلوسر مهبيذكت ىف شيرق رافك ًارذنم ىلاعت لوقي

 (*هلاق امك «مالسإلا ىلع حونو مدآ نيب تناك ىتلا نورقلا نأ 00 اذه لدو «حون دعب نم لسرلل
 .مالسإلا ىلع مهلك نورق '”ةرشع حونو مدآ نيب ناك : سابع نبا

 «قئالخلا مركأو لسرلا فرشأ متبذك دقو «مهنم هللا ىلع مركأ متسل نوبذكملا اهيأ مكنأ :هانعم

 . ىرحأو ىلوأ مكتبوقعف

 «مهلامعأ عيمجب ملاع وه :ىأ « اريصب اریبخ هدابع بونذب كرب ئفكو# : [یلاعت]هلوقو
 10 ار هناا فاح اهتم هيلع فخ ال هز شو: اهر

 اهالصي منهج هل انلعج مث دير نمل ءاشن ام اهيف هَل اتلجع ةلجاَْلا ديري ناك نمط

 مهيعس ناك كَلوُأَف نمؤم وهو اهيعس اهل ئعسو ةرخآلا دارا نمو 09 اروحدُم امومذم
 .4 © اروكشُم

 هّللا دارأ نمل لصحي امنإ لب «هل لصحي ميعنلا نم اهيف امو ايندلا بلط نم لك ام هنأ ىلاعت ربخي

 . ؛مهانكلهأ 1 :أ ىف قفز . ؟ءىجي اغإ اذه » :ف «ت یف (۱)

 .«هريغو ىقس نم لخنلا حلصي ام وهو ديبأتلا نم هنأل » :دارو ۲٠۲( /۲) فاشكلا جيرخت ىف ىعليزلا هركذ (۳)

 .ارشع » :ف «ت ىف (5) .؟لاق امك» :ت ىف (5) . اذه ىلع لدو» :ت ىف (4)

 .أ ءف نم ةدايز (۸) .ت نم ةدايز (۷)



 ۲١( .٣ «۲۰) ناتيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 .ءاشي ام

 الع مث ديِرُت نمل ءاش ام اهيف هل اتلجع )ف : لاق هنإف ؟١)تايآلا نم اهاوسام قالطإل ةديقم هذهو
 ( امومذمل هبناوج عيمج نم هرمغت یتح اهلخدي : ىأ « اهالصي# ةرخآلا ىف : ىأ 4 اهالصي منهج هل

 :4 اًروحدم# ىقابلا ىلع ىنافلا راتخا ذإ 0 اوشا هفرصت ءوس ىلع ًامومذم هنوك لاح ىف :ىأ

 . ًاناهم ًاليلذ ًاريقح ًايصقم ًادعبم

 ةشئاع نع «ةعرز نع «قاحسإ ىبأ نعء ”ديوذ انثدح «نيسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 تدل هلام ل هي r اول فا ناد ايندلا gs 3١ لاق تلف e ىمفز
 .4)( هل لقع ال نم عمجي اهلو

 اهل ئعسو إف رورسلاو ميعنلا نم اهيف امو ةرخآلا رادلا دارأ :ىأ 4 ةرخآلا دارأ نمو  :هلوقو
 : ىأ ‹ نمؤم هبلقو : ىأ «نمؤم وهو» لوسرلا ةعباتم وهو هقيرط نم كلذ بلط :ىأ 4 اهيعس

 . «اروُكْشُم مهيعس ناك كتلوأف » ءازحلاو باوثلاب قدصم

 فيك رنا 69 اروظحم كبَر ءاَطَع ناک امو كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه دمت الك »

 .4 © ًاليضفت ُربْكأو تاَجرد ربك ةرخآللوٍض عب ىَلع مهضعب انلضَف

 «ةرخآلا اودارأ نيذلاو ايندلا اودارأ نيذلا نيقيرفلا نم دحاو لك يأ 4 الك » :ىلاعت لوقي]

 هقحتسي ام ًالك ىطعيف ءروجي ال ىذلا مكاحلا فرصتملا وه : ىأ «كّبر ءاطع نمل هيف مه اميف مهدمن

 ناك امو :لاق اذهلو؛ دارأ امل ريغم الو «ىطعأ امل عنام الو همكحل دار الو ةداعسلاو ةواقشلا نم

 .دار هدري الو دحأ هعنمي ال :ىأ ءاعونمت : ىأ (اروظحم كر ءاطع

 . ًاصوقنم : ىأ «اروظحم كبر ءاطع ناك امو :ةداتق لاق

 .ًاعونمم : ديز نباو جيرج نباو نسحلا لاقو

 نيبو ريقفلاو ىتغلا مهنمف ءايندلا ىف 4 ٍضْعب ىَلع مهضعب انلضف فيك رظنا » :ىلاعت لاق مث

SS oل  
 نإف ؛ايندلا نم ربكأ ةرخآلا رادلا ىف مهتوافتلو :ىأ 4 اليضفت ربكأو ٍتاجرد ربك ةرخآلّلو » كلذ

 ىّلعلا تاجردلا ىف نوكي نم مهنمو ‹ اهلالغأو اهلسالسو منهج ىف تاكردلا ىف نوكي نم مهنم

 نإف «نوتوافتي تاجردلا لهأ نأ امك «هيف مه اميف نوتوافتي تاكردلا لهأ مث « اهرورسو اهميعنو
 تاجردلا لهأ نإ » :نيحيحصلا ىفو . ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام ةجرد ةئام ةنحلا

 ةرخآللو » :ىلاعت لاق اذهلو؛ ““ءامسلا قفأ ىف رباغلا بكوكلا نورت امك «نييلع لهأ نوريل ىلعلا

(۳) 

 .«ليود نب نيسح » : ف «ت ىف (۳) .(هعنصو » :ت ىف (؟) .«ناميإلا»: ت ىف )١(

 .«ةقث وهو ديود ريغ حيحصلا لاجر هلاجر » :(۲۸۸/۱۰)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ۷١( /5)دنسملا (5)

 . ظفللا اذه نع فالتخا هظفل ىفو «هنع هللا ىضر ءديعس ىبأ ثيدح نم ءاسنلا ةروس نم 51: ةيآلا ريسفت دنع هجيرخت مدقت (0)

 .هنع هللا ىضر «ديعس ىبأ ثيدح نم (٥۷۷)مقرب هدنسم ىف ىديمحلا ظفللا اذهب هاورو



 تا . «ءازسألا ةر وم نيالا ا س ا م

 0[ «اليضف ربو تاجر رَ
 .4 ©2 الوذخم امومذم دعقتف رخآ اهل هللا عم لعجت ال

 دعقتفل اكيرش هل كبر كتدابع ىف فلكملا اهيأ لعجت ال ةمألا نم نوفلكملا دارملاو : ىلاعت لوقي

 «هعم تدبع ىذلا ىلإ كلكي لب «كرصني ال ىلاعت برلا نأل 0 ككارشإ ىلع «امومذم
 لاق دقو . هل كيرشال هدحو هللا وه “عفنلاو رضلا كلام نأل ؛ آعفن الو ارض "كل كلمي ال وهو
 :دمحأ مامإلا

 «باهش نب قراط نع < ءمكحلا ىبأ رايس نع «ناملس نب ريشب انثدح ئیلا دا نبا اد

 دست مل سانلاب اهلزنأف ةقاف هتباصأ نم» : كلك هللا لوسر لاق لاقت ةوعسم نبا وه - هللا نع قع

 :«لجاع ىنع امو 20[ لجاع] لجأ امإ + ىتغلاب هل هللا كشوأ هللاب اهلزنأ نموا« هتقاف

 حيحص نسح : ىذمرتلا E SO نب ريشب ثيدح نم ىذمرتلاو «دواد وبأ هاورو

 . بيرغ

 وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ اناسحإ نيدلاولابو هاي الإ اودبعت الأ كبر يضف ةو

 نم لذلا حاتج اًمهَل ضفخاو 2 اميرك الوَق امل لقو امهرهنت الو فأ امل لقت الف امھالک

 . 4 C۵ اريغص ينايبر امك امهمحرا بر لقو ةمحرلا
 .رمألا ىنعمب انهه ءاضقلا نإف ؛هل كيرشال هدحو هتدابعب ًارمآ ىلاعت لوقي

 «دوعسم نب هللا دبعو « بعك نب ىبأ أرق اذكو ۰« ىصو : ىنعي * ىضقو# : دهاجم لاق

 :لاقف نيدلاولا رب هتدابعب نرق اذهلو » هايإ الإ اودبعت لأ كير ىصوو» : محازم نب كاحضلاو

 يل ركشا نأ» :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك« ًاناسحإ نيدلاولاب رمأو :ىأ 4 اناسحإ نيدلاولابوإ»

 ١5[. :نامقل]* ٌريصَملا َيَلِإ كيدلاولو

 ءائيس الوق امهعمست ال: ىأ«ْفأ امهَل لقت الف امهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نعي امإ : هلوقو
 لعف امهيلإ كنم ردصي الو :ىأ (امهرهنت الو# ءييسلا لوقلا بتارم ىندأ وه ىذلا فيفأتلا الو ىتح

 . كيدلاو ىلع كدي "”ضفنت ال :ىأ (اًمهرهنت الو 8 :هلوق ىف حابر ىبأ نب ءاطع لاق امك« حيبق

 امهَل لقو # :لاقف نسحلا لعفلاو نسحلا لوقلاب هرمأ «حيبقلا لعفلاو حيبقلا لوقلا نع هاهن الو
 . ميظعتو ريقوتو بدأتب انسح ًابيط آنيل :ىأ 4اميرك الوق

 ىف :ىأ# امهمحرا بر لقو# كلعفب امهل عضاوت :ىأ © ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو

 .«هل» :ت ىف (۳) .«ككرش » :ف ىف (۲) .أ ءف نم ةدايز )١(

 .دنسملاو ءأ ءف نم ةدايز (5) . « رضلاو عفنلا ١ :ف ىف (4)

. (TY مقرب ىذمرتلا نتسو (1140١)مقرب دواد ىبأ ننس )١( 

 ) )۷.«ضفنت الو » :ف ىف



 هه اا (55 «۲۲) تايآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ولو نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذّلاَو يِبتلل ناك امل : O E : سابع نبا لاق
 1 : ةبوتلا] «ئَبرُق يلوأ اوناك

 نأ :هريغو سنأ نع قرط نم ىورملا ثيدحلا اهنم «ةريثك ثيداحأ نيدلاولا رب ىف ءاج دقو

 :لاق ؟ تنمأ مالع هللا لوسراي -اولاقف +6 نما نيفآ نيمآ » : لات را دعص ال لكك هللا لوسر

 :تلقف .نيمآ :لقف <« كيلع لصي ملف هدنع تركذ ئرما فنأ مغر .دمحماي :لاقف ليربج ىناتأ»

 :تلقف .نيمآ :لق < هل رفغي ملو جرخ مث ناضمر رهش هيلع لخد ئرما فنأ مغر :لاق مث .نيمآ

 :تلقف . نيمآ :لق « ةنجلا هالخدي ملف امهدحأ وأ هيوبأ كردأ ئرما فنأ مغر :لاق مث . نيمآ
 000 نيمآ

 ع را قي ةرارز انريخأ ءديز نب ىلع انثدح ميشه انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 ىلإ نيملس نيوبأ نيب اش مص نم :لوقي ديم ىبنلا عمس هنأ - مهنم لجر - ثراحلا نب كلام

 E e نمو « ةتبلا ةنحلا هل تبجو «هنع ىنغتسي ىتح هبارشو هماعط

 . (هنم ًاوضع هنم وضع لكب ىزجي «رانلا

 :لاق هنأ الإ «هانعم ركذف - ديز نب ىلع تعمس «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :لاق مث

 «رانلا لخدف امهدحأ وأ هيدلاو كردأ نمو ) :دازو «كلام نبا وأ كلام :هل لاقي هموق نم لجر نع

 . هللا هدعبأف

 نع «ديز نب ىلع انربخأ «ةملس نب دامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو ع

 ةبقر قتعأ نم « :لوقي لي هللا لوسر تحبس :ىريشقلا ورمع نب كلام نع« 9 ىفوأ ¿ نب ةرارز

 دحأ كردأ نمو « هماظع نم مظعب هررحم هماظع نم ٍمْظَع لك ناكم «رانلا نم هؤادف ىهف ةملسم

 هبارشو هماعط ىلإ نيملسم نيوبأ “نیب اميتي مض نمو هيما هدعبأف ل رعي ملا مث ةيدلاو

 EE IB هللا ةينخي ىتح

 «ةداتق نع « ةبعش (انثدح :الاق رفعج نب دمحمو جاجح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو :رخآ ثيدح

 هيدلاو كردأ نم » : دليك ىبنلا لاق : لاق ىريشقلا كلام نب ىبأ نع ثدحي “فو ¿ نب ةرارز تعمس

 .« هقحسأو هللا هدعبأف «كلذ دعب نم رانلا لخد مث امهدحأ وأ

 : رخأ تادايز هقول وو ةبعش نع ىسلايطلا دواد وبأ هاورو

 .أ «ف نم ةدايز )١(

 «هنع هللا ىضر «سنأ نع «نادرو نب ةملس نع .نوع نب رفعج قيرط نم «راتسألا فشك» (174”7) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاور (۲)

 هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ءاجو .هريغ ظافلألا هذهب ثيداحأ ىور ملعن الو اهنم شحوتسي ثيداحأ هلو حلاص ةملسو :لاقو

 كردتسملا ىف مكاحلا هاور «هنع هللا ىضر ةرجع نب بعك ثيدح نمو .ىتأيسو )١900١( مقرب هحيحص ىف ملسم هجرخأ «هنع
 )7١114 مقرب ہدنسم ىف رازبلا اهاور ثراحلا نب هللا دبعو دوعسم نباو ةرمس نب رباجو رساي نب رامع ثيدح نمو )١16/4(.

3 . 

 . ٤الجر » :ت یف (۳)

 )٤( المسند)/١٤٤(.

 .«نم » :أ «ف ىف (5) .«ىفوأ ىبأ نب ةرارز » :ت ىف (9)

 .(755 /)دنسملا (۷)

 .«ىفوأ ىبأ نب ةرارز : ت ىف (۸)

EEO LS) 
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 «حلاص ىبأ نب 2”ليهس انثدح «ةناوع وبأ انثدح «نافع انثدح: دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 مغر مث «فنأ مغر مث «فنأ مغر» :لاق ةي ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع

 1 ةنجلا لخدي ملو ربكلا دنع امهالك وأ امهدحأ هيدلاو كردأ لجر فنأ

 نب ناميلسو ريرجو ةناوع ىبأ ثيدح نم «ملسم ىوس هجرخي ملو «هجولا اذه نم حيحص

 ("” هب «ليهس نع« لالب

 O اا هيأ لع لضني تاكو لَ

 لجر فنأ مغروإ ىلع لصي ملف هدنع تركذ لجر فنأ مغر » : هيلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 ملف ربكلا ؟9هاوبأ هدنع كردأ لجر فنأ مغرو !هل رفغي نأ لبق خلسناف «ناضمر رهش هيلع لخد

 .« امهدحأ»: لاق الإ ° هملعأ ال: ىعبر لاق « ةنجلا هالخدي

 اذه نم بیرغ : لاق مث «ميهاربإ نب ىعبر نع «ىقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نع «ىذمرتلا هاورو

 لا

 «ليسغلا نب نمحرلا دبع انثدح ءدمحم نب سنوي انثدح :دمحأ مامإلا نك :رخآ ثيدح

 :لاق «ىدعاسلا ةعيبر نب كلام وهو ديسأ ىبأ نع «ديبع نب ىلع هيبأ نع «ىلع نب ديسأ انثدح

 نم ىلع ىقب له الا: لورا : لاقف ناصتالا نم. ر اخ لإ للف لر ده لااا اهب

 «امهل رافغتسالاو ءامهيلع ةالصلا : عبرأ لاصخ «معن )» :لاق ؟ هب امهربأ امهتوم دعب ءىش ىوبأ رب

 ىقب ىذلا وهف ءامهلبق نم الإ كل محر ال ىتلا محرلا ةلصو ءامهقيدص ماركإو ءامهدهع ذافنإو

 "”«امهرب نم امهتوم دعب كيلع

 ب لیلا وهو نام قب نی ا دع دج هرب تاما ناو هواك وأ انو

ukنب هيواعم نع نع + نمج 0 نايت هاج نأ | ةمهاج رب ةيواعم «هيبأ نع« | دبع نب  

TT2لا نا :لاقف ؟ كري امم ريشتسأ كتئجو «وزغلا تدرأ  

 . لوقلا اذه لثمك «ىتش دعاقم ىف ةثلاثلا مث ةيناثلا مث «١'"اهيلجر تحت ةنجلا نإف .اهمزلا ١:لاقف

 .'"” هب «جیرج نبا ثيدح نم« هجام نباو ىئاسنلا هاورو

 .«ليعامسإ» :ت ىف )١(

 506١(. )مقرب ملسم حيحصو (؟74 /۲)دنسملا ()

 .؟ملع الو» :ف ىف (4) .«هدنع هاوبأ كردأ » :ت ىف (۳)

 )٠٤١(. مقرب ىذمرتلا ننسو (704 /7) دنسملا (6)

 .«امهتوم دعب امهرب نم » :ف ىف (۷) .«لاق» :ت ىف (5)

 .(75514) مقرب ةجام نبا ننسو )5١57( مقرب دواد ىبأ ننسو ٤۹۷( /۳) دنسملا (۸)

 .«اهلجر دنع » :ف ىف )١١( .«لاقف» :ف «ت یف (۱۰) . «هللا ديبع » :أ ىف (9)

 .(71401) مقرب ةجام نبا ننسو )١١/5( ىئاسنلا ننسو ٤۲۹( /۳)دنسملا 6



 ا نت حا حبال فاسأل روش نيالا ملا

 ءدعس نب ريحب نع «شايع نبا انثدح «ديلولا نب فلخ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 مكيصوي هللا نإ» : لاق يي ىبنلا نع «ىدنكلا 0 بركي دعم نب مادقملا نع «نادعم نب دلاخ نع
 هللا نإ «مكتاهمأب مكيصوي هللا نإ «مكتاهمأب مكيصوي هللا نإ «مکتاهمأب مكيصوي هللا نإ «مکئاباب

 . « برقألاف برقألاب مكيصوي

 : شاع نب اللا ديط] ةييدح رم «ةجام نبا" ةجرخلا دقو

 نع «ميلس نب ثعشألا نع «ةناوع وبأ انثدح «سنوي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 دي» :لوقي سانلا ملكي وهو هتعمسف ويي ىبنلا تيتأ :لاق عوبري ىنب نم لجر نع «هیبآ
 . 06 كاندأ كاندأ مث كاخأو كتخأو كابأو كمأ '؟[ايلعلا] ىطعملا

 ميهاربإ انثدح :هدنسم ىف رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا لاق :رخآ ثيدح

 «ميلس ىبأ نب , ثيل نع «رفعج ىبأ نب نسحلا انثدح «نايفس نب ورمع انثدح «ىقورعلا رمتسملا نبا

 فوطي همأ ًالماح فاوطلا ىف ناك ًالجر نأ ؛هيبأ نع اج نع« و دثرم نب ةمقلع نع

 لاق مث .لاق امك وأ « ةدحاو ةرفزب الو ءال » :لاق ؟ اهقح تيدأ “له :ِكَكي ىبنلا لأسف ءاهب
 اه لإ یورپ هملعن ال: رازبلا

 . ملعأ لاو فيعض رفعج ىبأ نب ر نسحلاو : تلق

 . 4 2 اروُفَع َنيباَوألل ناك هل نيحلاص اوُنوُكَت نإ مكس وفن يف امب ملعأ مكبر ل
 ناهي خزي الا هنأ يلقون هع فو أ لإ دالا هه نوكت لجرلا وه ريج نب خس لاق

 .4 مكسوفن يف امب مّلعأ مكبر ١ :لاقف - كلذب ريخلا الإ ديري ال: ةياور ىفو
 .ةالصلا لهأ نيعيطملل :ةداتق لاق € اروفغ نيباَوألل ناك هل : 7''2[ىلاعت]هلوقو

 . نينسحملا نيعيطملا :هنع ةياور ا نيحبسملا : سابع نبا نعو

 .'ىحضلا نولصي نيذلا مه: مهضعب لاقو . نيءاشعلا نيب نولصي نيذلا مه : مهضعب لاقو

 نيباوآلل ناک 2177[ هنا ]ا ا لزق“ ىف بسلا قي ديعش نع« دعس نب ىب نع .ةيعش لاقو

 .بوتي مث بنذلا بيصيو «٠ بوتي مث بنذلا بيصي يذلا : لاق 4 اروفغ

 اذكو «هوحن بيسملا نبا نع «ديعس نب ىيحي نع ءرمعمو ىروثلا نع «قازرلا دبع هاور اذكو
 .راسي نب ءاطع لاق اذكو .هب «بيسملا 7[ نبا نع «ديعس نب ىيحي نع« جيرج نباو ثيللا هاور

 .أ «ف نم ةدايز (۲) .«برك ىدعم » :ف «ت یف )١(
 | .09551) مقرب ةجام نبا نتسو ٠ )"( المسند)٤/ ۱١١(

 . دنسملاو ءأ ءف نم ةدايز (؟)

 ١٤(. /٤)دنسملا (6)

 .«له :لاقوايب ىبنلا لأسف» :ت ىف (۷) .«ديزي» :أ «ف ىف ()
 .«ةكربالو ١ :دئاوزلا عمجم ىفو ؛«ةزكربالو » :هيف عقوو «راتسألا فشك» (۱۸۷۲) مقرب رازبلا دنسم (۸)

 .؟حبصلا 2 :ت یف (۱۱) .ت نم ةدايز )٠١( .«نوکی » : ف« ت ىف )4(

 .ف نم ةدايز (۱۳) .أطخ وهو« هنإ ١ : ف ءت ىف (۱۲)



CRA TO قائالا") ءارشألا ga ga ۸ 

 .ريخلا ىلإ نوعجارلا مه :ريبج نب ديعسو «دهاجم لاقو

 هبونذ ركذ اذإ ىذلا وه :لاق € اروفَغ نيباوألل ناك ِهّنإَفظ : هلوق ىف ريمع نب ديبع نع دهاجم لاقو
 ا كلذ لع و ا عم اخ

 : هلوق ىف «ريمع نب ديبع نع «رانيد نب ورمع نع «ملسم نب دمحم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 ا لا مهللا :لوقي نأ «ظيفحلا باوألا دعن انك :لاق ( اروفغ َنيباَوألل ناک هن ٠

O 

 ىلإ ةيصعملا نع عجارلا «بنذلا نم بئاتلا وه :لاق نم لوق كلذ ىف ىلوألاو :ريرج نبا لاقو

 © ا و خام لإ لاك ا ةغاطلا

 اذإ نالف بآ : لاقي . عوجرلا وهو بوألا نم قتشم باوألا نأل ؛باوصلا وه هلاق ىذلا اذهو

 لا لورا ‹«حيحصلا ثيدحلا ىفو :۲٠[« ةيشاغلا #1 مهبايإ انيلإ نإ  :ىلاعت هللا لاق «عجر

 . 7 « نودماح انبرل «نودباع نوبئات نوبيآ » : لاق رفس نم عجر اذإ ناک ای

 اوُناَك نيِرَدبمْلا نإ 9 اريد رد الو ليسا بو نيكسملاو ُهَقَح ئرَقْلا اذ تآو ط
 كبَر نم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرعت اًمِإو © اروفك هّبرل ناطيشلا اكو نيطاّيشلا َتاَوْخِإ

 . 4 60 اروسيم الوَق مهل لقف اهوجرت
 ىف مدقت امك «٠ ماحرألا ةلصو ةبارقلا ىلإ ناسحإلا ركذب فطع «نيدلاولا رب ىلاعت ركذ امل

 .« برقألاف برقألا مث :١ ةياور ىفو « كاندأ كاندأ مث. كابأو كمأ :١ ثيدحلا

 . “«همحر لصيلف هلا فة او هقزر هل طسبي نأ بحأ نم »: ثيدحلا ىفو

 نب ليضف انثدح « یمیتلا ىبحي وبأ انثدح «بوقعي نب دابع انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 هللا لوسر اعد 4 هَّلح ئرقلا اذ تآو » ةيآلا هذه «تلزن امل لاق ديعس ىبأ نع «ةيطع نع «قوزرم

 ىيحي وبأ الإ قوزرم نب ليضف نع هب ثدح ملعن ال :لاق مث .«كدف» اهاطعأف ةمطاف دای
ODOAVD r, 0000ا ا ادام وز دخولا  

 .«تببحأ ام ١ :ت یف (۲) .«كلذ ىف دهاجم هقفاوو » :ف ىف )١(

 )١/ 077١(. قازرلا دبع ريسفت (۳)

 .(037/18) ىربطلا ريسفت (:)

 .«لوقي » :أء ف ىف (0)

 .امهنع هللا ىضر ءرمع نبا ثيدح نم (۱۷۹۷) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)

 .(هقزر ىف هلا :أ ءف ءات یف (0

 )۲٥۵۷(. مقرب هحيحص ىف ملسمو (0185) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۸)

 .(ىميمتلا ىجن وبأ » :ت ىف )٠١( .؟ىميمتلا» :ف ىفو «؟ىمتلا ىجن وبأ :ت ىف (4)

 .ةءازوجلا »:أ ءاف ءت ىف )۱۱١(

 .كورتم ىفوعلا ةيطعو «راتسألا فشك »(۲۲۲۳) مقرب رازبلا دنسم )١(



 هن ے0 :ءارسألا ةروض < نما ءوجلا

 نم عبس ةنس ربيخ عم تحتف امنإ كدقو «ةيكم ةيآلا نأل ؛هدانسإ حص ول لكشم ثيدحلا اذهو

 !؟ اذه عم اذه مئتلي فيكف ةرجهلا

 .انهه هتداعإ نع ىنغأ امب «ةءارب ةروس» ىف ليبسلا نباو نيكاسملا ىلع مالكلا مدقت دقو

 امك ءاطسو نوكي لب ءهيف فارسإلا نع ىهن قافنإلاب رمآ ال 4 اريذبت ربت الو: "'”[ىلاعت]هلوق
 .[+:ناقرفلا] 4 مارف كلذ ني اكو اورق م ورسي م اون اذإ نيدلاو» : ىرخالا ةبآلا ىف لاق

 .كلذ ىف مههابشأ :ىأ «نيطاّيشلا ناَوخِإ اوناك نيرذبملا إل :فرسلاو ريذبتلا نع ًارفنم لاق مث

 .سابع نبا لاق اذكو . قح ريغ ىف قافنإلا :ريذبتلا :دوعسم نبا لاقو

 ناك هقح ريغ ىف ًادم قفنأ ولو ءًارذبم نكي مل «قحلا ىف هلك هلام ناسنإ قفنأ ول :دهاجم لاقو

 . اريذبت

 :داسفلا ىفو قلا ريغ ئفو: :قلاغت هللا ةيضغم ىف 2"”ةقفنلا :زيذبتلا> ةداتق لاقؤ

 ىبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع ءْثَيَل انثدح «مساقلا نب مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 هللا لوسراي :لاقف اب هللا لوسر ىلإ ميمت ىنب نم لجر ىتأ :لاق هنأ كلام نب سنأ نع «لاله
 هللا لوسر لاقف ؟ عنصأ فيكو قفنأ فيك ىنربخأف «ةرضاحو دلوو لهآ وذو «ريثك لام وذ ىنإ
 راجلاو لئاسلا قح فرعتو ؛كءابرقأ لصتو «كرهطت ةرهط اهنإف كلام نم ةاكزلا جرخت» : ةي

 لييسلا نباو نيكسملاو هّقح ئيرقلا اذ تآوإ : لاقف ؟ یل “لقا هللا لوس راب لاف 2 كلا

 هللا ىلإ اهنم تئرب دقف كلوسر ىلإ ةاكزلا تيدأ اذإ «هَللا لوسراي ىبسح : 2*”لاقف .(اريذبت رذبت الو
 ءاهرجأ كلف ءاهنم تئرب دقف ىلوسر ىلإ اهتيدأ اذإ ءمعن » : هللا لويمر» لاف هل وسرت لاو

 .« اهلدب نم ىلع اهمثإو

 هللا ةعاط كرتو هفسلاو ريذبتلا ىف :ىأ «نيطاّبَشلا ناوخإ اوناك نيرذبملا نإ : "”[ىلاعت] هلوقو
 هيلع هللا ةمعن ركنأ هنأل ؛ًادوحج :ىأ (اروفك هبرل ُناَطْيَشلا ناو 8: لاق اذهلو ؛هتيصعم باكتراو

 ها

 ي لئ ةقفنلا دقفل مهنع ا یش كديع 06 ا انرمأ نمو كبراقأ كلأس

 هلوق رسف اذكه < هللا ءاش نإ مكلصنسف هللا قزر ءاج اذإ نيلو «ةلوهسب ًادعو مهدع : : ىأ 4 اروسيم

 .دحاو ريغو ةداتقو «نسحلاو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم : دعولاب «اروُسَيم الوَق مهل لقف»

 .«نيكسملاو راجلاو لئاسلا نيكسملا قح » :ت ىف (7) .؛قافنإلا » :أ ف ىف (۲) .ت نم ةدايز )١(

 .«لاق» : ف ىف (5) ,«كلتأ » :ت ىف (4)

 ) )5دنسملا 7/70 5"١(.

 .ت نم ةدايز (8 ۰۷)



 ٠”7( «۲۹)ناتیآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزحجلا لس ببببهغَّ

 نإ 69 اروسحم امولم دعقتف طسبلا لك اَهْطُسْبَت الو كقدع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الو ظ

 . 4 © اريصب اريبخ هدابعب ناك لِ ردقيو ءاشي نمل قزّرلا طسبي كبر

 ىلإ ةّلولعم كدي لعجت الو ل :فّرسلا نع ًايهان لخبلل اماذ شيعلا ىف داصتقالاب ًارمآ ىلاعت لوقي 0

 هللا ديل : هّللا نئاعل مهيلع دوهيلا تلاق امك ءًائيش ًادحأ ىطعت ال ءاعونم ًاليخب نكت ال : ىأ € كقنع

 .باهولا ميركلا سدقتو ىلاعت «لخبلا ىلإ هوبسن ىأ [14 : ةدئاملا]  ةّلولغم

 جرختو «كتقاط قوف ىطعتف قافنإلا ىف فرست الو :ىأ 4 طْسْبلا لك اهطسبت الو ا :هلوقو
 .ًاروسحم ًامولم دعقتف «كلخد نم رثكأ

 نونغتسيو كنومذيو سانلا كمولي ءآمولم تلخب نإ دعقتف :ىأ رشنلاو فللا باب نم اذهو

 : ةقلعلا زف قمل يآ نو یهر لاق انك لع

 ممذيو هنع نغتسي هموق ىلع هلامب لخبيو لام اذ ناك نمو

 دق ىتلا ةبادلا :وهو ءريسحلاك نوكتف هكتار دا «كتقاط قوف كدي تطسب ىتمو

 لاق امك ؛لالكلا نم ذوخأم وهو «ريسحلا ىمست اهنا '”[زجعو ًافعض تفقوف ءريسلا نع تزجع

 ريس رهو تباع صب كي بلقب رع عا أ ٍروُطُق نم ئرت له رصببْلا عجراف ط : ىلاعت
 - فرسلاو لخبلا انه دارملا نأب  ةيآلا هذه رسف اذكه .ًابيع ىري نأ نع ليلك :ىأ [4 27”: كلملا]

 .مهريغو ديز نباو جيرج نباو ةداتقو نسحلاو سابع

 لوسر عمس هنأ ؛ةريره ىبأ نع «جرعألا نع «دانزلا ىبأ ثيدح نم 00

 ىلإ "”امهييدث نم ديدح نم ناتبج امهيلع نيلجر لثمك «قفنملاو ليخبلا لثم » :لوقي اي هللا
 .هرثأ '؟”وفعتو هنانب ىفخت ىتح «هدلج ىلع  ترفو ل ل

 .«عستت الف اهعسوي وهف ءاهناكم ةقلح لك تقزل الإ ًائيش قفني نأ ديري الف ليخبلا امأو

 "ةا لىق يرانا لفل اذه

 ءامسأ اج ن ا كنب ةمظاف ور نع ورع نب ماشه قيرط نم نيحيحصلا ىفو

 هللا یعویف ىعوت الو ءاذكهو اذكهو اذكه ىقفنأ» : هلع هللا لوسر لاق :تلاق ركب ىبأ تنب

 . كاللا ىف نصحت الوز طفل ىو« كيلع هللا نكرتف نكرت الو كيل

(۱) 

 ,E «ةريره ىبأ نع «مامه نع «رمعم نع «قارزلا دبع قيزط نم ولست حسم فو

 . "7(كيلع قفنأ قفنأ : ىل لاق هللا نإ » : كج هللا لوسر لاق : لاق «هنع

 ىضر «ةريره ىبأ نع «راسي نب ديعس نع« درم ىبأ نب ةيواعم قيرط نم نيحيحصلا ىفو

 .«امهيدي نم ١ :أ ىف (۳) .«ًافعضو اًرجع »:ف «ت ىف (۲) .(۳۰ ص) هناويد ىف تيبلا (۱)

 .«الو » :ف ىف (0) .«وفعيو هنانب ىفخي » :ف «ت ىف )٤(

 نب هللا دبعو ملسم نب نسحلا قيرط نم هيف وه امنإو ءدانزلا ىبأ قيرط نم ملسم حيحص ىف سیلو (147١)مقرب ىراخبلا حيحص )٩(

 )٠١5١(. مقرب ةريره ىبأ نع «سواط نع «سواط
 .(۱۰۲۹) مقرب ملسف حيحصو )۱٤۳۳( مقرب ىراخبلا حيحص (0)

 .(9191) مقرب ملسم حيحص (۸)



 (81) ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا ۷١

 لوقي ءامسلا نم نالزني ناكلمو الإ هيف دابعلا حبصي موي نم ام » : كلك للا: لور لاق : لاق هنن هللا

 .6)23 فلت اكسمم طعأ مهللا: رخآلا لوقيو < ًافلخ ًاقفنم طعأ مهللا: امهدحأ

 ةريره ىبأ نع كيما ءالعلا نع ءرفعج نب ليعامسإ نع «ةبيتق نع «ملسم یورو

 هعفر هلل عضاوت نمو« °" ًازع الإ وفعب ًادبع هللا داز امو ءةقدص نم لام صقن ام » :ًاعوفرم
 , ٠ها

 ناك نم كلهأ هنإف «حشلاو مكايإ ١ :اعوفرم ورمع نب هللا دبع نع «ريثك ىبأ ثيدح ىفو
 . «٠ اورجفف روجفلاب مهرمأو « اوعطقف ةعيطقلاب مهرمأو « اولخبف لخبلاب مهرمأ «مكلبق

 ار نبا نع] «شمعألا نع «ةيواعم ىبأ نع ءرصن نب نادعس قيرط نم ىقهيبلا ىورو 5 5 5 5 ٤ . 50 260

 . "«اناطيش نيعبس ىبحَل كفي ىتح «ةقدص لجر جرخي ام :١ ي هللا لوسر لاق: لاق هيبأ نع

 ميهاربإ انثدح ءزيزعلا دبع نب 5-5095 انثدح ءدادحلا ةديبع وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نم لاع ام» : ا هللا لوسر لاق :لاق هدوعسم نب هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع « ىرجهلا

 ضباقلا «قازرلا وه ىلاعت هنأ رابخإ « ٌردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي كبر نإ 8: ااو
 ؛ةمكحلا نم كلذ ىف هل اب ء«ءاشي نم رقفيو «ءاشي نم ىنغيف ءءاشي امب هقلخ ىف فرصتملا . طسابلا

 رقفلا قحتسي نمو ىنغلا قحتسي نمب ريصب ريبخ : ىأ «ريصُب اریبخ هدابعب ناك ُهَّنِإ 3 : لاق اذهلو ۳

 نإو « هنيد هيلع تدسفأل هتينغأ ولو ءرقفلا الإ هحلصي ال نم ىدابع نم نإ » :ثيدحلا ىف ءاج امك

 . (هنيد هيلع تدسفأل هترقفأ ولو «ىنغلا الإ هحلصي ال نم ىدابع نم

 . اذهو اذه نم هّللاب ًاذايع ةبوقع رقفلاو « آجاردتسا سانلا ضعب قح ىف ىنغلا نوكي دقو
 نا ا 8

 انطخ ناك مهلتق نإ مكايإو مهقزرن نحن قالمإ ةيشخ مك دالوأ اولتقت الو

 . 4 69 اريبك
 219[ ىلاعت] ىهني هنأل ؛هدلوب دلاولا نم هدابعب محرأ ىلاعت هللا نأ ىلع ةلاد ةميركلا ةيآلا هذه

 .(١١1١1)مقرب ملسم حيحصو )١447( مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 .«ینغ الإ » : ءف «ت یف (۳) .«نمحرلا دبع نب ءالعلا نع» :ف ىف (۲)

 .(19848 )مقرب ملسم حيحص (4)

 نع قرط نم «دراوم» )١080( مقرب هحيحص ىف نابح نباو )١1594( مقرب ننسلا ىف دواد وبأو ١049( /7)دئنسملا ىف دمحأ هاور (5)

 .هب ىديبزلا ريثك ىبأ نع «ثراحلا نب هللا دبع نع ءةرم نب ورمع نع ةبعش
 .ةميزخ نبا حيحصو .«ىربكلا ننسلاو ءأ .ف نم ةدايز (6)

 نإ »:لاقو «هب «ةيواعم ىبأ نع «ىموزخملا دمحم قيرط نم )۲٤١۷( مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو (۱۸۷ )٤/ ىربكلا ننسلا (۷)
 .«ال مأ ةديرب نبا نم شمعألا عمس له فقأ ال ىنإف «ربخلا حص

 . ؟نكسلا :أ ءف ىفو «!نیکسم »:ت ىف (۸)

 .«فيعض وهو ىرجهلا ملسم نب ميهاربإ هيف 107(:0 )١١/ عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١/ ٤٤١( دنسملا )1(

 .أ ف «ت نم ةدايز (۱۲) . «ىنغلا قحتسي نمو رقفلا قحتسي نمب » : أ ءف ىف )١١( .ت نم ةدايز )٠١(



 O شالا ةو ل تس كلن لا س ب تحت هوي

 تاك لب E Ja تاككدتو ی ی ل

 مكدالوأ اولتقت الو $ :لاقف كلذ نع أ[ ىلاعت] هللا ىهنف «هتليع رثكت الثل هتنبا لتق امبر 3

 نحن : لاقف مهقررب مامتعالا مدن اذهلو لاا ىنا یف اورق نأ فوخ :ىأ 4 قالمإ ةيشخ

 ھاو مکقزرت نحن رقف نم :یأچ قالمإ ن نم مك دالوأ اولتقت الو» : 17 ماعنألا ىفو کا مهن

 .ًاميظع ًابنذ : ىأ اريبك اًنطخ ناک ملف نإ ل :هلوقو

 .هانعمب وهو «ًاريبك طخ ناك» : مهضعب أرقو

 نأ » :لاق ؟ مظعأ بنذلا ىأ للا لوسراي :تلق :دوعسم نب هللا دبع نع نيحيحصلا ىفو

 مث :تلق .«كعم مَّعْطَي نأ ةيشخ كدلو لتقت نأ»:لاق ؟ ىأ مث :تلق .«كقلخ وهو ًادن هلل لعجت

E AE E SA 

 و اوجد اے 4

 . 4 ©2 اليبس ءاسَو ةشحاف ناك هن نزلا اوبرقت الو

 ئئزلا اوبرقت الو# هيعاودو ""هبابسأ ةطلاخم وهو «هتبراقم نعو انزلا نع هدابع ًايهان ىلاعت لوقي

 . ًاكلسمو ًاقيرط سئبو : ىأ «اليبس ءاسو  امیظع ابنذ : ىأ © ةشحاف ناك لإ

 ةمامأ ىبأ نع «رماع نب ميلس انثدح «ريرج انثدح «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 «هورجزف هيلع موقلا لبقاف . انزلاب ىل نذئا هللا لوسراي : لاقف ةا "”ىبنلا ین اباش ىتف نإ:لاق
 «؟كمأل هبحتأ» :لاق «سلجف .«سلجا :١ 20لاقف« بيرق هنم اندف .«هندا» :لاقف .ُهَّم هم : اولاقو
 :لاق .«؟كتنبال هبحتفأ»: لاق .«مهتاهمأل هنوبحي سانلا الو»: لاق .كادف هللا ىنلعج ءهّللاو ال : :لاق

 (؟كتخأل هبحتأ» :لاق ««مهتانبل هنوبحي سانلا الو» :لاق .كادف هللا ىنلعج مّللا لوسراي هّللاو ال

 :لاق 2؟كتمعل هبحتفأ» :لاق ««مهتاوخأل هنوبحي سانلا الو»: لاق .كادف هللا ىنلعج «هّللاو ال :لاق

 ءهللاو ال :لاق «؟كتلاخل هبحتفأ» : لاق «مهتامعل هنوبحي سانلا الو»:لاق .كادف هَّللا ىنلعج «هّللاو ال

 «هبنذ رفغا مهللا» :لاقو هيلع هدي عضوف :لاق .«مهتالاخ هنوبحي سانلا الو»: لاق .كادف هللا ىنلعج

 .'' ءىش ىلإ تفتلي ىتفلا كلذ دعب نكي ملف : لاق e «هبلق رهطو

 نع «ميرم ىبأ نب ركب ىبأ نع «ٌةيقَب انثدح صن نب: رامع انثدح :ايندلا ىبا نبا  لاقو
CTم نم هللا دنع مظعأ كرشلا دعب بنذ نم ام » : لاق يم ىبنلا نع  

 .ًأطخ وهو «مكايإو مهقزرن : ت ىف (۳) .«ماعنألا ةروس ىف لاقو » :أ ءف «ت ىف (۲) .أ ف نم ةدايز (۱)

 .«ةليلح »:أ ىفو ««ةليلخ » : ف ىف (4)

 .(18)مقرب ملسم حيحصو (441/0) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . «هنم اًبيرق ١ :ف ىف (۸) .«ىبنلا ىلإ ىتأ» :ت ىف (۷) .«ههابشأ » :ت ىف (1)

 .«نصحأو » :ف ىف )٠١( .«هل لاقف» :ت ىف (9)
 .("5ه5/هز)دنسملا )١١(

 .«لاق » :أ ءاف ىف )١0(



 يآ ج )ا ار ةروه ناار

 ۵ (هل لحي ال محر ىف لجر اهعضو

 الق اناَطْلُس هيلول اتلعج دقف امولظم لتف نمو قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفتلا اولتقت الو ل

 . 4 ©9 اررصنم ناك هلِإ لتقلا يف فرسي

 اک هللا لوسر نأ ؛نيحيحصلا ىف تبث امك «ىعرش قح ريغب سفنلا لتق نع ًايهان ىلاعت لوقي

 ثالث ىدحاإب الإ هللا :قوسر ادمحتم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ئرما مد لحي ال » :لاق

 . 296 ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو . نصحملا ىنازلاو« سفنلاب سفنلا

 « ملسم لتق نم هللا دنع نوهأ ايندلا لاوزل » :نتسلا ىفو

 00 هنإف ا :ىأ « اناطلس هّيلول انلعج دقف امولظم لتق نمو» لوقو
 .كلذب ةنسلا تتبث امك ءاناجم هنع افع ءاش نإو «ةيدلا ىلع هنع افع ءاش نإو «ًادوق هلتق ءاش
 0 هنأ ؛كلميس هنأو ‹ةنطاسلا ةيواعم ةيالو ةميركلا ةيآلا هذه مومع نم سابع نبا ربح ا مامإلا ذحلأ

 نأ ع هللا ضر الع بلاطب ةيواعم ناكر ةع هللا يضر ءامولطم نامكع لق كفو: نامت ىلو
 ن وكلا هلهمتسي «هنع هللا ىضر «ىلع ناكو. ىومأ هنأل ؛مهنم صتقي ىتح هتلتق هملسي

 هملسي ىتح كلذ ةيواعم “ىبأيف ماشلا هملسي نأ ةيواعم نم ىلع بلطيو «كلذ لعفيو نكمتي
 (90لءافت امك هيلإ رمألا راصو ةيواعم نكمت ةلواطملا عم مث «ماشلا لهأو وه ًآيلع عيابي نأ ىبأو «ةلتقلا
 ىف ىناربطلا كلذ ىور دقو « بيجعلا رمألا نم اذهو .ةميركلا ةيآلا هذه نم طبنتساو سابع نبا

 :لاق ثيح همجعم

 ورە م

 نبا نع «ةعيبر نب ةرمض انثدح سالا نب رفع نبا الح «ىقابلا دبع نب ىيحي انثدح

 مكثدحم ىنإ :لاقف سابع نبا رمس ىف انك : لاق ىمرجلا مدهز نع :قازولا رم نع 6 بدوش

 : ىلعل تلق  نامثع ىنعي ناك ام لجرلا اذه رمأ نم ناك امل هنإ ؛ةينالع الو رسب سيل اثيدح

 كلذو ؛ةيواعم مكيلع نرمأتيل هللا مياو « ىناصعف «جرختست ىتح تبلط رحج ىف تنك ولف «لرتغا

 ا «لْثَقْلا يف فرسي الف اناًطلس هّيلول اَنلَعَج دقف امولظم لتق نمو» 0 ىلاعت هللا نأ
 ل

 ذخأ نمف ¢ سوجملاو دوهيلاو ىراصنلا مكيلع نميقيلو مورلاو سراف ةنس ىلع شي مكنلمحيلو

 .(7 كله نميف كله« نورقلا نم نرقك متنك« نوكرات تالا

 ناب لتاقلا لتق ىف ىلولا فرسي الف :هانعم :اولاق <« لْثَقْلا يف فرسي الف 8: 7''2[ىلاعت]هلوقو

 . ناقرفلا ةروس نم 58 :ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا ىتأيسو «دومحلا دمحم ذاتسألا ةيشاح نم اًدافتسم

 .هنع هللا ىضر «دوعسم نبا ثيدح نم (1715) مقرب ملسم حيحصو (54178) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . «ىبأف  :ف ىف (5) .«رومألا » :ت ىف (6) .«ملسملا »:آ ىف (۳)

Eمکنلمحتی » :ت ىف (۸) . «6روصنم ناک هنإ# » :أ «ف ءت ىف (۷) 10107 21 ). 
 .«مهفرعأ مل نم هيفو» :(1780 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٠١/ ۳۲١( ريبكلا مجعملا (9)

 .ت نم ةدايز ()



 (*4-7)تايآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزحلا سبل ل ل ع

 . ًاردق ًابلاغو « ًاعرش لتاقلا ىلع روصنم ىلولا نأ ىأ € اروصنم فاك هّلِإ  :هلوقو

 ناك دهعلا نإ ذهعلاب اوقوأو هدشأ غلبي تح نسح , أ يه ياب الإ ميتيلا لام اوبرقت الو»

 نسحأو ريخ كلذ ميقتسملا ساطسقلاب اونزو متلك اذإ ليكلا اوفوأو 2 ًالوؤسُم

 . 4 اليرأت

 الو »ةطبغلاب الإ هل اوفرصتت ال : ىأ (نسحأ يه يتّاب لإ ميتيلا لام اوبرقت ت الو : ىلاعت لوقي
 نمو اوربكي نأ ارادبو افارسإ اهولكأت الإ و [؟ :ءاسنلا 14 اريبك ابوح ناک ُهَّنِإ مكلاومأ ىلإ مهلاومأ اولكأت

 i ءاسنلا] 4فوُرعمْلاب لكأيلف اريقف ناك نمو ففعتسيلف نع ناك

 «ًافيعض كارأ ىنإ «رذ ابأ اي :رذ ىبأل لاق لك هللا لوسر نأ ؛ملسم حيحص ىف ءاج دقو

 1 E ميتي لام نيلوت الو «نينثا ىلع نرمأت ال : بحأ ام كل بحأ ىنإو

 ءاهب مهنولماعت ىتلا دوقعلاو سانلا هيلع نودهاعت ىذلا :ىأ 4 دهعلاب اوفوأو : ””[ىلاعت]هلوقو

 . هنع : ىأ «الوؤسم ناك دهعلا نإ # هنع هبحاص لأسي امهنم لك دقعلاو دهعلا نإف

 .مهءايشأ سانلا اوسخبت الو «فيفطت ريغ نم : ىأ 4 متلك اإ َليَكلا اوفوأو 8 : «؟”[ىلاعت]هلوقو

 وه :دهاجم لاقو .نازيملا وهو ساطرقلاك ءاهرسكو فاقلا مضب ئرق « ساطسقلاب اونزو #

 . ةيمورلاب لدعلا

 .بارطضا الو فارحنا الو هيف جاجوعا ال ىذلا :ىأ (ميقتسملا ل: هلوقو

 الام :ىأ (الیوأت نسحأو : لاق اذهلو ؛مكداعمو مكشاعم یف مكل :ىأ «ريخ كلذ )

 ": مكترخآ ىف ًابلقنمو

 E E E 4 ًاليوأت نسحأو ريخ كلذ » :ةداتق نع «ديعس لاق
 اذهو «لايكملا اذه :مكلبق سانلا كله امهب نيرمأ متيلو مكنإ «ىلاوملا رشعم اي :لوقي ناك
 الإ هب سيل .هعدي مث مارح ىلع لجر ردقي ال » :لوقي ناك كو هللا ىبن نأ انل ركذو لاق. نازيم لا

 كا ل ل هَّللا ةفاخم
 E ي چ ر “ع

 هنع ناك كئّلوُأ لك داؤفلاو رصبلاو عُمّسلا نإ مّلع هب كَل سيل ام فقت فقت ةت الو

 .4 تالررسم

 .؟لیخب» :ت ىف )١(

 . AY) مقرب ملسم حيحص )۲(

 .ت نم ةدايز (5 «۳)

 ال كنإ » :لاقو هديب ذحخأ ةَ ىبنلا نأ «ةيدابلا لهأ نم لجر نع ءامهدلا ىبأو ةداتق ىبأ نع (9/8/60) دمحأ دنسم ىف ء ءاج دقو 2(

 . هلم اًريخ هللا كاطعأ الإ «لجو زع هللا ءاقتا اًئيش عدت



 هل ا ع 08707 نانبللا ؟ةءارسأللا ةروس ك مالا ءزجلا

 .ملع هب كل سيل اب ادحأ مرتال :هنع ىفوعلا لاقو

 .روزلا ةداهش ىنعي :ةيفنحلا نب دمحم لاقو

 هللا نإف ؛ملعت ملو ‹تملعو ‹ عمست ملو «تعمسو «رت ملو «تيأر : لقت ال :ةداتق لاقو

 .هلك كلذ نع كلئاس

 «لايخلاو مهوتلا وه ىذلا نظلاب لب ءملع داب لوقلا نع ىه ىلا هللا نأ ةوركذام نومضمو

 ` مكايإ» : ثيدحلا ىفو ١7[« :تارجحلا] «منِإ نَظلا ضعب نإ نّظلا نم اريك اوبنتجا » : ىلاعت لاق امك

 يو 107 رر لتجولا يم ن هوا لبا ناس يفد ك ت نطل فرق وللا و
 املح ملحت نم » : حيحصلا ىفو ا مل ام هينيع ' "” یری نأ ىرفلا ىرفأ نإ ١ : رخآلا ثيدحلا

 O سیلو یر نيب دعي نأ ةمايقلا موي لك

 : ىأ «الوؤسم هنع ناک داؤفلاو رصبلاو عمسلا نم تافصلا هذه : ىأ كوا لك# :هلوقو

 ناكم «كئلوأ»لامعتسا حصيو .اهيف لمع امعو هنع نيك .ةمايقلا موي اهنع دبعلا لاس

 ^) ءاشلا لاق امك ء«كلت»

 مايألا كئلوأ دعب شيعلاو ىَوْللا ةلزنم دعب لزاتلا مذ

 ر ا يو و مام ا ع دمر ا 0و 4

 كلذ لك 69 الوط لابجلا غلبت نلو ضرألا قرخت نل كنإ احرم ضرألا يف شمت الو و
 20 وە ن0 ر ماس

 ® ۵ اهوركم كبر دنع هئيس ناك

 ارن أ «احّرم ضرألا ىف شمت الو: ةيشملا ىف رتخبتلاو ربجتلا نع هدابع اًيهان ىلاعت لوقي

 «ريرج نبا هلاق 37 كتيشمب ضرألا عطقت نل : ىأ *« ضرألا قرخت نأ كنإإل نيرابجل ا ىشم ًاليامتم

 : جاجعلا نب ةيؤر لوقب هيلع دهشتساو

 ١“ قرتخُلا ىواخ قامعألا متاقو

 دق لب «كسفنب كباجعإو كرخفو كليامتب :ىأ (الوط لاَبجْلا غلبت نّلو 8 :“''[ىلاعت] هلوقو

 . هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (؟077)مقرب هحيحص ىف ملسمو (77١5)مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۱)

 )٤۹۷۲(. مقرب (۲)

 .؟لجرلا یری» :أ «ف ىف (۳)

 )٤( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )٤۳  )۷۰امهنع هللا ىضر «رمع نبا ثيدح نم .
 .«لعافب» : ف ىف (5)

 . هنع هللا ئضر «ةريره ىبأ ثيدح نم ۲٠١( /۸) نئسلا ىف ىئاسنلا هلصوو ءاّقلعم (۷۰ 47) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (7)

 .«لأسيو » :ت ىف (۷)

 .(57؟/6١) ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «ةيطع نب ريرج وه (۸)

 .؟كيشمب » : ف ءات ىف (4)

 )٠١( ىربطلا ريسفت )١16/57(.

 )١١( ت نم ةدايز .



 (”/ « ۳۷ ) ناتيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا الك

 «مکلبق ناک نميف ىشمي لجر انيب » :حيحصلا ىف تبث امك .ه دصق 2''”ضيقنب كلذ لعاف ىزاجي

 . "«ةمايقلا موي ىلإ اهيف '"”لجلجتي وهف ا ءامهيف رتخبتي نادرب هيلعو

 هب فسخ ىلاعت هللا نأو «هتنيز ىف هموق ىلع جرخ هنأ ةوراق نع ' 0)[ ىلاعت ]هللا ا ر

 نمو «ريبك سانلا دنعو ريقح هسفن ىف وهف « هللا هعفر هلل عضاوت نم ١:ثيدحلا ىفو «ضرألا هرادبو

 وأ بلكلا نم مهيلإ ضغبأ وهل ىتح «ريقح سانلا دنعو ريبك هسفن ىف وهف هللا هعضو ربكتسا
 را

 ءريثك نب ميهاربإ نب دمحأ انثدح :«عضاوتلاو لومخلا» باتك ىف ايندلا ىبأ نب ركب وبأ لاقو

  ؟"”هتهألا نبا هيلع رم ذإ «نسحلا عم نحن امنيب :لاق ىلذهلا ركب ىبأ نع ءدمحم نب جاجح انثدح

 وهو «هژابق اهنع جرفناو «هقاس ىلع ضعب قوف اهضعب "دفن دق رخ بابج هيلعو  روصنملا ديري
 رظني «هدخ رعصم «هفطع نا «هفنأب خماش «فأ فأ :لاقف ر نیا ا ولن ذإ «رتخبتيو ىشعي

 ءاهيف هللا رمأب ذوخأملا ريغ «ةروكذم الو ةروكشم ريغ معن ىف هفطع ىف رظني قيمح ىأ «هيفطع ىف

 هنم وضع لك ىف ا لجل ی ا ی ا ندي يدل الو

 ىلإ بتو ىلإ رذتعت ال :لاقف ءهيلإ ٍرذتعي عجرف أ هالا نبا هعمسف « ةنعل هب ناطيشللو «ةمعن

 لاَبجلا غلبت نلو ضرألا قرخت نأ َكّنِإ احرم ضرألا يف شمت الو : ىلاعت هللا لوق تعمس امأ كبر
 ,200هعيةلرُط

 ىذلا نإ ءاذه اي :هل لاقف هتيشم ىف رطخي وهو ىشمي ىلع لآ نم ًالجر دباعلا ىرتخبلا ىأرو
 .دعب لجرلا اهكرتف :لاق !هتيشم هذه نكت مل هب كمركأ

 .ًاناوخإ نيطايشلل نإ : لاقف « هتيشم ىف رطخي الجر رمع نبا ىأرو
 ىبأ نبا امهاور .هدسج''١) رئاس نم هدي لجرلا نإف ء«رطخلاو مكايإ :نادعم نب دلاخ لاقو

 .ايندلا

 نع «ىيحي "نع ءديز نب دامح انثدح «رازبلا ماشه نب فلخ انثدح :ايندلا ىبأ نبا لاقو
 «مورلاو سراف مهتمدخو ءءاطيطملا ىتمأ تشم اذإ» ةي هللا لوسر لاق :لاق سنحي نع «ديعس

 .«للختي» :ت ىف (۲) .«ضعبب » :ت ىف )١(

 هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ ثيدح نم 04 )مقرب ملسم حيحصو (0VA4) مقرب ىراخبلا حيحص )۳(

 .ف نم ةدايز (5) .«كلذلو »:1 ىف (5)

 نع «شمعألا نع ىروثلا نع «مالس نب ديعس قيرط نم ٠٠١( /۲)دادغب خيرات ىف بيطخلاو (۱۲۹ /7)ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور (1)

 وهو «مالس نب ديعس هب درفت «ىروثلا ثيدح نم بيرغ ١ :لاقو هوحنب باطخلا نب رمع نع «ةعيبر نع «سباع نب ميهاربإ
 .«باذك

 .ايندلا ىبأ نبال عضاوتلاو لومخلا نم هانتبثأ ام باوصلاو «؟ميهألا نبا » :ف ءتءاه ىف (۷)

 .«لضف ١ :ف «ت یف (۸)

 عضاوتلاو لومخلا نم هانتبثأ ام باوصلاو ««ميهألا نبا ”:ف «ت «ه ىف (9)
 )٠١( مقرب عضاوتلاو لومخلا )۲۴۷(.

 .(نب» : ف ىف (۱۲) .«؛رئاس نود نم »:1 ءف «ت یف (۱۱)
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 وعمي ىلع يصحب طلح

 . ةشحاف :ىأ «ةئيس» : ارق نم امآ 4 اًهورْكَم كبر دنع هئیس ناک كلذ لك *: یلاعت هلوقو
 وهف ءانهه ىلإ 4 قالُمإ ةيشخ مكدالوأ اولتقت الوإ : هلوق نم ءهنع انيهن ىذلا اذه لك :هدنع هانعمف
 .هاضري الو هبحي ال «هللا دنع 4 اهورگم# اهيلع ذخاؤم ةئيس

 كبر ىضقو# : هلوق نم هانركذ ىذلا اذه لك :هدنع هانعمف ةفاضإلا ىلع «هئيس#» ارق نم امأو
 ءريرج نبا كلذ هجو اذكه «هللا دنع "هوركم هحيبقف :ىأ «هئيسف انهه ىلإ (هايإ الإ اودبعت ال نأ
 0 هللا چ

 منهج يف ىف رخ الإ هللا عم لعجت الو ةمكحلا نم كير كيل ئَحْوأ امم كلذ ط

 .4 © اروحدم امولم
 امم «ةليذرلا تافصلا نم هنع كانيهنو «ةليمجلا قالخألا نم هب كانرمأ ىذلا اذه :ىلاعت لوقي

 . سانلا هب رمأتل دمحم اي كيلإ انيحوأ

 .قلخلاو *(هللا كموليو] كسفن كمولت :ىأ 4اَموُلم منهج يف ىق رخ اهّلإ هللا عم لعجت الو»
 .ادورطم :ةداتقو سابع نبا لاق . ( اروحدم»

 . موصعم هيلع همالسو هللا تاولص هنإف كي لوسرلا ةطساوب ةمألا باطخلا اذه نم دارملاو

 ا یک

 . < 62 اًميظع ًالْوَق تولوق مكن انا ةكئالمْلا نم َذَحَتاَو َنيدبْلاب مكبر مكافصأفأ )

 ءهللا تانب ةكئالملا نأ هللا نئاعل مهيلع  نيمعازلا '*”نيبذاكلا نيكرشملا ىلع ادار ىلاعت لوقي
 لك ىف اوؤطخأف ميديم هللا تانب مهنأ اوعدا مث ءانانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجف

 :ىأ < نينا 5 و e لاق ا تاماقملا نم

o 

 وج یلاعت ا لاق ,ىزرغ ةمسق اذإ كلطف ءداواب نهومتلتق ایرو لم نا را
 . اذه لاَبجْلا رختو ضرألا ق قشدتو هنم نرطفتي تاومسلا داكن . ادإ ايش معج دق . ادّلو نمحرلا ذَا

 eT ادّلو ذختي نأ نمحرلل ىغبني امو . ادّلو نمحرلل اوعد

 )١( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور ءامهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم ءاجو «لسرم وهو (۹٤۲)مقرب عضاوتلاو لومخلا )۲۲٣۱(

 لاقو «اهرايخ ىلع اهرارش .هللا طلس ههرخآ ظفلو «هنع رانيد نب هللا دبع نع ةديبع نب ىسوم نع بابحلا نب ديز قيرط نم
 .«بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا

 .«اهوركم هحيبق » :أ «ف «ت ىف (0)

 . (9١/537)ىربطلا ريسفت (۳)

 .«تاماقملا ثالثلا » :ف ءات ىف (5) .«نيذكملا » : ف ىف (6) .أءف ءات نم ةدايز (؟)

 .ف نم ةدايز (۸) .«نوفلأت ١ :ت ىف (۷)



CEES ESL كزشإلا ةروساس :١ E حمم A 

 .[۹۵ - ۸۸: میرم] < ارق ةمايقلا مو هينآ مهو . ادع مدعو مهاصحأ دق .ادبع

 . 4 9 ارو الإ مدیر امو اورد نارا انه يف اقر دقو
 مهلعل ديعولا نم هيف انفرص :ىأ "ورك ذيل نآرقلا اذه يف (')اَنْفَرَص دقلو » : ىلاعت لوقي

 «كفإلاو ملظلاو كرشلا نم هيف مه امع "اورجزنيف .ظعاوملاو تانيبلاو ججحلا نم هيف ام نوركذي

 .هنم ادعبو «قحلا نع :ىأ 4 اروفن الإ مهنم نيلاظلا : ىأ «مهديزي امو»

 ئلاعتو هناحبس (59 اليبس شرعلا يذ ىلإ اوغتبأل اذإ نولوقي امك ةهلآ هعم ناك ول لق

 . 4 62 اريبك اولع نولوقي امع
 هريغ هعم نيدباعلا «هقلخ نم اكيرش هلل نأ نيمعازلا نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق :ىلاعت لوقي

 ناكل  هيدل عفشتو هيلإ برقتل دبعت ةهلآ هعم نأو «نولوقت امك رمألا ناك ول :ىفلز هيلإ مهبرقيل
 نم هدبعي امك هدحو متنأ هودبعاف «ةبرقلاو ةليسولا هيلإ نوغتبيو هيلإ نوبرقتيو هنودبعي نودوبعملا كئلوأ
 الو كلذ بحي ال هنإف «هنيبو مكنيب ةطساو نوكي دوبعم ىلإ مكل ةجاح الو «هنود نم هنوعدت

 : هئايبنأو هلسر عيمج ةنسلأ ىلع كلذ نع ىهن دقو . هابأيو ههركي لب «هاضري

 نودتعملا نوكرشملا ءالؤه :ىأ «نولوقي اًمع ئلاعتو هناحبس # :لاقف اهسدقو ةميركلا هسفن هزن مث

 ءدمصلا دحألا هللا وه لب ءاريبك ًايلاعت : ىأ 4 اریبک اولع# ىرخأ ةهلآ هعم نأ مهمعز ىف نوملاظلا

 .دحأ اًوُمَك هل نكي ملو «دلوي ملو دلي مل ىذلا

 أل نكلو هدمحب حبسي الإ ءيش نم نإو نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاومسلا هل حبست

AES ER 

 . 9 اروُفَغ اميلح ناك هلِإ مهحيبست نوهقفت

 همظعتو ههزنتو «تاقولخملا نم :ىأ «نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاومسلا هسدقت : ىلاعت لوقي

 : هتيهلإو هتيبوبر ىف ةينادحولاب هل دهشتو «نوكرشملا ءالؤه لوقي امع هربكتو هّلجتو
 ناو هنآ لع لذ يآ هل ءىش لک یف

 نمحرلل اوعد نأ . اده لابجلا رختو ضرألا قشدتو هنم نطفي تاومّسلا داكت 3: ىلاعت لاق امك

 4١ ٩۲[. :ميرم] 4"*”[ادّلو َدخَتي نأ ِنَمَحَرلل ىغَبي امو ] . اد

 "نيكسم انثدح ءروصنم نب ديعس انثدح «زيزعلا دبع نب ىلع انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو
 ايك هللا لوسر نأ ؛طرق نب نمحرلا دبع نع «ميور نب ةورع انثدح «ةلمرلا دجسم نّدؤم نوميم نبا

 .«نورجزنیف » :ف ىف (۳)  .أطخ وهو «لثم لك نم نآرقلا» :ف« ت ىف (۲) .أطخ وهو#سانلل انفرص» :أءف «ت ىف )١(

 .(نآ» :ت یف (5) .آ نم ةدايز (5) .أطخ وهو «؟نرطفني » :ف «ت ىف )٤(



 ي نب ب 67(2 لا :ءارسإلا ةروس اخلاء رجلا

 «هراسي نع ليئاكيمو هني نع ليربج ۰ مزمزو ماقملا نيب (1)ناك ‹ىصقألا دجسملا ىلإ ىرسأ ةليل

 حيبست عم ىلعلا تاومسلا ىف اًحيبست تعمس :لاق عجر املف «"عبسلا تاومسلا غلب ىتح هب راطف
 «ىلعألا ىلعلا ناحبس ءالع امب ولعلا ىذل تاقفشم ةباهملا ىذ نم ىلعلا تاومسلا تحبس :ريثك

e 

 ik 8 50 اهنأل 0 اهيأ A ال 8 م ا

 نبا نع «ىراخبلا حيحص ىف تبث امك «نيلوقلا رهشأ اذهو «دامجلاو تابنلاو تانا را یف ماع

 « لحنلا نينحك حيبست نهل عمسف «تايصح هدي ىف ذخأ اب "یبنلا نأ :رذ ىبأ ثيدح ىفو
 او روهشم ثيدح وهو 3 [نيعمجأ] مهنع هللا ىضر «نامثعو رمعو ركب ىبأ دي اذكو

 ىضر هيبأ نع «سنأ نب ذاعم نب لهس نع فايز انثدح «ةعيهل نبا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 : مهل لاقف «لحاورو مهل باود ىلع فوقو مهو موق يلع رم هنأ ا هللا لوسر نع «هنع هللا

 ةبوكرم برف «قاوسألاو قرطلا ىف مكثيداحأل ىسارك اهوذختت الو لا اهوعدو «ةملاس اهوبكرا»

 .''«هنم ىلاعت هلل اركذ رثكأو ءاهبكار نم ريخ

 :لاقو «عدفضلا لتق نع ةَ هللا لوسر ىهن :لاق ورمع نب هللا دبع نع ىئاسنلا ننس ىفو

a0 نإ ضع  
 " خيبست اهقيقلا

 الإ هلإ ال » :لاق اذإ لجرلا نأ :ورمع نب هللا دبع نع «' ىباب نب هللا دبع نع «ةداتق لاقو
 ىهف هلل دمحلا»:لاق اذإو .اهلوقي ىتح ًالمع دحأ نم هللا لبقي ال ىتلا صالخإلا ةملك ىهف هللا
 ءامسلا نيبام "المت ىهف «ربكأ هللا »:لاق اذإو ءاهلوقي ىتح طق دبع هللا ركشي مل ىتلا ركشلا ةملك

 هررق الإ هقلخ نم ًادحأ هللا عدي مل ىتلا قئالخلا ةالص ىهف ««هللا ناحبس ١ :لاق اذإو «ضرألاو
 . ملستساو ىدبع ملسأ :لاق ء«'“ هللاب الإ ةوق الو لوحال » :لاق اذإو .حيبستلاو ةالصلاب

 ("*![ثدحي]ريهز نب بعقصلا تعمس «ىبأ انثدح ءريرج نب بهو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ةبج هيلع ( ىبارعأ ہیک ىبنلا یتا :لاق ورمع نب هللا دبع نع «راسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع

 :«تاومسلا عبسلا ١ :ت ىف (؟) .«ناك عجر املف «ىصقألا» :أ ءف «ت ىف )١(
 اذه ىبهذلا ركذو . اديعس هب درفت ءدانسإلا اذهب الإ ويم ىبنلا نع ىوريال J : لاقو «نيرحبلا عمجم 0(0/)مقرب طسوألا مجعملا )۳(

 .اركنم :٠ لاقو نوميم ىبأ نب نيكسم ةمجرت ىف )٠١١/5( نازيملا ىف ثيدحلا

.» 
 ناويحلا » :ف ءت ىف (40) .«هدمحبا» : ف ىف

)٤( 

  0010مقرب ىراخبلا حيحص )۷۹(.

 ) )۷:أ «ف ءت ىف ١ .ف نم ةدايز (۸) .«هللا لوسر نأ

 )٤/ ٤٠١(. دنسملا ىف دمحأ هاور (9)

 )٠١( دنسملا )٤۳۹/۳(.

 .هنع هللا ىضر «نامثع نب نمحرلا دبع ثيدح نم ۲٠۰( /۷)یئاسنلا ننس (۱۱)

 .«ميظعلا ىلعلا هللاب» :أ ىف )١5( . ألم ربكأ هللا » :ت یف (۱۳) .«ىبأ » :ف ىفو 4 ىناب » :ت یف )١6(
 .دنسملاو ءأ «ف نم ةدايز )١6(



 . ANةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزحلااi سس ا )٤٤'(

 عار لک عفري نأ ديري اذه مكبحاص نإ :لاقف  جابيدب ةروزم :وأ  جابيدب رقم ةسلايط نم

 «هبذتجاف هتبج عماجمب ذخأف ءاًبضغم دلك ىبنلا هيلإ ماقف .سأر نبا سأر لك عضيو «عار نبا

 هيلع ءآحون نإ» :لاقف سلجف لكي هللا لوسر عجر مث .«لقعي ال نم بايث كيلع ىرأ ال»: لاقف

 نع امكاهنأو نيتئثاب امكرمآ :ةيصولا امكيلع صاق ىنإ :لاقف'7 هينبا اعد «ةافولا هترضح امل «مالسلا

 ول امهنيب امو ضرألاو تاومسلا نإف هللا الإ هلإ الب امكرمآو ءربكلاو هللاب كرشلا نع امكاهنأ :نيتنثا

 تاومسلا نأ ولو ‹حجرأ تناك «ىرحألا ةفكلا ىف «هللا الإ هلإ ال »تعضوو «نازيملا ةفك ىف تعضو

 ناحبسب امكرمآو .امهتمصقل وأ امهتمصفل امهيلع «هللا الإ هلإ ال « تعضوف «ةقلح "اتناك ضر ااو

 0 ا لك قررت اهبو «ءىش لك ةالص اهنإف «هدمحبو هللا

 ښ ORR نع «ديز نب دامح نع «برح نب ناميلس نع ءاضيأ «دمحأ مامإلا هاورو

 د .اذه نم لوطأ هب «ريهز

 نب ىسوم نع ولعت هب لمح اح «ىدوألا نمحرلا دبع نب رصن ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 الأ » : واع هللا لوسر لاق :لاق ع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع < «ملسأ نب ديز نع « ةديبع

 ناحبس ٠ : لوقت نأ كرمآ « ىنباي : هنبال لاق «مالسلا هيلع ءاحون نإ ؟هنبا حون هب رمأ ”ىداب مرنا

 حسي لإ ءيش نم نإو $: ىلاعت هللا لاق ‹قلخلا قزري اهبو ‹قلخلا حيبستو قلخلا ةالص اهنإف »» هللا

 . نيرثكألا دنع فيعض ا نإف . فعض هيف هدانسإ . هدمحب

 ةرجشلاو «حبست ةناوطسألا :لاق 4 هدمحب حّبسي الإ ءيش نم نإو » : ىلاعت هلوق ىف ةمركع لاقو

 . ةيراسلا :ةناوطسألا - حبست

 نم نإو # : ىلاعت هللا لاق « هحيبست ءاملا ريرخو «هحيبست بابلا ريرص نإ :فلسلا ضعب لاقو

 .« هدمحب حبسي الإ ءيش

 .جحلا “""[ةروس] لوأ ةدجسلا ةيآ لوقلا اذهل دهشيو

 . تابن وأ ناويح نم نونعي .حور هيف ناکام حبسي امنإ :نورخآ لاقو

 نم حبسي حورلا هيف ءىش لك :لاق 4 هدمحب حبسي الإ ءيش نم نإو # :هلوق ىف ةداتق لاقو
5 ۲ ¢ +" . 
 . هيف ء ىس 5 ا

 .(تناک» :ت ىف (۳) .؟هينب١ :ت یف (۲) ,«ةفوفلم 7: ف «ت یف (۱)

 5١6(. /؟)دنسملا (6)

 .«بقعصلا» :ف ىف (5)

 .(59/5١؟ )دنسملا (5)

 .«امهنع ١ :ف ىف (0)

 .(58 /9١)ىربطلا ريسفت (۸)

 .ف نم ةدايز )۱١( . ؟حبسي رجشلاو» :ف «ت یف (۱۰) .«ىدوألا 3:ف ىفو «,«ىديزلا J :ت یف (9)

 .؟ةرجش نم):ف ىف )١١(



 )٤٤( ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 . حورلا هيف ءىش لك :الاق ( هدمحب حّبسي الإ ءىش نَم نإو 8 :هلوق ىف كاحضلاو «نسحلا لاقو
 انثدح :الاق بابح نب ديزو حضاو نب ىيحي انثدح ءديمح نب دمحم انئدح :ريرج نبا لاقو

 ديزي لاقف «ناوخلا اومدقف «ماعط ىف نسحلا هعمو «ىشاقرلا ديزي عم انك :لاق باطخلا وبأ ريرج

 . هرم حبسي ناك :لاقف ؟نآوخلا اذه حبسي «ديعس ابأ اي :ىشاقرلا

 هيف ايح ناك امل هنأ ىلإ بهذ هللا همحر .نسحلا نأكف .بشخلا نم ةدئاملا وه نآوخلا : تلق
 ثيدحب لوقلا اذهل سنأتسي دقو .هحيبست عطقنا ةسباي ةبشخ راصو عطق املف «حبسي ناك «ةرضخ

 ىف نابذعي امو «نابذعيل امهنإ» :لاقف نيربقب رم ةي هللا لوسر نأ ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا
 ةديرج ذخأ مث .«ةميمنلاب "7ىشمي ناكف رخآلا امأو «لوبلا نم رتتسي ال ناكف امهدحأ امأ؛ رک

e as GS EE E GE ةبطر» 

 ا نا هاجروا

 مادام ناحبسي امهنأل «اسبيي مل ام ١:لاق امنإ :ءاملعلا نم ثيدحلا اذه ىلع ملكت نم ضعب لاق

 .ملعأ هللاو ءامهحيبست عطقنا اسبي اذإف ؛ةرضخ امهيف

 لب« ةيوقعلاب اع س زجاجي ال انا "هلآ : ی © ارفع امیلح ناک هّلِإ» : [یلاعت ]هلوقو
 هللا نإ» : .نيحيحصلا ىف ذ ءاج امك ءردتقم زيزع ذخأ هذخأ هدانعو هرفك ىلع رمتسا نإف «هرظنيو هلجؤي

 يهو ئرقلا َدَحأ اذإ كبَر ذخأ كلذكو 3: ائ هللا لوسر أرق مث .«هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح «ملاظلل ىلميل

 يهو اهل تيم ةيرق نم نیأکو » : ىلاعت [هللا]لاقو « ٠١[7" ۲: دوه] ةيآلا «ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاَظ
 ىلإ عجرو «نايصع وأ رفك نم هيف وه .امع علقأ نم نمو .[48:جحلا] «ريصُمْا يلإو اَهتذَحأ مّن ةَملاَظ

 اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو : ىلاعت لاق امك «هيلع بات «هيلإ باتو هللا

 ]1۰ : ءاسنلا] (اميحر

 نأ ضرألاو تاوَمّسلا كسمي هلا نإ : رطاف رخآ ىف لاق امك 4 اَروُفَع امیلح ناک لإ $ : انهه لاقو

 سالا هللا ذخاؤي ولو :  لاق نأ ىلإ اروع اميلح ناك هلِإ هدعب نم دحأ نم امهكسمأ نإ از نيلو الوزت

 هدابعب ناك هللا نف ملجأ ءاج اذإَف ّمَسُم لجأ ىلإ مُهَرَخَوُي نكلو ةباد نم اهر ىلع كرت ام اوبسک اب
 0.0 : رطاف]€ اريصب

۸۱ 

 2 2 ی

 )<( اروتسم اباجح ةرخآلاب نونمؤي ال نيد نيبو كنيب انلعج نآرقلا تأرق اذإو ل

 ا ا ىف كر تكد اذإو افر ذآ فو روب نأ انك مترف لع لجو

 )١( ىربطلا ريسفت )٠١/ 58(,
 .(ريثك ١ :ت یف ()

 .«ىشمي رخآلا ناكو » :أ ىفو ««ىشميف رخآلا امأو » :ت ىف (۳)
 .(559) مقرب ملسم حيحصو Y۸) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .ت نم ةدايز (0) .ت نم ةدايز (9)
 .امهنع هللا ىضر «ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم (7087 )مقرب ملسف حيحصو (4787) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 .أ «ف نم ةدايز (6)



 ٤١( ء٥٤) ناتيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجملا مل للسلم لل ل م

 هارن
 كنيب انلعج «نآرقلا نيكرشملا ءالؤه ىلع  دمحماي  تأرق اذإو : ةي دمحم هلوسرل ىلاعت لوقي

 .ًاروتسم اباجح مهنيبو

 اًنوعدت اًمَم ةئكأ يف اتبولق اولاقو ١ : ىلاعت لاق امك «مهبولق ىلع ةنكألا وه :ديز نباو «ةداتق لاق
 لوقت ام انيلإ لصي نأ "لئاح عنام : ىأ ٥ :تلصف]4 باجح كنيبو اننيب نمو رقو انناذآ يفو هيلإ

2 
 . ؟* ىس

 ۳ f و 1 نم هنأل ؛مئاشو نمای :ىنعمب ءموؤشمو نوميمك «رتاس ىنعمب :ىأ «اروتسم اباجح# :هلوقو

 . مهماشو مهنمي

 ىلإ لامو «ىدهلا نيبو مهنيب باجح كلذ عم وهو «هارت الف راصبألا نع ًاروتسم :ليقو

 . هللا همحر «ريرج نبا هحيجرت

 «نايفس انثدح «ميهاربإ نب قاحسإ ىورهلا ىسوم وبأ انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
 ,""اهنع هللا ىضر ”[قيدصلا] ركب ىبأ تنب ءامسأ نع «سردت نب ديزي نع ءريثك نب ديلولا نع
 ىفو «ةلولو اهلو ليمج مأ ءاروعلا تءاج [دسملا ةروس]4 ابتو بهل ىبأ ادي تبت تبت . تلزن امل :تلاق

 هرمأو ءان هنيدو  ىنم كشلا :ىسوم وبأ لاق ءانيبأ :وأ  انيتأ امام : لوقت ىهو رهف اهدي

 هذه تلبقأ دقل :ركب وبأ لاقف :لاق  هعم :لاق وأ  هبنج ىلإ ركب وبأو «سلاج هللا لوسرو .انيصع
 كتيب انلعج نآرقلا تأرق اذإو » : اهنم هب مصتعا انآرق أرقو ««ينارت نل اهنإ» :لاقف كارت نأ فاخأ انأو

 ىبنلا رت ملف ءركب ىبأ ىلع تماق ىتح تءاجف :لاق. 4 اَروُتسم اًباجح ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلا نيبو

 .كاجه ام تيبلا اذه بروال :ركب وبأ لاقف . ىناجه كبحاص نأ ىنغلب ءركب ابأ اي :تلاقف ةي

 . ”'اهديس تنب ىنأ شيرق تملع 'ادقل :لوقت ىهو تفرصناف :لاق

 اومهفي الثل : ى4ُهوُهَقْفَي نأ بلقلا ىشغي ىذلا ««نانك» عمج : 4 ةّنكأ مهبولف ىَلع اتلعجو] : هلوقو
 .هب نودتهيو مهعفني ًاعامس م E لقثلا وهو 4 ارقو مهناذآ يفو»نآرقلا

 الإ هلإ ال: تلقو .«كتوالت ىف هللا تيجو اذإ : ىأ (هدحو نآرقلا يف كبر تركذ اذإو :  هلوقد

 ي ف مم درك عرقا فج ووو 4 اروفن مهرابدأ ىلع» نيعجار اوربدأ :ىأ «اوّلو » «هللا
 تّزأمشا هدحو هللا ركذ اذإو» : ىلاعت لاق امك « «ملعأ هللاو «لعفلا ريغ نم ًاردصم نوكي نأ رو

 .[٥٤:رمزلا ]4نوُرْشَبَتسَي مه اَذإ هنود نم نيذّلا ركذ اذِإو ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلا بولف

 امل نيملسملا نإ :« اروفن مهرابدأ ىلع اولو هدحو نآرقلا يف كبر تركذ اذإو# : هلوق ىف ةداتق لاق

 الإ هللا ىبأق .«هدوتجو سيلبإ اهقاضو. « مهيلع تريكو .«توكرشملا كلذ نكنأ «هللا الإ هلإ الف: :اولاق
 اهب لتاق نمو «جلف اهب مصاخ نم ةملك اهنإ ءاهأوان نم ىلع اهرهظيو اهجلقيو اهرصنيو اهيضمي نأ

o00  
 .«دق» :ف ىف (6)

 )۱١۹/۷(. حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا هنسحو )٥۳/۱( ىلعي ىبأ دنسم )٥(



 )٤۷ ٤۸٠( ناتيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا م4

 رهدلا ريسيو «لئالق لايل ىف بكارلا اهعطقي ىتلا «نيملسملا نم ةريزجلا هذه لهأ اهفرعي امنإ ءرصن

 .اهب نورقي الو اهنوفرعي ال «سانلا نم مائف ىف

 :ةيآل ا
Eءاجر وبأ بيسملا نب حور انثدح ,"”عراذلا دمحم نب نيسحلا ىنثدح : ريرج نبا  

 يف كبر تركذ اذإو» :هلوق ىف سابع نبا نع «ءازوجلا ىبأ نع < كلام نب ورمع انثدح ؛ىبلكلا

 . نيطايشلا مه :  اروقت مهرابدأ ىلع اولو هدحو نآرقلا

 هللا ركذ وأ «ناذألاب ىدون وأ «نآرقلا ئرق اذإ "”نيطايشلاف الإو ءاهريسفت ىف دج بیرغ اذه
 قا

 رقم6 ها دس ساهم ما ا مم م 8 سا ىي# مو ما م هدو 5# م

 نإ نوُملاَظلا لوق ذإ ئوجن مه ذو كايلإ نوعمتسي ذإ هب نوعمتسي امب ملعأ نحن ف

 نوعيطتسي الق اوُلِضَف لاثمألا كل اوبرض كبك رظنا ارم الجر اإ نو

 . 4 ىاليبس

 اوؤاج نيح «شيرق رافك ءاسؤر هب ىجانت اب هيلع [همالسو] هللا تاواص  هيبن ىلاعت ربخي
 لغ رحتبلا قم «روحسم لجر هنأ نم اولاق امب «مهموق نم أرس اي هللا لوسر ةءارق نوعمتسي

 لكأي «اًرشب الإ»  اًدمحم متعبتا نإ  نوعبتت نإ :ىأ «ةئرلا وهو ا « نم وأ .روهشملا

 : ©" عاشلا لاق اه رشتو

 رحسُلا ماتألا اذه نم ريفاصع انَنإَف نحت ميف انيلاست ناق

 ا لاقو

 هل روحسم هنأ انهه اودارأ امنإ مهنأل ؛رظن هيفو «ريرج نبا لوقلا اذه بوص دقو : دعت أ
 ««نهاك)» :لاق نم مهنمو ««رعاش» :لاق نم مهنمو هولتي ىذلا مالكلا نم ه هوعمتسا امب هيتأي ىئر

 لاّئمألا كل اوبرض فيك رظنا# : ىلاعت لاق اذهلو ؛«رحاس»: لاق نم مهنمو « «نونجماا : لاق نم مهنمو

 .ًاصلخم هيلإ نودجي الو «قحلا ىلإ نودتهي الف :ىأ البس نوعیطتسي الف اوُلْضَف

 نأ ثدح هنأ «ىرهزلا باهش نب '' '”ملسم نب دمحم ىنثدح :ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم لاق

 فيلح «ىفقثلا بهو نب ورمع نب قيرش نب سنخألاو «ماشه نب لهج ابأو «برح نب نايفس ابأ

 دحاو لك ذخاف ی ىف :ليللاب ىلئطي وهو. للك هللا لوس نم أوعمتسإل هليل اوچ رح «ةرهز "نبا

 .«ناطيشلاف ::ف ىف (۳) .«عارذلا »:أ ءف ءت یف (۲) .«لاق» :ف ءت یف )١(

 .أ ءف نم ةدايز (5) .أ «ف «ت نم ةدايز (0) .«فرصنا» :ف ىف )٤(

 .(01/ص ) هناويد ىف تيبلاو «ةعيبر نب ديبل وه (۷)
 . (رحس» ةدام ناسللا ىف زجرلاو « سيقلا ؤرما وه (۸)

 .«ىنب» :آ ىف )1١( .(مالس»: ت یف )٠١( .(انرحست 7:أ ىفو «ارحست»: ت یف (۹)



 ( 05 49) فاركلا ةةازتشألا# ةززوس أ قفانللا هول: ككت تبول ل مح

 رجفلا علط اذإ ىتح «هل نوعمتسي اوتابف «هبحاص ناكمب ملعي ال لکو ءهيف عمتسي اًسلجم مهنم

 ضعب مكآر ولف ولف ءاودوعت ال : ضعبل مهضعب لاقو «اوموالتف ‹قيرطلا مهتعمج 7 اذإ ىتح .اوقرفت

 ل E ةيناثلا ةليللا تناك اذإ ىتح .اوفرصنا مث كي مكئاهفس

 مهضعب لاقف قيرطلا 7 مهتعمج اذإ ىتح اوقرفت رجفلا علط اذإ ىتح ءهل نوعمتسي اوتابف < « هسلجم

 مهنم '"”لجر لك ذخأ مد ةليللا تناك اذإ ىتح .اوفرصنا مث «ةرم لوأ لاق ام لثم ضعبل

 0 مهضعب لاقف قيرطلا "'مهعمجف ءاوقرفت رجفلا علط اذإ ىتح «هل نوعمتسي اوتابف «هسلجم
 .اوقرفت مث «كلذ ىلع اودهاعتف «دوعنال دهاعتن ىتح حربن ال

 هني قا تر نب نايف انآ تا یک جرح وت ءهاصع ذخأ قيرش نب سنخألا حبصأ املف

 ن قل هار ا ان :لاق ؟دمحم نم تعمس اميف كيأر نع ةلظنح ابأ اي ىنربخأ :لاقف
 : سنخألا لاق .اهب داري ام الو ءاهانعم تقام ءايشأ تھ ءاهب داريام فرعأو اهفرعأ ءايشأ

 ابأ اي :لاقف «هتيب هيلع لخدف «لهج ابأ ىتأ ىتح هدنع نم جرخ مث :لاق .هب تفلح ىذلاو انأو

 :فرشلا فانم دبع ونبو نحن انعزانت ت اا :لاق ؟دمحم نم تعمس اميف كيأرام < .مكحلا

 ناهر ىسرُفك انکو تكلا: قلع انام[ تح اما ااو ءانلمحف اولمحو «انمعطأف اومعطأ

 :لاق فد الو ادا نشا هللاو ؟هذه كردن ىتمف ءءامسلا نم ىحولا هيتأي ىبن انم :اولاق

 2 هنع ماقف

 و يبرأ انی هلل الرو SSR a ايف
 Io د سمو ع مم م ريب r م رت o2 م و

 مک وعدي موي 9 ابيِرَق رك نأ ئَسع لق وه ىتم نولوقيو مهسوءر كيل نوضغنيسف

 . 4 2 اليل الإ متنبَل نإ نونظتو هدمحب نوبیجتستف

 اذئأ »8 :كلذل مهنم راكنإ ماهفتسا نيلئاقلا ءداعملا عوقو نيدعبتسملا رافكلا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 .دهاجم هلاق .ًابارت : ىأ 4 اتافرو اماظع انك

 امك .ركذيال مدع انرصو انيلب ام دعب : ىأ «اديدج اَقْلَخ د ةمايقلا موي : ىأ و

 اذإ كلت اولاق . ةرخُن اماظع انك اذء أ. ةرفاحلا يف نودودرمأ انئأ نولوقي# : رخآلا عضوملا ىف مهنع ربخأ

 ماّظعْلا يبحي نم لاق ُهَقْلَح ىسَنو الم ال برضو : ("”ىلاعت لاق 211١5١٠١ :تاعزانلا ]4 ةرساخ ةَرك

 .[7/4 ال8 : سی](میلع قلخ لكب وهو ةرم لوا اهأشنأ ىذلا اهييحي لق. نر يفر
 )١( مهتعمجا اذإ ىتح» :أ «ف «ت ىف (۳) .«دحاو لک» :ت یف () . «مهتعمجف اوقرفت»:أ ف ىف .

 ) )4؟اذهب» : ف ىف . ,

 )١/ ٠١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (45)

 .«ىلاعت لاقوا :ف ىف (7)



 0 ص ا حسب 87445) ها رؤس نالا ا

 نم اعانتما دشأ "امهو «اديدح وأ ةراجح اونوك لق : لاقف مهبيجي نأ ''انھھ هلوسر رمأ اذكهو
 . «مكرودص ىف ربي امم اقلخ وأ #تافرلاو ماظعلا

 .توملا وه :لاقف كلذ نع سابع نبا تلأس :دهاجم نع ‹حیجت ىبأ نبا نع قاحسإ نبا لاق

 لاق اذكو . مكتيبحأل ىتوم متنك ول :ةيآلا هذه ريسفت ىف لاق هنأ رمع نبا نع ءةيطع یورو

 .كاحضلاو «ةداتقو «نسحلاو «حلاص وبأو «ريبج نب ديعس

 ءءاش اذإ هللا مكايحأل «ةايحلا دض وه ىذلا آتوُم مترص "اول مكنأ متضرف ول مكنأ 0 ل
 .هدارأ اذإ ءىش هيلع '””عنتمي ال هنإف

 نيب فقويف «حلمأ شبك هنأك ةمايقلا موي توملاب ءاجي »:ثيدح “[انهاه] ريرج نب ركذ دقو
 نوفرعتأ «رانلا لهأاي :لاقي مث .معن :نولوقيف ؟اذه نوفرعتأ «ةنجلا لهأ اي :لاقي مث ءرانلاو ةنحلا

 «رانلا لهأ ايو «توم الب دولخ «ةنجلا لهأاي :لاقي مث ءرانلاو ةنحجلا نيب حبذيف 0 :نولوقيف ؟اذه

 . © «توم الب دولخ

 .لابحلاو ضرألاو ءامسلا : ىنعي «مكرودص ىف ربکی امم اقَلَخ وأ # : دهاجم لاقو

 . مكتوم دعب هللا مكديعيسف «اونوکف متئش ام :ةياور ىفو

 ىف ربی امم اَقلَخ وأ # :هلوق ىف ىرهزلا نع «كلام مامإلا نع ىورملا ريسفتلا ىف عقو دقو

 .توملا وه :نولوقيو :كلام لاق اياب ىبنلا : :لاق «مكرودص
 رخآ اًقلخ وأ اديذح وأ ةراجح انك اذإ انديعي نم :ىأ 4 انديعي ي نم نولوقيسف >: [یلاعت]ەلوقو

 [رشب مترص مث ءًاروکذم اًئيش اونوكت ملو مكقلخ ىذلا ا «ةَّرم لأ مكرطف يذلا لق»اديدش

 نوهأ وهو هديعي ا ان يدل خر + لاح ىأ ىلإ مترص ولو مكتداعإ ىلع رداق هنإف ؛نورشتنت

 :Yv]. مورلا]€ هيلع

 .ءازهتسا اهنوكرحي :ةداتقو سابع نبا لاق : «مهسوؤر كيْلإ نوضغنيسف» :[ىلاعت]هلوقو
 ىلإ لفسأ نم كرحتلا :وه ضاغنإلا '"7نأل ؛اهتاغل نم برعلا همهفت ىذلا وه هالاق ىذلا اذهو

 >١ رجع ىشم اذإ هنأل ؛اًضغن :- ةماعنلا دلو وهو - ميلظلل ليق هنمو «لفسأ ىلإ ىلعأ نم وأ« ىلعأ
 ا ؛اهتبنم نم تعفتراو تكرحت اذإ هنس "تضع :لاقيو' :ةسار كرحنو ةتيلكم' قف

 اهنانسأ مره نم تَضَعَنو

 َنوُنوُقَيول :ىلاعت لاق امك كلذ '""”عوقول مهنم داعبتسالاب هنع رابخإ وه تم نولوقيوإ : هلوقو

 .«دق»: ف ىف (۳) .؛امه اذإ»: ف ىف (؟) . انه 2: ف ىف )١(

 .أ نم ةدايز (0) .(الف ءاش اذإ :  ت یف )٤(

 ملسم حيحص ىف هلصأو ءافعضلاب لسلسم هدانسإو «هنع هللا ىضر «رمع نبا نع نييفوعلا قيرط نم )٦۹/۱٥( ىربطلا ريسفت )٠(

 .هنع هللا ىضر ‹یردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (۹٤۲۸)مقرب

 . «نإف»: ف .ت ىف (9) .ت نم ةدايز (8 2:0

 .«ضغنا :ت یف )١١( .«لجعأ »:ف «ت یف (۱۰)

 )٠١/ 7١(. ىربطلا ريسفت ىف زجرلا 0

 .«عوقو :١ ت یف (1)



 (o) ةيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزج ا ےل ا ا اک

 (اهب توئمؤي ال نيذّلا اهب لجعتسي 8 :ىلاعت لاقو :۲٠[. كلل ا]4نيقداص محنك نإ دعولا اذه ئتم
 .[ ١6 :ىروشلا]

 لكف «ةلاحم ال مكيتأيس «مكيلإ بيرق هنإف «كلذ اورذحا : ىا4اًبيِرَق نوکی نأ ئسع لق 8 : هلوقو
 .تآ تآ وه ام

 «نوجرخت متنأ اذإ ! ضرألا نم ةوعد مكاعد اذإإ ىلاعت برلا :ىأ «مكوعدي موي# : '')[ىلاعت]هلوقو

 امو 4 °[ ىلاعت]لاق امك لب ؛ عنامي هلو لاخي هل هئو ای جورخ اب مكرمأ اذإ :ىأ [: مورلا]
 ماو ص ا م

 « نوكيف نك هَل لوقت نأ هاَتدرأ اذإ ءيشل اَلوق امن ¥ ل[ :رمقلا] € رصبلاب حْمَلَك ةدحاو الإ انرمأ

 وه امنإ :یأ ٤] ۳ : تاعزانلا] (ةرهاًسلاب مه اَذإَف . ةدحاو ةرجز ىه امّنِإَق :  لاقو ٤٠١[« : لحنلا]

 مكرعدي موی نا انك: 7 اهداف نرالا نظان وم اوجوخ لق 3 اذإف «راهتناب دحاو رمأ
 .هتدارإل ةعاطو هرمأل ةباجإ مكلك “نوموقت :ىأ € هدمحب نوبيجتستف

 . جيرج نبا لاق اذكو .هرمأب : ىأ (هدمحب َنوبيِجَتسَمَف ل : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 .هتعاطو هتفرعمب :ةداتق لاقو

 ىف ءاج دقو «لاح لك ىف دمحلا هلو :ىأ ( هدمحب نوبیجتستف مكوعدي موي :مهضعب لاقو
 نوموقي «هّللا الإ هلإ الا لهأب 0*2 ىنأكو .مهروبق ىف ةشحو «هللا الإ هلإ ال »لهأ ىلع سيل» :ثيدحلا

 هلل دمحلا :١ نولوقي ةياور ىفو .«هللا الإ هلإ ال :نولوقي ‹مهسوؤر نع بارتلا نوضفني مررت

 .[ىلاعت هللا ءاش نإ] رطاف ةروس ىف ىتأيسو :۳١[ رطاف] © نزحلا اتع بهذأ يذلا

 ًالإ» ايندلا رادلا ىف: "”ىأ] « متنبأ نإ» مكروبق نم نوموقت موي :ىأ « نونظتو » : هلوقو

 » : ىلاعت لاقو «[41:تاعزانلا] « اهاحض وأ ةيشع الإ اوني مل اهتوري موي مهّنأك > : لاق انيك .4اليلق

 نولوقي امب مّلعَأ نحن . ارشع ًالإ معبأ نإ مهتيب نوتقاختي . فرز دموي نيمرجملا رشحتو روصلا يف خفي موي

 مسقي ةعاسلا موقت مويو) : ىلاعت لاقو ء[غ58١٠ ۲ :هط] «اًموي الإ ( شبل نإ ةقي ةقيرط مهلتمأ لوقت ذإ

 ٍضرألا يف مشب مك لاق» : ىلاعت لاقو :[0 : مورلا]€توكفۇي اوُناَك كلذك ةعا َرْيَغ اويل ام َوُمِرجُملا

 4نوُمَلْعَت مشك مكن ول اليلق الإ متبل نإ لاق . نيداعْلا لآساَف موي ضعب وأ اموي نشب اولاق . نيس ددع

 1١۲ 1١4[, +نونمؤملا]

 ١ 0 5 انیس ودع
 مالكلا مهترواحمو مهتبطاخم ىف اولوقي نأ «نينمؤملا هللا دابع رمأي نأ ةي هلوسر ىلاعت رمأي

 )١« ۲( ؟نولوقت» : ف «ت ىف )€( . «اهرهظ» :ت ىف )( .تا نم ةدايز .

 )( .ف نم ةدايز (0) .أ «ف نم ةدايز () .«ىنأكف 7:ف «ت یف



 (ه6 «٤٠)ناتيآلا:ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 «لاعفلا ىلإ مالكلا جرخأو «مهنيب ناطيشلا غزن كلذ اولعفي مل ذإ هنإف ؛ةبيطلا ةملكلاو نسحألا
 «مدآل دوجسلا نم عنتما نيح نم هتيرذو مدآل ودع ناطيشلا نإف «ةلتاقملاو ةمصاخملاو رشلا عقوو
 «هدي ىف غزني ناطيشلا نإف «ةديدحب ملسملا هيخأ ىلإ لجرلا ريشي نأ ىهن اذهلو ؛ةنيب ةرهاظ هتوادعف
 .اهب هباصأ امبرف : ىأ

 هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «مامه نع ءرمعَم انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 لعل مكدحأ ىردي ال هنإف ‹ حالسلاب هيخأ ىلإ E نريشيال «: : دِئَكَع هللا لوسر لاق :لاق «هنع

 «“ران نم ةرفح ىف عقيف «هدي ىف عزني نأ ناطيشلا

200 

AY 

 قازرلا دبع ثيدح نم هاجرخأ

 ىنثدح :لاق نسحلا نع «ديز نب ىلع انأبنأ «دامح انثدح «نافع انثدح نوح مامإلا لاقو

 وخأ ملسملا» :لوقي هتعمسف «سانلا نم ةَلَقْزَأ ىف وهو ب ىبنلا تيتأ :لاق طيلس ىنب نم لجر

 ىف نالجر داوتام  هردص ىلإ هديب اقوا :دامح لاق ]  انهاه ىوقتلا ءهلذخي الو هملظي ال ملسملا

 ا * ثدحملاو « رش ثدحملاو ا ثدحملاو 20[امهدحأ هثدحي ثدحب الإ امهنيب قرفتف هللا

 ه م 6 o0 4 م

 یو اليكر ْمهْلَ كال امو مگیذعی اشي نإ وأ مکمحرپ أشي نإ مکہ معا مكبر ل
76 

 دواد انيتآو ضعب ىلع نييبنلا ضعب اضف دقلو ضرألار تاوُمّسلا يف نمب ملعأ كبر

 . 4 (62اروبز
 نإ 8# قحتسي ر نمو ةيادهلا مكنم قحتسي نم «سانلا اهيأ «مكب ملعأ مكبر» : ىلاعت هللا لوقي 1

 4 كانلسرأ امو مكبدذعي أشي نإ وأ 8هيلإ ةبانإلاو هتعاطل مكقفوي نأب ( مكمحري أمي
 .رانلا لخد كاصع نمو «ةنحلا لحد كعاطأ نمف ءاريذن را اغإ : ىأ «اليكو مهيلعإ»

 انلضف دقلوإل ةيصعملاو ةعاطلا ىف مهبتارمب :ىأ «ضرألاو تاومسلا یف نمب ملعأ كبرو » : هلوقو
 (تاجرد مهضعب عَقرو هللا مّلَك نم مهنم ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلتإ» :لاق امك (نييبنلا ضعب
 ۲٠۳[. :ةرقبلا]

 نيب اولضفت ال :٠ لاق هنأ لك هللا لوسر نع نيحيحضلا ىف “[تبث و
 هنإف ] ليلذدلا یضتقم ال ةيصعلاو ىهشتلا درجمب ليضفتلا وه كلذ نم دارملا نإف ؛ ''”«ءايبنألا
 ىلوأ نأو «ءايبنألا ةيقب نم لضفأ لسرلا نأ 0 9 دعا بجر ىش ىلع للل 0ء 6إ
 ذإو» : 0 لا ا ` اصن نوروكذملا ةسمخلا مهو ءمهلضفأ مهنم مزعلا

 . ؟رانلا» :أ «ف ىف )١(

 .(17717) مقرب ملسم حيحصو (۷۰۷۲) مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۱۷ /۲)دنسملا ()

 .دنسملاو ءأ .ف نم ةدايز (۳)

 9/١(. /0)دنسملا (4)

 .ف نم ةدايز (0) .أ «ف نم ةدايز (6)

 . هلع هللا ىضر« ةريره ىبأ ثيدح نم 7 مقرب ملسم حيحصو (TEI) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .(اصق» :ت یف (۰) .«ناك اذإ هنإف »:ت ىفو «ف نم ةدايز () .«ةيصعملاو 3: ت ىف (۸)



 (ها/ )٥٦« ناتيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا تشمل اف

 ىفو_ء[7:بازحألا] 4 م ميرم نبا ىسيعو يسومو ميهاربإو حوت نمو كنمو مهقايم نييبتلا نم انذخأ
 ميهاربإ هب انيصو امو كيَلِإ انيحوأ ىذّلاو احوت هب صو ام نيددلا نم مک عرش : لوقا ىف ]ىروشلا

 ءمهلضفأ ةَ ادمحم نأ فالخ الو .[۳: ىروشلا] € هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ئسيعو ئسومو

 . قفوملا هللاو ‹عضوملا اذه ريغ ىف هلئالدب اذه انطسب دقو «روهشملا ىلع ئسوم مل « ميهاربإ هدعب مث

 .هفرشو هلضف ىلع هيبنت (اروبز دواد انيتآوإ# : هلوقو
 نع هِماَّمَه نع 06 انربخأ اا ‹رصن نب قاحسإ انثدح :ىراخبلا لاق

 ا هتبادب رمأي ناكف «نآرقلا دواد ىلع ففخ »: لاق لي ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ

 لا .«غرفُي نأ لبق أرقي ناكف

 E3 اليوحت الو مكنع رضلا فشك نوكلمي الف هنود نم متمعز نيذّلا اوعدا لق »

 نإ هباذع نوفاحيو هتمحر نوجريو برأ مهيأ ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كلو

 . 4 69 اروذحم ناک كبر باذع

 نم متمعز نيذّل اوعداإ» : هللا ريغ اودبع ,نيذلا نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي 4 لق» : ىلاعت لوقي
 الوط ةيلكلاب : ىأ«مكنع رضلا فشك نوكلمي الل مهنإف .مهيلإ اوبغراف «دادنألاو مانصألا نم هنود

 . مكريغ ىلإ هولوحي نأ :ىأ «ًاليوحت

 .رمألاو قلخلا هل ىذلا هل كيرش ال هدحو هللا وه كلذ ىلع ردقي ىذلا نأ : ىنعملاو

as E ا 

 ا

 ثيدح نم ؛ىراخبلا ىور .4برقأ مهيأ ةليسولا مهر ىلإ نوغتبي نوعدي نيا كتلوأ» : هلوقو

 نوعدي نيذْلا كتلوأ» : هلوق ىف هللا دبع نع مح نأ نع «ميهاربإ نع «شمعألا نارهم نب ناميلس

 سان ناك :لاق ةياور ىفو .اوملسأف «نودبعي اوناك ‹ نجلا نم سان :لاق 4 َةَليسَوْلا مهبر ىلإ نوغتبي

 د ءالؤه كسمتو نجلا ملسأف ‹ نجلا نم ًاسان نودبعي «سنإلا نم

 نبا نع «دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نع « *ىنامّزلا هللا دبع نب“ دبعم نع «ةداتق لاقو

 اوناك «برعلا نم رفن ىف تلزن :لاق * ليسوا مهّبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذَلا كعلوأ» : هلوق ىف دوعسم
 ‹ مهمالسإب نورعشي ال مهنودبعي اوناك نيذلا سنوإلاو «نويتجلا ملسأف «نجلا نم ًارفن نودبعي

 .ف نم ةدايز )١(

 . )٤۷۱۳( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )٤۷۱٤« ٤۷۱١(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«ىنامرلا» :ف «ت ىف (5) .«دیعس 7:ت ىف (4)



 4 شل (04 «0۸) ناتيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 .ةيآلا هذه تلزنف

 .هركذف ‹ نجلا : مهل لاقي ةكئالملا نم ًافنص نودبعي اوناك :دوعسم نبا نع ةياور ىفو

 مهر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذّلا كعلوأ » : هلوق ىف سابع نبا نع ءحلاص ىبأ نع «ىدببلا لاقو

 غو ار يع :لاق « بّرْفَأ مهيأ ةليسولا

 ‹سمشلاو رو ۰ ىسيع مه :ةيآلا هذه ىف لوقي سابع نبا ناك : ميهاربإ نع « ةريغم لاقو

 .رمقلاو

 . ةكئالملاو اعلا ‹ ىسيع : : دهاجم لاقو

 عا هب ربعي ال اذهو ,4ةّليسولا مهر ىلإ نوغتبي» : هلوقل رسم نبا لوق ريرج نبا راتخاو

 مهيأ» : لاق اذهلو ؛ةداتق لاق امك «ةبرقلا ىه ةليسولاو :لاق .ريزعلاو ىسيع هيف لخدي الف «ىضاملا

 . برق

 ° فكني فوخلابف ءءاجرلاو فوخلاب الإ ةدابعلا متتال : (هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو# : هلوقو
 :تاغاطلا "7 لع فاشن ءا رل هان

 .هلوصحو هعوقو نم فاخيو «هنم رذحي نأ ىغبني :ىأ « اروذحم ناك كبر باذع نإ » : هلوقو
 . هنم هللاب ًاذايع

 يف كلذ ناك اديدش اباذع اهوبذعم وأ ةمايقلا موي لبق اهوكلهم نحن ًالإ ةّيرَق نم نإو

a 

 الإ ةيرق نم ام هنأ : ظوفحملا حوللا ىف هدنع هبتك دق اب ىضقو متح دق هنأب هللا نم رابخإ اذه

 نوكي امنإو ءءاشي امب ءالتبا وأ لتقب امإ «اديدش اباذع» مهبذعي وأ مهعيمج اهلهأ ديبي نأب ءاهكلهيس

 «مهسفنأ اومَلَظ نكلو مهاَنمَلَظ امو » : نيضاملا ممألا نع لاق امك .مهاياطخو مهبونذ ببسب كلذ

 اهانبذعو اديدش اباسح اهاتبساحف هلسرو اَهَبَر رمأ نع تع ةيرق نم نيأكو» :ىلاعت لاقو [١١٠:دوه]

 .[۸ ءال :قالطلا] « ًارسخ اهرمأ ةبقاع ناكو اهرم لابو تقاذف . ارك اباذع

 اوملظف ةرصبم ةقانلا دومُت انيتآو نولوألا اهب بدك نأ الإ تايآلاب لسرن نأ انعنم امو ط

 . 4 ® افيوخت الإ تايآلاب لسرن امو اهب
 مسن اب نوكرملا لاك لاق حم ق احم نع وا قع و فت داخ قع ف لاق

 كرس نإف «ىتوملا ىيحي ناك نم مهنمو «حيرلا هل ترس نم مهنمف «ءايبنأ كلبق ناك هنأ معزت كنإ
 ىذلا تعمس دق ىنإ »:هيلإ هللا ىحوأف .ًابهذ افصلا انل نوكي نأ كبر عداف .كقدصنو كب نمؤن نأ

 .«ىلإ» :ف ىف (۳) .«فشكتيا :أ ءف ىف (0) . اهب نغي ال»:ت ىف )١(



 016 004700 2ر لا ورس شفاط وللا يحصل ا ير ع س ج

 «ةرظانم ةيآلا لوزن دعب سيل هنإف ؛باذعلا لزن اونمؤي مل نإف ءاولاق ىذلا لعفن نأ تئش نإف ءاولاق

 .«مهب نأتسا «براي» :لاق ؛؟مهب تیناتسا كموقب ىناتست نأ تش نإو

 .امهريغو ‹ جيرج نباو «ةداتق لاق اذكو

 نب رفعج نع « شمعألا نع «ريرج انثدح «دمحم نب نامثع انثدح دمخ مامإلا )لاق

 افصلا مهل لعجي نأ ةي ىبنلا ةكم لهأ لأس :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «7"2سايإ
 ىذلا مهيتؤ نأ تعش نإو ءمهب ىنأتسن نأ تئش نإ :هل ليقف اور مولع لابخا يحي او ءابهذ

 ا مهب نأتسا لب ءال» :لاق : ممألا نم مهلبق ناك نم تكلهأ امك اوكلهأ اورفك نإف ءاولأس

 ىئاسنلا ' ن7 . «ةرصبم قالا دومت انيتآو نولوألا اهب بدك نأ الإ تايآلاب لست نأ انعتم امو ) : هللا

 هب «ريرج ثيدح

 ىبأ نارمع نع «ليهك نب ةمّلس نع «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نمؤنو ءاّبهذ افصلا انل لعجي نأ كبر انل عدا :ِكَي ىبنلل شيرق تلاق :لاق سابع نبا نع «مكحلا
 مالسلا كيلع أرقي كبر نإ :لاقف ليربج هاتأف ءاعدف :لاق .معن :اولاق «؟نولعفتو» :لاق .كب

 نم اًدحأ هبذعأ ال ًاباذع هتبذع كلذ دعب مهنم رفك نمف ءًابهذ مهل افصلا حبصأ تئش نإ :كل لوقيو

 . "7«ةمحرلاو ةبوتلا باب لب »:لاقف .ةمحرلاو ةبوتلا باب مهل تحتف تئش نإو «نيملاعلا

 فلخ انثدح «ىراصنألا ىلع نب ليعامسإ نب دمحم انثدح :هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 مأ هتدج نع « ميهاربإ ن نب ءاطع نب ب هللا دبع نع «ىليألا رامع نب رابجلا دبع نع «ىصيصملا ميمت نبا

 «نيبرفألا كتريشع رذنأو» :تلزن امل :لوقي ريبزلا تعمس :تلاق ماوعلا نب ريبزلا ةالوم ءاطع
 هتءاجف « !ريذن ىنإ «فانم دبع لآ ای» : سيبق یا يلع ا لآ لرو حاص [7؟4١ :ءارعشلا]

 «لابجلاو حيرلا هل نكن نا نأو «كيلإ ىحوي ىبن كنأ معزت :اولاقف «مهرذنأو مهرذحف شيرق

 «لابجلا هذه انع ريسي نأ هللا عداف «ىتوملا ىيحي ناك ىسيع نأو ءرحبلا هل رخس ىسوم نأو

 اناتوم انل ىيحي نأ هللا عداف الإو «لكأنو عرزنف ثراحم اهذختنف ءأراهنأ ضرألا انل و
 انينغتو ءاهنم تحننف ءًابهذ كتحت ىتلا ةرخصلا هذه انل ريصي نأ هللا عداف الإو ءانوملكيو مهملكنف

 «ىحولا هيلع لزن ذإ «هلوح نحن انيبف :لاق !مهتئيهك كنأ معزت كنإف «فيصلاو ءاتشلا ةلحر نع

 نأ نيب ىنريخ هنكلو «ناکل تئش ولو «متلأس ام ىناطعأ دقل «هدیب ىسفن یذلاو»: لاق هنع ىرس املف

 باب نع اولضتف < «مكسفنأل مت رتخا ام ىلإ مكلكي نأ نيبو «مكنمؤم نمؤيف «ةمحرلا باب اولخدت

 كلذ مكاطعأ نإ هنأ ىنربخأو .مكنمؤم نمؤيف «ةمحرلا باب ترتخاف ءدحأ مكنم نمؤي الف ‹«ةمحرلا

 نأ الإ تايآلاب لسْرت نأ اتعنم امو © :تلزنو « نيملاعلا نم ًادحأ هبذعي ال آباذع مكبذعي هنأ «مترفك مث

 .(هاور دق» :أ ىف (۳) .«سايإ ىبأ نبا :٠ ءف ىف (۲) .«لاقو» :ف ىف )١(

 )0-١١79(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )508/١( دنسملا (5)

 .لاجرلا بتكو دنسملا فارطأ نم بيوصتلاو ؛«ميكح نب نارمع » :ه ىف (5)

 )5( المسند)١/ ۲٤١(.

 .«رجفتو» :ف ىف (۷)



 )٦٠( ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 ةارق نأ ولو# :تلزنو تايآ ثالث أرق ىتحو 4 نولوألا اهب بدك
 . 22601 :دعرلا] (ىتوملا هب ملك وأ

 لاس ام ىلع اهب ىتأنو تايآلا ثعبن :ىأ « تایآلاب لسرُن نأ اتعتم امو  :یلاعت لاق اذهلو
 انتنس ترجو ءاهولأس امدعب نولوألا اب بالك دق هنا الإ ادل ريمي اتع لم ھاو ف كفو
 هللا لاقط :ةدئاملا ىف ىلاعت هللا لاق امك ءاهلوزن دعب اهب اوبذك اذإ نورخؤيال مهنأ مهلاثمأ ىفو مهيف
 لاقو ١[. 6: ةدئالا] 4 مَع نم ديال اباذع هيأ يلو مكدم دعب رقکي نمف مكيلع اهلزنم یا
 اهنم هل جرخأف «هبر حلاص اعدف ءاهونيع ة ا "رخت ةقان : ةيآ اولأس نوح «دومث نع ىلاعت

 : لاقف ةقانلا اورقعو هلوسر اوبذكو ءاهقلخ نمب اورفك :ىأ 4 اھب اومَلَظَف» اولأس ام ىلع ةقان
 دومت انيتاو» :ىلاعت لاق اذهلو. 6 :دوه] (بوذكم ريع دعو كلذ ماي ةنالَث مكراد يف اوعتمت»

 : ىأ 4 اهب اومَلَظَفط اهيف هؤاعد بيجأ ىذلا لوسرلا قدصو اهقلخ نم ةينادحو ىلع ةلاد : ىأ 4ةقاثلا
 زيزع ذخأ مهذخأو ء مهنم 5 ‹مهرخآ نع هللا مهدابأف ميكب اهبرش اهوعنمو اهب اورفك

 .ردتقم

ÛÎا ف ت و  

 هنابآ نم ءاي اج سالا فو هللا نإ :ةذاتق لاق «ًقيرخت الإ تاّيآلاب لسرن امو :هلوقو

 اهيأ اي :لاقف دوعسم نبا دهع ىلع تفجر ةفوكلا نأ انل ركذ «نوعجريو نوركذيو نوربتعي مهلعل
 وبتعأف مكبتعتسي 00 إ «سانلا

 نئل هّللاو «متثدحأ :رمع لاقف .«تارم e ةنيدملا نأ قو اذكهو

 ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ» :هيلع قفتملا ثيدحلا ىف ةي هللا لوشر لاق اذكو . نلعفألو نلعفأل تداع

 فرش افيلسرو جو نزع ا كلو ها لر حا توك اناقتك الا امهنإو هللا تانيا وم
 هّللاو «دمحم ةمأ اي 7: لاق مث . «هرافغتساو هئاعدو هركذ ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر اذإف ا ا

 متكحضل «ملعأ ام نوملعت ول هّللاو ءدمحم ةمأ اي ٤ هتمأ ىنزت وأ هدبع ىنزي نأ هللا نم ريغأ دحأ ام
 اول « ًاريثك متيكبلو ًاليلق

 ةف ًالإ كاتيرأ يتلا ايؤرلا اَْلعَج امو ساّنلاب طاحأ كبر نإ كل الق ذإو ل
Aor oےو ٥ ا  

 . 4 © ًاريبك اَناَيفُط الإ مهديزي امف مهفوخنو نآرقلا يف ةنوعلملا

 هنإف «سانلا نم همصع دق هنأب هل ًاربخمو «هتلاسر غالبإ ىلع هل ًاضرحم هيي هلوسرل ىلاعت لوقي

 . هتبلغو هرهق تحتو هتضبق ىف مهو «مهيلع رداقلا

 طاحأ كبر نإ كل انلق ذإو» : هلوق ىف مهريغو «ةداتقو «نسحلاو «ريبزلا نب ةورعو «دهاجم لاق

 نب هللا دبع نع «ىليألا رمع نب رابجلا دبع قيرط نم ىلعي وبأ هاور» :(85 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٤١( /۲) ىلعي ىبأ دنسم )١(

 .«روهمجلا امهفعض دقو «قثو امهالكو «ميهاربإ نب ءاطع

 .؛ءايشأب »:ف ىف )٤( .أطخ وهو ؛اهب اوملظ املف » :أ ىف (”) .«ةقان مهل جرخي نأ » :أ «ف ىف (0)

 .«امهب هللا فوخي نكلو» :أ ءف ىف (5)

 .(401) مقرب ملسم حيحصو )٤٤ ٠١( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

~0 

 ةرجشلاو ساتل ةنتف



 ا الا نو تنسف عقلا فك 2 7 ع حم د

 . مهنم كمصع : ىأ «سانلاب

 هللا دبع نب ىلع انثدح :ىراخبلا لاق € سان ةنتف الإ كاتيرأ ىتلا ايؤرلا اًلعج امو : هلوقو

 يسال ةتتف الإ كارا يتلا ايؤرلا انلعج امو $ :سابع نبا نع «ةمركع نع «ورمع نع «نايفس انثدح

 ةرجش 4 نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجّشلاو» هب ىرسأ ةليل “ايب هللا لوسر اهيرأ نيع ايؤر ىه :لاق
0( 

 نع :ىفوغلا اور اذكو# هب ةنئيبع نب نايفس نع (امهريغو «قاززلا دبعو :«دمحأ هاوز اذكو
 «قورسمو «نسحلاو 20 ريبج نب ديعسو «دهاجم :ءارسإإلا ةليلب كلذ رسف اذكهو 2« سابع نبا

 ةروسلا لوأ ىف ءارسإلا ثيداحأ تمدقت دقو .دحاو ريغو «ديز نب نمحرلا دبعو «ةدأتقو « ميهاربإو

 8 هنأل ؛قحلا ىلع اوناك امدعب مهنيد نع اوعجر ًاسان نأ مدقتو . ةنملاو دمحلا نك « ةاصقتسم

 ؛نيرخآل ًانيقيو اتابث كلذ هللا لعجو «هملعب اوطيحي مل اب اويذكف «كلذ ِ مهلوقعو مهبولق لمحت

iامك «موقزلا ةرجش د ىهف «(«ةنوعلملا ةرجشلا» امأو . ًاناحتماو ًارابتخا : ىأ 4ةف الإ : لاق  

 لهج وبأ لاق ىتح كلذب اوبذكف «موقزلا ةرجش ىأرو «رانلاو ةنحلا ىأر هنأ ل هللا لوسر مهربخأ

 موقزلا ملعن الف ءاومَقَرَت :لوقيو اذهب اذه لكاي لعجو ءادبزو رمت انل اوتاه:" [هلوقب] "هللا هنعل
 ف

 : لاق نم لکو «دحاو ريغو « ىرصبلا نسحلاو «كلام وبأو «قورسمو « سابع نبا كلذ ىكح

 . موقزلا ةرجشب ب 1 هرسف «ءارسإلا ةليل اهنإ

 . فيعض بیرغ وهو . ةيمأ ونب اا کک دارملا : لیق دقو

 کک E ل eal «دعس نبا

 يتلا اًيؤرلا اًنلعج امو» كلذ ىف هللا" لا : لاق . تام ىتح ًاكحاض عمجتسا امف «كلذ هءاسف

 . "310 ةيكلا « سائل ةنتف الإ كاتيرأ
 فيعض ًاضيأ هخيشو «كورتم «ةلابز نب نسحلا نب دمحم» نإف ؛ًادج فيعض دنسلا اذهو

 «موقزلا ةرجش یه ةنوعلملا ةرجشلا نأو «ءارسإلا ةليل كلذب دارملا نأ :ريرج نبا راتخا اذهلو . ةيلكلاب

 . ةرجشلاو ايؤرلا ىف : ىأ «كلذ ىلع ليوأتلا لهأ نم “م ةجحلا عامجإل :لاق

 : ىأ © اريبك انايغُط الإ مهديزي امف » لاكنلاو باذعلاو ديعولاب رافكلا : ىأ «مهفوخنو# : هلوقو

 . مهل هللا نالذخ نم كلذو . لالضلاو رفكلا نم هيف مه اميف ًايدامت

 . ها ىبنلا» :ف ىف )١(

 .(4ا5١/1) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .(١/١۲۲)دنسملا (۳)

 .«هّللا نئاعل هيلع» :أ «ف ىف () .«اذهلف »:ت یف (5) . «هللف» :ت ىف )٤(

 .؟لزنأف» :ف یف (۱۰) .«ةدرقلا ٠:1 ىف (9) .«كلذ رسف» :ف ىف (۸) .ت نم ةدايز(۷)

 )۷۷/٠١(. ىربطلا ريسفت )١١(



 ۹۳ )٦١_ ٠٠( تايآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 9 اًئيط تّقَلَح نمل دجسأأ لاق سيلبإ أل الإ اودجسُف مدآل اودجسا ةكئالملل تلف ذإو طظ
 . 4 أليف الرف كَل ةمايقلا مو ىلإ نرخ ن يلع تْمَرَك يذلا اذه كتيأرأ لاق

 قلخ ذنم ةميدق ةوادع اهنأو «هتيرذو «مالسلا هيلعءمدآل - هللا هنعل  سيلبإ ةوادع ىلاعت ركذي
 اراختفا ؛هل دجسي نأ ىبأو ربكتسا سيلبإ الإ مهلك اودجسف ءدوجسلاب ةكئالملا رمأ ىلاعت هنإف ءمدآ
 نم ینتقلخ هنم ريخ انا : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك 4 اًئيط َتْقَلَح نمل دجسأأ لاق ظ هل ًاراقتحاو هيلع
 :NY فارعألا] € نيط نم هتقلخو را

 ىذّلا اذه كتيأرأ لاقل رظنيو )لحي برلاو ًارفکو ةءارج برلل لوقي ,«كتيأرأ» : ًاضيأ لاقو

 . اليل الإ هتيرذ نكنتحأل ةمايقلا موي ىلإ نترَخأ نكل ىلع تمرك

 .ًاليلق الإ هتيرذ ىلع نيلوتسأل :لوقي سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 . مهنلضأل :ديز نبا لاقو .نيوتحأل :دهاجم لاقو

 نلضأل ىنترظنأ نئل «ىلع هتمظعو هتفرش ىذلا اذه كتيأرأ :لوقي هنأ : ىنعملاو «ةبراقتم اهلكو
 ! مهنم ًاليلق الإ هتيرذ

 نم زرفتساو 69 اَروُقََم ءازج مكؤازج منهج إف مهنم كعبت نمف بهذا لاق
 دالؤألاو لاومألا يف مهكراشو كلجرو كليخب مهيَلع بلجأو كتوصب مهنم تعطتسا

 رادع ا سمسم الە

 ييسر ها روس نار ور رك وارتاح روب

 ةيآلا ىف لاق امك .كترظنأ دقف 4بهذا# :هل هللا لاق ةرظنلا ''”[ةئعللا هيلع]سيلبإ لأس امل
 هعبت نمو هدعوأ مث ٨۸ ۷ رجحلا] 4 مولعمْلا تقولا موي ىلإ . نيرظنملا نم كّنِإَف لاق : ىرخألا

 .4اروُفوَم ءازجإ» مكلامعأ ىلع :ىأ «مكؤازج منهج ناف مهنم كعبت نمفإ : لاقف «منهج مدآ ةيرذ نم

 .هنم مكل صقني ال «مكيلع ارّقوم :ةداتق لاقو .ًارفاو :دهاجم لاق

 ىانغلاو وهللاب :دهاجم لاق .ءانغلا وه :ليق (كتوصب مهنم تعطتسا نم ززفتساو» :هلوقو
 .كلذب مهفختسا : ىأ

 ةيصعم ىلإ اعد عاد لك : :لاق «كتوصب مهنم تعطتسا نم ززفتساوإ» :هلوق ىف سابع نبا لاقو
 ير نيا راتاو دات :هلاقو 4 لجو لغ هللا

 . «ف نم ةدايز )۲( . ؟مکحی» : «ت یف (۱)



 E i فايألا ةةازسألا ةزوس' د نيسانلا خلا د تمت ا تح سس عما

 ؛ تاجو مهتلاّبخ كدونجب مهيلع لمحاو :لوقي (كلجرو كليخب مهيلع بلجأو» : هلوقو
 .«(بحاص» عمج «بحص) و («بكار» عمج «بكرلا» نأ امك ,«لجار» عمج «لجرلا» نإف

 انلسرأ نأ رت ملأ 9 :ىلاعت لاق امك «ىردق رمأ اذهو .هيلع ردقت ام لكل مهيلع طلست :هانعمو

 ("”اهيلإ مهقوستو ءًاجاعزإ ىصاعملا ىلإ مهجعزت :ىأ ۳ : ميرم] از مهزۇت نيرفاكلا ىلع نيطايشلا
 شامو بكار لك :لاق (كلجرو كليخب مهيلع بلجأوإ# :هلوق ىف دهاجمو «سابع نبا لاقو .ًاقوس
 .هّللا ةيصعم ىف

 .هنوعيطي نيذلا مهو «سنإلاو نجلا نم ًالاجرو ًاليخ هل نإ :ةداتق لاقو

 بّلجلا نع ةقباسملا ىف ىهن» :هنمو .هيلع حاص اذإ :«نالف ىلع نالف بلجأ»: برعلا لوقتو

 .تاوصألا عافترا ىهو ««ةبلجلا» قاقتشا هنمو «بتجلاو

 قافنإ نم هب مهرمأ ام وه :دهاجمو سابع نبا لاق «دالوألاو لاَوُمألا ىف مهكِراشَول :هلوقو

 . هللا ىصاعم ىف لاومألا

 لاق اذكو .مارح ىف اهقافنإو «ثيبخ نم اهعمج "”[وه]:نسحلا لاقو .ابرلا وه :ءاطع لاقو

 . ةداتق

 هومرح ام وهف «مهلاومأ ىف مهايإ هتكراشم امأ ا هللا یر «سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .ةداتقو كاحضلا لاق اذكو .اهوحنو بئاوسلاو رئاحبلا نم :ىنعي «مهماعنأ نم

 . هلك كلذ معت ةيآلا نإ :لاقي نأ ىلوألاو : ريرج نبا لاق 0[

 .انزلا دالوأ ىنعي :كاحضلاو «دهاجمو «سابع نبا نع ىفوعلا لاق 4دالوألاو# : هلوقو

 .ملع ريغب ًاهفس مهدالوأ نم هولتق اوناك ام وه : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 اورصّنو اودوهو اوسجم دالوألاو لاومألا ىف مهكراش هَّللاو دق :ىرصبلا نسحلا نع «ةداتق لاقو

 .ءاوس ةداتق لاق اذكو « “نيطايشلل ًاءزج مهلاومأ نم اوؤزجو «مالسإلا ةغبص ريغ اوغبصو

 دبعاو «سمش دبعا»و «ثراحلا دبع» مهدالوأ مهتيمست وه :سابع نبا نع «حلاص وبأ لاقو

 .«نالف

 تعيق هللا نضع شنا ةئدلو دولوم لك :لاقي نأ باوصلاب لاوقألا ىلوأو :ريرج نبا لاق

 اوو ك ى هاب انزلاب وأ واه ا ىلا واو ف ادا أ ا ةهركت ؟"!ن: طديمستتب

 دلو نم هيف سيلبإ ةكراشم ىف لخد دقف هدف راي لعلب م ىلا و ا ر
 هيف ةكرشلا ىنعم «دالؤألاو لاّومألا ىف مهكراشوإ» : هلوقب صصخبي مل هللا نأل ؛هنم وأ هل دلولا كلذ

 .ةكراشم وهف ءهب.وأ - ناطيشلا هيف عيطأ و «هب وأ - هيف هللا ىصعام لكف « ىنعم نود ىنعمب

aءف نم ةدايز ٤( «۳) . «انيلإ ١ :ت یف (0)  |. 
 .«امب» :ف ىف )١( . «ناطيشلا» :ف ىف )٥(

 .(ىفعي) :ت ىف (۷)



 ۹ ٦۷( ء17) ناتيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 یف تبث دقف «ةكراشملا st رسف هللا مهمحر «فلسلا نم 0 اكو ءةجتم هلاق ىذلا اذهو

 تاك یا لجو هللا هوتيل : لاق كو هللا لوسر نأ اا ا ءملسم حيحص
 0 تللحأ ام مهيلع تمرح « مهنيد نع (”ههتلاتجاف نيطايشلا مهتءاجف ا ىدابع

 هللا مسب :لاق هلهأ ىتأي نأ دارأ اذإ مدخلا تار : لاق هل هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىفو

 ناطيشلا هرضي مل کلو ىف هلل ارد نإ هنإف ءانتقزر ام ناطيشلا بلجو ناطيشلا انبنج مهللا

 . دب

 اذإ لوقي هنأ سيلبإ نع ىلاعت ربخأ امك 4 اًرورع الإ ناَطْيَشلا مهدعي امو مهدعو#» :هلوقو
 نم مُكيلَع يل ناک امو مگتفلخاف مكُبدعَوَو قحا دعو مكدعو هلا إف : قلاب ىضقي موي قحلا صحصح

 ةيآلا (يخرصمب متن امو مكخرصمب انأ ام مُكَسْفنَأ اوُموُلو ىنوُموُلَت الف یل متبجتساف مکتوعد نأ الإ ناَطلس

 .[77 : ميهاربإ ]

 «مهايإ هظفحو «نينمؤملا هدابع ىلاعت هديبأتب رابخإ :4 ناَطلس مهيلع كل سيل يدابع نإ : هلوقو
 . رصانو ًاديؤمو اظفاح :ىأ (اليكو كّبرب ئفكو# : لاق اذهلو ؛ميجرلا ناطيشلا نم مهل هتسارحو

 ىضر «ةريره ىبأ نع نادرو نو سوفا يف «ةعيهل نبا انثدح «ةبيتق انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ىف هريعب مكدحأ ىضني امك« ا طلا نۆل نإ» : لاق ةا هللا لوسر نأ « هلع هللا

 لا

 . هرهقيو هتيصانب ذخأي :ىأ «یضني

 . 4 © احر مكب ناك ُهَّنِإ هلضَف نم اوف رحبلا يف كلفلا مك يجزي يذلا مكبر ل
e GS N RS Ca 

 اغإ :ىأ 4 اًميحَر مكب ناك ِهّنِإ ل: لاق اذهلو ؛ميلقإ ىلإ ميلقإ نم ةراجتلا ىف ؟"هلضف نم مهئاغتبال
 .مكب هتمحرو «مكيلع هلضف نم «مکب اذه لعف

 متضرعأ َربْلا ىلإ مكاجن اَمَلَف هّيِإ الإ نوعدت نم لَض ٍرْحَبْلا يف رضلا مكسم اذإو »
 .4 9 روفك ناسنإلا ناكو

 .«رامح»لدب «دامح »:ت ىفو .«رامح نب ضايع نع سابع نبا نع » :أ «ف ىف )١( .«لکف» :ف «ت یف (۱)

 . ؟مهتلاتجاو » :ت یف (۳)

 . (A10) مقرب ملسم حيحص )€(

 . HETO) مقرب ملسم حيحصو )٤1( مقرب ىراخبلا حيحص ()

 . ؟هناطيش» :ت یف (5)

 .(۳۸۰ /۲) دنسملا (۷)

 . مهل هلضف» :أ ءف ىف (9) .(اهل هليهستو 2:1 ءف «ت ىف (۸)



  ۹٦ناتيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا )234 594(

 اذإوإ : لاق اذهلو ؛نيدلا هل نيصلخم «هيلإ نيبينم هوعد رض سانلا سم اذإ هنأ ىلاعت ربخي

 قفتا امك « هللا ريغ نودبعت ام لك مكبولق نع بهذ :ىأ هاي الإ نوعدت نم لض ٍرحَبْلا ىف رضلا مكسم

 رحبلا ىف بكرف «ًابراه بهذف «ةكم حتف نيح و هللا لوسر نم راف بهذ امل لهج ىبأ نب ةمركعل

 اوعدت نأ الإ مكنع ىنغيال هنإ :ضعبل مهضعب موقلا لاقف «فصاع حير !'ههتءاجف «ةشبحلا لخديل

 E «هريغ رحبلا ىف عفني ال ناك نئل هللاو هيما ىف ه«ركش لاك هلم هللا

 ًافوؤر هندجألف <« 0 ىف ىدي ا نبهذأل هنم ىنتجرخأ نئل «دهع " ىلع كل مهللا

 علل نفر ماس نخ و ملساف ةي هللا لوسر ىلإ عجرف «رحبلا نم اوجرخف .ًاميحر

 اقرا

 نع متضرعأو ءرحبلا ىف هديحوت نم متفرعام متيسن :ىأ «متضرعأ ربلا ىلإ مكاجن املفإل : هلوقو

 .هل كيرشال هذحو هئاعد

 1 هللا مصع نم د و رمال ءاذه : ىأ ايس

6 
 !هباذعو هماقتنا نم متنمأ ربلا ىلإ مكجرخن نأ متبسحفأ :ىلاعت لوقي

 «دهاجم هلاق .ةراجح هيف ىذلا رطملا:وهو ,«ابصاح مكيلع لسري وأ َربْلا بناج مكب فسخ نأ»

 ["4 :رمقلا] « رحسب مهانيجت طول لآل ابصاح مهّبلع انلسرُا اإل ا داوو

 يف نّم متنمأأ :لاقو «[47 :دوه] €(" لیجس نم ةراجح اًهيلع اًنرطمأو» :ىرخأللا ةيآلا ىف لاق دقو

 فيك َنوُمَلْعَتسف ابصاح مُكَيَلَع لسي نأ ءاَمّسسلا ىف نّم مم مأ رومت ىه اَذِإَف ضرألا مكب فسْخُي نأ ءاَمّسلا

 ١7[. ء١١ :كلمل] «ريذن

 هناحبس هللاو] هنم مكذقنيو « مكنع كلذ دري ًارصان :ىأ 4اليكو مكَل اودجت ال مث ل :هلوقو
 . “هلع ىلاعتو

 مترفك امب مكقرغيف حيرلا نم افصاق مكيلع لس ريف ئرخأ ةرات هيف مكديعي نأ مشمأ مأ ظل

 .4 © اعيبت هب اَيَلع مک اودجت ال مث

 يا رج وخوا نجلا ىف انديضوتي اوفرتعا مذهب ان نوضويملا "اهيا «مشمأ مأ» :ىلاعت لوقي
 ىراوصلا فصقي :ىأ #حيرلا نم افصاق مُكْيَلَع لسريف» ةيناث ةرم رحبلا ىف ( مك ديعي نأ» «8)ربلا

 .؟دمحم ىدي » :أ ىف (۳) . «نعضاألف » :ف ىفو «؟عضأف » :ت یف () .؟مهءاجف » :ف ىف )١(

 .أطخ وهو «مكيلع» :ف ىف (5) .؟مكجرخي نأ» :أ ءف ىفو ء«مكوجرخي نأ7:ت ىف (0) .«نسحاأف َةِْلي» :ت یف (4)

 .«بارتلا ىلإ» :ت ىف (9) .ف نم ةدايز (۸) .أطخ وهو «نيط نم» :أ ءف «ت ىف (۷)



 8/1 يي ج ج سس(: ةيآلا + ءازسألا ةزوس مالا ءويطا

 . بكارملا قرغيو

 TT كارلا نيك يتلا" راخبلا حير : فصاقلا :هريغو سابع نبا لاق

 .ىلاعت هللا نع مكضارعإو مكرفك ببسب :ىأ 4مترفك امب"7 مكقرغيف # :هلوقو
 .ًاريصن : سابع نبا لاق © اعيبت هب انيلع مكل اودجت ال مث :هلوقو

 . مكدعب مكرأثب ذخأي :ىأ ءآرئاث ًاريصن :دهاجم لاقو

 . كلذ نم ءىشب انعبتي ًادحأ فاخنالو : ةداتق لاقو

 ىلع مهاناضفو تابيطلا نم مهانفزرو رحبلاو ربلا يف مهانلمحو مدا ينب انمرك دقلو 3

 . 4 ©) اليضفت انقلخ نمم ريثك

 «“*اهلمكأو تائيهلا نسحأ ىلع مهل هقلخ ىف «مهايإ هيرکتو «مدآ ىنبل هفيرشت نع ىلاعت ربخي
 لكأيو «هيلجر ىلع ًابصتنم ًامئاق ىشمي :ىأ [4 :نيتلا]# ميوقت 7 نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل ل : لاق امك
 كلذب هقفي ءًاداؤفو ًارصبو ًاعمس هل لعجو - همفب لكأيو عبرأ ىلع ىشمي تاناويحلا نم ةو هيد

 ةيويندلا رومألا ىف اهراضمو اهصاوخو اهعفانم فرعيو «ءايشألا نيب قرفيو «هب عفتنيو هلك
 ر ةد

 اضيأ 4 رحبلاو 8 ىفو «لاغبلاو ليخلاو ماعنألا نم باودلا ىلع :ىأ#« “ ربل يف مهانلمحو»

 .راغصلاو رابكلا نفسلا ىلع

 فالتخا ىلع «عاونألا رئاس نم / یف ةعيقلا نشاللاو تحلل اار «ةديذللا ةاهتشملا «ناولألاو
 . ىحاونلاو ميلاقألا راطقأ نم مهريغ مهيلإ هبلجيو هفتا هنوعنصي امم ءاهلاكشأو اهناولأو اهفانصأ

 . تاقولخملا فانصأو تاناويحلا رئاس نم :ىأ «ًاليضفت اَقَلَح نمم ريثك ىلع مهاَنلْضَفَو»

 :قازرلا دبع لاق «ةكئالملا سنج ىلع رشبلا سنج ةيلضفأ ىلع ةيآلا هذهب لدتا دقو

 ءايندلا مدآ ىنب تيطعأ كنإ ءانبر اي :ةكئالملا تلاق :لاق ملسأ نب ديز نع ءرمعم اترا
 لعجأ ال ىلالجو ىتزعو» : هللا لاقف .ةرخآلا ىف هانطعأف كلذ انطعت ملو «نومعنتيو اهنم نولكأي

 . «ناکف نك :هل تلق نمک «یدیب تقلخ نم ةيرذ حلاص

 .الصتم رخآ هجو نم ىور دقو «هجولا اذه نم لسرم ثيدحلا اذهو

 ميهاربإ انثدح «ىدادغبلا ةّقدص نب دمحم نب دمحأ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 . ؟مكقرغيف  :ف ىفو .؟مکقرغتف» :ت ىف (۳) .«اهقرغيو بكارملا رسكي » :ف ىف (۲) . «ةراحبلا ی 7

 .(ةمعطألا» :ت ىف )١( .«رحبلاو ربلا» :ف ءت ىف (5) .«اهلمجأو » : ىف (0)

 .«ةعفترملا» :أ «ف «ت ىف (۷)

 . (7378 /۱)قازرلا دبع ريسفت (۸)

 .«لاقف» : ف ىف (4)



 (۷۲ «ال1) ناتيآلا :ءارسإلا ةروس د سماخلا ءْرِحْلا تح لس لمللل ل سلسل ل ۸

 هع تفرط نوي تخش نا رولا انثدح «دمحم نب جاجح انثدح «ىصيصملا دلاخ نب هللا نيت ونا

 ةكئالملا نإ » لاف لك ىلا مغ ةورمع نب هللا دبع نع ناسي وب هاطخ نع «ميلس نب ناوفص

 الو كدمحب حبسن نحنو «نوسبليو نوبرشيو '''اهيف نولكأي ءايندلا مدآ ىنب تيطعأ ءانبر اي :تلاق

 نم ةيرذ حلاص لعجأ ال :لاق .ةرخآلا انل لعجاف ايندلا مهل تلعج امكف ءوهلن الو برشن الو لكان

 .'«ناکف «نک :هل تلق نمک «یدیب تقلخ

 فلخ نب ىلع نب نسحلا انثدح «ىزارلا بويأ نب دمحم قيرط نم ركاسع نبا ىور دقو

 تعمس «َقآلَع نب ةديبع نب نصح نب نامثع ىنثدح « نمحترلا ديع نب ةاملس اوج يا

 ءاتبر :اولاق ةكتالملا نإ: :لاق ةي هللا لوسر نع كلام نب سنا ىتثدح «ىمخللا ميور نب ةورع

 نوجوزتيو «بايثلا نوسبليو «بارشلا نوبرشيو «ماعطلا نولكأي مهتلعجف «مدآ ىنب تقلخو انتقلخ

 ايندلا مهل لعجاف ءآئيش كلذ نم انل لعجت ملو «نوحيرتسيو "”نوماني «باودلا نوبكريو «ءاسنلا
 :هل تلق نمک «یحور نم هيف تخفنو «ىديب هتقلخ نم لعجأ ال : لجو زع هللا لاقف .ةرخآلا انلو
 . !!«ناكف نك

 نع «مامت نب هللا ديبع انثدح «لهس نب رمع انثدح «دمحأ نب نادبع انثدح :ىناربطلا لاقو
 ام» :ًة هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع ("”فاّعش نب رشب نع «ءاذحلا دلاخ

 «ةكئالملا الو» :لاق ؟ةكئالملا الو هللا لوسراي :ليق .«مدآ ن نرخ ةماسقلا موي هَّللا ىلع مركأ ءىش

 دج مرغ فيدح ازهو: 7 «نمقلاو نجلا ةلرتع ةؤروبجم ةكفاللا

 الو مهباتك نوءرْقي كتلوأف هنيميب هباتك يتوأ نمف مهمامإب سانأ لك اوعدن موي»

 . 4 69 اليس لَضَأَو ئمعأ ةرخآلا يف وهف ئمعأ هذه يف ناك نمو © اليتف نومّلظي

 . مهمامإب ةمأ لك بساحي هنأ : ةمايقلا موي نع ىلاعتو كرابت ربخي

 ءاج اَذِإَف لوسُر هّمَأ لكلو# : هلوقك اذهو . مهيبنب ىأ : : ةداتقو دهاجم لاقف كلذ ىف اوفلتخا دقو
Beمالا  

 .[417:سنوي]«نوملظي ال مهو طسقلاب ب مهيب یضق مهلوسر

- 2 2 o و 

 .اهنم» :ت یف )١(

 نب ةحلط قيرط نم «نيرحبلا عمجم» (۸۷) مقرب طسوألا مجعملا ىف هوارو «باذك وهو ىصيصملا هللا دبع نب ميهاربإ هدانسإ ىفو (؟)
 وهو ديز نب ةحلط هدانسإ ىفو رطب م ا وبأو «ةحلط الإ ناوفص نع هوري مل» :لاقو «هب ميلس نب ناوفص نع ديز

 .باذك

 .«نومانيو» :ت ىف (۳)

 دنسم ىف ىناربطلا هاورف ؛رخآ هجو نم ءاج دقو «سنأ ثيدح نم ركاسع نبال هازعو (۱۹۱/۱۲) لامعلا زنك ىف ىدنهلا هركذو (؟)

 رباج نع ثدحي ميور نب ةورع تعمس :لاق قالع نب نامثع نع ءرامع نب ماشه نع «ىلعي نب دمحأ قيرط نم نييماشلا
 تعمس : لاق حلاص نب هبر دبع نع ءرامع نب ماشه نع «ميكح نب دينج قيرط نم تافصلاو ءامسألا ىف ىقهيبلا هاورو ءهركذف

 .فاشكلا جيرخت هباتك ىف ىعليزلا كلذ ادافتسم .ه ١. .هركذف رباج نع ثدحي ميور نب ةورع

 .«باعش» :ف ىف (5) .؟رمعملا :ف «ت ىف (4)

 .«فيعض وهو مامت نب هللا ديبع هيفو ءريبكلا ىف ىناربطلا هاور » )۸۲/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (۷)



 هه ب (۷۲ )۷١« ناتيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 . ةي ىبنلا مهمامإ نأل ؛ثيدحلا باحصأل فرش ربكأ اذه :فلسلا ضعب لاقو

 . عيرشتلا نم ءمهيبن ىلع لزنأ ىذلا مهباتكب :ديز نبا لاقو

 نوكي نأ لمتحيف .مهبتكب :لاق هنأ دهاجم نع «حيجَن ىبأ نبا نع یورو «ریرج نبا هراتخاو
 : ىأ (مهمامإب سانا لك وعدن موي» :هلوق ىف سابع نبا نع ىفوعلا هاورام دارأ نوكي نأو ءاذه دارأ

 :ىلاعت هلوقل ا اذهو .كاحضلاو «نسحلاو «ةيلاعلا وب لاق اذكو لامعا باتکب

 نيمرجملا ىرَتف باتكلا عيضوو > :ىلاعت لاقو .: سي] © نيبم ٍماَمإ ىف هانيصحأ ءىش لكو»
 اوُنمَع ام اودجوو اَهاَصْحَأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال باتكلا اذهل ام ايو اي نوُلوُقَيو هيف اًمم نيقفشم

 .[44:فهكلا ] (ادحأ كبر ملظي الو ارضاح

 انباتك اذه . نوُلمعت متنك ام نوزجت مويا اهباتك لإ ىعدت ةمأ لك ةياج مَ لك ئرتو » :ىلاعت لاقو
 .[۲۹ ۰۲۸ : ةيثاجلا] (نولمعت متنك ام خسدتسن انك اإ قحلاب مكيلع قطني

 اهيلع ًادهاش نوكي نأ دبال هنإف «هتمأ نيب هللا مكح اذإ ىبنلاب ءاجي نأ 'یفانیال اذهو

 114 :رمزلا] .«ءادهشلاو نييبتلاب ءيجو باتكلا عضوو اهر رونب ضرألا تقرشأو# : لاق امك ءاهلامعأب

 4١[. :ءاسنلا] © اديهش ءالؤه ىلع كب انثجو ديهشب َهّمَأ لك نم انثج اذِإ فيَكَفل : لاقو

 مهمامإب سانأ لك وعدت موي :ىلاعت لاق اذهلو ؛لامعألا باتك وه "'مامإلاب انهه دارملا نكلو
 جالا لمعلا م هيف امب هرورسو هتحرف ع ىلا « مهباتك َنوءَرَقَي ا

 تدنظ ينإ . ةيباتك اوؤرفا مؤاه لوقيف هنيميب هباَتك يتوأ نم ماف ر بحیو هؤرقي

 ام ذأ ملو .هيباتك توأ مل يبت اي لوقيف هلامشب بانك يتوأ نم امو : لاق نأ ىلإ 4 ةيباسح قالم يآ
 .[55- 19 :ةقاحلا] «هيباسح

 .ةاونلا قش ىف ليطتسملا طيخلا وه «ليتفلا» نأ مدقت دق ( التف "”نومّلظي الو 9 :هلوقو

 نب دنا معن نب دمحم انثدح :لاقف اذه یف انيدح :رازبلا كب وبآ ظفاحلا ئوز دقو

 نأ فخ نينا نيف «ىّدسلا نع «ليئارسإ نع «ىسوم نب هللا ديبع انثدح :الاق ةمارك نبا نامثع

 ىعدي» :لاق «مهمامإِب سانا لك وعدن مويإ» : هلا لوق ىف اب ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره
 ةؤلؤل نم جات هسأر ىلع لعجيو ءههجو ضیبیو «همسج ىف هل دميو «هنيميب هباتك ىطعيف مهدحأ
 .اذه ىف انل كرابو « اذهب ٩)ا مهللا :نولوقيف ءديعب نم هنوريف هباحصأ ىلإ قلطنيف أل التت

 ىف هل ديو «ههجو ا رفاكلا امأو .اذه لثم مكنم لجر لكل نإف ءاورشبأ :مهل لوقيف مهيتأيف

 مهيتأيف .هب انتأتال مهللا اذه رش نم :وأ - اذه نم هّللاب ذوعن :نولوقيف هباحصأ هاريو «همسج

 .« اذه لثم مكنم لجر لكل نإف هللا مكدعبأ :لوقيف . “"هزخا مهللا :نولوقيف

 .«نوملظت» :ف ىف (۳) .«انهاه مامإلاب» :ف ىف (۲) .«ىفني ال» :ف ءت یف )١(
 .«انرجأ» :ت ىف (5) .ف نم تبثملاو «ء«انيرتعا» :ت « ه ىف (5) .«رمعملا :أ «ف «ت ىف (4)



LV a e كم ب o 

 ١ هجولا اذه نم الإ ىوري ال :رازبلا لاق مث

 «دهاجمو «سابع نبا لاق 4 ًاليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا ىف وهف ئمعأ هذه ىف ناك نمو : ب

 هتانيبو هتايآو هللا ججح نع 4 ئمعأ» ايندلا ةايحلا ىف : ىأ هذهييف ناك نموإل : ديز نباو« ةداتقو

 ًاذايع ءايندلا ىف ناك امك هنم لضأو :ىأ «اليبس لضأول نوكي كلذك : ىأ 4 ئَمْعَأ ةرخآلا يف وهف

 . كلذ نم هّللاب

 َكوُدَحَتَأل اَذإو هريَع انيلع يرتفتل كيإ اتيحوأ يذلا نع كترشتفيل اوداك نإو»
 ةايحلا فعض كانقذأل اذإ © اليلق ائيش مهيلإ نكرت تدك دقل كانتبن نأ الولو (0اليلخ

 مس ساو م

 o رق اعل دنت دلال اداب

 مع هش سر شر و يكدر ت و رر ا عقد نكات نيك
 لب ءهقلخ نم دحأ ىلإ هلكيال هنأو «هرصنو هرمأ ىلوتملا وه ىلاعت هنأو ءراجفلا ديكو رارشألا رش

 قراشم ىف «هأوانو هفلاخو هاداع نم ىلع هنيد '؟”رهظمو «هرفظمو هديؤمو هرصانو هظفاحو هيلو وه
 . نيدلا موي ىلإ ًاريثك ًاميلست يم٠ اهبراغمو ضرألا

 2 1ليلق الإ كقالخ نونبلي أل اذإو اهنم كوجرخيل ضرألا نم كنوزفتسيل اوداك نإو طل

 .( 69 اليرحت انتتسل دجت الو انلسر نم كبف انلسرأ دق نم ةَنس
 ينكس كرتو «ءايبنألا دالب ماشلا ىنكسب هِي هللا لوسر ىلع اوراشأ ذإ .ءدوهيلا ىف تلزن :ليق

 . ةنيدملا

 . كلذ دعب ةنيدملا ىنكسو «ةيكم ةيآلا هذه نأل ؛فيعض لوقلا اذهو

 .رظن هتحص ىفو .كوبتب تلزن اهنإ :ليقو

 نب سنوي نع ؛وراطخلا رابحلا دبع نب دمحأ نع ءمصألا نع اجا نع «ىقهيبلا لاق

 اوتأ دوهيلا نأ ؛منغ نب نمحرلا دبع نع «بشوح نب رهش نع «مآرهب نب ديمحلا دبع نع < «ريكب
 ضرأ ماشلا نإف ؛ماشلاب قحلاف «ىبن كنأ ًاقداص تنك نإ «مساقلا ابأ اي :اولاقف آموي ل هللا لوسر

 لزنأ «كوبت غلب املف .ماشلا الإ ديري ال «كوبت ةوزغ ازغف ءاولاقام (*”قدصف .ءايبنألا ضرأو رشحملا
 ضرألا نم كنوزفتسيل اوداك نإو» :ةروسلا تمتخام دعب ليئارسإ ىنب ةروس نم تايآ هيلع هللا

 «كتاممو كايحم اهيف :لاقو «ةئيدملا ىلإ عوجرلاب هللا هرمأف 4 اليوحت) : هلوق ىلإ« اهنم كوجرخيل

 . "7ثعبت اهنمو

 اذه » :ىذمرتلا لاقو ءهب ىسوم نب هللا ديبع نع «نمحرلا دبع نب هللا دبع قيرط نم (71775) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاورو )١(

 ."بيرغ نسح ثيدح
 .(رهظيف» :ت ىف )٤( .«هيلع همالسو هللا تاولص» :ت ىف (۳) .؟هدييأت» :ف ىف (۲)
 .«قدصف :لاق» :ف «ت ىف (5)

 .(؟585 /5) ةوبنلا لئالد (5)



 ج1 ل 0/6 49/8) قاتيآلا : ءارسألا ةزوس - نسال ءزحلا

 لوق نع كوبت زغي مل ب ىبنلا نإف ؛حيحصب "سيل اذه نأ رهظألاو .رظن دانسإلا اذه ىفو
 :YY ةبوتلا] (رافكلا نّم مكنولي نيذلا اولتاَق اونمآ نيا اهيأي» : : ىلاعت هلوقل ًالاثتما اهازغ امنإ «دوهيلا

 الو هلوسرو هللا مرح ام نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هّللاب نونمؤي ال نيذّل اولتاق : ىلاعت ("”هلوقو
 اهازغو .[8 : ةبوتلا] 4نورغاص مهو دي نع ةّيزجلا اوطعي تح باَتكلا اوثوأ نيا نم ٍقحْلا نيد نونيدي

 ىذلا ثيدحلا هيلع لمحل اذه حص ولو . . ملعأ هّللاو «هباحصأ نم هد لهأ لتق نمم مقتنيو صتقيل

 «هنع هللا ىضر «ةمامأ ىبأ نع «رماع نب ميس نع «نادعم نب ريفع نع «ملسم نب ديلولا هاور

 :ديلولا لاق. «ماشلاو «ةنيدملاو ءةكم :ةنكمأ ةثالث ىف نآرقلا لزنأ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق
 . ملعأ هّللاو سدقملا تيب هنإ :ديلولا لاق امم نسحأ كوبتب ماشلا ريسفتو . سدقملا تيب ىنعي

 «ةيآلا هذهب هللا مهدعوتف «مهرهظأ نيب نم لوسرلا جارخإب اومه «شيرق رانك ىف تلزن :ليقو
 نيب نم هترجه دعب نكي مل هنإف ؛عقو كلذكو .ًاريسي الإ ةكمب هدعب اوثبل امل ؟هوجرحخأ ول مهنأو
 «داعیم ريغ ىلع ردبب هايإو ل ل .فصنو ةنس الإ «هل مهاذأ دتشا ام دعب «مهرهظأ

 نم ەس: لات اذهل و 05 ارج سو +97 ارتا لف جينا هرفظأو مهيلع هطلسو مهنم هنکماف

 نيب نم لوسرلا جرخي :مهوذآو E NEES : ىأ (اتلسر نم كبف السر دق

 ى لاا ا ءةمحرلا لوسر مالسلا ' "و ةالصلا] هيلع هنأ الولو .باذعلا مهيتأيو : مهرهظأ

 مهو مهبذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهبذعيل هللا ناك امو :ىلاعت لاق اذهلو ؛ هب دحأل لبق ال ام ايندلا

 ۳٣۳[. :لافنألا] (نورفغتسي

 ناك رجفلا نارق نإ رجفلا نآرفو ليلا قسغ ىلإ سمّشلا كولدل ةالّصلا مقأ

 .( @ ادومَحُم اماقم كبر كني نأ ئسع كل ةلفان هب دجهتف ليلا نمو ©9ادوهشم

 كودل ةالصلا مقأ» :اهتاقوأ ىف تابوتكملا تاولصلا ةماقإب هل ًارمآ يب هلوسرل ىلاعت لوقي

 .ديز نباو «دهاجمو «دوعسم نبا هلاق .اهبورغل دي «سمّشلا

 نع « عفان هاورو .اهلاوز :«اهكولد» : سابع نبا نع «ىبعشلا نع «ةريغم نع ؛ميشه لاقو

 اضيأ ةياور وهو: ىملسألا ةررب وبأ ةلاقو .. رمع نبا نع «ئرهزلا نع «هريسفت ىف كلام ةاؤوو رع

 نبا هراتخاو .ةداتقو «رقابلا رفعج وبأو «كاحضلاو «نسحلا لاق هبو .دهاجمو .دوعسم نبا نع

 نع «سيق نب ورمع انثدح ريب كح را تاي ور واول ل يحعالو «ريرج

 هاش نمر كلك هللا لور توغو: لاق هللا: يع ین ناچ نھ ا الجو معا ل نبأ قنا
 »ركب ابأ اي جرخا » :لاقف هيم ىبنلا جرخف «سمشلا تلاز نيح اوجرخ مث «ىدنع اومعطف هباحصأ

 .“''«سمشلا تكلد نيح اذهف
 .«هلوقلو » :ف ىف (۲) .«اذه سيل ١ :ت یف )١(

 فيعض نادعم نب ريفعو «هب ملسم نب ديلولا نع «رامع نب ماشه قيرط نم (۲۰۱/۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور ()

 )٤( مهيرارذ » :أ ءف ىف (5) .2 مهرارشأ » :ت ىف (5) .ة؟هوجرخ ۱ :ت ىف «.

 ) )۷.ىربطلاو ءأ «ف نم ةدايز (9) .«لبق» :ت ىف (6) .أ ءف نم ةدايز

 )٠١( ىربطلا ريسفت )١6/87(.



 (۷۹ «۷۸) ناتيآلا : ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 رباج نع «ىزنعلا حيبن نع «سيق نب دوسألا نع «ةناوع ىبأ نع «راكب نب لهس نع هاور مث
 :هلوق نمف ةسمخلا ةالصلا تاقوأ اهيف لخد ةيآلا هذه نوكت اذه ىلعف .هوحن فک هللا لوسر نع
 رصعلاو رهظلا هنم ذخأ «سمشلا بورغ :ليقو «همالظ :وهو « ليلا قسغ ىلإ سمّشلا كولدل»

 .رجفلا ةالص :ىنعي رجلا نآرق ول :[ىلاعت]هلوقو ءءاشعلاو برغملاو
 نخ فاقرالا هده لا < ارقار لانا نف ارت هلك هللا ةلؤسو نع ةئملا تف دقو

 ىف ررقم وه امك «نرق دعب ًانرقو «فلس نع ًافلخ هوقلت امم «مويلا '”مالسإلا لهأ لمع هيلع ام
 .دمحلا هّللو «هعضاوم

 ها مو م ي

 . حلاص ىبأ a i نبا نع «ميهاربإ نع < «شمعألا لاق (ادوهشم ناك رجلا نآرق نإ

 (ادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ > :ةيآلا هذه ىف يَ ىبنلا نع ع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع

 . ")(راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم هدهشت ١ :لاق

 نع «ىرهزلا نع ع انربخأ «قازرلا دبع انثدح دم نيسللا ا اح :ىراخبلا لاقو

 ةالص ىلع عيمجلا ةالص لضف» : لاق هيك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعسو  ةملس ىبأ

 وبأ لوقيو . (رجفلا ةالص ىف راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم عمتجتو ' «ةجرد نورشعو سمخ دحاولا

 . © # اًدوُهْشَم ناک رجفلا نارق نإ رجفلا نآرقو » : منعش عش نإ اوؤرقا :ةريره

 ىبنلا نع وسم نبا نع « ميهاربإ نع « شمعألا انثدح «طابسأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نإ رجقلا نارقو» :هلوق ىف ةي ىبنلا نع« ةريره ىبأ نع < ‹«حلاص ىبأ نع < «شمعألا انثدحو كي

 . (راهنلا ةكئالمو «ليللا ةكئالم هدهشت » : لاق  ادوهشم ناك رجلا نارق

 «هيبأ نع «دمحم نب طايسأ نب ديبع نع مهتنالث «هجام نباو «ىئاسنلاو «ىذمرتلا هاورو

 . حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو 0

 نع «ةريره ىبأ نع ‹جرعألا نع «دانزلا ىبأ نع «كلام قيرط نم < «نيحيحصلا ىف ظفل ىفو

 ىفو حبصلا ةالص ىف نوعمتجيو« “"راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم مكيف نوبقاعتي » :لاق ال ىبنلا
 :نولوقيف ؟ىدابع متكرت فيك - مكب ملعأ وهو  مهلأسيف مكيف اوتاب نيذلا جرعيف ٠ ‹رصعلا ةالص

 NT مهو مهانکرتو « نولصي مهو مهانيتأ

 .ءالؤه ميقيو ءالؤه دعصيف «رجفلا ةا یف نارا عمتجي :دوعسم نب هللا دمع لاقو

 .«مالسلا» :ت ىف (۳) .«هلاعفأو هلاوقأ» : ت ىف (۲) .ت نم ةدايز )١(

 .«امهنعا :أ ءف ءت یف ()

 )95/١06(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 )٤۷۱۷(. مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 لهأ دنع وهو (770) مقرب ةجام نبا ننسو )١1١791( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )7١75( مقرب ىذمرتلا نتسو (47/5 /۲) دنسملا (۷)

 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا ةياور نم نئسلا

 . «راهنلاب ةكئالمو ليللاب » :ت ىف (۸)
 (TY) مقرب ملسم حيحصو )000( مقرب ىراخبلا حيحص )0(

 .«ناتسرحلا ١ :ف «ت یف (۰)



 ۰۳ (۷۹ «۷۸) ناتيآلا : ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 .ةيآلا هذه ريسفت ىف دحاو ريغو «ةدأتقو «دهاجمو ا ميهاربإ لاق اذكو

 نب دمحم نع «ةدايز نع ءدعس نب ثيللا ثيدح نم - انهه ريرج نبا هاور ىذلا ثيدحلا امآو

 هنأو لوزنلا ثيدح ركذف دع هللا لوسر نع ءءادردلا ىبأ نع «ديبع نب ةلاضف نع « ىظرقلا بعك

 علطي ىتح هل بيجتسأف ىنعدي نم «هطعأ ىنلأسي نم «هل رفغأ ىنرفغتسي نم» :لوقي ىلاعت
 «ليللا ةكئالمو هللا هدهشيف 4 ادوهنشم ناك رجقلا نآرف نإ رجفلا تآرقو» : لوقي كلذلف . (رجفلا

 0 ادواد ىبأ ننس ىف ثيدح اذهب هلو «ةدايز هب درفت هنإف - "راهنلا ةكئالمو

 حيحص یف درو امك ‹ةبوتكملا دعب ليللا مايقب هل رمأ : ك فان هب دجهتف ليلا نموإ» : هلوقو

 ةالص ) : لاق ؟ةبوتكملا دعب لضفأ ةالصلا ىأ :لئس هنأ لكي هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع ءملسم

 , للا

 ل يامل ل ‹ىعخنلا مي ميهاربإو .دوسألاو

 ىضر «ةباحصلا نم دحاو ريغو «ةشئ ةشئاعو « سابع نبا نع .همون دعب دجهتي ناك هنأ : ل هللا لوسر

 ق و هيدا لر "يفرم نق طوس رق ا جلا

 .مونلا دعب ام ىلع "”لمحيو .ءاشعلا دعب ناكام وه :ىرصبلا نسحلا لاقو
 «كدحو كلذ بوج وب صوصخم كنأ هانعم : ليقف « كل ةلفانإ» : هلوق ىنعم ىف فلتخاو

 ءءاملعلا ىلوق دحأ وهو «سابع نبا نع ىفوعلا هاور .ةمألا نود هقح ىف ابجاو ليللا مايق اولعجف
 .ريرج نبا هراتخاو و « ىعفاشلا ىلوق دحأو

 امو هبنذ نم مدقتام هل رفغ دق هنأل ؛صوصخلا ىلع ةلفان هقح ىف "ليلا مايق لعج امنإ :ليقو
 دنسملا ىف وهو« دهاجم هلاق «هيلع ىتلا بونذلا لفاونلا هتاولص هنع رفكي اغإ هتمأ نم ريع «رخأت

 و هللا ىضر ‹«ىلهابلا ةمامأ ىبأ نع

 ةمايقلا موي كميقنل «هب كترمأ ىذلا اذه لعفا : ىأ (ادومحم اماقم كبر كنعبي نأ ئسعإ» :هلوقو

 .ىلاعتو كرابت < .مهقلاخو مهلك قئالخلا هيف كدسحي ًاماقم

 ةعافشلل ةمايقلا موي يي هموقي ىذلا ماقملا وه كلذ :ليوأتلا لهأ رثكأ لاق :ريرج نبا لاق
 .مويلا كلذ ةدش نم هيف مهام ميظع نم مهبر مهحيريل «سانلل

 نع «قاحسإ ىبأ نع «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح ءراشب نبا انثدح : كلذ لاق نم ركذ
 .«هيطعأ ١ :ف ىف )١(

 )454/١6(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .ثيدحلا ركنم ةدايزو .«لقيلف هل خأ هاكتشا وأ اًئيش مكنم ىكتشا نم» :هلوأو (۳۸۹۲) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )۱۱۹۳(.
 .«ابجاو ليللا مايق» :أ] «ف ىف (۷) .«لمتحيو» :ت یف (5) .(هعضاوم» :ف ىف (5)
 .(؟ 65 /ة)دنسملا (6)

 .«نبا» :ت ىف (9)



 VA e a و

 ةافح ءرصبلا مهذفنيو ىعادلا مهعمسي «دحاو ديعص ىف سانلا عمجي :لاق ةفيذح نع ركز نب ةلص

 ريخلاو «كيدعسو كيبل » :لوقيف «دمحماي :ىداني «هنذإب الإ سفن ملكت ال ءامايق اوقلخ امك ةارع

 الو ىجنم ال «كيلإو كبو «كيدي نيب كدبعو تيدع نم ىدفكاو « كيلإ سيل رشلاو كيدي ىف

 هللا هركذ ىذا وخلا ماقملا اذهف' + 1كيبلا تر كنئاحبس + تيلاعتو تكرات +كلإ الإ كنم احلم
 517 و

 نع قازرلا دبع هاور اذكو . "هب «قاحسإ ىبأ نع «ةبعش نع «ردنغ نع ؛رادنپ نع هاور مث

 . “هب ءقاحسإ ىبأ نع «ىروثلاو رمعم
 .دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا لاق اذكو .ةعافشلا ماقم دومحملا ماقملا اذه :سابع نبا لاقو

 :ئرضبلا قسمنا :هلاقو

 ماقملا هنأ نوري ملعلا لهأ ناكو < 0 لوو ا هنع قشنت 00 لا وه :ةداتق لاقو

 هيف هكرشي ال [ةمايقلا موي] تافيرشت اميلست هيلع هللا ىلص هللا لوسرل : تلق

 ءرشحملا ىلإ ًابكار ثعبيو «“ضرألا هنع قشنت نم لوأ وهف ؛دحأ اهيف هيواسي ال تافيرشتو ءدحأ
 هلو «هنم دراو رثكأ فقوملا ىف سيل ىذلا ضوحلا هلو «هئاول تحت هود نمف مدآ ىذلا ءاوللا هلو

 مث ًاحون مث مدآ سانلا لاسي ام دعب كلذو «قئالخلا نيب ءاضقلا لصفل ىتأيل هللا دنع ىمظعلا ةعافشلا

 ءاهل انآ » :ل وقيف ب دمحم ىلإ اوتأي یتح تح «اهل تسلا :لوقي لكف «ىسيع مث ىسوم مث ميهاربإ

 ماوقأ ىف عفشي هنأ كلذ نمو ؛ىلاعت هللا: ءاش نإ «عضوملا اذه ىف ًالصفم كلذ ركذنس امك « اهل انأ

 طارصلا ىلع ةزاجإ مهلوأو «هتمأ نيب ىضقي ءايبنألا لوأ وهو .اهنع نودريف «رانلا ىلإ مهب رمأ دق

 مهلك نينمؤملا نأ :روصلا ثيدح ىفو .ملسم حيحص ىف تبث امك «ةنجلا ىف عيفش لوأ وهو .هتمأب

 تاجرد عفر ىف عفشيو . مهلك ممألا لبق هتمأو اهيلإ لخاد لوأ وهو .هتعافشب الإ ةنجلا نولخدي ال

 اذإو .هل الإ قيلت ال «ةنجلا ىف ةلزنم ىلعأ ىه ىتلا ةليسولا بحاص وهو .مهلامعأ اهغلبت ال ماوقأ

 ال قئالخ ىف وه عفشيف «نونمؤملاو نويبنلاو ةكئالملا ")عفش 2' :)ةاصعلل ةعافشلا ىف ىلاعت هللا نذأ

 ىف ىصقتسم كلذ تطسب دقو .كلذ ىف هيواسي الو هلثم دحأ عفشي الو هللا الإ "")ههتدع ملعي

 .ةنملاو دمحلا هللو «صئاصنخلا باب ىف «ةريسلا» باتك رخآ

 .«ىلاعت هللا» : ف «آ ىف )١(

 )١0//81(. ىربطلا ريسفت (؟)
 قبس هلعلف (ردنغ رفعج نب دمحم انثدح : لاق ىنثملا نب دمحم انثدح :ىربطلا دنع ىه امك ةياورلاو (91//65١)ىربطلا ريسفت (۳)

 .رظن
 )۹۸/٠١(. ىربطلا ريسفت (4)

 .«انيف ١ :ت ىف (۷) .أ ف نم ةدايز (5) . ؛هنع ضرألا قشنت» :ت ىف (0)

 .«ةاصعلا ىف » :ف «ت ىف )٠١( . دمحم اوتأي ١ :ف «أ ىف (9) . ؟هنع ضرألا» :ت ىف (۸)

 .«مهددعل :ت یف (۱۲) .«عفشت» :أ ىف )١١(



 ۰0 (۷۹ «۷۸) ناتیآلا: ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 :ناعتسملا هّللابو «دومحملا ماقملا ىف ةدراولا ثيداحألا ""نآلا ركذنلو

 نبا تعمس «ىلع نب مدآ نع «صوحألا وبأ انثدح «نابأ نب ليعامسإ انثدح :ىراخبلا لاق

 اي «عفشا نالف اي :نولوقي ءاهيبن عبتت ةمأ لك اج ةمايقلا موب نو ريض سالا نإ : ؟"؟[لوفي] مغ
 "ادومحم ًاماقم هللا هثعبي موي كلذف ءاي ىبنلا ىلإ ةعافشلا ىهتنت ىتح عفشا نالف

 زال للا نع يبا نع لا ليغ درر دمع اوور

 ب «ثيللا نب بيعش انثدح «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ىنثدح رر الا
 دبع تعمس :لوقي رمع نب هللا دبع نب ةزمح تعمس :لاق هنأ رفعج ىبأ نب , هللا ديبع نع «ثيللا

e4 هللا لوسر لاق  eليي ىتح  TS 

 لهأ E ا اناقعا ا فول تح ا E ل قلا

 نب ثيللا نع امهالك «حلاص نب هللا دبعو «رْيَكب نب ییحي نع «ةاكزلا» ىف ىراخبلا هاور اذكهو
 .«مهلک عمجلا لهأ هذمحب ٌلدومحم ًاماقم هللا هئعبي ذئمويف» :دازو ا «دعس

 نع «ردكنلا نب دمحم نع «ةزَمَح ىبأ نب بيعش انثدح «شاّيع نب , ىلع انثدحو : ىراخبلا لاق

 ةوعدلا هذه بر مهللا : ءادنلا عمسي نيح لاق نم» :لاق ةا هللا لوسر نأ ؛ هللا دبع نب رباج

 ومحم و لالخ «هتدعو ىذلا ًاد ًاماقم هثعباو «ةليضفلاو ةليسولا ًادمحم تآ «ةمئاقلا ةالصلاو «ةماتلا

 ا نود هب درفنا .« ةمايقلا موي ىتعافش

 :ىبأ ثيدح

 نب دمحم نب هللا دبع نع «دمحم نب ريهز انثدح «ىدرألا رماع وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 مامإ تنك «ةمايقلا موي ناك اذإ » : لاق لَم ىبنلا نع «هيبأ نع «بعك نب ىبأ نب ليفطلا نع رع « ليقع

 .''ضخق ريغ مهتعافش بحاصو . مهبيطخو ءايبنألا

 . احيحص نسح-» : لاقو ‹«ىدقعلا ورمع نب كلملا دبع رماع ىبأ ثيدح نم .ىذمرتلا هجرخأو

 ىف «بعك نب ىبأ !:ثيدح ىف انمدق دقو هي ليقع نب دمحم لا ع فزد نم ا هربا

 مهللا « ىتمأل رفغا .مهللا :تلقف » :هرخآ یف لَك هللا لوسر لاق «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا ةءارق

 . "السلا هيلع ميهاربإ ىتح «قلخلا هيف ىلإ بغري مويل ةثلاثلا ترخأو «ىتمأل رفغا

 .ىراخبلاو اف «ت نم ةدايز قفز . ؟ةيآلا» : ت ىف 0(

 (EV1A). مقرب ىراخبلا حيحص (*)

 .«غلبتا :ت ىف (1) . «ینثدح :لاق» :ت ىف (5) .«انثدح :لاق» :ت ىف )٤(

 .أ نم ةداير (9) .2قئالخلا» :ت ىف (۸) .«ثاغتسا » :ت ىف (۷)

 )١( ىربطلا ريسفت )١6/948( مقرب ىراخبلا حيحصو )٠٤١١(.

 )۱۱( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۷۱۹(.

 ١١١ ( دنسملا )١/۱۳۷(.

 .(47315) مقرب ةجام نبا ناسو (7117) مقرب ىذمرتلا ناس (۱۳)



  ۱۰٦ناتيآلا : ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا )۷۸« ۷۹(

 :كلام نب سنأ ثيدح

 «سنأ نع «ةداتف انثدح ع ىبأ نب ديعس انثدح «ديعس نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاق

e .5000 ا 210-  o A Eoءانير ىلإ انعقشتسا ىل :نولوقيف كلذ نومهليف .ةمايقلا موي نونمؤملا عمتجي ) : لاق ليم ىبنلا نع : ا » 

 كل دجسأو « هديب هللا كقلخ «رشبلا ا تنأ «مدآ اي :نولوقيف مدآ نوتأيف .اذه انناكم نم انحارأف

 لب لل ما لاو كيك رس ب رام ١ ل ها ل
 وتئا نكلو :لوقيو «كلذ نم « لجو زع «هبر ىيحتسيف « باصأ ىذلا هبنذ ركذيو مكانه تسل : مدآ

 هل ل .ضرألا لهأ ىلإ هّللا هثعب لوسر لوأ هنإف ءاحون

 هنوتأيف .نمحرلا ليلخ ميهاربإ اوت با نكلو «كلذ نم هبر ىيحتسيف «ملع هب هل سيل ام هبر هلاؤس

 :لوقيف ىسوم نوتأيف .ةاروتلا طغاة قللا هملك ًادبع « ىسوم اوتئ ا نكلو مكانه تسل :لوقيف

 ىسيع اوتئا نكلو «كلذ نم هبر ىيحتسيف ؛ سفن ريغب لتق ىتلا سفنلا مهل ركذيو «مكانه تسل
 غ دبع 1 ادمحم اوت وتئا نكلو E SE :لوقيف ىسيع نوتأيف «هحورو هتملكو «هلوسرو هللا دبع

 نم نيطامس نيب ىشمأف موقأف 3 ا اذه نسحلا لاق .«ىنوتأيف رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل

 ًادجاس - تررخ :وأ - هل تعقو ىبر تيأر اذإف «یبر ىلع نذأتسأ ىتح :١ سنا لاق . «نينمؤملا

 لسو ‹ عفشت عفشاو ‹ عمسي لق «ذمحم عفرا : :لاقي مث ١:لاق . (ىنعدي نأ هللا ءاشام ىنعديف «ىبرل

 شو : «ةنحلا مهلخدأف ٌادح ىل دحيف عفشأ مث ا ديمحتب هدمحأف « ىسأر عفرأف . هطعت

 دغا )۸(
 ديمحتب هدمحأف ىسأر عفرأف . . عفشت عفشاو .هطعت لسو .عمسي لق «دمحم عفرأا : : لاقي مث . ىنعدي

 :وأ - تعقو ىبر تيأر اذإف e ءةنجلا مهلخدأف دح ىل دحيف عفشأ مث ل

 لسو «عمسي لق «دمحم عفرا : : لاقي مث ڈ «ینعدي نأ هللا ءاشام ىنعديف «ىبرل ًادجاس - تررخ

 . ةنجلا مهلخدأف ًادح ىل دحيف عفشأ مث ا شاز عفرأف . عفشت عفشاو «هطعت

 لِي ىبنلا نأ كلام نب سنأ انثدحف .«نآرقلا هسبح نم الإ ىقب ام «براي :لوقأف ةعبارلا دوعأ مث

 جرخي مث «ةريعش نزي ام ريخلا نم هبلق ىف ناكو «هّللا الإ هلإ ال لاك ني نالا نما چرخ » :لاق

 :لاق نم رانلا نم جرخي مث ةر نري ام ريخلا دره ةيلق ىف ناكو هللا ال[ هلإ آلف : لاق نم .رانلا نم

 .« ةرذ نزي ام ريخلا نم هبلق ىف ناكو «هّللا الإ هلإ ال»

 نأ هللا ءاشام ىنعديف «یبرل ًادجاس - تررخ ا هيف ىبر تيأر اذإف «.ةيناثلا هيلإ

 «نافع نع «دمحأ مامإلا هاور اذكهو ا «ديعس ثيدح نم "٠ [حيحصلا ىف ]هاج رخأ

 ا سنأ نع « تباث نع «ةملس نب دامح نع

 .؟انبر» :ت یف (۳) .؟لوأ» :ت ىف (۲) عج 0! يل

 .«فوخلا» :ت ىف )١( .«قح ريغب ١ :ف ىف (۵) E ا! م ع ينال

TYذل تمر ىق .اوعدأ » :ت ىف (۸)  
 .أ نم ةدايز )٠١(

 )١( دنسملا )/١11( مقرب ملسم حیحصو 7 مقرب ىراخبلا حيحصو )1599(.

 )١١(المسند) ۳/ ۲٤٤(.



 ل (/9 «۷۸) ناتيألا : ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نع «ىراصنألا باطخلا وبأ نوميم نب برح انثدح «دمحم نب سنوي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ذإ «طارصلا ربعت ىتمأ رظتنأ مئاقل ىنإ» :لاق ی هّللا ىبن ینثدح :لاق سنأ نع «سنأ نب رضنلا
 - كيلإ نوعمتجي :لاق وأ  نولأسي دمحماي كتءاج دق ءايبنألا هذه :لاقف «مالسلا هيلع «ىسيع ىنءاج

 نومجلم قلخلاف هيف مهام “" مغل هللا ءاشي ثيح ىلإ ممألا عيمج نيب قرفي نأ هَّللا نوعديو
 .كيلإ عجرأ ىتح رظتنا :لاقف «توملا هاشغيف رفاكلا امأو «ةّمكزلاك هيلع وهف نمؤملا امأف «قرعلاب

 تلا راف . لسرم ىبن الو ىفطصم كلم قلي مل ام ىقلف «شرعلا تحت ماقف ال هللا ىبن بهذف

 .عفشت عفشاو ل لسو «كسأر عفرا :هل لقو «دمحم ىلإ بهذا نأ :ليربج ىلإ «لجو زع

 رع «ىبر .ىلإ ددرتأ تلز امف امف .ًادحاو اناسنإ نيعستو ةعست لك نم جرخأ نأ :ىمأ ىف فشق

 نم] لخدأ «دمحماي :لاق نأ «كلذ نم هّللا ىناطعأ ىتح «تعفش الإ اماقم هنم موقأ الف « لجو

 نلع تاشو اضلعتم انعلاو موي هللا الإ ةلإ الا نأ ةه نم لجو نع للا قلخ نم 9[ كيما
 كلذ

 :هنع هللا ىضر «ةديرب ثيدح

 نب ثراحلا نع «ليئارسإ وبأ انربخأ ءرماع نب دوسألا انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا لاق

 «ةيواعماي :ةديرب لاقف «ملكتي لجر اذإف «ةيواعم ىلع لخد هنأ :هيبأ نع «ةديرب نبا نع «ةريصح
 تس :ةديرب لاقف - رخآلا لاق ام لثمب ملكتي هنأ یری وهو - معن :لاقف ؟مالكلا ىف ىل نذأت

 .«ةردمو ةرجش نم ضرألا ىلع ام ددع ةمايقلا موي عفشأ نأ وجرأل ىنإ » :لوقي هب هللا لوسر

 . 9!؟هنع هللا ىضر ىلع اهوجري الو «ةيواعم اي تنأ اهوجرتف :لاق

 :دوعسم نبا ثيدح

 « ىناتبلا مكحلا نب ىلع انثدح «ديز نب ديعس انثدح «لضفلا نب مراع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 لكك يلا ىلإ ةكيلم اننا ها لاق درحم نبا قع: ةدوتالاو:ةفقلع نع ؛ميهاربإ نع «نامثع نع
 تناك اهنأ ريغ - فيضلا ركذو :لاق - دلولا ىلع فطعتو «جوزلا مركت '"”[تناك] انمأ نإ :الاقف
 امهب رمأف ءامههوجو ىف ىري ءوسلاو اربدأف :لاق .«رانلا ىف امكمأ » :لاقف ؟ةيلهاجلا ىف تدأو

 عم ىمأ» :لاقف «ءىش ثدح دق نوكي نأ ءاجر ؛امههوجو ىف یری ””رورسلاو اَعَجَرَف ءادرَف
 نم لجر لاقف .هيبقع أطن نحنو !ًائيش همأ نع اذه ىنغي امو :نيقفانملا نم لجر لاقف .«امكمأ

 وأ اهق كبر كدخو: له هللا لوسراي :  هنم ًالاؤس رثكأ طق ًالجر رأ ملو - راصنألا
 موقأل ىنإو «هیف '؟”ىنعمطأ امو «یبر هللا ءاش ام»:لاقف ءهعمس دق ءىش نم هنأ نظف :لاق . ؟امهيف

 اذإ كاذ » :لاق ؟ دومحملا ماقملا كاذ امو مّللا لوسراي :ىراصنألا لاقف .«ةمايقلا موي دومحملا ماقملا

 .دنسملاو ءأ «ت نم ةدايز (*) .2؟تعفشتفا :ت ىف (۲) .؟معن» :ت ىف )١(

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» )۳۷٤/۱١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق و (۱۷۸ /۳) دنسملا ()

 .2ليمي» :ت ىف (5)

 .فيعض ىئالملا ليئارسإ وبأو 2071417 )٥/ دنسملا ()

 .«؟ىنعمط امو »:ت ىف ٩0( .«ءوسلاو » : ت یف (۸) .دنسملاو «ا ف ‹«ت نم ةدايز ()



VND ناككلا aa نساخلا ءزقلا تتحسن eg nna 

 . ىليلخ اوسكا :لوقيف «مالسلا هيلع «ميهاربإ ىسكي نم لوأ نوكيف الرغ ةارع ةافح مكب ءىج

 نع موقأف ءاهسبلأف رك داع ر «شرعلا لبقتسم هدعقي مث امهسبليف ‹ نيواضيب نيتطيرب ىتؤيف

 .«ضوحلا ىلإ رثوكلا نم '' ”رهن حتفيو . .نورخآلاو نولوألا هيف ىنطبغيف ءدحأ هموقي ال ًاماقم هنيمي

 «كسملا هلاح » : كت هللا لوسر لاقف . ضارضر وأ لاح ىلع الإ طق ءام ىرجام هنإ : نوقفانملا لاقف

 ناك الإ فار نأ لا رغ ءا قرع الف موا متنا مل : قفانملا لاق 6 هلا هسا مرو

 : قفانملا لاق .[«بهذلا نابضق «معن» :لاق ؟تبن هل له «هّللا لوسراي :ىراصنألا لاقف .ةتبن هل

 ا :ىراصنألا لاق !رمث هل ناك الإو «قروأ الإ بيضق تبني املق هنأف «مويلاك عمسأ مل

 نم «لسعلا نم ىلحأو «نبللا نم ًاضايب دشأ هؤامو .رهوجلا ناولأ معن : :لاق ؟ ةرمث هل له

 ا ”(هدعب وري مل همرح نمو ل م ةبرش هنم برش

 دمع نع «ءارعرلا ىبا نع هبا نع ليهك نب ةملس ني یب اتد : نسلابطلا واذ: تأ لاقو

 ليلخ ميهاربإ موقي مث «ليربج سدقلا حور موقيف «ةعافشلا ىف ءلجو زع هللا نذأي مث :لاق هللا
 ءاعبار ةي مكيبن موقي مث: لاق  امهيأ ىردأ ال :ءارعزلا وبأ لاق - ىسوم وأ ىسيع موقي مث مّللا

 نأ ئسعإ : لجو زع هللا لاق ىذلا دومحملا ماقملا وهو «عفش امم رثكأ هدعب دحأ عفشي ال عفشيف

 .)يادومحم اماقم كبر كتعبي

 :هنع هللا ىضر «كلام نب بعك ثيدح

 ‹«ىرهزلا نع «ىديبزلا انثدح «برح نب دمحم انثدح «هبر دبع نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 لاق دلك هللا لوجو نأ: كلام ني ةيدك ع فلام نب اک ی هللا يف قب وم ادع وع
» )۷( 

 مث ٠ ءارضخ ةلح «لجو زرع «ىبر ىنوسكيو «لت ىلع ىتمأو انأ نوكأف ا وي اا

 2 دومحملا م الا كلذف وا نأ هللا ءاشام لوقأف ىل نذؤي

 :ةنع هللا ىضر .ءادردلا ىبأ ثيدح

 ا رو
 ‹ةمايقلا موي دوجسلاب هل نذؤي نم لوأ انأ » : ِدِيَتَع هللا لوسر لاق :لاق «ءادردلا ىبأ نع ء«ريبج نبا

 قف 3

 فرعت فيك هللا لوسراي :لجر لاقف .« كلذ لثم ىلامش نعو «كلذ لثم ىنيمب نعو «كلذ لثم
 يمت ر ع

 دحأ سیل ا رثأ نم ديار مه) : :لاق ؟كتمأ ىلإ ص نيب اميف «ممألا نيب نم كتمأ
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 5 ”«مهتيرذ ا ”ىعست مهفرعأو «مهناميأب مهبتك َنوَتْؤي مهنأ مهفرعأو « مهريغ كلذك

 .؟ايارشا :أ ءت ىف (۳) .دنسملاو ءأ ءف نم ةدايز (۲) (مهل» :ت یف (۱)

 .(۳۹۸/۱) دنسملا (:)

 .هوحنب ليهك نب ةملس نع «ةبعش نع «ردنغ نع «رادنب قيرط نم )١١7957( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاورو (5)

 .«ءارمحا :ت یف (۷) .دنسملاو ءأ ءف نم ةدايز )0

 )۸( /۳)دنسملا ٤٥٦(.

 .«ىعسي  :آ «ت یف (9)

 .(۱۹۹/۰) دنسملا (۱۰)



 ج ا 00۷4 9)۷ ناال رسالا ةروس ب نساخلا عونا

 :هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح

 نيا مرر یا اند وا وبا انندح ديف” وب ی انوع هللا يحير هديحلامانالا لاق
 - هبجعت تناكو - عارذلا هيلإ عفر «محلب كك هللا لوسر ىتأ :لاق «ةريره ىبأ نع «ريرج نب ورمع

 نيلوألا هللا عمجي ؟كاذ مم نوردت لهو «ةمايقلا موي سانلا ديس انأ» :لاق مث يلا ل

 ١لا نم سانلا غلبيف سمشلا وندتو ءرصبلا مهذفنيو ىعادلا مهعمسي «دحاو ديعص ىف نيرخآلاو
 نورت الأ ؟هيف متنأ ام ىلإ نورت الأ 1: ضعبل سانلا ضعب لوقيف .نولمتحي الو نوقيطي ال ام بركلاو

 :[ضعبل سانلا ضعب لوقيف ؟لجو زع مكبر ىلإ مكل عفشي نم نورظنت الأ ؟مكغلب دق ام ىلإ
 . !مدآ مكوبأ

 رمأو «هحور نم كيف خفنو «هديب هللا كقلخ ءرشبلا وبأ تنأ «مدآ اي :نولوقيف «مدآ نوتأيف

 نإ :مدآ لوقيف ؟انغلب دق ام ىرت الأ ؟هيف نحنام ىرت الأ «كبر ىلإ انل عفشاف ؛كل اودجسف ةكئالملا

 ةرجشلا نع ىناهن هنإو «هلثم هدعب بضغي نلو «هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ دق ىبر

 .حون ىلإ اوبهذا «ىريغ ىلإ اوبهذا !ىسفن «ىسفن «ىسفن «هتيصعف

 ءاروكش اًدبع هللا كامسو «ضرألا لهأ ىلإ لسرلا لوأ تنأ «حوناي :نولوقيف احون نوتأيف

 مويلا بضغ دق ىبر نإ :حون لوقيف ؟انغلب دق ام ىرت الأ ؟هيف نحنام ىرت الأ «كبر ىلإ انل عفشا

 «ىسفن «ىموق ىلع وعد یل تناك هنإو «هلثم هدعب بضغي نلو «هلثم هلبق بضغي مل آبضغ
 . ميهاربإ ىلإ اوبهذا «ىريغ ىلإ اوبهذا !ىسفن «ىسفن

 ىلإ انل عفشا 1«ضرألا لهأ نم هليلخو هللا ىبن تنأ «ميهاربإ اي :نولوقيف ميهاربإ نوتأيف
 بضغي مل آبضغ مويلا بضغ دق ىبر نإ :لوقيف ؟انغلب دق ام ىرت الأ ؟هيف نحنام ىرت الأ '''[كبر
 ("”[ىريغ ىلإ اوبهذا] ىسفن «یسفن «یسفن «هتابذك ركذف «هلثم هدعب بضغي نلو «هلثم هلبق
 . ىسوم ىلإ اوبهذا

 الا نيلع هاكر تالار هللا افا هللا كوسر كذا شوقا نرل فرم نواف
 بضغ دق ىبر نإ :ىسوم مهل لوقيف ؟انغلب دق ام ىرت الأ ؟هيف نحنام ىرت الأ «كبر ىلإ انل عفشا

 «ىسفن ءاهلتقب رموأ مل ًاسفن تلتق ىنإو «هلثم هدعب بضغي نلو «هلثم هلبق بضغي مل آبضغ مويلا
 . ىسيع ىلإ اوبهذا «ىريغ ىلإ اوبهذا «ىسفن «ىسفن

 :لاق  هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا لوسر تنأ «ىسيعاي :نولوقيف ىسيع نوتایف
 ؟انغلب دق ام ىرت الأ ؟هيف نحنام ىرت الأ «كبر ىلإ انل عفشاف . دهملا ىف سانلا تملكو وه اذكه

 ملو «هلثم هدعب بضغي نلو «هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ دق ىبر نإ :ىسيع مهل لوقيف

 .دمحم ىلإ اوبهذا «ىريغ ىلإ اوبهذا ءأبنذ ركذي

 .دنسملا نم ةدايز )٤( .«مهلا» :ت ىف (۳) .«ةشهن اهنم شهنف » :أ ىف (۲)

 .دنسملاو أ ءف نم ةدايز (۷ :5) .«اهتوعد ةوعد» :أ ءت ىف (4)



 (۷۹ «ال8) ناتيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزحلا ۰

 امو كبنذ نم مدقتام كل هللا رفغ «ءايبنألا متاخو «هَللا لوسر تنأ ءدمحماي :نولوقيف ىنوتأيف
 «شرعلا تحت ىتآف موقأف ؟ انغلب دق ام ىرت الأ ؟هيف نحنام ىرت الأ كبر ىلإ انل عفشاف ءرخأت

 مل ام هيلع ءانثلا نسحو هدماحم نم ىنمهليو «ىلع هللا حتفي مث «لجو زع «ىبرل ًادجاس عقأف

 «براي :لوقأف . عفشت عفشاو ءهطعت لسو «كسأر عفرا «دمحمای :لاقيف .ىلبق دحأ ىلع هحتفي

 باسحال نم كتمأ نم لخدأ :دمحماي :لاقيف !ىتمأ ىتمأ «براي «ىتمأ ىتمأ براي «ىتمأ ىتمأ

 ىذلاو ١:لاق مث .«باوبألا نم هاوس اميف سانلا ءاكرش مهو «ةنجلا باوبأ نم نميألا بابلا نم هيلع

 ةكم نيب امك وأ جهر ةي نب امك جا !عيراصم نم نعارصم ني" ال: هديب دمحم نق

 E ف هاجرخأ . يرض

 ىنثدح «ىعازوألا نع دايز نب لقه انثدح «ىسوم نب مكحلا 0 : هللا همحر ءملسم لاقو

 مدآ دلو ديس انأ :J : الك هللا a : لاق ةريره وبأ ىنثدح ترف نب هللا هلبع یخ «رامع وبأ

 9مم لوأو « عفاش لوأو «ربقلا هنع قشني نم لوأو «ةمايقلا موي

 ىبأ نع «هيبأ نع «ىرفاعزلا ديزي نب دواد نع < ؛ عيكو انثدح یک وا ندع :ريرج نبا لاقو

 یھآ)) : لاقف اهنع لئس «(ادومحُم اماقم كبر كنعبي نأ ئسع» : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 . "«ةعافشلا

 نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «دواد نع «ديبع نب دمحم نعو عيكو نع دمحأ مامإلا هاور
 ىتمأل عفشأ ىذلا ماقملا وه :لاق .«ادومحُم اماقم كبر كّنعبي نأ ئسع# : ىلاعت هلوق ىف ا ىبنلا

 (0ه)+ ف

 :لل6 هللا لوسز لاق :لاق نيسحلا نب ىلع نع. «ىرهزلا نع ةرمعم انزيخأ :قازرلا دبع لاقو
 عضوم الإ سانلا نم رشبل نوكي ال ىتح «ميدألا دم ضرألا هللا دم «ةمايقلا موي ناك اذإ»

 ءاهلبق هآرام هللاو نم رلا نيم نع ليربحو يعدي نم لوا نركاف 205 ىلا لاق 77
 .عفشأ مث «قدص :ىلاعتو كرابت هللا لوقيف .ىلإ هتلسرأ كنأ ىنربخأ اذه نإ «بر :2*”لوقاف
 ثيدح اذهو« “«دومحملا ماقملا وهف» :لاق ««ضرألا فارطأ ىف كودبع كدابع براي :لوقأف

 . لسرم

 )١( دنسملا )۲/ ٤١١( مقرب ملسم حيحصو (١/41؟) مقرب ىراخبلا حيحصو )۸۹٤(.

 )۲( مقرب ملسم حيحص )۲۲۷۸(.

 )98/١6(. ىربطلا ريسفت (۳)

 .ت نم تبثملاو ««ديبع نب دمحم نع عيكو نع ا):ه ىف )٤(

 ) )6دنسملا 2411/7١ 1544(.

 .«هيمدقلا :ف «ت ىف (5)

 .«ىلاعتو كرابت نمحرلا ١ :أ «ف ىفو ««لجو زع نمحرلا  :ت ىف (۷)

 .«ىأ :لوقأف» :آ «ف «ت یف (۸)

 .(۳۲۸/۱) قازرلا دبع ريسفت (9)
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 ءم ھل

 اناطلس كند نم يأ لعجاو قدص جرخم ينجرخأو قدص لخادم ينلخدأ ' بر لشو

 . 4 ©9 رمز ناک لطايلااذإ لطابلا قحزو حلا ءاج لو © اريصُت
 :لاق سابع نبا نع «هيبأ نع نا E نب سوباق نع «ريرج انثدح :دمحأ ماما لاق

 قلص جرخُم ىنجرخأو قدص لخادم ىنلخدأ بر لقو» : هللا لزنأف ءةرجهلاب رمأ مث ةكمب اي ىبنلا ناك

 ,©04 رين اناطلس كندل نم ىل لعْجاَو
 هولتقيل ا هللا لوسرب اورمتئا ال ةكم لهأ رافك نإ :ةيآلا هذه ريسفت ىف ىرصبلا نسحلا لاقو

 هللا ناف يذلا وهف هدا ىلإ جرخي نأ هرمأف «ةكم لهأ لاتق هللا ,دارأو «هوقثوي وأ هودرطي وأ
 . 4 قادص جرخم ىنجرخأو قدص لخادم ىنلخدأ بو لقو# : لجوزع

 غب 4 قلص جرخم ينجرخأوإ» ةنيدملا : ىنعي « قدص لخادم ينلخدأ بر لقو» :ةداتق لاقو
 .ةكم

 دا . ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكو

 « قص جرْخُم ينجرْخأوإ توملا :ىنعي (قدص لخدم ينلخدأإ :سابع نبا نع ىفوعلا لاقو
 .ريرج نبا رايتخا وهو ء حصأ لوأالاو .لاوقألا نم كلذ ريغ ليقو . توملا دعب ةايحلا : ىنعي

 نعزنيل هبر هدعو : :اهريسفت ىف ىرصبلا نسحلا لاق © اريصُ اناَطْلس كند نم ىل لعجاو) :هلوقو
 .هل هنلعجيلو «مورلا زعو «مورلا كلمو «هل هنلعجيلو «سراف زعو «سراف كلم

 ًاريصن ًاناطلس لأسف «ناطلسب الإ رمألا اذهب هل ةقاط لأ ملع ا هللا ىبن نإ اهيف ةداتق لاقو
 نيب هلعج هللا نم ةمحر ناطلسلا نإف ؛هَللا نيد ةماقإلو ءهَّللا ضئارفلو هللا دودو ب هللا: باتل
 . مهفيعض مهديدش لكأف «ضعب ىلع مهضعب راغأل كلذ الولو «هدابع رهظأ

 . ةنيب ةجح : 4 اريصُن اناَطْلَس9 :دهاجم لاق

 هاداع نمل رهق نم قحلا عم دب ال هنأل ؛ حجرألا وهو .ةداتقو نسحلا لوق ريرج نبا راتخاو
 موي نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تالاب السر انلسرَأ دقل » : ىلاعت [و هناحبس]لاق اذهلو ؛هأوانو
 :ديدحلا] بيلا ةلسرو هرمي نم هللا ملعيلو سال عفان ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنأو طسقلاب سائلا
 باكترا نع ناطلسلاب عنميل :ىأ «نآرقلاب عري ال ام ناطلسلاب عزي هللا نإ) :ثيدحلا ىفو 6
 ءديدشلا ديدهتلاو ءديكألا ديعولا نم هيف امو «نآرقلاب سانلا نم ريثك عنتمي الام 0 شحاوفلا
 عقاولا وه اذهو

 دق هنإف ؛شيرق رافكل ديعوو ديدهت © اقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهزو قحلا ءاج ر : هلوقو

 .«نع» :ف ىف )١(

 )777/١1(. دنسملا (0)

 .أ «ف نم ةدايز (6) .«ريغوا :ت ىف )٤( .«ىلعا :ت ىف (۳)



 (85) ةيآلا : ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا ۱۲

 ناميإلاو نآرقلا نق فيلل او ءهب مهل لبق الو هيف ةيرم ال ىذلا قحلا هللا نم مهءاج

 لب # ءاقب الو قحلا عم هل تابث ال لطابلا نإف «كلهو لحمضا : ىأ ينط تمرر . عفانلا ملعلاو

 .[۱۸ :ءايبنألا] «قهاَز وه اذ هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقن

 ىبأ نع «دهاجم نع < «حيجت ىبأ نبا نع .«نايفس انثدح «ىديمحلا انثدح :ىراخبلا لاقو

 «بصن ةئامئالثو نوتس تيبلا لوحو ةكم كي ىبنلا لحد لاق فرت ب هلل! نب نال ةكرجعم

 امو قحلا ءاج .# اقوهز ناك لطابلا نإ ! لطابلا قهزو قحا ءاج :١» لوقيو «هدي ىف دوعب اهنعطي لعجف

 10و ار لطابلا هديب

 قرط نم مهلك «ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «ملسمو ءعضوملا اذه ريغ ىف ًاضيأ يراخبلا ةاور اذكو

 7[ خلا كيا نع ىوركا نع قاررلا ليغ اور اوا 19 دبا ةيييغ: نام 3غ

 نع «ريبزلا وبأ انثدح «ةريغملا انثدح «ةبابش انثدح «ريهز انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا هاور اذكو

 ر نوتسو ةئامثالث تيبلا لوحو «ةكم ةي هللا لوسر عم انلخد :لاق «هنع هللا ىضر «رباج

 «لطابلا قهزو قحلا ءاج » :لاقو ءاههجول تبكأف ةا هللا لوسر اهب رمأف . هللا نود نم نودبعي

 ." « اقوهز ناك لطابلا نإ
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 هلام اه لس

 . ( © اراسَخ الإ َنيِملاَظلا ديري الو نينمّوُمْلَل ةمحرو ءاقش وه ام نآْرُقْلا نم لرو ل

 لطابلا هيتأي ال ىذلا نآرقلا وهو - ب دمحم هلوسر ىلع هلزنأ ىذلا هباتك نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ام بهذي : ىأ  نينمؤملل ةمحرو ءافش $ : : هنإ - ديمح ميكح نم ليزنت «هفلخ نم الو هيدي نيب نم

 وهو .هلك كلذ نم يفشي نآرقلاف « ليمو غيزو كرشو «قافنو كش نم « ضارمأ نم بولقلا ىف

 هقدصو هب نمآ نمل الإ اذه سيلو «هيف ةبغرلاو ريخلا بلطو ةمكحلاو ناميإلا اهيف لصحي ةمحر ًاضيأ

 0 نآرقلا هعامس ديزل ,,كلذب هسفن ملاظلا رفاكلا امأو .ةمحرو هقح ىف ءافش نوكي هنإف «هعبتاو

 ءافشو ىده اونمآ نيدّلل وه لق : ىلاعت لاق امك «نآرقلا نم ال رفاكلا نم ةفآلاو .ًارفكو ًابيذكتو أ ًادعب

 لاقو اد ٍتلصف] ,( ٍديعب ناكُم نم نوداني ؛ كنلوأ ىمع مهل وهو رقو مهناذآ ىف َنوُسْؤَي ال نیذّلاو

 مهو انايإ مهتدارق اوُمآ نيذلا امف انا هذه تدار مكيأ لوي نم مُهنمف ةروس ترن ام اذإو : ىلاعت

 IY : ةبوتلا] (نورفاك مهو اوُناَمو مهسجر ىلإ اسْجر مهتدارف ضر مهبول ىف نيذّلا امو . نورشبتسي

 اک ا قنة ايكلاو' 4

 .2نبا» :ت یف (۱)

 )٤۷۲۰(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۳۱۳۸) مقرب ىذمرتلا ناسو (۱۷۸۱) مقرب ملسم حيحصو ء(47541/ توام مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(١1١؟98/)

 .؟اًبصن» :ت ىف (5) ٠ .أ نم ةدايز (4)

 .هب راوس نب ةبابش انثدح )٠٤/ ٤۸۷(: فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو )١(

 .«اذهل : ف «ت ىف (۷)



 ٣ سس سس و تايآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ا نمؤملا هعمس اذإ : «نينمؤملل ةمحرو ءافش وه ام نآرقلا نم لزتنو» : هلوق ىف ةداتق لاق

 لعج هللا نإف 2« ةيعب الو 9 )ظر الو هب عفتني ال هنإ 4 اراسَح لإ نيملاّظلا ديزي الو» هاعوو هظفحو

 3 نينمؤملل ة همحرو ءافش نآرقلا اذه

 سو لصوص ساس

 س نأ رح ب ر دقت نم

 «هئارضو هئارس ىتلاح ىف ىلاعت هللا مصع نم الإ وه ت نم نات الا نفقت نع لاق نكي
 هتدابعو هللا ةعاط نع ضرعأ «ديري ام لانو ءرصنو قزرو حتفو «ةيفاعو لامب هيلع هللا معنأ اذإ هنأب

 . هبناجب ىأنو

 اع لع هاجس لاف

 »1۲ : سنوي] © نسم رض ىلإ انعدي مل ناک رم رض هنع انفشک املف» :ىلاعت هلوقك اذهو :تلق

 .[ 5 ءارسإلا]  متضرعأ ربا ىَلِإ مكاجن اًمَلَف :هلوقو

 دوعي نأ طنق :ىأ ¢اسوۇي ناك - بئاونلاو ثداوحلاو بئاصملا وهو  رشلا هسم اذإ هنأبو

 تاسلا بهذ نوي هتسم ءارض دعب ءامعن انقذ نيلو $ :ىلاعت لاق امك ءريخ كلذ دعب هل لصحي

 1۰ :دوه] «ريبك رجأو ةرفغم مهل ككلوُأ تاحلاّصلا اولمعو اوُرَبص َنيذّلا الإ . روخف َحِرَفل هن ينع

 ١١[.

 ىلع :دهاجم لاقو .هتيحان ىلع : سابع نبا لاق 4 هتلكاش لع لمعي لك لق » :ىلاعت هلوقو

 .هنيد :ديز نبا لاقو هب ىلع :ةداتق لاقو .هتعيبطو هتدح

 ءمهل ديعوو نيكرشملل ديدهت - ملعأ هّللاو  ةيآلا هذهو . ىنعملا ىف ةبراقتم لاوقألا هذه لكو

 :دوه] ( تورظتنم اإ اورظتناو . ,نولماع اَنِإ مكتناكم ىَلع اولمعا نونمؤي ال نيدّلل لقول : ىلاعت هلوقك

 انم :ىأ «اليبس ئدهأ وه نمب مَلعَأ مكبرف هتلكاش ىلع لمعي لك لفل :لاق اذهلو ؛[۱۲۲ ۱

 . ةيفاخ هيلع ىفخت ال هنإف ءهلمعب لماع لك ىزجيسو «مكنمو

 . 4 د اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو ل
 وه - هللا دبع نع <« ةمَقلع نع «ميهاربإ نع «شمعألا انثدح ‹ عیکو انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ىلع ئكوتم وهو «ةنيدملا ىف ثرح ىف ةي ىبنلا عم ىشمأ تنك : لاق ع هللاا ىر دويل جزا

 .هولأست ال :مهضعب لاقف .حورلا نع هولس :ضعبل مهضعب لاقف ءدوهيلا نم موقب رمف «بيسع

 تننظف :لاق < «بيسعلا ىلع اثكوتم لاز امف ؟ حورلا ام «دمحماي: ا ولاقف «حورلا نع هولأسف :لاق

 . الق الإ ملعلا نم متيتوأ امو يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كتولأسيوإط :لاقف ءهيلإ ىحوي هنأ

 .«مهضعب لاقف ١ :ت ىف )١( . اهب عفتني الو هظفحي ال» :ف ىف )١(



 (86) ةيآلا :ءارسإلا ةروس  سماخلا ءزجلا ہ۴٤

 . هولأست ال مكل انلق دق :ضعبل مهضعب لاقف

 «ةيآلا هذه ريسفت دنع ىراخبلا ظفلو . ' "هب ءشمعألا ثيدح نم ملسمو ىراخبلا هاور اذكهو

 ذإ ت لغ کف رو «ثرَح ىف ةو 'یبنلا عم انأ انيب : لاق دوعسم نب هللا دبع نع

 ال :مهضعب لاقو .هيلإ مكبار ام :لاقف «حورلا نع هولس :ضعبل مهضعب لاقف «'؟”دوهيلا رم 0(
 ,ائيش هيلع دري ملف ةا ىبنلا كسمأف «حورلا نع ه هولأسف هولس :اولاقف .هنوهركت ءىشب مكنلبقتسي

 نم حورلا لق حورلا نع نع 27”كتنولأسيو» :لاق ىحولا لزن املف «ىماقم تمقف «هيلإ ىحوي هنأ تملعف
(VV). 

 . "9 ةيآلا ير رمأ
 هلا ا ن ا تم نا الا ا نيظي اورق یف قايبلا ادعو

 هيلع تلزن نوكي دق هنأب :اذه نع باجي دقو .ةيكم اهلك ةروسلا نأ عم «ةنيدملاب كلذ نع دوهيلا

 ةيآلاب اولأس امع مهبيجي هنأب ىحولا هيلع لزن هنأ وأ «كلذ لبق ةكمب هيلع تلزن امك ةيناث ةرم ةنيدملاب

 ام ةكمب ةيآلا هذه لوزن ىلع لدي اممو € حورلا نع كنولأسيول :ةيآلا هذه ىهو هيلع اهلازنإ مدقتلا

 شيرق تلاق :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «دواد نع « ايركز نب ىيحي انثدح «ةبيتق انثدح
 كتولأسُيو# :تلزنف «هولأسف . حورلا نع هولس :اولاقف .لجرلا اذه هنع لأسن ًائيش انوطعأ : دوهيل

 ءةاروتلا انيتوأ «ًاريثك املع انيتوأ :اولاق 4 ًاليلق الإ معلا نم متيتوأ امو يّبر ِرمَأ نم حورلا لق حورلا نع
 دفنل يبر تاملكل ادادم رحبلا ناك ول لفل : هللا لزنأو : لاق .ًاريثك ًاريخ ىتوأ دقف ةاروتلا ىتوأ نمو

 iT : فهكلا] 4 اًدَدَم هلثمب انج ولو بر تاملك دفنت نأ لبق رحبلا

 لاس: لاق ةمركع نغ ةدواد نع «ىلعألا دبع نع ىلا نب دمحم نع ؛ريرج نبا قور دقو
 امو يّبَر رمأ نم حورلا لف حورلا نع كتولأسيو» : هللا لزناف . حورلا نع ل هللا لوسر باتكلا لهآ
 ىهو «ةاروتلا انيتوأ دقو «ًاليلق الإ ملعلا نم تؤن مل انآ مع زي :اولاقف 4 اليلق الإ ملعلا نَم متيتوأ

 ضرألا ىف املأ ولو :تلزنف :لاق [174 :ةرقبلا] ا ير هال درج ةمكحلا
 نم متيتوأ ام :لاق .[۷: :نامقل] 4 هللا تاَملَك تدفن ام رح هع هدعب نم هدمي رحبلاو مالفأ ةرجش نم
 : رف هللا لع ىف ومو سلف ويف و ناال ا ءملع

 متيتوأ اموإ» :ةكمب تلزن :لاق راسي نب ءاطع نع «هباحصأ ضعب نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 ملأ ءدمحماي :اولاقو .دوهي رابحأ هاتأ «ةنيدملا ىلإ كك هللا لوسر رجاه املف 4 اليل الإ معلا َنَم

 )١( مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۸۹ /۱) دنسملا )٠۲١« ( مقرب ملسم حيحصو )۲۷۹۲(.

 .«دوهيلاب» : ف ءت ىف (:) .«یکتم» :ف «ت ىف (۳) .؟هللا لوسر عم» :ف ىف (۲)

 .«كنولأسي » :ف «ت یف (5) .«مكيأر ام» :ف «ت ىف (5)

 (Y۱). مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .«ىضقت» :ت ىف (۸)

 .(95866 /۱)دنسملا (9)

 .2معزت١» : :ف 1 ۰(

 )١١( ىربطلا ريسفت )٠١٤/٠١(.



 اه ا بح (86) ةيآلا ؟ءارسالا ةروس ب نالا ءزملا
 رسا رص ےس

 دق الك»: لاقف ؟كموق تينع مأ اتتيتعفأ %4 اليلق الإ مّلعْلا نم متيتوأ امو» :لوقت كنأ كنع انغلبي

 ملع ىف یھ : : لب هللا لوسر لاقف ؟ءىش لك نايبت اهيفو «ةاروتلا انيتوأ انأ ولتت كنإ :اولاق .

 مالقأ ةرجش نم ضرألا ىف امّنَأ ولو : هللا لزنأو سا هب متلمع نإ ام مكاتآ دقو 00 هلا
oورا را  

 :YV]. نامقل] ميكح ٌريِزع هللا نإ هللا تاَملَك تدفن ام رحب ةع هدعب نم هدم رحبلاو

r د 

 . مدآ ىنب ب حاورأ : '[ےورلاب] دارملا نأ :اهدحأ

 اولاق دوهيلا نأ كلذو ءةيآلا «حوّرلا نع كتولأسيو# : هلوق ىف سابع نبا نع 0 لاق

 ملو ؟هّللا نم حورلا ا امنإو ٍ,ءدسجلا ىف ىتلا حورلا بذعت فيكو ؟حورلا "' أ :ةللك ىبلل

E eمتيتوأ امو ىر رم نم م حورلا لق :هل لاقف ليربج هاتأف  

 نم ٍليربج هب ىنءاج» :لاقف ؟اذهب كءاج نم :اولاقف «كلذب ةي ىبنلا مهربخأف 4 ًاليلق الإ معلا نم

 هرن ِهَنإَف ليربجل اودع ناک نم لقط : هللا لزنأف .انل ودع الإ كل هلاق ام هّللاو :هل اولاقف «؟هّللا دنع

 .[917 :ةرقبلا] ةيآلا ([هيدي نيب امل اًقدصم] ؛ هللا نذإب كبلق ىلع

 . همتكي سابع نبا ناكو :لاق «ةداتق هلاق . ليربج :انهه حورلاب دارملا : ليقو

 نا نع .؛ةخلط: یبا نب ىلع لاق ك :انهه هب دارملا :ليقو

 ا :لوقي «حورلا نع كنولأسيو» :هلوق سابع
 قرود تخوا رفا 30 ن لا نب هک ادب ارا لاقو

 : لاق سابع نب هللا دبع نع ءاطع انثدح «ىعازوألا انثدح « رکب نب رسب انثدح 0 ولآ

 0 عبسلا تاومسلا مقتلا :هل ليق ول ءاكلم هلل نإ» 0 لر ر ةف

 , «تنک ٹبح كناحبس :هحيبست <« لعفل «ةدحاو

OTO 

 نب ديزي نارمن وبأ ىنثدح ءهّللا دبع انثدح «ىلع ىنثدح للا هكر «ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 :هلوق ىف لاق هنأ هلي هللا قشر «بلاط ىبأ نب ىلع نع هثدح نمع «ةيراسيق بحاص ةَرمَس

 نوعبس اهنم هجو لكل ءهجو فلأ نوعبس هل «ةكئاللا نم كّلم وه :لاق (حورلا نع كتولأسيو»
 هللا قلخي ءاهلك تاغللا كلتب ىلاعت هللا حبسي ءةغل فلأ [نوعبس] اهنم ناسل لكل «ناسل فلأ
 .''ةمايقلا موي ىلإ ةكئالملا عم ريطي اكلم ةحيبست لك نم

 .أ ف نم ةدايز (9) .«ام» :أ ف ء.ت یف (0) .أ اف ‹«ت نم «ةدايز )١(

 )٤( «سابع نبا» :ت ىف (5) .؟هلاق١ :ف «ت ىف .

 )١( .«ضراألاو» :ف ىف (۷) . ىناربطلا نم تبثملاو ««ةريبه وبأ قور 2 : «ف ھه یف

 .«ةمجرت هل ركذ نم رأ مل قزر نب بهو» )١/ -A): عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١١/ ٠١۹١( ريبكلا مجعملا (8)

 .ىربطلاو ا ف «ت نم ةدايز )4(

 )٠١١/٠١(. ىربطلا ريسفت )٠١(



 2)8 ۷0 ةءارسأالا نرو نسال ا مولا كح ا

 . ملعأ هّللاو «بيجع بيرغ رثأ اذهو

 . ةفلتخم تاغلب ىلاعت هللا حبسي ءناسل فلأ ةئام مف لك ىف «مف فلأ ةئام هجو لك ىف «هجو

 . مدآ ىنب روص ىلع ةكئالملا نم ةفئاط :كلذب دارملا ليقو :ىليهسلا لاق

 . مدآ ىنبل ةكئالملاك ةكئالملل مهف ع "مهارت الو ةكئالملا نوري ةفئاط : ليقو

 امو :لاق اذهلو ؛مكنود هملعب رثأتسا اممو «هنأش نم :ىأ (یبر ٍرمأ نم حورلا لق: هلوقو
 نم ءىشب دحأ طيحي ال هنإف «ليلقلا ىلع الإ هملع نم مكعلطأ امو : ىأ 4 اليل ال للا نم متيتوأ

 هب رثأتسا امم حورلا رمأ نم هنع نولاست ىذلا اذهو «ليلق هللا ملع ىف مكملع نأ :ىنعملاو
 هللا ءاش نإ ىتأيسو .ىلاعت هملع نم ليلقلا ىلع الإ مكعلطي مل هنأ امك «هيلع مكعلطي ملو «ىلاعت

 «ةرقن رحبلا ىف رقنف «ةنيفسلا ةفاح ىلع عقو روفصع ىلإ رظن رضخلا نأ :رضخلاو ىسوم ةصق ىف

 اذه ذخأ امك الإ aT ؛یسوماي : لاقف 0 : ىأ

 . «اليلق لإ معلا نم متو

 : ليقو ا ,ءاولأس امع مهبجي مل :سانلا ضعب لاق :ىليهسلا لاقو

 :ىأ «هعرش نم :ىأ ( ىر رمأ نم حورلا لقط :هلوقب دارملا نأ ىلع ىليهسلا لوعو « مهباجأ
 ةهج نم لاني امنإو «ةفسلف الو عبط نم اذه ةفرعم ىلإ ليبس ال هنأل كلذ متملع دقو «هيف اولخداف

 .ملعأ هّللاو «رظن هكلسو هقرط ىذلا كلسملا اذه ىفو .عرشلا

 ةفيطل تاذ اهنأ ررقو ءاهريغ وأ «سفنلا ىه حورلا نأ ىف ءاملعلا نيب فالخلا ىليهسلا ركذ مث

 نينجلا ىف كلملا اهخفني ىتلا حورلا نأ ررقو .رجشلا قورع ىف ءاملا نايرسك دسجلا ىف ةيراس «ءاوهلاك

 ةرامأ وأ ةنئمطم سفن امإ ىهف مذ وأ حدم تافص هببس اهباستكاو «ندبلاب اهلاصتا طرشب سفنلا ىه

 اذإف ءاصاخ امسا اهعم هطالتخا ببسب '"”بسكي مث ءرجشلا ةايح وه ءاملا نأ امك :لاق .ءوسلاب

 «زاجملا ليبس ىلع الإ ذئنيح «ءام»: هل لاقي الو ءًارمخ وأ ًاراطصم امإ راص اهنم رصعو ةبنعلاب لصتا

 ام رابتعاب الإ "سفن :حورلل لاقي ال كلذكو ءوحنلا اذه ىلع الإ «حور»: سفنلل لاقي ال اذكهو

 اهلاصتا نمو اهنم ةبكرم سفنلاو ءاهتدامو سفنلا لصأ حورلا نأ لوقي ام لصاحف .هيلإ لوؤت

 . ملعأ هللاو «نسح ىنعم اذهو . هجو لك نم ال هجو نم یھ ىهف .ندبلاب

 ملكت نم نسحأ نمو .ًابتك كلذ ىف اوفنصو اهماكحأو حورلا ةيهام ىف سانلا ملكت دقو :تلق

 . ےورلا :ىف هانعمس باتك ىف «هدنم نبا ظفاحلا كلذ ىلع

 .أطخ وهو «اسفن » :ف «ت ىف (۳) .؟بستكي» :ف «ت ىف ١ )١( .«ةكئالملا مهارت الو» :أ ىف )١(

 )١1958/١. ١194(. فنالا ضورلا (:)

 هتصالخ ركذو اذه ةدنم نبا باتك نع هيف لقنلا رثكأ « شومعلا ماسي قيقحتب عوبطم حورلا باتک هللا همحر «ميقلا نبا ماموللو )0(

 . هيف



 2918-1138 459 تايآلا : ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نم ةمحر الإ K2 اليكو انيلع هب كل دجت ال مث كيلإ انيحوأ يذّلاب نبهذنل انئش نئلو 9

 اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نمل لق 9 اريبك كيلع ناك هلضف نإ كبَر

 نآرقلا اذه ىف ساّلل انفرص دقلو © اريهَظ ضعبل مهضعب ناك وّلو هلثمب نوتأي ال نآرقلا

 . 4 اروفك الإ سانلا رثكأ ئبأف لثم لك نم
 ءديجملا نآرقلا نم هيلإ هاحوأ اميف «ميركلا هلوسرو هدبع ىلع ميظعلا هلضفو هتمعن ىلاعت ركذي

 يذّلاب نبهذنل انئش نئلوإل :دوعسم نبا أرق مث «ةيآ هبلق ىف الو لجر فحصم ىف ىقبي الف «ماشلا

 . ةيآلا € كِيَلِإ انيحوأ
 مهلك نجلاو سنإلا تعمتجا ول هنأ ربخأف ءميظعلا نآرقلا اذه فرش ىلع ىلاعت هبن مث

 اا رل ىوعاطتسا 1 كلذةوقاطأ وسر قلع هلأ ام. لع ارا دا "ىلع اتا

 ال ىذلا ,قلاخلا مالك 0 نيقولخملا مالك هبشي فيكو ءعاطتسي ال رمأ اذه نإف ءاورفاظتو اودعاستو

 ! ؟هل ليدع الو هل لاثم الو هل ريظن

 نغ کف أ ایچ نا ذيع وع «دمحم ىبأ نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم ىور دقو

 ام لقي كتان اإ: هل اولاقف كلك هللا لور اوؤاجج «دوهبلا نه رفت ىف :تلرت“ةيآلا هذه نأ سابع خيا

 .ةيآلا هذه هللا لزنأف « هب انتئج

 یف هب اوعمتجا امنإ دوهيلاو « شيرق عم هلك اهقايسو ‹ ةيكم ةروسلا هذه نأل ؛ رظن اذه ىفو

 . ملعأ هّللاف . ةنيدملا

 «ةعطاقلا نيهاربلاو ججحلا مهل انيب :ىأ « لَم لك نم نآرقلا اذه ىف سال انفَرص دقلو# : هلوقو
 ًادرو ًادوحج :ىأ «اروفك الإ سانلا رثكأ ىبأف# اذه عمو «هانطسبو هانحرشو قحلا مهل انحضوو
 ۰ باوصلل

 ٍليخُن نم ةنج كل نوكت وأ (5) اعوبني ضرألا نم انل رجفت ىتح كل نمؤن نل اولاقو ]
 ىتأت وأ افسك اتيلع تمعز امك ءامسلا طقست وأ 69 اريجفت اهلالخ راهنألا رجفتف بنعو

 كّيقرل نمؤن نو ءاّمّسلا يف ىَقرت وأ فرخز نم تيب كل نوكي وأ 69 اليبق ةكئالملاو هّللاب

 . 4 69 الوسُر ارشب الإ تنك له يبر ناحبس لق هؤرقُت اباتك انيلع لّزنت ئتح

 )6/1١١"1١(. ىربطلاو أ ف نم ةدايز )۳ . ؟ىلإ نيقولخملا» :آ ىف (0) .«لوقلاو» :ت یف (۱)



 ت الا نوبل الا لا رت 7 ع

 خيش ىتثدح «قاحسإ نب دمحم انثدح ءرْيَكِب نب سنوي انثدح «ٍبيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاق

 «ةعيبر ىنبا ةبيشو ةبتع نأ :سابع نبا نع «ةمركع نع «ةنس نيعبرأو عضب ذنم مدق ءرصم لهأ نم

 نب بلطملا نب دوسألاو سا جنب اغا یر لاو ءرادلا دبع ىنب نم ًالجرو «برح نب نايفس ابأو

 ةيفاو' اما نبا نم هللا دعو ولا 'ماشه نب ب لهج ابأو «ةريغملا نب , ديلولاو دوال هي ةجمرو- ذأ

 «مهنم عمتجا نم :وأ ءاوعمتجا لا جاجحلا ىنبا اهبتمو اهيبنو «لئاو نب صاعلاو «فلخ نبا

 ىتح هومصاخو هوملكف دمحم ىلإ اوثعبا :ضعبل مهضعب لاقف «ةبعكلا رهظ دنع سمشلا بورغ دعب

 كي هللا لوسر مهءاجف :ةوملكلا كل 1 جا نق كرف فاران ف ف اورا
 هيلع زعيو «مهدشر بحي ءًاصيرح مهيلع ناكو «ءادب هرمأ ىف مهل ادب دق هنأ نظي وهو ًاعي

 ًالجر ملعن ام هّللاو انإو كو ااا كيلا ءدمحماي :اولاقف «مهيلإ سلج ىتح < 53

 تهفسو «نيدلا تبعو «ءابآلا تمتش دق !كموق ىلع تلخدأ ام ق ىلع لخدأ برعلا نم

 نإف كتبو ا اق هت قز 2010-5 «ةعامجلا تقرفو «ةهلآلا تمتشو «مالحألا

 تنك نإو ءألام انرثكأ نوكت ىتح انلاومأ نم كل انعمج ألام هب بلطت ثيدحلا اذهب تئج امنإ تنك

 كيتأي ىذلا اذه ناك نإو « انيلع كانكلم اكلم ديرت تنك نإو ءانيلع كاندوس ءانيف فرشلا بلطت امنإ

 «كلذ ناك امبرف - ىئرلا :نجلا نم عباتلا نومسي اوناكو - كيلع بلغ “دق هارت ايئر كيتأي امب
 كف نعت وأ قف فورن يح طلا تلط ىف الاون الدب

 فرشلا الو «مكلاومأ بلطأ هب مكتئج امب مكتئج ام «نولوقت ام ىب ام» : ی هللا لوسر لاقف
 مكل نوكأ نأ ىنرمأو ءاباتك ىلع لزنأو ءالوسر مكيلإ ىنثعب نكلو «مكيلع كلملا الو «مكيف
 ىف مكظح وهف هب مكتئج ام ىنم اولبقت نإف ءمكل تحصنو e ًاريذنو ًاريشب

 لوسر لاق امك وأ كتيير يب هللا کسب یس هللا رال ریس أ ىلع هودرت نإو «ةرخآلاو ايندلا

 .ًاميلست ةي هللا

 سانلا نم دحأ سيل هنأ تملع دقف «كيلع انضرع ام انم لباق ريغ تنك نإف ءدمحماي :اولاقف

 ريسيلف «هب كثعب امب كثعب ىذلا كبر انل لأساف ءانم ًاشيع دشأ الو ءألام لقأ الو ءًادالب انم قيضأ

 «قارعلاو ماشلا راهنأك ًاراهنأ اهيف (رجَقْيْلَو ءاندالب انل طسبيلو ءانيلع تقيض دق ىتلا لابجلا هذه انع

 ءاقودص آخيش ناك هنإف «بالك نب یصق انل تعبي نميف نكيلو ءانئابآ نم ىضم نم انل ثعبيلو
 كتلزنم انفرعو «كانقدص «كوقدصو كانلأس ام تعنص نإف ؟لطاب مأ وه قح «2 لوقت امع مهلأسنف
 لوقت امك الوسر كثعب هنأو ءهّللا دنع

 ام مكتغلب دقف «هب ىنثعب امب هللا دنع نم مكتنج امنإ «تثعب , اذهب ام» : ا هللا لوسر مهل لاقف
 مكحي ىتح هللا رمأل ربصأ ىلع هودرت نإو «ةرخآلاو ايندلا ىف مكظح وهف ه هولبقت نإف «هب تلسرأ

 .«كموق 7 :ت یف (۳) .«هيلإ# :ت ىف (۲) .أطخ وهو «مشاه» :ت ىف )١(

 . هللا ىلثعبا :ت یف (0) .«اوناكف :١ ت ىف (5) .ةدقول :ف ىف )٤(

 ارو فا یو ا يف( يما
 .«لوقي امع مهلأسيل ١ :ت ىف (9)



 |١1 ت ۹-0۹۴ -) تايآلا:ءارسألا ةرؤس:- سمانا عزخلا

 1 مكنيبو ینیب هللا

 “لوقت اب كقدصي اكلم ثعبي نأ كبر لأساف «كسفنل ذخف اذه انل لعفت مل نإف :اولاق
 كارن امع اهب كينغيو ءةضفو بهذ نم ًاروصقو ًازونكو ءًانانج كل لعجيف هلأستو «كنع انعجاريو

 «كبر نم كتلزنم لضف "”فرعن ىتح «هسمتلن امك شاعملا سمتلتو «قاوسألاب موقت كنإف «ىغتبت
 . معزت امك الوسر تنك نإ

 ءاذهب مكيلإ تثعب امو ءاذه هبر لاسي ىذلاب انأ ام ءلعافب انأ ام » :ِِي هللا لوسر مهل لاقف
 هودرت نإو «ةرخآلاو ايندلا ىف مكظح وهف هب مكتئج ام اولبقت نإف ءآريذنو ًاريشب ىنثعب هللا نكلو

 .«مكنيبو ىنيب هللا مكحي ىتح هللا رمأل ربصأ ىلع

 . لعفت نأ الإ كل نمؤن نل انإف كلذ لعف ءاش نإ كبر نأ تمعز امك ءءامسلا طقسأف :اولاق

 .«كلذ مكب لعف ءاش نإ هللا ىلإ كلذ » : ةا هللا لوسر مهل لاقف

 كنم بلطنو «هنع كانلأس امع كلأسنو «كعم سلجنس انأ كبر ملع“ امأ ءدمحماي :اولاقف

 ام كنم لبقن مل اذإ ءانب كلذ ىف عناص وهام كربخيو ءهب انعجارت ام كملعيو كيلإ مدقيف بلطن ام

 نمحرلاب نمؤن ال هللاو انإو «نمحرلا :هل لاقي «ةماميلاب لجر اذه كملعي امنإ هنأ انغلب دقف ءهب انتئج
 لاقو .انكلهت وأ ككلهن ىتح انب تلعف امو ككرتن ال هّللاو امأ ءدمحماي كيلإ انرذعأ دقف «ًادبأ

 ةكئالملاو هّللاب ؟ىتأت ىتح كل نمؤن نل :مهلئاق لاقو .هَّللا تانب ىهو ةكئالملا دبعن نحن :مهلئاق
0 

 . اايبق

 هّللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ ىبأ نب هللا دبع هعم ماقو «مهنع يي هّللا لوسر ماق كلذ اولاق املف
 كيلع ضرع «دمحماي :لاقف.بلطملا دبع ةنبا ةكتاع نبا «هتمع نبا وهو «موزخم نب رمع نبا

 )لف هللا نم كتلزنم اهب اوفرعيل ًارومأ مهسفنأل كولأس مث «مهنم هلبقت ملف ءاوضرعام كموق
 ذختت ىتح ًادبأ كب نموأ ال هّللاوف «باذعلا نم هب مهفوخت ام مهل لجعت نأ كولأس مث «كلذ لعفت

 نم ةعبرأ كعم «ةروشنم ةخسنب كعم ىتأتو ءاهيتأت ىتح رظنأ انأو «هيف ىقرت مث ءآملس ءامسلا ىلإ
 نع فرصنا مث .كقدصأ ال ىنأ تننظل كلذ تلعف ول هللا مياو .لوقت امك كنأ نودهشي «ةكئالملا

 هموق نم هيف عمط ناك امم «هتاف امل ًافسأ آنيزح هلهأ ىلإ يَ هللا لوسر فرصناو دلك هّللا لوسر

 . ""هايإ مهتدعابم نم ىأر الو «هوعد نيح

 ديعس نع «ملعلا لهأ ضعب ىنثدح «قاحسإ نبا نع «ىئاكبلا هللا دبع نب دايز هاور اذكهو

 .ءاوس هلثم ركذف «سابع نبا نع ؛ةمركعو ريبج نبا
 اوبيجأل ًاداشرتسا كلذ نولأسي مهنأ مهنم هللا ملع "ول «هل ءالؤه عمتجا ىذلا سلجملا اذهو

 )١( ال » :ت ىف (۳) .«فرعتا : ت یف (۲) .«لوقي » :ت ىف .
 )4( «انيتأت» :ف ىف . )٥( .«مل مث» :ت ىف

 )595/1١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (5)

 .اولف» :ف ىف (۷)



 مق E ازعل a مب يس عسا

 نإف اولأس ام مهانيطعأ تئش نإ : لوسرلل ليقف ءًادانعو ًارفك كلذ نوبلطي امنإ مهنأ ملع نكلو ءهيلإ

 :لاقف «ةمحرلاو ةبوتلا باب مهيلع تحتف تئش نإو «نيملاعلا نم ًادحأ هبذعأ ال ًاباذع مهتبذع اورفك

 ءاضيأ ماوعلا نب ريبزلاو سابع نبا '''ىثيدح ىف كلذ مدقت امك «ةمحرلاو ةبوتلا باب مهيلع حتفت لب»
 امو اهب اوُمَلَظَف ةرصْبم قالا دوم ايتو نوُلوألا اهب بدك نأ الإ تاّيآلاب َلسْرُي نأ انعم امو :ىلاعت هلوق دنع
 يف يشميو ماَعَطلا لكأي لوسّرلا اذهل ام اوُناَقَو 8 :ىلاعت لاقو [04: ءارسإلا]4 اًقيِوْحَت الإ تايآلاب لس

 نإ نوملاظلا لاقو اهتم لكَ ةنج هَل نوُكَت وأ زك يل قلي وأ . اريذت هعم نوكيف كأم هيل لزنأ الو قارسألا

 ءاش نإ ىذّلا كرابت . اليبس نوعيطتسي الف اوُلَضَف لامألا كل اوبرض فيك رظنا . اروحسُم الجر الإ نوعبتت

 نمل اندتعأو ةعاسلاب اوبذك لب . اروصُق كَل لعجيو راهنألا اهتحت نم يرجت تانج كلذ نم اريخ كَل لعج

 ١١[. ۷: ناقرفلا] (اريعس ةعاّسلاب بدك

 مهل ىرجي نأ هولأس «ةيراجلا نيعلا : عوبنيلا «اعوُبني ضرألا نم اتل رجفت تحل : يتاح لوقو

 مهباجألو هلعفل ءاش ول «ىلاعت هللا ىلع ريسي لهس ''”كلذو ءانههو انهه زاجحلا ضرأ ىف ًانيعم انيع

 مهيلع تّقح نيذّلا نإ :ىلاعت لاق امك .«نودتهي ال مهنأ ملع نكلو ءاوبلطو اولاس ام عيمج ىلإ

 :ىلاعت لاقو «[97 7: سنوي] € ميلألا بادعْا اوري ىتح ةيآ لك مهتءاج ولو نونمؤي ال كبر تملك

 هللا ءاَشَي نأ الإ اونمؤيل اوناك ام البق ءىش لک مهبلع اترشحو ئتوملا مُهمَلَكو ةكئالملا مهي انت اننا ولو ل
 1١١[. :ماعنألا] 4 نولهجي مهرتكأ نكلو

 ءامسلا هيف قشنت ةمايقلا موي نأ انتدعو كنأ :ىأ « َتْمَعَر امك ءاَمّسلا طقست وأ ىلاعت هلوقو

 ناک نإ مهلا :مهلوقك ءاآعطق :ىأ] افسک اهطقسأو ءايندلا ىف كلذ لجعف ءاهفارطأ ىلدتو «ىهتو
 كلذكو ء[77 :لافنألا] 1 ةيآلا 0 باڌعب ا ر e e اذه

 فتوا ةناوقلا نو e 2 0 E موي باذع ناك هنإ «ةلظلا موي 5 برا مهبقاعف

 هب كرشي ال هدبعي نم مهبالصأ نم جرخي نأ هللا لعل «مهليجأتو مهراظنإ لأسف «نيملاعلل ةمحر
 هللا دبع» ىتح همالسإ نسحو كلذ دعب ملسأ نم اوركذ نيذلا ءالؤه نم نإف .عقو كلذكو اش

 . لجو زع هللا ىلإ باناو «امات امالسإ ملسأ «لاق ام هل لاقو هيي ىبنلا عبت ىذلا «ةيمأ ىبأ نبا

 ىف وه كلذكو . بهذلا وه :ةداتقو «دهاجمو «سابع نبا لاق « فرخز نم تيب كل نوكي وأ»

 ملس ىف 2””دعصت :ىأ 4 ءامّسلا يف ىقرت وأ  ء«بهذ نم تيب كل نوكي وأ»:دوعسم نبا ةءارق

 لك ىلإ هيف بوتكم ىأ :دهاجم لاق ( هوره ابات اَيَلع لر ىٌح كّيقرل نموت نول كيلإ رظنن نحنو
 . "”هسأر دنع ةعوضوم حبصت «نالف نبا نالفل هللا نم باتك اذه : ةفيحص دحاو دحاو

 .أ نم ةدايز (۳) .«اذهو» :ف «ت یف (۲) .«ثیدح» :ف ىف )١(

 .«كلذ دعب همالسإ نسحولا :ف ىف )٤(

 .؟عوضوم هسأر دنع حبصي » :ف ىف () .«دعصي» :ت ىف (۵)



 ١89 - لب ( ٩ .98) ناتيآلا :ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نيب دحأ مدقتي نأ سدقتو ىلاعتو هناحبس :ىأ (الوسر ارشب الإ تنك له ىَبر ناحبس لق : هلوقو
 نإو «متلأس ام ىلإ مكباجأ ءاش نإ «ءاشي امل لاعفلا وه لب ‹هتوکلمو هناطلس رومأ نم رمأ یف هيدي

 «كلذ تلعف دقو ءمكل حصنأو ىبر تاالاسر مكغلبأ مكيلإ لوسر الإ انأ امو «مكبجي مل ءاش

 . لجو زع هللا ىلإ متلأس اميف مكرمأو

 « بويأ نب ىيحي انثدح ‹«كرابملا نبا انثدح «قاحسإ نب ىلع انثدح : لبنح نب دمحأ عامر لاق

 : لاق يك ىبنلا نع ءةمامأ ىبأ نع .“' ساقلا نع «ديزي نب ىلع نع ءرحَر نب هللا ديبع نع

 اموی عوجأو موي عبشأ نكلو «براي ال :تلقف ءًابهذ ةكم ءاحطب ىل لعجيل لجو زع ىبر صضرع»

 .« كتركشو كتدمح تعبش اذإو «كتركذو كيلإ تعرضت تعج اذإف - كلذ وحن وأ -

 تيد اده لاو "1 فاما هون وع ا فن بةو نع ةلهزلا# نف امرتا ةاووو

 دلا تخ كيو ن لغو يرسم

 لق » ًالوسُر ارشب هللا ثعبأ اولاق نأ الإ ئدهلا مهءاج ْذِإ اونمؤي نأ سالا عم امو

 . 4 69 الرس اكلم ءامّسلا نّم مِهيلع الل نيتعمطم نوشمي ةكئالم ضرألا يف ناك ْوَل

 نم مهباجعتسا الإ ,ءٍلسرلا اوعباتيو «اونمؤي نأ مهرثكأ : ى ىأ سالا عنم امو# : ىلاعت لوقي

 ٍرشبو سالا رذنأ نأ مُهْنَم لجر ىلإ اتيحوأ نأ ابجَع سال ناكأ» : ىلاعت لاق امك السر رشبلا 249 نوعي

 .[8 :سنوي] 4 اوُنمآَنيذْلا
 ىنغتساو اولوتو اورفكف انتودهي رشبأ اوُلاَقَف تانيبلاب مهلسر مهيتأَت تناك هاب كلذ » : ىلاعت لاقو

 هس ماش هؤلمو نوعرف لاقو ١[« : نباغتلا] € ديمح يِنغ هّللاو هللا
 ناك مع انودصت نأ نوديرت الم رشب الإ متنأ نإ» :مهلسرل مم ألا 22)تلاق كلذكو ۷ :نونمؤملا ]

 .ةريثك اذه ىف تايآلاو ٠[. ا

ES E yy 
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 ول» : انهه لاق اذهلو ؛[161 101: ةرقبلا]4نورفكت الو يل اوركشاو مكركذأ ينوركذاف . نوملعت

 : ىأ © ًالوُسَر اكلم ءامّسلا نم مهْيَلَع الزل » اهيف متنأ امك : ىأ «نينئمطم نوشمي ةكئالم ضرألا ىف ناك

 .ةمحرو نطل یس اسو مكيف انكي ارو مها: هك ذو کنج نم

 ريهز 7:أ ىف () .«متلأ» :ت ىف )١(

 7 )۲۳٤۷( مقرب ىذمرتلا نن نئسو ١565( /6) دنسملا 2«

 .؟السر» :ت ىف () .«اولاق» :ت ىف (5) .(ةثعبا :ت ىف )٤(



CAVED a o 7 

 . 4 65 اريصب اريبخ هدابعب ناك ِهَّنِإ مکنیبو ينيب اديهش هّللاب ئفك لق ل

 0 هنأ :هب مهءاج ام قدص ىف «هموق ىلع ةجحلا ىلإ هيبن ًادشرم ىلاعت لوقي

 وقت ولو# :ىلاعت لاق امك «ماقتنالا دشأ ىنم مقتتا (7١[هيلع] بذاك تنك ولف هب مكتنج ا ملاع

 :٤٤ - ٤١[. ةقاحلا] (نيتولا هنم انعطقل من نيميلاب هنم انذخأل . ليواقألا ضعب انيلع

 «ةيادهلاو ناسحإلاو ماعنإلا قحتسي نمب مهب ميلع : ىأ  اریصب اریبخ هدابعب ناک هّلِإ » :هلوقو

 : لاق اذهلو ؛ةغارإلاو'"'* لالضإلاو ءاقشلا قحتسي نم

 موي مهرشحنو هنود نم ءايلوأ مهل دجت نلف للضي نمو دتهملا وهف هللا دهي نمو ط
 .4 © اريعس مهاندز تبخ املك منهج مهاوأُم امصو امكبو ايمع مههوجو ىلع ةمايقلا

 الف هدهي نم هنأب .هل بقعم ال هنأو ء«همکح ذوفنو «هقلخ ىف هفرصت نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 دتهملا وهف هللا دهي نم » :لاق امك «مهنودهي :ىأ ( هنود نم يلو مهل دجت نف للضي نموإ» هل لضم
 0 ا
 سمس ساو لهو م

 لوسراي :ليق :لوقي كلام نب Hs لاق مت نع ا اقدح ريغ نبأ انثذح

 مهيشمي نأ ىلع رداق مهلجرأ ىلع مهاشمأ ىذلا » :لاق ؟ مههوجو ىلع سانلا “رشحي فيك «هّللا

 . نيحيحصلا ىف هاجرخأو .«مههوجو ىلع

 وبأ انثدح «هيبأ نع «ىشرقلا عيمج ني دنتولا ادو, ادو ادا انآ دما مامإلا لاقو

 ءاوفلحت الو اولوق ءرافغ ىنباي :لاقف رذ وبأ ماق :لاق ديسأ نب ةفيذح نع «ةلثاو نب رماع ليفطلا

 «نيساك نيمعاط نيبكار جوف :جاوفأ ةثالث ىلع نورشحي سانلا نأ :ىنثدح قودصملا قداصلا نإف

 لئاق لاقف .رانلا ىلإ مهرشحتو مههوجو ىلع ةكئالملا مهبحست جوفو «نوعسيو نوشي "'جوفو

 ةفآلا «ءلجو زع «هَللا ىقلي :لاق ؟“نوعسيو نوشمي نيذلا لاب امف ءامهانفرع دق ناذه :مهنم

 تاذ فراشلاب اهيطعيف «ةبجعملا ةقيدحلا هل نوكتل لجرلا نإ ىتحءرهظ ىقبي ال ىتح رهظلا "ىلع

 ظ .'' اهيلع ردقي الف“ بتقلا

 .«لاق اذك عيفن» :ت ىف (۳) . ؟لالضلا» :ت ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .رشحت» :ف ىف )٤(

 .(5805) مقرب ملسم حيحصو (4770) مقرب ىراخبلا حيحصو ١١۷( /۳) دنسملا (5)

 .دنسملاو ءأ ءف «ت نم ةدايز ()

 . ؟ىلع ةمئأالا»: ف ىفو ٤٠له ةمئألا » :ت ىف (۹) .«نوقسيو# :ت یف (۸) .«موقو# :ف ىف (۷)

 )١155/6(. دنسملا( ١



 1 يبس 2٠٠١ -4۸) تايآلا : ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 اذهو .نوعمسي ال :4 امصو# نوقطني ال :ىنعي ( امکبو» نورصبي ال :ىأ * ايمع# : هلوقو
 ىف اوزوجف قحلا نع آمصو ًآيمعو مكب ايندلا ىف اوناك امك مهل ءازج لاح نود لاح ىف نوكي

 «تّبَخ املك منهج مهريصمو 2"”ههبلقنمز يآ 4 مهاوأم» هيلإ نوجاتحي ام جوحأ كلذب مهرشحم

 امك ءآرمجو ًاجهوو ًآبهل :ىأ © اريعس مهاندز تئفط :دهاجم لاقو تک: سابع نبا لاق
 .]- :ابنلا] 4 اًباَدع الإ مكديرُت نلف اوُقوذف» :لاق

 اَقْلَح نوثوعبمل انئأ اتاَقرو اماَظع نک اذئأ اولاقو انتايآب اورفك مهاب مهؤازج كلذ

 لعجو مهلثم قلخي نأ ىلع رداق ضرألاو تاومّسلا َقَلَح يذلا هللا نأ اوري مّلوُأ ۵ اديدج

 ته ل

 ا

 و 58 عوقو ا ءانججحو el E اوبذک ميتال وج

 نم هيلإ انرص ام ىلإ انرص ام دعب :ىأ «اديدج اقلَخ نوئوعبمأ اًنئأ» ةرخن ةيلاب 4 تارو اماظع انك

 ىلع مههبنو . مهيلع ىلاعت (؟'مبتحاف . ؟ةيناث ةرم داعن ضرألا ىف باهذلاو قرفتلاو «كالهلاو ىلبلا

 امك كلذ لا ىلع ا كرا ا قلحخ ١ ا و ىلع 5

 2000000 ا ا ل

 قالخلا وهو لب مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومّسلا قلخ ىذا سيلوأ# : لاقو 1137: فاقحألا]

 (توعجرت هيَ آو ءيش لك تركلم هديب يذلا َناَحْبسَف . نوكَيَف نك هل لوقي نأ ايش دارا اذإ هرمأ اَمَنِإ . ميلعْلا

 AT]. ىلا : سي]

 موي : ىأ « مهلثم قلخي نأ ىلع رداق ضرألاو تاَوَمّسلا َقّلَخ يذلا هللا نأ اوري ملأ :انهه لاقو
 . مهأدب امك مهديعيو «ىرخأ ةأشن مهئشنيو مهنادبأ ديعي ةمايقلا

 ًابورضم ًالجأ مهروبق نم مهتماقإو مهتداعإل لعج :ىأ هيف بير أل الَجَأ مهل لعَجَو :هلوقو
 ٠[. ؛ :دوه] «دودعُم لجأل ذل هرَخَوَن امو » :ىلاعت لاق امك ءاهئاضقنا نم دبال ةردقم ةدمو

 مهلطاب ىف آيدامت الإ : اروفك الإ» مهيلع ةجحلا مايق دعب: ىأ < نوملاّظلا ىِبأَفط :هلوقو
 . مهلالضو

 ناسنإلا ناكو قاقنإلا ةيشخ متكسمأل اذإ يبر ةمحر نئازخ َنوُكلمَت متنأ ول لف )»

 . 4 تاروت
 )١( «انتایاب» :ت ىف (۳) . «بتکتس» :ت یف (۲) .«مهلبقم» :أ یف .

 .«جتحاو » :ف ىف (4)



OEE ناعكلا ءارهألا aaa ka a حاا 

 - سانلا اهيأ - مكنأ ول :دمحماي مهل لق “""همالسو هيلع هللا تاولص هلوسرل ىلاعت لوقي
 . قافنإلا ةيشخ متكسمأل «هّللا نئازخ ىف فرصتلا نوكلمت

 نأل ؛ًادبأ دفنت الو غرفت ال اهنأ عم «"اهوبهذت نأ ةيشخ :ىأ رقفلا ىأ :ةداتقو «سابع نبا لاق

 ًاليخب ىأ : "ةداتقو «سابع نبا لاق «اروتق ناسنإلا ناكو# :لاق اذهلو ؛مكاياجسو مكعابط نم اذه

 نأ ول : ىأ :٠١[ ءاسنلا] © اريقن سالا نوت أل اذإَف كّلمْلا نَم بيصن مهل مأ » + لات هللا لاق: اعر

 ثيح نم ناسنإلا فصي ىلاعت هللاو رشت زاذقم الو ائيش ًادحأ اوطعأ امل هللا كلم ىف ابيصن مهل

 قلخ ناسنإلا نإ : ىلاعت لاق امك «هل ةفص علهلاو عرزجلاو لخبلا نإف ؛هادهو هّللا هقفو نم الإ وه

 رئاظن اذهلو .[۲۲ - 49 : جراعملا] ¢ نيلصملا الإ . اعونم ريخلا هسم اذإو. اعوزج رشلا هسم اذإ. اعوله

 هللا ديا ١ ةيييسصلا "قنا و ا و وو ا ناسا و يشل نا رغلا ىف رفق

 ضخغي مل هنإف ضرألاو تاومسلا قلخ ذنم قفنأ ام متيأرأ ءراهنلاو ليللا ءاَحَس 0
 ا

 يّنِإ نوعرف هَل لاقف مهءاج ذإ ليئارسإ ينب لأساف تان تایآ عست ئسوم انیتآ دقلو 9 مه o~ سمسمه ممم ره ^~

 ضرألاو تاومّسلا بر الإ ءالؤه لزنأ ام تملع دَقَل لاق 69 اروح سم يسوم اي كنظأل
 م رل ورە ےہ

 هس نمو هاتقرغأف ضرألا نم مهزفتسي نأ دارأف 60 اروبنم نوعرف اي كنطأل يو رئاصب

 مكب انتج ةرخآلا دعو ءاج اًذِإَف ضرألا اونكسا ليئارسإ ينَبل هدعب نم القو © اعيمج

 .4 اغيل
 هقدصو هتوبن ةحص ىلع ةعطاقلا لئالدلا ىهو «تانيب تايآ عستب ىسوم ثعب هنأ ىلاعت ربخي

 نو طل اور ةر لاو هاو الا يهر « ةزعرف لا لسنا نم هي وحلا اف
 . سابع نبا هلاق . تالصفم تايآ «مدلاو «عدافضلاو «لمقلاو «دارجلاو

 رج او هفازقألا ىف بنتا انمعلاو دلا نع امك لي هتك لا

 «نينسلاو ءهاصعو «هدي ىه:ةداتقو «ىبعشلاو ةمركعو «دهاجمو ءاضيأ" سابع نبا لاقو

 .مدلاو «عدافضلاو «لمقلاو ءدارجلاو «نافوطلاو «تارمثلا صقنو

 «ةدحاو «تارمثلا صقنو نينسلا» ,ىرصبلا نسحلا لعجو .ىوق نسح ىلج رهاظ لوقلا اذهو

 ا فارعألا] « نيمرجم امو اوناكو اوَربْكَتساَفط .نوكفأي ام اصعلا فقلت :ىه ةعساتلا نأ هدنعو

 .(دهاجمو» :أ «ف ىف (۳) .(اهوبهنت:آ ىف (۲) . 1ِكي) :ف ىف )١(

 )٤( هلل مرک» :ف ىف /

 .؟رحبلاو نافوطلاو  :أ ءف ىف (۷) .«هناسلو : | ءف ءت ىف (5)



 )٠١١ - 85 ٠١( تايآلا : ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 امو ءاولعو الط عفا ايا ءاهب اودحجو اهب اورفك ءاهل مهتدهاشمو تايآلا هذه عمو :ىأ
 رجفت تح كل نموت نأ : ولاقو ءاولأس كنم اولأس نيذلا ءالؤه انبجأ ول كلذكف « مهيف "تعجن
 لاق انك هللا كافي نأ لإ اونمآ الو اوباجتسا امل ءاهرخآ ىلإ 4١[ :ءارسإلا] «اعوبني ضرألا نم ان

 : ليق  اًروحسُم ئسوم اي كنظأل ينإ» :_ تايآلا هذه نم دهاش ام هنم دهاش دقو  ىسومل نوعرف
 . ملعأ ىلاعت هّللاو .رحاس ىنعمب

 قلأو» : ىلاعت لوق یف ةينعملا ىهو ءانهه ةدارملا ىه ةمئألا ءالؤه اهرکذ ىتلا عستلا تايآلا هذهف

oTنمألإ يار اجلا  

1Y0 

 oir ساه مو

 اصعلا e نيتاه ئز YY] - لک 7 € نيقساف امو اونا مهن هموقو وعرف ىلإ تايآ

 .اهلصفو «فارعألا ةروس» ىف تايقابلا تايآلا نيبو ءديلاو

 راهنألا جورخو ءاصعلاب رجحلا هبرض اهنم «ةريثك رخآ تايآ «مالسلا هيلع «ىسوم ىتوأ دقو
 دالب مهتقرافم دعب ليئارسإ ونب هوتوأ امم كلذ ريغو ءىولسلاو نملا لازنإو «مامغلا مهليلظت اهنمو «هنم
 مهيلع ةجح تناكو ءرصم لهأ نم هموقو نوعرف اهدهاش ىتلا تايآلا عستلا انهه ركذ نكلو ءرصم
 : "9[دمحأ] مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف .ًادوحجو ًارفك اهودناعو اهوفلاخف

 نع ت لس ع هللا دبع تعمس : :لاق رم نب ورمع نع «ةبعش انثدح «ديزي انثدح

 ىبنلا اذه ىلإ انب بهذا :هبحاصل ىدوهي لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ىدارملا لاسع نب ناوفص

 هنإف ىبن :هل لقت ال :لاقف ( تان تایآ عست ئسوم انیتآ دقلو» : ةيآلا هذه نع هلأسن ىتح 1
 الو ءاوقرست الو ءائيش هّللاب اوكرشت ال » :ِةلكَي ىبنلا لاقف «هالأسف .نيعأ عبرأ هل تراصل كعمس ول
 ءىربب اوشمت الو ءابرلا اولكأت الو ءاورحست الو «قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو ءاونزت
 متنأو - كاشلا ةبعش  فحزلا نم اورفت ال :لاق وأ - ةنصحم اوفذقت الو «هلتقيل ناطلس ىذ ىلإ
 : لاق] ا :الاقو «هيلجرو هيدي البقف .«تبسلا ىف اودعت الأ ةصاخ “مكيلع «دوهياي
 یشخن انإو ("[یبن هتيرذ نم لازي الأ اعد «مالسلا هيلع «دواد نأل :الاق «؟ ىناعبتت نأ امكعنمي امف»
 .دوهي انلتقت نأ انملسأ نإ

 نع قرط نم هريسفت ىف ريرج نباو «هجام نباو «ىئاسنلاو ‹ىذمرتلا اذكه هاور ثيدحلا اذهف

 . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو . e «جاجحلا نب ةبعش

 ا ا و تق وملك ةر ر ف د م ورا كلا ةو لكشم ك وهو
 هَّللاو «نوعرف ىلع ةجحلا مايقب اهل قلعت ال ةاروتلا ىف اياصو ءاهنإف «تاملكلا رشعلاب تايآلا عستلا
 . ملعأ

 .أ نم ةدايز (۳) ..«لثم» :ت یف () .؟توجن امو» :ت یف (۱)

 .دنسملاو ءأ ءف نم ةدايز (۷) N .ت نم ةدايز (6) . ؟ملسم »:ف ىف (4)

 ىربطلا ريسفتو )۳۷٠۵( مقرب ةجام نبا ننسو )١١١/9( ىئاسنلا ننسو )۳۱٤٤( مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۳۹/٤( دنسملا (۸)

 )۱٥/ ۱1٥(.



 E ETS E ا زل مك ع مع ل ع س

 :ىأ «رئاصب ضرألاو تاومّسلا بر الإ ءالؤه لزنأ ام تملع دق » :نوعرفل ىسوم لاق اذهلو
 دهاجم هلاق .اكلاه :ىأ © اروبم نوعرف اي كظَأل يَّنِإو © هب كتتج ام قدص ىلع ةلدأو اججح

 - كلاهلاو .ًابولغم :ىأ * اروبثم» :كاحضلاو وه أضيأ لاقو . ًانوعلم سابع نبا لاقو .ةداتقو

 + قررا نب هللا دج لاف هلق ذه ل > هاجم لاف امك
 )2 ا

 وق ةليم لام نمو يع لا ناس نق ناطرفلا ضراحا ذا

 . "[كلاه ىنعم]

 ةءارق نكلو . بلاط ىبأ نب ىلع نع كلذ یورو 4« تمل » :هلوق نم ءاتلا عفرب مهضعب أرقو

 اذه اوُناَق ةرصبم انتايآ مهتءاج امل ل :ىلاعت لاق امك «نوعرفل (؟!باطخلا ىلع ءاتلا حتفب روهمجلا

 1۳ :لمنلا ] « نيدسقملا ةبقاع ناك فيك رظناف اًوُلعو املظ مهسفنأ اهتتقيتساو اهب اودحجو. نيبم رحس

 . ٤

 ءديلاو ءاصعلا نم “"هركذ مّدقت امم ىه امنإ تايآلا عستلاب دارملا نأ ىلع لدي ام هلك اذهف

 ججح اهيف ىتلا .مدلاو «عدافضلاو ءلمقلاو ءدارجلاو «نافوطلاو «تارمثلا نم صقنو «نينسلاو

 .هلسرأ ىذلا راتخملا لعافلا دوجوو ىسوم قدص ىلع لئالدو قراوخو «هموقو نوعرف ىلع نيهاربو

 ءهموقو نوعرف ىلع ججح اهيف سيل اياصولا هذه نإف «ثيدحلا اذه ىف درو امك اهنم دارملا سيلو

 نب هلا هب لق نع الإ ولا اذه ماج امو ةرعر ىلع نهال ةماقز نور: اذه ب ةا فار

 «تاملكلا رشعلا نع الأس امنإ نييدوهيلا كنيذ لعلو . ملعأ هَّللاو .ركني ام ضعب هل نإف «"ةملس

 .ملعأ هللاو «كلذ ىف مهو لصحف «تايآلا عستلاب ىوارلا ىلع هبتش

 هعم نمو هانقرغأفل اهنع ي لیزیو اهنم مهيلخي : ىأ < ضرألا نم مهّزفتسي نأ دارآف 9 : و
 هذه نأ عم ةكم حتفب هايي دمحمل ةراشب اذه ىفو «ضرألا اونكسا ليئارسإ ينَبل هدعب نم الو. اعيمج

 :ىلاعت لاق امك ي لوسرلا جارخإب اومه دعب لها نإف قو كلذكو ا لب تلا ةروسلا

 كق انلسرأ دق نم ةّنس . اليلق الإ كفالخ نوبي أل اذإو اهم كوجرخيل ضرألا نم كنوُرفَتسيَل اوُداَك نإو»

 ةونع اهلخدف ءةكم “هلوسر هللا ثروأ اذهلو ؛[الا/ 5 : ءارسإلا] (اليوحت اًّنسل دجت الو السر نم

 اوناك نيذلا موقلا هللا ثروأ امك ءاّمركو اًملح مهقلطأ مث ءاهلهأ رهقو «نيلوقلا رهشأ ىلع

 مهعورزو مهلاومأو نوعرف دالب مهثروأو ءاهبراغمو ضرألا قراشم ليئارسإ ىنب نم نوفعضتسي

 .(لمتشی» :ت یف (۱)

 .(١١ا//6١) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ()

 .«هيلع» :أ ىف )٥( .«ءاتلا حتف باطخلا ىلع » :ف ىف )٤( . ت نم ةدايز (۳)

 را :ت یف (۸) .«ملسم » :ف ىف (۷) .«اهركذ» :ف «ت ىف )١(

 . «هلوسرو)» ت یف قفز
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 نم انفو  :انهه لاقو [54 :ءارعشلا] € ليئارسإ ىنب اهاَننروُأو كلذكإ : لاق امك «مهزونکو مهرامثو
 مكودعو متنأ مكعيمج :ى 1 4 افيفل مكب انج ةرخآلا دعو ءاج اَذِإَف ضرألا اونكسا ليئارسإ ينبل هدعب

 .ًاعيمج : ىأ «اقيفل» :كاحضلاو ةداتقو دهاجمو سابع نبا لاق

 هأرقتل هافرف انارفو © اريذنو ارشبم الإ كاتلسرأ امو لزن قحلابو هانلزنأ قحلابو ل

 .4 69 اليزت هانلزنو ثكم ىلع سانلا ىلع

 «قحلل اًنمضتم : ىأ «لزن قحلاب هنأ «ديجملا نآرقلا وهو ءزيزعلا هباتك نع اربخم ىلاعت لوقي

 هللا ملع انمضتم :ىأ [ 37 :ءاسنلا] 4 همّلعب ُهَلنَأ كْيَلإ لزنأ امب دهشي هللا نكل $ : ىلاعت لاق امك
 .هيهنو هرمأو هماكحأ نم هيلع مكعلطي نأ دارأ ىذلا

 الو «هريغب بشي مل ءاسورحم اظوفحم - دمحماي كيلإ لصوو : ىأ «لزت قحلابو) : هلوقو

 نيكملا نيمألا ("”[ىوَقلا] لا ديدش هب لزن هنإف «قحلاب كيلإ لصو لب «هنم ل الو هيف ديزإ

 . ىلعألا الملا ىف عاطملا

 نمل «اريذنو# نينمؤملا نم كعاطأ نمل « ارشبم الإ 89 دمحم اي :ىأ 4 كاتلسرأ امو 8 :هلوقو
 نيرفاكلا نم كاصع

 SG E الصف :هانعمف «فيفختلاب أرق نم ةءارق امأ (هاتفرف انآرقو» : هلوقو

 نيرشعو ثالث ىف ة © هللا لوسر ىلإ عئاقولا ىلع آمجنم اًقرفم لزن مث ءايندلا ءامسلا نم ةزعلا

 . سابع نبا نع ةمركع هلاق .ةنس

 :لاق 0 00 «ةيآ ةيآ ا :یآ «ديدشتلاب و لاق هنأ نفيا نيا نبا نعد

 ناَقذألل نورخي مهيلع لن قم فل ا ازا و

 َنوُكَيي ناَقذألل َنوُرْخَيَو ۵ ًالوُعَفمَل اتر دعو ناک نإ ابر َناَحْبس َنوُلوُقَيَو 69 ادجس

 . 4 ©۵ اعوشخ مهديزيو
 :ميظعلا نآرقلا اذه نم هب مهتئج اب نيرفاكلا ءالؤهل دمحماي لق : ا هيبنل ىلاعت لوقي |

 فلاس ىف هركذب هونو هللا هلزنأ ءهسفن ىف قح وه ال مأ هب متنمآ ءاوس : ىأ 4 اونمؤت ال وأ هب اونمآ»

 لهآ حلاص نم :ىأ لبق نم مّلعْلا اوتوأ نيذّلا نإ :لاق اذهلو ؛هلسر ىلع ةلزنملا هبتك ىف نامزألا
 اذه 4 مهْيَلَع ىَلتي اذإ» هوفرح الو هولدبي ملو 2« هنوميقيو مهباتكب نوک نيذلا باتكلا

 .«نامزلا» : ىف (۲) .أ ف ‹«ت نم ةدايز )١(
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 ىلع ًاركش «لجو زع ءهلل :ىأ 4 ادجس) هجولا لفسأ وهو «نفذ عمج 4 ناَقذَألل َنوُرْخَي ءنآرقلا
 ؛ باتكلا '(اذه] هيلع لزنأ ىذلا لوسرلا اذه اوكردأ نإ ءًالهأ مهايإ هلعج نم «مهيلع هب معنأ ام

 ىذلا داعيملا فلخي ال هنأو «ةماتلا هتردق ىلع ًاريقوتو اميظعت : ىأ © ابر ناحبس» :نولوقي اذهلو

 نير دعو ناك نإ اتر احبس :اولاق اذهلو ِ؛ِةِْيلك دمحم ةثعب نع نيمدقتملا] ءايبنألا ةنسلأ ىلع مهدعو

01011 

 «هلوسرو هباتكب اقیدصتو آناميإو لجو زع هلل اعوضخ : ىأ «نوكيي ناَقذألل َنوُرْخَيَول :هلوقو

 «مهارقت مهاتآو ىده مهداز اودتها نيدو :لاق امك ًاميلستو انايإ :ىأ ءاعوشخ هللا مهديزيو

 .[1۷ :دمحم]

 : رعاشلا لاق امك «دوجس ىلع دوجس فطع ال ةفص ىلع ةفص فطع (نورخيو © : هلوقو

 مَحدرملا ىف ةبيتكلا ثيلو  مامهلا نباو مْرَقلا كلا ىَلِإ

 كتالصب رهجت الو ئنسحلا ءامسألا هَل اوعدت ام ايأ نَمْحَرلا اوعذا وأ هللا اوعدا لق

 هل نكي مّلو ادلو ذختي مل يذلا هلل دَمَحْلا لُقَو اد ًاليبس كلذ َنْيَب غتباو اهب تفاَحُت الو

 :4 20 رک کر را ی "رو ل نكي متر تلت يف كير
 نم نيعناملا «لجو زع هلل ٍةمحرلا ةفص نيركنملا نيكرشملا ءالؤهل دهيم ادا لق :ىلاعت لوقي

 نيب قرف ال : ىأ « يملا هامسألا هلق رعد ال أ سطل رضا را هلل ارغذاوت :نمحرلاب هتيمست

 هلا وه » : ىلاعت لاق امك «ىنسحلا ءامسألا وذ هنإف ««نمحرلا» أ "ساب وأ «هّللا» مساب هل مكئاعد

 هَل حسي ئئسحلا ءامسألا هَل » :لاق نأ ىلإ € ميحّرلا نمَحَرلا وه ةداهشلاو بيلا ملاع وه الإ هِل ال يذلا

 Yé] ۲۲ : رشحلا] € ميكحلا زيزعْلا وهو ضرألاو تاوَمّسلا يف ام

 نمحراي « :هدوجس ىف لوقي وهو اَب ىبنلا عمس نيكرشملا نم ًالجر نأ : APE ٤ ىور دقو

 نع ىور اذكو .ةيآلا هذه هللا لزنأف .نينثا وعدي وهو ا :لاقف ا( 000

 : دمحأ مامإلا لاق « ةيآلا (كتالصب رهجت الوإ : هلوقو

 ةيآلا هذه “"تلزن :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس 7 نع «رشب وبأ انثدح میشه ادن

 ىلص اذإ ناك :لاق € ` اليبس كلذ نيب غتباو ] اهب تفاخت الو كتالصب رهجت الو» ةكمب راوتم وهو

 .هب ءاج نمو «هلزنأ نم اوبسو «نآرقلا اوبس نوكرشملا كلك معا املف «نآرقلاب هتوص عند هباحصأب

 نآرقلا اوبسيف نوكرشملا عمسيف كتءارقب :ىأ 4 كتالصب رهجت الو» ال : هيبنل ىلاعت هللا لاقف : لاق

 .«مساو» :ت ىف (۳) .ف ءت نم ةدايز (۲) ١ .أ نم ةدايز )١(

 )٤( ىربطلا ريسفت )١1١/١6( انه هرصتخا ظفاحلا نأكو .

 ) )0.أ نم ةدايز (۷) . تأرق» :ت ىف (7) .«انثدح» :ف ىف



 1۲۹ 21١١١ ١١١( )ناتيآلا : ءارسإلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 .4 ًاليبس كلذ نيب غتباو» كنع هوذخأي ىتح نآرقلا مهعمست الف كباحصأ نع 4 اهب تفاخت الو $

 ق و ني .سايإ نب رفعج رشب ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف ف هاج رخأ

 . “یاش كلذ ىأ لعفي «كلذ طقس « ةنيدملا ىلإ رجاه املف» :دازو «سابع نبا

 لوسر ناك :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «نيصحلا نب دواد ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 نأ دارأ اذإ لجرلا ناكف «هنم اوعمتسي نأ اوبأو هنع اوقرفت «ىلصي وهو نآرقلاب رهج اذإ لل هللا

 ىأر نإف ا ل هت یو رل اه نقم كلك هللا لور ن تب

Eعمتسي مل "وي ٤ هتوص ضفخ نإف« ' " عمتسي ملف مهاذأ ةيشخ بهذ )همتسي هن  

 تفاح الر كنع اوقرفتيف € كتالصب رهجت الو : هللا لزنأف« ESR * يذلا

 عفتنيف «عمسي ام ضعب ىلإ ىوعري هلعل «مهنود كلذ قرتسي نم اهعمسي نأ دارأ نم عمسُت الف «اهب

 . 4 الیبس كلذ نيب غتباوإ» هب

 .ةالصلا ىف ةءارقلا ىف ةيآلا هذه تلزن 0 «ىرصبلا نسحلاو «ةمركع لاق اذكهو

 اهب تفاخي مل :دوعسم نبا نع «لاله نب دوسألا نع ' "لس ىبأ نب ثعشأ نع ةبعش لاقو

 .هينذأ عمسأ نم

 نيريس نب دمحم نع «ةمقلع نب ةملس نع «ةيلع نبا انثدح «بوقعي انثدح :ريرج نبا لاق

 :ركب ىبأل ليقف «هتوص عفري ناك رمع نأو «هتوص ضفخ أرقف ىلص اذإ ناك ركب ابأ نأ تئبن : لاق

 مل :رمعل ليقو .تنسحأ :ليقف «ىتجاح ملغ دقو لجو رع قبر“ ىجانأ لاق ؟ اذه حضن ل

aTل  E0 0 تیا  

 «ىروثلا ىور اذكهو e : سابع نبا نع ا e ل

 نب ديعسو «دهاجم لاق اذكو .ءاعدلا ىف تلزن :ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «كلامو

 .ريبزلا نب ةورعو «لوحكمو «ضايع وبأو « ريبج

٠ 

 ميت ىنب نم بارعأ ناك :لاق دادش نب هللا دبع نع .ىرماعلا شايع '''7[نبا] نع ىروثلا لاقو
 كتالصب رهجت الو» :ةيآلا هذه تلزنف :لاق .ًادلوو ًالبإ انقزرا مهللا :اولاق لَو ''""ىبنلا ملس اذإ

 . © اهب تفاخت الو
 ED) مقرب ملسم حيحصو (YVYY) مقرب ىراخبلا حيحصو )78/١( دنسملا (۱)

 .«هاور» :ف ىف (۲)

 )١77/١6(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (©)

 .«عمسيلا :ت یف () .؟عمسي » :ف ءت ىف (0 ؛4)

 .«ىذلا عمسي ملو ١ :ت ىف (۸) . «هتوص هم هللا لوسر ضفخ نإو» :ف ىف (۷)

 .ىربطلا نم تبثملاو ؟ميلس ىبأ نعل :ت « ه ىف (9)
 ,(١؟6١/5) ىربطلا ريسفت 0

 .«هللا لوسر» :أ ءف ىف (10 .ف نم ةدايز )١١(



 ما اخو o a نما ملت كج كيه ب ا للا

 ني ورع ني ماتم نع «ثايغ نب صفح انثدح «بئاسلا وبأ انثدح :ريرج نبا لاق :رخآ لوق

 تفاخت الو كتالصب رهجت الوإل :دهشتلا ىف ةيآلا ا تلزن ءاهنع هّللا ىضر «ةشئاع نع «هيبأ

 . اهب
 . هلثم « نيريس نب دمحم نع ءراوس نب ثعشأ نع « صفح لاق هبو

 ٠ حل : لوف ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق زرخآ لوق 0

e e TS ا 

 هنع «ةداتق نع «ديعسو .هب هنع «فوع نع <« عيشه . هب «نسحلا نع نع «رمعم نع «قازرلا دبع

 .كلذك

 لهأ :لاق ( اليبس كلذ نيب غتباو# :هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق :رخآ لوق
 امك حيصي نأ هاهنف «هءارو هب مه نوحيصيو «هب حيصيف فرح اب مهدحأ رهجي مث «نوتفاخي باتكلا

 .ةالصلا نم

 هز «ىنسحلا ءامسألا ةيركلا هسفنل ىلاعت تبثأ امل : ادو ذختي مل ىذا هلل دمحلا لقول : هلوقو
 هللا وه لب (كلملا ىف كيرش هَل نكي ملو ادلو ذختي مل ىذا هلل دمحلا لقول :لاقف صئاقنلا نع هسفن

 . دحأ ًاوفك هل نكي ملو« دلوي ملو دلي مل ىذلا «دمصلا دحألا
 : 0 5 . 5 1 2 تا 2 قاع 3© مم

 لب ءريشم وأ ريزو وأ ىلو هل نوكي نأ ("7ج اتحيف ليلذب سيل :ىأ «لذذلا نم يلو هل نكي ملو»

 كيرش ال «هدحو هتئيشكب او اهردقمو «هل كيرش ال هدلحو ءايشألا قلاخ الا و

 .هل

 .دحأ رصن یغتبي الو ًادحأ فلاحي مل :4لّذلا نم يلو هَل نكي ملو# :هلوق ىف دهاجم لاق

 .ًاريبك ًاولع نودتعملا نوملاظلا لوقي امع هّلجأو همّظع :ىأ «(اريبكت هربكو 9

 لوقي ناك هنأ ىظرقلا نع « رخص وبأ ىنربخأ ء«بهو نبأ انأبنأ « سنوي ی :ريرج نبا لاق

 هللا ذختا :اولاق ىراصنلاو دوهيلا نإ :لاق ءةيآلا (ادّلو ذختي مل ىذّلا هلل دمحلا لقول :ةيآلا هذه ىف

 لاقو .كلم امو هكلمت «كل وه اكيرش الإ ؛كل كيرش ال ؛كيبل "(كيبل]:برعلا 20لاقو دلو
 ادلو ذختي مل ىذا هلل دمحلا لقول : ة۲ هته هللا ل زناف“ لل هللا ءايلوا لول ولار نرالا

 . 4 ارب ريو لذا نم ىو هل نكي ملو كلما يف كيش هَل نكي مو
 ناك يك ىبنلا نأ انل ركذ :ةداتق نع «ديعس انثدح < E انثدح] ءرشب انثدح :ًاضيأ لاقو

 .أ نم ةدايز (۳) .«جاتحيالف» :أ ىف (۲) .«تلزنأ» :ت ىف )١(

 .«تلاقو» :أ «ف «ت ىف (5) .؟غتبي ملو» :ف ىف (5) .«اهردقمو اهربدمو» :ف «ت ىف (4)

 .أ ءف هت نم ةدايز (۸) .اف نم ةدايز (۷)



 س 3-11-0595 اعالار ةرؤوش.ح سالا لا

 َنَم ىلو هَل نگی ملو كلملا ىف كيرش هَل نکی مو ادّلو دخ مل ىذا هلل دَمَحْلا لقول ةيآلا هذه هلهأ ملعي
 لاو ٠ لها نم ريغصلا 4 اریبکت هربکو للا

 E O a O oa n علق

 . ملعأ هّللاو .ةفآ وأ قرس هبيصيف ةليل ىف تيب ىف تئرق
 ىسوم انثدح «نوميم نب برح انثدح .«ىرصبلا E : ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 هلك هللا :لوسرو انا فييرع :لاق ةريره ىبأ نع را تك ني دمحم نع قليلا ةديع قنا

 مقسلا :لاق .«؟ىرأ ام كب غلب ام« "”نالف ىأ » :لاقف «ةئيهلا ثر لجر ىلع ىتأف ءهدي ىف ىديو
 :لاق ءال :لاق © ؟ رضلاو مقسلا كنع بهذت تاملك كملعأ الأ » :لاق هللا وسو ار كلا
 كردي لهو :لاقو ب هللا لوسر كحضف لف دج نأ اردت تد نأ ا اب
 ىنملعف ىايإ ههَّللا لوسر اي :ةريره وبأ لاقف :لاق .« ؟ عناقلا ريقفلا كردي ام دحأ لهأو ردب لهأ
 ملو دلو ذختي مل ىذلا هلل دمحلا تومي ال ىذلا ىحلا © لع تلكوت» :ةريره ابأ اي لقف :لاق
 فلا لر غ نان ةلأق .«ًريبكت هربكو «لذلا نم ىلو هل نكي ملو «كلملا ىف كيرش هل نكي
 ىتلا تاملكلا لوقأ "لز مل «هَللا لوسراي :تلق :لاق .« ميم » :ىل لاقف :لاق «یلاح تّنسَح
 7 يكلف

 . [هلعأ هَّللاو] .ةراكن هنتم ىفو فيعض هدانسإ

 )١( ف ىف ١منهم(.

 .«اهلك ةيآلا .< ادّلو ذخَتي مل ىذلا هلل دمحلا» :زعلا ةيآ ١ :اعوفرم سنأ نب ذاعم ثيدح نم (44 ٠ /۳) هدنسم ىف دمحأ هاور (۲)
 .«لاق لاقف»: ت ىف (5) .؟اهب یری ال» :ت یف )٤6( .؟كلت ىنأ » :ت ىف (۳)

 .«لزنأ مل » :ت ىف (۷) . ؟ىلص» :ت ىف (5)

 . ؟فيعض وهو ىذبرلا ةديبع نب ىسوم هيفولا oY): /¥( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو عفو )١7/ ىلعي ىبأ دنسم (۸)

 . «ف نم ةدايز (9)

 هيدلاولو هيف أرق نملو هبتاکل هللا رفغ «ةمصعلاو قيفوتلا هبو .ةنملاو دمحلا هللو ءءارسإإلا ةروس ريسفت رخآ» ت یف عقوو

 .«نيمآ نيعمجأ نيملسملا عيمجلو هخياشملو





 ۳ فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 0 هبو ميحرلا نمحرلا هللا مسب]

 فهكلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 :لاجدلا نم ةمصع اهنأو ءاهرخآو اهلوأ نم تايآلا رشعلاو ءاهلضف ىف درو ام ركذ

 ءاربلا تعمس :لاق قاحسإ ىبأ نع «ةبعش انثدح ««رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 «هتيشغ دق  ةباحس :وأ - ةبابض اذإف رظنف ءرفنت تلعجف «ةباد رادلا ىفو .فهكلا لجر أرق :لوقي

 .«نآرقلل تلزنت وأ «نآرقلا دنع تلزنت ةنيكسلا اهنإف «نالف أرقا» :لاقف يَ ىبنلل كلذ ركذف

 نب ديسأ :وه ولتي ناك ىذلا لجرلا اذهو . "هب « ةبعش ثيدح نم «نيحيحصلا ىف هاجرخأ
 “قبلا ريف ىف مدقت امك ةريصخلا

 «دعجللا ىبأ نب ملاس نع «ةداتق نع «ىيحي نب مامه انربخأ «ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ةروس لوأ نم تايآ رشع ظفح نم» :لاق ةه ىبنلا نع ءءادردلا ىبأ نع «ةحلط ىبأ نب نادعم نع
 . «لاجدلا نم مصع «فهكلا

 نم» :ىذمرتلا ل «ةداتق ثيدح دزه 3 ئلطرعلاو «ىئاسنلاو «دواد وبأو اكس هاور

 . حيحص نسح :لاقو « «فهكلا لوأ نم تايآلا ثالثلا ظفح

 نب ملاس تعمس «ةداتق نع «ةبعش انثدح «جاجح انثدح :دمحأ "[مامإلا] لاق :ىرخأ قيرط
 ةروس نم رخاوألا رشعلا أرق نم» :لاق ةي ىبنلا نع «ءادردلا ىبأ نع «نادعم نع ثدحي دعجلا ىبأ
 . «لاجدلا ةنتف نم مصع فهكلا

 تايآ رشع أرق نم» :ىئاسنلا ظفل ىفو . "هب «ةداتق ثيدح نم «ىئاسنلاو اًضيأ كيس فاول

 .هركذف ء«فهكلا نم

 نع «دلاخ نع «ىلعألا دبع نب دمحم نع «ةليللاو مويلا» ىف ىئاسنلا هاور دقو : رخآ ثيدح

 رشعلا أرق نم» :لاق هنأ لَك هللا لوسر نع نابوت نع ءدعجلا ىبأ نب ملاس نع «ةداتق نع «ةبعش
 نمو نابوث نم هعمس املس نأ لمتحيف . «لاجدلا نم هل ةمصع هنإف «فهكلا ةروس نم رخاوألا

 )١( ت نم ةدايز .

 . )۷۹١( مقرب ملسم حيحصو (7714) مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۸۱ )٤/ دنسملا (۲)

 . اهلضف ىف «ةرقبلا ةروس ريسفت لوأ ىف (۳)

 .«ىئاسنلاو ىذمرتلا» : ف ىف )٤(

 ىذمرتلا ننسو )۸٠۲١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )٤۳۲۳( مقرب دواد ىبأ نتسو (804) مقرب ملسم حيحصو )١197/6( دنسملا (6)

 . (۲۸۸7) مقرب

 . ف نم ةدايز (0)

 . )1٠١185( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (804) مقرب ملسم حيحصو (841/7) دنسملا (۷)

 . )۱١۰۷۸۴( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۸)



 ا و ا ا

 . ءادردلا ىبأ

 ذاعم نب لهس نع «'"دياف نب نابز انثدح «ةعيهّل نبا انثدح «نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 تناك ءاهرخآو فهكلا ةروس لوأ أرق نم» :لاق هنأ هَ هللا لوسر نع «هيبأ نع «ىنهجلا سنأ نبا

 ةرفنا »47 !ءامنتلا ی نيب امد روتتملا فتاك ايلك اهلك مو فاو ىلإ ةد وم وون هل
O SÎ 

 آنی دی ن لا رع «ةييرغ ل كانسإب# ایف ىقأ ةيودرم نی رکی وبأ ظفاحلا یورو

 «ةعمجلا موي ىف فهكلا ةروس أرق نم» :ةب هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «عفان نع «ميرم
 . «نيتعمجلا نيبام هل رفغو «ةميقلا موي هل ءىضي «ءامسلا ناّنَع ىلإ همدق تحت نم رون هل عطس

 . فقولا هلاوحأ نسحأو ءرظن هعفر ىف ثيدحلا اذهو

 فام ناو" ريكي نييك نع همس و ا نب ليعمل مجالا" 1

 أرق نم :لاق هنأ ءهنع هللا ىضر «یردخلا ديعس ىبأ نع © )دابع نب د سيق نع < «رّلجم ىبأ نع

 ا تا تو تام رولا ی اا مارب یف تلا ور

E Eg PW Rg ١110 كب ة ونوع من 

 ىردخلا .

 دمحم نب 0 و ی رك یا ردم يف مكاحلا هجرحخأ دقو

 نب سيق نع ءزّلجم ('*/ىبأ نع مشاه وبأ انثدح «مْيشه انثدح ءدامح نب مِيَعُن اثدح « ىنارعشلا
 نم هل ءاضأ «ةعمجلا موي ىف فهكلا ةروس أرق نم» :لاق هنأ ةي ىبنلا نع ءديعس ىبأ نع ءداّبع

 ۰ هاجرت ءدانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاق مث ««نيتعمجلا نيبو هنيب ام رونلا

 نب ىيحي هاورو :ىقهيبلا لاق مث «' ''هكاحلا نع «هننس ىف ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور اذكهو
 تناك تلزنأ امك فهكلا ةروس 7 نم» :لاق يَ ىبنلا نأ هدانسإب مشاه ىبأ نع «ةبعش نع «ريثك

 )١( «دياف نب نابوث» :ف ىفو ءادقاو نب دايز» :ت ىف .

 . ؟هجرخيا : ت ىف (۳) «ضرألاو ءامسلا» :ف ىف (۲)

 )6( دنسملا )/٤۳۹( .

 . ف نم ةدايز (5)

 )١( «هب سأب ال دانسإب هيودرم نبا هاور» :لاقو(١/7١0) بيغرتلا ىف ىرذنملا هركذ .

 .ماشه» : أءت ىف (9) . ارشب»: ت یف (۸) .«هاور» : ت یف (۷)

 . ماشه» : ت یف (۱۲) . «اذکهو» : ت یف (۱۱) .(ةدابع» :ف ىف )١(

 :ىروثلا ةياور امأ. ميشه ىلع فالتخالا ىتأيسو .اًقوقوم هب میشه انثدح :لاق (١١١ص) نآرقلا لئاضف ىف ديبع وبأ هاورو (۱۳)

 دمحم لضافلا ققح دقو . اًفوقوم هب ىروثلا نايفس نع نمحرلا دبع قيرط نم 2٠١740 مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا اهاورف

 ىف فوقوم هنأ حجر مث ءاريخ هللا هازج ءدافأو داجأف فقولاو عفرلا ىتياور (۳۳۷ /۱) «نآرقلا لئاضف ةعوسوم» هباتك ىف ىنوهرط

 ر ج
 )١5( ؟وبأ »: تاىف(5١) .؟لضفلا» :ت ىف .

 . )۲٤۹/۳( ىقهيبلل ىربكلا ننسلاو (”58/7) كردتسملا (15)



 ل. (0 )١ تايآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 . ")[ملعأ هللاو] .«ةمايقلا موي رون هل

 نب ديز نب روظنم نب بعصم "نب هللا دبع ثيدح نم ىسدقملا ءايضلا ظفاحلل «ةراتخملا» ىفو

 «ةعمجلا موي فهكلا ةروس أرق نم» : اعوفرم ىلع نع «هيبأ نع «نيسحلا نب ىلع نع «ىنهجلا دلاخ
 ك2 مصع لاجدلا جرخ نإو «ةنتف لك نم مايأ ةينامث ىلإ موصعم وهف

 0 بر]

 اسأب ردنیل امّيق و اجوع هل لعجي د ملو باتكلا ؛ هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل نحل لا{

 د ھا ار ی ا رك , هل ون دييش

 ةملك تربك مهئابآل الو مّلع نم هب مُهَل ام © ادو هلا َدَحَنا اوُناَف نيذّلا رذنيو © ادبأ

 ٍ . 4 ى ابذك الإ نولوقي نإ مههاَوْفَأ نم جرخت

 هنإف ءاهميتاوخو رومألا حتاوف نا ةسدقملا هسفن دمحي ىلاعت هنأ ريسفتلا لوأ ىف مدقت دق

 ىلع زيزعلا هباتك هلازنإ ىلع هسفن دمح اذهلو ؛ةرخآلاو ىلوألا ىف دمحلا هلو ءلاح لك ىلع دومحملا
 ذإ ؛ضرألا لهأ ىلع هللا اهمعنأ ةمعن مظعأ هنإف ؛هيلع همالسو هللا تاولص «دمحم ميركلا هلوسر
 0 .غيز الو هيف جاجوعا ال اميقتسم ًاباتك هلعج ثيح «رونلا ىلإ تاملظلا نم هب مهجرخأ

 هَل لعجي ملو» :لاق اذهلو ؛نينمؤملل اريشبو نيرفاكلل اريذن « ايلج احضاو انيب انيب «ميقتسم طارص
 :لاق اذهلو E الدون هلع a Ea : ىأ (اجوع
 .ًاميقتسم : ىأ 4اميق»

 ةبوقع ءاديدش اسأب هرذني هب نمۇي ملو هبذكو هفلاخ نم : ىأ 4هندَّل نم اديدش اسأَب رذنيل»

 الو ءدحأ هباذع ا ال ىذلا هللا دنع نم :ىأ «هْندَل نمل ىرخألا ىف ةلجآو ايندلا ىف ةلجاع

 5 لحأ ا

 a مع n ع ع

 دن هيف نيدلاخ «ةنحلا وهو TS le هللا دنع ةبوثم : 4

 ءاضقنا الو هل لاوزال اًمئاد

 ۳ 8 ةه 3 .I 5 ا ا 2 4 01
 نحن :مهلوق ىف برعلا وكرشم مهو :قاحسإ نبا لاق «ادلو هللا ذختا اوُناَق '"* نيذّلا رذنيو »

 5 اًقوقوم ةبعش نع ردنغ هاورف «ةبعش ىلع هيف فلتخاو «نيرحبلا عمجما () مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (۱)

 .«نع» :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز (۲)

 . «امهيباتك ىف متاح ىبأ نبا الو «ىراخبلا هركذي مل بعصم نب هللا دبع» :لاقو (570) مقرب ةراتخملا )٤(
 . معنا :ف ىف (7 ۔ . «نعا» : ت یف (0) . ت نم ةدايز (6)

 .أطخ وهو«ىذلا» : ت یف (9) . «ليلج» :ت ىف (۸)



 ا : ةفيكلا ةووهت دن مازال ا في يم

 . هللا تانب مهو « ةكئالملا دبعن

 :ىأ ( مهئابآل الو 8 ملع نم هوكفتئاو هورتفا ىذلا لوقلا اذهب : ىأ ( ملع نم هب مهل ام

 يلا ید ر بل 02

o0 22م  

 E :كلوق مع و ENE AOE را
 :لاق اذهلو ؛مهكفإل ماظعتساو “مهتلاقمل عيشبت اذه نإف ؛رهظأ روهمجلا ةءارق ىلع ىنعملاو

 مهبذك الإ اهيلع مهل ليلد الو نبيل رت ىو تيما اهل نا : ىأ «مههاَوْفَأ نم جرخت ةملك تربك
 . 4 ابذك الإ نوُلوقي نإ» :لاق اذهلو ؛مهؤارتفاو

 رصم لهأ نم خيش ىنثدح :لاقف «ةميركلا ةروسلا هذه لوزن ببس قاحسإ نب دمحم ركذ دقو

 «ثراحلا نب رضنلا شيرق تثعب :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع نا ا اغ

 « هتفص مهل اوفصو «دمحم نع مهولس :مهل اولاقف «ةنيدملاب دوهيلا رابحأ ىلإ 0 ىبأ نب ةبقعو

 اجرخف .ءايبنألا ملع نم اندنع سيل ام ملع مهدنعو «لوألا باتكلا لهأ مهنإف ؛هلوقب مهوربخأو

 «هلوق ضعبو هرمأ “مهل اوفصوو هلك هللا لوسر نع "دوهي رابحأ اولأسف «ةنيدملا امدق ىتح
 نع هولس :مهل تلاقف :لاق .اذه انبحاص نع انوربختل مكانئج دقو «ةاروتلا لهأ مكنإ او

 4 هيف اورق لوقتم لجرلاف لعفي مل نإو «لسرم ىبن وهف «نهب مكربخأ نإف «نهب مكرمأن ثالث
 .بيجع ثيدح مهل ناك دق 2" 0 ؟مهرمأ نم ناك ام «لوألا رهدلا ىف اوبهذ ةيتف نع هولس

 ^[؟وهام«حورلا نع هولسو] ؟''”هوّبن ناك ام ءاهبراغمو ضرألا قراشم غلب فاوط لجر نع هولسو

 . مكل ادب ام هرمأ ىف اوعنصاف «لوقتم لجر هنإف مكربخي مل نإو «هوعبتاف ىبن وهف كلذب مكربخأ نإف

 مكنيب ام لصفب مكانئج دق «شيرق رشعماي :الاقف «شيرق ىلع امدق ىتح ةبقعو رضنلا لبقأف
 :اولاقف يَ هللا لوسر اوؤاجف ءاهب مهوربخأف «رومأ نع هلأسن نأ دوهي رابحأ انرمأ دق «دمحم نيبو

 متلأس امب ادغ مكربخأ» : كك هللا لوسر مهل "لاقف «هب مهورمأ امع هولأسف :انربخأ «دمحماي
 ىف هيلإ هللا ثدحي ال ءةليل ةرشع سمح هب هللا لوسر ثكمو «هنع اوفرصناف « نشتسي ملو .«هنع

 ءادغ دمحم اندعو: اولاقو ةكم لهأ ' ”فجرأ ىتح «مالسلا هيلع «ليربج هيتأي الو ءاّيحو كلذ

 للي هللا لوسر نزحأ ىتحو .هنع هانلأس امع ءىشب انربخيال ءاهيف انحبصأ دق ةرشع سمخ مويلاو

 هللا دنع نم «مالسلا هيلع «ليربج هءاج مث «ةكم لهأ هب ملكتي ام هيلع قشو هةنع قولا كلكم
 رم نم هنغ ولاا ربخو هع هنزح ىلع هايإ هتبتاعم اهيف «فهكلا باحصأ ةروسب «لجو زع

 امو ير رمأ نم حورلا لف حورلا نع كنوُلأسيو» :لجو زع هللا لوقو «فاوطلا لجرلاو لا
 Ae ءارسإلا] 4 ًاليلق ًالإ مْلعْلا م متيتوأ

 .«ىدوهيا :ت ىف (۳) . «مهلاقملا :ت ىف (۲) . ؟مظعو» :ت ىف )١(

 .«هنإف» :أ ىف (5) .«لاقو» :ت ىف (5) .«هل» : ىف )٤(

 . «اولاقف» :ت ىف (4) . ىربطلا نم ةدايز (۸) -«هؤانب» : ءت ىف (۷)

 . «هيقفلا» : ت ىف )۱١( .؟بجوأ» :ت یف (۱۰)

 . (١؟ا6١/9) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱۲)



 س أ تح تانآلا» فلا نوش مالا طا

 ام انلعج اإ 0 افسأ ثيدحلا اذهب | ونمؤي مَّل نإ مه راّثآ ىلع كسم عخاب كّلعَلَف ظ

 اديعص اًهْيَلَع ام نولعاج اّنإَو ص المع نَسْحَأ مهيأ مهولبنل اهل ةنيز ضرألا ىلع

 . 4 تازرج
 لاق امك «هنع مهدعبو ناميإلا مهكرتل «نيكرشملا ىلع هنزح ىف "ب هلوسر اًيلسم ىلاعت ل

 :YY لحنلا] (مهيلع نزحت الو : لاقو ]۸: رطاف] « تارسَح ِمِهيَلَع كسقن بهذت الف » : ىلاعت

 ۳ :ءارعشلا] 4 نيدمؤُم اوُنوُكَي "هلأ كَسْفَت عاب كلَ > لاو

 اونمؤي مل نإ مهراثآ ىلع كّسْفُن عخاب كّلعْلف» : لاق اذهلو ؛مهيلع كنزحب كسفن كلهم ىأ : عخاب
 . افسأ كسفن كلهتال :لوقي  افسأ  .نآرقلا : ىنعي «€ثيدحلا اذهب

 ال : ىأ «براقتم ىنعملاو .اًعزج :دهاجم لاقو .مهيلع اًنزحو اًبضغ كسب لتاق : ةداتق لاق

 بهذت الف ءاهيلع لضي امنإف لض نمو «هسفنلف ىدتها نمف «هللا ةلاسر مهغلبأ لب «مهيلع فسأت

 . تارسح مهيلع كسفن

 بارق ناد الل راجعا ناد: ايلعج قو“ ةا ةو رم هتاف راق ايندلا لعج هنأ ىلاعت ربخأ مث

 . 4 ًالَمَع نسحأ مهيأ مهولبتل اهل ةنيز ضرألا ىَلع ام اتلعج اإ : لاقف

 ةرضخ ايندلا نإ»: لاق هنأ ةي هللا لوسر نع ءديعس ىبأ نع «ةرضت ىبأ نع «ةداتق لاق

 ةنتف لوأ نإف ءءاسنلا اوقتاو «"ايندلا اوقتاف «نولمعت اذام رظانف اهيف مكفلختسم هللا نإو «'؟”ةولح
 , الا ىف تناك ليئارسإ ىنب

 ام نولعاج اًنِإو# :لاقف ءاهبارخو اهباهذو ءاهئاضقناو اهغارفو ءاهئانفو اهلاوزب یا ربخأ مث
 اكلاه اهيلع ءىش لك لعجنف «رامدلاو بارخلا ىلإ ةنيزلا دعب اهوريصمل انإو : ىأ «ازرج اديعص اهيل

 انإو» : يلا هلو یف سابع نبا نع قولا لاق امك دب عقشي الو تبيال : :(ازرج اديعصإ)

 اديعص#» :دهاجم لاقو .ديبيو اهيلع ءىش لك كلهي:لوقي «ازرج اديعص اهيلع ام توُلعاَج

 .اعقلب : ازرج

 .تابث الو رجش اهيف نسل ىتلا ضرألا + ديعضصلا :ةداتق لاقو

 انأ اوري مل وأ# :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ؛ءىش اهيف سيل ىتلا ضرألا :ديعصلا :ديز نبا لاقو

 :Yv]. ل

 نافل اهيلع ام نإ ‹ضرألا ىنعي ر «ازرج اديعص اهْيَلع ام نولعاجَل اًنإول :قاحسإ نب دمحم لاقو

 . ىرتو عمست ام كنزحي الو سأت الف هللا ىلإل عجرملا نإو «دئابو

 .أطخ وهو «مكلعل» :أ ىفو ؛«كلعلو» :ت ىف (۲) . «هيلع همالسو هللا تاولص» :أ ىف )١(

 .«ايندلا اوقتاو «نولمعي» :أ ىف (5) .«ةرضخ ةولحا :أ ءف ىف (6) . أطخ وهو «الأ ىلع» :أ «ت ىف (۳)

 . هب ةرضن ىبأ نع ةملسم ىبأ قيرط نم )۲۷٤۲( مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو (1)

 «عجرملا هللا ىلإ» :أ ءف ىفو ««هللا ىلإ عجرملا» :ت ىف (۸) *«نورصبت الفأ» :أ ىف (0)



 ١7( -۹) تايآلا : فهكلا ةروس - سماخلا ءزحلا ل للدلدل ل ل دس 1م

 ىَلِإ ةّينفْلا ىوأ ذإ © ابجع اَنتايآ نم اوناك ميقرلاو فهكْلا باحصأ ن

TD ا 

 .4 9 9 ادمَأ وثب امل ئصخأ نيبزحلا يأ ملعتل مهاننعب مث © اددع نينس فهكلا

 مث ءراصتخالاو لامجإلا ليبس ىلع < (")[هيقرلاو] فهكلا ''"باحصأ ةصق نع رابخإ اذه
 انتایآ ن نم اوناک ميقّرلاَو فهكلا باحصأ نأ  دمحماي :ىنعي 4 تبسح ما :لاقف كلذ دعب اهطسب

 ليلا فالتشاز ‹ضرألاو تاومسلا قل ناف «انناطلسو انتردق نق ی مهرمأ سيل : ىأ 4ابجع

 هللا ةردق ىلع ةلادلا ةميظعلا تايآلا نم كلذ ريغو «بكاوكلاو 1 سمشلا ريخستو «راهنلاو

 5 ميقرلاو] فهكلا باحصأ رابخأ نم بجعأ ءىش هزجعي لرد داق تاس اه لع هاو لا
 4« اًبجع انتايآ نم اوناك ميقرلاو فهكلا باَحصَأ نأ تّبسح مأ# :دهاجم نع «جيرج نبا لاق امك
 !كلذ نم بجعأ وهام انتايآ نم ناك دق :لوقي

 (ابجع انتایآ نم اوناك ميقّرلاو فّهَكلا باحصأ نأ تْبسح مأ» : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 ا تقيكلا 7 :باحما ناك نم لضفأ ل لا لوفي

 تاعا ناش م نحيا تالا نع ىج هنأ تروظا ام قا ن دمحم لاقو

 ميقرلاو فهكلا

 امأو .نوروكذملا ةيتفلا ءالؤه هيلإ أجل ىذلا وهو «لبجلا ىف راغلا :وهف «فهكلا» امأو]

 . ةداتقو «ىفوعلا ةيطع لاق اذكو .ةّليأ نم بيرق داو وه : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقف [«ميقرلا»

 . ىداولا مسا :«ميقرلا» و «ىداولا راغ : وهف «فهكلا» امأ :كاحضلا لاقو

 . مهفهك هيف ىذلا ىداولا وه :مهضعب لوقيو «'مهناينب '''”ناك:«ميقرلا» :دهاجم لاقو

 « «ميقرلا» :هلوق ىف سابع نبا نع «ةمركع نع ءكامس نع ءىروثلا انربخأ 00

 . فهكلا هيف ىذلا لبجلا : «ميقرلا» :سايع نبا نع «جيرج نبا لاقو

 مسا :لاق سابع نبا «' [نع «دهاجم] نع «حيجت ىبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نبا لاقو

 فهكلا لبج مسا نأ : ىئابجلاا بيعش نع «ناميلس نب بهو ىنربخأ :جيرج نبا لاقو

 . نارمح بلكلاو 2. مريح فهكلا مساو ‹ سولجنب

 2 ت

 95 ؟ بيجعاا 3: «ف«ت ىف (۳) 7 ت نم ةدايز قفز . «لهأ» :أ ىف )000

 . اريرج» :ت یف (5) .أ ف نم ةدايز (9) . ؟ريدقا :ت ىف (4)

 .ف نم ةدايز (9) . «رهظأ ام» :ت ىف (۸) .«لهأ باحصأ» :ت ىف (۷)

 نم مهب مهتب یف .ف نم ةدايز (۱۲) .؟مهب مھتباتک» :ت یف (۱۱) . «باتك» :أ یف (۰)



 س ت ا )ا هقوكلا وو ماا را

 الإ هملعأ نآرقلا :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «كامس نع «ليئارسإ انأبنأ : قازرلا دبع لاقو

 . ميقرلاو «هاوألاو ءاّناتح

 ؟ ناينب مأ باتكأ ؟ميقرلا

 :ريبج نب ديعس لاقو .باتكلا : ميقرلا :سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . فهكلا باب ىلع هوعضو مث «فهكلا باحصأ صصق هيف اوبتك «ةراجح نم حول: "[ميقرلا]

 . ۹ : نيففطملا] 4موُقَرَم باتكإل : أرق مث .باتكلا :ميقرلا :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 لاقي امك «موقرم '"”ىنعمب ليعف «ميقرلا» :لاق ريرج نبا رايتخا وهو «ةيآلا نم رهاظلا وه اذهو

 1 ملعأ هّللاو .حيرج :حورجمللو ‹ ليتق :لوتقملل

 ربخي :4 ادشر انرمأ نم ال يهو ةمحر كندّل نم انتآ انبر اولاقف فهكلا ىلإ ةيتفلا ىوأ ذإ 8 :هلوقو

 راغ ىلإ اوؤِجَلَف مهنم اوبرهف .هنع مهونتفي الثل مهموق نم مهنيدب اورف نيذلا «ةيتفلا كئلوأ نع ىلاعت

 انتآ انيرو» :مهب هفطلو هتمحر ىلاعت هللا نم نيلئاس اولخد نيح اولاقف «يهمرق نع ارجل لبج یف

 ادر اَنِرمَأ نم انَل يهو انموق نع انرتستو اهب انمحرت ةمحر كدنع نم انل به: ىأ (ةمحر كندل نم
 انل تيضق امو» : ثيدحلا ىف ءاج امك يشر انتبقاع لعجا :ىأ ءادشر اذه انرمأ نم انل ردقو :ىأ

 هنأ ا هللا لوسر نع «ةاطرأ نأ نو تيد دره دلا ىفو ««ادشر هتبقاع لعجاف «ءاضق نم

 . «ةرخآلا باذعو ايندلا ىزخ نم انرجأو ءاهلك رومألا ىف انتبقاع نسحأ «مهللا» : وعدي ناك

 ىلإ ! اولخد نيح مونلا مهيلع انيقلأ : ىأ 4 ادّدَع نينس فهَكْلا ىف مهناذآ ىلع انبرضف 2 :هلوقو

 000 معاردب مهدحأ چ «كلت مهتدقر نم : ىأ «مهاتثعب مث » ةريثك نينس اومانف .فهكلا

 « نيبزحلا ىأ مّلعتل مهانثعب مثل : لاق اذهلو ؛هليصفتو هنايب ىتأيس امك «هنولکأی ًاماعط اهب مهل ىرتشيل
 : 2هلوقك ةياغلا دمألا نإف ءةياغ :ليقو ءًاددع : ليق (ادّمَأ اوثبَل امل ئصحأ 8 مهيف نيفلتخملا : ىأ

 دمألا ىلع ىلوتسا اّذِإ داوجلا ل

 مو مماع fF o # مها 9. l0 6م

 ئلع انطبرو 029 ىده مهاندزو مهرب اونمآ ةيتف مِهّنِإ قحاب مهأبت كيلع صقن نحن ل
 اذإ الق دق اهل هنود نم وعدت نل ضرألاو تاومّسلا 2 ا اولاقف اوماق ذإ مهبولق

- 

2 

 نمم ملظَأ نمف نيب ناَطْلسب مهيَلع نوتأي الو ةهلآ هنود نم اوُذَحَنا انموق ءالؤه 6 اططش

 ما ممم مل

 كل ري فيلا ىلإ اورا ل لإ دوي نسور إو و اين لل ىلع رت

 )١( «نم» :ت یف (۳) . «باتكلا لهأ» :أ ىف (0) . ف نم ةدايز .

 )٤( .؟ةنيعم 7:أ «ف ىف (5) .«ادشر هتبقاع» :أ ءف ىفو ««دشر هتبقاع» :ت ىف

 )6( ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو «ىنايبذلا ةغبانلا وه )1١6//ا١(.
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 . 4 © افر مک رمَأ نم مک ئیھیو هتمحر نم مكبر

 لبقأ مهو - بابشلا مهو - ةيتف مهنأ ىلاعت ركذف ءاهحرشو ةصقلا طسب ىف عرش انهه نم

 مهرثكأ ناك اذهلو ؛لطابلا نيد ىف '')اوّسعو اوتع دق نيذلا «خويشلا نم ليبسلل ىدهأو «قحلل

 ملسي ملو «مهنيد ىلع اوقب مهتماعف «شيرق نم خياشملا امأو .ًابابش ايي هلوسرلو هلل نيبيجتسملا

 .ًابابش ةيتف اوناك مهنأ فهكلا باحصأ نع ىلاعت ربخأ "'اذكهو .ليلقلا الإ مهنم

 مهاتآو مهدشر هللا مهمهلأف قّلحلا :ىنعي ةطرقلا مهضعب ناذآ ىف ناك هنأ ىنغلب :دهاجم لاق

 .وه الإ هلإ ال هنأ اودهشو «ةينادحولاب هل اوفرتعا :ىأ «مهبرب اونمآف .مهاوقت

 ع 7 و را فا ون دحاو يع اهلادناو ةنآلا لا : «ىده مهاندزو »

 :لاق امك € ىده مھاندزو $: ىلاعت لاق اذهلو ؛صقنيو ديزي هنأو «هلضافتو ناميإلا ةدايز ىل بهذ

 4 ناي مهتدارف اونمآ نيذّلا امأَف : لاقو «[١:دمحم] © مهاوقت مهاتآو ىده (؛  مهداز اودتها نيِدّلاو»

 ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ «[4 :حتفلا] € مهناميإ عم اناميإ اودادزيل ا :لاقو ١7[« 5 :ةبوتلا]

 .كلذ

 اوناك مهنأ رهاظلاو - ملعأ هّللاو «مالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيع نيد ىلع اوناك مهنأ ””ركذ دقو

 مهربخ ظفحب دوهيلا رابحأ ىنتعا ال «ةينارصنلا نيد ىلع اوناك ول “"هنإف «ةيلكلاب ةينارصنلا ةلم لبق

 نوبلطي ةنيدملاب دوهيلا رابحأ ىلإ اوثعب ًاشيرق نأ : سابع نبا نع نع مدقت دقو .مهل مهتنيابل «مهرمأو

 ىذ ربخ نعو «ءالؤه ربخ نع هولأسي نأ مهيلإ اوثعبف هلي هللا لوسر اهب نونحتمي ءايشأ مهنم

 ىلع مدقتم هنأو «باتكلا لهأ بتك ىف ظوفحم رمأ اذه نأ ىلع اذه لدف «حورلا نعو «نينرقلا

 . ملعأ هّللاو «ةينارصنلا نيد

 مهانربصو :ىلاعت لوقي (ضرألاو تاومّسلا بر اتبر اوُناَقف اوُماَق ذإ مهبوُلُق ىلع اتطبرو # : هلوقو
 ركذ دق هنإف «ةمعنلاو ةداعسلاو ديغرلا شيعلا نم هيف اوناك ام ةقرافمو «مهتنيدمو مهموق ةفلاخم ىلع

 اوجرخ مهنأو ؛مهتداسو مورلا كولم ءانبأ نم اوناك مهنأ فلخلاو فلسلا نم نيرسفملا نم دحاو ريغ

 نودبعي اوناكو ؛دلبلا رهاظ ىف هيف نوعمتجي ةنسلا ىف عمتجم مهل ناكو «مهموق دايعأ ضعب ىف ًاموي

 سانلا رمأي ناكو ««سونايقد» :هل لاقي دينع رابج كلم مهل ناكو ءاهل نوحبذيو «تيغاوطلاو مانصألا

 مهئابآ عم ةيتفلا ءالؤه جرخو .كلذ مهعمتجمل سانلا جرخ املف .هيلإ مهوعديو هيلع مهثحيو كلذب

 نم مهموق هعنصي ىذلا اذه نأ "'اوفرع «مهتريصب نيعب مهموق عنصي ام ىلإ اورظنو «مهموقو

 دحاو لك لعجف .ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هلل الإ ىغبني ال ءاهل حبذلاو مهمانصأل دوجسلا

 .؟هوحنو# :ت ىف (۳) .ءاذكو» :ف ىف (۲) .«اوشغو » :أ ىف )١(

 .؟مهنإف ١ :ف ىف (5) .«اوركذ» :ت ىف (5) .أطخ وهو «مهاندز  :أ ىف (4)

 .«اوفرعف » :ف «ت ىف (۷)



 )1١- ١5( 1٤١ تايآلا: فهكلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 مهنم سلج نم لوأ اک .ةيحان مهنع زربتيو مهنم زاحنيو «هموق نم صلختي مهنم

 ءامهتلا سسلجف رخآلا ءاجو دنع سلجف رخآلا ءاجف ةر لظ'تحت نسلج مهدحأ وا
 ءرخآلا مهنم دحاو فرعي الو ءرخآلا ءاجو «رخآلا ءاجو ءرخآلا ءاجو «مهيلإ سلجف رخآلا ءاجو
 ءاقيلعت ىراخبلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك .ناميإلا ىلع مهبولق عمج ىذلا ن و

 : ةا هللا لوسر لاق : تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «ةرمع نع دبع ن قيحي ی نم

 یف ملسم هجرخأو . ۲0١ فلما اهنم ركانت امو «فلتئا اهنم فراعت 0 es دونج حاورألا»

 . ل ° ىبنلا نع ةريره ىبأ نع «هيبأ نع« '””ليهس ثيدح نم هحيحص
 .مضلا ةلع ةيسنجلا :نولوقي سانلاو

 مهنأ ىردي الو «مهنم ًافوخ ؛هباحصأ نع هيف وه ام متکي مهنم دحأ | "لك لعج هنأ ضرغلاو

 «مهنع مكدرفأو a نم مكجرخأ «') ام هنأ  موقاي هللا راع ةزملفت :مهدحأ لاق ىتح «هلثم

 7۳ ام تيأر ' لوا یا انآ رخ لاف ET رش ا
 ىذلا هللا وه ءىش هب كرشي الو '"[هدحو] دبعي نأ قحتسي ىذلا امنإو «لطاب هنأ تفرعف «هيلع
 رخآلا لاقو .كلذك ىل عقو هَّللاو انأو :رخآلا لاقف . امهنيب امو ضرألاو تاومسلا :ءىش لك قلخ
 ًادبعم مهل اوذختاف «قدص ناوخإو ةدحاو ًادي اوراصف «ةدحاو ةملك ىلع مهلك اوقفاوت ىتح ‹كلذك

 نع مهلأسف هيدي نيب مهرضحتساف .مهكلم ىلإ مهرمأب اوشوف «مهموق مهب فرعف «هيف هللا نودبعي

 :هلوقب مهنع ىلاعت ربخأ اذهلو ؛لجو زع هللا ىلإ هوعدو ؛قح اب هوباجأف 00 هيلع مهامو مهرمأ
 ءديبأتلا يفنل :نلو اهل هنود نم وعدت نل ضرألاو تاومسلا بر انبر اولاقف اوماق ذإ ! مهبولق ىلع انطيرو»
 : ىأ 4 اًططش اذإ انف دقلم : مهنع لاق اذهلو ؛ًالطاب ناكل كلذ انلعف ول انأل ؛ًادبأ اذه انم عقي ال :ىأ

 .ًاناتهبو ًابذكو ًالطاب

 اه ةعيض ىلع ةوماقأ اله : يأ < نيب نطلب مهيلع نوئأي الو ةهلآ هنود نم اوُدَحَنا انموق ءالؤه»
 توباط معلب :نولوقي (ابذك هللا ىلع ئرتفا نمم مَلَظَأ نمف » !؟احيحص احضاو ًاليلد هيلإ اوبهذ

 مهددهتو «مهيلع ىبأ هّللاب ناميإلا ىلإ هوعد ال مهكلم نإ :لاقيف .كلذ مهلوق ىف نوبذاك

 « مهرمأ ىف اورظنيل مهلجأو «مهموق ةنيز نم مهيلع ناك ىذلا مهنع مهسابل عزنب رمأو «مهدعوتو

 اولصوت ةرظنلا كلت ىف مهنإف مهب هللا فطل نم اذه ناكو .هيلع اوناك ىذلا مهنيد نوعجاري مهلعل

 . ةنتفلا نم مهنيدب رارفلاو .هنم برهلا ىلإ

 ىف ءاج امك «هنيد ىلع ًافوخ مهنم دبعلا رفي نأ« سانلا ىف نتفلا عوقو دنع عورشملا وه اذهو

 .آ افادت نم ةدايز () .«ناکو» :ف «ت یف (۲) . ؟مهنع) :أ ف یف (۱)

 )۳۳۳١(. مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 ٩. هللا لوسر نع» :أ ءف ىف )١( .«لهس» :أ ىف (5)

 (Y11A). مقرب ملسم حيحص (۷)

 .ءامنإ ١ :ت یف (9) . .«لك هنآ» : ف ىفو ٤۰لک لعج هنآو» :ت یف (۸)

 .؟مهیلع » :ت یف (۱۳) .ف نم ةدايز ١١( ء١١) .ال» :تاىف(١٠)



 (110/) تالا : فهكلا ةرو د نيم اخللا لا ت غ

 نم هنيدب رقي «رطَقلا قاوم لالا بنس اوبر وج ايل مودا لاو رح ارحم كلبا فيات

 كرت نم اهب توفي امل ءاهادع اميف عرشت الو «سانلا نع ةلزعلا عرشت : لاخلا هذه ىفف ؟' 7 نتفلا

 . عمجلاو تاعامجلا

 مهنع ربخأو «كلذ مهل ىلاعت هللا راتخاو ءمهموق نم برهلاو باهذلا ىلع مهمزع عقو املف

 ىف مکنایدأب مهومتفلاخو مهومتقراف اذإو : ىأ 4 هللا الإ نودبعي امو مهومتلزتعا ذإوإ : هلوق ىف كلذب

 E : ىأ 4 هتمحر نم مكبر مكل رشني فهكلا ىلإ اوواف مكنادبأب ًاضيأ مهوقرافف هللا ريغ مهتدابع

 4 اَقَقْرَمِل «هيف متنأ ىذلا : ""9[ىأ] 4 مُكْمأ نم مُک هيو $ مكموق نم اهب مكرتسي ("”ةمحر مكيلع
 نيب نم مهموق مهدقفف «هيلإ اووآف ‹فهكلا ىلإ ًاباره اوجرخ كلذ دنعف .هب نوقفترت ارمأ :ىأ

 هیبنب لعف امك :مهربح هيلع هللا .نمعو ‹مهب رفظي مل هنإ :لاقيف كلملا مهبّلَطَتو ‹مهرهظأ

 كف باطلا ىف يرفق نم نوكرتملا ماجر رز راغ ىلإ ال نخ دلا هبحاصو الو (دمحم]
 لوسراي :هلوق ىف قيدصلا عزج ىأر نيح ةي ىبنلا لاق اهدنعو هيلع نور مهنأ " ”عم هيلإ اودتهي

 هللا نينئاب كنظ ام ءركب ابأ اي » :لاقف ,ءانرصبأل '''هيمدق عضوم ىلإ رظن مهدحأ نأ ول مّللا

 ٍراَعْلا يف امه ذإ نينا ىنا اورقك نيذلا هجرخأ ذإ هللا هرصن دَقَف هورصنت الإ » :ىلاعت لاق دقو «« ؟امهثلاث

 اورفك نيا ةَملك لعجو اهورت مل دونجب هديأو هيلع هتنيكس هللا لرتأق انعم هللا نإ نحت ال هبحاصل لوق ذإ

 مظعأو لجأو فرشأ راغلا اذه ةصقف ٤٠[ : ةبوتلا] 4 ميكح زيزع هللا العلا ىه هللا ةملكو ئلفسلا

 راغلا باب ىلع “اوفقو «مهب اورفظ مهموق نإ :ليق دقو « فهكلا اا هع دره بجار

 مهيلع دياب ab . مهسفنأب اولعف امم رثكأ ةبوقعلا نم مهنم ديرن انك ام :اولاقف «هولخد ىذلا

 نأ ربخأ دق ىلاعت هللا نإف ؛ملعأ هّللاو ءرظن اذه ىفو .كلذ "[مهل] لعُفَف «مهناكم اوكلهيل

 : ىلاعت لاق امك «ةيشعو ةركب فهكلا ىف مهيلع لخدت سمشلا

 تاذ مهضرقت تبرغ اذإو نيميلا تاذ مهفهك نع روازت تعلط اذإ سمّشلا ىرتو
 يم همم لو 2

 هَل دجت نلف للضي نمو دتهملا وهف هللا دهي نم هللا تايآ نم كلذ هم ةوجف يف مهو لامشلا

 .4 9 ادشْرم الو

 دنع هتلخد اذإ سمشلا نأ ربخأ ىلاعت هنأل ؛لامشلا وحن نم فهكلا اذه باب نأ ىلع ليلد اذه

 نب ديعسو «سابع نبا لاق امك «' ةن ءىفلا صلقتي :ىأ € نيميلا تاذإ» هنع روازت اهعولط
 اهعافتراب اهعاعش صلقت قفألا ىف تعفترا املك اهنأ كلذو ؛ليمت :ىأ # روارت $ : ةداتقو «ريبج

 تاذ مهض رق تبرغ اذإو 8 :لاق اذهلو ؛ناكملا كلذ لثم ىف لاوزلا دنع ءىش هنم ىقبي ال ىتح

 «هانلق ام ةحص ىلع لدف «قرشملا ةيحان نم وهو «هباب لامش نم مهراغ ىلإ لخدت :ىأ « لامشلا

 .هنع هللا ىضر «ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (۱۹) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١(

 .ف نم ةدايز (5) .آ ءهف «ت نم ةدايز () .«هتمحرا :ف «ت یف (۲)

 .٤لهآ» :أ «ف ىف (۷) .«همدق» :أ ىف (5) . مثال :ت ىف (0)

 .؟هنيميال :أ ىفو ««هنع» :ت ىف )۱١( .ف نم ةدايز (9) .«اوفقووا :ف «ت ىف (۸)



 )١4( ةيآلا :فهكلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 ول "هنأ :“""هنايبو «بكاوكلاو رمقلاو سمشلا ريسو «ةئيهلا ةفرعمب ملع هل ناكو هلمأت نمل نيب اذهو
 مل ةلبقلا ةيحان نم ناك ولو «بورغلا دنع ءىش اهنم هيلإ لخد ال "”قرشلا ةيحان نم راغلا باب ناك
 ةهج نم ناك ولو «ًالامش الو ًانيمي ءىفلا روازت الو «بورغلا دنع الو عولطلا دنع ءىش اهنم هلخد

 للو هانركذ ام نيعتف .بورغلا ىلإ هيف لزت ملو لاوزلا دعب لب «عولطلا تقو هتلخد ال دولا
 .دمحلا

1١537 

 E : 4مهضرقت » :ةداتقو دهاجمو سابع نبا لاق
 دالبلا ىأ ىف فهكلا اذه ناكمب انربخي ملو «هربدتو همهف انم دارأو كلذب ىلاعت هللا رشا اذقو

 ءالاوقأ هيف اوركذف نيرسفملا ضعب فلكت دقو .ىعرش '0دصق الو هيف انل ةدئاف ال ذإ ؛ضرألا نم
 دالبب :ليقو .ىوتين دنع وه :قاحسإ نبا لاقو . ةليأ نم بيرق ""[وه]: لاق هنأ سابع نبا نع مدقتف
 هللا ا ا ام ف انل ناك ولو .وه هللا دالب ىأب ملعأ هّللاو . ءاقلبلا دالبب : ليقو .مورلا

NTناثلا نم مكدعابيو (*[ةنجلا] ىلإ مكبرقي ًائيش تكرتام » :ِكَي هللا لوسر لاق دقف« , 
 روات تْعلط اذإ سمّشلا ىرتوإل : لاقف ا انملعت هلو .هتفصب ىلاعت انملعأف .«هب مكتملعأ دقو الإ

 مهو لامشلا تاذ مهضرق د تبرع اذإو نيميلا تاذ» ليمت : ملسأ نب ديز نع «كلام لاق ( مهفهك نع
a.ا مهتباصأ ول ذإ ؛مهسمت ال ثيحب ءًالخاد هنم عستم ىف : : ىأ  

 : ضايع ا

 سمشلاو «ءايحأ هيف مهلعج ىذلا راغلا اذه ىلإ ىلاعت مهدشرأ ثيح 4 هّللا تايآ نم كلذ »
eهللا تايآ نم كلذ : لاق اذهلو ؛ مهنادبأ ىقبتل هيف  . 

 ءالؤه دشرأ ىذلا وه : ىأ 4 شرم ايو ُهَل دجت نف لاضي نمو دتهملا وهف هللا دهي نم : لاق مث
 . هل ىداه الف هلضأ نمو «ىدتها هللا هاده نم هنإف «مهموق نيب نم ةيادهلا 0 ةيتفلا

 رو o ريب ههه رت رعي ماه يس

 هْيعارَذ طساب مُهُبلَكَو لامشلا َتاَذَو ِنيِمَيلا تاذ مهو دوُقر مهو اًظاقيَأ مهبسحتو )»

 4 6 اعر مهنم تنمو ارارف مهتم تيلو مهيلع تعلطا ول ديصولاب
 ٠ول ؛مهنيعأ 57'2قبطنت مل «مونلاب مهناذآ ىلع هللا برض امل مهنأ ملعلا لهأ ضعب ركذ

 و : ىلاعت لاق اذهلو ؛ اهل ىقبأ ناك ءاوهلل ةرهاظ تيقب اذإف «ىلبلا اهيلإ رسي
 امك .دقار وهو هذه قبطيو هذه حتفي مث ءانيع حتفيو ًانيع قبطيف ماني هنأ بئذلا نع ركذ دقو (دوقر

 رات الا

 .«قرشملا» :أ! ءف ىف (۳) .«نأ» :ف ىف (۲) . .«هنابف» :ت ىف )١(
 .ارضت الو» :ت یف (5) .«ىعتف» :ت ىف (6) .ةبرغملا ١:1 ىف (4)
 . (هللا» :ت یفو «ف نم ةدايز (9) .اهللا» :ت ىف (۸) .ف نم ةدايز (۷)

 .«قبطت» :ت یف (۱۱) .«مهداسجأو مهبايث»:أ ءف ىفو ,«مهنادبأو مهبايث":ت ىف )٠١(

 .«اليكا :تاىف(١١؟)

 .بعشلا ط ةيشاح نم اًدافتسم ه .أ1(١٠ ؛ص) هناويد ىف تيبلاو ءروث نب ديمح وه ()



 AE A e ناماقللا يول وج ا ا

 مئات ناظقي وھف ايازرلا یرخاب یقتیو ةيتلقم ىدحإب ماتي
 . نيترم ماعلا ىف نوبلقي: فلسلا ضعب لاق 4لامشلا تاو نيميلا تاذ مهباقنو :  ىلاعت هلوقو

 :ضرألا مهككأل "ويلقي هل ول * نئابع' قبا لا

 ريبج نب كيعس و دهاجمو ةداتقو « سابع نبا لاق  ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو » :هلوقو

 . ءانفلا :ديصولا

 «بابلا وهو «ءانفلاب هنأ حيحصلاو .بارتلا وهو «ديعصلاب :ليقو .بابلاب :سابع نبا لاقو
 .«ديصأ»و «ديصو» :لاقيو .ةقلغم ةقبطم : ىأ [۸:ةزمهلا] € ةدصؤم مهيلع اهنِإ » :ىلاعت هلوق هنمو

 .بالكلا ةداع هب ترج امك بابلا ىلع مهبلك ضبر

 هنأك باب ضبری ٹی « هتعيبطو هتيجس نم اذهو .بابلا مهيلع سرحي : ””هجيرج نبا لاق

 -*حيحصلا ىف درو امك بلك هيف اًئيب لخدت ال ةكئالملا نأل ؛بابلا جراخ هسولج ناكو « مهسر حي

 ام هباصأف « مهتكرب مهبلك تلمشو. ا ثيدحلا هب درو امك «رفاک الو د الو ةروص الو

 ربخو ركذ بلكلا اذهل راص هنإف ؛رايخألا ةبحص ةدئاف اذهو .لاحلا كلت ىلع مونلا نم مهباصأ

 .نأشو

 دق ناكو كلما خابط بلك ناك : ليقو . هبشألا وهو «مهدحأل دص بلک ناک هنإ : ليق دقو

 . ملعأ هّللاف «هبلك هبحصف نيدلا ىلع مهقفاو

 رمع نب ةقدص انئدح :«يقشمدلا ديلولا نب مامه» ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقو

 :ميهاربإ شبك مسا ناك :لوقي «هللا همحر .ىرصبلا نسحلا تعمس «ىرّقثملا دابع انثدح «ىناسخلا

 ليئارسإ ىنب لجع مساو «ريمطق :فهكلا باحصأ بلك مساو َرَقنَع :ناميلس دهده مساو « ريرج

 ةيحلاو «ناسيب تسدب سيلبإو « ةدجب ءاوحو «دنهلاب «مالسلا هيلع «مدآ طبهو .تومهب :هودبع ىذلا

 .نارمح * هام هنأ ىئابجلا بيعش نع مدقت دقو

 ةجاح الو ءاهيلع ليلد الو اهتحت لئاط الو ءاهل لصاح ال لاوقأ ىلع “"هنول ىف اوفلتخاو

 5 بيغلاب مجر اهدنتسم نإف «هنع ىهني اغ یھ لب ءاهيلإ

.)( 

 )١( (ةداتقو ريبج نب ديعسو دهاجمو سابع نبا» :ف ىف (۲) .«اوبلقتي» :أ ىفو «؛«نوبلقتت» :ت ىف .

 ) )۳.«ضبر» :ف ىف (4) .ريرج» :أ ىف

 .امهنع هللا ىضر ءرمع نبا ثيدح نم (۳۲۲۷ ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)
 بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح نم )١51/١( ننسلا ىف ىئاسنلاو (۲۲۷) مقرب ننسلا ىف دواد وبأو (۸۰ /۱) هدنسم ىف دمحأ هاور )١(

 .؟بنج الو بلك الو ةروص هيف تيب ةكئالملا لخدتال» :اعوفرم

 )۱٤۳/۲۷(. روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم :رظنا (۷)

 .؛هلوكا :ت یف (۹) .«ليقو» :ت ىف (۸)



 ۲١( ء۱۹٠) ناتيآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 مهيلع ىقلأ ىلاعت هنأ : ىأ 4اًبعر مهنم تئلملو ارارف مهنم تيلو مهيلع تعلطا ول » :ىلاعت هلوقو

 الو دحأ مهنم وندي الثل ءرعذلاو ةباهملا نم اوسبل امل ؛مهباه الإ مهيلع دحأ رظن عقي ال ثيحب ةباهملا
)01( 

 هل الل ‹مهيف ىلاعتو كرابت ءاش ىتلا مهتدقر ىضقنتو .هلجأ باتكلا غلبي ىتح «سمال دي مهسمت

 . ةعساولا ةمحرلاو «ةغلابلا از ةجحلا نم كلذ ىف

١.6 

 ر ١ ف8 ع

 موي ضعب وأ اموی نبل اوُلاَق متبل مك مهنم لئاق لاق مهنيب يب اولءاستيل مهاتثعب كلذكو إل

 اًماَعَط ىكزأ اهْيأ رظنيلف ةنيدملا ىلإ هذه مكقروب مكدحأ اوُنعِباَف متثبل امب مّلعأ مكبر اولاق

 أ مُكوُمجَري مکیلع اورھظی نإ مُهَّنِإ 09 ادَحَأ مكب نرعشی الو فّطَلَتيلو هنم قزرب مكتأيلف

 . 4 مد ادَبأ اذإ اوحلفُت ناو مهتم يف مكوديعي
 نم اودقفي مل «مهراشبأو مهراعشأو مهنادبأ ةحيحص مهانثعب مهاندقرأ امكو :ىلاعت لوقي

 ؟«متنبل مك 0 : مهنيب اولءاست اذهلو ؛نينس عستو ةنس ةثامثالث دعب كلذو اتش مهتآيهو 00

 راهن لوأ ىف فهكلا ىلإ مهلوخد ناك هنأك موي ضعب وأ اموي انش اوُلاَق ؟متدقر مك :ىأ
 « متن امب مّلعأ مكبر اولا موي ضعب وأ : اولاقف رمل اذهلو ؛راهن أ و ناك "'مهظاقيتساو
 مهألا ىلإ اولدع مث ؛ ملعأ لاف « مهمون ةرثك ىف ددرت عون مهل لصح هنأكو ؛ مكرمأب ملعأ هللا : ىأ

 : ىأ «مكقروب مكدحأ اونعباَفل :اولاقف «بارشلاو ماعطلا ىلإ مهجايتحا وهو < لاذ ذإ مهرمأ ىف
 اهنم اوقدصتف ءاهيلإ مهتجاحل مهلزانم نم مهارد مهعم اوبحصتسا دق اوناك مهنأ كلذو .هذه مكتضف

 اهنم متجرخ ىتلا مكتنيدم :ىأ (ةنيدملا ىلإ هذه 0 مكدحأ اوُنعِباَف ظ :اولاق اذهلف ؛اهنم ىقبو
 SS ا ع

 َكَر ام هتمحرو مکیلع هللا لضف الولو» : هلوقك « ًاماعط بيطأ :ىأ 4اًماَعَط ئَكْزأ اهي ظني
 ىتلا ةاكزلا هنمو : ىلعألا] 4یک زت نم حلفأ دق» : هلوقو ١[ :رونلا] 4 ادب ٍدَحَأ نم مكنم

e.رعاشلا لاق ءرثك اذإ عرزلا اكز هنمو « اماعط رثكأ :ليقو .هرهطتو للملا  © 

 بيطأو ثالث نم ىكزأ عبسللو هَل متناو عبس انئاَب

 .اريثك وأ ًاليلق ناك ءاوس «لالحلا بيطلا وه امنإ مهدوصقم نأل ؛لوألا حيحصلاو

 ردقي ام لك '"”فّخَتيلو :نولوقي «هبايإو هئارشو «هباهذو هج ورا یف ا : ىأ « فُللتيَلو »ف : هلوقو

 اوملع نإ :ىأ «مكومجري مكيلع اورهظب نإ مهن . ادحأ مكب » نملعي :ىأ «نرعشي الو 8 هيلع
 ىلع اوعلطي نأ مهنم نوفاخي «سونايقد باحصأ نونعي 4 مهتم يف مكوديعي ر وأ مكومجريإل «مكناكم
 وأ اهيلع مه ىتلا a ىف مهوديعي نأ ىلإ باذعلا عاونأب يع نولازي الف «مهناکم

 .«مهظاقيإو» :ف ىف (۳) .(ةجحلاو ةمكحلا» :ف ىف (۲) ا همهس وأ أ ىف (0)
 .2بيطي» :ت ىف (5) .«كلذ نإ» :ت ىف ()

 .بوسنم ريغ )١58/١60( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۲)
 .؟مكوديعي) :ف ىف (9) .«مكنوبذعي نولازی» : ف ىف (۸) .«ففختيلو >: «ف ىف (۷)



 OES قفا كرات تك = < < سبب

 اذهلو «ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف "مكل حالف الف نيدلا ىف “"دوعلا ىلع مهوتاو نإو ءاوتومي
 . 4 ادبأ اذإ اوحلفت نَلو 8 : "لاق

f 2 320. o or a eت  

 نوعزادتي ذإ اهيف بير ال ةعاسلا نآو قح هللا دعو نأ اوملعيل مهبلع انرفعأ كلذكو )»

 نشل مهرمأ ىلع اوبلغ نيذلا لاق مهب ملعأ مهر انان مهتلع اونا اولاقف مهم مهن

 ّنأَو قح هللا دعو نأ اوملعيل» سانلا مهيلع انعلطأ :ىأ (مهّيَلع اَنرْفَعَأ كلذكو 9 :ىلاعت لوقي
 . «اهيف بير ال ةعاسلا

 . ةمايقلا رمأ ىفو ثعبلا ىف كش نامزلا كلذ لهأل لصح دق ناك هنأ فلسلا نم دحاو ريغ ركذ

 لها او ل تحلو حاورألا ثعبت :اولاق دق ةفئاط مهنم ناك :ةمركع لاقو

 . كلذ ىلع ةيآو ةلالدو 2 ةجح فهكلا

 جرخو ركنت «هولكأيل مهل ءىش ءارش ىف «ةنيدملا ىلإ بهذيل جورخلا مهدحأ دارأ امل هنأ اوركذو

 دهعلا بيرق هنأ .نظيبوهو سوس اهمسا نأ اوركذو «ةنيدملا ىلإ ىهتنا ىتح «ةداحلا ريغ ىف ىشمي

 نمو دالبلا تريغتو «ةمأ دعب ةمأو ‹ ليج دعب ًاليجو «نرق دعب ارق اولدبت دق سانلا ناكو «اهب

 : رعاشلا لاق امك ءاهيلع

 هلاجر ريغ ىلا لاجر ىرأو مهرايدك اهّنإَف رايدلا امأ

 الو اهصاوخ ال .ءاهلما نم ادخأ فزغي الو ءاهفرعي ىتلا دلبلا ملاعم نم ًائيش ىري ال لعجف

 یب ام هّللاو :لوقيو «ملاح انآ وأ ءاسم وأ انونج یب لعل :لوقيو هسفن ىف ريحتي لعجف ءاهماوع

 ليجعت نإ :لاق مث .ةفصلا هذه ريغ ىلع سمأ ةيشع ةدلبلا هذهب ىدهع نإو «كلذ نم "ءىش

 اولعجو «هراج ىلإ اهعفدف ءاهبرض ركنأو اهركنأ لجرلا كلذ اهآر املف .ًاماعط اهب هعيبي نأ

 هلعل ؟ةقفنلا هذه هل نيأ ن نمو «هرمأ نع هولأسف .ًازنك دجو دق اذه لعل :نولوقيو مهنيب اهنولوادتي

 اهيفو سمأ ةيشع اهب ىدهعو ,0ةنيدملا هذه لهأ نم انأ :لوقي لعجف ؟تنأ نمو .زنك نم اهدجو

 مهربخأ ىتح هرمأ ¿ نعو هنأش نع هلأسف ١ مهرمأ و ىلإ هولمحف «نونجلا كا هوبسنف . سونايقد

 دلبلا ىلوتم : 0 ىلإ ضع كلذب 0 0 ا « هرمأب

 .«اولاق» :ف ىف (۳) .امهل» :ف «ت یف (۲) .«ةدوعلا ىلع مهوفاو» :ف ىف )١(

 .(الو» :ف «ت یف (7) .«سوقد» :ت ىف (4) .(ةجحوا» :ت ىف )٤6(

 . (ةقفنلا» : ت ىف (۸) .«ىتشا :ت ىف (۷)



 189 سبب __ (۲۲) ةيآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 هيلع اولخد لب :لاقيو « 2)هربخ مهيلع هللا ىفخأو ءهيف بهذ فيك نوردي ال مهنإ :لاقيف
 ةا وخ «"سیسودیت اا ا تاكو < ا كل مهيلع ملسو مهوأرو

 هاف ء«لجو زع هللا مهافوتو ‹مهعجاضم ىلإ اوداعو EO راو مث «مالكلا هوسنآو

 . ملعأ

 هيف اوأرف «مورلا دالب ىف فهكب اورمف «ةملسم نب بيبح عم سابع نبا ””زغ : ةداتق لاق
 نم رثكأ نم مهماظع تيلب دقل :سابع نبا لاقف ؟فهكلا لهأ ماظع هذه :لئاق لاقف ءًاماظع

 . توجت نبأ اور فنعت ةلامتالا

 لهأ مهيلع انعلطأ ءمهتآيهب مهانظقيأو مهاندقرأ امك : ىأ € مهيلع «”)انرفعأ كلذكو » :ةةلوقو

 رمأ ىف :ىأ «مهرمأ مهنيب نوعزانتي ذإ اهيف بير ال ةعاسلا ّنَأو قح هّللا دعو نأ اوُمَلعَيل 8 نامزلا كلذ

 مهيلعو مهل ةجح فهكلا باحصأ ىلع مهروهظ هللا لعجف < ءركنم نمو اهل تبثم نمف «ةمايقلا

 لاق 9 مهلاح ىلع مهورذو «مهفهك باب مهيلع اودس : ىأ ( مهب ملعأ مهبر اناينب مِهِيلع اونبا اولاَق ل
 . 4 ادجسُم مِهيَلع ندخل مهرمأ ىلع اوبلغ نيل

 كرشلا لهأ :ىناثلاو .مهنم نوملسملا مهنأ :امهدحأ :نيلوق كلذ "نيلئاقلا ىف ريرج نبا ىكح
 . "”هلعأ هّللاف « مهنم

 00 مأ نودومحم مه له نكلو .ذوفنلاو ةملكلا ا اولاق نيذلا نأ رهاظلاو

 ا مهيحاصو مهئايبنأ روبق اوذختا «ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل » :لاق لَم ىبنلا نأل ؛ رظن

 لايناد ربق دجو امل هنأ ءهنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع انيور دقو .اولعفام رذحي

 ءىش اهيف «هدنع اهودجو ىتلا ةعقرلا كلت نفدت نأو «سانلا نع ىفخي نأ رمأ «قارعلاب هنامز ىف

 . اهريغو محالملا نم
 E ع ويلاه سا م ريب مر” ه o سا ل رر

 نولوقيو بيغلاب امجر مهبلك مهسداس ةسمخ نولوقيو مهبلك مهعبار َةَنالَث نولوقيس طل
 39o. o رت لا مر

 ارهاظ ءارم الإ مهيف راَمت الف ليلق الإ مهمّلعي ام مهتدعب ملعأ ير لف مهبلك مهنماتو ةعبس

 . 4 90 ادحأ مهنم مهيف تفتست الو

 ىلع لدف «لاوقأ ةثالث ىكحف «فهكلا باحصأ ةدع ىف سانلا فالتخا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نمک «ملع الب لوق : ىأ ( بيغلاب امجر » :هلوقب نول ةيلوقلا ف ال «عبارب لئاق ال هنأ

 تكسو ثلاثلا ىكح مث . دصق البف باصأ نإو «بيصي داكي ال هنإف .هفرعي ال ناكم ىلإ ىمري

 .رمألا سفن ىف عقاولا وه هنأو «هتحص ىلع لد © مهبلك مهنماتو » :هلوقب هررق وأ هيلع

 .«؟هوعدلا :فءت ىف (۳) .(سيسوديبا :ف ىفو ««نیسردیت » :ت ىف (۲) .؟مهربخ» :ف «ت ىف )١(

 .«لئاقلا» :ت ىف (5) ٠ أطخ وهو «مهانرثعأ» :ت ىف (4) .2؟نعوا :ت ىف (:)

 .«ملعأ هللاو» :ت ىف (۷)

(A)اهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدح نم (۱۳۳۰) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور . 

 .«نملا : ىف (4)



 ۲٤( ء.۲۳) ناتيآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 هللا ىلإ ملعلا در ماقملا اذه لثم ىف نسحألا نأ ىلإ داشرإ «مهتدعب ملعأ ير لق # :هلوقو
 انفو الإو «هب انلق رمأ ىلع انعلطا اذإ نكل «ملع الب كلذ لثم ىف ضوخلا ىلإ جايتحا ال ذإ «ىلاعت
 .انفقو ثيح

 ىذلا ليلقلا نم انأ :سابع نبا لاق :ةداتق لاق . سانلا نم : ىأ 4 ٌليِلَق الإ مهمي امل 0

 ناك هنأ ؛هنع ىناسارخلا ءاطع “نع «جيرج نبا ىور اذكو .ةعبس اوناك «لجو زع هللا ىنثتس

 .ةعبس مهتدع : :لوقيو هللا ىنثتسا نم انآ

 نع «كامس نع «ليئارسإ انثدح «نمحرلا دبع انثدح ٤ "راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو
 .ةعبس اوناك «ليلقلا نم انأ : لاق «ليلق الإ مهملعي ام $ : سابع نبا نع «ةمركع

 هانمدق امل قفاوم وهو «ةعبس اوناك مهنأ : سابع نبا ىلإ ةحيحص ديناسأ هذهف

١4 

SS؛حیجت ىبأ نب  OSهنأ تثدح دقل  

 ملك ىذلا وهو ترا ناكو 2 .e ا اوناكو لا نوثيغتسيو نوک للا ةدابع
 س

 . شولاق سنوطيو « سوميدو « سنوريبو نسسرطتكو بنس وظرمو أ و انينليميسجمو «مهنع كلما

 نإف «هنيبو هنيب نم وأ «قاحسإ نبا مالك نم اذه و ‹ ةياورلا هذه ىف عقو اذكه

 مسا نأ ىئابجلا بيعش نع مدقت دقو .ةيآلا رهاظ وهو 0000 مهنأ سابع نبا نع حيحصلا

 نإف“ و هّللاو «هتحص ىف رظن مهبلك مساو O 6 ذهب مهتيمست ىفو 3 نارمح مهبلك

 ؛اًنيه ًالهس : يأ 4 ارهاَظ ءارم الإ مهيف راَمَت القل :ىلاعت لاق دقو «باتكلا لجأ نم يقلتم كلذ بلاغ

 مهنإف : ىأ 4 ادَحأ مهنم مهيف تقتست الوإ» ة دئاف 2'')ريبك هيلع بترتي ال كلذ 2"”ةفرعم ىف رمألا نإف
 «موصعم مالك ىلإ دانتسا ريغ نم «بيغلاب امجر مهسفنأ ءاقلت نم هنولوقي ام الإ كلذب مهل ملع ال

 نم“ همدقت ام لك ىلع مكاحلا مدقملا وهف «ةيرم الو هيف كشال ىذلا قحلاب دمحم اي هللا كءاج دقو

o مهم 

 لقو تيسن اذ كبر ركذاو هللا ءاشي نأ الإ 0 9 ادغ كلذ لعاف ين ءيشل نوقت الو ط

 . 4 ۵ ادر اذه نم برق يِبر نيدهي نأ ئسع

 ءىش ىلع رع اذإ اميف بدألا ىلإ « هيلع همالسو هللا تاولص ‹هلوسرل هللا نم داشرإ اذه

 امو ناك ام ملعي ىذلا «بويغلا مالع «لجو زع هّللا ةئيشم ىلإ كلذ دري نأ ‹لبقتسملا ىف هلعفيل

 هللا یر (ةزيرح نبا نع نیلا تكلا اك و «نوكي

 ىلع ةليللا نفوطأل :مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس لاق » : [٩۱ لاق] هن أ اک هللا ا هن

 .؟نولتي» :أ ف ءت ىف (۳) .«راسي» :ت ىف (۲) .؟نبا» :ت ىف )١(
 .«نوكي نأ لمتحيو» :أ ف یف )١( .«اخيلمش١ :ف ىف (5) .أ ءف «ت نم تبثملاو ««انينمميليكم» : ه ىف ()

 .«هتفرعم» :ت یف (9) .«اذهب» :ت یف (۸) .«نارمخ» :ت یف (۷)

 .أ اف «ت نم ةدايز (۱۲) .«همدقت نم ىلع! :ف یف )١١( .اريثكا :ف ىف )٠١(



 (78 237*) ناتيآلا :فهكلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 ىف لتاقي امالغ نهنم ةأرما لك دلت - ةأرما ةئام :ةياور ىفو .ةأرما نيعست ةياور ىفو - ةأرما نيعبس

 دلت ملف نهب فاطف .لقي ملف .هّللا ءاش نإ :لق - فكلما هل لاقف : ةياور ىفو - هل اف ليس

 ءاش نإ » :لاق ول هديب ىسفن ىذلاو » : هلك هللا لوسر لاق « «ناسنإ فصن ةدحاو ةأرما الإ نهنم

 , 70:20 نوعمجأ آناسرف هللا ليبس ىف اولتاقلو » :ةياور ىفو ««هتجاحل اگرد ناكو «ثنحي مل «هّللا

 ةصق نع لئس امل لَك ىبنلا لوق ىف ةيآلا هذه لوزن ببس ركذ ةروسلا لوأ ىف مدقت دقو

 لوأ ىف هلوطب هانركذ دقو « اموي رشع ةسمخ ىحولا رخأتف :«مكبيجأ ًادغ »: فهكلا باحصأ
 . هتداعإ نع ىنغأف ‹«ةروسلا

 .هل كركذ دنع نشتساف «ءانثتسالا تيسن اذإو :هانعم :ليق « تيسن اَذِإ كبَر ركذاو # :هلوقو

 ىنثتسي نأ هل :لاق ؟فلحي لجرلا ىف سابع نبا نع «دهاجم نع <« ‹شمعألا نع ‹ میشه لاقو

 ؟دهاجم نم هتعمس : شمعألل ليق . كلذ ىف «تيسن اذإ كبر ركذاو» :لوقي ناكو «ةنس ىلإ ولو

 ل ناسك بهز 7 ىري «ميلس ىبأ نب ثيل هب ىنث دح :79©2 لاق

)2 

1۹ 

 هب «شمعألا نع «ةيواعم ىبأ ثيدح نم ىناربطلا هاورو

 نإ» همالك وأ هفلح ىف لوقي نأ ىسن اذإ : ىأ «ةنس دعب ولو ىنثتسي هنأ» : سابع نبا لوق ىنعمو

 دعب ناك ول ىتح «ءانثتسالا ةئسب ايتآ نوكيل «كلذ لوقي نأ هل ةسلاف «ةنس دعب ولو ركذو «هّللا ءاش

 نيميلا ثنحل اعفار 7"2[كلذ] نوكي نأ ال «كلذ ىلع صنو «هللا همحر ءريرج نبا هلاق «ثنحلا
 نبا مالك لمحب قيلألا وهو ‹حيحصلا وه هللا همحر ءريرج نبا هلاق ىذلا اذهو . ةرافكلل اطقسمو

 . ملعأ هللاو «هيلع سابع

 مزاللاب ريسفت اذهو .تبضغ اذإ :ىأ «تيسن اذ كبر ركذاوإ : ةمركع لاقو

 نب دابع نع «ناميلس نب ديعس انثدح اولا ىيحي نب دمحأ انثدح :ىناربطلا لاق دقو

 لوقت الو : کک «ديز نب رباج نع يلع نب ىلعي نع نج نب ناس نچ ما

 اذهر]. هللا ءاش نإ لوقت نأ 4 تيسن اَذإ كبَر ركذاو هللا ءاشي نأ الإ . ادع كلذ لعاف ينإ ءيشل
 . ر اللاب ريسفت

 نب ديلولا انثدح «حلاص نب ناوفص انثدح «ىليبجلا ثراحلا نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاقو

 . (نيعمجأ» :ف «ت یف )1

 )١565(. مقرب ملسم حيحصو «نيعستلا ةياور (WY) مقربو «ةئاملا ةياور (oY) مقرب ىراخبلا حيحص )(

 .«یرت» :ت یف (6) . «لاقف» :ف ىف ()

 . )58/1١( ىناربطلل ريبكلا مجعملاو )16١/15( ىربطلا ريسفت (6)

 . ف نم ةدايز (۸) . (۱۷۹/۱۲) ريبكلا مجعملا (Vv) . ف نم ةدايز ()

 . ؟ىلبحلا» :ف ءت ىف (9)



 (71 .76) ناتيآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ص ب ب

 ا 0 دغ كلذ لعاف يّنإ ءىشل نوقت 0

 اذإ نثتساف «ءانثتسالا «تيسن اذإ كبَر ركذاو» :هلوق ىف سابع نبا نع ءًاضيأ « ىناربطلا یورو

 ملا هع نم الض ىف الإ عيني نأ ادال نلرو قلك هللا لور ةضايغ یک :لاقو . تركذ

 , "7 7نيصحلا نب زيزعلا دبع نع «ديلولا هب درفت :لاق
 همالك ىف ءيشلا ىسن نم دشرأ دق ل ل ءرخآ هجو ةيآلا ىف لمتحيو

 ناطْيشلا لإ هيناّسنأ اموال :ىسوم ىتف لاق امك «ناطيشلا نم هؤشنم نايسنلا نأل ؛ىلاعت هللا ركذ ىلإ

 ركذف «نايسنلا بهذ ناطيشلا بهذ اذإف «ناطيشلا درطي ىلاعت 0 ركذو 57[2 : فهكلا] 4 هركذأ نأ

 . «تيسن اَذإ كبَر ركذاو#» :لاق اذهلو ؛؟^ركذلل ببس ىلاعت هللا

 «هملعت ال ءىش نع تلئس اذإ :ىأ % TE :هلوقو

 ىف كلذ ريع لو افلد نف] هشدار تا رها كق نأ ا جو و ةت لا لام
 1 ملعأ هّللاو « هريسفت

 بيغ هل اول اهب مَعَ هللا لف (52) است اودادزاو ينس نام ثالث مه يف اونو

 همكح يف كرشي الو يلو نم هنود نم مهل ام عمس أو هب رصبأ ضرألاو تاومّسلا

 .4 (هوادحأ

 هللا مهدقرأ ذنم .مهفهك ىف فهكلا باحصأ ثبل ام رادقمب ةي هلوسرل ىلاعت هللا نم ربخ اذه

 نينس عستو "[ةنس] ةئامثالث هرادقم ناك هنأو ءنامزلا كلذ لهأ مهيلع رثعأو مهثعب نأ ىلإ

 يللا E EEE انام ٍتوافت نإف «ةيسمشلاب ةنس ةئامثالث ىهو «ةيلالهلاب

 . «اعست اوذادزاو» : ةئامثالثلا دعب لاق اذهلف ؛ ؛نينس ثالث

 كلذ ىف “[ملع] كدت سلو معلا نع تلم اإ يأ و و

 هَل اوثبل امب ملعأ هللا :اذه لثم ىف لق لب «ءىشب هيف مدقتت الف «' لجو زع ؛هللا نم ”9فيقوتو

 ىذلا اذهو «هقلخ نم هيلع هللا هعلطأ نم وأ وه الإ كلذ ملعي ال :ىأ «ضرألاو تاوُمّسلا بْيَغ

 . فلخلاو فلسلا نم دحاو ريغو «دهاجمك ريسفتلا ءاملع نم دحاو ريغ هيلع «هانلق

 «باتكلا لهأ لوق اذه : (اعست اودادزاو نيدس ةئامئالُت مهفهك ىف اونبلو» :هلوق ىف ةداتق لاقو

. 
 «نيصح» : ف ىف (0 . «لوسرل» :ف ىفو ««لوسراي» : ت ىف

)١( 

 . ؟نيرحبلا عمجم» (7701) مقرب طسوألا مجعملا (؟)

 . أ «ف نم ةدايز (5) . «ركذلا ببس» : ت ىف (4)

 . ف نم ةدايز (۷(.۸) .] نم ةدايز ١(

 . «ىلاعت» :ف «ت یف (۱۰) . ؟قيفوت» : ت ىف (9)



 اا (۲۸ 21910 ناتيآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ««اوثبلو :اولاقو» : هللا دبع ةءارق 2'”ىفو :لاق «اوثبل امب مّلعأ هّللا لق 8 :هلوقب ىلاعت هللا هدر دقو

OE00  

 . هللا دبع نب فرطم - ةداتق لاق امك لاق اذكهو

 ريغ نم ةنس ةئامثالث اوثبل مهنأ باتكلا لهأ ىديأب ىذلا نإف ءرظن ةداتق همعز ىذلا اذه ىفو

 وه اغنإ ةيآلا رهاظو «اعست اودادزاول :لاق امل مهلوق ىكح دق هللا ناك ولو «ةيسمشلاب نونعي «عست

 دوعسم نبا ةءارق ةداتق ةياورو . هللا همحر «ريرج نبا رايتخا اذهو . مهنع ةياكح ال «هّللا رابخإ نم

 . ملعأ هللاو ءاهب جتحي الف روهمجلا ةءارق ىلإ ةبسنلاب ةذاش ىه مث «ةعطقنم

 ' مهل عيمس مهب ريصبل هنإ : ىأ « عمسأو هب رصبأ# :هلوقو

 :مالكلا ليوأتو «هعمسأو هرصبأ ام : ليق هنأك «حدملا ىف ةغلابملا ىنعم ىف كلذو :ريرج نبا لاق

 . ءىش كلذ نم هيلع ىفخيال «عومسم لكل هعمسأو ءدوجوم لكل هللا رصبأ ام

 .عمسأ الو هللا نم” رصبأ دحأ الف «عمسأو هب رصبأ» :هلوق ىف ةداتق نع ىور مث

 . ًاريصب اًعيمس مهنم كلذ عمسيو «مهلامعأ ىري :*عمسأو هب رصبأ» :ديز نبا لاقو

 قلخلا هل ىذلا وه ىلاعت هنإ :ىأ «(ادحأ همكح ىف كرشي الو ىلو نم هنود نم مهل امل :هلوقو
 . سدقتو ىلاعت «ريشم الو كيرش الو ريصن الو ريزو هل سيلو .همكحل بقعمال ىذلا «رمألاو

 9 ام ةلود,نم دنت نلو ةناملكل لدم اال كير تاتك نم كبلإ را لرو
 مهنع كانيع دعت الو ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذّلا عم كسفن ربصاو

 . 4 ۵اطرف هرمأ ناكو هاوه عبا انركذ نع هلق اَنلَععَأ نم عطت الو ايندلا ةايحْلا ةنيز ديرت

 الإ» :سانلا ىلإ هغالبإو زيزعلا هباتك ةوالتب [مالسلاو ةالصلا هيلع] هلوسر اًرمآ ىلاعت لوقي

 لروما ترحم الو ايل 19 مال : ىأ «هتاملكل لدبم

 الو الو :ةداتق نعو .أجلم :لاق «ادحتلم» :دهاجم نع] :«ادحتلم هنود نم دجت نلو» :هلوقو

 ال هنإف «كبر بتك نم كيلإ ىحوأ ام لتت مل دمحماي تنأ نإ» :لوقي :ريرج نبا لاق . "”[ىلوم
 تغلب امف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأي  :ىلاعت لاق امك .«هللا نم كل أجلم

 ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضْرَف يذلا نإ :ىلاعت لاقو ء[۷٦ ةدئاملا] «ساّنلا نم كمصعي هّللاو هلام

 .ةلاسرلا غالبإ نم كيلع ضرف امع كلئاس :ىأ [60 : صصقلا] «داعم

 . ارصنأ» : ت. یف (۳) . «سابع نبا» :أ ىف (؟) .1نمو» : ت ىف )١(

 . «هغالتباو» ت یف (5) . أ نم ةدايز (5)

 .(لوقیو» :ت ىف (۸) . أ نم ةدايز (۷) . ؟ريغم ريغ ىأ) : ف «ت یف (5)



 0۸ 017) نانيآلا: تهكلا ةرؤس ا نلف الا "لب لا حا

 عم “سلجا :ىأ «ههجو نوديري ىشعلاو ةادغلاب مهّبر نوعدي نيذّلا عم كسفن ربصاو# :هلوقو
 «هّللا دابع نم ًايشعو ةركب هنولأسيو «هنوربكيو هنوحبسيو هنودمحيو «هنوللهيو هللا نوركذي نيذلا

 بيهصو رامعو لالبك هباحصأ ءافعضب "”ههسلاجي الو «"هدحو مهعم سلجي نأ ايب ىبنلا

 الو :لاقف «كلذ نع هللا هاهنف .ةدح ىلع سلجمب كئلوأ درفيلو رقم ٍنباو ا

 9 سولجلا ىف هسفن ربصي نأ هرمأو ء[١٥ :ماعنألا] ةيآلا (يشعلاو ةادغلاب مهب نوعدي نيا ()ورطت

 . «ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهّبر نوعدي نيذّلا عم كسفن ربصاوإل :لاقف « ءالؤه عم

 نع ء«ىدسألا هللا دبع نب دمحم انثدح «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح :هحيحص ىف ملسم لاق

 هللا ءاش ام ةا هللا لوسر سفن ىف عقوف يا تیب نالجرو «لالبو ‹ «ليذه نم لجرو

 نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذّلا درطت الو :لجو زع هللا لزنأف ءهسفن ثّدحف «عقي نأ

 0 ىراخبلا نود ملسم هجارخإب درفنا . «ههجو

 دعحلا ابأ تعمس :لاق حالا ىبأ نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 : لَم هللا لوسر لاقف «كسمأف ‹«صقي صاق ىلع ةو هللا لوسر جرخ :لاق ةمامأ ىبأ نع ثدحي

 ا «باقر عبرأ قتعأ نأ نم لل بحأ «سمشلا قرشت نأ ىلإ ةودغ دعقأ نألف ‹«ص ق

 تعمس : لاق E نب كلملا دبع نع «ةبعش انثدح ا انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو
 11 11 18 6 -. -. 5 -. ووو

 ىبنلا عمس هنأ :ردب باحصأ نم لجر ىنربخأ :لوقي  ةفوكلاب ةماعلا صاق ناكو - سيق نب سودرك

 :تلقف :ةبعش لاق . «باقر عبرأ قتعأ نأ نب ىلإ يحاول ام لع ىلوطلا دا : لوقي يك

 لاق : لاق سن نع « نابأ نب ديزي انثدح «دمحم انثدح :هدنسم ىف ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 ىلإ بحأ «سمشلا عولط ىلإ ''""ةادغلا ةالص نم هللا نوركذي آموق سلاجأ نأل»: لَك هللا لوسر

 قتعأ نأ نم ىلإ بحأ سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نم هللا ركذأ نألو «سمشلا هيلع تعلط ام

 )١( «مهسلاجت» :ت ىف (۳) . ؟مهدحوا :ف ءات ىف (0) . «سلجيا :تاىف .

 ت یف (5) . ف نم ةدايز (؟) : ١يطرد؟« . )١( «سلجملا ىف» : ت ىف .

 . «ةامهمسا» : ف 2 :ت ىف (۷)

 . )۲٤۱۳( مقرب ملسم حيحص (۸)

 . (5501/6) دنسملا (9)

 . «صاقو» :ت ىف )۱١( . «ماشه» : ت یف (۱۰)

 . نابح نبا الإ هقثوي مل سيق نب سودركو ٤۷٤( /۳) دنسملا )١١(

 . «دغلا» : ت ىف (۱۳)



 ٣ 0784 ء۲۷) ناتيآلا: فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

ESسنأ سلجم ىف نحنو مهتايد انبسحف » 

 ةيد «ةينامث الإ لاق ام هّللاو «ليعامسإ دلو نم ةعبرأ» :لوقي نم انههو افا و اف

 .©© انلا رشع "اتثا مهنم دحاو لك

 «ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح «ىزاوهألا قاحسإ نب دمحأ انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 هّللا لوسر نأ  ىفوكلا وهو  ملسم ىب رغألا نع «رمقألا نب ىلع نع «تباث نب ورمع انثدح
 سلجملا اذه » :ِهِْلكَي هللا لوسر لاقف «تكس ةي ىبنلا ىأر املف «فهكلا ةروس أرقي لجرب رم يم
 .«مهعم ىسفن ربصأ نأ ترمأ ىذلا

 هانثدحو .ًالسرم رغألا نع ءرمقألا نب ىلع نع «تباث نب ورمع نع «دمحأ وبأ هاور اذكه

 نب ىلع نع «تباث نب ورمع انثدح «تلصلا نب "دمحم انثدح ءروصنم نع «ىلعملا نب ىيحب
 ارقي: لخرو هلو هللا لوسر:ءاج :الاق ديعس ىبأو ةريره ىبأ نع ا رغألا نع «رمقألا
 نأ ترمأ ىذلا سلجملا اذه» : لك هللا لوسر لاقف «تكسف .فهكلا ةروس وأ رجحلا ةراوس

 ' مهعم ىسفن ربصأ

 نع «هاّيس نب نوميم انثدح «ىئركا نوميم انثدح “ركب نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ال هَّللا نوركذي اوعمتجا موق نم ام» :لاق كي هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ
 مكئائيس تلّدب دق ءمكل ًاروفغم اوموق نأ :ءامسلا نم دانم مهادان الإ ءههجو الإ كلذب نوديري
 هللا ةن ءدمحأ هب درفت . 0 او

 و نبا انثدح «حلاص نب دمحأ انثدح «نسحلا نب ليعامسإ انثدح :ىناربطلا لاقو

 هّللا لوسر ىلع تلزن :لاق فينح نب لهس نب نمحرلا دبع نع «مزاح ىبأ نع« ٠ ريز نب ةماسأ
 ي ههجو دودبري ىملاو ةادقلاب مهر ترعب نيذلا عم كنشن رار : هتايبأ ضعب ىف وهو ءَ

 ءدحاولا بوثلا وذو. ""”دلجلا ىفاجو «سأرلا رئاث مهنم ءهّللا نوركذي اموق دجوف «مهسمتلي جرخف

 ىسفن ربصأ نأ هللا ىنرمأ نم ىتمأ ىف لعج ىذلا هلل دمحلا »:لاقو مهعم سلج مهآر املف

 ا

 «ةباحصلا تاداس نمف هوبأ امأو : اجلا ىف دوا ىبأ نب ركب وبأ هركذ ءاذه نمحرلا دبع

 . ةاتنثا» :تاىف () . ؟نيعبسو) :ت یف (۱)

 .فيعض نابأ نب ديزيو 5١١( 5)مقرب ىسلايطلا دنسم (۳)

 .؟دمحأ» :ت ىف ٩. )١( نب » :ف «ت ىف (6) .«یآ» :ت یف (5)

 .«ملسم ىبأ نب رغألا» :ت ىف (۷)

 وهو مادقملا وبأ تباث نب ورمع هيفو» )١54/0(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ««راتسألا فشك» ۲۳۲١( 2177775)مقرب رازبلا دنسم (۸)

 .«كورتم

 .(ريكب)» : ءف ىف (9)

 . فيعض ىئرملا نوميمو ١57( /۳) دنسملا(١)

 .(دولجلا» :ف ىف (5) .«ىديزل :تاىف(١١)

 .هب مزاح ىبأ قيرط نم (767 /7)ةباغلا دسأ ىف امك ةباحصلا ىف ميعن وبأو هدنم نبا هاورو (۱۳)

 .اةيۇر هلو ةفامأ ىبأ هيخألو هيبأل ةبحصلا اغإو ‹ حصي الو : هلوقب ريثألا نبا هبقعتو )۱٤(



 OS ag ل < ا هو

 . مهنع هللا ىضر

 :مهريغ ىلإ مهزواجت الو :سابع نبا لاق 4 ايندلا ةاّيحْلا ةئيز ديرت مهنع كانيع دعت الو 8 : هلوقو

 .ةورثلاو فرشلا باحصأ مهلدب بلطت : ىنعي

 217[ هاوه عبتاو]» ايندلاب هبر ةدابعو نيدلا نع لغش : ىأ * انركذ نع هبأق انلَْعَأ نم عطت الو »

 «هتقيرطل ًابحم الو هل ًاعيطم نكت الو «عايضو طيرفتو هفس هلاعفأو هلامعأ : ىأ * اطرف هرمأ ناكو

 ايدل ةايحلا ةرهَز مهنم اجاوزأ هب انعم ام ىلإ كيتيع ندمت الو » : ىلاعت لاق امك «هيف وه امب هطبغت الو

 ۱۳١[. :هط] «ىقبأو ر ريخ كبر قزرو هيفو مهنتفتل

 طاحأ ارات نيملاّظلل اندتعأ نإ رفكيلف ءاش نمو مؤلف ءاش نمف مكبر نم قحلا لثو)»
 يح ر وا دولا

 تءاسو بارّشلا سئب هب هوجولا يوشي لهمْلاك ءامب ااغ اوثيغتسُي نإو اًهقدارس مهب

 .4 69 اَقفَترَم

 م ا 0 1356 ختم هلوسرل ىلاعت لوقت

 ةناككو ا هّللاب نورفاكلا مهو « نيملاظلل» i ىأ Ik لاق ر ؛ديدشلا

 . اهروس :ىأ «اهقدارس مهب طاحأ ارات»

 لا ىبأ نع «جاَرد انثدح «ةعيهّل نبا انثدح 2« ىسوم نب نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 لثم رادج لك ةفاثك دج ةعبرأ رانلا قدارسل ١ : لاق هنأ ةا هللا لوسر نع ‹یردخلا ديعس ىبأ نع

 . (ةنس نيعبرأ ةفاسم

 ےب حمسلا ىبأ جارد ثيدح نم «هريسفت ىف ريرج نباو «رانلا ةفص» ىف ىذمرتلا هجرخأو

 را نم اخ لاق e : سابع نبا لاق :جیرج نبا لاقو]

 لوسر لاق : لاق ةيمأ نب ىلعي نع «ىلعي نب ناوفص نع «ىلعي نب ىيح نب دمحم ىنثدح «ةيمأ نبا

 :- ةيآلا هذه أرق :وأ  ةيآلا هذه التف '*”[؟ كلذ فيك ]:هل ليقف هنتر ىف حلل : لك هللا
 اهنم ىنبيصت الو - ًايح تمد ام :وأ ًادبأ اهلخدأ ال هّللاو ١ :لاق مث < ,4اهقدارس مهب طاحأ ران
 . «٩ رطق

 نبا لاق (اقفترم تءاسو بارشلا سئب هوجولا ىوشي لهملاك ءامب اوثاغي اوثيغتسي نإو 9 : هلوقو
 .تيزلا ىدرد ۷ عم ظيلغ ءام :«لهملا» : سابع

 .؟ميشه» : :ت یف (0) . ف نم ةدايز )١(

 . فيعض مثيهلا ىبأ نع جاردو )٠١۷/١٠١(. ىربطلا ريسفتو (٤۸١٠۲)مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۹ /۳)دنسملا (7

 .ف نم ةدايز )٤« ١(

 .(8١ا//86١1) ىربطلا ريسفت ()

 .1ليق)» :ت ىف (۷)



 ةه ل (۲۹) ةيآلا:فهكلا ةروس - سماخلا: ءزجلا

 وه :نورخآ لاقو :هرح ىهتنا ىذلا ءىشلا وه :ةمركع لاقو . حيقلاو مدلاك وه :دهاجم لاقو

 . بيذأ ءىش لك

 ءىش هبشأ اذه :لاق دبزأو عامنا املف ءدودخأ ىف بهذلا نم ائيش دوعسم نبا باذأ :ةداتق لاقو

 . لهملاب
 اهلهأو ءادوس ىهو «دوسأ منهج ءام :كاحضلا لاقو

 وهف ءاهلك ةليذرلا فاصوألا هذه عمجي لهملا نإف ءرخآلا ىفني اهنم ءىش سيل لاوقألا هذهو
 0 «هرح نم : :ىأ «هوجولا یوشی 3: لاق اذهلو؛ راح ظيلغ نتنم دوسأ

 هدانسإب دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك « هيف ههجو دلج طقسي ىتح هاوش « ههجو نم

 I لهملاك ءام » :لاق هنأ ل هللا لوسر نع «ىردخلا ديعس ىبأ نع رانلا قدارس ىف مدقتملا

 نم ؛رانلا ةفص» ىف ىذمرتلا هاور اذكهو « «هيف ههجو 2 تطقس هيلإ هبرق اذإف تيزلا ركعك»
 هل :لاق مث . دن «جارد نع «ثراحلا نب ورمع نع <« دعس نب نيدشر ثيدح نم «هعماج

 دمحأ مامإلا هاور دقو «لاق اذكه « «هظفح لبق نم هيف ملكت دقو «2«نيدشر» ثيدح نم الإ هفرعن

 ,9©2 ملعأ هّللاو ءجاَرَد نع «ةعيهل نبا نع «بيشألا نسح نع مدقت امك

 نع ی ن هللا دبع نع يوزع نب ار عا تورلا ني ايوا وب , ِهّللا دبع لاقو

 ميهاربإ] «هعرجتي . ديدص ٍءاَم نم ئقسيرإ» :هلوق ىف لَو ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةمامأ ىبأ
 1 رش اذإف «هسأر ةورف ,تعقوو ههجو ىوش هنم برق اذإف .ههركتيف هيلإ | برقي» : لاق 75 ١[

 0 إو :ىلاعت هللا لوقي « هءاعمأ عطق

 دولج تسلتخاف اهنم ”اولكأف «موقزلا ةرجشب اوثاغتسا رانلا لهأ عاج اذإ :ريبج نب ديعس لاقو

 شطعلا مهيلع بصي مث.اهيف مههوجو واچ فرعل «مهفرعي مهب رم ارام نأ ولف ءمههوجو
 هرح نم ىوتشا مههاوفآ نم هوندأ اذإف ءهرح ىهتنا دق ىذلا وهو «لهملاك ءامب نوثاغيف .نوثيغتسيف
 ش .دولجلا اهنع تطقس دق ىتلا مههوجو “موحل

 سب جلا ا ج تالا افر هم لات لاف اذهلو

 فما عطف اميمح ءم اوسو ١ :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك «'""بارشلا اذه سئب : ىأ بارشا

 نيبو # :لاق امك «ةراح :يأ [:ة ةيشاغلا] 4 ةينآ نيع نم 7١21ىقست 5 ¥: ىلاعت لاقو ١6[« :دمحم]

 ٤٤[. :نمحرلا] € نآ ميمح

 ا

0 

 .«لهملاك لاق » :ت ىف (۲) .«اهرجش» :أءف ىف )١(

 )۳( /۳)دنسملا ۷١(.

 .ادعسألا نب » :ت ىف (4)

 )۲٥۸۱(. مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 .«نولكأيف» :ف «ت ىف (۸) .«برشا : ف «ت ىف (0 .«ملعأ هللاف» :ت ىف )١(

 .أ ءف نم ةدايز )١١( < .«اذهب» :ت ىف (۱۰) '.ادولج» :ت یف (9)

 .2«ىقسي 7:ف ىف (۱۳) .«ابارش» :أ «ف ىف (۱۲)



 E تع ناتيآلا "كيلا زيوت هني الن عيوتلل لت 7 ا تا

 لاق اك قاف ر ا اهظومو امنو ًاليقمو الزنم '"'[رانلا تءاسو :ىأ] (اقفترم تءاسو»

 .[11:ناقرفلا]  اماقمو اًرقتسم تءاس اهن # :ىرخأللا ةيآلا ىف

 مهل كملوأدالمع < نسحأ نم رجأ عيضن ال اإ تاحلاصلا اولمعو اا نيذْلا نإ

 TNE داع كا

 . 4 © اقفترم تنسحو باتا معن كئارألا ىلع اهيف نيئكتم قربتسإو سدنس نم

 اؤواج اميف نيلسرملا اوقدصو هللاب اونمآ نيذلا «ءادعسلا ركذب ىنث «ءايقشألا لاح ىلاعت ركذ امل

 . ةماقإلا :ندعلاو ندع تانج مهلف «ةحلاصلا اعقل قيد عر امب اولمعو «هب

 هذهو ا :نوعرف "”[مهل] لاق «مهلزانمو مهفرغ تحت نم :يأ «راهنألا مهتحت نم يرجتل

 01١[. :فرخزلا]  ىتحت نم ىرجت راهنألا
 مهسابلو اولؤلو » :رخآلا ناكملا ىف لاقو بهذ نم رواسأ نم اهيف ل ةيلحلا نم: ىأ «نولحي »

 :سدنسلاف © قربتسإو سدنس نم ارضخ اباي نوسبليو» :لاقف انهه هلصفو [۲۳ :جحلا] «ريرح اهيف
 قيرب هيمو. جابيدلا ظيلقتا قزيعسالا امار ءاهارجم ىرج امو ناصمقلاك قاقر عاقر '؟) سابل

 .سولجلا ىف عبرتلا :ليقو .عاجطضالا :ليق ءاكتالا : 4 كئارألا ىلع اهيف نيئكتم » لوقو

 . نالوقلا هيف 20« اكتم لكآ الف انأ امأ ١ :حيحصلا “[ىف] ثيدحلا هنمو انه اه دارملاب هبشأ وهو

 اذه اننامز ىف سانلا ف ر امك ةلجشتاو .ةلجحلا تحت ريرسلا ىهو « ةكيرأ عمج : كئارألاو

 5 ملعأ هللاو «هاناخشابلاب

 :رمعم لاق .لاجحلا ىه :لاق ( كئارألا ىلع 8: ةداتق نع ءَرَمعم انربخأ: قازرلا دبع لاق
 ب لاجحلا ىف ررسلا :ةريغ لاقو

 « اققترم تتسحو » مهلامعأ. ىلع ًاباوث ةنحلا تمعن : ىأ]4 اقفترم تنسحو باَوَنلا معن ز3 : هلوقو

 : فهكلا] [(اقفترم تءاسو بارشلا سئب ف :رانلا ىف لاق امك« او ار الر كيرخ : ىأ

 «[15 :ناقرفلا] (اماقمو ارقتسم تءاس اإ : هلوق ىف ناقرفلا ةروس ىف امهنيب لباق اذكهو ۹

 اهيف نيدلاخ . امالَسو ةّيحت اهيف نوَقْيو اوربص امب ةقرغلا نوزجي كتلوأ » :لاقف نينمؤملا تافص ركذ مث

 .[ا/ل٠5 اله :ناقرفلا] ا

 )١( ت نم ةدايز () . «عافترالل» :ت یف (0 .ف نم ةدايز .

  2.ف «ت نم ةدايز )6( . باث ف ءت ىف

 .(6۳4۸) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 .(هفرعتا :ف «ت یف (۷)

 .(۳۳۹ /۱) قازرلا دبع ريسفت (۸)

 .ف نم ةدايز (9)



 ۳١( _97) تايآلا :فهكلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 َنلَعَجَو لخت امهاقفحو بانعأ نم نج امهدحأل المج نجر الم مهل برضاو ل
 َناَكو ۵ اره امُهَلالخ ان رجفو ايش هنم ملظت ملو اهَلكَأ تتآ نيتنجلا اتلك © اعرز امهنيب
 ر ررر ر اش صر ل ل

 ملاظ وهو ةتنج لخدو ©۵ ارق رع الام كىم رك نأ هرواحي وهو هبحاصل لاق رم هل

 ٌندجأل ىَبر ىلإ تددر نمل ةَمئاَق ةعاسلا نأ امو 2 ادبأ هذه ديبت نأ نظَأ ام لاق هسفنل

 .4 ©3 القم اهنم اريخ
 «نيملسملا نم نيكاسملاو ءافعضلا ةسلاجم نع نيربكتسملا نيكرشملا ")ركذ دعب ىلاعت هللا لوقي

 : ىأ (نيتنج امهدحألا هللا لعج «نيلجرب ًالثم "مهل برضف ؛مهباسحأو مهلاومأب مهيلع اورختفاو
oSنم لكك ؛عورزلا 0 يفد 0 ةقدحملا "لكلا نيتف وفحم  

 قرختت زاها : ىأ 1 eT : ىأ هدد اهرمث
 .انههو انهه امهيف

 وهو رامثلا : ليقو .ةداتقو «دهاجمو «سابع نبا نع ىور .لاملا :هب دارملا : ليق 4رمت هل ناكو »
 رمت عمج '' نوکیف < ءميملا نيكستو ءاثلا مضب (رمُث هل ناكو» :ىرخألا ةءارقلا هديؤيو ءانهه رهظأ 20

 .ميملاو ءاثلا حتفب «رمثإ» :نورخآ أرقو ير اک

 ‹«همصاخيو هلداجي :ىأ «هرواحي رهو هبحاصل 0 - ''”[نيتنجلا] نيتاه بحاص ىأ  لاقف

 . ًادلوو ًامشحو ًامدخ رثكأ :ىأ رقت زعأو الام كنم رك انا :سأرتيو هيلع رختفي

 .رفنلا ةزعو لاملا ةرثك :رجافلا ةينمأ هللا و كلت :ةداتق لاق

 ام لاق © داعملا هراكنإو هربجتو هربكتو هدرمتو 1 : ىأ « هسفنأ ملا وهو هتنج لخدو لوقو
 ةدرطملا راهنألاو راجشألاو رامثلاو عورزلا نم “یف ىأر امل «هنم رارتغا كلذو * ادب هذه ديبت نأ نظا
 فعضو «هلقع ةلقل كلذو ٠ !فلتت الو كلهت الو غرفت الو ىنفت ال اهنأ نظ ا ا
 4ةمئ اق ةعاسلا نظأ امو» :لاق اذهلو؛ "ةرخآلاب هرفكو« اهتنيزو ايندلا ةايحلاب هباجعإو «هللاب هنيقي
 هللا ىلإ " درمو ةعجرو داعم ناك نئلو :ىأ لَقُس اهم اريخ ندجأل يِبر ىلإ تددر نيو ةنئاك : ىأ
 ناه اق ا كوك هل ولوج نينو هنأ" 'ىظحم ىنأل اذه نم نسحأ كانه ىل ٌنتوكيل
 تيأرفأ » :لاقو [6 :تلصف]4ىَتسْحْلَل ةدنع يل نإ ير ىلإ تعجر نو :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك

 زع «هللا ىلع ىلأت «ةرخآلا رادلا ىف :ىأ [الال: ميرم] € ادّلوو الام نيتوأل لاقو انتايآب رفك يذلا

 ها/ ١

 .ف نم ةدايز (6) .1؛كيف ١ :ت ىف (0) .«ليخنلاب» :أ «ف ىف () م مهل' gD .؟مهسلاجم» :ت یف (0) .«هرکذ» :ف «ت ىف (۱)
 .«ىرخالاب» :ت ىف (9) .«ملسيالو) :ت یف (۸) .«امهيف» :ف ىف (۷)
 .«ىماركإ» :تاىف(١١) .«ضحملا :ف ءتاىف(١٠)



 ٤١( - ۳۷) تايآلا : فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 هبو « ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىفف هنايب ىتأيس امك «لئاو نب صاعلا ىف اهلوزن ببس ناكو «لجو

 . ةقئلا

10۸ 

 كاوس مث ةفطن نم مث بارت نم كقلخ يذّلاب ترفكأ هرواحي وهو هبحاص هل لاقط

 ءاش ام تلق كنج تلد ذإ الولو 62 ادَحأ يَبرب كرشأ الو يب هلا وُ اكل » ًالُجَ

 كنج نم اريخ نيتي نأ ير ئسعف ©9 ادو الام كنم لأ نأ نت نإ هللاب لإ هوَ ال هلا

 عيطتست نف اروغ اهؤام حبصي أ 0 اَمر اديعص حبصتف ءاَمّسلا َنَماَناَبسُح هيلع لسريو

 .4 9 ا هل
 هللاب رفكلا نم هيف وه امع ًارجازو هل ًاظعاو «نمؤملا هبحاص هباجأ امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 عقو الل ميظعتو راكنإ اذهو ؟(الجر كاس من ةفطن نم مث بارت نم َكَقْلَح ىذّلاب ترقكأ» :رارتغالاو

 نم ةلالس نم هلسن لعج مث ءمدآ وهو نيط نم ناسنإلا قلخ أدتباو هقلخ ىذلا «هبر دوحج نم هيف

 « مكييحي م مكنيمي مل مكابحأف اناومأ مشكو هللاب نورفكت فيك : :نلاعت لاق: امك يهم وام

 .هسفن نم اهملعي دحأ لك «ةيلج ةرهاظ مكيلع هتلالدو ءمكبر OTE :ىأ «[۲۸۰ «ةرقبلا]

 ًادنتسم الو هسفن نم هدوجو سیلو ءدجو مث ًامودعم ناك هنأ ملعيو الإ تاقولخملا نم دحأ نم ام هنإف

 ءوه الإ هلإ ال ءهللا وهو «هقلاخ ىلإ هداجيإ 2')دانسإ ,ملعف ءهتباثمب هنأل ؛تاقولخملا نم ءىش ىلإ

 ةيبوبرلاب هلل فرتعأ لب «كتلاقمب لوقأ ال انأ :ىأ (يبر هللا وه اتك » : لاق ذلو ؛ءیش لک قلا

 .هل كيرش ال هدحو دوبعملا هللا وه لب :ىأ «ادحأ يبرب كرشأ الوإ» ةينادحولاو

 اذه دوو الام كم لَ نأ نر نإ هللا الإ رق ل هلا ءَ ام تلق نتج تلح ذإ الولو) :لاق مث

 معنأ ام ىلع هللا تدمح اهيلإ ترظنو اهتلخد نيح كتبجعأ اذإ اله :ىأ ءكلذ ىلع ثحو ضيضحت

 لاق اذهلو ؛«هللاب الإ ة وق ال هللا ءاش ام ل: تلقو «كريغ طعي مل ام دلولاو لالا نم كاطعأو «كيلع هب

 اذهو «هللاب الإ َهَُق ال هللا ءا ام :لقيلف ءهلام وأ هدلو وأ هلاح نم ءىش هبجعأ نم :فلسلا ضعب

 ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا هجرخأ عوفرم ثيدح هيف ىور دقو .ةميركلا ةيآلا هذه نم ذوخأم

 : هذئسم

 نب كلملا دبع انثدح و «سنوي نب رمع انثدح ءدّلخَم نب حارج انثدح

 لهأ نم ةمعن دبع ىلع هللا معنأ ام » : ةَ هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «سنأ نع «ةرارز

 هذه لوأتي ناكو .«توملا نود ةفآ هيف ىريف «هّللاب أ اإ ةف ال هللا ءاش ام# :لوقيف ءدلو وأ لام وأ

 0 للاب الإ هَ ال هللا ءاش ام تْلُق كنج َتْلَخَد ذإ الوو ل : ةيآلا

 .«اذهلو» :ف ىف (۲) ش .دانتسا» :ف ىف )١(

 .هب سنوي نب رمع نع ؛حابص نب نسحلا قيرط نم (5075) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا ہاورو (۳)



 18 قل ا ا 1 ا تايالا:فهكلا ةروس.- سماخلا ءرخلا

 حصي ال :سنأ نع «ةرارز نب كلملا دبع نع «نوع نب ىسيع :ىدزألا حتفلا وبأ ظفاحلا لاق

 . هثيدح

 نب مصاع نع «ةبعش ىنثدح «جاجحو ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نم زنك ىلع كلدأ الأ » :لاق هنأ يب ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع مهر ىبأ ىلوم ديبع نع ؛هللا ديبع
 ويس هب درفت لوا رک

 نم زنك ىلع كلدأ الأ » :هل لاق هي هللا لوسر نأ ىسوم ىبأ نع « '"”حيحصلا ىف تبث دقو

 9 و لوك ا قوتك

 قل قرمع غ ءجْلَب ىبأ نع «ةناوع وبأ انثدح «ىسيع نب ركب انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هنجلا زونك نم زنك ىلع كلدأ «ةريره ابأ اي » :ِْلَي هللا ىبن ىل لاق :ةريره وبأ لاق :لاق نوميم
 :جلبوبأ لاق .« هللاب الإ ةوق ال لوقت نأ ١ :لاق .ىمأو ىبأ كادف «معن :تلق :لاق ."؟شرعلا تحت
 لاق : جلب وبأ لاق  ورمعل تلقف :لاق . (ملستساو ىدبع ملسأ :لوقي هللا نإف » :لاق هنأ بسحأو

 ذإ الولو» :فهكلا ةروس يف اهنإ ءال :لاقف ؟هللاب الإ ةوق الو لوح ال :ةريره ىبأل تلق :ورمع
 00 لب أل ةو ال هللا ءاش ام تلف كنج تلخ

 :ىأ 4 اهْيَلَع لسريو» ةرخآلا رادلا ىف : ىأ « كنج نم اريَخ نيتؤي نأ ىبر سعف ف $: هلوقو

 « سابع نبا لاق © ءامّسلا نم انابسح# ىنفت الو ديبت ال اهنأ تننظ ىتلا ايندلا ىف كتنج ىلع

 .ءامسلا نم ًاباذع ىأ :ىرهزلا نع كلامو «ةداتقو «كاحضلاو

 : ىأ (اقْلَز اديعص حبصتف » :لاق اذهلو؛ اهراجشأو اهعرز علقي ‹جعزم ميظع رطم هنأ رهاظلاو

 . ًائيش تبني ال ىذلا زرجلاك اغ نبا لاقو

 هجو بلطي ىذلا عبانلا دض وهو «ضرألا ىف ًارئاغ :ىأ «اروَغ اھا حبصي وأ  :هلوقو
 0 أر لثو :ئلاعتا لاق امك ا ئاغلاف 1

e 59055 ا ل  

 ے وو م تر

 افوفص اهتنعأ هدلقت هيلع ًاحوت هدايج لظت

 . هيلع تاحئان :ىنعمب

 )١( دنسملا )159/75(.

 .«نيحيحصلا» :ف ىف (۲)

 .(۲۷۰ 1)مقرب ملسم حيحصو )551١( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«كلدأ الأ» :ف «ت ىف (0) .؟ريكب» :أ ءف ىف (4)
 ٣٣١(. /؟) دنسملا )١(

 .«لفسأ » :ف «ت ىف (۷)

 .بوسنم ريغ )١57/١0( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (6)



CT YT تايكلا ؟ كفهكلا :ةووس ات نضال ملل a o 

 اي لوق وقيو اهشورع ىلع ةيواخ يهو اهيف ققفنأ ام ىلع هيفَك بلقي حبصأف هرمثب طيحأو طل

 9 ارصتم ناك امو هللا نود نم هنورصني ةف هَل نكت ملو 9 ادحأ برب كرش مل يَ

 .4 9 ابقع ريَحَو اباوث ريخ وه قحلا هلل ةيالولا كلاته

 اذهب عقو هنأ دوصقملاو .رخآلا لوقلا ىلع هرامثب وأ «هلاومأب :4هرمتب طيحأو» : : ىلاعت لوقي

 نع هتهلأو ا ىتلا ج ىلع ناسا لاسرإ نم نمؤملا هب هفوح ام «رذحي ناك ام رفاكلا

 ىلع افهلتم اًقساتم هيفك قْفصِي :ةداتق لاق (اهيف قفنأ ام ىَلع هيفك بلقي حبصأف» لجو زع «هللا

 هدلو وأ ةريشع :ىأ ةف هل نكت ملو ادحأ برب كرشأ مل يسيل اي لوقيو» هيلع اهبهذأ ىتلا لاومألا

 ءارقلا فلتخا «قحلا هلل ةيالولا كلاته . ارصتنم ناك امو هللا نود نم توصيل زعتساو مهب رختفا امك

 هب لح ىذلا نطوملا كلذ ىف :ىأ «كلانه . ارصتنم ناک اموال : لوق: ىلع قب ن مهنمف ءانهه

 ناك امو: ىلع فقي نم مهنمو « (قحلا هلل ةيالولا ل (هلوقب] ئدتبيو «هنم ذقنم الف ءهّللا باذع

 . «قحلا هلل ةيالولا كلاته» تسلا

 هلل 2؟)ةالاوملا كلانه :ىنعملا نوكيف ءداولا حتف نم مهنمف € ةيالولا» ا
 عقو اذإ هل عوضخلاو هتالاوم ىلإو هللا ىلإ عجري يك رفاك وأ نمؤم نم a : ىأ
 هلوقكو ٤ : رفاغ] (نیک رشم هب انك امب اترفکو هدحو للاب مآ اولاق انساب اور اَمَلف » : هلوقق بالغلا

 نم انأو ليئارسإ ونب هب تنمآ ىذا الإ هِإ ال هنأ تدمآ لاق َقرْلا هكرذأ اذإ ىح :نوعرف نع ًارابخإ

 9١0. 9١[. :سنوي] «نيدسفملا نم تنكو لبق تيصع دقو نآلآ . نيملسملا

 . قحلا هلل مكحلا كلانه :ىأ © ةيالولا# نم واولا رسك نم مهنمو

 نمحّرلل قحلا ذئموي كلملا » :ىلاعت هلوقك «ةيالولل تعن هنأ ىلع «قحلا» عفر نم مهنم مث

 ]7: ناقرفلا ] € اريسع نيرفاكلا ىلع اموي ناك

 قحلا مهالوم هللا ىلإ اوذر مت )ف :هلوقك «ءلجو زع هلل تعن هنأ ىلع .فاقلا ae نم مد

 ءازج :يأ (اباو ريخ وه : یلاعت لاق اذهلو ۲: ماعنألا] ¢ نيبساحلا عرسأ 1 مكحلا هَل الأ

 اهلك «ةديشر ةديمح اهتبقاعو «ريخ اهباوث ءلجو زع ءهلل نوكت ىتلا لامعألا :ىأ (ابقع ريخو»
 .ريخ

 حبصأف ضرألا تابن هب طلتخاف ءامّسلا نم هانلزنأ ءامك ايندلا ةايحلا لثم مهل برضاو ل

 ايندلا ةايحلا ةئيز نونبلاو لاملا اردتقم ءيش لک ىلع هللا ناكو حايرلا هورذت اميشه

 . 4 69 الما ريخو اباوث كبر دنع ريخ تاحلاصلا تايقابلاو

 )١( أ نم ةدايز (۳) .(زتعا» :ت یف (۲) .«تانسحلا» :ت ىف .

 .ادحاو» :ف ىف )١( .«كانه» :ت ىف (5) .«ةيالولا» :ت ىف (4)
 .«رفاكو» :ف ىف (۷)



 ااا ٠٦(( .٥٤)ناتيآلا: فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 اهئاضقناو اهئانفو اهلاوز ىف اًيندلا ةايحلا لثم» سانلل دمحم اي «برضاوإ»: ىلاعت لوقي
 را يل و للا نع ايام : ىأ «ضرألا تابت هب طلاق ءاَمّسلا نم هاتلزنأ ءامك»

 هحرطتو هقرفت :ىأ 4حايرلا هورذت » اسباي © اميشه حص ل هلک اذه دعب مث ة ةرضنلاو رونلاو رهزلا
 هذهو «لاحلا هذه ىلع رداق وه :ىأ (اردتقم ءیش لك ىلع هللا تاكو 2"”لامشلا تاذو نيميلا تاذ
 ةايحْلا لم امن : : سنوي e اذهب ايندلا ةايحلا لثم هللا برضي ام آريثكو « لاخلا

 اهقرخز ز ضرألا تذخأ اذإ ىح ماعنألاو ساّنلا لكأي امم ضرألا تاَبن هب طلخا ءاَمّسلا نم ُاَنلنَأ ءامك انا
 عيباتب هك ءام ءاَمسلا نم لأهل نت ما :رمزلا ةروس ىف لاقو :€Y) سنوي] ةيآلا 4 تنیزاو

 يلوأل ئركذل كلذ يف نإ اماطح هلع م اًرفصُم هارتف جيهي م هناولأ افلتخم اعز هب جرخي مت ضرألا يف

 رخاقتو ةنيزو وهلو بعل ايندلا ةايحْلا امّ اوملعا » :ديدحلا ةروس ىف لاقو . 7١[ :رمزلا] «بابلألا

 يو اًماَطَح وكي مث رص هاتف جيه م نان راقكلا بجْعَأ ثْيَغ لمك دالوألاو لاومألا يف ٌْئاكتو مكنيب
 .[؟ ٠ :ديدحلا] «رورغلا عام الإ ايندلا ةايحلا امو ناوضرو هللا نم ةرفغَمو ديدش باذَع ةرخآلا

 .(9«ةرضخخ ةولح ايندلا» عقلا ثيدحلا ىفو

 نيدبلاو ءاستلا نم تاوهششلا بح سال نيز $ :هلوقک ,ايندلا ةايحلا ةنيز نونبلاو لاما : هلوقو

 هدنع هّللاو ايندلا ةايحلا عاتم كلذ ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليحْلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرّطنقملا ريطانقلاو

 « ميظع رجأ هدنع هّللاو ةف مكدالوأو مكلاومأ امِإل :ىلاعت لاقو ١5[« :نارمع لآ ] «بآمْلا نسح

 ةقفشلاو «مهل عمجلاو مهب مكلاغتشا نم مكل ريخ «هتدابعل غرفتلاو هيلع لابقإلا :ىأ ٠١[ :نباغتلا]
 «سابع نبا لاق الما ٌرْيَخَو اباوث كبر دنع ريخ تاحلاّصلا تايقابلاو# : لاق اذهلو ؛مهيلع ةطرفملا

 .سمخلا تاولصلا :«تاحلاّصلا تاّيقابلا# : فلسلا نم دحاو ريغو «ريبج نب ديعسو

 هللا ناحبس :«تاَحلاّصلا تايقابلا ل : سابع نبا نقرب خرب دعو «حابر ىبأ نب ءاطع لاقو

 .ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ الو ءهّلل دمحلاو

 ؟ىه ام « تاحلاّصلا تايقابلا» : نع «هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع نينمؤملا رنا لكم اذكهو

 هلل الإ ةزق الو لوصالو كأ هللا هلل هاو للا تاسو هللا الإ هز هل 29: لاعز

 :دمحأ مامإلا هاور

 «نامثع ىلوم ثراحلا عمس هنأ «ليقع وبأ انأبنأ ةةوح انتل «ئرقملا نمحترلا دبع وبأ اتدخ

 هنأ هنظأ «ءانإ ىف ءامب اعدف «نذؤملا هءاجف «هعم انسلجو موي نامثع سلج :لوقي «هنع هللا ىضر

 ًاضوت نم »:لاق مث ءاذه یئوضو أضرتي كَ هللا لوسر تيأر :لاق مث ًاضوتف ءدم هيف نوكيس
 رفغ رصعلا ىلص مث «حبصلا نيبو اهنيب ناك ام هل رفغ ءرهظلا ةالص '")ىلصف ماق مث ءاذه ىئوضو

 ام هل رفع ءاشعلا يلص مث ءرصعلا نيبو اهنيب ام هل رفع برغملا ىلص مث ءرهظلا نيبو اهنيب ام هل
 .«ةلاحلا هذهو ةلاحلا هذه» :ت ىف (") .«لامش تاذو نيمي تاذ» :ت یف( .ةالعوف :ت یف )١(

 .ةروسلا هذه نم ةنماثلا ةيآلا ريسفت دنع هجيرخت قبس )٤(

 .(یلصی» :ف ءت ىف (0 .؟نه» :ت ىف (5)



 CELE a a د ب

 E ءحبصلا ةالص ىلصو أضوتف ماق نإ مث «هتليل '7١غرمتي تيبي هلعل مث «برغملا نيبو اهنيب

 تاحلاصلا تايقابلا امف تانسحلا هذه :اولاق «تائيسلا نبهذي تانسحلا ىهو ءاشعلا ةالص نيبو "اهنيب

 الإ ةوقالو لوح الو ءربكأ هللاو ءهلل دمحلاو ءهّللا ناحبسو «هللا الإ هلإ ال ىه :لاق ؟نامثع اي
 )0 زج ٠ للا
 . ٠ هب درفت . ر

 تافابلا ل لاق لا قي دا غ داع ى لا دبع نب اع نع فلام یورو
 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو ءهلل دمحلاو «هللا ناحبس :#تاحلاصلا

 ,«تاحلاصلا تايقابلا» نع بيسملا نب ديعس ىنلأس :لاق ةرامع نع «نالجع نب دمحم لاقو

 نهنكلو «بصت مل :لاقف .جحلاو ةاكزلا :تلقف .بصت مل : "لاق .مايصلاو ةالصلا :تلقف

 الإ ةوق الو لوح الو هلل دمحلاو «هللا ناحبسو « ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال :سمخلا تاملكلا

 . هللاب

 هنأ هربخأ هنأ «سجرس نب عفان نع «ميتخ نب نامثع نب هللا دبع ىنربخأ : : جيرج نبا لاقو

 لوح الو «هللا ناحبسو ]«ربكأ هللاو «هللا الإ هلإ ال: لاق «تاحلاّصلا تاَيقاَبْلا» : نع رمع نبا لأس

 .كلذ لثم حابر ىبأ نب ءاطع لاقو :جيرج نبا لاق .هللاب الإ ةوق الو

 هّللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : تاحلاصلا تايقاَبْلا» :دهاجم لاقو

 کا

 هل : لاق 4 تاحلاصلا تايقابلا# : هلوق ىف هداتقو نسحلا نع وطعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .تاحلاصلا تايقابلا نه هللا ناحبسو .هلل دمحلاو ءربكأ هللاو «هللا الإ هلإ

 لاق :لاق «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع (ىربقلا ديعس غ «نالجع نب دمحم نع ءملسم نب زيزعلا

 ^«تاحلاصلا تايقابلا نم ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو «هللا ناحبنم» :ِِلكَي هللا لوسر

 ءليلهتلاو ةريبكتلا » :لاق ؟هللا لوسراي ىهءامو ؛ليق .«ةلملا *:لاق ؟ هللا لوسر اي یه امو
 .«هللاب الإ ةوق الو لوح الو هلل دمحلاو ‹ حيبستلاو

 كا « جارد ثيدح نم «دمحأ هاور ءاذكهو

 هللا دبع نب ملاس ىلوم «نمحرلا دبع نب هللا دبع نأ رخص وبأ ىنربخأ :بهو نبا لاق هبو
GTS, lg 22-2 

 )۷١/١(. ١ دنسملا (5)
 .ف نم ةدايز )¥( . «لاقف» :ف ىف )3( . «دايجل :ف ىف (6)

 )16//١51(. ىربطلا ريسفت (۸)

 .؟نهامو) :أ ىف (9)

 ۷١(. /۳) دنسملاو )٠١/ ۱١۷( ىربطلا ريسفت 20



 ا: 253 .٥٤)ناتيآلا: فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نإف ءربقلا ةيواز دنع ىنقلا :هل لق :لاقف «ىظرقلا بعك نب دمحم ىلإ ملاس ىنلسرأ : لاق هثدح
 ؟تاحلاصلا تايقابلا دعت ام :ملاس لاق مث ءرخآلا ىلع امهدحأ ملسف ءايقتلاف :لاق .ةجاح كيلإ ىل

 ىتم :ملاس هل لاقف . هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ربكأ هللاو هللا ناحبسو «هللا الإ هلإ ال :لاقف
 ءاثالث وأ نيترم ''”هعجارف :لاق .اهلعجأ تلزام :لاقف «؟ هللاب الإ ةوق الو لوح ال» اهيف تلعج
 عمس هنأ ىنثدح ىراصنألا بويأ ابأ نإف. "”تبئأف لجأ : ملاس لاق . تاق لاق عرب لف

 نم «ليربج اي :لاقف «مالسلا هيلع ميهاربإ تيرأف ءامسلا ىلإ ىب جرع ل :لوقي وهو ةا هللا لوسر

 اهتبرت نإف «ةنجلا سارغ نم رثكتلف كتمأ رم :لاق مث «لهسو ىب بحرف .دمحم ناو كا ادع
 .«هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق ؟ةنجلا سارغ امو :تلقف .ةعساو اهضرأو ةبيط

 لآ نم «راصنألا نم لجر ىنثدح «ماوعلا نع «ديزي نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 دعب دجسملا ىف نحنو ةي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق ءريشب نب نامعنلا نع ءريشب نب نامعنلا

 :لاق مث «ءىش ءامسلا ىف ثدح دق هنأ اننظ ىتح «ضفخ مث ءامسلا ىلإ هرصب عفرف ءءاشعلا ةالص

 سيلف «مهملظ ىلع مهألامو مهبذكب مهقدص نمف «نوملظيو نوبذكي «ءارمأ ىدعب نوكيس هنإ امأ»

 هللا ناحبس» نإو الأ .هنم انأو ىنم وهف 2” مهئلامي ملو مهبذكب مهقدصي مل نمو «هنم انأ الو ىنم
 , 29 «تاحلاصلا تايقابلا نه ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو« هلل دمحلاو

 مالس ىبأ نع ءديز نع «ريثك نب ىيحي انثدح «نابأ انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ىف نهلقثأ ام سمخل خب خب» : لاق ا[ هللا لوسر نأ ] ب هللا لوسرل ىلوم “"[نع]
 (ة)هيستحيف ىفوتي حلاصلا دلولاو ءهلل دمحلاو «هللا ناحبسو «ربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال :نازيما
 ءرخآلا مويلاو «هللاب نمؤي :ةنجلا لخد .نهب انقيتسم هللا ىقل نم سمخل خب خب :١ لاقو .«هدلاو

 110 سوا دج تلا ةرانلاو ةنطابو

 نب دادش ناك :لاق ةيطع نب ناسح نع «ىعازوألا انثدح حور انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 تركنأف .«اهب ثبعن ةرفشلاب انتا :١ همالغل لاقف ءالزنم لزنف 2")”[رفس ىف ]«هنع هللا ىضر «سوأ
 اهوظفحت الف .هذه ىتملك ريغ اهمزأو اهمطخأ انأو الإ تملسأ ذنم ةملكب تملكت ام :لاقف «هيلع

 ةضفلاو بهذلا سانلا زنك اذإ ١ : لوقي كي هللا لوسر تعمس : مكل لوقأ ام اوظفحاو« " ىلع
 “٠*كلأسأو « دشرلا ىلع ةميزعلاو ءرمألا ىف تابثلا كلأسأ ىنإ مهللا : تاملكلا ءالؤه ''؟”اوزنكاف
 ريخ نم كلأسأو « ًاقداص اناسل كلأسأو ءًاميلس ًابلق كلأسأو «كتدابع نسح كلأسأو «كتمعن ركش

 .«تيبأف»: 1 ىف (۳) .«تيبآف» :! ءف ىف (۲) ا ولا ا
 .(1335/15) ىربطلا ريسفت (4)
 .«مهملظ ىلع مهئلامي ملو» :أ ىف (0)
 .(5//7513) دتسملا (5)

 .«باسحلاو» :ف «ت ىف (۰) . (هلبستحيفا :تاىف (9) .دنشملاو «ف نم ةدايز (۸ «0)

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» )٠ ١ عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ,(5//77307) دنسملا )١١(

 .«اورثكأف» : ىف )١5( .«كلذ ىلع» :ت ىف (0 .دنسملاو «ف نم ةدايز ()

 .«كركشأو» :ت ىف )١6(



 تال ؟تفهكلا رتوش نادا ولا ا للا

 «بويغلا مالع تنأ كنإ «ملعت ال كرفغتسأو «ملعت ام رش نم كب ذوعأو ملعت ام

 .” هوحنب ءدادش نع رخآ هجو نم «'"”ىئاسنلاو ًاضيأ هاور مث

 انثدح «ىبأ ىنثدح «ىفوعلا دعس نب دمحم انثدح «ةيجان نب هللا دبع انثدح :ىناربطلا لاقو

 ىف تنك :لاق «هنع هللا ىضر «ةدانج نب دعس نع «ىلدجلا عيفن نب سنوي نع 0
 دنع ىنم تيتأف «ةودغ ةارسلا نم “ىلهأ نم تجرخف «فئاطلا لهأ نم ةي ىبنلا ىتأ نم لوأ

 هللا وه لق# :ىنملعو «تملسأف ةي ىبنلا تيتأف «تطبه مث لبجلا يف تدعاصتف ءرصعلا
 هللاو هللا الإ هلإ الو ءهلل دمحلاو هللا ناحبس : تاملكلا ءالؤه ىنملعو ,«ترّلز اًذإ»و «دحأ

 مث «هاف ضمضمو أضوتف ليللا نم ماق نم» :دانسإلا اذهبو .«تاحلاصلا تايقابلا نه » :لاقو «ربكأ

 «ةرم ةئام هللا الإ هلإ الو ءةرم ةئام ربكأ هللاو ء«ةرم ةئام هلل دمحلاو «ةرم ةئام هللا ناحبس :لاق

 . ٩ لطبت ال اهنإف ءامدلا الإ هبونذ ترفغ

 هللا ركذ ىه :لاق 4تاَحلاصلا تاَيقابلاو» :هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو «هللا كرابتو ءهلل دمحلاو ءهللا ناحبسو «ربكأ هللاو «هللا الإ هلإ ال :لوق

 داهجلاو «قتعلاو ءةقدصلاو «جحلاو «ةالصلاو «مايصلاو «هللا لوسر ىلع هللا ىلصو «هللا رفغتسأو

 تماد ام «ةنجلا ىف اهلهأل ىقبت ىتلا «تاحلاصلا تايقابلا نهو .تانسحلا لامعأ عيمجو .ةلصلاو

 . ضرألاو تاومسلا

 . بيطلا مالكلا نه : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 . هللا همحر («ريرج نبا هراتخاو .اهلك ةحلاصلا 00

 ے0 0 نإ Ao ro رم o سم يم

 اوضرعو 6 9 ادَحأ مهنم رداغن ملف مهانرشحو ةزراب ضرألا ىرتو لاَبجْلا ريسن ريسن ذ مويو إل
 ت

 ۵ ادعوُم مكَل لَعِجَن نلَأ متمعز لب ةرم لوأ مكانقلخ امك انومتنج دَقَل اقص كبر ىَلع

 رداغي ال باتكلا اذهل ام انتليو اي نولوقيو هيف امم نيقفشم نيمرجملا ىرتف باتكلا عضوو

 . 4 © ادحأ كبر ملظي الو ارضاح اولمع ام اودجوو اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص

 رومت موي» : ىلاعت لاق امك «ماظعلا رومألا نم هيف نوكي امو ةمايقلا موي لاوهأ نع ىلاعت ربخي

 :لاق امك «لوزتو اهنكامأ نم بهذت: ىأ ٠١[ .9:روطلا]# اريس لابجلا ريستو. از ءا

 )١( دنسملا )١١۳١/١(.

 .«ىئاسنلاف» :ت ىف (۲)

 .(۱۲۲۷)مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 .«ةفئاطلا ىلهأ نم» :أ ءف «ت ىف )٤(

 . فيعض ىفوعلا نيسحلا هيفو )١/ ١١( ريبكلا مجعملا (0)
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 لاَبجلا .نوكتو : ىلاعت لاقو ء[۸۸: لمنلا] (باحسلا رم رمت يهو ةدماج اهبسحت لابجلا ىرتو#

 اعاق اهرذيف . افسن ير اهفسي لقف لابجلا نع كتولأسيَو» : لاقو: 216 : ةعراقلا] « شوفنمْلا نهعلاك
 ىواستتو «لابجلا بهذت هنإ: ىلاعت لوقي ٠١[. 7: : هط] (اتمأ الو اجوع ايف ئرت ال . افصفص

 الو ىداو ال :ىأ (اتمأ الو هيف جوع ال ایوتسم احطس : يأ 4 افصفص اعاَقط ضرألا ىقبتو «داهملا

 ناكم الو دحأل مَلعم اهيف سيل «ةرهاظ ةيداب :ىأ] 4ةزراب ضرألا ىرتو# :ىلاعت لاق اذهلو ؛لّبج

 . ةيفاخ مهنم هيلع ىفخت ال مهبرل نوحاض مهلك قلخلا لب لب ءًادحأ ىراوي

 الو ءانب ال :ةداتق لاق : ةبايغ الو اهيف رمح ال ٩ [(ةزراب ضرألا ىرتو# : داو دهام لاق

 كرتن ملف «نيرخآلاو مهنم نيلوألا محامو : ىأ (ادحأ مهنم رداقن ملف مهاترشحو» :هلوقو

 موي تاقيم ىلإ نوعومجمأ . نيرخآلاو نيلوألا نإ لق $ : لاق امك «ًاريبك الو ًاريغص ال ءًادحأ مهنم

 .[7١٠:دوه] © دوهشَم موي كلذو سالا هل عومجم موي كلذ :لاقو «[10 ٠ , 4: ةعقاولا] © مولعم

 yy :دارملا نوكي نأ لمتحي : اقص كبر ىلع اوضرعو» :هلوقو

 نمحرلا هل ذأ نم لإ دمت اني اكدت رق موقي موي :ىلاعت لاق امك ءادحاو ًافص هللا

 ْكِلَمْلاَو كبر ءاجو © :لاق امك ءافوفص انوش نومو مهنأ لمتحي 0[ :أبنلا] « اباوص لاقو

TY: E 

 نأ مکنظ ناک ام : ىأ و a 0 ۽ ا

 نئاك اذه نأ الو .مكب عقاو اذه

 «ريمطقلاو ليتفلاو «ريقحلاو ليلجلا هيف ىذلا «لامعألا باتك : ىأ «باتكلا عضوو# :هلوقو

 «ةحيبقلا مهلاعفأو ةئيسلا مهلامعأ نم :ىأ (هيف امم نيقفشم نيمرجملا ىر » ريبكلاو ريغصلاو

 رداغي ال باتكلا اذهل ام » راجا قف ار ام ىلع ارو اراب یا « اتتاي اي نولوقيو»
 «اهاصحأ الإ ظرغص نإو المع الو ًاريبك الو ًاريغص ًابنذ كرتي ال : ىأ 4 اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص

 . اهظفحو « اهطبض : ىأ

 الي هللا لوسر غرف امل :لاق ةدانج نب دعس ىلإ ءاهلبق ةيآلا ىف مدقتملا هدانسإب «ىناربطلا ىورو

 ةر جو هزم رجا يللا لاق يىق ةف يلا نضرآللا نم ارفق ايلول“ نق ةورغ قم
 ىبنلا لاقف ر هانلعج ىتح ةعاس الإ ناك امف :لاق . هب تأيلف ًائيش وأ ًابطح دجو نمو «هب تأيلف

 الو لجر هللا قتيلف .اذه مّتعمج امك مكنم لجرلا ىلع بونذلاو عّمِجَت كلذكف ؟ اذه نورتأ» : ةي

 )١( «انتلیوو» :أ ءف ءت یف (۳) .«اوموقي نأ» :أ ءف ىف (۲) 1 .ف نم ةدايز .



 ( 2 2 e Se نب نشا ا 72 ا شو

 ع ة صحم ا الو فنا ذب

 سفن لك دجت موي » : ىلاعت لاق امك ءرش وأ ريخ نم : : ىأ © ارضاَح اوُلمع ام اودجو ل : هلوقو
 لاقو «[۰ :نارمع لآ] 4 اديعب ادمأ هنيبو اهتيب نأ ول دوت ءوس نم تلمع امو ارضحم ريخ نم تلمع ام

 «رئارسلا ىلبت موي » :ىلاعت لاقو ١7[« :ةمايقلا] «(رْخآو مّدَق امب ذئموي ناسنإلا ابني ل : ىلاعت

 .رئامضلاو تآبخملا رهظت : ىأ [4 :قراطلا]

 :لاق هيَ ىبنلا نع «سنأ نع «تباث نع «ةبعش انثدح ءديلولا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 , اة فرغي] ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل»

 ردقب هتسا دنع "[ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل قري :ظفل ىفو ا ذ هاجرخأ

 . «نالف نب نالف ةردغ هذه :لاقي «هتردغ

 نم ادحأ ملظي الو ءاعيمج مهلامعأ ىف هدابع نيب مكحيف :ىأ © ادحأ كبر ملظي الو : هلوقو
 رافكلا نم رانلا الميو ا هتمكحو هتردقب ءءاشي نم بذعيو محريو حفصيو '”رفغي لب «هقلخ

 ال ىذلا مكاحلا وهو ؛ (9نورفاكلا اهيف دَّلْخُيو “[ىصاعملا باحضأ ىجني مث ] «ىصاعملا باحصأو

 رجا هند نم تؤيو اهفعاضي ةتسح كت نإو ةرذ لاقنم ملي ال هللا إل :ىلاعت لاق «ملظی الو روجي

 ناك نإو ايش سفت ملت الف ةَمايقلا مْوَيِل طنسقلا نيزاوملا عضتو» :لاقو « [4 ٠ :ءاسنلا] (اميظَع

 .ةريثك "اذه ىف تايآلاو :٤١[ ءايبنألا] «نيبساح انب ئفكو اهب انيتَأ لدرخ نم ةّبح لاقثم

 نع «ىكملا دحاولا دبع نب مساقلا نع «ىيحي نب مامه انربخأ «ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نم هعمس لجر نع ثيدح ىنغلب : لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ «ليقع نب دمحم نب هللا دبع

 «ماشلا هيلع تمدق ىتح .ًارهش هيلع ترسف «ىلحر هيلع تددش مث ًاريعب تيرتشاف وام هللا لوسر

 : تلقف ؟هّللا دبع نبا :لاقف .بابلا ىلع رباج :هل لق :باوبلل تلقف " سينا نب هللا دبع اذإف
 ام هللا لوسر نم هتعمس كنأ كنع ىنغلب ثيدح :تلقف «هتقنتعاو ىنقنتعاف «هبوث أطي ي جرخف .معن

 :لوقي هيَ هللا لوسر تعمس :لاقف هعمسأ نأ لبق تومأ وأ تومت نأ تيشخف «صاصقلا ىف

 ؟ تهب اهو.” تلق اعم الرغ ةارع ج دالا + لاق وا >'ةمآيقلا موي سانلا «لجو زع «هللا رشحيا

 انأ .كلملا انأ : برق نم هعمسي امك «دعب نم هعمسي توصب مهيداني مث ءىش مهعم سيل» : لاق

 ىتح «قح ةنجلا لهأ نم دحأ دنع هلو «رانلا لخدي نأ رانلا لهأ نم دحأل ىغبني ال «نايدلا

 ىتح «قح رانلا لهأ نم لجر دنع هلو «ةنجلا لخدي نأ ةنجلا لهأ نم دحأل ىغبني الو «هنم ' هصقأ

 :لاق ؟ اًمهب الرغ ةارع «لجو رع «هّللا ىتأن امنإو «فيك :انلق :لاق ٠ .ةةمطللا ىتح هم ١١2)هصقأ

 .ف نم ةدايز (۳) )١٤١/۳(. دنسملا (۲) .(07/5) ريبكلا مجعملا )١(

 .(۱۷۳۷) مقرب ملسم حيحصو )۳۱۸١( مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .ف نم ةدايز (0 .اوفعي» :ف «ت ىف (5)

 .؟امهيف» :ف ىفو ««هذه ىف » :ت ىف (9) .أطخ وهو «الو» :ت ىف (۸) .«نيرفاكلا» :ف ىف (0)

 .«هيضقأ ١ :أ اف ءات ىف (۱۲ «۱۱) .«سنأ» :ت ىف )٠١(



 مه. ) ةيآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا
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11۷ 

 نأ ؛هنع هللا ىضر طاق ا «نامثع ىبأ نع ءمحآزم نب ماوعلا نع «ةبعش نعو

 دمحأ مامإلا نب هللا نيه ها ورع "”«ةمايقلا موي ءانرقلا نم صتقتل ءامجلا نإ « : لاق ام هللا لوسر

 م الف ةمابقلا مر طسقلا نيزاوملا عضو ف :هلوق دنع اهانركذ دق «رخأ وچو نم دهاوش هلو

Eىلإ مث ءىش نم باتكلا ىف اطر ام مكلاثمأ ممأ الإ :ىلاعت هلوق دنعو ۷:  

 هبر رمأ نع قسفف نجلا نم ناك سيلبإ لإ اودجسف مدآل اودجس | ةكئالملل دار
 .~g و رق“ 6م 4 266

 . 4 ىد الدب نیملاظلل سب ودع كَل مهو ينود نم ءايلوأ هتيرذو هنوذختتف دختتفا

 مهنم هعبتا نمل ًاعرقمو ءمهلبق نم مهيبألو مهل سيلبإ ةوادع ىلع مدآ ىنب اهبنم ىلاعت لوقي

 ىداعو سيلبإ ىلاو هلك اذه دعب مث هاذغ هقزر فاطلأبو «هادتباو هأشنأ ىذلا «هالومو هقلاخ فلاخو

 ةروس لوأ ىف هريرقت مدقت امك «ةكئالملا عيمجل :ىأ 4 ةكئالَمْلل الف ذإو» :ىلاعت لاقف هللا
 ا (ةرقبلا»

 ةكئالمْلل كبر لاق ذإو» : يلعب لاق مك ؟ ميظعلاو ميركتو E ةوكشا : ىأ 4 َمدآل اودجسا)

 :رجحل] «نيدجاس هَل اوعقف يحور نم هيف تخفنو هتيوس اذ نوسم امح نم لاصلص نم ارشب قلاخ يّنإ

۸« 4[. 

 لصأو «ران نم جرام نم قلخ هنإف ؛هلصأ هناخ :ىأ نجلا نم ناك سيلبإ الإ اودَجَسَف» و
 ١ :لاق هنأ دي هللا لوسر نع «ةشئاع نع ملسم حيحص ىف تبث امك ءرون نم ةكئالملا قلخ

 ةجاحلا دنعف ا 000 مدآ قلخ ءران نم جرام نم سيلبإ قلو نون نم ةكئالملا تقلخ

 هبشتو ةكئاللا لاعفأب يسر لق ناك هنأ كلذو «ةجاحلا دنع عبطلا هناخو « هيف امي ءاعو لك ۷ضز

 ةفلاخملاب ىصعو «مهباطخ ىف لخد اذهلف «كسنتو دبعتو ٠ مهب

 ينتقلخ هنم ريخ انأ ف :لاق امك «ران نم قلخ هنإ : ىأ نجلا نمل هنأ ىلع انهه ىلاعت هبنو
 .[٦۷:صو ۲ : فارعألا] «نيط نم هتقلخو ران نم

 «مدآ نأ امك «نجلا لصأل هنإو طق نيع ةفرط ةكئالملا نم سيلبإ ناك ام :ىرصبلا نسحلا لاق

 A [هنع] حيحص دانسإب ريرج نبا هاور .رشبلا لصأ «مالسلا هيلع

 )١( دئاوز (0) .(196 /۳) دنسملا المسند)١7/1١(.

 )۳( :ةيآلا ريسفت دنع (6) . ؟عضيو» :ت یف ۳٤. ) )4.«قلخو» :ملسمو «ف «ت ىف

 .«مكل حضن»:أ ىف (۷) ١ .(1943) مقرب ملسم حيحص (5)
 )1١6/ ١70(. ىربطلا ريسفت (9) .أ «ف نم ةدايز (۸)
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 اوقلخ «نجلا : مهل لاقي «ةكئالملا ءايحأ نم ىح نم سيلبإ ناك :سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 تقلخو ءةنحلا نازح نم ًانزاخ ناكو ء«ثراحلا همسا ناكو :لاق  ةكئالملا نيب نم مومسلا ران نم

 وهو .ران نم جرام نم نآرقلا ىف اوركذ نيذلا نجلا تقلخو :لاق  ىحلا اذه ريغ رون نم ةكئالملا

 .تبهتلا اذإ اهفرط ىف نوكي ىذلا رانلا ناسل

 انراخ ناكو ‹ةليبق مهمركأو ةكئالملا فرشأ نم سيلبإ ناك : سابع. نبا نع ءاضيأ كاحضلا لاقو

 ءاضق نم «هسفن هل تلوس امم ناكو «ضرألا ناطلسو ايندلا (ءامسلا] ناطلس هل ناكو «نانجلا ىلع

 .هّللا الإ هملعي ال "”ربك هبلق ىف كلذ نم عقوف ءءامسلا لهأ ىلع افرش كلذب هل نأ ىأر هنأ هللا

 نبا لاق .نيرفاكلا نم ناكو ءربكتساف مدآل دوجسلاب هرمأ ")نيح هنم ربكلا كلذ هللا جرختساف

 «ىرصبو ؛ىندمو «ىكم :لجرلل لاقي امك «نانجلا] نازخ نم :ىأ «نجلا نم ناك# :هلوقو : سابع

 .كلذ وحن «سابع نبا نع E نبا لاقو .ىفوكو

 ءايندلا ءامسلا رمأ ربدي ناكو «ةنجلا '؟”[نازخ نم وه :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس لاقو

 .هب «ديعس نع «تباث ىبأ نب بيبح نع «شمعألا ثيدح نم ريرج نبا هاور

 .ايندلا 60 ءان ةكئالم سيئر ناك : بيسملا نب ديعس لاقو

 لبق - سيلبإ ناك :لاق سابع نبا نع «سواط نع «ءاطع "نب دال نع «قاحسإ نبا لاقو

 ةكئالملا دشأ نم ناكو .ضرألا ناكس نم ناكو «ليزازع همسا «ةكئالملا نم - ةيصعملا بكري نأ

 .انج نومسي ىح نم ناكو «ربكلا ىلإ هاعد كلذف .ًاملع مهرثكأو ًاداهتجا

 نبا نع امهالك وأ امهدحأ «رمَن ىبأ نب كيرشو ةمأوتلا ىلوم حلاص نع .جْيَرج نبا لاقو

 ضرألاو ءامسلا نيب ام سوسي ناکو ا سيلبإ ناكو «نجلا نم ةليبق ةكئالملا نم نإ : لاق سابع

 El :لاق ءاخوسمم دنا حل ًاميجر ًاناطيش هخسمف «هيلع هللا طخسف ءىصعف

 .هجراف ةيصعم ىف تناك اذإو «هجرت الف ربك ىف لجرلا

 . ةنحلا ىف نولمعي نيذلا «نينانجلا نم ناك :لاق هنأ ريبج نب ديعس نعو

 هّللاو ءاهيف رظنيل لقنت ىتلا تايليئارسإلا نم اهبلاغو «فلسلا نع ةريثك راثآ اذه ىف ىور دقو

 لك نع ةينغ نآرقلا ىفو ءانيديأب ىذلا قحلل هتفلاخمل هبذكب عطقي دق ام اهنمو . .اهنم ريثك لاحب ملعأ

 ءايشأ اهيف عضو دقو «ناصقنو ةدايزو ليدبت نم ىلكت داك ال اهنأل ؛ ةمدقتملا رابخألا نم هادع ام

 هذهل امك «نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت اهنع نوفي نيذلا نينقتملا ظافحلا نم مهل سیلو « ةريثك

 ظافحلاو ءداقنلا ةذباهجلا نم «"ءابجنلا راربألاو ءايقتألا ةداسلاو ءءاملعلا ةمئألا "[نم ةمألا]

 .2«ىتحا :ت ىف (۳) .؛هبلق ىف ربك" :ف ىف (۲) .أ «ف.ت م ةدايز )١(

 .«نع» :ف ىف (1) .«؟ءامسلا» :ف «ت ىف )٥( .ف نم ةدايز )٤(

 . «ءابجنلاو ةرربلا»:أ ىف (۸) .ف نم ةدايز (۷)
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 هركنم نم « هفيعض نم «هنسح نم هحيحص اونيبو «هوررحو ثيدحلا اونود نيذلا «دايحلا

 فانصأ نم كلذ ريغو «نيلوهجملاو نيباذكلاو نيعاضولا اوفرعو «هبوذكمو هكورتمو «هعوضومو
 لضفأ هيلع]رشبلا ديسو «لسرلا متاخ «ىدمحملا ماقملاو ىوبنلا بانجلل ةنايص كلذ لك «لاجرلا

 یورک <( ا نيل اهب هنع تدعوا یدک هيلا [تسيانا وک او عاملا

 .لعَق دقو «مهاوأم سودرفلا تانج لعجو ء«مهاضرأو مهنع هللا

 : 56 ‹جورخلا وه قسفلا نإف ؛ هللا ةعاط نع جرخف :ىأ # هبر رمأ نع قسففإ :هلوقو

 N تع هنا وتب aE SET EE E را كشف

 .٠ داسفلاو

 الدب :ىأ «*ىنود نم ءايلوأ هتّيرذو هنوذختتفأ) :هعاطأو هعبتا نل اخبومو اعرقم ىلاعت لاق ع

 . 4الدب نيملاظلل سئبإ» : لاق اذهلو ؛ىنع

 ةروس ىف ١ ا ا ا اا اا ا دعب ا اذهو
 RR وول ع DAA ع ا g2 ١ a قل عا ا ل و ل هام و هيا ف هيل

 .[57 هو ا 1 وق ارت یا کھا ر ا

 نيلضملا ذختم تنك امو مهسفنأ قلخ الو ضرألاو تاومسلا قلخ مهتدهشأ ام

 . 4 ی9ادضع

 الو ءائيش نوكلمي ال «مكلاثمأ ديبع ىنود نم ءايلوأ مهومتذختا نيذلا ءالؤه :ىلاعت لوقي

 قلخب لقتسملا انأ :ىلاعت لوقي «نيدوجوم كاذ ذإ اوناك الو «ضرألاو "تاومسلل ىقلخ مهتدهشأ

 را الو ريشمالو ءريزو الو كيرش كلذ ىف نعم لسا ئدحو اهردقمو اهربدمو «ءاهلك ءايشألا

 مهل امو ضرألا ىف الو تاسلا يف ةرَذ اقم توكلي ال هللا نود نم معز نيدّلا اودا لق : لاق امك

 Y۳] »۲۲ :أبس] ةيآلا هل نذأ نمل الإ هددع ٌةعاَفشلا عت الو. ,ریهظ نم مهنم هل امو كرش نم امهيف

 . ًاناوعأ : كلام لاق (ادضع نيلضملا ختم تنك اًموإف :لاق اذهلو

 02 مول ام م اه ضع“ نب لاو يع وع ع 072 م ظن مهو رر

 مهنيب انَلعَجَو مهل اوبيجتسي ملف مهوعدف متمعز نيذّلا يئاكرش ودان لو مويو #

SEE O a 
 :اخيبوتو مهل ًاعيرقت داهشألا سوؤر ىلع ةمايقلا موي نيكرشملا هب بطاخُي امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 .«لوقت» :أ ىف (۳) .ف نم ةدايز (۲) .أ نم ةداير )١(

 .؟تاومسلا قلخ ١ :أ ءف ىف (5) .«تنعلل» :أ ىف )٥( .؟اهمامک» : ىف (6)



 or) مك5) نيس ةروس - سماخلا ءزجلا 1١07

 .[44 ا

 ملف مهرعدق مک ءاكرش اوعدا ليقو» :لاق امك] مهل اوبيجتسي ملف مهوعدفإ : هلوقو
 وعدي نمم لضأ نمو :لاقو :٤ صصقلا] ٤ نودتهي اوناک مهنا و باَذَعلا اورو , مهل اوبيجتسي
 ءادَعَأ مهل اوُناَك سالا رشح اذإو . نوُلفاَغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي أل نم هللا نود نم

 ازع مهل اونوكيل ةهلآ هللا نود نم اوُدَحَتاَو» :ىلاعت لاقو ء[1 ٥ :فاقحألا] (نیرفاک مهتدابعب اوناكو

 AY] ىلا: ميرم] 4ادض هيلع نونوکیو مهتدابعب نورقکیس الك

 . "كلهم :دحاو ريغو «ةداتقو «سابع نبا لاق 4«اَقبوُم مهنيب انلعجو» : هلوقو

 هب قرف «قيمع داو وه :لاق ورمع نب هللا دبع نع ثدح ““یلاکبلا رمع نأ انل ركذ :ةداتق لاقو
 . ةلالضلا لهأو ىدهلا لهأ نيب ةمايقلا موي

 . منهج ىف ًايداو :«اقيوم» : ةداتق لاقو

 مهرد نب ديزي انثدح ءدمصلا دبع انثدح ءزازقلا نانس نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 نم «منهج ىف داو :لاق 4اقبوُم مهتيب انلعجو» ا هللا لوف یف لورق كلام نب نمل تعمم

es 

 .ةوادع :(اقبوم» :ىرصبلا نسحلا لاقو
 هللا نأ الإ «هريغ وأ منهج ىف ًايداو نوكي نأ زوجيو «كلهملا هنأ :انهه قايسلا نم رهاظلاو

 ىف نومعزي اراك ىلا مهتهلا ىلإ مهل لوصو الو .:نيرشلا ءالؤهلا لبس ال هنأ ٠ را ئلاغت
 امهنيب لب ءرخآلا ىلإ نيقيرفلا نم دحأل صالخ الف ءةرخآلا ىف اهنيبو مهنيب قرفي هنأو ءايندلا

 . ريبك رمأو ميظع لوهو كلهم

 هللا دبع لاق امك «نيرفاكلاو نينمؤملا ىلإ ادئاع 4 2 مهنيب» :هلوق ىف ريمضلا لعج نإ امأو

 دئموي ةعاسلا موقت مويو  :ىلاعت هلوقك وهف «هب ةلالضلاو ىدهلا لهأ نيب قرفي هنإ :ورمع نبا
 اهي ويلا اوزاتماو» :ىلاعت لاقو 0[ :مورلا]4 نوُعْدَصَي دوي 8 :لاقو ١5[« :مورلا] (نوقرفتي
 منا مكاكم اوك رشأ نيل لوقت م امیج مرشح منول ىلاعت لاقو 104, : سي درر
 نع انك نإ مكنيبو اننيب اديهش هّللاب ئفَكَف . نودبعت انایإ متنک ام مهؤاكرش لاو مهنيب اتلیزف مکؤاکرشو

 « نورتي اوُناك ام مهنع لضَو قحا مهالوم هللا ىَلِإ اودرو تقلسأ ام سقت لك ولبت كلاته . نيِلفاَعَل مكتدابع

 18 با: سويا

 )١( اكلها :ت یف (۳) .ف نم ةدايز (۲) .كامب» :ت یف .

 )٤( .«امهنيب) :ت ىف (5) .؟ريخا :أ ىف (5) .«یئاکبلا» :أ ىف



 لا (05) ةيآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 منهج اونياع امل مهنإ :ىأ ( افرصم اهنع اودجي ملو اهوعقاوم مهنأ اونظف رانلا نومرجملا ىأرو» :هلوقو

 «رانلا نومرجملا ىأر اذإف .كلم فلأ نوعبس مامز لک عم «مامز فلأ نيعبسب داقت اهب ءىج 002

 باذعلا عقوت نإف «مهل نزحلاو مهلا ليجعت باب نم كلذ نوكيل ءاهوعقاوم مهنأ ةلاحم ال اوققحت

 . زجان باذع «هعوقو لبق هنم فوخلاو

 . اهنم مهل دبالو اهنع مهب لدعي قيرط مهل "” سيل: ىأ 4 افرصم اهنع اودجي ملول

 اهنأ نظيف ‹ منهج 10 رفاكلا نإ » :لاق هنأ ل ٩ لیا لوسر نع «ديعس ىبأ نع ' مثيهلا

 20 ةنس ا ةريسم نم هتعقاوم

yA - > )0( 5 3 . 3ع : 5  
 ىبا نع « مثيهلا ىبأ نع « جارد انثدح «ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ىف لمعي مل امك «ةنس فلأ نيسمخ رادقم رفاكلل بصني » : واک هللا لوسر لاق :لاق ىردخلا ديعس

 . ^“ « ةنس نيعبرأ ةريسم نم هتعقاوم اهنأ نظيو «منهج ىريل رفاكلا نإو ءايندلا

 . 4 62 الدج ءيش رثكأ ناسنإلا ناكو لثم لك نم سائلل نآرقلا اذه يف انفرص دقلو ل

 اولضي "اليك ءاهانلصفو «رومألا مهل انحضوو «نآرقلا اذه ىف سانلل انيب دقلو :ىلاعت لوقي

 ةلداجملا ريثك ناسنإلا «ناقرفلا اذهو نايبلا اذه عمو .ىدهلا قيرط نع اوجرخيو «قحلا نع

 . ةاجنلا قيرطل هرصبو هللا ىده نم الإ «لطابلاب قحلل ةضراعملاو ةمصاخملاو

 نأ «نيسحلا نب ىلع ىنربخأ «ىرهزلا نع «بيعش انربخأ «ناميلا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 كني طاف فط كلم للا نر نا ورضا اط نبأ نت ىلع نأ هريس یف نیک
 نأ ءاش اذإف ءهّللا ديب انسفنأ امنإ ءهّللا لوسراي :تلقف «؟نايلصت الأ» :لاقف ءةليل ةي هللا لوسر

 هذخف برضي لوم وهو هتعمس مث ءائيش ىلإ عجري ملو «كلذ تلق نيح فرصناف .انئعَب انثعبي

 , 270 نيحيحصلا ىف هاجرخأ .(الدج ءيش رثكأ ناسنإلا ناكو 8 : “'"[لوقيو]

 )١( «ىبنلا نع» :أ ءف ىف (۳) .«سيلو» :أ ءف ءت ىف (۲) .(یتح» :ت یف .

 ) )5.«ةئامعبرأ» :ف ىف (5) .«ىريل» :أ ف ىف

 . فيعض مثيهلا ىبأ نع جاردو (۱۷۳ )١6/ ىربطلا ريسفت (1)

 .أطخ وهو «ىبأ» :ت ىف (۷)

 .(7/6 /؟)دنسملا (۸)

 .«لوقي» :أ ءف ءت یف )١١( .«ىبنلا» :أ ءف ىف )٠١( .؟الثل» : ءف ىف (9)

 .دنسملاو ءأ ءف «ت نم ةدايز (()

 )١1( مقرب ىراخبلا حيحصو (١١؟ /۱)دنسملا )١771( مقرب ملسم حيحصو )۷٠١(.



 (88 ۔٥٥) تايآلا :فهكلا ةروس  سماخلا ءزحجلا حل سس سس دب
 رمي ھه 2 وم 0 م ربو ميا م مہ

 نيلوألا ةنس مهيتأت نأ الإ مهّبر اورفغتسيو ىدهلا مهءاج ذِإ اونمؤي نأ ساتلا عتم امو

 اورفك َنيّلا لداجيو ¿ نيرذنمو نيرشبم الإ نيلسرملا لسرن امو (22) البق باذعلا مهيتأي وأ

 . 4 ® اوزه اورذنأ امو يتايآ اوُذَحَناو قحلا هب اوضحديل لطابلاب

 ام عم رهاظلا نيبلا قحلاب مهبيذكتو 2( هثيلحو نامزلا ميدق ىف ةرفكلا 20 درم نع ىلاعت ربخي

 نأ مهبلط الإ كلذ عابتا نم مهعنم ام هنأو «تاحضاولا تالالدلاو او تالا نم رھا

 تنك نإ ءامّسلا نم افسك انيلع طقسأفإب :مهيبنل كئلوأ لاق امك «ًانايع هب اودعو ىذلا باذعلا اودهاشي

 «(نيقداصلا ( نم تنك نإ هللا باّدعب ئا :اولاق نورخآو ء[۱۸۷ :ءارعشلا] « نيقداصلا نم

 وأ ءامّسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهلا :شيرق تلاقو «[۲۹: توبکنعلا]

 ةكئالمْلاب اَنيِتأَت امو . نونجمأ كّنإ ركذلا هيلع لزن ىذّلا اهيأي اولاقو# ۲: لافنالا] € ميلأ باذعب انتا

 .°[كلذ ىلع ةلادلا تايآلا نم] كلذ ريغ ىلإ [۷ :٦ رجحلا] (نيقداصلا نم تنك نإ

 مهيتأي وأ» «مهرخآ نع مهذخأو باذعلاب مهنايشغ نم 4 نيلوألا ةن ةئس مهيتأت نأ الإ 8 : لاق مث

 نيرشبم لإ 2 و لاق مل ا ةهجاوم ًانايع , دنور :ىأ 1 باذعلا

 .مهفلاخو مهبذك نم 00 57 ا 2-5 ر باذعلا

 ىذلا ¢4 قحلا» هب اوفعضيل : ىأ » هب اوضح ديل لطابلاب نولداجي مهنأب رافكلا نع ربخأ مث

 ججحلا اوذختا : ىأ ( اوزه اورذنأ امو یتایآ اوذختاول .مهل لصاحب كلذ سيلو «لسرلا هب مهتءاج

 4 اوزه» باذعلا نم هب مهوفوخو مهورذنأ امو لسرلا اهب “عب ىتلا تاداعلا قراوخو نيهاربلاو

 : بيذكتلا دشأ وهو «كلذ ىف مهنم اورخس: ىأ

 ىلع انلعَج اِ هادي ْتَمّدَق ام يسنو اهنع ضرعأف هبر تايآب َرّكذ نّمم مّلِظَأ نمو »

 © ادب اذإ اودتهي نلف ئدهلا ىلإ مهعدت نإو ارقو مهناذآ يفو ؛ هوهقفي نأ ةئكأ مهبولق

 اودجي نأ دعوم مهل لب باذعْلا مهل لجعل اوبسك امب مهذخاؤي ول ةمحرلا وذ روفغلا كبرو

 . 4 3 ادعم مهكلهمل انلعِجو اومَلظ امل مهاتكلهأ ئرقلا كلتو 62 الئوم هنود نم
 ضرعأو اهاسانت :ىأ ءاهنع ضرعأف “هللا تايآب ركذ نمم ملظأ هللا دابع ىأو :ىلاعت لوقي

 .اطخ وهو «انتاف» :أ ءت یف (۳) .أ١ ف نم ةدايز (۲) .؟دومث» :ت ىف (۱)
 .«نورذنمو» : ءف «ت یف (۷) .«نورشيم» : أ ءف ت ىف (7) .أ «ف نم ةدايز (6 «5)

 .«هپر» :ف ىف ( ١ .«ملظأ ىدابع ىأو» :أ ىف (9) .«ثعبأل :أ «ت یف (۸)



 ا.( 370 تايآلا: فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ةئيسلا لامعألا نم :ىأ (هادي تمدق ام ىسنو# « لاب اهيلإ ىقلأ الو ءاهل غصي ملو ءاهنع
 ناب ‹«ةواشغو ةيطغأ :ىأ کا ءالؤه بولق : ىإ « مهبوُلُق ىلع اتلعج اإ .  ةحيبقلا لاعفألاو

 نع ىونعم ممص : :ىأ 4 ارْقو مهناذآ ىفو» «نايبلاو نآرقلا اذه ("7 ,اومهفي الل: ىأ 4 هرهقفي

 . «ادبأ اذإ اودتهي نلف ئدهلا ىلإ مهعدت نإو # ءداشرلا

 ْوَل > ءةعساو ةمحر وذ روفغ دمحم اي - كبر :ىأ 4ةَمْحّرلا وذ روفقلا كبرو» :هلوقو
 ىلع كرت ام اوبسك امب سالا هللا ذخاؤي ولو» :لاق امك .4باَّذَعْلا مهل لجَعَل اوبسك امب مهذخاؤي

 ديدشل كبر إو مهملظ ىَلع ساّئلل ةرفغم وذل كبر نول :لاقو [: رطاف] 4ةّباد نم '؟)اهرهظ

 .ةريثك اذه ىف تايآلاو ١[. :دعرلا] « باقعلا

 هلف مهنم رمتسا نمو ءداشرلا ىلإ ىغلا نم مهضعب ىده امبرو ءرفغيو رتسيو ملحي هنأ ربخأ مث

 هنود نم اودجي نأ دعوُم مِهَل لب» :لاق اذهلو ؛اهلمح لمح تاذ لك عضتو مديلرلا ب تي موي

 .لدعم الو صيحم الو ديحم هنع مهل سيل : ىأ «الئوم

 تدري محا عاجلا لاقل دورت و ةفلاعللا كذا : ىأ 4 اوُمَلَظ امل مهاَنكَلهَأ ئرقلا كلتو » :هلوقو

 «نيعم [مولعم]تقوو ةمولعم ةدم ىلإ هانلعج : ىأ © ادعْرَم مهكلهُمل انلعِجو» مهدانعو مهرفك
 متبذك دقف « مهباصأ ام مكبيصي نأ اورذحا «نوكرشملا اهيأ متنأ كلذكو :ىأ 0 الو ديزيال

 . رذنو ىباذع اوفاخف .مهنم انيلع زعأب متسلو «ىبن مظعأو ' "ور وا

 o سو مم اص 6م م

 الب اًمَلَف د اًبقح يضمَأ وأ نيرحبلا ْعَمَجُم علبَأ ىَتح حربأ ال هاتفل ئسوم لاق ذإو ف

 eee صم

 مو و توحلا تيسن يّنِإَف ةرخّصلا ىلإ اتيوأ ذإ تيأرأ لاق 69 ابصن اذه اَنِرَفَس نم انيق دق
 ياه ياش م

 يق یت ا م تلف لق ص اع خيا يف يس شو غذا ذأ اي ا یاسا
 سه ينم 2 ت

 س

 دل نم هاتمَلعو اندنع نم ةمحر هانيتآ اندابع نم ادبع ادجرف 69 اصصق اًمهراثآ ىلع

 .4 كهاملع

 ًادبع نأ هل ركذ هنأ :مالكلا اذه نون نب عشوي :وهو - هاتفل "”[مالسلا هيلع] ىسوم لوق ببس
 هاتفل لاقو ل ei «ىسوم هب طحي مل ام ملعلا نم هذنع «نيرحبلا عمجمب هللا دابع نم

 عمجم هيف ىذلا ناكملا اذه غلبأ ىتح ًارئاس لازأ ال ىأ «نيرحببلا عمجم غلبأ ئّتح حربأ الل :كلذ

 : قدزرفلا لاق «نيرحبلا

 .«كبرو» :أ ءف ىف (")  .«هومهفي' :أ «ف ىفو «؟مهفی» :ت یف )١( .«عضيا :ت ىف )١(

 . . دلك هللا لوسر» :ت ىف )١( .أ ءف نم ةدايز (0) .أطخ وهو «اهيلع كرتام» :ت ىف (4)

 .أ ءف نم ةدايز (۷)



 (58 50 تايآلا# تيكلا ةزونس نما لا ا

 (١”هئاطللا بايع راق ىذ ءاَحطَب مهؤاسن تاهت ىّتَح اوحرب امف

 .برغملا ىلي امن مورلا رحبو «قرشملا ىلي امم سراف رحب امهو : دحاو ريغو ةداتق لاق

 هللاف «برغملا دالب ىصقأ ىف ىنعي «ةجنط دنع نيرحبلا عمجم : ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو
 . ملعأ

 .نامزلا نم ابقح ريسأ ىنأ ولو: ىأ * ابقح ىضمأ وأ : هلوقو

 ° سيق ةغل ىف بّقحلا نأ برعلا مالكب ملعلا لهأ ضعب ركذ للا هيج ووو الو
 . ًافيرخ نوعبس ا .ةنس نونامث بقحلا :لاق هنأ ورمع نب هللا دبع نع ىور دق مث . ةئس

 نباو «ةداتق لاقو . ًاره د :لاق 4 ابقح ىضُمُأ وال :هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . كلذ لثم «ديز

 «هعم حولمم توح لمحب رمأ دق ناك هنأ كلذو «(اًمهتوح ايسن اَمِهنيب عمجم اغلب امل :هلوقو

 عشوي عم لتكم ىف ناكو ا" ”برطضافا «ءاملا كلذ شاشر نم توحلا باصأو اع امانف ««ةايحلا
 ىف توحلا طقسو «مالسلا هيلع ءعشوي ظقيتساف ءرحبلا ىلإ لتكملا نم رّفطو «“ [مالسلا هيلع]
 حبلا ىف هليبس دختاف» : لاق اذهلو  ؛هدعب مئتلي ال قاطلا لثم هل ءاملاو «هيف ريسي لعجو رحبلا

 . ضرألا ىف برسلا لثم : أ كابرس

 سحب هناك هلا نابض: اغ جرا: لاق © ”جيرج نبا لاق

 نوكي ىتح سبي الإ رحبلا نم ًائيش سمي ال توحلا لعج :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
66١ 

 و

 « سابع نبا نع «هللا دبع نب هللا ديبع نع «ىرهزلا نع  قاحسإ نب ')[وه] دمحم لاقو

 سانلا ناك ذنم ءام باجنا ام » : كلذ ثيدح ركذ نيح كو هللا لوسر لاق :لاق بعك نب ىبأ نع

 «(هکلسم ىأرف ىسوم هيلإ عجر ىتح ة ةركلاك باجناف « هيف ىذلا توحلا ناكم 4 تنين « هريغ

 , غْ انك ام كلذ : لاقف

 ًاقيرط هيف كلسي ال لعجف هيف كلس مث ءرحبلا ىلإ ىضفأ ىتح ء“ربلا نم برس :ةداتق لاقو
 . ًادماج ءام ١ '”لعج الإ

 عّشوي ناك نإو امهيلإ نايسنلا بسُنو «هيف توحلا ايسن ىذلا ناكملا :ىأ «ازواج اّمَلَف :  هلوقو

 )١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )١۷١/٠١(.

 .أ ء«ف.ت نم ةدايز )٤( .؟تبرطضاف» :أ ءف ىف (۳) .«برعلا» :أ ءف ىف (۲)

 .أ نم ةدايز (۷) .«ةرخصكا :أ ءف ءتاىف )١( .ة«ريرج) :ت ىف (5)

 .اراص»: | «ت ىف (۱۰) .ارجلا» : أ «ت ىف (9) .6«تبثم ريغ » :أ ىف (۸)



 1Y0 يل م ا ءزحلا
 هم اه

gn ouانِرَفَس نم انيق دَ انءادغ انتآ هاتفل ل ىسوم (لاق » ةَلَح ا ع  
 ةرخصلا ىلإ اتيوأ ذِإ تيأرأ لاَق .ابعت : ىنعي «ابصنإ» ناكملا هيف ازواج ىذلا :ىأ «(")[اًبصت] اذه
 نأ هيناسنأ امو: : دوعسم نبا أرقو :ةداتق لاق «هركذأ نأ ناطيشلا الإ ةيناسنأ امو توحلا تيسن يَ

 انك ام كلذ لاق . ابجع رحبلا ىف 8 هقيرط : ىإ «هليبس َدَحّتاَو » :لاق اذهلو «"[ ناطيشلا الإ ه ركذأ
 : ی (اصصق » امهقيرط :ىأ «اًمهِراَثآ لعل اعجر: ىأ (ادتراف» بلطن ىذلا اذه :ىأ « غبت
 .امهرثأ ناوفقيو ءامهيشم رثأ ناصقي

 «مالسلا هيلع ءرضخلا وه اذهو4اَمّلع نذل نم ُهاَمَّلعو اندنع نم ةمحر هاتیتآ اندابع نم ادبع ادجوف
 : ىراخبلا لاق كلذب . ليك هللا لوسر نع ةحيحصلا ثيداحألا هيلع تلد امك

 نبال تلق :لاق ريبج نب ديعس ىنربخأ «رانيد نب ورمع انثدح «نايفس انثدح «ىديمحلا انثدح

 لاق .ليئارسإ ىنب بحاص ىسوم وه سيل رضخلا بحاص ىسوم نأ معزي ىلاكبلا افون نإ :سابع
 ٠ :لوقي ةا هللا لوسر عمس هنأ «هنع هللا ىضر «بعک نب ىبأ انثدح « هللا ودع بذك : ؛ سابع قويا
 دري مل ذإ هيلع هللا بتعف . انأ :لاق ؟ملعأ سانلا ىأ :لئسَف ليئارسإ ىنب ىف ابیطخ ماق یسوم نإ
 «براي :ىسوم لاقف .كنم ملعأ وه نيرحبلا عمجمب ًادبع ىل نإ :هيلإ هللا ىحوأف « هيلإ ملعلا
 ذخأف و ترا تدقت ف لک "المح و كم نشات 0اف ىل ةشنكو
 SS !ءاتفب هعم قلطناو قلطنا مث ۰" لتکمب هلعجف ءاتوح
 زختاو رحبلا ىف طقسف «هنم جرخف «لتكملا ىف توحلا برطضاو ءامانف امهسوؤر اعضو ةرخصلا
 ىسن ظقيتسا املف .قاطلا لثم هيلع راصف ءءاملا ةيرج توحلا نع هللا كسمأو برس رحبلا ىف هليبس
 :هاتفل ىسوم لاق دغلا نم ناك اذإ ىتح < Ry امهموي ةيقب اقلطناف «توحلاب هربخي نأ هبحاص
 هللا هرمأ ىذلا ناكملا ازواج ىتح بّصتلا ىسوم دجي ملو 4 ابصن اذه انرقس نم انيقل دقل انءادغ انتآ»
 ةركذأ نأ ناَطْيَشلا الإ هيناسنأ امو توحلا تيسن ىَنإَف ةرخّصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ» : :23 )هاتف هل لاق .هب
 غبن انك ام كلذ : لاقف « ابجع هاتفو ىسوملو برس توحلل ناكف» : : لاق (ابجع ٍرحْبلا يف هلييس ذختاو
 لجر اذإف ءةرخصلا ىلإ ايهتنا ىتح امهرثأ ناصقي ''''اعجرف» : لاق .««اصصق اًمهراَثآ ىلع ادتراف
 :لاق .ىسوم انآ :لاق .!مالسلا كضرأب ىنآو :رضخلا لاقف قوق هيلع .جاسجل نيران كبت
 «( اربص يعم عيطتست نل كّنِإ لاف >. ًادشر تمّلَع ام ىنملعتل كتيتأ معن : لاق ؟ليئارسإ ىنب ىسوم
 ال هللا هكمّلع هللا ملع نم ملع ىلع تنأو «تنآ هملعتال < هينملع هللا ملع نم ملع ىلع ىنإ ىسوماي

 . ؟هركذأ نأ» : اه ىفو ا ف نم ةدايز )۳ أ «ف نم ةدايز )۲( «ىلع» 1 تف ىف )1(
 .«لتكم ىف» :ف ىف (0) . ؟مهنملا :أ ىف (5) .«هلعجتف» :أ ىف (4)

 .اذختاف» :ف ىف (۹) . (هیلع» :ف ءت ىف (۸) . «هاتف» :ف ىف (0)

 .«ناعجرف » :ف ىف )١١( .أطخ وهو «ةداتق» :ت یف (۱۰)



  ۷٦تايآلا: فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا )50- ٠١(

 ينتعبتا نق :رضخلا هل لاق «ارمأ كَل يِصْعأ الو اًرباص هلا ءاش نإ يندجتس ا : يسوم لاق« هلأ

 . «اركذ هنم كل ثدحأ تح ءيش نع ينلأست الف

 ءرضخملا اوفرعف ء'هولمحي نأ مهملكف ةنيفس ترمف ءرحبلا لحاس ىلع نايشميا ا

 ةنيفسلا حاولأ نم احول علق دق رضخلاو الإ أجفي مل ةنيفسلا ىف ابكر ES ”'يهولمحف

 دقل ؟ اهلهأ قرغتل اهتقرخف مهتنيفس ىلإ "'تدمعف لون ريغب انولمح دق :ىسوم هل لاقف «مودقلاب

 ST اربص يعم عيطتست نل َكّنِإ ؟”لقأ ملأ لاقط .ًارمإ شش تئج

 روفصع ءاجو :لاق .« انايسن ىسوم نم ىلوألا تناك» : ةِكَيهْللا لوسر لاقو :لاق «ارْسُع ير

 "”[نيترقن وآ]ءةرقت رحبلا ىف رف لا فرخ ىلع لر
 ل

 «ناملغلا ا ل

 دقل سفن ريغب 7 ةيكز اسفن تلقا » :ىسوم هل لاقف «هلتقف هديب هعلتقاف دا هسأر رضخلا ذخأف
 ماه هم اع

 لاقل ؛«يلوألا نم دشأ هذهو ): لاق !؟(اربص يعم عيطتست نأ كّنإ كل لأ ملأ لاق اركذ اًئيش تئج 0:

 امعطتسا ةيرق لهأ ايت اَذإ ىح اقلطناف . ردع "يبدل نم تب دق يبيحاصُ الق اهدي ءيش نع كاس نإ

 :هديب رضخلا لاقف .لئام : لاق 42'')ضقني نأ ديري ارادج اهيف ادَجَوَف اًمهوُفيِضي نأ اوُبأَف اهله

 لاق. ارجأ هيلع تْدَحّنال تكش ول » ءانوفيضي ملو انومعطي ملف مهانيتأ موق : ىسوم لاقف ,4هماَقََفِل

 ىسوم نأ انددو» : دام هللا لوسر لاقف .© اربص هيلع عطتست مل ام ليوأتب كأس كنيبو ينيب قارف اذه

 .« امهربخ نم انيلع هللا صقي ىتح ربص ناك

 « ابصغ ةحلاص ةنيفس لك ذخأي كلم مهمامأ ناكو  :أرقي سابع نبا ناك :ريبج نب ديعس لاق

 ككل نينمؤم هاوبأ ناكو ًارفاك ناكف مالغلا امأو» :أرقي ناكو

 ىسوم جرحف و وحن نب نع نع د و ی كلل ع وب نايل نع ی نه را 350

 ىسوم عضوف :لاق  اهدنع الزنف «ةرخصلا ىلإ ل امهعمو «نون نب عشوي هاتف هعمو

 Ss ةرخصلا لصأ ىفو :لاق ورمع "ريغ ثيدح ىفو :نايفس لاق - مانف هسأر

 نم لسناو كرحتف «لاق «نيعلا كلت ءام نم توحلا 2'*”باصأف :ىيح الإ ءىش اهئام نم بيصي

 2 قاسو :لاق اذك .(انءادغ انتا :هاتفل ىسوم لاق ظقيتسا املف . رحبلا لخدف «لتكملا

 ىملع ام :ىسومل رضخلا لاقف ءرحبلا ىف هراقنم سمغف «ةنيفسلا فرح ىلع روفصع عقوو . ثيدحلا

٠. 

 . (اولمحف» :آ ف ىفو «(هولمحف» :ت یف (۲) .؟مهولمحيال 3 «ف ىف 0(

 .«عقوف» :أ ءف ىف (5) .أطخ وهو «كل لقأ ٠:1 «ف ىف )٤( .«تدمعا» :أ ءف ىف (۳)

 .(ةيكاز» :أ ءف ىف (۸) .أ «ف نم ةدايز (۷) .أ نم ةدايز )١(

 .«هماقأف ضقني ١ :ت یف (۱۰) .ًاطخ وهو «ىنم تغلب دق» :ف ىف (9)

 .«نعا :أ «ف ءتاىف(4١) .(هوحنب هركذف» :أ ءف «ت ىف (۳) .«هاورو» : ىف (۱۲)

 .«قابسو» :أ ىف )١5( .«باصأف :لاق»: ت یف )١5(



 الل ج 8 7 تا اا وکلا ةرونس د نشا لا

 .دوحنب همامت ركذو هراقنم روفصعلا اذه سمغ ام رادقم الإ هللا ملع ىف قئالخلا ملعو كملعو

 مهربخأ جيرج نبا نأ «فسوي نب ماشه انثدح «ىسوم نب ميهاربإ انثدح :ًاضيأ ىراخبلا لاقو

 ىسومب سيل هنأ معزي «فون»: هل لاقي ‹«صاق لجر ةفوكلاب «كادف هللا ىنلعج « سابع ابأ ىأ : تلقف

 : سابع نبا لاق :ىل لاقف ىلعي امآو !هللا ودع بذک + لاق + ئل لاقف ورمع امآ - ليئارسإ ىتب
 3 0 “ا 3 5 5 ع 3

 اذإ ىتح ءًاموي سانلا ركذ «هّللا لوسر ىسوم » :ّهِْلَك هللا لوسر لاق :لاق بعك نب ىبأ ىنثدح

 دحأ ا یف له ‹ هللا لوسر ىأ :لاقف لجر هكردأف «ىلو «بولقلا تقرو «نويعلا تضاف

 ؟نيأو « بر ىأ :لاق .ىلب :ليق «هللا ىلإ ملعلا دري مل ذإ هيلع هللا بتعف .ال: لاق ؟ كنم ملعأ

 دي لاق . (هب كلذ BSE : لاق ل :لاق

 و :هلوق كلذف .eel :لاق ؛توحلا كقرافي ثيح ىنربخت نأ الإ كفلكأ ال م

 ىف ةرخص لظ ىف وه “انیبف :٥ لاق ءريبج نب ديعس نع تسيل ءنون نب مشوي ( هاتفل ئسوم لاق
 نأ ىسن ظقيتسا اذإ ىتح «هظقوأ ال :هاتف لاقف «مئان ىسومو توحلا "”برَضَت ذإ 3 انار ناك
 .ارجح ىف هرثأ نأك ىتح ءاملا ةيرج هنع هللا كسمأف « رحبلا لخد ىتح توحلا ET ‹ هربخي

 نم انيقل دق : امهيلت ىتلاو هيماهبإ نیب قلحو (" )[رجحح ىف هرثأ ناک اذكه :ورمع ىل لاقف :لاق]

 ادجوف اعجرف ءهربخأ - ديعس نع هذه تسيل «بصنلا كنع هللا عطق دقو» :لاق «ابصن اذه انرفس

 نب ديعس لاق .رحبلا '”دبك ىلع ءارضخ ةسفتط ىلع :ناميلس ىبأ نب نامثع ( لاق : لاق .ًارضّخ
 فشكف «یسوم هيلع ملسف .هسأر تحت هفرطو «هيلجر تحت هفرط لعج دق «بوثب ىجّسم :ريبج

 :لاق ؟ليئارسإ ىنب ىسوم :لاق . ىسوم انأ :لاق ؟تنأ نم ؟مالس نم ضرأب له :لاقو «ههجو نع

 ءكديب '''ةاروتلا ١ '”كيفكي :لاق . ًادشر تملع امم ىنملعتل كتئج :لاق ؟ كنأش امف :لاق .معن

 نأ ىل ىغبني ال ًاملع كل نإو ءهملعت نأ كل ىغبني ال ًاملع ىل نإ «ىسوماي .!كيتأي ىحولا نأو

 ذخأ امك الإ هللا ملع بنج ىف كملعو ىملع ام هللاو :لاقف ]رحبلا نم هراقنمب رئاط ذخأف .هملعأ

 اذه لهأ "لمحت ًاراغص رباعم ادجو ةنيفسلا ىف ابكر اذإ ىتح«()[ رحبلا نم هراقنمب رئاطلا اذه
 ؟رضخ :ديعسل انلقف :لاق .؟حلاصلا هللا دبع :اولاقف «هوفرع رخآلا لحاسلا انه 01 ىلإ لالا
 تئج دَقَل اَهلِمَأ قرغتل اهَتْقرَحَأَل :ىسوم لاق .ًادتو اهيف دتوو ءاهقرخف .رجأب هلمحن ال . . معن | : لاق

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۷۲۷(.

 .«لاقو لاقف » : ! ىف )١(

 .«سانلا ىف له: :ف ىفو ««ضرألا ىلع له» :ت ىف (۳)

 .(برضي» :أف (5) .«نایری» :أ ءف ىف (5) . «امنيبفا :ت ىف (4)

 .اهدبكلا :ت یف (9) .«یل لاق» : أ ءف ىف (۸) . ىراخبلاو ءأ ءف نم ةدايز (۷)

 .«ةاروتلا نأ كيفكي امأ» :ف ىف )١١( كيفكت الأ» :ت ىفو ««كيفكي امأ» :أ ىف )٠١(

 .2«لهأ ىلإ»:أءت ىف )١5( .ةدمحفا :ت یف (۳) . ىراخبلاو ءأ ءف نم ةدايز )١١(
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 ءًانايسن ىلوألا تناك 4 اربص يعم عيطتست ن َكّنِإ لأ ملأ ل: لاق .ًاركنم :دهاجم لاق . «ارمإ اعيش

 ىتح (اقلطناف . ارسع يِرْمُأ نم ينقهرت الو تيسن امب ينذخاؤت ال لاق ًادمع ةثلاثلاو ءاطرش ىطسولاو

 مث «هعجضاأف افيرظ ًارفاك ًامالغ ذخأف «نوبعلي ًاناملغ دجو «ديعس لاق :ىلعي لاق .هلتقف امالغ ايقل

 _ (ةيكز# اهأرق سابع نباو .2©)ثنحلاب لمعت مل «ةّيكز اسفن تلق : لاقف «نيكسلاب هد

 لاق «هماقأاف ضقني نأ ديري ًارادج ادجوف ءاقلطناف ايكز آمالغ : كلوقك «ةملسم :«4ةيكازإ»

 - ماقتساف هديب هحسمف :لاق ًاديعس نأ تبسح :ىلعي لاق - ماقتساف هدي عفرو ءاذكه هديب ()[ديعس]

 « مهمامأ ناكو 4 كلم مهءارو ناكوإ» هلکان ًارجأ :ديعس لاق «ارجأ هيلع تذخّنال تئش تئش ول» :لاق

 د هسا  لرقلا مكاعلاو تدب نب هده هلا ديعس ريغ نع وعر «كلم ما اع نيا هارت
 اذإف ءاهبيعب اهعدي نأ هب ترم ىه اذإ تدرأف 4 اًبصَع ةئيفس لك ذخأي كلم ا

 .راقلاب :لوقي نم مهنمو .ةروراقب اهودس :لوقي نم مهنمو. اهب اوعفتناف اهوحلصأ ١' ا

Eنأ ىلع هبح امهلمحي نأ .( ارفكو انايغط امهقهري نأ انيشخف ] ءآرفاك  
 برقأو » ,هدهّيكز افن تلتقط : هلوقك اکر هتم اریخ امهر اَمهَلدي نأ اندرأف 8 هنید ىلع “"ءاعب

 الدبأ امهنأ ريبج نب ديعس ريغ معزو .رضخ ^ تق ىذلا لوألاب امهنم محرأ هب امه 4

 . ةيراج اهنإ :دحاو ريغ نع لاقف مصاع ىبأ نب دواد امأو .ةيراج

 :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «قاحسإ ىبأ نع «رَمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 اذه ىقلي نأ رمأق .ىنم هرمأبو هللاب ملعأ دحأ ام :لاقف ليئارسإ ىنب «مالسلا هيلع «یسوم بطخ
 .ملعأ هللاو . “' ناصقنو ةدايزب مدقت ام وحن ركذف .لجرلا

 ريبج نب ديعس نع «'ةيتع نب مكحلا نع هل «قاحسإ نب دمحم لاقو

 نب ًافون نإ «سابعلا ابأ اي :مهضعب لاقف باتكلا لهأ نم رفن هدنعو سابع نبا دنع تسلج :لاق

 :ديعس لاق ؟ اشيم نب ىسوم وه امنإ ملاعلا بلط ىذلا ىبنلا ىسوم نأ بعك نع معزي «بعك ةأرما
 :لاق .كلذ ""لوقي افون تعمس انأ «معن :هل تلقف :ديعس لاق ؟اذه لوقي فونأ :سابع نبا لاقف
 «بعك نب ىبأ ىنثدح :سابع نبا لاق مث .فون بذك :لاق .معن :تلق :لاق ؟ديعس اي هتعمس تنأ

 وه "دا كداب ىف ناك نإ «بر.ىأ «لاقف هبر لاس ليئارسإ ىئب ئنسوم نأ >: هلك هللا لوسز نع
 هل نذأو 2'؟”هناكم هل تعن مث .كنم ملعأ وه نم ىدابع ىف «معن :هل لاقف .هيلع ىنلدف «ینم ملعأ
 ىف توحلا اذه ىيح 7*2 اذإ:هل ليق دق «حيلم توح هعمو «هاتف هعمو ىسوم جرخف .هيقل ىف
 توحلا كلذ هعمو «هاتف هعمو ىسوم جرخف .كتجاح تكردأ دقو «كلانه كبحاصف «ناكم

 نم «ةايحلا ءام ءاملا كلذو «ءاملا كلذ ىلإو ةرخصلا ىلإ ىهتناو ءريسلا هدهج ىتح راسف «هنالمحي

 .(هلوقك» :ت یف (۲) .«ثنحلا لمعت مل» :أ ف ىفو ««ثنحلاب ملعت مل» :ت ىف )١(

 .«نوسيح» :أ ىف (05) .دوصقملا» :ت ىف (5) .ىراخبلاو ءأ ءف نم ةدايز (۳)

 .«هلتق» :أ ىف (۸) . ؛هاعيابت» :ت یف (۷) .«اوزواج »:أ ىف (5)

 . )7( مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 )275١/1١ ۴٤١(. قازرلا دبع ريسفت (۱۰)

 .؟دحاو» :تاىف (۱۳) .«لوقيف» :ت یف (۱۲) .(ةنييع» :أ «ف ىف )١١(

 .«اذإ هنإ» :أ ىف )٠١( .«ناكمبي» :أ «ف ىف )١5(



 (16 )1٠١_ تايآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 يف ليس حنا طىَح ءاملا توحلا سمو الزن املف .ىيح الإ تيم ءىش هبراقي الو ل هج فرش

 , (ابصت اذه انرفس نم انيقل دقل انءادغ انتا » اعا يسوم : لاق هَبَلَقنِم زواج املف اقلطناف (ابرس رحب
 ةركذأ نأ ُناطيَشلا الإ هيناسنأ امو توحْلا تيسن يّنإَف ةرْخّصلا ىلإ اتيوأ ذإ تيأرأ» : - ركذو - ىتفلا لاق

 اذإف ءاهيلإ ايهتنا اذإ ىتح ةرخصلا ىلع ىسوم رهظف :سابع نبا لاق .«ابجع رحنا يف هليبس ذختاو
 ىف كل ناك نإ كب ءاج ام :هل لاق مث ملاعلا هيلع درف «ىسوم ملسف «هل ءاسك ىف ففلتم لجر
 س رت ی ل نإ لاقط ادر تملا ام ییا كج : یسوم هل لاق .؟اغشل :كموق

 طحت مل ام ىلع ربصت فيكو » : لاق .ىلب :ىسوم لاقف - كلذ مّلع دق بيغلا ملع ملعي الجر ناكو
 لاقل .ملعأ امب بيغلا ملع نم طحت ملو ءلدعلا نم ىرت ام رهاظ فرعت امنإ :ىأ ؟(اربخ هب
 ينلأست الف ينتعبتا نإف» : لاق «ىنفلاخي ام تيأر نإو رم كَل يصعأ الو ارباص هللا ءاش نإ يندجتس
 ناضرعتي رحبلا لحاس ىلع نايشمي اقلطناف :«اركذ هنم كل ثدحأ ىّتح »8 “[هترکنآ نإو] « ءيش نع
 نفسلا نم امهب رمي مل «ةقيثو ةديدج ةنيفس امهب ترم ىتح < e نم ناعم «سانلا
 تلو اهيف انامطا املقع "امهولمحف ءامهولمخي نأ اهلهأ الاسف ..اهنم قثوأ الو لمكأ الو نسحأ
 م .اهقرخ ىتح راقنملاب اهيف برضف اهنم ةيحان ىلإ دمع مث «ةقرطمو هل ًاراقنم جرخأ ءاهلهأ عم امهب
 اهتفرخأ» : 8 هب عظفأ ًارمآ ىأرو - يسوم هل :لاقف ءاهعقري اهيلع سلج مث ءاهيلع هقبطف احول ذخأ

 : ىأ «تيسن امب ينالخاؤت ال لاق . اربص يعم عيطتست نأ كن لقأ ملأ لاق . ارمإ ائيش تج دقل اهلهأ قرغتل
 یک اطا ها "ايت وف .4 ارسع يرمُأ نم ينقهرت الو «كدهع نم تكرت امب
 الو يرث الو هنم فرظأ مالغ ناملغلا ىف سيل مالغ مهيف < ءاهفلخ نوبعلي ناملغ اذإف «ةيرق لهأ

 ًارمأ ىسوم ىأرف :لاق «هلتقف هغمد ىتح هسأر هب برضف ًارجح "”ذخأو «هدیب هذحخأف تنس "اهوا

sS eريغبإ» : کک هز اسفن تلقوا: 0  
 486 همام

1 

 برف لمآ تا اذإ ئكح قطن ٠ ا راك ا ل ب ع
 ىسوم رجضف ؛هينبي دعق مث همدهف ؛ ,«ضققتي نأ ديري ارادج اهيف ادجوُف امهوفيضي نأ اوبا اهّلهأ امعطتسا
 دق : ىأ «ارجأ هيلع تذختال تش ول » : لاق «ريص هيلع نين او «فيلكتلا ¿ نم عنصي "هاري ام

 تئش ولو ‹ةعينص ريغ نم لمعت تدعق مث ءانوفّيضي ملف مهانفضو ءانومعطي ملف مهانمعطتسا

 . اريص هيلع عطتست مل ام ليوأَتب كئبنأس كنيبو ينيب قارف اذه :لاق .؟هلمع ىف ًارجأ هيلع تيطعأل
  «اًبصَع ةنيفس لك َدخأَي كلم مهءارو ناكو اهبيعأ نأ تدرأف ٍرحَبلا يف َنوُلمَعي نيكاسُمل تناكف ةنيفسلا أ

 ا «اهنع ا امنإو  «ةحلاص ةنيفس لك» هيك خرب. نا ةءارق ىفو

 )١( (اهولمحف» :ت ىف (9) .«ناسمتلي» :أ ءف ىف (۲) .ىربطلاو ءأء ف نم ةدايز .

 .«أربأ الود:أ « ف ىف (0) . ؟ايتأ اذإ ىتح» :أ ءف ىف (05) .«هاجرخ» :ت ىف (:)
 .«هيلع) :ف ىف (9) .؛لخأف» :ف ىف (۸) .«أوضأ الو» :أ ىف (۷)

 .(ترذع» :أ ىفو ««تددع» :ت ىف )١١( .أطخ وهو «ینم تغلب دق » :ف یف (۱۱) .«ةيكاز» :أ ىف )١(
 .(هنم تملسف» :ف ىف )١5( .«اهتبيع» :أ ىف )٤( .«هآر» : أ ىف (۳)



 ا ا :ةفيكلا روس سمانا | ا ج 2 حا

 نأ اندرأف . ارفكو انايغُط امهقهري نأ اتيشخف نيتمؤم هاوبأ َناَكف مالغا مول .اهب تعنص ىذلا بيعلا

 امل زنك هتحت َناَكو ةنيدملا يف نّيميتي نيمالغل ناكف رادجلا مو . حُر برو هاك هن اريح امهر امد

 : ىأ (يِرمأ نع هتلعف امو كبر نم ةمحر امهزتك اجرختسيو امهدشأ اغلي نأ كبر دارأف احلاص اَمُهوُبَأ تاكو

 الإ زنكلا ناك ام :لوقي سابع نبا ناكو © اربص هلع عطس ْمَل ام ُليِوَأَت كلذ » ءیسفن نع هتلعف ام
 7 لع

 املفع “" هموق لزنأ ءرصم ىلع هموقو ىسوم رهظ امل :لاق سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 ريخلا نم هللا مهاتآ ام ركذف ءهموق بطخف . هللا مايأب مهركذ نأ : هللا لزنأ «رادلا مهب ترقتسا

 ىف هللا مهفلختسا امو «مهودع كاله مهركذو ءنوعرف لآ نم هللا مهاجن ذإ مهركذو «ةمعنلاو

 لك نم هللا مكاتآو «هنم ةبحم ىلع لزنأو ءهسفنل ىنافطصاو ءاميلكت مكيبن هللا ملك :لاقو «ضرألا

 الإ مهيلع اهمعنأ ةمعن كرتي ملف «ةاروتلا نوؤرقت متنأو «ضرألا لهأ لضفأ مكيبنف ؛هومتلأس ام

 لهف «لوقت ىذلا انفرع دق «هللا ىبن اي كلذك "مه :ليئارسإ ىنب نم لجر هل لاقف .اهايإ مهفرعو
 e و .ال :لاق ؟هللا ىبن اي كنم ملعأ دحأ ضرألا ىلع

 ًالجر رحبلا طش ىلع نإ .2''ىلب ؟ىملع عضأ نيأ كيردي امو :لوقي [لجو زع] هللا نإ :لاقف
 تئا نأ :هيلإ ىحوأف «هايإ هيري نأ هبر ىسوم لأسف  رضخلا وه :سابع نبا لاق - كنم ملعأ وه
 تيسن اذإف ءرحبلا طش مزلا مث «كاتف ىلإ هعفداف هذخف ءاتوح رحبلا طش ىلع دجت كنإف ءرحبلا

 «هيف بصنو هللا یبن ىسوم رفس لاط املف .بلطت ىذلا حلاصلا دبعلا دجت مثف «كنم كلهو توحلا

 امو توحلا تيسن يّنإف ةرخّصلا ىلإ اَنيَوأ ذإ تيََرَأ » :همالغ وهو هاتف هل لاقف .توحلا نع هاتف لأس

 اورا ى هلن دخلا نه تروا تبار د ملا لا كل ذا ذآ دقت ا هانا

 رحبلا ىف برضي توحلا لعجف «توحلا دجوف «ةرخصلا ىتأ ىتح عجرف «ىسوم كلذ بجعأف
 سمي ال توحلا لعجو «توحلا عیب ءاملا هنع اهب جرفي هاصع مدقي ىسوم لعجو «یسوم هعبتيو

 هب ىهتنا ىتح «كلذ نم بجعي هللا ىبن لعجف «ةرخص نوكي ىتح «سبي الإ رحبلا نم ًائيش
 « مالسلا كيلعو :رضخلا لاقف «هيلع ملسف اهب رضخلا ىقلف ءرحبلا رثازج نم ةريزج ىلإ توحلا
 ىنب بحاصأ :رضخلا ٠ ”لاقف وسوم انآ < لاق ا نمو فرا ويب مالسلا نوكي ىنأو

 تمل امم ٍَملعَت نأ ىلع كتنج : :لاقثك قي E :لاقو هب بحرف (!"![معن ل

 ارباص هللا ءاش نإ يندجتسإ» :ىسوم لاق .كلذ قيطت ال :لوقي (اربص يعم عيطتست نل َكّنِإ لاق . اد

 2 هنأش كل نيبأ ىتح هعنصأ ءىش نع ىنلأست ال :هل لاقو هب قلطناف :لاق رنا كل يصغأ ال

 . «اركذ هنم كل ثدحأ ى ئتح# : هلوق كلذف

 وه ىرامت هنأ :سابع نبا نع «دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ءىرهزلا لاقو
 20180 /15) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱)
 . «نه» :أ ىف () .(رصم هموقا :أ ءف «ت ىف (۲)

 .«مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ليربج» :أ ىفو ؛«مالسلا هيلع ىسوم ىلإ مالسلا هيلع ليربج » :ف ىف (؛)
 . ؟عبتتي ىتح» :آ ىف (۷) .«لب» :أ ىف (0) .أ نم ةدايز (5)

 .«هل لاقف» :أ ف ىف (۱۰) .«اذهب مالسلا اذه نوكي ىنآو» :آ ىف ()' .؟رجحلا لثم نوكي یتح» :ت ىف (۸)

 )۱١( .«كتجاح ام» : ىف (۱۲) .ىربطلاو ءأ «ف نم ةدايز )١( «اف نم ةدايز 3



 7١( 55) تايآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نب ىبأ امهب رمف .رضخ وه: سابع نبا لاقفءىسوم بحاص ىف ىرازفلا نصح نب سيق نب رحلاو
 ىلإ! ليلا لام يذلا نشوم تحاض' ىف اده خاصو انآ تيرا ىتإ + لاقف يانغ قا هاعدف# نعمك

 ىسوم انیب ١ :لوقي ةا هللا لوسر تعمس ىنإ :لاق ؟هنأش ركذي كي هللا لوسر تعمس لهف ءهيقل

 ىلإ هللا ىحوأف ؛ ال: لاق ؟كنم ملعأ لجر ناكم ملعت :لاقف لجر هءاج ذإ «ليئارسإ ىنب نم ألم ىف

 | هل ليقو «ةيآ تولا هل' هللا لعجف يقل ىلإ ليسلا ىسوم لاف رشح اندبع «ىلب يسوم
 لاقف .رحبلا ىف توحلا رثأ عبتي ىسوم ناكف .هاقلتس كنإف «عجراف 1 ويف فورا تف
 غبن انك ام كلذ :ىسوم لاق . 4توحلا تيسن يّنإَف ةرخّصلا ىلإ انيوأ ذإ تيأرأ » : ىسوملا ىسوم ىتف

 , 0 «0هباتك ىف هللا صق ام امهنأش نم ناكف ءآرضخ ©” اندبع ادجوف (اصصق اًمهراَثآ ىلع ادتراف

 عيطتست نل َكّنِإ لاق © ادشر تمل امم نمَلعُت نأ ىلع كعبَتَأ له ئسوم هَل لاقط

 ارباص هللا ءاش نإ يندجتس لاق ۵ اربخ هب طحت مل ام ئلع ربصت فيكو ©9 اربص ىعم

۱۸۱ 

 هنم كَل ثدحأ تح ءيش نع ينلاست الف ينتعبتا نإَف لاق 69 اًرْمَأ كَل يصْعَأ الو

 .4 تدارکذ
 هصخ ىذلا ءرضخلا وهو «ملاعلا "[لجرلا] كلذل «مالسلا هيلع «ىسوم ليق نع ىلاعت ربخي

 ئسوم هَل لاق ءرضخملا هطعي مل ام ملعلا نم ىسوم ىطعأ هنأ امك ءىسوم هيلع علطي مل ملعب هللا

 نم ملعتملا لاؤس نوكي نأ ىغبني اذكهو .رابجإلاو مازلإلا هجو ىلع ال. 2"”فطلتب لاؤس «كعبتَأ له

 كملع امم : ىأ «ادشر َتْمَلع امم ِنمَلعت نأ ىلع «كقفارأو كبحصأ :ىأ «كعبتأ» : هلوقو . عادلا

 كَّنِإ» :ىسومل رضخلا «لاق» اهدنعف . حلاص لمعو عفان ملع نم «ىرمأ ىف هب دشرتسأ ءائيش هللا

 فلاخت يتلا لاعفألا نم 247[ىئم] ىرت امل «ینیحاصت نأ ردقت ال ثنأ :یآ « اربص يعم عيطتست نأ

 هينملع ام ؛هّللا ملع نم ملع ىلع تنأو نو كارل نا سر ‹ كتعيرش

 ىلع ربصت فيكو# .ىتبحص ىلع ردقت ال تنأو «هبحاص نود هللا نم (' 'رومأب فلكم انم لكف «هللا

 هتمكح ىلع تعلطا ام نكلو «هيف روذعم تنأ ام ىلع ركنتس كنأ فرعأ انأف «(اربخ هب طحت مل ام

 «ارباص هللا ءاَش نإ يندجتس» :ىسوم “هل «لاق# كنود اهيلع انأ تعلطا ىتلا ةنطابلا هتحلصمو

 : هطراش كلذ دنعف .ءىش ىف كفلاخأ الو : ىأ ارمأ كَل يصعأ الو ٠ كرا نم را اه لغ قا

 كأدبأ ىتح :ىأ «اركذ هنم كل ثدحأ تحل ءادتبا : ىأ «ءيش نع ينلأست الف ينتعبتا ناف لاَق» رضخلا

 . ىنلأست نأ لبق هب انآ

 نبا نع ‹ هيبأ نع ك1 رع نب وراه وع «بوقعي انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاق

e TSIدبع» :آ ىف (۳) .1 نم ةدايز (۲) )» . 
 .؟زيزعلا هباتك» :ت ىف (4)

 )141/١6(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 .أ نم ةدايز (۸) .«فطلت» :أ ف «ت ىف (۷) .أ نم ةدايز (5)

 .؟ةرع» :ف ىف )١١( .«یآ» :أ ىف (۱۰) .ةرومأم» : أ ىف (9)



1A۲ (۷۳ _ )۷١ تايآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا 

 ىنركذي ىذلا :لاق ؟ كيلإ بحأ كدابع ىأ ءبر :20لاقف «لجو زع« هبر ىسوم لأس :لاق سابع
 ىأ «بر ىأ :لاق . ىوهلا عبتي دي الو قحلاب ىضقي ىذلا :لاق ؟ ىضقأ كدابع ىأف :لاق .ىناسني الو

 وأ و ا ا :لاق ؟ ملعأ كدابع

 لاق ؟ وه نمف :لاق .معن :لاق ؟ ىنم ملعأ دحأ "”كضرأ ىف لهف «بر ىأ :لاق .ىدر نع هدرت
 :لاق .توحلا اهدنع تلفني ىتلا ءةرخصلا دنع لحاسلا ىلع :لاق ؟هبلطأ "7نيأف :لاق .رضخلا
 خاو لک )لف «ةرخصلا دنع هيلإ ىسوم ىهتناو «هللا ركذ ام ناك ىتح «هبلطي ىسوم جرخف
 :لاق . ىتبحص ؟"”قيطت نل كنإ :لاق . ىنبحصت نأ ديرأ ىنإ :ىسوم هل لاقف .هبحاص ىلع امهنم
 د ا E درعا رع رق نع ياحلو يحس لاف نل
 هللا نو لاق ا ردا ناك ضرألا ىف سيلو «'”روحبلا عمجم ىلإ ىهتنا ىتح
 لقأ ام :لاق ؟ءاملا اذه نم أزر فاطخلا اذه ىرت مك :ىسومل لاقف «هراقنمب هنم ىقتسي لعجف «فاطخلا
 .ءاملا اذه نم فاطخلا اذه ىقتسا ام ردقك هللا ملع ىف كملعو ىملع نإف «ىسوماي :لاق !أزر ام
 .رضخلا ىتأي نأ رمأ مث نمف ««هب ملكت وأ «هنم ملعأ دحأ سيل نأ هسفن ثدح دق ىسوم ناكو

 . كلذ هل هريسفتو «رادجلا حالصإو «مالغلا لتقو «ةنيفسلا قرخ ىف ثيدحلا مات ركذو

 نيش تذج دق اهله قرغتل اهتفرخأ لاق اهقرخ ةئيفّسلا يف ابكر اذإ تح اَلَطناَف ل
 ا ل يي لا

 طرتشاو ءابحطصاو اقفاوت امل اقلطنا امهنأ ءرضخلا وهو «هبحاصو ىسوم نع ًاربخم ا لرش
 ىف ابکرف «هنايبو ےک و داق قم ٠ هب ىذلا وه نوكي ىتح هركنأ ءىش نع هلأسي الأ هيلع

 - لون ريغب امهولمحف ءرضخلا اوفرع مهنأو «ةنيفسلا ىف ابكر فيك ثيدحلا ىف مدقت دقو . ةنيفسلا

 ماق «ةجللا تلخد : ىأ «تججلو ءرحبلا ىف ةنيفسلا مهب تلقتسا املف . .رضخلل ةمركت  ةرجأ ريغب ىنعي

 نأ هسفن «مالسلا هيلع «ىسوم كلمي ملف .اهعقر مث '"'اهحاولأ نم احول جرختساو ءاهقرخف رضخلا
 :“'"رعاشلا لاق امك «ليلعتلا مال ال ةبقاعلا مال ماللا هذهو . (اهَلهَأ قرغتل اهتفرخأ » : هيلع ًارکنم لاق

 تا او كرل ارل

 eT .ًابجع :ةداتق لاقو .ًاركنم :دهاجم لاق :ارمإ اعيش تقج دج دقل»
 دصق “'*هتلعف عينصلا اذهو ىنعي «ارْبص ىم عيطتست نأ َكْنِإ لد مآل : طرشلا نم مدقت ام

 .«نيأو» : أ «ف ىف (۳) .«ضرألا ىف»: أ ءف ت ىف (۲) .«ىأ لاقف» :أ «ف ءت یف )١(

 .4ىنبحصتستا :تاىف )١( .؟ملسول :ت ىف (4) تلفتي»: ف «ت ىف (4)

 .«نيرحبلا» :أ ءف ىف (4) .«رحبلا ىلإ هب راسف» : ءف ىفو «؛رحبلا ىف راصف » :ت ىف (۸) . ؟عيطتست) :ت یف (۷)

 .«حاولأ» :ت ىف (۱۲) .«هب ئدتبی» :أ «ف ىف )١١( رحبلا ىفا :ت ىف )٠١(
 .بعشلا  ط نم اًدافتسم .ه .أ (45ص) هناويد ىف تيبلاو «ةيهاتعلا وبأ وه ()

 . «هتلمعلا : ت یف )١١5( .«اروكذم» :ت یف )١8(



 0 صب سبح ص ل
 وه لخاد اهلو ءآربخ اهب طحت مل كنأل ءاهيف ىلع ركنت الأ كعم تطرتشا ىتلا رومألا نم ' و

 eS :ىسوم ىأ € لاق # .تنأ "هملعت ملو« ةحلصم

 هنأ ايڪ هللا لوسر نع ثيدحلا ىف مدقت اذهلو ع و ىلع قيضت ال :ىأ 4 ارسع

 . « ًانايسن ىسوم نم ىلوألا تناك»

 20ه م مع“ و ه < م ه هم ي ۶o ol ر 1 ص 2 58 ا

 ائيش تئج دقُل سفن ريغب ةيكز اسفن تلتقأ لاق هلتقف امالغ ايقل اذإ ىتح اقلطناف
 ا ا د م 30 E ۶o0 - چ همه مناع و“ ا م ES ۶ء٥

 الف اهدعب ءيش نع كتلأس نإ لاق د اربص يعم عيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ لاق 9اركن

 . 4 69 اًرذع يّندَل نم تغلب دق ينبحاصت

 بعلي ناک هنأ مدقت دقو . 4هَلَتقَف امالغ اقل اَذإ ئَتح» «كلذ دعب :ىأ # اَلّطناَفظ : ىلاعت لوقي

 ۶ اضوأو مهلمجأو مهنسحأ ناكو « مهنيب نم هيلإ دمع هنأو ‹ىرقلا نم ةيرق ىف ناملغلا عم

 . ملعأ هللاو .هديب هفطتقا :ةياور ىفو . رجحب هخضر :ليقو «هسأر زتحا هنأ ىورف «هلتقف

 46 ةّيكاَر اسْفَن َتْلََقَأ ل :لاقف ردابو «لوألا نم دشأ هركنأ اذه مالسلا هيلع «ىسوم دهاش املف
e0 .ىأ سفن رغب  

 ت نإ :ىأ هةر 0 يفر هل انهلف ؛لوألا طرشلاب 7

 .ةرم دعب ةرم ىلإ ترذعأ دق : ىأ 4 اًرذع يدل نم تعب دق ينبحاصت الف ٠ ةرملا هذه دعب ءىشب كيلع

 نع «تايزلا ةزمح نع «دمحم نب جاجح انثدح «دايز ىبأ نب هللا دبع انثدح :ريرج نبا لاق

 و ىلا ناك. ا يحق ند ا نع ب نتابع نيا نع ی ی دعس نع ناسا نأ
 هبحاص عم "ثبل ول «ىسوم ىلعو انيلع هللا ةمحر» :موي تاذ لاقف ءهسفنب أدب «هل اعدف ًادحأ
 «ًارذع ىندل نم تغلب دق ىنبحاصت الف اهدعب ءىش نع كتلأس نإ لاق هنكلو بجعلا رصبأل
 , 7 0ع

- 

 ارادج اهيف ادجوف امهوفيضي نأ اوبأف اهلهأ امعطتسا ةيرق لهأ ايت ايتَأ اذإ ئتح اقلطناف ظن

 كنيبو ىنيب قارف اذه لاق 09 ارجأ هيلع تذختال تئش تش ْوَل لاق ُهَماَقأَف ضقني نأ ديري

 . 4 ©۵اربص هيلع عطتست مل ام ليوأتب كئبنأس

 ىور .4 ةيرق لهأ ايتأ اذإ ىت ىتح» “'' نييلوألا نيترملا دعب اقلطنا امهنإ :امهنع ًاربخم ىلاعت لوقي

 . «ددشت الو: ف ءت ىف (۳) . ملعت» :ت ىف (؟) ا

 . «ثبخلا» :أ ىف (5) . «سفن ريغب ةيكاز» : ت ىف (5) . ؟مهأوضأو»: ف ىف (4)
 . ىربطلاو ا ف نم ةدايز (۸) . تبث :آ ف یف )۷(

 . هب تايزلا ةزمح قيرط نم 28) مقرب نئسلا 2 دواد وبأ هاورو )1A7 /1١١) ىربطلا ريسفت (4)

 .«نيتلوألا» :أ ىف )۱١(



  EE TS E A٤تايآلا :فهكلا ةروس - سماخلا )9/ا  ۸١(

 ىأ "0«اماثل ةيرق لهأ ايتأ اذإ ىتح » :ثيدحلا ىفو خلا ونا نيريس نبا نع" 00
 اي ىلإ انهه ةدارإلا دانسإ ( ضقني نأ ديري ارادج اهيف ادَجَوَف امهوفيضي نأ اَوِبَفل اخي

 .طوقسلا :وه ضاضقنالاو .ليملا ىنعمب تاثدحملا ىف ةدارإلا نإف «ةراعتسالا

 همعدو «هيديب هدر هنأ ثيدحلا ىف 0 دقو «ةماقتسالا ةلاح ىلإ هدرف :ىأ 4 هَماَقَأَف ¥ : هلوقو

 :ىأ € ارجأ هيلع *”تدَحّتال تش و رل ل ر لاه ل و یا و و ادد د نط
 كنأل :ىأ] 4 كنبيو ينيب قارف اذه لاق > ناجم مهل لمعت الآ نقيني ناك انوفيضي: مل: مهنأ لجأل
 و فاقت «ىنبحاصت الف اهدعب ءىش نع ىنتلأس نإ كنأ مالغلا لتق دنع تطرش

 . رم لع تست مل ان ريض :ىأ 4 ليأتي
 كلم مهءارو ناكو اهبيعأ نأ تدرأف رحبلا يف نولمعي نيكاسمل تناكف ةنيفسلا اما

 . 6 ©۵ مَع ةئيقس لك حا

 ءرضخلا هللا رهظأ دقو هرهاظ ركنأ ناك امو «مالسلا هيلع «ىسوم ىلع هرمأ لكشأ ام ريسفت اذه
 كلم ىلع اهب نورم اوناك مهنأل]؛اهبيعأل اهتقرخ امنإ '9ةنيفسلا :نإ لاقف ةنطاب 7 ىلع «مالسلا هيلع
 اينغ ةدرالا 17١ ا نورا 4 افعال دع نأ لاس 4 ةنيفس لك ذخأيإ» 18

 مهنإ :ليق دقو .اهريغ هب نوعفتني ءىش مهل نكي مل نيذلا نيكاسملا اهباحصأ اهب عفتنيف ء' '"اهبيعل
 . ماتيأ

 كلملا كلذ مسا نأ ؛ ىئابج ا بيعش نع «ناميلس نب بهو نع ۱۳ ےیرج نبا ىور قو

 نب صيعلا» ةيرذ ىف ةاروتلا ىف روكذم وهو «ىراخبلا ةياور ىف ًاضيأ مدقت دقو د نب ا

 2یا هّللاو «ةاروتلا ىف مهيلع صوصنملا كولملا نم وهو «قاحسإ

 نأ اندرأف 9 ارفكو انايغط امهقهري نأ انيشخف نينمؤم هاوبأ ناكف مالغلا امأو

 . 4 69 امحر بّرُقَأو ةاکز هنم اريخ امهبر امهّلدبي

 نع «بعك نب ىبأ نع «سابع نبا نع ثيدحلا ىفو .روسيج همسا ناك مالخلا اذه نأ مدقت دق

 3 ا E ) ًارفاك عبط موي عبط رضخلا هلتق ىذلا مالغلا ( : لاق ةي ىبنلا

 اناَيغُط امهقهري نأ انيشخف نينمؤم هاوبأ ناک # :لاق اذهلو ؛هب «سابع نبا نع «ديعس نع «قاحسإ

 )١( «ةكيألا»: ت ىف (۲) . «جيرج# : ىف . 1

 هللا ىضر ءبعك نب ىبأ نع «سابع نبا نع «ریبج نب ديعس نع «قاحسإ ىبأ قيرط نم )١١14/0( هدنسم ىف دمحأ هاور (۳)
 > : امهنع

 . «اناجم لمعي» :ت ىف (5) .أطخ وهو «تذختا» :ت ىف (5) . «هلثم در ىتح همعو هديب» : ت ىف (4)

 .«ةمكح ىلع» :أ ءف «ت ىف (۸) . أ ‹ ف نم ةدايز (۷)

 .أ «ف نم ةدايز )٠١( .«ةنيفسلا امأ»: ف ىفو ««ةنيفسلا هل لاقف» : ت ىف (4)

 .اريرج» :تاىف (۱۳) . أ ف نم ةدايز (۱۲) . «اهنيعلا :ت ىف )١١(

 .«ملعأ هللاف» :ف ىف )٠١( .(دوه» :أ ىف )١5(



 ا۸ ب ا 79 ةيآلا :فهكلا: ةزؤس.- .نساخلا ءزخلا

 کلا لغ هاتف ىلع هح اموات: نا «ارفكو

 «امهكاله هيف ناك ىقب ولو ‹ لتق نح هيلع انزحو دلو نح هاوبأ هب ف دق :ةداتق لاق

 بح ابق فاض نف كل ريغ رك اعرف تكلا هللا انفك ذإف هللا ا ورا لف

 سعر 2لا لاقو 4# اريخ ناک ل 7 اعف نمل هللا فق ال : ثيدحلا ىف حصو

 . 691 :ةرقبلا] مك ريح وهو ايش اوهرکت نأ
 نم ىكزأ ًادلو :ىأ (امحر برْقَأو ۃاکز هْنَم اریخ امهبر اَمِهَلدبي نأ اتدراف 8: [یلاعت] هلوقو

 . جيرج نبا هلاق ءهنم هب محرأ امهو اذه

 . هيدلاوب ربأ : ةداتق لاقو

 نبا هلاق .ملسم مالغب ًالماح همأ تناك رضخلا هلتق امل :ليقو .ةيراج الدب امهنأ مدقت دقو
0 

 3 ع جيرج

 اا ناكو امه امل زنك هتحت ناكو ةئيدمْلا يف نيميتي نيمالغل َناَكَف رادجلا امأو)

 لا ع“ 2

 يِرْمَأ نع هتلعف امو كبَر نم ةمحر امهزتك اجرختسيو امهدشأ اغلبي نأ كبر دارأف احلاص

 . 4 69 اربص هيلع عطست مل ام ليوأت كلذ
 «ةيرق لهأ ايت اذإ تحل ةلوأ لاق هنأل ؛ةنيدملا ىلع ةيرقلا قالطإ ىلع ليلد ةيآلا هذه ىف

 يه ةيرق نم نيكو ) :ىلاعت لاق امك 4ةنيدَمْلا يف نيميتي نيمالغل َناَكَف » :انهه لاقو ۷ : فهكلا]

 نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لّزن الول اواقو » ء[١١ :دمحم]4 كتجرخأ يتلا كتيرف نم ةوق دشأ
 . فئاطلاو ةكم : ىنعي ١[ : فرخزلا] 4 ميظع

 زنك هتحت ناكو ةئيدملا ىف نيميتي نيمالغل ناك هنأل ؟”هحلصأ امنإ '"”رادجلا اذه نأ :ةيآلا ىنعمو

 .امهل

 .ةيآلا نم قايسلا رهاظ اذهو .امهل نوفدم لام هتحت ناك :دحاو ريغو «ةداتقو «ةمركع لاق

 :دهاجم لاقو «ریبج نب ديعس لاق اذكو .ملع زنك هتحت ناك :سابع نبا نع ىفوعلا لاقو
 O 0 لا حسا تاجا وير عدو

Eنع « اف و ا ىنابتقلا ا 0 نما  

 )١( ف «ت یف ٠ : «ءاضق نينمؤملل» :أ ىف (۳) . «هل هئاضق نم» :ف ىف (۲) . (ىضرف» .

 .ت نم ةدايز (؟) )٥( «راجلا» :ت ىف (1) . «ريرج نبا» :ت ىف .

 ) )۷«ىناسغلا» :آ ىف (9) . «سابع» :أ ءف «ت یف (۸) . «هتحلصأ» :ف ىف .

 رازبلا دنسم نم هانتبثأ ام باوصلاو 1 ةريجح ىبأ) :ه ىف (1۰)



 (۸۲) ةيآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 تمصم بهذ نم حول :هباتك ىف هللا "”ركذ ىذلا زنكلا نإ» :لاق '')[هعفر] هنع هللا ىضر «رذ ىبأ
 نمل تبجعو؟ كحض مل رانلا ركذ نمل تبجعو؟ "”بصن مل ردقلاب نقيأ نل تبجع : هيف بوتكم

 . هللا ل وسر دمحم هللا الإ هلإ ال ؟لفغ مل توملا ركذ

 . هو هثيدح ىف :ىليقعلا رفعج وبأ ظفاحلا لاق .ةصيصملا ىضاق :هل لاقي اذه رذنملا نب رشب

1۸٦ 

 نسحلا ىنثدح «بوقعي ىنثدح :هريسفت ىف ريرج نبا لاقف < ا

 تعمس : لاق نسحلا ءاسلج نم ناكو - . ىريتعلا ميعن نعء لم انثدح « ا

 : هيف بوتكم بهذ نم حول :لاق 4 اَمِهَّل زبك هتحت ناکو » :هلوق ىف لوقي - ىرصبلا ىنعي - نسحلا

N RE Eفيك توملاب "نقوي  

A )۱۱( > + (00 2 e E 1 8 ) ةرفغ ىلوم ردع نع اغ و ب هللا دبع ىنربخأ ءبهو نبا ارج « سنوي ىنثدحو 

 ناک :لاق 4 امل زنك هتحت ناكر» :فهكلا اهيف ركذي ىتلا ةروسلا ىف هللا لاق ىذلا زنكلا نإ : لاق
 مث '"رانلا فرع نمل بجع ؛ميحرلا نمحرلا هللا عِش : هذ اک تمم تد نم اصول

 الإ هلإ ال نأ دهشأ !نمأ مث توملاب نقيأ نمل بجع !بصن مث ردقلاب نقيأ نمل" بجع !كحض
 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا

 ىبحاص تعمس :تلاق ةينابيشلا كلام تنب ةداته انتثدح «ىرافغلا مزاح نب دمحأ ىنئدحو
 و e هللا E :لوقي ىفقثلا ديلولا نبا دامح

 5 نلعب ناقد د كف e ا رش
 حالصب اظفح امهنأ ركذو :تلاق [۷ : ءايبنألا] «نيبساح انب ئفكو اهب اتیتُا لدرخ نم بح لاقثم ناك
 .ًاجاسن ناكو «ءابآ ةعبس هب اظفح ىذلا بألا نيبو امهنيب ناكو « حالص امهنم ركذي ملو ءامهيبأ

 ناک هنإ : ةمركع لوق ىفاني ال ؟ حصص نإو مدقتملا ثيدحلا هب دروو ؛ةمئألا ءالؤه هركذ ىذلا اذهو

 لع هيف ًاعدوم ناك هنأ اوداز ام رثكأ « ليزج لام هيفو «بهذ نم ًاحول ناك هنأ اوركذ مهنأل الام

 . ملعأ هللاو ‹ظعاومو مكح وهو

 ةكرب لمشتو «هتيرذ ىف ظفحي حلاصلا لجرلا نأ ىلع ليلد هيف «احلاص اًمهوبأ ناكو : هلوقو

 . «بصنيا :أ ءف ىف (۳) . «هرکذ» :أ اف ىف (0) .أ ف «ت نم ةدايز )١(
 . «كحض» :أ ىفو .«؛كحضي» :ف «ت ىف (4)

 اهديناسأ نكل ءامهنع هللا ىضر «ىلعو سابع نبا نع قرط نم اًقوقوم ىور دقو «راتسألا فشك» (۲۲۲۹) مقرب رازبلا دنسم (۵)

 .«ملسم» : ت یف (۸) .(ةندب» :أ «ف ىف (۷) . ۳۲٣( /۲) لادتعالا نازيم (5)
 .«ورمع نع »7 :ف ىف (۱۱) . سابع نب» :ف «آ ىف )٠١( .«نمؤي» :ف ءات ىف (9)

 . «تبجع# :ت ىف )١5( . «توملا فرع نمل تبجعا» :ت ىف (۱۳) + رفع ات ىف )
 .(یتوملل» :ت یف (۱۷) .«فقوملل» :ت ىف () . «لجو زع » :ف ىف )١5(

 . «املع» :ف ىف (۱۸)



 (۸۲) ةيآلا :فهكلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 «مهب هنيع رقتل ةنحلا ىف ةجرد ىلعأ ىلإ مهتجرد عفرو مهيف هتعافشب «ةرخآلاو د

 ءامهيبأ حالصب اظفح :سابع نبا نع ريبج نب ديعس لاق دمي لا تدروو ةارقلا قف ءاج امك

 ا هللاف] .عباسلا بألا ناك هنأ مدقتو «حالص امهل ركذي ملو

 نال ؛ىلاعت هللا ىلإ ةدارإلا دنسأ انهه :4 امهر اجرختسيو امهدشأ اغلبي نأ كبر دارأف» : هلوقو
 لاقو نم اريح امهبر امهّلدي نأ اَندرأَف 9 : مالغلا ىف لاقو ؛ ؛ هللا الإ هيلع ردقي ال '"'ملحلا امهغولب
 . ملعأ هّللاف ,4اهبيعأ نأ تدرأف »: ةنيفسلا ىف

 امنإ «ةثالثلا لاوحألا هذه ىف هتلعف ىذلا اذه : ىأ © يم نع ُهَملَعَف امو كبر نم ةمحر 3: هلوقو

 امو» < .حلاصلا لجرلا ىدلوو «مالغلا ىدلاوو «ةنيفسلا باحصأ نم انركذ نمب هللا ةمحر نم 8

 ام عم «مالسلا هيلع < ءرضتلا ةوبنب لاق نمل ةلالد هيفو هيلع تفقوو هب ترمأ ىنكل ,4 ىِرْمَأ نع هتلعف

 . 4 اًملع اَندَل نم ُهاَمَلَعو اندنع نم ةمحر هانيتآ اندابع نم ادبع ادجوف :هلوق ا مدقت

 .هريسفت ىف ىدرواملا هلقن .اكلم ناك لب :ليقو .ًالوسر ناك :نورخآ لاقو

 . ملعأ هّللاف .ايلو ناك لب .ًيبن نكي مل هنأ ىلإ نوريثك بهذو

 ذشخفرأ نب خلاش نب رباغ نب غلاف نب ناكلم نب ب اَيْلِب رضخلا مسا نأ فراعملا ىف ةبيتق نبا ركذو

 . السلا هيلع «حون نب ماس نبا

 بيذهت ىف ىوونلا هركذ «كولملا ءانبأ نم ناكو ‹رضخلاب بقليو « سابعلا ابأ ىنكي ناكو :اولاق

 حالصلا نباو وه لامو «نيلوق ةمايقلا موي ىلإ مث نآلا ىلإ ًايقاب هنوك ىف هريغو وه ىكحو .ءامسألا
 الو .ثيداحألا ضعب ىف هركذ ءاجو مهريغو فلسلا نع ًاراثآو تاياكح كلذ ىف اوركذو « هئاقب ىلإ

 . فيعض هدانسإو «ةيزعتلا 68-000 اهرهشأو «كلذ نم ءىش حصي

YAY 

 نم رشبل انلعج امو : یلاعت هلوقب اوجتحاو كلذ فالخ مهريغو نيثدحملا نم نورخآ حجرو
 يف دبعت ال «ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا» :رداب موي كو ىبنلا لوقبو ٤ : ءايبنألا] ( دلخلا كلبق
 ناك ولو .هعم لتاق الو ءهدنع رضح الو] ب هللا لوسر ىلإ ءاج هنأ لقني : مل هنأبو '"”«ضرألا
 نجلا :نيلقثلا عيمج ىلإ ًاثوعبم ناك "مالسلا هيلع هنأل ؛هباحصأو 15 ىبنلا عابتأ نم ناكل يح
 توم: لق نيكل ek ا عو ىسوم ناك ىلا 3 : لاق دقو «سنإلاو

 كلذ ريغ ىلإ «فرطَت نيع كلت هتليل نم ةنس ةئام ىلإ ضرألا هجو ىلع وه نمم ىقبي ال هنأ :ليلقب

 1 لئالدلا نم

 )١( ؟مكحلا» :ت یف (۳) . آ « ف نم ةدايز (۲) .؟ةنسلا هب» :ف ىف .

 )٤( فراعملا (5) . یف :ف ىف )ص٤۴( . )١( «ثٹیدح» :ت یف .
 ) )۷هلع هللا ىضر ءرمع ثيدح نم (۱۷۹۳) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور .

 . «امل» :ف «ت یف (۱۰) . اًدايَي» :أ ىف (9) . أ «ف نم ةدايز (۸)
 هنأكو «لصألا اذك» :هلوقب ةيواحطلا جيرخت ىف ىنابلألا رصان خيشلا هيلع قلعو هقايس ىف ةيواحطلا حرش ىف زعلا ىبأ نبا هركذ )١١(
 . ؟ ىعابتا الإ امهعسو امل نييح ىسيعو ىسوم ناك ول: ظفلب فهكلا ةروس ريسفت ىف ريثك نبا هخيش هركذ ىذلا ثيدحلا ىلإ ريشي

 مقرب ليلغلا ءاورإ ىف ةجرخم ىهو ‹هقرط نم ءىش ىف هرأ مل ىدنع ركنم هنإف هيف «ىسيعا ركذ نود ‹ظوفحم ثيدح وهو
)10۸4( . 



 (AY) ةيآلا : فهكلا ةروس سماخلا ءزجلا

 نع ههم نب مامه نع محم نع «كرابملا نبا انثدح «مدآ نب ىيحي انثدح ا

 سلج هنأل ؛«ًارضخ» ىمس اغإ :J لاق رضخلا ىف] يم ىبنلا نع « هنع هللا ىضر « ةريره یبا

 ی و ف دا تا ةر ىلع

1A۸ 

 نأ «ةريره ىبأ نع 00 «ىراخبلا حيحص ىف ًاضيأ تبث دقو .قازرلا دبع نع ًاضيأ هاورو

 (؟![هفلخ نم] زتهت ىه اذإف ةَوْرَق ىلع سلج هنأل ؛رضخلا ىمس امنإ» :لاق ب هللا لوسر
 . ا لا

 :ليقو . قازرلا دبع هلاق « تابنلا نم ميشهلا وهو «سبايلا شيشحلا: "نهه ةورفلاب دارملاو

 ضرألا هجو كلذب دارملا

 ربصت ملو «ًاعرذ هب تقض ام ريسفت اذه : ىأ 4 اربص هيلع عطست مل ام ليوأت كلذ » :هلوقو

 لبقو 4 عطست("7 [ [مل ام] » : لاق لكشملا لازأو هحضوو هنيبو هل هرسف نأ الو « ءادتبا هب كربخأ ىتح

 «لقثألاب لقثألا لباقف (اربص هيلع عطس مل ام ليوأتب كباس » : :لاقف ًاليقث ايوق لاكشإلا ناك كلذ

 امر ءهالعأ ىلإ دوعصلا وهو « هورهظي نأ اوعاطسا امف :ىلاعت لاق امك .«فخألاب «فخألاو

 . ملعأ هّللاو «ىنعمو ًاظفل هبساني امب ًالك لباقف «كلذ نم قشأ وهو ‹«[۹۷: فهکلا] (ابقن هل اوعاطتسا

 ؟ كلذ دعب ركذي مل مث ةصقلا لوأ ىف ركذ ىسوم ىتف لاب امف : ليق نإف

 هريسفت ىف ريرج نبا هدروأ ام فعض ىلع لدي اذهو .مالسلا امهيلع «ىسوم دعب ليئارسإ ىنب ىلي

 ؛هيبأ نع رابع نب شاب رع «قاحسإ نبا 0 ا دج دج نبا ان اد لاق فيج

OTا «ملاعلا (؟![هذخأف «دلخف] الا برش لاق تلا  

 هنم برشي نأ هل نكي مل هنأ كلذو ؛ةمايقلا موي ىلإ هب جومت اهنإف ءرحبلا ىف هلسرأ مث ةنيفس

 1 فورعم ريغ هوبأو ‹كورتم نسحلاو « فيعض دانسإ

 ضرألا يف هل انكم اَنِإ © 9 اركذ هنم مكيلع ولنأس لق نينرقلا يذ نع َكَنوُنَأسَيَو ل
 تيا

 .دنسملاو «أ «ف نم ةدايز (۲) .دنسملاو ءأءف نم ةدايز )١(

 )۳( دنسملا )۲/۳١١( ..

 .ىراخبلاو ءأ «ف نم ةدايز (6)

 .(05-74) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«ملسم» :ف ىف (۸) . ف نم ةدايز (۷) .«ةورفلاب انهه» :ت ىف (7)

 . ؟راحف» :ه ىفو «ىربطلاو ءأ ٠ ف نم ةدايز (9)
 . )١185/١6( ىربطلا ريسفت (۱۰)



 ت ا ا N N هريس اأ

 .4 ۵ اس ءيش لك نم هانيتآو

 انمدق دقو . هربخ نع :ىأ (نينرقلا ىذ نع دمحماي (كنولأسيو » : ايب هيبنل ىلاعت لوقي
 لجر نع هولس :اولاقف ةي ىبنلا هب نونحتمي ام مهنم '')نولأسي باتكلا لهأ ىلإ ةكم رافك ثعب هنأ
 . فهكلا ةروس تلزنف « حورلا نعو « اوعنص ام ىردي ال ةيتف نعو ٠ ضرألا ىف فاوط

 ءرماع نب ةبقع نع «فيعض وهو هدنسأ ًاثيدح «هيزاغم ىف ىومألاو ءانهه ريرج نبا دروأ دقو

 اميف ناكف «ءادتبا هل اوؤاج امب مهربخأف «نينرقلا ىذ نع ةي ىبنلا نولأسي اوؤاج دوهيلا نم ًارفن نأ

 بهذو ءءامسلا ىف كلم هب الع هنأو «ةيردنكسإلا ىنب هنأو «مورلا نم “"اباش ناك هنأ» :هب مهربخأ

 رثكأو «حصي ال هعفرو «ةراكنو لوط هيفو .«بالكلا هوجو لثم مههوجو ًماوقأ ىأرو ءدسلا ىلإ هب

 ىف همامتب هقاس «هردق ةلالج عم «ىزارلا ةعرز ابأ نأ بجعلاو .ليئارسإ ىنب رابخأ نم هنأ هيف ام
 مورلا نم ناك ىذلا امغإو «مورلا نم هنأ ةراكنلا نم هيفو « هنم بيرغ كلذو «ةوبنلا لئالد هباتك

 هنأ هريغو ىقرزألا هركذ دقف لوألا امأف < مورلا هب خرؤت ىذلا «ىنودقملا سبيليف نبا ىناثلا ردنكسإلا

 هيلع «رضخلا نت ناكو «هعبتاو هب نمآو هانب ام لوأ «مالسلا هيلع «ليلخلا مي ميهاربإ عم تيبلاب فاط

 فزنا نميلاطاطتسرأ ةريزوب ناكر يالا ىنودقملا سييليف نب ردنكسا ءوهف ىناثلا امأو « مالسلا
 «مالسلا هيلع «حيسملا لبق ناك دقو .مورلا ةلم هتكلمم نم هب خرؤت ىذلا وهو . ملعأ هّللاو .روهشملا

 ىقرزألا هركذ امك «ليلخلا نمز ىف ناكف نآرقلا ىف روكذملا لوألا امأف ٠ ةنس ةئامثلث نم وحنب

 دقو «ًنابرق هّللا ىلإ برقو «مالسلا هيلع 00 هانب امل قيتعلا تيبلاب ليلخلا عم فاط هنأو «هريغو

 . دمحلا هّللو «ةيافك هيف اب « «ةياهنلاو ةيادبلا» باتك ىف هرابخأ نم ١ افرط انركذ

 «ساحن نم اتناك هسأر ىتحفص ؛نأل نينرقلا اذ ىمس امنإو «ًاكلم ناك : هبنم نب بهو لاق

 «نيئرقلا هبش هسأر ىف ناك :مهضعب لاقو .سرافو مورلا كلم هنأل :باتكلا لهأ ضعب لاقو :لاق

 نع «هنع هللا ىضر ءىلع لئس :لاق ليفطلا ىبأ نع «تباث ىبأ نب بيبح نع ىروثلا نايفس لاقو

 «تامف هنرق ىلع 9 0 هللا ىلإ هموق اعد «هحصانف هللا حصان ًادبع ناك :لاقف «نيئرقلا ىذ

 نينرقلا اذ ىمسف كايف يرق نقلك وحسن هللا ىلإ ق اعف هللا اخاف

 . كلذ 51 عمس «ليفطلا ىبأ نع ةزب ىبأ نب مساقلا نع «ةبعش هاور اذكو

 سمشلا نرق “"علطي ثيح نم «براغملاو قراشملا غلب هنأل ؛نينرقلا اذ ىمس امنإ :لاقيو

 . برغيو

 (80ىتؤي ام عيمج نم هل هيف ءانكمتم اميظع اكلم هانيطعأ : يأ 4 ضرألا يف هَ انكم اَنِإ 8 :هلوقو
 نم تراغلاو فراش كع هر ها راها و ترث هاو دراو تكلا نم كلل
 ركذ اذهلو ؛مجعلاو برعلا نم «ممألا هتمدخو «دابعلا كولم هل تعضخو «دالبلا هل تنادو «ضرألا

AEE EEOهريزو ناكو» :أ ىف (۳) » . 

 . (برضف» : | « ف «ت یف )١( . (948 /۲) ةياهنلاو ةيادبلا )٥( .؟ًاحلاص افرط» :أ «ف ىف (4)

 . «نكمتلاو دونجلا نم» :ف ىف (9) . ؟ىتؤت١ :ف ىف (۸) . «علطت»: ف «ت ىف (0)



 ۸٤( ء۸۳) ناتيآلا : فهكلا ةروس  سماخلا ءزجلا ۱۹۰

 . اهبرغمو اهقرشم سمشلا ىنرق غلب هنأل ؛نينرقلا اذ ىمس امنإ هنأ مهضعب

 «ةمركعو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «سابع نبا لاق :# اًببس ءيش لك نم هانيتآو » :هلوقو
 . ًاملع ىنعي : مهريغو ‹كاحضلاو «ةداتقو «ىدسلاو

 .اهمالعأو ضرألا لزانم :لاق 4 اس ءيش لك نم هانيتآو : هلوق ىف ًاضيأ ةداتق لاقو

 .ةنسلألا ميلعت :لاق يبس ءيش لك نم هانيتآو » :هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . مهناسلب مهملك الإ اموق وزغي ال ناك

 نايفس ىبأ نب ةيواعم نأ ؛لاله ىبأ نب ديعس نع «ناليغ نب ملاس ىنثدح :ةعيهل نبا لاقو
 تنك نإ :بعك هل لاقف ؟ ايرثلاب هليخ طبری ناك نينرقلا اذ نإ :لوقت تنأ :رابحألا بعكل "لاق
 . «اببس ءيش لك نم هانيتآو » :لاق ىلاعت هللا نإف «كلذ تلق

 ةيواعم عم قحلاو؛ 0 علا ره راسكلا نعنع قع هع للا نفر ابرام ةا ىذلا دهر

 ال ؛هلقني اميف :ىنعي «بذكلا هيلع ”ولبنل انك نإ» ا نع لوي ناك ةيواعم نإف ؛راكنإلا ىف
 را ا ا ا حص ىف نسل اه لقت دمعتي ناك هنأ
 نش لا | 1 هللا لورو E ی ت ا الاف

 :ِهَّللا لوق بعك ليوأتو .ضيرع داسفو« ريثك رش سانلا ىلع اهنم لخد هنإف «ةيلكلاب اهنم
 هليخ طبري ناك هنأ نم هتفيحص ىف هدجي ام ىلع كلذ ىف هداهشتساو «اببس ءيش لك نم ةانيتاو»

 باسا ی فلا ىلإ هلو «كلذ نم ءىش ىلإ رشبلل ليبس ال هنإف ؛قباطم الو حيحص ريغ ايرثلاب
 اهلثم ىتؤي امم :ىأ [: لمنلا] 4 ءيش لك نم تيت تيتوأو # : سيقلب قح ىف هللا لاق دقو .تاومسلا

 قیتاسرلاو ميلاقألا حتف ىلإ لئاسولاو قرطلا :ىأ ةتاسالا هل هللا رس نيترقلا وذ اذكهو كولا نم

 ءىش لك نم ىتوأ دق .كرشلا لهأ لالذإو «ضرألا كولم تبكو «ءادعألا رسكو ىضارألاو دالبلاو
 . ملعأ هّللاو ءآببس هلثم هيلإ جاتحي “ام

 نع «برح نب كامس نع« ةناوع ىبأ نع« ةبيتق ٍقيرط نم« ىسدقملا ءايضلا ظفاحلل «ةراتخملا» ىفو

 غلب فيك :نينرقلا ىذ نع لجر هلأسو ءهنع هللا ىضر «ىلع دنع تنك : لک اک تاع
 OTA a aad n هللا ا اقف ؟"ةيزاقلاو قراتشملا

 ريب ك0 م

 اهدنع دجوو ةئمح نيع يف برغت اهدجو سمّشلا برغم غلب اذإ ىتح 52 اببس عَبتَأَف ظ

 َفْرَسَف ْمَلَظ نم اَمأ لاق 69 اتسح مهيف ذختت نأ امِإو بعت نأ اّمِإ نيترقلا اذ اي انف اموق

 )١( «اولتنل» :أ ىف (۳) . «بونطلا» : أ ىف (۲) . ؛لوقي» :ت یف .

 )۰ ٩( «ف نم ةدايز (۷) .؟قلخم» :أ ىف (7) . (هفحص» :أ «ف ىف 1 .

 ) )۸(ام» :أ ىف (۱۰) . ؟ىقرلا» :ف ىف (9) .؟ريبكا :ت ىف .

 . ؟دامحت :أ ءف ءتاىف(١١)

 . (408) مقرب ةراتخملا )1١(



 (AA - Ao) تايآلا : فهكلا ةروس سماخلا ءزجلا

 8-7 0 ا ا

 ىتسحلا ءاََج ل احلاص لمعو نمآ نم امأو 69 اكن اباَذع هبذعيف هر ىلإ دري مث هبدعن

 . 4 ® ارسي اَنرَمَأ نم هل لوقتسو

 ةلزنم : 4 ايس عَ  :دهاجم لاقو .7"2[لزنملا ببسلاب :ىنعي 4 اس عنف » :سابع نبا لاق
 . برغملاو قرشملا نيب ام ًاقيرطو

 . ضرألا ° یف اقيرط :لاق 4« اببس » :دهاجم نع ةياور ىفو

 .” اهملاعمو ضرألا لزانم عبتا ىأ :ةداتق لاقو

 29 لذانملا : ىأ © اًببس عبتاف © : كاحضلا لاقو

 ىلعي نب ديبعو ةمركع لاق اذكهو .ًاملع: لاق (اببس عبتأف» :هلوق ىف ريبج نب ديعس لاقو
E 

 . كلذ لبق تناك راثآو ملاعم :رطم لاقو

 هيف كلسي ام ىصقأ ىلإ لصو ىتح اقيرط كلسف :ىأ 4 ٍسْمّشلا برغم غلب اذإ ىقح $ :هلوقو
 ءامسلا نم سمشلا برغم ىلإ لوصولا امأو .ضرألا برغم وهو «برغملا ةيحان نم ضرألا نم
 هئارو نم برغت سمشلاو ةدم نيرا ىف راسن للا نيدراجسالاو صصقلا باحصأ هركذي امو «رذعتمف
 . "”ههبذكو مهتقدانز '””قالتخاو «باتكلا لهأ تافارخ نم كلذ راو هل ةقيقحنا ال شف

 ‹طيحملا رحبلا ىف برغت هرظنم ىف سمشلا ىأر : ىأ 4 ةئمح ٍنيع يف برغت اهدجو : هلوقو
 ىه ىذلا عبارلا كلفلا قرافت ال ىهو «هيف برغت اهنأك اهاري ءهلحاس ىلإ ىهتنا نم لك نأش اذهو
 رااح

 قلاخ يّنِإ ل : ىلاعت لاق امك «نيطلا وهو «ةأمحلا» نم نيتءارقلا ىدحإ ىلع ةقتشم ةئمحلاو
 هابي هدقت دقو ١ ؟""ىتلما نط[ :رجحلا] © وسم امح نم لاصلص نم ارشب

 دبع تعمس « ميعن ىبأ نب عفان قد تو نبا انربخأ « سنوي ىنددح : ريرج نبا لاقو

 00 .ةأمح تاذ e سابع نبا ناك : لوقي جرعألا نمحرلا

۳ 
 ءادوس

۱۹۱ 

 .دحاو ريغو دهاجم لاق هبو « سابع نبا نع دحاو ريغ ىور اذكو

 نبا نع نع «عّدصم نع « سوأ نو س نج «رانيد نب دمحم انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 .أ «ىربطلا نم تبثملاو ««ىفرط» :ف ءتاءه ىف (۲) . أ ٠ ف نم ةدايز )١(

 . «فالتخاو» :ت ىف )٥( -«لزنملا» :ت ىف (6) . «اهبراغمو» :ت ىف (۳)

EDنيتياورلا دحأ ىلع» :ت ىف (۸) . «هقرافي» :ت یف (۷) » . 
 . «أرقي" :أ «ف ىف )١١( . «بهو انثدح» :ت ىف (۰) . «سيلبإ» :ت ىف (9)

 )١١( ىربطلا ريسفت )١5/ ٠١( .

 ) )۱۳«ديعسل :ت ىف .



 (۸۸ - )۸٥ تايآلا: فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا ۱4۲

 . 2304 ةئكمحإ» هأرقأ الب ىبنلا نأ ؛بعك نب ىبأ نع «سابع

 لاق اذكو .ةراح :ىنعي «ةيماح نيع ىف برغت اهدجو» :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 : ئرصبلا نسحلا

 بيصم وهف ئراقلا أرق امهيأف «ناتروهشم ناتءارق امهنأ باوصلاو :ريرج نبا لاقو

 اهتاقالمو ءاهبورغ دنع سمشلا جهو اهترواجمل ةراح نوكت دق ذإ ءامهيينعم نيب ةافانم الو :تلق
 . هريغو رابحألا بعك لاق امك «دوسأ نيطو ءام ىف € ةئمحإلو لئاح الب عاعشلا

(۲) 

 ىلوم ينثدح «ماوعلا ")انربخأ ءنوراه نب ديزي انثدح «ىنثملا نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 ران ىف» :لاقف «تباغ نيح سمشلا ىلإ ةي هللا لوسر رظن ناق هللا ليغ ن وسع هيلا يعل

 ض رح رمأ نم اهعزي ىف] ةي : 1 نضرألا ىلع ام نق حال لأ انكر ع 7 [ةيئاحلا هللا E هللا

 نم هلعلو ءرظن ثيدحلا اذه عفر ةحص ىفو. ' ””نوراه نب ديزي نع ءدمحأ مامإلا هاورو :تلق

 . ملعأ هّللاو «كومريلا موي امهدجو نيتللا هيتلماز نم ءورمع نب هللا دبع مالك

 نب ورمع انثدح  رشب نبا ىنعي دمحم انثدح «ةزمح نب جاجح انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ةروس ىف ىتلا ةيآلا أرق نايفس ىبأ نب ةيواعم نأ هل ركذ سابع نبا نأ ءرضاح نبا انأبنأ «ءنوميم

 هللا دبع ةيواعم لأسف 4 ةئمحإل الإ اهؤرقن ام ةيواعمل سابع نبا لاق «ةيماح نيع ىف برغت» فهكلا

 لزن ىتيب ىف :ةيواعمل تلقف :سابع نبا لاق .اهتأرق امك : هللا دبع لاقف :اهؤرقت فيك ورمع نبا

 لهأ لس :بعك هل لاقف] ؟ ةاروتلا ىف برغت سمشلا دجت نيأ :هل لاقف بعك ىلإ لسرأف ؟نآرقلا

 هديب ناشأو ::نيطو ءاه. ىف [ةاروتلا ىف ترغت سمشلا ذجأ ىئإف انآ اماو اهب ملعأ مهنإف «ةيبرعلا

 نبا لاق .ةئمح ىف ةريصب هيف دادزت مالكب كتدفأ امكدنع ىنأ ول :رضاح نبا لاق .برغملا ىلإ

 هعابتاو ملعلاب هقلخت ىف نينرقلا اذ هب ركذ اميف هعَّبُت لوق نم رثؤي اميف :تلق ؟وه ام آذإو :سابع
 : هايإ

 س6
 مو

 دشرم ميكح'“ نم م رمأ تاكد ىغتبي براقغملاو قراشملا غلب

 ص د طاكو

 eT اهبورغ دنع ا

 ؟طاثلا ام :لاق . ''*”[ريمح مالكب ىنعي] .مهمالكب نيطلا :تلق ؟بّلُخلا ام :سابع نبا "لاق

 )١( مقرب ىسلايطلا دنسم )٥۳١( .

 .ىربطلاو ءأءف نم ةدايز (5) . «انثدح» :ت ىف (۳) . «بيصملا» :ت ىف (۲)

 )65( دنسملا )۲١۷/۲( .

 .ىربطلاو ءأ ءف نم ةدايز (۷) . «اهأرقت» :ت ىف (5)

 . «باغم ىأرف» :ف ىفو «باغم دجوف» :أ ت ىف (۱۰) .«رمأ نم» :ت ىف (9) . ؟كتدفأل» :أ ىف (۸)

 . (طانو»: ف ىفو ««صاقو# :ت ىف (۱۲) . «طانأو» :أ ىف )١١(

 )١( تلصلا ىبأ نب ةيمأل امهو (طأث) ةدام «برعلا ناسل ىف ناتيبلا .

 )١5( «لاقف» :ف ىف . )١5( .ف «ت نم ةدايز



 ٩۹١(  م89) تايآلا : فهکلا ةروس  سماخلا ءزجلا 14۳

 بتكا :لاقف ًامالغ وأ الجر سابع نبا اعدف :لاق .دوسألا :تلق ؟دّمرحلا امف :لاق .ةأمحلا : تلق
 . لجرلا اذه لوقي ام

 «ةئمح نيع يف برغت اهدجو # :أرقف فهكلا ةروس أرقي سابع نبا انيب :ريبج نب ديعس لاقو
 «سابع نبا ريغ ةاروتلا ىف تلزنأ امك اهؤرقي ًادحأ تعمس ام هديب بعك سفن ىذلاو :بعك لاقف
 .ءادوس ةردم ىف برغت :ةاروتلا ىف اهدجن انإف

 ريسفت ىف : :لاق فسوي نب ماشه انثدح «ليئارسإ ىبأ نب قاحسإ انثدح : ىلصوملا ىلعي وبأ لاقو

 سانلا عمسل اهلهأ تاوصأ الول «باب فلأ رشع انثا اهل ةنيدم :لاق «اًموَق اهدنع دجوو  جیرج نبا
 : ني نع نيوسلا ترو

 . مدآ ىنب :ب نم ةميظع ةمأ تناك اهنأ اوركذ ءممألا نم ةمأ : ىأ «اًموق اهدنع دجوو » : هلوقو

 م نا ك1 :اذه ىنعم «اسح مهيف َدْحَتت نأ اًمإو بعت نأ اَمِإ نيترقلا اذ اي انقل :هلوقو
 فرعف . یف وأ م داش نإو سو لق ماش نإ هريخو يي هرفظأو «مهیف همكحو « ام فرفإ 0007 )1

 هكرشو هرفك ىلع رمتسا نم : ىأ 4 ملظ نم اما » :هلوق ىف هنایبو هلدع هادبأ اميف هناميإو هلدع

 “)هيف مهعضيو ساحنلا رقب مهل ىمحي ناك :ىدسلا لاقو :لتقلاب :ةداتق لاق * هبذعن فوسف» هيرب

 عيمج نم مهاشغتو «مهتويبو مههاوفأ لخدتف «ةملظلا طلسي ناك : هبنم نب بهو لاقو .اوبوذي ىتح

 . ملعأ هلا ‹ مهتاهج

 تان فو الا ج ا : ىأ 4 ارك اًباذع هبذعیف هر ىلإ دري مث :  قز
 . ءازجلاو داعملا

 هلق 8 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع نم هيلإ هوعدنام ىلع انعبات : ىأ 4 نمآ نم امأو # : هلوقو

 لاق ارس اَنِرَمَأ نم هل لوقتسو لجو زع للا دفيع ةرشآلا رادلا ىف : ىأ 4 ىنسحلا ءازج

 . ًافورعم :دهاجم

 نم مهل لعجن مل موق ىلع علطت اهدجو سمشلا علطم غلب اذإ ىتح 3 اببس عبتأ مث إ»
 . 4 © اربخ هيدَل امب انطحأ دقو كلذك (5) ارتس اهنود

 مهرهق ةمأب رم املك ناكو« (”!اهعلطم ىلإ سمشلا برغم نم راسف ًاقيرط كلس مث :لوقي

 يهرب حابتساو ‹ مهفانآ مغرأو مهلذأ الإو هوعاطأ نإف «لجو زع هللا ىلإ مهاعدو مهبلغو

 ىف ركذو . مهل مسالا بلقالا a ىلع تربص ميني نيام ةمأ لك نم مدختساو مهتعتمأو

 غلب ىتح ٠ ضرعلاو اهلوط ضرألا e تر ةنس ةئامتسو ًافلأ شاع هنأ ليئارسإ ىنب رابخأ

 ىلع علطت اهدجو # :ىلاعت هللا لاق امك ضرألا نم سمشلا علطم ىلإ ىهتنا الو .براغملاو قراشملا

 )١( «مهيلع هرهظأو»:أ «ف ىفو «؟مهيلع هرفظأو» :ت یف () . ؟مهيفا :ت یف .

 ) )۳«هیفا: ف ىف (0) .«هتابثو» :ت ىف (:) .؟ىدتفاو» :أ ءف ىف .

 ) )5.«اهبرغم ىلإ سمشلا علطم نم» :ت ىف (۸) .«اذه ىفو» :أ ىف (۷) .ةهلوقف» :ت ىف

 .«اهضرعو اهلوط» :أ ءف ىف )١١( .«برخي»: أ ءف ىف (۱۰) 1 .«لاتق» :أ ىف (9)



 52447 كا الا تكلا ةرؤشا سالا لإ ج بل

 مهلظت راجشأ الو «مهنكي ءانب مهل سيل :ىأ « ارتس اهنود نّم مهل لعجن مل ةمأ :ىأ موق
 . سمشلا رح نم مهرتستو

 . كمسلا نم مهتشيعم رثكأ «ناريغلا مهتكاسم ءآراصق ًارمح اوناك :ريبج نب ديعس لاق

 :ىلاعت هلوق نع لئسو نسحلا تعمس ؛تلصلا ىبأ نب ''”لهس انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاقو
 ىف ”)اوروغت سمشلا تعلط اذإف «ءانبلا لمحتال "”ههضرأ نإ :لاق «ارتس اهنرد نم مهل لعجن ملل
 .ةرمس ثيدح اذه :نسحلا لاق . مئاهبلا ىعرت امك نوعارتي اوجرخ تبرغ اذإف «هايمل

 «بارسأ ىف اولخد سمشلا تعلط اذإ مهف ءًائيش مهل تبنتال ضرأب مهنأ انل ركذ :ةداتق لاقو

 .مهشياعمو مهثورح ىلإ اوجرخ سمشلا 20تلاز اذإ ىتح

 مهدحألف «مهيلع تعلط سمشلا تعلط اذإ «نانكأ مهل سيل :لاق هنأ لّيهك نب ةملس نعو
 :ىرسألا سيو اهات نري تانذأ

 مهل لعجن مل موق ئلع علطت اهدجوإط :هلوق ىف ةداتق نع ءرمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 . نزلا مه : لاق © ارتس اهنود نم

 اوت مل :لاق * ارتس اهنود نم مهل لعجن مل موق ىلع علطت اهدجر» :هلوق ىف جيرج نبا لاقو

 لوزت ىتح مهل آبارسأ اولخد سمشلا تعلط اذإ اوناك ءطق ءانب اهيف مهيلع نبي ملو ءطق ءانب اهيف
 مهل لاقف ةرم شيج مهءاج « لبج ''')اهيف سيل مهضرأ نأ كلذو ءرحبلا اولخد وأ «سمشلا
 ؟ ماظعلا هذه ام ءسمشلا علطت ىتح حربن ال :اولاق .اهب متنأو سمشلا مكيلع نعلطت ال :اهلهأ
 . ضرألا ىف نيبراه اوبهذف :لاق .اوتامف انهه سمشلا مهيلع تعلط شيج فيج هذه :اولاق

 نوعلطم سك ١ ىآ الغ يلا كفاح لاق * اربخ هيد امب انَطَحَأ دقو كلذك» :ةلوقو

 مهب تعطقتو مهممأ تقرفت نإو ‹ءیش اهنم انيلع ىفخيال «هشيج لاوحأو هلاوحأ عيمج ىلع

 .] :نارمع لآ] 4ءاَمّسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ئفخي ال » : ىلاعت هنإف «ضرألا

 0 ت

 نوهقفي نوداكي أل امَوَق امهنود نم دجو نيدسلا نيب غلب اذِإ ىتح © اببس عبا مث »

 اجرح كَل لعجن لهف ضرألا يف نودسفم جوجأمو جوجأي نإ نينرقلا اذ اي اولاق 0 الوَق

 ه ر020 مه 2 2 يم هنو 3 ر ا ا

 مكنيب لعجأ ةوقب ينونيعأف ريخ يبر هيف ينكم ام لاق © ۵ دس مهتيبو اننيب لعجت نأ ىلع

)١( O)اوروغي» :أ ىفو «؟اودعقف» :ت ىف (۳) .«مكيضرأ» :ت یف ». 

 .«لاقف» :ف ءت ىف (4)

 .هب دواد ىبأ نع ءرمتسملا نب ميهاربإ قيرط نم )۱۲/۱١( هريسفت ىف ىربطلا هاورو (6)

 .«ةدحاولا : أ ءف ىف (۷) .«تبرغا :ت ىف (1)

 )7157/١(. قازرلا دبع ريسفت (۸)

 .«اهب» :أ ىف )٠١( .«مهب ابارسأ » :ت ىف (9)



 وک ا ةووس م فا ةيوللا

 هلعج اذإ ئَتح اوخفنا لاق نيفدصلا نيب ئواس اإ تح ديدحلا ربز ينوتآ 2 امدر مهنيبو

 . 4 69 ارطق هيلع غرفأ ي ينوتآ لاق ارات

 ضرألا قراشم نم ًاقيرط كلس مث : ىأ 4 انيس عبنأ مل > :نينرقلا ىذ نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 0 جوجأي اهنم جرخي ةر مهدي ناحواتتم نالبج امهو 4 نيدّسلا نيب غلب اذإ ئّتح»

 هيلع «مدآ ةلالس نم جوجأمو جوجأيو «لسنلاو ثرحلا نوكلهيو ًاداسف مهيف نوثيعيف «كرتلا

 :لوقيف . كيدعسو كيبل :لوقيف . مدآ اي : 3 0 هّللا نإ » 1 هو امك 00

OE TTام «نيتمأ مكيف نإ :لاقيف يالا رخل  

 .«جوجامو جوجأي :هاترثك الإ ءىش ىف اتناك

 جوجأمو جوجأي نأ :سانلا ضعب نع «ملسم» حرش ىف «هّللا همحر« ؟ىوونلا ىكح دقو

 نم نيقولخم نونوكي اذه ىلعف « كلذ نم اوقلخف «بارتلاب طلتخاف مدآ نم جرخ ىنم نم اوقلخ
 «لقن 2*”[نم] عا هيلع ليلد ال '؟”[مث] «ًادج بیرغ لوق اذهو .ءاوح نم اوسيلو «مدآ

 ةللاو: «ةلعتفلا “تيداحألا نم مهدنع امل «باتكلا لهأ ضعب هيكحي ام ىلع انهه دامتعالا زوجي الو

 . ملعأ

 ماس :ةثالث حون دلو » :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛ةَرَمَس نع ءدمحأ مامإلا '"”دنسم يفو
 ىبأ ثفاي لسن نم ءالؤه : ءاملعلا ضعب لاقف , “«كلرتلا وبأ ثفايو «نادوسلا وبأ ماحو « برعلاوبأ

 مهف الإو .ةهجلا هذه ' نم دسلا ءارو نم اوكرت مهنأل ؛ًاكرت ءالؤه اومس "اغنإ ] :لاق ٠ كرتلا
 نب بهو نع انهه ريرج نبا ركذ دقو ر داسفو ىغب كئلوأ ىف ناك نكلو ‹كئلوأ ءابرقأ

 ةبارغو لوط هيفو «هل 0 ام ةيفيكو «دسلا هئانبو «نينرقلا ىذ ريس ىف ًابيجع ًاليوط ًارثأ هبنم
 متاح ىبأ نبا ىورو ا مهناذآو a رضصفو نا 1 . مهتافصو مهلاكشأ ىف ةراكنو

 1 . ملعأ هّللاو ءاهديناسأ ”2١4 حصت ال كلذ ىف ةبيرغ ثيداحأ

 مهدعبو مهمالك ماجعتسال ا « ًالوق نوهقفي نوداکی ال موق امهنود نم دجو » :هلوقو

 .هنع هللا ىضر «ديعس ىبأ ثيدح نم (۲۲۲) مقرب ملسم حيحصو )٦٥۳۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 .(«ىواونلا» :أ ىف (۲)

 .(۹۷/۳) ىوونلا حرش (۳)

 .«بيذاكألا نم» :ت ىف (5) .ف «ت نم ةدايز (0) .أ «ف نم ةدايز (4)
 .«دنسملا» :أ ءف ىف (۷)

 .(97/6) دنسملا (۸)

 . «ةأرجو» :أ ىف )١١( .«نمف» :أ ىف )٠١( .«امنإو» :أ ىف (9)
 .أ ءف نم ةدايز )١١(

 )١4/١5(. ىربطلا ريسفت (۱۳)
 .أ «ف نم ةدايز )١6( .؟حصيال» :أ ءف ىف )١8(



  ۱۹٩تايآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا )47 - 15(

 .سانلا نع

 جيرج نبا لاق 4 اًجْرَح كل لعجن لهف ضرألا يف نوداسفم جوجأمو جوجأي نإ نينرقلا اذ اي اولاق $
 ؛هايإ هنوطعي ال ام مهنيب نم هل اوعمجي نأ اودارأ مهنأ : ىنعي ءًاميظع ًارجأ :سابع نبا نع «ءاطع نع

 ىبر هيف ينکم ام » : ريخلل دصقو حالصو ةنايدو ةفعب نينرقلا وذ لاقف .ًادس مهنيبو مهنيب لعجي ىتح

 ناميلش, لاق اک «هنوعمجت ىذلا نم ىل ريخ "نيكمتلاو كلملا نم هللا ىناطعأ ىذلا نإ | رح
 .[5"7 :لمنلا] «نوحرفَت مكتيدهب متنأ لب مكاتآ اَمَم ريخ هللا يناتآ امف لامب ننودمتأ # :مالسلا هيلع

 مكلمعب : ىأ «ةرقب» ىنودعاس نكلو «هنولذبت ىذلا نم ريخ هيف انأ ىذلا : نينرقلا وذ لاق اذكهو

 ةعطقلا ىهو «ةربز عمج :ربزلاو .4 ديدحلا ربز ينوتآ . امدر مهنيبو مكنيب لعجأ  ءءانبلا تالآو
 «ىقشمدلاب راطنق "[ةنز] ةنبل لك :لاقي لا یهر اقر عا و ا وبا و اندنم
 . هيلع ديزت وأ

 هب ىذاح اذإ ىتح ساسألا نم ضعب ىلع هضعب عضو :ىأ #* نيفدصلا نيب ئواس اذإ ئتح

 : ىأ 4 اوخفنا لاق $ .لاوقأ ىلع هلوطو هضرع ةحاسم ىف اوفلتخاو . ًاضرعو ًالوط نيلبحلا سوؤر
 «دهاجمو «سابع نبا لاق € ارطق هيلع عرفا ينوتآ لاق» ران هلك راص ىتح رانلا هيلع )جا
 : ىلاعت هلوقب دهشتسيو .باذملا : : مهضعب دازو . ساحنلا وه :قدسْلاَو «ةداتقو «كاحضلاو ‹ةمركعو

 .ربحلا دربلاب هبشي اذهلو ١١[ :ابس]  رطقلا نبع هَ اتلسأو»
 : لاق ًالجر نأ انل ركذ :لاق ةداتق نع «ديعس انثدح «ديزي انثدح ءرشب انثدح :ريرج نبا لاق

 .ءادوس ةقيرط ءربحملا دربلاك :لاق «ىل هتعنا» :لاق «جوجأمو جوجأي دس تيأر دق هللا لوسراي
 ° إسرم ثيدح اذه .«هتيأر دق» :لاق .ءارمح ةقيرطو

 دسلا ىلإ اورظنيل ؛ةيرس ًاشيج هعم هجوو «هئارمأ ضعب هتلود ىف قئاولا ةفيلخلا ثعب دقو

 «هيلإ اولصو ىتح كلم ىلإ كلم نمو ءدالب ىلإ دالب نم اولصوتف .اوعجر اذإ هل هوتعنيو هونياعيو

 اوأرو «ةميظع لافقأ "”هيلعو ءاميظع باب هيف اوأر مهنأ اوركذو «ساحنلا نمو ديدحلا نم ءءانب اوأرو
 ١ )لاع فينم هنأو ءهل ةمخاتملا كولملا نم 2 اسرح هدنع نأو .كانه جرب ىف لمعلاو نبللا ةيقب

 «نيتنس نم رثكأ مهتبيغ تناكو «مهدالب ىلإ اوعجر مث .لابجلا نم هلوح ام الو عاطتسي ال «قهاش

 .أ ءف نم ةدايز (۳) , ؟ةنبللا» : ىف (۲) .«نكمتلاو» :أ ىف )١(

 .هبش» :أ ىف (5) .«اوججأ» :ف ىف (4)

 نب ديعس  رهامجلا ىبأ قيرط نم (۳۱۲ /۲)فاشکلا جيرخت ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورف :قرط نم الوصوم ىور دقو (7)

 ىف رازبلا هاورو .هوحن ركذف «هتيأر دق ىنإ :لاقف ايي ىبنلا ىتأ الجر نأ :ىفقثلا ةركب ىبأ نع ء«لجر نع ءةداتق نع - ريشب
 هوحنب ةركب ىبأ نع «ميرم ىبأ نب فسوي نع «ةماعن ىبأ نب ب كلملا دبع قيرط نم ۳١۳( /۲)فاشکلا جيرخت ىف امك هدنسم

 ءم ىبنلل لاق هنأ ةنيدملا لهأ نم لجر نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع «نايفس ى قيرط نم اضيأ هيودرم نبا هاورو .الوطم

 .هوحن ركذف

 .«اًحرس» : أ ءف ىف (9) .«یلعو» : ت یف (۸) .ازهجو » :أ ءف ىف (۷)

 .«فينم لاع» :أ اف ءت ىف (۱۰)



 #18 ب (49 91/) تايآلا : فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 . بئاجعو ًالاوهأ اودهاشو

 : ىلاعت هللا لاق مث

 ءاج اذِإَف يير نم ةمحر اذه لاق 69 ابقن هل اوعاطتسا امو هورهظي نأ اوعاطسا امف

 خفنو ضعب يف جومي ذئموي مهضعب انكرتو 62) اًقَح يبر دعو ناكو ءاکد هلعج يبر . دعو

 . 4 ® اعمج مهانعمجف روصلا يف

 الو دسلا اذه قوف 2'' اودعصي نأ ىلع اوردق ام مهنأ جوجأمو جوجأي نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 امف» ينس ولا وو دع روهظلا ناك امو .هلفسأ نم هبقن ىلع اوردق

 ىلع الو «هبقن ىلع اوردقي "مل مهن ىلع ليلد اذهو 4 اّبَقَن هَل اوعاطتسا امو هورهظَي نأ اوعاطسا

 . هنم ءىش

 :دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 نع «ةريره ىبأ نع «عفار وبأ انثدح «ةداتق نع ير ىبأ نب ديعس انثدح «حور انثدح

 عاعش نوري اوداك اذإ ىتح «موي لك دسلا نورفحيل جوجأمو جوجأي نإ » :لاق ويي ا

 مهتدم تغلب اذإ ىتح «ناك ام دشأك هيلإ نودوعيف ًادغ هنورفحتسف اوعجرا : مهيلع ىذلا لاق سمشلا

 :مهيلع ىذلا لاق ؟7[سمشلا عاعش نوري اوداك اذإ ىتح اورفح] ٠ سانلا ىلع مهثعبي نأ هَّللا دارأو
 هنورفحيف وک يح یک یهو هيل | نودوعيف «ىنثتسيو . . هللا ءاش نإ ًادغ ا اوعجرا

 ىلإ مهماهسب نومريف «مهنوصح ىف مهنم سانلا نصحتيو «هايملا نوفشنيف «سانلا ىلع 2''نوجرخييو
 هللا ثعبيف . "”[ءامسلا لهأ انولعو ضرألا لهأ انرهق :نولوقيف «مدلا ةئيه اهيلعو عجرتف] «ءامسلا
 ضرألا باود نإ «هديب ىسفن ىذلاو» : ةَ هللا لوسر لاق .اهب مهلتقيف «مهئافقأ ىف افغن مهيلع

 .'”«مهئامدو مهموحل نم اركش ركشتو «نمستل

 اذكرو. هه داف نع فايف نعد بينثألا ىست نبا وه - نس عع اضيأ دمعلا هارو
 ةا نع ةئورع نبأ نك دعس نک «ىلعألا دبع نع «ناورم نب رهزأ نع «هجام نب رز اة

 ال بيرغ :لاق مث. (177ةداتق نع «ةناوع ىبأ ثيدح نم «ىذمرتلا هجرخأو . . عفار وبأ ثدح :لاق

 .هجولا اذه نم الإ هفرعن

 . «رانلا ىلع ٠:1 ىف (۳) هاله :ت یف (0) .«نم اودعصيا» :أ ءف ىف )١(
 .«مهنوجرخيو» :ت یف (0) . ؟ةئيهك١ :أ ىف (5) .دنسملاو «أ «ف نم ةدايز (6)

 . «افیغن 2:3 ىف (۸) .دنسملاو ءأ «ف نم ةدايز (۷)

 ٥١١٠١(. /۲) دنسملا (9)

 .(ه١١ /؟)دنسملا(١٠)

 .«مامإلا هاور» :أ ىف )١١(

 )۴٠١۴۳(. مقرب ىذمرتلا نفسو (540480) مقرب ةجام نبا ننس )١١(



 (949 4۷) تايآلا :فهكلا ةروسا + مالا عزل تت ت1 سل ۸

 هئاقترا نم اونكمتي مل مهنأ ىضتقي ةيآلا رهاظ نأل ؛ةراكن هعفر “ىف نكلو «ىوق دانسإ اذهو

 لبق مهنأ :رابحألا بعك نع ىور دق اذه نكلو .هتدشو هتبالصو هئانب ماكحإل «هبقن نم الو

 دقو دغلا نم نوتأيف .هحتفن ًادغ :نولوقيف «ليلقلا الإ "”هنم ىقبي ال ىتح هنوسحليف هنوتأي مهجورخ
 «ناك امك وهو نوحبصيو «كلذك نولوقيف «ليلقلا الإ "7هنم ىقبي ال ىتح هنوسحليف «ناك امك داع
 .هوقراف امك وهو نوحبصيف ««هللا ءاش نإ» :اولوقي نأ نومهليو .هحتفن ًادغ :نولوقيو هنوسحليف

 دج حو ا ناکام ازيتك هلإف هك نم ات یر انآ للو ام اذهو هر

 . ملعأ هّللاو «هعفرف «عوفرم هنأ هنع ةاورلا ضعب مهوتف «ةريره وبأ هب

 - عوفرملا اذه ةراكن نمو «هنم ءىش بقن الو هبقن نم اونكمتي مل مهنأ نم - 2''هانلق ام دكؤيو

 ش :دمحأ مامإلا لوق

 ةبيبح مأ تنب ةبيبح نع «ةملس ىبأ تنب بنيز] نع «ةورع نع «ىرهزلا نع «نايفس انثدح
 عبرأ :نايفس لاق هلي ىبنلا جوز شحج تنب بنيز "”[نع «ةبيبح مأ اهمأ نع «نايفس ىبأ تنب

 ليو ا!هّللا الإ هلإ ال » :لوقي وهو «ههجو رمحم وهو .همون نم و ىبنلا ظقيتسا :تلاق - ةوسن
 لوسر اي :تلق .َقّلَحو .6 اذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حتف !برتقا دق رش نم برع
 .« ثبخلا رثك اذإ معن » :لاق ؟نوحلاصلا انيفو كلهنأ «هّللا

 طقس نكلو «ىرهزلا ثيدح نم «هجارخإ ىلع ملسمو ىراخبلا قفتا ,.حيحص ثيدح اذه

 ١ ةعانص ىف عوقولا ةليلق ةردان ةزيزع 2'”ءايشأ هيفو .ملسم اهتبثأو «ةبيبح ركذ ىراخبلا ةياور ىف
 نهلك «هدنس ىف ةوسن عبرأ عامتجا ''"'اهنمو نايعبات امهو «ةورع نع ىرهزلا ةياور اهنم «دانسإلا
 هللا ىضر «ناتجوز ناتنثو ناتبيبر ناتنث مث «'"ةیباحص نهنم لك مث .ضعب نع نهضعب ىوري

 قمر انثدح «قوزرم نب دمحم انثدح :رازبلا لاقف ءًاضيأ ةريره ىبأ نع اذه وحن ىور دقو

 :لاق هنأ لَك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «سواط نبا نع «2'*”بيهو انثدح «ليعامسإ
 ثيدح نم ملسمو ىراخبلا هجرخأو . نيعستلا دقعو «اذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حتف»

OD (10)بيجو .` هب ۾  

 )١( (هيف» :أ ءف ىف (۳) . هيفا :ف ىف (۲) . یف هنتم نكلو» :أ ءف ىف .

 )٤( .«مهرقيفا :ت ىف (4) .«هسلاجي ام ًريثك ناک» :ت ىف )١( .«انلق) :أ ىف

 ) )۷.«بيرغللا :ت ىف (۸) .دنسملاو ءأ ءف نم ةدايز

 .(۲۸۸۰) مقرب ملسم حيحصو (9/170) مقرب ىراخبلا حيحصو (478/3) دنسملا (9)

 .«اميفو» :أ ىف (1) .«ةغايص» :ت ىف )1١( ا
 . ؛ةيبحاص مهنم» :أ ىف (۱۳)

 .«بهو)» :تاىف(١١ )۰۱٤

 )١7( مقرب ىراخبلا حيحص )۷۱۳١( مقرب ملسم حيحصو )۲۸۸۱(.



 ١88 - سس بس ب ب ب ( 889 2 )٩۷ تايآلا :فهكلا ةروس - سماخلا ءزحلا

 سانلاب : ىأ «ىَبَر نم ةمحر اذه لاق ظ نينرقلا وذ هانب ال : ىأ « ير نَم ةمحر اذه لاق © : هلوقو
 ءاج اذإف » . داسفلاو ضر E E جوجأمو جوجأي نيبو مهنيب لعج ثيح

 ةقان : برعلا لوقت . ضر زالاب 1" اوا :ىأ © ءاگد هّلعج » قحلا دعولا برتقا اذإ :ىأ « يّبر دعو

 « اكد ِهَلعِج لبجْلل هبر ىّلجت امف ظ: ىلاعت لاقو .اهل las اهرهظ ناك اذإ :ءاكد

 ٩ الل اوان :ىأ ”١57[ :فرعألا]

 .ناك امك ًاقيرط :لاق ءاّكَد هلع ير دعو ءاج اَذإَف ظ :هلوق ىف ةمركع لاقو

 .ةلاحم ال انئاك :ىأ 4 اًقح ىر دعو ناكو ل

 اذه "كدي موي :ىأ ذئموي سانلا :ىأ © [ضعب يف جومي ذئموي] مهضعب انكرتو  :هلوقو
 لاق اذكهو « مهءايشأ نوفلتيو مهلاومأ سانلا ىلع نودسفيو سانلا ىف نوجوميف ءالؤه جرخيو دسلا

 .سانلا ىلع نوجرخي نيح كاذ :لاق * ضعب يف جومي ذئموي مهضعب انكرتو 8 :هلوق ىف ىدسلا
 اذإ ىتح 8# : هلوق دنع [یلاعت هللا ءاش نإ] هنايب ىتأيس امك «لاجدلا دعبو ةمايقلا موي لبق هلك اذهو

 لاق اذكهو [9ا/ .ة5: ءايبنألا] © قحلا دعوا بّرتقاو. نولسني بدح لک نم مهو جوجأمو جوجأي تحف

 ىف ديز نبا لاق 4 اًْمَج مهانعمجف روصلا ىف خف ضعب ىف جومي ذئموي مهضعب انكرتو : انهه
 ىلع «روّصلا ىف" خفنو» «ةمايقلا موي لوأ اذه :لاق « ضغب يف جومي دموي مهضعب انكرتوإ : هلوق

 .4 اعمج مهانعمجف » كلذ رثأ

 طلتخي ةمايقلا موي :ىأ «ضعب يف جومي ذئموي مهضعب انكرتو # :هلوقب دارملا لب :نورخآ لاقو
 .نجلاو سنإلا

 خيش نع «ةرتنع نب نوراه نع« ' ”'ىمقلا بوقعي نع «دیمح نب دمحم نع «ريرج نبا ىور

 لاق نجلاو سنإلا جام اذإ :لاق 4 ضعب ىف جومي ذئموی مهضعب انكرتو» :هلوق ىف ةرازف یب نم
 اا ا د الا ج لا ىلإ طف .رمألا اذه ملع مكل ملعأ انأ :سيلبإ
 الامشو ًانيي نعظي مث .«صيحم نم ام» :لوقيف «ضرألا ' اونطب ةكئالملا دجيف برغملا ىلإ نعظي
 لد زك اجمال لوقيف ض م ا ىصقأ ىلإ

 !؟نانجلا ىف نكت ملأ !؟كبر دنع ةلزنملا كل نكت ملأ «سيلبإ اي :لاقف «رانلا نازخ نم انزاخ

 نم دحأ اهلثم هدبعي مل ةدابع اهيف هتدبعل ةضيرف ىلع ضرف هَّللا نأ ول «باتع موي اذه سيل :لوقيف

 )١( «ضرألا» :ت ىف (۳) . «هاساو» :أ «ت ىف (۲) .«ثبعلا» :أ ىف .

 ) )0.أ ‹ ف نم ةدايز

 . ؟ركذبال :ت ىف (0)

 . أ ف نم ةدايز (5)

 . «ةرارق» :أ ىف (4) .؟ىمعلا» :أ ىف (۸) . 1خفنيلا :ت ىف (۷)

 .«اوقبطت دق» :أ ىف )۱۰- ١۲(



E ٩۹٩( ۔ )٩۹۷ تایآلا: فهکلا ةروس  سماخلا ءزجلا 

 ا ا و ا لر هيرو كع قرف دف هللا ناه لوقف فل
 و ت ك قب هل ووو" ١7 رانلا رفزتف .رانلا ىف مهفذقيف هيحانجب هتيرذبو هب لوقيف ‹ هيلع أكلتيف

 ا لإ سر ی

 نع «بوقعي نع رخآ هجو نم هاور .هب ىمقلا بوقعي ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاور اذكهو
 نجلا :لاق « ضْعب ىف جومي ذئموي مهضعب انكرتو» :سابع نبا نع «هيبأ نع« ةرتنع نب نوراه
 . ضعب ىف مهضعب جومي « سنإلاو

 نب دمحأ دوعسم وبأ انثدح« 9 ا تالا اا دم اا عاج : ىناربطلا لاقو

 ءرباج نب بهو نع «قاحسإ ىبأ نع «ملسم نب ةريغملا انثدح «ىسلايطلا دواد وبأ انئدح «تارفلا

 اودسفأل اولسرأ ولو «مدآ دلو نم جوجأمو جوجأي نإ » : لاق هلك ىبنلا نع ومع هللا كيف لف

 ثالث مهئارو نم نإو ءًادعاصف فلأ هتيرذ نم كرت الإ مهنم لجر تومي نلو «مهشياعم سانلا ىلع
 5 ؟90(كسنمو ا ‹ لیوات : ممأ

 . فيعض ركنم لب «بيرغ ثيدح اذه

 هدج نع «هيبأ نع «سوأ نب ورمع نع «ملاس نب نامعنلا نع ةبعش ثيدح نم ىئاسنلا ىورو
 ام نوحقلي رجشو «اوؤاش ام نوعماجي ءءاسن مهل جوجأمو جوجأي نإ» :ًاعوفرم سوأ ىبأ نب سوأ

 . °” «دعاصف افلأ هتيرذ نم كرت الإ لجر مهنم تومي الو« اوؤاش

 هيف خفني ىذلاو «هيف خفني نرق» :ثيدحلا ىف ءاج امك روصلاو :4 وصلا ىف خفنو ا :هلوقو
 ةريثك هيف ثيداحألاو .هلوطب ثيدحلا ىف مدقت دق امك ءمالسلا هيلع «ليفارسإ

 دق نرّقلا بحاصو «معنأ فيك» :ًاعوفرم ديعس ىبأو سابع نبا نع «ةيطع نع ثيدحلا ىفو
 معنو هللا انيسح :اولوق): لاق ؟لوقن فيك :اولاق .«رمؤي ىتم عمتساو هتهبج ىنحو < نرقلا مقتلا

 . ")«انلكوت هللا ىلع «ليكولا

 . نيرخآلاو نيلوألا نإ لف «باسحلل عيمجلا انرضحأ :ىأ ¢ اعمج مهانعمجُف » :هلوقو

 «ادحأ مهنم رداغن ملف مهاترشحوإ ٠١[« .44 :ةعقاولا] ( مولعم موي تاقيم ىلإ نوعومجمأ
 ٤١[. :فهكلا]

 )١( منهجا :أ ىف .

 . (؟5١/7) ىربطلا ريسفت ()

 . «سيرات» :ف «ت یف )٤( . «یناهبصألا» :أ ءف ىف (۳)

 .«تاقث هلاجرو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور» :(5/4) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۲۲۸۲) مقرب ىسلايطلا دنسم ىف ثيدحلا (5)

 ليوات» ةيلاعلا بلاطملا ىفو «كسنمو سيلراتو سيراتو ليوات» ىسلايطلا دنعو «كسنمو سيراتو لوات» دئاوزلا عمجم ىف عقو :هيبنت

 . «كسانو سيراتو

 . )١١775( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس (5)

 . «نسح ثيدح اذه» :لاقو )۲٤۳۱( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (۷)



 ا 57٠9-0152 تايآلا: فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 يركذ نع ءاطغ يف مهنيعأ تناك نيا 9اضرع نيرفاكلل ذئموي منهج انضرعو إل

 نإ ءايلَوَأ ينود نم يدابع اوُذختي نأ اوُرَفَك نيذّلا بسحفأ 9 اعمس نوعيطتسي ال اوناكو

 . 4 62 ًالزن نيرفاكلل منهج اندتعأ

 مهل اهزربي :ىأ «منهج مهيلع ضرعي هنأ :ةمايقلا موي رافكلاب هلعفي امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نزحلاو مهلا ليجعت ىف غلبأ كلذ نوكيل ءاهلوخد لبق لاكنلاو باذعلا نم اهيف ام اوريل ءاهرهظيو

 . مهل
 ةمايقلا موي داقت منهجب ىتؤي ( : الك هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع «ملسم حيحص ىفو

 0 ورت ر] كلم فلأ نوعبس مامز لك عم «مامز فلأ نيعبس

 "”اوماصتو اولفاغتو اوماعت : ىأ € يِرْكذ نع ءاطغ يف مهنيعأ تناك نيذلا ا : مهنع ًاربخم لاق مث

 هَل وهف اناَطْيش هل ضيقن نمحرلا ركذ نع شعي نمو » :ىلاعت لاق امك «قحلا عابتاو ىدهلا لوبق نع

 مآ هللا: نع نلقي ال : ىأ 4 اعمس نوعيطتسي ال اوناكوإ : انهه لاقو « ["5 :فرخزلا] 4نيِرَق

 . هيهلو

 مهل حصي مهنأ اودقتعا : : ىأ < ءاَيلوَأ ينود نم يدابع اوذخُي نأ اورفك نيدلا '”بسحفأ » لاق مث

 هنأ ربخأ اذهلو AY]¢ :ميرم] © اًدض مِهيَلع نوئوكيو مهتدابعب نورفکیس ًالك  ؟كلذب نوعفتنيو «كلذ

 . ًالزنم ةمايقلا موي منهج مهل دعأ دق

 مهو ايندلا ةايحْلا يف مهيعس لض نيذّلا 2 الامعأ نيرسخألاب مكئبنن له لقط
 r م ا و ت fr م م

 مهلامعأ تًطبحف هئاقلو مهر تايآب اورقك نيذلا كيلوا © اعنص نونسحي مهنا نوبسحي
 ا

 يلسْرو يتايآ اوذختاو اورفك ام منهج مهؤازج كلذ 9 انزو ةمايقلا موي مهل ميقن الف

 . 4 63 اوره

 نع ءورَمَع نع «ةبعش انثدح ءرفعج نب دمحم انثدح «راشب نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاق
 مهأ : :4الاّمْعَأ نيرسخألاب مككبتن له لق # - صاقو ىبأ نب دعس ىنعي - ىبأ تلأس : لاق بعصم

 اورفك ىراصنلا امأو ای ادمحم اوبذكف دوهيلا امأ «ىراصنلاو دوهيلا مه ال :لاق را

 ناكو .هقاعيم دعب نم هللا ديع نوضقي نيذلا ةيرورخاو .بارش الو اهيف ماعط ال :اولاقو «ةنجلاب

 . 2نيقسافلا مهيمسي « هلع هللا ىضر دعس

 .ملسمو أوف نم ةدايز (۱)

 )۲۸٤۲(. مقرب ملسم حيحص (۲)

 .أطخ وهو «متبسحفأ» :ت ىف (4) . «اوماصت» :أ ىف (۳)

 . )٤۷۲۸( مقرب ىراخبلا حيحص (6)



 OL كادكلا» a a a a هيلا رهن جوع تت تتح يحب

 .ةيرورحلا مه :دحاو ريغو «كاحضلاو « بلاط ىبأ نب ىلع لاقو

 دوهتلا لمحت اك ةرروردلا لي ةع لا ةيآلا هلع نأ دنع هللا ضر ىلع اک نكت
 ؛اذه نم معأ ىه لب 2 (0ءالزه الو صوصخلا ىلع ءالؤه ىف تلزن اهنأ ال «مهريغو ىراصنلاو

 ىف ةماع ىه امنإو «ةيلكلاب جراوخلا دوجو "7لبقو ىراصنلاو دوهيلا باطخ لبق ةيكم ةيآلا هذه نإف

 «ئطخم وهو «لوبقم هلمع نأو ,ءاهيف بيصم هنأ بسحي ةيضرم ةقيرط ريغ ىلع هللا دبع نم لك

 : ةيشاغلا] € ةيماح اران ئلصت . ةَبصاَن ةلماع . ةعشاخ موي هوجو >: ىلاعت لاق امك« دودرم هلمعو

TELلاقو ۴ :ناقرفلا]€ اروم ءابه هاتلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ اًسدقو » : ىلاعت هلوقو  
 :رونلا] « اًئيش هدجي مل هءاج اإ ىح ءام نآمّظلا هبسحي ةعيقب بارسك مهلامعأ اورفك نيذّلاو» : ىلاعت

۹ . 

 مهرسف مث ؟4ًالامْعَأ نيرسخألاب  مكربخن: ىأ € مكنبتن له لق » : ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاقو

 ةيضرم ةعورشم ةعيرش ريغ ىلع ةلطاب ًالامعأ اولمع : ىأ اينالا ةاّيحلا يف مهيعس لض نيذل : لاقف

 نولوبقم مهنأو «ءىش ىلع مهنأ نودقتعي :ىأ * اعنص نونسحي مهنا نوبسحي مهر ‹ةلوبقم

 نوب وخ

 ىتلا هنیهاربو ءايندلا ىف هللا تايآ اودحج : ىأ «هئاقلو مهبر تايآب اورفك نيذّلا كدلوأ :  هلوقو

 ال :ىأ * انزو ةمايقلا موي مهل ميقن الف » «ةرخآلا رادلاب اوبذكو «هلسر قدصو «هتينادحو ىلع ماقأ

 . ””ريخلا نع ةيلاخ اهنأل ؛مهنيزاوم لقثن
 وبأ ىنثدح «ةريغملا انربخأ «ميرم ىبأ نب ديعس انثدح هللا دبع نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاق

 لا ميظعلا لجرلا ىتأيل هنإ» :لاق هنأ دالك هللا لويز نع فيه ىبأ نع «جرعألا نع «داّتزلا
 .(4 انزو ةمايقلا موي مهل ميقن الفإ : متئش نإ اوؤرقا» :لاقو «ةضوعب حانج هللا دنع نزيال «ةمايقلا موي

 . هلثم ءدانزلا ىبأ نع «نمحرلا دبع نب ةريغم نع «ريكب نب ىيحي نعو
 نع «قاحسإ نب دمحم ركب ىبأ نع ملسم هاور دقو .  اقلعم ريكب نب ییحی نع هركذ اذكه

 راو یکی

 نع «دانزلا ىبأ نب ب نمحرلا دبع انثدح «ديلولا وبأ انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 لجرلاب ىتؤي ١ : ليكي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ضر برک ا نع هما وحلا يلوم حلاص
 . «انزو ةمايقلا موي مهل ميقن الف » :أرقو :لاق .«اهنزي الف ةبحب نزويف «ميظعلا بورشلا لوكألا

 ىلوم حلاص نع «دانزلا ىبأ نبا نع «تلصلا ىبأ نع «بيرك ىبأ نع «ريرج نبا هاور اذكو

 )١( ؟ليقو» : ت یف (۳) . «وه» : | ىف (0) . «ةحلط» : ت ىف .

 )٤( «ميظعلا نيمسلا» :ت ىف (5) . ؟ريخلا نم» : ت ىف (9) . «لاقو» :أ «ف «ت یف .

 )۷( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۷۲۹( .

 . ؟اًقلغم» :ت ىف (۸)



 1 ا 1)ا جلا ةروس د نشات وخلا

 . ءاوس ىراخبلا ظفلب هركذف " اعوفرم «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ةمأوتلا

 5 ا انثدح «دمحم نب سابعلا انثدح :رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ لاقو

 هللا لوسر دنع انك : غ و نب هللا دنع نع دعا ضار وف «ناسح نب ماشه انثدح

 نمم اذه «ةديرباي» :لاق ةَ ىبنلا ىلع ماق املف .هل ةلح ىف رطخي شيرق نم لجر لبقأف كك
 "انزو ةفانقلا موي هل هللا ميقيال

 عباتي ملو «ظفاحلاب سیلو اع ن نرو اع نیا قلوه لاو ر لاق مث
 7 «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح ا نب دمحم انثدح : اًضيأ ريرج ا لاق دقو .هيلع

 الف «ليوط ميظع لجرب ةمايقلا موي ىتؤي :لاق بعك نع «ىيحي ىبأ نع « ' "رمش نع «شمعألا
 . “ي انزو ةمايقلا موي مهل ميقن الف » : اوؤرقا ءةضوعب حانج هللا دنع نزي

 مهرفك ببسب «منهج ءازجلا اذهب مهانيزاج امنإ :ىأ «اورفك امب منهج مهؤازج كلذ : هلوقو

 . بيذكتلا دشأ مهوبذكو « مهب اوؤزهتسا «ًاوزه هلسرو هّللا تايآ مهذاختاو

 اهيف نيدلاخ 09 ًالزن سودرفلا تانج مهل تناك تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا نإ

 . 4 9-6 الرح اهنع نوغبي ال

 مهل ناب هب اوؤاج اميف مهوقدصو «هلسرو ا نيذلا مهو ءءادعسلا هدابع نع ىلاعت ربخي

 . سودرفلا كاع

 . ةيمورلاب ناتسبلا :وه سودرفلا :دهاجم لاق

 .بانغألا رجشا هيف ىذلا ناتيتلا وه :كاحضلاو «ئذسلاو تبعك لاقو

 ا ر ردا ا فا لاق

 :ايليففاو اهطسراو ةا ةو نوور ا لاو

 نع «ةرمس نع «نسحلا نع «ةداتق نع«
 1 ل TET ون )1۲  سودرفلا 5 : لك يلا

e 

 . )59/1١5( ىربطلا ريسفت (۱)

 . ارماع» :ت ىف (۲)

 . «راتسألا فشك» (7405) مقرب رازبلا دنسم (۳)

 . «ةنيبع ىبأ ىلوم» :أ ءف ىفو «؟ديبع نع ىلوماا :ت ىف (4)

 . «ةرمسا :ت ىف (۷) . «رماع» : ت ىف (7) . «نوع هنعو» :أ ءف ىف (5)

 . (59/15) ىربطلا ريسفت (8)

 . «رشبا» :أءاف ىف )1١( . (ةرجشا : ت ىف )۱١( . «ةماسأ» : ت ىف (9)

 «سودرفلاو» :ت ىف (۱۲)

 . هب ريشب نب ديعس نع «رهامجلا ىبأ قيرط نم (۲۱۳ /۷) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور )١(



 5 9ا :ففيكلا روس د سانا ةا ت کے ت ا

 سنأ نع «ةداتق نع ىورو .ًاعوفرم ةرمس نع «نسحلا نع «ملسم نب ليعامسإ هاور اذكهو

 : 0 خر يرجح نیا لفن دقو هوست اعوقوم كلاخ قبا

 ءةنجلا ""طسوأو ةنجلا ىلعأ هنإف «سودرفلا هولأساف ةنجلا هللا متلأس 0 , ما ىفو

 0 ةا اهنا فت هنمو

 . ةفايضلا وه لزنلا نإف «ةفايض : ىأ * الن : هلوقو

 اهنع نوغبي ال ءادبأ اهنع نونعظي ال ءاهيف '*”نينكاس نيميقم :ىأ ( اًهيف نیدلاخ ظ: هلوقو
 2970 فاعلا لاف انكر اا ا نوه الواو اه وور لك نا «الوح

 لوكا هج لو هاو اغا انآ ذل ا ديوس تلحق

 نميف "*”مهوتي دق هنأ عم ءاهل مهبحو ءاهيف مهتبغر ىلع هيبنت «الوح اهنع نوغبي ال # :هلوق ىفو
 نوراتخي ال ‹ىدمرسلا دولخلاو ماودلا اذه عم مهنأ ربخأف .هلمي وأ همأسي هنأ أ امئاد ناكملا ىف ميقم وه

 . "1 ةلدب الو" ةلحر الو" انعظ الو الاقتنا الو الوحتم كلذ مهماقم نع

 انثج ولو یبر تاملك دفنت نأ لبق رحبلا دفتل ىَبَر تاملکل ل ادادم رحبْلا ناك ول لق

 همكحو ىبر تاملك هب '""بتکت ىذلا ملقلل ًادادم رحبلا ءام ناک ول : دمحم اي لق ت درتي

 انتج ولو كلذ ةباتك نم غرفي نأ لبق “'“[رحبلا غرفل : ىأ] رحبلا دتل  «هيلع“" ةلادلا هت
 تاملك تا ا اهب بکر ىلع روح ءارج ملهو ءرخآ مث ءرخآ رحبلا لثمب 0

 تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحْبلاو مالفأ ةرجش نم ضرألا يف اَمْنأْوَلَو طا :ىلاعت لاق امك هللا

 v]. :نامقل]€ميکح ر زيزع هللا نإ هللا تاّملَك

 دقو ءاهلك ''*'روحبلا ءام نم ة ةرطقك هللا ملع ىف مهلك دابعلا ملع لثم نإ : : سنأ نب عيبرلا لاق

 ياس زا تل ا راسل ل كل نر : كلذ هّللا لزنأ

 , «اددم

 )١( «هلك كلذ ركذ» :أ ىف .

 «سنأ نع «ةداتق نع «ديعس نع «ةدابع نب حور قيرط نم (71174) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو )١١/ ١"( ىربطلا ريسفت (۲)

 . ؟حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو «هنع هللا ىضر

 . «هطسوأو» : ت ىف (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )۷٤۲۳(.

 . ؟نوراتخت ال :ت یف () . ؟نيثكام» :أ ءف ىف (4)

 . بعشلا _ ط ةيشاح نم اًدافتسم ه.أ (05١7ص ) بيبللا ىنغم ىف تيبلاو «ىدعجلا ةغبانلا وه (7'

 .«ةليحر» : ىف )٠١( .«افعض» :ت ىف (9) . «مهوت دق هنأ) :أ ىف (۸)

 .«تالالدلاو» :أ ءفءت ىف (۱۳) .«بتکی» :ف ىف (۱۲) .(اليدب» :أ ءف ءتاىف(١١)

 .؟رحبلا» :ت یف )١6( .أ ف «ت نم ةدايز )١5(



 هج مح 013 ةيآلا :يفوكلا دروم نساخلا موحلا

 ءام ىنفو مالقألا ترسكنال ء"مالقأ هلك رجشلاو هللا تاملكل] ادادم رحبلا ناك ول :لوقي
 LLC mS يک اهب ا ةيفاق هللا تانلك تشو «رحبلا

 يمن لثم نإ + ؟"؟لوقنام قوفو لوقي امك انير نإ «هسفن ىلع ىثي ىذلا وم نوكي ىنح «ىعبني امك
 . *[اهلك] ضرألا لالخ ىف لدرخ نم ةبحك (؟) ةرخآلا ميعن ىف اهرخآو اهلوأ ايندلا

 لَمْ هبر ءاقل وجري ناك نمف دحاو لإ مكه مّن يل ئحوي مكلثم رشب انآ اَمَّنِإ لقط

 . 4 099 احا هَر ةدابعب كرشي الو احلاص المع

 «ىفوكلا سيق نب ورمع نع «شايع نب ليعامسإ نع «رامع نب ماشه قيرط نم ىناربطلا ىور
 فا ةيآ رخآ هذه : لاق هنأ نايفس ىبأ نب ةيواعم عمس هنأ

 رش انأ اَمَّنِإ » : مهيلإ كتلاسرب نيبذكملا نيكرشلا ءالؤهل « لق 8: "لكي دمحم هلوسرل لوقي

 هب مكتربخأ ؟"اميف بيغلا ملعأ ال ىنإف هب تئجام لثمب تأيلف «بذاك ىنأ معز نمف € مکلف

 سفن ىف “' قب راطم وه ام «نينرقلا ىذ ربخو «فهكلا باحصأ ةصق نم متلأس امع «ىضاملا نم
 هلِإ» «هتدابع ىلإ مكوعدأ ىذلا «مكهلإ امنا » مكربخأ رنأو هيلع هللا ىنعلطأ ام الول ءرمألا
 المع لمعي 9 ‹حلاصلا هءازجو هباوث : ىأ هر ءاقل وجري ناك نمف # ءهل كيرش ال «دحاو

 هللا هجو هب داري ىذلا وهو * ادحأ هر ةدابعب كرشي الو 3 ءهللا عرشل ًاقفاوم ناک ام وهو ,«احلاص

 ةعيرش ىلع 2١١ اباوص «هّلل اصلاخ نوكي نأ دبال .لبقتملا لمعلا انكر ناذهو «هل كيرش ال هدحو
ETنع «ىرّزَجلا ميركلا دبع نع ءرمعم ثيدح نم متاح ىبأ نبا ىور دقو 010  

 ملف . ىنطوم ىري نأ بحأو هللا هجو ديرأ فقاوملا فقأ ىنإ هللا لوشزاب :لجر لاق :لاق سواط

 الو احلاص ًالَمَع لمعي هب ءاَقل وجري ناک نمف: ةيآلا هذه تلزن ىتح .ًائيش كَ هللا لوسر هيلع دري

 .«ادحأ هبر ةدابعب كرشي

 .دحاو ريغو «دهاجم اذه لسرأ اذكهو

 لجر ءاج :لاق بّشْوَح نب رهش نع «مشاه ىنب ىلوم ةرامع وبأ ةزمح انثدح :شمعألا لاقو
 نأ بحيو هّللا هجو ىغتبي «ىلصي ًالجر تيأرأ :هنع كلأسأ امع ىنئبنأ ناف ةماعلا نب ةدابع ىلإ

 « دمحي نأ بحيو هللا هجو ىغتبيو قدصتيو « دمحي نأ بحيو هللا هجو ىغتبيو موصيو وک

 انأ + لوفي ىلاعت هللا فز «ءىش هل سيل :ةدابع لاقف « دمحي نأ بحيو «هللا هجو ىغتبيو جحيو

 3 4 00 ق اا فلک ل وون 79 كيرتش یم هل ناك نمف«كيرش ريخ

 .؟لوقی» :أ «ت ىف (۳) . اهلك مالقأ رجشلاو» :أ ىف () .أ نم ةدايز )١(
 .أ ءف ءات نم ةدايز (6) ,«ةنحلا» :أ ىف (:)

 .«تاقث هلاجر» ١5(: /7) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۳۹۲/۱۹)ریبکلا مجعملا (5)
 .«اع» :آ ىف (9) .؟معزي : :أ ف ىف (۸) .«هيلع همالسو هللا تاولص» :أ «ف «ت ىف (۷)

 .أ ف نم ةدايز (۱۲) .«هل اصلاح اًياوص» :ت یف () .«قباطملا»: ١٠ت ىف )١(

 .«كرش» : ىف (۳)

 )١4( ىربطلا ريسفت )۳۲/۱١(.



 E Sa سمانا مورا باس ا

 نب خيبر نع ءديز نیروی ا وزار هللا دع ن دم اا :دمحأ مامإلا لاقو

 تيبنف 2 هللا لوسر بوانتن انك :لاق هدج نع «هيبأ نع «یردخلا ديعس ىبأ نب نمحرلادبع

 نكن يكول E تان رللا نك سا هقرطي وأ «ةجاحلا هل '7"نوكت «هدنع
 107! [ىوجنتلا نع كونا لآ ١ فرجا ئه ام لاقف هَ هللا لوسر انيلع جرخف «ثدحتتن
 اب مكربخأ الأ » :لاقف «هنم انقرفو «حيسملا ركذ ىف انك امنإ هللا ین ىأ هللا ىلإ انبت :انلقف :لاق

 ىلصي لجرلا موقي نأ «ىفخلا كرشلا » :لاق . ىلب :انلق :لاق « ؟ ىدنع حيسملا نم مكيلع فوخأ وه

 . 406 لجرلا ناكمل

 نب رهش لاف :لاق - مآرهب نبا ىبعي ي  ديمحلا دبع انثدح ءرضنلا وبأ انثدح :دمحلا مامإلا لاقو

 ىنيمي ذخأف «تماصلا نب ةدابع انيقل ءءادردلا وبأو انأ ةيباحلا دجسم انلخد امل : : منغ نبا لاق : تشرح

 لاقف «هب ىجانتن امب ملعأ هَّللاو « ىجانتن نحنو اننيي یش جرخف «هنيميب ءادردلا ىبأ لامشو «هلامشب

 5 نم لجرلا ايرث نأ اكسو :كمكيلك. وا امكدحا رفع امك لاط نإ .؟تماضلا "نب" داغ
 رحو هلالح لحأو «هأدبأو هداعأف ةي دمحم ناسل ىلع نآرقلا أرق - طسو نم ىنعي - نيملسملا

 وعم OE SERGO EN مكيف روحی ا لزا دنع. لرو مارح
 2 نإ :دادش لاقف ءانيلإ اسلجف «كلام نب فوعو ءهنع هللا ىضر «سوأ نب دادش علط ذإ «كلذك

 .(«كرشلاو ةيفخلا ةوهشلا نم » :لوقي كب هللا لوسر تعمس امل سانلا اهيأ مكيلع فاخأ ام فوخأ

 ناطيشلا نأ انثدح دق ةا هللا لوسر نكي مل وأ .ًارفغ مهللا :ءادردلا وبأو «تماصلا نب ةدابع لاقف

 اهئاسن نم ايندلا تاوهش ىه ءاهانفرع دقف 7ةيفخلا ةوهشلا امأو . برعلا ةريزج ىف دبعي نأ سئي دق
 «لجرل ىلصي ًالجر متيأر ول مكتيأرأ :دادش لاقف ؟دادشاي هب انفوخت ىذلا كرشلا اذه امف 0

 ماص وأ لجرل ىلص نم هنإ هللاو «معن :اولاق ؟ كرشأ دق هنأ نورتأ «هل قدصت وأ] «لجرل موصي وأ

 لع نما + 77[لوقي] للك هللا لوسر تمم ىنإف دادش لاف كرتكأ دق ل قدنضت وأ 4
 قب فرع ٠ لاق 2 ا فف ا وقت نهو «كرشأ دقف ىئاري ماص نمو «كرشأ دقف ىئاري
 قير هل صام لبق هلك لمعلا كلذ نم ههجو هب ىغتبا ام ىلإ هَّللا دمعي الفأ :كلذ دنع كلام

 ميسق ريخ انأ :لوقي هللا نإ» : : لوق ب هللا لوسر 'تعمس :قئإق : كلذ نع دادش لاقف ؟هب كرشأ ام

 هنع انأو ءهب كرشأ ىذلا هكيرشل هريثكو هليلق هلمع''')[هدشح] نإف ًائيش یب كرشأ نم «ىب كرشأ نمل
 ۳ ۾

 نب دحاولا دبع ىنثدح الا نب دنر انثدح :دمحأ مامإلا لاق :هضعبل ' [ی رخأ] قيرط

 : لاق ؟كيكبي ام :هل ليقف « ىكب هنأ «هنع هللا ىضر.سوأ نب دادش نعء«ىسُن نب ةدابع انربخأ «دايز

 فرا للل لوفر تعمم اكا '[هترکذف له ]هلك هللا لوس نم كم ات
 ءمعن ١ :لاق '"[؟كدعب نم] كتمأ كرشتأ هللا لوسراي :تلق .« ةيفخلا ةوهشلاو كرشلا ىتمأ ىلع

 .دنسملاو ءأ ءف نم ةدايز (۳)

 .ثيدحلا ركنم :ىراخبلا لاقو «فورعمب سيل :دمحأ لاق نمحرلا دبع نب حيبر هدانسإ ىفو (70 /۳)دنسملا (5)

 .«زوجي امك الإ مكنم زوجيال » :أ ءف «ت ىف (۷) .«مرحف» :ت ىف )١( . «ناکشویل» : ىف (5)
 . «ف نم ةدايز (۱۲) .«لاق» :أ ف ىف (۱۱) .:دتسملاز أ ءف نم ةدايز ٠١( «94) .؟«ةيفحا : أ ىف (۸)

 .آ ءف نم ةدايز )١٠١١/٤(. )1١5-١5١( دنسملا ١(



 ا ع ل ل ل حس 053:3 ةيآلا :تفهكلا ةرؤوش د نتماخلا:ءزخلا

 نأ ةيفخلا ةوهشلاو «مهلامعأب نوؤاري نكلو «آنثو الو ًارجح الو رمق الو ًاسمش نودبعي ال مهنإ امأ

 .«" هموص كرتيف هتاوهش نم ةوهش هل ضرعتف ًامئاص مهدحأ حبصي

 فعض هيف ةدابعو ا 0 نب ةدابع نع «نآوكذ نب نسحلا ثيدح نم هجام نبا هاورو

 . رظن دادش نم هعامس ىفو

 ىلع انثدح .رمحألا رفعج نب ىلع نب "7نيسحلا انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق :رخآ ثيدح
 س هت 5 520 ء 5 )0 “الل ى اھ

 : ا هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع .حلاص ىبأ نع «نيصح ىبأ ' نب سيق انثدح ؛تباث نبا

 .«هلك هل وهف ًادحأ ىب كرشأ 7 نم «كيرش ريخ انأ :ةمايقلا موي هللا لوقي »

 نع «هيبأ نع ثدحي ءالعلا تعمس «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ًالمع لمع نمف «ءاكرشلا ريخ انأ » :لاق هنأ «لجو زع «هبر نع هيوري اک ىبنلا نع «ةريره ىبأ

 3 هجولا اذه نم هب درفت .« كرشأ ىذلل وهو «ءىرب هنم انأف «ىريغ هيف كرشأ

 نع - داهلا نبا ىنعي ديزي نع كل انثدح «سنوي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 .ارغصألا كرشلا مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ » :لاق ك هللا لوسر نأ ؛ديبل نب دومحم نع «ورمع

 سانلا ىزج اذإ ةمايقلا موي هللا لوقي « ءايرلا » :لاق؟ هللا لوسراي رغصألا كرشلا امو :اولاق

 ا ءازج مهدنع نودجت له اورظناف ءايندلا ىف نوؤارت متنك نيذلا ىلإ اوبهذا : مهلامعأب

 - رفعج نبا ىنعي  ديمحلا دبع انربخأ « "ركب نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 هيف بير ال مويل ةمايقلا مويل نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ ١ :لوقي هي هللا لوسر تعمس :لاق
 ىنغأ هللا نإف ءهّللا ريغ دنع نم هباوث بلطيلف ءًادحأ هلل هلمع لمع ىف كرشأ ناك نم :دانم ىدان

 .« كرشلا نع ءاكرشلا

 . هب «ىناسربلا وهو ركب [ نب دمحم ثيدح نم ]«هجام نباو ىذمرتلا هجرخأو 2001( ه7 (۱۰) (4) 5 0 .

 ىنعي - ىبأ ىنثدح «راكب انثدح «.كلملا دبع نب دمحأ انثدح :دمحأ مامإللا لاق : رخآ ثيدح

 نم » :للكت هللا لوسر لاق : لاق ءهنغ هللا ىضر «ةركب ىبأ نع - “' ةرکب ىبأ نب ريزعلا دبع
 رو هب هللا ىءار ىءار نمو « هب هللا عمس عمس

 .«همايص» :أ ىف )١(
 .(4708) مقرب ةجام نبا ننسو (17/4١)دنسملا (؟)

 .«نمفا :أ ىف (4) .«نعا :أ ىف (6) .«نسحلا» :أ ءف ىف (۳)

 .هب رفعج نب دمحم قيرط نم (978)مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو )3١1١/5( دنسملا (5)

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» :(١٠؟/١) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (158/0)دنسملا (۷)

(^A)اريكبا :أ٠ف ىف (0) 1 «ف نم ةدايز )0( . (ريكبلا :أ ف ىف . 

 )١١( دنسملا )4/ ۲٠١( مقرب ىذمرتلا ننسو )7١914( مقرب ةجام نبا ننسو )۲١۳((.

 .«رکب» :أ «ف ىف )١1١(

 .(16 /ه)دنسملا )١(



 )١١١( ةيآلا: فهكلا ةروس - سماخلا ءزجلا ۲۰۸

 (”١ هب هللا عمسي عمسي نمو «هب هللا ىئاري ىئاري نم » : لاق ةَ هللا لوسر نع .ىردخلا

 :لاق ءةرم نب ورمع ىنثدح «ةبعش نع «ديعس نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح
 ع 0 ع 2

 هنآ ا نبا ثدحي ورمع نب هللا دبع ٩ همس هنأ ؟ ةديبع ىبأ تیب ىف الجر تكتعمس

 : لاق هرقحو هرغصو هقلخ عماس 2 هب هللا عّمس هلمعب سانلا عمس نم « :لوقي لب هللا لوسر

 . 2 تفرذدف GE ف رذف

 لا ضرعت) : كو هلا لوسر لق ل «هنع هللا ىضر 00 0 نارمعوبأ

 لوقتف ءاذه اولبقاو ءاذه اوقلأ : : هللا لوقيف <« و ع فقم قى ةئناقلا موي «لجو زع للا ىدي

 نم مويلا لبقأ الو «ىهجو ريغل ناك هلمع نإ :لوقيف ا اار اللا « براي : ةكئاللملا

 .«ىهجو هب ديرأ ام الإ لمعلا

 00 سأب هب سيل ىرصب وهو ةعامج هنع ىور :ناسغ نب ثراحلا لاق مث

 سيق نب ر ‹«جرعألا نمحرلا دبع نع «ضايع نب ديزي ىنثدح :بهو نبا لاقو

 0 ناجی تس هللا تقع ی لرب «ةعمسو ءاير ماق نم »: لاق كي هللا لوسر نأ «یعازخلا

 ىبأ نع ىرجهلا مي ميهاربإ نع «رانيد نب دمحم انثدح ءركب ىبأ نب دمحم انثدح :ىلعي وبأ لاقو

 يل لاق «هنع هللا ىضر «دوعسم نبا نع «كلام نب 3 فوع نع «صوحألا

 زع «هبر اهب ناهتسا ةناهتسا (7١1كلتف ءولخي ثيح اهءاسأو سانلا ا ثيح ةالصلا نسحأ نم»

 و

 انثدح «رامع نب ماشه انثدح «ىنوكسلا ورمع نب ليعامسإ رماع وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو
 نمف # ةيآلا هذه الت نايفس ىبأ ¿ نب راع حسد ندا نسف نب ور دج ب 1 نت

 نم تلزن ةيآ رخآ اهنإ :لاقو 4 ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعیلف هبر ءاقل و ناک
î ارقلا 

 )١( دنسملا )#/ ١ 4(.
 .«عمسيلا :أ ىف (۲)

 .أ «ف نم ةدايز () .اورمع» :أ ىف (۳)

 )6( /؟)دنسملا ١57(.

 .(ةمتخم١:أ ىف (1)

 . ؟راتسألا فشك» (”875) مقرب رازبلا دنسم (۷)

 .«دزی» :أ «ت یف (9) .«نمحرلا دبع» :أ ىف (4)
 ىرادلا دنه ىبأ ثيدح نم دهاش هلو .«كورتم وهو ضايع نب ديزي هيفو ىناربطلا هاور» )۲۲۳/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق 0

 .(۲۷۰ )٥/ هدنسم ىف دمحأ هاور

 .«كلذف» : ىف )١١( .«ةورعا :أ «ف «ت ىف )١١(

 » )۲۲٠/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ۱۸١( /7)ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا ظفاحلا هنسحو )٥٤/۹٩( ىلعي ىبأ دنسم ()
 .«فيعض وهو ىرجهلا ملسم نبا ميه اربإ

 . «سابع نبا» :أ ءت ىف 0

 )١5( ىربطلا ريسفت )۳۲/۱١(.



 ج ت ت 1 ألا كلا ةووس نالا رجلا

 ةيواعم لعلو «ةيكم اهلك فهكلاو . فهكلا ةروس کا ةيآلا هذه نإف ‹ لكشم رثأ اذهو

 ىلع كلذ هبتشاف «ةمكحم ةتبثم ىه لب« "اهمكح ريغي الو '')اهخسني ام اهدعب لزني مل هنأ دارأ

 . ملعأ هّللاو ءهمهف ام ىنعملاب ىورف «ةاورلا ضعب

 aS gg نير رسل نب ىلع نب دج Ea رو وز فاشل لاقو
 هّللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر ؛«باطخلا نب رمع نع ‹بيسملا نب ديعس نع (ةررق وبأ انثدح

 هل ناك «(ادحأ هير ةدابعب كرشي الو احلاص ًالَمَع لمعي هر ءاقل وجري ناک نفل : ةليل ىف أرق نم» : لكي

 .ادج بیرغ تکناللا هوش (؟7[ةكم] لإ نيبآ تدع نم ءروت:نم
 دملا هللو فهكلا ةروس'"7[ ريسفت] رخآ

 )١( اهخسنت ةيآ » : ىف (0) .أ نم ةدايز ٠ .
 .أ ءف نم ةدايز (4) .«اهمكح ريغت الو اهخسنت ةيآ اهدعب» :ف «ت ىف (9)

 نب رضنلا هنع درفت» :ىبهذلا لاقو ءرجح نباو ىبهذلا هلهج ىدسألا ةرق وبأو ء؛راتسألا فشك» )۳٠١۸( مقرب رازبلا دنسم )٥(

 .احرج الو ةلادعب هفرعأ ال :لاقو هحيحص ىف هثيدح ةميزخ نبا جرحخأ» :رجح نبا لاقو . «ليمش

 .ت نم ةدايز (6)

 . هتباتك ىف اًببس ناك نملو هبتك نمل هللا رفغ «ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هلل دمحلاو» :ت ىف (۷)





 811 ا )١-1(. تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

5 5 )00 
 [مالسلا اهيلع]ميرم ةروسريسفت

 . ةيكم ىهو

 «دوعسم نبا نع لبنح نب دمحأو «ةملس مأ ثيدح نم ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم ىور دقو

 هذه ردص أرق «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب رفعج نأ :ةكم نم ةشبحلا ضرأ ىلإ ةرجهلا ةصق ىف
 اطا يالا لغ ةروسلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لاق كد اًيفَح ءادن هّبر یدان ذِإ © اًيركز هدبع كبر تمحر ركذ 0 صعیهگ طل

 تقخ ينو ص اًيقَش بر كئاَعدب نكأ ملو ايش سرلا لعتشاو ينم مظَعْلا نهو ينإ بر
 لټ نب وتو ير ت يلو كند نم يب اسف ارفع يترن تناك يارو نم يلوا
 .4 © اًيضَر بر هلعجاو بوقعي

 . ةرقبلا ةروس لوأ ىف مدقت دقف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا امأ

 .ايركز هدبعب هللا ةمحر ركذ اذه: ىأ )كر ةمحر ركذ :هلوقو
 . ؛اًيركز هدبع كبر ةمحر ركذ» رمعي نب ىيحي أرقو
 ىفو .ليئارسإ ىنب ءايبنأ نم ًاميظع يبن ناكو .ناتروهشم ناتءارق رصقيو دمي : «ايركزا» "”[و]

 . ةراجنلا ىف هيدي لمع نم لكأي ناك: ىأ ءاراجن ناك هنأ : ىراخبلا حيحص

 تلط ىف تسي الفل «ةءاعد ىفخأ ا[ +نيرسفملا ضعي لاق: 54 ايفَح ءادن هير ىدان ذإ 8 هلوقو
 لور الا ماكسي ا غ لا

 ءادن هبر دان ذإط ةيآلا هذه ىف ةداتق لاق امك هللا ىلإ بح هنأل هافعا انإ ؛نورغت لاقو

 .ىفخلا توصلا عمسيو « “ىقتلا بلقلا ملعي هللا نإ :«اًيفَح

 لوقي هبرب فتهي لعجف «هباحصأ مان دقو «مالسلا هيلع «ليللا نم ماق :فلسلا ضعب لاقو

 . كيبل «كيبل «كيبل : هللا لاقف براي «براي «براي : ةيفحخ

 : ىأ «ابيش سأرلا لعتشاو# « ىوقلا تراخو 2*”تفعض : ىأ « ينم مْظَعْلا نهو ينإ بر لاق »

 )551١/1١(. دوعسم نبا ثيدح نمو (۲۹۰ /5) ةملس مآ ثيدح نم دمحأ مامإلا هاور 6هز

 .«(فعض)» :ف« ت ىف (06) .؟ىقنلا» :ت ىف (:) .ف «ت نم ةدايز (۳)
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 : هتروصقم ىف ديرد نبا لاق امك «داوسلا ىف بيشملا مرطضا
 3 لق ع 2 هوا رک - - لاه مل 2
 ىجدلا لايذأ تحت حبص َةرَط ا ىكاح ىسأر قرت د

 سا ه- 9 - م سم ٠ لل ر رە

 افلا "ريج ىق ةرانلا لاعتشا لم دوم ىف فيلا لعشتاو

 .ةنطابلاو ةرهاظلا هلئالدو ءربكلاو فعضلا نع رابخإلا :اذه نم دارملاو

 ملو «ءاعدلا ىف ؟“ةباجإلا الإ كنم دهعأ ملو :ىأ 4 اًيقش بر كئاعدب نكأ ملو :هلوقو
 . كتلأس اميف طق ىندرت

 هنأ ىلع « ىلاَوَمْلاظ نم «ءايلا» بصنب نورثكالا أرق :(يئآرو نم يلاوملا تفخ ينإو» : هلوقو
 1 E امك نبال ركب هلأ قايكلا وعر دل وجتل

 (*”قرولا َنيَطاَعَتي راوج ىديأ قرفلا عاقلا ىف َنِهيدُيأ ناك

 : رحخآلا لاقو

 ادلاقلا قلك ئراثلا رمقلا وا اهعاتق تملأ يمشلا راب ولا ىف

 : ىئاطلا سوأ نب بيبح مامت ىبأ لوق هنمو
 و

 ©” اتقن هيفاوق تنَدَظ یتح هل تروس د[ "هيف رعشلا رياك

 . ةلالكلا :حلاص وبأ لاقو . ةبصعلا ىلاوملاب دارأ :ىدسلاو «ةداتقو «دهاجم لاقو

 ىلاوملا تفَخ ىنإو» :اهؤرقي ناك هنأ «هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نع ىورو

 . ىدعب نم ف تلق :ىنعمب «ءافلا» ديدشتب «یئارو نم

 ءائيس افرصت سانلا ىف هدعب ''7[نم] اوفرصتي نأ ىشحخ هنأ هفوخ هجو «ىلوألا ةءارقلا ىلعو
 هنأ ال «كلذ ىف بيجأف .هيلإ ىحوي امو هتوبنب مهسوسيل «هدعب نم اين نوكي ءآدلو هللا لأسف
 اذه ام يلإ هلام ىلع قفشي نأ نم أردق لجأو ةلزنم مظعأ ىبنلا نإف «هلام هل مهتئارو نم ىشخ

 لود هار ©" "روف دلو شل ةوكي نأ :لاسيو 647 ا ةناوو ف ٠ اینا 15 1ووْيع

 .هجو اذه .مهنود

 عمجي ال اذه لثمو «هیدی "بسك نم لكأي اراجن ناك لب «لام اذ ناك هنأ ركذي مل هنأ :ىناثلا
 .ايندلا ىف ءىش دهزأ اوناك مهنإف «مالسلا مهيلع «ءايبنألا اميس الو هلام

 ام + ثروت ال : :لاق هك هللا لوسر نأ :هجو ريغ نم نيحيحصلا ىف تبث دق هنأ :ثلاثلا

 .بعشلا  ط ةيشاح نم ًادافتسم .ه ١. . (۲ ص) ديرد نبا ةروصقم حرش :رظنا )١(

 .(ةباجإ» :أ ىف () .(لزج» :أ ءف «ت یف (۳) .(ام» :أ ىف (۲)

 .بوسنم ريغ (قرق) ةدام ناسللا ىف زجرلا ()

 . هتم :ت یف (7)

 .بعشلا  ط ةيشاح نم اًدافتسم .ه .أ (۲۲۷) مامت ىبأ ناويد ىف تيبلا (۷)

 .(هدسح ١ :أ ىف (۱۰) .ف «ت نم ةدايز (4) .«ىتباصع» :أ ىف (۸)

 .ازوجيل» :أ ءف ىف (۳) .«هتباصعا : أ ىف (۱۲) . «فنتأي» : ىف )١١(

 .«لمع نم# :أ ىف )١5(



 س يح 12:37 تابا ير ةزوتسا نفاخ عؤجلا

 : فروت هل ءايبنألا شعم نتا :حيحص دانسإب ىذمرتلا دنع ةياور ىف. (١)2ةقدص وهف انكرت
 : لاق اذهلو ؛ ةوبنلا ثاريم ىلع « يثري . , يلو كندل نم يل بهف » :هلوق لمح نيعتف اذه * ىلعو فرفإ

 ذإ ؛ ةوبنلا ىف :ىأ 1١ : لمنلا] 4 دواد ناَميَلَس ٹروو » : یلاعت لاق امك .4بوقعُي لآ نم ثريو»

 مولعملا نم ذإ «ةدئاف ريبك كلذب رابخإلا ىف ناك امو «كلذب هتوخإ نيب نم هصخ امل لاملا ىف ناك ول

 اذه لكو ءاهب ربخأ ال ةصاخ ةثارو اهنأ الولف «هابأ ثري دلولا نأ للملاو عئارشلا عيمج ىف رقتسملا

 .«ةقدص وهف انكرت ام « ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن»: ثيدحلا ىف حص ام '”هتبثيو هررقي

 نم ايركز ناكو املع هتثارو ناك :[لاق] ( بوقعي لآ نم ثريو ينثري» :هلوق ىف دهاجم لاق
 . بوقعي ةيرذ

 لآ نم ثريو يثري» :هلوق ىف حلاص ىبأ نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انربخأ : : ميشه لاقو

 . ءايبنأ هؤابآ تناك امك يبن نوكي IÊ لاق 4 بوقعي

 .هملعو هتوبن ثري :نسحلا نع «ةداتق نع «رمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 بارق لآ ةو توت كري «ىدتلا"لاقو

 e : لاق (بوقعی لآ نم ثريو# ليل «كلام نعو

 د يلا es «ىلام ثري ال :هلوق

 .هريسفت ىف ريرج نبا رايتخا اذهو

 ءايركز هللا محري» :لاق لك هللا لوسر نأ :ةداتق نع ءرمعم "انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 ناك نإ ءاطول هللا محريو ‹ةئرو نم هيلع ناك امو
 . '9«ديدش نكر ىلإ یوایل

 نع - ةلاضف ا ا درام نع عون نب راج دخ «بْيَرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 :لوقي نيح هلام ةثرو نم هيلع ناك ام ءايركز ىخأ هللا محر» : لع هللا لوسر لاق :لاق نسحلا

 . 21704 بوقعي لآ نم ثريو يثري . يلو كندُل نم يل بهل

 ةشئاع ثيدح امأ ماوعلا نب ريبزلاو «نافع نب نامثعو «ةحلطو «ءباطخلا نب رمعو «قيدصلا ركب ىبأو 2« ةشئاع ثيدح نم ءاج قلنا

 امأو )١769(. مقرب ملسمو )¥/۱( مقرب ىراخبلا هاورف ركب وبأ ثيدح امأو . (1V0۸) مقرب ملسمو VT) ۰°( : ىراخبلا هاورف

 )Y0۷\), مقرب ملسمو لم تالا >-4( مقرب ىراخبلا هاورف «ريبزلاو ةحلطو نامثعو باطخلا ن نب رمع ثيدح

 حتفلا ىف اهيلع لمحت ىتلا هوجولاو ةياورلا هذه نع رجح نبا ظفاحلا مالك رظناو .ظفللا اذهب عوبطملا ىذمرتلا ناس ىف هدجأ مل (۲)
.) 6/1١ 

 )۳( .ف نم ةدايز (6) . «هنيبلو) :أ ىف (6) .«ىلعف» :ف ىف

 ) )5.؟ىبنلا نأ» :أءف ىف (۸) .«انثدحا» :ت ىف (۷) .أءف نم ةدايز

 .ة؟ديدش نكر ىلإ ىوأي ناك دقل اطول هللا محري» :ىناثلا هفرط لصو دقو (5 /۲) قازرلا دبع ريسفت (9)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ةملس ىبأو ديعس نع ىرهزلا قيرط نم 70٠( /۲) هدنسم ىف دمحأ مامإلا

 .اوهو» :ف ىف )٠١١(

 )۳۷/۱١(. ىربطلا ريسفت (۱۱)
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 .٠ ملعأ هّللاو ء«حاحصلا ضراعتال تالسرم هذهو

 هنيد ىف كقلخ ىلإ هببحتو هبحت «كقلخ دنعو كدنع ايضرم ىأ © اًيضَر بر هلعجاو  :هلوقو
 . هقلخو

 . 4 © س لق نم هَل لعجن مل یحی همسا مالغب كرشبن اإ اًيِرَكَر ايل
 اإ اًيركز اي : “'[هل]لیقف هئاعد ىف لأس ام ىلإ بيجأ هنأ وهو ءافوذحم نمضتي مالكلا اذه

 ةَبَيط ةيرذ كنادل نم يل به بر لاق بر اركز اعد كلانه $ : ىلاعت لاق امك .4 محي همسا مالغب كرش
 هللا نم ةملكب اقدصم ىيحيب كرشبي هللا نأ بارحملا يف يص مئاق وهو ةكئالملا هتدانف . ءاعدلا عيمس كلِ

 :T4 TA] نرمع لآ] «نيحلاّصلا نم ايبنو اروصحو ادّيسو

 هلبق دحأ مسي مل ىأ :ديز نباو «جيرج نباو «ةداتق لاق : امس لبق نم هل لعجن مل :هلوقو

 هللا و «ريرج نبا هراتخاو «مسالا اذهب

 :ًاهتشت : ىأ 4 اًيمَس لبق نم هَل لعجن ملل :دهاجم لاقو

 .ًاهيبش :ىأ [10 :ميرم] 4اًيمس هل مّلعَت له هتدابعل ربطص او هدبعاف ] :هلوق ىنعم نم هذخأ

 .هلثم هلبق رقاوعلا دلت مل ىأ : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 لوأ نم ًارقاع تناك هتأرما كلذكو «هل دلوی ال ناك «مالسلا هيلع ءايركز نأ ىلع ليلد اذهو

 یر نادار را م ا ا امهنإف «مالسلا امهيلع «ةراسو ميهاربإ فالخب ءاهرمع
 ناك هنأ عم 4: : رجحلا] 4 َدوُرَشَبت ميف بكل يسم نأ ىلع ينومترشبأ» :لاق اذهلو ؛ ”)امهرقعل ال
 يلعب اذهو زوجع انأو دلأأ ىتليو ايل : هتأرما تلاقو ةنس ةرشع ثالثب ليعامسإ ۵ق هل دلو دق
 ( ديجَم ديمح لإ تْيَبلا لهأ مكيلع هناكربو هللا ةمحر هللا رمأ نم نيبجعتأ اولاَق . بيجع ءيشل اذه نإ اخيش
 VT]. الا :دوه]

 لاق 290 ايتع ربكلا نم تغلب ذأ دقو ارقاع يتأرما تتاكو مالغ يل نوكي ْئَنَأ بر لاق
 همم 0

 . 4 ی ايش كت مو لق نب كفل دقو نيه يلع وه كبر لاق كلذك

 ر ا «دلولاب و لات ام ىلإ بيجأ نيح «مالسلا هيلع ءايركز نم بجعت اذه

 مل أرق اع 2*)[تناك] هتأرما نأ عم ءدلولا هنم هيتأي ىذلا هجولاو هل دلوي ام ةيفيك نع لأسو ًاديدش

 e ءاتعو ربك دق هنأ عمو ءاهربك عم اهرمع لوأ نم دلت

 .عامجالو

 .«ايسعو اوسع وسعي اسعو ءاوتعو ايتع وتعي انع» : سبي اذإ دوعلل برعلا لوقت

 .«اهرقعل ال» :أ ىف (۳) .«امهربكل» :أ ىف (۲) .أ أف نم ةدايز )١(

 .(لحقو» :أ ىف (5) .أءف نم ةدايز (65) .«لبق هل دلو ناك هنأ» :ف ىفو .«لبق هل دلو ناك دق هنأ» :أ ءت ىف (4)
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 . مظعلا  لوحن :ىنعم 4 ايتعإ» :دهاجم لاقو

 .ربكلا : ىنعي € ايتع# .هريغو سابع نبا لاقو

 :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «نيصح انربخأ ٠ میشه انثدح «بوقعي انثدح :ريرج نبا لاقو

 الو ؟ال مأ رصعلاو رهظلا ىف : أرقي كي هللا لوسر ناكأ ىردأ ال ىنأ ريغ ءاهلك ةنسلا تملع دقل

 رايح 4 رو تالا :فرحلا اذه أرقي ناك فيك ىردأ

 «ميشه نع امهالك «بويأ نب دايز نع «دواد وبأو ؛ةانهتلا نيك ےیرس نع دمحأ مامإلا هاورو

 :ئأ «نيه يلع وه كبر لاق كلذك » :هنم بجعتسا امع ايركزل ابيجم كلملا ىأ « لاقط
 .هللا ىلع لهس رسب : ىأ «نيه اظاهريغ نم ال هذه كتجوز نمو كنم دلولا

IBلاق امك * م لاقف  
 چ "و

E Ss 

 . 4 9 اًيشعَو ةركب اوحّبس نأ مهيلإ ئحوأف بارحملا نم
 ىلع ًاليلدو ةمالع :ىأ © ةيآ يل لعجا بر لاق هنأ «مالسلا هيلع ءايركز نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ينرأ بر ل :مالسلا هيلع « ميهاربإ لاق امك ىنتدعو امب ىبلق نئمطيو ىسفن رقتستل تدعو ام دوجو

 : ىأ « كتيآ لاق 8. -Y1] :ةرقبلا] ةيآلا 4يِبلَق نمط نكلو ىب لاق نمؤت ملأ لاق ئتومْلا يبحت فيك

 كتناو :لابل ثالث' مالكلا نع كناسل ؟؟”سبحت نأ: أ « ايوس لايل ثالث سالا ملكت ًالأ» كتمالع

 . لع الو ضرم ريغ نم ىوس حيحص

 لقتعا :دحاو ريغو ةداتقو ىدسلاو «[هبنم نب]بهوو «ةمركعو «دهاجمو «سابع نبا لاق

 . ضرم ريغ نم هناسل

 .ةراشإ الإ هموق ملكي نأ عيطتسي الو حبسيو أرقي ناك : : ملسأ نب د ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . تاعباتتم :ىأ  ایوس لای ثالث » : : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 بر لاق  :نارمع لآ "0[لوأ] ىف ىلاعت لاق امك حصا روهمجلا نعو هنع لوألا لوقلاو

 .؟لوحق ىنعي» :أ ىف )١(

 .2حيرشا :أ ف ىف (۲)

 .(805) مقرب دود ىبأ ننسو )۲٤۲۹/۱( دنسملاو :(79/17) ىربطلا ريسفت (۳)

 .أ ءف «ت نم ةدايز () .؟ةمالعو» :أ ىف (5) .سبتحت» :ف ىف )٤(

 .أ نم ةدايز (8) .«حضاو» :أ ءف ىف (۷)



 ناكل لا ا E E ا ل لح يح ا

 لآ] 4 راكبإلاو يشعلاب حسو اريثك كبر ركذاو ازمر الإ ماي ةَنالَث سالا ملكت الأ كتيآ لاف ةيآ يل لعجا
 111: نام

 ؛ةراشإ : ىأ 4 امر ًالإ» اا ىلا دع رقما E اذهو

 «دلولاب هيف رشب ىذلا : ىأ « بارحملا نم هموق ىلع جرخف #: ةميركلا ةيآلا 0 اذهلو

 هب رمأ اميف هل ةقفاوم :ىأ 4 اًيشَعَو ةركب اوحبس نأ :ةعيرس ةيفخ ةراشإ راشأ : ىأ € ۾ لإ ىح ئحرأف»

 3 هالوأ ام یل هلل اركشو .هلامعأ ىلع ةدايز ةئ ةئالثلا مايألا هذه یف

 . ةداتقو «بهو لاق هبو .راشأ :ىأ « مهيلإ ئحوُأَفل : دهاجم لاق

 .ىدسلا لاق اذك .ضرألا ىف مهل بتك :ىأ € مهيلإ ىحوأف 8 :هنع ةياور ىف دهاجم لاقو

 ناكو ةاكزو اًندَل نم انانحو 09 ايبص مكحلا هانيتآو ةوقب باتكلا ذخ يحي ايل

 ثعبي مويو تومي مويو دلو موي هيلع ع مالو 69 ايصع اراَبج نكي ملو هيدلاوب ربو ابق

 «مالسلا هيلع « ىيحي وهو «هب رشبملا مالغلا اذه دجو هنأ : هريدقت .ًافوذحم ا اذهو

 اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحيو «مهنيب اهنوسرادتي اوناك ىتلا ةاروتلا وهو «باتكلا هملع هللا نآو
 هيلع هب معنأ ابو «هرکذب هون اذهلف ًاريغص كاذ ذإ هت ناك دقو . رابحألاو نوينابرلاو اوداه نيذلل

 صرحو دجب : ىأ 4 ةرقب» باتكلا ملعت : ىأ 4 ةّرقب باتكلا ذخ یي اي $ :لاقف «هيدلاو ىلعو

 بابكإلاو ءريخلا ىلع لابقإلاو «مزعلاو دجلاو ملعلاو مهفلا :ىأ «اًيبص مكحلا هانيتاو# داهتجاو

 0 ثدح ريغص وهو هيف ل « هيلع

 م : هّللا لزنأ ال "لا 0 تاغ علل

 :لوقي (اندّل نم اناتحوإط :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق 4 اندَّل نم اناتحو# :هلوقو
 محر : ةداتق دازو .انريغ اهيلع ردقيال :دازو كاحضلاو «ةداتقو ‹ةمركع لاق اذكو .اندنع نم ةمحرو

 . ايركز اهب

 لاقو .ةبحملاف نانحلا امأ :ديز نبا لاقو .هيلع ةبحم نور ل :ةمركع لاقو

 0 ا لاق 0[ اندَل نم اناتحو 3: حابر ىبأ نب ءاطع

 .«انقلخ» :أءف ىف (۳) .آ نم ةدايز (0) .«نمضي» :أ ىف )١(

 .«ايندلا» : ىف (6) .أ «ف نم ةداير (6)



 ( ٠١ ۔ ١١ )تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا 1¥

 : اا اه ییا

 :هلوق نع ريبج نب ديعس تلأس :روصنم نع «ريرج انثدح «ديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 . ايش اهيف رخي ملف نابع اهتعتلاس اقف ادل نم اناتحو ط

 4 اًيبص مكحلا هانيتآو ل :هلوق ىلع فوطعم# (؟)[اندَل نَم] اناتحو اف :نأ قايسلا اذه نم رهاظلاو

 نیو ةنفش ىف ااو ناف «ةاكزو نانح اذ هانلعجو :ىأ «ةاكرو# اباحي مكحلا هانيتآو :ىأ

 نم «ةنح) ةأرملا تيمس هنمو .اهجوز ىلع ةأرملا تنحو ءاهدلو ىلع ةقانلا تنح :برعلا لوقت امك

 : اعلا لاق هك: ةا تقلا هور ةف نلإ لجيل نحو لا

 الام e كيللا اده ىلع “نحت

 ىف لجر ىقبي» :لاق ةا هللا لوسر ©“ ل «هنع هللا ىضر «سنأ نع «دمحأ مامإلل دنسملا ىفو

 الاب نانا ةئم تقلا ئات الا

asةقرط لاق امك ءاهتاذب ةغل كلو لا .: 

 ب نج نورها لا نضعب كيناتخ اه قينساف تكفا رد انآ

 . بونذلاو ماثآلاو سندلا نم ةراهطلا Es فوطعم «ةاكزو» :هلوقو

 .حلاصلا لمعلا 2١ ةاكزلا :ةداتق لاقو

 . ىكزلا حلاصلا لمعلا :جيرج نباو كاحضلا لاقو

 .بنذب لمعي ملف ءرهط :(ايقت ناكو ل "[ةكرب :لاق] 4ةاكَرو# :سابع نبا نييفوعلا لاقو

 ةمحر اذ هقلخ هنأو «هبرل هتعاط ىلاعت ركذ امل : 4 اًيصع اراب نكي مّلو هيدلاوب ربو » : هلوقو
 ('؟![ارمأو] العفو الوق ءامهقوقع ('"هتبناجمو ءامهب هربو هيدلاول هتعاط ركذب فطع «یقتو ةاكزو
 :كلذ ىلع هل ءازج ةليمجلا فاصوألا هذه دعب لاق مث . اًيصع ارابج نكي ملو الا :لاق اذهلو ؛ًايهنو

 .لاوحألا ةثالثلا هذه ىف نامألا هل : ىأ 4 اّيَح تعبي مويو تومي مويو دلو موي هيلع مالسو »

 امم اجراخ هسفن ىريف «دلوي موي :نطاوم ةثالث ىف قلخلا نوكي ام شحوأ :ةنييع نب نايفس لاقو

 :لاق .ميظع رشحم ىف هسفن ىريف «ثعبي مويو . .مهنياع نكي مل ًاموق ىريف تومي مويو «هيف ناك

 مويو تومي مويو دلو موي هيلع مالسو » : لاقف هيلع مالسلاب هصخف ايركز نب ىيحي اهيف هللا مركأف

 .أ «ف نم ةدايز (۳) .اربخي» :أ ءف ىف (۳) .«ىردأ ال» :أ ءت ىف )١(

 .«نع» :أ ءف «ت ىف (5) .«فطعت» :أ ىف (۵) .«نئح» ةدام ءناسللا ىف تيبلاو «ةئيطحلا وه )٤(

 ۲۳١(. /۳) دنسملا (۷)

 .2ىف» :أ ىف (4) .«ىنعي» :أ ىف (۸)

 .بعشلا - ط ةيشاح نم اًدافتسم ه0١أ (۲۰۸ ص) هناويد ىف تيبلا (۱۰)

 .«ةاكزلاو» :ت ىف )۱١(

 . أ نم ةدايز )١4( .«ةبناجمو» :ف ىف (۱۳) .أءف نم ةدايز (۱۲)



 ( ۲١ ۔ ۱١ )تایآلا: میرم ةروس - سماخلا ءزجل ا 1۸

 . هنع لضفلا نب ةقدص نع ىزورملا روصنم نب دمحأ نع ريرج نبا هاور # ايح ثعبي

 بيسملا نبا ناك :لاق € ايصع اراّبج# :هلوق ىف. ةداتق نع هرمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 .« ايركز نب ىيحي الإ «بنذ اذ الإ ةمايقلا موي هللا ىقلي دحأ نم ام ١ :ُكَِي ىبنلا لاق :لاق ركذب
 .0©2لسرم « ةأرماب مه الو بنذأ ام ةداتق لاق

 عمس هنأ صاعلا نبا ىنثدح «بيسملا نب ديعس نع«ديعس نب ىيحي نع« قاحسإ نب دمحم لاقو

 کن یی م ناک اع الإ تبلل 1 ةمايقلا د 9 مآ ىنب لك » : لاق دلك هللا لوسر

 نع «نارهم نب فسوي نع «ديز نب ىلع انربخأ ءدامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 سيل < ب مه ىلا اا دقو الإ مدآ هلو قيادجا نم اني لاق هل هللا لوسر نأ « سابع نبا

 .'' «یتم نب سنوي نم ريخ انآ :لوقي نأ دحأل ىغبني امو ءايركز نب ىبحي )5
 .ملعأ هّللاو «ةريثك تاركنم هل ناعدج نب ديز نب ىلع نأل؛ فيعض ًاضيأ اذهو

 ءايقتلا E « ىسيعو ىيحي نإ :لاق نسح نأ :ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو

 هل لاقف . .ىنم ريخ (*”تناف ىل رفغتسا :رخآلا هل لاقف . يمازح تلا يارا نجع هارد

 وف وا ؛كيلغ هللا مانو ىف ىلع تملس «ىنم ريخ تنأ : ىسيع

 يرن بد ناو تونا نا كب لاو شار يك يزكارو
 تنك نإ كنم نمح َرلاب ذوعأ ينِإ تَلاَق 09 ايوس ارشب اهل لّثمتف انحور اهيلِإ انلسرأف اباجح

 مو ماع يب توك نأ تاق 09 اك امالُع كل بهأل كبر لوسر انآ الإ لاق 02 ایقت
 o مر سس ول م o ساه

 ةمحرو ساتل ةيآ هلعجنلو نيه يلع وه كبر لاق كلذك لاق  ايغب كأ ملو رشب ينسسمي

 . 4 9 اًيضَقم ارمأ ناکو اتم

 ًايكز ًادلو «هتجوز مقعو هربك لاح ىف «هنم دجوأ هنأو «مالسلا هيلع اير و اف لافت کدال
 «بأ ريغ نم اهنم «مالسلا "امهيلع «ىسيع اهدلو هداجيإ ىف ميرم ةصق ركذب فطع - ًاكرابم ًارهاط
 نيب نرقي ءءايبنألا ةروس ىفو انههو نارمع لآ ىف امهركذ اذهلو ؛ ةهباشمو ةبسانم نيتصقلا نيب نإف
 ءاشي ام ىلع هنأو «هناطلس ةمظعو هتردق ىلع هدابع لديل «ىنعملا ىف امهنيب ام براقتل نيتصقلا

 )١( قازرلا دبع ريسفت )۷/۲(.

 .«لاق هنأ» :ت ىف (0)

 ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو ءهب قاحسإ نب دمحم قيرط نم (۳۷۳/۲) كردتسملا ىف مكاحلاو )٤/۱١(٤( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)
 .؟ثيدحلا اذه نوعفري ال» :هنبال لاقو «هفقو متاح وبأ حجرو «ىبهذلا هقفوو «هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص

 )5( دنسملا )1١/ 564(.

 )٥( (ةهباشتمو» :أ ىف (۷) .«هيلع» : أ «ف ىف (5) .«تنآ» :أ ىف .



 ا 0اا 2 )كاا هر ةو د هاا كمل

 «مالسلا هيلع ءدواد ةلالس نم «نارمع تنب ميرم یهو 4 ميرم باتكلا يف ركذاوإ : لاقف ا
 لآ »ىف اهل اهمأ ةدالو ةصق ىلاعت هللا ركذ دقو .ليئارسإ ىنب ىف بيط رهاط تيب نم تناكو

 اهلّبقَتفط «كلذب نوبرقتي اوناكو «سدقملا تيب دجسم مدخت :ىأ «ةررحم اهترذن اهنأو ««نارمع
 (7تناكف ءةميظع ةأشن ليئارسإ ینب ىف تاشنو [۳۷ :نارمع لآ] (انسح اتات اهتبنأو نسح لوبقب 31

 جوز ةلافك ىف تناكو «بوؤدلاو لتبتلاو '؟”ةميظعلا ةدابعلاب تاروهشملا تاكسانلا تادباعلا ىدحإ
 .مهنيد ىف هيلإ نوعجري ىذلا ءمهميظعو كاذ ذإ ليئارسإ ىنب ىبن ايركز  اهتلاخ :ليقو - اهتخأ

 اي لاق اقر اهدنع دج بارحملا يركز الع لخد املك » .هرهب ام ةلئاهلا تاماركلا نم ايركز اهل ىأرو

 ناك هنأ ركذف [۳۷ :نارمع لآ] 4باّسح رعب ءاشي نم قري هلا نإ هللا دنع نم وه تاق اذه كَل ىنا میرم

 .«نارمع لآ »ىف هنايب مدقت امك «ءاتشلا ىف فيصلا ا ي اه د
 «مالسلا هيلع < «ىسيع هلوسرو هدبع اهنم دجوي نأ - ةغلابلا ةجنللاو :ةمكلا هلو - قلاعت هللا دارآ املف

 مهنع تحنتو مهتلزتعا :ىأ 4اًيقرش اناكم اهلْهَأ نم تدَبتنا» ماظعلا ةسمخلا مزعلا ىلوأ لسرلا دحأ
 . سدقملا دجسملا قرش ىلإ تبهذو

 نع «نايبظ يبأ نب سوباق نع «ةتيدك وبأ لاق .كلذ ريغل ليقو .اهباصأ ضيحل :ىدسلا لاق
 هنع مهفرص امو «هيلإ جحلاو تيبلا ىلإ ة ةالصلا مهيلع بتك باتكلا لهأ نإ :لاق سابع نبا نع «هيبأ

 علطم لبق اولصف «ًايقرش ًاناكم میرم تجرح :لاق ,«ايقرش اناكم اهلهأ نم تذبتناف ل :كبر ليق الإ

 .ريرج نباو «متاح ىبأ نبا هاور .سمشلا

 ءرماع نع «دواد نع «هَّللا دبع نب دلاخ انثدح «نيهاش نب قاحسإ انثدح :ًاضيأ ريرج نبا لاقو
 هَّللا لوقل ؛ةلبق قرشملا ىراصنلا تذختا ءىش ىأل هللا قلخ ملعأل ىنإ :لاق سابع نبا نع

 ل ىسيع داليم 9 ختا %4 ايقرش اناكم اهلها نم تبتناف# : 00 اغ

 . ًايحنتم ًاعساش :«اَيق رش اناکم :ةداتق لاقو

 ا ابنا ید قا وب دمحم قا

 e . هيف دبعتت ًالزنم اهل تذختا :ىّلاكبلا فوت لاقو

 اهيلإ ىلاعت هللا لسرأف «تراوتو مهنم ترتتسا :ىأ (اباجح مهنود نم َتْذَحَناَفل : هلوقو

 ا ناسنإ ةروص ىلع : ىأ اير رعب اه لمت و «مالسلا هيلع «ليربج

 اليوان: لزق نف ىدلاو و جيرج نباو «ةداتقو ءكاحضلاو «دهاجم لاق

 . مالسلا هيلع «ليربج : ىنعي (انحور الإ

 .«تناكو» :ت یف (۳) .«ةمدخل» :أ ىف (۲) ."ريدقل :أ ءت ىف )١(

 .«ةرمثا :أ ىف ١( « 5) .«ةمظعلاو» :ت ىف (4)

 .«اوذختاف» :أ ىف (۸) .«هلوقل» :ف ىفو ««لجو زع هللا لوقل» :ت ىف (۷)

 .(48 )١5/ ىربطلا ريسفت (9)

 .اريرج نباو» :ت یف (۱۲) . «هللاو» :ت یف (۱۱) .أ ف ‹«ت نم ةدايز )٠١(



 CE OEY : هيوم ةروض 6 نخل بول | تح ل 779 7 يحل

 .نيمألا حورلا هب لن :ىرخألا ةيآلا ىف لاق دق ىلاعت هنإف ؛نآرقلا رهاظ وه هولاق ىذلا اذهو

 :AF ١194[. ءارعشلا]  نيرذنملا نم نوكتل كبل ىلع

 حور نإ :لاق بعك نب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو
 ًارشب اهل لثمت ىذلا وهو «مدآ نامز ىف دهعلا اهيلع ذخأ ىتلا حاورألا ةلمج نم «مالسلا هيلع «ىسيع

 .اهيف ىف لحو اهبطاخ ىذلا تلمحف «ىسيع حور :ىأ ءًايوس

 . ىليئارسإ هنأكو «ةراكتلاو ةبارغلا ةياغ ىف اذهو

 يهو «رشب ةروص ىف كلملا اهل ىدّبَت ال : ىأ 4 ايقت تنك نإ كنم ٍنَمَحّرلاب ذرعا ينِإ َتَلاَق 9
 ذوعأ يَنِإ» :تلاقف < ءاهسفن ىلع اهديري هنأ تنظو هتفاخ «باجح اهموق نيبو اهنيبو درفنم ناكم ىف
 ا ن وا هلال کک لا فاقت کک ذر : ىأ 4 اًيقَت تنك نإ كنم نَمَحَرلا

 . لجو زع «هللاب الوأ هتفوخف «لهسألاف لهسألاب نوكي نأ

 ةصق ركذو - لئاو وبأ لاق :لاق مصاع نع ءركب وبأ انثدح « بيرك وبأ ىنثدح :ريرج نبا لاق

 امّنِإ لاق . يفت تنك نإ كىم نَمحّرلاب ذوعأ يئإ ل ؟تلاق نح ةن وذ نشنلا نأ تدلع دق : لاقف - میرم

 اسف ىلع ترا وج اهديع لضخ ا وو اهل ًابيجم كلملا اهل لاقف :ىأ € كبَر لوسر انأ

 ضفتنا نمحرلا تركذ امل اهنإ :لاقيو «٠ كيلإ ىنثعب :ىأ «كبر لوسر ىنكلو «نينظت امم تسل

 .«ايكز امالغ كل بهيل كبر لوسر انأ امنإ»: لاقو هتئيه ىلإ داعو 2"لاقرف ليربج
 “جايك امالغ كل بهأل ط :نورخآلا أرقو .ءارقلا ىروهشم دحأ ءالعلا نب ورمع وبأ أرق اذكه]

 -- 00 E حيحص ینعمو SS الکو

 aT «جوز تاذب 506 « ىنم مالغلا اذه ديوب قلع ىأ لاح ا ؟مالغ یل نوكي فيك

 ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛ةينازلا ىه : ىغبلاو .4 ايغب كأ ملو رشب ينسسمي ملو» : تلاق اذهلو ؛روجفلا

 :تلأس امع اهل ًابيجم كلملا اهل لاقف : ىأ 4 نیه يلع وه كبر لاق كلذك لاق » . ىغبلا رهم نع ىهن

 ىلع هنإف ءةشحاف كنم "!دجوت و لديك نوير داو يد كك يتلا :لاق دق هللا نإ

 مهئراب ةردق ىلع سانلل ةمالعو ةلالد :ىأ « ساتل ةيآ هلعجنلو# : لاق ادو ٤ ردا فاش ا

 ركذ نم ءاوح قلخو «ىثنأ الو ركذ ريغ نم مدآ مهابأ قلخف «مهقلخ ىف "عون ىذلا «مهقلاخو
 ةمسقلا تمتف ءركذ الب ىثنأ نم هدجوأ هنإف ىسيع الإ «ىثنأو ركذ نم ةيرذلا ةيقب قلخو ءىثنأ الب

 .هاوس بر الو هريغ هلإ الف هناطلس ميظعو هتردق لامك ىلع ةلادلا ةيعابرلا

 ةدا لإ يعور ااا عنا ا او يحك مالغلا اذه ''١"لعجنو ىأ € نم ةمحرو 3 : هلوقو

 .«ركذت» :أ ىف (۳) .(وهوا :أ ف «ت یف (۲) .« هيبأ نع ىزارلا رفعج وبأ لاقو» :أ ىف )١(

 .أ ءف نم ةدايز )١( .«اعزف» :أ ءف ىف (0) .«ال» :أ ىف (:)

 .اريدقا» :أ ىف (9) .«دجوي الو» :أ ف« ت ىف (۸) . ؛مزلتسيلا :أ ىف (۷)

 .؟لعجيو» :أ ف «ت یف )۱۱١( .؟عونتا) :أ ف «ت یف (۱۰)



 11 سي ب لس ( 107 4137 )ناتيآلا :ميرغ ةروشس ت سماخلا عزجلا

 ةملكب كرشيي هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تلق ذإ » :ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت لاق امك «هديحوتو ىلاعت هللا

 ًالهكو دهملا يف ساّنلا مّلكيو . نيبرقملا نمو ةرخآلاو انا يف اهيجو ميرم نبا ىسيع حيسَملا مما هنم

 .هتلوهكو "هدهم ىف هبر هللا ةدابع ىلإ وعدي :ىأ ٠٤٠ ٤١[ :نارمع لآ] «نيحلاصلا نمو

 انثدح «ناورم اقا ن محدد ويهاربإ ني ويحرلا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ىنثدح تولخ اذإ تنك :مالسلا اهيلع «ميرم تلاق :لاق دهاجم نع «ىفوكلا ثراحلا نب ءالعلا

 . ربكو ىنطب ىف حبس سانلا عم تنك اذإو «ىنطب ىف وهو ىنملكو ىسيع

 را اذه نأ اهربخي «ميرمل ليربج مالك مامت نم اذه نأ لمتحي (اًیضَقم ارم تاكو » : هلوقو

 ىنك هنأو یک دمحم هلوسرل ىلاعت هللا ربخ نم نوكي نأ لمتحيو هاو ماع

 e SS : ىلاعت لاق امك ءاهجرف ىف خفنلا نع
 4١[. : ءايبنألا] (انحور نم اهيف اتخفتف اهجرف تنصحأ يتّلاو» : لاقو ء[: 00

 هدب هنم سيلف ءاذه ىلع مزع دق هللا نأ :ىأ «اًيضْقَم ارم ناكوظ :قاحسإ نب دمحم لاق

 . ملعأ هللاو «هریغ كحي ملو «هريسفت ىف ريرج نبا ًاضيأ اذه راتخاو

or م 

 ينل اي َتَلاَق ةَلخَنلا عذج ىَلِإ ضاخملا اهءاجأف 09 اًيصق اناكم هب تذبتناف هتلمحف

 . 4 69 يسم اس تنكو اذه لبق تم

 ءاضقل تملستسا اهنأ «لاق ام ىلاعت هللا نع ليربج اهل لاق امل اهنأ ميرم نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 خفن كلذ دنع د مااا ةيلع ليزبج وهروب كلا نأ فلسلا ءاملع نم دحاو ريغ ركذف لا

 تلمح املف ملاعق هللا ندا دلو لا تليف CN GS سل ءاهعرد بيج ىف

 مهربخت اميف اهنوقدصيال سانلا نأ ملعت اهنإف «سانلل انلل لوقت اذام ردت ملو "هب اعرذ تقاض هب

 دق ناك «مالسلا هيلع ءايركز نأ كلذو .ايركز ةأرما اهتخأل اهرمأ تركذو اهرس تشف تشفأ اهنأ ريغ «هب

 ‹اهتقنتعاف اهيلإ تماقف میرم اهيلع تلخدف « هتأرما تلمحف «كلذ ىلإ بيجأف .دلولا هللا لاس

 اهل تركذو ؟ىلبح ىنأ ًاضيأ تملع لهو :ميرم اهل تلاقف ؟ ىلبح ينأ ميرماي ترعشأ :تلاقو

 “)تهجاو اذإ كلذ دعب ايركز ةأرما تناك مث «قيدصتو ناميإ تيب اوناكو اهربخ نم ناكامو اهنأش
 ناك دوجسلا نإف «هل عضخيو همظعي :ىأ «ميرم نطب ىف ىذلل دجسي "اھفوج ىف ىذلا دجت میرم
 دجست نأ ةكئالملا هّللا رمأ امكو «هتوخإو هاوبأ فسويل دجس امك ءاعورشم مالسلا دنع مهتلم ىف

TTيا رس صج ع عض  

 نب ىيحيو میرم اا خا شعل هللا همك لل لاق هع لا

 .«امهبال :أ ىف (۳) .«لجو زع هللا» :ت یف (۲) .«دهملا» :أ «ت ىف )١(

 .«اودجسي» :أ «ف ىف (۷) .«اهنطب» :ف ىف )١( .«تهجو» :أ ىف (5) .«لوقيا»: ت یف (4)



 ( ۲۳ «۲۲ ) ناتيآلا:ميرم ةروس  سماخلا ءزجلا ۲۲

 ىنطب ىف ام نأ ىرأ ىنإ :ميرمل تلاق ىيحي مأ نأ ىنغلبف «ًاعم ًاعيمج امهلمح ناكو «ةلاخ انبا ايركز

 ىّنوملا ىيحي هلعج هللا نأل ؛مالسلا هيلع «ىسيع ليضفتل كلذ ىرأ :كلام لاق . كنطب ىف امل دجسي

 .صربألاو همكألا ئربيو

 هب تلمح اهنأ روهمجلا نع روهشملاف «مالسلا هيلع «ىسيع لمح ةدم ىف نورسفملا فلتخا مث
 رها ا هلو نكي آل او لا ا ةا كف لوو رها عش

 نع لئسو سابع نبا عمس «ىفقثلا هللا دبع نب "نامثع نب ةريغملا ىنربخأ :جيرج نبا لاقو
 ee الإ نکی مل :لاق «میرم لّبح

 اهءاجأف . اًيصق اناکم هب تدبتناف هتلمحف » ىلع هلوق رهاظ نم هذخأ هنأكو «بيرغ اذهو

 لاق امك «هبسحب ءىش د لك "7بيقعت نكلو «بيقعتلل تناك نإو ءافلاف ةَلخَنلا عذج ىلإ ضاخملا

 ةقلع ةفطنلا اَمقَلَح مث . نيكُم رار يف فطن هانلعج م . ٍنيط نم ةلالس نم ناسنإلا اتقلخ دقلو» : ىلاعت

 تبث دقو .اهبسحب بيقعتلل ءافلا هذهف :17-1١14 نونمؤملا] «اماظع ةغضملا افلح غم ةقلعلا افلح

 ءام ءامّسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ » : ىلاعت لاقو ا نعبر نيتهم لك ياذا : نيحيحصلا ىف
 0 ءىش لك ىلع هّللاو -رهاظلا روهشملاف . [7 :جحلا] (ةرضخم ضرألا حبصتف

 نم حلاص لجر دجسملا ىف اهعم ناكو اهيلع لمحلا لياخم ترهظ امل اذهلو ؛نهدالوأب ءاسنلا لمحت
 كلذ ركنأ «هربكو اهنطب لقث ىأر املف ءراجنلا فسوي :هل لاقي «سدقملا تيبلا اهعم مدخي اهتابارق

 لعجف ءهيف یه ام لّمأت مث ءاهتدابعو اهنيدو اهتهازنو اهتءارب نم ملعي ام هفرص مث ءاهرمأ نم
 «لوقلا ىف اهل ضرع نأ ىلع هسفن لمحف «هسفن نع هفرص عيطتسي ال «هركف ىف سوجي اهرمأ
 ر جش طق نوكي له :لاق ؟ وه امو :تلاق . ىلع ىلجعت الف رمأ نع كلئاس ىنإ ؛ميرم اي :لاقف

 8 معن :تلاقف ؟بأ ريغ نم دلو نوكي لهو ؟رذب ريغ نم عرز نوكي لهو ؟بح ريغ نم
 ريل ناس دق DSO ريح نم عش انوكد لما :كلوق امأ  هيلإ راشأ ام

 نن دق هللا ن */(؟بأ ريغ نم نوكي قلخ لهو» رذب الو «بح ريغ نم امهقلخ ام لوأ عرزلاو

 .اهلاح اهل مّلسو ءاهقدصف .مأ الو بأ ريغ نم مدآ

 ًاديعب مهنم ًايصاق :يأ ءآيصق ًاناكم مهنم تذبتنا «ةبيرلاب اهماهتا اهموق نم ميرم ترعشتسا املو

 .اهوري الو مهارت الئل « مهنع

 اهباصأو مدلا اهنع كسمتسا «تعجرو “اهتلق تألمو هب تلمح املف :قاحسإ نب دمحم لاق

 لهأ ىلع لخد امف ءاهناسل ٌرَطَف ىتح «نوللا ريغتو محرتلاو بصولا نم دلولا ىلع لماحلا بيصي ام
 ملو ««فسوي اهبحاص امنإ »:اولاقف «ليئارسإ ىنب ىف ثيدحلا عاشو ءايركز لآ ىلع لخد ام تيب

 الو دحأ اهاري و الف ءًاباجح مهنود نم تذختاو «سانلا نم تراوتو « هريغ ةسينكلا ىف اهعم نكي

 .«بقعت»: ىف (۳) .2«تعضو» :أ «ت یف (۲) .؟ةبتع نبا» :أ ىف )١(

 . جحلا ةروس نم © :ةيآلا ريسفت دنع ىتأيسو هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (4)

 .«تمهفو» :أ ىف (۷) .ه«طق رجش» :ف ىف (5) .(ال» : ف ىف (5)

 .؟ملفه :أ «ف ىف )٠١( .؟؛«اهبلق ١:أ ىف (9) .6بأ ريغ نم دلو نوكي لهو 2: أ ىف ()



 ۲۳ ( 714-75 ) تایآلا:میرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 . هارت

 .[ةلخنلا عذج ىلإ قلطلا اهأجلاو اهرطضاف :ىأ] 4 َةّلْخَنلا عذج ىَلِإ ضاخمْلا اهءاجأف # : هلوقو
 .هيلإ تحنت ىتلا ناكملا ىف ةلخن ىهو

 . سدقملا تيب نم هيف ىلصت ىذلا اهبارحم ىقرش ناك :ىدسلا لاقف «هيف اوفلتخا دقو

 .قلطلا اهبرض ءرصم دالبو ماشلا نيب تناك املف «ةبراه تبهذ : هم نب بهو لاقو

 :اهل لاقي كانه ةيرق ىف «سدقملا تيب نم لايمأ ةينامث ىلع كلذ ناك :بهو نع ةياور ىفو
 .2محل تيب)

 ىقهيبلاو «هنع هللا ىضر «سنأ نع ىئاسنلا ةياور نم ءءارسإلا ''؟ثيدح ىف مدقت دقو : تلق
 هاقلت ىذلا روهشملا وه اذهو «ملعأ هّللاف .محل تيبب كلذ نأ :هنع هللا ىضر وا ن ادق وف

 هب درو دقو .سانلا هاقلت دقو .محل تيبب هنأ ىراصنلا هيف كشت الو «ضعب نع مهضعب سانلا

 . حص نإ ثيدحلا

 زاوج ىلع ليلد هيف .4 اسم ايمن تنكو اذه لبق تم يني اي تَلاَق ظ :اهنع ًارابخإ ىلاعت هلوقو
 هيف اهرمأ سانلا لمحي ال ىذلا دولوملا اذهب نحتمتو ىلتبتس اهنأ تفرع اهنإف ؛ةنتفلا دنع توملا ىنمت
 اميف ٍمهدنع حصت «ةكسان ةدباع مهدنع تناك ام دعبو ءاهربخ یف اهنوقدصي الو ءدادسلا ىلع

 4 سَم ايسن تنكوإ «لاحلا اذه لبق :ىأ # اذه لبق تم يسيل اي ي # : تلاقف« ةيناز ةرهاع نونظي

 .سابع نبا هلاق .ًائيش كأ ملو قلخأ مل :ىأ

 بركلا اذه لبق تم ىنتيل اي :سانلا نم ء ءايحتسا  لبحلا نم قلطت ىهو تلاق :ىدسلا لاقو

 قرخك «هبلط كرتف یس 4 اسم ايسن تنكو $ لعب ريغ نم دولوملا ىتدالوب نزحلاو «هيف انآ ىذلا
 یت وهف كرتر نيس «يشا لک كلذكو SES يتااومللا

 .انأ نم ىرديالو ءركذي الو «فرعی ال ایش :ىأ 4 يسم ایسن تنكو 3: ةداتق لاقو

 :ظقسلا "قو :4 اسم ايست تکو » : سنأ نب عيبرلا لاقو

 . طق ًائيش نكأ مل :ديز نبا لاقو

 املسم يفوت » :هلوق دنع «ةنتفلا دنع الإ توملا ىنمت نع ىهنلا ىلع ةلادلا ثيداحألا انمدق دقو
 .[١١٠:فسوي] 4 نيحلاصلاب ينقحلأو

 عدجب كينإ يزهو © ۵ ارس كتحت كبر لعج دق ينزحت الأ اهتحت نم اهادانف 9

 ادحأ ِرْشَبْلا نم نير مف انيع يرو يبرشاو يلکف 2 اينج اطر كيَلع طقاست ةلخلا

 . 4 © اًيسنإ ميلا ملكأ نلف اموص نمحرلل ترذن ينإ يلوقف
 .1ىأت : ف ىف (۳) .؟ثيداحألا :ف «ت یف (۲) .أ «ف نم ةدايز )١(



  ۲٤تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا ) 75-74 (

 فرح هنأ ىلع (اهتحت نما .نورخآ أرقو .اهتحت ىذلا: ینعب «اهتحت نم :  مھضعب أرق

 رج

 نم اهادانف# :سايع نبا نع «هريغو ىفوعلا لاقف ؟وه نم كلذب دارلا ىف نورسفملا فلتخاو

 لفسأ نم اهادان : ىأ «مالسلاو ةالصلا هيلع « ليربج كلما هنإ :ةداتقو ءىدسلاو ‹نوميم نب ورمعو

 . ىداولا

 ءرَمعم نع «قازرلا دبع لاق اذكو .ميرم نبا ىسيع : لاق 4 اهتحت نم اهادانف  :دهاجم لاقو

 وأ :لاق ءاهنبا هنأ :ريبج نب ديعس نع نيتياورلا '' دخ وفاز .اهنبا وه :نسحلا لاق :لاق ةداتق نع

 ما يا ل وو نباو «ديز نبا هراتخاو [ :ميرم] ؟4 هيلإ تراشأف 3 : لوقي هللا عيد أ

 نايفس لاق «اًيرس كتحت كبر لعج دقو «ىنزحت ال :ًالئاق اهادان :ىأ « ينزحت الأ : هلوقو
 .لودجلا :لاق 4 اًيرس كّتحَت كبر لعج دف ظ :بزاع نب ءاربلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ةبعشو ىروثلا

 برشت رهن :نوميم نب ورمع لاق هبو .رهنلا :ىفرسلا : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق اذكو

 .هنم

 ر رهن ةناعاجبا لاق)
 ةا رجلا روتا ىرلار نب ديس نآقو
 : لا : كاحضلا لاقو

 e :ةداتق لاقو

 .ءاملا عيبر وه : ىرسلا هم قيد نيهو لاقو

 :ىناربطلا

 تعمس «كيهت نب بويأ انثدح "الا هللا نبغي ی اا ا لنا ی موع

 ىرسلا نإ » :لوقي اک هللا لوسر تعمس :لوقي رمع نبا تعمس :لوقي سابع نبا ىلوم ةمركع

 ثيدح الهو: هم برشتل هللا ةجرحنا رهت : «اًيرس كتحت كبر لعج دق : ميرمل هللا لاق ىذلا

 ت :ىرارلا تارا هيف لاق قلم وه اذه ك نب تریو چلا اذه نم ًادج ت

 .ثيدحلا كورتم :ىدرألا حتفلا وبأ لاقو .ثيدحلا ركتم : ةعرز وبأ لاقو

 .؟ملو» :آ ت یف (۳) .ادحأ» :ت ىف (۲) .(ىأ» : ىف )١(

 )677/١5(. ىربطلا ريسفت )٤(

 . ؟ىتلبانلا دبع نب ىيحي» :أ ىف )٥(

 )۳٤١/١۱۲(. ريبكلا مجعملا (1)

 . ؟ىبلحلا» أ ‹ یف )¥(



 له( ۲٤-۲١ ) تايآلا:ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 دمحمو «سنأ نب عيبرلاو «نسحلا لاق هبو .مالسلا هيلع ©« ىسيع . :ىرسلاب دارملا :نورخآ لاقو

 لوقلاو «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لوقو «ةداتق نع نيتياورلا ىدحإ وهو رج وضاع قنا

 :ليق .ةلخنلا عذجب كيلإ ىذخو : ىأ 4 ةّلخنلا عذجب كِيَلِإ يزهو » :هدعب لاق اذهلو ؛رهظأ لوألا

 ىبأ نع «ىروثلا لاقو 7 ةوجع تناك :دهاجم لاق 8 ةرمثم : ليقو . سابع نبا هلاق « ةسباي 0-3

 0 اقرص تناك : ىمعألا عيف ١ ا

 اهيلع نتما اذهلو م ن ھو هلاق ءاهرمث نابإ ىف نكت مل نكلو «ةرجش تناک اهنأ رهاظلاو

 «انيع يِرَقو يبرشاو يلكف . انج ابر كِيَلَع طقاست# :لاقف .ًابارشو ًاماعط اهدنع لعج نأ «كلذب

 الت مث «بطرلاو رمتلا نم ءاسفنلل ريخ ءىش نم ام :نوميم نب ورمع لاق اذهلو ؛ًاسفن ىبيط : ىأ

 . ةيركلا ةيآلا هذه

 ا ور انثدح «ناّبيَش اند «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 لوسر لاق :لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع «ميور نب ةورع نع «ىعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع انثدح

 سيلو «مالسلا هيلع «مدآ هنم قلخ ىذلا نيطلا نم تقلخ اهنإف ؛ةلخنلا مكتمع اومركأ « : الع هللا

 مل نإف «بّطرلا َدّلولا مكءاسن اومعطأ » : اا هللا لوسر لاقو . « اهريغ حقلي ءىش رجشلا نم

 .«نارمع تنب ميرم اهتحت تلزن ةرجش نم هللا ىلع مركأ ةرجش ةرجشلا نم سيلو ءرمتف بطر نكي
 و «نابيش نع «ىلعي وبأ هاورو دج ركنم ثيدح اذه

 اطقاست# : كيه وبأ أرقو .اهفيفختب نورخآو «نيسلا ديدشتب 4 طقاسن » :هلوق مهضعب أرقو

 لكلاو . عذجلا : ىأ ٩4 طقاست $ :اهأرق هنأ :ءاربلا نع قاحسإ وبأ ىورو يانج اطر كِيَلَع

 0 براقتم

 اموص نمحّرلل ترذن ينإ يلوقف» «دحأ نم تيأر امهم :ىأ «ادحأ رشبلا نم نيرت امف 3 وو

 الل «ىظفللا لوقلا هب دارملا "نأ ال .كلذب هيلإ ةراشإلا :لوقلا اذهب دارملا ,4 ايسنإ مويا ملكأ نلف

 . 4 اًيسنإ مولا ملك نلف » : ىفاني
 نبا لاق اذكو . آتمص :ىأ « اموص نَمحَرلل ترذن يَنِإ # :هلوق ىف كلام نب سنأ لاق

 .امهريغو ةداتق لاق اذكو .«ًاتمصو ًاموص» : سنأ نع ةياور ىفو .كاحضلاو «سابع

 ء«ىدسلا كلذ ىلع صن «مالكلاو ماعطلا مهيلع مرحي مهتعيرش ىف اوماص اذإ اوناك مهنأ دارملاو

 .؟ىميتلا» :ت ىف (۳) .«ةنافوص » :أ ءف ىف (0) .«دوسألا ىبأ نع» :ت ىف )١(

 .«رجشلا نم ءىش سيلو» :ف ىف (4)

 دعس نب رورسم قيرط نم )47١/7( لماكلا ىف ىدع نباو )١1/5( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو )507/١( ىلعي ىبأ دنسم (5)

 :للع ثالث ىدع نبا هل ركذ دقو «هب ىميمتلا

 .ركنم وهف ىعازوألا نع رورسم هب درفت - ١
 .بلاط ىبأ نب ىلعو ميور نب ةورع نيب عطقنم هنأ -

 .ىليقعلاو نابح نبا هفعضو : تلق . فورعم ريغ ديعس نب روسم نأ_-“

 . (اًتوص» :أ ىف (۸) .«نأل» :ت یف (۷) .«طقاسي» :أ ىف (1)



 ( ۳۳ ۔۲۷ )تايآلا :ميرم ةروس  سماخلا ءزحجلا لس لل

 .ديز نب نمحرلا دبعو «ةداتقو

 ملسي ملو امهدحا ملف نالجر ءاجن «دوعسم نبا دنع تنك :لاق ةثراح نع «قاحسإ وبأ لاقو

 ملك :دوعسم نب هللا دبع لاقف .مويلا سانلا ملكي الأ فلح :هباحصأ لاق ؟كنأش ام :لاقف ءرخآلا

 ىنعي .جوز ريغ نم تلمح اهنأ اهقدصي ال ًادحأ نأ تملع ةأرما كلت امئإف «مهيلع ملسو سانلا

 امهمحر «ريرج نباو «متاح ىبأ نبا هاور .تلئس اذإ اهل ًارذع نوكيل «مالسلا اهيلع «ميرم كلذب
 . هللا

 تنأو نزحأ ال فيكو :تلاق .(ينزحت الأ :ميرل ىسيع لاق امل :ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 ًآايسن تنكو اذه لبق تم ىنتيل اي ؟سانلا دنع ىرذع ءىش ىأ «ةكولمم الو جوز تاذ ای

 نف اموص نمحرلل ترذن ينإ يلوقف ادحأ ِرشَبْلا نم نير امِإَف : مالكلا كيفكأ انأ : ىسيع اهل لاق ءًايسنم

 . بهو لاق اذكو .همأل ىسيع مالك نم هلك اذه: لاق ,4 اًيسنإ مولا ملكأ

o 8ت  

 ناك ام نوراه تخُأ اي 69 اًيرَف ايش تنج دَقَل میرم ای اوُناَق هّلمحت اھموق هب تَنَأَف ل

 دهملا يف ناک نم ملكن فيك اولاق هيلإ تراشأف ۵ ايب كمآ تناك امو ءوس ًارما كوبأ

 تُ اٿ نيا رام يجو ي يلج باتكل يات هلا لع نإ لق هه س
 جو اک را یل ملو یارب رر يح کام ةا ار ةداعلاب:يتاسوأو
 . 4 ©9 بح ثّعبأ مويو تومأ مويو تدلو موي يلع مالسلاو

 ءرشبلا نم ًادحأ ملكت الأو «كلذ اهموي ٍموصت نأ ترمأ نيح ميرم نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 تذخأو «هئاضقل تملستساو «لجو زع ءمّللا رمأل تملسف « "اھتجحب ماقيو اهرمأ ىفكتس '''اهنإف

 اي © :اولاقو دج هوركنتساو اهرمأ اومظعأ «كلذك اهوأر املف املف ,هلمحت اهموق هب ت تتأف» دلو

 .دحاو ريغو «ىدسلاو «ةداتقو «دهاجم هلاق .ًاميظع ًارمأ : ى ا  ايرف ایش تج دَقَل میرم

 نب رفعج انثدح « "رايس انثدح ءدایز ىبأ نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح يبأ نبا لاقو
 لها نم تناكر .اهبلط ىف اهموق جرخو as يوا نار ربا انئادح «ناميلس

 ؟اهتعت اذكو اذك ةاتف تيأر :اولاقف رقب ىعار ا ءان اه ١ وسحي ملف . فرشو ةوبن تيب

 احس يار لاق عیار امو ارل . طق اهنم هرأ مل ام ىرقب نم ةليللا تيأر نكلو ءال :لاق

 اوهجوتف .ًاعطاس ًارون تيأر :لاق هنأ رايس نع ظفحأو :دايز ىبأ نب »هللا ك لاق. ىداولا ذه وحن

 اوماق ىتح اوؤاجف ءاهرجح ىف اهنبا تلمحو تدعق مهتأر املف ءميرم مهتلبقتساف «مهل لاق ثيح

 ىف نوراه ةهيبش اي: ىأ ( نوراه تخ اي » . اميظع آرمأ (ايرف ائيش تنج دق میرم اي الاقل ءاهيلع

 حالصلاب فورعم «رهاط بيط تيب نم تنأ : ىأ © ايغب كمُأ تناك امو ءوس ًارما كوبأ ناك امل ةدابعلا

 .«نابیش» :أ ىفو ««نایفس» :ت ىف (۳) .«اهتجح ماقتوا :ف ىف (۲) .«هنإف» :أ ف ىف )١(

 .«ةليللا اهتيأر» :أ ءف ىف )١( .«اوقلف» :أ ىف () .«اوبسحي» :ت ىف (6)



YY ( ۳۳ ۲۷ )تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا 

 فم اذ نديم كيكو. ""وواهتلاو ةدانعلاو

 تناكو 2« ىسوم ىخأ : ىأ » نوراه تخأ اي ِ :اهل ليق :ىدسلاو لز ىبأ نب ىلع لاق

 رضع اللا اي :عرضمللو + ندع انا اي: ئعيملا لاقي امك 97ه نم

 «ةدابعلا ىف هب a تناکف «نوراه همسأ مهيف ناك حلاص لجر ىلإ تبسن : ليقو

 .ةداهزلاو

 نبا هاورو .نوراه :هل لاقي .مهيف ناك رجاف لجرب اهوهبش مهنأ :مهضعب نع ريرج نبا ىكحو

 .متاح ىبأ نبا هاور ام هلك اذه نم برغأو

 وبأ انثدح ‹ةلاضف نب لضفملا انثدح مير ىبأ نبا انثدح (*”ىناجنسهلا نيسحلا نب ىلع انثدح

 هيبأل نوراه تخأ يه :لاق ي ثوراه تخأ اي ل :لجو زع هللا لوق ىف ىظّرقلا نع ‹ رخص

 4(نورعشي ال مهو بنج نع هب ترصبف » يسوم ئا تمك لا نورا نأ قيوم تا نهو «همأو

 ١١[. :صصقلا]

 ىلع لدف «لسرلا دعب ىسيعب يفق هنأ هباتك ىف ركذ دق ىلاعت هللا نإف ؛ ضحم أطخ لوقلا اذهو

 دنع حيحصلا ىف تبث اذهلو ؛ ؛ هيلع همالسو هللا تاولص دمحم الإ هدعب :نسبلو اثعب ءايبتألا رخآ هنأ
 «ميرم نباب سانلا ىلوأ انأ » :لاق هنأ لي 27 ىبنلا نع للا ىضر «ةريره ىبأ نع «ىراخبلا

 نع ًارخأتم نكي مل «ىظرفلا عكا نب دمحم معو امك را رولو ۲ هو يلب نسل اإ

 امهيلع « ىسوم دعب دواد نأ ركذ دق هللا نإف ؛دواد ني ناميلس لبق ناكلو .دمحم ىوس لسرلا

 اكلم ان ثعبا مهل يبنل اولا ذإ ئسوم دعب نم ليئارسإ ينب نم الملا ىلإ رت ملأ ف :ىلاعت هلوق ىف «مالسلا

 هللا ليبس يف لتاق الأ اتل امو الاف اوُنتاَقت الأ لاتقا مكيلع بتك نإ متيسع له لاق هللا ليبس يف لتاقن

 أرج ىذلاو «[1؟١5 :ةرقبلا] ةيآلا € تولاج دواد لتقو 8 :لاق نأ ىلإ ةصقلا ركذف [؟547 :ةرقبلا]

 نوعرف قارغإو «رحبلا نم ليئارسإ ىئبو ىسوم جورخ دعب ةاروتلا ىف ام ةلاقملا هذه ىلع ىظرقلا

 اهعم ءاسنلاو ىه فدلاب برضت «نييبنلا نوراهو ىسوم تحأ نارمع تنب ميرم تناكو :لاق ‹«هموقو

 . ىسيع مأ یھ هذه نأ ىظرقلا دقتعاف . ليئارسإ ىنب ىلع هب معنأ ام ىلع هنركشيو هللا نحبسي

 «مهيحلاصو 0 اا ومس اوناك دقو .هذه مساب یه لب «ةديدش ةطلغو ةوفه 0 "هو

 :دمحأ مامإلا لاق امك

 ةريغملا نع «لئار نب ع نع «كاّمس نع ""هركذي يبأ تعمس «سيردإ نب هللا دبع انثدح

 ,2«نوراه تخأ اي » :نوؤرقتام تيأرأ :اولاقف« نارجن ىلإ ةا هللا لوسر ىنثعب :لاق ةبعش نبا

 )١( «ةتليبق» :ت ىف (۳) .«بلاط» : ىف (0) .«داهزلاو» :ت ىف .
 )4( .؟ىناتسححلا» : ىف (4) . «یساقت» :ف ءات یف )١( .؟همالسو هيلع» :ف ىف

 ) )۷.«نب» :أ ىف (4) 2 .هنإ اتال میرم نباب سانلا ىلوأ نإ» :أ ىف (۸) .« هللا لوسر نع» :أ «ف ىف
 .؛ركذي» :أىف )١١( .«مسابا : أ ف ىف )١١( .املهول :أ «ف ىف )١(



 ( 37 -اا/ )تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزحجلا لس لل ہ۸

 مهتربخأ الأ » : لاقف هك هللا لوسرل كلذ تركذف تعجرف :لاق ؟ اذكو اذكب ىسيع لبق ىسومو
 5 ؟مهلبق نيحلاصلاو ءايبنألاب ن نش اوناک مهنأ

 نع «هيبأ نع «سيردإ نب هللا دبع ثيدح نم «یئاسنلاو «ىذمرتلاو ءملسم هجارخإب درفنا

 . سيردإ نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال «بیرغ حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو "هب ‹كامس

 نب دمحم نع «ةقدص ىبأ نب ديعس نع «ةّيلع نبا انثدح «بوقعي ينثدح و

 :لاق .ىسوم ىخأ نوراهب سيل :4 نوراه تخأ اي ل :هلوق نإ : لاق ًابعك نأ تئبن 5 لاق نيريس

 ىنإف الإو «ربخأو ملعأ وهف «هلاق ةي ىبنلا ناك نإ ءنينمؤملا مأ اي : ل «تبذك : ةشئاع هل تلاقف

 . رظن خيراتلا اذه ىفو 2کو لاق اكس ةئامتس امهنيب دجأ

 نوراه تخأ اي :هلوق ةداتق نع ءديعس انثدح «ديزي انثدح ءرشب انثدح :ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 نوفرعيالو «حالصلاب نوفرعي تيب لهأ نم تناك :لاق © ايغب كمأ تناك امو ءوس ًارما كوبأ ناك ام
 .هب نودلاوتيو (6)[داسفلاب نوفرعي نورخآو «هب نودلاوتيو حالصلاب نوفرعي نم سانلا نمو] «داسفلاب

 :لاق ءرخآ نوراه هنكلو 2« یس وم ا نوراهب سيلو «هثريشع ىف ءًاببحم ًاحلصم نوراه ناكو

 : ليئارسإ ىنب نم «نوراه نومسي مهلك الأ نوعبرأ تام موي هتزانج عيش هنأ انل ركذو

 اهرمأ ىف اوبارتسا امل مهنإ :ىأ  ايبص دهمْلا يف ناك نم ملكن فيك اولا هْيَلِإ تَراَشََف ل : هلوقو
 كلذ اهموي تناك دقو «ةيرفلاب اهيمرو اهفذقب نيضرعم اولاق ام اهل ولاقو ء"اهتيضق اوركنتساو
 نيناظ ءاهب نيمكهتم اولاقف «همالکو هباطخ ىلإ مهل تراشأو هيلع مالكلا تلاحأف ةتماص «ةمئاص

 ؟4 اًيبص دهَمْلا يف ناك نم ملكن فيك 3 : مهب بعلتو مهب ىردزت اهنأ

 نم هب تءاج ام ىلع :اولاقف .هوملك :تلاق «( ©[ هِيَلِإ] تراشأف 8 :نارهم نب نوميم لاق
 . !ايبص دهملا ىف ناك نم ملكن نأ انرمأت ةيهادلا

 ىبصلا اذه ملكن نأ انرمأت نيح انب “"اهتيرخسل :اولاقو ءاوبضغ هيلإ تراشأ امل :ىدسلا لاقو
 .اهانز نم انيلع دشأ

 «هرغصو هابص م ف دهن يف ةوجوم وك نم :ىأ € اص دهمْلا يف ناك نم ملكن فيك اوُاَثل

 نع هللا أربو ١ :)ىلاعت هبر بانج هزن نأ هب ملكت ءىش لوأ « 4 هّللا دبع ينإ 8:لاق ؟ملكتي فيك

 .هبرل ةيدوبعلا هسفنل تبثأو «دلولا

 .ةشحافلا نم هيلإ تبسن امم همأل ةئربت : 4اَيبَل ينلعجو باتكلا يناثآ » :هلوقو

 .«نومسي» :أ ءف ىف )١(

 )١١١١١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو )7١155( مقرب ىذمرتلا ننسو (71780) مقرب ملسم حيحصو (؟57/4) دنسملا (0)

 . «لاقف» :أ ف ىف (۳)

 )08/1١5(. ىربطلا ريسفت (4)

 .«اهتصق» :أ ءف ىف (۷) .«نوراهب ىخأ سیلو» :أ ىف (1) : ئربطلاو: 1 ف نم ةدايو (6)
 .(لجو زع» :أ «ف ىف (۱۰) .«اهترخسل » :أ ىف (9) .أ١ ءف نم ةدايز (۸)



 ( ۳ ۔۲۷ )تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 ىلع أكتاو ءهمف نم ىدثلا عزنف «هیدث عضتري ناك ءاولاق ام همأل اولاق امل : ىلاكبلا فون لاق

 .4 يح تمداَم » :هلوق ىلإ «(ايبن ينلعجو باتكلا يناتآ هللا دبع ينإ > لو «رسيألا هبنج

 دبع ين » :لوقي وهو «هبكنم قوف ةبابسلا هعبصإ عفر : ىنآتبلا تباث نع «ةملس نب دامح لاقو

 . ةيآلا 4 ينلعجو باتكلا يناتآ ه هللا

 . ىضق اميف باتكلا ىنيتؤي "هنأ ىضق :ىأ € باتكلا يناتآ :  ةمركع لاقو

 دبع نع ا ب سب اقدم «ىفصملا نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ليجنإلا سرد دق ميرم نبا ىسيع ناك :لاق « هلع هللا ىضر ‹كلام نب سنأ نع «دايز نب زيزعلا

 . (ايبن يلعجَو باتكلا يناتآ هللا دبع ينط :هلوق كلذف همأ نطب ىف همكحأو

 .كورتم : ىصمحلا راطعلا ديعس نب ىيحي

 ىنلعجو :ىروثلاو «سيق نب ورمعو .ءدهاجم لاق 4 تنك ام نيأ اكرابم ينلعجو #: هلوقو

 . ًاعافن :دهاجم نع ةياور ىفو .ريخلل ًاملعم

۲۹ 

 نمو RG E EE ءرابحلا دبع نب ناميلس ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 كمحري :هل لاقف « «ملعلا ىف هقوف وه ًاملاع ملاع ىقل :لاق موزخم ىنب ىلوم درولا نب بيهو تعمس

 هب ثعب ىذلا هللا نيد هنإف ٍ؛ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا :لاق ؟ىلمع نم نلعأ ىذلا ام هَّللا

 ام : لیقو 24 تنك ام نيأ اکرابم ينلعجو $: هللا لوق ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو « هدابع ىلإ هءايبنأ

 .ناك امنيأ ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا :لاق ؟ هتكرب

 تح كّبر دبعاو  :ةب دمحمل ىلاعت هلوقك 4 اّيَح تمد ام ةاكّزلاو ةالّصلاب يناصوأو# : هلوقو

 . 199 :رجحلا] 4نيقيلا كيتأي

 تمد ام ةاكزلاو ةالّصلاب يناصْوُأَوظ :هلوق ىف سنأ نب كلام نع «مساقلا نب نمحرلا دبع لاقو
 + ردعلا لهأل اهنا اه ٠ توج نأ ىلإ: رفا نم اک ومع اغ هزيخأ لاق ايح

 ًاريثك ىلاعت هللا نل ؛هبر هّللا ةعاط دعب هركذ «ىتدلاو ربب ىنرمأو : ىأ © يتدلاوب اًربو » :هلوقو

 هاي وإ اردت لَا كز ئضقو» :ىلاعت لاق امك «نيدلاولا ةعاطو هتدابعب رمألا نوب 3 نرقي ام

 ١4[. :نامقل] 4ريصملا لإ كيدلاولو يل ركشا نأ # :لاقو ء[۲۳:ءارسإلا] (اناسحإ نيدلاولابو

 ربو هتعاطو هتدابع نع ًاربكتسم ًارابج ىنلعجي ملو : ىأ 4 ايقش ارابج ينلعجي ملو» :هلوقو

 .بضغلا ىلع "9 لبقي ىذلا :ىقشلا رابجلا :ىروثلا نايفس لاق

 .؛اهمكحأو» :أ ىف (۳) .؟راطعلا ديعس نب ىيحي»:أ ىف (۲) .«نأ» :أ ف ىف )١(

 .«اريثك نرق» : ىف )١( .«تومي ىتح هرمأ» :أ ىف (5) .؛ديز)١ :آ ىف (4)

 .«لتقي» :ف ىف (۷)



 م ناب ع )تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا فرخ

 ملو يتدلاوب اربو# : أرق مث ءًايقش ًارابج هتدجو الإ هيدلاول ًاقاع ًادحأ دجت ال : فلسلا ضعب لاقو

 تكلم امو» :أرق مث 2 ًاروخف ةلاتخم هتدجو الإ ةكلملا ئيس دجتالو : لاق «(ايقش ارابج ينلعجي

 ۳١[. :ءاسنلا] (اروخف ًالاتخم ناك نم بحي ال هللا ّنِإ مكناميأ

 تايآ ىف ‹صربألاو همكألا ئىربيو ىتوملا ىيحي ميرم نبا تأر ةأرمأ نأ انل ركذ :ةداتق لاقو

 لاقف هب تعضرأ ىذلا ىدثلاو كلمح ىذلا نطبلل ىبوط :تلاقف ‹نهيف هل نذأو «نهيلع هللا هطلس

EEًايقش ًارابج نكي ملو هيف ام عبتاف هللا "مالك الت نمل ىبوط :اهبيجي «مالسلا هيلع < . 
 «لجو زع هلل هتيدوبعل هنم تابثإ : يح بأ موو تومأ موتو تدلو موي يلع مالسلاو ) :هلوقو

 لاوحألا هذه ىف ةمالسلا هل نكلو «قئ ئالخلا رئاسك ثعبيو توميو <« يع هللا قل مترك هنآك

 لع هو هللا تا لص فاعلا نلف نوكيا ان قحأ نه ىلا

 ٍدلو نم ذختي نأ هلل ناك ام ۳9 نورتمي هيف يذلا قحلا لوق ميرم نبا ىسيع كلذ»

 اذه هودبعاَف مُكُبرو ير هللا نو 2 ْنوُكَيَف نك هل لوق امن ارمأ ئضق اَذإ هناحبس م ل را
 موي دهشَم نم اورفك نيذّلل ليوف مهنيب نم بازحألا فلتخاف ©5 ميقتسم طارص

Eقحلا لوق «ىسيع ربخ نم كيلع ““انصصق ىذلا كلذ هيلع  
 لوق» :نورثكألا أرق اذهلو ؛هب رفكو هب نمآ نمم نوقحملاو نولطبملا فلتخي : ىأ « نورتمي هيف يذلا

 . «قحلا لوق 8 :رماع نب هللا دبعو «مصاع أرقو .لوق عفرب «قحلا

 هل دهشيو «ًابارعإ رهظأ عفرلاو ,(«قحلا لاق میرم نبا ىسيع كلذ» :أرق هنأ a نبا نعو

 1١[. :نرمع لآ] 4 نيرّتممْلا نم نكت الف كبر نم قحلا :ىلاعت هلوق

 (هناحبس دلو نم ذخٌتي نأ هلل ناك ام :  لاقف ةسدقملا هسفن هزن ءايبن ًادبع هقلخ هنأ ىلاعت ركذ املو
 «نوكيف نك هَل لوقي اَمّنإَف ارمأ ئضق اذإ» ءآريبك ًاولع نودتعملا نوملاظلا نولهاجلا ءالؤه لوقي امع :ىأ
 لثمك هللا دنع ئسيع لثم نإ : ىلاعت لاق امك ناك امك ضف هدب ساب افإف اقدار اذإ © ىأ
 1١[. .09 :نارمع لآ © نيرتمملا نم م نكت الف كبر نم قحا. ْنوُكَيَف نك هَل لاق مت بارت نم هَقلَح مدآ

 رر هر "هي يسع رفا او أ (ميقتسم طارص اذه هودبعاف مكبرو يبر هللا إو ل هلوقو
 اذه هودبعاف» :لاقف «هتدابعب مهرمأو «هبرو مهبر هللا نأ كاذ ذإ مهربخأ نأ ءهدهم ىف

 .أ نم ةدايز (9) .«تيميو ىيحيا :أ ىف (۲) .(باتک» :أ ىف )١(

 .«امبر» :تاىف (0) . ؟ريصتفا :ت ىف (5) . (هانصصق» :ف ىف (4)
 . ؛مهبرو هبرا :ف «ت ىف (A) .؟ىسيع هبا :أ ءف «ت ىف (۷)



 08 ب ( ۳۷ 75 )تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 دشرا ةعبتأ نم يتوق نأ" «ميقتسما طارص هللا نع هب وكت ىذلا اذه :قأ 4 ميقتسم طارص
 . ىوغو لض هفلاخ نمو «یدهو

 نايب دعب ىسيع ىف باتكلا لهأ لاوقأ تفلتخا :ىأ 4 مهيب نم بازحألا فلَتَخاَف 8 :هلوقو
 مهو نال تب كلا هله حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هلوسرو دبع هنأو «هلاح حوضوو هرمأ

 ةفئاط تلاقو .رحس اذه همالك :اولاقو ةّينز دلو هنأ ىلع - هللا نئاعل مهيلع ‹«دوهيلا روهمج

 لب :نورخآ لاقو .ةثالث ثلاث :نورخآ لاقو . هللا: يا وه نوعا كاقو هللا ملكت ا :یرخا
 “)اذه وحن] ىور دقو .نينمؤملا نا هللا دشرأ ىذلا «قحلا لوق وه اذهو .هلوسرو هللا دبع وه

 .فلخلاو فلسلا نم دحاو ريغو «ةداتقو «جيرج نباو «نوميم نب ورمع نع

 هيف يذلا حلا لوق ميرم نبا ىسيع كلذ > :هلوق ىف ةداتق نع هرّمْعَم ''"انربخأ :قازرلا دبع لاق

 ىف "اورتماف «مهملاع موق لك جرخأ ءرفن ةعبرأ مهنم اوجرخأف ليئارسإ ونب عمتجا :لاق 24 نورتمی
 دعص مث «تامأ نم تامأو ءايحأ نم ايحأف ضرألا ىلإ طبه هللا وه : مهدحأ لاقف «عفر نيح ىسيع

 :لاق .هيف تنأ لق :ثلاثلل مهنم نانثا لاق مث .تبذك :ةثالثلا لاقف .ةيبوقعيلا مهو  ءامسلا ىلإ
 وه :لاق .هيف لق :رخآلل نينثالا دحأ لاق مث .تبذك :نانثالا لاقف .ةيروطسنلا مهو - هللا نبا وه

 لاق . ِهّللا ع نئاعل مهيلع «ىراصنلا "كولم ةيليئارسإلا مهو  هلإ همأو ءهلإ وهو «هلإ هللا :ةثالث ثلاث
 مهنم لجر لكل ناكف و «هتملکو اجورو هلوطرو هللا دبه وه لب تب عبارلا

 نورمأي نيذلا نولتقيو :  ىلاعت هللا لوق كلذو « نيملسلا ىلع َرِهْظَف اولتتقاف ءاولاق ام ىلع عابتأ
 نم بارحألا فلتخافط :هّللا لاق نيذلا مهو :ةداتق (''”لاقو [؟١ :نارمع لآ] « ساّنلا نم طسقلاب

 . ١١ ؟بازحأ اوراصف هيف اوفلتخا :لاق 4 مهنيب

 ًابيرق < «ملعلا لهأ ضعب نعو «ريبزلا نب ر ةورع نعو « سابع نبا نع «متاح ىبأ نبا ىور دقو

 ىف مهعمج نيطنطسق نأ : : مهريغو باتكلا لهأ نم خيراتلا ءاملع نم دحاو ريغ ركذ دقو . كلذ نم

 ةثامو نيفلأ مهنم 2'"'ةفقاسألا ةعامج ناكف «مهدنع ةروهشملا ةثالثلا مهعماجم نم ريبك لفحم

 هيف ةمذرش لك تلاقف ءًانيابتم افالتخا «مالسلا هيلع «ميرم ىسيع يف اوفلتخاف ءآفقسأ نيعبسو

 هر ايش ا 5 نوسمخو I ET قت مت ن (١1)هلدق هيف لوقت ةئامف ءًالوق

 ىلع اوقفتا ۰ مهنم ةينامثو ةئامثالث نم رثكأ ةدحاو ل ملو «ًائيش لوقت دوتسو ةئامو

 ادع نم درو مهرصنو مهمدقف .ًافوسليف ناكو «كلملا مهيلإ '"لامو "7 ey لوق

 "ل ءانشأ هل اؤعربشو «نيناوقلا بتك هل اوعضوو «ةميظعلا ةنايخلا ىه لب «ةريبكلا ناما هل: اوعضوف

 .«ملكيا : أ ءف ىف (©) . هللا دبع» :ت ىف (۲) .«فلتحخا» :أ ىف )١(

 .«انثدح١ :ت ىف (5) .أ نم ةدايز (5) . !هیف» :ت ىف (4)
 .«كلم» :ت ىف (9) .«تلق» :أ ىف (۸) .«اورتتماف» :أ ىف (۷)

 .«لاق» :أ ءف «ت یف (۱۰)

 )١١( قازرلا دبع ريسفت )۹/۲(.
 .«نولوقي» :أ ءف ىف )2١4 ١6( .«ائيش» :آ ىف (۳) .؟ةمواسألا» :ت ىف )١١(

 . 'اًئيش» :آ ىف (۱۸) .«لامف»: أ ءف ىف (۱۷) .«مهيلعل :ت یف )١5(



 O aga شل لأ ولا جج ا

 هتكلمم ىف رابكلا سئانكلا "مهل ذئنيح ىنتباف «هوريغو «حيسملا نيد اوفرحو «ةريثك اعدب اوعدتباو
 تلا ٠ ةع نا ترا ام هانا نق نالا غلبم ناكف «مورلاو «ةريزجلاو «ماشلا دالب :اهلك

 ىراصنلاو دوهيلا معزت ىذلا "”بولصملا هيف بلص ىذلا ناكملا ىلع ةماَّمُق ةناليه همأ تنبو «ةسينك
 .ءامسلا ىلإ هللا هعفر «لب اوبذك دقو «حيسملا هنأ

 هللا ىلع بذك نمل ديدش ديعوو ديدهت :4 ميظع موي دهْشُم نم اورفك نيذّلل ليوف » :هلوقو
 ا ر ا وب ىلإ .ىلاعت ما حلو .ادلو هل نأ معزو «ىرتفاو

 اذإ يتح ملاظلل لمل هللا نإ » :نيحيحصلا ىف ءاج امك ءهاصع نم ىلع لجعي ال ىذلا هنإف

 ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ل ىرقْلا دَحَأ اذإ كبر ذخأ كلذكو» :اي هللا لوسر أرق مث « هتلفي مل هذخأ

 ىذأ ىلع ربصأ دحأ ال » :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع ًاضيأ نيحيحصلا ىفو .[ :١ دوه] «ديدش

 نيأكو ) :ىلاعت هّللا لاق دقو . «مهیفاعيو مهقزري وهو ءادلو هل نولعجي مهنإ هللا نم 8

 الفاغ هّللا نبسحت الرا :ىلاعت لاقو [: جحلا] «ريصملا يار اهتذخأ م ةملاظ يهو اهل تيم ةيرق نم
 ٌليَرَف » :انهاه لاق اذهلو ۲: ميهاربإ] ( راصبألا هيف صخشت : تمويل مهرَخؤي اَمَنِإ نوملاَظلا لمعي امع

 ىلع قفتملا حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج دقو .ةمايقلا موي :ىأ « ميظع موي دَهْشُم نم اورفك َنيِدّل

 الإ هلإ ال نأ دهش نم » :ّةِْلَك هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «تماصلا نب ةدابع نع «هتحص

 اهاقلا لر < اوسر هللا بيغ ىمي ناو لورو ةع اهم نار هل .كيرشأل حوا هللا

 * © لمعلا نم ناك ام. ىلع ةا هللا هلخدأ «ىح ناثلاو + قنا ةنللا نأو «هنم حورو ميرم ىلإ

 موي مهرذنأو © نيبم لالض يف مويا نوملاّظلا نكأ اتنوتأي م موي رصبأو مهب عمسأ ل
 مه اسس سا اا اهوا ع مه ره ع

 اهيَلَع نمو ضرألا ثرن نحن اَنِإ 69 نونمؤي ال مهو ةَلفع يف مهو رمألا يضف ذإ ةَرسحلا

 . 4 69 نوعجري انیلإو
 ولو » :ىلاعت لاق امك ہرصبأو ءىش عّمسأ مهنأ ؟"[ةمايقلا موي] رافكلا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 «نونقوم اَنِإ احلاص َلَمْعَ انعجراف اتعمسو انرصبأ ابر مهر دنع مهسوءر اوسكات َنوُمِرَجُمْلا ذإ ىرت

 ةنياعم لبق اذه ناك ولو انفو 'ىدجي الو مهعفنيال نيح كلذ نولوقي :ىأ [١؟ : ةدجسلا]

 ا يأ ( رصبأر“ مهب عمسأ ط :لاق اذهل ؛هللا باذع نم ًاذقنمو مهل ًاعفان ناكل «باذعلا

 يف# ايندلا ىف :ىأ (مويلا نوملاّظلا نكل » ةمايقلا موي : :ىنعي «انتوتأي موي » مهرصبأو مهعمسأ
 «نودتهي ال ىدهلا مهنم بلطي ثيحف «نولقعي الو 0 1 نوعمسي ال :ىأ % نيبم لالض

 ا كيم ی نودوكلو
 . لصألاب ام باوصلاو أطخ وهو «٤«رشع ىنثا» :أ ىف (۲) . «ذئنيح مهل ىنتباف» :أءفءات ىف (۲)

 .(هعمسي» :ت ىف (6) .«ىلميل هنإ :ت ىف (4) .«نولصملا» :ت ىف ()

 .(۲۸۰ )٤ مقرب ملسم حيحصو (1۰ ۹4) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 .ملسمو ىراخبلاو 3 «ف نم ةدايز )۷(

 .(59) مقرب ملسم حيحصو )۳٤۳١( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«هپ» :أ ىف )١١( .(یزجی» :ت یف (۱۰) .أ ءف نم ةدايز (9)



 TY ري ءزجلا

 :ىأ ( رمألا يضف ذإ 9 «ةرسحلا موي قئالخلا رذنأ :ىأ «ةرسحلا موي مهرذنأو » : ىلاعت لاق مث

 يف مويلا :ىأ «مهو ا« هيف ًادلخم هيلإ راص ام ىلإ لك لخدو ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب لصف
 1 ةن رد صال ىأ € نوئمؤي ال مهول هب اورذنأ امع 4 ةلفغ

 ديعس ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا انثدح «ديبع نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 توملاب ءاجي ءرانلا رانلا لهأو «ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ »: ليي هللا لوسر لاق :لاق 2')”ىردخلا]

 نوبئرشيف» :لاق «؟اذه نوفرعت له «ةنجلا لهأ اي :لاقيف ءرانلاو ةنجلا نيب فقويف «حلمأ شبك هنأك

 :لاق ؟اذه نوفرعت له «رانلا لهأ اي :لاقيف» :لاق .«توملا اذه ءمعن :نولوقيو "[نورظنيف]

 لهآ اي :لاقيو» :لاق «حبذيف "هب رمؤيف» :لاق «توملا اذه «معن :نولوقيو نورظنيف نوبئرشيفا

 موي مهرذنأو ل : اللا لوسر أرق مث :لاق « م الو دولخ رانلا لهأ ايو تاون الو هولخ «ةنجلا

 . «ايندلا ةلفغ ىف ايندلا لهأ » :لاق . “ديب راشأو 4 َةَلَفَع يف مهو رمألا يضف ْذِإ ةرسحلا

 «شمعألا ثيدح نم ءامهيحيحص ىف ملسمو ىراخبلا هجرخأ دقو دمحأ مامإلا هاور اذكه

 دمحم ني طابمأ ىثادح : ةفرع.نب نسحلا ثيدخلا اذه ىور دقو: : كلذ نم بيرق امهظفلو.. 9

 ثيدح نم «هريغو هجام نبا ننس ىفو .هلثم ءاعوفرم ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا نع

 نبا نع نيحيحصلا ىف وهو e «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع ءورمع نب دمحم
 عسب ا وع اورو 'هوحن هلبق نم ركذف :سابع نبا لاق : لاق جیرج نبا هاورو . "رمع

 نايفس لاقو . نور سانلاو حدي «ةباد هنأك توملاب ىتؤي :هصصق يف لوك ری نو ديبع

 ءاهركذ ةصق ىف  دوعسم نبا وه - هللا دبع نع «ءارعزلا وبأ انثدح اک خو ةملبس نع ‹ىروثلا

 رانلا لهأ ىريف ].ةرسحلا موي وهو «رانلا ىف تيبو ةنحلا ىف تيب ىلإ رظنت ىهو الإ سفن سيلف : لاق

 ىذلا اذه مكل ناك ءاحلاص متلمعو متنمآ ول :مهل لاقيف ءاونمآ ول مهل هللا هدعأ دق ناك ىذلا تيبلا

 نأ الول :لاقيف ءرانلا ىف ىذلا تيبلا ةنجلا لهأ ىريو :لاق .2''”[ةرسحلا مهذخأتف .ةنجلا ىف هنورت
 . 230. .مكيلع هللا نم

 ةرسحلا موي مهرذنأو » :هلوق ىف دوعسم نبا نع «شيبح نب رز نع «دايز نع ا لاقو

 «حلمأ شبك ةروص ىف توملاب ىتأ «رانلا رانلا لهأو «ةنجلا ةنحجلا لهأ لخد اذإ :لاق « رمألا يضف ْذِإ

 ىف سانلا تيمي ناك يذلا توملا اذه «ةنجلا لهأاي :دانم ىداني مث «رانلاو ةنحلا نيب فقوي ىتح

 لهأ اي : ىداني مث «هيلإ رظن الإ ةنحلا ىف ةجرد لفسأ ىف الو نييلع لهأ ىف دحأ ىقبي الف ءايندلا

 .«مهب یتؤیف» :ت یف (۳) لاو تىتەي 0 <-0
 .(94 /۳)دنسملا ()

 .(۸4۹) مقرب ملسم حيحصو ٠ ) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 )٤۳۲۷(. مقرب هجام نبا ننس )١(

 .(586 ٠ )مقرب ملسم حيحصو 0640 مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 043/9 0شت ىف ىربطلا جرجا (4)

 .(57/15) هريسفت ىف ىربطلا هجرخأ (9)

 ىربطلاو ءأ «ف نم ةدايز )٠١(
 )١١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )١15/55(,.



 ( 18 4١ )تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلاا يب يب يب سل ل م:

 لفسأ ىف الو ران نم حاضحض ىف دحأ ىقبي الف ءايندلا ىف سانلا تيمي ناك ىذلا توملا اذه «رانلا

 دبأ هو «ةنحلا لهأ اي 00 e TT الإ ءمنهج نم كر

 ل :هلوق كلذف اوتام ةقهش نم ًآتيم دحأ ناك ول ةقهش : رانلا لهأ قهشيو اونا

 يل ل ل .توملا حبذ اذإ 0 4 رمألا يضف

 . هدابع هرذحو هّللا همظع «ةمايقلا

 :أرقو .ةمايقلا موي :لاق 4ةرسحلا موي مهرذنأو» :هلوق ىف ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 :o]. رمزلا] هللا بنج يف تطرق ام ىلع ئت رسح اي سفن لوقت نأ 9

 كلاملا قلاخلا هنأ ىلاعت ربخي :# نوعجري انيلإو اهيلع نمو ضرألا ثرن نحن انِإ © :هلوقو

 لب ءًافرصت الو اكلم یعدی دحأ الو سدقتو ىلاعت ءوه ىقبيو نوكلهي مهلك قلخلا نأو «فرصتملا

 الو ةضوعب حانج الو ايش نين ملظت الف «مهيف مكاحلا «مهدعب ىقابلا .هقلخ عيمجل ثراولا وه

 .ةرذ لاقثم

 رمع بتك :لاق ىعّطقلا مزح ىبأ نب مزح انثدح :ىسيقلا دلاخ نب ةبده ركذ :متاح ىبأ نبا لاق
 هقلخ ىلع بتك هللا نإف دعب امأ :ةفوكلا بحاص نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع ىلإ زيزعلا دبع نبا

 ءهملعب هظفح ىذلا قداصلا هباتك نم لزنأ اميف لاقو «هيلإ مهريصم لعجف «توملا مهقلخ نيح

 .نوعجري هيلإو ءاهيلع نمو ضرألا ثري هنأ :هقلخ ىلع هتكئالم دهشأو

 ل ام ديت مل تنبأ اي هيبأل لاق ذإ 9 ين ايدص ناك لإ ميهاَرْبِإ باتا يف رار ف
o2 

E O DT 

 E ل

 و و ی ا دنا

 نيذلا ءالؤه «كموق ی هلتاو ميهاربإ باتكلا ىف ركذاو : يب دمحم هيبنل ىلاعت لوقي
 نوعديو ءهتيرذ نم مه ' "نيذلا نمحرلا ليلخ ميهاربإ ربخ > نم ناك ام مهل ركذاو «مانصألا نودبعي

 مل تبأ اي :لاقف ءمانصألا ةدابع نع هاهن فيك - ها يد ل اناس ناك اوكا «هتلم ىلع مهنأ

 . ًاررض كنع عفدي الو كعفني ال :ىأ € ايش كلنع ينغي الو رصبي الو عمسي ال ام دبعت

 «كنم رغصأ ىنأ ىرتو كبلص نم تنك نإف :لوقي : 4 كتأي مل ام ملعلا نم ينءاج دق ينإ تبأ ايل

 كءاج الو هيلع تعلطا الو تنأ هملعت مل ام ىلع هللا نم ملعلا نم تعلطا دق ىنأ ملعاف ءكدلو ىنأل

 . بوهرملا نم ةاجنلاو ء.بولطملا لين ىلإ الصوم ًاميقتسم ًاقيرط : ىأ «اًيوس اطارص كدهأ ينعبتاف 8 ءدعب

 .؛دقو» :ف ىف (۳) .«ىذلا» :ف «ت ىف (۲) .«هيلع همالسو هللا تاولص» :ف ىف )١(



 ( ٤۸ - 57 )تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا فوك

 «كلذ ىلإ يعادلا وه هنإف ءمانصألا هذه كتدابع ىف E Ya 4 َناَطْيَشلا دبعت ال تبأ اي 5
 نإ # :لاقو ٠[ : سي] «ناطيشلا اودبعت ال نأ مدآ ينب اي مكيلإ دهعأ ملأ» : ىلاعت لاق امك «هب ىضارلاو
 :V]. ءاسنلا] 4 اديرَم اناطّيَش الإ َنوُعْدَي نإو اإ الإ هنود نم نوعدي

 الف «هدعبأو هدرطف «هبر ةعاط نع ًاربكتسم ًافلاخم :ىأ 4 اًيصَع نمحرال ناك ناطيشلا نإ : هلوقو

 ۰ . هلثم رصت هعبتت
 «هب كرمآ ال كنايصعو ككرش ىلع :ىا © سحرا نم باذَع كسم نأ فا ين تأ ايل

 الو هيلإ سيلو «سيلبإ الإ ًائيغم الو ًارصان الو ىلوم كل نوكي الف : ىنعي 4اّيلو ناطيشلل "”نوُكتف»
 دقل هّللات :ىلاعت لاق امك «كب باذعلا ةطاحإل بجوم هل ,كعابتا لب «ءىش رمألا نم هريغ ىلإ

 U: N ا

2 
 ا

 هلا درم نم وت انو نلرتأو هو ام يب امد ينو ل سس كح مل

 . 4 ي اًيقش يب ءاعدب نوكأ الأ ئسع ير وعدأو

 ُبْعاَرَأ» :لاق هنأ هيلإ اعد اميف "”[ميهاربإ هدلول] ميهاربإ ىبأ باوج نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 اهمتشو اهبس نع هتناف ءاهاضرت الو اهتدابع ديرت “[ال تنك نإ]: ىنعي «ميهاربإ اي يتهلآ نع تنأ
 , «كّنمجرأل )» :هلوق وهو «كتببسو كتمتشو كنم تصصتقا كلذ نع هتنت مل نإ كنإف ءاهبيعو
 . مهريغو «كاحضلاو «جيرج نباو «ىدسلاو «سابع نبا هلاق

 ىنعي :قاحسإ نب دمحمو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم لاق : 4 اّيلَم ينرجهاو  :هلوقو
 اد

 . ًاليوط ًانامز :ىرصبلا نسحلا لاقو

 ًادبأ :لاق 4 اَيلَم ينرجهاو » : ىدسلا لاقو

 لبق ءاملاس ًايوس :لاق # الم ينرجهاو : سابع نبا نع «ىفوعلاو ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 هراتخاو «مهريغو كلام ”[وبأ]و ىلدجلا ةيطعو ةداتقو «كاحضلا لاق اذكو .ةبوقع ىنم كبيصت نأ

 . ريرج نبا

 مهبطاخ اذإو » :نينمؤملا ةفص ىف ىلاعت لاق امك « كّيَلع مالسإ : هيبأل ميهاربإ لاق اهدنعف
 0 لا ىلاعت لاقو [۳: ناقرفلا] «امالس اوُناَق نولهاجلا
 ه :صصقلا] «نيلهاجْلا يغتبن ال مكيلع مالس مكلامعأ

 .أ «ف نم ةدايز (۳) .«نوکیف» : ت ىف (0) . لصألاب ام باوصلاو ءأطخ وهو «هعيطت ال» : ىف )١(

 .أ ف نم ةدايز (0) .«ىهوا :أ ىف (05) .؟امأ» : ه ىفو ءأ «ف نم ةدايز )٤(



 00 453 نانيآلا بره ةووس ناال فتح ع س

 كلذو «ىذأ الو هوركم ىنم كلاني الف انأ امأ :ىنعي 4 كيلع مالس : هيبأل ميهاربإ لوق ىنعمو

 هنإ» «كبنذ رفغيو كيدهي نأ كيف ىلاعت هللا لأسأس نكلو : ىأ © يّبر كَل رفغتسأس $ ٠ ةوبألا ةمرحل

 دهاجم لاقو .هل صالخإلاو هتدابعل ىناده نأ ىف :ىأ ءًافيطل :هريغو سابع نبا لاق € اًيفَح يب ناک

 .ةباجإلا هدوع [و] : لاق 4 اًيفَح يب ناك ِهَنِإ 9 : امهريغو «ةداتقو

 7 هرمأب 0 ىذلا : "يفحلا» :ىدسلا لاقو

 نأ ال مارا دجسملا ینبو ,ماشلا ىلإ رجاه نأ دعبو ‹ةليوط ةذم هيبأل ميهاربإ رفغتسا دقو

 موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يل رفغا ار 8 :هلوق ىف «مالسلا امهيلع «قاحسإو ليعامسإ هل دلو

 .[11:ميه ميهاربإ]4 باسحلاا

 ميهاربإب ٠ ءادتقا كلذو «مالسإلا ءادتبا یف نيكرشملا نم مهيلهأو مهتابارقل نوملسملا رفغتسا دقو

 مهموقل اولا ذإ هَعم نيذّلاو ميهاربإ يف ٌةَنسَح ٌةوسُأ مك تناك دق » : ىلاعت هللا لزنأ ىتح كلذ ىف ليلخلا

 هللاب اونم ئتح ادبأ ءاضبلاو ةوادعلا مكب اني ادب مكب نر هللا نود نم نودبعت اممو كم ءآرب اإ

 الإ ىنعي « [٤:ةنحتمملا] ةيآلا  ءيش نم هللا نم كَل كلّما امو كل نرفغتسأل هيبأل ميهاربإ لوق الإ هدحو

 ا عجرو «كلذ نع علقأ ميهاربإ نأ ىلاعت نيب مث .هب اوسأتت )الف ءلوقلا اذه ىف

 همه نس ام دعب نم ترف وأ اوك وو کرم اوفس نأ انآ سيو یل ناک ام : ىلاعت
 ١١5[. ء١١١٠ ةبوتلا] # ميحجلا باحصأ

 مكتهلآ نمو مكنم أربتاو مكبنتجأ :ىأ « يبر وعدو هللا نود نم نوعدت امو مكلزتعأو » :هلوقو

 الأ ئسع» ءهل كيرش ال هدحو ىبر دبعأو :ىأ « ير وعدأو 8 “[هّللا نود ٍنم] اهنودبعت ىتلا
 دمحم دعب ءايبنألا ديس «مالسلا هيلع ءهنإف «ةلاحم ال ةبجوم هذه «ىسع»و « ايقش يّبر ءاعدب نوک

 * مكاكسو دلك

 سا سوم مس عا عاش هند o 2 0 ريدم سو

 ۵ اّن الع ًالكو بوقعیو قاحسإ هل اتبهو هللا نود نم نودبعي امو مهلزتعا اًمَلَف ظ
 5 2 مسموم ماس

3 

 . 4 6 اًيلع قدص نال مهل انلعجو انتمحر نم مهل اتبهوو

 قاحسإ هل بهوو هت ر يه نم هّللا هلدبأ هللا ىف هموقو هابأ ليلخلا لزتعا املف :لوقي

 :VY) ءايبنألا] 4 ةلفان بوقعيو» : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك« قاحسإ ناو هئبا يعي «بوقعيو

 .[١۷:دوه] « برقعي قاحسإ ءارو نمو ظ :لاقو

 رضح ْذِإ ءادهش مشك مأ» : ةرقبلا ةروس ىف نآرقلا صن وهو «بوقعي دلاو قاحسإ نأ فالخ الو

 (قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هَلإو كهَلإ دبعن اوُناَق يدعب نم نودبعت ام هينبل لاق َذِإ تْوَمْلا بوُقَعي

 مهب هّللا رقأ « ءايبنأ ابقعو السن هل انلعج :ىأ «بوقعيو قاحسإ انهاه ركذ امنإ اذهلو .[ 1١177 :ةرقبلا]

 .؟بر# : «ف «ت یف (۳) .ت نم ةدايز (۲) .«اولاق» :أآ ىف )١(

 .أ «ف نم ةدايز (5) .«لاقو» :ت ىف (5) .«الواا :ت یف (4)



 5197 / بببب سس سس ل للا )51  ٥۳( تايآلا :ميرم ةروس  سماخلا ءزجلا

 امل «ميهاربإ ةايح ىف ئن دق بوقعي نكي مل ولف « ايبن انلعج ًالكو # :لاق اذهلو ؛هتايح ىف هنيع
 ىلع قفتملا ثيدحلا ىف دع هللا لوسر لاق امك ًاضيأ ىبن هنإف .فسوي هدلو ركذلو «هيلع رصتقا

 يبن قاحسإ نبا هللا نا تو نبا للا كت سولل :لاقف «سانلا ريخ نع لئس نيح 2 هتحص

 :ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نإ » :رخآلا ظفللا ىفو . هللا ليلخ ميهاربإ نبا هللا
 60 ٤ ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي

 نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق :# يلع قدص ناّسل مه انلعجو انتمحر نم مهل انبهوو © :هلوقو

 . سنأ نب كلامو «ىدسلا لاق اذكو . نسحلا ءانثلا ىنعي : سابع

 تاولص «مهنوحدميو مهيلع نونثي نايدألاو للملا عيمج نال ؛4 الع > :لاق امنإ :ريرج نبا لاقو

 بناجج نم هيدا م9 اني الوسر ناو اصلخُم ناک لإ سوم باتكلا يف ركذاَوط

 هموم ساس

 4 29 این نوراه ها تتمحر نم هل ايهوو ع5 اي انبرقو سيألا وكل

 ئسوم باتكلا يف ف ركذاو » :لاقف «ميلكلا ركذب فّطَع هيلع ىنثأو ليلخلا مي ميهاربإ ىلاعت ركذ ام

 EE نم «ماللا رسكب مهضعب أرق «اًصلخم ناك هن

 هللا حور اي :نويراوحلا لاق : ا بابل ىبأ نع < عقر نب زيزعلا دبع نع <« «"یروثلا لاق

 .سانلا هدمحي نأ بحي ال .هلل لمعي ىذلا :لاق .هّلل صلخملا نع انربخأ

 ىلع كتيفطصا ينِإ » :ىلاعت لاق امك ءىفطصم ناك هنأ ىنعمب ءاهحتفب “"نورخآلا أرقو
 . ١[ 55 : فارعألا]«ساثلا

 «ةسمخلا مزعلا '”ىلوأ رابكلا نيلسرملا نم ناك هنإف «نيفصولا نيب هل عمج ,ايبَت الوسر ناكو »

 ءايبنألا رئاس ىلعو مهيلع همالسو هللا تاولص «دمحمو « ىسيعو © ىسومو «ميهاربإو حون :مهو

 ىسوم نم نالا هبناج نم : ىأ 4 نميألا» لبحلا : ىأ 4 روطلا بناج نم هانيدانو 9 : هلوقو

 م نميألا روطلا بناج ىف اهدجوف 000 حولت اهآر «ةوذج رانلا كلت نم ىغتبي بهذ نيح

 مك نبا اند یر نیا لاق نأ اجا نو هيرقوت ادا لا هللا اف اا انك ندع
 نبا نع« ريبج نب ديعس نع اا نب ءاطع ع «نايفس تدع دح  ناطقلا وه ىيحي انثدح

 م

 . ملقلا فيرص ' اا 'عمس ىتح ىندأ :لاق 4 ایج هاتبرقو » : سابع

 )١( مقرب ملسم حيحصو (7714) مقرب ىراخبلا حيحص )۲۳۷۸(.

 .ةمامت» :ت ىف (5) .؟ميفن» :ت ىف (4) .«ىفوعلا لاق» :أ ىف (۳)

 .«ةيبرغ هنمال :أءف «ت ىف (۸) .«یلوآو» :ت یف (۷) .«نورخآ أرق :أ ىف )١(

 .اراسي نبا» :تاىف(١) . «هاجانف هبرق وأ هادا هه یف (4)

 .؟عمسيا :ت یف (۲) .«راسی نبا» :أ ىفو ء«ىراسي نبا» :ت ىف )١١(



YA )٠٥٤. ٠١( ناتيآلا:ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا 

 .ةاروتلا ةباتكب ملقلا فيرص نونعي . مهريغو ‹ةيلاعلا وبأو «دهاجم لاق اذكهو

 .هوحن دهاجم نعو «ملكف ءامسلا ىف لخدأ :لاق# اًيجن هاتبرقو  :ىدسلا لاقو

 5 هقدصب اجن :لاق 4 اًيجَ هانبرقو 9 : ةداتق نع مع نع «قازرلا دبع لاقو

 ىبأ نع «ىنارحلا ةملس نب دمحم انثدح «مصاع نب رابجلا دبع انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ءءانيس روطب اين ىسوم هللا برق امل :لاق بركي دعم نب ورمع نع «بشوح نب رهش نع «لصولا
 كنع نزخأ ملف ءريخلا ىلع نيعت ةجوزو ءًاركاذ ًاناسلو ءًاركاش ًابلق كل تقلخ اذإ «ىسوم اي :لاق

 ايت يخل طرا ذأ كان ادع هع هو + ايش نيا هوم

 هانلعجف « هيخأ ىف هتعافشو هلاؤس انبجأو : ىأ يبن نوراه هاخأ اتتمحر نم هل انبهوو 9 : هلوقو

 نأ فاَخأ ين يبقدَصي اءدر يعم هلسرأف اناسل ينم حصُفأ وه نوره يخآو : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك «ًايبن

 ىلإ لسرأف» :لاقو ء[”6: هط] «ىسوم اي كلؤس ت تيتوأ دق 9 : ()لاقو :۳٤[« صصقلا] ( نوبذكي

 عفش ام : فلسلا ضعب لاق اذهلو ؛[5١ ۳ :ءارعشلا] نولي نأ فاخأق بنذ يلع مهّلو . ن

 : ىلاعت هللا لاق ءًايبن نوكي نأ نوراه ىف ىسوم ةعافش نم مظعأ ايندلا ىف ةعافش دحأ ىف دحأ

 4 يبت نوراه هاَخأ انتمحر نم هل انبهوو»

 :سابع نبا لاق :لاق ةمركع نع «دواد نع دلع نبا انثدح ‹بوقعي انثدح نيزخ نبا لاق

 :دارأ نكلو ءىسوم نم ربكأ نوراه ناك :لاق . € يبن نوراه هاَحَأ انتمحر نم هل اتبهوو » :هلوق

 . هتوبن هل بهو

 . هب «ىقرودلا ميهاربإ نبا وهو بوقعي نع ءاقلعم متاح ىبأ نبا هركذ دقو

 بال وسر ناكو دعولا قداص ناك هنإ ليعامسإ باتكلا يف ركذاو إل رمأي ناكو (29 اي

 . 4 69 ايضرم هّبر دنع ناكو ةاكزلاو ةالّصلاب هلهأ

 برع دلاو وهو «مالسلا امهيلع «ليلخلا ميهاربإ نب ليعامسإ ىلع ىلاعت هللا نم ءانث ("9اذه
 . «دعولا قداص 58 هنأب مهلك زاجحلا

 ءاهب ماق الإ رذنب ةدابع طق مزتلا ام :ىنعي ءاهزجنأ الإ ةدع هبر دعي مل :جيرج نبا “لاق

 ليقع نب لهس نأ «ثراحلا نب ورمع ىنربخأ « بهو نبا انأبنأ « سنوي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 هب لظف «لجرلا ىسنو ءاجف «هيتأي نأ ًاناكم الجر دعو «مالسلا هيلع «ىبنلا ليعامسإ نأ «هثدح

 . تيسن ىنإ :لاق .ال :لاق ؟ انهه نم تحرب ام :لاقف هدغلا نم لجرلا ءاج ىتح تابو ليعامسإ

 .(دعولا قداص ناك ل كلذلف . ىنيتأت ىتح حربأل نكأ مل :لاق

 .(اذهو» :أ ىف (۳) .«لاق نأ ىلإ» :ف «ت ىف (0) .«هقدصل» :ت ىف )١(

 . طق ةدابع» :أ ءف ىف (5) .«تلاق» :ت ىف (4)



 (08 )٥٤. ناتيآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 .هءاج ىتح ًالوح هرظتني ناكملا كلذ ىف ماقأ هنأ ىنغلب :ىروثلا نايفس لاقو

 . تكس عضوملا كلذ ذختا هنأ ىنغلب : دوش نا لاقو

 نم «قالخألا مراكملا نک يول ی ا ج نب او زد وار «هننس ىف دواد وبأ ىور دقو

 E SS هللا دبع نع «ناَمهَط نب ميهاربإ قيرط

 «ةيقب ىلع هل تيقبف ثعبي نأ لبق هيب هللا لوسر تعياب :لاق ءاسمحلا ىبأ نب هللا دبع نع ؛هيبأ نع
 ىف وهو ثلاثلا مويلا ىف هتيتأف ءدغلاو ىموي "”تيسنف :لاق «كلذ هناكم يف اهب هينآ نأ هتدعوف
 20 طئارخلا ظفل « كرظتنأ ثالث ذنم انهاه انأ ىلع تققش دقل «ىتف اي»: ىل لاقف «كلذ هناكم
 .كلذ ىف ةنسح ًاراثآ قاسو

۳۹ 

 نع «ناَمّهَط نب ميهاربإ نع "هدانسإب ««ةباحصلا ةفرعم» باتك ىف هللا دبع وبأ ذم ا ةاوزو

 0 ب ؛ميركلا دبع نع ترسیم نب لي
 «نيرباّصلا نم هللا ءاش نإ يندجتسإل : هيبأل لاق هنأل ؛4 دعولا قداص ا : هل ليق امنإ :مضعب لاقو

 . كلذ ىف قدصف ٠١[« 7 :تافاصلا]

 اي # :ىلاعت هللا لاق «ةميمذلا تافصلا نم هَقْلَخ نأ امك «ةديمحلا تافصلا نم دعولا قدصق
 لاقو 3 0 فصلا] « توُلعفت ال ام اولوقت ر نأ هّللا دع اتق ربك. نولعفت ال ام نولوقت ر مل اونمآ نيذْا اهي
 ^« ناخ نمتؤا اذإو ,فلخأ دعو اذإو .بذك ثدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ » : ال هللا لوسر

 ىلع هللا ىنثأ اذهلو «نينمؤملا تافص نم اهدضب سبلتلا ناك «نيقفانملا تافص هذه تناك امو
 ًادحأ دعي ال ءًاضيأ دعولا قداص ههم هللا لوسر ناك كلذكو .دعولا قدصب ليعامسإ هلوسرو هدبع
 «ىنقدصف ىنثدح ١ :لاقف «بنيز هتنبا جوز عيبرلا نب صاعلا ىبأ ىلع ىنثأ 0 ا الإ ًائيش
 هللا لوسر دنع هل ناك نم :قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا لاق ي ىبنلا ىفوت اني “یل ىفوف ىندعوو
 : لاق ناك هيم هللا لوسر نإ :لاقف «هللا دبع نب رياج ٠ :ءاجف هل وأ ىنتأيلف نيد وأ ةدع ةي ع

 رمأ نيرحبلا لام ءاج املف «هيفك ءلم :ىنعي ««اذكهو اذكهو اذكه كتيطعأ نيرحبلا لام ءاج

 .''اهعم اهيلثم هاطعأف «مهرد ةئامسمخ وه اذإف «هّدَعب هرمأ مث ءلاملا نم هيديب فرغف ءآرباج قيدصلا

 اغإ هنأل ؛قاحسإ هيخأ ىلع ليعامسإ فرش ىلع ةلالد اذه ىف : اي ًالوسر ناكو 8 :هلوقو

 .؟تيسن» : ت یف (۳) .«لیدب» :دواد ىبأ ننس ىف () .؟وبآ» :ت ىف )١(
 .«تقفشأ ول» :ت ىف )٤(

 .(١و790 مقرب قالخألا مراكمو (4445) مقرب دواد ىبأ ناس (0)

 . «هداتسإب هنإ) :أءت ىف (5)

 .هلثم ةرسيم نب ليدب نع نامهط نب ميهاربإ ىلإ هدانسإب ١١١( /۳) ةباغلا دسأ ىف ريثألا نبا هاورو (0)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (04) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۳۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (8)
 .هنع هللا ىضر ةمرخم نب روسملا ثيدح نم )١4144( مقرب هحيحص ىف ملسمو (7719) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (9)

 .«ءاجف» :أ ىف )٠١(

 )١١( مقرب هحيحص ىف ملسمو (518) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )7715(.



 ٥۷( « 805) ناتيآلا :ميرم ةروس  سماخلا ءزحلا بل ع.

 نأ "لم حج ىف نك دقو . ةلايشرلاو ةوينلاب ©"؟كضو. .ليعامسإو: طف وبلا فو

 لدف «ثيدحلا مامت ركذو « ....ليعامسإ ميهاربإ دلو نم ىفطصا هللا نإ » : لاق هيم هللا لوسر

 .هانلق ام ةحص ىلع

 «ليمجلا ءانثلا نم اضيأ اذه : «ًيضْرَم هَّبَر دنع ناكَو ةاكزلاو ةالصلاب ُهلْهَأ رمأي ناكو $ :هلوقو
 لاق امك لهل اهب ًارمآ هبر ةعاط ىلع ًارباثم ناك ثيح ٠ ©ةديدسلا ةلخلاو «ةديمحلا ةفصلاو

 :هط] « ىو ةبقاعلاو كفزرن نحت اقزر كلكسن ال اَهْيَلَع ريطصاو ةالّصلاب كلها رمُأ » :هلوسرل ىلاعت

 ةكئالم هيلع ةراجحلاو ساّنلا اهدوقر اران مكيلهأو مكسفنأ اوُق اونمآ نيذّلا اهُيأ اي # :ىلاعت لاقو ]1۲

 لمه مهوعدت الو ءركنملا نع مهوهناو «فورعملاب مهورم نأ [1: مرحتلا] ةيآلا «دادش ظالغ

 محر 0( : دع هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع «ثيدحلا يف ءاج دقو « ةمايقلا موي رانلا مهلكأتف

 تماق ةأرما هللا محر .ءاملا اههجو يف حضت تبأ نإف «هتأرما ظقيأو «ىلصف ليللا نم ماق الجر هللا

 نباو «دواد وبأ هجرخأ ) ءاملا ههجو ىف 1 ىبأ نإف ءاهجوز تظقيأو «تلصف ليللا نم

 , 4جام

 نم لجرلا ظقيتسا اذإ » :لاق ويي ىبنلا نع ءامهنع هللا ىضر «ةريره ىبأو «ديعس ىبأ نعو
 «دواد وبأ هاور .» تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلا نم ابتك «نيتعكر ايلصف الصف ‹هتأرما ظقيأو ليللا

 00 ظفللاو « هجام ٠ نباو «ىئاسنلاو

 د ل شه سل لس

 . 4 (69 الع اناکم هانعفرو ع3 این اقص ناک لإ سيردإ باتكلا يف ٌركذاو )»

 ًاناكم هعفر هللا نأو ءايبن اقيدص ناك “' ')هنأب هيلع ءانثلاب «مالسلا هيلع «سيردإ ركذ "اذه
 .ةعبارلا ءامسلا ىف وهو ءارسإلا ةليل ىف هب رم هيم هللا لوسر نأ :حيحصلا ىف مدقت دقو .ًايلع

 نبا انأبنأ 0 دمر e : لاقف Eas نبا یور دقو

 ا ر

 « س15 ترو 508 ل هللا لوق ام : هل لاقف ا يل

 نأ بحأف ؛مدآ ينب عيمج لمع لثم موي لك كل عفرأ ىنأ هيلإ ىحوأ هللا نإف سيردإ امأ :بعك لاقف

 كلم "ىل ملكف ءاذكو اذك ىلإ ىحوأ هللا نإ :لاقف ةكئالملا نم هل ليلخ هاتأف ء'" المع دادزي
 ىف ناك املف ءءامسلا ىلإ هب دعص ىتح «هيحانج نيب هلمحف .ًالمع دادزأ ىتح ىنرخؤيلَف «توملا

 نيأو :لاقف «سيردإ هيف هملك ىذلا ىف توملا كلم ملكف ءًاردحنم توملا كلم مهاقلت ةعبارلا ءامسلا

 سيردإ حور ضبقا :ىل ليقو تثعب !بجعلاف :توملا كلم لاق .ىرهظ ىلع اذ وه :لاقف ؟سيردإ

 . ؟هقصو] :ف ىف (۲ لل

 .ملعأ هللاو ««اشيرق ةنانك نم ىفطصاو «ليعامسإ دلو نم ةنانك ىفطصا هللا نإ) :(77177) مقرب هحيحص ىف ملسم دنع هظفل (۳)

 .2«تحضلف) :ت یف () .؟هلهأ» :ف ىف (5) .«ةديدشلا» :ت ىف )٤(

 .(17785) مقرب هجام نبا ننسو ( ) مقرب دواد ىبأ ناس (۷)

  (A)مقرب دواد ىبأ ناس )١501( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١1١8 5( مقرب هجام نبا نن ناسو )1١77506(.

 .«املع دادزت» :1 ءف ىف )١١( .«هنإف» :أ ىف )٠١( .«اذكهو» :ت ىف (9)

 .«هل» :ت یف (۱۲)



 از هي ا ج بت ناال

 ؟ضرألا ىف وهو «ةعبارلا ءامسلا ىف هحور ٍضبقأ 0 فك :لوقأ تلعجف .«ةعبارلا ءامسلا ىف

 . 4 الع اناکم هانعفرو » : هللا لوق ٩ یللزف ‹ كانه هحور ضبقف

 . ملعأ هللاو «ةراكن هضعب ىفو « تايليئارسإلا رابحألا بعك رابخأ نم اذه

 ريغ .مدقتام وحن ركذف «ًابعك لأس هنأ : سابع نبا نع ءرخآ هجو نم متاح ىبأ و دقو

 لمعلا نم دادزأ ىكل ىلجأ نم ىقب مك - توملا كلم :ىنعي - هلأست نأ كل له :كلملا كلذل لاق هنأ

 كنإ :لاق ءرظن مث .رظنأ ىتح ىردأ ال: "لاق هلجأ نم يقب امع هلأس امل هنأ :هيفو «هيقاب ركذو

 5ف: سیرد] ىلإ هاج تیغ كلل رظنف نیغ ةفرط الإ هزمع نم یف ام لجر نع قلاش

 .هب رعشي ال وهو «مالسلا هيلع «ضبق دق وه

 :لاق الإ ةربإ زرغي ال '''”ناكف ءاطايخ ناك سيردإ نأ :سابع نبا نع رخآ هجو نم هاور مث
 هتيقب ركذو .هنم المع لضفأ دحأ ضرألا ىف سيلو 0 نيح ىسمي ناكف ««هّللا ناحبس»

 .هوحن وأ «هلبق ىذلاك

 . ىسيع عفر امك

 ءامسلا ١"'[ىلإ عفر]:لاق 4 الع اناكم هانعقرو 8# :دهاجم نع . روصنم نع «نايفس لاقو

 :ةعبارلا

 .اهب تامف ةسداسلا ءامسلا ىلإ عفر :لاق € الع اناکم هاَنعْفرول : سابع نبا نع ىفوعلا لاقو
 . محارم نب كاحضلا لاق اذكهو

 | :لاق € الع اناکم ہاتعفرو 8: هلوق ىف «هريغو ‹نسحلا لاقو

 ةيرذ نمو حون عم اتأمح نمو مدآ ةيرذ نم نيل نم م مولع هللا معنأ نيذلا كرب

 ادجس اورَخ نمحرلا تايآ مهيلع ىلتت اذإ انيبتجاو انيده نممو ليئارسإو ميهاربإ

 . 4 هايبر
 سنج لب «طقف ةروسلا هذه ىف ¿ نيرو دلا عالما دالا شلو تولا ءالوه لاحت لوق

 نم نيّيبنلا نم مهيَلع هللا معنأ نيذّلا _  سنجلا ىلإ صاخشألا ركذ نم درطتسا «مالسلا مهيلع «ءايبنألا

 . ةيآلا © مدآ ةيرذ

 .؟اذهف» :ف ىف (۲) .«؟فيكف» : ف ىف (۱)

 )۷۲/۱١(. ىربطلا ريسفت (")

 .؛لاقف» :أ ءف ىف (5) . هيف ام ركذو» :أ ىف (5) .«ىور دقو» :أ ىف )٤(

 .«لاق» :ت ىف (9) .«توملا كلم» :أ ىف (۸) .«ىنلأستل» :أ ءيف ىف (۷)

 .أ ف نم ةدايز )١١( .«ىشمي نيح ىشمي ناكو» :أ ىف )١١( .«ناکو» :ف ىف (۱۰)

 .أ ءف نم ةدايز ١9(



 )٥۸( ةيآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزحلا ۳

 نم ةيرذ نم هب ىنع ىذلاو «سيردإ :مدآ ةيرذ نم هب ىنع يذلاف] : هللا م نبا ىدسلا لاق
 ىذلاو «ليعامسإو بوقعيو قاحسإ :ميهاربإ ةيرذ نم هب ىنع ىذلاو« '''[ميهاربإ :حون عم انلمح

 . میرم نبا ىسيعو ىيحيو ءايركزو «نوراهو «ىسوم :ليئارسإ ةيرذ نم هب ىنع

 نم سيل نم مهيف نأل ؛مدآ مهعيمج عمجي ناك نإو «مهباسنأ قرف '"7”كلذلو :ريرج نبا لاق
 .حون دج هنإف .سيردإ وهو «ةنيفسلا ىف حون عم ناك نم دلو

 ءايبنأ نم هنإ :ليق دقو .مالسلا امهيلع «حون بسن دومع ىف سيردإ نأ رهظألا وه اذه :تلق

 ىبنلاب ابحرم» :ِْْكك ىبنلا ىلع همالس ىف لاق ثيح «ءارسإلا ثيدح نم اذخأ «ليئارسإ ىنب

 . مالسلا امهيلع« "”هيهارباو مدآ لاق امك ء«حلاصلا دلولاو : لقي ملو .«حلاصلا خألاو «حلاصلا

 ىبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا ىنربخأ «بهو نبا انأبنأ «سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ال »:اولوقي نأ مهرمأف «هموق ىلإ هللا هثعب حون نم مدقأ سيردإ نأ دمحم نب هللا دبع نع «بيبح
 :لجو نع هللا e ءاوبأف اوؤاش ام اولمعيو ««هللا الإ هلإ

 انتجح كلتوإ : ماعنألا ة ةروس ىف ىلاعت هلوقك انآ اا ني ةا وا كارلا نأ ذيك اعوذ

 الك بوُقعيو قاحسإ هل اتبهوو . میلع ميكح كر نإ 00[ ءاَشَن نَه تاجرد عفرت هموق ىلع ميهاربإ اهاتیتآ

 يزجن كلذكو دوراقر ٰیسومو فسويو بويأو تامیلسو دواد هيَ نمو لبق نم ايده احونو انیده

 انلَضَف ًالكو اًطولو ( سنويو عسيلاو ليعامسإ 0 نيحلاّصلا , س لک سايلإ و ئسيعو ئحيو ایرکزو . نينسحملا

 :لاق نأ ىلإ (ميقتسم ٍطارص لإ مهانيدهو مهانيبتجاو مهناوخإو مهتایرذو مهئابآ نمو. نيملاعلا ىلع
 [ة ماعنألا](نيمّلاعلل یرکذ الإ ره نإ ارجأ هيلع مكلأسأ أل لف هدتفا ماده هللا یده نيذّلا كنتوا

 حیحص ىفو .. رفاغ]7"42كِيَلع ( صصقت مل نم مهنمو كيلع اًندصَق نم مهنم» : ىلاعت لاقو
 د : ةيآلا هذه الت مث« معن: "”لاق؟ةدجس «ص»ىفأ :سابع نبا لأس هنأ :دهاجم نع «ىراخبلا
 واد ىنعي «مهنم وهو :لاق «مهب ىدتقي نأ رم نم مكيبنف هدفا مهادهبف هللا ىده َنيِذّلا

 اذإ :ىأ (اًيكبو ادُجس اورخ نمحرلا تايآ مهيَلع ىت اَذإ :ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا لاقو
 ًاركشو ًادمحو «ةناكتساو ًاعوضخ مهبرل اودجس «هنيهاربو هلئالدو هججح نمضتملا هللا مالك اوعمس
 .ةميظعلا معنلا نم هيف مه ام ىلع

 ًاعابتاو مهب ءادتقا ءانهاه دوجسلا ةيعرش ىلع ءاملعلا عمجأ اذهلف ءكاب عمج :«ىكبلاو»
 0: ”ههلاونل

 ىضر «باطخلا نب رمع أرق لاق رمعم ا قع «ميهاربإ نع < ‹شمعألا نع «ىروثلا نايفس لاق

 )١( «مدآو ميهاربإ# :ت یف (۳) .«كلذكو» :أ ىف (0) .ت نم ةدايز .

 .هانتبثأ ام باوصلاو أطخ وهو «نولمعيو» :أ «ف ىف (5) ردع نبا( دف

 .«لاقف» :أ ءف ىف (8) .«امیلکت ىسوم هللا ملکو كيلع» :أ ءف ءت ىف (۷) 1 ينك كاع نا فايز
10 
 )٤۸۰۷(. مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .«مهيلاوملا :أ «ف ىف (۱۰)



 111 ا ج e ساق وقنا

 .ءاكبلا ديري ؟ىكبلا نيأف ءدوجسلا اذه :لاقو دجسف «ميرم ةروس «هنع هللا

 . ملعأ O 007 اميف ا(رمعم ىبأ» ركذ هتياور نم طقسو ءريرج نباو متاح ىبأ نبا هاور

 الإ هك يع َنْوَقْلَي فوسف تاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ فح مهدعب نم فلخَف

 .( © ايش َنوُملظي الو نجلا نولخدي كتلوأَف احلاص لمعو نمآو بات نم

 هللا دودحب نيمئاقلا نم ؛مهعبتا نمو «مالسلا مهيلع «ءايبنألا مهو «ءادعسلا < 20 ىلاعت نك ال

 نورق :ىأ « فّلَح مهدعب نم فَلَخ » هنأ ركذ - هرجاوزل نيكراتلا « هللا ضئارف نيدؤملا «هرماوأو

 نيدلا دامع اهنأل ؛عيضأ تابجاولا نم اهاوس امل مهف اهوعاضأ اذإو - 4«ةالّصلا اوعاضأ » ‹رخأ

 اهب اونأمطاو ايندلا ةايحلاب اوضرو ءاهذالمو ايندلا تاوهش ىلع اولبقأو  دابعلا لامعأ ريخو .هماوقو

 . ةمايقلا موي ًاراسخ :ىأ ءايغ نوقليس ءالؤهف

 هلاق «ةيلكلاب اهكرت اهتعاضإب دارملا :نولئاق لاقف ءانهاه ةالصلا ةعاضإب دارملا ىف اوفلتخا دقو
 بهذ نم بهذ اذهلو . .ريرج نبا هراتخاو «ىدسلاو ءملسأ نب ر ديز نباو « ىظرقلا بعك نب دمحم

 كرات ريفكت ىلإ ىعفاشلا نع لوقو «دمحأ عاملا نع روهشملا وه امك ةمئألاو فلخلاو فلسلا نم

 اننيب يذلا دهعلا » :رخخآلا ثيدحلاو ««ةالصلا كرت كرشلا نيبو دبعلا نيب ١ :"”ثيدحلل «ةالصلا

 . ةلأسملا دل سیلو .« رفك دقف اهكرت نمف .ةالصلا مهنيبو

 مهدعب نم فلخف» :هلوق ىف و نب مساقلا نع «ناميلس نب ىسوم نع «ىعازوألا لاقو

 .ًارفك ناك ًاكرت ناك ولو «تيقاوملا اوعاضأ امنإ :لاق .«ةالّصلا اوعاضأ فْلَخ

 هنأ دوعسم نبا نع ءدعس نب ناو «نمحرلا دبع نب مساقلا نع «ىدوعسملا نع < ‹ عیکو لاقو

 مهتالص ئلعإ و (توهاس مهتالص نع مه نيذا # :نآرقلا ىف ةالصلا ركذ رثكي هللا نإ :هل ليق

 الإ كلذ ىرن انك ام :اولاق .اهتيقاوم ىلع :دوعسم نبا لاق ؟4 نرظفاحي مهتالص ئلعإ» و « نومئاد

 .رفكلا (0كاذ :لاق ؟كرتلا ىلع

 نهطارفإ ىفو « نيلفاغلا نم بتكيف «سمخلا تاولصلا ىلع دحأ ظفاحي ال :قورسم لاق 'و]

 .نهتقو نع نهتعاضإ :نهطارفإو .ةكلهلا

 فلخ مهدعب نم فلخَفل :أرق زيزعلا دبع نب رمع نأ :' "ديزي نب ميهاربإ نع ؛ىعازوألا لاقو

 نكلو ءاهكرت مهتعاضإ نكت مل :لاق مث < ,ك«ايَغ َنَوَقْلِي فوسف تاوهشلا اوعَبَتاَو ةالصلا اوعاضأ

 . تقولا اوعاضأ

 )۷۳/۱١(. ىربطلا ريسفت )١(
 .«ثيدحلا» :أ ىف (۳) .«هللاف» :أ ءف ىف (۲)

 هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (۸۲) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٤(

 :ىذمرتلا لاقو هنع هللا ىضر بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم )771/١( ننسلا ىف ىئاسنلاو )١5171( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (0)

 .ة؟بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه»

 .«؟نكي» :أءف .ت ىف (9) .(دیز ۱: ىف (۸) .ف «ت نم ةدايز (۷) .«كلذ» :أ ف «ت ىف (5)



 )٥۹« ٠١( ناتيآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا ٤

 « تاوهّشلا اوعبَاو ةالّصلا اوعاضأ ْفْلَخ مهدعب نم فْلَخَف  :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو
 اذكو «ةقزألا ىف ضعب ىلع مهضعب وزني اك دمحم ةمأ ىحلاص باهذو «ةعاسلا مايق دنع :لاق

 اا «دهاجم نع « جيرج نبا ىور

 نونعي .ةمألا هذه نم مهنأ :حابر ىبأ ¿ نب ءاطعو «ةمركعو «دهاجم نع < «يفعجلا رباج یورو

 .نامزلا رخآ ىف

 ءرجاهم نب ميهاربإ نع «كيرش انثدح «بيشألا نسحلا انثدح ثراحلا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 «ةمألا هذه ىف مه: لاق ,«تاوهّشلا اوعبتاو ةالّصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف > دهام رع
 ىف سانلا نويحتسي الو ءءامسلا ىف هللا نوفاخي ال .قرطلا ىف رمحلاو ماعنألا بكارت نوبكارتي

 . ضرألا

 انثدح «ئرقملا نمحرلا دبع وبأ انثدح «ىطساولا نانس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىردخلا ديعس ابأ عمس هنأ «هثدح سيق نب ديلولا نأ :ىنالوخلا ورمع ىبأ نب ريشب انثدح «ةويح

 «تاوهشلا اوعبتاو ةالصلا اوعاضأ «ةنس نيتس دعب فلخ نوكي» :لوقي هم هللا لوسر تعمس :لوقي

 .نمؤم :ةثالث نآرقلا أرقيو .مهيقارت ودعي ال نآرقلا نوؤرقي فلخ نوكي مث .ايغ نوقلي فوسف
 رفاك قفانملاو .هب نمؤم نمؤملا :لاق ؟ةثالثلا ءالؤه ام :ديلولل تلق :'”ريشب لاق .«رجافو «قفانمو

 .هب لكأي رجافلاو «هب

 رك ك0 رقما «نمحرلا دبع ىبأ نع دمحأ هاور اذكهو

 انثدح «سنوي نب ىسيع انأبنأ ؛ ىسوم نب ميهاربإ انثدح «ىبأ ىنثدح :ًاضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 لصر تناك ةا نأ ؟لاجرلا نيآ وع كلام نع < بعوم نب نمحرلا دبع .نب هللا دنع
 لكك هللا لوسر تعمس ىنإف كلير الو ايربرب هنم اوطعت ال :لوقتو ءةفصلا لهأل ةقدص ءىشلاب

 ثيدح اذه .«#* ةالصلا اوعاضأ فلَخ مهدعب نم َفَلَخَف #9 :ىلاعت هللا لاق نيذلا فلخلا مه» : لوقي
(N 

 تيرع ,۰

 نع اتد ج « يبأ ندع : ًاضيأ لاقو

 2 نوكلمب ٠ 0 برغلا a : لاق ةيآلا «ْفَلَح

 .رشب» :أ ءف ىف (۳) . «ةيآلا» :ف «ت ىف (۲) . ؟مکنم» :ت یف (۱)

 .«ىربقملا» :أ ءف ىف (6)

 .(۳۸/۳) دنسملا (65)

 .؟نبا» :ف ىف (۷) .«بهو نہا: ف ىف (5)

 .هب ىسوم نب ميهاربإ نع ىلع نب نسحلا قيرط نم )۲٤٤/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۸)

 وه مث هفرعأ ال كلامو «هقيثوت ىف فلتخم هللا ديبع» :هلوقب ىبهذلا هبقعتو «؟هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقو

 . ؟عطقنم

 .؟برغملا» :أ ىفو ««ىرقلا» :ت ىف )١١( .(لجو زع هللا لوق» :ف ىف (۱۰) .؟ریرج نبا» :أ ف «ت یف )٩(



 06 .6ه9) ناتيآلا :ميرم ةروس  سماخلا ءزج لا 53<

 تاوهقلل نيبارش :لجو زع هللا باتك ىف نيقفانملا ةفص دجأل ىنإ هللاو :رابحألا بعك لاقو

 نيكارت «تاودغلا ىف نيطرفم «تامتعلا نع نيداقر «تابعكلاب نيباعل «تاولصلل ا

 فوسف تاوهّشلا اوعبَاو ةالصلا اوعاضأ فلَح مهدعب نم فَلَخفل : ةيآلا هذه الت مث :لاق "تاعمجلل

 . 4اًيَغ نقلي

 . تاعيضلا اومزلو «دجاسملا اولطع : ىرصبلا نسحلا لاقو

 كباحصأ رذنأو زد «دواد اي :دواد ىلإ - ىلاعت - هللا ىحوأ :فوزاطعلا بهشألا وبأ لاقو

 دبعلاب عنصأ ام نوهأ نإو «ةبوجحم ىنع اهلوقع ايندلا تاوهشب ةقلعملا بولقلا نإف ؛تاوهشلا لكأ

 یاس ”همرخا نإ لغ تاوه ن ةو زا اذإ يدع قه

 هنا: لق نبأ نع 6 ىنمئمتلا 1 لاا وبا اقدح بالا ني دير اقدح دحمل لاقو
 امأ ؛نبللاو] نآرقلا : نيتنثا ىتمأ ىلع فاحأ ىنإ » : هي هللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع

 «نوقفانملا هملعتيف نآرقلا امأو «تاولصلا نوكرتيو تاوهشلا نوعبتيو نفل نوعي [نللا
 , نينمؤملا هب نولداجيف

 هوحنب ًاعوفرم هب «ةبقع نع «ليبق وبأ انثدح «ةعيهل “نبا نع ءىسوم نب نسح نع هاورو
 20 هب درفت

 ع : ةداتق لاقو ا : ىأ

 «ةديبع ىبأ نع < ا قاحسإ ىبأ نع «قاحسإ نب دمحمو «ةبعشو «ىروثلا نايفس لاقو

 .معطلا ثيبخ «رعقلا ديعب « منهج ىف داو :لاق <«ايَغ َنَوَقْلِي فوسف» : دوعسم نب هللا دبع نع

 منهج ىف داو :لاق 4یع نوقلي فوسف» :هلوق ىف ضايع ىبأ نع «دايز نع «شمعألا لاقو

 .مدو حيق نم

 «تاير نب دايز ني ديحم اندح « بلاط ىبأ نب سابع ينثدح : :ريرج نبا رفعج وبأ مامإلا لاقو

 نالجع )نب ىدص ةمامأ ابأ تثج :لاق ىعازخلا رماع نب نامقل نع «ىماطق نب ىقرش انثدح
 هللا لوسر لاق :لاق مث «ماعطب اعدف : :لاق ال هللا لوسر نم هتعمس اثيدح انثدح :تلقف ىلهابلا

 ءافيرخ نيسمخ اهرعق تغلب ام «منهج ريفش نم اهب فذق قاوأ ''")رشع ةنز ةرخص نأ ول » : ةي

 .؟؛هيلعا :أ ىف (۳) .؛تاعامجلل» :أ ىف (۲) .«نيكرات» :أ ىف )١(

 )٤( هللا دبع» :ت ىف (5) .«لبنق نبا نع» : ىف (0) .دنسملاو ءأ «ف نم ةدايز .

 .دنسملا ىف تبثملاو «ىنكلا امأ «ىنكلا» :أ ءف «ت «ه ىف (۷)

 ىف نبللا عضاوم نوبلطيو «ةعامجلا ةالص نعو راصمألا نع نودعابتي دارأ هنظأ» :ىبرحلا لاق امك نبللاب دارملاو )٤/ ٠١١( دنسملا (۸)

 . «ىداويلاو ىعارملا

 .2ىبأ) :ت ىف (9)

 ١ دنسملا( )6/١٤١(.

 .«تاوارشع رشع» :أ ىفو ءارشع رشعا :ف ىف (١١؟) .(ینثدح» :تاىف(١١)



 )51  ٦۳( تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا ۲٤٦

 امهيف ليسي ءمنهج لفسأ ىف نارئب » :لاق ؟ماثآو ىغ امو :تلق :لاق .« ماثآو ىغ ىلإ ىهتنت مث

 َنوَقْلي فوسف تاوهشلا اوعبتاَو ةالصلا اوعاضأ ل :هباتك ىف هللا ركذ '' ”ناتللا امهو ءرانلا لهأ ديدص

 . "904 اما قلي كلذ لعقي نمو نونزي الو » :ناقرفلا ىف هلوقو اع
 . ركنم هعفرو بيرغ ثيدح ذه

 عابتاو تاولصلا كرت نع عجر نم الإ : ىأ «(احلاص المع لمعو نمآو بات نم الإ ل : هلوقو

 كىلو :لاق اذهلو ؛ميعنلا ةنج ةئرو نم هلعجيو اهتبقاع نسحيو «هتبوت لبقي هللا نإف «تاوهشلا

 نم بئاتلا » :رخآلا ثيدحلا ىفو .اهلبق ام بُت ةبوتلا نال ؛كلذو ر الو ملا دراخاي
 الو «اثيش اهولمع ىتلا مهلامعأ نم نوبئاتلا ءالؤه صقني ال اذهلو 4206 هل بنذ ال نمك.بنذلا
 بهذو ءايسن كرتو ًارده بهذ كلذ نأل ؛اهدعب هولمع ام مهل “”صقنيف اهلبق هولمع امب اولبوق

 .ميلحلا ملحو «ميركلا مرك نم ءاناجم
 سلا نولتقي الو رحآ اهل للا عم نوعدي ال نيا هل :ناقرفلا ةروس ىف هلوقك انهه ء ءانثتسالا ذهو

 . اناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باعا هَل فعاضي . مانا ىلي كلذ لعقي نمو نونزي الو قحاب الإ هللا مرح يت
 « اميحَر اررفغ هللا تاكو ٍتانسح مهتائيس هللا لدبي كىلو احلاص المع لمعو نمآو بات نم ّذلِإ

 ۷١[. 548: ناقرفلا]

 اهيف نوعمسي ال 3 اًيتأم هدعو ناك ِهَنِإ بيغْلاب هدابع نمحّرلا دعو يتلا ندع تائجإ»

 ناك نم اندابع نم ثرو يتلا ةنجْلا كلت حد اًيشَعَو ةَرْكب اهيف مُر مهو امال أذل وق
 .4 9 افت

 يتلا ةماقإ :ىأ € ندع تاتج# ىه «مهبونذ نم نوبئاتلا ”اهلخدي ىتلا تانجلا : ىلاعت لوقي
 مهناقيإ ةدشل كلذو ؛هوأر امو هب نونمؤي ىذلا بيغلا نم ىه : ىأ «بيغلا رهظب (هدابع نمحرلا دعو

 . مهناميإ ةوقو
 داعيملا فلخي ال هللا نإف ؛هرارقتساو هتوبثو كلذ لوصحل ديكأت و :هلوقو

 .ةلاحم ال انئاك :ىأ [8١:لمزملا] # ًالوعفم هدعو )ناک و# :هلوقك ؛هلدبي الو

 .هنوتأيسو «هيلإ نورئاص دابعلا : ىأ (اام » :انهه هلوقو

 ىلع تتأ :برعلا لوقت امك «هتيتأ دقف كاتأ ام لك نأل ؛ايتآ : ىنعمب 4اًيتأم» :لاق نم مهنمو
 داوا دع امهالك «ةنس نيسمخ ىلع تيتأو «ةنس نوسمخ

 .«ناذللا» :ف ىف )١(

 )۱١/ ۷١(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .دوعسم نبا ثيدح اهدوجأو ءمهنع هللا ىضر «سابع نباو «ىراصنألا ديعس وبأو ءدوعسم نباو «كلام نب سنأ ثيدح نم ءاج (۳)
 . عاطقنا هيف هنكل (4150) مقرب نتسلا ىف هجام نبا هجرخأ

 .؟اهيلإ لخدي» :ت ىف (5) .«صقنف» :ف ىف (4)

 نم رج وعمم یف وه 1 یف .أ ف نم ةدايز (۷) .تاوصلا وهو «الوعفم هدعو ناك» :أ ىفو .ءأطخ وهو «ناك هنإ) :ت ىف )١(



 (57 «۱٦)تایآلا:ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 امك «هل ىنعم ال هفات طقاس مالك اهيف سيل تانجلا هذه :ىأ (اوغل اهيف نوعمسي ال 9 :هلوقو

 امالّس ًاليق الإ . ٩ اًميئأَت الو اوغَل اهيف نوعمسي ال :هلوقك ءعطقنم ءانثتسا ب # :هلوقو
 . ۲٠[ 76 :ةعقاولا] (امالس

 oY ‹تايشعلا تقوو تاركبلا تقو لثم یف : ىأ <اًيشَعَو ةركب اهيف مهفزر مهلو :  هلوقو

 مامإلا لاق امك «راونأو ءاوضأب اهيضم نوفرعي «بقاعتت تاقوأ ىف مهنكلو ̂ راهن وأ اليل كانه
 8ع

 :دمحا

¥ 

 لوأ » : ةع هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع مامه نع +: معي اج ؛قاررلا هع ندع

 الو ءاهيف '”'نوطخمتي الو ءاهيف نوقصيال ءردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع مهروص ةنحلا جلت ةرمز
 دحاو لكلو .كسملا مهحشرو ف ” مهرماجمو «ةضفلاو بهذلا مهطاشمأو مهتينآ .«نوطوغَتي

 «ضغابت الو مهنيب فالتخا ال «نسحلا نم ؛محللا ءارو نم ()امهيقاس خم یری «ناتجوز مهنم
 .«ايشعو ةركب هللا نوحبسي «دحاو بلق ىلع مهبولق

 . “هب ءرمعم ثيدح نم «نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 نب ثراحلا ىنثدح «قاحسإ نبا ني «ىبأ انثدح «بوقعي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع «ىراصنألا ديبل نب دومحم نع «ىراصنألا ليضف
 ةركب ةنجلا نم مهقزر مهيلع جرخي «ءارضخ ةبق ىف «ةنجلا بابب رهن قراب ىلع ءادهشلا»: ای

 .هجولا اذه نم دمحأ هب درفت . و

 .راهنلاو ليللا ريداقم :لاق (اًيشَعو ةركب اهيف مهقزر ملو » :سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 نع «دمحم نب ريهز تلأس :لاق ملسم نب ديلولا انثدح مهس نب ىلع انثدح : ريرج نبا لاقو

 مهلو ًادبأ رون ىف مه «ليل ةنجلا ىف سيل : لاق (اًيشعو ةركب اهيف مهقزر مهلو » : ىلاعت هللا لوق

 عفرب راهنلا رادقم نوفرعيو «باوبألا قالغإو بجحلا ءاخرإب ليللا رادقم 0 «راهنلاو ليللا رادقم
 ارا ر لا

 :لاقف ءةنحلا باوبأ ركذو ا نسحلا ن ديلا نع لسم ا نع دانسإلا اذهبو
 ه رور

 . لعفتف «ىقلغنا ىحتفنا ''؟'مهمّهتَف «ملکتو ملكتف < اها نق اهرهاظا یر 17" تارا

20200 

 )١( «نآ الإ» :ت ىف (۳) .؟ميثأت» :ت یف (۲) . هذه ىف :یآ» :ف «ت یف .

 .«نم مهرماجمو » :أ ىف (5) .«نوطختمي» :ف ىف (5) :. اراهنرا رن 8
 . «اهقاس» :ف ىف (۷)

 . )۲۸۳۲٤( مقرب ملسم حيحصو (۳۲۲۵) مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۱۹/۲) دنسملا (8)

 . «مث» :ت یف (۱۰) .«قاحسإ نب ىسوم نع» :ت ىف (9)

 . «تاقث هلاجر دانسإ» :(594 /5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )557/١( دنسملا (1)

 . مهفتف»:أ «ف ىفو «(«مهمهفيفا :ت ىف )١4( . «ةنجلا باوبأ» :ت ىف (1) ت تدير ىلا



 035 511 انبكلا فرت نود ییا دولا ےک یھ حجج

 7 سيل :ىشعو ةركب :ناتعاس اهيف :(اًيشَعو ةركب اهيف مفر مهلو# : هلوق ىف ةداتق لاقو
 . رونو ءوض وه امنإو «راهن الو ليل

 .انندلا, ىف نوهت اوناك اه لع هب نؤتوي نكلو يشع الو كب ااف نل هاج لاقو

 و «ىشعتيو ىدختي نم «مهیف معنالا ترلان و او
 .(ايشَعَو ةركب اهيف مهقزر مهلو » : ىلاعت لاقف « ميعنلا نم '؟””ههسفنأ ىف ام ىلع نآرقلا

 (ايشعرو ةركب اهيف مهقزر مهلو : نسحلا نع «ماشه نع «ديز نب دامح نع .ىدهم نبا لاقو

 .ليل اهيف سيل «روكبلا ىلع دري ىشعلاو «ىشعلا ىلع دري روكبلا :لاق

 «ىبأ ىنثدح «رامع نب روصنم نب میلس انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 نب ةملس.ىبأآ نعم 29 ريرج نب هللا دبع نع "”طاعمع لهآ ئفاق دایر نب: دمحم ابندخ

 ةنحلا لكو «ةنجلا تاودغ نم ةادغ نم ام » :لاق هَ ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «نمحرلادبع

 0 ناز غرلا نم تقلا ىلا هاندا نیلا وطاقم ةحور اھ هللا قرع ىلإ كي هنآ الإ اودع

 .ركنم ثيدح اذه :دمحم وبأ لاق

 انفصو ىتلا ةنجلا هذه :ىأ ( اًيقت ناك نم اندابع نم ثرون يملا ةنجلا كلت :[ىلاعت هلوقو]
 ءارسلا ىف - لجو زع - هلل نوعيطلا مهو «نيقتلا ا رو ىتلا ىه ةميظعلا تافصلا هذهب

Nنينمؤملا ةروس لوأ ىف ىلاعت لاق امكو «سانلا نع 2'' ”نوفانعلاوظيغلا 2" 'نومظاكلاو  : 

 نوري نيذّلا .نوثراّولا مه كعوأ» :لاق نأ ىلإ ( نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا . نونؤملا حلفأ دق
 ١-1١1[. :نونمؤملا] (نودلاخ اهيف مه سودرفلا

 كبر ناك امو كلذ نيب امو انفلخ امو اتيديأ نيب يب ام هل كبر رمأب الإ لر امو»

 .4 ۵ایس هَل مّلعَت له هتدابعل ربطصاو هدبعاف امهنیب امو ضرألاو تاومّسلا بر ت۵ایسن

 نب ديعس نع «هيبأ نع «رذ نب رمع انثدح :الاق عيكوو ىلعي انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 « ؟ انروزت امم رثكأ انروزت نأ كعنمي ام » :ليربجل وَ هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع« ر و ت

 ةيآلا رخآ ىلإ كبر رمأب الإ لزنتن امو ا تلزتف :لاق

 هاورو .هب رد نب نمع نع « ميعت ىبأ نع ةيآلا هذه ريسفت دنع هاورف «ىراخبلا هجارخإب درفنا

 ناكف «ثيدحلا رخآ ىف ةدايز امهدنعو . "هب ءرذ نب رمع ثيدح نم «ریرج نباو متاح ىبأ نبا

 )١( «لزنف» : ىف (۳) . أ هاف نم ةدايز (0) .«تمث» : ىف .

 ) )4ليدعتلاو حرجلا نم تبثملاو «ناميلس» :خسنلا عيمج ىف (4) . ؟مهسوفنا : ف ىف ٠۷١١/١/٤ .
 )١( ريدج» :أ ف« ت ىف (۷) . «طايمش» :أ ىف ( .

 «هدانسإلا اذهب روصنمل الإ اذه فرعيالو» :لاقو هب رامع نب روصنم نب ميلس قيرط نم (79414/7) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (۸)

 . ىوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو ىليقعلا هفعض رامع نب روصنمو

 .«نيفاعلاو» :ف «ت یف (۱۱) . ؟نيمظاكلاو» :ف «ت یف (۱۰) . «هلوقو» :أ ىفو ءت نم ةدايز (9)
 ١١ ( ء(۲۳۱/۱) دنسملا ) (۲٣٣۳/۱مقرب ىراخبلا حيحصو )٤۷۳١( ىربطلا ريسفتو )١١/۷۸( .



 س (50 ء٤٦ )ناتيآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 ا كارلا كلذ

 نم ةئ هللا لوسر دجوف < دیو هللا لويس نح ليرتحا نیا + نابع. نبا نع «ىفوعلا لاقو
 نيب امو اَفَلَح امو انيديأ نيب ام هَل كبر رمأب لإ لّزَسَن امو » «دمحم اي :لاقو ليربج هاتأف «نزحو كلذ

 . كاست كبر ناك امو كلذ

 ا ل اقا نولوقيو «ةليل ةرشع ىتنثا وهي دمحم نع ليربج ثبل :دهاجم لاقو

 ام هَل 1 كبر رمأب الإ لسن امو ¥ تلزنف .نظ لك نوكرشملا نظ ىتح« ىلع تر دقل «ليربجاي :لاق

 .ىحضلا ىف ذ ىتلاك ةيآلا هذهو : لاق هايس كبر ناك امو 7'2[ كلذ نيب امو افلح امو ايدي نيب

 . ليربج سابتحا ىف تلزن اهنإ :دحاو ريغو «ىدسلاو «ةداتقو ءمحازم نب كاحضلا لاق كلذكو

 ءاّموي نيعبرأ ليم هللا لوسر ىلع لوزنلا ليربج أطبأ :لاق ةمركع نع «نابأ نب مكحلا لاقو

 كيلإ تنك انأ لب :ليربج هل لاقف .2© كيلإ تقتشا ىتح تلزن ام»: لم ىبنلا هل لاقف ءلزن مث

 نبا هاور .ةيآلا € كبر ٍرمأب الإ لزسن امو ا :هل لق نأ ليربج ىلإ ىحوأف ءرومأم ىنكلو «قوشأ
 1 بیرغ وهو ‹ هللا همحر متاح ىبأ

 دهاجم نع ‹شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح «نائس نب دمحأ انثدح مج ىبأ نبا لاقو

 :ليربج هل لاقف ؟ليربج اي كسبح ام :هل لاقف ليربج هاتأ مث لكي یبنلا ىلع لسرلا تاطبأ :لاق

 ؟نوكاتست الو «مكبراوش نوذخأت الو ء مكمجارب نوقنت الو « مكرافظأ نوصقت ال متنأو مكيتأت فيكو

 .ةيآلا رخآ ىلإ « كر رْمأب الإ لزتتن امو 9: أرق مث

 ناميلس انثدح ‹«ىروصلا ميهاربإ نب ر لمحم انثدح «ىوحنلا رماع وبأ انثدح :ىناربطلا لاق دقو

 بعك ىبأ نع ا ایا «شايع نب ليعامسإ انثدح '"[ىقشمدلا] نمحرلا دبع نبا
 :لاقف « هل كلذ ركذف «هيلع أطبأ ليربج نأ ءال ىبنلا نع « سابع نبا نع «سابع نبا ىلوم

 . مكبجاور نوقنت الو «مكبراوش نوصقت الو «مكرافظأ نومّلقت الو «نوتتستال متنأو فيكو

 0 « شايع نب د ليعامسإ نع «ناميلا نبأ نيك ا ماجا هاور اذكهو

 ”[نتخ ع نب ة ةريغللا انثدح 0 ا انثدح :دمحأ ا 2

٠ mT0 اهيلإ لزني مل 0 5 هنإف  
 مآ :اةف امو «اينذلا ما :اتيديأ ن ام ةدارملا ليف 4 اتفْلخ امو انيديَأ نيب ام هل 8: هلوقو

 نب ديعسو «دهاجمو «ةمركعو «ةيلاعلا ىبأ لوق اذه . نيتخفنلا نيب ام :# كلذ نيب امو » «ةرخآلا

 .أ ءف ‹ت نم ةدايز (۳) . ؟هلوق ىلإ) :أ ءاف «ت ىف (۲) .أ «ف ‹«ت نم ةدايز )١(

 ىف الإ فرعي الو ىمسيال» :ةعرز وبأ لاق «سابع نبا ىلوم بعك وبأ هدانسإ ىفو )1547/١( دنسملاو )1١/١١( ريبكلا مجعملا (4)

 . «ثيدحلا اذه

 )٥( «لزنتي»: أ ف ىف (5) . دنسملاو ءأ نم تبثملاو ««نع» :ف «ت «ه ىف .

 . (59737/5) دنسملا (۷)



 V۰) _ كك )تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا 0°

 , سنأ نب عيبرلاو ‹«ىدسلاو ءامهنع ةياور ىف« ةداتقو .ريبج

 ءايندلا نم ىضم ام: ىأ © انفلخ اموإط « ةرخآلا رمأ نم لبقتسن ام : انيديأ نيب ام: ليقو
 «ريبج نب ديعسو « سابع نبا نع هوحن ىوري ٠ ةرخآلاو ايندلا نيب ام :ىأ © كلذ نيب امو »

 : ملعأ هللاو ًاضيأ ريرج نبا هراتخاو .ىروثلاو ‹ جيرج نباو «ةداتقو «كاحضلاو

 . كبر كيسن ام :هانعم : [ىّشسلاو] دهاجم لاق :(اًيسن كبر ناك امو  :هلوقو
 «ىَلَق امو كبر كعدو ام . ئجس اذإ ليَللاو . ىحضلاو» : هلوقك ةيآلا هذه نأ هنع مدقت دقو

 .[؟١ :ىحضلا]

 ناو نب دمحم انثدح « ىقشمدلا دمصلا دبع نب دمحم نب ديزي انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىبأ نع «هيبأ نع «ةويح نب ءاجر نب مصاع انثدح «شايع نب ليعامسإ انثدح  "”رهامجلا ابأ ىنعي
 وهف [هنع] تكس امو «مارح وهف مرح امو «لالح وهف هباتك ىف هللا لحأ ام » :لاق هعفري ءادردلا
 كبر ناك امو  :ةيآلا هذه الت مث «ًائيش ىسنيل نكي مل هللا نإف «هتيفاع هللا نم اولبقاف «ةيفاع

00 

 فرصتملاو هيف مكاحلاو «هربدمو كلذ قلاخ : ىأ] 4 امه امو ضرألاو تاَومّسلا ابر :  هلوقو

 نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق :4 يمس هل مَلْعَت له [هتدابعل ربطصاو هدبعاف » «همكحل بقعم ال ىذلا

 .اهبش وأ ًالثم برلل ملعت له :سابع نبا

 .مهريغو جيرج نباو «ةداتقو « ريبج نب ديعسو «دهاجم لاق كلذكو

 همساأ سدقتو 01 ىلاعتو كرابت هريغ نمحرلا ىمسي دحأ سيل : سابع نبا نع« ةمركع لاقو

 ندع , eo م ا سل
 ثا كي ملو لبق

 هب نو يب ل حق ف د نع وح لع ذأ هن نب طول
 .4 © لص

 بجعت نإو # :ىلاعت لاق امك «هتوم دعب هتداعإ دعبتسيو بجعتي هنأ ناسنإلا نع نابت يحي

 عال

 )١( ؟ريهامجلا ابأ» :أ ىف (۳) . «سابع نبا» :ت ىف (۲) . فءات نم ةدايز .
 )( «انسنيل» :أ ىف (9) . أ ف «ت نم ةدايز .

 ) )5«حلاص هدانسإ» :لاقو هب شايع نب ليعامسإ نع نمحرلا دبع نب ناميلس قيرط نم (۱۲۳) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو .

 كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )۲/ ۳۷١( ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هقيرط نمو )٠١/ ١١( نع نيكد نب لضفلا ميعن ىبأ قيرط نع

 «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو هب هيبأ نع ءاجر نب مصاع .

 هنع هللا ىضر ناملس ثيدح نم دهاش هلو .

 ) )۷ف «ت نم ةدايز ٠ .أ



 V7) ۲٥۱ هكر ب رح
 سمو م م

 ا اطا ينل اهي ريا ور مالا ياي م الدقم يدوس دا نیم میصخ ره اذ

 جرخأ فس تم ام اذئأ ناسنإلا لوقيو# : انهه لاقو 178 ۷ ثا
 ىنعي «ةداعإلا ىلع ةءادبلاب «ىلاعت «لدتسی 4 اش كي ملو لبق نم هانقلخ ان ناسنإلا ركذي الوأ .

 مرو ر لاق امك ءائيش راص دقو هديعي الفأ ءائيش كي مله ناسنإلا ا ىلاعت ا

 5 0 ىايإ u امأ ‹ ىنيذؤي E مدآ نبا ىناذآو بیگی نأ اك 0 دق
 انأو « ًادلو ىل نإ :هلوقف ىايإ هاذأ امأو « هرخآ نم ىلع نوهأب قلخلا لوأ سيلو «ىنأدب امك ىنديعي
 ٠ ۲ دحأ ًاوفك ")هل نكي ملو« "دلوي ملو دلي مل ىذلا ءدمصلا دحألا

 نأ دبال هنأ «ةميركلا هسفنب «ىلاعتو كرابت «برلا مسقأ ( نيطاّيشلاو مِهَنرشحنل كبروفإ» : هلوقو
 .4 اج منهج لوح مهَنرضحتل مث ظ للا نود نم نود اوناك نيذلا ماو اج ورب

 .[78 :ةيثاجلا] ةيئاج ما لك ئرتو » :هلوقك اورق + ىتعي + نابع قنا نع. ىفوعلا لاق

 نع «ةرم نع یورو « ًامايق :ىنعي : :4 انج منهج لوح مهَّترضحنل مثل : هلوق ىف ىدسلا لاقو
 , 00 [هلثم] دوعسم نبا

 نمحرلا ىلع دشأ مهيأ » .دهاجم هلاق .ةمأ لك نم :ىنعي « ةعيش لك نم نعل مث 3 : هلوقو

 .4 ايتع

 لوألا سبحي : لاق دوعسم نبا نع «صوحألا ىبأ نع ء"[رمقألا نب ىلع] نع «ىروثلا لاق
 :هلوق وهو« امرج رباكألاف «رباكألاب أدب مث ءاعيمج مهاتأ «ةدعلا تلماكت اذإ ىتح .رخآلا ىلع

 . «اًيتع نمحَرلا ىلع دشأ مهيأ ةعيش لك نم نعل مثل
 * لك لهأ نم نعزننل مث :لاق متع محلا ىلع دش مهيأ ةعيش لك نم نع مث :ةداتق لاقو

 هلوقك اذهو .فلسلا نم دحاو ريغو «جيرج نبا لاق اذكو .رشلا ىف 0 [مهءاسؤرو] مهتداق نيد
 لاق رالا نم اًفعض َباَذَع مهنآق انوُلْأ ءال انبر مهالوأل مهارخأ تاق اعيمج اهيف اوكراذا اذإ تح ل : ىلاعت
 منك امب باَذَعْلا اوفوذف لضف نم اَنيَلع مكل ناك امف مهاَرْخَأل مهالوأ تّلاقو . نوملعت أل نكلو فعض لكل
 . [۳۹ .8”7:فارعألا] «نوبسكت

 هنأ دارملاو ءربخلا ىلع ربخلا فطعل انهه «مث» م ل #9 : هلوقو
 فيعضت قحتسي 2''”نمبو ءاهيف دّلْخيو منهج رانب ىلصي نأ دابعلا نم قحتسي نمب ملعأ ىلاعت

 )١( «ىل» :أ ءف ىف (۳) . «دلوأ ملو دلأ» :أ ف ت یف () .أ ءف نم ةدايز .

 )4( مقرب ىاخبلا حيحص )٤4۷٥( .

 .ىربطلا نم تبثمللاو؟ىبأ» :ه ىفو ءأ ءف ءت نم ةدايز )١( . أ «ف نم ةدايز (05)
 . أ ءف «ت نم ةداير (9) . ؟لهأ لک نم» :ف «ت یف (6) . ؟ةريغملا» :ت ىف (۷)

 . ؟نمو» :أءف «ت یف (۰)



 (۷۲ )۷١« ناتيآلا:ميرم ةروس - سماخلا ءزحلا حلب ب بل بل يبه غعغدمو؟

 . «نومّلعت ال نكلو فعض لكل لاق ا: ةمدقتملا ةيآلا ىف لاق امك «باذعلا

 رذنو اوقثا نيذّلا ىجتن مث © اًيضقم امتح كبر ئَلع ناك اهدراو الإ مُكَس نإو»

 . 4 © ينج اهيف َنيِملاّظلا

 دايز نب ريثك نع «ناميلس نب دلاخ انثدح «برح نب ناميلس انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 :مهضعب لاقو .نمؤم اهلخدي ال :انضعب لاقف ءدورولا ىف انفلتخا :لاق ةّيمس ىبأ نع «ىناسربلا
 ىف انفلتخا انإ :هل تلقف «هّللا دبع نب رباج تيقلف . اوقتا نيذلا هللا ىجني مث ءآعيمج اهنولخدي

 ؛هينذأ ىلإ هيعبصأب ىوهأو  اعيمج اهنولخدي 2' ٌهَرَم ناميلس لاقو  اعيمج اهنودري :لاقف ءدورولا
 نوكتف «اهلخد الإ رجاف الو رب ىقبي ال » :لوقي يي هللا لوسر تعمس نكأ مل نإ امض :لاقو

 ىجني مث « مهدرب نم ًاجيجض رانلل نإ ىتح «ميهاربإ ىلع تناك امك ٌامالسو ًادرب ا ىلع

 1 هوجرخي ملو بیرغ . a اهيف نيملاظلا رذيو ءاوقتا نيذلا هّللا

 نادعم نب دلاخ نع «ناورم ىبأ نع راكب نع «ةيواعم نب ناورم انثدح :ةفرع نب نسحلا لاقو

 اهيلع متررم دق :لاق ؟ رانلا ىلع دورولا انبر اندعي ملأ :ةنجلا اولخد ام دعب ةنجلا لهأ لاق : لاق

 . ةدماخ ىهو

 ناك :لاق مزاح ىبأ نب سيق نع «دلاخ ىبأ نب + ليعاسنإ نع ع نبا نع «قازرلا دبع لاقو

 ؟ كيكبي ام 50 هتأرم ١ تكيف « ىكبف «هتأرما رجح ىف هسأر ًاعضاو ةحاور نب هللا دبع

 الف «(اهدراو الإ" مکنَم نإو » : لجو زع هللا لوق 3 ىنإ :لاق . تيكبف ىكبت كتبأر °: تلاقف

 . ًاضيرم ناكو : ةياور ىفو« (840؟هيإ مأ اهنم وجنأ ىردأ

 ؟ ةرسيم ابأ اي كيكبيام : ليقف «ىكبي مث ىندلت مل ىمأ تيل اي :لاق هشارف ىلإ ىوأ اذإ ةرسيم وبأ

 5 ی نورداص انآ ربح ملو «اهودراو انآ انربخأ : لاقف

 ؟رانلا دراو كنأ كاتأ له :هيخأل لجر لاق :لاق ىرصبلا نسحلا نع «كرابملا نب ر هللا دبع لاقو

 ًاكحاض ىئر امف لاق] ؟كحضلا ميفف :لاق .ال :لاق ؟ اهنع رداص كنأ كاتأ لهف :لاق .معن :لاق
 . ۰ ([هللاب قحل ىتح (١٠)ع شيل

 . «نينمؤملا» :ف ىف (۲) . «ةرم نب ناميلس» :أ ىف )١(

 .«تاقث هلاجر» )١١٠/۲(: بيغرتلا ىف ىرذنملا لاقو (۳۲۸/۳) دنسملا (۳)

 . «تلاق» :أ ىف )١( . ؛لاق» :ف ىف (9) . ؟نع» :ف ىف (4)

 . ؟مکنم امو» :ت ىف (۷)

 . )۱١/۲( قازرلا دبع ريسفت (۸)

 . )477/١5( ىربطلا ريسفت (9)

 .ىربطلاو أ ءف نم ةدايز )۱١(



 و د ت 007 و ر ةروس یا وإلا

 عفان مصاخي سابع نبا عمس نم ىنربخأ «ورمع نع ءةتييع نبا انربخأ :ًاضيأ قازرلا دبع لاقو

 امو مُكَنِإ » : سابع نبا أرقف ءال :عفان لاقف ؟لوخدلا: دورولا :سابع نبا لاقف «قرزألا نبا
 هموق مدقي » :لاقو ؟ال مأ اودرو ٨۸( :ءايبنالا] € نودراو اهل متنأ منهج بصح هللا نود نم ودعت

 جرخن له رظناف ءاهلخدنسف تنأو انأ امأ ؟ال ما وه دروأ :[48 :دوه] راَتلا مهدروأف ةمايقلا موي

 ")عفان كحضف كبيذكتب اهنم كجرخم هللا ىرأ امو ؟ال مأ اهنم

 ا س قرزألا نب عفان وهو - ىرورخ لا دشار وبأ لاق :لاق ءاطع نع ۰ جيرج نبا یورو

 هموق مدقي $ : هلوق نيأ ؟تن تنأ نونجمأ :كليو نانا لاقف ۰ ۲ :ءايبنالا] اھسیسح نوعمسي

 مكنم نإو  ء[١۸ : ميرم]€ ادرو منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو $ ء[۹۸ :دوه]4راّثلا مهدروأف ةمايَقْلا موي
 , 21 هلا خداو + الاس نانلا نم: ىتجرتلا مهللا :ىضم نم ءاعد ناك نإ هللاو ؟#اهدراو الإ

 ديبع نع كلما دبع نع «طابسأ انثدح «ىبراحملا ديبع نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 «قرزألا نب عفان وهو «دشار وبأ :هل لاقي لجر هاتأف «سابع نبا دنع تنك :لاق دهاجم نع هللا

 أ :لاق ؟#* ايضقُم امتح كبر ىلع ناك اهدراو الإ مكنم نإو# : هللا لوق تيأرأ «سابع نبا اي :هل لاقف

 . ال مأ اهنع ردصن له :رظناف ءاهدلرنسف دشار ابأ اي تنأو انآ

 اهؤرقي سابع نبا عمس نمع فا «ةبعش لاق :ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 00 رافكلا :ىنعي «اهدراو الإ مهنم نإو» 5 !)(كلذك]

 الإ مهنم نإو» :كلذك اهؤرقي ةمركع عمس هنأ < © لا فلولا ني ورمع یوو :اذكهتو

 .ريرج نباو متاح ىبأ نبا هاور .اهؤرقن انك كلذك .ةملظلا مهو :لاق ««اهدراو

 : ىنعي «ًضُقُم امتح كبر ىلع ناك اهدراو الإ مكس نإو» 0 اع نيا وع + ىف وعلا لاقو
 درولا سئو راتلا مهدروأف : ةمايقلا موي هموق مدقي» : نوعرفل هللا لوق ىلإ ج الأ « رجاقلاو ربلا

 .رداصب سيلو الود رانلا ىف دورولا ىمسف ذ «( ادرو منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو » « دوروملا

 وه هللا دبع نع قرع نع «ىدسلا نع «ليئارسإ نع «نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 مث ءمهلك “(رانلا] سانلا دري » :ةيب هللا لوسر لاق :«اهدراو الإ مكنم نإو دوعسم نبا

 . « مهلامعأب اهنع نوردصي

 )١( ؟ اهودروأ» :أ ىفو «؟مهدروأ» :ت یف (۲) . «دوروملا» :ت ىف .

 )۳( قازرلا دبع ريسفت )؟/١١7( .

 . )87/١5( هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 . )۸٤/١١( ىربطلا ريسفت (6)

 .أءف «ت نم ةدايز ()

 . (87/15) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)

 .دنسملاو ءأءف «ت نم ةدايز (9) .«ینسلا» :أ ىف (۸)



Yo (۷۲ «۷۱) ناتيآلا:ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا 

 )هب ىدسلا نع «ليئارسإ نع «هللا ديبع نع «ديمح نب دبع نع ىذمرتلا هاورو نم هاورو . ا )
 . "7 “نوقوم دوعسم نبا نع «ةرم نع «ىدسلا نع «ةبعش قي

 نب هللا دبع نع ةَرم نع «ىدسلا نع «طابسأ هاور دقو .ًاعوفرم انهه ثيدحلا اذه عقو اذكه

 طارصلا نع نوردصي مث «رانلا لوح مهمايق مهدوروو «طارصلا ًاعيمج سانلا دري :لاق دوعسم

 ءريطلا لثم رمي نم مهنمو «حيرلا لثم رمي نم مهنمو «  قربلا لثم رمي نم مهنمف «مهلامعاب

 نإ ىتح ء«لجرلا ودعك رمي نم مهنمو «لبإلا دوجأك رمي نم مهنمو «ليخلا دوجأك رمي نم مهنمو

 ضحد طارصلاو .طارصلا هب 2"”افكتي رمي «هيمدق ىماهبإ ''”ىعضوم ىلع هرون لجر ارم مهرخآ
 ركذو .سانلا اهب نوفطتخي «ران نم بيلالك مهعم «ةكئالم هاتفاح «داتقلا كسحك كسح هيلع «ةلزم

 . متاح ىبأ نبا” هاور .ثيدحلا مامت

 نع «قاحسإ وبأ انربخأ «ليئارسإ انثدح ءرضنلا انثدح «ملسأ نب دالخ انثدح :ريرج نبا لاقو

 دح لثم منهج ىلع طارصلا :لاق «اًهدراو الإ مكنم نإو » :هلوق : هللا دبع نع “صوحألا ىبأ
 «مئاهبلا دوجأك ةعبارلاو «ليخلا دوجأك ةثلاثلاو «حيرلاك ةيناثلاو «قربلاك ىلوألا ةقبطلا رمتف .فيسلا

 . مّلَس مّلس مهللا :نولوقي ةكئالملاو نورمي مث

 «رباجو «ةريره ىبأو «ديعس ىبأو «سنأ ةياور نم ءامهريغو نيحيحصلا ىف دهاوش اذهلو

 . 9 مهنع هللا ىضر «ةباحصلا نم «مهريغو

 مينغ نع« اة لا ىبأ] نع و يلع نبا انثدح .بوقعي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ىوتسي ىتح ةلاهإ 'نتم اهنأك ١١2)7سانلل رانلا كسمت :بعك لاقف ءرانلا دورو اوركذ :لاق سيق نبا

 :لاق . ىباحصأ ىعدو « كباحصأ ىكسما نأ :دانم اهيداني مث ‹ مهرجافو مهرب ‹قئالخلا مادقأ اهيلع

TO 5 (۳) Eلاق . مهبايث هیدن نونمؤملا جرخيو «هدلوب لجرلا نم مهب ملعأ ىهلو ءاهل ىلو لكب فسختف ت  

 , 'نیتبعش وذ دومع مهنم دحاو لك عم «ةنس ةريسم اهتنزخ نم نزاخلا ىبكنم نيب ام :بعك

 . “فلا ةئامعبس رانلا ىف هب عرصيف عفدلا هب عفدي

 )١( دنسملا )٤١٤/١( مقرب ىذمرتلا ننسو )١1859” )7«هعفري ملف ىدسلا نع ةبعش هاورو «نسح ثيدح» :لاقو .

 ) )۲(اعوفرم» :ف «ت ىف .

 )*( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۱١۰( .

 ) )5«أفكيف رميف» :أ ىف (0 .؟عضوم» :أ ىف (5) .«فطاخلا قربلا» :أ ف ىف .

 ) )۷«صوحألا ىلوم» :ت ىف (۸) . «هاورو» : ف ءتاىف .

 ) )9هدانسإ فّعضو (751) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورف سنأ ثيدح امأ .
 مقرب ملسم حيحصو (70177) مقرب ىراخبلا حيحص ىف وهف ةريره ىبأ ثيدح امأو )۱۸۲( .

 مقرب ملسم حيحصو (161/4) مقرب ىراخبلا حيحص ىف وهف ديعس ىبأ ثدح امأو )۱۸۳(.

 )٠١( ىربطلاو ءأ ءف «ت نم تبثملاو ؛ىليل ىبأ نبا» :ه ىف .

 )١١( «سانلا» :أ ءف ىف . )١0( «مهب ملعأ ىهو اهيلو لكب فسختف» :أ ىف (۳) . «نيب» :أ ىف .

 )٤( «نيتبعشو دومعال : | ءف «ت یف .

 )١5( ىربطلا ريسفت )۸۲/۱١( .



 00 (۷۲ )۷١« ناتيآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 مأ نع «رباج نع «نايفس ىبأ نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 دحأ - هللا ءاش نإ - رانلا لخدي الأ وجرأل ىنإ » :ق هللا لوسر لاق :تلاق ةصفح نع «رشبم
 ف تل ؟(اهدراو الإ مكنم نإو » لوقي ٍهللا سيلا :تلقف تلقف : 'تلاق ؟ ةيبيدحلاو ًاردب دهش

 .©© يج اهيف نيملاظلا رو اونا نيذلا ىج م 9 :لوقي
 نعبر ناف ىلا نع شعلا هد نيرا خيا دخ اقبالا ار

 ال » :لاقف «ةصفح تيب ىف ا هللا لوسر ناك :تلاق  ةثراح نب ديز ةأرما -رشبم مأ نع «رباج
 لاقف ؟4 اهدراو لإ مكنم نإو » : لوقي هللا سيلأ :ةصفح تلاق « ةيبيدحلاو ًاردب دهش دحأ رانلا لخدي

 . 0 اوقتا ن نيذّلا ىجنن من : اا هللا لوسر

 لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ديعس نع «ىرهزلا ثيدح نم « نيحيحصلا ىفو
 «  مسقلا ةَّلحَت الإ ءرانلا هسمت دلولا نم ةثالث نيملسملا نم دحأل تومي ال» ب لوسر

 الك ىبنلا نأ ؛ةريره ىبأ نع «بيسملا نبا نع «ىرهزلا ىنربخأ :رمعم لاق :قازرلا دبع لاقو
 رولا ي © مسقلا ةلحت الإ رانلا هسمت مل ةث ةثالث هل تام نم » :لاق

 : لاق ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع عةعمز انئدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاقو
 لاق.« مسقلا ةلحت الإ رانلا هسمت ءدلولا نم ةث الث ملسمل تومي ال » :لوقي ةي هللا لوسر تعمس

 , 9 4 ايم امتح كبر لع ناک اهدراو الإ مكس نإو ظ :ةيآلا هذه ديري هنأك :ىرهزلا
 نمحرلا دبع انثدح .27ةريغملا وبأ انثدح «2' '”ىعالكلا راكب نب نارمع انثدح :ريرج نبا لاقو

 لوسر جرخ :لاق «ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع ؛هللا ديبع نب ليعامسإ انثدح «ميمت نب ديزي نبا
 اهطلسأ ىران ىه :لوقي ىلاعت هللا نإ ١ :لاق مث «هعم انأو ءاّككعو هباحصأ نم الجر دوعي ةي هللا
 239 هجولا اذه نم هوجرخي ملو بیرغ '« ةرخآلا ىف رانلا نم هظح نوكتل ؛نمؤملا ىدبع ىلع

 لك ظح ىمحلا :لاق دهاجم نع ءدوسألا نب نامثع نع نامي نبا انثدح «بيرك وبأ انثدحو
 . 4 اهدراو الإ مكنم نإو » :أرق مث «رانلا نم نمؤم

 نب ذاعم نب لهس نع ,ءدئاف نب نابز انثدح «ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 رشع اهمتخي ىتح  دحأ هللا وه لف : أرق نم » :لاق ب هللا لوسر نع «هيبأ نع «ىنهجلا سنأ

 .؛لاق» :أ ىف () .؛لاق١ :تاىف )١(

 .(586 /5) دنسملا (*)

 .«قيقش) :ت ىف (0) . ت نم ةدايز ()

 ( دنسملا )١/۳١۲(.

 .(۲۹۳۲) مقرب ملسم حيحصو (7797)مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 .(١١/؟)قازرلا دبع ريسفت (۸)
 .(؟705) مقرب ىسلايطلا دنسم (5)

 .«ةبعش وبأ» :ت ىف )١١( .«ىعالخلا» :ت یف )٠١(
 .هب ةريغملا ىبأ نع ىيحي نب دمحم قيرط نم (۳۸۲ /۳) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (8731/5) ىربطلا ريسفت )١١(



  ۲0٦ناتيآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا )۷۱« ۷۲(

 :25ْ] هللا لوسر لاقف «هللا لوسر اي رثكتسن ًاذإ :رمع لاقف .« ةنجلا ىف ًارصق هل هللا ىنب «تارم
 . «بیطأو رثكأ 2)[هلل»

 نيقيدصلاو نييبنلا عم ةمايقلا موي بتك هللا ليبس ىف ةيآ فلأ أرق نم» : دا هللا لوسر لاقو

 هللا ليبس ىف نيملسملا ءارو نم سرح نمو .هللا ءاش نإ ءاقيفر كئلوأ نسحو «نيحلاصلاو ءادهشلاو

 الإ مكنم نإو» :ىلاعت هللا لاق« ءمسقلا ةلحت الإ هينيعب رانلا ري مل «ناطلس “"ةرجاأب ال ًاعوطتم

 ةئامعبسب» :ةياور ىفو .«فعض ةئامعبسب ةقفنلا وف ف را1 ليبس ىف ركذلا نإ نإو «(اهدراو

 0 فلأ

 ني ىبأ نب ديعسو ] بويأ نب ىيحي نع «٠ بهو نبا نع ‹رهاطلا ىبأ نع «دواد وبأ یورو

 فعاضت ركذلاو مايصلاو ةالصلا نإ »: ةي هللا لوسر نع «هيبأ نع «لهس نع «"نابز نع امهالك

 . ۲ فعض ةئامعبسب هللا ليبس ىف ةقفتلا ىلع

 a ST O «اهدراو الإ مكنم نإو» :هلوق ةداتق نع هَرَمْعَم نع «قازرلا دبع لاقو

 نيملسملا دورو :لاق 4 اهدراو الإ مكن نإو» :هلوق ىف ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 تالازلاو نولازلا « : لک ىبنلا لاقو ءاهولخ دي نأ :نيكرشملا دوروو ءاهيرهظ نيب رسجلا ىلع رورملا

 لس سدا :مهؤاعد «ةكئالملا نم ناطاّمس ذئموي رسجلاب طاحأ دقو «ريثك ذئموي

 . ًابجاو ًامسق :لاق «ايضقُم امتح كبر ىلع ناك : هلوق ىف دوعسم نبا نع «ةرم نع «ىدسلا لاقو

 .'"ےیرج نبا لاق اذكو .ءاضق :لاق ء''[امتح1:دهاجم لاقو

 طقس نم اهيف طقسو «رانلا ىلع مهلك قئالخلا رم اذإ :ىأ © اوقتا نيذّلا ىجنن مث :هلوقو

 .مهلامعأ بسحب اهنم نيقتملا نينمؤملا ىلاعت هللا ىجن «مهبسحب «ىصاعملا ىوذ ةاصعلاو رافكلا

 رئابكلا باحصأ ىف نوعفشي مث ءايندلا ىف تناك ىتلا مهلامعأ ردقب مهتعرسو طارصلا ىلع مهزاوجف

 تاراد الإ «رانلا مهتلكأ دق ًاريثك ًاقلخ نوجرخيف «2"!نونمؤملاو نويبنلاو ةكئالملا عفشيف «نينمؤملا نم

 «ناميإلا نم مهبولق ىف ام بسحب رانلا نم مهايإ مهجارخإو  دوجسلا عضاوم ىهو  مههوجو

 ىذلا مث] «هيلي ىذلا مث ءهيلي ىذلا مث «ناميإ نم رانيد لاقثم هبلق ىف ناك نم ًالوأ نوجرخيف

 رانلا نم هللا جرخي مث ناميإ نم ةرذ لاقثم ىندأ ىندأ ىندأ هبلق ىف ناك نم اوجرخي ىتح 2'*![هيلي

 .كتشملاو 1 «اف نم ةدايز )١(

 )۲( /؟)دنسملا ٤۳۷(.

 .أ ف نم ةدايز (6) .رجأب» :ف «ت یف (۳)

 .هنع هللا ىضر سنأ نب ذاعم ثيدح نم ٤۳۷( /۳)هدنسم ىف دمحأ هاور (5)

 .«ناير» :أ ىف (۷) .أ ءف نم ةداير )١(

 .(5194) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)

 )١١/۲(. قازرلا دبع ريسفت (9)

 .(87 /5١)ىربطلا ريسفت (۱۰)

 ."نينمؤملاو نييبنلاو ةكئالملا هللا عفشيف» :ت ىف )١7( .«ريرج نبا» :ت ىف (۱۲) .أ «ف نم ةدايز )١١(

 .أ ءف نم ةدايز(5١)



 ۷ 014 «۷۳) ناتيآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 بجو نم الإ رانلا ىف ىقبي الو ءطق ًاريخ لمعي مل نإو «هّللا الإ هلإ ال : :رهدلا نم ًاموي لاق نم

 مث» : ىلاعت لاق اذهلو ؛ لك هللا لوسر نع ةحيحصلا ثيداحألا كلذب كدرو امك «دولخلا هلع

 . 4اينج اهيف َنيملاظلا رذنو اوف ذا نيدلا ىجنن

 امام ريخ نيقيرفلا ىأ اونمآ نيذّلل اورفك نيدْلا لاق تانیب انتايآ مهيلع ىلتت اذإو »

 ا تور مرر ا ا

 :ناهربلا ةحضاو ةجحلا ةنيب ةلالدلا ةرهاظ هللا تايآ مهيلع "ىلتت نيح رافكلا نع ىلاعت ربخي
eS e 

 نوكن فيكف : :نونعي ءًاقراطو ًادراو ا مهيدان أ « ثيدحلل اس 6 )[ايدن

 مقرألا ىبأ نب مقرألا راد ىف نورتتسم نوفتخم '؟)[مه نيذلا] كئلوأو ا هذهب نحنو

 ناک ول اونمآ نیل اورقك نیذُلا لاقو » :مهنع ًاربخم ىلاعت لاق امك . ؟قحلا ىلع رودلا “ "نم اهوحنو

 »111: ءارعشلا] (نولذرألا كعبتاو كَل نمؤنأ» : حون موق لاقو ..: فاقحألا] هيل !انرفس اه اريح

 ركنا مابا ل ينم لع لن هزم ارغل نحب مهتم نق نارو :ىلاعت لاقو

 ةمأ نم مكو : ىأ © ٍنَرَق نم مهب انكلهأ مكرإ» :مهتهبش مهيلع ادار ىلاعت لاق اذهلو ؟[57“ :ماعنألا]

SSالاومأ ءالؤه نم نسحأ اوناك : ىأ 4 ايءرو اًناَنَأ نسحأ مهل  
 أو رظانمو ةعتمأو

 :ماقملا :لاق © ايدن نسحأو امام ريخ : سابع نبا نع ءِناَيبَظ ىبأ نع «شمعالا لاق "”[و]
 .رظنملا :ىئارلاو «عاتملا :ثاثألاو «سلجملا :ىدنلاو «لزنملا

 اوناك ىتلا ةجهبلاو ةمعنلاو سلجملا :ىدنلاو «نكسلا ا : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 تانج نم اوکرت مک » :نآرقلا ىف مهنأش صقو مهكلهأ '" 'نيح نوعرف موقل هللا لاق امك وهو ا

 نيلجلا ؛ئدنلاو نكسملا :ماقملاف ء[١۲ ء١٠ :ناخدلا] 4 ميرك مامو“ عورزو . نويعو
 :' طول موق رمأ نم هلوسر ىلع صق اميف "[هللا] لاقو هيف نوعمتجي اوناك ىذلا عمجملاو
 . ىدانلا :سلجملا ىمست برعلاو ء[۲۹ :توبكنعلا] 4ركنملا مكيدان يف نوتأتو#

 لهأ TIE ‹ ةفاشق مهيفو «ةنوشح مهشيع ىف د دمحم باحصأ اوأر ال :ةداتق لاقو

 .كاحضلاو «دهاحم لاق اذكو .4 ايدن نسحأو اًماَقَم ريخ نيقيرفلا ىأ» : ا

 : ىئرلاو ٠ بايثلا :لاق نم مهنمو . عاتملا :لاق نم مهنمو .لاملا وه :ثاثألا ىف لاق نم مهنمو

 .أ ف نم ةدايز ٤( 2 . «ىلتي» :ف ىف (0) .(رهدلاا نم اموي هللا الإ هلإ ال : لاق نم» :ف ىف )١(

 .2ىتحا :ت یف (۷) .ت نم ةدايز () .«یف» :ت یف (0)
 .«لاق ذإ طول» :أ ىف )٠١( .ف «ت :نم ةدايز (9) .؟زونکو» :أ ءف «ت یف (۸)

 .«نوعمسيل :أ «ف «ت یف (۱۲) .«مهيفو» :ت ىف )١١(



 (175 )۷٥« ناتيآلا :ميرم ةروس  سماخلا ءزجلا ل لل ل ل

 . حيحص براقتم لكلاو .ًاروص

 باذَعلا امِإ نودعوي ام اوأر اذإ ىح ادم نمحرلا هل ددميلف ةلالضلا ىف ناك نم لقط
 م دش ها م

 . 49 اج فمان رش وه نم نولس ةعاسلا انو

 ىلع مكنأو قحلا ىلع مهنأ .«نيعدملا مهبرب نيكرشملا ءالؤهل «دمحم اي «لُق# :ىلاعت لوقي
 (7همحرلا هلهمأف :ىأ «ادم نمحرلا هل ددميلف# ءمكنمو انم :ىأ 4ةلالضلا ىف ناك نما :لطابلا

 ىهيتأت ةتغب 4 ةَعاسلا امو ءهبيصي 4باَذَعلا اًمِإ ءهلجأ "”ىضقنيو هبر ىقلي ىتح «هيف وه اميف
 ةيريخ نم هب اوجتحا ام ةلباقم ىف :"[ىأ] 4 ادنج فعَضأَو انام رش وه نمل ذئيح ( نوملعيسف»
 . ىدنلا نسحو ماقملا

 وبأ كلذ ررق اذكه .هنايغط ىف هللا هعديلف :«اده نمحرلا هل ددميلف» :هلوق ىف دهاجم لاق
 . هللا همحر «ريرج نب رفعج

 ةلهابم ىلاعت ركذ امك« ' “هيف مه اميف ىده ىلع مهنأ نومعزي نيذلا نيكرشملل ةلهابم هذهو

 حي نإ ترعلا المك مالا دود يدلل ءايزأ كلا ع متمعز نإ اوداه نيذّلا اهيا اي لق » :هلوق ىف دوهيلا

 «قحلا ىلع مكنأ نوعدت متنك نإ *”توملاب مكنمو انم لطبملا ىلع اوعدا :ىأ [1:ةعمجلا] (نيقداص
 هّللو ءاطوسبم «ةرقبلا» ةروس ىف كلذ ريرقت مدقت دقو «كلذ نع اولكتف «ءاعدلا مكرضي ال هنإف

 ىلع اوممص “"نيح «نارمع لآ» ةروس ىف ىراصنلا عم ةلهابملا ىلاعت ركذ امكو .دمحلا
 ارو وهلا ركذ دقو «هللا دلو ىسيع نأ مهاوعد ىف ولغلاو نايغطلا ىلع اورمتساو « رفكلا

 مّلعْلا نم كءاج ام دعب نم هيف كجاح نمف ل :كلذ دعب ا «مداک قولخم هنأو ی د

 «نييذاكلا ىَلع هللا ةنعَل لعجنف لهتبت مث مكسفنأو انسفنأو مكءاسنو انءاسنو مكءانبأو اًنءاتبأ عدن اولاعَت لقف

 . كلذ نع ًاضيأ اولکنف 5١[ :نارمع لآ]

 ريخو اباوت كبر دنع ريغ تاحلاّصلا تايقابْلار ىده اودتها نيذْا هللا دیزیو إل

 . 4 ادر
 ةدايزب ربخأ هيلع وه ام ىلع هتدايزو هيف وه اميف ةلالضلا ىف وه نم دادمإ ىلاعت هللا ]رکذ ال

 اونمآ نيد ماف اناإ هذه هتداز مكيأ لوقي نم مهنمف ةروس تّلزنأ ام اذإو :  ىلاعت لاق امك ىده نيدتهملا

 «نوُرفاك مهو اوُثامو مهسجر ىلإ اسْجِر مهتدازف ضَرُم مهبول يف نيا امو نورشبتسي مهو انایإ مھتدازف

 .أ نم ةدايز (۳) .«ىضقيو» : ىف (۲) .«هللا» :أ ف «ت ىف )١(

 : «مهمايق ىده ىلع نومعزي نيذلا نيكرشملل ةلهابم هذهو» : ىف )٤(

 .«مكنم وأ انم لطبملا ىلع توملاب اوعدا ىأ» :أ ىفو .؟مكنمو انم لطبملا ىلع توملاب اوعدا ىأ » :ف ىف (6)

 .ت نم ةدايز (۸) .«لاقو» :ت ىف (۷) د ا



 780 ب )۸. ۷) تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا

 اهب ةقلعتملا ثيداحألا داريإو ءاهيلع مالكلاو «اهريسفت مدقت دق : 4تاحلاصلا تايقابلاو# :هلوقو

 .«فهكلا» ةروس ىف

 . اهبحاص ىلع ًادارمو ةبقاع :ىأ ( ادرم ريخو# ًءازج :ىأ 4 اباوث كبر دنع ريخ
 دبع نب ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع «دشار نب رمع انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 هلإ ال :لوق نإ» :لاق مث ةقرو ًطَحَف ًاسباي أ أدوع ذخأف ۰ موي تاذ اڪ هللا لوسر سلج :لاق نمحرلا

 ,217حيرلا ةرجشلا هذه فرو طحت امک اياطخلا طحت «مّللا ناحبسو ملل دمحلاو «ربكأ هّللاو « هللا الإ

 . «ةنحلا زونك نم ( ھو «تاحلاصلا تايقابلا نه «نهنيبو كنيب لاحي نأ لبق ءادردلا ابأ اي نهذخ

 نحبسألو «هللا نربكألو «هللا نللهأل :لاق ثيدحلا اذه ركذ اذإ ءادردلا وبأ ناكف :ةملس وبأ لاق

 : وجم ىلا یخ لهاجلا ارا یخ للا

 . ملعأ هللاو «ءادردلا ىبأ نع «ةملس ىبأ ةياور نم نوكي دق نكلو « لسرم نا

 و ركذف «ءادردلا ىبأ نع «ةملس

 ” هرهاظ اذهو

 دنع ذختا أ بيغلا عَلطَأ » ادلوو الام نيَتوأل لاقو انتايآب رفك ىذا تيءرفأ »

 ابار رف ان هرو كو الم با نيل در نر اب بكس الع ا شنوا

 .4 69 ادرف
 نب بابخ نع «قورسم نع «ملسم نع ‹شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ال هّللاو ءال :لاقف .هاضاقتأ هتيتأف «نيد لئاو نب صاعلا ىلع ىل ناكو «ًانيق الجر تنك :لاق ترألا

 :لاق . ثعبت مث تومت ىتح (*![كي دمحمب رفكأ ال هللاو ءال :تلقف] '"'دمحمب رفكت ىتح كيضقأ
 انتايآب رفك ىذلا تيأرفأ» : هللا لزنأف . كتيطعأف .دلوو لام مث ىلو ینتئج تثعب مث تم اذإ ىنإف

 . 4 ادرف انيتأيو# : هلوق ىلإ (ادّلرو الام نيتوأل لاقو

 :ىراخبلا ظفل ىفو "هب شمعألا نع «هجو ريغ نم ءامهريغو حيحصلا ابحاص هجرخأ

 دنع ْذحَتا مأ# :لاقو «ءثيدحلا ركذف .هاضاقتأ تئجف ءافيس لئاو نب صاعلل تلمعف «ةكمب انيق تنك

 بنا لاق : لاق قورسم نع «ىحضلا ىبأ نع «شمعألا نع .ىروثلا انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .؛وهولا : ىف (۲) .«حيرلا رجشلا اذه قرو طحي امك» : ىف )١(

 )١77/7(. قازرلا دبع ريسفت (۳)

 .اورمعا :ت ىف (5) .«رهاظ اذهو» : ىف (:)

 .«فيعض دانسإ اذه» ۱۹٤(: /۳)دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۳۸۱۳) مقرب هجام نبا ننس )١(

 .دئسملاو «أ ءف نم ةدايز (۸) .ادمحما» :ت ىف (۷)

 .(۲۷۹۵) مقرب ملسم حيحصو )٤۷۳٤« ٤۷۳١( ء(۲۰۹۱) مقرب ىراخبلا حيحصو )١١١/5( دنسملا (9)



 N a a a و لسا

 تئجف «مهارد هيلع ىل تعمتجاف :لاق «لئاو نب صاعلل لمعأ تنكف «ةكمب انيق تنك :ترألا نبا

 مث تومت ىتح دمحمب رفكأ ال :تلقف .دمحمب رفكت ىتح ''”كيضقأ ال :ىل لاقف .''”هاضاقتأل
 تيأرفأ» : هللا لزناف ي هللا لوسرل كلذ تركذف :لاق .دلوو لام ىل ناك تثعب اذإف :لاق .ثعبت

 . 9704 اف اتاي :هلوق ىلإ € اد الام نيو لاقو انتايآب رفع یدل
 لئاو نب صاعلا نوبلطي اوناك ةي هللا لوسر باحصأ نم الاجر نإ :سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 لك نمو .ًاريرحو ةضفو ًابهذ ةنحلا ىف نأ نومعزت متسلأ : لاقف «هنوضاقتي هوتأف «نيدب ىمهسلا

 مكباتك لثم نيتوألو ءادلوو الام نيتوأل هللاوف «ةرخآلا ““مكدعوم نإف :لاق .ىلب :اولاق ؟تارمثلا
 انيتأيو » : هلوق ىلإ 4 انتايآب رفك ىذا ترفل : : لاقف نآرقلا ىف هلثم هللا برضف . هب متئج ىذلا

 . «ادرف
 .لئاو نب صاعلا ىف تلزن اهنإ : مهريغو «ةداتقو «دهاجم لاق اذكهو

 ءاهمضب نورخآ أرقو «ًادلو» نم «واولا» حتفب مهضعب أرق :« ادّلوو الام َنْيتوُألظ :هلوقو

 : ةيؤر لاق ءهانعمب
 دلو 0 دلو نم ذختي مل ًادرَف زيزعلا هلل دمحلا

 :ةزلح نب ثراحلا لاقو

 اف ادا و تارو

 :رعاشلا لاقو

 اخ دلو ناك االف تلو هنآ نْطب یف ناك انالف تلف

 . ملعأ هللاو « سيق ةغل ىهو «درفم حتفلاب «دّلولاو» 3 عمج مضلاب «دلولا» نإ : ليقو

 :ىأ «ةمايقلا موي : : ىنعي € ادّلوو الام نيتوأل» «لئاقلا اذه ىلع راكنإ : 4 بيغلا عطا : هلوقو

 هللا دنع هل مآ 0 E © ىلأت ىتح ةرخآلا ىف هلام ملعأ
 قثوملا هنأ :ىراخبلا دنع مدقت دقو ؟ كلذ هيتؤيس دهع

 هللا الإ هلإ ال :لاق Ee كار : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 نأ ةداهش :لاق € ادهع نمحرلا دنع" دخت مأ ل : ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو ا ر
 . ¢ ادهع نمحرلا دنع َدَحَتا مأإ» : أرق مث هللا الإ هلإ ال

 كيضقأ ىل لاقف» :أ ىف (۲) . ؟هاضاقتأ» : ءف ىف )١(

 . (۱۳/۲) قازرلا دبع ريسفت (۳)

 . «اولاقف» :ت ىف (5) . ؟مكدعومف لاق» :ت ىف (4)

 )١( ىربطلا ريسفت ىف زجرلا )97/1١5( .

 . 7 ىريطلا ريسفت ىف تييبلا )۷(
 . بوسنم ريغ «دلو» ةدام ناسللاو (97 )١١/ ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۸)

 .«اهنوجريف» :أ ىف (۱۰) . «الام ىتح» :آ ىف (9)
 .هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو ءاذختا نم الإ :ه ىفو ءة«ذختا مآ» :ف ىف )١١(



 ا يحصل لاو ةروس - سماخلا ءزجلا

 هل نما ىأ «لوقي ام بکس ؛ اهدعب امل ديكأتو اهلبق امل عدر فرح یھ :# ًالك ¥: هلوقو

 قرخألا راذلا ىف : ىأ © ادم ِباَذَعْلا نم هل متو < ءميظعلا هللاب هرفكو قا ھل همك و كلذ

 سكع هم لست لوو لام نم" ىأ (لوقی ام هُثرْنو# ايندلا نف ا هفاب] ةرفكوا كلذ هلوق ىلع

 تان حالا ىف لبا ةاينادلا قفاه يذلا قلع فايز الوو الاه هولا نادل ىف توي هنآ لاق أو

 .دلولاو لالا نم :ىأ « ادرف انيتأيو » : لاق اذهلو ؛ايندلا ىف هل ناك ىذلا نم

 . "7[هثرن :لاق] .4لوقي ام هثرنو# : سابع نبا نع« ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 .لئاو نب صاعلا لاق ىذلا كلذو «هدلوو هلام :4لوقي ام هُترَنوظ :دهاجم لاقو

 نيتوأل# :هلوق وهو« هدنع ام :لاق «لوقي ام هثرنو» : ةداتق نع ليم نع «قازرلا دبع لاقو

 «هدنع ام هثرنو)» : دوعسم نبا فرح ىفو «ادلوو الام

 .دلو الو «هل لام ال :4 ادّرَف انيتأيو 8 :ةداتق لاقو

 ءاهيف لمع امو ءايندلا نم عمج ام : لاق 4 لوقی ام هثرنو ل: ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 .ريثك الو ليلق هعبتي ال« كلذ نم ًادرف : :لاق 4 ادرف انيتأيو » : لاق

e انف 

 نونوكيو مهتدابعب نورفكيس الك 9 اع مهل اونوکیل ةهلآ هللا نود نم اوذحتاو طل
ol © 2 

 هيلع لجعت الف 9 اأ مهزؤت نيرفاكلا ىلع نيطاّيشلا اتلسرُأ انَأ رت ملأ 60 ادض مهيَلَع

 . 4 2 ادع مهل دعن اَمّنِإ
 «ازعإ ةهلآلا كلت نوكتل ءةهلآ هنود نم اوذختا مهنأ :مهبرب نيكرشملا رافكلا نع ىلاعت ربخي

 . اهنورصلتسيو اهب نوزتعي

 « مهتدابعب نورفكيس الك ) :لاقف‹ اوعمط ام نوكي الو« اومعز امك رمألا سيل هنأ ربخأ مث

 لضأ نمو » : ىلاعت لاق امك ءمهيف اونظ ام فالخب :ىأ ( اًدض مِهيَلَع نونوكيو)» ةمايقلا موي : ىأ

 مهل اوناك ساّنلا رشح او. نولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هَل بيجتسي أل نم هللا نود نم وعدي نّمم

 . ٠« ٦[ :فاقحألا] 4( نیرفاک م مهتدابعب ااو ءادعأ

 . «مهتدابعب نورفكيس لك» :كيهن وبأ أرقو

 مهيلع نونوكيو» :هلوقو .ناثوألا ةدابعب :ىأ « مهتدابعب نورفكيس الك : © ا لاق
 . مهنم اوجر ام فالخب :ىأ (ادض

 .ًاناوعأ :لاق 4 اًدض ِمِهْيَلَع نونوكيو# : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . مهبذكتو مهمصاخت « مهيلع ًانوع : دهاجم لاق

 .أطخ وهو ««نورفاكا» :ت ىف م . ف نم ةدايز )۲ ۱)

 . «ىدنسلا» : ت ىف )٤6(



 (۸۷ - )۸٥ تايآلا :ميرم ةروس - سماخلا ءزجلا 1۲

 . ءانرق :لاق «اًدض هيلع نونوكيو» :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 . ضعبب مهضعب رفكيو ءًاضعب مهضعب نعلي «رانلا ىف ءانرق :ةداتق لاقو

 . ةموصخلا ىف ءادشألا ءامصخلا :لاق «ادض مِهِيَلَع نونوكيو# : ىدسلا لاقو

 .ءادعأ :لاق «اًدض مِهْيَلَع نونوكيو# : كاحضلا لاقو

 ءالبلا :دضلا :ديز نبا لاقو

 .ةرسحلا :دضلا :ةمركع لاقو

 نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق (ازأ مهزؤت نيرفاكلا ىلع نيطايشلا انلسرَأ نأ رت ملأ# :هلوقو
 .ءاوغإ مهيوغت : سابع

 .هباحصأو دمحم ىلع مهضرحت :هنع ىفوعلا لاقو

 . ")ءالشإ مهيلشت :دهاجم لاقو

 . هللا ىصاعم ىلإ اجاعزإ مهجعزت :ةداتق لاقو

 .الاجعتسا مهلجعتستو ءارغإ مهيرغت :ىروثلا نايفس لاقو

 . انايغط مهيغطت :ىدسلا لاقو

 هَل وهف اناطيش ش هَل ضْيقن نمحرلا ركذ نع شعي نمو ل :ىلاعت هلوقك اذه :ديز نب نمحرلا دبع لاقو'

 . 175 :فرخزلا]4نيِرَق

 عوقو ىف ءالؤه ىلع دمحم اي لجعت ال :ىأ ادع مهل دعت املا مهيلع لجعت الف ) :هلوقو
 هلام ورا مهو «طوبضم دودعم لجأل مهرخؤن امنإ : ىأ ادع مهل دعت امن ٠ مهب باذعلا

 هيف صخشت مویل مهرخۇي اَمّنِإ نوملاّظلا لمعي مع الفاغ هّللا نبسحت الو# ءهلاكنو هللا باذع ىلإ

 اودادزيل مهل يلمن امن ١۷[ :قراطلا] «اديور مهلهمأ نيرفاكلا لهمف ٤١[ :ميهاربإ] «راصبألا

 اوعتمت لف 3[ :نامقل]# ظيلغ باذع ئل 0 ا [۱۷۸ :نارمع لآ]4 اَمْنِإ

 : م٠ :ميهاربإ] € راتلا ىَلِإ مكريصم نإ

 . تاعاسلاو «مايألاو ءروهشلاو «نيئسلا 0 “يتلا لاق

 .ايندلا ىف مهسافنأ دعن :لاق «اَدع مهل دعت امّنإل : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 o م سم

 ال © درر منهج ىَلِإ نيمرجملا قوسنو ® ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحت موي ل

 . 4 69 ادهع نمحرلا دنع َدَخَنا نم الإ ةعاقشلا نوكلمي

 .«ءالمإ مهيلمت» : ف ىف )١(
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 اميف مهوقدصو هلسر اوعبتاو «'''ايندلا رادلا ىف هوفاخ نيذلا «نيقتملا هئايلوأ نع ىلاعت ربخي
 ًادفو ةمايقلا موي مهرشحي ديك :مهورجز هنع امع اوهتناو «هب مهورمأ اميف مهوعاطأو «مهوربخأ

 رادلا بكارم نم «رون نم بئاجن ىلع مهبوكرو دوفولا هنمو «ًانابكر نومداقلا مه :دفولاو .هيلإ

 لسرلل نوبذكملا نومرجملا امأو .هناوضرو هتمارك راد ىلإ «هيلإ دوفوم ريخ ىلع نومداق مهو «ةرخآلا

 «سابع نباو «"”[ءاطع] هلاق ءاشاطع :«ادرو# ءرانلا ىلإ افنع نوقاسي مهنإف ءمهل نوفلاخلا
 :ميرم] (ايدن نسحأو اًماَقُم ريخ نيقيرفلا يأ : لاقي انههو .دحاو ريغو «ةداتقو «نسحلاو «دهاجمو

[VY . 

 ا نسق قب رع E نإ اند «جشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هربق نم هجورخ دنع نمؤملا لبقتسي :لاق (ادفو نمحرلا ىلإ نيقتمْلا رم رشحن موي :قوزرم نبا نع

 دق هللا نأ الإ ءال :لوقيف ؟ىنفرعت امأ :لوقيف ؟تنأ نم :لوقيف ءًاحير اهبيطأو ءاهآر ةروص نسحأ

 لمعلا نسح ءايندلا ىف تنك اذكهو «حلاصلا كلمع انآ :لوقيف .كهجو نسحو كحير بيط
 نَمَحَرلا ىلإ نيقتملا رشحت موي» :هلوق كلذف «هبكريف .ىنبكرا ملهف < ايندلا ىف كتبكر املاطف «هبيط

 . (ادفر

 .انابكر :لاق «ادْفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحت موي : سابع نبا نع« ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 «لجر نع «ليعامسإ نع «*ةبعش نع «ىدهم نبا انثدح «ىنثملا نبا ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 .لبإلا ىلع :لاقادفو محلا ىلإ نيقتملا رشحن مويإ» :ةريره ىبأ نع

 . بئاجنلا ىلع :جيرج نبا لاقو
 . قونلا لبإلا ىلع :ىروثلا لاقو

 . ةنجلا ىلإ :لاق «ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحت مويإ : ةداتق لاقو

 نع «رهسم نب ىلع انربخأ «ديعس نب ديوس انثدح :هيبأ دنسم ىف دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاقو
 أرقف «هنع هللا ىضر «ىلع دنع ًاسولج انك :لاق دعس نب نامعنلا انثدح «قاحسإ نب نمحرلا دبع

 الو «نورشحي مهلجرأ ىلع ام هللاو ءال :لاق «ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحت موي» :ةيآلا هذه

 نوبكريف «بهذ نم لئاحر اهيلع ءاهلثم قئالخلا ري مل قونب نكلو «مهلجرأ ىلع دفولا رشحي
 . "نجلا باوبأ اوبرضي ىتح ءاهيلع

 :دازو .هب «ىندملا قاحسإ نب نمحرلا دبع ثيدح نم «ريرج نباو متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 . هلثم ىقابلاو «دجربزلا اهتمزأو «بهذلا لئاحر اهيلع»

 :لاقف «ىلع نع «ًاعوفرم ًادج ًابیرغ اثيدح انهه متاح ىبأ نبا یورو
 «ىلجبلا رفعج نب ةملسم انثدح «ىدهنلا ليعامسإ نب كلام ناسغ وبأ انثدح «ىبأ انثدح

 .أ ف نم ةدايز (۳) . «نأ» : ىف (۳) . «ةرخآلا» :ف ىف )١(

 . ارت مل» :أ «ف ىف (7) . ؟ديعسلا :أ ىف (5) ا
 . )95/١15( ىربطلا ريسفتو )١/ ١585( دنسملا دئاوز (۷)
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 رشحن مويإل :ةيآلا هذه أرقف هايي هللا لوسر دنع موي تاذ ناك ايلع نإ :لاق ىرصبلا ذاعم ابأ تعمس

 : هلع "هللا لوسر لاقف .هللا لوسر اي '7”بكرلا الإ دفولا نظأ ام :لاقف 4ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا
 «ةحنجأ اهل ضيب قونب - نوتؤي :وأ - نولبقتسي مهروبق نم اوجرخ اذإ رهن «هديب ىسفن ىذلاو»

 عبني ةرجش ىلإ نوهتنيف ءرصبلا دم اهنم ةوطخ لك ءألألتي رون مهلاعن كرش «بهذلا لاحر اهيلعو
 الف ىرخألا نم نولستغيو «سند نم مهنوطب ىف ام لسغتف ءامهادحإ نم نوبرشيف «نانيع اهلصأ نم
 «ةنجلا باب نوتأيف :وأ وهتنيف «ميعنلا ةرضن مهيلع ىرجتو ءًادبأ اهدعب مهراعشأ الو مهراشبأ ثعشت

 اهل ؟”عمسيف "”ةحيفصلا ىلع ةقلحلاب نوبرضيف «بهذلا حئافص ىلع ءارمح ةتوقاي نم ةقلح اذإف
 لاق - هل رخ هآر اذإف هل حتفيف اهميق ثعبتف «لبقأ دق اهجوز نأ ءاروح لك غلبيف <« «ىلع اي نينط

 وفقيو هعبتيف . .كرمأب تلكو «كميق انأ امنإ «كسأر عفرا : :لوقيف - ًادجاس لاق ارا ل
 ( ىبح - تنأ :لوقت مث «هقنتعت ىتح توقايلاو ردلا مايخ نم جرختف ةلجعلا ءاروحلا فختستف «هرثأ

 انأو «طخسأ ال ىتلا ةيضارلا انأو «سأبأ ال ىتلا ةمعانلا انأو «تومأ ال. ىتلا ةدلاخلا انأو «كبح انأو

 : قئارط ؤلؤللا لدنج ىلع هؤانب «عارذ فلآ ةئام هفقس ىلإ هسأ نم ًاتيب لخديف . نعظأ ال ىتلا ةميقملا

 ريرس لك ىلع «ًاريرس نوعبس تيبلا ىفو .اهتبحاص لكاشت ةقيرط اهنم سيل ءرضخأو رمحأو رفضأ
 ءارو نم اهقاس خم ىري «ةلح نوعبس ةجوز لك ىلع «ةجوز نوعبس ةيشح لك ىلع «ةيشح نوعبس

E aريغ ءام نم راهنأ ءدرطت مهتحت نم راهنألا .هذه مكيلايل نم ةليل  

 «ةيشاملا عورض نم جرخي مل هل ريع هل ىلا عم راها 2" دف ردك ال فاض :لاق

 جرخي مل ىفصم لسع نم راهنأو «مهمادقأب لاجرلا '"”اهرصتعي مل «نيبراشلل ل
 :الت مث ءاتکتم ءاش نإو ءادعاق ءاش نإو ءامئاق لكأ ءاش نإف ءرامثلا یلحتسیف «لحنلا نوطب نم

 ابرو «ضيبأ ريط هيتأيف «ماعطلا ىهتشيف ١4[« :ناسنإلا] ا

 كلملا لخديف «بهذتف ريطت مث «ءاش ناولألا ىأ اهبونج نم لكأيف ,ءاهتحنجأ عفرتف « رضخ : لاق
 نم ةرعش نأ ولو «[ ١ :فرخزلا]4نولمعت متنك امب اهومتنروُأ يتلا ةّنجْلا كلت : :لوقيف

 . "رون ىف داوس اهعم سمشلا تءاضأل «ضرألا لهأل تعقو '' !'ءاروح لا رعش

 «هنع هللا ىضر «ىلع مالك نم تامدقملا ىف هانيور دقو «ًاعوفرم ةياورلا هذه ىف عقو اذكه

 . ملعأ هّللاو . ةحصلاب هبشأ وهو« هوحنب

 سيل :ىأ 4ةَعاَفَشلا َنوُكلَمَي الط « اشاطع :ىأ ادو منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو ا : هلوقو

 )١( «ةحفصلا» :ف ىف (۳) . «ىبنلا» :أ ىف () . «بوكرلا» :أ ىف .

 ) )4«اهيف :ف ىف (5) . «ةملس» :أ ءف ىف (9) . «عمست ولف» :أ ىف .

 . «لیمتسیف» :! ءف ىف (9) . «اهمادقأب» :أ ىف (۸) . «اهرصعي» :أ «ف ىف (۷)
 6 روحلا رعش نم » :أ «ىفو .نيعلا روحلا» :ف ىف )١( . ةرضخا :أ «ف ىف )٠١(

 هذه نع ةي ىبنلا لأس هنأ ىلع نع ء«ثراحلا نع «محازم نب كاحضلا قيرط نم (۷) مقرب ةنجلا ةفص ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو (1١؟)

 . هوحن ركذف (ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحن موي# :ةيآلا
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 ٠١١[. ء١٠٠٠ :ءارعشلا]4 ميمح قيدص الو . نيعفاش

 دنع ذختا نم نكل :ىنعمب ‹ عطقنم ءانثتسا اذه :«ادهع نمحرلا دنع ذختا نم الإ » : هلوقو

 .اهقحب مايقلاو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش وهو ًادهع نمحرلا

 ةداهش :دهعلا :لاق (ادهع نمحرلا دنع ْذَحَنا نم الإ ل: سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 .لجو زع «هللا الإ وجري الو «ةوقلاو لوحلا نم هللا ىلإ أربيو هللا الإ هلإ ال نأ

 نع «ىطساولا نسحلا نب دمحم انثدح ء«ىطساولا دلاخ نب نامثع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نبا ىنعي - هللا دبع أرق :لاق ديزي نب دوسألا نع ةتخاف ىبأ نع هللا دبع نب نوع نع «ىدوعسملا

 لوقي هللا نإف «ًادهع هللا دنع اوذختا :لاق مث <« ,«ادهع نمحرلا دنع ْذَحَتا نم الإ 3 : ةيآلا هذه دوعسم

 «مهللا :اولوق : لاق .انملعُت «نمحرلا دبع ابأ اي :اولاق «مقيلف دهع هللا دنع هل ناك نم» : ةمايقلا موي

 ىنلكت نإ كنأ ايندلا ةايحلا هذه ىف كيلإ دهعأ ىنإف «ةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا رطاف

 كدنع ىل "”لعجاف «كتمحرب الإ قثأ ال ىنإو «ريخلا نم “""ىندعابتو رشلا نم ىنبرقت لمع ىلإ
 ّْ .داعيملا فلخت ال كنإ «ةمايقلا موي ىلإ هيدؤت ًادهع

 قحلي ناكو : :دوعسم نبا انربخأ «نمحرلا دبع نب مساقلا نع ءايركز ىنثدحف : ىدوعسملا لاق

 . ؟29كيلإ بغار ًابهار «ًارفغتسم ًاريجتسم افئاخ: نهب

 هوحنب « ىدوعسملا نع ءرخآ هجو نم هاور مث

 هنم نرّطفتي تاومّسلا داكت ® اذإ ائيش متئج دقل ۵ ادلو نمحرلا ذختا اولاقو ©

 ذختي نأ نمحرلل ىغبني امو( ادلو نمحرلل اوعد نأ &) اده لابجلا رختو ضرألا قشدتو

 مهدعو مهاصحأ دقل 65 ادبع نمحرلا ىتآ الإ ضرألاو تاومسلا ىف نم لك نإ 0 ادلو
 لا د 0

 . 4 6 ادرف ةمايقلا موي هيتآ مهّلكو 69 ادع

 «بأ الب ميرم نم هقلخ ركذو «مالسلا هيلع «ىسيع ةيدوبع ةفيرشلا ةروسلا هذه ىف ىلاعت ررق امل

 :لاقف - ًاريبك ًاولع كلذ نع هزنتو سدقتو ىلاعت - ًادلو هل نأ معز نم ىلع راكنإلا ا

 «سابع نبا لاق 2474 ادإ ايش. اذه مكلوق ىف: ىأ «متئج دقل . ادلو نمحرلا ْذَحَنا اولاقو»
 . ًاميظع ىأ :كلامو «ةداتقو «دهاجمو

 م ىلوألا اهرهشأ «تاغل ثالث« ًاضيأ اهدم عمو «اهحتفو ةزمهلا رسكب 4 اذإ» : لاقیو

 )١( «هلعجاف» : ىف (۲) . ؟ىنودعابيو»: أ «ف ىف .
 دوعسم نبا نع ديزي نب دوسألا نع نوع نع ىدوعسملا نع دعس نب نمحرلا دبع قيرط نم (VY /Y) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ةرف]

 . «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقو .ةتحخاف ابآ ركذي ملو «هوحنب

 )٤( :ف ىف ١ «اذه مكلوق ىف :ىأ (ادإ ائيشإ# .



 03م4 كاال ميزه: ةزوتس ت مالا ملل كش و

 داكي : ىأ (ادّلو نمحرلل اعد نأ . اده لابجأا ٌرختو ضرألا قشدتو هنم نرطفَتي تاومّسلا داكت) : هلوقو

 تاقولخم نهنأل ؛الالجإو برلل اماظعإ «مدآ ىنب ةرجف نم ةلاقملا هذه '!'نهعامس دنع كلذ نوكي
 الو هل دلو ةلؤ4 ق الو رش ا ره ا 0 و و ديحوت لع تاسو
 ةلمطلا نجلا E الوصل ةنعانو

 دحاو هنأ ىلع لد ةيآ هل ءىش لک ىفو

 ىف «سابع نبا نع «ىلع نع «ةيواعم ىنثدح هللا دبع انثدح ىلع ىثدح :ريرج نبا لاق

 نإ :لاق «ادلو نمحّرلل اوعد نأ . اده لابجلا ٌرخَتو ضرألا قشدتو هنم نرطفتي تاومّسلا داكت# : هلوق

 هنم لوزت نأ تداكف «نيلقثلا الإ قئالخلا عيمجو «لابجلاو ضرألاو تاومسلا هنم تعزف "كرشلا
 لاقو «نيدحوملا بونذ هللا رفغي نأ وجرن كلذك «كرشملا ناسحإ كرشلا عم عفني ال امكو هللا ةمظعل

 :اولاق .«ةنجلا هل تبجو هتوم دنع اهلاق نمف هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مكاتوم اونقل» :ة هللا لوسر

 ول هديب ىسفن ىذلاو» :لاق مث .«بجوأو بجوأ كلت»: لاق ؟ هتحص ىف اهلاق نمف «هللا لوسر اي

 تعضوو «نازيملا ةفك ىف نعضوف «نهتحت امو «نهنيب امو «نهيف امو "”نيضرألاو تاومسلاب ءىج
 : ب تجر 4 ىرشألا ةفكلا هللا الإ هلإ آل: نأ ةداهش

 . ملعأ هللاو «ةقاطبلا ثيدح هل دهشيو ءريرج نبا هاور اذكه

 . هللا ةمظع نم © ارق نققشتي :ىأ © هنم نرطفتي تاومّسلا داَكَتال : كاحضلا لاقو

 . لجو زع «هلل ابضغ :ىأ 4ضرألا قشدتو » :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 . ًامده : سابع نبا لاق اده لاَبجْلا ٌرختوإ

 . تاعباتتم ضعب ىلع اهضعب رسكني : اده :ريبج نب ديعس لاقو
 اقدح ةه نب ناش اخ ی رقاد يوس نيالا دبع یی دمحم اقدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ٌركاذ مويلا كب رم له «نالف اي :همساب لبخجلا ىداتيل لبجلا نإ :لاق هللا دبع نب نوع نع ءرعسم

 روزلا ''”نعمسيفأ «عمسأ ريخلل (“ ”ىهل دوه لاق لتسير 00 :لوقيف ۴ لجو زع هللا
 لابجلا رختو ضرألا قشدتو هنم نرطفتي تاومّسلا داکت) : اقول «ةريغ  نسيألو ليق اذإ 0

 . “يادو نمحّرلل ا اوعد نأ .

 . «ضرالاو» :أ ىف (۳) . «كيرشلا» :أ ىف (۲) . «مهعامس# :أ ف ىف )١(

 . )۹۸/١١( ىربطلا ريسفت (5)

 . «نبا» :ف ىف () . «اعزف قشني ىأ» :أ ىفو .«اًعرف» :ف ىف (5)

 . «نعمتسيفأ» :آ ءف ىف (9) . «یهف» :أ ىف (۸) . «ىلاعت هللا ركاذ» :أ ءف ىف (۷)

 )٠١( «نعمتسي» :أ «ف ىف .

 ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو «هب رعسم نع «نايفس نع «رمع ىبأ نبا قيرط نم (1177) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو )1١(
 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .هوحنب «دوعسم نبا نع «نوع نع . رعسم نع «نايفس نع ءروصنم نب ديعس قيرط نم (۱۰۷/۹)
 . «حيحصلا لاجر هلاجر» ”ةي ل



 ج ا ا ) كالا ي ره نسا ركل

 نب بلاغ نع «فوع انثدح « ةّدوه انثدح ءناذاش نب رذنملا انثدح :اضيأ متاح ىبأ نبا لاقو
 اهيف ام قلخو ضرألا قلخ امل هللا نأ ىنغلب :لاق ىنم دجسم ىف ماشلا لهأ نم ا ی درع

 اهيف مهل ناك :لاق وأ - ةعفنم اهنم اوباصأ الإ مدآ ونب اهيتأي ةرجش ضرألا ىف نكي مل < ءرجشلا نم

 :مهلوق « ةميظعلا ةملكلا كلتب مدآ ىنب . ب ةرجف ملكت ىتح «كلذب رجشلاو ضرألا لزت ملو - ةعفنم

 .رجشلا كاكشو ‹ضرألا ترعشقا اهب اوملكت املف ا

 .اولاق ام اولاق نیح ”راثلا ترغشتساو «ةكئالملا تبضغ :رابحألا بعك لاقو

 ل ۰ مهنع ا مهيفاعي قو د «هب كرش هنإ هى

 . «مهيفاعيو مهقزري وهو ءآدلو هل نولعجي مهنإ» :ظفل ىفو ا علا E ف هاج رخأ

 هنأل ؛ هتمظعو هلالجل هب قيلي الو هل حلصي ال : ىأ «ادّلو ذدْخَتي نأ نمحرلل ىغبني امو :هلوقو

 ٍضرألاو تاّوَمّسلا ىف نم لك نإ :لاق اذهلو ؛هل ديبع قئالخلا عيمج نأل ؛هقلخ نم هل ءفك ال
 .ةمايقلا موي ىلإ مهقلخ ذنم مهددع ملع دق : ىأ ادع مهدعو مهاصحأ دقلا ادبع نمحَرلا ىتآ الإ

 الإ ريجم الو هل رصان ال :ىأ © ادْرَ ةمايقلا موي هيتآ مهلكو# « مهريبكو مهريغصو «مهاثنأو مهركذ
 ملظي الو «ةرذ لاقثم ملظي ال ىذلا لداعلا وهو بارام فاع ف کب هل كيرش ال هدحو هللا

 .ًادحأ

 هانرسي اَمّنِإَف 69 ادو نمحرلا مهل لعجيس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا نإ

 مهنم سحت له نرق نم مهّلبق انكلهأ مكو 69 ادل اموق هب رذنتو نيقتملا هب رشبتل كناسلب

 o راهم ريب ماه م امو

 . 4 © ازكر مهل عّمسَت وأ دَحَأ نم

 ءهللا ىضرت ىتلا لامعألا ىهو «تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا هدابعل سرغي هنأ ىلاعت ربخي

 ديال رمأ اذهو « ةدوم نيحلاصلا هدابع بولق ىف مهل سرغي 0 ةيدمحملا ةعيرشلا اهتعباتمل « لج وزع

 .هجو ريغ نم ةَ هللا لوسر نع ةحيحصلا ثيداحألا كلذب تدرو دقو ا اا الو «هنم

 نع «ةريره ىبأ نع « هيبأ نع لس انثدح «ةناوع وبأ انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 :لاق .هبحأف ًانالف بحأ ىنإ «ليربج اي :لاقف ليربج اعد ًادبع بحأ اذإ هللا نإ» :لاق ةه ىبنلا

 مث ءءامسلا لهأ هبحيف» :لاق . «انالف بحي هللا نإ :ءامسلا لهأ ىف ىداني مث» :لاق .«ليربج هبحيف

 انالف ضغبأ ىنإ «ليربج اي :لاقف ليربج اعد دبع ضغبأ اذإ هللا نإو «ضرألا ىف لوبقلا هل عضوي

 . «هعمس» :أ ءف ىف (۳) . «دحأ اله :ف ىف (۲) . ؟منهج ترعسأو) :أ اف ىف )١(

 )٥( «؟قلخلا» :أ ف ىف . )١( ؟ديحم الف :أ ىف .



A فانك يع وساد a mm 2 ي Q 

 :لاق .«هوضغبأف انالف ضغبي هللا نإ :ءامسلا لهأ ىف ىداني مث «ليربج هضغبيف» : لاق .«هضغبأف

 .«ضرألا ىف ءاضغبلا هل عضوي مث «ءامسلا لهأ هضغبيف»

 ىسوم نع « جيرج نبا ثيدح نم «ىراخبلاو دمحأ هأورو. ني ثيدح نم ملسم هاورو

e : 0 05 هوحنب لَو ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ءرمع نبا ىلوم عفان نع < ةبتع نبا 2 ال  

 نب دمحم ادع « ىئرملا دمحم وبأ نوميم انثدح 1 دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ©0تاضرم سمتليل دبعلا نإ 297: لاق. هل ىلا نع .هنع هللا ىضرا «نابرت نع .قموزخملا دابع
 نإو الأ ؛ىنيضري نأ سمتلي ىدبع انالف نإ :ليربجل «لجو زع «هللا لوقيف "”كلذك لازي الف «هللا
 نم اهلوقيو «شرعلا ةلمح و ‹««نالف ىلع هللا ةمحر :١» ليربج لوقيف «هیلع ىتمحر

Eة : ) 
 «ضرألا ىلإ طبهي مث ‹عبسلا تاومسلا لهآ اهلوقي ىتح .مهلوح

 . هجولا اذه نم هوجرخي ملو «بيرغ

 نع «ىطساولا دعس نب دمحم نع «كيرش انثدح «رماع نب دوسأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 - ةبحملا ىه :كيرش لاق هللا نم ةقملا نإ» :ِِكَت هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ ىبأ نع «ةيبظ ىبأ

 : ليربج ىدانيف «ًانالف بحأ ىنإ : مالسلا هيلع « ليربحل لاق ًادبع هللا بحأ اذإف «ءامسلا نم تيصلاو

 - ضرألا ىف ةبحملا هل لزنتف :لاق دق ًاكيرش ىرأو  هوبحأف «آنالف - بحي :ىنعي - '' قمی مكبر نإ

 ًانالف ضغبي مكبر نإ :ليربج ىدانيف» :لاق .«هضغبأف ًانالف ضغبأ ىنإ :ليربجل لاق ًادبع ضغبأ اذإو

 . رال ىف ضلال ئرجيف: لاف ق كير ىزا لاق اوفا

 .هوجرخي ملو بیرغ

 ` دمحم نبا ىنعي - زيزعلا دبع انثدح «یرفحلا دواد وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 اذإ» :لاق ويي ىبنلا نأ ؛ةريره ىبأ نع ءهيبأ نع «حلاص ىبأ ٩۳“ ہہ ليهس نع - ىدرواردلا وهو

 ىف ةبحملا هل لزني مث «ءامسلا ىف ىدانيف «هبحأف ءآنالف تببحأ دق ىنإ :ليربج ىدان ًادبع هللا بحأ

 نمحرلا مهل لعجيس تاحلاصلا اولمعو اونمآ َنيذّلا نإ :لجو زع هللا لوق كلذف ءضرألا لهأ

 .«ادو

 . )۲١۳۷( مقرب ملسم حيحصو 4١17( /۲) دنسملا )١(

 . «ةنييع نبا» :أ ءف ىف (۲)
 . )5١10( مقرب ىراخبلا حيحصو )٥/٤/۲( دنسملا (۳)

 . «تاحرف» :أ ىف )١( .«لاق هنأ» :أ «ف ىف (5) . «ریکب نبا» :أ ءف ىف (4)

 . «لوقيو» :ت ىف (۸) . «كلذب» :1 ىف (۷)

 . (309/4/6) دنسملا (9)

 . «هقمي١ :أ ىف (۱۰)

 )١١( دنسملا )9507/0( .

 ) )۲0«نعا» :ف ىف .



 و ۹١-4۸ ) :تايآلا :ميرم ةروس  سماخلا ءزجلا

 . حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو. هب «ىدرواردلا نع «ةبيتق نع امهالك ىذمرتلاو ملسم هاور

 . ًابح: لاق «اذو نمحرلا مهل لعجيس# :هلوق ىف سابع نبا نع« ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .ايندلا ىف سانلا ىف ةبحم :لاق ادو نمحرلا مهل لعجيس# :هنع ءدهاجم لاقو

 ءًاضيأ دهاجم لاق امك .نينمؤملا هقلخ ىلإ :ىنعي ءمهببحيو مهبحي :هنع «ريبج نب ديعس لاقو

 . مهريغو كاحضلاو

 ناسللاو «نسحلا قزرلاو ءايندلا ىف نيملسملا نم دولا :ًاضيأ سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 . قداصلا

 بولق ىف .هللاو ىإ :(ادو نمحرلا مهل لعجيس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا نإ : ةداتق لاقو
 بولقب هللا لبقأ الإ هللا ىلإ هبلقب دبع لبقأ ام :لوقي ناك ناّيَح نب مره نأ انل "”ركذ «نامیإلا لهآ
 . مهتمحرو مهتدوم هقزري ىتح «هيلإ نينمؤملا

 الإ ارش وأ «ًاريخ لمعي دبع نم ام :لوقي «هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع ناكو :ةداتق لاقو

 5 هلمع ءادر «لجو زع ‹ هللا هاسك

 نع دهم نب نمحرلا دبع انثدح «ناتس نب دمحأ انثدح : هللا همحر متاح ىبأ نبا لاقو

 ءاهب ركذأ ةدابع هللا ندبعأل هّللاو :لجر لاق :لاق هللا همحر «ىرصبلا نسحلا نع ‹ حيبص نب عيبرلا

 دل ناكف . جراخ رخآو دجسملا ىلإ لخاد لوأ ناكو ‹ ىلصي امئاق الإ ةالص نيح ىف ىري ال ناكف

 لبقأف « «ىئارملا اذه ىلإ اورظنا» :اولاق الإ موق ىلع رمي ال ناكو « رهشأ ةعبس كلذب ثكمف , مظعي

 بلق نأ ىلع دزی ملف «لجو زع ؛هّلل هلك ىلمع نلعجأل « رب الإ ركذأ ىنارأ ال :لاقف هسفن ىلع
 «نآلا ًانالف هللا محر : :نولوقيف وعلا عت نمي ناكفا# .هلمعي ناك ىذلا لمعلا ىلع دزي ملو « هتيل

 .ادو نمحرلا مهل لعجيس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيدلا نإ :نسحلا التو

 نإف «ًاطح وهو .فوع نب نمحرلا دبع ةرجه ىف تلزن ةيآلا هذه نأ ًارثأ ريرج نبا ىور دقو

 . ملعأ هللاو «كلذ دنس حصي ملو « ةرجهلا دعب ءىش اهنم لزني مل ةيكم '؟!اهمامتب ةروسلا هذه

 نيبلا برجا نالا وعي «دمحم اي : ىأ * كناسلب# « نآرقلا : : ینعی انسي امف و : هلوقو

 ادل اموق هب رذنتو» ‹«هلوسرل نيقدصملا هلل نيبيجتسملا : ىأ 4 نيقّتملا هب رشبتل) ٠ لماكلا حيصفلا

 . لطابلا ىلإ نيلئام قحلا نع ًاجوع :ىأ

 )١( مقرب ملسم حيحص  (TITY)مقرب ىذمرتلا نيسو )5151( 7

 ) )۲«اهلامكب» :أ ىف (5) . «هنآ» :أ ىف () . «ركذو» :أ ىف .



 )45  ٩۸( تايآلا :ميرم ةروس  سماخلا ءزجلا ل سس بسب هلللدددندب

 نع ًاجوع : اذ اموَق هب رذستو» :حلاص ىبأ غ ىا وهو - ليعامسإ نع «ىروثلا لاقو

 :. قلل

 . [باذكلا :دلألا :ىظرقلا لاقو .مصخلا وه: كاحضلا لاقو]

 .امص :(ادل اموَق 8 : ىرصبلا نسحلا لاقو

 ("'بولقلا ناذآ مص هريغ لاقو

 . اشيرق ىنعي :(ادَل اموق » :ةداتق لاقو

 .دهاجم نع ميلس ىبأ نب ثيل ىور اذكو . ًاراجف :4اَدل امَوَق 9 : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 . ٤] :ةرقبلا]4ماصخلا دلأ وهو :  هللا لوق ًأرقو« مولظلا :دلألا :ديز نبا لاقو

 سحت له ءهلسر اوبذكو هللا تايآب اورفك ةمأ نم : ىأ 4 ٍنّرَق نم مهب انكلهأ مكو $ :هلوقو

 .ًازكر مهل عمست وأ ءًادحأ مهنم ىرت له : ىأ «ازكر مهل عمت وأ دحأ نم مهنم

 او ا ةلاسضيشلاو ك ىب حسو وشيار مركو اعلا ولآ: نان الاف

 .: اتو + خي ديز

 .ًاتوص عمست وأ ءًانيع ىرت له :ةداتقو «نسحلا لاقو

 ° عاشلا لاق ءىفخلا توصلا وه :ةغللا لصأ ىف زكرلاو
 E يل 1 لا ا

 اهماقس سينألاو بيغ رهظ نع اهعارف سينألا زكر ٠ تسجوتف

 هلل دمحلاو (هط ةروس» ريسفت ةت ىلاعت هللا ءاش نإ هولتيو .ةنملاو دمحلا هلو «ميرم ةروس» ريسفت رخآ

 )١( «بولقلا ناذآ مهريغ لاقو» :أ ىف (۲) . أ نم ةدايز .

 )۳( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )٠١7/1١5( ةيشاح نم اًدافتسم .ه.1 (١١۳ص) هناويد ىف هتقلعم نم ةعيبر نب ديبلل وهو «بوسنم ريغ

 بعشلا _ ط .

 . ؟تشحوتفاا :ف ىف (:)



 ج ا تايألا هظ ةر + نشفاخلا لا

 هط ةروس ريسفت
 . ةيكم ىهو

 نع «بويأ نب دايز نع .«ديحوتلا» باتك ىف ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ةمئألا مامإ ىور

 نع ءناوكذ نب صفح. نب رمع نع رام نب رجاهع نب: ميقارإإ انتدح «ىمازحلا رذنملا نب ميهاربإ
 أرق هللا نإ» :ِلك ِهَّللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع  بوقعي نب نمحرلا دبع ىنعي - ةقرحلا ىلوم
 مهيلع لزني ةمأل ىبوط :اولاق ةكئالملا تعمس املف «ماع فلاب مدآ قلخي نأ لبق «سي»و «هط»

 . "ذهب "”ملكتت نسلأل ىبوطو ءاذه لمحت فاوجأل ىبوطو اذه

 .امهيف مّلكت هخيشو رجاهم نب ميهاربإو «ةراكن هيفو «بيرغ ثيدح اذه

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 قلح ْنَمَم اليزنت © ىشخي نمل ةركذت الإ © ىقشتل نآرقلا كيلع انلزنأ امكردط »

 ىف امو تاَوَمّسلا ىف ام هَل ت ئوتسا شْرعلا ىَلَع نمحّرلا 2 ىلعلا تاومّسلاو ضرألا
 ال هللا كر ىح رسل معي هَ لولب رهجَت نإو ت ىرألا تحت امو امهتیب امو ضرأألا

 . 4 2 ئئسحلا ءامسألا هَل وه الإ هل

 . هتداعإ نع ىنغأ امب «ةرقبلا» ةروس لوأ ىف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا مدقت

 :ىلعي - دمحأ وبأأ انثدح «ىطساولا E * نب دمحم نب نيسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 «كلام ىبأو «بعك نب دمحمو« ناك «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم نع ىور اذكهو

 .لجر اي : ىنعمب («هط» :اولاق مهنأ ىرزبأ نباو «ىدسلاو «كاحضلاو «ةداتقو ‹نسحلاو « ىفرعلا ةيطعو

 .لجر اي :اهانعم ةيطبنلاب ةملك ينا :ىروثلاو ءريبج نب ديعسو «سابع نبا نع ةياور ىفو
 .ةبرعم ىه حلاص وبأ لاقو

 نب مشاه انثدح :هريسفت ىف ديمح نب دبع قيرط نم «ءافشلا» هباتك ىف ضايع ىضاقلا دنسأو

 .؟ملکت» :أ ىف )١( .«مهيلع اذه» :ف ىف )١(

 نب ميهاربإ قيرط نم (774) مقرب ةنسلا حرش ىف ىئاكلاللاو )1١7( مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نبا هاورو ٠١( 5 ص) ديحوتلا (۳)

 .هب رذنملا

 هيوري ال هنأل ؛اذه نم ركنأ اًئيدح  رجاهم نبا :ىأ - ميهاربإل دجأ مل» :ىدع نبا لاقو «٤عوضوم نتم اذه»: نابح نبا لاق

 .؟هريغ

 (هنأ» :أ ىف )١( .أ «ف نم ةدايز (5) . ؟ةبيشاا :ف ىف (4)



  ۷Y:هط ةروس  سماخلا ءزجلا الآيات)١- ۸(

 عفرو لجر ىلع ماق ىلص اذإ ءال ىبنلا ناك :لاق سنأ نب عيبرلا نع «رفعج نبا نع (7١[مساقلا]

 ملا . «ئقشتل نآرقلا كِيلع الزنا امل ءدمحم اي ضرألا اط : ىنعي .#هط# ىلاعت هللا لزنأف اا

 . "ةلماعملا "7 نسحو ماركإلا نم اذه ىف امب ءافخ الو : لاق

 «هلوسر ىلع نآرقلا هللا لزنأ ال :كاحضلا نع «ربيوج لاق (ئقشتل نآرقلا كيَلع انلزنَأ ام هلوقو

 الرا | قتل هل[ جس ىلع نارا اقعد ل زل اه م نه نرخ رشملا ا اا وأ ىف هب ماق

 . «ىشخي نمل ةركذت الإ . ئقشتل نآرقلا كيل انلزنأ ام. هط» : ىلاعت

 ىف تبث امك ءآريثك ًاريخ هب دارا دقف ملعلا هللا هانآ نم لب «نولطبملا همعز امك رمالا سيلف

 (؟7:.يدلا ىف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم» : ةا هللا لوسر لاق : لاق ةيواعم نع « نيحيحصلا

 :لاق ثيح كلذ ىف ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا هاور ىذلا ثيدحلا نسحأ امو

 نع «كرابملا نبا انثدح «ىناقلاطلا ميهاربإ انثدح «ملاس نب نب ءالعلا انثدح «ريهز نب دمحأ انثدح

 ا هللا ل ل هللا لسو لاق لا مكحلا نب ةبلعث نع «برح نب كامس نع « نايفس

 انأو الإ مكيف ىتمكحو ىملع لعجأ مل ىنإ :هدابع ءاضقل هيسرك ىلع دَعَق اذإ ةمايقلا موي ءاملعلل

 , "7«ىلابأ الو ءمكنم ناك ام ىلع مكل رفغأ نأ ديرأ

 «ةرضصنلا لرب لاو باعا ىف نبع ونا ةر را اذه مكحلا نب ردع امرا

 «نم رسيت ام اوءرقاف 8 :هلوقك ىه :( ئقشتل نآرقلا كِيلع انلزنأ امل :هلوق ىف دهاجم لاقو

 ةالصلا ىف مهرودصب لابحلا نوقلعي اوناكو 7١[« :لمزملا]

 ةمحر هلعج نكلو «ءاقش هلعج ام هّللاو ءال :*« ئقشتل نآرقلا كيلع انلزنأ اما : ةداتق لاقو

 . ةنجلا ىلإ ًاليلدو «ًارونو

 ركذتيل «دابعلا اهب محر «ةمحر 2”هلسر ثعبو «هباتك لزنأ هللا نإ : 4ئشخي نمل ةركذت الإ
 .همارحو هلالح هيف هللا لزنأ ركذ وهو «هللا باتك نم عمس امب لجر عفتنيو «رکاذ

 دمحم اي كءاج ىذلا نآرقلا اذه :ىأ «ىلعلا تاومّسلاو ضرألا َقَّلَح نمم ' ًاليزنت# : هلوقو

 .(نسحأو» :أ ىفو «(نسح وأ»: ف ىف (۲) .افشلاو ءأ ءف نم ةدايز )١(

 )51/١(. ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا (۳)

 )/١١51(. مقرب ملسم حيحصو (ا/١) مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .؟ىتمكحو مكيف یملع»: ف ىف (4)

 .«نوقثوم هلاجر» )١١1/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (84 /؟)ريبكلا مجعملا )١(

 )۲۰٤/۱(. باعيتسالا (۸) .أ ءف نم ةدايز (۷)

 .«ليزنتا :ف ىف )٠( .«هلوسر» :أ ىف (9)



 امال تب ن ا تس ( 821:9 تايآألا: هة روس تا نما ءزخلا

 یش قلعت ی ا یک و "و
 يذلا بدلا ىف ماج دق اال اهغافترا ف خلا "تاومللا قلخو :ءاهفانكو اهضافكلاب

 اهيلت ىتلاو اهنيب ام دعبو «ماع ةئامسمخ ةريسم ءامس لك كمس نأ .هريغو ىذمرتلا هححص

 ا ا 9[

 ا هللا لوسر مع سابعلا ةياور نم «"لاعوألا ثيدح انهه متاح ىبأ نبا دم
 .هلع هللا ىضرو

 ىنغأ امب «فارعألا ةروس ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت :% ئوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# :هلوقو

 باتكلا نم كلذ ىف ءاج ام رارمإ «فلسلا ةقيرط كلذ و ملسألا كلسملا نأو ءًاضيأ هتداعإ نع

 .ليثم الو «ليطعت الو «هيبشت الو «فيرحت الو فييكت ريغ نم ةنسلاو

 ىفو هكلم عيمجلا :ىأ «نئرثلا تحت امو امهنيب امو ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هل» فو

 الو «هاوس هلإ ال .ههلإو هكلامو كلذ قلاخ وهو «همکحو هتدارإو هتئيشمو هفيرصت تحتو « هتضبق

 .هريغ بر

 .ةعباسلا ضرألا تحت ام ىأ :بعك نب دمحم لاق (ىرثلا تحت امو# :هلوقو

 ؟ضرألا هذه تحت ام :هل ليقف لئس ًابعك نأ هثدح ريثك ىبأ نب ىيحي نإ :ىعازوألا لاقو

 تحت امو :ليق .ءاملا :لاق ؟ضرألا تحت امو :ليق . ضرألا :لاق ؟ءاملا تحت امو :ليق .ءاملا :لاقف

 :ليق «ضرألا :لاق ؟ءاملا تحت امو :ليق .ءاملا :لاق ؟ضرأللا تحت امو :ليق «ضرألا :لاق ؟ءاملا

 ؟ضرألا تحت امو : ليف ‹ضرألا : لاق ؟ ءاملا تحت امو : ليق .ءاملا : لاق ؟ضرألا تحت امو

 هافرط قلعم توح : لاق ؟كلملا تحت امو : ليق . كلم : لاق ؟ةرخصلا تحت امو : ليق . ةرخص : لاق

 .ملعلا عطقناو ةملظلاو ءاوهلا : لاق ؟توحلا تحت امو : ليف « شرعلاب

 نب هللا دبع انثدح «ىمع انثدح «بهو نبا ىخأ نبا هللا ديبع بأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ورمع نب هللا دبع نع «ىفدصلا لاله نب ىسيع نع «جارد نع ناميلس نب هّللا دبع انثدح «شايع
 اهنم ايلعلاو «ماع ةئامسمحخ ةريسم اهيلت ىتلاو ضرأ لك نيب نيضرألا نإ» : ةي هللا لوسر لاق لاق

 ةيناثلاو «كلملا ديب ةرخصلاو «ةرخص ىلع توحلاو «ءامسلا ىف هافرط ىقتلا دق «توح رهظ ىلع

 منهج تايح اهيف ةسماخلاو « منهج تيربك اهيف ةعبارلاو ‹ منهج ةراجح اهيف ةئلاثلاو ‹«حيرلا ب

 «هفلخ ديو همامأ دي «ديدحلاب دقصم سيلبإ اهيفو «رقس اهيف ةعباسلاو منهج براقع اهيف ةسداسلاو

 .«ىتلا نيبو» :أ ىف () .«كبر نم ليزنت دمحم اي» :أ ىفو «ف نم ةدايز (۲ ۰۱)

 .أ ف نم ةدايز )6

 .(هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه» :لاقو «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (۳۲۹۸) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 . ؟ىور» :ف ىف (00)

 .رفاغ ةروس نم ال:ةيآلا ريسفت دنع هلوطب لاعوالا ثيدح ىتأيس (۷)

 . (نجسم) :أ ىف (9) .«نم» :أ ىف (۸)



 KS ا EE ag o ا

 : (17(هقلطأ ءاشي مل هقلطي نأ هللا دارأ اذإف

 .رظن هيف هعفرو ًادج بیرغ ثيدح اذه

 °": 01 لها نب نالا نغ + ئورهلا ىوش وبا اقدح هديل ىف ىلعي "وبا ظفاخلا لاقو

 نع «ىلع نب دمحم نع «نمحرلا دبع نب "”[مساقلا نع] «معن :لاق ؟ىراصنألا لضفلا نبا :تلق

 نحنف «ديدش رح ىف نيعجار انلبقأف «كوبت ةوزغ ىف ايب هللا لوسر عم تنك :لاق هللا دبع نب رباج
 :لاق مث ءمَلَسَف لجر انضراع ذإ :ركسعلا لوأ ىف تنكو :لاق «نيرشتنم «نينثاو دحاو نيب نوقرفتم

 ىلع ركسعلا طسو ىف لبقأ دق هيك هللا لؤسر اذإف ةف :تققوو ىتاحضا ئضمو ؟دمحم مكيأ

 .كاتآ نق هللا لؤيمو ذه «لئاسلا اهيأ :تلقف < «نينمشلا نه ةتمأر ىلع هبوب عقم ءرمحأ لمج

 لوسر هيلع فكف «هتلحار ماطخب ذخأف «هنم اندف .رمحألا ركبلا بحاص :تلقف ؟وه مهيأ :لاقف

 نهملعي ال «لاصخ نع كلأسأ نأ ديرأ ىنإ :لاق . (معن» :لاق ؟دمحم تينا + لاف دبع هللا

 «دمحم اي :لاقف .«تئش امع لس» : الك هللا لوسر لاقف «نالجر وأ لجر الإ ضرألا لهأ نم دحأ

 نم ءدمحم اي :لاق مث .تقدص :لاق .«هبلق ماني الو هانيع مانت: هَّللا لوسر لاقف ؟ىبنلا مانيأ

 بلغ نيءاملا ىاق نفر رفضا ةاركا امو «ظيلغ لقيا لجرلا امف 2 لاق ماو: هابآ لولا هبشي نيا

 :لاقف ؟هنم ةأرملل امو دلولا نم لجرلل ام :لاقف .تقدص :2لاقف .«دلولا عزن رخآلا ىلع
 اي :لاق مث .تقدص :لاق يك لاو مدلاو محللا ةأرمللو «بصعلاو قورعلاو ماظعلا لجرلل»

 :لاق ؟مهتحت امف :لاقف .«قلخ» :ِلك هللا لوسر لاقف ؟ضرألا ىنعي ءهذه تحت ام ءدمحم
 تحت امف :لاق .«ةملظ» :لاق ؟ءاملا تحت امف :لاق .«ءاملا» :لاق ؟ضرألا تحت امف :لاق .«ضرأ»

 انيع تضافف ؟ىرثلا تحت امف :لاق .«ىرثلا » :لاق ؟ءاوهلا تحت امف :لاق .«ءاوهلا » :لاق ؟ةملظلا

 اهنع لوؤسملا ام «لئاسلا اهيأ ؛قلاخ لع دنع ني لا ملع طفلا :لاقو ىاكبلاب ل هللا لوسر

 اهيأ» : ع هللا لوسر لاقف . هللا لوسر كنأ دهشأ «تقدص :لاقف :لاق .«لئاسلا نم ملعأب

 , 210( 231ةنِلع ليربج اذه» :لاق .ملعأ هلوسرو هَّللا :اولاق يسرا لا «نيانلا

 . فرعي ال :ىدع نبا لاقو «ىزارلا متاح وبأ هفعضو ,(ًائيش ىواسي سيلا» :نيعم نب ىيحي

 )١( هوحنب بهو نب هللا دبع نع ىيحي نب ةلمرح قيرط نم (77) مقرب ديحوتلا باتك ىف هدنم نبا هاورو .
 كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )٤/  )044«ناميلس نب هللا دبع نع شايع نب هللا دبع نع بهو نب هللا دبع نع رصن نب رحب قيرط نم

 هدانسإ ىف مئيهلا وبأ دازف «هلثمب ورمع نب هللا دبع نع لاله نب ىسيع نع مثيهلا ىبأ نع جارد نع .

 جاردو «ةقث :هنأ ملسم دنعو دواد وبأ هفعض شايع نب هللا دبع هيف ركنم ىلب» :تلق .ىبهذلا هبقعتو «هاجرخي ملو حيحص» :لاقو

 . «ريكانملا ريثك وهو

 . «لاق» :ف ىف )٤( . ف نم ةدايز (۳) . «سابع نبا» :أ ءف ىف (۲)

 . «دبكلاو» :أ ءف ىف (۷) . «لاق» :أ ءف ىف )١( . «لاقف» :أ ىف (5)

 . «مالسلا هيلع» :ف ىف (۸)

 5 هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (067 /6) روثنملا ردلا ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو (9)



 ی 0 د ا عوجلا

 دقو .ثيدح ىف ثيدحو « ءىش ىف ءىش هيلع لخدو «ثيدحلا اذه ىف طلخ دقو :تلق

 . ملعأ هّللاف هيف هيلع لخدأ وأ «كلذ دّمَعَت هنأ لمّتَحُي

 ضرألا] قلخ ىذلا نآرقلا اذه لزنأ :ىأ ( ىفخأو ّرسلا ملعي هّنِإَف لوقلاب رهجت نإو# :هلوقو

 “يف سلا ملعي يذلا هّلزنأ لف» :ىلاعت لاق امك ءىفحأو رسلا ملعي ىذلا «ىلعلا تاومسلاو
 . [5 :ناقرفلا]# اميحر اروفغ ناك هَّنِإ ضرألاو تاومّسلا

 ىف مدآ نبا رسأ ام رسلا :لاق « ىفخأو رسلا ملعي » : سابع نبا نع« ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 اميف همّلعَف ءهلك كلذ ملعي هّللاف هملعي نأ لبق هلعاف وه امم مدآ نبا ىلع ىفخأ ام :4ىفخأوإ» « هسفن

 ام : هلوق رهو «ةدحاو سفنك هدنع كلذ ىف قئالخلا عيمجو ءدحاو مّلع ىقب امو كلذ نم ىضم

 . [۲۸ :نامقل] «ةدحاو سفنك الإ مكثعب الو مكقلخ

 هب ثدحت مل ام :ىفخأو «كسفن هب ثدحت ام :رسلا :لاق «ىَفْخَأو سلا معي :كاحضلا لاقو

 «مويلا رست ام ملعي هّللاو ءًادغ رست ام ملعت الو «مويلا رست ام ملعت تنأ :ريبج نب ديعس لاقو

 .ةسوسولا :ىنعي #ىفخأو# : دهاجم لاقو

 .هسفن هب ثدحي مل امم هلماع وه ام : ىأ «ىفخأو# : ريبج نب ديعسو وه ًاضيأ لاقو

 هلإ ال ىذلا هللا وه كيلع نآرقلا لزنأ ىذلا :ىأ] «ىتسحلا ءامسألا هل وه الإ هَلِإ ال هللا : هلوقو

 . ىلعلا تافصلاو ا ءامسألا وذ وه الإ

 دمحلا هّللو «فارعألا» ةروس رخاوأ ىف ىنسحلا ءامسألا ىف ةدراولا ثيداحألا نايب مدقت دقو

 . ةنملاو

 ىَلعَل اران تسنآ ىَنِإ اوثكما هلهأل لاقف اران ئأر ذإ © ئسوم ثيدح كاتأ لهو

 . © ©) ىده رانلا ىلع دجأ وأ سبقب اهنم مكيتآ

 ىحولا ءادتبا ناك فيكو «"[مالسلا هيلع]ىسوم ةصق ركذ ىف «ىلاعتو كرابت « عرش انهه نم
 راسو منغلا ةياعر ىف هرهص نيبو هنيب ناك ىذلا لجألا ىسوم ىضق ام دعب كلذو «هايإ هميلكتو هيلإ

 لضاف «هتجوز هعمو «نينس رشع نم رثكأ اهنع ةبيغلا تلاط امدعب ءرصم دالب ًادصاق :ليق هلهأب

 مالظو باحسو «ءاتشو درب یف «لابجو باعش نيب الزنم لزنو «ةيتاش ةليل تناکو ‹ قيرطلا

 .ف نم ةدايز )١(

 . اف نم ةدايز (۳ «۲)



 )1١- ١5( تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجملا لله لل ل1

 الو اعيش حدقي ال لعجف «هب ةداعلا هل ترج امك ءًاران ى ا دنزب حدقي لعجو «بابضو

 «(سبقب اهنم مكيتا ىلعل اران تسنآ ىنإ# : مهرشبي هلهأل لاقف «هنيمي نع كانه ىذلا لبجلا بناج
 هسه اه

 لد « سبقب» :هلوقو «دربلا دوجو ىلع لد. [۲۹ :صصقلا] 4 نولطصت مكّلعل» «بهل هعم ىذلا

 .٠ مالظلا دوجو ىلع

 امك «قيرطلا نع هات دق هنأ ىلع لد «قيرطلا ىنيدهي نم :ىأ «ىده راثلا ىلع دجأ وأ :هلوقو
 «ىده راثلا ىلع دجأ وأ :هلوق ىف سابع نبا نع ةمركع نع «روعألا دعس ىبأ نع «ىروثلا لاق

 ًادحأ دجأ مل نإ :لاق رانلا ىأر املف «قيرطلا اولضو نيتاش اوناكو .قيرطلا ىلإ ىنيدهي نم :لاق

 .اهب نودقوت رانب "”مكنآ قيرطلا ىلإ ىنيدهي

 ىوُط سْدَقُمْلا داولاب نإ كْيلع لحاف كير انأ ىَنِإ 09 سوم ای یدو اَهاَنَأ ملف
 ةالّصلا مقأو ىندبعاف انأ الإ هّلإ ال هللا انَأ ىَّنِإ © ئحوي امل عمتساف كترتخا انأو 00

 سمس < جيد م 2 سو 2 م ا o 2 E رن 3 000

 اهنع كندصي الف د ئعست امب سفن لك ئزجتل اهيفخأ داكأ ةيتا ةعاسلا نإ 09 ىركذل
 سه هلا 9 همس م ميش ت رقت هد 52

 . 4 05) ئدرتف هاوه عبتاو اهب نمؤي أل نم
 :ىرخألا ةيآلا ىفو (ىسوم اي ىدونإ « اهنم برتقاو رانلا :ىأ (اهاتأ املفل : ىلاعت لوقي

 «[7 ٠ : صصقلا] 4 هللا انأ ينإ ىسوم اي نأ ةرجّشلا نم ةكرابملا ةعقبلا يف نميألا داولا ئطاش نم يدونإ»

 «بلاط ىبأ نب ىلع لاق (كيلعن عاف «كبطاخيو كملكي ىذلا :ىأ (كبر انأ ىلإ انهاه لاقو
 . ىكذ ريغ رامح دلج نم اتناك :فلسلا نم دحاو ريغو «بويأ وبأو «رذ وبأو

 .ةعقبلل ًاميظعت هيلعن علخب هرمأ امنإ :ليقو

 . ةبعكلا ''”لخدي نأ دارأ اذإ هيلعن علخي نأ لجرلا رمؤي امك :ريبج نب ديعس لاق

 .ملعأ هّللاو كلذ ريغ :ليقو .لعتنم ريغ ًايفاح هيمدقب ةسدقملا ضرألا أطيل :ليقو

 .ىداولل مسا وه :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق #ىوط 9 :هلوقو

 .نايب فطع نوكي اذه ىلعف ءدحاو ريغ لاق اذكو

 .هيمدقب ءطولاب رمألا نع ةرابع : ليقو

 . «مکتیتآ» : ىف (۳) . «باهشبا :ف ىف (۲) ا
 .«لوخد دارأ» :أ ءف یف )٥( . «برقأو» :أ ىفو «٤برقو» :ف ىف (4)



 ا ا 007 1 ) تايالادهط ةزوس ا نيضاخلا ءؤجلا

 هبر هادان ذإ 8 :20هلوقك ءحصأ لوألاو :ترركو ةكربلا هل ىوطو «نيترم سّدُق هنأل : ليقو

 . ٦ : تاعزانلا]4ىوُط سّدقملا داولاب

 ١44[ :فارعألا](يمالكبو يتالاسرب سالا ىلع كتيفطصا ينإ :  هلوقك «كترتخا اَنَأو» : هلوقو
 .هنامز ىف نيدوجوملا نم سانلا عيمج ىلع : ىأ

 :لاق] ؟سانلا نيب نم ميلكتلاب كتصصخ مل ىردتأ «ىسوماي :لاق ىلاعت هللا نإ :ليق '"”[دق]و

 . كعضاوت دحأ ىل عضاوتي مل ىنأل [: لاق .ال

 لإ هل ال هللا انأ ىَنإ» كيلإ هيحوأو كل لوقأ ام نآلا عمسا :ىأ « ئحوي امل عمتساف# : هلوقو
 .هل كيرش ال هدحو ءهَّللا الإ هلإ ال هنأ اوملعي نأ نيفلكملا ىلع بجاو لوأ اذه :Çانأ

 :ليق (ىرکذل ةالّصلا مقأو» «كيرش ريغ نم ىتدابعب مُكَو ىندَحو :ىأ « ىندبعاف» : هلوقو
 . ىل كركذ دنع ةالصلا مقأو :هانعم :ليقو .ىنركذتل لص :هانعم

 «ديعس نب ىنثملا انثدح «ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق ام ىناثلا اذهل دهشيو

 اذإ اهلصيلف ءاهنع لفغ وأ «ةالصلا نع مكدحأ دقر اذإ» :لاق ةَ ىبنلا نع «سنأ نع «ةداتق نع

 . «يىركذل ةالّصلا مقأو# :لاق ىلاعت هللا نإف ؛اهركذ

 نأ اهترافكف ءاهيسن وأ ةالص نع مان نم» :ِِكي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع نيحيحصلا ىفو
 . © «كلذ الإ اهل ةرافك ال ءاهركذ اذإ اهيلصي

 .اهنم دبال ةنئاكو ءةلاحم ال ةمئاق :ىأ 4 ةيتآ ةعاسلا نإ : هلوقو

 نم اهيفخأ داكأ» :اهؤرقي ناك هنأ : سابع نبا نع «كاحضلا لاق « اهيفخأ داَكَأظ : هلوقو

 .ًادبأ هللا سفن نم ىفخت ال اهنأل :لوقي «(ىسفن

 نب ىيحيو «حلاص وبأو «دهاجم لاق اذكو .هسفن نم :سابع نبا نع ءريبج نب ديعس لاقو
 . عفار

 . ىريغ ًادحأ اهيلع علطأ ال :لوقي (اهيفخأ داكأ : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ىف ىهو «ةعاسلا ملع هنع هللا ىفخأ دق الإ ضرألاو تاومسلا لهأ نم دحأ سيل :ىدسلا لاقو
 نأ تعطتسا ول ىتح «قئالخلا نم اهتمتك :لوقي 2«ىسفن نم اهيفخأ داكأ ىنإ):دوعسم نبا ةءارق

 . تلعفل ىسفن نم اهمتكأ

 نم هللا اهافخأ دقل ىرمعلو «ىسفن نم اهيفخأ ةءارقلا ضعب ىف ىهو (اًهيفخأ داكأل : ةداتق لاقو

 .أ ف نم ةدايز (۳ ۰۲) . «هلوقل» :ف ىف )١(

 ۱۸٤(. /") دنسملا )٤(

 .(85) مقرب ملسم حيحصو )¥04( مقرب ىراخبلا حجم 2(



ESE aa a o ل ¥ 

 ء[١٠ :لمنلا] هلا الإ بّيَْلا ضْرألاو تاّوَمّسلا يف نم ُمَلعي ال لف» : ىلاعت هلوقك اذهو : تلق
 لهأ ىلع اهملع لقث :ىأ [۱۸۷ :فارعألا](ةتغب لإ مكيتأت ال ضرألاو تاومّسلا يف تلقت آل :لاقو

 لهس نب دمحم ىنثدح لن وبأ انثدح «باجنم انثدح ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ا : ىنعي ءااهينخأ داكأ) ريبج نب ديعس اهينأرقأ :لاق ءاقو نع «ىدسألا

 : "رعاشلا لوق تعمس امأ: "[لاق] مث ءافرهظأ + لوفي فاعلا

 ضفخو فلألا

 ريمَغ نايفخي نيكيرأب ًاكيمد ًارهش مث < نيرهش بأد

 : كيمدلاو « عضوم :نيكيرألاو . سبي لالخ ىف تبني «بطر تبن :رصعلا :يدسألا كلاقو

 .ريهز نب بعكل رعشلا اذهو . ماتلا رهشلا

 لماع لك ىزجأل «ةلاحم ال اهميقأ :ىأ «(یعست امب سفن لك ئزجتل $ : ىلاعتو تا و
 امَّنِإ و « [۸ ء۷: ةلزلزلا]€ هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو. هرب اريخ رد لاف لی ناک + (هلمعب

 «نيفلكملا داحآ باطخلا اذهب دارملا "020370 0 00015000 هلوقو

 ارق عبتاو «هالوم ىصعو «هایند ىف هذالم ىلع لبقأو «ةعاسلاب بذك نم 0 اغ ت ال :ىأ

 ينغي امرإ» : ىلاعت هّللا لاق 2*”بطعتو كلهت :ىأ (ئدرتف# رسخو باخ دقف كلذ ىلع مهقفاو نمف

 . ١١[ :ليللا] «ىَدَرَت اإ هلام هنع

 ىلو یمنغ ىلع اهب شهأو اهيلع اكوا ىاصع یھ لاق 09 ئسوم ای كنیمیب كلت امو

 الو اًهذخ لاق 00 ئعست ةيح یه اَذإَف اهاَْلأَف 09 ئسوم ای اهقلأ لاق 09 ئرخأ برام اهيف

 . 4 » لوألا اهتريس اهديعنس فخت

 لاد «رهاب ةداعلل قرخو «ةميظع ةزجعمو «مالسلا هيلع «ىسومل ىلاعت هللا نم ناهرب اذه
 كلت امو :هلوقو «لسرم ىبن الإ هب ىتأي ال هنأو «لجو زع هللا الإ اذه لثم ىلع ردقي ال هنأ ىلع
 هل لاق امنإ :ليقو .هل سانيإلا ليبس ىلع كلذ هل لاق امنإ :نيرسفملا ضعب لاق «ئسوم اي كنيميب

 )١( ف نم ةدايز (۲) . «بصنولا :أ ىف .

 ) )۳.بعشلا ةيشاح نم ادافتسم ه.أ (٤۱۷ص) هناويد ىف تيبلاو ءريهز نب بعك وه

 ) )5.أ «ف نم ةدايز

 . «ىدر» :أ ىفو «بطعو كله ىأ ىدرتو» :أ ءف ىف (4)

 . «ةلاد ةرهاب» :ُأ ف ىف قفز



 ا ت ا ت رو اا مولا

 ‹نآلا اهب عنصن ام ىرتسف ءاهفرعت ىتلا كاصع كنيمي ىف ىتلا هذه امأ : ىأ را هجو ىلع كللو

 لاح ىف اهيلع دمتعأ o .ريرقت ماهفتسا (یسوم ای كئيميب كلت امو

 ىمنغ هاعرتل ءاهقرو طقسيل ةرجشلا اهب زهأ : ىأ «ىمَنغ ىلع اهب شهأو» ىشملا

 نب نوميم لاق اذكو طش الو . شهلا اذهف «دوعلا رسكي الو «هرمّتو هقرو طقسي ىتح هكرحي مث

 . ًاضيأ نارهم

 . كلذ ريغ رخأ تاجاحو عفانمو حلاصم : ىأ # ئرخأ برآم اهيف ىلو# :هلوقو

 «ليللاب هل ءىضت تناك :ليقف «تمهبأ ىتلا برآملا كلت نم ءىش ركذل مهضعب '”فلكت دقو

 ٠ ةداعلل ةقراخلا رومألا نم كلذ ريغو «هلظت ةرجش رصف ف اهسرغيو مان اذإ منغلا هل سرحتو

 هيلع «مدآل تناك اهنإ :مهضعب لوق اذكو « "ةيليئارسإلا رابخألا نم كلذ لك نكلو ءابراه اهنم

 ناك: لاق هنأ سابع نبا نع ىورو .ةمايقلا موي لبق جرخت ىتلا ةبادلا ىه اهنإ :رخآلا لوقو .مالسلا

 .باوصلاب ملعأ هّللاو .اشام اهمسا

 اهقلأ ءىسوم اي كدي ىف ىتلا اصعلا هذه :ىأ (ىسوم اي اهقْلَأ "[ لاق]: ىلاعت هلوقو
 ةكرح كرحتي «ًاليوط نابع «ةميظع ةيح لاحلا ىف تراص :ىأ «ىعست ةّيح ىه اذإف '؟”هاقلأف»
 «ربكلا ةياغ ىف هذهف «ريغص هنكلو «ةكرح تايحلا عرسأ وهو «ناج اهنأك زتهت یھ اذإف «ةعيرس

 .برطضتو ىشمت :ىأ #ىعست# «ةكرحلا ةعرس ةياغ ىفو

 «كامس انثدح «عيمج نب صفح انثدح «ةدبع نب دمحأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىب بأ نبا لاق

 ترمف «ةيح كلذ لبق نكت ملو :4ىعست ةيح ىه اَذإف اهاقلأف» : [سابع نبا] نع «ةمركع نع
 ًاربدم ىلوف ءاهفوج ىف ةرخصلا عقو عمسي ىسوم لعجف ءاهتعلتباف ةرخصب ترمو ءاهتلكأف ة ةرجشب

 ىف هل ليقف .فخت الو اهذخ :نأ ةيناثلا ىدون مث ءاهذخأي ملف .اهذخ «ىسوماي :نأ ىدونف

 .اهذخأف . نينمآلا نم كنإ : ةثلاثلا

 مث «ضرألا هجو ىلع اهاقلأف :لاق «ىعست ةّيح ىه اَذإَف اهاَقلَفل : ل يو لانو

 رمي «هذخأ ديري ًائيش ىغتبي هنأك سمتلي ْبَدَف «نورظانلا هيلإ رظن نابعث '"”هظعأ اذإف ةرظن تناح

 ءاهثتجيف ةميظعلا ةرجشلا لصأ ىف هباينأ نم بانلاب نعطيو ءاهمقتليف لبإلا نم ةَقلَخلا لثم ةرخصلاب
 لغم اهنم ناتبعشلا داعو «كراينلا لثم رعش :ليق .ًافرع اهنم نجحملا داع دقو آران نادقوت هانيع

 بقع ملو ًاربدم ىلو ىسوم كلذ نياع املف «فيرص اهل «باينأو سارضأ هيف «عساولا بيلقلا

 . ف نم ةدايز () . «تايليئارسإلا» :أ ىف (۲) . «ملكت» :أ ىف )١(

 . ف نم ةدايز (5) . «ىهو» :ف ىف (5) . «اهيقلأف» :ف ىف (6)

 . «مظعأب» :ف ىف (۷)



 E 70 كايآلا ملط وعن a رح روب د

 ىسوم اي :ىدون مث «هنم ءايحتسا فقوف هبر ركذ مث «ةيحلا زجعأ دق هنأ ىأرو ن ی

 فخت الر كنيميب 4 اهذخ# :لاقف ‹«فوخلا ديدش وهو ىسوم عجرف .تنك ثيح عجرا : ؛نأ

 هرمأ املف ؛«ناديع نم لالخب اهلخدف «فوص نم ةعردم ذئنيح ىسوم ىلعو ,«ىّلوألا اهتريس اهديعنس

SAىلع  OOS DE I Seتناك رداع  

 اهعضو مث هدي نع فشكف : تاش ننعم هدو ‹فيعض ىنكلو ءال :لاق ؟ًائيش كنع ىنغت ةعردملا

 هذي اذإو ءاهدهع ىتلا ٍءهاصع ىه اذإف ضبق مث :ناتالاو ارضا سح عمس ىتح «ةيحلا مف ىلع

 «ىلوألا اهتريس اهديعنس# : ىلاعت لاق اذهلو ؛نيتبعشلا نيب أكوت اذإ اهعضي ناك ىذلا اهعضوم ىف

 .كلذ لبق فرعت ىتلا '"'”اهلاح ىلإ :ىأ

 انتايآ نم كيرنل 09 ئرخأ ةيآ ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كحانج ىلإ كدي ممضاو »»

 یل ریو 02 ىردص یل حرشا بر لاق 60 یم هّنِإ نوعرف لإ بهذا 00 ىربكلا
o -ةهد مدا ©  

 (9 ىلهَأ نم اريزو یل لعجاو C۵ ىلوق اوهقفي 60 ىناسل نم ةدقع للحاو ۵ی رم
 هد ه

 CD) جھ اريك كح یک ©9 ىرْمَأ ىف ہک رشآر 9 یرزآ هب ددشا © ىخأ نوره

 . 4 ©۵ اريصب انب تنك كن 9 اريثك كركذنو

 هب حرص امك « هبيج ىف هدي لخدي نأ هرمأ هللا نأ وهو ءمالسلا هيلع ء ىسومل ناث اغرب اذهو

 ناكم ىف لاقو «كحانج ئلإ كدي ممضاو# :هلوقب كلذ نع ربع انهاهو .ىرخألا ةيآلا ىف

 .[۳۲: صصقلا]4هئلمو نوعرف ىلإ كبَر نم ناناهرب كناذف بهرلا نم كحانج كيلإ ممضاو# :رخآ

 . هلضع تحت هفك :«كحانج ىلإ كدي ممضاو# : دهاجم لاقو

 ةقلف اهنأك ًالألتت جرخت ءاهجرخأ مث هبيج ىف هدي لخدأ اذإ ناك «مالسلا هيلع « ىسوم نأ كلذو

 . رمق
 نبا هلاق .نيش ريغ نمو «ىذأ الو 520001 : ىأ «ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت ل :هلوقو

 . مهريغو «ىدسلاو ‹كاحضلاو «ةداتقو ‹ةمركعو «دهاجمو ١ سابع

 ؛لجو زع هبر ىقل دق هنأ ىسوم ملعف ء«حابصم اهنأك - هّللاو  اهجرخأ :ىرصبلا نسحلا لاقو

 . «ىربكلا انتايآ نم كيردلو» : ىلاعت لاق اذهلو

 تبهذو رقتساف ءةرجشلا عذجب هرهظ دش ىتح هيندي لزي ملف : هدا :هبر هل لاق : بهو لاقو

 .هقنعو هسأرب عضخو ا «ةدعرلا هنع

 هنم ًاراف تجرح ىذلا ءرصم كلم نوعرف ىلإ بهذا :ىأ (ىفط هّلِإ نوعرف ىلإ بهذا ل :هلوقو

 )١( «اهتلاح» :ف ىف () . «كلام» :ف ىف .



 ا (6#م _ 77) تايآلا :هط ةروس - سماخلا ءزجلا

 هنإف «مهبذعي الو ليئارسإ ىنب ىلإ نسحيلَف هرمو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ هعداف ءآبراهو
 . ىلعألا برلا ىسنو ءايندلا ةايحلا رثآو «ىغبو ىغط دق

 قدا فلوو او و ی و ا یا هللا كالا فذ نو وشو الاف
 نم ميظع دنج تنأف «ىرمأ ىف :ةوقلا اهب لیکل ىناطلس نم ج كتبلا دق .ىنإو 1 ىرصتو

 ىتح «ىنع ايندلا هترغو «ىركم نمأو «ىتمعن رطب «ىقلخ نم فيعض قلخ ىلإ كتثعب «ىدنج

 ىنيب تعضو ىذلا ردقلا الول «ىتزعب مسقأ ىنإف «ىنفرعي ال هنأ معزو «ىتيبوبر ركنأو «یقح دحج
 ترمأ نإف «راحبلاو لابجلاو «ضرألاو تاومسلا هبضغل بضغي «رابج ةشطب هب تشطبل «ىقلخ نيبو
 هنكلو «هتقرغ راحبلا ترمأ نإو «هترمد لابحلا ترمأ نإو «هتعلتبا ضرألا ترمأ نإو «هتبصح ءامسلا

 ىتغ ال ىتغلا انآ ىلإ ىفيسو ىدتعااع تيبعتساز «ىملح .هعتسوو + نتيع نم طقسو« ىلع ناه

 یتمقن هرذحو «"یمایآ هركذو «یصالخإو ىديحوتو ىتدابع ىلإ هعداو «یتلاسر هغلبف «ىريغ
 «ىشخي وأ ركذتي هلعل نيل الوق كلذ نيب اميف هل لقو «ىبضغل ءىش موقي ال Es ؛ ىسأبو

 سابل نم هتسبلأ ام كنعوري الو «ةبوقعلاو بضغلا ىلإ ىنم عرسأ ةرفغملاو وفعلا ىلإ ىنأ "هربخو

 عباره كوا :هل لقو .ىنذإب الإ سفنتي الو فرطي الو قطني سيل «یدیب هتيصان نإف ءايندلا

 نع هدابع دضتو هب لثمتتو هبست هزرابم تنأ اهلك ىف «ةنس ةئامعبرأ كلهمأ دقو «ةرفغملا

 ملو] رقتفت ملو مرهت ملو مقست ل ![و] «ضرألا كلا تبنيو «ءامسلا كيلغ رطمي وهو هليبس

 كيخأو كسفنب هدهاجو .ميظع ملحو ةانأ وذ هنكلو «لعفل ةبوقعلا كل لَجَعي نأ ءاش ولو [بلغت

 دبعلا اذه ملعيل نكلو «تلعفل اهب هل لبق ال دونجب هيتآ نأ تئش ول ىنإف .2"'هداهجب نابستحت امتنأو
 «ىنذإب ةريثكلا ةئفلا بلغت  ىنم ليلق الو - ةليلقلا ةئفلا نأ هعومجو هسفن هتبجعأ دق ىذلا فيعضلا

 ةنيزو -ءايندلا ةايحلا “رهز اهنإف ءامكتيعا كلذ ىلإ اذه الو هب متم ام الو «هتنیز '"”امكنبجعت الو

 نع زجعت هتردقم نأ اهيلإ رظني نيح نوعرف ملعيل «ةنيزب ايندلا نم امكنيزأ نأ تئش ولو .نيفرتملا
 «ىئايلوأب لعفأ كلذكو .امكنع هيوزأو «كلذ نع امكب بغرأ ىنكلو «تلعف ءامتيتوأ ام لثم

 هلبإ قيفشلا ىعارلا دوذي امك ءاهئاخرو اهميعن نع مهدوذأل ىنإف «كلذ ىف ىتداع ترج ام ًاميدقو
 هملكت مل ًارفوم الاس ىتمارك نم مهبيصن اولمكتسيل نكلو «ىلع مهناوهل كاذ امو «ةرغلا كرابم نع

 ا

 «نيقتملا ةنيز اهنإف ءايندلا ىف دهزلا نم ىدنع "ام غلبأ ىه ةنيزب دابعلا ىل نيزتي مل هنأ ملعاو

 كئلوأ ءدوجسلا رثأ نم مههوجو ىف مهاميس «عوشخلاو ةنيكسلا نم هب نوقرعي سابل اهنم مهيلع
 ىل ناهأ نم هنأ ملعاو «كناسلو كبلق للذو «كحانج مهل ضفخاف مهتيقل اذإف ءآقح آقح ىئايلوأ

 .«هربخأو» :ف ىف (۳) . «ىتايآ .هركذو» :أ ىف (۲) .«نإو» :ف ىف )١(

 .«هدهاجي نأ بستحي امنإو» :أ ىف )١( .أ نم ةدايز )٥( .ف نم ةدايز )٤(

 ١ .«اميف» أ ءف ىف (9) .«ةرهزلا :أ ءف ىف (۸) .«امكبجعيا :أ ءف ىف (۷)



OE E a يجر ا 

 ىلإ ءىش عرسأ انأو ءاهيلإ ىناعدو هسفن ىل ضرعو ىنأدابو «ةبراحملاب ىنزراب دقف «هفاخأ وأ آيلو

 ىذلا نظي “مأ «ىنزجعي نأ ىنيداعي ىذلا نظي مأ «یل موقي نأ ىنبراحي ىذلا نظيفأ «ىئايلوأ ةرصن

 ىلإ "٩ ی رطضم لكأ ال «ةرخآلاو ايندلا ىف مهل رئاثلا انأو فيكو .ىنتوفي وأ ىنقبسي نأ ىنزرابي

 . ىريغ

 .متاح ىبأ نبا هاور

 زع هبرل «مالسلا هيلع «ىسوم نم لاؤس اذه :« ىرمَأ یل رسيو .ىردص یل حرشا بر لاق »

 مظعأ ىلإ هثعب .ميسج بطخو «ميظع رمأب هرمأ دق هنإف «هب هثعب اميف هردص هل حرشي نأ «لجو

 اكلم مهرمعأو ًادونج مهرثكأو .ًارفك مهدشأو «مهربجأو «كاذ ذإ ضرألا هجو ىلع كلم

 . هريغ ًاهلإ هاياعرل ملعي الو مّللا فرعي ال هنأ ىعدا نأ هرمأ نم غلب درع مهغلبأو مهاغطأو

 مهنم لتق مث «هشارف ىلع «نوعرف رجح ىف «مهدنع ًاديلو ةدم هراد ىف ىسوم ثكم دقو اذه
 اريذن مهيلإ لجو زع هبر هثعب اذه دعب مث .اهلامكب ةدملا هذه مهنم برهف «هولتقي نأ مهفاخف آسفن

eرسيو . یردص یل حرشا بروا :لاق اذهلو ؛هل كيرش ال هدحو هودبعي نأ لجو زع هللا ىلإ  

 .كلذب ىل ةقاط الف الإو ‹«ىريهظو ىدضعو «ىريصنو ىنوع تنأ نكت مل نإ :ىأ «(یرما یل

 ةرمتلا هيلع ضرع نيح «غئللا نم هباصأ ناك امل كلذو .4ىلوَق اوهققي . ىناسل نم ةدقع للحاول
 لب «ةيلكلاب كلذ لوزي نأ لأس امو «هنايب ىتأيس امك «هناسل ىلع اهعضوف ةرمجلا ذخأف ««ةرمجلاو

 نكلو «لازل عيمجلا لأس ولو .ةجاحلا ردق وهو هنم ديري ام مهف مهل لصحيو «ىعلا لوزي “"ثيحب
 هنأ نوعرف نع ًارابخإ ىلاعت هللا لاق ءةيقب تيقب اذهلو «ةجاحلا بسحب الإ نولأسي ال ءايبنألا

 .مالكلاب حصفي :ىأ [07 :فرخزلا] «نيبي داکی الو نیهم وه يذلا اذه نم ريخ انا م : لاق

 نم رثكأ لأس ولو «ةدحاو ةدقع لح :لاق « ىناسل نم ةدقع للحاو# :ىرصبلا نسحلا لاقو

 . ىطعأ كلذ

 هنإف ءهناسل ةدقعو «ليتقلا ىف نوعرف لآ نم فوختي ام هبر ىلإ ىسوم اكش :سابع نبا لاقو

 ملكتيو ًاءدر هل نوكي نوراه هيخأب هنيعي نأ هبر لأسو «مالکلا نم ريثك نم هعنمت ةدقع هناسل ىف ناك
 .هناسل نم ةدقع لحف «هلؤس هانآف «هناسل هب حصفي ال امم ريثكب هنع

 ضعب ىنثدح «رذنملا نب ةاطرأ نع «ةّيقَب انثدح «نامثع نب ورمَع نع َركذ :متاح ىبأ نبا لاقو
 ىف نکل كنا ةلولا سان كم ام ا هل ةبار و ذح ماتا لاق نهد و سك نب ندعم تاعا

 لاق 4 فاقد اإ قييفأ تسلا ٠آ ناب ظر قلا لاقف ؟كتءازق ىف برت تلو مالک

 )١( ثيحبا : ىف (۳) .«مهترصنا : أ ف ىف (۲) .«وأ» :أ ىف ما٤ .

 ) )4.«تثدح» : أ ىف



 ل ((. )۳١_ تايآلا :هط ةروس د سماخلا ءزجلا

 يئارسإ ونب نم ! م ىسوم نإ معن a تل AS Sa E E OOO EN نلعب ناق لاف عت
 ل .همالك

 ىجراخ رمأ ىف ىسوم نم لاؤس ًاضيأ اذهو :* ىخأ نوره . ىلهأ نم م اريزو ىل لعجاو# :هلوقو
 ل نوراه هيخأ ةدعاسم وهو «هنع

 “يبن نيح ذئتعاس نوراه بف :لاق هنأ سابع نبا نع ‹«ةمركع نع «ديعس ىبأ نع .ىروثلا لاق

 .مالسلا امهيلع 2« ىسوم

 نع «هيبأ نع «"ةورع نب ماشه نع «ةماسأ وبأ انثدح «ريمن نبا نع ركذ :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىف ناك خأ ىأ :لوقي الجر تعمسف «بارعألا ضعبب تلزنف «رمتعت تناك اميف تجرخ اهنأ ةشئاع

 هفلح ىف :ىسفن ىف تلقف :تلاق . یردأ انآ هَّللاو :لاق .ىردن ام :اولاق ؟هيخأل عفنأ "ایندلا

 :تلقف .ةوبنلا هيخأل لأس نيح ىسوم :لاق .هيخأل عفنأ ايندلا ىف ناك خأ ىأ ملعيل هنإ ؛ ىنثتسي ال

 هللا دنع ناكو > :مالسلا هيلع «ىسوم ىلع ءانثلا ىف ىلاعت هللا لاق اذه *”ىفو :تلق .هّللاو قدص
 .[ 84 : بازحألا] © اهيجو

 یک «یترواشم ىف :ىأ «ىِرْمَأ ىف ُهْكِرْشَأَوط ىرهظ :دهاجم لاق «ىرْزَأ هب ددشا» : هلوقو
 هللا ركذي ىتح ءاريثك هللا نيركاذلا نم دبعلا نوكي ال :دهاجم لاق . اريثك كركذتو . اريثك كحَبسن

 انايإ كئاطعإو ءانل كئافطصا ىف :ىأ «اريصُ انب تنك كّإ» :هلوقو .ًاعجطضمو ًادعاقو امئاق

 . كلذ ىلع دمحلا كلف ء«نوعرف كودع ىلإ انل كتثعبو «ةوبنلا

 ندد ه دمع

 ىلإ اَنيَحْوَأ ذِإ م» ئَرْخُأ َةَرَم كيلع انتم دقلو 69 ئسوم اي كلؤس تيتوأ دق لاقط

 یل ودع هذخأي لحاسلاب ميلا هققيلف ميلا ىف يفدقاف توباثلا ىف هيفذقا نأ یه ئحوي ام كم
lo 

 مكلدأ له لوقتف كتخأ ىشمت د ذإ 69 ىنيع ىلع عنصتلو ىنم ةبحم كيلع تيقلأو هَل ودعو

 مهلا نم كانيجنف افن تو نزحت الو اهني قت ىك كأ ىلإ كانَ ُهلُفْكَي نم ىلع

 . 4 قانوتف كانتفو

 هل "”ريكذتو «لجو زع هبر نم لاس اميف «مالسلا هيلع «ىسوم هلوسرل هللا نم ةباجإ "هذه
 ؛هولتقي نأ هئلمو ا «هعضرت تناك نيح همأ مهلأ ناك اميف «هيلع ةفلاسلا همعنب

 هعضت مث هعضرت ' ° تناکف توي رات هل تذختاف .ناملغلا اهيف نولتقي ىتلا ةنسلا ىف دلو دق ناك هنأل

 اهنم تلفناف ؟؟”هطبرتل ةرم تبهذف لبحب اهلزنم ىلإ هكسمتو  لينلا وهو  رحبلا ىف هلسرتو «هيف

 . ناك ايندلا ىف» :أ ءف ىف (۳) .«نوع نب ماشه» : أ ىف (۲) .«للحي» :أ ءف ىف )١(
 یف نم یف یف .«اذه» :أ ف ف (5) .«نمو» :أ ىف (5) .«ىردأ هللاو انأ» :ف ىف (4)

 .«لبحلا طبرتل» :أ ءف ىف (9) .«تناكو» :أ ءف ىف (۸) ؛اريكذتو» :أ ءف ىف (۷)



  A٤تايآلا :هط ةروس - سماخلا ءزجلا )75 - ٤١(

 اعراف ئسوم مَا داؤف حبصأو» :هلوق ىف اهنع هللا هركذ ام مهلاو مغلا نم اهل لصحف را هه ينكو

 د يل ل ا نمستلا] 403
 ماه م8

 - ةماتلا لا ةردقلاو غد ناطلسلا هلو هللا مكحف ءىسوم دوجو نم ًارذح «ليئارسإ ىنب 3 ”ناملغلا
 هذخأيط :لاق اذهلو ؛هل هتجوزو هتبحم عم «هبارشو هماعطب ىذغيو «نوعرف شارف ىلع الإ ىبري الأ
 .كبحي هتلعج «كودع دنع : ىأ] «ىتم ةَبحم كيلع تيقلأو هَل ودعو یل ودع

 . ىدابع ىلإ كتببح : لاق 4 ىم ةبحَم كِيَلَع تيقلأو» :ليهك نب ةملس لاق

 .هَّللا نيعب ىبرت :ىنوجلا نارمع وبأ لاق ©« ىنّيع ىلع عنصتلو »

 . ىنيع ىلع ىذغت :ةداتق لاقو

 . ىرأ ثيحب «ىنيع ىلع عتصتلو» : ىنثملا نب رمعم لاقو

 مهدنع هؤاذغ «فرتيو معني كلملا تيب ىف هلعجأ ىنعي :ملسأ نب ر ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 .ةعنصلا كلتف «كلملا ءاذغ

 هنأ كلذو «اهنيع رقت ةن ىك كم ىلإ َكاعَجرَف لفك نم ىلع مُكلدَأ له لوقتف كتخأ ىشمت ذإ» :هلوقو

 نم عضارملا هيلع انمرحوإل : لجو زع هللا لاق ءاهابأف «عضارملا هيلع اوضرع «نوعرف لآ دنع رقتسا ال

 «نوحصات هَل مهو مك هنوُلفْكَي تیب ب لهأ ىلع مُكُندَأ له » :'0تلاقو هتخأ تاجف © لبق

 ىلإ اهعم مهو هب تبهذف ؟ةرجألاب مكل (”هعضرت نم ىلع مكلدأ له : ینعت .[۱۲:صصقلا]
 هببسب اهلانف هعاضرإ ىلع اهورجأتساو «ًاديدش احرف كلذب اوحرفف «هلبقف ءاهيدث هيلع تضرعف ءهمأ
 عناصلا لثم» :ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛لزجأو منغأ ()ةرخآلا ىفو ايندلا ىف ةحارو ةعفرو ةداعس

 ا تتر سرع لمت لا هه

 سفن تلتقو» «كيلع :ىأ نحت الو اهنيع رقت ىك كَم ىلإ كاتعجرق ل :انهاه ىلاعت لاقو
 رق 'هلتق ىلع نوعرف لآ مزع ببسب هل لصح ام وهو : معلا نم كانيجنف» «ىطبقلا : ىنعي

Eنيملاظلا موقلا نم توجن فخت الإ :حلاصلا لجرلا كلذ هل لاقو «نيدم ءام درو ىتح أب  » 

 ١5[. :صصقلا ]

 ىف هّللا همحر «ىئاسنلا بيعش نب دمحأ ¿ نمحرلا دبع وبأ ا لاق «انوتف َكاَنتفو» :هلوقو

 : «انوتف كاتتفو) :هلوق «هننس نم ريسفتلا باتك

 .أ نم ةدايز () .«ءاملعلا» : أ ىف (۲) .«اًردقم اردق ىأ» :أ یف (۱)

 .«هعضري» :ف ىف (6) .«ىنعي) :آ ءف ىف )٥( .«تلاقف» :أ ءف ىف )٤(

 .«بسحيا : أ «ف ىف (۸) .«ىرحخألا» :أ ىف (۷)

 نووفتيو لعحلا نوذخأيو ىتمأ نم نوزغي نيذلا لثم» هظفلو هوحن ريفن نب ريبج قيرط نم (۳۴۲) مقرب ليسارملا ىف دواد وبأ یور )0

 .«اهرجأ ذخأتو اهدلو عضرت ىسوم مأ لثم هب مهودع ىلع

 .«هلتقيل» :] ىفو «هولتقيل نوعرف لآ» : ف ىف )٠١(



 (5 ٠ - ”5) تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا

 نوتفلا ثيدح

YAo 

 ىبأ نب مساقلا انثدح ديز نب غبصأ انأبنأ ءنوراه نب ديزي انثدح «دمحم نب هللا دبع انثدح

 «ىسومل او رع للا لزق نع نیا ن هللا دبع تلاس :لاق ءريبج نب ديعس ىنربخأ «بويأ

 اهل نإق ريش هب ان ناهنلا فنانا :لاقف: وهام ةرتفلا نع لاف 4انوتف َكاَسفول :مالسلا هيلع
 :لاقف «نوتفلا ثيدح نم ىندعو ام هنم زجتنأل سابع نبا ىلإ تودغ تحبصأ املف .ًاليوط اثيدح
 ءاكولمو ءايبنأ هتيرذ ىف لعجي نأ «مالسلا هيلع «ميهاربإ دعو هللا ناك ام هؤاسلجو نوعرف ركاذت
 نب فسوي هنأ نونظی اوناكو ءهيف نوكشي " ام «كلذ نورظتني ليئارسإ ىنب نإ :مهضعب لاقف
 اورمتئاف ؟نورت فيكف :نوعرف لاقف «ميهاربإ دعو ناك اذكه سيل :اولاق كله املف «بوقعي

 ًادولوم نودجي الف «ليئارسإ ىنب ىف نوفوطي ءرافشلا مهعم الاجر ثعبي نأ ىلع مهرمأ اوعمجأو
 راغصلاو «مهلاجآب نوتومي ليئارسإ ىنب نم رابكلا نأ اوأر املف «كلذ اولعفف .هوحبذ الإ ًاركذ
 ١ ا ةمدخلاو لامعألا نم اورشابت نأ ىلإ اوريصتف «ليئارسإ ىنب اونفت نأ كشوي :اولاق «نوحبذي
 ءادحأ مهنم اولتقت الف اماع اوعدو «”مهؤانبأ لقيف ءركذ دولوم لك ماع اولتقاف «مكنوفكي اوناك

 مهترئاكم اوفاختف مهنم نويحتست نمب "اورثكي نل مهنإف ؛رابكلا نم تومي نم ناكم راغصلا بشيف
 . كلذ ىلع مهرمأ اوعمجأف «مهيلإ نوجاتحتو نولتقت نمب اونفي ملو «مكايإ

 نم ناك املف .ةنمآ ةينالع هتدلوف «ناملغلا هيف حبذي ال ىذلا ماعلا ىف نوراهب ىسوم مآ تلمحف

 ام  ريبج نب اي - نوتفلا نم كلذو «نزحلاو مهلا اهبلق ىف عقوف «مالسلا هيلع «ىسومم تلمح لباق
 اَنِإ ينزحت الو يفاخت ال :نأ اهيلإ "(هركذ لج] هللا ىحوأف «هب داري امم «همأ نطب ىف هيلع لخد
 ىف هیقلت مث توبات ىف هلعجت نأ تدلو اذإ اهرمأف [۷: صصقلا] 4 َنيلَسَرَمْلا نم هولعاجو كيل هودار
 تلعف ام :اهسفن ىف تلاقف «ناطيشلا اهاتأ اهئبا اهنع ىراوت املف كلذ تلعف تدلو املف .ميلا

 .هناتيحو رحبلا باود ىلإ هيقلأ نأ نم ىلإ بحأ ناك «هتنفكو هتيراوف ىدنع حبذ ول «ىنباب

 نأ نممهف هنذخأ هنيأر املف «نوعرف ةأرما ىراوج ىقتسم ةضرف دنع هب ىفوأ ىتح هب ءاملا ىهتناف
 هاندجو امب كلملا ةأرما انقدصت مل هانحتف نإ انإو ءألام اذه ىف نإ : نهضعب لاقف «توباتلا نحتفي
 ىقلأف ءامالغ هيف تأر هتحتف املف .اهيلإ ' '”هنعفر ىتح ًائیش هنم نجرخي مل هتئيهك هنلمحف «هیف

 9آ دوش لك یک ن اا سوم: داو خيار ب دیا ىلع اهني قلي مل ام ا ع
 . ىسوم ركذ نم

 نباي نوتفلا نم كلذو «هوحبذيل نوعرف ةأرما ىلإ مهرافشب اولبقأ «هرمأب نوحابذلا عمس املف

 .(اوناک ام» :ف ىف (۳) .اليي» :أ ءف ىف (۲) .«ىلع» : أ «ف ىف )١(
 .(اوربکی» :أ ىف (0) .؟مهتانب» : أ ىف (5) 1 .«ىذلا» : ىف )٤(

 . ؟مهضعب )» :أ ىف (9) .؛هيقلتو»: أ ف ىف (۸) .أ ءف نم ةدايز (۷)

 .«هنم اهيلع » :أ «ف ىف )١١( .«هنعفد» :أ «ف ىف )٠١(



A6 - ۳7 تايآلا : هط ةروس - سماخلا ءزج ا ٦°( 

 «هنم هبهوتسأف نوعرف ىتآ ىتح ليئارسإ ىنب ىف ديزي ال دحاولا اذه نإف« هورقأ :مهل تلاقف «ريبج

 .مكملا مل هحبذب رمأ نإو «متلمجأو متنسحأ دق متنك ىل هبهو نإف

 الف ىل امأف «كل نوكي :نوعرف لاقف [4: صصقلا] € كلو يل نيع ترق ا : تلاقف نوعرف تتأف

 امك 070: نعرف نوكيانا ةوعرفترقا ول ةي فلحب ىفلار» ل4 هللا لرو اقف" هل ةجاحن

 اا لك ىلإ ءاهلوح نم ىلإ تلسرأف .«كلذ همرح 29 نكلو ءاهاده امك هللا هادهل «هتأرما ترقأ

 ةأرمأ ت ل ا وجا اس يلا هل راتختل نبل اهل

 « سانلا عمجمو قوسلا ىلإ جرخأف هب ترمأف «كلذ اهنزحأف «توميف نبللا نم عنتمي نأ نوعرف

 هرثأ ىصق :هتخأل تلاقف ءًاهلاو ىسوم مأ تحبصأو «لبقي ملف ءاهنم هذخأت ًارثظ هل دجت نأ وجرت

 «هيف اهدعو هللا ناك ام تيسنو ؟باودلا هتلكأ دق مأ ىنبا ىحأ .ًاركذ هل نيعمست له « هيبلطاو

 وهو « « "دعب ءىش ىلإ ناسنإلا رصب ومسي نأ : ا هير ا ا

 E ىلط ولا تا طا فاع نيك ا م تا مدي ر رو ا ىلإ

 0 هنوفرعي له ؟هل مهحصن ام ؟كيردي ام :اولاقف اهوذخأف .نوحصان هل مهو مكل هنولفكي

 ةرؤظ ىف مهتبغر هيلع مهتقفشو هل '''ههحصن :تلاقف .ريبج نباي نوتفلا نم كلذو «كلذ ىف اوكش

 املف ءهمأ تءاجف .ربخلا اهتربخأف «"اهمأ ىلإ تقلطناف اهولسرأف .كلملا ةعفنم ءاجرو «كلملا

 نوعرف ةأرما ىلإ ءارشبلا قلطناو «أير هابنج التما ىتح اف اهيدث ىلإ ازن اهرجح ىف هتعضو

 :تلاق اهب عنصي ام تأر املف «هبو اهب تتأف .اهيلإ تلسرأف .ًارثظ كنبال اندجو دق نأ اهنورشبي

 0 aS e ياسا نا نبع فاحت 00

 000 « هيف اهدعو هللا ناک ام ىسوم مأ کک :ئدلوو ىتيب ةكرات ريغ ناف * 80[لإو «تلعف]

 هللا ٠ [هتبنأو] ءاهموي نم اهتيب ىلإ هب تعجرف < و للا نأ تنقيأو «نوعرف ةأرما ىلع

 ف یف دق ا فح ات اا

 املف « مهيف ناك ام ملظلاو ةرخسلا نم نيعنتمم «ةيرقلا ةيحان ىف مهو «ليئارسإ ونب لزي ملف

 ةأرما تلاقو «هيف هايإ اهيرت ١7" اموی اهّنَدَعَوَف ؟ىنبا '"")ىنيرتأ :ىسوم مأل نوعرف ةأرما تلاق عرعرت

 ةماركو ةيدهب مويلا ىنبا لبقتسا الإ مكنم دحأ نيقبي ال :اهتمراهقو اهرؤظو اهنازخل نوعرف

 لحنلاو ايادهلا لزت ملف «مكنم ناسنإ لك عنصي ام '”ىصحي انيمأ ةثعاب انأو كلذ ىرأل

. 
 ؛ديعبلا ءىشلا» :1 «ف ىف (۳) .«همرح هللا نكلو» :أ ىف (۲) .«نيع ةرق هل نوكي نأ 2 : أ ءف ىف

)١( 

 ) )4.؟مهتحيصنا :أ «ف ىف (5) .(هنوفرعت» :أ «ف ىف (5) .؟ةيحان» : أ «ف ىف

 ) )۷:أ ءف ىف ١ .؟هدوعوملا :أ «ف ىف (9) .ىربطلاو أ «ف نم ةدايز (۸) .«همأ

 )۱۰( .«هتبنأف» :ف ىف )١١( :أ ىف (۱۲) .«ظفح» :أ ىف ١ترينى«.

 . لک یصحیا» :ف ىف (15) . هيف كلذ» :أ ىف )۱٤( .«نأ اموي» :أ ىف (۱۳)



 ٤١( YAV _ 5”7) تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا

 اهيلع لخد املف :نوغرف ةارما ىل لخف نأ ىلإ هما تيب نم جرخ نح نم. ةليقتس  ةماركلاو

 ٩۳ ن[َحْنَيلَف نوعرف هب نيتآل :تلاق مث «هيلع اهرثأ نسحل همأ تلحنو «هب تحرفو «هتمركأو "هتلحن

 «ضرألا ىلإ اهدي نوعرف ةيحل ىسوم لوانتف «هرجح ىف هلعج هيلع هب تلخد املف «هنمرکیلو
 كولعيو كثري نأ معز هنإ «هيبن ميهاربإ هللا دعو ام ىرت الأ :نوعرفل للا: ءاذعأ نم ةاوغلا' .لاقف
 ديرأو «هب ىلتبا ءالب لك دعب ريبج نباي نوتفلا نم كلذو .هوحبذيل نيحابذلا ىلإ لسرأف «كعرصيو

)0( 
 .٠ هن

 هنيرت الأ : "لاقف ؟ىل هتبهو ىذلا مالغلا اذه ىف كل ادب ام :"تلاقف نوعرف ةأرما تءاجف

 نيترمجب تئا «قحلا هيف فرعي ًارمأ كنيبو ىنيب لعجا :تلاقف !ىنولعيو ىنع رصي هنأ معزي
 لوانت نإو «لقعي هنأ ؟فرعاف نيترمجلا بنتجاو “نيتؤلؤللاب شطب نإف «هيلإ َنِهبرَمَف «نيتؤلؤلو
 هيلإ برقف .لقعي وهو نيتؤلؤللا ىلع نيترمجلا رثؤي ال ادحأ نأ تملع «نيتؤلؤللا دري ملو نيترمجلا
 ام دعب هنع هللا هفرصف ؟ىرت الأ :ةأرملا تلاقف «هدي اقرحي نأ ةفاخم هنم امهعزتناف «نيترمجلا لوانتف

 .هرمأ هيف ًاغلاب هللا ناكو «هب مه دق ناك

 ليئارسإ ىنب نم دحأ ىلإ صلخي نوعرف لآ نم دحأ نكي مل «لاجرلا نم ناكو هدشأ غلب املف

 ةيحان ىف ىشمي «مالسلا هيلع «ىسوم امنيبف «عانتمالا لك اوعنتما ىتح «ةرخس الو ملظب هعم

 ىلع ىليئارسإلا هثاغتساف ىليئارسإ رخآلاو ىنوعرف امهدحأ «نالتتقي نيلجرب وه 2١ 'اذإ «ةنيدملا
 هظفحو ليئارسإ ىنب نم 2'0٠هتلزنم ملعي وهو هلوانت هنال ؛ًاديدش ابضغ ىسوم بضغف «ینوعرفلا
 علطأ “'"(هناحبس]هّللا نوكي نأ الإ ءىسوم مأ الإ ءعاضرلا نم كلذ امنأ الإ سانلا ملعي ال .مهل

 الإ دحأ امهاري سیلو «هلتقف ىنوعرفلا ىسوم ''''زكوف .هريغ هيلع علطي مل ام ىلع كلذ نم ىسوم
 «نييم لضم ودع هلإ ناطيشلا لمع نم اذه : لجرلا لتق نيح ىسوم لاقف کک لجو زع هللا
 « ميحرلا روفغلا وه ُهنِإ هَل رفغف يل رفغاف يسفت َتْمَلَظ يئإ بر :لاق مث :٠١[. صصقلا]
 اولتق ليئارسإ ىنب نإ :هل ليقف «نوعرف ىتأف ل ا ا حلا

 نإف «هیلع دهشي نمو «هلتاق ىنوغبا :لاقف .مهل صخرت الو ''؛'انقحب انل ذخف نوعرف لآ نم ًالجر
 ذخآ كلذ ملع ىل اوبلطاف «تبث الو ةنيب ريغب ديقي نأ هل ميقتسي ال هموق عم هوغص ناك نإو كلملا

 كلذ ىأر دق دخلا نم 2'ىسومب اذإ ءآتبث نودجي "الو نوفوطي مه امنيبف .مكقحب مكل
 دق ىسوم فداصف «ىنوعرفلا ىلع ىليئارسإلا هئاغتساف ءرخآ نوعرف لآ نم ًالجر لتاقي ىليئارسإلا
 :لاقف .ىنوعرفلاب شطبي نأ ديري وهو ىليئارسإلا بضغف .ىأر ىذلا هركو هنم ناك ام ىلع مدن

 .«هتلجييلف» : ىف (۳) .«هتلجب» :أ ىف (۲) 2 .«لحنلاو ةماركلاو» :ف ىف )١(
 .«تلاقف نوعرف ىلإ ىعست نوعرف ةأرما تءاجفا :أ ىف (5) .«انوتف هب» :أ ءف ىف (0) كا را

 .«تفرعفا» :1 ىف (9) . «ؤلؤللاب» :ف ىف () تلاقي كك ىلا
 .أ نم ةدايز )١1١( .«هلزنم» :ف ىف )١١( يو

 . (ال): ف ىف )١6( .2«كقحبا : أ «ف ىف )١4( ر 9

 «ىسومال :ف ىف (0)
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 ام هل لاق ام دعب ىسوم ىلإ ىليئارسإلا رظنف . « نيبم يرْغَل كنإل :مويلاو سمألاب لعف امل ىليئارسإلل

 كّنِإ» :هل لاق ام دعب نوكي نأ فاخف «ىنوعرفلا هيف لتق ىذلا سمألاب هبضغك نابضغ وه اذإف «لاق

 فاخف .ىنوعرفلا دارأ امنإو «هدارأ نكي ملو «دارأ هايإ نوكي نأ [8١:صصقلا] € نيبم يول

 “لاق امنإو [5١:صصقلا] «سمألاب اسفن تلق امك يدْتقَت نأ ديِرنَأ يسوم اي :لاقو ىليئارسالا

 ىليئارسإلا نم عمس اب مهربخأف ىنوعرفلا قلطناو ءاكراتتف «هلتقيل ىسوم دارأ هايإ نوكي نأ ةفاخم

 اولتقيل نيحابذلا نوعرف لسرأف .«سمألاب اسْفن تلتف امك ينلقت نأ ديِرْتَأ ل : لوقي نيس ريشا | نق

 نوفاخي ال مهو« ىسوم نوبلطي مهتنيه ىلع نوشمي مظعألا قيرطلا ىف نوعرف لسر ذخأف «ىسوم

 «ىسوم ىلإ مهقبس ىتح ًاقيرط رصتخاف «ةنيدملا ىصقأ نم ىسوم ةعيش نم لجر ءاجف «مهتوفي نأ

 ری ای نوفل نم ا

 هنظ نسح الإ ملع قيرطلاب هل سیلو كلذ لبق ءالب قلي مل ءنيدم وحن اهجوتم ىسوم جرخف

 سالا نم ةَمَأ هيلع دجو نيدم ءام درو امو . ليبسسلا ءاوس ينيدهي نأ يِبر يسع :لاق هنإف «لجو زع هبرب

 لاقف ءامهمنغ نيتسباح كلذب ىنعي [۲۳ ۲ : صصقلا] € نادوذت نيتأرما مهنود نم دجوو َنوُقْسَي

 رظتنن امنإ «موقلا محازن ةوق انل سيل: "اتلاق ؟سانلا عم نايقست ال نيتلزتعم امكبطخ ام :امهل

 اتفرصناف ءءاعرلا لوأ ناك ىتح «ًاريثك ءام ولدلا ىف فرتغي لعجف ءامهل ىقسف . مهضايح لوضف

 يلإ تلزنأ امل يّنِإ برف :لاقو «ةرجشب لظتساف «مالسلا هيلع ءىسوم فرصناو ءامهيبأ ىلإ امهمنغب

 اكل نزب "لاق اا اف يشي اروم ةعرس امهوبأ ركنتساو .[؟4 : ا

 هملك املف «هتعدف ىسوم تتأف «هوعدت نأ امهادحإ رمأف «ىسوم عنص امب هاتربخأف ءانأشل مويلا

 ناطلس انيلع هموقل الو نوعرفل سيل .[: صصقلا] € نيملاّظلا موقلا نم توجن فخت الإ : لاق

 « نيمألا يوقلا ترجأتسا نم ريخ نإ ؛ هرجأتسا تبأ اي » :امهادحإ تلاقف ءهتكلمم ىف انسلو

 «هتوق امأ :تلاقف ؟هتنامأ امو ؟هتوق ام كيردي ام :اهل لاق نأ ىلع ةريغلا هتلمتحاف [؟ 5: صصقلا]

 هنإف ةنامألا امأو ءهنم ىقسلا كلذ ىف ىوقأ طق ًالجر رأ مل ءانل ىقس نيح ولدلا ىف هنم تيأر امف

 هتغلب ىتح «هعفري ملف هسأر بوص ةأرما ىنأ ملع املف ءهل تصخشو هيلإ تلبقأ نيح ىلإ رظن

 نع ىرسف «نيمأ وهو الإ اذه لعفي ملف .قيرطلا ىل ىتعناو «ىفلخ ىشما :ىل لاق مث . كتلاسر

 . تلاق ىذلا هب نظو ءاهقدصو اهيبأ

 نمف ارشع تممتأ نف ججح ينامت ينرجأت نأ ىلع نيتاه يتنبا ىدحإ كَحكنأ نأ كل له :هل لاقف

 ىبن ىلع تناكف لعفف [۲۷: صصقلا] © نيحلاصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس كيلع قش أ نأ ديرأ امو كدنع

 .ًارشع اهمتأف هتدع هنع هللا ىضقف «هنم ةدع ناتنس تناكو «ةبجاو نينس ىنامث اللا

 مهت ىأ ىردت له :لاق مهئاملع نم ةينارصنلا لهأ نم لجر ىنيقلف :  ريبج نبا وهو  ديعس لاق

 .«اتلاقف» :ف ىف (۳) .(ربخلا هربخأف» :أ ءف ىف (۲) .«هل لاق» :أ ء ف ىف )١(

 .«اتفرصناو» : ف ىف (4)
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 :لاقف «كلذ هل تركذف «سابع نبا تيقلف .ىردأ ال ذئموي انأو .ال :تلق ؟ىسوم ىضق نيلجألا
 نأ ملعيو ايش اهنم صقني نأ هللا ىبنل نكي مل «ةبجاو هللا ىبن ىلع تناك آينامث نأ تملع امأ
 «كلذ هتربخأف ىنارصنلا تيقلف ف نفع یف ف دعو لا هتدع نوم نع انفاق ناك هللا

 .ىلوأو «لجأ :تلق .كلذب كنم ملعأ كربخأف هتلأس ىذلا :لاقف

 ىلإ اكشف «نآرقلا ىف كيلع هللا صق ام هديو اصعلاو رانلا رمأ نم ناك هلهأب ىسوم راس املف
 ليلك نم هة ةد نامل ىف: ناك هنإف هال ةدقعو لكلا ىف نوعزف لآ نم فوقي ام نامت هللا
 هب حصفي ال ام ريثكب هنع ملكتيو «أءدر هل نوكي «نوراه هيخأب هئيعي نأ هبر لأسو «مالكلا نم

 ىسوم عفدناف .هاقلي نأ هرمأو نوراه ىلإ هللا ىحوأو «هناسل نم ةدقع لحو «هلؤس هللا هاتآف . هناسل

 نذؤي ال ًانيح هباب ىلع اماقأف «نوعرف ىلإ ًاعيمج اقلطناف . مالسلا ا و هاصعب

 ؟امكبر نمف :لاق :٤۷[. هط] «كَّبَر الوسر اإ :الاقف «دیدش باجح دعب امهل نذأ مث ءامهل

 .تعمس دق امب رذتعاف «ليتقلا هركذو ؟ناديرت امف :لاق ؟نآرقلا ىف كيلع هللا صق 0 هربخأف
 : نم تنك نإ ةياب تأف » :لاقو هيلع ىبأف ؟ليئارسإ ىنب ىعم لسرتو هّللاب نموت نأ دير لاق
 ىلإ ةعرسم «اهاف ةرغاف ةميظع ىعست ةيح [ىه اذإف] ءاضغ ىقلاف. 1٠١٤ :ءارعشلا] € نقداصلا
 .هنع اهفكي نأ ىسومب ثاغتساو هريرس نع محتقاف ءاهفاخ هيلإ ةدصاق نوعرف اهآر املف .نوعرف

 ىلإ تذاع اندرات ع صرب ريغ نم ىنعي - ءوس ريغ نم ءاضيب اهآرف هبيج نم هدي جرخأ مث «لعفف
 نم مكاجرخي نأ ناديري » نارحاس ناذه: هل الاف «ىأر اميف هلوح الملا راشتساف .لوألا اهنول
 اوبأو «شيعلاو هيف مه ىذلا مهكلم :ىنعي 0177 :هط] «ىَلْثمْلا مكتقيِرطب ابهذيو امهرحسب مكضرأ

 بلغت ىتح ريثك كضرأب مهنإف «ةرحسلا عمجا :هل اولاقو «بلط ام ًائيش هوطعي نأ ىسوم ىلع
 مب :اولاق نوعرف اوتأ املف «ملاعتم رحاس لك هل رشحف نئادملا 0 را يهرب رس
 تايحلاب رحسلاب لمعي ضرألا ىف دحأ ام هّللاو الف :اولاق .تايحلاب لمعي :اولاق ؟رحاسلا اذه لمعي
 عناص انأو «ىتصاخو ىبراقأ متنأ :مهل لاق ؟انبلغ نحن نإ انرجأ امو .لمعن ىذلا ىصعلاو لابحلاو

 .ىحض سانلا رشحي نأو «ةنيزلا موي اودعاوتف «متببحأ ءىش لك

 نوعرف ىلع ىسوم هيف هللا رهظأ ىذلا ةنيزلا موي نأ :سابع نبا ىنثدحف :ريبج نب ديعس لاق
 .ءاروشاع موي وه «ةرحسلاو

 4 ءرمألا اذه رضحنلف اوقلطنا :ضعبل مهضعب سانلا لاق دحاو ديعص ىف اوعمتجا املف 3
 :اولاقف ءامهب ءازهتسا نوراهو ٍيسوم نونعي E :ءارعشلا] (نييلاقلا مه اوناك نإ ةرحسلا عب

 و ل[ : فارعألا] 4نيقلمْلا نحت َنوُكَن نأ ماو يقلت نأ امإ 8 مهرحسب مهتردقل - ىسوم

 ىأرف ٤٤[ : ءارعشلا] 4(نوُبلاَعْلا نحمل اَنِإ نوعرف ةزعب اوُلاَقو مهيصعو مهلابح ارقلأف» .[57 :هط] «ارقلأ

 .«هيلع» :ف ىف (۳)  .«هناحبس هللا» :أ ءف ىف () .«صقتنيل ها هللا ىبن  :ف ىف )١(
 7 .ءامهل ةرحسلا عمجا» :ف ىف (5) .«الاقف» :ف ىف (05) .أ ءف نم ةدايز (4)
 .«یف» :أ ءف ىف (۷)



 ع 0 تالا سلق روم نالا عرقا "اخ كك ج مبسمما

 تراص اهاقلأ املف ءكاصع قلأ نأ هيلإ هللا ىحوأف ةفيخ هسفن ىف سجوأ ام مهرحس نم ىسوم
 «هيف لخدت «نابعثلا ىلإ ًارزج تراص ىتح لابحلاب سبتلت ىصعلا تلعجف ءاهاف ةرغاف ةميظع ًانابعث

 مل ًارحس اذه ناك ول :اولاق كلذ ةرحسلا تفرع املف «هتعلتبا الإ ''*لابح الو اصع تقبأ ام ىتح

 ىلإ بوتنو «یسوم هب ءاج امبو "اهّللاب انمآ «لجو زع هللا نم رمأ هنكلو ءاذه لك انرحس نم غلبي
 ارنا ام لطيور قا رهظو) و ةعانشأو ىظوملا كلذ ىف نزرع رول هللا رسكف هلع اك اه للا
 هللا وعدت 27قسم ةرراب نوعرف ةارماو [ : فارعألا] «نيرغاص اوبلقناو كلانه اوبلغف» ا

 نوعرف ىلع ةقفشلل تلذتبا امنإ اهنأ نظ نوعرف لآ نم اهآر نمف «هعايشأو نوعرف ىلع ىسومل رصنلاب
 .ىسومل اهمهو اهنزح ناك امنإو «هعايشأو

 ىنب هعم لسري نأ اهدنع هدعو ةيآب ءاج املك «ةبذاكلا نوعرف ديعاومب ىسوم ثكم لاط املف

 ىلع هللا لسرأف .؟اذه ريغ عنصي نأ كبر عيطتسي له :لاقو هدعوم فلخأ تضم اذإف «ليئارسإ

 هيلإ بلطيو ىسوم ىلإ وكشي كلذ لك «تالصفم تايآ مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارحلاو نافوطلا هموق

 .هدهع ثكنو «هدعوم فلخأ كلذ فك اذإف «ليئارسإ ىنب هعم لسري نأ ىلع هقثاويو «هنع اهفكي نأ

 اوضم دق مهنأ ىأرو نوعرف حبصأ املف «ًليل مهب جرخف هموقب جورخلاب ىسوم هللا رمأ ىتح
 ىدبع كبرض اذإ :رحبلا ىلإ هللا ىحوأو «ةريثك ةميظع دونجب هعبتف «نيرشاح نئادملا ىف لسرأ

 نم دعب ىقب نم ىلع قتلا مث «هعم نمو ىسوم زوجي ىتح «ةقرف ةرشع ىتنثا قلفناف هاصعب ىسوم
 نأ ةفاخم ‹فيصق هلو رحبلا ىلإ ىهتناو اصعلاب رحبلا برضي نأ ىسوم ىسنف .هعايشأو نوعرف

 . هلل ًايصاع ريصيف لفاغ وهو هاصعب ىسوم هبرضي

 مل هنإف كبر هب كرمأ ام لعفا «نوكردمل انإ :ىسوم باحصأ لاق ءابراقتو ناعمجلا ىءارت املف

 ركذ مث .هزواجأ ىتح «ةقرف ةرشع ىتنثا قرفنا رحبلا تيتأ اذإ نأ '''ىندعو لاق .بذكت ملو بذكي

 رحبلا قرفناف «ىسوم دنج رخاوأ نم نوعرف دنج لئاوأ اند نيح هاصعب رحبلا برضف اصعلا كلذ دعب
 «هباحصأو نوعرف لخدو «رحبلا مهلك هباحصأو ىسوم زاج نأ املف «ىسوم دعو امكو هبر هرمأ امك

 قرغ نوعرف نوكي الأ فاخن انإ :هباحصأ لاق رحبلا ىسوم زواج املف ءرمأ امك رحبلا مهيلع ىقتلا

 . هكالهب اونقيتسا ىتح هندبب هل هجرخأف هبر اعدف .هكالهب نمؤن الو

 ةهلآ مهل امك اهل ان لعجا ىسوم اي اولاق ل ميول ل سا ا حس هر
 دق ١739[. 8 فارعألا ] 4نوُلَمعي اوناك ام لطابو هيف مه ام ربتم ءالؤه نإ نولهجت موق مكَنِإ لاق

 دق ىنإف «نوراه اوعيطأ : "لاقو ًالزنم ىسوم مهلزنأف .ىضمو مكيفكي ام متعمسو ربعلا نم متيأر
 دارأو هبر ىتأ املف ءاهيف مهيلإ عجري نأ ًاموي نيثالث مهلجأو . ىبر ىلإ بهاذ ىنإف «مكيلع هتفلختسا

 . اهب: أ ىف (۳) .(ملع» :أ ىفو «فرعا» :ف ىف (۲) .البح» :أ ءف ىف )١(

 .«ىبر یندعو» :ف ىف (5) .«ةلذتبم» : ف ىف (5) .«اذه»: أ «ف ىف (5)

 .«مهل لاقو» :أ «ف ىف (۷)



 ۹۱ )5”  5٠( تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا

 مف حير هيف حيرو هبر ملكي نأ هركو «نهراهنو نهليل «نهماص دقو اموی نيثالث ىف هملكي نأ
 ملعأ وهو ؟ترطفأ مل :هاتأ نيح هبر هل لاقف .هغضمف ًائيش ضرألا تابن نم ىسوم لوانتف «مئاصلا

 ىسوم اي تملع اموأ :لاق . حيرلا بيط ىمفو الإ كملكأ نأ تهرك ىنإ «براي :لاق «ناک ىذلاب

 «مالسلا هيلع « ىسوم لعفف . ىنتث مث ًارشع مصف عجرا «كسملا حير نم بيطأ مئاصلا مف حير نأ

Eدق نوراه ناكو .كلذ مهءاس «لجألا ىف مهيلإ عجري مل هنأ ىسوم موق ىأر املف «هب  
 لثم مهيف مكلو «عئادوو ىراوع مكدنع نوعرف موقلو ءرصم نم متجرخ دق مكنإ :لاقو مهبطخ
 ءةيراع الو اهومتعدوتسا ةعيدو مكل لحأ الو «مهدنع مكل ام "نوبت مكنا یرآ ااو كلذ
 كلذ نم مهدنع موق لك رمأو «ًاريفح رفحف ءانسفنأل هيكسمم الو كلذ نم ؟؟!ائيش مهيلإ نيدارب انسلو
 الو انل نوكي ال : لاقف ءهقرحأف رانلا هيلع دقوأ مث «ريفحلا كلذ ىف هوفذقي نأ ةيلح وأ عاتم نم

 لمتحاف «ليئارسإ ىنب نم نكي ملو ليئارسإ ىنبل ناريج «رقبلا نودبعي موق نم ىرماسلا ناكو
 «نوراهب رمف «ةضبق هنم 0 ًارثأ ىأر نأ هل ىضقف «ءاولمتحا نيح ليئارسإ ىنبو ىسوم عم

 لاوط دحأ هاري ال « هيلع ضباق وهو ؟كدي ىف ام ىقلت الأ «ىرماس اي : مالسلا هيلع «نوراه هل لاقف

 اذإ هللا وعدت نأ الإ ءىشل اهيقلأ الو ءرحبلا مكب زواج ىذلا لوسرلا رثأ نم ةضبق هذه :لاقف «كلذ

 ىف ناك ام عمتجاف .الجع نوكي نأ ديرأ :لاقف «نوراه هل اعدو ءاهاقلأف .ديرأ ام نوكي نأ اهتيقلأ

 .راوخ هلو «حور هيف سيل .فوجأ ًالجع راصف «ديدح وأ ساحن وأ ةيلح وأ عاتم نم هريفحلا

 نم جرختو هربد "یف لخدت حيرلا تناك امنإ ءطق توص هل ناك ام «هّللاو ال :سابع نبا لاق

 نكلو مكبر اذه :لاق .هب ملعأ تنأو ؟اذه ام ىرماس اي :ةقرف تلاقف ءًاقرف ليئارسإ ونب قرفتف

 نكن مل انبر ناك نإف «ىسوم انيلإ عجري ىتح اذهب بذكن ال :ةقرف تلاقو .قيرطلا لضأ ىسوم
 لمع اذه :ةقرف تلاقو . ىسوم لوق عبتن انإف انبر نكي مل نإو «هانيأر يع هيف انزجعو هانعيض

 ىف ىرماسلا لاق امب قدصلا مهبولق ىف ةقرف برشأو «قدصن الو هب نمؤن الو انبرب سیلو «ناطيشلا

 ]۹۰ :هط](نمحرلا مكبر إو هب متنتف امنِإ موق اي :نوراه مهل لاقف«هب بيذكتلا اونلعأو «لجعلا
 اة ؟تضم دق اموی نوعبرأ هذه ءانفلخأ مث اموی نيثالث اندعو ىسوم لاب امف : ^! ولاق

 .هعبتيو هبلطي وهف هبر أطخأ :مهؤاهفس

 هموق ىلإ ئسوم عجرَف 8 ءهدعب نم هموق ىقل امب هربخأ «لاق ام هل لاقو ىسوم هّللا ملك املف
 ىقلأو «هيلإ هرجي هيخأ سأرب ذخأو «نآرقلا ىف متعمس ام مهل لاقف «[٠۸:هط] (افسأ نابضغ

 .«اوبستحتا :ف ىف (۳) .«ینإو» :ف ىف (۲) .؟هرمأ» :أ «ف ىف )١(

 .«ذخاف» :أ ف ىف )١( .«لاقو» :ف ىف (5) .«مهيلإ ائيش» :ف ىف (4)
 .«لاقف» :ف ىف (9) .؟اولاق اذكه» : ىف (۸) .«نم» :أ ف ىف (0



) 8 Es a a ا 

 ام :هل لاقف ىرماسلا ىلإ ”فرصناو هل رفغتساو «هرذعب هاخأ رذع هنإ مث «بضغلا نم حاولألا

 اهتفذقف مكيلع تيّمعو "اهل تنطفو «لوسرلا رثأ نم ةضبق تضبق :لاق ؟تعنصام ىلع كلمح
 هقلخت نأ ادعوم كَل إو ساسم ال لوقت نأ ةايحْلا يف كل نف بهذاف لاق . يسفن يل تلوس كلذكو»

 اهلإ ناك ولو ء[97 7: هط] (افسن ميلا يف هّتفسننل مث هتقرحنل افكاع هيلع تلَظ يذلا كهْلِإ ىلإ رظناو

 «نوراه ىأر لثم هيف مهيأر ناك نيذلا طبتغاو «ةنتفلاب ليئارسإ ونب نقيتساف .هنم كلذ ىلإ صلخي مل

 راتخاف .انلمع ام انع رفكيف ءاهعنصن ةبوت باب انل حتفي نأ كبر انل لس «ىسوم اي :مهتعامجل اولاقف

 «لجعلا ىف كرشي مل نمو «ليئارسإ ىنب رايخ «ريخلا ولأي ال «كلذل الجر نيعبس هموق ىسوم
 لعف نيح هدفو نمو هموق نم هللا ىبن ايحتساف ءضرألا مهب تفجرف «ةبوتلا مهل لأسي مهب قلطناف

 ]\00: فارعألا] اتم ءاهقسلا لعف امب انكلهتأ ياّيِإو لبق نَم مهتكلهأ تش ول بر :لاقف لعف ام مهب

 مهب تفجر كلذلف هار ا هر هلل ر 2 لع ا علا ناك نم مشو

 .نونمؤي انتايآب مه نيدّلاو ةاكزلا نوتؤيو نوفي نيل اهبتكأسف ميش لك تعسو يتمحروإ» :لاقف «ضرألا
 «65١:فارعألا] «ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا يمألا يبنلا لورا نوعبتي نيذّلا

 ىنترخأ اله «ىموق ريغ موقل اهتبتك ىتمحر نإ :تلقف «ىموقل ةبوتلا كتلأس «بر اي :لاقف ...۷

 ىقل نم “مهنم لجر لك لتقي نأ مهتبوت نإ :هل لاقف ؟ةموحرملا لجرلا كلذ ةمأ ىف ىنجرخت ىتح
 ىفخ ناك نيذلا كئلوأ باتو «نطوملا كلذ ىف لتق نم ىلابي الو «فيسلاب هلتقيف ءدلوو دلاو نم

 .لوتقملاو لتاقلل هللا رفغو ءاورمأ ام اولعفو ءاهب اوفرتعاف مهبونذ نم هللا علطاو نوراهو ىسوم ىلع

 ام دعب حاولألا ذخأو ءةسدقملا ضرألا وحن آهجوتم مالسلا هيلع «ىسوم مهب راس مث

 اوًرقي نأ اوبأو «مهيلع كلذ لقثف «فئاظولا نم مهغلبي نأ هب رمأ ىذلاب مهرمأف < 0
 مهناميأب باتكلا اوذخأف مهيلع عقي نأ اوفاخ ىتح مهنم اندو ؛ةلظ هنأك لبجلا مهيلع هللا قتنف اهب

 مث .مهيلع عقي نأ ةفاخم لبجلا ءارو نم مهو «مهيديأب باتكلاو «لبجلا ىلإ نورظني نوغصم مهو
 نم اوركذو  ركنم قّْلَخ مهقلخ نورابج موق اهيف ةنيدم اودجوف «ةسدقملا ضرألا اوتأ ىتح اوضم
 اهلخدن الو « مهب انل ةقاط ال «نيرابج اموق اهيف نإ ىسوم اي :اولاقف  اهمظع نم ًابيجع ًارمأ مهرامث

 ا و وا نا وو لات :نولحاد اإ اهتم او رخ ناف اف اوشا ا
 ام نوفاخت امنإ متنك نإ انموقب ملعأ نحن :اولاقف «هيلإ اجرخو «ىسومب انمآ «نيرابجلا نم معن :لاق

 اذإف «بابلا مهيلع اولخداف «مهدنع ةعّبم الو مهل 00 ال مهنإف «مهددعو مهماسجأ نم متيأر

 ليا ربا ي هنوفاحي نيالا .لاتف بىز موق نم ' متا :سانأ لوقيو - نوبلاغ مكنإف هومتلخد
 «نودعاق انهاه اّنِإ التاقف كبرو تنأ بَهذاَف اهيف اوماد ام ادبأ اًهَلْخدَن نل اَنِإ ئسوم اي “(اولاق ]»

 ىأر امل «كلذ لبق مهيلع عدي ملو « نيقساف مهامسو مهيلع اعدف « ىسوم اوبضغأف «[ 7 ٤ : ةدئاملا]

 .«هنم علطا هللا ١ :ف ىف (۳) .«اهيلإ» :ف ىف (۲) .«فرصناف» :ف ىف )١(

 )٤( اک :أ ف ىف (5) . «ال» :ف ىف (0) .«لك مهنم» :ف ىف .

 ) )۷.أ نم ةدايز (۸) .«امهنإ» :أ ف ىف



 ا يل ا حل (41:2:14) تايآلا ههط 'ةزؤس - سمانا ءزجلا

 « نيقساف ا امك مهامسو هل هللا باجتساف ذئموي ناك ىتح مهتءاسإو ةيصعملا نم مهنم

 للظ مث«رارق مهل سيل «نوريسيف موي لك نوحبصي «ضرألا ىف نوهيتي ةنس نيعبرأ مهيلع اهمرحف
 نيب لعجو «خستت الو ىلبت ال ًابايث مهل لعجو «ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو «هيتلا ىف مامغلا مهيلع

 ةيحان لك ىف ءانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف .هاصعب هبرضف ىسوم رمأو ءًاعبرم ًارجح "مهينارهظ
 كلذ اودجو الإ ةّلَقْنم نم نولحتري الف ءاهنم نوبرشي ىتلا مهنيع طبس لك ملعأو «نيعأ "ثالث
 . سمألاب هيف ناك ىذلا ناكملاب مهعم رجحلا

 سابع نبا عمس ةيواعم نأ ىدنع كلذ قدصو لكي ىبنلا ىلإ ثيدحلا اذه سابع نبا عفر
 «لتق ىذلا ليتقلا رمأ ىسوم ىلع ىشفأ ىذلا ىنوعرفلا نوكي نأ هيلع ركنأف «ثيدحلا اذه '*”ثدحي

 بضغف .؟كلذ رضح ىذلا ىليئارسإلا الإ هيلع رهظ الو هب ملع نكي ملو هيلع ىشفي فيك :لاقف
 له «قاحسإ ابأ اي :هل لاقف ءىرهزلا كلام نب دعس ىلإ هب قلطناف ةيواعم ديب ذخأف «سابع نبأ

 ىشفأ ىذلا ىليئارسإلا ؟نوعرف لآ نم لتق ىذلا ىسوم ليتق نع هيب هَّللا لوسر انثدح موي ركذت

 كلذ ىلع دهش ىذلا ىليئارسإلا نم عمس امب «ىنوعرفلا هيلع ىشفأ امنإ :لاق ؟ىنوعرفلا مأ هيلع
 .هرضحو

 ىف متاح ىبأ نباو ريرج نب رفعج وبأ هجرخأو «ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا مامإلا هاور اذكه

 هيف سیلو «سابع نبا مالك نم فوقوم وهو < هب نوراه نب ديزي ثيدح نم مهلك <« و
 نع تايليئارسإلا نم هلقن حيبأ اع. < ةن هللا ىضر «سابع نبا هاقلت هنأكو ءهنم ليلق الإ عوفرم

 .اضيأ كلذ لوقي ىزملا جاجحلا ابأ ظفاحلا انخيش تعمسو .ملعأ هّللاو «هريغ وأ رابحألا بعك

 © ىسفنل كتعنطصاو )سوم ای ردق ىلع تئج مث نيدم لها ىف نينس تبق ل

 لوق هَل الوقف 9 ئََط ُهَنِإ توعرف ىلإ بهذا 9یرّکذ ىف ایت الو ىتايآب كوخأو تنأ بهذا

 .4 ۵ ئَشْحَي وأ ُركذَعي هلع ا
 «هئلمو نوعرف نم ًاراف (نيدم١ا لهأ ىف ًاميقم ثبل هنإ :مالسلا هيلع« ىسومل ًابطاخم ىلاعت لوقي

 «داعيم ريغ نم هتدارإو هّللا ردقل ًاقفاوم ءاج مث ‹لجألا ىضقناو ةدملا ت تهتنا ىتح «هرهص ىلع ىعري

 ردق ىلع تج مث » لاف اهو ءاي امف ةقلخو هقانع ريشا وهو :ءىلاعتو كرات هلل هلك مالو

 .دعوم ىلع .ىأ :دهاجم لاق جي 00

 ردق ىلع :لاق «ىسوم اي ردق ىلع تئج مث# :هلوق ىف ةداتق نع هرَّمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 .«ةثالث» :ف ىف (۳) .«مهرهظأ » :ف ىف (۲) .«ىسوم مهامس امك» :أ ءف ىف )١(

 .«امهريسفت ىف » :أ ىف )١( .«ثدح» :أ ىف (5) . ؟مهنم » :أ] ىف )٤(

 . )١58/١5( ىربطلا ريسفتو )١١73757( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۷)

 .1 «ف نم ةدايز )٠١( .«هل» :ف ىف (9) . «امهنع» :أ «ف ىف (۸)



 ٤٤( - 50) تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزحلا للم ل ل ل دو:

 .ةوبنلاو ةلاسرلا

 .ءاشأو ديرأ امك :ىأ «ىسفنل 06 كتيبتجاو كتيفطصا : ىأ © ىسفنل كتعنطصاوإ» :هلوقو

 ىذلا تنأ ٠ ىسوم 0 ءىسومو مدآ ىقتلا» : لاق هڪ . هللا e «ةريره ىبأ نع نيريس نبا

 «هسفنل كافطصاو هتلاسرب هللا كانطضا ىذلا تنأو مد لاقف ؟ةنحلا نم مهتجرخأو سانلا تيقشأ

 مدآ جحف . معن :لاق ؟ىنقلخي نأ لبق ىلع بتك دق هتدجوف : لاق . معن : لاق ؟ةاروتلا كيلع لزنأو

 اص ل + سان نإ ةع هاج لاو

 هللا ركذ نوک وغرف ةهجاوم لاف هللا تازكذي: لب للا نكد ىف ةا ال اتا كارلا
 "یڌلل ئدنغع لك ىدبع نإ :كيدحلا ىف ماج امك هل ارساک اناظلسو امهل ةوقو +ةيلع امهل انوغ

 ا 0 رباع وهو ا

Eهذه  aىسومو ا وتعلا ةياغ ىف نوعرف نأ وهو «ةميظع ةربع اهيف  

 ديزي لاق امك «نيللاو ةفطالملاب الإ نوعرف بطاخي الأ رمأ ده عفو «كاذ ذإ هقلخ نم هللا ةوفص

 ؟هيدانيو هالوتي نمب فيكف هيداعي نم ىلإ ببحتي نم اي: انيل الو هل الوقف : هلوق دنع ىشاقرلا

 .ةبوقعلاو بضغلا لا نقم فرقا ةرفغملاو وفعلا ىلإ ىنإ :هل الوق هم ني هو لاقو

 نع «ديبع نب ورمع لاقو هللا الإ هلإ ال :لاق .انَيل الوَق هل الوقف : هلوق ىف ةمركع نعو

 كيدي نيب نإو ءًاداعم كلو ابر كل نإ :هل الوق «هيلإ ارذعأ :4انيل الوق هل الوقف : ىرصبلا نسحلا

 .ًارانو ةنج

 نع هريس نب لارتلا نع ءمحازم نب كاحضلا نع « لجر نع ءنوراه نب: ىلع: نع قب لاق

 . هتک :لاق نيل الوق هَل الوقَفط :هلوق ىف ىلع
 :ةرم قاب هك : ىروتلا تافس نع قورءاذكو

 . (V7) مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 . «ىذلا» :أ ىف (۲)

 . هنع هللا ىضر ةركعز نب ةرامع ثيدح نم (5080) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (؟)

 لا اإ نو وچ اذه ندرك هقرمتالو برش فيرس 21 ر
 : ؟نعو» :آ ىف ()
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eنأ مهلاوقأ 7  eىف 0 0 ؛لهس بيرق نيل قیقر هل  
oro 

 EA) - :0) تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا

 . ]° : لحنلا] و

 E ةكلهلاو لالضلا نم هيف وه امع عجري هلعل : ىأ 4« ىَشْحَي وأ رّكذَتي هّلعْلا» : ق 5[

 :ركذتلاف '7«ىشخي وأ ركذي نأ دارأ نل» :ىلاعت لاق امك «هبر ةيشخ نم ةعاط دجوي : ىأ «ىشخي

 . ةعاطلا ليصحت : ةيشخلاو «روذحملا نع عوجرلا

 كوخأو ىسوم اي تنأ لقت ال :لوقي (ىشخي وأ رّكذتي ِهلعْل : "”[هلوق ىف]ىرصبلا نسحلا لاقو
 سلا ردا نأ لبق هكلهأ :نوراه

 :قاحسإ نبا هركذ اميف تلصلا ىبأ نب ةيمأل ىوريو « ليفن نب ورمع نب ديز رعش ركذن انهاهو

 ابرو نم ليقف نم ىذلا ثنو

 اوعداف نوراهو بهذا اي هل تلقف

 هذه تيوس تنأ له هل الوقف

ONO EEEكا  

 اهطسو تيوس تنأآ هل الوقو

 ٌةركب سمشلا جرخي نم هل الوقو

 ىرثلا ىف بحلا تبني نم هل الوقو
 كلل 0 ۳ 5 4

 هسوؤر ىف هبح همم جرحيیو

 ايدانم الوسر ىسوم ىلإ تشعب

 افا ناك ىلا نوصوف هللا ىلإ

 ايه امك تلقتسا ىتح دتو الب

 ايناب كب نذإ قفرأ ؟دمع الب
 اا لا نحب اه: اذإ ار

 ايحاض ضرألا نم تسمام حبصيف

 ايبار زتهي لقبلا هنم حبصيف

 او ناك نمل تايآ كاذ ىفف

 عمسأ امكعم ىَنإ اًفاَحَت ال لاق ©2 غطي نأ وأ اَيَلَع طرفي نأ فاحن اَنَنِإ انبر الاَق )»

 نم يآ كاج دق مهدت الو ليئارسإ ینہ انعم لسرأف كلير الوسر نإ الوقف هابتأقف © نرأو

 بك نم ىلع باذعلا نأ انيلإ ىحوأ دق اَنِإ © ئدهلا عبتا نم ىلع مالّسلاو كبر

 . 4 62ىلوتو

 نييكاش ىلاعت هّللاب نيريجتسم الاق امهنأ «مالسلا امهيلع «نوراهو ىسوم نع ًارابخإ ىلاعت لوقي

 )١( «هلوقو» :أ ىفو «ف نم ةدايز .

 ) )۳أ نم ةدايز .

 .(ةبيود» :أ ىف (6)

 . )558/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ()

 . ةيآ تسيلو «خسنلا لك يف اذكه )۲)

 5 «رذعي»:أ ىفو ««ارذعتا» :ف ىف (6)



 )٤٥- ٤۸( تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءْرِلا ۹

 ءامهيلع ىدتعي وأ «ةبوقعب امهيلإ ردبي نأ ناينعي «( ىغطي نأ وأ انيلع طرفي نأ فاخن انَّنِإ ل :هيلإ

 لجعي :€ طرفي نأ # :ديز نب نمحرلا دبع لاق

 .ىدتعي :© ئغطي نأ وأ : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .ىدييأتو ىرصنو ىظفحب امكعم انأو .ىرمأ دعبو ىنذإب الإ شطبي الو سفنتي

 نع «ةيواعم وبأ انثدح «ىسفاّتّطلا دمحم نب ىلع انثدح « ىبأ انثدح 6 ىبأ نبا لاقو

 ىلإ ىسوم لجو رع هللا ثعب ال ف قلو و و ع ‹شمعألا

 لك لبق ىحلا : كلذ رف :شمعألا لاق .ايهارش ايه :لق :لاق ؟لوقأ ءىش ىأ «بر :لاق نوعرف

 : ءىش لك دعب ىحلاو « ءىش

 . بیرغ ءىشو «ديج دانسإ

 ىلع ")انكم :لاق هنأ سابع نبا نع «نوتفلا» ثيدح ىف مدقت دق «(كّبر الوسر اّن الوقف هايتأف»

 .ديدش باجح دعب امهل نذأ مث ءامهل نذؤي ال ًانيح هباب

 ناسمتلي نوعرف بابب افقوف ءاجرخ نوراه هاخأو ىسوم نأ :راسي نب قاحسإ نب دمحم ركذو

 نيس تغلي امف اتكمقا «لجرلا اذه اني اونذاف «نيلاخلا تر لسور انإ :نالوقي امهو هيلع نذآلا

 هل لاطب هيلع لخد ىتح ءامهنأشب هربخي نأ ىلع دحأ ئرتجي الو امهب ملعي ال «ناحوريو اودع

 "هلإ هل نأ معزي ءآبيجع لوق لوقي ًالجر كباب ىلع نإ .كلملا اهيأ :هل لاقف ءهكحضيو هبعالي
 «هاصع هذي ىفو نوراه هوخأ هعمو لخدف «هولخدأ : لاق . معن : لاق ؟ىبابب : لاق ..كيلإ هلسرأ كريغ

 ذئتليل '؟”امهماعط ناكو «هنافرعي ال امهو هاخأو هّمأ فاض ءرصم دالب مدق امل هنأ ىّدَّسلا ركذو

 ىتآ نأ ىنرمأ دق ىبر نإ «نوراه اي :ىسوم هل لاقف هيلع املسو هافرع مث «تفللا وهو للثعطلا

 ناكو ءابهذف .كبر كرمأ ام لعفا :لاق .ىننواعت نأ ''”رمأو ءهّللا ىلإ هوعدأف نوعرف لجرلا اذه

 اذه ىلع ئرتجي نم : "لاقو بضخف نوعرف عمسف «هاصعب رصقلا باب ىس وم برضف اليل كلذ

 .«هباب ىف اثكم : لاق هنأ سابع نبا نع» :آ ىفو ««هباب ىف اثكم امهنأ سابع نبا نع» :ف یف )١(

 .هانتبثأ ام باوصلاو أطخ وهو «هلإ هل نأ» :] ىف )۳( .«لوسر» :أ ىف (۲)

 )٤( «لسفطلا» :أ ىف (5) .«مهماعط ناكو» :أ ىف .

 )١( «لاقف» :أ ءف ىف (۷) . «كرمأو» :أ «ف ىف .



 ا ا هو والا نقط a ست لولا

 .هب ىلع :لاقف .هّللا لوسر هنإ :لوقي انونجم ًالجر انهه نأب “"نوباوبلاو ةندسلا هربخأف ؟عينصلا
 + اک ف لا کو ام اميل لاو ةلاق هيدي ن اف و الف

 عفا نم ىَلع مالّسلاو# «كبر نم ةزجعمو ةلالدب :ىأ © كبَر نم ةياب كانثج دق :هلوقو
 .ىدهلا تعبتا نإ كيلع مالسلاو :ىأ «ىدهلا

 نمحرلا هللا مسب» :هلوأ ناك ءًاباتك] مورلا ميظع لقره ىلإ ب هللا لوسر بتك امل اذهلو

 ىنإف ]دعب امأ .ىدهلا عبتا نم ىلع مالس "”[مورلا ميظع لقره ىلإ هللا لوسر دمحم نم «ميحرلا

 . «نيترم كرجأ هللا كتؤي ملست ملسأف “(مالسإلا ةياعدب كوعدأ

 ةي لإ هللا وسر ف ن دل روع انك هلك هلا كونو ىلإ ةا تك ا كلو

 ءربولا ىلو ؟"ردملا كلف «كعم رمألا ىف تكرشأ دق ىنإف ءدعب امأ .كيلع مالس« هللا لوسر

 ةمليسم ىلإ هللا لوسر دمحم نم» :ةي هللا لوسر هيلإ بتكف .«نودتعي موق "شيرق نكلو
 ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرألا نإف ءدعب امأ «ىدهلا عبتا نم ىلع مالس «باذكلا
 . ^« نیقتملل

 ىحوأ دق اَنِإ . ئدهلا َعَبَتا نم ىَلع مالسلاو# :نوعرفل مالسلا امهيلع «نوراهو ىسوم لاق اذهلو
 نأ موصعملا ىحولا نم انيلإ هاحوأ اميف هللا انربخأ دق :ىأ (ىّلوتو بالك نم ىلع باذعلا نأ انيلإ
 ةايحلا رَثآو . ىََط نم اّمأَف 9 : ىلاعت لاق امك «هتعاط نع ىلوتو هللا تايآب بذك نمل ضحمتم باذعلا
 اهالصي ال . ئََّلَت اران مكتردنأف» :ىلاعت لاقو ء[۳۹ ۳۷ تاعزانلا] 4ىَوأَمْلا يه ميحجلا نف. اًيندلا
 بك نكلو. ىّلص الو قّدص الفل :ىلاعت لاقو ء[١٠ - ٠١ : ليللا] «ئّلوتو بذك يذلا. ىقشألا الإ

 .هلعفب ىلوتو هبلقب بذك : ىأ . [۳۲ ١" :ةمايقلا] «ىّلوتو

 لاق (20 ئده مث هقلخ ءىش لك ئطعأ ىذا انبر لاق (53) ئسوم ای امكبر نمف لاق ل

 . 4 (29 ىسني الو ىبر لضي أل باتك ىف یبر دنع اهملع لاق (2) ئلوألا نورقلا لاب امف
 هبرو ءىش لك هلإ «قلاخلا عناصلا دوجو اركنم ىسومل لاق هنأ نوعرف نع اًربخم ىلاعت لوقي

 امو «هفرعأ ال ىنإف ؟وه نم كلسرأو كثعب ىذلا :ىأ « #ىسوم اي امكبر نمف: لاق «هكيلمو

 .«ىَدَه مث ُهَقْلَح ءىش لك ئطعأ ىذا ابر لاق» «ىريغ هلإ نم مكل تملع

 )١( «هانتبثأ ام باوصلاو أطخ وهو «نيباوبلاو» :أ ىف .

 . أ هاف نم ةدايز (5 «۳) . «هرکذ» :ف ىف (۲)

 . «اشيرق» :أ ءف ىف (۷) .؟ردلا كلف» :أ ىف )١( . ؟تكرتشا» :أ ءف ىف )٥(

 . ٠ ١١( /۲) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (8)



 (ه5 )07  تايآلا :هط ةروس - سماخلا ءزجلا 14۸

 . ًةاش ةاشلاو ءارامح رامحلاو ءاّناسنإ ناسنإلا لعج :سابع نبا نع كاحضلا لاقو

 .هتروص ءىش لك ىطعأ : دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل لاقو

 .ةباد لك قلخ ىوس :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 ام قلن ىذ لك ىطعأ :لاق .4ىده مث هقلخ ءىش لك ٰیطعأ» :هلوق ىف ريبج نب ديعس لاقو
 (17بلكلل الو «بلكلا قلخ نم ةبادلل الو «ةبادلا قلَح نم ناسنإلل لعجي ملو «هقلخ نم هحلصي
 ءىش سيل «كلذ ىلع ءىش لك أيهو «حاكنلا نم هل ىغبني ام ءىش : () لك ىطعأو ءةاشلا قلخ نم

 00 قذرلاو قا ىف 77 لاعفا نم اثق ب اھ
 مس سم هوس

 قئالخلا مث ا لاجآلاو لامعألا بك :ىأ iy SEKE ê EE ۳ : ىلعألا]
 قلخ ىذلا انبر :لوقي .هنم جورخلا ىلع دحأ ردقي الو «هنع نوديحي ال «كلذ ىلع نوشام

 ارا ام ع ةقياقلا لو ةردقلا ردو ؟*""[ىلقلا]

 هناا و .رخا ال نوعرف نأ :كلذ ىنعم ىف لاوقألا حصأ :4 ئّلوألا نورقْلا لاب امَف لاق ١)
 اودبعي مل نيذلا :ى :ىأ «ىلوألا دير عسي ىلا «ىدهف ردقو قزرو قلخ ىذلا وه هلسرأ ىذلا

 ىسوم هل لاقف ؟هريغ اودبع لب « كبر اودبعي مل «لوقت امك رمألا ناك اذإ مهلاب امف :ىأ ءهللا
 ىف مهلمعب مهيزجيسو «مهيلع طوبضم هللا دنع '''مهلمع نإف هودبعي مل نإو مه :كلذ باوج ىف
 ع ذشي ال :ىأ یس الو ىَبر لضي الإ لامعألا باتكو ظوفحملا حوللا وهو «هّللا باتك

 ال هنأو «طيحم ءىش لكب هنأب ىلاعت هملع فصي .اًئيش ىسني الو «ریبک الو ريغص هتوفي الو «ءىش

 ةطاحإلا مدع :امهدحأ “ناناصقن هيرتعي قولخملا ملع نإف «سدقتو ىلاعتو كرابت «اًئيش ىسني
 . كلذ نع هسفن هزنف ٠ هملع دعب هنايسن رخآلاو « ءىشلاب

 هب انجرخأَف ءام ءاَمّسلا نم لزنأو البس اهيف مكل كلسو ادهم ضرألا مكل لعج ىذا
EEا  

 اهنم ع2 ىلا ىلوأل تايآل كلذ ىف نإ مكماعنأ اوعراو اولك ع2 یتش تابن نم اجاوزأ

 رات مكجرخُ اهنمو مک دیمن اهيفو مکاتقلخ باذکف اًهّلك انتايآ هاتيرأ دقلو (22) ئرخ
 . 4 690 ئبأو

 ىذلا» :لاقف «هنع نوعرف هلأس نيح «لجو زع ءهبر هپ فضو اميف ىسوم مالك مام نم اذه

 ضرألا مُكَل َلَعَج ىذلا» :لاق مث «كلذ نيب مالكلا ضرتعا مث ‹(یده مت هقلخ ءىش لك ئطعأ

 )١( «هلاعف نمل :ف ىف (۳) .«یذ لك» :أ «ف ىف (۲) . « قلخلل الو» :أ ىف .

 5 «مهملع» :أ اف ىف )۵% . «هوديعي مل» كف ىف 2( .آ ف نم ةدايز )0

 . «ناصقن» :أ ف ق (A) . هيلع» :ف یف )¥(

 ا
 ع
0 



 ود ب a ج ن ف و فانا ف روس نالا هزل

 اع نرانو ةرمؤتتو هلع نوت ارارق : ىأ «ادهم» :مهضعب ةءارق ىفو , « اداهم

 لاق امك ءاهبكانم ىف نوشمت اقرط مكل لعج : ىأ «البس ایف مكل كلسو ٍاهرهظ ىلع '' !نورفاستو
 ١"[. : ءايبنألا]4َنودَتهي مهّلعَل البس اجاجف اهيف اتلعجو) : ىلاعت

 «عورز نم تاتابنلا ناولأ ا : ىأ 4 یّش تابت نَم اجاوزأ هب اتجرخأف اع ءامسلا نم لزنأو»

 . عاونألا رئاسو «ولحو ضماح نم «رامثو

 ارضخ اهتاوقأل مكماعنأل ءىشو «مكتهكافو مكماعطل ءىش :ىأ  'مكماعنأ اوعراو اولك »

 . اسبايو

 لوقعلا ىوذل :ىأ «هثلا ىلوألا» نيهاربو اججحو تالالدل: ىأ «تايآل كلذ ىف نإ

 .هاوس بر الو «هللا الإ هلإ ال هنأ ىلع «ةميقتسملا ةميلسلا

 مدآ مكابأ نإف «مكؤدبم ضرألا نم :ىأ «ىَرْخَأ هرات مُكجرخن اهنمو مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنمإ»

 اهنمو «متيلبو متم اذإ ةرريصت اهيلإو : ىأ 4 مك ديعن اهيفرإ» «ضرألا ميدأ نم بارت نم قولخم

 :oY]. ءارسإلا] 4اليلق الإ متبل نإ نوو هدمحب نوبيجتستف مك وعدي موي» . ىرخأ ةرات مكجرخن

 .[70:فارعألا] 4نوجرخت اهنمو نوتومت اهيفو نويحت اهيف لاق » :ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو

 نم ةضبق ذخأ تيملا نفد املف «ةزانج رضح وا هللا لوسو نأ ناسلا ىف :ىذلا ثيدحلا فو

 .* مكديعن اهيفو» :لاقو ىرخأ "[ذخأ] مث : 4 مكانقلخ اهنمإ : : لاق مث ربقلا ىف اهاقلأف بارتلا

 . 4ىرْخأ ةرات مكجرخن 2 :لاقو ىرخأ ذخأ مث
 تايآلاو ججحلا هيلع تماق هنأ «نوعرف :ىنعي ,« ىبأو بكف اهلك انتايآ هانيرأ دقلو# : هلوقو

 اودحجو $ : ىلاعت لاق امك «ايغبو ادانعو ارفک اهابأو اهب بذكف .هرصبأو كلذ ٍنياعو «تاللالدلاو

 €: لمنلا] (نيدسقملا ةبقاع ناك فيك رظناف اولعو املظ مهسفنأ اهتنقيتساو اهب

 اننيب لعجاف هلم رحسب كنيتأنلف ©0ئسوم اي كرحسب انضرأ نم انجرختل انتئجأ لاق ©

 رّشحي نأو ةنيزلا موي مكدعوم لاق 6® ىوس اناكم تنأ الو نحت هفلخن ال ادعوم كتيبو

 . 4 6® ىحض سالا

 تراصف هاصع ءاقلإ ىهو «ىربكلا ةيآلا هارأ نيح ىسومل لاق هنأ نوعرف نع اربخم ىلاعت لوقي

 هب تئج ءرحس اذه :لاقف ءوس ريغ نم ءاضيب "”تجرخف هحانج تحت نم هدي عزنو اميظع اًنابعث

 .«نورفاسيو7# :ف ىف (۳) . «اهيلع نومانيو نوموقيو» :ف ىف (۲) .«نورقتسيا :ف ىف )١(

 . «لاقو» : أ ىف )3( . هانتبأ ام باوصلاو أطخ وهو (ججحولا :أ ىف (5) أ «ف نم ةدايز (:)

 .«جرختف» :أ ىف (6) .أ ءف « نم ةدايز (۷)



 TE كاكا هلك < a | يت ين اع = ا و

 هيف تنأو نحن عمتجن اًموي : ىأ «ادعوم كنيبو اننيب لعجاف » هيف تنأ ام كنرغي الف «كرحس

 ىسوم مهل «لاق# كلذ دنعف نيعم تقوو نيعم ناكم ىف رحسلا نم اندنع امب هب تئج ام ضراعنف

 ؛مهعيمج مهعامتجاو مهلامعأ نم مهغرفتو مهزوروُنو مهديع موي وهو (ةنيزلا موي مكدعوم 9

 تاذاعلا قراوخلا رحسلا ةيقراعم نالظبو.«ءايتألا تازجعم و ءا ام ىلع هللا ةردق سالا ادعا

 نوكيل راهنلا نم ةوحض :ىأ «ىحضإ» مهعيمج :ىأ « ساتلا رشحي نول :لاق اذهلو «ةيوبنلا
 الو ءافخ هيف سيل «نيب ءحضاو مهرمأ لك «ءايبنألا نأش اذكهو ءحضوأو نيبأو ىلجأو رهظأ

 .ىحض راهن نكلو «ًاليل» لقي مل اذهلو ؛جيورت

 .ءاروشاع موي ةنيزلا موي ناكو : سابع نبا لاق

 . مهديع موي ناك :ديز نباو «هداتقو «ىدسلا لاقو

 . مهقوس موي :ريبج نب ديعس لاقو

 . حيحصلا ىف تبث امك «هدونجو نوعرف هللا كلهأ هلثم ىفو :تلق .ةافانم الو

 مل :ىسوم لاق .هيف رظنن ًالجأ كنيبو اننيب لعجا «ىسوم اي :نوعرف لاق : بتم نب بهو لاقو

 لعجا نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأف .كيلإ تلخد جرخت مل تنأ نإ «كتزجانمب ترمأ امنإ ءاذهب رموأ
 . لعفف e e .وه لعجي نأ هل لقو ًالجأ هنيبو كنيب

 نب نمحرلا دبع لاقو .الدع :ىدسلا لاقو .اًفصْنم م :«00ىوس اناکم ل :ةداتقو ءدهاجم لاقو

 ءىش الو “بّوَص نوكي ال ءهيف "ام سانلا 25 ”[ىوتسم] (یوس اناکم »:ملسأ نب ديز

 . یری یتح وتسم ضعب نع كلذ ضعب بيغتي

 بنک هلا ىلع اور ا مځکو ئسوُ مه لق هد ننهي عم عزف رق
 اولاق ك9 ئوجُتلا اورسأو مهنيب مهرمأ اوعزانتف ©0 ئرتْلا نم باخ دقو باذعب مُكَيحْسيَف

 °2 س

 عو ملا مكتقيرطب ابهذيو امهرحسب مكضرأ نم مّكاج رخي نأ ناديري نارحاسُل ناّذه نإ

 . 2 ئلعتسا نم مويْلا حف دقو اًفص اوتثا مث مك ديك اوعمجأف

 ناكمو تقوا: ىلإ السلا هيلع" ىسوع ىه دعاوت املا هنآ قوعزق نع اربخم. ىلاغت لوقي
 اد ىف رب ىلإ بسنی نم لك < .هتكلمت نئادم نم ةرحسلا عمج ىف عرش :ىأ «ىلوت «نيمولعم

 رحاس لکب ينوثثا نوعرف لاَقو» :ىلاعت لاق امك ءادج اًقفان اریثک مهيف رحسلا e .نامزلا

 .«امو» :أ ىف (۳) .أءف نم ةدايز () .«ايوس» : ىف )١(

 .«ىسومو وه دعاوت» :أ ىف (5) .«ىوتسما :أ ءف ىف )٥( .«توصاالو» :أ ىف ()

 .«بسي نم لک» :أ ىف (۷)



 ۳۰۱ )50  ٦٤( تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا

 ريرس ىلع نوعرف سلجو «ةنيزلا موي وهو مولعم موي تاقيل سانلا عمتجا :ىأ 4 ىتأ مث
 ىلع اكوتي «مالسلا هيلع «ىسوم لبقأو ةرسيو ةنمي اياعرلا تفقوو «هتلود رباكأ هل فطصاو «هتكلم
 « مهثحيو مهضرحي وهو ءاًقوفص نوعرف ىدي نيب ةرحسلا فقوو «نوراه هوخأ هعمو «هاصع

 انل نئأ ٠ :نولوقيف «مهينميو مهدعي وهو «هيلع نونمتيو «مويلا كلذ ىف مهلمع ةداجإ ىف مهبغريو
 ئسوم مهل لاق .[۲ ۰ ءارعشلا](نيبرقملا نمل اذإ مكن معن لاق. نيبلاغْلا نحت اتك نإ ارجأل
 اهنأو ءاهل قئاقح ال ءايشأ داجيإ مكلامعأب نادل ولعت یا «اًبذك هللا ىَلَع اورتفت ال مكليو

 ةبوقعب مككلهي :ىأ « ٍباَدَعب مُكَتحسيِفو ؛هللا ىلع متبذك دق نونوكتف «ةقولخم تسيلو «ةقولخم
 اميف اورجاشت مهنأ :هانعم : ليق# مهنيب مهرمأ اوعزاتتف . ئرتفا نم باخ دقو هل ةيقب ال اًماله
 ليقو .رحاس وه لب :لوقي لئاقو .ىبن مالك اذه امنإ ءرحاس مالكب اذه سيل :لوقي لئاقف « مهنيب

 .ملعأ هللاو «كلذ ريغ

 ضعبل ةغل هذه 4 ناَرحاَسَل ناَدَه نإ اوُناَق » مهنيب اميف اوجانت :ىأ4ئرجَتلا اورسأو ل: هلوقو
 ةغللا هذهو .4 نارحاسل نيذه نإ :أرق نم مهنمو ءاهبارعإ ىلع ةءارقلا هذه تءاج «برعلا
 .هعضوم اذه سيل امب ىلوألا ةءارقلا نع باوجلا ىف ةاحنلا عسوت دقو «ةروهشملا

 - نوراهو ىسوم :نونعي  هاخأو لجرلا اذه نأ "”نوملعت :مهنيب اميف اولاق ةرحسلا نأ ضرغلاو
 ىلع ايلوتسيو مكموقو مكابلغي نأ مويلا اذه ىف ناديري ءرحسلا ةعانصب ناريبخ ناملاع نارحاس

 . مكضرأ نم مكاجرخيو هيلع ارصتنيف «هدونجو نوعرف التاقيو ةماعلا امهعبتتو «سانلا

 اوناك مهنإف ءرحسلا ىهو «ةقيرطلا هذهب ادبتسيو :ىأ «ىلثملا مكتقيرطب ابهذيو# :هلوقو
 نم مكاجرخأو مكاكلهأ ناذه بلغ اذإ :“نولوقي ءاهيلع قاررأو لاومأ مهل ءاهببسب نيمظعم
 . مكنود اهب ةسايرلا امهل تضحمتو «كلذب ادرفتو «ضرألا

 «ىلَمْلا مكتقیرطب اهديو» :هلوق یف 7[لاق] سابع نبا نع نوتفلا ثيدح ىف مدقت دقو
 . شيعلاو هيف مه ىذلا مهكلم : ینعی

 نب نمحرلا دبع نع «میشه انثدح a نيب مكن انتاج «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هوجو "افرصي :لاق «ئلثملا مكتقيرطب اًبهذيو» :هلوق ىف ىلع نع ثدحي ىبعشلا عمس «قاحسإ
 “ اعهيلإ سالا

 .نانسألاو لقعلاو فرشلا ىلوأ : لاق «ىلْثمْلا مكتقيرطب ابهذيو# :دهاجم لاقو

 :ةداتق لاقو .مكريخب :ةمركع لاقو .مكتاورسو مكفارشأ «ىّلهمْلا مكتقيرطبإ» : حلاص وبأ لاقو
 ابهذي نأ ناديري :هللا ودع لاقف «ًالاومأو اددع موقلا رثكأ اوناك «ليئارسإ ونب ذئموي ىلثملا مهتقيرطو

 .«نوملعی» :أ ءف ىف (۳) .«لاقف» :أ ىف (۲) . ؟مکنإ»: ف ىف )١(
 .أ ءف نم ةدايز )١( .«نآ» :أ ءف ىف (0) .«نالوقي» :ف ىف ()
 .«نافرصي# :أ ءف ىف (۷)



 )504  7١( تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا

 هيلع متنأ ىذلاب ,«ىلثملا مكتقيرطب # :ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 مكيديأ ىف ام اوقلأو ءادحاو اقص “کلک اوعمتجا ىأ 4 اًفص اوُنَنا مث مک دیک اوعمجأَف :هلوقو
 امأ ءهنمو انم : ىأ « ئلعتسا نم مويلا حلفأ دقو «هاخأو اذه اوبلغتو «راصبألا اورهبتل «ةدحاو ةرم

 . ةميظعلا ةسايرلا لانيف وه امأو «ليزجلا ءاطعلا كلملا اذه اندعو دقف نحن

 eS ئسوم اياولاق ل
 هلا ع وم وو

0 000 

 E ٌةرحّسلا ىقْلأف ® ئَنأ ثيح رحاسلا حلقي

 امإ 8 :ىسومل اولاق مهنأ «مالسلا هيلع «ىسومو مه اوقفاوت نيح ةرحسلا نع اربخم ىلاعت لوقي
 ئريل الرا متنا یا «اوقلأ لب لاق . ئقلأ نم لَوَأ نوكُن نأ اًمإو ىقلت نأ امإ 8 آلوأ تنأ :ىأ «ىقلت نأ

 مهرحس نم هيَلِإ لّيخي مهيصعو مهلابح اذإف  «مهرمأ ةيلج سانلل رهظيلو ءرحسلا نم نوعنصت اذام
 [4 4 :ءارعشلا] «نوبلاغلا نحنل انإ نوعرف ةزعب اولاقو # اوقلأ ال مهنأ ىرخألا ةيآلا ىفو . 4 ئعست اهنأ

 انهاه لاقو «([5١١:فارعألا] «ميظع رحسب اوءاجو مهوبهرتساو سالا نيعأ '"اورحس] ناه لاقو

 . « ئعست اَهّنَأ مهرحس نم هيل ليخي مهيصعو مهلابح اذإ >
 "٩ ظانلل ليخي ثيحب «دیتو برطضتو هببس كرحتت تناك ام قبئزلا نم اهوعدوأ مهنأ كلذو

 اصع مهنم لك ىقلأف ««؟)ريبك اًعمجو اریفغ امج اوناكو «ةليح تناك امنإو ءاهرايتخاب ىعست اهنأ
 .اضعب اهضعب بكري تايح نآلم ىداولا راص ىتح ءالبحو

۳.۲ 

 E ر اونتتفي نأ سانلا ىلع فاخ ىأ «ىسوم ةفيخ هسفن ىف سجوأف» هلوقو

 : ىنعي *كنيمي مي ىف ام قلو نأ ةنهارلا ةعاسلا ىف هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف .هنيمي ىف ام ىقلي نأ

 قيعو 5 نويع اذ ًالئاه اًميظع 2')َنيْنَت تراص اهنأ كلذو « اوعنص ام فقلت 8 یه اذإف ءهاصع

 «هتعلتباو هتفقلت الإ اًئيش اهنم 2" قبت مل ىتح ىصعلاو ب عد جف « سارضأو سأرو

 لطبو «ناهربلا حضت راو رولا تاق ةوحض اًراهن «ةرهج اًنايع كلذ ىلإ نورظني سانلاو ةرحسلاو

 .4 يت أدي راما عورات یک اس نإ :ىلاعت لاق اذهلو ؛'"”نولمعي اوناك ام

Gkهللا لوسر لاق ايد  

 .«نيرظانلل» :1 ءف ىف (۳) .ة«اورحسف» :ف ىف (۲) .مهلك» :أ ىف (۱)

 ني مادو ىف 0 ."نابعث» :1 ءف ىف )٥( .ةاريثك» :أ ءف ىف (4)
 .«ینابیشلا نبا» :ف ىف (۸) .«رحسلا لطبو قحلا عقوو» : أ ءف ىف (۷)



 ۳.۳ )۷۰ _ 0) تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزج لا

 هب نمؤي ال :١ لاق & تأ ثْيح ٌرحاّسلا حلفي الو» :أرق مث ««هولتقاف  رحاسلا : ىنعي  متذخأ اذإ» وا

 .ادجو ثيح

 ,©0عوفرمو اًقوقوم ىذمرتلا هلضأ یوزر دقو

 نيقيلا ملع اوملع «ههوجوو هقرطو رحسلا نونفب ةربخ مهلو .هودهاشو كلذ ةرحسلا نياع املف

 يلع دقو «هيف ةيرم ال قح هنأو RN علا سوم لبر يالا دعا

 ئسوم بر . نيملاعلا برب اتمآ ل : اولاقو ل م اوعقو كلذ دنعف .نوكيف نك ءىشلل لوقي ىذلا

 EA f۷] :ءارعشلا] € تورهو

 .ةررب ءادهش راهنلا رخآ ىف ىفو «ةرحس راهنلا لوأ اوناك ٠ TET سابع نبا لاق اذهلو

 . املأ نيعبس اوناك :ةزب ىبأ نب مساقلا لاقو ءافلأ نينامث اوناك :بعك نب دمحم لاق

 . املأ ٠ نيثالثو ةعضب :ىدسلا لاقو

 املا نقع ةت وغرف م "نإ :ةمامث ىبأ نع « عير نب زيزعلا دبع نع : :ىروثلا لاقو

 .اًفلأ رشع ةسمخ اوناك :قاحسإ ىبأ نب دمحم لاقو

 . املأ رشع ىنثا اوناك :رابحألا بعك لاقو

 نب ىلع "”انثدح «ةزمح نب ىلع نی دمحم انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 ةرحسلا تناك :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «ىوحنلا ديزي نع «هيبأ نع «دقاو نب نيسحلا

 .ءادهش اوسمأو ةرحس اوحبصأ الجر نيعبس

 .اهيلإ اورظن ىتح ةنجلا مهل تعفر ادجس ةرحسلا رخ امل :ىعازوألا

 «سطفألا ملاس نع «ناميلس نب هللا دبع نب ليعامسإ انثدح : :مالس نب ديعس نع ركذو : :لاق

 .مهدوجس ىف مهو مهل ىنبت مهلزانم اوأر :لاق «ادجس ةرحسلا ىقلأف» :هلوق ريبج نب ديعس نع

 و ب مساقلاو ةمركع لاق اذكو

 اًعوفرم هفرعن ال ثيدح اذه» :لاقو هنع هللا ىضر بدنج نع نسحلا نع ملسم نب ليعامسإ قيرط نم ٠٤١٠( )مقرب ىذمرتلا ننس )١(

 ىوريو ةقث وه :عيكو لاق ىرصبلا ىدبعلا ملسم نب ليعامسإو «ثيدحلا ىف فعضي ىكملا ملسم نب ليعامسإو «هجولا اذه نم الإ

 .«مهريغو هايي ىبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو ءفوقوم بدنج نع حيحصلاو اًضيأ نسحلا نع

 هت
 هللا دبع نب بدنج دنسم نم ال ىدزألا ريخلا بدنج دنسم نم (155/1؟)فارشألا ةفحت هباتك يف ثيدحلا اذه يزملا ظفاحلا ركذ
 '. «هبنتيلف امهنع هللا ىضر ىلجبلا

 .«اوناك» :أ ىف (0)

 . ؟نيسحلا نب ىلع ىنثدح ىسوم نب دمحم انثدح» :أ ىف (۳)



VTS boo goa ارو 

 مكيديأ نعطقأالف رحسلا مكمّلع ىذلا مكريبكل هنِإ مكل ذآ نأ لبق هل مهمآ لاقل
- 

 - 0 26 م هم

 اولاق 00 ئقبأو اباذع دشا انيأ نملعتلو للا عوذج ىف مكئبلصألو فالخ نم مكلجرأو
 مس سمسم

 ةايحلا هذه ىضقت امَّنِإ ضاق تنأ ام ضفاف انرَطَف ىذّلاو تانيَبْلا نم اتءاج ام ىلع كرثؤن نل

 ريخ هّللاو رحسلا نم هّيَلَع انتهركأ امو اناياطخ اَنَل رفغيل ابر اَنمآ اإ 69 اًَيْندلا

 . 4 02 ىقبأو

 نم ىأر ام ىأر نيح «لطابلاب قحلا هترباكمو هيغبو هدانعو نوعرف رفك نع اربخم ىلاعت لوقي

 لك بلغو مهلك سانلا ةرضحب اونمآ دق مهب رصنتسا دق نيذلا ىأرو «ةميظعلا ةيآلاو ةرهابلا ةزجعملا
 مهددهتف «ةرحسلا "ىف هناطلسو ههاج لامعتسا ىلإ لدعو «تهبلاو ةرباكملا ىف 206 بَلَلا

 سم اس سمس رو 4 هم اوس

 «كلذب مكترمأ امو : ىأ مک نذآ نأ لبق# هومتقدص : ىأ 4 هل متنمآ » لاقو 1 "”يهدعوأو وأو

 مكريبكل هال : بذكو تهب هنأ مهلك قلخلاو ةرحسلاو وه ملعي ًالوق لاقو . كلذ ىف ىلع '' 'متتفاو

 « ىتيعر ىلعو ىلع هايإو متنأ متا «يسوم نع رحسلا متذخأ اغإ متنأ : : ىأ «رحسلا مُكَمَلَع ىذا

 فوَسُف اهلها اهنم اوجرختل ةنيدملا يف هومتركم ركمل اذه نإ :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك « هورهظتل

 .[177:فارعألا] «نومّلعت

 :ىأ «لختلا عوذج ىف مكتبلصألو نفالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعطقألف > :لاقف مهددهتي ذخأ مث
 . مكنرهشألو “۲ کلتقالو] ةلثم مكنلعجأل

 . متاح ىبأ نبا هاور .كلذ لعف نم لوأ ناكف : سابع نبا لاق

 عم متنأو «ةلالض ىلع ىموقو ىنإ :نولوقت متنأ ىأ ( ىقبأو اباذع دشأ انيأ نملعتلو ا :هلوقو

 4 انرطف ىذلاو# .نيقيلاو ىدهلا نم انل لصح ام ىلع كراتخن نل :ىأ «تانيبلا نم انءاج ام ىلع

 .تانيبلا ىلع اًقوطعم نوكي نأ لمتحيو ءاّمسق نوكي نأ لمتحي

 وهف «نيطلا نم انقلخ ئدتبملا «مدعلا نم انأشنأ ىذلا انقلاخو انرطاف ىلع كراتخن ال :نونعي

 . تنأ ال عوضخلاو ةدابعلل قحتسملا

 ةايحلا هذه ىضقت امّنِإ طل كدي هيلإ تّلصَو امو تئش ام لعفاف : ىأ «ضاق تنأ ام ضقافإ»

 را ف ار نيو ناز وایو نادل هذه ىف طلب ا + قا الا

 )١( (مشقأو» :أ يفو «مسقآو» :ف ىف (۳) .؟مهدعوتو مهددهف» :أ ىفو «مهدعوتوا :ف ىف (۲) .«ىلإ» :ف ىف .

 )٤6( .«نل» :أ ءف ىف (0) .أ ءف نم ةدايز )١( .«ءاقبلا» :أ ىف



 8# سبب (۷6-۷1) تايآلا :هط ةروس - سماخلا ءزجلا

 رحسلا نم هيلع انتهركأ ام اًصوصحخ «ماثآلا نم انم ناك ام :ىأ 4 اَناياَطَخ اَنَل رفغيل انبرب انمآ اإ
 . هيبن ةزجعمو ىلاعت هللا ةيآ هب ضراعنل

 «ديعس ىبأ نع يع ني ناينس اقدح E وك اددع «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 اًمالغ نيعبرأ نوعرف ذخأ :لاق «رحّسلا نم هيلع انتهركأ اموإل : هلوق ىف سابع نبا نع «ةمركع نع

 ىف دحأ هملعي ال اًميلعت مهوملع :لاقو ءاَمرَفلاب رحسلا اوملعي نأ رمأف «ليئارسإ ىنب نم
 انبرب انمآ ''7[اَنِإ ]8 :اولاق نيذلا نم مهو «ىسومب اونمآ نيذلا نم مهف :سابع نبا لاق .ضرألا
 .4 رحّسلا نم هيلع انتهركأ امو اناياطخ انل رفغيل

 . ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكو

 انتدعو تنك ام اًباوث مودأ :ىأ «ىَقْبأو» كنم انل ريخ :ىأ (ىقبأو ريخ هّللاو : هلوقو
 . هللا همحر «قاحسإ نبا نع ةياور وهو .انتينمو

 كنم :ىأ «ىقبأو# < «عيطأ نإ كنم انل :ىأ 4 ريخ هللاو# : ىظَرقلا بعك نب دمحم لاقو

 .ىصع نإ اًباذع

 :اضيأ قاحسإ نبا نع هوحن ىورو

 سابع نبا لاق اذهلو ؛ هللا مهمحر .مهب هلعفو كلذ ىلع ممص - هللا هنعل - نوعرف نأ رهاظلاو

 :ءاذهتش ا وسمأو «ةرحس اوحبصأ :فلسلا نم هريغو

 دق انمؤم هتأي نمو ©9 ییحی الو اهيف تومي ال منهج هل َنِإَف امرجم هّبر تأي نم هّنِإ»

 2 رخ ها مح

 راهنألا اهتحت نم ىرجت ندع تانج ©2 ىّلعْلا تاجردلا مهل كلوأَف تاحلاصلا لمع

 . 4 690 ئٌكَرَت نم ءازج كلذو اهيف نيدلاخ
 هباذعو هللا ةمقن نم هنورذحي «نوعرفل ةرحسلا هب ظعو ام مامت نم اذه نأ قايسلا نم رهاظلا

 ا : يل «امرجم هنر تاب نم إو ا e ا ئادلا

 ىلصي يذلا . ا 0200 ران رو لع يجف كلذ ابات مهن فلي

 ضقيل كلام اي اًوداَنو» :نلاعت لق ىلعألا] یحی الو اهيف تومي ال مْ ئربكلا را
 :VV]. فرخزلا] 4 نوثكام مكن لاق كبر ايل

 ىبأ نع چت ىبأ نع «ديزي نب ديعس انربخأ ‹ ليعامسإ انثدح : لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 الو اهيف نوتومي ال مهنإف ءاهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ امأ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ىردخلا ديعس

 .ف نم ةدايز () . ؟مهباغي» :أ ىف ()



 )۷٤ - ۷١( تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا 8

 ىف نذأ ءامحف اوراص اذإ ىتح «ةتامإ مهتيمتف «مهبونذب الإ مهبيصت ۲ رسانلا] نكلو نويحي

 اغ اوضيفأ «ةنحلا لهأ اي :لاقيف «ةنحلا زاهنأ ىلع وشيق «رئابض «رئابض مهب ءىج «ةعافشلا

 . ةيدابلاب ناك هم هللا لوسر نأك :موقلا نم لجر لاقف «ليسلا ليمح ىف نوكت ةبحلا تابن نوتبنيف

 ىبأ نع امهالك «لضفملا نب رشبو ةبعش ةياور نم حيحصلا هباتك ىف ملسم هجرخأ اذكهو

 ا ا )0 1

 «ىبأ انثدح :لاق ثراولا دبع نب دمصلا دبع نب ثراولا دبع نع ركذ :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىتأف بطح وا٤ هللا لوسر نأ دش بأ نع رض انزع 4 1 لا ناعم تدعم ناخ انثدح

 امأ» :ِةِْلكَك ىبنلا لاق , «ىَبحَي الو اهيف تومي ال منهج هل ناف امرجم هّبر تأي نم هلال :ةيآلا هذه ىلع

 ءمهسمت رانلا نإف ٠ ءاهلهأ نم اوسيل نيذلا 7 «نويحي الو اهيف نوتومي الف ءاهلهأ مه نيذلا اهلهأ

 - ناويحلا :وأ  ةايحلا :هل لاقي ارهن مهب ' رف ‹ رئابضلا لعجتف «نوعفشيف ءاعفشلا موقي مث

 .«ليسلا ليمح ىف ءاثقلا تبني امك نوتبنيف

 دق «بلقلا نمؤم داعملا موي هبر ىقل نمو :ىأ 4تاحلاّصلا لمع دق انمؤم هتأي نمو : هل
 «تايلاعلا تاجردلا تاذ ةنجلا :ىأ «ىَلعْلا تاجردلا مهل كَلوُأَفظ ءهلمعو هلوقب هريمض قدص
 .تابيطلا نكاسملاو «تانمآلا فرغلاو

 نع « راسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز انثدح «ماّمَه انأبنأ «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام «ةجرد ةئام ةنجلا» :لاق هيي ىبنلا نع «تماصلا نب ةدابع

 هللا متلأس اذإف ءاهقوف شرعلاو «ةعبرألا راهنألا رخت اهنمو «ةجرد اهالعأ سودرفلاو «ضرألاو

 «سودرفلا هولأساف

 . هب «مامه نع «نوراه نب ديزي ثيدح نم .ىذمرتلا هاورو

 ديزي نب دلاخ انربخأ «ىقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 لك “نيب «ةجرد ةئام ةجرد لك ىف «ةجرد ةئام ةنحجلا :لاقي ناك :لاق هيبأ نع «كلام ىبأ نبا

 لنففلا »هل كور ويف جرو لك ىف« قللت توقابلا هتف نضزالاو فاعلا نين امك قتضرت
 ا

 ءءامسلا قفأ ىف رباغلا بكوكلا نورت امك مهقوف نم نوريل نييلع لهآ نأ» :نيحيحصلا ىفو
 لاجر «هديب ىسفن ىذلاو ىلب» :لاق ؟ءايبنألا لزانم كلت «هللا لوسر اي :اولاق. «مهنيب ام لضافتل

 .(ةملس» :أ «ف ىف (۳) .«انيلع» :أ ءف ىف (۲) .دنسملاو «ف نم ةدايز )١(

 . (1A0) مقرب ملسم حيحصو »)11/۳ دئسملا )٤(

 .؟جرخي» :ف ىف (0) .«نوتؤيف» : ف ىف (6)

 )۲٥۳۱(. مقرب ىذمرتلا ننسو ۳١١(. /٥)دنسملا (۷)

 . نیب ام» :أ ف ىف (۸)



 REN ا

 . "«امعنأو مهنمل رمعو ركب ابأ نإو» :ننسلا ىفو . “«نيلسرملا اوقدصو هللاب اونمآ

 اهتحت نم ىرجت]# ءىلعلا تاجردلا نم لدب وهو ةماقإ :ىأ € ىرجت ندع تاّنج 8 :هلوقو

 سندلا نم هسفن رهط :ىأ «ئكزت نم ءازج كلذو» ءادبأ نيثكام :ىأ € اهيف نيدلاخ "7[راهنألا
 .بلطو ربخ نم هب اوؤاج اميف نيلسرملا (©9قدصو «هل كيرش ال هدحو هللا دبعو ‹كرشلاو ثّبحلاو

 فاحت ذل اسي رحبلا ىف اقيِرط مهل برضا ىدابعب رسا نأ ئسوم ىلإ انيحوأ دقلو إل

 نوعرف لضأو (2)مهيشغ ام ميلا نم مهيشغَف هدونجب نوعرف مهعبتأف 60 ئشخت الو اكرد

 . 4 69 ئده امو هموق
 نأ « ليئارسإ ىنب هعم لسري نأ نوعرف ىبأ نيح «مالسلا هيلع «ىسوم رمأ هنأ ًاربخم ىلاعت لوقي

 ةروسلا هذه ريغ ىف ماقملا اذه هللا طسب دقوا .نوعرف ةضبق نم مهب بهذيو «ليللا ىف مهب ىرسي

 « بيجم الو 35 ال رصكب 7 د 1 0 ىلبب جرح امل يلو نأ 0 اوكا

 عمج امل مث [ 04: ءرمشلا] نوافل ت مهلا نويل ةمذرش ءالؤه نإ لوقي ا

 عولط دنع :ىأ 5١[ :ءارعشلا] «نيقرشُم مهوعبتأفط مهبلط ىف قاس «هشيج هل قسوتساو هدنج

 اَنِإ سوم باَحصُأ لاق 8 رخآلا ىلإ نيقيرفلا نم لك رظن :ىأ ناعمجلا ىَءاَرَت اًمَلَف » سمشلا
 رحبلا لارا ینہب ىسوم فقوو ء["5” 1: ءارعشلا]4نيدهيس يّبر يعم نإ ًالك لاق . نوكردمل

 برضف < , جاي ٍرْحْبْلا ىف اقيِرَط مهل برضا» نأ هيلإ هللا ىحوأ كلذ دنعف «مهءارو نوعرفو ‹ مهمامأ

 : ىأ [5* 0-0 و هللا ا ك راغلا :لاقو نا وصلا

a nsرحبلا نم : ىنعي «ىتخت الر «نوعرف نم :  
 . كموق قرغي نأ

 :ىأ 4«مُهْيشَع امد رحبلا : ىأ « 29 ميلا نم مهيشغف هدونجب نوعرف مهعِبتَأَف» : ىلاعت لاق مث

 ةكفتؤملاو» : ىلاعت لاق ۷ک ‹روهشملا فورعملا رمألا دنع لاقي اذهو . .روهشمو فورعم وه يذلا

 :رعاشلا لاق امكو «[104 57 : مجنلا] 4« ىشغ ام اهاشغف . ئرهأ

 ىرعش ىرعشو مجنلا وبأ ان

 .روهشم وهو «فرعي ىذلا :ىأ

 .هنع هللا ىضر دعس نب لهس ثيدح نم (۲۸۳۰) مقرب ملسم حيحصو (1000) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .(45) مقرب هجام نبا ناسو (۳۹۸۷) مقرب دواد ىبأ ننس (؟)
 . «ىلع قلفنا» :أ ىف (5) .؟عبتاو» :ف ىف (4) .أ «ف نم ةدايز (۳)

 , .«امكو» :ف ىف (0) .«مهيشغ ام ميلا» :أ ءف ىف (5)



ARE SE e ب ل لسا 

 كلذك «داشرلا ليبس ىلإ مهاده امو مهلضأف مكلا یف ذ مهب كلسف نوعرف ' ''مهمدقت | امكو

 .[۹۸:دوه]4دوروملا درولا سبو راتلا مهدروأف ت ةمايقلا موي هموق مدقي»

 مكيلع انلزنو نميألا ر رّرُّطلا بناج مکاتدعاوو مكودع نم مكانيمنأ دق ليئارسإ ینب ايف

 نمو ىبضع مكيلع لحيف هيف اوَعْطت الو مكاقزر ام تاَبيَط نم اولك 9 ئولّسلاَو نما
 . 4 69ئدتها مت احلاص لمعو نمآو بات نمل راَفَعَل ینإو 69 یره دقف یبضغ هيلع للحي

 «نوعرف مهودع نم مهاجت ثيح «ماسجلا هننمو «ماظعلا ليئارسإ ىنب ىلع همعن ىلاعت ركذي

 امك «دحأ مهنم جني مل لل ىلإو هيلإ نورظني مهو «هنم مهنيعأ رقأو

 ٠ :ةرقبلا]4 نورظنت متنأو نوعرف لآ انفرغأو » ل

 ءرشب وبأ انثدح «ةبعش انثدح «ةدابع نب حور انثدح «ميهاربإ نب بوقعي انثدح : ىراخبلا لاقو
 ءءاروشاع موصت دوهيلاو ةنيدملا يَ هللا لوسر مدق امل :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع

 «هوموصف ىسومب ىلوأ نحن» :لاقف «نوعرف ىلع ىسوم هيف هللا رفظأ ىذلا مويلا اذه :اولاقف مهلأسف

 . "”هحيحص ىف اضيأ ملسم هاور

 ىذلا وهو «نميألا روطلا بناج ىلإ نوعرف كاله دعب ليئارسإ ىنبو ىسوم دعاو ىلاعت هنإ مث

 ليئارسإ ونب دبع كلذ نوضع ىفو . كانه ةاروتلا هاطعأو «ةيؤرلا هيف لأسو «هيلع ىلاعت هملك
 .ابيرق ىلاعت هصقي امك «لجعلا

 ىولح :نملاف .اهريغو ةرقبلا» ةروس ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقف ءىولسلاو نملا امأو
 ىلإ ةجاحلا ردق «لك نم نوذخأيف «مهيلع طقسي رئاط :ىولسلاو .ءامسلا نم مهيلع لزنت تناك

 الو مكانقزر ام تابيَط نم اولك » :ىلاعت لاق اذهلو ؛مهيلإ اًناسحإو إو «مهب ةمحرو «هللا نم اًمطل ءدغلا

 «ىقزر ىف اوغطت الو «مكتقزر ىذلا “(قررلا] اذه نم اولك :ىأ «ىبضَع مُكِيَلَع لحیف هيف اًوُعْطَ
 نمو# مكيلع بضغأ : ىأ «ىبْصَع مکیلع لحيف# هب مكرمآ ام اوفلاختو «ةجاح ريغ نم هوذخأتف

 .ىقش دقف :ىأ :سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاق .4ئره دقف یبضغ هيلع للحي

 اًقيرخ نيعبرأ منهج ىف ىوهيف «هالعأ نم رفاكلا ىمري ارصق منهج ىف نإ : عتام نب ىَفش لاقو
 .متاح ىبأ نبا هاور . «نئره دقف یبضغ هيلع للحي نموإ» :هلوق كلذو «لاصلصلا غلبي نأ لبق

 بنذ ىأ نم هيلع تبت ىلإ بات نم لك : ىأ ( احلاص لمعو نمآو بات نمل رافع ىنإو» :هلوقو

 نکرد ي نم لج ديع نم ىلع تا ىلاعت هنإ ىتح «ناک

 .ف نم ةدايز (۲) .؟مهمدقي» :ف ىف )١(

 . ف نم ةدايز (5) .اهدعب امو :٥۷ ةيآلا ريسفت دنع (5) .«كلانه» :] ءف ىف )٤(

 .«ىلاعت بات هنأ» :أ ءف ىف (۷)



 نب سس (۸4 _ ۸۳) تايآلا :هط ةروس - سماخلا ءزجلا

 .ةيصعم وأ قافن وأ كرش وأ رفك نم هيف ناك امع عجر: ىأ « بات# :هلوقو

 .هحراوجب :ىأ «احلاص لمعو» «""هبلقب :ىأ «نمآو# :هلوقو

 .ككشي مل مث ىأ :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق :4ئدتها منل : هلوقو

 «دهاجم نع هوحن كر لاو ةنسلا ىلع ماقتسا : ىأ «ىدتها مثل :ريبج نب ديعس لاقو

 .فلسلا نم دحاو ريغو «كاحضلاو

 . تومي ىتح مالسإلا مزل :ىأ 4ئدتها مث : هداتق لاقو

 .اًباوث "اذهل نأ ملع :ىأ «ئدتها ّمُثظ :ىروثلا نايفس لاقو

 اوصاوتو ربصلاب اوصاوتو اونمآ نيذّلا نم ناك مت :هلوقك ءربخلا ىلع ربخلا بيترل انهاه مث
 .[۷١:دلبلا] 4 ةمحرملاب

 تر كّيلإ تلجعو ىر ىلع ءالوُأ مُه لاف ©9 ئسوُم اي كموق نع َكَلَجْعأ امو
 هموَق ىلإ ئسوم عجرف ۵ ىرماسلا مهّلضأو كدب نم َكموَف ان دق اَنِإَف لاق 9 ئضرتل

 لحي ذأ متدرأ مأ دهعلا مكيلع لاطفأ انسح ادعو مكبر مكدعي ملأ موق اي لاَق اًفسأ نابضغ
 0 يدم اه من ماو مل مدع

 انلمح اًنكلو اتكلمب كدعوم اتفلخأ ام اوُلاَق 9 ىدعوُم متفلخأف مكبر نم بضع مكيلع

 راو ل (دَسَج الجم ْمُهَل جَرْخأَف جو ئرماسلا ی كلذكف اهاَنفَذَعَف مولا ةنيز نم ارازوأ

 اربع یت كنب اكو رف لإ ر الأ درب الفا جو یف یس هر كيلر اذهل اوقف

 .4 3 اعف الو

 ىلع نوفكعي موق ىلع . اوفاو «نوعرف كاله دعب لیارسا یب ىنبب + ماسلا هيلع قسوم راس امل

 ام لطابو هيف مه ام ربتم ءالؤه نإ . نول مق مكلفه مه اك ل "نأ لج ىسوم اي اوُلاَق مهل مانصأ
 “)[ل] تمتف ءارشع هل (؟!اهعبتأ مث ةليل نيثالث هبر هدعاوو [۱۳۹ 0178: فارعألا] «نولمعي اوناك

 هيلع «ىسوم عراسف . كلذ نايب «نوتفلا» ثيدح ىف مدقت دقو .اًراهنو اليل اهموصي :ىأ «ةليل نيعبرأ

 كلجعأ اموإ : ىلاعت لاق اذهلو ؛نوراه هاخأ ليئارسإ ىنب ىلع فلختساو «روطلا ىلإ | اردابم «مالسلا

 كّيَلِإ تْلِجَعَو » ءروطلا نم اًبيرق نولزني نومداق : ىا ىر ىلع ءالوأ مُه لاق . ئسوم اي كموق نع
 ىلاعت ربخأ 4ىرماسلا مهَلضأو كدعب نم كمَوَف انف دق اَنَِف لاق» ءاضر ىنع دادزتل : ىأ 4 ئضرتل بر
 كلذ مهل هلمع ىذلا لجعلا مهتدابعو «ليئارسإ ىنب ىف ثدحلا نم هدعب ناك اب ىسوم هيبن

 .«اوتأو» :أ «ف ىف (۳) .«اذه) :ف ىف (۲) .«هبلق» :ف ىف )١(

 .أ ءف نم ةدايز (0) . «اهمتآ» :أ ءف ىف (4)



 ۸۹٩( - ۸۳) تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا ۰

 ةدملا هذه ىف هل ىلاعت هللا بتكو ءاضيأ نوراه همسا ناك هنأ : ةيليئارسإلا بتكلا ىفو .ىرماسلا
 ميش لكل اليصفتو ةظعَوُم ءيش لك نم حاولألا يف هَل انکو ل : ىلاعت لاق امك «ةاروتلا ةنمضتملا حاولألا

 نيجراخلا ةبقاع :ىأ 54: فارعألا] «نيقسافلا راد مكيرأس اهتسحأب اوذخأي كموق رمأو ةوقب اهذخف

 . ترفل يقل ملا _ىقعاط نوع

 بضغل# ةياغ ىف «كلذب ىلاعت هربخأ ام دعب :ىأ (افسأ نابضع هموق ىلإ ئسوم عجرف # هلوقو
 فرش اهيفو «مهتعيرش اهيف ىتلا ةاروتلا كو «مهرمأب ءانتعالا نم هيف وه اميف وه «مهيلع قتحلاو

 مه ام] ؟'”نالطب ١2):مزحو] بل هل لقاع لك ُمَّلَعَي ام هللا ريغ اودبع دق موق مهو .مهل
 .بضغلا ةدش: فسألاو ءاًقسأ نابضغ مهيلإ عجر اذهلو ؛مهناهذأو مهلوقع ةفاخسو "[هيف

 ا ىلع اک ىأ «افسأ)» :ىدسلاو «ةداتق لاقو .اعزج :ىأ «افسأ َناَبْصَعل :دهاجم لاقو

 .هلعب نم هموق عنص

 ايندلا ىف ريخ لك ىناسل ىلع مكدعو امأ :ىأ «انسح ادعو مكبر مكدعي ملأ موق اي لاق »

 نم كلذ ريغو «هيلع مكراهظإو «مكودع ىلع مكايإ هترصن نم متدهاش امك ةبقاعلا نسحو «ةرخآلاو

 وير ال EIS هللا مكدعو ام راظتنا ىف : ىأ , 4 دهعلا مكيلع لاطفأ ) ؟مكدنع هيدايأ

 ىهو ««لب» ىنعمب انهاه «مأ» « مكبر نم بضغ مكيلع لحي نأ مدر ما .مدق نم دهعلاب امو

 مكيلع لحي نأ اذه مكعينصب متدرأ لب :لوقي هنأك «ىناثلا ىلإ لودعو «لوألا مالكلا نع بارضإلل

 ىسوم 2 ههبنأ ام باوج ىف ليئارسإ ونب :ىأ €( اوُناَق. ىددعوم متفلخأف ) مكبر نم بضغ

 .انرايتخاو انتردق نع : ىأ (انكلمب كدعوم انفلخأ امإ» : مهعرقو

 ىذلا طبقلا ىلح نم مهيديأب ناك امك مهعروت نع هنوربخي «درابلا رذعلاب نورذتعي اوعرش مث
 ىف مدقت دقو .انع اهانيقلأ :ىأ 4 اهانفذقفإ# ءرصم نم اوجرخ نيح «مهنم هوراعتسا دق اوناك

 .ران اهيف ةريفح ىف ىلحلا ءاقلإب مهرمأ ناك ىذلا وه «مالسلا هيلع ء«نوراه نأ «نوتفلا» ثيدح

 ىف هلك ىلحلا عمتجي نأ نوراه دارأ امنإ :سابع نبا نع «كلام ىبأ نع اوز ىفو

 (8![دعب] ءاج مث .ءاشي ام هيف "یری ىسوم عجر اذإ ىتح .اًدحاو رجح لعجيو «"ةريفحلا كلت

 نأ هللا وعدي نأ نوراه لأسو «لوسرلا رثأ نم اهذخأ ىتلا ةضبقلا كلت اهيلع ىقلأف ىرماسلا كلذ

 دع س اسلا لاق لاف 2 درب ام ملعي ال وهو  نوراه هل اعدف و لال يحل

 ةنحمو ًالاهمإو اجاردتسا توو :ىأ «راوخ هل ًالجع ناكف .ًالجع نوكي نأ هللا لأسأ :كلذ
aا م  

 . «راوخ هل ادسج الجع مهل جرخأف. ىرماَسلا ىَقلَأ كلَذَكف» :اولاق اذهلو ؛اًًرابتخاو

 دامح انربخأ نوراه نب ديزي انثدح« 0 ىرتخبلا نب ةدابع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .«هيقل اما :ه ىفو أ «ف نم ةدايز (۳) .«لالضب» :ف ىف (۲) .أ ءف نم ةدايز )١(

 .«ةرفحلا» :ف ىف )١( .؟مهيبن» :أ ىف (5) .«ىفا١ :ف ىف )٤(

 .«هيف١ :أ ء.ف ىف (9) .أ ءف نم ةدايز (۸) .؟ىأر»: أ ءف ىف (۷)

 .«ىرتحبلا» :ف ىف )١(



 0 )نا لا طة نوط د نما لأ

 لاقف «لجعلا تحني وهو قرفاشلاب رم نوراه نأ ؛ سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع ‹كامس نع

 ءهسفن ىف ام ىلع لأس ام هطعا مهللا :نوراه لاقف .عفني الو رضي ام عنصأ :لاقف ؟عنصت ام :هل

 اذإز هل انوه را او تاك زاحف روكي نأ كلاننإ ىنإ مهللا :ىرماسلا ا نورا قو

 .مهسوؤر اوعفر راخ

 .رضي الو عفني ام '"[لمعأ] :لاقو دامح نع رخآ هجو نم هاور مث

 .ىشميو روخي ناك :ىدسلا لاقو

 «ىسنف ئسوم هلِإو مكهّلإ اذه 8 :  هودبعو لجعلاب اونتتفا نيذلا «مهنم لالضلا :ىأ - اولاقف

 .دهاجم لاق هبو . سابع نبا نع «نوتفلا» ثيدح ىف مدقت اذك . هبلطتي بهذو ءانهاه هيسن : ىأ

 . مكهلإ اذه نأ مكركذي نأ ىسن أ «ىسنف » : سابع نبا نع «ةمركع نع «كامس لاقو

 اذه :اولاقف سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع «ريبج نب ميكح نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 : هللا لوقي ءهلثم ىنعي طق اًئيش اوبحي مل اًبح هوبحأو هيلع اوفكعف :لاق , «ىسوم هّلِإو مكهلإ
 . ىرماسلا : ىنعي «مالسإلا نم هيلع ناك ام كرت : ىأ 4ىسنفإ

 :هيلإ اوبهذ اميف مهلوقع ةفاخسو مهتحيضفلا اًنايبو وهلا اعيرقتو لع ادر ىلاعت هللا لاق

 اذإ مهبيجي ال هنأ «نوري الَفأ لجعلا : ىأ (اعفن الو ارض مهل كلمي الو الوق مهي إ عجري الأ توري الفأ»

 . مهارخأ یف الو مهايند ىف : ىأ عفت الو ارض مهل كلمي الو» «هوبطاخ اذإ الو «هولأس

 ع هللا ىضر «سابع نبا لاق

 .توص هل عمسيف « هيف

 .تومهب همسا لجعلا اذه نأ :ىرصبلا نسحلا نع ؟؟7ثيدحلا نوتم ىف مدقت دقو

 . لجعلا اودبعو «مهنع اهوقلأف ءطبقلا ةنيز نع اوعروت مهنأ ةلهجلا ءالؤه هب رذتعا ام لصاحو

 لجر هلأس هنأ :رمع نبا نع حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك «ريبكلا رمألا اولعفو ريقحلا نع اوعروتف

 ءرمع نبا لاقف  ؟ال مأ هيف ىلصي له :ىنعي  بوثلا باصأ اذإ ضوعبلا مد نع قارعلا لهأ نم

 يلا: د هلك هللا :لوسر كنب نبا ولف قارتا _لهأ قلإاورظنا + هغ هللا يضر

 .'”6ضوعبلا مد نع نولأسي

 اوعيطأو ىنوعبتاف نمحرلا مكبر نإو هب متنتف امنإ موق اي لبق نم نوراه مهل لاق دقلو ف

 و ضا

 نم جرخيف هربد ىف حيرلا لخدي نأ الإ هراوخ ناك ام هللاو ال :

 . 4 69 ئسوم انيل إ مجري ىح نيفكاع هيلع حرب ن اولاَق © ىِرْمأ

 .«امهنع» :أ ءف ىف (۳) .آ ءف نم ةدايز (۲) .«لاقو» :ف ىف )١(

 .«امهتع» :أ ءف ىف (5) .«نوتفلا ثيدح» :أ ءف ىف (4)

 .(04414) مقرب ىراخبلا حيحص ()



 (۹۸ -47) تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا ۳1۲

 | :مهايإ هرابخإو ‹لجعلا ةدابع نع مهل «مالسلا هيلع «نوراه یه نم ناك امع ىلاعت ربخي

 اا «ديجملا شرعلا وذ «ًاريدقت هردقف ءىش لك قلخ ىذلا (نمحرلا مكبر نإو» مكل ةنتف اذه

 .هنع مكاهنأ ام اوكرتاو هب مكرمآ اميف :ىأ « ىنوعبتاف# ديري

 ىسوم مالك عمسن ىتح هتدابع كرتن ال :ىأ « ئسوم انيلإ عجري ٰیتح نيفكاع هيلع حربن نل اولاق»
 .هولتقي نأ اوداكو ءهوبراحو كلذ ىف نوراه اوفلاخو . هيف

 مؤنباي لاق 9 ىرمأ تيصعْفَأ نعبتت الأ 69 اوُلض مهتيأر ذإ كعنم ام نوراه اي لاق

 بقرت ملو ليئارسإ ىنب نيب تقرف لوقت نأ تيشخ ىَنِإ ىسأرب الو ىتيحلب ذخأت ال

 . * 62 ىلوق

 رمألا نم مهيف ثدح دق ام ىأرف «هموق ىلإ عجر نيح «مالسلا هيلع «ىسوم نع ًاربخم لوقي

 هرجي هيخأ سأرب ذخأو «ةيهلإلا حاولألا نم هدي ىف ناك ام ىقلأو «''"اظيغ كلذ دنع ًالتماف «ميظعلا
 . «ةنياعم لاك ربخلا سيل» :ثيدح كانه انركذو «كلذ طسب «فارعألا » ىف انمدق دقو «هيلإ

 رمألا اذهب ىنربختف :ىأ (نعبتت الأ. الض مهتيأر ذإ كعنم ام # :لاقف نوراه '"”'هاخأ مولي عرشو

 حلصأو يموَق يف ينفلخا» :هلوق وهو «كيلإ تمدقت تنك اميف :ىأ (ىرمأ تيصعفأ ) ؛عقو ام لوأ

 :١٤١[. فارعألا] «نيدسفملا ليبس عت الو

 ىف :ىأ , غلبأو قرأ انهاه مألا ركذ نأل ؛هيوبأل هقيقش هنأ عم مألا رقد وفرت «مؤنباي 8 لاق

 ىنب نيب تْقَرَف لوقت نأ تیشح ىّنِإ ىسأرب الو ىتيحلب ذخأت ال مؤتبایل :لاق اذهلو بالو ونحلا

 . «ىلوق بقرت ملو ليئارسإ

 اذه نم ناك امب هربخيف هقحلي مل ثيح دنع رجا تی يف يسوم نع توراقت قف نادتعا ذه

 تقرفو مهدحو مهتكرت مل :ىل لوقتف ءاذهب كربخأف كعبتأ نأ (تيشخ ىَنِإ لاق < ءميسجلا بطخلا

 . مهيف كتفلختسا ثيح هب كترمأ ام تيعار امو : ىأ «ىلوق بقرت ملو# مهنيب

 .اًعيطم هل اًيئاه نوراه ناكو : سابع نبا لاق

 تس مهم ظااه مد

 رنا نم ةضبق تضبقف هب اوربي مل امب ترصب لاق 62 یرماس اي كبطخ امف لاقل

 ال لوقت نأ ةاّيَحْل اَيحْلا ىف كلل َنِإَف بهْذاَف لاق ©© یسفت یل تّلوس كلذكو اهتدبنف لوسّرلا

 ةف م هلق رتل كاع هيلع تط ىذا كهلإ ىلإ راو قلت نأ ادعم ك نو سام

 .4 69 اًمْلع ءىش َّلُك عسو وه الإ هل ال ىذا هللا مكهلإ اَمَنِإ 60 افسن میلا یف

 .«هوخأ » :ف ىف (۲) .«ابضغ» :ف ىف )١(



 ۳1۳ (48 ۔٥٩) تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا

 ىتح كل ضرع ىذلا امو ؟تعنص ام ىلع كلمح ام :ىرماسلل «مالسلا هيلع «ىسوم لوقي

 ؟تلعف ام تلعف

 ناك لاك سابع نبا هز a E E ريش نر مكس نع E نب دمحم
 ناكو «هسفن ىف رقبلا داش بح: لاگو «رقبلا نودبعي موق نم ناكو ا لهأ نم الجر ىرماسلا

 .رفظ نب ىسوم :ىرماسلا مسا ناكو . ليئارسإ ىنب عم مالسإلا رهظأ دق

 .نامرك نم ناك 2'"[هنإ] : سابع نبا نع ةياور ىفو

 .ارماس اهمسا ةيرق نم ناك :ةداتق لاقو

 نم ةضبق تضبفف» «نوعرف كالهل ءاج نيح ليربج تيأر :ىأ 4 هب اورصني مل امب ترصب لاقل

 . مهرثكأ وأ نيرسفملا نم ريثك دنع روهشملا وه اذهو .هسرف رثأ نم :ىأ «لوسّرلا ٍرْثَ

 انربخأ ءىسوم نب هللا ديبع انربخأ .«ثراحلا نب 6 نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 مالسلا هيلع «ليربج نإ :لاق «هنع هللا ىضر «ىلع نع «ةرامع نب ىبأ نع «ىدسلا نع «ليئارسإ

 :لاق سرفلا رثأ نم ةضبق ضبقف «سانلا نيب نم ىرماسلا هب رصب «ءامسلا ىلإ ىسومب دعصف لزن امل
 عمسي وهو '''حاولألا هللا بتكو دعص «ءامسلا باب نم اند اذإ ىتح «هفلخ ىسوم ليربج لمحو
 لجعلا ذخأف «ىسوم لزن :لاق هدعب نم اونتف دق هموق نأ هربخأ املف .حاولألا ىف مالقألا ريرص

 . بیرغ .هقرحأف

 :لاق «ليربج “"سرف رفاح تحت نم :لاق (لوسرلا رنأ نم ةضبَق تْضَبَمَفط :دهاجم لاقو
 : مزاضألا فا ةضبقلاو «فكلا ءلم ةضبقلاو

 الجع كبسناف «ليئارسإ ىنب ةيلح ىلع هدي ىف ناك ام ىقلأ :ىأ ء«ىرماسلا ذبن :دهاجم لاق

 .هراوخ وهف «هيف حيرلا فيفح راوخ هل ادسج

 ؛عيرز نب ديزي انثدح «ىنيدملا نب ىلع انربخأ «ىيحي نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 اذه رثأ نم تذخأ نإ كنأ هعور ىف ىقلأف «لوسرلا ىأر ىرماسلا نأ ؛ةمركع انثدح «ةرامع انثدح

 هعباصأ تسبيف «لوسرلا رثأ نم ةضبق ضبقف «ناكف نك» :هل تلقف «ءىش ىف اهتيقلأف ةضبق سرفلا

 مهل لاقف «نوعرف لآ ىلح اوراعتسا ليئارسإ ونب ناكو تاقيملل ىسوم بهذ املف«ةضبقلا ىلع
 ىرماسلا هآرف «باذف «هيلع اودقوأف «هوعمجف .هوعمجاف «ىلحلا اذه لجأ نم مكباصأ امنإ :ىرماسلا

 ‹«نك» :لاقو ةضبقلا فذقف .ناك ,«نك» :تلقف ا ىف ةضحلا دع تفذق ول كنأ هعور ىف ىقلأف

 . «ئسوم ُهَلإَو مكهلإ اذه ظ :لاقف «راوخ هل ًالجع ناكف

 هتنسح :ىأ «ىسفت یل توس كلاذكو 8 ءىقلأ نم عم اهتيقلأ :ىأ 4اهتذبنف ل: لاق اذهلو
 مل ام تسمو تذخأ امك : ىأ « ساسم ال لوقت د نأ ةايحْلا ىف كل نف بهذاق لاق < كاذ ذإ اهبجعأو

 .؟رفاح سرفا» :ف ىف (۳) .«حاولألا ىف مالقألا هللا بتكو» :ف ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(



 ۸ 186) تايآلا:هط ةزوش د سماخلا غول جت ل ل موو

 الو سانلا سامت ال :ىأ ««ساسم ال» :لوقت نأ ايندلا ىف كتبوقعف «لوسرلا رثأ نم هسمو هذخأ نكي

 .هنع كل ديحم ال :ىأ «هفلخَت نَأ ءةمايقلا موي :ىأ «ادعوم كل إو »
 .ساسم ال :نولوقي مويلا مهاياقبو «مهل ةبوقع :لاق « ساسم ال لوقت نأ : ةداتق لاقو

 .هنع بيغت نل : كيهن وبأو «ةداتقو «نسحلا لاق «هفلخت نأ ادعوم كل نِإو :  هلوقو

 هتدابع ىلع تمقأ :ىأ (افكاع هيلع تْلَظ ىذّلا  كدوبعم :ىأ «كوهلإ ىلإ رظناو» :هلوقو
 ىلع هاقلأو «درابملاب اة لا ا نبا نع كاحضلا لاق FR لجعلا : ىنعي

 1 .رانلا

 ىف "هدامر :ىأ «هاقلأ مث «رانلاب هقرحف ءاّمدو اًمحل بهذلا نم لجعلا لاحتسا :ةداتق لاقو

 . افن ميلا ىف هتفستل مث :لاق اذهلو ؟رحبلا

 نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انأبنأ ءءاجر نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ةر ىلإ لجعت اط: يسوم نإ لاق هلع هللا ضر ىلع نع نمجزلا ديف ىباو ديع نب ةرامع

 ىسوم دمعف :لاق «ًالجع هروص مث «ليئارسإ ىنب ءاسن ىلح نم هيلع ردق ام عمجف ىرماسلا دمع

 نم ءاملا كلذ نم دحأ برشي ملف ءرهن طش ىلع وهو ءاهب هدربف «درابملا هيلع عضوف «لجعلا ىلإ
 .اضعب مكضعب لتقي :لاق ؟“انتبوت ام :ىسومل اولاقف .بهذلا لثم ههجو رفصا الإ لجعلا دبعي ناك

 . كلذ طسب «نوتفلا» ثيدح ىف مث ««ةرقبلا» ةروس ريسفت ىف مدقت دقو :ىدسلا لاق اذكهو

 هيلع «ىسوم مهل لوقي 04 اًمْلع ءىش لك عسو] وه لإ لإ ال ىذا هللا مکه امنا : هلوقو
 الإ دابعلا ىلع كلذ قحتسي ال :ىأ« (وه الإ هلإ ال ىذلا هللا مكهلإ امنإ ء«مكهلإ اذه سيل :مالسلا

 .هبرل دبع «هيلإ ريقف ءىش لك نإف .هل الإ ةدابعلا ىغبنت الو ءوه

 لكب طاحأط «ءىش لكب ملاع وه :ىأ ءزييمتلا ىلع بصن 4 اَمْلع ءىش لك عسوإ :هلوقو
 4ةرذ لاقثم هنع بزعي الف ء[۲۸: نجلا] (اددع ءيش لک ئصحأو » ء[١؟: قالطلا] 4« اًمّلع ءيش

 بانك يف الإ سباب الو بطر الو ضرألا تامل يف بح الو اهم لإ ةر نم طقست امو $ «(۳:ابس]
 بانك يف لك اهعدوتسمو اهرقتسم ِملعيو اَهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف َةّباَد نم امو 0104: ماعنألا] نيم
 . دج ةريثك اذه ىف تايآلاو [٦:دوه] 4 نيم

 هلع ضّرغأ نم (©9 ارك ند م كاتا دقو قس دق ام ءان نم كع صن كلذ ل
 .؟نعا :ف ىف (۳) .«هدامر ىقلأ مث» :ف ىف (۲) .؟هلحتني» :ف ىف )١(

 .(الو» :ف ىف )١( .آ «ف نم ةدايز (6) .انم ديري ام :أ «ف ىف (4)



 ۳10 )949  5 ١٠١( تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا
 هام “و ع

 .4 © ًالمح ةمايقْلا موي مهل ءاسو هيف نيدلاخ ©2 ارزو ةمايقْلا موي لمحي هَل

 هدونجو نوعرف عم هل ىرج امو ءىسوم ربخ كيلع انصصق امك : كي دمحم هيبنل ىلاعت لوقي
 ‹صقن الو ةدايز ريغ نم تعقو امك ةيضاملا رابخألا كيلع صقن كلذك .عقاولا رمألاو ةيلحلا ىلع

 نيب نم لطابلا هيتأي الط ىذلا «ميظعلا نآرقلا وهو .4اركذإ» اندنع : ىأ 4 اًندَل نم كاتيا دقو» اذه
 ىلإ اوثعب ذنم ] ءايبنألا نم ىبن طعي مل ىذلا 47: تلصف] 4 ديم میکح نم ليز هفلخ نم الو هيدي
 وه ام ربخو قبس ام ربخل عمجأ الو «هنم لمكأ الو هلثم اًباتك < ال هل دج "وسع نأ
 ضرعأو هب بذك :ىأ «هنع ضرعأ نم » :ىلاعت لاق اذهلو ؛هنم دال دي لالا مكحو . نئاك
 :لاق اذهلو ؛ميحجلا ءاوس ىلإ هيدهيو هلضي هللا نإف «هريغ ىف ىدهلا ىغتباو ءاّبلطو ارمأ هعابتا نع

 نم هب رفکی نمو :ىلاعت '"7[هللا]لاق امك ءامثإ :ىأ ( ارزو ةمايقلا موي لمحی لف هنع ضرعأ نمل
 :V]. دوه] 4 هدعوم رانلاف بازحألا

 : ىلاعت لاق امك کک باتكلا لهأ ءمجعلاو برعلا نم نآرقلا هغلب نم لك ىف ماع اذهو

 ء ىذه هعبتا نمف «عادو هل ريذن وهف نآرقلا هغلب نم لكف :١19[. ماعنالا14غّلَب نمو هب مكرذنأل »

 ضرعأ نم# : لاق اذهلو ؛ةمايقلا موي هدعوم رانلاو ءايندلا ىف ىقشو لَض هنع ضرعأو هفلاخ نمو

 ةمايقلا موي مهل ءاسوإل ‹كاكفنا الو هنع مهل ديحم ال : ىأ © هيف نيدلاخ. ارزو ةمايقلا موي لمحي هَنِإف هنع

 ا :ىأ 4 ًالمح

 الإ مهبل نإ مهب نوفاختي ©3 ارز سَ نيمرجملا رشحنو روصلا ىف ختي موي ل

 .4 9 امو الإ مشب نإ ة ةقيرط مهتم لوقي ذإ دوف امب ملعأ نحن © ارشع
 . 470هيف خفني نرق : لاقف نرسلا ف لثس اي هللا لوسر نأ ثيدحلا ىف تبث

 تاومسلا ردقب هنم ةرادلا « ميظع نرق هنأ : ةريره نأ ةياور نم (روصلا» ثيدح ىف ءاج دقو

 .مالسلا هيلع «ليفارسإ هيف خفني «ضرألاو

 نذؤي نأ راو « هتهبج ىنحو «نرقلا مقتلا دق نرقلا بحاصو معنأ فيك : ثيدحلا ىف ءاجو

 کو هللا ىلع «ليكولا معن ذو هللا انبسح :اولوق» :لاق لوک اهلا نوش زا :اولاقف «هل

 نم هيف مه ام ةدش نم نويعلا قرز هانعم :ليق (اقرز ذئموي نيمرجملا رشحنو » :هلوقو
 ۰ .لاوهألا

 الإ معبأ نإ » : ضعبل مهضعب لوقي :ىأ «مهنيب نوراستی : سابع نبا لاق : «مهنيب نوتفاختي»
 . ؟مهيلع» :ف ىف () .ف نم ةدايز (5 ۰۱)

 .امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (۱۹۲/۲) هدنسم ىف دمحأ هاور (4)

 .ماعنألا ةروس ريسفت نم ۷۳ :ةيآلا دنع روصلا نع مالكلا ىف ثيدحلا قبس )٥(

 .«نورواشتي» :ف ىف )١(



 67-022221 كابالا هل ةروس 2 مالا ولاا د ج حا

 .اهوحن وأ مايأ ةرشع «ًاليلق اهيف مكتبل ناك دقل ءايندلا رادلا ىف :ىأ «ارشع

 «ةقيِرَط مهّلتمأ لوقي ذإ » «مهنيب مهيجانت لاح ىف :ىأ نووي مب ُمَلْعَأ نْحَنظ : ىلاعت هللا لاق
 نأل ؛داعملا موي] مهسفنأ ىف ايندلا ةدم رصقل :ىأ (اموي ًالإ متبل نإ  مهيف لماكلا لقاعلا :ىأ

 رصقتست اذهلو ؛دحاو موي اهنأك e (١)[اهمايأو اهيلايل تبقاعتو اهتاقوأ ترركت نإو اهلك ايندلا
 ؛ةدملا رصقل < ؛ مهيلع ةجحلا مايق ' [Pd كلذ وف مهضرع ن ناكو : ةمايقلا موي ايندلا ةايحلا ۲ رم

 لاقو. را ا ل :يلاعت لاق 0

 o$ ده د

aلاق . دال  [E MY: Eناك امنإ :ىأ (  

 متمدق ‹فرصتلا متأسأف متفرصت نكلو «ىنافلا ىلع ىقابلا مترثآل نوملعت متنك ول ًاليلق اهيف مككبل

 . ىقابلا مئادلا ىلع ىنافلا رضاحلا

 ئرت ال 3 افصفص اعاَق اهرذیف 2-0 افسن یر اهفسني ب لقف لابجلا نع كنولاسيو ل

 الق نمحرلل تاوصألا تعشخو هل جوع ال ىعاذلا نوعي ذئموي اتمأ الو اجوع اهيف
- 

- 

 .4 ىه اسمه الإ عمست :

 یبر اهفسنَي لقف» ؟لوزت وأ ةمايقلا موي ىقبت له :ىأ ٠١ لابجلا نع كتولأسيو» : ىلاعت لوقي

 «افصقص اعاَق» ضرألا :ىأ * اًهرَذيف# < ًارييست اهريسيو اهقحميو اهنكامأ نع اهبهذي: ىأ «افسن

 .هيف تابن ال ىذلا : ليقو «كلذ ىنعمل ديكأت فصفصلاو .ضرألا نم ىوتسملا وه : عاقلاو

 ال : ىأ هانم الو اجوع اهيف ئرت ال » :لاق اذهلو ؛مزاللاب اضيأ أ ادارم رخآلا ناك نإو «ىلوأ لوألاو

 «سابع نبا لاق '؟”كلذك ءاعفترم الو اضفخنم اناكم الو «ةيبار الو آيداو ذئموي ضرألا ىف ىرت

 .فلسلا نم دحاو ريغو «ةداتقو «كاحضلاو ‹ىرصبلا نسحلاو « دهاجمو «ةمركعو

 نيعراسم نوبيجتسي «لاوهألاو لاوحألا هذه نوري موي :ىأ هل جوع ال ىعادلا نوعبتي ذئموي ل

 لل مهل عفنأ ناكل ايندلا ىف اذه ناك ولو «هيلإ اورداب اورمأ امثيح «ىعادلا ىلإ

 لوقي عادلا ىلإ نيعطهم » : لاقو «[: ميرم](اننوتأي موي رصبأو مهب عمسأ » : ىلاعت لاق امك «مهعفني

 .[8 :رمقلا]«رسع موي اذه نورفاكلا

 ةءامسلا يوطتو «ةفلظ ىف :ةمايقلا عوي الا هللا رهجي شر قلا تك نب دخملا

 .أ ءف نم ةدايز (۳) .«ةدم نورفاكلا رصقتسي» :ف ىف (۲) .أ ءف نم ةدايز )١(

 .«ىوطيو» :ف ىف )١( .«ناك ثيح» :ف ىف (0) .«اذكو» :أ ىف (4)



 ۳1۷ ١١7( ۔ ۱۰۹) تايآلا :هط ةروس - سماخلا ءزجلا

 كلذف «"(هنوتأيف] توصلا سانلا عبتيف ءدانم ىدانيو «رمقلاو سمشلا و «موجنلا او
 . 4 هَل جوع ال یعادلا نوعبتي ذموي» :هلوق

 .هنع نوليمي ال هَل جوع ال 8 :ةداتق لاقو

 .ىدسلا لاق اذكو :تنكس :سابع نبا لاق :« نَمَحَّرلل تاوصألا تعشخوإ : هلوقو
 لاق اذكو .مادقألا ءطو :ىنعي :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس لاق :« اسمه الإ عمست الفل

 . مهريغو «ديز نباو «ةداتقو «سنأ نب عيبرلاو .«كاحضلاو «دهاجمو «ةمركع

 ةياور وهو . ىفخلا توصلا : « اسمه الإ عمست الفل : سابع نبا نع <« «ةحلط ىبأ نب ر ىلع لاقو

 .كاحضلاو ‹ةمركع نع

 ديعس عمج دقف . مادقألا ءطوو «هرسو «ثيدحلا :«اسْمَه الإ عمت الف : ريبج نب ديعس لاقو

 نوكس ىف مهيشم وهو < «رشحملا ىلإ سانلا ىعس دارملاف مادقألا ءطو امأ ‹« لمتحم وهو نيلوقلا الك

 سفن ملكت ال تأي موي » :ىلاعت لاق دقف «لاح نود لاح ىف نوكي دقف ىفخلا مالكلا امأو . عوضخو
 ¥ ه :دوه]«ديعسو يقش مهنمُف هنذإي الإ

 ميديا نیب ام ملعي 9 الوق هل ىضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ ةعافشلا عفت ال شوب ف

 لمح نم باخ دقو موُيقْلا ىحلل هوجولا تَنَعَو 00َمَلع هب نوطيحي الو مهفلخ امو

 .4 » اًمُضَه الو ملط فاح الف وم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمو امّلظ

 نمحرلا هَل نذأ نم الإ هدنع : ىف« ةعافشلا عقنت ال» ةمايقلا موي : ىأ 4 ذئموي : ىلاعت لوقي
 يف كلم نم مكو# :هلوقو ( 6: ةرقبلا] 4 هنذإ الإ هددع عفشي يذلا اذ نمط : هلوقك الق هَل ىضرو
 الو # :لاقو 1: مجنلا] «ىضريو ءاَشي نمل هللا نذأي نأ دعب نم لإ ايش مهتعاقش يبغت ال تاومسلا
 «[۲۳ :ابس] هل نذأ نمل لإ هدنع ةعافشلا عفت الو» :لاقو [۲۸ :ءايبنأل]# ئضترا نمل الإ نوعفشي
 .[78 : ًابنلا] «اباوص لاقو نمحرلا هل نذَأ نم الإ َنوُمَلكَتي أل اقص ةكئالملاو حورلا موقي موي :لاقو

 ىلع قئالخلا مركأو هما دلو ديساومر لكي هللا لوسر نع «هجو ريغ نم < ‹ نيحيحصلا ىفو

 ‹نآلا يا ا ياعمر ا 7 رخأو «شرعلا تحت ىتآ» :لاق هنأ لجو زع هللا

 . (عفشت عفشاو .'"' عمسي لقو «كسأر عفرا دمحم اي :لوقي مث «ىنعدي نأ هللا ا دف

 هيلع همالسو هللا 8 «تارم عبرأ ركذف ««دوعأ مث «ةنحلا مهلخدأف ءادح ئل دحيف ) : لاق

 )١( «ف نم ةدايز (۳) .«بهذيو» :ف ىف () . «رثانتيو» :ف ىف 1.

 )4( .«عمستا :ف ىف (5) .«ىنعديو) : ف ىف (6) .«رخأف» : ءف ىف



 O0 09 تاعالا طة رر مالا لا حم ۸

 . ءايبنألا رئاس ىلعو

 ناجی نم هح لاق يلق نق: ناك نم رال نم ارج ا لا لوقزل 7 او

 اوجرخأ «ناميإ نم لاقثم فصن هبلق ىف ناك نم رانلا نم اوجرخأ :لوقي مث «ًاريثك اقلخ نوجرخيف

 «ناميإ نم ةرذ لاقثم ىندأ ىندأ ىندأ هبلق ىف ناك نم «ةرذ نزي ام هبلق ىف ناك نم رانلا نم

 . ثي ا

 هب نوطيحي الور ءمهلك قئالخلاب املع طيحي:ىأ ( مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي# :هلوقو
 .[7 54 :ةرقبلا] 4 ءاش امب الإ هملع نم ءيشب نوطيحي الو :هلوقك .4املع

 تملستساو تلذو تعضخ :دحاو ريغو «سابع نبا لاق « مويقلا ىحلل هوجولا تنعو» :هلوقو

 .هظفحيو هربدي ءىش لك ىلع ميق وهو ماني ال ىذلا :مويقلا «توميال ىذلا ىحلا اهرابخل قئالخلا

 ىتح «هبحاص ىلإ قح لك ىدؤيس هللا نإف «ةمايقلا موي :ىأ 4امّلظ لمح نم باخ دقو :هلوقو
 .ءانرقلا ةاشلا نم ءامجلا ةاشلل صتقي

 اظ ملظ مويلا ىنزواجي ال «ىلالجو ىنزعو :ىلاعت هللا لوقي» : ثيدحلا ىفو

 للا ىقل نمل ةيينخلا لك ةبينلاو: ا موي تاملظ ملظلا نإف ؛ملظلاو مكايإ» : حيحصلا ىفو

 :Ey نامقل]4 ميظع مُلُظَل كرشلا نإ » :لوقي ىلاعت هللا نإف ؛هب كرشم وهو

 نيملاظلا ركذ ال :€ امضَه الو اَمْلُظ َفاَحُي الف نمم وهو تاحلاّصلا نم لمعي نمو» :هلوقو

 الو مهتائيس ىف دازي ال : ىأ «نومّضهي الو نومّلظُي ال مهنأ وهو «مهمكحو نيقتملاب ىنث «مهديعوو

 .دحاو ريغو «ةداتقو «نسحلاو «كاحضلاو «دهاجمو «سابع نبا هلاق . “مهتانسح نم صقني

 صقنلا :مضهلاو «هريغ بنذ هيلع لمحي نأب ةدايزلا : ملظلاف

 مهل ثدحي وأ نوقتي مهّلعَل ديعولا نم هيف اَْفَرصَو اًيبرع انآرق هانلزنأ كلذكو لذ

 بر لقو هيحو كيَلِإ ىضقي نأ لبق نم نآرقْلاب لجعت الو قحلا كلما هللا ىَناَعَتَف كصاركذ

 .4 تاع ینذز
 ناسلب «ًاريذنو ًاريشب نآرقلا انلزنأ «ةلاحم ال ًاعقاو رشلاو ريخلاب ءازجلاو داعملا موي ناك الو :لوقي

 .أ ءف نم ةدايز )١(
 .ءارسإلا ةروس نم ال9: ةيآلا ريسفت دنع ةعافشلا ثيداحأ :رظنا (؟)

 .«ملاظلا» :1 ءف ىف (۳)

 )٤( (ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف ملظلا اوقتا# : ظفلب رباج ثيدح نم (۲۳۹۰) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور .

 ) )۵.«هتانسح نم صقني الو هتايئس» :ف ىف



 ا ا ءزجلا

 نوكرتي : ىأ (نوقتي مِهّلَعَل ديعولا نم هيف ©" ”انفّرصو# «یع الو هيف سبل ال «' ١”حيصف نيبم ىبرع
 هللا ىلاعتفإ» «تابرقلا لعفو ةعاطلا داجيإ وهو «اركذ مهل ثدحي وال ‹شحاوفلاو مراحم او مئآملا

 هلسرو «قح هديعوو «قح هدعوو «قح وه ىذلا .قحلا كلملا سدقتو هزنت : ىأ « قحْلا كلما

 ةثعبو راذنإلا لبق ًادحأ بذعي لأ ىلاعت هلدعو .قح هنم ءىش لکو «قح رانلاو «قح ةنجلاو «قح

 .ةهبش الو ةجح دحأل ىقبي الئل ؛هقلخ ىلإ راذعإلاو لسرلا

 مويب مسقأ ال" ةروس ىف ىلاعت هلوقك «(هيحو كيل ئضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الوإ» :هلوقو
 4 هنايب انيلع نِ مث . هتارق عبئا هانآرق اذا. هتارقو هعمج انيلع نإ . هب لجعتل كناسل هب كرحت ال » : «ةمايقلا

 ىحولا نم جلاعي ناك ةي هللا لور انا نفاع هربا نع حيحصلا ىف تبثو :٠١-۱۹[« ةمايقلا]

 هءاج اذإ ناك «مالسلا هيلع« هنأ :ىنعي .2*ةيآلا هذه هللا ؟”لزناف «هناسل كرحي امم ناكف «ةدش

 لوو راف نا "اطيح لع هةمرح و هم الاف ةيآ لیری لاق اهلك" ىشولاب لربح
 . هب لجعتل كناسل هب كرحت ال » :لاقف . هيلع قشي ثي الثل ؛هقح ىف فخألاو لهسألا وه ام ىلإ ىلاعت

 ایش م : سنت نأ ريغ نم سانلا ىلع هأرقت مث «كردص ىف هعمجن نأ: ىأ « هنارفو هعمج انيلع نإ

 ئضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الوز :ةيآلا هذه ىف لاقو 4 هنايب انيلع نإ م 1 هنآرف عبا هنأ اذا

 (امْلع یندز بر لقول «هدعب هأرقاف كيلع هتءارق نم كلملا غرف اذإف «تصنأ لب :ىأ «هيحو كيلإ

 . املع كنم یندز : ىأ

 .لجو زع هللا هافوت ىتح. '"”[ملعلا نم] ةدايز ىف هيب لزي ملو :هَّللا همحر «ةنييع نبا لاق

 موي ناك ام رثكأ ىحولا ناك ىتح «هلوسر ىلع ىحولا عب ات هللا نإ» :ثيدحلا ىف ءاج اذهلو

 . ایک هللا لوسر یّقوت

 «ةديبع نب ىسوم نع رمن قب هللا دبع انتج ی نبا ن وک وبا اندج :هجام نبا لاقو

 «مهللا» :لوقي لكي هللا لوسر ناك :لاق ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «تباث نب دمحم نع

 , نا لك ىلع هلل شار امل ىتدوو فقتي ام ملو ء ىقملعا ا قغفلا

 .هجولا اذه نم بيرغ :لاقو .هب هتيم قي للا نيع وزع بک ىبأ نع «ىذمرتلا هجرخأو

 :هرخآ ىف دازو .هب «ةديبع نب ىسوم نع «مصاع ىبأ نع «سالفلا ىلع نب ورمع نع رازبلا هاورو
 . «رانلا لهأ لاح نم هّللاب ذوعأو»

 )١( «هزنتو سدقت» :ف ىف (۳) .ًأطخ وهو ««هيف ام انفرصو» :أ ىف () .«ناسللا حيصف» :ف ىف .

 ) )4(لزنف» :ف ىف .

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم (5) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .ف نم ةدايز (۷) .«ظفحت» :أ «ف ىف (5)

 .هنع هللا ىضر سنأ ثيدح نم (۹۸۲٤)مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۸)

 )۳٥۹۹(. مقرب ىذمرتلا ننسو )۲٥۱( مقرب هجام نبا ننس (9)



 )1١6-١77( تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجل نو

 اودجسا ةكئالملل انلق ذإو كامزع هل دجن ملو ىسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو إل

 نم امكنج ةجرخي الف كجوزلو كلل ودع اذه نإ مدآ اي اتلقف © ىبأ سيلبإ الإ اودجسف مدآل
 سا يك م سل م ص ند ه

 الو اهيف ًامْظَت ال َكّنَأو ته ئرعت الو اهيف عوجت الأ كَل نإ ص ىقشتف َةّنجْلا

 مّ ال كلمو دخلا ةرجش ىلع كلدَأ له مدآ اي لاق ناطيششلا هيَلِإ سوس وف« ئحضت
r هل 

 هبر مدآ ئصعو ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي اقفطو امهتاءرس امِهَل تدب اهنم الكأف

 .4 090 ئَدَهَو هيلع باف هر هابتجا مث 0یو

 ديعس نع «شمعألا انثدح «دمحم نب طابسأ انثدح «ناتس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ىبأ نب ىلع هاور اذكو .ىسنف هيلإ دهع هنأل ناسنإلا ىمس امنإ :لاق سابع نبا نع ءريبج نبا
 .هنع «ةحلط

 كرت ناو دهاجم لاقو

 ىلع هب هلضف امو «همیرکتو مدآ فيرشت ىلاعت ركذي «(مدآل اودجسا ةکئالمْلل اَنلُق ذو : هلوقو

 . اليضفت قلخ نمم ريثك
 ءارجحلا» ىفو ««فارعألا» ىفو ««ةرقبلا» ةروس ىف ةصقلا هذه ىلع مالكلا مدقت دقو

 مدآ َقْلَُخ ىلاعت اهيف ركذي . "0[ىلاعت هللا ءاش نإ] «ص» ةروس رخآ ىف یتأیسو 22 )«فيهكلا»و

 لاق اذهلو ؛ًاميدق مهيبألو مدآ ىنبل سيلبإ ةوادع نيبيو ايرو افيرشت هل دوجسلاب ةكئالملا سار

 نعي «كجؤزلو كل ودع اذه نإ مدآ اي انف » «ربكتساو عنتما : ىأ «ىبأ سيلبإ الإ اودجسف» : ىلاعت

 ءاهنم كجارخإ ىف «“ يمسي نأ كايإ : ىأ «(ىقشتف ةّنجلا نم امكتجرخي الف » «مالسلا امهيلع «ءاوح

 .ةقشم الو ةفلك "ال «ءىنه ديغر شيع ىف انهه كنإف «كقزر بلط ىف ىقشتو ىتعَتو بعتتف

 ىرعلاو «نطابلا لذ عوجلا نأل ؛ىرعلاو عوجلا نيب نرق امنإ :4ئرعت الو اهيف عوجت الأ كَل نإ
 . رهاظلا لذ

 .شطعلا وهو «نطابلا رح :ًامظلاف «نالباقتم ًاضيأ ناذهو : «ىحضت الو اًهيف امظت ال كنار

 .رهاظلا رح :ىحضلاو

 مدقت دق : ىي أل كلمو دلخلا ةرجش ىلع كد له مدآ اي لاق ناطيشلا ِهْيَلِإ سْوسَْفل :هلوقو

 دقو .[١7:فارعألا] 4 نيحصاّنلا نمل امك ينإ اًمُهَمساَقَو9 ؛[۲۲: فارعألا] (رورغب امهألد "هن

 )١( :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت : رظنا  »۳۸ - ۳١:تايآلا «فارعألا ةروس ريسفتو ١١- 274:تايآلا ءرجحلا ةروس ريسفتو ۲۸

 « :ةيآلا فهكلا ةروس ريسفتو

 .«نيبو» :ف ىف )٤( .أ «ف نم ةدايز (۳) . ۸٥ ۷۱ :تايآلا ريسفت دنع (۲)

 .(امهنأ» :ف ىف (۷) .(الب» :أ ءف ىف (7) .؟ىعستا :ف ىف (5)



 8 بسسس 0177--5116) تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا

 ىف ةنيعملا ةرجشلا هذه ابرقي الو «رامثلا لك نم الكأي نأ هتجوزو مدآ ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ مدقت

 مادو دلخ اهنم لكأ نم ىتلا : ىنعي  دلخلا ةرجش تناكو ءاهنم الكأ ىتح سيلبإ امهب لزي ملف .ةنجلا

 :ىسلايطلا دواد وبأ لاقف «دلخلا ةرجش ركذ ثيدحلا ىف ءاج دقو , هئكم

 ةنحلا ىف نإ» :لاق هيي ىبنلا نع «ثدحي ةريره ابأ تعمس «كاحضلا ىبأ نع ةبعش انثدح
 . "دمحأ مامإلا هاورو .«دلخلا ةرجش ىهو اهعطقي ام «ماع ةثام اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجش

 :متاح ىبأ نبا لاق «امهتاءوس امهل تدبف اهنم الكأفإ : لوقو

 «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس نع «مصاع نب ىلع انثدح «باكشإ نب نيسحلا نب ىلع انثدح

 ريثك .ًالاوط الجر مدآ قلخ هللا نإ» :ِِكَي هللا لوسر لاق :لاق بعك نب ىبأ نع .نسحلا نع
 املف .هتروع هنم ادب ام لوأف ءهسابل هنع طقس ةرجشلا قاذ املف قرح ةلخن هنأك «سأرلا كا

 ىنم «مدآ اي :نمحرلا ىدانف ءاهعزانف «ةرجش هرعش تذخأف «ةنحلا ىف دتشی لعج هتروع ىلإ رظن

 ىدئاعأ ۰. تعجرو تبت نإ تيأرأ افا نكلو ال برای :لاق نمحرلا مالك عمس املف ؟رفت
0 

 . )هيلع باتف تاملك هر نم مدآ ىقلتفإ# :هلوق كلذف «معن :لاق ؟ةنجلا ىلإ

 .ًاضيأ رظن هعفر ىفو «هنم هعمسي ملف «بعك نب ىبأو نسحلا نيب عطقنم اذهو

 لاق اذكو .بوثلا ةئيهك ناعقري :دهاجم لاق :4ةّنجْلا قرو نم امهيلع نافصخي اقفطوإ# :هلوقو
 .ىدسلاو «ةداتق

 ءلاهنملا نع ءىليل ىبأ نبا نع «نايفس انثدح «نوع نع« رفعج انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 قرو ناعزني :لاق (ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي اقفطو# :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع

 :ىراخبلا لاق .«ىدهو هيلع باتف هبر هابتجا مث .ئوغف هر مدآ ئصعو# :هلوقو

 «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع :راجتلا نب توي انثدح ٠ةف انج

 كبنذب ةنجلا نم سانلا تجرخأ ىذلا تنأ :هل لاقف ءمدآ ىسوم جاح» :لاق هيَ ىبنلا نع

 هبتك دق رمأ ىلع ىنمولتأ «همالكيو هتالاسرب هللا كافطصا ىذلا تنأ « ىسوم اي :مدآ لاق ؟مهتيقشأو

 مدآ جحف» : ةا هللا لوسر لاق «- ىنقلخي نأ لبق ىلع هللا هردق :وأ  ىنقلخي نأ لبق ىلع هللا
(7 

 )١( «ىحضلا ىبأ » : ءف ىف .

 ٤٥١(. /۲) دمحأ مامإلل دنسملاو .(75941/) مقرب ىسلايطلا دنسم (0)

 .«ىيحتسأ » :أ ءف ىف (4) .«رعشلا» :ف ىف (۳)

 .ةرقبلا ةروس نم 77 :ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت قبس (4)

 .؟نبا» 1: ءاف ىف (0)



 OT SY هل oa نياك ا تشل ب ل سوس 7

 اا من امه رغ و خلا ىف قرط: هل يذلا اذنهو

 «ضايع نب سنأ ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 : هِيَ هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ تعمس :لاق زمره نب ديزي نع أ ىبأ نب ثراحلا نع

 كيف خفنو «هديب هللا كقلخ ىذلا تنأ :ىسوم لاق «ىسوم مدآ جحف ءامهبر دنع ىسومو مدآ جحا

 لاق ؟كتئيطخب ضرألا ىلإ سانلا تطبهأ مث ءهتنج ىف كنكسأو «هتكئالم كل دجسأو «هحور نم

 كبرقو :ءىش لك نايبت اهيف حاولالا كاطعأو «همالكو هتلاسرب هللا كافطصا ىذلا ىسوم تنأ :مدآ

 لهف : مدآ لاق .ًاماع ٍنيعبرأب : سموم لاق اعا نا لبق ةاروتلا بتك هللا تدجو مكبف ءأيجن

 ىلع هللا بتك المع تلمع نأ ىلع ىنمولتفأ :لاق .معن :لاق 4و هر مدآ یصعو» اهيف تدجو
 .«ىسوم مدآ جحفاا : الك هللا لوسر لاق .«ةنس نيعبرأب ىنقلخي نأ لبق هلمعأ نأ

 . لع لوسر نع «ةريره ىبأ نع «كلذب زمره نب نمحرلا دبع ىنثدحو :ثراحلا لاق (۳) هال 6 000 5 .٠

 الف یاده عبا مق ىده یم مكتب ام ودع ضعبل مكضعب اعيمج اهنم بها لاقل

ee e نمو 59 عر 

 ت

 هک ن لاک

 یف كلذ انطسب دقو . مكلك ةنحلا نم : ىأ «ًاعيمج اهنم اوطبها :سيلبإو ءاوحو مدآل ىلاعت لوقي

 . «ةرقبلا» ةروس

 هتيرذو سيلبإو «هتيرذو مدآ :لاق : «ودع ضعبل مكضعب 0

 .نايبلاو لسرلاو ءايبنألا :ةيلاعلا وبأ لاق ,«ىده ینم مکنیتای امف :هلوقو

 نينا نخ لو ادا قل ربعي ل ما سابع ونا: نا :4 ٰیقشي الو لضي الف یاده عبا نمف »

 . ةرخآلا

 لخأو هاسانتو هنع ضرعأ «ىلوسر ىلع هتلزنأ امو « ىرمأ فلاخ : ىأ (یرکذ نع ضرعأ نمو

 هردص لب «هردصل حارشنا الو «هل ةنينأمط الف «ءايندلا ىف :ىأ (اکص ةشیعم هل ن «هاده هريغ نم

 هبلق نإف ءءاش ثيح نكسو «ءاش ام لكأو ءاش ام سبلو «هرهاظ مّن نإو «هلالضل جرح “[قیض]

 .(55891) مقرب ملسم حيحصو )٤۷۳١( مقرب ىراخبلا حيحص :رظنا )000(

 أ «ف نم ةدايز (۲)

 جرعألا نمحرلا دبعو زمره نب ديزي نع بايذ ىبأ نب ثراحلا نع ضايع نب سنأ قيرط نم )۲٠٥۲( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۴)
 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 .أ ءف نم ةدايز )٤(



 سوو سلا 752179 تايآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا

 نم اذهف .ددرتي ةبير ىف لازي الف .ءكشو ةريحو قلق ىف وهف «ىدهلاو نيقيلا ىلإ صلخي مل ام

 اقشلا :لاق (اكنض ةشيعم هَل نإ : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 نم ًادبع هتيطعأ “لام لك :لاق «(اكنض ةشيعم هَل َنِإَفط :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 «الالض ًاموق نإ :لاقيو .ةشيعملا ىف كنضلا وهو ءهيف ريخ الف «هيف ىنيقتي ال ءرثك وأ لق «ىدابع

 مهنأ كلذ “"(و] ؛اكنض مهتشيعم تناكف «نيربكتم ايندلا نم ةعس ىف اوناكو «قحلا نع اوضرعأ
 بذكي دبعلا ناك اذإف E مل ريما ,مهشياعم مهل افلخم سيل هللا نأ نوري اوناك

 . كنضلا كلذف «هتشيعم هيلع تدتشا هب ةقئلاو هب نظلا ءىسيو ءهّللاب

 .رانيد نب كلامو «ةمركع لاق اذكو «ثيبخلا قزرلاو «ئيسلا لمعلا وه :كاحضلا لاقو

 e :هلوق ىف ديعس ىبأ نع «ةملس ىبأ نع «مزاح ىبأ نع «ةنييع نب نايفس لاقو

 ° اغ نبأ نب نامعتلا © ىؤازلا متاح وبأ لاق .هيف هعالضأ فلتخت ىتح «هربق هيلع قيضي :لاق

 سلب انا نك

 ءةعيهل نب هللا دبع انثدح ءديلولا انثدح :ناوفض انثدح ءةعوز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 هَل َنِإَفل : لجو زع هللا لوق ىف ِدي هللا لوسر لاق :لاق ديعس ىبأ نع «مئيهلا ىبأ نع جاره نع
 . ؟”حصأ فوقوملا .«ربقلا ةمض» : لاق (اكنض ةشيعم

 ؛ ةعيهل نبا انثدح «ىسوم نب دسأ انثدح «ناميلس نب عيبرلا انثدح :آضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 كك هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع  نمحرلا دبع همسا - ةريجح نبا نع «حمسلا وبأ جارد انثدح

 رمقلاك هربق هل رونيو «اعارذ نوعبس هربق ىف هل بحريو «ءارضخ ةضور ىف هربق ىف نمؤملا» :لاق
 :اولاق «؟كنضلا ةشيعملا ام نوردتأ ؟«اكنض ةشيعم هل نإف» :ةيآلا هذه تلزنأ ميف نوردتأ ءردبلا ةليل

 نوعستو ةعست هيلع طلسيل هنإ «هديب ىسفن ىذلاو «هربق ىف رفاكلا باذع» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا

 هنوعسليو «همسج ىف نوخفني «سوؤر ةعبس ةيح لكل «ةيح نوعستو ةعست ؟نينتلا ام نوردتأ «ًانيثت
 E وبنإ فرشتكو

 .ًادج ركنم هعفر

 ورمع نب دمحم انثدح E :رازبلا لاقو

 : لجو زع هللا لوق ىف ل ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع« [ةریجح ىبأ نع ]لاله ىبأ نب ديعس نع
 نوعستو ةعست هيلع طلسي هنأ :ىلاعت هللا لاق ىذلا كنضلا ةشيعملا» :لاق «اكنض ةشيعم هل نإفإل

 « دعس نب ماشه انثدح 0

 .«ضایع» :ف ىف (۳) .ف نم ةدايز (۲) .أ ءف نم تبثملاو «ام» :ه ىف )١(

 .فيعض وهو مئيهلا ىبأ نع جارد هدانسإ ىف عوفرملاو )٤(

 .هب جارد نع ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا قيرط نم )٥۲۱/۱۱( هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو (5)

 .أ ف نم ةدايز (۷) .ارمع نب دمحم» :ف ىف (5)



OWT a aa جل 

 .“«ةعاسلا موقت ىتح همحل نوشهني «ةيح

 یر ني دمج عا ةملتم نوا ایدز نبأ د ةعرر وأ اند «اهاتلاقو

 دانسإ .«ربقلا باذع» :لاق 4 اكنض ةشيعم هل ناف : لك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع
 1 ار

 .هل ةجح ال :ىدسلاو «حلاص وبأو ءدهاجم لاق :4ئَمعَأ ةمايقلا موي هرشحنو » :هلوقو
 . منهج الإ ءىش لك هيلع ىّمع :ةمركع لاقو

 لاق امك ءاضيأ ةريصبلاو رصبلا ىمعأ رانلا يلإ "”ثعبي وأ رشحي هنأ :دارملا نوكي نأ لمتحيو
 < ريع مها تب املك منه مهآوأم امصو امك يدع مههوجو ىلع ةمايقلا موب مهرشحتو > :ىلاغت

 كلذك لاق » ءايندلا ىف : ىأ «اريصب تنك دقو ئمعأ ىبترشح مل بر ل :لوقي اذهلو .[ةا/: ءارسإلا]

 مل نم ةلماعم اهتتماعو هللا تابا نع تقرعأ ال قا « ىسنت مويلا كلذكو اهتيسنف انتایآ كتتأ

 نم ةلماعم (؟”[مويلا] كلماعن كلذك ءاهتلفغأو اهنع تضرعأو اهتيسانت كيلإ اهغالب دعب ءاهركذي
 .لمعلا سنج نم ءازجلا نإف [51:فارعألا] € اذه مهموي ءاقل اوسن امك مهاستن مويلاف» كاني

 ناك نإو «صاخلا ديعولا اذه ىف ًالخاد سيلف ا او هانعم مهف عم نآرقلا ظفل نايسن امأف

 لاق كلذ ىف ديدشلا ديعولاو ءديكألا ىهنلاب ةنسلا تدرو دق هنإف «ىرخأ ةهج نم هيلع ًادعوتم

 : دمحأ مامإلا

 «لجر نع «دئاف نب ىسيع نع دايز ىبأ نب ديزي نع «دلاخ انثدح .ديلولا نب فلخ انثدح

 الإ ءهيسنف نآرقلا أرق لجر نم ام» : ةي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا يفر وداع نع دم ع

 . «مذجأ وهو هاقلي موي هللا ىقل

 تماصلا نب ةدابع نع «دئاف نب ىسيع نع «دايز ىبأ نب ديزي ثيدح نم دمحأ مامإلا هاور مث

 . "ءاوس هلثم ركذف هيلي ىبنلا نع

 . 4 9 َىَقبَأو دش ةرخآلا فاذعلو هبر تايآب نمؤي ملو فرسأ نم يزجن كلذكو

 ةاّيحلا يف باذع مهل «ةرخآلاو ايندلا ىف هللا تايآب نييذكملا نيفرسملا ىراجن .اذكهو : ىلاعت لوقي

 دشأ ةرخآلا باَذعلو» :لاق اذهلو [” 5: دعرلا] « قاو نم هّللا َنَم مهل امو ق قشأ ةرخآلا باذعلو اًينادلا

 ل هللا لوسر لاق اذهلو ؛هيف نودلخم مهف «مهيلع مودأو ءايندلا باذع نم الأ دشأ :ىأ «ىقبأو

 .«ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذع نإ): نينعالتملل

 .«هفرعأ مل نم هيف» :(11///) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسالا فشك» (۲۲۳۳) مقرب رازبلا دنسم (۱)
 .فنصملا ىف ةبيش ىبأ نباو كردتسملا ىف مكاحلا هاورو «هلثم ديعس ىبأ ثيدح نم یورو (؟)

 .«كيسن» :أ ءف ىف (0) .أ ف نم ةدايز (4) .ارشحي وأ ثعبي نأ » :ف ىف (۳)

 )١( دنسملا )٥/ ۲۸۵(.

 )۷( /ه) دنسملا ۳٣٣۳(.



 م ۱۳١) -۱۲۸) تاايآلا :هط ةروس - سماخلا ءزجلا

 تال كلذ ىف نإ مهنكاسم ىف نوشمي نورقلا نم م ملف انكلهأ مك مهل دهي ملقأ »

 ىَلَع ربصاف ت۵ ىّمَسُم لجو امازل َناَكَل كبَر نم تقبس ةملک الولو 059 ىهنلا ىلوأل

 فارطأو حبسف ليللا ءانآ نمو اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحب حبسو نولوقيام

 . 4 2 ىضرت كّلعل راهثلا

 نيبذكملا ممألا نم انكلهأ مك دمحم اي :هب مهتتج اب نيبذكملا ءالؤهل (دهي ملف :ىلاعت لوقي

 ىتلا ةيلاخلا مهرايد نم كلذ نودهاشي امك «رثأ الو نيع الو ةيقاب مهل سيلف اودابف .مهلبق لسرلاب
 بابلألاو ةحيحصلا لوقعلا :ىأ (ىهنلا يلوأل ,تايآل كلذ ىف نإ ظ ءاهيف نوشمي ءاهيف مهوفلخ

 هب دوغ ذو اهب دولت بول هل وك ألا يف ورسم هلأ : ىلاعت لاق امك ‹ةميقتسملا

 «ةدجسلا ملا» ةروس ىف لاقو ء[١٤: جحلا] «رودصلا يف يتلا بولقا ىمعت د نكلو راصبألا ىمعت ال اه

 د تارآل ی يف تنير ا لن عملا ند اكلها كمين ديب ارو

 .[7 7 :ةدجسلا]

 ةقباسلا ةملكلا الول :ىأ «ىمَسُم لجأو امازل ناكل كبَر نم تقبس ةملك الوو :  ىلاعت لاق مث
 ىلاعت هللا هبرض ىذلا ىمسملا لجألاو «هيلع ةجحلا مايق دعب الإ ًادحآ بذعي ال "هنأ وهو هللا نم
 ام ىلع ربصاف # : :هل السم هيبنل لاق اذهلو ؛ةتغب باذعلا مهءاجل ءةنيعم ةدم ىلإ نيبذكملا ءالؤهل

 لبقو» ءرجفلا ةالص :ىنعي (سمّشلا عوُلُط لبق كبَر دمحب حبسو» كل مهبيذكت نم : ىأ © نوُلوَقي
 للا: ضو: ىلجلا هللا دن ني نزح نع نيسيختصلا ىف ءاج امك ولا اف : ىنعي «اهبورغ

 مكبر نورتس مكنإ» :لاقف «ردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظنف ةا هللا لوسر دنع ًاسولج انك :لاق ءهنع

 سمشلا عولط لبق ةالص ىلع اوبلغت الأ متعطتسا نإف ور نق راش «رمقلا اذه نورت امك

 . "7ةيآلا هذه أرق مث ,«اولعفاف ءاهبورغ لبقو

 :لاق ةبيور نب ةرامع نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةنييع نب نايفس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .«اهبورغ لبقو «سمشلا عولط لبق ىلص دحأ رانلا جلي نل» :لوقي لي هللا لوسر تعمس
 . "هب «ريمع نب كلملا دبع ثيدح نم ملسم هاور

 رب نم ةر ةا لهآ دا إو 0 هللا لور لاق لاق رم نا ع الاول قو
 هّللا ىلإ رظني ْنَّمَل ةلزنم مهالعأ نإو «هاندأ ىلإ رظني امك هاصقأ ىلإ رظني ءةنس ىفلأ ةريسم هكلم ىف

 . «نیترم مويلا ىف لجو زع

 .,«نأ» :ف ىف )١(

 .(۳۳٦)مقرب ملسم حيحصو (004) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)
 .(5715) مقرب ملسم حيحصو )57/54*١(, دنسملا (۳)

 .«بيرغ ثيدح اذه» :لاقو (۳۳۳۰) مقرب ىذمرتلا ناسو ٠۳( /7)دنسملا (5)



  ۳۲١ناتيآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا )۱۳۱« 177(

 ةءاشعلاو برغملا ىلع مهضعي ةلمجو هب دجهتف هتاعاس نم : ىأ «حبسُف ليلا ءانأ نموإ : هلوقو
 كبر كيطعي فوسلو» :ىلاعت لاق امك «ىضرت كّلعلا» «ليللا ءانآ ةلباقم ىف 4 ٍراهْنلا فارطأو )
 .[9 : ىحضلا]4ئضرتف

 ؟متيضر له :لوقيف .كيدعسو انبر كيبل ہم :نولوقيف «ةنحلا لهأ اي : هللا لوقي» : حيحصلا ىفو

 نم لضفأ مكيطعأ ىنإ :لوقيف ؟كقلخ نم ًادحأ طعت مل ام انتيطعأ دقو «ىضرن ال انل امو :نولوقيف

 هدعب مكيلع طخسأ الف« ىناوضر مكيلع لحأ: :لوقيف ؟كلذ نم لضفأ ءىش ىأو :نولوقيف .كلذ
 , دیا

 .هومكزجني نأ ديري ًادعوم هللا دنع "”مكل نإ «ةنجلا لهأ اي»: لاقي ''”[رخآلا] ثيدحلا ىفو
 ؟ةنجلا و «رانلا نع انحزحزيو «اننيزاوم لقثيو ءانهوجو ضيبي ملأ ؟وه امو :نولوقيف

 (00«ةدايزلا** ىهو «هيلإ رظنلا نم ًاريخ مهاطعأ ام هّللاوف «هيلإ نورظنيف « باجحلا فشكيف

 كبر قزرو هيف مهتتفنل ايندلا ةايحلا ةرهز مهتم اجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت الو

 ةبقاعلاو كقزرن نحت اقزر كلئسن ال اهيَلَع ربطصاو ةالّصلاب كلهأ ا

 مههابشأو ' "7نيفرتملا ءالؤه ىلإ رظنت ال: هيلع همالسو هللا تاولص دمحم هيبنل ىلاعت لوقي
 نم ليلقو «كلذب مهربتخنل «ةلئاح ةمعنو «ةلئاز ةرهز وه امنإف 1 ”معنلا نم هيف امو ‹ مهئارظنو

 .روكشلا ىدابع

 ةيآلا ىف لاق امك ءمهانآ ام ًاريخ ا كانآ دقف ءءاينغألا : ىنعي مهتم اجاوزأ )» :دهاجم لاقو
 مهتم اجاوؤأ هب انتم ام ىلإ كينيع ندمت ال . ميظَعْلا نآرقلاو يناَمْلا نم اعبس كانيتآ دقلوإ» : ىرخألا

 الو دَحِي ال ميظع رمأ ةرخآلا رادلا ىف هلوسرل ىلاعت هرخدا ام '' كلذکو ء[۸۸ ء۸۷: رجحلا]
 ريح كبر قزرو» :لاق اذهلو [5 :ىحضلا] «ئضرتف كبر كيطعي فوسلو» : ىلاعت لاق امك .فصوي
 . «ىقبأو

 دق ناك ىتلا ةبرشملا كلت ىف ةي هللا لوسر ىلع لخد امل باطخلا نب رمع نأ :حيحصلا ىفو
eالإ تيبلا ىف سيلو .ريصح لامر ىلع ًاعجطضم ًادسوتم هآرف ءنهنم ىلآ نيح  

 عنكم : هللا لوسر لاقف د انيع 5 .ةقلعم الا د نم ريب

 .؟مکب» :ف ىف (9) .أ «ف نم ةدايز (۲)

 وهوا :أ ىف (5) . «انلخدتو رانلا نع انحزحزتو اننيزاوم لقثتو انهوجو ضيبت» :ف ىف (4)

 يا ا a لا ا ا

 .أ ءف نم ةدايز (9) .«ميعنلا» :أ «ف ىف (8) . ؟نيفرسملا ءالؤه هب انعتم ام ىلإ » :أ نم (۷)
i )ةيهاو» :أ ىف )١١( .«كلذلو» ». 

 .؛؟رمع اي كيكبي ام» : ف ىف )١١(



 مابا ۱۳١(. ء١۱۳) ناتيألا :هط ةروس - سماخلا ءزجلا

 فق را ا اك نم ها نف تاو هدف امه انيق وغنت: رک نإ: : هللا كاسر اب لاكن
 .«ايندلا مهتايح ىف مهتابيط تلجع موق كئلوأ ؟باطخلا نبا اي تنأ

 هل تلصح اذإ ءاهيلع ةردقلا عم ايندلا ىف سانلا دهزأ ء هيلع همالسو هللا تاولص ءناكف
 .دغل ًائيش هسفنل رخدي ملو ءهّللا دابع ىف ءاذكهو اذكه اهقفني

 نع ءملسأ نب ديز نع «كلام ىنربخأ «بهو نبا ىنربخأ « سنوي انأبنأ : متاح ىبأ نبا لاق

 هللا حتفي ام «مكيلع فاخأ ام فوخأ نإ :لاق لب ِهَّللا لوسر نأ ؛ديعس ىبأ نع «راسي نب ءاطع
Eأا تاكرب» :لاق ؟هَّنلا لوسراي ايندلا ةرهز امو :اولاق  

 . ايندلا ةايحلا ةنيز :ىنعي ءايندلا ةايحلا ةرهز :ىدسلاو ةداتق لاقو

 . مهيلتبنل :4هيف مهنتفنل ا ةداتق لاقو

 ربطصاو ,ةالصلا ماقإب هللا باذع نم SE Û :یآ (اهيلع ربطصاو ةالصلاب كلها رمأو» هلوقو

 .[7 ماا 4 ران کفار مكسشلا ارقارث نبذل اه اي»» : ىلاعت لاق امك. اهلعف ىلع تنأ

 نم ةعاس هل ناكو قدر انأ هدنع تيبي ناك باطخلا نب رمع نأ : هيبأ نع < «ملسأ نب ديز نع «دعس

 - (ماقأ ظقيتسا] اذإ ناكو «موقي ناك امك ةليللا موقي ال :لوقنف 2 مقي مل امبرف ءاهيف ىلصي ليللا
 0 ربطصاو ةالّصلاب كلهأ رمأو# : لاقو  هلهأ :ىنعي

 ال ثيح نم قزرلا كاتأ ةالصلا تمقأ اذإ : ىنعي , (كقزرن نحن اقزر كلمن الل :هلوقو
 ٢“ :قالطلا]4 بستحي ال ثيح نم هقزريو . اجرخم هَل لعجي هللا قتي تي نمو » : ىلاعت لاق امك ءبستحت

 نإ . نومعطي نأ ديرأ امو قزر نم مهنم ديرأ ام نودي الإ سنإلاو نجا تح امو ف يا لاقو [۴

 لاقو «(كقزرن نح اقزر كلئسن الا :لاق اذهلو ٥۸[ 07 : تايراذلا] (نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هلا
 . بلطلا كفلكن ال : ىأ 4 اقزر كلئسن ال» :ىروثلا

 «ماشه نع «ثايغ نب صفح انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح :2'''[اضيأ] متاح ىبأ نبا لاقو
 رادلا لخدف ءهلهأ ىلإ عجر اذإف ًافرط مهايند نم ىأرف ءايندلا لهأ ىلع لخد اذإ ناك هنأ ؛هيبأ نع

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۹۱۳( .

 . «ايندلا ةايحلا ةرهز» :أ ىف () .«مکل هللا حتفي» :أ ىف (۳) داس هيلعا جف ياك
 فوخأ نإ» :هظفلو ىردخلا ديعس ىبأ نع ءاطع قيرط نم )٠١01( مقرب ملسم حيحصو )۲۸٤۲( مقرب ىراخبلا حيحص ىف هلصأ (5)

a E EES 
 . أ «ف نم ةدايز (۷) مني مل» :أ ف ىف (5)

ASلا  i2هوحنب هيبأ نع ملسأ نب  . 

 . «یأ» :ف ىف )٩(

 . ء«ف نم ةدايز (۱۰)



 1١7( «۱۳۱) ناتيآلا :هط ةروس  سماخلا ءزجلا ۸

 .هّللا مكمحر «ةالصلا ةالصلا :لوقي مث «( كقزرن نحت  :هلوق ىلإ (كينيع ندمت الوإ» :أرق

 انثدح ا انثدح «ىناوطقلا دايز ىبأ نب : هللا دنع دخ « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 لاق .«اولص ءاولص «هالهأ اي» :هلهأ ىدان ةصاصخ هباصأ اذإ ب ىبنلا ناك :لاق تباث نع «رفعج

 , "ةالصلا ىلإ اوعزف ءرمأ "مهب لزن اذإ ءايبنألا ''”"تناكو :تباث

 «ىبلاولا دلاخ ىبأ نع « هيبأ نع «ةدئاز نب نارمع ثيدح نم «هجام نباو ىذمرتلا ىور دقو

 كردص الم ىتدابعل ْعَرَمَت ءمدآ نبا اي :ىلاعت هللا لوقي» : ياب هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع
 . 9«كرقف دسأ ملو الغش كردص تألم لعفت مل نإو«كرقف دسأو «ىنغ

 لاوحأ ىف مومهلا هب تبعشت نمو .هايند مه هّللا هافك ءداعملا مه ءادحاو امه مومهلا لَعَج نم»

 . ©0(كله هتيدوأ ىأ ىف هللا لابي مل ءايندلا

 نع «هيبأ نع «نابأ نب نمحرلا دبع نع لا ودع Ê «ةبعش ثيدح نم ًاضيأ ىورو

 جو أ هيلع هللا قرف همه :ايندلا تناك نف لرب هلك هللا لوو تحمست تبا خذ هديت
 لعجو «هرمأ هل عمج هين ةرخآلا تناك نمو .هل بنك اه الإ ايندلا نم هتأي ملو «هينيع نيب هرقف

 , "”«ةمغار ىهو ايندلا هتتأو ءهبلق ىف هانغ

 هللا ىفتا نمل «ةنحلا ىهو «ةرخآلاو ايندلا ىف ةبقاعلا نسحو : ىأ «ىوقتلل ةبقاعلاو»

 بطرب انيتأ انأو < «عفار نب ةبقع راد ىف انأك ةليللا تيأر» : لاق ي هللا لوسر نأ : حيحصلا ىفو

 : ° تأط دق اننيذ نآو ةعفزلاو ءايندلا ىف انل ةيفاغلا نأ كلذ تلؤاف ٠ باط نبا [بطر نم]

 نأ ولو 05 ىلوألا فحصلا يف ام ةنيب مهتأت ملو هبر نم ةيآب انيتأي الون اوُلاَقو ٠

 لذن نأ لبق نم كلتآبآ عبتنف الوسر انيلإ تلسرأ الول انبر ا ماخما

 نمو ىوّسلا طارصلا باحصأ نم نوملعتسف اوصبرتف صبرتم لك لق 079 ىزخنو

 )١( «اهب» :أ ىف (۲) . «ناکو» :ف ىف .

 ) )۳تباث لوق نود «هب رايس نع (448) مقرب دهزلا ىف دمحأ مامإلا هاورو .
 )6( مقرب هجام نبا نفسو (5177) مقرب ىذمرتلا ننس ) )4٠١17.«بيرغ نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو

 )0( مقرب هجام نبا ننس )4٠١5( .

 ) )5«ميلس نب ورمع» :ف ىف .

 )۷( مقرب هجام نبا ننس )5٠١8( .

 دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )5/١/ :)77.«تاقث هلاجر «حيحص دانسإ اذه»

 ) )۸«ايندلا رادلا ىف» : ف ىف (9) .ملسمو ءأ «ف نم ةدايز .

 ) )۱۰هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۲۷۰) مقرب ملسم حيحص .



 ۱١(۹ ۱۳۳) تایآلا:هط ةروس - سماخلا ءزجلا

 . 4 022 ىدتها
 (هبر نم ةيآبإ دمحم « انيتأي 8 اله :ىأ ( الو : مهلوق ىف رافكلا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 فحصلا يف ام ةنيب مهتأت ملوأ» : ىلاعت هللا ؟هّللا لوسر هنأ ىف هقدص ىلع ةلاد ةمالعب : ىأ

 لهأ سرادي ملو «ةباتكلا نسحي ال مآ وهو ' هلا هيلع هلزنأ ىذلا ميظعلا نآرقلا :ىنعي «ىَلوألا

 بتكلا هيلع هقفاوي اب ءروهدلا فلاس ىف “"مهنم ناك اب «نيلوألا رابخأ هيف ءاج دقو «باتكلا

 اهيف بوذكملا أطخ نّيبيو 2 ن ءاهيلع نميهم نآرقلا نإف ؛اهنم ةحيحصلا ةمدقتملا

 نإ لق ونت تاو يلع ںی لرل اور 0 اوس ىف نامت هلوقك ةيآلا عو .اهيلعر
 هرم و ها اع ص

 ىبن نم امد :لاق هلا قلك هلل ا شرا »0 :توبكتعلا] نر مولا كركر

 ىنإو «ىلإ هّللا هاحوأ ًايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو ءرشبلا هلثم ىلع نمآ ام تايآلا نم ىتوأ دقو الإ

 . “«ةمايقلا موي ًاعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأل

 ال ام تازجعملا نم هلو «نآرقلا وهو «مالسلا هيلع ءاهيطعأ ىتلا تايآلا مظعأ انهاه ركذ امنإو

 ل ا ا

 انآ ول :ىأ (الوسر اَنيَلِإ تسر الو اَنّبر اوُناَقَل هلبق نَم باڌعب مهاتُكَلهَأ انا ولو : ىلاعت لاق مث

 ميظعلا باتكلا اذه مهيلع لزننو «ميركلا لوسرلا اذه مهيلإ لسو نأ لبق نيبذكملا ءالؤه 0

 عبتنف 8 :لاق امك ؟هعبتنو هب نمؤن ىتح ءانكلهت نأ لبق (ًالوسر اني لإ تلسرأ الول انبر# : اولاق اوناكل

 ولو» نونمؤي ال نودناعم نوتنعتم نيبذكملا ءالؤه نأ ىلاعت نيري «4ىرخَتو لت نأ لبق نم كتأبآ

 كرابم هانلزنأ باتک اذهو # :ىلاعت لاق امك« [۷ شوتا «ميلألا باذعلا اوري ىَتح ةيآ لك مهنءاج

 مهتسارد نع اتك نإو اتلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امن اوُلوقَت نأ نومحرت مُكَلعَل اوقئاو هرعت

 ملأ نمف ةمحرو ىدهو مكبر نم ةنيب مكءاج دقف مهنم ئدهأ انك باتكلا يلع لزنأ نأ و اوو وأ نيلفاغل

 0 ءوس د مانع يذلا ا هللا تايآب ناك
 سم هد ماه م

 ني مهام هَ هلا 0 : لاقو [: ب طاف الإ مها امري مهد ف وألا ىدإ

 مهتدتفأ بلقتو . نونمؤي ال تءاج اذ اهن مكرعشي امو هللا دنع تايآلا اَمّنِإ لق اهب نمو ةا مهنءاَج

 ١ ١[. و : ماعنألا] © توهمعي مهنايغط يف مهرذنو ةرم لوأ هب اونمؤي مل امك مهراصبأو

 )١( «لزن» :ف ىف (۳) . «مهيف» :أ ءف ىف (۲) . «هيلع هللا هلزنأ» :ف ىف .

 )٤( (لقف» :ف ىف .

 : هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )٤۹۸۱( مقرب ىراخبلا حيحص (0)

 )١( «لسري» :أ ءف ىف .



OFA TEE a ag _ 7#: 

 «صّيرتم لك  هدانعو هرفك ىلع رمتساو كفلاخو كبذك نمل دمحم اي : : ىأ «لقإ ىلاعت لاق مث

 قيرطل رطلا ay و ءاورظتناف 00 : ىأ

  TT:ناقرفلا] €] ١ ر4 رخألا ا مانع در 7 1[.

 ةنملاو دمحلا هللو .هط ةروس رسد هت رخآ

 )١( أ ف نم تبثملاو «هلوق» :ه ىف .



 ل.( _1) تايآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 .ةيكم ىهو

 دع جس :قاحسإ' نبا نع ةعطاةدج ردع انكدح ناشي نب دمعت اند :ىراشللا لاق

 نم نه «ءايبنألاو ءهطو «ميرمو «فهكلاو «ليئارسإ ونب :لاق هللا دبع نع "ديزي نب نمحرلا
 (؟7 وذات نم نهو «لوألا قاتعلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رواد اه مها

 ٍثدحم مهر نم ركذ نم مهيِنأي ام © نوضرعم ةلفغ يف مهو مهباسح سائلل برقا

 رش الإ اذه له اومّلَظ نيذّلا ىوجتلا اورسأو مهبولف ةيهال نوبتي مهو زعمت اإ

 ل ماو 9 ريو

 وهو ضرألاو ءامّسلا يف لوقلا مّلعَي يبر لاق نورصت متنأو رحسلا نوتأتفأ مكلثم

 َلسْرُأ امك ةّيآب انتأيلف رعاش وه لب هارتفا لب مالحأ ثاغضأ اولاق لب © ميلعلا عيمّسلا

 . 4 © نونمؤي مهْفأ اهاتكلهأ ةيرق نم مهلبق تنمآ ام (2)نولوألا

 ال :ىأ ءاهنع ةلفغ ىف سانلا نأو ءاهوندو ةعاسلا بارتقا ىلع ءلجو زع «هللا نم هيبنت اذه

 .اهلجأ نم نودعتسي الو ءاهل نولمعي

 انثدح «ىسلايطلا ديلولا وبأ كلملا دبع نب ماشه انثدح ءرصن نب دمحأ انثدح :ىئاسنلا لاقو

 «نوضرعم ةلفغ يف ايب ىبنلا نع ,ءديعس ىبأ نع ؛حلاص ىبأ نع < «شمعألا انثدح «ةيواعموبأ

 : [ىلاعت] لاقو ١[« :لحنلا] 9 هولجعتست الف هللا رمأ ئَتأ» : ىلاعت لاقو« ””«ايندلا ىف» :لاق
 Y]. ط١ :رمقلا] رمتسم رحس اولوقيو اوضرعي ةيآ اوري نإو . ومثل قف قشناو ةعاسلا تبرتفال

 سانلا رعشأ :لاق هنأ رعاشلا ساون ىبأ ئناه نب نسحلا ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقو

 :لوقي ثيح ةيهاتعلا وبأ رهاطلا خيشلا

 نط ةيلاةاببعرو مهتالّمَع ىف سانلا
 ag 8 ا o # # َ 2 0 ' 0 5 0 د 1 )0(. .. 3 5

 ةلفغ يف مهو مهباسح سانلل برتقا# :ىلاعت هلوق نم : لاق ؟اذه ذأ ندا نم ل

 . ي نوض رعم

 . «ديز» :أ ىف )١(

 . )٤۷۳۹( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . )۱١۳۴۳۲( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 . «لاقف» :أ ءف ىف (7) . «تذحأ» :أ ءف ىف (0) .أ ف نم ةدايز ()

 . ((طوطخملا» )5١1١/4 قشمد خيرات (۷)



 اا اجالا وسم مالا ةا مم عسا

 نب نمحرلا دبع نع «ىدمآلا ةديبع نب ىسوم قيرط نم «(ةعيبر نب رماع» ةمجرت ىف ىورو]

 هيف مّلكو «هاوثم رماع مركأف «برعلا نم لجر هب لزن هنأ :ةعيبر نب رماع نع «هيبأ نع ملسأ نب ديز

 د دقو o : لاقف لجرلا ٠ هءاجف 3 0 لوسر

 ل ل ا ا ايندلا نع انتلهذأ ةروس مويلا

 نمو سيرف عم :تالخلاو «هلوسر ىلع هللا لزنأ ىذلا ىحولا ىلإ نوغصي ال مهنأ ىلاعت ربخأ مث

 مهو هوعمتسا الإ 9 هلازنإ ديدج : ىأ« ثدحم مهر نم ركذ نم مهيتأي ام » :لاقف « رافكلا نم مههباش

 هيف اودازو هولدبو هوفرح دقو مهيديأب امع باتكلا لهأ نولأست مكلام : سابع نبا لاق امك« نوبعلي

 . "دوحنب ىراخبلا هاورو .بشي مل اضحم هنوؤرقت 7 هللاب بتكلا ثدحأ مكباتكو «هنم اوصقنو

 يمت رق الإ اذه لع ةع مهني ايف نياق :ىأ < اوم نيذلا ىو اورسأر» :هلوقر
 اذهلو ؛ ؟ مهنود یح و لاب صتخا فيكف 20 ؛ًايبن هنوك دودعبتسي اک هللا وشر نوتعي

 هنأ ملي وهو رحسلا 2 ىتأ نمك نونوكتف هنوعبتتفأ :ىأ ؟ينورصبت متنأو رحسلا نوتأتفأ» : لاق

 ءامّسلا يف لوَقْلا مّلعي يبر لاق ١» :بذكلا نم هوقلتخاو هورتفا امع مهل ًابيجم ىلاعت لاقف .رحس

 ربخ ىلع لمتشملا نآرقلا اذه لزنأ ىذلا وهو «ةيفاخ هيلع ىفخي ال «كلذ ملعي ىذلا :ىأ «ٍضرألاو

 .ضرألاو تاومسلا ىف رسلا ملعي ىذلا الإ «هلثمب ىتأي نأ دحأ عيطتسيال ىذلا «نيرخآلاو نيلوألا

 ديدهت اذه يفو .مكلاوحأب (ميلعلا» «مكلاوقأل [عيمسلا : ىأ] «ميلَعْلا عيمّسلا وهو :  هلوقو
 .ديعوو مهل

 مهفالتخاو .مهداحلإو رافكلا تنعت نع رابخإ اذه Es :هلوقو

 ؛ارعش هنولعجي ةراتو ءارحس هنولعجي ةراتف .هنع مهلالضو «هيف مهتريحو «نآرقلا '' د نوک انف

 اوُلَضَف لاتمألا كل اوبرض فيك رظنا» : لاق امک « ىرتفم هنولعجي ةراتو ؛ مالحأ ثاغضأ هنولعجي ةراتو

 . [9 :ناقرفلاو ۸ : ءارسإلا] «ًاليبس نوعيطتسي الف

 هللا لاق دقو . ىسيعو ىسوم تايآو ؛حلاص ةقان نونعي :«نولوألا لسرأ امك ياب انتأيلَف ل : هلوقو

 (اهب اوُمَلَظَف ةرصبم ةقاّثلا دوم انيتآو نولوألا اهب بدك نأ الإ تايآلاب لسرُت نأ اتع امو 3 : ىلاعت

 ام :ىأ «نونمؤي مهْفأ اهانكلهأ ةيرق نم مهب تنمآ ام 3 : ىلاعت لاق اذهلو ؛[59 :ءارسإلا] '”[ةيآلا]

 مهانكلهأف ءاوبذك لب ءاهب اونمآف اهيبن ىدي ىلع ةيآ لسرلا مهيف ثعب نيذلا ىرقلا نم ةيرق انينآ

 .أ ءف نم ةدايز )١(

 . «طوطخملا» 180 /۸) قشمد خيرات (۲)

 „ (Vor) مقرب ىراخبلا حيحص فرشز

 )٤( ؟ىتأي» :أ ىف . )٥( أ ءف نم ةدايز .

 )١( ف نم ةدايز (۷) . «هیف» :أ «ف ىف .



 سرفر (94 - ۷) تايآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزجلا

 كبر تملك مهيلع تّقح نيدّلا إل لب ءالك ؟كئلوأ نود اهوأر “ول تايآلاب نونمؤي ءالؤهفأ «كلذب

 . [ةال 7 :سنوي]4 ميلألا باذعلا اوري ىّتح ةيآ لك مهتءاج ولو. نونمؤي ال

 ىدي ىلع «تانيبلا لئالدلاو «تاعطاقلا ججحلاو «تارهابلا تايآلا نم اودهاش دقو «هلك اذه
 هللا تاولص «ءايبنألا نم هريغ عم دهوش امم «رهقأو عطقأو رهبأو «ىلجأو رهظأ وه ام کک هللا "لور
 . نيعمجأ مهيلع همالسو

 ديز نب ثراحلا انثدح «ةعيهل نبا انثدح «بابحلا نب ديز نع ركذ : هللا همحر «متاح ىبأ نبا لاق

 دجسملا ىف انك :لوقي «تماصلا نب ةدابع دهش نم ىنثدح ؛ىمخللا حابر نب ىلع نع «ىمرضحلا
 «لولس نب ىبأ نب هللا دبع ءاجف «نآرقلا اضعب انضعب ئر «هنع هللا ىضر يا نک وا انعمو

 انيتأي دمحمل لق ءركب ابأ اي :لاقف الرس ايل اندم نك ءأكتاو عضوف ةيبرزو ةت هعمو

 ىسيع ءاجو «ةقانلاب حلاص ءاجو «روبزلاب دواد ءاجو «حاولألاب ىسوم ءاج ؟نولوألا ءاج امك ةيآب
 ىلإ اوموق :ركب وبأ لاقف ءاي هللا لوسر جرخف «هنع هللا ىضر ءركب وبأ ىكبف . ةدئاملابو ليجنإلاب
 زع هلل ماقي امنإ «ىل ماقي ال هنإ » : ةي هللا لوسر لاقف .قفانملا اذه نم هب ثيغتسن ةي "هللا لوس
 ربخأف جرخا :ىل “لاق ليربج "نإ » :لاقف .قفانملا اذه نم انيقل انإ هللا لوسراي :انلقف .«لجو
 ءدوسألاو رمحألا ىلإ تثعب ىنأ ىنرشبف ءاهب تلّضف ىتلا هتليضفو «كيلع اهب معنأ ىتلا هللا معنب
 ناذألا ىف ىمسا ركذو ءرخأت امو مدقت ام ىبنذ رفغو «ىمأ انأو هباتك ىناتآو «نجلا رذنأ نأ ىنرمأو

 مظعأ نم ىضوح لعجو «رثوكلا ىنانآو «ىمامأ بعرلا لعجو ءرصنلا ىناتآو «ةكئالملاب 5
 لوأ ىف ىنلعجو .مهسوؤر (”دعنقم نوعطهم سانلاو دومحملا ماقملا ىندعوو «ةمايقلا موي ضايحلا
 ناطلسلا ىناتآو باسح ريغب ةنجلا ىتمأ نم افلأ نيعبس ىتعافش ىف لخدأو «سانلا نم جرخت ةرمز

 نيذلا ةكئالملا الإ دحأ ىقوف سيلف« ا ىف كا ىف فرخ راع ىف يتاجو «كلملاو
 .«انلبق ناك دحأل لحت ملو «“مئانغلا ىل لحأو «شرعلا نولمحي

 . ًادج بيرغ ثيدحلا اذهو

 انو كو َنوُمَلعَت ال معك نإ ركذلا لأ اوُنأساف مهبل يحو الاجر الإ كق سرا امو
 نمو مهانيجنأف دعولا مهانقدص مث © 0 نيدلاخ اوناك امو ماعَطلا نولكأي ال ادسج مهانلعج

 موه م

 .4 © نيفرسملا انكلهأو ِءاَشَن

 «مهيَلِإ "٠ يحوي الاجر الإ كلبق انلسرأ امو :رشبلا نم لسرلا ةثعب ركنأ نم ىلع ادار ىلاعت لوقي
 .؟ىتأ» :ف ىف (۳) .«هلوسر ىلإ :ف ىف )١( . ؟ولو» :ف ىف )١(

 .«ىعنقم» :ف ىف )١( .«ىنرمأو» :أ ىف (0) .«لاقف» :ف ىف (4)
 .«مناغملا» :أ ىف (9) .«ىتمألو ىل» :أ «ف ىف (۸) .(ندعا :أ «ف ىف (0

 .«ىحونا : :أءف یف )٠١(



  ۳٣تايآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزحلا )٠١  ١6(

 ىف لاق امك «ةكئالملا نم دحأ مهيف نكي مل < ءرشبلا نم ًالاجر اوناك اومدقت نيذلا لسرلا عيمج : ىأ

 لاقو «[4١٠:فسوي] «ىرقلا لهأ نَم مهيَلِإ "يحوي الاجر الإ كلبق نم انلسرأ اموإل : ىرخألا ةيآلا
 مهنأ ممألا ٠ نم مدقت نمع ةياكح ىلاعت لاقو «[9:فاقحألا] (لسرلا نم اعدب تنك ام لقإ» لات

 ال منك نإ ركذلا لهأ اوُنأساَق» :ىلاعت لاق اذهلو ؛[": نباغتلا] 4 اَننوُدَهَي رْشبَأ ل: اولاقف كلذ اوركنأ

 نيذلا لسرلا ناك له :فئاوطلا رئاسو ىراصنلاو دوهيلاك ممألا نم ملعلا لهأ اولأسا : ىأ < نوملعت

 السر مهيف ثعب ذإ ؛هقلخ ىلع هللا معن مات نم كلذو ءًارشب اوناك امنإ ؟ةكئالم وأ ًارشب مهوتأ
 .مهنع ذخألاو مهنم غالبلا لوانت نم نونكمتي مهنم

 لاق امك «ماعطلا نولكأي ًاداسجأ اوناك دق لب : ىأ «ماعّطلا نولكأي ًأل ادسج مهاتاعج امو :  هلوقو

 :ىأ [٠۲:ناقرفلا] 4قاوسألا يف نوشميو ماعَطلا نوكأ مه الإ نيلسرملا نم كلب انلسرأ امو» : ىلاعت
 سيلو «ةراجتلاو بسكتلل قاوسألا نولخديو «سانلا لثم نوبرشيو نولكأي ءرشبلا نم ارشب اوناك دق

 ماَعَّطلا لكأي لوسرلا اذهل ام :مهلوق ىف نوكرشملا همهوت امك ءائيش مهنم صقان الو مهل راضب كلذ
 لاَقو اهنم لكأي ةَنِج هل نوكت وأ زنك ِهّيلإ ىقلي وأ . اريذن هعم نوُكَيف كلم هيَلِإ لزنأ الو قاوسألا يف يشميو

 .[۸ ءال :ناقرفلا] «اَروُحْسم الجر الإ نوعبتت نإ نوملاَظلا

 نم رشبل اتلعج امو 8٠ نوتومب مث نوشيعي اوناك لب ءايندلا ىف :ىأ (نیدلاخ اوُناَك امو : هلوقو
 نع ةكئالملا مهيلع لزنت «لجو زع هللا نم مهيلإ ىحوي مهنأ مهتصاخو «[7" 4 :ءايبنألا] «دلخلا كلبق

 یر هنا رمز اع ا ىف ا هلل

 هدعو هللا | مهقدص ««نيملاظلا نكلهيل» :مهبر مهدعو ىذلا :ىأ ¢ دعولا مهانقدص مثإ : هلوقو

 4 نيفرسملا انكلهأو» «نينمؤملا نم مهعابتأ :ىأ « ءاشَن نمو مهانيجنأف» :لاق اذهلو؛ كلذ لعفف

 .هب لسرلا تءاج امب نيبذكملا :ىأ

 ةملاظ تناك ةيرف نم اَنمصَف مكو ©) نولقعت الفا مك ركذ هيف اباتك مكي اتلزنأ دق إل

 اوضكرت ال 09 نوضكري اهنَم مه اذإ انسَأب اوسحأ اًمَلف 09 نيرخآ اموق اهدعب انأشنأو

 9 نيملاظ انك اإ اليو اي اولاق 00 نوُلأست مُكَّلعَل مككاسمو هيف متفرتأ ام ىلإ اوعجراو
 . 4 02 نيدماخ اديصح مهاتاعج ىتح مهاوعد كلت تلاَز امف

 هيف اًباَتك مكيَلإ اتلزنأ دقل» :هردق ةفرعم ىلع مهل اضرحمو «نآرقلا فرش 0 ىلاعت لوقا ٠
 أ

 8 مكنيد :نسحلا لاقو 9 :دهاجم لاقو

 .«همکحی» :ف ىف (۳) .أطخ وهو ء«الوسر» :أ ءف ىف (۲) .(یحون» :أ ءف ىف )١(



 وے ا مح ا ۷ ) تايآلا ةءابألا ةروس نفاخ ا رجلا

 تناك ةيرق نم انمصق مكو» :هلوقو 5 :فرخزلا] 4نوُلأسُت فوسو كموقلو كل ركذل هنو »
 :Y]. ءارسإلا] 4جون دعب نم نورقلا نم اتكلهأ مكوإ» :لاق امك «ريثكت ةغيص هذه :4ةملاظ

 رصقو ةلطعم رثبو اهشورع ىلع ةيواخ يهف ةملاظ يهو اهاتكلهأ ةيرق نم '')نيأكف  :ىلاعت لاقو
 اوسحأ امف » مهدعب ىرخأ ةمأ :ىأ N هلوقو .[: 2 4 دیشم

 نورفي : ىأ «نوضكري اهنم مه اذإ «مهيبت مهدعو امك ءمهب ' "”عقاو باذعلا نأ اونقيت : ىأ انسب

 :ًاردق مهل ليق :ىأ ًاردق مهب مكهت اذه : < ككاو ديف مرت ام لز اسرار وضخ الإ «نيبراه
 نكاسملاو ةشيعلاو ءرورسلاو ةمعنلا نم هيف متنك ام ىلإ اوعجراو «باذعلا لوزن نم نيبراه اوضكرت ال

 . ةبيطلا

 .مهب ءازهتسا :ةداتق لاق

 .ةمعنلا ركش ءادأ نم هيف متنك امع :ىأ € « نولأست مكّلعل»

 مهاوعد كلت تاز امف» «كلذ مهعفني ال نيح مهبونذب اوفرتعا ,«نيملاظ انك اإ اليو اي اواق)

aSىتح مهاريجه «ملظلاب فارتعالا یهو «ةلاقملا كلت تلاز“) ام :ىأ  
 . ًادومخ مهتاوصأو مهتاكرح تدمخو (؟!دصح مهاندصح

 نم هانذحتأال | وهل ذخَتَن نأ اتدرا ول( نيبعال اًمهنيب امو ضرألاو ءامّسلا انقلخ امو »
 امم ليوا مكلو قهاز وه اذ ةغمديف لطابلا ىلع قحاب فدقت لب 09 نيلعاف انك نإ اند رب همه رب هيف ردد 7

 الو هتدابع نع نوربكتسي ال هدنع ( نمو ضرألاو تاومسلا يف ف نم هلو 2 نرفصت

 . < 69 تورتفي ال ر راهتلاو َلْيَللا نوحّبسي 09 نورسحتسي
 مب اوؤاسأ نيذّلا يزجيل < طسقلاو لدعلاب :ىأ «قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ قلخ هنأ ىلاعت ربخي

 :لاق امك «ًابعل الو ًاثبع كلذ قلخي مل هنأو ؛[7 ١ : مجنلا] «ىتسحلاب اونسحأ نيذّلا يزجيو اولمع

 :ص] «ِراَنلا نم اورفک نيِذّل ليوَف اورفك نيِّلا نط كلذ الطاب اًمهنيب امو ضرألاو' ” ءامسلا انقلخ امو»
.[V 

 نع «حيجَت ىبأ نبا لاق : «نيلعاف انك نإ ات اندَل نم ُهاَنذَحَتَأل اوهَل دخت نأ اتدرا ول :ىلاعت هلوقو
 ران الو ةنج انقلخ امو :لوقي ءاندنع نم :ىنعي © اّندَل نم ُهاَنْدحَتَأل اوهَل ذخَتُت نأ اندرأ ول# :دهاجم

 .ًاباسح الو« ًاثعب الو ءاتوم الو

 .نميلا لهأ نالي ةأرملا :وهللا 4 اوهل ذختن نأ اندرأ ول» :امهريغو« ةداتقو «نسحلا لاقو

 .«امف» :ف ىف (۳) .؟عقاو هنأ باذعلا اونقبت» :ف ىف (؟) .«نيأكو» :ف ىف )١(

 .«تاوامسلا» :أ ءف ىف (5) .«نيدماخ اديصح مهانلعج» :أ «ف ىف )٤(



 ياا ؟قاوآلا :ءاضنألا aa a عبجببجا #7

 .نيعلا روحلا نم (هانذختأل اوهَل ذختن نأ اندرا ول» : ىعختلا ميهاربإ لاقو

 .دلولا :انهاه وهللاب دارملا :ىدسلاو ةمركع لاق و

 ام قلي امم ئفطصأل ادّلو ذختي نأ هللا دار ول 8 : ىلاعت هلوقك وهو «نامزالتم هلبق ىذلاو اذهو

 كفإلا نم نولوقي امع اميس ال ءاقلطم دلولا ذاختا 0 هسفن هزنف «[5 :رمزلا] 4 هناحبس ءاشي

 «اريبك ولع نولوقي مع ىلاعتو هناحبس» «ةكئالملا وأ« “"ريزعلا وأ« ىسيع ذاختا نم «لطابلاو
 ٤۳[. :ءارسإلا]

 انكام : ىأ «مّسقم نب ةريغمو «ىعخنلا ميهاربإو «ىدسلاو «ةداتق لاق : «نيلعاف انك نإ :هلوقو

 . نيلعاف

 .راكنإ وهف «نإ» نآرقلا ىف ءىش لك :دهاجم لاقو

 اذ هغمديق» : : لاق اذهلو ؛لطابلا دف ىلا نينا ىأ «ٍلطاَبلا ىلع قحاب فدقت لب» : هلوقو

 :ىأ «نوفصت اًمم» ءدلو هلل :نولئاقلا اهيأ :ىأ 4 ليوا مُكَلو# «لحمضم بهاذ :ىأ € قهاز وه
 .نورتفتو نولوقت

 يف نم هلوإ» :لاقف «.ًاراهنو ًاليل هتعاط یف مهبأدو هل ةكئالملا ةيدوبع نع ىلاعت ربخأ مث

 ءاهنع نوفكنتسي ال :ىأ 4 هتدابع نع نوربكتسي الل «ةكئالملا : ىنعي « هدنع نمو ضرألاو تاومّسلا
 هتدابع نع فكنتسي نمو نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ادبع نوكي نأ حيسمْلا فكتسي نأ » :لاق امك

 IE ءاسنلا] 4 اعيمج هيلإ مهرشحيسف ربكتسيو

 مهف © نورتفي ال راهنلاو ليلا نوحّبسي > «نوُلمَيالو نوبعتيال :ىأ «نورسحتسي الو :هلوقو
 هللا نوصعي ال » :ىلاعت لاق امك «هيلع نورداق «ًالمعو ًادصق نوعيطم اراهنو اليل لمعلا يف نوبئاد

 .[1:ميرحتلا] (نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام

 انثدح «ءاطع نب باهولا دبع انأبنأ «ىدادغبلا ةمالد ىبأ نب ا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ذإ ءهباحصأ نيب وَ هللا لوسر انيب : لاق مآزح نب ميكح نع «زرحُم نب ناوفص نع «ةداتق نع «ديعس
 طيطأ عمسأل ىنإ» : ةي هللا لوسر لاقف .ءىش نم عمسن ام:اولاق“؟عمسأ ام نوعمست له»: مهل لاق

 اا ملو بيرغ .«مئاق وأ دجاس كلم هيلعو الإ ربش عضوم اهيفامو « طئت نأ مالت امو «ءامسلا

 5 2 هرو 8 7 5 1

 . السرم ةداتق نع «ديعس نع «عيرز نب ديزي قيرط نم متاح ىبأ نبا هاور مث

 تسلج :لاق لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع «قراخم نب ناسح نع «قاحسإ وبأ لاقو
 ال راهتلاو ليلا نوحّبسي# : [ةكئالملل] هللا لوق تيأرأ :هل تلقف «مالغ انأو رابحألا بعك ىلإ

 .«ريزع وأ» :ف ىف )١(

 هلو «هب ءاطع نب باهولا دبع قيرط نم )١١714( مقرب راثآلا لكشم ىف ىواحطلاو (۲۰۱/۳) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۲)

 .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :لاقو (۲۳۱۲) مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هجرخأ ىرافغلا رذ ىبأ ثيدح نم دهاش

 .آ ف نم ةدايز (0) ١۷/ 7١. ىربطلا نم تبثملاو «قاحسإ نب دمحم» :أ ءف ءاه ىف (۳)



 ميتا شا )۲١-۲١( تايآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزجلا

 نم :اولاقف ؟ مالغلا اذه نمف :لاقف .؟لمعلاو ةلاسرلاو مالكلا حيبستلا نع مهلغشي امأ 4نو رتفي

 مكل لعج امك «حيبستلا مهل لعج هنإ ‹ ىنباي :ىل لاق مث «یسأر لبقف :لاق «بلطملا دبع ىنب

 ؟ نفت تاو نشا" و يفتت تاو ملكت شيلا ءنيقثلا

 ناحبسف اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ول ©2 نورشني مه ضرألا نم ةهلآ اوذختا مأ 9

 .4 0 َنوُنأسُي مهو لعق اًمع لاسي ال 9 نوصي مَع شرعا بر هللا
 «نورشدي مه ضرألا نم ةهلآ اوذختا » لب :لاقف ءةهلآ هنود نم ذختا نم ىلع ىلاعت "رکنی

 .هعم اهودبعو ادن هلل

 ناك ول ل :لاقف «ضرألاو تاومسلا تدسفل هريغ ةهلآ دوجولا يف ناك ول هنأ ىلاعت ربخأ مث

 هعم ناك امو دلو نم هللا ذختا امل :ىلاعت هلوقك . «اتدسفل# «ضرألاو ءامسلا ىف :ىأ 4 ةهلآ امهيف

 لاقو 9١[« :نونمؤملا] € نوفصي ام هللا ناحبس ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هّلإ لك بهذّل اذإ هَلِإ نم

 هناحبس ءاكيرش وأ ًادلو هل نإ نولوقي امع :ىأ  توفصي اًمع شْرَعْلا بر هللا ناحْبسَف» :انهاه

 .ًاريبك ًاولع نوكفأيو نورتفي نيذلا نع هزنتو سدقتو ىلاعتو

 وهو :ىأ 4 نولأسي مهول «هفطلو هلدعو هتمكحو هولعو «هئايربكو هلالجو هتمظعل «دحأ هيلع

 [4 و7 :رجحلا] (نولمعي اوناك اًمع. نيعمجأ مهال كبروف 8 :هلوقك «نولمعي امع هقلخ لئاس

 .[۸۸:نونمؤملا] «هيلع راجي الو ريجي وهو» :ىلاعت هلوقك اذهو

 لب يلبق نم ركذو يعم نم ركذ اذه مكناهرب ارتاه لف ةهلا ود نما اودختا ماو
oممم مه ع - 9  

 هنأ هيلإ يحون الإ لوسر نم كلّف نم اتلسرأ امو 659 توضرعم مهف قحلا نوملعي ال مه ھ رثكأ
£ 

 ىلع مكليلد :ىأ (مکناهرب اوتاه# :دمحم اي 4 لق ةهلآ هنود نم اوُدَحَّتاظ لب: یلاعت لوقي
 فالخ ىلع ةمدقتملا بتكلا : ىنعي «يِلْبَق نم ركذو# «نآرقلا :ىنعي € يعم نم ركذ اذه «نولوقتام
 اهيأ متنأ نكلو «هللا الإ هلإ ال هنأب قطان «لسرأ ىبن لك ىلع لزنأ باتك لكف «نومعزتو نولوقت ام

 01-0 لإ لوس نم كلّف نم اتلسرأ اموإ» :لاق اذهلو ؛هنع نوضرعم متنأف «قحلا نوملعت ال نوكرشملا
 نمحرلا نود نم اتلعجأ السر نم كلبق نم انلسرأ نم لأساو » :لاق امك ,«نودبعاف انأ الإ لإ ال هنأ هيل

 .(یحون» :أ ءف ىف (۳) . اركنيفا :ف ىف (۲) .2«ىشمت تنأو» :ف ىف )١(



 E انتل a a هي حن علل و

 «توُغاَّطلا اوبدتجاو هللا اودبعا نأ ًالوُسَر ةَمأ لك يف اَننعَب دقَلو# :لاقو «[45 :فرخزلا] (نودبعي ةهلآ

 كلذب ةدهاش ةرطفلاو ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ وعدي هللا هثعب ىبن لكف «[75: لحنلا]

 . ديدش باذع مهلو« بضغ مهيلعو «مهبر دنع ةضحاد مهتجحو ءمهل ناهرب ال نوكرشملاو ءًاضيأ

 مهو لوقلاب هنوقبسي ال 9 نومركم دابع لب هناحبس ادّلو نمحرلا ذختا اولاقو »

 نم مهو ئضترا نمل الإ نوعفشي الو مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي 09 نولمعي هرمأب

 يزجن كلذك مّتهج هيزجن كلَذَف هنود نم هَل يَنإ مهنم لقي نمو 62) نوقفشم هتيشخ

 .4 ۵ نيملاظلا
 نم كلذ لاق نمك «ةكئالملا نم ًادلو - سدقتو ىلاعت هل نأ معز نم ىلع ًادر ىلاعت لوقي

 نومركم هللا دابع ةكئالملا :ىأ «نومركم دابع لب هتاحبس# :لاقف « هللا تانب ةكئالملا نإ :برعلا

 مهو لوقلاب هتوقبسي ال » العفو ًالوق ةعاطلا ةياغ ىف هل مهو «ةيماس تاماقمو ةيلاع لزانم ىف «هدنع

 ءهلعف ىلإ نوردابي لب هب '''رمأ اميف هنوفلاخي الو شاب هيدي نيب قوم دقت ال : ىأ «وُلَمَعَي هرمأب

 . «مِهفْلَح امو مهيديأ نيب ام معي «ةيفاخ مهنم هيلع ىفخي الف مهب طيحم هّمّلع ىلاعت وهو

 ء[١٠٠۲:ةرقبلا] 4هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نمط : هلوقك .«ئضترا نمل الإ نوعفشُي الو : هلوقو

 . كلذ ىنعم ىف ةريثك تايآ ىف ء[۲۳:ابس] ( هَل نذَأ نمل لإ هدنع ةعاقشلا عقنت الو :  هلوقو

 نم :ىأ «هنود نم هَل نإ مهنم لقي نمو . نوقفشم > هتبهرو هفوخ نم :ىأ (هتیشخ نم مهو
 لك : ىأ «نيملاظلا يزجن كلذك منهج هيزجن كلذف » « هللا عم : ىأ «مهّللا نود نم هلإ هنأ مهنم یعدا

 لوأ اتاق دلو نمحرلل ناک نإ لق » :هلوقك «هعوقو مزلي ال طرشلاو ءطرش اذهو «كلذ لاق نم

 .[18 :رمزلا] 4كلمع نطبحيل تكرشأ نئل # :هلوقو «[١8:فرخزلا] (نيدباعلا

 لك ءاملا نم انلعجو امهانقتفف اقتر اتناك ضرألاو تاومّسل ١ نأ اورفك نيذّلا ري مل وأ

 البس اجاجف اهيف اَْلَعَجَو مهب ديمت نأ يساور ضرألا يف اتلعجو ©2 نونمؤي الَفَأ يح ءيش

 of ر ت 2 اهو عه 2# ي

 يذلا وهو ©2 توضرعم اهتايآ نع مهو اظوفحم افقس ءامّسلا انلعجو 0 نودتهي مهّلعَل

E 

o. 

 ا رشا ”1ةوفناغلا هتيهلإل نودحالا : ىأ هل :لاقف اتارا

 .«نيدباعلا» :أ ىف (؟١) .«مهرمأ» :أ ءف ىف )١(



 1 ع ذآ بح يبي 77:77 قايآلا 3 ءامبالا ةروضام نفاخ عاطل

 لآ ءهاوس ام هب كرشي وأ هريغ دبعي نأ قيلي فيكف «ريبدتلاب دبتسملا «قلخلاب لقتسملا وه هللا نأ

 ل ل ا : ىأ 4 اقتر اتناك ضرألاو تاومّسلا نأ اوري

 لقوا نرالا «اعيس:تاوفسلا" لعجت هذه نم هذه عف مالا ادعا ىف نضعب قرف

 ءاَمْلا نم انلعجو» :لاق اذهلو ؛ضرألا تتبنأو ءامسلا ترطمأف «ءاوهلاب ضرألاو ايندلا ءامس نيب

 ىلع ليلد كلذو «ًآنايع ًائيشف ًائيش ثدحت تاقولخملا نودهاشي مهو : ىأ « نونمؤي الفا يح ءيش لک

 :ءاشي ام ىلع رداقلا راتخملا لعافلا عناصلا دوجو

 داو لا ع لد ا یش لك قت

 :لاقف ؟راهنلا وأ لبق ناك ليللا : سابع نبا لئس :لاق ةمركع نع «هيبأ نع «ىروثلا نايفس لاق

 لبق ليللا نأ اوملعتل كلذ ؟ةملظ الإ امهنيب ناك له ءًقتر اتناك نيح ضرألاو تاومسلا متيأرأ

 .راهنلا

 يبأ نب ر ةزمح نع «متاح انثدح «ةزمح ىبأ نب ب ميهاربإ الخ  ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 اقتر اتناک #ضرألاو تاومسلا نع هلأسي هاتأ اجر نأ ؟رمع نبا نع «رانيد نب هللا a متم

 نبا ىلإ بهذف :لاق . كل لاق اب ىنربخأف لاعت مث ءهلأساف خيشلا كلذ ىلإ بهذا : لاق . ؟امهانقتفف

ms Eلا «هربخأف رمع نبا ىلإ لجرلا عجرف . .تابنلاب هذه قتفو  

 نبا لاق .تناك اذكه - قدص «املع نآرقلا ىف ىتوأ دق سابع نبا نأ تملع دق نآلا :رمع نبا

 .املع نآرقلا ىف

 تتبنأف «تبنت ال اقتر هذه تناكو .ترطمأف ءرطمت ال اقتر هذه تناك :ىفوعلا ةيطع لاقو

 اقتر اتناك ضرألاو تاومّسلا نأ : هلوق نع ىفتحلا حلاص ابأ تلأس :دلاخ ىبأ نب ليعامسإ كاقو

 اهنم قتفف ةدحاو ضرألا تناكو «تاومس عبس اهنم قتفف «ةدحاو ءامسلا تناك : لاق «(اًمهاتقتفف

 . نيضرأ عبس

 . نيتسامتم ضرألاو ءامسلا نكت ملو :دازو «دهاجم لاق اذكهو

 «ضرألا اهنم زربأو ءامسلا عفر املف «نيتقزتلم ضرألاو ءامسلا تناك لب :ريبج نب ديعس لاقو

 .هباتك ىف هللا ركذ ىذلا امهقتف كلذ ناك

 .ءاوهلا اذهب امهنيب لصفف ءآعيمج اتناك «ةداتقو «نسحلا لاقو

 .هنم ءايحألا لك لصأ : ىأ (يح ءيش لك ءاملا نم انلعجوإ : هلوقو

 )١( نيضرألاو 2: أ ءف ىف (۲) .«مل وأ» :] ىف «.



FEAT DA N a aaa سنع ا #4 

 نع ةداتق انثدح ءريشب نب ديعس انثدح « “رهامجلا وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىنربخأف «یسفن تباطو «ىنيع ترق كتيأر اذإ هللا ىبناي :لاق هنأ ةريره ىبأ نع 2 "”ةنوميم ىبأ
 . (ءام نم قلخ ءىش لک» : لاق« ءىش لك نع

 :لاق ةريره ىبأ نع «ةنوميم ىبأ نع «ةداتق نع «مامه انثدح ءديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لك » :لاق .ءىش لك نع ىنئبنأف «ىنيع ترقو «یسفن تباط كتيأر اذإ ىنإ ءهّللا لوسراي :تلق

 السلا شفأ  :لاق .ةنجلا تلخد هب تلمع اذإ رمأ نع ىنئبنأ :تلق :لاق «ءام نم قلح ءىش
 . السب ةّئجلا لخدا مث «ماين سانلاو ليللاب مقو :ماحرألا لصو «ماعطلا معطأو

 طرش ىلع دانسإ اذهو« دمحأ هب درفت . “مامه نع ءزهبو نافعو دمصلا دبع اضيأ هاورو

 ديعس هاور دقو .هل ححصي ىذمرتلاو «ميلس همساو «ننسلا لاجر نم ةنوميم ابأ نأ الإ ءنيحيحصلا

 . ملعأ 2*هللاو  ًالسرم ةداتق نع «ةبورع ىبأ نبا

 ديمت الثل ؛اهلقثو اهررقو اهب ضرألا ىسرأ ًالابج :ىأ # يساور ضرألا يف انلعجوإ : هلوقو

 «عبرلا رادقم الإ ءاملا يف ةرماغ اهنأل “"رارق اهيلع مهل لصحي الف ءكرحتتو برطضت :ىأ «سانلاب
 ؛تالالدلاو مكحلاو «تارهابلا تايآلا نم اهيفامو ءامسلا اهلهأ دهاشيل «سمشلاو ءاوهلل داب هنإف

 .مهب ديمت الئل :ىأ € مهب ديمت ن :لاق اذهلو
 ءرطق ىلإ رطق نم اقرط اهيف نوكلسي «لابجلا ىف ًارغث :ىأ 4 البس اجاجف اهيف انلعِجو :هلوقو

 ءدالبلا هذهو دالبلا هذه نيب ًالئاح لبجلا نوكي «ضرألا ىف دهاشملا وه امك .ميلقإ ىلإ ميلقإو

 .(نودتهي مِهّلَعْلظ :لاق اذهلو ؛انهاه ىلإ انهاه نم اهيف سانلا كلسيل - ةرغث - ةوجف هيف هللا لعجيف

 اهانينب ءامسلاَوإل :لاق امك ءاهيلع ةبقلاك ىهو ضرألا ىلع:ىأ 4 افقس ءاَمَسلا العجول :هلوقو
 ىلإ اورظني مف ء[0 : سمشلا](اهاتب امو ءاَمّسلاَو $ :لاقو ء[۷٤: تايراذلا] «تنوعسومل انو دأب

 لوسر لاق امك «ةبقلا بصن وه ءانبلاو «[5:3] «جورُف نم اهل امو اهاتیزو اهانينب فيك مهَقوَف ءامّسلا

 م ىلع «مايخلا ىف الإ نوكي ال اذهو «مئاعد ''”سمخ :ىأ « سمخ ىلع مالسإلا ىئب» : لک هللا

 . برعلا هدهعت

 اعرف رم هاجم لاقرب لاي نا اسورحتم الاغ أ «اًظوفحم»

 تلاد نكتشدلا نمحرلا دنع نب دمحأ اتد 6 نيسحلا نب: ىلع انثدخ متاح يآ نبا ةلاقو

 .«نوميم ىبأ» :أ ءف ىف (۲) .«ريهامجلا» :أ ف ىف )١(

 .هححصو نوراه نب ديزي قيرط نم )۱۳۹/٤( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۲۹۵ /۲) دنسملا (۳)

 .هب مامه نع ىدقعلا رماع ىبأ قيرط نم «دراوم» (5417) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو
 .زهب قيرط نم (7714/7) «نافع قيرط نم (۳۲۳ /۲) «دمصلا دبع قيرط نم ٤۹۳( - ۳۲۳ /۲) دنسملا ()

 .«ةقث وهو ةنوميم ىبأ الخ «حيحصلا لاجر هلاجر» ١5(: /65) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو

 .«ةسمح» :ف ىف (۷) .«اهيلع رارق» :ف ىف (5) . ؟هللاف» :ف ىف (5)

 .«امك١ :ف ىف (۸)



 ا( "5) ناتيآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 «ريبج نب ديعس نع «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع  ىّمَقلا قاحسإ نبا ىنعي - ثعشأ نع «هيبأ نع «ىبأ
 دانسإ (2١0 مكنع فوفكم جوم :٠ لاق« ءامسلا هذه ام «هللا لوسراي :لجر لاق «سابع نبا نع

 . بیرغ

 اهيلع نورمي ضرألاو تاَوَمَسلا يف ةيآ نم نيأكو :  هلوقك «(نوضرعم اهتايآ نع مهو : لوقو
 ءميظعلا عاستالا نم اهيف هللا قلخ ا نوركفتيال :ىأ ٠١[ 6: :فسوي] € نوضرعم اهنع مهو

 هذه نم "اهراهن ىفو ءاهليل ىف تارايسلاو تباوثلا بكاوكلا نم هب تنيز امو ءرهابلا عافترالاو

 اهردق "ىذلا الإ اهردق ملعي ال ةياغ ريستف ةليلو موي ىف «هلامكب كلفلا عطقت ىتلا سمشلا

 .اهريسو اهرخسو

 ليئارسإ ىنب دابع ضعب نأ :«رابتعالاو ركفتلا» هباتك ىف «هللا همحر ءايندلا ىبأ نبا ركذ دقو

 امم ائيش لجرلا كلذ ري ملف «ةمامغ هتلظأ ةنس نيثالث دبعت اذإ مهنم لجرلا ناكو «ةنس نيثالث دبعت

 :لاقف ءهذه كتدابع ةدم ىف تبنذأ كلعلف «ىنباي :هل تلاقف ءهمأ ىلإ كلذ ىكشف «هريغل ىري ناك

 ىلإ كرصب تعفر كلعلف :تلاق .تممهالو ءال :لاق ؟تممه كلعلف :تلاق «ملعأ ام هللاو ال

 .تيتأ انهاه نمف :تلاق .ًاريثك «معن :لاقف ؟ركف ريغب هتددر مث ءامسلا

 «هنوكسو همالظ ىف اذه :ىأ 4 َراهّتلاو َليّللا قلح يذلا وهوا : هتايآ ضعب ىلع اهبنم لاق مث
 اهل هذه .رمقلاو سمّشلاو 8 . رخآلا هسكعو «ىرخأ رصقي مث ةرات اذه لوطي «هسنأو هئايضب اذهو
 كلفو ءرخآ صاخ رونب اذهو «صاخ ريسو ةكرحو «ةدح ىلع نامزو «هتاذب كلفو ءاهصخي رون

 .نورودي :ىأع [5 ٠ :سي] ( نوحبسي كلف يف لکو ٠ رخآ ريدقتو ءرخآ ريسو «رخآ

 الإ لزغملا رودي الف :دهاجم لاق اذكو .ةكلفلا ىف لزغملا رودي امك نورودي :سابع نبا لاق

 الإ رودي الو «هب الإ نورودي ال ءرمقلاو سمشلاو موجنلا كلذك «لزغملاب الإ ةكلفلا الو «ةكلفلاب

 زيزعلا ريدقت كلذ انابسح رمقلاو سمّشلاو اكس ليلا لعجو حابصإلا قلاق» :ىلاعت لاق امك «نهب

 .[957 :ماعنألا] «ميلعلا

 هم اه للم

 تملا ةقئاذ سفت لك 9 َنودلاَخْلا مهَف تم نإَفَأ دْلَخْلا كلبق نم رشبل انلعج امو ©

 . 4 69 نوعجرت انيلإو ةنتف ريخلاو رشلاب مكولبتو
 نم لکو لب ايندلا یف :ىأ دخلا ,دمحماي :یا (كلق نم رش المج امو : ىلاعت لوقب

 .[۲۷ ء٣۲: نمحرلا] «ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ئقبيو. ناف اهيلع

 سيلو تام «مالسلا هيلع «رضخلا نأ ىلإ ءاملعلا نم بهذ نم ةميركلا ةيآلا هذهب لدتسا دقو

 نم رشبل انلعج امو » :ىلاعت لاق دقو ءالوسر وأ يبن وأ ًايلو ناك ءاوس ءرشب هنأل ؛نآلا ىلإ ىحب

 .هب ىكتشدلا نمحرلا دبع نب دمحأ نع مساقلا نب دمحأ قيرط نم )٥۳۹( مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو )١(

 .«هللاو لب» :أ ءف ىف (4) .«هللا» ١: «ف ىف (۳) .«راهنلا» :أ ءف ىف (۲)



 ا عدو a ننال وألا ا eg a ا

 . «دلخلا كلبق

 دي «كدعب اوشيعي نأ نولمؤي :ىأ !؟«نودلاخلا مهف ل «.دمحماي : ىأ 4 تم نإفأ» : هلوقو

 همحر «ىعفاشلا نع ىور دقو .4تْوُمْلا ةقئ ةقئاذ سفن لك :  لاق اذهلو ؛ءانف ىلإ لك لب ءاذه نوكي

 :نيتينلا نيذهب دهشتساو دشنأ هنأ «هّللا

 .٠ 2: 6 مد م ىف ع . 5 ع ع 7 5

 دحوأب اهيف تسل ليبس كلتف شا «تومأ نأ لاجر ىنمت

nر 0  

 ف اک اهل نرعال ایت :ىضم ىذلا فالخ ىغبي ىذّلل لقف

 نم رظننل «ىرخأ معنلابو «ةرات بئاصملاب مكربتخن :ىأ (ةنتف ريخلاو ٍرشلاب مكولبتو» : هلوقو

 ,«مكولبتو# :سابع نبا نع«ةحلط ىبأ نب ىلع لاق امك ءطنقي نمو ربصي نمو «رفکی نمو ركشي
 لالحلاو «رقفلاو ىنغلاو ‹مقسلاو ةحصلاو «ءاخرلاو ةدشلاب «ةنتف ريخلاو رشلاب مكيلتبن : لوقي

 6.6 لالضلاو ىدهلاو ةيصعملاو ةعاطلاو «مارحلاو

 . مكلامعأب مكيزاجنف :ىأ « نوعجرت انيلإو» :هلوقو
 ر ن ري دل

 رک ذب مهو مكتهلا رک ذی يذلا اذهأ اوزه الإ كتوذخشي نإ اورفك َنيِذّلا كآر اذإو

 .4 69 نوُلِجَعتسَت الف يتايآ مكيِروُأس لجع نم ناسنإلا قلخ © نورفاك مه نمَحّرلا

 ىبأك شيرق رافك : ىنعي (اورفك نيذّلا كآر ذو «هيلع ةماللسو هللا تاولكع «هيبنل ىلاعت لوقي

 رك ذي يذلا اذهأ » :ةواوقي ‹كنوصقتنيو كب نوئزهتسي : ىأ «اوزه الإ كنوذختي نإ © ههابشأو لهج

 مه نمحرلا ٍركذب مهو : ىلاعت لاق «مكمالحأ هفسيو مكتهلآ بسي ىذلا اذهأ :نونعي « مكتهلا

 اذإو» : ىرخآلا ةيآلا ىف لاق امك هللا لوسرب نوئزهتسي اذه عمو «هللاب نورفاك مهو : ىأ «نورفاك

 فؤسو اَهْيَلع اًربص نأ الو انتهلآ نع الضي داك نإ . لوْ هللا ثعب يذلا اذهأ اوزه الإ تودي نإ كوأر

 م[ ناقرفلا] (ًاليبس ّلَضَأ نم باذعْلا نوري نيح نومّلعي

 (ًالرجع ناسنإلا ""ناكو 8: ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك .4 ٍلجع نم ناسنإلا قلخ# هلوقو
 .رومألا ىف :ىأ['١١ : ءارسإلا]

 حورلا ايحأ املف قئالخلا قلخ موي نم «راهنلا رخآ نم ءىش لك دعب مدآ هللا قلخ :دهاجم لاق

 .سمشلا بورغ لبق ىقلخب لجعتسا «براي :لاق هلفسأ "غلبي ملو «هسأرو هناسلو هينيع

 نب ةمقلع نب دمحم انأبنأ «نوراه نب د ديزي انثدح «ناتس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هيف تعلط موي ريخ » : الم هللا لوسر لاق : لاق «ةريره ىبأ نع < «ةملس ىبأ نع « ىثيللا صاقو

 ١1١9(. ص) ىعفاشلا بقانم ىف ىزارلاو (57 /۲) ىعفاشلا بقانم ىف ىقهيبلا امهركذ ناتيبلا ()

 .؟غلبت» :ف ىف (۳) .«قلخو » :ف ىف (۲)



 م )78  5٠( تايآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ةعاس هيفو «ةعاسلا موقت هيفو ءاهنم طبهأ هيفو «ةنجلا لخدأ هيفو مدآ قلخ هيف «ةعمجلا موي سمشلا

 ةملس وبأ لاق .«هايإ هاطعأ الإ ءآريخ هللا لأسف - “اهلل هعباصأ ضبقو - ىلصي نمؤم اهقفاوي ال

 ىتلا ىهو «ةعمجلا موي نم راهنلا تاعاس رخآ ىهو «ةعاسلا كلت تفرع دق :مالس نب هللا دبع لاقف

 .74"2 نولجعتست الف يتايآ مُكيِروُأس لجع نم ناسنإلا قلخ» : : یلاعت هللا لاق «مدآ اهيف هللا قلخ

 ؟97[هفالسو] هللا تاولص .«لوسرلاب نيترهكملا ركذ ام: اهنآ اته اه ناسنإلا ةلجغ ركذ ىف ةيكليو

 نم ناسنإلا قلخ# : ىلاعت هللا لاقف «*” تلجعتساو مهنم ماقتنالا ةعرس سوفنلا ىف عقو «هيلع

 اذهلو ؛رخؤي ال مث رظنيو «لجعي مث لجؤي «هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل ىلمي ىلاعت هنأل ؛ « لجع

 : « نولجعتست الف «ىناصع نم ىلع ىرادتقاو ىمكحو یمقن : ىأ * يتايآ مكيروأسإ» : لاق

 َنوُفُكَي ال نيح اورفك نيذّلا معي ول 629 نيقداص مسك نإ دعوا اذه نتن تاور

 الف مهتهبتف ةتغب مهيتأت لب 69 َنوُرصُي مه الو مهروُهَظ نع الو راتلا م مههوجو نع

 .4 © نورظني مهالو اهَدر نوعيطتسي

 0 00 0 ا باذعلا ا 0 م نيكرشملا نع را

 1 e ال ةلاحم ال مهب ةعقاو اهنأ اونقيت 0 ىأ 00

 نمو ٍراَثلا نم لَلظ مهقوَف نم مهل < ؟مهلجرأ تع نمو وف قم باذعلا هاتي نخ نرمي ولو

 هذه ىف لاقو ء[١٤:فارعألا] 4شاوغ مهقوُف نمو داهم منهج نم مهل »8 :[1“ :رمزلا] (لَلظ مهتحت

 مههوجو ئشغتو ٍناَرِطَق نَم مهليبارس :  لاقو «مهروهظ نع الو راثلا مههوجو نع نوفي ال نيحإ» : ةيآلا

 مهل رصان ال :ىأ (تورصني مه الوإل ءمهتاهج يج نا ملهي ظيحم»باذعلاف 418 © ارا «راتلا
 . [” 4 :دعرلا]# قاو نم هللا نم مهل امو # :لاق امك

 فارغا : ىأ 4 مهتهبتت» ةأجف :ىأ ««ةتغب رانلا مهيتأت» :ىأ 4 “ةتغب مهيتأت لب 8 : هلوقو

 ىف ةليح مهل سيل :ىأ «اَهَدَر نوعيطتسي الفل ءنوعنصي ام نوردي "ال :نيرئاح اهل نوملستسيف

 . ةدحاو ةعاس كلذ مهنع رخؤي الو :ىأ ( نورظني مه الو# .كلذ

 9 توءزهتسي هب اوناك ام مهنم اورخس َنيذّلاب قاحف كلْبَق نم لسرب ئزهتسا دقو )»

 .؟اهللقي» :أ ىف )١(

 ةيآلا ركذ نود هوحن ةريره ىبأ نع ةملس ىبأ نع ميهاربإ نب دمحم نع داهلا نب ديزي قيرط نم )٠١48/١( أطوملا ىف كلام جرخأ (۲)
 .ملعأ هللاو هلوأ ناخيشلا جرخأو

 .1مهتهبتف ةتخب» :ف ىف (5) .«كلذ تلجعتساو» :أ ءف ىف )٤( .أ ءف نم ةدايز (۳)

 )١( الو نورئاح» :ف ىف (۷) .؟مهوعدتا :أ «ف ىف .



EFE E N تروم a a ا 

 ةهلآ مهل مأ © نوضرعم مهر ركذ نع مه لب نمحرلا نم ٍراَهَّلاَو للاب مكؤَلكي نم لق

 . 4 69 َنوُبَحصُي نم مه الو مهسفنأ رصن نوعيطتسي ال اننود نم مهعنمت
 ءازهتسالا نم نوكرشملا هب هاذآ امع ''”[هيلع همالسو هللا تاولص]هلوسرل ًايلسم ىلاعت لوقي

 نم : ىنعي «نوءزهتسي هب اوناك ام مهنم اورخس نيذلاب قاحف كلبق نم لسرب ئزهتسا دقلوإ : بيذكتلاو

 اوُبذك ام ىلع اوربصف كلبق نم لسر تبذك دقلو# : ىلاعت لاق امك «هعوقو دودعجم اوناك ىذلا باذعلا

 .["5 ماعنألا] (نيلسرملا ابن نم كءاج دقو هللا تاملكل لدبم الو انرصن مهاتأ ئَتح اوذوأو

 ىتلا هنيعب مهل هتسارحو هتءالكو ءراهنلاو/ ليالاب منهل هظفحي, ىف تج ىلع هنمعت لاعب ركذ جت

 لاق امك هريغ ىنعمب نمحرلا لدب :ىأ ؟(نمحرلا نم راهتلاو ليللاب مكؤلكي نم لق» 0 ا
 رعاشلا

 اقتسفلا لوقبلا نم قذت ملو اتقرملا سبلت مل ةيراج

 . قتسفلا لوقبلا لدب قذت مل :ىأ

 :مهيلإ هناسحإو مهيلع همعنب "نوفرتعی ال :ىأ (نوضرعم مهر رْكذ نع مه لبا :ىلاعت هلوقو
 « خيبوتو عيرقتو راكنإ ماهفتسا «اًننود نم مهعنمت ةهلآ مهل مأ » :لاق مث «هئالآو هتايآ نع نوضرعي لب

 الل :لاق اذهلو؛ اومعز “ امك الو اومهوت امك رمألا سيل ؟ انريغ مهؤلكتو مهعنمت ةهلآ مهلأ :ىأ
 . مهسفنأ رصن نوعيطتسي ال هللا ريغ اهيلإ اودنتسا ىتلا “)[ةهلآلا] هذه : ىأ € مهسفنأ رصن نوعيطتسي

 : ىأ «نوبحصي نم مه الر : سابع نبا نع «ىفوعلا لاق: «نوبحمي اتم مه الوإ» :هلوقو

 . نوعنمي : «نوبحصي اَنَم مه الر : هريغ او "هل نم] نوبحصي ال ةداتق لاقو ات

 نم اهصقنت ضرألا يتأت اأ نوري الفأ رمعلا مهيلع لاَط ىح مهءابآو ءالؤه انعم لب إل

 نورذني ام اذإ ءاعدلا مم | عمسي الو يحولاب مكرذنأ اَمَنِإ لق 69 توبلاغلا مهن اهفارطأ

 نيزاوملا عضتو 6 نيملاظ انك نإ نيو اي نلوقيَل كبر باذع نم ةحفن مهتسم نئلو 9
 انب ئفكو اهب اتيتأ لدرخ نم ةّبح لاقثم ناك نإو ايش سفن مّلظت الف ةمايقلا مويل طسقلا

 أ ءف نم ةدايز )١(

 :هردصو (قسف) ةدام ناسللا ىف تيبلاو ءنزح نب رمعي ةليخن وبأ وه (۲)

 اققرملا لكأت مل هتسد

 أ «ف نم ةدايز (۵) .«امك دق الو » :أ «ف ىف () .«نوفرعي ال» :أ «ف ىف (۳)

 .ف نم ةدايز (۷) .«نوزاجي)» :أ ءف ىف (3)



 888 ب ب )٤٤ _ ٤۷( تايآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 . 4 ® نيبساح
 ىف اوعتم مهنأ «لالضلا نم هيف مهام ىلع مهلمحو مهرغ امنإ :نيكرشملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 .ءىش ىلع مهنأ اودقتعاف «هيف مه اميف رمعلا مهيلع لاطو اومعنو ءايندلا ةايحلا

 ي يف تورلا فلتخا ,«اهفارطأ نم اهصقنت ضرألا يتأت ان نوري الفأ ل #: مهل اظعاو لاق مث

 ىرقلا نم مكّلوح ام اتکا دقلو » :ىلاغت هلوقب رف ام نسحأو «دعرلا» ةروس ىف ه هانفلسأ دقو

 :YV]. فاقحألا]€نوعج ري مهَلعَل تايآلا اتفرصو

 .رفكلا ىلع مالسإلا روهظ كلذب ىنعي :ىرصبلا نسحلا لاقو

 نورسخألا نولفسألا نوبولغملا مه لب :ىنعي (نوبلاغلا مهفأ) :لاق اذهلو ؛نينمؤملا هدابعل هئاجنإو
 .نولذرألا

 باذعلا نم هب "”مكرذنأ ام هللا نع 2” غلبم انأ امنإ :ىأ «يحولاب مكرذنأ اَمَنِإ لف » :هلوقو
 ىلع متخو « هتريصب هّللا ىمعأ نمع اذه ىدجيال نكلو « ىلإ هللا هاحوأ امع الإ كلذ سيل «لاكنلاو

 . «نورذتي ام اذإ ءاعدلا مصلا عمسي الو 8 : لاق اذهلو ؛هبلقو هعمس

 ءالؤه سم نئلو :ىأ (نيملاظ انك انإ انليو اي نلوقيل كبر باذع نم ةحفن مهتسم نئلوإل : هلوقو
 .ايندلا یف مهسفنأ نيملاظ اوناك مهنأو . مهبونذب نفرتعيل ‹ هللا باذع نم ءىش ىندأ نيبذكملا

 مويل لدعلا نيزاوملا عضنو :ىأ (ائيش سفن ملظت الف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو# :هلوقو

 .هيف ةنوزوملا لامعألا ددعت رابتعاب عمج امنإو «دحاو نازيم وه امنإ هنأ ىلع رثكألا . ةمايقلا

 لاق امك € نيبساح انب ئفكو اهب انيتأ لدرخ نم بح لاقثم ناک نإو ائيش سفن مّلظت الف » :هلوقو

 ةنسح كلت نإو ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ ظ :لاقو 4: فيهكلا] «ادحأ كبر ملظي الو» : ىلاعت

 نم ةّبح لاقثم كت نإ اَهَنِإ ينب اي» :نامقل لاقو ء.[ ٠ : ءاسنلا] (اميظع ارجأ هندَّل نم تؤيو اهفعاضي

 .[5١:نامقل] «ريبخ فيط هللا نإ هللا اهب تأَي ضْرألا يف وأ تاَومّسلا يف وأ ةرخص يف نُكَتَف لدرخ

 ناتليقث «ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك» : هِيَ هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىفو

 . «ميظعلا هللا ناحبس «هدمحبو هللا ناحبس :نمحرلا ىلإ ناتبيبح «نازيملا ىف

 دعس نب ثيل نع «كرابملا نبا انثدح «ىناَقَلاَّطلا قاحسإ نب ميهاربإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع تعمس :لاق «ىلبحلا نمحرلا دبع ىبأ نع «ىيحي نب رماع ىنثدح

 ؟ ائيش اذه نم ركنتأ لوقي مث «رصبلا دم لجس لك ءًالجس نيعستو ةعست هيلع رشنيف ‹ةمايقلا

 . ؟مكترذنأ» :أ «ف ىف (۲) .«مكغلبم» :أ ءف ىف )١(

 .(55914) مقرب ملسم حيحصو (۷۲) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)



 N PED لسا عزنا“ هش تي للا

 : لوقيف لجرلا تهبيف : لاق «؟ةنسح وأ .رذع كلفأ :لاق «براي ال :لاق ؟نوظفاحلا ىتبتك كتملظأ

 :اهيف ةقاطب هل جرخیف . كيلع مويلا ملظ ال «ةدحاو ةنسح اندنع كل نإ . ىلب :لوقيف . براي ال

 نأ و ءهّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» هذه ام ‹براي :لوقيف «هورضحأ : لوقيف «هلوسرو هدبع ادم ن

 يف ةقاطبلاو] ةفك ىف تالجسلا عضوتف ١:لاق «ملظت ال كنإ :لوقيف ؟تالجسلا هذه عم ةقاطبلا

 نمحرلا هللا مسب ءىش لقثي الو» :لاق «ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطف» :لاق ««"[ةفك
 . "”«ميحرلا 0

 بیر نج يرل افر هه د و كيللا ید نسوان باو امرتا لویو

 نمحرلا دبع ىبأ نع «ىيحي نب ورمع نع «ةعيهّل نبا انثدح «ةبيتق انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 موي نيزاوملا عضوت» :ِكلي هللا لوسر لاق و دبع يق يلتف

 «نازيملا هب "ليامتف ءهيلع ىصحأ ام ؟عضويف ءةفك ىف عضويف ءلجرلاب ىتؤيف «ةمايقلا
 :لوقي لجو زع نمحرلا دنع نم حئاص *)اذإ هب ربدأ اذإف:لاق“رانلا ىلإ هب ثعبيف» :لاق
 2" '”ةفك ىف لجرلا عم عضوتف «هللا الإ هلإ ال» اهيف ةقاطبب ىتؤيف ءهل ىقب دق هنإف «[اولجعتال]

O 

 نع «سنأ نب كلام نع «دعس نب ثيل انأبنأ < ق حون وبأ انثدح :ًاضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 :لاقف ءهيدي نيب سلج اک هللا لوسر باحصأ نم ًالجر نأ ؛ةشئاع نع «ةورع نع «ىرهزلا

 انأ فيكف «مهمتشأو مهبرضأو «یننوصعیو « یننونوخیو «ىننوبذكي «نیکولم یل نإ « هللا لوسراي
 ناك "نإ مهايإ كباقعو كوبذكو كوصعو كوناخ ام بسحي » :ِهك هللا لوسر هل لاقف ؟مهنم

 ناك «مهبونذ ردقب مهايإ كباقع ناك نإو “'“[مهيلع] كل الضف ناك «مهبونذ نود مهايإ كباقع

 ىذلا لضفلا كنم مهل صققا «مهبونذ قوف مهايإ كباقع ناك نإو «كيلع الو كل ال افافك

 هلام » :كي هللا لوسر لاقف .فتهيو ی هللا لوسر ىدي نيب ىكبي لجرلا لعجف .« كلبق ('*!ىقبي
 نم ةبح لاقثم ناك نو ائيش سفن ملظت الف ةمايقْلا مول طسقلا نيزاوملا عضتوإ» : ؟هّللا باتك أرقي امأ

 -ءالؤه قارف نم ًاريخ ًائيش دجأ ام «هللا لوسراي :لجرلا لاقف. «( نيبساح انب ئفكو اهب انيتَأ لدرخ

 . "هلك رارحأ مهنأ كدهشأ ىنإ - هديبع ىنعي

 .هجام نباو ىذمرتلاو «ف نم ةدايز (1) ا نأ دهشأو» :ف ىف )١(
 .(۲۱۳ /۲) دنسملا (؟)

 ٤۳۰(. ۰) مقرب هجام نبا ناسو (۲۹۳۹) مقرب ىذمرتلا ننس )٤(

 .«لیامیف» :ف ىف (۷) .«عضويو » :ف ىف (5) .«نازيملا عضوي» :ف ىف (5)

 . «هتفک» :ف ىف (۱۰) .دنسملاو «ف نم ةدايز (۹) .«اذإف» :ف ىف (۸)
 )۲۲١/۲(. دنسملا

 .دنسملاو ءف نم ةدايز )١5( .«نإف» :ف ىف (۱۳) .«ارارم» :أ ءف ىف )١١(
 .2ىقب» :ف ىف )١6(

 )50( دنسملا )5/ ۲۸١(.



TEV ٥١( _ 58) تايآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزجلا 

 رند لاه

 مهبر نوشخي نيدّلا 9 © َنيقّتمْلل اركذو ءايضو َاَقرفْلا نوراهو سوم انيتآ دقلو»

 .4 ©9 وركن هَل متنأقأ هاَنلَرنَأ كرابم ركذ اذهو ® نوقفشم ةعاسلا نم مهو بيغلاب

 همالسو هللا تاولص «دمحمو ىسوم ركذ نيب نرقي ام ًاريثك ىلاعت هللا نأ ىلع هيبنتلا مدقت دق .

 . (ناقرفلا نوراهو ئسوم انيتآ دقلوإ# : لاق اذهلو ؛امهيباتك نيبو ءامهيلع

 ءاهمارحو اهلالح «ةاروتلا :ةداتق لاقو «ةاروتلا :حلاص وبأ لاقو .باتكلا :ىنعي :دهاجم لاق
 .رصنلا : ىنعي :ديز نبا لاقو . لطابلاو قحلا نيب هللا قرف امو

 ىدهلاو «لطابلاو قحلا نيب ةقرفتلا ىلع لمتشت ةيوامسلا بتكلا نأ :كلذ ىف لوقلا عماجو
 ًافوخو ةيادهو «بولقلا ىف ارون لصحي ام ىلعو «مارحلاو لالحلاو «داشرلاو ىغلاو «لالضلاو

 .ةظعو مهل “"[اريكذت] : ىأ «نيقّتمْلَل اركذو ءايضو ناقرفلال :لاق الو و انف

 بلقب ءاجو بيغلاب نمحرلا يشخ نمل : : هلوقك «( بيَعْلاب مهّبر نوشخي نيذلا» :لاقف مهفصو مث

 مهر» "ا كلم ا] «ريبك رجأو ةرفغم مهل بيلا مهّبر نوحي نيا نإ : هلوقو «[۳۳: ق] بینم

 .نولجو نوفئاخ :ىأ « نوقفشم ةعاسلا نم

 نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا ؛ ميظعلا نآرقلا : نعت « هانلزنأ كرابم ركذ اذهو# : ىلاعت لاق مث
 ةياغ ىف وهو هنوركنتفأ : ىأ ( توركبم هَل متنأفَأ» ءديمح ميكح نم ليزنت هيي هيدي

 . ؟ روهظلاو “"[ءالجلا]

 هذه ام هموقو هيبأل لاق ْذإ 60 نيملاع هب اًنكو لبق نم هدشر ميهاربإ انیتآ دقلو »

 متن مثنك دقل لاق 69 نيدباع اھل انءاَبآ اندَجَو اولاق ع9 نوفكاع هَل متنأ يتلا ليثاّملا
 ماه #4

 بر مكبر لب لاق ع نيبعأللا نم تنأ مأ قحاب انتج اوُناَق ع9 نيبم لالض يف مكؤابآو

 .4 69 نيدهاشلا نم مكلذ ىلع انأو نهرطف يذلا ضرألاو تاومّسلا

 قحلا همهلأ هرغص نم :ىأ «لبق نم هدشر هاتآ هنأ E «ميهاربإ هليلخ نع ىلاعت ربخي

 ركذي امو ء[467 : ماعنألا]4همْرَق ىلع ميهاربإ اهاتيتآ انتجح كلتوإ» :ىلاعت لاق امك «هموق ىلع ةجحلاو
 ىلإ رظنف «مايأ دعب هب جرح هنأو «عيضر وهو «برسلا ىف هل هيبأ لاخدإ ىف ن رابخألا نم

 ىنب ثيداحأ اهتماعف مهريغو نيرسفملا نم ريثك هصق امو اهيف رصبتف «تاقولخملاو بكاوكلا

 كلذ نم ًائيش فلاخ امو «حيحصلا هتقفاومل هانلبق موصعملا نع انيديأب اب قحلا اهنم قفاو امف «ليئارسإ
 اذه نم ناك امو ءًافقو هلعجن لب «هبذكن الو هقدصن ال ةفلاخم الو ةقفاوم هيف سيل امو «هانددر
 هل لصاح الو «هيف ةدئاف ال امم كلذ نم ريثكو ءاهتياور ىف فلسلا نم ريثك صخرت دقف اهنم برضلا

 .«رابخألا نم هنع» :ف ىف (۳) .ف نم ةدايز (5 ۰۱)



 )٥۷ - ٦۳( تايآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا 8"

 ةلماكلا ةعيرشلا هذه هتنيبل مهنيد ىف نيفلكملا ىلع دوعت ةدئاف هيف تناك ولو .نيدلا ىف هب عفتني ام

 نم اهيف امل «ةيليئارسإلا ثيداحألا نم ريثك نع ضارعإلا ريسفتلا اذه ىف هكلسن ىذلاو .ةلماشلا

 نيب مهدنع "ةقرفتال مهنإف «مهيلع جورملا بذكلا نم اهنم ريثك هيلع لمتشا الو ءنامزلا عييضت

 . ةمألا هذه نم نونقتملا ظافحلا ةمئألا هررح امك اهميقسو اهحيحص

 «كلذ لبق نم :ىأ «لبق نم «هدشر ميهاربإ ىتآ دق هنأ ربخأ ىلاعت هللا نأ :انهاه دوصقملاو

 .كلذل ًالهأ ناكو :ىأ «نيملاع هب انكو :هلوقو

 نم هيتوأ ىذلا دشرلا وه اذه «نوفكاع اهل منَأ يتلا ليئاَمَتلا هذه ام هوقو هيبأل لاق ذل :لاق مث

 يتلا ليئاملا هذه ام :لاقف ءلجو زع هللا نود نم مانصألا ةدابع ىف هموق ىلع راكنإلا ءهرغص

Eاهتدابع ىلع نوفكتعم :ىأ . 

 نب دعس انثدح «ريرضلا ةيواعم وبأ انثدح «حابصلا دمحم نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 ليثامتلا هذه ام :لاقف «جنرطشلاب نوبعلي موق ىلع ىلع رم :لاق «ةتابن نب غبصألا نع «فيرط

 .اهسمي نأ نم هل ريخ أفطي ىتح ًارمج مكبحاص سمي نأل ؟ نوفكاع اهل متنأ ىتلا

 :لاق اذهلو ؛لالضلا مهئابآ عينص ىوس ةجح مهل نكي مل: «نيدباع اهل انءابآ اندجو اولاق»

 مالكلاك مهعينصب متججتحا نيذلا مكئابآ عم مالكلا : ىأ © نيبم لالض يف مكؤابآو متنأ مسك دقل»

 . ميقتسملا قيرطلا ريغ ىلع لالض ىف مهو متنأف «مكعم

 «نيبعأللا نم تنأ مأ قحلاب انتئجأ اوُلاَقط مهتهلآ رقتحاو «مهءابآ للضو «مهمالحأ هفس املف

 مكبر لب لاقل TRT ؟هيف ًاقحم وأ آبعال هلوقت كنع رداصلا مالكلا اذه: نولوقي

 تاومسلا قلخ ىذلا وه «هريغ هلإ ال ىذلا مكبر :ىأ « َنهَرَطَف يذلا ضرألاو ار بر

 ىلع انأو# ءايشألا عيمجل قلاخلا وهو «نهقلخ أدتبا ىذلا تاقولخملا نم توح امو [ضرألاو 1

 . هاوس بر الو «هريغ هلإ ال هنأ دهشأ انأو : ىأ ( نيدهاتشلا نم مكلذ

 مهْلعَل مهل اريبك الإ اذاذج مِهَلَعِحَف ع9 نيربدم اولو نأ دعب مکمانصأ نديكأل هّللاَتو ل
 o رار شهم

 مهرك ذي ىتف انعمس اوُلاَق 6® َنيِملاَظلا نمل لإ اتهلآب اذه َلَعَف نم اوافق © «CG نوعجري هيل

 اذه تلعف تأ اولاق 69 نودهشي مهّلعل سانلا نيعَأ ىلع هب وأ ااف 9 ميهارنإ هَل لقب

 4 © CD نوقطني اوناك نإ مهولأساف اذه مهريبك هلعف لب لاق 69 ميهاربإ اي انتهلآب

 مهريسكتو مهاذأ ىلع نصرحيل : ىأ « مهمانصأ نديكيل هموق ضعب هعمسأ ًامسق ليلخلا مسقأ مث

 . هيلإ نوجرخي ديع مهل ناكو . مهذيع ىلإ : ىأ نيربدم و نأ دعب

 .«لوقي» :ف ىف (۳) .ةفرعم ال١ :ف ىف (۲) .ف نم تبثملاو هركذي» :ه ىف )١(

 .«ولوت» :ف ىف (05) .ف نم ةدايز (5)



 و ت يح ©۴ 0۷ ) تايآلا انالار د نسال ءزخلا

 عال اع لإ ی ی ھو واب و لاق ةيعلا كلذ: ر ي رفا + ىدسلا لاق

 اولعجف «ميقس ىنإ :لاقو .ضرألا ىلإ هسفن ىقلأ قيرطلا ضعبب ناك املف «مهعم جرخف !اننيد

 مهؤافعض ىقبو مهتماع زاج املف «ميقس ىنإ :لوقيف !هم:نولوقيف ا وهو هيلع نورمي

 e لاق

 نديكأل للان لاق سمألاب ناك دقو . ميقس 96 :لاق ؟ انعم جرخت 1 ا اي :اولاقف هيلع

 . مهنم سان هعمسف «نيربدم ولوت نأ دعب مكمانصأ

 ريبكلا متصلا الإ ىت (مهَل اريبك الإ ل اهلك اهرسك ًاماطح : ىأ «اًذاذج مهلعجف» :هلوقو

 .[97 :تافاصلا] (نيميلاب ابرض مهيلع غارق :لاق امك مهدنع

 وه هنأ نودقتعي مهلعل ءمهريبك دي ىف مودقلا عضو هنأ اوركذ : «نوعجري هْيَلِإ مهّلعل » : هلوقو

 .اهرسكف «راغصلا مانصألا هذه هعم دبعت نأ فنأو «هسفنل راغ ىذلا

 انصأب ليلخلا هلعف ام اودهاشو اوعجر نيح : : ىأ «نيملاّظلا نمل هَنِإ انتهلآب اذه لعف نم اولاق »
 هن اتهلآب اذه لعف نم اوُناَق ١ اهيدباع لوقع ةفاخس ىلعو ءاهتيهلإ مدق ىلع لادلا لالذإلاو ةناهإلا نم

 هعمس نم لاق : ىأ «ميهاربإ هَل لاقي مهركذي ىتف انعمس الاقل اذه هعينص ىف : ىأ «نيملاّظلا نمل

 . «ميهاربإ هل لاقي مهركذي» اباش : ىأ «ىتف انعمس 9: مهنديكيل هنأ فلحي

 دبع نب ريرج انثدح «روصنم نب ديعس انثدح «فوع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ملعلا ىتوأ الو باش الإ ًايبن هللا ثعب ام :لاق سابع نبا نع« ''' [ هيبأ نع] سوباق نع <« «ديمحلا

 . «ميهاربإ هل لاقي مهرك ذي ىتف انعمس اولاق# : ةيآلا هذه التو «باش وهو الإ ملاع

 سانلا ةرضحب ربكألا املا ىف داهشألا سوؤر ىلع :ىأ «ساّنلا نيعأ ىلع هب اوتأف اوُناَقظ :هلوقو
 ةلقو مهلهج ةرثك ميظعلا لفحلا اذه ىف “"نيبتي نأ ميهاربإل ربكألا دوصقملا وه اذه ناكو «مهلك

 بلطي فيكف ءآرصن اهل كلمت الو ءآرض اهسفن نع عفدتال ىتلا مانصألا هذه ةدابع يف '؟”مهلقع
 .؟ كلذ نم ءىش اهنم

 هرسكي مل هكرت ىذلا : ىنعي اذه مهريبك ِهّلَعف لب لاق . ميهاربإ اي انتهلآب اذه تلعف تنأأ اولاَقل

 «نوقطني ال مهنأ اوفرتعيف « مهسفنأ ءاقلت نم اوردابي نأ اذهب دارأ امنإو «نوقطتي اوناک نإ مهولأساف»

 .دامج هنأل ؛منصلا اذه نع ردصي ال اذه نإف

 لوسر نأ ؛ةريره ىبأ نع «نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه ثيدح نم نيحيحصلا يفو

 لب # :هلوق« للا تاذ ىف نيتنث :ثالث ريغ بذكي مل ؛م «مالسلا هيلع ةد يالا : لاق دك هلل

 هعمو ةربابحلا نم رابج ضرأ ىف ريسي وه انيبو »:لاق 0 ينإإ :هلوقو «(اذه مهريبك هلع

 .(نیبی» :أ ف ىف (۳) .ف نم ةدايز (0) .«برق» :ف ىف

 .(باتک» :أ ف ىف (5) . «عيطتست الو» :ف ىف (0) .«مهلوقع» :ف ىف



 ال - )1٤ تايآلا : ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزجلا تم

 نسحأ ةأرما هعم لجر كضرأب لزن دق هنإ :لاقف ء«لجر رابجلا ىتأف ءالزنم لزن ذإ «ةراس

 «ىلإ اهب لسرأف بهذاف :لاق .ىتخأ ىه :لاق ؟كنم ةأرملا هذه ام :لاقف ءءاجف هيلإ لسرأف«سانلا

 كنإف ءهدنع ىنيبذكت الف ىتخأ كنأ هتربخأف كنع ىنلأس “"رابجلا اذه نإ :لاقف ةراس ىلإ قلطناف
 .ىلصي ماق مث ميهاربإ اهب قلطناف «كريغو ىريغ ملسم ضرألا يف سيل هنأو ءهللا باتك ىف ىتخأ

 «كرضأ الو ىل هللا ىعدا :لاقف ءًاديدش ًاذخأ ذخأف ءاهلوانتف ءاهيلإ ىوهأ اهآرف هيلع تلخد نأ املف

 لثم ''”[ركذف] .ذخأف ةثلاثلا كلذ لعفف .دشأ وأ اهلثمب ذخأف اهلوانتف اهيلإ ىوهأف «لسرأف هل تعدف
 كنإ :لاقف «هباجح ىندأ اعد مث «لسرأف هل «تعدف .كرضأ الف هللا عدا : :لاقف نيلوالا ةيتاملا
 «تلبقأف «رجاه تيطعأو تجرخأف ءرجاه اهطعأو اهجرخأ «ناطيشب ىنتيت [ غ نایاب یتا مل
 ءرجافلا رفاكلا ديك هللا ىفك :تلاق ؟ مهما م 0 نم لتفنا انوع ميهاربإ سحأ املف
 كلك": لاق فيدل اذهب تدح اذإ ةريرع:وزأ "7 ناكر ريس نب دمحم, لاق < رعاه نمدخاو
 الا لا ناب کا

 ا

 دقل مهسوءر ىلع اوسكن مث 9 ىه نوملاَظلا متنأ مكن اوُناَقَف مهسفنأ ىَلِإ اوعجرف ©

 یه مرضی نيش مک الام هللا نود نم ودق لاق < نقطن ءال ام تْملع

 . 4 9 وقت القأ هللا نود نم تودين املو مك فأ

 ةمالملاب : ىأ «مهسفنأ ىلإ اوعجرف» ا ا ا لوقو
 ال ةلمهم اهل مككرت ىف : ىأ © نوملاّظلا متن ا ہک :اولاقف « . مهتهلآل مهتسارحو مهزارتحا مدع ىف

 ءالؤه ام تملع دق » : اولاقف ضرألا ىف اوقرطأ مث : ىأ «مهسوءر ىلع اوسكن مث » ءاهدنع ظفاح

 . «نوقطتي ءالؤه ام تملع دق » :اولاقف ءوس ةريح موقلا تكردأ : ةداتق لاق «نوقطني

 . ةنتفلا ىف :ىأ «مهسوءر ىلع اوسكن مٿ $ :ىدسلا لاقو

 . ىأرلا ىف ىأ :ديز نبا لاقو

 ام تملع دق »> :هل اولاق اذهلو ؛ًازجعو ةريح كلذ اولعف امنإ مهنأل ؛ىنعملا يف رهظأ ةداتق لوقو

 مهل لاق اهدنعف قطنتال اهنأ ملعت تنأو «نوقطني اوناك نإ مهولس :انل لوقت : فيكف «نوقطني ءالْوَه
 تناك اذإ :ىأ «مكرضيالو ایش مكعفتي ال ام هللا نود نم تودبعتفا 3 : كلذب اوفرتعا مارب

 الفأ هّللا نود نم نودبعت املو مكل فأ» هللا نود نم اهنودبعت ملف« عفنت الو رضت ال هو قطنئال

 .«نیتلوالا» :۱ ءف یف (۳) .نتسلاو «ف نم ةدايز (؟) .«ىنلأس دق رابجلا» :ف ىف (۱)
 .«سيردإ7 :أ ءف ىف (0) .«لاقو» :ف ىف (4) .؟كنكلو» :ف ىف )٤(

 .؟ناكف» :ف ىف (۷)

 :نئسلا ىف وه امنإو ناسح نب ماشه قيرط نم نيحيحصلا ىف ف هدجأ مل (۸)

 .ناسح نب ماشه نع ىفقثلا باهولا دبع قيرط نم (۲۲۱۲) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاورف

 .ناسح نب ماشه نع ةماسأ ىبأ قيرط نم (87375) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاورو

 (YTY1). مقرب ملسم حيحصو )9۰۸٤(« مقرب ىراخبلا حيحص ؛ نيريس نب دمحم نع بويأ قيرط نم نيحيحصلا ىف وهو

 .«قطني ال ناك» :أ ىف (۱۰) .؟ىلاعت ربخي» :أ ءف ىف (4)



 ا تت 4/١ 587 تايآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 لهاج ىلع الإ جوري ال ىذلا «ظيلغلا رفكلاو لالضلا نم هيف متنأ ام نوربدتت الفأ :ى | ( نولقعت
 ىلع ميهاربإ اهانيتآ انتجح كلتوإ :ىلاعت لاق اذهلو ؛اهب مهمزلأو ءةجحلا مهيلع ماقأف ؟رجاف ملاظ

 .[47 : ماعنألا] ةيآلا «هموق

 ىلع امالسو ارب ينوُك رات اي الف ©۵ َنيلعاف متن نإ ْمُكَمهلآ اورصناو ُهوُقَرَح اوُناَقظ

 . 4 © نيرسخألا مهانلعجف اديك هب اودارأو 6® ميهاربإ
 هاج لامعتسا ىلإ اولدع .لطابلا عفدناو «قحلا رهظو ,e نابو ةمهتجح تضحد ال

 :ىدسلا لاق  ًادج ًاريثك ًابطح اوعمجف .(نیلعاف مسك نإ مکتهلآ اورصناو هوقرح» :اولاقف ‹ مهكلم

 نم ةبوج ىف هولعج مث - ميهاربإ قيرحل ابطح لمحت نأ تيفوع نإ رذنتف «ضرمت ةأرملا تناك نإ ىتح
 اولعجو ءاهلثم "ران طق دقوت مل «عفترم بهلو ميظع ررش اهل ناكف «ًاران اهومرضأو «ضرألا

 تنعش لاق . :دازكألا نم: ترافق :بارعا نم: لجر ةراشإب قينجتملا ةفك ىف السلا هيلع :ءميهاربإ
 :لاق هوقلأ املف «ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف «ضرألا هب هللا فسخف نزيه همسا : ىئابجلا

 ؛ليكولا معنو هللا 0 : لاق هنأ سابع نبا نع هداك اروا ر م هللا نيس

 0 :نارمع لآ ا - اولاقر نال ھور

 نع «رفعج ىبأ نع «ناميلس نب قاحسإ انثدح «ماشه نبا انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
 «مالسلا هيلع «ميهاربإ ىقلأ امل » : الك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع < ‹«حلاص ىبأ نع «مصاع

 . "«كدبعأ دحاو ضرألا ىف انأو ءدحاو ءامسلا ىف كنإ ءمهللا :لاق رانلا ىف

 كيرش ال .كلملا كلو ءدمحلا كل كناحبس تنأ الإ هلإ ال :لاق هنوقثوي اولعج امل هنأ ىوريو
 (20كل

 .ملعأ هللاف .ةنس ةرشع تس هرمع ناك : ىئابجلا بيعش لاقو

 كيلإ امأ :لاقف ؟ةجاح كلأ :لاقف ءءاوهلا ىف وهو ليربج هل ضرع هنأ فلسلا ضعب ركذو

 . “[ىلبف هللا نم امأو] ءالف

 )١( «لاقو» :ف ىف (۳) . «انبسحا :ف ىف (0) . اطق ران» «ف ىف .
 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )10517( .

 . «قاحسإ وبأ» :أ .ف ىف (0)

 نم (؟١١/47) دادغب خيرات ىف بيطخلاو (۱۹۱۱) ةيلحلا ىف ميعن وبأو «راتسألا فشك» )۲۳٤۹( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو )١(
 . هب ىعافرلا ماشه يبأ قيرط

 رمع نب مصاع :تلق «ماشه ىبأ نم الإ هعمسن ملو «قاحسإ الإ هنع الو «رفعج ابأ الإ مصاع نع هاور ملعن ال»:رازبلا لاقو

 . هيف ملكتم صفح نبا
 . مقرأ نع )٠٤١/١( روثنلا ردلا ىف امك هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)

 . ف نم ةدايز (۸)



YoY )58  ۷١( تايآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا 

 رطملا نزاخ لعج ميهاربإ ىقلأ ال لا ب اھا, یا نبا نك یوو ريبج نب ديعس لاقو

 اي [لجو زع]: هللا لاق « هرمأ نم عرسأ هللا رمأ 00 )تناكف : لاق ؟هلسرأف رطملاب رموأ ىتم لوك

 0 لا 4 مار ع لسور وک را

 وسو نوران اان بلاط ىبأ نب ىلع نع «خيش نع «نشمعالا نع «ىروثلا لاقو

 .هيرضت ال :لاق «[( امالسو» : «هلتقت تداك ىتح هيلع تدرب :لاق] « ميهاربإ یل
 ة ىتح ىتح رب ميه

 .اهدرب ميهاربإ ىذآل 4 امالسو» :لاق لجو زع هللا نأ الول :ةيلاعلا وبأو «سابع نبا لاقو

 بّطَح نم ةريظح هل اوعنص :لاق ( ميهاربإ ىلع امالسو ادرب ينوك# : كاحضلا نع «ربيوج لاقو

 :لاق - هللا اهدمخأ ىتح ءىش اهنم هبصي ملو حبصأف «بناج لك نم رانلا هيف اولعشأو لزج

 . كلذ ريغ ءىش اهنم هبصي ملف «قرعلا نم ههجو حسمي هعم ناك ليربج نأ نوركذيو

 . لظلا كلم اهيف هعم ناك : ىدسلا لاقو

 انثدح «نارهم انثدح « ىسوم نب فسوي انثدح « نيسحلاا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ككل :لاقف ءرانلا ىف ىقلأ ميهاربإ نأ تربخأ :لاق ورمع نب لاهنملا نع «دلاحخ ىبأ نب ليعامسإ

 نأ تددو «اهيف تنك ذإ شيع بيطأ طق ىلايلو ًامايأ تنك ام :لاق ‹ نيعبرأ امإو نيسمخ امإ اهيف

 .اهيف تنك ذإ ىشيع لثم اهلك ىتايحو ىشيع

 امل. ميهاربإ وبا لاق ءىش نسخا نإ : لاق زيره نبأ نع ير ني ورد قب ةعرردوبا لاق

 . ميهاربإ اي كبر برلا معن :كلذ دنع لاق  هنيبج حشري هدجو «رانلا ىف وهو قبطلا هنع عفر

 لكك ىبنلا رمأ :ىرهزلا لاقو - غّرولا الإ «رانلا هنع تأفطأ الإ ةباد ذئموي تأي مل :ةداتق لاقو

ES a 

 نب ريرج انثدح «ىمع ىنثدح «بهو نبا ىخأ نبا 00 انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ةشئاع ىلع تلخد :تلاق ىموزخملا ةريغملا نب هكافلا '''”ةالوم ىنتثدح :لاق هثدح ًاعفان نأ «مزاح

 ‹غازوألا هذه هب لتقن : تلاقف ؟ حمرلا اذهب نيعنصت ام «نينمؤملا مأ اي :تلقف .احمر اهتيب ىف تيأرف

 ءرانلا ئفطت الإ ةباد ضرألا ىف ذ "نکی مل ءرانلا ىف ىقلأ نيح ميهاربإ نإ : لاق واي هللا لوسر نإ

 . ""'هلتقب ةا هللا لوسر انرمأف ««ميهاربإ ىلع خفني ناك هنإف ءغّرولا ريغ

. 
 ف نم ةدايز (۳) . «ناکو» :ف ىف (0) . ؟ىورو» :أ «ف ىف

)١( 
 )4( «ملف» :أ «ف ىف . )5. ١( «ناکف» :ف ىف (۷) . ف نم ةدايز .

 ) )۸ف نم ةدايز .

 . (۲۲۲۷) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۳۳۰۷) مقرب ىراخبلا هاور :كيرش مآ ثيدح نم ءاج (9)
 )٠١( «هالوم ینثدح» :أء.ف ىف . )١١( ؟نكت» : ف ىف .

 : وم ةبئاس نع عفان قيرط نم مقرب یف هجام نب ىف . هب هكافلا ةالوم ةبئاس نع عفان قيرط نم (۳۲۳۱) مقرب ننسلا ىف هجام نباو (۱۰۹ « 7 /5) دنسملا ىف دمحأ هاورو (۱۲)



 ملا . )۷١_۷0( تايآلا :ءايبنألا ةروس د سماخلا ءزجلا

 هللا ىبنب اودارأ مهنأل ؛نيلفسألا نيبولغملا :ىأ  نيرسخألا مهانلعجف اديك هب اودارأو# : هلوقو
 . كلانه اوبلغف «رانلا نم هاجنو هللا مهداكف اديك

 ىلع تعقوف ةرارش تراطف هيلإ رظنيل مهكلم ءاج ءرانلا ىف ميهاربإ ىقلأ امل :ىفوعلا ةيطع لاقو

 ا

 الا راف ا انيحوأو 3 ا yy ةلفان

 نم هانيجنو امّلعو امكح هانیتآ اًطوُلو ©9 نيدباع اَنَل اوناكو ةاكرلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو

 هن انتِمَحَر يف هاتلخدأو ©0 نيقساف ءوس مْوَق اوُناَك مُهَّنِإ ثئابخلا لمعت تناك يتلا ةيرقلا

 . 465 ئيحلاصلا نم
 ًارجاهم مهرهظأ نيب نم هجرخأو «هموق ران نم هللا هملس هنأ «ميهاربإ نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا لاق امك ءاهنم ةسدقملا ضرألا ىلإ «ماشلا دالب ىلإ
 نم جرخي الإ بذع ءام نم امو «ماشلا :لاق «نيمّلاعلل اهيف انكراب يتلا ضرألا ىلإ :هلوق ىف بعك
 .ًاضيأ ةيلاعلا وبأ لاق اذكو .ةرخصلا تحت

 امو «ةرجهلا راد دامع :ماشلل لاقي ناكو] «ماشلا ىلإ ايغأف «قارعلا ضرأب اناك :ةداتق لاقو

 ضرأ ىه :لاقي ناكو .نيطسلف ىف ديز ماشلا نم صقن امو (7١[ماشلا ىف ديز ضرألا نم صقن

 نالا علا ف اير لا هيلع ير ى لوني اهو را ردعلا

 .نارح ىلإ : «نيمّلاعلل اهيف انكراب يتلا ضرألا ىلإ :هلوق ىف رابحألا بعك لاقو

 دقو «نارح كلم ةنبا ىهو «ةراس ميهاربإ ىقلف «ماشلا لبق طولو ميهاربإ قلطنا :ىدسلا لاقو

 . اهريغي الأ ىلع اهجوزتف «مهنید ىف اهموق ىلع تنعط
 0 هنأو «همع ةنبا اهنأ روهشملاو] بيرغ وهو ءريرج 9 هاور

  TTلآ] 007 1]

 . ةيطع :دهاجمو «ءاطع لاق (ةلفات بوقعيو قاحسإ هل انبهوو # :هلوقو

 «قاحسإ دلو بوقعي نأ :ىنعي ءدلولا دلو ةلفانلا :ةنيبع نب مكحلاو «ةداتقو «سابع نبا لاقو
 ١[. :دوه]#بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهانرشبف : لاق امك

 . ف نم ةدايز (۲ «۱)



 (۷۷ .ا/5) ناتيآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا م

 :تافاصلا]4نيحلاّصلا نم يل به بر 9 : لاقف ًادحاو لأس : ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . ةلفان بوقعي هدازو قاحسإ هللا هاطعأف ]1-۰

 ل ا لاق 1 ؛ هنذإب هللا 97 0 : ىأ ا

 .هب سانلا نورمأي ال نيلعاف :ىأ (نیدباع اَنَل اوناكو# ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم 4ةاكزلا

 ‹«هعم رجاهو «هعبتاو « ميهاربإب نمآ دق ناك  رزآ نب ناراه نب طول وهو طول ركذب فطع مث

 انو ا ا0 [ 15: توقتعلا] « يبر ىلإ رجاهم نإ لاقو طول هل نمآفإ» ا لاق امك
 «مهیلع رمدو هللا مهكلهأف «هوبذكو هوفلاخف ءاهلامعأو مودس ىلإ هثعبو «ًايبن هلعجو «هيلإ ىحوأو

Eg aTلمعت تناك يتلا ةيرقلا نم هانيجنو » :لاق اذهلو ؛زيزعلا  
 . «نيحلاّصلا نم ُهَّنِإ اتتمحر يف هاتلخدأو. نيقساف ءوس موق اوناك مُهّنِإ ثئ

 هانرصتو © ميظعلا ٠ برَكلا نم هلهأو هانیجنف هل انبجتساف لبق نم ئدان ذإ 5

 . 4 © نيعمجأ مهاَفرغأ ءوس موق اوناك مهن انتايآب اوبذك نيذّلا موقّلا نم

 :هوبذك امل هموق ىلع اعد نيح «مالسلا هيلع «حون هلوسرو هدبعل هتباجتسا نع ىلاعت ربخي

 . ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىّلع رذت ال بر حون لاقو < ٠١[ :رمقلا]رصتناف بولغم ينا هبر اعدف»

 دان ذإإ :انهاه لاق اذهلوء [۲۷ ٢ : حون] © اراك ارجاف الإ اودلي الو كدابع اوُلضي مهرذت نإ كن

 نمو لوقا هيلع قبس نم الإ كلها :لاق امك هب اونمآ نيذلا :ىأ (هّلهأو ٤ هانيجنف هل انبجتساف لبق نم
 . ٤٠[ :دوه] «ليلق الإ ُهَعَم نمآ امو نمآ

 الإ ةنس فلأ مهيف ثبل هنإف «ىذألاو بيذكتلاو ةدشلا نم :ىأ «ميظعلا بركلا نم 8# :هلوقو

 «"ءاذأل نودصقي اوناكو «ليلقلا الإ مهنم هب نمؤي ملف ءلجو زع هللا ىلإ مهوعدي ًاماع نيسمخ

 . هفالخ ىلع ليج دعب ًاليجو «نرق دعب ًانرق نوصاوتيو

 مهنإ انتايآب اوہ ذك نيذلا » موقلا نم ًارصتنم هانصلخو هانيجنو :ىأ «موقلا نم هانرصنو 9 : هلوقو

 ؛ادحأ مهنم 0 هجو ىلع 1 ملو «ةماعب هللا مهكلهأ :ىأ «نيعمجأ مهانقرغأف ءوس موق اوناك

 : مهيبن مهيلع اعد نع

 مهمكحل انکو موقلا منغ هيف تشقن ذإ ثرحلا يف نامكحي ذإ ناميلسو ةوادو»

 نحبسي لابجلا ةواد عم اترخسو امّلعو امْكح انيتآ ًالكو نامیلس اهانمهفف ©۵ نيدهاش

 )١( «امك» :ف ىف (۳) , ةماذأ» :ف ىف (۲) . هانیجنو» :أ ءف ىف ,



 Yoo (۸۲ - ۷۸) تايآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزجلا
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 منأ لهف مكسأَي نم مكتصخفل مك سوب ةعتص هاَسَلَعَو © نيلعاف اتكو ريطلاو
2 

 لكب انکو اهيف انكراب يل ضرألا ىَلِإ هرمأب يرجت ةفص ةفصاع حيلا ناميلسلو 69نوركاش

 مهل انکو كلذ lL نولمعي و هل ترص وغ نم ناطایشاا نمو «A 9 نيملاع ِءيش

 . 4 G0نيظفاح

 لاق اذكو ..هديقانع تَن دق امرك ثرحلا كلذ ناك :دوعسم نبا نع «ةرم نع «قاخسإ وبأ لاق

 ع
 ىعرلا : شفنا :سابع نبا لاق

 .راهنلاب لمَهلاو :ةداتق داز .ليللاب ضْفَتلا :ةداتقو «ىرهزلاو «حيرش لاقو

 نشا نع « ىبراحملا انثدح :الاق مصألا سيردإ نب نوراهو تک وبأ ا :ريرج نبا لاق

 ذإ ثرحْلا يف نامكحي ذإ ناميلسو دوادو# :هلوق ىف دوعسم نبا نع ره نع «قاحسإ ىبأ نع

 بحاصل متغلاب دواد ىضقف :لاق .هتدسفأف «هديقانع تتبنأ دق مرک : لاق «موَقْلا منغ هيف تشن

 00 بحاص ىلإ مركلا عفدت : 0 ؟كاذ امو :لاق !هللا ىبن اي اذه e :ناميلس لاقف «مركلا

 امك مركلا ناك اذإ ىتح اهنم بيصيف َ رف مركلا بحاص ىلإ منغلا عفدتو «ناک امك دوعي ىتح هيلع موقيف

 .«ناَمّيَلَس اهانمهفف » : هلوق كلذف ءاهبحاص ىلإ منغلا تعفدو «هبحاص ىلإ مركلا تعفد ناك

 . سابع نبا نع «ىفوعلا ىور اذكهو

 اد کحف :لاق سابع نبا نع «ةفيلخ “"انثدح ءديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح لاقو
 ؟مكنيب ىضق فيك :ناميلس مهل لاقف «بالكلا مهعم ءاعرلا جرخف ء«ثرحلا باحصأل منغلاب
 ىضقت فيك :لاقف هاعدف «دواد كلذب ربخأف !اذه ريغب تيضقل مكرمأ تيلو ول :لاقف «هوربخأف
 رذبيو اهعفانمو اهؤالسو اهنابلاو اهدالوأ هل نوكيف «ثرحلا بحاص ىلإ منغلا عفدأ : "لاق ؟مهنيب
 ثرحلا ثرحلا باحصأ ذخأ هيلع ناك ىذلا ثرحلا غلب اذإف «مهثرح لثم ثرحلا لهأل منغلا باحصأ
 . اهباحصأ ىلإ منغلا اودرو

 نع «قاحسإ ىبأ نع e انثدح «ناميلس نب ديعس انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 هيف عدت ملف ءمنغلا هيف تشفن امرك ناك امنإ منغلا هيف تشفن ىذلا ثرحلا : لاف قرزيسع نعام م
 منغلا ذخؤت لب ءال :ناميلس لاقف ءاهباقر مهاطعأف «دواد اوتأف .هتلكأ الإ بنع نم ًادوقنع الو ةقرو

 “)ءورمعيو هوحلصيف مركلا منغلا لهأ ىطعيو ءاهعفنو اهنبل مهل نوكي «مركلا لهأ “اهاطعيف
 . مهمرك مركلا لهأو «مهمنغ منغلا لهأ ىًطعي مث «منغلا هيف تشفن تشقن ةليل ناك ىذلاك دوعي ىتح

 )١( «لاقف» :ف ىف (۳) . «ىضق» :أ «ف ىف (۲) . «ینثدح» :ف ىف .

 ) )4ةهوحلصيو هورمعيف» :ف ىف (6) . «ىطعتف» :ف ىف



 (۸۲ ب/8) :تايآلا : ءاينألا ةروش سالا لا ا تالا موو

 .دحاو ريغو ديز نباو «ةداتقو «دهاجمو «ةرمو «حيرش لاق اذكهو

 :لاق «رماع نع «ليعامسإ انآبنأ «نوراه نب ديزي انثدح «دايز ىبأ نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 نإف ؟اليل مأ ًاراهن :حيرش لاقف «ىل ًالزغ تعطق اذه ةاش نإ :امهدحأ لاقف «حيَرش ىلإ نالجر ءاج

 يف َناَمُكَحَي ذإ َناَمْيَلسَو دوادو# :أرق مث «نمَض ًاليل ناك نإو «ةاشلا بحاص ئرب دقف ًاراهن ناك

 ۰ . ةيآلا «هيف تشفن ذإ ثرحلا

 نب ثيللا ثيدح نم «هجام نباو ءدواد وبأو «دمحأ مامإلا هاور اب هيبش حرش هلاق ىذلا اذهو

 ‹هيف تدسفأف ءاطئاح تلخد بزاع نب ءاربلا ةقان نأ ؛ ةصيَحم نب مارح نع «ىرهزلا نع «دعس

 ىلع نماض ليللاب ىشاوملا تدسفأ امو «راهنلاب اهظفح طئاوحلا لهأ ىلع ةي هللا لوسر ىضقف

 .قيفوتلا هللابو «ماكحألا» باتك ىف هيلع مالكلا انطسب دقو «ثيدحلا اذه لّثع دقو . “"اهلهأ

 :متاح ىبأ نبا لاق :«املعو امكح انيتآ ًالكو نامیلس اهاتمهفف ل :هلوقو

 ال ةيواعم نب سايإ نأ ؛ديمح نع «دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح «ىبأ انثدح

 لجر :ةاضقلا نأ ىنغلب ءديعس ابأ اي : لاق ؟ كيكبي ام : "لاق «ىكبف نسحلا هاتأ ىضقتسا

 ىف وهف باصأف دهتجا لجرو «رانلا ىف وهف ىوهلا هب لام لجرو «رانلا ىف وهف ءأطخأف دهتجا

 امكح ءايبنألاو «مالسلا امهيلع «ناميلسو دواد أبن نم هللا صق اميف نإ :ىرصبلا نسحلا لاقف .ةنجلا

 هيف تشق ذإ ثرَحْلا يف نامكحي ذِإ َناَميَلَسَو دوادو $ :ىلاعت هللا لاق «مهلوق نع سانلا ءالؤه لوق درب
 :- نسحلا :ىنعي لاق مث .دواد مذي ملو ناميلس ىلع هللا ىنئاف «( نيدهاش مهمكحل انکو موقلا منغ

 هيف نوشخي الو .«ىوهلا هيف نوعبتي الو «ًاليلق ًانمث هب نورتشي ال :ًاثالث ءامكحلا ىلع ذختا هللا نإ

 LEST LO :الت مث ءًادحا

 اورتشت الو» :لاقو ٤ :ةدئاملا] ( نوشخاو ساّنلا اوشخت خت الف 8 : لاقو [15 :ص] 420 [هّللا ليبس

 .[5 5 :ةدئاملا] «(اليلق انَمَل يتايآب

 ال امم اذهو .لجو زع هللا نم نودّيؤم نوموصعم مهلكف «مالسلا مهيلع «ءايبنألا امأ :تلق
 حيحص ىف تبث دقف مهاوس نم امأو «فلخلاو فلسلا نم نيققحملا ءاملعلا نيب هيف '')

 «نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ صاعلا نب ورمع نع «ىراخبلا

 فاللخ

 )١( «ةصيحم نب ىرهزلا نع مارح نع» :ف ىف .
 . (۲۳۳۲) مقرب هجام نبا ننسو (7010) مقرب دواد ىبأ ننسو ٤۳١( /0) دنسملا (۲)

 هیت

 رمعم نع هاورف دواد وبأ امأو «ىرهزلا نع رمعمو نايفسو كلام نع هاورف دمحأ امأ ءهجام نبا قيرط وه امنإ قيرطلا اذه

 . ىرهزلا نع ىعازوألاو

 . «هيف فالتحا ال ام» :ف ىف )١( . أ ءاف نم ةدايز (45) . «لاقف»: أ ءف ىف )۳« ٤(



 و آل N a ب: نضال عرقا

 دهتجا اذإ ىضاقلا نأ نم «سايإ» همهوت ام اصن دري ثيدحلا اذهف «"«رجأ هلف اطخأف دهتجا اذإو

 .ملعأ هّللاو ءرانلا ىف وهف أطخأف

 وهف هب ىضقو قحلا ملع لجر :رانلا ىف نايضاقو «ةنحلا ىف ضاق :ةئالث ةاضقلا» : ننسلا ىفو

 ىف وهف «هفالخب ىضقو قحلا ملع لجرو «رانلا ىف وهف لهج ىلع سانلا نيب مكح لجرو «ةنجلا ىف
 . "رانا )۳(

 : لاق ثیح < هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور ام نآرقلا ىف ةروكذملا ةصقلا هذه نم بيرقو

 لاق :لاق ةريره ىبأ نع ءجرعألا نع ءداّتّرلا ىبأ نع ماكرو انربخأ ‹«صقح نب ىلع انثدح

 ىلإ انمكاحتف +نيبالا دعا نحاف بقذلا “ءاج- ءامهل ناننا اهنهعم ناتارما امنيت ١ لب هللا لوسر

 تلاقف ءامهنيب هقشأ نيكسلا اوتاه :لاقف ناميلس امهاعدف .اتجرخف «ىربكلل هب ىضقف «دواد

 1+ ىل هب يفق ا ال اونا ره هللا قلم و فلا

 مكاحلا باب ) :ءاضقلا باتك ىف ىئاسنلا هيلع بوبو "امهحيحص ىف ملسمو ىراخبلا هجرخأو

 . 7( قحلا ملعتسيل مكحلا فالخ مهوي

 نم «مالسلا هيلع ناميلس» ةمجرت ىف ركاسع نبا مساقلا وبأ ظفاحلا اهدروأ ىتلا ةصقلا اذكهو

 نب ديعس نع «ملسم نب ديلولا نع «حلاص نب ناوفص نع «نايفس نب نسحلا قيرط نم «هخيرات
 ىف ءانسح .ةأرما نأ:  اهصخلم “ةلوطم ةصق ركذف - سابع نبا نع ءدهاجم نع «ةداتق نع ءريشب
 اميف اوقفتاف «مهنم لك ىلع تعنتماف «مهئاسؤر نم ةعبرأ اهسفن نع اهدوار «ليئارسإ ىنب نامز

 كلذ هتدوع دق ءاهل الك اهسفن نم تنكم اهنأ «مالسلا هيلع «دواد دنع اهيلع اودهشف ءاهيلع مهنيب

 بصتناف «هلثم ءنادُلو هعم عمتجاو «ناميلس سلج «مويلا كلذ ةيشع ناك املف .اهمجرب رمأف ءاهنم

 «ًابلك اهسفن نم تنكم اهنأب اهيلع اودهشو «ةأرملا ىزب رخآو ‹كئلوأ ئزب مهنم ةعبرأ ايزتو ًامكاح

 رخآلا ىدتساو «هلزعف .دوسأ :لاقف ؟بلكلا نول ناك ام :مهلوأل لاقف .مهنيب اوقرف :ناميلس لاقف

 كلذ ىكحف «مهلتقب رمأف .ضيبأ :رخآلا لاقو . شبغأ :رخآلا لاقو .رمحأ :لاقف «هنول نع هلأسف

 هيلع اوفلتحاف «بلكلا كلذ نول نع نيقرفتم مهلأسف .ةعبرألا كئلوأب هروف نم ىعدتساف «دوادل

 . «أطخأو» : ف ىف )١(

 . )۷۳١۲( مقرب يراخبلا حيحص (۲)

 .«ءاج ذإ» :ف ىف )٤(
 . (۳۲۲/۲) دنسملا (6)

 .«(امهيحيحص» :ف ىف )٠(

 مكاحلل ةعسوتلا» هيف بابلاو (2946048) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۱۷۲۰) مقرب ملسم حيحصو (80959) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . «قحلا هل نيبتسيل لعفأ هلعفي ال ىذلا ءىشلل لوقي نأ يف

 . ؟نع» :أ ىف (9) . «ةليوط» :ف ىف (۸)

 . («طوطخملا» 518 /۷) قشمد خيرات (۱۰)



 (۸۲ - ۷۸) تايآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزجلا

 هباتك ةوالتب هتوص بيطل كلذو : : «نيلعاف انُكو رْيَطلاَو نحَبسي لابجلا دواد عم انرخسو ف :هلوقو
 لا رم ال اذهلو ؛ًابيوأت لابجلا هيلع درتو «هبواجتف «ءاوهلا ىف ريطلا فقت هب منرت اذإ ناكو .روبزلا
 فقوف ١ عل بيط توص هل ناكو «ليللا نم نآرقلا ولتي وهو .ىرعشألا ىسوم ىبأ ىلع كك

 كنأ تملع ول «هّللا لوسراي لاق .« دواد لآ ريمازم نم اذه ىتوأ دقل» :لاقو «هتءارقل عمتساو
 ۽ كلل تربل قفز عمست

 « ىسوم ىبأ توص لثم رامزم الو طبرب الو جنص توص تعمس ام : : ىدهنلا نامثع وبأ 00

 .دواد لآ ريمازم نم ًارامزم ىتوأ دقل :لاق اذه عمو «هنع هللا ىضر

 . عوردلا ةعنص ىنعي © مكسأب نم © تصحي مك سوب ةعنص هاتملعو » : هلوقو
 هل الو 9 : ىلاعت لاق امك .اقّلح اهدرس نم لوأ وهو «حئافص هلبق عوردلا تناك امنإ :ةداتق لاق

 ءرامسملا '””قلقتف ةقلحلا عسوت ال :ىأ[ل١١ ۰ :ابس] © درسلا يف ف رَدَقَو تاغباس لمعا نأ. ديدحلا
etمتنا لهفل ءلاتقلا ىف : : ىنعي * مكسأب نم ' !هكتصحيل» لاق: كيلو  

 .مكلجأ نم كلذ هملعف .دواد هدبع هب مهلأ امل «مكيلع هللا معن : :ىأ «نوركاش

 ىلإ هرمأب يرجت  «ةفصاعلا حيرلا ناميلسل انرخسو : ىأ 4 ةَفصاَع حيرلا َناَميَلسلَو ل: هلوقو
 نم طاسب هل ناك هنأ كلذو .€ نيملاع ءيش لكب اًنكو » «ماشلا ضرأ ىنعي (اهيف اتكراب يتلا ضرألا
 رمأي مث «دنجلاو مايخلاو لامجلاو ليخلاو .ةكلمملا رومأ نم هيلإ جاتحي ام لك هيلع عضوي «بشخ
 نم ءاشي ثيح ىلإ ءرحلا نم ريطلا هلظتو ES حيرلا
 ثيح ءاخر هرمأب يرجت حيرلا هل انَرَخَسَف » :ىلاعت هللا لاق« ؟ 0006 هتالآ عضوتو لزنيف «ضرألا

 ١[. 7 :اس] «رهش اهحاورو رهش اهودغ » :لاقوء [*5 : ص] «باصأ

 ناك :لاق ريبج نب ديعس نع «ناتس ىبأ نع ‹ةنييع نب نايفس نع ركذ :متاح ىبأ نبا لاق
 ونمؤم مهئارو نم سلجي مث إلا موم هيلي ام سلجيف را فلأ ةئامتس ناميلسل عضوي
 , رال هلمحتف حيرلا رمأي مث : ‹«مهلظتف ريطلا رمأي مث ‹ نجلا

 مث «لبجلاك «ميظعلا دوطلاك عمتجتف Ee :ريمع نب ديبع نب هللا دبع لاقو

 ٩ عفترتف ‹«ةحنجألا تاوذ نم سرفب وعدي مث ءاهنم ناكم ىلعأ ىلع عضويف هشارفب رمأي
 ام «هسأر ئطأطم وهو تابحلا نوذروتن رق لك هب ل عملا ماب شاف لغ 5“ )دشت
 هللا كلم ىف دف ره يتم نع لدي ر ا ا ا ايف: تقفي
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 )١( ؟عمتستا :ف ىف (0) .أ ف نم ةدايز .

 . نآرقلا لئاضف ىف ثيدحلا قبس (۳)
 . کن كو :ف ىف 6 . ؟قلفتن» :ف ىف )0( . «(مكنصحتلا : ءف ىق )6(

 . «همشحو» :أ ىف (۷)

 . «عفتريف» :أ «ف ىف (9) . «مالسلا هيلع مهلمحتفا :أ ىف (۸)
 . ادعصي]) ق ىف(“ 20(



 ا كيت RI ةءاينألا:ةؤوس نا عونا

 8 ی نأ ءاش ثيح حيرلا ی اا ا

 .كلذ ريغو] ئلآللا نوح الا € هَل نوصوغي نم نيطاّيشلا نمو 3: هلوقو

 (40. صارَغَو ءان لك نیطايشلاو 8 :ىلاعت لاق امك كلذ ريغ :ىأ € كلذ نود ًالَمع َنوُلمْعَيَول
 . YA «FY] : ص]4دافصألا يف نينرَقم نيرخآو

 نوف لک ل هو نظا ن دخلا هلاك لآ هللا ر أ E نارتو
 ءاش نإ « مهيف کم وه لب «هنم و هيلإ وندلا ىلع مهنم دحأ رساجتي ال هرهق تحتو هتضبق

 .«دافصألا يف نينرقم نيرخآو 8 : لاق اذهلو ؛ءاشي نم مهنم سبح ءاش نإو : قلطا

 اتفشكف هَل انبجتساف © نيمحآرلا محرأ تنأو رضلا ينسم يأ هبر ئدان ذإ بويأو»

 . 4 69 نيدباعلل ئَرْكذو اتدنع نم ةَمَحَر مهعم مهلثمو هلهأ هانيتآو رض نم هب ام

 كلذو « "هدسجو هدلوو هلام ىف «ءالبلا نم هباصأ ناك ام «مالسلا هيلع «بويأ نع ىلاعت ركذي
 كلذ ىف ىلتباف . ةيضرم لزانمو «ةريثك دالوأو «ريثك ءىش ثرحلاو ماعنألاو باودلا نم هل ناك هنأ

 ىوس ميلس هنم قبي ملو «هندب رئاس ىف ماذجلاب :لاقي  هدسج ىف ىلتبا مث «هرخآ نع بهذو «هلک

 نم قبي ملو ءدلبلا نم ةيحان ىف درفأو «سيلجلا هفاع ىتح ء«لجو زع هللا امهب ركذي «هناسلو هبلق

 مدخت تراصف تجاتحا اهنإ :لاقيو٠ © رماب موقت تناك «هتجوز ىوس هيلع ونحي (*”دحأ سانلا
 لثمألا مث .نوحلاصلا مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشأ » علك ىبنلا لاق دقو ءهلجأ نم سانلا

 ىف ديز ةبالص هنيد ىف ناك ناف «هنید ردق ىلع لجرلا ىلتبي  :رخآلا ثيدحلا ىفو (' ”«لثمألاف
N 

 . كلذ ىف لثما برضي هبو« ربصلا ىف ةياغ٠ مالسلا هيلع« بويأ هللا ىبن ناك دقو

 هل قبي ملو «دلولاو لاملاو لهألا باهذب «مالسلا هيلع «بويأ هللا ىلتبا امل :ةرسيم نب ديزي لاقو

 ملف ءدلولاو لالا ىنتيطعأ ءىلإ تنسحأ ىذلا «بابرألا بر كدمحأ :لاق مث ءركذلا نسحأ «ءىش
 ىنيب لوحي سيل «ىبلق تغرفو «ىنم هلك كلذ تذخأف كلذ هلخد دق الإ «ةبعش ىبلق نم قبي

 .ًاركنم كلذ نم سيلبإ ىقلف :لاق . ىندسح «تعنص ىذلاب سيلبإ ىودع ملعي ول ؛ءىش كنيبو

 دحأ ىباب ىلع مقي ملف ءدلولاو لاملا ىنتيطعأ كنإ «براي :مالسلا هيلع «بويأ لاقو :لاق

 :ىسفنل لوقأو اهكرتأف شارفلا ىل أطوي ناك هنأو .كلذ ملعت تنأو «هتملظ ملظل ىنوكشي

 )١( «هعضي نأ ءاشي ثيح» :أ «ف ىف (۳) 1 1 . (هعضي» :ف ىف (۲) . «لجو زع» :أ ءف ىف .

 ) )4«مکحیا :أ ءف ىف (5) . «هل» :ف ىف (0) . 1 ءاف نم ةدايز .
 )۷( «هدوأب» :ف ىف (9) ' «سانلا نم دحأ» :ف ىف (۸) 5 «هدلوو ةهدسجو) :ف ىف 5

 ىبأ نب دعس ثيدح نم (؛4: ۳ مقرب ناسلا ىف هجام نباو (۲۳۹۸) مقرب ننسلا ىف یذمرتلاو )۱۷۲/۷0 دنسملا ىف دمحأ هاور (۰ 20(

 . ؟حيحص نسح ثيدح اذه» : :ىذمرتلا لاقو . هنع هللا ىضر صاقو

 . ملعأ هللاو ١ مدقتملا ثيدحلا نم ءزج وه )١١(
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 .متاح ىبأ نبا هاور .كهجو ءاغتبا الإ كلذ تكرت ام. شرفلا ءطول ىقلخت مل كنإ« سفناي

 «هنع دنسلاب متاح ىبأ نباو ريرج نبا اهقاس ‹ةليوط ةصق هربخ ىف هبنم نب بهو نع ركذ دقو

 . ”لوطلا لاحل اهانكرت ةبارغ اهيفو «نيرسفملا ىرخأتم نم دحاو ريغ اهركذو

 لاقف ءءاعدلا اذه ىلع هل جيهملا ببسلا ىف اوفلتخا مث «ةليوط ةدم ءالبلا ىف ثكم هنأ ىور دقو

 ‹ ليئارسإ ىنب ةساتك ىلع ىقلم .ًارهشأو نينس عبس «مالسلا هيلع « بويأ ىلتبا :ةداتقو نسحلا

 . ءانثلا هيلع نسحأو ءرجألا هل مظعو «هنع هللا جرفف هدسج ىف باودلا فلتخت

 ۸٤( «۸۳) ناتيآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزجلا

 . صقني الو ديزي ال «نينس ثالث ءالبلا ىف ثكم :هبنم نب بهو لاقو

 هيلع موقت هتأرما تناكف «ماظعلاو بصعلا الإ قبي مل ىتح بويأ محل طقاست :ىدسلا لاقو
 ؟كنع جرفي كبر توعد ول «بويأ اي :هعجو لاط امل هتأرما هل تلاقف «هيف نوكي دازلاب هيتأتو

 كلذ نم تعرجف ؟ةئس نيعس هل ربصأ نأ هلل: ليلق © زيف اح اس :نيعبس تشع دق :لاقف

 نم نيلجر ىلإ قلطنا سيلبإ نإو «همعطتف بيصت امب هيتأتو رجأب سانلل لمعت تناكف «تجرخف
 هايتأف ءاذكو اذك ءالبلا نم هباصأ بويأ امكوخأ :لاقف امهاتأف «نيوخأو هل نيقيدص اناك نيطسلف

 :لاقف ءايكب هيلإ ارظن املف «هايتأف .ًارب هنم برش نإ هنإف ءامكضرأ رمخ نم امكعم المحاو هاروزو

 :الاقف ءءالبلا دنع ىنوفجي ال نمب ًابحرم :لاقو امهب بحرف !نالفو نالف نحن : الاقف ؟امتنأ نم
 وه :لاق مث ءامسلا ىلإ هسأر عفرف ؟هللا كالتبا كلذلف «هريغ رهظتو ًائيش رست تنك كلعل «بويأ اي

 «بويأ اي :هل الاقف «عزجأ مأ ربصأأ رظنيل ىنالتبا ىبر نكلو .هريغ ترهظأ ًائيش تررسأ ام ؛ملعي

 ؟ اذهب امكرمأف ثيبخلا امكءاج لاقو بضغف :لاق .تأرب هنم تبرش نإ كنإف انرمخ نم برشا

 تزبخف سانلل لمعت هتأرما تجرخو «هدنع نم اماقف .مارح ىلع امكبارشو امكماعطو امكمالك

 اهل هوبهو ءهوظقوي ن نأ 3 ءآمئان مهنبا ناكو ا e ‹«یبص مهل تيب ف 4 لحال

 ا a E لا

 دق ىبصلا تدجو تدعص املف !ءاطخلا بويأ سعت :تلاقف «مهل ةاش اهتحطنف «موقلا ةجرد تغلب

 بويأ هللا محر :تلاقف «هريغ ًائيش مهنم لبقي ال «[هلهأ ىلع ىكبيو «صرقلا بلطي وهو ظقيتسا

 لاط دق كجوز نإ :اهل لاقف < «بيبط ةروص ىف اهاتأ سيلبإ نإ مث ا تعال

 تلاقف . كلذ دعب بوتيو أربي هنإف نالف ىنب منص مساب هحبذيلف ًابابذ ذخأيلف أربي نأ دارأ نإف 707

 « هيلع ىعست تجرخف . ةدلج ةئام كدلجأ نأ تأرب نإ ىلع هلل . ثيبخلا كاتأ دق :لاقف «بويأل كلذ

 بويأ ىلع تفاخو كاذ اهيلع دتشا املف ءاهنوديريف تيب لهأ ىتأت ال تلعجف «قزرلا اهنع رظحف

 «شارفلا» :ف ىف )١(

 )57/١(. ىربطلا ريسفت (۲)

 ,«الاق) :! ف ىف (0) .اوهف» :أ ىف (5) .«هللا» :أ ءف ىف 2

 .أ ءف نم ةدايز (۷) .«ةصرق» :آ ءف ىف (1)



 لا بن ۸٤( ء۸۳) ناتيآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 هب تتأف ًاريثك ًابيط ًاماعط اهوطعأف «فارشألا تانب نم ةيبص نم هتعابف ًانرق اهرعش نم تقلح عوجلا

 املف .هنم لكأف .ىنومعطأف سانأل تلمع :تلاق ؟اذه كل نيأ نم :لاقو هركنأ هآر املف «بويأ

 نم اهوطعأف «ةيراجلا كلت نم هتعابف ًانرق ًاضيأ تقلحف دجت ملف لمعت نأ تبلطف تجرح دخلا ناك

 املف ءاهرامخ و ؟وه نيأ نم ملعأ ىتح همعطأ ال هللاو :لاقف «بويأ هب تتأف «ماعطلا كلذ

 محرأ تنو رضلا يسم ينأ $ : لجو زع هبر اعد كلذ دنعف «ًاديدش ًاعزج عزج ًاقولحم اهسأر ىأر

 . (نيمحارلا

 نارمع وبأ انثدح «دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 تناكو :لاق .2"""طوس» :هل لاقي ناك بويأ ىف جرع ىذلا ناطيشلا نأ ؛ىلاكبلا فون نع «ىنوجلا

 لاقف «ليئارسإ ىنب نم رفن هب رم ىتح «وعدي ال لعجف .«كيفشيف هللا عدا» :لوقت بويأ ةأرما
 رضلا ىنسم ىنإ بر» :لاق كلذ دنعف «هباصأ ميظع بنذب الإ هباصأ ام هباصأ ام : ضعبل مهضعب

 . «نيمحارلا محرأ تنأو

 ناك :لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع «مزاح نب ريرج انثدح «ةملس وبأ انثدح «ىبأ انثدحو

 ءديعب نم اماقف «هحير نم «هنم اوندي نأ اعيطتسي ملف ءًاموي اءاجف ناوخأ «مالسلا هيلع «بويأل

 مل اعزج امهلوق نم بويأ عزجف ؟اذهب هالتبا ام ًاريخ بويأ نم ملع هللا ناك ول :رخآلل امهدحأ لاقف

 ناكم ملعأ انأو "”ناعبش طق ةليل تبأ مل ىنأ ملعت تنك نإ «مهللا :لاقف طق ءىش نم عزجي

 ىل نكي مل ىنأ ملعت تنك نإ «مهللا :لاق مث .ناعمسي امهو ءامسلا نم قدصف .ىنقدصف ؛عئاج

 مث كتزعب "”مهللا .ناعمسي امهو ءامسلا نم قدصف ىنقدّصَق ءراع ناكم ملعأ انأو ءطق ناصيمق

 ىتح هسأر عفر امف .ىنع فشكت ىتح ًادبأ ىسأر عفرأ ال كتزعب مهللا : لاق مث ءادجاس رخ

 «ىلعألا دبع نب سنوي انربخأ :لاقف اذه وحنب ًاعوفرم رخآ هجو نم متاح ىبأ نبا هاور دقو

 هللا لوسر نأ ؛كلام نب سنأ نع «ىرهزلا نع «ليقع نع «ديزي نب عفان ىنربخأ بهو نبا انربخأ

 نم نيلجر الإ «ديعبلاو بيرقلا هضفرف ءةنس ةرشع ىنامث هؤالب هب ثبل بويأ هللا ىبن نإ» :لاق كي
 هلا ملعتا حاصل اههدينا لاف ناور ر ةا نارد اا ةر ىصخا نم ا حا
 ةنس ةرشع ىنامث ذنم :لاق ؟كاذ امو :هبحاص هل لاقف .نيملاعلا نم دحأ هبنذأ ام ًابنذ بويأ بنذأ دقل

 هيلع «بويأ لاقف هل كلذ ركذ ىتح لجرلا ربصي مل هيلإ احار املف .هب ام '"فشكيف هللا همحري مل

 ناركذيف ناعزانتي نيلجرلا ىلع رمأ تنك ىنأ ملعي لجو زع هللا نأ ريغ «لوقت ام ىردأ ال : مالسلا

 ىف جرخي ناكو :لاق .قح ىف الإ هللا اركذي نأ ةهارك ءامهنع رفكأف ىتيب ىلإ عجرأف « هللا

 ىلإ ىحوأف «هيلع تاطبأ موي تاذ ناك املف «غلبي ىتح هديب هتأرما تكسمأ اهاضق اذإف ا

JO ° EDمهللا :لاق مث» :أ ءف ىف (۳) . (اناعبش» ». 
 .«فشكفا :ف ىف (0) .«هل» :أ ف ىف (5) .«لاقف» :ف ىف (6)

 .«ةجاح» :ف ىف (۷)



 ۸٤( «۸۳) ناتيآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءْزحلا لل لل عدم

 ارو دراي لفغ اذ «كلجرب ضكرا نأ :هناكم ىف بويأ

 .ًادج بيرغ ثيدحلا اذه عفر

 «ديز نب ىلع انربخأ «دامح انثدح « ليعامسإ نب ىسوم انثدح  ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ف جف توا نعش هللا وم اع هللا او لاف ساع ىلا قع نارو ن كوت لع

 لعل ؟انه اه ناك ىذلا ىلتبلا بهذ نيأ «هللا دبع اي :تلاقف «هفرعت ملف «هتأرما تءاجو «ةيحان

 اي ىنم رخستأ :تلاق !بويأ انأ !كحيو :لاقف «ةعاس هملكت تلعجف «بائذلا وأ هب تبهذ بالكلا

 .ىدسج ىلع هللا در دق «بويأ انأ !كحيو :لاقف ؟هّللا دبع

 .مهعم مهلثمو ءانايع هدلوو هلام هيلع درو : سابع نبا لاق هبو

 ۰ مهعم مهلثمو كلامو كلهأ كيلع تددر دق : بويأ ىلإ هللا ىحوأ :هبنم نب بهو لاقو

 ىنوصع دق مهنإف مهل رفغتساو «ًانابرق "”كتبحاص نع برقو «كءافش هيف نإف «ءاملا اذهب لستغاف

 . متاح ىبأ نبا هاور . كيف

 رضنلا نع «ةداتق نع «مامه انثدح «قوزرم نب ورمع انثدح «ةعرز وبأ انثدح :اضيأ "”[لاقو]

 رطمأ « بويأ هللا ىفاع امل» :لاق هيك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع ‹كيهت نب ا « سنأ نبا

 ؟ مشت امأ « بويأ اي :هل ليقف» :لاق .(هبوث ىف هلعجيو هديب ذحخأي لعجف «بهذ نم ًادارج هيلع

 .«كتمحر نم عبشي نمو «براي :لاق

351 . ٠ 3 2) 5 03 
 .رخآ عضوم ىف ىتايسو < نيحيحصلا ىف هلصأ

 اذكو .مهنايعأب هيلع اودر :لاق هنأ سابع نبا نع مدقت دق : «مهعم مهلثمو هلهأ هانيتآو# :هلوقو

 . ةداتقو نسحلا لاق هبو «دهاجمو دوعسم نبا نع هلثم ىورو . ًاضيأ سابع نبا نع « ىفوعلا هاور

 ءةعجنلا دعبأ دقف ةيآلا قايس نم كلذ ذخأ ناك نإف «ةمحر هتجوز مسا نأ مهضعب معز دقو

 اهامس دقو .بذكي الو قدصي اال ام وهف « مهنع كلذ حصو «باتكلا لهأ لقن نم هذخأ ناك نإو

 نب بوقعي نب فسوي نب اشتم ةنبا ايل اهمسا :لاقيو :لاق  ىلاعت هللا همحر  هخيرات ىف ركاسع نبا

 ضرأب هعم تناك بويأ ةجوز «مالسلا هيلع «بوقعي تنب ايل :لاقيو :لاق «ميهاربإ نب قاحسإ

 تئش نإو «مهب كانيتأ تئش نإف ءةنجلا ىف كل كلهأ نإ «بويأ اي :هل ليق :دهاجم لاقو

 .هوحنب بهو نبا نع ىيحي نب ةلمرح قيرط نم «دراوم» (۲۰۹۱) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو )١(
 .(رشب» :ف ىف )٤( .أ نم ةدايز (”) .«كتباحص» :ف ىف (۲)

 ريسفت دنع ىراخبلا حيحص ىف ثيدحلا لصأ ىتايسو «هب قوزرم نب ورمع نع قرط نم (هىم5/؟١ كردتسملا ىف مكاحلا هاورو 2(

 .ص ةروس نم 17 :ةيآلا



 1۳ (85 )۸٥« ناتيآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ةنجلا ىف هل اوكرتف .ةئجلا ىف ىل مهكرتا لب ال :لاق .مهلثم كانضوعو ءةنجلا ىف كل مهانكرت
 .ايندلا ىف مهلثم ضوعو

 «ةرخآلا ىف مهرجأ ىتوأ :لاق ىلاكبلا كيوت نچ « ىنوجلا نارمع ىبأ نع .ديز نب دامح لاقو

 .مويلا لبق اههجو تفرع ام :لاقف ءافرَطم هب تثدحف :لاق .ايندلا ىف مهلثم ىطعأو

 . ملعأ هللاو «فلسلا نم دحاو ريغو «ىدسلاو «ةداتق نع ىور اذكهو

 : ىأ «نيدباعلل ىركذو» «هب هللا نم ةمحر كلذ هب انلعف :ىأ «اندنع نم ةمحرإ» :هلوقو

 ىف هب اوسأتيلو ءانيلع مهناوهل كلذ مهب انلعف امنإ ءالبلا لهأ نظي الئل «ةودق كلذ ىف هانلعجو
 .كلذ ىف ةغلابلا ةمكحلا هلو ءءاشي "ام هدابعل هئالتباو هللا تارودقم ىلع ربصلا

 نم مهن اتتمحر يف مهاتلخدأو 62) نيرباصلا نم لك لفكلا اذو سيردإو ليعامسإو 0

 . 4 3 نيحلاصلا

 «ميرم ةروس ىف هركذ مدقت دقو «مالسلا امهيلع «ليلخلا ميهاربإ نبا هب دارملاف ليعامسإ امأ

 . “السلا هيلع «سيردإ كلذكو

 ناك امنإ :نورخآ لاقو .ىبن وهو الإ ءايبنألا عم نرق ام هنأ قايسلا نم رهاظلاف لفكلا وذ امأو
 .ملعأ هللاف «كلذ ىف ريرج نبا فقوتو ءًأطسقم ًامكحو ءالداع أكلم ناكو اخلاص الجر

 ىبنل لفكت «ىبن ريغ حلاص لجر :لاق «لفكلا اًدَوإظ :هلوق ىف دهاجم نع «جيرج نبا لاقو
 اذكو .لفكلا اذ :ىمسُف «كلذ لعفف .لدعلاب مهنيب ىضقيو هل مهميقيو هموق رمأ هيفكي نأ هموق

 .ًاضيأ دهاجم نع ‹ حجت ىبأ نبا ىور

 دهاجم نع «دواد انثدح تو انثدح ءنافع انثدح «ىنثملا نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 فيك رظنأ ىتح «ىتايح ىف مهيلع لمعي سانلا ىلع الجر تفلختسا ىنأ ول :لاق عسيلا ربك امل :لاق

 الو «ليللا موقيو ءراهنلا موصي هفلختسأ :ثالثب ىنم لبقتي نم :لاقف «سانلا عمجف ؟لمعي

 الو «ليللا موقتو ءراهنلا موصت تنأ :لاقف .انأ :لاقف «نيعلا هيردزت لجر ماقف :لاق . بضغي

 ماقو «سانلا تكسف ءرخآلا مويلا ىف اهلثم لاقو «مويلا كلذ '*”مهدرف :لاق ءمعن :لاق ؟بضغت
 مهايعأف .نالفب مكيلع :نيطايشلل لوقي سيلبإ لعجو :لاق تل . انأ e لجرلا كلذ
 - ةلئاقلل هعجضم ذحخأ نيح هاتأف «ريقف ريبك خيش ةروص ىف هاتأف «هايإو :لاق « ك3 كلذ

 .«اميفا» :ف ىف (۲) .1مهب كلذ لعف امنإ») :ف ىف )١(

 - ٠٤ :تايآلا ريسفت :رظنا (۳)

 .«لاقف» :ف ىف (9) .«مهدريف» :أ «ف ىف (4)

 . ؛هايإو انآ ىنوعد» :أ ىف (۷) .«لجرلا كلذ» :أ ءف ىف (5)



 ATA كايآلا DS a ق saa ل ا حو

 .مولظم ريبك خيش :لاق ؟اذه نم :لاقف بابلا قدف  ةمونلا كلت الإ راهنلاو ليللا ماني ال ناكو

 «ىنوملظ مهنإو «ةموصخ ىموق نيبو ىنيب نإ :لاقف ءهيلع صقي لعجف «بابلا حتفف ماقف :لاق

 ىنتأف تحر اذإ :"''لاقف «ةلئاقلا تبهذو حاورلا رصح ىتح هيلع لوطي لعجو .اولعفو ىب اولعفو
 ماقف ءهري ملف ؟خيشلا ىري له رظني لعجف .هسلجم ىف ناكف .حارو «قلطناف .كقحب كل ذخآ

 ذخأف ةلئاقلا ىلإ عجر املف «هاري الو هرظتنيو «سانلا نيب ىضقي لعج دغلا ناك املف «هعبتي

 لقأ ملأ :لاقف “هل حتفف .مولظملا ريبكلا خيشلا : "لاق ؟اذه نم :لاقف «بابلا قدف هاتأ «هعجضم

 اذإو .كقح كيطعن نحن :اولاق دعاق كنأ اوفرع اذإ «موق ثبخأ مهنإ :لاق ؟ىنتأف تدعق اذإ كل

 الو "ءرظتني لعجف حارف «ةلئاقلا هتتافف :لاق .ىنتأف تحر اذإف «قلطناف :لاق .ىنودحج تمق

 قش دق ىنإف «مانأ ىتح بابلا اذه برقي ًادحأ نعدت ال :هلهأ ضعبل لاقف «ساعنلا هيلع قشو «هاري

 «سمأ هتيتأ دق ىنإ :لاقف ؟كءارو كءارو :لجرلا هل لاقف "ءاتأ ةعاسلا كلت ناك املف .مونلا ىلع

 «تيبلا ىف ةوك ىأرف رظن ءايعأ املف .هبرقي ًادحأ عدن الأ انرمأ دةل هللاو ءال :لاقف «ىرمأ هل تركذف

 اي :لاقف لجرلا ظقيتساف :لاق «لخاد نم بابلا قدي وه اذإو «تيبلا ىف وه اذإف ءاهنم روستف

 بابلا ىلإ ماقف :لاق ؟تيتأ نيأ نم رظناف «تؤت ملف هللاو ىلبق نم امأ :(لاقف ؟كرمآ ملأ «نالف

 ىنتييعأ ءمعن :لاق ؟هللا ودعأ :لاقف ءهفرعف «تيبلا ىف هعم لجرلا اذإو «هقلغأ امك قلغم وه اذإف

 . "ب ىفوق ءرمأب لفكت هنأل ؛لفكلا اذ هللا هامسف .كبضغال ىر ام تلعفف «ءیش لك ىف

 .هلثمب ءدهاجم نع «دواد نع «قاحسإ نب ريهز ثيدح نم «متاح ىبأ نب هاور اذكهو

 نع «شايع نب ركب وبأ انثدح «سنوي نب دمحأ انثدح «یبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نم :لاقف «توملا هرضحف «ليئارسإ ىنب ىف ضاق ناك : سابع نبا لاق :لاق «ملسم نع «شمعألا

 ًاعيمج هليل '''”ناكف :لاق .لفكلا اذ ىمسف .انأ :لجر لاقف :لاق ؟بضغي الأ ىلع ىماقم موقي

 هاتأف «كلذك ناكف :لاق  اهليقي ةعاس "هلو :لاق  سانلا نيب ىضقيف ًامئاص حبصي مث «ىلصي

 ىنبلغ دقو «قح لجر ىلع هل «نيكسم ناسنإ :لاق ؟كل ام :هباحصأ هل لاقف «هتمون دنع ناطيشلا

 ىتح ادمع حيصي لعجف :لاق  مئان قوف وهو :لاق  ظقيتسي ىتح تنأ امك :اولاق .هيلع

 لقف بهذا :لاق .قح لجر ىلع هل ءنيكسم ناسنإ :لاق ؟كل ام :لاقف ءعمسف :لاق «'هظقوي

 ؟كل ام :لاقف .دغلا نم ءاج مث «بهذف :لاق .هيلإ تنأ بهذا :لاق .ىبأ دق :لاق .كيطعي هل

 مث «بهذف :لاق «كقح كيطعي هل لقف هيلإ بهذا :لاق .ًاسأر كمالكب عفري ملف هيلإ تبهذ :لاق

 ال «ماني نيح موي لك ءىجت .كب هللا لعف ءجرخا :هباحصأ هل لاقف :لاق «لاق نيح دخلا نم ءاج

 .«الفه :أ «ف ىف (0) .«لاقو» :ف ىف )١(

 .«اوفرتعا» :أ ءف ىف (0) .؟بابلا حتفف» :ف ىف (؛) .«لاقف» :ف ىف (۳)

 .«لاق» :ت ىف (۸) . (هءاج» :ف ىف (۷) .رظتني» :ف ىف (5)

 )٥۹/۱۷(. ىربطلا ريسفت (9)

 .؟هبضغي» :ف ىف (۱۲) . «هلف» :ف ىف (۱۱) . ؟لاقف» :ف ىف )٠١(



 ا ا ملل رار نامألا تايقألا ةزوسد نساقلا رولا

 :لاقف ءاآضيأ عمسف :لاق ؟اينغ تنك ول «نيكسم ناسنإ ىنأ لجأ نم :حيصي ۰ لعجف .؟ماني هعدت . 5 e e EOS وك . ا . 00 1 0

 هآر املف «هديب كسمم وهف :لاق .كعم ءىجأ ىتح شما :لاق .ىنبرضف هيلإ تبهذ :لاق ؟كل ام
a (¥ <2 ٠ 

 نفق وی هدو ركل معي نه «

 نم مهريغو «ربكألا ةريجح نباو «سيق نب دمحمو «ثراحلا نب هللا دبع نع ىور اذكهو

 .ملعأ هللاو .ةصقلا هذه نم وحن «فلسلا

 (”رهامجلا وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نم لفكلا وذ هل لفكتف «ةالص ةئام موي لك ىلصي حلاص لجر - ليئارسإ ىنب ىف :ىنعي ناك نكلو

 . لفكلا اذ ىمسف «ةالص ةئام موي لك ىلصي ناكف « هذعب

 ىسوم ونأ لاق» :لاق ةداتق نع pes نع «قازرلا دبع ثيدح نم ريرج نبا هاور دقو

 . ملعأ هّللاو (!اعطقنم هركذف م2. .ىرعشألا

 :لاقف ًابيرغ ًاثيدح دمحأ مامإلا ىور دقو

 نع «ةداتق انثدح «ريشب نب ديعس انربخأ <

 «ةحلط ىلوم “دعس نع « هللا دبع نب هللا دبع نع ء«شمعألا انثدح «دمحم نب طابسأ انثدح

 عبس دع ىتح - نيترم وأ ةرم الإ هعمسأ مل ول ًاثيدح يم هللا لوسر نم تعمس :لاق رمع نبا نع

 بنذ نم عروتي ال «ليئارسإ ىنب نم لفكلا ناك» :لاق «كلذ نم رّثكأ هتعمس دق نكلو - تارم

 ءهتأرما نم لجرلا دعقم ''”اهنم دعق املف ءاهأّطَي نأ ىلع ءارانيد نيتس اهاطعأف ةأرما هتتأف «هلمع
 اغإو ءطق هلمعأ مل لمع اذه نكلو ءال :تلاق ؟كتهركأ ؟كيكبي ام :لاقف «تكبو '"”تدعرأ

 :لاق مث .كل ريناندلاف ىبهذا :لاقف “لرم ؟طق هيلعفت ملو اذه نيلعفتف :لاق .ةجاحلا هيلع ىنلمَح
 . «لفكلل هللا رفغ دق :هباب ىلع ًابوتكم حبصأف «هتليل نم تامف .ًادبأ لفكلا هللا ىصعي ال هللاو

 دحأ هجرخي مل ثيدحلا اذهو .ملعأ هللاف «ةفاضإ ريغ نم ««لفكلا» ةياورلا هذه ىف عقو اذكه

 ملو ««لفكلا» ناك نإ ثيدحلا ظفلف ريدقت لك ىلعو «بيرغ هدانسإو .2' '”ةتسلا بتكلا باحصأ نم

 .ملعأ هللاو ءرخآ لجر هلعلف ««لفكلا وذ» :لقي

 تنأ لإ هلإ ال نأ تاملظلا ىف ئدانف هيلع ردقن نأ نأ نظف ابضاغم بهذ ذإ نونلا اذو ل 1 ع 4 E و ماو 0

 .«ريهامجلا وبأ» :أ ءف ىف (۳) .«بهذف هنم» :أ ىف (۲) .؟لعجف :لاق» :أ «ف ىف )١(

 .(59 /١ا) ىربطلا ريسفت (؟)

 .«تدعترا» :أ ىف (۷) .«اهعم» :أ ىف )١( .«ديعس) :أ ءف ىف (5)

 .«لزن مث» :ف ىف (۸)

 .(۲۳/۲) دنسملا (9)

 هاور دق نسح ثيدح اذه» :لاقو «هب هيبأ نع طابسأ نب ديبع قيرط نم )١1947( مقرب ناسلا ىف ىذمرتلا هجرخأ لب :تلق )٠١(

 .«هعفري ملف شمعألا نع مهضعب ىورو هوعفرو اذه وحن شمعألا نع دحاو ريغو نابيش



  ۳٦ناتيآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزحلا )۸۷« ۸۸(

 يجنن كلذكو مغلا نم هانيجنو هل انبجتساف 69 نيملاّظلا نم تنك ينإ كناحبس

 . 4 (0نينمؤملا

 و نأ كلوي نو ةروس ىفو «تافاصلا» ةروس ىفو انه اه ةروكذم ةصقلا هذه

 اوبأف « هللا ىلإ مهاعدف « لصوملا ضرأ نم ة ةيرق ىهو «(ىونين» ةيرق لهأ ىلإ هّللا هثعب «مالسلا هيلع

 « مهيشاومو مهماعنأو مهلافطأب ءارحصلا ىلإ اوجرخ .بذكي ال ىبنلا نأ اوملعو .كلذ هنم اوققحت

 لبولا تغرو «هيلإ ا «لجو رع هللا ىلإ اوعرضت مث ءاهدالوأو تاهمألا نيب اوقرفو

 :ىلاعت هللا لاق «باذعلا مهنع هللا عفرف انام منغلا تغثو «اهدالوأو رقبلا تراخو و

 ايندلا ةايحْلا يف يزخْلا "باع مهنع انقشك اونمآ امل سئوي موق الإ اهنا اهعفتف تتمآ ةيرف تناك الولق»

 ]۸ : سنوي] € نيح ىَلِإ مهانعتمو

 نأ اوفاخو «مهب تجَجَلَف ةنيفس ىف موق عم بكرف بهذ هنإف «مالسلا هيلع «سنوي امأو
 (©اوباف «سنوي ىلع ةعرقلا تعقوف «هنم نوففختي مهنيب نم هنوقلي لجر ىلع اوعرتقاف .«؟”اوقرغي

 هللا لاق «ًاضيأ هيلع تعقوف اهوداعأ مث ءاوبأف «ًاضيأ هيلع تعقوف al اوداعأ مث «هوقلي نأ

 «سنوي ماقف 0 ”ةعرقلا هيلع تعقو :ىأ ١١ : تافاصلا] (نيضحدملا نم ناكف مَهاَسْف : ىلاعت

 رحبلا نم «ىلاعتو هناحبس ء هللا لسرأ دقو «رحبلا ىف هسفن ىقلأ مث «هبايث نم درجتو «مالسلا هيلع

 نم هسفن ىقلأ نيح سنوي مقتلاف ءاج ىتح «راحبلا قشي ًاتوح  دوعسم نبا هلاق اميف - رضخألا

 كل سيل سنوي نإف ؛امظع هل مشهت الو ءامحل هل لكأت الأ توحلا كلذ ىلإ هللا ىحوأو «ةنيفسلا

 .ًانجس نوكي هل كنطب امنإو ءاقزر

 .ةبسنلا هذهب هيلإ ةفاضإلا تحص «توحلا :ىنعي «نوثلا اذو# :هلوقو

 هيلع قيضن :ىأ] يع رق نأ نأ نشف «هموقل :كاحضلا لاق : اضاع بَ ذإإ :هلوقر
 نبا راتاو مرو «كاحضلاو «دهاجمو ا نبا نع اذه وحن وو .توحلا نطب ىف

 اهاتآ ام الإ سفن هللا فلكي ال هللا هاتآ امم قفف هزر هيلع رد نمو : ىلاعت هلوقب هيلع دهشتساو «ريرج

 v]. : قالطلا] € ارسي رسع دعب هللا لعجيس

 ىنعمب كلذ لعج هناك «هيلع ىضقن :ىأ .[4هيلع ردت نل نأ نظف» :ىفوعلا ةيطع لاقو

 :رعاشلا لاقو ءدحاو ىنعمب ردقو ردق :لوقت برعلا نإف «ريدقتلا

 .؟اوؤجلو» :ت ىف (۲) . ٥١ 448 :تايآلا (ملقلا) نون ةروسو ١58(« - 1۳۹ :تايآلا تافاصلا ةروس )١(

 .«اوتأف» :ت ىف (5) .؟مهب قرغت» :ف «ت ىف (4) .«باذعلا» :ت ىف (۳)

 .أ ءف «ت نم ةدايز (۸) . ؟مهراتخاوا :ت ىف (۷) .«هيلع ةعرقلا تعقوف» :ف ىف )١(



 ۷ (۸۸ « ۸۷) ناتيآلا : ءايبتألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 رمألا كلف ىك ردعت اه تگ رات ىضم ىذلا ناَّمْرلا كا دئاع الق

 .ردق :ىأ ء[١١ :رمقلا] «ردق دق رمأ ىلع ءاملا ىقتلاف# :ىلاعت هلوق هنمو

 :دوعسم نبا لاق :© َنيِملاَظلا نم تنك يَنِإ كناحبس تنأ الإ هّلِإ ال نأ تاملظلا يف ئدانف# :هلوقو
 نوم نب ورو < اب وا وع يوو اذكو لكلا ةنلظوت لا ةملظو ترا نبل

 .ةداتقو «نسحلاو «كاحضلاو «بعك نب دمحمو و و

 خلا ةعلط نقع كر نظن نق توخ ةملط :دعجلا ىبأ نب ب ملاس لاقو

 ىهتنا ىتح ٠ ءاهخ نادل نر يرتب هيت نإ كلارا همز رق راينا داو د ال
 تنأ الإ هلإ الإ :لاق كلانهو كلذ دنعف هراز نق یا ےک سرت ف ءرحبلا رارق ىلإ هب

 . 4كتاحبس

 يسن تاه نق هنأ نط كرا وطب: ىق سنوي وانه فرغ لاقو

 نحأ دخت ام عضوم ىف ادجسم كل تذختا بر اي :ىدان مث «هناکم دجس

 .نيبج نبا اسهاور اوي نيعبرأ تولا نطب ىف تكس ٠ ئرضبلا نسا نب اديعش لاقو

 تعمس - ةملس مأ ىلوم - عفار نب هللا دبع نع «هثدح نمع ءراَسي نب قاحسإ نب دمحم لاقو
 توحلا ىلإ هللا ىحوأ «توحلا نطب ىف سنوي سبح هللا دارأ ام »: ةي هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ
 لاقف ءاسح سنوي عمس «رحبلا لفسأ ىلإ هب ىهتنا املف ءامظع رسكت الو امحل شدخت الو «هذخ نأ

 :لاق .رحبلا باود حيبست اذه نإ :توحلا "”نطب ىف وهو «هيلإ هللا ىحوأف ؟اذه ام :هسفن ىف
 ضرأب] ًافيعض اتوص عمسن انإ ءانبر اي :اولاقف هحيبست ةكئالملا '”عمسف عمسف «توحلا نطب ىف وهو حبس

 حلاصلا دبعلا :اولاق .رحبلا ىف توحلا نطب ىف هتسبحف ىناصع 0 ىدبع كلذ :لاق 2''”[ةبيرغ
 «كلذ دنع هل اوعفشف» :لاق .«معن :لاق .؟حلاص لمع ةليلو موي لك ىف هنم كيلإ دعصي ناك ىذلا

 :٠٤١[. تافاصلا] 24ميقس وهو : "لجو زع هللا لاق امك ءلحاسلا ىف هفذقف توحلا رمأف

 نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم قيرط نم «هدنسم ىف رازبلا هاورو «'""ریرج نبا هاورو
 اذهب هجولا اذه نم الإ لَم ىبنلا نع ىوري هملعن ال :لاق مث «هوحنب هركذف ؛ةريره ىبأ نع نع «عفار

 ا للاب بخ ع م ند قرم ع و دخ نزع ا هيك نا ىوزو < داسال

 .؟عمس یتح» :ف ىفو ««عمسی یتح» :أ «ت یف (۳) .رخآ توح» :أ «ف ىف (۲) .ادوعسم نبا :ف ىف )١(

 .اهذخأ اما :أ «ف ىف (5) .(دجسم» :ت ىف (6) .«توحلا برا :ت ىف )٤(

 .«تعمسفا :أ ءف ىف (9) .«نطبب وهو» :ف ىف (۸) .«اهاور» :ت ىف (0)

 .«ىلاعت هللا» :ت ىف )١١( .أ «ف نم ةدايز )٠١(

 )١7( ىربطلا ريسفت )/19/ 50(.

 .؟ملسملا :ف ءتاىف(١)



 CARLA OES N روس ln هلا ت ا ا 517

 .7©2تاملظلا ىف هلل حبس ؛«ىتم نب سنوي نم ريخ“')انأ» :لوقي نأ دبعل ىغبني ال :ًاعوفرم ىلع نع

 نب هللا دبعو «دوعسم نباو «سابع نبا ثيدح نم «ةدايزلا هذه نودب ثيدحلا اذه ىور دقو

 E ىف اهدناسا "تاس يح

 :ىمع انثدح «بهو نبا ىخأ نب نمحرلا دبع نب دمحأ هللا دبع وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 عفري اسنأ نأ الإ ملعأ الو كلام نب سنأ تعمس :لاق هثدح ىشاقرلا ديزي نأ :رخص وبأ ىنثدح

 وهو تاملكلا هذهب وعدي نأ هل ادب نيح «مالسلا هيلع «ىبنلا سنوي نأ - ةي هللا لوسر ىلإ ثيدحلا
 هذه تلبقأف .«نيملاظلا نم تنك ىنإ «كناحبس «تنأ الإ هلإ ال ءمهللا» :لاق «توحلا نطب ىف

 اما: لاقف ؟ةنيزع دالي نم فاورعم كيعض ترض تراب تاللا كلاقف ٠ شراب كمت ةوعدلا

 مل ىذلا سنوي كدبع :اولاق . سنوي ىدبع :لاق ؟وه نمو. بر اي ءال :اولاق ؟ كاذ نوفرعت

 ناك ام محرت (9الَوأ «بر اي :اولاق . [معن :لاق] .؟ةباجم ةوعدو «لبقتم لمع هل عقري لزي
 .'"ءارعلا ىف هحرطف توحلا رمأف .ىلب :لاق ؟ءالبلا نم هّيجنتف ءاخرلا ىف 2١ '”عنصي

 «تاملظلا كلتو .توحلا نطب نم هانجرخأ :ىأ «وغلا نم هانیجنو هل انبجتساف ) وو
 اذهب اوعد اذإ اميس الو ءانيلإ نيبينم انوعدو دئادشلا ىف اوناك اذإ :ىأ (نينمؤملا يجنن كلذكو#»

 :دمحأ مامإلا لاق «ءايبنألا ديس نع اهب ءاعدلا ىف بيغرتلا ءاج دقف «ءالبلا لاح ىف ءاعدلا

 "دمحم نب ميهاربإ انثدح «ىنادمهلا قاحسإ ىبأ نب سنوي انثدح ءرّمع نب ليعامسإ انثدح
 نب نامثعب تررم :لاق - صاقو ىبأ نبا وهو - دعس هيبأ نع دمحم ىدلاو ىنثدح «دعس نبا

 تيتاف «مالسلا ىلع ددري مل مث ىنم هينيع المف «هيلع تملسف ءدجسملا ىف ءهنع هللا ىضر «نافع
 ؟كاذ امو ءال :لاق «نيترم ؟ءىش مالسإلا ىف ثدح له «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف باطخلا نب رمع

 دل مق اىت ةع لعق هيلع تاق دخلا ىف اقنآ ٠ دامب تورم ىلا الإ كل كلق
 كيخأ ىلع تددر نوكت الأ كعنم ام :لاقف «هاعدف نامثع ىلإ رمع لسرأف :لاق .مالسلا ىلع

 .«ريخ هللا دنع انأ» :ف ىف )١(

 )٤۷١/١١۲( لامعلا زنك ىف ىدنهلا هركذ دقو «كلذب مزجأ ال ىنأ الإ ءديمح نب دبع نع فيرحت هنظأو ء(قحلا دبع نبا) اذك (۲)

 .هخيرات ىف ركاسع نباو هيودرم نباو ديمح نب دبعو ةبيش ىبأ نبال هازعو
 .امهنع هللا ىضر ةريره ىبأو دوعسم نبا ثيدح نم كانه هركذ امنإو «ريثك نبا ظفاحلا لاق اذك (۳)

 .(۲۳۷۷) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۳۳۹۵) مقرب هحيحص يف ىراخبلا هاورف : سابع نبا ثيدح امأف

 .(45170) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاورف :رفعج نب هللا دبع ثيدح امأو

 .«انير اي» :ف ءت یف () .«كلذ» : ف ىف (5) .«شرعلا تحت» :ف ىفو «شرعلا وحن» :ت ىف )٤(

 .«الفأل :أ ف «ت ىف (9) .آ ف نم ةدايز (۸) . ًالبقتم» :ف «ت ىف (۷)

 .«هعنصيا» :ف «ت یف (۱۰)

 .هب بهو نب هللا دبع نع حلاص نب دمحأ قيرط نم (۳۲) مقرب ةدشلا دعب جرفلا ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو )١١(

 . ؟هنع هللا ىضر نافع نب نامثعبل :أ ءف ىف )١1( .«ميهاربإ نب دمحم» :ت ىف (١؟)

 .«دری» :ت یف )١5(



 08 ب ل ( ۸۸ «۸۷) ناتیآلا : ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 رکذ نامثع نإ مث :لاق «تفلحو فلح ىتح .2)ىلب :تلق :دعس لاق .تلعف ام :لاق ؟مالسلا
 لوسر نم اهتعمس ةملكب ىسفن ثدحأ انأو افنآ ىب تررم كنإ «هيلإ بوتأو هللا رفغتسأو «ىلب :لاقف

 لوسر نإ ءاهب كئينأ انأف :دعس لاق .ةواشغ ىبلقو ىرصب ىشغت الإ طق اهتركذ ام هللاو ال ب هللا

 تقفشأ املف «هتعبتاف كي هللا لوسر ماق ىتح «هلغشف ىبارعأ ءاج مث [ةوعد لوأ] انل ركذ ا هللا
 وبأ ؟اذه نم» :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ تفتلاف «ضرألا ىمدقب تبرض هلزنم ىلإ ىنقبسي نأ

 لوأ انل تركذ كنأ الإ ءهللاو ال :تلق «؟همف» :لاق .هللا لوسر اي ءمعن :تلق :لاق «؟قاحسإ

 هلإ ألا :توحلا نطب ىف وه ذإ «نونلا ىذ ةوعد «معن» :لاق .كلغشف ىبارعألا اذه ءاج مث «ةوعد

 .«هل باجتسا الإ طق ءىش ىف هبر ملسم اهب عدي مل هنإف .(نيملاظلا نم تنك يَنِإ كناحبس تنأ الإ

 «هيبأ نع «دعس نب دمحم نب ميهاربإ ثيدح نم «(ةليللاو مويلا» ىف ىئاسنلاو «ىذمرتلا هاورو

 "ا ھو

 نع «ديز نب ريثك نع ءرمحألا دلاخ وبأ انثدح «حشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 لاق :لاق دعس نع - ةي قنا ي هم درع سعت كلا نأ لاف د اح بر هللا

 يجدن كلذكوإ» هب ديري :ديعس وبأ لاق .«هل (7بيجتسا «سنوي ءاعدب اعد نم» : هللا لوسر
o 2° 

 . 4 نينمؤملا

 نب ىيحي وبأ انثدح «حلاص نب ىيحي انثدح : ىعالكلا راكب نبا نارمع یخ :ريرج نبا لاقو

 ا :لاق بيسملا نب ديعس نع «ديز نب ىلع نع «روصنم نب رشب ىنثدح «نمحرلا دبع
 هب ىعد اذإ ىذلا هللا مسا» :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس كركم صاقو ىبأ نبا وهو كلام

 ةضاخن نيثويلا نه هللا لوسر اي 2 فلق لاق ىم رت ينوي ةوعد < ىظعأ هب لكس اذإو «باجأ

 لوق عمست ملأ ءاهب اوعد اذإ «ةماع نينمؤمللو ةضاخ ىتم نب سنويل ىه : لاق ؟نيملسملا ةعامجل مأ

 هاتيجنو هل انبجتساف . نيملاظلا نم تنك يّنِإ كناحبس تنأ الإ هل ال نأ تاَمّلُظلا يف ئدانف # : لجو زع هللا

 . هب هاعد نمل هللا نم طرش وهف . (نينمؤملا يجنن كلذكو معلا نم

 مذخق نب ربملا نب دواد انثدح «جیرس ىبأ نب دمحا انثدخ 6 ىبا انثدح. : متاح ىبأ نيا .لاقو
 ىعد اذإ ىذلا مظعألا هللا مسا «ديعس ابأ اي :تلق «نسحلا تلأس :لاق دبعم نب ريثك نع «ىسدقملا

 بهذ ذإ نوثلا ذر :هللا لوك :؟نآرقلا ارق: انآ.« ىخا نبأ لاق ”؟ىطعا ذب. نفس: ةو باج هي

. 
 (ديعس نبا» :ت ىف (۳) .دنسملاو أ «ف نم ةدايز () . «ىليو» :ف ىف

)١( 

 )5( مقرب ىذمرتلا ننسو (۱۷۰ /۱) دنسملا )75٠5( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو )٠١597(.
 )9( .ةتبجتسأ) :ت ىف (5) . ؟ديعس نع» :ت ىف

 ىعافرلا ماشه ىبأ قيرط نم (758/57) لماكلا ىف ىدع نباو «ديمحلا دبع نب ىيحي قيرط نم )٥۸٤/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۷)

 .هب رمحألا دلاخ ىبأ نع امهالك

 .«تلقف» :ف «ت ىف (۸)

 )٠١/١۷(. ىربطلا ريسفت (9)



 )4۰ , م9) ناتيآلا : ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزج ا 2 ا م

 اذإو « باجأ هب ىعد اذإ ىذلا «مظعألا هللا مسا اذه « ىخأ نبا ,«4نينمؤملا# :هلوق ىلإ «ابضاغم

 . ىطعأ هب لئس

 رم 2 -

 تمدقت دقو .ًايبن هدعب نم نوكي ءادلو هللا هبهي نأ بلط نيح ءايركز هدبع نع ىلاعت ربخي

 ئدان ذإ » ؛امهنم رصخأ انه اهو ءاضيأ «نارمع لآ» ةروس ىفو (ميرم» ةروس لوأ ىف ةطوسبم ةصقلا

 ‹«سانلا ىف ىدعب موقي ثراو الو: ىل كلو ال :ىأ «ادرف ينرذت ال برإ» :هموق نع ةيفخ : ىأ «هبر

 .ةلأسملل بسانم ءانثو ءاعد .نيثراولا ريخ تنأوإ»

 A ان, تشق اجتاح
 .تدلوف دلت ال ًارقاع تناك :ریبج نب ديعسو «دهاجمو «سابع نبا لاق

 لوط اتال ف ناك ءاطغ نع ورع نب ةحلط نع + ىد نب نخر لا دنع لاقو
 «بعك نب دمحم لاق اذكهو .هللا اهحلصأف ءىش اهقّلَخ ىف ناك :ةياور ىفو .هللا اهحلصأف

 .لوألا قايسلا نم رهظألاو .ىدسلاو

 اًنتوعديو» «تاعاطلا لعفو تابرقلا لمع ىف : ى «تارّيخْلا يف نوعراسي اوناک مهل :هلوقو

 نب ىلع لاق «نيعشاخ اَنَل اوئاک ول ءاندنع امم «اًبهر#و ءاندنع اميف 4اًبْعَرط :ىروثلا لاق (ابهرو ابغر
 :ةيلاعلا وبأ لاقو .اقح نينمؤم :دهاجم لاقو . هللا لزنأ اب نيقدصم ىأ :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ

 اضيأ دهاجم نعو .ًادبأ هقرافي ال «بلقلل مزاللا فوخلا وه عوشخلا :ناتس وبأ لاقو .نيفئاخ

 زع هلل نيللذتم :ىأ «َنيعْشاَخط :كاحضلاو «ةداتقو «نسحلا لاقو .نيعضاوتم :ىأ «نيعشاخ»
 .ةبراقتم لاوقألا هذه لكو .لجو

 «ليضف نب دمحم انثدح «ٌىسْفاَنّطلا دمحم نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 «رکب وبأ انبطخ :لاق ميكح نب هللا دبع نع «ىشرقلا هللا دبع نب قاحسإ نب نمحرلا دبع انثدح
 اوطلختو «لهأ هل وه اب هيلع اوئدَتو «هللا ىوقتب مكيصوأ ىنإف ءدعب امأ :لاق مث ءهنع هللا ىضر

 مُهّنِإ#» :لاقف «هتيب لهأو ايركز ىلع ىنثأ لجو زع هللا نإف «ةلأسم اب فاحلإلا اوعمجتو ةبهرلاب ةبغرلا
 . «نيعشاح اَنَل اوناکو اهو ابغر انتوعديو تاريخلا يف نوعراسي اوناك

 .«نعل :ف ءت یف (۲) .«هبنم نبا :ت یف (۱)



 مايا خي م س41 -319 تايآلا ةةايبألا ةر وسا نسال رجلا

 . 4 ىه َنيمَلاَمْل يآ اهنباو اهالعجو انحور نم اهيف اَنْحَمَتف اهَجَرَف تتصحأ يتلا إل
 امهيلع «ىيحي هنباو ايركز ةصقب «مالسلا هيلع «ىسيع اهنباو ميرم ةصق “ىلاعت نرق اذكه

 نم دلو داجيإ اهنإف «هذهل ةئطوم كلت نأل ؛ميرم ةصقب اهعبتي مث ءايركز ةصق الوأ ركذيف «مالسلا
 ةصق ركذي مث ءاهبابش لاح ىف دلت نكت مل رقاع زوجع ةأرما نمو «نسلا ىف نعّط دق ريبك خيش

 ةروس ىفو «(نارمع لآ» رو كا عقر اذكه .ركذ الب ىثنأ نم دلو داجيإ اهنإف « بجعأ یهو میرم

 : ىنعي € اهجرف تنصحأ يتّلاو» :هلوقف ءميرم ةصقب اهعبتأ مث ر ءايركز ةصق ركذ انه اهو ‹ميرما

 هيف انخفنف اهجرف تنصحأ يتلا نارمع تبا ميرمو » : ميرحتلا ةروس ىف لاق امك «مالسلا اهيلع رم

 ١[. 7 :ميرحتلا] (اتحور نم

 ام قلخي هنأو ءريدق ءىش لك ىلع هللا نأ ىلع ةلالد : ىأ 4 َنيِمَلعْل ةي اهتباو اهانلعجو» :هلوقو

 ةيآ هلعجتلو» :هلوقك اذهو .[67 :سي] (نوكيف نك هل لوقي نأ ايش دارأ اذإ هرمأ اَمّنِإ و «ءاشي

 7١[. :ميرم] ساتل

 "دلم نب كاحضلا مصاع وبأ انثدح «ىلع نب ورمع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 :لاق 4 نمل :هلوق ىف «سابع نبا نع «ةمركع نع - رشب نبا :ىنعي - بیش نع
 .سنإلاو نجلا : نيملاعلا

o0 ماه 

 اني نيل رت ف مها ف فرعا کر ار دعو ةَمأ مكتمأ هذه نإ

 . 460 وا و هيتس ال نیرو تاعالا یم لم مف نوجا

 (00نإظ : هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو 2 نب ديعسو «دهاجمو «سابع ال

 .دحاو نيد مكنيد :لوقي ةدحاو َّمُأ مكتمأ هذه

 مكتمأ هذه نإ :لاق مث نوتأي امو نوقتي ام مهل نيب :ةيآلا هذه یف ؛ ىرصبلا نسحلا لاقو

 : ىأ Lu ءاهمساو نإ : «هذه نإ : هلوقف E : ىأ «ةدحاو ما

 اذهلو ؛لاحلا ىلع بصن (ةدحاو هما :هلوقو «مکل تحضوو مكل تنيب ىتلا مكتعيرش هذه
 نوُلمعت امب ينإ احلاص اوُلِمعاو تاّبيَّطلا نم اولك لسرلا اهيأ ايل :لاق امك نودا میر انأر) : لاق

 : هيلع هللا لوسر لاقو ٥١ ٥۲[« :نونمؤملا] نوقف مكبر انأو ةدحاو َمأ مكتمأ هذه نإو . ميلع

 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع وه دوصقملا نأ :ىنعي «(دحاو اننيد تالع دالوأ ءايبنألا رشعم نحن»

 ٤۸[. :ةدئاملا] € اجاهنمو ةعرش مكنم انلعج لكلا :ىلاعت لاق امك «هلسرل ةعونتم عئارشب

 .؟بيعشا :أ ءف «ت ىف (۳) .ازرلجم نع» :ف ىف () .«ىلاعت نرقي» :أ «ف ىفو ؛ىلاعت هللا نرقي» :تاىف )١(

 .2نم» :ت یف (5) .(نإو» :ف «ت ىف (6) .؟ريشبلا :ف ىف كفل

 .«بيصنلا :ت یف (۷)



 (ةلل -ةم)' فايآلا اينالا روع د سمانا لا س ي ت ا

 مهل قدصَم نيب نمف ءاهلسر ىلع ممألا تفلتخا :ىأ € مهنيب مهرمأ اوُعَطقَتول :هلوقو
 ای نإ: ف هلع تب لك ىزاجيف «ةمايقلا موي : : ىأ ( نوعجار اَنْيَلِإ لك# :لاق اذهلو ؛بذكمو

 لمعو «قدصم هبلق :ىأ « نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمفإ» :لاق اذهلو ؛رشف ارش نإو «ريخف
eىأ [۳۰ : فهكلا] المع نسحأ نم رجأ عيضن ال اإ 3 :هلوقک ,4 هيعسل تارفك الف : 

 : ىأ «نوبتاك هَل اًنِإو9 :لاق اذهلو ؛ةرذ لاقثم ملظي الف «رکشی لب «هلمع وهو «هیعس رفکی ال
 .ءىش هنم هيلع عيضُي الف «هلمع عيمج بتكي

 ق” ر

 مهو جوجأمو جوجأي تحف اذإ تح 62 نوعجري ال مُهّنَأ اهاتكلهأ ةيرق ىلع مارحو

 اي اورقَك نيذّلا راصبأ ةصخاش يه اَذِإَف قحا دعوْلا برقاو 69 نولسني بدَح ّلُك نم

 . 4 © نيملاظ انك لب اذه نم ةلفغ یف انك دق انلیو

 اک لهأ نأ 6 ا ار دق : ىنعي « بجو : سابع نبا لاق : ةيرق ىلع مارحو» : ىلاعت لوقي

 رفعج وبأو «سابع نبا هب حرص اذكه .ةمايقلا موي لبق ايندلا ىلإ نوعجري ال مهنأ اوكلهأ "7ةيرق
 .دحاو ريغو «ةداتقو 0

 .نوبوتي ال :ىأ 4نوعجري ال مِهْنَأظ : سابع نبا نع ةياور ىفو

 . ملعأ هللاو ءرهظأ لوألا لوقلاو

 مه لب «مالسلا هيلع «مدآ ةلالس نم مهنأ انمدق دق :«جوجأمو جوجأي تحف اذإ ىح 8 :هلوقو
 ىذلا دسلا ءارو نم اوكرت «مهنم ةمذرش كرتلاو «كرتلا ىبأ ثفاي دالوأ نم «2؟)اضيأ' حون لسن نم

 .نينرقلا وذ هانب

 ذئموي مهضعب انكرتو . اقح ير دعو اكو ءاكد هلع يَ دعو ءاج اذا ير نم ةمحر اذه )ف :لاقو

 : ةميركلا ةيآلا هذه ىف لاقو ء1۹۹4 ۸ : فهكلا] € اعمج مهانعمجف روصلا يف خفنو ضعب يف جومي

 .داسفلا ىلإ ىشملا ىف نوعرسي : ىأ «نولسني بدح لك نم مهو جوجأمو جوجأي تحف اإ ىّتحإ»

 « مهريغو ىروثلاو او وبأو ‹«ةمركعو « سابع نبا هلاق ‹ضرألا نم عفترملا وه : بحل او

 1٤[: : رطاف] 4 ريبَخ لم كني الوإ» «كلذل دهاشم عماسلا ناك .مهجورخ لاح ىف مهتفص هذه

 . وه الإ هلإ ال «ضرألاو تاومسلا بيغ ملعي ىذلا «نوكي امو ناك ام ملاع رابخإ اذه

 نب هللا ديّبع نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح «ىنثم نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 و ء هه 8

 اذكه : سابع نبا لاقف «نوبعلي «ضعب ىلع مهضعب وزني انايبص سابع نبا ىأر :لاق ديزي ىبأ

 .«لهأ لك نإ :ف «ت ىف (0) .(ارودقم» :ف «ت ىف )١(

 .؟مالسلا هيلع» :أ ءف ىف (4) .«ةيرقلا» :ت ىف (۳)



A (۹۷ ۔ )٩٥ تايآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزجلا 

E ا 

 :ةيوبنلا ةنسلا نم ةددعتم ثيداحأ ىف مهجورخ ركذ درو دقو

 نب مصاع نع «قاحسإ نبا نع «ىبأ انثدح «بوقعي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :لوألا ثيدحلاف

 :لوقي ب هللا لوسر تعمس :لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع ديبل نب دومحم نع «ةداتق نب رّمع

 ,«نوُلستي بدح لک نم[ مهو] :لجو زع هللا لاق امك نوجرخيف ءجوجأمو جوجأي حتفي»

 ‹مهّيشاوم مهيلإ نومضيو «مهنوصحو مهنئادم ىلإ مهنع نوملسملا زاحنيو «سانلا نوشغيف

 نم نإ ىتح ءاسّبي هوكرتي ىتح هيف ام نوبرشيف ءرهنلاب رميل مهضعب نإ ىتح «ضرألا هايم نوبرشيو
 دحأ الإ دحأ سانلا نم قبي مل اذإ ىتح «ٌةرم ءام انه اه ناك دق : لوقيغ رهنلا كلذب رميل مهدعب

 مث» :لاق .ءامسلا لهأ ىقب «مهنم انغرف دق «ضرألا لهأ ءالؤه :مهلئاق لاق ةنيدم وأ نصح ىف

 ىلع مه امنيبف .ةنتفلاو ءالبلل ؛امد ةَبضَتْخم هيلإ عجرتف ءءامسلا ىلإ اهب ىمري مث «هتبرح مهدحأ زهي

 ىتوم '”نوحبصيف «هقانعأ ىف جرخي ىذلا دارجلا فّمَتك مهقانعأ ىف ادود لجو زع هللا ثعب ذإ كلذ
 :لاق «؟ودعلا اذه لعف ام رظنيف «هسفن ىرشي لجر الأ :نوملسملا لوقيف «سح مهل عّمسُي ال

 ىلع مهضعب «ىتوم مهدجيف لزنيف «لوتقم هنأ ىلع اهنطوأ دق «هسفن ابستحم مهنم لجر درجتيف»

 نم نوجرخيف «مكودع مكافك دق لجو زع هللا نإ ءاورشبأ الأ .نيملسملا رشعم اي :ىدانيف «ضعب

 ام نسحاک هنع رکشتف «مهموحل الإ ىعر اهل نوكي امف «مهيشاوم نوحرسيو مهنوصحو مهنئادم
 . طق هتباصأ تابنلا نم ءىش نع تركش

 هب «قاحسإ نبا نع «ریکب نب سنوي ثيدح نم «هجام نبا هاورو

 انثدح «ىقشمدلا سابعلا وبأ ملسم نب ديلولا انثدح :اضيأ دمحأ "[مامإلا] لاق :ىناثلا ثيدحلا

(1 

 نمحرلا دبع ىنثدح - صمح ىضاق - ىئاطلا رباج نب ىيحي ىنثدح «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع
 ءال هللا لوسر ركذ :لاق ىبالكلا ٌناعَمس نب سالا عمس هنأ «هيبأ نع «ىمرضحلا ريَفُث نب ريبج نبا

 ىف كلذ فرع هيلإ اتحر املف] «لخنلا ةفئاط ىف هاننظ ىتح «عقرو هيف ضقمخف «ةادغ تاذ لاجدلا

 ىف هاننظ ىتح تعفرو هيف تضفخف «ةادغلا لاجدلا تركذ «هللا لوسر اي :انلقف هانلأسف ءانهوجو

 «مكنرد هجيج اناف تكيف اار رشي نف «مكيلع شرحا لاجالا رغ لاف الغلا ةا

 هنيع طّطَق دعج باش هنإ :ملسم لك ىلع ىتفيلخ هللاو «هسفن جيجح ؤرماف مكيف تسلو جرخي نإو

 )١( ىربطلا ريسفت )۱۷/ 07١.

 .«نولوقيف» :ت ىف (4) .؟مهترضحو» :ت یف (۳) .أ نم ةدايز (۲)

 .«نوصحيف) :ت ىف (6)

 .تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه» 7١(: /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )4١1/9(.« مقرب هجام نبا ننسو (۷۷ /۳) دنسملا )١(

 .دنسملاو ءأ ءف «ت نم ةدايز (۸) .أ «ف «ت نم ةدايز (۷)



 AV) -_ 46) تايآلا :ءايبنألا ةروس 5 سماخلا ءزجلا نع

 . «اوتبثا هللا دابع اي ءالامشو انيمي ثاعف «قارعلاو ماشلا نيب َةَّلخخ جرخي هنإو «ةيفاط

 مويو ‹رهشک مويو «ةنسك موي ءاموي نيعبرأ)» :لاق ؟ضرألا ىف هثبل ام « هللا لوسر اي :انلق

 . «مكمايأك همايأ رئاسو «ةعمجك

 اوردقا يال» : لاق ؟ةليلو موي ةالص هيف انيفكتأ «ةنسك وه ىذلا مويلا كاذف « هللا لوسر اي :انلق

 .«هردق هل

 ىحلاب رميف» :لاق .«حيرلا هتربدتسا ثيغلاك» :لاق ؟ضرألا ىف هعارسإ امف «هللا لوسر اي :انلق

 لوطأ ىهو مهتحراس مهيلع حورتو « تبنتف ضرألاو ‹ رطمتف ءامسلا رمأيف .هل نوبيجتسيف مهوعديف

 هعبتتف ءهّلوق هيلع نودريف مهوعديف ىحلاب رميو .اعورض هغبسأو «رصاوخ هدمأو قرد اک ام

 هعبتتف «كزونك ىجرخأ :اهل لوقيف ةبرخلاب ريو . مهلاومأ نم مهل سيل «نيلحمم نوحبصيف ؛مهلاومأ

 «ضرَغلا يمر نيتلزج هعطقيف فيسلاب هبرضيف «لتقيف لجرب رمأيو» :لاق .«لحنلا بيساعيك اهزونك
 .[ههجو للهتي] هيلإ لبقيف هوعدي مث

 ءءاضيبلا “"ةرانملا دنع لزنيف «ميرم نبا حيسملا لجو زع هللا ثعب ذإ «كلذ ىلع مه امنيبف
 2" باب دنع هلتقيف .ءهكرديف هعبتيف نيكَلَم ةحنجأ ىلع هذي اعضاو ور نيب «قشمد ىقرش

 . «ىقرشلا

 نم ادابع تجرخأ دق ىنأ :ميرم نبا ىسيع ىلإ لجو زع هللا ىحوأ ذإ «كلذك مه امنيبف» :لاق

 مهو «جوجأمو جوجأي لجو زع هللا ثعبيف ءروطلا ىلإ ىدابع زوحف «مهلاتقب كل نادي ال ىدابع

 هللا لسريف «ءلجو زع هللا ىلإ هباحصأو ىسيع بغريف .نولسني بدح لك نم# :هللا لاق امك

 .ةدحاو سفن تومك «ىسرَف نوحبصيف «مهباقر ىف ًاَفْعَن مهيلع

 ىسيع بغ ريف «مهنتنو مهمهز هألم دق الإ اتيب ضرألا ىف نودجي الف «هباحصأو ىسيع طبهيف

 . «هللا ءاش ثيح مهحرطتف مهلمحتف «تخبلا قانعاك ًاريط مهيلع لسريف « هللا ىلإ هباحصأو

 مهح رطتف : لاق  هريغ وأ - بعك نع ا ديزي نب ءاطع ىنثدحف ا نبا لاق

 .سمشلا علطم :لاق «[؟لبهّلا نيأو ديزي ابأ اي :تلقف :رباج نبا لاق] 5

 ئدح ضرألا لسغيف ءاموي نيعبرأ ريو الو ردم تيب هنم 6 ال ًارطم هّللا لسريو» :لاق

 ةنامرلا نم رفنلا لكأي لئمويفا :لاق . (كتكرب زو «كترمث ىتبنأ :ضرألل لاقيو «ةقلزلاك اهكرتي

 ةحقللاو «سانلا نم افلا ىفكتل لبإلا نم ةَحقّللا نإ ىتح ء«لسرلا ىف كرابيو ءاهفحقب نولظتسيو

 .(«تيبلا لهأ ىفكت منغلا نم ةاشلاو «ذخفلا ىفكت رقبلا نم

 .؟ريرج» :ت یف (۳) . «لزانملا» : ت یف () .دنسملاو ا ف نم ةدايز ()

 .«نوکی» :ت ىف (5) .دنسملاو ءأ «ف نم ةدايز (6) .«ىلسلسلا» :ت ىف ()



 ال سس للا (4۷ )946  تايآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 لك حور ضبقتف «مهطابآ تحت ةبيط احير لجو زع هللا ثعب ذإ كلذ ىلع مه امنيبف» :لاق
 .«ةعاسلا موقت مهيلعو ءريمحلا جراهت نوجراهتي سانلا رارش ىقبيو - نمؤم لك :لاق وأ  ملسم

 نب نمحرلا دبع نع «قرط نم ننسلا لهأ ةيقب عم هاورف «ىراخبلا نود ملسم هجارخإب '"'درفنا
 . حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو 1 «رباج نب ديزي

 نبا نع «ورمع نب دمحم انثدح ءرشب نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ثلاثلا ثيدحلا

 مكنإ» :لاقف برقع ةغدل نم هعبصأ بصاع وهو ةي هللا لوسر بطخ :تلاق هتلاخ نع «ةَّلمرح
 «هوجولا ضارع جوجأمو جوجأي ىتأي ىتح «ًاودع نولتاقت نولازت ال مكنإو 7 ودع الز: نرل

 اولا مههوجو نأك «نولسني بَدَح لك نم «فاعّشلا بهص «نويعلا راغص

 «ىجلدملا ةلمرح نب هللا دبع نب دلاخ نع «ورمع نب دمحم ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاور اذكو

 , 9 هلثم ركذف ليلك ىبنلا نع «هل ةلاخ نع

 نع ھه قع ءدمحأ مامإلا ةياور نم فارعألا ةروس رک نيش ىف عدمت :عبارلا ثيدحلا

 تيقل :لاق ةي هللا لوسر نع ءدوعسم نبا نع ةَراَفَع نب رثؤم نع ءميَحَس نبا ةّلَبج نع «ماوعلا
 ىلإ مهرمأ اودرف «ةعاسلا رمأ اوركاذتف :لاق «مالسلا مهيلع «ىسيعو ىسومو ميهاربإ ىب ىرسأ ةليل

 مهرمأ اودرف . "اهب یل ملع ال :لاقف ءىسوم ىلإ مهرمأ اودرف « اهب یل ملع ال :لاقف «ميهاربإ
 .«جراخ لاجدلا نأ ىبر ىلإ دهع اهيفو «هللا الإ دحأ اهب ملعي الف اهتبجو امأ :لاقف «ىسيع ىلإ

 نإ ىتح «ىنآر اذإ هللا هكلهيف» :لاق «صاصرلا بوذي امك باذ ىنآر اذإف «نابيضق ىعمو» :لاق

 سانلا عجري مث «هّللا مهكلهيف» :لاق .«هلتقاف لاعتف ءًارفاك ىتحت نإ ملسم اي :لوقي رجشلاو رجحلا

 «نولسني بدح لك نم مهو جوجأمو جوجأي جرخي كلذ دنعف» :لاق .«مهناطوأو مهدالب ىلإ

 عجري مث :لاق .«هوبرش الإ ءام ىلع نورمي الو «هوكلهأ الإ ءىش ىلع نوتأي "ال «مهدالب نوؤطيف

 ءمهحير نتن نم ضرألا ىوجت ىتح «مهتييو مهكلهيف «مهيلع هللا وعدأف «مهنوكشي ىلإ سانلا

 ناك اذإ كلذ نأ ىبر ىلإ دهع اميفف .رحبلا ىف مهفذقي ىتح «مهداسجأ فرتجيف رطملا هللا لزنيو
 .«اراهن وأ اليل اهدالوب مهؤجقت ىتم اهلهأ ىردي ال ملا لماحلاك ةعاسلا نأ «كلذك

)۱۰( 
 هب «بشوح نب ماوعلا نع «نوراه نب ديزي نع «راشب نب دمحم نع «هجام نبا هاورو

 .«درفناو» :ت ىف (۲) .«كلذك مه» :ف ىف )١(

 ىربكلا ىئاسنلا ننسو (؟0-751) مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۳۲۱( مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۱۳۷) مقرب ملسم حيحصو )٤/ ۱۸١( دنسملا )۳(

 )٤۰۷٥(. مقرب هجام نبا ننسو (۱۰۷۸۳) مقرب

 .«مکل ودع ال» :أ ءف ءت یف )٤(

 .(؟١5ا//86) دنسملا (0)

 . (اهيف» :ت ىف (۸ .0 .«ءاوس هلثم» :أ ءت ىف (5)

 .(الو» :ف «ت ىف (9)

 .فارعألا ةروس نم ١41 :ةيآلا ريسفت دنع قبسو )4١-4( مقرب هجام نبا ننسو )١/ ۳۷١( دنسملا )٠١(



 (91/ )46  تايآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزحلا لل _ لل _ ل لس م0

 جوجأي تحف اَذإ تح : لجو رع هللا باتك ىف كلذ قيدصت دجوو ؛ ماوعلا كا :دازو هوحن

 .(نولسني باح لک نم مهو جوجأمو

 ب «ةلبج ثيدح نم انه اه ريرج نبا هاورو

 .كلذك فلسلا نع راثآلاو ءادج ةريثك اذه ىف ثيداحألاو

 «لاله نب ديمح نع «دحاو ريغ نع هرّمْعَم ثيدح نم «متاح ىبأ نباو ريرج نبا ىور دقو

 نيذلا عمسي ىتح اورفح «جوجأمو جوجأي جورخ دنع ناك اذإ :بعك لاق :لاق فيصلا ىبأ نع
 دغلا نم نوئيجيف .ناك امك هللا هديعيف ءجرخنف ادغ ءىجن :اولاق ليللا ناك اذإف «مهسوؤف عرق مهنولي

 ليللا ناك اذإف «مهسوؤف عرق مهنولي نيذلا عمسي ىتح نورفحيف «ناك امك هللا هداعأ دق هنودجيف

 امك هنودجيف دغلا نم نوئيجيف . هللا ءاش نإ جرخنف ادغ ءىجن :لوقب مهنم لجر ناسل ىلع هللا ىقلأ

 ةيناثلا ةرمزلا رمت مث ءاهءام نوبرشيف «ةريحبلاب ىلوألا ةرمزلا رمتف .اوجرخي ىتح نورفحيف «هوكرت
 الف «مهنم سانلا رفيو «ءام ةرم انه اه ناك دق :'”نولوقيف ةثلاثلا ةرمزلا رمت مث ءاهنيط نوسحليف

 لهأ انبلغ :نولوقيف ءامدلاب ةَبْضَحُم هيلإ عجرتف ءامسلا ىلإ مهماهسب نومري مث .ءىش مهل موقي
 الو ةقاط ال «مهللا» :لوقيف «مالسلا هيلع «ميرم نبا ىسيع مهيلع وعديف .ءامسلا لهأو ضرألا

 «مهباقر "”سرفيف .فغنلا :هل لاقي ادود مهيلع هللا طلسيف ««تئش امب مهانفكاف «مهب انل نيدي

 رهطي «ةايحلا» :اهل لاقي انيع هللا ثعبيو ءرحبلا ىف مهيقلتف اهريقانمب مهذخأت اريط مهيلع هللا ثعبيو

 - تيبلا لهأ : E امو :ليق . «نكسلا اهنم عشيل ةنامرلا نإ ىتح ءاهتبنيو ضرألا هللا

 مجرم نما: نع" ثعبيف :لاق .هديري نيتقيوسلا اذ نأ خيرصلا مهانأ ذإ كلذك سالا امنيف» :لاق

 «ةبيط ةينامي احير هللا تجب قيرطلا ضعت د ةئامعبسلا نيب وأ «ةئامعبس ةعيلط

 ةعاسلا لثمق «مئاهبلا ٌدَفاَسَت امك نودفاستيف «سانلا  جاجع ىقبي مث «نمؤم لك حور اهيف ضبقيف

 وأ - ائيش اذه ىلوق دعب فلكت نمف :بعك لاق ؟عضت ىتم اهرظتني هسرف لوح فيطي لجر لثمك
 , '"7فلكتملا وهف  ائيش اذه ىملع دعب

 .رابخألا حيحص نم هل دهش امل «رابحألا بعك تاقايس نسحأ نم اذه

 ناميلس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو ٠ قيتعلا تيبلا جحي ميرم نبا ىسيع نأ ثيدحلا ىف تبث دقو

 هللا لوسر لاق :لاق ديعس ىبأ نع ةَبتع ىبأ نب هللا دبع نع «ةداتق نع «نارمع انثدح «دواد نبا
 ما

 . "”ىراخبلا هجارخإب درفنا .«جوجأمو جوجأي جورخ دعب ٌنرَمَتعيلو «تيبلا اذه نجحيلا : ةي

 )١( ىربطلا ريسفت )۱۷/ ۷۲(.

 .2«ىسيع هللا ثعبيف» :ت ىف (4) .«شرفیف» :ت یف (۳) .«لوقيف» :ت ىف (۲)

 .«نم جاجع» :ف «ت ىف (5)

 )١( ىربطلا ريسفت )١/١9/9(.

 )٠١۹۳(. مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۷ /۳) دنسملا (۷)



 ۷ )٩۸ -۱١۳( تايآلا :ءايبثألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 «لبالبلاو لزالزلاو لاوهألا هذه تدجو اذإ «ةمايقلا موي : ىنعي € قحلا دعولا برتْقاو# :هلوقو
 لاق اذهلو .[۸ :رمقلا] «رسع موي اذه  :نورفاكلا لاق تعقوو تناك اذإف «تبرتقاو ةعاسلا تفزأ
 اي :ماظعلا رومألا نم هنودهاشي ام ةدش نم :ىأ «اورفك نيذّلا راصبأ ةصخاش يه اَذِإَف » : ىلاعت
 نوفرتعي 24 َنيِملاَظ انك لب# ءايندلا ىف :ىأ اذه نم ةَلََع يف اتك دق اليو ايا :نولوقي :ىأ كانليو
 كلذ مهعفني ال ثيح .«مهسفنأل مهملظب

 سم مساهم 22

 ةهلآ ءالؤه ناك ول 69 نودراو اَهَل متنا منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكن »

 تّ يذلا نإ 629 َنوُعمْسُي ال اهيف مهو ريفز اهيف مهل 69 َدودلاَ اهيف لکو اهودرو ام

 مه هرب رم م م دس o ع - 0 ~

 مهسا تهتشا ام يف مهو اهسيسح نوعمسي ال ©0 نودعبم اهنع كوا ىنسحلا ام مهل
 ا 3 وار مرنم م

 متنك يذلا مكسموي اذه ةكئالملا مهاَقَلتَتَو ربكألا عزفلا مهنزحي ال OD نودلاخ

 . 4 62 نودعوت

 :ناثوألاو مانصألا ةدبع نم مهنيدب ناد نمو « شيرق ىكرشم نم ةكم لهأل ابطاخم ىلاعت لوفي

 اهدوقو» : هلوقك ىنعي ءاهدوقو ىأ :سابع نبا لاق , منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكّنإ»

 .[5 : ميرحتلا] 4ةراَجحْلاَو ساّنلا

 «منهج بصح# :لاق ةياور ىفو . منهج رجش : ىنعمب 4 منهج بصحإل :اضيأ سابع نبا لاقو

 .ةيجنزلاب « منهج بطح :ىنعي

 .امهنع هللا ىضر  ةشئاعو ىلع ةءارق ىف كلذك ىهو .اهبطح :ةداتقو «ةمركعو «دهاجم لاقو

 .اهيف هب ىمري ام : ىأ منهج بصح :كاحضلا لاقو

 . بيرق عيمجلاو .هريغ لاق اذكو

 هذه 0 : ىنعي «اهودرو ام ةهلآ ءالؤه ناك ول «نولخاد :ىأ «نودراو اهل متنأ» :هلوقو

 ایف لكو» ءاهولخد الو «رانلا اودرو امل ةحيحص ةهلآ هللا نود نم اهومتذختا ىتلا دادنألاو مدع

 اهيف مهل» :لاق امك ,«ر يفز اهيف مهلإ» «نودلاخ اهيف مهلك 00 نودباعلا : ىأ (نودلاخ

 ال اهیف مهر «مهسافنأ جولو :قيهشلاو .مهسافنأ جورخ :ريفزلاو ء.[6١١1 :دوه] «قيهشو ريفز
 6 نوعمسي

 انثدح «ليضف نبا انثدح «ىسفانّطلا دمحم نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق
 ماع «رانلا ىف دلخي نم ىقب اذإ :دوعسم نبا لاق :لاق هيبأ نع  ىدوعسملا : ىنعي  نمحرلادبع

 الت مث «هريغ رانلا ىف بذعي هنأ مهنم دحأ یری الف «ران نم ريماسم اهيف «ران نم تيباوت ىف



 *٠١( ۔ ۹۸) تايآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزحلا لب م ل لالا

 . (نوعمسي ال اهيف مهو ريفز اهيف مهل : هللادبع

 نع « NEE سنوي نع «ىدوعسملا نع «دمحم نب جاجح ثيدح نم «ريرج نبا هاورو )

 .هركذف دوعسم نبا

 +ةفاعسلا ةةريغ لاقو- .ةمخرلا :ةمركع لاق :«ىتسحلا اتم مهل تقبس نيذلا نإ ل :هلوقو
 ءادعسلا ركذب فطع «هللاب مهكرش ببسب مهباذعو رانلا لهأ ىلاعت ركذ امل ,«نودعبم اهنع كتلوأ»

 ىف ةحلاصلا لامعألا اوفلسأو «ةداعسلا هللا نم مهل تقبس نيذلا مهو ء"هلسرو هللاب نينمؤملا نم

 اإ ناسحإلا ءازج له# لاقو :[15 :سنوي] 4ةدايزر ىنسحلا اونسحأ نيذلل 8 :لاق امك ءايندلا

 نم مهاجنف «مهباوثو' مهلآم هللا نجا ءايندلا یف لمعلا اونسحأ امكف 5١[« :نمحرلا] «ناسحإلا

 : ىأ «اهسيسح نوعمسي ال . نودعبم اهنع كتلوأ » :لاقف .باوثلا ليزج مهل "”لصَحو «باذعلا

 .داسجألا ىف اهقيرح

 «ةملس نب دامح انثدح «نافع انثدح «رامع نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 لا ىلع تايح :لاق , 6 اهسيسح نوعمسي الل :نامثع ىبأ نع < لاا نق رع «هيبأ نع

 .سح سح :لاق مهتعسل اذإف «مهعسلت

 مهل لصحو «بوهرملاو روذحملا نم مهملسف : (نودلاخ مهسفنأ تّهتشا ام يف مهو» :هلوقو

 .بوبحملاو بولطملا

 ديزي ىبأ نب نسحلا نب دمحم انثدح « جيرس ىبأ نب دمحأ انثدح « ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 رجس د لاق يشب نب نامعتلا نع يشب نب نامعتلا مع نبا نع «ميلس ىبأ نب ر ثيل نع «ىنادمهلا

 رمعو «مهنم انأ :لاق «نودعبم اهنع كئلوأ ئتسحلا اتم مهل تقبس نيذّلا نإ :ًارقف «ةليل تاذ ىلع عم

 :لاق مهنم دعس : :لاق وأ مهنم نمخ لا دبعو «مهنم ةحلطو « مهنم ريبزلاو « مهنم نامثعو « مهنم

 . (اهسيسح نوعمسي ال» :لوقي وهو .هبوث رجي هنظأو «ماقف ة ةالصلا تميقأو

 لوقي الع تعمس-:لاق "طاع قي دمحم نع 6 ىكملا تسوي نغ ‹رشب ىبأ نع «ةبعش لاقو

 .هباحصأو نامثع : لاق «ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا نإإ» :هلوق ىف

 نع  كهام نباب سيلو دعس نب فسوي ثيدح نم ريرج نبا هاورو ءاضيأ متاح ىبأ نبا هاورو

 0 :هظفلو هركذف 0 «بطاح نب دمحم

 .ًايثج اهيف رافكلا | ىقبيو o e هّللا ءايلوأ 2 : (نودعبم

 .؟لعجوا :ت ىف (۳) .«هلوسرو» :ت یف (0) .«نابح نبا» :ت ىف )١(

 .«بطاخ» :ت ىف (5) .؟ميقتسملا طارصلا ىلع» :ت ىف (5) .؟ىريرجلا نامثع ىبأ نع) :أ ءف ءت ىف (4)



 08# سبب سس (1.۳-_ )٩۹۸ تایآلا : ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ‹«حيسملاو ريزع مهنم جرخو «نيدوبعملا نم ءانثتسا تلزن لب :نورخآ لاقو ءهانركذ امل قباطم اذهف

 نما نبا نع «ءاطع نع ا eR محم رب اح لاك امج

 ,«ىتسحلا اتم مهل تقبس نيذّلا نإ :لاقف: یس مث .4مّنَهَج بصح هّللا نود نم نودبعت امو مک

 «ةمركع لاق اذكو . لجو زع هللا TS وحنو « ىسيعو «ةكئالملا مه : قاف

 .ےیرج نباو «نسحلاو

 ىف تلزن :لاق «ىتسحلا انَم مهل تقبس نيذلا نإ :هلوق ىف سابع نبا نع ا لاقو

 .مالسلا امهيلع ءريزعو ميرم نبا ىسيع

 انثدح «ريهز ا دخ ارسم دب ىع ن نيسملا ادع »ىلا انتذدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ءىش لك :لاق «ىتسحلا اتم مهل تقبس نيذّلا نإ .:هلوق ىف ىلَع نع «غبصألا نع «فيِرَط نب دعس
 . فيعض هدانسإ .ميرم نبا ىسيعو رمقلاو سمشلا الإ رانلا ىف هللا نود نم دبعي

 . ةكئالملاو «زّيْزَعو «ىسيع :لاق «نودعبم اهنع كتلوأ» :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 ر قد دعس نج وو اذكو» «رهقلاو لاو لو < بيرو: ىع ةاحملالاقو
 .دحاو ريغو حلاص ىبأو

 «ءىناخرلا بوقعي نب لضفلا انثدح :لاقف ءادج بيرغ ًاثيدح كلذ ىف متاح ىبأ نبا ىور دقو

 نع. «ةريره ىبأ نع «ثيغم نع «ميلس ىبأ نب ثيللا انثدح .كلملا دبع نب ةملسم نب ديعس انثدح

 ءزيرعو «ىسيع :لاق (نوذعبم اهنع كوا ىتسحلا اتم مهل تقَبس نيذّلا نإ :هلوق ىف ةي ىبنلا
 . ئالار

 :هيودرم نب ركب وبأ لاق «نيكرشملا ةرظانمو ىرعبزلا نبا ةصق مهضعب ركذو

 نب دمحم نب ميهاربإ انثدح «ىطاغألا نسح نب دمحم انثدح «لهس نب ىلع نب دمحم انثدح

 سابع نبا نع «ةمركع نع  نابأ نبا :ىنعي  مكحلا انثدح «ميكح ىبأ نب ديزي انثدح ةرعرع

 امو مكّنإ» E هللا نأ معزت :لاقف كي ىبنلا ىلإ ىرعبزلا نب هللا دبع ءاج : لاق
 رمقلاو سمشلا تدبع دق :ىرعبزلا نبا لاقف ,«نوذراو اهل متنأ منهج بصح هللا نود نم نودع

Eراقم ميرم نبا برض اًملو» :تلزنف الا عمر راتلا ىف لوف لك ويزرع نبا یو ريزعو  
 مث «(نومصخ موق مه لب الج الإ كل هوبرض ام وه ما ريخ انتهلاأ اولاقو . نودصي هنم كموق اذإ

 E ظفاحلا هاور .«نودعبم اهنع كئلوأ ئتسحلا اتم مهل تقبس نيذْا نإ» :تلزن

 . «ةراتخملا ثيداحألا»

 .«جيرج نباو هجام نباو» :ت ىف (؟) .«لاقف» :ف ىف )١(
 .نافيعض امهو ميلس ىبأ نب , ثيل هخيشو ةملسم نب ديعس هدانسإ ىفو ()

 . (الثم» :ت ىف (:)



 نم يمر <N a نيشاقلا ولن دبي يح جب < سح#ب

 نع - ,ىروثلا : یی -نايفس انثذح «ةبقع نب ةصييق انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مکا :تلزن ال :لاق سابع نبا نع ءهباحضأ نع ٤ «شمعألا

 ولو :تلزنف ؟هللا نود نم نودّبعي ىسيعو ؛ريزعو ‹ةكئالملاف : :نوكرشملا لاق «نودراو اهل متنأ

 .(نردلاخ اهيف لكل «نودبعي ىتلا ةهلآلا «(اهودرو ام ةهلآ ءالؤَه ناك

 «كلذ لثم سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «بئاسلا ن نب ءاطع نع يدك یا عا و

 .(نودعبم اهنع كتلوُأ ئتسحلا ان مهل تقبس نيذّلا نِإط :تلزنف لاقو

 لوسر سلجو :«ةريسلا» باتك ىف ا ر "راسي نب قاحسإ نب دمحم “"[مامإلا] لاقو

 ء«مهعم سلج ىتح ثراحلا نب رضنلا ءاجف «دجسملا ىف ةريغملا نب ديلولا عم ًاموي - ىنخلب اميف - هللا

 «ثراحلا نب رضنلا هل ضرعف هك هللا لوسر ملكتف «شيرق ا ا 9

 منهج بصح هللا نود نم َنوُدُبعَت امو مُكّنإ) مهيلعو هيلع التو .همحفأ ىتح هيَ هللا لوسر هملكف

 نب هللا دبع لبقأو لكك هللا لوسر ماق مث .4”*2نوعمسي ال اهيف مهر : هلوق ىلإ (نودراو اهل متنأ

 نب رضنلا ماق ام هللاو :ىرعبزلا نب هللا دبعل ةريغملا نب ديلولا لاقف «سلج ىتح ىمهسلا ىرعبزلا

 تيم يف هلع A SE ءدعق الو ًافنآ بلطملا دبع نبال ثراحلا

 هللا نود نم "دبع ام لك :ًادمحم اولسف «هتمصخل هتدجو ول هللاو امأ :ئرعبزلا نب هللا دبع لاقف

 ؟ميرم نبا ىسيع دبعت ىراصنلاو «ًاريزع دبعت دوهيلاو «ةكئالملا دبعن نحنف «هدبع نم عم منهج ىف
 .مصاخو جتحا دق هنأ اوأرو «ىرعبزلا نب هللا دبع لوق نم «سلجملا ىف هعم ناك نمو ديلولا بجعف

 مهنإ ,هدبع نم عم وهف هللا نود نم َدّبعي نأ بح نم لكا :لاقف ل

 كنلوأ ئتسحلا ام مهل تقبس نيذلا نإ ل : هللا لزنأو . هتدابعب (1'مهترمأ نم (*”نيطايشلا نودبعي امإ

 ا نمو زيزعو شيع نيا هر ل ولسا ير اب ل ل ع نرد نودعبم اهنع

 نم ًابابرآ ةلالضلا لهأ نم مهدبعي نم مهذختاف ءهللا ةعاط ىلع اوضم نيذلا «نابهرلاو رابحألا نم

 ادو نمحرلا َدَحَنا اولاقول : هللا تانب مهنأو «ةكئالملا نودبعي مهنأ «نوركذي اميف لزتو . هللا نود

 نم هَلِإ نإ مهنم لقي نمو» : هلوق ىلإ < نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال . نومركم دابع لب هتاحبس
 «ىسيع رمأ نم ركذ اميف رت ا :ءايبنالا] «نيملاظلا يزجن كلذك منهج هيزجن كلف هنود

 الفم میرم نبا برض ملول : : هتموصخو هتجح نم هرضح نمو ديلولا بجعو «هللا نود نم دبعي هنأو
 دبع الإ وه نإ . نومصخ موق مه لب الدج لإ كَل هوبرض ام وه ما ريح انآ اولاقو . نودصي هنم كموق اذإ

 ةعاّسلل معَ هنو. نوفلخي ضرألا يف ةكئالَم مكنم العجل ءاشت ولو . ليئارسإ ينب الم هانلعجو هيلع انمعنأ

 .أ «ف نم ةدايز (؟) . «ةكتالملاو» :تاىف )١(

 .«سلجملا» :ف ىف )٤( . «راشب نبا» :ت ىف (۳)

ي ال اهيف مهو ريفر اهيف مهل .نودلاخ اهيف لكو اهودرو ام ةهلآ ءالؤه ناك ول .نودراو اهل متنأ» :ف «ت ىف (4)
 .«نوعمس

 . «ناطيشلا» :ف «ت ىف (۸) . «نودبعيا :ت یف (۷) .2؟نودبعتا :ت یف ()

 .«مهرمأل :ف ىف (9)



 ۳۸۱ ٠١( 5) ةيآلا :ءايبنألا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ءارباد ىتوملا ءايحإ نم تايآلا نم هيدي ىلع تعضو ام : ىأ oV - 5١[ :فرخزلا] € اهب نرتمت الف

 4 ميقتسم طارص اذه نوعبّتاو اهب نرَتمت الفل :لوقي «ةعاسلا ملع ىلع ًاليلد هب ىفكف «ماقسألا

 0 رخالا]

 مهتدابع ىف ةكم لهأل ًاباطخ تلزن امنإ ةيآلا نأل ؛ريبك أطخ ىرعبزلا نبا هلاق ىذلا اذهو

 نودبعت امو مكَنإ» : لاق اذهلو ؛اهيدباعل اخييرتو اميرقت تلد نوكيل «لقعت ال دامج ىه ىتلا مانصألا

 لمع هل "نم و و دزعلاو حيسملا اذه ىَلَع دروي فيكف < ,4 منهج بصح هلا نود نم

 لقعي ال امل «ام» نأ ىلع باوجلا ىف ه هريسفت ىف ريرج نبا لوعو .هدبع نم ةدابعب ضرب ملو ‹حلاص

 .برعلا دنع

 نيملسملا ىجاهي ناكو .نيروهشملا ءارعشلا نم ناكو «كلذ دعب ىرعبزلا نب هللا دبع ملسأ دقو

 .ًارذتعم لاق مث ءالوأ

 روب انآ ْذإ تقتف ام قتار ىناسل نإ ءكيلملا لوس اي
 ومر رە ر ر © مر 8 22 ےک قا

 ر وبثم هيم لام نمو ىلا نس ىف ناطيشلا ىراجأ ْذِ
 نب ىيحي نع «قازرلا دبع هاور .توملا كلذب دارملا ليق :«ربكألا عزفلا مهنزحي ال# :هلوقو

 .ءاطع نع ةعيبر

 “)ديعس ناتس وبأو «سابع نبا نع ىفوعلا هلاق .روصلا ىف ةخفنلا :ربكألا عزفلاب دارملا :ليقو

 .هريسفت ىف ريرج نبا هراتخاو ؛ىنابيشلا نانس نبا

 :فريصتلا نا هلاق را نلإ كلا مري نع نيكو

 . جيرج نباو «ریبج نب ديعس هلاق ةا ىلع نانلا قطن نيس لو

 .هنع «متاح ىبأ نبا هاور اميف «ىلذهلا ركب وبأ هلاق .رانلاو ةنجلا نيب توملا حّبذُي نيح :ليقو

 مهرشبت «ةكئالملا مهل لوقت :ىنعي ,«دودعوُت مك يذلا مكموي اذه ةكئالملا مهاًقتتر» :هلوقو

 کریس اھ اولیا : ىأ «نودعوت متنك يذلا مكموي اذهل : مهروبق نم اوجرخ اذإ مهداعم موي

 انك اَنِإ انيلع ادعو هديعت قلخ لوا انأدب امك بتكلل كلل لجّسل | ىطك ءامسلا يوطن موي ل

 )١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )١/١۸( هريسفت ىف ىربطلا هاورو. )/075/11.

 .؟نمنو» :ت یف () .اريزعوا :ف ىف (0)

 .([۱۹/۲) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف نيتيبلا ()

 .«اولمأف» :ت ىف (۷) .«ىنادمهلا» : ءف ىف (7) .؟دعس» :أ «ف «ت ىف (5)



 ٠١( 5) ةيآلا :ءايبنألا الا غل يي و ل لااا
 ا ا

 ع ىو هايم همني تاَيطم تاوسلاو ةمايقل موب هن امج ضرألاو هر ىح هلا اوزدق توج

 ىراخبلا لاق دقو [۷ :رمزلا] € توكرشي

 «رمع نبا نع «عفان نع هللا ديبع نع «ىيحي نب مساقلا ىمع ىنثدح «دمحم نب مدقم انثدح

 .'«هنيميب تاومسلا نوكتو «نيضرألا ةمايقلا موي ضبقي هللا نإ» :لاق ايب هللا لوسر نع

 . هللا همحر «ىراخبلا هجولا اذه نم هب درفنا

 نب دمحم انثدح فرا جاجحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاق سابع نبا نع «ىدزألا ءازوجلا ىبأ نع «"”ىدزألا حيلملا ىبأ نع «"لصاولا ىبأ نع «ةملس

 كلذ ىوطي «ةقيلخلا نم اهيف امب عبسلا نيضرألاو ةقيلخلا نم اهيف امب عبسلا تاومسلا “هللا ىوطي
 .ةلدرخ ةلزنمب هدي ىف هلك كلذ نوكي «هنيميب هلک

 :انهاه 27[لجسلاب دارملا :ليقو .باتكلا] لجسلاب دارملا :ليق :«بتكلل لجّسلا يَطَكل :هلوقو
 . ةكئالملا نم كلم

 انثدح «ءنامي نب ىيحي انثدح «ءالعلا نب دمحم انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ٍلجّسلا يطك ءامّسلا يوطن موي :ىلاعت هلوق ىف رمع نبا نع «هيبأ نع «ىعجشألا ءافولا وبأ
 .ًارون اهبتكا :لاق رافغتسالاب دعص اذإف ءكَلَم : لجسلا : لاق (بتكلل

 .هب «نامي نبا نع «بیرک ىبأ نع «ریرج نبا هاور اذكهو

 . كلم لجسلا نأ نيسحلا نب ىلع نب دمحم '”رفعج ىبأ نع یورو :متاح ىبأ نبا لاق

 ىلإ هباتك “عفر ناسنإلا تام اذإف ءفحصلاب لكوم كلم :لجسلا :ةيآلا هذه ىف ىدسلا لاقو

 . ةمايقلا موي ىلإ هعفرو «هاوطف لجسلا

 : ىحولا ةي ىبنلل بتكي ناك «یباحص لجر مسا هب دارملا :ليقو

 نع «سيق نب حون انثدح «ىمضُهَجلا ىلع نب رصن انثدح «ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ,2 0[ باتكلل لجّسلا يطك ءامسلا يوطن مويا»] : سابع نبا نع ءءازوجلا ىبأ نع «كلام نب ورمع

 . لجرلا وه : لجسلا :لاق

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )۷٤١۲(.

 .«هيلإ) :ت ىف )٤( .؟ىدوألا» :ت یف (۳) .«لصاوملا» :ت ىف ()

 .«صفح ىبأ) : ت یف (۷) .ف نم ةدايز )١( .«كلذ هلك» :ف ىف )٥(

 .ف نم ةدايز (9) .؟عفد» :ت یف (۸)



 )٤ ٠١( A1 ةيآلا :ءايبنألا ةروس  سماخلا ءزجلا

 نع «ءازوجلا ىبأ نع «كلام نب ورمع نع  ىذوعلا وه - بعك نب ديزي ىنربخأو :حون لاق
 2 ىل تاک لجسلا : لاق ساغ نبا

 «بعك نب ديزي نع «سيق نب حون نع «''”ديعس نب ةبيتق نع ىئاسنلاو دواد وبأ هاور اذكهو
 . )هلك ىبنلل "9”بتاك لجسلا :لاق «سابع نبا نع «ءازوجلا ىبأ نع «كلام نب ورمع نع

 نب ىيحي ةياور نم ىدع نبا هاورو .مدقت امك «ىمضهجلا ىلع نب رصن نع ريرج نبا هاورو
 تاک 206297 ملل ناك علاق سابع نبا نع «ءازوجلا ىبأ نع «هيبأ نع روع
 لجسلا ىوطي امك :لاق .4بتكلل لجّسلا يطك ءامّسلا يوطن موي# :هلوق وهو لجسلا ىمسي
 . "ظوفحم ريغ وهو :لاق مث «ءامسلا ىوطن كلذك ا

 بوقعي نب دمحم نب دمحم انأبنأ «ىناَقَرَبلا ركب وبأ انأبنأ :هخيرات ىف ىدادغبلا بيطخلا لاقو

 نع «ريمن نب هللا دبع نع «مهثدح ديعس نب نادمح نأ «ىخركلا نسحلا نب دمحأ انأبنأ .ىجاجحلا
 , والك ىبنلل بتاك :لجسلا :لاق ءرمع نبا نع «عفان نع ءرمع نب هللا ديبع

 «سابع نبا نع مدقت ام كلذكو ءالصأ حصي ال ءرمع نبا نع عفان ثيدح نم ًادج ركنم اذهو

 ننس ىف ناك نإو - a نو ةعامجب حزبص قر .ًاضيأ حصي ال «هريغو دواد ىبأ ةياور نم
 متخو «هلجأ ىف أسّنو «هرمع ىف هللا حسف «ىّزملا جاجحلا وبأ ريبكلا ظفاحلا انخيش مهنم  دواد ىبأ

 وبأ مامإلا ىدصت دقو .دمحلا هلو < (!ةدح ىلع ًاءزج ثيدحلا اذهل تدرفأ دقو «هلمع حلاصب هل
 ا ا لحس ةباحملا ىف: ف تال :لاقو ءدر متأ هدرو «ثيدحلا اذه ىلع ناكل روج نب ری

 «كلذ ىف دلل هيك قدضو «لجسلا همسا دحأ مهيف سیلو «نوفورعم هيَ ىبنلا تاکو «لجسلا

 ىلع دمتعا امنإف ءاذه ةباحصلا ءامسأ ىف ركذ نم امأو .ثيدحلا اذه ةراكن ىلع ةلدألا ىوقأ نم وهو
 هلاق «ةفيحصلا ىه لجسلا نأ سابع نبا نع حيحصلاو .ملعأ هللاو «هريغ ىلع ال «ثيدحلا اذه
 نبا هراتخاو .دحاو عو «ةداتقو «دهاجم كلذ ىلع صنو .هنع .ىفوعلاو ةحلط ىبأ نب ىلع

 لجسلا يطك ءامسلا يوطن موي» :مالكلا ىنعم ھر اذه ىلعف «ةغللا ىف فورعملا هنأل ؛ريرج
 : تافاصلا] نيبجلل هلتو املسأ امل رت تركت ع تاکلا دما ىلغ : ىأ «بتكلل

 .ملعأ هللاو «ةغللا ىف رئاظن هلو «نيبجلا ىلع :ىأ ٠١[«

 ديعي موي «ةلاحم ال نئاك اذه : ىنعي 4 نيلعاف انك نإ الع ادعو هديعن قلخ لوأ انأدب امك اط :هلوقو
 نم هنأل «عوقولا بجاو كلذو «مهتداعإ ىلع رداقلا وه مهأدب امك ءًاديدج ًاقلخ قئالخلا هللا

 .«تناک» :ت ىف (۳) .«دعسا :ت ىف (؟) .«تناک» :ت یف )١(
 )١١١۴۳١(. مقرب ىربكلا يئاسنلا ناسو (79475) مقرب دواد ىبأ ننس ()

 .«یمست تناک» :ت ىف (5) .«هّللا لوسرل ناك» :ت ىف (5)
 ٠١( 8 /0) لماكلا (۷)

(A)١108(. /۸) دادغب خيرات  

 .أ ف نم ةدايز )١١( .«ةباحصلا ىف دحأ فرعي ال» :ف ىف )٠١١( .(هتدح» : ىف (9)



 EVA O SU فايقألا ةروس هب a gg ل <

 . ( نيلعاف انك اإ :لاق اذهلو .كلذ ىلع رداقلا وهو ءلدبي الو فلخي ال ىذلا هللا دعو ةلمج

 نب ةريغملا نع 4 « ةبعش انثدح : لاق O رفعج نباو عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 مكنإ» :لاقف ةظعومب ةي هللا لوسر انيف ماق :لاق سابع نبا نع 0 ا عسا نع هناجكتلا

 ؛«نيلعاف انك انإ انيلع ًادعو LA لجو زع هللا ىلإ نوروشحم

 ىف ةيآلا هده دنع ىراخملا ' نك . ةبعش ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاج رخأ «ثيدحلا مامت ركذو

0 , 

 . كلذ وحن لكي ")ىبنلا نع ةشئاع نع «دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل ىور دقو

 امك ءءىش لك كلهن :لاق 4هديعُت قْلَح لو انآدب امك :هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .ةرم لوأ ناك

 يف نإ 02 ® نوحلاّصلا يدابع اهْنِرَي ضرألا نأ ركذلا دعب نم روبَرلا يف اتبتك دقلو ط

 . 4 » َنيِمَلاَعْلَل ةمحر الإ كاتلسرأ امو © نيدباع موقل اغالَبل اذه

 ةثاروو «ةرخآلاو ايندلا ىف ةداعسلا نم «نيحلاصلا هدابعل هاضقو همتح امع اربخم ىلاعت لوقي

 (نيقتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اَهُنِروي هلل ضرألا نإ :ىلاعت هلوقك ءةرخآلاو ايندلا ىف ضرألا

 : رفاغ] «داهشألا موفي مويو اًيندلا ةايحلا يف اوُمآ نيدّلاو السر ٌرصََل اإ 8 :لاقو .[178 :فارعألا]
 نيذلا فّلختسا امك ضرألا يف مهتفلختسيل تاحلاّصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذّلا هللا دعو :لاقو ١[.

 ۾ :روا يآلا € ان موحد ن ماو مھل نعتز يدل مد مآ نکو مق نم
 لاق اذهلو ؛ةلاحم ال نئاك وهف ةيردقلاو ةيعرشلا بتكلا ىف روطسم بوتكم اذه نأ ىلاعت ربخأو

 :ىلاعت هلوق نع ريبج نب ديعس تلأس :شمعألا لاق .(ركذلا دعب نم روبزلا يف اتبتك دقلو» :ىلاعت

 .نآرقلاو «ليجنإلاو «ةاروتلا :روبزلا لاقف «ركذلا دعب نم روبزلا يف اتبتك دقلوإ»
 .باتكلا :روبزلا :دهاجم لاقو

 «دواد ىلع لزنأ ىذلا :روبزلا :دحاو ريغو «ةداتقو «نسحلاو «ىبعشلاو «سابع نبا لاقو

 .نآرقلا :روبزلا :سابع نبا نعو ءةاروتلا :ركذلاو

 ی ن ام لاقؤ

 .دنسملا نم تبثملاو «ىنعملا نافعو «رفعج نباو# :أ ف تاه ىف (0) .«هتداعإ» :ت ىف )١(

 1 . ؟هركذلا :أ ءف ىفو «؟هركذو» :ت یف (4) .«اولاق» :ت ىف (۳)
 )٥( دنسملا )١/767( مقرب ىراخبلا حيحصو c(0) )٤۷٤۰( مقرب ملسم حيحصو )5850(.

 ) )5.«ناقرفلا» :أ ىف (۸) .أ ف نم ةدايز (۷) .«هّللا لوسر نع» :ف «ت ىف



 س ا ةوؤس د شالا نول

 . هللا دنع باتكلا مأ :ركذلاو ءركذلا دعب بتكلا :روبزلا :دهاجم لاقو

 نال ع ىلا بتكلا 0 E ا دع نر . ظوفحلا حوللا وه

 . كلذ لبق ءايشألا هيف بتكي“ ” ىذلا باتكلا مأ :ركذلاو

 هملع قباسو روبزلاو ةاروتلا ىف "'هناحبس هللا ربخأ :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 .نوحلاصلا مهو «ةنجلا مهلخديو ضرألا ايب دمحم ةمأ ثروي نأ «ضرألاو تاومسلا نوكت نأ لبق

 لاق اذكو . ةنجلا ضرأ :لاق (نوحلاصلا يدابع اهثري ضرألا نأ 8 : سابع نبا نع «دهاجم لاقو

 «سنأ نب عيبرلاو ‹حلاص وبأو «ىدسلاو «ةداتقو « ىبعشلاو 0 نب ديعسو «دهاجمو «ةيلاعلا وبأ

 . [ىلاعت هللا مهمحر] ىروثلاو

 دمحم اندبع ىلع هانلزنأ ىذلا نآرقلا اذه ىف نإ :ىأ «نيدباع موقل اغالبل اذه يف نإ 8 :هلوقو

 ةعاط اورثآو ءهيضرو هبحأو هعرش اب هللا اودبع نيذلا مهو «نيدباع موقل ةيافكو ةعفنل :اغالبل لكي

 . مهسفنأ تاوهشو ناطيشلا ةعاط ىلع هللا

 ةمحر اب دمحم لَعَج هللا نأ ىلاعت ربخي :(نيملاعلل ةمحر الإ كاتلسرأ امو :  [ىلاعت] هلوقو

 اينذلا: ىف دعس ' ةمعتلا هذه: ركشو ةمحنرلا هذه لبق نمف <« «مهلك مهل ةمحر هلسرأ :ىأ «نيملاعلل

 اوُندَب نيذّلا ىَلِإ رت ملأ » : ىلاعت لاق امك «ةرخآلاو ايندلا ىف رسخ اهدحجو اهدر نمو «ةرخآلاو

 لاقو ءا59 ۸ : ميهاربإ] «رارقلا ©" ”سئبو اهنولصي منهج. رولا راد مهموق اوُلَحَأو ارفك هللا تمعن

 مهيلع وهو رقو مهناذآ يف نونمؤي ال نيذّلاو ءافشو ىده اونمآ نيِذّلل وه لق ظ :نآرقلا ةفص ىف ىلاعت هللا
 ٤٤[. :تلصف] «ديعب ناكم نم نوداني كئلوأ ىمع

 نع «ناسيك نب ديزي نع «ىرازفلا ناورم انثدح ءرمع ىبأ نبا انثدح :هحيحص ىف ملسم لاقو

 ثعبأ مل ئئإ» :لاق «نيكرشملا ىلع عدا « هللا لوسر اي : ليق : لاق ةريره ىبأ نع : ىبأ نبا

 00 هجارخإب درفنا .«ةمحر تتعب امنإو «ًاناعل

 نع «عيكو نع «هريغو «ةبارع ىبأ نب هللا دبع هاور , (ةادهم ةمحر انأ اغإ» :رخآلا ثيدحلا ىفو

 1 :ىبرحلا ميهارب ءإ لاق ر و ةر وبا نوع ‹«حلاص ىبأ نع ‹شمعألا

 )817/1١1١(. ىربطلا ريسفت (۱)

 .أ «ف نم ةدايز () .«ىلاعت هللا» :ف ىف (۳) .«ىذلاو باتكلا مأ» :ت ىف (۲)

 .2؟سئبفا :أ ءف «ت یف () .«لجو زع» :أ ءف ىفو «ت نم ةدايز (0)

 .,(004) مقرب ملسم حيحص (۷)

 دمحم نب هللا دبع انثدح - ىنابلألل )۸٠۳/١( ةحيحصلا ةلسلسلا ىف امك .(۲ )٠١۷/ «ةاقتنملا دئاوفلا» ىف ىركسلا نسحلا وبأ هاور (۸)

 .هب ىشاشلا ةبارع ىبأ نب هللا دبع انثدح :لاق ىشاشلا روصنم نب متاح انثدح ءدسأ نبا

 الصتم هريغ هاورو

 1 .ًاعوفرم ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ نع شمعألا نع عيكو نع مصألا رصن نب هللا دبع هاورف



 L-7 تالا ااا ةروسع نيالا اللا تيك ج ب عسسل 8

 نب صفح دنع ناك :لاقف «ثيدحلا اذه نع لئس دقو «ىراخبلا لاق اذكو ."ةريره ابأ ركذي ملف

 ‹حلاص ىبأ نع ‹شمعألا نع لا مب س اا هاور دقو :ركاسع نبا ظفاحلا لاق

N OOS a :0 2  
 ركب نع امهالك ا ل و دبا عاملا

 ل امنإ» : لكي هللا 0 :لاق: ةزيره .ىبأ نع 28 يل ب0 O يقل ادت ىف

 . (ةادهم

 نب ديعس نع ؛ رعسم نع «ةنييع نب نايفس نع «دوعسم نب تلصلا قيرط نم هدروأ مث قف ا 1 - ؟ ۾

 عفرب تعب «ةادهم ةمحر ىنثعب هللا نإ» :ّةَِكَي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «لجر نع «دلاخ

 . «نیرخآ ضفخو موق

 :لاق حلاص نب دمحأ انثدح «ناحطلا عفان نب دمحم نب دمحأ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ لاق

 دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نب دمحم نب ميهاربإو ىدرواردلا زيزعلا دبع نع ةنيدملاب اباتك تدجو

 نب ريبج نب دمحم نع «[باهش] نبا نع «رامتلا حلاص نب دمحم نع «فوع نب نمحرلا
 نإ «شيرق رشعم اي :ةَرِمَح نع هفرصنم [ةكم] مدق نيح لهج وبأ لاق :لاق هيبأ نع «معطم

 وأ هقيرط اورمت نأ اورذحاف ءائيش مكنم بيصي نأ ديري امنإو «هعئالط لسرأو برثي لزن ًادمحم

 هللاو ساتما نع نادرقلا ىفن هومتيفن مكنأل ؛مكيلع قنح هنإ ؛ىراضلا دسألاك هنإف «“"هوبراقت

 اع رغ وف ی دالا ههم تبار ل هاما ادعا و ف اا لإ
 «مكحلا ابأ اي :ىدع نب معطم هل لاقف ءودعب ناعتسا ودع وهل - جرزخلاو سوألا : ىنعي - َةَليَق ىنبا

 متلعف ىذلا 3 ذإو «متدرط ىذلا مكيخأ نم «ًادعوم قدصأ الو ءآناسل قدصأ ًادحأ تيأر ام هللاو

 ةّليق ىنبا )نإ هيلع متنك ام ّدشأ اونوك :ثراحلا نب ١2)[نايفس وبأ] لاق .هنع سانلا فكأ اونوكف

 ًادمحم اجر وأ «ةبانك ريخ مهومتأجلا ىنومتعطأ نإو «ةمذ الو الإ مكيف اوبقري مل مكب اورَفظ نإ

 .رصن نب هللا دبع نع نانس نب رمع قيرط نم )77١/4( لماكلا ىف ىدع نبا هجرخ =
 امنإ ءشمعألا نع عيكو نع ظوفحم ريغ اذهو ءشمعألا نع عيكو نع رصن نب هللا دبع نع نانس نب رمع هانثدح اذكه» :لاقو

 .(هيلع تركنأ امم تركذ ام ريغ هل اذه رصن نب هللا دبعو «شمع لا نع ديعس نب كلام هيوري

 هاورو «ًالسرم عيكو نع (۱۸۲/۱) تاقبطلا ىف دعس نبا هاورو ءًالسرم عيكو نع )004/1١( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاور )١(

 .ًالسرم عيكو نع هللا دبع نب ميهاربإ قيرط نم )١1//151( ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا
 نب كلام نع ىبحي نب دايز قيرط نم 0 ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلاو «راتسألا فشك» (۲۳۹۹) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو (۲)

 .«هلسري هريغو «ديعس نب كلام الإ هلصو ًادحأ ملعن ال» :رازبلا لاقو «هب ديعس

 .؟ةبعش نع ١: ىف (5) . «نسح# : : «ت ىف (9)

 :فغضلاب ىتابلالا هل زمرو ريفصلا عما لا ىف نطويسلا هركذو (0)
 .«سانلا» :1 ىف (9) . ؟هوبراحت وأ» :ت ىف (۸) .أ نم ةدايز )¥ 7)

 .«نإف» :ت یف )۱١( .أ نم ةدايز (۱۰)



 مال ل تن ب ع سس حس( ب 16) تايآلا -ة:ءايبتألا ةزوس.-:نيهاتلا :ءرلا

 ةلذملا ىف [كلهد] لهأو ١2)امه ام هللاوف ةلْيَق انبا] امأو ءادورطم اديحو نوكيف «مهينارهظ نيب نم

 :لاقو «مهذح مكيفك أسو ءاوس الإ

28 
 دعو برق نم ناک ام ىَلَع ًاظيلغ ىنم ًابناج حئمأس

 ل دع لر ناک ام اذإ لذ لهأ جر را لار

 مهو مهنيدهألو مهتبلصأالو مهنلتقأل «هديب ىسفن ىذلاو» :لاقف ةي هللا لوسر كلذ غلبف

 «دمحم انأ :ءامسأ ةسمخ یل « هنید هّللا رهظي ىتح ینافوتی الو « هللا ینئعب ةمحر ىنإ «نوهراك

 انأو «ىمدق ىلع سانلا رشحي ىذلا رشاحلا انأو ءرفكلا ىب هللا ىحمي ىذلا ىحاملا انأو «دمحأو

 فاعلا

 .ًاحيحص ثيدحلا نوكي نأ وجرأ :حلاص نب دمحأ لاقو

 نب ورمع نع لق نورم ىنثدح «ةدئاز انثدح ء.ورمع نب ةيواعم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لإ ةفيدج باج <4 هللا لوسر اهلاق ماشا ركذم ناف نالا ةقيدح ناك + لاق يدنكلا ةرف نأ
 نأ تملع دقل : لوقيف ىضريو «لوقيف بضغي ناك]لكَي هللا لوسر نإ «ةفيذح اي :ناملس لاقف نامّلس

 انآ امنإف ءٌةنعل هتنعل وأ ىبضَع ىف (ًةبس] هتببس ىتمأ نم لجر اميأ» :لاقف بطخ [٩ هللا لوسر

 . «ةمايقلا موي هيلع ةالص اهلعجاف «نيملاعلل ةمحر ىنثعب امنإو « نويضغي امك بضغأ «مدآ دلو نم لجر

 : ةا نوع «سنوي نب دمحأ نع «دواد وبأ هاورو

 قا اثدح :ريرج نب رفعج وبأ هاور ام باوجلاف ؟هب رفك نمل تلصح ةمحر ىأف :ليق نإف

 ت0 نب ديعس نع «ديعس :هل لاقي لجر نع «ىدوعسملا نع «قرزألا قاحسإ انثدح «نيهاش نبا

 - ءرخآلا مويلاو هللاب نمآ نم :لاق «َنيِمَلاَعْلل ةمحر الإ كاتلسرأ امو : هلوق ىف سابع نبا نع

 ("”فذقلاو فسخلا نم ممألا باصأ امم ىفوُع هلوسرو هللاب نمؤي مل نمو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ةمحرلا

 - لاّقبلا نابزرملا نب ديعس وهو دعس ىبأ نع «ىدوعسملا ثيدح نم «متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 .ملعأ هللاو «هوحنب ر هركذف « سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع

 نبا بويأ نع «ىلمرلا سنوي نب :ىسيع نع ءدمحأ نب نادبع نع ىناربطلا مساقلا وبأ هاور دقو

 كانلسرأ امو نا تا نزع هر نع دعس کا نأ یخ نع «ىدوعسملا نع وش

 ىلتبي ناك امم ىفوع هعبتي مل نمو «ةرخآلاو ايندلا ىف ةمحر هل ناك هعبت نم : لاق (نيملاعْلل ةمحر الإ

 . 2فذقلاو فسخلا نم ممألا رئاس هب

 .أ ‹ت نم ةدايز )۰۱ ١(

 ١77(. /؟) ريبكلا مجعملا ()

 دنسملاو أ ٠ت نم ةدايز ) ١(

 .(5509) مقرب دواد ىبأ a 11/البلاا

 .(۸۳ /۱۷) ىربطلا ريسفت (۷)

 .(۲۳/۱۲) ريبكلا مجعملا (8)



 EW E EA فايآلا ga نسم انا عبط يح ت

 مكدنذآ لقف اوت نإَف 20 نوملسم متنأ لھف دحاو هل مكه امنا يأ ىلإ ئحوي اَمّنِإ لق »

 ام مَّلعيو لوقلا نم م رهجلا معي هنإ ® تودعوت ام ديعب ما بيرق أ يردأ نإو ءاوس ىلع

 نيرو قحاب مكحا بر لاق ت نيح ىتإ عو مَ ف لعل يأ نو ۵ نومك

 . 4 009 نوفصت ام ىلع ناعتسملا نمحرلا

 اَمَنَأ يَلإ ئحوي امْلإ :نيكرشملل لوقي نأ «هيلع همالسو هللا تاولص «هلوسر ًارمآ ىلاعت لوقي
 «اولوت نإَف 8 .هل 27نوداقنم نوملستسم «كلذ ىلع نوعبتم : ىأ «نوملسم متنا لهف دحاو لِ مكهلإ
 برح مكنأ امك ؛مكل برح ىنأ مكتملعأ : ىأ «ءاوس ىلع مكتنذآ لقفل كلا موترعد امااوكرإ : ىأ

 امم َنوُئيِرَب مثنأ مُكلمع مكلو يلمع يل لقف كوبذك نإو» :هلوقك 2« ىنم ا مكنأ امك مكنم ءیرب ىل

 «ءاوس ىلع هيل ذبناق ةئايخ موق نم َنَاَحَت امو :لاقو .[؛١ :سنوي] «نوُلمعَت امم ءيرب اناو لمعأ

 لقف اولو نإَفط ءانه اه اذكهو «ءاوسلا ىلع دوهعلا ذبنب مهملعو كملع “"نكيل :[08 :لافنألا]

 .كلذب ىملعل ؛ىنم مكتءاربو «مکنم ىتءاربب مكتملعأ : ىأ « ءاوس ىَلَع مكتنذآ

 هبرقب یل معلا نكلو «ةلاحم ال عقاو وه : : ىأ (تودعوت ام ديعب مأ بيرق يردأ نإو» :هلوقو

 ام ملعيو ( هعيمج بيغلا ملعي هللا نإ : ىأ (نوُمتكت ام مّلعيو لوقلا نم رهجلا مّلعي هل «هدعبب الو

 ىف نولماع دابعلا ام ملعيو « ىفخأو رسلا ملعيو «رئامضلاو رهاوظلا ملعي «نورسي امو دابعلا هرهظي

 . ليلجلاو ليلقلا ىلع «كلذ ىلع مهيزجيسو «مهرارسأو مهراهجأ

 ىلإ عاتمو مكل ةنتف اذه لعل ىردأ امو :ىأ (نيح ىلإ عاتمو مك ةنتف هّلعل يردأ نإو» :هلوقو

 نع «نوع هاكحو . ىمسم لجأ ىلإ عاتمو «مكل ةنتف مكنع "كلذ ريخأت لعل :ريرج نبا لاق
 .ملعأ هللاو «سابع نبا

 . قحلاب نيبذكملا انموق نيبو اننيب لصفا :ىأ (قحْلاب مكحا بر لاق
 ريخ تنو ّقَحْلاب انموق نيبو اننيب حتفا انّبَر » :نولوقي ءمالسلا مهيلع «ءايبنألا ناك :ةداتق لاق

 . كلذ لوقي نأ وي هللا لوسر رمأو ء[۸۹4 : فارعألا] #نيحتافلا

 ( قحاب مكحا برا : لاق الاتق دهش اذإ وَ هللا لوسر ناك معو د ديز نع «كلام نعو

 «بذكلا نم نورتفيو نولوقي ام ىلع :ىأ # نوفصت ام ىلع ناعتسملا حرا اًنبرو# : هلوقو

 . كلذ ىف مكيلع ناعتسملا هللاو «كفإلاو بيذكتلا تاماقم ىف نوعونتيو

 .«اذه»:أ ىف (۳) .«نکل» :ت یف (0) .(نيبراقتم» :ت ىف )١(

 )٤( ىربطلا ريسفت )/ا١/ ۸٤(.

 ) )5.«نيعمجأ نيملسمللو هبتاكلو هيف رظن نمل هللا افع ءةنملاو دمحلا هللو «مالسلا مهيلع «ءايبنألا ةروس» ريسفت رخآ» :ت ىف عقو



 )۲ ١ )ناتيآلا:جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 جحلا ةروس ريسفت

O a 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةعضرم لك لهذت اهنورت موي 0 ميظع ءيش ةعاسلا ةَرلز نإ مكبر وقتا سالا اهيأيٍط»
 ج عا و 2

 نكلو یراکسب مه امو ةقراكس ساّنلا ىرتو اهَلَمح لمح تاذ لك عضتو تعضرأ امع

 . 4 © ديدش هللا باذع

 اهلزالزو ةمايقلا موي لاوهأ نم نولبقتسي اب مهل اربخمو «هاوقتب هدابع ارمآ ىلاعت لوقي

 مهروشن موي مهروبق نم سانلا مايق دعب ىه له :ةعاسلا ةلزلز ىف نورسفملا فلتخا دقو .اهلاوحأو
 : ىلاعت لاق امك ؟مهثادجأ نم سانلا مايق لبق ضرألا ةلزلز نع ةرابع كلذ وأ ؟ةمايقلا تاصرع ىلإ

 ضرألا تّلمحَو» :ىلاعت لاقو «[۲ ١« ا اَهنازَز ضرألا تل اذإ»

 تجر اذإ # :ىلاعت لاقو ء[١5٠ ٤ : ةقاحلا] «ةعقاولا تعفو ذئمويق . ةدحاو ةكد اتكدف لابجلاو

 :OS ٤]. اسب لابجلا تّسبو . اجر ضرألا

 .ةعاسلا لاوحأ لوأو ءايندلا رمع رخآ ىف ةنئاك ةلزلزلا هذه :نولئاق لاقف

 نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «نايفس انثدح « ىيحي انثدح «راشب نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 .ةعاسلا لبق :لاق .«ميظع ءيش ةعاّسلا ةلزلز نإ 8 :هلوق ىف ةمَّمْلَع

 «ةمقلع نع « ميهاربإ نع «شمعألاو روصنم نع «ىروثلا ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو

 . كلذ وحن رع كع «ميهاربإو «ىبعشلا نع ىورو :لاق .هركذف

 ىف اذه :لاق «ةيآلا مكبر اوقتا سائلا اهيأيظ : ىبعشلا رماع نع ءءاطع نع هةَنْيَدَك وبأ لاقو

 .ةمايقلا موي لبق ايندلا

 ليعامسإ ةياور نم ءروصلا ثيدح ىف كلذ لاق ْنَم َدَئَتسم ريرج نب رفعج وبأ مامإلا دروأ دقو

 بعك نب دمحم نع ءراصنألا نم لجو نع دابر ىبآ نب برب نع ةنيدملا لهآ يضاف فار نبا

 تاومسلا قلخ نم غرف امل هللا نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع ءلجر نع «ىظرقلا

 رظتني «شرعلا ىلإ هرصبب صخاش «هيف ىلع هعضاو وهف «ليفارسإ هاطعأف ءروصلا قلخ ضرألاو

 ؟روصلا امو «هّللا لوسراي : ةريره وبأ لاق .ارمؤي ىتم

 «عزفلا ةخفن ىلوألا «تاخفن ثالث هيف خفني ميظع نرق» :لاق ؟وه فيكف :لاق «نرق» :لاق

 .ت نم ةدايز )١(



 (؟ ء۱ )ناتیآلا: جحلا ةروس  سماخلا ءزجلا ۳۹۰

 ىلوألا ةخفنلاب ليفارسإ هللا رمأي «نيملاعلا برل مايقلا  ةخفن ةثلاثلاو ءقعصلا ةخفن ةيناثلاو
 اهدميف هرمأيو ‹ هللا ءاش نم الإ ؛ضرألا لهأو تاومسلا لهأ عزفيف . . عزفلا ةخفن خفنا : لوقيف

 4 قاوَف نم اهل ام ةدحاو ةحيص الإ ءالؤه رظني اَول يلع هللا لوقي ىتلا یهو ءرتفي الو اهلوطيو

 موي# : ىلاعت هللا لوقي ىتلا یهو ءاجر اهلهأب ضرألا جرتو ابارس نوکتف «لابجلا هللا ریسیف [19: صر

 ةنيفسلاك « ضرألا نوكتف A] كا: تاعزانلا] «ةفجاو ٍذئموي بولُق . ةقدارلا اهعبتت. ةفجارلا فجرت

 .حاورألا هحجرت شرعلاب قلعملا ليدنقلاكو ءاهلهأب اهؤفكت جاومألا اهبرضت ءرحبلا ىف " ةقبوملا
 نيطايشلا ريطتو هي ” بيشيو .لماوحلا عضتو «عضارملا لهذتف ءاهرهظ ىلع سانلا دتميف
 « نيربدم سانلا ' ىلويو .عجرتف ءاههوجو برضتف ةكئالملا اهاقلتف ءراطقألا ىتأت ىتح «ةبراه

 ل «0) دانتلا موي» : ىلاعت هللا لوقي ىذلا وهو ءاضعي مهبضعب يداني

 نم ضرألا تعدصنا اذإ كلذ ىلع مه امنيبف [۳۳ ۲ : رفاغ] © داه نم هَل مف هللا للضي نمو مصاع

 ءامسلا ىلإ اورظن مث «هب ملعأ هللا ام بركلا نم كلذل مهذخأف ءاميظع ارمأ اوأرف ءرطق ىلإ رطق

 لوسر لاق «مهنع تطشك مث ءاهموجت ترثتناو ءاهرمق فسخو اهسمش فسخ مث ؛لهملاك یه اذإف
 عزففط :لوقي نيح هللا ىنثتسا نمف :ةريره وبأ لاق «كلذ نم ء ءىشب نوملعي ال تاومألاو : اک هللا
 لصي امنإو «ءادهشلا كئلوأ :لاق ؟[۸۷ :لمنلا] هللا ءاش “نم الإ ضرألا يف نمو ٠ تاومّسلا يف نم
 باذع وهو , مهنمآو مويلا كلذ رش هللا مر «نوقزری مهبر دنع ءايحأ كئلوأ ءءايحألا ىلإ عزفلا

 . ميظع ءيش ةعاسلا ةَلرز نإ مكبر اوف نا ساّنلا اًهيأيِ» : هللا كوه ىذلا وهو «هقلخ رارش ىلع هثعبي هللا

 ئراكسب مه امو ئراكس سالا ىَرتو المح لمح تا لک م عضتو تعضرأ اًمع ةعضرم لك لهذت اهتورت موي
 ?GZ ديدش هللا باذع نكلو

 .ًادج الوطم اواو ريغو «متاح ىلا نباو «ريرج نباو «ىناربطلا هاور دق ثيدحلا اذهو

 ءاهنم اهبرقل ةعاسلا ىلإ تفيضأو «ةعاسلا موي لبق ةنئاك '” ةلزلزلا هذه نأ ىلع لد هنأ هنم ضرغلاو

 . ملعأ هللاو كلذ وحنو «ةعاسلا طارشأ :لاقي امك

 نم مايقلا دعب «تاصرعلا ىف ةمايقلا موي نئاك «لابلبو لازلزو عزفو لوه كلذ لب :نورخآ لاقو
 :ثيداحأب اوجتحاو .ريرج نبا كلذ راتخاو .روبقلا

 نارمع نع «نسحلا نع وابوك" و «ماشه نع «ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :لوألا

 ةا ا ا «راقبا نصح نف وهو لاق ا هللا لوسر نأ ج اا ]

 لك لهذت اهتورت موي . ميظع ءيش ةعاسلا ةَزلر نإ مكبر اونا سائلا اهيل :هتوص نيتيآلا نيتاهب عفر

 .2؟بيشتول :أ «ت یف (۳) .؟ةيسرملا» :ت ىف () .؟ةئلاثلا ةخفنلاو» :ت ىف )١(

 .(ام»: ت ىف (5) .«یدانتلا» :ت ىف (5) .«ىلوتو»:ت ىف (4)

 .(88 /١ا/) ىربطلا ريسفت (۷)

 .ماعنألا ةروس نم ۳ ةيآلا ريسفت دنع قبس روصلا ثيدح (۸)

 .دنسملاو آت نم ةدايز )١١( .«نع»: ت یف (۱۰) .«هل ةلزلزلا» :ت ىف (9)



 ا ( 17 ء۱ )ناتيآلا:جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 هّللا باذع نكلو یراکسب مه امو یراکس ساّنلا یرتو اهلمح لمح تاذ لک عضتو تَعضرأ امع ةعضرم

 ناق رخ وا الق هرب لرفع تا فرغ ر ىلا ار كلاب هناحضأ عبس الفا € ديدش
 كثعب ثعبا «مدآ اي :لوقيف «لجو زع هبر هيدانيف «مالسلا هيلع «مدآ ىداني موي ؟كاذ موي ىأ نوردتأ»

 «رانلا ىف نوعستو ةعستو ةئامعست فلأ لك نم :لوقيف ؟رانلا ثعب امو «براي :لوقيف رانلا ىلإ

 اورشبأ»:لاق كلذ ىأر املف «ةكحاضب اوحضوأ ام ىتح هباحصأ سلبأف لاق .«ةنجلا ىف دحاوو

 جوجأي :هاترثك الإ طق ءىش عم اتناك ام نيتقيلخ عمل مكنإ «هديب دمحم سفن ىذلاوف ءاولمعاو

 ىذلاوف ءاورشبأو اولمعا :لاق مث «مهنع ىرسف :لاق «سيلبإ قلو مدآ ىنب نم كله نمو «جوجأمو

 .«ةبادلا عارذ ىف ةمقرلا وأ «ةريعبلا بنج ىف ةماشلاك الإ سانلا ىف متنأ ام «هديب دمحم سفن

 - ىيحي نع «راشب نب دمحم نع ءامهيننس نم ريسفتلا باتك ىف ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور اذكهو
 .حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو .هوحنب (') هب «ةداتق نع  ىئاوتسدلا وهو - ماشه نع  ناّطَقلا وهو

 «ةنيبع نب نايفس انثدح ءرمع ىبأ نبا انثدح :ىذمرتلا لاق :ثيدحلا اذهل ىرخأ قيرط

 0 ساتلا اهيأيط : تلزن ال : لاق دللي ىبنلا نأ ؛نيصح نب نارمع نع« نسلنا نع «ناغدج نبأ انثدح
 ذه هيلع تلزنأ :لاق 4 ديدش هللا باذع نكلو» : هلوق ىلإ 4 ميظع ءيش ةعاّسلا ةَلْلَر نإ مكبر اوقتا

 هللا لوقي موي كلذ» : لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاقف «؟كلذ موي ىأ نوردتأ» :لاقف ءرفس ىف وهو

 ءرانلا ىلإ نوعستو ةعستو ةئامعست :لاق ؟رانلا ثعب امو «براي :لاق .رانلا ثعب ثعبا :مدآل

 ةوبن نكت مل اهنإف ءاوددسو اوبراق» : هك هللا لوسر لاقف «نوكبي نوملسملا أشنأف «ةنجلا ىلإ دحاوو

 «نيقفانمملا نم تلّمك الإو تمت نإف«ةيلهاجلا نم ددعلا ذخؤيف» :لاق «ةيلهاج اهيدي نيب ناك الإ طق
 ىنإ» :لاق مث «ريعبلا بنج ىف 2 ةماشلاك وأ «ةبادلا عارذ ىف ةمقرلا لثمك الإ ممألاو مكلثم امو

 مث ءاوربكف «ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ وجرأل ىنإ» :لاق مث «اوربكف ةنجلا لهآ عبر اونوكت نأ وجرأل

 ؟ال مأ نيثلثلا لاقأ ىردأ الو :لاق ءاوربكف «ةنجلا لهأ فصن اونوكت نأ وجرأل ىنإ» :لاق

 نسح ثيدح اذه :اضيأ ىذمرتلا لاق مث «"ةتييع نب نايفس نع دمحأ مامإلا هاور اذكو

 حص

 متاح ىبأ نبا هاور دقو .نيصحلا نب نارمع نع «نسحلا نع ةبورع ىبأ نب ديعس نع ىور دقو

 نب نارمع نع «ىودعلا دايز نب ءالعلاو نسحلا نع «ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس ثيدح نم
 .هركذف ا

 )١( عم: ت ىف .

 )( دنسملا )٤/ 8478( مقرب ىذمرتلا نفسو )7١79( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١١75-0(.

 ) )۳.«ةماشلاكو» :ت ىف (0) 000 وهو «اونمآ نيذلا اهيأي» :ت یف (0 .؛لاقو» :ت یف

 )٤/ ٤۳۲(. دنسملاو )5١74( مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 . «نيصح نبا :ت ىف (۷)



 (۲ «۱)ناتیآلا: جحلا ةروس  سماخلا ءزجلا ۳4۲
 هللا لوسر نأ ىنغلب :لاق نسحلا نع «فوع نع ءَردنغ نع «رادنب نع ريرج نبا ىور اذكهو م هو

 ةَلَرْلَر نإ مكبر اوقَنا ساتلا اًهيأيإل :أرق ةنيدملا فراش امدعب هباحصأ هعمو ةرسعلا ةوزغ نم لفق ال كي
 .ملعأ هللاف ءَناَعْدُج نبا قايس وحن ركذف « ثيدحلا ركذو «ميظع ءيش ةعاسلا

 © [ىنعي]  نايفس وبأ انثدح «عاّبطلا نبا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :ىناثلا ثيدحلا

 : ىنعي - ركذو «ميظع ءيش ةعاسلا ةَلزلز نإ :تلزن :لاق سنأ نع «ةداتق نع «رّمعَم نع  ىرمعملا
 .«سنإلاو نجلا ةرفك نم كله نمو» :لاق هنأ ريغ - نارمع نع نسحلا قايس وحن

 .""رمعم ثيدح نم «هلوطب ريرج نبا هاور

 :ىنعي  دابع انثدح «نامیلس نب ديعس انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :ثلاثلا ثيدحلا

 هذه لك هللا لوسر 200 الت :لاق سابع نبأ نع «ةمركع نع« باب نب لاله انثدح ب ماوعلا نبا
 اونوكت نأ وجرأل ىنإ» :لاق مث ««ةنجلا لهأ عبر اونوكت نأ وجرأل ىنإ» :هيف لاقو «هوحن ركذف ةيآلا
 متنأ امنإو» :ًاضيأ دازو ءاوحرفف «ةنجلا لهأ رطش اونوكت نأ وجرأل ىنإ» :لاق مث «ةنحجلا لهأ ثلث

 ا فلأ نم ءزج

 انثدح «ىبأ انثدح «صفح نب رمع انثدح :ةيآلا هذه دنع ىراخبلا لاق :عبارلا ثيدحلا

 :ةمايقلا موي ىلاعت هللا لوقي» : اي هللا لوسر لاق :لاق ديعس ىبأ نع «حلاص وبأ انثدح «شمعألا

 ىلإ ًاثعب كتيرذ نم جرخت نأ كرمأي هللا نإ :توصب ىدانيف .كيدعسو انبر كيبل :لوقيف «مدآ اي

 ةعستو ةئامعست لاق هارأ  افلأ لك نم :لاق ؟رانلا ثعب امو «براي :لاق .رانلا

E EG ل و ROO 55 NDI نكلو ئراكسب مه امو ئراكس سانلا ىرتو# «دیلولا بيشيو ءاهلمح لماحلا عضت ذئنيحف .' نيعستو 
 جوجأمو جوجأي نم» : لك ىبنلا لاق «مههوجو تريغت ىتح سانلا ىلع كلذ قشف «ديدش هللا باذع

 روثلا بنج یف ءادوسلا ةرعشلاك سانلا 0 متنأ مث «دحاو مكنمو ا ةعستو ةئامعست

 (ةنحلا لهأ عبر اونوكت نأ وجرأل ىنإو ءدوسألا روثلا بنج ىف ءاضيبلا ةرعشلاك وأ «ضيبألا .

 کف «ةنحلا لهأ رطش» :لاق مث ءانربكف .«ةنجلا لهآ ثلث» :لاق مث ءانربكف

 نع «قرط نم « هريسفت ىف ىئاسنلاو ‹ملسمو « عضوملا اذه ريغ ىف اضيأ ىراخبلا هاور دقو

 ا ‹ شمع لا

 )١( ىربطلا ريسفت )۱۷/۸٦(.

 )( .أ نم ةدايز

 )۳( ىربطلا ريسفت )۱۷/ ۸۷(.

 )٤6( .«لاق»: ت ىف (5) .«نابح نبا» :ت ىف

  (3)ىوري هملعن ال: لاقو « هب ناميلس نب دعس نع قاحسإ نب ركب وبأ انثدح «راتسألا فشک» (۲۲۳۵) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو

 .«دانسإلا اذهب الإ سابع نبا نع
 .(ةقث وهو بابخ نب لاله ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور .هضعب حيحصلا ىف تلقا :(14/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو

  )۸ 20.«نوعستو ۱: ت ىف

 )9( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۷٤1(.

 )۰( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۲۲۲) مقرب ملسم حيحصو ۳ 3ك من مقري ىراخبلا حيحص )11۳۳۹).



 ا ( 7 1 )ناتيآلا:جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 - ىروثلا نايفس تحخأ نبا دمحم نب” رامع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :سماخلا ثيدحلا

 هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع «ملسم نب ميهاربإ نع امهالك «ىنعملا ةديبعو

 ىلإ كتيرذ نم ًاثعب ثعبت نأ كرمأي هللا نإ «مدآ اي: ''7[ىداني] ايدانم ةمايقلا موي ثعبي هللا نإ» : ةي
 نم :موقلا نم لجر لاقف .«نيعستو ةعست ةئام لك نم :هل لاقيف ؟مه نم «براي :مدآ لوقيف «رانلا

 ردص ىف ةماشلاك الإ سانلا ىف متنأ ام نوردت له» : "لاق ؟هللا لوسراي اذه دعب انم ىجانلا اذه
 .یعبلا

 .دمحأ مامإلا قايسلا اذهو دنسلا اذهب درفنا

 ىبأ نبا انثدح «ةريغص ىبأ نب متاح نع «ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :سداسلا ثيدحلا

 ةافح ةمايقلا موي نورشحت مكنإ» :لاق ةي ىبنلا نع < ةشئاع نع «هربخأ دمحم نب مساقلا نأ كلم

 ةشئاع اي» :لاق ؟ضعب ىلإ مهضعب رظني ءاسنلاو لاجرلا هّللا لوسراي :ةشئاع تلاق .«الرغ ةارع

 . نيحيحصلا ىف هاجرخأ .«كاذ مهمهي نأ نم دشأ رمألا نإ

 ىبأ نب دلاخ نع « ةعيهل نبا انثدح «قاحسإ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق :عباسلا ثيدحلا

 هر هي نيش روكا ره وانا دورا :تلق :تلاق ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع «نارمع

 دنع امأو .الف .ء.فخي وأ لقثي ىتح نازيملا دنع امأ ءالف ثالث دنع امأ «ةشئاع اي» :لاق ؟ةمايقلا

 sS .الف «هلامشب ىطعي وأ هنيميب ىطعي امإف بتكلا رياطت
 عم ىعدا نمب تلكو :ةثالثب تلكو «ةثالثب تلكو «ةثالثب تلكو :قنعلا كلذ لوقيو «مهيلع ظيغتي

 °" ىوطنيف» :لاق «دينع رابج لكب تلكوو «باسحلا مويب نمؤي ال نمب تلكوو ءرخآ اهلإ هللا

 كسحو بيلالك هيلع «فيسلا نم دحأو رعشلا نم قدأ رسج منهجلو «تارمغ ىف مهيمريو «مهيلع

 ةكئالملاو «باكرلاو ليخلا ديواجأكو «حيرلاكو قربلاكو فرطلاك هيلع سانلاو « هللا ا ف دا
ETىلع راتلای روک ءملسم شودخمو بلم جانف ا ءملس  a 

 نإ : ىلاعت لاق اذهلو ءرخآ عضوم اهل ءادج ةريثك راثآلاو ةمايقلا موي لاوهأ یف ثيداحألاو

 نئاكو «لئاه ثداحو «عظفم قراطو «ليلج بطخو «ريبك رمأ :ىأ « ميظع ءيش ةعاسلا ةلزلز

 . ابيجع

 نونمؤملا يلتبا كلانه 8 : ىلاعت لاق امك بعرلاو «عزفلا نم سوفنلل لصحي ام وه :' لازلزلاو
 :١١[. بازحألا]4اديدش ًالارلز اولرزو

 .«لاقف» :ت ىف (۳) .دنسملاو ءأ «ف نم ةدايز () .(«ةرامعا :ت ىف )١(

 .(۳۸۸/۱) دنسملا(5)

 .(58605) مقرب ملسم حيحصو )٦9۲۷( مقرب ىراخبلا حيحصو (67/5) دنسملا (5)

 .«؟مههوجوال:ت ىف (۸) .ةبوبكمو ۱: ىف (۷) .؟ىوطنيو» :ت ىف (5)

 ١١١(. /5) دنسملا (9)

 .«لزالزلاو» :ت ىف (۱۰)



 (5 «۳) ناتيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا ۴

 لك لهذت# :هل ًارسفم لاق اذهلو ؛نأشلا ريمض باب نم اذه :# اهنورت موي# : ىلاعت لاق مث |

 امع# :لاقو (عضرم) : لقي ملو .# ةعضرم لك# * لاق اذهلو ؛هل اهعاضرإ لاح یف هلع شهدت

 . هماطف لبق اهعيضر نع : ىأ « تعضرأ

 «ىراكس سانلا ىرتو» «لوهلا ةدشل همامت لبق :ىأ 4 اهلمح لمح تاذ لك عضتو# :هلوقو
 ‹ مهناهذآ تباغو «مهلوقع تشهد دق هيف اراض [نقز ىذلا رمألا ةدش نم :ىأ (ىركساا :ئرقو

 .«ديدش هللا باذع نكلو ئراكسب مه امو» «ىراكس مهنأ بسح مهآر نمف
 I همم م

 نم هنأ هيلع بتك © دير ناطیش لك عبتیو ملع ريغب هللا يف لداجي نم سالا نمو

 3 ا ا

 . 4 © ريعسلا باذع ىلإ هيدهيو هّلضي هنأ هألوت

 ىلع هللا لزنأ امع ًاضرعم «ىتوملا ءايحإ ىلع هللا ةردق ركنأو «ثعبلاب بذك نمل اماذ ىلاعت لوقي

 °" لالضلا لها لاح اهو ىلا سنألا نم ديره ناطيتش لك ةرقعو ةراكنإو هلوق یف اعم »+ هئاينثأ
 «نيبملا قحلا نم هلوسر ىلع هللا هلزنأ ام نوكرتي «لطابلل نيعبتملا «قحلا نع نيضرعملا «عدبلاو

 مهنأش ىف لاق اذهلو «ءارآلاو ءاوهألاب عدبلا ىلإ ةاعدلا «ةلالضلا سوؤر لاوقأ نوعبتيو

 . ديم ناطیش لک عمو < «حيحص ملع :ىأ «( مّلع ريغب هللا يف لداجي نم سالا نموإ : مههابشأو
 هعبتا :ىأ «هألوت نم هنأ ةيردق ةباتك هيلع بتك :ىنعي «ناطيشلا ىنعي :دهاجم لاق هيلع بتك

 باذع ىلإ ةرخآلا ىف هدوقيو ايندلا ىف هلضي :ىأ ( ريعسلا باَذَع ىلإ هيدهيو هّلضي هنأت هدلقو

 . قلقملا جعزملا ملؤملا راحلا وهو ءريعسلا

 نبا لاق "7 كلذكو .ثراحلا قي وفلل ىف ةيآلا هذه تلزن :كلام ىبأ نع .ىدسلا لاق دقو
۱ 

 انثدح o ر ورمع انثدح «ىرصبلا !' ” ملس نب ورمع انثدح تاج يبا قنادر

 بهذ نم «مکبر نع” انربخأ 0 لاف ىكملا نسكت نبا ام لا
  دعرلا :برعلا مالك ىف ةعقعقلاو  ةعقعق ءامسلا تعقعقف lS اح ند را وع هين قي راو

 1 .هيدي نيب طقاس هسأر فحق اذإف

 ىأ نم :كبر نع ىنربخأ «دمحماي :لاقف ىدوهي ءاج :دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل لاقو

 . هتذخأف ةقعاص تءاجف :لاق ؟توقاي نم مأ رد نم ؟وه ءىش

 نم مث ةفطن نم مث بارت نم مكانقلح اإ ثعبلا نم بير يف متنك نإ سالا ايال

 .«اذکو»:ف ىف () .«ةلالضلا» :ت ىف (۲) .ت نم ةدايز )١(

 . (انثدح» :ت ىف )١( .«رمتعملا» :ت ىف (5) .«ملسم نبا»:ف «ت یف (4)
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 gg و و را 1 ر

 مث ىم لجأ ىلإ ءاشت ام ماحرألا يف رقنو مكل نيل ةقلخم ريغو ةقلخم ةغضم نم مث ةقلع
 كو0 ي

 معي الكل معلا لذرأ ىلإ دری نم مکنمو وَ نم مکنمو مكدشأ اوغلبتل مث القط مکجرخن
20 o 

 لك نم تتبنأو تبرو ترها ءاملا هيلع انلزنَأ اذ ةدماه ضرألا ىرتو انيش مع دعب نم

 ناو © ريِدَق ءيش لك ىلع هنو ىتوملا يبحي هنأ وحلا وه هللا نأب كلذ 60 جيهب جوز

 . 4 © روبقلا يف نم ثعيي هللا نأو اهيف بير ال ةيتآ ةعاّسلا

 اب ءداعملا ىلع ىلاعت هتردق ىلع ليلدلا ىلاعت ركذ ءداعملل ركنملا «ثعبلل فلاخملا ىلاعت ركذ ال

 وهو (ثعبلا نم» كش ىف :ىأ « بير يف مشنك نإ سالا ايا: لاقف < قلخلا هدب نم دهان
 بارت نم كل "0 رب ا : ىأ بارت نم مكانقلخ نإ ةمايقلا موي داسجألاو حاورألا مايهو داعم

 «نيهم ءام نم ةلالس نم هلسن لعج مث :ىأ «ةفطُن نم مث ال مالسلا هيلع هدا را ناجح يدا رخو

 «كلذك اموي نيعبرأ تثكم «ةأرملا محر ىف ةفطنلا ترقتسا اذإ هنأ كلذ «ةغضم نم مث ةقلع نم مثإل

 ليحتست مث ءاموي نيعبرأ كلذك ثكمتف «هللا نذإب ءارمح ةقلع بلقنت مث ءاهيلإ عمتجي ام هيلإ فاضي

 eT يكشتلا ىف عرشي مث - طيطخت الو اهيف لكش ال محل نم ةعطق - هشم نيصتف
 لکا لف رلا اهطقسُت ةراتف . ءاضعألا رئاسو «نالجرو ناذخفو «نطبو ردصو «ناديو سأر اهنم

 م ىلاعت لاق اذهلو ؛طيطختو لکش ت تاذ تراص دقو اهيقلت ةراتو طلاب

 : ىأ (یمسم ,لجأ ىلإ ءاشن ام ماحرألا يف رقنو مكل نيل ءاهنودهاشت امك :ىأ 4ةقّلَحم ريغو ةقّلَخم
 ريغو ةقّلَخم» : ىلاعت هلوق ىف دهاجم لاق امك ءاهطقست الو ةأرملا اهيقلت ال محرلا ىف رقتست ةراتو
 لسرأ «ةغضم ىهو اموی نوعبرأ اهيلع ىضم اذإف .قولخم ريغو قولخم طقسلا وه :لاق 4(ةقّلَخم

 ركذو «حيبقو نسح نم« لجو زع هللا ءاشي امك اهاوسو «حورلا اهيف " خفنف اكلم اهيلإ ىلاعت هللا

 نع «شمعألا ثيدح نم «نيحيحصلا ىف تبث امك «ديعس وأ ىقشو ءاهلجأو اهقزر بتكو «ىثنأو

 قلخ نإ »:- قودصملا قداصلا وهو - هيم هللا لوسر انثدح :لاق دوعسم نبا نع «بهو نب ديز

 مث «كلذ لثم ةغضم نوكي مث «كلذ لثم ةقلع نوكي مث «ةليل نيعبرأ همأ نطب ىف عمجي مكدحأ

 هيف خفني مث ءديعس وأ ىقشو «هقزرو هلجأو هلمع بتكب :تاملك عبرأب رمؤيف كلملا هيلإ هللا ثعبي
 ")ع ورلا

 نع «ةمقلع نع «ىبعشلا نع «دنه ىبأ نب دواد E ىبأ نباو ءريرج نبا یورو

 ريغ وأ ةقلخم «براي : "لاق هفكب كلم 'ا'اهذخأ ءمحرلا ىف ترقتسا اذإ ةفطنلا :لاق هللادبع

 .«قلخلل هيدي نيب نم هدهاشي امبا :ف ىفو ؛«قلخلل هيدي نيب نم دهاش امبا:ت ىف )١(
 .«ىلاعت هللا» :أ ءف ىف (4) .«خفنیف» :أ ىف (۳) .«هبرت» :ف «ت یف (0)

 .«لاقف»: ف «ت یف (۷) .74268 /۳ روثنملا ردلا نم تبثملاو ««اهءاج» :ف «ت «ھ ىف (5)



 (۷ )65  تايآلا:جحلا ةروس  سماخلا ءزجلا بلس سس غ عود

 ىأ :لاق .«ةقلخم» :ليق نإو .امد ماحرألا اهتفذقو «ةمسن نكت مل «ةقلخم ريغ» :ليق نإف ؟ةقلخم

 :ةفطنلل لاقيف' :لاق ؟ توي ضرآ ىابو ؟رثألا امو ؟لجألا ام .؟ديغس وأ ىقش ؟یئنآ وأ ركذ بر

 كنإف «باتكلا مأ ىلإ بهذا :هل لاقيف .هللا :لوقتف ؟كقزار نم :لاقيف .هللا :لوقتف ؟كبر نم

 ءاج ذإ ىتح «اهرثأ أطتو ءاهقزر لكأتو ءاهلجأ ىف شيعتف قلختف :لاق . ةفطنلا هذه ةصق هيف دجتس

 اَنِإَف ثعبلا نم بير يف متنك نإ سانا اهيأي : ىبعشلا رماع الت مث «ناكملا كلذ ىف تنفدف «تتام اهلجأ

 ىف تسكن ةغضم تغلب اذإف 4 ةَقلخم ريغو ةقلخم ةغضم نم مت ةقلع نم م ةفط نم مت بارت نم مُكاَقَلَح

 ىف تسكن ةقلخم تناك نإو «ًامد ماحرألا اهتفذق ةقلخم ريغ تناك نإف ءةمسن تناكف عبارلا قلخلا

 .قلخلا

 نب ورمع نع «نايفس انثدح «ئرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 دعب ةفطنلا ىلع كلملا لخدي» : لاق لَك ىبنلا هب غلبي  ديسأ نب ةفيذح نع «ليفطلا ىبأ نع «رانيد

 هللا لوقيف ؟ديعس مأ ىقشأ «بر ىأ :لوقيف «نيعبرأو سمخ وأ نيعبرأب محرلا ىف رقتست ام
 ىوطت مث «هلجأو هقزرو هرثأو هلمع بتكيو «نابتکیو هللا لوقيف ؟ىثنأ مأ ركذأ :لوقيف «نابتكيو

 .«" صقتني الو اهيف ام ىلع دازي الف «فحصلا

 A طيس زل يق A قرط دوا وقلب نو ناب ثيدح نم ملسم هاورو

 مث .هلقعو هشطبو «هساوحو هرصبو هعمسو «هندب ىف افيعض :یآ «ًالفط مکجرخن من » : :هلوقو

 اذهلو :«راهنلا فازظاو ليلا ءانآ ىف ةيدلاو هيلع خيو ب © كلفليو ءائيشف ائيش ةوقلا هللا هيطعي

 .رظنملا نسحو بابشلا ناوفنع ىلإ لصيو ءديازتيو ىوقلا *” لماكتي : ىأ4مكدشأ اوغلبعل مث : لاق
 وهو 8 لذرا ىلإ دری نم مکنمول «هاوقو هبابش لاح ىف :ىأ ,«ىّفَوَتي نم مکنمول
 و ؛ركفلا 2 ا نم لاوحاألا صقانتو «مهفلاو لقعلاو ةوقلا فعضو مرهلاو

 ا :یلاعت لاق امك ,«ائيش مْلع دعب نم ملعب" اليكلإ : لاق

 :ot]. مورلا] (ريدقلا ميلعلا وهو ءاشي ام قلخي ةَبيَشو افعض رق دعب نم لعج مت ةف فعض

 روم اقدح هدف ق٠ ىلضولا ىلا نب لغ نب ااخا] ىلعي وباب ظفاتلا لاق دقو

 رمعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «ناميلس وبأ دواد ىنثدح «تايزلا دلاخ انثدح ٠ محازم ىبأ

 نم لمع ام «ثنحلا غلبي ىتح دولوملا»: لاق - ثيدحلا عفر - كلام نب سنأ نع «ىراصنألا مزح نبا

 غلب اذإف «هيدلاو ىلع الو هيلع بتكت مل ةئيس نم لمع امو «“' هتدلاول وأ هدلاول تبتك «ةنسح

 ىف ةنس نيعبرأ غلب اذإف ءاددشي نأو اظفحي نأ هعم ناذللا ناكلملا رمأ ملقلا هيلع هللا ىرج ثنحلا

 .«صقنيالو» :ف ىف (۲) .«تومت» :ف ىف (۱)

 .«نزحلا نم» :أ ءف ءت ىف )١( .؟لماکتت» :ت ىف (5) .«فطلتيو» :أ ىف (؟)

 .«مصاع ىبأ نبال :أ ىف (9) .أ اف «(ت نم ةدايز (۸) .«ال» :ت یف (۷)

 .«هيدلاول» :ف «ت یف (۱۰)



 ۷ ( ۷ - © )تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 هللا ففخ «نيسمخلا غلب اذإف .صربلاو «ماذجلاو «نونجلا :ثالثلا ايالبلا نم هللا هنمأ مالسإلا

 غلب اذإف ءءامسلا لهأ هبحأ نيعبسلا غلب اذإف «بحي امب هيلإ ةبانإلا هللا هقزر نيتس غلب اذإف .هباسح

 ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ نيعستلا غلب اذإف «هتائيس نع زواجتو هتانسح هللا بتك نينامثلا

 ء(ائيش مّلع دعب نم مّلعَي اليكل 8 رمعلا لذرأ غلب اذإف ءهضرأ ىف هللا ريسأ ناكو «هتیب لهأ ىف هعفشو

 . ""«هيلع بتكت مل ةئيس لمع اذإف «ريخلا نم هتحص ىف لمعي ناك ام لثم هل هللا بتك
 هدنسم ىف لبنح نب دمحأ مامإلا هاور دق اذه عمو .ةديدش ةراكن هيفو ءادج بیرغ ثيدح اذه

 :لاقف افوقومو اعوفرم

 نع« "ىرماعلا هللا دبع نب دمحم نع «رماع نب دمحم انثدح «جرفلا انثدح ءرضنلا وبأ انثدح
 نم «ايالبلا عاونأ نم هللا هنمأ ت نيعبرأ ملسملا لجرلاغلبزاذإ :لاق سنأ نع «رفعج نب ورمع

 هبحي ةبانإ هللا هقزر نيتسلا غلب اذإو «هباسح هللا نيل نيسمخلا غلب اذإف لاو ماذجلاو نونجلا

 هنع احمو «هتانسح هللا لبقت نينامثلا غلب اذإو ءءامسلا لهأ هبحأو «هللا هبحأ نيعبسلا غلب اذإو ءاهيلع

 عفشو «ضرأللا ىف هللا ريسأ ىمسو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ نيعستلا غلب اذإو « هتائيس
 رك ليا

 دبع نب دمحم نع «ىرماعلا هللا دبع نب دمحم ىنثدح «جرفلا انثدح «مشاه انثدح :لاق مث

 . هلثم كك ىبنلا نع «باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع «نامثع نب ورمع نب هللا
 نع «ىراصنألا 2 ةرذ ىبأ نب فسوي ىنثدح «ضايع نب سنأ انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا هاورو

 رمعي رمعم نم ام» :لاق كي هللا لوسر نأ ؛كلام نب سنأ نع «ىرمَضلا ةيمأ نب ورمع نب رفعج
 لا ماذجلاو نونجلا : ءالبلا نم عاونأ ةث ةثالث هنع هللا فرص الإ «ةنس نيعبرأ مالسإلا ىف

 . “ءاوس مدقت امك «ثيدحلا مامت ركذو

 دبع نب هللا دبع نع «ةبيش ىبأ نع «بيبش نب هللا دبع نع «رازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاورو
 لاق :لاق كلام نب سنأ نع «همع نع .ىرهزلا ىخأ نبا نع ردنا ةداتق ىبأ نع كلل

 :ءالبلا نم اعاونأ هنع هللا فرص الإ ءةنس نيعبرأ مالسإلا ىف رمعي دبع نم ام»: ةي هللا لوسر

 ةبانإلا هللا هقزر ةنس نيتس غلب اذإف «باسحلا هل هللا نيل ةنس نيسمخ غلب اذإف «صربلاو ماذجلاو نونجلا

 لهأ هبحأو «هّللا ريسأ ىمسو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ نيعبس غلب اذإف «بحي امب هيلإ

 ام هل رَفَع نيعستلا غلب اذإف «هتائيس نع زواجتو هتانسح هنم هللا لبقت نينامثلا غلب اذإف املا
 ب لهأ ىف عفشو «هضرأ ىف هللا ريسأ ىمسو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت

 .(887/1) ىلعي ىبأ دنسم (۱)
 .«ماذجلاو صربلا» :ف ىف (۳) .«ىلماعلا» :ف «ت ىف (۲)

 .(۸۹ /۲) دنسملا (؟)

 .(۸۹ /۲) دنسملا )٥(

 .اصربلا وأ ماذجلا وأ: ت ىف )¥( .لاجرلا بتك نم بيوصتلاو .ةةدرب ىبأ» : ف «ت فه ىف )030

 . فيعض وهو ةرذ ىبأ نب فسوي هدانسإ ىفو (7117/7) دنسملا (۸)

 .«تاوامسلا» :أ ىف )٠١( .«كلام نب هللا دبع» :ت ىف (9)
 . «راتسألا فشك» (70584) مقرب رازبلا دنسم (۱۱)



 (7 )05  تايآلا: جحلا ةروس  سماخلا ءزحلا لل

 ىحي امك «ىتوملا ءايحإ ىلع ىلاعت هتردق ىلع رخآ ليلد اذه :4 ةدماه ضرألا ىرتو# :هلوقو
 و انف تل تلا اعلا نه اا ا ورا

 .ةتيم :ىدسلا لاقو .ةمشهتم ءاربغ :ةداتق لاقو

 رطملا اهيلع هللا لزنأ اذإف :ىأ «جيهُب جوز لك نم تتبنأو تبرو ترتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف»

 تتبنأ مث «ىرثلا اهيف نكس ال تعفترا :ىأ 4تبرو# ءاهتوم دعب تيّيحو تكرحت :ىأ 4تّرتها»
 اهحئاورو ءاهموعطو اهناولأ فالتخا ىف تاتابنلا تاتشأو «عورزو رامث نم .«نونفلاو ناولألا نم اهيف

 . حيرلا بيط رظنملا نسح :ىأ «جيهب جوز لك نم تتبنأو» :ىلاعت لاق اذهلو ؛اهعفانمو اهلاكشأو

 : ىأ] «ىَتوَمْلا يحي هّنَأو# ءءاشي امل لاعفلا ربدملا قلاخلا :ىأ © َقَحْلا وه هللا َنَأِب كلذ  :هلوقو

 لك ىلع هّلإ» ,4[)"2 ىتوملا يِبَحَمَل اهايحأ يذْا نإ ؛عاونألا هذه اهنم تبنأو ةتيملا ضرألا ايحأ امك
 .[۸۲ :سي] € نوُكَيَف نك هل لوقي نأ ایش دارا اذإ هرم امف ف ۹ :تلصف] «ريدق ءيش

 «روبقلا يف نم تعي هللا نو «ةيرم الو اهيف كش ال ةنئاك :ىأ # اهيف بير أل ةيتآ ةعاسلا نأ

 اليم انَل برضو ىلا لاق امك مل دعب «كدكملو اكره روق ىف ارا ام دعب هاي : ىأ

 يذلا. ميلع قْلَخ لكب وهو مرم لوا اهأشنأ يذلا اهيبحي لق . ميمر يهو ماظعلا يبحي نم لاق هَقلَح يسنو
 . ةريثك اذه ىف تايآلاو [۸۰ - : سي] © نودقوت هن مثنأ اذإَف اران رضخألا ٍرجّشلا نم مك لعج

 عيكو نع «ءاطع نع ىلعي انأبنأ :لاق ةملس نب دامح انثدح «“زهب انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 انلكأ هللا لوسر اي :لاق هنأ - "رماع نب طيقُل همساو  ىليقعلا نيزر ىبأ همع نع « سدح نبا
 ىلإ رظني مكلك سيلأ» :لَك هللا لوسر لاقف ؟هقلخ ىف كلذ ةيآ امو ؟ةمايقلا موي لجو زع هبر ىري

 «ىتوملا هللا ىيحي فيك «هّللا لوسر اي :تلق :لاق . (مظعأ هللاف» :لاق .ىلب :انلق والخ قلا

 زتهي هب تررم مث» :لاق .ىلب :لاق “الحم كلهأ ىداوب تررم امأ» :لاق ؟هقلخ ىف كلذ ةيآ امو

 . (هقلخ ىف هتيآ كلذو «ىتوملا هللا ىيحي كلذكف» :لاق .ىلب :لاق .«؟ارضخ

 , 301 ملل نب دامس تيجان هاه نیاز دوا بأ ةاورو

 نب نمحرلا دبع انأبنأ «كرابملا نبا انأبنأ «قاحسإ نب ىلع انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا هاور مث

 : تلقف كي هللا لوسر تيتأ :لاق ىليَقعلا نيزر ىبأ نع «یسوم نب ناميلس نع «رباج نب ديزي
 اهب تررم مث ءٌدبدجم كضرأ نم ضرأب تررمأ» :لاق ؟ىتوملا هللا ىيحي فيك «هللا لوسراي

 .«ةريثكل»: ت ىف (9) .أ ف نم ةدايز () .«ائيش اهيف تبني ال ىتلا» :ت ىف )١(

 .«(ديزي» :ت ىف )٤(

 .«یدع» :أ ءف ىفو «(سدع» :ت ىف (5)

 .(الحم» :1 ىف (۷) .؛رماع ىبأ نب ثيل١ :ت ىف (56)

 .(۱۸۰) مقرب هجام نبا ننسو )٤۷۳۱( مقرب دواد ىبأ اسو (11/4) دتسملا )۸(



 هه ل 2٠١ 8 )تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 .''«روشنلا كلذك» :لاق .معن :لاق 2؟ةبصخم

 نع هللا اک انثدح ودوم خرا نسيرع انثدح  ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ال ةيتآ ةعاسلا نأو «نيبملا قحلا وه هللا نأ ملع نم :لاق لبج نب ذاعم نع «جاجحلا ىبأ نع «ةداتق

 . (يلعأ هللاو] .ةنجلا لخد - روبقلا ىف نم ثعبي هللا نأو ءاهيف بير

 هفطع يناث (5) رينم باتك الو ىده الو ملع ريغب هللا يف لداجي نم سانلا نمو و

 ساه هود مو

 مب كلذ © قيرحْلا باذع ةمايقلا موي هقيذنو يزخ ايندلا يف هل هللا ليبس نع لضيل
- 

- 

 . 4 6) ديبعلل مالظب سيل هللا ناو كادي تمدق
- - ۶ 

 عو مّلع رغب هللا يف لداجي نم سالا نمو :هلوق ىف نيدلقملا لاهجلا لالضلا لاح ىلاعت ركذ ال
 نموإل :لاقف ءعدبلاو رفكلا سوؤر نم لالضلا ىلإ ةاعدلا لاح هذه ىف ركذ دیر ,ناطیش لک

 حيحص لقن الو «حيحص لقع الب :ىأ ,4 رينم باتك الو ىده الو مع رغب هللا يف لداجي نم سالا

 .ىوهلاو ىأرلا درجمب لب ءحيرص

 . هيلإ ىعد اذإ قحلا نع ًاربكتسم :هريغو سابع نبا لاق : «هفطع يناّثط :هلوقو

 «هتبقر ىهو ‹ هقنع ,یوال : ىأ «هفطع يناثإ :ملسأ نب ديز نع كلامو «ةداتقو «دهاجم لاقو

 لإ هاتلسرَأ 0 ئسوم يفو» : یلاعت هلوقك «ًارابكتسا هتبقر قحلا نم هيلإ ىعدي امع ضرعي : ینعی

 اًذإو :ىلاعت لاقو ء[۳۹ ۰۳۸ :تايراذلا] (نونجم وأ رحاس لاقو هنكرب ىّلوتف. نيبم ناطلسب نوعرف

 :لاقو 1١[« :ءاسنلا] 4 ادودص كنع نودصي نيقفانملا تيأر لوسّرلا ىَلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاَعَت مهل ليق

 : نوقفانملا] © نوربكتسم مهو نودصي مهتيأرو مهسوءر اول هللا لوسر مُكَل رفغتسي اولاعت مهل ليق اًذإو»

 لاقو «مهيلع ًارابكتسا مهنع هليمت :ىأ [۱۸ :نامقل] (ساتلل َكّذدَخ رعصت الو :هنبال نامقل لاقو :[4
 :نامقل] «ميلأ باذعب هرَشَبَف ارفو هينذأ يف نك اهعمسي مل نأك اربكتسم ىو انتايآ هيلع لت اذِإو :  ىلاعت

[۷v 

 ا
 ك يم

 لمتحيو «كلذ دصقي ال دق هنأل ؛ةبقاعلا مال هذه : مهضعب لاق :4هّللا ليبس نع لضيل# :هلوقو

 اذهل لعافلا اذه نأ اهب دارملا نوكي وأ «'؟”نيدناعملا اهب دارملا نوكي نأ امإ مث .ليلعتلا مال نوكت نأ

 . هللا ليبس نع لضي نمم هلعجي ىذلا قلخلا اذه ىلع هانلبج امنإ

 هامل هللا تايآ نع ربكتسا ال هنأ امك «لذلاو ةناهإلا وهو (يرخ اًيندلا يف هَل ل :ىلاعت لاق مث
 باذع ةمايقلا موي هقيذنوا» ءهملع غلبمو همه ربكأ اهنأل ؛ةرخآلا لبق اهيف هبقاعو ءايندلا ىف ةلذملا هللا

 )١( دنسملا )5/١١(.

 )۲( .أ ءف نم ةدايز (۳) .«ىسيعال :أ ءف ىف )٤( .«نودناعملا» :ف «ت ىف



 (17 )١١- تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا رجلا ع

 «(ديبعلل مالظب سيل هللا نوط ءاخيبوتو ًاعيرقت اذه هل لاقي :ىآ كادي تمدق امب كلذ . قيرحلا

 تنأ كَّنِإ قذ. ميمحلا باع نم هسأر قوق اوبص مث . ميحجلا ءاوس ىلإ هولتعاف هوذخ» : ىلاعت هلوقك

 o٠] ۷ : ناخدلا] (نورتمت هب متنك ام اذه نإ ميركلا زيزعلا

 «ماشه انأبنأ «نوراه نب ديزي انثدح «حابصلا نب دمحأ انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .ةرم فلأ نيعبس مويلا ىف قرحي مهدحأ نأ ىنغلب :لاق نسحلا نع

 بقنا ةنتف هتباصأ نإو هب نما ريخ هباصأ نإ فرح ىلع هللا دبعي نم سالا نمو ل
 كو ت

 NOs ا وجر اع

 . 4 09 ريشعلا

 . كش ىلع : فرح ئلع# :امهريغو «ةداتقو ءدهاجم لاق

 نإف فرط ىلع نيدلا ىف لخد :ىأ «هفرط :ىأ «لبجلا فرح هنمو .فرط ىلع :مهريغ لاقو

 .رمشنا الإو «رقتسا هبحي ام دجو

 نع «ليئارس إ انثدح 0 ب ىبأ نب ىيحي انثدح «ثراحلا نب ميهاربإ انثدح :ىراخبلا لاقو

 ناك : لاق 4فّرح ىلع هللا دبعي نم ساّنلا نموإ» ا نبا وع «ريبج نب ديعس نع «نیصح ىبأ

 دلت مل نإو . حلاص نيد اذه :لاق لي تّجتنو ءامالغ هتأرما تدلو نإف «ةنيدملا مدقي لجرلا

 0 ءو نيد اذه :لاق هليخ“"” جنت ملو «هتأرما

 نابع نبا نك ج قي ليعلم :عرغ «ةريغملا ىبأ نب رفعج نع يلا :قاحسإ نب تعا نع « هيبأ

 ماع اودجو نإف موب ىلإ اوعجر اذإف «نوملسيف اب ىبنلا نوتأي بارعألا نم سان ناك :لاق

 ماع اودجو نإو . (هب ey ‹حلاصل اذه اننيد نإ» :اولاق « نسح دالو و

 نمو» : هيبن ىلع هللا لزنأف .ا(ريخ اذه اننید ىف ام» اولا « طحق ماعو ءوس دالو و ا

 . (ههجو ىلع بّلقنا ةنتف هتباصأ نو هب نأمْطا ريح هباصأ نإَف فرح ىلع هلا دبعي نم سالا

 اهب حص نإف 3 و ضرأ ىهو « ةنيدملا مدق اذإ مهدحأ ناك :سابع نبا نع «ينوعلا لاقو

 تبصأ ام» :لاقو «هيلإ نأمطاو هب ىضر ٌلمالغ هتأرما تدلوو ءانسح ًارهم هسرف تجدوا (همسج

 « ةنيدملا عجو هباصأ نإو : ىأ - ءالبلا : ةنتفلاو - ةنتف هتباصأ نإو .«اريخ الإ اذه ىنيد ىلع تنك ذنم

 . ؟جتنی» :ف ءت ىف (9) .ارکب ىبأ نبا» :ف ىف (۲) .«ةدش ىلع» :ت ىف )١(

 (VEY). مقرب ىراخبلا ی )©

 «ف نم تبثملاو (هنود ضرأ مهو» ت ھه یف )0ه(



 بباب (٤٠)ةيآلا:جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 كنيد ىلع تنك ذنم تبصأ ام هللاو :لاقف ناطيشلا هاتأ «ةقدصلا هنع ترخأتو «ةيراج هتأرما تدلوو

 .ةنتفلا كلذو .ًارش الإ اذه

 .ةيآلا هذه ريسفت ىف «فلسلا نم دحاو ريغو « جيرج نباو ‹كاحضلاو «ةداتق ركذ اذكهو

 نإو «ةدابعلا ىلع ماقأ هايند هل تحلص نإ «قفانملا وه : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 وأ ةنتف هتباصأ 2)نإف «هايند نم حلص امل الإ ةدابعلا ىلع ميقي الف بلقنا «تريغتو هايند هيلع تدسف

 .رفكلا ىلإ عجرو هنيد كرت «قيض وأ رابتخا وأ ةدش

 .ًارفاك دترا : ىأ «ههجو ئلع بلقنا# :هلوق ىف دهاجم لاقو

 رفك دقف ةرخآلا امأو ؛ءىش ىلع ايندلا نم لصح وه الف : ىأ « ةرخآلاو اًيندلا رسخ ل :هلوقو

 ىه هذه :ىأ «نيبملا ناَرسخْلا وه كلذإ» : لاق اذهلو ؛ةناهإلاو ءاقشلا ةياغ ىف اهيف وهف ءميظعلا هللاب

 . ةرساخلا ةقفصلاو « ةميظعلا ةراسخلا

 اهب ثيغتسي «دادنألاو مانصألا نم : ىأ «هعفني ال امو هرضي ال ام هللا نود نم وعدي $ :هلوقو

 نم برقا هرض نمل وعدي . ديعبلا لالّضلا وه كلذ » «هرضت الو هعفنت ال یهو ءاهقزرتسيو اهرصنتسيو
 ع قلد ر ی ی اه ةقنث یر کا )15 ا وم : ىأ «هعفن

 هب اعد ىذلا اذه سئب :ىنعي «نثولا ىنعي :دهاجم لاق : «ريشعلا سئبلو ىلوملا سئبلإ» :هلوقو

 .رشاعملاو طلاخملا وهو «ريشعلا سئبلو# ءآرصانو يلو :ىنعي «ىلوم هللا نود نم

 هباصأ نإ «فرح ىلع ۹۳ هللا ] دبعي نم بحاصلاو معلا نبا سنبل قارا نأ ا 5 راتخاو

 . «ههجو ىلع بقنا ةنتف هتباصأ نو هب نأمْطا ريخ

 .ملعأ هللاو «مالكلا قايس ىلإ برقأو ىلوأ «نثولا هب دارملا نإ :دهاجم لوقو

 هّللا نإ راهنألا اهتحت نم يرجت تاتج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا لخدي هللا نإ إل

 . 4 09 ديري ام لعفي

 اوقدصو «مهبولقب اونمآ نيذلا نم «ءادعسلا راربألا ركذب فطع «ءايقشألا ةلالضلا لهأ ركذ ال

 كلذ مهثروأف « "[تاركنملا اوكرتو] «تابرقلا عاونأ عيمج نم تاحلاصلا اولمعف «مهلاعفأب مهناميإ

 .تانحلا تاضور ىف «تايلاعلا تاجردلا ىنكس

 عطقيل مث ءامسلا ىلإ ببسب ددميلف ةرخآلاو ايندلا ىف هللا هرصني نل نأ نظي ناك نم إل

 .أ ف نم ةدايز (۳) .أ ف «ت نم ةدايز () . (اذإف» :أ ف ءت یف )١(



 (۱۷ 2 )٠١ تايآلا :جحلا ةروس - سماخلا ءزجملا ع

 دم ديب هللا ناو تا تابا اتر كلذكر 2 طيب 6 هديك فهن ره لف

 . 4 U3 ديري

 «ببسب ددميلف» «ةرخآلاو ايندلا ىف هك ًادمحم هللا رصني نل نأ نظي ناك نم : سابع نبا لاق

 «دهاجم لاق اذكو .هب قنتخيل مث :لوقي *عطقيل مث # «هتیب ءامس : ىأ «ءامسلا ىلإ لبحب :ىأ

 .مهريغو .ةداتقو ءءازوجلا وبأو .ءاطعو «ةمركعو

 غولب ىلإ لصوتيل :ىأ «ءامسلا ىلإ بسب ددميلف» :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 . كلذ ىلع ردق نإ «هنع كلذ «عطقيل مث » ءءامسلا نم ًادمحم ىتأي امنإ رصنلا نإف «ءامسلا

 نأ نظ نم : ىنعملا نإف ؛مكهتلا یف غلبأو « ىنعملا ىف رهظأو ىلوأ هباحصأو سابع نبا لوقو

 ال هرصان هللا نإف ءهظئاغ كلذ ناك نإ ءهسفن لتقيلف بهذيلف «هنیدو هباتكو ًادمحم رصانب سيل هللا
 عني ال موي . داهشألا موقي موي اينالا ةاّيحْلا يف اونمآ نيذلاو انلسر رصننأ اَنِإ ل : ىلاعت هللا لاق «ةلاحم

SSهديك نيهذي له رظنيلف» :لاق اذهلو ؛[07 .ه١ :رفاغ] ه«رادلا  

 يغيظ  .

 5 دمخ ناش نم : ىنعي :ىدسلا لاق

 . ظيغلا نم هردص ىف دجي ام كلذ ىفشي له رظنيلف : ىناسارخلا ءاطع لاقو

 ةجح ءاهانعمو اهظفل ىف تاحضاو :ىأ  تاتيب تايآ 8 نآرقلا : ىأ هاتلزنأ كلذكو# :هلوقو

 وه امأ ء[۲۳ :ءايبنألا] (نولأسي مهو لعفي امع لأسي (؟”الا» .كلذ ىف ةعطاقلا '"”ةجحلا و ةماتلا

 .باسحلا ا .همكحل بقعم ال «هتمظعو هرهقو هملعو «هلدعو هتمحرو هتمکحلف

 ص ناد ساس

O 

 دقو  نيئباصلاو دوهيلا نم مهاوس نمو «نينمؤملا نم ١٠م ةفلتخملا نايدألا هذه لهأ نع ىلاعت ربخي

 فيرعتلا «ةرقبلا» ةروس ىف انمدق : ‘peا « سوجملاو ىراصنلاو - م اا فالتخاو --

 نم لخديف 0 !لدعلاب مهنيب مكحيو ,ةمايقلا موي مهنيب لصفيإ» ىلاعت هنإف ؛هعم هللا ريغ اودبعف

 0 ميلع «مهلاوقأل ظيفح «مهلاعفأ ىلع ديهش ىلاعت هنإف «رانلا "هب رفك نمو «ةنجلا هب

 .«ةجحلا هلو» :ت ىف (۳) . ادمحم» :ت ىف (۲) .«ددمیلو» :ت ىف )١(

 .(الو» :ت ىف (4)

 .«ىلإ» :أ ءت ىف (5) .«باذعلاب» :ت ىف )٥(



 س )1۸ )ةيآلا:ححلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا يف نمو تاومّسلا يف ف نم هَل دجسي هللا نأ رت ملأ

 نم هَل امه هلا نهي نمو باذعْلا هيلع قح ريثكو سالا نم ريثكو باوذدلاو رجشلاو لابجلاو

 .4 ۵ ءاغي ام لعفي هللا نإ مركم

E ETSامرکو اعوط  

Eانه اه لاقو .[۸  : TT 
 نم «تاهجلا عيمج ىف تاناويحلاو «تاومسلا راطقأ ىف ةكئالملا نم :ىأ «ٍضرألا يف نمو تاومّسلا

 ٤] : ءارسإلا] (هدمحب حّبسي الإ ءيش نم نإوإ» ءريطلاو باودلاو نجلاو سنإلا

 نود نم تدبع دق اهنأل ؛صيصنتلا ىلع هذه ركذ امنإ :«موجنلاو رمقلاو سمّشلاو 8 :هلوقو
 يذلا هلل اودجساو رمقلل الو سمّشلل اودجست ال# ةرخسم ةبوبرم اهنأو ءاهقلاخل دجست اهنأ نيبف هلل
 .[۳۷ :تلصف] (نودبعت هایإ متنک نإ نهقلخ

 هذه بهذت نيأ ىردتأ» : هيم هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «رذ ىبأ نع نيحيحصلا ىفو

 نأ كشويف رمأتست مث «شرعلا تحت دجستف بهذت اهنإف» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا :تلق .«؟سمشلا

 E تئج ثيح نم ىعجرا :اهل لاقي

 رمقلاو سمشلا نإ) :فوسكلا ثيدح ىف «هجام نباو «ىئاسنلاو «دواد ىبأ ننسو دنسملا ىفو

 ءىشل ىلَجَت اذإ لجو زع هللا نكلو «هتايحل الو دحأ تومل نافسكتي ال امهنإو «هللا قّلَح نم ناقلخ
 ا

 ال مث «بيغي نيح ًادجاس هلل عقي الإ ءرمق الو سمش الو مجن ءامسلا ىف ام :ةيلاعلا وبأ لاقو

 .هعلطم ىلإ عجري ىتح نيميلا تاذ ذخأيف هل نذؤي ىتح فرصني

 :لاق سابع نبا نعو :لئامشلاو نيميلا نع '"'امهلالظ ءىَقب امهدوجسف رجشلاو لابجلا امأو
 تایی دمشق ل افا اک «مئان انأو ةليللا ىن ىنتيأر ىنإ « هللا لوسر اي :لاقف لجر ءاج

 اهب ىنع عضو ءًارجأ كدنع اهب ىل بتكا ءمهللا : لوقت یهو اهتعمسف «ىدوجسل ةرجشلا تدجسف

 أرقف :سابع نبا لاق .دواد كدبع نم اهتلبقت امك ىنم الشو ًارخذ كدنع ىل اهلعجاو «ًارزو

 .2«ىريال :ت یف (۳) .ف نم ةدايز (۲) .ادجسا» :ت ىف )١(

 )٠١۹(. مقرب ملسم حيحصو )٤۸۰۳( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«عضخا :أ «ف ىف (5)

 )١( ىئاسنلا ناسو (۱۱۷۷) مقرب دواد ىبأ ننسو (7777/15) دنسملا )۱٤۱۱۳( مقرب هجام نبا ناسو )١7575(.

 ) )۷(اهلالظ ىلع اهدوجسف» :ت ىف .



 )١8( ةيآلا :جحلا ةروس  سماخلا ءزجلا لل للمس :.:

 . ةرجشلا لوق نع لجرلا هربخأ ام لثم لوقي وهو هتعمسف ءدجَس مث ةدجس ةي ١" ىبنلا

 ع ىف نابح نباو «هجام نباو .ءىذمرتلا هاور

 .اهلك تاناويحلا :ىأ *باودلاو# :هلوقو

 “باودلا روهظ ذاختا نع ىهن ةي هللا لوسر نأ :دمحأ مامإلا نع ثيدحلا ىف ءاج دقو
 0 1 5 5 )2( ين 0 )4( 5

 .اهبكار نم هلل ًاركذ رثكأو "ريخ ةبوكرم برف .* ربانم

 «باذعلا هيلع قح ريثكو» «كلذب ًادبعتم ًاراتخم اعوط هلل دجسي : ىأ (سانلا نم ريثكوإ :هلوقو

 «ءاشي ام لعفي هللا نإ مركم نم هل امف هللا نهي نمو # «ربكتساو ىبأو عنتما نمم : ىأ

 نع «دمحم نب رفعج نع حادقلا انثدح «ىلمرلا نابيش نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 كقلخ «هللا دبع اي :ىلع هل لاقف .ةئيشملا ىف ملكتي 'الجر انه اه نإ :ىلعل ليق :لاق ىلع نع «هيبأ

 اذإ لب :لاق ؟تعش اذإ وأ ءاش اذإ كضرميف :لاق .ءاش امك لب :لاق ؟''تئش امك وأ ءاشي امك هللا

 ثيح وأ تئش ثيح كلخديف :لاق .ءاش اذإ لب :لاق ؟تئش اذإ وأ ءاش اذإ كيفشيف :لاق .ءاش

 .فيسلاب كانيع هيف ىذلا تبرضل كلذ ريغ تلق ول هللاو :لاق .ءاشي ثيح لب :لاق ؟ءاشي

 ىكبي ناطيشلا '"”لزتعا ةدجسلا مدآ نبا أرق اذإ» :ِِلَي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نعو
 7 7 7 -. 0 . 11 ٠

 هاور «رانلا ىلف «تيبأف دوجسلاب واو «ةنحلا هلف «دجسف دوجسلاب مدا نبا رمأ .هليو اي :لوقي

 0 ر

 نبا انثدح :الاق ئرقملا نمحرلا دبع وبأو مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 اي تلق :لوقي رماع نب ةبقع تعمس :لاق ىرفاعملا بعصم وبأ '”ناعاه نب حّرشُم انثدح «ةعيهل

 الف امهب دجسي مل نمف « معنا : لاق ؟نيتدجسب نآرقلا رئاس ىلع جحا ةروس تلضفأ «هّللا لوسر

 . «امهأر قي

 نيل ىدا لاو ب ةع ن هلا دبع تيدا نم ىذمرتلاو واد ئا اردو

 .هسيلدت هيلع اومَقَن ام رثكأو «عامسلاب هيف حرص دق ةعيهَل نبا نإف ؛رظن اذه ىفو ٠ '"یوقب

 . هللا لوسراا :تاىف (۱)

 .«هجولا اذه نم

 .«تاناويحلا» :أ ف ىف (۳)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )/١671( مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاورو (4)

 .«لزتعاف» :ف ىف (۷) .؟تئش امل وأ ءاشي املا :ف ءت ىف () .«ًاريخ» :ف ىف (0)

 .(۸۱) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .«ناهاع» : ىف (9)

 )1١( دنسملا )٠١۱/4( مقرب دواد ىبأ ننسو )١407( مقرب ىذمرتلا ناسو )0178(.
 .«ىوقب وه سیل» :ف ىف )١١(



 ته( ۲۲ 19 )تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 و ا ى ت >2 -.

 تلضف» : لاق ديك هللا لوسر نأ ؛نادعم نب دلاخ نع «بشج نب رماع نع .حلاص نب ةيواعم

 .«نيتدجسب نآرقلا ىلع جحلا ةروس

 حصي الو «هجولا اذه ريغ نم :ىنعي ءاذه دنسأ دقو :دواد وبأ لاق مث

 «ديلولا انثدح « هللا دبع نب ديزي انثدح «دواد ىبأ نبا انثدح :ىليعامسإلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 نيتدجس دجس رمع نأ :مهجلا وبأ ىنثدح «عفان ىنثدح «نانع نب صفح انثدح .ورمع وبأ انئثدح

 ج اف هذه نإ :لاقو «ةيباحلاب وهو .جحلا یف

(۳) 

 TT ف ةلجس ةرشع مخ هارقآ ا هللا لوسر نا اا رک

 . اضعب اس دعي E هذهف ا جحلا ة ةروس ىفو

 نم بصيرا نم با هَل تط اورق نيا مهب يف اوُمصَا نامصَح ناذه)
 ج ٍديِدَح نم عما مهلو  دولجْلاو مهنوطب يف ام هب رهصي 69 ميمحلا مهسوؤر قرف

 . 4 69 قيرحْلا باذع اوُقوُذَو اهيف اوديعُأ مَع نم اهنم اوجرخي نأ اوداَرَأ املك

 مسقي ناك هنأ را نبأ نع داع نب نسف قع «زلجم ىبأ ثيدح (' نم نالا قف ت
 «هيبحاصو ةبتعو « هيبحاصو ةزمح ىف تلزن 4مهّبر يف اومصتخا نامصخ ناذه» :ةيآلا هذه نأ امسق

 ("”ردب ىف اوزرب موي

 :ىراخبلا لاق مث ءاهريسفت دنع ىراخبلا ظفل

eS e 

 مهيفو : سيق  eىلع :ردب موي اوزراب نيذلا مه :لاق و

 . ىراخبلا هب درفنا .ةبتع نب ديلولاو ةعيبر نب ةبتعو ةعيبر نب ةبيشو «ةديبعو ةزمحو

E 530 Eو  E 
 مصتخا :لاق « مهبر يف اومصتخا نامصخ ناذهإ» :هلوق ىف ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو

 هللاب ىلوأ نحنف .مكباتك لبق انباتكو «مكيبن لبق انيبن :باتكلا لهأ لاقف «باتكلا لهأو نوملسملا

 , « بيج : ءف ىف (۱)

 .(۷۸) مقرب ليسارملا ()
 .هلثم ركذف باطخلا نب رمع عم ىلص هنأ رصم لهآ نم لجر نع عفان قيرط نم (۳۱۷/۲) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (۳)

 )١١819(. مقرب هجام نبا ننسو )۱٤۰۱( مقرب دواد ىبأ ننس )٤(

 .«نع» :ت یف (0) . وهف :ف ىف (60)

 .(۳۰۳۳) مقرب ملسم حيحصو )٤۷٤۳( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 )٤۷٤٤(. مقرب ىراخبلا حيحص (4)



 (۲۲ ١9 )تايآلا:جحلا ةروس  سماخلا ءزحملا 7۹

 . مكنم هللاب ىلوأ نحنف «ءايبنألا متاخ انيبنو ءاهلك بتكلا ىلع ىضقي انباتك :نوملسملا لاقو . مكنم

 « ىفوعلا ىور اذكو . «مهبر يف اومصتخا نامصخ ناذه» :لزنأو «هأوان نم ىلع مالسإلا هللا جلفأف

 . سابع نبا نع

 تدك ف يضم :لاق (مهبر يف اومصتخا نامصخ ناه :هلوق ىف ةداتق نع «ةبعش لاقو

 - لاقو .ثعبلا ىف امصتخا نمؤملاو رفاكلا لثم :ةيآلا هذه ىف دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 .نورفاكلاو نونمؤملا مه : ةيآلا هذه Sa : ةياور ىف

 ىنلعجا :رانلا تلاق «رانلاو ةنجلا ىه :لاق (مهّبر يف اومصتخا نامصخ ناذهإل : ةمركع لاقو

 1 .ةمحرلل ىنلعجا :ةنحلا تلاقو «ةبوقعلل

 ةصق هيف مظتنيو ءاهلك لاوقألا لمشي «نونمؤملاو نورفاكلا اذهب دارملا نإ :ءاطعو دهاجم لوقو
 نالذخو ناميإلا رون ءافطإ نوديري نورفاكلاو «هللا نيد ةرصن نوديري نينمؤملا نإف ؛اهريغو ردب موي

 مهل تعط اورفک نيذّلاف  :لاق اذهلو ؛نَّسَح وهو «ريرج نبا رايتخا اذهو .لطابلا روهظو قحلا
 .را نم تاعطقم مهل تلصف :ىأ رات نم باث

 مح اذإ ةر رج ءاشكلا ةقأ وتو: نياخت نم ريع نب نيد لاق

 مهسوؤر ىلع بص اذإ :ىأ «دولجلاو مهنوطب يف ام هب رهصي. ميمحلا مهسوؤر قوق نم بصي
 .ةرارحلا ةياغ ىف راحلا ءاملا وهو «ميمحلا

 هلاق .ءاعمألاو محشلا نم مهنوطب ىف ام باذأ «باذملا ساحنلا وه :2')[ريبج نب] ديعس لاقو

 سابع نبا لاقو «مهدولج '”بوذت كلذكو .مهريغو ءريبج نب ديعسو «دهاجمو «سابع نبا
 . طقاست :ديعسو

 كرابملا نبا انثدح «ىناقلاطلا قاحسإ وبأ ميهاربإ انثدح «ىنثملا نب دمحم ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 نإ» : لاق اب ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ةريجح “نبا نع «حمسلا ىبأ نع ۰ "دیز نب ديعس نع

 ىتح «هفوج ىف ام '””تلسيف «هفوج ىلإ صلخي ىتح ةمجمجلا ذفنيف «مهسوؤر ىلع بّصيِل ميمحلا
 .«ناك امك داعي مث ءرهصلا وهو «هيمدق غلبي

 نع «متاح ىبأ نبا هاور اذكهو .حيحص نسح :لاقو «"كرابملا نبا ثيدح نم ىذمرتلا هاورو

 :متاح ىبأ نبا لاق مث هب «كرابملا نبا نع «ميعن ىبأ نع «هيبأ

 ا ےک د کس یو کک نأ ا اک يدلل نوم راح ا
 برضيف هعم ةعمقم عفريف :لاق «ههركت ههجو نم هاندأ اذإف «هترارح نم نيتبلكب ءانإلا لمحي كلملا

 .؟دیزی» : ف ءات یف (۳) .«بوذي» :ف ىف (۲) .أ ءف نم ةدايز )١(

 .«بلسيف» :أ ىف (5) .2(ىبأ» :ت ىف (4)

 .(؟985) مقرب ىذمرتلا نتسو ٠٠١( /۱۷) ىربطلا ريسفت ()



 ل ۲٤) 2377 )ناتيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 :هلوق كلذف ءهغامد نم هفوج ىلإ لصيف ها وق ءانألا ؟' غرمی مث فاد غرف ءهسأر اهب

 «دوُلجْلاَو مهنوطب يف ام هب رهصي»

 :دمحأ مامإلا لاق «* ديدح نم عماقم مهلو > :هلوقو

 نع «ديعس ىبأ نع «مثيهلا ىبأ نع E «ىسوم نب نسح انثدح

 نم هوُلقأ ام نالقثلا هل عمتجاف ر "ىف عضو ديدح نم اعّمقم نأ ولا : لاق يم هللا لوسر

 لا

 ‹ مثيهلا ىبأ نع « جارد و « ةعيهل نب انثدح «دواد نب ىسوم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 داع مث تتفتل ءديدح نم عَمْقمب لبجلا برض ول» :كو هللا لوسر لاق :لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع

 : لا لها ننال اندلا ىف فاع قابس ناد نأ ولو هناك امك

 ىلع وضع لك عقيف ءاهب نوبرضي :لاق ( ٍديدَح نم عماقم مُهَلو» :هلوق ىف سابع نبا لاقو
 .روبثلاب'"” نوعديف «هلايح

 نع «نايبظ ىبأ نع ءشمعألا لاق : (اهيف اوديعأ مَع نم اهنم اوجرخي نأ اودارأ املك :هلوقو

 اهم اوجَرَحَي نأ اوُداَرَأ املك : :أرق مث ءاهرمج الو اهبهل ءىضي ال «ةملظم ءادوس رانلا :لاق ناملس

 . «اهيف اوديعأ مَع نم

 ىنغلب :لاق ,4اًهيف اوديعأ مع نم اهنم اوجرخي نأ اودارأ امّلك» :ةيآلا هذه ىف ملسأ نب ديز لاقو

 ‹ةقثومل ىديألا نإو «ةديقمل لجرألا نإ ‹جورخلا ىف اوعمط ام هّللاو : ضايع نب لا لاقو

 .اهعماقم و ءاهبهل مهعفري نكلو

 4نوبذكت هب مك يذلا راثلا باذع اوُقوُذ مهل ليقول : هلوقك «(قيرحْلا باذع اوقوذو# :هلوقو
 . العفو الوق باذعلاب نوناهي مهنأ : مالكلا ىنعمو [ ۰ :ةدجسلا]

 نوُلحي راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا لخدي هللا نإ ط

 اودهو لوقلا نم بيطلا ىلإ اودهو > ريرح اهيف مهسابلو اؤلؤلو بهذ نم رواسأ نم اهيف

 4 62 ديمحلا طارص ىلإ

 لاكّتلاو باذعلا نم هيف مه امو «مهلاح نم هللاب ًاذايع ءرانلا لهأ لاح نع ىلاعت ربخأ ال
 .«یلع» :ت یف (۳) .«عرقی» :ت یف (۲) .«عرقيف» :اف «ت یف )١(

 .(۲۹ /۳) دنسملا ()

 .(نع» :ف ءات یف )2(

 . فيعض مثيهلا ىبأ نع جاردو (۸۳ /۳) دنسملا (5)

 . ؟مهدريو» :ف ىف ىلإ .؟لضفلا» :ت ىف (۸) .اوعديف» :ف ءات ىف (0)



 (5 1 «۲۳)ناتیآلا: جحلا ةروس  سماخلا ءزحلا ل-للملل للم

 هلضف نم هللا لأسن  ةنجلا لها لاح رکذ «رانلا نم بايثلا نم مهل دعأ امو «لالغألاو قيرحلاو

 اهتحت نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذُلا لخدي هلا نإ 8 :لاقف  ةنجلا انلخدي نأ همركو

 ثيح اهنوفرصي ءاهروصقو اهراجشأ تحتو ءاهبناوجو اهئاجرأو اهفانكأ ىف قر رختت :ىأ «راهنألا
 امك «مهيديأ 9 :ىأ < اًولؤَلو ٍبهذ نم رواسأ نمل ءةيلحلا نم (اهيف نواحی ءاوؤاش نيأو اوؤاش

 (١)«ءوضولا غلبي ثيح نمؤملا نم ةيلحلا غلبت» : هيلع قفتملا ثيدحلا ىف ةي ىبنلا لاق

 ذنم ىلحلا ةنجلا لهأل غوصي «هتيمسل هيمسأ نأ تئش ول اكلم ةنجلا ىف نإ :رابحألا بعك لاقو

 ")درت امك «سمشلا عاعش درل - اهنم راوس :ىأ  اهنم بق زربأ ول «ةمايقلا موي ىلإ هللا هقلخ
 لا روت نيمشلا

 نم ءالؤه سابل ءمهل تلصف ىتلا رانلا لهأ بايث ةلباقم ىف : : «ريرح اهيف مهسابلر» : هلوقو
 فسر دن اا اوُلحو قرم رضخ سدس ؛ بايث م : مهيلاع» :لاق امك «هسدنسو ا
 : حيحصلا ىفو «[۲۲ ۱ :ناسنإلا] اروکشم مگیعس ناكو ءازج مک ناک اذه نإ. اروهَط ابارش مهبر

 . 27«ةرخآلا ىف هسبلي مل ايندلا ىف هسبل نم هنإف ءايندلا ىف جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال»

 :ىلاعت هللا لاق «ةنجلا لخدي مل «ةرخآلا ىف ريرحلا سبلي مل نمو :ريبزلا نب هللا دبع لاق
 م م8 م

 . «ريرح اهيف مهسابلو»
 0 : هلوقك ,«لوقلا نم بيلا ىلإ اودهوإ» :هلوقو

 ةكئالملاو» :هلوقو ء[77 : ميهاربإ] «مالس اهيف مهتيحت مهر نذإب اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت

 ال :هلوقو ء[154 ۳ 110101 باب لك نم مهي َدوُلَخدي
 ىذلا ناكملا ىلإ اودهف ء[55” ٥ : ةعقاولا] 4 اًمالس امالس اليق الإ. اميثأت الو اوغَل اهيف نوعمسي

 رانلا لهأ ناهي امك ال ۷٥ :ناقرفلا] 4اًمالَسَو َةّيحَت اهيف نوقول «بيطلا مالكلا هيف نوعمسي

 .(قيرحلا باذع اوقوذو# :مهل لاقي هب نوعرقيو““' هب نوعوري ىذلا مالكلاب

 نسحأ ام ىلع «مهبر هيف نودمحي ىذلا ناكملا ىلإ :ىأ «ديمحلا طارص ىلإ اودهو# :هلوقو

 نومهلي امك ؛ «ديمحتلاو حيبستلا نومهلي مهنإ» :حيحصلا ىف ءاج امك « . مهيلإ هادسأو هب معنأو لإ

 .«سفنلا

 الإ هلإ ال :ليقو .نآرقلا :ىأ (لوَقْلا نم بّيَطلا ىَلِإ اودهو# :هلوق ىف نيرسفملا ضعب لاق دقو
 اذه لكو .ايندلا ىف ميقتسملا قيرطلا : ىأ «ديمحلا طارص ىلإ اودهوإ «ةعورشملا راكذألا :ليقو .هللا

 .ملعأ هللاو «هانركذ ام ىفاني ال

2 

 .هنع هللا ىضر ةريره أ ثيدح نم () مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١(

 .ادریا :ف ىف (۲)

 .هنع هللا ىضر ةفيذح ثيدح نم 7١( 551 مقرب ملسم حيحصو (0177) مقرب ىراخبلا حيحص ىف ثيدحلا (۳)

 .(هب نوخبوی» :أ ءف ىفو .اهيف نوخبوي» :ت ىف (4)



 8 يبس ب ب (؟0)ةيآآلا : جلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ءاوس ساتلل هانلعج يذلا مارحلا دجسملاو هللا ليبس نع نودصيو اورفك نيذلا نإ إل

 . 4 62 ميلأ باذع نم هقذن ملظب داحلإب هيف دري نمو دابلاو هيف فكاعلا

 «هيف مهكسانم ءاضقو «مارحلا دجسملا نايتإ نع نينمؤملا مهَدَّص ىف رافكلا ىلع اركنم ىلاعت لوقي

 :لافنألا] «نومْلعَي ال مهرتكأ نكلو نوقّتملا الإ هؤايلوأ نإ هايل اوناك امو» : هؤايلوأ مهنأ مهاوعدو

[Yé 

 رهشلا نع كنولأسي » ا ةروش ی لاق اک 0 2 م ی

 دنع ربكأ هنم هلهأ جارخإو مارحْلا دجسملاو هب رفكو هللا ليبس نع دصو ريبك هيف لاق لق هيف لاق مارحْلا
 : ىأ «مارحلا دجسملاو هللا ليبس نع نودصيو اورفك نيذّلا نإ :انهاه لاقو ء[۷٠۲ :ةرقبلا] 4هّللا

 8 ةيآلا هذه ىف 2 اذهو سالا ن نعاني سانلا قحأ م ا نينمؤملا نم هدارأ نم

 نمو :ىأ [۸ : دعرلا] (بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ هللا ركذب مهبول نئمطتو اونمآ نيذّلا # 2

 . هللا ركذب مهبولق نئمطت مهنأ مهتفص

 دجسملا ىلإ لوصولا نع سانلا نوعنمي : ىأ] «داّبلاو هيف فكاّعلا ءاوس ساّئلل هانلعج يذلا : هلوقو

 ءار ‹هنم رادلا ديعبلا هنع ىئانلاو هيف ميقملا نيب هيف قرف ال «ءاوس اعرش هللا هلعج دقو ؛ مارحلا

 «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق امك ءاهانكسو ةكم عابر ىف سانلا ءاوتسا كلذ نمو (0[هداَّبْلاو هيف فكاملا
 . مارحلا دجسملا ىف مهريغو ةكم لهأ لزني :لاق «داَّبْلاو هيف فكاعْلا ءاوس» :هلوق ىف سابع نبا نع

 .لزانملا ىف ءاوس هيف مهريغو ةكم لهأ : دالا هيف فكاعْلا ءاوسإل :'[هلوق ىف] دهاجم لاقو

 .[ملسأ نب] ديز نب نمحرلا دبعو «طباس نب نمحرلا دبعو «حلاص وبأ لاق اذكو

 . هلهأ ريغو هلهأ هيف ءاوس : ةداتق نع ا نع «قازرلا دبع لاقو

 () ضاح لبنح نب دمحأو «فيخلا دجسمب هيوهار نب قاحسإو ىعفاشلا اهيف فلتخا ةلأسملا هذهو

 ثيدحب جتحاو ءرجؤتو ثروتو كلمت ةكم عابر نأ ىلإ < لیا همحر «ىعفاشلا بهذف «ًاضيأ
 «هّللا لوسر اي :تلق :لاق دن كاوا «نامثع نب ورمع نع < نيستا قب لغ نع ‹«ىرهزلا

 «ملسملا رفاكلا ثري ال» :لاق مث .؟عابر نم ليقع انل كرت لهو» :لاقف ؟ةكمب كراد ىف ًادغ لزنتأ
 نم ىرتشا نس ] “نيحيحصلا ىف جرم ثيدحلا اذهو . (رفاكلا ملسملا الو

 .رانيد نب ورمعو « سواط لاق ةبو .مهرد فالآ ةعبرأب انجس اهلعجف «ةكمب اراد ةيمأ نب ناوفص

 هيلع صنو «فلسلا نم ةفئاط بهذم وهو .رجؤت الو ثروت اهنأ الإ هيوهار نب قاحسإ بهذو

 .أ ف نم ةدايز () .ف نم ةدايز قفز . ت نم ةدايز )۱(

 .«هنع ىلاعت هللا یضر» :أ ىفو ء؛هنع هللا یضر» + ف حوف هتل ر. اآرضاح» :ت یف (5) .أ نم ةدايز (5)

 (كرادب» :ف ىف (۷)

 .هنع هللا ىضر ديز نب ةماسأ ثيدح نم )١1515( مقرب ملسم حيحصو )1۷٦٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



3E(70)ةيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا  

 ىسيع نع «ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع يلا ل لا

 ةلضَن نب ةمقلع نع «ناميلس ىبأ نب نامثع نع ؛2!)نيّسَح ىبأ نب ديعس نب رّمع نع « سنوي نبا
 «نكس جاتحا نم «بئاوسلا (الإ ةكم عابر ىعدت امو ءرمعو ركب وبأو د هللا لوسر ىفوت : لاق

I 

 رود عيب لحي ال :لاق هنأ ورمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع «دهاجم نبا نع قازرلا دبع لاقو

 .اهؤارك الو ةكم

 تايوتا ياعسل ىنربخأو «مرحلا ىف ءاركلا نع ىهني ءاطع ناك جوج نبا نع افبأ لاو

 نب ا هراد بوب نم لوأ ناكف ءاهتاصرع ىف جاحلا لزني نأل ؛ةكم رود باوبت نأ ىهني ناك

 ءارجات أرما تنك ىنإ «نينمؤملا ريمأ اي ىنرظنأ :لاقف «كلذ ىف باطخلا نب رمع هيلإ لسرأف ءورمع
 .ًاذإ كلذف :لاق ىرهظ ىل ناسبحي نيباب ذختأ نأ تدرأف

 «ةكم لهأ اي :لاق باطخلا نب هع نأ! هاجم نع زوسم قع رع نع «قازرلا دبع لاقو

 a ثيح ىدابلا لزنيل اباوبأ مكرودل اوذختت ١

 :لاق .دابلاو هيف فكاعْلا ءاوسإ» :2*”[هلوق ىف] لوقي ءاطع عمس نمع «رمعم انربخأو : لاق

 .اوؤاش ثيح نولزني

 ءارك لكأ نم و كو نب هللا: نع ‹حیجت ىبأ نبا ثيدح نم ىنطقرادلا یورو

 . "ران لکا ةكم تويب

 «ةلدألا نيب اعمج « رجؤت الو ثروتو كلمت :لاقف يني حلاص هلقن اميف] دمحأ مامإلا طسوتو

 . ملعأ هللاو

 يزعل لعل قا يرسم: نفع لاق : ميلأ باع نم هت ملغ داَحْلإب هيف دري نمو :هلوقو

 دري نموإ» :هلوق اذكو ءنهدلا تبنت :ىأآأ٠ :نونمؤملا] 4 نهدلاب تبنتإ :هلوقك «ةدئاز انهاه ءابلا

 : ىشعألا لاق امكو «ًاداحلإ هريدقت 42 *”داحلإب هيف

 ' درجألا حيرصلاو «لجأرَلا نيب انحامرأ انلايع قزرب تتمض
 201 كلا لاقو 00 .&

 1 ےہ ےس ورم الا س و هل 2 0-1

 ناهبشلاو خرملاب هلفسأو هردص ثشلا تبني نامي داوب

 )١( أ «ف «ت نم ةدايز (0) .«ةويح» :أ ءف ىفو ءاريبج» :ت ىف .

 .لسرم وهو (۳۱۰۷) مقرب هجام نبا ننس (۳)

 .«ًاعوفرم» :أ ءف ىف (7) .أ ءف نم ةدايز (5) .«ءاش» :ف ءت ىف )٤(
 ۳۰٠۰ /۲) ىنطقرادلا ننس (۷)

 .«ملظب داحلإبل :أ ف ىف (4) .أ «ف نم ةدايز (6)

 *١٠١(. /1ا/) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۱۰)

 .بوسنم ريغ (۱۰۳/۱۷) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا 0)



 11 سبب سس )۲٠( ةيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ٍداَحْلإب هيف در نمو» :لاقف ا اذهلو 59 مهيا ىنعم انه اه لعفلا نمض هنأ دوجألاو

 .رابكلا ىصاعملا نم عيظف رمأب هيف مهي : ىأ « ملظب

 نبا نع «جیرج نبا لاق امك .لوأتمب سيل ملظ هنأ ادصاق ادماع : ىأ < ملظب » :هلوقو

 .دحاو ريغو «ةداتق لاق اذكو . هللا ريغ هيف دبعي نأ :دهاجم لاقو

 باذعلا '؟”[هل] بجو دقف كلذ لَعَف اذإف «كلتقي ال نم لتقتو «كملظي ال نم ملظتف «لتق وأ

 . ميلألا

 .ائيس المع هيف لمعي :€ مّلظب » :دهاجم لاقو

 امك «هعقوي مل نإو «هيلع امزاع ناك اذإ ءرشلا هيف ىدابلا بقاعي هنأ مرحلا ةيصوصخ نم اذهو

 :هريسفت ىف متاح ىبأ نبا لاق

 ثدحي ةّرم عمس هنأ :ىدسلا نع «ةبعش انابنأ «نوراه نب ديزي انثدح «ناتس نب دمحأ انثدح

 هيف دارأ الجر نأ ول : لاق 4 مّلظب داَحْلإِب هيف دري نمو :هلوق ىف  دوعسم نبا :ىنعي - هللا دبع نع

 .ميلألا باذعلا نم هللا "هقاذأ «نيبأ نّدعب وهو «ملظب داحلإب

 نب ديزي نع «دمحأ هاورو «هعفر دق وه :ديزي لاق .مكل هعفرأ ال انأو «انل هعفر وه :ةيعش لاق

 هب «نوراه

 ةبعش ممّص اذهلو ؛هعفر نم هبشأ هفقوو «ىراخبلا طرش ىلع حيحص “"[دانسإلا اذه : تلق]

 نع «ةرم نع «ىدسلا نع «ىروثلا نايفسو «طابسأ هاور كلذكو .دوعسم نبا مالك نم هفقو ىلع
 . ملعأ هللاو ءافوقوم دوعسم نبا

 «هيلع بتكتف ةئيسب مهي لجر نم ام :لاق هللا دبع نع «ةّرم نع .ىدسلا نع «ىروثلا لاقو
 لاق اذكو .ميلألا باذعلا نم هللا هقاذأل .«تيبلا اذهب الجر لتقي نأ مه نيبأ ندعب الجر نأ ولو

 . محارم نب كاحضلا

 یورو .هللاو ىلبو «هللاو ال ««هيف داحلإ» دهاجم نع ءروصنم نع ,(4![ىروغلا] نايفس لاقو

 . هلثم ءورمع نب هللا دبع نع «دهاجم نع

 .اريرج» :ت اىف(؟) .«اذلو» :ف ىف )١(

 . (هقاذأل» :أ ءف ءت ىف (5) .أ نم ةدايز (5) .أ ءف نم ةدايز (۳)

 .(558/1) دنسملا (0)

 .ف نم ةدايز (۸) ا «ف نم ةدايز (۷)



 (10)ةيآلا : جحلا ةزوش ك نيم اللا لا ج سس تتاج ىو

 .هّقوف امف ملظ مداخلا متش :ريبج نب ديعس لاقو

 :هلوق ىف سابع نبا نع «نآرهم نب نوميم نع «ءاطع نب هللا دبع نع ؛ىروتلا نايفس لاقو

 .هيف ريمألا ةراجت :لاق ¢ مْلظب داحلإب هيف دري نَموط

 الإ “[ةكمب] ماعطلا عيب :رمع نبا نعو

 .دحاو

 نع «مصاع وبأ انأبنأ «ىرهوجلا قاحسإ نب هللا دبع انثدح ‹ ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 لوښو نأ ؛ةيمأ نب ىلعي نع «ناذاب نب ىسوم ىنثدح «نابوث نب ةرامع همع نع «ىيحي نب رفعج

 . ””«داحلإ ةكمب ماعطلا راكتحا» :لاق ةي هللا

 «ةعيهل نب با انثدح 0 رب هللا دبع نب ىبحي انئدح عر یا اد ماع نى نبا لاقو

 ل امهدحأ ل اتا ديلا هي 0

 نع دترا مث «ىراصنألا لتقف «سينأ نب هللا دبع بضغف «باسنألا ىف اورختفاف ءراصنألا نم

 داحلإب مرحلا ىلإ أحل نم :ىنعي © مّلظب داحلإب هيف دري نمو :هيف تلزنف «ةكم ىلإ برَهو «مالسإلا
 . مالسإلا نع ليمب ىنعي

 هيبلت اهيف لب «كلذ نم معأ وه وه نكلو «داحلإلا نم ءايشألا هذه نأ ىلع تلد نإو «راثآلا هذهو

 و قا لسا تيل يزل ل ليل بحس مى اني ءاهنم ظلغأ وه ام ىلع

 ةربع مهلعجو مهرمد : :ئأ 2.6 ٤» : ليفلا] (لوكأم فصعك مهلعجف . ٍليجس نم ةراجحب مهيمرت#»

 تيبلا اذه وزغي» :لاق ا هللا لوسر نأ ثيدحلا ىف تبث كلذلو ؟ ءوسب هدارأ نم لكل الاكنو

 نب هللا دبع ىتأ :لاق هيبأ نع «دیعس نب قاحسإ انثدح «ةساّنُك نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 اک هللا لوسر تعمس ىنإف «هّللا مرح ىف داحلإلاو كايإ «ريبزلا نبا اي :لاقف (رييزلا ني هللا دبع رمع

 . "وه نكت ال رظناف ««تحجرل نيلقثلا بونذب هبونذ نَّروُت ول «شيرق نم لجر هيف ٌدحليس هنإ» : لوقي

 «ديعس نب قاحسإ انثدح «مشاه انثدح اعلا ورع ف هّللا دبع دنسم ىف] اضيأ لاقو

 .«بدنج» :ت یف (۲) .أ ف هت نم ةدايز )١(

 .هب مصاع ىبأ قيرط نم (۱۷۷۱) مقرب ةكم خيرات ىف ىهكافلاو )25١7١«. مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاورو (۳)

 .ارکبا :ف ءت ىف )٤(

 .اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (۲۱۱۸) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (6)

 )5( دنسملا )۲/۱١١(.

 .أ «ف نم ةدايز (۷)



 هيف 2377)ناتيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نب اي :لاقف رجحلا ىف سلاج وهو ءريبزلا نب ورمع نب هللا دبع ىتأ لاف ورق نت دست اد
 نم لجر هب لحيو اهلحي» :لوقي ب هللا و تقوس كوتا ىنإف (مرحلا ىف داحلإلاو كايإ ءريبزلا

 . "وه ٩ نكت ال رظناف :لاق .«اهتنزول نيلقثلا بونذب هبونذ تنزو ولو «شيرق

 . نيهجولا نيذه نم بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي ملو

 نيمئاقلاو نيفئاطلل يتب رهَطو ايش يب كرش ال نأ تْيَبْلا ناكم ميهاَربإل انأَوب ذو »

 جف رک م نیا ماس لع نطو الاجر كرب عاب سال يف نوو م دوسلا عملا
 . 4 69 قيمع

 لوأ نم تّسسأ ىتلا ةعقبلا ىف «شيرق نم هب كرشأو «هللا ريغ دبع نمل خيبوتو عيرقت هيف اذه
 هدشرأ : ىأ «تيبلا ناكم ميهاربإ أو هنأ ىلاعت ركذف «هل كيرش ال هدحو هتدابعو هللا ديحوت ىلع موي

 . هئانب ىف هل نذأو «هل هملسو « هيلإ

 نبي مل هنأو « قيتعلا تيبلا ىنب نم لوأ وه «مالسلا هيلع ‹ ميهاربإ نإ» : لاق نمم ريثك هب لدتساو

 :لاق ؟لوأ عضو دجسم ىأ « هللا لوسر اي :تلق رذ ىبأ نع "”حيحصلا ىف تبث امك ‹««هلبق

 ا نوعبرأ» : لاق ؟امهنيب مک : تلق .«سدقملا تيب» :لاق ؟ىأ مث : تلق .«مارحلا دجسملا»

 تايب تايآ هيف . َنيِمَلاَعْلَل ىدهو اكرابم ةكبب يذّلَل ساتلل عضو تيب لوا نِإل : ىلاعت هللا لاق دقو

 هَ نأ ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندهَعَول :ىلاعت لاقو 0197 ۰٩٩ :نارمع لآ] ةيآلا 4 ميهاربإ مام
 ١76[. : ةرقبلا] «دوجسلا عّمّرلاو نيفكاعلاو نيفئاّطلل يتيب

 . نهاه هتداعإ نع ىنغأ امب «راثآلاو مخمل يول ءانب: ىف درو ام ركذ انمدق دقو

 دهاجم لاق 4يتيب رهطو» «یدحو ىمسا ىلع هنبا :ىأ (يب كرشت د ل نأ :انهاه ىلاعت لاقو
 هللا نودبعي نيذلا ءالؤهل اصلاخ هلعجا : ىأ «دوجسلا عكرلاو نيمئاقلاو نيفئاّطللا» «كرشلا نم :ةداتقو

 .هل كيرش ال هدحو

1۳ 

 «اهاوس ضرألا نم ةعقبب لعفي ال هنإف «تيبلا دنع تادابعلا صخأ وهو «فورعم هب فئاطلاف

 ال امهنأل ؛ةالصلاب فاوطلا نرقف .«دوجسلا عكرلاو» :لاق اذهلو ؛ةالصلا ىف :ىأ «نيمئاقلاو»
 نم ىنثتسا ام الإ «لاوحألا بلاغ ىف هيلإ ةالصلاو «هدنع فاوطلاف «تيبلاب نيصتخم الإ ناعرشي

 . ملعأ هللاو ءرفسلا ىف ةلفانلا ىفو «برحلا ىفو ةلبقلا هابتشا دنع ةالصلا

 .«نوكت ال١ :ف ىفو ؛نوكي ال» :ت یف (۱)

 .(۲۱۹۱۲) دنسملا 0)

 . ؟نيحيحصلا» :ف ىف (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحصو (77257) مقرب ىراخبلا حيحص )٥۲۰(.

 )©( :ةيآلا ريسفت رظنا ٠٠١ .ةرقبلا ةروس نم



 (۲۹ ۰۲۸) ناتيآلا :جحلا ةروس  سماخلا ءزحلا ل ل هه دع#غ

 ىذلا تيبلا اذه ىلإ جحلا ىلإ مهل ايعاد سانلا ىف دان :ىأ «جحلاب سالا يف نذأو# :هلوقو

 . غالبلا انيلعو دان :ليقف ؟مهذفني ال ىتوصو سانلا غلبأ فيكو «براي :لاق هنأ ركذَف . هئانبب كانرمأ

 اهيأي :لاقو «سيّبق ىبأ ىلع :ليقو ءافصلا ىلع :ليقو ءرجحلا ىلع :ليقو «هماقم ىلع ماقف

 «ضرألا ءاجرأ توصلا غلب ىتح تعضاوت لابجلا نإ :لاقيف «هوجحف اتيب ذختا دق مكبر نإ «سانلا

 هللا بتك نمو ءرجشو رمو رجح نم هعمس ءىش لك هباجأو «بالصألاو ماحرألا ىف نم عمسأو

 .«كيبل مهللا كيبل» :ةمايقلا موي ىلإ جحي هنأ

 دي جاو غو ريح ني ةو امر عفوا هاتو اف يآ نع قوز ا ضف اذه

 ش . "ةو متاح ىبأ نباو «ريرج نبا اهدروأ .ملعأ هللاو «فلسلا

 نم بهذ نم ةيآلا هذهب لدتسُي دق :«قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك ىَلعو الاجر كوتأي :  هلوقو
 ىلع لدف ءركذلا ىف مهمدق هنأل ؛ابكار جحلا نم لضفأ «هيلع ردق نمل ءايشام جحلا نأ ىلإ ءاملعلا

 لوسرب ءادتقا ؛لضفأ ابكار جحلا نأ نورثكألا هيلع ىذلاو ‹مهمزع ةدشو مهممه ةوقو مهب مامتهالا

 . .مالسلا هيلع «هتوق لامك عم ابكار جح هنإف ةا هللا

 .[1 :ءايبنالا] «البس اجاجف اهيف اَنلعَجَو $ :لاق امك «قيرط : ینعی 4 جف لك نم ناي  :هلوقو
 «نايح نب لتاقمو «ةداتقو «ىدسلاو ءءاطعو ءدهاجم هلاق .ديعب :ىأ «قيمع# :هلوقو

 .دحاو ريغو «ىروثلاو

 يوهت سالا نم ةدئفأ عجاف: هئاعد ىف لاق ثيح «ميهاربإ نع ارابخإ ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو
 سانلاف «فاوطلاو ةبعكلا ةيؤر ىلإ نحي وهو الإ مالسإلا لهأ نم دحأ سيلف [۳۷: ميهاربإ] «مهيلإ
 . راطقألاو تاهجلا رئاس نم اهنودصقي
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 ةميهب نم مهقزر ام ئلع تاَمولعم ٍمايَأ يف هللا مسا اوركذيو مهل عفانم اودهشيل »

 اوُفَوّطَيَلَو مهروذن اوفويلو مهتفت اوضقيل مث © ريققلا سئابلا اومعْطَأو اهنم اوُنُكَف ماعنألا

 . 4 ©3 قيتعلا تيبلاب

 هللا ناوضرف ةرخآلا عفانم امأ ؛ةرخآلاو عفانم :لاق «مهل عفاتم اودهشيل» : سابع نبا لاق

 ريغو «دهاجم لاق اذكو E حبرلاو ندبلا عفانم نم نوبيصي امف ايندلا عفانم امأو

 TT :94 ١[. :هلوقك «ةرخآلاو ايندلا عفانم اهنإ:دحاو

 . «هلوطب» : ف ىف )١(

 )٠١١/١۷(. ىربطلا ريسفت (۲)

 . «حئابذلاوا» :أءف «ت ىف (۳)



t10 
 (۲۹ «۲۸) ناتيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ةبعش لاق ,«ماَعْألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع [2١7 تامولعم مايا يف] هللا مسا اورك دیو :
 هقلعو ءرشعلا مايأ :تامولعملا مايألا :سابع نبا نع“ [ديعس نع رسب ىبأ] نع ٠ [مهعزا
 ديعسو «ءاطعو «دهاجمو «ىرعشألا ىسوم ىبأ نع هلثم قوريو# ب مزجلا ةغيصب هنع ىراخبلا
 «ىعفاشلا بهذم وهو .ىعخنلا ميهاربإو «ىناسارخلا ءاطعو ءكاحضلاو «ةداتقو «نسحلاو «ريبج نب
 . لبنح نب دمحأ نع روهشملاو

 نع «نيطبلا ملسم نع «ناميلس نع «ةبعش انثدح ءةرعرع نب دمحم انثدح :ىراخبلا لاقو
 :اولاق «هذه ىف اهنم لضفأ مايأ ىف ذ لمعلا ام» :لاق يي ىبنلا نع «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس
 ملف هلامو هسفنب رطاخي جرخي «لجر الإ هللا ليبس ىف داهجلا الو» :لاق ؟هللا ليبس ىف داهجلا الو
 (ءىشب عجري

 بيرغ نسح ثيدح :ىذمرتلا لاقرب" ا نباو «یذمرتلاو «دواد وبأو «دمحأ مامإلا هاورو

 .رباجو «ورمع نب هللا دبعو «ةريره ىبأو «رمع نبا نع بابلا ىفو . حيحص

 :دمحأ مامإلا لاق ام كلذ نمف« "هتدح ىلع ًاءزج اهل تدرفأو «قرطلا هذه تيصقت دقو : تلق
 لوسر لاق : لاق رمع نبا نع «دهاجم نع دایر يبأ نب د ديزي نع «ةناوع وبأ انأبنأ تاع اد

 مهيف اورثكأف ءرشعلا مايألا هذه نم < نهيف لمعلا هيلإ بحأ الو دال لما مايأ نمام» : لَك هللا
 TS «رمع نبا نع «دهاجم نع را ا ٠" ديمحتلاو ريبكتلاو ليلهتلا نم

 ربكيو ناربكيف «رشعلا مايأ ىف قوسلا ىلإ ناجرخي ةريره وبأو «رمع نبا ناكو : ىراخبلا لاقو

 . اه ریبکتب سانلا

 . رجفلاو» :هلوق ىف هب هللا مسقأ ىذلا رشعلا وه اذه نأ :اعوفرم رباج نع دمحأ ىور دقو

 . 230069 ء١: رجفلا] «رشع لايلو

 ٠٤١[. :فارعألا]رشعب اهانممتأو» :هلوقب دارملا هنإ :فلسلا ضعب لاقو

e Eلوسر لئس  

 . '"«ةيتآلاو ةيضاملا ةنسلا رفكي نأ هللا ىلع بستحأ» :لاقف «ةفرع موي مايص نع اي هللا

 .أءف نم ةدايز (" ۰۲۰ ۱)

 «حتف» (toV/۲) ىراخبلا حيحص (4)

 ,(۱۷۲۷) مقرب هجام نبا ننسو (۷۵۷) مقرب ىذمرتلا ننسو )۲٤۳۸( مقرب دواد ىبأ ننسو (156) مقرب ىراخبلا حيحص (4)
 .«ةجحلا ىذ نم ةرشعلا مايالا لضف ىف ةدراولا ثيداحالا» :هامس (5)

 )۷( دنسملا )۲/ ۷١(.
 رمع نبا نع دهاجم نع ةشئاع ىبأ نب ىسوم قيرط نم رجح نبا ظفاحلا نع (۳۹۸۱۳) ليلغلا ءاورإ ىف امك ةناوع وبأ هاور (۸)

 .امهنع هللا ىضر
 . «حتف» (1//1017) ىراخبلا حيحص (9)

 )٠١ ( دنسملا )۳/ ۳۲۷(.

 (YEFV). مقرب دواد ىبأ ناس (۱۱)

 . هنع هللا ىضر ةداتق ىبأ ثيدح نم )١١77( مقرب ملسم حيحص (۱۲)



 )۹ ‹۲۸)ناتیآلا: جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا رت 2 26525255 22222 7 2جل 1

 دنع مايألا لضفأ هنأ ثيدح ىف درو دقو «ربكألا جحلا موي وه ىذلا رحنلا موي ىلع لمتشيو

 (۱) د
 . هللا

 ىلع ريثك هلضفف «ثيدحلا هب قطن امك «ةنسلا مايأ لضفأ هنإ :ليق دق رشعلا اذهف «ةلمجلابو

 زاتميو «هريغو ةقدصو ةالصو مايص نم «كلذ ىف عرشي ام هيف عرشي اذه نأل ؛ريخألا ناضمر رشع

 .هيف جحلا ضرف ءادأب هصاصتخاب اذه

 .رهش فلأ نم ريخ ىه ىتلا ءردقلا ةليل ىلع هلامتشال لضفأ كاذ :ليقو

 هّللاو «ةلدألا لمش عمتجي اذهبو . لضفأ كاذ ىلايلو « لضفأ اذه مايأ :اولاقف نورخآ طسوتو

 . ملعأ

 موي :تامولعملا مايألا :سابع نبا نع «مّسقم نع «مكحلا لاق :تامولعملا مايألا ىف ناث لوق

 ىف لبنح نب دمحأ بهذ هيلإو < وعسل ميهاربإو «رمع نبا نع اذه ىوريو .هدعب مايأ ةثالثو رحنلا

 .هنع ةياور

 «ديعس نب ىيحي انثدح «ىنيدملا نب ىلع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :ثلاث لوق

 نهعيمج نه تادودعملاو تامولعملا مايألا :لوقي ناك رمع نبا نأ ؛عفان ىنثدح ءنالجع نبا انثدح
 .رحنلا موي مايأ ةثالث تادودعملا مايألاو «هدعب نامويو 7 موي تامولعملا مايألاف «مايأ ةعبرأ

 لوقلا اذه دضعيو «سنأ نب كلام مامإلا بهذم قهر ا اقو «هيلإ حيحص دانسإ اذه

 .اهحبذ دنع هللا ركذ TS ىلاعت هلوق هلبق ىذلاو

 . ةفينح ىبأ بهذم وهو .هدعب رخآ مويو ءرحنلا مويو «ةفرع موي اهنإ :عبار لوق

 مويو «ةفرع موي تامولعملا :لاق هنأ هيبأ نع ءملسأ نب ديز نبا 5 ىنثدح :بهو نبا لاقو

 ةروس ىف ىلاعت اهلصف امك «منغلاو رقبلاو لبإلا :ىنعي «ماعنألا ةميهب نَم مهقزر ام ئلعإ» : هلوقو

 :٠٤١[. ماعنألا] ةيآلا « جاوزأ ةينامث# اهنأو ماعنألا

 نم لكألا بوجو ىلإ بهذ نم ةيآلا هذهب لدتسا «ريقفلا سئابلا اومعْطأو اهنم اولكف ظهلوقو
 نأ تبث امك «بابحتسالا وأ ةصخرلا باب نم هنأ نورثكألا هيلع ىذلاو «بيرغ لوق وهو ىحاضألا

 . اهقرم نم اسحو ءاهمحل نم لكأف «خبطتف ةعضبب ةندب لك نم رمأ هيده رحن ال ايب هللا لوسر
 ارلكف» :لوقي هللا نل ؛ هتيحضأ نم لكأي نأ بحأ :كلام ىل لاق]: بهو نب هللا دبع لاقو

 .كلذ لثم ىل لاقف «ثيللا تلأسو : '*”[بهو نبا لاق : «اهنم

 .هنع هللا ىضر طرق نب هللا دبع ثيدح نم (1778) مقرب ننسلا ىف دواد وبأو ٠٠١( /5) دنسملا ىف دمحأ هاور )١(

 .2«ىنثدحو بهو نبا لاقو» :ف «ت یف (۳) .«لاقو»:ت ىف (0)

 .هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (۱۲۱۸) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )٤(

 .أ ف نم ةدايز (6)



 ا ب مس 7820 ةا ا ةروس د ياا نقلا

 نم نولكأي ال نوكرشملا ناك :لاق 4 اهنم اولكف» : ميهاربإ نع ءروصنم نع «ىروثلا نايفس لاقو

 وحن ءاطعو «دهاجم نع یورو . لكأي مل ءاش نمو .لكأ ءاش نمف «نيملسملل صخرف مهحئابذ

 .كلذ

 متللح اذإوإط :هلوقك یه :# اهنم اولكفط هلوق ىف دهاجم نع «نیصح نع ءمّيشه لاق

 ٠١[. :ةعمجلا]# ضرألا يف اورشتناف ةالصلا '1)تيضق اذإف» ,[7 : ةدئالا](اوداطصاف

 فصنلاب اهنم قدصتي ىحاضألا نأب لوقلا رصن نم لدتساو «هريسفت ىف ريرج نبا رايتخا اذهو

 «ىحضملل فصن :نيفصن اهأزجف «(ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف » :ةيآلا هذه ىف هلوقب

 . ءارقفلل فصنو

 ةيآلا ىف هلوقل ؛هب قدصتي ثلثو «هيدهي ثلثو ءهل ثلث :ءازجأ ةثالث أزجت اهنأ :رخآلا لوقلاو

 ءهللا ءاش نإ ءاهدنع اهيلع مالكلا ىتأيسو [7:جحلا]4رتعملاو عناقلا اومعطَأو اهنم اولكف» : ىرخألا

 .ففعتملا :'”[ريقفلاو] «سؤبلا هيلع ىذلا رطضملا وه :ةمركع لاق .(ريقفلا سئابلا» : هلوقو

 وه :نايح نب لتاقم لاقو .نمزلا وه :ةداتق لاقو .هدي طسبن ال ىذلا وه :دهاجم لاقو

 رشا

 «"(مارحإلا] عضو وه :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق :4 مهثفت اوضقيل مث # : هلوقو
 اذكو .هنع «دهاجمو ءاطع ىور اذكهو .كلذ وحنو «رافظألا صقو بايثلا سبلو سأرلا قلح نم

 ن ثلا يفك ن اخو ‹ةمركع لاق

 . كسانملا : ثفتلا : لاق «مهنفت اوضقيل مثل : سابع نبا نع «ةمركع لاقو

 رمأ نم رذن ام رحن :ىنعي : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق .#مهروذن اوفويلو# : هلوقو

4 

 . ندبلا

 . جحلا ىف نوكي ءىش

 . حئابذلا :لاق «مهروذن اوفويلو» : دهاجم نع «ةرسيم نب ميهاربإ لاقو

 . لجأ ىلإ رذن لك :(مهروذن اوفويلو# :دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل لاقو

 .مهجح] :لاق ,«مهروذن اوفويلو# :ةمركع لاقو

 تيبلاب فاوطلا :هيف لمعلا نم هيلعف جحلا لخد نم لكف .جحلا رذن ؟7[:لاق «مهروذن اوفويلو»

 . ءف «ت نم ةدايز )٤( .أ ءاف نم ةدايز (* ۲) . ؟متيضق) : تا ىف (۱)



 (۲۹ ۰۲۸) ناتيآلا:جحلا ةروس  سماخلا ءزجلا للملا ل ل4

 .اذه وحن كلام نع ىورو .هب اورمأ ام ىلع «رامحلا ىمرو ‹ةفلدزملاو ‹«ةفرعو «ةورملاو افصلا نيبو

 .رحنلا موي بجاولا فاوطلا :ىنعي :دهاجم لاق : 4 قيتعلا تيبلاب اوفَوّطيَلو# : هلوقو

 :لاق ةزمح ىبأ نع «دامح انثدح « ليعامسإ نب ىسوم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 كسانملا رخآ نإف «(قيتعلا تيِبلاب اوهَوّطَيْلَوط : هللا 2" لوقي ؟جحلا ةروس أرقتأ :سابع نبا ىل لاق
 . تيبلاب فاوطلا

 اهامرف «ةرمجلا ىمري أدب رحنلا موي ىنم ىلإ عجر امل هنإف اک هللا لوسر عنص اذكهو : تلق

 سابع نبا نع حيحصلا ىفو .تيبلاب فاطف ضافأ مث «هسأر قلحو .هيده رحن مث «تايصح عبسب

 . ضئاحلا ةأرملا نع ففخ هنأ الإ «فاوطلا تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا رمأ :لاق هنأ

 نم نال هرجا ارور نم فاوطلا تجي هنآ ىلإ بهذ نمل لدتبم هيف :«قيتعلا تيبلاب# +هلوقو

 ؛ةقفنلا مهب ترصق نيح «تيبلا نم هوجرخأ دق شيرق تناك نإو «ميهاربإ هانب ىذلا تيبلا "” لصأ
 نينكرلا ملتسي ملو «تيبلا نم رجحلا نأ ربخأو ءرجحلا ءارو نم الع هللا لوسر فاط اذهلو

 :متاح ىبأ نبا لاق اذهلو ؛ةقيتعلا ميهاربإ دعاوق ىلع اممتي مل امهنأل ؛نييماشلا

 نبا نع «لجر نع ءرجح نب ماشه نع «نايفس انثدح «ىندعلا رمع ىبأ نبا انثدح «ىبأ انثدح
 . ؟“هئارو نم ةي هللا لوسر فاط ؛4قيتعلا تيبلاب اوفوُطيلو# : ةيآلا هذه تلزن امل :لاق سابع

 تيب لوأ هنأل : [لاق] «قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو» :هلوق ىف ىرصبلا نسحلا نع «ةداتق لاقو
 . ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكو .سانلل عضو

 .حون نامز قرغلا موي قتعأ هنأل ؛قيتعلا تيبلا ىمس امنإ :لاق هنأ ةمركع نعوا

 . طق رابج هيلع رهظي مل هنأل ؛قيتعلا تيبلا ىمس امنإ :فيصخ لاقو

 .ةداتق لاق اذكو .هيلع اوطلسي نأ ةربابحلا نم قتعأ :دهاجم نع ثيلو حيجت ىبأ نبا لاقو

 ءوسب دحأ هدري مل هنأل :دهاجم نع «ملسم نب نسحلا نع «ديمح نع «ةملس نب دامح لاقو

 .كله الإ

 هللا نأل ؛ قيتعلا تيبلا ىمس امنإ :لاق ريبزلا نبا نع ء«ىرهزلا نع «رمعم نع «قازرلا دبع لاقو

 .٠ ةهربابخ نم همنع °: ءاحلا نم هقتعأ

 ىنربخأ «حلاص نب هللا دبع انثدح «دحاو ريغو ليعامسإ نب دمحم انثدح :ىذمرتلا لاقو

 .«لوقيف» :ت ىف )١(

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم (۱۳۲۸) مقرب ملسم حيحصو (۳۲۹) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)
 .«لخاد» :آ ىف (۳)

 )٤١/١(. روثنملا ردلا ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو (4)
 8 «ف نم ةدايز )2(

 .(۳۲ /۲) قاررلا دبع ريسفت (5)



 )۹ بك بلت 0 ناتيآلا : جحلا ةروس  سماخلا ءزحلا

 ريبزلا نب هللا دبع نع «ةورع نب دمحم نع «باهش نبا نع .دلاخ نب نمحرلا دبع نع «ثيللا

 . «رابج هيلع رهظي مل هنأل ؛ قيتعلا تيبلا ىمس امعإ» : لكي هللا لوسر لاق : لاق

 : لاقو E ‹حلاص نب هللا دبع نع 1 راجلا ليد نب دهم نع «ريرج نبا هاور اذكو

 .«ىرهزلا نع رخآ هجو نم هاور مث «بيرغ نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا لاقو ًاحيحص ناك نإ
 ۳س

 رم

 سامع سن

 لتي ام الإ ماعنألا مُكَل تّلحأو هر دنع هَل ريخ وهف هللا تامرح مّظعي نمو كلذ ل
  orل 20 0

 نمو هب نيك رشم ريغ هّلل ءافتح ©9 روزلا لوق اوبدتجاو ناّتوألا نم سجّرلا اوبسِجاَف مكيلع

 .( 3 قيحس نام يف حبر هب يوه وأ ربط َُفْطَْف ءاَمّسلا نم رخ امك هللاب كلشي
 .ليزجلا باوثلا نم اهلعافل امو «كسانملا ءادأ ىف تاعاطلا نم هب انرمأ ىذلا اذه :ىلاعت لوقي

 ءهسفن ىف اميظع اهباكترا نوكيو همراحمو هيصاعم بنتجي نمو :ىأ للا تامرح مظعي نمو»
 باوث تاعاطلا لعف ىلع امكف «ليزج باوثو ريثك ريخ كلذ ىلع هلف : ىأ هر دنع هل ريخ وهل

 :تاروظعلا ٠ تانا تالا كر قلع لدو یک راو ليزج

 جحلاو ةكم :ةمرحلا :لاق 4هّللا تاّمرح مّظعي نمو كلذ) : هلوق ىف دهاجم لاق :جيرج نبا لاق
 .ديز نبا لاق اذكو .اهلك هيصاعم نم هنع هللا ىهن امو «ةرمعلاو

 هللا لعج امو «ماعنألا عيمج مكل © انللحأ :ىأ «مُكيَلَع ىي ام الإ ماعنألا مُكَل تّلحَأو» : هلوقو
 .ماح الو «ةليصو الو «ةبئاس الو «ةريحب نم

 هب هلا ريغل لهأ امو ريزتخلا محلو مّدلاو تيما ١) ميرحت نم : ىأ «مكيلع ئلتي ام الإ : هلوقو

 كلذ لاق « [۳:ةدئاملا] ةيآلا ((متيكذ ام ًالإ] عبسلا لكأ امو ةحيطتلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو

 .ةداتق نع هاكحو «ريرج نبا

 اوبنتجا :ىأ «سنجلا نايبل انهاه «نم» : 4 روزلا لوق اوبنتجاو ناّثوألا نم سجرلا اوبنتجاف» : هلوقو
 ام شحاوقلا ير مرح اَمنِإ لق $ :لوقك ثوزلا لوق .هللاب كرشلا فرقو :ناثوألا وه يذلا سجرلا
 ال ام هللا ىلع اولوقت د نأو اناس هب لري مل ام هّللاب اوک رشت 3 نأو قحْلا ٍريغب يغبلاو مثإلاو نطب امو اهنم رهظ

 هللا لوسر لاق :لاق ةركب ىبأ نع نيحيحصلا ىفو .روزلا ةداهش هنمو «[۳ :فارعألا] «نومّلعَت
 ناكو  نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا» :لاق . هللا لوسر ايءىلب :انلق«؟رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ» : ةً
 . “تكس هتيل :انلق ىتح ءاهرركي لاز امف .«روزلا ةداهشو الأ ءروزلا لوقو الأ -:لاقف «سلجف ائكتم

 .«ىبراحملا» :ف ىف )١(

 .أطخ هنظأو «حيحص نسح ثيدح اذه» هيفو (۳۱۷۰) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .(۸۷) مقرب ملسم حيحصو )۲۹۵۲٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . هب: ىف (۷) .أ ف .2.ت نم ةدايز (0) .«تلحأ»: ت ىف (6) . نم ةدايز (5)

. (AV) مقرب ملسم حيحصو )7104( مقرب ىراخبلا حيحص (A) 



 (۳۳ «۳۲) ناتيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا 3

 ‹ةلاضف نب كتاف ج «دايز نب نايفس انأبنأ «ىرازفلا ةيواعم نب ناورم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 اكارشإ روزلا ةداهش تلدع «سانلا اهيأ اي» :لاقف ابيطح واي هللا لوسر ماق :لاق ميرخ نب نميأ نع

 .4روزلا لوق اوبَسجاَو نانوألا نم سجرلا اوُبَسِجاَفط :أرق مث ءاثالث «هلاب

 اغإ «بيرغ» :لاق مث . "هب «ةيواعم نب ناورم نع «عينم نب دمحأ نع «ىذمرتلا هاور اذكهو

 ميرخ نب نميأل فرعن الو «ثيدحلا اذه ةياور ىف هنع فلتخا دقو .دايز نب نايفس ثيدح نم هفرعن

 . هيم ىبنلا نم اعامس

 بيبح نع «هيبأ نع «ىرفصعلا نايفس انثدح «ديبع نب دمحم انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 املف «حبصلا ي هللا لوسر ىلص :لاق ىدسألا "7 كتاف نب ميرخ نع «ىدسألا نامعنلا نبا

 اوبنتجاَف :  ةيآلا هذه الت مث «(لجو زع «هللاب كرشإلا روزلا ةداهش تلدع» :لاقف امئاق ماق فرصنا

 . "4 هب نیک رشم ريغ هلل ءاقتح. روزلا لوق اوبنتجاو ناثوألا نم سجرلا

 :لاق هنأ دوعسم نبا نع «ةعيبر نب لئاو نع «دوجنلا ىبأ نب ب مصاع نع «ىروثلا نايفس لاقو

 . ةيكلا هذه أرق مث «هللاب كرشلاب روزلا ةداهش لدعت

 لاق اذهلو ؛قحلا ىلإ ادصق لطابلا نع نيفرحنم «نيدلا هل نيصلخم أ 4 هلل ءاقتحإ» : هلوقو

 .«هب نیک رشم ريغ»

 نم رح مناك هللاب كلرشي نمو : لاقف ىدهلا نع E و

 يف حيرلا هب يوهت وأ» .ءاوهلا ىف رويطلا هعطقت :ىأ 4 ٌرْيَطلا هفطختف» ءاهنم طقس : ىأ 4 ءامسلا

 هتفوت اذإ رفاكلا نإ» :ءاربلا ثيدح ىف ءاج اذهلو ؛هيف ىوه نمل كلهم ديعب :ىأ * قيحس ناكم
 نم احرط هحور حرطت لب ءءامسلا باوبأ هل حتفت الف ءءامسلا ىلإ هح ورب اودعصو «توملا ةكئالم

 .هقرطو هظافلأو فور 7 «ميهاربإ)» ةروس ىف ثيدحلا مدقت دقو ةيآلا هذه أرق مث . «(كانه

 هللا نود نم وعدنأ لق: هلوق ومو O bl ةروس ىف رخآ الثم كرشملل ىلاعت“ '”[هللا]برض د

 هَل تاريح ضرألا يف نيطايشلا هتوهتسا يذّلاك هللا اناده ذإ دعب انباقعأ ىلع درنو انرضي الو انعقتي ال ام

 ۷١[. : ماعنألا]7"4[نيملاعلا برل ملسل انرمأو ] ئدهلا وه هللا ىده نإ رق انتا ىدهْلا ىَلِإ هنوعدي باحصأ

 ,لجأ ىلإ عفاتم اهيف مُكَل ع9 بولا ىوقت نم اه هللا رئاعش مظعي نمو كلذ ل

 . 4© CD قيتعلا تلا ىَلِإ الحم مث ىمسم

 ,(۲۲۹۹) مقرب ىذمرتلا ناسو (۱۷۸ )٤/ دنسملا ()

 .؟لتاقم» :ت ىف (۲)

 ,(7307077/5)دنسملا 2

 ١١١(. /۱۷)یربطلا ريسفت (:)

 . 7ا/:ةيآلا ريسفت رظنا (5)

 .«ةيآلا»: لصألا ىفو ءأ «ف نم ةدايز (۷) .أ نم ةدايز ()



 ا )۳۳ «۳۲) ناتيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ميظعت كلذ نمو «بولقلا ىّوقت نم اهن «هرماوأ :ىأ هللا َرئاَعش مّظعي نموا ذه : ىلاعت لوقي
 .اهناسحتساو اهنامستسا :اهميظعت :سابع نبا نع ءمسقم نع «مكحلا لاق امك «ندبلاو ايادهلا

 نع «ىليل ىبأ نبا نع «ثايغ نب صفح انثدح ءجشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبأ لاقو

 0 :لاق 4لا رئاعش مظعي نمو كلذإ» : سابع نبا نع «دهاجم نع ‹ حيجت ىبأ نبا

 .ماظعتسالاو ناسحتسالاو
 ت و ع 75 0 ع .

 هاور .نوئمسي نوملسملا ناكو « ةنيدملاب ةيحضأللا نمسن انك : لهس نب ةمامأ وبأ لاقو

 23مل

 «دمحأ هاور .«نيوادوس مد نم هللا ىلإ بحأ ءارفع مدلا :لاق ِدِيِدَكَي هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نعو

00 

 ؛اضيأ ئزجي اهريغو ءاهريغ نم لضفأ ءاضيبلاف «عصانب سيل ًاضايب ءاضيبلا ىه ءارفعلاو :اولاق

 . ""نينرقأ نيحلمأ نيشبكب ىحض ةا هللا لوسر نأ : سنأ نع «ىراخبلا حيحص ىف تبث امل

 ىف رظنيو «داوس ىف لكأي “لیحف نرقآ شبكب ىحض وای هللا لوسر نأ :ديعس ىبأ نعو
 .داوس ىف ىشميو «داوس

 :نكامالا هذه ىف درسا شب : ىا ٩ ىلمرتلا حصو: نالا لهآ ةاور

 نينرقأ نينيمس نيميظع نيشبكب ىحض اَ هللا لوسر نأ : :عفار ىبأ نع «هجام نبا ننس ىفو
 هللاو «"'امهعطقي ملو ءامهايصخ ضر ناذللا :ليقو .ناّيصتحلا امه :ليق . و فا

 . ملعأ
 نيءوجوم نيحلمأ نينرقأ نيشبكب ةا هللا لوسر ىحض :رباج نع هجام نباو دواد وبأ ىور اذكو

 0 ا لق رجا
 نحت الآو (نذالاو نيعلا فرست نأ هلك هللا لوسر انرمآ لاف نع هللا ئضر ئىلغا نعو

 :ءاقرخ الو ءاقرش الو ةرباذم الو: (ةلباقف

 ىذمرتلا هححصو «ننسلا لهأو «دمحأ هاور

 .''"نذألاو نرقلا ا دز نأ لكي هللا لوسر ىهن :لاق «هنع مهلو

 .ًاقلعم «حتف» )۹/٠١( ىراخبلا حيحص )١(
 .هجام نبا ننس ىف ىل عقي ملو ٤١۷( /۲) دنسملا (۲)

 .)000۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«؟لحف» :ف ىف )٤(
 .(۳۱۲۸) مقرب هجام نبا ننسو (۲۲۱/۷) ىئاسنلا ننسو )١547( مقرب ىذمرتلا ناسو (77/457) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 .«ءادوس ةتكن هيف» :أ ىف (5)

 ىف دمحأ هاور عفار ىبأ ثيدحو (۳۱۲۲) مقرب ةريره ىبأو ةشئاع ثيدح نم امنإو عفار ىبأ ثيدح نم هجام نبا ننس ىف عقي مل (۷)

 .(8/5) دنسملا

 .أ ءف «ت نم ةدايز (9) .«اهعطقي ملو» :ت ىف (۸)

 ردوا ىبأ ننس (۱۰)

 مقرب هجام نبا ننسو (۲۱۷ /۷) ىئاسنلا ننسو )۱٤۹۸( مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۸۰ )٤ مقرب دواد ىبأ ننسو .(۸۰ /۱) دنسملا )١١(

(I6) 

 .؟ىحضيا : ت یف (۱۲)

 مقرب هجام نبا نئسو (۲۱۷ /۷) ىئاسنلا ننسو )١5١15( مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۸۰١( مقرب دواد ىبأ ننسو (۸۳/۱) دنسملا (۳)

 )4٥)(.

0 
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 كاف فضلا تضخلا ملا نب خم لاقو

 «لفسألا رسك وهف بضعلا امأف ءءامصق ىهف ىلعألا اهنرق رسك نإ :ةغللا لهأ ضعب لاقو

 .اهضعب عطق نذألا بضعو

 .هركت نكل «ةئزجم كلذب ةيحضتلا نأ ىعفاشلا دنعو

 .ثيدحلا اذهل ؛نذألاو نرقلا بضعأب ةيحضألا ئزجت ال :دمحأ 2'١[مامإلا] لاقو

 .ملعأ هللاو ءأزجأ الإو «ئزجي مل نرقلا نم ليسي مدلا ناك نإ : كلام لاقو

 تعطق ىتلا ىه :ءاقرشلاو E :ةربادملاو ءاهنذأ مدقم عطق ىتلا ىهف :ةلباقملا امأو

 . ملعأ هّللاو رود اقرخ اذا د شلا نه :ءاقرخلاو .ىعفاشلا هلاق ءالوط اهنذأ

 ءاهروع نيبلا ءاروعلا :ىحاضألا ىف زوجت ال عبرأ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ءاربلا نعو

 .«ىقنت ال ىتلا ةريمكلاو اهلط ندلا ءاجرعلاو < اهنضرم قبلا ةضيرللو

 ینو را حسو نالا هار هدمحلا ةاؤز

 ىلإ اهنوقبسي ءاشلا نأل ؛ىعرلا لامكتسا نع اهزجعو اهفعضل ءمحللا صقنت بويعلا هذهو

 .ثيدحلا رهاظ وه امك «ةمئألا نم هريغو ىعفاشلا دنع اهب ةيحضتلا ئزجت ال اذهلف «ىعرملا

 ا ل ل ا

 ةّلصأتسملاو «ةرفصملا نع ىهن يب هللا لوسر نأ ؛ىملَسلا دبع نب ةبتع نع «دواد وبأ یوزو

 را لا لاو ياقحلاو

 ىه :ءاقخبلاو .نرقلا ةروسكملا :ةلصأتسملاو .نذألا ةلصأتسملا : ليقو .ةليزهلا :ليق ةرفصملاف

 . ءاجرعلا : ءارسكلاو .اهفعضل عَبتَت الو «منغلا فلخ عيشت +5 لازت ال ىتلا یھ :ةعيشملاو . ءاروعلا

 هبيع رضي ال :هلإق ةيحنضألا نيت دعب "![بيعلا ارط ناف ءازجإلا نم] ةعئام اهلك تيعلا هذين

 . ةفينح ىبأل افالخ ىعفاشلا دنع

 . هب حض» :لاقف للم ىبنلا تلأسف

 نوكت نأ :ىأ .نذألاو نيعلا فرشتسن نأ هت هللا لوسر انرمأ :ثيدحلا ىف لا نيل

 .«اهجرع» :أ ءت ىف (۲) .ت نم ةدايز )١(

 مقرب هجام نبا نسو 7١10( /۷) ىئاسنلا ننسو )۱٤۹۷( مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۸۰۲) مقرب دواد ىبأ ننسو ١84( /4) دنسملا (۳)

(T40 

 . ؟ةريسكلا» :أ ىف (0) .«ةيحضألا» : ىف (5)

 (YA‘T) .٠ مقرب دواد ىبأ ناس )ن5(

 .أ ف نم ةدايز (۷)

 .(۳۲ /۳) دنسملا (۸)

 .أ نم ةدايز (9)



 ٣ )۳۳ 717 )ناتيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 :لاق رمع نب هللا دبع نع «دواد وبأو دمحأ مامإلا هاور امك ‹ ةنيمث ةنسح ةنيمس ةيحضألا وأ ةيدهلا

 ءًابيجن تيدهأ ىنإ « هللا لوسر اي :لاقف ك ىبنلا ىتأف «رانيد ةئامثالث اهب ىطعأف «ءًابيجت رمع ىدهأ

 اها لاق ؟انرب اه ئرتفاو اهعيبافا را اندا اهب تعا

 . هللا رئاعش نم ندبلا :سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 . هللا رئاعش نم : قلحلاو ندبلاو ىمرلاو رامحلاو ةفلدزمو فوقولا : ىسوم ىبأ نب دمحم لاقو

 .تيبلا رئاعشلا مظعأ :رمع نبا لاقو

 ءاهراعشأو اهرابوأو اهفوصو ءاهنبل نم «عفانم ندبلا ىف مكل : ىأ «عفانم اهيف مكلإ» :هلوقو

 .اهبوكرو

)۲( 
 «ىّمسُم لجأ ىلإ عفاتم اهيف مكل» : [هكوق ىف] سابع نبا نع ءمَسْقم لاق مسمر لجأ یو

 وو

 اذإف ءدلولاو نبللاو بوكرلا :لاق .#ىمسم لجأ ىلإ عفانم اهيف مكلإ# :هلوق ىف دهاجم لاقو

 ءاطعو ا لئاقمو] ةدافر :كاخضلاو اط ناق اذكرو, هلك كلذ بحد اح وأ 0ب تيم

 ءاهبكرا» :لاق .ةتدب اهنإ :لاق .«اهبكرا» :لاق ءةندب قوسي الجر ىأر ك هللا لوسر نأ :سنأ نع

 . ؟7ةعلاعلا وأ ةيناثلا ىف ««كحيو

 . “«اهيلإ تئجلأ اذإ فورعملاب اهبكرا» :لاق هنأ لكي هللا لوسر نع «رباج نع «ملسمل ةياور ىفو

 الجر ىأر هنأ ؛ىلع نع فخ نب ةريغملا نع «ىمعألا تباث ىبأ نب ريهز نع «ةبعش لاقو

 رحنلا موي ناك اذإف ءاهدلو نع لضف ام الإ اهنبل نم برشت ال :لاقف ءاهدلو اهعمو ةندب قوسي

 .اهدلوو اهحبذاف

 «ةبعكلا وهو «قيتعلا تيبلا ىلإ هؤاهتناو ىدهلا لحم : ىأ 4 قيتعلا تيبلا ىّ الحم مثل :هلوقو

 : حتفلا] «هّلحَم غلبي نأ افوکعم يدهلاو # لاقو ء[١٩ :ةدئاملا] «ةبعكلا غلاب ایده :ىلاعت لاق امك

6]. 

 . "دمحلا هللو ءابيرق «قيتعلا تيبلا» ىنعم ىلع مالكلا مدقت دقو

 هللا لاق «لح دقف «تيبلاب فاط نم لك :لوقي سابع نبا ناك :ءاطع نع «جیرج نبا لاقو

 . ( قيتعلا تيبلا ىلإ اهلحم مثل : ىلاعت
 .(١ا/لةك) مقرب دواد ىبأ ننسو ٠٤١( /۲) دنسملا )١(

 .أ ف ‹«ت نم ةدايز (۳) .أ ءف «ت نم ةدايز (۲)

 .(۱۳۲۳) مقرب ملسم حيحصو )١1790( مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .«ملعأ هللاو» :ت ىف )١(
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 هَلِإ مكهَلإَف ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع هللا مسا اوركذيل اكسدم انلعج ةم ةّمَأ لكلو )»

 ام ىلع نيرباصلاو مهبولق تّلجو هللا ركذ اإ نيدّلا ع َنيتبخملا رشبو اوملسَأ ُهَلَف دحاو

 . 2 توقفني مهاَنقَرر اممو ةالصلا يميقملاو مهباصأ

 . للملا عيمج ىف ًاعورشم هللا مسا ىلع ءامدلا ةقارإو كسانملا حبذ لري مل هنأ ىلاعت ربخي

 :اديغ : لاق « اكس انلعج ما لكلو» : اع نیا نع ةحلط. بأ نم نلغ لاق

 مل «ةكم اهنإ : « اكسنم انلعج َهّمَأ لكلو» :هلوق ىف ملسأ نب ديز لاقو .احبذ :ةمركع لاقو

 .اهريغ اكسنم طق ةمأل هللا لعجي

 نع نيحيحصلا ىف تبث امك «(ماعنألا ةميهب نَم مهقزر ام ىلع هللا مسا اوركذيل  :'"[هلوقو]
 ىلع هلجر عضوو «ربكو اسف «نينرقأ نيحلمأ نيشبكب يم هللا لوسر ىتأ :لاق سنأ

 ا

 هللا ذئاع نع «نيكسم نب مآلس انأبنأ ءنوراه نب ديزي انثدح :لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو

 اي : اولاق :وأ تلق :لاق مقرأ نب ديز نع  ثراحلا نب عين وهو - دواد ىبأ نع «ىعشاجملا

 ةرعش لكب» :لاق ؟اهنم انل ام :اولاق .«ميهاربإ مكيبأ ةنس» :لاق ؟ىحاضألا هذه ام ءهللا لوسر

 .«ةنسح فوصلا نم ةرعش لكب» :لاق ؟فوصلاف :اولاق «ةنسح

 «نيكسم نب مالس ثيدح نم «هننس ىف هجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا هجرخأو

)۳( 
 .٠ هر

 خستو ءايبنألا عارم تعودت نإو «دحاو مكدوبعم :ىأ «اوملسأ هلف دحاو هَلِإ مكهلإف» :هلوقو

 الإ لوسُر نم كلبق نم اَنلسرَأ امو» .هل كيرش ال «هدحو هللا ةدابع ىلإ نوعدي ا ءًاضعب اهضعب

 اوصلخأ : ىأ «اوملسأ هلف :لاق اذهلو .[؟5 :ءايبنألا] 4 ل

 :ىدسلا لاقو .نيعضاوتملا :ةداتقو ءكاحضلا لاقو «نينئمطملا :دهاجم لاق :« نيتبخملا رشبو»

 .اورصتتي مل وهلا اواو نرل ال نيذلا ؛ ""نيدقتلا نا هب ومع لاق «ةيلحولا

 .هل نيملستسملا «هللا ءاضقب نيضارلا نينئمطملا : لاق 4 نيتبخملا رشبول :ىروثلا لاقو

 .أ ءف نم ةدايز )١(

 .(1955) مقرب ملسم حيحصو (0054) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .,(958/4) دنسملا (؟)

 .«سيردإ» :أ ءف «ت ىف )١( .«ىنودبعاف» :ت ىف (5) .«ىحوي» :أ ءت ىف )٤(

 . «؟نيتبخملا» : ت ىف (۷)
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 ءمهبولق هنم تفاخ :ىأ «مهبولُق تلجو هللا ركذ اذإ نيذّلا» :هلوق وهو هدعب اب رّسفي ام نسحأو
 . بئاصملا نم :ىأ «مهَباصأ ام ىَلع نيرباصلاوط

 . نكلهتل وأ نربصتل هللاو :ىرصبلا نسحلا لاق

 “نبا أرقو .اضيأ ةرشعلا ةيقبو ءةعبسلا .ةفاضإلاب روهمجلا أرق : ةالّصلا يميقملارإل
 . بصنلاب «ةالصلا نيميقملاو» : عّقيمسلا

 تفذح ولو ءافيفخت انهاه نونلا تفذح امنإو .( ةالّصلا يميقملار#» :ىرصبلا نسحلا لاقو

 .تبصنف فيفختلا ليبس ىلع نكلو «ةالصلا ضفخ بجول ةفاضإلل

 نوقفنيو :ىأ «نوقفني مهانفزر اًمموإ» ءهضئارف ءادأ نم مهيلع بجوأ اميف هللا قح نيدؤملا : ىأ
 ىلإ نونسحيو «مهجيواحمو مهئارقفو «مهتابارقو مهئاقرأو مهيلهأ ىلع قزرلا بيط نم هللا مهاتآ ام

 ءهلك اذه نم سكعلاب مهنإف «نيقفانملا تافص فالخب هذهو .هللا دودح ىلع مهتظفاحم عم هللا قلخ

 . 0 2")[ةنملاو دمحلا هللف] «ةءارب» ةروس ىف هريسفت مدقت امك

 دف فاَوَص اًهْيلع هللا مسا اورکذاف ريخ اهيف مک هللا رئاعش نم مك اھانلعج نادبلاو و

 مُكّلعَل مک اهانرخس كلذك ٌرتعملاو عناقلا اومعطأو اهنم اولكف اهبونج تبجو

 ت Ao م

 . 4 C۵نورکشت
 ىدهت اهلعج هنأ وهو «هرئاعش نم اهلعجو «ندبلا نم مهل قلخ اميف هدابع ىلع انتم ىلاعت لوقي

 هللا رئاعش اوُلحُت ال ) : ىلاعت لاق امك “مارح هتيب ىلإ] ىدهي ام لضفأ یھ لب «مارحلا هتيب ىلإ
 : ةيآلا 420 [اناوضرو مهر نم الضف نوغتبي مارحلا تيبلا نيمآ الو ] دئالقلا الو يذلا الو مارحلا رهشلا الو
 .[۲ :ةدئاملا]

 «ةرقبلا :لاق هللا رئاعش نم مُكَل اهاتلعج ندبلاو» :هلوق ىف ءاطع لاق : جرج نبا لاق
 «ىوصنلا يل و نسل نب مسرور نجع هنا وع رز اكو وعلا

 .لبإلا نم ندبلا امنإ :دهاجم لاقو

 «ةرقبلا ىلع ةندبلا قالطإ ةحص ىف اوفلتخاو «هيلع قفتمف ريعبلا ىلع ةندبلا قالطإ امأ : تلق

 .ثيدحلا ىف حص امك اعرش كلذ اهيلع قلطي هنأ امهحصأ «نيلوق ىلع

 دنع ثيدحلا هب تبث امك «ةعبس نع ةرقبلاو «ةعبس نع ةندبلا ئزجت هنأ ىلع ءاملعلا روهمج مث

 «ىحاضألا ىف كرتشن نأ ةي هللا لوسر انرمأ :لاق «2©[هريغو] هللا دبع نب رباج ةياور نم «ملسم

 ê bP ا ويا ت ىف (1)
 . ٦۷ :ةيآلا ريسفت رظنا (۳)

 .أ نم ةدايز )1 €£)
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 ا ةعبس نع ةرقبلاو م کا

 هب درو دقو . ور وع لاو «ةعبس نع ة هرقل فرست :هريغو هار نب یاسا لاقو]

 . ملعأ هللاف "ل فرغ « ىئاسنلا نئسو «دمحأ مامإلا دنسم ىف ثيدح

 .ةرخآلا رادلا ىف باوث :ىأ .#ريخ اهيف مكل# :هلوقو

 ا هّللا لوسر نأ «ةشئاع نع «هيبأ نع ورع نب ماشه نع «ىبعكلا ديزي نب ناميلس نعو

 اهنورقب ةمايقلا موي ىتأيل هنإو ءمد ةقاره نم هللا ىلإ بحأ ًالمع رحنلا موي مدآ نبا لمع ام» :لاق

 هاور ا ا اوف «ضرألا ىلع عقي نأ لبق «ناكمب هللا نم عقيل مدلا نإو ءاهراعشأو اهفالظأو

 و یذمرتلاو «هجام نبا

 ؟ندبلا قوستو نيدتست :هل ليقف «ندبلا قوسيو نيدتسي متاح وبأ ناك :ىروثلا نايفس لاقو

 . ريح اهيف مكلإ» :لوقي هللا تعمس ىنإ :لاقف

 موي ىف ةريحن نم لضفأ ءىش ىف قرولا تقفنأ ام» : هلع هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نعو

 . "ننس ىف ىنطقرادلا هاور .«ديع

 . عفانمو رجأ :لاق «ريخ اهيف مكلإ» :دهاجم لاقو

 .اهيلإ جاتحا اذإ اهبلحيو اهبكري : ىعخنلا ميهاربإ لاقو
 ۷ ل و ي و هد 5

 وياج [ نع يطل نب هللا دبع نب بلظملا] نو :«فاوص اهيلع هللا مسا اوركذاف  :هلوقو
 2 ا ء كا

 :لاقف ءهحبذف شبكب ىتأ فرصنا املف «ىحضألا ديع ةَ هللا لوسر عم تيلص :لاق هللا دبع نبا

 دن «ربكأ هللاو هللا مساب»

 (2ىذمرتلاو «دواد وبأو «دمحأ هاور

 ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ىهجو تهجو» :امههجو نيح لاقف ءديع موي ىف نيشبكب هيَ هللا
 كيرش ال . نيملاعلا بر هلل ىتاممو ىايحمو ىكسنو ىتالص نإ «نيكرشملا نم انأ امو ٌملسم ًافينح

 ربكو هللا یمس مث . (هتمأو دمحم نعو كلو كنم مهللا ‹نيملسملا لوأ انأو «ترمأ كلذبو «هل

 .أ «ف نم ةدايز (۲)

 رضحف رفس ىف ةا هللا لوسر عم انك» :لاق هنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع نع (۲۲۲/۷) ىئاسنلا ننسو (۲۷۵ /۱) دنسملا (۳)

 .«ةعبس نع ةرقبلاو ةرشع نع ريعبلا ىف انكرتشاف رحنلا

 )۳۱۲١(. مقرب هجام نبا ننسو )١591( مقرب ىذمرتلا ننس (4)

 . مزاح وبأ) :أ ىف (5)

 . سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمع نع ديزي نب ميهاربإ قيرط نم )۲۸۲/٤( ىنطقرادلا ننس (1)
 .أ ءف نم ةدايز (۷)

 .«هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو (5١؟1) مقرب ىذمرتلا نفسو (۲۸۱۰) مقرب دواد ىبأ ننسو (707/1) دنسملا (۸)



 ك ع | ل )ا: لا وما ناقل رجلا

6 0( 
 حبدو

 نينيمس نيشبك ىرتشا ىحض اذإ ناك ویب هللا لوسر نأ ؛عفار ىبأ نع «نيسحلا نب ىلع نعو
 هسفنب هحبذف هالصم ىف مئاق وهو امهدحأب “یتا سانلا بطخو ىلص اذإف «نيحلمآ نينرقأ
 مث .«غالبلاب ىل دهشو ديحوتلاب كل دهش نم ءاهعيمج ىتمأ نع اذه «مهللا» :لوقي مث «"ةيدملاب
 «نيكاسملا اعيمج امهمعطيف دمحم لآو دمحم نع اذه» :لوقي مث «هسفنب هحبذيف رخآلاب ىتؤي
 .امهنم هلهأو وه '؟”[لكايو]

 ا نباو ءدمحأ هاور

 كارم اعلا مسا اوك ذاف» :هلوق ىف سابع نبا نع «ناّيبظ ىبأ نع «شمعألا لاقو

 كنم مهللا 5 نك هللاو هللا مساب» :لوقي «ىرسيلا اهدي ا ‹مئاوق ثالث ىلع امايق :لاق

 :اذه وست نابع نيا نع ةنفوعلاو ءةخلط ىبا نب ىلغو «دهاجم ىوز كلذكو ,ةكلو

 ؛ حيجت ىبأ نبا ىورو .ثالث ىلع تماق ىرسيلا اهلجر تلقع اذإ :دهاجم نع «ثيل لاقو
 ا

 .ثالث ىلع نوكتف ةدحاو "9 لجر لقعت :كاحضلا لاقو
 ًامايق اهثعبا :لاقف ءاهرحني وهو هتندب خانأ دق لجر ىلع ىتأ هنأ :رمع نبا نع نيحيحصلا ىفو

 . اللا مساقلا ىبأ ةنس ةديقم
 ىقب ام ىلع ةمئاق «ىرسيلا ةلوقعم ندبلا نورحني اوناك هباحصأو ةي هللا لوسر نأ :رباج نعو

 ('")دواد وبأ هاور .اهمئاوق نم

 فق :كلملا دبع نب ناميلسل لاق هللا دبع نب ملاس نأ «رانيد نب ءاطع ىنثدح : ةعيهل نبا لاقو

 .رسيألا اهقش نم رحناو «نميألا اهقش نم

 ثالث هديب ةَ هللا لوسر رحنف :هيف لاق «عادولا ةجح ةفص ىف «رباج نع «ملسم حيحص ىفو
 EE اط چ ب نسو

 ««نفاوص» :دوعسم نبا فرح ىف :لاق ةداتق نع رغم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
E) Î 

 .«ماعنألا» ةروس نم ٠١١ :ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت )١(

 .أ ءف نم ةداير (4) , ؛ةنيدملاب» :أ ءتاىف (۳) .«رمأ» :ت ىف (۲)

 .ةروسلا هذه ىف ثيدحلا مدقتو (8/7) دنسملا (5)

 .«أدي لقعي» :ف «ت ىف (۸) . اذه وحن» :أ ىف (۷) .«هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللاو» :أ ءف ىف )١(

 . (۱۳۲۰) مقرب ملسم حيحصو (۱۷۱۳) مقرب یراخبلا خیحص (4)

 )١19/51(. مقرب دواد ىبأ ننس (۱۰)

 .؟لعجو» :ت یف )١١(

 .()1۸) مقرب ملسم حيحص )۲(

 .(ةقلعم» :أ ت ىف (۳)

 )١8( قازرلا دبع ريسفت )۲/ ۳۳(.



 (*5) ةيآلا:جحلا ةروس - سماخلا ءزحجلا ل ۸

 اهأرق نمو .ةلوقعم :لاق «نفاوص» اهأرق نم :دهاجم نع ءروصنم نع «ىروثلا نايفس لاقو

 رع هلل ةصلاخ : ىنعي (یفاوص اهيلع هللا مسا اوركذاف» :امهريغو «نسحلاو « سواط لاقو

 . ىرهزلا نع «كلام هاور اذكو . لجو

 . مهمانصأل ةيلهاجلا كرشك كرش اهيف سيل :«ىفاوص» :ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 .ضرألا ىلإ تطقس :ىنعي :دهاجم نع ‹حیجت ىبأ نبا :لاق «اهبونج تبجو اذإفإ# :هلوقو

 .ترحن :ىنعي (اهبونج تبجو اذإف» :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 .تتام :ىنعي (اهبونج تبجو اذإفإ» :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 توق ع وهن اذ[ 0 دلا لكلا: و ر ال نزف تهاجر اع نا دارع وه لوقلا اهو
: ١ (De ا E : ْ 0 .ٍ 

 ىف ىروثلا هاور دقو . «قهزت نأ سوفنلا اولجعت الو» :عوفرم ثيدح ىف ءاج دقو .اهتكرح دربتو

 لاق هنأ ؛باطخلا نب رمع نع «ىفنحلا ةصفارف نع «ريثك ىبأ نبا ىيحي نع «بويأ نع «هعماج

 «ءىش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ» :ملسم حيحص ىف سوأ نب دادش ثيدح هديؤيو 3

 , 7« هتحيببد حریلو «هترفش مكدحأ دحيلو «حبذلا اونسحأف متحبذ اذإو «ةلثقلا اونسحأف متلتق اذإف
 .«ةتيم وهف «ةيح ىهو ةميهبلا نم عطق ام» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ىثيللا دقاو ىبأ نعو ا تال” - 5 -.

 01 ىذمرتلاو «دواد وبأو «دمحأ هاور

e <0 2 1و  r PEم6 2 0 ) ٤ 1 ممم #0  

 رمأ 4 اهنم اولكف» :هلوق :فلسلا ضعب لاق «رتعملاو عناقلا اومعطأو اهنم اولكف# :هلوقو

 دارملا ىف فلتخاو . ةيعفاشلا ضعبل ةت وهو ك : هريغ لاقو .كلذ بحتسي :كلام لاقو

 :رتعملاو . هتيب ىف وهو ‹ هتيطعأ ام ىنغتسملا : عناقلا :سابع نبا نع ‹ ىفوعلا لاقف «رتعملاو عناقلاب

 بعك نب دمحمو «دهاجم لاق اذكو .لأسي الو ءمحللا نم هّيطعت نأ كب مليو كل ضرعتي ىذلا

 . ىظَرقلا

 .«ندبلا» :ت ىف )١(
 ةريره ىبأ نع ديعس نع ىرهزلا نع ليدب نب هللا دبع نع راطعلا مالس نب ديعس قيرط نم (۲۸۳ )٤/ ننسلا ىف ىنطقرادلا هاور (۲)

 .(۲۷۸/۹) ىربكلا ننسلا ىف ثيدحلا اذه ىقهيبلا فعضو «ريمن نباو دمحأ هبذك راطعلا مالس نب ديعسو ًاعوفرم هنع هللا ىضر

 .(۲۷۸/۹) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور هقيرط نمو (۳)

 .؛ةحبذلا» :ت ىف )٤(

 )١666(. مقرب ملسم حيحص 2(

 )0-١58(. مقرب ىذمرتلا نفسو (۲۸۵۸) مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۱۸/۵) دنسملا (5)

 .«سانلا» :أ ىف (۷)



 )۳١( ةيآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 «ةداتق لوق اذهو . لئاسلا :رتعملاو .ففعتملا : عناقلا : سابع نبا نع <« ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . هنع ةياور ىف دهاجمو ءىعَحَنلا ميهاربإو

 «ناّيح نب لتاقمو «ىبلكلا نباو «ىرصبلا نسحلاو ,'"'ةمركعو ملسأ نب ر ليزو « سابع نبا لاقو

 . كلأسي الو عرضتي « كيرتعي ىذلا :رتعملاو .كلأسيو كيلإ عنقي ىذلا وه : : عناقلا :سنأ نب كلامو

۹ 

 .نسحلا ظفل اذهو

 e مث «لئاسلا وه : عناقلا :ريبج نب ديعس لاقو

 )عونقلا نم فعأ «هرقاقم نحو هحلضي ءلالا

 .ديز نبا لاق هبو «لاؤسلا نم ىنعي :لاق

 .روزي ىلا ٠ كييعلاو قيدصلا :رتعملاو .فوطي ىذلا نيكسملا : عناقلا :ملسأ نب ر كيز لاقو

aيي رو  

 | :رتعملاو .[كتيب لخدي ام رصبي ىذلا] ىنغلا كراج :عناقلا :اضيأ دهاجم نعو
 . سانلا نم يرتعي انلا نم 2؟7كيرع

 .ريقف وأ ىنغ نم نذبلاب ربعي ىذلا وه :رتعملاو .عماطلا وه :عناقلا نأ :هنعو

 .ةكم لهأ : عناقلا هنعو «هوحن ةمركع نعو

 نم رتعملاو «لاؤسلل اهعفر اذإ هديب عنقأ نم هنأل ؛لئاسلا وه :عناقلا نأ رحب نبا وااو

 .محللا لكأل ضرعتي ىذلا :وهو «رارتعالا

 ثلثف :ءازجأ ةثالث ارجت ةيحضألا نأ ىلإ ءاملعلا نم بهذ نم ةميركلا ةيآلا هذهب جتحا دقو
 :لاق ىلاعت هنأل ؛ءارقفلا ىلع هب قدصتي ثلثو «هباحصأل هيدهي ثلثو« (*”[اهنم] هلكأي اهبحاصل
 ىنإ» :سانلل لاق ةي هللا لوسر نأ :حيحصلا ثيدحلا ىفو . «رتعملاو عناقلا اومعطأو اهنم اهنم اولكف»

 :ةياور ىفو 0 ”«مكل ادب ام اورخداو اولكف «ثالث قوف ىحاضألا موحل راخدا نع مكتيهن تنك

 RET اومعطأو اولكف» : ةياور ىفو . (اوقدصتو اورخداو اولكف»

 اولكف $ :ةمدقتملا ةيآلا ىف هلوقل «فصنلاب قدصتيو فصنلا لكأي ىحضملا نأ :ىناثلا لوقلاو
 .«اوقدصتو اورخداو اولكف» :ثيدحلا ىف هلوقلو ه4 : جحلا] (ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم

 .ةيعفاشلا نم جيرس نبا لاق هبو .ائيش نمضي ال :'''ليقف لكلا لكأ نإف

 .«هقرافم» :ت ىف (۲) .«ملسأ نب ديزو ةمركعو» :أ ءف ىف )١(
 .بعشلا ةيشاح نم ًادافتسم ه.أ (١77ص) هناويد ىف تیبلا (9)

 .أ ف نم ةدايز (5) .«نمحرلا دبع هيبأ نع» :أ ىف (5) .«فيضلاو» :ت ىف (4)

 .أ ءف هت نم ةدايز (۸) .«لزتعي» :أ ىف (۷)

 .هنع هللا ىضر بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم (91/) مقرب ملسم حيحص (9)

 . هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم ٤۸٤( /؟) أطوملا ىف كلام هاور )٠١(

 .«ليق دقف» :أ ءف «ت یف )١١(



 (750)ةيآلا : جحلاةروس - سماخلا ءزجلا و

 ىندأ :ليقو .اهثلث :ليقو .اهفصن نمضي :ليقو .اهتميق وأ اهلثمب اهلك اهنمضي :مهضعب لاقو

 . ىعفاشلا بهذم نم روهشملا وهو .اهنم ءزج

 ءاوقدصتو اولكف» : ىحاضألا ثيدح ىف نامعنلا نب ةداتق نع دمحأ دنسم ىفف «دولجلا امأو

 ا الو «ءاهدولجي اوعتمتس تساو

si: جا 5 2 ا - 2 )۲( .٠ ٠ 

 . ملعأ هللاو ءاهنمث ءارقفلا مساقي :لاق نم مهنمو < ل يفز نمر نه اننا و

 :  [ةلاسم]

 مث «ءىلصن نأ اذه انموي ىف هب دبن ام لوأ نإ» : كي هللا لوسر لاق :لاق بزاع نب ءاربلا نع

 ءهلهأل “[هلجع] محل وه امنإف ةالصلا لبق حبذ نمو ءانتنس باصأ دقف كلذ لعف نمف .رحننف عجرن
 "هاجرخأ «ءىش ىف كسنلا نم وه سيل )« ع 000

 «رحنلا موي سمشلا تعلط اذإ ىحضألا تقو لوأ نإ :ءاملعلا نم ةعامجو ىعفاشلا لاق اذهلف

 :ملسم حيحص ىف ءاج امل «كلذ دعب مامإلا حبذي نأو :دمحأ داز .نيتبطخلاو ديعلا ةالص ردق ىضمو

 «مامإلا حبذي ىتح اوحبذت الأو» )0322

 ذإ «رجفلا عولط دعب اوحبذي نأ مهلف , 27 فهوحنو ىرقلا نم داوسلا لهأ امأ : ةفينح وبأ لاقو

 .ملعأ هللاو «مامإلا ىلصي ىتح اوحبذي الف راصمألا لهأ امأو .مهل هدنع 27 ديع ةالص ال

 (۱۰) - 1 5 | ۾
 رسيتل «راصمألا لهأل رحنلا موي :ليقو .هدحو رحنلا موي الإ حبذلا عرسي ال : ليق مد

 :ليقو .ريبج نب ديعس لاق هبو «هدعب قيرشتلا مايأو رحنلا مويف ىرقلا لهأ امأو ‹مهدنع ىحاضألا

 مايأ ةثالثو رحنلا موي :ليقو .دمحأ لاق هبو «هدعب نامويو : ليقو . عيمجلل هذعب مويو «رحنلا موي

 قيرشتلا مايأو» : لاق را هللا لوسر نأ :معطم نب ريبج ثيدحل ؛ىعفاشلا لاق هبو «هدعب قيرشتلا

 ا نباو دمحأ هاور .«حبذ اهلك

 دبع نب ةملس وبأو «ىعَحنلا ميهاربإ لاق هبو «ةجحلا ىذ رخآ ىلإ دتمي حبذلا تقو نإ :ليقو

 . بیرغ لوق وهو . .نمحرلا

 4 مك اهانرخس) اذه لجأ نم :ىلاعت لوقي :«نوركشت مكّلعل مكل اهانرخس كلَذَك» :هلوقو

 "007 2 5 0 ا Ee اهانلعج 0 3 اهانللذ 0
 يه هساو همم

 )١( دنسملا )6/٠١( .

 .«هيدبي” :ه ىفو «یراخبلاو ءأ ءف ءات نم ةداير (4) . «أدبي» :ت ىف )٤( .أ ف نم ةدايز (" «؟)

 . (1951) مقرب ملسم حيحصو (0045) مقرب ىراخبلا حيحص ()

 . 21991 /5) ملسم حيحص رظنيو ظفللا اذه ملسم ىف ىل عقي مل (۷)
 . ريسيتل» :ف ىف )٠١١( .؟عرشت ديع»:أ ىف (9) . «اهريغو» :ف ىف (۸)

 )١١( دنسملا )85/5( .



۳۱ 
 )۳١۷( ةيآلا :جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 هذه ىف لاقو ء[الاالا: سير (نوركشي الَفأ َبِراَشَمَو عفاتم اهيف مهو. نوُلكأي اهنمو مهبوكر اهنمف
 . «نوركشت مُكَلعَل مكل اهانرخس كلذك# : ةميركلا ةيآلا

 اوربكُل مک اهَرَخَس كلذ مكنم ىوُقتا هاتي نكلو اهؤامد الو اهموحل هللا لاني نأ ]ل

 . 4 69 نينسحمل : لا رشبو مكاده ام ىلع هللا

 قلاخلا هنإف .اهحيذ دنع هوركذتل ءاياحضلاو ايادهلا هذه رحن مكل عرش اإ : ىلاعت لوقي

 .-هاوس امغ يتلا وه. ىلاعت هنإف ءاهنامد الو اهموحل نم ءىش هاتي هنأ ال قرارا

 نم اهيلع اوحضنو «مهنتبارق موحل نم اهيلع اوعضو مهتهلآلا اهوحبذ اذإ مهتيلهاج ىف اوناك دقو

 . «اهؤامد الو اهموحل هللا لاني نل :ىلاعت لاقف ءاهئامد

 نب ميهاربإ انثدح ءدامح ىبأ نب دمحم انثدح .نيسحلا نب ر ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 باحصأ لاقف ءاهئامدو لبإلا موحلب تيبلا نوحضني ةيلهاجلا لهأ ناك :لاق حجيرج نبا نع .راتخملا

 ىَوَقّتلا هاني نكلو اهؤامد الو اهموحل هللا لاني ن : هللا لزنأف ءحضنن نأ قحأ نحنف : : وكي هللا لوسر
 . هيلع ىزجيو كلذ لبقتي : ىأ «مكنم

 ىلإ رظني نكلو ءمكلاومأ ىلإ الو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ» :حيحصلا ىف ءاج امك
 ل علا د لا راع يارا ام يقلل ا :ثيدحلا ىف ء م مكبولق

 یا نبا ' ا .ثيدحلا مدقت امك «ضرألا ىلع عقي نأ لبق ناكمب هللا نم عقيل مدلا نإو «لئاسلا

 ءهلمع ىف صلخأ نمل هللا نم لوبقلا قيقحتل قيس هنأ : هانعمف .اعوفرم ةشئاع نع هنسحو ىذمرتلاو

 . ملعأ هللاو ءاذه ىوس نيققحملا ءاملعلا دنع ردابتي ىنعم هل سيلو

 «ىحاضاألا دولج نع ىبعشلا ارماع تلأس :كاحضلا ىبأ ملسم نب *”[ىبحي] نع «عيكو لاقو
 . قدصتف تئش نإو .كسمأف تئش نإو «عبف تئش نإ «(اهؤامد الو اهموحل هللا لاني نال :لاقف

 ام ىلع هللا اورّبكتل » ءندبلا مكل "”رخس كلذ لجأ نم :ىأ «مكل اهَرَخَس كلذكال :هلوقو
 ههركي ام لعف نع مكاهنو ءهاضري امو ««هبحی امو هعرشو هنيدل مكاذه امك ه هومظعتل : ىأ «مكاده

04 

 . هابآيو

 دودحب نيمئاقلا مو ىف : ىأ مي 0و : ىأ حملا ديرو

 . لاس

 )١( «مكناولأ» :ف «ت ىف (0) . «؟قازرلا» :ف «ت ىف .

 )٤6( «اهانرخسا :ف ءت ىف (5) .ت نم ةدايز (4) .؟هاورو» :ت ىف .

 . «لوقلاب» :ت ىف (۸) . ف نم ةدايز (۷)



 (۳۷)ةيآلا: جحلاةروس - سماخلا ءزجلا ۲

 نع .تاقث مهلك هلاجر دانسإب هجام نباو دمحأ هاور امب مهل جتحاو .اضيأ ةماقإلا طارتشا ةفينح وبأ

 هركنتساو «ةبارغ هيف نأ ىلع '«انالصم نبرقي الف حضي ملف ةعس دجو نم» :اعوفرم ةريره ىبأ

 : )0 نح نب دمحأ

 ىذمرتلا هاور . ىحضي نينس رشع ةا هللا لوسر ماقأ :رمع نبا لاقو
(۳ 

 لاملا ىف سيل» :ثيدحلا ىف ءاج امل ؛ةبحتسم ىه لب «ةيحضألا بجتال :دمحأو «ىعفاشلا لاقو

 . مهنع اهبوجو كلذ طقسأف هتمأ نع ىحض السلا هيلع «هنآ مدقت دقو , «ةاكزلا ئوس قو

 .امهب سانلا ىدتقي نأ ةيشخ نايحضيال اناكف ءرمعو ركب ىبأل اًراج تنك :ةحيرس وبأ لاقو

 نع تطقس «ةلحم وأ راد لهأ نم دحاو اهب ماق اذإ «ةيافك ةنس ةيحضألا :سانلا ضعب لاقو

 . راعشلا راهظإ دوصقملا نأل ؛نيقابلا

 لوسر عمس هنأ ؛ميلس نب فخم نع  ىذمرتلا هنسحو  ننسلا لهأو ءدمحأ مامإلا ىور دقو

 ؟ةريتعلا ام نوردت له «ةريتعو ةاحضأ ماع لك ىف تيب لهأ لك ىلع» : تافرعب لوقي يَ هللا

 1 ا ىف ملكت دقو . «ةيبجرلا اهنوعدت ىتلا ا

 «هتيب لهأ نعو هنع ةدحاولا ةاشلاب ىحضي وايي هللا لوسر دهع ىف لجرلا ناك :بويأ وبأ لاقو

 : ىرت امك راضف شالا "7[ىعابت' ىتح] نومعطيو ثولكأي

 e نباو .هححصو ىذمرتلا هاور

 . ىراخبلا هاور .هلهأ عيمج نع ةدحاولا ةاشلاب ىحضي ماشه نب هللا دبع ناكو

 الإ اوحبذت الر : لاق هيك هللا لوسر نأ ؛رباج نع ملسم ىور دقف «ةيحضأالا نس رادقم امأو

 : قلع ”:نافلا نه ةغذج اوحبذتف کف رس ا الإ نك

 )١( مقرب هجام نبا ننسو (۳۲۱ /۲) دنسملا )37117( .

 دقف دهاوشلاو تاعباتملا ىف هل ىور امنإف ملسم هل ىور نإو» 5٠(: /) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاق «شايع نب هللا دبع هدانسإ ىف (۲)

 . «تاقثلا ىف نابح نبا هركذو ثيدحلا ركنم :سنوي نباو« متاح وبأ لاقو «ىئاسنلاو دواد وبأ هفعض

 . اه .| فوقوم ةريره ىبأ نع حيحصلا نأ :ىذمرتلا نع هغلب هنأ ىقهيبلا نع لقن مث

 ىزوجلا نبا كلذ ركذ «انالصم نبرقي الف موثلا لكأ نم» :ثيدح ىف امك «بوجولا ىلع لدي ال ثيدحلا اذه ناب باجي نأ نكميو

 . هراكنتسا مزليال كانهو

 . هنسحو )١601( مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 . اهنع هللا ىضر سيق تنب ةمطاف ثيدح نم (۱۷۸۹) مقرب ننسلا ىف هجام نبا هاور (5)

 .؟ىه :لاق» :أ ءف ىف (5) .ويَو» :أ ىف (5)

 مقرب هجام نبا ننسو ١517( /۷) ىئاسنلا ننسو )١514( مقرب ىذمرتلا ناسو (۲۷۸۸) مقرب دواد ىبأ ننسو ٠٠١( /5) دنسملا (۷)

(۱۲) . 

 . ف «ت نم ةدايز (۸)

 . )۳۱٤۷( مقرب هجام نبا ننسو )١16١5( مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 . )١957( مقرب ملم حيحص (۱۰)



 ا( .٤ _۳۸) تايآلا :جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نم عذجلاو ءزعملاو رقبلاو لبإلا نم ىنثلا ئزجي امنإ :روهمجلا لاقو .نابيرغ امهو «سنج لك س

 هل ام :رقبلا نمو .ةسداسلا ىف لخدو « نينس سمخ هل ىذلا وهف :لبإلا نم ىنثلا امأف .نأضلا

 ا ويلا نموا ,ةةبارلا 21[ نق خدر تالت 1[ ليقوم ىق لدو اناا
 :ليقو «رهشأ ةينامث :ليقو «رهشأ ةرشع :ليقو «ةنس هل ام :ليقف نأضلا نم عذجلا امأو .ناتنس

 هرهظ رعش لمحلا نأ :امهنيب قرفلاو ءلَّمَح وهف هنود امو «هتس ىف ليق ام لقأ وهو ءرهشأ ةتس

 . ملعأ هللاو «نيعدص لدعنا دق «مئان هرهظ رعش عّذجلاو «مئاق

 . 4 ©۵ روفك ناّوخ لك بحي ال هللا نإ اونمآ نيذّلا نع عفادي هللا نإ ل:

 «راجفلا ديكو رارشألا رش هيلإ اوبانأو هيلع اولكوت نيذلا هدابع نع عفدي هنأ ىلاعت ربخي

 نمو# :لاقو ٦[ :رمزلا] (هدبع فاكب هللا سيل 9 : ىلاعت لاق امك «مهرصنيو مهؤلكيو مهظفحيو

 . ]۳ :قالطلا] 4اَردق ءيش لكل هللا لعج دق هرمأ غلاب هللا نإ هبسح وهف هللا ىَلَع لکوتي

 ةنايخلا وهو ءاذهب فصتا نم هدابع نم بحي ال : ىأ «روفك نوح لک بحي ال هللا نإ > :هلوقو

 .اهب فرتعي الف «معنلل دحجلا : رفكلاو .لاق اب ىفي ال «قيئاوملاو دوهعلا ىف

 نم اوجرخأ نيذّلا 69 ريدقل مهرصت ىلع هللا نِإو اوملظ مهنأب نولتاقي نيذّلل نذأ ل

 عماوص تمّدهَل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو هللا انبر اولوقي نأ الإ قح ريغب مهرايد
 ع ع ا

 يوق هلا نإ هرصني نم هللا ترصنيلو اريثك هللا مسا اهيف ركذُي دجاسمو تاولصو عيبو

 .4 © زیزع

 .ةكم نم اوجرخأ نيح هباحصأو دمحم ىف تلزن : سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 ىلع مهضعب ةيآلا هذهب لدتساو «داهجلا ىف تلزن ةيآ لوأ هذه :'' تالا بن دحر رق لاقو

 .دحاو ريغو «ةدأتقو ‹كاحضلاو «دهاحم هلاقو « ةيندم ةروسلا نأ

 نع «نايفس نع «فسوي نب قاحسإ انثدح :ىطساولا دواد نب ىيحي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 الب ىبنلا "”جرخأ امل :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع - نيطبلا وه - ملسم نع «شمعألا
 هللا لزنأف :سابع نبا لاق . نكلهيل ءنوعجار هيلإ انإو هلل انإ .مهيبن اوجرخأ :ركب وبأ لاق ةكم نم
 یلاغت هللا ىضر ءركب وبأ لاق «4ريدقل مهرصن ىلع هللا نو اوُملَظ مهّنأب نولتاقي نيذّلل نذأ» : لجو زع

 . لاتق نوكيس هنأ تفرعف :هنع

 .«ةداتقو كاحضلاو دهاجم لاقو» :أ ءف ىف () .«روفكلاو» :ت ىف (6) . ف نم ةدايز (4 )١-

 .2«جرخلا :ف «ت ىف (۷)



 )4۰ _۳۸) تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا ٤

 ةيآ لوأ ىهو :سابع نبا لاق :دازو "هب «قرزألا فسوي نب قاحسإ نع ءدمحأ مامإلا هاورو

 .لاتقلا ىف تلزن

 نب قاحسإ ثيدح نم متاح ىبأ نباو ءامهيننس نم ريسفتلا ىف ىئاسنلاو «ىذمرتلا هاورو

 دقو «نسح ثيدح :ىذمرتلا لاقو .هب «ىروثلا نايفس نع امهالك ‹ عيكوو : ىذمرتلا داز  فسوي

 نا نبا هيف سیلو «ىروثلا نع «دحاو ريغ هاور

 نكلو «ناتق ريع نم نيثمؤملا داغ ر ىلع ود وه : ىأ «ريدقل مهرصن ىلع هللا نإول :هلوقو

 بارلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذن :لاق امك «هتعاط ىف مهدهج اة لأ مانع نم ووو

 رصتنال هللا ءاشي ولو كلذ اهرازوأ برحلا عضت ا

 مُهَلاَمعأ لضي نف هللا ليبس يف اوف نيدّلاو ضعبب مكضعب وليل نكلو مهنم

 رخي مكیدیأب هلا مهبذعي مهولتاق) :ىلاعت لاقو «[7 - ٤ :دمحم] مهل الرع نجلا مهلوس

 E نينمؤُم موق رودص فشيو مهيَلع مكرصنيو

 اوذخَ مل مكدم اودهاج نيد هللا مَع مَ اوكرتن نأ متبسح مآ $ :لاقو ل6١١ “كة :ةبوتلا] (ميكح

 نأ متبسح ما > :لاقو 7 : ةبوتلا] «نوُمعَ اهب ريبخ ُهللاو ةجيلو َنيِمْؤمْلا الو هلوسر الو هللا نود نم

 :لاقو ء[١٤٠ :نارمع لآ] «نيرباصلا مّلعيو مكنم اودهاج نيذْلا هللا ] ملي امو هنا اولخدت
 نس قو مس

 .]۱ :دمحم] © مكرابخأ وبنو نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا مّلعن تح مكتولبتلول

 دقو :(ريدقل مهرصن ىلع هللا إو :هلوق ىف سابع نبا لاق اذهلو ؛ةريثك اذه ىف تايآلاو

 رثكأ نوكرشملا ناك ةكمب اوناك ال مهنأل ؛هب قيلألا تقولا ىف داهجلا ىلاعت [هللا] عرش امنإو
 برثي لهأ عياب امل اذهلو ؛مهيلع قشل "نيقابلا لاتقب ءرشعلا نم لقأ مهو ؛نيملسملا رمأ ولف ءًاددع
 - ىداولا لهأ ىلع ليمن الأ «هللا لوسر اي :اولاق «نينامثو افين اوناكو ةي هللا لوسر ةبقعلا ةليل

 «نوكرشملا ىَغَب املف .«اذهب رموأ مل ىنإ» : ايب هللا لوسر لاقف ؟مهلتقنف ىنم ىلايل - ىنم لهأ نونعي

 مهنم بهذف «رذم رذش هباحصأ اودرشو «هلتقب اومهو «مهرهظأ نيب نم ةي ىبنلا اوجرخأو
 اوعمتجاو ءا هللا لوسر مهافاوو «ةنيدملاب اورقتسا املف .ةنيدملا ىلإ نورخآو «ةشبحلا ىلإ ةفئاط
 تناكف «ءادعألا داهج هللا Gl نوؤجلي قو مالسإ راد مهل تراصو ‹«هرصنب اوماقو «هيلع

 مهرصن ىلع هللا ناو اوملظ مهتاب نولتاقي نيل نذأ» :ىلاعت لاقف «كلذ ىف لزن ام لوأ ةيآلا هذه

 )١( ىربطلا ريسفت )١77/119( دنسملاو )7157/1(.

 .(هجاما» :ت ىف (۲)

 )١١748(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۳۱۷۱) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 .أ «ف «ت نم ةدايز (5) . ؟مهيديأب» :ت ىف (0) .«اولذبي» :أ ءت ىف )٤(

 .(تبهذف» :ف ىف (9) .«نيقفانملا» :ت ىف (۸) .ف نم ةدايز (۷)



 لە( _۳۸)تایآلا:جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 . «قح ٍريغب مهرايد نم اوجرخأ نيذلا. ريدقل
 . هباحصأو ًادمحم :ىنعي «قح ريغب ةنيدملا ىلإ ةكم نم اوجرخأ :سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 اودبع مهنأ الإ بنذ مهل ناك الو «ةءاسإ مهموق ىلإ مهل ناك ام : ى هللا ابر اولوقي نأ الإ »

 وهف نيكرشملا دنع امأو ءرمألا سفن ىف ام ىلإ ةبسنلاب عطقنم ءانثتسا اذهو .هل كيرش ال خو لا
 لاقو ا : ةنحتمملا] (مكبر هّللاب اونمؤت نأ مكا إو لوسرلا نوجرخي ل : ىلاعت لاق امک ا ا

 .[4 : جوربلا] (ديمحلا زيزعلا هّللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقن اموإ» :دودخألا باحصأ ةصق ىف ىلاعت

 :نولوقيو «قدنخلا ءانب ىف نوزجتري نوملسملا ناك امل اذهلو

AEندع وز ةةستماكو  
 اًنيقأل نإ مادقألا تّبتو الع اک نِْسلرناَد

 i EE EEE الغ ارنب دف لالا نإ

 :لوقي «انيبأ ةنتف اودارأ اذإ» :اولاق اذإف ءةيفاق لك رخآ مهعم لوقيو لَك هللا لوسر مهقفاويف

 .هتوص اهب دمي «(انيبأ»
٠ 0 11 00 90 3 0 a 0 4 0 5 . ٣ 

 فشكيو «موقب موق نع عفدي هنأ الول :ىأ * ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولوإ» : ىلاعت لاق مث
 .فيعضلا ىوقلا كلهأو «ضرألا تدسفل «بابسألا نم هردقيو هقلخي امب «مهريغ نع سانأ رش

 «ةيلاعلا وبأو ءدهاجمو «سابع نبا هلاق «نايهرلل راغصلا دباعملا ىهو :€ عماوص تمدهل»
 . مهريغو «كاحضلاو «ةمركعو

 . سوجملا عماوص : هنع ةياور ىفو . نيئباصلا دياعم یه : ةداتق لاقو

 .قرطلا ىلع ىتلا تويبلا ىه :نايح نب لتاقم لاقو

 «ةداتقو «ةيلاعلا وبأ هلاق . ًاضيأ ىراصنلل ىهو . .اهيف نيدباع رثكأو ءاهنم عسوأ ىهو ٠ : 4# عيبوو»

 . مهريغو م «نايح نب لتاقمو ‹ رخص 0 ا ‹كاحضلاو

 نبا نع «هثدح نمع «ىدسلا ىكحو .دوهيلا سئانك اهنأ :هريغو دهاجم نع ريبج نبا ىكحو

 . ملعأ هللاو «سئانكلا ىه :لاق امنإ دهاجمو «دوهيلا سئانك اهنأ :سابع

 .ةمركع لاق اذكو .سئانكلا :تاولصلا ياا نغ «ىفوعلا لاق :4تاولصو# :هلوقو

 E اهنومسي مهو .دوهيلا سئانك اهنإ : ةداتقو ‹كاحضلاو

 . ىراصنلا سئانك اهنأ : سابع نبا نع «هثدح نمع «ىدسلا ىكحو

 .؟هللاو» :أ ىف (؟) .«هّللا دحو» :أ «ف ىف )١(

 «وبأ» :أ ىف (4)



 ةيآلا : جحلا ةروس  سماخلا ءزجلا 22١
۳٦ 

 . نيئباصلا دباعم :تاولصلا :هريغو «ةيلاعلا وبأ لاقو

 .قرطلاب مالسإلا لهألو باتكلا لهأل دجاسم :تاولصلا :دهاجم نع ‹ حیجت ىبأ نبا لاقو

 .نيملسملل ىهف دجاسملا امأو

 ىلإ دئاع 4 اًهيف ركي :هلوق ىف ريمضلا :ليق دقف :4 اريثك هللا مسا اهيف ركذي 8 :هلوقو

 .تاروكذملا برقأ اهنأل ؛دجاسملا

 .اريثك هللا مسا اهيف ركذي عيمجلا :كاحضلا لاقو

E I OEىهو «دوهيلا تاولصو ىراصنلا عيبو نابهرلا عماوص تمدهل  

 مالك ىف فورعملا لمعتسملا وه اذه نأل ؛اريثك هللا مسا اهيف ركذي ىتلا نيملسملا دجاسمو «مهسئانك

 تولا

 ارامع رثكأ ىهو «دجاسملا ىلإ ىهتني نأ ىلإ رثكألا ىلإ لقألا نم قرت اذه :ءاملعلا ضعب لاقو

 . حيحصلا دصقلا ووذ مهو ءادابع رثكأو

 مكرصتي هللا او رصنت نإ اونمآ نيذّلا اهيأ ايا :ىلاعت 2”لوقك .«هرصني نم هللا ثرصنَيَلَوط :هلوقو
 AVS 4مهلامعأ لضأو مهل اسعتف اورفك نيذّلاو. مكمادقأ تبقي

 ءاريدقت هردقف ءىش لك قلخ هتوقبف «ةزعلاو ةوقلاب هسفن صو زيزع يِوَقل هللا نإ :هلوقو
 زيزعلا ئوقلا ناك نمو .هيلإ ريقف «هيدل ليلذ ءىش لك لب «بلاغ هبلغي الو ءرهاق هرهقي ال هتزعبو
 مُهنإ . نيلسرملا اندابعل انتملك تقبس دقلو » :ىلاعت هللا لاق ءروهقملا وه هودعو ءروصنملا وهف هرصان

 هللا بكل :ىلاعت 0"2[هللا] لاقو [۱۷۳ - ۱۷١ تافاصلا] (نوبلاغلا مهل اندنج َنِإو. نوروصنملا مهل

 :7١[. ةلداجملا] (زيزع يوق هللا نإ يلسرو انأ َنِبلْعَأل

 نع اوهتو فورعمْلاب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوُماَقَأ ضرألا يف مهاتكم نإ نيِّلا ط

 . 4 © ررمألا ةبقاع هّللو ركنملا

 بويأ نع «ديز نب دامح انثدح «ىنارهزلا عيبرلا وبأ انئدح «ىبأ انئدح : متاح ىبأ نبا لاق
 ةالّصلا اوُماَقَأ ضرألا يف مهاتكم نإ نيذّلاظ :تلزن انيف :نافع نب نامثع لاق :لاق دمحم نع «ماشهو

 انبر» :انلق نأ الإ «قح ريغب انرايد نم انجرخأف .«ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو
 ةو: كلا نع اهو: فورم اب انرماو ٠ ةاكزلا ايار ةالصلا اقا «نضرألا» ىف انكم مك هلا

 . ىباحصألو ىل ىهف «رومألا ةبقاع

 .ت نم ةدايز (0) .«هلوقل» :ت یف )١(



 ۷ (531- 57)تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 . يم دمحم باحصأ مه :ةيلاعلا وبأ لاقو

 نإ نيدّلا» :لوقي وهو بطخي 2 د زيزعلا دبع نب رمع تعمس :ىدنكلا ن ا لاقو

 ىلوملاو ىلاولا ىلع اهنكلو «هدحو ىلاولا ىلع تسيل اهنأ الإ :لاق مث «ةيآلا « ضرألا يف مهام

 مكلذ نم ىلاولا ىلع مكل نإ ؟هنم مكيلع ىلاولل ابو «مكلذ نم ىلاولا ىلع مكل امب مكئبنأ الأ هيلع
 ام موقأ ىه ىتلل مكيدهي نأو «ضعب نم مكضعبل ذخأي نأو «مكيلع هللا قوقحب مكذخاؤي نأ

 . اهتينالع اهرس فلاخملا الو «ةهركتسملا الو ةزوزبملا ريغ ةعاطلا كلذ نم مكيلع نإو «عاطتسا

 مهتفلختسيل تاحلاصلا E هللا دعو# :هلوقك ةيآلا هذه : ىفوعلا ةيطع لاقو
 ه :رونلا] ([مهلبق نم نيذلا فلختسا امك ] ضرألا يف

 AY] : صصقلا] نيقتملل ةب ةبقاعلاوإ ىلاعت هلوقك ,4 رومألا ةبقاع هلل :هلوقو

 .اوعنص ام باوث هللا دنعو : « رومألا ةبقاع هللو» :ملسأ نب د ليز لاقو

 موقو ميهاربإ موقو 69 دومتو داعو جون موق مهلبق تبذك دقف كوبذكي نإو ل
 هس ره 3 هدو يدم

 9 ریکن ناک فيكف مهتذخا مث نيرفاكلل تيََمَأَف یسوم بذكو نيدم باحصأو )طول

 9 ديضّم رصقو ةلطعم رثبو اهشورع ىلع ةيواخ يهف ةملاظ يهو اهانكلهأ ةيرف نم نيأكف
 ىمعت ال اهنإف اهب نوعمسي ناذآ وأ اهب نولقعي بولق مهل نوكتف ضرألا يف اوريسي ملفأ

 . 4 © رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا

 تبذك دقف كوبذكي نإو» :هموق نم هفلاخ نم بيذكت ىف هایی ادمحم هب ايلسم ىلاعت لوقي
 لئالدلاو تانيبلا تايآلا نم هب ءاج ام عم :ىأ «(یسوم باکو 8 :"لاق نأ ىلإ (حون موق مهب
0 

 ل e E یراکنإ

 نيبو «[9 4 :تاعرانلا] «ىلعألا مكبر انأ 8 :ةموقل نوعرف لوق نيب ناك هنأ فلسلا ضعي ركذ
 .ةنس نوعبرأ هل هللا كالهإ

 اذإ ىتح ملاظلل ىلميل هللا نإ» :لاق هنأ لَو هللا لوسر نع ء يسوم ىبأ نع نيحيحصلا ىفو

 . 17[29] (ديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو :أرق مث «هتلفي مل هذخأ

 .؟نيدم باحصأو . طول موقو ميهاربإ موقو .دومثو داعو» :أ ءف ىف ةهز أ نم ةدايز )1(

 (YoAT). مقرب ملسم حيحصو (ETAT) مقرب ىراخبلا حيحص قفرفإ



E۸ ٤١( - 47)تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا 

 : ىأ "4[0ةملاَظ يهو» اهتكلهأ ةيرق نم مك :ىأ (اهاتكلهأ أ ةيرق نم نيأكف» :ىلاعت لاق بن

 تلطعتو اهلزانم تبرخ دق :ىأ ءاهفوقس :كاحضلا لاق (اهشورع ىلع ةيواخ يِهَفط 16 ةبذكم
 .اهرضاوح

 .اهيلع ماحدزالاو اهيدراو ةرثك دعب دحأ اهدري الو ءاهنم ىقتسي ال : ىأ * ةلطعم رئبو »٠

 .صجلاب ٍضْيبْلا ىنعي :ةمركع لاق :«ديشم رصقوإ»
 ‹كاحضلاو «حيلملا ىبأو «ريبج نب ديعسو «ءاطعؤو «دهاجمو «بلاط ىبأ نب ىلع نع ىورو

 كلو وم

 ترا رم او و
 . نيصحلا عينملا ديدشلا :نورخآ لاقو

 الو « هعافترا الو هئانب ةدش هلهأ محی مل هنإف «اهنيب ةافانم الو « ةبراقتم لاوقألا هذه لكو

 ولو توملا مككردي اونوکت امتی ل :ىلاعت لاق امك «مھب هللا سأب لولح نع «هتناصح الو هماكحإ

 .[ 728 : ءاسنلا] 4ةدّيشُم جورب يف متنك

 ىبأ نبا لاق امك .فاك كلذو ءاضيأ مهركفبو مهنادبأب : ىأ «ضرألا يف اوريسي مَلفَأل :هلوقو

 : (رابتعالاو ركفتلا» باتك ىف ايندلا

 هللا ىحوأ :لاق رانید نب كلام انثدح وفم قرت م راس: اند هلل[ هبه نب قورا اتد
 ‹ضرألا یف حس مث ءاصعو ديدح نم نيلعن ذختا « ىسوم اي نأ « مالسلا هيلع « ىسوم ىلإ ىلاعت

 اا كو نالا قرختت ىتح «ربعلاو راثآلا بلطاو

 «دهزلاب لومو «ركفلاب ةو ‹ظعاوملاب كبلق جا :ءامكحلا ضعب لاق :ايندلا ىبأ نبا لاقو

 دلا 6ك 54 ع هلا يو فاق =. (60) لا قلاب ف
 ره ١ ةلوص هردحو ءايندلا عئاجف هرصبو <« ءانفلاب هررقؤ <« توملاب دو ‹ نيقيلاب هوشو

 ف رسو هلق ناك نم باا اه هركذز> نالا نابعأ هيلع نضرعاو «مايآلا يلقت شجفو
 .اوبلقتا معو ءاوّلَح نيأو ءاولعف ام رظناو ,مهراثآو مهرايد

 وأ اهب نولقعي بوف مهل 'نوكتف » ءلاكتلاو مقنلا نم ةبذكملا ممألاب لح ام “ '"اورظناف : : ىأ
 : ىأ «رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهَنِإَفل < ءاهب نوربتعيف : ىأ «اهب نوعمسی ناذآ

 ىلإ ذفنت ال اهنإف ةميلس ةرصابلا ةوقلا تناك نإو «ةريصبلا ىمع ىمعلا امنإو ءرصبلا ىمع ىمعلا سيل

 هّللا دبع دمحم وبأ وهو  ىنعملا اذه ىف ءارعشلا ضعب هلاق ام نسحأ امو .ربخلا ام ىردت الو «ربعلا

 نا ر ةف عمن نس. ةئاقوا تناك دوا يتيركشلا يبدا ٠ نام نيام نا

 .٤نبا» :ف «ت ىف (۳) .أ ف نم ةدايز () .«نيأكو» :ف «ت یف (۱)

 . «ءانثلاب هريدتو» : ف «ت یف (7) .«برقلاب» :ف «ت ىف (5) , «لاعنلا قرخت» : ف «ت ىف (4)

 , «باتك مأب هركذو» :أ «ت ىف (4) .«ةلوصب» :ف ىف (۸) .«عماجمب» :أ ءف «ت ىف (۷)

 .«نابح نيا» :أ ءف ءتاىف(6١) .«نوکیف» :تاىف(١) . «اورظنيف» :ف «ت یف (۰)



 8 يبي يبس ( 48 ء۷٤)ناتيآلا:جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ةبكلاو تبيشلا: + قاّيعانلا هب دان دقو «ءاقّشلا ىعاد ىلإ خيصي نم اي

 ؟رصبلاو عمسلا :نايعاولا كسار ىف یرت ميفف «ىركذلا عَمسَت ال تنك نإ

 ٌرئألاو نيعلا :نايداهلا هدهي مل جرى ربت معلا الود فال نسل

 رمقلاو سمشلا" :نارسلا الو عات. كادفلفلا الو «اينذلا ىق رهدلا ال

 رضحلاو : ودبلا :نايواثلا ءاهقارف ير هر الا نع ولخرل

 لا "ين ت همم ما ى وا نا ا لع أ د دق م o 8 ت 0 د: قا عمو" عم

 امم ةنس فلأك كبر دنع اموي نإو هدعو هللا فلخي نلو باذعلاب كنولجعتسيو ل

g24# هدهد م هد نک 25  

 . 4 ۵ ريصمملا يلو اهتذخأ مث ةملاظ يهو اَهَل تيلمأ ةيرق نم نيكو 60 نودعت
 رافكلا ءالؤه : ىأ « باذعلاب كنولجعتسيوإ)» و هللا تاو یل قوق

 نإ ّمُهّللا اولاق ذو ١ : یلاعت (هللا] لاق امك ءرخآلا مويلاو هلوسرو هباتكو E نوبذكملا ةوديللل

 اولاقو# ء[۳۲ :لافنألا] «ميلأ باذعب انعئا وَ ءاَمّسلا َنَم ةراجح اتيَلع رطمأف كدنع نم َّقَحْلا وه اذه ناك

 ٦] : ص] (باسحلا موي لبق انطق اَنَل لجع ابر

 «هئادعأ نم ماقتنالاو ةعاسلا ةماقإ نم دعو دق ىذلا :ىأ هدعو هللا فلخي نلو# :هلوقو

 . هئايلوأل ماركإلاو

 لهو ركع ابأ اي :لاقف «ديبع نب ورمع ءاجف «ءالعلا نب ورمع ىبأ دنع تنك :ىعمصألا لاق

 عوجرلا دعت برعلا نإ ؟تن ل )ما :هل لاقف ءديعو ةيآ ركذف .ال :لاقف ؟داعيملا هللا فلخي

 © را لوق تعمس ام وأ ءامرك داعيإلا نعو ءامؤل دعولا نع

 دَدَهَتْلا ةوطس نم “ىتتخأ الو ىتوطس ("7ىنم معلا نبا بهري ال

 قدوم رجتمو ىداعيإ فلخمل هتدعو وأ هتدعوأ نإو ىّنِإ

 فلأ رادقم نإف .لجعي ال ىلاعت وه :ىأ < َنوُدَعَت امم ةنس فلأك كبر دنع اموي نِإَو» :هلوقو

 هتوفي ال هنأو «رداق ماقتنالا ىلع هنأب هملعل «همكح ىلإ ةبسنلاب هدنع دحاو مويك هقلخ دنع ةنس

 اهتذخأ مت ةملاظ يهو اهل تيلمأ ةيرق نم نيأكو# :اذه دعب لاق اذهلو ؛ىلمأو رظنأو لجأ نإو «ءىش

 . «ريصملا يلإو
 نع «ورمع نب دمحم نع «ناميلس نب ةدبع ىنثدح «ةقرع نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 .«نيبذكملا نيدحلملا» :ف ءت ىف (”) .«همالسو هيلعا :أ ءف ىف )١( .4«نهرك» :أ ءف «ت یف (۱)

 .(دعو) «(أتحخ) ةدام ناسللا ىف تيبلاو ليفطلا نب رماع وه () .؟نم) :أ ف «ت ىف )0( .ف نم ةدايز )©

 .«ینشنی» :أ ف «ت یف (۸) . «راجلاو» :أ ف «ت ىف (۷)



 ٤۸( «۷٤)ناتيآلا: جحلا ةروس  سماخلا ءزحلا ع.

 فصنب ءاينغألا لبق ةنجلا نيملسملا ءارقف لخدي» :لاق هيم هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ

 ىلا لافوي 11174 ردع نو حسا نع رولا تند وع ااو قدما اوور

 : لاقف رم ةريره ىبأ نع «ريرج نبأ هاور دقو : حخيحص نييح

 :لاق ا رس وع و ىبأ نع را يس اك لع نبا انثدح .بوقعي ىنثدح

 ؟موي فصن امو :تلق .موي فصن رادقمب ءاينغألا لبق ةنجلا نيملسملا ءارقف لحدي :ةريره وبأ لاق

 . 4 نودعت امم ةنس فلك كبر دنع اموي نإو# :لاق .ىلب :تلق .؟نآرقلا أرقت ام وأ :لاق

 انثدح «ةريغملا وبأ انثدح «نامثع نب ورمع انثدح :هننس نم محالملا باتك رخآ ىف دواد وبأ لاقو

 الأ وجرأل ىنإ» :لاق هنأ ب ىبنلا نع «صاقو ىبأ نب دعس نع ءديّبع “نب حيرش نع «ناوفص
 ا ةئامسمخ :لاق ؟موي فصن امو 0 .(موي فصن مهرخؤي نأ ءاهبر دنع ىتمأ رجعت

 نع «ليئارسإ نع «ىدهَم نب نمحرلا دبع انثدح 2 "”ناّنس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىتلا مايألا نم : لاق 4 ودعت اَمَم ةتس فْلأك كبر دنع اموی إو : سابع نبا نع «ةمركع نع «كامس

 .ضرألاو تاومسلا اهيف هللا قلخ

 هيلع صنو «ةمركعو «دهاجم لاق هبو . ng نبا نع ري نبا نع «ريرج نبا هاور

 .«ةيمهجلا ىلع درلا» باتك ىف لبنح نب دمحأ

 هرادقم ناك موي يف هيلإ جرعي مث ضرألا ىلإ ءامّسلا نم رمألا ربدي # :هلوقك ةيآلا هذه :دهاجم لاقو

 .[6 :ةدجسلا] «نودعت امم ةنس فلأ

 نع «ديز نب دامح انثدح  لضفلا نب دمحم - مراع انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 قلخ ىلاعت هللا نإ :لاق ملسأ باتكلا لهأ نم لجر نع «نيريس نب دمحم نع «قيتع نب ىيحي

 ةتس ايندلا لجأ لعجو < 4 نودعت امم ةنس فلأك كبر دنع اموي نإو» «مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا

 ةتسلا تضم دقف 4 نودعت امم ةنس فلأك كبر دنع اموي نإو» ( عباسلا مويلا ىف ةعاسلا لعجو « مايأ

 ناك تدلو ةظحل ةيأ ىف ءاهرهش تلخد اذإ لماحلا لثمك كلذ لثمف . عباسلا مويلا ىف متنأو « مايألا

 .امامت

 .ماع ةئامسمخ موي فصنلا نأ ىأ )١١7548( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (71755) مقرب ىذمرتلا ننس )١(

 .«ًاعوفرما :ت ىف (۲)

 .(۱۲۹/۱۷) ىربطلا ريسفت (*)

 .«نعا» :ت ىف (6)

 .(476-) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 .«راسي» : ت یف (۷) .«نابیش» :أ ءف ىف )١(

 .(۱۲۹/۱۷) ىربطلا ريسفت (۸)



 ع ] بش سس ب ب ب (014 49 )تايآلا: جلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ةرفغم مهل تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلاف ® نيبم ريذن مكل انأ اَمَّنِإ سائلا اهيأي لقط

 . 4 CD ميحجلا باحصأ كلوا نيزجاعم انتایآ يف اوعس نيذّلاو © مرک قزرو

 اَمَنِإ سالا اهيأي لق# :هب هولجعتساو «باذعلا عوُفو رافكلا هنم بلط نيح هيب هيبنل ىلاعت لوقي

 نم ىلإ سيلو «ديدش باذع ىدي نيب مكل ًاريذن مكيلإ هللا ىنلسرأ امنإ :ىأ «نيبم ريذن مكل انآ
 بات ءاش نإو «مكنع هرخأ ءاش نإو «باذعلا مكل لجع ءاش نإ «هللا ىلإ مكرمأ ؛ءیش نم مكباسح

 «راتخيو ديريو ءاشي 04 لاعفلا وهو «ةواقشلا هيلع بتك نم لضأ ءاش نإو «هيلإ بوتي نم ىلع

 اونمآ نيذْلاَف . . نيم ريذن مك انأ امّنِإظو ]1: دعرلا] «باّسحْلا عيرس وهو همكحل بقعم الط 5 1

 : ىأ «ميرك قزرو ةرفغم مهل» ءمهلامعأب مهناميإ اوقدصو مهبولق تنمآ :ىأ «تاحلاصلا اولمعو
 .مهتانسح نم ليلقلا ىلع ةنسح ةازاجمو «مهتائيس نم فلس امل ةرفغم

 .ةنجلا وهف «ميرك قزرو# :لوقي ىلاعت هللا تعمس اذإ :ئىظرَقلا بعك نب دمحم لاق "'[و]

 .ِهكَك ىبنلا ةعباتم نع سانلا نوطّبَتي :دهاجم لاق :4نيزجاعم انتايآ يف اوعس نيدّلاو :هلوقو
 . نيطبثم :ريبزلا نب هللا دبع لاق اذكو

 . نيمغارم :*نيزجاعم# :سابع نبا لاقو

 :اهدم هللا اهراجا اکو ايئاذع ددا ةدصضرلا را الا هو : «ميحجلا باحصأ كتلوأ »

 «نودسفي اوناك امب باذَعْلا قوف اباذع مهاندز هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذّلا » :ىلاعت هللا لاق

 .[۸۸ : لحئلا]

 خسديف هتّينمُأ يف ناطيشلا ىقلأ ىنمت ہت اذإ الإ يبن الو لوس نم كلبق نم انلسرأ امو »

 ةنتف ناطيشلا يقلي ام لعجيل 69 ميكح ميلع هّللاو هتايآ هللا مكحي مث ناطيشلا ىقلي ام هللا

 نيدلا ملعيلو 20 ديعب قاقش يفل نيملاظلا نإو مهبولق ةيساقلاو ضرم مهبولق يف نيذلل

 ىلإ اونمآ نيذْلا داهل هللا نو مهبولق هل تبختف هب اونمؤيف ؛ كبَر نم قحا K ملعلا 1

 . 4 69 ميقتسم طارص

 ضرأ ىلإ ةرجاهملا نم ريثك عوجر نم ناك امو «قينأرغلا ةصق انهاه نيرسفملا نم ريثك ركذ دق

 نم ةدنسم اهرأ ملو ءةلسرم اهلك قرط نم اهنكلو .اوملسأ دق شيرق یک رشم نأ مهنم انظ ‹ةشبحلا

 . ملعأ هللاو aa هجو

| 

 .ت نم ةدايز () .ف نم ةدايز (۱)



 )57  ٤( تايآلا :جحلا ةروس  سماخلا ءزجلا للسلة

 نع «رشب ىبأ نع «ةبعش انثدح «دواد وبأ انثدح «بيبح نب سنوي انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 . ئّرعْلاَو تاللا مسير : عضوملا اذه غلب املف «مجنلا» ةكمب ةي هللا لوسر أرق :لاق «ريبج نب ديعس

 (7.هتعافش نإو .ىلعلا قينآَرَغلا كلت» :هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأف :لاق 4ىرخألا ةفلاّللا َةاَنمَو

 امو## :ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأف ءاودجسو دجسف .مويلا لبق ريخب انتهلآ ركذ ام :اولاق .«ىجترت

 كح مك اعلا يق ا هلا سيف هيأ يف دالا ىف یت اإ )ی الو وسو نم كلن نم امرأ
 . 42")[ميكح ميلع هّللاو هتايآ هللا

 ىف رازبلا هاور دقو «لسرم وهو «"هوحن هب «ةبعش نع هرَدْنُغ نع «رادنب نع ءريرج نبا هاور

 نع «ريبج نب ديعس نع «رشب ىبأ نع «ةبعش نع «دلاخ نب ةيمأ نع «دامح نب فسوي نع «هدنسم
 ىهتنا ىتح ««مجنلا» ةروس ةكمب أرق ةي ىبنلا نأ - ثيدحلا ىف كشلا «بسحأ اميف - سابع نبا

 ءدانسإلا اذهب الإ الصتم ىوري 4” ال :رازبلا لاق مث .هتيقب ركذو .4 ئَرعْلاو تأللا متيآرفأ» : ىلإ
 نع «حلاص ىبأ نع «ىبلكلا قيرط نم اذه ىوري امنإو .روهشم ةقث وهو «دلاخ نب ةيمأ هلصوب درفت
 ا نبا

 دمحم نع «ريرج نبا هاور اذكو .السرم «ىدسلا نعو «ةيلاعلا ىبأ نع «متاح ىبأ نبا هاور مث

 ."اضيأ السرم ءسيق نب دمحمو «ىظرقلا بعك نبا
 نإو» هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأف ءسَحَن ذإ ماقملا دنع  [ىلصي] ةي ىبنلا ناك :ةداتق لاقو

 دق هللا ىبن نأ ناطيشلا ىرجأو .نوكرشملا اهظفحف ««ىلعلا قينارغلا عمل اهنإو .ىجترتل اهتعافش

 «ةيآلا ([ىنمت اذإ الإ يبن الو ] لوسُر نم كلف نم انأسرُأ امو» : هللا لزنأف «مهتنسلأ اهب تّلَرَف ءاهأرق

 .ناطيشلا هللا رَحَدَف

 «ىبيسملا قاحسإ نب دمحم انثدح ,ىفوكلا ىسوم ىبأ نب ىسوم انئدح :متاح ىبأ نبا لاق مث

 ناكو «مجنلا ةروس تلزنأ :لاق باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم نع «حیلف نب دمحم انثدح

 فلاخ نم ركذي ال هنكلو «هباحصأو هانررقأ ريخب انتهلآ ركذي لجرلا اذه ناك ول :نولوقي نوكرشملا

 هيلع دتشا دق هيَ هللا لوسر ناكو .رشلاو متشلا نم انتهلآ ركذي ىذلا لثمب ىراصنلاو دوهيلا نم هنيد

 ةروس هللا لزنأ املف «مهاده ىنمتي '”ناكف «مهلالض هنزحأو «مهبيذكتو مهاذأ نم هباحصأو هلان ام

 )١( «ةيآلا» :ت ىفو أ ءاف نم ةدايز (؟) .«مهتعافش» :ف «ت ىف .

 )۳( ىربطلا ريسفت )۱۳۳/۱۷(.

 .(هملعنال» :أ ف ىف )٤(

 )٥( «راتسألا فشك» (۲۲۹۳) مقرب رازبلا دنسم .

 ١( ىربطلا ريسفت )۱۳١/١۷(.

 .أ ف نم ةدايز (۸) .أ نم ةدايز (۷)

 .«ناکو»: ف ىف )٩(



 )04 _ 0۲) TT ةروس - سماخلا ءزجلا و

 ناطيشلا ىقلأ ىفنألا هلو ٌركذلا وكلا ئرخألا ةئلاقلا ةانمو . ئّرعلاو تاللا متيأرفأ» : لاق مجنلا»

 ىتلا ىهل نهتعافش نإو . ىلعلا قينارغلا نهل نهنإو» :لاقف «تيغاوطلا هللا ركذ نيح تاملك اهدنع
 ءةكمب كرشم لك بلق ىف ناتملكلا ناتاه تعقوف «هتنتفو ناطيشلا عجس نم كلذ ناكو .«'ىجترت

 املف .هموق نيدو «لوألا هنيد ىلإ عجر دق ءادمحم نإ :اولاقو ءاهب اورشابتو «مهتنسلأ اهب تلزو
 ديلولا نأ ريغ .كرشم وأ ملسم نم هرضح نم لك دجسو دجس «"[مجنلا رخآ] ةَ هللا لوسر غلب
 نم ° امهالك ناقيرفلا بجعف .هيلع دجسف ءابارت هفك "” ىلع عفرف ءاريبك الجر ناك ةريغملا نبا
 ىلع مهعم نيكرشملا دوجسل اوبجعف نوملسملا امأف ءو هللا لوسر دوجسل «دوجسلا ىف مهتعامج

 - نيكرشملا عماسم ىف ناطيشلا ىقلأ *” ىتلا ةيآلا اوعمس نوملسملا نكي ملو  نيقي الو ناميإ ريغ
 كي هللا لوسر نأ ناطيشلا هب مهثدحو كك هللا لوسر ةينمأ ىف ناطيشلا ىقلأ امل مهسفنأ تنأمطأف
 «ناطيشلا اهرهظأو «سانلا ىف ةملكلا كلت تشفف .مهتهلآ ميظعتل اودجسف «ةروسلا ىف اهأرق دق

 دق ةكم لهأ نأ اوثدحتو «هباحصأو نوعظم نب نامثع «نيملسملا نم اهب نمو ةشبحلا ضرأ تغلب ىتح

 ءهفك ىلع بارتلا ىلع ةريغملا نب ديلولا دوجس مهغلبو هةِْلَك هللا لوسر عم اولصو «مهلك اوملسأ

 «هتایآ هللا مکحاو «ناطيشلا ىقلا ام هللا خسن دقو اعارس اولبقأف ةكمب اونمأ دق نيملسما و

 ناًطيشلا ىقلأ نمت 5 اذإ لإ يبت الو لور نم كلبق نم السر امو: ٠ [یلاعت] لاقو «ةيرفلا نم ("”هظفحو
 نيذّلل ةنتف ناطيشلا يقلي ام لعجيل . ميكح ميلع ُهللاو هتايآ لا مكحي مّن نالا يقلي ام هلا خسف هتّيمأ يف
 عجس نم هأربو .هءاضق هللا نيب املف ,«ديعب قاقش يفل َنيملاَظلا نو مهبولف ةيساقْلاو ضرَم مهبولُق يف

 . لسرم ًاضيأ اذهو .مهيلع اودتشاو ءنيملسملا مهتو ادعو  مهلالضب نوكرشملا بلقنا «ناطيشلا
 ." هوحن «ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىبأ نع «ىرهزلا نع ريرج نبا ريسفت ىفو ١ CT 5 5 , ع

 ىف هقاس «ةبقع نب ىسوم هب زجي ملف «ةوبنلا لئالد» هباتك ىف ىقهيبلا ركب وب e ” مامإلا هاور دقو

 .ةصقلا هذه قاحسإ نبا نع انيور دقو :لاق «هوحنب هيزاغم

 هللاف «تاعطقنمو تالسرم اهلكو ءاذه نم وحنب ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم اهركذ دقو :تلق
 ت و

 «ىظرقلا بعك نب دمحمو «سابع نبا مالك نم ةعومجم هريسفت ىف ىوغبلا اهقاس دقو . ملعأ

 هللا نم ةنومضملا ةمصعلا عم اذه لثم عقو فيك :الاؤس انهاه لأس مث «كلذ نم وحنب امهريغو

 ىف عقوأ ناطيشلا نأ :اهفطلأ نم «سانلا نع ةبوجأ ىكح مث ؟هيلع همالسو هللا تاولص «هلوسرل

 امنإ لب ءرمألا سفن ىف كلذك سيلو ءاي هللا لوسر نع ردص هنأ اومهوتف «كلذ نيكرشملا عماسم

 .أ ءف نم ةدايز (5) .«ىجرتا:أ ىف )١(

 .«ىذلا» : ىف (4) .«امهالك امهنم ناقيرفلا» :ت ىف (4) .ءلم» :آ «ت ىف (۴)
 .«مهتلالضب» :ف ىف (۸) .أ ءف نم ةدايز (۷) .(هللا هظفحو» :أ «ت ىف )١(

 .(۱۳۳/۱۷) ىربطلا ريسفت (۹)

 . «ظفاحلا» :أ ىف )٠١(



 ( ٠٤ 07 )تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا عع

 .لعأ هللاو لك نمحرلا لوسر نم ال ناطيشلا عينص نم ناك

 هللا همحر «ضايع ىضاقلا ضرعت دقو .هتحص ريدقتب اذه نع نيملكتملا ةبوجأ تعونت اذكهو

 0م اح اع باجأو ءاذهل «ءافشلا» باتك ىف

 )١( ىوغبلل ليزنتلا ملاعم )7914/5(.

 )۲( ءافشلا ىف ضايع ىضاقلا مالكو خسنلا عيمج ىف اذك )٠١۷ /۲( :هللا همحر لاق «هل ًارصتخم هركذأ

 .هميلست ىلع :ىناثلاو .هلصأ نيهوت ىف :امهدحأ :نيذخام ثيدحلا اذه لكشم ىلع مالكلا ىف انل نأ هللا كمركأ «ملعأف»

 هلثمبو هب علوأ امنإو ..لصتم ميلس دنسب ةقث هاور الو ةحصلا لهأ نم دحأ هجرخي مل ثيدح اذه نأ كيفكيف :لوألا ذخأملا امأ

 .ميقسو حيحص لك فحصلا نم نوفقلتملا بيرغ لكب نوعلوملا نوخرؤملاو نورسفملا

 فعض عم نودحلملا كلذب قلعتو ءريسفتلاو ءاوهالا لهأ ضعبب سانلا ىلب دقل :لاق ثيح ىكلاملا ءالعلا نب ركب ىضاقلا قدصو

 نيح هموق ىدان ىف اهلاق :لوقي رخآو «ةالصلا ىف هنإ :لوقي لئاقف «هتاملك فالتخاو «هدانسإ عاطقناو ؛هتاياور بارطضاو «هتلقن

 ىلع اهلاق ناطيشلا نإ :لوقي رخآو ءاهسف هسفن ثدح لب :لوقي رخآو «ةنس هتباصأ دقو اهلاق :لوقي رخآو «ةروسلا هيلع تلزنأ

 غلب املف اهأرق ةي ىبنلا نأ ناطيشلا مهملعأ لب :لوقي رخآو «كتأرقأ اذكهام :لاق ليربج ىلع اهضرع امل لكي ىبنلا نإو هناسل

 .«تلزنأ اذكه ام هللاو» :لاق كلذ ليم ىبنلا

 .ةاورلا فالتخا نم كلذ ريغ ىلإ

 ةفيعض اهيف مهنع قرطلا رثكأو «بحاص ىلإ اهعفر الو مهنم دحأ اهدنسي مل نيعباتلاو نيرسفملا نم هنع ةياكحلا هذه تيكح نمو
 ةيهأو .

 لَك ىنلا نأ ثيدحلا ىف كشلا - بسحأ اميف :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع ءرشب ىبأ نع ةبعش ثيدح هيف عوفرملاو
 .ةصقلا ركذو ةكمب ناك

 «دلاخخ نب ةيمأ الإ ةبعش نع هدنسي ملو ءاذه الإ هركذ زوجي لصتم دانسإب ةَ ىبنلا نع ىوري هملعن ال اذه :رازبلا ركب وبأ لاق

 سابع نبا نع ؛حلاص ىبأ نع ؛ىبلكلا نع فرعي امنإو ؛ريبج نب ديعس نع هلسري هريغو .
 هيف كشلا عوقو عم هيلع هبن ام فعضلا نم هيفو ءاذه ىوس هركذ زوجي قيرط نم فرعي ال هنأ ؛هللا همحر ءركب وبأ كل نيب دقف

 .هعم ةقيقح الو هب قثوي ال ىذلا هانركذ امك

 هللا همحر «رازبلا هيلإ راشأ امك «هبذكو هفعض ةوقل هركذ الو هنع ةياورلا زوجت ال اممف ىبلكلا ثيدح امأ .

 قيرط نم هنيهوت اذه سنإلاو نجلاو نوكرشملاو نوملسملا هعم دجسف ةكمب وهو «مجنلاو» أرق كي ىبنلا نأ :حيحصلا ىف هنم ىذلاو

 .لقنلا

 هيلع لزني نأ هينمت نم امإ «ةليذرلا هذه لثم نع هتهازنو دَ هتمصع ىلع ةمألا تعمجأو ةجحلا تماق دقف «ىنعملا ةهج نم امأ

 نأ للك ىبنلا دقتعيو هنم سيل ام هيف لعجي ىتح نآرقلا هيلع هبشيو ناطيشلا هيلع روستي وأ رفك وهو هللا ريغ ةهلآ حدم نم اذه لثم
 لي هقح ىف عنتمم هلك كلذو «مالسلا هيلع «ليربج ههبني ىتح هنم سيل ام نآرقلا نم .

 .هلك اذه نم موصعم وهو ًاوهس وأ ءرفك كلذو ادمع هسفن لبق نم ةي ىبنلا كلذ لوقي وأ

 جزتمم .ماسقالا ضقانتم «ماثتلالا ديعب ناكل ىور امك ناك ول مالكلا اذه نأ كلذو .ًافرعو ًارظن ةصقلا هذه ةلاحتسا وه :ناث هجوو

 .كلذ هيلع ىفخي نمم نيكرشملا ديدانصو نيملسملا نم هترضحب نم الو هيي ىبنلا ناك الو «مظنلاو فيلأتلا لذاختم «مذلاب حدملا

 !!هملع مالكلا حيصف ةفرعمو نايبلا باب ىف عستاو «هملح حجر نمب فيكف لمأتم ىندأ ىلع ىفخي ال اذهو

 «ةلهو لوأل مهروفن «نيملسملا نم ةلهجلاو .ءبولقلا ةفعضو «نيكرشملا ىدناعمو «نيقفانملا ةداع نم ملع دق هنأ :ثلاث هجوو

 رهظأ نم ضرم هبلق ىف نم دادتراو ةنيفلا دعب ةنيفلا مهب ةتامشلاو نيملسملا مهريعتو «ةنتف لقال ةي ىبنلا ىلع ودعلا طيلختو

 .ةهبش ىندأل مالسإلا . .

 ةفيعضلا ةياورلا هذه ىوس ًائيش ةصقلا هذه ىف دحأ كحي ملو .

 .نيتيآلا *..كنونتفيل اوداك نإو# تلزن اهيف نأ ةيضقلا هذهل ةاورلا ركذ : عبار هجوو

 مهيلإ نكري داكل هتبث نأ الول هنأو «ىرتفي ىتح هنونتفي اوداك مهنأ ركذ ىلاعت هللا نال ؛هوور ىذلا ربخلا نادرت ناتيآلا ناتاهو .

 مهرابخأ ىف نووري مهو اريثك فيكف ًاليلق مهيلإ نكري مل ىتح هتبثو «یرتفی نأ نم همصع ىلاعت هللا نأ :هموهفمو اذه نومضمف
 ىهو ةيآلا موهفم دض اذهو لقي مل ام تلقو هللا ىلع تيرتفا فتي لاق هنأو مهتهلآ حدمب ءارتفالاو نوكرلا ىلع داز هنأ ةيهاولا

 =تمهل هتمحرو كيلع هللا لضف الولو# :ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت هلوق لثم اذهو «هل ةحص الو فيكف «حص ول ثيدحلا فعضت



 )07  ٥٤( تايآلا : جحلا ةروس  سماخلا ءزجلا

 هيلع همالسو هللا تاولص «هل ةيلست هيف اذه .4هتّينمُأ يف ناطيشلا ىقلأ نمت اذإ ًالإ» : هلوقو
 .ءايبنألاو نيلسرملا نم كللبق نم اذه لثم باصأ دقف «كلذ كنديهي ال :ىأ

 ام هللا لطبيف «هثيدح ىف ناطيشلا ىقلأ ثّدَح اذإ 4هتّينمُأ يفط :سابع نبا لاق :ىراخبلا لاق
 . هتايآ هللا مكحيو ناطيشلا ىقلي

 ثدح اذإ :لوقي .ههتّينمُأ يف ناطيشلا ىَقلَأ ] ىنمت اذإ» :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 . هثيدح ىف ناطيشلا ىقلأ

 لاق اذإ : ىنعي , 427[ ینمت اذإ8 : دهاجم لاقو

 .نوبتكي الو نولوقي ء[۷۸ :ةرقبلا] (ينامأ الإ «هتءارق :«هتّينمأ» :لاقيو

 ىقلأ# هللا باتك أرقو الت :ىأ € نمت: هلوق ىنعم :اولاق نيرسفملا رثكأو :ىوغبلا لاق
 :لتق نيح نامثع ىف رعاشلا لاق «هتوالت ىف :ىأ « هتينمأ يف ناطيشلا

 راقم ماَّمح یقال اهرخآو هلل لوا هللا تاک نمت

 .الت اذإ : «ىثمت اذإ» :كاحضلا لاقو

 .عفرلاو ةلازإلا :ةغل خسنلا ةقيقح ,«ناطْيشلا يقلي ام هللا خسديف» :هلوقو

 .ناطيشلا ىقلأ ام - ىلاعتو هناحبس - هللا لطبيف ىأ : سابع نبا نع <« «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 هتايآ هللا مكحأو «ناطيشلا ىقلأ ام هللا رمأب ليربج خسن :كاحضلا لاقو

 : اع هيلع تا هل «كفاوحلاو رومألا قف ةر ا ىآ] 66 لع هللاو ال : هلوقو
 يقلي ام لعجيلإل : لاق اذهلو ؛ةغلابلا ةجحلاو ةماتلا ةمكحلا هل «هرمأو هقلخو هريدقت ىف : ىأ € ميكحإ»

 «كلذب اوحرف نيح نيكرشملاك «قافنو رفكو كرشو كش :ىأ «ضَرَم مهبولف يف نيذّلل ةنتف ناطيشلا

 . ناطيشلا نم ناک اغإو ‹ حيحص هنأ اودقتعاو

 .(ءىش نم كنورضي امو مهسفنأ الإ نولضي امو كولضي نأ مهنم ةفئاط =

 كلذ نع باجأ دقف لاح لك ىلع نكلو «هتحص نم هللا انذاعأ دقو .حص ول ثيدحلا ميلست ىلع ىنبم وهف :ىناثلا ذخأملا امأو
 .نيمسلاو ثغلا اهنم ةبوجأب نيملسملا ةمئأ

 .باوصلا وه اذهو ؛«ةقدانزلا عضو نم اذه» :لاقو ةميزخ نبا مامإلا اهركنأ نمو )1١١7/5-١١1( كلذ ىلع ةبوجألا ركذ مث

 قينارغلا ةصق لاطبأل قيناجملا بصنو «ةبهش ىبأ دمحمل ۳٠٤ - ص ريسفتلا بتك ىف تاعوضوملاو تايليئارسإلا :رظنا :ةدازتسالل

 . ىنابلألا نيدلا رصان دحمل

 .أ ف نم ةدايز (۲) .«همالسو هيلع: ءف ىف )١(

 . بوسنم ريغ (ىنم) ةدام «ناسللا ىف تيبلا ()

 .ت نم ةدايز (0) ."ميكح میلع» :أ مف ىف (4)



 (هال_ه6) تايآلا : جحلا ةروس  سماخلا ءزحلا ع

 . نوكرشملا : € مهبولق ةيساقلاو» نوقفانملا : مه( ضرم مهبولق يف نيذللا» : جيرج نبا لاق

 .دوهيلا ''” [نورفاكلا] مه :نايح نب لتاقم لاقو

 .باوصلاو قحلا نم :ىأ ءديعب دانعو ةفلاخمو لالض ىف :ىأ (ديعب قاقش يفل نيملاّظلا نِإو»

 ىذلا عفانلا ملعلا اوتوأ نيذلا ملعيلو :ىأ «هب اونمؤيف كبَر نم قحلا هنأ ملعلا اوتوأ نيذّلا ملعيلو»

 ىذلا «كبز نم قحلا وه كيلإ هانيحوأ ام نأ ءهلوسرو هللاب نونمؤملا «لطابلاو قحلا نيب هب نوقرفي

 الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال < «ميكح باتك وه لب «هريغ هب طلتخي نأ هسرحو هظفحو هملعب هلزنأ

 6Y] اصف] (دیمح ميكح نم لیزنت هفلح نم

 نإو » «لذتو عضخت : :یآ (مهبولف هل تبختف) ٠ هل اوداقنيو يدق : ىأ 4 هب اونمؤيف) : هلوقو

 قحلا ىلإ مهدشريف ايندلا ىف امأ «ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ# میقتسم طارص ىلإ اونمآ نيذّلا داهل هللا

 لصوملا «ميقتسملا طارصلا ''” [ىلإ] مهيدهي ةرخآلا ىفو «هبانتجاو لطابلا ةفلاخمل مهقفويو «هعابتاو

 .تاكردلاو ميلألا باذعلا نع مهحزحزيو «تانحلا تاجرد ىلإ

 o م وس

 موي باذع مهيتأي وأ ةتغب ةعاسلا مهيتأت ئّتح هنم ةيرم يف اورفك نيذّل لازی الو

 ممثلا تانج يف تاحلاّصلا اولمعو ارنمآ نيذلاف مهنيب مكحي هلل ذئموي كلملا (22)ويفع

 .4 ©9 نهم باذع مهل كنو انتايآب اوبذكو اورفك نيِذّلاو 69
 «نآرقلا اذه نم بيرو كش ىف :ىأ «ةيرم ىف نولازي ال مهنأ :رافكلا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 .ريرج نبا هراتخاو «جيرج نبا هلاق

 .ناطيشلا ىقلأ امث :ىأ يدنا :ديز نباو «ریبج نب ديعس لاقو

 هللا رمأ  [موقلا] تغب .ةّتغَبل :ةداتق لاقو .ةأجف :دهاجم لاق :ةتغب ةعاسلا مهيتأت ىح
 الإ ؟؟'هللاب رتغي ال هنإ هللاب اورتغت الف ءمهتمعنو مهترغو مهتركس دنع الإ طق آموق هللا ذخأ امو

 .نوقسافلا موقلا

 لاق اذكو «ردب موي وه :بعك نب ىبأ لاق :دهاجم لاق : «ميقع موي باذع مهيتأي وأ » : هلوقو

 رر نتا هاا و او غز داف ريج نب ليسو + ةموكف

 «كاحضلا لاق اذكو .هل ةليل ال ةمايقلا موي وه: [امهنع ةياور ىف] دهاجمو «ةمركع لاقو

 رسل سلو

 اذهلو ؛دارملا وه اذه نكل «هب اودعوأ ام ةلمح نم ردب موي ناك نإو «حيحصلا وه لوقلا اذهو

 .أ ءف نم تبثملاو «مويلا» :ت ىف (۳) .أ نم ةدايز (؟) .ت نم ةدايز (۱)

 .أ اف «ت نم ةدايز (5) . هپ رتغي الف» :أ ىف (6)



 880 شد ( .٦ _ 48)تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ذئموي كلملا» : هلوقو :٤[« ةحتافلا] 4نيدلا موي كلام هلوقك ,«مُهتيب مكحي هلل دموي كلملا» : لاق
 و کک ان

 ٦ : ناقرفلا] € اريسع نيرفاكلا ىلع امو تاكو نمحّرلل قحلا

 ام ىضتقمب اولمعو «هلوسرو هللاب اوقدصو «مهبولق تنمآ : ىأ4 تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيدّلاف»
 . "”مههلامعأو مهلاوقأو مهبولق قفاوتو ءاوملع

 .ديبي الو لوزي الو لوحي ال ىذلا «ميقملا ميعنلا مهل :ىأ .«ميعنلا تانج يفإ»

 اوفلاخو «هب اوبذكو "هب اودحجو «قحلاب مهبولق ترفك :ىأ (انتایآب اوبذکو اورفک نيِذّلاو»
 نع "7 مهضارعإو مهرابكتسا ةلباقم :ىأ «نيِهُم باذع مهل كتلوأف» مهعابتا نع اوربكتساو «لسرلا
 اق 4 نيرخاد منهج نوُلخديس يتدابع نع نوربكتسي يذلا نإ » : اغ هلوقك ىح
 . نيرغاص

 وهل هللا نو اتسح اَقْرر هللا مُهّتقْرريَل اوتام وأ اوُنتُق مث هللا ليبس يف اورجاه نيذّلاو ]ل

 لفمب بقاع ْنَمَو كلذ 9 ميلح ميل هلا إو هنوضري الخدم مهتلخديل 68 نيقزارلا ريخ

 ناطوألا كرتو «هدنع امل ابلطو «هتاضرم ءاغتبا هللا ليبس ىف ًارجاهم جرخ نمع ىلاعت ربخي

 وأ» داهجلا ىف :ىأ «اولتق مث هللا نيدل ةرصنو «هلوسرو هللا ىف هدالب 00 «نآلخلااو نيلهالاو
 ءانثلاو ؟ليزجلا رج لآ ىلع الصح دفق ؛مهشرف ىلع لاتق ريغ نم : :ىأ 'ههفنأ فتح : ىأ 4اوتام

 ىلع هرجأ عقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو » : ىلاعت لاق امك «ليمجلا
 ٠١١[. :ءاسنلا] هللا

 رقت ام ةنجلا نم هقزرو هلضف نم '* مهيلع نيرجيل : ىأ (انسح اقزر هلا مهنقزريأ 3: هلوقو
 7 :ىلاعت لاق امك . ةنجلا :ىأ «ةنوضري الخدم مهتلخدیل نيقزأرلا ريخ وهل هللا إو < ؛مهنيعأ

 قزرلاو ةجاولا هل لصحي هنأ رجا ^AQ «A] : ةعقاولا](ميع نج ناحيرو حورف . نيبرقملا نم ناک

 هللا نو هتوضري الخدم مهتلخ ديل :لاق مث < (اتسح اًقزر هللا مِهتقزريَلا» : انهاه لاق امك «ميعن ةنجو

 رفغيو حفصيو ملحي :ىأ «ميلح» «كلذ قحتسي نمبو «هليبس ىف دهاجيو رجاهي نمب : ىأ « ميلعل

 وأ جاهم نم. هللا لیپ: ىف لتقف نم.امأف .هيلع مهلكوتو «هيلإ مهترجهب مهنع اهرفكيو بونذلا مهل
 و يلاعت لاق امك :قرري هبز. دنع یخ هنإف» ءرجاهم ريغ
 ق هيف اهأو ا”هدقت امك «ةريثك اذه ىف ثيداحألاو ١79[«. :نارمع لآ] 4َنوُقَرري مهبر دنع ءايحأ

 )١( ؟مهئابإو» :أ ىف (9) .«هتدحجو» :أ ىف (۲) .؟مهلاعفأو» :أ ىف .

 )( .رما :أ ىف (5) .«هيلع مهيزجيل» :أ ىف (5) .«مهسفنأ» :أ ىف



 (10 )08  تايآلا :جحلا ةروس  سماخلا ءزحلا بل ل للم دلل

 ءارجإ ةحيحصلا ثيداحألا عم ةميركلا ةيآلا هذه تنمضت دقف ءرجاهم ريغ وأ رجاهم نم هللا ليبس ىف

 .هيلإ هللا ناسحإ ميظعو «هيلع قزرلا

 نمحرلا دبع نع «كرابملا نبا انثدح ءحضاو نب بّيسملا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 د ةبقع نب ةديبع انآ :٠ ىي يقع. نبا نع مركلا دبع عيد ةراخا نبا نعي ءحيرش نبا

 - ناملس ىب رمف «مورلا ضرأب نصح ىلع انتماقإو انطابر لاط : طمّسلا نب ليبحرش ا :لاق

 هللا ىرجأ ءاطبارم تام نم» :لوقي هللا لوسر تعمس ىنإ :لاقف ءهنع هللا ىضر  ىسرافلا :ىنعي

 اورجاه نيذّلاو : متئش نإ اوؤرقاو نالا نمأو «قزرلا هيلع ىرجأو ءرجألا كلذ لثم هيلع

 هنوضري الخدم مُهُنْخديل نيقزارلا ريخ وه هللا انإو انسَح افر هللا مهتفزريل اونام وأ اول من هللا ليبس يف

 .«ميلح ميل هلا نإ

 نب ةعيبرو ليبق ابأ عمس هنأ ءمامه ىنربخأ ءرشب نب ديز انثدح ءةعرز وبأ انثدح :اضيأ لاقو

 رمف - ةي هللا لوسر بحاص - ىراصنألا ديبع نب ةلاضف انعمو «سدورب انك :نالوقي ىرفاعملا فيس
 ىرأ ىل ام :ةلاضف لاقف «ليتقلا ىلع سانلا لامف «ءىفوتم ىرخألاو ليتق امهادحإ «نيتزانجب
 نم ىلابأ ام هللاو :لاقف يا هللا ليبس ىف ليتق اذه :اولاقف !؟اذه يا ل

 او ا ل هلا لطم يارد يارا هللا باتك ارنا + تلعب ١ امهيترفح ىأ

 . 0*42[نيقزارلا ريخ وهل هللا نو انسح اقزر

 انثدح «ةعيهل نبا انأبنأ ءكرابملا نبا انأبنأ ءناميلس نب ةدبع انثدح «ىبأ انثدح :اضيأ لاقو

 دعا ن اغ ريق هلا :هثدح ىنالوخلا مدحج نب نمحرلا دبع نأ «ىنابعشلا رماع نب نامالس

 «ىفوتملا ربق دنع ديبع نب ةلاضف سلجف «ىفوت رخآلاو قينجنمب بيصأ امهدحأ «نيتزانج عم رحبلا

 هللا نإ تيس اخ یا وح لانا أف :لاقف ؟هدنع سلجت ملف ديهشلا تكرت :هل ليقف

 . نيقزارلا ريخ وهل هللا نإو انسح اقزر هللا مهتقزريل ] اوتام وأ اولتف مث هللا ليبس يف اورجاه نيذلاو» : لوقي

 اقزر تقزرو هاضرت الخدم تلخدأ اذإ دبعلا اهيأ  ىغتبت امف ( هتوضري [ الخدم مهاد

 0 ىلابأ ام هللاو «انسح

 .حيرش نب نمحرلا دبع ىنربخأ ا ES «ريرج نبا هاورو

  u N WM ueع %0)

 .«لاق» : ىف (۲) .؟یبأ» : ىف )١(

 . (ةيآلا رخآ ىتح» :ت «ه ىفو أ «ف نم ةدايز (0) .(ام»:آ ىف (0 .«نموأو» : ىف (۳)

 .«لتق» :أ ىف (۸) .(«ىغبني» :أ ىف (۷)  .«هلوق ىلإ» :ت ىفو «ف نم ةدايز ()

 )۱۳١/۱۷(. ىربطلا ريسفت (9)



 ا د 1 ) ناتيآلا عشا ةر نما عربا

 نباو نايح نب لتاقم رکذ .4هّلاهَنَرصنل هيلع يغب مث هب بقوع ام لثمب بقاع نمو كلذ : هلوقو
 نوملسملا مهدشانف «مرحم رهش ىف نيكرشملا نم ًاعمج اوقل «ةباحصلا نم ةيرس ىف تلزن اهنأ جيرج

 مهرصنف «نوملسملا مهلتاقف ‹مهيلع اوغبو مهلاتق الإ نوكرشملا ىبأف مرا رهشلا ىف مهولتاقي الل

 .(روفغ وفعل هللا نإ 2") [و] مهيلع هللا

 © ريصب عيمس هللا نأو ليّللا يف راهتلا جلويو راهنلا يف ليلا جلوي هللا نأب كلذ

 .( 69 ريبكلا يلعْلا وه هللا ناو لطاَبلا وه هنود نم نوعدي ام نأو قحلا وه هللا نأب كلذ

 كّلُمْلا كلام مهَللا لق» : لاق امك ءءاشي امب هقلخ ىف فرصتملا قلاخلا هنأ ىلع اهبنم ىلاعت لوقي
 عيش لك ىلع كن ريخلا كديب ءاشت نم لذتو ءاشت نم زعتو ءاشت نمم كلملا عزعتو ءاشت نم كلما يتؤت دوت

 قزرتو يحلا نم تّيملا جرختو تيما نم يحلا جرختو ليلا يف راهتلا جلوتو] ٍراَهَنلا يف ليلا جلو. ريدق
 : ليللا ىف راهنلاو «راهنلا ىف ليللا هجاليإ ىنعمو [۲۷ ٠۲٠٢ :نارمع لآ] © ©7[باسح رغب ءاشت نم

 ةراتو د امك «راهنلا رصقيو ليللا لوطي ةراتف دس اذه نمو ءاذه ىف اذه نم هلاخدإ

 ةيفاخ مهنم هيلع ىفخي ال «مهب ريصب «هدابع لاوقأب عيمس :ىأ ا أر: لوقو
 . مهتانكسو مهتاكرحو مهلاوحأ ىف

 «قحلا وه هللا َنأِب كلَذ# :لاق ءهمكحل بقعم ال ىذلا مكاحلا ءدوجولا ىف فرصتملا هنأ نيب الو
 اشن مل امو ناک ءاش يذلا ةا ناطلسلا وذ هنأل ؛هل الإ ةدابعلا ىغبنت ايل ىذلا قحلا هلإلا : ىأ

 مانصألا نم : ىأ « لطاَبلا وه هنود نم نوعدي ام ناو «هيدل ليلذ «هيلإ ريقف ءىش لکو ‹نکی مل

 .ًاعفن الو ًارض كلمي ال هنأل ؛لطاب وهف ىلاعت هنود نم دبع ام لکو «ناثو لاو دادنألاو

 :لاقو «[7 06 :ةرقبلا] «ميظعلا يلعلا وهو :لاق امك ,«ريبكْلا يلعلا وه هللا نأو» : هلوقو
 بر الو ءوه الإ هلإ ال «هتمظعو هناطلسو هرهق تحت ءىش لكف .[19 :دعرلا] «لاَعَتملا؛) ريبكلا
 ىلاعت «هنم ربكأ ال ىذلا ريبكلا ءهنم ىلعأ ال ىذلا ىلعلا ءهنم مظعأ ال ىذلا ميظعلا هنأل ؛هاوس

 اره ولع نول نوملاظلا لوقي امع لجو زعو «هزنتو سدقتو

 هَل 9 ريبخ فيطل هللا نإ ةرضخم ضرألا حبصتف ف ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ )

 م مكل رَخَس هللا نأ رت ملأ 69 ديمحل لا يِنعْلا وهل هللا ّنِإَو ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام

 نإ هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت د نأ َءاَمّسلا كسْمُيو هرمأب رحَبْلا يف يرجت كلفلاو ضرألا يف

 )١( (ةيآلا» :ت ىفو :أ «ف نم ةدايز (9) .أ نم ةدايز (۲) .«لاق» :أ ىف .

  (0.أ نم ةدايز )0( . (ريبكلا وهوا :ف «ت ىف



 55-55 تايآلا : جحلا وج اد نيشان علل |( قيم 222 ب لس

 ماا ل7 نا وك ل F2 ين يه“ هه ريب سمه مے

 اسنإلا نإ مكييحي مث مكتيمي مث مكايحأ يذلا وهو (72) ميحُر فوؤرَل ساّئلاب هللا

 .4 ررفکل
 رطميف ءاباحس ريثتف «حايرلا لسري هنإف «هناطلس ميظعو هتردق ىلع ةلالدلا نم ااو

 ءاملا اهيلع انلزنأ اذإَف » ءةلحق ءادوس ةسباي ةدماه ىهو ءاهيف تابن ال ” ىتلا زرجلا ضرألا ىلع

 .[6 : جحلا] 4«تبرو ترها

 :لاق امك «هبسحب ءىش لك بيقعتو «بيقعتلل انهاه «ءافلا» _ 4ةرضخم ضرألا حبصتقإ : هلوقو

 :نيحيحصلا ىف تبث دقو ؛[15 : نونمؤملا] «اماظع ةغضملا اَنقَلَحَف و ةغضم ةقلعْلا انقلخُف ةقلع ةفطنلا انقلح»

 ضرألا حبصتف) : لاق انهاه اذكهو «ءافلاب () بقعم وه اذه عمو موي نا نش نك يدنا

 . اهلوحمو اهسبي دعب ءارضخ :ىأ (ةرضخم

 .ملعأ هللاف ءءارضخ رطملا بقع حبصت اهنأ :زاجحلا * لهأ ضعب نع ركذ دقو

 نإو بحلا نم اهئازجأو اهراطقأو ضرألا ءاجرأ ىف امب ميلع :ىأ «ريبخ فيط هللا نإ : هلوقو

 ينب اي» :نامقل لاق امك «هب هتبنيف ءاملا نم هطسق هنم لك ىلإ لصويف «ةيفاخ هيلع ىفخي ال ءرغص

 في هلا نإ هلا اهب تاب ضرألا يف نأ تارا يف أ ةرطسم يف نكت لد نم هح لاقط كت نإ ان

 لا لمدلا] (ضرألاو تاَومَسلا يف ءبخْلا جرخي يذلا هلل اودجسي الأ ف :لاقو [7 : نامقل]4ريبخ

 بانك يف الإ ساي الو ٍبطَر الو ضرألا تاَملَظ يف بح الو اهمَلْعي الإ ةقرو نم طقست امو :  : ىلاعت لاقو

 نب ةيمأ لاق اذهلو ؟[١5:سنوي] ةيآلا «ةّرْذ لاقثم نم كبر نع بزعي اموإ» : لاقو 6: ماعنألا] «نيبم

 ؛ةتديصق ىف - ليفت ني یر نب دیر دا علصلا ""'[ نأ

 سلع كاهل 72 03 اد اي - وو

 ؟اًيبار زتهي لقبلا هنم حبصيُف ىرثلا ىف بحلا تبني نم :هل الوقو

 هل عمو رو

 («)ايعاو َناَك نل تايآ كاد یفف ٠ هسوؤر ىف هبح هنم جرخيو

 ءءايشألا عيمج هكلم : ىأ 4ديمحلا ينعْلا وهل هللا نإو ضرألا يف امو تاَوَمّسلا يف ام هل : هلوقو

 .هيدل دبع «هيلإ ريقف ءىش لكو «هاوس امع ىنغ وهو

 امك .رامثو «عورزو «دامجو «ناويح نم :ىأ « ضرألا يف ام مكَل رَخَس هللا نأ رت ملأ :  هلوقو

 هلضفو هناسحإ نم :ىأ [ [ :١١ ةيثاجلا] نم اعيمج ٍضرألا يف امو تاوَمَسلا يف ام مكل َرْخَسَول : لاق

 مطالتو «جاجعلا رحبلا ىف :ىأ «هرييستو هريخستب : ىا«هرمأب رحبلا يف يرجت كلفْلاَول «هنانتماو

 عئاضبو رئاجت نم اوؤاش ام اهيف نولمحيف «ةدؤتو قفرو «ةبيط حيرب (!اهلهأب كلفلا ىرجت «جاومألا

 .؟بيقعت١ :أ ىف (۳) .«ىذلا» :أ ىف (0) .؟لسرم هنآو» :أ ىف )١(

 .[1«ف نم ةدايز )١( .1.ف نم تبثملاو «ضرأ »:ت ه ىف (5) .«اطوحقو» :أ ىف (4)
 )۲۲۸/١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (۷)
 .«اهرمأب» :أ ىف (۸)



 اد ا سكس 9 تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 ءالؤه دنع امب اوبهذ امك «ءالؤه ىلإ كئلوأ دنع اب نوتأيو ءرطق ىلإ رطقو «دلب ىلإ دلب نم «عفانمو

 : ىأ« هنذإي الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامّسلا كيو هترديريو ةنويلطيو ةا ةرجاعجي اغ هقلتلوا ىلإ

 كسمي هتردقو جرو هفطل نه نكلو ءاهيف نم كلهف «ضرألا ىلع تطقسف ءامسلل نذأل ءاش ول

 ‹مهملظ ê :ىأ (ميحر فوؤرل ساتلاب هللا نإ :٠ لاق اذهلو ؛هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا

 « باقعلا ديدشل كبر ّنِإو مهملظ ئَلع سال ةرفغم رل كبر نإوإ : ىرحخألا ةيآلا ىف لاق امك

 .[" :دعرلا]

 هللاب نورفكت فيك : هلوقك , «روُقكل ناسنإلا نإ مكييحي مت مكتيمي م مكايحأ يذلا وهو) : هلوقو

 مث مكييحي هللا لق : هلوقو 7 ةرقبلا]4نوعجرت هيل | مف مكييحُي مث مکنیمی مث مكايحأف اناونأ مسك
 انتييحأو نيتننا انتمأ اير اوُلاَق :  هلوقو © ةيثالا] 4 هيف بير ال ةَمايقلا موي ىلإ مكعمجي مل مكتيمي

 لقتسملا وهو «هريغ هعم نودبعتو ًادادنأ هللا ٩ [عم] نولعجت فيك : مالكلا ىنعمو ۰ رفاغ] نيس

 مكدجوأف ءركذي ًائيش اونوكت مل نأ دعب مكقلخ : ىأ «مكايحأ يذلا وهو «فرصتلاو قزرلاو ا
3 e 

 .دوحج : : یأروفکل ناسنإلا نإ ‹ةمايقلا موي : ىأ 4 مكيبحي مث مکتیمی منل

 ىّلَعَل كنِإ كبر ىلإ عداو رمألا يف كتعزاني الف هوكسان مه اكسنم انلعج ةَمَأ لكل

 ةمايقْلا موي مكنيب مكحي هللا 0 نولمعت امب ملعأ هللا لقَف كولداج نإو © ميقتسم ىده

 . 4 63 نوفلتخت هيف متنك اميف
 .اكسنم "7 موق لكل لعج هنأ ىلاعت ربخي

 عضوملا وه :برعلا مالك ىف كسنملا لصأو :لاق .اكسنم ىبن ةمأ لكل :ىنعي :ريرج نبا لاق

 دادرتل «كلذب جحلا كسانم تيمس اذهلو :لاق .رش وأ ريخل امإ «هيلإ ددرتيو .ناسنإلا هداتعي ىذلا

 . 7 اهيلع مهفوكعو اهيلإ سانلا
 يف َكّنعِزاني الف# : هلوقب دارملا نوكيف .(اكسنم الع ةمَأ لكل# :دارملا نأ نم لاق امك ناك نإف

 :لاق امك ايردق العج اكسنم انلعج ةمأ لكل» :دارملا ناك نإو .نوكرشملا ءالؤه : ىأ «رمألا

 ريمضلاف  هولعاف :ىأ «(هوکسان مه : انهاه لاق اذهلو ۸: ةرقبلا] (اهيلوم وه ةهجو لكلو»

 «هتدارإو هللا ردق نع اذه نولعفي امنإ ءالؤه : ىأ «قئارطو كسانم مهل نيذلا ءالؤه ىلع دئاع انهاه

 كّنِإ كبر ىلإ عداو » : لاق اذهلو ؛قحلا نم هيلع تنأ امع كلذ كفرصي الو «كل مهتعزانمب رثأتت الف

 .دوصقملا ىلإ لصوم ميقتسم حضاو قيرط : ىأ «ميقتسم ىده لعل

 AV]. : صصقلا] 4 كبَر ىلإ عداو َكِيَلِإ تلنأ ْذِإ دعب هللا تايآ نع كتدصي الوإ : هلوقك ا

 .«ةمأ» :ت ىف (۲) .ف «ت نم ةدايز )١(

 .(۱۳۸/۱۷) ىربطلا ريسفت (۳)



 ف ا ورس سمانا ورا ج حا بح

 مكلمع مكلو يلمع يل لقف كوبذك نإو» : هلوقك ,4 َنوُلَمعت امب ملعأ هللا لقف كولداج نإو > : هلوقو

 :TEN سنوي]4نوُلمعت اَمَم ءيرب انأو لمع امم نوئيرب متنأ

 ئفك هيف نوضيفت امب مّلعأ وه $ : هلوقك ءديكأ ديعوو «ديدش ديدهت «نولمعت امب ملعأ هللا : هلوقو

 هيف متنك اميف ةمايقلا موي مكنيب مكحي “هللا » : لاق اذهلو ؛[۸ :فاقحألا] «مكنيبو ينيب اديهش هب

 . «نوفلتخت

 ٍباتك نم هللا لزنأ اب تنمآ لقو مهءارهأ عب الو ترمأ امك مقتساو عداف كلذلف > : هلوقك 2

 ا ل ا

 ١ :ىروشلا] «ريصملا

 هّللا ىلع كلذ نإ باتك يف كلذ نإ ضرألاو ءامّسلا رال نَا ملعت ملأ »

 . 4 ریس
 هنع بزعي الف «ضرأللا ىف امو تاومسلا ىف امب طيحم هنأو ‹هقلخب هملع لامك نع ىلاعت ربخي

 اهلك تانئاكلا ملع ىلاعت هنأو « ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو «ءامسلا ىف الو ضرألا یف ةرذ لاقثم

 نب هللا دبع نع u سبا و وا ءاهدوجو لبق

 نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخ لبق قئالخلا ريداقم ردق هللا نإ: ةي هللا لوسر لاق :لاق ورمع

 اكو ( ءاملا ىلع هشرع ناكو «ةنس فلأ

 «ملقلا هللا قلخ ام لوأ» :لاق ةي هللا لوسر نأ ؛ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نم «ننسلا ىفو

 . «ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه اب ملقلا ىرجف .نئاك وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ امو :لاق ءبتكا : هل لاق

  eريب نبا انثدح « ؛ةعرز وب د  eيا 0

 يلقن يلقي نأ لبق ملقلل  : - 0 Ekلاق ؟بتكأ امو : ملقلا لاق .بتكا :

 كلذف . ةمايقلا موي ىلإ هللا ملع ىف نئاك وه اب ملقلا ىرجف .ةعاسلا موقت موي ىلإ ىقلخ ىف ىملع

 .«ضرألاو ءاَمّسلا يف ام معي هللا نأ مّلعت ملأ : راک ىبنلل ىلاعت هلوق

 نولماع دابعلا امف ءاضيأ اهبتكو اهردقو ءاهنوك لبق ءايشألا ملع هنأ ىلاعت هملع مامت نم اذهو

 اذهو «هرايتخاب عيطي اذه نأ قلخلا لبق ملعيف «هنولعفي ىذلا هجولا ىلع «كلذ لبق ىلاعت هملع دق

 لاق اذهلو ؛هيدل ريسي « هيلع لهس وهو ءاملع ءىش لكب طاحأو «هدنع كلذ بتكو «هرايتخاب ىصعي

 .أطخ وهو «هّللاو» :ت ىف )١(

 .«قئالخلا ريداقم هللا بتك» ظفلب (71517) مقرب ملسم حيحص (۲)

 :ىذمرتلا لاقو (7719) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو 47١( -) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هجرخأ :تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ءاج (؟)
 .«بيرغ نسح ثيدح اذه»

 . (778ص) تافصلاو ءامسألا ىف ىقهيبلا هاور : سابع نبا ثيدح نم ءاجو



 ا ل 15 -11) تايآلا : جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نو نيالا امو ملع هي غل نسبا امو اناطلس هي لزي مل ام للا كود نم درایو

 نوداكي ركنملا اورفك نيذّلا هوجو يف فرعت تانيب انتايآ مِهيَلَع ىت اذإو @ ريصُن

 اورفك َنيِذّلا هللا اهدعو راتلا مكلذ نم رشب مكًنأفأ لق انتايآ مهيلع نولتي نيدّلاب نوط

 . 4 ريصملا سشبو

 ءاناطلس هب لزني مل ام هللا نود نم اودبعو ءاورمكو اول اف نيكرتللا نع اربخم ىلاعت لوقي

 حلي ال نإ هَر دنع هباسح امن هب هَل ناهرب ال رخآ الإ هللا عم عدی نمو: هلوقك ءاناهربو ةجح :ىنعي

 الو :ىأ «ملع هب ب مهل سيل امو اناطلس هب لّزني مل ام » : انهاه لاق اذهلو . 7: نونمؤملا] نورفاكلا
 هلصأو «ةجحالو ليلد الب «مهفالسأو مهئابآ نع هوقلت رمأ وه امغإو .هوكفتئاو هوقلتخا اميف مهل ملع

 نم : ىأ © ريصن نم نيملاظلل امو # : هلوقب ىلاعت مهدعوت اذهلو ؛مهل هنيزو ناطيشلا مهل لوس امم

 .لاكنلاو باذعلا نم مهب لحي اميف هللا نم مهرصني رصان

 لئالدلاو ججحلاو نآرقلا تايآ مهل تركذ اذإو :ىأ 4 تانیب انثايآ مهيلع ىَلتت اًذإوإط : لاق مث

 نوطسي َنوداَكَي ل «قدصو قح ماركلا هلسر نأو وه الإ هلإ ال هنأو ‹ هللا ديحوت ىلع تاحضاولا

 ءنآرقلا نم ةحيحصلا لئالدلاب مهيلع نوجتحي نيذلا توردا نوداكي :ىأ (انتايآ مهيلع نولي نيدّلاب

 راثلا مكلذ نم رشب مُكَئبنََفَأ 3 : ءالؤهل دمحم اي : ىأ «لق» !ءوسلاب مهتنسلأو مهيديأ مهيلإ نوطسبيو

 ءايلوأ هب نوفوخت امم مظعأو مطأو ق قشأو دشأ اهلاكنو اهباذعو رانلا : ىأ « “"اورفك نيذّلا هللا اهدعو

 مكمعزب متلن د نإ « مهنم نولانت امم مظعأ اذه مكعينص ىلع ةرخآلا باذعو ءايندلا ىف نينمؤملا هللا

 . مكتدارإو

 تءاس اَهّنِإ» ءاماقمو الئومو اعجرمو اليقمو الزنم رانلا سئبو :ىأ 4ريصملا سئبو# : ور
 .[٠٠:ناقرفلا] «اماقمو ارقتسم

 صاح

 2 مو 5 -

 ابابذ اوقلخي ن هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ هَل اوعمتساف لته برض ساتلا اهيأ اي

 ام > بولُطمْلاَو بلاّطلا فعض هنم هوذقنتسي ال ايش بابذلا مهبلسي نإو هل اوعمتجا ولو

 . 4 © زيِزع يوق هللا نإ هردق قح هللا اوردق

 امل :ىأ (لثم ٠ برض سالا اهيأ اي) :اهيدباع لوقع ةفاخسو ماعلا ةراقح ىلع اهبنم ىلاعت لوقي
 هللا نود نم نوعدت نيذّلا نإ ءاومهفتو اوتصنأ :ىأ «هل اوعمتساف» هب کلا هللاب نولهاجلا هدبعي

 اوردقي نأ ىلع دادنألاو مانصألا نم نودبعت ام عيمج عمتجا ول :ىأ هل اوعمتجا ولو ابابذ اوقلخي نأ

 .اريصملا سئیو اورفك» أ «ف «ت یف (۱)



 ۷١( «1/6) ناتيآلا :جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا بلل ل _ ل ل د:

 د ةريره نبأ نع + ةعرز نبأ نع «عاقعقلا نب ةرامع نع «كيرش انثدح «رماع نب دوسأ انثدح

 وأ «ةبابذ وأ ءَةَرَذ ىقلخ لثم اوقلخيلف ؟ىقلخك 2 [اقلخ] قلخ نمم ملظأ نمو» : لاق  ثيدحلا عفر
000 

 الك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع غرز ا نع رام قيرظ نم ‹ حيحصلا ابحاص هجرخأو

 رش ُ اوقلخليف «ةرذ اوقلخيلف ا قلخرب د ا نمو: لجو زع هللا لاق : لاق

 قلخ نع نوزجاع مه :ىأ * هنم هوذقنتسي هل ایش بابذلا مهبلسي نإو » :اضيأ ىلاعت لاق مث
 نم اهيلع ىذلا نم ًائيش اهبلس ول «هنم راصتنالاو هتمواقم نع نوزجاع كلذ نم غلبأ لب ءدحاو بابذ

 هللا تاقولخم فعضأ نم بابذلاو اذه .كلذ ىلع تردق امل ءهنم هذقنتست نأ تدارأ مث « بيطلا

 . 0[ بولطملاو بلاّطلا فعض» : لاق ]اذهلو اهرقحأو

 .قايسلا رهاظ وهو «ريرج نبا هراتخاو .بايذلا :بولطملاو «منصلا :بلاطلا : سابع نبا لاق

 . منصلا :بولطملاو «دباعلا :بلاطلا :هريغو ىدسلا لاقو

 نم «هريغ هعم اودبع نيح هتمظعو هللا ردق اوفرعام :ىأ © هردق قح هللا اوردق ام :لاق مث

eبابا واقتال  aهتردقب 0 ني :ْىَأ و  

 اا 7 7 وذ 0 تا 1 :AY جوربلا] «ديعيو دبی وه هَنإ ديدشُل
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 «هناطلسو هتمظعل «بلاغي الو عنامي الف «هبلغو هرهقف هش لک رغد : نأ «زيزع» :هلوقو

 ندي ام ملعي ©© ريصب عيمس هللا نإ سالا نمو السر ةكئالملا نم يِفطصُي هللا ل

 : 4 ىو رومألا عجرت ؛ هللا ىَلِإو مهقلخ امو مهيديأ
 «هتالاسر غالبول سانلا نمو «هردقو هعرش نم ءاشي اميف السر ةكئالملا نم راتخي هنأ ىلاعت رپ

 :لاق امك « مهنم كلذ قحتسي نمب ميلع «مهب ريصب «هدابع لاوقأل ا :ىآ (ريصب عيمس هللا نإ $

 N : ماعنألا] (هتلاسر لعجي ثيح مّلعأ هللا »

 اميف هلسرب لعفي ام ملعي :ىأ < رومألا عجرت هللا ىَلِإو مهقلخ امو مهيديأ نيب ام ملعي » قو
 .دنسملاو ءف «ت نم ةدايز )١(

 ,(791 /5) دنسملا ()

 )51١1(. مقرب ملسم حيحصو (5957) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(ردق» :ف ىف () .«ىذلا اذه» :أ ىف (5) .ف «ت «ةدايز (6)



 و طنب تك كج أ ا (NN 00 ةروس - سماخلا ءزجلا

 نب الار ا اوت دل نأ متل ا م ا

 لاقي ام ىلع ديهش «مهیلع بيقر هناحبس وهف ء[۲۸ - 5 : نجلا] (اددع ءيش لک ئصحأر) [ مهيدل

 هتلاسر تعب امف لعفت مل نإ كبَر نم كِيَلِإ لزنأ ام غلب لوسّرلا اهيل ؛ مهبانحل رصان ؛ مهل ظفاح ءمهل

 .[51/ :ةدئاملا] ةيآلا * ساّثلا ( نم كمصعي هّللاو

 ©9 نرحلفت مكّلعَل ريخلا اولعفاو مكبر اودبعاو اودجساو اوعكرا اونمآ نيّلا اهيأ ايإ»

 مكيبأ ةلم جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو مكابتجا وه هداهج قح هللا يف اودهاجو

 اونوكتو مكيلع اديهش للا نويل اذه يفو لبق نم نيملسملا مكاّمَس وه ميهاربإ

 معنو ئلوملا معنَف مكالوم وه هللاب اومصتعاو ةاكزلا اوثآو ةالصلا اوميقأف سالا ىلع ءادهش

 دوجسلا عورشم ىه له :جحلا ةروس نم ةيناثلا ةدجسلا هذه ىف «هللا مهمحر «ةمئألا فلتخا
 » :ِةلَكَع هللا لوسر نع رماع نب ةبقع ثيدح ىلوألا دنع انمدق دقو .نيلوق ىلع ؟ال مأ اهيف

 :ىلاعت لاق امك .ءمكسفنأو مكتنسلأو مكلاومأب :ىأ e ل كا يراسل : هلوقو

 ١ ٠١[. :نارمع لآ] 4هتاقت قح هللا او ةا

 مكلضفو «ممألا رئاس ىلع مكراتخاو مكافطصا هللا «ةمألا هذه اي : ىأ  مکابتجا وهإ :هلوقو

 . عرش لمكأو «لوسر مركأب مكصخو مكفرشو

 َقَشَق ءىشب مكمزلأ امو «نوقيطت ال ام مكفلك ام :ىأ «جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج اموإ»
 - نيتداهشلا دعب مالسإلا ا ءاجرخمو اجرف مكل هللا لعج الإ مكيلع

 درو امك «.ةعكر ةمئألا ضعب اهيلصي فوخلا ىفو ؛نيتنت ىلإ رصقت رفسلا ىفو اعبر رضحلا ىف بجت

 ىلإ رفسلا ىف ةلفانلا ىف اذكو .اهيلبقتسم ريغو ةلبقلا نليتتم «انابكرو الاجر لت ‹ثيدحلا هب

 «هبنج ىلعف عطتسي مل نإف ءاسلاج ضيرملا اهيلصيف «ضرملا رذعب طقسي اهيف مايقلاو ءاهريغو ةلبقلا
 :مالسلا هيلع «لاق اذهلو ؛تابجاولاو ضئارفلا رئاس ىف «تافيفختلاو صخرلا نم كلذ ريغ ىلإ

 الو ارشَبا :نميلا ىلإ نيريمأ امهثعب نيح «ىسوم ىبأو ذاعمل لاقو «"«ةحمسلا ةيفينحلاب تشعب»

 .«هلوق ىلإ :ت ىفو .أ ءف نم ةدايز )١(

 . اداي :أ ف ىفو ««مالسلاو ةالصلا هيلع» :ت ىف (0)

 .هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ ثيدح نم (5575/6) هدنسم ىف دمحأ هاور (۳)



 )۷۸ «۷۷)ناتيآلا: جحلا ةروس - سماخلا ءزجلا 65

 لعج موي رف: ف :سانغ نبا لاق اذهلو رك اذه: ىف :ةيدانالاو رحت الو رسيو «ارفثت

 . قيض نم :ىنعي (جرح نم نيدلا يف مكيلع
 نم نيدلا يف مكيلع لعج امو# :ريدقت ىلع بصن :ريرج نيا لاق :, «ميهاربإ مكيبأ ةلمإ# :هلوقو

 :ريدقت ىلع بوصنم هنأ لمتحيو :لاق] . ميهاربإ مكيبأ ةلمك مكيلع هعسو لب « قيض نم : ىأ جرح

 . ””هيهاربإ مكيبأ ةلم اومزلا

 لَم اميق انيد ميقتسم طارص ئلإ يبر يناده يّنِإ لق# :هلوقك ةيآلا هذه ىف ىنعملا اذهو :تلق

 ١5١[. :ماعنألا] ةيآلا (افينح ميهاربإ

 نبا نع «كرابملا نب هللا دبع مامإلا لاق :4 اذه يفو لبق نم نيملسملا م مك امس وهو : هلوقو
 . لجو زع هللا :لاق *لبق نم نيملسملا مكامس وه# :هلوق ىف سابع نبا نع «ءاطع نع «جيرج

 يح نب لتاقمو «ةداتقو «ىدسلاو «كاحضلاو «ءاطعو «دهاجم لاق اذكو

 كلذو «ميهاربإ :ىنعي ا مکامس ره» :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 ١[. 78: ةرقبلا] 4ك ةملسم هما اتّيِرَذ نمو كل نيملسم انلعجاو انيرإل :هلوقل

 نآرقلا ىف ةمألا هذه مسي مل ميهاربإ نأ مولعملا نم هنأل SRR :ريرج نبا لاق

 مكامس هللا :دهاجم لاق 4 اذه يفو لبق نم نيملسمْلا مُكاّمس وهل :ىلاعت هللا لاق دقو «نيملسم

 .هريغ لاق اذكو .نآرقلا : ىنعي 4 اذه يفو» «ركذلا ىفو ةمدقتملا بتكلا ىف لبق نم نيملسملا

 د جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو مكابتجا وه» :لاق ىلاعت هنأل ؛باوصلا وه اذهو :تلق

 مث < «ليلخلا مي ميهاربإ مهيبأ ةلم هنأب «هيلع همالسو هللا تاولص «لوسرلا هب ءاج ام ىلع مهارغأو مهثح

 و ىف «نامزلا ميدقو رهدلا فلاس ىف اهيلع ءانثلاو اهركذ نم هب هون امب ةمألا هذه ىلع ىلاعت هتنم ركذ

 اذه لبق نم :ىأ لبق نم نيملسملا مكامس وه# :لاقف «نابهرلاو رابحألا ىلع ىلتي «ءايبنألا بتك
 :ةيآلا هذه ريسفت دنع ىئاسنلا لاق دقو «« اذه يفوإ# نآرقلا

 مالس نب ديز هاخأ نأ «( الس نب ةيواعم انأبنأ و دبي انثدح «رامع نب ماشه انأبنأ

 اعد نم» : لاق یک هللا لوسر نع «ىرعشألا ثراحلا ىنربخأ : لاق هربخأ هنأ مالس ىبأ نع « هربخأ

 نإو «معن» :لاق ؟ىلصو ماص نإو هللا لوسر اي : لجر لاق . منهج ىثج نم هنإف ةيلهاجلا ىوعدب

 . «هللا دابع نينمؤملا نيملسملا اهب مكامس ىتلا هللا ةوعدب اوعداف «ىلصو ماص

 نم نيذّلاو مكقلخ يذلا مكبر اودبعا سالا اهيأ اي > :هلوق ريسفت دنع هلوطب ثيدحلا اذه انمدق دقو

 اونوكتو مكيلع اديهش لوسّرلا نوكيل :  لاق اذهلو ؛[١٠ : ةيآلا] ةرقبلا ةروس نم 4نوقّتت مُكّلعَل مكلبف

(IVT) مقرب هحيحص ىف ملسمو م.م مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١( 

 )( .«ملاس» :ت ىف (۳) .ف ءاتانم ةدايز

 )( مقرب ىربكلا یئاسنلا ننس )١١759(.



 ة۷ ن 0۷۸ 1/1/)ناتيآلا : تملا ةرونم .سماخلا ءزجلا

 عيمج دنع مكتلادعب ادوهشم ءارايخ ل اطسو ةمأ اذكه مكاداعج اغإ : ىأ «سانلا ىَلَع ءادهش

 E اهتدایسب ذئموي ةفرتعم ممألا مج نل 4سانلا ىلع ءادهش» ةمايقلا موي اونوكتل «ممألا

 ؛مهبر ةلاسر مهتغلب لسرلا نأ ىف ء«ةمايقلا موي مهيلع مهتداهش لبقت اذهلف ؛اهاوس ةمأ لك ىلع

 كلذكو» را يع ادع اع مداكلا 00 .كلذ اهغلب هنأ ةمألا هده ىلع هدهشي- لوسرلاو

 انركذو ء[437١* : ةرقبلا] € اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سائلا ىلع ءادهش اونوكَتل اطسو ةَمَأ مكانلعج

 . هتداعإ نع ىنغأ امب هتمأو حون ثيدح

 قح اودأو ءاهركشب مايقلاب ةميظعلا ةمعنلا هذه اولباق : ىأ 4 ةاكرلا اوتآو ةالّصلا اوميقأفإ» قو

 ءاتيإو ةالصلا ماقإ كلذ مهأ نمو .مرح ام كرتو «بجوأ ام ةعاطو «ضرتفا ام ءادأ ىف مكيلع هللا
 ىف هلام نم رزن ءزج جارخإ نم «ىنغلا ىلع ريقفلل بجوأ ام «هّللا قلخ ىلإ ناسحإلا وهو ا

 . "«ةبوتلا» ةروس نم ةاكزلا ةيآ ىف هليصفتو هنايب مدقت امك ‹ جيواحملاو ءافعضلل ا

 هب اند داغ نل وتو «هب اونيعتساو قولا اودضتعا : ىأ © هّللاب اومصتعاو# :هلوقو

 : ىنعي (ريصنلا معنو ئلوملا معنف# ءمكئادعأ ىلع مكرفظمو مكرصانو مكظفاح :ىأ ( مكالوم رهإل

 .ءادعألا نم رصانلا معنو ىلولا [معن]

 الف «تبضغ اذإ كركذأ تبضغ اذإ ىنركذا «مدآ نبا :ىلاعت هللا لوقي :درولا نب بْيَهَو لاق
 كتر“ نه رح فلل ر ناف يرض شرار «ريصاف تملظ ااو قنا نمف كقحيا

 .متاح ىبأ نبا هاور . كسفنل

 رئاس قف ‹«ةمصعلاو قيفوتلا هلأسأو «ةمعنلاو نسحلا ءانثلاو .ةنملاو دمحلا هلو ملعأ ىلاعت هّللاو

 .لاوقألاو لاعفألا

 ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ««جحلا» ةروس ريسفت رخآ اذه

 نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نع ىلاعت هللا ىضرو «مركو فرشو

 .«مهلضفو مهتدايسب» :أ ىف (۲) .«الدع» : ىف )١(

 .ةبوتلا ةروس نم ٠٠ :ةيآلا ريسفت رظنا (۳)
 .ت نم ةدايز (5) .«اولكتا» :أ ىف (5) . اهبل :أ ىف (4)

 .«ليكولا معنو هللا انبسحو «نيدلا موي ىلإ ًاريثك ًاميلست ملسو» :ت ىف (0)





 164 )١ - ١١( تايآلا :نونمؤملا ةروس  سماخلا ءزجلا

 )00( نونمؤملا ةروس , 0

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 وْعَللا نع مه نيدّلاو © نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا © انونؤملا حلفأ دلو
 دو م م

 ىلع الإ 2 نوظفاح مهجورفل مه نيذّلاو © نولعاف ةاكزلل ( مه نيذلاو © نوضرعم
 مه كئلوأف كلذ كارو ىغتبا نمف © َنيِموُلَم ريع مهن مهناميأ تكلم ام وأ ۽ مهجاوزأ

 هم

 َنوطفاَحي مهتاَلص ىلع مه نيذلاو © نوعا مهدهعو مهتاناَمآل مه نيذلاو © ةرداعل

 . 4 69 تودلاخ اهيف مه سودرفلا نوثري نيِذَلا © نوثراولا مه كئلوأ ©

 ا ا وتو ىلع ىلا :لاق میس نب سنوي ىنربخأ ؛تاررلا دع دج :دمحأ مامإلا لاق

 نب رم ت :لاق ىراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع «ريبزلا نب ورع نک :يباهش نبأ نع «ىليألا

 انثكمف لحنلا ' یودک ا حولا ةا هللا لوسر ىلع لزن اذإ ناك :لوقي باطخلا

 الو انطعأو انهت الو انمركأو ¢ ت الو اندز ا :لاقف «هیدی عفرو ةلبقلا لا «ةعاس

 نم تانا رفع ىلع كلؤلا دقل» :لاق مث ««انضرأو ' PIs ضراو ءانيلع] رثؤت الو انرثآو «انمرحت

 .رشعلا متخ ىتح «نونمؤملا حلفأ دق : :أرق مث ,«ةنجلا لخد نهماقأ

 لو فاران افلا عك تالار تويت ى ىدمرتلا یوی اذكو
 .هفرعن ال سنويو «ميلس نب سنوي ريغ هاور ادحأ فرعن ال «ركنم :ىذمرتلا

 ههه

 نب ديزي نع نارمع ىبأ نع ءرفعج انثدح «ديعس نب ةبيتق انأبنأ :هريسفت ىف ىئاسنلا لاقو

 لوسر قّلخ ناك :تلاق كك هللا لوسر قّلخ "ناک فيك «نينمؤملا مأ اي :ةشئاعل انلق :لاق وا
 مهتاوَلص ىلع مه نيذّلاو» :ىلإ تهتنا ىتح ,«نونمؤملا َحَلْفَأ دق» :تارقف ءنآرقلا كي هللا
 . "رال هللا لوسر قلخ ناك اذكه :تلاق ,4نوظفاَحي

 ندع هنج هللا قلخ مَ :مهريغو ‹ةيلاعلا ىبأو «دهاجمو «رابحألا بعك نع ر دقو

 .دنسملاو ءأ «ف نم ةدايز (۳) .«دیز» :أ ىف () .«نينمؤملا» :ف ىف )١(

 .«هاور» :أ ىف (5)

 )۱٤۳۹(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (۳۱۷۳) مقرب ىذمرتلا ننسو )5/١”7( دئسملا (6)

 .«لاح» :أ1 ىف ()

 )0-١1١76(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس (۷)



 603012113 ايلا a a و ي #

 امل :رابحألا بعك لاق .4نونمؤملا حف دَقظ :تلاقف .ىملكت .اهل لاقو اهيلإ رظن هديب اهسرغو
 .هباتك ىف كلذ هللا لزنأف :ةيلاعلا وبأ لاقو .ةماركلا نم اهيف مهل دعأ

 :رازبلا ركب وبأ لاقف ءاعوفرم ىردخلا ديعس ىبأ نع كلذ ىور دقو

 رمل نبأ «ىريرخلا نع ١ تو انثدح «ةملس نب ةريغملا انثدح ا ب اجل كد

 .ىملكت :اهل لاقو ءاهسرغو ءةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل «ةنجلا هللا قلخ :لاق ديعس ىبأ نع

 . !كولملا لزنم ءكل ىبوط :تلاقف ةكئالملا اهتلخدف ,«نونمؤملا حلفأ دَق» : تلاقف

 ‹لضفلا نب ىدع انثدح ا هللا ديبع نب سنوي انثدحو «مدآ نب رشب انثدحو ل مث

 بهذ نم ةنبل «ةنجلا هللا قلخ» :لاق هك ىبنلا نع ءديعس ىبأ نع «ةرضن ىبأ نع «یریرجلا انثدح

 :ثيدحلا اذه یف رخآ عضوم ىف تيأرو :ركب وبأ لاق .«كْسملا اهطالمو ق ر

 حلفأ دق» :تلاقف .ىملكت :اهل لاقف .كسملا اهطالمو ءةضف كلو بهذ ةنبل «ةنجلا طئاح»

 .(!كولملا لزنم «كل ىبوط : ةكئالملا تلاقف . «نونمؤملا

 مدقتم خيش وهو «ظفاحلاب وه سيلو «لضفلا نب ىدع الإ هعفر ًادحأ ملعن ال :رازبلا لاق مث

 ا

 هو

 i : تلاقف 00 :اهل لاق مث CEES ea ندا الز تار نيع
 ري م #6٠

 . "4(7نونمؤملا

 . فيعض نييزاجحلا نع : ةيقب

 دامح انثدح «ثراحلا نب باجنم انثدح «ةبيش ىبأ نبا نامثع نبادنجيم انثدح :ىناربطلا لاقو

 هللا قلخ امل» : - هعفري - سابع نبا نع ‹حلاص ىبأ نع «ىّدَسلا ليعامسإ نع :ىسيعلا ينا

 . «نونمؤملا حلف دق :لاقف اهيلإ رظن مث ءاهراهنأ اهيف قشو ءاهرامث اهيف 57 «هديب ندع ةنج

 ل كابن" رواجا فر لا

 )١( مقرب رازبلا دنسم )١١۷( «راتسألا فشك» .

 :ةبمثت
 ىبأ نع ىريرجلا نع ةملس نب دامح انثدح «لاهنملا نب جاجح انثدح «ىنثملا نب دمحم انثدح» :اذكه هدنس رازبلا دنسم ىف عقو

 .ديعس ىبأ نع ةرضن
 .«نم» : ىف )٤( . «اهطالب» :1 ىف () .«لاقو» : ىف (۲)

 . ؟حيحصلا لاجر فوقوملا لاجر» :(۳۹۷ )٠١/ عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسالا فشك» )۴١١۸( مقرب رازبلا دنسم (5)

 .أ ءف نم ةدايز ١١(

 .«یلالجو ىتزعو» :أ ىف (۸) )۱۸٤/١١(. ريبكلا مجعملا (۷)

 .فيعض حلاص ىبأو :«نيرحبلا عمجم» (4871) مقرب طسوألا مجعملا (4)



 2 )تا و ا روم اب اا علا

 اد لا از ن د اد نا لا ا ن ج د اذلا ا ورك وب لو
 لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «سنأ نع «ةداتق نع ةيورع ىبأ نب ديعس نع «نيسح نب شيعي

 ةدجربز نم ةنبلو «ءارمح ةتوقاي نم ةنبلو «ءاضيب ةرد نم ةنبل «هديب ندع ةنج هللا قلخ» : ا هللا

 : لاق . ىقطنا :اهل لاق مث 5 «نارفعزلا اهشيشحو «ؤلؤللا اها كسلا اهّلطآلم «ءارضخ

 :واكَو هللا لوسر الت مث را e یتزعو : : هللا لاقف «(نونمملا حفأ دق

 : ىأ «نونمؤملا حلفأ دق» :ىلاعت هلوقف , "04 :رشحلا] 4نوحلقملا مه كالوُأَف هسفن حش قوي نمو »

 .فاصوألا هذهب نوفصتملا نونمؤملا مهو «حالفلا ىلع اولصحو و اوزاف دق

 : (نوعشاخإ :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق :4نوعشاخ مهتالص يف مه نيذّلا»
 عدلا «ةداتقو «نسحلاو «دهاجم نع ىور اذكو .نوئكاس نوفئاخ

 .ىعختلا مي ميهاربإ لاق اذكو .بلقلا عوشخ :عوشخلا :هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نعو

 . حانجلا اوضّمخو «مهراصبأ كلذب اوضغف «مهبولق ىف مهعوشخ ناك :ىرصبلا نسحلا لاقو

 «ةالصلا ىف ءامسلا ىلإ مهراصبأ نوعفري ةَ هللا لوسر باحصأ ناك :نيريس نب دمحم لاقو

 ىلإ مهراصبأ اوضفخ (نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا . نونمؤملا حلفأ دَقل :ةيآلا هذه تلزن املف

 . مهدوجس عضوم

 رظنلا داتعا دق ناك نإف ا 1 هرصب زواجي ال :نولوقي اوناكو : نيريس نبا لاق دك

 . متاح ىبأ ن نباو ريرج نبا هاور . ضمغيلف

 لعفي ناك لَ هللا لوسر نأ :السرم ًاضيأ حابر ىبأ نب ءاطع نعو «هنع ريرج نبا و

 .ةيآلا هذه تلزن ىتح «كلذ

 ؛لفاسلاز دمحأ مامإلا هاور ىذلا 50 ءال ىنلا لاق امك هني eT ذئنيحو

 ىف ىئنيع ةرق تلعجو «ءاسنلاو بيّطلا ىلإ وف : لاق هنأ را هّللا لوسر نع « سنأ نع

 , "9داصلا

 0ے و ا 2 5 3

 .دعجلا ىبأ نب ملاس نع «ةرم نب ورمع نع رجيم انثدح ۰ عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .«تلاقف» : ىف )١(

 .ءىش ال :نيعم نبا لاق «ىبلكلا دايز نب دمحم هدانسإ ىفو (۲۰) مقرب ايندلا ىبأ نبال ةنجلا ةفص (۲)

 : هيبنت

 (7174/5) ريثك نبال محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا ىفو «نيسحلا نب رشب انثدح ىبلكلا دايز نب دمحم انلدح» :ةنجلا ةفص ىف عقو

 .«هاورو» :أ ىف (0) .أ نم ةدايز () . ؟ةداتقو ىرهزلاو» :أ ءف ىف (۳)

 )٦١١۷(. ىئاسنلا نئسو )١78/7( دنسملا (0)



 EOD a ب مق اق ا ج ب

 .ةالصلاب انحرأ «لالب اي» :لاق ب هللا لوسر نأ «مّلسأ نم لجر نع

 «ةريغملا نب نامثع نع «ليئارسإ انثدح «ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح ؛اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ا نم انا رهط نط نبا رين و لاك ا نب ف ان[ اه نا ني ا نع
 ,"7كلذ هيلع انركنأ "'انآرف .حيرتسأف ىلصأ ىلعل ءوضوب ىنتئا «ةيراج اي :لاقف «ةالصلا ترّضحف

 . ؟؟7«ةالصلاب انحرأف «لالب اي مق» :لوقي لَك هللا لوسر تعمس :لاقف

 هلاق امك  كرشلا :لمشي وهو ءلطابلا نع :ىأ «نوضرعم ِرْغَللا نع مه نيذّلاوط :“لاقو
 اذإو# :ىلاعت لاق امك «لاعفألاو لاوقألا نم هيف ةدئاف ال امو  نورخآ هلاق امك - ىصاعم او  مهضعب

 .[77 :ناقرفلا] 4 اًمارك اورم وّْللاب اورم

 .كلذ نع مهّذقو ام هللا رمأ نم هللاو مهاتأ :ةداتق لاق

 نأ عم «لاومألا ةاكز انهاه ةاكزلاب دارملا نأ ىلع نورثكألا :«نوُلعاَف ةاكزلل مه َنيذّلاو :هلوقو
 تضرف ىلا نأ رهاظلاو ..ةرجملا نم نتا ةنس ىف ةنيدملاو ةاكزلا ترف الو ةف ةا هذه

 لاق امك «ةكمب ًابجاو ناك ةاكزلا لصأ نأ رهاظلاف الإو «ةصاخلا ريداقملاو بصتلا تاذ ىه امنإ ةنيدملاب

 ١١[. : ماعنألا] (هداصح موي هح اوتآوإ :ةيكم ىهو «ماعنألا ةروس ىف ىلاعت

 نم حلفأ دق 8 :هلوقك «سندلاو كرشلا نم سفنلا ةاكز :انهاه ةاكزلاب دارملا نوكي نأ لمتحي دقو
 4ةاكزلا نوتؤي ال نيدّلا . نيكرشملل ليوو# :هلوقكو ٠١[ ۹ :سمشلا] © اهاّسد نم باخ دقو. اهاَّكَ

 .اهريسفت ىف نيلوقلا دحأ ىلع «[۷ ٠٦ :تلصف]

 ةاكز ةلمج نم هنإف ؛لاومألا ةاكزو سوفنلا ةاكز وهو ءادارم نيرمألا الك نوكي نأ لمتحي دقو

 .ملعأ هللاو ءاذهو اذه ىطاعتي ىذلا وه لماكلا نمؤملاو «سوفنلا

 . نيمولم ريغ مهن مهناميأ تكلم ام وأ ۾ مهجاوزأ ىلع الإ . َنوُظفاح مهجورفل مه نيذّلاو # :هلوقو

 اميف نوعقي الف «مارحلا نم مهجورف رظفح دق نيذلاو : ىأ «نوداَعْلا مه كتَلوُأَف كلذ ءارو ئغتبا نمف

 ا لاو ينو ارح و مول الف هل هلا احا ا ىطاخت نسو :ىرارسلا ن

 .نودتعملا : ىأ «نوداَعْلا مه كتلوأَف» «ءامإلاو جاوزألا ريغ : ىأ «كلذ ءارو ئغتبا نمف

 ةأرما نأ «ةداتق نع «ديعس انثدح «ىلعألا دبع انثدح ناد قر يح انثدح :ريرج نبا لاقو

 )٥/ ١١١(. دنسملا )١(

 .«هيلع كلذ» :ف ىف () . «انأ ىأرف» :أ ءف ىف (0)

 )۳۷١/١(. دنسملا ()

 .«اذهلف» : ف ىف (۷) .أ ءف نم ةدايز )١( .«هلوقو» :أ ىف (65)



 1 )١  ١١( تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا

 رمع اهب ىتأف: “'[لاق] ,«مهئاميأ تكلم ام وأ 8 : هللا باتك نم ةيآ توات :تلاقو ءاهكولمم تذختا
 .اههجو ريغ ىلع هللا باتك نم ةيآ تلّوأت :ِكَي "”ىبنلا باحصأ نم سان هل لاقف «باطخلا نبا
 .ملسم لك ىلع مارح هذعب تنأ :لاقو ؛هساو رخو دبعلا TT : لاق

 ]و «قيلأ انهاه وهو «ةدئالا ةروس ريسفت لوأ ىف ريرج نبا “هركذ ءعطقنم بيرغ رثآ اذه

 ةمعيركلا ةيآلا هذهب ديلاب ءانمتسالا مير ىلع ةقفاو نمو « هللا همحر ؛ ىعفاشلا مامولا لدعسا دقو

 نع جراخ عينصلا اذهف :لاق (مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو »
 هاور ثيدحب اوسنأتسا دقو . (نوداعْلا مه كئَلوُأَف كلذ ءارو ئغتبا نمف » :لاق دقو «نيمسقلا نيذه

 :لاق ثيح روهشملا هئزج ىف ةفرع نب نسحلا مامإلا

 نب سنأ نع < ا ا ل

 ب مكان : هيلع هللا بات بات نمف 00 نا الإ الا لوأ رانلا 5 «نيلماعلا

 ىتح هناريج ىذؤملاو «اثيغتسي ىتح هيدلاو براضلاو «رمخلا ف )همدمو .هب لوعفملاو .لعافلاو

 E راج ةليلح حكانلاو «هونعلي

 .ملعأ هللاو ,هتلاهجل ؛فرعي ال نم هيف هدانسإو «بيرغ ثيدح اذه ءاذ و 9-7 02 . .٠

(7) 

eSاھنودۋي لب ءاوتوخي ماو اذإ  

 . (ناخ ا اذإو « ‹فلخأ دعو ا «بذك فلڪ اذإ : ثالث 0

 نبا لاق امك ءاهتيقاوم ىف اهيلع نوبظاوي : ىأ «نوظفاَحي مهتاولص ىلع مه نيذّلاو » 0
 ىلع ةالصلا» :لاق ؟هللا ىلإ بحأ لمعلا ىأ «هللا لوسر اي : تلقف ایک ىبنلا تلأس :
 . (هّللا ليبس ىف داهجلا» :لاق ؟ىأ مث :تلق .«نيدلاولا وبا :لاق ؟ىأ مث :تلق 7

 .''"«اهتقو لوأ ىف ةالصلا» :لاق مكاحلا كردتسم ىفو .' لا داخ خا

 )١( حيحصلا وهو «برضف» :أءف ىف (۳) .«هللا لوسر» :أ یف (۲) .آ نم ةدايز .
 .«اهركذ»: أ ىف (4)

 . فراعملا _ ط (0877/6) ىربطلا ريسفت (0)

 .«نمدملا» :أ ءف یف (0) .؟هدي حكانلا» :أ ءف ىف (۷) .ةدمحأ» :آ ءف ىف (1)
 )4١(. مقرب ةفرع نب نسحلا ءزج (94)

 )٠١( مقرب ملسم حيحصو (0810) مقرب ىراخبلا حيحص )80(.

 نع امهتياور ىلع مركم نب نسحلاو «راشب نب رادنب نيتقثلا قافتاب ةظفللا هذه تحص دقف» :مكاحلا لاقو )۱۸۸/١( كردتسملا ()

 .«ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص وهو «ورمع نب نامثع



CTE E ki a يل 

 تيقاوم :ىنعي «نوظفاحي مهتاولص ىلع مه نيدّلاو# :هلوق ىف قورسمو ءدوعسم نبا لاقو

 .ةمركعو «ريبج نب ديعسو «سيق نب ةمقلعو «ىحضلا وبأ لاق اذكو .ةالصلا

 .اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاوم ىلع :ةداتق لاقو

 امك ءاهتيلضفأ ىلع لدف «ةالصلاب اهمتتخاو «ةالصلاب ةديمحلا تافصلا هذه ركذ هللا حتتفا دقو

 ىلع ظفاحي الو ءةالصلا مكلامعأ ريخ نأ اوملعاو ءاوصحت نلو اوميقتسا» :ِِلَي هللا لوسر لاق

 e نمؤم الإ ءوضولا

 مه كيلو »8 :لاق ةديشرلا لاعفألاو ةديمحلا تافصلا هذهب مايقلاب ىلاعت 0 مقصر انو

 .( نودلاخ اهيف مه سودرفلا نوري نيذْلا. نوُنراَوْلا

 ىلعأ هنإف «سودرفلا هولأساف ةنجلا هللا متلأس اذإ» :لاق هم هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف تبثو

 ."«نمحرلا شرع هقوفو «ةنجلا راهنأ رجفت هنمو «ةنحلا طسوأو ةنجلا

 ىبأ نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح «ناتس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هلو الإ دحأ نم مكنم ام» :ّهْيِكَي هللا لوسر لاق : لاق“ هع هل ىضر «ةريره ىبأ نع «حلاص

 :هلوق كلذف ءهلزنم ةنجلا لهأ ثرو رانلا لخدف تام نإف «رانلا ىف لزنمو ةنجلا ىف لزنم :نالزنم

 . نوثراولا ق كتلوأ»

 هلو الإ تبع ا :لاق © نوُنراوْلا مه كتلوأ » :دهاجم نع ءْتّيَل نع «جيرج نبا لاقو

 ىف ىذلا هتيب مدهيو «ةنجلا ىف ىذلا هتيب ىتبيف نمؤملا امأف ءرانلا ىف لزنمو الر 2

 ج و اپ وع فوزو زانا یدل هتيم یو «ةنجلا ىف ىذلا هتيب مدهيف رفاكلا E ”دانلا

 . كلذ وحن

 ءالؤه ماق املف .2"ىلاعت هللا ةدابعل اوقلخ "[مهلك] مهنأل ؛رافكلا لزانم نوثري نونمؤملاف

 بيصن ءالؤه ررحأ هل اوقلخ ام هب اورمأ ام كئلوأ كرتو «ةدابعلا نم مهيلع بجو امب نينمؤملا

 )١( عاطقنا هيفو هب هنع دعجلا ىبأ نبا نع روصنم نع نايفس قيرط نم (۲۷۷) مقرب نئسلا ىف هجام نبا هاور :نابوث ثيدح نم ءاج .

 هب هنع دهاجم نع ثيل نع رمتعملا قيرط نم (۲۷۸) مقرب ننسلا ىف هجام نبا هاور :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نمو

 فيعض ميلس ىبأ نب ثيلو .
 هب هنع ىقشمدلا صفح ىبأ نع ديسأ نب قاحسإ قيرط نم (۲۷۹) مقرب نئسلا ىف هجام نبا هاور :ةمامأ ىبأ ثيدح نمو

 .دئاوزلا ىف ىريصوبلا هفعضو

 ) )0.أ ءاف نم ةدايز

 )( ء(۲۷۹۰) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا ) )۷٤۲۳.ىراخبلا ريغ ىلإ ةفحتلا بحاص هزعي ملو «ةريره ىبأ نع

 )٤( مقرب ننسلا ىف هجام نبا هاورو )٤۳٤١( ىريصوبلا لاقو .هب ةيواعم ىبأ نع امهالك «نانس نب دمحأو ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع

 .«نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذه» :(۳۲۷ /۳) دئاوزلا ىف

 )٥( .«هل كيرش ال هدحو» :أ ءف ىف () .أ نم ةدايز (5) .ةةنجلا ىف ىذلا هتيب ىنبيو ءرانلا ىف ىذلا هتيب مدهيف» :أ ءف ىف



 اه 179-215 تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا

 نع «ملسم حيحص ىف تبث ام وهو ءًاضيأ اذه نم غلبأ لب ؛«لجو زع مهبر اوعاطأ اوناك ول كئلوأ

 «لابجلا لاثمأ بونذب نيملسملا نم سان ةمايقلا موي ءىجي) : لاق هيم ىبنلا نع ‹هيبأ نع و ىبأ

 . 9«ىراصنلاو دوهيلا ىلع اهعضيو «مهل هللا اهرفغيف

 ءًاينارصن وأ آيدوهي ملسم لكل هللا عقد ةمايقلا موي ناك اذإ» : م هللا لوسر لاق :هل ظفل ىفو

 ىه الإ هلإ ال ىذلا هللاب ةدرب ابأ زيزعلا دبع نب رمع فلحتساف .«رانلا نم ككاكف اذه: "لاقيف
 :یلاعت هلوقك ةيآلا هذهو :تلق 0 :لاق اک هللا لوسر نع هثدح هابأ نأ ارم ثالث

 امب اهومتنروأ يتلا ةنجلا كلتو» ر 1Y] :ميرم] (ايقت ناك نم اندابع نم ثرون يتلا ةنجلا كلتإ»

 سودرفلا ىه ةيمورلاب ةنحلا : ريبج > نب ديعسو «دهاجم لاق دقو vT] : فرخزلا]€نولمعت متنك

 . '*!هلعآ هللاف «بنع هيف ناك اذإ الإ اسودرف ناتسبلا ىمسي ال :فلسلا ضعب لاقو

o, 
 هانأشنأ مث امحل ماقما انوسكف اماظع ةغضملا اتقلخف ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا اتقلخ

 ةمايقلا موي مكنإ مث ® نوتيمل كلذ دعب مكنإ من 09 نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف رخآ الخ

 .4 ©0 نوعبت
 هللا هقلخ «مالسلا هيلع «مدآ وهو «نيط نم ةلالس نم ناسنإلا قلخ ءادتبا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 . نونسم أمح نم لاصلص نم

 « نيط نم ةلالس نمل :سابع نبا نع «ىيحي ىبأ نع ءورمع نب لاهنملا نع ءشمعألا لاقو
 َ انا رقع :لاق

 . مدآ ىنم نم : ىأ «ةلالس نمإ» :دهاجم لاقو

 .هنم قولخم هنأل ًانيط مدآ ىمس امنإو :ريرج نبا لاق

 هيلع «مدآ هنإف «قايسلا ىلإ برقأو «ىنعملا ىف رهظأ اذهو .نيطلا نم مدآ لسا :ةداتق لاقو

 لاق امك «بارتلا نم قولخم كلذو «نونسملا أمحلا نم لاصلصلا وهو «بزال نيط نم قلخ «مالسلا

 ٠١ :مورلا] «نورشَست رشب متنأ اذإ مث بارت نَه مك نأ هتايآ نمو : یلاعت

 . (یسوم ىبأ نب ةدرب» 3 ءف ىف (۱)

 .(۲۷۹۷) مقرب ملسم حيحص (؟)

 .«لوقيف» :أ ءف ىف (۳)

 )Y۷). مقرب ملسم حيحص )4(

 .«ملعأ هللاو» :أ «ف ىف (5)



 )١7 - ١5( تايآلا :نونمؤملا ةروس  سماخلا ءزجلا 605

 ىبأ نع ءريهز نب ةماسق اقدح «فوع انثدح .«ذيعس نب ىح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ىلع مدآ ونب ءاجف «ضرألا عيمج نم اهضبق ةضبق نم مدآ قلخ هللا نإ» : لاق وي ىبنلا نع « ىسوم

 .«كلذ نيبو «بيطلاو ثيبخلاو «كلذ نيبو « ضيبألاو دوسألاو رمحألا مهنم ءاج « ضرألا ردق

 نسح : ىذمرتلا لاقو ا «ىبارعألا فوع نع «قرط نم ‹ىذمرتلاو دواد وبأ هاور دقو

 . ححص

 ًادبو» :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك «ناسنإلا سنج ىلع دئاع ريمضلا اذه : «ةقطن هانلعج مثإ»
 :لاق امك «فيعض :ىأ [۸ ۷ ةدجسلا] نهم ءم نم ةلالَس نم لس لعج مث . ٍنيط نم ناسنإلا قلخ

 .ردق ىلإ» هل أيهم كلذل دعم محرلا :ىنعي : د ,4 نيكُم رارق يف" هانلعجف . نهم ءام نم مكقلخن ما ل

 ىتح نيعم لجأو ةمولعم ةدم لإ أ ۳ ۲ :تالسرملا] (نورداقلا معنف اتردقف . مولع
 : ىأ (ةقلع ةفطنلا انقلخ مث » :انهاه لاق اذهلو ؛ةفص ىلإ ةفصو «لاح ىلإ لاح نم و مكحتسا

 ىهو - ةأرملا بئارتو  هرهظ وهو  لجرلا بلص نم جرخي ىذلا قفادلا ءاملا ىهو «ةفطنلا انريص مث

 لاق .ةليطتسم ةقلعلا لكش ىلع ءارمح ةقلع تراصف - ةودنثلا ىلإ ةوقرتلا نيب ام اهردص ماظع

 .مد ىهو : ةمركع

 انقلخف» « طيطخت خت الو اهيف لكش هل ءمحللا نم ةعضىل ہلاک ةعطق ىهو : « ةغضم ةقلعلا انقلخف»

 .اهقورعو اهبصعو اهماظعب نيلجرو نيديو سأر تاذ اهانلكش :ىنعي «اماظع ةغضملا

 . 4( 0اماّظع ةغضملا انقلخف :نورخآ أرقو

 .بلصلا مظع وهو : سابع نبا لاق

 : دالك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع ا ءداتزلا ىبأ ثيدح نم ‹ حيحصلا ىفو

e0 تو اخ هن لا  

 كرابتف# بارطضاو ا i at ر و تا : ىأ

 . «نيقلاَخْلا نسحأ هللا

 «ناسح نب ىيحي انثدح «رفاسم نب رفعج انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىبأ نب ىلع نع «هيبأ نع «ىلع نب ديز انثدح مشاه ىنب ىلوم « ريثك نبا : ىنعي  رضنلا انثدح

 ىف حورلا اهيف خفنف كلم اهيلإ ثعب ءرهشأ ةعبرأ ةفطنلا تمتأ اذإ :لاق «هنع هللا ىضر «بلاط

 )١( دنسملا )۰ /4 ٠ 4( مقرب ىذمرتلا ننسو (8797) مقرب دواد ىبأ ننسو )590605(.

 . «اماظع ةفطنلا» :أ ءف ىف )٤( .أ ف نم ةدايز (*) .أطخ وهو «ةفطن هانلعجف» :أ ىف (۲)
 .اهيفو) :أ ىف (5)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )١400( مقرب ملسم حيحصو )٤۹۳٥( مقرب ىراخبلا حيحص (7)



 ۷ 19-01١5 تايآلا :نوئمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا

 . ؟عورلا هيف انخفن : ىنعي «رخآ اقلخ هانأشنأ مث 8 :هلوق كلذف «ثالثلا تاملظلا

 .حورلا خفت هنأ ىردخلا ديعس ىبأ نع یورو

 ‹«ةمركعو «دهاجم لاق اذكو .؟ۓورلا : هب ىنعي «رخآ اقلخ هانأشنأ مث : سابع نبا لاق
 و و 8 0 8

 نبا هراتخاو ءديز نباو «ىدسلاو « سنأ نب عيبرلاو «كاحضلاو «ةيلاعلا وباآو «نسحلاو « ىبعشلاو
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 نأ ىلإ ءلاح ىلإ لاح نم هلقنن : ىنعي «رخآ اَْلَخ ُهانأشنأ مَن :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 .امره مث ءاخيش مث ءالهك مث ءًاباش راص مث ‹ملتحا مث ءآريغص اشن مث ءالفط جرخ

 هذه ىف عرش (هيف] حورلا خفن 2[ ”ءادتبا نم هنإف «ةافانم الو .كلذ وحن كاحضلاو «ةداتق نعو
 .ملعأ هللاو .لاوحألاو تالقنتلا

 نع «بهو نب ديز نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :هدنسم ىف دمحأ مامإلا لاق

 عمجيل مكدحأ نإ» :قودصملا قداصلا وهو هِي هللا لوسر انثدح :لاق - دوعسم نبا وه - هللا دبع

 لسري مث «كلذ لثم ةغضم نوكي مث «كلذ لثم ةقلع نوكي مث ءآموي نيعبرأ ىف همأ نطب ىف هقلخ

 «ديعس وأ ىقش وه لهو «هلمعو «هلجأو «هقزر :تاملك عبرأب رمؤيو «حورلا هيف خفنيف كلملا هيلإ

 قبسيف «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ «هريغ هلإ ال ىذلاوف
 ام ىتح «رانلا لهأ لمعب لمعيل '”لجرلا نإو ءاهلخديف رانلا لهأ لمعب هل متخيف «باتكلا هيلع

 .«اهلخديف ةنجلا لهأ لمعب هل متخيف «باتكلا هيلع قبسيف «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي
 . "”شمعألا نآرهم نب ناميلس ثيدح نم هاجرخأ

 :لاق َةَمَتيح نع «شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح ءناّنس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 ءرفظو رعش لك ىف تراط «محرلا ىف تعقو اذإ ةفطنلا نإ  دوعسم نبا : ىنعي - هللا دبع لاق
 .ةقلع نوكتف محرلا ىف '”ردحتت مث ءاموي نيعبرأ ثكمتف

 نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ةنيدك وبأ انثدح «نسحلا نب نيسح انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو
 ثدحي وهو هيي هللا لوسرب ىدوهي رم :لاق هللا دبع نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب مساقلا

 الإ هملعي ال ءىش نع هنلأسأل :لاقف .ىبن هنأ معزي اذه نإ «یدوهی اي :شيرق تلاقف «هباحصأ
 لك نم «ىدوهي اي» :لاقف ؟ناسنإلا قلخي مم «دمحم اي :لاقف «سلج ىتح هءاجف :لاق .ىبن

 .«حورلا هيف انخفن ىنعيا :ف ىف (۲) .«حورلا هب ىنعي” :ف ىف )١(
 .(۸۱ /۸) ىربطلا ريسفت (۳)

 .«مكدحأ» :ف ىف (5) .أ ءف نم ةدايز (5) .«أدتبا» :ف ىف )٤(

 (TET) مقرب ملسم حيحصو )9۹٤( مقرب ىراخبلا حيحصو TAT) /۱( دنسملا (۷)

 .(ردحنت» :أ ءف ىف (9) .«لاق :لاق هللا دبع نع ةمثيخ یخ نعال :ف ىف (۸)



 -١١( 1۲) تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا 1۸

 امأو «بَصَعلاو مظعلا اهنم ةظيلغ ةفطنف لجرلا ةفطن امأف «ةأرملا ةفطن نمو لجرلا ةفطن نم نكي
 . 7كلبق نم لوقي ناك اذكه :لاقف ىدوهيلا ماقف «مدلاو محللا اهنم ةقيقر ةفطنف ةأرملا ةفطن

 :لاق ىرافغلا ديسأ نب ل :لفطلا ىبأ نع : «ورمع نع نايفس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ءةليل نيعبرأب محرلا ىف رقتست ام دعب ةفطنلا ىلع كّلملا لخدي» :لوقي لو هللا لوسر تعمس
 مأ ركذأ ؟اذام :نالوقيف 08 هللا لوقيف ؟ىثنأ مأ ركذأ ؟ديعس مأ ىقشأ ؟اذام «بر اي 0
 الف ءةفيحصلا ىوطت مث ‹هقزرو «هتبيصمو «هرثأو «هلمع بکيو نابتكيف ء«لجو زع هللا لوقيف ؟ىثن
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 هب - رانيد نبا وهو  ورمع نع «ةنييع نب نايفس ثيدح نم «هحیحص ىف ملسم هاور دقو

 ىرافغلا ن ىبأ ديسأ نب ةفيذح نع «ةلثاو نب رماع ليفطلا ىبأ نع ١ ىرخأ قرط نمو . هروح

 لأ هّللاو «هوحنب

 ىبأ نب هللا ديبع انثدح «ديز نب دامح انثدح ءةدبع نب دمحأ انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 ىأ 0 :لوقيف اكلم محرلاب لکو هللا نإ» : لاق للك هللا لوسر نأ ؛سنأ نع «ركب

 امف ؟ديعس وأ ىقش * ؟ىثنأ وأ ركذ «بر ای : لاق اهقلخ هللا دارأ اذإف فم نر قا و «بر

 .«همأ نطب ىف بتكي كلذف» : لاق «؟لجألاو قزرلا

 6 )هب ديز نب دامح ثيدح نم نيحيحصلا ىف ذ هاج رخأ

 لاح نم ةفطنلا هذه قلخ ىف هفطلو هتردق ركذ نيح : ىنعي (نيقلاخلا نسحأ هللا كرات : هلوقو

 .قلخلا لماكلا ا ناسنإلا نم هيلإ تراص ام ىلإ تروصت ىتح < «لكش ىلإ لكشو «لاح ىلإ

 . «نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتفإ» :لاق

 ىلع انثدح «ةملس نب دامح انثدح «دواد وبأ انثدح «بیبح نب سنوي انثدح : متاح ىبأ نبا لاق
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 ىف ىنقفاوو ىبر تقفاو :- هنع هللا ىضر باطخلا نبا :ىنعي  رمع لاق :لاق «سنآ نع «دیز نبا
 نسحأ هللا كرابتف :انأ تلق« ةيآلا «نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلوإ» : ةيآلا هذه تلزن : عبرأ
 .نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف» : تلزنف .نيقلاخلا

 )١( دنسملا )١/ 1٥((.

 .؟نابتكيو» :ف ىف (۲)

 )5١544(. مقرب ملسم حيحصو (1/6) دنسملا ()

 .؟حيرس» :أ ىف (4)

 .(585146) مقرب ملسم حيحص (0)

 .«هقلحف» :ف ىف (5)

 .(5145) مقرب ملسم حيحصو (۳۱۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 .«تلق تلزن املف «ةيآلا» : ءف ىف (۸)



 0 س حب 0: هيكل" نوتساؤلا وو < يالا ا

 رماع نع «ىفعجلا رباج نع «نابيش انثدح «سايإ ىبأ نب مدآ انثدح «ىبأ انثدح :آضيأ لاقو

 ناسنإلا انقلخ دقلو» :ةيآلا هذه ليك هللا لوسر ىلع ىلمأ :لاق ىراصنألا تباث نب ديز نع ءىبعشلا

 كحضف .(نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف# :ذاعم لاقف ,««رخآ اقلخ# :هلوق ىلإ «نيط نم ةلالس نم

 نسحأ هللا كرابتف# تمتخ اهب» :لاق ؟هللا لوسر اي تكحض مم :ذاعم هل لاقف . ةي هللا لوسر

 , 4(27نيقلاخلا

 کم ةروسلا هدهد تلو دید راك اذه يك ىف: دوم يتلا نيكل هير ناخ

 هللاف ءآضيأ ةنيدملاب ناك امنإ لبج نب ذاعم مالسإ "”كلذكو ءةنيدملاب ىحولا بتك امنإ تباث نب ديزو
eملعأ مرا  : 

 «توملا ىلإ نوريصت مدعلا نم ىلوألا ةأشنلا هذه دعب :ىنعي (نوتيمل كلذ دعب مكن مثل :هلوقو
 ٠١[ :توبكنعلا] (ةرخآلا ةأشنلا ئشني هللا مث آل ءةرخآلا ةأشنلا : ىنعي نوثعبت ةمايقلا موي مكنإ مث#

 ًاريخ نإ «هلمع لماع لک ىفويو «قئالخلا بساحيف «داسجألاو حاورألا مايقو ءداعملا موي : ىلعي

 . رشف ًارش نإو ءريخف

 . 6 69 نيلفاغ قْلحْلا نع انك امو قئارط عبس مكقوف انقلخ دقلو ل

 قلت ىلاعت ركذي ام ًاريثكو ءعبسلا تاومسلا قلخ ركذب فطع «ناسنإلا قلخ ىلاعت ركذ ال
 قلخ نم ربك ضرألاو تاومّسلا قلخل » :ىلاعت لاق امك «ناسنإلا قلخ عم ° رضرالاو تاومسلا

 “)۲ ىف] اهب أرقي ةي هللا لوسر ناك ىتلا «ةدجسلا « ملا لوأ ىف اذكهو ٥١[. :رفاغ] (ساتلا

 «نيط نم ةلالس نم ناسنإلا قلخ نايب مث «ضرألاو تاومسلا قلَح اهلوأ ىف «ةعمجلا موي ةحيبص

 .دصاقملا نم كلذ ريغو «ءازجلاو داعملا رمأ اهيفو

 هَل حبست » :ىلاعت هلوقك هذهو «عبسلا تاومسلا ىنعي :دهاجم لاق :€ قئارَط عبس 8 :هلوقف

 قاط تاَوُمَس عبس هللا قلخ فيك اور ملأ » :[44 :ءارسإلا] «نهيف نمو ضرألاو بسلا تاوُمّسلا
 لك ىلع هللا نأ اوُمَلعَتل نهنيب رمألا لزتتي نهلْثم ضرألا نمو تاومس عبس قلخ يذلا هللا ۱١[« :حون]

 مكقوف انَقَلَح دَقَلو :انهاه لاق اذكهو ٠١[. : قالطلا] اًملع ءيش لكب طاحأ دق هلا ناو ريدق ءيش
 ءاهنم جرخي امو ضرألا ىف جلي ام ملعيو :ىأ (نيلفاغ قْلَخْلا نع انك امو قئارط عبس

 )١( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو  (TTY)فيعض ىفعحلا رباجو هب سايإ نب مدآ نع ةعرز ىبأ نع «نيرحبلا عمجمل .

 ) )0.؟ملعأ هللاو» :أ «ف ىف (۳) .«اذكو» :أ ءف ىف

 .؟عبسلا» :أ ىف (4)

 .آ ف نم ةدايز (6)



 (۲۲ ۔ ۱۸ ) تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا .۷

 - هناحبس - وهو . .ريصب نولمعت امب هّللاو «متنك امنيأ مكعم وهو ءاهيف جرعي امو ءامسلا نم لزني امو

 اه ملعي الإ رخب و ءهرعو ىف ام ملعي الإ لبج الو ًاضرأ ضرأ الو ا ع یھ

 ةقرو نم طقست امو » ءراجشألاو رافقلاو راحبلاو «لامرلاو لالتلاو ی داع ملعب «هرعق ىف

 66 : ماعنألا] < نيم بانك يف الإ سباَي الو بطَر الو ٍضْرأْلا تاَمُلُظ يف ةبح الو اهملعي الإ

 مه وردا هب باهذ ىلع نإ ضرألا يف ُاَْكْسأف ردقب ام ءاَمّسلا نم انلزنََو ١
 ةرجشو 09 نوكأ هنو ةريخك ةكارق اف مك باعا ليخُت نم تاج هپ مك انان
 .So ع سو 3 ريق م

 مُكيقْسُت َةرْبعَل ماعنألا يف ْمُكَل إو 0 نيلكالل غّبصو نهّدلاب تبنت ءاتيس ٍروُط نم جرخت

 كلقلا ىَلعو اَهْيلَعَو © نوكأ اهنمو ةريثك عفاتم اهيف مكلو اهنوطب يف امم
 . 4 ذولمحت

 «ردقب# ءامسلا نم رطقلا هلازنإ ىف ءىصحت الو دعت ال ىتلا '''هديبع ىلع همعن ىلاعت ركذي
 ردقب لب ءرامثلاو عورزلا ىفكي الف اليلق الو ءنارمعلاو ضرألا دسفيف ًاريثك ال .ةجاحلا بسحب :ىأ

 لمتحت الو اهعرزل ًاريثك ءام جاتحت ىتلا ىضارألا نإ ىتح «هب عافتنالاو برشلاو ىقسلا نم هيلإ ةجاحلا
 ضرألا» :اهل لاقيو ءرصم ضرأ ىف امك ءىرخأ دالب نم ءاملا اهيلإ قوسي ءاهيلع رطملا لازنإ اهتنمد

 ءاملا ىتأيف ءاهراطمأ نامز ىف ةشبحلا دالب نم هفرتجي رمحأ نيط هعم لينلا ءام اهيلإ هللا قوسي لا

 خابس مهضرأ نأل «هيف اوعردزيل مهضرأ ىلع نيطلا رقيو ءرصم ضرأ ىقسيف < رمحأ "انيط لمحي

eeروفغلا ميحرلا ريبخلا فيطللا ناحبسف . 

 نلعجو «ضرألا ىف دلخي باحسلا نم لزن اذإ ءاملا انلعج :ىأ (ضرألا يف ُهاَنَكَسَأَفط :هلوقو
 ىونلاو بحلا نم اهيف ام هب ىذغتيو هيرش «هل ةّيلباق ضرألا ىف

 ىلإ مكنع هانفرصل انئش ولو ءانلعفل رطمت الأ انئش ول : ىأ «نورداقل هب باَهَذ ىلع انو :هلوقو
 ىقسل الو برشل هب عفتني ال اجاجأ هانلعجل انئش ولو ءانلعفل رافقلاو '؟”[راحبلاو] ىراربلاو خابسلا
 لزن اذإ هانلعجل انئش ولو .انلعفل اههجو ىلع رجني لب «ضرألا ىف لزني ال هانلعجل انئش ولو ءانلعفل

 نم ءاملا مكيلع لزني هتمحرو هفطلب نكلو .انلعفل هب نوعفتنت الو هيلإ نولصت ال ىدَم ىلإ روغي اهيف
 ,راهنألاو نويعلا '*”حتفيف «ضرألا ىف عيباني هكلسيو ضرألا ىف هنكسيف ءالالز ًاتارف ًابذع باحسلا

 نورهطتتو هنم "نولستغتو «مکماعنأو مكباودو هنم نوبرشتو ءرامثلاو عورزلا هب ني

 .«لعجو» :أ ءف ىف (۳) .؟نيطلا» :ف ىف (۲) .«هدبع» :أ ءف ىف )١(
 .ارجفيف» :ف ىف (6) .أءف نم ةدايز (5)

 .«نولستغتو نولستغیو» :ف ىف (۷) . «ىقسيو# : «ف ىف )١(



oz geا ا تايكلا نوه ملل  

 .ةنملاو دمحلا هلف ‹ نوفظنتتو

 ءاملا نم انلزنأ امب مكل انجرخأف :ىنعي «بانعأو ليخت نم تانج هب مكل انأشنأف» :هلوقو

 .نسح رظنم تاذ : ىأ «ةجهب تاذ قئادحو نيتاسب : ىأ «تانجإل

 قرف الو ءزاجحلا لهأ فلأي ناك ام اذهو .بانعأو ليخن اهيف : ىأ 4بانعأو ليخُن نم :هلوقو

 ام مهيلع هللا ةمعن نم رامثلا نم مهدنع «ميلقإ لهأ لك قح ىف كلذكو «هريظن نيبو ءىشلا نيب
 و -

 .هركشب مايقلا نع نوزجعي

 نوتيزلاو عرزلا هب مكل تبني :  لاق امك ءرامثلا عيمج نم :ىأ # ةريثك هكاوف اهيف مكلإ#» :هلوقو

 ١١[. :لحنلا] «تارمثلا لك نمو بانعألاو ليخنلاو

 « هجضنو هنسح ىلإ نورظنت :هريدقت «ردقم ءىش ىلع فوطعم هنأك (نولکأت اهنمو» :هلوقو

 .نولكأت هنمو

 امنإ :مهضعب لاقو .لبجلا وه :روطلاو .ةنوتيزلا : ىنعي (ءانیس روط نم جرخت ةرجشوو» :هلوقو

 وه : ءائيس روطو . ملعأ هّللاو ءاروط ال لج ىو اچ قرع نإف ‹رجش هيف ناك اذإ ًاروط ىمسي

 .نوتيزلا رجش اهيف ىتلا لابجلا

 لوق یف امک ‹نهدلا تبنت :هريدقتو «ةدئاز ءابلا :مهضعب لاق : 4 نهدلاب تبنت# :هلوقو

 وأ «نهدلاب جرخت :هريدقتف لعفلا نمضي نم لوق ىلع امأو .هدي :ىأ هديب نالف ىقلأ :برعلا

 نم هب عفتني ام اهيف :ىأ «نيلكآلل## .ةداتق هلاق ءمدأ : ىأ « غبصو# : لاق اذهلو ؛نهدلاب ىتأت

 ةعيبر نب كلام هةمساؤ تيما نبأ نع «ىماشلا ءاطع نع «ىسيع نب هللا دبع نع ‹ عيكو انثدح

 ةرجشا نم هاف ٠ هي ءاويهذاو .تيزلا اولك» هلك هللا لؤسو :لاق لاق د ىراصنالا ىدعاسلا
 ا

 ‹ملسأ نب ديز نع مع انربخأ «قازرلا دبع انثدح : هريسفتو هدنسم ىف ديمح نب ديع لاقو

 ةرجش نم جرخي هنإف ءهب اونهداو تيزلاب اومدتتا» :لاق رای هللا لوسر نأ ؛رمع نع «هيبأ نع

 . «ةكرابم

 :قاررلا دبع نع «هجو ريغ نم هجام نباو ىذمرتلا هاورو

 .«یلاعت هللاو» :أ ىفو «ف نم ةدايز )١(

 .«تيزلاب» :أ ىف (۳) .(ىأ» :أ اف ىف (۲)

 ):( دنسملا )۳/ ٤۹۷(.

 .(۳۳۱۹) مقرب هجام نبا ننسو )١860١( مقرب ىذمرتلا ننسو (۱۳) مقرب ديمح نب دبعل بختنملا (5)



 e تاركا ف ن ماتا ا سو ت7 با

 e a امبرف «هیف برطضي ناکو «هثیدح
5 (YD ns 

E ECE ا 

 لاق ىذلا كرابملا تيزلا اذه :لاقو «ًاتيز انمعطأو «دراب ريعب سأر نم ا ا ةليل

 رال هيبنل هللا ,

 .نوُلكأت اهنمَو ٌةريك عفان اهبف ْمُكَلو اهنوُطُب يف اًمَس مكيف ةر ماعنألا يف مك نو ١ : هلوقو
 نوبرشي مهنأ كلذو «عفانملا نم ماعنألا یف هقلخل لعج ام ىلاعت ركذي : «نولمحت كّفلا ىَلَعَو اهيلعو

 اهرابوأو اهفاوصأ نم نوسبليو ءاهنالمح نم نولكأيو «مدو ثرَف نيب نم ةجراخلا اهنابلأ نم

 : ىلاعت لاق امك «مهنع ةيئانلا دالبلا ىلإ لاقثلا لامحألا (""اهنولمحيو اهروهظ نوبكريو ءاهراعشأو

 لاقو ء[۷ : لحنلا] (ميحر فوءرَأ مكبر نإ سفنألا قشب بًال هيغلاب اونوکت مل دب ىلإ مکلاقنآ لمحتو $

Eاهنمو مهبوكر اهنمف مهل اَهاََلدو . نوكلام هَل مه اماعنأ انيديأ تلمع امم مهل اتقلخ ان اوری مل وأو  

 V]. الا :سي] © نورکشي الفأ براشمو عفانم اهيف مهو. نولكأي

 نوقت الَقأ هريغ هَلِإ نم م مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقف هموق َلِإ اخو انلسرأ دقلو ل

 اش آر مكرلع لسن نآ ديرب كلم رشي الإ اذه ام رف قمار رک نيذلا املا لاق د

 باربرا نجدي لير الز رق ناموا هلرألا انا يف اذهب انوسلان هيوم كورال

 ءديدشلا هسأبو هللا باذع مهرذنيل «هموق ىلإ هثعب نيح «مالسلا هيلع «حون نع ىلاعت ربخي

 الَفَأ ريغ ِهَلِإ نم مك ام هللا اودبعا موق ای لاقل «هلسر بذكو هرمأ فلاخو هب كرشأ ن هماقتناو

 اذه ام : مهتم رباكألاو ةداسلا مهو  ألملا لاقف !؟هب مككارشإ ىف هللا نم نوفاخت الأ : : ىأ «نوَقتت

 رشب وهو ولا 5 ”ئوعتاب مظاعتيو مكيلع عفرتي :نونعي مكيَلع لّضَفَمي نأ ديري ملغم رشب الإ

 ثعبل «ًايبن ثعبي نأ دار ول : ىأ «ةكئالم لزنأل هللا ءاش ولو ؟مكنود هيلإ ىحوأ فيكف . مكلثم

 اذهب 17نونعي .نيلوألا انئابآ ىف رشبلا ةثعبب :ىأ «اذهب انعمس اما !ًارشب نكي ملو هدنع نم اكلم

 ٤ ةيضاملا د ممألاو مهدادجأو مهفالسأ

 .«باطخلا نب رمع ةليل تفض» :ف ىف (۳) .«لاقو»:أ «ف ىف (۲) .اورمع» :أ ىف )١(

 .«اروسع# :أ ىفو .«ادوع ١ىنمعطأف :ف ىف )٤(

 .ىبهذلا لاق امك فرعي ال ميكح نب بعصلاو )١/ ۷٤( ريبكلا مجعملا (5)

 .(ةوعدب» :أ «ف ىف (۸) . هللا هثعب» :أ «ف ىف (۷) .«نولمحيو» :ف ىف )١(

 .؟روهدلا» :أ «ف ىف )٠١( .«ینعی» :ف ىف (9)



 2 ا ا تت ل E ا

 هصتخاو «مكيلإ هلسرأ هللا نأ نم «همعزي اميف نونجم :ىأ ( ةّنج هب لجر الإ وه نإ # :هلوقو

 ىتح ةدم هيلع اوربصاو «نونملا بير هب اورظتنا :ىأ (نيح ئتح هب اوصبرتفإ» ىحولاب مكنيب نم
 .هنم اوحيرتست

 اذإف انيحوو اننيعأب كلفلا عنصا نأ هيلإ انيحوأف 2 نوبذك امب ينرصنا بر لاق إل
0 Fas 

 مهنم لوقلا هيَلَع قبس نم الإ كلهأو نينا نيجوز لك نم اهيف كلساف رولا رافو اترا ءاج

 كلفْلا ىلع كعُم نمو تنأ تيوتسا اذإف » نوفرغم مُهّنِإ اومَلَظ نيذّلا يف ينبطاخت الو

 ريخ تنو اكرابم الزم ينلزنأ بر لقو 62 َنيملاَظلا مْوَقلا نم اَناَجَن يذلا هلل محلا لَ
 2 م

 .4 © نيلتبمل انك نإو تايآل كلذ يف نإ ® نيلزنملا

 ىلاعت لاق امك «هموق ىلع هرصنتسي هبر اعد هنأ «مالسلا هيلع «حون نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 :انهاه لاقو ٠١[« :رمقلا] رصتناف بولغم ينأ هبر اعدف 8 :ىرخألا ةيآلا ىف [هنع] اربخم

 و  اهناكساو عشنا ضف ىلاعت هللا أ كلذ دنعف «نوبذك امب ينرصنا : بر 20 لاق]»

 «رامثلاو تاتابنلاو تاناويحلا نم فنص لك نم ىثنأو اركذ :ىأ «نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحي

 هللا نم لوقلا هيف قبس :ىأ «مهنم لوقلا هيلع قبس نم الإ ل هلهأ اهيف لمحي نأو «كلذ ريغو

 . ملعأ هللاو «هتجوزو هنباك ءهلهأ نم هب اونمؤي مل نيذلا مهو «كالهلاب

 ال «ميظعلا رطملا لازنإ ةنياعم دنع :ىأ «نوُقَرْغُم مهّنإ اومَلَظ نيذّلا يف ينبطاخت الو :هلوقو
 مهنأ تيضق دق ىنإف «نونمؤي مهلعل مهريخأت ىف عمطو ءمهيلع ةقفشو «كموقب ةفأر كنذخأت

 اب "”(دوه» ةروس ىف ةطوسبم ةصقلا تمدقت دقو .نايغطلاو رفكلا نم هيلع مه ام ىلع نوقرغم

 .انهاه كلذ ةداعإ نع ىنغي

 امك ,«نيملاظلا مولا نم اناَجَن يذلا هلل دمحلا لقف كلفلا ىلع كَم نمو تنأ تيوتسا اذإف» :هلوقو

 متيوتسا اذإ مكبر ةمعن اوركذت م : هروهظ ىلع اووتستل . ٍنوبكرت ام ماعنألاو كلا نم مك لعجو ف :لاق
 ١ -١5[. :فرخزلا] «نوبلقنمل اتر ىلإ انو . نينرقم هَل انك امو اذه اتل رس يذلا ناحبس اولوفتو هيلع

 (اهاسرمو اهارجم هللا مسب اهيف اوبكرا لاقو]ل :ىلاعت لاق امك ءاذه «مالسلا هيلع «حون لثتما دقو

 الزنم ينلزنأ بر لقو » :ىلاعت لاقو «هئاهتنا دنعو هريس ءادتبا دنع ىلاعت هللا ركذف 5١[. :دوه]

 . «نيلزنملا ريخ تنأو اكرابم
 - نيرفاكلا كالهإو نينمؤملا ءاجنإ وهو  عينصلا اذه ىف نإ :ىأ « تايآل كلذ يف نإ 9 :هلوقو

 .أ نم ةدايز (۲) .أ «ف نم ةدايز )١(

 . ٤۸ 76 :تايآلا ريسفت رظنا (۳)



V( )۳١_ 5١ تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا ٤ 

 هار لاعب ها قع هب اروا اتق اا قنص ىلع تاجا و تالالدو: ج ى4 تاو
 .ءىش لكب ميلع «ءىش لك ىلع رداقو ءءاشي امل لعاف ىلاعت

 .نيلسرملا لاسرإب دابعلل نيربتخمل :ىأ 4 نيلتبمل انك نإو## :هلوقو

 ممم ©

 مك ام هللا اودبعا نأ مهم ًالوُسَر مهيف اتلسرأف » نيرخآ ارق مهدعب نم انأشنأ مث ل

 مهافرتأو ةرخآلا ءاقلب اوبذكو اورفك نيذّلا هموق نم ُةاَمْلا لاقو 09 نوقت الأ هريغ لإ نم

 ريب رب هلى ربا

 نئلو ©9 نوبرشت امم برشيو هنم نولكأت امم لكأي مكلثم رشب الإ اذه ام ايندلا ةايحلا يف

 مگا اماظعو اًبارث متنكو متم اذإ مُكَنَأ مكدعيأ C9 نورساخُل اذإ مکن مكلثم ارشب متعطأ

 امو ايحنو تومن ايندلا اتتايح الإ ىه نإ 62 نودعوت امل تاهيه تاهيه 62 نوجرخم

 بر لاق 29 نيدمؤُمب هَل نح امو ذك هللا ىلع ئرتفا لج الإ وه نإ © َننوُعبمب نح
 قحلاب ةحيصلا مهتذخأف (©) نيمدان نحبصيل ليلق اًمع لاق 69 نوبذك امب ينرصنا

 . 4 © نيملاّظلا موَقلل ادعبف ءانغ مهانلعجف
 نيفلختسم مهنإف «داع مهب دارملا نيالا ”نيرخآ ًانرق حون موق دعب أشنأ هنأ ىلاعت ربخي

 الوسر مهيف يف لسرأ ىلاعت هنأو - (قحلاب ةحّيصلا مِهَتَذَحَأَفل :هلوقل ؛دومث ءالؤهب دارملا :ليقو . . مهدعب

 ارش هنوكل هعابتا نم اوبأو «هوفلاخو هوبذكف . هل كيرش ال هدحو هّللا ةدابع لا مهاعدف ۰ مهنم

 «ىنامثجلا داعملا اوركنأو «ةمايقلا ىف هللا ءاقلب اوبذكف «یرشب لوسر عابتا نع اوفكنتساو « مهلثم

 ديعب : ىأ #نودعوت امل تاهيه تاهيه. نوجرخم مكنأ اماظعو ابارت متنكو متم اذإ مكنأ مكدعيأ# :اولاقو

 رابخإلاو ةراذنلاو ةلاسرلا نم هب "”مكءاج اميف :ىأ «ابذك هللا ىَلَع ىرتفا لجر الإ وه نإ .كلذ ديعب
 هر رضا لوسرلا مهيلع حتفتسا : ىأ «نوبذك امب ينرصنا بر لاق نينمؤمب هل نحن امو # .د

 «هب مهتئج اميف كدانعو كتفلاخمب :ىأ «نيمدات نحبصيل ليلق امَع لاقل ءهءاعد باجأف ا

 . مهنايغطو مهرفكل هللا نم كلذ نوقحتسي اوناكو : : ىأ «قحلاب ةحيصلا مهتَذَحأَف»

 ميش لك رمدت » « ةدرابلا ىوقلا فصاعلا شر لا جيرلا عم هيم مهبلع نجا هنأ رهاظلاو

 .["6 : فاقحألا] «مهنكاسم الإ“ ىري ال اوحبصأف اهب رمأب

 ىذلا كلاهلا هفاتلا ريقحلا ءىشلا وهو «ليسلا ءاثغك ىكله ىعرص : ىأ ءاتغ مهاتلعجف»# : هلوقو

 .«ءاج» أ «ف ىف (۳) .«رخآ» : ف ىف (۲) . ؟جج لد أ «ف ىف )١(
 .(یرت» :أ «ف ىف (5)



 لة ا ل ع عسا( 14:-:47)كايآلا قوسا ةزويسو نيماخلا ءزجلا

 ل هو نوران امر اهلج ا نع یت ان كو نيرخلا رر ید ساات لو

 od هدو ء02 ماهم رل ر

 ادْعْبف ثيداحأ مهاتأعجو اضعب مهضعب انعبتأف هوبذك اهلوسر ةمأ ءاج ام لك ارتت انلسر اتلسو
 ه لك

 . 4 69 نونمؤي ال موق

 امو اَهَلِجأ ةَمَأ نم قبست ام «قئالخو امأ : ىأ (نیرخآ رر يلعب نب ابا لو : ىلاعت لوقي
 «مهنوك لبق هملعو ظوفحملا هباتك ىف ىلاعت مهل ردق ام بسَح ' ٩ EE E ىنعي «نورخأتسي

 . فلس دعب ًافلخو «ليج دعب اليجو «نرق دعب انرقو «ةمأ دعب ةمأ

 دقلو» : ىلاعت هلوقك دقو .ًاضعب مهضعب عبتي ىنعي ضاع نبا لاق : ارت السر انلسرَأ منل

 « ةا هلع تّقح نم مهنمو هللا ىده نم مهنسف توغاطلا اوبدتجاو هللا اودبعا نأ الوسر هم لك يف اَننعب

 :ىلاعت هلوقك «مهرثكأو مهروهمج : : ىنعي (هوبذک اهلوسر ةا ءاج املك » :هلوقو ۴١[« :لحنلا]
 ]> : سي] «نوءزهتسي هب اوناك لإ لوُسر نم مهيتأي ام دابعلا ىلع ةرسح ايل

 «حون دعب نم نورقلا نم انكلهأ مكو» :هلوقك «مهانكلهأ eT :هلوقو

 لك مهاتقزمو ثيداحأ مهانلعجف)» نک الل ةيداخلاو ًارابخأ O رع

 . 0[ نونمؤي ال موق ادعبف#] ١9[ :ابس] (؟”[ةيآلا] «قّرَمم

 اوربکتساف امو وعرف ئلإ 629 نيم ناس انئايآب نورا هاخأو ئسوم انس م 7

 َمُهوُبَدَكَف ©0 نودباع ان امهموقو انلثم نيرشبل نمؤنأ اولاقف 63 نيلاع اموَق اوناكو
 راو عه هلل ندم د

 .4 ® 3 نردتهي مُهّلَعَل باتكلا ىسوم انيتآ دقو 62 نيكلهملا نم اوناکف

 تايآلاب ‹هئلمو نوعرف ىلإ نوراه هاحخأو مالسلا هيلع «ىسوم هلوسر ثعب هنأ ىلاعت ربخي

 دايقنالاو «امهعابتا نع اوربكتسا هموقو نوخرف نأو «تاعطاقلا نيهاربلاو «تاغمادلا ججحلاو

 كلهأف «مهبولق تهباشت ءرشبلا نم لسرلا ةثعب ةيضاملا ممألا تركنأ امك نيرشب امهنوكل ءامهرمأل

 اهيف - ةاروتلا وهو - باتكلا ىسوم ىلع لزنأو «نيعمجأ دحاو موي ىف مهقرغأو «هألمو نوعرف هللا

 نأ دعبو ؟ ردتقم زيرع لحخأ مهذخأو «طبقلاو نوعرف هللا مصق ام دعب كلذو « هيهاونو هرماوأو هماكحأ

 .«نودجوی» :أ ءف ىف (۳) .«لب» :أ ءف ىف (0) .؟مهلوقك» :ف ىف )١(
 .ف نم ةدايز )6( . (نونمؤي موقل تايآل كلذ ىف نإ :ه ىفو .ف نم ةدايز )٤(



 ( ه-0) ةيآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزلا دش سس ا ال5

 انيتآ دقلو ) :ىلاعت لاق امك ؛نيرفاكلا لاتقب نيمؤلا رمأ لب «ةماعب ةمأ ٍكلهي مل ةاروتلا هللا لزنأ

 4 نورك عَ مهّلعَل ةَ ةمحرو ىدهو ساتل رئاصب ىلوألا نورَقْلا انكلهأ ام دعب نم باتكلا و

 .[١٤:صصقلا]

 ممم 2

 . 6 (29 نيِعَمَو رارف تاد ةوبر ىلإ امهانيوآو ةيآ همأو ميرم نبا انلعجو ل

 :سانلل ةيآ امهلعج هنأ «مالسلا امهيلع «ميرم نبا ىسيع هلوسزو هذبع نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 الب ركذ نم ءاوح قلخو ءمأ الو بأ ريغ نم مدآ قلخ هنإف ءءاشي ام ىلع هتردق ىلع ةعطاق ةجح ىأ

 .ىثنأو ركذ نم سانلا ةيقب قلخو ءركذ الب ىثنأ نم ىسيع قلخو «ىثنأ

 ناكملا :ةوبرلا :سابع نبا نع ءكاحضلا لاق : نيعمو رارَق تاذ ةوبر ىلإ امهانيوآو  :هلوقو
 «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجم لاق اذكو .تابنلا هيف نوكي ام نسحأ وهو «ضرألا نم عفترملا

 . ةداتقو

 ا ءام : ىنعي «نيعموإ» بصخ تاذ :لوقي (رارق تاذ :هلوقو : سابع نبا لاق

 .ةيوتسم ةوبر :دهاجم لاقو

 .اهيف ءاملا ىوتسا :« نيعمو رارق تاذ إ> :ريبج نب ديعس لاقو

 . ىراجلا ءاملا : «نيعمو » :ةداتقو «دهاجم لاقو

 ديز نب نمحرلا دبع لاقف ؟ىه “"[هللا] ضرأ ىأ ىف ةوبرلا هذه ناكم ىف نورسفملا فلتخا مث

 تقرغ ىبرلا الولو «ىرقلا اهيلع ىبرلا نوكي "”لسري نيح ءاملاو .رصمب الإ ىبرلا سيل :ملسأ نبا
 :فرقلا

 .ًادج ديعب وهو ءاذه وحن هم نب بهو نع یورو

 نب ىيحي نع «نايفس انثدح «ئرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىه :لاق .«نيعمو رارق تاذ ةوبر ىلإ امهانيوآو  :ىلاعت هلوق ىف بيسملا نب ديعس نع «ديعس
(O, 

 د 5

 . كلذ وحن نادعم نب دلاخخو ءملسأ نب ديزو ‹نسحلاو «مالس نب هللا دبع نع یورو : لاق

 . قشمد راهنأ :لاق «نيعمو رارق تاذ :  سابع 50 «ةمركع

 .«ليسي# :ف ىف (۳) .ف نم ةدايز (۲) .«ًارهاط» :ف ىف )١(

 .«قشمدلا» :أ ىف (4)



 ا ج ب 5297 و و نالا رجلا

 ىسيع :لاق ١“4. ٠[نيعمو رارق تاذ ] ةوبر ئلإ امهاتيوآو» :دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل لاقو

 .اهلوح امو قشمد ةطوغ ىلإ ايوأ نيح .همأو میرم نبا

 ابأ تعمس 3 :لاق «ةريره ىبأ مع نبا هللا دبع ىبأ نع هاو نب رعب نع «قازرلا دبع لاقو

 .نيطسلف نم ةلمرلا ىه :لاق «نيعمو رارق تاذ ةوبر ىلإ :2©"”هلوق ىف :لوقي ةريره

 ن O انثدح «ىبايرفلا فسوي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 بيرك رغد ةلعوات "ورا نع الا اقدح ءا وبا قارا دا نت دابع انثدح «حارجلا
 تامف ا( ديلا“ ينو كنإ» :لجرل لوقي ةَ ىبنلا تعمس : لاق ىزهبلا هرم ل

Nًادج بيرغ ثيدح اذهو . 

 ٍرارق تاذ ةوبر ىلإ امهانيوآو» :هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا هاور ام كلذ ىف لاوقألا برقأو

 «اًيرس كتحت كبر لعج دق » : ىلاعت هللا لاق ىذلا رهنلا رهو ‹یراجلا ءاملا نيعملا :لاق . «نيعمو

 .["+ :ميرم]

 وه ملعأ هللاو اذهف . سدقملا تيب وه :(نيعمو رارق تاذ ةوبر ىلإ :ةداتقو ‹كاحضلا لاق اذكو
 مث «هب رسفي ام ىلوأ وهو .ًاضعب هضعب رسفي نآرقلاو .ىرخألا ةيآلا ىف روكذملا هنأل ؛رهظألا

 .راثآلا مث . ةحيحصلا ثيداحألا

 هاه م ونا سا عا مهلوس م 2 0 ا وو روو م

 هذه نإو ى9 ميلع نولمعت امب ينإ احلاص اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا اهيأي $

 مهْيدَل امب بزح لك اريز مهتيب مهرمأ اوعّطقتف 62 نوقتاف مكبر انأو ةدحاو ةَمأ دمأ

 22+ مدع o ميو م

 ید نيبو لام نم هب مهم من نوبسحیا 69 نيح تح مهترمغ يف مهرذف 69 وحرف

 .4 69 َنوُرَعشَي أل لب تاريخلا يف مهل عراسن

 حلاصلاب مايقلاو ءلالحلا نم لکألاب « نيعمجأ مالسلاو ةالصلا مهيلع «نيلسرملا هدابع ىلاعت رمأي

 اذهب «مالسلا مهيلع «ءايبنألا ماقف «حلاصلا لمعلا ىلع نوع لالحلا نأ ىلع اذه لدف «لامعألا نم

 .ًاريخ دابعلا نع هّللا مهازجف .ٌاحصنو ةلالدو المعو الوق «ريخ لك نيب اوعمجو . مايقلا متأ

 مكرفصأب اورمأ ام هللاو امأ : لاق «تاّبيَطلا نم اولك لسرلا اهيأي 8 :هلوق ىف ىرصبلا نسحلا لاق
 . ةنم لالحلا ىلإ اوهتنا : لاق نكلو . مكضماح الو مكولح الو «مكرمحأ الو

 .لالخحلا : ىنعي «تابيَّطلا نم اولك#» : كاحضلاو «ريبج نب ديعس لاقو

 .(دواد» :ف ىف (۳) .«هّللا لوق یف» :ف ىف (0) .ف نم ةدايز )١(

 . (تومت» :أ ف ىف )ن5( . حيحصلا وهو «ىبأ» 3 «ف یف 2( . حيحصلا وهو «ىنابيشلا» : «ف ىف )6(

 .ريكانم هل دابع نب دابع هيف (۷)



 OE EY Oa هنوف حب قيم اقنا ك ع ل

 .همأ لزغ نم لكأي ميرم نبا ىسيع ناك :ليبحرش نب ةرسيم ىبأ نع «ىعيبسلا قاحسإ وبأ لاقو

 تنك «معن» :لاق ؟هّللا لوسر اي تنأو :اولاق .«منغلا ىعر الإ ىبن نم ام» :حيحصلا ىفو

 .«ةكم لهأل طيرارق ىلع اهاعرأ

 تك نه لگا ناك «مالسلا هيلع ءدواد نأ :حيحصلا ىفو

 "ناك ءدواد مايق هللا ىلإ مايقلا بحأو ءدواد مايص هللا ىلإ مايصلا بجا ةا نفل قو

 "كرا ءآموي رطفيو اموی موصي ناكو سس ماو د موقيو «ليللا فصن ماني

 «ميرم ىبأ نب ركب وبأ انثدح 00 ناميلا وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 دنع نبل حدقب ةا ىبنلا ىلإ تئعب سوأ "نب دادش
 :تلاقف ؟ةاشلا كل تناك ىنأ e درف ءرحلا ةدشو راهنلا لوأ ىف كلذو «مئاص وهو هرطف

 لوسر اي :تلاقف دادش "تحا هللا دبع مآ هتتا دغلا ناک املف ءهنم برشف ؛ ىلام نم اهتيرتشا

 لاف: ةة لولا ىلإ تددرف لا ةو ناهنلا نوط وم كل ةر ن كلا تفي ا

 .''«اىلاص الإ لمعت الو ءابيط الإ لكأت الأ ءلسرلا ترمأ كلذب» :اهل

 تخأ «هّللا دبع مأ نأ وسر نب رس ع

 ثيدح نم هل ظفللاو  دمحأ مامإلا دنسمو ء«ىذمرتلا عماجو ءملسم جحيم ىف تبث دقو

 لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «مزاح ىبأ نع «تباث نب ىدع نع «قوزرم نب لّیضف
 هب رمأ اب نينمؤملا رمأ هللا نإو ءابيط الإ لبقي ال ْبِّيَط هللا نإ «سانلا اهيأي» :ِلكَي هللا لوسر

 اهيا ايا :لاقو eae اهيأي  :لاقف «نيلسرملا
 َربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا ركذ مث .[177 :ةرقبلا] (مكاتفزر ام تابّيْط نم اولك اونمآ نيذا

 «بر اي «بر اي :ءامسلا ىلإ هيدي دمي «مارحلاب یڈغو «مارح هسبلمو «مارح هبرشمو ر

 .'"كلذل باجتسي ىّنأف

 و 1 5

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۲۲۹۲) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۲۰۷۳) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .؟ناكو» :ف ىف (۳)

 .امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )١١04( مقرب ملسم حيحصو (111) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(تنبا :ف ىف (5) . «تنب» :أ ىف )2(

 .«تنب» :أ ءف ىف (۷)
 .(هتثرما :ف ىف (9) . ادع هللا لوسراي :أ ىفو .«؟كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي» :ف ىف (۸)

 حيحص ثيدح اذه» :لاقو «هوحن هب میرم ىبأ نب ركب ىبأ نع نارمع نب ىفاعملا قيرط نم )٤/ ٠۲١( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )٠١(
 . هاو ميرم ىبأ نباو :تلق» :ىبهذلا هبقعتو «هاجرخي ملو دانسإلا

 ٠١۹(. /5) دنسملاو (۲۹۸۹) مقرب ىذمرتلا ننسو )١١١5( مقرب ملسم حيحص (۱۱)



 ا 3 تايآلا نول روس د ىماخلا ةزخلا

 ةلمو «دحاأو نيد - ءايبنألا رشعماي - مكنيد ا ا 4 ةدحاو َةَمَأ مكتمأ هذه نإول :هلوقو

 مدقت دقو « ,4نوُقَتاَف مكبر انار : لاق اذهلو ؟هل كيرح دل هدحو هللا ةدابع ىلإ ةوعدلا وهو «ةدحاو

 .لاحلا ىلع بوصنم e هلوق نأو («ءايبنألا» ةروس ىف كلذ ىلع مالكلا

 مهيدل امب بزح لك# «ءايبنألا مهيلإ ثعب نيذلا ممألا :ىأ «اربز مهنيب مهرمأ اوُعَّطَقَتفل : هلوقو
 مهل ًاددهتم لاق اذهلو ؛نودتهم مهنأ نوبسحي مهنأل ؛لالضلا نم هيف م امب ا : ىأ «نوحرف

 مهنيح نيح ىلإ :ىأ « نيح ئتح» مهلالضو ٍمهيغ یف : ىأ « مهترمغ يف مهرذف » :ًادعوتمو

 اولكأي مهرَذ» : ىلاعت لاقو ء[۷٠: قراطلا] «اديور مهلهمَأ نيرفاكلا ٍلَهَمَفل : ىلاعت لاق امك «مهكالهو
 ١[. :رجحلا] (نوملعي فْوَسَف لمألا مههليو اوعتمعيو

 نظيأ : ىنعي «نوُرْعْشي أل لب تاَريَخْلا يف مُهَل عراسن. نيبو لام نم هب مهدمن املأ نوبسحيأ» : هلوقو
 رمألا سيل ءالكإ اندلع ميكرعمو انلع مهساركل تالرألاو لاونألا ون مهيطعت اهدنا نورورغملا ءالؤه

 ىف اوؤطخأ دقل ء[١٠ :أبس1نيبَدعَمِب نحن امو ادالوأو الاومأ رثكأ نحن» :مهلوق ىف نومعزي امك

 ال لب» :لاق اذهلو ؛ءالمإو اراظنإو اجاردتسا كلذ مهب لعفن امنإ لب «مهؤاجر باخو كلذ

 ايندلا ةاّيحلا يف اهب مهيذعيل هللا ديري اَمّنِإ مهدالوأ الو مُهلاوَمَأ كبجعُت الفظ : ىلاعت لاق امك .«نورعشي
 لآ] 4 امن اودادزیل مه يلم امن $ 9 ةبوتلا ] «نورفاَك مهو ْمُهُسُفنَأ قهزتو

 يلمأو . نومَلعي ال ثيح نم مهجردتستس ثيدحلا اذهب بنكي نمو ينردف» : ىلاعت لاقو 1: دار

 , ادوادمم الام هل تلعجو . اديحو تْقَلَح نمو ينرذ» :لاقو [50 ٤٤ : ملقلا] «نيتم يديك نإ مهل

 لاقو [17 1١ :رثدملا] «ادينع انتايآل ناك ِهّنِإ الك ديزأ نأ عمطي مْ اديهمت هَل تدهمو. ادوهش نينو

 ءازج مُهَل كلوُأَف احلاص لمعو نمآ نم الإ فلز اتدنع مكبرقت : يتلاب مكدالوأ الو مكلاومأ امو : ىلاعت

 .ةريثك اذه ىف تايآلاو ۷ : ابس]4نونمآ تاَقرغْلا يف مهو اولمع امب فعضلا

 ال لب تاَرّيخْلا يف مهل عراسن . نينبو لام نم هب مهدمن اَمَنَأ نوبسحيأ» :هلوق ىف ةداتق "لاق
 مهلاومأب سانلا ربتعت الف «مدآ نبااي ءمهدالوأو مهلاومأ ىف موقلاب هللاو ركم :لاق € نورعشي
 .حلاصلا لمعلاو ناميإلاب مهربتعا نكلو «مهدالوأو

 نع ءدمحم نب حابصلا نع «قاحسإ نب نابأ انثدح «ديبع نب] دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 مَسَق هللا نإ» : الب هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر دوعسم نب 1[ هللا دبع انثدح «ىنادمهلا ةرم
 ىطعي الو ءبحي ال نمو بحي نم ايندلا ىطعي هللا نإو ءمكقازرأ مكنيب مسق امك همكفالخأ كتيب
 ملسي ىتح دبع (؟7 ملسي ال «هديب ىسْفَت ىذلاو «هبحأ دقف نيدلا هللا هاطعأ نمف «بحأ نمل الإ نيدلا
 - هملظو همشغ :لاق ؟هللا ىبن اي هقئاوب امو :اولاق  هقئاوب هراج نمأي ىتح نمؤي الو ءهناسلو هبلق

 .«لاقو» :أ ىف (0) .«نإو» : ف ىف )١(

(r)نمؤي»: ف ىف (4) .دنسملاو أ ف نم ةدايز ». 



 07 تالا +: نوما هرو د یا موتانا ج ا

 ° قوة قضي الو .هيف هل كرابيف هنم قفنيف مارح نم الام دبع بسكي الو

 «نسحلاب ئيسلا وحمي نكلو « ئيسلاب ئيسلا وحمي ال هللا نإ «رانلا ىلإ هداز ناك الإ هرهظ فلحخ

 . "76ثيبخلا وحمي ال ثيبخلا

 هكرتي الو 2( هلم

 سا ل اه له نو

 (هم) دونمؤي مهبر تايآب مه نيذلاو ۳9 نوقفشم موبر ةيشخ نم مه نيا ذإ»

 هما و وو هو

 مهتر ىلإ مهنا ةَلجو مهبولقو اوتآ ام نوتؤي نيذّلاو mM نوک رشي ال مهرب مه نيذّلاو

 .( © وقياس اهل مهو تاريخلا يف نرعراسي كلوأ ى نوعجار

 مهلمعو مهناميإو مهناسحإ "7 عم مه :ىأ «نوقفشُم مهبر ةيشخ نم مه نيذا نإ : ىلاعت لوقي

 نمؤملا نإ :ىرصبلا نسحلا لاق امك .مهب هركم نم نولجو «هنم نوفئاخ هللا نم نوقفشم ءحلاصلا

 ,EG as اناسحإ عمج

 نع ًارابخإ ىلاعت هلوقك «ةيعرشلاو ةينوكلا هتايآب نونمؤي :ىأ «نونمؤي ( مهبر تايآب ب مه نيدّلاو»
 وه امنإف ناك ام نأ تنقيأ :ىأ ١[. ميرحتلا] © هك اهبر تاملكب تقدصو» : م السلا اهيلع «ميرم

 امم وهف “ایھن ناك نإو ءهاضريو هبحي اممف ًارمأ ناك نإ وهف هللا هعرشامو «هئاضقو هللا ردق نع

 ال :ىأ (نوک رش ال مهرب مه نيِذّلاَو : ىلاعت هللا لاق امك «قح وهف ًاريخ ناك نإو «هابأيو ههركي
 هًادلو الو ةبحاص ذختي مل «ًادمص ًادحأ هللا الإ هلإ ال هنأ نوملعيو هنودحوي لب «هريغ هعم نودبعي

 راو

 مهو “ءاطعلا نوطعي :ىأ ( نوعجار مهر ىلإ مُهّنأ ةلجو مهبولقو اوتآ ام نوتؤي نيذّلاوإ : هلوقو
 نم اذهو .ءاطعإلا طورشب مايقلا ىف اورصق دق اونوكي نأ  مهفوخل «مهنم لبقتي الأ ” نوفئاخ

 :دمحأ مامإلا لاق امك «طايتحالاو قافشإلا باب

 نع عر A E هايج ءلوغم نب كلام انثدح «مدآ نب ىيحي انثدح

 ىنزيو قرسي ىذلا وه €۰( ةلجو مهبولقو اوتآ ام نوتۇي نيذّلاو» هللا لوسراي :تلاق اهنأ ؛ةشئ
 ىذلا هنكلو «قيدصلا تنباي ءركب ىبأ تنباي ال» :لاق ؟لجو زع هللا فاخي وهو ءرمخلا برشيو

 .«لجو زع هللا فاخي وهو «قدصتيو موصيو ىلصي

 :لاقو 0 ف «لوغم نب كلام ثيدح نم «متاح ىبأ نباو ىذمرتلا هاور اذكهو

 راو «مهنم لبقي الأ نوفاخي مهو «نوقدصتيو نوموصيو نولصي نيذلا مهنكلو «قيدصلا تنباي

 نع «ديعس نب نمحرلا دبع ثيدح نم ثيدحلا اذه ىورو :؛ىذمرتلا لاق .«( تاريخلا يف توعراسي

 )١( «لبقتيفا :أ ىفو#؛ لبقتيل هنم»: ف ىف .

 )۲( دنسملا )١/ ۳۸۷(.

 «نم» :أ ىفو «یق» :ف ىف (۳)

 .«نولجو نوفئاخ» :أ ىف (3) .«هيف ءاطعلا» :ف ىف (45) . «ايهنم» : ف ىف )٤(

 .«مهفوختا :ف ىف (۷)

 .(7110) مقرب ىذمرتلا ننسو )١/ ١159( دنسملا (۸)



 ۸۱ ٦۷( - 57) تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا

 : اه وحن قلع ىلا قغ « ةريره ىبأ نع «مزاح ىبأ

 .ةيآلا هذه ريسفت ىف ىرصبلا نسحلاو «ىظرقلا بعك نب دمحمو «سابع نبا لاق اذكهو

 مهو نولعفي ام نولعفي : ىأ «ةلجو مهبولقو اوتأ ام نوتأي نيذلاو» : ةيآلا هذه نورخآ أرق دقو

 . كلذك أرق هنأ لَم ىبنلا ىلإ ًاعوفرم اذه ىورو «نوفئاخ

 ىنثدح « ىكملا ليعامسإ انثدح .ةيريوج نب رخص انثدح «ء.نافع انثدح : لمحأ مامإلا لاق

 :تلاقف ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع '' ىلع ریمع نب ديبع عم لخد هنأ :حّمج ىنب ىلوم فلخوبأ

 تنكام :تلاقف .كّلمأ نأ ىشخأ :لاقف - ؟انب ملت :وأ - انروزت 0 ا
 ؟اهؤرقي هيك هللا لور ماك بت « لجو زع هللا باتك ىف ةيآ نع "7 لأسأل تج :لاق ؟لعفتل

 بحأ ° امهتيأ :تلاقف ؟4اوتآ ام نوتؤي نيذّلا # وأ اوتآ ام نوتؤي نيذّلا) : لاقف ؟ةيآ ةيأ : تلاق
 ايف امو اندلا آے اع دلا نم ىلإ بحا اها حال د ىس :ئذلاو, تلتف لإ
 ءاهؤرقي ناك كلذك ةي هللا لوسر نأ دهشأ : تلاقف «اوتأ ام نوتأي نيذّلا : تلقف ؟ىهامو : تلاق
 0 ءاهولا كلو. تلر :كلذكو

 ّ .فيعض وهو «ىكملا ملسم نب ليعامسإ

 كتلوأ»: لاق هنأل ؛رهظأ - مهريغو ةعبسلا : روهمجلا ةءارق ىهو - ىلوألا ةءارقلا ىلع ىنعملاو

 ىرخألا ةءارقلا ىلع ىنعملا ناك ولو .نيقباسلا نم مهلعجف < ,«نوقباس اَهَل مهو تاَرْيَخْلا يف نوعراسي
 0 هللاو وأ e «نيقباسلا نم اونوكي اللأ كشروأل

 ه مو ورام

 مر ل

 ىَلتَت يتايآ تناك دق 9 تورصنت ال ام مُكَنِإ مولا اوراجت ال 9 نورأجي مه اذإ باذعلاب
 ورق لام ر هم

 . 4 © نورجهت ارماس هب نیربکتسم © نوصكتت مکباقع ىلع متنكف مكيلع

 أ ءاهعسو الإ ًاسفن فلكي ال هنأ :ايندلا ىف هدابع ىلع هعرش ىف هلدع نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 0 باتك ىف مهيلع اهبتك ىتلا مهلامعأب مهبساحي ةمايقلا موي هنأو هب مايقلاو هلمح قيطت ام الإ
 «نوملظي ال مهوإل «لامعألا باتك : ىنعي «قحْلاب قطني باتك انيدلو» : لاق اذهلو ؛ءىش هنم عيضي ال

 .نينمؤملا هدابعل اهنم ريثك نع حفصيو وفعيف تائيسلا امأو ءائيش ريخلا نم نوسخبي ال :ىأ

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )711/6(.

 . اهتیآ»: ىف )٤( .«كلأسألا : ف ىف (۳) .؟ىلإ» :أ ىف (0)
 .«اهعيمج) : ف ىف (6)

 .(98/5) دنسملا 0)



AY 210 تانا ة رمولا روم مالا لا O۷ 

 نم # ةلالضو ةلفغ :ىأ  ةرمغ يف مهبولق لب : شيرق نم نيكرشملاو رافكلا ىلع اركنم لاق

 . ا ةلوسر 00 0 هللا] 7 ىذلا 6 :ىأ «اذه
 مه ياه شعم

 سه ياه هعمل

 5 ثيدح ىف انمدق دقو .نسح ىوق رهاظ وهو لا نب ديز نب نمحرلا دبعو ا

 «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ «هريغ هلإ ال ىذلاوف» :دوعسم

 . (اهلخديف «رانلا لهأ لمعب لمعيف E يعول

 مهو - مهيفرتم ءاج اذإ ىتح : ىنعي «نورأجي مه اذإ باذعلاب مهيفرتم انذخأ اذإ ىَتح# :هلوقو

 as : ىأ « نورأجي مه اذإ» مهب هتمقنو ٍهسأبو هللا تال ايندلا ىف نومعنملا ءادعسلا

EEاميحجو ًالاكنأ انيدل نإ ايلف مُهلهَمو ةمعتلا يلوأ نيبذكملاو ينرذوإ : ىلاعت لاق امك . 

 اوداتف نرق نم مهلبق نم انكلهَأ مک : ىلاعت لاقو ]۱۳ ۱١ : لمزملا] 4اميلأ اًباَذَعَو َةّصْع اذ اًماَعَطَو

 .[۳: ص ] «صانم نيح تالو

 وأ مترأج ءاوس «مکب لح امم ا ال :ىأ (نورصتت ال نم مكلإ | مويلا اورأجت :{N هوقو

 . باذعلا بجوو رمألا مزل رزو الو صانم الو ديحم ال « 0

 اذإ : ىأ 4 نوصكت مُكباَقعَأ ىلع مسُكَف مکیلع ىلت يتايآ تناك دق : لاقف مهبونذ رکا ركذ مث

ف اونمت هب كرشي نإو مثرفك هدحو هللا يعد اذإ هّنأب مكلذ» ؟ متعنتما شباط "+ نو « متيبأ معد
 مكحلاَ

 1۲ : رفاغ] 4 ريبكلا يلعلا هلل

 مهنم لاح نيربكتسم نأ :امهدحأ «نالوق هريسفت ىف : «نورجهت ارماس هب نیربکتسم) : هلوقو

 «هب# ىف ريمضلا اذه ىلعف «هلهألو هل ًاراقتحاو هيلع ًارابكتسا ءهايإ مهئابإو قحلا نع مهصوكن نيح

 :لاوقأ ةثالث هيف

 .مالكلا نم" رجهلاب نورمسي اوناك مهنأل اومذ ءةكمب مرحلا هنأ : "امهدحأ

 هنإ ءرحس هنإ) :مالكلا نم رجهلاب نآرقلا نوركذيو نورمسي اوناك «نآرقلا ريمض 2" هنأ :ىناثلاو

 .ةلطابلا لاوقألا نم كلذ ريغ ىلإ «ةناهك هنإ «رعش

 .«مکریجی» :أ ىف (۳) .؟ميكحلا» :أ ىف (۲) .أ نم ةداير )١(

 .«رجهلا» :أ ىف (5) .«اهدحأ» :أ ىف (5) .؟اذإو»:أ ف ىف (4)

 .اوهلا :أ ىف (۷)



 ۷١( AY - 58) تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا

 لاثمألا هل نوبرضيو «ةدسافلا لاوقألاب مهرمس ىف هنوركذي اوناك يلي دمحم هنأ :ثلاثلاو

 دبع وه لب ‹ لطاب كلذ لکو . لونجم وأ «باذك وأ «رحاس وأ ‹نهاک وأ ‹«رعاش هنأ نم ‹ةلطابلا

 .ءالذأ نيرغاص مرحلا نم مهجرخأو .مهيلع هللا هرهظأ ىذلا «هلوسرو هللا

 IT مهنأ نودقتعيو هب نورختفي «تيبلاب : ىأ 4 هب نيربكتسم# : هلوقب دارملا : ليقو

 ت نم 97 فلا ىف قاتلا لاق اک وعلو

 ن دج عم هنأ «ىلعألا دبع نع « ليئارسإ نع هللا ديبع انربخأ «ناميلس نب دمحأ انربخأ

 ارماس هب نيربكتسم» : ةيآلا هذه تلزن نيح رمسلا هرك امنإ :لاق هنأ سابع نبا نع ثدحي رج

 «هيف نورمسيو] نوربكتي : لاق «ارماس# .هلهأ نحن :نولوقي «تيبلاب نيربكتسم :لاقف . «دررجُت

MN,1 ا و «هنورمعي  

 .هلصاح 2" اذ امب انهاه متاح ىبأ نبا بنطأ دقو

 مهف مهلوسر اوفرعي مّ مأ ® نيلوألا مهءابآ تأ مل ام مهءاج م لوقلا اورد مَلْقأٍِ

 عبا ولو 69 توهراك قَحْلل مهرتكأو قحاب مهءاج لب نج هب َنوُلوُقَي مآ 29 نوركنم هل

 يرد 5 نع مهل رك هاا لب نويل نمو ضرألاو تارمسلا تدسفل مهءاوها قحلا

 ىلإ مهوعدتل كنإو © يقرا ُرْيَخ وهو ريخ كبر ٍجاَرحَف اجرخ مهام مأ ©9 نوضرعم .
 مهانمحر ولو ©9 نوبكاتل طارصلا نع ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا إو ©© ميقتسم طارص

 .4 © نوهمعي مهنايغط يف اوج رض نم مهب ام اتفشكو

 ءهنع مهضارعإو هل مهربدتو «ميظعلا نآرقلل مهمهفت مدع ىف نيكرشملا ىلع اركنم ىلاعت لوقي 00
 مهؤابآو اميس ال «فرشأ الو هنم لمكأ لوسر ىلع هللا لزني مل ىذلا باتكلا اذهب اوصخ دق مهنأ عم

 ةمعنلا اولباقي نأ ءالؤهب قئاللا ناكف ءريذن مهاتأ الو باتك مهغلبي مل ثيح «ةيلهاجلا ىف اوتام نيذلا

 ءراهنلا فارطأو ليللا ءانآ اهاضتقمب لمعلاو ءاهمهفتو اهركشب مايقلاو ءاهلوبقب مهيلإ هللا اهادسأ ىتلا

 . مهنع ىضرو «هيلع همالسو هللا تاولص «لوسرلا عبتاو ملسأ نمم مهنم ء ءابجنلا هلعف امك

 هربدت ول هللا ةيصعم نع ارجاز نآرقلا ىف 0 نودجي هللاو اَذِإ : «لرَقلا اوربدي ملفا :ةداتق لاقو

 . كلذ دنع اوكلهف «هباشت امب اوذخأ مهنكلو ‹هولقعو موقلا

 .؟متسلو»:آ ىفو «مسيلو»:ف ىف (۳) . ؟مكنأ نودقتعتو»:أ ىف (۲) .«ىلإ» :أ ىف )١(

 .ف نم ةدايز (4) .؟هريسفت» :أ ف ىف )٤(

 )۱۱۳١۱١(. مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (5)

 .«نودجت»:أ «ف ىف (۸) .«اذه» :أ ىف (۷)



AE (76 - 58) تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا 

 ال 27 مهفأ :ىأ «نوركدم هَل مهف مهلوسر اوفرعي مل ما : شیرق نم نيرفاكلا ىلع اركنم لاق مث
 ؟هيف ةتهابملاو كلذ راكنإ ىلع "7 نوردقيفأ «مهيف اهب أشن ىتلا هتنايصو هتنامأو هقدصو ًادمحم نوفرعي

 انيلإ ثعب هللا نإ «كلملا اهيأ :ةشبحلا كلم ىشاجنلل «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب رفعج لاق اذهلو

 لاق كلذكو مهزراب نيح ىرسك بئانل ةبعش نب ةريغملا لاق اذكهو . هتنامأو هقدصو هبسن فرعن الوسر

 هبسنو هلك ىبنلا تافص نع هباحصأو هلأس نيح .لقره مورلا كلل برح نب رخص نايفس وبأ

 .كلذب اوفرتعاف قدصلا الإ مهنكمأ ام اذه عمو ءاوملسي مل ًارافك دعب اوناكو «هتنامأو هقدصو

 :ىأ «نآرقلا "” لوقت هنأ لي ىبنلا نع نيكرشلا لوق ىكحي :4ةّنج هب نولوقي مَأ 8 :هلوقو
 نوملعي مهو اب و و نا مهتع ربخأو .لوقي ام ىردي ال انونج هب نأ وأ «هدنع نم هارتفا

 عيمجو مهاد دقو «عفادي الو قاطي ال ام هللا مالك نم مهاتأ دق هنإف «نآرقلا ىف هنولوقي ام نالطب

 قحلاب مهءاج لبإ# : لاق اذهلو ؛نيدبآلا دبأ نوعيطتسي الو اوعاطتسا امف «هلثمب اوتأي نأ ضرألا لهآ

 «قحلل مهرثكأ  ةهارك لاح ىف :ىأ «ةيلاح ةلمج هذه نوكت نأ لمتحي :«نوهراك قحلل مهرتكأو

 . ملعأ هللاو «ةفنأتسم ةيربخ نوكت نأ لمتحيو

 ىلإ ىنوعدتل كنإ :لجرلا لاقف ا :هل لاقف الجر ىقل لَك هللا ىبن نأ انل ركذ :ةداتق لاقو

 «ملسأ» :هل لاقف الجر ىقل هنأ انل ركذو .«اهراك تنك نإو»: یک هللا ىبن لاقف .هراك هل انأ رمأ

 اجر تيقلف «ثعو رعو قيرط ىف تنك ول تيأرا» : هللا ین هل لاقف هيلع. .ربكو فللذ ©" هدعصتق
 :لاقف .معن :لاق «؟"هعبتم تنكأ «ءلهس عساو قيرط ىلإ كاعدف «هبسن فرعتو ءههجو فرعت
 ىلإ كوعدأل ىنإو «هيلع تنك دق ول قيرطلا كلذ نم رعوأ ىفل كنإ ءهديب دمحم سفن ©" ىذلاوف»

 ددم «ملسأ» :هل لاقف ءالجر ىقل ةل ةع هللا ىبن نأ انل ركذو .«هيلإ تيعد ول كلذ نم لهسأ

 كيلإ ىدأ هتنمتئا © اذإو «ءكقدص كننّدَح اذإ امهدحأ كييف تيأرأ» : ةا هللا ىبن هل لاقف «كلذ
 اذإ ىذلا ىاتف لب :لاق .«؟كناخ هتنمتا “” اذإو كبذك كثدح اذإ ىذلا كاتف مأ «كيلإ بحأ وهأ

 .«مكبر دنع متنأ مكاذك» : ايب ” ىبنلا لاقف . ىلإ ىدأ هتنمتئا اذإو «ىنقدص ىنثدح

 حلاصوبأو ءدهاجم لاق :«نهيف نمو ضرألاو تاَوُمّسلا تدَسَفَل مهءاوهأ قحلا علا ولو :هلوقو
 رومألا عرشو «ىوهلا نم مهسفنأ ىف ام ىلإ هللا مهباجأ ول : دارملاو لجو زع هللا وه قحلا :ئدسلاو

 ربخأ امك ءاهفالتخاو مهئاوهأ داسفل :ىأ (نهيف نمو ٠ ضْرألاو تاومّسلا تدسفل# كلذ قفو ىلع

 تَمَحَر نومسقي مهأ» : :لاق مث < «( ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لَن الو ل : مهلوق ىف مهنع
 ةيشخ متكسمأل اذإ يبر ةمحر نئازخ نوكلمت و ىلاعت لاقو [77 «۳۱: فرخزلا] 4كّبر
 ساتلا نوتؤي ال اذِإَف كْلُمْلا نم بيصت ْمُهَل مأ >: لاقو ٠١١[ :ءارسإلا] 4 اًروَتق ناسنإلا ناكو قافنإلا

 .«لوقي» :أ ىف (۳) .«نوردقتفأ» :أ «ف ىف (۲) ا و0
 .هعبتت» :ف ىف )١( .(دعصف :أ «ف ىف (5) . «هتهارک» :ف ىف )٤(

)٩ ۰۸( NEEهللا ىبن» :ف ىف (۱۰) .1نإو»:ف ىف  . 
 .«تاومسلاو ضرألا»:ف ىف )١١(



 888 يب 1/6 )٦۸ تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا

 وه ىلاعت هنأو «مهئاوهأو مهئارآ فالتخاو دابعلا زجع نييبت هلك اذه ىفف ء[۳٥ :ءاسنلا] «اريقت

 هلإ الف ءسدقتو ىلاعت «"'”هقلخل هريبدتو «هردقو هعرشو «هلاعفأو هلاوقأو هتافص عيمج ىف لماكلا

 .هاوس بر الو «هریغ

 . 4نوضرعم مهركذ نع ْمُهَفظ «نآرقلا : ىنعي «مهركذب مهانيتأ لب :لاق مث

 : ىأ «ريخ كبر جارخف» العج :ةداتق لاقو .ارجأ :نسحلا لاق : «اجرخ مهلأست مأ 8 :هلوقو

 بستحت كلذ ىف تنأ لب ,ىدهلا ىلإ مهايإ كتوعد ىلع ائيش الو العج الو ةرجأ مهلأست ال تنأ

 ,[417 :ابس] هللا ىلع الإ يرجأ نإ مك وهف رجأ نم مكتلأس ام لق» :لاق امك ءهباوث ليزج هللا دنع
 ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق ظ :لاقو ء[٦۸: ص] (نيفلكتملا نم انأ امو رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لف » :لاقو

 اوُعَلا موق اي لاق عسي لجر ةنيدملا ًاصقأ نم ءاَجَو» : ىلاعت لاقو ء[۲۳ : ىروشلا] «ىَبرقْلا يف َةَدَوَمْلا الإ
 7١. 7١[. :سي] (نودتهم مهو ارجأ مكلأسي ال نم اوعبنا . نيلسرملا

 لاق «نوبكاتل طارّصلا نع ةرخآلاب نونمْؤي ال نيذّلا نِإو . ميقتسم طارص ىلإ مهوعدتل َكّنِإول : هلوقو
 1 :دمحأ مامإلا

 نب فسوي نع «ناعدج نب ديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح انئدح «ىسوم نب نسح انثدح
 دنع امهدحأ دعقف «ناكلم - مئانلا ىري اميف  هاتأ لي هللا لوسر نأ ؛سابع نبا نع «نآرهم

 .هتمأ لثمو اذه لثم برضا :هسأر دنع ىذلل هيلجر دنع ىذلا لاقف «هسأر دنع رخآلاو «هيلجر

 نوعطقي ام دازلا نم مهعم نكي ملف «ةزاَقَم سأر ىلإ اوهتنا رفس موق لثمك ءهتمأ لثمو هلم نإ :لاقف

 نإ متيأرأ :لاقف «ةربح ةلح ىف لجر مهاتأ ذإ كلذك مه "انيبف ءهب نوعجري ام الو ةزافملا هب

 ةبشعم اضاير مهدروأف «قلطناف .لاق :معن :اولاقف ؟ىنوعبتت ءاور اضايحو «ةبشعم اضاير مكب تدرو

 تدرو نإ ىل متلعجف ءلاحلا كلت ىلع مكفلأ ملأ :مهل لاقف اونمسو اوبرشو اولكأف «ءاور اضايحو

 نم بشعأ اضاير مكيديأ نيب نإف :لاق ىلب:'”"اولاق ؟ىنوعبتت نأ ءاور اضايحو ةبشعم اضاير مكب

 تلاقو .هنعبتنل «هللاو قدص :ةفئاط تلاقف :لاق .ىنوعبتاف «هذه نم ىورأ ىه اضايحو «هذه

 . هيلع ميقن اذهب انيضر دق :ةفئاط

 هللا دبع نب بوقعي انثدح «دمحم نب سنوي انثدح «ريهز انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 هللا ىضر «باطخلا نب رمع نع «سابع نبا نع «ةمركع نع «ديمح نب صفح انثدح «ىرعشألا
 ىنوبلغتو «رانلا نع مله «رانلا نع مله : مكزجحب كسع ىنإ» : دلع هللا لوسر لاق :لاق «هنع

 «ضوحلا ىلع مكطَرَف انأو مكزجح لسرأ نأ كشوأف «بدانجلاو شارفلا مُحاَقَت اهيف نومحاقتو
 ىف لبإلا نم بيرغلا لجرلا فرعي امك «مكئامسأو مكاميسب مكفرعأ ءاتاتشأو اعم ىلع نودرتف

 . ىتمأ بر ىأ «ىموق «بر ىأ :نيملاعلا بر مكيف دشانأف «لامشلا تاذو نيميلا تاذ مكب بّهذیف ءهلبإ

 .«اولاقف» : ىف (۳) .«امنيبف» : ىف (۲) .«هقلخبا : ف ىف )١(

 .(۲۹۷ )١/ دنسملا )٤(



 (76 - 58) تايآلا :نونمؤملا ةروس  سماخلا ءزملاا 5

 «مهباقعأ ىلع ىرقهقلا كدعب نوشمي اوناك مهنإ «كدعب اوثدحأ ام ىردت ال كنإ ءدمحماي :لاقيف

 كلمأ ال :لوقأف .دمحم اي «دمحم اي :ىداني «ءاغث اهل ةاش لمحي ةمايقلا موي ىتأي مكدحأ نفرعألف

 ءدمحيماي :ىداني ءءاَغَر هل اريعب لمحي ةمايقلا موي ىتأي مكدحأ نفرعألو «تغلب دق .ائيش كل

 اهل اسرف لمحي ةمايقلا موي ىتأي مكدحأ نفرعألو تغلب دق ءائيش "7 كلمأ ال :لوقأف .دمحماي

 ىتأي مكدحأ نفرعألو «تغلب دق ءائيش كل كلمأ ال :لوقأف «دمحم ايءدمحماي :ىدانيف «ةمحمح

 : لب دق ائيش كل كلمأ ال :لوقأف :دمحماي ءدمحماي :ىداني «مدأ نم ءاقس لمحي ةمايقلا موي

 ملعأ ال ء«لوهجم ديمح نب صفح نأ الإ ءدانسإلا نسح ثيدح اذه :ىنيدملا نب ىلع لاقو

 . ىمقلا ىرعشألا هللا دبع نب بوقعي ريغ هنع ىور
 هقثوو .حلاص :نيعم نب ىيحي هيف لاقو «قاحسإ نب ثعشأ اضيأ هنع ىور دق لب :تلق

 .نابح نباو ىئاسنلا

 لزق: قوفرحنم نورئاج نولداعل : ىأ 4 نوبكانل طارصلا نع ةرخآلاب تونمؤي ال َنيِذّلا نإوإ : هلوقو

 .اهنع غاز اذإ :قيرطلا نع نالف بكن :برعلا

TSنع ىلاعت ربخي :4 ا ل  
 مهرفك ىلع اورمتسالو هل اوداقنا امل «نآرقلا مهمهف أو مُهَلَلَع حارأ ول هنأب مهرفك ىف "”مهظلغ

 مهو اوُلوتل مهعمسأ ولو مهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولو : ىلاعت لاق امك ‹مھنایغطو مهدانعو
 انير تايآب باذكن الو درن انتل ای اوُاقَفٍرالا ىلع اوفقو ذإ یرت ولو : لاقو «[۲۳ :لافنألا] (نوضرعم
 اولاقو نوبذاَكَل مهّنإو هنع اوهن امل اوداعَل اوذر ولو لبق نم نوحي اوناک ام مهل ادب لب. نينمؤُمْلا نم نوكتو

 «نوكي ال امب ىلاعت هملع باب نم اذهف [19 - ۷ : ماعنألا] «نيثوعبمب نحن امو ايندلا انتايح الإ يه نإ

 ور تک ناک ول

 ادبأ نوكي ال امم وهف ء«ول» هيف ام لك :سابع نبا نع «كاحضلا لاق  [و]

 منع تح اإ ىح و وعر امو مهبل ارئاکسا مف باذعلا ماتتا قلو
 رر اار مشا کاتا يذلا مو كر دری هيف م باّذع اذ اباب

 ييحي يذلا وه وهو © نورشحت هيلِإو ضرألا يف مكأرذ يذلا وهو ©۵ نوركشت م اليلق

 اولاق 09 نولّوألا لاق ام لثم اولاق لب 60 نولقعت الأ راهَّنلاو ليلا فالتخا هلو تيميو

 .«كل كلمأ ال» :أ ءف ىف )١(

 هللا دبع نب بوقعي نع ليعامسإ نب كلام قيرط نم ٠٠١( /۲) ديهمتلا ىف ربلا دبع نباو )40٠( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو (۲)

 .هوحن هب ىرعشألا
 .«تاقث عيمجلا لاجرو .ءاقس ناكم اعشق لمحي :لاق هنأ الإ رازبلاو ريبكلا ىف ىلعي وبأ هاور»:(۸ /) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو

 .أ1 «ف ىف ةدايز () .؟نوكي ناك فيك ناك ولو» :أ ءف ىف (4) .«مهطلغ» :أ ىف (۳)



 ل 0۸۴ - ۷0 تايآلا ::نؤتمؤملا ةروس د سماخلا ءرجلا

 2 0 ري هر

 الإ اذه نإ لبق نم اذه اتؤابآو نحت اندعو دقل 60 نوثوعبمل ان اماظعو ابارت اتو انتم اذئأ

 . 469 نيلرألا ريطاسأ

 مترا اوُناَكَتسا امف ) ءدئادشلاو بئاصملاب مهانيلتبا :ىأ 4باَدَعْلاب مهانذخأ دَقَلو : ىلاعت ,لوقي

 مهلالض ىلع اورمتسا لب «ةفلاخملاو رفكلا نم هيف اوناك امع كلذ مهدر امف : ىأ 4 نوعرضتي امو

 ذإ الولف +: ىلاعت لاق امك ءاوعد ام :ىأ «نوعرضتي امو» ءاوعشخ ام :ىأ 4اوناکتسا امَف .  مهيغو

 :٤١[. ماعنألا] «َنوُلمْعي اوناك ام ناَطْيَشلا مهل نيرو مهبولق تسق نكلو اوعرضت انسأب مهءاج

 ىلع انثدح ءىزورملا ةزمح نب دمحم انثدح .نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ءاج :لاق هنأ ا ا رس ص 0 : ها محال

ET esاذه لَضاَو 510 هن هنأ نع  

 ىنعأ مهللا» ناف اوهان يرق :ىلع اعد 316 ها لور نأ ١ :نيكيحضلا ىف تيدا

 ٩ «فسوي عبسك عبسب مهيلع
 ميهاربإ نب هللا دبع انثدح «بيبش نب ةملس انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نف نجر ناف دنع ني ر یک لا نايك نب سع وب نمو غ ناك ني مع قا
 هللاو هللا ٍباَذَع نم فرط ىف نحن :بهو لاقف ؟هللا دبع ابأ اي رعش نم اتيب كدشنأ الأ :ءانبألا
 اثالث بهو ماصو :لاق«نوعرْضَتُي امو مهبرل اوئاكتسا امف باذعلاب مهاَنذَحَأ دقلو» :لوقي ىلاعت
 «سبجلا انل ثدحأ :ىنعي .انثدحأف انل ثدحأ :لاق ؟هللا دبع ابأ اي موصلا اذه ام :هل ليقف «ةلصاوتم

 . ةدابع ةدايز انثدحأف

 هللا رمأ مهءاج اذإ ىتح :ىأ «نوسلبم هيف مه اذ ديدش باذع اذ بَ مهيلَع اتحتف اَذإ ئّتح» : هلوقو
 لك نم © اوُسَلِبأ كلذ دنعف «نوبستحي اونوكي مل ام هللا باقع نم مهذخأو ةتغب ةعاسلا مهتءاجو

 .مهؤاجرو مهلامآ تعطقناو ءةحار لك نم اوسيأو «ريخ

 لوقعلا ىهو «ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مهل لعج نأ ىف هدابع ىلع هتمعن ىلاعت ركذ مث

 هللا ةينادحو ىلع ةلادلا تايآلا نم نوكلا ىف امب نوربتعيو «ءايشألا اهب ') نوكردي ىتلا «موهفلاو

 . ءاشي امل راتخملا لعافلا هنأو «ىلاعت

 .)110۲) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۱)

 . نع :أ ف یف )۲(

 .هنع هللا ىضر داو م نبا ثيدح نم )؟Y4A( مقرب ملسم حيحصو 2( مقرب ىراخبلا حيحص فرف]

 .«نوكردت» :ف ىف )١( .«اوسيأ» :أ ىف (0) .«ىنثدحال :أ ءف ىف (4)



SE REY Ig a سس ا 

 رثكأ امو » هلوقك ٠ «مكيلع هب معنأ ام ىلع هلل مكركش لقأ امو : ىأ (نورکشت ام اليلقإ : هلوقو

 ٠١7[. :فسوي] «نيدمؤمب تصرح ولو سالا
 راطقأ رئاس ىف مهل هئرذو ةقيلخلا ةئرب ىف ءرهاقلا هناطلسو ةميظعلا هتردق نع ىلاعت ربخأ مث

 نيرخآلاو مهنم نيلوألا عمجي ةمايقلا موي مث ءمهتافصو مهتاغلو مهسانجأ فالتخا ىلع «ضرألا

 الإ ءاريقح الو اليلج الو «ىثنأ الو اركذ الو ,ءاريبك الو اريغص مهنم كرتي الف «مولعم موي تاقيم

 فالتخا هلو 9 «ممألا تيميو ممرلا ىيحي ت بو يبحي يذلا وهو ) لاق اذهلو ؛هأدبأ امك هداعأ

 ال نابقاعتي ءاثيثح ابلط رخآلا بلطي امهنم لك ءراهنلاو ليللا ريخست هرمأ نعو :ىأ (راهثلاو ليلا
 قباس ليلا الو رمَقْلا كردت نأ اهل يغني سمّشلا ال $ : ىلاعت هلوقك ءامهريغ نامزب ناقرتفيالو «نارتفي

 .[4 ٠ :سي] «نوحَبسَي كلف يف لكو راها

 لك رهق دق ىذلا «ميلعلا زيزعلا ىلع مكلدت لوقع مكل سيلفأ :ىأ «نولقعت الفَأ ظ : هلوقو

 .ءىش لك هل عضخو «ءیش لك زعو «ءیش

 لاق ام لم اولاق لب >: نيبذكملا نم مهلبق نم اوهبشأ نيذلا «ثعبلا ىركنم نع اربخم لاق مث

 ىلإ مهتروريص دعب كلذ عوقو نودعبتسي ىنعي 4 نوثوعبمل انن اماظعو ابارت انو انتم اذئأ اولاق . نولوألا

 «لاحم ةداعإلا (١)[نأ] :نونعي «نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ لبق نم اذه انؤابآو نحن اندعو دق ١) «ىلبلا

 ىلاعت هلوقك مهنم بيذكتلاو راكنإلا اذهو .مهقالتخاو نيلوألا بتك نع اهاقلت نم اهب ربخي امإ

 مه اذإَف . .ةدحاو ٌةَرْجَر يه امنا . ةرساخ ٌةَرَك اذإ كلت اوُناَق . 0 :مهنع ارابخإ

 ميصخ وه اذإَف ةفط نم هانقلخ نأ ناسنإلا ر مَ َوَأ : ىلاعت لاقو ١١ ١4[« :تاعزانلا] «ةرهاسلاب

 وهو ةرم لوأ اهآشنأ يذلا اهييحي لق . ل نيبم

 .[/4 _ VY : سي] 4ميلع قّلخ لكَ

 جام

 ۵ ةنورّكذت الَقأ لف هلل نولوقيس «» نوملعت مشنك نإ اهيف نمو ضرألا نمل لق

 نم لق 9 نوقت الأ لق هلل نولوقيس 65 ميظعلا شْرَعْلا برو عْبسلا تاَوَمّسلا بر نم

 ناف لف هلل نولوقيس 9 نومّلعت مك نإ هيلع راجي الو ريجي وهو ءيش لك توکم هديب

 . © 69 َوِبذاَكَل مهّنإو قحلاب مهانيتأ لب 69 نورحسُت
 ءوه الإ هلإ ال ىذلا هنأ ىلإ دشريل «كلملاو فرصتلاو قلخلاب هلالقتساو «هتينادحو ىلاعت ررقي

 نيكرشملل لوقي نأ هلم دمحم هلوسرل لاق اذهلو ؛هل كيرش ال هدحو هل الإ ةدابعلا ىغبنت الو

 ىف هعم اوكرشأ دقف اذه عمو «اهيف هل كيرش هل هنأو ‹ ةيبوبرلاب هل نيفرتعملا «هريغ هعم نيدباعلا

8 

 .أ نم ةدايز )١(



 ت ا تانآلا : نرقمكملا ةزوس م ناال

 ءائيش نوكلمي الو ءًائيش نوقلخي ال مهودبع نيذلا نأ مهفارتعا عم «هعم هريغ اودبعف «ةيهلإلا

 (ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام :ىفلز هيلإ مهنوبرقي مهنأ اودقتعا لب «ءىشب نودبتسي الو
TF kreل  A00 ا  

 نم اهيف نمو اهقلخ ىذلا اهكلام نم :ىأ «اهيف نمو ضرألا نمل لق# :لاقف «[” :رمزلا]

 : ىأ «هّلل نولوقيس . نوملعت متنك نإ 8 تاقولخملا فونص رئاسو «تارمشلاو تاتابنلاو تاناويحلا

 ال :ىأ] * نورّكذت الفَأ لق »8 "كلذ ناك اذإف .هل كيرش ال هدحو هلل كلذ نأب كل نوفرتعيف

 ا قررا ا زل :ةدانغلا ی ا ون

 نم هيف اب ىولعلا ملاعلا قلاخ وه نم :ىأ «ميظعلا شرعلا برو عبسلا تاومسلا بر نم لق»
 شرعلا بر وه نمو «تاهجلاو اهنم راطقألا رئاس ىف هل نيعضاخلا ةكئالملاو «تارينلا بكاوكلا

 هللا لوسر نع «دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك «تاقولخملا فقس وه ىذلا : ىنعي « ميظعلا

 . "”ةبقلا لثم هديب راشأو «اذكه هتاومس ىلع هشرع 2” نإ «كلذ نم مظعأ هللا نأش» :لاق هنأ كي

 الإ ىسركلا ىف نهنيب امو نهيف امو عبسلا نوضرألاو عبسلا تاومسلا ام» :رخآلا ثيدحلا ىفو

 :* (ةدلفلا كلت ىف ةقلحلا كلت شرغلا ىلإ ةبسلاب هيف امب ىسركلا نإو «ةالف ضراب ةاقلم ةقلحك

 فلأ نيسمخ ةريسم بناج ىلإ بناج نم شرعلا ىرطق نيب ام ةفاسم نإ :فلسلا ضعب لاق اذهلو

 e فلأ نيسمخ ةريسم ةعباسلا ضرألا نع اهعافتراو] «ةنس

 ءامسلا نيب قلعملا ليدنقلاك «شرعلا ىف ضرألاو تاومسلا نإ :رابحألا بعك نع شمعألا لاقو

 .ضرألاو

 .ةالف ضرأ ىف ةقلحك الإ شرعلا ىف ضرألاو تاومسلا ام :دهاجم لاقو

 رامع نع «ىروثلا نايفس ' انثدح «عيكو انثدح «ملاس نب ءالعلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 .هردق دحأ ردقي ال شرعلا : لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «نيطبلا ملسم نع« 077 تهدلا

 ت

 . "لجو زع هللا الإ : ةياور ىفو

 ر ءارمح ةتوقاي نم شرعلا :فلسلا ضعب لاقو

 شرعلا بر ا :ةروسلا رخآ ىف لاقو :ريبكلا :ىنعي (ميظعلا شرعلا بروإ :انهاه لاق اذهلو
 .«كلذك» :أءف ىف (۳) .«امو»:أءف ىف (۲) .أطخ وهو «اغنإ» :أ ىف )١(

 .«قازرلا» :ف ىف )١( .«قيلي» :أ ىف (0) .أ «ف نم ةدايز (6)

 .(نال »: ف ىف (۷)

 .هنع هللا ىضر معطم نب ريبج ثيدح نع (41777) مقرب دواد ىبأ ننس (4)
 نبا ةياور نم قبس دقو «هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع هيبأ نع ديز نبا نع بهو نبا قيرط نم (544/0) هريسفت ىف ىربطلا هاور (4)

 .دعرلا ةروس نم :٠ ةيآلا ريسفت دنع هيودرم

 .«ىبهذلا»:أ ىف (۱۲) .؟نع»:أ ىف )١١( .أ نم ةدايز )٠١(

 نع نايفس نع دلخم نب كاحضلا قيرط نم (۲۸۲/۲) كردتسملا ىف مكاحلاو ١١4( ق) شرعلا ةفص ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (۳)

 .ىبهذلا هرقأو «هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :مكاحلا لاقو ءهب ىنهذلا رامع



 GRD E o ns نانا ا بفعل ل حبلا و

 اذهلو ؛رهابلا نسحلاو ءولعلاو عاستالا ىف ةمظعلا نيب شرعلا عمج دقف .ىهبلا نسحلا :ىأ *ميركلا

 .ءارمح ةتوقاي نم هنإ :لاق نم لاق

' 00 52 
 .ههجو رون نم شرعلا رون ءراهن الو ليل هدنع سيل مكبر نإ :دوعسم نبا لاقو

 شرعلا برو تاومسلا بر هنأب  نوفرتعت متنك اذإ :ىأ «نرقتت الفأ لق هلل نولوقيس # : هلوقو

 ؟هب مككارشإو هريغ هعم مكتدابع ىف «هباذع نورذحتو هباقع نوفاخت الفأ «ميظعلا

 قاحسإ انثدح :«رابتعالاو ركفتلا» باتك ىف ىشرقلا ايندلا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ لاق

 لوسر ناك :لاق رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع ىنربخأ «رفعج نب 7 هللا دبع انربخأ «ميهاربإ نبا

 لاقف ءامنغ ىعري اهل نبا اهعم ءلبج سأر ىلع ةيلهاجلا ىف تناك ةأرما نع ثدحي ام ًاريثك اَ هللا

 ؟ىنقلخ نمف :لاق .هللا :تلاق ؟ىبأ قلخ نمف :لاق .هللا :تلاق ؟كقلخ نم «هامأ اي :اهنبا اهل

 نمف :لاق .هللا :تلاق ؟ضرألا قلخ نمف :لاق .هللا :تلاق ؟ءامسلا قلخ نمف :لاق . هللا :تلاق

 ىقلأ مث انأش هلل عمسأ ىنإف :لاق . هللا :تلاق ؟منغلا هذه قلخ نمف :لاق .هللا :تلاق ؟لبجلا قلخ

 .ثيدحلا اذه انثدحي ام ًاريثك هيم هللا لوسر ناك :رمع نبا لاق

 فيدخل اذهب اتد امارت مع نبا ناك رايد نب هلا ذيع لاق

 هيف اوملكت دقو «ىنيدملا نب ىلع مامإلا دلاو «ىنيدملا رفعج نب ” هللا دبع هدانسإ ىف :تلق
 . "7هلعأ هللاف

 ,[0 :دوه] «اهتيصانب ذخآ وه ألإ ةّباد نم ام .كلملا هديب :ىأ «ءيش لك توكلم هديب نم لق»
 نيميلا ىف دهتجا اذإ ناكو ««هديب ىسفن ىذلاو ءال» :لوقي هَ هللا لوسر ناكو .اهيف فرصتم :ىأ

 نإ هيلع راجي الو ريجي وهو» «فرصحملا كلاملا قلاخلا هناحبس وهف ««بولقلا بلقمو ءال» : "لاق

 نأ هنود نمل سيلو «هراوج ىف رَّفْخُي ال ءًادحأ راجأف مهيف ديسلا ناك اذإ برعلا تناك 4نومّلعت متنك

 ىذلا ميظعلا ديسلا وهو :ىأ هيلع راجي الو ريجي وهوإ : هللا لاق اذهلو هيلع تاتفي الثل «هيلع ريجي

 N e SS عنامي ال ىذلا ءهمكحل بقعم الو «رمألاو قلخلا هل ىذلا ءهنم مظعأ ال

 ال :ىأ «[۲۳ :ءايبنألا] 4نولأسي مهو لعفي اًمع لأسي ال » :هللا لاقو «نکی مل اشي مل امو «ناک
 نع نولأسي مهلك قلخلاو 50 هتمكحو هتزعو «هتبلغو هرهقو .هئايربكو هتمظعل ؛ لعفي امع لئسي

 . هللا ديبع» : ءف ىف (۳) .«نوفرعت» :أ ىف (۲) .«قوف»:أ ىف )١(

 . هللا ديبع»:أ ىف (5) .«ناکو» :ف ىف )٤(

 ثدحي ال ظوفحم ريغ» :لاقو هب رفعج نب هللا دبع نع ليئارسإ ىبأ نب قاحسإ قيرط :نم (۱۷۸ )٤/ لماكلا ىف ىدع نبا هاورو )١(

 .ةمئألا دنع فيعض ىنيدملا رفعح نب هللا دبعو «رفعج نب هللا دبع ريغ رانيد نبا نع هب

 .«هلدعو هتمکحو» :أ ءف ىف (9) . هللا ءاش امو» :أ ءف ىف (۸) .(لوقي» : ىف (۷)



 ها )٩۱« ٩۲( ناتيآلا :نوئمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا

 .[9 47 :رجحلا] «نولمعي اوناك مَع . نیعمجأ مهَتلَأاسَنَل كيرف : ىلاعت لاق امك , مهلامعأ

 هللا وه هيلع راجي الو ريجي ىذلا ميظعلا ديسلا نأ نوفرتعيس :ىأ 4 هلل نولوقّيس» : هلوقو
 هريغ هعم مكتدابع ىف مكلوقع بهذت فيكف :ىأ  نورحست ناف لُق# هل كيرش ال هدحو «ىلاعت

 .كلذب مكملعو مكفارتعا عم

 ةحيحصلا ةلدألا انمقأو «هللا الإ هلإ ال هنأب مالعإلا وهو .4ّقحْلاب مهانيتأ لب» : ىلاعت لاق مث
 ىلع مهل لید الو «هريغ هّللا عم مهتدابع ىف : ىأ 4 نوبذاكل منول «كلذ ىلع ةعطاقلا ةحضاولا

 حلقي ال هَّنِإ هبر دنع هباسح امن هب هَل ناهرب ال َرخآ اه هللا عم عدی نمَو» :ةروسلا رخآ ىف لاق امك /( كلذ

 امنإو ءلالضلاو كفإلا نم هيف مه ام ىلإ مهداق ليلد نع] كلذ نولعفي ال نوكرشملاف ,4تورفاكْلا

 ىلع انو ةمأ ىلع انءابآ اندَجَو اإل :اولاق امك «لاهجلا ىرايحلا مهفالسأو مهئابآل اعابتا “ [كلذ نولعفي

 YT] :فرخزلا ] (نودتقم مهراثآ

 e م قو

 ىلع مهضعب العلو قلح امب هَلِإ لك بهذ اذإ هَلِإ نم هعم ناك امو دلو نم هللا َدَحَنا امل

 . 4 © نوكر شي مع ئَلاعتق ةداهشلاو بْيعْلا ملاع 0 توفصي اّمَع هللا ناحبس ضعب

 هعم ناک امو دلو نم هلا َدحَنا امل : لاقف ءكلملا ىف كيرش وأ دلو هل نوكي نأ نع هسفن ىلاعت هزني

 مهنم لك درفنال «ةهلآلا ددعت ردق ول : ىأ « ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلإ لك بهذ اذإ ِهّلِإ نم

 ىلفسلاو ىولعلا ملاعلا نم لك «قستم مظتنم دوجولا نأ دهاشملاو .دوجولا مظتني ناك امف «قلخي امب

 لك ناكل مث [” : كلملا] 4 تواقت نم َمَحّرلا قلَح يف ئرت ام «لامكلا ةياغ ىف «ضعبب هضعب طبترم
 هنع اوربعو ىنعملا اذه اوركذ نوملكتملاو . ضعب ىلع مهضعب ولعيف «هفالخو رخآلا رهق بلطي مهنم

 نإف «هنوكس رخآلا دارأو مسج كيرحت دحاو دارأف ءادعاصف ناعناص ضرف ول هنأ وهو «عنامتلا ليلدب

 امهيدارم عامتجا عنتميو ءًازجاع نوكي ال بجاولاو «نيزجاع اناك امهنم دحاو لك دارم لصحي مل

 نود امهدحأ دارم لصح نإ امأف ءالاحم نوكيف ءددعتلا ضرف نم الإ لاحملا اذه ءاج امو .داضتلل

 نوكي نأ بجاولا ةفصب قيلي ال هنأل ؛ًانكمم بولغملا رخآلاو «بجاولا وه بلاغلا ناك ءرخآلا

 نوملاظلا لوقي امع :ىأ « نوفصُي اّمع هللا ناحبس ضعب ىلع مهضعب العلو » :لاق اذهلو ؛اروهقم

 1 1 .اريبك اولع كيرشلا وأ دلولا مهاوعد ىف نودتعملا

 مع ىلاعتف» «هنودهاشي امو تاقولخملا نع بيغي ام ملعي :ىأ 4 ةداهشلاو بيغلا ملاع»
 ا نودع الو نرناطلا نرم تعالج عو نلاعتو هوقو نيدعت >4 هوك رشي

 .أ ف نم ةدايز (۲ «)



 OAD ةوستلا روعه ag اإ

 ىلع اّنِإو 6 نيملاظلا مْوَقْلا يف ينلعجت الف بر 69 نودعوي ام يتيرت اّمِإ ب بر لق

 © نوفصي امب مّلعُأ نحن ةَيسلا نسحأ يه يتّلاب عقدا 62) نورداقل مهدعت ام كير نأ

 . 4 ۵ نورضحي نأ بر كب ذوعأو 69 نيطاّيشلا تامه نم كب ذوعأ بر لقو

 ام ينيرت اَمِإ بر 8 :مقنلا لولح دنع ءاعدلا اذهب وعدي نأ '' ا ًادمحم هيبن] ارمآ ىلاعت لوقي

 هاور ىذلا Gs كلذ: داف اود مهتبقاع نإ ی | «نودعوي

 E «نوتفم ريغ كيلإ ىنفوتف ةنتف موقب تدرأ اذإو» :- هححصو - ىذمرتلاو دمحأ مامإلا

 مقنلا نم مهب " لحن ام كانيرأل انش ول :ىأ (نورداقل مهدعن ام كيرن نأ ىلع انإو# : هلوقو

 .نحملاو ءالبلاو

 بلجتسيل < ءىسي نم ىلإ ناسحإلا وهو « سانلا ةطلاخم ىف عفانلا قايرتلا ن ارم لاق مث

 یف لاق امك اذهو , (ةكيسلا نسحأ يه ينب عقدا 9 : لاقف « ةبحم et ةقادص هتوادع دوعتف «هرطاخ

 نيذّلا الإ اهاَقَلي امو . ميمح يلو هناك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإَف نسحأ يه يتلاب عقدا :  ىرخألا ةيآلا

 وأ ةلصخلا وأ ةيصولا هذه مهلي ام ىأ :["ه 5*2 :تلصف] 4 ميظع ظح وذ ًالإ اهاَقلي امو اوربص

 امو# ‹ حيبقلا مهيلإ مهئادسإ عم ليمجلاب مهولماعف «سانلا ىذأ ىلع :ىأ «اوربص َنيِذَّلا الإ » ةفصلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ « ميظع ظَح وذ الإ اهاَقَل

 ال مهنأل «نيطايشلا نم ذيعتسي نأ هرمأ : 4 نيطايشلا تاَرَمَه نم كب دوعا بر لقو » :هلوقو

 . فورعملاب نوداقني الو «ليحلا مهعم 2” عفنت

 ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ» :لوقي ناك ةي هللا لوسر نأ ةذاعتسالا دنع انمدق دقو

 , "7هقفتو و هو ةزمه نزف ء ميجرلا

 ءادتبا ىف هللا ركذب رمأ اذهلو ؛ىرمأ نم ءىش ىف : ىأ 4 نورضحي نأ بر كب ذوعأو # :هلوقو

 ىور اذهلو ؛رومألا نم كلذ ريغو «حبذلاو عامجلاو لكألا دنع 2" نيطايشلل ةدرطم كلذو - رومألا

 . “«توملا دنع ناطيشلا ىنبطختي نأ كب ذوعأو «قرغلا

 « هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «قاحسإ نب دمحم انربخأ «ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .أ ف نم ةدايز )١(

 «حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو ءهنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ثيدح نم (737275) مقرب ىذمرتلا ننسو )١/ ۲٤۳( دنسملا (۲)

EE)عفني ال»:أ ءف ىف (5) .«ةيصولا وأ ةلصخلا»: ف ىف (4) ». 

 . ةحتافلا ةروس ريسفت دنع ةذاعتسالا رظنا (0

 .«ناطيشلل» :ف ىف (۷)
 .(581١؟) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)



 ےک ےس حس بع ان 0 عا نوازل ور مالا لا

 ذوعأ «هللا مساب» :عزفلا نم «مونلا دنع نهلوقي تاملك انملعي هي هللا لوسر ناك :لاق هدج نع

 :لاق «نورضحي نأو نيطايشلا تازمه نمو «هدابع رش نمو «هباقعو هبضغ نم ةماتلا هللا تاملكب

 لقعي ال اريغص مهنم ناك نمو «همون دنع اهلوقي نأ هدلو نم غلب نم اهملعي ورمع نب هللا دبع ناكف

 .هقنع ىف اهقلعف «هل اهبتك ءاهظفحي نأ

 ني + ضلمرتلا لاو ىاختا نب دعم .ثيدح الا و اواو هداف ونأ روو

 . بیرغ

 الك تكرت اميف احئاص لمعأ يلا 5 نوم را بر لاف توملا مهدحأ ءاجاذإ حو

 . © 0-) نونعبي موي ىلإ خررب مهئارو نمو اهلئاق وه ةملك اهن
 مهليقو «ىلاعت هللا رمأ ىف نيطرفملا وأ نيرفاكلا نم .توملا دنع رضتحملا لاح نع ىلاعت ربخي

 بر 3: لاق اذهلو ؛هتايح ةدم ىف هدسفأ ناك ام حلصيل ءايندلا ىلإ ةعجرلا مهلاؤسو «كلذ دنع

 يتأي نأ لبق نم مُكاَنقَو ام نم اوُقفنأَو ) : : ىلاعت لاق امك الك تْكَرت اميف احلاص لمعأ لعل نوعجرا
 اذإ سقت هللا رَخَوي نلو . َنيحلاّصلا نم نكأو قدصأَف بيرق لجأ ىلإ ينترخأ الول بر لوقيف توملا مكدحأ

 ُباَدَعْلا مهيتأَي موي سانا رذنأو» : ىلاعت لاقو ء.[١١ ٠. : نوقفانملا] «نوُلمعت امب ريبخ هّللاو اهلج ءاج

 مك ام لبق نم ممسفأ اوئوکت مل وأ لسا عنو كتوعد بج بيرق لجأ ىلإ اخ ابر اوُمَلَظ نيا لو
 نير لسر تءاج دق لبق نم هوس نيذلا لوقي هليوأَ يتأَي موي $ : ىلاعت لاقو :٤٤[« ميهاربإ]4ٍلاوز نم
 لاقو ۳ : فارعألا] لمعت انك يذلا ريغ لمعتف درن وأ انل اوعفشيف ءاعفش نم اَنَل لهف قحاب

 نإ احلاص لمعت انعجراف انعمسو انرصبأ ابر مهر دنع مهسوءر اوسكات نومرجملا ذإ ئرت ولو# : ىلاعت
 تايآب بلحن الو درن انتي اي اولاقف ِراَلا ىلع اوفقو ذإ ئرق ولو : ىلاعت لاقو e[Y : ةدجسلا] (نونقوم

 «نوبذاَكل مهّنإو هنع اوهن امل اوداعل اودر ولو لبق نم نوفخی اوناک ام مھ ادب لب . نينمؤملا نم نوكنو ابر

 « ليبس نم درم ى له نولوقي باذعلا اور اّمَل نيملاظلا ىرتو» : ىلاعت لاقو ء[۲۸ ء۲۷ :ماعنألا]

 نم جورخ لإ له انبوندب اتفرتعاف نيتنلا انتيبحأو نيتنفا انتمأ ار اوُاَق : ىلاعت لاقو ء[٤٤ :ىروشلا]

 ۱ : رفاغ] «ريبكلا يلعلا هلل مكحلاف اونمؤت هب كرشي نإو مترفك هدحو هللا يعد اذ هنأ كلذ . لیبس

 ام مكرمعن مل وأ لمعت انك يذلا ريغ احلاص لمعت انجرخأ اتبر اهيف نوخِرَطصَي مهو : ىلاعت لاقو 1۲

 نولأسي مهنأ ىلاعت ركذف ء[۳۷: رطاف] (ريصت نم نيملاظلل اَمَف اوفوذف ريدنلا مكءاجو رك ذت نم هيف رك ذي
 ىلع نوضرعي نيحو «رابجلا ىلع ضرعلا تقوو روشنلا مويو ءراضتحالا دنع «نوباجي الف «ةعجرلا

 . ميحجلا باذع تارمغ ىف مهو «رانلا

 بلط ام ىلإ هبيجن ال :ىأ ءرجزو عدر فرح :الك :4 اهلئاق وه ةملك اَهْنِإ الك » :انهاه : هلوقو
 .هنم لبقن الو

 )١( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلاو (”0784) مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۸۹۳) مقرب دواد ىبأ ناسو (۱۸۱/۲) دنسملا )٠١551(.



 ٠١٠١١( «99) ناتيآلا :نونمؤملا ةروس  سماخلا ءزحلا _ .:4:

 ال اهلوقي نأ دبال ىأ :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق :4 اهلئاق وه ةملك اهن الك : هلوقو

 . ملاظ رصتخم لك ةلاحم

 احلاص لمعيل عوجرلا هلاؤس :ىأ «ةملك اهنأل :ىأ ,«الك»:هلوقل ةلع كلذ نوكي نأ لمتحيو

 لاق امك .هذه هتلاقم ىف بذكي ناكلو ءاحلاص لمع امل در ولو ؛هعم لمع ال لوقو ا

 .«نوبذاكل مهّنِإو هنع اوهن امل اوداَعَل اودر ولو » : ىلاعت

 احلاص َلَمعَأ يلع . نوعجرا بر لاق توَمْلا مهدحأ ءاج اذإ تح : ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو
 . 4 اهئاق وه ةملك اَهنِإ الك : الق : لاق( تکرت امیف

 (7١بذك :لوقي امنإف ..«الك# :لوقي هللا تعمس اذإ :ةَرْمغ ىلوم هللا دبع نب رمع لاقو

 لزنيل :لوقي دايز نب ءالعلا ناك :لاق :«توَمْلا مهدحأ ءاج اَذإ ئَّتح# : ىلاعت هلوق ىف ةداتق لاقو
 . لجو زع هللا ةعاطب لمعيلف «هلاقأف هبر لاقتساف «توملا هرضح دق هنأ هسفن مكدحأ

 ةعاطب لمعيف عجري نأ ىنمت نكلو «ةريشع ىلإ الو لهأ ىلإ عجري نأ ىنمت ام هللاو :ةداتق لاقو

 .هوحن ىظرقلا بعك نب دمحم نعو . هللاب الإ ةوق الو اهب اولمعاف طرفملا رفاكلا ةينمأ اورظناف « هللا

 ضايع نبا: ىنعي - ليضف انثدح «فسوي نب دمحأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نب دمحم لاقو

Eرفاكلا :ىنعي عضو اذإ : :لاق ةريره ىبأ نع «مزاح ىبأ نع هاف رصم نب الط قع  - 

 دق :لاقيف :لاق .احلاص لمعأو بوتأ نوعجرا «بر :لوقيف :لاق . رانلا نم هدعقم ىريف «هربق ىف

 هيلإ '"!ىؤهت :«عزفيو ماتي «شوهتملاك وهف :لاقأ هرب هيلع قيضيف + لاق :ارمعم تنك ام ترمع

 .اهبراقعو اهتايحو ضرألا ماوه

 و نب ىلع انثدح ءمامت نب رب ةملس ىنثدح «ىلع نب ورمع انثدح ۰ ىبأ انثدح : ًاضيأ لاقو

 مهيلع (9 لحخدت !!روبقلا لهأ نم ىصاعملا لهأل ليو :تلاق اهنأ «ةشئ ئاغ نع: اسلا د دعس نق
 ىف '*' ايقتلي ىتح هناصرقي «هيلجر دنع ةيحو «هسأر دنع ةيح - مهد : :وأ - دوس تايح مهروبق ىف

 .4 نونعبي موي ىلإ خزرب مهئارو نموإ» : ىلاعت هللا لاق ىذلا خزربلا ىف باذعلا كلذف «هطسو

 .مهمامأ :ىنعي : € مهئارو نمو# :ىلاعت هلوق ىف هريغو حلاص وبأ لاقو

 .ةرخآلاو ايندلا نيب ام زجاحلا : خزربلا :دهاجم لاقو

 نولكأي ايندلا لهأ عم 9 اوسيل «ةرخآلاو ايندلا نيب ام : خزربلا :بعك نب دمحم لاقو

 .مهلامعأب نوزاجي ةرخآلا لهأ عم الو «نوبرشيو

 موي ىلإ نوميقم مهف «ةرخآلا ىف مه الو ءايندلا ىف مه ال ءرباقملا : خزربلا : رخص وبأ لاقو

 .ادیزی»:آ ىف (۳) .«ىوهيو) :أءف ىف (۲) .«تبذك»:ف ىف )١(

 .؟سيلا :أ ءف ىف )١( .«ايقتلت ىتح هناصرقت» : ف ىف (0) .«لخدي»:أ «ف ىف )٤(



 و ب 081:7 تايآلا نومول ا ةروش د سماخلا ورحل ا

* 

 . نوثعبي

 :لاق امك «خزربلا باذعب ةملظلا نم نيرضتحملا ءالؤهل ديدهت :4خزرب مهئارو نمو 8 :هلوق ىفو

 .[۱۷: ميهاربإ] (ظيلغ باذع هئارو نمو ا :لاقو ٠١[ : ةيئاجلا] منهج مهئارو نم $

 الفا :ثيدحلا ىف ءاج امك «ثعبلا موي ىلإ باذعلا هب رمتسي :ىأ 4 نوثعبي موي ىلإ 8 : هلوقو
 رال ىف ىا ا ينعي لاو

 مص اص وم

 م يدم و مم 2 و 2و م مم م هنيزاوم تلقت نمف ( om َنوُلاَسَتي الو ذئموي مهنيب باسنأ الف ٍروّصلا يف خفن : اذإف

 منهج يف مهسفنأ اورسخ نيل كلوا هنيزاوم تفح نمو 009 نوحلفملا مه كتوأف

 . 4 9-6 نوحلاك اهيف مهو راَثلا مههوجو حفلت © نودلاخ

 ال :ىأ «مهنيب باسنأ الف 8 ءروبقلا نم سانلا ماقو ءروشنلا ةخفن روصلا ىف خفن هنأ ىلاعت ربخي
 .اميمح میمح لاسی الو : ىلاعت هللا لاق «هیلع یوی الو «هدلول دلاو ىثري الو ءذئموي باسنألا عفنت

 رازوألا نم هيلع ناك ولو «هرصبي وهو هبيرق بيرقلا لأسي ال :ىأ[ ١١٠ : جراعملا] © مهنورصمي

 جاج .نرو: هنعب لمح الو: هيلإ د ا ناك هيلع سانلا زعأ وهو ءهرهظ لقثأ دق ام

 رذئموُي مهتم ئرما لكل . هينبو هتبحاصو . هيبأو هَمأو . هيخأ نم ءرَمْلا رفي موي 8: ىلاعت هللا لاق ‹«ةضرعب
oa 

 .[۳۷ - 74 :سبع] € هينغي نأش

 هل ناك نم الأ :دانم ىدان مث نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج ةمايقلا موي ناك اذإ :دوعسم نبا لاقو

 تثإو هتجوز وأ هدلو وأ هدلاو ىلع قحلا هل نوكي نأ ا حرفيف :لاق :هقح ذخأيلف ئجيلف ةملظم

 (نولءاستي الو ذئموي مهنيب باسنأ الف روصلا يف خفن اذإَف > :هللا باتك ىف كلذ قادصمو ءاريغص ناك
 . متاح ىبأ نبا هاور

 ٠ :لاق هنع هللا ىضر  ةَمَرْخَم نبا وه  روسملا نع «عفار ىبأ نب هللا ديبع نع «ةمرخم نب روسملا تنب
 باسنألا نإو ٠ "اهطسبي ام ىنطسيو ءاهضبقي ام ىتضبقي «ىنم ةعضب ةمطاف :ِهلَج هللا لوسر لاق
 کک ا 3€( ا
 اتو بس و ىبسن ريغ ةمايقلا موي عطقنت

 «ىنم ةعضب ةمطاف» : لاق هيك هللا لوسر “نأ روسملا نع نيحيحصلا ىف لصأ هل ثيدحلا اذه

 )١( ؟بيرغ نسح ثيدح» :لاقو «هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۱۰۷۱) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور .

 .؟عطقنم» :أ ىف (:) .«اهطشني ام ىنطشنيو اهضيفي ام ىنضيفي» : ىف (۳) .«هللاو حرفيف» :أ ىف (۲)
 , 07377 /4) دنسملا (6)

 .«نعال :أ «ف ىف (5)



ED N o a كفا زلات e 

 . '(اهاذآ ام ىنيذؤيو «اهبار ام ینبیری

 ىبأ نب ةزمح نع «دمحم نب هللا دبع نع «ريهز انثدح ءرماع وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نإ :نولوقي لاجر لاب ام»: ربنملا اذه ىلع لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ نع «ىردخلا ديعس

 اهيأ - ىنإو «ةرخآلاو ايندلا ىف ةلوصوم ىمحر نإ هللاو «ىلب ؟هموق عفنت ال كك هللا لوسر محر

 نالف / :هوخأ لاقو] «نالف نب نالف انأ هللا لوسراي :لجر لاق «متئج “” اذإ ءمكل طرف  سانلا

 EN متددتراو ىدعب متثدحأ مكنكلو «تفرع دقف بسنلا امأ» :مهل لوقأف 7 [نالف نبا

 هنأ :هنع هللا ىضر «هنع ةددعتم قرط نم« باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ دنسم ىف انركذ دقو

 تعمس ىنأ الإ ىبام  هللاو  امأ :لاق ءامهنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع تنب موثلك مأ جوزت امل

 .«ىبسنو ىببس الإ «ةمايقلا موي عطقنم هنإف بستو ببس لك» : لوقي دلك هللا لوسر

 ا اا ااو شياو اک و مثيهلاو:نازبلاو «قتاربطلا 29 هور

 ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقف ؛هنع هللا ىضر ءاماركإو ًاماظعإ ؛افلأ نيعبرأ اهقدصأ هنأ انركذو

 :ىوغبلا مساقلا ىبأ قيرط نم - يم هللا لوسر تنب بنيز جوز - عيبرلا نب صاعلا ىبأ ةمجرت

 دمحم نع «ديزي نب ميهاربإ نع «مالسلا دبع نب ميهاربإ انثدح «عطقألا نب رمع نب ناميلس انثدح

 ةمايقلا موي عطقني رهصو بسن لك »: ةي هللا لوسر لاق :لوقي رمع نبا تعمس «رفعج نب دابع نبا

 دبع نع «هيبآ نع «ةورع نب ماشه نع «فيس نب رامع قيرط نم اهيف ىورو. *«یرهصو ىبسن الإ

 «مهنم دحأ ىلإ جوزتي الو «ىتمأ نم دحأ ىلإ جوزتأ الأ لجو زع ىبر تلأس»:اعوفرم ورمع نب هللا

 هللا دبع نع «ليعامسإ نع «فيس نب رامع ثيدح نمو « كلذ ىناطعأف «ةنجلا ىف ىعم ناك الإ
 فرد نبا

 ولو هتائيس ىلع هتانسح تحجر نم :ىأ «نوحلقملا مه كلوُأَف هنيزاوم تلقت نَمَفل : هلوقو
 . سابع نبا هلاق «ةدحاوب

 . ةنجلا اولخدأو رانلا نم اوجنف اوزاف نيذلا :ىأ «نوحلقملا مه كتلوأف»

 )١( مقرب ملسم حيحصو (؟4١/1) مقرب ىراخبلا حيحص )5449(.

 .دنسملاو ءأ ءف نم ةدايز () ,«اذإف» :أ ف ىف )۲(

 ):( دنسملا )١۱۸/۳(.
 . (۳۸۹ /۱) ريثك نبال باطخلا نب رمع دنسم (5)

 .«ظفاحلا هاورو» :أ ىف )١(

 مقرب ىسدقملل ةراتخملاو )٦٤/۷( ىربكلا ىقهيبلا ننسو «راتسألا فشك» )۲٤٤٥( مقرب رازبلا دنسمو ٤١( /۳)ريبكلا مجعملا (۷)

(۸۱). 

 نب ميهاربإ نع مالسلا دبع نب ميهاربإ نع ىقرلا رمع نب ناميلس نع ديعس نب ىلع هاورو («طوطخملا» ۱١۹ /۱۹) قشمد خيرات (8)

 )۳۹٩۳(. مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هجرخأو ءاعوفرم ريبزلا نب هللا دبع نع رفعج نب دابع نب دمحم نع ديزي

 نع تيمكلا نب ديزي قيرط نم «نيرحبلا عمجم» (”951) مقرب طسوألا ىف یناربطلا هاورو («طوطخملا» ۹ /۱۹) قشمد خيرات (9)

 . هنع هللا ىضر ىفوأ ىبأ نبا نع بابلا ىفو ااو هدانسإلا : (86 /۷) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق .هب فيس نب رامع



 0 0 لا ةر نالا عرملا

 :ىأ  مهسفنأ اورسخ نيذّلا كئلوأف» ءتانسح ىلع هتائيس تلقث :ىأ € هنيزاوم تّقَح نمو»
 هالا 27 ةقفضلا اوزار ةاوكلهو ارئاخ

  5 2 Eو 5 5 2

 نإ: لاق هعفري كلام نب سنأ نع «ناذاز نب روصنمو ديز نب رفعجو ىنانبلا تباث نع ىرملا حلاص

 توصب كلم ىدان هنازيم لقث نإف «نازيملا ىتفك نيب فقويف «مدآ نباب ىتؤيف «نازيملاب الكوم اكلم هلل

 عمسي توصب كلم ىدان هنازيم فخ نإو «ًادبأ اهدعب ىقشي ال ةداعس نالف دعس :قئالخلا عمسي

 ادا اعد دیس 17 ا واق ا نالف یش قالا

 ورق حلا نب واد ناف عش اإ

 .نونعظي ال نوميقم نومئاد «نوثکام :ىأ  نودلاخ منهج يف» : لاق اذهلو

 ملعي ول# :لاقو «[ ٠ : ميهاربإ] «راثلا مههوجو ئشغتو » : ىلاعت لاق امك ء(رالا مههوجو حقت

 .۹ ا14 درر صب هالو مهروهط نع الو راثلا مههوجو نع توثكي ال ديحاورتك نل

 دز نا وب ويحي [ةو نك“ م انثدح ,ءىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «ليذهلا ىب أ نب هللا دبع نع «ةرم نب رآرض ناتس ىبأ نع « ىناهبصألا

 طقس الإ محل قبي ملف «ةحفل مهحفلت مث ءاهبهل  مهاقلي اهلهأ * [اهيلإ] قيس امل منهج نإ: 1 00 )2( .
 "”«بوقرعلا ىلع

 تل انثدح as انثدح :هيودرم نبا لاقو

 00 حقات : هللا TT لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر تافل ىبأ نع ؛هيبأ نع

 ل «مهباقعأ ىلع مهموحل ليستف ءةحفل مهحفلت» :لاق , (راثلا

 .نوسباع ىنعي :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق (نوحلاك اهيف مهو# : هلوقو

 اهيف مهو :دوعسم نب هللا دبع نع «صوحألا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع ‹ىروثلا لاقو

 .هاتفش تصّلقو هنانسأ ادب دق ىذلا طيشُلاو سأرلا ىلإ رت ملأ :لاق .(نوحلاك

 همحر «كرابملا نبا وه هللا دبع انربخأ «قاحسإ نب ىلع انربخأ :هللا همحر .ءدمحأ مامإلا لاقو

 )١( :ف ىف (۲) .«ةفصلاب اوزافو» :أ ىف ١فلا«.

 .«ربحملا نب دواد هب درفت :لاقو (8 ١ 48) ءايحإلا هل هاورو (۳)

 ."؟مهيقلت» :ف ىف (1) .ف نم ةدايز (0) .(ءارفلا ىبأ»:أ ىف (4)

o (۷)ىناهبصألا ناميلس نب دمحم الإ هللا دبع نع نانس ىبأ نع ًالصتم اًعوفرم هوري مل» :لاقو )1۳/4( » 

 .«ةريره ىبأ ىلع ليضف نبا هفقوأف نانس ىبأ نع ريرجو ليضف نباو ةنييع نبا هاورو
 . ؛ديعس ىبأ نب ديعسا :أ «ف ىف (۸)

 .هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ ثيدح نم )57//١١1( روثنملا ردلا ىف امك رانلا ةفص ىف ىسدقملا ءايضلا هاورو (4)



 )٠٠١٠١ - ١١١( تايآلا نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا للسلع( 4

 اک ىبنلا نع «ىردخلا ديعس ىبأ نع ؛ ؛ مثيهلا ىبأ نع «حمّسلا ىبأ نع ءديزي نب ديعس انربخأ هللا

 یحخرتستو «هسأر طسو غلبت ىتح ايلعلا هتفش * ٴصَّلَمَف رانلا ةيوشت» لاق ,«نوحلاك اًهيف مهول :لاق

 .«هترس برضت ىتح ىلفسلا هتفش

2000 
 . بیرغ نسح :لاقو . 27 هبءكرابملا نب هللا دبع نع < ريت رن نب ل ‹ىذمرتلا هاورو

 يقم ٠ كو

 انکو انتوقش انیلع تباع انبر اوُلاَق ® نوبذکت اهب متنکف مکیلع ىلتت يتايآ نكت ملأ 9

 .4 09 ® نوملاظ انف ادع ْنِإَف اهنم اتجرخأ اَنبر 69 نيلاض امو

 مراحملاو مثآملاو رفكلا نم اوبكترا ام ىلع مهل خيبوتو ءرانلا لهأل ىلاعت هللا نم عيرقت اذه

 دق :ىأ «نوبذكت اهب متنكف مکیلع ئلتت يتايآ نكت ملأ» : لاقف «كلذ ىف مهتقبوأ ىتلا «مئاظعلاو

 امك اهب نولدت ةجح مكل قبي ملو «مكهبش "”تلزأو «بتكلا تلزنأو «لسرلا مكيلإ تلسرأ

 ثعبن ىح نيبذعم انک امو: لاقو 6 :ءاسنلا] © لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سائلل نوكي التل : لاق

 ريت انءاج دق یب اوُاَق ريدت مناي ملأ اهتز مهام جوف هيف يقلأ املك : لاقو «[: ءارسإلا] (الوسر

 باَحصأ يف انك ام لقعت وأ عمسن انك و اولاقو . ريبك لالض يف الإ متنأ نإ ءيش نم هللا لر ام انلقو اتبذکف

 انيلع تبلغ انبر# :اولاق اذهلو ١١[« - ۸ : كلم ا1 ريعّسلا باحصأل اقحسف مهينذب اوفرتعاق. ريعسلا

 ءاهعبتنو اهل داقنن نأ نم ىقشأ انك نكلو «ةجحلا انيلع تماق دق : ىا «نيَلاَض اًموَق انکو انتوقش

 .اهقّررت ملو اهنع اَنلَلَضَق
 ام ىلإ اندع نإف « ايندلا رادلا ىلإ انكر أ «نوملاَظ نإ اندع نإَف اهنم انجرخأ ابرو :اولاق مث

 . ليبس نم جورخ ىلإ لهف اتبونذب انفرتعاف ) :اولاق امك «ةبوقعلل نوقحتسم نوملاظ نحنف ءانم فلس
 1Y 1١] :رفاغ] * ريبكلا يلعْلا هلل مكحلاف اونمؤت هب كرشي نإو مترفك هدحو هللا يعد اذإ هنأب مكلذ

 .نونمؤملا هدحو اذإ هللاب نوكرشت متنك مكنأل ؛جورخلا ىلإ ليبس ال :ىأ

 اَنَل رفغاف اّنمآ اتبر نولوقي يدابع نَم قير ناك ِهّنِإ ® نوملكت الو اهيف اوئسخا لاقط

 مهنم متنكو يركذ مكوسنأ تح ايرخس مهومتذختاف ® نيمحارلا ريخ تنو اتمحراو

 . 4 ©2 نوزئاقلا مه مهنا اوربص امب مويْلا مهتيزج يّنِإ 9 نوكحضت
 ةا دلال لإ ةعجرلاو رانلا نم جورخلا اولاس اذإ رافكلل ىلاعت هللا نم باوج اذه

 مكلاؤس ىلإ اودوعت ال :ىأ «نوملكت الو .ءالذأ نيناهم نيرغاص اهيف اوثكما :ىأ 4اهيف اوتسخا]
 . ىدنع مكل باوج ال هنإف ءاذه

 .«ريصن١ :أ ىف )١(

 . (7171757) مقرب ىذمرتلا نفسو (88/7) دنسملا (0)

 . «ايندلا» :آ ىف (2) .«تخرأو» :أ ىف (۳)



 )1٠١۸_-u )1١١ تايآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا

 عطقنا نيح نمحرلا لوق اذه : لاق (نومّلكت الو اهيف اوئسخا  :سابع نبا نع «ىفوعلا لاق
 .هنم مهمالك

 نع و انثدح «ىزورملا ناييلس ني ةدبع انثدح «ىبأ انثدح مخ ىبأ نبا لاقو

 نوعدي منهج لهأ نإ :لاق ورمع نب هللا دبع نع «بويأ ىبأ نع «ةداتق نع ؛ةّبورع ىبأ نب ديعس
 ىلع - Oy مهتوعد تناه :لاق .نوثكام مكنإ : مهيلع دري مث ءاماع نيعبرأ مهبيجي الف ءاكلام

 اًنجرخأ ابر . نيلاض امف اًنكو انثوقش انيلع تبلغ انبر# :نولوقيف مهبر نوعدي مث .كلام برو كلام
 الو اهيف اوئسخا » :مهيلع دري مث «نيترم ايندلا َرَدَق مهنع تكسيف :لاق « نوملاَظ انف اندع نف اهنم

 زان .ىف :قيهشلاو ريفزلا الإ وهب امو. «ةدخاو ةملكب اهدغب موقلا سين ام هللاو :لاق 4 نوملكت
 .قيهش اهرخآو ريفز اهلوأ ءريمحلا تاوصأب مهتاوصأ تهبشف :لاق . منهج

 نب ةملس دنع تنافس اندح ' ءىديم نت نيحرلا دف اخ هنا نب حا اقدح: افنا ةلاقو

 نم :ىنعي  ًادحأ مهنم جرخي الأ هللا دارأ اذإ :دوعسم نب هللا نيش لاق : لاق ءارعزلا وب اتدخ .ء لبهك

 نم :لوقيف . بر اي :لوقيف عفشيف «نينمؤملا نم لجرلا ءىجيف «مهناولأو مههوجو ريغ منهج
 .كفرعأ ام :لوقيف .نالف انأ :لوقيف ًادحأ فرعي الف رظنيف لجرلا ءىجيف . هجرخيلف ًادحأ فرع

 الو اهيف اوُئسْحا  :لوقي كلذ دنعف .4نوملاَط اِف اندع إف اهنم اتجرخأ ابر :لوقي كلذ دنعف :لاق

 .رشب مهنم جرخي "الف مهيلع تقبطأ «كلذ لاق و .4نوملكت

 :لاقف «هئايلوأو نينمؤملا دا رر اوناک امو ءايندلا ىف مهبونذب مهل آركذم ىلاعت لاق مث

 4« اًيرخس مهومتدختاف . نيمحارلا ريخ تنأو انسَحْراَو نل رفعاف انمآ انبر نولوقي يدابع نم قيرف ناك نإ

 ىلع مهضغب مكلمح : ىأ (يرکذ مكوسنأ تح ىلإ مهعرضتو ىايإ مهئاعد ىف مهنم مترخسف :ىأ
 نإ :ىلاعت لاق امك «مهتدابعو مهعينص نم :ىأ ¥ ن نوکحضت مهنم متنكو )ف ىتلماعم متيسن نأ

 :ىأ ٠"[ 239 :نيففطملا] (توزماغتي مهب اورم اذإو. نوكحضي اونمآ نيذّلا نم اوناك اومرجأ نيِذّلا
 . ءازهتسا مهنوزملي

 ىلع : ىأ «اوربص امب مويا مهتيزج ينإ# :لاقف «نيحلاصلا هدابعو هءايلوأ هب ىزاج امع ربخأ مث

 ةمالسلاو ةداعسلاب “نيزئافلا مه مهتلعج :ىأ (نوزئافلا مه مهّنَأ » «مهنم مكئازهتساو مهل مكاذأ
 .رانلا نم "نيجانلا «ةنجلاو

 .«سبي ام هللاوف» :ف ىف (۲) .«مهتوعد هللاو» :أ «ف ىف )١(
 .(اذإف» :أ ءف ىف )٤( .«براي برای» :أ ف ىف (۳)

 . «نوزئافلا» :ف ىف )١( .«ملف» :أ ءف ىف (0)
 .«نوجانلا» :ف ىف (۷)



 0 51193 فاك ١ نونففلا ةوونفاد نساك هزل تت ب ع جبل

 لأساف موي ضعب وأ اموي انثبل اولاق 09 نينس ددع ضرألا يف متثبل مك لاق »

 اثبع مكانقلخ املأ متبسحفأ 019 نومّلعت مثنك مك نأ و اليلق الإ منبأ نإ لاق 5 نیداعلا

 شرعلا بر وه الإ َهَلِإ ال قَحْلا كلَمْلا هللا ىَلاَعَتف 02 نوعجرت ال ايل لإ مكاو

 تیک

 هتدابعو ىلاعت هللا ةعاط نم ايندلا ىف ريصقلا مهرمع ىف هوعاضأ ام ىلع مهل اهبنم ىلاعت لوقي

 دَدَع ضرألا يف متنبل مك لاق «نوقتملا هؤايلوأ زاف امك اوزافل ةريصقلا ايندلا ةدم ىف اوربص ولو «هدحو

 قينماكلا : ىأ (نيذاعلا لأساف موي ضعب وأ اموي ابل الاقل ؟ايندلا ىف مكتماقإ تناك مك : ىأ (نینس

 ىنافلا مترثآ امل : ىأ «نومَّلعَت متنك مكنأ ول ريدقت لك ىلع ةريسي ةدم : ىأ «اليلق الإ متبل نإ لاق )

 ةدملا كلت ىف هطخس هللا نم متققحتسا الو «ئيسلا فرصتلا اذه مكسفنأل متفرصت الو «ىقابلا ىلع

 .اوزاف امك متزفل  نونمؤملا لعف امك - ١2)هتدابعو هللا ةعاط ىلع متربص مكنأ ولو «ةريسيلا

 عقيأ نع «ناوفص انثدح «ديلولا انثدح «ريزولا نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ةنحلا لهأ لخدأ اذإ هللا نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاقف سانلا بطخي هعمس هنأ ؛ىعآلكلا دبع نبا

 وأ اموي انثبل :اولاق ؟نينس ددع ضرألا ىف متثبل مك «ةنجلا لهأ اي :لاق «رانلا رانلا لهأو «ةنجلا

 را «ىتنجو ىناوضرو ىتمحر :موي ضعب وأ موي ىف مترجتا ام معنل :لاق .موي ضعب
 ضعب وأ ًاموي انثبل :اولاق ؟نينس ددع ضرألا ىف متثبل مك «رانلا لهأ اي :لوقي مث ؟نيدلخم نيدلاخ

 نيدلاخ اهيف اوثكما «یطخسو ىران :موي ضعب وأ موي ىف مترجتا ام سئب :لوقيف .موي
 . "«نیدلخم

 مكنم ةدارإ الو دصق الب اثبع نوقولخم مكنأ متننظفأ : ىأ (ابع مكانقلخ امنا متبسحفأ» :هلوقو

 بّسحَيأ# :لاق امك «ةرخآلا رادلا ىف نودوعت ال : ىأ (نوعجرت ال انيلإ مُكُنأوإلا ءانل ةمكح الو

 . "المه ىنعي ء[١۳ :ةمايقلا] 4ىدس كري نأ ناسنإلا

 : ETنع هزنملا قحلا كلملا هنإف ءاثبع اعيش قلخي نأ سّدقت : ىأ «قحلا كلملا هللا ىَلاَعَتف  
 هنأب هفصوو «تاقولخملا عيمج فقس هنأل ؛شرعلا ركذف ,«ميِرْكْلا شرعا بر وه الإ لإ الل كلذ

02l0 

 ٠[. و ا ىلاعت لاق امك .«لكشلا یھب رظنملا نسح : ىأ م

E Nو  EAS 

 .«هتعاطو هتدابع ىلع» :ف ىف )١(

 . هب ناوفص نع ديلولا نع ىسوم نب مكحلا ىلإ هدانسإب (۱۸۷ )١/ ةباغلا دسأ ىف ريثألا نبا هاورو )۲(

 .اًالمهم» :أ ىف (۳)



 ها. )١١١-۱١١( تايآلا :نوئمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا

 مل مكنإف «دعب امأ :لاق مث ءهيلع ىنثأو هللا دمح نأ زيزعلا دبع نب رمع بطخ ةبطخ رخآ ناك

 اق «مكنيب لصفلاو مكنيب مكحلل هيف هللا لزني اداعم مكل نإو «یدس اوكرتت ت لو ءاثبع اوقلخت

 ادغ نمأي ال هنأ اوملعت ملأ «ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج مرحو «هللا ةمحر نم جرخ نم رسخو
 نم مكنأ نورت الأ «نامأب افوخو ؛ريثكب اليلقو «قابب ادفان عابو ءهفاخو مويلا اذه رذح نم الإ
 لك ىف مكنإ مث ؟نيثراولا ريخ ىلإ "نودرت ىتح «نيقابلا مكدعب نم نوكيسو «نيكلاهلا بالصأ

 علص ىف هوبيغت ىتح «هلجأ ىضقناو «هبحن ىضق دق «لجو زع هللا ىلإ احئارو ايداغ نوعیشت موي
 :باسللا جاور بارلا شاتو هنايحللا قرف نق: سرع الو دهع رع عدم طب يف رال نت
 لوزنو «هقيثاوم ءاضقنا لبق هللا دابع هللا اوقتاف .مدق ام ىلإ ريقف ءكرت امع ىنغ ءهلمعب نهترم
 .هلوح نم ىكبأو ىكبف «ههجو ىلع هئادر فرط لعج مث مكب توملا

 «ةعيهَل نبا ىنربخأ هرو وا انتو ر وذا ی ع یجب انتاج تا نبا: لاكو
 هله هنأ فارق «دوعسم نب هللا دبع هب رم ًاباصم الجر نأ ؛ هللا دبع نب 10 شح نع ةريبه ىبأ نع
 ةروسلا متخ ىتح قحا كلما هللا ىَلاَعَتف .نوعجرت ال انيَِإ مُكنأو اقبع مكاتقلخ امنأ متبسحفأ 8 :ةيآلا

 لاقف ءهربخأف «؟هنذأ ىف تأرق اذامب» :كَت هللا لوسر لاقف يب هللا لوسرل كلذ ركذف] أرب

 . «لازل لّبج ىلع اهأرق انقوُم الجر نأ ول هديب ىسفن ىذلاو» : ه4 هللا لوسر
 نع «ردكنملا نب دمحم نع «ةنييع نب نايفس نع ءرازن نب دلاخ قيرط نم ميعُن "وبا یورو

 نحن اذإ لوقن نأ انرمأو «ةيرس ىف اَ هللا لوسر انثعب :لاق هيبآ نع «ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم
 انمنغف اهانأرقف :لاق .«نوعجرت ال انيْلإ مكنأو اتبع مكانقلخ اَمَّنَأ مت متبسحفأ» :انحبصأو انيسمأ
 و

 نيام سوما وبأ انثدح « ىطساولا فألعلا بهو نب قاحسإ انثدح : ًاضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 نب هللا دبع نع ءمحارم نب كاحضلا نع ءديعس نب لشهت نع «سيتخ نب ركب انثدح «مالس

 e e اا ها لاق ل نتاع

 ١ a رشا 4 ميحُر روفغل يبر اا اًهاسرمو اهاَرْجَم للا 1 130 :رمزلا] «نوكرشي

 .«اودرت نيح» :ف ىف (0) ."؟ملوا :ف ىف )١(

 .«نسحل :ف ىف (4) .؟ريصنا# :أ ىف (۳)

 .«نبا) :ف ىف (7) .أ «ف نم ةدايز (0)

 .(97557) مقرب ميعن ىبأل ةباحصلا ةفرعم (۷)

 .«شيبحا :ف ىف (8)

 ءهب لشهن نع «ىلالهلا ديمحلا دبع نع قرط نم )٤ ۸٠( مقرب ءاعدلا باتك ىفو )۱١١/١١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ()

 .؛كورتم ديعس نب لشهن» :(7١؟/١١) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو



 )١۱١۷« ١1١8( ناتيآلا :نونمؤملا ةروس - سماخلا ءزجلا 0.۲

 حلفي ال هنإ هبر دنع هباسح امّنِإف هب هل ناهرب ال رخآ اهلإ هللا عم عدي نمو

 . 4 ©® نيمحارلا ريخ تنأو محراو رفغا بر لقو (؟9نورفاكلا

 ناهرب ال هللاب كرشأ نم نأ ًاربخمو ءهاوس هعم دعو هری هب كرا نمد عوتم لاقت لوقي

 ةلمج هذهو «(هب هل ناهرب ال رخآ اهّلِإ هللا عم عدي نمو» :لاقف  هلوق ىلع هل ليلد ال :ىأ هل

 .كلذ ىلع هبساحي هللا :ىأ (هبر دنع هباسح اَمَّنِإَف 8 :هلوق ىف طرشلا باوجو «ةضرتعم

 .ةاجن الو مهل حالف ال «ةمايقلا موي هيدل :ىأ «نورفاكلا حلفي ال هّنِإ9 :ربخأ مث

 دع ىتح  اذكو اذكو هللا دبعأ :لاق «؟دبعت ام»: لجرل لاق ةا هللا ىبن نأ انل ركُذ :ةداتق لاق

 . لجو زع هللا :لاق .(؟كنع هفشك فف ف كايا اذإ مهيأف» : ويم هللا لوسر لاقف ءامانصأ

 ىلع كلمحي امف»: '[لاق . لجو زع هللا :لاق «؟اهكاطعأ هّتوعدف ةجاح كل تناك اذإ مهیاف»] : لاق

 هللا لوسر لاقف . هيلع بلغي نأ تبسح مأ هعم ءالؤه ةدابعب هركش تدرأ : لاق (؟هعم ءالؤه دبعت نأ

 .ىنمصخ الجر تيقل :ملسأ ام دعب لجرلا "لاق «نوملعي الو نوملعت» : ةي

 . "كلذ وحن ةا هللا لوسر نع «هيبأ نع «نيصحلا

 . رفغلاف ءءاعدلا اذه ىلإ هللا نم داشرإ اذه : (نيمحارلا ريخ تنأو محراو رفغا بر لقو» :هلوقو

 لاوقألا ىف هقفويو هددسي نأ : اهانعم ةمحرلاو « سانلا نع هرتسو بنذلا وحم هانعم - قلطأ اذإ

 .لاعفألاو

 نونمؤملا ةروس ريسفت رخا

 .«لاقف :! ىف () | ف نم ةدايز )١(



 ق ا ا ا سعت جمجسم
 روسلا سرهف  سماخلا ءزجلا
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 قه )١ « 17 ( .  ناتيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 رونلا ةروس ريسفت
 : ةيندم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ممم

 ينارلاو ةينازلا © نوُرُكذت مَعَ تاني تايآ اهيف انلزنَأو اهاتضرفو اهانلزنأ ةروس ل

 هّللاب نونمۇت مك نإ هللا نيد يف ةأر امهب مُكَْحأَ الو ةدلج هام اهتم دحاو لک اودلجاف

 . 4 0 نينمؤملا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو رخآلا مويلاو
 . اهادع ام ىفني الو اهب ءانتعالا 7 ىلع هيبنت هيف , « اًهاَلِرنَأ ةروس $ هذه : ىلاعت لوقي

 . دودحلاو ¢ ىهنلاو رمألاو ¢ مارحلاو لالحلا انب ىأ : ةداتقو دهاجم لاق : 4 اهانضرفو ل

 . مكدعب نم ىلعو مكيلع انضرُف : لوقي « اهاتضرُف » أرق نمو : ئراخبلا لاقو

 . « نوُركَدت مكلعأ ) « تاحضاو تارسفم : ىأ 4 تانيب تاي اهيف انلزنأو )

 اهيف ةميركلا ةيآلا هذه : 4 ةدّلج َةئام اَمُهْنَم دحاو لك اودلجاف يناّرلاو ةينازلا » : ىلاعت لاق مث
 وهو « اركب نوكي نأ امإ ولخي ال ىنازلا نإف ؛ عازنو ليصفت هيف ءاملعللو ‹ دخلا ىف ىنازلا مكح
 اذإ امأف . لقاع غلاب رح وهو « حيحص حاكن ىف ئطو دق ىذلا وهو « انصحم وأ . جوزتي مل ىذلا

 نع ] اماع برغي نأ كلذ ىلع دازيو « ةيآلا ىف امك « 2) ةدلج ةئام هدح نإف < جوزتی مل اركب ناك

 ىأر ىلإ بيرغتلا نأ هدنع نإف ؟ هللا همحر « ةفينح ىبأل افالخ « ءاملعلا روهمج, دنع (۳ [هدلب

 . برغي مل ءاش نإو برع ءاش نإ « مامإلا

 هللا دبع نب هللا ديبع نع « ىرهزلا ةياور نم « نيحيحصلا ىف : تبث ام كلذ ىف روهمجلا ةجحو
 هللا لوسر ايتأ نيذللا نييبارعألا ىف < « ىنهجلا دلاخ نب ديزو ةريره ىبأ نع « دوعسم نب ةبتع نبا

 « هتأرماب ىنزف « اذه ىلع اريجأ : ىنعي - افيسع ناك ىنبا نإ « هللا لوسر اي : امهدحأ لاقف دلي

 ةئام دلج ىنبا ىلع < نأ ىنوربخأف « ملعلا لهآ تلأسف « ةديلوو ةاش ةئامب هنم ( [ ىنبا ] تيدتفاف

 نيضقأل « هديب ىسفن ىذلاو » : زالو هللا لوسر لاقف . مجرلا اذه ةأرما ىلع نو « ماع بيرغتو
 - سيئ اي دغاو . ماع تيرو ةنام اج تنا لغو كيلع در متغلاو ةديلولا هللا باتكب امكنيب

 . 29 اهمجرف « تفرتعاف « اهيلع ادغف . « اهمجراف تفرتعا نإف « اذه ةأرما ىلإ  ملسأ نم لجرل
 هنإف انصحم ناك نإ امأف « جوزتي مل اركب ناك اذإ ةئام دلج عم ىنازلا بيرغت ىلع ةلالد اذه ىفف

 : كلام مامإلا لاق امك « مجري

 , (« ةئام دلج » : | ءاف ىف (۲) . « ىلإ » : أ ىف (۱)
 .أ ‹ ف نم ةدايز (۳)

 . ٤ امنإ » : أ ىف )٥( . ملسمو ىراخبلا ىحيحصو « أ « ف نم ةدايز (4)

 . (1591) مقرب ملسم حيحصو ( 757661 ) مقرب ىراخبلا حيحص (7)



 )۲ ¢ ١ ) ناتيآلا م رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 « هربخأ سابع نبا نأ « دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع 217 انربخأ « باهش نبا ینثدح
 هللا ©) نإف « سانلا اهيأ « دعب امأ : لاق مث « هيلع ىنثأو هللا دمحف ماق « هنع هللا ىضر « رمع نأ
 « اهانيعوو اهانأرقف « مجرلا ةيآ هيلع لزنأ اميف ناكف « باتكلا هيلع لزنأو « قحلاب دمحم ثعب
 مجرلا ةيآ دجن ال : لئاق لوقي نأ نامز سانلاب لوطي نأ ىشخأف « هدعب انمجرو و هللا لوسر مجرو
 اذإ «ىنز نم ىلع قح هللا باتك ىف مجرلاف « هللا اهلزنأ دق ةضيرف كرتب اولضيف <« هللا باتك ىف

 . فارتعالا وأ « لبحلا وأ « ةنيبلا تماق اذإ « ءاسنلاو لاجرلا نم « نصحأ

 . انهاه اندوصقم اهيف « هنم ةعطق ١ اذهو « (" الوطم كلام ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 : سابع نبا نع « هللا دبع نب هللا ديبع نع « ىرهزلا نع « ميشه نع دمحأ مامإلا ىورو

 (0) اسانأ نإو الأ : لوقي هتعمسف سانلا بطخ باطخلا نب رمع نأ ؛ فوع نب نمحرلا دبع ىنثدح
 نأ الولو . هدعب انمَجرو هڪ هللا لوسر مَجَر دقو . دلجلا هللا باتك ىف ؟ مجرلا لاب ام : نولوقي
 . تلزن امك اهتبثأل « ١ هنم سيل ام هللا باتك ىف داز رمع نأ  نوملكتم 2 ملكتي وأ  نولئاق لوقي

 . © هب « هللا دبع نب هللا دیبع ثيدح نم « ىئاسنلا هجرخأو

 سابع نبا نع « نارهم نب فسوي نع « ديز نب ىلع نع < ميشه نع اًضيأ © دمحأ ىور دقو
 ا یی نم دع هنإف و 00 نع رحت ل لاقف مجرلا ركذف باطخلا نب رمع بطخ : لاق

 سيل ام هللا باتك ىف رمع داز : نولئاق لوقي نأ الولو « هدعب انمجرو مجر دق و٤ هللا لوسر نإ
 نالفو « فوع نب نمحرلا دبعو « باطخلا نب رمع دهشو : فحصملا نم ةيحان ىف تبتكل « هيف

 مجرلاب نوبذكي موق مكدعب نم نوكيس هنإو الأ . هدعب انمجرو مجر دق ب هللا لوسر نأ : نالفو
 YD اوشحتما ام دعب رانلا نم نوجرخي موقبو « ربقلا باذعبو ةعافشلابو ١“ لاجدلابو

 ee ل E ل ل ل ب ل ف ل ون

 . مجرلا ةيآ نع اوكلهت نأ مكايإ : 2١47 باطخلا نب رمع

 حيحص : : لاقو « رمع نع ديعس ثيدح نم « ىذمرتلا هاور ثيدحلا

 « عيرز نب ديزي انثدح « ىريراوقلا رمع ى نب هللا دبع انثدح : ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

, 000 

 دنع انك : لاق تلصلا نب ريثك نع تئبن ب : لاق - نيريس نبا وه - ليحل درع ٠ نوع نا انثالخت

 . « نإ » : ف ىف(0) . ٩ نع » : ف یف (۱)

 ثيدح نم قايسلا اذهب امهدنع وهو ( ۱۱۹۱ ) مقرب ملسم حيحصو ( ۰ « 1۸۲۹ ) مقرب ىراخبلا حيحصو ( ۲ / ۲ ) أطوملا ()

 . ىرهزلا باهش نبا
 » : أ ىف (0 . ٩ ملكتيو » : ف ىف (0) . € سان ١ : ف ىف (0) .ا؛هلهو » : أ « ف ىف(
 . )۷٠١١( ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ( ۲۹ / ۱ ) دنسملا (۸)
 . 4 لاجدلاو » : ف ىف ٩ . )١١( هنع ديحت ال ۵ : أ یف )٠١( . «دمحأ مامإلا » : | «٠ ف ىف (9)

 )۲( دنسملا )1١/ ۲۳ ( .

 . © هنع هللا ىضر رمع :١ أ ٠ ف ىف )١5( . «دمحأ مامإلا» : أ ءاف ىف (۳)

 0 ا ننسو ( )1١/ ۳١ دنسملا )٠١(

 ) )1١ف ىف : ١ وبأ ٤



 ۷ س مااا مما ) ۲ ¢ ١ ) ناتيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزحلا

 : ناورم لاق . « ةتبلا ( امهومجراف ةخيشلاو خيشلاو » : أرقن انك : ديز لاقف « ديز انيفو ناورم
 . كلذ نم مكيفشأ انأ : لاقف « باطخلا نب رمع انيفو كلذ انركذ : لاق ؟ فحصملا ىف اهتبتك الأ

 :لاقف «٠ مجرلا ركذو « اذكو اذك ركذف : لاق « ةي ىبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق ؟ فيكف : انلق :لاق

 . كلذ ©) وحن وأ اذه . « نآلا عيطتسأ ال » : لاق : مجرلا ةيآ ىنبتكأ « هللا لوسر اي

 هرب نبا سنوي نع + ةا نغ + ةيعشا نع ا رت نع«. قتلا نب دمحم نع ىئاسنلا ةاورا دقو
 : © تبا ني دبر نع.« تلصلا نب نيك قع

 ىقبو « اهتوالت خسنف ةبوتكم تناك مجرلا ةيآ نأ ىلع ةلادو < (4) ةددعتم اهلك قرط هذهو

 ,:29) تملا هللو ٤ هب الومعم اهمكح

 عم تتز امل ريجألا رجأتسا ىذلا لجرلا ةجوز ىهو « ةأرملا هذه مجرب ةا هللا لوسر رمأ دقو

 مهدلج هنأ دَ هللا لوسر نع لّقني مل ءالؤه لكو ١ ةيدماغلاو اًرعام الاب "7 ىبنلا مجرو . ريجألا

 ‹ مهمجر ىلع راصتقالاب < ظافلألاو قرطلا ةددعتملا حاحصلا ثيداحألا تدرو امنإو . مجرلا لبق

 « كلامو « ةفينح وبأ بهذ هيلإو « ءاملعلا روهمج بهذم اذه ناك اذهلو ؛ دلجلا ركذ اهيف سيلو
 ىنازلا ىلع عمجي نأ بجي هنأ ىلإ « هللا همحر « دمحأ مامإلا بهذو . هللا مهمحر « ىعفاشلاو

 ىضر « بلاط ىبأ نب ؛ ىلع نينمؤملا ريمأ نع ىور امك « ةنسلل مجرلاو « يالل دلجلا ” نيب نّصحملا

 اهمجرو ٠ سيمخلا موي اهدلجف « ةّنصحم یهو تنز دق تناكو « ٩ ةحارشب ىتأ امل هنأ « هنع هللا

 . كي هللا لوسر ةنسب اهتمجرو « هللا باتكب اهتدلج : لاق مث « ةعمجلا موي

 نع « نسحلا نع « ةداتق ثيدح نم « ةعبرألا ننسلا لهأو < جو دمحأ ماما ىور 0

 ‹ ىنع اوذح ٠ : ليم هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع نع « ىشاقرلا هللا دبع نب «* ) ناّطح

 « بيثلاب بيثلاو « )22١ ةنس بيرغتو ةئام دلج « ركبلاب ركبلا : دايس نمل هللا لغج ادق يص الح
 . 23١0 « مجرلاو ةئام دلج

 امهب اوفأرتو امهومجرت ال . هللا مكح ىف : ىأ 4 هّللا نيد يف َةَقأر امهب مكذخأت الو ظ : هلوقو
 امنإو ] « دحلا كرت ىلع 2١7 [ ةلصاح نوكت الأ ] ةيعيبطلا ةفأرلا 2150 هنع ىهنملا سيلو « هللا عرش ىف

 . كلذ هل زوجي 219 الف « )2١4 [ دحلا كرت ىلع مكاحلا لمحت ىتلا ةفأرلا ىه

 « ناطلسلا ىلإ تعفر اذإ دودحلا ةماقإ : لاق 4 هللا نيد يف فأر امهب مكذخأت الو ) : الا
 رو

 : ثيدحلا ىف ءاج دقو . حابر ىبأ ¿ دربال اظعو 2 ني ند نعش نع طور اذكو د لطعت الو ماقتف

 )١( ف ىف (۲) . « امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلاو » : | ء« ف ىف : ١ هوحن وأ 6
 . ( 7/١58 ) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا 0

 )٤( ةدضاعتم » : أ ءاف ىف 6 . )٥( هللا لوسر 2 : أ « ف ىف (5) . « ملعأ هللاو » : | ءاف ىف « .

 ) )۷نم » : آ ىف ٩ .

 «ماع» : أ یف (۱۰) . « ءاطع » : 1 ىف (9) . « ةجارسب » : أ ىف (۸)

 ىف ىئاسنلاو ( 1١ ) مقرب ىذمرتلا ننسو ( 2غ مقرب دواد ىبأ ننسو ( 114۰ ) مقرب ملسم حيحصو ( ۷ / ١ ) دنسملا(١١)

 . ( 590٠0 ) مقرب ةجام نبا نفسو ( ١١١95 ) مقرب ىربكلا نتسلا

 . ال هنإف » : ف ىف )١١( .أ ‹ ف نم ةدايز ١15( ۰ ۱۳) . < نع ىهنلا » : ف ىف ( ١0



 ( ” « ١ ) ناتيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزحلا حس  سسسسسسسسسللل ۸

 ماقي دحل » : رخآلا ثيدحلا ىفو . )١( « بجو دقف اح نم ىنغلب امف « مكنيب اميف دودحلا اوّاعت»

 . 20 « احابص نيعبرأ اورطمي نأ نم اهلهأل ريخ « ضرألا ىف
 ةدش نم <« ىغبني امك دحلا اوميقت الف : 4 هللا نيد يف ةفأر امهب مكذخأت الو )> : دارملا , ليقو

 . حربملا برضلا دارملا سيلو « مثأملا نع رجازلا برضلا

 AEE نأ ويضر لاق هللا نيد يف ةَقأر امهب مكذخأت الو ١) : ىبعشلا رماع لاق
 اا تعلم ىلا اخ ل و رح أ راد دلل: لا با را ءاطع لاقو

 : تلقف « 4 هللا نيد يف ةفأر امهب مكذخأت الو > : الت مث «هبايث علخت ىنازلاو « هبايث هيلعو فذاقلا

 . برضلا ةدش ىفو « دحلا ةماقإ ىف ىنعي  دلجلاو مكحلا ىف اذه : لاق ؟ مكحلا ىف اذه

 e e )) ی یب ندج + مئاج ىلا نياق

 نيد يف فأر اههب مكالخأت الو )ل : تا لاق - اقري اا es 6 تلو

 اهدلج لعجأ نأ الو « اهلتقأ نأ ىنرمأي مل هّللا نإ ؟ ةفأر اهب ىنتذخأ ىنتيأرو « ىنب اي : لاق « 4 هللا

 . 0 تبرض ثيح.تعجوأ دقو « اهسأر ىف

 نم ىلع دودحلا اوميقأ : كلذ اولعفاف : ىأ 4 رخآلا مويْلاو للاب نونمؤت متنك نإ ط
 5 .٠ 35 8 ٠ 00 ٠

 ىف ءاج دقو . كلذب هلثم عنصي نمو وه عدتريل ؛ احربم سيل نكلو ٠ برضلا هيلع اوددشو «ىز

 ىف كلو » : لاقف « اهمحرأ انأو ةاشلا حبذأل ىنإ « هّللا لوسر اي : لاق هنأ ةباحصلا ضعب نع دنسملا
 . 23١9 « رجأ كلذ

 ةرضحب ادلج اذإ نيينازلل ليكنت هيف اذه : 4 نينمؤملا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو »

 . اروضح سانلا ناك اذإ

 . ةينالع : ىنعي 4 نينمؤملا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو ظ : هلوق ىف ىرصبلا نسحلا لاق
 :ةفئاطلا ‹ 4 نينمؤملا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو ١ : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق مث

 . هقوف امف لجرلا

 نإ : دمحأ مامإلا لاق اذهلو ؛ ةمركع لاق اذكو . فلألا ىلإ لجر : ةفئاطلا : دهاجم لاقو
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 : دحاو ولع قدصت ةفئاطلا

 )١( ننسلا ىف ىئاسنلاو ( 5775 ) مقرب ننسلا ىف دواد وب هاور ) 8 /  ) 7١هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم .

 دنسملا (؟) ) ۳١۲ / ۲ ( ننسلا ىف ىئاسنلاو ) ۸ /  ) ۷١هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم .

 . < ىمزرألا » : أ ىفو « « ىدزألا » : ف ىف )٥( .«دلجن » :أ[ىف(4) .  « هللا ةمحر » : أ « ف ىف (5)
 . « هللا دبع » : أ ءف ىف (۸) . 4 نعو » : أ « ف ىف (۷) . أ ‹ ج نم ةدايز (6)

 . هركذف رمع نبا نع عفان قيرط نم ( 57 / ۱۸ ) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (9)
 ١ هنع هللا ىضر « ىنزملا ةرق ثيدح نم ( 575 / ۳ ) دنسملا( .



 4 ا ا ل اا

 . ادعاصف نيلجر : ىنعي : لاق 4 نينمّؤمْلا نم

 . ادعاصف رفن ةثالث : ىرهزلا لاقو

 نم ةفئاَط امهباذع دهشيلو :  هلوق ىف كلام مامإلا نع < بهو نأ نتدح ٠ قاررلا كح لاقو

 ءادهش ةعبرأ نود انزلا ىف ةداهش نوكي ال هنأل ؛ ادعاصف رفن ةعبرأ : ةفئاطلا : لاق 4 نينمؤملا

 . ىعفاشلا لاق هبو . ادعاصف

 امهباذع دهشي نأ هّللا رمأ : ةداتق لاقو . ةرشع : ىرصبلا نسحلا لاقو . ةسمخ : ةعيبر لاقو

 . الاكنو ةربعو ةظعوم كلذ نوكيل ؛ نيملسملا نم رفن : ىأ « نينمؤملا نم ةفئاط

 نب رصن تعمس : لاق ُّيقَب انثدح « نامثع نب ىيحب انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىعديل كلذ امنإ « ةحيضفلل كلذ سيل : لاق 4 نينمؤملا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو » ق

 . ةمحرلاو ةبوتلاب امهل ىلاعت ُهّللا

 كلذ مرحو كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكدي ال ينازرلا 5

 نم هدارم ىلع هعواطي ال : ىأ . ةكرشم وأ ةيناز الإ أطيال ىنازلا نأب ىلاعت هللا نم ربخ اذه

 : ىأ 4 ناز الإ اهحكتي ال ةينآَرلا ج : كلذكو « كلذ ةمرح ىرت ال « ةكرشم وأ ةيصاع ةيناز الإ انزلا
 . هميرحت دقتعي ال : 4 كرشم وأ » « هانزب صاع

 هللا ىضر « سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ةرمع ىبأ نب بيبح نع « ىروثلا نايفس لاق
 اهب ىنزي ال « عامجلا وه امنإ « حاكنلاب اذه سيل : لاق 4 ةك رشم وأ ةيناز الإ حكت ال يناّزلا :  امهنع

 . كرشم وأ ناز الإ

 , ةمركعو « دهاجم نع ىور دقو . اضيأ هجو ريغ نم هنع ىوُر دقو « هنع حيحص دانسإ اذهو

 وحن « دحاو ريغو « ناّيَح نب ب لتاقمو « لوحكمو « كاحضلاو « ريبزلا ن نب ةورعو « ريبج نب ديعسو
 . كلذ

 فئافعلا جيوزت وأ « اياغبلاب جيوزتلاو هيطاعت : ىأ 4 نينمؤملا ىلع كلذ مرحو :  ىلاعت هلوقو

 . لاجرلا نم راجفلاب

 : سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « نيصح ىبأ نع « سيق انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 . نينمؤملا ىلع انزلا هّللا مرح : لاق 4 نينمؤملا ىلع كلذ مرحو

 : لاقف كلذ ىف مدقتو « اياغبلا حاكن نينمؤملا ىلع هللا مرح : نايح نب لتاقمو « ةداتق لاقو

 . 4 نينمؤملا ىلع كلذ مرحو ط
 «[ ۲١ : ءاسنلا ] 4 نآدخأ تاَذخُتم الو تاحفاسم ريغ تاتصحم )ظ : ىلاعت ٍهلوقك ةيآلا هذهو

 مامإلا بهذ انهاه نمو . [ 6 : ةدئاملا ] ةيآلا < نادْحَأ يذخَتم الو نيحفاسم ريغ نينصحم # : هلوقو

 تماد ام ىغبلا ةأرملا ىلع فيفعلا لجرلا نم دقعلا حصي ال هنأ ىلإ « هللا همحر « لبنح نب دمحأ



 ( ۳ ) ةيآلا 3 رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا ١

 ةفيفعلا ةرحلا ةارلا جيوزت حضي ال كلذكو الف الإو اهيلع دقعلا حص تبات:نإف 4 باعت ىج كلذك
SS4 نيدمؤملا ىلع كلذ مرحو :  ا . 

 ”انثدح : ىبأ لاق : لاق ناميلس نب رمّتعم انثدح « 2©) مراع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 دي ا ل ا

 : قفنت نأ هل طرتشتو « حفاست تناك - « لوزهم مأ » : اهل لاقي  ةأرما ىف هيم هللا لوسر نذأتسا

 : وو هللا ") لوسر هيلع أرقف : لاق  اهرمأ هل ركذ : وأ - داي هللا لوسر نذأتساف : لاق هيلع
 04 َنيِنمْؤَمْلا ىلع كلذ محو كرشم وأ ناز الإ اهحكت ال ٌةيناَلاَو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكتي ال يناّرلا هل

 « ىمرضحلا نع « هيبأ نع « ناميلس نب , رمتعملا انثدح « ىلع نب ورمع انربخأ : ىئاسنلا لاقو

 تناكو - « لوزهم مأ » : اهل لاقي  ةأرما تناك : لاق ورمع نب هللا دبع نع « دمحم نب مساقلا نع

 ال ينازلا ط :لجو زع هللا لزنأف« اهجوزتي نأ اك هللا (© لوسر باحصأ نم لجر دارأف «حفاست
 0 4 نيدمؤملا ىلع كلذ مرحو كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو ةكرشم وأ ةيناز لإ حكني

 ‹ سنخألا نب , هللا ديّبع نب ةداّبع نب حور انثدح « ديمح نب دبع انثدح : ىذمرتلا لاق ٩ [ و ]

 ناو 6 درم نبا نب درم هل لاقي لجر ناك“: لاف ها وع 4 نبأ نغم ف ن ورع یا

 اهل لاقي ةكمب 2) ىغب ةأرما تناكو : لاق . ةنيدملا مهب ىتأي ىتح ةكم نم ىراسألا لمحي الجر

 ىتح تئجف : لاق . هلمحي ةكم ىراسأ نم الجر ٩ دعاو هنأو « هل ةقيدص تناكو « « قاتع »

 ىلظ داوس ترصبأف « قانع » تءاجف : لاق « ةرمقم ةليل ىف ةكم طئاوح نم طئاح لظ ىلإ تيهتنا
 « الهأو اًبحرم: تلاقف . دثرم : تلقف ؟ دّترَم : تلاقف « ( ىنتفرع ىلإ تهتنا املف « طئاحلا تحت
 ‹ مايخلا لهأ اي : 2١ تلاقف . انزلا هللا مرح « قانع اي : 2') تلقف : لاق . ةليللا اندنع تبف مله

 وأ - راغ ىلإ تيهتناف « 229 ةمدنحلا تلخدو ةينامث ىنعبتف : لاق . مكارسأ لمحي لجرلا اذه

 مهامعأف « ىسأر ىلع مهلوب لظف « اولابف ىسأر ىلع اوماق ىتح اوؤاجف « 21 هيف تلخدف  فهك

 ىلإ تيهتنا ىتح « اليقث الجر ناكو « هتلمحف ىبحاص ىلإ تعجرف « اوعجر مث : لاق - ىنع هّللا
 كوبر تيان «ةنيدملا * هب تيتأ ىتح < ىننيعيو هلمحأ تلعجف < « 204 هلبكأ هنع تككفف ‹ رخذإلا

 ‹ ا هللا لوسر كسمأف - نيترم - ؟ اقانع حكنأ ؟ اقانع حكنأ « هللا لوسر اي : تلقف لَك هللا
 كرشم وأ ناز الإ اهحكتي ال ةينارلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكي ال ينازلا :  تلزن ىتح « ائيش ىلع دري

 ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا «  دثرم اي » : ال هللا لوسر لاقف 20 نينمؤمْلا ىلع كلذ مرحو

 ىبن » :أ ءاف ىف (۲) . ©« لضفلا نب مراع » : أ ءاف ىف )١(

 )۳( دنسملا ) ٠١۹/۲ ( .

 )٤( ىبنلا » : ف ىف « .

 )٥( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا ) ١١769 ( .

 . ٩ تفرع : آ « ف ىف (9) . ٤ دعو » : ف ىف (۸) . « ىنغت » : أ ىف (۷) | . أ ٠١ ف ىف ةدايز (0

 7 : أ ىف )١7( . « ةقيدحلا» : | ٠ ف ىف(0١ . ( تلاق » : ف یف () . « تلق » : ف یف (۱۰)

 )١5( هليلكأ » : | ىف ٩ . )١6( تمدق » : ف ىف « .



 ۱۱ __  (۳) ةيآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق مث . « اهحكنت الف . 42١ [ كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو]
 لا اذهب و و تيرع

 نب هّللا ديبع ثيدح نم < )¥( امهننس نم حاكنلا باتک یف 4 ىئاسنلاو دواد وبأ هاور دقو

 . © هب .سنخألا

 بيبح نع « ثراولا دبع انثدح « نسحلا وبأ دسم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو |

 لاق : لاق « هنع هّللا ىضر « ةريره ىبأ نع « َىربقْلا ديعس نع « بيعش نب ورمع ىنثدح « ملعملا

 ْ . « هلثم الإ دولجملا ىنازلا حكني ال » : ال هللا لوسر

 نع امهالك  ورمع نب هللا دبع - رمعم ىبأو ددسم نع هنئس ىف دواد وبأ هجرخأ اذكهو

 , 9(2:هي < ثراولا دبغ

 نب رمع نب هللا دبع نب ديز نب دمحم نب مصاع انثدح . بوقعي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 تعمسل دهشأ : لاق  رمع نبا ىلوم راسي نب هللا دبع نع . دمحم نب رمع هيخأ نع « باطخلا

 موي مهيلإ هللا رظني الو « ةنجلا نولخدي ال ةثالث » : هيم هللا لوسر لاق : هللا دبع لاق : لوقي امل

 موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالثو . ثويدلاو  لاجرلاب ةهبشتملا  ةلجرتملا ةأرملاو « هيدلاول قاعلا : ةمايقلا

 . « ىطعأ امب ناّنملاو « رمخلا نمدمو « هيدلاول قاعلا : ةمايقلا
 وو موو 2 ا

 . ٩ هب « راسي نب هللا دبع نع
 نب نطق نع « ريثك نب ديلولا انثدح « ىبأ انثدح « بوقعي انثدح : اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 هللا دبع ىنثدح : لاق رمع نب هللا دبع نب ملاس نع « هثدح نمع « عدجألا نب رميوع نع «بهو

 « قاعلاو « رمخلا نمدم : ةنجلا مهيلع هللا مرح ةثالث » : لاق ةي هللا لوسر نأ : رمع نبا

 ' , «٩0 حلا هله ىفارقي ىذلا تويدلاو

 نع - فينح نب لهس لآ نم - لجر ىنثدح « ةبعش انثدح : هدنسم ىف ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 . ©) « ثويد ةنجلا لخدي ال » : ةي هللا لوسر لاق : لاق رساي نب رامع نع « رامع نب دمحم

 . ثيداحألا نم هلبق امل هب دهشتسي

 نع « ميل نب ريثك انثدح « راوس نب مالس انثدح « رامع نب ماشه انثدح : هجام نبا لاقو

 © لوق 1 هللا لودر تعنت“ لوقي كلام نب سنأ تعمس : محازم نب كاحضلا

 رو

 ( رئارحلا جوزتيلف ¢ ارهطم ارهاط هللا ىقلي نأ دارأ

 )١( امهیننس » : ف ىف (۲) . أ ‹ ف نم ةدايز ٩ .

 )۳( ىئاسنلا نتسو ( ۲۰۵۱ ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( ۳۱۷۷ ) مقرب ىذمرتلا ننس )1 / ٦1 ( .

 )٤( مقرب دواد ىبأ ننس ) ۲۰۵۲ ( .

 )٥( دنسملا ) ۲ / ٠١٤ ( ىئاسنلا نتسو )۸/ 8١ ( .
 6 مسي مل وار هيف ٠٤١ ( :  / 8 ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ( 14 / 5 ) دنسملا (5)
 . ( ٦٤١ ) مقرب ىسلايطلا دنسم (۷)

 . أ « ف نم ةدايز (۸)



 ( )7 ةيآلا" قنونلا ةروس د نمدانفلا را ( تحت يح و م مبتسم \۲

 . ° فعض هدانسإ ىف

 عذنقلا ثويدلا : « ةغللا ىف حاحصلا » باتك ىف ىرهوجلا دامح نب ليعامسإ رصن وبأ مامإلا لاق
 . ”٩ هل ةريغ ال ىذلا وهو

 : هنس ^ ) نم « حاكنلا « باتك ىف ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 نوراه نع « هريغو ةملس نب دامح نع « نوراه نب ديزي نع « ةيّلع نب ليعامسإ نب دمحم انربخأ

 نبا نع « ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع « ميركلا دبعو ريمع نب ديبع نب هّللا دبع نع « بائر نبا

 لكك هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : الاق - هعفري مل نوراهو « سابع نبا ىلإ هعفر ميركلا دبع - سابع

 : لاق . سمال دي عنمت ال ىهو « 0*2 ىلإ سانلا بحأ نم ١ [ ىه ] ةأرما ىدنع نإ : لاقف

 . « اهب عتمتسا » : لاق . اهنع ىل ربص ال : لاق .«اهقلط»

 دقو « هنم تبثأ نوراهو « ىوقلاب سيل ميركلا دبعو « تباث ريغ ثيدحلا اذه : ىئاسنلا لاق مث

 . ©9 ميركلا دبع ثيدح نم باوصلاب ىلوأ هثيدحو « ةقث وهو ثيدحلا لسرأ

 الا هور ىئاسنلا لاق امك ىلوأ لسرملا هثيدحف « ملسم لاجر نم ةقث ىعبات وهو «بائر

 نع « ةملس نب دامح نع « © ليمش نب رضنلا نع + هيوهار نب فاجن ن ا ىف

 + داتسإلا اذهب کف © ادم نتابع نبا هع © مف ن دبع ن هللا ةع نع تار قي نورا

Seقئاسلا نإ ال110  SE517 لرب تاويعلاو »اطبخ الهوا لاق  

 .٠ باوصلا ىلع رضنلا ريغ ع هاورو

 ارا يسوم نب لضفلا اريحا غم رح ن نيشلا: نع دوا وباو افي ياما ةاؤز دقو

 . هركذف ةي ىبنلا نع سابع نبا نع « ةمركع نع « ةصفح ىبأ نب ةرامع نع « دقاو نب نيسحلا
 ۰ . 29 ديج دانسإ اذهو

 مامإلا لاق امكو « ىئاسنلا نع مدقت امك « هل فّعضم نيب ام ثيدحلا اذه ىف سانلا فلتخا دقو
 . ركنم ثيدح وه : دمحأ

 O نق ةحم N ءاكجبو در واناس AR يدير اهنا كاران اك ةبيتق نبا لاقو

 + مسلم ديد أل 4 لاقل دارا ناك ىل هناياذه هروب نطق ةحن# ١ ليقو

 راوس نب ناميلس نبا وه مالسو « فيعض وهو « ميلس نب ريثك هيف نأل ؛ هدانسإ فعض هجوو ( ۱۸١۲ ) مقرب ةجام نبا ننس )١(

 ةجاجزلا حابصم ىف ىريصوبلا كلذ لاق « « ريكانم هثيدح ىف » : ىليقعلا لاقو « « ريكانم هدنع » : ىدع نبا لاق «ىنئادملا

 . ١/0

 . ( ۲۸۲ / 1 ) حاحصلا (0)

 . ٩ یل » : ف ىف (0) . ىئاسنلاو ٠ أ ٠ ف نم ةدايز (5) . ٩ یف »:أ ‹ ف یف (۳)

 . ( 1۷ / ٦ ) ىئاسنلا ننس (5)

 . © ليعامسإ » : أ ء ف ىف (۷)

 . ( ۱۷۰ )٦/ ىئاسنلا نتس (۸)

 )۹( ىئاسنلا ننس ) ٦ / ۱١۹۹ ( .



 ۳ بشل 8(  + 5) ناتيآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ؛ةشحافلا لعفت اهنأو « اهنم :م عقاو اذه نأ دارملا نأ ال « سمال دي درت ال اهتيجس نأ دارملا : ليقو

 « اثويد نوكي هذه ةلاحلاو  اهجوز نإف . اهتفص هذه نم ةبحاصم ىف نذأي ال ههم هللا لوسر نإف

 اهدارأ نمل ةفلاخم الو ةعنامم اهيف سيل اذكه اهتيجس تناك ال نكلو . كلذ ىلع ديعولا مدقت دقو

 هتبحم نأل ؛ اهعم ءاقبلا هل حابأ اهبحي هنأ ركذ املف . اهقارفب وَ هللا لوسر هرمأ « دحأ اهب الخ ول

 ‹ هّللاو « لجآلا مهوتل لجاعلا ررضلا ىلإ راصي الف « 2 مهوتم اهنم ةشحافلا عوقوو « ةققحم اهل
 . ملعأ « ىلاعتو هناحبس

 همحر « متاح ىبأ نب دمحم وبأ مامإلا لاق امك « جيوزتلا لحي هنإف ةبوت تلصح اذإ امأف : اولاق

 : هللا

 ىلوم - ( [ ةبعش ] تعمس : لاق« بئذ ىبأ نبا نع« دلاخ وبأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح

 ىتآ ةأرماب ملأ تنك ىنإ : ©) لاق لجر هلأسو سابع نبا تعمس : لاق  هنع هللا ىضر « سابع نبا

 « اهجوزتأ نأ تدرأف « ةبوت كلذ نم لجو زع « هللا قزرف « ىلع ٠ لجو زع « هللا مرح ام اهنم

 نم ناك امف اهحكنا « اذه ىف اذه سيل : سابع نبا لاقف . ةيناز الإ حكني ال ىنازلا نإ : سانأ لاقف

 . ىلعف مث

 : متاح ىبأ نبا لاق «٠ ةخوسنم ةيآلا هذه نأ ءاملعلا نم نورخآ ةفئاط ىعدا دقو

 : لاق بيسملا نب ديعس نع « ديعس نب ىيحي نع « دلاخ وبأ انثدح . جشألا ديعس وبأ انثدح

 :لاقي ناك : لاق « 4 كرشم وأ ناز الإ اهحكتي ال ةينارلاو ةكرشم وأ ةيناز الإ حكي ال ينازلا ) » هدنع ركذ
 لاقي ناك : لاق ء [ ۲ :رونلا ] 4 مكنم ئمايألا اوحكنأو » اهدعب ىتلا ١ [ ةيآلا ] اهتخسن
 نا نم ىفانألا

 نب ديعس نع <« هل « خوسنملاو خسانلا ١ باتك ىف مالس نب مساقلا ديبع وبأ مامإلا هاور اذكهو
 . هللا همحر « ىعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا اضيأ كلذ ىلع صنو . بيسملا

lo >سا تم دهس  

 الو ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تاتصحملا نوفري نيذّلاو 00

 نإ اوُملأو كلذ دعب نم او نيدلا الإ ت وساق مه تدتوأو ادب ةداهش مه او
 يودع مبدل ءپ

 . 3 ميحر روفغ هللا

 ناك اذإف . ةفيفعلا ةغلابلا ةرحلا ىهو « ةنصحملل فذاقلا دلج مكح نايب اهيف ةميركلا ةيآلا هذه

 ةنيب فذاقلا ماقأ نإ امأف . e اذه ىف سيلو ٠ اًضيأ هفذاق دلجي كلذكف الجر فوذقملا

 نينامت مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث ) : ىلاعت لاق اذهلو ؛ دحلا هنع در « هلاق ام ةحص ىلع
 راسا

 ىلع ةنيب مقي مل اذإ فذاقلا ىلع بجوأف “¢ نوقسافلا مه كتلوأو اًدبَأ ةداهش مهل اولبقت الو ةدلج

 )١( أ ىف : ١ مهوتي ٩ . ) )0ف نم ةدايز ٠ أ .

 ) )۳.أ ء ف نم ةدايز (5) . « لاقف » : أ ىف



 ( )5  ٠١ تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا حس سس ملل

 : ماكحأ ةثالث هلاق ام ةحص

 . ةدلج نينامث دلجي نأ : اهدحأ

 ؛ امئاذ هتداهتش جرت ١ هنآ. نناكلا

 . سانلا دنع الو هللا دنع ال « لدعب سيل اًقساف نوكي نأ : ثلاشلا

 ىف ءاملعلا فلتخا « « ميحر روُمَع هللا نإ اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات َنيِذّلا الإ » : ىلاعت لاق مث
 ةداهشلا دودرم ىقبيو « طقف قسفلا ةبوتلا عفرتف طقف ةريخألا ةلمجلا ىلإ دوعي له : ءانثتسالا اذه

 وأ بات ءاوس « ىضقناو بهذ دقف دلجلا امأ ؟ ةئلاثلاو ةيناثلا نيتلمجلا ىلإ دوعي وأ «٠ بات نإو امئاد

 اذإ هنأ ىلإ لبنح نب دمحأو ىعفاشلاو كلام مامإلا بهذف  فالخ الب كلذ دعب هل مكح الو « رصأ

 ةعامجو - نيعباتلا ديس  بيسملا نب ديعس هيلع صنو . قسفلا مكح هنع عفتراو « هتداهش تلبق بات
 . اضيأ فلسلا نم

 2 0 قسفلا عفتريف « طقف ةريخألا ةلمجلا ىلإ ءانثتسالا دوعي امنإ : ةفينح وبأ مامإلا لاقو

 « ىعَحَتلا مي ميهاربإو « حرش - ىضاقلا فلسلا نم هيلإ بهذ نممو . ادبأ ةداهشلا دودرم ىقبيو

 . 29 ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو « لوحكمو « ريبج نبا
 لاق دق هنأب هسفن ىلع فرتعي نأ الإ «٠ بات نإو هتداهش لبقت ال : كاحضلاو ىبعشلا لاقو

 . ملعأ هللاو « هتداهش لبقت ذئنيحف «ناتهبلا

 عبرأ مهدحأ 6 ةداهشف مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نوهري نيدّلاو ل

 ا نإ هيلع هّللا تنعل نأ ةسماخلاو © نيقداصلا َنمَل هن هّللاب تاداهش
 ت ت ت

 بضغ نأ E للاب تاداهش حرا بكندا باذعلا اهنع أردو

 - و0 ر

 وت و هتمحرو لو © نم ا 5 هتمح هللا ل © نيقداصلا ناك نإ هللا

0 

 ةماقإ هيلع رسعتو هتجوز مهدحأ فذق اذإ ‹ جرخم ةدايزو جاوزألل جرف اهيف ةميركلا ةيآلا هذه

 اب اهيلع ىعديف « مامإلا ىلإ اهرضحي نأ وهو « ©) لجو زع < هللا رمأ امك « اهنعالي نأ « ةنيبلا

 : ىأ « نيقداّصلا نمل ُهّنِإ ) < ءادهش ةعبرأ ةلباقم ىف هّللاب تاداهش عبرأ مكاحلا هفلحيف « هب اهامر

 تناب « كلذ لاق اذإف . a E ا ةساخل ردوا انور نع ب افانر ان

 ‹ اهرهم اهيطعيو « اًدبأ هيلع تمرحو < ءاملعلا نم ةريثك ةفئاطو ىعفاشلا دنع ناعللا .اذه سفنب هنم

 « نييذاكلا نمل هنإ كلاوزقا دايت وأ دوك I Sg هحورخ

 ًارديو » : لاق اذهلو . 4 نيقداصلا نم ناك نإ اهيَلع هللا بضع نأ ةسماخلاو «  هب اهامر اميف : ىأ

 . « ىلاعت هللا » : ! ىف (۳) . ٤ رباج » : ف ىف (۲) ا
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 هللا بضع نأ ةَسماَخْلاَو نيبذاكلا نمل هن هللاب تاداهش عَبرَأ دهشت نأ ) ٠ ا ىنعي © باذعلا اهنع
 هلهأ ةحيضف مشجتي ال لجرلا نأ بلاغلا نأ امك . بضغلاب اهصخف . 4 نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع

 اهقح ىف ةسماخلا تناك اذهلو . هب اهامر اميف هقدص ملعت ىهو « روذعم قداص وهو الإ انزلاب اهيمرو
 . هنع ديحي مث قحلا ملعي ىذلا وه هيلع بوضغملاو . اهيلع هللا بضغ نأ

 هيف نوكي ام ةدش نم جرخملاو جرفلا مهل  هعرشو « مهب هتفأرو ‹ هقلخب هفطل ىلاعت ركذ مث

 نم ريثك مكيلع قشلو  متجرحل : ىأ  هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو ) : لاقف « قيضلا نم
 - ةظلغملا ناميالاو فلحلا دعب ناك نإو  هدابع ىلع : 60 ع ىأ ] 4 بارت هللا ناو ) ٠ ‹ مكرومأ

 . هنع ىهني اميفو هب رمأيو  هعرشی اميف 4 ميكح)

 نم هيف تلزن نميفو « اهلوزن ببس ركذو « ةيآلا هذهب لمعلا ىضتقمب ثيداحألا تدرو دقو
 : دمحأ مامإلا لاقف « ةباحصلا

 نيذّلاو » : تلزن ال : لاق سابع نبا نع ا كو روصو وي ذاع ا ا
 ا ل4 ا لج ياس مقر دجال اه دحر اولا دلال تنصل دات
 ءراصنألا رشعم اي :٠ هيَ هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي تلزنأ اذكه :  راصنألا ديس وهو  ةدابع

 جوزت ام هّللاو « رويغ لجر هنإف همُلَت ال « هللا لوسر اي : اولاق « ؟ مكديس لوقي ام نوعمست الأ
 .هتريغ ةدش نم ٠ اهجوزتي نأ انم لجر أرتجاف ©© [ طق هل ةأرما قلط امو « اركب الإ ] طق ةأرما

 ول ىنأ تبجعت دق ىنكلو « هّللا نم اهنأو « قح اهنأ ملعأل ىنإ - هللا لوسر اي - هّللاو : دعس لاقف

 ال هّللاوف « ءادهش ةعبرأب ىتآ ىتح هكرحأ الو هجيهأ نأ ىل نكي مل < « لجر اهذَحَمَت دق اًعاكل تدجو

 ةثالثلا دحأ وهو - ةيمأ نب لاله ءاج ىتح اريسي الإ اوثبل امف : لاق . هتجاح ىضقي ىتح مهب یتآ

 E SEL ا ءاجف - مهيلع بيت نيذلا

 « ءاشع ىلهأ تئج SS هل هللا ل رص ىلع دلل اسما حر
 قفاز دم هب هاجس ام كلك ا ةركق ىتذاي تعمسو: عب .كيارق + الجر ادن تادجوف

 ل هللا لوسر برضي نآلا « ةدابع نب دعس لاق امب انيلتبا دق : ©” اولاقف راصنألا تعمتجاو « هيلع

 ىل هللا لعجي نأ وجرأل ىنإ هّللاو : لاله لاقف . © نيملسملا ىف هتداهش لطبيو « ةيمأ نب لاله
 ملعي هّللاو « هب تئج « امم كيلع دتشا ام ىرأ دق ىنإ « هللا لوسر اي : لاله لاقو . اجرخم اهنم
 رولا ايتو ىلع هلأ كرا107 يرق الإ رب اك وللا ورا تارا قداصل ىنإ
 غرف ىتح هنع اوكسمأف : ( ههجو دبرت ىف « كلذ اوفرع ىحولا هيلع لزن اذإ ناكو - ىحولا

 لا ا ا تلزنف - يحولا نم

 . « اجرخمو اجرف كل هللا لعج دق « لاله اي رشبأ » : لاقف + هلك هللا لوسر نع ىرسف «ةيآلا
 . « اهيلإ اولسرأ » : ةَ هللا لوسر لاقف . لجو زع « ىبر نم كلذ وجرأ تنك دق : لاله لاقف

 )١( أ ءاف ىف : ١ أ ‹ ف نم ةدايز ( . « متجرخ » : ف ىف (0) . « هعرش ىف .

 ) )6أ ىف : ١ ف نم ةدايز (6) . « هعرش اميف ٠ تلاقف » : ف ىف (5) . دنسملاو « أ « .

  )0اميف » : ف ىف (۸) . دنسملاو أ « ف نم تبثملاو « سانلا ىف هتداهش لطبيو » : ه ىف « .

 . 4 هللاب تاداهش عبرا مهدحأ ةداهشف ط : أ ء ف ىف )٠١( . « هدلج » : أ ىف (9)
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 ا ل ل ا ا ا

 نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ دهشف ٠ يل ل a را

 تاذغ نم نرهأ اندلا باذغ ناق هللا قت e اولا E ىف زاك ايلف نيداصلا

 ناجل كل دروب ا هر دو وو بل مم يحلل

 دهشا : اهل ] لبق مث < نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلا ىف دهشف . اهيلع ىندلجي
 0 باذع نإف « هّللا ىقتا : اهل [  ليق ةسماخلا تناك املف « نييذاكلا نمل هنإ هّللاب تاداهش عبرأ

 : تلاق مث « ةعاس تأكلتف . تاذعلا كلغ بجو فلا را هذه كرو + ةع ا باذع نم قوهأ

 لوسر قرفف . نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلا ىف تدهشف . ىموق حضفأ ال هّللاو

 ءدحلا هيلعف اهدلو ىمر وأ اهامر نمو « اهدلو ىمري الو بأل اهدلو ىعدي الأ ىضقو «امهنيب كي هللا

 ىفوتم الو« قالط ريغ نم ناقرفتي امهنأ لجأ نم « اهل توق 27 [ الو هيلع اهل تيب ] الأ ىضقو

 ادعج قروأ هب تءاج نإو « لالهل وهف نيقاسلا شمَح حسيرأ بهيصأ هب تءاج نإ ٠ : لاقو .اهنع

 جلدخ اًيلامج دعج قروأ هب تءاجف . ( هب تيمر ىذلا وهف « نيتيلألا غباس نيقاسلا جّلَدَخ ا

 . « نأش اهلو ىل ناكل ناميألا الول » : ةي هللا لوسر لاقف « نيتيلألا غباس نيقاسلا

 . بأل ىعدي الو همأل ىعدي ناكو « رصم ىلع ًريمأ كلذ دعب ناكف : ةمركع لاق

 . 29 ًرصتخم هوحن هب « نوراه نب ٩ ديزي نع « ىلع نب نسحلا نع دواد وبأ هاورو

 راقد EEE نع اهرتخو أ عاجتملا N كييدخ ا دذهلو

 اق اه وكس ناو يرش مق و

asرا ا د لاقف .  

 TS ةنيبلا » : لوقي هلم ىبنلا لعجف ؟ ةنيبلا

 نيذلاو» : هيلع 220 لزنأو « ليربج لزنف . دحلا نم ٩ ىرهظ ئربي ام هللا "9 نلزنيلو « قداصل

 ءامهيلإ لسرأف « هام ىبنلا فرصناف . ١ OES غلب ىتح أرقف , 4 مهجاوزأ نومري

 مث ؟ ©« بئات امكنم لهف ‹ بذاك امكدحأ نأ دهشي هللا » : لوقي دو ىبنلاو . دهشف لاله ءاجف

 تاأكلتف : سابع نبا لاق . ةبجوم اهنإ * اولاقو اهوفقو ةسماخلا دنع تناك املف « تدهشف تماق

 : ةي ىبنلا لاقف ٠ تضمف . مويلا رئاس ىموق حضفأ ال : تلاق مث < عجرت اهنأ اننظ ىتح تصکنو

 نب كيرشل وهف « نيقاسلا جدخ « نيتيلألا غباس « نينيعلا لحكأ هب تءاج نإف « اهورصبأ ١

 . «نأش اهلو ىل ناكل « هّللا باتك نم ىضم ام الول »: ةي ىبنلا لاقف. كلذك هب تءاجف .«ءامحس

 )١ «١  )5ف نم ةدايز ٠ ديز » : ف ىف (۳) . دنسملاو ءأ « .

 )5( دنسملا ) ١ / ۲۳۸ ( مقرب دواد ىبأ نتسو ) 55055 ( .

 7( Ng)( یأر ۵ : أ ‹ ف ىف ٤ . ) )۷لزنيلو » : أ ىف « .
 . « لزنآف » : ف ىف (9) . < ىنرهطي ام » : ف ىف (۸)



 ی ج 50-205 فايآلا ا. نونلا ةووس نالا فلنا

 . هريغو سابع نبا نع « هجو ريغ نم هاور دقو « 2١7 هجولا اذه نم ىراخبلا هب درفنا

 - حلاص انثدح دمحم نب سنوي انثدح « «" اا ا دعا حا متاح ىبأ نبا لاقو

 ىلإ لجر ءاج : لاق سابع نبا: تلد تيا عع 20 ىنعي  مصاع انثدح  رمع نبا وهو

 + هللا لؤنأ نقع تح هدّدري لزي ملف < ‹ ب هللا لوسر كلذ هركف ٠ يدم سن ا

 « نيتيآلا نم غرف ىتح © [ ارقف 1 . 4 © [ مهسفنأ الإ ] ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذّلاو ط
 دهشف « هيلع أرقف لجرلا اعدف . « امكيف لزنأ دق « لجو رع « هللا نإ » : لاقف « امهاعدف امهيلإ لسرأف

 هيلع نوهأ ءىش لك » : هل لاو فجر هيف ىلع ا ارا مل ١ نيقدانطلا نانا هللاب تاداهش عيزأ

 ‹ اهيلع أرقف « اهب اعد مث < , 4« نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا تنعل 9 : لاقف هلسرأ مث . « هللا ةنعل نم

GSلك . كحيو » : لاقو « اهظعوف اهيف ىلع كسمأف اهب رمأ  

 لاقف . 4 نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ » : تلاقف « اهلسرأ مث ؛ . « هَّللا بضغ نم نوهأ ءىش

 ONT RE و BA ا ا

 هب تءاجف . « اذكل وهف اذكو اذكل هب تءاج نإو « اذك وهف اذكو اذكل هب تءاج نإ » : لاقف «هنم ةيشاغ

 . هب تفذق ىذلا هبشي

 نب ديعس تعمس : لاق ناميلس ىبأ نب كلملا دبع انثدح « ديعس نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ىتاكم نه تقف 4 لوقا ام تيرد افق ريبؤلا قنا اه نقد اهني فرنيأ نيعالتلا نع تلكم < لاك رج
 نم لوأ نإ « هّللا ناحبس : لاقف ؟ امهنيب قرفيأ نانعالتملا ‹ نمحرلا دبع ابأ : تلقف رمع نبا لزنم ىلإ
 ملكت ملكت ناف ةشخناق_ىلعهتارما: ىر لجرلا تيارا هللا :نوسر ايد+ لاقف كالفن فالف كلذ نع لاس
 يدل" i كلذ مي ناك" امل يدعي ملف كحق كلذ لثم ىلع تكس تكس نإو « ميظع رمأب

 نومري نيذلاو :  رونلا ةروس ىف 0*2 تايآلا هذه لجو زع هللا لزنأف . هب تيلتبا دق هنع كتلأس
 0 أدبف . ( نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ] : غلب ىتح < , 4 مهجاوزأ

 ةأرملاب ىنث مث . كتيذك ام قحلاب كثعب ىذلاو : لاقف « ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذع نأ هربخأو

 نإ 000 a ئدلاو + كلاش + رخال تاذع ن نرهأ اندلا بادغ#نآ اهييخاو + اهركذو ايلغون
 نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو « نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ دهشف < لجرلاب ًادبف : لاق . بذاكل

 اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو « نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ تدهشف ةأرملاب ىنث مث . نييذاكلا نم ناك

 . امهنيب قرف مث « نيقداصلا نم ناك نإ

 نم نيحيحصلا ىف هاجرخأو . © هب « ناميلس ىبأ نب كلملا دبع ثيدح نم « ريسفتلا ىف ىئاسنلا هاور

 ۸ سابع نبا نع « ريبج نب ديعس ثيدح
 نع « ميهاربإ نع « شمعألا نع « ةناوع وبأ انثدح « دامح نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 . ( ٤۷٤١ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 . أ نم ةدايز ( )۳  . « ىدامرلا ١ : أ ىف (0)

 )٥( أ ىف : ١ ةيآلا < . )١( كتبذك ام قحلاب كثعب ىذلاو » : أ ء« ف ىف . أ « ف نم ةدايز «© .

 )۷( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ( ۱۹ / ۲ ) دنسملا ) /١١781 ( .

 . ( 15497 ) مقرب ملسم حيحصو ( 0717 ) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



 Ea Yan2 نت انين |. خ1 < س د *

 يارب اذإ ادا ناضتالا نم لجو لاق جلا ىف ةا ةع يول اك + لاق هللا دع نع ةع
 اًاص تحبصأ نئّل هللاو ؟ ظيغ نع تكس تكس نإو « هومتدلج ملكت نإو « هومتلتق هلتقف الجر هتأرما عم

 هلتقف الجر هتأرما عم ىأر اذإ اندحأ نإ « هللا لوسر اي : لاقف . هلأسف : لاق . ةي هللا لوسر نلأسأل

 ناكف « ناعللا ةيآ لزنأف : لاق . مكحا مهللا ؟ ظيغ ىلع تكس تكس نإو « هومتدلج ملكت نإو « هومتلتق

 . هب ىلتبا نم لوأ لجرلا كلذ

 هب « شمعألا نارهم نب ناميلس نع « قرط نم هاورف « ملسم هجارخإب درفنا
 نب لهس نع « باهش نبا انثدح « دعس نب ميهاربإ انثدح : لماك وبأ انثدح : اًضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 عم الجر دجو الجر تيأرأ : هب هللا لوسر لس : لاقف ّىدَع نب مصاع ىلإ رمیوع ءاج : لاق « دعس

 :لاق . لئاسملا ةي هللا لوسر باعف « ةي هللا لوسر مصاع لأسف ؟ عنصي فيك مأ هب لتقيأ « هلتقف هتأرما

 . لئاسملا باعف ايي لوسر تلأس ؛ ريخب ىنتأت مل كنإ ! تعنص ام : لاق ؟ تعئص ام : لاقف رجوع هيقلف
 امهب اعدف لاق .:امهيف هيلع لزنأ دق هدجوف هاتأف . .هنلأسألق ل هللا لوسر نينآل هللاو : روع لاقف
 هرمأي نأ لبق اهقرافف : لاق . اهيلع تبذك دقل هللا لوسر اي اهب تقلطنا نئل : رجوع لاق . امهنيب نعالَف

 جعدأ محسأ هب تءاج نإف « اهورصبأ » : لكَ هللا لوسر لاقف « نينعالتملا ةنس تراصف <« لك هللا لوسر

 تءاجف . « اًيذاك الإ هارأ الف ةرحو هنأك رميحأ هب تءاج نإو « قدص دق الإ هارأ الف « نيتيلألا ميظع نينيعلا

 . هوركملا تعنلا ىلع هب

 00 هب. يرهرلا نع اقرط نمد :ىدعرتلا الإ اا هيو نسيحصلا يارا

 نبأ نب سنوي اج +: ليمش نو رضا اد تقلا م قاحسإ اقدح نانا زكي وبا ظفاطا اف

 ىبأل لَك هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ةفيذح نع « عيني نب 20 ديز نع « هيبأ نع « قاحسإ

 تنأف » : لاق . ارش هب العاف هّللاو تنك : لاق ؟ هب العاف تنك ام الجر نامور مآ عم تيأر ول » : ركب

 : تلزنف : لاق . ثيبخ هنإو ء زجعألا هللا نعل : لوقأ تنك « العاف هّللاو تنك : لاق . « ؟ رمعاي

 . ( مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذّاو )
 ثيدح نم هاور مث «٠ قاحسإ ىبأ نب سنوي نع < ليمش نب رضنلا الإ هدنسأ ادحأ ملعن ال : لاق مث

 . © ملعأ هللاف  السرم عيني نب ديز نع « قاحسإ ىبأ ۳ [ ىبأ ] نع ىروثلا
 نع « ماشه نع « نيسحلا نب ب دّلَخم انثدح « ىمرجلا ملسم ىبأ نب ملسم انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 امج نب كيرش نأ مالسإلا ىف ناك ناعل لوأل : لاق « هنع هللا ىضر « كلام نب سنأ نع « نيريس نبا

 ىف دف الو دوهش:ةعبزأ ٠ +6 هللا لوتسر لاق + هو هللا كوتسر ىلإ قرف: نارات مآ ني لالخ قذف

 نم ىرهظ هب ئربي ام كيلع هللا نلزنيلو « قداصل ىنإ ملعي هللا نإ « هّللا لوسر اي : ل اقف . « كرهظ

 .ةيآلا رخآ ىلإ « مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذّلاو ) : ناعللا ةيآ هللا لزنأف .دلجلا

 عبرأ كلذب دهشف « انزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل كنإ هّللاب دهشا » : لاقف يب ىبنلا هاعدف : لاق

00 

 )١( دنسملا ) ۱ / 47١ ( مقرب ملسم حيحصو ) ١548 ( .

 ىئاسنلا ناسو ( 7555 ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( ۱٤۹۲ ) مقرب ملسم حيحصو ( ٤۷٤٥ ) مقرب ىراخبلا حيحصو ( ١ / ٤ ) دنسملا (۲)

 .)- 11 ) مقرب ةجام نبا نن ننسو ( 0 / ۱٤۳

 . أ ‹ ف نم ةدايز (6) . « دیزی ۶ : أ یف (۳)

 )٥( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك » ( ۲۲۳۷ ) مقرب رازبلا دنسم ) ۷ / ٤ ( : » تاقث هلاجر « .



 ١و (:117) ةيآلا": نونلا ةروس - سداشلا ةزخلا

 « « انزلا نم هب اهتيمر اميف نيبذاكلا نم تنك نإ كيلع هّللا ةنعلو » : ةسماخلا ىف هل لاق مث « تاداهش

 . « انزلا نم هب كامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ هّللاب ىدهشاف ىموق » : لاقف ةَ هللا لوسر اهاعد مث .لعفف

 ا E BES وورود مانا يار ارجل اباد عا تنل دبيك

 : تلاق مث « فرتعتس اهنأ اونظ ىتح « ةتكس تتكس ةسماخلا وأ ةعبارلا تناك املف : تلاقف « « انزلا نم هب

 نإف «٠ هورظنا » : لاقو « امهنيب امهنيب ب هللا لوسر قرفف « لوقلا ىلع تضمف . مويلا رئاس ىموق حضفأ ال

 وهف نينيعلا « )2١ ءىضَق اطبس ضيبأ هب تءاج نإو « ءامحس نب كيرشل وهف « نيقاسلا شمح ادعج هب تءاج

 نم امهيف لزن ام الول » : م هللا لوسر لاقف « نيقاسلا شمح ادعج مدآ هب تءاجف . « ةيمأ نب لالهل

 . 29 « نأش اهلو ىل ناكل « هّللا باتك
 ب اتت نس ہرا هلا يوم 9 و ه

 ئرما لكل مکا ريح وه لب مک ارش هوبسحت ال مكنم ةبصع كفإلاب اوءاج نيل نإ 5
 مش شدو مم

 . # ® ميظع باذع هل مهنم هربك ىَلوت يذلا مْنإلا نم بكا ام مهن
 كفإلا لهأ اهامر نيح « اهنع هللا ىضر « نينمؤملا مأ ةشئاع نأش ىف تلزن اهلك تايآلا رشعلا هذه

 هللا تاولص < هيبنلو اهل  ىلاعت هللا راغ ىتلا ةيرفلاو تحبلا بذكلا نم هولاق اب نيقفانملا نم ناتهبلاو

 ©©  مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع « لوسرلا ضرعل ةنايص اهتءارب © [ لجو زع هللا ] لزنأف « هيلع همالسو

 «ةعامج لب نانثا الو دحاو وه ام : ىنعي « مكنم ةعامج : ىأ 4 ةّبصع كأْفإلاب اوءاج َنيِذْلا نإ ظ : لاقف
 ىتح « هيشوتسيو هعمجي ناك هنإف « نيقفانملا سأر لولس نب ىبأ نب هللا دبع 21) ةنعللا هذه ىف مدقملا ناكف

 نم اًبيرق كلذك رمألا ىقبو ‹ مهنم نورخآ هزوجو « هب اوملكتف « نيملسملا ضعب ناهذأ ىف كلذ لحد
 . ةحيحصلا ثيداحألا ىف كلذ قايسو « نآرقلا لزن ىتح ءرهش

 سلا نب ديس لوا لاق عوقتلا ف « رّمعم انثدح « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو 0

 جوز ةشئاع ثيدح نع « دوعسم نب ةبتع نب هّللا دبع نب هللا ديّبعو ٠ صاقو نب ةمقلعو « ريبزلا ع نب ةورعو

 مهضعبو « اهثيدح نم ةفئاطب ىنثدح دق مهلكو « هللا اهأربف « اولاق ام كفإلا لهأ اهل لاق نيح <« ةي ىبنلا

 ‹ ىنثدح ىذلا ثيدحلا مهنم دحاو لك نع تيعو دقو « اصاصتقا تبثأو ضعب نم اهثيدحل ىعوأ ناك

 جرخي نأ دارأ اذإ م هللا لوسر ناك : تلاق ةي ىبنلا جوز ةشئاع نأ اوركذ : اًضعب قدصي مهثيدح ضعبو

 ىف اننيب عرقأف : ةشئاع تلاق ٠ هعم هيَ هللا لوسر اهب جرخ اهمهس جرخ نهتيأف « هئاسن نيب عرقأ اًرقس

 لّمحأ انأف « باجحلا لزنأ امدعب كلذو « ةي هللا لوسر عم تجرخو « ىمهس اهيف جرخف « اهازغ ةوزغ .

 ةليل نذآ « ةنيدملا نم انوندو لفقو هوزغ نم ةي هللا لوسر غرف اذإ ىتح « انريسم هيف لزنأو ىجدوه ىف

 لحرلا ىلإ تلبقأ ىنأش تيضق املف «٠ شيجلا تزواج ىتح تيشمف « ليحرلاب اونذآ نيح تمقف « ليحرلاب
 لبقأو . هؤاغتبا ىنسبحف . ىدقع تسمتلاف تعجرف « عطقنا دق رافظ عزج نم دّقع اذإف « ىردص تسملف

 ىنأ نوبسحي مهو - بكرأ تنك ىذلا ىريخي ىلع هولخرك دوه اولمتتف اوور اوناك نيدلا ظهرلا
 ملف . ماعطلا نم ةقلعلا نلكأي امنإ « محللا نهشغي ملو َنْهْبَلَهِي مل افافخ كاذ ذإ ءاسنلا ناكو : تلاق هيف

 « اوراسو لمجلا اوثعبف « نسلا ةثيدح ةيراج تنكو « هوعفرو هولحر نيح جدوهلا لقث موقلا ركنتسي

 . 2« ريصق ىضق ١ : أ ىف (۱)

 . هب ‹« دمحم نع ماشه قيرط نم ( ۱٤۹٩ ) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو ( ۲۰۷ / 5 ) ىلعي ىبأ دنسم (۲)

 . « ةبصعلا ١ : أ ىف )١( . وع » : أ ىف (0) .. أ ‹ ف نم ةدايز (5) . «٠ هنأش لج » : أ ىف (۳)



CONES ag تس a n 4 

 تنك ىذلا ىلزنم تمميتف « بيجم الو عاد اهب سيلو مهلزانم تئجف ٠ شيجلا رمتسا امدعب ىدقع تدجوو

 ناكو  تمنف ىنيع ىنتبلغ « ىلزنم ىف ةسلاج انأ انيبف . ىلإ نوعجريف ىنودقفيس موقلا نأ تننظو « هيف

 داوس ىأرف « ىلزنم دنع حبصأف جلّداف - شيجلا ءارو نم سرع دق ىئاوكذلا مث ىملسلا لطعملا نب ناوفص

 هعاجرتساب تظقيتساف « باجحلا ىلع بّرضي نأ لبق ىناري ناك دقو . ىئآر نيح ىنفرعف ىناتأف « مئان ناسنإ
 ىتح « هعاجرتسا ريغ ةملك هنم تعمس الو « ةملك ىنملك ام هللاو ٠ ىبابلجب ىهجو ترمخف < ىنفرع نيح

SE EEىف نيرغوم اولزن ام دعب شيجلا انيتأ ىتح ةلحارلا یب دوقي قلطناف <«  

 دملا تهدف لولس نب ىبأ نب , هللا دبع هربك ىلوت ىذلا ناكو « ىنأش ىف كله نم كلهف . ةريهظلا رحن

 ىنبيري وهو « كلذ نم ءىشب رعشأ الو « كفإلا لهأ لوق ىف نوضيفي سانلاو « ارهش انمدق نيح تيكتشاف

 هللا لوسر لخدي امنإ « ىكتشأ نيح هنم ىرأ تنك ىذلا فلا يق هللا لوسر نم فرعا ال ىنأ ىعجو ىف

 تهقَت ام دعب تجرخ یتح « رشلاب رعشأ الو ىنبيِري كلذف « ؟ مككيت فيك ٠ : لوقي مث ٠ ملسيف هك

 خن نأ لبق كلذو « ليل ىلإ اليل الإ جرخن الو - اَنربَمم وهو - عصانملا لبق حطم مأ ىعَم تَّجَرَخو
 . انتويب ىف اهذختن نأ فلاب ىذأتن انكو « هزنتلا ىف لوألا برعلا رمأ انرمأو « انتويب نم ابيرق فتكلا

 ةلاخ «٠ رماع نب رخض ةنبا اهمأو « فانم دبع نب بلطملا نب , مهر ىبأ ةنبا ىهو  حطسم مأو انأ تقلطناف

 انغرف نيح ىتيب لبق مهر ىبأ ةنباو انأ تلبقأف بلطملا نب داّبع نب ةثاثأ نب حطسم اهنباو « قيدصلا ركب ىبأ

 الجر نيبست . تلق امسئب : اهل تلقف . «حطسم سعت » : تلاقف اهطرم ىف حطسم مأ ترثعف « اننأش نم

 لوقب (4) ىنتربخأف ؟ لاق اذامو : تلق ؟ لاق ام ىعمست (7 ملأ « هاتنه ىأ : تلاق ؟ اردب  دھش ٤ [ دق]

 م ٠ ملت 6 هللا رر ىلع لاف تيب ىلإ تحجز املف +. نضرب ىلإ اضم اتددراف ٠ كنإلا لها
 ل تأ نأ ديرأ ذئنيح انأو : تلاق  ؟ ىوبأ ىتآ نأ یل نذأتأ : تلق « ؟ مكيت فيك » : لاق

 « 29 ةيَب ىأ : تلاقف ؟ سانلا ثدحتي ام « هاّمأ اي : ىمأل تلقف ىوبأ تئجف « ةَ هللا لوسر یل َنذأف

 . اهيلع نرثكأ الإ رئارض اهلو « اهبحي لجر دنع « ةئيضو طق ةأرما " تناك املقل هللاوف « كيلع ىوه
 اقري ال « تحبصأ ىتح ةليللا كلت تيكبف : تلاق ؟ اذهب سانلا ثدحت دقوأ هللا ناحبس : تلقف : تلاق

 ثبلتسا نيح ديز نب ةماسأو . 9 اّيلع يي هللا لوسر اعدف . ىكبأ تحبصأ مث « مونب لحتكأ الو عمد یل

 نم ملعي ىذلاب هب هّللا لوسر ىلع راشأف ديز نب ةماسأ امأف : تلاق « هلهأ قارف ىف امهريشتسي «ىحولا
 . اريخ الإ ملعن الو «كلهأ مه <« هللا لوسر اي : لاقف « دولا نم هل هسفن ىف ملعي ىذلابو « هلهأ ةءارب

 . كقدصت ةيراجلا لأست نإو « ريثك اهاوس ءاسنلاو « كيلع هللا قيضي مل : لاقف بلاط ىبأ نب ىلع امأو
 ؛؟ةشئاع نم كبيري ءىش نم تيأر له « ةريرب ىأ » : لاقف « ةريرب و هللا لوسر اعدف : 237 تلاق رشا

 ةئيدح ةيراج اهنأ نم رثكأ « اهيلع هصمغأ طق ارمأ اهيلع تيأر نإ قحلاب كثعب ىذلاو : ةريرب هل تلاقف

 نب ىبأ نب هللا دبع نم رذعتساف ةي هللا لوسر ماقف ٠ هلكأتف نجادلا ىتأتف < اهلها نجع نع مانت: انما

 ىنغلب دق دف لير نم ىنردعي نم: نيملسملا راب 2 ريل ىلع وهو 0 لا لوسو لاتف لاق لوم

 ‹ ريخ الإ هيلع تملع ام الجر اوركذ دقلو « ريخ الإ ىلهأ ىلع تملع ام هللاوف ٠ ىتيب لهأ ىف هاذأ

 )١( ملوأ » : ف ىف (۳) . « دهاش » : أ ىف (0) . دنسملاو ءأ « ف نم ةدايز « .

 )4( ىنتربخأف : تلاق ؟ لاق اذامو » : أ « ف ىف ٩ . ) )2ف ىف (5) . ( ىلع » : أ ىف ٠ ةينب اي ) : أ © .

 ) )۷ف ىف (4) . ©« بلاط ىبأ نب ىلع » : دنسملا ىف (۸) . © تناك ام » : ف ىف : ١ لاق « .



 ا بوو ج يي ل تتسم 2 نونلا ةؤوسح ىدا لا

 نإ « هللا لوسر اي هنم كرذعأ انأ : لاقف ىراصنألا ذاعم نب دعس ماقف . « ىعم الإ ىلهأ ىلع لخدي ناكامو

 نب دعس ماقف : تلاق . كرمأ انلعفف انترمأ «٠ جرزخلا نم انناوخإ نم ناك نإو « هقنع انبرض سوألا نم ناك

 ال هّللا رمعل : ذاعم نب دعسل لاقف  ةيمحلا هتلمتحا نكلو « احلاص الجر ناكو « جرزخلا ديس وهو - ةدابع

 :ةدابع نب دعسل لاقف  ذاعم نب دعس مع نبا وهو  ريضح نب ديّسُأ ماقف . هلتق ىلع ردقت الو «2)هلتقت
 نأ اومه ىتح جرزخلاو سوألا نايحلا رواثتف . نيقفانملا نع لداجت قفانم كنإف « هنلتقنل 2') هللا رمعل ! تبذك

 تكسو اوتكس ىتح مهْضْفَحَي ") [ ل هللا لوسر لزي ملف . ربنملا ىلع مئاق ] ُب هللا لوسرو « اولتتقي
 ءاكبلا نأ تانظي قاوباو + موتب لنکا الو ٠ عمد یل اقري ال ۽ ‹ كلذ ىموي تيكبو : تلاق « هيي هللا لوسر

 اهل ناف «ناضتألا نم أرما ىلع تّتّدأتسا « ىكبأ انأو ىدنع ناسلاج امه امئيبف : تلاق . ىدبك قلاف

 ملو : تلاق  سلج مث ملسف ةي هللا لوسر انيلع لخد ذإ « 7 كلذ ىلع نحن انيبف « ىعم ىكبت تسلجف
 نه تلا بدك ناش ی هلا شرب زل ريش تنل دقو: لق ام © ىلا ] لبق لم ئدتع نلعب
 ةئيرب تنك نإف . اذكو اذك كنع ىنغلب دق هنإف « ةشئاع اي دعب امأ : لاق مث <« « سلج نيح وَ هللا لوسر

 « بات مث بنذب فرتعا اذإ دبعلا نإف « هيلإ ىبوت مث هّللا ىرفغتساف بنذب تّْمَمْلَأ تنك نإو « هللا كئربيسف

 ١( تلقف « ةرطق هنم سحأ ام ىتح ىعمد صلف هتلاقم ةَ هللا لوسر ىضق املف : تلاق . هيلع هللا بات

 ىنع ىبيجأ :ىمأل تلقف . لوسرلل لوقأ ام ىردأ ام هّللاو : لاقف . لم هللا لوسر ىنع بجأ : ىبأل

 ال ‹« نسلا ةثيدح ةيراج انأو - تلقف : تلاق . هللا لوسرل لوقأ ام ىردأ ام هللاو : تلاقف . هللا لوسر

 ىف 29 رقتسا ىتح « اذهب متعمس دق مكنأ تفرع دقل هّللاو ۳ [ ىنإ ] :  نآرقلا نم اريثك 2 ظفحأ

 نئلو . كلذب ] ىنوقدصت ال  ةئيرب ىنإ ملعي هّللاو  ةئيرب ىنإ مكل تلق )2١١ نئّلو « هب متقدصو مكسفنأ

 د تاو وكر GR a اا كحيل ورع كالو ماروك كنرحا

 مث : تلاق . [ 18 : فسوي ] 4« نوفصت ام ىلع ناعتسملا هّللاو ليمج ربصف 0 فسوي وبأ لاق امك

 نكلو + یار ئكربم هللا ناو + ةئيرب یتا ملعأ ليس هللاو انأو: تلا + ىنفارف ىلع كعجطضاف كلو
 رمأب ىف هللا ملكتي نأ نم ىسفن ىف رقحأ ناك ىنأشلو «ىلتي ىحو ىنأش ىف لزني نأ نظأ تنك ام هللاو

 لوسر مار ام هللاوف : تلاق . اهب هللا ىنئربي ايؤر مونلا ىف ةا هللا لوسر یری نأ وجرأ تنك نكلو
 E a a e ا جاجا نب اك هللا

 لزنأ ىذلا لوقلا لقث نم « ىتاشلا مويلا ىف قرعلا نم نامحجلا لثم هنم ردحنيل هنإ ىتح « ىحولا دنع ءاحربلا

 : لاق نأ اهب ملكت ةملك لوأ ناك . كحضي وهو ةي هللا لوسر نع ىّرس املف : 2239 تلاق . هيلع
 هيلإ موقأ ال هّللاو : تلقف . هيلإ ىموق : ىمأ ىل تلاقف .«“'*كأرب دقف © هللا امأ « ةشئاع اي ىرشبأ»

 كفإلاب اوءاج نيذّلا نإ 00 لجو زع هللا لزنأو . ١( 7 يتءارب لزنأ ىذلا وه « لجو زع هللا الإ ,دمحأ الو

 ا هللا يبقوا ع نكي ننآ لاقفد# كاك ىتءارب تايآلا هذه هّللا لزنأف . تايآ رشع 4 :م ةبصع

 زع هللا لزنأف . ةشئاعل لاق ىذلا دعب اًدبأ اًئيش هيلع قفنأ ال هّللاو :  هرقفو هنم هتبارقل حطسم ىلع قفني

 )١( دنسملاو « أ ءاف نم ةدايز (*) 3 . « هللاو » : ف ىف (۲) . © هنلتقنل هللاو رمعل » : ف ىف .

 كلذك » : | اف ىف( « . )٥( دنسملاو « أ « ف نم ةدايز . )١(فى فا.أ:١»قلت «.

 . © ترقتسا » : أ ءاف ىف )٩( . دنسملاو «أ « ف نم ةدايز (۸) . ؟أرقأ ال١ : | « ف ىف (۷)

 . « ىل دجأ ال ىنإ هللاو » : ف ىف )1١( . دنسملاو ءأ ء ف نم ةدايز )١١( .؛نإو»: ف یف (۱۰)

 . « هللا كأرب دقف » : | ٠ ف ىف (۱۵) . ٩ هللاو » : | ‹ ف ىف (6) . « كلذ » : ف ىف ( ١

 )١١( ىنأرب ىذلا وه » : أ یف © .



  Y۲ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا ) ١١ (

 : رونلا ] 4 مُكَل هللا رفغي نأ نوبحت الأ :  هلوق ىلإ « ةعّسسلاو مكنم ٍلْضَملا اولوُأ ٍلتأي الو :  لجو
 . هيلع قفني ناك ىتلا ةقفنلا حطسم ىلإ عّجرَف « ىل هللا رفغي نأ بحأل ىنإ هللاو : “ ركب وبأ لاقف ۲
 . دبأ هنم اهعزنأ ال :لاقو

 « بنيز اي : ىرمأ نع - كك ىبنلا جوز - شحج تنب بنيز لأس و هللا لوسر ناكو : ةشئاع تلاق
 ام هللاو .. :ىرضبو ىعمس محا هللا لوسر اي : تلاقف ؟ 29 [ كعلب اه وا ]:تيآر ام > وأ <« تملغ ام
 لاه هللا ايف ١© الڳ ىبنلا جاوزأ نم ینیماس تناك ىتلا یهو : ةشئاع تلاق . اريخ الإ تملع
 . كله نميف تكلهف < اهل براحت شحج تنب ةنمح اهتخأ تّقفطو . عرولاب

 . طهرلا ءالؤه رمأ نم انيلإ ىهتنا ام اذهف : باهش نبا لاق

 نع « قاحسإ نبا هاور اذكهو . © ىرهزلا ثيدح نم « امهيحيحص ىف ملسمو ىراخبلا هجرخأ
 ىنئدحو . ةشئاع نع « هيبأ نع  ريبزلا نب , هّللا دبع نب دابع نب ىيحي ىنثدحو : لاق ٠ كلذك ىرهزلا
 « مدقت ام 20) وحنب ر 200 ةشئاع نع « ةرمع نع « ىراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللادبع

 . © ملعأ هللاو

 هللا ىضر « ةشئاع نع « ىبأ ىتربخأ : لاق ةورع نب ماشه نع « ةماسأ وبأ لاقو : ىراخبلا لاق مث
 هللا دمج شا ,اييطخ "ىف ال هللا لوسر ماق ٠ هب تملع امو ركذ ىذلا یناش نم َركذ ال : تلاق « اهنع
 ىلع.تملع ام هللا ميآو ٠ ىلهأ اونبآ سانأ ىف ىلع اوريشأ « دعب امأ » : لاق مث هله رق ایا یار

 فاح ئاو الإ طق شب لدي الو طق: ةوس نه هيلع تملع ام هللاو نم هتوتباو +290 ءوت نت ىلهأ
 برضن نأ هّللا لوسر اي نذئا : لاقف ىراصنألا ذاعم نب دعس ماقف . « ىعم باغ الإ رفس ىف تبغ الو

 «تبذك : لاقف - لجرلا كلذ طهر نم [  تباث نب ] ناسح مأ تناكو - جرزخلا نم لجر ماقف « مهقانعأ

 نيف رش جررقلاو.سرألا نی توکی نأ داك تخ ر مهقانعأ برضت نأ تببحأ ام سوألا نم اوناك ول هّللاو امأ

 :تلاقف َتََعف « حطسم مآ ىعمو ىتجاح ضعبل تجرخ « مويلا كلذ ءاسم ناك املف . تملَع امو « دجسما

 تلقف . حطسم سعت : تلاقف ةيناثلا ترّثع مث « تتكسو ؟ كنبا نيبستأ « مآ ىأ : تلقف « و

 الإ هبسأ ام هّللاو : تلاقف اهترهتناف . حطسم سعت : تلاقف ةئلاثلا ترّتع مث ؟ كنبا نيبست « مأ ىأ :اهل

 . هللاو معن : تلاق ؟ اذه ناك دقو : تلقف . ثيدحلا ىل ترَقَبَق : تلاق ؟ ىنأش ىأ ىف : تلقف «كيف

 : لي هللا لوسرل تلقو « تكعوو < اريثك الو اليلق هنم دجأ ال هل تجرخ ىذلا نأك ىتيب ىلإ تعجرف

 قرف رک اا لقسلا ىف نامور مأ تدجوف « رادلا تلخدف « مالغلا ىعم لسرأف . ىبأ تيب ىلإ ىنلسرأ

 مل وه اذإو « ثيدحلا اهل تركذو < اهتربخأف ؟ ةينب اي كب ءاج ام : ىفآ [)١١( ىل 1 تلاقف +' أرقي تيبلا

 ةأرما تناك امّلَقَل - هّللاو - هنإف ؛ نأشلا كيلع ىضمخ « ةينب اي : تلاقف ] «٠ ىنم غلب ام لثم اهنم غلبي

 )١( هللا لوسر » : أ ءاف ىف 0 . دنسملاو « أ ء ف نم ةدايز () . « هللاو ىأ : ركب وبأ لاقف » : أ ءاف ىف « .

 ) )0وحن » : ف ىف (1) . « ةشئاع نع ىبأ ىنربخأ « ةرمع » : أ « ف ىف ( .

 نع سيوأ ىبأ قيرط نم (۲) مقرب هئزج ىف ليزيد نبا ظفاحلا هاورو « قاحسإ نبا قيرط نم ( 797 / 7 ) ةريسلا ىف ماشه نبا هاور (۷)

 . ةشئاع نع ةرمع نع ىراصنألا مزح نب ورمع نب ركب ىبأ نب هللا دبع
 . ىراخبلاو ءأ ‹ ف نم ةدايز (9) . © ءوس نم ىلهأ ىلع تملع ام وأ « اريخ الإ ىلهأ ىلع تملع ام » : أ ء ف ىف ()

 . « ىمأ ىل تلاقف » : أ ءاف یف (۱۰)



 ۲۳ ب )1١( ةيآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 : تلقف « ىنم غلب ام اهنم غلبي مل وه اذإو اهيف ليقو « اهندسح الإ رئارض اهل « اهبحي لجر دنع « ءانسح
 . [٠ هللا لوسرو « معن : تلاق ؟ هه هللا لوسرو : تلق . معن : تلاق ؟ ىبأ هب ملع دقو
 : تلاق ؟ اهنأش ام : ىمأل لاقف لزنف « أرقي تيبلا قوف وهو « ىتوص ركب وبأ عمسف « تيكبو تربعتساف
 + كتب ىلإ فو ال نات ا كع تا 1١+ لافو دافعا تشان: اها نم رك د يذلا اهل

 اهبلع تيلع ام هللاوتو "أل + تلاقي ما نس لارا. ی هلك هللا لوو اج دقلو + كيج
 : لاقف هباحصأ ضعب اهرهتناو  اهنيجع : وأ  اهريمخ لكأتف ةاشلا لخدت ىتح دقرت تناك اهنأ الإ ءابيع

 ملعي ام الإ اهيلع تملع ام هّللاو . هللا ناحبس : تلاقف « هب اهل اوطقسأ ىتح <« كي هللا لوُسَر ىقدصا
 ام هّللاو . هللا ناحبس : لاقف « هل ليق ىذلا لجرلا كلذ رمألا غلبو . رمحألا بهذلا ربت ىلع غئاصلا
 الازي ملف « ىدنع ىاوبأ حبصأو : تلاق - هللا ليبس ىف اديهش لتقف : ةشئاع تلاق - طق ىثنأ فنك تفشک

 « ىلامش نعو ىنيمي نع ىاوبأ ینقنتکا دقو لخد مث « رصعلا یلص دقو هی هللا لوسر ىلع لخد ىتح
 نإف « هّللا ىلإ ىبوتف تمّلَظ وأ اًءوس تفراق تنك نإ « ةشئاع اي دعب امأ ١ : لاق مث « هيلع ىنثأو هّللا دمحف
 الأ : تلقف « بابلاب ةسلاج 7 ىهف « راصنألا نم ةأرما تءاج دقو : تلاق . « هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا

 لاق ةا +ادل هلق يآ لإ لاف ل هللا لوسر طعوف ؟ اش كدت نأ ةآرللا هده نما یت
 هللا تدمحف َتدهَّشَت « هابيجي مل املف ؟ اذام لوقأ : تلاق . هيبيجأ : تلقف ىمأ ىلإ تفتلاف ؟ لوقأ اذامف

 ىنإ دهشي لجو زع هللاو - لعفأ مل ىنإ مكل تلق نعل هللاوق دعب امأ : تلق مث « هلهأ وه اجب هيلع تينثأو
 ملعي هللاو - تامل يلا ضاق درر .a « مكدنع ىعفانب كاذ ام - ةقداصل
 مسا تسمتلاو - الثم مكلو ىل دجأ ام - هّللاو - ىنإو « اهسفن هنأ ىلع هب: توات د للوقت < لعفأ مل ىنأ

 : فسوي] 4 نوفصت ام ىلع ناعتسملا هللاو ليمج ٌربصف 8 :لاق نيح فسوي ابأ الإ هيلع ردقأ ملف بوقعي
Eسيقف  EEنرد باوك  e MNE PS 

 لاق يفق تک ام دعا کو ا 0 لا لانا دف + ةاخ اب قرشا لوقو هح

 هللا دمحأ نكلو . امكدمحأ الو هدمحأ الو هيلإ موقأ ال هّللاو ٠ ال : تلقف . "(هيلإ] ىموق : ىاوبأ یل

 دقن كمن كين ميسو انآ + نر اع تاکو + :هوقرغ الو هوقركلا امف ءركتعمس ملا يار لونأ قلا
 ىذلا ناكو . كله نميف تكلهف « شحج تنب ةنمح اهتخأ امأو . ريخ الإ لقت ملف « اهنيدب هّللا اهمصع

 وتسي ۳ [ ناك ] ىذلا وهَق لولس نب ىبأ نب هللا دبع قفانملا امأو . تباث نب ناسحو حطسم ( هب ملكتي

 ؛ نبأ ةعفانب اسطسم عفني الآ ركب وبأ فلحو : تلاق . ةنمحو وه مهنم «ربك ىلوت ىذلا وهو « هعمجيو

 ئيرقلا يلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو ركب ابأ : ىنعي « ةيآلا رخآ ىلإ 4 مكنم لضفلا اولوُأ لأي الو © : هللا لزتأف
 ۲ :رونلا] 4 ميحّر روفغ هللاو مكأ هللا رفغي نأ نوبحت الأ 9 : م ىلإ ء احطسم : ىنعي 4 نيكاسملاو

 . عنصي ناك ا هل داعو انل رفغت نأ بحنل انإ « انبر اي هللاو ىلب :ركب وبأ لاقف

 دحأ ] ةماسأ نب دامح ةماسأ ىبأ نع « 29 مزحلا ةغيصب اَقَّلَعَم هجولا اذه نم ىراخبلا هاور اذكه

 )١( ىتمداخ » : أ « ف ىف (۳) . « لاقف » : ف ىف (0) . ىراخبلاو «أ « ف نم ةدايز «2 .

 )8( یهو 7 : ف ىف ٩ . ) )0ف ىف : ١ ىراخبلاو ءأ ءاف نم ةدايز (0 . 2 تنکف .
 ) )۷ىراخبلاو ءأ « ف نم ةدايز (۸) . « هيف » : ف ىف .

 . ( 0۷¥ ) مقرب ىراخبلا حيحص فقل



  ۲٤ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا ) ١١ (

 هب « ٩ [ ةماسأ ىبأ نع « عيكو نب نايفس نع E ءاور قوز كاننلا لالا

 مب E هبح بأ نع ماخ نيا نناةاورو كا ) هوحن وأ هلثم ءالوطم

 « ةشئاع نع « هيبأ نع « ةملس ىبأ نب "7 رمع انربخأ « ميشه انئدَح : دمحأ مامإلا لاقو

 : تلقف « فلاب راف لك يلا تلاع تندم E علا تلاق « اهنع هللا ىضر

 40 كت لا محل

 « ركب ىبأ نب هللا دبع نع « قاحسإ نب دمحم نع « ىدع ىبأ نبا ىنثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 لزن املف « نآرقلا التو « كلذ ركذف ةَ هللا لوسر ماق ىرذع لزن امل : تلاق ةشئ ةشئاع نع « َةَرمَع نع

 . © مهدح اوبرضف ةأرماو نيلجرب رم
 دواد ىبأ دنع عقوو . نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو « ةعبرألا ننسلا لهأ هجرخأو

 . شحج تنب ةنمحو « ةثاثأ نب حطسمو « تباث نب ناسح : : مهتيمست

 ننسلاو حاحصلاو ديناسملا ىف « اهنع هّللا ىضر « ةشئ ةشئاع نينمؤملا مأ نع ةددعتم قرط هذهف

 . "اهریغو

 : دمحأ مامإلا لاقف « اهنع هّللا ىضر « نامور ٌمأ اهمأ ثيدح نم ىور دقو

 انيب : تلاق نامور مأ نع « قورسم نع « لئاو ىبأ نع نيصح انربخأ « مصاع نب ىلع انثدح

 تلاقف . لعفو - اهنباب  هّللا لعف : تلاقف راصنألا نم ةأرما 2 اهيلع تلخد ذإ « ةشئاع دنع انأ

 اذك : تلاق ؟ ثيدح ىأو : ةشئاع تلاق . كندخلا فادح ىف ناك ةنإ + تلاق ؟ ملو : ةشئاع

 ترخف « معن : تلاق ؟ ركب ابأ غلبو « معن : تلاق ؟ هَ هللا لوسر كلذ غلب دقو : تلاق . اذكو

 تمقف : تلاق . ضفانب ىمح اهيلعو الإ تقافأ امف « اهيلع ايشغم « اهنع هللا ىضر « ةشئاع

 ىمح اهتذخأ « هللا لوسر اي : تلق « ؟ هذه نأش ام » : لاقف هلك ىبنلا ءاجو : تلاق ءاهترثدف

 نئ هللاو : تلاقف ةدعاق ةشئاع هل توتساف : تلاق . ( هي دت كثيذح نق هلعلف لاق ضفاتي

 هینبو بوقعي لثمك مكلثمو ىلثمف < ىنورذعُت ال مكيلإ ترذتعا نثلو « ینوقدصت ال مكل تفلح

 هللا لزنأف « و هللا لوسر جرخو : تلاق.: [ ١8 : فسوي ] 4 توفصت ام ىلع ناعَتسملا هللاوط

 كرف يلا در تفاعلا و لاقف لخدف ] « ركب وبأ هعم ی هللا لوسر عجرف « اهرذع

 تلاق ؟ ةَ هللا لوسرل اذه نيلوقت : ركب وبأ اهل لاقف . كدمحب ال هّللا دمحب : تلاقف . « كرذع

 O N تيدطلا ده تلح زق ككل تلاق . معن

sSوبأ لاق ء[ 7+ : رونلا ] ةيآلا رخآ ىلإ 4 ةعّسلاو مكنم لضفلا اولوأ لتأي الو ) :  

 . أا ‹ ف نم ةدايز (۱)

 ةورع نب ماشه نع هيبأ نع سيوأ ىبأ نب ليعامسإ قيرط نم (۱) مقرب هئزج ىف ليزيد نبا ظفاحلا هاورو ( ٤ / ۱۸) ىربطلا ريسفت (؟)

 . هلثم ةشئاع نع هيبأ نع

 «ورمع ١ : أ ىف (۳)

 ):( دنسملا 50 / ۳١( .

 ننسو ( ۷۳١١ ) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ( ۳۱۸۱ ) مقرب ىذمرتلا ننسو ( ٤٤۷٤ ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( 0 / 5 ) دنسملا (0)

 . ( ۲٥۹۷ ) مقرب ةجام نبا

 . دنسملاو ٠ أ « ف نم ةدايز (۸) . « انيلع » : ف ىف (۷) . ٩ مهريغو » : ف ىف (0)



 و ےس ل تت ر 0 ۷)ا: وولاة رو ب. سذانبلا ءّزخلا

 ليعامسإ نب ىسوم نع ىراخبلا هاور دقو . 0 قيرط نم «٠ ملسم نود ىراخبلا هب درفت

 ىفو . © هب « نيصح نع امهالك « ليضف نب دمحم نع  مالس نب دمحم نعو - ةنآوع ىبأ نع
 نم ةعامج كلذ ركنأ دقو « اهنم قورسم عامس ىف حيرص اذهو . نامور مأ ىنتثدح : ةناوع ىبأ ظفل

 لاق « هلك ىبنلا نامز ىف تتام اهنأ خيراتلا لهأ هركذ ال كلذو « ىدادغبلا بيطخلا مهنم « ظافحلا

 بتك مهضعب لعلف « هقوسيو « « نامور مآ تلئس » : لوقيف هلسري قورسم ناك دقو : بيطخلا

 ىراخبلا هاور دقو ١ : بيطخلا لاق . الصتم هنظف « ©« تلأس » اهنأ ىوارلا دقتعاف « فلأب « تلئس»

 . ملعأ هللاو « لاق اذك . « هتلع هل "7 رهظت ملو « كلذك

 ةعامج : ىأ  ةبصع ) « ءارتفالاو تهبلاو بذكلاب : ىأ « كفإلاب اوءاج نيذلا نإ :  هلوقف

 «ةرخكلاو:اننافلا نك ىإ کل ريغ وه لب م < رک أ لاا ١ ىأ 4 مک ارش هوبسحت ال <p ‹ مكنم

 « نينمؤملا مأ ة ةشئاعب هللا ءانتعاب مهل فرش راهظإو « ةرخآلا ىف لزانم ةعفرو ايندلا ىف قدص ناسل
 نم لين لح نم الو هيدي نيب نم لطب یتا ال م ىذلا میظعلا نآرقلا ىف اهتءارب ىلاعت هللا لزنأ ثيح
 قايس ىف یهو ««؛)هنع هللا ىضر « سابع نبا اهيلع لخد امل اذهلو ؛ [ 47 : تلصف ]4 ديمح ميكح

 « كريغ اركب جوزتي ملو « كبحي ناكو « ةي هللا لوسر ةجوز كنإف ٠ ىرشبأ : اهل لاق « توملا
 2090 الا نم كيءاوي 490 لرتإو

 نع « نوع نب رفعج انثدح « ىطساولا نامثع نب دمحم ىنثدح : هريسفت ىف ريرج نبا لاقو
 هللا نير وو اغ ت اف لاق ج كو و دانك و نا نين عملا
 لزن ىتلا انأ : ةشئاع تلاقو : لاق ٠ 29 [ ءامسلا نم ] ىجوزت لزن ىتلا انآ : بنيز تلاقف ءامهنع

 دي او ار يمر كالا ةا "قلع لطعملا نتا تلمح, نيكس[. هاك ىق قردع
 نينمؤملا ةملك تلق : تلاق . ليكولا معنو هّللا يبسح : تلق : تلاق ؟اهيتبكر

 ذا زر القفا دل اا E مر نراك ١> هلوقو
Eباذعلا ع  . 

 «هعيشيو هعيذيو هيشوتسيو هعمجي ناك ىذلا : ليقو . هب أدتبا : ليق : 4 29 هرب ئلوت يذّلاو )ل

 ا : ىأ 4 ميظع باذع هل )

 وهوا هلو هللا ةف ك لولس ني نأ نب ب هللا دبع وه امنإ كلذب دارملا نأ ىلع نورثكألا مث

TT 

 ا ةلولوب و تيرم كف نهر دن اهنباح هيد نايجم دن اركاب لجأ ليقو

 . ( ٤۷٥١ ) مقرب ىراخبلا حيحصو ( ۷ / ٦ ) دنسملا(١)

 . مالس نب دمحم ةياور نم ( ۳۳۸۸ ) مقربو « ليعامسإ نب ىسوم ةياور نم ( 1147 ) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . © تلزنو » : ف ىف (0) . « اهنع ١ : ف ىف (4) . « رهظي ١ : ف ىف (9

 . ( ٤۷٥۳ ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)

 . أ ‹ ف نم ةدايز (۷)

 )۸( ىربطلا ريسفت ) 1١4 / ۷١( .

 . ©« مهلم هربك ١ : أ ءاف ىف (9)



 ( ١ . ١؟ ) ناتيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا 3

 « رثآمو بقانمو لئاضف مهل ناك نيذلا ةباحصلا نم هنإف « ةدئاف ريبك هداريإل ناك ال كلذ ىلع لدي دق

 : لل هللا لوسر هل لاق ىذلا وهو « 2١ [ هرعشب ] كي هللا لوسر نع بذي ناك هنأ هنساحم نسحأو

 . © كعم ليربجو مهجاه»

 و ع ف قرف لاف یر نا فلا لبا ااو
 : ىنعي ؟ اذهب نيعنصت ام : ةشئاعل تلق جرخ املف « ةداسو هل ىقلأف ترمأف « تباث نب ناسح لخدف

 هربك ىلوت يذّلاو ط : هللا لاق دقو «٠ كيلع لخدي اذهل نينذأتأ : اهل ليق ةياور ىفو - كيلع لخدي
 نأ هللا لعل  هرصب بهذ دق ناكو  ىمعلا نم دشأ باذع ىأو : تلاق ؟ 4 ميظع باذع هَل مهنم
 . كي هللا لوسر نع حفاني ناك هنإ : تلاق مث . ميظعلا باذعلا وه كلذ لعجي

 : لاقف « هب اهحدتمي "' [ ا رعش ] اهيلع لخد امدنع اهدشنأ هنأ ةياور ىفو

 لفاوخلا مول نم ىَتَرَغ حبصتو  ةبيرب ©) نر ام نآَرر ناصح
 . (© كلذك تسل كنكل : ةياور ىفو . كلذك تسلف تنأ امأ : تلاقف

 نع رماع نع « دواد انثدح « ةمقلع نب ةملس انثدح « ةعرق نب نسحلا انثدح : ريرج نبا لاقو
 هلوق « ةنجلا هل توجر الإ هب تلثمت الو « ناسح رعش نم نسحأ ءىشب تعمس ام : تلاق اهنأ ةشئاع
 :  بلطملا دبع نبا 200 [ ثراحلا ] نبا ىنعي  نايفس ىبأل

 ريب رر 5 2 ت هع )7 و ر
 ا كاذ ىف هللا دنعو 3 تبجأف « ادمحم توجه

 هادو

 ءاقو مك دمحم ٍضرعل ىض رعو 0 ىبأ نإ
 22 ورم ر

 TEY م ا هم ئ -

 ءالدلا هردكت دل و هيف بيع 0 مراص اس

 سيلا : ليق . ءاسنلا دنع ليق ام وغللا امنإ ٠ ال : تلاق ؟ اوغل اذه سيلأ « نينمؤملا مآ اي : ليقف

 ؟ميظع 27 [ باذع ] هباصأ دق سيلأ : تلاق «4 ميظع باذع هَل مهنم هربك ىلوت يذلاو ) : لوقي هللا
 لطعملا نب ناوفص «9) اهايإ هبرض ىتلا ةبرضلا : ىنعت ؟ فيسلاب عنك هرصب بهذ دق [  سيلأ ]
 . ٩١ هلتقي نأ داكو « فيسلاب هالعف < ها0 ا

 4# o ع 2 8 00 ر ربان 0 0 رب ارو ٠ ه

 (9 نيبم كفإ اذه اولاقو اريخ مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملا نظ هومتعمس ذإ الول »
 3 مع ءم و م يم - 2 22 E E و o يب هم

 . ©« 69 َنوبذاكلا مه هللا دنع كتّلوأَف ءادهشلاب اوتأي مل ذإف ءادهش ةعبرأب هيلع اوءاج الول
 ىف مهضعب ضافأ نيح « اهنع هللا ىضر « ةشئاع '” ةيضق ىف نينمؤملل هللا نم بيدأت اذه

 . « نرت ام » : ف ىف (۳) . أ ءاف نم ةدايز (5 ۰ 0)

 . هب ‹ شمعألا نع ةبعش نع رفعج نب دمحم نع دلاخ نب رشب ىنثدح ( 5١57 ) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . ىربطلاو « أ . ف نم ةدايز (۸ ٠ 0 . « تبجأو » : ف ىف (7) . أ ‹ ف نم ةدايز (0)

 .أ ‹ ف نم ةدايز (۱۰) . « هأيإ اهبرض » : ف ىف (9)

 )١١( ىربطلا ريسفت )۱۸ / 59( .

 )١0(فى ةصق » : ف ١ .



 ¥ ا ا ا ١7 ) ناتيآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 :ىأ ( هومتعمس ذِإ ) اله : ىنعمب 4 الو ) : لاقف « كفإلا نأش نم ركذ امو « ئيسلا مالكلا كلذ

 اوساق : ىأ 4 اريح مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملا نظف » نينمؤملا مأ هب تيمر ىذلا : ىأ « مالكلا كلذ

 ىلوألا قيرطب هنم ةءاربلاب ىلوأ نينمؤملا مأف مهب قيلي ال ناك نإف . مهسفنأ ىلع مالكلا كلذ

 . ىرحألاو
 لاق امك « امهنع هللا ىضر « هتأرماو ىراصنألا ديز نب دلاخ بويأ ىبأ ىف تلزن اهنإ : ليق دقو

 ديز نب دلاخ بويأ ابأ نأ ؛ راجنلا ىنب لاجر ضعب نع « هيبأ نع « راسي نب قاحسإ نب دمحم مامإلا
 : لاق ؟ اهنع هّللا ىضر « ةشئ ةشئاع ىف سانلا لوقي ام عمست امأ « بويأ ابأ اي : بويأ مأ هتأرما هل تلاق

 : لاق . هلعفأل تنك ام هّللاو ءال : نيد ا ال ل
 لاق ام ةشحافلا ىف لاق نم « لجو زع < هللا ركذ نآرقلا لزن املف : لاق . كنم ريخ هّللاو ةشئاعف
 « هباحصأو ناسح كلذو «[ ١ : رونلا 4 مك ةع كفإلاب اوءاج نيدلا نإ :  كفإلا لهأ نم

 بويأ وبأ لاق امك : ىأ « ةيآلا « “) نوُمْؤَمْلا نَظ هومتعمس ذإ الو > : لاق مث « اولاق ام اولاق نيذلا
 0او

 ىبأ نع « نيصحلا نب دواد نع « 2 ةبيبح ىبأ نبا ىنثدح : ىدقاولا رمع نب دمحم لاقو
 ىف سانلا لوقي ام 247 عمست الأ : بويأ ىبأل تلاق بويأ مأ نأ ٠ بويأ ىبأ ىلوم حلفأ نع « نايفس
 . هللاو ال : تلاق ؟ ٩ [ كلذ ةلعاف ] بويأ مأ اي تنكفأ . بذكلا كلذو « ىلب : لاق ؟ ةشئاع
 ةإالوأ > : لجو زع « هللا لاق « كفإلا لهأ ركذو « نآرقلا لزن املف : كنم ريخ هّللاو ةشئاعف :لاق
 مأل لاق نيح بويأ ابأ : ىنعي 4 ْنيبم كفإ اذه اوُناَقو اريح مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملا نط هومتعمس
 ١ . لاق ام بويأ

 ا ناش
 هلهأ نينمؤملا مأ نإف « ربخلا اونظ اله : ىأ 4 اَرْيَخ مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملا نط ٠ : هلوقو

 رهاظ بذك : ىأ 4 نيبم كفإ اذه ) : مهتنسلاب : ىأ 4 اوُلاَقو ٠ نطابلاب قلعتي ام اذه « هب ىلوأو
 ةلحار ىلع ًةرهج ةبكار نينمؤملا مأ ءىجم نأ كلذو « ةبير نكي مل عقو ىذلا نإف ٠ نينمؤملا مأ ىلع

 نيب لَك هللا لوسرو . كلذ نودهاشي هلامكب شيجلاو ٠ ةريهظلا تقو ىف لطعملا نب ناوفص
 ىلع كلذ لثم ىلع نامدقي اناك الو « ةرهج 2 اذكه نكي مل ةبير هيف رمألا اذه ناك ول «مهرهظأ
 اومَر امم كفإلا لهأ هب ءاج ام نأ نيعتف ءاروتسم ةيفخ - ردق ول - اذه نوكي ناك لب« داهشألا سوؤر

 . ةرساخلا ةقفصلاو 27 [ ةرجافلا ] ةشحافلا ةنوعرلاو ءروزلا لوقلاو «تحبلا بذكلا وه نينمؤملا مأ هب

 ا e NO و
ore 

 )١( اريخ مهسفنأب تانمؤملاو نونمؤملا نظ » : أ ء ف ىف « .

 . ( ۷۷ / ۱۸) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)

 . أ ‹ ف نم ةدايز (0) . ٩ عمتست » : ف ىف )٤( . © بيبح » : أ ءاف ىف (۳)

 . 2« ةرجف » : ف ىف (۸) . أ ‹« ف نم ةدايز (۷) . «اذه» : ف ىف(



 000 ۲7 نالا + رولا ةو ف ساايلا ةا ےس تك نس تب ينو ا *

 باذع هيف متضفأ ام يف مُكَسَمَل ةرخآلاو ايندلا يف هتمحرو مكيلع هللا لضف الوو ل

 وهو انه هنوبسحتو مّلع هب مُكَل سیل ام مگهاوفأب نولوقتو مكتنسلأب هتوقلت ذإ ۲9 ميظع
 . 4 62 ميظع هللا دنع

 نأش ىف نوضئاخلا اهيأ 4 ةرخآلاو ايندلا يف هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو :  © [ هللا ] : لوقي
 ‹« ةرخآلا رادلا ىلإ ةبسنلاب مكناميإل مكنع افعو « ايندلا ىف هيلإ مكتبانإو مكتبوت لبق نأب 2 م

 هللا هقزر ناميإ هدنع نميف اذهو . 4 ميظع باذع «  كفإلا ةيضق نم . 4 هيف متضفأ ام يف مكمل
 نم امأف . شحج تنب بنيز تخأ « شحج تنب ةنْمَحو « ناسحو « حطسمك « هيلإ ةبوتلا هببسب

 ؛ ةيآلا هذه ىف نيدارم كئلوأ سيلف « هبارضأو لولس نب ىبأ نب د هللا دبعك نيقفانملا نم هيف ضاخ

 نم دري ام نأش اذكهو . هضراعي ام الو اذه لداعي ام حلاصلا لمعلاو ناميإلا نم مهدنع سيل هنأل

 وأ هنزاوي حلاص لمع نم هلباقي ام وأ « ةبوتلا مدعب ااطورشم اًقلطم نوكي « نيعم لعف ىلع ديعولا
 . هيلع حجري

 مكضعب هيوري : ىأ : ريبج نب ديعسو « دهاجم لاق : 4 مكتنسلاب هنوقلت ذإ :  ىلاعت لاق مث

 . اذك مهضعب ركذو « اذك نالف لاقو « نالف نم هتعمس : اذه لوقي « ضعب نع

 اهؤرقت تناك اهنأ : ةشئاع نع ىراخبلا حيحص ىفو . « مكتسلاب هنوُقلَت ْذِإ ١ نورخآ أرقو
 لوقت 0 ةيلع هيعا س ىذلا تذكلا ٠ يعي ب وقل »قلو نم وهب ١ :لوقتو: 209 قلل
 .. نكلو + نوهمنلا اهيلغو + نهشأ لوألا ةءارقلاو .. © ةيف نمتسا اذإ : ريسلا ىف نالف قلو :.برعلا

 . ةشئاع نينمؤملا مأ نع ةيورم ةيناثلا
 N يع ب موال ع هناا راج OR بنوا نال

 : قلولاو تالزؤقلا قلو. وه اغإ + لوقتو-+  هتوقلت ذإ 2: ارق تناك اهنا ةفئاغ نع ] +: ةكيلم" نبأ
 . اهريغ نم هب ملعأ ىه : [ 20 ةكيلم ىبأ نبا لاق . بذكلا

 . نوملعت ال ام نولوقت : ىأ « مع هب ب مكل سيل ام مكهاوفأب نولوقتو » : هلوقو
 مآ ناش یو ام نولوقت : ىأ 4 ميظع هللا دنع وهو انيه هنوبسحتو ) : ىلاعت لاق مث

 ىهو فيكف « ايه ناك لل كو ىبنلا ةجوز نكت مل ولو « 29 [ ًالهس ] اريسي كلذ نوبسحتو «نينمؤملا

 ! ليق ام هلوسر ةجوز ىف لاقي نأ هللا دنع ميظعف < « نيلسرملا ديسو ءايبنألا متاخ « ىمألا ىبنلا ةجوز

 ال ةلكو اعا كلذ ةقاسأ نم یک ةجوز ىلع ردت ال 4 راو دنا وعر ١ لجل ناشر للا
 قالطإلا ىلع مدآ دلو ديس ةجوزو « ءايبنألا ءاسن ةديس ىف اذه نوكي فيكف < 0 نك لا

 : نيحيحصلا ىفو « 4 ميظع هللا دنع وهو انيه هنوبسحتو ™ : ىلاعت لاق اذهلو ! ؟ ةرخآلاو ايندلا ىف

 .أ 2 ف نم ةدايز )١(

 .( ةالم5؟« 5١55 ) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . ٩ هيف ١ : ف ىف (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص ) 5١55 ( .

 )٥( أ ‹« ف نم ةدايز (۸ ۷ « )2 . « رمع نبا نع عفان » : أ « ف ىف .



 ۲۹ سس اا ا ( ١١-۱4 ) تايآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ءامسلا نيب ام دعبأ رانلا ىف اهب ىوهي « علب ام ىردي ال ءهّللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ»

 O 1 يور لو ١ عراو

 9 ميظع ناتهب اذه كناحبس اذهب مّلكت نأ انل توکی ام متلق ةومتعمس س ذإ الولو ل
2 

 ميلع هللار تاّيآلا مك هللا نيبيو ©0 نينمؤم متنك نإ ادَبَأ هلثمل اودوعت نأ هللا مكظعي

 . 4 69 ميكح

 نأش ىف لوقلا نم قيلي ال ام ركذ اذإ : ىأ « اريخ نظلاب رمآلا : لوألا دعب رخآ بيدأت اذه
 نم ءىش هسفنب قلع نإ مث ٠ كلذ ىوس هسفن رعشي الأو « اريخ مهب نظلا ىغبني ىلوأف < « ©)ةريخلا
 ىتمأل زواجت هّللا نإ » : لاق وي هللا لوسر نإف « هب ملكتي نأ ىغبني الف - ةلايخ وأ ةسوسو كلذ
 . (8) نيحيحصلا ىف هاجرخأ . « لمعت وأ لقت مل ام .  اهسفنأ هب تثح امع

 هوفتن نأ انل ىغبني ام : ىأ 4 اذهب ملكت نأ اتل نوک ام متا هومتعمس ذإ الولو :  ىلاعت هللا لاقو

 مالكلا اذه لاقي نأ هللا ناحبس : ىأ « 4 ميظع ناتهب اذه كتاحبس » دحأل هركذن الو مالكلا اذهب
 . هليلخخ ةليلحو هلوسر ( [ و هيبن ] ةجوز ىلع

 هبشي ام مكنم عقي نأ ادعوتم هللا مكاهني : ىأ 4 ادب هلثمل اودوعت نأ هللا مكظعي ) : ىلاعت لاق مث
ekهعرشو هّللاب نونمؤت متنك نإ : ىأ 4 نينمؤم متنك نإ » : لاق اذهلف . لبقتسي اميف :  » 

 . رخآ مكح هل كاذف رفكلاب اًقصتم ناك نم امأف ؛ ؛ لك هلوسر نومظعتو

 هللاو « ةّيرَدَقلا مَكحلاو ةيعرشلا ماكحألا مكل حضوي : ىأ € 4 تايآلا مكل هللا نيبيو ١ : لاق مث

 . هردقو هعرش ىف ميكح « هدابع حلصي امب ميلع : 0

 ةرخآلاو ايندلا يف ميلأ باذع مهل اونمآ نيذلا يف ةشحاقلا عيشت نأ نوبي نيذلا نإ )
 . 09# نوملعت ال متنأو ملعَي هللاو

 رثكي الف « هب ملكتو « ءىش هنم هنهذب ماقف « ئيسلا مالكلا نم ائيش عمس نمل ثلاث بيدأت اذهو

 : ىأ اونمآ نيذلا يف ةشحاقلا عيشت نأ نوبحي نيذلا نإ ١) : © ىلاعت لاق دقف ٠ هعيذيو هعيشيو هنم
 ةرخآلا ىفو « دحلاب : ىأ 4 يالا يف ميلأ باع مهل < حيبقلاب مهنع E روهظ نوراتخي

 ودق رت ديلإ رومألا اودرف : ىأ « توملعت ال متنأو معي هللاو ظ « باذعلاب

 نب دمحم انثدح « یئرّلا دمحم ىبأ نب نوميم انثدح « ركب نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 اوبلطت الو « مهورّيعُت الو هللا دابع اوذؤُت ال » : لاق كي ىبنلا نع « ناوت نع « ىموزخملا دابع

 )١( هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم ( ۲۹۸۸ ) مقرب ملسم حيحصو ( 54178 ) مقرب ىراخبلا حيحص .

 ١؟”( ف ىف © . «ةرحلا » :أىف : ١ اهسفن « .

 . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم ( ۱۲۷ ) مقرب ملسم حيحصو ( 5774 ) مقرب ىراخبلا حيحص (4.

 . « ىلاعت هللا لاق » : أ ء« ف ىف (۷) . أ ‹ ف نم ةدايز (0) . 2©نع» : ف ىف (0)



 2-0۷ 2 ناتيآلا رولا هرو نسقاننلا ءا د ب يل اا ر

 . «  هتيب ىف هحضفي ىتح « هتروع هللا بلط « ملسملا هيخأ ةروع بلط نم هنإف « مهتاروع

 وعيت ال اونمآ نذل اهيأ اي © ميجر فوعر هلل نو ةتمحرو مكيلع ل هللا لضف الولو ©

 هللا لضَف الولو ٍركنملاو ءاشحفلاب رمي هنِإَف ناَطيَشلا تاوطخ عبي نمو ناطْيَشلا تاَوُطُخ
 - مسا رم r م ربل نرم

 عيمس هّللاو ءاشي نم يكزي هللا نكلو ادبأ دحأ نَم مكنم ئكَر ام هتمحرو مكيلع

 . 4 وهيل
 رمأ ناكل اذه الول : ىأ 4 ميحر فوءر هللا ناو هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو ط ا

 ‹« © [ ةيضقلا ] هذه نم هيلإ بات نم ىلع باتف . مهب ميحر « هدابعب فوؤر ىلاعت هنكلو « رخآ

 . هيلع ميقأ ىذلا دحلاب مهنم رهظ نم رهظو
 «هب رمأي امو هكلاسمو هقئارط : ىنعي 4 ناًطيشلا تارطخ اوعبتت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي :٠ لاق مث

 ةرابعلا حصفأب « كلذ نم ريذحتو ريفنت اذه : 4 ركنملاو ءاشحفلاب رمأي هن ناطيشلا تاَطخ عبي نمو »

 . اهنسحأو اهغلبأو اهزجوأو
 : ةمركع لاقو . هلمع : 4 ناطيشلا تاوطخ ا : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 نم ىصاعملا ىف روذنلا : زلجم وبأ لاقو . ناطيشلا تاوطخ نم ىهف ةيصعم لك : ةداتق لاقو . هتاغزن

 ش . ناطيشلا تاوطخ

 تاغزن نم اذه : لاقف ؟ اًماعط لكآ نأ تمرح ىنإ : لاف درحم نبا لجو لايم: قوت ةلاقو

 . لكو « كنيمي نع رفك « ناطيشلا

 . اشبك حبذي نأ هاتفأو « ناطيشلا تاغزن نم اذه : هدلو حب ردن لجر ىف ىبعشلا لاقو

 « ىيحي نب ىرسلا انثدح « ىرصملا هللا دبع نب ناسح انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 امويو «٠ ةيدوهي اًموي ىه : تلاقف ىتأرما ىلع تبضغ : لاق عفار ىبأ نع ‹ ىميتلا ناملس نع

 نم هذه امنإ : لاقف رمع نب هللا دبع تيتأف . كتأرما قلطت مل نإ . رح اهل كولم لكو «ةينارصن

 مصاع تيتأو « ةنيدملاب ةأرما هقفأ ذئموي ىهو « ةملس مأ تنب بنيز تلاق كلذكو . ناطيشلا تاغزن

 . كلذ لثم لاقف 0

 قزري وه الو : ىأ 4 ادب ٍدَحأ نم مکنم ئكَز ام هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو : ىلاعت لاق مث

 ارق اهلا ايوا ويلا NE انس نير نإ نيو

 ‹ هقلخ نم : ىأ 4 ءاّشي نم يكزي هللا نكلو 9 « اريخ الو ةاكز هسفنل دحأ لصح امل « هبسحب لك

 . ىغلاو لالضلا كلاهم ىف هيدريو ءاشي نم لضيو

 ىدهلا مهنم قحتسي نم « مهب « ميلع ا « 29 هدابع لاوقأل عيمس : ىأ 6 عيمَس هّللاو ١ : هلوقو

 . لالضلاو

 )١( دنسملا ٥ /. ۲۷4۹( .

 ) )0دابعلا » : ف ىف (۳) . أ ‹ ف نم ةدايز « .



 مو و و ب 05 0 )تانا رولا وسم سواملا ةا

 يف نيرجاهملاو نيكاسملاو ئبرقلا يلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو مكنم لضفلا اولوأ لتأي الو إل
 . 409 ميحُر روفغ هللاو مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ اوحفصيأو اوفعيو هللا ليس

 لضفلا اولوأ ) فلحي ال : ىأ « 29 [ فلحلا : ىهو ] « ةيلألا نم 4 لتأيالو ١ : ىلاعت لوقي
 e ىأ 4 ةعسلاو ط ناسحإلاو ةق ةقدصلاو لولا : ىأ 4 مكنم

 ةياغ ىف هذه . نيرجاهملاو نيكاسملا مكتابارق اولصت الأ اوفلحت ال : ىأ 4 هللا ليبس يف نيرجاهملاو

 e ىأ 4 اوحفصيلو اوفعيلو » : لاق اذهلو ؛ ماحرألا ةلص ىلع فطعلاو قفرتلا

 . مهسفنأل مهملظ عم هقلخب هفطلو همركو ىلاعت هملح نم اذهو « ىذألاو ةءاسإلا

 ام ةشئاع ىف لاق امدعب ةعفانب هلان نب حّطسم عفني الآ فلح نيح « قيّدصلا ىف تلزن ةيآلا هذهو

 ةنمؤملا سوفنلا تباطو « ةشئاع نينمؤملا مأ ةءارب هللا لزنأ املف . ثيدحلا ىف مدقت امك « لاق

 هيلع ميقأ نم ىلع دحلا ميقأو ٠ كلذ ىف نينمؤملا نم ملكت ناك نم ىلع هللا باتو « ترقتساو

 ةثاثأ نب حّطسم وهو « هبيسنو هبيرق ىلع قيدصلا فطعي < ةنملاو لضفلا هلو « ىلاعتو كرابت عرش

 كو« نقلا فر ركب و هلع قم مالا ل لامل بکس الك, نیلا اخ ناك هب

 ايداع فلا برضو ج اه كغ للا باع © هكر: قلو دقو. هللا ليم ف ن اف
CC CS aS 

 ا :  نم ءازجلا نإف : ىأ « 4 ميحر روفغ هللاو مكَل هللا رفعي نأ نوبحت الآ

 ل LG ل و لمعلا سنج

 هلصي ناك ام حطسم ىلإ عجر مث . انل رفغت نأ - انبر اي - بحن انإ هللاو ٠ ىلب : قيدصلا لاق كلذ

 ءادبأ ةعفانب هعفنأ 0 ال هّللاو : لاق ناك ام ةلباقم ىف < اًدبأ هنم اهعزنأ ال هّللاو : لاقو « ةقفنلا نم

 . 29 [ هتنب نعو هنع هللا ىضر 1 قيدصلا وه قيدصلا ناك اذهلف

 باذع مهلو ةرخآلاو ايندلا يف اونعل تاتمؤمْلا تالفاغْلا تاتصحملا تومري نيذلا نإ 9

 نادم و رش راک اب أو ميدو مهلا مع ده 0 اع
 . 4 ©2 نيبملا قحلا وه هللا نأ تومّلعَيو قحلا مهنيد هللا

 . تانمؤملا  بلاغلا جرخم جرح - تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلل ىلاعت هّللا نم ديعو ذه

 ىهو « لوزنلا ببس تناك ىتلا اميسالو <« ةنصحم لك نم اذه ىف لوخدلاب ىلوأ نينمؤملا تاهمأف

 . :امهنغ هللا يضر + قيدصلا تب ةشئاع

 اذه دعب ] هب اهامر امب اهامرو اذه دعب اهبس نم نأ ىلع ةبطاق « هّللا مهمحر « ءاملعلا عمجأ دقو

 )١( هيلع دحلا ميقأ نم » : أ ءاف ىف (۳) . « اذهو » : ف ىف (۲) 1 ‹ ف نم ةدايز « .

 ) )6«رفغي » : ف ىف (1) . « رفغي » : ف ىف (0) . « ةقلز قلز » : ف ىف .

 ) )۷أ ‹ ف نم ةدايز (9) . ٤ام » : ف ىف (۸) . © حقصي 7 : ف ىف



 ( 70 77 ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزخلا ل سس سس سس ل 0060 مب

 : نالوق نينمؤملا تاهمأ ةيقب ىفو . نآرقلل دناعم هنأل ؛ رفاك هنإف « ةيآلا هذه ىف [  ركذ ىذلا
 . ملعأ هللاو . ىهك نهنأ امهحصأ

 هلوسرو هللا نوذؤي نيِذْلا نإ » : هلوقك < , © ميظع باذع مهو ةرخآلاو ايندلا يف اونعلا :  هلوقو

 [ oV : بازحألا ]14 27 انيهم اباذع مهل دعَأو ةرخآلاو ايندلا يف هللا مهنعأ

 * مناخ ىلا نبا لاقك E ةشئاعب ةصاخ اهنأ ىلإ مهضعب بهذ دقو

 نبا نع « ريبج نب ديعس نع ۽ ماوعلا نع ؛ شارخ نب هللا دبع انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح

 ةضاخ :ةشئاع ىف تلون“ © [ لاق ] ¢ تانمؤمْلا تالفاَعْلا تاتصحملا نومري نيذّلا نإ ) : ا

 : لاقف ةشئاع نع ريرج نبا هركذ دقو « نايح نب , لتاقم 24! [ و ريبج نب ديعس ] لاق اذكو

 تلا + فاما نه ةملس نا نع نع ةلاوع ىبا اقدح ىنصلا دع ن دمحا ا

 نيا هلع هللا :لوسر اف ٠ تلاف كلذ دع علق: + فاع ااو ر اكر  ةظئاع

 وهو هيلإ ىحوأ هنإو < تالا ةئيهك هذخأ هيلإ ىحوأ اذإ ناكو : تلاق . هيلإ  ىحوأ ذإ « ىدنع

e CES Eتلق : تلاق . « ىرشبأ « ةشئاع اي » : : 
 : ارق ىتح . 4 تامؤمْلا تالفاغلا تاتصحملا نومري نيذلا نإ :  أرقف . كدمحب ال هللا دمحب

 . 0[ 55 : رونلا نولوقي امم نوءربم كتلوأ»

 ناك نإو « اهريغ نود لوزنلا ببس اهنأ هيف امنإو « اهب صاخ مكحلا نأ هيف سيلو « هدروأ اذكه

 . ملعأ هللاو ‹ هلوقك لاق نمو سابع نبا دارم هلعلو « اهريغك اهمعي محلا

 نهريغ نود « ةصاخ ىبنلا جاوزأ اهب دارملا : طيبن نب ر ةملسو « ءازوجلا وبأو «٠ كاحضلا لاقو

 : ءاسنلا نم

 4 تاتمؤملا تالفاغلا تانصحملا نومري نيذّلا نإ ١ : هلوق ىف سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 طخسب اوؤابو « بضغلاو ةنعللا مهل هللا بجوأف « قافتلا لهأ نهامر < ةَ ىبنلا جاوزأ ىنعي یعی :ةيآلا

 مل مث تانصحملا نومري نيذّلاو 00 E : كك ىبنلا جاوزأ ىف كلذ 9 ناكف <« هللا نم

 «لبقت ةبوتلاف «ةبوتلاو دلجلا هللا لزنأف « 4 ج ر هللا نق ١> هلوق ىلإ 4 ندید نااار
 : در ةداهتشلاو

 « بشوح نب ماوعلا انربخأ « ميشه انثدح « نيسحلا انثدح « مساقلا انثدح : ريرج نبا لاقو
 : ةيآلا هذه ىلع ىتأ املف « رونلا ةروس رسف : لاق - سابع نبا نع ء دسأ ىنب نم 41 | خيش نع

 جاوزأو « ةشئاع نأش ىف : لاق _ ةيآلا © اونعل تاتمؤملا تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا نط

 ارا مل ن تانا رب لر أرق مث « ةبوت مهل تسيلو « ةمهبم ىهو قو ىبنلا

 لعجف : لاق [٠ © « 5 : رونلا ] ةيآلا 4 اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات نيذّلا الإ » : هلوق ىلإ 4 ءادهش

 . أ « ف ىف ةدايز ٤( ۰ ۳) 2. أطخ وهو « نيهم باذع مهلو ةرخآلاو » : ف ىف (۳) ا نم هدير

 نأ كيو ا REY . « هيلإ ىلاعت هللا ىحوأ » : أ ءاف ىف (5) . « سلاج ىدنع » : أ « ف ىف (0)
 7.( 417 / ۱۸) ىربطلا ريسفت (6)

 « خيش نع بشوح نع بشوح نب ماوعلا * : أ ءاف ىف )٠١( . « ناكو » : ف ىف (9)



 ٣ ( 86 _ 57 ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 « هسأر لبقيف هيلإ موقي نأ موقلا ضعب ضعب مهف : لاق « ةبوت كئلوأ فذق نمل لعجي ملو « ةبوت ءالؤهل

 . ° رونلا ةروس هب رسف ام نسح نم
 . ةرخآلاو ايندلا ىف هتنعلو « ةنصحم لك فذق ميرحت ىف ةماع : ىأ « « ةمهبم ىهو » : هلوقف

 ىف مويلا اًضيأ اذه لثم عنص نمو « ةشئاع ىف اذه : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكهو

 . كلذ ماَمإ تناك ةشئاع نكلو « لجو زع « هّللا لاق ام هلف « تاملسملا

 : متاح ىبأ نبا هاور ام 7 مومعلا دضعيو «٠ حيحصلا وهو « اهمومع ريرج نبا راتخا دقو
 نع « لالب نب ناميلس انثدح « ىمع انثدح بهو نبا ىخأ نبا - نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح

 عبسلا اوبنتجا » : لاق لَو هللا لوسر نأ ؛ ةريره ىبأ نع .  ثيغلا ىبأ نع « ديز نب روث

 ىتلا سفنلا لتقو « رحسلاو « هّللاب كرشلا » : لاق ؟ نه امو « هّللا لوسر اي : ليق . « تاقبوملا
 تانصحملا فذقو . فحزلا موي ىلوتلاو « ميتيلا لام لكأو « ابرلا لكأو « قحلاب الإ هللا مرح

 . « تانمؤملا تالفاغلا

 © هب « لالب نب ناميلس ثيدح نم « نيحيحصلا ىف ذ هاجرخأ
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 نع « نيعأ نب ىسوم انثدح « بيعش ىبأ نب دمحأ ىدج انثدح « ىنارحلا بیعش وبأ انثدحو ( ح)

 مدهي ةنصحملا فذق » : لاق هيب ىبنلا نع « ةفيذح نع « ركز نب ةّلص نع « قاحسإ ىبأ نع « ثيل
 ةنس ةئام لمع «!0 .

 : متاح ىبأ نبا لاق . 4 نولمعي اوناك امب مهلجرأو مهيديأو مهتنسلأ مهيلع دهشت موي ) : هلوقو

 نچ فاطم نع« یک یک نب زرع یار ىسي نإ اهدخ ١ تنال وا اج
 لعد ال هنآ اار اذإ نک رشا + ضع مهنإ : ناق ساع نا ن رح ذيع غ « لاهنملا
 ‹ مههاوفأ ىلع " [ هللا ] متخيف نودحجيف . دحجن ىتح اولاعت : اولاق « ةالصلا لهأ الإ ةنجلا

 . اًئيدح هللا نومتكي الو ٠ مهلجرأو مهيديأ دهشتو

 « بهو نبا انثدح « ىلعألا دبع نب سنوي انثدح : اضيأ متاح ىبأ نباو « ريرج نبا لاقو

 : لاق هيم هللا لوسر نع ديعس ىبأ نع < « مثيهلا ىبأ نع « جارد نع « ثراحلا نب ورمع ىنربخأ
 نودهشي كناريج ءالؤه : هل لاقيف « مصاخيو دحجيف « هلمعب رفاكلا فرع « ةمايقلا موي ناك اذإ»

 . اوفلحا : لوقيف « اوبذك : لوقيف . كتريشعو كلهأ : لوقيف . اوبذك : لوقيف . كيلع

 . © « رانلا مهلخدي مث « مهتنسلأو مهيديأ مهيلع دهشتف « هللا مهتمصي مث «نوفلحيف
 انثدح « ىفوكلا ةبيش ىبأ نب ب هللا دبع نب ميهاربإ ةبيش وبأ انثدح : اًضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 )١( ىربطلا ريسفت ١8 / "8 ( .

 . ©« بيغملا » : أ ىف (۳) . « حيحصلا » : أ ءاف ىف (0)
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 نسحي دقو فيعض وهو ميلس ىبأ نب ثيل هيفو » : ( ۲۷۹ / ٦ ) عمجملا ىف ذ ىمثيهلا لاقو ( ١95 / ۳ ) ىناربطلل ريبكلا مجعملا (6)

 . « حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو « هثيدح

 .أ 2 ف نم ةدايز (0)

 ‹ هب مثيهلا ىبأ نع « جارد نع « ةعيهل نبا قيرط نم ( ۱۳۹۲ ) مقرب هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو ( ٠١5 / ۱۸ ) ىربطلا ريسفت (۷)

 . فيعض مئيهلا ىبأ نع جاردو



  ۳٤ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا ) 75 (

 هه كلا هيف غنام كرس « قدا نفاع يأ اه ٠ © يلا ترا نيدساجتم

aلع يجوع ذل روق  E E E OE a 

 E . ملعأ هلوسرو هللا : انلق « ؟ كحضأ مم  نوردتأ » : لاق مث « هذجآوت تدب

 ا ل ىلب : لوقيف ؟ ملظلا نم ىنرجت ملأ « بر اي : لوقي « ةمايقلا موي هبر دبعلا ةلداجم

 كيلع ماركلابو « اديهش كيلع مويلا كسفنب ىفك : لوقيف . ىسفن نم الإ ادهاش ىلع زيجأ
Cl 

 . © لضانأ تنك نكنعف. « اًقحسو نکل ادعب : لوقيف
 للا ديبع قع © هينا نع رضنلا قنا ني ركب ىنا نع + اج نئاتسلاو ملسم ةاؤوذقو

 نع ثيدحلا اذه ىور اًدحأ ملعأ ال : ىئاسنلا لاق مث . (°) هب ‹ ىروثلا نايفس نع « ىعجشألا

 . لاق اذكه . ملعأ هّللاو « بيرغ ثيدح وهو « ىعجشألا 297 ريغ ىروثلا نايفس

 ىف هّللا قتاو مهبقارف « كندب ىف ةمهتم ريغ ادوهشل كيلع نإ هللاو « مدآ نبا : ةداتق لاقو

 نمف « ةينالع هدنع رسلاو « ^ ءوض هدنع ةملظلا « ةيفاخ هيلع ىفخي ال هنإف ‹ كتينالعو كرس

 . هّللاب الإ وق الو لعفيلف < ٍ,نظلا نسح هللاب وهو تومي نأ عاطتسا

 لکو «مهباسح : ىأ 4 مهتيد :  سابع نبا لاق . 4 قّحْلا مهنيد هللا مهيفوي دموي > : هلوقو
 وجار ريع a ىأ  مهتيد ) نآرقلا ىف ام

 تعن هنأ ىلع < « عفرلاب دهاجم أرقو « مهنيدل ةفص هنأ ىلع 4 قَحْلا ل بصنب روهمجلا ةءارق نإ مث

 .«مهنيد قحلا هللا مهيفوي ذئموي » : بعك نب ىبأ فحصم ىف فلسلا ضعب اهأرقو . ةلالجلا

 روج ال ىذلا . لدعلا وه هباسحو هديعوو هدعو : ىأ 4# نيبملا قحلا وم هللا نأ نوملعيو 9 : هلوقو

 كلوا تابيطال َنوبْيَطلاَو نيبّيطلل تاَبيَطلاو تاقيبخل ن نوشييخْلاو نينييخلل تانييخلا)

 . # @ 9 مرک قزرو ةرفغم مهل نولوقي امم نوءربم
 نم تاثيبخلل لاجرلا نم نوئيبخلاو « لاجرلا نم نيثيبخلل لوقلا نم تائيبخلا : سابع نبا لاق

 :لاق . لوقلا نم تابيطلل لاجرلا نم نوبيطلاو « لاجرلا نم نيبيطلل « لوقلا نم تابيطلاو . لوقلا
 . كفإلا لهأو ةشئاع ىف تلزنو

 نسحلا ىبأ نب نسحلاو « ىبعشلاو € نيج وب دیس « ءاطعو ‹ دهاجم نع ىور اذكهو

 ىلوأ حيبقلا مالكلا ناب ههجوو « ريرج نبا هراتخاو . كاحضلاو « تباث ىبأ نب بيبحو « ىرصبلا
 مه ةشئاع ىلإ قافنلا لهأ هبسن امف « سانلا نم نيبيطلاب ىلوأ بيطلا مالكلاو « سانلا نم حبقلا لهأب

 )١( ىميتلا » : ف یف ٩ . نوردت » : ف ىف(7) ٩ . )”( أ ىف (5) . « ًانيهش » : أ ءاف ىف : ١ هللا دبع «( .

 )٩( مقرب ملسم حيحص ) 3959 ( .

  )0قحلا مهنيد هللا مهيفوي » : أ ىف (9) . « ءايض » : ف ىف (4) . 4« كرئارس » : أ ىف (۷) .؟ الإ » : أ یف « .



 همت 3710-084 تايألا + نؤتلا ةزوس د. سداسلا ءا

 . « نولوقي امم نوءربم ١ كئلوُأ ١) : لاق اذهلو ؛ مهنم ةهازتلاو ةءاربلاب ىلوأ ىهو « هب ىلوأ
 نم نوثيبخلاو ٠ لاجرلا نم نيثيبخلل ءاسنلا نم تاثيبخلا : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 تاييظلل لاجرلا نم نوييطلاو: 4 :لاحرلا نم نطل ءاستلا قم تابيظلاو اهلا نم تاكل لاجرلا
 . ءاسنلا نم

 لوسرل ةجوز ةشئاع لعجيل هللا ناك ام : ىأ « مزاللاب كئلوأ هلاق ام ىلإ عجري - اًضيأ  اذهو

 ال ٠ ‹ هل تحلص امل ةثيبخ تناك ولو « رشبلا نم بيط لك نم بيطأ هنأل ؛ ةبيط ىهو الإ يك هللا

 كفإلا لهأ هلوقي امع ءادعب مه : ىأ © نولوقي امم نوءربم كئلوأ ) : لاق اذهلو ؛ اردق الو اعرش

Oيف هل دبع وأ رك قررا تكا نس عع لو امص  

 ىف ليي ىبنلا ةجوز نوكت نأب دعو هيفو . ميعنلا تانج
 e ع ا ا

 هللا دبع ىلإ رباج نب ")ريسأ ءاج : لاق رازجلا نب ىيحي نع « مكحلا نع « نمحرلا دبع نب ديزي نع
 نمؤملا لجرلا نإ : هللا دبع لاقف . ىنبجعأ مالكب ملكت مويلا ةبقع نب ديلولا تعمس دقل : لاقف

 هدنع لجر («؟ اهعمسيف « اهظفلي ىتح رقتست ام هردص ىف لجلجتت © ةبيط ريغ ةملكلا هبلق ىف نوكي

 ىتح رقتست ام هردص ىف لجلجتت ةبيطلا ةملكلا هبلق ىف نوكي رجافلا لجرلا نإو . هيلإ اهمضيف اهل
 نيئيبخْلل تائيبخْلا ) : هللا دبع أرق مث « هيلإ اهمضيف ©9 اهلي هدنع ىذلا لجرلا 2" اهعمسيف < اهظفلي

 . 4 تاّبّطلل َنوُبَطلاَو َنيِبيَطلل تاّيَطلاَو تاقيبحْلل نوئيبحْلاو

 الإ ثّدحي ال مث ةمكحلا عمسي ىذلا لثم » : اعوفرم دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور ام اذه هبشيو

 E لاقف . ةاش ىنرزجأ : لاقف « منغ بحاص ىلإ ءاج لجر لثمك « عمس ام رشب

 ‹ نمؤملا ةلاض «5) ةمكحلا :٠ رخآلا ثيدحلا ىفو . © « منغلا بْلَك نذأب ذخأف بهذف . تئش اهيأ

 . (9 « اهذحخأ اهدجو ثيح

 اهلها ىلع اوملستو اوسنأتست تح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال اونمآ نيا اهيا اي ل
 0 2 عام اريد م الفري الە 0ل

 مكل ندوب ىتح اهولخدت الف ادحأ اهيف اودجت مّل نإَف 9 نوركذَت مُكَلَعَل مكَل ريح مكلذ

 نأ حاتج مُكيَلَع سيل (7) ميلع نولمعت امب هللا مكل ئكزأ وه اوعجراف اوعجرا مُكَل ليق نإو
  3 oوو 2 2

 . 4 69 نومتكت امو نودبت ام مّلعي هّللاو مُكَل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ اتويب اولخدت

 )١( أ « ف یف (۲) . أطخ وهو « كئلوأف » : أ « ف ىف :  ديسأ ٩ . ) )۳لئاط » : أ ىف « .

 )٤ « ١( اهعمسف » : أ ىف ٠ . ) )0اهلثم » : أ ىف ٠ .

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ( "ه7" / ۲ ) دنسملا (۷)

 . « ةملكلا ١ : أ ىف (0)

 ‹ لضفلا نب ب ميهاربإ نع « ريغ نب هللا دبع قيرط نم ( 5١14 ) مقرب نتسلا ىف ةجام ن نباو ( ۲۹۸۷ ) مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هاور (9)

 ميهاربإو « هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه » : ىذمرتلا لاقو . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ىربقملا ديعس نع

 . © هظفح لبق نم ثيدحلا ىف فعضي ٠ ىموزخملا ىندملا لضفلا نبا



  ۳٦اال ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۲۹ (

 الأ نينمؤملا هللا رمأ « ناذئتسالا ىف كلذو « نينمؤملا هدابع اهب هللا بدأ « ةيعرش بادآ هذه
 نأ ىغبنيو . هدعب اوملسيو لولا ل اونذأتسي : ىأ « اوسنأتسي ىتح مهتويب ريغ اًتویب اولخدي
 نذأتسا نيح ىسوم ابأ نأ : حيحصلا ىف ذ 2) تبث امك « فرصنا الإو « هل نذأ نإف « اًنالث نذأتسي
 ؟نذأتسي سيق نب هللا دبع توص عمسأ ملأ : رمع لاق مث . فرصنا « هل نذؤي ملف « اًنالث رمع ىلع
 تنذأتسا ىنإ : لاق ؟ كعجر ام : لاق كلذ دعب ءاج املف « بهذ دق هودجوف هوبلطف . هل اونذئا
 « هل نذؤي ملف « اًثالث مكدحأ نذأتسا اذإ » : لوقي ب هللا لوسر تعمس ىنإو « یل نذؤي ملف اًنالث
 ركذف « راصنألا نم ألم ىلإ بهذف . اًبرض كتعجوأ الإو ةنيبب اذه ىلع نيتأتل : لاقف . « فرصنيلف

 رمع ربخأف ئردخلا ديعس وبأ هعم ماقف . انرغصأ الإ كل ©) دهشي ال : اولاقف « رمع لاق ام مهل
 , © قا وسألاب قمصلا هنع ىناهلأ : لاقف «كلذب

 © هريغ : وأ - سنأ نع « تباث نع رمعم انربخأ « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 : دعس لاقف . « هللا ةمحرو كيلع مالسلا ١ : لاقف ةدابع نب دعس ىلع نذأتسا ةَ هللا لوسر
 ملو انالث دعس © هيلع درو . اًنالث ملس ىتح ويي ىبنلا عمسي ملو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو

 ةميلست تملس ام « ىمأو تنأو ىبأب « هللا لوسر اي : لاقف دعس هعبتاو « ب ىبنلا عجرف :ةعيسي
 مث ةكربلا ع نمو كمالس نم رثكتسأ نأ تدرأو « كعمسأ ملو كيلع تددر دقلو «ىنذأب یهو الإ

 تّلصو « راربألا مكماعط لكأ » : لاق غرف املف . هللا ىبن لكأف « اًبيبز هيلإ برقف « تيبلا هلخدأ
 E ومئاصلا مكدنع رطفأو « ةكئالملا مكيلع

 ريثك ىبأ نب ىيحي تعمس : ىعازوألا ورمع ىبأ ثيدح نم < ىئاسنلاو دواد وبأ ىور دقو

 هاب نيا وه ے دع نب یی نع 6 ةرارز نب "9 دغش نب نمحرلا دنع نب دمحم یتا الرق
 ادر دعس ٌدرف « « هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :  لاقف < انلزنم ىف للاب هللا لوسر انراز : لاق
 لاقف . مالسلا نم انيلع رثكي  هرذ : لاقف ؟ ةي هللا لوسرل نذأت الأ : تلقف : سيق لاق «(اًيفخ
 هللا لوسر لاق مث « ٠“ اًيفخ ادر دعس درف « ٠ هللا ةمحرو مكيلع مالسلا » : هيي هللا لوسر

 « هللا لوسر اي : لاقف دعس هعبتاو « هيي هللا لوسر عجّر مث « « هللا ةمحرو مكيلع مالسلا » :ِكي
 هعم فرصناف : لاق . مالسلا نم انيلع رثكتل . 21١ اًيفخ ادر كيلع درأو « كميلست عمسأ تنك ىنإ

 : وأ  نارفعزب 22١ [ ةغوبصم ةّمَحْلم هلوان مث «٠ لستغاف « لسغب دعس هل رمأف ٠ هيم هللا لوسر]
 ىلع كتمحرو كتالص لعجا مهللا » : لوقي وهو هيدي كك هللا لوسر عفر مث « اهب لمتشاف - سرو
 هيلإ برق فارصنالا دارأ املف « ماعطلا نم ةَ هللا لوسر باصأ مث : لاق . « ةدابع نب دعس لآ
 لرسر تصاب يق ا دم لاف هلك هللا لور ب فقر هيلع اطر دق اضن دس

 . « دهشن ال » : أ یف (۳) . « تبثو » : أ یف (۱)
 . ( ۲۱٣۳ ) مقرب ملسم حيحصو ( 7740 ) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . « ىلع » : أ ىف 0) . « هريغو » :أ ىف (6)

 . ( ۱۳۸ / #1 ) دنسملا (50)

 . « هعدو ١ : أ ىف (9) . ٩ اًقيفخ » : أ ىف (0) .«دعسأ » : أ ىف (0

 . دواد ىبأو «أ نم ةدايز (۱۲) . ٠ اًقيخ» : أ ىف ٩ . )١١( اًقينخ » : أ یف (۱۰)



 ا ح79 2 )تابا رولا ةرويس د نمدانسلا ءا

 نأ امإو بكرت نأ امإ » : لاقف « تيبأف . « بكرا » : ليَ هللا لوسر لاقف : سيق لاق . ةي هللا

 . تفرصناف : لاق . « فرصنت

 . ملعأ هّللاو « یوق ديج ثيدح وهف «؟' ) رخآ هجو نم اذه ىور دقو

 ال سلا م و ا ا سم
 : اولاق - نيرخآ ىف - ىنارحلا لضفلا نب لمم انثدح : دواد وبأ هاور امل ؛ هراسي وأ هنيمي نع

 0 لاق ء رسب ب نب هّللا دبع نع « نمحرلا دبع نب دمحم انثدح « ةيقب

 مالسلا » : لوقيو « رسيألا وأ نميألا هنكر نم نكلو . ههجو ءاقلت نم بابلا لبقتسي مل « موق باب

 © دواد وبأ هب درقت . روتس ذئموي اهيلع نكي مل رودلا نأ كلذو . « مكيلع مالسلا « مكيلع

 انثدحو : دواد وبأ لاق ( ح ) « ريرج انثدح « ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح : اًمضيأ دواد وبأ لاقو

 لاق - لجر ءاج : لاق ليزه نع « ةحلط نع « شمعألا نع « صفح انثدح « ةبيش ىبأ نب ركبوبأ
 - بابلا لبقتسم : نامثع لاق  بابلا ىلع ماقف « نذأتسي ةَ ىبنلا باب ىلع فقوف دعس : نامثع
 . © « رظنلا نم ناذئتسالا امنإف  اذكه : وأ  كنع اذكه ١ : لَك ىبنلا هل لاقف

 نع + :فرصم نب ةحلط نع + شمعالا نع < ىزوقلا نايقس نع + ىسلايطلا دؤاد وبأ هاور دقو
 00 هثيدح نم دواد وبأ هاور . رام ىبنلا نع دعس نع « لجر

 اهي كاف إو كيل علما ارال رد ناق هنأ ك هللا لوسر نع نيحيبحصلا ىقو

 . ٩ « حاتج نم كيلع ناك ام « هنيع تأقفف
 ىف ةي ىبنلا تيتأ : لاق رباج نع « ردكنملا نب دمحم نع « ةبعش ثيدح نم ةعامجلا جرخأو

 هنأك « « انأ «ء انآ » : لاق . انآ : تلق ؟ « اذ نم » : لاقف « بابلا تققدف « ىبأ ىلع ناك نيد

 . ٩ ههرك

 « اهب روهشم وه ىتلا هتينك وأ همساب حصفي ىتح اهبحاص فرعي ال ةظفللا هذه نأل كلذ هرك امنإو

 وه ىذلا . ناذئتسالا نم دوصقملا اهب لصحي الف ء « انأ » ب هسفن نع ربعي دحأ لكف < ‹ الإو

 . ةيآلا ىف هب رومأملا سانئتسالا

 . دحاو ريغ لاق اذكو . ناذئتسالا : سانئتسالا : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 نع « رشب ىبأ نع « ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح « راشب نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 مه مر

 اوسنأتست تح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال ) : : ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع « ريبج نب ديعس

 ىبحي نع ىعازوألا نع هللا دبع قيرط نم ( 00154 ) « ( ۱۰۱۵۷ ) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ( 5145 ) مقرب دواد ىبأ ننس )١(
 . ثيدحلا ركذف « رئاز ةدابع نب دعس ىتأ ليك هللا لوسر نأ : نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ريثك ىبأ نبا

 . ٤ رشب » : أ یف (۳) . « نوكيل » : أ ىف (۲)
 )٤( مقرب دواد ىبأ ننس ) 0185 ( .

 . ( ٩۱۷۴٤ ) مقرب دواد ىبأ ننس ()

 . ( ۵۱۷۵ ) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 . ( 7١88 ) مقرب ملسم حيحصو ( 5407 ) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 ( ۲۷۱۱ ) مقرب ىذمرتلا نتسو ( 5141 ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( 7١955 ) مقرب ملسم حيحصو ( ۰ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 او ٩ ) مقرب هجام نبا ننسو ( ٠ ل ) مقرب ىربكلا ننسلا ىف م ىئاسنلاو



 ( 798 37 ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا لس سس سسس 60 م,

 . م ااو ودا یا « بتاكلا نم أطخ ىه اغإ : لاق “)4 اومّلستو

 نع « ناميلس نب ذاعم یورو . هب  سايإ نب رفعج وهو - رشب ىبأ نع میشه (') هاور اذكهو
 ت

 ىتح » : أرقي سابع نبا ناكو : ذازو « هلثمب « سابع نبا نع « ديعس نع « سايإ نب رفعج
 , هغ هللا يفر يفك ني ییا ةءازق ىلع ارقي تاكو + رستو اودا

 .٠ شابع نبا نھ الع ابيرغ الهو

 اوملست ىتح » : دوعسم نبا فحصم ىف : لاق ميهاربإ نع « ةريغم انربخأ : ©' ١ میشه لاقو

 . ريرج نبا رايتخا وهو « سابع نبا نع ةياور اًضيأ اذهو . « اونذأتستو اهلهأ ىلع

 نأ : نايفس ىبأ نب ورمع ىنربخأ « جیرج نبا انثدح « حور انثدح : دمحأ مامإلا لاق دقو

 أبلب حتفلا ىف هثعب ةيمأ نب ناوفص نأ « هربخأ لبنحلا نب ةَدّلك نأ « هربخأ ناوفص ىبأ نب ورمع

 لاقف « نذأتسأ ملو ملسأ ملو هيلع تلخدف : لاق . ىداولا ىلعأب ةي ىبنلاو ٠ سيباغضو ةيادجو

 . ناوفص ملسأ امدعب كلذو . « ؟ لخدأأ « مكيلع مالسلا : لقف عجرا » : هيَ ىبنلا

 «بيرغ نسح : ىذمرتلا لاقو ( هب « جيرج نبا ثيدح نم ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأ هاورو

 . هثيدح نم الإ هفرعن ال

 ىعبر نع « روصنم نع « صّوحألا وبأ انثدح « ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح : دواد وبأ لاقو

 ىبنلا لاقف ؟ جلأأ أ : لاقف « هتيب ىف وهو « هی ىبنلا ىلع نذأتسا رماع ىنب نم لجر « انثدح :لاق

 هعمسف « ؟ لخدأأ « مكيلع مالسلا : لق : هل لقف « ناذئتسالا همّلعف اذه ىلإ جرخا » : همداخل ةي

 . 27 لخدف < ةي ىبنلا هل نذأف ؟ لخدأأ « مكيلع مالسلا : ,لاقف لجرلا

 ديعس نب ورمع نع « ديبع نب سنوي انربخأو - نيريبم نبا نع « روصنم انربخأ : ميشه لاقو
 لاقي « هل ةمأل هم ىبنلا لاقف  ؟ جلنأ : وأ - جلأأ : لاقف كي ىبنلا ىلع نذأتسا الجر نأ - ىفقثلا

 «مكيلع مالسلا : لوقي هل ىلوقف « نذأتسي نسحي ال هنإف ٠ هيملعف اذه ىلإ ىموق » : ةضور اهل
 . © « لخدا » : لاقف . اهلاقف « لجرلا اهعمسف . « لخدأأ

 «نمحرلا دبع نب ةسبنع نع « ايركز نب ديعس انثدح « حابصلا نب لضفلا انثدح : ىذمرتلا لاقو
 : كك هللا لوسر لاق : لاق هّللا دبع نب رباج نع « ردكنملا نب دمحم نع « ناذاز نب دمحم نع
 0 , 0 ¢ مالكلا لبق مالسلا»

 . ثيدحلا ركنم ناذاز نب دمحمو « بهاذ ثيدحلا فيعض ةسبنع : ىذمرتلا لاق مث

 ىتأف « ءاضمرلا هاذآ دقو « ةجاح نم رمع نبا ءاج : دهاجم لاق : ةريغم لاق : ميشه لاقو

 «تداعأف « داعأف . مالسب لخدا : تلاق ؟ لخدأأ « مكيلع مالسلا : لاقت. ترف نم ارا طاق

 )١( یور » : أ یف (0 . « اهلهأ ىلع » : ةدايز أ « ف ىف ٤ . )( نايفس » : أ ىف « .

 )0( دنسملا ) #*/ ٤١٤ ( .

 « ءاج » : أ ىف (0)

 . ( ۵۱۷۷ ) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 . ( 87 / ١4 ) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)

 . ( 5549 ) مقرب ىذمرتلا ننس (۸)



 وب شا ( ۲۷-۲۹ ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . °” لخدف « لخدا : تلاق . لحدا : ىلوق : لاق « هيمدق نيب حوآري وهو

 «سايإ نب دلاخ انثدح « لوحألا ميعن وبأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 اب ملا ب حما ع د حو حك ل حا رمل

 مث « اولخدا : تلاق ؟ لخدنأ « مكيلع مالسلا : تلاقف . نذأتست : نكتبحاصل  نلق « ال :تلاق

 ا هنأ نع راسو ر رس رے نوب ارا ومال هل 3 تلاق
 اونذأتست نأ مكيلع : لاق دوعسم نبا نع « ا نيود رك نك ل رار رب كلكم ان رزقا 4 میشه لاقو

 لوسر اي : تلاق راصنألا نم ةأرما نإ : تباث نب ىدع نع « ثعشأ لاق . مكتاوخأو مكتاهمأ ىلع

 ال هنإو <« دلو الو دلاو « اهيلع دحأ ىناري نأ بحأ ال ىتلا لاحلا ىلع ىلزنم ىف نوكأ ىنإ « هللا

 ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي :  و لاق ؟ لاحلا كلت ىلع انأو ‹ ىلهأ نم لجر ىلع ٍلخدي لازي

 . 200 4 اهلهأ ىلع اومَلستو اوسناتست ىح مكتويب ريغ اتويب اوُلَحدَ
 : لاق « هنع هللا ىضر « سابع نبا نع ربخي حابر ىبأ ںہ ءاطع تعمس : جيرج نبا لاقو

 ل هللا لاق : سانلا اهدحج تايآ

 : تلق : لاق . سانلا هدحج دق هلك نذإلاو : لاق . اًنيب مهمظعأ هللا دنع مهمركأ نإ : نولوقيو

 « ىل 2 صخريل تددرف . معن : لاق ؟ دحاو تيب ىف ىعم « ىرجح ىف ماتيأ ىتاوخأ ىلع نذأتسأ
 : لاقف « اًضيأ هتعجارف : لاق . نذأتساف : لاق . ال : تلق ؟ةنايرع اهارت نأ بحت : لاق . ىبأف

 . نذأتساف : لاق . معن : : تلق ؟ هللا عيطت نأ بحتأ
 نم اهتيرع ىرأ نأ ىلإ هركأ ةأرما نم ام : لاق هيبأ نع سواط نبا ىنربخأو : جيرج نبا لاق

 . كلذ ىف ددشي ناكو : لاق . مرحم تاذ

 نبا عمس هنأ « ىمعألا ىدوألا ليبحرش نب ليزه تعمس : ىرهزلا نع « جيرج نبا لاقو
 . مكتاهمأ ىلع نذإلا مكيلع : لوقي دوعسم

 . ال : لاق ؟ هتأرما ىلع لجرلا نذأتسيأ : ءاطعل تلق : جيرج نبا لاقو

 نأ لامتحال « هب اهئجافي الو هلوخدب اهملعي نأ ىلوألاف الإو « بوجولا مدع ىلع لومحم اذهو
 . اهيلع اهاري نأ بحت ال ةئيه ىلع نوكت

 « مزاح نب دمحم انثدح « نيسحلا انثدح © [ لاق ] « مساقلا انثدح : ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 نب هللا دبع ةأرما - بنيز ىخأ نبا نع « رازجلا نب ىيحي نع « ةرم نب ورمع نع < 00
 E كلر يوصف دجاج نم اجلال اقدح اك تلاق « اهنع هللا ىضر « بنيز نع -

 . حيحص دانسإ . ©؟ ل سيبدأ 11 زجر ٠ زر تت

 انثدح « ريمن نب هللا دبع انثدح « ىطساولا ناتس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور ) ١4 / 87 ( .

 . أ ‹ ف نم ةدايز (6) . ف نم تبثملاو « « تلق » : أ ء ه ىف (۳) . أ ء ف نم ةدايز (0)

 * ( ۸۷ / ١8 ) هريسفت ىف ىربطلا هاور )٥(

 . أ « ف نم ةدايز (۷) . ©« ىنرضخ نمل ىلع » : أ ىف )١(

 . © ةهارك ١ : ف ىف (۸)

 . ( 38 / ۱۸) ىربطلا ريسفت (9)



 ( 78 ۔ ۲۷ ) تايآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزحلا ¢,

 ملكت  سناتسا رادلا لخد اذإ هللا دبع ناك : لاق 2١ ةرْيبه ىبأ نع « ةرم نب ورمع نع «شمعألا

 . هتوص عفرو

 . اومن : "7 وأ  اوحنحنت : لاق « اوسنأتست ئتح $ : دهاجم لاق ۳ [ و ]

0 

 . هيلعن كرحي وأ « حنحنتي

 ىفو  ًاقورُط هلهأ لجرلا قرطي نأ ىَهَن هنأ : يب هللا لوسر نع حيحصلا ىف ءاج اذهلو
 . (©9 مهنوختي اليل :ةياور

 اورظتنا » : لاقو « اهرهاظب خانأف « راهن ةنيدملا مدق اي هللا لوسر نأ : رخآلا ثيدحلا ىفو

 . ©6) « ةبيعْلا دحتستو ةئعشلا طشتمت ىتح - راهنلا رخآ : ىنعي  ءاشع لخدت ىتح

 ) نمحرلا دبع انثدح « ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : لاق بويأ ىبأ نع « بويأ ىبأ ىخأ نبا ةروس وبأ ىنثدح ٠ بئاسلا نب لصاو نع « ناميلس
 ةريبكتو ةحيبستب لجرلا ملكتي » : لاق ؟ سانئتسالا امف « مالسلا اذه « هللا لوسر اي :تلق

 . 99 بيرغ ثيدح اذه . « تيبلا لهأ نذؤيَق حنحنتيو «ةديمحتو

 : لاقي ناكو : لاق ] . ناذئتسالا وه : لاق . (اوسنأتست ىتحإ : هلوق ىف ةداتق لاقو
 امأو . ىحلا © عمسيلف : ىلوألا امأ . عجريلف « نهيف هل نذؤي مل نمف « ثالث  [ناذئتسالا

 موق باب ىلع نفقت الو . اودر اوؤاش نإو اونذأ اوؤاش نإف : ةثلاثلا امأو ٠ مهرذح اوذخأيلف : ةيناثلا

 . رذعلاب ىلوأ هّللاو +. لانكا يلو تاجا اناا نإ مهباب نع كودر

 اوسنأتست ئَّتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايا ١ : هلوق ىف ناس: نيا نتاقم لآقو

LTل ا ا  
 ىتح نذأتسي الف هبحاص ىلإ قلطني مهدحأ ناكو . مهنيب موقلا ةيحت كلذ ناكو « ءاسم تييحو احابص

 كلذ هللا ريغف «هلهآ عم نوكي هلعلو ٠ لجرلا ىلع كلذ قشيف . « تلخد دق » : لوقيو .محتقي

 ال اونمآ نيذْلا هيأ اي > : لاقف « نردلاو رذقلاو سندلا نم اًهزت اًيقن هلعجو « ةفعو رتس ىف « هلك
 2 يمر يلوا نإ

 . اهلها ئَلع اوملستو اوسنأتست تح مكتويب ريغ اتويب اولخدت

 )١( (و» : أ یف © . أ ‹ ف نم ةدايز (0) . «ةديبع» : أ « ف ىف .

 . هنع هللا ىضر « رباج ثيدح نم ( ۷۱١ ) مقرب ملسم حيحصو ( ٥۲٤۳ « ٤ ) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 )٥( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ) ٥۲٤۷ ( هنع هللا ىضر « رباج ثيدح نم .

 « ميحرلا دبع » : ه ىف (0)

 ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ( 7701 ) مقرب نتسلا ىف ةجام نبا هقيرط نمو ( ۷ / 8 ) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاور (۷)

 O AREN / ۳ ) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاق . هب « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع مانغ نب ديبع انئدح « ( 09

 . © عمتسيلف » : ا اف ىف(9) .أ ‹ ف نم ةدايز (۸)



 ل سس ۳٠١( ) ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 « مكل ريخ ناذئتسالا : ىنعي 4 ERKE لاق اذهلو ؛ نسح لتاقم هلاق ىذلا اذهو
 . 4 نورکذت مکلعل ) ٠ « تيبلا لهألو نذاتسملل + ١ نيفرطلل زيخت وه :,ىتعمب

 ىف فرصتلا نم هيف امل كلذو « 4 مكل ندي ىَح رت اهوُلْخَدَت الف ادحأ اهيف اودجت مل نإَف ط : هلوقو
 < مكل ئكزأ وه اوعجراف اوعجرا مك لبق نإو ١» نذأي مل ءاش نإو « نذأ ءاش نإف « هنذإ ريغب ريغلا كلم

 ىكزأ 0 مكعوجر : ىأ 4 مكل ئَكْزَأ وه اوعجراف 8# « هدعب وأ نذإلا لق بابلا ,نم مكودر اذإ : ىأ

 . © ميلَع نولمعت امب هللاو ) ٠ « رهطأو مكل

 نذأتسأ نأ : اهتكردأ امف ةيآلا هذه هلك ىرمع تبلط دقل : نيرجاهملا ضعب لاق : ةداتق لاقو

 مكل ليق نإو ) : (© [ هلوقل ]  طبتغم انأو عجرأف « © عجرا ١ : ىل لوقيف < ٠ ىناوخإ ضعب ىلع

 ا ع

 و وُ م لطب هلو هلأ جا اهيف رک د انو دق ھا ا دلع ب 5 : هلوقو
 تويبلا ىلإ لوخدلا زاوج ىضتقت اهنأ كلذو « اهلبق 22 ىتلا نم صخأ ةميركلا ةيآلا هذه :4 نومتكت

 لوأ هيف هل نذأ اذإ ٠ فيضلل دعملا تيبلاك « نذإ ريغب « عاتم اهيف 29 هل ناك اذإ « دحأ اهيف سيل ىتلا
 ي ارم

 : لاقف e e ل 2 ا لاق

 0آ

 . كلذ ريغو « ةكم تويبو « رافسألا لزانمو « 29 تاناخلاك « راجتلا تويب ىه : نورخآ لاقو

 3 ملعأ هّللاو 2 رهظأ لوألاو 1 ةعامج نع هاكحو ©« ريرج نبا كلذ راتخاو

 . :رهشلا تاه ی ملسأ نب د ليز نع كلام لاقو

 مب ريبح هللا نإ مهل ئكزأ كلذ مهجورف اوظقحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق ل 59

 . 4 ©) نوعنصي

 الإ اورظني الف « مهيلع مرح امع مهراصبأ نم اوضغي نأ نينمؤملا هدابعل ىلاعت هّللا نم رمأ اذه

 ىلع رصبلا عقو نأ قفتا نإف « مراحملا نع مهراصبأ 217 اوضغي نأو «  هيلإ رظنلا مهل حابأ ام ىلإ

 نب سنوي ثيدح نم . هحيحص ىف ملسم هاور امك « اًعيرس هنع هرصب فرصيلف « دصق ريغ نم مرحم

 ا للا ليغ نب نيزك لح مع یر ود وروما مذ ةعرر یا نک اش نيب ورع نع 6 ةيع

 . ىرصب فرصأ نأ ىنرمأف « ةأجفلا ةرظن نع اياب ىبنلا تلأس : : لاق « هنع هللا ىضر

 ىذمرتلاو دواد وبأ هاورو . هب « كليبع نب سنوي نع ¢ میشه نع < دمحأ مامإلا هاور اذكو

. » 
 طيغتم » : أ ىف (۳) . «مكوعجر » : أ یف (0) . « نيفرطلا نم » : أ ء ف ىف

)١( 

  0مف مالدي 1 . )٥( ها كى . « ىذلا » : | ىف
R0 . » مهيلإ » : ف ىف (۸) ل 
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 م ) ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 : لاقف : مهضعبل ةياور ىفو . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو . ؟' اًنفيأ هثيدح نم « ىئاسنلاو

 ( ىلإو « ضرألا ىلإ نوكي دق هنإف ؛ معأ فرصلاو . ضرألا ىلإ رظنا : ىنعي « « كرصب قرطأ»
 . ملعأ هّللاو « ىرخأ ةهج

 « ىدايإلا ةعيبر ىبأ نع ٠ كيرش انثدح « ىرازفلا ىسوم نب ليعامسإ انثدح : دواد وبأ لاقو

 «ةرظنلا ة ةرظنلا عبتت ال <« لغ ايل 1: نل ج هللا كرسز لاک لاق هيبأ نع © ةديرب نب هللا دبع نع

 . « ةرخآلا كل سيلو ىلوألا كل نإف

 . هثيدح نم الإ هفرعن ال ٠ بیرغ : لاقو «  كيرش ثيدح نم ىذمرتلا هاورو

 . « تاقرطلا ىلع سولجلاو مكايإ » : هي هللا لوسر لاق : لاق ديعس ىبأ نع حيحصلا ىفو
 يا متيبأ نإ » : لك هللا لوسر لاقف . اهيف ثدحتن « انسلاجم نم انل دبال « هللا لوسر اي : اولاق
 كر فلا 1 ناك © هللا لوسو اي قيزطلا ق امو. : الاغ ١ هج قيرطلا اوطعأق

 . (© « ركنملا نع ىهنلاو « فورعملاب رمألاو « مالسلا درو «ىذألا

 ةمامأ ابأ تعمس : ريبج نب 2 لضف انثدح « دابع نب تولاط انثدح : ىوغبلا مساقلا وبأ لاقو
 الف مكدحأ ثدح اذإ : ةنجلاب مكل لفكأ تسب ىل اولفكا » : لوقي كي هللا لوسر تعمس : لوقي
 اوظفحاو « مكيديأ اوفكو « مكراصبأ اوضغو . فلخي الف دعو اذإو « نخي الف نمتؤا اذإو ‹ بذكي
 . ( « مكجورف

 . 0 « ةئجلا هل لفكأ « هيلجر نیب ام و هبَيحَل نيب ام یل "7 لفكي نم » : ىراخبلا حيحص ىفو
 صع اخ لک لاق ةديبع نع « نيريس نبا نع « بويأ نع « رّمعَم انأبنأ : قازرلا دبع لاقو

 .  مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق » : لاقف نيفرطلا ركذ دقو ١ ةزيتك وهف: « هب هللا

 a N SG SS ىلا مم را واكو

 لق : لاقف « كلذ ىلإ ثعاوب ىه ىتلا نابالا ظفحي رفا امك جورفلا ظفحب هللا رمأ كلذلو

 : لاق امك « انزلا نم هعنمب نوكي ةرات جرقلا ظفحو . < مهَجوُرُف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل
 جراعملا ] 4 نيِموُلَم ريغ مهّنِإَف مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ . نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو )

 : نتسلاو 239 دمحأ دنسم ىف ثيدحلا ىف ءاج امك « هيلإ رظنلا نم هظفحب نوكي ةراتو [ ٩ ٠ ۳١

 ىف ىئاسنلاو ( 77177 ) مقرب ىذمرتلا نتسو ( ۲۱٤۸ ) مقرب دواد ىبأ ناسو ( ١ / 4 ) دنسملاو ( ۲٠١۹ ) مقرب ملسم حيحص )١(

 . ( ۹۲۴۳۳ ) مقرب ىربكلا نتسلا

 . « ىلإ وأ » : أ ىف (0

 . ( ۲۷۷۷ ) مقرب یذمرتلا ننسو ( ۲۱٤۹ ) مقرب دواد ىبأ ننس (9)

 . هنع هللا ىضر « ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم ( ۲۱۲۱ ) مقرب ملسم حيحصو ( 1470 ) مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 . « لاضف ١ : ه ىف (5)

 / ۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو . هب « ىوغبلا مساقلا ىبأ قيرط نم ( ۲ / ۷ ) دادغب خيرات ىف ىدادغبلا بيطخلا هاور ()

 نب لاضف » : نابح نبا لاقو . هب « ريبز نبا : لاقيو . ريبج نب لاضف قيرط نم ( ١5 / ۲ ) نيحورجملا ىف نابح نباو ( ٤

 . « هب جاجتحالا لحي ال ريبج

 . «لفك » : ا یف (۷)

 . هنع هللا ىضر « دعس نب لهس ثيدح نم ( 741/4 ) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 ) )9ىف ١ : ١ دنسملا « .



 A س ل )0 ) ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزحلا

 . 21١ « كنيمب تكلم ام وأ كتجوز نم الإ « كتروع ظفحا»

 هللا هثروأ ء هرصب ظفح نم :  ليق امك « مهنيدل ىقنأو مهبولقل رهطأ : ىأ 4 مهل ئَكْرَأ كلذ )

 . « هبلق ىف » : ىوريو . « هتريصب ىف ارون
 نع © توبا نب ىج ادريخ ان ٤ 1 مام 0 جاو تونا ذم نيس ارا رال ةيناللا ليغ اد تاغ اح نايععا ءامإلا لاق دقو

 ىبنلا نع « هنع هّللا ىضر « ةمامأ ىبأ نع . مساقلا نع « ديزي نب ىلع نع « رحز نب هللا ديبع

 هللا فلخأ الإ « هرصب ضعي مث « ” [ رم لوأ ] ةأرما نساحم ىلإ رظني ملسم نم ام » : لاق ي

 . 20 « اهتوالح دجي ةدابع هل
 اهدانسإ ىف نكلو , 29 مهنع هللا ىضر « ةشئاعو « ةفيذحو « رمع نبا نع اًعوفرم اذه ىورو
 a را 00 احب

 ل ا 0 0 E راسا قتلا

iم  
 ريرضلا رمع نب صفح نب دمحم ىلع انأرق : لاق اوز نب نوعا اق ىاربطلا لاقو

 نع « قاحسإ نب نمحرلا دبع نع « نايفس نب میره انثدح « ريب ىبأ نب ىيحي انثدح « ئرقملا

 لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « دوعسم نب هّللا دبع نع « هيبأ نع « نمحرلا دبع نب مساقلا

 ىف هتوالح دجي اناميإ هتلدبأ « ىتفاخم هكرت نم « مومسم سيلبإ ماهس نم مهس رظنلا نإ » : هيم هللا
 . (9 « هللق

ol o 2 1و ه # دس ل مم ع هموت  

 « رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي 8 : ىلاعت لاق امك . 4 نوعنصي امب ريبخ هللا نإ 8 : هلوقو

 . [ 19 : رفاغ]
sS اَ هللا لوسر لاق : sS 

 ا : ناسللا انزو . رظنلا : نينيعلا انزف . ةلاحم ال كلذ كردأ < انزلا نم هظح مدآ

 هبذكي وأ كلذ قدصي جرفلاو 4 .

 .هنع هللا ىضر « ةديح نب ةيواعم ثيدح نم( ٠ ) مقرب ةجام نبا ننسو ( 5١71 ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( ٥١ / ۳ ٤ ) دنسملا(١)

 . أ ‹ ف نم ةدايز ()

 ديزي نب ىلع نع ىور اذإو تابثألا نع تاعوضوملا ىوري » : نابح نبا لاق « رحز نب هللا ديبع هدانسإ ىفو . ( 14 / ١ ) دنسملا (۳)

 ام الإ ربخلا كلذ نكي مل « نمحرلا دبع وبأ مساقلاو ديزي نب ىلعو رحز نب هللا ديبع ربخ دانسإ ىف عمتجا اذإو « تاماطلاب ىتأ
 « مهيديأ هتلمع

 نع قاحسإ نع نمحرلا دبع نع ميشه نع ىشرقلا قاحسإ قيرط نم ( ٤ / ۳٠١ ) كردتسملا ىف مكاحلا هاورف « ةفيذح ثيدح امأ (5)

 وه نمحرلا دبعو هاو قاحسإ : تلق . ىبهذلا هبقعتو « مكاحلا هححصو « هنع هللا ىضر « ةفيذح نع رفز نب ةلص نع براحم

 ىبأ نع ىدهملا ىبأ نع ناميلا ىبأ قيرط نم ( ٠ / ٠١١ ) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورف « رمع نبا ثيدح امأو . هوفعض ىطساولا

 . دج فيعض هدانسإو « امهنع هللا ىضر « رمع نبا نع ةرم نب ريثك نع ةيرهازلا

 . ءافعض مساقلاو ديزي نب ىلعو رحز نب هللا ديبعو ( 7 / ۸) ريبكلا مجعملا (5)

 . « فيعض وهو ىطساولا قاحسإ نب نمحرلا دبع هيفو » : ( 57 / ۸ ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ( ٠١ / ۲٠١ ) ريبكلا مجعملا (5)



COA e E ا ار يا 

 . مدقت ام وحنب « 2 رخآ هجو نم ًادنسم ملسمو « ًاقيلعت ىراخبلا هاور

 ريثك دلش دقو . درمألا ىلإ ") هرصْب لجرلا حي نأ نوهني اوناك مهنإ : فلسلا نم ريثك لاق دقو

 ىف نورخآ ددشو « ناتتفالا نم هيف امل « ‹« ملعلا لهأ نم ةفئاط همرحو . كلذ ىف ةيفوصلا ةمئأ نم

 . ًادج ًاريثك كلذ

 نب رمع ىنثدح « ىنزاملا لهس نب رمع انثدح « 9©2 ىندملا ديعس وبأ انثدح : ايندلا ىبأ نبا لاقو

 لوسر لاق : لاق « هنع هّللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ميلس نب ناوفص ینثدح « نابهص نب دمحم
 ليبس ىف ترهس اًنيعو « هللا مراحم نع تضع اًئيع الإ « ةمايقلا موي ( ةيكاب نيع لك » :ّكَك هللا

sS 
 ين # ءد رد دع اه دو هس جي

 رهظ ام الإ ! نهتنيز نيدبي الو نهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملا لقر»
 م 0 0 0

 ءابآ وأ نهئابآ وأ نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو اهنم
 ت

At 

2 2 
 o ~2 نإ © ” 4

 ع

 نهئاسن وأ نهتاوخأ ينب وأ نهناوخإ ينب ْوَأ نهناوخإ وأ نهتلوعب ءانبأ وأ نهئاتبأ وأ نهتلوعب
 ىلع اورهظي مل نيدلا لفطلا وأ لاجل اا رع فن ناز يااا

 همه هم سوو

 اهيأ اعيمج هللا ىَِإ اوبوتو نهتنيز نم نيفخي ام ملعيل نهلجراب نبرضي الو ءاستلا تاروع
  2A0هنو # يمد ل ريب مه 4 2

 . ( 5 نوحلفت مكلعل نونمؤملا

 نهل زييمتو « نينمؤملا هدابع « نهجاوزأل هنم ١ ةَريغو ٠ تانمؤملا ءاسنلل ىلاعت هللا نم رمأ 9 اذه
 : لاق نايح نب لتاقم هركذ ام ةيآلا هذه لوزن ببس ناكو . تاک ا نار ةلهاجلا فاس ةف نع
 لحم ىف تناك « ةدشرم تنب ءامسأ » نأ : ثدح ىراصنألا هللا دبع نب رباج نأ - ملعأ هّللاو - انغلب

 , ٍلخالخلا نم نهلجرأ ىف ام ودبيف تارّزأّتم ريغ اهيلع نلخدي ءاسنلا لعجف « ةثراح ىنب ىف اهل

 نم تب تاموملا لو هللا لزنأف . اذه حبقأ ام : ءامسأ تلاقف ٠ نهبئاوذو نهرودص ودبتو

 . ةيآلا ¢ نهجورَف نظقحيو نهراصبأ

 ىلإ رظنلا نم نهيلع هللا مرح امع : ىأ 4 َنهِراصْبَأ نم نضضغي تانمؤملل لُقو :  ىلاعت هلوقف
 بناجألا ىلإ رظنت نأ ةأرملل زوجي ال : هنأ ىلإ ٩ [ ءاملعلا نم ريثك ] بهذ اذهلو . نهجاوزأ ريغ

 ‹ ىرهزلا ثيدح نم « ىذمرتلاو دواد وبأ هاور اب مهنم ريثك جتحاو . ًالصأ ةوهش ريغب الو ةوهشب
 زاب هللا لوسر دنع تناك اهنأ : هتثدح ةملس مأ نأ : هثدح هنأ - ةملس مأ ىلوم  ناهبن نع
 « باجحلاب انرمأ امدعب كلذو « هيلع لخدف « موتكم ّمأ نبا لبقأ هدنع نحن امنيبف : تلاق «ةنوميمو

 ؟ افرع الو انرضري آل ىمعا وه. سيلا + هللا لؤسر اي: :تلقف . 4 هته اين ) هلك هللا لور لاق

coo 

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص ) ٦۳٤۳ ( مقرب ملسم حيحصو ) ۲٣۹۷ ( .

 . © ةيناز ١ : أ ىف (5) . « ىربقملا » : أ ىف (۳) . « هرظن » : أ ىف (0)

 )٥( ةريره ىبأ نع « ةملس ىبأ نع ناوفص نع « نابهص نب رمع نع ءاطع نب دواد قيرط نم ( 177 / ۳ ) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو «

 هفيعضت ىلع ةمئألا قفتا ثيدحلا ركنم نابهص نب رمعو ؟ ال مأ ايندلا ىبأ نبا دانسإ نم ةملس وبأ طقسأ ىردأ الف . هب .

 .أ ‹ ف نم ةدايز (۸) . « ةزعو » : أ ىف (0 .«اذهو» :أ٠.اف ىف(



 هه سس )۳١( ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . ©9 « هنارصبت امتسلأ ؟امتنأ  ناوايمع وأ » : ةي هللا لوسر لاقف
 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق مث

 : حيحصلا ىف تبث امك « ةوهش ريغب بناجألا ىلإ نهرظن زاوج ىلإ ء ءاملعلا نم نورخآ بهذو

 مآ تاو دا ىف دملا موي مر نرتب مهو. ةابطا .ىلإ ظني لمع ا هللا كوس أ

 70 ت تعجرو تلم ىتح مهنم اهرتسي وهو : هئارو نم مهيلإ رظنت نينمؤملا
 Oat ا 4 نهجورف نظفحيو ) : هلوقو

 اهيف ركذي نآرقلا ىف تلزنأ ةيآ لك : ةيلاعلا وبأ لاقو . انزلا نع : لتاقم لاقو . نهل لحي ال امع
 . دحأ اهاري الأ 4 نهجورف نظفحيو ) : ةيآلا هذه الإ ء انزلا نم وهف « جورفلا ظفح

 الإ ‹ بناجألل ةنيزلا نم ائيش َنَرِهظُي الو : ىأ 4 اًهنم َرِهَظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو :  (5) لاقو
 افشا كف لحام

 ىتلا ةعنقملا نم « برعلا ءاسن هاناعتي ناك ام ىلع : ىنعي . بايثلاو ءادرلاك : دوعسم نبا لاقو

 هريظنو ] . هؤافخا نكمي ال اذه نأل ؛ هيف اهيلع جرح الف بايثلا لفاسأ نم ودبي امو « اهبايث لّلَجَت
 ‹« نسحلا : دوعسم نبا لوقب ( [ لاقو . هؤافخإ نكمي ال امو « اهرازإ نم رهظي ام ءاسنلا ىز ىف

 52 00 2 ىونلا م ميهاربإو < 0 ا « نيريس « نباو

 dG ل متاخلاو اهيفكو اههجو

 ا ركب نا لتي اذكرإب كلذ سنا مهريغو « ىَعَحتلا ميه اربإو « كاحضلاو

 الو > : هلوق ىف لاق هللا دبع نع « صّوحألا ىبأ نع < « ىعيبسلا قاحسإ وبأ لاق امك « اهئادبإ نع

 ةنيزلا : لاق دانسإلا اذهب هنع ةياور ىفو . ةدالقلاو لاخلخلاو جّمدلاو طرقلا ةنيزلا : 4 وعر لم ہی

 نم رهاظلا 29 [ ىهو « بناجألا اهاري ةنيزو ] « راوسلاو متاخلا : جوزلا الإ اهاري ال ةنيزف :

 ةرمخألاو ةروسألا الإ هل لحت ال نمم هللا ىمَس نيذلا ءالؤهل ١ [ ودبي ال ] : ىرهزلا لاقو
 متاوخلا الإ اهنم ودبي الف سانلا ةماع امأو ١ رسح ريغ نم ةطرقألاو

 . لاخلخلاو متاخلا : 4 اهنم رهظامالإ » : ىرهزلا نع « كلام لاقو

 روهشملا وه اذهو « نيفكلاو هجولاب اهنم رهظ ام ريسفت اودارأ هعبات نمو سابع نبا نأ لمتحيو
 : هننس ىف دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلاب هل سنأتسيو ‹ روهمجلا دنع

 نب ديعس نع « ديلولا انثدح : الاق ىناَرَحلا لضفلا نب لّمومو ىكاطنإلا بعك نب بوقعي انثدح
 تلخد ركب ىبأ تنب ءامسأ نأ ؛ اهنع هللا ىضر « ةشئاع نع كيَرد نب دلاخ نع « ةداتق نع « ريشب
 مل ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نإ . ءامسأ اي » : لاقو اهنع ضرعأف « قاقر بايث اهيلعو ةي ىبنلا ىلع

 )١( أ ىف : ١ نارايمعفأ « .

 . ( 1717/8 ) مقرب ىذمرتلا نسو ( 117 ) مقرب دواد ىبأ ننس (1)
 ۰( ٤٥٤ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . 1 ‹ ف نم ةدايز (۷ « ٦ « ) .« هلوقو » : أ ىف (2)



 ٤٦ ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا ) ١" (

 . ©) هيفكو ههجو ىلإ راشأو « اذه الإ اهنم ىّري نأ حلصي

 هّللاف ‹ ةشئاع نم عمسي مل كيرد نب دلاخ ؛ لسرم اذه : ىزارلا م اح وبأو دواد وبأ لاق نکل

 . ملعأ

 رودص ىلع تابراض تافنص اهل لمعي عناقملا : ىنعي ( نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو ١» : هلوقو
 نكي مل نهنإف « ةيلهاجلا لهأ ءاسن راعش نفلاخيل ؛ اهبئارتو اهردص نم اهتحت ام ىراوتل « ءاسنلا
 00 ترهظأ ابرو < ءىش هيراوي ال ¢ اهردصب ةحفسم لاجرلا نيب رمت ةأرملا تناك لب 2 كلذ نلعفي

 لاق امك ‹ نهلاوحأو نهتائيه ىف نرتتسي نأ تانمؤملا هللا رمأف . اهناذآ ةطرقأو اهرعش بئاوذو اهقنع

 نأ ئندأ كلذ نهبيبالج نم َنهّيَلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتاتبو كجاوزأل لف يبتلا اهيأ اي :  ٍىلاعت هّللا

 لع نهرمخب نيرضيلو جك ا ةيآلا هذه ل [ 59 : بارخالا [ .«نيذؤي الف نقرعي

 . عئاقللا

 رحنلا ىلع : ىنعي 4 نهبويج ىلع نهرمخب» نددشيلو : 4 نبرضيلو» : ريبج نب ديعس لاق
 . ءىش هنم یری الف « ردصلاو

 نع تاهش لبا نع سكري نع نا اضنع# ٩ بيبش نب دمحأ لاقو : ىراخبلا لاقو

 : هّللا لزنأ امل « لوألا تارجاهملا ءاسن هللا محري : تلاق « اهنع هللا ىضر « ةشئاع نع « ةورع

 | . ©0 «© هب نرمتخاف نهطورم ¿ نفَقش 4 نهبويج ىلع نهرمخب نيرضيلو )
 تني ميم نع « ملسم نب نسحلا نع « عفان نب مهاب اشدح « ممل بأ اثدح ٤ اضيأ لاقو

 ىلع نهرمخب نبرضيلو » : ةيآلا هذه تلزن ال : لوقت تناك « اهنع هللا ىضر « ةشئاع نأ ؛ ةبيش

 0 را ىئاوحلا لبق نم اهن نهررأ نذخأ 4 نويويج

 0 : تالق بن كنز ا هللا دبع اخ

 - ىنإو « ًالضفل شيرق ءاسنل نإ : اهنع هللا ىضر « ةشئاع تلاقف . نهلضفو شيرق ءاسن انركذف

 تلزنأ دقل . ليزنتلاب آناميإ الو « هللا باتكب اقيدصت دشأ راصنألا ءاسن نم لضفأ تيأر امو - هّللاو

 هللا لزنأ ام نهيلع نولتي نهلاجر نهيلإ بلقنا « « نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو 98 : رونلا 0
 الإ ةأرما نهنم امف ¢ ىلا ةبارق ىذ لك ىلعو ¢ هتحأو هتنباو هتآرما ىلع لجرلا را 3 اهيف

 لوسر. ارو نحبصاف «-هباتك نم هللا .لزنأ اع ًانافإو اقيدضت' هب ترجتعاف لحرملا اهطرم ا كټ

 نابرغلا نهسوؤر ىلع نأك « تارجتعم حبصلا ةي هللا

 . 2« ترهظ » : ف ىف (0)

 . ىراخبلا نم تبثملاو ٩ لاق بيبش نب دمحأ انثدح » : أ ٠ ف ىفو « بيبش نب دمحأ انثدح 3 : ه ىف (۳)

 . ©« نهب ١ : أ ىفو ٩ اهب 2 : ف ىف (5) . ٩ لاق » : | ‹ ف یف )٤(

 . ( ٤۷٥۸ ) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ىراخبلا نم تبثملاو « 6 ال : تلاق اهنع هللا ىضر » : ف « ه ىف (۷)

 . ( ٤۷٥٩ ) مهرب ىراخبلا حيحص (۸)

 . ٩ هتبارق ١ : ف ىف (4)



 9 د ا ۳١ ( ٠ ) ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . © هب « ةبيش تنب ةيفص نع « هجو ريغ نم دواد وبأ هاورو

 نبا نع « هربخأ ¿ نمحرلا دبع نب ةَرُق نأ « بهو نبا انربخأ « سنوي انثدح : ريرج نبا لاقو

 : هّللا لزنأ ال « لوألا تارجاهملا ءاسنلا هللا محري : تلاق اهنأ ؛ ةشئاع نع « ةورع نع « باهش

 ثيدح نم دواد وبأ هاورو . هب نرمتخاف نهطورم فّتكأ نقش 4 نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو»
 , ( هب ¢ بهو نبا

 وأ نهتلوعب ءابآ وأ نهئابآ وأ ٠ ١ نهجاورأ : ىنعي 4 نهتاوعبل الإ نهتتيز نيدبي الو :  هلوقو
 اهل زوجي ةأرملا مراحم ءالؤه لك < 4 نهتاوخأ ينب وأ نهناوخإ ينب وأ نهناوخإ وأ نهتلوعب ءانبأ وأ نهئانبأ
 . ") جرهبتو داصتقا ريغ نم نكلو « اهتنيزب مهيلع رهظت نأ

 انثدح - ةبيش ىبأ نبا ىنعي - ركب وبأ انثدح  نوراه نبا : ىنعي  ىسوم انثدح : رذنملا نبا لاقو

 نيدبي الو ) : ةيآلا هذه ىف ةمركعو ىبعشلا نع « دواد انربخأ « ةملس نب دامح انثدح « نافع

 امهنأل ؛ لاخلا الو معلا ركذي مل : لاق اهنم غرف ىتح - 4 َنهتلوعب ءابآ وأ نهئابآ وأ نهتلوعبل الإ نهتنيز
 عنصتتف ٠ هلجأ نم هلك كلذ اغإف جوزلا امأف لاخلاو معلا دنع اهرامخ عضت الو « امهئانبأل ١ ناتعني

 . هريغ ة ةرضحب نوكي ال ام هل

 الثل ؛ ةمذلا لهأ ءاسن نود تاملسملا ءاسنلل اًمضيأ اهتنيز رهظن : ىنعي 4 نهئاسن وأ » : هلوقو

 ‹ دشأ ةمذلا لهأ ءاسن ىف هنأ الإ  ءاسنلا عيمج ىف اًروذحم ناك نإو - كلذو « نهلاجرل نهفصت

 لوسر لاق دقو . هنع رجزنتف مارح كلذ نأ ملعت اهنإف ةملسملا امأو « عنام كلذ نم نهعنمي ال نهنإف

 نبا نع « نيحيحصلا ىف هاجرخأ . « اهيلإ رظني هنأك اهجوزل اهتعنت « ةأرملا ةأرملا رشابت ال » : هلي هللا
 0297 ل

 نب ةدابع نع « زاغلا نب ماشه نع « شايع نب ا

 امأ : ةديبع ىبأ ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ بتك : لاق نق نب تراحلا نع + هيأ نف + یس

 كّلبق نم هنإف « كرشلا لهأ ءاسن عم تامامحلا نلخدي نيملسملا ءاسن نم ءاسن نأ ىنغلب هنإف لعب

 . © اهتلم لهأ الإ اهتروع ىلإ رظني نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي "الف
 « نهئاسن نم تاكرشملا سيل .« تاملسملا نهؤاسن : لاق 4 نهئاسن وأ » : هلوق ىف دهاجم لاقو

SSG 

 :لاق 4 نهئاسن وأ :  سابع نبا نع « حلاص ىبأ نع « ىبلكلا نع , “* هريسفل ف دع ووو

 الإ هاري نأ لحي ال امو ¢ حاّشولاو طرقلاو رحنلا وهو ¢ ر الو ی هو ا نه

 )١( مقرب دواد ىبأ نتس ) 5٠ ٠١١ :(.

 . ( 4٠١17 ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( ٩٤ / ۱۸ ) ىربطلا ريسفت (۲)

 . « ناعبتي :  أ ىف (5) . ٩ جرهب » : أ یف (۴)

 . ( ٥۲٤١ ) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . هال هنإف » : | ءاف ىف (0

 . هب «٠ روصنم نب ديعس قيرط نم ( 46 / ۷ ) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (۷)

 . ٩ ريسفت » : ف یف (۸)



 ا رولا زوم ع املا و ا هسه ينجو ي ا 8

 ؛ةكرشم دنع اهرامخ ةملسملا عضت ال : لاق دهاجم نع < « ثيل نع « ريرج انثدح : ديعس یورو

 . .نيئاسن نم 217 تيسلغ 6 4 نهئاسن وأ ) : لوقي ىلاعت هّللا نأل
 . ةملسملا ةيسوجملاو ةيدوهيلاو ةينارصنلا لبقت نأ اهرك امهنأ : ىسُن نب ةدابعو لوحكم نعو

 لاق : لاق ة ةرمض انثدح « ريمع وبأ انثدح « نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا هاور ام امأف

 تايدوهيلا مهئاسن لباوق ناك «٠ سدقملا تيب هَ ىبنلا باحصأ مدق الو : هيبأ نع « ءاطع نبا

 هنإ مث « ناهتمالا باب نم كلذ نأ وأ « ةرورضلا لاح ىلع لومحُم - حص نإ  اذهف تاينارصنلاو
 . ملعأ هّللاو « دبالو ةروع فشك هيف سيل

 نأ اهل زوجيف « نيكرشملا ءاسن نم : ىنعي : ٩ جيَرَج نبا لاق 4 نهناميَأ تكلم ام وا » : هلوقو

 نين ورک لا اقوا لا نب د عك او اع :اهنألا م تناك و ا اهقيو] نيك

 : دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلاب اولدتساو « ءاسنلاو لاجرلا نم اهقيقر ىلع " [ رهظت نأ اهل زوجي

 هللا ىضر « سنأ نع « تباث نع « رانيد نب ملاس عيمج ج وبأ انثدح « ىسيع نب دمحم انثدح

 مل اهسأر هب تعنق اذإ بوث ةمطاف ىلعو : لاق . aE ىتأ ہی ٥7 ىبنلا نأ «هنع

 سيل هنإ ١ : لاق ىقلت ام ةي ىبنلا ىأر املف « اهسأر غلبي مل اهيلجر هب تطغ اذإو « اهيلجر غلبي

 . ©© « كمالغو كوبأ وه امنإ « سأب كيلع

 نأ  ةيواعم ىلوم - ىصخلا جيدح ةمجرت 2 [ ىف ] هخيرات ىف ركاسع نبا ظفاحلا ركذ دقو
 ا لا

 ىبأ نب ىلع ىلع سانلا دشأ نم ناكو « نيفص مايأ ةيواعم عم هلك كلذ دعب ناك دق مث « هتقتعأ مث

 ۷١ هنع هّللا ىضر « بلاط

 تركذ « ةملس مأ نع « ناهبن نع « ىرهزلا نع « ةئيِبع نب نايفس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ل ا
 3 200 هب »¢ نا نع ددسم نع 34 دواد وبأ هاورو

 « ءافكأب اوسيل نيذلا عابتألاو ءارجألاك : ىنعي « لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ نيعباتلا وأ $ : : هلوقو

 . نهنوهتشي الو ءاسنلا ىلإ مهل مه الو < () توخو هلو مهلوقع ىف كلذ عم مهو

 . هل ةوهش ال ىذلا لفغملا وه : سابع نبا لاق

 .هلبألا وه 2 هاجم لاقو
 تسلا قم دعو نيف لاق كلور هو نق ال يذلا تتحمل وه“: ةنركع لار
 لهأ ىلع لخدي ناك اثنخم نأ ؛ ةشئاع نع « ةورع نع « ىرهزلا ثيدح نم حيحصلا ىفو

 )١( أ یف (۲) . 4 نسلف » : أ ىفو « « سيلف » : ف ىف : ١ ريرج ٤ .

 )۳( أ « ف نم ةدايز . )٤( هللا ىبن » : ف ىف « .

 )5( مقرب دواد ىبأ ننس ) ٤۱۰1 ( .

 . أ ‹ ف نم ةدايز (1)

 . ( ؟ طوطخملا ۲۷۸ / ٤ ) قشمد خيرات (۷)

 . (۳۹۲۸ ) مقرب دواد ىبأ نسو ( ٦ / ٩۹ ) دنسملا (۸)

 )٩( بوحو » :أ « ف ىف ۲ .



 4 ا ل 0۴١ ٠ ) ةيالا وتلا ةزوس د :سداسلا ءزخلا

 اذإ اهنإ : ةأرما تعني وهو هايي ىبنلا لخدف « ةبرإلا ىلوأ ريغ نم هنودعي اوناكو < هيي هللا لوسر
 ام ملعي اذه ىرأ الأ » : يم هللا لوسر لاقف . نامثب تربدأ تربدأ اذإو « عبرأب تلبقأ تلبقأ

 7 معطتسي ةعمج لک موي لخدي ءاديبلاب ناكف « هجرخاف « َنُكيلع نلخدي ال ءانهاه

 ىبأ تنب بنيز نع « هيبأ نع « ةورع نب ماشه انثدح « ةيواعم وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 (”[اهوخأ ] اهدنعو « ثنخم اهدنعو «”) [ هيم هللا لوسر ] اهيلع لخد : تلاق ةملس مأ نع « ةملس
 مكيلع هللا حتف نإ « © [ ةيمأ ىبأ نب هللا دبع اي : هّللا دبعل لوقي ثنخملاو ] ةيمأ ىبأ نب هللا دبع
 2 هللا لوسر هعمسف : لاق . نامثب ©" ربدتو عبرأب لبقت اهنإف « ناليغ ةنباب كيلعف « ادغ فئاطلا

 . « كيلع اذه نلخدي ال ١ : ةملس مأل لاقف

 . °" هب « ةورع نب ماشه ثيدح نم « نيحيحصلا ىف هاجرخأ
 نع « ريبزلا نب ةورع نع « ىرهزلا نع رَّمعَم انثدح « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نم هنودعي اوناكو « ثنخم ةا ىبنلا جاوزأ ىلع لخدي لجر ناك : تلاق « اهنع هللا ىضر « ةشئاع

 اذإ اهنإ : لاقف . ةأرما تعني وهو « هئاسن ضعب دنع وهو اموي هي ىبنلا لخدف « ةبرإلا ىلوأ ريغ
 ال ؟ انهاه ام ملعي اذه ىرأ الأ » : هيم ىبنلا لاقف . نامثب تربدأ تربدأ اذإو « عبرأب تلبقأ تلبقأ

 . هوبجحف « « اذه مكيلع نّلخدي
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 لاوحأ نومهفي ال مهرغصل : ىنعي 4 ءاستلا تاروع ىلع اورهظي مل نيدّلا لفطلا وأ ١ : هلوقو
 ال ريغص لفطلا ناك اذإف ‹ نهتاكرحو ةيشملا ىف نهفطعتو « ميخرلا  نهمالك نم نهتاروعو ءاسنلا
 Ms ا ا
 نيحيحصلا ىف تبث دقو . ءاسنلا ىلع لوخدلا نم نكمي الف « ءانسحلاو ءاهوشلا نيب قرفيو « هيرديو

 تيأرفأ « هللا لوسر اي : اولاق . « ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكايإ » : لاق هنأ د هللا لوسر نع

 . « توملا ومَحلا» : لاق خا
 (9) تناك اذإ ةيلهاجلا ىف ةأرملا تناك: 4 نهتنيز نم نيفخي ام مّلعيِل نهلجرأب نبرضي الو ) : هلوقو

 لاجرلا ملعيف « ضرألا اهلجرب تبرض  هتوص عمسي ال - تماص لاخلخ اهلجر ىفو قيرطلا ىف ىشمت
 ةكرحب تكرحتف « اروتسم اهتنيز نم ءىش ناك اذإ كلذكو . كلذ لثم نع تانمؤملا هّللا ىهنف « هنينط

 نم نيفخي ام ملعيل نهلجرأب نبرضي الو » : ىلاعت هلوقل ؛ ىهنلا اذه ىف لخد « ىفخ وه ام ١7 رهظتل
 لاجرلا 21١0 مَتشيل اهتيب نم اهجورخ دنع بيطتلاو رطعتلا نع ىهنت اهنأ اضيأ كلذ نمو . 4 نهتنيز

 : ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق دقف « اهبيط

 ننسلا ىف دواد وبأ اهجرحخأ « ثيدحلا .... ةعمج موي لك لخدي ءاديبلاب ناكف « هجرخأف :  ةدايزو ( ۲۱۸۱ ) مقرب ملسم حيحص )١(

 . ملسم حيحص ىف تسيلو « هب « ىرهزلا قيرط نم ( 5٠١4 ) مقرب
 )'  ٤( بهذتو » : | ءاف ىف (0) . دنسملاو « أ « ف نم ةدايز © .

 . ( ۲۱۸۰ ) مقرب ملسم حيحصو ( 0۸۸۷ ) مقرب ىراخبلا حيحصو ( ۰ /5) دنسملا (5)

 . ( ۹۲٤۷ ) ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ( 4٠١8 ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( ۲۱۸۱ ) مقرب ملسم حيحصو ( 157 / ٦ ) دنسملا (۷)

 . « ةيلهاجلا ىف تناك اذإ ةأرملا تناك ١ : ف ىف (9) . ٩ مهمالك ١ : ف ىف (۸)

 . ٩ مشیل 2 :أىف(١١) . ٩ رهظيل ١ : ف ىف (۱۰)



 ( 7١ ) ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا ل سس هس سس قم.

 مِيَنَع نع « ىفتحلا ةرامع نب تباث نع « ناَّطَقلا ديعس نب ىيحي انثدح « راشب نب دمحم انثدح
 اذإ ةأرملاو « ةيناز نيع لك » : لاق ويب ىبنلا نع « هنع هللا ىضر . ىسوم ىبأ نع « سيق نبا

 . ٩ ةيناز ىنعي « اذكو اذك ىهف نکلا ترق عي طفشما

 . حيحص نسح اذهو « ةريره ىبأ نع بابلا ىفو : لاق

 . هب (9 « ةرامع نب تباث ثيدح نم « ىئاسنلاو دواد وبأ هاور

 ديبع نع « هللا ديبع © نب مصاع نع « نايفس انربخأ « ريثك نب دمحم انثدح : دواد وبأ لاقو

 ا را يسرا لاق « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « مهر ىبأ ىلوم

 ؟ تبيطَت ٩ [ هلو ] : اهل لاق . معن : م لاقف راصعإ

 تبيَطَت ةأرما ةالص هللا لبقي ال » : لوقي يي (*) مساقلا ابأ ىبح تعمس ىنإ : اق . معن :تلاق
a 

  ةنييع نبا وه  نايفس نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع « هجام نبا هاورو
 ؛ دعس تنب ةنوميم نع « دلاخ نب بويأ نع « ةديبع نب ىسوم ثيدح نم اضيأ ىذمرتلا یورو

 . "9 « اهل رون ال ةمايقلا موي ةملظ لثمك < اهلهأ ريغ ىف ةنيزلا ىف ةلفارلا » : لاق يك هللا لوسر نأ
 : دواد وبأ لاق . جربتلا نم هيف ال ؛ قيرطلا طسو ىف ىشملا نع نيهني نهنأ اًضيأ كلذ نمو

 ىبأ نب دادش نع « ناميلا ىبأ ۳ نع دمحم نبا : ىنعي زيزعلا دبع انثدح « ىبتعقلا انثدح

 هللا كونو ی هنا ديلا لع د يراضتالا ی نب هروح دهام هيأ نعد ایک نب وغ

 لَ هللا لوسر لاقف  قيرطلا ىف ءاسنلا عم لاجرلا طلتخا دقو - دجسملا نم جراخ وهو لوقي ةي
 ةأرملا تناكف « « قيرطلا تافاحب نكيلع « قيرطلا ” نققحت نأ نكل سيل هنإف « نرخأتسا :  ءاسنلل

 ش . 20 هب اهقوصل نم « رادجلاب قلعتيل اهبوث نإ ىتح « رادجلاب قصلت
 هذه نم هب مكرمأ ام اولعفا : ىأ  نوحلقت ِمُكَلعَل نونمؤملا اهيأ اعيمج هللا ىلإ اوبوتو » : هلوقو

 تافصلاو قالخألا نم ةيلهاجلا لهأ هيلع ناك ام اوكرتاو « ةليلجلا قالخألاو ةليمجلا تافصلا

 ىلاعت هّللاو « هنع "٠ ايهن ام كرتو « هلوسرو هب هّللا رمأ ام لعف ىف حالّفلا لك حالقلا نإف «ةليذرلا
 . 25 [ نالكتلا هيلعو ] ناعتسملا وه

 مهنغي ءارقف اونوكي نإ مكئامإو مكدابع نم نيحلاصلاو مكنم ئمايألا اوحكنأو ل

 هللا نيني لح ناكر توجب ال نيذلا تلو تز لع ياو كللاو اضف وف

 . هي 9

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس ) 50/85 ( .

 .( 1١6 / م ) ىئاسنلا ننسو ( ٤۱۷۳ ) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 . ٩ هللا لوسر 2 : ف ىف (0) . دواد ىبأو ‹ أ « ف نم ةدايز (5) . 4« نع » : ف ىف (۳)

 )١( مقرب دواد ىبأ ننس ) 5١17/5 ( مقرب ةجام نبا نتسو ) 5005 ( .

 فعضي ةديبع نب ىسومو « ةديبع نب ىسوم ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدح اذهو » : ىذمرتلا لاقو ( ١١77 ) مقرب ىذمرتلا ننس (۷)

 . « هعفري ملو ةديبع نب ىسوم نع مهضعب هاور دقو « قودص وهو هظفح لبق نم ثيدحلا ىف
 . ( صتخت » : أ ىفو 26 نضتحت » : ف ىف (4) . « نبا ١ : ف ىف (۸)

 )٠١( مقرب دواد ىبأ ننس ) ٥۲۷۲ ( .

 )١١( «هاهنام » : أ ىف . )١١( ف نم ةدايز 2 1.



 هآ ( 72899 تايآلا : نوتلا ةرروس سداسلا لا

 و را 0 م6 o هم مم6 -

 نم مهوتآو اريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف مُكَاَميأ تحلم امم باتكلا َنوُعَعي نيدْلاو هلضف

 راع ير ك نإ 00 ا هللا لام
 وم 2 4

 "ي اقع خلق مخ الا الو تاني
 هلوقف « ةمربملا رماوألاو « ةمكحملا ماكحألا نم لمج ىلع ةنيبملا تاميركلا تايآلا هذه تلمتشا

 ةفئاط بهذ دقو . جيوزتلاب رمأ اذه: 4 مكئامإو مكدابع نم نيحلاّصلاو مكنم ئمايألا اوحكنأو :  لا

 « بابشلا رشعم اي » : ويي هلوق رهاظب اوجتحاو . هيلع رّدَق نم لك ىلع « هبوجو ىلإ ءاملعلا نم

 «موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو « جرفلل نصحأو ءرصبلل ضغأ هنإف « جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم
 .؟دوعسم نبا ثيدح نم هاجرخأ . « ءاجو هل هنإف

 ء ولسا "اوذلاز + كورت >4 لاك هلع هللا لؤسر هلأ كادعتو د ريغ هع كاملا ار
 . « طقسلاب ىتح » : ةياور ىفو . © « ةمايقلا موي ممألا مكب هام ىنإف

 E اول رد كار سلا 1 ىمايألا

 ميأ لجر : لاقي « ةغللا لهأ نع ىرهوجلا هاكح < « امهنم دحاو جوزتي مل وأ ‹ قراف مث جوزت دق ناك

 . اضيأ مّيأ ةأرمأو
 ءةحلط ىبأ نب ىلع لاق « 4 ميلَع عساو هللاو هلضف نم هللا موضي ءار اونوكَي نإ : ىلاعت هلوقو

 : لاقف ‹ ىنغلا هيلع مهدعوو « ديبعلاو رارحألا هب رمأو « جيوزتلا ىف هللا مهبغر : سابع نبا نع

 . 4 هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي نإ )

 E ل ER ل ا

 : لاق « هنع هللا ىضر « قيدصلا ركب ابأ نأ ىنغلب : لاق _ زيزعلا دبع نبا : ىنعي  ديعس نع

 اونوكي نإ > : لاق ‹ ىنغلا نم مكدعو ام [  مكل ] زجني « حاكنلا نم هب مكرمأ اميف هللا اوعيطأ

 . ¢ هلضف نم هللا مهنغي ءارقف

 نم هللا مهني ءارقف اونوكي نإ ظ : ىلاعت هللا لوقي « حاكتلا ىف ىنغلا اوسمتلا : دوعسم نبا نعو

 وجا رعت نع يوخبلا رادو( نيرا نبا © اور . 4 هلضف

 « هنع هّللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ىربقملا ديعس نع « نالجَع نب دمحم نع ثيللا نعو
 O رر حالا رع ل رع اح عا : ل هللا لوسر لاق :لاق

 ° هجام نباو « ىئاسنلاو « ىذمرتلاو « دمحأ مامإلا هاور . « هّللا ليبس ىف ىزاغلاو «ءادألا

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص ) ٥۰٦٦ ( مقرب ملسم حيحصو ) ٠ ٤

 . ( ٦١ / 5 ) ىئاسنلا ننسو ( ۲۰۰ ) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 «هاورو 9 : | ‹ ف یف )٤( . أ ‹ ف نم ةدايز (۳)

 . ( ۲١۱ ۸) مقرب هجام نبا نتسو ( ۱ / 5 ) ىئاسنلا ننسو ( 1500 ) مقرب ىذمرتلا ننسو ( ۱ / ۲ ) دنسملا (0)



 ٣٣ ٣(0 )تایالا + رونلا ووش دالا ءؤملا نيج سوه تحج هيجي .ق»#

 نم متاخ ىلع ردقي ملو « 2١7 هرازإ الإ دجي مل ىذلا لجرلا كلذ ةي هللا لوسر جوز دقو

 . نآرقلا نم هظفحي ام اهملعي نأ هيلع اهقادص لعجو « ةأرملا كلتب هجوزف اذه عمو «ديدح

 ريثك هدروي ام امأف . اهلو هل ةيافك هيف ام " [ اهايإو ] هقزري نأ هفطلو ىلاعت هللا مرك نم دوهعملاو
 الو یوق دانسإب هرأ ملو « هل لصأ الف « « هّللا مكنغي ءارقف اوجوزت ١ : ثيدح هنأ ىلع سانلا نم

 . دمحلا هّللو « هاندروأ ىذلا ثيدحلا اذه  اذكو « هنع ةينغ نآرقلا ىفو « نآلا ىلإ فيعض

 E ©) مالسلاو ةالصلا هيلع - لاق امك « مارحلا نع O فلست بن احر هجم د قل
 عييت روبل دي a رسم يو حادا كب ل احا

0 

 عطتسي مل نمو » : ىلاعت هلوق ىهو « اهنم صخأ ءاسنلا ةروس ىف ىتلاو « ةقلطم ةيآلا 77 هذه

 : لاق نأ ىلإ « 4 < تامل د ىف امل تكلم یئ ترا تلا مكي أ رک مك

 ءامإلا جيوزت نع مكربص ىأ « [ ٠١ : ءاسنلا ] 4 مك ريح اوربصت نأو مكنم تنعلا يشخ نمل كلذ )

 . ( ميحُر روفغ هللاو $ « اقيقر ءىجي دلولا نأل ؛ريخ

 هنأكف ةأرملا ىري لجرلا وه : لاق  احاكن نودجي ال نيذّلا ففعَتسيْلِو :  هلوق ىف ةمركع لاق
 ىف رظنيلف ةأرما هل نكي مل نإو « اهنم هتجاح 27 ضقيلو اهيلإ بهذيلف ةأرما هل تناك نإف « ىهتشي
 . هللا هينغي ىتح 22 [ ضرألاو ] تاومسلا توكلم

 نم رمأ اذه : 4 اريح مهيف متملع نإ مهوبتاكف مكئاميأ تكلم امم باتكلا نوغتبي نيذّلاو ١ : هلوقو
 بسكو ةليخ-نيعلل نوكي نأ طرشي.« © راكب نأ ةباتكلا :مهديغ مهتم بلط اذإ ةداسلل ىلاعت هللا
 داشرإ رمأ رمألا اذه نأ ىلإ ءاملعلا نم ريثك بهذ دقو . هئادأ ىلع هطراش ىذلا لاملا هديس ىلإ ىدؤي

 نإو « هبتاك ءاش نإ ةباتكلا هدبع هنم بلط اذإ « ريخم ديسلا لب « باجيإو متحت رمأ ال « بابحتساو
 . هبتاكي مل ءاش

 . هبتاكي مل ءاش نإو هبتاك ءاش نإ : ىبعشلا نع « رباج نع « ىروثلا لاقو
 هبتاكي أشي نإ : حابر ىبأ نب ءاطع نع « لجر نع « شايع نب ليعامسإ نع « بهو نبا لاقو

 . ىرصبلا نسحلاو « نايس نب لتاقم لاق اذكو . 21١ هبتاكي مل أشي مل نإو

 اتخأ ؛ بلط ام ىلإ هبيجي نأ « كلذ هدبع هنم بلط اذإ ديسلا ىلع بجي هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 : رمألا اذه رهاظب

 نأ الام هل تملع اذإ ىلع بجاوأ ] : ءاطعل تلق جیرج نبا نع « حور لاقو : ىراخبلا لاق
 : لاق ؟ دحأ نع هرّثأتأ : 21١ [ ءاطعل تلق : رانيد نب ورمع لاقو . اّيجاو الإ هارأ ام : لاق ؟ هبتاكأ
 . ىبأف « لاملا ريثك ناكو - ةبتاكملا اسنأ لأس نيريس نأ « هربخأ سنأ نب ىسوم نأ ىنربخأ مث . ال

 )١( أ ىف :  كلذكو » : ف ىف (۳) . آ ‹ ف نم ةدايز (۲) . « ةرازإلا «< .

 )٤( ف نم ةداير ٠ دلو » : ف ىف (5) .أ ٩ . ) )5هذهف » : ف ىف «

 )۷( ف ىف : ١ ف نم ةدايز (۸) . © ضقيلف ٠ 1 . ) )9مهوبتاكي » : ف ىف ٩ .

 . ىراخبلاو « أ ء ف نم ةدايز )١١( . « هبتاكي مل ءاش نإو هبتاك ءاش نإ » : أ ء ف ىف (۱۰)



 ا أ 70 ۳-۴ )تان الا وولاة رو داملا هدا

 : هنع هللا ىضر « رمع ولتيو « ةردلاب هبرضف « ىبأف . هبتاك : لاقف باطخلا نب رمع ىلإ قلطناف
 . ©9 هبتاكف ‹ 4 اریخ مهيف متملع نإ () مهوبتاكف )

 : ءاطعل تلق : لاق جيرج نبا انربخأ : قازرلا دبع هاورو « 29 اقيلعت ىراخبلا هركذ اذكه

 : لاق « رانيد نب 7 ورمع لاقو . اًبجاو الإ هارأ ام : لاق ؟ هبتاكأ نأ الام هل تملع اذإ ىلع بجاوأ

 . () ال : لاق ؟ دحأ نع هرثأتأ : ءاطعل تلق

 ا نع انكم ا رك ار ديس تلك راقب ني محم انقذ! نير ا

 .©) حيحص دانسإ . هّنبتاكتل : رمع هل لاقف « هيلع أكلتف « هبتاكي نأ دارأ نيريس نأ : كلام نب سنا

 . ةمزع ىه : لاق كاحضلا نع « ربيوج نب ميشه انثدح : روصنم نب ديعس لاقو

 ؛ بجي ال هنأ ىلإ ديدجلا ىف بهذو « هللا همحر « ىعفاشلا ىلوق نم ميدقلا لوقلا وه اذهو
 . ^ « هسفن نم بيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال ١ : 29 مالسلاو ةالصلا هيلع « هلوقل

 ملو « كلذ هلأس اذإ هبتاكي نأ دبعلا ديس ىلع سيل نأ اندنع رمألا : كلام لاق : بهو نبا لاقو

 نذإو « هللا نم رمأ كلذ امنإو : كلام لاق . هدبع بتاكي نأ ىلع ادحأ هركأ ةمئألا نم ادحأ عمسأ

 . بجاوب سیلو « سانلل هنم
 ريرج نبا راتخاو . مهريغو « ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو « ةفينح وبأو « ىروثلا لاق اذكو

 : ةيآلا رهاظل بوجولا لوق

 لاقو ] . اقدص : مهضعب لاقو . ةنامأ : مهضعب لاق « 4 اريخ مهيف متملع تإ )ل : هلوقو

 . ايسكو ةليح : مهضعب لاقو . 29 [ الام : : مهضعب

 8 ا رر نا 2 ناق رک ىلا نين ےب نع لالا باک ىف دوا: وبا یورو
 .«سانلا ىلع 21١ الك مهولسرت الو« ةفرح مهيف متملع نإ :٠ لاق# 4 اريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف )»

 هانعم : نولئاق لاقف « هيف نورسفملا فلتخا , 4 مكاتآ يذلا هللا لام نم مهوثآو $ : هلوقو

 فصنلا : ليقو . ثلثلا : ليقو . عبرلا رادقم : مهضعب لاق مث « اهضعب ةباتكلا نم مهل اوحرطا

 . دحاو ريغ نم ةباتكلا نم ءزج : ليقو

 ضرف ىذلا بيصنلا وه : 4 مكاتآ يذلا هللا لام نم مهوتآو 8 : هلوق نم دارملا لب : نورخآ لاقو
 لتاقمو « هيبأو « ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «٠ نسحلا لوق اذهو . تاوكزلا لاومأ نم مهل هللا
 . ريرج نبا هراتخاو . نايح نبا

 )١( مهوبتاكو » : ف ىف ٩ أطخ وهو .

 . ٩ حتف ( 84 / 5 ) ىراخبلا حيحص (۲)

 .؛«رمع »2 : | یف (5) . ٩ اقلعم » : | ىف (۳)

 )٥( هب قازرلا دبع قيرط نم ( 48 / ۱۸ ) هريسفت ىف ىربطلا هاورو .

 . ( 98 / ١8 ) ىربطلا ريسفت (0

 . ٩ ولي » : ف ىف (۷)

 ىفو « ىدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح نم ( ٥ / 5 ) ىفو « ىشاقرلا ةرح ىبأ مع ثيدح نم ( ١/ / © ) هدنسم ىف دمحأ هاور (۸)

 . ىبرثي نب ورمع ثيدح نم ( 577 /۳)

 . ٤ ایالک » : أ ‹ ف یف (۱۰) .أ ‹ ف نم ةدايز (9)



 ( ٣٤ _ 3” ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزحلا ر ه٤

 « © هيلع سانلا تح : لاق «مكاتآ يذلا هللا لام نم مهوتآو > : هلوق ىف َىَعَحَنلا ميهاربإ لاقو
 + ةذاتقو < ىملسألا بيصخلا نب ةديرب لاق .كلذكو -:هريغو هالو

 هنأ اب ىبنلا نع ثيدحلا ىف مَدقت دقو . باقرلا ىف ذ اونيعي نأ نينمؤملا هللا رمأ : سابع نبا لاقو

 . رهشأ لوألا لوقلاو « ءادألا ديري بّتاكملا مهنم ركذف : « مهنوع هللا ىلع قح ةثالث » : لاق
 ‹ ةمركع نع « بيبش نبا نع « عيكو انثدح « ليعامسإ نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ابأ اي : لاقف « لح نيح همجنب ءاجف « ةيمأ ابأ ىنكي « هل ًادبع بتاك هنأ ؛ رمع نع « سابع نبا نع

 ؟ مجن رخآ نم نوكي ىتح هتكرت ول « نينمؤملا ريمأ اي : لاق . كتبتاكم ىف هب نعتساف بهذا « ةيمأ

 يذلا هللا لام نم مهوثآو اريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف :  أرق مث . كلذ كردأ الأ فاخأ : لاق
 . مالسإلا ىف ىدأ مهن لوأ () ناك : ةمركع لاق 4 مکاتآ

 ‹ سطفألا ملاس نع « ةسبنع نع « ةريغملا نب نوراه انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو
 نأ ةفاخم « هموجن لوأ نم ائيش هنع عضي مل هبتاكم بتاك اذإ رمع نبا ناك : لاق ريبج نب ديعس نع
 ا و

 E وس ست تناك نم هع وعض

 . ىدسلاو « ىرزجلا كلام

 عدي نأ مهبجعي ناك : 4 مكاتآ يذلا هللا لام نم مهوتآو ظ : هلوق ىف نيريس نب دمحم لاقو
 . هتبتاكم نم ةفئاط هبتاكل لجرلا

 ماشه انربخأ ٠ ىسوم نب ميهاربإ انربخأ « ئرقملا ناذاش نب . للا انريخأ ٠ متاح یبا نبا كالو

 « ىلع نع « هربخأ بدنج نب هللا دبع نأ : بث بئاسلا نب ءاطع ىنربخأ « جيرج نبا نع « فسوي نبا

 . 449 « ةباتكلا عبر » : لاق لَك ىبنلا نع « هنع هللا ىضر

 هاور امك « هنع هّللا ىضر « ىلع ىلع فوقوم هنأ هبشألاو « ركنم هعفرو « بیرغ ثيدح اذهو
 . © هللا همحر « ىملسلا ن نمحرلا دبع وبأ هنع

 ناك : ةيآلا © اًيندلا ةاَيحْلا ضرع اوُهَتبتَل انصحت َندَرَأ نإ ءاغبلا ىَلَع مكتايتف اوهركت الو ظ : هلوقو
 املف . تقو لك اهنم اهذخأي ةبيرض اهيلع لعجو « ىنزت اهلسرأ « ةمأ مهدحأل ناك اذإ ةيلهاجلا لهأ

 . كلذ نع 29 نيملسملا هللا ىهن « مالسإلا ءاج
 - فلخلاو فلسلا نم « نيرسفملا نم دحاو ريغ هركذ اميف  ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس ناكو

 ابلط ءاغبلا ىلع نهركي ناكف « ءامإ هل ناك هنإف « 29 [ قفانملا ] لولس نب ىبأ نب هللا دبع نأش ىف

 . © [ هنعلو هللا هحبق ] معزي اميف هنم ةسايرو « نهدالوأ ىف ةبغرو « نهجارخل

 . « ناکف ١ : | « ف ىف (0) . « ىلع » : أ « ف یف (۱)

 ١١١(. /۱۸) ىربطلا ريسفت (۳)
 ءاطع نع دحاو ريغ ىنربخأو : جيرج نبا لاق » : لاقو . هب « جيرج نبا قيرط نم ( 100894 ) مقرب فنصملا ىف قازرلا دبع هاورو )٤(

 . < ي ىبنلا هيف ركذي ال «٠ ثيدحلا اذهب ثدحي ناك هنأ بئاسلا نبا
 « ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ نع « بئاسلا نب ءاطع نع « رمعم قيرط نم ( 15090 ) مقرب هفنصم ىف قازرلا دبع هاورو (0)

 . آ ٠2 ف نم ةدايز (۸ « 0 . © نينمؤملا :  | ء ف ىف (0



 00 ( 214 209 تابآلا + زونلا ة روس نمداسلا حلا

 : 20 [ كلذ ىف ةدراولا  راثآلا ركذ ]

 دمحا ةد + هند ف لآ هاجر + ناربلا اغا ذيع نبوغ ني دنحا كوا طفاش لاق

 « قاحسإ نب دمحم انثدح  جاجحلا نب دمحم : ىنعي - ىمخللا ورمع وبأ انثدح « ىطساولا دواد نبا

 ٍ؛ انزلا ىلع اههركي « ةذاعم : اهل لاقي « لولس نب ىبأ نب هللا دبعل ةيراج تناك : لاق ىرهزلا نع

 نههاركإ دعب نم هللا َنِإَف : هلوق ىلإ « 4 ءاغبْلا ىلع مكتايتف اوهركت الو ) : تلزن مالسإلا ءاج املف

 . ٩ چ ميحر روفغ

 ( ءاغبلا ىلع مكنابتف اوهرکت الو :  ةيآلا هذه ىف رباج نع « نايفس ىبأ نع ٠ شمعألا لاقو

 تناكو - روجفلا ىلع اههركي ناك « ةكيسم : اهل لاقي لولس نب ىبأ نب هّللا دبعل ةمأ ىف تلزن :لاق

 دعب نم هلا َنِإَف نههركي نمو : هلوق ىلإ ةيآلا هذه « لجو زع « هللا لزنأف . ىبأتف ۔ اهب سأب ال

 . (9 4 ميحر روفغ نههاركإ

 را و وللا نا ناعما دو يوسي ىلا رورو
 ‹ شمعألا انثدح « ديعس نب ىلع انثدح « ىلع نب ورمع انثدح : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ناكو « ةكيسم : اهل لاقي ةيراج لولس نب ىبأ نب هللا دبعل ناك : لاق رباج نع « نايفس وبأ ىنثدح

 نف نههركي نمو » : هلوق ىلإ « ¢ ءاغبلا ىَلَع مكتايتف اوهركت الو : هللا لزنأف « ءاغبلا ىلع اههركي

 . 4 ميحر روفغ نههاركإ دعب نم هللا
 مل » : لاق نم لوق نالطب ىلع لدف « عفان نب ب ةحلط نايفس ىبأ نم عامسلاب شمعألا حرص

 . رازبلا هاكح « ةفيحص وه امنإ « هنم عمسي

 نأ ؛ سابع نبا نع « ةمركع نع « كاّمس نع « ذاعم نب ناميلس نع « ىسلايطلا دواد وبأ لاق

 ال كل ام : اهل لاقف « انزلا نم ادالوأ تدلوف « ةيلهاجلا ىف ىنزت تناك ىبأ نب ر هللا دبعل ةيراج

 ىلع مکتایتف اوهركث الو ) : لجو زع « هللا لزنأف « اهبرضف . ىنزأ ال هّللاو « ال : ٩ تلاق ؟نينزت

 . © « انصحت ندر نإ ءاغبلا

 دنع ناكو « ردب موي رسأ شيرق نم الجر نأ : ىرهزلا نع « رّمْعَم انربخأ : قازرلا دبع لاقو

 ريسألا ىشرقلا ناكو « ةذاعم : اهل لاقي ةيراج ىبأ نب هللا دبعل تناكو « اريسأ ىَبَأ نب هللا دبع
 اههركي ىبأ نب هللا دبع ناكو « اهمالسإل هنم عنتمت تناكو «  ةملسم تناكو « اهسفن ىلع اهديري

 اوهركت الو: ىلاعتو كرابت لاقف « هدلو ءادف بلطيف ٠ ىشرقلل لمحت نأ ءاجر « اهبرضيو كلذ ىلع

 . ©  انصحت ندرأ نإ ءاغبْلا ىَلَع مكت

 )١( ف نم ةدايز (۲) . « ثيداحألا » : أ ىف ٠ أ .

 .«باذك وهو ىمخللا جاجحلا نب دمحم هيف » : ( ۸۳ / ۷ ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك » ( ٠ ) مقرب رازبلا دنسم (۳)

 . هب شمعألا قيرط نم ( ٠١ / ۱۸ ) هريسفت ىف ىربطلا هاور )٤(
 )٥( مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلا ) ١١7756 ( هب « ريبزلا ىبأ نع جيرج نبا قيرط نم .

 . ٩ تلاقف » : ف ىف (5)

 . هب « ىسلايطلا دواد ىبأ قيرط نم ( ١١ / ۲۸٤ ) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷)

 .. ٩ ملست » : أ یف (۸)

 6٠ / 7 ) قازرلا دبع ريسفت (9)



 ( ”5 ۳۲ ) تايآلا رولا ةروس د نسداسا ءا ےک کے کپ يب ب 05

 هل تناكو « نيقفانملا سأر لولس نب ىبأ نب , هللا دبع ىف ةميركلا ةيآلا هذه تلزنأ : ىدسلا لاقو

 . هل ةماركلاو هنم باوثلا ةدارإ « اهعقاويل هيلإ اهلسرأ فيض هب لزن اذإ ناكو « ةذاعم ىعدت ةيراج

 هرمأف < لكك ىبنلل ركب وبأ هركذف « كلذ هيلإ تكشف « هنع هللا ىضر « ركب ىبأ ىلإ ةيراجلا تلبقأف

 مهيف هّللا لزنأف ؟ انتكولمم ىلع انبلغي « دمحم نم ینرذعی نم : ىبأ نب ب ِهّللا دبع حاصف . اهضبقب

 .اذه

 نيتمأ ناهركي اناك نيلجر ىف تلزن ةيآلا هذه نأ - ملعأ هللاو - انغلب : نايح نب لتاقم لاقو

 تناكو « ىبأ نب ب هّللا دبعل ةكيسم مأ ةميمأ تناكو « ىراصنألل تناكو < ا امهادحإ ءامهل

 يل تا ل ص

 | : ىنعي 4 ءاَعِبْلا ىَلَع مکتایتف اوهركت الو ط
 هل موهفم الف < TT هلوقو

 ىهن دقو . E ل ىأ 4 ايندلا 2) [ ةايحلا ] ضرع اوغتبتل ™ : هلوقو

 ىغبلا رهم » : ةياور ىفو - ” نهاكلا اخو ل و 4 ماجحلا بسك نع ايب هللا لوسر

 اة رج سادسلاوو

 ىف مدقت امك « نهل : ىأ ] 4 ميحر روفغ نههاركإ دعب نم هللا َنإَف نههرکي نمو : ١
 سياح

 نم ىلع نهمثإو [١ ميحر روفغ نهل هّللا نإف متلعف نإف : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نبا لاقو

 TT . ةداتقو « شمعألاو « ىناسارخلا ءاطعو « دهاجم لاق اذكو : نههركأ

 نم هللا نإف ™ : ةيآلا هذه ىف نسحلا نع « فوع نع « قرزألا قاحسإ ىنثدح : ديبع وبأ لاقو

 . هللاو نهل . هللاو نهل : لاق « ميحٌر روفغ نههاركإ دعب
 . هيلع نهركأ ام نهل روفغ : لاق ىرهزلا نعو
 . تاهركملل ميحر روفغ : لاق ملسأ نب ديز نعو
 :هدیناسات هزيسفت ىف رذلا نبا نهاكح
 ىنثدح « ةعيهَل نبا ىنثدح « هللا دبع نب ىيحي انثدح « ةَعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

aeنهل نههاركإ دعب نم هللا نإ ١ » : دوعسم نب هللا دبع ةءارق ىف :  

 . نههركأ نم ىلع نهمثإو « ميحر ( روغ
 امو « نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع نع عفر » : لاق هنأ ويي هللا لوسر نع عوفرملا ثيدحلا ىفو

 . ”٩ « هيلع اوهركتسا

 . باوصلا وهو . أ « ف نم ةدايز (1)

 نأ» : هنع هللا ىضر ىراصنألا دوعسم ىبأ ثيدح نم ( ۱٥۹۷ ) مقرب هحيحص ىف ملسمو ( ۲۲۴۷ ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 نم ( ۲۱۹١ ) مقرب ننسلا ىف ةجام نبا ىورف « ماجحلا بسك امأو « « نهاكلا ناولحو ىغبلا رهمو بلكلا نمث نع ىهن هب ىبنلا

 « ماجحلا بسك نع واب ىبنلا ىهن :  ورمع نب ةبقع ثيدح
 . هنع هللا ىضر « جيدخ نب عفار ثيدح نم ( 555 / ۳ ) هدنسم ىف دمحأ هاور (©)

 . ٩ نهل روفغ » : ف ىف (0) . أ ‹ ف نم ةدايز (5)

 . فارعألا ةروس ىف هيلع مالكلا قبس دقو ( ٠١ 57 ) مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاور (0)



 نه ج تي | < < ب( 70:9 هيآلا + رولا ةؤوس - نسداسلا ءّرَخْلا

 نآرقلا : ىنعي تايم تایآ میل اترتا دقو ١) : لاق اهتيبو ماكحألا هذه )١( ىلاعت لصف املو

 امو « ةيضاملا ممألا نع اربخ : ىأ 4 مكلبق نم اَولَح َنيِذّلا نم الثمو «  تارسفم تاحضاو تايآ هيف

 4 نيرخآلل ًالثمو افلس مهاَنلعَجَف ) : ىلاعت لاق امك « 7'2 ىلاعت هللا رماوأ مهتفلاخم ىف مهب لح

 . [ 51 : فرخزلا]

 . هفاخو هللا ىقتا نمل : ىأ  نيقتملل طظ مراحملاو مثآملا باكترا نع (رجاز : ىأ 4 ةظعومو )

 ام ربخو « مكنيب ام مكح هيف : نآرقلا ةفص ىف <« هنع هللا ىضر « بلاط ىبأ نب ىلع لاق

 ىغتبا نمو . هللا همصَق رابج نم هكرت نم « لزهلاب سيل لصقلا وهو « مكدعب ام ًابنو « مكلبق

 ا

 ةجاجز يف حابصملا حابصم اهيف ةاكشمك هرون لغم ضرألاو تاومّسلا 00 هللا 3

 اهتيز داكي ةّيبرغ الو ةّيقرش ال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي يرد بكوك اَهَنأك ةجاجزلا

 ساّنلل لاتمألا هللا برضيو ءاشي نم هرونل هللا يدهي رون ىلع رو رات هسسمت مل ولو ءيضي

 . 4 © ميلع يش لب هللا
 لهأ ىداه : لوقي « ضرألاو تاّومّسلا رون هّللا ظ : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 نضرألاو تاومسلا

 رمألا ربدي :  ضرألاو تاوَمّسلا وون هللا ) : هلوق ىف سابع نباو دهاجم لاق : جيرج نبا لاقو

 58 0 . امهرمقو امهسمشو امهموجن « امهيف
 ‹ دقرف نع « دشار نب بهو انثدح « ىقرلا دلاخ نب رمع نب ناميلس انثدح : ريرج نبا لاقو

 . ىاده ىرون : لوقي ىهلإ نإ : لاق كلام نب سنأ نع

 . هّللا همحر « ريرج نبا لوقلا اذه راتخاو

 هللا لوق ىف بعك نب ىبأ نع « ةيلاعلا ىبأ نع ٠ سنأ نب عيبرلا نع « ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 ىف نآرقلاو ناميإلا 47 [ هللا ] لعج دق ىذلا نمؤملا وه : لاق 4 ضرألاو تاومّسلا رون هللا :  ىلاعت

 نمؤملا رون ركذ مث « هسفن رونب أدبف « 4 ضرألاو تاَومّسلا رون هللا ) : لاقف هلثم هّللا برضف « هردص

 وهف « (٤ هب نمآ نم رون لثم »: اهؤرقي بعك نب ىبأ ناكف : لاق . هب نمآ نم رون لثم : لاقف
 . هردص ىف نآرقلاو ناميإلا لعج نمؤملا

 نسا نم رونا + :كلذك اهارق ةنأ اتع نبا نع 6 دعت نيا نشقو + نيج نب ديعيم 7 لآقااذكهو
 « هّللاب

 . ©« ضرألاو تآومسلا روت هللا :  مهضعب أرقو
 ارال ظاومسلا نورت هللا» كالا غو

 )١( لجو زع » : | « ف یف (۲) . « ىلاعتو كرابت لصف الو » : آ « ف ىف ٩ . ) )۳یف » : | یف ٩ .

 ) )5هللاب » : ! ىف (0) .أ ‹ ف نم ةدايز ٩ .  )0یور ۵ : ف یف ( .



  OAةيكلا رولا س الا لا د ب جمعت :05-0 (

 : ضرألاو تاومسلا تءاضأ هنونق' + 4 ضرألاو تاومسلا رون هللا> : .هلوق ف ىلا لاقو
 هئاعد ىف لاق هنأ ةي هللا ss فلا تردا فو

 ايندلا رمأ هيلع حلصو « تاملظلا هل تق رشأ ىذلا كهجو رونب ذوعأ » : فئاطلا لهأ هاذآ موي

 الارق لو لوح لو كت وع علا كلل تط نب لری وأ كليضع لحي نأ. ةرخآلاو

O DAL 

 كل مهللا » : لوقي ليللا نم ماق اذإ د هللا لوسر ناك : سابع نبا نع نيحيحصلا ىفو

 نمو ضرألاو تاومسلا رون تنأ « دمحلا كلو « نهيف نمو ضرألاو تاومسلا ميف تنأ هدمحلا
 : 00 فيدحلا نهيق

 نم شرعلا رون « راهن الو ليل هدنع سيل مكبر نإ : لاق « هنع هّللا ىضر « دوعسم نبا نعو
 ر ا

 : نالوق ريمضلا اذه ىف : 4 هرون لثم ا : هلوقو

 سابع نبا هلاق «٠ نمؤملا بلق ىف هاده لثم : ىأ « لجو زع « هللا ىلإ دئاع هنأ : امهدحأ

 . 4 ةاكشمك)
 نمؤملا رون لثم : هريدقت : مالكلا قايس هيلع لد ىذلا نمؤملا ىلإ دئاع ريمضلا نأ : ىناثلاو

 نآرقلا نم هاقلتي امو ٠ ىدهلا نم هيلع روطفم وه امو نمؤملا بلق هبشف . ةاكشمك « هبلق ىف ىذلا

 : دوه ] 4 هنم دهاش هولتیو هبر نم ةنيب ىلع ناک نمفَأ :  ىلاعت لاق امك « هيلع روطفم وه امل قباطملا

 امو ٠ ىرهوجلا فافشلا جاجزلا نم ليدنقلاب هسفن ىف هئافص ىف نمؤملا 7 بلق هبشف « [ ۷

 . فارحنا الو هيف ردك ال ىذلا « لدتعملا قرشملا ىفاصلا ديجلا تيزلاب عرشلاو نآرقلا نم هيدهتسي

 وه : دحاو ريغو « بعك نب دمحمو « دهاجمو « سابع نبا لاق : 4 ةاكشمكإ : (0) هلوقف

 بلا ةلابذلا وهو 2 4 حابصم اهيف » : هدعب لاق اذهلو ؛ روهشملا وه اذه . ليدنقلا نم ةليتفلا عضوم

 اهيف ةاكشمك هرون لثم ضرألاو تاَومّسلا رون هللا ظ : هلوق 27 [ ىف ] سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 هللا برضف ؟ ءامسلا نود نم هللا رون صلخي فيك : لَو دمحمل اولاق دوهيلا نأ كلذو : 4 حابصم

 :لاق تيبلا ىف ةَوك : ةاكشملاو . 4 هرون لثم ضرألاو تاومّسلا رون هللا 3 : لاقف « هرونل كلذ لثم

 5 ىتش اعاونأ اهاّمَس مث « ارون هتعاط هللا ىمسف . © هتعاطل هللا هبرض لثم وهو
 ىتلا ةوكلا : ةاكشمل کش دارو + ع ا وكلا ا قيد جت یک ر

 . ليدنقلا اهب قلعي ىتلا دئادحلا : ةاكشملا : دهاجم نعو . اهل ذفنم ال

 اهيف » : لاق اذهلو ؛ ليدنقلا نم ةليتفلا عضوم ىه ةاكشملا نأ : وهو « ىلوأ لوألا لوقلاو

 . ةلابذلا ىف ىذلا رونلا وهو . 4 حابصم

 )١( هللاب » : أ ءاف ىف « .

 )۲( ةيوبنلا ةريسلا ىف ماشه نبا هاور ) ١ / ٠ ( قاحسإ نبا نع .

 5 . (ا/594) مقرب ملسم حيحصو ( ۱۱۲۰ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . « هتعاط لهأل » : ف ىف (0 . أ 2٠ ف نم ةدايز (0) . ٩ هلوقو » : أ ىف (50) . © بلقلا » : أ ء ف ىف (5)



 4 س 0۴8 )7: ةيآلا + رولا ةزوس ا سصدانلا زا

 . هردص ىف ىذلا ناميإلاو نآرقلا وهو « رونلا : حابصملا : بعك نب ىبأ لاق

 . جارسلا وه : ىّدَسلا لاقو
 .. ةيفاص ةجاجز ىف قرشم ءوضلا اذه : ىأ  ةجاجز يف حابصملا )

 أرق : يرد بوک انآ ةجاَْرلا $ نمؤملا بلق ريظن ىهو : دحاو ريغو بعك نب ىبأ لاق
 : رد نم کوک اهنا يأ را ن ورم رع نع اح مهصحي

 ؛ عفدلا وهو ءردلا نم < زمهلا عم اهمضو لادلا رسكب ؛ ءىرد » و © ءىرد » : نورخآ أرقو

 GE راس نم ةراتشما دشا نركب هب يمر اذإ جلا نأ كلذو

 . ئرارد بكاوكلا

 . مخض نيبم ءىضم : ةداتق لاقو . ءىضم بكوك : بعك نب ىبأ لاق

 فطع وأ لدب  ةنوتيز  ةكرابم ةرجش نوتيز تيز نم دمتسي : ىأ 4 ةكرابم ةرجش نم () دقوي ل

 الو ءراهنلا لوأ نم سمشلا اهيلإ لصت الف اهتعقب ىقرش ىف تسيل : ىأ 4 ةّيِبرغ الو ةّيقرش ال » نايب

 لوأ نم سمشلا "٠ هعَّرْفَت « طسو ناكم ىف ىه لب « بورغلا لبق ءىفلا اهنع صلقتيف اهيبرغ ىف
 . اقرشم ايفاص الدتعم اهتيز ءىجيف « هرخآ ىلإ راهنلا

 ء دعس نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح : لاق رامع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ةتوتيز ) : هلوق ىف سابع نبا نع « ةمركع نع « برح نب كامس نع « سيق ىبأ نب ورمع انربخأ
 دوش ان راوت الو نيك الو وكت الو مسا اهني ل >«تارعملا رجل :لاق 4 ةّيبرغ الو ةيقرش أل

 0000 7 . اهتيزل دوجأ وهو
 الو ةيقرش ال ا : هلوق ىف « ةمركع نع « ريدح نب نارمع نع « ناَّطَقلا ديعس نب ىيحي لاقو

 . اهتنيزل ىفصأ كلذو « ءارحصب ىه : لاق 4 ةّيبرغ

 «ريبزلا نب بيبح نع « خورَف نب رع انثدح « ٍمْيمُن وبأ انثدح « ىبأ انئدح : متاح ىبأ نبا لاقو
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 . تيزلا نم نوكي ام ىفصأ كاذف اهيلع تبرغ تبرغ اذإو « اهيلع تقرش ذأ سمشلا تقرشأ اذإ «ةالف

 اهبيصت ال « ةيقرشب تسيل : لاق 4 ةّيبرَع الو ةّيقرش ال © [ ةنوتيز ] » : هلوق ىف دهاجم لاقو

 اذإ اهبيصت « ةيبرغو ةيقرش اهنكلو ] «٠ تعلط اذإ سمشلا اهبيصت ال ةيبرغ الو « تبرغ اذإ سمشلا
 تبرغ اذإو 20) [ تعلط

 دوجأ وه : لاق 4 ءيضي اهتيز داكي ةّيبرغ الو ةّيقرش ال ةنوتيز » : هلوق ىف رْيَبَج نب ديعس لاقو
 اهتباصأ بورغلا ىف تذخأ اذإف « قرشملا بوص نم اهتباصأ سمشلا تعلط اذإ : لاق . تيزلا
 ر و فرنك لع كلتف « ىشعلاو ةادغلاب اهبيصت سمشلاف « سمشلا

 اهزوحي ةيقرشب تسيل : لوقي 4 ةيبرغ الو ةّيقرش ال ةنوتيز » : هلوق (۷ [ ىف ] ىدسلا لاقو

 )١( ءاف ىف | : ١ دقوت ٩ . ) )۲أ ءاه ىف :  لاقف » : | « ف ىف (۳) . ف نم تبئلاو ؛ اهرصقت « .

 )٤ -  )۷أ 2 ف نم ةدايز .



 o) ( ةيآلا 1 رونلا ةروس  سداسلا ءزجل ا

 اهبيصت « ءارحص ىف وأ « لبج سأر ىلع اهنكلو « قرشملا نود برغملا اهزوحي ةيبرغ الو « قرشملا
 هلك راهنلا سمشلا

 ةيداب تسيلو « رجشلا طسو ىف اهنإ :  ةّيبرغ الو ةّيقرش ال ةنوتيز :  هلوقب دارملا : ليقو
 . برغملل الو قرشملل

 هللا لوق ىف « بعك نب ىبأ نع « ةيلاعلا ىبأ نع « سنأ نب عيبرلا نع « ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 لاح ىأ ىلع سمشلا اهبيصت ال « ةمعان ءارضخ ىهف : لاق 4 ةّيبرغ الو ةّيقرش ال ةنوتيز :  ىلاعت

 نم ءىش هبيصي نأ نم ريجأ دق « نمؤملا اذه كلذكف : لاق . تبرغ اذإ الو تعلط اذإ ال « تناك

 نإو « لدع مكح نإو « قدص لاق نإ : لالخ عبرأ نيب وهف « اهيف هللا هتبثيف اهب ىلتبا دقو « نتفلا

 . تاومألا روبق ىف ىشمي ىحلا لجرلاك سانلا رئاس ىف وهف « ركش ىطعأ نإو ‹ ربص ىلتبا
 رشب ىبأ نع « ةناوع وبأ انثدح : لاق دوم او م ميو , ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 اهبيصت ال « رجشلا طسو ىه : لاق 4 ةّيبرَع الو ةّيقرش ال ةنوعيز » : هلوق ىف ريبج نب ديعس نع

 . ابرغ الو اقرش سمشلا

 لظ ىري « رجشلا نم عضوم ىف ةرجش ىه : لاق 4 ةّيبرغالو ةّيقرش ال ال : ىقوعلا ةيطع لاقو
 . برغت الو سمشلا اهيلع علطت ال رجشلا نم هذهو « اهقرو ىف اهرمث

 ىبأ نب ورمع انثدح . ىكتشدلا نمحرلا دبع انثدح « رامع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 الو: ىلاعت هلوق ىف « امهنع هللا ىضر « سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ءاطع نع « سيق
 . ةيبرغ ةيقرش اهنكلو « قرش اهيف سيل ةيبرغ الو « برغ اهيف سيل ةيقرش تسيل : 4 ةّيبرغ الو ةيقرش

 :. ةيلقلا نه 0 فلات نب دمال

 . ماشل : لاق 4 ةيبرغ الو ةيقرش ال :  ملسأ نب ر ليز لاقو

 e ةرجشلا هذه تناك ول : ىرصبلا نسحلا لاقو
 . هرونل هللا هبرض

 ال ةنوتيز $ ٠ حلاص لجر : لاق 4 ةَكَرابم ةرجش نم دقوت ظ : سابع نبا نع « كاحضلا لاقو
 ىنارصن الو ىدوهي ال : لاق 4 ةّيبرغ الو ةيقرش

 رفا درام ميس داكن عك + رأل نم قوما نق اهنا رمت لوألا درقلا لاوقالا هله ناراد

 ريغ لاق امك ٠ فطلأو اهتنيزل ىفصأ كلذ نوكيل « هرخآ ىلإ راهنلا لوأ نم هعرفت « سمشلل حاض
 نب ديز نب نمحرلا دبع لاق . 4 ران هسسمت مل ولو ءيضي اهتيز داكي 9 : لاق اذهلو ؛ مدقت نمم دحاو

 . تيزلا قارشإ ءوضل : ىنعي . : ملسأ

 . هلمعو دبعلا ناميإ كلذب ىنعي : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق 4 رون ئلعوو ) هلوقو

 . تيزلا رونو رانلا رون ىنعي : ىدسلاو « دهاجم لاقو

 هلمعو « رون همالكف « رونلا نم ةسمخ ىف بلقتي وهف : يرون ئلعرون $ : تیک ن ا لار

 . ةنجلا ىلإ ةمايقلا موي رونلا ىلإ هريصمو « رون هجرخمو « رون هلخدمو « رون
 داکی » : هللا لوق نع ىنثدح : لاقف رابحألا بعك ىلإ سابع نبا ءاج : ةيطع نب رمش لاقو



 1 ا مم م سس ( مه ) ةيآلا 5 رونلا ةروس  سداسلا ءزحلا

 امك « ىبن هنأ « ملكتي مل 20 نإو ‹ سانلل نيبي دمحم داكي : لاق 4 ران هسسمت مل ولو ءيضي اهتیز
 . ءىضي نأ تيزلا كلذ داكي

 الو « اءاضأ اعمتجا نيح « تيزلا رونو رانلا رون : لاق 4 رون ئَلعرون $: لرو ىلا لاق

 الإ امهنم دحاو نوكي الف « اعمتجا نيح ناميإلا رونو نآرقلا رون كلذك ] هبحاص ريغب دحاو ءىضي
 , (۳ [ هيحاصب

 ىف ءاج امك « هراتخي نم هتياده ىلإ هللا دشري : ىأ 4 ءاشي نم هرونل هللا يدهي ط : هل
 : دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا

 نب ةعيبر ىنثدح « ىعازوألا انثدح « ىرازفلا دمحم نب ميهاربإ انثدح ‹ ورمع نب ةيواعم انثدح

 لوقي يب هللا لوسر تعمس « ورمع نب هللا دبع نع « ىمليدلا ©) [ نب ] هّللا دبع نع « ديزي
 « ىدتها هرون نم ذئموي باصأ نمف « ذئموي هرون نم مهيلع ىقلأ مث « ةملظ ىف هقلخ قلخ هللا نإ»

 . (© « لجو زع « هللا ملع ىلع ملقلا فج : لوقأ كلذلف . لض هأطخأ نمو

 « ىنابيشلا ورمع ىبأ نب ىبحي نع « ديوس نب 20 بويأ انثدح : رازبلا لاق : هنع ىرخأ قيرط
 « ةملظ ىف هقلخ قلخ هللا نإ :  لوقي ل هللا لوسر تعمس : رمع نب هللا دبع نع « هيبأ نع

 رازبلا هاورو ] . لض (” هأطخأ نمو « ىدتها رونلا كلذ نم هباصأ نمف « هرون نم ارون مهيلع ىقلأف

 . 4) (۷ [ هفورحو هظفلب « رخآ قيرط نم ورمع نب هللا دبع نع
 رونل الثم اذه ىلاعت ركذ امل : « ميلع ءيش لكِ لاو ساتلل َلاَمألا هللا برضيو $ : ىلاعت هلوقو

 وه : ىأ 4 ميلع ءيش لكب هّللاو سانلل لاثمألا هللا برضيو » : ل ا اا

 لالضإلا قحتسي نمم ةيادهلا قحتسي نمب ملعأ
 یر نع كبل نع ناس ضع ةيواعم وبأ انثدح : رضنلا وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 :ةعبرأ بولقلا » : لم هللا لوسر لاق : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع ا اغ ا

 SE ل ل ل ا
 . رفاكلا بلقف فلغألا بلقلا امأو . هرون هيف هجارس « نمؤملا بلقف درجألا بلقلا امأف :حّفصم
 ناميإ هيف بلقف حّمصُلا بلقلا امأو . ركنأ مث فرع « ٠“ [ قفانملا ] بلقف سوكنملا بلقلا امأو
 حيقلا اهَّدَمَي ةحرقلا لثمك هيف قافنلا لثمو « بيطلا ءاملا اهّدَمَي ةلقبلا لثمك هيف ناميإلا لثمو « قافنو

 . هوجرخي ملو 2١١ ديج دانسإ . « هيلع تبلغ ىرخألا ىلع تبلغ نيتدَلا ىأف « مدلاو

 . دنسملاو ٠ أ ء ف نم ةدايز (۳) . أ ٠ ف نم ةدايز (0) . ٤ولو :  | « ف یف (۱)

 )٤( دنسملا ) ۲ / ١9/5 (.

 . أ ٠ ف نم ةدايز (۷) . « أطخأ » : أ « ف ىف (1) . « بويأ انثدح نامثع نب باهش انثدح : رازبلا لاق » : أ : ف ىف (0)

 نب ةورع نع رجاهم نب دمحم قيرط نم ( ۱۹۷ / ؟ ) هدئسم ىف دمحأ هاورو « 4 راتسألا فشك 2 ( 5١50 ) مقرب رازبلا دنسم (۸)

 . هب « ورمع نب هللا دبع نع ىمليدلا نبا نغ ميور
 . دنسملاو « أ ء ف نم ةدايز )٠١( . دئسملاو « أ ٠ ف نم تبثملاو « انثدح 3 : ه ىف (9)

 )١( دنسملا )۳/ 1۷( .



 ( ”8- "5 ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا سس سس سسهسشلملهشسشسشننههنبب 6 47

 ۵ لاصآلاو ودغلاب اهيف هَل حسي تا اهیف رک ذیو عفرت نأ هللا نذأ تويب يف 5

 بّلقَتت اموي نوفاخي ةاكّرلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا رْكذ نع عي الو ٌةراجت مهيهلت ال لاجر

 نم قزري هّللاو هلضف نم مهديزيو اولمع ام نسحأ هللا مهيزجيل 60 راصبألاو بولقلا هيف

 ةجاجزلا ىف حابصملاب « ملعلاو ىدهلا نم هيف امو ‹ نمؤملا بلق ٠ [ لثم ] ىلاعت هللا برض امل
 عاقبلا بحأ ىه ىتلا ؛ دجاسملا ىهو اهلحم ركذ « ليدنقلاك كلذو « بيط تيز نم دقوتملا ةيفاصلا

 (عفرت نأ هللا نذأ تويب يف » : لاف. < كك ويو اه د ىلا هوي يهو + نفرألا نم ىلا هللا لإ

 قيلت ال ىتلا لارقألاو لاعفألاو « وغللاو سندلا نم اهريهطتب : ىأ « اهعفرب ىلاعت هّللا رمأ : ىأ

 نأ هللا نذأ تويب يف :  ةميركلا ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق امك ءاهيف

 « كاحضلاو ‹ حلاص وبأو « ةمركع لاق اذكو . اهيف وغللا نع « هناحبس هللا « ىهن : لاق (عفرت
Clا  

 0 ملا

 . اهريهطتو اهترامعب رمأو « اهعفرو اهئانبب « هناحبس « هللا رمأ « دجاسملا هذه ىه : ةداتق لاقو

 نم هنإو « دجاسملا ضرألا ىف ىتويب نإ الأ » : ًابوتكم ةاروتلا ىف نإ : لوقي ناك ًابعك نأ انل ركذ دقو

 دبع هاور . « رئازلا ةمارك روزا ىلع قحو « هتمركأ ىتيب ىف ىنراز مث ‹ هءوضو نسحأف أضوت
 . هريسفت ىف متاح ىبأ نب نمحرلا

 هل كلذو . اهريخبتو اهبييطتو « اهريقوتو اهمارتحاو « دجاسملا ءانب ىف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 هللا نوعب نحنو . ةنملاو دمحلا هّللو « ةدح ىلع اًءزج كلذ ىف تبتك دقو « هيف ركذي درفم لحم
 : نالكتلا هيلعو ةقثلا هبو « ىلاعت هللا ءاش نإ « كلذ نم افرط انهاه ١ ركذن ىلاعت

 لوقي لي هللا لوسر تعمس : لاق « هنع هللا ىضر « نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نعف
 . © نيحيحصلا ىف هاجرخأ . « ةنحلا ىف هلثم هل هللا ىنب « هّللا هجو هب ىغتبي ادجسم ىنب

 » : ل هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر . باطخلا نب رمع نع « هجام نبا یورو

 . © « ةنجلا ىف اتيب هل هّللا ىنب « هللا مسا هيف ركذي ادجسم ىنب
 دج ةريثك اذه ىف ثيداحألاو . ٩ هلثم 9 ةسبع نب ورمع نع ىئاسنللو

 فظنت نأو « رودلا ىف دجاسملا ءانبب ههم هللا لوسر رمأ : تلاق « اهنع هّللا ىضر « ةشئاع نعو

 )١( ريسفتلا » : | « ف ىف (۳) . 84 ةمثيخ » : أ ءاف ىف (۲) . | ‹ ف نم ةدايز ٩ . )٤6( رکذنس » : ف ىف ٩ .

 )٥( مقرب ىراخبلا حيحص ) ٤٥۰ ( مقرب ملسم حيحصو ) ٥۳۳ ( .

 )١( مقرب هجام نبا ننس ) ۷۴١ ( دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو . رمع نع هللا دبع نب نامثع نع ديلولا يبأ نب ديلولا قيرط نم ) ١ /

 ٠ ( : » ىزملا هلاق . هنم عمسي ملو « همأل هدج وهو رمع نع ىور ةقارس نب هللا دبع نب نامثع « لسرم دانسإ اذه < .

 . ( ةسبنع » : | ىف (۷)

 . ( ۳۱ / ؟ ) ىئاسنلا ننس (۸)



 هن تت يم ٠ 58 3 ثتايآلا رولا ةزؤش ب سةاسلا ءزحلا

 م هو

 بدذدنج نب م نع ¢ دواد ىبأو دمحأللو 3 ىئاسنلا الإ نتسلا لهأو دمحأ هاور 5 010 بيطتو

 : (50هوحن

  سانلا نتفتف رفصت وأ رمحت نأ كايإو « مهنكي ام سانلل نبا : رمع لاق : ىراخبلا لاقو

 SES ا ايلا ا

 . فعض هدانسإ ىفو . (؟!«يهدجاسم

 ترمأ ام » : هيم هللا لوسر لاق : لاق « امهنع هللا ىضر « سابع نبا نع دواد وبأ یورو

 (0) ىراصنلاو دوهيلا تفرخز امك اًهنْفِرْخَرَتَل : سابع نبا لاق . « دجاسملا دييشتب
 سانلا ىهابتي ىتح ةعاسلا موقت ال » : ةي هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « سنأ نعو

 . ©) ىذمرتلا الإ ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور . « دجاسملا ىف
 : لي ىبنلا لاقف ؟ رمحألا لمجلا ىلإ اعد نم : لاقف « دجسملا ىف دشنأ الجر نأ ةديرب نعو

 ر ا تين نإ + ةيدجو الد

 ‹ عايتبالاو عيبلا نع ي هللا لوسر ىهن : لاق هدج نع « هيبأ نع « بيعش نب ورمع نعو

 . نسح : ىذمرتلا لاقو « ̂ ننسلا لهأو دمحأ هاور . دجاسملا ىف راعشألا دشانت نعو

 oT لاق كك هللا لوسر نأ « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نعو

 هللا در ال : اولوقف « دجسملا ىف ةلاض دشني نم متيأر اذإو . كتراجت هللا حبرأ ال : اولوقف « دجسملا

 س غ یک لاقو « ىذمرتلا هاور . « كيلع

 :دجسملا ىف ىغبنت ال لاصخ » : لاق « اعوفرم رمع نبا ثيدح نم « هريغو هجام نبا ىور دقو
 هادو

 ل ل ا ا ل

 ٠ يلا ل 0

 ىلع ا 4 2 0 50 اق 4 مكتاوصأ ترو رر 4 ر ءارشو

 عّمجلا ىف اهورمجو ¢ رهاطملا اهباوبأ « .٠

 )١( دنسملا ) ٦ / ۲۷۹ ( مقرب هجام نبا ننسو ( 045 ) مقرب ىذمرتلا نتسو ( 500 ) مقرب دواد ىبأ ننسو ) 09 ( .

 . ( 405 ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( ١7 / 0 ) دنسملا (؟)

 . « حتف » ( ١ / ٥۳۹ ) ىراخبلا حيحص ()

 «باطخلا نب رمع نع نوميم نب ورمع نع نمحرلا دبع نب ميركلا دبع نع سلغملا نب ةرابج قيرط نم ( ۷٤١ ) مقرب هجام نبا ننس (5)
 . « مهتا دقو سلغملا نب ةرابج هيف دانسإ اذه » : ( 58” / ١ ) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاق .هب

 . ( 554 ) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 ٠0 مقرب هجام نبا ننسو ( ۲ / ” ) ىئاسنلا نتسو ( 554 ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( 4 / 37 ) دنسملا ) 1/9 ( .

 . ( 039 ) مقرب ملسم حيحص (۷)
 مقرب هجام نبا ننسو ( 57 / 7 ) ىئاسنلا ننسو ( ۳۲۲ ) مقرب ىذمرتلا ننسو ( ۱۰۷۹ ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( ۱۷۹ / ۲ ) دنسملا (8)

 .(ال59)

 . ( 7115١ ) مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 : ربلا دبع نبا لاق . ةريبج نب ديز هيف دانسإ اذه » : ( 715 / ١ ) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو ( ۷٤۸ ) مقرب هجام نبا ننس (۱۰)

 . © فيعض هنأ ىلع اوعمجأ



 ( 378 "5 ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزحلا سس سس سس سسشسشلل ةه(

 فعض «9 امهدانسإ ىفو « " اًضيأ ةجام نبا هاورو
 . هنع ةحودنم دجو اذإ ةجاحل الإ هيف رورملا ءاملعلا ضعب هرك دقف « « اًقيرط ذختي ال » هنأ امأ

 . « هيف ىلصي ال دجسملاب ري لجرلا نم بجعتتل ةكئالملا نإ ١ : رثألا ىفو
 ىشخي املف « « 259 لبن هيف رثني الو « سوقب هيف ضبني الو ‹ 29 حالسب هيف رهشي ال » هنأ امأو

 ضبقي نأ ماهسب دحأ رم اذإ وكي هللا لوسر رمأ اذهلو ؛ هيف نيلصملا ةرثكل « هب سانلا ضعب ةباصإ نم
 . © حيحصلا ىف تبث امك « ادحأ ىذؤي الثل ؛ اهلاصن ىلع

 نع ضئاحلا تيهن امك « هنم مدلا رطاقت نم ىشخي املَق « هيف ئينلا محللاب رورملا نع ىهنلا امأو

 . ثيولتلا تفاح اذإ هيف رورملا

 وأ بورضملا نم هيف ةساجن داجيإ نم ىشخي املق « « صتقي وأ دح هيف برضي ال » هنأ امأو
 1 . عوطقملا

 هللا ركذل ىنب امنإ هنإف « هيف ءارشلاو عيبلا نع ىهنلا نم مدقت املف « « اًقوس ذختي ال » هنأ امأو

 نإ »: دجسملا ةفئاط ىف لاب ىذلا ENE دانا sS ةالصلاو
 ىلع قيرهأف « ءام نم لجسب رمأ مث . « اهيف ة ةالصلاو هللا ركذل تينب امنإ « اذهل نبت مل دجاسملا

 . 9هلوب

 « مهبساني الو هيف نوبعلي مهنأل كلذو ؛ « مكنايبص مكدجاسم اوبتج » : ىناثلا ثيدحلا ىفو
 و تولي نام كار اذإ دن هللا يقر باطخلا نب رمع ناك دقو

 ..اذحأ هنا كريز هلق ماعلا دقي ةعيبملا 0 ربعي تاكو ع ةردلا يهود

 ءاهيف بعللا ٠ ىلإ ىدؤيف « مهب سانلا رخسو « مهلوقع فعض لجأل : ىنعي « مكنيناجمو »

 . كلذ وحنو . دجسملا مهريذقت نم ىشخي الو

 . مدقت امك « « مكءارشو مكعيبو »

 ال مكاحلا نأ ىلع ءاملعلا نم ريثك صن اذهلو ؛ هيف مكحلاو مكاحتلا : ىنعي « مكتاموصخو »

 رجاشتلاو تاموكحلا ةرثك نم هيف امل ؛ هريغ عضوم ىف نوكي لب « دجسملا ىف ةيضقألا لصفل بصتني
 . « مكتاوصأ عفرو » : هدعب لاق اذهلو ؛ هبساني ال ىذلا ١١ طايعلاو

 نب ٠ دّيعجلا انثدح « ديعس نب ىيحي انثدح « هللا دبع نب ىلع انثدح : ىراخبلا لاقو
 ا ا

 امئاق تنك : لاق ىدنكلا ديزي نب بئاسلا نع « 2014 ةفيصحخ نب ديزي 219 ىنثدح : لاق نمحرلادبع

 . نيذهب ىنتئاف بهذا : لاقف « باطخلا نب ٩ رمع اذإف ترظنف « لجر ىنبصحف « دجسملا ىف

 لهأ نم امتنك ول: لاق . فئاطلا لهأ نم : الاق ؟ امتنأ نيأ نم : وأ ؟ امتنأ نم : لاقف « امهب هتئجف

 ديعس نب دمحم وه ديعس وبأ « فيعض دانسإ اذه » : ( 750 / ١ ) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو ( 75١ ) مقرب هجام نبا ننس )١(

 . © فيعض ناهبن نب ثراحلاو : لاق مث « ثيدحلا عضي ناك ادمع : دمحأ لاق . بولصملا

 . ٩ لبني 2 : ف ىف ٩ . )٤( مالسلا » : ! ىف (۳) . ٩ هدانسإ ١ :أ « ف ىف (۲)

 . ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم ( 7116 ) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور ()

 )١0( ىف ١ : » هِي « .

 . هنع هللا ىضر ٠ كلام نب سنأ ثيدح نم ( 785 ) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۷)

 . « ىلع » : یف (۱۰) . ٩ شتفي :  | ءاف ىف (9) . ٩ هيف » : ف ىف (۸)

 )۱١( ىف | :  ظايغلاو ٩ . ) )۱۲أ « ف یف (۱۳) . «دعجلا» : أ ءاق ىف : »

 . 4 رمع وه اذإف :  | ءاف یف )١6( . « ةصفح » :أءاف ىف(5١)



 معا ال كانال 2 رولا ةو دالا وخلا 50

 . ( ول هللا لوسر دجسم ىف امكتاوصأ ناعفرت . امكتعجوأل دلبلا
 نب دعس نع « ةبعش نع « كرابملا نب هللا نيف هه هوم نب دیس ااش الا لاقو

 : لاقف دجسملا ىف لجر توص رمع عمس : لاق فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ هيبأ نع « ميهاربإ

 . 29 حيحص اًضيأ اذهو ؟ تنأ نيأ ىردتأ

 . © اًمدقت : « مكفويس لسو « مكدودح ةماقإو » : هلوقو

 ءوضولا ىلع اهب ناعتسي ىتلا ضيحارملا : ىنعي « « رهاطملا اهباوبأ ىلع اوذختاو » : هلوقو
 نوبرشيف « اهنم نوقتسي © رابآ ليم هللا لوسر دجسم نم اًبيرق تناك دقو . ةجاحلا ءاضقو
 . كلذ ريغو نوؤضوتيو «نورهطتيو

 . ذئموي'سانلا عامتجا ةرثكل عّمجلا مايأ ىف اهورخب : ىنعي « عّمُجلا ىف اهورمجو ٠ : هلوقو
 نع « ىدهم نب  نمحرلا دبع انثدح « هللا ديبع انثدح : ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق دقو

 . ةعمج لك كي هللا لوسر دجسم رمجي ناك رمع نأ ؛ رمع نبا نع ا

 . ملعأ هللاو « ) هب سأب ال نسح هدانسإ

 م ةعامجلا ىف لجرلا ةالص » : لاق هنأ للهم هللا لوسر نع نيحيحصلا ىف تبث دقو

 E " هءوضو نسحأف أضوت اذإ هنأ كلذو . اًمعض نيرشعو اًسمخ « ةقوس ىفو هتيب ىف هتالص
 اهب هنع طحو « ةجرد اهب هل عفر الإ ةوطخ طي مل « ةالصلا الإ هجرخي ال « دجسملا ىلإ جرخ

 « همحرا مهللا « هيلع لص مهللا : هالصم ىف ماد ام هيلع ىلصت ةكئالملا لزت مل ىلص اذإف « ةئيطخ

 . 9 « ةالصلا رظتنا ام ةالص ىف لازيالو
 . © « دجسملا ىف الإ دجسملا راجل ةالص ال » : اعوفرم ىنطقرادلا دنعو
 . ٠ « ةمايقلا موي ماتلا رونلاب ملظلا ىف دجاسملا ىلإ نيئاشملا رشب » : ننسلا ىفو
 نع ىراخبلا حيحص ىف تبث امك لوقي نأو « ىنميلا هلجرب أدبي نأ دجسلا لخد نمل بحتسملاو

 : لاق دجسملا لحد اذإ ناك هنأ وك هللا لوسر نع « "٠ هنع هللا ىضر « 2١١ ورمع نب هللا دبع

 ت و
.- 

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص ) 570 ( .

 . ظعاوملا ىف ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلل هازعو ( 5 / 8 ) فارشألا ةفحت ىف ىزملا هركذو ()

 . « هللا دبع » : أ ىف (5) . « قيرابأ » : أ ىف (6) . « مدقت » : أ ىف (۳)

 . ( ۱۷۰ / ١ ) ىلعي ىبأ دنسم (5)

 . ©« ءوضولا » : أ « ف ىف (0

 . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم ( 149 ) مقرب ملسم حيحصو ( ٦٤۷ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 . هب « اعوفرم ةريره ىبأ نع ةملس ىبأ نع ريثك ىبأ نب ىيحي نع ىماميلا دواد نب ناميلس قيرط نم ( ١ / 42١ ) ىنطقرادلا ننس (9)
 نب ناميلسو . هب « دواد نب ناميلس قيرط نم ( ٥۷ / ۳ ) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو ( 551 / ١ ) كردتسملا ىف مكاحلا هاور دقو

 دبع نع نيكسم نب دمحم قيرط نم ( ١ / 57٠١ ) ننسلا ىف اضيأ ىنطقرادلا هاور « رباج ثيدح نمو . هفيعضت ىلع عمجم دواد
 نب دمحم هيف » : قيلعتلا ىف بيطلا وبأ لاقو . هب « اًعوفرم رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةقوس نب دمحم نع ريكب نب هللا
 . « رظن هثيدح دانسإ ىف : ىراخبلا لاقو . ركنم هربخو فرعي ال : ىبهذلا لاق ‹« نیکسم

 لاقو « هنع هللا ىضر « بيصحلا نب ةديرب ثيدح نم ( ۲۲۳ ) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو ( ه١7 ) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور (۱۰)

 ىبنلا ىلإ دنسي ملو < ةي ىبنلا باحصأ ىلإ فوقومو دنسم حيحص وهو « عوفرم هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه » : ىذمرتلا
 . لع

 )۱١( رمع » : أ ىف ٤ . )١0( ؟ امهلع 2 : أ « ف ىف .
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 :لاق ؟ طقأ : لاق ] « ميجرلا ناطيشلا نم « ميدقلا هناطلسو « ميركلا ههجوبو « ميظعلا هّللاب ذوعأ»

 190 مولا رئاس ىنم ظفح : ناطيشلا لاق كلذ لاق اذإف : لاق . [  معن

 لخد اذإ » : لَ هللا لوسر لاق : لاق  ديسأ ىبأ : وأ  ديمح ىبأ نع هدنسب ملسم یورو

 نم كلأسأ ىنإ مهللا : لقيلف جرخ اذإو « كتمحر باوبأ ىل حتفا مهللا : لقيلف دجسملا مكدحأ

 . « كلضف
 . 20 (5) [ هلثم ] ويي 0 ىبنلا نع « امهنع ىئاسنلا هاورو

 « دجسملا مكدحأ لحد اذإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نعو

 الو ىبنلا ىلع ملسيلف جرخ اذإو . كتمحر باوبأ ىل حتفا مهللا : ميس

 « ميجرلا ناطيشلا نم ىنمصعا مهللا : لقيل

 e نباو ةيزخ نباو « هجام نبا هاورو

 نب هللا دبع نع « ميلس ىبأ نب ثيل انثدح « ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 هللا لوسر ناك : تلاق هي هللا لوسر تنب ةمطاف اهتدج نع « نيسح تنب ةمطاف همأ نع «("نسح

 ىل حتفاو « ىبونذ ىل رفغا « مهللا » : لاق مث « ملسو دمحم ىلع ىلص دجسملا لحد اذإ هيي

 حتفاو « ىبونذ ىل رفغا « مهللا » : لاق مث ملسو دمحم ىلع ىلص جرخ اذإو . « كتمحر باوبأ

 . « كلضف باوبأ ىل

 نأل ؛ لصتمب سيل هدانسإو نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو « 220 هجام نباو ىذمرتلا هاورو

 . ىربكلا ةمطاف كردت مل ىرغصلا نيسحلا تنب ةمطاف

 ىف لخاد هلك « 297 لوطلا لاحل كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا نم هانكرت ام عم ٠ هانركذ ىذلا اذهف

 . 4 عقرت نأ هللا نذأ ت ويب يف :  ىلاعت هلوق

 لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينب اي ) : هلوقك « هللا مسا : ىأ 4 همسا اهيف ركذيو $ : هلوقو

 «نيادلا هَل نيصلخم هوعداو دجسم لك دنع مكهوجو اوميقأو ) : هلوقو « [ 3١" : فارعألا ] دجسم

 .[ ١8 نجلا ] 4 ادحأ هللا عم اوعدت الف هلل دجاَسَمْا ناو :  لوقو 1۹ : فارعألا]

 . هباتك اهيف ىلتي : ىنعي 4 همسا اهيف ركذيو » : سابع نبا لاق
 « ليصأ عمج : لاصآلاو . تاّيشعلاو تاركبلا ىف : ىأ « لاصآلاو ودغلاب اهيف هَل حّبسي :  هلوقو

 )١( أ نم ةدايز .٠

 نئسلا ىف دواد ىبأل الإ هاوزعي ملو لوصألا عماج ىف ريثألا نباو فارشألا ةفحت ىف ىزملا هركذ دقو 0 ىراخبلا حيحص ىف هدجأ مل (؟)

 .(1455) مقرب

 .أ ٠ ف نم ةدايز )٤6( . « هللا لوسر » : أ « ف ىف (۳)

 . ٥۳( / ۲) ىئاسنلا ننسو ( ۷۱۳ ) مقرب ملسم حيحص (0)

 ىبأ قيرط نم مهلك « ناسحإلا 7٠١ (  58 ) مقرب نابح نبا حيحصو ( ٤٥۲ ) مقرب ةميزخ نبا حيحصو ( ۷۷۳ ) مقرب ةجام نبا ننس (1)

 حيحص دانسإ اذه » : ( ١ / ٩۷ ) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو . هب « ةريره ىبأ نع ىربقملا نع نامثع نب كاحضلا نع ىفنحلا ركب

 . 4 تاقث هلاجرو

 4 نيسح » : أ ىف (۷)

 . ( ۷۷١ ) مقرب هجام نبا ننسو ( ١5 ) مقرب ىذمرتلا ننسو ( ۲۸۲ / 5 ) دنسملا (۸)

 . ٠ لوقلا ىفاجل » : أ « ف ىف (9)



 ۷ل سلا )۳١-۳۸( تايآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 . راهنلا رخآ وهو

 ةالصلا وه نآرقلا ىف حيبست لك : سابع نبا نع « ريبج نب ديعس لاقو
 : لاصآلاب ىنعيو < ةادغلا ةالص : ودغلاب ىنعي : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 : هدابع امهب َرُكذي نأو امهركذي نأ بحأف « ةالصلا نم هللا ضرتفا ام لوأ امهو « رصعلا ةالص

 ةالصلا : ىنعي 4 لاصآلاو ودغلاب اهيف هل حبسي ) : كاحضلاو « نسحلا لاق اذكو

 هنأ ىلع « حبسي » نم ءابلا حتفب - « لاصآلاو ٌودُعْلاب اهيف هَل حّبسي » : )١( ةأرّقلا نم أرق نمو
 ال لاجر ) : هلوقب ًادتباو « اًمات اًمقو « لاصآلاو $ : درر لا هلعاف مسي مل امل ىنبم
 :  رعاشلا لاق امك « فوذحملا لعافلل سقم هناكو 4 هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت

 حئاوطلا حيطت امم طبتخمو ةموصخل عراض « ديزي كبيل

 . لاجر : لاق ؟ اهيف هل حبسي نم : لبق هنأكو . هيكبي اذه : لاق ؟ هيكبي نم : لاق هنأك
 الف < * هلعاقو « العف هلعجف - ءابلا رسكب <« حبسي $ : أرق نم ةءارق ىلع امأو

 . مالكلا مامت هنأل ؛ لعافلا ىلع الإ فقولا نسحي

 ارامع اوراص اهب ىتلا « ةيلاعلا مهمئازعو مهتاينو « ةيماسلا مهممهب راعشإ هيف 4 لاجر $ : هلوقف

 لاق امك « ههيزنتو هديحوتو « هركشو هتدابع نطاومو « هضرأ ىف هللا تويب یه ىتلا « دجاسملل
 E بازحألا ] 4 هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم :  ىلاعت

 Sse نوط. مراد ا CA a نيكد سا ماسلا نان
 ىف اهتالصو « اهترجح ىف اهتالص نم لضفأ اهتيب ىف ةأرملا ةالص » : لاق هيي ىبنلا نع « هنع هللا
 . «99 « اهتيب ىف اهتالص نم لضفأ اهعدخم

 د ا 0 هيل ل اول ل داسساو ا
 » : لاق هنأ لَك هللا لوسر نع < اهنع هللا ىضر « ةملس مأ نع - ةملس مأ ىلوم - بئاسلا نع

 . °” « نهتويب [  رعق ] ءاسنلا دجاسم

 ‹ سيق نب دواد انثدح « بهو نب هللا دبع ىنربخأ « نوراه انثدح : اًضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ىبنلا تءاج اهنأ :  ىدعاسلا ديمح ىبأ ةأرما - ديمح مأ هتمع نع « ىراصنألا ديوس نب هّللا دبع نع

 « ىعم ةالصلا نيبحت كنأ تملع دق » : لاق كعم ةالصلا بحأ ىنإ « هللا لوسر اي : تلاقف ليي

 «كراد ىف كتالص نم ريخ كترجح ىف كتالصو « كترجح ىف كتالص نم ريخ كتيب ىف كتالصو
 كتالص نم ريخ كموق دجسم ىف كتالصو « كموق دجسم ىف كتالص نم ريخ كراد ىف كتالصو

 لت تناك <  هملطاو اهترش نم في ىتصقأ ي دجسم اهلا ف كارمإف لاف 4 عد ىف

 . ^ هوجرخي مل . لجو زع « هللا تيقل ىتح هيف

 )١( ءف ىف 1 : ١ فقيو » : ف ىف (۲) . « ءارقلا ٩ .

 )۳( هيوبيسل باتكلا دهاوش نم وهو « هريغلو ىرح نب لشهن رعاشلل بسني ) ١ / ١50 ( بيبللا ىنغمو ( ۳۸۲ / ۳ ) دربملل بضتقملاو
 . بعشلا ةيشاح نم اًدافتسم « ه . |( ٤۸ ٠١ ) مقر دهاشلا ماشه نبال

 . ( ٥۸۰ ) مقرب دواد ىبأ ننس (:)

 . أ ‹ ف نم ةدايز (0)

 . ( 7917 /5) دنسملا (5)
 . دنسملا نم تبثملاو « « هللاو اهتيب ١ : أ ٠ ف ىفو ٩ هللاو اهتويب :  ه ىف (0

 ۳۷١( / 5 ) دنسملا (۸)



 ( ۳٣-۳۸ ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزحلا لس سس سسشهشهشش[س ب

 حير الو ةنيز روهظب لاجرلا نم ادحأ ىذؤت الأ طرب لارا ةعامج دوهش اهل زوجيو اذه
 ءامإ اوعنمت ال » : لَم هللا لوسر لاق : لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع نيحيحصلا ىف تبث امك «بيط

 . 202 « هللا دجاسم هللا

 : ةياور ىفو » ) ¢ نهل ريخ نهتويب ١ : دواد ىبأو دمحألو ¢ ملسمو ىراخبلا هاور

 . نهل حير ال : ىأ "7 « تالفت نهو نجرخیلو»
 : هلك هللا لوسر انل لاق : تلاق  دوعسم نبا ةأرما - بنيز نع « ملسم حيحص ىف تبث دقو

 . © « اًبيط سمت الف دجسملا نكادحإ تدهش اذإ»

 رجفلا ندهشي 20 نينمؤملا ءاسن ناك : تلاق اهنأ « اهنع هللا ىضر « ةشئاع نع نيحيحصلا ىفو

 . °” سّلَغلا نم نفرعي ام « نهطورمب تاعفلتم نعجري مث « كي هللا لوسر عم

 + دجانملا نهعتل ماسلا تيذحا ام هلك هللا لرز ةلردا ول“ تلاق اهنأ اهنع اضيأ نيحيحصلا ىفو

 . "9 ليئارسإ قي هاك تعم انك

 مكهلت ال اونمآ نيذّلا اَهْيأ ايا ) : ,هلوقك ٠ « هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر ) : هلوقو

 لاقو« [ 4 : نوقفانملا ] 4 نورساخلا مه كتَلوُأَف كلذ لعفي نمو هللا ٍرْكذ نع مكدالوأ الو مكلاومأ
0 

 ريخ مكلذ يلا اورذو هللا ٍرْكذ ىلإ اوعساَف ةعمجلا موي نم ةالّصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ١) :ىلاعت
 . [ ٩ : ةعمجلا ] 4 نوُمّلْعَت منك نإ مكأ

 وه ىذلا مهبر ركذ نع « اهحيرو اهعيب ذالمو اهتنيزو اهفرخزو ايندلا مهلغشت ال : ىلاعت لوقي
 ا ما اع عقئاو مهل ر وه هدنح ىذلا انآ نوملعي نيدلاو 2 فرارو عهقلاج

 : ىأ 4 ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال :  لاق اذهلو ؛ قاب هللا دنع امو

 . مهتبحمو مهدارم ىلع هتبحمو هدارمو هتعاط نومدقي

 +. قوسلا لهأ نم اعرق از هنأ هوعسم نبأ نع: تثدح 0 [ لاق 3 : ا میشه لاق

 هللا ركذ نيذلا نم ءالؤه : هللا دبع لاقف « ةالصلا ىلإ اوضهنو مهتاعايب اوكرت « ةالصلاب ىدون ثيح

 . 200 م هللا ٍرْكذ نع عیب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر :  هباتك ىف

 « امهنع هللا ىضر « رمع نب هللا دبع نع < ملاس نع « َىناَمَرِهَقلا رانيد نب ورمع ىور اذكهو

 مهيف : رمع نبا لاقف «٠ دجسملا اولخدو مهتيناوح اوقلغأف « ةالصلا تميقأف 2١١ قوسلا ىف ناك هنأ

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص ) ٩۰ ۰ ( مقرب ملسم حيحصو ) 5537 ( .

 . امهنع هللا ىضر « رمع نب هللا دبع ثيدح نم ( ٥٦۷ ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( ۷١ / ۲ ) دنسملا (۲)

 . هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ ثيدح نم ( ٤۳۸ / ۲ ) دنسملا ىف یهو (۳)
 )٤( مقرب ملسم حيحص ) 147 ( .

 . ©« تانمؤملا ١ : أ ‹ ف ىف (5)

 . ( 5859 ) مقرب ملسم حيحصو ( 01/8 ) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ( 550 ) مقرب ملسم حيحصو ( 854 ) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . 1٠ ف نم ةدايز (9) . « نابيش » : | ءاف ىف (۸)

 . ١١( /۱۸) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱۰)

 )١١( :أءاف ىف ١ قوسلاب « .



 8 ( 575-78 ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . ٩ ريرج نباو « متاح ىبأ نبا هاور . 4 هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر ظ : تلرن

 یی ا وا اک یا و هللا دبع ید نوح اک يأ نإ دلو

 :هنع هللا ىضر « ءادردلا وبأ لاق : لاق 7 بر دبع وبأ انثدح « ريجب نب هللا دبع انثدح < 7

 ىف موي لك ىف ةالصلا دهشأ « رانيد ةئامثالث موي لك حبرأ « هيلع عيابأ جردلا اذه ىلع تمق ىنإ

 : هللا لاق نيذلا نم نوكأ نأ بحأ ىنكلو « « لالحب سيل كلذ نإ » : لوقأ ال ىنإ امأ « دجسملا

 . 4 هللا رْكذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر )
 ل ل ا ل روعألا رانيد نب ورمع لاقو

 ملاس التف « دحأ اهعم سيل مهتعتمأ ىلإ ملاس رظنف < مهعاتم اورمخو ةالصلا ىلإ اوماق دقو ةنيدملا

 . ءالؤه مه : لاق مث < « 4 هّللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر» : ةيآلا هذه

 .اهتقو ىف ة ةالصلا اوتأي نأ عيبلاو ةراجتلا مهيهلت ال : كاحضلاو ٠ نسحلا ىبأ نب ديعس لاق اذكو

 هدي ىف هنازيمو ءادنلا عمس اذإ مهدحأ ناك نكلو « نورتشيو نوعيبي اوناك : قاررلا ا

 ةالصلا ىلإ لبقأو < هضفخ

 نع : ل ا سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 نب لتاقمو سنأ نب عيبرلا لاق اذكو . ٍةيوتكملا ةالصلا

 . ةعامج ىف ةالصلا نع : دلا لاو

 ء هللا ° مهرمأ امك اهوميقي نأو « ةالصلا روضح نع كلذ مهيهلي ال : نايح نب لتاقم نعو

 . اهيف هللا مهظفحتسا امو « اهتيقاوم ىلع اوظفاحي نأو
 بولقلا هيف بلقتت ىذلا ةمايقلا موي : ىأ 4 راصبألاو بولقلا هيف بّلقتَت اموي نوُفاَحي 9: هلوقو

 بولا ذإ ةفزآلا موي مهردنأو ) : يلاعت لاق امك « لاوهألا ةمظعو عزفلا ةدش نم : ىأ « راصبألاو

 « راصبألا هيف صخشت مويل مهَرَخؤي امَِإ :  ىلاعت لاقو « [ ۱۸ : رفاغ ] 4 نيمظاك رجانحلا ىد

 هجول مكمعطن امن . . اريسأو اميتيو انيكسم هّبح ىلع ماعلا نومعطيو :  یلاعت لاقو « [ 47 : ٍميهاربإ]

 مويلا كلذ رش هللا مهاقوق . اريرطمق اسوبع امو انبَر نم فاحت اإ اروكش الو ءازج مکنم ديرن ال هلا

 .[ ۸-١١ : ناسنإلا 1 4 اريرحو ةنج اوربص امب مهازجو . ارورسو ةرضن ٍمهاَقَلو

 اولمع ام نسحأ مهنع لبقتي نيذلا نم ءالؤه : ىأ 4 اوُلمَع ام نسحأ هللا مهيزجيل ظ انهاه لاقو

 ٠ مهتائيس نع زواجتيو

 نإ » و ع رو ب و ىأ 4 هلضف نم مهديزيو ) : هلوقو

 لاقو « [ 4١ : ءاسنلا ] « اميظع ارجأ هندن نم تؤيو اهفعاضي ةتسح كت نإو ةرذ لام ملظي ال هلا

 اضرَ هللا ضرقي يذلا اذ نم :  لاقو ء[ ۰ : ماعنألا ]  اهلامأ رشع هلق ةنسحلاب ءاج نم : يلاعت

 :ةرقبلا] 4 ءاشي نمل فعاضي هّللاو ل : لاقو « [ ٤١ : ةرقبلا ] 4 ةريثك افاعضأ هَل هقعاضيف انسح

 )١( ىربطلا ريسفت ) 1١4 / 1١١(.
 )۲( ف یف «‹ | : ١ ریکب ٩ . ) )۳هبر دبع 2 : | ءاف ىف (4) . « ماشه » : | ىف ٩ .

 )٥( أ ىف :  (رمأ » : | « ف یف (5) . © تمقأ .



 C2200 ناسا رولا ورس سفانلا لا < ایپ

 . 4 باسح ریغب ءاشی نم قزري ِهّللاو :  انهاه لاق امك « [ ۱
 ناك هنال هبرشي مل مهلكف « ادحاو ادحاو هئاسلج ىلع هضرعف نبلب ءىج هنأ : دوعسم نبا نعو

 هيف بّلَقَت اموی نوفاخي ٩ : ١ ىلاعت هلوق الت مث « هبرشف ًارطفم ناكو دوعسم نبا هلوانتف « اًمئاص

 نع « ميهاربإ نع « شمعألا ثيدح نم <« متاح ىبأ نباو < ىئاسنلا هاور <« 4 راصبألاو بولقلا

 . (9 هنع «ةمقلع

E EE O 

 ا م : i غن توصب دانف دانم ءاج « « ةمايقلا موي نيرخآلاو تيلوألا هللا عمج اذإ»

 «ليلق مهو « نوموقيف . هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال نيذلا مقيل « مركلاب ىلوأ نم عمجلا

 . 29 « قئالخلا رئاس بساحي مث
 ME REN UE ىناربطلا یورو

 : رطاف 1 4 هلّضف نم مهديزيو مهروجأ مهيفويل :  , هلوق ىف اب ىبنلا نع « دوعسم نبا نع « لئاو
 نمل «ةعافشلا هل تبجو نمل ةعافشلا : ( هلضف نم مهديزيو ) < ‹ ةنجلا مهلخدي ( مهروجأ ) : لاق[ ٠

 . © ايندلا ىف فورعملا مهل عنص

 ايش هدجي مل هءاج اذإ ىح ءام نآمّظلا هبسحي ةعيقب بارسك مهلامعأ اورفك نيدّلاو )»

 هاشغي يج رحب يف تاملظك وأ 69 باسحلا عيرس ِهّللاو هباسح ُهاَفَوَف هدنع هللا دجوو
3 

 اَهاَري دکي مل هدي جرخأ اذإ ضعب قوق اهضعب تاملظ باحس هقوف نم جوم هقوف نم جوم

 : 4 © روت نم هَل اَمَف ارون هل هللا لعجي مل نمو

 نيلثم 20) « ةرقبلا » لوأ ىف نيقفانملل برض امك « رافكلا ىعونل ىلاعت هللا امهبرض نالثم ناذه

 ايئام نيلثم 292 « دعرلا » ةروس ىف ملعلاو ىدهلا نم بولقلا ىف ذ رقي ال برض امكو « اًيئامو ایران

 . ةنملاو دمحلا هّللو < هتداعإ نع ىنغأ اب هعضوم ىف  اھنم لك ىلع انملكت دقو « اًيرانو

 نم ءىش ىلع مهنأ نوبسحي نيذلا « مهرفك ىلإ ةاعدلا رافكلل وهف : نيلثملا نيذه نم لوألا امأف

 ىف ىري ىذلا بارسلاك كلذ ىف مهلثمف ¢ ءىش ىلع رمألا سفن ىف اوسيلو ¢ تاداقتعالاو لامعألا

 . ماط رحب هنأك دعب ” نع ضرألا نم ناعيقلا

 . ٦ لجو زع» : أ « ف یف (۱)
 . ظعاوملا ىف ىئاسنلل هازعو ( ٩٤١١ ) مقرب فارشألا ةفحت ىف ىزملا هركذ (۲)

 .أ « ف نم ةدايز (۳)

 )٤( مقرب دهزلا ىف دانه هاورو ) ١77 ( فيعض قاحسإ نب نمحرلا دبعو . هب « قاحسإ نب نمحرلا دبع نع ةيواعم ىبأ قيرط نم .

 اذإو « تبثي ال دانسإ اذه » : ءاسنلا ةروس نم ٠۷۳ : ةيآلا ريسفت دنع ريثك نبا ظفاحلا لاقو ( 548 / ٠١ ) ىناربطلل ريبكلا مجعملا (0)

 . ٩ ديج وهف اًفوقوم دوعسم نبا نع ىور
 .«نم»:ف ىف(9) . «امهنم» : أ « ف یف (۸) . ١١ : ةيآلا دنع (۷) . 1۹١ : ةيآلاو «ء 1١ : ةيآلا دنع (95)



 ( 5٠١ « ۳۹ ) ناتيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا الا

 . ناريجو راج : لاقي امك « ناعيقلا دحاو : اًضيأ عاقلاو . ةريجو راجك . عاق عمج : ةعيقلاو

 راهنلا فصن دعب كلذ نوكي امنإو « بارسلا نوكي هيفو « ةطسبنملا ةعستملا ةيوتسملا ضرألا : ىهو

 وه نم بارسلا ىأر اذإف « ضرألاو ءامسلا نيب ءام هنأك ىري « راهنلا لوأ نوكي امنإف )2١ لآلا امأو

 رفاكلا كلذكف < , 4 ايش هدجُي مل » هيلإ ىهتنا املف « هنم برشيل هدصقف ًءام هبسح « ءاملا ىلإ جاتحم

 شقونو « اهيلع هبساحو ةمايقلا موي هّللا ىفاو اذإف « اًئيش لصح دق هنأو « ًالمع لمع دق هنأ بسحي

 لاق امك ٠ عرشلا كولس مدعل امإو« صالخإلا مدعل امإ « لبق دق ةيلكلاب ايش هل دجي مل « هلاعفأ ىلع
 . [ ۲۳ : ناقرفلا ]4 ارو ءابه هانلعجَف لمع نم اولمع ام ئآإ انمدقو ١) : لا

 غیا نع فور ا اکو . 4 باسحلا عيرس هللاو هباسح هافوف هدنع هللا دجوو :  انهاه لاقو

 . دحاو ريغو ةداتقو « دهاجمو « سابع نباو « بعك

 ريزع دبعن انك : نولوقيف ؟ نودبعت متنك ام : دوهيلل ةمايقلا موي لاقي هنأ :  نيحيحصلا ىفو
 .انقساف انشطع « اتبر ىأ : نولوقيف ؟ نوغبت اذام« دلو نم هللا ذختا ام « متبذك : لاقيف . هّللا نبا
 . ©0 اهيف نوتفاهتيف نوقلطنيف « اًضعب اهضعب مطحي بارس اهنأك رانلا مهل لثمتف ؟ نورت الأ : لاقيف

 ماشغألا مطامّطلا مهو « طيسبلا لهجلا باحصأ امأف . بكرملا لهجلا ىوذل لاثم لاثملا اذهو

 رحب يف تاملظك وأ > : ىلاعت لاق امك مهلثمف « نولقعي ال نيذلا مكبلا مصلا ‹ رفكلا ةمئأل نودلقملا

 ٍضْعب قوق اهضعب تامّلَظ باحس هقرق نم جوم هقوق نم جوم هاشغي ) . قيمعلا وهو : ةداتق لاق . »ل

 لهاجلا رفاكلا بلق لثم اذهف « مالظلا ةدش نم اهتيؤر براقي مل : ىأ 4 اهاَري دَكَي مل هدي جرخأ اذإ

 لثملا ىف لاقي امك لب « هدوقي نم لاح فرعي © [ وه ] الو « بهذي نيأ ىردي ال ىذلا دلقملا طيسبلا

 . ىردأ ال : ,لاق ؟ نوبهذي نيأ ىلإف : ليق . مهعم : : لاق ؟ بهذت نيأ : لهاجلل

 هقوف نم جوم هقوق نم جوم هاشغي ١) : امهنع هللا ىضر « سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 ىلع هللا متخ > : هلوقك ىهو « رصبلاو عمسلاو بلقلا ىلع ىتلا ةواشغلا : كلذب ىنعي : 4 باحس

 : © هلوقكو « [ ۷ : ةرقبلا 4 ميظع باذع مهو ةراشغ مهراصبأ يَلعو مهعمس ىَلَعَو مهبول
 يد مف ةراشغ هردصب ىلع لو بلو همس نع متو ملع ع هلا هلضأو هوه هذَا نم تیارفا)

 :TY ةيئاجلا 1( نورك الفأ هلا دب نم

 : ملظلا نم ةسمخ ىف بلقتي وهف : 4 ضعب قوق اهضعب تاملظ ط : هلوق ىف بعك نب بأ لاقو
 ‹ تاملظلا ىلإ ةمايقلا موي ه هريصمو « ةملظ هجرخمو « ةملظ هلخدمو « ةملظ هلمعو « ةملظ همالك

 . رانلا ىلإ
 . اًضيأ كلذ وحن ىّدسلاو « سنأ نب عيبرلا لاقو

 رئاح لهاج كلاه وهف هللا هدهي مل نم : ىل روت نم هَل مق ارون هل هللا لعج مل نمو $ : هلوقو

 ©7 [ ىف 1اذهو ء[ ۸7 : فارعألا ] 4 هل يداه الف هللا للضي نم ) : ىلاعت لاق امك « رفاك رئاب

 )١( حيحصلا » : أ ىف (۲) . « لوألا » : أ ىف «

 ) )8أ ‹ ف نم ةدايز (0 . « هلوقو » : أ ىف (0) . أ ‹ ف نم ةدايز .



 CEE تايآلا"# نونلا ةزوضع سوانملا لنا ون ج ببي سب و

 انبولق ىف لعجي نأ ميظعلا هللا لأسنف :  ءاشي نم هرونل هللا يدهي ١» : نينمؤملا لثم ىف لاق ام ةلباقم
 5 ارون انل مظعي نأو 2 رون انلئامش نعو < رون انناعأ نعو < رون

 م م ص 0

 هتالص ملع دق لك تافاص ريطلاو ضرألاو تاومسلا يف نم هَل حبس هلا نأ رق مّ 0

 . 4 © ريصُمْلا هللا ىَلِإَو ضرألاو تاَومّسلا كلم هّللو 69 نولعفي امب ميلع ِهّللاو هحيبستو

 ناجلاو ىسانألاو ةكئالملا نم : ىأ 3 ضرألاو ,تاومسلا ىف نم هش هنأ ىلاعت ربخي

 ميش نم نإو نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاومّسلا هَل حبست ١» : ىلاعت لاق امك « دامجلا ىتح « ناويحلاو
 ]€ : ءارسإلا ]  اروفغ اميلح ناك هّلِإ مهحيبست نوهقفت أل نكلو هدمحب حّبسي الإ

 «هيلإ اهدشرأو اهمهلأ حيبستب هلبعتو اهبر حبست اهناريط لاح ىف : ىأ « تاَفاص ریطلاو :  هلوقو

 هتقيرط ىلإ شرا دق لك ١ ىأ 4 هحيبستو هتالص ملع دق لک » : لاق اذهلو ؛ ةلعاف ىه ام ملعي وهو

 . لجو زع « هللا ةدابع ىف هكلسمو

 امب ميلع هّللاو :  لاق “ اذهلو ؛ ءىش كلذ نم هيلع ىفخي ال « كلذ عيمجب ملاع هنأ ربخأ مث

 . 4 نوفي
 ‹ همكحل بقعم ال ىذلا فرصت ا مكاحلا وهف « ضرألاو تاومسلا كلم هل نأ : ىلاعت ربخأ مث

 امب هيف مكحيف « ةمايقلا موي : : ىأ 4 ريصملا هللا ىلإو .  هل الإ ةدابعلا ىغبنت ال ىذلا دوبعملا هلإلا وهو

 قلاخلا وهف ء[ ۳١ : مجنلا] 4 ىتسحلاب اونسحأ نيدلا يزجيو اوُلمع امب اوُؤاسُأ نيذّلا يزجيل ا ؛ ءاشي

 ! ؟ ةرخآلاو ىلوألا ىف دمحلا هلو « ىرخألاو ايندلا ىف مكحلا هل الأ « كلاملا

 ه < يو 5

 هلالخ نم جرخُي قدولا یرتف اماكر هلعجي مث هنیب فّلؤي م اباحس يجزي هللا نَا رت ملأ )

 انس داکی ءاشي نم نع هفرصيو ءاشي نم هب بيصيف درب نم اهيف لابج نم ءاَمّسلا نم لّزَيَو

 . 4 «هراصبألا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ راهَتلاو ليلا هللا بّلقي © ٍراصبألاب بهذي هقرب

 فلي مث » « ءاجزإلا وهو « ةفيعض ىهو اهئشني ام لوأ باحسلا قوسي هتردقب هنأ ىلاعت ركذي

 رف اع اقع هک نكرر ىأ « اًمكارتم : آ4 اماكر هلعجي مث اب رف دعب اما ىأ 4 هنيب

 .كاحضلاو سابع نبا اهأرق ٠ اذكو . هللخ نم : ىأ 4 هلالخ نم جرخي » رطملا ىأ « َقدَوْلا
 ىا شالا هللا تعبي. مث ١ امف ضرألا مف ةريخلا هللا: فحبي ىلا ريع خب ديب لاف

 نبا هاور . باحسلا حقلتف حقاوللا "7 [ هللا ] ثعبي مث « هنيب فلؤتف ةفلؤملا هللا ثعبي مث « باحسلا

 . هللا امهمحر « ريرج نباو « متاح ىبأ
 ادال +. لوألا نم الا نعي لاق ها ماا نايس واما سرع ئر

 نم بهذ نم لوق ىلع ءىجي امنإ اذهو . سنجلا نايبل : ةثلاثلاو ‹ ضيعبتلل : ةيناثلاو « ةياغلا

 . ف نم ةدايز (۳) . « كلذكو » : | « ف ىف (0) ا ا ااا
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 اهنم هللا لزني درب لابج ءامسلا ىف نأ : هانعمو 4 درب نم اهيف لابج نم ط : هلوق نأ ىلإ نيرسفملا
 اال اذه دع افا « نم 3 ةزف احلا نع هزاع انفاح لاا لعج ا لا
 ودعا هللاول ييرالا ب ا ‹ اضيأ

 بيصيق » : هلوقب دارما ر رکی نأ لمتخي : « ءاّشي نم نع هفرصيو ءاشي نم هب بيصيف يف : هلوقو

 ا دانا ما اعلا يف 8 : هلوق نوكيف < Ss ىأ 4 هب

 فلا م روي ىأ 4 ءاّشي نم نع هفرصيو ) ٠ ‹« مهل
 رثن نم هيف امل ءاشي نم ىلع ةمقن دربلاب : ىأ 4 هب بيصيف ط : هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 . مهب ةمحر E E : مهراجتشاو مهعورز فالتإو مهرامث

 اذإ راصبألا فطخي هتدش نم هقرب ءوض داكي : ىأ ( راّصبألاب بهذي هقرب انس داکی ) : هلوقو

 رتا

 ىتح اذه رصق ىف اذه لوط نم ذخأيف « امهيف فرصتي : ىأ 4 راَهّتلاو ليلا هللا بلقي :  هلوقو
 وه هّللاو . اليوط ناك ىذلا رصقيو « ًاريصق ناك ىذلا لوطيف « اذه ىف اذه نم ذخأي مث « الدتعي

 . هملعو هتزعو هرهقو هرمأب كلذ ىف فرصتملا

 نإ » : ىلاعت هّللا لاق امك « ىلاعت هتمظع ىلع ًاليلدل : ىآ « راصْألا يلوأل ةربعت كلذ يف نإ ط
 امو «[ ۱۹۰ : نارمع ل4 بالا يلوأل تاّيآل راهنلاو ليلا فالتخاو ضْرألاو تاومسلا قلح يف

 . تاميركلا تايآلا نم اهدعب

 نيلجر ىلع يشمي نم مهنمو هنطب ىلع يشمي نم مهنمف ءام نم ةباد لك قلخ هللاو ل»
 . 4 69 ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ ءاشي ام هللا قلخَي عبرا ىلع يشمي نم مهنمو

 فالتخا ىلع < 4” [ تاقولخملا 1 عاونأ هقلخ ىف < « ميظعلا هناطلسو ةماتلا هتردق ىلاعت ركذي

 امو ةيحلاك  هنطب ىَلَع يشمي نم مهنمف $ « دحاو ءام نم « اهتانكسو اهتاكرحو « اهناولأو اهلاكشأ

 ماعنألاك 4 عّبرَأ ىلع يشمي نم مهنمو ) < « ريطلاو ناسنإلاك 4 ٍنيلجِر ىلع يشمي نم مهنمو» < اهلكاش
 مل أشي مل امو « ناك ءاش ام هنأل ؛ هتردقب : ىأ 4 ءاّشي ام هللا قلخی ) : لاق اذهلو ؛ تاناويحلا رئاسو
 . 4 ريدق ءيش لك ىلع هللا نإ ) : لاق اذهلو ؛ نكي

 02 20 ماض

 . 4 69 ميقتسم طارص ىَلِإ ءاشي نم يدهي هّللاو تانيبم تايآ اتلزنأ دقل ل

 هنأو « ادج 297 اريثك ؛ ةمكحملا ةنيبلا لاثمألاو 2© مكحلا نم نآرقلا اذه ىف لزنأ هنأ ىلاعت ررقي

 ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو :  لاق اذهلو ؛ ىهنلاو رئاصبلاو بابلألا ىلوأ اهلقعتو اهمهفت ىلإ دشري
 م ب

 . 4 ميقتسم طارص

 )١( أ « ف ىف : ١ أ ‹ ف نم ةدايز (؛ « ۳) . دربلاو رطملا » : ف ىف (۲) . « ةيانك .

 )٥( ريثك وه ام ةمكحملا » : ف ىف (5) . أ © ف نم تبثملاو . « لاثمألاو مكحلاو مكحلا نم » : ه ىف «© .
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 كئلوأ امو كلذ دعب نم مهنم قيرف ئلوتي مث انعطأو لوسرلابو للاب انمآ نولوقيو $

 نإو 62 نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهنيب يب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ (9 نينمؤملاب

 هللا فيحي نأ َنوُفاَحَي ْمَأ اوباترا مأ ضَرَم مِهبوُلُق يفأ 9 نينعذم هيَ اوتأي قحلا مهل نكي

 هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نيدمْؤَمْلا لوق ناك ام ع نوُملاَلا مه كلو لب هوس ميل

 هلوسرو هللا عطي نمو 9 ع» نوحلقمْلا مه كتلوأو انعطأو انعمس اولوقي نأ مهتيب مكحيل

 . 4 9 ةورئافلا مه كتّلوأَف هقتيو هللا شخيو
 : مهتنسلأب الوق نولوقي «٠ نونطبي ام فالخ نورهظي نيذلا ٠ نيقفانملا تافص نع ىلاعت ربخي

 « مهلامعأب مهلاوقأ نوفلاخي : ىأ 4 كلذ دعب نم مهنم قيرف ىّلوَتي مث انعَطَأو لوسرلابو هّلاب اتمآ]

 . 4 نيدمؤملاب كىلو امو $ : ىلاعت لاق اذهلو ؛ نولعفي ال ام نولوقيف

 ىلإ اوبلط اذإ : ىأ 4 نوضرعم مهْنَم قيرف اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىَلِإ اوعد اذإو :  هلوقو

 هذهو ,. هعابتا نع مهسفنأ ىف اوربكتساو هنع اوضرعأ « هلوسر ىلع هللا لزنأ اميف « ىدهلا عابتا

 ىَلِإ اومكاحتي نأ نوديري كلبق نم لزنأ مو كي لزنأ امب اونمآ مهّنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ » : هلوقك

 لّزنأ ام ىلإ اَوَلاَعَت مهل ليق اذإو . اديعب ًالالض مهَلضي نأ ناطيشلا ديريو هب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاّطلا

 .[ 5١:15 : ءاسنلا ] 4 اًدودص كنع نودصي نيقفاتملا تيأر لوسّرلا ىَلِإو هللا

 ةرمس نع « نسحلا نع ‹ هيبأ نع « ةنوميم ىبأ 2١7 نب ءاطع نب حور ثيدح نم ىناربطلا ىفو
 . 29 « هل قح ال ملاظ وهف « بجي ملف ناطلس ىلإ ىعد نم » : اًعوفرم

 اوزاج ٠ مهيلع ال مهل ةموكحلا تناك اذإ : ىل 4 ننعم هلل اونأي قحا مهل نكي إو ) : هلوقو
 «قحلا ريغ ىلإ اعدو ضرعأ هيلع ةموكحلا تناك اذإو « 4 نينعذم ا : هلوق ىنعم وهو نيعيطم نيعماس
 كلذ نأ هنم داقتعا نع نكي مل سألوأ هناعذإف . مت هلطاب جوريل لَك ىبنلا ريغ ىلإ مكاحتي نأ بحأو
 د لا ا رس ل ا + قمل[ وه
 مهرمأ جرخي ال : ىنعي 4 هلوُسَرو مهي هللا فيحي نأ َنوُفاَحَي ْمأ اوباترا مأ ضرُم مهبولق يفأ :  ىلاعت

NEN ENN E 
 وطنم هيلع وه امو . مهنم لكب ميلع هّللاو « ضحم رفك وهف ناك ام ايأو . مكحلا ىف مهيلع هلوسرو
 . تافصلا هذه نم

 امم نآربم هلوسرو هّللاو « نورجافلا نوملاظلا مه لب : ىأ 4 نوملاقلا مه كتَلوُأ لب 8 : هلوقو
 . كلذ نع هلوسرو هللا ىلاعت « روجلاو فيحلا نم نومهوتيو نونظي

 : لاق نسحلا انثدح « كرابم انثدح ٠ ليعامسإ نب .ىسوم انثدح ٠ ىبآ انثدح .: متاح ىبأ نبا لاق

 . ٤ نع » : أ ‹ ف ىف (1)

 .© ةمئألا هفعضو ىدع نبا هقثو « ءاطع نب حور هيف :  ( 118 / 5 ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ( 6 / 7 ) ىناربطلل ريبكلا مجعملا (؟)



 هك ل مغ 88 6608 ) ناتيالا © زوتلا ةروس د نيذاسلا ءّرخلا

 ىبنلا نأ ملعو « نعذأ قحم وهو لَو ىبنلا ىلإ ىعدف « ةعزانم لجرلا ن نيبو هنيب ناك اذإ لجرلا ناك

 . نالف ىلإ قلطنأ : لاقو « ضرعأ هيب ىبنلا ىلإ ىعدف ملظي نأ دارأ اذإو . قحلاب هل ىضقيس ةي

 نم مکح ىلإ ىعُدَق « ءىش هيخأ نيبو هنيب ناك نم » : لك هللا لوسر لاقف « ةيآلا هذه هللا لزنأف
 . 20 « هل قح ال ملاظ وهف « بيجي نأ ىبأف نيملسملا ماکح

 . لسرم وهو « بيرغ ثيدح اذهو

 هللا باتك ىوس انيد نوغبي ال نيذلا « هلوسرلو هلل نيبيجتسملا نينمؤملا ةفص نع ىلاعت ربخأ مث

 انعمس اووي نأ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك امن 8 : لاقف « هلوسر ة ةنسو

 نم ةمالسلاو بولطملا لين وهو ٠ حالفب ىلاعت مهفصو اذهلو :E ةعاطو اعمس : ىأ 4 انعطَأو

 . 4 نوحلقملا مه كتلوأو ١ : لاقف «بوهرملا
 اكو ت تالا نب ذاع "و1 اغلا وكذ 4 انعطأو انعمس اوُلوُقَي نأ » : ةيآلا هذه ىف ةداتق لاقو

 كئبنأ الأ : ةيمأ ىبأ نب ةدانج هيخأ نبال لاق توملا هرضح امل هنأ :  راصنألا ءابقن دحأ « ايردب اًيبَقَع
 ‹ كرسيو كرسع ىف « ةعاطلاو عمسلا كيلع نإف : لاق . ىلب : لاق ؟ كل اذامو كيلع اذامب
 نأ الإ « هلهأ َرمألا عزانت الأو « لدعلاب كناسل ميقت نأ كيلعو . كيلع ٌةرثأو « كهركمو كطشنمو
 . هللا باتك عبتاف « هللا باتك فلاخي ءىش نم هب ترمأ امف « احأوب هللا ةيصعمب كورمأي

 «ةعامج ىف الإ ريخ الو « هللا ةعاطب الإ مالسإ ال : لاق ءادردلا ابأ نأ انل 2" ركذو : ةداتق لاقو

 . ةماع نينمؤمللو ةفيلخللو « هلوسرلو هلل ةحيصنلاو
 نأ ٌةداهش مالسإلا ةورع : لوقي ناك « هنع هللا ىضر « باطخلا نب رمع نأ انل ركذ دقو : لاق

 . نيملسملا رمأ هللا هالو نمل ةعاطلاو « ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا ماقإو « هللا الإ هلإ ال

 ءافلخللو « هلوسر ةنسو ] هللا باتكل ةعاطلا بوجو ىف راثآلاو ثيداحألاو . متاح ىبأ نبا هاور

 + ناكل اذه يف رص نأ: سيرك هنادجا ريدك 597 [هللا ةعاطب ا وزمأ ا + نيدخارلا

 هللا شخيو » « هنع © هايهن امو ° كرتو هب هارمأ اميف : ىأ 4 ةلوسرو هللا عطي نمو ) : هلوقو

 . لبقتسي اميف 4 هقتيو 8 « هبونذ نم ىضم اميف

 ايندلا ىف رش لك نم اوُنمأو « ريخ لكب اوزاف نيذلا : ىنعي 4 نوزئاقلا مه كئلوأف ١ : هلوقو
 . ةرخآلاو

 يئن م ع 0 220

 هللا نإ قوم ةعاط اومسقت ال لق نجرخيل مهترمأ نيل مهناميأ دهج هللاب اومسفأو
 3 ندع 2 0 يم < ا يع

 مكيلعو لمح ام هيلع اَمّنِإَف ولوت نإق لوُسّرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ لف 9 نولمعت امب ريبخ
 سام 22نس ي

 . 4 ع2 نيِبملا غالبا الإ لوُسّرلا ىلع امو اودتهت هوعيطت نإو متلمح ام

 )١( روثنملا ردلا ىف امك ًالسرم نسحلا نع رذنملا نباو ديمح نب دبع هاورو ) 5 / 7١7 ( .
 )۲( ف ىف : ١ ف نم ةدايز (۳) . « اوركذو ٠ | . )( كرتيو » : أ ىف « .

 )5( ف ىف ‹ ! : ١ ايهن ٩ . ) )5(ءوس » :أءاف ىف .



  ۷٦ها ) ناتيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزج ا ےک ¢ 02

 جورخلاب ' مهرمأ نئل : دايو لوسرلل نوفلحي اوناك نيذلا « قافنلا لهأ نع اربخم ىلاعت لوقي

 . اوفلحت ال : ىأ 4 اومسقت ال لق : ىلاعت هللا ناق ا ا يف ١

 تملع دق : ىأ « ةفورعم ةعاط مكتعاط : ©) هانعم : ليق : 4 ةفورعم ةعاط > : هلوقو

 اوضرتل مكل نوفلحي :  ىلاعت لاق امك « متبذك متفلح املكو « هعم لعف ال لوق یھ اغنإ ءمکتعاط

 اوُذَحَنا $ : ىلاعت لاقو ء[ 97 : ةبوتلا ] 4 نيقساقلا مولا نع ىضري الهلا نإ مهنع اوضرَت نإ مهنع

 مهتيجس نم مهف «ءآ[ 751 نوقفانملا 14 نولمعي اوناَك ام ءاس مهن هللا ليبس نع اودصف ةئج مهناميأ

 اورفك نيذلا مهناوخإل َنوُنوُقي اوققات نيذلا ىَلِإ رت مل ١# : ىلاعت لاق امك « هنوراتخي اميف ىتح بذكلا

 مهن دهشي هللاو مكترصستل مكتوف نإو ادب ادحأ مكيف عيت الو مكعم نرخ متجرخأ نيل باتكلا له نم

 ال مث رابدألا نويل مهورصن نكلو مهتورصني ال اولتوق نلو مهعم نوجرخي ال اوجرخأ نل . َنوُبذاَكل
 IY] » ۱۱ : رشحلا ] «نورصني

 نم فورعملاب : ىأ « ةفورعم ةعاط مكرمأ نكيل : ىأ  ةفورعم ةعاط » : هلوق ىف ىنعملا : ليقو

 . مهلثم متنأ اونوكف « فلح ريغب نونمؤملا هلوسرو هللا عيطي امك « ماسقإ الو فلح ريغ

 - ةعاطلا راهظإو فلحلاف. ىصعي نمم عيطي نمبو مكب ريبخ وه : ىأ 4 نولمعت امب ريبخ هللا نإ ط

 هيلع جوري ال « ىفخأو رسلا ملعي « ىلاعت « قلاخلاف 247 قولخملا ىلع جار نإو « هفالخب نطابلاو

 : اهفالخ اورهظأ نإو « هدابع رئامضب ريبخ وه لب ¢ سيلدتلا نم ءىش

 . هلوسر ةنسو هللا باتك اوعبتا : ىأ « لوسّرلا اوعيطَأو هللا اوعيطأ لق :  ىلاعت لاق مث

 ابا : ىأ « لّمح ميل َمّنإَف « هب مكءاج ام اوكرتتو هنع اولوتت : ىأ 4 4 اولوت نِإَف > : هلوقو

 هوعيطت نإو » « هاضتقمب مايقلاو هميظعتو كلذ نم : ىأ 4 متلمح ام مكيلعو ) « ةنامألا وو ةلاسرلا

 الأ ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام هَل يذلا هللا طارص ظ ميقتسم طارص ىلإ وعدي هنأل كلذو ,؛ ( اودتهت

 ] or : ىروشلا ]4 رومألا ريصت هللا ىلإ

 :دعرلا] 4 باّسحلا انيلعو غالبلا كيلع اَمنِإَف > : هلوقك 4 نيبملا غالبلا الإ لوسرلا ىلع امو :  و
Ee : رطيسمب مهيَلع تسل . ركذم تنأ اَمَِإ رْكَذَف » : هلوقو ) [ ةيشاغلا » ] ٠ 

 نيف مق نأ + اع هل لاقي لاس ى اهنا نم ىف ىلا هللا ىزا هم نب نمو لار

 هللا نإف ‹ ىتصنأ ضرأ ايو « ىعمسا ءامس ای : لاقف ماقف . ىحوب كناسل قلطأس ىنإف ليئارسإ ىنب

 ا ماجآلاو ¢ ةالفلا ىلإ فيرلا لوحي نأ ديري هنإ 3 هذفنم وه رمأ ربديو اًنأش ىضقي نأ 3

 0 ل ا و ا ا لا

 اا د ا ب ل رم رج رك دوك اج سام

 . « هريدقت » : أ ءاف ىف (۳) . أ ء ف نم ةدايز (0) . « مهترمأ :١ أ ءاف ىف (۱)

 « ماسجألا » : أ ىف (0) . ©« فولحملا » : ف ىف )٤(



 ¥۷ ب ت ى 006 )2الا نونلا ة روس نيااسلا غرا

 قلخ لك هل بهأو « ليمج رمأ لكل هدّدسأو « اَهْلَع ابولقو « امص اًناذآو « اّيمع انيعأ هب حتفأ « اتخلا
 ءافولاو قدصلاو « هقطنم ةمكحلاو « هريمض ىوقتلاو « هراعش ربلاو « هسابل ةنيكسلا لعجأو « ميرك
 «هتلم مالسإلاو « همامإ ىدهلاو « هتريس لدعلاو « يرش قحلاو < هقلخت .فورغملاو وفعلاو « هتعيبط

 دعب هب فرعأو « ةلاّمخلا دعب هب عقرأو 2 ةلاهجلا نم هب مّلعأو 3 ةلالضلا دعب هب ىدهأ 3 ااو

 ‹ةقرفتم ممأ نيب هب فلؤأو هو ا ةّليعلا دعب هب ىنغأو ةلقلا دعب کاو « ةركنلا

 ريخ هتمأ لعجأو « ةكّلهلا نم اميظع سانلا نم ًامائف هب ذقنتسأو « ةتتشتم ءاوهأو « ةفلتخم بولقو

 اب نيقدصم « نيصلخم نينمؤم نيد ١ ركنملا نع نوهنيو « فورعملاب نورمأي « سانلل تجرخأ ةمأ
 ١١ متاح ىبأ نبا هاور . ارب كاك

 فلسا امك ضرألا يف مهلت تاحلاصلا اولمعو منم اوتمآ يذلا هلا دعو )
 انمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو مهل ئضترا يذلا مهتيد مهل نتكميلو مهلبق نم نيذلا

 سا رب رن

 . 4 ى نوقسافلا مه كتَلوُأَف كلذ دعب رفك نمو ائيش يب نوكرشي ال يتودبعي

 ةالولاو سانلا ةمئأ : ىأ « ضرألا ءافلخ هتمأ لعجيس هنأب . ” ليي هلوسرل هللا نم دعو اذه

 امكحو انمأ سانلا نم مهفوخ دعب َنلدبيْلو « دابعلا مهل 9 عضختو « دالبلا ")7 حلصت مهبو « مهيلع
 هللا حتف ىتح علك هللا لوسر تمي مل هنإف « ةنملاو دمحلا هلو « كلذ ىلاعتو كرابت لعف دقو « مهيف

 رجم نع ا دارا اك نجلا ضرأو برعلا ةريزج رئاسو « نيرحبلاو ربيخو ةكم هيلع
 وهو - ةيردنكسإلاو رصم بحاصو مورلا ' كلم لقره هاداهو < ماشلا فارطأ ضعب نمو « رجه

 . همركأو هللا همحر« سا لعب كلمت سلا ةشبحلا كلم ىشاجنلاو نامع كولمو - سقوقملا

 هتفيلخ هدعب رمألاب ماق « ةماركلا نم هدنع ام هل هللا راتخاو ةي هللا لوسر تام امل مث

 برعلا ةريزج ٌدْطَأو « 2 مالسلاو ةالصلا هيلع « هتوم © دنع ىهَو ام ثعّش ملف « قيدصلا ركبوبأ

 اوحتفف « هنع هللا ىضر « ديلولا نب ب دلاخ ةبحص سراف دالب ىلإ ةيمالسإلا شويجلا ثعبو « اهدهمو

 نم هعم نمو « هنع هللا ىضر « ةديبع ىبأ ةبحص رخآ اشيجو . اهلهأ نم اقلخ اولتقو « اهنم افرط
 حتفف ٠ رصم دالب ىلإ « هنع هللا ىضر . صاعلا نب ورمع ةبحص اًئلاثو « ماشلا ضرأ ىلإ ءارمألا

 هللا ءاقؤتو + اهالاو انو :نازوح دالب نم امهقيلاتمو قو ىرضب ةمابأ ىف ىناشلا نجلا هللا
 فلختسا نأ قيدصلا مهلأ نأب هلهأو مالسإلا ىلع نمو . ةماركلا نم هدنع ام هل راتخاو « لجوزع

 ىلع © [ مالسلا مهيلع ] ءايبنألا دعب كلفلا ردي مل « امات امايق هدعب رمألا ىف ماقف « قورافلا رمع
 ىلإ سم نايدو ٤ اهلامكب ةيماشلا دالبلا حتف همايأ ىف متو . ا لامكوأ ری وق قفا ولكم

 رصقو ‹ هتكلمم ىصقأ ىلإ رقهقتو « ناوهلا ةياغ هناهأو ١ PCY سراف ميلقإ رثكأو ءاهرخآ

 ربخأ امك « هّللا ليبس ىف امهلاومأ قفنأو « ةنيطنطسق ىلإ زاحناف ماشلا دالب نع هدي عزتناو ‹ رصيق

 )١( ضايع ىضاقلل ءافشلا ىف امك رابحألا بعكو مالس نب هللا دبع نع یورو ) ١ / ١9 ( .
 ) )۲عضخيو » : | « ف ىف (5) . « حلصي » : أ ءاف ىف (۳) . « هيلع همالسو هللا تاولص » : | « ف ىف «

 ) )5ف یف (0 . ؟ دعب » : ف ىف 1:١ لو ٠ .  )0ف نم ةدايز ٠ أ .



 ( ه0 ) ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۷۸

 . ةالص ىكزأو مالس متأ هبر نم هيلع <« هللا لوسر هب دعوو كلذب

 « اهبراغمو ضرألا قراشم ىصقأ ىلإ ةيمالسإلا “” كيلامملا تدتمأ « ةينامثعلا ةلودلا تناك امل مث

 ىلي امم َةّببس دالبو « ناوريقلا دالبو « صربقو « سلدنألا : كلانه ام ىصقأ ىلإ برغملا دالب تحتفف

 . ةيلكلاب هكلم دابو « ىرسك لتقو « نيصلا دالب ىصقأ ىلإ قرشملا ةيحان نمو « طيحملا رحبلا
 لذخو « ادج ةميظع ةلتقم كرتلا نم نوملسملا لتقو <« زاوهألاو « ناسارخو « قارعلا نئادم تحتفو
 نب نامثع نينمؤملا ريمأ ةرضح ىلإ براغملاو قراشملا نم جارخلا ىبجو « ناقاخ مظعألا مهكلم هللا
 تبث اذهلو ؛ نآرقلا ظفح ىلع ةمألا هعمجو هتساردو هتوالت ةكربب كلذو . هنع هللا ىضر « نافع

 ‹« اهبراغمو اهقراشم تيأرف « ضرألا ىل ىوز هللا نإ » : لاق هنأ ي هللا لوسر نع ("' حيحصلا ىف

 هللا قدصو « هلوسرو هللا اندعو اميف بلقتن نحن اهف . ٩ « اهنم یل ىوز ام ىتمأ كلم غلبيسو

 . انع هيضري ىذلا هجولا ىلع هركشب مايقلاو « هلوسربو « هب ناميإلا هللا (4) لأسنف « هلوسرو

 « ريمع نب كلملا دبع نع « نايفس انثدح <« رمع ىبأ نبا انثدح : جاجحلا نب ملسم مامإلا لاق

 انثا مهيلو ام ايضام سانلا رمأ لازي ال ١ : لوقي هي هللا لوسر تعمس : لاق مس نفد را نع

 ؟ لك هللا لوسر لاق اذام : ىبأ تلأسف 22 ىنع تيفخ ةملكب هيم ىبنلا ملكت مث . « الجر رشع
 « شيرق نم مهلك» :لاقف

 هب « ريمع نب كلملا دبع نع « ةبعش ثيدح نم ىراخبلا هاورو

 . 9 رخأ ثيداحأ هعم ركذو « كلام نب زعام مجر ةيشع كلذ لاق هنأ ملسمل ةياور ىفو

 ةعيشلا ةمئأب مه اوسيلو « الداع ةفيلخ رشع ىنثا دوجو نم دبال هنأ ىلع ةلالد هيف ثيدحلا اذهو
 « شيرق نم نونوكي مهنإف ءالؤه اماف ؛ ءىش رمالا نم مهيلإ نكي د مل كئلوأ نم اريج ناف رضع ىتنالا

 لب « نيعباتتم اونوكي نأ طرتشي د ال مث « ةمدقتملا بتكلا ىف مهب ةراشبلا تعقو دقو . نولدعيف نوي

 مث « ركيوبأ : مهو 2 ءالولا ىلع ةعبرأ مهنم دجو دقو « اقرفتمو اعباتتم ةمألا ىف مهدوجو نوكي

 ءاش ام مهنم دجو مث « ةرتف 20 مهدعب ©©0 تناك مث . مهنع هللا ىضر « ىلع مث « نامثع مث « رمع

 لوسر مسا همسا قباطي ىذلا ىدهملا مهنمو . هللا هملعي تقو ىف ىقب نم مهنم دجوي دق مث « هللا
 . املظو روج تئلم امك « اطسقو الدع ضرألا المي « هتينك هتينكو « ةي هللا

, 

 نع <« نا قو كيف قيد نم ¢ یئاسنلاو ¢ ىذمرتلاو ¢ دواد وبأو 2« دمحأ مامإلا ىور دقو

 مث « ةنس نوثالث ىدعب ةفالخلا » : ٠"٠ ةي هللا لوسر لاق : لاق - وك هللا لوسر ىلوم - ةنيفس

 )١( نيحيحصلا » : أ ىف (۲) . « كلامملا» : أ ءج ىف < .

 )( هنع هللا ىضر « نابوث ثيدح نم ( 758484 ) مقرب ملسم حيحص .

 )٤( لأسنو » : ف ىف ٩ .

 .« ىلع» : ۱ « ف ىف (0)
 . (۷۲۲۲ ) مقرب ىراخبلا حيحصو ( ۱۸۲۱ ) مقرب ملسم حيحص (5)

 . ( ۱۸۲۲ ) مقرب ملسم حيحص (۷)

 . ٩ مهنيب 7 : أ ء ف ىف (9) . « ناك » : | ٠ ف یف (۸)

 )٠( ف ىف ٠ ىذمرتلاو دواد ىبأ ىننسو دنسملا نم تبثملاو « 4 لاق يبكي هللا لوسر نأ ةَ هللا لوسر ىلوم ةنيفس نع » : أ .



 ال ی ا وللا وو اا
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 ىلإ توعد © :نيتسرشع نم اوحن ۹ ةكمب هباحضاو 255 ىبنلا ناك“: لاق « ةيآلا 4 انمأ مهفوخ دعب

 اورمأ يح 2 املا نورمؤي ال « نوفئاخ مهو ارس هل كيرش ال هدحو هتدابعو « هدحو هّللا 0

 حالسلا ىف نو نيفئاخ اهب اوناكف « لاتقلاب هللا مهرمأف « ةنيدملا وما « ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب

 هباحصأ نم الجر نإ مث . هّللا ءاش ام كلذب © اوُريَغَف « حالسلا ىف نوحبصيو ٩ لوسر اي : لاق

 لاقف ؟ حالسلا © [ هيف ] انع عضنو هيف نمأن موي انيلع ىتأي امأ ؟ اذكه نوفئاخ نحن رهدلا دبأ « هللا

 راك هللا لوسر : ١ مهيف تسيل اًبيَتحم ميظعلا ألملا ىف مكنم لجرلا سلجي ىتح اريسي الإ اوربغت نل

 حالسلا ًاوعضوو اونمأق « برعلا ةريزج ىلع هيبن هللا رهظأف « ةيآلا هذه هللا لزنأو . « ةديدح ٠ مث

 لجو زع « هللا نإ ٠ اوعقو ىتح نامثعو رمعو ركب ىبأ ةرامإ ىف نينمآ كلذك اوناكف < راک هيبن ضبق

 مهب ريغف « اوريغو طرشلاو َةَرَجَحلا اوذختاف فوخلا مهيلع © [ هللا ] لخدأف « اوعقو اميف .

 هذه الت مث « هباتك ىف قح « امهنع هللا ىضر « رمعو ركب ىبأ ةفالخ : فلسلا ضعب لاقو
 . ةيآلا

 + ديدش فو ىف نحو « ةيآلا هذه تلزن : بزاع نب ءاربلا لاقو

 نأ نوفاخت ٍضْرألا يف نوفعضتسم ليلق متنأ ذإ اوُرُكذاو ١ : ىلاعت هلوقك ةميركلا ةيآلا هذهو
 :LY لافنألا 1 6 نوُرُكشم مكمل تالا نم مكقزرو هرصنب مك ديآو مكاواق سالا مكفطخَ

 لاق هنأ « مالسلا هيلع ٠ يسوم نع ىلاعت لاق امك  مهلبف نم نيذلا فّلختسا امك : هلوقو
 e114 : _ فارعألا ] € نولمعت فيك ريف ضرألا يف مكفلختسيو مكودع كلهي نأ مكبر يسع ) :هموقل
 نگمنو . نيثراولا مهلعجنو ةمئأ مهَلعجنو ضرألا يف اوفعضتسا نيدلا ىلع نمت نأ ديرنو $ : ىلاعت لاقو

 .[ 5 وه : صصقلا ]4 نورذحي اوناك ام مهنم امهدونجو ناماهو نوعرف يرنو ضرألا يف مه

 لوسر لاق امك . 4 اَنمَأ مهفوخ دعب نم مُهَنَلدََلو مهل ىضترا يذلا مهتيد مهل نتكميلو :  هلوقو
 ( رق نكلو « اهفرعأ مل : © لاق « ؟ ةريحلا فرعتأ » : هيلع دفو نيح « متاح نب ىدعل هيَ هللا

 ىتح ةريحلا نم ةنيعظلا جرخت ىتح رمألا اذه هللا نّمتيل « هديب ىسفن ىذلاوف » : لاق + اين تعش

 لاقو ( ۸٠١١ ) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ( 7777 ) مقرب ىذمرتلا نفسو ( 5147 ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( ۲۲۰ / 5 ) دنسملا )١(
 تدرو امنإو . رداصملا هذه ىف « ضوضع » : ةظفل درت ملو « « ناهمج نب ديعس ثيدح نم الإ هفرعن ال نسح ثيدح » : ىذمرتلا

 اًنئاكو « ةمحرو ةوبن رمألا اذه أدب ىلاعت هللا نإ » : لاق لَك ىبنلا نع لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع ىبأ نع رخآ ثيدح ىف

 ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هجرخأ « ثيدحلا ... ةمألا ىف اًداسفو ةيربجو ةونع اًنئاكو « اضوضع اكلم اًنئاكو « ةمحرو ةفالخ

4/0( . 

 . اوريعف » : أ ىفو « ؛ اوربصف » : ف ىف )٤( . « هباحصأو ةكمب » : أ ءاف ىف (۳) . « مهتفلختسنل ١ : ف ىف (0)

 . ٥١ / 0 روثنملا ردلاو « أ نم ةدايز (۷ ٠ 5) . « ةباحصلا » : أ ءاف ىف (5)
 . « دقو اهرأ مل » : أ ءاف ىف (9) . « هل تلق ١ : ف ىف (۸)



 ( 88: ةيآلا رولا روسي دالا ولا ب ب رو

 ل ل ل ا ا لا ل
 ةنيعظلا هذهف : متاح نب ىدع لاق . « دحأ هلبقي ال ىتح لاما َنلَذِبيلو ء زمره نب ىرسك « معن »

 ءزمره نب ىرسك زونك )2١ حتتفا نميف تنك دقلو « دحأ راوج ريغ ىف تيبلاب فوطتف ةريحلا نم جرخت
 . 29 اهلاق دق هيَ هللا لوسر نأل ؛ ةثلاثلا ننوكتل « هديب ىسفن ىذلاو

 +. سلا نب عيرلا نع« ةملس يبا نع. تاق ادربخا 1 قاررلا ةيعاابتلوج : دمج مامإلا لافو

 + او الاب ةمالا هذ جي د كلك هللا لور لاق“ + لاق بك نبا ىنأ نع. ةيلاغلا قنا نف

 ةرخآلا ىف هل نكي مل « ايندلل ةرخآلا لمع مهنم لمع نمف « ضرألا ىف نيكمتلاو رصنلاو نيدلاو
 109 نعل

 : دمحأ مامإلا لاق « 4 ايش يب نوكرشي ال يننودبعي ١ : هلوقو

 انأ 29 انيب : لاق هثدح لبج نب ذاعم نأ « سنأ نع ةداتق انثدح « مامه انثدح « نافع انثدح

 لوسر اي كيبل : تلق « « ذاعم اي » : لاق « لْحّرلا ةرخآ الإ هنيبو ىنيب سيل ةا هللا لوسر فيدر
 هللا لوسر اي كيبل : تلق « « لبج نب ذاعم اي » : لاق مث ةعاس راس مث : لاق . كيدعسو هللا
 هللا لوسر اي كيبل : تلق « « لبج نب ذاعم اي » : لاق مث « ةعاس راس مث ] .كيدعسو

 : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : تلق « « دابعلا ىلع هّللا قح ام ىردت له » : لاق . (*[«كيدعسو

 اي » : لاق مث . ةعاس راس مث : لاق . « اًئيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح 200 [ نإف]»

 هللا ىلع دابعلا قح ام ىردت لهف » : لاق . كيدعسو هللا لوسر اي كيبل : تلق « « لبج نب ذاعم

 ا ا ا لا

 ۷) ةداتق ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 ل ل
 ےس ےس

 دعب سانلا موقأ اوناك امل « مهنع هللا ىضر « ةباحصلاف . اميظع اًبنذ كلذب ىفكو هبر رمأ نع قسف

 ىف هللا ةملك اورهظأو « مهبسحب مهرصن ناك هلل مهعوطأو « لجو زع « هللا رماوأب ةي ىبنلا

 مهدعب سانلا رصف الو . دالبلاو دابعلا رئاس ىف اومكحتو < اميظع اًديبأت مهديأو « براغملاو قراشملا

 نع « هجو ريغ نم « نيحيحصلا ىف تبث دق نكلو « مهبسحب مهروهظ صقن « رماوألا ضعب ىف
 الو مهلذخ نم مهرضي ال « قحلا ىلع نيرهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازت ال » : لاق هنأ لي هللا لوسر

 ىفو . « 29 كلذك مهو « هللا رمأ ىتأي ىتح » : ةياور ىفو . « ةمايقلا  مويلا ىلإ مهفلاخ نم
 لكو . « نورهاظ مهو ميرم نبا ىسيع لزني ىتح » : ةياور ىفو . « لاجدلا اولتاقي ىتح » : ةياور

 )١( حتف » : أ یف ٩ .

 . ( 70960 ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 )۳( دنسملا ) ٠١ / ۱۳١٤١ ( .

 . دنسملاو ٠ أ ٠ ف نم ةدايز ١( « 5) . «امنیب ١ : أ ىف ( 5)

 .( ) مقرب ملسم حيحصو ( 54717 ) مقرب ىراخبلا حيحصو ( ۲ / ه ) دنسملا (0

 . « كلذ ىلع » : أ ءاف ىف (4) .؛ موی :أ٠ ف ىف (۸)



 8 شان. سس (205-502) تايآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 . اهنيب ضراعت الو « ةحيحص تاياورلا هذه

 نيذّلا نبسحت ال 6 نومحرت مكّلعَل لوسرلا اوعيطأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو ل

 . 4 ® ٌريصَمْلا سبلو راثلا مهاوأمو ضرألا يف نيزجعم اورفك

 « ةاكزلا ءاتيإو « هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىهو « ةالصلا ماقإب نينمؤملا هدابع رمآ ىلاعت لوقي

 تاولص < لوسرلل نيعيطم كلذ ىف اونوكي نأو < مهئارقفو مهئافعض نيقولخملا ىلإ ناسحإلا : ىهو

 هللا لعل ٠ ‹ مهرجز هنع ام )2١ نيكراتو « مهرمأ هب اميف هءارو نيكلاس : ىأ « هيلع همالسو هللا

 : ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت لاق امك « مهمحريس هللا نأ كلذ لعف نم نأ كش الو . كلذب مهمحري

 .[ ال١ : ةبوتلا ] 4 هّللا مهمحريس كتلوأ»

 «كوبذكو كوفلاخ : ىأ « اورفك نيذّلا 9 دمحم اي 27 [ نظت ال ] : ىأ « 4 نیسحت ال ] هلوقو |

 دشأ كلذ ىلع مهبذعيسو « مهيلع رداق هللا لب < « هللا نوزجعي ال : يآ 4 ضرألا يف نيزجمم >

 لاه لالا نش ىأ 4 ريصملا سئبلو رانلا » ةرخآلا رادلا ىف : ىأ 4 مهاو أمو » : لاق اذهلو ؛ باذعلا

 . داهملا سئبو رارقلا سئبو « نيرفاكلا

 مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذّلاو مكناميأ تكلم نيل مكنذأتسيل اونمآ يذلا اهيأ اي )>

 ءاشعلا ةالص دعب نمو ةريهظلا نم مكبايث نوعضت نيحو رجفلا ةالص لبق نم تارم ثالث

 ٍضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاوط نهدعب حانج مهيلع الو مكيلع سيل مكل تاروع ثالث

 اونذأتسيلف ملحلا مكنم لاقطألا غلب اذإو 6© ميكح ميلع هّللاو تاّيآلا مكأ هللا نّيبي كلذك

 نم دعاوقْلاو 6 ميكح ميلع هّللاو تايآلا مكل هللا نبي كلذك مهلبق نم نيذلا نذأَتسا امك

 نو ةنيزب تام يَ نهب نمضي نأ حاج هلع سياف اكن فوج ال ينأللا ءاسنلا

 . 4 69 ميلَع عيمس هّللاو نهَل ريخ نففعتسي

 ةروسلا لوأ ىف مدقت امو . ضعب ىلع مهضعب براقألا ناذئتسا ىلع تلمتشا ةيركلا تايآلا هذه
 تّكلم امم مهُمدَخ مهتذأتسي نأ نينمؤملا ىلاعت هللا رمأف . ضعب ىلع مهضعب بناجألا ناذئتسا وهف
 نأل ؛ ةادغلا ةالص لبق نم لوألا : لاوحأ ة ةثالث ىف مهنم ملحلا اوغلبي مل نيذلا مهلافطأو مهناميأ

 ؛ةلوليقلا تقو ىف : ىأ 4 ةريهظلا م مكبايث نوعضت نيحو ) ٠ ‹ مهشرف ىف اًماين نونوكي كاذ ذإ سانلا

 « مونلا تقو هنآل ؛ 4 ءاّشعلا ةالص دعب نمو » < ‹ هلهأ عم لاحلا كلت ىف هبايث عضي دق ناسنإلا نآل

 لجرلا نوكي نأ نم ىشخي امل « لاوحألا هذه ىف تيبلا لهأ ىلع اومجهي الأ لافطألاو مدخلا رمؤيف

 )١( ف ىف : ١ أ ء ف نم ةدايز () . 2« كرتو .



ERA OVS agg < AY 

 حاتج هيلع الو مكيلع ياع سيل مُكَل تاروع ثالث ) : لاق اذهلو ؛ ؛ لامعألا نم كلذ وحنو < هلهأ ىلع

 ا ا ل ىأ 4 نهدعب

 « نوفاوط ١ مهنألو « موجهلا ىف مهل نذأ دق هنأل ؛ لاوحألا كلت ريغ ىف ائيش اوأر نإ مهيلع

 مامإلا ىور اذهلو ؛ مهريغ ىف رفتغي ال ام نيفاوطلا ىف رفتغيو ‹ كلذ ريغو ةمدخلا ىف : ىأ «مكيلع

 نم اهنإ ؛ سّجنب تسيل اهنإ » : ةرهلا ىف لاق كك هللا لوسر نأ ننسلا لهأو لبنح نب دمحأو كلام

 . 2©) « تافاوطلاو وأ - مكيلع نيفاوطلا

 ني ل ل ل

 طع یشدح « عيب نب لا دبع یشدح « كي نب هلا دبع نب یحی اقدح « و بأ اح

 ىلإ 490 [ ارم تال مم ] ملحلا ومل مف نمدلاو رکنا تكلم دلا کیدای وأ يدل 8

 نيكاسمْلاو ئماتيلاو ئبرقلا اولوأ ةمسقلا رضح اذإو ) : ءاسنلا ةروس ىف ىتلا ةيآلاو < ةيآلا ٍرخآ

 :تارجحلا] 4 مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ ) : تارجحلا ىف ىتلا ةيآلاو « [ 4 : ءاسنلا 14 هنم مهوُقزراَف

*131. 

 نب فاطم نع « رانيد نب ورمع نع - فيعض وهو - ملسم نب ليعامسإ ثيدح نم اضيأ یورو

 اهيأ اي » : نهب اولمعي ملف « تايآ ثالث ىلع سانلا ناطيشلا بلغ : لاق سابع نبا نع « حابر ىبأ

 ا ىلإ  مكناميأ تكلم نيذلا مکنذأتسیل اونمآ نيذلا

 نع « نايفس انربخأ  هثيدح اذهو  ةدبع نباو نايفس نب حابصلا نبا انثدح : دواد وبأ لاقو

 رمآل ىنإو - نذإلا ةيآ  سانلا  رثكأ اهب نمؤي مل : لوقي سابع نبا عمس « ديزي ىبأ نب هللا ديبع

 «. ولع هذا لف قرات

 هب رمأي سابع نبا نع « ءاطع هاور كلذكو : دواد وبأ لاق

 , 4 مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل ) : ىبعشلا تلأس ةشئاع يبأ نب ىسوم نع « ىروثلا لاقو
 . ناعتسملا هللا : لاقف . اهب نولمعي ال سانلا نإف . تلق خسنت مل : لاق

 « لالب نب ناميلس انربخأ « بهو نبا انثدح « ناميلس نب عيبرلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 تالثلا ىف تادقنالا نع ضان نجرب ا نبا نع ةمركع نع « ورمع ىبأ نب ورمع نع

 سيل سائلا ناك « رتسلا بحي ريتس هللا نإ : سابع نبا لاقف ٠ نآرقلا ىف اهب هللا رمأ ىتلا تاروع

 ) هرجح ىف هميتي وأ هدلو وأ همداخ لجرلا أجاف امبرف « مهتويب ىف لاجح الو مهباوبأ ىلع روتس مهل

,)© 

 ننسو ( 50 / ١ ) ىئاسنلا ننسو ( ٩۲ ) مقرب ىذمرتلا ننسو ( ۷۵ ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( 795 / 5 ) دنسملاو ( ۲۳ / ۱ ) أطوملا )١(

 . ( ”51/ ) مقرب ةجام نبا

 ۔ ©« نم ريثك » : أ ءاف ىف (۳) . أ ‹ ف نم ةدايز (۲)

 . ( 91١91١ ) مقرب دواد ىبأ ننس )6(



 ۲ u ( 1۰ 205 ) تايآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 دعب هللا ءاج مث . هللا ىَمس ىتلا تاروعلا كلت ىف اونذأتسي نأ هللا مهرمأف ‹ هلهأ ىلع وهو
 نأ سانلا ىأرف « لاجحلا اوذختاو روتسلا اوذختاف « قزرلا مهيلع 27 [ هللا ] طسبف «  روتسلاب
 : هب اورمأ ىذلا ناذئتسالا نم مهافك دق كلذ

 ورمع نع « ىدرواردلا نع « ىبتعقلا نع « دواد وبأ هاورو « سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو

 هذه ىف مهءاسن ارقا و نأ كوخ مهنع هللا ىضر « ةباحصلا نم سانأ ناك : ئىلسلا لاقو

 اولخدي الأ ناملغلاو نيكولمملا اورمأي نأ هللا مهرمأف . ةالصلا ىلإ اوجرخي مث اولستغيل تاعاسلا
 . نذإب الإ تاعاسلا كلت ىف مهيلع

 اعنص ةدشرم تنب ءامسأ هتأرماو راصنألا نم الجر نأ - ملعأ هّللاو - امكن 1 ور نئاقسلاقو
 هنإ ! اذه حبقأ ام « هللا لوسر اي : ءامسأ تلاقف « نذإ ريغب نولخدي سانلا لعجف < اماعط ويك ىبنلل
 اًهيأاي : كلذ ىف هللا لزنأف ! نذإ ريغب امهمالغ « دحاو بوث يف امهو اهجوزو ةأرملا ىلع لخديل
 .ةيآلا © [ ٍتارم ثالث ] مكدم محلا اوي مل نيذلاو مكاميأ تكلم يذلا مكنذأتسيل اونم نيد

 . 4 ميكح ميلع هّللاو تايآلا مك هللا نبي كلذك ١» : هلوق ‹ خسنت مل ةمكحم اهنأ ىلع لدي اممو

 اذإ : ىنعي « مِهلبَق نم نيذلا نذأتسا امك اونذأتسيلف ملحلا مكنم لاقطألا غلب اَذإو :  ىلاعت لاق مث
 نأ مهيلع بجو « ملحلا اوغلب اذإ « ثالثلا تاروعلا ىف نونذأتسي اوناك امنإ نيذلا لافطألا غلب

 نإو « هتأرما ىلع لجرلا نوكي ىتلا لاوحألا ىلإو مهبناجأ ىلإ ةبسنلاب ىنعي « لاح لك ىلع اونذأتسي
 . ثالثلا لاوحألا ىف نكي مل

 ثالثلا تاروعلا ىف نذأتسي هنإف ايعابر مالغلا ناك اذإ : ريثك ىبأ نب ىيحي نع < ىعازوألا لاق

 . ريبج نب ديعس لاق اذكهو . لاح لك ىلع نذأتسيلف ملحلا غلب اذإف « هيوبأ ىلع

 لجرلا دلو نم رابكلا نذأتسا امك : ىنعي  مهلبق نم نيذْلا نذأتسا امك ط : هلوق ىف لاقو
 .هبراقأو

 :كاحضلاو « ةداتقو « نايح نب لتاقمو ٠ ريبج نب ديعس لاق : 4 ءاّستلا نم دعاوقلاو ) : هلوقو

 نيل قين مل ىأ 4 احاكن نوجري ال تاللا ) < دلولا نم نم ِنسئيو ٍضيحلا نهنع عطقنا ىتاوللا نه

 نم اهيلع سيل : ىأ 4 ةنيزب تاجربتم ريغ نهبايث نعضي نأ حانج نهيلع سيلف «  جيوزتلا ىلإ فوشت
 . ءاسنلا نم اهريغ ىلع امك رتستلا ىف جرحلا

 نيا ا ن فاو نب نسما نب ىلع يتاح يزورملا دمحم نب دمحأ انثدح : دواد وبأ لاق

 : رونلا ] ةيآلا 4 نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو ١ : سابع نبا نع مر ١ ىوحنلا ديزي
 NE احاكن نوجري ال يتأللا ءاسنلا نم دعاوقلاو كلذ نم ىن ىنثتساو « خسنف [ ۱

 وأ « بايلجلا : لاق 4 نهبايث نعضي نأ حاتج نهيلع سيلف ) : (5) [ هلوق ىف ] دوعسم نبا لاق

 )١( ف ىف : ١ ه5 / © روثنلا ردلاو « أ نم ةدايز (۲) . « رتسلا هدعب » : أ ىفو « «روتسلاب هدعب .
 )9( مقرب دواد ىبأ ننس ) 9191 ( .

 . أ نم ةدايز (5)

 )٥( مقرب دواد ىبأ ننس ) 4١١١ ( .

 . أ نم ةدايز (0)



 35 ةيكلا "+ o تا ج س م د و

 « )٩ ءاثعشلا ىبأو « ريبج نب ديعسو « دهاجمو « رمع نباو « سابع نبا نع ىور اذكو : ءادرلا

 . مهريغو « ىعازوألاو « ىرهزلاو « ةداتقو « نسحلاو « ىعَحتلا ميهاربإو

 . رامخلاو عردلا ىف لجرلا ىدي نيب موقتو ¢ بابلجلا عضت : . حلاص وبأ لاقو

 و هاش و ا ج دق و ا ف ب ةو ر قي ةيعتم لاق

 . قيفص رامخ اهيلع نوكي نأ دعب « هريغ وأ بیرغ دنع نعضي نأ ساب الف رامخلا قوف نم بابلحلا

 ام ىري نأ « بابلجلا عضوب نجربتي ال : لوقي 4 ةنيزب تاجربتم ريغ 8 : ريبج نب ديعس لاقو

 . ةنيزلا نم اهيلع

 :تلاق اهنأ « اهنع هللا ىضر « ةشئاع نع « نعاصلا مأ نع « مصاع تنب ةحلط انتثدح « نوميم نبا

 «نيطرقلاو « غابصلاو « ضافنلاو « باضخلا ىف نيلوقت ام « نينمؤملا مأ اي : تلقف ٩ [ ىلع تلخد

 « ةدحاو اهلك () نكتصق « ءاسنلا رشعم اي : تلاقف ؟ قاقرلا بايثو « بهذلا متاخو « لاخلخلاو

 . امرحم نكنم اوري نأ نكل لحي ال : ىأ . تاجربتم ريغ ةنيزلا نكل هللا لحأ

 ءاجف « ناميلا نب ةفيذح ةأرمال ىلوم ناكو « « ملسم » : هل لاقي ىل كيرش ناك : ىدسلا لاقو

 ةأرما ىهو  هتالوم سأر بضخ هنأ ىنربخأف « كلذ نع هتلأسف « هدي ىف ءاتحلا رثأو قوسلا ىلإ اموي

 ةأرما اذإف « اهيلع ىنلخدأف . معن : تلقف ؟ اهيلع كتلخدأ تئش نإ : لاقف . كلذ تركنأف - ةفيذح

 ىتاللا دعاوقلا نم ىنإ « ىنب اي معن : تلاقف ؟ كسأر بضخ هنأ ىنثدح املسم نإ : تلقف « ةليلج

 . تعمس ام كلذ ىف هّللا لاق دقو « احاكن نوجري ال

 لضفأو ريخ - اًرئاج ناك نإو  نهبايثل نهعضو كرتو : ىأ « نه ريخ نففعتسي نأو ط : هلوقو
 .ميلع عيمس هللاو « نهل

 سام

 ىلع الو جرح ضيرملا ىلع الو جرح جرعألا ىلع الو جرح ئمعألا ىلع سيل 2

 1 "ا توی 2 ا تاويب وأ 0 تويب د م 0 نأ 0

 ل طخ د لاا هم رکا یک رک لن كدر ين كما
 ل مس 22 نأ ىلع

 مكلعَل تايآلا مك هللا نّيبي كلذك ةبيَط ةكرابم هللا دنع نم ةيحت

0 
 جرعألاو ىمعألا نع جرحلا هلجأ نم عفر ىذلا ىنعملا ىف هللا مهمحر  نورسفملا فلتخا

 . داهجلا ىف تلزن : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو « ىناسارخلا ءاطع لاقف « انهاه ضيرملاو

 )١( نلصف » : أ ىف (۳) . أ ‹« ف نم ةدايز (۲) . « ىبعشلاو » : أ ىف ٩ .



 م سس )51١( ةيآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ال مهنأ : : ىأ « ةلاحم ال داهجلا ىف كلتو . ٠ حتفلا ةروس ىف ىتلاك انهاه ةيآلا هذه اولعجو

 ءاقعضلا ىلع سيل $ : ارب روما ىف ىلا لاق اكون رجعو مهيعضلا دابا كرك ىف عهبلعتملإ

 ٍليبس نم نينسحملا ىلع ام هلوسرو هلل اوحصن اذإ جرح نوقفني ام نودجي ال نيذّلا ىلع الو ئضرملا ىلع الو
“o Fo 5 © 

 نم ضيفت مهنيعأو الوت هيلع مكلمحأ ام دجأ ال َتْلُق مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذّلا ىلع الو . ميحُر روفغ هللا

 . [ 97 « ٩۱ : ةبوتلا ] 4 نوقفني ام اودجي الأ انزح عملا

 امو ماعطلا ىري ال هنأل ؛ ىمعألا عم لكألا نم نوجرحتي اوناك مهنأ " [ انهاه ] دارملا : ليقو

 تاتفيف « سولحلا نم 0 لا بالو . كلذ ىلإ هريغ هقبس امبرف « تابيطلا نم هيف

 لزنأف « مهوملظي الثل مهولكاؤي نأ اوهركف « هريغك ماعطلا نم ىفوتسي ال ضيرملاو . هياكل هيلع
 . مسقمو « ريبج نب ديعس لوق اذهو . كلذ ىف ةصخر ةيآلا هذه هللا

 اولضفتي الئلو « اررَعَتو ارذقت ءالؤه عم لكألا نم نوجرحتي ثعبملا لبق اوناك : كاحضلا لاقو
 . ةيآلا هذه هللا لزنأف « مهيلع

 ىلع يل 00 ىلاعت هلوق ىف دهاجم نع « حیجَت ىبأ نبا نع « رمعم انربخأ : قازرلا دبع لاقو

 تيب وأ هيبأ تيب ىلإ ضيرملا وأ جرعألا وأ ىمعألاب بهذي لجرلا ناك : لاق ةيآلا < جرح ئمعألا

 :نولوقي « كلذ نم  نوجرحتي ىنمزلا ناكف . هتلاخ تيب وأ « هتمع تيب وأ « هتخأ تيب وأ «هيخأ

 . © مهل ةصخر ةيآلا هذه تلزنف . 247 مهريغ توبب ىلإ انب نوبهذي امنإ

 « ماعطلا نم ء ءيشلاب ةأرملا هفحتتف « هنبا وأ هيخأ وأ « هيبأ تيب لخدي لجرلا ناك : فدل لاق

 جرعألا ىلع الو جرح ئمعألا ىلع سيل ) : ىلاعت هّللا لاقف . ,مل سيل تيبلا بر نأ لجأ نم لكي الف

 سيل : هلوق ىلإ « 4 مكئابآ تویب وأ مكتويب نم اولکأت نأ مكسفنأ ٍئَلع الو جرح ضيرملا ىلع الو جرح
 . 4 اناَْشأ وَ اعيمج اوُلكأت نأ حاتج مكيلع

 فطعيل  مولعم وهو اذه رك اإ « 4 مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىَلع الو :  ىلاعت هلوقو
 صني مل هنأل ؛ ءانبألا تويب اذه نمضتو . مكحلا ىف هدعب ام 297 هيدأتسيلو « ظفللا ىف هريغ هيلع

 « ننسلاو دنسملا ىف ءاج دقو « هيبأ لام ةلزنمب دلولا لام نأ ىلإ بهذ نم اذهب لدتسا اذهلو . مهيلع

 . © « كيبأل كلامو تنأ » : لاق هنأ لهي هللا لوسر نع « هجو ريغ نم

 . رهاظ اذه « 4 هحتافم متكلم ام وأ ظ : هلوق ىلإ « 4 مُكتاَهّمُأ توُيب وأ مكئابآ تویب وأ ١ : هلوقو
 ةفينح ىبأ 9 [ مامإلا ] بهذم وه امك « ضعب ىلع مهضعب براقألا ةقفن بجوي نم هب لدتسي دقو

 . امهنع روهشملا ىف « لبنح نب دمحأ مامإلاو

 )١( ةيآلا دنع : ٠١ . )۲( ؟« نوجرحي » : أ ىف (۳) . أ نم ةدايز . )٤( مهتريشع » : أ ىف 4 .

 )٥( ؟ ) قازرلا دبع ريسفت / 07 ( .
 . « ىواسي الو » : أ ىف (5)
 ‹ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ( ۲۲۹۲ ) مقرب ةجام نبا نتسو ( ۰ ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( 4 / ۲ ) دنسملا (۷)

 . امهنع هللا ىضر

 . أ ٠ ف نم ةدايز (۸)



  ۸٦ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا ) 5١ (

 5 رب ف ےک ا لكيلا 2 4 نامرهفو

 ىف نوبغري نوملسملا ناك : تلاق « اهنع هّللا ىضر ‹ ةشئاع نع <« ورع ن 2 ىرهزلا لاقو

 ام اولكأت نأ مكل انللحأ دق : نولوقيو ٠ مهئانمض ىلإ مهحتافم نوعفديف < هَ هللا لوسر عم ريفنلا
 اغإو ٠ مهسفنأ بيط ريغ نع انل اونذأ مهنإ ؛ لكأن نأ انل لحي ال هنإ : نولوقي اوناكف . هيلإ متجتحا

 . 4 هحتاَفم متكلم ام وأ 0 هللا لزنأف . ءانمأ نحن

 ءاهنم لكألا ىف مكيلع حانج الف « مكباحصأو مكئاقدصأ تويب : ىأ 4 مكقيدصوَأ ) : هلوقو
 . كلذ نوهركي الو مهيلع قشي ال كلذ نأ متملع اذإ

 . هنذإ ريغب لكأت نأ سأب الف كقيدص تيب تلخد اذإ : ةداتق لاقو

 سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : « تاتش أ اعيمج اوُكأَت نأ حاتج مكيلع سيل ) : و
 : ءاسنلا]  لطابْلاب مُكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي » : هللا لزنأ امل كلذو : ةيآلا هذه ىف
 نم لضفأ وه ماعطلاو 2 لطابلاب اننيب انلاومأ لكأن نأ اناهن دق هللا نإ : نوملسملا لاق « 1[ 8

 E هللا لزنأف « كلذ نع سانلا فكف . دحأ دنع لكأي نأ انم دحأل لحي الف «لاومألا
 ماعطلا لجرلا لكأي نأ نوجرحتيو نوفنأي اًضيأ اوناكو . 4 مكقيدص وأ ) : هلوق ىلإ , ٠ 4 ىمعألا

 اوُلكأت نأ حاتج مكيلع سيل :  لاقف «٠ كلذ ىف مهل هللا صخرف « هريغ هعم نوكي ىتح « هدحو

 . « اَناَْسَأ وأ اعيمج

 ىف هدحو لكأي نأ هيلع ةازخم نأ مهدحأ یری « ةنانك ىنب نم ىحلا اذه ناكو : ةداتق لاقو

 لزنأف « هبراشيو هلكاؤي نم دجي ىتح « عئاج وهو لما دوذلا قوس لجرلا ناك نإ ىتح « ةيلهاجلا

 . 4 اًناَْشَأْوَأ اعيمج اولكأت نأ حاتج مكيلع سيل » : هللا

 عم لكألا ناك نإو « ةعامجلا عمو « هدحو لجرلا لكأي نأ ىف ىلاعت هللا نم ةصخر هذهف

 : دمحأ مامإلا هاور امك ‹ كربأو لضفأ ةعامجلا

 دج نع یا قع رسا خي ىشحو نع ولا a ل ياك

 ىلع اوعمتجا « نيقرفتم نولكأت مكلعلف ١ : لاق . عّبشن الو لكان انإ : ب ىبنلل لاق الجر نأ

 "ديف كل كلاش ا

 . "9 هب ‹ ملسم نب ديلولا ثيدح نم « هجام نباو دواد وبأ هاورو

 نع « هيبأ نع < ملاس نع « ىنامرهقلا رانيد نب ورمع ثيدح نم « ًاضيأ هجام نبا ىور دقو

 . 29 « ةعامجلا عم ةكربلا نإف ؛ اوفر الو اًعيمج اولك ٠ : لاق هنا 35و هللا لوسر نع ربع

 ‹ ىرصبلا نسحلاو « ريبج نب ديعس لاق : « مكسفنأ ىَلع ىلع اومَلَسَف اتويب متلخد اَذِإَف ) : هلوقو

 . « هحتافم متكلم ام وأ » : أ « ف یف اهلبق (۲) . « جرح جرعألا ىلع الو » : أ « ف ىف اهدعب )١(

 . ( "3785 ) مقرب هجام نبا نفسو ( 71/514 ) مقرب دواد ىبأ نفسو ( ١ / ۳ ) دنسملا (۳)

 3 « فيعض دانسإ اذه » : ( ۷۷ / ۳ ) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو ( ۳۲۸۷ ) مقرب هجام نبا ننس )٤(



 AV (5131) ةيآلا : رونلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 . ضعب ىلع مكضعب ملسيلف : ىرهزلاو « ةداتقو
 « كلهأ ىلع تلخد اذإ : لوقي هللا دبع نب رباج تعمس : ريبزلا وبأ انثدح : جيرج نبا لاقو

 . هبجوي الإ هتيأر ام : لاق . ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ةيحت مهيلع ملسف

 ‹ هتيب مكدحأ لخد اذإ : لوقي ناك هنأ سواط نبا نع « دايز ىنربخأو : جيرج نبا لاق

 مّلسيلف

 الو ال : لاق ؟ مهيلع مّلسأ نأ تلخد مث تجرخ اذإ بجاوأ : ءاطعل تلق : جيرج نبا لاق

 ب 117 ران الإ عدا امون لإ: نحل وه کلو دو دحلا نع يوكو لا

 ملسف كلهأ ىلع تلخد اذإو . هللا لوسر ىلع مالسلا : لقف دجسملا تلخد اذإ : دهاجم لاقو

 . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا : لقف دحأ هيف سيل اًئيب تلخد اذإو « مهيلع

 مسي : لقف دحأ هيف سيل اًئيب تلخد اذإ : دهاجم نع « ىرزجلا ميركلا دبع نع « ىروثلا ىورو

 . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « انبر نم انيلع مالسلا « هلل دمحلاو « هللا

 : لقف « دحأ هيف سيل اًثيب تلحخد اذإو « مهيلع ملسف كلهأ ىلع تلخد اذإ ] : ةداتق لاقو

 . هيلع درت ةكئاللملا نأ انئدحو ¢ كلذب رمؤي ناك هنإف . ١( [ نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 نعد را ةا ىلا نب دروع اقدح + ىلا نب ةه اب نازبلا نك عا ا لاو

 ىف دزي ءوضولا غبسأ « سنأ اي » : لاق « لاصخ سمخب ا 27 ىبنلا ىناصوأ : لاق سنأ نع « هيبأ

 لهأ ىلع ملسف - كتيب : ىنعي  تلخد اذإو « كتانسح رثكت ىتمأ نم كيقل نم ىلع مّلسو « كرمع
 « ريغصلا محرا « سنأ اي . كلبق نيباوألا ةالص اهنإف ىحضلا ةالص لصو « كتيب ريخ رثكي « كتيب

 . ١ « ةمايقلا موي ىئاقفر نم نكت « ريبكلا رّقوو
 « نيصحلا نب دواد ىنثدح : قاحسإ نب دمحم لاق :  ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ةّيحت ط : هلوقو

 هيوم ات 1 ل ٍلوقي ناك هنأ سابع نبا نع « ةمركع نع

 : ةالصلا ىف دهشتلاف « 4 َةَبيَط ةكرابم هللا دنع نم ةّيحت مكسفنأ ىلع اوُمَلَسَف اتويب متلخد اذِإَف ل
 GG ور

 هسفنل وعدي مث . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع

 كو

 قاحسإ نبا ثيدح نم « متاح ىبأ نبا هاور اذكه

 . ملعأ هّللاو « * اذه فلاخي ةي هللا لوسر نع « سابع نبا نع « ملسم حيحص ىف ىذلاو

 )١( هللا لوسر » : ف ىف (۳) .أ ‹« ف نم ةدايز (0) . ( اًيسان » : | ءف یف < .

 نب ديوع » : ىراخبلا نع لقنو . هب ٠ ىنوجلا نارمع ىبأ نب ديوع نع ىسوم قيرط نم ( 787” / ۵ ) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (5)
 . ©« فعضلا هثيدح ىلع نبي ديوعو » : ىدع نبا لاق مث ٩ ثيدحلا ركنم هيبأ نع نارمع يبأ

 تايحتلا » : لوقي ناكف « نآرقلا نم ةروسلا انملعي امك دهشتلا انملعي ةي هللا لوسر ناك : هظفلو ( ٠٠١ ) مقرب ملسم حيحص (4)

 هلإ ال نأ دهشأ « نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا ء هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا

 . « هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ



 ( 0 7 ناال ١ رولا ووم نسال ا ا و

 نم ةميركلا ةروسلا هذه ىف ام ىلاعت ركذ امل : 4 نولقعت مكّلعَل تايآلا مكل هللا نيبي كلذك » : هلوقو
 اهوربدتيل « اًيفاش اًنايب تايآلا هدابعل نيبي هنأ ىلع ىلاعت هبت ٠ ةمربملا ةنقتملا عئارشلاو ةمكحملا ماكحألا

 . اهولقعتيو

 نح اوبهذي مل عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإو هلوسرو هللا اونمآ نيا نودمؤملا اإ 3%

 ضعبل كونذأتسا اَذِإَف هلوسرو هّللاب نونمۇي نيذّل كو كنونذأتسي نيذّلا نإ هونذأتسي

 . ¢ 9 مير روق هللا نإ هلا مهل رففَتساَو مهتم تعش نمل نق مهنأش

 كلذك « لوخدلا دنع ناذئتسالاب مهرمأ امكف « هيلإ نينمؤملا هدابع هّللا دشرأ بدأ اًضيأ اذهو

 همالسو هّللا تاولص « لوسرلا عم عماج رمأ ىف اوناك اذإ اميس ال  فارصنالا دنع ناذئتسالاب مهرمأ

 الأ ىلاعت هللا مهرمأ - كلذ وحنو ةروشمل عامتجا وأ « ةعامج 29 وأ ديع )١( وأ ةعمج ةالص نم « هيلع

 . نيلماكلا نينمؤملا نم وهف كلذ لعفي نم نإو . هترواشمو هناذئتسا دعب الإ هذه ةلاحلاو هنع اؤفرصني

 نإ « هل نذأي نأ كلذ ىف مهنم دحأ هنذأتسا اذإ - هيلع همالسو هللا تاولص - هلوسر رمأ مث

 . 4 ميحر روفغ هللا نإ هللا مهل رفغتساو مهنم تئش نمل نْذَأَف :  لاق اذهلو اش
 ساو

 نع - لضفملا نبا وه - رشب انثدح : لق دسرو لحج وي ديا اا ا

 اذإ : الك هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ىربقملا ديعس نع نالجع

 . « ةرخآلا نم قحأب ىلوألا تسيلف « مّلسيلف موقي نأ دارأ اذإف « مّلسيلف سلجملا ىلإ مكدحأ ىهتنا

 : ىذمرتلا لاقو . ©9 هب . نالجع نب دمحم ثيدح نم « ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور اذكهو

 . نسح

 نولّلستي نيذّلا هللا ملعي دق اضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت ال ط

 . 4 © ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي َنيِذّلا رذحيلف اذاول مكنم

 زع هللا مهاهنف « مساقلا ابأ اي « دمحم اي : نولوقي اوناك : سابع نبا نع « كاحضلا لاق

 3 اي « هللا لوسر اي : اولاقف : لاق . © هيلع همالسو هللا تاولص « هيبنل اماظعإ « كلذ نع « لجو

 هو

 . ريبج نب ديعسو « دهاجم لاق اذكهو . هّللا ىبن
 . دوسي نأو مظعي نأو لجبي نأو ‹ هيڪ هيبن باهي نأ هللا رمأ : ةداتق لاقو 1 ٤ 2 اا عا م 93 0 5

 .4و2:اف یف (۲ ۰ ۱)

٠ e1.- ۲ مقري ىربكلا ینا یف یاو ۷ 1 ) مقرب ىذمرتلا ننسو ( (. 

 : | ٠2 ف یف )٤(



 زال mw OO ةزوسح شواتسلا عددا

 4 اضعب مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت ال » : هلوق ىف () [ ناّيَح نب ] لتاقم لاقو
 :اولوقف هوفرش نكلو + هللا ليغ نبا او < اولوقت الو + محم اي ورعد اإ هو ال: لوقت
 . ( هللا لوسر اي « هللا ىبناي

 4 اًضعَب مكضعب ءاعدك مكتيب لوسرلا ءاعد اولعجت ال ) : و يفر ملسلا او

 . هوفرشي نأ هللا مهرمأ : لاق

SNE O aاوُلوُقو انعار اولوقت ال اونمآ نيا اهيا اي > :  

 يبنلا توص قوق مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي > : لاقو «[ 4 : ةرقبلا ] 4 اوعمساو انرظنا

 نيذلا نإ » : لوق ىلإ ( ورش ل أو مكَاَمعأ طبخت نأ ضع مکضعب رهجك لوقا هل اوره الو

 4 مهل اريخ ناكل مِهْيَلِإ جرخت ىح اوربص مهن ولو . نوُلقعي ال مهرثكأ تارجحلا ءارو نم كنوداني

 .[هد؟ : تارجحلا]

 لبق ةقدصلا ميدقتب اورمأ امك هدنعو هعم مالكلاو هيم ىبنلا ةبطاخم ىف ] بدألا باب نم هلك اذهف

 , ۳ [ هتاجانم

 : ىأ « اضع مكضعب ءاعدك مكنيب لوسّرلا ءاعد اوُلعجت ال ١ : ىف ىنعملا نأ كلذ ىف ىناثلا لوقلاو
 . اوكلهتف مكيلع وعدي نأ اورذحاف « باجتسم هءاعد نإف « هريغ ءاعدك هريغ ىلع هءاعد نأ اودقتعت ال

 . ملعأ 9 هّللاو « ىفوعلا ةيطعو . ىرصبلا نسحلاو « سابع نبا نع « متاح ىبأ نبا هاكح

 ناك « نوقفانملا مه : نآّيَح نب لتاقم لاق : 4 اذاول مُكنم نولي نيذّلا هللا مّلعي دف ١ : هلوقو
 باحصأ - ةباحصلا ضعبب نوذوليف  ةبطخلا ثيدحلاب ىنعيو  ةعمجلا موي ىف ثيدحلا مهيلع لقثي

 ىبنلا نم نذإب الإ دجسملا نم جرخي نأ لجرلل حلصي ال ناكو «دجسملا نم اوجرخي ىتح - ةا دمحم
 ىبنلا ىلإ هعبصإب راشأ جورخلا مهدحأ دارأ اذإ ناكو « ةبطخلا ىف ذخأي امدعب « ةعمجلا موي ىف دك

 « بطخي - 0-0 ىبنلاو ملكت اذإ ناك مهنم لجرلا نأل ؛ ا ل

 .مهاري الف « هنع اوبيغتي ىتح « ضعبب مهضعب ذال « ةعامج ىف هعم اوناك اذإ اوناك 0

 هللا ىبن نع ] اذاول : ىنعي . 4 اذاول مكنم َنوُلَلَسَتي نيذّلا هللا مّلعَي دق ١ : هلوق ىف ةداتق لاقو
 : هباتك نعو

 ىف دهاجم لاقو . فصلا نم : لاق « 4 اذاول مكنم نوَُلسَي نيدّلا هللا ملعي دق ) : نايفس لاقو

 . اًقالخ : لاق «0 [ 4 اذاول مكم نوُلسَي نيذلأ هللا معي دف > : ةيآلا

 350 وه هليبس 2 ال هللا لوسر رمأ نع : ىأ 4 هرْمَأ نع نوفلاَخي نيذّلا رذحيلف # : هلوقو

 .أ 2 ف نم ةدايز (۳) . ٩ هللا ىبن اي « هللا لوسر اي » : ف ىف (۲) . أ ‹ ف نم ةدايز )١(

 . ٩ هليبس وهو » : ف ىف (1) . أ ‹« ف نم ةدايز (0) . « هللاف ١ : أ ءاف ىف )٤(



 E 95 رولا ةروشم نضالات د هو

 كلذ قفاو امف « هلامعأو هلاوقأب لامعألاو لاوقألا نزوتف . هتعيرشو [  هتنسو ] هتقيرطو هجاهنمو

 « امهريغو نيحيحصلا ىف تبث امك « ناك ام انئاک « هلعافو هلئاق ىلع دودرم وهف هفلاخ امو « لبق
 . ©9 « در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم » : لاق هنأ ةي هللا لوسر نع

 ىف : ىأ 4 ةّئتف مهبيصت نأ ١ ارهاظ وأ اًنطاب لوسرلا ةعيرش فلاخ نم شخيلو رذحيلف : ىأ

 وأ « دح وأ « لتقب « ايندلا ىف : ىأ  ميلأ باذع مهبيصي وأ ١ « ةعدب وأ قافن وأ رفك نم « مهبولق

 . كلذ وحن وأ « سبح

 انثدح ام اذه : لاق ههم نب مامه نع « رَّمْحَم انثدح « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ام تءاضأ املف « ران دقوتسا لجر لثمك مكلثمو ىلثم ٠ : هي هللا لوسر لاق : لاق ةريرهوبأ
 EN ب كول م سعوا وتل 2 اهلوح

 « رانلا نع مله رانلا نع مكزجحب ذخآ انأ « مكلثمو ىلثم كلذف ١ : اق : « اهيف نمحقتيو هنبلغيو

 . © قا رو وا . « اهيف نومحتقتو ىنوبلغتف

 مب مهئبتيف هيَلإ نوعجري مويو هيلع متنأ ام معي دف ضرألاو تاومّسلا يف ام هلل نإ الأ ]

 . 4 ©9 ميلع ءيش لكب هللاو اولمع
 امب ملاع وهو < ضرألاو تاومسلا بيغ ملاع هنأو « ضرألاو تاومسلا كلام هنأ ىلاعت ربخي

 لاق امك « قيقحت « دق » و 4 هيلع متنأ ام معي دق $ : ل رر مفرس ىف ةواماع دايعلا

 نيلئاقلاو مكدم نيقوعملا هلا معي دف :  ىلاعت لاقو « 4 اًذاول مك نولي نيا هللا مَع دق ١) : اهلبق

 اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق $ : ىلاعت لاقو . [ 18 : بازحألا ] 4 انيل ! مله مهناوخإل
 ِهّنِإ معن دق ) لاقو : [ ١ : ةلداجملا ] 4 ريب عيمس هللا نإ امكرواحت عمسي هّللاو هللا ىلإ يكتشتو
 : لاقو «[ ۳۳ : ماعنألا ] « وُدَحْجَي هللا تايب نيملاظلا نكلو كنوبذكي ال مهن نولوقي يذلا كنزحيل
 تايآلا هذه لكف . [ ١55 : ةرقبلا ] 429 [ اهاضرت ةلبق كنيلونلف 1 ءاَمّسلا يف كهجو بّلقت رت دق »

 تماق دق « ةالصلا تماق دق » : اتوبثو اًقيقحت نذؤملا لوقي امك « « دق ١ ب لعفلا قيقحت اهيف

 OR A ىأ 4 هيلع متنأ ام ملعي دق :  ىلاعت هلوقف :«ةالصلا

 ! . نيدجاّنسلا يف كبلقتو . موقت نيح كاري يذلا . ميحّرلا زيزعلا ىلع لّكوتو :  ىلاعت لاق امك « ةرذ
 ll NETE ءارعشلا 14 ميلعلا عيمسلا ره

 هوم م

 يف الو ضرألا يف ةرَذ اقم نم كبَر نع بْرعَي امو هيف نوضيفت ذإ ادوهش مكيلع انك الإ لمع نم نولمعت

 .أ « ف نم ةدايز )١(

 . ( ١7/18 ) مقرب ملسم حيحصو ( ۲۹۹۷ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . دنسملاو « أ « ف نم ةدايز (5) . ٤ هلوح ١» :أ « ف ىف (۳)

 قيرطلا اذه نم ىراخبلا دنع سيلو ( 5585 ) مقرب ملسمو ( ۳۱۲ / 5 ) دنسملا (5)

 .أ ‹ ف نم ةدايز (5)



 ۹۱ ( 55 ) ةيآلا : رونلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 مئاق وه نمفأ > : ىلاعت لاقو [ 7١ : سنوي ] 4 نيبم باتك يف الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ٠ ءامّسلا

 + وشو: رخ نم نولعاف ربها داع ىلع تف وه یا 7 دعرلا ] 4 تبسك امب سقت لك ىلع
 40 [ رودصلا تاذب ميلع هنإ ] نونلعي امو نورسي ام مّلعي مهبايث نوشغتسي نيح الأ ) : ىلاعت لاقو
 براسو ليلا فخم وه نمو هب رهج نمو لوقلا رسا نم مكس ءاوم ) : 0 [ © :دوه]

 اهرقتسم مّلعيو اهقزر هللا ىَلع الإ ضرألا يف ةّباد نم امو ١ : ىلاعت لاقو : : دعرلا ] «راهتلاب
 ام مّلعَيو وه الإ اهملعي ال بيلا حتاقم هدنعو ل : ل ل

 بانك يف الإ سباي الو بْطَر الو ضرألا َتاَملَظ يف بح الو اَهُمَلْعي الإ ةقرو نم طقست امو رحبلاو ربا يف

 . دج ةريثك اذه ىف ثيداحألاو تايآلاو . [ 59 : ماعنألا ] «نيبم
 رتاش هب # عدو لش

 مهئبنيف » - ةمايقلا موي وهو - هللا ىلإ قئالخلا  عجرت مويو : : ىأ 4 هيلِإ نوعجري مويو :  هلوقو
 : ىلاعت لاق امك « ريبكو ريغصو « ريقحو ليلج نم <« ايندلا ىف اولعف اب مهربخي : ىأ 4 اولمع امب

 نيقفشم نيمرجملا ىرتف باتكلا عضوو ) : لاقو .[ ١ : ةمايقلا ] رخو مد امب دموي ناسنإلا اي

 الو ارضاَح اوُنمَع ام اودجوو اهاصحأ لإ ةَريبك الو ةريغص رداغي ال باتكلا اذهل ام اتعليو اي نولوقيو هيف امم

 لب هّللاو اوُنمع امب مهئبيف هيَلإ نوعجري مويو :  انهاه لاق اذهلو . [ ٩ : فهكلا ]4 ادَحَأ كبر ملظي
 . مامتلا هلأسنو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو 4 ميلع ءيش

 )١( أطخ وهو « « ضرألا ىف الو تاومسلا ىف » : ف ىف .

 )( عجري ۵ : ف ىف (9) . آ ‹ ف نم ةدايز ٩



 ( ۲ ‹ ١ ) ناتيآلا: ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۹۲

 . ةيكم ىهو

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 تاومّسلا كلم هَل يذّلا ص اريذت َنيِمَلاَعْلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن يذلا كرابت ل

 ار ا ويش لك ر أ يف كيرش هل نكي ملو ادلو دختي ملو ضرألاو

 را ا و مال ظن

 «[ ۳١ : فهكلا1 4 (1) [ ادا هيف نينكام . انَسَح ارج مهل نأ ] تاحلاّصلا َنوُلَمعَي نيذلا نينمؤملا
 :لّزن 4 ناقرفلا لزت يذلا  ةتبالا ةمئادلا ةرقتسملا ةكربلا نم لعافت وهو « 4 كرابت » : انهاه لاقو
 4 لبق نم لزنَأ يذلا باّتكْلاَو هلوسر ىلع لزن يذلا باتكلاو »: لاق امك « رثكتلاو « رركتلا نم « لع

EET AA]ةلمج لزنت تناك ةمدقتلا دكا نال  Nار ام 00  
 لزنأ نمب ءانتعا ٍدشأو « غلبأو دشأ اذهو ءروس دعب ًاروسو « ماكحأ دعب ًاماكحأو «تایآ دعب تايآ الصمم

 هب تّبشنل كلذك ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لزن الول اورفك نيذّلا لاقو ١:ةروسلا هذه ءانثأ ىف لاق امك هيلع

 اذهلو .[م# ۳۲ : ناقرفلا ] 4 اريسفَت نسحأو قحْلاب كاننج الإ لّكمب كتوأي الو . ًاليترت هانلترو كداؤف
 لالحلاو ءداشرلاو ىغلاو « لالضلاو ىدهلاو « لطابلاو قحلا نيب قرفي هنأل ؛ ناقرفلا انهاه هامس
 . مارحلاو

 ىف اهب هفصو امك « هتيدوبع ىلإ هفاضأ هنأل ؛ ءانثو حدم ةفص هذه : «هدبع ىلع : هلوقو

 «[ ١ : ءارسإلا 14 اليل هدبعب ئرسأ يذلا ناحبس ) : لاقف « ءارسإلا ةليل ىهو « هلاوحأ فرشأ
 4 ادب هيلع نونوکی اوداک هوعدي هللا دبع ما امل هنأ ا: هيلإ ةوعدلا ماقم ىف كلذب هفصو امكو

 لّرن يذلا كرابتإ : لاقف « هيلإ كلملا لوزنو هيلع باتكلا لازنإ دنع هفصو كلذكو « ۹ : نجلا ]
 . 4 اريدق نيملاعلل نويل هدبع ىلع نارا

 :ىذلا مكحملا لصفملا نيبملا ميظعلا باتكلا اذهب هصخ امنإ : ىأ 4 اريدن نیملاعْلل نوكيل 3: هلوقو
 ًاناقرف هلعج ىذلا « [ 57 : تلصف ]  دیمح ميكح نم ليزنت فل نم الو هيدي نيب نم لطابا هيتأي ال 7
 - لاق امك « ءاربغلا ىلع لقتسيو « ءارضخلاب لظتسي نم ىلإ ةلاسرلاب هصخيل هب هصخ امنإ  اميظع
 مل اسمخ تيطعأ » : لاقو . ©) « دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب » : - هيلع همالسو هّللا تاولص

 )١( لزنپ ۵ : آ یف (0 . أ ‹ ف نم ةدايز ٩ .

 )۳( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور ) )01١هنع هللا ىضر« رباج ثيدح نم هيلي ىذلاو وه .



 علا شا 525 تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 لإ ات تثعبو « ةصاخ هموق ىلإ ثعبي ىبنلا ناك » هنأ : نهنم ركذف « « ىلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي

 تاومّسلا كلم هَل يذلا اعيمج مكيْلِإ هللا لوسر يّنِإ سائلا اهيأ اي لق :٠ ىلاعت هللا لاقو « «ةماع سانلا

 تاومسلا كلام وه ىنلسرأ ىذلا : ىأ [ ۸ : فارعألا ] 4 تيمي تيميو يبحي )١( [وه ًالإ لإ ال ] ضْرألاو

 كلم هل يذلا ط:انهاه لاق اذكهو ٠ تيميو ىيحي ىذلا وهو ٠ نوكيف نک ءىشلل لوقي ىذلا «ضرألاو
 .كيرشلا نعو « دلولا نع هسفن هزّتف ,4 كلما يف كيرش هَل نكي مو ادو دخت ملو ضرألاو تاَوُمسلا

 وهو « بوبرم قولخم هاوس ام ءىش لك : ىأ 4 ةريدقت هردقف ءيش لك قلخو ) : هنأ ربخأ مث
 .©9هريدقتو هريبدتو « 29 [ هريخستو ] هرهق تحت ءىش لکو « ههلإو هكيلمو هبرو ءىش لك قلاخ

 الو رض مهسفنأل َنوُكلَمَي الو نوقلخي مهو ايش نوقلخي ال ةهلآ هنود نم اوَذَحَّتاَو إل

 . 4 © اًروُشُن الو ةاَيح الو اتوم نوکلمی الو اعف

 ةمزأل كلاملا « ءىش لكل قلاخلا « هللا نود نم ةهلآ مهذاختا ىف نيكرشملا لهج نع ىلاعت ربخي
 0 اا
 ؟ مهيدباعل نوكلمي فيكف « عفن الو ًارض مهسفنأل نوكلمي الو ٠ نوقولخم مه لب « ةضوعب حانج

 هللا ىلإ هلك هعجرم كلذ لب ٠ ءىش كلذ نم مهل سيل : ىأ (اروشن الو ةاّيح الو اتوم نوکلمی الو ل

 مکقلخ ام مهرخاو مهلوأ ةمايقلا موي قئزاخ ا ديعي ئذلا ووا و ت وه: يذلا + لو رع
 امن $ ۰ :رمقلا] (ِرَصبلاب حملك ةدحاو الإ انرمأ امو طع[ 18 : نامقل ] 4 ةدحاو سفن الإ مكنعب الو

 مه اَذِإَف ةدحاو ةرجز يه اَمنإَف ]€1 1“: تاعراتلا 4 ةرهاسلاب مه اإ . ةدحاو ةرجز يه

 : سي] ( نورضحم ايدل عيمج مه اَذإَف ةدحاو ةحيص ًالإ تناك نإ ]14 : تافاصلا ] 4 نورظني

 ااو ناک ا امل همن ةلإ وع بركلو رغ هلال ىلا" كلا وهف ۴
 دحألا وه لب « ريظن الو ريزو الو ديدن الو ليدع الو « دلاوالو هل دلو ال ىذلا وهو . نكي مل

 . دحأ ًاوفك هل نكي ملو « دلوي ملو دلي مل ىذلا « دمصلا

 مْلُظ اوءاج دَقَف نورخآ موق هيلع هناعأو هارتفا كفإ الإ اذه نإ اورفك نيذّلا لاقو

 يذلا هلزنأ لق (2) ًاليصأو ةركب هيلع ىلمت يِهف اهبتتكا نيلوألا ريطاسأ اولاقو اروزر
 .4 © اميحر اروفغ ناك هّنِإ ضرألاو تاومّسلا يف رّسلا معي

 الإ اذه نإ : نآرقلا نع مهلوق ىف « رافكلا نم ةلهجلا لوقع ةفاخس نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 ىلع ناعتساو : ىأ 4 نورخآ موق هيلع هناعأو 3 ٠ . كك (9 ىبنلا نونعي «هارتفا طع« بذك : ىأ : (كفإ
 مه ءالطاب الوق مه اورتفا دقف : ىأ 4 اروزو اَمْلَظ اوءاج دقق ): ىلاعت هّللا لاق . نيرخآ موقب هعمج

 أ 4 ف نم ةدايز (0) 5 باوصلا وهو أ نم ةدايز )١(

 . (ادمحم » : أ « ف ىف (6) . 4 هريبدتو هريخستو هريدقتو هرهق :  | « ف یف (۳)



 C1۴ ) تايآلا :ناقرفلا ةروس د سداسلا عونا تت ]ل و لل هو

 . © نومعزي اميف مهسفنأ بذك نوفرعيو «لطاب هنأ نوملعي

 هيلع رقت : ىأ 4 هيلع لمت يهف ظ« اهخسنتسا لئاوألا بتك : نونعي 4 اهنا نيلوألا ريطاسأ اولاقو ١
 . هرخآو راهنلا لوأ ىف : ىأ 4 اليصأو ةركب )

 رتاوتلاب ملع دق هنإف ‹ هنالطب (9) ملعي دحأ لك - مهنم تو هنالك هتفاخسل - مالكلا اذهو

 « هرخآ ىف الو هرمع لوأ ىف ال < ةباتكلا نم اًئيش ىناعي نكي مل هللا لوسر ًادمحم نأ : ةرورضلابو

 هلخدم نوفرعي مهو « ةنس نيعبرأ نم اوحن هّللا هثعب نأ ىلإ هدلوم لوأ نم مهرهظأ نيب أشن دقو
 مهنإ ىتح « ةليذرلا قالخأالا رئاسو روجفلاو بذكلا نم هتهازنو هتنامأو هربو « هقدصو « هجرخمو

 هللا همركأ املف . هربو هقدص نم نوملعي امل « نيمألا الإ  ثعب نأ ىلإ هرغص ىف هنومسي اونوكي مل
 اذام اوراحو « اهنم هتءارب لقاع لك ملعي ىتلا لاوقألا هذهب هومرو « ةوادعلا هل اوبصن « هب همركأ امب

 «نونجم : نولوقي ةراتو « رعاش : نولوقي ةراتو « رحاس : نولوقي مهكفإ نم ةراتف « هب هنوفذقي

 4اليبس نوعيطتسي الف اوُلْضَف لاتمألا كل اوبرض فيك رظنا )ل: ىلاعت هللا لاق باذك :نولوقي هراتو

 . [58 : ءارسإلا]

 4 ضرألاو تاَوَمّسلا يف رَسلا مّلعي يذّلا هّلزنأ لق :8١ اورتفاو انهاه اودناع ام باوج ىف ىلاعت لاقو
 ١ جراخلا ىف عقاولل ًاقباطم ًاقدص اقح ًارابخإ نيرخآلاو نيلوألا رابخأ ىلع لمتشملا نآرقلا لزنأ : ىأ

 ملعيو «٠ ضرألاو تاومسلا بيغ ملعي ىذلا هللا : ىأ مرسلا مّلعي يذلا هلزنأ ط البقتسمو ًايضام

 . رهاوظلاب هملعك رئارسلا

 نأو « ةعساو هتمحر نأب رابخإو « ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ مهل ءاعد :4 اًميحّر اروفَع َناَكُهَنِإ 9 : هلوقو
 مهرفكو مهتهبو مهروجفو مهئارتفاو مهبذك عم ءالؤهف . هيلع بات هيلإ بات نم نأو « ميظع هملح

 ىلإ هيف مه امع عإلقإلاو ةبوتلا ىلإ مهوعدي « اولاق ام ٍنآرقلاو لوسرلا نع مهلوقو ‹ مهدانعو

 نإو دحر هَل الإ هَلِإ نم امو ةن ثلا هللا نإ اولاق نيا رقك دقل ل : ىلاعت لاق امك « ىدهلاو مالسإلا

 روفغ هللاو ةنورفغتسيو هللا ىلإ نوبت القأ . ميلأ باذع مهنم اورقك نيذلا نسَميل نولوقي اًمَع اوهتني مل

 e a N ىلاعت لاقو « [ ۷٤ ب الا“ : ,ةدئاملا ] ي ميحر

 مركلا اذه ىلإ اورظنأ : ىرصبلا نسحلا لاق . [ ٠١ :جوربلا ] 4 قيرحلا باع مهو منهج باع
 . 29 [ ىلاعتو 0 ةبوتلا ىلإ مهوعدي وهو ءءايلوأ اولتق « دوجلاو

 نوكيف كلم هيلإ لزنأ الول قاوسألا يف يشميو ماعّطلا لكأي لوسّرلا اذهل ام اولاَقو »

 الجر الإ نوعبتت نإ نوملاّظلا لاقو اهنم لكأي ةنج هَل نوكت وأ زنك هيلإ ئقلي وأ © 9 اريذت هع

 نإ يذلا كرابت © ًاليبس نوعيطتسي الف اوُلضَف لامألا كَل اوبرض فيك رظنا  اروحسم

 )١( هومعز » : | ‹ ف ىف ٦ . ) )۳ملعي مهنم دحأ لك هتهب 2 : أ « ف ىف « .

 ) )۳أ ىف : ١ أ ‹« ف نم ةدايز (5) . 4 هثعب .



 هه سس 0١5 10 تايآلا:ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 زب ت رف كل لجو ااا سيرا تا نال قتل رع نل ليج ع
 اهل اوعمس ديعب ناکم نم مهتأر اذإ © اريعس ةعاسلاب بدك نمل اندتعأو ةعاسلاب اوبذك

 ميلا وعدت ال 0 ارو كله اوعد َنيَرعُم اب اناكم اهنم اوا اذِإو © اريفَو اطبع

 . 4© 69 اريك اروبث اوعداو ادحاو اروبش
 اوللعت اغإو « مهنم ليلد الو ةجح الب قحلل مهبيذكتو مهدانعو رافكلا تنعت نع ىلاعت ربخي

 يشميو » < هيلإ جاتحن امك هيلإ جاتحيو « هلكأن امك : نونعي . 4 ماعلا لكأي لوسرلا اذهل ام : مهلوقب
 4 اريذت هعم نوكيف كلم هي إ لزتأ الول» « ةراجتلاو بسكتلل ابلط اهيلإو اهيف ددرتي : ىأ ( قاوسألا يف

 لاق امك اذهو !هيعدي ام قدص ىلع ًادهاش هل نوكيف < « هللا دنع نم كلم هيلإ لزنأ اله : 0
 .[ ۳ :فرخزلا] 4 ينتقم ةكئالملا ُهَعم ءاج وأ بَهَذ نم © ةرواسأ هيلع يقلأ الولف ) : وعرف
 ريكا لع ىأ زنك هيلإ ىقلي وأ : لاق اذهلو ؛ مهبولق تهباشتا ر ا نال تلاع
 ٍريسي لهس هلك اذهو .راس ثيح هعم ریست : ىأ 4 اهنم لکا ةنج هل نوکت وأ « هنم قفني 27[ نوكي ]
 الجر الإ َنوُعت نإ نوُملاَظلا لاقو $ ةغلابلا ةجحلا هلو «كلذ كرت ىف ةمكحلا هل نكلو « هللا ىلع

2 oOo 

 . « اروحسم

 «كيلع هب نوبذكيو هب كنوفذقي امب اوؤاج : ىف 4لاّكمألا كَل اوبرض فيك رظنا » : ىلاعت هللا لاق
 هل نمم دحأ لك « ةلطاب لاوقأ اهلكو « « رعاش « باذك « نونجم . روحسم « رحاس » مهلوق نم
 قيرط نع : ىأ < اوُلضَف » : لاق اذهلو ؛ كلذ ىف مهءارتفاو مهبذك فرعي لقعو مهف ىندأ
 قحلا نأل ؛ هجوت امثيح لاض هنإف قحلا نع جرخ نم لك نأل كلذو «( اليبس نوعيطتسي الف «یدملا

 . ًاضعب هضعب قدصي « دحتم جهنمو دحاو

 لاقف « نسحأو لضفأو ايندلا ىف نولوقي ام ًاريخ هاتآل ءاش ول هنأ هيبن أربخم ىلاعت لاق مث
 كل لعجيو راهنألا اهتحت نم يرجت تاثج كلذ نّم اريخ كل لعج ءاش نإ يذلا كرابت :  (5) [ىلاعت ]

 .  اروصف
 ناك ءاوس « ًارصق ةراجح نم تيب لك نومسي شيرقو : لاق « ايندلا ىف : ىنعي : دهاجم لاق

 . © اريغص وأ اريبك

 نأ تئش نإ : للي ىبنلل ليق ؛ ةمّثيخ نع « تباث ىبأ نب بيبح نع « ىروثلا نايفس لاقو
 كلذ صقني الو « كدعب نم دحأ ىطعي الو « كلبق ىبن طعي مل ام اهحيتافمو ضرألا نئازخ كيطعن
 نإ يذلا َكَراَبَت :  كلذ ىف لجو زع هللا لزنأف « ةرخآلا ىف ىل اهوعمجا : لاقف ؟ هللا دنع كل ام

 . أ نم ةدايز (5 2*) . « ةروسأ ١» : ف ىف (0) . « لوقی » : | یف (۱)

 . ٩ ًاريبك وأ ًاریغص 2: | ء ف ىف (6)



 062۷ )تاب الا ناقرفلا ةروس»ب داملا را تسب ل

 . 2 4 اروصق كل لعجيو راهنألا اهتحت نم يرجت تانج كلذ نم اريخ كَل لعج ءاش

 كلذ نوبلطي مهنأ ال « ًادانعو ًابيذكت اذكه ءالؤه لوقي امنإ : ىأ 4 ةعاّسلاب اوبذك لب : هلوقو
 « لاوقألا هذه نم هنولوقي ام لوق ىلع مهلمحي ةمايقلا مويب مهبيذكت لب « اداشرتساو ارصبت

 ران ىف قاطي ال ًاراح اميلأ ًاباذع : ىأ 4 اريعس ةعاسلاب بذك نمل » اندصرأو: ىأ 4« اندتعأو »

 منهج حيق نم داو :«ريعسلا» : ريبج نب ديعس نع < ليك نب ةملس نع « ىروثلا لاقو
 نم : ىدسلا لاق . رشحملا ماقم ىف : ىنعي 4 دیعب ناكم نم » منهج : ىأ 4 مهنأر اذإ ٠ هلوقو

 اوعمس اهيف اوقلأ اذإ 9 : ىلاعت لاق امك « مهيلع ۳ اقنح : ىا اريفزو اظيغت اهل اوعمس ل ماع ةئام ةريسم

 نم ؛ ضعب نم اهضعب لصفني داكي : ىأ [ ۸ «۷ :كللا] ( ظّبْلا نم زّيمت داكت . روفت يهو اقيهش اه
 . هّللاب رفك نم ىلع اهظيغ ةدش

 نسحلا نب دمحم عمس هنأ : ىطساولا 7 فيخألا نب متاح نب سيردإ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 باحصأ نم لجر نع « كِيَرد نب دلاخ نع < « ريثك نب دلاخ نع « ديز نب غبصأ نع « ىطساولا
 وأ «هيدلاو ريغ ىلإ ىعدا وأ « لقأ مل ام َىَلَع لقي نم » : ال هللا لوسر لاق : لاق هيي ىبنلا

 م ا ل ا ىمتنا
 نم مهنأر اذإ ) : لوقي هّللا متعمس امأ » : لاق ؟ نينيع نم اهل لهو « هللا لوسراي : ليق . « ادعقم

 ةيآلا « 4 ديعب ناكم

 . © هب « ىطساولا 29 ديزي نب دمحم نع « شادخ نب 2 دمحم نع « ريرج نبا هاورو
 يسع نع شايع نب ركب وبأ انثدح ‹ ىسفاّنَّطلا دمحم نب ىلع انثدح « ىبأ انثدح : اًضيأ لاقو

 متيخ نب عيبرلا انعمو  دوعسم نبا : ىنعي - هللا دبع عم انجرخ : لاق لئاو ىبأ نع + ميلس نبا

 ليامتف اهيلإ مثيخ نب عيبرلا رظنو « رانلا ىف ةديدح ىلإ رظني هللا دبع ماقف « دادح ىلع اورمف

 أرق هفوج ىف بهتلت رانلاو هّللا دبع هآر املف « تارفلا ئطاش ىلع نوتأ ىلع هللا دبع رمف «طقسيل

 - مثيخ نب عيبرلا : ىنعي - قعصف 4 اريفزو اظيغت اهَل اوعمس ديعب ناكم نم مهر اذإ 3: ةيآلا هذه

 . هنع هللا ىضر « قفي ملف رهّظلا ىلإ هللا دبع هطبارو « ( هتيب لهآ ىلإ هولمحف

 نبا نع « دهاجم نع « ىيحي ىبأ نع « ليئارسإ انثدح « ءاجر نب هللا دبع انثدح : ىبأ انثدحو

 دحأ ىقبي ال ةرفز رفزت مث « ريعشلا ىلإ ةلغبلا ةقهش هيلإ قهشتف « رانلا ىلإ رجيل دبعلا نإ : لاق سابع

 فاحت الإ

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )۱۸/ ١15٠( ًالسرم هب نايفس قيرط نم .

 . أ ‹ ف نم ةدايز )٤( . © فنحألا » : | ء ف ىف (۳) .« اقهع» : أ یف (۳)

 . ٩ دیز » : أ یف (5) . (دومحم » : ف ىف (0)

 . ١5٠( /۱۸) ىربطلا ريسفت (۷)

 . « هلهأ ىلإ ١ : أ ىف (۸)
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 : ريرج نب رفعج وبأ مامإلا هاور دقو ‹ ارصتخم متاح ىبأ نبا هاور اذكه

 نيني ىلا عاج لارا اريا ١ يوه نب هلآ ديع اشد ه.يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ انثدح
 « ضعب ىلإ اهضعب ضبقنتو ىوزنتف « رانلا ىلإ رجيل لجرلا نإ : لاق سابع نبا نع « دهاجم نع
 بيل لجرلا نإو . ىدبع 2 اولسرأ : لوقيف . ىنم ريجتسي هنإ : تلاق ؟ كلام : نمحرلا اهل لوقيف
 نعش أ لوقيف ؟ كنظ ناك امف : لوقيف ؟ كب نظلا اذه ناك ام « براي : لوقيف « رانلا ىلإ
 ىلإ ةلغبلا قوهش رانلا هيلإ قهشتف « رانلا ىلإ َّرَجْيل لجرلا نإو . ىدبع اولسرأ : لوقيف . كتمحر
 . حيحص دانسإ اذهو . فاخ الإ دحأ ىقبي ال ةرفز رفزتو « ريعشلا

 + هلق نف رع نب ديبع نع « دهاجم نع « روصنم نع « رّمعَم انربخأ : قازرلا دبع لاقو

 « هصئارف دعرت رخ الإ ىبن الو كلم ىقبي ال « ةرفز رفزت منهج نإ : لاق (اريفزو اظيغت اهل اوعمس )>
 . ٠١ ىسفن الإ مويلا كلأسأ ال « بر : لوقيو هيتبكر ىلع وثجيل « مالسلا هيلع « ميهاربإ نإ ىتح

 ورو نئ , (" هللا دبع نع « بويأ ىبأ نع « ةداتق لاق 0 هلوقو

 . هقيض نم : ىأ « “ ٠ حمرلا ىف جزلا لثم : :لاق

 ىلإ ثيدحلا عفري - ديسأ ىبأ نب ىبحي نع+ ديزي نب عفان ىنربخأ : بهو نب هللا دبع لاقو
 سفن قلتو لاق 4 نيترقُم اقيض اناکم اهنم اولا اذإو ) : هللا لوق نع لئس هنأ - ي هللا لوسر
 . )١( « طئاحلا ىف دتولا ه هركتسي امك « رانلا ىف نوهركتسيل مهنإ « هديب

 ةرسحلاو ليولاب : ىأ 4 ارو كلاته اوعد ط : نيفتكم ىنعي : حلاص وبأ لاق : :«نينرقم ) : هلوقو
 .4 ًاريثك ارو اوعداو ادحاو اروب مويْلا اوعدت ال 3 < (ةبيخلاو

 نب سنأ نع « 29 ديز نب ىلع نع « ةملس نب دامح انثدح « نافع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 حا لع اشف سيلبإ رانلا نم ُةّلَح ىسكي نم لوأ » : لاق ةي هللا لوسر نأ ؛ كلام
 اوفقي ىتح . مهروبثاي : نودانيو . هاروبثاي : ىداني وهو « هدعب نم هتيرذو « هفلخ نم اهبحسيو
 « ادحاو ًاروبث مويلا اوعدتال : مهل لاقيف . مهروبثاي : نولوقيو . هاروبث اي : لوقيف « رانلا ىلع
 . ( ًاريثك ًاروبث اوعداو

 نع « ناّنس نب دمحأ نع « متاح ىبأ نبا هاورو « ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي مل
 . هب ةملس نب دامح ثيدح نم « ريرج نبا هاورو : هب « نافع

 )١( اولقنت نأ » : أ ىف « .

 . )٥٦/۲( قازرلا دبع ريسفت (۲)
 . ©« هحمر 7 : ف ىف (4) . ٩ هللا ديبع » : أ ءاف ىف (۳)
 . ( 780/5 ) روثنملا ردلا ىف امك « متاح ىبأ نبا هاور (0)
 . ( 7017 / ۳) دنسملا نم هانتبثأ ام باوصلاو « ديزي نب ىلع »أ ءاف ءاه ىف ()
 . ( ١5١ /18) ىربطلا ريسفتو ( ٠١۲ /۳) دنسملا (۷)



 ٩۸ ناتيآلا:ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزحلا بسس سس سطس شلل ا ) ٠٠ء ١5 (

 ال ىأ « اريثك اروبث اوعداو ادحاو اروبث مويا اوعدت ال ) + لوف ف نابع نتا نع + ىقوعلا لاق

 . اريثك () اليو اوعداو « ًادحاو اليو مويلا اوعدت

 . كالهلا : روبثلا : كاحضلا لاقو

 يّنِإو ظ :نوعرفل ىسوم لاق امك « رامدلاو راسخلاو ليولاو كالهلا عمجي روبثلا نأ :رهظألاو

 : ىرعبزلا نب د هللا دبع لاقو . اكلاه : یا[ ٠ ۲ : ءارسإلا ] 4 اروبثم نوعرف اي كنظأل

 و ورە ر ر
 وع هليم لاع نمو © ىب ر

 اًهيف مهل ۵ اريصمو ءازج مهل تناك نوما دعو يتلا دلا هنج ما ريخ كلَذَأ لق

 . 42 ًالوئسُم ادعو كبر ىلع ناک نیدلاخ نوءاَشَي ام

 نورشحي نيذلا « ٥ ” ءايقشألا كئلوأ لاح نم هانفصو ىذلا ١ اذه « دمحم اي : ىلاعت لوقي

 ةقيضلا اهنكامأ ىف نوّقليو « ريفزو (7 ظيغبو سوبع هجوب مهاقلتتف « منهج ىلإ مههوجو ىلع
 ىتلا دلخلا ةنج مآ ريخ اذهأ : هيف مه امم اكاكف الو ًاراصتنا الو « اكارح نوعيطتسي ال « نيترقم

 لعجو « ايندلا ىف هوعاطأ ام ىلع ءازج مهل اهلعجو « مهل اهدعأ ىتلا « هدابع نم نيقتملا هللا اهدعو

 «نكاسمو سبالمو « براشمو لكآم نم : ذالملا نم : 00[ ىأ ] «نوءاشُي ام اهيف مهل . اهيلإ مهلآم

 . © دحأ بلق ىلع رطح الو « تعمس نذأ الو « تأر نيعال ام « كلذ ريغو « رظانمو بكارمو

 . ,الوح اهنع نوغبي ال« ءاضننا كاولارر كلور علطقلا از دمر 50 امئاظ دبا نرتلل اخ ضل فا معو

 ادعو كبر ىلع ناك : لاق اذهلو . مهيلإ هب نسحأو « مهيلع هب لضفت ىذلا هللا دعو نم اذهو

 نأ ةيبرعلا ءاملع ضعب نع « ريرج نب رفعج وبأ هاكح امك « نوكي نأو عقي نأ دبال ىأ 4 الوئسُم

 . ابجاو ادعو: ىأ «الوئسم ادعو © : هلوق ىنعم

 ىذلا اولس : لوقي مر رب يل

 زجنن  مكاندعاو : لاق وأ - مكتدعاو

eمهل لأست ةكئالملا نإ : ( الوسم ادعو كبر ىلع ناک ):  

 .[ 8: رفاغ ] 4 مهّندَعَو يتلا ندع تانج مهلخدأو ار : كلذ

 ام انل زجنأف « انترمأ ىذلاب كل انلمع انبر : نونمؤملا لاق ةمايقلا مو ناك اذإ : مزاح وبأ لاقو

 .« الوئسُم ادعو » : هلوق كلذف . انتدعو

 ىف ىلاعت ركذ امك « ةنجلا لهأ لاح ىلع هيبنتلا مث « رانلا ركذ نم ةروسلا هذه ىف ماقملا اذهو

 غلا 07 ىف ناطيَشلا ىراجأ ذِإ

 . «هلثم» : | یف (۲) . ٤ الب ۵ : | اف ىف(١)

 . ( 519/5) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيبلا (۳)
 )٤( ه ةيقشألا ءالؤه نم » : ! ىف (0) . « اذهأ » : أ ىف .  ) )5أ ىف : ١ ظيغتو « .

 )۷( رشب 2 :أءاف یف (۸) . أ ‹ ف نم ةدايز ٤ . ) )9ادبأ ًامئاد » : ف ىف « .



 ۹ لے 0۹2 ۷ تانالا ناق رفا ةو نفداسلا لا

a Eمأ الرث ريخ كلذ : لاق مث 5 « روبحلاو ةرضنلا نم اهيف امو « ةنجلا لهآ  

 سوعءر هناك اھعلط . ميلا لس ىف ل سال نيملاظلل ةنتف اهانلَعج اإ . موُكزلا ةرجش

 ىلإل مهعجرم نإ مث . ميمح نم ابوشأ اًيَلع مه نإ م . نوطبلا اهنم نوئلامق اهنم نولكآل مهن. نيطايشلا

 .[ال0 6 تافاصلا ]4 نوعرهي مهراَثآ ىلع مه . نيلاض مهءابآ اوفا مهنِإ . ميحجلا

 .o يمس ن رله 0 ص

 اوُلض مه مَا ءالؤه يدابع متلَلضَأ متنأأ لوقيف هللا نود نم نودبعي امو مهرشحن مويو ظ
 ه 0 e سا سلم

 مهتعتم نكلو ءايلوأ نم كنود نم دخ نأ انَل يغبني ناك ام كتاحبس اوُلاَف © 09 ليبسلا

 مد ص سا 000 0 مسا سا

 نوعيطتست امف نولوقت ت امب مكوبذك دقف 0 اروب اموق اوناكو ركدللا اوسن ىّتح مهءابآو

 . 4 © اريبك اًباَذَع هقذن مُكَم ملظی نمو ارصن الو افرص

 نم « هللا نود نم اودبع نم مهتدابع ىف رافكلا عيرقت نم ةمايقلا موي عَقِب امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 « ىسيع : دهاجم لاق ««هّللا نود نم نودبعي امو )١( مهرشحت مويو)» : لاقف «٠ مهريغو ةكئالملا

 كرابت برلا لوقيف : ىأ « ليبسلا اوُلَض مه مأ ءالؤه يدابع متلّلضَأ متنأأ لوقيف .٠ ةكئالملاو « ريّزعلاو

 ءاقلت نم مکودبغ مه مأ ¢ , ینود نم مكتدابع ىلإ ءالؤه متوعد متنأأ )۲( ] نيدوبعملل 1 ىلاعتو

 تلُق تنأأ ميرم نبا ىسيع اي هللا لاق ذِإو ١ : ىلع هلل واق ربل كلا رودرا ف « مهسفنأ
 سس مرو و و

 دقف هتاف تنك نإ قحب يل سيل ام لوقأ نأ يل نوكي ام كناحبس لاق هللا نود نم ِنيِهلِإ يمأو ينوذخُتا سال

 ةيآلا رخخآ ىلإ « 420 مهل تلف ام. بويا مَع تنأ كنإ كسْفن يف ام مَعَ الو يسقت يف ام مّلعت ةتملع
 اوُلاَق »>: ةمايقلا موي نودوبعملا هب بيجي امع ًاربخم ىلاعت لاق اذهلو ؛ [ ١١١ 11 : ةدئاملا ]
 ذختن :١ هلوق نم « نونلا ٠ حتفب نورثكالا أرق 4ءايلوأ نم كنود نم دخ نأ اَنَل يغبني ناك ام كتاحبس

 ام نحنف « مهالو نحن ال . كاوس ادحأ اودبعي نأ مهلك قئالخلل سيل : ىأ « ءايلوأ نم كنود نم

 مهنم ءآرب نحنو و الو انرمأ ريغ نم مهسفنأ ءاقلت نم ih اولاق مه لب < كلذ ىلإ مهانوعد

 . نودبعي اوناك مکا ءالؤهأ ةحئالَملل لوقت من اعيمج مهرشحت موو 3: لاحت لاق امك مهتداع نمو

 .[ ١٠ : ابس ]4 ًنونمؤم 20 مهب مُهرتكَأ نجلا نودبعي اوثاك لب مهنود نم ايو تنأ كناحبس اولا
 يع انإف اندي نأ لحال ىع ام : ىأ « ءاّيلوأ نم كنود نم َدَخَتن نأ اَنَل ىغَبتي ناک ام: نورا اركز

 . ىلوألا نم ىنعملا ةبيرق ىهو . كيلإ ءارقف كل
 مهيلإ هتلزنأ ام اوسن : ىأ « ركذلا اوست ىتح رمعلا مهيلع لاط : ىأ ( مهءابآو مهتعتم نكلو ل

 كلل كيرش ال كذحو كندا ىلإ ةوعدلا نم « كشر ةئبلا لغ

 . أ نم ةدايز () . ٩ مهرشحی ۵ : ف ىف (۱)

 . 4 يجون انف مهيف تد ام اديه مهل تو ميرو ير هللا ودعا نأ هب ينترمأ امألإ ل: 1 « ف ىف اهدعب (۲)
 . باوصلا وهو ءأ نم تبثملاو ٩ هب ١ : ه ىف (6) . « اولعف » : أ ىف (5)



 ( 7٠١ ) ةيآلا:ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا 0.١

 : ىرهزلا نع كلامو « ىرصبلا نسحلا لاقو . ىكله ىأ : سابع نبا لاق : (اروب اموق اوناكو»
 : ملسأ نيح ىرعبزلا نبا لاقو . مهيف ريخ ال ىأ

 ES هار يناس نإ كيما لور“ اي

 tS , لات لاق امك « يلد لإ مکرر ادر مطل كلو دی

 5 286: O ن دا

 الو مهنع باذعلا فرص ىلع نوردقي ال : ىأ 4 ارصن الو فرص نوعيطتست ( امف : هلوقو

 .( اريبك اباذع هقذن » « هللاب كرشي : ىأ« مکنَم ملظي نمو » ٠ ‹ مهسفنأل راصتنالا

 انْلعَجَو قاوسألا يف نوشميو ماَعَّطلا نولكأيل مه د الإ نيلسرملا نم كَلبق انلسرأ امو:

 . 4 © يصب كلير تاكو نوربصتأ ةف ضبا مكضعب

 ‹ ماعطلا نولكأي اوناك مهنأ : نيمدقتملا لسرلا نم هثعب نم عيمج نع اربخم ىلاعت لوقي

 مهلاحل فانمب كلذ سيلو « ةراجتلاو بسكتلل : ىأ 4 قاوسألا يف نوشميو » هب ىذغتلا ىلإ نوجاتحيو

 ‹ ةلضافلا لاوقألاو « ةليمجلا تافصلاو « ةنسحلا تامسلا نم مهل لعج هللا نإف ؟ مهبصنمو

 3 ميلس بل ىذ لك هب لدتسي ام .279 [ ةرهاقلا ] ةلدألاو < ةرهابلا قراوخلاو « ةلماكلا لامعألاو

 هلوق ةميركلا ةيآلا هذه ريظنو . لجو زع هللا نم هب اوؤاج ام قدص ىلع ‹ ةميقتسم ةريصبو

 مهام امو « [ ٠١4 : فسوي ] © ىَرُقلا لأ نم مهل حو الاجر لإ كلْبَق نم اَنلَسَْأ او: ىلاعت
 .[4: ءايبثألا ] 4 نيدلاخ اوُناَك امو ماعلا وُ ل ادسج

 انولبو <« ضعبب مكضعب انريتخا : یا 4 نوربصتأ ةنثف ضعبل مكضعب انلعجو $: هلوقو

 نأ قحتسي نمب : ىأ  اريصب كبر ناكو نوربصتأ ل: لاق اذهلو ؛ ىصعي نمم عيطي نم ملعنل «ضعبب
 نأ قحتسي نمو « [ ١74 : ماعنألا ]4 هتلاسر لعجي ثيح ممَلعَأ هللا : ىلاعت لاق امك « هيلإ ىحوي
 . كلذ قحتسي ال نمو « هب مهلسرأ امل هللا هيدهي

 ول : هللا لوقي : لاق  نوربصتأ ةنتف ضعبل مكضعب انلعجو ١ : هلوق ىف قاحسإ نب دمحم لاقو
 ‹ مهب دابعلا ىلتبأ نأ تدرأ دق ىتكلو . تلعفل « نوفلاخي الف ىلسر عم ايندلا لعجأ نأ تئش

 )١( أ نم ةداير () . أطخ وهو « الف » : آ ىف (۲) . « مكب وبرقي » : ! ىف .



 ا )۲١ -٤( تايآلا:ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 مهب ٩ مهيلتبأو

 بهذلا لابج ىعم هللا ىرجأل تعش ول » : 6 هللا لوسر نع دنسملا ىفو . ( « كب لتبمو كيلتبم ىنإ : هللا لوقي » : إب هللا لوسر نع « رامح نب ضايع نع ملسم حيحص ىفو
 ًادبع وأ اكلم ًايبن نوكي نأ نيب ريخ - مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هنأ حيحصلا ىفو « « ةضفلاو
 . الوسر ًادبع نوكي نأ راتخاف « الوسر

 يف اوربکتسا دق نير یر وأ ةكئالملا الع لزنأ الو انءاقل نوجری ال نیلا لاقو ل
o ©ت ر ور مر جوو  

 رجح نولوقيو نيمرجملل دموي ئرشب ال ةكئالملا نوري موي 69 اريبك اوتع اوتعو مهسفنأ
 مو يدم همه ھو - يت لمد ريب

 دموي ةئجْلا باحصأ © اروم ءاَه ُهاَلعجَف لمع نم اوُنمَع ام ىلإ انمدقو 69 اًروُجْحُم

 . 6 2 اليقم نسحأو ارقتسم ريخ

 E مهلوق یف مهدانعو ¢ مهرفك ىف رافكلا تنعت نع اربخم ىلاعت لوقي

 ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت مهنع نع ربخأ امك « ءايبنألا ىلع «) رن امك ةلاسرلاب : ىأ 4 ةكئالملا
 يدار نوكي نأ لمتحيو CTE : ماعنالا ] هللا سر يتوأ ام لثم ئتؤن ىتح نمت نأ اولاق )

 وأ: 0 مهلوقك « هللا لوسر ًادمحم نأ انوربخيف « انايع مهارئف  ةكئالملا انيَلع لزنأ الو ) : انهاه
 اذهلو ؛ © ناحبس » ةروس يک هر مدع كفوا ] ۲ : ءارسإلا ]4 اليبق ةكئالملاو هّللاب يت

 لاق دقو . ,«اريبك اوتع اوتعو مهسفنأ يف اوربكتسا دقل : ىلاعت هللا لاق اذهلو؛ 4 انبر ئرت وأ :(لاق
 اوُناَك ام البف ءيش لک مھیلع انرشحو ىتوملا مهملَكو ةكئالملا مهيلإ اتلزت اَننَأ ولو : ىلاعت 27 [هللا]

 SD : ماعنألا ] ( نولهجي مهرنكأ نكأو هللا ءاشي نأ ًالإ اونمؤيل

 نوري ال مه : ىأ  اروجحم ارجح نولوقيو نيمرجملل ذئموي ئرشب ال ةكئالملا نوري موي » : هلوقو
 تقو ىلع قدصي كلذو « مهل ذئموي ىرشب ال ةكئالملا نوري موي لب « مهل ريخ موي ىف ةكئالملا

 :٠ هحور جورج دنع فاكلا ةكئالملا لوقتف 34 رابجلا بضغو ¢ رانلاب ةكئالملا مهرشبت نيح راضتحالا

 ىبأتف . مومحي نم لظو « ميِمَحو موس ىلإ ىجرخا « ثيبخلا دسجلا ىف ةثيبخلا سفنلا اهتيأ ىجرخا

 اورقك نيذّل ىثوتي ذإ ئرت ولو: ىلاعت هللا لاق امك « هنوبرضيف « ( ندبلا ىف قرفتتو جورخلا
 0 ذإ طرت ولو: ا : 1 : لافنألا ] .«ممرابدأر مههرجو تويرضي ةكئالملا

N TTةيآلا ا لاق 0 ؛[ 4 :  

 )١( مكيلتبأو ۵ : | ىف ٩ .

 . )۲۸٦٥( مقرب ملسم حيحص (۲)

 . أطخ وهو ٩ هيلع 2 : أ ىف (۳)

 .«اولاق» : | ٠ اف یف () . © مهلوقكو » : أ ءاف ىف )٥( .؛(لزت »:أىف(©

 . 2« دسجلا ١ : أ ىف (9) . « نيمرجملل » : أ ء ف ىف (۸) . أ ‹ ف نم ةدايز (۷)



 0525037 تالا ناقرفلا وس نالا ةا س س تح

 تقو ىف نينمؤملا لاح فالخب اذهو , « نيمرجملل ذئموي ىرشب ال ةكئالملا نوري موي : ركلا

 هلا انبر اولاق نيا نإ : ا و وکو ا

 مكؤايلوأ نحن . نودعوت متنك يبل ةنجلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخ الأ ةكئالمْلا هيلع لرتتت اوماقتسا م

 ( ميحر روفغ نم ًالزن . نوعدت ام اهيف مكلو مكسفنأ يهتشَت ام اهيف مكلو ةرخآلا يفو اًيندلا ةاّيحْلا يف

 .[ ١>-”3” :تلصف]

 اهتيأ ىجرخا :J نمؤملا حورل لوقت 7 ةكئالملا نأ ا بزاع نب ءاربلا نع حيحصلا ثيدحلا ىفو

 .' « ةابضغ ريغ ترو نايرَو حور ىلإ ىجرخا « هنيرمعت تنك « بيطلا دسجلا ىف ١2)ةبيطلا سفنلا

 تباَّثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبقي : ا ىلاعت هلوق دنع , )¢ ميهاربإ » ةروس ىف ثيدحلا مدقت دقو

 . [ ۲۷ : ميهاربإ 1 ءاشي ام هللا لعقيو نيملاقلا هللا لضيو ةرخآلا يفو ايندا ةاّيحْلا يف

 « دهاجم هلاق . ةمايقلا موي : ىنعي (ةكئالملا نوري موي »9: هلوقب دارملا لب : نورخآ لاقو
 . امهريغو ؛ كاحضلاو

 ىلجتت داعملا مويو تامملا موي نيمويلا نيذه ىف ةكئالملا نإف ¢ مدقت ام نيبو اذه نيب ةافانم الو

 الف « نارسخلاو ةبيخلاب نيرفاكلا ربختو « ناوضرلاو ةمحرلاب نينمؤملا رشبتف « نيرفاكللو نينمؤملل

 ‹ هّمسل امإ فرصتلا هعنم اذإ « نالف ىلع ىضاقلا رجح : لاقي هنمو « عنملا : « رجحلا » لصأو

 نأ فاوطلا عنمي هنأل ؛ مارحلا تيبلا دنع « رجحلا » ىمس هنمو . كلذ وحن وأ « رغص وأ « سلف وأ

 ىطاعت نع هبحاص عني هنأل ۽ () « رجح » لقعلل لاقي هنمو : هئارو نم فاطي امنإو 3 (9 هيف اوفوطي

 . قيلي ال ام

 « ةمركعو « دهاجم لوق اذه . ةكئالملا ىلع دئاع «نولوقيو »8 : هلوق ىف ريمضلا نأ ضرغلاو
 + دحاو ريغ يصحو + ”قتافازكلا ءاظعو“ ٠ ىفوعلا ةطعو + ةدانقو < نسا ةاحضلاو

e 

 "توقا هب شيب اب رش ن ارم مارح دق ( رجم ارج ترار ا

 وأ ةلزان مهدحأب لزن اذإ اوناك برعلا نأ ا ۽ ةكئالملا نم نوو : أ 2 4 ةكئالملا

 .« اروجحُم ارجح» : نولوقي ( [ةدش

 . © ةنئمطملا ٠ | : ١ ف ىف )١(

 ۷ : ةيآلا دنع (۲)

 . ٤ رجح ۲ : أ ىف () . ٤ هب 9 : ف یف (۳)

 )٥( یربطلا ريسفت )۲/۱۹( .

 )( ف نم ةدايز <



 )۲١_۲٤( ______ ٣ تايآلا :ناقرفلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 دق اميسالو « ديعب ةيآلا ىف قايسلا ىلإ ةبسنلاب هنكلو  هجوو ذخأم هل ناك نإو  لوقلا اذهو

 ارجح » : رز ىف ل507 تاج نع « حجت ىبأ نبا ىور دق نكلو . هفالخ ىلع روهمجلا صن

 ىبأ نبا ةياور ىف نكلو . جيرج نبا ,هرکذ رم دارأ هنأ )٩ لمتحيف . ًاذاعم ًاذوع : ىأ 4 اروجحم

 ةكئالملا « ًاذاعم ًاذوع :(۳ [ ىأ] 4 اروجحم ارجحإ : لاق هنأ دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا نع 0

 . ملعأ «0هللاف . هلوُقت
 نيح « ةمايقلا موي اذهو : اوه اعف لمع نم اوأمع ام ىلإ ادو : ىلاعت هلوقو

 - لامعألا نم نيكرشملا ءالؤهل لصحتي ال هنأ ربخأف « رشو ريخ نم هولمع ام ىلع دابعلا هّللا بساحي

 امإو « اهيف صالخإلا امإ « ىعرشلا طرشلا تدقف اهنأل كلذو ؛ ءىش - مهل ةاجنم اهنأ اونظ ىتلا

 ال رافكلا لامعأف . لطاب وهف « ةيضرملا ةعيرشلا ىلعو اصلاخ نوكي ال لمع لكف . هللا عرشل ةعباتملا

 لاق اذهلو ؛ ذئنيح لوبقلا نم دعبأ نوكتف « اعم امهعمجت دقو ‹ نيذه نم دحاو نم ولخت

 . 4 اوم ءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ اتمدقو ل : ىلاعت

 . اندمع : ىأ 4 انمدقو ) : ىروثلاو ‹ دهاجم لاق

 . هيلع انيتأ : لوقي مهضعبو . اندمع : ( انمدق ) : ىدسلا لاقو

 «ىلع نع « ثراحلا نع « قاحسإ ىبأ نع « يروثلا نايفس لاق : 4 ارو ءابه هاتلعجف ل : هلوقو

 1 وكلا قام اذإ سمشلا عاعش : لاق « 4 اروثُم ءابه (9 [ هاتلعجف ]9 : هلوق ىف « هنع هللا ىضر

 ديعسو « ةمركعو « دهاجمو « سابع نبا نع هلثم یورو . ىلع نع هجولا اذه ريغ نم ىور اذكو

 ةوك ىف عاعشلا وه : ىرصبلا نسحلا لاق اذكو . مهريغو «كاحضلاو 3 نالا 2 0 نبا

 . عطتسي مل هيلع ضبقي بهذ ولو « 2 مهدحأ

 . قارهملا ءاملا وه : لاق «اروشُم ءابه» : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ءابهلا : لاق (اروثنم ءابه ل : ىلع نع <« ثراحلا نع <« قاحسإ ىبأ نع « صوحألا وبأ لاقو

 .ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هلاقو « كاحضلاو « اضيأ سابع نبا نع هلثم ىورو باودلا 20 جهر

 كلذ وهف ؟ حيرلا © هترذ اذإ رجشلا سيبي تيأر امأ : لاق (اروغنم ءابه ا : هلوق ىف ةداتق لاقو

 . قرولا

 . دامرلا ءابهلا نإو : لاق 7 ديبع

 ¢ ءىش اهنأ اودقتعا الامعأ اولمع مهنأ كلذو 2 ةيآلا نومضم ىلع ةيبنتلا لاوق ةألا هذه لصاحو

 . ةيلكلاب ءىشال اهنإ اذإ < ادحأ ملظي الو روجي ال ىذلا لدعلا ۳ ميكحلا كلملا ىلع تضرع املف

 لاق: ادق اکل ف نك هياط هه دق ذل "اللا قرا ولا فاق لا كلذ: ف تغفر

 . أ ٠ ف نم ةدايز )٤( . « هللاو » : آ ىف (۳) . أ نم ةدايز (۲) . ٩ لمحيف » :أ « ف یف )١(

 . ٩ هترذأ » : أ ىف (۷) . ٩ جهو 2 : أ « ف ىف (5) . ٩ مكلحأ ١ : | « ف ىف (0)

 . ٩ مكحلا » : ف ىف (9) . ( ىلعي نب ديبع » : آ یف (۸)



 اوُبسك امم نوردقي أل فصاع موي يف حيل هب تدَعشا دامرك ملمع مهرب اورفك نيذلا لغم : ىلاعت هللا

 اولطْبت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي) : ىلاعت لاقو « [ 18 : ميهاربإ ] 4 ديعبلا لالضلا وه كلذ ءيش ىلع
 هيلع ناوفص ٍلَدمَك هلثمف ٍرخآلا ويلا هللاب نمؤي الو سائلا ءار هلام قفني يدّلاك ئذألاو ٍنَملاب مكتاقدص
 لاقو « [ 4 : ةرقبلا ] 4 اوبسك اَمَم ءيش ىلع نوردقي ال ادلص هکرتف لباو هباصأق بارت
 4 ايش هدجي مل ةءاج اذإ ئّتح ءام نامّظلا هبسحي ةعيقب بارسك مهلامعأ اک نيذّلاوإ : ىلاعت

 . ةنملاو دمحلا هّللو « كلذ ريسفت ىلع مالكلا معو . [۳۹ :رونلا]

 راَثلا باحصأ يوتسي ال » ةمايقلا موي : ىأ «اليقُم نسحأو ارقتسم ريخ ذوي ةنجلا باحصأ) : هلوقو

 ىلإ نوريصي ةنجلا لهأ )2١ نأل كلذو «[ ٠ : رشحلا ] «نوُرئافلا مه َةنجْلا باحصأ ةّنجْلا باَحصأَو

 نيدلاخإ» « ماقملا بيط « رظنملا نسح « نيمأ ماقم ىف مهف « تانمآلا تافرغلاو « تايلاعلا تاجردلا
 «تاالفاسلا تاكردلا ىلإ نوريصي ٍ,رانلا ٍلهأو «[ ۷١ : ناقرفلا ] (اماقمو ارقتسم تنسح اهیف

alىأ [55 :ناقرفلا] 4 اماقمو رقتسم تءاس اَهْنِإ ) « تابوقعلاو باذعلا عاونأو « تاعباتتملا : 
 نسحأو ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ» : لاق اذهلو ؛ اماقم ليقملا ٠ سئبو ارظنم لزنملا سئب

 فالخب « 29 هيلإ اوراص ام ىلإ اوراصو ءاولان ام اولان « ةلبقتملا لامعألا نم ه هولمع اب : ىأ (الیقم

 لاحب - ىلاعت - هَ « رانلا نم ةاجنلاو ةنجلا لوخد مهل ىضتقي دحاو لمع مهل سيل هنإف رانلا لهأ
 يو f ههه

 ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ» : لاقف « ةيلكلاب مهدنع ريخ ال هنأو « ءايقشألا لاج ىلع ءاذعسلا

 . «اليقم نسحأو
 « نيعلا روحلا عم ةرسألا ىلع هّللا ءايلوأ ليقيف « ةوحض ىه امنإ : سابع نبا نع « كاحضلا لاق

 . نينرقم نيطايشلا عم هللا ءادعأ ليقيو

 لهأو « ةنجلا ىف ةنجلا لهأ ليقيف « راهنلا فصن باسحلا نم هللا غرفي : ريبج نب ديعس لاقو

 .«اليقم نسحأو ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ ) : ىلاعت هللا لاق « رانلا ىف رانلا

 ةعاسلا ىه: رانلا رانلا لهأو « ةنجلا ةنجلا لهأ اهيف لخدي ىتلا ةعاسلا فرعأل ىنإ : ةمركع لاقو
 لهأ فرصنيف « ةلوليقلل مهيلهأ ىلإ سانلا بلقنا اذإ « ربكألا ىحضلا عافترا دنع ايندلا ىف نوكت ىتلا
 ل و تناكف « ةنجلا (5) [ ىلإ مهب , قلطنيف ةنجلا ] لهأ امأو « رانلا ىلإ رانلا

 ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ» : 2 كلذو« مهلك ١ [ كلذ ] مهعبشأف <« توح دبك اومعطأو

 .«اليقم نسحأو
 3 لاق هنأ « دوعسم نب هللا دبع نع « ةديبع ىبأ نع « لاهنملا نع « ةرسيم نع « نايفس لاقو

 (اليقم نسحأو اًرقتسُم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ ل : أرق مث ءالؤهو ءالؤه ليقيا ىتح راهنلا فصتني
 :W]. تافاصلا ]  ميحجلا ىلإل مهعجرم نإ مث» :أ

 . © اوراص هيلإ ام ىلإ اوراصو » : ف ىف (۳) . «وأ » : ف ىف (0 . «نأ ١ :أىف(١)

 .أ ٠ ف نم ةدايز )»0%



 و ا تت بي ا ۹ 16) تايآلا + ناقرفلا' ةروتس- نمذاسلا ولا

 : لاق 4اليقم نسحأو ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ ظ : هلوق ىف سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 تالا كلدو + ةدعاو 'ةضرع ی ىلع او رع ا ذاكرا« هنا نم ةقرخلا ىف یف اولاق

 ىلإ بلقنيو . اريسي اباسح بساحي فوسف . هنيميب هباتك يتوأ نم امأَف : ىلاعت هلوق لثم وهو « ريسبلا

 .[ة- الإ قاقشنالا ] 4 ارورسم هلهأ

 لاق الزنمو ىوأم : ىأ 4 اليقم نسحأو ارقتسم ريخ دموي ةّنجْلا باحصأ ط : هلوق ىف ةداتق لاقو
 - ايندلا ىف ( اكلم ناك امهدحأ « نيلجرب ةمايقلا موي ءاجي :لاق هنأ زرحم نب ناوفص ثّدَحو : ةداتق

 بحاص ناك رخآلاو . رانلا ىلإ هب رمؤيف اريخ لمعي مل « دبع اذإف « بساحيف ضايبلاو ة ةرمحلا ىلإ

 قدص : لوقيف . هب ىنبساحتف ءىش نم ىنتيطعأ ام « براي : لوقيف بساحيف « ايندلا ىف ءاسك

 او + يناثلا © بيحان ىعديا ملاذ هللا ءاش ام ناكرتي مث « ةنجلا ىلإ هب رمؤيف . هولسرأف «ىدبع

 مث . دع : هل () لاقيف . ليقم رش : لوقيف ؟ تدجو فيك : هل لاقيف « ءادوسلا 0 ةمّمحلا لثم

 ريخ « بر : لوقيف ؟ تدجو فيك : هل لاقيف « ردبلا ةليل رمقلا لثم وه اذإف « ةنجلا بحاصب ىعدي
 . اهلك متاح ىبأ نبا اهاور . دع : هل لاقيف . ليقم

 (۷ اديعس نأ « ثراحلا نب ورمع انأبنأ « بهو نبا انأبنأ « سنوي ىنثدح : ريرج نبا لاقو

E Eبورغ ىلإ رصعلا نيب امك نوكي ىتح ۸ » نمؤملا ىلع رصقي ةمايقلا موي نأ :  

 باحصأ» : ىلاعت هلوق ١ كلذو « سانلا نم غرفي ىتح ةنجلا ضاير ىف نوليقيل 6 ‹ سمشلا
 )1١( ٠ (اليقم اوا ريخ ذئموي ةنجلا

 نمحرلل قحلا ذئموي كلملا © ًاليزنت ةكئالَمْلا لنو مامغلاب ءامّسلا ققشت مويو
 هم هم و Sor س

 عم َتذَحُنا يل اي لوقي هيدي ىلع ملاّظلا ضعي موو ©0 اريسع نيرفاكلا ىلع اموي ناكو

 ذإ ب ركذلا نع يأ دق 00 ًاليلخ اتال دخن مل يتبل ىتليو اي 09 اليبس لوول

 .4 3 ًالوُدَح ناسنإلل ناَطْيَشلا ناكو ينءاج

 ءامسلا ٠١ قاقشنا اهنمف « ةميظعلا رومألا نم هيف نوكي امو « ةمايقلا موي لوه نع ىلاعت ربخي

 ةكئالم لوزنو « راصبألا رهبي ىذلا ميظعلا رونلا 2١ لّلظ وهو <« مامغلاب اهجارفناو اهرطفتو
 . ءاضقلا لصفل ىلاعتو كرابت برلا ءىجي مث . رشحملا ماقم ىف قئالخلاب نوطيحيف « ذئموي تاومسلا

 الا ماعلا نم لش ف ذللا تيان نا هور لعوا ىلاعت لاق امك اذهو : دهاجم لاق

 . [ 7٠١ : ةرقبلا 1 4 رومألا عج رت هللا ىَلإو رمألا يضقو

 )١( ةمحفلا » : | « ف ىف (5) . 4 بحاصب » : | ىف () . « كلم» :اىف(0) .؛ذإ» :أ!ىف © .

 )0( لاقف » : أ ىف ٩ . ) )7نينمؤملا » : أ ىف (6) . « ديعس » : أ ىف (۷) .«هدع9 : | « ف ىف « .

 )٩( كلذف » : أ اف ىف ٩ .

 . )0/١9( ىربطلا ريسفت (۱۰)

 « لظ » : | یف 0 . 4 قاقتشا » : أ ىف (۱۱)



 (۲۹ 2 78 ) تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزحلا لس سس سسس دك دود

 ىلع نع « ةملس نب دامح انثدح « لمَ انثدح « ثراحلا نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نب لاق

 مامغلاب ءامسلا ققشت مويو ل: ةيآلا هذه أرق هنأ « سابع نبا نع « نآرهم نب فسوي نع ١ ديز نبا

 نجلا « دحاو ديعص ىف () ةمايقلا موي قلخلا هللا عمجي : سابع نبا لاق 4 اليزنت ةكئالملا لزنو

 o لزنيف ¢ ايندلا ءامسلا قشنتف ةف ‹ قلخلا عيمجو ريطلاو عابسلاو مئاهبلاو سنإلاو

 ءامسلا قشنت وسل : قلخلا عيمجبو سنإلاو نجلاب نوطيحيف - 00 نم سس م 8

 ‹ ةغلاثلا ا ا ا
 ةكئالملاب نوطيحيف « قلخلا عيمج نمو ايندلا ءامسلاو ةيناثلا ءامسلا لهأ نم رثكأ مهو <« اهلهأ لزنيف

 ءامسلا قشنت ىتح « ءامس لك كلذك مث . قلخلا عيمجبو سنإلاو نجلابو «٠ مهلبق اولزن نيذلا

 عيمج نمو سنإلاو نجلا نمو تاومسلا لهأ نم مهلبق لزن نمم رثكأ مهو اهلهأ لزنيف «ةعباسلا
 ,قلخلا عيمجو سنإلاو نجلابو 3 تاومسلا لهأ نم مهلبق اولزن نيذلا ةكئالملاب )0( نوطيحيف ,قلخلا

 عبسلا تاومسلا لهأ نم رثكأ مهو < نويبوركلا هلوحو ¢ مامغلا نم للظ ىف لجو زع انير لزنيو

 حيبستلاب لجز مهل < شرعلا تحت مهو « انقلا بعكأك نورق مهل « قلخلا عيمجو نجلاو ٠ سنإلا

 امو « ماع ةتامسمخ ةريسم هبعك ىلإ مهدحأ مدق صمخإ نيب ام «لجو زع هلل سيدقتلاو © ليلهتلاو

 نيب امو ماع ةئامسمخ ةريسم ( هتزجح ىلإ هتبكر نيب امو « ماع ةئامسمخ ةريسم «5) هتبكر ىلإ هبعك نيب

 .ماع ةئامسمخ ةريسم طرقلا عضوم ىلإ هتوقرت نيب امو ماع ةئامسمخ ةريسم هتوقرت ىلإ 20١ هتزجح

 . قايسلا اذهب متاح ىبأ نبا هاور اذكه « 22١ هتبنجم منهجو « ماع ةئامسمخ ةريسم كلذ قوف امو

 نع « ةلاضف نب كرابم نع « جاجحلا ىنثدح « نيسحلا انثدح « مساقلا انثدح : ريرج نبا لاقو

 اذإ ءامسلا هذه نإ : لوقي سابع نبا عمس هنأ « نآرهم نب فسوي نع « ناعدج نب ديز نب ىلع

 « ةيناثلا ءامسلا قشنت مث . تأ وهوا يي مل: نولوقيف © ار اج + ضرلالا لهأ لزتيف يزال

SDو ا  Eةعباسلا ء 1  RS 

Eيا  lG 

 نيب هسأر عضاو مهنم كلم لكو « هبحاص هجو لمأتي مل مهنم كلم لكو : لاق . ةنس نيعبس ةريسم

 قوف شرعلاو « ٠۶ ءاّبقلا هنأك طوسبم ءىش مهسوؤر ىلعو . سودقلا كلملا ناحبس : لوقي هييدث

 . كلذ

 )١( ف ىف (۲) . “ ةمايقلا موي مهلك قلخلا ىلاعت هللا عمجي » : أ « ف ىف ٠ | : » ف ىف (۳) . « قلخلا ٠ قئالخلا» : أ « .

 6« سنإلاو » : أ ءاف ىف ( . ٩ نوطحيف » : أ ىف (5) . 58 / © روثنملا ردلاو ٠ أ ٠ ف نم ةدايز (5)
 . ٩ هتبنرأ ١ : أ ءاف ىف ( ١ ٠١ 9) . 4 هيتبكر ١ : أ ىف (۸) 4 ديستلاو ليلهتلاب » : | ء ف ىف (۷)

 . ىربطلاو « أ ءاف نم ةدايز (۱۲) : 4 جم 4 1 ىقو ةةظ وقتما لغ فه ىف (10)

 « ءافقلا » : أ ىف ٩ . )۱٤( لزنيف » : أ ءف ىف (5



 1 ول تس بت سف ا 262:58: كايآلا: كاقرفلا' ةووس + نذاسلا عونا

 ةراكن ابلاغ هتاقايس ىفو « فعض هيفو « ناعدج نب ديز نب ىلع ىلع هرادمف « فقو مث

 3 ملعأ هللاو )2 اذه نم بيرق )١( روهشملا روصلا ثيدح ىف درو دقو . ةديدش

 ىلع كلملاو . ةيهاو ذئموي يهف ءامسلا تّقشناو . ةعقاولا تعقو ذئمويف ) : ىلاعت ٠ [ هللا ] لاق دقو

 E اجب ASC مسرب ميلف كير لع خير امنع

 .هنع ريرج نبا هاور « كتردق دعب كوفع ىلع دمحلا كل ‹« كدمحبو مهللا كناحبس : نولوقي ةعبرأو

 تصخش « مهقوف نم مهيلع طبهي شرعلا ىلإ ضرألا لهأ رظن اذإ : هللا دبع نب ركب وبأ لاقو

 . مهرجانح ىلإ مهرودص نم اهرم نم مهبولق تراطو « مهفاوجأ ىف مهآلك تقجرو « مهراصبأ هيلإ

 «ليلجلادبع نع « ناميلس نب رمتعم انثدح « نيسحلا انثدح « مساقلا انثدح : ريرج نبا لاقو

 فلأ نوعبس هقلخ نيبو هنيبو طبهي نيح هللا طبهي : لاق ورمع نب هللا دبع نع « مزاح ىبأ نع

 . بولقلا  هنم علخنت اتوص ةملظلا كلت ىف ءاملا توصيف « ةملظلاو رونلا اهنم « باجح

 . ملعأ هّللاو « نيتلمازلا نم هلعلو « همالك نم ورمع نب هّللا دبع ٠7 ىلع فوقوم اذهو

 : ىلاعت لاق امك « (اريسع نيرفاكلا ىَلع امي ناكو نمحّرلل قحا ذئموَي كْلمْلا » : ىلاعت هلوقو
 «هنيميب تاومسلا ىوطي هللا نإ ٠ :حيحصلا ىفو . [ ٠١ : رفاغ ] كراَهَقْلا دحاوما هلل ميلا كلما نمل ظ
 ؟نورابجلا نيأ ؟ ضرألا كولم نيأ « نايدلا انأ « كلملا انأ : لوقي مث « ىرخألا هديب نيضرألا ذخأيو
 . 200 « نوربكتملا نيأ

 امك « لصف ءاضقو لدع موي هنأل ؛ ًابعص ًاديدش : ىأ « اريسع نیرفاکلا ىلع اموی تاكو ط : هلوقو

 - ۸: رثدملا] «ريسي ريغ نيرفاكلا ىَلَع . ريسع موي ذئموي كلَذَف ء( 00[ روقاتلا يف رقن اَذِإَف] :  ىلاعت لاق
JDOم دعو  

 زفلا مهنزحي ال ١ :ىلاعت لاق امكف نونمؤملا امأو . مويلا كلذ ىف نيرفاكلا لاح اذهف ٠ [ ٠
 . ٠١[ : ءايبنألا ] 4 تودعوت متنك يذّلا مكموي اذه ةكئالملا مهاّقلتتو ربكألا

 ىبأ نع « جارد انثدح « ةعيهل نبا انثدح « ىسوم نب 29 نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 A ام: 4 ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ©: هللا لوسر اي : ليق: لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع < مثيهلا

 نوكي ىتح نمؤملا ىلع ففخيل هنإ « هديب ىسفن ىذلاو » : ةي هللا لوسر لاقف ؟ مويلا اذه لوطأ

 . ماعنألا ةروس نم الا“ : ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا مدقت (۱)

 . ٤ نع ۲ : | ‹ ف ىف )٤( . «هل» : أ . ف یف (۳) . أ ‹ ف نم ةدايز (۲)

 . « نايدلا انأ » : هيف سيلو « هنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۷۸۸) مقرب ملسم حيحص (5)

 .ة؛ امو ۶ : | « ف یف (۸) . « نيسح ۵ : أ ‹ ف ىف (۷) . ‹  ف نم ةدايز (0)



 :١© 6 "+ ) ناييآلا :ناقرفلا ةروس دالا علا | خو ل حبا

 م11 كدا يل E دام نع هيلع حا

 0 اليس لولا عم م تالا يتبل اي لوقي هندي نع ملاقلا ضعي مريو ) : هلوقو

 ل ا ا
 . افسأو ةرسح

 , ملاظ لك ىف ةماع اهنإف « ءايقشألا نم هريغ وأ طيعم ىبأ نب ةبقع ىف اهلوزن ببس ناك ءاوسو

 اًنعطأ اّنِإ انّيو اولاقو . الوسّرلا انعَطأو هللا اعط ايلا نولوقي راتلا يف مههوجو بّلقت موي ل: ىلاعت لاق امك

 E بازحألا ] (اريبك اعل مهنعلاو باَذَعْلا نم نيقعض مهتآ اتر . اليبسلا اَنوُلْضََف انءاربكو انتداس

 دورا یتا يابا ري لا

 و اجو ا دام هوك 2 حر تاو نان ورش ل

 . امهريغ

 هللا لاق « ىلإ هغولب دعب : ىأ 4 ينءاج ذإ دعب © [ نآرقلا وهو ] (ركذلا نع ينأضأ دقل ل
 ىف هلمعتسيو « هنع هفرصيو « قحلا نع هلذخي : ىأ  الوذخ ناسنإلل ناَطيَشلا ناكو ) : ىلاعت

 . هيلإ هوعديو « لطابلا

 لكل اتاعج كلذكو 60 اروجهم نآرقلا اَذه اوُدَحَتا يموق نإ بَ اي لوسرلا لاقو»

 .4 © اريصتو ايداه كّبرب ئفكو نيمرجملا نم م اودع يبن

 موي ىلإ امئاد هيلع ©) همالسو هللا تاولص - © دمحم هبينو هلوسر نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نوغصي ال اوناك نيكرشملا نأ كلذو «( اروجهم نآرقلا اذه اوذختا يموق نإ بر اي : لاق هنأ  نيدلا

 مكّلعل هيف اوغلو نآرقلا اذهل اوعمست ال اورقك نيذلا لاقو : ىلاعت لاق امك « () هنوعمسي الو نآرقلل

 ال ىتح « هريغ ىف مالكلاو طغللا اورثكأ نآرقلا مهيلع ىلت اذإ اوناكو « [ 7١ : تلصف ] 4 نوبلغت

 هقيدصتو هب ناميإلا () [ كرتو « هنارجه نم اضيأ هظفحو هملع ] كرتو « هنارجه نم اذهف . هوعمسي
 نم هرجاوز بانتجاو هرماوأ لاثتماو هب لمعلا كرتو « هنارجه نم همهفتو هربدت كرتو « هنارجه نم

 نم ةذوخأم ةقيرط وأ مالك وأ وهل وأ ءانغ وأ لوق وأ رعش نم - هريغ ىلإ هنع لودعلاو « هنارجه

 انلمعتسيو ءهطخسي امم انصّلخي نأ « ءاشي ام ىلع رداقلا َنانملا ميركلا هللا لأسنف « هنارجه نم - هريغ
 ىذلا هجولا ىلع « راهنلا فارطأو ليللا ءانآ هاضتقمب مايقلاو « همهفو هباتك ظفح نم « هيضري اميف

 )١( دنسملا )۳/  )۷١فيعض مثيهلا ىبأ نع جارد هدانسإ ىفو .

  )0لکو ۵ : |« ف یف ٩ . «نمل» : | ‹ ف ىف( . )٤ ف نم ةدايز ( ه ء ٠ دمحم » : | ىف (5) . أ 6 .

 ) )۷ف نم ةدايز (9) . « هنوعمتسي » : أ ىف (8) . “و » : | ءاف ىف « 1 .



 ۱۰۹ (*5 _ ۳۲) تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 باهو ميرك هنإ 3 هاضريو هبحي

 كموق ىف دمحم اي - كل لصح امك : ىأ (نيمرجملا نم م اودع يبن لكل انلعج كلذكو» : هلوقو
 (ةيمرحملا نم اودع ىبن لكل لعج هللا نأل ؛ نيضاملا ممألا ىف ناك كلذك « نآرقلا اورجه نيذلا نم
 سنإلا نيطايش اودع يبت لكل انلعج كلذكو ل : ىلاعت لاق امك مهرفكو مهلالض ىلإ سانلا نوعدي

 هيَلِإ ئغصتلو . نورتفي امو مهرذف هولعف ام كبر ءاش ولو ارورغ لوقلا فرو ضعب ىلإ مهضعب يحوي نجا
 كبلز ؛[ oY ١١7 : : ماعنألا ] « نوفرتقم مه ام اوفرتقيلو ةوضريلو ةرخآلاب نومي ال نيذلا ةدفأ

 نإف « هعبتاو هقدصو هباتكب نمآو « هلوسر عبتا نمل : ىأ 4 ًاريصتو ايداه كّبرب ئفكو : انهاه لاق

 نيالا نودصي اوناك نيكرشملا نأل 4«اريصنو ايداهإ : لاق امنإو . ةرخآلاو ايندلا ىف هرصانو هيداه هّللا

 انلعج كلذكو : لاق اذهلف ؛ نآرقلا ةقيرط مهتقيرط بلغتلو « هب دحأ ىدتهي الثل « نآرقلا عابتا نع

 .4 اًريصتو ايداه كرب ئفكو نيمرجملا نم اودع يبن لكل

 التر كداَوُق هب تبل كلذك ةدحاو ةلمج نآرقلا هيلع لّزن الول اورفك نيذّلا لاقو »

 ىلع َنوُرْشَحُي نيذلا 9 اريسْفت نسخو قحاب كاَْمج الإ لقمب كتوتأي الو 9 اليترت

 كد ا نو هو لع
 ةلمج هيلإ ىحوأ ىذلا باتكلا اذه هيلع لزنأ اله : ىأ 4 ةدحاو ةَلمج نآرقلا هيلع لزن الول ) : اولاق
 0 ةيهلإلا بتكلا نم اهريغو « روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاك « هلبق بتكلا تلزن امك « ةدحاو
 هيلإ جاتحي امو « ثداوحلاو مئاقولا بسجب ةنس نيرشعو ثالث ىف امجنم لزنأ امنإ هنأب كلذ نع هللا
 هاتلزنو ثكم ىلع سائلا ىلع هأرقتل هانقرف انارقو) : لاق امك هب نينمؤملا بولق ٠ تيبثتل ماكحألا نم
 .انييبت هانيبو : ةداتق لاق: « اليترت هانلترو كداؤف هب تبدل : لاق اذهلو ؛ [ ٠١5 : ءارسإلا ] 4اليزتت
 00 مدا لحرب

 م مص ساه دع

akماا الإ <  TTا ا نيبأو «  

 نآرقلا بيع هب نوسمتلي اب : ىأ «لّكمب كتوتأي الو» : سابع نبا نع «ريبج نب ديعس 09 لاق

 . مهباوجب هللا نم ليربج لزن الإ :ىأ 4 اريسفت نسحأو قحلاب كانئج الإ لوسرلاو
 ىحولا هيتأي ناك ثيح « (4) هيلع همالسو هللا تاولص « لوسرلا فرشل ؛ ريبك ءانتعا اذه ىف مث

 لازنإك نآرقلاب كلملا هيتأي ناك ةرم لكف « ارضحو ارفس « اراهنو اليل « ءاسمو احابص نآرقلاب هّللا نم
 نم هناوخإ رئاس نم ةناكم مظعأو « لجأو 20 ىلعأ ماقملا اذهف « ةمدقتملا بتكلا نم هلبق امم باتك
 تاولص « دمحمو « هللا هلزنأ باتك فرشأ نآرقلاف . نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص < ءايبنألا

 . ءانث » : ف ىف ©) . « مهانتج » : ! ىف (۲) . ٩ تبثيل » : | ىف (۱)
 . ؛ ىلعل » : أ ىف (0) . ٩ همالسو هيلع ١ : ف ىف )٤(



 6 _ 0 ( تايآلا: ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا مال لل سم لل ]ل

 ىلعألا الملا ىفف « اعم نيتفصلا نآرقلل ىلاعت هللا عمج دقو هّللا هلسرأ ىبن مظعأ « هيلع همالسو هللا

 امجنم ضرألا ىلإ كلذ دعب لزن مث « © ايندلا ءامس ىف ةزعلا تيب ىلإ ظوفحملا حوللا نم ةلمج لزنأ
 . ثداوحلاو عئاقولا بسحب

 « دواد انربخأ « نوراه نب ديزي انثدح « ناميلس نب دمحأ انربخأ : ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاق

 دعي ا يق ده: نلقلا هليل ىف اينذلا امن ىلإ ةلفج" نارقلا لون“ لاق سابع نبا نع « ةمركع نع

 انآرقو : هلوقو ,4 اريسفت نسحأو قحاب كانثج الإ لثمب كنوتأي الو ) : لاق « ةنس نيرشع ىف كلذ
 ٠[. ا الا عب

 ا ل ل ل : تافصلا حبقأو تالاحلا

 موي ههجو ىلع رفاكلا رشحي فيك « هللا لوسراي : لاق الجر نأ : سنأ نع . حيحصلا ىفو

 اذكهو . ©) « ةمايقلا موي ههجو ىلع هّيشمُي نأ رداق هيلجر ىلع هاشمأ ىذلا نإ » : لاقف ؟ ةمايقلا

 .«4) [ ملعأ هللاو ] « نيرسفملا نم دحاو ريغو « ةداتقو « نسحلاو « دهاجم لاق

 موقلا ىلإ ابهذا انَقَف ۳® اريزو نوره هاحأ هم انلعجو باتكلا ىسوم انیتآ دقلو ل

 مهاتلعجو مهاقرغأ لسرلا اوبك امل حون موقو 0 اريمد مهاد اتاياب اوُبذح نیل

 و 2 ت < مع

 كلذ نيب انورفو سرلا باحصأو ومنو اداعو 09 اميل اًباَدَع نيملاظل اندَتعأو ةيآ سال

 ترطمأ يتلا ةيرقلا ىلع اوتأ دقلو ©® اًريِبَت انت ًالكو لاقمألا هَل اتبرض ًالكو © اريثك

 .4 ى2 اروشن نوجري ال اوناك لب اهنوري اونوكي ملفأ ءوسلا رطم
 هموق ىكرشم نم « هيلع همالسو هللا تاولص « ًادمحم هلوسر بّذك نم ًادعوتم ىلاعت لوقي

 أدبف « هي نيبذكملا ةيضاملا ممألاب هلحأ امم « هباذع ميلأو هباقع نم مهرذحمو ‹ (°) هفلاخ نمو

 0 ارزآوم يبن : ىأ < 1 نوراه هاحخأ هعم لعجو هثعتبا هنأو « مالسلا هيلع « ىسوم ركذب

 ٠[. : دمحم ] 4اَهلاََمَأ نيرفاكللو مِهْيلع هللا رمد ل ف « هدونجو نوعرف امهبذكف « ًارصانو

 e ا ا ل

 اذهلو ؛ هنوبذكي اوناك مهنإف لوسر لك مهيلإ ثعب هللا نأ ضرف ولو « لوسرو لوسر نيب قرف ال ذإ

 الإ ةنس فلأ مهيف ثبل دقو « طقف حون الإ مهيلإ ثعبي ملو « 4 لسّرلا اوبذك اّمَل حون موقو» : لاق

 هللا مهقرغأ اذهلو . ليلق الإ هعم نمآ امف « همّقن مهرذحيو « هللا ىلإ مهوعدي « اماع نيسمخ

 )١( ايندلا ءامسلا نم » : أ ىف « .

 )۲( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا )١١۳۷۲( .

 8 (5805) مقرب ملسم حيحصو )٤۷٦۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۴)

 . « مهفلاخ » : | ءاف ىف (0) . ف نم ةدايز (5)



 إإإ = ب . )6۰ )٥_ تايآلا:ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجحلا

 و ااا ىوس هدا ی و نضرالا و ىلع یی ل کا ےک ی ر اعيدجب

 e e E يأ  ةيآ سانلل مهاتلعجو ط

 نم مكل انيقبأو : ی :CIN ةقاحلا ] 4 ةيعاو ْنذَأ اهيعتو ةركذت مك اهلعجتل . ةيراجلا

 ل مكئاجنإ ىف مكيلع هللا ةمعن اوركذتل « راحبلا ججُل ىف نوبكرت ام

 . هرمأ قدصو هب نمآ

 ةروس ىف اهنم ¢ ةروس ام ريغ ىف امهيتصق ىلع مالكلا مدقت )١( دق « دومثو اداعو :  هلوقو

 . ©9 ةداعإلا نع ىنغأ امب «فارعألا»

 . دومث ىرق نم ةيرق لهأ مه :سابع نبا (۳) نع « جيرج نبا لاقف سرلا باحصأ امأو

0 

Eنا درع 4  eناار  

 3 ناجيبرذأب رئب : 9 لاق 4 سرلا

 هونفد ىأ . مهيبن اهيف اوسر رثب سرلا : ةمركع نع « 9 ريكب ىبأ نع ىروثلا نايفس لاقو

 . "اهب

 » : ولم هللا لوسر لاق : لاق 90 [ ىظرقلا ] بعك نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم لاقو

 ىلإ ٠ يبن ثعب - كرابتو ىلاعت - هللا نأ كلذو « دوسألا دبعلا ةمايقلا موي ةنجلا لخدي سانلا لوأ

 ‹ ىبنلا ىلع اودع ةيرقلا لهأ نإ مث « دوسألا دبعلا كلذ الإ اهلهأ نم هب نمؤي ملف « ةيرق لهأ

 بهذي دبعلا كلذ ناكف » : لاق 220«2) مخض رجحب هيلع اوقبطأ مث < ‹ اهيف هوقلأف ارئب هل اورفحف

 « رئبلا كلت ىلإ هب ىتأي مث « ًابارشو ًاماعط هب ىرتشيو « هعيبيف هبطحب ىتأي مث ‹ هرهظ ىلع بطتحيف

 : لاق . « تناك امك اهدري مث « هبارشو هماعط هيلإ ىلديف « اهيلع هللا هنيعيو « ةرخصلا كلت عفريف

 مزحو هبطح عمجف « عنصي ناك امك بطتحي اموی بهذ هنإ مث . نوكي نأ هّللا ءاش ام كلذك ناكف »

 مث . ىرخأ نينس عبس هنذأ ىلع هللا برضف « عجطضاف رخآلا هقشل لوحتف « ىطمتف به هنإ مث

 مث « هتمزح عابف ةيرقلا ىلإ ءاجف « 21١ راهن نم ةعاس مان هنأ الإ بسحي الو هتمزح لمتحاو به هنإ

 ء هيف تناك ىذلا اهعضوم ىف ةريفحلا ىلإ 231 بهذ مث . عنصي ناك امك ًابارشو ًاماعط ىرتشا

 : لاق . «هوقدصو هب اونمآو هوجرختساف « ءادّب هيف هموقل ادب دق ناكو . هدجي ملف هسمتلاف

 )١( ]أ « ف ىف (۲) . « دقو » : ف ىف : ١ هتداعإ ٠ . )۳( لاق » : أ یف « . )٤( ف نم ةدايز .
 . ىربطلاو « ف نم ةدايز (۸) . « اهيف » : ف ىف (۷) . (٤ رکب » : ا ‹ ف ىف(0 . ٤ ريشب ١ : أ ىف (0)

 «مصأ» : ف ىف (۱۰) . « ءايبنألا نم ايبن ثعب 7 : ف ىف (9)

 ) )1١أ ءاف ىف (10) . «راهنلا» : أ ىف : ١ ؟ بهذ هنإ مث .



 (5 ٠ 8 ) تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ِءْرِخلا ۳ .٠

 « ىبنلا هللا ضبق ىتح . ىردن ام : هل نولوقيف ؟ لعف ام : دوسألا كلذ نع مهلأسي مهيبن ناكف »

 لمت نم لوألا درس لا فل نإ دن 2 هللا لوم افك + هالو ده هوت هرم ةوسألا بهآ
 . (« ةنجلا

 بعك نب دمحم نع « قاحسإ نبا نع ةملس نع « ديمح نبا نع « ؛ )١ ريرج نبا هاور اذكه

 نأ زوجي ال : لاقف ريرج نبا امأو . ملعأ هللاو « اجاردإ هيف لعلو « ةراكتو ةبارغ هيفو ارم

 ‹ مهكلهأ هنأ مهنع ربخأ هللا نأل ؛ نآرقلا ىف اوركذ نيذلا سرلا باحصأ مهنأ ىلع ءالؤه لمحي

 كاله دعب ىبنلاب اونمآ « ثادحأ مهل ثدح نوكي نأ الإ مهللا « مهيبنب نب اونمآف مهل ادب دق ءالؤهو

 5 ملعأ هّللاو 2 مهئابآ

 «جوربلا ةروس ىف اوركذ نيذلا )2 دودخألا باحصأ مه سرلا باحصأب دارملا نأ ريرج نبا راتحخاو

 . ملعأ هللاف

 : لاق اذهلو ؛ ةريثك مهانكلهأ ركذ نم فاعضأ نيب امنأو : ى ا اريك كلذ ن نورو و: هلوقو
 )١( انحزأ : ةداتق لاق امك ةلدألا مهل انحّضوو « ججحلا مهل انيب. : ىأ لالا هل اتبرض ًالكو )

 دعب نم نورقلا نم انكَلهَأ مكو : هلوقك « « اكالهإ انكلهأ : ىأ 4 اريبقت انب ًالكو -  راذعألا مهنع

 . [۱۷ : ءارسإلا ] 4 حون

 .[ 7١ : نونمؤملا ] 4نيِرَخآ انرق مهدعب نم انأشنأ م :  هلوقك « سانلا نم ةمألا وه : نرقلاو
 . نيعبرأ : ليقو . ةنس نينامثب : ليقو . ةنس ةئامب : ليقو . ةنس نيرشعو ةئامب ©) مهضعب هدحو

 مهفلخو اوبهذ اذإف ؛ دحاولا نمزلا ىف نورصاعتملا ةمألا مه نرقلا نأ : رهظألاو . كلذ ريغ ليقو

 یر ر نوح ن هلكت نر مرعب نما ی تت انك ف0 ا لج
 .:فيلخلا ١ مهنولي نيذلا مث“ 001

 مودس ىهو « طول موق ةيرق : ىنعي «ءوّسلا رطم ترطمأ يملا ةّيرقلا ىلع اوتأ دقلو» :

 مهيلع انرطمأو ) : ا
 ا نيحبصم مهيلع نورمعل مكلإو 9 : Jy NES ءارعشلا ] (نيرذنملا رَطَم ءاسف ارم
 : رجحلا ] 4 ميقم ليبسبل اهّنِإو ل: ىلاعت لاقو [ ١٠78 « ۲۷ : تافاصلا ] 4 نولقعت

 ا ىأ 4 اهنوري اونوكي ملفا: لاق اذهلو ؛[۷۹ : رجحلا ] (نيبم ِماَمِإَل امُهَّنِإَو ل: لاقو
 . هللا رماوأ مهتفلاخمو لوسرلاب مهبيذكت ببسب لاكنلاو باذعلا نم اهلهأب

 نوجري ال مهنأل نوربتعي ال رافكلا نم اهب نيراملا : ىنعي « اروشن نوجري ال اوناک لب : هلوقو
 . ةمايقلا موي ًاداعم : ىأ « ًاروشن

 نع انلضيل داك نإ 69 الوسر هللا ثعب يذلا اذِهَأ اوزه الإ كنوذختي نإ كوأر اًذِإو »

 ١١( ىربطلا ريسفت : 1١9/ ٠١

  )0نيرسفملا ضعب » : | ء ف ىف (۳) . ؟ انحرأو» : | یف «© .
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 همهم

 نم تيارا 69 اليبس لضَأ نم باذعْلا نوري نيح نوملعي فوسو اهيلع انربص نأ الوَل انتهلآ

 نإ نولقعي وأ نوعمسي , مهرتكأ ذأ بسحت ما © الیکو يلع نوکت تنأفأ هاوه ههل دنا

 .4 69 اليس لضأ مه لب ماعنألاك الإ مه
 امك « هوأر اذإ « هيلع همالسو هللا تاولص « لوسرلاب نيكرشملا ءازهتسا نع كاع رت

 بيعلاب هنونعي [ 1١ 1 ءايبنألا ] 4 مكتهلآ ركذي يذلا اه اوزه الإ كنوذختي نإ اورفك نيدلا كآر اذإو : لاق

 ىلع : ىأ ؟ 4 الوسر هللا ثعب يذلا اذهَأ اوزه الإ كتوذخُتي نإ كوأر اذإو : انهاه لاقو ‹ صقنلاو

 نيذّلل تيلمََف كلبق نم لسرب ئزهتسا دقلو » : لاق امك هللا مهحّبق - ءاردزالاو 22١ صقنتلا ليبس

 . [ 77 : دعرلا ] 4 باقع ناک فيكَف مهتذخأ مث اورفک

 ةدابع نع مهينثي داك هنأ : نونعي 4« اهيلع انربص نأ الو انتهلآ نع اََلضيِل داك نإ : : ©) مهلوقو
 : اددهتمو مهل ًادعوتم ىلاعت هللا لاق . اهتدابع ىلع اورمتساو اودلجتو اوربص نأ الول < ‹ مهمانصأ

 . « اليبس ّلَضَأ نم باَذَعْلا نوري نيح نومّلعي فوسو »

 الإ دحأ هيدهي ال هنإف « لالضلاو ةواقشلا هيلع هّللا بتك نم نأ هل آهبنم « هيبنل ىلاعت لاق مث

 . هللا

 هنيد ناك ‹ هسفن یوه ىف ًانسح هآرو ءىش نم نسحتسا امهم : ىأ «هاوه هَ َدَحَنا نم تیرو

 الق ءاَشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هللا نف انسح هآرَق هلمع ءوس هل نيز نمف :١ ىلاعت لاق امك « هّبهذمو

 نبا لاق . « اليكو هيلع ُنوُكَت تنأَقأ 3: انهاه لاق اذهلو ؛ [ 4 : رطاف ] 4 تارسح مهيَلع كسفن بهذت

 كرتو ىناثلا دبع هنم نسحأ هريغ ىأر اذإف « ًانامز ضيبألا رجحلا دبعي ةيلهاجلا ىف لجرلا ناك : سابع

 لوألا

 : ىأ «اليبس لَضأ مه لب ماعنألاك الإ مه نإ نولقعي وأ نوعمسي مهرتكأ نأ بسحت مآ : لاق مث
 ال هدحو هللا ةدابعل اوقلخ ءالؤهو « هل تقلخ ام لقعت كلت نإف « ةحراسلا ماعنألا نم الاح أوسأ

 . مهيلإ لسرلا لاسرإو « مهيلع ةجحلا مايق عم « هب نوكرشيو هريغ نودبعي مهو « هل كيرش

 ىه ًاليلد هيلع سمشلا اَنْلعَج مث انكاس هلعَجَل ءاش ولو لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ ط
 or سوم ملاسو معي

 راَهّتلا لعجو اتابس موتلاو اسابل ليلا مُكَل لعج يذلا وهو © اريسي اضبق اتيلإ هاتضبق مث

 .4 9 اررشن

 ءايشألا قلح ىلع ةماتلا هتردقو 2« هدوجو ىلع ةلادلا ةلدألا نايب یف ىلاعت عرش انهاه نم

 وبأو « رمع نباو « سابع نبا لاق ؟ «لّظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ » : لاقف « ةداضتملاو ةفلتخملا

 )١( ف ىف ٠ أ ىف (۲) . © صيقنتلا » : أ :  هلوقو ٩ .
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 , كاحضلاو « ىعَحَنلا مي ميهاربإو ريبج نب ديعسو « دهاجمو « قورسمو « كلام وبأو « ةيلاعلا

 ولو . سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نيب ام وه : مهريغو. 6 ىدسلاو + ةناتقو «٠ ئوصبلا نيسحلاو

 ىلإ ادمرس لّيللا مكيلع هللا لعج نإ متيأرأ لف و: ىلاعت لاق امك « لوزي ال امئاد : : ىأ « انكاس لعل ءاش

 .[ ال" الا : صصقلا ] 4 ةمايقلا موي ىلإ ادمرس َراهَتلا مكيَلع هللا لعج نإ متيأرأ لق» ٠ 4 ةمايقلا موي

 )١( نإف « فرع امل < هيلع علطت سمشلا نأ الول : ىأ «اليلد هيلع سمّشلا انلعج مث > : : هلوقو

 . هدضب الإ فرعي ال دضلا

e E 

SS 

 هقوف ام سمشلا تلظأ دقو « ةرجش تحت وأ فقس تحت الإ لظ ضرألا .

 ليَللاو» ] : لاق امك« 2 هِيَشَُيو دوجولا سبلي : ىأ 4اساَبل ليلا مُكَل َلَعَج يذلا وهو ظ : هلوقو
 ٤ : سمشلا 14 اهاشغي اذإ ليّللاو » : 20[ لاقو ١[ : ليللا ] « ىشغي اذإ

 ةكرحلا ةرثك نم لكت حراوجلاو ءاضعألا نإف « نادبألا ةحارل ةكرحلل اًعْطَق : ىأ 4اتابس موتلاو »
 مونلا لصحف تحارتساف « تاكرحلا تنكس نكسو ليللا ءاج اذإف < 0 ىف راهنلاب راشتنالا ىف

 ًاعم حورلاو ندبلا ةحار هيف ىذلا

 لاق امك < مهبابسأو مهساكمو ميال )4( هيف سانلا رشتني 9 0 اروشن راهتلا لعجو ل

 :صصقلا] 4 نوركشت مُكَلعْلو هلضف نم اوغتبتلو هيف اونُكَسَشلَراَهُنلاو للا مك لعج هتمحر نمو ) : ىلاعت

"7 [ 

 ۵ اررهط ءام ءامّسلا نم انلزنأو هتمحر يدي نيب ارشب حايّرلا لسرأ يذلا وهو
l0تس 0 2 هوس -6هّي م 0 ا ر يااا سموم 2 صوم مو مم 0  

 اورکذيل مهني هاتفرص دَقَلو ©9 اريثك يسانأو معنا انقل امم هيقْسُنو ايم ةدلب هب ييحنل
 مساس ھم

 .( 6 اروفك الإ سالا رك یب
 : ىأ ©« تارشبم حايرلا لسري ىلاعت هنأ وهو « ميظعلا هناطلسو ةماتلا هتردق نم ًاضيأ اذهو

 اهنمو ٠ باحسلا ريثي ام اهنمف < « ريخستلا نم ةريثك تافص ىف < عاونأ حايرلاو « اهدعب باحسلا ءىجمب

 مقي كلذ لبق نوكي ام اهنمو « ًارشبم باحسلا ىدي نيب نوكي ام اهنمو « هقوسي ام اهنمو « هلمحي ام

 رهطتي ةلآ : ىأ « اروهط ءام ءاَمّسلا نم الزنأو ل : لاق اذهلو ؛ e Sh ضرألا

 لوعف هنإ : لاق نم امأو. كلذ ىف لاقي ام حصأ اذهف . ارحم رج اهو 0© ورق او رولا اهي

 . أ نم ةدايز (۳) . « هاشغيو ١ : ف ىف (۲) . « نإو » :ف ىف (1)
 . (دوجولاو » : أ ىف (5) . ©« سانلا هيف » : ف ىف )٤(



 لام (60 _ )٤۸ تايآلا:ناقرفلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ةغللا ثيح نم تالاكشإ ٠ امهنم لك ىلعف « ىدعتلا وأ ةغلابملل ىنبم هنإ : وأ ٠ لعاف ىنعمب

 . ملعأ هّللاو ‹« اهطسب عضوم اذه 7 سيل «مكحلاو

 رفعج ىبأ نع « ىبأ انثدح « ثايغ نب صفح نب رمع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 قرطو « ريطم موي ىف ةيلاعلا ىبأ عم تلخد : 1 لاق ىنانبلا تباث نع + ليزوطلا ی ندعي «ىزارلا

 ءام هرهط : لاق , 4 اروهَط ءام ءامّسلا نم انلزنأو ل : لاقف « هل تلقف « ىلصف « ةرذق ةرصبلا

 .ءامسلا

 بيسملا نب ديعس نع « دواد نع « 27 بّيَهو انثدح « ةملس وبأ انثدح « ىبأ انثدح : ًاضيأ لاقو

 . ءىش هسجني ال 29 [ (رهاط ًءام هللا هلزنأ : لاق ] ( اروهط ءام ءاَمّسلا نم اَنلنَأَو 9 : ةيآلا هذه ىف

 نّتنلا اهيف ىقلي رثب ىهو - ؟ ةعاضب رثب نم اضوتنأ « هللا لوسراي : ليق : لاق ديعس ىبأ نعو
 « هححصو دمحأو « ىعفاشلا هاور . « ءىش هسجني ال روهط ءاملا نإ » : لاقف  بالكلا موحلو

 . 20 ىئاسنلاو « هنسحو ىذمرتلاو « دوادوبأو

 نع ثدحي ىبأ تعمس « رمتعم انثدح « ثعشألا وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو 7

 :ديزي نب دلاخ لاقف « ءاملا اوركذف « ناورم نب كلملا دبع دنع ناك : لاق « ديزي نب دلاخ نع « رايس

 الف « رحبلا نم ناك ام امأف . قربلاو دعرلا هبذعيف رحبلا نم ميغلا هيقسي ام هنمو « ءامسلا نم هنم

 . ءامسلا نم ناك اممف تابنلا امأف « تابن هل نوكي

 رحبلا ىف ذ وأ ةبشع ضرألا ىف اهب تبنأ الإ ةرطق ءامسلا نم هللا لزنأ ام : لاق ةمركع نع ىورو

 . رد رحبلا ىفو « رب ربلا ىف : هريغ لاقو . ةؤلؤل

 الو اهيف تابن ال ةدماه ىهف « ثيغلل اهراظتنا لاط دق اضرأ : ىأ ايم ةدْلِب هب يبحنل » : هلوقو
 انلزنأ اذإف :١ ىلاعت لاق امك « ناولألاو ريهازألا عاونأ اهابر تستكاو تشاع ايحلا اهءاج املف .

 . ]0: ا ر ا

 هيلإ نيجاتحم ىسانأو ماعنأ نم ناويحلا هنم برشيلو :٠ ىأ « اريثك يسانأو اماعنأ انقلخ امم هيقسنو )

 اوطنق ام دعب نم ثيغلا لزتي يذلا وهو: ىلاعت لاق امك « مهرامثو مهعورزو مرت + « ةجاحلا ةياغ
 فيك هللا تمحر ِراَثآ ىَلِإ رظناف ١ : ىلاعت لاقو < [۲۸ : ىروشلا ] 4ديِمَحْلا يلولا وهو هتمحر رشديو
 [6 : مورلا ] «ريدق يش لك «الهنإ ىتوملا يبحمل كلذ نإ اهتوم دعب ضرألا يبحي

 رمف باحسلا انقسو « هذه نود ضرألا هذه انرطمأ : ىأ «(اوُرُكَدَيل مهنیب هانفرص دقلو » : هلوقو

 ىتلاو « اقذع اهتلعجف اهتفكو اهترطمأف ] « ىرخألا ضرألا ىلإ اهزواجو اهادعتو ضرألا ىلع

 . ةعطاقلا ةمكحلاو ةغلابلا ةجحلا كلذ ىف هلو « ءام نم ةرطق اهيف لزني مل 29 [ اهءارو

 )١( اهنم » : یف (٤ . ) )۲ف نم ةدايز () .« بهو » : أ ىف (۳) . © سیلو » : آ « ف یف 12 .

 )5( ىعفاشلل مألا ) ١ ( دنسملاو )١6 /۳( ىئاسنلا ننسو (77) مقرب ىذمرتلا نسو (77) مقرب دواد ىبأ ننسو )175/1١( 5

 )١( ف نم ةدايز (۷) . باوصلا وهو « ىلع وهو 2 : | « ف ىف 0 1.
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 مث « ءاشي فيك هفرصي هللا نكلو « ماع نم ًارطم رثكأب ماع سيل : نا نباو دوعسم نبا لاق

 . 4 اروفك الإ سائلا ُرَثْكَأ بأَف ورك ذیل مهنيب هانفرص دقلو ل : ةيآلا هذه أرق

 وأ : تافرلا ماظعلاو 0( تاومألا ءايحإ ىلع رداق هنأ ةتيملا ضرألا هّللا ءايحإب اوركذيل : ىأ

 واع علق اا ي كلو ةباضأ ر ب نم زكايل

 : داهم ىبنلا هل لاقف ‹ زئانجلا عضوم ىف « مالسلا هيلع « ليربج ناك : غ لاقو

 كلم اذه « هللا ىبت'اي : ليربج لاقف < لاق © ؟ باحسلا رمآ ملعا نآ بحأ ىنإ « ليربج اي ١
 نبا هاور . ةرطق اذكو اذك « اذكو اذك دالب سا : ةمتحم كاكص انيتأت : لاقف . هلسف باحسلا
 . لسرم ثيدح وهو «متاح

 اذك ءوتب انرطم : نولوقي "٠ نيذلا : ىنعي : ةمركع لاق : (اروفك ًالإ ساّنلا رثكأ بأف : هلوقو
 . اذكو

 هنأ لَك هللا لوسر نع « ملسم حيحص ىف جرخملا ثيدحلا ىف حص امك ةمركع هلاق ىذلا اذهو
 ١ : اولاق « مكبر لاق اذام نوردتأ » : ليللا نم مهتباصأ ءامس رثأ ىلع « ًاموي هباحصأل لاق

 هللا لضفب انرطم : لاق نم امأف « رفاكو ىب نمؤم ىدابع نم حبصأ : لاق ١ : لاق . ملعأ هلوسرو

 . (« بكوكلاب نمؤم

SS 

 مهيب لعجو جاجأ حلم اذهو تارف بذع اذه نيرحبلا جرم يذلا وهو © 9 اريبك

 كبر تاكو ارهصو اًبسن هلعجف ارشب ءاَمْلا نم قَلَح يذلا وهو 62 اروجحم ارجحو اخزرب

 اريدق 29 4.
 - كانصصخ انكلو« لجو زع هللا ىلإ مهوعدي : 4 اريد ةيرف لك يف اننعبل اتش ولو ل : ىلاعت لوقي

 نّمو هب مكرذنأل» 2 نآرقلا اذه سانلا ا كانرمأو < ضرألا لها جلا ةثعبلاب - دمحم اي

 ىرقلا َمُأرذنتلو < VY] : دوه ]  هدعوم راتلاف بازحألا نم هب رفكي نمو ل 1١9 : ماعنألا ] غلب

 ىفد ١54 ١ فارعألا ] (اعيمج مُكيَلِإ هللا لوس يّنِإ سائلا اهيأ اي لَ :pA ا
 تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي ىبنلا ناكو » : امهيفو . « دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب ) : نيحيحصلا

 سابع نبا هلاق «٠ نآرقلاب : ىنعي ( هب مهدهاجو نيرفاكلا عطق الق ) : لاق اذهلو ؛ « ةماع سانلا ىلإ

 :VT ةبوتلا ]  مهيلع ظّلغاو نيقفاتملاو راَفَكْلا دهاج يبنلا اهيأ ايل : یلاعت لاق امك « , (اریبک اداهج)

 . « ىذلا » : 1 ىف (۳) . « ةبقع » : « ف ىف (0) . « ىتوملا» : ١ ءاف ىف (۱)
 . ىنهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم )۷١( مقرب ملسم حيحص )٤(



 #0187 سس )۵1-0٤( تايآلا : ناقرفلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 [ ٩ : ميرحتلا

 ولحلا : نيءاملا قلخ : ىأ جاجأ حلم اهو تارف بذع اذه نيرحبلا جرم يذلا وهو : هل
 نيا لاف ي لالولا تدل :تازفلا ىلا رتا يه اهر نااار ةريعلاو ناهنألاك ىلخلا# < حلاو
 بذع وهو نكاس رحب دوجولا ىف سيل هنإف « هيف كشال ىذلا اذهو « ريرج نبا هراتخاو « جيرج

 وه بذعلا رحبلاف « هوركشيل مهيلع همعن ىلع دابعلا هبنيل ) عقاولاب ربخأ امنإ هناحبس هّللاو . تارف
 بسحب ضرأ لك ىف ًآنويعو اراهنأ هيلإ مهجايتحال هقلخ نيب ىلاعت هقرف « سانلا نيب حراسلا اذه

 مهيضارأو مهسفنأل مهتيافكو مهتجاح
 قراشملا ىف ةفورعملا راحبلاك كلذو « غاستسي ال قاعز رم حلام : ىأ 4جاَجُأ حلم اذهو 8 : هلوقو

 رحبو «ةرصبلا رحبو « نميلا رحبو « مزلقلا رحبو قاقزلا نم هب لصتي امو طيحملا رحبلا : براغملاو
 ال ىتلا ةنكاسلا راحبلا نم 21 اههباشو اهلكاش امو « رزخلا رحبو مورلا رحبو دنهلاو نيصلا رحبو سراف
 ىفف «رزجو دم هيف ام اهنمو « حايرلا ةدشو ءاتشلا نمز ىف ملتغتو برطضتو جومتت نكلو « ىرجت
 ىلإ عجرت ىتح « ترزج ناصقنلا ىف رهشلا عرش اذإف « ©) ضيفو دم اهنم لصحي رهش لك لوأ
 مث (4) ةرشع ةعبارلا ةليللا ىلإ دملا ىف تعرش رخآلا رهشلا نم لالهلا لهتسا اذإف « ىلوألا اهتياغ
 راحبلا هذه لكف . كلذب ةداعلا  ةماتلا ةردقلا هلو  ىلاعتو هناحبس هللا ىرجأف ٠ صقنلا ىف عرشت
 « كلذب دوجولا دسفيف « ءاوهلا نتن اهببسب لصحي الئل « ءاملا ةحلام ىلاعتو هناحبس هّللا اهقلخ ةنكاسلا

 ؛ةبيط اهتتيمو ًاحيحص اهؤاوه ناك احلم اهؤام ناك الو . ناويحلا نم اهيف تومي اب ضرألا ىوجت الئلو

 لحلا « هؤام روهطلا وه » : لاقف ؟ هب ًاضوتنأ : رحبلا ءام نع لئس دقو ةي هللا لوسر لاق اذهلو
 . ()ديج دانسإب ننسلا لهأو « دمحأو < قالار ‹ كلام : ةمئألا هاور . 4 هتتيم

 وهو « ًازجاح : ىأ (اخزرب » حلاملاو بذعلا نيب : ىأ «ارجحو اخررب امهنيب لعجو» : هلوقو
 جرم 8: لاق امك « رخآلا ىلإ امهدحأ لصي نأ ًاعنام : ىأ (اروجحم ارجحو » نرالا قم سيلا

 لاقو « [ ؟١ - 4 : نمحرلا ] ذاك امكبر ءالآ يأبق . ناّيغبي أل خزرب امهنيب . ناّيقتلي نيرحبلا

 هللا عم هَل ازجاح e ىساور اھل لعجو اراهنأ اهلالخ لعجو ارارق ضرألا لعج نمأ ظ: ىلاعت
 E ] « نوملعي ال مهرتكأ لب

 EE ىأ (اریدق كبر ناکو اًرهصَو اًبسَن هّلعجَف ارشب ءاَمْلا نم قلخ يذلا وهو 8 : هلوقو

 ابسن هلعجف » « ءاشي امك « ىثنأ وأ ًاركذ « ةقلخلا لماك هلعجو « هلدعو هاوسف (ةفيعض ةفطن نم
 ناتخأو راهصأ هل ريصي مث « ارهص ريصيف جوزتي مث « بیسن دلو هرمأ ءادتبا ىف وهف « (ارھصو

 .4 اريدق كبر ناكو» : لاق اذهلو ؛ نيهم ءام نم كلذ لكو . تابارقو

 2 2 عيون مر

 امو 22 اريهظ هَر ىَلع َرفاَكْلا ناكو مهرضي الو مهعفتي ال ام هللا نود نم نودبعيو ۾

 )١( رشع » : أ ىف (5) . ©« ضيقو » : أ ىف (0 . « اههبشأو » : أ ىف () . < عقاولا نع » : أ ىف .

 ) )0ةيآلا ريسفت دنع هجيرخت قبس : ٣ ةدئاملا ةروس نم .



 (5 عق0) تايآلا»ناقرفلا ةزوساد نسداسلا لاا ب ۸

 مه يب ©

 هر ىلإ َذخَتَي نأ ءا نم الإ رجأ نم يلع مكلأسأ ام لق © اريذتو ارشبم الإ كاتلسرأ

 اريبخ هدابع بوب هب ئقكو هدمحب حّبسو تومي ال يذلا يتلا ىلع لكوتو 9 اليبس

 نمحرلا شرعلا ىلع ئوتسا مث ماي ةئس ةّنس يف امهتيب امو ضرألاو تاومّسلا قَلَخ يذلا ®
 اترمأت امل دجسنأ نمحرلا امو اراق نمحرللا اردنا مهل لبق اذإر اے هب لما

 .4 © اروفن مهداَزو
 الو ًاعفن مهل كلمت ال ىتلا « مانصألا نم هللا ريغ مهتدابع ىف نيكرشملا لهج نع ىلاعت ربخي

 مهف « ءاوهألاو ىهشتلاو « ءارآلا درجمب لب « هيلإ مهتدأ ةجح الو « كلذ ىلإ مه داق ليلد الب ءًارض

 ناكو ظ :لاق اذهلو ؛ مهيف يف 27 [ نونمؤملاو ] هلوسرو هللا نوداعيو « مهليبس ىف نولتاقيو ١( ” مهنولاوي

 E : ىأ 4 اریهَ بر ىَلع رفاكلا

 (نوُرَضحُم ددج مهل مهو مهرصن نوعيطتسي ال . نورصني ِمُهّلَعَل ةهلآ هللا نود نم اوُدَحَّتاو :١ ىلاعت لاق
 ةلهجلا ءالؤهو < ارصن مهل 20 كلمت ال هللا نود نم اهوذختا ىتلا مهتهلآ : ىأ [ له « ۷٤ :سيل

 ىف هلوسرلو هلل ةرصنلاو ةب ةيقاعتلا كلوب 6 نيدروح نع ةوبذيو مهنه ثولتاقي نوريفحم دنج ماتمألل

 , ةرخالاو اننذلا

 . هنيعي « هللا ةيصعم ىلع ناطيشلا رهاظي : لاق 4 اريهظ هبر ىلع رفاكلا ناكو» : دهاجم لاق

 ةوادعلاب هبر ىلع ناطيشلل انوع : لوقي 4 اريِهَظ هّبر ىلع رفاكلا ناكو» : ريّبج نب ديعس لاقو
 . كرشلاو

 . ًايلاوم : لاق ( اريهظ هَر ىَلع رفاكلا تاکو : ملسأ نب ديز لاقو

 ًاريشب : ىأ (اريذتو ارشَبم الإ كاتلسرأ امو > : هيلع همالسو هللا تاولص « هلوسرل ىلاعت لاق مث
 رمأ فلاخ نمل ديدش باذع ىدي نيب ًاريذنو « هللا عاطأ نمل ةنجلاب ارشبم «نيرفاكلل ًاريذنو نينمؤملل

0 

 . هللا

 « مكلاومأ نم اهبلطأ ةرجأ نم راذنإلا اذهو غالبلا اذه ىلع : ىأ «رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لق )»>

 ذختي نأ ءاش نم الإ »ا ء 14 : يي « هّللا هجو ءاغتبا كلذ لعفأ امنإو

 ل

 ىذلا ىحلا هللا ىلع الكوتم نک اهلك كرومأ ىف : أ 4 تومي ال يذلا يحل ىلع لكوتو) : لاق مث
 مئادلا ء[” : ديدحلا ] 4 ميلع ءيش لب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه ىذلا « ادبأ تومي ال

 ىذلا وهو « كأجلمو كرخذ هلعجا « هكيلمو ءىش لك بر مويقلا ىحلا « ىدبألا ىدمرسلا ىقابلا

 ام غلب لوسرلا اهيأ ای ظ : ىلاعت لاق امك « كرفظمو كديؤمو كرصانو كيفاك هنإف « هيلإ عزفيو هيلع لكوتي

 یف نم وي مهي یف )١( ؛ نوكلمي ال » : أ ىف (۳) . أ نم ةدايز (؟) . « مهل نولاوي مهيف ىهشتلاو » : أ ىف .



 و... ٦٠( _ 00) تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ٦۷[. : ةدئاملا ] 4 سالا نم كمصعي هّللاو هتلاسر تغب امف لعفت مل نإو كبَر نم َكِيلِإ لزنأ

 تأرق : لاق ليمن نب ىلع نب دمحم نب هللا دبع انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 فلا لاك هبت رس وي دري اوم SE ر هللا دبع نع - هّللا ديبع نبا ینعی - لقعم ىلع

 + ناملس اي ىل دجست ال 9 : لاقف « هل دجسف « ةنيدلا 0١ جاجف ضعب ىف ل هللا لوس املس

 (9 نسح لسرم اذهو . « تومي ال ىذلا ىحلل دجساو

 هللا لويز ناك الو 001-6 هيمو دخ ني زا 1: قا ,4 هدمحب حبسو ل: لات لوقو

 : ىلاعت لاق امك « لكوتلاو ةدابعلا هل صلخأ : ىأ « كدمحبو ابر مهللا كناحبس » : لوقي كك

 .[9 : لمزلا 1 4 اليكو هذخا وه الإ هل ل برغملاو قرشملا برو

 : كلملا ] 4اَنلَكوت هیلعو هب اَنمآ نمحرلا وه لق )»> [ ۱۲۳ : دوه ] 4 هيلع لكوتو هدبعاف ) : لاقو

4 . 

 الو « ةيفاخ هيلع ىفخي ال ىذلا ماتلا 9 هملعل : ىأ 4 اريبَخ هدابع بونذب هب ئفكو» : هل

 « تومي ال ىذلا ىحلا وه : ىأ مايا ةّنس يف امهنيب امو ضرألاو تاومّسلا قّلَح يذلا :  هلوقو
 اهعافترا یف, عملا تاومسلا ا هتردقب قلخ ىذلا «هكيلمو هبرو ءىش لك قلاخ وهو

 : ىأ «( [نمحرلا ] شرعا ىلع ئوتسا مث ماي ةتس يف » ءاهتفاثكو اهلوفس ىف عبسلا نيضرألاو ءاهعاستاو
 . نيلصافلا ريخ وهو « قحلا ىضقيو « رمألا ربدي

 هب ملاع هب ريبخ وه نم هنع ملعتسا : ىأ 4 اريبخ هب لساف نمحرلا شعلا ىلع ىوتسا مث : : هلوقو
 هللا تاولص « دمحم هلوسرو هدبع نم هب ربخأ الو هّللاب ملعأ دحأ ال هنأ ملع دقو« هب دتقاو هعبتاف

 نإ « ىوهلا نع قطني ال ىذلا « ةرخآلاو ايندلا ىف « قالطإلا ىلع مدآ دلو ديس 20) ىلع « همالسو

 وهف 0 اهفلاخي امو « يللا وهف هلاعفأو <« هلاوقأ قفاوي امف « هيلإ مهعازن در بجو ءىش ىف سال

 Ik ىلاعت هللا لاق ‹ ناك نم انئاک « هلعافو هلئاق ىلع دودرم

 .[ ه9: ءاسنلا ]1 4لوسرلاو

 تمول ىلا ناقورن :[ 1 ىروشلا ] 4هّللا ىَِإهَمْكْحَف ءيش نم هيف متفلتخا امو : لاقو
 ۽ ىهاونلاو رماوألا ىف الدعو رابخإلا ىف اقدص 0 ىأ [ 110 : : ماعنألا ] ۾ ادعو اًقدص كبر تملک

 )١( جراخم » : أ ىف 6

 نب هللا دبع نع شايع نب ليعامسإ نع ماشه نع رايس نب دمحأ نب دمحم قيرط نم (۱۰۳/۲) ناهبصأ خيرات ىف ميعن وبأ هاورو (۲)

 . هب نيسح ىبأ نب نمحرلا دبع
 . أ نم ةدايز (0) . « هملعب 2 : أ ءاف ىف )٤( . أ ‹ ف نم ةدايز (۳)

 . « اهفلاخ امو » : أ ىف (۷) . © هيلع ١ : أ ‹ ف ىف(9)



OTO a I عزت تش ت 

 نم () كتربخأ ام : لاق 4 اريبَخ هب لساف :  هلوق ىف دهاجم لاق 4 اریبخ هب لساف ط : لاق اذهلو
 . جيرج نبا لاق اذكو . كتربخأ امك وهف ءىش

 . هب ريبخ نآرقلا اذه : لاق 4 اریبخ هب لَئساَف ١ : هلوق ىف ةيطع نب رمش لاقو

 مهل ليق اَذإو ظ : دادنألاو مانصألا نم هللا ريغل نودجسي نيذلا نيكرشملا ىلع اركنم ىلاعت لاق مث

 همساب هّللا ىَّمَسُي نأ نوركني اوناكو . نمحرلا فرعن ال : ىأ ؟ (نمحرلا امو اوُلاَق نمحرلل اودجسا
 ا هللا جب ا 3: ىناكلل للك ل لاق نع ا موي قلت وا يک وخلا
 ؛ مهللا كمساب : بتكت تنك امك بتكا نكلو « ميحرلا الو نمحرلا فرعن ال : اولاقف « « ميحرلا

 °111 : ءارسإلا ] ىنا ءامسألا هلق اوعذت ام ايأ محلا اوعذا أ هللا اوعدا لق ] :

 امو اولاق سحرا اودجسا مهل ليق اذإو ) : : ١( ةيآلا هذه ىف لاقو . نمحرلا وهو هللا وه :

a(اروفن مهدازو ) . ؟ كلوق درجملا ىأ ( اترمأت امل دجسنأ » ؟ هب رقت الو هفرعن ال : » 
 دقو .هل نودجسيو ةيهلإلاب هنودرفيو « ميحرلا نمحرلا وه ىذلا هللا نودبعي مهنإف 0

 اهثراقل اهدنع دوجسلا عورشم ناقرفلا ىف ىتلا ةدجسلا هذه نأ ىلع - هللا مهمحر  ءاملعلا قفت
 . ملعأ هّللاو ‹ هعضوم ىف ررقم وه امك < ‹« اهعمتسمو

 يذلا وهو © ارينم ارمَقو اجارس اهيف لعجو اجورب ءامّسلا يف لعج يذلا كرابت )»
 .4 9 29 اروكش دارا وأ رگ ذي نأ دارا نمل ةفلخ راهتلاو ليلا لعج

 بكاوكلا ىهو - جوربلا نم ءامسلا ىف قلخ ام ليمج ىلع امظعمو « هسفن ادجم ىلاعت لوقي
 . ةداتقو « نسحلاو « حلاص ىبأو « ريبج نب ديعسو « دهاجم لوق ىف - ماظعلا

 a hs 0. سابع نراواو ىلع نغ الع a ىف روبقت هت لكو
 لوألا لوقلاو « اضيأ حلاص ىبأ نع ةياور وهو . شمعألا نارهم نب ناميلسو « ىعخنلا 0

 لاق امك « نالوقلا عمتجيف « سرحلل روصق ٍىمه ماظعلا بكاوكلا نوكي نأ الإ مهللا :

TTكرابت $ : رو ل ا ل  

 ءدوجولا ىف جارسلاك ىه ىتلا « ةرينلا سمشلا ىهو 4 اجارس اهيف لعجو اجورب ءاَمسلا يف لعج يذلا
 E أبنلا ] اجهو اجارس انلعجو :  لاق امك

 وه : لاق امك ‹« سمشلا رون ريغ « رخآ نفو عونو رخآ رونب اقرشم ائيضم : ,ىأ 4 اريبم ارمقو ل
 لاق هنأ « مالسلا هيلع « حون نع اربخم لاقو « [ ۵ :سنوي ] 4 ارون رمقْلاو ءايض سمّشلا لعج يذلا

 «اًجارس سْمشلا َلَعَجَو ارون نهيف َرَمقْلا لعجو . قاط تاومس عبس هللا َقلَخ فيك اَّرَت مَلَأ ل: هموقل
 .[ ١١6316 :حون]

 )١( ةيركلا ةيآلا » : أ « ف ىف (۲) . <« كريخأ ام » : أ ىف « .
 ) )۳أطخخ وهو « اروشن » : آ ىف (5) . « امأف » : أ ‹ ف ىف .



 11 ےس ير 9 تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزحلا

 ال نابقاعتي « رخآلا امهنم دحاو لك فلخي : ىأ 4ةقلخ َراَهّنلاو ليلا لعج يذلا وهو ط : لاق مث
 سمشلا مكل رْخَسو ) : لاقت انيق + 0076 تح اذه هاج ااو ماده ءاج اذه "عم 13 2 ار
 اٹیفح بلطي راهتلا ليلا يشفي ل: نانو ميهاربإ ] راهتلاو ليلا مكل رخسو نيبئاد رمقلاو
 كردن نأ اهل يغبني سمشلا ال 3: لاقو [ ٤ : فارعألا ] 4 هرمأب تاَرَخَسُم موجنلاو رمقلاو سمشلاو

 . [ ٤١ : سي ] (نوحبسي كلف يف لكو راهتلا قباس ليلا الو َرمَقْل
 نمف « هل هدابع ةدابعل اتيقوت « نابقاعتي امهلعج : ىأ « اروكش َداَرَأ وأ رُكذي نأ دارأ نمل م: هلوقو

 ىف ءاج دقو . ليللا ىف هكردتسا راهنلا ىف لمع هتاف نمو « راهنلا ىف هكردتسا ليللا ىف لمع هتاف

 بوتيل راهنلاب هدي طسبيو « راهنلا ءىسم بوتيل ليللاب هدي طسبي ىلاعت هللا نإ ١ : حيحصلا ثيدحلا
 . (9 «ليللا ءىسم

 ةا لاطإ تاطلا نا ريعان نما فم © رح يآ اتد: نلابطلا واذ بأ لاق
 SR وكت ملئاق يي تمس 10 لع ‹ ىحضلا

 نأ دارأ نمل ] ةقلخ َراَهنلاَو لْيَللا لعج يذلا وهو » ةيآلا هذه التو - هيضقأ : لاق وأ - همتأ نأ تيبح ف

 .۵ 400 [ روك دارا وأ رک
 [ 204 ةفلخ راهتلاو ليللا لعج يذلا . وهو: هلوق ] سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 لاق اذكو . ليللاب هكردأ راهنلا نم وأ « راهنلاب هكردأ « هلمعي نأ ليللا نم ءىش هتاف نم :لوقي

 . نسحلاو . ريبج نب ديعسو « ةمركع

 5 هئايضب اذهو ¢ هداوسب اذه « نيفلتخم : ىأ 4 ةفلخ» : ةداتقو 2« دهاجم لاقو

 اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعو

 باذع نع فرصا اني ووعي نيدلاو ©9 امايقو ادجس مهيرل نوتيبي نيذلاو 60 امالس
 ى2 -ه مس ص ما

 مل اوقفنأ اذإ نيدّلاو © اماقمو ارقتسم تءاس © e ناک نإ منهج
0 2 

 ريغ ا ةنيكتسنا: ىأ4 ريان ا درک نيدلاو رتا هللا دابع تافص هذه

 لابجلا غلبت نو ضرألا قرخت نل كّنِإ احرم ٍضرألا يف شمت الو ظ:لاق امك « رابكتسا الو ةيرّبج

 ‹ رطب الو رشأ الو « حرم الو رابكتسا ريغ نم نوشمي مهنإف ءالؤه امأف . ] TY ءارسإلا ] «ًالوط

 .«اذه» :أ ىف )١(

 3 هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم (71/59) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۲)

 . 1 ‹ ف نم ةدايز (2 . ؛ ةزمح وبأ » : | ىف (۳)

 . رمع نم عمسي مل نسحلاف « عطقنم اذهو (5)

 .أ « ف نم ةدايز 90



 .(517/ 57 ) تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا ہہ ۳

 امنأك ىشم اذإ م مدآ دلو ديس ناك دقف « ءايرو ًاعنصت عناصتلا نم ىضرملاك نوشمي مهنأ دارملا سيلو

 ىتح « عنصتو فعضتب ىشملا فلسلا ضعب هرك دقو . هل ىوطت ضرألا امنأكو « بَبص نم طحني
 اا هل لاق ی هناا فلات اه لاف ديور: حمم باك يار هنأ سمع نع یوو
 لاق امك ناقولاو :ةبيكسلا انهاه نؤهلاب دارملا ١© اغا و ةوقي ىش نأ هرمآو < ةرذلاب ةالعف ..نيفؤملا
 متكردأ امف « ةنيكسلا مكيلعو اهوتأو « نوعست متنأو اهوتأت الف ةالصلا متيتأ اذإ » : هب هللا لوسر

 . 29 « اومتأف مكتاف امو « اولصف

 ىف ىرصبلا نسحلا نع « راتخملا نب " ا٠ يحب نع محم نع + كرابملا ني هللا دبع لاقو
 - هّللاو - مهنم تلذ « لّلُذ موق نينمؤملا نإ : لاق 4 انوه ضرألا ىَلع نوشي يذلا نمحَرلا دابعو ): هلوق

 مهنكلو « ءاحصأل مهنإو « ضرم نم موقلاب امو ىضرم مهبسحت ىتح « حراوجلاو راصبألاو عامسألا

 ىذلا هلل دمحلا : اولاقف « ةرخآلاب مهملع ايندلا نم مهعنمو « مهريغ لخدي مل ام فوخلا نم مهلخد

 « ةنجلا هب اوبلط ءىش مهسوفن ىف مظاعت الو « سانلا نزح مهنزحأ ام هللاو امأ . نزحلا انع بهذأ

 هلل ري مل نمو « تارسح ايندلا ىلع سفن طق هللا ءازعب زعتي مل نم هنإو « رانلا نم فوخملا مهاكبأ

 . ةباذع رضحو 0 هملع لق دقف « برشم ىف وأ معطم يف الإ ةمعن

 مهولباقي مل « ءىيسلاب لاهجلا مهيلع هفس اذإ : ىأ «اًمالس اوُناَق َنوُلهاَجْلا مهبَطاَح اذإو »: هلوقو
 ةدش هديزت ال كك هللا لوسر ناك امك « ًاريخ الإ نولوقي الو ‹ نوحفصيو نوفعي لب « هلثمب هيلع

 مكلو انلامعأ ال اوُلاَقَو هنع اوضرعأ وللا اوعمس اذإو» :ىلاعت لاق امكو « املح الإ هيلع لهجلا

 . oo] : صصقلا 1 4 نيلهاجلا يفتي ال مكي ٌمالَس مكلامعأ

 دلاخ ىبأ نغ « شمعألا نع « ركب وبأ انثدح « رماع نب دوسأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 : لاق دنع الجر لجر بسو 1 ك هللا لوسر لاق لاق ىترملا"نرقم ني نامعنلا نع 4. ىبلاولا
 اكلم نإ ©0) [ امأ » : ةي هللا. لوسر لاقف : لاق . مالسلا كيلع : لوقي بوبسملا لجرلا لعجف

 « مالسلا كيلع : هل لاق اذإو . هب قحأ تنأو تنأ لب : هل لاق اذه كمتش املك « كنع بذي امكنيب
 7 هوجرخي ملو « نسح دانسإ . « هب قحأ تنأو « كيلع لب « ال : لاق

 اا الولاق اس اراق 98: دخان لاقو

 . لوقلا نم ًافورعم اودر : ريبج نب ديعس لاقو

 مهيلع لهج نإو « © [ نولهجي ال ءاملح : لاق « (امالس ] اولاق : ىرصبلا نسحلا لاقو
 . ليل ريخ مهليل نأ ركذ مث . 9 نوعمست اب مهراهن هللا دابع نوبحاصي . اوملح

 )١( ف یف 1٠:»وأما«.

 . هنع هللا ىضر ةداتق ىبأ ثيدح نم (501) مقرب هحيحص ىف ملسمو (3725) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (؟)

 . دنسملاوء أ ء ف نم ةدايز (0) . « هلمع » : أ ىف (5) .«رمع ۵: أ « ف ىف (۳)
 . ٠ ةقث وهو ىبلاولا دلاخ ىبأ ريغ ٠ حيحصلا لاجر هلاجر ۷١( :  /۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠٤١( /5) دنسملا (1)
 . ٩ نوعمسي اب :  أ « ف یف (۸) . أ ‹ ف نم ةدايز (۷)



 بزل طقس مص ا با (N تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 اوناك :p ىلاعت لاق امك « هتعاطو هتدابع ىف : ىأ 4 اًمايقو ادجس مهّبرل نوتيبي نيذلاو )ل هلوقو

 ىفاجتت ) : لاقو « [ ١١ « ١8 : تايراذلا ] € نورفغتسي مه راحسألابو . نوعجهي ام ليلا نم اليل
 وه نما :  لاقو [ 17 : ةدجسلا ] (نوقفيمُهاقَو ًممو عمو او مهب نوعدي عجاضَملا نع مهيونج
 نيذّلاو» : لاق اذهلو « [ 4 : رمزلا] ةيآلا 4 هبر ة ۇب ةرخآلا رذحي امئاقو ادجاس ليْللا ءانآ تناق

 :()رعاشلا لاق امك « ًامئاد ًامزالم : ىل 4 اًمارغ ناک اهباذع نإ منهج باذع اتع فرصا انی نوُنوُقي

 ىلابي ال هنإف « اليزج ط ب ارب افرع نك تلي نإ

 سيلف هنع لوزيو مدآ نبا بيصي ءىش لك : 4 امارغ ناك اهباذع نإ : هلوق ىف نسحلا لاق اذهلو

 هّللا نإ ؛ ايندلا ىف اومعن ام : ىنعي (امارغ ناک اهباذع نإ 9 :() [ ىظرقلا] بعك نب دمحم لاقو
 . رانلا مهلخدأف مهمرغأف « هيلإ اهودري ملف ةمعنلا نع رافكلا لأس

 . اماقم ليقما سئبو « ارظنم لزنملا سشب : ىأ 4 اماقمو ارقتسم تءاس اهنإ )
 6 مدح ارو انثدح e E نبا لاق (۳) يآ

ET EES RTاسال سل  

 « ةدح ىلع بصعلاو « ةدح ىلع رعشلاو « ةدح ىلع دلجلا زيميف :لاق ٠ براقعلاو دواسألا

 ةدح ىلع قورعلاو

 نع « شمعألا نع « صوحألا وبأ انثدح « عيبرلا نب نسحلا انثدح « ىبأ انثدح : ًاضيأ لاقو
 لاغبلا لاثمأ براقعو « تخبلا لاثمأ تايح اهيف بام راثلا ىف نإ : دي

 1 ا اذإف « اف ىلإ 20

 «لالظ ىبأ نع - نيكسم نبا ىنعي - مالس انثدح « ىسوم نب نسحلا انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ا ا هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع

 رانلا لهأ دجيف ليربج قلطنيف . اذه ىدبعب ىنتآف بهذا : ليربجل هللا لوقيف . نانماي « نانح
 اذك ناكم ىف هنإف هب ىنتآ : لجو زع هللا لوقيف « هربخيف لجو زع هبر ىلإ عج رق نركب اک

 ؟ كليقمو كناكم تدجو فيك « ىدبعاي : iS ا ل عم

 ذإ وجرأ تنك ام « براي : لوقيف . ىدبع اودر : لوقيف . ليقم رش « ناكم رش براي : لوقيف
 . (7 ىدبع اوعد : لوقيف ! اهيف ىندرت نأ اهنم ىنتجرخأ

 ىف نيرذبمب اوسيل : ىأ (اماوق كلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذّلاو : هلوقو

 )١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو سيق نب نوميم  ىشعألا وه )۲۳/۱۹( .
 )۳ » ۳( مهدلا » : أ ىف () . نم ةدايز « . )٥( أ ىف : ١ نيبكم «© .

8 
 نابح نبا هقثوو « روهمجلا هفعضو لالظ ىبأ ريغ حيحصلا لاجر هلاجر 2 : (؟١٠/85) عمجملا ىف ىمئيهلا لاقو

 ) )5دنسملا ۳ ٠ (



 71١( 5470 تايآلا :ناقرفلا ةروس - سفانسلا ءا تت يب وو

 الدع لب < مهنوفكي الف مهقح ىف نورصقيف مهيلهأ ىلع ءالخب الو ‹ ةجاحلا قوف نوفرصيف مهقافنإ

 الو : لاق امك ,4 اماوق كلذ نيب ناكو 3 « اذه الو اذه ال « اهطسوأ رومألا ريخخو « ًارايخ

 . [۲۹ : ءارسإلا ] (اروسحم امولم دعقتف طسْبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةّلولغم كدي لعجت

 ميرم ىبأ نب ب هللا دبع نب ركب وبأ ىنثدح « دلاخ نب )١( ماصع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 هم ر اا دقق نم ل ا نع رشا ىلا غ ع نع: يالا

 . (9 هوجرخي ملو

 د قرف نيكس اقدح دع ىلا اكد اهنا ةنيحلا ( [ مامإلا ] لاقو

 هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع « صوحألا ىبأ نع ىرجهلا ميهاربإ انثدح :فدعلا

 . () هوجرخي ملو . « دصتقا نم لاع ام » : كك

 , ١( نوميم نب دمحم نب ميهاربإ انثدح « ىيحي نب دمحأ انثدح : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ىف دصقلا نسحأو « رقفلا ىف دصقلا نسحأو « ىنغلا ىف دصقلا نسحأ ام » : هيي هللا لوسر

 . «89 هنع هللا ىضر ةفيذح ثيدح نم الإ ىوري هفرعن ال : لاق مث . « ةدابعلا

 . فرس وهف هللا رمأ هب ترواج ام : ةيواعم نب سايإ لاقو

 . هّللا ةيصعم ىف ةقفنلا فرسلا : هريغ لاقو

 . 9 [ ملعأ هللاو ] فرس هللا ليبس ىف ةقفنلا سيل : ىرصبلا نسحلا لاقو

 الو قحلاب ًالإ هّللا مرح يتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهّلإ هّللا عم نوعدي ال نيذّلاو إل

 ® اناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي 6® اماَنَأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي

 اروع هللا تاكو تاس مهنا للا لدي كفلراف احلام المع لمعو نماو بات نم لإ
 . 4 ©۵ اباتم هللا ىلإ بوتي هنِإف احلاص لمعو بات نمو © امیحر

 نبا وه هللا دبع نع « قيقش نع « شمعألا انثدح « ةيواعم وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 . © كقلخ وهو ًادن هلل لعجت نأ » : لاق ؟ ربكأ بنذلا ىأ : € هللا لوس لكس" لاق  دوعسم

 ىنازت نأ » : لاق ؟ ىأ مث : لاق . « كعم معطي نأ ةيشخ كدلو لتقت نأ » : لاق ؟ ىأ مث : لاق

 )١( مصاع » : أ ىف «

 . ١95( /0) دنسملا (؟)

 . ٩ نيكسم » : أ یف (5) . أ نم ةدايز (۳)

 . ° فيعض وهو ىرجهلا ملسم نب ميهاربإ هدانسإ ىف » : 7507/٠١( ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١/ ٤٤١( دنسملا (5)

 . ادعس: |« ىف (۷) . ٩ نوميم نب دمحم نب دمحم نب ميهاربإ :  أ ء ف ىف (5)

 ملسمو « بيبح نب ملسم نع ميكح نب ديعس نع رازبلا هاور :  (؟١٠/97) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ۳٠١( 5) مقرب رازبلا دنسم (۸)

 5 < تاقث هلاجر ةيقبو « هنع ىوارلا ديعس ةمجرت ىف نابح نبا الإ هركذ نم دجأ مل اذه

 . أ نم ةدايز (9)



 م. )58-1/١( تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا,

 الو رخآ اهَلِإ هللا عم نوعدي ال نيِذّلاو : كلذ قيدصت هللا لزنأو : هللا دبع لاق . « كراج ةليلح
 . اماَنَأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ هللا مرح يملا سفتلا نولتقي

 . ( هب « ةيواعم ىبأ نع « ىرسلا نب داّنُه نع ىئاسنلا هاور اذكهو

 - لصاوو : ىراخبلا داز - روصنمو شمعألا ثيدح نم < ملسمو ىراخبلا هجرخأ دقو

 « ( هب « دوعسم نبا نع « ليبحرش نب ورمع ةرسيم ىبأ نع « ةملس نب قيقش « لئاو ىبأ نع

 . ثيدحلا ؟ مظعأ بنذلا ىأ « هللا لوسراي :تلق : لاق دوعسم نبا نع امهظفلو « ملعأ هللاف

 « كردم نب رماع انثدح « ىزاوهألا قاحسإ نب دمحأ انثدح : ريرج نبا لاقو : بيرغ قيرط
 لوسر جرخ : هللا دبع لاق : لاق قورسم نع « ىبعشلا انثدح  ليعامسا نبا ىنعي - ىرسلا انثدح
 «هيتبكر لايح ىهجوو « هنم لفسأ تدعقو «٠ ضرألا نم زشت ىلع سلجف « هتعبتاف موي تاذ ةَ هللا

 نأ :J : لاق ؟ ربكأ © بونذلا ىأ 4 هللا لوسراي ىمأو تنأ ىبأب : )€( تلقو هتولخ )۳( تملتغاو

 . ©« كعم معطي نأ ةيهارك كدلو لتقت نأ » : لاق 27 ؟ هم مث : تلق . « كقلخ وهو ًادن هّلل وعدت

 .( رخآ اَهّلِإ هللا عم نوعدي ال نيِذّلاوط : أرق مث . « كراج ةليلح ىنازت نأ » : لاق ؟ هم مث : تلق

 , 2 ةيآلا (99 [رخآ ىلإ]

 نع « فاّسي نب لاله نع . روصنم نع « ريرج انثدح « ديعس نب ةبيتق انثدح : ىئاسنلا لاقو

 ا د ل لا ول و 6 لاق سيق نب ةملس
 الإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو « ائيش هّللاب اوكرشت _ ل هللا لوسر نم نهتعمس ذنم ىنم
 . ٩( « اوقرست الو « اونزت الو « قحلاب

 ¢ ناوّرَغ نب ليضف نب دمحم انثدح « هللا همحر« ىنيدملا نب ىلع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

N ارك وسلا yT 

 هللا همرح : اولاق ؟ « انزلا ىف نولوقت ١ : هباحصأل ةَ هللا لوسر لاق : لوقي« هنع هللا
 ةوسن رشعب لجرلا ینزی نآل : ا لوسر 3 ةمايقلا موي ىلإ مارح وهف« هلوسرو

 ءهلوسرو هللا اهمرح : اولاق ؟ « ةقرسلا ىف نولوقت دام »: لاق . « هراج ةأرماب ىنزي نأ نم هيلع رسيأ

 علا تم ل تال . مارح ىهف

 هو ا م مس ا رع ال موصل

E 

 . A) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )١/ ۳۸١( دنسملا ()

 . WW) مقرب ملسم حيحصو ٠ (3411) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .؟؛ىأ»:أىف () . « بنذلا » : أ ىف (5) . « تلقف » : أ ىف (6) . © تمنتغاف » : ف ىف (۳)
 . 1 نم ةدايز (۷)

 . (18) مقرب ملسم حيحصو ١ (1۸۱۱) مقرب ىراخبلا حيحص (8)
 . « دیعس 7 : | ‹ ف ىف(١٠) )۱١۴۷۳( مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلا (9)

 )١١( تاقث هلاجر » : (178/8) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (8/7) دنسملا « .

  ۲مالك نم اًدافتسم ه . أ © فيعض ميرم ىبأ نباو سلدم وهو ةيقب هدانسإ ىفو < لسرم وهو » : (۱۳۷) مقرب ايندلا ىبأ نبال عرولا

 دومحلا دمحم لضافلا ققحملا



 ١ تايآلا:ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزحلا ) ٦۸ - ۷١(

eنأ : سابع نبا نع )١( ثدحي هعمس هنأ ريبج نب ديعس نع « ىلعي ىنربخأ :  

 وعدتو لوقت ىذلا نإ : اولاقف و دمحم اوتأ مث« اورثكأف اونزو « اورثكأف اولتق كرشلا لهأ نم

 سفتلا نولتقي الو رخ اهل هلا عم وعدي ال نيذلاو » : تلزئف« ةرافك ٠ انلمع امل نأ ار ىلا 0

 ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوُفرسأ نيذلا يدابع اي لق ل: ٍتلزنو 4 نورت الو ساب رح نأ
 .[ مه” :رمزلا] 420[ ميحرلا روفغلا وه هَنِإ ] اعيمج بونذلا رفغي هلا نإ هللا

 ىبأ نع « ورمع نع « نايفس انثدح « رمع ىبأ نبا انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نأ كاهنيو « قلاخلا عدتو قولخملا دبعت نأ كاهني هللا نإ » : لجرل ةي هللا لوسر لاق : لاق ةتخاَف

 ال نيذّلاو» : هلوق وهو : نايفس لاق . « كراج ةليلحب ىنزت نأ كاهنيو « كبلك وذغتو كدلو لتقت

 . (9 4 نونزي الو قحلاب الإ هللا مرح يلا سفنلا نوفي الو رخآ الإ هّللا عم َتوُعْدَي

 ىف داو : © اماثأ » : لاق هنأ ورمع نب هللا دبع نع ىور : 4 اماَنَأ قلي كلذ لعفي نمو ط : هلوقو

E75  

 «ريبج نب ديعس نع ىور اذكو . ةانزلا اهيف بذعي منهج ىف ةيدوأ :4 اماثأ قلي : ةمركع لاقو

 . دهاجمو

 . مهنج ىف داو هنأ ثدحن انك « الاكن : 4 امانا قلي ) : ةداتق لاقو

 . ةمادن هرخآو « ةفاخم هلوأ نإف < انزلاو كايإ « ىنب اي : لوقي ناك نامقل نأ انل ركذ دقو

 :  اعوفرمو افوقوم  ىلهابلا ةمامأ ىبأ نع « هريغو ريرج نبا هاور ىذلا ثيدحلا ىف درو دقو

 . همركو هنمب اهنم هّللا انراجأ . 200 منهج رعق ىف نارثب « اماثأ »و « ايغ » نأ

 . ءازج :اَماَنَأ قلي » : ىدسلا لاقو

 موي باذعلا هَل فعاضيط : هلوق وهو « هنم الدبم هدعب امب هرسف اذهلو ؛ ةيآلا رهاظب هبشأ اذهو

 . اليلذ اريقح : ىأ ( اناهم هيف دْنخَيو ل « ظلغيو هيلع رركي : ىأ (ةمايقلا

 تافصلا هذه نم لعف ام ىلع هؤازج : ىأ «احلاص(» [ المع ] لمعو نمآو بات نم الإ ط هلوقو

 . هيلع بوتي هللا نإف « كلذ عيمج نم © هللا ىلإ ايندلا ىف 4بات نم الإ ركذ ام ةحيبقلا

 لتقي نمو : مابا هيأ نيو هذه ني 4 ر نر الو تالا هوت م ىلع :ةلالد كلذ قو

 هذه نإف [ ۳ :ءاسنلا] 4 اميظعاباَذَع هَل َدَعَأو هَنعَلو هيلع هللا بضَغَو اهيف ادلاَخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم

 )١( هثلحي » : أ ىف ٩ . ) )۲أ ‹ ف نم ةدايز () . «انلمع نإ انل نأ » : ! ىف .

 نإو ٠ لوصوم وهف كلذك ناك نإف « « ةداتق ىبأ نع » : هيف عقوو . متاح ىبأ نبال هازعو (؟77/ /7) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (5)

 . ملعأ هللاو « امهنم باوصلا ىل نيبتي ملو « لسرم وهف انه تبثم وه امك ناك

 . (۲۹/۱۹) ىربطلا ريسفت (65)

 . باوصلا وهو « ف نم ةدايز(؟)

 . © ضراعم الو » : ! ىف (۸) . « ايندلا ىف هللا ىلإ » : ف ىف (۷)



 1191/7 سس ب 64 -54) تايآلا : ناقرفلا ةروس 0 سداسلا ءزجلا

 لاق دق مث « ةبوتلاب ةديقم هذه نأل « بتي مل نم ىلع لمحتف < ‹ ةقلطم اهنأ الإ ةيندم تناك نإو

.] ١1١65 cA: yS e 

 هللا لدبي » : هلوق ىنعم ىف ی و ذل ذا ا س ا ل اا : هلوقو

 کھ

E لا o وا يا eT 

 . تانسحلا تائيسلا ناكم مهلدبأف « تانسحلا ىلإ مهلوحف كلذ نع مهب هللا بغرف « تائيسلا

 : ةيآلا هذه دنع دشني ناك هنأ سابع نبا نع « دهاجم یورو

 ت رە رے یر

 © اًقيجّولا سّقَنلا لوط عبو (9 افيرخ هرح دعب نلدب
 . اهريغ ىلإ لاوحألا كلت تريغت : ىنعي

 اهب هللا هلدبي مث « ةحيبق ةئيه ىلع لجرلا نوكي « ٠١ ايندلا ىف اذه : حابر ىبأ نب ءاطع لاقو

 . ًاريخ

 عم الاتق نيملسملا لاتقب © مهلدبأو « هللا ةدابع ناثوألا ةدابعب مهلدبأ : ريبج نب ديعس لاقو

 . تانمؤملا حاكن تاكرشملا حاكنب مهلدبأو « نيكرشملل نيملسملا

 ‹ اصالخإ كرشلاب مهلدبأو « حلاصلا لمعلا ئيسلا لمعلاب هللا مهلدبأ : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . امالسإ رفكلابو اناصحإ روجفلاب مهلدبأو

 . نيرخآ ةعامجو « ةداتقو « ةيلاعلا ىبأ لوق اذهو

 هنأ الإ كاذ امو « تانسح حوصنلا ةبوتلا سفنب بلقنت ةيضاملا تائيسلا كلت نأ : ىناثلا لوقلاو

eنإو ةمايقلا مويف . رابتعالا اذهب ةعاط بنذلا بلقنيف « رفغتساو عجرتساو  
 هب تحصو « كلذب ةنسلا تتبث امك « هتفيحص ىف ةنسح بلقنيو هرضي ال هنكل هيلع ابوتكم هدج

 ا ملا لاقاب تلا ا هلا e E نر رانا

 « هنع هللا ىضر « رذ ىبأ نع « ديوس نب رورعملا نع ٠ شمعألا انثدح < ةيواعم وبأ انثدح
 الوخد ةنجلا لهأ رخآو « رانلا نم اجورخ رانلا لهأ رخآ فرعأل ىنإ » : ةَ هللا لوسر لاق :لاق
 Gas هولسو هبونذ رابك اوحن : لوقيف لجرب ىتؤي : ةنجلا ىلإ
 - ائيش كلذ نم ركني نأ عيطتسي ال معن : لوقيف ؟ اذك اذكو اذك موي تلمعو « اذك اذكو اذك

 )١( ف نم ةدايز ٠ ًاقيرص » : أ ىف (۲) . أ « .

 )۳( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )۱۹/ 0*0 .

 )4( ايندلا ىف نوكي اذه 3 : | ىف ٩ . ) )0مهلديو ۵ : ف ىف ٩ .



 (1/ 12500 تانآلا» ناكزقلا روس ت نقداسلا لا س کج جب

 كحضف : لاق . « انهاه اهارأ ال ءايشأ تلمع « براي : لوقيف . ةنسح ةئيس لكب كل نإف :لاقيف

 . () ملسم هب درفناو . هذجاون تدب ىتح هی هللا لوسر

 يلدا 4 .ليعامست] قب a a a ونا فاح لاو

 لوسر لاق : لاق ىرعشألا كلام ىبأ نع « (" ديبع نب حيرش نع « ةعرز نب مضمض ىنثدح « ىبأ

 ىف دجو امف « اهايإ هيطعيف . كتفيحص ىنطعأ : ناطيشلل كلملا لاق مدآ نبا مان اذإ » : هي هللا
 ماني نأ دارأ اذإف « تانسح نهبتكو « ناطيشلا ةفيحص نم تائيس رشع اهب احم ةنسح نم هتفيحص

 « ةحيبست نيثالثو ثالث حبسيو « ةديمحت نيثالثو اعبرأ دمحيو « ةريبكت نيثالثو ثالث ربكيلف مكدحأ
 . 9 « ةئام كلتف

 ديزي نبا : ىنعي  تباث انثدح : الاق مراعو ةملس وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 أرقيف هتفيحص ةمايقلا موي لجر ىطعي : لاق ناملس نع « نامثع ىبأ نع « مصاع انثدح - ديز وبأ

 اهالعأ ىف رظني مث « هتانسح .اذإف اهلفسأ ىف ٠١ رظن هنظ ءوسي (0 داك اذإف « «4) هتائيس اذإف « اهالعأ

 . تانسح تلدب دق یه اذإف

 « دواد وبأ ىرهزلا ىسوم نب ناميلس انثدح « رامع نب ماشه انثدح « ىبأ انثدح : اضيأ لاقو

 اوأر ةمايقلا موي 29 سانأب لجو زع هّللا نيتأيل : لاق ةريره ىبأ نع « هيبأ نع « سبنعلا وبأ انثدح

 . تانسح مهتائيس هللا لدبي نيذلا : لاق ؟ ةريره ابأاي مه نم : ليق « تائيسلا نم اورثكتسا دق مهنأ

RR NEE O. ”"ا ر  
 ىلع ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي : لاق  لبج نب ذاعم باحصأ نم ناكو - فيضلا ىبأ نع « ةزمح وبأ

 باحصأ اومس مل : تلق . نيميلا باحصأ مث « نيفئاخلا مث « نيركاشلا مث « نيقتملا : فانصأ ةعبرأ

 افرح مهتائيس اوؤرقف ٠ مهناميأب مهبتك اوطعأف « تائيسلاو 7 تانسحلا اولمع مهنأل : لاق ؟ نيميلا

 «تانسح اهلعجو تائيسلا هللا احم كلذ دنعف . ؟ انتانسح نيأف « انتائيس هذه « انبر اي : اولاق افرح

 . ةنجلا لهأ رثكأ مهف «( هيباتك اوؤرقا مؤاه ) : اولاق كلذ دنعف

 . ةرخآلا ىف : لاق « تانسح مهتاَّيس هللا لدبي » : نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع لاقو

 نع « ريرج نبا ىورو « متاح ىبأ نبا امهاور ] : تانسح اهلعجيف مهل اهرفغي : لوحكم لاقو

 . ( [ هلثم بيسملا نب ديعس

 « ملسم نب ديلولا انثدح « ىقشمدلا ريزولا نب دمحم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 )١( دنسملا )٥/ ۱۷۰( مقرب ملسم حيحصو )۱۹۰( .

 6 ةدبع ١ : أ ءاف ىف (۲)

 ملو « « فيعض وهو شايع نب ليعامسإ نب دمحم هيف » : )١7١/٠١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (597/1) ىناربطلل ريبكلا مجعملا (۳)

 . اضيأ هيبأ نع هعامس تبثي

 « سانأ » : أ ىف (0 . < رظنی » : أ یف (0) . « ناک » : أ ىف (0) . « هتءاسإ » : أ ىف (5)

 . أ ‹ ف نم ةدايز () . © تانسحلاب » : أ ىف (۸)



 و. ۷١( -1۸4) تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ىلع هابجاح 22) طقس دق مره ريبك خيش ءاج : لاق ثدحي الوحكم عمس هنأ « رباج (17 وبأ انثدح

 ل ا ل لاقف « هينيع

 : ليي ©) هللا لوسر هل لاقف ؟ ةبوت نم هل لهف « مهتقبوأل ضرألا لهأ نيب هتئيطخ تمسق
 هديه ادم ناو ل كير ل ةو هللا الإ هلإ: ل نأ دهسا انآ مآ + 29 لاق لتا

 :لاقف . « تانسح كتائيس 2)لدبمو « كلذك تنك ام كل رفاغ هللا نإف » : لي ىبنلا لاقف .هلوسرو
 , 28 , ”92ربكيو للهي لجرلا یّلوف . « كتارجفو كتاردغو » : لاقف ؟یتارجفو یتاردغو ءهّللا لوسراي

 نب نمحرلا دبع نع « ١( ورمع نب ناوفص نع « ةريغملا ىبأ ثيدح نم ىناربطلا یورو
 ملو « اهلك بونذلا لمع الجر تيأرأ : لاقف كي هللا لوسر ىتأ هنأ - بطش - ةورَف ىبأ نع «ريبج
 لعفاف » : لاق « معن : لاقف « ؟ تملسأ » : لاقف ؟ ةبوت نم هل لهف . ةجاد الو ةجاح كرتي
 :لاق ؟ ىتارجفو ىتاردغو : لاق . « اهلك تاريخ كل هللا ٠١ اهلعجيف « تائيسلا كرتاو « تاريخلا
 . 20١0© ىراوت ىتح ربكي لاز امف لاق . «معن »

 . ىصمحلا ةملس ىبأ نع « تايزلا نيساي نع « ىواهرلا ةورف ىبأ قيرط نم ىناربطلا هاورو

 . 2١ اعوفرم ليفن نب ةملس نع « رباج نب ىيحي
 ا نا ن ےک نب یک ا رتل ند اا ج ر ر تالا اضيأ لاقو

 ةأرما ىنتءاج : لاق « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع (17) ديبع ىبأ نب ديبع نع + سامشلا حیف

 .ةمارك الو نيعلا تمعت الو « ال :225) تلقف . هتلتقو تدلوو تينز ىنإ ؟ ةبوت نم ىل له : تلاقف
 تلق امو ةأرملا تلاق ام هيلع تصصقف « حبصلا ةَ ىبنلا عم تيلص مث . ةرسحلاب وعدت یهو تماقف

 اهَلِإ هللا عم نوعدي ال نيذّلاو » : ةيآلا هذه أرقت تنك امأ ! تلق امسشب » : اك هللا لوسر لاقف « اهل

 اروُفغ هللا ناكو تاتسح مهتاَعيس هللا لدبي كئلوُأَف احلاص المع لمعو نمآو بات نم الإ ) : هلوق ىلإ (رخآ

 . ًاجرخم ىل لعج ىذلا هلل دمحلا : تلاقو ةدجاس ترخف . اهيلع اهتأرقف 4 اميحر

 نم ريرج نبا هاور دقو 8 ملعأ هّللاو فرعي ال نم هلاجر ىفو ¢ هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 . ٩ لاقف » : أ ىف (5) . « ىبنلا ١ : أ ىف (۳) . « تطقسأ » : أ یف () . ٩ نبا » : أ یف ()
 . ٩ للهيو ربکی » : أ « ف یف (۷) . « لدبيو » : أ ىف (5) . ٩ نأ دهشأو » : أ ىف (0)

 هب ةسبع نب ورمع نع لوحكم نع ىنادحلا رباج نب ثعشأ نع سيق نب حون قيرط نم )۳۸٤/٤( هدنسم ىف دمحأ مامإلا هلصو دقو (۸)
 « ةسبع نب ورمع نع لوحكم ةياور نم هنأ الإ نوقثوم هلاجر » : )77/١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « هزخآو هلوأ ىف راصتخاب اعوفرم

 . ال مأ هنم عمسأ ىردأ الف

 . 2« مهلعجيف » : أ « ف ىف )٠١( .«رمع 3 : أ ىف (9)

 ىبرحلا نوراه نب دمحم نع ىوغبلا مساقلا ىبأ قيرط نم (707 /۳) دادغب خيرات ىف بيطخلا هاورو ۳۱٤( /۷) ىناربطلل ريبكلا مجعملا )١١(
 نمحرلا دبع نع ناوفص نع ةريغملا ىبأ نع نوراه نب دمحم ريغ ثيدحلا اذه ىور » : ىوغبلا مساقلا وبأ لاقو . هب ةريغملا ىبأ نع

 © هريغ لاق ام باوصلاو « هيف فحص نوراه نب ًادمحم نأ بسحأو « دودمملا بطش ًاليوط هيي ىبنلا ىتأ الجر نأ : ريبج نبا

 )١16( ىناربطلل ريبكلا مجعملا )۷/ ١١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )  « : )7١/١تاعوضوملا ىوري تايزلا نيساي هدانسإ ىف © .

 . ىربطلا نم تبثملاو © هيبأ نع سامشلا ديبع ىبأ نب ديبع نب حيلف نع » : | « ف ءاه ىف (19)

 )١5( لاقف » : أ ىف « .



 €V) ۲ )تت :I ناقرفلا ة هروس - سداسلا ءزجلا ۳۰

 ! اترسحاي : لوقتو ةرسحلاب وعدت تجرخف : هدنعو « هوحنب هدنسب ىمازحلا رذنملا نب ميهاربإ ثيدح
 ةئيدملا رود عيمج ىف () اهبلَطَت ٠ اي هللا لوسر دنع نم عجر امل هنأ هدنعو ؟ رانلل نسحلا اذه قلخأ

 ةدجاس ترخف « ةي هللا لوسر هل لاق اب اهربخأف « هتءاج ةلبقملا ةليللا نم ناك املف . اهدجي ملف
 : اها اهم تنا راج عا >  :تلدع اغ ةيوتو اجركم ىل لع ىذلا هلل دملا كلاقو

 . ”٩ لجوزع هللا ىلإ تباتو

 بنذ ىأ نم E ار م ا ا ا وو ب
 : ىأ (اباتم هللا ىَلإ بوتي هَّنإَف احلاص لمعو بات نمو ) : لاقف : ريغص وأ ريبك « ريقح وأ ليلج <
 اروفَغ هلا دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو » 0 ا

 هلا نو تاقدصلا ذخأيو هدابع نع ةبوثلا لبقي وه هللا نأ اومّلعي ملأ : لاقو ء[٠٠ : ءاسنلا] 4 اميحر

 نم اوُطَنقَت ال مهسُفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق) : لاقو ء[ ٠ 4 : ةبوتلا ] 4 ميحّرلا بالا وه
 . هيلإ بات نمل :ىأ ء [ ه٣ : رمزلا ] 4 ميحرلا رولا وه ِهَّنِإ اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هّللا ةمحر

 تايآب اوك اذإ نيدلاو 69 امارك اورم وَلا اورم اذِإو روزلا نودهشی ال نيذلاو )ل
 ميد م ميم م ماه

 رق اننا تجاوزا نم اتل به ار نوُلوقي نيدلاو 69 انایمعو امص اَهيلع اورخي مل مهتر

 .4 69 اَماَمِإ َنيِّتمْلل انأعجاو نيعأ

 ةدابعو كرشلا وه : ليق . «روزلا نودهشي الط : مهنأ « نمحرلا دابع تافص نم ًاضيأ هذهو

 1 لطابلاو 3 وغللاو 3 قسفلاو 3 بذكلا : ليقو : مانصألا

 0 ءانغلاو وهللا 20 [ وه ] : ةيفنحلا نب دمحم لاقو

 : مهريغو )2 سنأ نب عيبرلاو )2 كاحضلاو 3 نيريس نب دمحمو ¢ سواطو 34 ةيلاعلا وبأ لاقو

 . (0 نيكرشملا دايعأ ىه

 . انخلاو ءوسلا سلاجم ىه : سيق نب ورمع لاقو

 ىف ءاج امك « هيف نوبغري الو هنورضحي ال () [ رمخلا برش ] : ىرهزلا نع « كلام لاقو

 0 ل رمخلا اهيلع رادي ةدئام ىلع سلجي الف رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي ناك نم » : ثيدحلا

 2 هريغ ىلع ادمعتم 5 یهو« روزلا ةداهش : ىأ (روزلا نودهشي ال » : ىلاعت هلوقب دارملا : ليقو

 )١( اهبلطف » : ف ىف « .

 . © فيعض هدانسإ ١ : ىطويسلا لاقو (77/4/5) روثنملا ردلا ىف امك هيودرم نبا هاورو (۲۷ /۱۹) ىربطلا ريسفت (۲)

 . أ نم ةدايز () . « لبقتي » : أ ىف (6) . ٩ هدابعل » : أ ىف (۳)

 ا . « نيكرشملل » : ف ىف )١(

 ثيدح اذه » : ىذمرتلا لاقو « ًاعوفرم هب رباج نع سواط نع ميلس ىبأ نب ثيل قيرط نم )١ 08٠ مقرب ناسلا ىف ىذمرتلا هاور (۸)

 . ميلس ىبأ نب ب ثيل فيعضت ىف اسلا مالع لقت مننا هجرلا اذه نم الإ راج نع یوا قيل نم ارن ال ر نخ



 ۱۳۱ ۷٤( _۷۲) تايآلا:ناقرفلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 « رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ » : ب هللا لوسر © لاق :لاق ةركب ىبأ نع نيحيحصلا ىف ([تبث] امك
 « سلجف ًائكتم ناكو . « نيدلاولا قوقعو « هّللاب كرشلا :  لاق « هللا لوسراي « ىلب :انلق « اثالث
 لاز امف . « ( [ روزلا ةداهشو روزلا لوقو الأ ] روزلا ةداهشو الأ « روزلا لوقو الأ » : لاقف
 . (4© تكس هتيل : انلق ىتح « اهرركي

 اورم اذإو : لاق اذهلو ؟ هور ال“ ىأ روزا نودهشي ال هارما فأ قايسلا نم رهظألاو

 ؛ © ءىشب هنم اوسندتي ملو اورم هب مهرورم قفتا اذإو « روزلا نورضحي ال: ىأ 4 امارك اورم وللا
 .« امارك اورم : لاق اذهلو

 نب دمحم نع « ىلجعلا نيسحلا وبأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 حبصأ دقل ”: كك ىبنلا لاقف « © اضرعم وهلب رم دوعسم نبا نأ « ةرّسيَم نب ميهاربإ ىنربخأ «ملسم
 . « ًايرك ىسمأو « دوعسم نبا

 « ملسم نب دمحم انأ « هللا دبع انآ « نابح انثدح « ىوحنلا ةملس نب دمحم نب نسحلا انثدحو

 : )ال هللا لوسر لاقف « فقي ملف ًاضرعم وهلب رم دوعسم نبا نأ ىنغلب : لاق ةرسيم نبا ىنربخأ
 اورم غلاب اورم اذِإَو» : ةرسيم نب ميهاربإ الت مث « ̂ « ايرك ىسمأو دوعسم نبا حبصأ دقل »
 . 0 امرك

 تافص نم هذه I1 ٠“ ¢ مَعَ امص الع اورخي مل مهتر تايآب اوركذ اذإ نيذّلاو) : لوقو
 «نوُلكوَتِب مهبر ىلعو انایإ مهتداز هاآ مهيلع تلت اذإو مهبولق تلجو هللا ركذ اَذِإ نيِذّلا » نينمؤملا
 لب < هيلع ناك امع رصقي الو هيف رثؤي ال هللا مالك عمس اذإ هنإف <« « رفاكلا فالخب « [ ۲ : لافنألا]
 نم مهنمُف ةروس تلزنأ ام اذإو) : ىلاعت لاق امك «٠ هلالضو هلهجو هنايغطو هرفك ىلع ًارمتسم ىقبي
 ضرَم مهبولق يف نيذّلا اًمأو . تورش مهو انام مُهتداَرَف اوُنمآ نيد ام انامل هذه هتداز مكيأ لوقي
 .[ ١ 560.55: ةبوتلا ] « مهسجر ىلإ اسجر مهتدارف

 ىلع رمتساف « هبر تايآب ركذ ىذلا رفاكلا فالخب : ىأ (اًنایمعو امص اهيَلع اورخي مل : هلوقف
 . ىمعأ مصأ اهعمسي مل نأك « هلاح

 ا و ورک لو ادعس مل : «اًناّيمَعَو امص اَهْيَلَع اورخي مل : هلوق : دهاجم لاق

 )١( ف نم ةدايز (9 . « نع : أ « ف ىف(0) . أ ‹ ف نم ةدايز ٠ أ .

 )5( مقرب ملسم حيحصو (55014) مقرب ىراخبلا حيحص )۸۷( .

 ) )9ىبنلا » : أ ىف (۷) . « فقي ملف » : أ ىف (0) . 4 ءىش هيف » : أ ىف ٩ .

 .أ ‹ ف نم ةدايز (6)

 5 هب ةرسيم نب ميهأربإ قيرط نم (00/15) روظنم نبال رصتخملا ىف امك ركاسع نبا هاورو )5

 5 أ نم ةدايز )٠١(



 0/4 جالا 3 تالا ناقزفلا روس ناسا ولا ج حسا +

 :لوقي «( اًناّيمعو امص هيلع اوُرخي مل مهَبر تايآب اور اإ َنيِدَلاوط : ىلاعت هلوق : ةداتق لاقو
 نم وحسب 0 واو 0ا نع ع موق اوو + هک اوسع لو یا نعاس هل

 . هباتک

 : لاق نوع نبا انثدح « نارمح نب هللا دبع انثدح « مصاع نب ديسأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 التف : لاق ؟ مهعم دجسيأ « اودجس ام عمسي ملو ادوجس موقلا ىري لجرلا : تلق ىبعشلا تلأس

 مهعم دجسي ال هنأ : ىنعي 4 اناّيمعو امص اَهِيلَع اورخي مل مهبر تايآب اوركذ اذإ َنيدّلاو ) : ةيآلا هذه

 « هرمأ نم ةريصب ىلع نوكي لب «ةعمإ نوكي نأ نمؤملل ىغبني الف« 9 ا ملك

 . نيب حضاو نيقيو

 نأ هّللا نولأسي نيذلا : ىنعي : نيعأ ةر انتايرذو انجاوزأ نم اَنَل به ابر نولوقي نيذّلاو » : هلوقو
 . هل كيرش ال هدحو هدبعيو هعيطي نم مهتايرذو مهبالصأ نم جرخي

 . ةرخآلاو ايندلا ىف مهنيعأ هب رقتف « ةعاطلاب لمعي نم نونعي : سابع نبا لاق
 . نيعيطم اونوكي نأ اودارأ نكلو « الامج الو ةحابص كلذب اوديري مل : ةمركع لاقو

 نمو « هتجوز نم ملسملا دبعلا هللا ىري نأ : لاقف  ةيآلا هذه نع لئسو - ىرصبلا نسحلا لاقو
 وأ ءدلو دلو وأ « ادلو ىري نأ نم ملسملا نيعل رقأ ءىش ام هللاو ال . هللا ةعاط هميمح نمو « هيخأ

 . لجو زع هلل ًاعيطم ًاميمح وأ « اخأ

 (4) نوئسحيو كنودبعي : لاق 4نيعأ َةَرُق انتايرذو انجاوزأ نم ان به » : هلوق ىف جّيرج نبا لاقو

 رئارجلا انيلع نورجي الو « كتدابع

 مهيدهي نأ مهتايرذو مهجاوزأل هللا نولأسي : ىنعي : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 .مالسولل

 نب ناوفص انربخأ « كرابملا نب هّللا دبع انثدح « 277 رشب نب « رّمعَي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ءآموي دوسألا نب دادقملا ىلإ انسلج : لاق هيبأ نع « ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع ىنثدح « ورمع
 « تيأر ام انيأر انأ انددول ! للهم هللا لوسر اتأر نيتللا نينيعلا نيتاهل ىبوط : لاقف لجر هب رمف

 لمحي ام : لاقف هيلإ لبقأ مث ! ًاريخ الإ لاق ام « بجعأ تلعجف « بضغتساف . تدهش ام اندهشو
 رضح دقل هّللاو ؟ هيف نوكي ناك فيك هدهش ول ىردي ال « هنع هللا هبیغ ارضحم ىنمتي نأ ىلع لجرلا

 نودمحت ال وأ « هوقدصي ملو هوبيجي مل « منهج ىف مهرخانم ىلع هللا مهّبكأ ماوقأ ةي هللا لوسر
 ثعب دقل ؟ مكريغب ءالبلا متيفك ( دق « مكيبن هب ءاج امل نيقدصم مكبر الإ نوفرعت ال مكجرخأ ذإ هللا
 لضفأ انيد نأ نوري ام « ةيلهاج نم ةرتف ىف ءايبنألا نم آيبن اهيلع ثعب لاح دشأ ىلع ءب ىبنلا هللا

 ناك نإ ىتح « هدلوو دلاولا نيب قرقو « لطابلاو قحلا نیب هب قرف ناقرفب ءاجف . ناثوألا ةدابع نم

 لخد كله نإ هنأ ملعي < ناميإلل هبلق لمف هللا حتف دقو « ًارفاك هاخأ وأ « هدلوو هدلاو ىريل لجرلا

 . « ةدجسلا رمأ :  | ء ف ىف (۳) . ءا: | ىف( .«قحلا»:1 ىف ()
 . « ريشب » : | ىف (0) . دنسملا نم تبثملاو « رمعم 2 : أ ء« ف ء اه ىف (5) . ٩ نوئسحيف » : أ ىف (4)

 . « دقو » : | ءاف ىف (0



 ۱۳۳ (۷۷ )٠/6 تايآلا :ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 به ابر نولوقي نيذّلاو » : - هللا لاق ىتلا اهنإو + .نانلا ىف ةع نأ ملفي وعو هنيع رقت الفا « رانلا

 ) هوجرخي ملو « حيحص دانسإ اذهو . 4 نيعأ ةر انتايرذو انجاوزأ نم ان

 نب عيبرلاو . ىدسلاو « ةداتقو « نسحلاو « سابع نبا لاق : 4 اَماَمِإ نيقتملل انلعجاو] : هلوقو

 . ريخلا ىف انب ىدتقي ةمئأ : سنأ

 ةدابعب ةلصتم مهتدابع نوكت نأ اوبحأف « « ريخلا ىلإ [  ةاعدو ] ©) نيدتهم ةاده : مهريغ لاقو

 ¢ ًاياوث 00 رثكأ كلذو ¢ عفنلاب مهريغ ىلإ 2( ًايدعتم مهاده نوكي نأو ¢ )6( مهتايرذو مهدالوأ

 هللا لوسر لاق : لاق « هنع هّللا ىضر ةريره ىبأ نع « ملسم حيحص ىف درو اذهلو ؛ ًابآم نسحأو

 نم هب عفتني ملع وأ « هل وعدي حلاص دلو : ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ » : دي
 „۾ ةيراج ةقدص وأ (هذعب

  <o Ao <oهم و يدم 2
 تتسح اهيف نيدلاخ ©» امالسو ةيحت ةّيحت اهيف نوقليو اوربص امب ةقرغْلا نوزجي كتلوأ ل 5

 . ارا وکي فرس ْمُدَك دَقف مک واعد الول ير مب اع ام لف 69 اماقمو اقسم
 لاعفألاو « ةليمجلا تافصلا ٩ [ هذه ] نم ركذ ام نينمؤملا هدابع فاصوأ نم ىلاعت ركذ امل

 و ىأ «نوزجي» هذهب نوفصتملا : یا4 كتلوأ» : U RE ) ةليلجلا 0 ا لاوقالاو

000000 

 ىأ (امالسو ةّيحت » ةنجلا ىف : ىأ 4اهيف َنوُقَليَو » كلذب مايقلا ىلع : ىأ « اوربص امیل

 مهيلعو مالسلا مهلف ¢ مارتحالاو ريقوتلا (۱۳) [ اهيف ] نوقليو .ماركإلاو ةيحتلاب اهيف ۳ نورد

 . رادلا ىبقع معنف < « متربص اب مكيلع مالس « باب لك نم مهيلع نولخدي ةكئالملا نإف « مالسلا

 اهنع نولوزي الو « نوتومي الو نولوحُي الو نونعظي ال « نيميقم : ىأ (اهيف نيدلاخ» : هلوقو

 تاومَسلا تَماَد ام اهيف نيدلاح ةّنَجْلا يفق اودعس نيذّلا اًمأو $ : ىلاعت لاق امك « الوح اهنع نوغبي الو

 . ]1۰۸: دوه ] وذم ريغ ءاَطَع كير ءاش ام الإ ضرألاو

 . الزنمو اليقم تباطو ارظنم تنسح : ىأ (اًماقمو ارسم تنسح » هلوقو

 . )۲/١( دنسملا ()

 . ٩ مهيرارذ » : أ ىف (5) . أ نم ةدايز (9) . ٩ نييدهم ١ : أ ىف (0)
 .«ربكأ » :أىف (0 « دعتم » : أ ىف (۵)
 3 (1511) مقرب ملسم حيحص (۷)

 0 ف نم ةدايز (۸)

 . « نودتبي ۵ : أ ىف )١١( . (« ةليمجلا » : أ ىف )٠( . « لاعفألاو لاوقألا ١ : أ ٠ ف ىف (9)
 .أ «٠ ف نم ةدايز (0)



  ۱۳٤تايآلا: ناقرفلا ةروس  سداسلا ءزجلا ) ۷١ - ۷۷(

 امنإ هنإف ؛ هودبعت مل اذإ مكب ثرتكي الو ىلابي ال : ىأ (يبر مكب أبعي ام لقط : ىلاعت () لاق مث

 . اليصأو ةركب هوحبسيو هودحويو هودبعيل قلخلا قلخ

 . ىبر مكب لعفي ام : لوقي 4 يبر مكب أبعي اما : بيعش نب ورمعو « دهاجم لاقو

 : لوقي (مکؤاعد الول يبر مكب أبعي ام لقط : هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ةجاح مهب هل ناك ولو « نينمؤم مهقلخي مل ذإ مهب هل ةجاح ال هنأ رافكلا هللا ربخأو « مكناميإ الول

 . نينمؤملا ىلإ ١ هببح امك ناميإلا مهيلإ ببحل

 (0هكبيذكت نوكي فوسف : ىأ (امازل نوكي فوسف ط نورفاكلا اهيأ : ىأ 4 متبذك دقفط : هلوقو
 موي كلذ ىف لخديو « ةرخآلاو ايندلا ىف مكرامدو مكباذعو مككالهل ايضتقم : ىنعي < مكل امازل

 ‹ دهاجمو « ىظرقلا بعك نب دمحمو « بعك نب ىبأو « دوعسم نب هّللا دبع كلذب هرسف امك «ردب

 . مهريغو « ىدسلاو « ةداتقو . كاحضلاو

 هّللاو . امهنيب ةافانم الو . ةمايقلا موي : ىنعي  امازل نوكي فوَسَف ل: ىرصبلا نسحلا لاقو
 . ملعأ

 . « مهييذكت » : أ ىف (۳) . 64 ببح » : ف ىف (۲) . « لاقو » : 1 یف (۱)



 ( ۱-٩ ) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا ا

 . ةعماجلا ةروس : اهتيمست هنع ىورملا كلام ريسفت ىف عقوو . ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نراك E رولا احن ترا حو
 نم ركذ نم مهينأي امو © نيعضاخ اهل مهفانعأ تلظف تلف ةي ءاَمّسلا نم مهملع لزتن اشن

 هب اوناَك ام ءاَبْنَأ مهيتأيسف اوُبَذَك دقف 2 َنيضرعم هنع اوناك ' الإ ٍثادحم نمحرلا
 ريب o ~o م

 ةيآل كلذ يف نإ © ميرك مجوز لک نم اهيف انتبنأ مك ضرألا ىلإ اوري ملوُأ 0 نوءٍزهتسي
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 . 4 © ميحّرلا زيزعلا وهل كبر نو © نينمؤم مهرتكأ ناك امو
 . ةرقبلا ةروس ريسفت لوأ ىف هيلع انملكت دقف « روسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا امأ

 ىذلا « حضاولا نيبلا : ىأ « نييملا نآرقلا تايآ هذه : ىأ  نيبملا باتكلا تايآ كلت : هلوقو
 + داّشرلاو ىفلاو < لطابلاو قحلا نيب لضفي

 الأ مهيلع نزحتو ٠“ [ مهيلع ] صرحت ام : ىأ 4كسفن كلهم : ىأ 4 عخاب كّلعل ظ: هلوقو
 مل نم ناميإ مدع ىف < هيلع همالسو هللا تاولص < ع هلوسرل هللا نم ةيلست هذهو « 4 نينمؤم اونوكي

 : لاقو « ]۸ : Siy ,يلاعت لاق امك « رافكلا نم هب نمؤي
 : فهكلا ] 4 اّقسأ ثيدَحْلا اذهب انمي مل نإ مهرانآ ىلع كس عخاب كّلعََف )

 : ا كلش محب دل :١ كاحضلاو « ةيطعو « ةداتقو « نسحلاو « ةمركعو « دهاجم لاق
 : («9 رعاشلا لاق . كسفن لتاق

 رداقلا هيدي نع هتحت یل هسفن نزحلا عخابلا ًاذهيأ الأ
 انكش ىلا ىأ « نيعضاَخ اهل مُهفانعأ تلف ةي ءاَمسلا نم مهيلع لن آش نإ : ىلاعت هللا لاق مث

 ناميإلا الإ دحأ نم ديرن ال انأل ؛ كلذ لعفن ال اتكلو . ارهق ناميإلا ىلإ مهرطضت ةيآ انلزنأل
 اونوكي ٰیتح سائلا هركت تنأفأ اعيمج مهلك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو ط : ىلاعت لاقو ؛ ىرايتخالا
 محر نم الإ . َنيِفلتْخم نوازي الو ةدحاو َهمَأ سالا لعجل كير ءاش ولو : لاقو ]۹ : سنوي ] نيتمۇھ
 هتجح تماقو « هتمكح 7 تضمو < هردق لفتف ع[ ۹ 2 دوه ] 4 مُهقَلَح كلذلو كبر

 . مهيلع بتكلا لازنإو « مهيلإ لسرلا لاسرإب هقلخ ىلع ةغلابلا
 .أ 2 ف نم ةدايز )١(

 . (۴۷ / )١9 ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو ء ةمرلا وذ وه (۲)

 . © تضقو » : أ ءاف ىف (4) 1 . 2« ءىشب ١ : ف ىف (۳)



 CFE OS * ءارغشلا ةروس د دالا هزل بك حي للا

 باتك مهءاج املك : ,ىأ 4 نيضرعم هنع اوناك الإ ثدُحُم نمحّرلا نم رْكذ نم مهيتأَي امو :  لاق مث

  Nفسوي ] 4 نيدمؤمب تصرح ولو سائلا رتكأ امو ل : لاق ا :
   : Je TITسي] © نوءزهتسي هب اوناك الإ لوسر نم مهبتأي ام دابعلا ىلع ةرسح اي :  ۳٣١ب[

 ادع ثيداحأ مهاتلعجو اضعب مهضعب انتا هوبذك اهلوسر هما ءاج ام لك ار اتلسر اَنْ م ) : لاقو

 نونمؤملا ] (نونمؤي ال مَ : ٤٤ [ هب اوناك ام ءابنأ مهیتایسف اوبذک دقق ) : انهه ىلاعت لاق اذهلو ؛
 هو ل + وج دعي بالا اذه © و « قحلا نم مهءاج امب اوبذك دقف : ىأ 4 نوءزهتسي

[YY : ءارعشلا ] 4 نوبلقني بّلقنم ىا اومَلَظ نيذا 

 هلوسر ةفلاخم ىلع اوؤرتجا نيذلا « هنأشو هردق ةلالجو هناطلس ىف هتمظع ىلع ىلاعت هبن مث

 نم « ميرك جوز لك نم اهيف تبنأو ضرألا قلخ ىذلا « رداقلا ميظعلا رهاقلا وهو « هباتك بيذكتو

 . ناويحو رامثو عورز

 وهف ةنجلا لخد نمف « ضرألا تابن نم سانلا : ىبعشلا نع « لجر نع « ىروثلا نايفس لاق

 ا لخد نمو «ميرك
 «ءامسلا ءانب عفرو ضرألا طسب ىذلا « ءايشألل قلاخلا ةردق ىلع ةلالد : ى أ 4 ةيآل كلذ يف نإ ط

 . هرجاوز اوبكتراو )١© هرمآ اوفلاخو « هبتكو هلسربو هب اوبذك لب « « سانلا رثكأ نمآ ام اذه عمو

 : يأ « ميحّرلا » « هبلغو هرهقو ءىش لك رع ىذلا : ىأ «ز يِرعْلا وهل كبَر نإو» :هلوقو

 ردتقم زيزع ذخأ هذخأي مث هلجؤيو هرظني لب « هاصع نم ىلع لجعي الف «هقلخب

 هتمقن ىف زيزعلا : قاحسإ نب [ (” دمحم ] و « سنأ نب عيبرلاو « ةداتقو « ةيلاعلا وبأ لاق

 . هريغ دبعو هرمأ فلاخ نمم هراصتناو

 . بانأو هيلإ بات نمب ميحرلا : ريبج نب ديعس لاقو

 بر لاق 09 نوقت الأ نوعرف موق © نيملاّظلا م موقلا تئا نأ ىسوم كبر ئدان ذِإو »

 ملو 60 نوره ىلإ لسَْأَف يناسل قاي الو يِردَص قيضَيو ©0 نوُيذَكُي نأ فاَخَأ ين
 ساو س6 - يب م يب کا ي سمس ےک نہ

 RM“ نوعرف ايتأَف 3 نوُعمَتسم مكعم اإ اتاياب اذا الك لاق 09 نوفي نأ فاق بَ لع

 اديلو انيف كبر مَلَأ لاق © ليئارسإ ينب انعم لسرأ نأ 0 َنيمَلاَعْلا بر َلوُسَر الإ الوقف

 هم لاق 69 نيرفاكلا نم تنآو تع يلا كلف تلو 60 نيد كرُمع نم ايف تفي
 ا یک ق ر 317

 نم ينلعجو امكح ير يل بَهَوَف مكتفخ امل مكنم تررقف ©) نيلاضلا نم انأو اذإ
 قري ل بسم

 . 4 69 ليئارسإ ينب تدع نأ يلع اهنمت ةمعن كلتو (0َنيِلسرمْلا

 )١( أ ء ف نم ةدايز (۲) . « هرماوأ » : أ ىف .



 ۷ ____ ( ٠١-۲۲ تايآلا : ءارعشلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 همالسو هللا تاولص « نارمع نب ىسوم هميلكو هلوسرو هدبع هب رمأ امع ًاربخم ىلاعت لوقي
 ىلإ باهذلاب هرمأو « هافطصاو هلسرأو « هاجانو هملكو < نميألا روطلا بناج نم هادان نيح «هيلع

 نأ فاح يِِإ بر لاق . نوي الأ وعرف موق . ٍنيملاظلا موقلا ت تنانأ ) : لاق اذهل هئلمو دور

 هذه: « نولتقي نأ فاَحأَف بنذ يلع مهو . َنوُرَه ىلإ لسرأف يناسل لطي الو يِردص قيضيو . نوبذكي

 يل رسيو . يردص يل حرشا بر لاق )ل: هط ةروس ىف لاق امك « هنع اهتحازإ هللا نم لأس راذعأ

 . يِرْزَأ هب ددشا . يخأ نوره . يلهأ نم اريزو يل لعجاو . يلوق اوهقفي . يناس نم ةدقع للحاو . يِرمأ
 اي كلؤس ت تيتوأ دق لاق . ًريصَب انب تنك كلِ . اريك كركذتو . اريثُك كحّبسن يك . يِرْمَأ يف هكرشأو

 . ۲۵٥_1] ]4 سوف

 ىذلا ىطبقلا كلذ لتق 20 [نم] ناكام ببسب : ىأ 4 نولتقي نأ فاحأف بنذ يلع مهلو :  هلوقو
 امك كلذ نم ءىش نم فخت ال : هل هللا لاق : ىأ 4 الك لاق  .رصم دالب نم هجورخ ببس ناك

 نمو امتنأ انتاَيآب امُكيَلِإ نوُلصَي الف ) اناهرب : ىأ 4 اناَطْلس امكَل لعجنو كيخأب كدضع دشنس لاق ) :لاق

 . [ ٠١ : صصقلا 14 نوبلاغْلا امكعبتا

 [ 4:هط] 4 ىَرَأَو عمْسَأ امُكَعَم يَِّنِإ ١ : ىلاعت لاق امك . 4 نوعمتسُم مُكَعم اإ انتاَيآب اًبهذاَف ل
 . ىدييأتو ىرصنو ىتءالكو ىظفحب امكعم ىننإ :ىأ

 : هط] 4 كبَر الوسر اَنِإ $ : ىرخألا ةيآلا ىف لاقو , 4 نيِمَلاَعْلا بر لوسر نإ الوقف نوعرف ايتأف ط
 كراسإ نم مهقلطأ : ىأ 4 ليئارسإ ينب انعم لسرأ نأ ١ « كيلإ هللا لوسر انم لك : ىأ [ ۷

 باذعلا ىف كعم مهو « نوصلخملا هبزحو « نونمؤملا هللا دابع مهنإف « كبيذعتو كرهقو كتضبقو

 صمخلاو ءاردزالا نيعب رظنو « ةيلكلاب كلانه امع نوعرف ضرعأ كلذ ىسوم هل لاق املف . نيهملا

 نم تنأو تلعف يتلا كتلعف تلعَفو] . نينس كرمع نم انيف تنبو اديلو انيف كرن ملأ ) : لاقف
 انمعنأو « [ © هانيذغو] انشارف ىلعو انتيب ىفو « [ © انيف هانيبر ىذلا تنأ امأ : ىأ ] ([ نيرفاكلا

 تدحجو « الجر انم تلتق نأ « ةلعفلا كلتب ناسحإلا كلذ تلباق اذه دعب مث « نينسلا نم ةدم هيلع

 نب نمحرلا دبعو«سابع نبا هلاق . نيدحاجلا: ىأ 4 نيرفاكلا نم تنأو :  لاق اذهلو ؛ كيلع انتمعن

 E ون لسا ب

 هللا معنيو ىلإ ىحوي نأ لبق: ىأ 4 نيلاضلا نم انأو ط « لاحلا كلت ىف : ا

 . ©© ةوبنلاو ةلاسرلاب ىلع

 نم انأو » : مهريغو « كاحضلاو « ةداتقو . دهاجمو « امهنع هللا ىضر «٠ سابع نبا لاق

 . نيلهاجلا : ىأ 4 نيلاضلا

 . هنع هللا ىضر « دوعسم نب هللا دبع ةءارق ىف كلذك ىهو: ,جيرج نبا لاق

 لصفنا لوألا لاخلا : ىأ « نيلسرمْلا نم يناعجو امكح يبر يل بهوف مكتفخ امل مكنم تررقف )

 )۱-٤( ف نم ةدايز «٠ أ . )٥( ةلاسرلاو ةوبنلاب » : ف ىف « .



 ( 78 الا" ) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۳۸

 . تبطع هتفلاخ نإو « تملس هتعطأ نإف « كيلإ هللا ىنلسرأ دقف « رخآ رمأ ءاجو

 ىنتيبرو ىلإ تنسحأ امو : ىأ 4 ليئارسإ ينب تدع نأ يلع اهتمت ةمعن كلتو :  ىسوم لاق مث
 « كتيعر قاشمو كلامعأ ىف مهفرصت « امدخو ًاديبع مهتلعجف « ليئارسإ ىنب ىلإ تأسأ ام لباقم

 ام ىلإ ةبسنلاب ًائيش هّتركذ ام سيل : ىأ ؟ مهعومجم ىلإ تأسأ امب مهنم دحاو لجر ىلإ كناسحإ ىقيفأ

 متنك نإ امهتيب امو ضرألاو تاومّسلا بر لاق 09 َنيِمَلاَعْلا بر امو نوعرف لاق ٠
 نإ لاق 69 َنيِلَوَأْلا مكئابآ برو مكبر لاق 62 نوعمتست الأ هلوح نمل لاق 9 نينقوم

 متنك نإ امهنيب امو برغملاو قرشملا بر لاق 69 نونجمل مكيلإ لسرأ يذلا مكلوسر

 . 4 629 نولقعت
 ؟ «نيِمَلاعْلا بر امو 3: هلوق ىف « هدوحجو هنايغطو هدرمتو « نوعرف رفك نع أربخم ىلاعت لوقي

 (۲) فختساف ط « [ ۳۸ : صصقلا ] 4 يرْيَع هَلِإ نم مكل تملع ام :  هموقل لوقي ناك هنأ كلذو

 ىوس مهل برال هنأ نودقتعيو - ىلاعت  عناصلا نودحجي وو ¢ ] :o فرخزلا ] 4 هرعاَطأَف هموق

 اذه نمو : هل لاق « [ 55 : فرخزلا ] 4 َنيمَلاَعْلا بر لوسر ينإ :  ىسوم هل لاق املف « نوعرف

 هذه : ىدسلا لاق ىتح . فلخلا ةمئأو فلسلا ءاملع هرسف اذكه ؟ ىريغ نيملاعلا بر هنأ معزت ىذلا

 : هط ]14 ىده ّمُث هَقْلَح ءيش لک ئطعأ يذلا ابر لاق . یسوم ای امکبر 00 نمف لاق ط : ىلاعت هلوقك ةيآلا
4 0۰[ . 

 ًارقم نكي مل هنإف ؛ طلغ دقف « ةيهاملا نع لاؤس اذه نأ ؛ مهريغو قطنملا لهأ نم معز نمو
 نيهاربلاو ججحلا تناك نإو « رهظي اميف ةيلكلاب هل ًادحاج ناك لب « «؛) ةيهاملا نع لأسي ىتح عناصلاب

 4 اًمُهَيب امو ضرألاو تاومّسلا بر لاق © : نيملاعلا بر نع هلأس ال ىسوم لاق كلذ دنعف « هيلع تماق دق

 ءايشألا قلخ ىذلا هللا وه « هل كيرشال < ههلإو هيف فرصتملاو . هكلامو كلذ عيمج قلاخ : ىأ

 نم هيف امو ىلفسلا ملاعلاو < تارينلا تارايسلاو تباوثلا بكاوكلا نم هيف امو ىولعلا ملاعلا ءاهلك

 امو « رويطلاو ءاوهلا نم كلذ نيب امو « رامثو تابنو ناويحو « راجشأو لابجو « رافقو راحب
 . نوليلذ نوعضاخ هل ديبع 2 عيمجلا « وجلا هيلع ىوتحي

 نوعرف تفتلا كلذ دنعف . ةذفان راصبأو « ةنقوم بولق مكل تناك نإ : ىأ 4 نينقوم مك نإ ل
 اميف ىسومل بيذكتلاو ءازهتسالاو مكهتلا ليبس ىلع < ني

 مهل لاقف ؟ ىريغ اهلإ مكل نأ : همعز ىف اذه لوقي ام نوبجعت الأ : ی ىأ 4 نوعمتست الأ » :هلاق
 لبق اوناك نيذلا « 20 نيلوألا مكئابآ قلاخو مكقلاخ : ىأ « نيلوألا مكئابآ برو مكبر ٠ : يو
 نسيل : ىأ 4 نوئجمل مكيلإ لسرأ يذلا مكلوسر نإ :  هموقل نوعرف : ىأ « لاق + . هنامزو نوعرف

 . أطخ وهو « نمو ١ : أ « ف ىف (0) . « فختساو » : أ ىف () .(«ىلع»:أ(٠ء ف ىف(١)
 . « لئاوألا » : أ ىف (0) . « عيمجلاو » : ف ىف (5) . ٩ هتيهام » : أ ىف )٤(



 ۹ _ ( ۳۷ 78 ) تايآلا : ءارعشلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 کک € | زعوأ نيذلا كئلوأل ىسوم : ىأ 4 لاق. ىريغ ابر مث نأ هاوعد ىف لقع هل

 : ى 4 نولقعت مسك نإ امهنيب امو برغملاو قرشملا بر ظ : هلوقب ىسوم باجأف « ةهبشلا نم

 « بكاوكلا هيف برغت ًابرغم برغملاو «٠ بكاوكلا هنم علطت ًاقرشم قرشملا لعج ىذلا
 مكهلإو مكبر هنأ معزي ىذلا اذه ناك نإف < اهردقو هيف اهرخس ىذلا ماظنلا اذه عم « اهتارايسو

 جاح يذلا ط نع ىلاعت ربخأ امك < ًاقرشم برغملاو < ًابرغم قرشملا لعجيلو ءرمألا سكعيلف ًاقداص

 نو ميهاربإ لاق تيمأو يبحأ انأ لاق تيميو يحي يذلا يِبر ميهاربإ لاق ذإ كما هلا هاتآ نأ هر يف ميهاربإ

 « نيملاّظلا مولا يدهي ال ُهَللاو َرقك يذلا تهبف برغملا نم اهب تأق قرشَمْلا نم سمّششلاب يتأي هلل
 « هناطلسو هتوقو ههاج لامعتسا ىلإ لدع « هتجح تعطقناو نوعرف بلغ ال اذهلو ؛ [ :۲١۸ ةرقبلا]

 0 ا كح ل

Ea 

 ص ص سرس

SM 
 سس

 مُكَجِرْخُي نأ ديرب ۵ ملع رحال اذه نإ لوح الملل لاق 00 نيِرظانل ءاضيب يه اذ هدي
 نإ © ني

 ©9 نيرشاح نئادمْلا يف ثعباو هاخأو هجرأ أ اولاق مد نورمأت اَذاَمَف هرحسب مكضرأ نم

 . € 9 يلع راس لكب كوثأب

 هنأ نظو « هناطلسو هديب ىسوم رهقي نأ ىلإ لدع « لقعلاو نايبلاب ةجحلا نوعرف ىلع تماق ال

 كلذ دنعف . «نينوجسملا نم كََلعِجَأل يِريغ اهَلِإ تذحتا نيل ) : لاقف « " لاقم ماقملا اذه ءارو سيل

 نم تنك نإ هب تأَف لاق ٠ حضاو عطاق ناهربب : ىأ ؟ 4 نيبم ءيشب كتئج ول وأ ) : : ىسوم لاق

 ۽ ةمظعلاو حوضولاو ءالحلا ا هاك ىأ « نيبم نابعت يه اذ هاصع لاف . نيقداصلا

 ءاضيب يه اذإف ۾ ‹ هبيج نم : ىأ « هدي عزنو ا. جعزم لئاه لكشو « ريبك مفو مئاوق تاذ
 الملل لاقف « دانعلاو بيذكتلا ىلإ  هئاقشب  نوعرف ردابف . رمقلا نم ةعطقك ًالألتت : ىأ 4 نيرظانلل
 ليبق نم اذه نأ نوعرف مهيلع جور . رحسلا ىف عراب لضاف : ىأ 4 ميلع رحاسل اذهّنِإ > : هلوح

 نأ ديري :٠ لاقف . هب رفكلاو « هتفلاخم ىلع مهضرحو مهجيه مث « ةزجعملا ليبق نم ال رحسلا
 « اذه ببسب هعم سانلا بولقي بهذي نأ دارأ : ىأ ؟ 4 َنوُرُمأت اذامَف هرحسب مكضرأ نم مكجرخي

 اذام هيف ىلع اوريشأف < مكنم دالبلا ذخأيف « مکتلود ىلع مكبلغيو هعابتأو هراصنأو هناوعأ رثكيف

 رخأ : ىأ ] 4 ميلع © راحس لکب كوتأي . ( نيرشاح نئادمْلا يف ثعباو هاخأو هجر اولاق  ؟ هب عنصأ
 Gg ا ا نئادم نم هل عمجت ىتح هاخأو

 ىلاعت هللا ريخست نم اذه ناكو . كلذ ىلإ مهباجأف . دييأتلاو ةرصنلا كل نوكتو تنأ هبلغتف « هب ءاج

 )١( أ اف ىق : ١ أ ء ف نم تبثملاو « ماقم » : ه ىف (۲) .؟هنم .
 ) )0ف نم ةدايز (5) .(رحاس » : أ ىف « 1 .



 O2۸ كايآلا الا ةروس نضال ا يملا

 ىف سانلا ىلع هنيهاربو هججحو هللا تايآ رهظتلو « دحاو ديعص ىف سانلا عمتجيل ؛ كلذ ىف مهل

 . ةرهج راهنلا

 2 يع عع

 عي العل 0 نوعمتجم متنأ له سائلل ليقو ©0 ٍموُلعم موي تاقيمل ةرحَسلا عمجف ط
TS Eg 

 9 وقلم متنأ ام اوقلأ ئسوم مهل لاق 60 نيبرقمْلا نمل اذإ مكنإو معن لاق » نيبلاغل

 اذَِف هاصَع ئسوم ىقلأف 69 نوبلاغلا نحت اّنِإ نوعرف ةّرعب اولاقو مهيصعو مهلابح اوقاف

 بر 69 َنيملاَعْلا برب اتم اوُناَف 69 َنيدجاَس ٌةَرحّسلا يقْلأف ت نوُكفأي ام فقلت يه

 . 4 ۵ نورهو ئسوم
 ةروس ) ىفو « فارعألا ةروس » ىف طبقلاو ىسوم نيب ةيلعفلا ةرظانملا هذه ىلاعت “) [ هللا ] ركذ

 نأ الإ هللا 7 ىبأف < ‹ مههاوفأب هللا رون اوئفطي نأ اودارأ طبقلا نأ كلذو : ةروسلا هذه ىفو ««هط

 لب  ناميإلا هبلغ الإ الباقتو اهجاوت ام < ناميولاو رفكلا نأش ٍاذهو ٠ نورفاكلا هرك ولو هرون متي

 ءاج لقو ) ل[ لم : ءايبنألا ] 4 نوفصت امم ليولا مكلو قهاز وه اذ هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فدقت

 نم مهوعمج دقو <« ةرحسلا ءاج امل اذهلو« [ ١ : ءارسإلا ] 4 اقوهز ناك لطاَبلا نإ لطابلا قهزو قحلا

 ةرحسلا ناكو « كلذ ىف الييخت مهدشأو مهعنصأو سانلا رحسأ كاذ ذإ اوناكو « رصم دالب ميلاقأ

 ةعبس : ليقو . ًافلأ رشع ةسمخ : ليقو . ًافلأ رشع ىنثا اوناك : ليق « ًاريفغ آامجو « ًاريثك ًاعمج

 © روزاعو روتاس : مهو : مهؤاسؤر مهو مهنم ةعبرأ ىلإ ًاعجار مهرمأ ناكو : قاحسإ نبا لاق
 . ىقصيو (0 زو طح و

 رو مهلئاق لاقو« مويلا كلذ عامتجالا ىف سانلا  دهتجاو
 نم وأ ة ةرحسلا نم ناك ءاوس قحلا عبتن : : اولوقي ملو ٠ 4 29 [ نيبرَقمْلا نمل اذإ مكّنإو معن لاق ]

 هل برض دقو نوعرف سلجم ىلإ : ىأ ( ةرحسلا اج امف )ل. مهكلم نيد ىلع ةيعرلا لب «ىسوم

 نيب ةرحسلا ماقف « هتکلم دونجو هتلود ءاسؤرو هءارزوو ©" ) [ هءارمأو ] همدخو همشح عمجو « ًاقاطو

 ءهلجأ نم انتعمج ىذلا اذه ىأ « اوبلغ نإ هيلإ برقتلاو مهيلإ ناسحإلا هنم نوبلطي ء ل

 نوبلطت امم صخأو : ىأ © نيئرقمْلا نمل اذإ مُكّنِإو معن لاق . نيبلاَغْلا نحن اتك نإ ارجأل انَل نثأ : 

 نأ امو يقلت نأ امِإ ئسوم اي اوافق ) ةرظانملا ماقم ىلإ اوداعف . ىئاسلجو ىدنع نيبرقملا نم کیا

 : یسوم مهل لاقف .انهه اذه رصتخا دقوع [ 176 ٥ : هط ] 4 اوقلأ لب لب لاق . قنأ نم لوأ نوک
 هلوقي امك اذهو « 4 نوبلاغلا نحت نإ نوعرف ةزعب اواو مهيصعو مُهَلاح اوقلأ نرقلم متنأ ام ارقلأ )

 . « نوداعو » : أ ءاف ىف (۳) . « ىبأيف » : أ ءاف ىف (0) أ ٠ ف نم ةدايز )١(
 . ف نم ةدايز (9) . 2« رشحو » : أ ىف (0) . « ةحطحو » . أ ىف (5)

 أطخ وهو « اولاقف » : أ ىف (9) «(  هيلي نيب ۵ : أ ءاف ىف (۸) . أ نم ةدايز (۷)



 ا 0 7 لا ور دالا ا

 مهنأ : ©« فارعألا ةروس ١ ىف هللا ركذ دقو . نالف باوثب اذه : ًائيش اولعف اذإ ماوعلا نم ةلهجلا
 :6 هط ةروس » ىف لاقو ٠١١ [ ٠ : فارعألا ] 4 ميظع رخسب اوءاجو مهويهرتساو سائلا نيعأ اورحس )ف

 َكّنِإ فحت ال انف . ىسوم ةفيخ هسفن يف سجوأف . ئعست اهنا مهرحس نم هيل | ليي مهيصعو مهلابح اذ ١)
 :هط ] 4 ىَتَأ ثْيَح حالا حلي الو رحاس ديك اوعنص الإ اوعنص ام فقلت كنيمي يف ام قأأو ىلعألا تنأ
 نم هعمجتو )١( هفطتخت : أ © نوكأ ام فقلت يه اق هاصع ئسوم ىقلأف ) : انهه لاقؤو . [ ذو 55
 كلاته اوبلغف . نوُلمعي اوناك ام لّطبو قحلا عقوق ) : ىلاعت لاق « ائيش هنم عدت ملف هعلتبتو ةعقب لك
 : فارعألا ] 4 نوراهو سوم بر . نيمّلاعْلا برب انمآ اولاق . نيدجاس ةرحسلا يقلأو . نيرغاص اوبلقناو

 رصنتسا نيذلا نأ كلذو « ةغماد ةجحو رذعلل ًاعطاق ًاناهربو « ًادج اميظع ارمأ اذه ناكو ]۱۲۲-۸

 بر هلل اودجسو « ةنهارلا ةعاسلا ىف ىسومب اونمآو اوعضخو اوبلغ دق « اوبلغي نأ مهنم بلطو مهب

 ملاعلا دهاشي مل ابلغ نوعرف بلغَف « ةرهابلا ةزجعم ابو قحلاب نوراهو ىسوم لسرأ ىذلا « نيملاعلا
 مهددهتي عرشف « لطابلا ىوعدو دانعلاو ةرباكملا ىلإ لدعف ٠ هّللا ةنعل هيلع ائيرج احقو ناكو « هلثم

 ركمل اذه نإ » : لاقو ء[ ۷١ : ير يم ا
 مص ع م سو 2 2

 نوملعت فوسلف 0 مكمّلع يذلا مكريبكل نراك للا ذل تالا 0
 قة < 6- ه 9 ريد 20ص

 اتر ىلإ انِإ ريض ال اولاق ® نيعمجأ مكتبلصألو فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعَطَف
 مص م م مول 5 سمس اص ما

 نع فشك دق هنأ كلذو . اميلستو ًاناميإ الإ مهداز امف ذ مهدعوتو . مهيف كلذ عطقي ملف مهددهت

 ال ىسوم هب ءاج ىذلا اذه نأ نم « مهموق لهج ام مهملعب قحلا مهل رهظو « رفكلا باجح مهبولق

 ؛هبر نم هب هب ءاج ام قدص ىلع ةلالدو ةجح هل هلعجو 2 هب هديأ دق هللا نوكي نأ الإ ‹ رشب نع ردصي

 « متلعف اميف ىنونذأتست نأ ىغبني ناك : ىأ ؟ 4 مكل نذآ نأ لبق هل متنمآ > : نوعرف مهل لاق امل اذهلو

 ؛ عاطملا مكاحلا انآ ىنإف < متعنتما مكتعنم نإو « متلعف مكل تنذأ نإف < « كلذ ىف ىلع اوتاتفت الو

 ىسومب اوعمتجي مل مهنإف « اهئالطُب دحأ لك ملعي ةرباكم هذهو . رسا مُكملع يذلا مكريبكل ُهنِإ

 . لقاع هلوقي ال اذه ؟ رحسلا ةعانص مهدافأ ىذلا مهريبك نوكي فيكف « مويلا كلذ لبق

 الو جرح ال : ىأ 4 ريضال » : اولاقف ‹ بلصلاو لجرألاو ىديألا عطقب نوعرف مهدعوت مث

 نم رجأ عيضي ال وهو « هللا ىلإ "7 عجرملا : ىأ 4 نوبلقنم انبر ىلإ اإ ظ هب ىلابن الو كلذ انرضي

 {j : © اولاق اذهلو ؛ ءازجلا متأ كلذ ىلع انيزجيسو « انب تلعف ام هيلع ىفخي الو « المع نسحأ

 نأ » ‹ رحسلا نم هيلع انتهركأ امو « بونذلا نم (8) هانفراق ام : ىأ 4 اَاياَطَح انبر امل رفغي نأ عمطت
 . مهلك © مهلتقف . ناميإلا ىلإ طبقلا نم اًتموق انرداب انآ ببسب : ىأ 4 نينمؤملا لأ انك

 ت

 )١( ف ىف (0) . « هفطخت » : أ ‹ ف ىف ٠ لاق » : أ ‹ ف ىف © .  عوجرلا » : أ « .

 ) )6مهلبق » : أ ءاف ىف (0) . « هانقرف ام » : أ ىف ٩ .



 ) هو هال ) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا ڪڪ م 1۲

 29 هم ه جم

 نئادملا يف نوعرف لسرأف ©9 نوعبتم مكنإ يدابعب رسأ نأ ئسوم ىلإ انيحوأو »

 عيمجل انإو 69 نوظئاَعَل انل مهنإو © نويل ةمذرشأ ءالؤه نإ 69 نيرشاح
 ورا سم له يد

 ينب اهاَثرَوأَو كلذك 63 رك ماقمو زونكو 69 نويعو تانج نم م مهانجرخأق 3دو رذاح
 : 4 لیئار رسإ

 نوعرف ىلع هنیهاربو“) هللا ججح اهب ماقأو « رصم دالبب « مالسلا هيلع « ىسوم ماّقم لاط امل
 « ىسوم هللا رمأف « لاكنلاو باذعلا الإ مهل قبي ي مل ‹ نودناعيو نورباكي كلذ عم مهو «هئلمو

 .٠ رف لاكن اب در قط يد نقلا اذار ع عمم قم كامل: تارا نب ب جرخي نأ «مالسلا هيلع

 ‹ ًاريثك ًايلح نوعرف موق نم اوراعتسا امدعب مهب جرخ . لقي رع هيرو هزفا ها للا هيلع

 همحر « دهاجم ركذو . رمقلا عولط تقو « نيرسفملا نم دحاو ريغ ركذ اميف ‹ مهب هجورخ ناكو

 « فسوي ربق نع لأس « مالسلا هيلع « ىسوم نأو « ملعأ هّللاف « ةليللا كلت رمقلا فسك هنأ « هللا

 ىذلا وه هنإ : لاقيو . مهعم هتوبات لمتحاف « هيلع ليئارسإ ىنب نم زوجع ةأرما هتلدف « مالسلا هيلع

 00 راد ا اذإ كلذب ىصوأ دق فسوي ناكو 2 مالسلا امهيلع « هسفنب هلمح

 : لاقف « هللا همحر « متاح ىبأ نبا هاور ثيدح كلذ ىف درو دقو « مهعم

 < ليغم نبا اند.« حلاص نينا نب رع وب هللا دبع اتدح ج نیا نب ىلع اندخ
 هللا لوسر لزن : لاق ىسوم ىبأ نع « هيبأ نع « ةدرب ىبأ نبا نع «قاحسإ ىبأ نب ر )هللا دبع نع

 : الم هللا لوسر هل لاقف ىبارعألا هاتأف . اندهاعت : هيم هللا لوسر هل لاقف « همركأف ىبارعأب كَ

 زوجع لثم نوكت نأ تزجعأ » : لاقف « ىلهأ اهبلتحي ١ زنعأو اهلحرب ةقان :0(2) لاق « ؟ كتجاح ام»

 ا د ل ا ' ؟ ليئارسإ ىنب

 دسم م د الا هلل نم ااا ا ل هلع 00

 زوجع الإ هملعي ام : اولاق ؟ فسوي ربق نيأ ىردي مكيأف : ىسوم مهل لاقف « انعم هتوبات لقنن ىتح

 ىتح لعفأ ال هّللاو : تلاقف . فسوي ربق ىلع ىنيلد : اهل  لاقف اهيلإ لسرأف . ليئارسإ ىنبل
 لقث هنأكف . ةنجلا ىف كعم نوكأ نأ ىمكح : 237 تلاق ؟ كمكح امو : اهل لاق . ىمكح ىنيطعت

 : مهل تلاقف  ءام عقنتسم  ةريحب ىلإ مهعم تقلطناف : لاق .اهمكح اهطعأ : هل ليقف « كلذ هيلع

 املف . فسوي ربق اوجرختسا اورفتحا املف « ٠ اورفتحا : تلاق هوبضنأ املف . ءاملا اذه اوبضنا

 . ( 20١ راهنلا ءوض لثم قيرطلا اذإ هولمتحا

 )١( نابأ نب دمحم نب رمع نب هللا دبع » : ه ىف () . « هولمتحي » : أ ىف () . « اهب هللا ججح ماقأو » : ف ىف ٩ .

 ) )4ف ىف( . © سنوي » : أ ىف (5) . أ نم تبثملاو « لضف » : ه ىف ١ : » لاقف « .

 ) )۷لاق » : أ ىف (9) .2 لاقو » : أ ىف (۸) . « قنعأو » : أ ىف «© .

 . «اورفحا » : أ ىف (۱۰)

 نم ( ٥۷۱/۲ ) كردتسملا ىف مكاحلاو « « دراوم » ( 747205) مقرب هحيحص ىف نابح نباو ( ۲۳۹/۱۳ ) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو ()

 V۰) م1 ل لا « ليضف نب دمحم قيرط

 « حيحصلا لاجر ىلعي ىبأ لاجر »



 58-5٠0 ( E ) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . ملعأ هللاو « فوقوم هنأ برقألاو « ًادج بیرغ ثيدح اذه

 ؛ ليئارسإ ینب :ب ىلع هبضغ دتشاو نوعرف كلذ ظاغ«بيجم الو عاد مهيدان ىف سيلو اوحبصأ املف
 ر ا ردع نم كا د یا ىف ار را .نامدلا نوم دب لا ديور
 : ىأ  نوليلق ةمذرشأ ليئارسإ ىنب : ىنعي - « ءالؤهدإ » : مهيف ىدانو « باجحلاو ءاَبقْئلاك

 4 نورذاح عيمجت انإو $ انظيغي ام مهنم انل لصي تقو لك: ىأ 4 نوظئاغل انل مهنإو ا « ةليلق ةفئاطل

 ىزوجف . مهءارضتخ ديبأو « مهتفأش لصاتسأ نأ ديرأ ىنإو مهتلئاغ نم رذحن تقو لك نحن : ىأ
 « مرک ماقمو زونکو . نويعو تانج نم مهانجرخأف ) : ىلاعت هللا لاق . مهل دارأ امب هدنجو هسفن ىف

 لاومألاو راهنألاو نيتاسبلاو ةيلاعلا لزانملا كلت اوكرتو « ميحجلا ىلإ ميعنلا اذه نم اوجرخف : ىأ
 : ىلاعت لاق امك , ( ليئارسإ ينب اهاَنروُأو كلذك ٠» ايندلا ىف رفاولا هاجلاو كلملاو قازرألاو
 ئتسعلا كبر تملك تم متو اهيف انكراب يتلا اهبِراَعمَو ضرألا قراشم نوفعضتسي اوناك نيذلا موقلا اننروُأو )
 :IY فارعألا 1 4 وشرع اوئاك امو هموقو نوعرف عتصي ناك ام انرعدو اوربص امب ليئارسإ ينب ىلع

 نگمنو . نيثراولا مهلعجتو ةمئأ مهلعجنو ضرألا يف اوقعضتسا نيذلا ىلع نم نأ ديرنو :  ىلاعت لاقو
 .[ _«ه6 : صصقلا ] 4 نورذحي اوناك ام مهنم امهدونجو ناماهو نوعرف يرنو ضرألا يف مهل

 ريب هرم
 9 َنوكردم نإ سوم باحصأ لاق ناَعْمَجْلا ىَءاَرَت اًمَلَف 69 نیقرشم مهوعبتأف 3 So يف

 ناكف قلقا ربا لاعب برضا نأ يسوم ىلإ اتيحوأف © نيدهبس يّبر يعم نإ ًالك لاق
- 

 سهو 4 2# 2 رن يد 5

 نيم هَ سو ئسوُم ايو 00 نیرخآلا مق قرأ 9 مهلا دوطلاَك قرف لک
 9-95 جس

 زيزعلا وهل كو إو © َنيمْوُم مهرتكأ ناك امو ةيآل كلذ يف نإ © نيرخآلا انقرغأ مث

 . 4 ۵ ميحأرلا

 نع ةرابع وهو , 2 ريبك عمجو ميظع لفحج ىف جرخ نوعرف نأ : نيرسفملا نم دحاو ريغ ركذ

 ءاسؤرلاو ءاربكلاو ءارزولاو ءارمألا نم ¢ لودلاو دقعلاو لحلا ىلوأ« هنامز ىف ةيرصملا رايدلا ةكلمم

 «سراف فلأ ةئامتسو فلأ فلأ ىف جرخ هنأ نم « تايليئارسإلا نم دحاو ريغ هركذ ام امأف « دونجلاو

 كلذ ىفف مهدأ ناصح فلأ ةئاغامث مهيف : رابحألا بعك لاقو « مهد ليخ ىلع فلأ ةئام اهنم
 وه هب ربخأ ىذلاو . ملعأ « ىلاعتو هناحبس « هللاو « ليئارسإ ىنب تافزاجم نم هنأ رهاظلاو . . رظن

 RE RE الرسم قلق E سب علا

 ىءارت املف » : اهعولط وهو « سمشلا قورش دنع مهيلإ اولصو : ىأ 4 نيقرشم مهرعبتأف 0
 ,  نوكردمل اّنِإ سوم باحصأ لاق » كلذ دنعف « هبحاص نيقيرفلا نم لك ىأر : ىأ 4 ناعمجلا
 دق نوعرفو « رحبلا مهمامأ راصف « مزلقلا رحب وهو « رحبلا فيس ىلإ ريسلا مهب ر ىهتنا هنأ كلذو

 لإ لصي ال : ىأ 4 نيدهيس يبر يعم نإ الك لاق . نوكردمل انإ © : اولاق اذهلف « هدونجب مهكردأ

 .«ريثك » : أ یف )١(



 OA O تايكلا "رجلا oy دالا لا رز تحتج بح يي حا

 . داعيملا فلخي ال وهو « مكب انهه ريسأ نأ ىنرمأ ىذلا وه « هناحبس « هّللا نإف « نورذحت امم ءىش

 «ىسومو نوعرف لآ نمؤمو ] « نون نب عشوي هعمو « ةمدقملا ىف ‹ مالسلا هيلع « نوراه ناكو

 ‹ نوعنصي ام نوردي ال اوفقو مهنأ : نيرسفملا نم دحاو ريغ ركذ دقو « ةقاسلا ىف « مالسلا هيلع

 انهه « هللا ىبن اي : مالسلا هيلع « ىسومل لوقي نوعرف لآ نمؤم وأ « 221 نون نب عشوي لعجو
 رمأ كلذ دنعف . ليلقلا الإ قبي ملو « هدونجو نوعرف برتقاو « معن : لوقيف ؟ ريست نأ هللا كرمأ

 ش . هللا نذإب قلفنا : لاقو « هبرضف « رحبلا هاصعب برضي نأ ىسوم هيبن هللا

 © انثدح « ديلولا انثدح . حلاص نب ناوفص انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 امل « مالسلا هيلع « ىسوم نأ : مالس نب هّللا دبع نب فسوي نب (©) [ دمحم نب ] ةزمح نب دمحم

 لعجا « ءىش لك لبق نئاكلاو « ءىش لكل نوكملاو ءىش لك لبق ناك نم اي : لاق رحبلا ىلإ ىهتنا

 . « رحبلا كاصعب برضا نأ » : هيلإ هللا ىحوأف . ًاجرخم انل

 ‹ عطأو هل عمساف هاصعب ىسوم كبرض اذإ نأ : رحبلا ىلإ ةليللا كلت هّللا ىحوأ 8 ةداتق لاقو

 هيلإ ىهتنا املف « ىسوم هبرضي بناج ىأ نم ىردي الو « © بارطضا هلو « ةليللا كلت رحبلا تابف

 . رحبلا برضأ نأ ىنرمأ : لاق ؟ كبر كرمأ نيأ « هللا ىبن اي : نون نب عشوي هاتف هل لاق ىسوم

 . هبرضاف :لاق

 هاصعب ىسوم كبرض اذإ نأ : رحبلا ىلإ - یل ركذ اميف - هللا ىحوأ : قاحسإ نب دمحم لاقو

 « هللا هرمأ امل ًاراظتناو < ىلاعت هللا نم اقرف « ًاضعب هضعب برضي رحبلا تابف : لاق .هل قلفناف

 ىذلا هللا ناطلس() اهيفو « اهب هبرضف , 4« رحبلا كاصعب برضا نأ ) : : ىسوم ىلإ هللا ىحوأو

 . قلفناف « هاطعأ

 8 ( هللا لوحب دلاخ ابأ ىلع قلفنا : لاقف هانك هنأ دحاو ريغ ركذو

 «دوعسم نبا هلاق . ريبكلا لبجلاك : ىأ 4 ميظَعْلا دْطلاَك قرف لك َناَكَف قّلفناَف $ : ىلاعت هللا لاق

 . مهريغو « ةداتقو . كاحضلاو « بعك نب دمحمو « سابع نباو

 . نيلبجلا نيب جّفلا وه : ىناسارخلا ءاطع لاقو

 هيف راصو : ىدسلا دازو - قيرط طبس لكل « ًاقيرط رشع ىنثا رحبلا راص : سابع نبا لاقو

 ٍرحبلا رعق ىلع حيرلا هللا ثعبو « ناطيحلاك هليح ىلع ءاملا ماقو « ضعب ىلإ مهضعب رظني تاقاط

 فاخت أل اسي رحبلا يف اقيِرَط مهَل برضاف ) : ىلع هللا 03: a احلال

 . 4 نيرخآلا » 29 كلانه : ىأ 4 انفلزَأو » : ةصقلا هذه ىف لاقو « [ ۷۷ : هط ] 4 ىشخت دي الو اکرد

 هدونجو نوعرف انبرق : ىأ 4 انفلزأو ظ : ىدسلاو « ةداتقو « ىناسارخلا ءاطعو « سابع نبا لاق

 )١( یف (۲) . أ ‹ ف نم ةدايز فاء.أ:١»عن(

  (۳)ليدعتلاو حرجلا نم ةدايز ) */ ۲/۲۳١ ( روثنلا ردلاو ) 85/8 ( .

 )( أ ىف (0) . 2 لكتا» : ا یف : ١ هللا نذإب » : أ « ف ىف (0) . « اهيفف « .

 . ©« كانه » : ف ىف (۸) . (« ًاسباي » : أ ىف (۷)



 ١88 دان... ل ست (الال 598 تايآلا : ءارعشلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 . هيلإ مهانيندأو رحبلا نم

 مهعم نمو ليئارسإ ىنبو ىسوم انيجنأ : ىأ 4 نيرخآلا اَنقرْغأ مث . نيعمجأ هعم نمو ئسوم انيجأو )
 . كله الإ  لجر مهنم قبي ملف « هدونجو نوعرف قرغأو « دحأ مهنم  كلهي ملف مهنيد ىلع

 « ةبابش انثدح « ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح « نيسحلا نب ب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نبأ وه هللا دبع نع « نوميم نب ورمع نع « قاحسإ ىبأ نع « قاحسإ ىبأ نب سنوي انئدح

 « تحبذف ةاشب رمأف ٠ كلذ نوعرف غلب ليئارسإ ىنبب ىرسأ نيح « مالسلا هيلع « ىسوم نأ  دوعسم

 ىتح ىسوم قلطناف . طبقلا نم فلآ ةئامتس ىلإ عمتجي ىتح اهخلس نم غرفي ال هّللاو « ال :لاق مث
 دحأل ( تقرفنا لهو « ىسوم اي تربكتسا دقل : رحبلا لاقف . قرفنا : هل لاقف «٠ رحبلا ىلإ ىهتنا

 نيأ : لجرلا كلذ هل لاقف« هل ناصح ىلع لجر ىسوم عمو : لاق ؟ كل © قرفنأف مدآ (؛” دلو نم

 « جرخف هب حبسف « هسرف محقأف « رحبلا : ىنعي ] هجولا اذهب الإ ترمأ ام : لاق ؟ هللا ىبن اي ترمأ

 الو تبذك ام هّللاو : لاق . °" [ هجولا اذهب الإ ترمأ ام : لاق ؟ هللا ىبناي ترمأ نيأ : لاقف
 اذهب الإ ترمأ ام : لاق ؟ هللا ىبن اي ترمأ نيأ : لاقف جرخ مث « حبسف ةيناثلا محتقا مث .تبذك

 كاصعب برضا نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأف : لاق . تبذك الو ”٠ تبذك ام هللاو : لاق ؟ هجولا

 املف « نوؤارتي قيرط طبس لكل « ًاقيرط رشع انثا هيف ناكف « قلفناف . هاصعب ىسوم هبرضف «رحبلا

 جرخ املف : es ليئارسإ ةياور شو

 نم رثكأ داوس ىئر امف 2 رحبلا مهيلع مطضا « نوعرف باحصأ لماكتو « ىسوم باحصأ رخآ

 . هّللا هنعل نوعرف قرغو «ذئموي

 راو ريحا تصل رج ا و حملا تخلل ىأ 4 ةيآل كلذ يف نإ ) : يلاعت لاق مث

 زيزعلا وهل كبر نإو. نينمؤم مهرثكأ ناك امو © < ةغلاب ةمكحو ةعطاق ةجحو ةلالدل ؛ نينمؤملا هللا دابعل

 . هريسفت مدقت ( ميحرلا

 اماتصأ ٠ دبعن اوُلاَق ©) نودبعت ام هموقو هيبأل لاق ذِإ ® ميهاربإ ًابن مهيَلَع لتاو 5

 لاق م نوصي وأ مكتوعشني وأ © وعدت ذإ مكتوعمسي له لاف 00 نيفكاع اهل لظنف

 مكؤابآو متنأ ©0 نودبعت متنك ام متيأرفأ لاق © نولعفي كلذك انءابآ اندجو لب

 .4 «» نيمّلاعْلا بر الإ يل ودع مهن دنرمدنألا

 ءادمحم هلوسر هللا رمأ «ءافنحلا مامإ ميهاربإ هليلخو هلوسرو هدبع نع یلاعت هللا نم رابخإ اذه

 هللا ةدابعو «٠ لكوتلاو صالخإلا ىف هب اودتقيل ٠ هتمأ ىلع هولتي نأ « هيلع همالسو هللا تاولص

 : ىأ «٠ لبق نم هدشر ميهاربإ ىتآ ىلاعت هللا نإف ؛ هلهأو كرشلا نم ىربتلاو « هل كيرش ال هدحو

 :لاقف «لجو زع «هّللا عم مانصألا ةدابع هموق ىلع ركنأ .بشو شن تقو نم هنإف «هربك ىلإ هرغص نم

 . « تقرف » : أ ءاف ىف (۳) . « مهنم لجر » : ف ىف (0) . « كلهن # : أ ىف )١(

 . أ ‹ ف نم ةدايز (0) . « قرفأف » : أ ىف (0) . ٠ ینب ۶ : أ یف (6)

 . « لجو زع » : أ یف 0 . © بذك ام » : أ ىف (۷)



 نا هتان O o اب نموا ا ي < ل

 اهل لقنف امانصأ دبعت اولاق » ؟ نوفكاع اهل متنأ يتلا ليثامتلا هذه ام : ىأ ؟ 4 نودبعت ام هموقو هيبأل )

 . نورضي وأ مكنوعفني وأ .نوعدت ذإ مكنوعمسي له لاق ٠ م اهتدابع ىلع نيميقم : ىأ « نيفكاع
 اوأر اغإو .كلذ نم ًائيش لعفت ال مهم انصأ “ناب اوفرتعا : ىنعي 4 نولعفی كلذك انءابآ اًندجو لب اولاق
 . نودبعت متنك ام متي يأرفأ ) :ميهاربإ مهل لاق كلذ دنعف . نوعرهي مهراثآ ىلع مهف «نولعفي كلذك مهءابآ

 « ريثأت اهلو ًائيش مانصألا هذه تناك نإ : ىأ 4 نيمَلاَعْلا بر الإ يل ودع مهن . نومدقألا مكؤاباو متنأ

 « حون نع ًاربخم ىلاعت لاق امك اذهو . اهيف ركفأ الو اهيلابأ ال اهل ودع ىنإف « ةءاسملاب ىلإ صلحت
 4 نورظنت الو َيَلِإ اوضُقا مث ةمْع مكيلع مكرمأ نكي ال مث مكءاكرشو مكرمأ اوعمجأف ١ : مالسلا هيلع
 نم . نوكرشت امم ءيرب ينأ اودهشاو هللا دهشأ ينإ ظ : مالسلا هيلع « دوه لاقو « [ :7١ سنوي]
 ير نإ اهتيصاتب ذخآ وه لإ باد نم ام مکبرو ير هللا ىلع تلكوَت ينإ . نورظنت ال مث اعيمج ينوديكف هنود

 ام فاَخأ فيكو» : لاقو مهتهلآ نم ميهاريإ ًاربت اذكهو . [ ٩٤ - ٥1 : دوه] ( ميقتسُم طارص ىلع

 دق : ىلاعت لاقو .[ ١ :ماعنالا] 4 اناَطْلُس مُكيلع هب لري مل ام للاب متكرشأ مُكَنأ نوُفاَحت الو متكرشأ
 انْرَمَك هللا نود نم َنوُدبعَت اممو مكنم ءآرب اَنِإ مهموقل اولاق ذإ هعم نيذّلاو ميهاربإ يف ٌةَنسَح ةوسأ مكل تناك

 : ىلاعت لاقو « [ 4:ةنحتمملا] 4 هّدُحَو هللاب اونمؤُت ىح ادبأ ءاضغبلاو ةَواَدَعْلا مكنيبو اننيب ادبو مكب

 يف ةيقاب ةملك اهلعَجَو . نيدهيس هل ينرطق يذلا الإ .نودبعَت امم ءارب يِنِإ هموقو هيبأل ميهاربإ لاق ذإو )
 .هللاالإ هلال EATS فرخزلا ]  نوعجري مُهْلعَل هبقع

 r را © ت هه علو

 وهف تضرم اَذِإو © نيقسيو ينمعطي وه يذّلاو 09 نيدهي وهف يقَلَح يذلا
 ه م مو

 . © 69نيدلا موي يتتيطخ يل رفعي نأ ْعّمْطَأ يذّلاَو 9 نييحي مث ينتيمي يذّلاو ©9 نيفشي

 ىذلا قلاخلا وه : ىأ « نيدهي وهف ينقلَح يذلا ‹ ءايشألا هذه لعفي ىذلا الإ دبعأ ال : ىنعي

 لضيو ءاشي نم ىدهي ىذلا وهو « رّدق [  ام ] ىلع ىرجي لكف « هيلإ قئالخلا ىدهو « ًاردق ردق

 بابسألا نم رسيو رخس امب « ىقزارو ىقلاخ وه : ىأ « نيقسيو ينمعطي وه يذلاو) . ءاشي نم
 اقزر تارمثلا لك نم هب جرخآو 2 ضرألا هب ايحأو « ءاملا لزنأو 3 نرملا قاسف « ةيضرألاو ةيوامسلا

 . [ 49 : ناقرفلا ] 4 اريثك يسانأو اماعنأ افلح امم هيقسن > ل الالز آبذع ءاملا لزنأو « دابعلل

 هئاضقو هللا ردق نع ناك نإو « هسفن ىلإ ضرملا دنسأ 4 نيفشي وهف تضرم اذإو ) : هلوقو

 طارصلا اندها ١ : لوقي نأ ىلصملل ًارمآ ىلاعت لاق امك « ابدأ هسفن ىلإ هفاضأ نكلو « هّقلخو
 ماعنإلا دنسأف [ 7 « 5 : ةحتافلا ] ( نيلاّصلا الو مولع بوضَملا ريغ مهبلع تمعنأ نيا طارص . ميقتسملا
 تلاق امك « ديبعلا ىلإ لالضلا دنسأو « ًايدأ هلعاف فا بضغلاو < ىناعتو هناحبس « هللا ىلإ

 لاق ؟اذهلو ؛ [ ٠١ : نجلا ] 4 ادشر مهبر مهب دارا مَأ ضرألا يف نمب ديرأ رشأ يردن ال انو ) : نجلا

 . أ نم ةدايز () . «نأ » : أ « ف ىف(

 . «اذكهو » : أ « ف ىف (6) . أطخ وهو « قلخ امم هيقسيل » : م ىف (۳)



 ( ۸٩ - ۸۳ ) تايآلا : ءارعشلا ةروس - سداسلا ءزجلا €۷

 « هريغ دحأ ىئافش ىلع ردقي ال هنإف ضرم ىف تعقو اذإ : ىأ 4 نيفشي وهف تضرم اًذِإو) : ميهاربإ

 ردقي ال « تيميو ىيحي ىذلا وه : ىل 4 نييحي مث يتيمي يذّلاو ١ « هيلإ ةلصوملا بابسألا نم ردقي ا

 : ىأ 4 نيل موي يتتيطخ يل رفغي نأ عمْطأ يذّلاو ظ ديعيو ئدبي ىذلا وه هنإف « هاوس دحأ كلذ ىلع

 وهو « هللا الإ بونذلا رفغي نمو « وه الإ « ةرخآلاو ايندلا ىف بونذلا رفع ىلع ردقي ال ىذلا وه
 7 + ءاش اك لاعفلا

 (2نيرخآلا يف قدص ناسل يل لعجاو © نيحلاصلاب ينقحلأو امكح يل به بر
 هم6 -

 موي ينزخت الو ® نيالا نم ناك ُهَّنِإ يبأل رفغاو ® ميعُنلا ةّنَج ةّنَرو نم ينلعجاو
 ت 2

 . « ® ميلس بلقب هللا ىت نم الإ 69 نونب الو لام عقني ال موي 09 نرثعيي

 . امكح هبر هيتؤي نأ« مالسلا هيلع « ميهاربإ نم لاؤس اذهو

 لاقو . نآرقلا وه : دهاجم لاقو . بللا وه : ةمركع لاقو . ملعلا وهو : سابع نبا لاق

 ايندلا ىف نيحلاصلا ” عم ىنلعجا : ىأ «نيحلاّصلاب ينقحلأوط : هلوقو . ةوبنلا وه : ىدسلا

 ثيدحلا ىفو . © ثالث اهلاق « ىلعألا قيفرلا مهللا ] 7: راضتحالا دنع ةا ىبنلا لاق امك « ةرخآلاو

 . ندم او انا رغ يل الاب اهلا و. نيكل اتا را نمل اهجأ مهللا [  :٠ ءاعدلا ىف

 2 هب ركذأ ىدعب ًاليمج ًاركذ ىل لعجاو : ىأ 4 نيرخآلا يف قدص ناسل يل لعجاو) : هلوقو

 يزجن كلذك . ميهاربإ ئَلع مالس .نيرخآلا يف هيلع اًنكرتو $ : ىلاعت لاق اک ويقلا ىف یب ىدنقيو
 [ ١١8 ٠١١ : تافاصلا ] 4 نينسحملا

 :دهاجم لاق . نسحلا ءانثلا : ىنعي 4 نيرخآلا يف قادص نال يل لما ١ :ةداتقو ٠ دهاجم لاق

 : هلوقكو ۷: توبكنعلا] 4 نيحلاّصلا نمل ةرخآلا يف هنو اينالا يف هرجأ هانيتآو :  يلاعت هلوقك وهو

 1 لحنلا ] 4 نيحلاّصلا نمل ةرخآلا يف ِهّنإو ةنسح ايندلا يف هاتيتآو )

 . ةمركع لاق اذكو . هالوتتو هبحت ةلم لك : ميلس ىبأ نب ثيل لاق

 « ىدعب ليمجلا ركذلا ءاقبب ايندلا ىف ىلع معنأ : ىأ 4 ميعتلا ةنج ةّثرو نم ينأعجاو ظ : هلوقو
 . ميعنلا ةنج ةثرو نم ىنلعجت نأب ةرخآلا ىفو

 :E ميهاربإ ]  يدلاولو يل فغا اّ : هلوقك 4 نيلاّصلا نم ناك هل يبأل رفغاو : هلوقو

 نع الإ هيبأل ميهاَربإ رافغتسا ناك امو ) :ىلاعت لاق امك « مالسلا هيلع « ميهاربإ هنع عجر امم اذهو

 )١(فىأ:»من«.

 امهدنع سیلو « اهنع هللا ىضر « ةشئاع ثيدح نم ( ۲۱۹۱ ) مقرب هحيحص ىف ملسمو ( 5004 ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 . ملعأ هللاو « نيترم اهنأ ديفي ام امهيف امنإو « ًاثالث اهلاق هنأ

 . أ ‹ ف نم ةدايز ()

 )٤( نينوتفم الو ايازخ ريغ » : هدنعو « ىقرزلا ثيدح نم ( 574 / ۳ ) هدنسم ىف دمحأ هاور « .



 ( 84 47 ) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا 1۸

 ة دقو . [ ١١5 : ةبوتلا 4 ملح األ ميهآربإ نإ هنم ارب هلل ودع هنأ هل نيب امل هايإ اهدعو ةدعوُم
 هعم نيذلاو ميهاربإ يف ةنسح ةوسأ مكل تناك دق ١» : لاقف ٠ هيبأل هرافغتسا ىف قاحلإلا ىلاعت 207 [هللا]
 دب ءاضغبلاو ةوادعلا مكتيبو اني اديو مكب اًنرفك هللا نود نم نودبعت اممو مكنم ءآرب اإ مهموقل اولا ذإ

 E : ةنحتمملا ] 6 ءيش نم هللا نم كَل كلم امو كَ نرفغتسأل هيبأل ميهاربإ لوق لإ ةدحو هللاب اونمؤت ىح

 ثعبي [  موي ] و ةمايقلا موي ىزخلا نم ىنرجأ نأ 4 نوی موي ينزخت الو : : هلوقو

 مهرخآو مهلوأ قئالخلا

 ىبأ نبا نع « نامهط نب ميهاربإ لاقو : 4 نوعي موي ينزخت الو ) : هلوق ىف ىراخبلا لاق

 هللا لوسر نع « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « هيبأ نع « ئربقملا ديعس ىبأ نب ديعس نع «بئذ

 . ةرتقلاو ةربعلا هيلع ةمايقلا موي هابأ ىأر ميهاربإ نإ » : لاق ةَ

 نع « ةريره ىبأ نع « ىربقملا ديعس نع « بئذ ىبأ نبا نع « ىخأ انثدح « ليعامسإ انثدح

 .نوثعبي موي 247 ىنيزخت ال كنأ ىنتدعو كنإ « بر اي : لوقيف « هابأ ميهاربإ ىقلي » : لاق لَك ىبنلا
 . « نيرفاكلا ىلع ةنجلا تمرح ىنإ : هللا لوقيف

 ىقلي : : هظفلو « هب ًادرفنم هنيعب دانسإلا اذهب ءايبنألا ثيداحأ ىفو 5 02( ةيآلا هذه دنع هاور اذكه

 : كل لقأ ملأ : ميهاربإ هل لوقيف ٠ ةربغو ةر رزآ هجو م موي رزآ هابآ ميهاربإ

 اللأ ىنتدعو كنإ « براي : ميهاربإ لوقيف . كيصعأ ال مويلاف : ا لوقيف ؟ (” ىنصعتال

 ىلع ةنجلا تمرح ىنإ : نامت هللا لوقيف ؟دعبالا ینا نم ىزتخأ ىزتح ىف« نرخه موي یر

 همئاوقب ذخؤيف «٠ خطلتم حبذب وه اذإف رظنيف ؟ كيلجر تحت ام « ميهاربإ اي : لاقي مث . نيرفاكلا
 . ^ رانلا ىف ىقليف

 : © نوعبي موي ينزخت الو : هلوق ريبكلا هننس نم ريسفتلا ىف ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاقو

 نب دمحم نع « ناَّمِهَط نب ميهاربإ ىنثدح . ىبأ ىنثدح « هللا دبع نب 2١ صفح نب دمحأ انربخأ

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « هيبأ نع « ىربقملا ديعس ىبأ نب ديعس نع « نمحرلا دبع

 اذه نع كتيهن دق : هل ٠ لاقو « ةّرّئقلاو ةربَعلا هيلع ةمايقلا موي هابأ ىأر ميهاربإ نإ هيي
 E الأ قله وال ديار اب : لاق . ةدحاو كيصعأ ال مويلا ىنكل : لاق . ىنتيصعف

 ذخأف . نيرفاكلا ىلع اهتمرح 22١0 ىنإ « ميهاربإ اي: لاق . دعبألا تيزخأ دقف هابأ تيزخأ 20١9 نإف
 اذإف 239 رظنف . كنم لفسأ رظنا : لاق . ىنم هتذخأ تنأ : لاق ؟ كوبأ نيأ ٠ ميهاربإ اي :لاق « هنم
 » )1( رانلا ىف ىقلأف همئاوقب لخأف « هبل 0 غرمتي خيذ

TTTم  E 
 . ( ٤۷1۸ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۴)

 . « ىنزخت ال نأ ١ : أ ٠ ف ىف )٤(
 . « نوثعبي موي ىنزخت ال نأ ىنتدعو » : هظفلو ( 5774 ) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ًاطخ وهو ٩ هابأ ١ : ف ىف (۷) . © ىنيصعت ال » : ف ىف (5)
 . ( 770٠0 ) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)
 . ٩ ىأف » :أىف(١١) . ٩ لاقف » : ف یف (۱۰) . 6« رفعج » : ف ىف (9)
 . « غرمتم ١ : ف ىف )١14( . 4 رظنيف » : أ ءاف ىف (۳) . «ىنإف»:أىف(6١

 )١6( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا ) ١١71/8 ( .



 ا ي 00 7 تانا ولا زو د ىسانسلا حلا

 . ةراكن هيفو « ك

 ىف ىقليف « "هترذعب خطلتم خيذ ةروص ىلإ رذآ لوح هنأك « عابضلا نم ركذلا وه : “ " خيذلاو
 . كلذك رانلا

 «ةريره ىبأ نع« نيريس نب دمحم نع « بويأ نع « ةملس نب دامح ثيدح نم رازبلا هاور دقو
 ىبأ نع « رفاغلا دبع نب رفعج نع <« ةداتق ثيدح نم ًاضيأ هاورو . ةبارغ هيفو « قلي ىبنلا نع
 . هوحنب « ويم ىبنلا نع «ديعس

 ءلمب ىدتفا ولو « هلام هللا باذع نم < ءرملا ىقي ال: ىأ 4 نوئب الو لام عقني ال موی ظ : هلوقو
 3 هللا ناميإلا الإ ذئموي مفتي الو « اعيمج ضرألا ىف نمب ىدتفا ولو 4 نونب الو ابهذ ضرألا

 نم ملاس : ىأ 4 ميلس بلقب هللا ىنأ نم الإ ) : لاق اذهلو ؛ كرشلا نم ىربتلاو « هل نيدلا صالخإو

 . كرشلاو سندلا

 نأو « اهيف بير ال ةينآ ةعاسلا نأو « قح هّللا نأ ملعي نأ ميلسلا بلقلا : نيريس نب دمحم لاق
 . روبقلا ىف نم ثعبي هللا

 . هللا الإ هلإ ال نأ دهشي © ییح 4 ميلس بلقب هللا یتا نم الإ ) : سابع نبا لاقو

 . كرشلا نم : ىنعي ( ميلس بلقب ١ : امهريغو « نسحلاو « دهاجم لاقو
 CS MI ميلسلا بلقلا : بيسملا نب ديعس لاقو

 : ةرقبلا ] 4 ضرم مهبولُق يف ١ : هَّللا لاق .٠ ضيرم قفانملا 20[و رفاكلا]

yT 

 متنك ام نيأ مهل ليقو 69 نيواغلل ميحجلا تزربو 69 نيقتملل أل ةنجلا تفلزأو »

 69 نوال مه اهيف اوبکبُکف 69 َنورصَنَي وأ مكتورصني له هلا نود نم 69 نودبعت
 ى 4 مري

 9 نيبم لالض يف انك نإ هللات 69 نوُمصتخي اهيف مهو اولاق 62 نوعُمجأ سيلبإ دونجو

 الو 629 َنيعفاش نم اَنَل امَف 69 َنوُمِرِجُمْلا الإ انْلْضَأ امو 62 َنيِمَلاَعْلا برب مكيوسن ْذِ
 0 م

 مرتك ناك امو ةيآل كلذ يف نإ 0 نينمؤملا نم نوكنق ةرك اتل نأ ولف ©3 ميمح قيدص

 . « 9 ميحرلا زيزعلا وهل كبر نو 09 نينمؤم
 ا ل ا ا نير تيندأو ةنحلا تبرق: ىأ  ةّنجْلا تقلزأو )

 :ىأ © نيواغْلل ميحجلا تزربو ل . ايندلا ىف 2* [ اهلمع ] اهل اولمعو « اهيف اوبغر نيذلا نوقتملا مهو

 . « هترذقب ١ : أ ىف (۳) . « حباذلاو » : أ ىف (0) . « قايس» : ف ىف )١(

 .أ ٠ ف نم ةدايز (5) . ©« ینعی » : أ ‹ ف ىف (05) . © نمؤملا )© (1 : ١

 . أ ‹ ف نم ةدايز (9) . ©« ةفرخزم ةنيزم ١ : أ ٠ ف ىف (۸) . © تبرقو تيندأ » : ف ىف (۷)



Ce E فلارآلا a تنسونا a a 

 هل ل ا

 590 اعيش مويلا مكتع ىنغت دادنالاو مانصألا كلت نم ٠ هللا نود نم اهودبع يتلا ةهلآلا تسيل : : ىأ

 . نودراو اهل متنأ منهج بصح مويلا اهايإو e اهنشإ وع لا

 . اهيف © اوروهدف : ىنعي : دهاجم لاق : 4 نوُراَْلاو مه اهيف اوبكبكف > : هلوقو

 ىلع مهضعب ىقلأ هنأ : دارملاو . رص رصاص : لاقي امك « ةرركم فاكلاو . اهيف اوببك : هريغ لاقو

 نع اهيف اوقلأ : ىأ 4 نوعمجأ سيلبإ دونجو » « كرشلا ىلإ مهوعد نيذلا مهتداقو رافكلا نم « ضعب

 : ىأ 4 نيِمَلاَعْلا برب مكيوسن ذإ . نيم لالض يف انك نإ هللات نومصتخي اهيف مهو اولاَق ظ . مهرخآ
 ا رفاغ ] 4 راثلا نم اًيصن اع نودغم معنأ له اعَبتمكَل انك نإ : اوربكتسا نيذلا ءافعضلا لوقي

 « َنيِمَلَعْلا برب مكيوسن ذإ . ٍنيبم لالض يف انك نإ هّللاَت ) : : ةمالملاب مهسفنأ ىلع اوداع دقو نولوقيو

 الإ انّلْضَأ امو » < « نيملاعلا بر عم مكاندبعو « نيملاعلا بر رمأ عاطي امك ًاعاطم مكرمأ لعجن : يأ

 نم ىنعي : : مهضعب لاق « نيعفاش نم انل امف طظ < نومرجملا الإ كلذ ىلإ اناعد ام : ىأ 4 نومرجملا

 .[ فارعألا] 4 لمعت انك يذلا ريغ لمعت درن وأ اتل اوعفشيف ءاعفش نم اَنَل لهف  :نولوقي امك , ةكئالملا

 . بيرق : ىأ 4 ميمح قيدص الو .نيعفاش نم انل امف © : اولاق اذكو

 . عفش احلاص ناك اذإ ميمحلا نأو « عفن ًاح اص ناك اذإ قيدصلا نأ - هّللاو - ٍنوملعي : ةداتق لاق

 اولمعيل « ايندلا رادلا ىلإ  نودري مهنأ نونمتي مهنأ كلذو ( نينمؤمْلا نم نوكنف ةرك ان نأ وف ١)

 اوهن امل اوداعل ايندلا رادلا ىلإ مهدر ول هنأ ملعي « ىلاعتو هناحبس « وهو  نومعزي اميف  مهبر ةعاطب

 نإ » :لاق مث ء « ص ٠ ةروس ىف رانلا لهأ © مصاخت نع 29 ىلاعت ربخأ دقو . نويذاكل مهنإو هنع

 :Lt ص ] 4 راَّلا ِلْهَأ مصاخت قحَل كلذ

 هموقلا ٍميهاربإ ةجاحم ىف نإ : ىأ 4 نينمؤم مهرتكأ ناك امو ةْيآل كلذ يف نإ ) : : ىلاعت لاق مث

 ناك امو » « هللا الإ هلإ ال هنأ ىلع ةيلج ةحضاو ةلالدو ةيآل ديحوتلا ىف مهيلع (*' ججحلا هتماقإو

 . « ميحرلا زيزعلا وهل كبر إو . نينمؤم مهرتكأ

 يَنإ 9-6 نوقتت الأ حوت مهوخأ مهل لاق ذإ 3 نيلسرملا حون موق تبذك ل

 بر ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلأسأ امو 2-0) نوعيطأو هللا اوقت اف C3 نيمأ لوسر

 . 4 659 نوعيطأو هلا اوقت ةَناَف 3 نيمّلاعْلا

 هاهم رع

 ت

 ت لوو لوأ وهو 2 مالسلا هيلع 2 حون هلوسرو ةد غ 10 لجو زع هللا نم رابخإ اذه

 )١( :أءاف ىف ١ أ ءاف یف (۳) . أ نم ةدايز (0) . ( تفشكو : ١ نوكرشت «2 .

 ) )5أ ىفو « « نودري نأ » : ف ىف (0) .«اوروص » : أ ىف : ١ أ ىف (5) 2 اودري نأ : ١ أطخ وهو « هللا .

 ) )۷ىلاعت » : 1 ء ف ىف (9) . « ةجحلا » : ف ىف (۸) . « مصاختب » : أ ىف « .



 ها ا (1031-187:2) تايآلا © احلا ةروس د نمداسلا را

 « هباقع ليبو نم ًارذحمو « كلذ نع ًايهان هّللا هثعب « دادنألاو مانصألا تدبع ام دعب ضرألا ىلإ

 ميلك 217 ليو "يمال عيتااع N هيلع هناا ىلع ا وروتسا واعر ياكل

 الأ حون مهوخأ مهل لاق ذإ . نيلسرملا حون موق تبذك ا : لاق اذهلو ؛ لسرلا عيمج بيذكت ةلزنمب هل
 نم لوسر ىنأ : ىأ 4 نيمأ لوسر مكل نإ » ؟ هريغ مكتدابع ىف هللا نوفاخت 27 الأ :ىأ 4 نوقت

 هللا اوقتاف $ < اهنم صقنأ الو اهيف ديزأ ال هللا ةلاسر مكغلبأ . هب ىنثعب اميف نيمأ « مكيلإ هللا

 ىلع ءازج مكنم بلطأ ال : ىأ 4270 [ نيمّلاَعْلا بر ىلع الإ يرجأ نإ] رجأ نم هيلع مكلأسأ امو . نوعيطأو

 ىقدص نابو مكل حضو دقف 4 نوعيطأو هللا اوت وقتاف ١ هللا دنع كلذ باوث رخدأ لب < مكل ىحصن

 . هيلع یننمتئاو هب ىنثعب اميف ىتنامأو ىحصنو

 نإ OD 0 َنوُمعَي اوئاك امب يِمْلع امو لاق 09 نوُلذرألا كعيثاو كَل نمنأ اولاقإ»
2 

o 

 ريذت ا نأ نإ ص نينمؤُمْلا دراطب انأ امو ص نورعشت ول يبر ىلع لإ مهباسح

 ‹ كوقدصو كوعبتا نيذلا 447 لذارألا ءالؤهب كلذ ىف ىواستنو ء كعبتنو كل نمؤنأ : نولوقي
 : ىأ ؟ 4 َنوُلَمعَي اوناك امب يملع امو لا . نوُلذرَألا كعَبَتاو كل نمؤنأ ) : اولاق اذهلو ؛ « انلذارأ مهو

 ت بیا سراب ال هيل اک یکی ىلع تاک ولو +. یل ءالؤ ےک نم لب یکی از
 «لجو زع « هللا ىلإ مهرئارس لكأو < ىايإإ 00 مهقيدصت مهنم لبقأ نأ ىلع امنإ « صحفلاو ثحبلاو

 هنع مهدعبي نأ هنم اولأس مهنا , 4 نينمؤملا دراطب انأ امو 1 نورعشت ول ير ىلع الإ مهباسح نإ )

 تثعب امنإ : ىأ 4 نيبم ريذن الإ اتا نإ . نينمؤملا دراطب انأ اما : لاقو « كلذ مهيلع ىبأف « © هوعباتيل

 وأ ًاليلج وأ « ًاعيضو وأ ًافيرش ناك ءاوس « هنم تنكو ىنم ناک ىنقدصو ىنعبتاو ىنعاطأ نمف « ًاريذن

 ك . ًاريقح

 9 َنوُبذك يِمَوَق نإ بر لاق © نيموجرمْلا نم ننوتل حون اي هتنت مل نبل اولاق ل
 موس يد 2 هسا o لل دةمد هماه سو

 كلا يف هعَم نمو هاتيجنأف ® نينمؤملا نم يعم نمو ينجنو احتف مهنيبو ينيب حتفاف
 ا م هنن مومو o0 ماو

 © نينمؤم مهرثكأ ناک امر ةيآل كلذ يف ّنِإ 72 نيقابلا دعب افرع مث 059 نوحشملا

 . 4 699 میجر ريع وهل تود

 e رخآلا ىف اولاقو 2 ا عانتمالاو | 2 . ظيلغلا تكلا: ىلع اومن ةوعدلا مهيلع
 اعد كلذ دنعف . 227 كنمجرنل : ىأ  نيموجرملا نم ننوكتل »ف حون اي كنيد ىلإ انايإ كتوعد نع

 . أ « ف نم ةدايز (۳) .2(ال»: أ یف (۲) . ٩ لزنتو » : أ یف (1)

 . ٩ مهقدص » : أ یف (0) « اتلاذرأ » : أ ىف (0) . « لاذرألا » : أ ىف (2)

 . « كمجرنل » : أ ىف (8» . © هوعيابيل ١ : أ ىفو « « نوعباتيل » : ف ىف (۷)



 CIE 3 تاكل aoa gud عدلا ى ي < ۲

 يهم نمو ينجنو احق مهنيبو ينيب حتفاف . نوبڌک يموق نإ بر ) : لاقف « هنم هّللا باجتسا ةوعد مهيلع
 ءامب ءامسلا باوبأ اتحتفف . رصتناف بولغم ينأ هبر اعدف) : ىرخآلا ةيآلا ىف لاق امك « 4 نينمؤمْلا نم

 اًننيعأب يرجَ . رسدو حاولا تاذ ىَلع هانلمحو . 0 يل رمهنم

 انقرْغَأ مث. نوحشملا كلفلا يف هعم نمو هانيجأف) : انهه لاقو ١ ١5[« : رمقلا] 4 رفُك ناك نمل ءازج

 : يأ نا نخور لك نة لمح ىتلا جاوزألاو ةعتمالاب + ءولمملا وه : نوحشملاو . 4 نيقابلا دعب

 مهرتكأ ناك امو ةيآل كلذ يف نإ ) < مهلك هرمأ فلاخو هبذك نم انقرغأو « مهلك ( هعم نمو 2" هانيبن

 . 4 ميحّرلا زيزعلا وهل كبر نإو . نينمؤم

 يب ولع الإ يرجأ ذإ رج م لع لانا انو 0 دونيس هلا رف حن

 اَذِإو مه َنوْدْلَخَت مُكَلَعَل عناصم نوذختتو ۵ نوثبعت ةيآ عير لكب نونبتأ 059 نيمّلاعْلا

 يد o او م اس Jo م ا

 29 َنوُمَلعت امب مكدمأ يذلا اوقتاو 09 نوعيطأو هللا اوُّئاَف 07 نيراّبج متشطب متشطب
o 3 o c0 ل لا 

 . 4 622 ميظع موي باع مكيلع فاخأ ينِإ © 629 نويعو تانجو ©۳ نينبو ماعنأب مكدمأ

 « ًاداع هموق اعد هنأ « مالسلا هيلع . دوه هلوسرو هدبع 7 [ نع ىلاعت هللا ] نم رابخإ اذهو

 «نميلا دالبل (؟7 ةمخاتم تومرضح دالب نم ًابيرق لمرلا لابج : ىهو « فاقحألا نوئكسي ًاموق اوناكو

 دعب نم افلح مكلعج ذإ اوركذاو ) : ؛ فارعألا روس يف لاق امك ] ٠ جوب موق دعب ههتامز اوتاكو

 ةوق نم ةياغ ىف اوناك مهنأ كلذو « [: فارعألا ] 4 ةطصب قلخلا يف ف مكدازو 207 [ حون موق

 CU تانحلاو لاومألاو ¢ ةرادلا قازرألاو ¢ ديدملا لوطلاو ¢ ديدشلا نفطبلاو ةوقلاو « بيكرتلا

 الجر مهيلإ هّللا ثعبف « هعم هّللا ريغ نودبعي كلذ عم اوناكو « رامثلاو عورزلاو ءانبألاو «نويعلاو

 لاقف « هتفلاخم ف هبادعو هني نمرو ¢ 0-0 هللا ىلإ مهاعدف ¢ ًاريذنو ًاريشبو ةلوسر مهنم

 اج عيرلا ىف نورسفملا فلتخا .  نوثبعت ةيآ عير لكب نونبتأ » : لاق نأ ىلإ .هموقل حون لاق امك مهل

 اذهلو ؛ ًالئاه ًارهاب امكحم ءانب كلانه نونبت . ةروهشملا قرطلا داوج دنع عفترملا ناكملا هنأ : هلصاح

 جايتحالل ال ًاثبع كلذ نولعفت امنإو « نوثبعت « ًاروهشم ءانب املعم : ىأ 4 ةيآ عير لكب نونبتأ ط : لاق

 هنآل ؟ كلذ « مالسلا هيلع « مهيبن مهيلع ركنأ اذهلو ؛ ةوقلا راهظإو وهللاو بعللا درجمل لب ؛ هيلإ

N RGد  

 ناينبلاو «٠ ةديشملا جوربلا ا عناصملا دهاجم لاق , 4 نودلخت مكلعل عناصم نوذختتو ) لاق مث

 مامحلا جورب ا هنع ةياور ىفو ١ دلخملا

 )١( أ ‹ ف نم ةدايز (۳) . « هعبتا » : أ ىف (0 . « ًاحون انيجن » : ! ىف .

 ) )4ف ىف : ١ ؟« نانجلاو » : أ ىف (0) . أ « ف نم ةدايز (5) . ©« ةمختم .



 ا٣ ( ١۳١ ۱٤١ تايآلا : ءارعشلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 مكنأك عناصم نوذختتو» : “" ءارقلا ضعب أرقو : ةداتق لاق . ءاملا ذخأم ىه : ةداتق لاقو

 : « نودلاخ

 لصاحب كلذ سيلو « ًادبأ اهيف اوميقت ىكل :ىأ 4 نودلخت مكلعل » : ةروهشملا ةءارقلا ىفو

 . مكلبق ناك نمع لاز امك « مكنع لئاز لب ءمكل

 انثدح « ديلولا انثدح « ىسوم نب مكحلا انثدح « ىبأ انثدح : هللا همحر « متاح ىبأ نبا لاقو

 ثدحأ ام ىأر امل « هنع هّللا ىضر « ءادردلا ابأ نأ « ةبتع نب هللا دبع نب نوع ىنثدح « نالجع نبا

 اوعمتجاف « قشمد لهأ اي : ىدانف مهدجسم ىف ماق « رجشلا بصنو ناينبلا نم ةطوغلا ىف نوملسملا

 نونبتو « نولكأت الام نوعمجت ! نويحتست الأ ! نويحتست الأ: لاق مث « هيلع ىنثأو هللا دمحف « هيلإ

 نونبيو نوعريف نوعمجي « نورق (') مكلبق تناك هنإ « نوكردت ال ام نولمأتو « نونكست الام

 © مهنكاسم تحبصأو « ًاروب مهعمج حبصأو « ًارورغ مهلمأ حبصأف «نوليطيف نولمأيو «  نوقثويف
 ؟ نيمهردب داع ثاريم ىنم ىرتشي نمف « ًاباكرو ًاليخ نامعو ندع نيب ام تكلم ًاداع نإ الأ « ًاروبق

 هللا اوُقّناَف ١ © توربجلاو ةظلغلاو ةوقلاب مهفصو : (نيراّبج متشطب متشطب اذإو) : هل

 . مكلوسر اوعيطأو « مكبر اودبعا :ىأ (نوعيطأو

 . نينبو ماعنأب مكدمأ . نومّلعت امب مكدمأ يذلا اوت او » : ٍلاقف مهيلع هللا معن : مهركذي عرش مث

 هللا ىلإ مهاعدف « متفلاخو متبذك نإ : ىأ ( ميظع موي باذع مكيلع فاخأ ينإ . ٍنويعو تانجو

 م عقل اف ترار تيخرتلاب

 ١) نرالا قلخ لإ اذه نإ 79 نيظعاولا نّم نكت مل مأ تظعوأ انيلع ءاوس اولاق 9
 نينمؤم مهرثكأ ناك امو ةيآل كلذ يف نإ مهاتكلهأف هوبذكف 9 نييذعمب نحن امو ®

 ميحّرلا زيزعلا وهل كبر نإو 9 #.

 نيبو ٠ مهبهرو عزو ‹ مهرذنأو مرد م موق تازخ ع ارعب ىلاعت لوقي

 هيف نحن امع عجرن ال : ىأ « نيظعاولا نَم نكت مل مأ تظعوأ انيلع ءاوس اولاق :  هحضوو قحلا مهل

 هللا نإف ؛ رمألا اذكهو . [ ه٣ : دوه ] 4 نينمؤمب كَل نحت امو كلوق نع انتهلا يكراتب نحن امو )

 لاقو « [ 7 : ةرقبلا 14 نونمؤي ال مهرذنت مل مأ مهتردنأأ مهيلع ءاوس اورقك نيذلا نإ ) : لاق ىلاعت

 « ميلألا باَدَعْلا اوري تح ةيآ لک مهتءاج ولو .نوئمؤُي ال كبَر تملك ٍمِهْيلَع تّقح نيذلا نإ ١ : ىلاعت

 . [ 9ال .35 :سنوي]

 نيكستو ءاخلا حتفب « قّْلَخ الإ اذه نإ » : مهضعب أرق : 4 نيِلوَأْلا قلخ الإ اذه نإ ظ : مهلوقو

 )١( مكل تناك دق » : أ ىفو « « مكلبق تناك دق » : ف ىف (۲) . « نييفوكلا » : ف ىف « .
 )۳( نوقبويف » : أ ىف « . )٤( مهلزانم » : ف ىف « .
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 . ماللا

 ىذلا اذه ام نونعي : دهاجمو « ةمقلعو « سابع نب ر هللا دبع نع یفوعلاو « دوعسم نبا لاق

 ئلمت يهف اهبتكا ] نيلوألا ريطاسأ اولاقول : شيرق نم نوكرشملا لاق امك . نيلوألا قالخأ الإ هب انتتج

 موف هيلع هناعأو هارتفا كفإ الإ اذه نإ اورَفَك يذلا لاقو ل: لاقو « [ 6: ناقرفلا ] ( اليصأو ةركب هيلع

 اَذاَم )مهل ليق ادو : لاقو « [ :٤ ناقرفلا] 4 نيلوألا ريطاَسَأ اولاقو . اروزو امل اوءاج دقق نورخآ

 [ ؟4 : لحنلا 129 [ 4 نيلوألا ريطاسأ اولاق مكبر لر

 نم هيلع مه امو مهنيد : نونعي  ماللاو ءاخلا مضب - ( نيلَوَأْلا قلخ الإ اذه نإ ط : نورخآ أرقو
 امك شيعن « مهءارو نوكلاس ‹ مهل نوعبات نحنو . دادجألاو ءابآلا نم لئاوألا نيد وه رمألا

 . 4 نيبذعمب نحت امو » : اولاق اذهلو ؛ داعم الو ثعب الو . اوتام امك تومنو ءاوشاع

 هلاقو . نيلوألا نيد : لوقي 4 نيلوألا قلخ ًالإ اذه نإ : سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 ۳ ريرج نبا هراتخاو « لبا ندر ني نيش دبعو « ةداتقو « ىناسارخلا ءاطعو «ةمركع

 هتفلاخمو دوه هّللا ىبن بيذكت ىلع اورمتساف : ىأ 4 مهاتکلهأف هوبذکف » : ىلاعت هللا لاق
 ًاحير مهيلع لسرأ هنأب نآرقلا نم عضوم ريغ ىف مهايإ هكالهإ ببس نيب دقو « هللا مهكلهأف « هدانعو

 مهنإف ٠ ٍمهسنج نم مهكالهإ ناكف « ًادج ديدش درب تاذ بوبهلا ةديدش ًاحير : ىأ « ةيتاع ًارصرص

 لالا لاق امك « ةوق دشأو مهنم ىتعأ وه ام مهيلع هللا طلسف « هربجأو ءىش ىتعأ اوناك

 كلهأ هّنأو :  لاق امك « ىلوألا داع مهو ء[ 7 25 : رجفلا] 4 29 [ دامعلا تاذ ] مرإ . داعب كبر لعف

 نيذلا : ىأ 4 دامعلا تاذ .  حون نب ماس نب مرإ لسن نم مهو «[ ۰ : مجنلا] 4 ىّلوألا اداع

 EE ES a e ا ل LE E دمعلا نوئكسي اوناك

 :ىآ EAT رجفلا] 4 دالبلا يف اهلثم قلخي مل يتلا ل: لاق اذهلو . ليصأ لصأ كلذل سيلو « بهوو

 مل ىتلا : لاقل ةنيدم كلذب دارملا ناك ولو « مهتوربجو مهتدشو مهتوق ىف ةليبقلا هذه لثم قلخي مل

 اوري مل وأ ةوق انم دَشَأ نم اولاقو قحلا ريغب ٍضرألا يف اوربکتساف داع ماف و ١» : لاقو «دالبلا ىف اهلثم نبي
 . [ ٠١ : تلصف] 4 نودحجي انتايآب اوناكو ةوَف مهنم دشأ وه مهقلح يذلا هلا نأ

 « ةنزخلا ىلع تتع ‹« روثلا فنأ رادقمب الإ حيرلا نم مهيلع لسري مل ىلاعت هللا نأ انمدق دقو

 : ىلاعت لاق امك « مهل ءىش لک تبصحف « مهدالب تبصحو تكلسو ‹ كلذ ىف اهل هللا «””نذأف

 : ىلاعت لاقو « [ 55 : فاقحألا ] ةيألا 4 مهنكاسم الإ 07 یری ال اوحَبصأف اهر رمأب ءيش لک رمدت ل
 :IY ةقاحلا ] 4 اموسح ماي ةينامتو لال عبس مهي اهرخس . ةيتاعرصرص حيرب اوکله داع امأو ل

 ؛سوؤر الب ًانادبأ اوقب : ىأ «[۷ : ةقاحلا] 4 ةيواخ لْخَت زاجعأ مهنأك ئعرص اهيف موقلا ىرتف ١ ةلماك : ىأ

 )١( أ ‹ ف نم ةدايز (0) . أطخ وهو ©« اورفك نيذلل ليقو » : أ ء ف ىف .

 )۳( ىربطلا ريسفت ) ١9/ 50( .

 )5( ف نم ةدايز ‹  . )٥( یرت ال » : أ ‹ ف ىف (0) . ©« نذإب » : أ ىف ٩ .



 اه _ ( ٠٤١1-10۲ ) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 خدشتف هسأر مأ ىلع هسكنت مث « ءاوهلا ىف هعفرتو هعلتقتف مهنم لجرلا ىتأت تناك حيرلا نأ كلذو

 فوهكلاو لابجلا ىف اونصحت اوناك دقو . رعقنم لخن زاجعأ مهنأك ‹ هيقلتو «٠ هسأر رسكتو « هغامد

 نإ < ايش هللا رمأ ن نم“ كلذ مهنع نغي ملف < مهفاصنأ ىلإ ضرألا ىف مهل اورفحو <« تاراغم او

 ناك امو ةيآل كلذ يف ّنِإ مهاتكلهأف هوبذكف :  لاق اذهلو ؛ [ :٤ عون ]4 رْخؤي ال ءاج اذإ هللا لجأ

 . « ميحّرلا زيزعلا وهل كبر َنِإو . نينمؤم مهرثكأ

 لوسر مك ينِإ > نوقتت ت الأ حلاص مهوخأ مهل لاق ذإ 59 نيلسرملا دومت تبذك ل
 همم م ري را0

 بر ىلع لإ يرج أ نإ رجأ نم هيلع مكلأسأ امو 020 نوعيطأو هللا اوقَئاَف 059 نیما

 . 4 د نيملاعلا

 موق ىلإ هثعب هنأ : مالسلا هيلع ¢ حلاص هلوسرو هدبع نع 4 لجو زع « هللا نم رابخإ اذهو

 ةفورعم مهتكاسمو ¢ ماشلا دالبو ىّرَقلا ىداو نيب ىتلا ¢ لا ةنيدم نونکسی ًابرع اوناكو «دومث

 نيح مهب هيَ هللا لوسر رورم ىف ةيورملا ثيداحألا «  فارعألا ةروس » ىف انمدق دقو . ةروهشم

 لبقو داع دعب اوناك دقو . كلذل بهأتيل ةنيدملا ىلإ داع مث « كوبت ىلإ ©” لصوف « ماشلا وزع دارأ

 O مو ا ع كلا ع ا وللا

 مهتوعدب ىغتبي ال هنأ مهربخأف . هوفلاخو هوبذكو هيلع اوبأف « ةلاسرلا نم مهغلب اميف ه هوعيطي نأ

 UNS ارنا يس اع

 ميضَم اه لخت عورزو 659 نويعو تانج يف 655 نينمآ انهاه ام يف نوكرتتأ و
 رمَأ اوعيطت الو (5) نوعيطأو هللا اوت ةَئاَف ® نيهراق اتويب لابجْلا نم نوتحنتو ®

 . 4 29 دوحلصي الو ضْرَأْلا يف نودسفي نيذّلا 020 نيفرسملا

 اميف مهيلع هللا معنأب ًاركذمو « مهب لحت نأ هللا 19 مقن ةَ مهايإ ًارذحمو مهل اظعاو مهل لوقي

 مهل عبنأو , () تانجلا نم مهل تبنأو 5 تاروذحملا نم نمأ ىف مهلعجو 2 ةرادلا قازرألا نم مهقزر

 لاق . 4 ميضه اهعلط لخنو :  لاق اذهلو .؛ تارمثلاو ميرور ا عا ¢ نويعلا نم

N IG 

 نبا نع  ةباحصلا كردأ دقو قرمع ىلا نبا ورع نع دلاخ ىبأ نب ليعامسإ لاق 20 [و]

 : لاق « متاح ىبأ نبا هاور . ىخرتساو بّطر اذإ : لاق 4 ميضه اهعْلَط لختو :  و ی

 . اذه وحن حلاص فا ن یوو

 . « مهنع كلذ نخي مل » : | ء ف ىف )١(

 . ٩ لخدف » : أ ىف (۳) . ۷۳-۷۸ : تايآلا دنع (۲)

 . أ نم ةدايز (0) . ٩ تابحلا » : أ ىف (5) . 6 ةمقن » : أ « ف ىف (5)



 (1695-:187) تايآلا : ءارعشلا ةروس د نسفاسلا ةرجلا تي 7

 . بطرلا نم بنذملا وه : لاق 4 ميضه اهعْلط لخنو ™ : ءالعلا ىبأ نع « قاحسإ وبأ لاقو

 . رثانتو تقر ميت نک اذإ ىذلا وه : دهاجم لاقو

 4 ميضه اهعْلط لختو ) : ركب هموم E توما قرح نانلاتر

 هيلع ضبقت « ميشهلا سبايلا نمو « ميضهلا بطرلا نم وهف « همضهتف هيلع ضبقت رقت علطي نيح : لاق

 . همشهتف

 . نيللا بطرلا : ميضهلا : ةداتقو « ةمركع لاقو

 . ميضه وهف « ًاضعب هضعب بكرو « ( ةرمثلا لمح رثك اذإ : كاحضلا لاقو

 . رضخيو قرفتي نيح ُمْلَّطلا وه : ةرم لاقو

 هل ىون ال ىذلا وه : ىرصبلا نسحلا لاقو

 ی نطل دق مزال يرض كلا عبار نيح علطلا تيأر "7 ام : رخص وبأ لاقو

 : ىنعي : دحاو ريغو « سابع نبا لاق ( نيهراف اتويب لابجلا نم نوتحنتو # : هلوقو < ميضهلا وهف

 ؛ امهنيب ةافانم الو . ةعامجو دهاجم رايتخا وهو . () نيرشأ نيهرش : هنع ةياور ىفو . نيقذاح

Eارق ورا دبل كرولا قلاب  EE E E 

 : لاق اذهلو؛ مهلزانم ىأر نمل مهلاح نم دهاشملا وه امك « اهشقنو اهتحنل نينقتم ةت ٩ نيقذاح اوناكو

 ةدابع نم <« ةرخآلاو د ا ل ا : ىأ  نوعيطأو هللا اون اف

 .نيفرسملا رمأ اوعيطت الو ل« اليصأو ةركب هوحبستو هودبعتو هودحوتل مكقزرو مكقلخ ىذلا مكبر
 «ننكلا ةكرشلا قلإ وهل ةاعدلا + سرو حازر ىنعي 4 نوحلصي الو ضرألا يف نودسفي نيذّلا
 . قحلا ةفلاخمو

 نم تك نإ آب تاق نم رب الإ تنأ ام ص نرسم نم تنأ امن اراق و
 ا

 2 ها# r يم هه

 ءوسب اهوسمت الو 9 6 22 مولعُم موي برش مكلو برش اھ قا هذه لاق 050 نيقداصلا

 ت مس سو ريب ري سام م رت د f همس

 يف نإ باذعلا مهذخأف 20 نيمدان اوحبصأف اهورقعف 3 ميظع موي باذع مكدخأي
 و به 2-2

 . 4 ® ميحرلا ٌريَِعْلا وهل كبر إو 022 نينمؤم مهرتكأ ناك امو ةيآل كلذ
 ةدابع ىلإ مهاعد نيح ¢ مالسلا هيلع ¢ حلاص مهيبنل مهباوج ىف دومث نع ًاربخم يلاعت ٍلوقي

 . نيروحسملا نم نونعي : ةداتقو « دهاجم لاق . 4 نيِرَحَسمْلا نم تنأ امّنِإ اوُلاَق ١ مهبر

 دهشتشاو « نيقولخملا نم ىنعي : “  نيرُحسمْلا نم ١ : سابع نبا نع « حلاص وبأ یورو
 . ٠ رعاشلا لاق امب لوقلا اذه ىلع مهضعب

 . ( امأ ١ : | فن یف (۳) . ٠ ةرمثملا ةلخنلا لمح » : أ « ف ىف (0) . ٦ سم » : | « ف ىف(١)
. » 

 )٤6( نيقداص » : 1 ىف (3) . « نيهرش نيرشأ » : ف ىف (0) . ؟ ققشتي » : أ ءاف ىف

  )۸( a E)ف ىف (9) . « لاقو » : ف ىف ٠ | : ١ نيروحسملا «© .
 . بعشلا . ط نم ًادافتسم ء ه . 1( ٥٦ ) ص هناويد ىف تيبلاو « ةعيبر نب ديبل وه(



 ا۷ _ ( ١١١-1٦٤ ) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 .ةفرلا وه رحسلاو روح مهل نيذلا قلعي

 .كل لقع ال روحسم اذه كلوق ىف تنأ امنإ: نولوقي مهنأ : ةداتقو دهاجم لوق اذه ىف رهظألاو
 ةيآلا ىف اولاقا امك ؟ اننود ٍكيلإ ىحوأ فيكف 0 ىنعي 4 اتله رشب الإ تنأ ام ل : اولاق مث

 «رشألا باّذَكْلا نم ادع نوملعيم . رشأ باَذَك وه لب اتنيب نم هيلع ركذلا ()يقّلؤأ $ : اا

 . [ ٠ 7١5 ؟0:رمقلا]

 دقو - هنم اوبلطف مهبر نم هب مهءاج " امب هقدص اوملعيل ؛ اهب مهيتأي ةيآ هيلع اوحرتقا مهنإ مث
 خم ءار ةقاثاع مهدنع ةرخص ىلإ اوراشأو - ةرخصلا هذه نم نآلا مهل جرخي نأ - مهؤلم عمتجا

 ا مهباجأ نئل « قيثاوملاو دوهعلا حلاص هّللا ىبن مهيلع ذخأ كلذ دنعف . اذكو اذك اهتفص
Eالسلا هيلع « حلاص هللا ىبن ماقف . كلذب اومعنأف « هنعبتيلو . ©") [هنقدصيلو] <  

 اهيلإ اوراشأ ىتلا BS UT نإ يجن نور رع شلل اذ < «ىلصف
 برش اهل ةقات هذه لاقل ٠ مهرثكأ رفكو مهضعب نمآف . اهوفصو ىتلا ةفصلا ىلع « ءارشع ةقان نع

 مكذخأيف | ءوسب اهوسمت الو » « متنأ هنودرت آمويو « اموی مكءام درت : ىنعي 4 مولعم موي بترك مكلو
 درت رهدلا نم انيح مهرهظأ نيب ةقانلا تثكمف « ءوسب اهوباصأ نإ هللا ةمقن مهرذحف 4 ميظع موي باذع

 مهيلع لاط املف « ايرو ًابرش مهيفكي ام اهنم نوبلتحي « اهنبلب نوعفتنيو . ىعرملاو قرولا لكأتو « ءاملا
 « باذعلا مهذخأف . نيمدان اوحبصأف اهورقعف > « اهرقعو اهلتق ىلع اوؤلامت < مهؤاقش رضحو دمألا

 نم مهاتأو ءاهلاحم نع بولقلا ٍتعلتقا ةميظع ةحيص مهتءاجو ‹ ًاديدش ًالازلز تلزلز مهضرأ نأ وهو

 . نيدمؤم مهرتكأ ناك امو ةيآل كلذ يف نإ ) « نيمثئاج مهرايد ىف اوحبصأف «نوبستحی ارا

 . 4 ميحرلا زيزعلا وهل كبر نإو

 مك ينإ 659 نوقت الأ طول مُهوُحأ مهل لاق ذإ كد نيلسرملا طول موق تبذك ل
8-2 

 بر ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلأسأ امو © نوعيطأو هللا اوقّن داف 9 نيمأ لوسر

 . 4 C2 نيملاعلا

 وهو « رزآ نب ناراه نب طول : : وهو < مالسلا هيلع < « طول هلوسرو هدبع نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نونكسي اوناكو « ميهاربإ ةايح ىف ةميظع ةمأ ىلإ هثعب دق ىلاعت هللا ناكو « ليلخلا ميهاربإ ىخأ نبا

 «روغلا دالبب ةروهشم ىهو« ةثيبخ ةنتنم ةريحب اهناكم لعجو « اهب هللا اهكلهأ ىتلا اهلامعأو « مودس )»

 ‹ لجو زع « هللا ىلإ مهاعدف . كبوشلاو كركلا دالب نيبو اهنيب ٠ ‹ سدقملا © تيبلا لابحل ةمخاتم

 « هللا ةيصعم نع مهاهنو « مهيلإ هللا هثعب ىذلا مهلوسر اوعيطي نأو « هل كيرش ال هدحو هودبعي نأ

 نود ناركذلا نايتإ نم « هلعف ىلإ قئالخلا مهقبسي مل امم « ملاعلا ىف هوعدتبا دق اوناك ام باكتراو
 : ىلاعت لاق اذهلو ؛ ثانإلا

 )١( أ ىف (۲) . أطخ وهو « لزنتأو » : أ « ف ىف : ١ اميف «

 ) )۳ف ىف(:) . | ‹ ف نم ةدايز ‹ | : »



 )٠١١ - ۱۸١( تايآلا : ءارعشلا ةروس - سداسلا ءْزَحبا سس سس سس سس سسسشششلعل دوم

 متنأ لب مكجاوزأ نم مكبر مكل قلخ ام نورذتو ت» نيملاعلا نم ناركذلا نوتأتأ إم

 نم مكلمعل يَنِإ لاق 059 نيجرخملا نم ننوكتل طول اي هنت مل نمل اولاق 055 نوداع موق

 يف ازوجع لإ و نعم هه هَ چ ولي امم يلهو يج ابر چه نل
 نإ 059 نيرذنملا رطم ءاسف ارطَم مهيلع انرطمأو 059 نيرخآلا انرمد مث 099 نيرباغلا

 . < ©5 ميحرلا زيزعلا وهل كبر نِإو <9 نينمؤم مهرثكأ ناك امو ةيآل كلذ يف

 ىتاللا مهئاسن نايتإ ىلإ مهدشرأو ١ روكذلا ٍ مهنايشغو ‹ شحاوفلا مهنايتإ نع هللا ىبن مهاهن ال

 هب ٩ انتج امع : :نونعي 4 طول اي همت مل نيل : اولاق نأ الإ هل هموق باوج ناك ام مهل هللا نهقلخ

 نأ الإ هموَق باوج ناك 29 امو » : ىلاعت لاق امك « انرهظأ نيب نم كيفنن : ىأ  نيجرخملا نم َنتوُكَتل ١

 امع نوعدتري ال ِمهّنَأ ىأر املف « [ ۸۲ : فارعألا] 4 نورّهَطتي سانأ مهّنِإ مكتيرق نم "7 مهوجرخأ اوا

 : ىأ 4 نيلاقلا نم مكلمعل ينإ لاق ل : لاقف مهنم أربت 2 مهتلالع ىلع ترم نار مع

 امم يلهأو ينجن بر : لاق مهيلع هللا اعد مث . مكنم ءىرب انأف ؛ هب ىضرأ الو هبحأ ال < « نيضغبم ا

 ىهو « 4 نيرباغلا يف ازوجع الإ ٠ ويلك : ىأ « نيعمجأ هلهَأو هانيجنف ) : ىلاعت هللا لاق 4 نولَمعي

 مهنع ىلاعت هللا ربخأ امك كلذو « اهموق نم ىقب نم عم تكلهف تيقب ءوس زوجع تناكو « هتأرما

 « هتأرما الإ هلهأب ىرسي نأ هللا هرمأ نيح « رجحلا » ىف اذكو « «دوه و « فارعألا ةروس » ىف

 هللا لزنأو « اورمتساو هللا رمأل اوربصف « هموق ىلع لزنت نيح ةحيصلا اوعمس اذإ نوتفتلي ال مهنأو

 م : لاق اذهلو ؛ دوضنم ليجس نم ةراجح مهيلع رطمأو « مهعيمج مع ىذلا باذعلا كئلوأ ىلع

 ناو . نينمؤم مهرثكأ ناك امو ةيآل كلذ يف نإ . نيرذنملا رطم ءاسف ارطُم مهيلع انرطمأو . نيرخآلا انرمد

 . 4 ميحّرلا زيزعلا وهل كبر
 مكل ينإ  ةتوقتت الأ بيعش مهل لاق ذإ 059 َنيلسرملا ةكيألا باحصأ بدك

 بر ىلع الإ يرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلأسأ امو 079 نوعيطأو هللا اق داف 079 نيمأ لوسر

 . 4 020 نيملاعلا
 «مهسفنأ نم بيعش هللا ىبن ناكو . حيحصلا ىلع نيدم لهأ مه  ةكيألا باحصأ ىنعأ  ءالؤه

 TS يقارب احلا داق ىلإ اريد ونال“ ١ تيطح وحلا هوز مل ار

 مهل لاق ذإ » : لقي مل < « نيلسرملا ةكيألا باحصأ بذك : ,لاق امل اذهلف ؛ اهنودبعي اوناك « ةضيغلاك

 اوبسن ىذلا ىنعملل ؛ مهنيب ةوخألا ةبسن عطقف « ع4 بّيعش مهل لاَقْذِإ :  ا سوم

 ريغ ةكيألا باحصأ نأ نظف « ةتكنلا هذهل نطفتي مل نم سانلا نمو . ًابسن 5 : مهاخأ ناك نإو « هيلإ

 )١( ف ىف : ١ انتج امم ىنعي ٤ . ) )0امف » : أ « ف ىف ٤ أطخ وهو .

 )۳( هانتبثأ ام باوصلاو ؛ طول لآ اوجرخأ 5 : خسنلا عيمج ىف . )٤( ف ىف «٠ | :  ةكلهم (2.



 ۹ 01845 --3181) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . ممأ ثالث : لاق نم مهنمو « نيتمأ ىلإ هللا هثعب « مالسلا هيلع « ًابيعش نأ معزف « نيدم لهأ

 نب ايركزو  هيبأ نع « ىدسلا نبا ىنثدح - فيعض وهو - ىلهاكلا رشب نب قاحسإ ىور دقو

 مه ني د رم نع نع رک ذخأف ريدم أ « ًابيعش الإ نيت ًايبن هللا ثعب ام : الاق ةم 2 فيصخ ۳
 . ةّلُظلا موي باذعب هللا مهذخأف ةكيألا باحصأ ىلإ ةرمو « ةحيصلاب هللا

 باحصأو » : TS مامه نع « ةبده نع « ىوغبلا مساقلا وبأ ىورو

 بيعش موق ١5[ : ق] . « ةكيألا باحصأو » : هلوقو « بيعش موق ١١[ : ق] .4 سرلا

sSملأ لاو . داو انه ا ل  . 
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 « ناتمأ ةكيألا باحصأو نيدم موق نإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق ورمع نب هللا دبع نع « فيس

 . 29 « مالسلا هيلع « ىبنلا ًابيعش امهيلإ هللا )7 ثعب

 اوفصو 4 ةدحاو ةمأ مهنأ حيحصلاو : افوقوم نوكي نأ هيشألاو ‹ رظن هعفر ىفو ¢ بیرغ اذهو

 ءاوس نيدم ةصق ىف امك « نازيملاو لايكملا ءافوب مهرمأو ءالؤه ظعو اذهلو ؟ ءىشب ماقم لك ىف

 . © ةدحاو ةمأ مهنأ ىلع كلذ لدف « (؟) ءاوسب

 الو © ميقتسملا ساطسقلاب اونزو © نيرسخملا نم اونوكت الو ليكلا اوفوأ

 ةّلبجْلاو مُكَقَلَح يذلا ارقار 29 نيدسقم ضرألا ىف وع الو مهءايشأ سالا اوُسْخْبَ

 . 4 2 نيلرألا
 ليكلا اوفوأ :  لاقف « امهيف فيفطتلا نع مهاهنيو « نازيملاو (۷ لايكملا ءافيإب 2”ىلاعت مهرمأي

 ليكلا اورسخت الو « مهل ليكلا )٩( اولمكف سانلا ىلإ متعفد اذإ : ىأ 4 نيرسخملا نم اونوكت الو
 .نوذخأت امك اوطعاو « نوطعت امك اوذخ نكلو « ًآيفاو ًامات  مكل ن ناك اذإ  هوذخأتو « اصقان هوطعتف

 وه : مهضعب لاق . ناقلا : ليقو « نازيملا : وه ساطسقلاو : 4 ميقتسملا ساطسقلاب اونزو »

 . ةيمورلا نم برعم

 . لدعلا : ساطسقلا : ةداتق لاقو . ةيمورلاب  لدعلا : ميقتسملا ساطسقلا : دهاجم لاقو

 ٍضرألا يف اًوّقعَت الو ١ . مهلاومأ مهوصقنت : ىأ ( مهءايشأ سائلا اوسخبت الو :  هلوقو

 )١( ورمع »أ «ف ىف (٤ . ) )0ثعبف 2 : | ءءاف ىف «4 .

  0روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم : رظنا )۳۰۹/۱۰( .

 6 ءاوس » : أ ىف (5)

 « مالسلا هيلع » : أ ءاف ىف (0) . 6« ةدحاو امهنأ ىلع كلذ لدف » : أ ىف (0)

 . « اولكف » : أ ىف (۸) . « ليكلا » : | ءف ىف (۷)



OA ROE n aaa نحب سل ما 

 نودصتو] نودعوت طارص كب اودعقت الو 8 : ىرخألا ةيآلا ىف امك « قيرطلا عطق : ىنعي 4 نيدسفم

 . [ 85 : فارعألا 4 () [ هب نمآ نم هللا لیبس نع

 مهءابآ قلخو مهقلخ ىذلا هللا سأب مهفوخي: 4 َنيِلَوألا ةّلبجْلاَو مُكَقَلَح يذلا اوقَّتاو » : هلوقو

 نبا لاق . [ 177: تافاصلا] 4 نيلوألا مگئابآ برو مُكَبر » : مالسلا هيلع « ىسوم لاق امك « لئاوألا
eةلبجلاو» :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو « ةئبيع نب نايفسو <« قدا وو هه  

 . [ ٦۲ : سي 1( اريك ًالبج مكدم لص دقو ظ : ديز نبا أرقو . نيلوألا قلخ : لوقي 4 نيلوألا

 نمل كُن نإو اثم رق الإ تنأ انو جه نيرَمَسُمْلا نم تأ نإ اولاق ل
 مب مّلعأ يير لاق 029 نيقداّصلا نم تنك نإ ءامّسلا نَّم اقسك اَنيَلع طقسأَف 0 نيبذاكلا

 كلذ يف نإ 29 ميظع موي باذع ناك ُهَنِإ ةّلظلا موي باَذع مهَذخأق هوُبدَكَف © نوم

 . 4 059 ميحرلا َزيِزعْلا وهل كبر نإو 059 نينمؤم مهرتكأ ناك امو ةي
 ثيح - مهبولق تهباشت  ؟) اهلوسرل دومث هب تباجأ ام لثمب هل هموق باوج نع ىلاعت ربخي

 نو اَنلَْم رشب الإ تنأ امو $ . مدقت امك « نيروحسملا نم : نونعي  نيرحسملا نم تنأ اَمّنِإ  :اولاق
 افسك اَنيَلَع طقسأَف » « انيلإ كلسرأ هللا نأ ال « هلوقت اميف بذكلا دمعتت : ىأ 4 نيبذاكلا نمل كَ
 اًباذع :ىدسلا لاقو . ءامسلا نم اعطق : ةداتق لاقو . ءامسلا نم ابناج: كاحضلا لاق : 4 ءامّسلا نَم

 ىّتح كل نموت نأ اولاقو 8: ىلاعت هلوق ىف مهنع هللا ربخأ اميف شيرُف تلاق اب هيبش اذهو . ءامسلا نم
 هّللاب يتأت وأ افسك اتيلع تْمعَر امك ءاَمّسلا طقست وأ )»> : اولاق نأ ىلإ« 4 اعوبني ضرألا نم اَنَل رجفت

 كدنع نم قحا وه اذه ناك نإ مهلا اولاق ْذِإو 8 : هلوقو . [ 41 ۰ : ءارسإلا 1 4 اليف ةكئالمْلاَو

 ةرفكلا ءالؤه لاق اذكهو < [ ۳۲ : لافنألا ] 4 ميلَأ باذعب اتتا وأ ءاَمّسلا نم ةراجح اَنيَلَع رطمأف

 .4 نيقداصلا نم تنك نإ ءامسلا َنَم اسك اَنيَلَع طقسا ™ :ةلهجلا

 د

 ريغ هب مكازاج كلذ نوقحتست متنك نإف « مكب ملعأ هللا : لوقي ¢ نولمعت امب ملعأ يبر لاق {

 باذع مهذخأف هوبذكف ١ : ىلاعت لاق اذهلو ؛ اًقافو ًءازج « اولأس امك مهب عقو كلذكو « مكل ملاظ

 هللا نإف « مهيلع فسكلا طاقسإ نم 3 اولأس ام سنج نم اذهو 4 ميظع موي باذع ناك نإ ةّلظلا موي

 مث < ءىش هنم مهتكي ال مايأ ةعبس ةدم ادج ديدش رح مهباصأ نأ  مهتبوقع لعج ‹ ىلاعتو هناحبس

 . أ 2 ف نم ةدايز )١(

 . ؛« اهلسرل 2 : أ « ف ىف (۲)

 . ( هتبوقع » : أ ىف (۳)



 له. ( 1۸٥-۱۹4١ ) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 E اهلظب نولظتسي اهيلإ نوقلطني اولعجف « مهتلظأ ةباحس مهيلإ تلبقأ

 مهتءاجو ضرألا مهب تفجرو « ًاميظع ًاجهوو ًابهلو « ران نم ًاررش اهنم مهيلع ىلاعت هللا لسرأ اهتحت

 . « ميظع موي باذع ناك هّنِإ ظ : لاق اذهلو ؛ مهحاورأ تقهزأ ةميظع ةحيص

 « قايسلا كلذ بسانت ةفصب نطوم لك « ©") نطاوم ةثالث ىف مهكالهإ ةفص ىلاعت هللا ركذ دقو

 كئتجرخنل » اولاق مهنأل كلذو؛ نيمثاج مهراد ىف اوحبصأف ةفجرلا مهتذخأ مهنأ ركذ فارعألا ىفف

 نمو هّللا ىبنب اوفجرأف « [ ۸۸ : فارعألا ] 4 الم يف ندوعت وأ انتيرق نم كعم اونمآ نيِذّلاو بيعش اي

 ؛[ 95 : دوه] 4 ةحيصلا اول نيذلا تذخأو ل : لاق دوه ةروس ىفو . ةفجرلا مهتذخأف « هعبتا

 يف َلَعفَت نأ وأ انؤابآ دبعي ام كرتن نأ كرمأت كئالصأ ١) : مهلوق ىف هللا ىبنب اوؤزهتسا, مهنأل كلذو

 ,؛ ءاردزالاو مكهتلا ليبس ىلع كلذ اولاق . [ ۸۷ : دوه ] 4 ديشّرلا ميلحلا تنأل كِّإ ءاشن ام انلاومأ

 طقسأف :  اولاق انههو .() 4 ةحيصلا اوُمَلَظ نيذلا تذخأو ) :لاقف « مهتكست ةحيص مهيتأت نأ بسانف

 ام مهيلع قحي نأ بسانف « دانعلاو تنعتلا هجو ىلع 4 َنيقداّصلا نه تنك نإ ءاَمَسلا نم افسك انيلع

 ل هعوقو اودعبتسا

 كر ل اي

 . ًاران مهيلع تججأف « اهتحت اولظتساف « ًاعيمج اهوتأف « ةموق كلذب ملعأف « ةحارو ًادرب اهتحت

 . مهريغو « ةداتقو « نسحلاو « ريّبج نب ديعسو « ةمركع نع ىور اذكهو

 فشك «٠ مهلك اوعمتجا اذإ ىتح « ةلظلا مهيلإ هللا ثعب « ملسأ نب ر ليز نب نمحرلا دبع لاقو

 .ىَلَقَلا ىف دارجلا قرتحي امك اوقرتحاف « سمشلا مهيلع ىمحأو « ةلظلا مهنع هللا

 ةفجرلا مهتذخأ : باذعلا نم فانصأ ةثالثب اوبذع نيدم لهأ نإ : ّىطَرَقلا بعك نب دمحم لاقو
 تويبلا ىلإ اولخدي نأ اوُقَرَفَف « ديدش عزف مهباصأ اهنم اوجرخ املف « اهنم اوجرخ ىتح مهراد ىف
 بيطأ 25 ًالظ مويلاك تيأر ام : لاقف لجر اهتحت لخدف « ةلظلا مهيلع هللا لسرأف « مهيلع طقستف
 اوتامف « ةدحاو ةحيص مهب حاصف « ةلظلا تحت ًاعيمج اولخدف . سانلا اهيأ اومله . اذه نم دربأ الو

 . 4 ميظع موي باذع ناك نإ ةّلظلا موي باذع مهذخأف > : بعك نب دمحم الت مث . ًاعيمج

 - ديز نب دامح وخأ  ديز نب ديعس ىنثدح « نسحلا ىنثدح . ثراحلا ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 مهذَحَأ » ةيآلا هذه نع سابع نبا تلأس : ىلهابلا ديزي ىنثدح , 7” ر ىلا نبا متاح ىلدح
 ذخأف « اديدش ارحو 2 ٌةدمو مهيلع هللا ثعب : لاق 4 ميظع موي باذع ناك هّنِإ ةّلظلا موي باذع وس ص

 )١( ف نم ةدايز ٠ عضاوم » : أ ىف (۲) . أ «

 )۳( ةحيصلا مهتذخأف » : ف ىف « . )٤( «ورمع »:أ « ف ىف

 ) )45لظتساف » : أ « ف ىف « .

 « مويلاك الظ تيأر ام ١ : ف ىف (5)

 « ةدعر » : أ ءاف ىف (۸) . ©« ةريفض » : أ ىف (۷)



 CAO 915 ايلا ارتا ةرؤم سدا غول ا سوت نت ۹

 نم اوجرخف « ( [ مهسافنأب ذخأف « تويبلا فاوجأ مهيلع لخدف « تويبلا اولخدف ] مهسافنأب

 ىدانف « ةذلو ًادرب اهل اودجوف . سمشلا نم مهتلظأف ةباحس هللا ثعبف « ةيربلا ىلإ ًاباره تويبلا

 موي باذع كلذف : سابع نبا لاق . ران مهيلع هّللا ") اهلسرأ اهتحت اوعمتجا اذإ ىتح « ًاضعب مهضعب
 ل ناك هنإ « ةلظلا

 نم هماقتنا ىف زيزعلا : ىأ 4 ميحرلا ز زيرعلا وهل كبر إو . نينمؤم مهرثكأ ناك امو ةيآل كلذ يف ّنِإ ط

 . نينمؤملا هدابعب ميحرلا « نيرفاكلا

 نم نوكتل كبلق ىلع 9 نيمألا حورلا هب لزن ت9نيملاعلا بر ليزسل هّنإو»

 . 4 © نيبم يبرع ناسلب 059 نيرذنملا

 :هيلع همالسو هللا تاولص « دمحم هلوسرو هدبع ىلع هلزنأ ىذلا باتكلا نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 ()نمحرلا نم رکذ نم مهيتأي امو » : هلوق ىف ةروسلا لوأ ىف هركذ مدقت ىذلا نآرقلا : ىأ 4 هنإو»

 حورلا هب لَرَت ١ « كيلإ هاحوأو كيلع هللا هلزنأ : ىأ 4 نيمَلاَعْلا بر ليز ) . ) [ ةيآلا] 4 ثدحم
 « بعك نب دمحمو « سابع نبا : فلسلا نم دحاو ريغ هلاق « مالسلا هيلع < . ليربج وهو 4 نيمألا

 . هيف عازن ال ام اذهو . جيرج نباو « ىرهزلاو . كاحضلاو . ىدسلاو « ىفوعلا ةيطعو « ةداتقو

 ةيآلا 4 هللا نذإب كبْلَق ئَلع هر هلق ليربجل اودع ناك نم لف ١ : هلوقك هذهو : ىرهزلا لاق
 . [ ٩۷ :ةرقبلا]

 ضرألا ©« هلكأت ال نيمألا حورلا هملك نم : دهاجم لاقو
 ىف عاطم « هللا دنع ةناكم وذ « نيمأ م درك كلم هب لزن : ىأ 1 ( َنيرُمْلا نم نوُكتل كبف ىلع )

 و NES هيو كللق حو . ىلعألا ألملا
 .هل نيعبتملا نينمؤملا هب رشبتو« هبذكو هفلاخ نم ىلع هتمقنو هللا ی ر ىأ ل

 ىبرعلا كناسلب 259 [ هانلزنأ ] كيلإ هانلزنأ ىذلا نآرقلا اذه : ىأ « نيبم يبرع ناسلب {

i he 

 دابع نب دابع انثدح « ىكتعلا ركب ىبأ نب هللا دبع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق
 ىف هباحصأ عم ةي هللا لوسر امنيب : لاق هيبأ نع « ىميتلا ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نع < «ىبلهملا
 فيكف» : لاق . اهمكارت دشأو اهنسحأ ام : اولاق . « ؟ اهقساوب نورت فيك » : مهل لاق ذإ نجد موي

 : اولاق . « ؟ 29 اهتوج نورت فيكف » : لاق . اهنكمت دشأو اهنسحأ ام : اولاق . « ؟ اهدعاوق نورت
 دشأو اهنسحأ ام : اولاق . « ؟ 220) ترادتسا اهاحر نورت فيكف » : لاق . هداوس دشأو هنسحأ ام

 )١( لسرأ » : آ « ف یف () . ىربطلاو « أ « ف نم ةدايز ٤ .

 )9( ىربطلا ريسفت ) 1۷/1۹ ( .

 )٤( أ ‹ ف نم ةدايز (0) . أطخ وهو « مهبر » : آ « ف ىف .

 . آ «٠ ف نم ةدايز (۸ «۷) . ٩ هلكأي ال » : ف ىف (5)

 « رادتسا اهلحر » : ف ىف ( ١ . انرح » :أءاف ىف (9)
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 : اولاق . ۲ ؟ 29 اقش قشي قشي مأ 20 وفخ مأ ضيّموأ ‹ اهقرب نورت فيكف » : لاق . اهترادتسا

 «كحصفأام ىمأو ىبأب ءهّللا لوسر اي: لجر لاقف: لاق . « هّللا ءاش نإ ءايحلا ءايحلا ١ : لاق .ًاقش

 : لوقي هّللاو ءىناسلب نآرقلا 29 لزنأ امنإو « ىل قح » : لاقف : لاق . كلك تعا وه قذلا تيار انه

 . ©9004 نيم يبرع ناسلب ل
 ةمايقلا موي ناسللاو « هموقل ىبن لك مجرت مث « ةيبرعلاب الإ ىحو لزني مل : ىروثلا نايفس لاقو

 . متاح ىبأ نبا هاور . ةيبرعلاب ملكت ةنجلا لخد نمف « ةينايرسلاب

 ولو © ليئارسإ ينب ءاَمَلع هملعي نأ ةيآ مهل نكي مَلوُأ © َنيلوألا ربز يفل ِهّنِإو ل

 . 4 ® نينمؤم هب اوناك ام مهيَلع هأرَعَف 050 نيمجعألا ضعب ىّلع هانزت

 ‹ مهئايبنأ نع ةروثأملا نيلوألا بتك ىف دوجومل هب هيونتلاو نآرقلا اذه ركذ نإو : ىلاعت لوقي

 ًابيطخ مهرخآ ماق ىتح « كلذب قاثيلا مهيلع هللا ذخأ امك « هثيدحو رهدلا ميدق ىف هب اورشب نيذلا

 نيب امل اقدصم مكي هللا لوسر يّنِإ ليئارسإ ينب اي ميرم نبا ىسيع لاق ذإو $ : دمحأب ةراشبلاب هئلم ىف
 بتكلا ىه انهه ريزلاو « [ ٦ : فصلا ] 4 دّمحأ مسا يدْعَب نم يتأي لوسرب ارشّبمو ةاروتلا نم يدي

  ربزلا يف هولعف ءيش لكو » : ىلاعت لاقو . دواد باتك وهو « روبزلا كلذكو < (0) روبز عمج یهو

 . ةكئاللا فحص ىف مهيلع بوتكم : ىأ [ ۲ :رمقلا ]

 نم مهيفكي سيل وأ : ىأ « ليئارسإ ينب ءامَلع هملعي نأ ةيآ مهل نكي مّلوَأ » : ىلاعت لاق مث
 ىتلا مهبتك ىف نآرقلا اذه ركذ نودجي ليئارسإ ىنب نم ءاملعلا نأ : كلذ ىلع قداصلا دهاشلا

 « هتمأو هثعبمو ايو دمحم ةفص نم مهيديأ ىف اب نوفرتعي نيذلا . مهنم لودعلا : دارملاو ؟ اهنوسردي

 نمو مهنم هكردأ نمع ۽ ١ ىسرافلا ناملسو « مالس نب هللا دبعك مهنم نمآ نم كلذب ربخأ امك
 ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هتودجي يذلا يَمألا يبتلا لوسّرلا نوعبتي نيذلا » : ىلاعت هللا لاقو . مهلكاش

 . [ ٠١١ : فارعألا ] ةيآلا 4 ليلو

 نم لجر ىلع هلزنأ ول هنأ ؛ نآرقلا اذهل مهدانعو شيرق رفك ةدش نع ًاربخم ىلاعت لاق مث

 ؛ هب نوئمؤي ال « هتحاصفو هنايبب باتكلا اذه هيلع لزنأو ‹ ةملك ةيبرعلا نم ىردي ال نمم ماعلا

 هيف مينع ربخأ امك 4 نيبمؤم وی اوناك ان مهل هأرق نيمجعألا ضعب ىلع هانلزن ولو $ : لاف: اذهلَو
 نحن لب انراصبأ تركس امن اولاقل . نوجرعي هيف اوُلَظَف ءامّسلا نم اباب مهيَلع انحف ولو :  ىرخآلا ةيآلا

 توما مهمل ةكئالما مهل قز نأ دلو ٠ ىلاعت لاقو [ ٠١ ء٤٠ : رجحلا €1 نوروحسُم مو
 تّقح نيذْلا نإ ط: لاقوء[ ١١١ :ماعنألا 4 هللا ءاشي نأ الإ اونم اوناک ام البق ءيش لك مِهيلع انرشحو
 . AV] قكت سنوي ] 4 ميلألا باذعْلا اوري ىتح ةيآ لك مهتءاج ولو . نونمؤي ال كبر تملك مهيلع

 . ٩ لزن » : ف ىف (۳) .  اقاقش » : أ ىف (0 . « قفخ » : أ یف (۱)

 نب دابع نع « یوم نب قيرط نم ص )٤( ص ثيدحلا لاثمأ ىف ىزمرهمارلا هاورو ) ٠٠١ ( هب ىبلهملا دابع نب دابع نع « ىومألا دمحم نب هللا دبع قيرط نم .
 . © ةريز :  | ‹ ف ىف (0)
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 3 ميلألا باذعلا اوری ىتح هب نونمؤي ال -) نيمرجمل لا بولق يف هانكلس [ كلذك ل

 9 نولجعتسي انباَذعبفأ 0-0 نورظنم نحن له اوُلويف 2 تورعشي ال مهو ةنغب مهبتأي

 اوناك ام مهنع ئتغَأ ام C3 نودعوي اوناك ام مهءاج مت 2-0 نينس مهانعتم نإ تيَأرْقأ

 . 4 ©3 َنيِملاَظ انك امو ئركذ ۵ نورذنم اه الإ ةيرق نم انکل امو 09 نوعتمي

 «نيمرجملا بولق ىف هانلخدأ : ىأ « دانعلاو دوحجلاو رفكلاو بيذكتلا انكلس كلذك : ىلاعت لوقي

 < مهترذعم نيملاظلا عفني ال ثيح : ىأ 4 ميلألا باَدعْلا اوري تح ل ٠ « قحلاب : ىأ « هب نونمؤي ال )ل
 له اولوقيف . نورعشي ال مهو ۾ « ةتغب هللا باذع : ىأ 4 َةَغب مهیتایف ) ‹ رادلا ءوس مهلو ةنعللا مهلو

 () [ مهعزف نم ] اولمعيل اليلق اورظنأ ول نأ باذعلا نودهاشي نيح نونمتي ىأ ؟ 4 نورظنم نحن

 ,لجأ لإ اًنرْخأ اتر اومَلَظ نيذّلا لوقيف باذعلا مهيتأي موي ساّنلا رذنأو :  ىلاعت لاق امك هللا ةعاطب

 « [ ٤٤ : ميهاربإ ] 4 لاو نم مُكَل اه لبق نم متمسقأ اونوكت مل وأ لسرلا عبتنو كتوعد بجن بيرق
 : هلوقب ميلكلا هيلع اعد امل نوعرف اذه ًاديدش ًامدن مدن « هتبوقع دهاش اذإ رفاكو رجافو ملاظ لكف

 مهلاومأ ىلع سما انّير كليبس نع اولضيل انّ ايندلا ةايحْا يف ًالاومأو ةنيز هالو نوعرف تيتآ نإ امر

 ليبس ناعبتت الو اميقتساف ] امكتوعد تبيجأ دق لاق. ميلألا باذعلا اوري ئّتح اونمؤي الف مهبول ئلع ددشاو

 ىأر ىتح نمآ امف « نوعرف ىف ةوعدلا هذه ترثأف «[ ۸٩ 288 : سنوي ]4 (" [ نومّلعي ال نیذّل

 . نيملسملا نم انو ليئارسإ ونب هب ْتنَمآ يذلا ًالإ هَلِإ ال هنأ تنمآ لاق قرع کردا اذإ تح > « ميلألا باذعلا

 مآ اوُناَق انساب اأو اًملف NET ١> : سنوي ]14 نيدسقملا نم تدكو لبق تيصع دقو نآلآ

 . [ :۸٤« ۸١ رفاغ ] ةيآلا  اتسأب اوأر اَمَل مهناعإ مهعفني كي ملف . نیک رشم هب انك امب اًنرفكو هدحو هّللاب

 نولوقي اوناك مهنإف ؛ مهل ديدهتو « مهيلع راكنإ : « نولجعتسي انباذعبقأ ١) : ىلاعت هلوقو

 كنولجعتسيو ) : ىلاعت لاق امك « [ ۲۹: توبكنعلا ] 4 هّللا باذعب انتئا » : ًاداعبتساو آبيذكت لوسرلل

 . [ 07" : توبكنعلا ] تايآلا 4 باَدَْلا

 ( نوعتمي اوناك ام مهنع ئنغَأ ام . نودعوي اوناك ام مهءاج مث . نينس مهاتعتم نإ تيأرقَأ ظ : لاق مث
 رمأ ٍمهءاج مث « لاط نإو رهدلا نم ًانيحو نامزلا نم ةهرب مهل انيلمأو ١ مهانرظنأو مهانرخأ ول : ىأ

 ( اهاحض وأ ةّيشع الإ اوبل مل اهتوري موي مهّنأك » ٠ معنلا نم هيف اوناك ام مهنع ىدجي ءىش ىأ « هلل

 نأ باذعلا نم هحزحزمب وه امو ةنس فلأ رمعي ول مهدحأ دوي :  ىلاعت لاقو « [ 55 : تاعزانلا]

 اذهلو ؛ [ ١١ : ليللا ] 4 ىَدَرَت اَذإ هلام هنع ينغي امو » : ىلاعت لاقو « [ 47 : ةرقبلا ] 4 رّمعي

 ¢ نوعتمي اوناك ام مهنع ئنْغَأ ام ۾ : لاق

 تيأر له : هل لاقي مث « ” ةسمغ رانلا ىف سمغيف رفاكلاب ىتؤي » : حيحصلا ثيدحلا ىفو

 6 رانلا ىف ةسمغ سمغيف :  ف ىف (۳) . أ ‹ ف نم ةدايز (۲ «۱)



 1588 مس 1517١ -۲١١( تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ىف ناك اًسؤب سانلا دشأب ىتؤيو . ٩ [ بر اي هّللاو ] ال : لوقيف ؟ طق اميعن تيأر له ؟ طق ًاريخ

 : ىأ « بر اي هّللاو ال : لوقيف ؟ طق اسؤب تيأر له : هل لاقي مث « ةغبص ةنجلا ىف غبصيف ءايندلا

 : تيبلا اذهب لثمتي هنع هللا ىضر . باطخلا نب رمع ناك اذهلو . "ناک ًائيش نأك ام

 بْلْطَت تنك ىذلا تْكَردأ تنا اذإ ليل رهدلا نم رتوُت مل كّنأك

 « مهيلإ راذعإلا دعب الإ ممألا نم ةمأ كلهأ ام هلأ : هقلخ ىف هلدع نع ًاربخم ىلاعت هّللا لاق مث

 .تورذنم اهل الإ ةيرف نم انكلهأ امو :  لاق اذهلو ٤ ٍمهيلع ججحلا مايقو مهيلإ لسرلا ةلعبو مهل دالا

 لاقو « [ ٠١ : ءارسإلا ] 4 الوسر ثعبن ىَتح نيبذعم انك امو ) : ىلاعت لاق امك 4 نيِملاَظ انك امو ئركذ

 ىرقلا يكلهم انك امو ] انتايآ مهيلع وني الوسر اهَمأ يف عبي ىَتح ئرقلا كلهم كبر ناك امو ) : ىلاعت

 .[ 9: صصقلا ]4 نوملاَظ اهلهأو لإ

 ت هم مه رت ل

 عمّسلا نع مُهّنِإ ® نوعيطتسي امو مهل يغبني امو © نيطايشلا هب َتَلَرنَت امو »

 ريب ظوم

 . 4 62 نولوزعمل

 نم ليزنت « هفلخ نم الو هيدي نیب نم لطابلا هينأي ال ىذلا « زيزعلا هباتك نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 عنتمي هنأ ركذ مث ٠ © نيطايششلا هب تلزتت امو ) ٠ هللا نم ديؤملا نيمألا حورلا هب لزن هنأ : ديمح ميكح

 ؛ مهتبلط نم الو مهتيغب نم وه سيل : ىأ « مهل ىغبني ( ام هنأ : اهدحأ « هجوأ ةثالث نم مهيلع

 ىدهو رونو « ٍركنملا نع ىهنلاو ورقم مالا هيلو « دابعلا لالضإو داسفلا مهاياجس نم نأل

 . « مهل يغبني امو ظ : ىلاعت لاق اذهلو ؛ ةميظع ةافانم نيطايشلا نيبو هنيبف « ميظع ناهربو

 انلزنأ ول » : ىلاعت هللا لاق « كلذ اوعاطتسا امل مهل ىغبنا ولو : ىأ « نوعيطتسي امو $ : لوقو

 FY رشحلا ] 4 هّللا ةيشخ نم اعدصغم اعشاخ هتيأرأ لبج ىلع نآرقلا اذه

 نع لزعمب مهنأل ؛ كلذ ىلإ اولصو امل « هتيدأتو هلمح اوعاطتساو مهل 2 ىغبنا ول هنأ نيب مث

  هلوسر ىلع نآرقلا لازنإ ةّدم ىف ابهشو ًاديدش ًاسرح تئلم ءامسلا نأل ؛ هلوزن لاح نآرقلا عامتسا
 هللا ةمحر نم اذهو . رمألا هبتشي الثل « هنم دحاو فرح عامتسا ىلإ نيطايشلا نم دحأ صلخي ملف

 امك. « نولوزعمل عمسلا نع نع مهّنِإ ) : لاق اذهلو ؛ هلوسرلو هباتكل هدبيأتو ‹ هعرشل هظفحو « هدابعب

 اهنم دعقت انک انو ٠ ابهشو اديدش اسرح تقل اهاندجوف ءامسلا اتسم ائأو ١) : نجلا نع ًاربخم ىلاعت لاق
o lo 

 مهبر مهب دارا مأ ضرألا يف نمب ديرأ رشأ يردن ال انو . ا ا

 ا يلا كريد أو د يملا نم درك رآه هلل عم عدت دف

 َنوُلمعَت امم ءيرب ينإ لقف كوصع نِإَف © نينمؤملا نم َكعبَتا نمل كحاتج ضفخاو ©

 )١( أ ء ف نم ةدايز ٠ دنسملاو 97

 )۲( هدنسم ىف دمحأ هاور ) /  ) ۲١۳هنع هللا ىضر « كلام نب سنأ ثيدح نم .

 ) )۳:ه ىفو . أ « ف نم ةدايز ١ الد : ف ىف(5) . 4 هلوق ىلإ (. )٥( ف ىف : ٥ ىغتبا © .
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 همس

 نإ ® نيدجاسلا يف َكبَلقَتو © موقت نيح كاري يذلا 59 ميحّرلا زيزعلا ىلع لكوتو
 . 4 د ميلَعلا عيمّسلا وه

 . هبذع هب كرشأ نم نأ ًاربخمو « هل كيرش ال هدحو هتدابعب ًارمآ ىلاعت لوقي

 : ىأ « نيبرقألا هتريشع رذني نأ 2) هيلع همالسو هللا تاولص < هلو اما لات لاف

 نم هعبتا نمل هبناج نيلي نأ هرمأو « لجو زع « هبرب هناميإ الإ مهنم ادحأ صّلَخَي ال هنأو « هيلإ نيندألا

 لقف كوصع نِإَف > : لاق اذهلو ؛ هنم أربتيلف ناك نم ًانئاك هّللا قلخ نم هاصع نمو . نينمؤملا هللا دابع

 : لاق امك « اهئازجأ نم درف ىه لب « ةماعلا ىفانت ال ةصاخلا ةراذّتلا ءذهو . نوع امم ءيرب ين

 « اهلوح نمو ئرقلا مآ رذنتل »:لاقوع [ 1:سي ] 4 نوُلفاَغ مهَف مهؤابآ رذنأ ام اموق رذستل ط
 :لاقو« [ه :١ ماعنألا] 4 مهبر ىلإ ارنب نأ َنوُفاَحَي نيذلا هب رذنأو» : لاقو 2 دع ىروشلا]

 «[19:ماعنألا] غلب نمو هب مكرذنأل ) : لاقو « [ 91 : ميرم ] 4 ذل اموَق هب ردو َنيِقَّتمْلا هب رشبتل )
 . [ 10 : دوه ] 4 هدعوم راتلاف بازحألا نم هب رفكي نمو» : لاق امك

 «ىنارصن الو ىدوهي«ةمألا ةه نم كخأ ىب عمسي ال هديب ىسفن ىذلاو» : : ملسم حيحص ىفو

 . « رانلا لخد الإ ىب نمؤي ال مث

 : اهركذنلف « ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ىف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 : لوألا ثيدحلا

 « ةرم نب ورمع نع « شمعألا نع « ريمن نب « هللا دبع انثدح : هللا همحر « دمحأ مامإلا لاق

 « 4 نيبرقألا كتريشع رذنأو » : لجو زع « هللا لزنأ امل : لاق سانغ ندا وع + نيج نبا دس نع

 ءىجي لجر نيب هيلإ سانلا عمتجاف . « هاحابص اي » : ىدان مث « هيلع دعصف افصلا لَك ىبنلا ىتأ
 ىنب اي « رهف ىنب اي « بلطملا دبع ىنب اي » : هيب هللا لوسر لاقف « هلوسر ثعبي لجر نيبو «هيلإ
 :اولاق . « ؟ ىنومتقدص « مكيلع ريغت نأ ديرت « لبجلا اذه حفسب ًاليخ نأ مكتربخأ ول متيأرأ « ىؤل

 امأ « مويلا رئ ءاس كل بت : بهل وبأ لاقف . E ل لاق . معن

 . [ دسملا ةروس ] 4 بتو بهل يبأ ادي تبت ت: هللا لزنأو ؟ اذهل الإ انتوعد

 . 20 هب « شمعألا نع « قرط نم « ىذمرتلاو ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلا هاورو

 : ىناثلا ثيدحلا

 لر ا: تلاق ةشئاع نع « هيبأ نع « ماشه انثدح « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاق .

 دبع ةنبا ةيفص اي « دمحم ةنبا ةمطاف اي » : لاقف كي هللا لوسر ماق ٠ 4 نيبرقألا كتريشع رذنأو »

 هجارخإب درفنا . « متئش ام ىلام نم ىنولس« ائيش هللا نم مكل كلمأ ال« بلطملا دبع ىنب اي « بلطملا

 . ٩ ملسم

 . « همالسو هيلع هللا تاولص » : أ « ف ىف )١(

 . (TTY) مقرب ىذمرتلا نتسو )۱۱۷۱٩( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلاو 0 مقرب ملسم حيحصو )48١1( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 Y.0). ) مقرب ملسم حيحصو ( ۱۸۷ /5 ) دنسملا
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 : ثلاثلا ثيدحلا

 نب ىسوم نع « ريمع نب كلملا دبع انثدح « ةدئاز انثدح « ورمع نب ةيواعم انثدح : دمحأ لاق
 , 4 نيبرفألا كتريشع رذنأو :  ةيآلا هذه تلزن الل : لاق « هنع هّللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ةحلط

 نم مكسفنأ اوذقنأ « شيرق رشعم اي » : لاقف « صخو معف « ( [ اشيرق ] ب هللا لوسر اعد
 ا ل E ا ل رو ل لا .رانلا

 نم مكسفنأ اوذقنأ  بلطملا دبع ىنب رشعم اي .رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ « مشاه ىنب رشعم اي . رانلا
 هللا نم مكل كلما ام - هللاو - ىنإف « ( [ رانلا نم كسفن ىذقنأ « دمحم تنب ةمطاف اي ] .رانلا
 . « اهلالبب اهلبأس امحَر مكل نأ الإ « ئيش

 نم بيرغ : ىذمرتلا لاقو . ©9 هب « ريمع نب كلملا دبع ثيدح نم « ىذمرتلاو ملسم هاورو
 . (© ةريره ابأ هيف ركذي مل « السرم ةحلط نب ىسوم ثيدح نم ىئاسنلا هاورو . هجولا اذه
 ىبأو « بيسملا نب ديعس نع « ىرهزلا دس و نما ذ هاجرخأو . حيحصلا وه لوصوملاو
 «) ةريره ىبأ نع « نمحرلا دبع نب ةملس

 «جرعألا نع « داتزلا ىبأ نع  قاحسإ نبا ىنعي دمحم انثدح « ديزي انثدح: دمحأ مامإلا لاقو
 ما ورش شا « بلطملا دبع ىنب اي » : هك هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع
 ىنغأ ال « هللا نم امكسفنأ ايرتش ذا « هّللا لوسر تنب ةمطاف ايو « هللا لوسر ةمع ةيفص اي . هللا نم
 . « امتكشام ىلام نم ىنالس « ًائيش هللا نم امكنع

 نع « دانزلا ىبأ نع « ةدئاز نع « ةيواعم نع « ًاضيأ هب درفتو « 2 هجولا اذه نم هب درفت

 © نع « ةعيهل نبا انث ٠ نسح نع اضيأ هاورو . © هوحنب ةي ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « جرعألا
 . 29 اعوفرم ةريره ابأ تعمس : جرعألا

 نب ىسوم نع « ليعامسإ نب ب مامض 200) انثدح « ديعس نب ديوس انثدح : ىلعي وبأ لاقو
 ان. نان دق اي أ جماع TTT لب ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع «نادرو

 , 20١١ « دعوملا ةعاسلاو . ريغملا توملاو ريذنلا

 عبارلا ثيدحلا
 ص - 5 8 ع -.

 )١« دنسملاو «أ « ف نم ةدايز (؟ .

 . (۳۱۸۵ ) مقرب ىذمرتلا ناسو ( ۲۰ 5 ) مقرب ملسم حيحصو ( 70 /۲ ) دنسملا (©)
 . ( 558/5 ) ىئاسنلا ننس (8)

 . )7١5( مقرب ملسم حيحصو ( ٤۷۷۱ ) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 )( دنسملا ) ٤٤۸/۲ ( .

 . ( "98/5 ) دنسملا (0

 . 2 انث » : ف یف (۸)

 )9( دنسملا ) ۲/ ۳٠١ ( .

 . « نعد : ف یف (۰)

 )١١( ىلعي ىبأ دنسم )  ) ۱٠۰ /۱۱هيف ملكتم ديعس نب ديوسو .



 CSS RD SY Saa oon سداسلا اا و ل حمس ا

 نم ةمضر هي هللا لوسر دعص « 4 نيبرقألا كتريشع رذنأو ا : تلزن ال : الاق ورمع نب ريهزو

 لجرك مكلثمو ىلثم امنإ « ريذن انآ امنإ « فانم دبع ىنب اي » : ىداني لعجف « رجح اهالعأ ىلع لبج

 . (« هاحابص اي : فتهيو ىداني لعجف « هوقبسي نأ ىشخي « هلهأ أبري بهذف « ودعلا ىأر

 نب نمحرلا دبع نامثع ىبأ نع « ىميتلا ناخرط نب ناميلس ثيدح نم « ىئاسنلاو ملسم هاورو

 ea mt دونا ل
 : سماخلا ثيدحلا

 نب دابع نع « لاهنملا نع ٠ شمعألا نع كيرش انثدح « رماع نب دوسأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 « 4 نيبرقألا كتريشع رذنأو » : ةيآلا هذه تلزن امل لاق ءهنع هللا ىضر«ىلع نع « ىدسألا هللا دبع

 ىنَع نمضي نم » : مهل لاقو : لاق اوبرشو اولكأف « نوثالث عمتجاف « هتيب لهأ نم لي ىبنلا عمج

 همسي مل - لجر لاقف . « ؟ ىلهأ ىف ىتفيلخ نوكيو « ةنجلا ىف ىعم نوكيو « ىديعاومو ىنيد

 ضرعف : لاق « رخآلا لاق مث : لاق ؟ اذهب موقي نم « 2) ارحب تنك تنأ « هللا لوسر اي : - كيرش

 . ٩ انآ : ىلع لاقف « هتيب لهأ ىلع كلذ

 ٠ نب نامثع نع « ةناوع وبأ انثدح « نافع انثدح : دمحأ لاق : قايسلا اذه نم طسبأب ىرخأ قيرط

 هللا لوسر عمج : لاق « هنع هللا ىضر « ىلع نع « ذجان نب ةعيبر نع « قداص ىبأ نع « ةريغملا

 - قرقلا برشيو ةعلجلا لكأي مهلك « طهر مهو « بلطملا دبع ىنب - ال هللا لوسر اعد وأ - ةَ

 مث ٠ سمي مل هنأك وه امك ماعطلا ىقبو : لاق  اوعبش ىتح اولكأف ماعط نم ادم مهل 2؟7 عنصو : لاق

 ىنب اي » : لاقو - برشي مل وأ - سمي مل هنأك بارشلا ىقبو « اوور ىتح اوبرشف «© ِرَمْعِب اعد

 مكيأف ٠ متيأر ام ةيآلا هذه نم متيأر دقو « ةماع سانلا ىلإو ةصاخ مكيلإ تثعب ىنإ « ٌبلطملادبع

 ل تلا فيك دال ادت ا لاق . ( ؟ ىبحاسو ىخأ نوكي نأ ىلع ىنعيابي

 ا ا عال . © سلجا » : لاقف : لاق  موقلا رغصأ

 و ل عل «سلجا»

 لئالد» ىف ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق : I BL تا

 O ع سوس ب ب انام

 هع هللا يضر ٠ بلاط يبأ نب ىلع نع + سابع نبا نع - بسا ىنمتكتساو - لفون نب ثراحلا

 كالا دك كرك اون دس كولا لكي هللا لوسر لاق. رل نم كميل

 )١( دنسملا )٦۰ /5( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۲۰۷) مقرب ملسم حيحصو )١١۳۷۹(.

 . « یرجت ۶ : أ یف (۳)

 . « ةقث وهو كيرش ريغ « حيحصلا لاجر دمحأ لاجر » : )٠۲/۸( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١١١/١( دنسملا ()

 . « سعب » :أ٠ءاف ىف(6) . « منصف ۵ : | « ف ىف (5)

 ىف ىمئيهل . « تاقث هلاجر )۳٠۲/۸( :  ممجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٠١۹/١( دنسملا (5)
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 كيذع كبر. هب كرمأ ام لعق مل نإ + دمخ ايا# لاق مالا لغ © ليربج ىتءاجف  تمصق
 رذنأ 2) [ نأ ] ىنرمأ دق هللا نإ « ىلع اي » : لاقف ىناعدف : هنع هللا ىضر « ىلع لاق . « كبر
 ىنءاج مث « كلذ نع تمصق « هركأ ام مهنم تيأر كلذب مهتأداب نإ ىنأ تفرعف « نيبرقألا ىتريشع

 نما جانا لعاب ىلع اهالي كير هليل توما ام mC تالا لاقف ليربج

 ذئموي مهو « هل اوعمتجاف تلعفف . « بلطملا دبع ىنب 7 ىل عمجا مث < « نبل سع انل دعأو « ماعط

 « سابعلاو ‹ ةزمحو « بلاط وبأ : همامعأ مهيف . ًالجر نوصقني وأ الجر نوديزي « ًالجر نوعبرأ
 هنانسأب اهقشف ةيذح اهنم ةَ هللا لوسر ذخأف ٠ نقلا كلت مهيلإ تمّدقف . ثيبخلا رفاكلا بهل وبأو

 راثآ الإ یری ام هنع اولهّت ىتح موقلا لکاف . « هللا مسب اولك » : لاقو « اهيحاون ىف اهب ىمر مث

 . « ىلع اي مهقسا » : ةي هللا لوسر لاق مث . اهلثم لكأيل مهنم لجرلا ناك نإ هللاو : مهعباصأ

 املف . LST ليجرلا راك E حيدان رورو حا كالا حم

 ل ل 6 هللا لوسر لاق دغلا ناك املف . ل هللا لوسر مهملكي ملو اوقرفتف
 ا ياا اا لا وا يي ا
 ىتح اولكأف . سمألاب عنص امك كي هللا لوسر عنصف « هل مهتعمج مث ‹ تلعفف . « موقلا ملكأ

 .« ىلع اي مهقسا » : يي هللا لوسر لاق مث . اهلثم لكأيل مهنم لجرلا ناك نإ هّللا مياو « هنع اوله

 املف . ا يرش مهتم لجرلا ناك ذإ | هللا مياو . ًاعيمج اولهن ىتح هنم اوبرشف بعَقلا كلذب تئجف

 مر ورك مكبحاص مكرحس ام دهل : لاقف مالكلاب بهل وبأ هردب مهملكي نأ و هللا لوسر دارأ

 تعنص تنك ىذلا لثمب انل دع « ىلع اي ١ : ِِكلَع هللا لوسر لاق دغلا ناك املف . هللا لوسر مهملكي

 .«موقلا ملكأ نأ لبق تعمس ام ىلإ ىنردب دق لجرلا اذه نإف ۽ بارشلاو ماعطلا نم سمألاب انل

 مث « هنع اولهن ىتح اولكأف « سمألاب " [ عنص امك ] ةَ هللا لوسر عنصف هل مهتعمج مث « تلعفف

 مث ءاهلثم برشيو اهلثم لكأيل مهنم لجرلا ناك نإ هللا مياو « هنع اولهن ىتح بعقلا كلذ نم مهتيقس
 لضفأب هموق ءاج برعلا نم باش ملعأ ام - هّللاو - ىنإ « بلطملا دبع ىنب اي » : هي هللا لوسر لاق
 « ةرخآلاو ايندلا رمأب مكتئج دق ىنإ « هب مكتئج امن

CC Eل ل ا  

 , () ثراحلا نب هللا دبع نع « ورمع نب لاهنملا نع «ميرم

 رافغلا دبع نع « قاحسإ نبا نع « ةملس نع « ديمح نبا نع « ريرج نب رفعج وبأ هاور دقو

 ىبأ نب ىلع نع « سابع نبا نع « ثراحلا نب ب هللا دبع نع « ورمع نب لاهنملا نع « مساقلا نبا

 نأ هللا ىنرمأ دقو » . « ةرخآلاو ايندلا ريخب مكتئج ىنإ » : هلوق دعب دازو « هلثم ركذف « بلاط

 مجحأف : لاق ؟ « اذكو اذكو « ىخأ نوكي نأ ىلع رمألا اذه ىلع 2 ىنرزاؤي مكيأف « هيلإ مكوعدأ

 )١( أ « ف نم ةدايز ٠ «انل » : ف ىف (۲) . ةوبنلا لئالدو .

 )۳( أ « ف نم ةدايز ٠ ةوبنلا لئالدو . )٤( «ال» : ف ىف .

 )0( ةوبنلا لئالد ) ۱۷۸/۲ ( .
 . ٩ ىنرزاو ١ : ف ىف (5)
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 .اقاس مهشمحأو « انطب مهمظعأو « انيع مهصمرأو « آنس مهثدحأل ىنإو - تلقو « ًاعيمج اهنع موقلا
 هل اوعمساف « اذكو اذكو . ىخأ اذه نإ » : لاق مث ىنبقري ذخأف « هيلع كريزو نوكأ « هللا ىبن اي انآ

 . °” عيطتو كنبال عمست نأ كرمأ دق : بلاط ىبأل نولوقيو نوكحضي موقلا ماقف:لاق . « اوعيطأو

 نبا ىلع همهتا « ىعيش باذك كورتم وهو « ميرم ىبأ مساقلا نب رافغلا دبع قايسلا اذهب درفت
 . هللا مهمحر ةمئألا هفعضو « ثيدحلا عضوب هريغو ىنيدملا

 « ىثراحلا ةرّسْيَم نب ىسيع نب نيسحلا انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : ىرخأ قيرط
 ثراحلا نب هللا دبع نع « ورمع نب لاهنملا نع < ‹ شمعألا نع « سودقلا دبع نب هللا دبع انثدح

 لوسر ىل لاق « 4 َنيِبرْقَألا كتريشع رذنأو » : ةيآلا هذه تلزن امل : هنع هّللا ىضر « ىلع لاق :لاق
 ىنب عدا :٠ لاق مث . تلعفف : لاق . « انيل ءانإو ماعط نم عاصب ةاش لجر ىل عنصا :  اي هللا
 es لجرو نوعبرأ : وأ - لجر ريغ نوعبرأل ذئموي مهنإو مهتوعدف : لاق . « مشاه
 مث اهتورذ نم ةي هللا لوسر ذخأ ةعصقلاب اوتأ املف : لاق . اهمادإب ةعذجلا لكأي مهلك

 ل ا ليسا ا را ل ل
 يل بو ا ضف لضقو : ل ور ےک اف ا
 [ىل] عنصا » : ل سا ول : اولاقف «مالكلا
 اولاقف هوردبف : لاق ٠ اوبرشو اولكأ املف « مهاعدف : لاق « تعنصف. « ماعط نم عاصب ةاش لجر

 نم عاصب ةاش لجر © [ ىل ] عنصا ١ : ىل لاق مث هيم هللا لوسر تكسف « ىلوألا مهتلاقم لثم
 مكيأ » : لاقف مالكلا ءَ هللا لوسر مهردب اوبرشو اولكأ املف « مهتعمجف : 00

 طيحي نأ ةيشخ سابعلا تكسو اوتكسف :لاق . « ؟ ىلهأ ىف ىتفيلخ نوكيو “ ) ىنيد ىنع ىضقي

 كلذ تيأر املف « سابعلا تكسف ىرخأ ةرم اهلاق مث . سابعلا نسل انأ تكسو : لاق « هلاب كلذ
 شمعأل ىنإو « ةئيه مهأوسأل ذئموي ىنإو : لاق 260 « تنأ » : لاقف ] . هّللا لوسر اي انأ : تلق
 . نيقاسلا شمح « نطبلا مخض « نينيعلا

 ةالصلا هيلع < هلاؤس ىنعمو .هنع هللا ىضر « ىلع نع ثيدحلا اذهل ةددعتم قرط هذهف
 aT «هلهأ ىف هوفلخيو « هنيد هنع اوضقي نأ مهدالوأو همامعأل < « ©9مالسلاو

 كِيَلِإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي > : لجو زع هّللا لزنأ الو < لتقي نأ راذنإلا ءابعأب ماق اذإ یشخ هنأك
 . نمأ كلذ دنعف « [ +0 : ةدئاملا 14 سالا نم كمصعي ُهللاو هتَلاسر تف مف لعفت مل نإو كبَر نم

 es 4 سالا نم كمصعي هللاو ظ : ةيآلا هذه تلزن ىتح سرحي الوأ ناكو

 ام مازتلا ىلإ مهردب 0 اذهلو ؛ هنع هللا ىضر « ىلع نم كو هللا لوسرل اقيدصتو اناقيإو اناعإ دشأ
 هراذنإو ءافصلا ىلع ةرهج سانلا هؤاعد  ملعأ هللاو - اذه دعب ناك مث <« ةَ هللا لوسر مهنم بلط
 ىلع ىندألاب هبنيل « هتانبو هتامعو همامعأ نم ىمس نم ىمس ىتح « اصوصخو امومع شيرق نوطبل

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدهي هّللاو « ريذن انأ امنإ : ىأ « ىلعألا

 )١( ىربطلا ريسفت ) ٠/١9 5( .

 )0( اهتئئهك ىهو » : ف یف ٩ . ) )5 ۳ف ىف (9) .ف نم ةدايز :  ىنع ىنيد «© .

 )١( اذهلف » : ف ىف (۸) . < ولو » : ف ىف (۷) . ف نم ةدايز « .



 ۲۲١( _ ۲۱۳) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا 1۷1

 ےس نب ورمع قيرط نم - بوسنم ريغ  ىقشعدلا دحاولا دبع ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقو

 «هنع هللا ىضر « ءادردلا ابأ تيأر : لاق ىق قدا دعتاولادبص نع + و نب دوش نعا ةر
 :هل ليقف « نوثدحتي دجسملا بناج ىف سولج هتيب لهأو « هبنج ىلإ هدلوو « مهيتفيو سانلا ثدحي

 لوسر تعمس ىنأل : لاقف ؟ نيهال نمولج كتي لهأو 4 معلا نم كدنع اميف نوبي سالا لاب ام

  0 eهللا 0 . ا « ءايبنألا 0 دهزأ «

 ا یا و کک

 نإف . نينمؤمْلا نه كمل نمل كحاتج ضفخاو يزال يع N 07[ ىلاعت هللا ]لاق اذهل
 , 00 < َنوُلمعَت امم ءيرب ين لقف كوصع

 كظفاحو كرصانو كديؤم هنإف ؛ كرومأ عيمج ىف : ىأ 4 ميحرلا ز زيزعلا ىلع لّكوتو » : هلوقو
 . كتملك لعمو كرفظمو

 كبَر مكحل © ربْصاَو :  ىلاعت لاق امك ‹ كب نتعم وه: ىأ 4 موقت نيح كاري يذلا ل : هلوقو
 .[ ٤۸ : روطلا ] 4 اًننيعأب كإف

 ةالصلا ىلإ : ىنعي ( موقت نيح كاري يذلا ط : سابع نبا لاق
 . هدوجسو هعوكرو همايق ىري : ةمركع لاقو

 . كدحو تيلص اذإ : 4 موقت نيح كاري يذلا :  نسحلا لاقو
 . كسلجم وأ كشارف نم : ىأ 4 موقت نيح كاري يذلا » : كاحضلا لاقو
 . كتالاح ىلعو اسلاجو امئاق: 4 كاري يذلا :  ةداتق لاقو

 4 نيدجاّسلا يف كّبلقتو . موقت نيح كاري يذلا :  ةداتق لاق: « نيدجاّسلا يف كبو ١ : هلوقو
 نسحلاو « ىناسارخلا ءاطعو « ةمركع لوق اذهو . عمجلا ىف كاريو كدحو كاري « ةالصلا ىف : لاق
 . ىرصبلا

 ىف حص ام اذهل دهشيو ؛ همامأ نم یری امك هفلخ نم یری ا هللا لوسر ناك : دهاجم لاقو
 . 29 « ىرهظ ءارو نم مكارأ ىنإف ؛ مكفوفص اووس » : ثيدحلا

 هبلقت ىنعي : ةيآلا هذه ىف لاق هنأ سابع نبا نع « نيقيرط نم « متاح ىبأ نباو رازبلا ىورو

 ا چ را يتعب یا ىلإ يوناو
 . مهتانكسو مهتاكرحب ميلعلا « هدابع لاوقأل عيمسلا : ىأ 4 ميلعلا عيمّسلا وه هَنِإ ) : لوقو

o oذإ ادوهش مكيلع انك الإ لمع نم َنوُنمعَت الو نآرق نم هنم وتت امو ناش يف نوكت امو :  ىلاعت لاق امك ھور  

 )١( أ نم ةدايز .

 . ( طوطخملا 087/٠١ ) قشمد خيرات ()

 . هانتبثأ ام باوصلاو 6 ربصاف :  خسنلا عيمج ىف ()

 : ( ۷۲۳ ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)



 (۲۲۷ ۔۲۲۱) تايآلا : ءارعشلا ةروس - سداسلا ءزحلا يس سلطه سهل ذ؟

 . [ 5١ : سنوي ] ةيآلا 4 هيف نوضيفت

 20 روو ت د سس 7 ےس ريق ع و 0 رت يمد - ت fo ت

 عملا نوی 679 يأ كا لک لع لزتت ج نيطاينشلا لزتت نم ىَلع مكئبنأ له له
 2 و ماما هم يدا م ءو 2و رع

 داو لك يف مهن رت ملأ C9 نوواغْلا مهعبتي ءارعشلاو 65 نوبذاک مهرتكأو

 اوركذو تاحلاصلا اوُلمَعَو اونمآ نيا الإ 9 َنوُلعفي ال ام نولوقي مهنأو ت9نوميهي
 . 4 ® ةنوبلقني بّلقم يأ اومّلَظ نيذّلا مّلعيسو اوملظ ام دعب نم اورصتناو اريثك هللا

 نم هلعتفا ءىش هنأو « اقح سيل لوسرلا هب ءاج ام نأ نيكرشملا نم معز نمل ًابطاخم ىلاعت لوقي

 « مهئارتفاو مهلوق نع هلوسر بانج « هناحبس « هللا هزنف « نجلا نم ىئر هب هاتأ هنأ وأ ٠ هسفن ءاقلت
 نيمأ ميرك كلم هب لزن « هيحوو هليزنت هنأو « هللا دنع نم )١( [ قحلا ] وه امنإ هب ءاج ام نأ هبنو

 (5) نولزني امنإو «ميظعلا نآرقلا اذه لثم ىف ةبغر مهل سيل مهنإف ٠ نيطايشلا ليبق نم سيل هنأو « ميظع
 ىلع 9 مكربخأ : ىأ ( مكتبنأ له » : هللا لاق اذهلو ؛ ةبذكلا ناهكلا نم ٠ مههباشيو مهلكاشي نم ىلع
 #6 ىأ« ميثألا كافألا وهو« هلوق ىف بوذك: ىأ 4 ميثأ كاف لك ىلع لّرتت . نيطايشلا لزنت نم

 + ةفييفلا لكلا نم مارت يحج OES يطاتلا يلع لرب ىلا رم اطيق هلاعفأ ىف رجافلا

 ةقسف ةبذك اضيأ نيطايشلا نإف

 نوديزيف « بيغلا ملع نم ةملكلا نوعمسيف « ءامسلا نم عمسلا نوقرتسي : ىأ 4« عمّسلا نوُقلي )

 «هولاق ام لك ىف سانلا مهقدصيف « اهب نوثدحتيف سنإلا نم مهئايلوأ ىلإ اهنوقلي مث « ةبذك ةئام اهعم

 0 ع وي ول وبلا ا د ياسو م كيما

 ةشئاع تلاق : لوقي ريبزلا نب ةورع عمس هنأ« ريبزلا نب ةورع نب ىيحي ىنربخأ : ىرهزلا ثيدح نم
 ا اولاق . شب ارسل مهنا >: لاق 4 ناهكلا نغ د56 ىلا نبات لاس اهنع هللا ىضر
 «ىنجلا ° اهفطخي قحلا نم ةملكلا كلت » : ليم ىبنلا لاقف ؟ اقح نوكي ء ءىشلاب نوثدحي مهنإف «هللا
 , ةبذك ةئام نم رثكأ اهعم نوطلخيف « ةجاجدلا ةرقرَقك هيلو نذأ ىف اهرقرّقي

 :لوقي ةمركع تعمس : لاق ورمع انثدح « نايفس انثدح « ىديمحلا انثدح : اضيأ ىراخبلا لاقو

 ةكئالملا تبرض < ءامسلا ىف رمألا هللا ىضق اذإ » : لاق هيي هللا ىبن نإ : لوقي ةريره ابأ تعمس

 لاق اذام : اولاق مهبولق نع عزف اذإ ىتح « ناوُمص ىلع ةلسلس (” اهنأك « هلوقل ًاناعضخ اهتحنجأب
 دكه مهلا رقزتيمو © ميسا وقرتس/ اهيا ريبكلا ىلعلا وهو قحلا : لاق ىذلل اولاق ؟ مكبر

 ىلإ اهيقليف < « ةملكلا عمسيف » هعباصأ نيب ددبو « اهفرحف هديب نايفس فصوو . © ضعب قوف مهضعب

 هكردأ امبرف - 0 رحاسلا ناسل ىلع اهيقلي ىتح « هتحت نم ىلإ رخآلا اهيقلي مث « هتحت نم

 لاق دق سيلأ : لاقي اقيف . ةبذك ةئام اهعم بذكيف « هكردي نأ لبق اهاقلأ امبرو « اهيقلي نأ لبق باهشلا

 80 ىراخبلا هب درفنا .« ءامسلا نم 9 عمس ىتلا ةملكلا كلتب قدصيف ؟ اذكو اذك: اذكو اذك موي انل

 )١( ف نم ةدايز ٠ ىف (0) . أ ! : ١ «وهو » : ف ىف (۳) . « نولزنتي .

 )٤( ؛ اهظفحي » : | ءاف ىف .

 )٥( مقرب ىراخبلا حيحص ) 7/65١ ( .

 ىراخبلا نم هانتبثأ ام باوصلاو « تعمس » : أ ٠ ف « اه ىف (۷) . « هنأك » : ف ىف (5)

 ۸ ٠ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



 س. (۲۲۱-۲۴۷) تاايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 a ل سل هيد هع هعمل

 . ©) [ ىلاعت هللا ءاش نإ]

 دوسألا ابأ نأ : لاله ىبأ نب ديعس نع « ديزي نب دلاخ ىنثدح : ثيللا لاقو : ىراخبلا لاقو

 و ىف كدت ا ل هنأ 29 یا نع. ةئئاخ نع ورک ن رخا

 رقت امك نهاكلا نّذأ ىف اهرقتف « ةملكلا نيطايشلا عمستف « ضرألا ىف "٠ [ نوكي ] رمألاب ماعلا
 . ° « ةبذك ةئام اهعم نوديزيف « ةروراقلا

 نع « ثيللا نع « ميرم ىبأ نب ديعس نع ٩ قلخلا ءدب » باتك نم رخآ عضوم ىف ىراخبلا لاقو
 , ©٩ هوحنپ« ةشئاع نع « ةورع نع« نمحرلا دبع نب دمحم دوسألا ىبأ نع« رفعج ىبأ نب هللا دبع

 : ىنعي : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : « نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو ™ : هلوقو

 نب ديز نب نمحرلا دبعو < هّللا همحر « دهاجم لاق اذكو . نجلاو سنإلا لالض مهعبتي رافكلا

 . امهريغو «ملسأ

 « سانلا نم ماف اذهلو« سانلا نم مان اذهل رصتنيف « نايجاهتي نارعاشلا ناك : ٍةمركع لاقو

 . ¢ نوؤاغْلا مهعبتي ءارعشلاو 8: هللا لزنأف

 عضم ئلوم 0 سئحي نع « داهلا نبا نع « ثي انثدح « ٌةَبيَتُق انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 « دشني رعاش ضرع ذإ « جرعلاب كب هللا لوسر عم ريسن نحن امنيب : لاق ديعس ىبأ نع  ريبزلا نبا
 نأ نم هل ريخ ًاحيق مكدحأ فوج ئلتمي نأل  ناطيشلا اوكسما وأ  ناطيشلا اوذخ » : هيي ىبنلا لاقف

 . 207 «آرعش ئلتمي
 ىف : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : 4« نوميهي داو لك يف مهنأ رت ملأ » : هلوقو

 . نوضوخي وغل لك
 . هريغو دهاجم لاق اذكو . مالكلا نم نف لك ىف : سابع نبا نع كاحضلا لاقو

 « نالف 29 ةمتش ىف ةرم « اهيف نوميهي ىتلا مهتيدوأ انيأر  هللاو دق : ىرصبلا نسحلا لاقو

 1 نالف  ةحدم ىف ةرمو

 لاو موك مايو لا اموت خدي عاقل ةداتق لاقو

 دهع ىلع نالجر ناك : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق : 4 نولعفي ال ام نولوقي مهّنأو » :

 لك ميكا ناكف « ايجاهت امهنإو < نيرخآ موق نم رخآلاو « راصنألا نم امهدحأ < ل 0

 )١( ىراخبلاو « 3 « ف نم ةدايز (0) .أ ‹ ف نم ةدايز .

 حتفلا ) ١/٤۳۲ ( .

 )٤( مقر ىراخبلا حيحص )۲۲۱۰( .

 . © شنحم ١ : ف ىف (0)

 . (۸/ ۳ ) دنسملا (5)

 .4 ناكو 3 : ف ىف (9) . © ةحيدم » : ف ىف (۸) .« ةميتش ١ : ف ىف (0



 (۲۲۷ -۲۲۱) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزحلا ہہ ۴

 رت ملأ . نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو :  ىلاعت هللا لاقف  ءاهفسلا 27 مهو  هموق نم ةاَوَغ امهنم دحاو

 . 4 نولعقي ال ام نولوقي مهّنَأو . نوميهي داو لك يف هنأ

 . هيف نوبذكي مهلوق رثكأ : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 نوحجبتي ءارعشلا نإف ؛ رمألا سفن ىف عقاولا وه « هنع هللا ىضر « سابع نبا هلاق ىذلا اذهو
 مهمحر « ءاملعلا فلتخا اذهلو ؛ مهل سيل امب نورثكتيف « مهنع الو مهنم ردصت مل لاعفأو لاوقأب

 مهنأل « ال مأ فارتعالا اذهب هيلع ماقي له : ادح بجوي امب هرعش ىف رعاشلا فرتعا اذإ اميف « هللا

 ‹ تاقبطلا ىف دعس نب دمحمو « قاحسإ نب دمحم ركذ دقو . نيلوق ىلع ؟ نولعفي ال ام نولوقي
 لمعتسا « هنع هللا ىضر « باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نأ : ةهاكفلا باتك ىف راكب نب ريبزلاو
 : لاقف « رعشلا لوقي ناكو  ةرصبلا ضرأ نم  «ناسيم » ىلع ةَلضَت نب ىدع نب نامعنلا

 متنحو جاجز ىف یقسی« ناسیمب اهليلح نأ ء ا

 منم ع رات ةضاقرو ةيرق نيقاهد ىنتنغ تش اَذإ

 لئلا رغصألاب ىتقست الو ىنقسا ربکألابق ىنامدت تنك ناف

 مدهتملا قسؤسجلاب انمدانت هؤوسي نينمؤملا ريمأ لعل

 ىنأ هربخيلف هيقل نمو ‹ كلذ ىنؤوسيل هنإ « هّللاو ىإ : لاق نينمؤملا ري ريمأ 247 [ كلذ ] غلب املف

 رفاغ . E ميحرلا نمحرلا هللا مسب » : هيلإ بتكو .هتلزع دق

 دقف دعب امأ « [ 7” ا ا

 : كلوق ىنغلب

 ا هوس نيتمولا ريمأ لم

 كلذ نأ + ره لاق E نينموملا ريمآاي
 . (9 تلق ام تلق دقو « ًادبأ لمع ىلع ىل لمعت ال هللاو نكلو

 © هنكلو « نولعفي ال ام نولوقي مهنأل ؛ هرعش هنمض دقو « بارشلا ىلع هّدَح هنأ ركذي ملف

 فوج ْئلتمي نأل ١ : ثيدحلا ىف ءاج اذهلو . هب هلزعو كلذ ىلع همالو « هنع هللا ىضر « رمع همذ
 . ٩ « ًارعش ْئلتمي نأ نم هل ريخ هيري « ًاحيق مكدحأ

 ؛ رعاشب الو نهاكب سيل نآرقلا 22١ هيلع لزنأ ىذلا ٠ ايي لوسرلا نأ : اذه نم دارملاو

 . « مثلتملا » : ف ىف (۳) .«مسيم » :أ اف ىف (0) . ٩ مهف :  ف ىف(١)

 . < قسوجلا ىف » : أ « ف ىف )٥( . أ ٠2 ف نم ةدايز (6)

 . ( ١50/5 ) دعس نبال ىربكلا تاقبطلاو ( 7517/7 ) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تايبألا (7)

 . ٩ نكلو ١» : ف ىف (0

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ( 7761 ) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۸)

 . « لوسرلا اذه نأ » : أ ٠ ف ىف (9)

 . .24 نآرقلا اذه هيلع» : أءاف ىف )١١( . <« هيلع همالسو هللا تاولص » : | ءف ىف )٠١(



 س ل 961/2: فايآلا : ءارعشلا ةرَوْسد نمةاسلا ءزحلا

 ركذ الإ وه نإ هَل يغبني امو رعشلا هانمّلع امو ل : نئلاعت لاق امك + ةرهاظ هوجو نمت مهلا فام لاج نأ

 .نونمؤت ام اليلق رعاش لوقب وه امو . مرک لوسو لوقت ِهّنِإ ٠ : ىلاعت لاقو « [ 14 : سي ] 4 نيبم نآرفو
 : انهه لاق اذكهو «[ 4# 4٠ : ةقاحملا ] 4 نيمّلاعْلا سر نَم ليزعت . َنورَكَدت ام اليلق نهاک لوقب الو
 ىلإ 4 نيبم يبرع ناسلب . نيرذنملا نم نوكتل كبل ىلع . نيمألا حورلا هب لّزت . نيمّلاعْلا بر ليزنل هنو 7

 نأ ىلإ 4 نولوزعمل عمسلا نع مهإ . نوعيطتسي امو مهل يغبني امو . نيطايشلا هب تلزنت امو ل : لاق نأ

 . نوبذاك مهرتكأو عمسلا نوقلي . ميثأ كاأ لك ىلع لزتت . نيطايشلا لزتت نم ىلع مكئبنأ له :  لاق
 . 4 نولعفي ال ام نولوقي مهنأو . نوميهي داو لك يف مهن رت ملأ . َنوُواَعْلا مهعبتي ءارعشلاو

 هللادبع نب “ ديزي نع « قاحسإ نب دمحم لاق : 4 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ :  هلوقو
 ووي وم

 مهعبتي ءارعشلاو © : تلزن امل : لاق ىرادلا ميت ىلوم - داّربلا ملاس نسحلا ىبأ نع « طيسق نبا

 مهو ا هللا لوسر ىلإ كلام نب بعكو « ةحاور نب هللا دبعو« تباث نب ناسح ءاجع ( نوواغلا

 اولمعو اونمآ نيا الإ :١) لک ىبنلا التف . ءارعش انأ ةيآلا هذه لزنأ نيح هللا ملع دق : اولاقف نوكبي

 (اوملظ ام دعب نم اورصتناو ظ « « متنأ » : لاق 4 اريثك هللا اورَكذو ظ « « متن نأ » : لاق 4 تاحلاصلا

 ( متنأ » : لاق

 ° قاحسإ نبا ةياور نم « ريرج نباو . متاح ىبأ نبا هاور
 « ريثك نب ديلولا نع « ةماسأ ىبأ نع « جشألا ديعس ىبأ نع « اضيأ متاح ىبأ نبا ىور دقو

 ةحاور نب هللا دبعو « تباث نب ناسح نأ ؛ لفون ينب ىلوم نسحلا ىبأ نع « هللا دبع نب ديزي نع

 وهو « هيم هللا لوسر لاقف « نايكبي 4 نوواعلا مهعبتي ءارعشلاو $: تلزن نيح كي هللا لوسر اينأ

 , 4 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا الإ :  غلب ىتح 4 نوُواَعْلا مهعبتي ءارعشلاو $ : امهيلع اهؤرقي
 . 292 متنأ » :لاق

 « ةورع نب ماشه نع ٠ « ةملس نب دامح انثدح « 24! ةملس وبأ انثدح « ىبأ انثدح : ًاضيأ لاقو

 لاق 4 وُلعفَي ال ام نولوقي ١ هلوق ىلإ 4 نوواغْلا مهعبتي ءارعشلاو > : تلزن امل : لاق ةورع نع

 اولمعو اونمآ نيذلا الإ » : هللا لزنأف . مهنم ىنأ هللا ملع دق « هللا لوسر اي : ةحاور نب هللا دبع

 . 4 نوبلقني » : هلوق ىلإ 4 تاحلاصلا
 اذه نأ دحاو ريغو « ملسأ نب ر ليزو « ةداتقو «٠ دهاجمو « ةمركعو « سابع نبا لاق اذكهو

 ةيآلا هذه لوزن ببس نوكي فيكف « ةيكم ةروسلا هذه نكلو « ءانثتسا هنأ كش الو . مدقت امم ءانثتسا

O]ملعأ هللاو « اهيلع دمتعي ال تالسرم الإ مدقتي ملو « رظن كلذ ىف ؟ راصنألا ءارعش  » 
 ءارعش نم ًاسبلتم ناك نم هيف لخدي ىتح « مهريغو راصنألا ءارعش هيف لخدي ءانثتسالا اذه نكلو

 ىف ًاريثك هللا ركذو « ًاحلاص لمعو « علقأو عجرو « بانأو بات مث « هلهأو مالسإلا مذب ةيلهاجلا

 )١( ف ىف : ١ دیز ٩ .

 . (۷۹/۱۹) ىربطلا ريسفت (۲)

 . هب ةماسأ ىبأ قيرط نم ( 588/78 ) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (©)

 . ف ْنم ةدايز (5) . « ملسم وبأ » : | « ف ىف (4)



 (۲۲۷ ۔ ۲۲۱) تايآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزحلا بل ل ههه(

 ام ةلباقم ىف هلهأو مالسإلا حدتماو « تائيسلا نبهذي تانسحلا نإف « ئيسلا مالكلا نم مدقت ام ةلباقم
 : ملسأ نيح ىرعبزلا نب هّللا دبع لاق امك « همذب ٩ بذك

 روب انآ ْذِإ تقف ام قتار ىناسل نإ « كيلملا لوسر اي
 روبعم هّليم لام نمو « ى غلا نتس ىف ناطيشلا ىراجأ ذإ

 نبا وهو « للي ىبنلل ةوادع سانلا دشأ نم ناك « بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ كلذكو

 لوسر حدمي ناكو « ةي هللا لوسر نم هيلإ بحأ دحأ نكي مل ملسأ املف « ًاوجه هل مهرثكأو « همع

 نع « هحيحص ىف ملسم ىور اذكهو . هاداع دق ناك ام دعب هالوتيو « هوجهي ناك ام دعب هي هللا

 : لاق نهينطعأ ثالث « هّللا لوسر اي : لاق ملسأ ال برح نب رخص نايفس ابأ نأ : سابع نبا

 ‹ رافكلا لتاقأ ىتح ىنرمؤتو : لاق . « معن » : لاق . كيدي نيب ابتاك هلعجت ةيواعم : لاق .«معن»
 9 و : :١ لاق . نيملسملا لتاقأ تنك امك

 اوركذ : هانعم : ليق 4 اريخك هللا اوركذو تاحلاّصلا اولمعو اونمآ َنيِذّلا الإ » : لا لاق انهو
 . قبس ال رقم حيحص امهالكو « مهرعش ىف : لیقو . مهمالك ىف ًاريثك هللا

 نوجهي اوناك نيذلا رافكلا ىلع نودري : سابع نبا لاق : 4 اوُملُظ ام دعب نم اورصتناو » : هلوقو
 هللا لوسر نأ : حيحصلا ىف تبث امك اذهو . دحاو ريغو « ةداتقو « دهاجم لاق اذكو . نينمؤملا هب
 . °” « كعم ليربجو  مهجاه : لاق وأ  مهجها » : ناسحل لاق دلك

 بعك نب نمحرلا دبع نع « ىرهزلا نع « رمعم انثدح « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 019 N ل رص لإ ا ىلا لوا اجلا رت ككاو

eSلبنلا حضت هب  » 

 نيملاّظلا عقني ال موي :  ىلاعت لاق امك « 4 نوبلقني بلس يأ اوُمَلَظ نيدلا ملعيسو > :

 مكايإ» : لاق هيَ هللا لوسر نأ : حيحصلا ىفو [ 07 : ل ا
 . © « ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف « ملظلاو

 . د ءارعشلا نم : ىنعي 4 نوبلقني بّلقنم يأ اوُمَلَظ نيذّلا مّلعيسو » : هلوق ىف ةماعد نب ةداتق لاقو

 نانو هيلع در يشار قا لاف ۽ ی يبا نب وداي ا یا واو

 .  نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسو 8 : نسحلا لاقف «ىنارصن
  ayل ل  - Nلوقا ىتح ىكب :

 نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسو ظ : - هروز بيضق قدنا دق ¢ .

 . « ناک ام » : | ‹ ف ىف(١)

 . )۲٥۰۱( مقرب ملسم حيحص (۲)

 . هنع هللا ىضر « بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (7545) مقرب ملسم حيحصو )٦۱٥۳( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . ( 7817/50 دئسملا (5)

 . « ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف « ملظلا اوقتا » : هظفلو « هنع هللا ىضر « رباج ثيدح نم (101/8) مقرب ملسم حيحص (5)



 WV (۲۲۱-۲۴۷) تاينآلا : ءارعشلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 اوماقف « اولبقأ دق باكرب اذإ - 000 - اهيلع (") نووتشي ران ىلع ةليل مه امنيبف « مورلا
 : لاق ىلصي مئاق انل بحاصو : لاق ا مهيف ديبع نب ةلاضف اذإف « مهيلإ

 نيذلا ءالؤه : ديبع نب ةلاضف لاق ¢ نوبلقني بلقنم يأ اومَلَظ نيذّلا ملعيسو > : ةيآلا ا رق ىتح

 . تيبلا نوبرخي

 ةماع ةيآلا هذه نأ حيحصلاو . نيكرشملا نم اوملظ نيذلا : ليقو . ةكم لهأ مهب دارملا : ليقو
 ظوفحم نب مئيهلا ىنثدح : ىطساولا ىيحي نب ايركز نع ركذ : متاح ىبأ نبا ل لاق امك « ملاظ لك ىف

 «هيبأ نع « ةورع نب ماشه انثدح ¢ () ريجملا نب نمحرلا دبع نب دمحم انثدح« ىدهنلا (4) دعس وبأ

 ام اذه «ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب : نيرطس هتيصو ىبأ بتك : تلاق « اهنع هللا ىضر « ةشئاع نع

 « رجافلا ىهتنيو « رفاكلا نمؤي نيح « ايندلا نم هجورخ دنع « ةفاَحق ىبأ نب ركب وبأ هب يصوأ

 «هيف ىئاجرو < هب ىنظ كاذف لدعي نإف باطخملا نب رَمع مكيلع تفلختسا ىنإ : بذاكلا قدصیو

 4 ةتوبلقني بلقنم يأ اومَلَظ نيذّلا ملعيسو < « بيغلا ملعأ الف لدبيو رجي نإو

 نيملاعلا بر هّلل دمحلاو « ءارعشلا ١ ةروس ريسفت رخآ

 . « نابکرپ ١ : | ء« ف یف (۳) . « نووشی » :أ ىف (0) . «انثلح» :أءاف ىف(١)
 . ؟ ربخلا ١» : أ ىف (20) . ؟ ديعس وبأ 7 : أ ءاف ىف (4)



 )تالا ا نالا لاك ب ا

 لمنلا ةروس ريسفت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نوميقي نیلا © نینمؤمْلل رشبو ىده © نيبم باتکو نآرقلا تایآ كلت تطل

 ه لم يي

 مه اتيز ةرخآلاب نونمؤي ال ني نإ © نوتقوي مه ةرخآلاب مهو ةاكرلا نوتؤيو ةالّصلا

 مه ةرخآلا يف مهو باذعلا ءوس مهل ن نيل كفوا (CD ) نوه
 ل7 ر

 ا ن نع قل يود ا

 ئرشبو ىده ) < حضاو نيب : ىأ «نيبم باتکو نآرقلا ) تايآ هذه : ىأ (تایآ كلت : هلوقو
 « هيف امب لمعو « هقدصو هعبتاو هب نمآ نمل نآرقلا نم ةراشبلاو ةيادهلا لصحت امنإ : ىأ 4 نينمؤملل

 ماخاب 2 توملا دعب تاو ٍ,ةرخآلا رادلاب  نمآو « ةضورفملا ةاكزلا ىتآو « ةبوتكملا ةالصلا ماقأو

 ءاقشو ىده اونمآ نيذّلل وه لف ) : ىلاعت لاق امك « رانلاو ةنجلاو « اهرشو اهريخ « لامعألا ىلع

 :لاقو . [ ٤ : تلصف ] دعب ناكم نم نوداتي كلوا ىمَع مِهيَلَع وهو رقو مهناذآ يف نونمي ال نيذلاو

 (ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نإ : انهه لاق اذهلو ؛ [۹۷ : میرم ] ماد موق هب رذنتو نيِقّملا هب رشبتل )
 « هيف مه ام مهل اسَح : ىأ «نوهمعي مهف مهلامعأ مهل ایز ) اهعوقو نودعبتسيو « اهب نوبذكي : ىأ

 رادلا نم هب اوبذك ام ىلع ءازج اذه ناكو : مهلالض ىف نوهيتي مهف مهيغ ىف مهل انددمو

 مهنايفط يف مهرذنو ةرم لأ هب اونمؤي مل امك مهراصبأو مهتدنفأ بلقنو ) :ىلاعت لاق امك «ةرخآلا

 ةرخآلا يف مهو «ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ 4 باَدَعْلا ءوس مهل نيذّلا كتلوأ» ء[٠ : ماعنألا] 4 نوهمعي

eرشحملا 0 اي  . 

 n نأ 4 0 : ll ذخأتل : ىأ

 امك «ماتلا لدعلا وه همكحو «ضحملا قدصلا وه هربخف < ورو اهيل رولا ماع ‹ هيهاونو

 . ٠٠١[ : ماعنألا] 407 [ هتاملكل لدم أل ] الدعو اًقدص كبر تملك ت تمتوط : ىلاعت لاق

 مُكّلعَل سبق باهشب مكيتآ وأ ربخب اهنم مكيتآس اران تسنآ ينإ هلهأل ئسوم لاق ةإط

 )١( ف ىف (0) . « ةعطقملا » : ف ىف : ١ ف نم ةدايز (۳) . « نقيأو 10 .



 ل. 0١5 1 تايآلا:لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 بر هّللا نانو اهلوح نمو راثلا يف نم كروب نأ يدون : اهءاج امف © نولطصت

 ص همس عم

 ناج اَهَنأك زتهت اهآر امف كاصع قلو © ميكحلا ز زيزعلا هللا انأ نإ ىئسوم اي )نیمّلاعْلا

 4 لي سال و ا ا اقع كو رع
 هم o هس سا 0 هس سم س6 ي 2 8 or 260 # مس جس

 موس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج يف كدي لخدأو 09 ميحُر روفغ يَنإَق ءوس دعب انسح لب

 اوُاَق ةرصبم انتايآ مهتءاج اَمَلَف ©0 نيقساف اموق اوناك مَنِ هموقو نوعرف ىلإ تايآ عست يف

 بقاع ناك في طناف ولع اَمْلُظ مهسفنأ اهتتقيتساو اهب اودحجو 69 نيبم رحس اذه

 .4 09 نيدسفملا

 ‹ هملكو هللا هافطصا فيك « ىسوم رمأ نم ناك ام هل ًاركذم . () يم هلوسرل ىلاعت لوقي
 اهب اودحجف « هئلمو نوعرف ىلإ هثعتباو « ةرهاقلا ةلدألاو « ةرهابلا ةميظعلا تايآلا نم هاطعأو هاجانو
 راس نيح ركذا : ىأ «هلهأل ئسوم لاق ذإ : ىلاعت لاقف « هل دايقنالاو هعابتا نع اوربكتساو اورفكو

 ًاران ىأر : ىأ « ًاران روطلا بناج نم سنآف < مالظو لبل ىف لدو « قيرطلا لضأف « هلهأب 0
 مكيتآ وأ ) « قيرطلا نع : ىأ  ربخب اهم مكيتاس ارات تسنآ يئ هلهأل ) لاقف « ٍمرطضتو (0)

 e ريح اهنم جد هنإف « لاق امك ناكو . هب نوؤفدتت : ىأ در ل رق با

 : ىأ « اهلوح نمو ِراَثلا يف نم كروب نأ يدون اهءاج امل : :ىلاعت لاق اذهلو ؛ اميظع ًارون اهنم سبتقاو
 دادزت ال « ءارضخ ةرجش ىف مرطضت رانلاو « اهيلإ ىهتنا ثيح « اميظع الئاه ًارظنم ٠ ىأر اهاتأ املف
 . ءامسلا نانعب لصتم اهرون اذإف هسأر عفر مث « ةرضنو ةرضخ الإ ةرجشلا دادزت الو « ًادقوت الإ رانلا

 تر

 . جهوتي ( ارون تناك امنإ « ران نكت مل : هريغو سابع نبا لاق

 كروب نأ ىدونف « ىأر امم ًابجعتم ىسوم فقوف . نيملاعلا بر رون : سابع نبا نع ةياور ىفو
 . سّدُق () [ ىأ ] : سابع نبا لاق . رانلا ىف نم

 < قتلا < نيب نب ديعسو + ةئركعو + سانغ نيا هلاق ٠ ةكئالملا نم : .ىا 4 اهلوح نموإ
 . ةداتقو

 - ىسلايطلا وه 20 [و]  دواد وبأ انثدح < بيبح نب سنوي انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

Gg o Sg aE 

 N ماو د ل يتيح دو اجلا كلاما الك هللا لوسر لاق : لاق
 ب واثلا وأ ت رؤتلا هباجحو » : ىدوعسملا دار . « © ليللا لبق راهنلا لمعو « راهنلا لبق ليللا لمع هيل
 راَثلا يف نم كروب نأ : ةدّيبع وبأ أرق مث . رم يح كس ل ل

 )١( ججأتت » : | « ف ىف (0) . © هيلع همالسو هللا تاولص » : أ « ف ىف ٩ . ) )۳ىأرو » : ف ىف 2 .

 )٤( رون امنإو » : ف ىف 4 . )١ ٠ ١( ليللاب راهنلا لمعو راهنلاب ليللا لمع » : ف ىف (۷) .أء ف نم ةدايز « .



 ١5( ۷ ) تايآلا :لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا اال

 .(١هب « ةرم نب ورمع ثيدح نم « ملسمل حيحصلا ىف جرخم ثيدحلا اذه لصأو . 2١7 4 اهلوح نمو

 ‹ هتاقولخم نم ائيش هبشي الو ءاشي ام لعفي ىذلا : ىأ (نيمّلاعلا بر هللا ناحبسو طل

 ضرألا هفنتكي الو « تاقولخملا عيمجل نيابملا « ميظعلا ىلعلا وهو « هتاعونصم نم ءىش هب طيحي الو

 . تاثدحملا ةلثامم نع هزنملا « دمصلا دحألا وه لب « تاومسلاو

 هللا هبر وه هيجانيو هبطاخي ىذلا نأ  هملعأ :4 ميكحلا ٌريرعلا هللا انأ هّنِإ ئسوم اي »
 . هلاوقأو هلاعفأ ىف ميكحلا « هبلغو هرهقو ءىش لك زع ىذلا « زيزعلا

 لك ىلع رداقلا « راتخملا لعافلا هنأ ىلع ًاحضاو اليلد هل رهظيل؛ هدي نم هاصع ىقلي نأ هرمأ مث

 « ربكلا ةياغ ىف ةلئاه ةميظع ةيح لاحلا ىف تبلقنا هدي نم ١ اصعلا كلت ىسوم ىقلأ املف . ءىش

 ؟ فايل م تو اا (ناج اهنا زتهت اهآر امف : : لاق اذهلو ؛ كلذ عم ةكرحلا ةعرسو

 ىسوم نياع املف ©0 تويبلا (0) ناتج لتق نع ىَهَن ثيدحلا ىفو - ابارطضا هرثكأو « ةكرح هعرسأ

 يدل فاَخَي ال يت فخت ال سوم اي) ‹ هقرف ةدش نم تفتلي مل: یآ 4 بَقَعي ملو اربدم یوو كلذ

 . ًاهيجو ًايبن كلعجأو « الوسر كيفطصأ نأ ديرأ ىنإف « ىرت امم فخت ال : د

 ةراشب هيفو « عطقنم ءانثتسا اذه :  ميحُر روف ينإف ءوس دعب انسح لدب مت مَلَظ نم الإ :

 هللا نإف « بانأو عجرو « هنع 0 ل

 «[ م6501 هط ] 4ىدتها مث احلاص لمعو نمآو بات نمل راق يّنإو ل: , ىلاعت لاق امك « هيلع بوتي

 ]11۰ : ءاسنلا ] 4 اًميحّر اروفغ هللا دج هللا رفغتسي مت هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو » : ىلاعت لاقو

0 

 يلع رهاب ليلدو < ىرخأ أ ةيآ هذه : « ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج يف كدي لخدأو $ :

 هذي لدي نأ هرمأ  ىلاعت - ل ا ل

 (8) ةلألتي ناعمل اهل « رمق ةعطق اهنأك ٠ ةعطاس ءاضيب تجرخ اهجرخأو اهلخدأ اذإف « هعرد بيج ىف

00 

 ىلإ كل اناهرب نهلعجأو « نهب كديؤأ تايآ عست نم ناتنث ناتاه : ىأ 4تايآع ست يف :

 . «نيقساف اموق اوناك مُهّْنِإ ) « هموقو نوعرف

 : ءارسإلا ] 4تاّنيب تايآ عست ئسوم انيتآ دقو : ٍىلاعت هّللا لاق ىتلا عستلا تايآلا یه هذهو

 « ةرهاظ ةحضاو ةنيب : ىأ 4 ةرصبم انتايآ مهتءاج امف :هلوقو .كلانه كلذ ريرقت مدقت امك ١

 )١( هدئسم ىف دمحأ هاورو )/٤۰۱( هوحنب ىدوعسملا نع عيكو قيرط نم 5

 : (۱۷۹) مقرب ملسم حيحص (۲)

 . 2 تایح 2:1 عاف یف (0) . « ةاصعلا » : ! ءاف ىف ٩ . )٤( ملعا » : ف ىف (9)

 . امهنع هللا ىضر« رمع نبا ثيدح نم (۳۲۹۸) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ٩ الذلتت ١ : ف ىف (6) . أ نم ةدايز (0



 ج 7009160: كايآلا : لمقلا ةروسات داملا عونا

 اودحجو ) نيرغاص دا ل ا ا اودارأو «نيبم رحس اذه اولاَق )

 دنع نم ( قح اهنأ مهسفنأ ىف رخو : ىإ عمهشنأ اهتقيساو ) ٠ مهرمأ رهاظ ىف : ىأ « اهب

TTرظنا : هيل هل لاك اذهل ند عابتا نع ًارابكتسا  

 ةحيبص ىف مهرخآ نع مهقارغإو « مهايإ هللا كالهإ ىف « ٠ مهرفك ةبقاع ناك فيك دمحم اي
 :ةدحلاو

 نأ « هبر نم هب ءاج امل نودحاحلا ‹ دمحمب نوبذكملا اهيأ اورذحا : لوقي باطخلا ىوحفو

 فرشأ « «9 هيلع همالسو هللا تاولص <« ًادمحم نإف ؛ ىرحألاو ىلوألا قيرطب مهباصأ ام مكبيصي

 هدوجوب ةنرتقملا لئالدلا نم هّللا هاتآ اب « ىسوم ناهرب نم ىوقأو لدأ هناهربو « ىسوم نم مظعأو

 هبر نم ( هيلع « هل قيثاوملا ذخأو « هب ءايبنألا نم تاراشبلا نم هقبس امو « هلئامشو هسفن ىف

 . مالسلاو ةالصلا لضفأ

 هدابع ْنَم ريدك ىلع انف يذلا هلل محلا الاقو اًملع َنامْيلَسَو دواد اتيتآ دقو »
 ءيش لك نم انيتوأو ريظلا طم اصلع ساقا اهنأ اب لاقو راد داعيا تررر ل نرمل

 ساد سس هس

 مهف ريطلاو سنإلاو نجلا نم هدونج ناميلسل رشحو ©0 نيبملا لضفلا وهل اذه نإ
- 

 5 - يمد قع

 ال مكتكاسم اولخدا لمَتلا اهيأ اي ةلمت تلا ٍلَمَتلا ىداو ىّلع اوت اذإ ئتح (» نوعزوي
 ت 220 ير وو روو, ١ دامهدإ#باا مه ري ريد

 ينعزوأ بر لاقو اهلوق نَم اكحاض مسبق 69 نورعشي ال مهو هدونجو نامیلس مكئمطحي
 كتمحرب ينلخدأو هاضرت احلاص لمعأ نأو يدلاو ىّلعو يلع تمعنأ نأ يتلا كتمعن ذ ركشأ نأ

 . 4 © نيحلاصلا كدابع يف
 - ندا

 معنلا نم « مالسلا هّللا نم امهيلع « ناميلس هنباو دواد هييبنو هيدبع ىلع هب معنأ امع ىلاعت ربخي

 كلملاو 2 ةرخآلاو ايندلا ةداعس نيب امهل عمج امو « ةليمحلا تافصلاو « ةليلجلا بمهاوملاو 2 ةليزحلا

 امْلع َناَمْيَلسَو دواد انيتآ دقلو ها: لاق اذهلو ؛ ع نيدلا ىف ةلاسرلاو + ge ول مطا نيكمتلاو

 . 4 نينمؤملا هدابع نم ريثك ىلع اتلضف يذلا هلل دمحلا الاقو

 يك لاق دج و ىلا تريح 20110 ماه ني يح و نع رك: متاح نبا نبا لاق
 نم لضفأ هدَمَح ناك الإ « اهيلع هللا دمحف ةمعن دبع ىلع معني مل هللا نإ : زيزعلا دبع نب رمع

 دواد انيتآ دقلو ل : ىلاعت هّللا لاق ؛ لزنملا هللا باتك ىف الإ كلذ فرعت ال تنك ول « © هتمعن

 دواد ىتتوأ ام لضفأ ةمعن ىأو 4 نينمؤملا هدابع نم ريثك ىلع انلضف يذلا هلل دمحلا الاقو املع ناميلس و

 . “اي ١ : ف ىف (5) . « مهرمأ » :أءاف یف (۳) . « قدص » : | « ف ىف( . أ ‹ ف نم ةدايز )١(

 . 4« همعن » : ف ىف (۷) . ؛ ماشه » : ف ىف (5) . ٩ مهيلع » : ف ىف )٥(



 2300 تايآلا : لا روس نالا لا ج حبس ارو

 . مالسلا امهيلع « ناميلسو

 ناك رل اذ 4 لاا رو رل ىر ولار كلا ى 2 ىلإ فواد تامل ثرووظ: : هل
 دارا نکو و ارتا ةناميدوادلا ةا كف هاف < دو قالوا را ن نم هو ا یک ل كل
 ىف ] يي هللا لوسر كلذب ربخأ امك « مهلاومأ ثروت ال ءايبنألا نإف ؛ ةوبنلاو كلملا ةثارو كلذب
 , (۳ « (9 ةقدص هانكرت ام « ثرون ال ءايبنألا رشعم نحن ١2:١)[هلوق

 هللا منتي ةا رع: 4 «0)ءيّش لك نم انيتوأو ريَطلا قطنم انملع سائلا اهيأ اي ط :(© هلوقو
 . ريطلاو نجلاو سنإلا هل رَّخَّس هنإ ىتح « ميظعلا نيكمتلاو « ماتلا كلملا نم هل هبهو اميف « هيلع
 هّللا ربخأ امم - هانملع اميف - رشبلا نم دحأ هطعي مل ءىش اذهو « اضيأ ناويحلاو ريطلا ةغل فرعي ناكو

 نب ناميلس لبق مدآ ىنب قطنك قطنت تناك تاناويحلا نأ عاعرلاو ةلهجلا نم معز نمو . هلوسرو هب
 صيصختل نكي مل كلذك رمألا ناك ولو . ملع الب لوق وهف  سانلا نم ريثك هب هوفتي امك  دواد
 اومعز امك رمألا سيلف « لوقت ام فرعيو « مئاهبلاو رويطلا مالك عمسي مهلك ذإ « ةدئاف كلذب ناميلس
 ىلع اذه اننامز ىلإ تقلخ تقو نم تاقولخملا رئاسو رويطلاو مئاهبلا ٠ لزت مل لب « اولاق امك الو
 ام , مالسلا هيلع « ناميلس مهفأ دق ناك « ىلاعتو هناحبس « هللا نكلو . لاونملاو لكشلا اذه

 2 لاق اذهلو؛ اهفانصأ فالتخا ىلع تاناويحلا هب 22 قطنت امو « ءاوهلا ىف رويطلا هب بطاختي

 ١ :ىأ (نيبملا لضقلا وه اذه نإ « كلملا هيلإ جاتحي امم : ىأ « ءيش لك نم انيتوأو ٍريَطلا قطنم
 . انيلع هلل نيبلا

 نع « ورمع ىبأ نب ورمع نع « نمحرلا دبع نب بوقعي انثدح « ةبيتق انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 هيف « مالسلا هيلع « دواد ناك » : لاق يَ هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « بلطملا

 لاق . « عجري ىتح دحأ هلهأ ىلع لخدي ملف « باوبألا تقلغأ جرخ اذإ ناكف « ةديدش ةريغ

 ءرادلا طسو مئاق لجر اذإف « رادلا ىلإ علطت هتأرمإ تلبقأف « باوبألا ( تقلغأو موي تاذ جرخف»

 ءاجف « دوادب نحضتفنل هّللاو ؟ ةقلغم رادلاو « لجرلا اذه لخد نيأ نم : تيبلا ىف نمل تلاقف

 باهي ال ىذلا : لاق ؟ تنأ نم : دواد هل لاقف « رادلا طسو مئاق لجرلا اذإف « مالسلا هيلع «دواد

 لمزتف « هللا رمأب ابحرم . توملا كلم ًآذإ هّللاو تنأ : دواد لاقف . باجحلا نم عنتمي الو « كولملا

 لاقف «٠ سمشلا هيلع تعلطو هنأش نم غرف ىتح « هسفن تضبق ىتح هناكم « مالسلا هيلع « دواد

 « ضرألا امهيلع تملظأ ىتح ريطلا هيلع تلظأف « دواد ىلع ىلظأ : ريطلل « مالسلا هيلع « ناميلس

 )١( ةقدص وهف هانكرتام » : أ « ف ىف (۲) . أ ‹ ف نم ةدايز ©

 حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق . 4 ةقدص هانكرت ام ثرون ال » : ظفلب ةشئاع ثيدح نم (1۷۲۷) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 وهو « ةمئألا نم ةعامج هركنأ دقف « ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن » : ظفلب مهريغو لوصألا لهآ بتك ىف رهتشا ام امأو : (8/1)

 . حتفلا ىف ثيدحلا ىنعمل هلمحو همالك ةيقب رظناو « « نحن » : ظفل صوصخل ةبسنلاب كلذك
 )٤( لاقو » : ف ىف « . )٥( لزن لب » : ف ىف (0) . « نيبملا لضفلا وهل اذه نإ » : أ « ف ىف اهدعب ©2.

 . ٩ تقلغو » : ف ىف (۸) . ٩ قطني امو ١ : ف ىف (0



 و ےک ج ج ت 167-10۹ 6: للا ةو نمداسلا ةا

 ضبقف ؟ريطلا تلعف فيك « هللا لوسراي : ةريره وبأ لاق « احانج احانج ىضبقا : ناميلس اهل لاقف

 . < ©) ةيحرضملا ذئموي هيلع تبلغو « هدي ةَ هللا لوسر

 . رمحلا روسنلا : © ةيحرضلا : ىزوجلا نب جرفلا وبأ لاق

 ناميلسل عمجو : ىأ «نوعزوي مهف ريطلاو سنإلاو نجلا نم هدونج ناميلسل رشحو ) : ىلاعت هلوقو

 مه اوناكو ¢ سنإلا ىف ةريبك ٠ ةمظعو ةهبأ ىف مهيف بكر : ىنعي ¢ ريطلاو سنإلاو نجلا نم رم هدونج

 ناك نإف . هسأر قوف اهتلزنمو ريطلاو « ةلزنملا ىف ها ل ا

 یھ ىتلا هتلزنم نع دحأ مدقتي الئل ؛ مهرخآ ىلع مهلوأ فكي : ىأ (نوعزوي مهف» : هلوقو

 . هل ةبترم

 « ريسملا ىف ة اومدقتي الئل ‹ اهارخأ ىلع اهالوأ نودري « ةعرو فنص لك ىلع لعج : دهاجم لاق

 مويلا كولملا لعفي امك

 نم هعم نمب « مالسلا هيلع « ناميلس رم اذإ ىتح : ىأ (لّمَتلا ىداو ىّلع اوتأ اَذإ تحط : هلوقو
 ناَمْيَلس مكنمطحي ال مكتكاسم اولخدا لمتلا اهي اي ةلمن تاق < املا داو: لع د واو یوا

 . (نورعشي ال مهو هدونجو

 مسا نأ : نسحلا نع « ةداتق نع « ديعس نع « رشب نب قاحسإ قيرط نم « ركاسع نبا ٠ دروأ

 ردقب تناكو « ءاجرع تناك اهنأو « ناصيشلا ونب : مهل لاقي ةليبق نم اهنأو ٠ سرح ةلمنلا هذه

 7 تيذلا

 ‹ (9) اهنكاسم ىلإ لوخدلاب مهترمأف « اهرفاوحب لويخلا 7 اهمطحت نأ لمنلا ىلع تفاخ : ىأ

 ركشأ نأ ينعزوأ بر َلاَقو اهلوق نم اكحاض مسبق ل )٠١( اهنم « مالسلا هيلع « ناميلس كلذ مهفف

 تتم .ىتلا :كتمعن ركشأ نأ قتمهلا : ىأ 4 هاضرت احلاص لمعأ نأو يدلاو ىلعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن

 0 كب ناميإلاو ٠ كل مالسإلاب ىدلاو ىلعو « ناويحلاو ريطلا قطنم ىميلعت نم « ىلع اهب
 : ىأ «نيحلاّصلا كدابع يف كتمحرب ينلخدأو ) « هاضرتو هبحت المع : ىأ ( هاضرت احلاص لمع

 . كئايلوأ نم ىلعألا قيفرلاو « كدابع نم نيحلاصلاب ىنقحلأف ىنتيفوت

 تاذ تناك ةلمنلا هذه نإو « هريغب وأ ماشلا ضرأب ناك ىداولا اذه نإ : نيرسفملا نم لاق نمو

 . اهل لصاح الف . ليواقألا نم كلذ ريغ وأ « بابذلاك نيحانج

 )١( ف ىف : ١ ةيحرصملا « .

 )۲( دنسملا )٤١۹/۲( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )8/ « : 2١لاجر هلاجر ةيقبو « هريغو ةعرز وبأ هقثو بطنح نب هللا دبع نب بلطملا هيف

 . ©« حيحصلا

 . « ةميظع » : ف ىف )٤( . « حرض » ةدام « برعلا ناسل نم تبثملاو « ةيحرصملا » : أ ٠ ف « ه ىف (9

 . « بئذلا ١ : ف ىف (۷) . « دروأف » : أ ءاف ىف (5) . ف نم ةدايز (0)

 . ٤ اهنع » : ف یف (۱۰) . ©« مهنکاسم » : ف ىف (9) . « اهمطحي » : ف ىف (۸)



 0052 )اعلا لمنلا ةروشا داملا را ج ج ت7

 نم هانثملا ءايلاب اطوبضم هتيأر اذكه . بائذلا لاثمأ ناميلس لمن ناك : لاق هنآ یلاکبلا فوت نعو
 . ملعأ هللاو « فيحصت كلذو « ةدحوملا ءابلاب وه امنإو

 ميظع رمأ اذهو « 22) كلذ نم ًاكحاض مسبتو « اهلوق مهف « مالسلا هيلع « ناميلس نأ ضرغلاو

 . دج

 انأبنأ « نوراه نب ديزي انثدح « راشب نب دمحم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 « مالسلا "هيلع « ١ ناميلس جرخ : لاق ىجانلا قيدصلا ىبأ نع « ىمعلا ديز نع ف

 انإ ٠ مهللا : لوقت ىهو < ءامسلا ىلإ اهمئاوق ةعفار « اهرهظ ىلع ةيقلتسم ةلمنب وه اذإف « ىقستسي

 : مالسلا هيلع « ناميلس لاقف . انكلهت انقست الإو ‹ كايقس نع انب ىنغ الو « كقلخ نم قلخ

 . مكريغ ةوعدب متيقس دقف اوعجرا

 نع « مامه نع « رمعم نع « قازرلا دبع قيرط نم - ملسم دنع  حيحصلا ىف تبث دقو

 كورسا نجلا قرف ايما يالا هاج وج اج ميل إل اولا ةريره ىبأ

 . ©0 ( ! ةدحاو ةلمن الهف ؟ حبس حبست ممألا نم ةمأ تكلهأ ةلمغ كتصرق نأ 20 ىفأ « هيلإ هللا ىحوأف

 يد اذا © يقفل نم نک مآ ملا ىرأ ل يب م نا رو

 . 4 69 نیم ناَطْلسِب ينيتأي وأ هنحبذأل وأ

 لدي « اسدنهم دهدهلا ناك : هريغو سابع نبا نع « امهريغو « ريبج نب ديعسو « دهاجم لاق

 امك < ضرألا موخت ىف ءاملا هل رظنف هبلط ةالف ضرأب ناك اذإ « ءاملا ىلع « مالسلا هيلع « ناميلس
 مهلد اذإف ¢ ضرألا هجو نم هلعب ةحاسم مك فرعيو ¢ ضرألا هجو ىلع رهاظلا ءىشلا ناسنإلا یری

 « هرارق نم ءاملا 292 طبنتسي ىتح « ناكملا كلذ هل اورفحف ناجلا « مالسلا هيلع « ناميلس رمأ هيلع

 « هري ملف « دهدهلا ىريل ريطلا دقفتف ٠ ضرألا نم ةآلقب «( [ اموي ] مالسلا هيلع « ناميلس لزنف

 . 4 نيبئاَغْلا نم ناك مأ دهدهلا ىرأ ال يل ام لاقف )ل

 0 J: e ىفو « اذه وحنب سابع نب هل

 نبا لاقف . ىبصلا هديصيف « خفلا ىف عقيف اهذخأيل دهدهلا ءىجيف « ًابارت خفلا ىلع وئحيو « خفلا

 نآرقلا نم ءىش ىف كلداجأ ال هللاو : عفان هل لاقف . رذحلا بهذو <« رصبلا ىمع ردقلا لزن اذإ

 )١( امهيلع » : ف ىف (۳) . « دواد نب ناميلس » : أ « ف ىف () . « اهلوق نم » : ف ىف « .

 ) )6:أءاف ىف (0) . أ ء ف نم ةدايز ١»أى«4.

  (030مقرب ملسم حيحص )5121١( ١

 . « لاق مث ١ : أ ء«ف ىف (9) .أ . ف نم ةدايز (6) . ©« اوطبنتسي ١ : ف ىف (۷)



 ےب 10909: نادرآلا؟لعتلا ةو نسداشلا رجلا

 . 29 ًادبأ

 «قشمد ةطوغ نم « ةزرب » لهأ نم - ىزربلا هللا دبع ىبأ ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ركذ دقو
 نبا ىورف - نينامثلا غلب دق روعأ ناكو «٠ سيمخلاو نينثإلا ) [ موي ] موصي نيحلاصلا نم ناكو

 ‹ ًاروهش هيلع حلأف « هيلع عنتماف « هروع ببس نع هلأس هنأ : ديز نب ناميلس ىبأ ىلإ هدئنسب ركاسع

 امهتيرأف « اهب داو نع هالأسو « ةزرب ةيرق ىف ةعمج هدنع الزن ناسارخ لهأ نم نيلجر نأ هربخأف

 تايحلاو نامزعي اذخأف « ناخدلاب ىداولا جعجع ىتح < ًاريثك ًاروخب اهيف ادقوأو رماجم اجرخأف «هايإ

 ا ل اهنم ءىش ىلإ ناتفتلي الف « امهيلإ ناكم لك نم لبقت
 ارسكو «ةنس نم انرفس بيخي مل ىذلا هللا دمحلا : الاقو « اميظع اهب ارشبتساف . رانيدلا لثم

 تححلأف « ايبأف « ىنالحكي نأ امهتلأسف « هب الحتكاف اليم اهنيع ىف الخدأف ةيحلا اذخأو « رماجملا

 ىف عقو نيحف « ىنميلا ةدحاولا ىنيع الحكف « ةلودلاب امهتدعوتو « كلذ نم دبال : تلقو امهيلع
 « اليلق انعم رس : ىل الاق مث « ةآرملا ىِرُت امك اهتحت ام رظنأ « ةآرملا لثم ىتحت ضرألا ىلإ ترظن ىنيع
 ىف هدي امهدحأ لخدأو « ىنافتكف ىناذخأ « ةيرقلا نع تدعب اذإ ىتح « ناثدحي امهو امهعم ترسف

 اذهف .ىقاّنو كمف رفن یب رم ىتح « ًافوتكم ىقلم كلذك لزأ ملف . ايضمو اهب ىمرو « اهأقفف ىنيع

 . ٩ ىنيع ربخ نم ناك ام

 ورمع نب ةقدص انثدح « رامع نب ماشه انثدح « نيسحلا نب ىلع انندعم ضاع يا نتاااناكر

 : مالسلا هيلع « ناميلس دهده مسا : لاق نسحلا نع « ىرّقنملا ةرسيم م“ قرب داع اند + اغلا

 .ربنع
 سلجي ناك ىذلا هسلجم ىلإ ادغ اذإ « مالسلا هيلع « ناميلس ناك : قاحسإ نب دمحم لاقو

 ىأرف رظنف « رئاط موي لك < ,ريطلا نم فنص لك نم بون هيتأي نومعزي اميف ناكو « ريطلا دقفت : : هيف
 ءأطخأ 4 نيبئاقْلا نم ناك مأ دهدهلا ىَرَأ ال يل ام لاَقَف ١) ‹ دهدهلا الإ هرضح نم اهّلك ريطلا فانصأ نم

 ؟ رضحي ملف باغ مأ « ريطلا نم ىرصب

 نبا نع « ديعس نع « ورمع نب لاهنملا نع « شمعألا لاق : « اديدش اباَدع هئبَدعأل د
 . هشير فتن ىنعي : سابع

 كفيت هنإ ٠ ”ةفلسلا مره دحاو ريغ لاق اذكو + ةسيمشتو :هشير تفتت < داد نم هللا دبع لاقو

 . لمنلاو رذلا هلكأي ىقلم هكرتو «هشير

 . نيب حضاو رذعب : ىأ 4 نيبم ناطْلسب ينيتأيل وأ ) « هلتق : ىنعي (هتحبذأل وأ : هلوقو

 رذن دقف « كفلخ ام : ريطلا هل لاق دهدهلا مدق امل : دادش نب هللا دبعو « ةنييع نب نايفس لاقو

 ينيتأيل وأ هنحبذأل وأ اديدش اباذع هتبذعأل : لاق « معن : اولاقف ؟ ىنثتسا له : لاقف ! كمد ناميلس

 )١( كردتسملا ىف مكاحلا هاور )٠5 /۲  )5هوحنب ريبج نب ديعس نع ورمع نب لاهنملا قيرط نم 5

 ) )0ف نم ةدايز .

 )۳( قشمد خيرات )۱۹/ ٠١ » طوطخملا «© ( .



 ET TO ga ىنفاسلا وللا! تك حبب

 . ًاذإ توجن : لاقف «  نيبم ناطلسب 4

 ١(. همأب هربب هنع )١( [ هللا ] عفد امثإ : دهاجم لاق

 a كاجو و طخ مل ام SS A ر ملا»
 ق ع - 2 oF مه م

 اهموقو اھتدجو 5 CD ميظع شرع الو ءيش لك نم ت تيتوأو مهكلمت ةأرم

 ال مَ ليبسلا نع مهدصف مهلامعأ ناطيشلا مُهَل نيرو هللا نود نم سمّشلل نودجسي
 2 و

 نوفخت ام ملعيو ضرألاو تاومسلا يف : ءابَحْلا جرخي يذلا هلل اودجسي الأ 9 نودتهي
o2 م 

 .( 9 ميلا شرعلا بر وه الإ لِ ال هللا 3 نونلعت امو

 : ناميلسل لاقف ءاج مث « ًاريسي ًانامز باغ : ىأ «ديعب ريغ دهدهلا «ثكمف» : , ىلاعت لوقي

 ابتب بس نم كتئجو » ٠ كدونج الو تنأ هيلع علطت مل ام ىلع تعلطا : ىأ 4 هب طحت مّل امب تطحأ )
 . نيقي قح قدص ربخب : ىأ (نيقي

 . نميلا كولم مهو ءريمح : مه أبسو

 ةكلم ليحارش تنب سيقلب ىهو : ىرصبلا نسحلا لاق « 4 مُهُكلمَت ةأرما تدجو ينإ ط

 ا تدجو

 . أبس

 . ةكلم تيب نم « ةبادلا رفاح لثم اهيمدق رخؤم ناكو « ةينج اهمأ تناك : ةداتق لاقو

 ةا ةعزاف اأو نارا و كلام ني ليحل ر تلي شيقل ىع دمخ قب وهز ناقو

 . ةقتلي اهمأو « خرش ىذ تنب سيقلب : جيرج نبا لاقو

 نع - ةنييع نبا ىنعي - نايفس انثدح « ددسم انثدح « نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 تحت « ليف فلأ ناميلس ©) ةبحاص عم ناك : لاق سابع نبا نع « دهاجم نع « بئاسلا نب ءاطع
 . ( [ لتاقم ] فلأ ةئام ليق لك

 ةئام : ليق لك تحت « ليق فلأ رشع انثا أبس ةكلم ىدي تحت ناك : دهاجم نع « شمعألا لاقو
 . لتاقم فلأ

 نم تناك :4 مهكلمت ةأرما تدجو ينإ : هلوق ىف ةداتق نع « رَّمعم « انأبنأ : قازرلا دبع لاقو
 : لجر فالآ ةرشع ىلع مهنم لجر لك « الجر رشع ىنثاو ةئامثالث اهتروشم ولوأ ناكو « ةكلمم تيب

 ءاعنص نم لايمأ ةثالث ىلع < برأم اهل لاقي ضرأب تناكو

 . ملعأ هّللاو «٠ نميلا ةكلمت ىلع ريثك هنأ ىلع «٠ برقأ وه لوقلا اذهو

 الو 9« نكمتملا كلملا هيلإ جاتحي 27 ام ايندلا عاتم نم : ىأ 4ءيش لك نم تيتوأو » : هلوقو

 )١( ف ىف (0) .أ ‹ ف نم ةدايز : ١ ةيحاصل ناك » : ف ىف (۳) . 6 همأ ©

 )( امم » : ف ىف(0) . 4 نع » : ف ىف (0) .أ ‹ ف نم ةدايز .



 ت ا ت 0770 تايآلا : لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ءىلآللاو رهاوجلا عاونأو ٠ بهذلاب فرخزم لئاه ميظع هيلع سلجت ريرس : ىنعي ( ميظع شرع
 نونامث هلوط ] . دجربزلاو توقايلاب لومرم « هاتحفص بهذ نم ناك : دمحم نب ريهز لاق

 . ًاعارذ نوعبرأ هضرعو «ًاعارذ

 امنإ ناكو « ؤلؤللاو )2١ [ دجربزلاو توقايلاب صصفم بهذ نم ناك : قاحسإ نب دمحم لاقو
 . ١( ةمدخلا ىلت ةأرما ةئامتس اهل « ءاسنلا اهمدخي

 ةئامثالث هيف ناك « مكحم ءانبلا عيفر ديشم ميظع رصق ىف ريرسلا اذه ناكو : خيراتلا ءاملع لاق

 ل ل و وي ورا
 نم سْمشلل نودجسي اهموقو اًهُتدَجَو» : لاق اذهلو؛ ءآسمو ًاحابص اهل نودجسيف « اهتلباقم نم برغتو
 .« نودي ال مهف ) «قحلا قيرط نع: ىأ ليسلا نع مهدصق مهلامعأ ناطيشلا مهل نيو هللا نود

 ال مُهَف ليبّسلا نع مهدصف مهلامعأ ناطيشلا مهل نيزو » : ءانعم ] هلل اودجسي الأ > : هلوقو

 ام نود هدحو هلل دوجسلا صالخإ ىه ىتلا قحلا ليبس نوفرعي ال : ىأ (© [ هلل اودجسي الأ نودي

 ال ُرَمَقْلاو سْمّشلاَو راهتلاو ليلا هتايآ نمو : ٍىلاعت لاق امك « اهريغو بكاوكلا نم ءىش نم قلخ
 . TV] : ا ر مس نإ ونس يذلا لل ر ی اردتم

 فذحو « ءادنلل « اي »و « ةيحاتفتسالا « الأ » اهلعج « « هلل اودجسا اي الأ » : ءارقلا ضعب أرقو

 .« هّلل اودجسا « موق اي الأ :١ هدنع هريدقت « ىدانملا

 : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق :4 ضرألاو تاَومّسلا يف ءْبَحْلا جرخي يذلا :هلوقو
 ريغو «ةداتقو « ريبج نب ديعسو « دهاجمو « ةمركع لاق اذكو . ضرألاو ءامسلا ىف ةئيبخ لك ملعي
 . دحاو

 ءبخ : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكو . ءاملا : ءبّخلا : بيسملا نب ديعس لاقو
 . ضرألا نم تابنلاو « ءامسلا نم رطملا : قازرألا نم اهيف لعج ام : ضرألاو تاومسلا

 نم « هريغو سابع نبا هركذ ام ةيصاخلا نم هيف هللا لعج ىذلا « دهدهلا مالك نم بسانم اذهو
 دا ما اسس

 لاوقألا نم هنونلعي امو « دابعلا هيفخي اه ملعب ىأ 4 نوئلعت امو نوفخت ام ملعيوط :

 براسو ٍلْيللاب فختسم وه نمو هب رهج نمو لوقا رسا نم مكنم ءاوس ) 5 0 00

 ٠ : دعرلا ] 4 ٍراهتلاب

 )١( اهيلت ةأرما » : ف ىف (۲) .أ ‹ ف نم ةدايز «( .

 ) )۳أ ءاف نم ةدايز (6) . « ةيبرغ نم اهلثمو ةيقرش نم » : ف ىف .



 ¥2 تا لمعلا رر ان قساددلا وكلا! ار يعم قس ب ا

 بر وه الإ هلإ ال ىذلا وهو « هللا وعدملا وه : ىأ 4 ميظعْلا شرعلا بر وه الإ لإ ال هّللا ل: هلوقو
 . هنم مظعأ تاقولخملا ىف سيل ىذلا « ميظعلا شرعلا

 هاور امك « هلتق نع ىهن « هل دوجسلاو هدحو هللا ةدابعو « ريخلا ىلإ ايعاد دهدهلا ناك الو

 لتق نع هل ىبنلا ىهن : لاق « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « هجام ¿ نباو دواد وبأو دمحأ مامإلا

 . () حيحص هدانسإو . درصلاو دهدهلاو ةلحنلاو ةلمنلا : باودلا نم عبرأ

 لوت مث مهبل هقلأف اذه يباتكب بهذا ©9 َنييذاَكْلا نم تنك مأ تفدصأ رظنتس لاَ )ف
 *»» سا ساس

 ممل يبد "وعلا ١ قنا ساو 26

 نم هَّنِإ © © مرک بانک يّ يقلأ ينإ الملا اهيأ اي تاق 69 نوعجري اذام رظناف مهنع

 .4 © نيملسم ينوتأو يلع اوُلعَت الأ ©) ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب ِهّنِإو ناميلس

 لاق : مهتكلمو أبس لهأ نع هربخأ نيح دهدهلل « مالسلا هيلع « ناميلس ليق نع ىلاعت ربخي |
 ىف «نيبذاكْلا نم تنك ما اذه كرابخإ ىف 2(2) تقدصأ : : ىأ  نيبذاكلا نم تنك ما تفدصأ رظنتس

 اَذاَم رظناف مهنع لوت مث مهي هقلأف اذه يباتكب بهذا ظ؟كتدعوأ ىذلا ديعولا نم («2 صلختتف « كتلاقم

 دهدهلا كلذل هاطعأو . اهموقو سيقلب ىلإ ًاباتك بتك « مالسلا هيلع « ناميلس نأ كلذو 4 نوعجري

 رصق ىلإ ءاجف مهدالب ىلإ بهذو . هراقنمب : ليقو « ريطلا ةداع وه امك هحانج ىف :ليق « هلمحف
 ىلوت مت « اهيدي نيب ( كلانه ةّوُك نم اهيلإ هاقلأف « اهسفنب اهيف ىلتخت تناك ىتلا ةولخلا ىلإ « سيقلب
 متر هويت(. E بالا ىلإ تديع عل دلل اايلاقو كارا تر راف يقياير ورايد هبا

 تعمجف 4 نيملسم ينوتأو يلع اولعت لأ ميحرلا نَمحَرلا هللا مس هنو نامي نم هّنِإ : هيف اذإف « هتأرقو

 باتك يلا يقلأ يّنإ الملا اَهيأ اي :مهل تلاق مث < « اهتكلممو اهتلود ءاربكو اهءارزوو اهءارمأ كلذ دنع

 .ًابدآ اهنع ىلوت مث < اهيلإ هاقلأف 20) هب ىتأ رئاط نوک « هرمأ بيجع نم هتأر ام : همركب ىنعت 4 مرک

 َناَميَلس نم هَّنِإ < ‹ مهيلع هتأرق مث « كلذ ىلإ مهل ليبس الو « كولملا نم دحأ هيلع ردقي ال رمأ اذهو

 ال هنأو «٠ ناميلس هّللا ىبن نم هنأ اوفرعف . (نيملسم ينوثأو يلع اولعت الأ ميحرلا نَمْحّرلا هللا مس هنإو

 ةرابع رسيأب ىنعملا لصَح هنإف ٠ ةحاصفلاو ةزاجولاو ةغالبلا ةياغ ىف باتكلا اذهو . هب مهل لبق

 . مالسلا هيلع « ناميلس لبق « ٍميحّرلا نمحرلا هللا مسب ظ دحأ بتكي ملو : ءاملعلا لاق « اهنسحأو

 نب نوراه انثدح« ىبأ انثدح : لاق ثيح « هريسفت هت ىف ًاثیدح كلذ ىف متاح ىبأ نبا ىور دقو

 اف نع ا ی دعم و ورا اج 0 طاطا مرا فلا

 مل ةيآ ملعأ ىنإ » : لاقف ةي هللا لوسر عم ىشمأ تنك : لاق هيبأ نع « ةديرب نبا نع « ةيمأ ىبأ

 عدفضلاو درصلا لتق نع ةي هللا لوسر ىهن » : ظفلب (۳۲۲۳) مقرب ننسلا ىف ةجام نبا دنع الإ ةريره ىبأ ثيدح نم هدجأ مل )١(

 نبا ناسو (07717 مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۳۲ /۱) دمحأ مامإلا دنسم ىف سابع نبا ثيدح نم ظفللا اذهب وهو .4 دهدهلاو ةلمنلاو

 . (7:775) مقرب ةجام

 . « كانه » :أ « ف ىف (5) . © صلختتل » : ف ىف () . © تقدص » : ف ىف (۲)

 .أ « ف نم ةدايز (۸) . « طايخلا ١ : أ ء ف ىف (۷) . 2« لضفملا » : أ ىف (5) . ٩ هب ءاجال : أ ء ف ىف (5)



 ا 0 لكنا ةروس ب نسداننلا وحلا

 : لاق ؟ ةيآ ىأ « هّللا لوسراي : تلق : لاق . « دواد نب ناميلس دعب ىلبق ىبن ىلع لزنت

 : تلقف « هيمدق ىدحإ جرخأف « بابلا ىلإ ٍىهتناف : لاق . «دجسملا نم جرخأ نأ لبق اهكملعأس»

 . 204 ميحّرلا نمحرلا هلا مسب هنإو ناميلس نم هّنِإ) : لاقو ىلإ تفتلا مث « ىسن

 . فيعض هدانسإو « بيرغ ثيدح اذه

 « ةيآلا هذه تلزن ىتح « مهللا كمساب : بتكي كي هللا لوسر ناك : نآرهم نب نوميم لاقو

 .« ميحرلا نمحرلا هللا مسب ط : بتكف
 . (نيملسم ينوتأو ىلع اوريجت ال : ةداتق ( لوقي: 4 يّلَع اولعت الأ $ : هلوقو

 . ىلع اوربكتت الو اوعنتمت ال : ملسأ نب دير نج محلا لع ناو

 ع ناش لاق د يفضل ا ورق و و تاع ونا لاق : (نيملسم ينوتأو »
 . نيعئاط

 تلاق ف نحن اوُناَق © نودهشت ىح ارمأ ةعطاَق تنك ام يِرَمَأ يف ينوتفأ الملا اهيأ اي ت
o e 

 طولا نر اق عر ا يرض كل لإ رمألاو ديدش سأب اولوأو ةو اولوأ
 هم وناس o - Sor ذأ اًنلهأ ماو هوم

 ةيدهب مهيلإ ةلسرم ينإو ©9 نولعفي كلذكو لذ ذأ اهلهأ ةزعأ اولعجو اهودسفأ ةيرق اولخد

 .4 ۵ نوُلسرملا عجري مب ةرظانق
 لَمْلا اَهيَأ اي >: تلاق اذهلو ؛ اهب لزن دق امو « اهرمأ ىف مهتراشتسا ناميلس باتك مهيلع تأرق ال

orc - 

 و

 ةَوُق اولوأ نحن اولاق ) . نوريشتو نورضحت ىتح: ىأ 4 نودهشت تح ارم ةعطاق تنك ام يِرمَأ يف ينوتأ

 :اولاقف رمألا كلذ دعب اهيلإ اوضوف مث « مهتوقو مهددعو مهددعب اهيلإ اونم : ىأ 4 دیدش سأب اولوأو
 ا نإ تق نإ اما لو ا فاع انا ى تا "أ ( نيرمأت اذام يرظناف كيلِإ رمألاو ط

 . هعيطنو هلثتمن 20 كيأرب انيف ىرم « كيلإ © رمألاف اذه دعبو . هنع ( [ ةقاع انل امف « هيبراحتو

 ام اهل اولاق املف « اهايدث برطضت ةجّلع ىلإ مهرمأ اوضوف : هللا همحر ٠ ىرصبلا نسحلا لاق

 امو « هشويجو هدونجب اهل لبق ال (” هنأو « ناميلس رمأب ملعأو « مهنم ًايأر مزحأ ىه تناك « اولاق
 ‹ اعيدب ًآبيجع ًارمأ دهدهلا عم باتكلا ةيضق نم تّدّهاش دقو « ريطلاو سنإلاو نجلا نم هل رخس
 ىلإ صلخيو ٠ هعم نمب انكلهيو « هدونجب اندصقيف « هيلع عنتمو هبراحن نأ ىشخأ ىنإ : مهل تلاقف

 . 4 اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ: تلاق اذهلو ؛ انريغ نود رامدلاو كالهلا مكيلإو

 . هب فسوي ىبأ نع صفح نب نيسحلا قيرط نم (۱۸۷ /۲) ناهفصأ خيرات ىف ميعن وبأ هاورو )١(

 . « رمألاف اهدعبو » : | ىف )٤6( .أ ‹ ف نم ةدايز (۳) . ٩ لاق » : ف ىف (۲)

 . « اهنأو » : ف ىف (5) . © كيأر » : ف ىف (0)



CVD gaa 7 ب ب 

 ¢ ةلذأ اهلها ةّرعأ اولعجو ل« هوبرخ : ىأ « هودسفأ ةونع © ادلب اولخد اذإ ىأ : سابع نبا لاق
 ٠ ييتالاب وأ للامر + ناوهلا ااغ سرها دوتر :ةالؤلا نم اهيف نم ارتقوا فأ

 ء0 وأ اهم ةعأ ولجو اهوُدسْأ ةر اود اإ كولا إ٠ سيقلب تلاق : سايع نبا لاق

 ةعداخملاو ةملاسملاو ةحلاصملاو ةنداهملا ىلإ تلدع مث . . 4 نولعفي كلذكو) : لجو زع«برلا لاق

 ةيدهب هيلإ ثعبأس : ىأ © نولسرملا عجري مب ةرظانف ةيدهب مهيلإ ةلسرم ينإو 9 : تلاقف « ةعناصملاو

 اجآرخ انيلع برضي وأ « انع فكيو كلذ لبقي هلعلف « كلذ دعب هباوج نوكي اذام رظنأو ©) هب قيلت
 ىضرو هللا اهمحر : ةداتق لاق . انتبراحمو انلاتق كرتيو كلذب هل مزتلنو « ماع لك ىف هيلإ هلمحن

 . سانلا نم ًاعقوم عقت ةيدهلا نأ تملع !! اهكرش ىفو اهمالسإ ىف اهلقعأ ناك ام ءاهنع

 اهلبقي مل نإو « هولتاقف كلم وهف ةيدهلا لبق نإ : اهموقل تلاق : دحاو ريغو سابع نبا لاقو

 . هوعبتاف ىبن وهف

 مكتيدهب متنأ لب مكاتآ امَم ريخ هللا يناتآ امف لامب نتودمتأ لاق ناميلس ءاج امل

 مهو ةّلذأ اهنم مهتجرخدلو اهب مُهَل لبق أل دونجب مهتيتأنلف مِهيَلِإ عجرا 69 نوحرفت

 .4 69 تورغاص

 بهذ نم ةميظع ةيدهب هيلإ تثعب اهنأ : مهريغو فلسلا نم « نيرسفملا نم دحاو ريغ ركذ
 تلسرأ اهنأ حيحصلاو . بهذ نم ةنبلب هيلإ تلسرأ : مهضعب لاقو . كلذ ريغو ئلآلو رهاوجو

 . بهذ نم ةينآب ١ [هيلإ]

 یز ىف ناملغو « ناملغلا یز ىف ىراوج تلسرأو : امهريغو « ريبج نب ديعسو « دهاجم لاق

 هيلع ٠ 20 [ ناميلس ] مهرمأف : اولاق . ىبن وهف ءالؤه نم ءالؤه فرع نإ : تلاقو « ىراوجلا

 مهزيمف « فرتغي مالغلا لعجو « ءاملا نم اهدي ىلع غرفت ةيراجلا تلعجف « اوؤضوتي نأ « مالسلا

 . كلذب

 . سكعلاب مالغلاو « اهرهاظ لبق اهدي ”٠ نطاب لسغت ةيراجلا تلعج لب : ليقو

 ىلإ مهقفارم نم ناملغلاو ٠ نهقفارم ىلإ نهفكأ نم 27 نلستغي ىراوجلا تلعج لب : ليقو
 . ملعأ هّللاو . هلك كلذ نيب ةافانم الو . مهفكأ

 ىرجأف «٠ ضرألا نم الو ءامسلا نم ال « ءاور ءام هألميل حدقب هيلإ تلسرأ اهنأ : مهضعب ركذو

 ناكأ ملعأ هّللاو . كلذ لعفف « اهيف هلعجيل كلسو ةزرخبو . كلذ نم هألم مث « تقرع ىتح ليخلا

 ام ىلإ رظني مل « مالسلا هيلع « ناميلس نأ رهاظلاو . تايليئارسإلا نم ذوخأم هرثكأو « ال مأ كلذ

 )١( ف ىف (۲) . «ةدلب » : أ ىف ٠ هلثمم » : ف ىف (۳) . « نولعفي كلذكو ةلذأ » : أ « .

 ): « ١( ف ىف (0) . أ ‹« ف نم ةدايز : ١ نلسغي » : ف ىف (۷) . 2« نطب « .



 2 ۴ تا ا لا وس دالا وا

 :ىأ ( لامب نتودمتأ) : مهيلع ًاركنم لاقو « هنع ضرعأ لب « هب ىنتعا الو « ةيلكلاب هب اوؤاج

 قاطعا فلا ىأ «مُكانآاَمَم ریخ هلا يناتآ امف !؟ مككلمو مككرش ىلع مككرتأل لاب ىننوعناصتأ
 0 نوذلا يك 4 ىأ 4 نوحرفت مكتيدهب متنأ لب ل « هيف متنأ امم ريخ دونجلاو لاملاو كلملا نم هللا
 * فيسلا وأ مالسإلا الإ مكنم لبقأ الف انأ امأو ‹ فحتلاو ايادهلل نوداقنت

 ::هنغ هللا نضر سابع نبأ نح + ريح نب ديعتم نم" ورمع قب لاها نح © نشمعألا لاق

 . داصقلاو لسرلل ةيزإ راوطإو كرل زيت راوج ىلع لالد اذه ىو . ايده اذه

e ETنوروحدم ا ا . 
 ريست تلبقأو . اهموقو ىه تعاطأو تعمس « ناميلس لاق ابو « اهتي ادب اهلسر اهلا تعجز الف

 « ناميلس ققحت الو . مالسإلا ىف هتعباتم ةيوان « ناميلسل ةمظعم < ‹ ةليلذ ةعضاخ اهدونج ىف هيلإ

 . هرسو كلذب حرف « هيلإ مهدوفوو هيلع مهمودق « مالسلا هيلع

 ل ها ماو و م مهم ع هي م هم يس ه هو ف 28 هو م <
 نم تيرفع لاق (62) نيملسم ينوتأي نأ لبق اهشرعب ينيتأي مكيأ الملا اهيأ اي لاق إو

 همس اس هم

 َنَم مع هدنع يذلا لاق م نیما يو هيلع يئِٳو كماقم نم موقت نأ لبق هب كيتآ انأ نجلا

 ىَبَر لضف نم اذه لاق هدع ًارقتسم هار امف كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب كيتآ انأ باتكلا

 .4 © مرک يغ ير نإ رقك نمو هسفنل ركشي امّنإَف ركش نمو رفكأ مَ ركشأأ ينولبيل
 :تلاق ناميلس لاق اب لسرلا اهيلإ تعجر املف : لاق نامور نب ديزي نع « قاحسإ نب دمحم لاق

 : هيلإ تثعبو . ًائيش © هترثاكمب عنصن امو « ةقاط نم هب انل امو « كلمب اذه ام « تفرع - هّللاو دق
 ىذلا اهكلم ريرسب ترمأ مث . كنيد نم هيلإ انوعدت امو كرمأ ام رظنأل « ىموق كولمب كيلع ةمداق ىنإ
 « تايبأ ةعبس ىف لعجف - ؤلؤللاو دجربزلاو توقايلاب صصفم بهذ نم ناكو - هيلع سلجت تناك
 « كلبق اب ظفتحا : اهناطلس ىلع تفلخ نمل تلاق مث « باوبألا هيلع تلفقأ مث ٠ ضعب ىف اهضعب

 ىلإ تصخش مث . كينآ ىتح دحأ هيري الو « هللا دابع نم دحأ هيلإ صلخي الف ٠ ىكلم ريرسو
 لعجف . ةريثك فولأ مهنم لْيَق لك ىدي تحت « نميلا كولم نم ليق فلأ رشع ىنثا ىف ناميلس
 نجلا نم هدنع نم عمج تند اذإ ىتح « ةليلو موي لك اهاهتنمو اهريسمب هنوتأي نجلا ثعبي ناميلس
 .« نيملسم ينوئأي نأ لبق اهشرعب ينيتأي مكيأ الملا اهيأ اي> : لاق + دي ت وم. نالا

 ‹« بهذ نم ناكو « هبجعأف اهشرع هل ركذ دق ناكو « ةيئاج اهنأ ناميلس غلب امل : ةداتق لاقو

 . ©« حرفف » : ف ىف (0) . 2( ىذلا » : ! ىف (1)
 ٠١١( /۱۹) ىربطلاو ءأ «٠ ف نم تبثملاو «4 هترباكمب ١ : ه ىف (۳)



 ٤١( - 78 ) تايآلا :لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۱۹۲

 هذخأي نأ هركف « ٠ قيلاغم ةعست هيلع تناكو « ريرحلاو جابيدلاب اًرتسم ناكو « رهوجو ؤلؤل همئاوقو

 مكيأ الملا اهيا ايه : لاقف مهئامد عم مهلاومأ مرحت اوملسأ ىتم مهنأ هللا ىبن ملع دقو . مهمالسإ دعب

 .4نيملسم ينوتأي نأ لبق اهشرعب ينيتأي
 ىلع مرحتف «نيملسم ينوتأي نأ لبق 9 : دمحم نب ريهزو < و او ا لاف“ انتو

 . مهمالسإب مهلاومأ

 . نجلا نم درام ىأ : دهاجم لاق :4نِجْلا نم تيرفع لاق )
 A GUE و فانا انك نوع EES هور هيفا تاكو نال دف لاف

 . هبنم نب بهو اضيأ لاق اذكو

 : 0 : حلاص وبأ لاق

 لاقو . كسلجم نم موقت نأ لبق : ىنعي : سابع نبا لاق : ( كماَقم نم موقت 5 نأ لبق هب كيتآ انأ»

 نم ( ماعطللو تاموكحلاو ءاضقلل سانلل سلجي ناك : هريغو « ىدسلا لاقو « كدعقم : دهاجم

 . سمشلا لوزت نأ ىلإ راهنلا لوأ

 . رهوجلا نم هيف ام ىلع نيمأ « هلمح ىلع ىوق ىأ : سابع نبا لاق : « نيمأ يوق هيلع ينإو »

 دارأ ناميلس ىبنلا نأ رهظي انهه نمو . كلذ نم لجعأ ديرأ : مالسلا هيلع ٠ ناميلس لاقف

 هطعي مل ىذلا « دونجلا نم هل رخسو « كلملا نم هل هللا هبهو ام ةمظع راهظإ ريرسلا اذه راضحإب
 اذه نأل ؛ اهموقو سيقلب دنع هتوبن ىلع ةجح كلذ ذختيلو . هدعب نم دحأل نوكي الو « هلبق دحأ

 قالغألاب هتبجح دقو اذه . هيلع اومدُْقَي نأ لبق اهدالب نم وه امك اهشرعب ىتأي نأ ميظع قراخ
 - «باّتكْلا نم مّلع هدنع يذلا لاق <« كلذ نم لجعأ ديرأ : ناميلس لاق املف . ةظفحلاو لافقألاو
 هنأ : قامو ê < قاطعا قن اذكو . ناميلس بتاك فصآ وهو : سابع نبا لاق

 . مظعألا مسالا ملعي اقيدص ناكو « ءايخرب نب فصآ

 : ةداتقو ءكاحضلاو « حلاص وبأ لاق اذكو . فصآ همساو « سنإلا نم ًانمؤم ناك : ةداتق لاقو

 . ليئارسإ ىنب نم : ةداتق داز - سنإلا نم ناك هنإ

 . موطسأ همسا ناك : دهاجم لاقو

 . اخيلب همسا ناك :  هنع ةياور ىف  ةداتق لاقو

 . رونلا وذ : هل لاقي 29 سلدنألا نم لجر وه : دمحم نب ريهز لاقو

 . ًادج بيرغ وهو . رضخلا هنأ : ةعيهل نب هللا دبع معزو

 « هيلع ودق اه وعي نم فا كرصب عفرا : ىأ 4 كفرط كّيَلِإ دتري نأ لبق هب كيتآ انأ ظ : هلوقو

 . كدنع رضاح وهو الإ كرصب لكي ال كنإف

 )١( قيلاعم » : ف ىف ٩ . ) )0أ ء ف ىف : ١ سنإلا » : أ ىف (۳) . ° ماعطلاو « .



 ت و )تالا محلا ةر دالا را

 . هب كيتآ ىتح هادم غلبي الف ‹ كرصب ددما : هبنم نب بهو لاقو

 هللا اعدو . أضوتف ماق مث « بولطملا شرعلا اذه اهيف ىتلا نميلا وحن رظني نأ هرمأ هنأ اوركذف

 . لجو رع

 ًاهلإ « ءىش لك هلإو انهلإ اي : لاق : ىرهزلا لاقو . ماركإلاو لالجلا اذاي : لاق : دهاجم لاق

 يدي نيب هل لثمتف : لاق . اهشرعب ىنتثتا « تنأ الإ هلإ ال « ًادحاو

 هللا اعد امل : مهريغو « دمحم نب ريهزو « قاحسإ نب دمحمو « ريبج نب ديعسو « دهاجم لاق

 - سدقملا تيبب « مالسلا هيلع « ناميلسو « نميلا ىف ناكو - سيقلب شرعب هيتأي نأ هلأسو « لجو زع
 . مالسلا هيلع « ناميلس ىدي نيب نم عبن مث «٠ ضرألا ىف صاغو « ريرسلا باغ

 : لاق . هيدي نيب لمحي اهشرعو الإ ناميلس رعشي مل « ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 م ا ل ا « رحبلا داّبع نم هب ءاج ىذلا اذه

 مئ ركَش نمو رك ما ركشا «ىنربتخيل : ىأ (ينولبيل « ىلع هللا معن نم اذه : ىأ 4 يِبَر لضف
 نمو: هلوقكو « 147 : تلصف ] 4اَهيَلعف ءاسأ نمو هسفنلف احلاص لمع نمل : هلوقك ؛ « هسفنل ركشي

 E مورلا] 4 نودهمي مهسفنألف احلاص لمع

 ميرك : ىأ مرک » « مهتدابعو دابعلا نع ىنغ وه : ىأ مرک ينغ يّبر نِ رفك نمو : هلوقو
 نإإ:ىسوم لاق امك اذهو « دحأ ىلإ ( ةرقتفم تسيل هتمظع نإف ءدحأ هدبعي مل نإو « هسفن ىف

o0 

 EA ميهاربإ ] 4 ديمح ين هللا نإ اعيمج ضرألا يف نمو متن اورفكت

 « مكنجو مكسنإو « مكرخآو مكلوأ نأ ول « ىدابع اي : ىلاعت هللا لوقي ١ : ملسم حيحص ىفو

 « مكرخآو مكلوأ نأ ول « ىدابع اي . اًنيش ىكلم ىف كلذ داز ام « مكنم لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك

 امنإ « ىدابع اي . ا ل ل ا ل
 كلذ ريغ دجو نمو « هللا دمحيلف اريخ دجو نمف (" [ اهايإ مكيفوأ مث : ] مكل اهيصحأ مكلامعأ یھ

 . ۳ « هسفن الإ نمولي الف

o ت 

 تءاج اَمَلَف 0 نودتهي ال نيذّلا نم نوكت مأ يدتهتأ رظنت اهشرع اهل اوركت لاق
 سمس اص ص اص

 تناك ام اَهَدّصَو © نیملسم انکو اَهلْبق نم ملعْلا انيتوأو وه ناک تَلاَق كشرع اذکھُا ليق

 هج هس هنأ ملف حرّصلا يلخدا اهل ليق 9 نيرفاك موق نم تاكا للا نود نم دبع
 مس اص لل م سو م هم اتا نه عد ص اص سلا سام د ولا اس ريت وتقل مه ع قو ے4 ے4 سوم ص

 عم تملسأو يسفن َتْمَلَظ ينإ بر تاق ريراوق نم درمم حرص هن لاق اهيقاس نع تفشكو

 )١( ملسم حيحصو « أ « ف نم ةدايز (؟) . « رقتفت » : أ ىف .

 )۳( مقرب ملسم حيحص ) )۲٥۷۷.هنع هللا ىضر « ىرافغلا رذ ىبأ ثيدح نم



 £ 8١7 تالا للا ووم دالا ولاا ا وو

 .4 © َنيِمَلاَعْلا بر هلل نامیلس
 ‹ هتافص ضعب ريغي نأ هب رمأ « اهمودق لبق سيقلب شرعب « مالسلا هيلع « ناميلس ءىج امل

 اهشرع اھل اوركت ) : لاقف « هب سيل هنأ وأ اهشرع هنأ ىلع مدقت له « هتيؤر دنع اهتابثو اهتفرعم ربتخيل

 .( نودتهي ال َنيِذّلا نم نوكت ْمَأ يدتهتأ رظنت

 . هقفارمو هصوصف هنع عزن : سابع نبا لاق

 ناك امو + نما لمح رفضا ناف امو ۾ رفتضا لحج خا ناك ام ريف هي رما هاجم لاكو

 . هلاح نع ءىش لك ريغ « رمحأ لعج رضخأ
 : اوشو هيف اردو 4 ةيركغ لاقز

 . () [ اوصقنو هيف اودازو « هرخؤم همدقمو هالعأ هلفسأ لعج : ةداتق لاقو ]

 صقنو هيف ديزو « رگنو ريغ دقو « اهشرع اهيلع ضرع : ىأ 4 كشرع اذكهأ ليق تءاج امف )
 الو « اهنع هتفاسم دعبل وه هنأ ىلع مدقت ملف « مزحو ءاهدو بل اهلو «لقعو تابث اهيف ناكف « هنم

 ههبشي : ىأ «وه هلاک »ا: تلاقف « ركنو لدبو ريغ نإو « هتافصو هراثآ نم تأر امل « هريغ هنأ

 . مزحلاو ءاكذلا ىف ةياغ اذهو . هبراقيو

 . هلوقي ناميلس : دهاجم لاق : نيملسم اكو اهب نم مّلعْلا انيتوأو : هلوقو

 مالك مامت نم اذه : 4 نيرفاك موق نم تناك اَهّنِإ هللا نود نم دبعت تناك ام اهدصو » : قر

 : ناميلس لاق : ىأ هللا امهمحر « ريبج نب ديعسو « دهاجم لوق ىف - ا

 هللا ةدابع نم اهعنم : ىأ « اهدص دق تناك یهو < «نيملسم اًنكو اهلبق نم ملعلا انيتوأو ط
2 

 ۳١ نسح ديعسو دهاجم هلاق ىذلا اذهو . (نیرفاک موق نم تناك اهنإ هللا نود نم دبعت تناك ©0م)

 . اضيأ ريرج نبا هلاقو

 ىلإ وأ « ناميلس ىلإ دوعي ريمض 4اهدصوإ» : هلوق ىف نوكي نأ لمتحيو : ريرج نبا لاق مث
 اهَنِإ 9 هّللا ريغ ةدابع نع اهدص: ىأ هللا نود نم دبعت تناك ام اهعنمو : هريدقت« لجو زع« هللا

 . 4 نيرفاك موق نم تناك

 . ىتأيس امك ‹« حرصلا ىلإ اهلوخد دعب مالسإلا ترهظأ امنإ اهنأ : دهاجم لوق ديؤيو : تلق

 هيلع « ناميلس نأ كلذو 4 اًهْيَقاس نع تقشكو جل هتبسح هنأر اًمَلَف حرصلا يلخدا اهل ليق ) : هلوقو

 ىذلاف « ءاملا هتحت ىرجأو « جاجز نم : ىأ ا اميظع ًارصق هل اونبف نيطايشلا رمأ« مالسلا

 اعد ىذلا ببسلا ىف اوفلتخاو . هنيبو ىشاملا نيب لوحي جاجزلا نكلو « ءام هنأ بسحي هرمأ فرعي ال

 )١( ف نم ةدايز 21٠ ) )0اضيأ ريبج نب ديعس » : | ىف (۳) . أطخ وهو « لب » : ف ىف © .



 ی ع ب 1 يي تانآلا# لمتلا روس در سد اننا عوق

 هل ركذ ؛هسفنل اهئافطصاو اهجيوزت ىلع مزع امل هنإ : ليقف « هذاختا ىلإ « مالسلا هيلع « ناميلس

 « كلذ هءاسف . ةبادلا رخؤمك اهمادقأ رخؤمو « ميظع 07بله اهيقاس ىف نكلو < اهو اهلامج

 تفشكو تلخد املف  هريغو « ىظَرَقلا بعك نب دمحم لوق اذه  ؟ ال مأ هتحص ملعيل اذه ذختاف
 اهل سيل ةكلم اهنأل ؛ ًارعش اهيلجر ىلع ىأر نكلو « ًامدق هنسحأو سانلا نسحأ ىأر « اهيقاس نع

 ناميلس هركو . كلذ عيطتسأ ال : تلاقف ؟ ىسوملا : اهل ليقف اهنع كلذ بهذي نأ بحأف « 29 لعب

 ناكر: ةروثلا هل نصف رعبشلا اذه هب بهذي يسرا ريغ اش رخن + نجلا © لاقو كلذ

 ‹ ىظرقلا بعك نب دمحمو « ةمركعو « دهاجمو « سابع نبا هلاق « ةروتلا هل تذختا نم لوأ

 . مهريغو « جيرج نباو « ىدسلاو

 وه اكلم اهيريل ‹ حرصلا ىلخدا : اهل لاق مث : نامور نب ديزي نع « قاحسإ نب دمحم لاقو
 كشت الا + اهنقاس نع فققكو ةة تار الف. اهناطلس نم مظعأ وه اناطلسو « اهكلم نم ّرعأ
 ةدابع ىلإ اهاعد « ناميلس ىلع تفقو املف . ريراوق نم درمم حرص هنإ : اهل ليقف «٠ هضوخت ءام هنأ

 . هللا نود نم © سمشلا اهتدابع ىف اهبتاعو هللا

 نم مظعأ اكلم تأر دق نأ  هّللاو - تفرع حرصلا ةجْلعلا تأر ال : ىرصبلا نسحلا لاقو

 .اهكلم
 ‹«حرصلاب ناميلس رمأ : لاق هبنم نب بهو نع « ملعلا لهأ ضعب نع « قاحسإ نب دمحم لاقو

 SS اضايب ءاملا هنأك «٠ جاجز نم نيطايشلا هل هتلمع دقو

 زعأ وه اكلم اهيريل ٠ حرصلا ىلخدا : لاق مث « سنإلاو نجلاو ريطلا هيلع تفكعو « هيلع سلجف
 هنأ كشت ال < ly اهناطلس نم مظعأ وه اناطلسو « اهكلم نم

 ةدابع ىلإ اهاعد « ناميلس ىلع تفقو املف ,«ريِراَوَق نم درم حرص هّنِإ9 : اهل ليق « هضوخت ءام

 ناميلس عقوف <« ةقدانزلا لوقب تلاقف . هللا نود نم سمشلا اهتدابع ىف اهبتاعو « لجو زع هللا

 املف « عنص ام عنص ناميلس تأر نيح اهيدي ىف طقسف ٠ سانلا هعم دجسو « تلاق امل اماظعإ ًادجاس

 ينإ بر : تلاقف )(  تلاق ام تيسنأو 257 : لاق ؟ تلق اذام ! كحيو : لاق هسأر ناميلس عفر

 . اهمالسإ نسحو تملسأف «( نيمّلاعْلا بر هلل ناميَلس عم تملسَأو يسفن تملظ

 نيسحلا انثدح ۵ : لاق ‹ سابع نبا نع ابيرغ ًارثأ اذه ىف ةبيش ىبأ نب ركب وبأ مامإلا ىور دقو

 نبا انثدح : لاق  دزألا ىف نحنو  دهاجم انثدح ¢ بئاسلا نب ءاطع ىنثدح ¢ ةدئاز نع ¢ ىلع نبأ

 سلجيف « هلوح ىسارك عضوت مث « هريرس ىلع سلجي « مالسلا هيلع « ناميلس ناك : لاق سابع

 مث ءريطلا مهلظت مث « مهعفرتف حيرلا ىتأت مث « نيطايشلا مث ٠ نجلا () سلجي مث . سنإلا اهيلع

 )١( یف 3 : ف یف ٩ . ) )0جوز » : | « ف ىف (۳) « فله » : آ یف «
 )5( ناميلس لاقو » : ف ىف « . )٥( ناطيشلا » : | « ف ىف ٠ . ) )5تلاق » : ف ىف « .

 ) )۷سلجت » : ف ىف (9) . « لاقف » : ف ىف (۸) .6© تلق ام » : ف ىف « .



  ۱۹٦تايآلا: لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا ) 5١ ٤٤(

 ۽ هل ريسم ىف موي تاذ وه امنيبف : لاق « ًارهش اهحاورو ًارهش لزني نأ بكارلا ىهتشي هپ ام ردق نودغي

 وأ اديدش اباذع هئبذعأل . نيبئاغلا نم ناك ما دهدهلا ىرأ ال يل امه : )١( لاقف دهدهلا دقفق ريطلا دقفت ذإ

 نم عنتمي الف ٠ ضرألا ىف هيقلي مث « هفتني نأ هايإ هباذع ناكف : لاق «( نيبم ناطلسب يّ وأ هنحبذأل

 . ضرألا ماوه نم ءىش نم الو ةلمن

 أرقف - «ديعب ريغ ثكمف  دهاجم ثيدح لثم سابع نبا نع ريبج نب ديعس ركذو : ءاطع لاق

 مسب :١ بتكو «اَذه يباتكب بهذا نييذاكلا نم تنك مأ تقدصأ رظستس لاق ل : - هلوق ىلإ ىهتنا ىتح
 ( باتكلاب دهدهلا ىقلأ املف « (نيملسم ينوتأو يلع اولعت ًالأ) : سيقلب ىلإ « 4 ميحرلا ن نمحألا هللا

 . نيملسم ینوتئ EE ا و او شكلا :اهعور ىف ىقلأ « اهيلإ

 املف . ةيدهب مهيلإ ةلسرم ىنإو « اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ : تل اق . ةوق ولوأ نحن : اولاق

 :لاق سابع نبا انربخأ  رابغلا ىلإ رظن املف . مهيلإ عجرا « لامب ىننودمتأ : لاق ناميلس ةيدهلا تءاج
 :ءاطع لاق « ةريحلا نيبو اننيب امك رابغلا ىلإ رظن نيح اهعم نمو أبس ةكلم نيبو ناميلس نيب ناكو

 يارا هاما لاق ؟ اهشرعب ىنيتأي مكيأ : ناميلس لاق  دزألا ىف ذئنيح دهاجمو

 : لاق - 4« كماقُم نم موقت ر نأ لبق هب كيتآ انأ نجلا نم تيرفع لاق ٠> هيرو ةر رال ارق
 E ۳ لاق ۔ موقي مث ءارمألا سلجي امك « سانلل هيف سلجي سلجم ناميلسل

 ل باتكلا نم ملع هدنع ىذلا لاقف . كلذ نم لجعأ ديرأ : ناميلس لاق . 4 كماقم نم

 در همالك عطق املف ناميلس هيلإ رظنف ] : لاق . كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب كيتآ مث « ىبر باتك

 هيلع عضي ناميلس ناك ىسرك تحت نم « ناميلس مدق تحت نم اهشرع عبنف « ( [ هرصب ناميلس
 نم اذه ظ :لاق 20 [ هدنع رقتسم ] اهشرع ناميلس ىأر املف : لاق . ريرتسلا ىلإ ةعنضي مث < اجو

 :لاق . وه هنأك :تلاق ؟ كشرع اذكهأ : اهل ليق تءاج املف < ,4 اهشرع اهَل وركن لاق ٠ « يبر لضف
 ا ی اور فيزا نم ] ام ليزا 2 ناما فلا ها نع ا
 ذه :نيطايشلا تلاقف 29 [ لاق ] . نيطايشلا مث نجلا مث سنإلا لأس« ءىش نع لئس اذإ ناميلس
 o ONE « اهقرع ذخ مث ليخلا رجأ «نيه

 «هريرس نع ناميلس بثوف : لاق . لجو زع « هللا نول نع تلأسو : لاق . ةينآلا هنم ألمف اهقرع
 هركذأ نأ ىبلق ىف مظاعتي : ىأ « (9) دياكتي هنإ رمأ نع ىنتلأس دقل « براي : لاقف « ًادجاس رخف
 كتلأس ام :تلاق ؟ هنع تلأس ام : لاقف هريرس ىلإ عجرف : لاق « مهكتيفك دقف عجرا : لاق .كل

 . مهلك هوسّنو :لاق . ءاملا نع الإ كتلأس ام : اولاقف ؟ هنع تلأس ام : هدونجل لاقف . ءاملا نع الإ
 ءدلو امهنيب دلو مث هسفنل اهذختا نإف « )2١ كسفنل اهذختت نأ ديرت : ناميكل نيطايشلا تلاقو : لاق
 : اهل ليقف : لاق . كمسلا هيف « ريراوق نم ًادرمم احرص اولعجف : لاق . هتيدوبع نم كفنن مل

 )١( لاقف » : أ ءف یف (۳) . © باتكلا اذه » : أ « ف یف (۲) . ؛ لاق دهدهلا دقفتو لاق » : ف ىف « .

 )٥۰ 5( أ « ف ىف (9) . « ليخلا رمأ » : ف ىف (۸) . ف نم ةدايز (۷ ۰ 5) . أ٠ ف نم ةدايز : ١ رباكتيل « .

 ) )۱۰هسفنل اهذختي نأ ديري » : أ ء ف ىف ٩ .



 ا سس )0:  ٤۷( تايآلا:لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ذه : ناميلس لاقف . ءارعش ىه اذإف « اهيقاس نع تفشكو « ةجل هتبسح هتأر املف .حرصلا ىلخدا
 E لاق ! حيبق () ىسوملا رثأ : لاقف . ىساوملا 7 هبهذت : اولاقف ؟ هبهذي ام « حيبق
 : ةروثلا هل تلعج نم لوأ وهف : لاق ةروثلا

 . ثيدح نم هنسحأ ام : ةبيش ىبأ نب ركب وبأ لاق مث

 هّللاو « سابع نبا ىلع بئاسلا نب ءاطع ماهوأ نم هلعلو « ًادج بيرغ ركنم وه لب : تلق
 تاياورك « مهفحص ىف دجوي امم « باتكلا لهأ نع ةاقلتم اهنأ تاقايسلا هذه لثم ىف برقألاو . ملعأ

 دباوألا نم « ليئارسإ ىنب رابخأ نم ةمألا هذه ىلإ القن اميف  ىلاعت هللا امهحماس - بهوو بعك
 نع «هناحبس « هللا انانغأ دقو . خسنو لدبو فرح امو « نكي مل امو ناك امم « بئاجعلاو بئارغلاو
 . ةنملاو دمحلا هّللو « غلبأو حضوأو عفنأو هنم حصأ وه ام كلذ

 SS وه : برعلا مالك ىف حرصلا لصأ
 بابسأ . بابسألا غلبأ يّلعُل احرص يل نبا : ناماه هريزول لاق هنأ - هللا هنعل - نوعرف نع ًارابخإ
 « ءانبلا ىلاع نميلا ىف رصق :حرصلاو . [ ”9 ۳١ ٠ : رفاغ ] ةيآلا 4 ىسوم هَّلِإ لإ َعلْطَأَف تاومّسلا
 نصح : درامو . هسيلمت ءانبلا ديرتو . جاجز :ىأ «ريراوق نم طسلمأ امكحم ءانب ىنبملا : ىأ درمملاو

 . لدنحجلا ةمودب

 اهيريل ؛ ةكلملا هذهل جاجز نم افينم اميظع ارصق ذختا « مالسلا هيلع « ناميلس نأ ضرغلاو
 تداقنا هرمأ ىف ترصبتو « هيف وه ام ةلالجو « ىلاعت « هّللا هاتآ ام تأر املف « هنكمتو هناطلس ةمظع
 ينإ بر :  تلاقو « لجو زع « هلل تملسأف « ميظع كلمو « ميرك ىبن هنأ تفرعو « هللا رمأل

 تملسأو ل «هّللا نود نم 27 سمشلا اهموقو اهتدابعو اهكرشو اهرفك نم فلس اجب : ىأ (يسفن تملظ

 ىذلا « هل كيرش ال « هدحو (” هلل هتدابع ىف ناميلس نيدل ةعباتم : ىأ « نيِمَلاعْلا بر هلل ناميلس عم

 . ًاريدقت هردقف ءىش لك قلخ

o20 بمس 

 ي۵ نرمصتخي ناقيرف مه اَذإَ هللا اودبعا نأ احلاص مهاخأ دومت ىلإ اتلسرأ دقلو »
 اراق جج َنوُمَحرُيْمُكَلَل هللا نورس الو ةّنسحلا َلبق ةئيسلاب نوأجعتست مل موق اي لاق
 .4 69 نفت موف متنأ لب هللا دنع مكر ئاط لاق كعم نمبو كب انريطا

 «مهيلإ هّللا هثعب نيح « مالسلا هيلع ٠ حلاص اهيبن عم اهرمأ نم ناك امو دومث نع ىلاعت ربخي

 - رفاكو نمؤم : دهاجم لاق - «نومصتخي ناقيرف مه اذإف) هل كيرش ال هدو هللا ةدابع ىلإ مهاعدف

 لسم احلاص نأ نوما مهنم مآ نمل اوقعضتسا نيذلل هموق نم اوربكتسا نيد الملا لاق : ىلاعت هلوقك
 .[ :V1 Yo فارعألا] 4 نوٌرفاك هب متتمآ يذّاب اإ اوربُكتسا نيا لاق نوئمؤم هب لسرأ امب اإ اولا هير نم

 )١( أ ىف (0) . « هبهذي » :أ ءف ىف : ١ رداونلا » : أ ىف (۳) . « ىساوملا «

 ) )5سمشلل » : ف ىف (9) . « هللا رماوأل » : أ ىف « .

 )( هللا ةدابع ىف » : ف ىف « .



 OTA تايآلا هلا ةرونشب ناسا ١ aa a 2 واقر

 نوبلطت الو « باذعلا روضحب نوعدت مل : ىأ« 4 ةَنسَحْا لبق ةئيسلاب نولجعتست مل موق اي لاق )
 : ىأ 4 كعم نمبو كب انريْطا اولاق . نومحرت مُكّلعَ هللا نورفغتست الول : لاق اذهلو ؟ هتمحر هّللا نم

 رد ميت ادا بيع اال CMG US SA شسارجوو انور ىلع جام

 . هباحصأو حلاص لبق نم اذه : لاق الإ

 ةتسحلا مهتءاج اَذِإَف : نوعرف موق نع ًارابخإ ىلاعت لاق امك اذهو . مهب اومءاشت : دهاجم لاق
 . [ ١١١ : فارعألا ] هللا دنع مُهرئاط الإ لأ عم نمو ئمومب اوري ةَ مهبصت نإو هذه ان اولا

 ْنَم لك لف كدنع نم هذه اووي ةتيس مهبصت نإو هللا دنع نم هذه اووي ةنسح مهبصت نإو ) : ىلاعت لاقو

 اهءاج ذإ ةيرقلا لهأ نع (ربخم لاقو . () هردقو هللا ءاضقب : ىأ [ ۷۸ : ءاسنلا ] 4 هللا دنع
 « مكعم مکرئاط اولا . ا ا ب تسلا تاس ايس لول كيا نا رلقر :نولسرملا
 مكيزاجي هّللا : ىأ هللا دنع مكرئاط لاق كَعم نمبو كب اتريطا :  ءالؤه لاقو . [ ۱۹۰ 18:سي]

 . ةيصعملاو ةعاطلاب نولتبت : ةداتق لاق  نونتفت موق متنأ لب كلذ ىلع
 لالضلا نم هيف متنأ اميف نوجردتست : ىأ (نونتفت » : هلوقب دارملا نأ رهاظلاو

 اومساقت اوُاَف 6 نوحلصي الو ضرألا يف تودسفي طهر ةعست ةنيدملا يف ناكو )ف
o 0 

 نيا انيجنأو 9 ل

 .4 9 َنوُقَتي اوناكو اونمآ

 بيذكتو رفكلاو ةلالضلا ىلإ مهموق ةاعد اوناك نيذلا ¢ مهسوؤرو دومث ةاغط نع ىلاعت ربخي

 اليل هلهأ ىف هوتيبي نأب « ًاضيأ حلاص لتقب اومهو « ةقانلا اورقع مهنأ ىلإ لاحلا مهب لآو « حلاص

 اميف نوقداصل مهنإو « هرمأ نم ءىشب اوملع ام مهنإ : هيبرقأ نم هئايلوأل اولوقي مث « ةليغ هولتقيف

 «دومث ةنيدم : ىأ 4ةَنيِدَمْلا يف ناكو ل : يلاكت لاقف« كلذ 3 مل مهنأ نم « هب ورا

 ؟ دومث رمأ ىلع ءالؤه بلغ امنإو ( نوحلصي الو ضرألا يف تودسقي < رفن ةعست : ىأ « طهر ةعست ل

 .مهءاسؤرو مهيف ءاربك اوناك مهنأل

 نع كلذ ردص نيذلا : ىأ « ةقانلا اورقع نيذلا مه ءالؤه : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق

 < ميعدو + ىمعد : ةعستلا ءالؤه ءامسأ ناك : سابع نبا نع + كلام ىبأ نع + ىدسلا لاقو

 )١( هئاضقو هللا ردقب 2 : أ « ف ىف «< .



 و ع | س اا لهل ووش نالا غ ا

 ىذلا : ىأ 3 ةقانلا رقاع فلاس نب رادقو 4 عطسمو ' 3 ارو باوصو ¢ بادو 34 ميرهو 4 امرهو

 ذإ 8: ىلاعت لاقو ء 119 : رمقلا ] 4 رقعف ىطاعتف مهبحاص اوداتف ل: ىلاعت هّللا لاق . هديب كلذ رشاب

 . [ ١١ : سمشلا ] 4 اهاقشأ ثعبنا

 - حابر ىبأ نبا وه  ءاطع تعمس ¢ ,ىناعنصلا ةعيبر نب ىيحي انأبنأ : قازرلا دبع لاقو

 ,2).هاردلا نوضرقي اوناك : لاق «نوحلصي الو ضرألا يف نودسفي طهر ةعست ةنيدملا يف تاكو) : لوقي

 . نولماعتي برعلا ناك امك « ًاددع اهب نولماعتي اوناك مهنأكو « اهنم نوذخأي اوناك مهنأ : ىنعي

 قرولاو بهذلا عْطَق : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع « ديعس نب ىيحي نع « كلام مامإلا لاقو
 ١ ضرألا ىف داسفلا نم

 نیلا ةكسا رك نع قيد هلك هللا :لوسر نأ 4 -ةريغو ةواذ يآ هور ىدلا ت كيدا قو

 ١ سأب نم الإ مهنيب ةزئاجلا

 نوردقي قيرط لكب ضرألا ىف داسفإلا مهتافص نم ناك « ةقسفلا ةرفكلا ءالؤه نأ ضرغلاو

 . كلذ ريغو ةمكآلا ءالؤه هركذ ام اهنمف ءاهيلع

 هيلع « حلاص هّللا ىبن لتق ىلع اوعيابتو اوفلاحت : ىأ 4 هلهأو هنتيبنل هللاب اومساقت اولاَق 8: هلوقو
 . مهيلع ةرئادلا لعجو « هللا مهداكف .ةليغ اليل هيقل نم « مالسلا

 . نيعمجأ مهموقو اوكله ىتح هيلإ اولصي ملف « هكاله ىلع «؟) اوفلاحتو اومساقت : دهاجم لاق

 حلاص ىلإ قيناعم مه امنیب مهنأ انل ركذو ¢ هولتقيف اليل هوذخأي نأ ىلع اوقفاوت : ةدأتق لاقو

 . مهتدمهأف ةرخص مهيلع هللا ثعب ذإ « هب اوكتفيل

 احلاص تين : اهورقع نيح اولاق«ةقانلا اورقع نيذلا مه: سابع نبا نع« ىفوعلا لاقو
 . ملع هب انل امو « ًائيش اذه نم اندهش ام : حلاص ءايلوأل لوقن مث « مهلتقنف هموقو («*)[هلهأو]

 ناك نإف « اح اص لتقنلف مّلَه : ةقانلا اورقع ام دعب ةعستلا ءالؤه لاق : قاحسإ نب دمحم لاقو
 ةكئالملا مهتغمدف « هلهأ ىف هوتيبيل اليل هوتأف ! هتقانب هانقحلا دق انك بذاك ناك نإو « انلبق هانلجع ًاقداص

 اوخضر دق نيخدشنم مهودجوف « حلاص لزم ا مهباحصأ ىلع اوؤطبأ املف « ةراجحلاب

 ¢ حالسلا اوسبلو ‹« هنود هتريشع تماقف <« هب اومه مث ¢ مهتلتق تنأ 1 حلاصل اولاقف «ةراجحلاب

 الف ًاقداص ناك نإف « ثالث ىف مكب لزان باذعلا نأ مكدعو دقو « ًادبأ هنولتقت ال هّللاو : مهل اولاقو

 . كلت مهتليل مهنع اوفرصناف . نوديرت ام ءارو نم متنأف ًابذاك ناك نإو ١ ًابضغ مكيلع مكبر اوديزت

 )١( قازرلا دبع ريسفت )۲/ 07١ .

 . ( 578 /۲) أطوملا ()

 . (*9) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 )٤( أ نم ةدايز (5) . 4 اوفلاحت » : ف ىف .



 GAO 0 كايكلا» نمفلا E تسع تسب a يب

î 

 مايا الث مكراد يف اوعتمت :  حلاص مهل لاقو ةقانلا اورقع امل : متاح ىبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 غرفن نحنف « مايأ ة ةثالث ىلإ انم غرفي هنأ حلاص معز : اولاق ,[18 : دوه] 6 بوذكم ريغ دعو كلذ

 ىلإ اوجرخف « هيف ىلصي كانه بعش دنع رجحلا ىف دجسم حلاصل ناكو . ثالث لبق هلهأو هنم

 ١ هلهأ ىلإ هنم انغرف اذإ انعجر مث «١2)هانلتق ىلصي ءاج اذإ : اولاقف « اليل كانه راغ : ىأ «فهك

 تقبطناف 29 ارودابتف مهخدشت نأ اوشخف « مهلايح بضهلا نم ةرخص هللا ثعبف . مهنم انغرفف

 بذعف . مهموقب لعف ام نوردي الو . مه نيأ مهموق ىردي الف « راغلا كلذ ىف مهو ةرخصلا مهيلع

 ارکم اًنركمو اركم اوركمو :٠ أرق مث ١ هعم نمو ًاح اص هللا ىجنأو . انهه ءالؤهو « انهه ءالؤه هللا
 ga لا عة خول قا عع" هن ا“ كه ع. و و رفا ذولا اهلا ع ول اا ها

 : ىأ 4 ةيِواَخ مهتويب كلتف . نيعمجأ مهموَقو مهانرمد انأ مهركم ةبقاع ناك فيك رظناَف نورعشي ال مهو

 .( نوقتي اوناكو اونمآ نيا انجب . نومّلعَي موق ةيآل كلذ يف نإ اومّلظ امب  دحأ اهيف سيل ةغراف

 ةوهش لاجرلا نوتأتل مكنئأ ع9 نورصبت متنأو ةشحاقلا نوتأتأ هموقل لاق ذإ اًطوُلو ل

 طول لآ اوجرخأ اولاق نأ الإ هموق باوج ناك اَمَف 62 نوُلهجت موق متنأ لب ءاستلا نود نم
 5 0 صم يي هم يش - و 2 ا مرته د 0 £ مو

 9 نيرباغلا نم اهانردق و هتأرما الإ هلهأو هانيجأف ©9 َنورّهطتي سانأ مِهّنِإ مكتيرق نم

 .4 ۵ نيرذنملا رطم ءاسف ارطَم مهيَلَع انرطمأو

 ةشحافلا مهلعف ىف « مهب هللا ةمقن هموق رذنأ هنأ « مالسلا هيلع « طول هدبع نع ىلاعت ربخي

 « ةميظع ةشحاف ,كلذو « ثانإلا نود روكذلا نايتإ ىهو < مدآ ىنب نم دحأ اهيلإ مهقبسي مل ىتلا

 یری : ىأ (تورصبت متنأو ةشحافلا نوتأتأ » : «9لاق  ءاسنلاب ءاسنلاو « لاجرلاب لاجرلا ىنغتسا
 موق متأ لب ءاسنلا نود نم ةوَهش لاجرلا نول مكنأ ) ؟ ركتلا مكيدان ىف نوتأتو « اضعب مكضعب

 نم ناركذلا نوتأتأ : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك « اعرش الو آعبط ال اثيش نوفرعت ال : ىأ «نولهجت
 امف 8. [155 156 : ءارعشلا] 4 نوداع موق متنا لب مكجاوزَأ نم مكبر مک مكل قل ام نورذتو َنيِمَلاعلا

 لعف نم (47 نوجرحتي : ىأ 4 نورهّطعي سانأ مهّنِإ مكتيرق نم طول لآ اوجرخأ اولاق نأ لإ هموَق باوَج ناک

 م دوال وا ال مهنإل کر نين نما هوجرخاف مكعينص ىلع مكرارقإ نمو « هنولعفت ام

 هلهأو هانيحنأف» : ىلاعت هللا لاق « اهلاثمأ نيرفاكللو مهيلع هللا رمدف « كلذ ىلع اومزعف . مكدالب ىف

 ىلعو « مهنيد ىلع مهل ًاءدر تناك اهنأل ؛ اهموق عم نيكلاهلا نم : ىأ «نيرباغْلا نم اهانردق هتأرما لإ

 اهنأ ال « مهيلإ اوتأيل « طول نافيض ىلع اهموق لدت 20 تناكف « ةحيبقلا مهلاعفأب اهاضر ىف مهتقيرط

 . «9 اهل ةمارك ال © ايك هللا ىبنل ةمركت () شحاوفلا لعفت تناك

 ص

 )١( اوردابف » : أ « ف ىف (0) . ه هانلقف » : ! ءاف ىف ٤ . ) )۳نوجرخي » : أ ىف (5) . « لاقف » : ف ىف ٩ .

 )٥( تناكو » : ف یف «© . )١( همالسو هيلع هللا تاولص » : ف ىف (۷) . « ةشحافلا » : أ ىف « .

 ) )۸«اهب » : أ ىف .



 و 1( 4 60) ةاتالا للا ةزونم تب داملا رجا

 نم ىه امو كبر دنع ةموسم دوضنم ليجس نم ةراجح : ىل ارم مهيلع انرطمأو ) : هلوقو

 لإ لصوو « ةجحلا مهيلع تماق نيذلا : ىأ (نيرذنملا رطم ءاسف 9 : لاق اذهلو ؛ ديعبب نيملاظلا

 .: مهنيب نم هجارخإب اومهو .هوبذكو لوسرلا اوفلاخف <« راذنإلا

e 0 يَ ه ۹ ىع o 

eSقلخ نمأ 9  

 ل ل
 ىتلا معنلا نم « هدابع ىلع همعن ىلع : ىأ 4هلل دمحلا :٠ لوقي نأ لهي هلوسر ًارمآ ىلاعت لوقي
 دابع ىلع مّلسي نأو « ىنسحلا ءامسألاو ىلعلا تافصلا نم هب فصتا ام ىلعو . ىصحت الو دعت ال
 اذكه « مالسلاو ةالصلا هللا نم مهيلع « ماركلا هؤايبنأو هلسر مهو « مهراتخاو مهافطصا نيذلا هللا
 : لاق « ,ءايبنألا مه : ىفطصا نيذلا هدابعب دارملا نإ : هريغو < ملسأ نب كير ني قمحولا بيع لاق
 بر هلل دمحلاو . نيلسرملا ىلع مالسو . َنوُفصَي امع ةّرعْلا بر كبر ناحبس» : ىلاعت ر

 . Û VAY] -_ °1۸ : تافاصلا ] «نيمّلاعلا

 ىورو « نيعمجأ مهنع () [ هللا ] ىضرو ويي دمحم باحصأ مه : ىدسلاو « ىروثلا لاقو
 . سابع نبا نع هوحن

 ‹ ىرحألاو ىلوألا قيرطب ءايبنألاف « ىفطصا نيذلا هللا دابع نم اوناك اذإ مهنإف « ةافانم الو
 رصنلاو ةاجنلا نم هئايلوأب لعف ام ١ مهل ركذ ام دعب هعبتا نمو هلوسر رمأ ىلاعت هللا نأ دصقلاو
 نأو « هلاعفأ "9 عيمج ىلع هودمحي نأ « رهقلاو لاكنلاو ىزخلا نم هئادعأب لحأ امو « دييأتلاو

 . رايخألا نيفطصملا هدابع ىلع اوملسي

 مكحلا انثدح « مانغ نب قلص انثدح « حيبص نب ةرامع نب دمحم انثدح : رازبلا ركب وبأ لاق دقو

 نيذْلا هداّبع ىلع مالسو طظ : سابع نبا نع « كلام ىبأ نع - هللا ءاش نإ  ىدسلا نع < « ريهُظ نبا

 + 9 مهنع هللا يضر هيل هللا مهافطضا + 4 دمحم باحصأ 2 لاق 4 ىفطصا

 « ىرخأ ةهلآ هللا عم مهتدابع ىف نيكرشملا ىلع راكنإ ماهفتسا :«نوُكِشي مريخ هللا : هلزقو

 تاومّسلا قّلَخ نّمأ : لاقف « هريغ نود ريبدتلاو قزرلاو قلخلاب درفنملا هنأ 2*) نيبي ىلاعت عرش مث
 ةرهازلا موجنلاو ةرينلا بكاوكلا نم اهيف لعج امو « اهئافصو اهعافتراب تاومسلا كلت : ىأ 4« ضرألاو

 « لوهسلاو راعوألاو لابجلا نم اهيف لعج امو « اهتفاثكو اهلافتساب ضرألاو « ةرئادلا كالفألاو
 فانصألا فالتخا ىلع ناويحلاو < 20 روحبلاو رامثلاو « عورزلاو راجشألاو « رافقلاو ىفايفلاو

 . كلذ ريغو ناولألاو لاكشألاو

 )١( مهل هركذ دعب » : ف ىف (0) . أ « ف نم ةدايز ٩ . ) )۳ليمج » : ف ىف ٩ .

 )5( مقرب رازبلا دنسم ) « )۲۲٤۳كورتم وهو « ريهظ نب مكحلا هيفو » : (۸۷ /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك «

 ) )5راحبلاو » : ف ىف (0) . « ىلاعت نيبي عرش » : ف ىف «



 )5١ ةيآلا : لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا تم ب م سسس___ ىلا ا يي

 نيتاسب : ىأ 4« قئ ئادح هب انتبنأف ل « دابعلل آقزر هلعج : ىأ 4 ءاَم ءامَسلا نم مك لزنأو :٠ هلوقو

 نوردقت اونوكت مل : ىأ 4 اھرجش اوتبنت نأ مُكَل ناک امال « یھب لكشو نسح رظنم : ىأ 4 ةجهب تاذإ

 نم هاوس ام نود « هب درفتملا كلذب لقتسملا « قزارلا قلاخلا كلذ ىلع ردقي امنإو « اهرجش تابنإ ىلع

 نئلو» : ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت لاق امك « نوكرشملا ءالؤه هب ) فرتعي امك « دادنألاو مانصألا

 ضرألا هب ايحأَف ءام ءامّسلا نم رَت نم مهتلأس نعلو طا ءا[ ۷ : فرخزلا ] 4 هللا ٌنلوقَيَل مهقلخ نم مهتلأس

 E ماقال در ىأ [ ۳ : توبكنعلا 1 هللا نلوقيل اهتوم دعب نم

 ةداعلاب درب نأ نحو ي امنإو « قزري الو قلخي ال هنأ نوفرتعي امن هريغ هعم نودبعي مه مث « هل كيرش

 مكل نيبت دقو .دبعي هللا عم هلإأ : ىأ «هللا عم هلأ : لاق اذهلو ؛ قزرلاو قلخلاب درفتملا وه نم

 قزارلا قلاخلا هنأ ًاضيأ هب () نوفرعي امم بل ىذ لكلو

 وهو . اذه لعف 7 [ هللا عم هلأ : ى 1 هلا عم هلا: هلوق ىنعم : لوقي نم نيرسفملا نمو

 N ا نولوقي مهنأ باوجلا ريدقت نأل ؛ لوألا ىنعم ىلإ عجري

 قلخي نمفأ » : لاق امك ؟ ريبدتلاو قلخلاب درفتملا لقتسملا وهو هريغ هعم نودبعت فيكف : لاقيف . هب

 ١۷[. : لحنلا ] 4قلخي ال نمك

 نمأ : هريدقت ١ [ اهلك ] تايآلا هذه ىف (نّمأ» :4 ضرألاو تاّوَمَسلا قّلخ نّمَأ :  انهه هلوقو
 ةوق ىف نأل ؛ رخآلا ركذي مل نإو قايسلا ىنعم اذه ؟ اهنم ءىش ىلع ردقي ال نمک ءايشألا هذه لعفي

 eS ريخدللا و : لاق دقو « كلذ ىلإ دشري ام مالكلا

 لاق اذكهو . ًاريظنو الدع هللا نولعجي : ىأ «نوُلدعي موق مه لب : ةيآلا رخآ ىف لاق مث

 نمأ : ىأ [8 :رمزلا 1 هر ةمحر وجريو ةرخآلا رذحي امئاقو ادجاس ليلا ءانآ تناق وه نم ] : ىلاعت

 اولوأ ركذتي مَنِ نوملعي ال نيدلاو نوملعي نيذّلا يوتسي له لق ل: لاق اذهلو ؟ كلذك سيل نمك اذكه وه

 نم مهبوُلُق ةيساقْلل ليوف هنر نم روث ىلع وهف مالسإلل ُهردص هللا حرش سَقَأ ل [ 4 : رمزلا ] 4 بابلآلا
 < اتبَسَك امب سقت لُك ىلع مئاق وه 0 نمفأ» : لاقو« [ 57 : رمزلا ] «نيبم لالض يف كعلوأ هللا ركذ

 ET مهتانكسو مهتاكرح « قلخلا لاعفأ ىلع ديهش وه نمأ : ىأ [ ۳۳ : دعرلا ]

 : لاق اذهلو ؟ اهودبع ىتلا مانصألا هذه نم رصبي الو عمسي الو ملعي ال وه نمك « هريقحو
 اهلك تاميركلا تايآلا هذه اذكهو «[ ۳۳ : دعرلا ] (مهومس لق ءاكرش هلل اولعجو »

O0~0 ~0 

 نيرحبلا نيب لعجو يساور اهل لعجو اراهنأ اهلالخ لعجو اراَرَق ضرألا لعج نما ظل

 . 4 90 َنوُمَلعي ال مهرتكأ لب هللا عم هلأ ازجاح

 .أ ٠ ف نم ةدايز( 5 « 5 . « نوفرتعي :  أ ‹ ف ىف (۲) . ٩ فرعي امك :  ف ىف )١(

 . هانتبثأ ام باوصلاو « « نمأ » : خسنلا عيمج ىف (۵)
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 فجرت الو اهلهأب كرحتتالو ديمت ال « ةتباث ةنكاس ةراق : ىأ 4 ارارَق ضرألا لعج نما : لوقي

 ًاطاسب ًاداهم هتمحرو هلضف نم اهلعج لب « ةايحلاو شيعلا اهيلع باط ال كلذك تناك ول اهنإف مهب

 .ءاَمّسلاَو اًرارَق ضرألا مكَل لعج يذلا هللا : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك « كرحتت الو لزلزتت ال ةتباث
 .[ "6 : رفاغ] «ءانب

 ام اهيف اهفرصو « اهلالخ ىف اهقشت ةبيطلا ةبذعلا راهنألا اهيف لعج : ىأ 4اراَهْنَأ اهلالخ لعجر )
 ىف هدابع حلاصم بسحب < ةلامشو ًابونجو ًابرغو ًاقرش اهريسو « كلذ نيبو راغصو رابك راهنأ نيب

 « هيلإ نوجاتحي ام بسحب مهقازرأ )مھل ريس < ضرألا ءاجرأ ىف مهأرذ ثيح مهراطقأو مهميلاقأ

 نيرحبلا نيب لعجو » ١ مكب ديمت الثل؛ اهتبثتو ضرألا ىسرت ةخماش ًالابج : ىأ 4 يساور اهل لعجو»
 دسفي الثل « طالتخالا نم اهعنمي ًاعنام : ىأ . ًازجاح ١( ةحلاملاو ةبذعلا هايملا نيب لعج : ىأ 4 ازجاح

 ا ا

 ناويحلا ىقست الالز ةبذع نوكت نأ :اهنم دوصقملاو . سانلا نيب ةيراجلا ةحراسلا راهنآلا هذه وه ولحلا

 دوصقملاو « بناج لك نم : راطقألاو ءاجرألاب ةطيحملا ىه ةحلاملا راحبلاو . اهنم رامثلاو تابنلاو

 جرم يذلا وهو» : ىلاعت لاق امك « اهحيرب ءاوهلا دسفي الئل < اجاجأ احلم اهؤام نوكي نأ :اهنم
 اذهلو ؛ [ ۳ : ا ا

 مزالتم امهالكو ؟ رخآلاو لوألا لوقلا 7 ىلع دبعي وأ ؟ اذه لعف : ىأ هللا عم هلأ : ل
 . هريغ مهتدابع ىف : ىف (نوملتي ال مهرکآ لب ٠) « حيحص

 ےل م رق اظل سس م

 هللا عم هلأ ضرألا َءاَقلَخ مكلعجيو ءوُسلا فشكيو هاعد اإ رْطضمْلا بيجي نما
r 

 مو د ان

 يف رضلا مكسم اذإو) : لاق امك  كواوشلا ةع وجرلا + دئادشلا دنع وعدملا وه هنأ ىلاعت هبني

  نورأجت هيف رضلا مكسم اذإ مث : ىلاعت لاقو « ۷ : ءارسإلا ] 4هاَّيإ الإ نوعدت نم لض رحبلا

 أجلي ال ىذلا وه نم : ىأ 4 هاعد اَذإ ٌرْطضمْلا بيجي نم : انهه لاق اذكهو . [ 5” : لحنلا ]

 'ج . هاوس نيرورضملا رض فشكي ال ىذلاو « هيلإ الإ رطضملا

 « ىمُيجهلا ةميمت ىبأ نع « ءاحلا دلاخ انثدح . بيهو انثدح « نافع انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 ىذلا « هدحو هللا ىلإ وعدأ ١ : لاق ؟ وعدت مالإ « هللا لوسراي : تلق : لاق ميجهلب نم لجر نع

 نإ ىذلاو « كيلع در هّتوعدف رفق ضرأب تّلَلضأ نإ ىذلاو ٠ كنع فشك هتوعدف رض كَسَم نإ
 يف ندهرت الو اها ا : لاق . ىنصوأ : تلق : لاق. « كل تبنأ هتوعدف ةنس كتباصأ

 . ىقتسملا ءانإ ىف كولد نم عرفت نأ ولو « كهجو هيلإ طسبنم تنو كاخأ ىقلت نأ ولو « فورعملا

 )١( أ ىف : ١ ف ىف (۳) . « ةحلملاو » : أ « ف ىف (5) . « مهيلإ ٠ اذه دعب وأ » : أ « .
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 نم رازإلا لابسإ نإف « رازإلا لابسإو كايإو . نيبعكلا ىلإف تيبأ نإف « قاسلا فصن ىلإ رزتاو
 . (9 « 0١ [ ةليخملا بحي ال  ىلاعتو كرابت هللا نإو ] «ةليخملا

 نب اعجب ادعم م داع EE نالا ا و را جو نم خا الا داور دقو

 را نع ی لا یت یک نع 0100 ی دبع ندع ديبع نبا وه - ي تدخلا ةعلع

eهيمدق ىلع اهبده عقو دقو « ةّلمشِب بّتحم وهو لور تا “  » 

 AN a E LA a اوسر أ ا

 كاخأ ىقلت نأ ولو « ائيش فورعملا نم نرقحت ال » : 0

 همتشت الف كيف ملعي اب كمتش ؤرما نإو « ىقتسملا ءانإ ىف كولد نم غرفت نأ ولو « طسبنم كهجوو

 ‹ ةّليخملا نم رازإلا لابسإ نإف« رازإلا لابسإو كايإو . هرزو هيلعو هرجأ كل نوكي هنإف « هيف ملعت اب
 و 2

 . (© اريعب الو ةاشالو « ادحأ هدعب تببس امف : لاق . « آدحأ ْنِبسَت الو « ةليخملا بحي ال هللا نإو

 . © هنم حلاص فرط امهدنعو « اقرط ثيدحلا اذهل ىئاسنلاو دواد وبأ ىور دقو

 نب رمع نع « حون نب ةدبع انثدح « ” مشاه نب ىلع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىل هللا عدا : هل 20 تلقف + ىتدوعي نمواظ ىلع: لخو لاق حلاص ىبأ نب هللا ديبع نع « جاجحلا

 . هاعد اذإ رطضملا بيجي هنإف « كسفنل عدا : لاقف. نمحرلا دبع ابأ اي

 نإف ىب مصتعا نم هنإ ىتزعب : لوقي هللا نإ : لوألا باتكلا ىف تأرق : هبنم نب بهو لاقو

 مل نمو . اجرخم كلذ نيب نم هل لعجأ 299 ىنإف « اهيف نمب ضرألاو « نهيف © نمو تاومسلا هتداك
 . هسفن ىلإ هلكأف « ءاوهلا ىف هلعجأف « ضرألا هيمدق تحت نم هب فسخأ )1١( ىنإف یب مصتعي

 فورعملا « ىروتيدلا دواد نب دمحم ركب وبأ هنع ىكح  لجر ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ركذو

 بكرف « ىنادبزلا دلب ىلإ قشمد نم ىل لغب ىلع ىراكأ تنك : 22١0 لجرلا اذه لاق  ىفوصلا یّقدلاب
 هذه ىف ذخ : ىل لاقف « ةكولسم ريغ قيرط ىلع « قيرطلا ضعب ىلع انررمف « لجر ةرم تاذ ىعم
 داوو رعو ناكم ىلإ انيهتناف اهانكلسف . برقأ ىه لب : لاقف « اهيف ىل ةربخ ال : تلقف . برقأ اهنإف
 هيلع عمجو « رمشتو لزنف . لزنأ ىتح لغبلا سأر كسمأ : ىل لاقف « ريثك ىلتق هيفو « قيمع

 اب لغبلا ذخ : تلقو هللا هتدشانف « ىنعبتو هيدي نيب نم تررفف « ىندصقو هعم انيكس لسو «هبايث
 هيدي نيب تملستساف « لبقي ملف ةبوقعلاو هللا هتفوخف . كلتق ديرأ امنإو « ىل وه : لاقف . هيلع

 جترأق ىلصأ تمقف .لجعو 227 [ لص ] : لاقف ؟ نيتعكر ىلصأ ىتح ىنكرتت نأ تيأر نإ : تلقو

 )١( ف نم ةدايز ٠ دنسملاو.أ .

 . (55/6) دنسملا (۲)

 . « هيبأ نع ىميجهلا » : أ ٠ ف « ه ىف (۳)

 )( دنسملا )٥/١۳( .

 . ( )۱۰٤۹  ٠١١۲ مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )٤۰۸٤( مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 )١( ماشه » : أ یف ٩ . )۷( لاق ۵ : أ ‹ ف یف ٩ . ) )۸(ىأ » :أىفو «« نأ » : ف ىف (4) | .؛«نمي١ : ف یف .

 )۱۰( ف یف : ١ لجرلاب » : ف ىف (۱۱) . « هنإف ٩ . )١1( ف نم ةدايز .
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 ىرجأف . غرفا .هيه : لوقي وهو ًاريحتم ًافقاو تيقبف « دحاو فرح هنم ىنرضحي ملف نآرقلا ىلع
 لبقأ دق سرافب انأ اذإف .4 ءوُسلا فشكيو هاعد اذإ رْطضملا بيجي نما :  ىلاعت هلوق ىناسل ىلع هللا

 سرافلاب تقلعتف « اعيرص رخف « هداؤف تأطخأ امف لجرلا اهب ىمرف « ةبرح هديبو ٠ ىداولا مف نم
 .ءوسلا فشكيو «هاعد اذإ رطضملا بيجي ىذلا 2١7 [ هللا ] لوسر انأ : لاقف ؟ تنأ نم هّللاب : تلقو
 . الاس تعجرو لمحلاو لغبلا تذخأف : لاق

 ىف نيملسملا اموي رافكلا مزه : تلاق < « ةيلجعلا دمحأ مأ نسحلا تنب ةمطاف » ةمجرت ىف ركذو

 ؟ كلام : داوجلل لاقف « ءاحلصلا نمو راسيلا ىوذ نم ناكو « هبحاصب ديج داوج فقوف « ةازغ
 ىلإ ىتّقولع لك تنأو رصقأ ال ىلامو : داوجلا هل لاقف . مويلا اذه لثل كدعأ تنك امنإ . كليو
 اذه دعب كفلعأ ال ىنأ هللا دهع ىلع كل : لاقف ؟ ليلقلا الإ 2) ىننومعطي الو ىننوملظيف ساوسلا
 ىف الإ كلذ دعب هفلعي ال ناكو « هبحاص ىجنو « كلذ دنع داوجلا ىرجف . ىرجح ىف الإ مويلا

 « هرمأ مورلا كلم غلبو ٠ كلذ هنم اوعمسيل هنودصقي اولعجو « سانلا نيب هرمأ رهتشاو . هرجح
 نم الجر هيلإ ثعبف « هدلب ىف هلصحيل لاتحاو . اهيف لجرلا اذه نوكي ة ةدلب 29 ماض ام : لاقف
 مث « قثوتسا ىتح « هموقو مالسإلا ىف هتين تنسح دق هنأ هل رهظأ هيلإ ىهتنا املف « هدنع نيدترملا

 ىلع ادعاستيل مورلا كلم ةهج نم رخآ اصخش دعاو دقو « لحاسلا بنج ىلع نايشمي اموي اجرخ
 اب امهينفكاف كب ىنعدحخ امنإ هنإ « مهللا : لاقو ءامسلا ىلإ هفرط عقر هاذخأيل هافنتكا املف «هرسأ
 و ا لجرلا عسروت# ااا او دامس جرحت لاق «تئش

 لاق امك. فلسل ًافلخو مهلبق نرقل ا تلغي قا « ضرألا ءاقلخ مكلعجيو» : ىلاعت هلوقو
 WY: E TE ن

 e ل + ةربلا 1 ةقيلح ضْأل يف عاج نإ ةكئالملل كليو لَو : ىلاعت
 ا SA a كر ةيآلا هذه اذكهو . هريرقت انمدق امك اضعب

 ةيرذ نم مهضعب لعجي ملو « دحاو تقو ىف مهلك مهدجوأل ءاش ولو . موق دعب ًاموقو «ليج
 مهضعب مهلعجي نأ ءاش ولو . بارت نم مدآ قلخ امك < نيعمجأ مهلك (*) مهقلخل ءاش ول لب «ضعب
 قيضت تناكف « دحاو تقو ىف عيمجلا ةافو نوكت ىتح ادحأ تيمي ال نكلو « 23 ضعب ةيرذ نم
 تضتقا نكلو .ضعبب مهضعب ررضتيو « مهباسكأو مهشياعم مهيلع قيضتو <« () ضرألا مهيلع
 < ضرألا ىف مهأرذيو « ةرثكلا ةياغ مهرثكي مث « ةدحاو سفن نم مهقلخي نأ هتردقو هتمكح
 كرابت كلذ ردق امك « ةيربلا غرفتو لجألا ىضقني ىتح < ممأ دعب امتأو « نورق دعب انورق مهلعجيو
 باتكلا غلب اذإ هلمع لماع لك ىفويو « ةمايقلا () ميقي مث « ادع مهذعو مهاصحأ امكو « ىلاعتو

 )١( ىنومعطي الو ىنوملظيف » : أ « ف ىف (0) . أ ‹ ف نم ةدايز «

 ) )9أ ءاف ىف : ١ ماظن ام «<

 . ( ؛ طوطخملا ١ 444/19) قشمد خيرات (5)

 . « اضعب مهضعب ةيرذ نم » : أ« ف ىف (5) . < مهلعجل » : أ ىف (0)
 . ٩ موي » : ف ىف (۸) . « مهيلع ضرألا قيضت » : ف ىف (۷)



 O Io روم سالا لا

 عم هلأ ضرألا ءاََلخ مكلعجيو ءوسلا فشكيو هاعد اذإ ٌرَطْضَمْلا بيجي نّمأ» : ىلاعت لاق اذهلو ؛ هلجأ

 م اليلَق ١ كلذ لعفب درفتملا وه هللا نأ ملع دقو < دْبعُي هللا عم هلإ وأ ٠ كلذ ىلع ردقي : ىأ جهلا

 . ميقتسملا طارصلا ىلإ مهيدهيو « قحلا ىلإ مهدشري اميف مهركذت لقأ ام : ىأ 4 (١)نورّكّذي

 عم هلإأ هتمحر يدي نيب ارشب حايرلا لسري نمو رحبلاو لا تامل يف مكيدهي نم 3

 .( 69 نوکر شي مَع هللا یّاعت هلا

 امك « ةيضرألاو ةيوامسلا لئالدلا نم قلخ امب : ىأ رحلوا تاَملَظ يف مكيدهي نمَأ : لوقي

 موجنلا مُكَل لعج يذلا وهو ل: ىلاعت لاقو«[ ١١ : لحنلا ] (نودتهي مه مجنلابو تامالعو ل : لاق

 .[ ةالإ ماعنألا ] ةيآلا (رْحَبْلاَو َربْلا تاملظ يف اهب اودتهتل

 هدابع هب ثيغي « رطم هيف ىذلا باحسلا ىدي نيب : ىأ  هتمحر يدي نيب ارشب حايرلا لسري نمو

 CN « نيطنقلا نيلزألا نيبدجلا

 0 يعم هدهد معو همس مم ©

 اوتاه لق هلا عم هَل ضرألاو ءاَمّسلا نَم مُكُقْرَرِي نمو هديعي ديعي مث قلخلا أدبي أطل

 . « ©2 َنيقداص محك نإ ٌمُكَتاهْرُي
 تإ : ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت لاق امك « هديعي مث قلخلا (۳ أدبي ,هناطلسو هتردقب ىذلا وه : ىأ

 مث قلَحْلا ادبي يذلا وهو :  لاقو «[ ١٠١ ۲ : : جوربلا ] « ديم ديعيو ئدبی وه ِهّنإ . ديدشل كبر شطب

 :IV مورلا ] ( هيلع نوهأ وهو هديعي

 امك «ضرألا تاكرب نم تبنيو« ءامسلا رطم نم لزني امب : ىأ « ضرألاو ء ءامسلا نم مكفزري نمو
 يف جلي ام ملعي ) : لاقو «[ ١ ۰ ١١ : قراطلا ] 4عدّصلا تاذ ضرألاو . عجرلا تاذ ءاَمّسلاَو ل: لاق

 لزني «ىلاعتو كرابت٬ وهف« [ ٤ : ديدحلا ] 4 اهيف جرعي امو ءامسلا نم لزني امو اهنم جرخي امو ضرألا

 ريغو « ريهازألاو رامثلاو عورزلا عاونأ ١ [ اهنم ] هب جرخي مث 5 ٍ,ضرألا يف هنكسيف ًاكرابم 5

 اذهلو ؛ [ 05 : . هط ] «ئهنلا يلوأل تايآل كلذ يف نإ مكماعنأ اوعراو اولك ل < ىتش ناولأ نم

 ام ةحص ىلع ¢ مكتاهرب اوثاه لق » ؟ دبعي : : رخآلا لوقلا ىلعو . اذه لعف :ىأ 4 هللا عم هَل - لاق
 لو مهل ةجح ال هنأ ملع دقو « , كلذ ىف (نیقداص مسك نإ 2 ىرخأ ةهلآ ةدابع نم (5 هنوعذت

 حلقي ال ِهّنِإ هبر دنع هباسح اَمّنِإَف هب هَل ناهرب ال رخآ الإ هللا عم عدي نمو : (0) [هللا] لاق امك «ناهرب

 . 1١17[ : نونمؤملا] (نورفاكلا
 س0 ج2

 لب ع نوثعبي نايأ نورعشي امو هلا الإ بيغْلا ضرألاو تاَومّسلا يف نم ِمَلعي ال لق »

5 

 )١( أ ء« ف ىف : ١ماتذكرون ٩ . ) )۲ف نم ةدایر () . «أدب » :1 ف یف -

 )2( هنوعدي نم » : أ ىف ٩ . ) )0أ نم ةدايز .



 ¥1۰ (55 « 564) ناتيآلا: لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 .4 © َدوُمَع اهْنَم مه لب اهتم كش يف مه لب ةرخآلا يف مهملع كرأدا
 تاومسلا لهأ نم دحأ مّلعيال هنأ: قلخلا عيمجل ًاملعم لوقي نأ هَ هلوسر ًارمآ ىلاعت لوقي

 هنإف« لجو زع « هللا الإ كلذ دحأ ملعي ال:ىأ« عطقنم ء ءانثتسا هلا الإ ظ : هلوقو . بيغلا ضرألاو
 ةيآلا «وه لإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو إل: لاق امك« هل كيرش الع هلحو كلذب درفنملا

 ام سمت يرد امو ماَحرألا يف ام مّلعيو ثلا لزتيو ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ ) :لاقو ااا

 اذه ىف تايآلاو Yt] : نامقل ] ريبخ ميلع هللا نإ تومَت ضرأ يأب سفن يردت امو ادغ بسكت

 . ةريثك

 ضرألاو تاومسلا ىف نونكاسلا قئالخلا رعشي امو : ىأ 4(وُعَبي ناَيَأ نورعشي امو : هلوقو
 :ىأ « [41١/:فارعألا] 4 ةتغب الإ مكيتأت ال ضرألاو تاومّسلا يف تلقت : لاق امك « ةعاسلا تقوب
 . ضرألاو تاومسلا لهأ ىلع اهملع لقث

 نب دواد نع « ىزارلا رفعج ت وبآ اخ + دعما قب قلغ اقدح ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 - ملعي هنأ معز نم : تلاق « اهنع هللا ىضر « ةشئاع نع « قورسم نع <« « ىبعشلا نع « دنه ىبأ
 يف نم ملعي أل : لوقي ىلاعت هللا نال ؛ ةيرفلا هّللا ىلع مظعأ دقف دغ ىف نوكي ام - اک ىبنل ىنعي

 . 20 مهّللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا

 ىدتهي اهلعجو « ءامسلل ةنيز اهلعج : 7 تالصخ ثالثل موجنلا هذه هّللا لعج امنإ : ةداتق لاقو
 « هظح أطخأو « هيأرب لاق دقف كلذ ريغ اهيف ىطاعت نمف « 20[ نيطايشلل ] اموجر اهلعجو « اهب

 ااا اولا ا ايس الرا ا
 . اذكو اذك ناك « اذكو اذك مجنب رفاس نمو . اذكو اذك ناك « اذكو اذك مجنب سرعأ نم ةناهك
 « دوسألاو رمحألا هب دلوي الإ مجن نم ام ىرمعلو . اذكو اذك ناك < اذكو اذك مجنب دلو نمو
 !بيغلا نم ءىشب ريطلا اذهو ةبادلا هذهو مجنلا اذه مّلع امو « ميمدلاو نسحلاو « ليوطلاو ريصقلاو
 . نوثعبي نايأ نورعشي امو « هّللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا ىف نم ملعي ال هنأ : هللا ىضقو

 مهملع «)كرادا لب : هلوقو ٠ حيحص نيتم ليلج مالك وهو < اورج هلع تابع ىبأ نبا هاور
 . اهتقو ةفرعم نع زجعو مهملع ىهتنا : ىل 4 اهن كش يف مه لب ةرخآلا يف

 نأ :ملسمل حيحصلا ىف امك« كلذ ىف مهملع ىواست: ىأ « مهملع 29 كردأ لب : نورخآ أرقو
 e EG ةعاسلا تقو نع هلأس دقو - ليربحل لاق ةَ هللا لوسر
 . لئاسلاو لوؤسملا ملع كلذ كرد نع زجعلا ىف ىف ىواست :ىأ

 )١( تاوَمّسلا يف نم ملعب أل لق © : ةيآلا هذه لدب © اَدَغ بست ادام سفن يردت امو 9 : ىلاعت هلوق دهاشلا امهيف نكل نيحيحصلا ىف هلصأ © .

 ) )0:أ « ف یف (6) . أ « ف نم ةدايز (9) . « لاصخ » : أ ‹ ف ىف ١» .هدقف

 ) )0كرادا » : أ ىف (0) . « كردأ » : أ ىف « .

 7 (۸) مقرب ملسم حيحص (۷)



 /51  ٠١( ) تايآلا: لمنلا ةروس - سداسلا ءزجلا ۲۰۸

 . باغ : ىأ ةرخآلا يف مهملع كذا لب ط : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 مهل 29 ذفني مل : لوقي « مهبر ("مّلهجي : ىنعي (ةرخآلا يف مهملع )١( كرادا لب ل : ةداتق لاقو

 . لوق اذه « ملع ةرخآلا ىلإ

 « « ةرخآلا ىف مهملع كردأ لب » : سابع نبا نع < « ىناسارخلا ءاطع نع « جيَرج نبا لاقو

 ةمايقلا موي لمكيو كردي امنإ مهملع نأ : ىدسلاو « ىناسارخلا ءاطع لاق هبو « ملعلا عفني مل نيح

 ,لالض يف مْويْلا نوملاّظلا نكل اننوتأي موي رصْبأو مهب عمسأ : ىلاعت لاق امك ‹ كلذ مهعفني ال ثيح

A a 

 : لاق ‹ « مهملع كردأ لب » : أرقي ناك هنأ نسحلا نع « ديبع نب ورمع نع « نايفس لاقو

 ا ا

 : ىلاعت لاق امك « نورفاكلا دارملاو «٠ سنجلا ىلع دئاع 4 اهتم كش يف مه لب :

lS 

 فهکلا] :٤۸ [ ىف نوكاش : ىأ (اهنم كش يف مه لب : انهه لاق اذكهو . 24 مكنم نورفاكلا : ىأ
 اهعوقوو اهدوجو ٠ اهنأشو اهرمأ ىف ريبك لهجو ةيامع ىف : ىأ « نومع اهنم مه لب .

 نحن اذه اندعو دقن ©9 نوُجرخُمَ نأ ناب ابار انك اذ ارفع نيدلا لقول

 مس مس سل ساس

 ةبقاع ناك فيك اورظناَف ضْرَألا يف اوريس لق 9 ۸( << نيلوألا ريطاسأ الإ اذه ْنِإ لبق نم انؤابآو

 .4 © توركمي امم قيض يف نكت الو مِهيَلَع نزحت الو ® َنيمرجُمْلا
 SS نيكرشملا نم ثعبلا ىركنم نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نحن اذهب عمسن انلز ام : ىأ لبق نم اتؤابآو نحن اذه اندعو دق: لا

 . ًاعوقو الو ةقيقح ةقيقح هل ىرن الو « انؤابآو

 «نيلوألا ريطاسأ ًالإط «نادبألا ةداعإب دعولا اذه ام : نونعي : 4 نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ: مهلوقو
SSهللا لاك  

 ES E يروج OR E نال ل را

 لدف « نينمؤملا نم مهعبتا نمو ماركلا هّلسر مهنيب نم هللا ىجنو « هلاكنو هباذعو هللا مّقن مهب تلح

 امب نيبذكملا : ىأ 4« مهيلع نزحت الو : هيلع همالسو هللا تاولص < ها لاق مث

 : ىأ 4 نوركمي اًمَم قيض يف نكت الو تارسح مهيلع كسفن بهذتو مهيلع فسأت الو « هب تئج

 )١( أ ىف : ١ ف ىف (۳) . « مهلهجب » : | ىف (۲) . « كردأ :  مدقتي ٩ . ) )6مهنم » :أ ‹ ف ىف ٤ .

 )0( «ذخأ » : أ ىفو « 4 هذخأي » : ف ىف . )١( مهبتك » : آ یف 4 .



 ۲۰۹ ۷١( -ا١) تايآلا :لمنلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ىف هدناعو هفلاخ نم ىلع فايد ريظمف 4 كرصانو كديؤم هللا نإف 4 هب تئج ام درو كديك ىف

 .٠ براغملاو قراشملا

 ضعب مکر فدر نوکی نأ ئَسع لق 60 نيقداص مشنك نإ دعولا اذه تم نولوقيو ل

 إو © CD) نوركشي ال مهرتكأ نكلو ساّنلا ىلع لضف وذل كبر إو © نولجعتست يذلا

 ا ل ل

 دولوقيد) : كلذ عوقو مهداعبتساو ةمايقلا موي نع مهلاؤس ىف« نيكرشملا نع ًاربخم 0
 ضعب مُكَل فدر نوكي نأ ئسع) دمحماي 4لق» : مهل ابيجم هللا لاق 4نيقداص منك نإ دعولا اذه ئتم

 ىذلا ضعب مكل برقي نأ : وأ برق نوكي نأ سابع نبا لاق ] .4 نولجعتست يذلا

 + دلارو ةا ع انا ل اعر كاشلا + دماجم لاك 0 دكه :0)[ةؤلجعشت

 لاقو « [ 6١ : ءارسإلا ] « اًيِرَق نوُكَي نأ ئسع قوه يتم نولوقيو 9 : ىلاعت هلوقب دارملا وه اذهو
 .[ 6: : توبكنعلا ] (نيرفاكْلاب ةطيحُمَل منهج ّنإو باَذَعْلاب كَتوُلِجعَتسُي 9 : ىلاعت

 لاق امك « « مكل لجع ١ ىنعم نمض هنأل ؛ ( مک فور : هلوق ىف « ماللا » تلخد امنإو

 . مكل لجع : 4 مكل فدر نوكي نأ ئسع» : هنع ةياور ىف دهاجم

 هملظ عم مهيلع هّمعن هغابسإ ىف : ىأ 4 سالا ىَلَع لضف وذل كبر إو : ىلاعت هللا لاق مث
 مهرودص نكت ام معي كير إو « مهنم ليلقلا الإ كلذ ىلع هنوركشي ال كلذ عم مهو . مهسفنأل
 رهج نمو لوقا رسا نم مكس ءاوس )ل رهاوظلا ملعي امك « رئامضلاو رئارسلا ملعي : ىأ ( نونلعي امو
 امو نورسي ام معي مهباي نوشغتسي نيح الأ ) :lV ا 1٠] :دعرلا] (هب

 ه : دوه 14 نونلعي

 نع باغ ام وهو  ةداهشلاو بيغلا ملاع هنأو « ضرألاو تاومسلا بيغ ملاع هنأب ىلاعت ربخأ مث

 يف «ءىش نم امو : ىنعي : سابع نبا لاق 4 ضرألاو ءاَمّسلا يف ةب ةيئاغ نم امو :لاقف - هودهاش امو دابعلا
 نإ ضرألاو ءامسلا يف ام مّلعي هللا نأ ملعت ملأ ): 0 هلوقك اذهو (نيبم باتك يف الإ ضرألاو ءاَمّسلا

 [ :۷١ جلا ] ريس هلل ىلع كلذ نإ باتك يف كلذ
 ىذه هنو 09 َنوْفلَتَحَي هيف مه يذلا رتَكَأ ليئارسإ ينب ىَلَع صقي نآرقلا اذه نإ ف

 00 هسا مرعب ربا مو 42 مو ماعم هر 2 هد همم مداه ل0 ه5 مهي ايمو هم

 هللا ىلع لكوتف ©۵ ميلعلا زيزعلا وهو همكحب مهنيب يضقي كبر نإ ©9 نينمؤملل ةمحرو

 )١( ف نم ةدايز « ١ . ) )۲ف ىف : ١ هدنعو «



 AEE VY O فايآلا لمتلا روض gl وقنا عطيت يح كى ا و

 (2نيربدم اوّلو اذإ ءاعدلا مصلا عمست الو ئتوملا عمست ال كَّنِإ 79 نيبملا قحلا ىلع كن

 . 4 © نوملسم مهف انتايآب نمؤي نم الإ عمست نإ مهتلالض نع يمعلا يداهب تن امو

 صقي هنأ : ٠ ناقرفلاو تانيبلاو ىدهلا نم هيلع لمتشا امو « زيزعلا هباتك نع اربخم ىلاعت لوقي

 ىسيع ىف مهفالتخاك « (نوفلتخی هيف مه يذلا َرْتكَأ ل ليجنإلاو ةراوتلا ةلمح مهو - ليئارسإ ىنب ىلع

 قحلا طسولا لوقلاب نآرقلا ) [ مهيلإ ] ءاجف « اوّلَغ ىراصنلاو « اورتفا دوهيلاف « هيف مهنيابتو

 لاق امك« مالسلاو ةالصلا ©) [ لضفأ ] هيلع« ماركلا ةلسزو هئايبنأو هللا دابع نم دبع هنأ :لدعلا

 "ا ميرم ] 4 نورتمي هيف يذلا حلا لوَق ميرم نبا ىسيع كلذ $: ىلاعت

 5 تايلمعلا ىف مهل ةمحرو « نينمؤملا بولقل ىده : ىأ «نينمؤملل ةمحرو ىدهل هنإو »: هلوقو

 « ميلعْلا ل« هماقتنا ىف «زيزعْلا وهو همكحب » ةمايقلا موي: ىأ ( مهتيب يضقي كبر نإ : لاق مث
 . مهلاوقأو هدابع لاعفأب

 ىلع تنأ : ىأ (نيبملا َقَحْلا ىلع َكّنِإِ « كبر ةلاسر ْعّلَبو « كرومأ ىف : ىأ هلا ىلع لّكوَش
 ال مهنأ كبر ةملك مهيلع تَّقَحو ةواقشلا هيلع ( تبتك نمم « كفلاخ نم كفلاخ نإو نيبملا قحلا

 ,مهعفني ًائيش مهعمست ال :: نأ «ىتوملا عمست ال كّنِإ) لاق اذهلو ؛ةيآ لك مهتءاج ولو « نونمؤي

 ي لو یوا عبس و لاق اذهلو ¢ رفكلا رقو مهناذآ ىفو « ةواشغ مهبولف ىلع ءالوه كلذكف

 مهف انتايآب نمؤي نم لإ عمست نإ مهتلالض نع يملا يداهب تنأ امو . نيربدم اولو اذإ ءاعدلا مصلا

 ةريصبلاو بلقلا ىف عفانلا رصبلاو عمسلا « ريصب عيمس وه نم كل بيجتسي امنإ: () [ ىأ ] (نوملسم

 . مالسلا مهيلع« لسرلا ةنسلأ ىلع هنع ءاج الو « هلل عضاخلا

 ال تايب اوُناَك سالا نأ مهملكت ضرألا نم ةباد مهل انجرخأ ِمِهْيَلَع لوقلا عقو اذإو

 .4 © نونقوي

 جرخي 2 1 نيدلا مهليدبتو هّللا رماوأ مهكرتو سانلا داسف دنع نامزلا رخآ ىف جرخت ةبادلا هذه
00270 

 سانلا - هليصفت ىتأيس امك . اهريغ نم : ليقو . ةكم نم : ليق - ضرألا نم ةباد مهل هللا

 .: لو قاع

 :ىأ امالك مهملكت :  هنع هللا ىضر « ىلع نع یورو - ةداتقو ‹ نسحلاو « سابع نبا لاق

 طاب واخ

 نع اذه ىوريو . نونقوي ال انتايآب اوناك سانلا نإ : مهل لوقنف مهملكت : ىناسارخلا ءاطع لاقو

 . ملعأ هّللاو « ىفخي ال رظن 7 [ لوقلا ] اذه ىفو . ريرج نبا هراتخاو « ىلع

 )١( أ ‹ ف نم ةدايز (5) .« بتك » : أ ‹ ف ىف (8) . أ ‹ ف نم ةدايز (۳ « ۲۳) . « نايبلاو » : ف ىف .

 ) )0أ ‹ ف نم ةدايز .



 ی ا ل رو ا یا فوقنا

 ءاذهو اذه ىنعي لعفت () الك : لاق « ةياور هنعو . مهحرجت :  ةياور ىف - سابع نبا لاقو

 . ملعأ هّللاو « ةافانم الو « نسح لوق وهو

 : ناعتسملا هّللاو « اهنم رسيت ام ركذنلف « ةريثك راثآو ثيداحأ ةبادلا ركذ ىف درو دقو

 ىرافغلا ديسأ نب ةفيذح نع « ليفطلا ىبأ نع « تآَرُق نع « نايفس انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 ىتح ةعاسلا موقت ال : لاقف ةعاسلا رمأ ركاذتن نحنو ةفرغ نم ةي هللا لوسر انيلع فرشأ : لاق

 فسحخو « قرشملاب فسخو « برغملاب فسخ : فوسخ ةثالثو « لاجدلاو « ميرم نبا ىسيع جورخو

 « اوتاب ثيح مهعم تيبت « سانلا رشحت : وأ - قوست ندع رعق نم جرخت رانو « برعلا ةريزجب

 . © « اولاق ثيح مهعم ليقتو
 هاو 5 0 5 0 ذي 5 0

 « ةلثاو نب رماع ليفطلا ىبأ نع « زازقلا تارف نع « قرط نم « ننسلا لهأو ملسم هاور اذكهو

 زيزعلا دبع ثيدح نم ًاضيأ ملسم هاورو . 4 حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو . 29 افوقوم ةفيذح نع

 . ملعأ هّللاو . 2020 اعوفرم هنع « ليفطلا ىبأ نع « عْيَقَر نبا

 ةحلط امأف « مزاح نب ريرجو « ورمع نب ةحلط نع « ىسلايطلا دواد وبأ لاق : ىرخأ قيرط

 ديسأ نب ةفيذح نع « هثدح ليفطلا ابأ نأ : ىثيللا ريمع نب هللا ديبع نب هّللا دبع ىنربخأ : لاقف
 نب هللا دبع لآ نم لجر نع « ديبع نب هللا دبع نع : لاقف ريرج امأو « ةحيرس ىبأ ىرافغلا "1 7 3 م 0 2 .

 نم تاجرخ ثالث اهل» : لاقف ةبادلا اب هللا لوسر َرَكَذ : لاق - نسحأو متأ ةحلط ثيدحو  دوعسم

 ًانامز نمكت مث  ةكم : ىنعي  ةيرقلا اهركذ لخدي الو « ةيدابلا ىصقأ نم ةجرخ جرختف ءرهدلا

 «ةيرقلا اهركذ لخديو « ةيدابلا لهأ ىف اهركذ ولعيف « كلت نود ىرخأ ةجرخ جرخت مث « اليوط

 : اهمركأو ةمرح هللا ىلع دجاسملا مظعأ ىف سانلا امنيب مث » : هيم هللا لوسر لاق . ةكم : ىنعي

 ضفراف . بارتلا اهسأر نع ضفنت « ماقملاو نكرلا نيب 29 وغرت ىهو الإ مهعري مل « مارحلا دجسملا

 مهب تأدبف « هللا اوزجعي مل مهنأ اوفرعو « نينمؤملا نم ةباصع تيقبو « اعمو ىتش اهنع سانلا

 ؟ ىلصت نآلا « نالف اي : لوقتف هفلخ نم هيتأتف « ةالصلاب اهنم ذوعتيل لجرلا نإ ىتح « براه اهنم

 . ٩ لک » : ف یف (۱)

 دنسملا ىف وهو نايفس نع ىدهم نبا ثيدح قايس وه ظفللا اذهو « ظافلألا ىف فالتخاب نكلو (5/5) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور ()

.(V/0 

 . ٤ اعوفرم هب » : أ « ف ىف (۳)

 )٤( مقرب دواد وبأ ننسو (5901) مقرب ملسم حيحص )٤۳۱۱( مقرب ةجام نبا ننسو (۲۱۸۳) مقرب ىذمرتلا ننسو )5-051( .

 . ؛ افوقوم» : أ « ف ىف (9)

 . (۲۹۰۱) مقرب ملسم حيحص (5)

 . « وبرت ١ : أ ىف (0



 (85) ةيآلا : لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا 11۲

 « راصمألا ىف نوبحطصيو « لاومألا ىف سانلا كرتشيو قلطنت مث « ههجو ىف © همست اهيلع لبقيف
 : لوقيل رفاكلا نإ ىتحو . ىقح ىنضقا « رفاك اي : لوقيل نمؤملا نإ ىتح « رفاكلا نم نمؤملا فرعي

 . ( «ىقح ىنضقا « نمؤم اي

 ةياور نم هاورو . ملعأ هللاف . ©9 آفوقوم ديسأ نب ةفيذح نع « نيقيرط نم ريرج نبا هاورو
 ال هدانسإ نكلو « تيبلاب فوطي وهو « ميرم نبا ىسيع نامز ىف كلذ نأو « ًاعوفرم ناميلا نب ةفيذح
 . © حصي

 نع + نشب نيالعحم E هيك E a لامك رخآ ثيدح

 مل اعيدح ةي هللا لوسر نم تظفَح : لاق ورمع نب هللا دبع نع « َةَعْرَز ىبأ نع « نایح ىبأ
 « اهبرغم نم سمشلا عولط ًاجورخ تايآلا لوأ نإ » : لوقي ةا هللا لوسر تعمس : دعب «*)هسنأ

 .««ابيرق اهرثأ ىلع 20 ىرخألاف « اهتبحاص لبق تناك ام امهتيأو « ىحض سانلا ىلع ةبادلا جورخو

 ىلوم - بوقعي نب نمحرلا دبع نب ءالعلا ثيدح نم هحيحص ىف ملسم ىور : رخآ ثيدح
 لامعألاب اورداب » : لاق لكي هللا لوسر نأ « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع : هيبأ نع - ةقرحلا
 وأ « مكدحأ ةصاخ وأ « ةبادلا وأ « لاجدلا وأ « ناخدلا وأ « اهبرغم نم سمشلا عولط : ( اتس
 ىضر « ةريره ىبأ نع « حابر نب دايز نع « نسحلا نع « ةداتق ثيدح نم هلو . «9) « ةماعلا رمأ
 عولطو « ضرألا ةبادو « ناخدلاو « لاجدلا : اتس لامعألاب اورداب : لاق ةا ىبنلا نع « هنع هللا

 . 20) « مكدحأ ةصيوخو ةماعلا رمأو « اهبرغم نم سمشلا
eويوم  

 نب ورمع ىنربخأ « بهو نبا انثدح ‹ ىيحي نب ةلمرح انثدح : هجام نبا لاق : رخآ ثيدح

 هللا ىضر « كلام نب سنأ نع « دعس نب ناتس نع « بيبح ىبأ نب , ديزي نع « ةعيهل نباو ثراحلا

 « ناخدلاو « اهبرغم نم سمشلا عولط : ات لامعألاب اورداب » : لاق كك هللا لوسر نع « هنع
 . )۱١( هي درفت . « ةماعلا رمأو « مكدحأ ةصيوخو« لاجدلاو « ضرألا ةبادو

 نع« ديز نب ىلع نع« ةملس نب دامح انثدح : اضيأ ىسلايطلا دواد وبأ لاق : رخآ ثيدح
 ‹ ضرألا ةباد جرخت » : ةي لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ نع« دلاخ نب (١1)سوأ

2 
 نمؤملا هجو ىلجتو « اصعلاب رفاكلا فنأ مطختف « مالسلا امهيلع « ناميلس متاخو ىسوم اصع اهعمو

 )١( أ ىف : ١ همشتف ٩ .

 . )0٠١59( مقرب ىسلايطلا دنسم (۲)

 . 09١ /۲۰) ىربطلا ريسفت (9)

 )٤( ىربطلا ريسفت )١0؟١١7/7( .

 . « ىرخألاو » : ف ىف (5) . (« هاسنأ مل » : ف ىف (0)

 . )۲۹٤۱( مقرب ملسم حيحص (۷)

 . ٤ ةتس » :أ « ف ىف (۸)

 . )۲۹٤۷( مقرب ملسم حيحص )۰۹ ٠١(

 . © همسا ىفو هيف فلتخم دعس نب نانس« نسح دانسإ اذه »: (765 /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (5 ١ 57) مقرب هجام نبا ننس (۱۱)
 . دنسملا نم تبثملاو  سيوأ ١ : أ ءاف ءاه ىف (۱۲)



 ےس ج 7 ل ةووتسا دالا عزرا

 . « رفاكلا نم نمؤملا فرعي ناوخلا ىلع سانلا عمتجي ىتح « متاخلاب

 . ٩ هب « ةملس نب دامح نع مهتثالث < نوراه نب ديزيو نافعو زهب نع < دمحأ مامإلا هاورو

 دحاولا ناوخلا لهأ نإ ىتح «‹ اصعلاب نمؤملا هجو ولجتو « متاخلاب رفاكلا فنأ مطختف » : لاقو

 . « رفاك اي : اذه لوقيو« نمؤم اي : اذه لوقيف نوعمتجيل

 نب دامح نع « بدؤملا دمحم نب سنوي نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع « هجام نبا هاورو
O 

 دلا دخ ات را اقدح رغ ی دی نا ىلا اا چا ن ل رکا كيدح

 « ةيدابلاب عضوم ىلإ ةي هللا لوسر ىب بهذ : لاق هيبأ نع « ةديرب نب هللا دبع انثدح « ديبع نبا
 اذه نم ةبادلا جرخت » : هيي هللا لوسر لاقف « لمر اهلوح ةسباي ضرأ اذإف « ةكم نم بيرق
 . « ربش ىف رتف اذإف .عضوملا

 اذه ا او جدن اع نارك ع و تو ني تج لي: ا ل
 . (0اذکو

 عبرأ اهل « بَّعَر تاذ ٌةباد ىه : لاق سابع نبا نأ ؛ ةداتق نع « رَمعم نع قازرلا دبع لاقو
 . © ةماهت ةيدوأ ضعب نم جرخت « مئاوق

 ةيطع نع « قوزرم نب ليضف انثدح « ءاجر نب هّللا دبع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 . اهثلث جرخي مل « مايأ ةثالث سرفلا ىرجك افصلا نم عدص نم ةبادلا جرخت : هللا دبع لاق : لاق

 : لاقف « ةبادلا نع ورمع نب هللا دبع لئس : لاق حلاص نب نابأ نع « قاحسإ نب دمحم لاقو '

 جرخت ىتلا ةرخصلا ىاصعب تئش ول وأ  مهعم تنك ول هللاو « دايجب ةرخص تحت نم جرخت ةبادلا
 ةخرص خرصتف قرشملا لبقتست : لاق ؟ ورمع نب هّللا دبع اي اذام عنصتف : ليق . اهتحت نم ةبادلا

 مث « هذفنت ةخرص خرصتف برغملا لبقتست مث « هذفنت ةخرص ١( خرصتف ماشلا لبقتست مث «هذفنت
 : لاق ؟ اذام مث : ليق . نافسعب 22 حبصتف ةكم نم حورت مث « هذفنت ةخرص خرصتف نميلا لبقتست

 . ملعأ ال

 ىفو . متاح ىبأ نبا هاورو . ( عَمَج ةليل ةبادلا جرخت : لاق هنأ « رمع نب هللا دبع نعو

 )١( زهب ثيدح نم (۲۹۱/۲)و « ديزيو نافع ثيدح نم (؟95 /۲) دنسملاو (5575) مقرب ىسلايطلا دنسم .

 . (5055) مقرب ةجام نبا ننس (۲)

 . اذه :أ ‹ ف یف (۳)

 . ©« فيعض دانسإ اذه » : (109 /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (5 ٠ 717) مقرب ةجام نبا ننس ()

 . )۷١/۲( قازرلا دبع ريسفت (5)

 . ©« عضتف » : | ىف (۷) . © خرصت مث ۵ : | ىف (0)

 ةبادلا جرخت » : لاق رمع نبا نع « نامليبلا نبا نع« ةريغملا نب كلملا دبع قيرط نم 18١( /15) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (۸)

 نوحبصيف : لاق « نمؤملا حسمتو : لاق « هتمطخ الإ قفانم ىقبي الف اهبنذو اهزجع نيب مهلمحتف ىنم ىلإ نوريسي سانلاو عمج ةليل
 .« لاجدلا نم رشأ مهو



 T2 تايكلا لمنلا ةووسمت نضاسلا هز ري ج او

 . )١( نامليبلا نبا هدانسإ

 مودس تحت نم جرختو : لاق هنأ « مالسلا هيلع « ريزع مالك نم ىكح هنأ : هبنم نب بهو نعو

 ىداعتيو ٠ ًاجاجأ بذعلا ءاملا دوعيو « مامتلا لبق ىلابحلا عضتو « اهعمسي لك سانلا ملكت ةباد

 سانلا وجري نامزلا كلذ ىفو . اهيلت ىتلا ضرألا ملكتو « ملعلا عقريو « ةمكحلا قرحتو « ءالخألا
 . هنع «متاح ىبأ نبا هاور . نولكأي ال اميف نولمعيو « نولاني ال اميف نوبعتيو « نوغلبي الام

 « حلاص نب ةيواعم ىنثدح  ثيللا بتاك  حلاص وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نيب ام « نول لك نم اهيف ةبادلا نإ : لوقي « هنع هللا ىضر « ةريره ابأ عمس هنأ : ميرم ىبأ نع

 . بكارلل 7 خسرف اهينرق

 . ةمخضلا ةبرحلا لثم ىه : سابع نبا لاقو

 بغزو شير اهل ةباد اهنإ : لاق هنأ « هنع هّللا ىضر « بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نعو

 . © اهثلث جرخ امو < اثالث داوجلا سرفلا رضح جرختل اهنإو « ةيحل اهلو « بنذ اهل امو « رفاحو
 . متاح ىبأ نبا هاورو

 ‹ ريزنخ نيع اهنيعو « روث سأر اهسأر : لاقف ةبادلا فصو هنأ ريبزلا نبا نع « جيَرج نبا لاقو

 ‹« رمت نول اهنولو ٠ دسأ ردص اهردصو <« ةماعن قنع اهقنعو « ليأ نرق اهنرقو « ليف نذأ اهنذأو
 (؟) [ رشع ] انثا نيلصفم لك نيب « ريعب مئاوق اهمئاوقو ٠ شبك بنذ اهبنذو « ره ةرصاخ اهترصاخو

 ىسوم اصعب ههجو ىف تتكن الإ نمؤم ىقبي الف « ناميلس متاخو. ىسوم اصع اهعم جرخت « ًاعارذ
 ةتكن ههجو ىف تّتكت الإ رفاك ىقبي الو « ههجو اهل ضيبي ىتح ةتكنلا كلت وشفتف « ءاضيب ةتكن
 ىف نوعيابتي سانلا نإ ىتح . ههجو اهل دوسي ىتح ةتكنلا كلت اوشفتف « ناميلس متاخب ءادوس
 نوفرعيف « مهتدئام ىلع نوسلجي تيبلا لهأ نإ ىتحو ؟ رفاك اي اذ مكب . نمؤم اي اذ مكب : قاوسألا

 تنأ « نالفايو ؟ ةنجلا لهآ نم تنأ « رشبأ « نالفاي : ةبادلا مهل لوقت مث < مهرفاك نم مهنمؤم

 نأ مهملكت ضرألا نم ةباد مهل انجرخأ مهيلع لوقلا عقو اذإو ) : ىلاعت هّللا لوق كلذف . رانلا لهأ نم

 . 4 نونقوي ال انتاياب اوناك سائلا

 سا لبو بلا م رل م اشو دس

 لاق اوءاج اذِإ ىَّنح 9 نوعزوي مهف اًنتايآب بذكي نَمَم اجوُف مَا لك نم رشحت مويو ل

 اومَلَظ امب مهّيَلع لوقلا عقوو 690 نولمعت متنك اذامأ املع اهب اوطيحت ملو ىتايآب متبذكأ

 تايآل كلذ يف ّنِإ ارصبم راهنلاو هيف اونكسيل للا اَنْلعَج اَنَأ اوري ملأ ت نوقطني ال مه
- 2o0 هس 

 .( 63) نونؤي موقل

 )١( ف نم ةدايز () . « اهاثلث » : أ ء ف ىف 7 . ©« حرف » : أ ىف (۲) . « ىنامليبلا » : ف ىف «٠ أ .

  (0)ىلاعتو هناحبس هللا الإ اهملعي ال ةبادلا فاصوأو « هركذ نم ةدئاف ال امن تايليئارسإلا نم اذهو 5



 516 (۹۰ - ۸۷) تايآلا :لمنلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ىدي نيب ىلإ هلسرو هللا تايآب 2١١ نيبذكملا نيملاظلا رشحو « ةمايقلا موي نع اربخم ىلاعت لوقي

 مويو » : لاقف ًريقحتو ًاريغصتو « اخيبوتو ًاعيرقت « ايندلا رادلا ىف ه هولعف امع مهلأسيل ٠ لجو زع هللا

 , تايب بكي نمم ظ « ةعامج : ىأ « ًاجوف © نرقو موق لك نم : ىأ 4 جوف مَا لك نم رشحت

 لا اذإو 2: ىلاعت لاقو« [ ۲ : تافاصلا ] 4 مهجاوزأو اومَلَظ نيذّلا اورشحا ) : ىلاعت لاق امك

 :V]. ريوكتلا ] ( تجوز

 درت ةعزو : ةداتق لاقو . نوعفدي : امهنع هللا ىضر « سابع نبا لاق :4 نوعزوي مهف : : هلوقو

 . نوقاسي : ملسأ نب ر ديز نب نمحرلا دبع لاقو . مهرخآ ىلع مهلوأ

 يتايآب متبذكأ لاقط « ةلءاسملا ماقم یف« لجو زع« هللا ىدي نيب اوفقوأ : ىأ «اوءاج اَذإ نحل

 5 املف مهلامعأو < مهداقتعا نع («© نولأسيو : ىأ ؟ «نوُلَمعَت متنك اَذاَمَأ املع اهب اوطيحت ملو

 «ىَّلوتو بدك نكلو . ىّلص الو قّدص الف» : مهنع ىلاعت هللا لاق امك اوناكو« ةداعسلا لهأ نم

 :ىلاعت لاق امك « هب نورذتعي رذع مهل نكي ملو « ةجحلا مهيلع تماق ذئنيحف r » ۳١] :ةمايقلا]

 ء[ TV _ Yo : تالسرملا ] (نيبكملل ذئموي ليو . وردتي مهل نذؤي الو . نوقطتي ال موي اذه

 ؛ باوج مهل نكي ملف اوتهب : ىأ «توقطي ال مُهَف اوُمَلَظ امب مهّيلع لرقلا عقوو) : انهه لاق اذكهو

 (0) ىفخت ال ىذلا ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ اودر دقو ٠ مهسفنأل ةملظ ايندلا رادلا ىف اوناك مهنأل

 . ةيفاخ هيلع

 دايقنالاو هتعاط بجت ىذلا عيفرلا هنأشو « ميظعلا هناطلسو « ةماتلا هتردق ىلع اهبنم ىلاعت لاق مث

 ليألا انلعج انآ اوري مآ : لاقف « هنع ديحم ال ىذلا قحلا نم هب اوؤاج اميف هئايبنأ قيدصتو < هرماوأل

 بص نم نوحيرتسيو « مهسافنأ أدهتو « مهتاكرح هببسب © نكست مالظ هيف : ىأ « هيف اونکسیل

 O يل ىأ « ارصبم راهتلاو 9 . مهراهن ىف بعتلا

 مرقل | تايآل كلذ يف نإ < اهيلإ نوجاتحي ىتلا مهنوؤش نم كلذ ريغو « تاراجتلاو رافسألاو

 لور

 . 4 نونمؤي
 رم لد جت ف مسه مم

 هوتأ لكو هللا ءاش نم الإ ٍضرألا يف نمو تاومّسلا يف نم عزف روصلا يف خقني مويو »
 ور مر

 لك نقتأ يذلا هللا عنص باَحّسلا رم رمت يهو ةدماج اهبسحت لابجلا ىرتو 69 نيرخاد
 موش و 0 دعو ال ت ت ري سو ع مے

 ® نونمآ ذئموي عزف نم مهو اهنَم ريخ هلق ةنسحلاب ءاج نم © نولعفت امب ريبخ هّنِإ ءيش

 .4 62 نولمعت منك ام الإ نوزجت له راتلا يف مههوجو تّبكَف ةئيسلاب ءاج نمو

 )١( «دري » : أ ءاف ىف (۳) . ©« موقو نرق » : ف ىف (۲) . « نيبذكملا عم نيملاظلا » : أ ء ف ىف .

 )4( نولأسيف » : ف ىف ٩ . ) )0ف ىف (5) . « ىفخي ال » : ف ىف : ١ نكسي 2 .



  ۲۱٦تايآلا :لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا ) ۸۷ 4٠0(

 .« هيف خفني نرق » : ثيدحلا ىف ءاج امك وهو « روصلا ىف عرفا ةخفن موي لوه نع ىلاعت ربخي
 عزفلا ةخفن الوأ هيف خفنيف < « ىلاعت هللا رمأب هيف خفني ىذلا وه ليفارسإ نأ ( روصلا) ثيدح ىفو

 ىف نم عزفيف « ءايحألا نم سانلا رارش ىلع ةعاسلا موقت نيح « ايندلا رمع رخآ ىف كلذو ءاهلوطيو
 . نوقزري مهبر دنع ءايحأ مهنإف « ءادهشلا مهو هللا ءاش نم الإ طضرألا ىف نمو تاومسلا

 «ةبعش انثدح « ىبأ انثدح « ىربنعلا ذاعم نب )2١ هللا دّيبع انثدح : جاجحلا نب ملسم مامإلا لاق

 نب هّللا دبع تعمس « ىفقثلا دوعسم نب هورع نب مصاع نب بوقعي تعمس : ملاس نب نامعنلا نع
 اذك ىلإ م وقت ةعاسلا نأ ثدحت ىذلا ثيدحلا اذه ام : لاقف لجر هءاجو « هنع هللا ىضر « ورمع

 SSE a ايي E CS لل نايم هن

 لاق : لاق مث . نوكيو نوكيو « تيبلا برخي ًاميظع ًارمأ ليلق دعب نورتس مكنإ : تلق امنإ « ادبأ
 نيعبرأ وأ « ًاموي ٠١ [ نيعبرأ ىردأ ال ]  نيعبرأ ثكميف ىتمأ ىف لاجدلا جرخي ٠ : ةي هللا لوسر

 ثكحمي مث . هكلهيف هبلطيف « دوعسم نب ةورع هنأك ميرم نبا ىسيع هللا ثعبيف - ًاماع نيعبرأ وأ « ارهش
 ىلع ىقبي الف « ماشلا لبق نم ةدراب ًاحير هللا لسري مث « ةوادع نينثا نيب سيل «٠ نينس عبس سانلا
 دبك ىف لخد مهدحأ نأ ول ىتح « هتضبق الإ ناميإ وأ ريخ نم ةرذ لاقثم هبلق ىف دحأ ضرألا هجو
 سانلا رارش ىقبيف ” : لاق < هلل هللا لوسر نم اهتعمس : لاق . « هضبقت ىتح هيلع © هتلخدل لبج
 : لوقيف ناطيشلا مهل لثمتيف « ًاركنم نوركني الو افورعم نوفرعي ال « عابسلا مالحأو ريطلا ةفخ ىف
 نسح « مهقزر راد 247 كلذ ىف مهو « ناثوألا ةدابعب مهرمأيف ؟ انرمأت امف : نولوقيف ؟ نوبيجتست وبيجتست الأ

 نم لوأو » : لاق . OT a ال دعا ينيب حاف روصلا ىف عج يتلا مهشيع

 لزني : لاق وأ هللا لسري مث « سانلا قعصيو قعصيف » : لاق . « هلبإ ضوح طولي لجر هعمسي
 هيف خّفني مث ٠ سانلا داسجأ هنم 7 تبنتف - كاشلا نامعن - لظلا : لاق وأ - لّطلا هناك رطم هّللا
 . نولوؤسم مهنإ مهوفقو « مكبر ىلإ اومله « سانلا اهيأي : لاقي مث . نورظني مايق مه اذإف ىرخأ
 . « نيعستو ةعستو ةئامعست فلأ لك نم : لاقيف ؟ مك نم : لاقيف . رانلا ثعب اوجرخأ : لاقي مث

 . )٩ «قاس نع فشكي موي كلذو « ابيش نادلولا لعجي موي 27 كلذف » : لاق

 وه : )١( تيللا « « اتيل عفرو اتيل ىغصأ الإ دحأ هعمسي الف روصلا ىف خفني مث ١ : 2؟هلوقو
 . ًاديج ءامسلا نم هعمتسيل هقنع لامأ : ىأ « قنعلا ةحفص

 رل مالا ةف كاد دعب مق توما وهو + قعضلا ةخفن»ةكللذب دعي مث... نا كفن هله

 + دلا رقد 4 نيرخاد هوتآ لکو : لاق اذهلو ؛ قئالخلا عيمجل روبقلا نم روشلا وهو. + .نيلاعلا
 دحأ فلختي ال « نيعيطم نيرغاص : ىأ 4 نيرخادطو - دحاو ىنعمب لکو « لعفلا ىلع 21١ هريغبو

 )١( تلخدل » : أ ء ف ىف (۳) . ملسم حيحصو « أ « ف نم ةدايز (؟) . « هللا دبع » : أ ىف ٩ .

 )4( كلت ىف یهو » : أ ىف « . )٩( ايل عفرو اثيل ىغصأ » : أ ىفو . ملسم حيحصو « ف نم ةدايز « .

 . « كلذكف » : أ ىف (0 . 2 تبئيف ١ : ف ىف (0)

 . )۲۹٤۰( مقرب ملسم حيحص (۸)

 . ©« ثيللا اثيل عفرو اثيل ىغصأ الإ » : أ ىف )٠١( . « هلوقف ١ : أ ءاف ىف (9)

 )١1١( هريغو » : ف ىف ٩ .
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 اذإ مث » : لاقو « [ ٥۲ : ءارسإلا ] 4 هدمحب نوبيجتستف مكوعدي موي ) : ىلاعت لاق امك 2 ر نك

 ةثلاثلا ةخفنلا ىف هنأ: روصلا ثيدح ىفو. [ ٠١ : مورلا ] (نوجرخت متنأ اذإ ضرألا نم ةوعد مكاعد

 داسجألا ( تبنت ا نوار عاتب جتا ووا ی ی یر لورا كلرمأب

 حاورأو ارو نينمؤملا حاورأ جهوتت ؛ حاورألا تراط روصلا ىف ىف خفن اذإف « اهنكامأو و یف

 ی ا هج ىلإ 117 عور لك نجر لاج و رو لجو را هللا لوقيف « ةملّظ نيرفاكلا
 نم بارتلا نوضفنيف ٍنوموقي م غيدللا ىف مسلا كالت امك هيف بدتف اهداسجأ ىلإ حاورألا

 :EY جراعملا] 4 نوضفوي بصن ىلإ مهنأَك اعارس ثادجألا نم نوجرخي موي ) : ىلاعت هللا لاق «مهروبق

 ام ىلع ةيقاب ةتباث اهنأك اهارت : ىأ 4 باَحّسلا رم رمت يهو ةدماج اهبسحت لابجلا ىرتو 3: هلوقو
 ءامسلارومت موي ىلاعت لاق امك « اهنكامأ نع لوزت : ىأ « باحسلا رم رمت ىهو « هيلع تناك

 OI لاقو« [ ٠٠١١ 4: روطلا 14 اريس لاَبجْلا ريستو . | روم
 ريس مويو» : ىلاعت لاقو « [ ۱۰۷ ٠١5 : هط ] (اتمأ الو اجوع اهيف ئرتال . اةصفص اعاق اهرذيف
 . ]۷ :فهكلا] 4 ةزراب ضرألا ىرتو لابجلا

 ام لك ¿ نقتأ دق ىذلا ةميظعلا هتردقب كلذ لعفي : ىأ < ءيش لك نقتأ يذلا هللا عنص ) هلوقو

 نم هدابع لعفي امب ميلع وه : ىأ (نولعفت امب ريبخ هلا < عدوأ ام ةمكحلا نم 25 هيف عدوأو « قلخ

 . هيلع مهيزاجيف رشو ريخ

 : ةداتق لاق 4 اهْنَم ريخ ِهّلَف ةنسحلاب ءاج نم ط : لاقف ذئموي ءايقشألاو ءادعسلا لاح ىلاعت نيب مث
 رشع هل نأ )١( رخآلا 20) ناكملا ىف نيب دقو - هللا الإ هلإ ال ىه : نيدباعلا نيز لاقو . صالخإلاب
 :ءايبنألا] 4 ربكألا عرفا مهنزحي الإ : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك ٠  نونمآ موي عزف نم مهو ). اهلاثمأ

 مهو :لاقو « [ 4١ : تلصف ] 4 َهّماَِقْلا موي انمآ يتأي نم مأ ريخ راثلا يف ئقلي نمفأ :  لاقو ء[ ٠
 .[ ”ال : ًابس ] 4 نونمآ تاَفرغلا يف

 دق : وأ < هل ةنسح ال ائيسم هللا ىقل نم : ىأ «راّثلا يف مههوجو تكف ةئيسلاب ءاج نمو » : هلوقو

 . «نوُلَمعَت متنك ام الإ نوزجت له : لاق اذهلو ؛ 29 هبسحب لك « هتانسح ىلع هتائيس تحجر

 ديعسو« ءاطعو« كلام نب سنأو« مهنع هللا ىضر « سابع نباو ةريره وبأو دوعسم نبا لاقو
 ديزو ء بعك نب دمحمو؛ حلاص وبأو« لئاو وبأو« لا ميهاربإو « دهاجمو « ةمركعو « ريبج نبا

 ءاج نمو ظ:هلوق ىف« ديز نباو« ةداتقو. نسحلاو. كاحضلاو« ا ىرهزلاو «ملسأ نبا

 « حير لک » : ف ىف (۳) . « تتبنام » : أ ىف (0) .«بقن» :أىف(١)
 « عضوملا » : أ ىف (5) . ٩ هب : ف ىف (:)

 الف ةّئينسلاب ءاج نمو اهلامأ رشع هلق ةتسحلاب ءاج نم :  ىلاعت هلوق ىهو « ماعنألا ةروس نم ١١ : ةيآلا ىلإ هللا همحر  ريثك نبا ريشي (7)

 . 4 نوُمَلظُي ال مهو اهم الإ ئَرجُي
 . « ةنسحلا ١ : أ ىف (۷)
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 كرشلاب : ىنعي 4 ةئيسلاب
 0 مي 7 م يب ريب ررر ت 2 م

 نم نوكأ نأ ترمأو ءيش لك هلو اهمرح يذلا ةد هذه بر دبعأ نأ ترمأ اَمَنِإ
 هم ينم م 22

 نم انأ اَمَنِإ لقف لض نمو هسفنل يدتهي اَمَنإَف ئدتها نمف نآرقلا ولتأ نأو 69 نيملسملا

 .( © نوُلمعَت مع لفاغب كبر امو اهتوفرعتف هتايآ مكيريس هلل دمحلا لقو 69 نيرذنملا

 هلو اهمرح يذلا ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ اَمْنإ )ا: ٍلوقي نأ هل ًارمآو هلوسر ًاربخم ىلاعت لوقي

 هللا نود نم نودبعت نيذلا دبعأ الف ينيد نم كش يف منك نإ ساّنلا اهيأ اي 0٠ل ) : لاق امك < 4 يش لك

 . [ ٠١5 : سنوي ] 4 مكاَفَوَتي يذلا هللا دبعأ نكلو

 اذه بر اودبعيلَف 9 : لاق امك « اهب ما داوا اهل تيرتشتلا ليس ىلع ةدلبلا ىلإ ا ةفاضإو

 :EEC شيرق ]4 فخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ يذلا . تلا

 ىف تبث امك « اهل هميرحتب « اعرشو اردق امارح تراص امنإ ىذلا : ىأ 4 اهمرح يذلا : هلوقو

 موي هللا همرح دلبلا اذه نإ » : ةكم حتف موي ايم هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع نيحيحصلا

 ‹ هديص رفني الو « هكوش دّضعي ال « ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف « ضرألاو تاومسلا قلخ
 ناسحلاو حاحصلا ىف تبث دقو . همامتب ثيدحلا « اهالخ ىلتخي الو « اهفرع نمل الإ ِهْنَطَقُل طقتلي الو
 هللو « ماكحألا باتك "نم هعضوم ىف نيبم وه امك « ( عطقلا ديفت ةعامج قرط نم ديناسملاو

 . دمحلا

 برو « ةدلبلا هذه بر وه : ىأ « صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نم : 4 ءيش لك هلو ل: هلوقو

 نيعيطملا هرمأل نيداقنملا نيصلخملا نيدحوملا : ىأ (نيملسملا نم نوكأ نأ ترمأو » < هكيلمو ءىش لك

 . هل

 تايآلا نم كيلع هولتن كلذ ل : هلوقك « هايإ مهغلبأ سانلا ىلع : ىأ «نآرقلا ولتأ نأو :١» هوقو

 «نونمؤي موقل قحاب نوعرفو ئسوم ابن نم كيلع ولتن ل: هلوقكو « [ 08:نارمع لآ ] 4 ميكحلا ركذلاو
 CB a pT صصقلا]

 اا .مهيلإ ةلاسرلا ءادأ نم مهيلع امب اوماقو ٠ مهموق اورذنأ نيذلا لسرلا ةيوس ىل : ىأ

 ]°6 كرار اا اا ا 0

 ةجحلا مايق دعب الإ ًادحأ بذعي ال ىذلا دمحلا هلل : كد فلن كح امن و

 )١( ه ىف :  أ « ف نم تبثملاو « لاق .

 نتسو )١040( مقرب ىذمرتلا ناسو (۲۰۱۸) مقرب دواد ىبأ ننسو )۱۳٣۳( مقرب ملسم حيحصو (1875) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . (769/1) دنسملاو (۲۰۳/۰) ىئاسنلا

 . 4 ىف » : ف ىف (۳)



 ۲۱۹ (۹۳ )94١  تایآلا: لمنلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 يف انتايآ مهيرنس »ل : ىلاعت لاق امك < (اهنوفرعتف هتايآ مكيريس :  لاق اذهلو ؛ هيلإ راذعإلاو « هيلع

 . oY] : تلصف ] 4قحلا هنأ مه نيتي ىتح مهسفنأ يفو قاقآل

 . ءىش لك ىلع ديهش وه لب : ی 4نوُلمْعَت اًمع لفاغب كبر امو ل : هلوقو
 «ىفقثلا ىلعي نب ةيمأ وبأ انثدح : رمع نب صفح ىضوحلا رمع ىبأ نع ركذ : متاح ىبأ نبا لاق

 ةرتيال < نئانلا اها + هلك هللا لوسز لاق رق ةريره اا تعم كش ىبأ نب دیم اندح
 . ١( « ةرذلاو ةلدرخلاو ةضوعبلا لفغأل ايش ًالفاغ ناك ول هللا نإف ؛ هللاب مكدحأ

 نب دلاخ ىنربخأ : ىبأ لاق « ىلع نب رصن انثدح « ىيحي نب دمحم انثدح : (") [ اضيأ لاق ]

 نم حايرلا ىفعت ام لفغأل ائيش الفغم هللا ناك ولف : لاق زيزعلا دبع نب رمع نع « رطم نع « سيق

 : هريغل وأ هل امإ « نيتيبلا نيذه دشني ناك هنأ « هّللا همحر « دمحأ مامإلا نع ركذ دقو

 تقر ىلع لف گلو تولخ لقت الف ًاموي رهدلا َتوَلَح ام اذإ

Nا اقل  E 

 )١( هب ىلعي نب ةيمأ ىبأ قيرط نم ((0 مقرب سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاورو 8

 أ ‹ ف نم ةدايز (؟) .



 ٠١ تايآلا 3 صصقلا ةروس - سداسلا ِءْرِحْلا ) ١ - ٦)

 . (0[ ةيكم ىهو ]

 نع « هيبأ نع < عيكو انثدح « مدآ نب ىيحي انثدح : هللا همحر « لبنح نب دمحأ مامإلا لاق

 ام : لاقف « ¿ نيتئاملا 4 مسط ) انيلع أرقي نأ هانلأسف هللا دبع انيتأ : لاق بركي دعم نع ‹ قاحسإ ىبأ

 نب باخ انينأف : لاق . تّرألا نب باّبَخ : ةَ هللا لوسر نم اهذخأ نم مكيلع نكلو « ىعم یه
 ر اعف تلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 قحلاب نوعرفو سوم ابن نم كيلع يلع ولتن 5 © نيبملا باتكلا تايآ كلت 0 عَسطإ»
 2 ند 8# 6 2 هين 2 - ره 806

 بذي مهنم ةفئاط فعضتسي اعيش اهلهأ لعجو ضرألا يف الع نوعرف ّنِإ 2 نونمؤي موقل

 اوفعضتسا يذلا ىلع نم نأ ديرنو © نيدسفملا نم ناك هّنِإ مهءاسن ييحتسيو مهءانبأ

 نوعرف يرنو ضرألا يف مهل نكمنو () نيثراولا مهلعجنو ةمئأ مهلعجنو ضرألا يف
 . 4© ةورڌحي اوناك ام مهنم امهدونجو ناماهو

 . ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا مدقت دق

 قئاقح نع فشاكلا ىلجلا حضاولا : ىأ 4نيبملا باتكلا تايآط هذه : ىأ 4 كلت ظ : هلوقو
EREوعامر  E 

 صقن نحن : ىلاعت لاق امك . 4 نونمؤي وقل قحلاب نوعرفو ئسوم ابن نم كِيلع ولت : هلوقو
 . رضاح كنأكو دهاش كنأك «هيلع ناك ام ىلع رمألا كل ركذن : ىأ[“ : فسوي] 4 صصقلا نسحأ كيلع

 : ىأ « اعيش اهَلهَأ لعجو ٠# ىغطو ربجتو ربكت : ىأ 4 ضرألا يف الع نوعرف نإ ) : لاق مث

 لهأ رايخ تقولا كلذ ىف اوناكو . ليئارسإ ىنب : ىنعي 4 مهنم ةفئاط فعضتسي ظ : هلوقو
 اليل مهدكيو« لامعألا سخأ ىف مهلمعتسي دينعلا رابجلا كلملا اذه مهيلع طلس دقو اذه . مهنامز
 3 اراقتحاو مهل ةناهإ ¢ مهءاسن ىيحتسيو مهءانبأ اذه عم لتقيو 4 هتيعر لاغشأو هلاغشأ ىف ًاراهنو

 « مالغ مهنم دجوي نأ نم هتكلمم لهأو وه فوخت دق ناك ىذلا مالغلا مهنم دجوي نأ نم افوخو

 )١( ف نم ةدايز (۲) . ت نم ةدايز .

 )( دنسملا ١١ / 2١9 ( .



 ۲۲۱ ( 9 ۔ ۷ ) تايآلا : صصقلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 اوناك اميف ليئارسإ ىنب نم اذه اوقلت دق طبقلا تناكو . هيدي ىلع هتلود باهذو هكاله ببس نوكي

 نيح « ىرج ام اهرابج عم هل ىرجو « ةيرصملا رايدلا درو نيح « ليلخلا ميه اربإ لوق نم هنوسردي

 هيلع « ميهاربإ رشبف . هناطلسو هتردقب () اهنم هعنمو « هنم هللا اهناصف « ةيراج اهذختيل ةراس ذخأ
 طبقلا تناكف « هيدي ىلع رصم كلم كاله نوكي نم هتيرذو هبلص نم دلويس هنأ هدلو « مالسلا

 رذح عفني نلو « ليئارسإ ىنب روكذ لتقب رمأو « كلذ نم نوعرف زرتحاف « نوعرف دنع اذهب ثدحتت

eهللا  Eيلع نعت نأ ديرو و: دق م  
 0 م 5

 ر غ تشل كر تلق نت ا ا ى ا ا

 اهاتثروأو كلذك ١) :لاقو « [ ۳۷ : فارعألا ] 4 توشرعي اوناك امو هموقو نوعرف عنصي ناك ام اترو

 عم كلذ هعفن امف « ىسوم نم وجني نأ هتوقو هلوحب نوعرف دارأ ٠ [ 04 : ءارعشلا ] 4 ليئارسإ ينب

 نوكي نأب مدقلا ىف هملق ىرجو همكح ذفن لب . ىردقلا هرمأ فلاخي ال ىذلا ميظعلا كلملا ردق

 نم افولأ هببسب تلتقو « هدوجو نم تزرتحا ىذلا مالغلا اذه نوكي لب « هيدي ىلع نوعرف كالهإ

 هللدتو هيبرت تنأو « كماعط نم هؤاذغو « كراد ىفو . كشارف ىلع هابرمو هؤشنم امنإ نادلولا

 رداقلا وه العلا تاومسلا بر نأ ملعتل 2 هيدي ىلع كدونج كالهو ككالهو . كفتحو « هادفتتو

 نكي مل اشي مل امو « ناك ءاش ام ىذلا . لاحملا ديدشلا ىوقلا زيزعلا « ميظعلا بلاغلا

 ينحت الو يفاخت الو ميلا يف هيقْأَ هيلع تقخ اَذإَف هيعضرأ نأ ىسوم ْمُأ ىلإ انيحوأو ل

 نإ اتزحو اودع مهل توكيل وعرف لآ هَطََتْلاَف 0 نيلسرمْلا نم هولعاجو كّيلإ هودار اإ

 ال كلو يل نيع ترف وعرف تأرما تّلاقو ) نيطاخ اوُناَك امهدونجو ناماهو نوعرف

 . 4 © ةتورعشي ال مهو ادّلو هذختن وأ انعفني نأ ئسع هولتقت

 , ( ليئارسإ ىنب :ب ىنفي نأ طبقلا تفاخ « ليئارسإ ىنب :ب روكذ لتق نم رثكأ امل نوعرف نأ اوركذ

 - لاحلا اذه رمتسا نإ - كشوي هنإ : نوعرفل اولاقف . ةقاشلا لامعألا نم هنولي اوناك ام مه «اَنوُنُيَف
 نم مهلاجر هب موقي اب نمقي نأ نکي ال مهؤاسنو « نوشيعي ال مهناملغو « مهخويش تومي نأ

 « مالسلا هيلع « نوراه دلوف « ًاماع مهكرتو ًاماع نادلولا لتقب رمأف . كلذ انيلإ صلخيف « لامعألا
 اهيف نولتقي ىتلا ةنسلا ىف « مالسلا هيلع « ىسوم دلوو « نادلولا اهيف نوكرتي ىتلا ةنسلا ىف
 تلمح دق اهنياز نمف + ءاشلا ىلع نرد لباوقو « كلذب تولكوم سانا نوغرفل تاكو. ةذادلولا

 )١( أ « ف ىف : ١ هنم اهعنمو « .

 ) )۲ف ىف :  ليئارسإ ونب ىنفي نأ » : أ ىفو « « ليئارسإ ونب ىنفت نأ « .

 ) )۳«نوكيف » : أ ىف .



  Iةنارآلا + قلا ةر ب نسواننلا منا ) 2۷ 04

 اهنكرت ةيراج ةأرملا تدلو اذإف « طبقلا ءاسن الإ اهّلبقي ال اهتدالو تقو ناك اذإف ‹ اهمسا اوصحأ

 مُهَحْبَق اوضمو هولتقف « ةفهرملا رافشلا مهيديأب 2 قوحاتدلا كئلوأ لخد ًامالغ تدلو نإو «نبهذو

 اهل نطفت ملو « اهريغك لمحلا لياخم اهيلع رهظي مل « مالسلا هيلع « هب ىسوم مأ تلمح املف . هللا
 ناكو « ًادئاز ًابح هتبحأو ًاديدش ًافوخ هيلع تفاخو « ًاعرذ هب تقاض ًاركذ هتعضو امل نكلو « تايادلا

 هللا لاق ًاعرشو ًاعبط هبحأ نم ديعسلاف «٠ هبحأ الإ دحأ هاري ال ٍء مالسلا هيلع ء ىسوم

 يف ىقلأو 2 اهرس ىف تمهلأ هب ًاعرذ تقاض املف .[ "9: هط ] ينم ةّبحم كيلع تيقلأو ): ىلاعت

 هيلع تفخ اإ هيعضرأ نأ ئسوم ّمَأ ئآإ انيحَوأو : ىلاعت هللا لاق امك « اهعور ىف ثفنو« اهدلخ

 ىلع اهراد تناك هنأ كلذو . (نيلسرملا نم هولعاجو كي لإ هودار اّنِإ ينزحت الو يفاخت الو ميلا يف هيقلأف

 نادا الغ لدا اعر و 'تلعج ود« ادهم ف تدهمو + انوياك اک ی ةفاج

 موي تاذ ناك املف . اهدنع لبحب ١ هتطبرو « رحبلا ىف 2١ هتريسو « توباتلا كلذ ىف هتلعج فاخت

 نأ نع تلهذو رحبلا ىف هتلسرأو « توباتلا كلذ ىف هتعضوف تبهذف « هفاخت نم اهيلع لخد

 « هنلمتحاف ىراوجلا هطقتلاف « نوعرف راد ىلع ©9 هب رم ىتح « هلمتحاو ءاملا عم بهذف «هطبرت

 املف . اهنود هحتف ىف اهيلع نتتفي نأ نيشخو « هيف ام نيردي الو « نوعرف ةأرما ىلإ هب نبهذف

 نيح اهبلق ىف هتبحم هللا عقوأف« هاهبأو هالحأو هلمجأو قلخلا نسحأ نم مالغ وه اذإ هنع تفشك

 لآ هطقتلاف > : لاق اذهلو ؛ اهلعب ةواقشو اهتمارك نم هللا دارأ امو اهتداعسل كلذو « هيلإ ترظن

 . 4 29 [اًنَرَحَو ] اودع مهل وكيل نوعرف

 هطاقتلاب اوديري مل مهنأل ؛ ليلعتلا مال ال ةبقاعلا مال انه « ماللا » : هريغو قاحسإ نب دمحم لاق

 ماللا 220ىقبت هنإف قايسلا ىنعم ىلإ رظن اذإ نكلو « هولاق ام ىضتقي ظفللا رهاظ نأ كش الو . كلذ

 لاطبإ ىف غلبأ نوكيف ًانزحو اودع مهل هلعجيل هطاقتلال مهضيق « ىلاعت « هللا نأ هانعم نأل ؛ ليلعتلل
 . 4 نيطاخ اوناك امهدونجو ناماهو نوعرف نإ : لاق اذهلو ؛ هنم مهرذح

 مهبيذكت ىف « ةيردقلا نم موق ىلإ ًاباتك بتك هنأ زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ نع ىور دقو

 لاق « نزحو ودع نوعرفل قباسلا هللا ملع ىف ىسومو : قباسلا هملع ىف ةذفانلا هرادقأبو هللا باتكب

 نأ نوعرف ءاش ول : متنأ متلقو « 4 نورذحي اوناك ام مهنم امهدونجو ناماهو نوَعرف يِرْثو ) ىلاعت هللا

 4 ٤ e ًايلو ىسومل نوكي
 مهو مو

E DS ES نأ : : ینعی ا 

 امأ : لاقف 4 كلو يل نيع ترق : تلاقف < نوعرف ىلإ هببحن و « هنود بذّتو هنع جاَحُ محازم تنب ةيسآ

 ىف مدقت دقو « هيدي ىلع هللا هكلهأو « هب هللا اهادهو «٠ كلذك ناكف . الف ىل امأو « معتف كل

 .هريغو ىئاسنلا نع ًاعوفرم سابع نبا ةياور نم « اهلوطب ةصقلا هذه « هط » ةروس ىف نوتفلا ثيدح

 )١( هبرق ىتح » : أ ىف (۳) . « هتقثوأو » : أ ىف (۲) . « هتلسرأو » : ت ىف « .

 )٤( .أ ‹ ف 2 ت نم ةدايز )٥( ىنعي 7 : ت ىف «



 Y۳ ا وج م ل م صوم د جس ب دج ع سس تسمم ) ١ ”1١7 ) تايآلا : صصقلا ة هروس - سداسلا ءزجلا

 . هببسب ةنجلا اهنكسأو « هب هللا اهادهو « كلذ اهل لصح دقو « 4 انعفني نأ ىسعإ : هلوقو

 .هنم دلو اهل نكي مل هنأ كلذو « هانبتتو ًادلو هذختت نأ تدارأ : ,ىل 4 ادّلو هذختن وأ ) : اهلوقو

 ةمكحلا نم « هايإ مهطاقتلاب هنم هللا دارأ ام نوردي ال : ىأ 4 نورعشي ال مهو » : ىلاعت هلوقو

 . ةعطاقلا ةجحلاو « ةغلابلا ةميظعلا
 رار اس ريت ے ےن ا سل

 نم نوكتل اهِبَق ىَلع اتطبر نأ الول هب يدبتَل تداَك نإ اًعِراَف ئسوم ما داَوُف حبصأو )

 هيلع انمرحو 09 نورعشي ال مهو بنج نع هب ترصبف هيصُق هتخأل تّلاَقو 60 َنيِمْؤمْلا
 سمس هسه # اه رت رع ريش راروان م

 69 ةوحصات هل مهو مك هنولفكي تيب لهأ ىلع مكلدأ له تقف لبق نم عضارملا
 ه ار ع سو - 50 ريت شو ص ص

 ال مهرثك أ نكلو قح هللا دعو نأ مّلعَتلو نزحت الو اهنيع رقت يك هما ىلإ هانددرف

 . 4 نومي
 : ىأ « ًاغراف حبصأ هنأ « رحبلا ىف اهدلو بهذ نيح . ىسوم مأ داؤف نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نببديعسو م رک ر دهاجمو: نابع نبا لا يسرح. نم | ايندلا روما نم يش لك نع

 e a a e  ديعوأو « ريبج

 ءدلو اهل بهذ هلأ رهظنل اهفسأو اهنزحو اهدجو ةدش نم تداك نإ : یآ 4 هب يدل تداک نإ )

 نب دركد هزت ضر انزل و“ ىلاعت هللا لاق « اهربصو اهتبَت هللا نأ الول < اهلاحب ربختو

 : اهل تلاقف اهل لاقي ام ىعت ة تناكو - اهتنبا ترمأ : ىأ 4هيصُق هتخأل َتَلاَقَو . نينمؤمْلا

 « كلذل تجرخف . ا یو یا ب ی و رح یار را یر و
 . بناج نع : نيابعب نبا لاق - « بنج نع هب ترصبف)»

 . ديعب نع : 4 بنج نع هب ترصببف ): دهاجم لاقو

 . هديرت ال اهنأكو هيلإ رظنت تلعج : ةداتق لاقو

 هنم هتقلطتساو « كلملا ةأرما هتبحأو «٠ نوعرف رادب « مالسلا هيلع «٠ ىسوم رقتسا امل هنأ كلذو

 اوجرخف . كلذ نم ًائيش لبقي نأ ىبأو « ًايدث اهنم لبقي ملف « مهراد ىف ىتلا عضارملا هيلع اوضرع

 ٩ ملو كلذ رهظت ملو « هتفرع مهيديأب هتأر املف « هتعاضرل حلصت ةأرما نودجي مهلعل قوس ىلإ هب

 هللا ةماركل كلذو « ايردق ًاميرحت : ىأ لبق نم عضارملا هيلع انمرحو » : ىلاعت هللا لاق « اهب اورعشي

 ىلإ هعوجر ىلإ ًاببس كلذ لعج - هناحبس - هللا نألو ؛ همأ ىدث ريغ عضتري نأ نع 2©') هناص هل

 له: تلاق هعضري نميف نيرئاح [  هتخأ ] مهتأر املف . ةفئاخ تناك امدعب «ةنمآ ىهو هعضرتل «همأ

 . 4 نوحصان هَل مهو مكل (:) هتولفكي تیب لهأ ىلع مکلدآ

 . © ةنايص » : ت ىف (۲) .«ملف١ : ف « ت ىف (۱)

 . ©« هنوعضري» : ت ىف (5) . ت نم ةدايز ()



 OYE aa روس داملا ا ج س تل

 مهحصن كيردي امو : اهل اولاقو « اهرمأ ىف اوكشو « اهوذخأ كلذ تلاق ال : سابع نبا لاق

 . هتعفنم ءاجرو كلملا ) ةروُؤُظ ىف مهتبغر هيلع مهتقفشو هل مهحصن : تلاقف ؟ هيلع مهتقفشو هل
 ىلع () هب اولخدف « مهلزنم ىلإ اهعم اوبهذ « مهاذأ نم تصّلخو كلذ مهل تلاق املف « اهولسرأف

 تعدتساف « كلملا ةأرما ىلإ ريشبلا بهذو . ًاديدش اًحرف كلذب اوحرفف « همقتلاف اهيدث هتطعأف « همأ

 نكلو « ةقيقحلا ىف همأ اهنأ فرعت ال ىهو « اليزج ءاطع اهتطعأو « اهيلإ تنسحأو « ىسوم مأ

 ًالعب ىل نإ : تلاقو اهيلع تبأف ٠ هعضرتف اهدنع ميقت نأ ةيسآ اهتلأس مث . اهيدث قفاو هنوكل

 ةأرما اهتباجأف . تلعف ىتيب ىف هعضرأ نأ تببحأ نإ نكلو . كدنع ماقملا ىلع ردقأ الو ادالوأو

 ىسوم مأ تعجرف . ليزجلا ناسحإلاو ىواسكلاو تالصلاو ةقفنلا اهيلع ترجأو « كلذ ىلإ نوعرف
 ىف ءاج اذهلو . راد قزرو هاجو زع ىف « انمأ اهفوخ دعب نم هللا اهلدبأ دق ٠ ةيضرم ةيضار اهدلوب
 ذخأتو اهدلو عضرت ىسوم مأ لثمك « ريخلا هتعنص ىف بستحيو لمعي ىذلا لثم » : ثيدحلا
 ءملعأ © [ هناحبس ] هللاو « هوحن وأ « ةليلو موي : ليلقلا الإ جرفلاو ةدشلا نيب نكي ملو «اهرجأ

 . ًاجرف مه لك دعب هاقتا نمل لعجي ىذلا « نكي ي مل أشي مل امو ناك ءاشام ! رمألا هيديب نم ناحبسف

 الو » هب : ىأ 4 اهنيع رقت 3 يك هما ىلإ هاتددرف ): ىلاعت لاق اذهلو . ًاجرخم (4) قيض لك دعبو

 نم هلعجو « اهيلإ هدر نم اهدعو اميف : ىأ 4 قح هللا دْعَو نأ مّلعتلو « هيلع :ىأ 4 نحت
 هل ىغبني ام هتيبرت ىف هتلماعف « نيلسرملا نم لوسر هنم نئاك هنأ اهيلإ هدرب تققحت ذئنيحف .نيلسرملا

 . ًاعرشو ًاعبط

 وه ىتلا « ةدومحملا اهبقاوعو هلاعفأ ىف هللا ّمْكُح : ىأ (نومّلْعي ال مهرتكأ نكلو » : هلوقو
 سفن ىف ةدرمخم هتيقاعو».ع سوفنلا ىلإ رك جالا عقل امر رع الو انذلا ىف اهيلع د دومحملا

 « مك رش وهو ايش اوبحت نأ ئسعو مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ئسعو ) : ىلاعت لاق امك « رمألا
 ١19[. : ءاسنلا ] 4 اريثك اريخ هيف هللا لعجيو ايش اوهركت نأ ئسعف ١ : ىلاعت لاقو [ 5١5 : ةرقبلا]

 لخدو 69 نينسحملا يزجن كلذكو املعو امكح هانيتآ ئوتساو هدشأ غلب اًمّلو 9

 هودع نم اذهو هتعيش نم اذه نالتتقي نيلجر اهيف دجوُف اهلهأ نم ةلفَغ نيح ىلع ةنيدملا
 هام اش عار 4 2~ 2-6

 لمع نم اذه لاق هيلع یضقف ئسوم هزکوف هودع نم يذلا ىلع هتعيش نم يذلا هّئاغتساف
o2يي لرو ےل روپ هد هامش  

 روفغلا وه هَنِإ هَل رفغف يل رفعاف يسقن تمَلَظ ينإ بر لاق 62 نيبم لضم ودع هنإ ناطيشلا

 ( © نيمرجملل اريهّظ نوكأ نلف يلع تمعنأ امب بر لاق 09 ميحرلا

 ًامكح هللا هاتآ ‹ ىوتساو هدشأ غلب امل هنأ ركذ « مالسلا هيلع ٠ ىسوم رمأ أدبم ىلاعت ركذ امل

 . 4 نينسحملا يزجن كلذكو ط ‹ ةوبنلا ىنعي : دهاجم لاق املعو

 )١( ف ءاتءاه ىف ٠ هط ةروس ريسفت « سماخلا ءزجلا : رظنا . نوتفلا ثيدح نم تبثملاو « « رهص » : أ .

 ) )۲ت ىف : ١ ةقيض » : ت ىف () . أ نم ةدايز (9) . 2( اهب «© .



 898 ( 1۹ «۱۸) ناتيآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 كلذ هلتق ةيضق : روحا هرج نيد راق لاق ناك ىلإ هلو عم لام حو

 ا

 لاق كلذكو . راهنلا فصن كلذ ناك : سابع نبا نع « راسي نب ءاطع نع « ردّكنملا نبا لاقو

 . ةداتقو « ىّدَسلاو « ةمركعو « ريبج نب ديعس

 ىئب نم 3 ىأ 4 هتعيش نم اذه ؛ ناعزانتيو نابراضتي : ىأ 4 نالتتقي نيلجر اهيف دَجَوَف ل

 نب دمحمو « ىدسلاو « ةداتقو « سابع نبا هلاق « ىطبق : ىأ ( هردع نم اهو« (1)ليئارسإ

 ‹ سانلا ةلفغ ىهو « ةصرف ىسوم دجوو « مالسلا هيلع ©« ىسوكب ىليئارسإلا ثاغتساف . قاحسإ

 . 4 يلع یضقق ئسوم هزکوف ا ىطبقلا ىلإ دمعف
 . هفك () عمجب هنعط : ىأ « هزكو : دهاجم لاق

 . هعم تناك اصعب هزكو : ةداتق لاقو

E OP E 8 0 
 ودع هنإ ناطيشلا لمع نم اذه 8 : ىسوم 4 لاق » « تامف هفتح اهيف ناك : ىأ 4 هيلع ئضقف ط

 « يلع تمعنأ امب بر لاق . ميحّرلا رولا وه نإ هل رقغف يل رفغاف يسن تمَلَظ يّنإ بر لاق . نيبم لضم
 : ىأ (نيمرجملل انيعم : ىأ © ًاريهظ نوكأ نلف) ةعنملاو ةزعلاو هالا نم ىل تلعج اع : ىأ

 . كرمال نيفلاخملا ٠ كب نيرفاكلا

 2 ل ل ميو

 ىسوم هل لاق هْخِرِصَعَسَي سمألاب هرصنتسا يذلا اَذِإَف بقري افئاخ ةنيدملا يف حبصأف ص

 نأ ٌديِرثَأ ئموم اي لاق اَمهَل ودع وه يذّلاب شطب نأ دارا نأ اًمَلَف 09 نيبم يوغَل ك
 - ماو

 نم نوكت نأ ديرث امو ضرألا يف ارابج نوكت نأ الإ ديرت نإ سمألاب اسفن تلق امك ينآتقت

 . 4 69 نيحلصملا
 ةنيدملا يف  حبصأ هنأ ىطبقلا كلذ لتق ال « ” مالسلا هيلع « ىسوم نع ًاربخم ىلاعت لوقي 1

 ىف رمف « رمألا اذه نم نوكي ام ( عقوتيو تفلتي : ىأ 4 بقرتي ٠ لعف ام ةرعم نم : ی

 «ىسوم رم املف 2 رخآ لتاقي ىطبقلا كلذ ىلع سمألاب ه هرصنتسا ىذلا °٠ كاذ اذإف ٠ قرطلا ضعب

 مزع مث .رشلا ريثك ةياوغلا رهاظ : ىأ ( نيبم يوغل كْنِإ :  سوم هل لاقل + ر ا ىلع هحرصتبا

 هعمس امل هدصق ديري اغإ يسوم نأ هتلذو هفعضو هروخ يليئارسإلا دقتعاف « ىطبقلا كلذب شطبلا ىلع

 مل هنأل كلذو «سْمألاب اسفن تلق امك ينلتقت نأ ديرتأ ىس سوم اي :  هسفن نع عفدي لاقف « كلذ لوقي

 )١( ىليئارسإ ىأ » : ت ىف « . )١( عيمجب » : ت یف «© .

 ) )9ف نم تبثملاو « عقوتي ىأ بلقتي ىأ » : تءاه ىف () . « ملسو هيلع هللا ىلص » : ت ىف ٠ أ .

 ) )9ف ‹ ت ىف : ١ كلذ « .



CET a a ب يي ل 

 ىلإ اهب بهذ مث « همف نم اهققل ىطبقلا كلذ اهعمس املف « مالسلا هيلع « ىسومو وه الإ هب ملعي
 هءارو اوثعبو هوبلطف »¢ ىسوم لتق ىلع مزعو « هقنح دتشاف « كلذب ملعف ¢ هدنع اهاقلأف نوعرف باب

 . كلذل هورضحيل

 كولتقيل كب نورمتأي َآلَمْلا نإ ىس وم اي لاق ئعسي ةنيدملا اصْفَأ نم لجر ءاجو )»

 . (© نيحصاقلا نم كل يّنِإ جرخاف

 قيرط نم برقأ ًاقيرط كلسف « قيرطلا فلاخ هنأل ةيلوجّرلاب هفصو « «لجر ءاجو» : يلو

 : ىأ كب نورمتأي الملا نإ ٠ ١ « ىسوماي : هل لاقف ٠ ىسوم ىلإ قبسف « هءارو اوثعب نيذلا

 . « نيحصاتلا نم كل يَنِإ») ٠ دلبلا نم : ىأ 4 جرخاف كولتقيل » كيف نورواشتي

 ءاقلت هجوت اَمَّلو 69 نيملاّظلا موقلا نم يجن بر لاق بقري افئاخ اهنم جرخف ل

 ا را 9 ليصل ی ا ع ف

 ردصي تح يقسن ال الاف امكبطخ ام لاق نادوذت نیتأرما مهنود نم دجوو نوقسي سالا

 نم يلإ تلزنأ امل ينإ بر لاقف لظلا ىلإ لوت مث امهل ئقسف 6 ريبك خيش انوبأو ءاعرلا

 . 4 ©5 ریقف ريخ
 فلأي ملو . هدحو رصم نم جرخ « هرمأ ىف هتلودو نوعرف هيلع الات امب لجرلا كلذ هربخأ ال

 بر لاق» ٠ تفلتي : ىأ  بقرتي افئاخ اهنم جرخف » « ةسايرو ةمعنو ةيهافر ىف ناك لب « هبلق كلذ

 ًاكلم هل ثعب « ىلاعتو هناحبس « هللا نأ اوركذف . هئلمو نوعرف نم: ىأ 4نيملاّظلا موقلا نم ينجن

 . ملعأ هللاف « قيرطلا ىلإ هدشرأف « سرف ىلع

 ينيدهي نأ يبر ئسع لاق ٠ « كلذب حرف اعّيهَم اكلاس ًاقيرط ذخأ : ىأ «نيدم ءاقلت هجوت املو»

 ايندلا ىف ميقتسملا قيرطلا ىلإ هادهو « كلذ هب هللا لعفف . موقألا قيرطلا ىلإ : ىأ 4 ليبسلا ءاوس

 . ًايدهم ًايداه هلعجف « ةرخآلاو

 الا ءاغر ود رك اھل ناکو « اهءام ,دروو نيدم ىلإ لصو الو : ىأ ( نيدم ءام درو ملو

 نافكفكت : ىأ  نادوذت نیتآرما مهنود نم دجوو نوقسي  ةعامج : يأ سالا نم هما هيلع دَجَو )

 امهل قر « مالسلا هيلع « ىسوم امهآر املف . ايدي الثل ءاعرلا كئلوأ منغ عم درت نأ امهمنغ

 ردلصي ئّتح يقسن ال الاف  ؟ ءالؤه عم نادرت ال امكربخ ام : ىأ (امگبطخ ام لاق ) ٠ امهمحرو

 انل ئجلملا لاحلا اذهف : ىأ «ريبك خيش انوبأو) « ءالؤه غارف دعب الإ ىقس انل لصحي ال : ىأ « ءاَعَّرا

 .( امه ئقسف » : ىلاعت هللا لاق . ىرت ام ىلإ

 ١ ورمع نع « قاحسإ ىبأ نع ‹ ليئارسإ انأبنأ « هللا دبع انثدح : ةبيش ىبأ نب ركب وبأ لاق

 )١( ةبيش ىبأ نبا فنصم نم تبثملاو « نوميم نب ةورع 7 : أ ء ف « ت « اه ىف :



YY (۲۸ -70) تايآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا 

 ءام درو امل « مالسلا هيلع « ىسوم نأ « هنع هللا ىضر « باطخلا نب رمع نع « ىدوألا نوميم نبا
 قيطي الو« رئبلا ىلع ةرخصلا اوداعأ اوغرف املف : لاق « نوقسي سانلا نم ةمأ هيلع دجو « نيدم

 «هعفرف رجحلا ىتأف « هاتثدحف ؟ امكبطخ ام : لاق « نادوذت نيتأرماب وه اذإف « لاجر ةرشع الإ اهعفر

 ظ . () حيحص دانسإ . منغلا تيور ىتح ادحاو ابونذ الإ قتسي مل مث

 راس : سابع نبا لاق -  ريقف ريخ نم يلإ تزن امل ينإ بر لاَقق لّظلا ىَلِإ ىت مث ل: هلوقو
 ىتح نيم لصو امف ًايفاح ناكو « رجشلا قروو لقبلا الإ ماعط هل سيل < نيم ىلإ یم قع قوم
 نم هرهظب قصال هنطب نإو ٠ هقلخ نم هللا ةوفص وهو لظلا ىف ذ () سلجو . همدق لعن تطقس

 . ةرمت قش ىلإ جاتحمل هنإو هفوج لخاد نم ىرتل لقبلا ةرضخ نإو « عوجلا
 . ةرجش تحت سلج : ىدسلاو « دوعسم نباو ٠ سابع نبا لاق :4لّظلا ىلإ ط : هلوقو
 ىبأ نع < « ليئارسإ انثدح « ىبأ انثدح « © َىِرَقنعلا ورمع نب نيسحلا ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 «نيتليل لمج ىلع (47 تتح : لاق  دوعسم نبا وه هللا دبع نع « نوميم نب ورمع نع « قاحسإ
 ئروحأف + فرت ارح ةرديش اذإف < يسرع اهيلإ ىوأ' ىلا ةزجدشلا نع تلا + نيدم تحصى
 هيلع . ىسومل هللا توعدف « اهظفل مث . ةعاس اهجلاعف ىلمج اهذخأف  اعئاج ناكو - ىلمج اهيلإ
 . ©© تفرصنا مث « مالسلا

 ىتأيس امك ٠ ىسومل اهنم هللا ملك ىتلا ةرجشلا ىلإ بهذ هنأ : دوعسم نبا نع ةياور ىفو
 . ملعأ (")هّللاو

 ملا رك * نم تناك : ىدسلا لاقو

 .ةأرملا عمسأ TE لاق ال : بئاسلا نب ءاطع لاقو

 انب تيس ام رجا كيزجيل كوعدي يبأ ت تَلاَق ءايحتسا ىلع يشمت همت امهادحإ هتءاجف ل

 باها تلف هه ئيملاطلا مولا نم تارت فخ ال لاق صمصقلا لع قو اج ام

 يتنبا ىدحإ ك كحكنأ نأ ديرأ ينإ لاق © نيمألا يوقلا ترجأتسا 9 ريخ نإ هرجأتسا تب
5-5 oO o2 م هام مم  oت دد ت  

 يع نشأ نأ دير امو ةلددع نبق ارفع تمن نإ حمجح ينال نأ نأ نع نيم

 الف تْيضَق نيلجألا امي كيو ينيب كلذ لاق 69 نيحلاصلا نم هلا ءاش نإ يندجتس

 . 4 ©۵ ليكو لوقت ام ىلع هّللاو يلع ناودع

 نع امهلأسف « اعيرس امهئيجمو امهلاح ركنأ « امهيبأ ىلإ منغلاب © ًاعارس ناتأرملا تعجر امل
 )١( ةييش ىبأ نبال فنصملا ) ١١ / 070 ( .

 . « تببخأ » : أ ء ف ىف (5) . « ىرقفقلا ريمع » : أ ىفو « « ىزقنعلا ريمع » : ف ىف (۳) . « سلج الو » : أ ءاه ىف ()

 . (۳۷/ ٠١ ) ىربطلا ريسفت )٥(

 . «اعيرس ١ : أ ىف (0 . « هللاف » : ف ىف (0)

 س



 (۲۸ - 70) تايآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا ال

 هللا لاق اهيبأ ىلإ هوعدتل هيلإ امهادحإ ثعبف . مالسلا هيلع « ىسوم لعف ام هيلع اتصقف « امهربخ

 ءرمع نينمؤملا ريمأ نع ىور امك « رئارحلا ىشم : ىأ 4 ءايحتسا ىلع يشمت امهادحإ هتءاجف :  ىلاعت
E E 

 «قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإ انثدح « ميعن وبأ 2) [ انثدح « ىبأ ] انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىلع اهبوثب ةلئاق ٠ ءايحتسا ىلع ىشمت تءاج : هنع هللا ىضر « رمع لاق : لاق نوميم نب رمع نع

 ” . حيحص دانسإ اذه . ةجالو ةجارخ ( عفلسب تسيل ٠ اههجو

 : قونلا نمو « ةطيلسلا ةئيرجلا : ءاسنلا نمو . روسجلا : لاجرلا نم عفلسلا : ىرهوجلا لاق

 . ةديدشلا

 اقلطم ابلط هبلطت مل « ةرابعلا ىف بدأت اذهو < ( ا تْيقس ام رجأ كيزجيل كوعدي يبأ نإ تلاق)
 ىلع كئفاكيو كبيثيل : ىنعي مان تقم ام َرَجَأ كيزجيل كوعدي يبأ نإ : تلف لبد ھر مهوي ا

 نم هل ىرج امو « هرمأ نم ناك ام هل ركذ : ىأ « صّصقلا هيلع صفو هءاج اّمَلَف .١ انمنغل كيقس

 و اند لوو يي مدا نم حظ ل ين

 . (نيملاظلا موَقْلا نم توجن إ) :لاق اذهلو . اندالب ىف مهل مّكح الف مهتكلمم نم تجرخ دقف « انيع
 هيلع «٠ ىبنلا بيعش هنأ اهدحأ : لاوقأ ىلع ؟ وه نم : لجرلا اذه ىف نورسفملا فلتخا دقو

 ىرصبلا نسحلا هلاق دقو « نيريثك دنع روهشملا وه اذهو . نيدم لهأ ىلإ لسرأ ىذلا . 2 مالسلا

 . متاح ىبأ نبا هاورو . دحاو ريغو

 صق ىذلا وه ابيعش نأ هغلب هنأ ؛ سنأ نب كلام انثدح . ىسيوألا زيزعلا دبع انثدح « ىبأ انثدح

 . (نيملاظلا موَقْلا نم توجن فخت ال : لاق ٠ صصقلا ىسوم هيلع
 ابحرم » : هل لاقف ايي هللا لوسر ىلع دفو هنأ ىزتعلا دعس نب ةملس نع ىناربطلا ىور دقو

 40 ود سرت ناتخأو بيعش موقب

 نوا و بيعش موق نم نمؤم لجر : ليقو . بيعش ىخأ نبا ناك لب : نورخآ لاقو

 مكنم طول موق امو ) : هموقل لاق هنأل ؛ ةليوط ةدمب « مالسلا () هيلع « ىسوم نامز لبق بيعش ناك
 «نآرقلا صنب « 29 مالسلا هيلع « ليلخلا نمز ىف طول موق كاله ناك دقو . [ ٩١ : دوه ] 4 ديعبب

 امك « ةنس ةئامعبرأ ىلع ديزت ةليوط ةدم « مالسلا امهيلع « ليلخلاو ىسوم نيب ناك هنأ ملع دقو

 )١( ف نم ةدايز .٠ عفلتست » : ف ىف (0) . أ « .

 . < هيلع هللا ىلص » : أ ىفو « « ملسو هيلع هللا ىلص » : ف ىف (۳)

 مل نم هيف » : ىمثيهلا لاقو « هب دعس نب ةملس نع سيق نب نابيش نع ةملس نب صفح قيرط نم ٥١( /7) ريبكلا مجعملا ()
 . «مهفرعأ

 . « ملسو هيلع هللا ىلص » : ت ىف () . ؟ امهيلع » : ت ىف (0)



 ی نسج و دالا علا

 اذه نم زارتحا  ملعأ هللاو وه امنإ «٠ ةليوط ةدم شاع ابيعش نإ : ليق امو .دحاو ريغ هركذ

 نآرقلا ىف همسا ىلع صني نأ كشوأل هايإ ناك ول هنأ بيعشب سيل هنوكل ىوقملا نم مث «لاكشإلا

 « هدانسإ حصي مل . ( ىسوم ةصق ىف هركذب حيرصتلا نم ثيداحألا ضعب ١2)ىف ءاج امو . انهاه

 ««نوربث »:همسا لجرلا اذه نأ ليئارسإ ىنب بتك ىف دوجوملا نم مث . هللا ءاش نإ ابيرق هركذنس امك

 . ملعأ هللاو

 . مالسلا هيلع « بيعش ىخأ نبا وهو  نورثأو : دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع وبأ لاقو

 نبا هاور . نيدم بحاص ىرثي ىسوم رجأتسا ىذلا : سابع نبا نع « ( ةزمح ىبأ نعو
 . كلذ ىف ةجحلا هب بجت ربخ الو « ربخب الإ كردي ال اذه نأ باوصلا : لاق مث « ريرج

 ىدحإ تلاق : ىأ (نيمألا يوقلا ترجأتسا نم ريخ نإ هرجأتسا تبأ اي امهادحإ تاق ط : هلوقو

 تّبأ اي ظ : اهيبأل تلاق « مالسلا هيلع « ىسوم ءارو تبهذ ىتلا ىه : ليق . لجرلا اذه ىتنبا
 . منغلا © هذه ةيعرل : ىأ (هرجأتسا

 ريغو « قاحسإ نب دمحمو « ةداتقو « كلام وبأو « ىضاقلا حيرشو « سابع نباو « رمع لاق

 :تلاق ؟ كلذب كملع امو : اهوبأ اهل لاق « «نيمألا يِوَقلا ترجأتسا نم ريخ نإ : تلاق امل : دحاو

 : ىل لاقف « همامأ تمدقت هعم تئج امل هنإو « لاجر ةرشع الإ اهلمح قيطي ال ىتلا ةرخصلا عفر هنإ

 قيرطلا فيك اهب ملعأ ةاصحب [ 27 ىل ] ىفذحاف قيرطلا 2) تبنتجا اذإف « ىئارو نم ىنوك

 . هيلإ 27ىدهتأل

 : لاق  دوعسم نبا وه هللا دبع نع « ةديبع ىبأ نع « قاحسإ ىبأ نع « ىروثلا نايفس لاق
 « هاوثم يمركأ )ل: لاق نيح فسوي بحاصو < دع نق سو یخ لك ىلا :ةثالث سانلا سرفأ

 . (نيمألا يِوَقْلا ترجأتسا نم ريخ نإ هرجأتسا تبأ اي : تلاق نيح ىسوم ةبحاصو « :۲٠[ فسوي]

 نأ ريبكلا خيشلا لجرلا اذه هيلإ بلط : ىأ 4 نيتاه يتنبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ينإ ظ : لاق
 . نيتاه هيتنبا ىدحإ هجوزيو 25) هنع ىعري

 كيلو و اهو نئاطا تخش لاق

 همحر ] ةفينح ىبأ باحصأ لدتسا دقو .ايل : لاقيو « ًاقرشو ًاروفص : قاحسإ نب دمحم لاقو

 : لاقف . ةئامب نيدبعلا نيذه دحأ كتعب » : لاق اذإ اميف عيبلا ةحص ىلع ةيآلا هذهب )22١ [ ىلاعت هللا

 . ملعأ هللاو ‹ حصي هنأ « تيرتشا

 . « ىسومل ١ : أ ىف (0) .«نم»:تيىف(١)

 . « ةريره ىبأ ١ : أ ءاف ىف (4) . ٩ نورثي ٩ : أ ىف (۳)
 . ©« تفلتخا » : أ ىف (5) . « اذه ةيعر » : أ ىف (0)

 . « یدتهأل ١ : أ ىف (۸) . أ نم ةدايز (0

 . ف « ت نم ةدايز (۰) . ( همنغ ١ :أ « ف « ت یف (9)



 CASTE ms ا 77 2 مسي مت حجحتسي ا

 ىلع ىعرت نأ ىلع : ىأ «كدنع نمف ارشع تممتأ نإف ججح يناَمَث ينرجأت نأ ىلع : هلوقو

 كيلع و قشأ نأ ديرأ امو » « ةيافك نامث ىفف الإو « ٠7 كيلإ وهف نيتتس ةدايزب تعربت نإف « نينس ىنامث

 . كيرامأ الو « كيذاؤأ الو . كقاشأ ال : ىأ «نيحلاّصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس

 وأ « ًادقن ةرشعب اذه كتعب » : لاق اذإ اميف « ىعازوألا بهذمل ةميركلا ةيآلا هذهب اولدتسا دقو

 01 ۰ .٠ و ¢ ع 3 ۴ 535 .٠

 ىبأ ناس ىف ىورملا ثيدحلا لمحو . حص هذخأ امهيأب ىرتشملا راتخيو <« حصي هنأ « ةئيسن نيرشعب
 هذهب لالدتسالا ىفو . بهذملا اذه ىلع "٠ « ابرلا وأ امهسكوأ هلف « ةعيب ىف نيتعيب عاب نم » : دواد

 ةوسكلاو ةمعطلاب ريجألا راجئتسا (9 ةحص ىف « مهعبت نمو دمحأ مامإلا باحصأ لدتسا 2

 ثيح «ننسلا هباتك ىف هجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ هارو اب كلذ ىف اوسنأتساو « ةيآلا هذهب

 نب ةيقب انثدح « ىصمحلا ىّفصملا نب ب دمحم انثدح : « هنطب ماعط ىلع ريجألا راجئتسا باب » : لاق

 حار نب ىلع نع « ديزي نب ثراحلا نع « بويأ ىبأ نب ديعس نع « ىلع نب ( ةملسم نع « ديلولا

 غلب اذإ ىتح ,. 229 #«مسطو aS هللا لويرادتع اك لوقي © رتل نب َةبتُع 20 تعمس : لاق

 ماعطو هجرف ةفع ىلع - نينس () رشع : وأ - نيئس نس نامت هسنن حا ىسوم نإ : لاق ىسوم ةصق

 . ٩( هنطب

 نقشدلا يلا نهر ىلع ني 0 ةملنس نال 4 00 عض حولا اذه ى كدا اذهو

 . اضيأ رظن هيفو « رخآ هجو نم ىور دق نكلو « ةمئألا دنع ةياورلا فيعض ىطالبلا
 نب هللا دبع انثدح « ديلولا انثدح « ناوفص انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا ٠ لاقو

 ردنلا نب ةبتع تعمس : لاق ىمخللا حابر نب ىلع نع . ىمرضحلا ديزي نب ثراحلا نع « ةعيهّل

 ةفعب هسفن رجآ ىسوم نإ » : لاق هلك هللا لوسر تأ ثدحي - هيَ هللا لوسر بحاص - ىملسلا

 . 239 « هنطب ةمعطو «هجرف

 الف تّيضَف نيلجَألا اَمّيَأ كنيبو ينيب كلذ لاق :  مالسلا هيلع « ىسوم نع ًارابخإ ىلاعت هلوقو

 كنأ نم تلق ام ىلع رمألا : هرهصل لاق ىسوم نإ : لوقي 4 ليكو لوقت ام ىلع هّللاو يلع ناودع

 تئرب ١47( [ دقف ] امهلقأ تلعف ىتم انأف ؛ ىدنع نمف ًارشع تمهتأ نإف « نينس نامث ىلع ىنترجأتسا

 الف : ىأ 4 يلع ناودع الف تيضق نيلجألا اميأ» : لاق اذهلو ؛ طرشلا نم تجرخو « دهعلا نم

 )١( كل » : ت ىف « .

 )۳٤١۱( مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 . (ةملس » : أ ىف (6) . « ةجح » : أ ىف (۳)

 . هجام نبا ناسو « ف نم تبثملاو « « رذنملا » : تاءه ىف (1) . « نع هدانسإب ىور مث » : ت ىف (0)

 . ©« ةرشع وأ ١ : ت ىف (۸) . « سط » : ت ىف (0

 . ديلولا نب ةيقب سيلدتل ۲٠١( /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا هفعضو (74145 ) مقرب هجام نبا ننس (9)

 . «ةملس » : أ ىف )١١( . « هجولا اذه نم فعض هيف ثيدحلا اذهو » : ت ىف (۱۰)

 . « لاقف » : أ یف (0)

 ةعيهل نبا هدانسإ ىفو 4 هنم لوطأب ةعيهل نبا نع ريكب نب ىبحي قيرط نم « راتسألا فشك )۱٤۹٥( ١ مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو ١9(

 . فيعض وهو
 )١5( أ نم ةدايز 5



 لل (۲۸-_ 70) تايآلا : صصقلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 لاق امك . جراخ نم ليلدب « ىرخأ ةهج نم لضاف هنكل ًاحابم ناك نإو - ِلماكلا نأ عم ىلع جرح

 .[ 50 ةرقبلا ] 4 هيلع مْنِإ الف رَخأت نمو هيلع مْنِإ الف نيموي يف لجعت نمف $ : ىلاعت [٠ هللا]

 هلأسو « مايصلا ريثك ناكو « هنع هللا ىضر « ىملسألا ورمع نب ةزمحل هلكت هللا لوسر لاقو

 حجار مايصلا لعف نأ عم « (" «رطفأف تئش نإو « مصف تئش نإ » : لاقف  رفسلا ىف موصلا نع

 . رخآ ليلد نم
 لاق ؛ امهمتأو نيلجألا لمكأ لعف امنإ « مالسلا هيلع . ىسوم نأ ىلع ليلدلا لد دقو اذه

 ىراخبلا

 ملاس نع « عاجش نب ناورم انثدح « ناميلس نب ديعس انثدح « ميحرلا دبع نب دمحم انثدح

 ؟ ىسوم ىضق نيلجألا ىأ : ةريحلا لهأ نم ىدوهي ىنلأس : لاق ريبج نب ديعس نع « سطفألا
 « هنع هللا ىضر « سابع نبا تلأسف تمدقف . هلأسأف برعلا ربح ىلع مدقأ ىتح ىردأ ال : تلقف
 اذكهو « 29 ىراخبلا هاور اذكه . لعف لاق اذإ هللا لوسر نإ « امهبيطأو امهرثكأ ىضق : لاقف

 مساقلا ةياور نم « « نوتفلا ثيدح ىف عقوو . ريبج نب ديعس نع « هريغو ريبج نب ميكح هاور

 هللاو « هبشأ لوألاو . ةينارصنلا لهأ نم لجر هلأس ىذلا نأ ؛ ريبج نب ديعس نع ‹ بويأ ىبأ نبا

 : ريرج نبا لاق « اعوفرم سابع نبا ثيدح ٩ نم ىور دقو « ملعأ
 ىيحي نب ميهاربإ ىنثدح « نايفس انثدح « ىديمحلا انثدح « ىسوطلا دمحم نب دمحأ انثدح

 : لاق هيَ هللا لوسر نأ ؛ سابع نبا نع « ةمركع نع « نابأ نب مكحلا نع « بوقعي ىبأ نبا
 . © « امهمتأو امهلمكأ : لاق ىسوم ىضق نيلجألا ىأ : ليربج تلأس»

 ميهاربإ ىنثدح - ةنييع نبا وهو  نايفس نع « ىديمحلا نع « هيبأ نع « متاح ىبأ نبا هاورو
 . هركذف  ىنم رغصأ وأ ىنانسأ نم ناكو  بوقعي ىبأ نب ىيحي نبا

 . فورعمب سيل اذه ميهاربإو : تلق

 نع « نيعأ نب ميهاربإ نع « ةنييع نب نايفس نع « ىشرقلا نابأ نب دمحأ نع رازبلا هاورو
 اعوفرم هفرعن ال : لاق مث . هركذف « لَو ىبنلا نع . سابع نبا نع « ةمركع نع « نابأ نب مكحلا
 . 29 هجولا اذه نم الإ سابع نبا نع

 نب ورمع انأبنأ ٠ بهو نبا انأبنأ « ىلعألا دبع نب سنوي ىلع ئرق : متاح لا ىبأ نبا ") لاقو
 ىأ : لئس ةي هللا لوسر نأ : حريت نب فسوي نع « ىمرضحلا نوميم نب ىيحي نع « ثراحلا

 . أ ‹ ف نم ةدايز(١)

 . )۱۸١/٤( ننسلا ىف ىئاسنلاو ٤۹۳( /۳) هدنسم ىف دمحأ هاور (۲)

 . )۲۹۸٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . « نم ةلسرم قرط ىور » : ت ىف (8)

 )٤٤/۲۰( ىربطلا ريسفت (0)
 ركنم ربخب ةنييع نب نايفس هنعو نابأ نب مكحلا نع ىندعلا ىيحي نب ميهاربإ » : )١/ ١74( نازيملا ناسل ىف رجح نبا ظفاحلا لاق (7)

 لجرلا اذهو . ىهتنا «ىسوم ىضق نيلجألا ىأ مالسلا هيلع ليربج ةي ىبنلا لأس : هنتمو ىديمحلا نع هثيدحو « ةركن لجرلاو

 ىف جرخ ىف عب ىف نب . ©« كردتسملا ىف روكذملا هثيدح | جرخأو « هثيدح ىف عباتي ال : ىدزألا لاقو . تاقثلا ىف نابح نبا هركذ
 . « لاق مث ١ : ف ىف (0



 ۸ 9 تاي نقلا روم سالا لا ب حا

 لأسف «ىل ملع ال :ليربج لاقف «ليربج هم هللا لوسر لأسف .«ىل ملع ال»:لاق؟یسوم ىضق نيلجألا

 امع ليربج هنع هلأس امع - لجو زع  هبر كّلَلا كلذ ٠ لأسف .ىل ملع ال:لاقف هقوف اكلم ليربج

 . ٠١ « امهاكزأ :لاق وأ  امهاقبأو امهربأ ىضق» : ىلاعتو هناحبس برلا لاقف ةي دمحم هنع هلأس

 جيرج نبا نع « جاجح انئثدح : دیتس ©) لاقو « رخآ هجو نم السرم ءاج دقو « لسرم اذهو

 لأسأ فوس : لاقف « ؟ ىسوم ىضق نيلجألا ىأ » : ليربج لأس ةَ ىبنلا نإ : دهاجم لاق : لاق

 . © « امهافوأو امهربأ » : لاقف هلأسف . لجو زع برلا لأسأ فوس : لاقف هلأسف . ليفارسإ

 سا كا ل امنيا EA نيل

 1 ه١ ) امهقئأو امهافوأ»

 « هنع هللا ىضر « رذ ىبأ ةياور نم ًاعوفرم ©79 [ اذه ] ىور ۳ دق مث « ةدضاعتم قرط هذهف

 نب قاحسإ انثدح « نكسلا نب دمحم نب ىيحي هللا ديبع وبأ انثدح : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 نأ : رذ ىبأ نع « تماصلا نب هللا دبع نع « هيبأ نع < نوا نارهع.ىبأ نب د: كي وع اشد ‹ سيردإ

 ىأ تلئس نإو ١ : لاق ٠ « امهربأو امهافوأ » : لاق ؟ ىسوم ىضق نيلجألا ىأ : لئس ةي ىبنلا

 . « امهنم ىرغصلا لقف ؟ جوزت نيتأرملا

 ٩ دانسإلا اذهب الإ رذ ىبأ نع ىوري ملعن ال : رازبلا لاق مث

 هوحن اضيأ ىور دق مث - فيعض وهو  نارمع ىبأ نب دبوع ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاور دقو

 باطخلا نب رمع انثدح : رازبلا ركب وبأ لاقف ¢ ادج ةبيرغ ةدايزب ( ردنلا نب ةبتع ثيدح نم

 حابر نب ىلع نع ديزي نب ثراحلا انثدح « ةعيهل نبا انثدح « ريكب نب ىيحي انثدح « ىناتسجسلا

 ىضق نيلجألا ىأ : لئس للهم هللا لوسر نإ : لوقي 2©١١)ردتلا نب ةبتع تعمس : لاق ىمخللا

 قارف دارأ امل « مالسلا هيلع « ىسوم نإ » : كك ىبنلا لاق مث . « امهافوأو امهربأ » : لاق ؟ىسوم

 تدلوف « هاصعب اهبنج ىسوم برض الإ ةاش ترم امف : لاق . نول بلاق نم ماعلا كلذ ىف همنغ

 توفت ةشيمك الو ٠ بوبض الو شوش اهيف سيل ةاش لك اثالثو نيتنث تدلوو « اهلك ناولأ بلوق

 ءاهنم اياقب نودجتس مكنإف ماشلا متحتتف جفا )١١( اذإ » : : يک هللا لوسر لاقو . لخت الو ‹ فكلا

 0 ( ةيرماسلا ىهو

 . ٩ لجو زع » : أ « ف یف (۱)

 « راتسألا فشك » ( ۲۲٠٠١ ) مقرب رازبلا دنسم ()

 . « لاقف » : أ ‹ ف یف (۳)

 .( ٤٤/۲۰ ) ىربطلا ريسفت (0 )
 . أ ءاف نم ةدايز (۷) . ( دقو » : ف ىف (0

 © راتسألا فشك » ( ۲۲٤٤ ) مقرب رازبلا دنسم (۸)

 . «اذإ مكنإ ١ : أ ىف )١١( . «رذنلا» : أ ٠ ف ىف(١٠ .«9)

 . «راتسألا فشك » ( ۲۲٤١ ) مقرب رازبلا دنسم (۱۲)



 ا تت < | .١ تحس ”(18236) فايآلا : :ىضبضقلا ةووسد- نوااشلا ءا

 : لاقف « () اذه نم طسبأب متاح ىبأ نبا هاور دقو . رازبلا هدروأ اذكه

 انثدحو( ح ی نب هللا نيش شل هک يعمل ذيع ن نومك دخ ةعرر بأ اا

e Ce E 

 ثدحي - لَم هللا لوسر بحاص - يللا 419 لا ىب ةع تم لا للا عابر نیر ىلع نع

 املف .هنطب ةمعّطو هجرف ةفعب هسفن رجآ « ۳ مالسلا هيلع « ىسوم نإ » : لاق ةي هللا لوسر نأ

 بيعش قارف دارأ املف . امهافوأو امهربأ : لاق ؟ نيلجألا ىأ « هللا لوسراي : ليق - لجألا ىفو

 (© بلاق نم همنغ نم تدلو ام اهاطعأف « هب نوشيعي ام همنغ نم اهيطعي نأ اهابآ لاست نآ هتآرما رمأ
 هاصع ىلإ «مالسلا هيلع «٠ ىسوم قلطناف « ءانسح ءادوس همنغ تناكو <« ماعلا كلذ دلو نم نول

 ضوحلا ءازإب ىسوم فقوو « اهاقسف اهدروأ مث « ضوحلا ىندأ ىف اهعضو مث < اف رطب اها

 « ناولأ بلاوق اهلك تعضوو « تثلثأو تمأتأف :١ لاق ةاش ةاش اهبنج برض الإ ةاش اهنم ردصت ملف

 وأ لاق. ترض الو. + :ناوفض لاق نوبض الو 2 يخت لاق شوف اه سل نياك وأ اش الا
 ولف + هل يلا ناقا "6 فعلا ترش ةعيمك هلو نوت هلو. زورع الوان يوبض فاوصلا + ةعرز
 . « ةيرماسلا ىهو منغلا كلت اياقب متدجو ماشلا متحتتفا

 00 ةعيهل نبا تلأسف : لاق ديلولا تعمس : را ا
 تلق . هرجت عرضلا ةليوطلا :لاق ؟ بوبضلا امف : تلق . بخشلا ةعساو اهنبلب شفت ىتلا :

 ا لاق ؟ لوعَتلا امف لاق . بخشلا ةقيض 6
 . فكلا هكردي ال ريغص « عرضلا ةشيمك « فكلا تّوَقَت ىتلا : لاق ؟ ةشيمكلا امف : تلق

Eهعفر نوكي نأ ىشخأو  ءوس هظفح ىفو - ىرصملا ةعيهل نب هللا دبع ىلع ثيدحلا  

 ل لوعت الو برف لو نوزع الو نوف اف نسل يوري نأ يقو . ملعأ هللاو <
 مالك “° نم ريرج نبا ىور دقو . ةصقانلا تافصلا نم ل

 ‹ ىنثملا نب دمحم انثدح : لاقف « 20 ديج دانسإب هضعب براقي ام هيلع افوقوم - كلام نب سنأ

 امل : لاق « هنع هللا ىضر « كلام نب سنأ انثدح « ةداتق نع « ىبأ انثدح « ماشه نب ذاعم انثدح

 ةاش لك : هبحاص هل لاق « امهنيب ناك ىذلا لجألا ىلإ هبحاص « مالسلا هيلع « ىسوم هللا ىبن ىعد

 تلاجف تعزف لايخلا تأر املف « ءاملا ىلع ًالابح عفرف دمعف . كل اهدلو كلذف اهنول ريغ ىلع تدلو

 . ۷ ماعلا كلذ نهدالوأب بهذف « ةدحاو ةاش الإ اقلب نهلك ندلوف « ةلوج

 سال سد ص سس سس سس سب

 يّنإ اوثكما هلهأل لاق ارات روطلا بناج نم سنآ هلهأب راسو لجألا ىسوم ٰیضق امل 2

 نم يدون اهات امف 69 َنوُلَطصَ مكّلعل راثلا نم ةوذج وأ ربخب اهنم مكيتآ يلع ارات تسنآ

 95 ا 5 م ك ع 5 - 000 a r ےگ o ه6 هو 8 +2 2 ت

 ©) نيملاعلا بر هللا انأ ينإ ئسوم اي نأ ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا يف نميألا داولا ئطاش

 . « ملسو هيلع هللا ىلص » : ت ىف (۳) . « رذنملا» : أ ءاف « ت ىف (۳) . « ةبيرغ ةدايزب ١ : ت ىف )١(

 . 2« نع » : ت یف (0) . « هلباق » : ت ىف (6)

 . « اذه براقي ام ١ : ت ىف (7)
 . ( 45/7١ ) ىربطلا ريسفت (۷)



 (8؟ 79) تايآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا س٤

 هاه مه هم اش. وو ما # مه نە عك ه8 مع ق هاج ممم مام م هو سس

 كَنِإ فخت الو لبفأ ئسوم اي بقعي ملو اربدم ىَلو ناج اَهَنأَك زتهت اهآر اًمَلَف كاصع قلا نأو

 نم كحاتج َكِيَلِإ ممضاو ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج يف كدي كلسا 9 نينمآلا نم

 . © 9 نيقساف اموَق اوناك مُهنِإ هئلمو نوعرف ىلإ كبر نم ناتاهرب كناذف بهّرلا
 امهربأو اههافوأو نيلجألا منا ىضق « مالسلا هيلع . ىسوم نأ اهلبق ةيآلا ريسفت ىف مدقت دق

 ىسوم ئضق وق نم نم ألا وم املف : () هل ةع | ةيآلا ًاضيأ اذه دافتسي دقو <« امهاقنأو 0
 : ملعأ ©" هللاو 2 امهنم لمكألا : 8

 هرأ مل لوقلا اذهو . رخأ ارشع اهدعبو « نينس رشع ىضق : دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا لاق

 . ملعأ () هللاو « متاح ىبأ ن نباو « ريرج نبا هنع هاكح دقو «هريغل

 ىف مهترايز ىلع مزعف « هلهأو هدالب ىلإ قاتشا دق ىسوم ناك : اولاق : 4هلهأب راسو » : هلوقو

 ىف مهب كلسف « هرهص هل اهبهو ىتلا منغلا نم هعم ناك امو هلهأب لمحتف « هموقو نوعرف نم ةيفخ

 « كلذ نم بجعتف «٠ ًائيش ءىضي ال هدنز ىروأ املك لعجف ًالزنم لزنف « ةدراب ةملظم ةريطم ةليل

 هلهأل لاق ط ٠ دعب ىلع هل ءىضت اران ىأر : ىأ 4 ارات رولا بناج نم سّنآ) (9 [ ذإ] كلذك وه امنيبف

 لضأ دق ناك هنأل كلذو . ( ربِ اهن مكيتآ يعل ٠ اهيلإ بهذأ ىتح : ىأ اان تسنآ ينإ اوُكما
 نم اهب نوؤفدتت : ىأ 4نولطصت مكلعل ظ « © اهنم ةعطق : ىأ «راثلا نم ةوذج وأ « قيرطلا

 ىلي امم ىداولا بناج نم : ىأ (نميألا داولا ئطاش نم يدون اهاتأ امف ) : ىلاعت هللا لاق .دربلا

 ىسوم ىلإ اَيضَق ذِإ يبرغْلا بناجب تنك امو» : (0) ىلاعت لاق امك « برغلا ةيحان نم هنيي نع لبجلا

 رانلاو « هنيي نع ىبرغلا لبجلاو « ةلبقلا ةهج ىلإ رانلا دصق ىسوم نأ ىلإ دشري امن اذهف < ‹ «رمألا

 دل ل ل ا ع ا وسل

 . «ةرجّشلا نم ةكرابملا ةعقبلا يف نميألا داولا ئطاش نم» :

E وسلا نا لو حوا دل ل ل السا كو نق ٠ 

 ءارضخ ةرمس « مالسلا هيلع « ىسوم اهنم ىدون ىتلا ةرجشلا تيأر : لاق هللا دبع نع « ةديبع ىبأ

 براقم هدانسإ . ف .

 « قيّلعلا نم ةرجش : لاق هبنم نب بهو نع « مهتي ال نم ضعب نع . قاحسإ نب دمحم لاقو

 . جسوعلا نم : لوقي باتكلا لهأ ضعبو

 . جسوعلا نم هاصعو . جسوعلا نم ىه : ةداتق لاقو

 بر وه كملكيو كبطاخي ىذلا : ىأ 4نيِمَلاَعْلا بر هللا انَأ يَنِإ ئسوم اي نأ ط : ىلاعت هلوقو
 ىف تاقولخملا ةلثامم نع هزنتو سدقتو ىلاعت « هاوس بر الو « هريغ هلإ ال « ءاشي امل لاعفلا « نيملاعلا

 )١( هللاف » : ت ىف () . « لاق ثيح » : أ یف ٩ . ) )۳ف ىف : ١ ١ هللاف « .

 )5( أ ‹ ف نم ةدايز . )٥( ىلاعت هللا لاق » : ت ىف (0) . « رانلا نم ةعطق » : ت ىف « .
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 ! هناحبس هلاعفأو هلاوقأو ٠ هتافصو هتاذ

 كنيميب كلت امو ) : هلوق ىف كلذ ىلج هزرق امك: كدي ىف ىتلا : ىأ « كاصع لأ نأ : هلوقو

 :IA AY] هط] (ىرخأ برام اهيف يلو يمتع ىلع اهب شهأو اهيلع اكوتأ ياصع يه لاق . ىسوم اي

 ىذلا نأ ققحتو فرعف < 4 ىعست ةيح يه اذإَف اهاقلأف > اهقلأ اهفرعت ىتلا كاصع هذه امأ : ىنعملاو

 . « هط ١ ةروس ىف كلذ نايب مدقت امك . نوكيف « نك : ءىشلل لوقي ىذلا وه هملكيو هبطاخي

 مظع عم ةعيرسلا اهتكرح ىف : ىأ (ناج اهّنأك ١ برطضت : ىأ «رتهت اهآر املف إل : انهاه لاقو
 ءاهتعلتبا الإ ةرخصب رمت ال ثيحب « اهسارضأو اهباينأ كاكطصاو « اهمف عاستاو 2١ اهمئاوق قلخ
 نكي ملو : : ىأ 4 بَقعي ملو اربدم ئأو) كلذ دنعف . داو ىف ةرداح اهنأك < « عقعقتت اهيف ىف ردحنتف

 نم َكّنِإ فحت الو لبقأ ئسوم اي : هل هللا لاق املف . كلذ نم رفني ةيرشبلا عبط نأل؛ تفتلي

 ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج يف كدي كلسا ) : هل هللا لاق مث . لوألا هماقم ىف فقوف عجر , «نينمألا

 ىف رمق ةعطق اهنأك < « الألتت جرخت اهنإف اهتجرخأ مث كعرد بيج ىف كدي تلخدأ اذإ : ىأ 4 ءوس

 . صرب ريغ نم : : ىأ « ءوس ريغ نم :  لاق اذهلو ؛ قربلا ناعمل

 نم : ةداتق لاقو . عزفلا نم : دهاجم لاق : « بَّهَرلا نم كحاتج كِيَلِإ ممضاو ط : هلوقو
 . ةيحلا نم كفوخ نم كل لصح امن : ريرج نباو ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو . بعرلا

 هيلإ مضي نأ ءىش نم فاح اذإ « مالسلا هيلع « رمأ هنأ وهو . اذه نم معأ دارملا نأ رهاظلاو
 لمعتسا اذإ امبرو . فوخلا نم هدجي ام هنع بهذ كلذ لعف اذإف « هدي ىهو . بهرلا نم هحانج
 ءاش نإ .« فخَي وأ دجي ام هنع لوزي هنإف « هداؤف ىلع هيدي عضوف ءادتقالا ليبس ىلع كلذ دحأ

 . ةقثلا هبو «هللا

 انربخأ ٠ حلاصلا خيشلا بلعث نب عيبرلا انثدح « نيسحلا نب ب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا ٩۳ لاق

 « مالسلا هيلع « ىسوم ناك : () لاق « دهاجم نع « ملسم نب هللا دبع نع « بدؤملا ليعامسإ وبأ
 نم كب ذوعأو « هرحن ىف كب أردأ ىنإ« مهللا : لاق هآر اذإ ناكف « نوعرف نم ًابعر هبلق لم دق
 هآر اذإ ناكف « نوعرف بلق ىف هلعجو « مالسلا هيلع « ىسوم بلق ىف ناك ام هللا «؛) غرفف «هرش

 . رامحلا لوبي امك لاب

 ىف هدي هلاخدإو « ىعست ةيح اهلعجو اصعلا هءاقلإ : ىنعي 4 كبَر نم ناناهرب كناذَف : هلوقو
 نم ةوبن ةحصو « راتخملا لا ودق ىلع ناال ناليلد - ءوس ريغ نم ءاضيب جرختف هبيج

 ءاربكلاو ءاسؤرلا نم هموقو : ىأ «هئلمو نوعرف ىلإ 9 : لاق اذهلو ۽ هيدي ىلع قراخلا اذه ىرج

 هللاو] « هللا نيدل نيفلاخم « هللا ةعاط نع نيجراخ : ىأ 4 نيقساف اًموَق اوناك مهتِإ ٠ عابتألاو

 )١( ىور#» : ت یف (۲) . « اهتقلخ مظع » : ف ىفو « « اهقلخ مظع » : ت ىف ٩ .

 )۳( ت یف : ١ هداتسإب ٩ . )٤( عزف » : آ « ف ‹« ت یف ٩ .
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 ملعأ [ )(.

eS 
 ا

 "۾ هرن ترتر اشا اب كيل راع دق اس کا

 هنم ,ًرارف رصم رايد نم جرخ امنإ ىذلا < نوعرف ىلإ باهذلاب ىلاعت هللا هرمأ امل

 : ىأ (نولتقي نأ فاَحأَف) < ىطبقلا كلذ : قنعي :ءي ( سفن مهنم تلف ين بر لاق ظل « هتوطس

 2 تحب « مالسلا هيلع « ىسوم نأ كلذو < ,«اناسل ينم حصفأ وه نوره يخأو ). ىنوأر

 ىلع اهعضوف ةرمجلا ذخأف « ةردلا وأ را ل نا

 يل لعجاو . يلوق اوهقفي . يناسل نم ةدقع للحاو ) : لاق اذهلو ؛ ريبعتلا ىف ة ةدش هيف لصحف <

 ىنسنؤي : ىأ « [ ۲ - ۷ : هط ] «يِرَمَأ يف هكرشأو . يرزأ هب ددشا . يخ نوره . يلهأ نم

 رابجلا ربكتملا كلملا اذه ىلإ ةلاسرلاو ةوبنلا ءابعأب مايقلا وهو « ميظعلا ماقملا اذه نم کک اميف

 : ىأ« 4050 [ ينقدصي 1 امذر يعم هَلسرَف اناسل ينم حصفأ وه نوره يخأو ) : لاق اذهلو ب
OTىف عجنأ نينثا ربخ نأل ؛ لجو زع هللا نع هب ربخأو هلوقأ اميف ىنقدصي 2  

 . (نوبذكي نأ فاحأ ينإ : لاق اذهلو ؛ دحاو ربخ نم سوفنلا

 مهفي هنإف « هب مهملكأ ام ىنع مهل نيبي : ىأ 4 يقدصي اءدر» : قاحسإ نب دمحم لاقو

 . [ینع]

 كبناج زعنو < , كرمأ ىوقنس : ىأ (كيخأب كدضع دشتس د : ىلاعت هللا لاق كلذ لأس املف

 اي كلؤس تيتوأ دق) : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك . كعم ًايبن نوكي نأ هل تلأس ىذلا « كيخأب

 اذهلو . [ ٥۳ : میرم ] « ان نوراه هاخأ انتمَحَر نم هل اتبهوو و : ىلاعت لاقو « [ ۳١ : هط ] 4 ئسوم

 هنإف «مالسلا امهيلع « نوراه ىلع ىسوم نم « هيخأ ىلع ًةئم مظعأ دحأ سيل : فلسلا ضعب لاق
 قح ىف «؛) [ىلاعت هللا ] لاق اذهلو « هئلمو نوعرف ىلإ هعم الوسرو ]آيبن هللا هلعج ىتح هيف عفش

 .[ 54 : بازحألا ] « اهيجو هللا دنع ناكو هل: ىسوم

 ال : ىأ  اتتايآب امكيلإ نوصي الف« ةرهاق ةجح : ىأ 4 اَاَطْلُس اَمُكَل لعجنو] : ىلاعت هلوقو
 دمحم هلوسرل ] ىلاعت هللا لاق امك « هللا تايآ امكغالبإ ببسب امكاذأ ىلإ لوصولا ىلإ مهل ليبس
 E TEES !لرنأ ام غلب لوسرلا هيأ اي > : 1 ب

 E 3 ا ارصان هالا ا : ىأ ]۹ : ترجل لو

 لاق امك <« « نوبلاغلا اًمُكَعبَلا نمو امتنأ) : لاقف « ةرخآلاو ايندلا ىف امهعبتا نملو امهل ةبقاعلا نأ

 )١( نم ةدايز (۳) . ت نم ةدايز (5) . ف نم ةدايز 1 .
 ) )5ه ىفو « أ « ت نم ةدايز (0) . أ « ت نم ةدايز (5) .أ ‹ ف « ت نم ةدايز : ١ هلوق ىلإ « .
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 انلسر رص نإ ل: ىلاعت لاقو «[؟1: ةلداجملا] 4 زيزع يوق هللا نإ يلسرو انأ نيلغأل هللا بتك ط : ىلاعت

 رادلا ءوس مهو َةَنعللا مهو مهترذعم نيملاّظلا عقني ال موي . داهشألا موقي مويو ايندلا ةاّيحْلا يف اونمآ نيذّلاو

 .|( ه5 هبل ا: : رفاغ ]

  > 07 TTا ا امكعبتا نمو امتنأ : هريدقت 0 ,

 ملعأ هللاو ءاذه ىلإ ةجاح الف «لوألا هيجوتلا نم لصاح وهو « حيحص ىنعملا اذه نأ كش الو

 يف اذهب اتعمس امو ىَرَتْفُم رحس الإ اذه ام اوُلاَق تاني انتاّيآب یسوم مهءاج امف ل
 رادلا ةبقاع هل نوكت نمو هدنع نم ئدهلاب ءاج نمب ملعأ يبر ئسوم لاقو C2 نيلوألا انئابآ

 . 4 69 نوملاظلا حلفي ال هن
 نم هللا امهاتآ ام هضرعو « هئلمو نوعرف ىلإ نوراه هيخأو ىسوم ءىجم نع ىلاعت ربحي

 عابتاو هديحوت نم لجو زع هللا نع ربخأ اميف امهقدص ىلع « ةرهاقلا تالالدلاو ةرهابلا تازجعملا

 مهرفكب اولدع ‹ هللا نم هنأ اونقيأو 3 هوققحتو هودهاشو كلذ هولمو نوعرف نياع املف . هرماوأ

 رحس الإ { : ول « قحلا عاب نع مهربكتو مهناي كلذو « ةتهابملاو د ىلإ مهيغبو حس الإ اذه ام » : اولاقف « قحلا عابتا نقط ابملاو دانعلا ىلإ

 نكاد وم دعب اا ءا او ةليخاب تر اته اوذارأو 1 عونصم لعتفم : ىأ 4 ىرتفم

 :نولوقي « هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع : نونعي < نيلوألا انئابآ يف اذهب امس امو : (۲) هلوقو

 لاقف . ىرخأ ةهلآ هللا عم نوكرشي ' الإ سانلا "9 رن ملو « نيدلا اذه ىلع انئابآ نم ًادحأ انيأر ام
 ءمكنمو ىنم : ىنعي 4 هدنع نم ئدهلاب ءاج نمب مّلعأ يير : مهل ًابيجم « مالسلا هيلع « ىسوم

 {i دييأتلاو رفظلاو ةرصنلا : ىأ رادلا ةبقاع هل نوكت نمو» : لاق اذهلو . مكديبو نبي لصفيتسو

 . هللاب نوكرشملا : ىأ 4 نوملاّظلا حلقي ال

 نيطلا ىّلع ناَماه اي يل دَقْوَأَف يريَع هَل نَم مكل تملع ام الملا اهيأ ا ايا نوعرف لاقو ل

 هدونجو وه ربکتساو ۳9 نيذاکلا نم هتظأل ياو ئسوم هَل ىلإ علطأ يلع احرص ي لعجاف

 0 ال دو عع

 ميلا يف يف مهاتذبنف هدونجو هانذخأف © نوعجري ال انيل مهن اونظو قحلا ريغب ضرألا يف

 ال ةمايقلا مويو راتلا لإ نوعدي مئ مهاتلعجو 9( نيملاظلا ةبقاع ناک فيك رظناف

 %٠ © َنيحوبقمْلا نم مه ةمايقلا مويو ةنعل ايندلا هذه يف مهانعبتأو 0 نورصني

7 

 )١( ىربطلا ريسفت )٤۸/۲۰( .

 ) )۲ف « ت یف : ١ مهلوقو ٩ .  0ف ىف : ١ ىرتن امو ٩ .
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 لاق امك هللا هنعل ةحيبقلا هسفنل ةيهلإلا ىوعد ىف هئارتفاو هنايغطو نوعرف رفك نع ىلاعت ربخي

 ىلإ ماعد هنأل كلذو « [ 65 : فرخزلا ] ( نيقساف اًمْوَق اوناك مَنِ هوعاطأَف هموق فختساف» : ىلاعت

 ام الملا اهيأ اي : لاق اذهلو ؛ مهناهذأ ةفاخسو مهلوقع ةلقب كلذ ىلإ هوباجأف < « ةيهلإلاب هل فارتعالا

 ا داف رَشَحَف ١ : هنع ارابخإ ىلاعت لاق 0 [ و ] « (يريَغِهَلِإ نم مُكَل تْملع
 هنأ :ىنعي[ ۲٢ - ۲۳ : تاعزانلا ]  ىشخي نمل ةربعل كلذ يف نإ . ىّلوألاو ةرخآلا لاكن هللا ُهَذَحَأَف

 ,SiR كلذب مهل احّرصم ىلاعلا هتوصب مهيف ىدانو هموق عمج

 نل ظ : لاقف كلذب ميلكلا ىسوم هجاو هنإ ىتحو « ةرخآلاو ايندلا ىف هريغل ةربع هلعجف « هنم ىلاعت

 .]14 : ءارعشلا] ( نينوجسملا نم كلعجأل يِرْيغ اهلِإ تدَحَنا

 هريزو رمأ : ىأ ( ىسوم هّلِإ ىلإ علطأ يحل احرص يَ لعجا نيطلا ىَلع نامه اي يل دقوأَف : هلوقو
 رصقلا وهو « حرصلا ءانبل اًرجآ هل ذختيل « نيطلا ىلع هل دقوي نأ هتلود ريشمو هتيعر ربدمو ناماه

 . بابسألا غلبأ يعل احرص يل نبا ناماه اي نوعرف لاَقو » : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك - عيفرلا فينلا
 امو ليبسلا نع صو هلمع ءوس نوعرفل نيز كلاذكو ابذاك هَل ينو ئسوم هلِإ ىلإ علطأف تاومّسلا باَبسأ

 ري مل ىذلا حرصلا اذه ىنب نوعرف ٠١ نال كلذو « [ ۴۷ « 83 : رفاغ ] « بابت يف الإ نوعرف ديك

 a aT a Ss lS ىلعا هاج اهندللا ىف

 ىف هبذك هنأ ال « ىريغ ابر مت نإ هلوق ىف : ىأ 4 نيبذاكلا نم هنظأل يَنإَو ) : لاق اذهلو ؛ نوعرف

 » YY : ءارعشلا ] « نيمَلاَعْلا بر امو $ : لاق هنإف « حاصلا وجوب تر نكي وبل هنآل ١ ؛ هلسرأ هللا نأ

 امألَمْلا اهيأ اي طظ : لاقو ء[ ۹ : ءارعشلا ] ( نينوجسملا نم كنلعجأل يريغ اهلإ تذختا نمل : لاقو

 ريرج نبا لوق اذهو 4 يِرْيغ ِهَّلِإ نَم مكَل تملع

 اوغط : ىأ 4 نوعجري ال اَنيلِإ مهّنَأ اونظو قحلا ريغب ضرألا يف هدونجو وه ربكتساو :١ هلوقو
 طوس كبر مِهِيَلَع بصف $ < () ةمايق الو داعم ال هنأ اودقتعاو <« داسفلا ضرألا ىف اورثكأو « اوربجتو

 مهاَندَبَف هدونجو هانذخأق ل : انهاه لاق اذهلو «1 ١5 ۰ ۴۳ :رجفلا ] 4 داصرملابل كبر نإ . باذع

 ةبقاع ناك فيك ٌرظناَف ) « دحأ مهنم قبي ملف « ةدحاو ةحيبص ىف رحبلا ىف مهانقرغأ : ىأ ميلا يف

 بيذكت ىف « مهتقيرطب ذخأو مهءارو كلس نمل : ىأ «راّثلا ىلإ نوعدي ةّمئأ مهاتلعجو . نيملاظلا

 لذب ةلوصوم ايندلا ىزخ مهيلع عمتجاف : ىأ ( نورصني ال ةمايقلا مويو) < « عناصلا ليطعتو لسرلا

 EE دمحم] 4 مهل رصان الف مهاتكلهأ :  ىلاعت لاك انك ع ةرخألا

 ىلع نوعرف مهكلم ةنعلو مهتنعل هللا عرشو : ىأ 4 ةع ايندلا هذه يف (4) مهانعبتاو» : هلوقو
 ¢ مهعابتأو ء ءايبنألا ةنسلا ىلع نونوعلم ايندلا ىف مهنأ امكو «هلسر نيعبتملا هدابع 0 ,نينمؤملا ةنسلأ

 هذه يف اوعبتَأو » : ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو : ةداتق لاق. « نيحوبقملا نم مه ةمايقلا مويو ط « كلذك

 .[99:دوه] 4 دوفرملا دفرلا سئب ةمايقلا مويو ةنعل

 .(نأ) : ت یف (۲) . ف « ت نم ةدايز )١(

 . « مهانعبتأف » : ت یف (6) . ؟ داعم الو ةمايق ال ١ : ت ىف (۳)



 ۹ (41 - )٤۳ تايآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 مرض ل

I 

 هألمو نوعرف كلهأ ام دعب هيلع ةاروتلا لازنإ .

 لب « ةماعب ةمأ بذعي مل ةاروتلا لازنإ دعب هنأ : ىن ىنعي 4 ىلوألا نورقلا اكلها ام دعب نمط : هلوقو
 تاكفتؤملاو هّلبف نمو نوعرف ءاجو ١ : لاق امك « نيكرشملا نم هللا ءادعأ اولتاقي نأ نينمؤملا رمأ
 .[ ٠١ عقد ةقاحلا ] 4ةّيِبأَر ةذخأ مهذخأف مهر لوسر اوصف . ةئطاخْلاب

 ىبأ نع « فوع انثدح : الاق باهولا دبعو دمحم انثدح « راشب نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 امدعب ضرألا نم الو ءامسلا نم باذعب ًاموق هللا كلهأ ام : لاق ردا .ديعتس یا وع 2 رد

 انيتآ دقلو ظ : لوقي هللا نأ رت ملأ « ةدرق اوخسم ىتلا ةيرقلا ريغ « ضرألا هجو ىلع ةاروتلا تلزنأ

 . 2 ي ىّلوألا َنوُرقْلا انكَلهَأ ام دعب نم باتكلا ىسوم

 هاور اذكهو . هوحنب ¢ ىبارعألا ةا أ ني فرع ثيدح نم 2 متاح ىبأ نبا هاورو

 بأ غ فوم نع ©: ناطقلا يک نع. ناف ىلع قي ورفع نع ودي ىف زاربلا ركب أ

 نع « فوع نع « ىلعألا دبع نع « ىلع نب رصن نع هاور مث . 2 ًافوقوم ديعس ىبأ نع «ةرضن

 ءامسلا نم باذعب اموق هللا كلهأ ام » : لاق - هيك ىبنلا ىلإ (4) هعفر  ديعس ىبأ نع «ةرضن ىبأ

 نورقلا انكلهأ ام دعب نم باتكلا ىسوم انيتآ دقلو 2: أرق مث « « ىسوم لبق الإ ضرألا نم الو
 .() ىلوألا

 : ىأ  ةمحروط < قحلا ىلإ « ىدهو ط « ىغلاو ىمعلا نم : ىأ 4 ساثلل رئاصب :  هلوقو
 . هببسب نودتهيو « هب نوركذتي سانلا لعل : ىأ « َنوُرَكَذَتي مِهّلعَل ٠ ةحلاصلا لامعألا ىلإ اداشرإ

 نيدهاشلا نم تنك امو رمألا ىسوم ىلإ انيضق ذإ يبرغلا بناجب تنك امو
 اًنكلو انتايآ مهْيَلع ولتت نيدم لهأ يف ايوا تنك امو رمعلا مهيلع لواطتف ان ورق انأشن اًمكلو

 مهام اموق رذل كير نم ةمَحَر نكلو اتيدات ذإ روُطلا بناجب تنك امو © نيلسرم انك

 اولوقيف مهيدي ديأ تمدق امب ةبيصم مهبيصت نأ الولو © ۵ َنورَكذَتي مهّلعل كلبق نم ريد نم

 )١( ىربطلا ريسفت )۲۰ /٠١( .
 . ٩ ةلبح » : أ ىف (۲)

 « راتسألا فشك » ( ۲۲٤۷ ) مقرب زاربلا دنسم (۳)

 . « اعوفرم ١ : ت ىف (4)
 لاجر امهلاجرو ًاعوفرمو ًافوقوم رازبلا هاور :  (۸۸/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك » )۲۲٤۸( مقرب رازبلا دنسم )٥(
 . © حيحصلا



 20-۷ تالا 5 نقلا ةروس الا عونا حش و ببي

 . 4 69 َنيدمؤمْلا نم نوكنو كتايآ عبتتف الوسر انيلإ تلسرأ الو اتر
 ه.بويغلاب ربخأ ثيح « هيلع همالسو هللا تاولص « دمحم ةوبن ناهرب ىلع ًاهبنم ىلاعت لوقي

 موق نيب اشن < « بتكلا نم ائيش أرقي ال ىمأ لجر وهو « مدقت امل ءارو دهاش هعماس نأك ًاربخ « ةيضاملا

 تك امو : ىلاعت لاق « اهرمأ نم ناك امو میرم نع هربخأ امل هنأ امك « كلذ نم ائيش نوفرعي ال

 ام :ىأ «[ 55 : نارمع لآ ] ( نومصتخي ذإ مهيدَل تنك امو ميرم لفكي مهيأ مهمالفأ نوقلي ذِإ مهيدل

 ءاجنإ نم ناك امو . هموقو حون نع هربخأ امل اذكهو . كيلإ هاحوأ هللا نكلو « كلذل ًارضاح تنك

 . هموق قارغإو هل هللا

 ربصاف اذه لبق نم كموق الو تنأ اهمّلعت تنك ام كيلِإ اهيحون بيل ءابنأ نم كلت ل: ىلاعت لاق مث

 «كِيَلع هصقن ئرقلا (1) ءابنأ نم كلذ ل: ةروسلا رخآ ىف لاقو [ 54 : دوه ] ( نيقتملل ةبقاعلا نإ

 ذإ مهيدَل تنك امو َكِيلِإ هيحون بيع ءابنأ نم كلذ : فسوي ةصق ركذ دعب لاقو « [ ٠٠١ :دوه]
 ءابنَأ نم كّيَلع صقن كلذك ل: هط ةروس ىف لاقو « [ ٠ 7 تير 14 تر

 نم يسوم ةصق نع ربخأ ام دعب  انهاه لاقو « [ 44 : هط ] 4 ًاركذ اند نم كاتيتآ دقو قبس دق ام
 انيضَق ذِإ يبرغلا بناجب تنك امو ل : - هل هميلكتو هيلإ هللا ءاحيإ ءادتبا ناك فيكو « اهرخآ ىلإ اهلوأ

 ةرجشلا نم ىسوم هللا ملك ىذلا ىبرغلا لبجلا بناجب تنك ام « دمحماي : ىنعي «رمألا ىسوم ىلإ
 ىلاعتو هناحبس هللا نكلو < كلذل « نيدهاّشلا نم تنك امو ا « ىداولا ئطاش ىلع ةيقرش ىه ىتلا
 ‹ مهيلع هللا ججح د انو © اهدهع لواطت دق نورق قلع اناهربو ةجيح هلل ٠ كلذ كبلإ تأ

 . نيمدقتملا ءايبنألا ىلإ هاحوأ امو

 ولتت نيدم لهأ یف اميقم تنك امو : ىأ (اتتایآ مِهْيلع ولت نيدَم لهأ يف ايوا تنك امو : هلوقو
 «نيلسرم انک انکو < E ل

 . الوسر سانلل كانلسرأو « كلذ كيلإ انيحوأ نحن نكلو : ى

 : هنئس نم ريسفتلا ىف « ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاق 4 انيدان ذإ روُطلا بناجب تنك امو ل

 e a gS نع وو نبا رعو ع ىسيع انربخأ « رجح نب ىلع انربخأ
 4 انيدان ذإ ٍروُطلا بناجب تنك امو :  هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ةعرز ىبأ نع « كردم نبا

 رعت انا لبق کار ىلا لبق کا دیس ادو 0ا
 - تايزلا بيبح نبا وهو  ةزمح نع« ةعامج ثيدح نم « متاح ىبأ ن نباو ريرج نبا هاور اذكهو

 نب ىلع نع ‹ شمعألا نع « ىسيع نب ىيحيو عيكو ثيدح نم ريرج نبا هاورو . شمعألا نع
 .ملعأ هللاو « همالك نم كلذ لاق هنأ - ٩ ريرج نب ورمع نبا وهو - ةعرز ىبأ نع « كردم

 اونمؤي نأ مهئابآ بالصأ ىف كتمأ :4 اتيدان َذِإ رولا بناجب تنك امو 8: ناّيح نب , لتاقم لاقو

 )١( أطخ وهو 6 بيغلا » : ف ءات ىف .

 )( ىربطلا ريسفت )٥۱/۲۰( ىسيع نب ىيحيو نايفس قيرط نم هيف ىذلاو .



 ل 60١ - 58) تايآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . تثعب اذإ كب

 هلوقب هبشأ  ملعأ هللاو  اذهو . ىسوم (اتيدان ذِإ ٍرُطلا بناجب تنك امو $ : ةداتق لاقو

 .( رمألا ىسوم ىلإ اتيضف ذِإ يبرغْلا بناجب تنك امو 3 : ىلاعت
 كير تدا دو و نا لاف ا دلا يجر كلذ نزح نتا قرح ب هاف شا

 وك EN I 4 ىوط سادقملا ٠ داولاب هبر هادان ذِإ نا لا عموم

 . oY] : ميرم ] يج هارو ميلا رولا بناج نم هاتيدانو ) :لاقو

 كيلإ هاحوأ هللا نكلو < كلذ نم و SE أ ( كر نم ةمحر نكلو :  هلوقو

 مهَلعَل كلْبق نم ريذت نم مهاتأ ام اموق رذنتل » ٠ مهيلإ كلاسرإب دابعلابو كل هنم ةمحر « هب ا

 . لجو زع هللا نم هب مهتئج امب نودتهي مهلعل : ىأ 4« نوُرُكَذَتي

 نم نونو كتايآ عف الوُسوانيَلإ تسر الو ار اوقف مهيديأ تَمدَق امب ةبيصم مهبيصت نأ الوو )

 هللا نم باذع مهءاج اذإ مهرذع عطقتلو ةجحلا مهيلع ميقتل مهيلإ كانلسرأو : ىأ 4 نينمؤملا

 وهو كرابملا هباتك لازنإ هركذ دعب ىلاعت لاق امك « ريذن الو لوسر مهتأي مل مهنأب اوجتحيف «مهرفکب

 ول اولوقت وأ: نفاع مهتسارد نع انك نإو ابق نم ٍنيفئاَط ئلع باتكلا لرنأ امن )١( اولوقت نأ »: نآرقلا
 c[\oV »101 : ماعنألا 14 ةَمحَرَو ىَدهَو مكبر نم ب مك ءاج دقق مهتم ئدهأ انك باتكلا انيلع لرنأ نأ

 : ىلاعت لاقو ١175[« : ءاسنلا] 4 لسا دعب ةجح هللا ىلع سال توكي القل نيردنمو نيريشبم السر ا: لاق

 دقق ريذت الو ريشب نم اتءاج ام اولوقت 5 نأ لسا نم ةرتف ىلع مك نيب انلوسر مك ءاج دق باتكلا لهأ ا ظ

 . [ملعأ هللاو] ةريثك اذه ىف تايآلاو[14: ةدئاملا ] 4 ريد ءيش لك ىلع هّللاو ريذتو ريشب مكءاج

 امي اورفكي مل وا سوم يتوأ ام لغم يتوأ الو اولا اندنع نم قحا مهءاج امف ل
 نم باتكب اوتاف لق 62 يه َدوُرفاَك لكِ الإ اوُاَقو ارهاَظَت نارحس اوُلاَق لبق نم ئسوم يتوأ

 نوعي ملأ ملعاف كل اوبيجتسي مل نإف © نيقداص مه نإ هع امهنم ىدهأ وه هللا دنع

 عد َنيِملاَظلا َمْوَقْلا يدهي ال هلا نإ هللا نَم ىده ریغب هاوه عبا نمم لضأ نمو مهءاوهأ

 . 4 © َنوُرَكَذَعي مهّلعل لوقلا مهل اَنْلصو دقلو
 مهتأي مل مهنأب اوجتحال « مهيلع ةجحلا مايق لبق مهبذع ول نيذلا موقلا نع نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ىلع اولاق « © هيلع همالسو هللا تاولص « دمحم ناسل ىلع هدنع نم قحلا مهءاج امل مهنأ : لوسر

N ذل 
 ا

 . أ« ف نم ةدايز (۲) .«اولوقي»: ف « ت یف (۱)

 .« ملسو هيلع هللا ىلص » : أ ىف (۳)



 027 تالا + قلا ةروشل داملا لاا للا

 يتوأ امب اورفكي مَل وأ ئسوم يتوأ ام لثم يتوأ الو : داحلإلاو لهجلاو رفكلاو دانعلاو تنعتلا هجو
 دارجلاو نافوطلاو « ديلاو اصعلا لثم «ةريثكلا تايآلا نم : - ملعأ هللاو - نونعي <« لبق نم ئسوم

 رحبلا قلفكو « هللا ءادعأ ىلع قيضي امم «رامثلاو عورزلا () صقنتو « مدلاو عدافضلاو لمقلاو

 ىتلا « ةرهاقلا ججحلاو « ةرهابلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ٠ ىولسلاو نملا لازنإو « مامغلا ليلظتو

 2 ,ليئارسإ ىنبو هئلمو نوعرف ىلع هل نيهاربو ةجح « مالسلا هيلع « ىسوم ىدي ىلع هللا اهارجأ

 انتتجأ ): امهل اولاق امك ‹ نوراه هيخأو ىسومب اورفك لب « هئلمو نوعرف ىف عجني مل هلك اذه عمو

 CEA ( نينمؤمب اَمُكَل نحت امو ضرألا يف ءايربكلا امك نوكتو انءابآ هيلع اندجو اًمع انتفلتل

 مل وأ : انهاه لاق اذهلو . [ 48 : نونمؤملا ] 4 نيكلهملا نم اوناكف امهوبذكف ١ : ىلاعت لاقو

 . ةميظعلا تايآلا كلت نم ىسوم ىتوأ امب رشبلا رفكي مل وأ :  ىأ ( لبق نم ئسوم يتوأ امب اوكي
 ةدشلو . نورفاك امهنم لكب : ىأ « نورفاك لكب اً اولاقو ١ . « انواعت ىأ ( اًرهاظت نارحاس اولاَق)

 : رعاشلا لاق امك « رخآلا ىلع امهدحأ ركذ لد « نوراهو ىسوم نيب ةنراقملاو بحاصتلاو مزالتلا

 يلب اهنا ريشا دمزأ قرأ تمت اا ردا ا
 دمحمل اولوقي نأ اشيرق دوهيلا ترمأ : ربج نب دهاجم لاق . رشلا وأ ريخلا ىنيليأ ىردأ امف : ىأ

 : ىنعي : لاق 4 ارهاظت نارحاس اوُلاَق لبق نم سوم يتوأ امب اورفكي مل وأ ١ : : هللا لاقف « كلذ وا

 ديعس لاق اذهبو . رخآلا امهنم لك قدصو ارصانتو انواعت : ىأ 4ارهاظت طط «') ةا نوراهو ىسوم

 . ملعأ هللاو « یوق ديج لوق اذهو .نوراهو ىسوم :نونعي 4نارحاس» :هلوق ىف نیزر وبأو ريبج نبا

 « ًادمحمو ىسوم : ىنعي © اَرهاَظَت نارحاس اوُلاَق ١ سابع نبا نع « راسی نب ملسم لاقو
 . ىرصبلا نسحلا نع ةياور اذهو . 29 امهيلع همالسو هللا تاولص

 نأل ؛ دعب هيف اذهو « ملسو امهيلع هللا ىلص « ًادمحمو ىسيع : ىنعي : ةداتقو نسحلا لاقو

 . ملعأ هللاو « انهاه ركذ هل رجي مل ىسيع

 :نونعي . سابع نبا نع « ىفوعلاو ةحلط بأ نب ىلع لاقف ‹ 4 ارهاظت نارحس » أرق نم امأو

 لاق « ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو < ا « ىدتجلا مصاع لاق اذكو : نآرقلاو ةاروتلا

 . رخآلا امهنم دحاو لك قدص ىنعي :ىدسلا

 © ريرج نبا هراتخاو « ةعرز ىبأ نع ةياور وهو . ليجنإلاو ةاروتلا : نونعي : ةمركع لاقو

 ىلع رهاظلاو . باوصلاب ملعأ « هناحبس « هللاو . نآرقلاو ليجنإلا : ةداتقو كاحضلا لاقو

 وه هللا دنع نم باتكب اوتاف لق): هدعب لاق هنأل ؛ نآرقلاو ةاروتلا : نونعي مهنأ (نارحس) : : ةءارق

 باتكلا رن نم لق» ىلاعت هلوق ىف امك «نآرقلاو ةاروتلا نيب , هللا نرقي ام ًاريثكو .4هْعبنَأ امهنم ئدهأ

 « [ 41١ ٩۲۰ :ماعتألا] 4 كرابم هانلزنأ باتك اذهو $: لاق نأ ىلإ ( ساتل ىدهو ارون ئسوم هب ءاج يذلا

 )١( ملسو امهيلع » : ف ىف (۳) . « مالسلا امهيلع » : أ ء ف ىف (0) . © صيقنت 7 : أ ءاف « ت یف « .

 )( یربطلا ريسفت )۲۰/ ٥۳(.



 قذر (ه5 _ )٥۲ تايآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 اذهو ل : لاق نأ ىلإ < « نّسْحَأ يذلا ىَلع امامت باتكلا ىسوم اتينا مث ١ : ةروسلا رخآ ىف لاقو
 ابنك انعمس اَّنِإ ظ :نجلا تلاقو « [ ٠١١ : ماعنألا 1 (نومحرت مكلعل اواو هوعبتاف كرابم هاتلزنأ باتك
 اذه : لفون نب ةقرو لاقو [ :٠ فاقحألا ] 4 () [ هيدي نيب امل اقدصم ] ىسوم دعب نم لزنأ
 ًاباتك لزني مل هللا نأ بابلألا ىوذل ةرورضلاب ملع دقو . ىسوم ىلع <" [ هللا ] لزنأ ىذلا سومانلا
 فرشأ الو مظعأ الو حصفأ الو لمشأ الو لمكأ هئايبنأ ىلع ةددعتملا بتكلا نم لزنأ اميف ءامسلا نم
 ىذلا باتكلا ةمظعلاو فرشلا ىف هدعبو «نآرقلا وهو . 2 يي دمحم ىلع لزنأ ىذلا باتكلا نم
 ةاروتلا انلزنأ اإ » : اهيف ىلاعت هللا لاق ىتلا ةاروتلا وهو < ,مالسلا هيلع «نارمع نب ىسوم ىلع هلزنأ
 هللا باتك نم اوظفحُتسا امب رابحألاو َتوُينابرلاو اوداه نيل اومَلسَأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف
 ىنب ىلع مرح ام ضعبل الحمو ةاروتلل اممتم لزن اغإ ليجنإلاو ٠ [ 44 : ةدئاملا ] 4 ادهش هيلع اوناكو

 : ىأ 4 نيقداص مشك نإ عبا امهنم ئدهأ وه هللا دنع نَم باتكب اوتاف لق ) :ىلاعت لاق اذهلو . ليئارسإ
E OE E 

 هل ل وا ىلإ مرا درا ع

 . «نيملاظلا مرقلا يدهي ال هللا نإ > ٠ « هللا باتك نم ةذوخأم ةجح ريغب : ىأ

 د ا دفاجم لع نر فادمر قرر كلر
 . لوقلا مهل انيب : ىدسلا لاقو

 6 هد مه .(نوركذتي مِهّلعَل ظ« مناص وه فيكو ىضم نمب عنص فيك مهربخأ : ىلاعت لوقي : ةداتق لاقو
 نب دامح لاق نكل « رهاظلا وه اذهو . اشيرق : ىنعي 4 مهل انلصو» : هريغو دهاجم لاق

 ‹ ىظَرقلا ةظرف نبا وه اذه ةعافر  ةعافر نع « ةدعج نب ىيحي نع « رانيد نب ورمع نع «ةملس
 يتلا بهو تنب ةميمت قلط ىذلا وهو « ىيح تنب ةيفص لاخ « لاومس نب ةعافر : هدنم نبا هلعجو

 انلصو دقلو ١ : تلزن : لاق )6( ريثألا نبا هركذ اذك < اطاب نب ريبزلا نب نمحرلا دبع هدعب اهجوزت

 . ©" هثیدح نم متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور . مهدحأ انأ ة ةرشع ىف 4 لوقا مهل

 هَنِإ هب اما اولاق مهيَلَع ىلتي اذإو 9 9 نونمۇي هب ب مه هلْبَق نم باتكلا مهاتينآ نيدْلا ل

 نوءرديو اوربص امب نيترم مهرجأ نوتؤي كلوا ص 2 نيملسم هلبق نم انك اإ انبر نم قحلا
 انلامعَأ ال اولاَقو هنع اوضرعأ وللا اوعمس اذِإو ع9 نوقفني مهانقزر اممو ةئيسلا ةنسحلاب

 . 4 3 َنيِلهاَجْلا يغب ال مكيلع مالس مكلامعأ مكلو

 )١( ف نم ةدايز (۲) . 1 نم ةدايز .

 )*( هيلع همالسو هللا تاولص » : أ « ف ىف «

 )5( ريثألا نبال ةباغلا دسأ )۲۲۸/۲( .
 هب ةملس نب دامح قيرط نم )٥۳/٥( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )057/7١( ىربطلا ريسفت (6)



 )57  ٥٥١( تايآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا عع

 : ىلاعت لاق امك « نآرقلاب نونمؤي مهنأ باتكلا لهأ نم ١« ءايلوألا ءاملعلا نع ىلاعت ربخي

 لها نم ّنِإو » : لاقو « [ ١1١ : ةرقبلا ] ( هب نونمؤي كىو هتوالت قح هنوُتي باتكلا مهانيتآ نیلا )

 نإ : لاقو « [ ۱۹۹ : نارمع لآ ] ( هلل نيعشاخ مهل لزثأ امو مكي لزنأ امو هللاب نمؤي نمَل باتكلا

 اير دعو ناك نإ اتر ناحَبس َنوُوُقيَو . ادجس ناقل نرخي مهيَلع ىي اذإ هلبق نم معلا وُنوُأ نيد

 نإ اولاق نيذلا اونمآ نيل هدوم مهبرفأ نجعل ۾ : لاقو ء«[ ٠١8 ء۷١1٠ : ءارسإلا ] « الوعفمل

 مهتيعأ ئرت لوُسّرلا ىلإ لزنأ ام اوُعمَس اذإو . نوريكتسي ال هنو انابهرو نيسيسق مهنم ناب كلذ ئراصن

 . [ 88 ۸۲ : ةدئاملا ] « نيدهانشلا عم اتبتكاف انمآ انبر نولوقي قحلا نم اوُفرَع امم عملا نم ضيفت

 لكك ىبنلا ىلع اومدق املف « ىشاجنلا مهثعب نيسيسقلا نم نيعبس ىف تلزن : ريبج نب ديعس لاق

 هذه مهيف تلزنو « اوملسأو نوكبي اولعجف « اهمتخ ىتح < « ميكحلا نآرقلاو . سي ا : مهيلع أرق
 0 نونمؤي هب مه هلبق نم باتكلا مهاتیتآ نيذّلا ط: ىرخألا ةيآلا

 هلل نيصلخم نيدحوم : ى « نيملسم انك نآرقلا اذه لبق نم : ىنعي 4« نيملسم هلبق نم انك اإ

 . هل نيبيجتسم

 اونمآ نيذلا ةفصلا هذهب نوفصتملا ءالؤه : ىأ 4 اوربص اَمب نيترم مهرجأ نوتؤي كئلوأ» : هللا لاق

 : لاق اذهلو ؛ 29 [ ىناثلاب مث لوألا لوسرلاب مهناميإب نيترم مهرجأ نوتؤي ]ىناثلاب مث لوألا باتكلاب

 ىف درو دقو . سوفنلا ىلع ديدش اذه لثم مشجت نإف ؛ قحلا عابتا ىلع : ىأ (اوربص امب )
 « هنع هللا ىضر « ىرعشألا ىسوم ىبأ نع < َةَدرِب ىبأ نع « ىبعشلا رماع ثيدح نم نيحيحصلا

 نما مل هيبنب نمآ تاتکلا لها نم لجر :نيترم مهرجا نوتوپ ةثالثد : كو هللا لوسر لاق : لاق

 اهقتعأ مث اهبيدأت نسحأف اهبدأف ةمأ هل تناك لچرو ‹ هيلاوم قحو هللا قح ىدأ كولمت دبعو « ىب

 . "0 « اهجوزتف

 نب ۶ ناميلس نع « ةعيهل نبا انثدح « ليلا قاحسإ نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ‹ حتفلا موي ةي هللا لوسر ةلحار تحتل ىنإ : لاق ةمامأ ىبأ نع < مساقلا نع « نمحرلا دبع

 انل ام هلو « نيترم هرجأ هلف ن نييانكلا لهآ نم: ملا نما# < لاق ايف لاقو + المج انسخ الوق لاقت

 0104107 01 11 يلو اعل ا ةلودا هرج هلقاو يكرم نم ملط نمر ]1 نانلع اهويلعو

 . نوحمصيو نوفعي نکو « هلثمب 0 ئيسلا نولباقي ال : ىأ 4 ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو » هلوقو
 2. o لل دهس

 ةبجاولا تاقفنلا ىف هللا قلت ىلع نوقفني لالحلا نم مهقزر ىذلا نمو : ىأ ( نوقفني مهانقزر اممو »
 . تابرقلاو لفنلا تاقدصو « تاعوطتلا نم ةبحتسملاو ةضورفملا ةاكزلاو « مهبراقأو مهلهأل

 )١( ف « ت ىف : ١ ءابلالا ٠ بابلألا » : أ ىفو « .

 5 .أ ٠ ف « ت نم ةدايز (۲)

 : )٠١٤( مقرب ملسم حيحصو (91) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( ىف ٠ | : » .؟ ميلس )٥( دمحأ دنسمو ءأ ءاف نم ةدايز .

 )١( دنسملا )509/5(

 . ©« ئيسلا ىلع نولباقي 3 : | ء ف « ت ىف (۷)



 <32: ب سبب ب أ أ آذآ oV) 4 ه5( ناتيآلا : صصقلا ة هروس - سداسلا ءزحلا

 همه 42 مهي

 لاق امك لب ‹ مهنورشاعي الو هلهأ نوطلاخي ال : ىا ( هنع اوضَرعأ وَلا اوعمس اذإو $ : هلوقو
 . [ ۷۲ : ناقرفلا ] 4 امرك اورم وغللاب اورم اَذإو $ : 578

 .١ هيفس مهيلع هفس اذإ : ىأ 4 نيلهاجا يَ ال مكيلع مالس مُكلامعأ مُكَلو المع ان اولاقو «

  DITTOردصي الو « حيبقلا مالكلا نم هلثمب هولباقي ملو هنع اوضرعأ « هنع باوجلا مهب
 يغتبن ال مكيلع مالس مكلامعأ مكلو انلامعأ اتل ل : ا مهن مهنع لاق اذهلو . بيط مالك الإ مهنع

 اهُبحُت الو نيلهاجلا قيرط ديرُت ال : ىآ «نيلهاجلا .

 وأ « الجر نورشع ةكمب وهو ا هللا لوسر ىلع مدق مث « ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم لاق
 اوسلجف « دجسملا ىف هودجوف . ةشبحلا نم هربخ مهغلب () نيح « ىراصنلا نم « كلذ نم بيرق

 ا ا اوغرف املف - ةبعكلا لوح مهتيدنأ ىف شيرق نم لاجرو  هولءاسو ه هوملكو هيلإ

 ‹ عمدلا نم مهنيعأ تضاف نآرقلا اوعمس املف « نآرقلا مهيلع التو هللا ىلإ مهاعد « اودارأ امع

 اوماق املف . هرمأ نم مهباتك ىف مهل فصوي ناك ام هنم اوفرعو « هوقدصو هب اونمآو هلل اوباجتسا

 مكعب . بكر نم هللا مکبیخ : مهل ١ ولاه نر نم رقت ىف ماه نب لهجت وبا عهتض رتعا ع
 ىتح هدنع مكسلاجم نئمطت ملف < لجرلا ربخب "0 مهوتأتل مهل نوداترت مكنيد لهأ نم مكءارو نم

 :2؟7[مهل ] اولاقف . مهل اولاق امك وأ . كم قف كر ملعن ام ؛ لاق اميف هومتقدصو مكنيد متقراف

 “)ريخ انسفنأ لات مل « هيلع متنأ ام مكلو « هيلع نحن ام انل « مكلهاجن ال « مكيلع مالس

 . 20 ناك كلذ ىأ ملعأ هّللاف « نارجن لهأ نم ىراصنلا رفنلا نإ : لاقيو : لاق

 هب مه هلبَق نم باتكلا مهانيتآ نيذّلا ظ : تايآلا هذه تلزن مهيف نإ - ملعأ هللاو - لاقيو : لاق

 . (نيلهاجلا يغتبن ال > : هلوق ىلإ نونمؤي
 نهنأ انئاملع نم عمسأ تلزام : لاق « © نْلْرْنأ نميف تايآلا هذه نع ىرهزلا تلأس دقو : لاق

 نأب كلذ: ةدئاملا ةروس ىف ١ ىتلا تايآلاو < مهنع هللا ىضر « هباحصأو ىشاجنلا ىف « نلزنأ
 . :LAY AY ةدئاملا] « نيدهاّتشلا عم اتبتكاف ١) : هلوق ىلإ « اناّهرو نيسيسق مهنم

 اولاقو ©9 نيدتهملاب مَلعَأ وهو ءاشي نم يدي هللا نكلو تبَبحَأ نم يدهت ال كن ١
 لك تار هيلا بجي انمآ امرح مُهَل نگکمن مل وأ انضرَأ نم م فَّطخَتن كعم ئدهلا عبث نإ

 . 4 يو رَ مر كلو اند م قريش

 )١( ىتح » : أ یف ٩ . ) )0لاقف » : أ ىف ٤ .

 ) )۳ف ‹ ت نم ةدايز (5) . « مهنوتأتف » : ت یف ٠أ .

 )0( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )۳۹۲/۱( .
 .؛امك١ :أىف()

 . 2 نلزن ١ : | « ف ىفو 24 تلزن » : ت ىف (0

 « ىتاللا» : أ ىف (9) . ٩ نلزن» : أ ىف (6)



 (85-017):ناتيآلا' :* نقيصقلا ةووس د ىقدانملا ءا تش < لا

 ىأ 4 تببحأ نم يدهت ال ظ دمحماي كنإ : هيلع همالسو هللا تاولص « هلوسرل ىلاعت لوقي
 ع ةغمادلا ةجحلاو ةغلبلا ةمكحلا هلو « ءاشي نم ىدهي هلاو ٠ غالبا كيلع اغإ « كلذ كيلإ سب

 رتكأ امو » : لاقو « [ ۲۷۲: ةرقبلا ] « ءانشي نم يدي هلا نكلو مهاده كيلع سيل : یلاعت لاق امك

 . [ ٠١7 : فسوي ] «نيدمؤمب تصرح ولو سالا
 ادب م يهب اللا کر تيا سويرجل و :لاق هنإف ؛ هلك اذه نم صخأ ةيآلا هذهو

 نيحيحصلا ىف تبث دقو ءاةياوخلا قت ي نمم ةيادهلا قحتسي نمب ملعأ وه : ىأ ( نيدتهملاب مّلعَأ وهو

 ًابح هبحيو هفص ىف موقيو « هرصنيو هطوحَي ناك دقو « ی هللا لوسر مَع بلاط ىبأ ىف تلزن اهنأ

 ناميإلا ىلإ هك هللا لوسر هاعد « هلجأ ناحو ةافولا هترضح املف « ًايعرش ال آيعبط )١( [ آديدش ]

 « رفكلا نم هيلع ناك ام ىلع رمتساف « هدي نم فطتخاو « هيف ردقلا قبسف « مالسإلا ىف لوخدلاو

 . ةماتلا () ةمكحلا هّللو

 هللا ىضر « ىموزخملا نزح نب بيسملا وهو - هيبأ نع « بّيسملا نب ديعس ىنثدح : ىرهزلا لاق
 دبعو « ماشه نب لهج ابأ هدنع دجوف « يي هللا لوسر هءاج ةافولا بلاط ابأ ترضح امل : لاق  هنع

 كل دهشأ ةملك « هللا الإ هلإ ال : لق . معاي »: ةي هللا لوسر لاقف . ةريغملا نب ةيمأ ىبأ نب هللا

 ملف ؟ بلطملا دبع ةلم نع بغرتأ «بلاط ابأ اي: ةيمأ ىبأ نب ر هللا دبعو لهج وبأ لاقف . « هللا دنع اهب

 ةلم ىلع وه : لاق ام رخآ لاق ىتح « ةلاقملا كلتب هل نادوعيو « هيلع اهضرعي ةي هللا لوسر لزي

 هنأ مل ام كل نرفغتسأل امأ » : لَو هللا لوسر لاقف . هللا الإ هلإ ال : لوقي نأ ىبأو . بلطملا دبع

 4 ىبرُق يلوأ اوناک ولو نيكرشملل اورفغتسي نأ اونمآ نيذّلاو ىبثلل ناک ام ١) : لجو زع هللا لزنأف. « كنع

 . « ءاشي نم يده هللا نكلو تببحأ نم يدهت ال كَنِإ ) : بلاط ىبأ ىف لزنأو « [ ١١7 : ةبوتلا ]

 0 ىذمرتلاو «٠ هحيحص ىف ملسم (0) هاور اذكهو . 2( ىرهزلا ثيدح نم 29 هاجرخأ

 لوسر هات بلاط یا ةاقو ترضح ال“ لاق ةريره ىبأ نع « مزاح ىبأ نع « ناسی نب ديزي ثيدح
 نأ الول : لاقف . « ةمايقلا موي اهب كل دهشأ < هللا الإ هلإ ال : لق « هاّمع اي ١ : لاقف هيب هللا

 الإ اهلوقأ ال « كتيع اهب تررقأل « توملا عّرج الإ هيلع هلمح ام : نولوقي « شيرق اهب 20 ىنريعت
 ay هللا لزنأف . كنيع اهب رقأل

 . ٩ ناسيك نب ديزي ثيدح نم الإ هفرعن ال « (7 بیرغ نسح : ىذمرتلا لاقو . نيدتهملاب

 0 و ار

 . ٩ هوحنب هركذف « ةريره ىبأ

 )١( ملسمو ىراخبلا » : ت ىف (۳) . «ةجحلا » : أ ىف () .أ ‹ ف « ت نم ةدايز « .

 )( مقرب ملسم حيحصو (۱۳۹۰) مقرب ىراخبلا حيحص )۲٤( . )٥( یورو » : ت یف ٤ .
. © 

 حيحص نسح : لاقو ىذمرتلا هاور » : ت ىف (۷) . ©« ىنريعي » : ف ىف
)50( 

(TIAA) مقرب ىذمرتلا نتسو (70) مقرب ملسم حيحص (A) 

 )9( دنسملا )۲/ ٤١٤( .



 ۷. (04 « 0۸)ناتيآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 نيح بلاط ىبأ ىف تلزن اهنإ : ةداتقو « ىبعشلاو « دهاجمو « رمع نباو « سابع نبا لاق اذكهو

 ةلم «ىخأ نبا ىأ : 7 لاقو « كلذ هيلع ىبأف «  هللا الإ هلإ ال » : لوقي نأ هلت هللا لوسر هيلع ضرع
 . بلطملا دبع ةلم ىلع وه : لاق ام رخآ ناكو . خايشألا

 نب هللا دبع انثدح « ةملس نب دامح انثدح «ةملس وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا ") لاقو
 رصيق ىعم بتك : لاق لإ ءاج رصيق لوسر ناك : لاق دشار ىبأ نب ديعس نع «7 ميل نب نامشع

 : تلق « ؟لجرلا نمم : لاق مث ‹ هرجح ىف هعضوف . باتكلا تعفدف هتيتأف « ًاباتك هَ 0

 مهنيد ىلعو.« موق لور ىلإ: تلق «؟ ةيفينملا ميخاربإ كاببأ نيد ىف كل له : لاق . ()خونت نم

 تببحأ نم يدهت ال كنإ » : (7 لاقو هباحصأ ىلإ رظنو هلع ع هللا لوسر كحضف . لإ عجرأ ىتح

 . ¢ ِءاشي نم يدهي هللا نكلو

 Sc 4 اًنضْرَأ نم فّطَحَتُن كعم ىدهلا ع نإ اولاقو ) هلوقو

 نم فّطَخَعُن كعم ئدهلا عب ن نإ : هلع هللا لوسرل اولاق ثيح ىدهلا « عابتا مدع ىف رافكلا

 برع ايعا نم انلوح نم انفلاخو.« ىداهلا نم هب تنجب امانميتا نإ یخ : ىأ . 0[ انضرأ

 ملوألا مهل ابيجم ىلاعت هللا لاقف « انك امنيأ انوفطختيو « ةبراحملاو ىذألاب انودصقي نأ ءنيكرشلا

 مرحو « نيمأ دلب ىف مهلعج هللا نأل ؛ لطابو بذك هب اورذتعا ىذلا اذه : ىنعي 4 انمآ امرح مهل نكمن

 دقو مهل انمآ نوكي الو « مهكرشو مهرفك لاح ىف ًانمآ مرحلا اذه نوكي فيكف « عضو ذنم نمآ مظعم

 ارسال

 ‹ هريغو فئاطلا نم هلوح امن رامثلا رئاس نم : ىأ 4 ٍءيش لك تارمّن هيَلِإ ىبجي ي: هلوقو

 ام اولاق اذهلف 4 َنوُمَلَعَي ال مهرتكأ نكلو « اندنع نم : ىل 4 اد م زر ةعنمألاو رجالا كلذكو
 . اولاق

 ىبأ نبا ىنربخأ « جيرج نبا نع ؛ يول رس حرم ع

 عر ناعم ES لاق

 سهو ر0 20 2

 اليل الإ مهدعب نم نكست مل ا مهنكاسُم كلن اهتشیعم ترطب ةيرق نم انكلهأ مكو )ف
 ا يا

 روم <

 مِهِيَلَع وتي الوسر اَهَمَأ يف ْثَعْبَي ئّتح ئرقلا كلهم كبر ناك امو (2 نیٹ نيثراولا نحن اكو

 . « هداتسإب 7 : ت یف () . « یورو » : ت یف (۲) . «ناکو» : أ یف (۱)
 . أ ‹ ف نم تبثملاو « حریت » : ه ىف (60) . «ًاراج» : [ىف(5)
 . (لاقف» : |« ف « ت یف(

 .هوحنب ةملس نب دامح قيرط نم ٤٤١( /۳) دنسملا يف دمحأ هاور (۷)
 . |« ف ‹ ت نم ةدايز (9) . « مهعابتا» : أ ىف (۸)
 . )١١۳۸١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (۱۱) . ( یور دقو » : تىف(١٠)
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 . 4 ©9 َوملاَظ اًهُلهَأَو الإ ئرَقْلا يكلهم انك امو اًنتاَيآ
 تغط : ىأ 4 اهتشيعم ترطب ةيرق نم انكلهأ مكو» : هلوق ىف ةكم لهأب اضّرعم ىلاعت لوقي

 : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك « قازرألا نم مهيلع هب معنأ | اميف « )١( هللا ةمعن ترفكو ترشاو

 سابل هللا افا هللا مُنأب َترَمكَف ناكم لک نم ادغر اهقذر اهني همم ةنمآ تناك هير الم هللا برضو )
 « نوملاَظ مهو باذعْلا مهذَحأَف هوبذكف مهنم لوسر مهءاج دقلو . نوعنصي اوناك امب فوخلاو عوجلا

 مهرايد ترتد : ىأ 4ًاليلق الإ مهدْعب نَم نكست مل مهنكاسم كلف :  لاق اذهلو 01١7 ١١7[ : لحنلا]

 . مهنكاسم الإ ىرت الف

 . دحأ اهيف سيل ًابارخ تعجر : ىأ«نيثراولا نحن اًنكو» : هلوقو

 ل ا ل ل ل

 هببسب مدآ جرخأ هنأل : تلاق ؟ عرزلا نيلكأت ال كل ام : - ةموبلا ىنعي ي - ةماهلل لاق « 29 مالسلا هيلع

 ال كل امف : لاق . هب حون موق قرغأ هللا نأل : تلاق ؟ ءاملا نيبرشت ال كل امف : لاق . ةنجلا نم

 . «نيثراولا نحن اكول : الت مث . لجو زع هللا ثاريم هنأل : تلاق ؟ بارخلا ىلإ الإ نيوأت

 ما لع كلها نمي كاهي انو وول الاظ E كليا E نها رقما هلزإ لانو

 وُلتي الوسر ١ ةكم ىهو 4 اهمأ يف ثي ئَتح ئرُقلا كلهم كبر ناك امو : لاق اذهلو « مهيلع ةجحلا

 ثوعبملا < () هيلع همالسو هللا تاولص « دمحم وهو « ىمألا ىبنلا نأ ىلع ةلالد هيف. 4 انتايآ مهيلع

 نمو ئرقلا ٌمأردتأ ) : ,يلاعت لاق امك « ماجعأو برع نم « ىرقلا عيمج ىلإ لوسر « ىرقلا مآ نم

 :فارعألا ] (اعيمج مكي هللا لوسر ينإ ساتلا اهيا اي لق > ىلاعت لاقو « [ ۷ : ىروشلا ] 4 اهلوح

 راَثلاَف بارحألا نم هب فكي نمو ) : لاقو «[ ١9 : ماعنألا ] 4 علب نمو هب مكرذنأل ) : لاقو 1[

 وأ ةمايقلا موي لبق اهوكلهم نحن ًالإ ةيرق نم نإو ) : © [ هلوق ] ليلدلا ماتو . [ ۷ : دوه ] (هدعوم

 ةيرق لك كلهيس هنأ ربخأف . [ ۵۸ : ءارسإلا ] 4 اروطسُم باتكلا يف كلذ ناك اديدش اباذع اهوبذعم

 ىلاعت لعجف . [ ٠١ : ءارسإلا ] الور ثعبن تح َنيبََعم انك امو) : لاق دقو « ةمايقلا موي لبق

 ىف تبثو .اهيلإ عجرت ىتلا اهلصأو اهمأ 297 ىلإ ثوعبم هنأل ؛ ىرقلا عيمجل ةلماش ىمألا ىبنلا ةثعب

 اذهلو . «دوسآلاو رمحألا ىلإ تثعب :لاق هنأ « 29 هيلع همالسو هللا تاولص « هنع نيحيحصلا

 . ةمايقلا موي ىلإ راهنلاو ليللا ءاقب قاب هعرش لب « لوسر الو هدعب ىبن الف «ةوبنلاو ةلاسرلا هب متخ

 قيتاسرلا تاهمأك « اهتميظعو اهلصأ : ىأ 4اَهَمُأ يف ثعبي ئَتح» : هلوقب دارملا : ليقو

 . ديعبب سيلو « امهريغو « ىزوجلا نباو ىرشخمزلا هاكح .ميلاقألاو

 )١( هللا معت » : أ ىفو « « هللا معنب » : ف ىف ٠ . ) )۲أ ‹ ف نم ةدايز .

 . « ىلاعت » : ف ‹ ت ىف )٤( . « ملسو هيلع هللا ىلص » : ت ىف (۳)

 . أ ‹ ت نم ةدايز (0) . ٩ ملسو هيلع هللا ىلص » : أ « ف « ت ىف (0)

 . « ملسو هيلع هللا ىلص » : أ ء ف ىف (۸) . ( یف ١ :أ ٠ ف « ت ىف (۷)
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 الفأ ئقبأو ريخ هللا دنع امو اهتنيزو ايندلا ةايحلا عاتمف ءيش نم متيتوأ امو »

 موي وه م اينالا ةايحْلا عام هام نمك هيقال وهف اًنسَح ادعو هاندعو نمَفَأ توَنوُلقعت

 . 4 © نيرضحملا نم ةمايقلا

 ام ىلإ ةبسنلاب ةينافلا ةرهزلاو ةئيندلا ةنيزلا نم اهيف امو « ( ايندلا ة راقح نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 امو دقني مكدنع ام : لاق ا ميلظعلا فا نه ةرخآلا رادلا ىف نيحلاصلا هدابعل هللا هدعأ
 لاقو ء [ 194 : نارمع لآ ] 4راربألل ريخ هللا دنع امو ط : لاقو ء[ 45 : لحنلا ] 4 قاب هللا دنع

 ةرخآلاو . اينادلا ةايحْلا تورثؤت لب 8: لاقو « [ ۲١ : دعرلا ] « عام الإ ةرخآلا يف ايلا ةايحْلا امو )

 امك الإ ‹ ةرخآلا ىف ايندلا ام هللاو » : ليم هللا لوسر لاقو « [ ١7 ء١١ : ىلعألا ] 4 ىقبأو ريخ

 ١(. « هيلإ عجري اذام رظنيلَف « ميلا ىف هعبصإ مكدحأ سمغي

 ؟ ةرخخآلا ىلع ايثدلا مدقي نم لقعي الفأ : : ىأ ((5 نوقع الأ : ٩ [ هلوقو ]
 نم ةمايقلا موي وه مث ايندا ةاّيحْلا عام هانعتم نمك هيقال وهف انسح ادعو هاندعو نمف ل: هلوقو

 وه ىذلا باوثلا نم هلامعأ حلاص ىلع هللا هدعو اب قدصم نمؤم وه نمفأ : لوقي: «نيرضحملا

 ًامايأ ايندلا ةايحلا ىف عتمم وهف « هديعوو هدعوو هللا ءاقلب بذكم رفاك وه نمک < ةلاحم ال هيلإ رئاص

 . نيبذعملا نم : ةداتقو « دهاجم لاق 4 نيرضحملا نم ةمايقْا موي وه مث «  لئالق

 ىبأو ىلعو ةزمح ىف : ليقو . لهج ىبأ ىفو هلي هللا لوسر ىف تلزن اهنإ : ليق دق مث
 نيح نمؤملا كلذ نع ًارابخإ ىلاعت هلوقك اذهو « ةماع اهنأ رهاظلاو . دهاجم نع امهالكو «لهج

 « نيرضحملا نم تنكأ ير ةمعن الولو ) : تاكردلا ىف كاذو تاجردلا ىف وهو « هبحاص ىلع فرشأ

 .[ ه8: تافاصلا 1 4 تورضحمأ مهل ةّنجْلا تملع دقلو :  ىلاعت لاقو « [ ٠٥۷ : تافاصلا ]

 مهبلع قح ني لاق ©9 نومعزت مك نیلا يئاكرش نيأ لوقيف مهيداني مويو 2

 © نودبعي اَناّيِإ اوناك ام كيَلإ انآربت انيوغ امك مهانيوغأ انيوغأ نيذّل ءالؤه ابر لوقلا

 9 نودي اوناك مهنا ول باذعلا اوأرو مهل اوييجتسي مف مهوعدف مكءاكرش اوعدا لیقو

 ال مه ٍذئموي ءابنألا مهيَلع تيمعف 9 نيلسرملا متبجأ اذام لوقيف مهيداتي مويو

 .% 9 نيحلقملا نم نوكي نأ ئسعف احلاص لمعو نمآو بات نم اًمأَف 0 نولءاسي

 نيأ : لوقيف مهيداني ثيح « ةمايقلا موي نيكرشملا رافكلا هب خبوي امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 )١( اهتراقحو ايندلا ةايحلا نع » : ت ىف 4

  (۲)مقرب هحيحص ىف ملسم هاور ) )۲۸٥۸هنع هللا ىضر دادش نب دروتسملا ثيدح نم

 )۳( ف نم ةدايز ٠ 1. ) )4ف ىف « | :  نولقعت «



 (۷ د17) كتايآلا : ىنطضقلا ةروش  نسداسلا عزا < #8:

 مانصألا نم < ايندلا رادلا ىف اهنودبعت متنك ىتلا ةهلآلا نيأ : ىنعي «نومعزت مشنك نيذْلا يئاكرش

 هر لاق امك « ديدهتلاو عيرقتلا ليبس ىلع اذهو ؟ نورصتني وأ ٍمكورصني له < ةادئالاو

 نيذلا مُكءاَعفَس مکعم ئرت امو مکروھط ءارو مكاتلوخ ام مككرتو رم لوا مکانقلخ امك ئدارف انومتنج

 . [ 44 : ماعنألا ] 4 نوُمْعْرَت منك ام مكنع لضو مكنیب َّْطقَت دق ءاكرش مكيف مهنا متمعز

 ابر « رفكلا ىلإ ةاعدلاو درا نيطايشلا نم : ىنعي « لوقلا مهيلع ىح نيذلا لاق ل: لوقو

 مهورغأ مهنأ مهيلع اودهشف « (نودبعي انايإ وُناك ام كي انآربت انيوغ امك مهانيوغأ اتيوغأ نيا ءالؤه

 .ازع مهل اونوكيل ةهلآ هللا نود نم اوذخاو :  ىلاعت لاق امك « مهتدابع نم اوؤربت مث < مولات

 وعدي نمم لضأ نمو $ : لاقو ء«[ م8” ىلا : ميرم ] 4 ادص ْمهيلَع نوئوکیو مهتدابعب نورفكيس الك

 ءادعأ مهل اوناك ساّنلا رشح اذإو . َنوُنفاَع مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي لإ هَل بيجَمسي ال نم هللا نود نم

 هللا نود نم متذختا امّنِإ ) : هموقل ليلخلا لاقو « [ 56« ٠ : فاقحألا ] 4 نيرفاك مهتدابعب اوناکو

 امو راثلا مكاوأمو اضعب مكضعب نعليو ضعبب مكضعب رفكي ةمايقلا موي م ايندلا ةايحلا يف مكنيب هدم اناتوأ

 اوأرو اوعبتا نيذّلا نم اوعبتا نيذّلا ارت ذإ :١ 29 هللا لاقو « [ ۲١ : توبکنعلا ] 4 نيِرصأَت نم مك

 هللا مهيري كلذك اتم اوءَربت امك مهنم ًاربتتف ةرك ان نأ ول اوعبتا نيذلا لاقو . بابسألا مهب تعطقَتو باذعلا

 ليقو» : : لاق اذهلو ؛ [ 1١۷ ء١١1١ : ةرقبلا ] (راتلا نم نيجراخب مه امو مهبلع تارسح مهلامعأ

 ‹ ايندلا رادلا ىف مهنم نوجرت متنك امك « هيف متنأ ام مكوصلخيل : ٩۲ [ ىأ ] 4 مُكءاَكرش اوعدا

 . ةلاحم ال رانلا ىلإ نورئاص مهنأ اونقيتو : ىأ 4 باَدَعْلا اوأرو مهل اوبيجتسي ملف مهوعدف »

 ىف نيدتهملا نم اوناك مهنأ ول باذعلا اونياع نيح اودوف : ,ىأ ودمه اوناك مهول : هلوقو

 انلعجو مهل اوبيجتسي ملف مهوعدف متمعز يذلا يئاكرش اودان لوقي مويو ظ: ىلاعت هلوقك اذهو .ايندلا رادلا

 . :or coY] فهكلا ] 4 افرض اهتع اودجي مو اهوعقاوم مهنا اون راثلا نومرجملا ىأرو . اقوم مهتيب

 هيف اذهو « ديحوتلا لاؤس نع لوألا ءادنلا : 4 نيلسرمْلا متبجأ اذام لوقيف مهيداني مويو ل : هلوقو

 دبعلا لأسي امك اذهو ؟ مهعم مكلاح ناك فيكو ؟ مكيلإ نيلسرملل مكباوج ناك اذام : تاوبنلا تابثإ
 ول اهل سيم يس اا 4

 ةمايقلا موي هل باوج ال اذهلو ؛ ىردأ ال. هاه .. هاه : لوقيف رفاكلا امأو . هلوسرو ( هللا دبع

 : ىلاعت لاق اذهلو < 0 لا ؛ توكسلا ريغ

 . «نوُلءاستي ال مهف دموي ءابنألا مهيلع تيمعف )

 . باسنألاب نولءاستي ال مهف . ججحلا مهيلع تيمعف :دهاجم لاقو

 « َنيِحلْمُمْلا نم توكي نأ ئَسَعف ط « ايندلا ىف : ىأ 4 احلاص َلِمَعَو مآ بات نم اًمأَف : هلوقو
 . أ نم ةدايز (۲) . « ىلاعت هللا » : أ ىفو « 4 ىلاعت » : ف ءات ىف )١(

 6 هدبع) : | « ف ىف ٩ . )٤( مکنید امو مکیین نم » : أ ىف (۳)



 ون تس سب ا الا للا ةر نالا لا

 . ةلاحم ال هنمو هللا لضفب عقاو اذه نإف « ةبجوم هللا نم « ىسع » و « ةمايقلا موي :ىأ

 نوكرشي امع ىَلاعتو هللا ناحبس ةريخلا مِهَل ناك ام راتخيو ءاشي ام قلخي كبرو ل

 يف دمحْلا هل وه الإ ؛ هَل ال هللا وهو ® نونلعي امو مهرودص نكت ام مّلعي كبرو ۵

 . 4 © نوعجرت هْيلإو مكحلا هلو ةرخآلاو لوألا

 كبرو $ : لاقف بقعم الو عزانم كلذ ىف هل سيل هنأو « رايتخألاو قلخلاب درفنملا هنأ ىلاعت ربخي
 يي كر ا سل ا

 هيلإ اهعجرمو « هديب اهرشو

 الو نمؤمل ناک امو ) : ىلاعت هلوقك < « نيلوقلا حصا ىلع يفت ريمه اا ان : هلوقو
 . [ ۳١ : بازحألا ]  مهرمأ نم ةريخلا مهَل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم

 .ةريخ هيف مهل ىذلا راتخيو : هريدقت < « ىذلا » ىنعمب انهاه 4« ام ط نأ ريرج نبا راتخا دقو

 هلقن امك « ةيفان اهنأ حيحصلاو . حلصألا ةاعارم بوجو ىلع ةلزتعملا ةفئاط كلسملا اذهب جتحا دقو

 ريدقتلاو قلخلاب ىلاعت هدارفنا نايب ىف ماقملا نإف ٠ ًاضيأ هريغو سابع نبا نع « متاح ىبأ نبا

 E : ىأ (نوكر شي امع ىّلاعتو هللا ناحبس» : لاق اذهلو ؛ كلذ ىف هل ريظن ال هنأو « رايتخالاو

 لا

 ىوطنت امو « رئامضلا ٠ نكت ام ملعي : ىأ «نونلعي امو مهرودص نكت ام ملعي كبرو ) : لاق مث

 هب رهج نمو لوقلا رسا نم مكنم ءاوس ١) ‹ قئالخلا رئاس نم رهاوظلا ,هيدبت ام ملعي امك 2 رئارلا هيلع

 E : دعرلا ] 4 راهتلاب براسو ليللاب فختسم وه نمو

 قلخي بر ال امك « هاوس دوبعم الف « ةيهلإلاب درفنملا وه : ىأ موه الإ هَل ال هللا رهو : هلوقو

 هلدعل < 0 ام عيمج ىف : ىأ «ةرخآلاو ىلوألا يف دمَحْلا هلا هاوس“ راتخيو

 « نوعجرت هي إو« هتمحرو هتمكحو هتبلغو هرهقل « هل بقعم ال ىذلا : ىأ 4 مكحلا هلو هتمكحو
 ةيفاخ مهنم هيلع ىفخي الو ء رشو ريخ نم « هلمعب لماع لك () ىزاجيف ةمايقلا موي مكعيمج : ىأ

 . لامعألا رئاس

 مكيتأي هللا ريغ هَلِإ نم ةمايقلا موي ىلإ ادمرس ليلا مكي ۴ هللا لعج نإ متیأرأ لق »

 هلإ نم ةمايقلا موي ىلإ ادمرس راهتلا مكيلع هللا لعج نإ متي يارا لق 69 نوعمست الفا ءايضب

 راَهتلاَو يللا مُكَل لعج هتمحر نمو © نورصبت الفأ هيف نونكسَت لیلب مكيتأي هللا ريغ

 . 4 69 نوركشت مكّلعلو هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل

 )١( أ ءاه ىف : ١ ىزجيف » : ف « ت ىف (۲) . ف « ت نم تبثملاو « ةمتكم 2 .



 (الاب د 18) تايآلا عقلا ةروساد سالاسلا ولا ۲

 و . امهنودب مهل ماوق ال نيذللا « راهنلاو ليللا نم مهل رخس امب هدابع ىلع انتم ىلاعت لوقي
 تروا سوفنلا هتمئسلو « مهب كلذ رضأل < ةمايقلا موي ىلإ ًادمرس مهيلع ًامئاد ( ليللا لعج ول هنأ

 فأ ا دنس نوساتسو هب نورا ىأ 4 ءاّيضب مكيتأي هللا ريغ هلِإ نم ) : ىلاعت لاق اذهلو ا

0 

 هي لاق اذهلو ؛ لاغشألاو تاكرحلا ةرثك نم تلكو نادبألا
 a ىأ © هتمحَر نمو . نورت القأ ) , ا م : ىأ

 : ىأ 4 هلضف نم اوغتبتلو < ‹ ليللا ىف : ىأ 4 هيف اونكستل ل اذهو اذه قلخ : ىأ «راهتلاو

 . رشنلاو فللا باب نم اذهو ¢ لاغشألاو تاكرحلاو 4 لاحرتلاو رافسألاب راهنلا

 هتاف نمو « راهنلاو ليللا ىف تادابعلا عاونأب هللا نوركشت : ىأ 4 نوركشت مكلعلو : هلوقو

 ليلا لعج يذلا وهو ) : ىلاعت لاق امك « ليللاب هكردتسا راهنلاب وأ « راهنلاب هكردتسا ليللاب ءىش
 . () ةريثك اذه ىف تايآلاو « [ ۲ : ناقرفلا ] روکش دارأ أركي نأ دارأ نمل ةفلخ ر راهنلاو

 7 مو م اسس 2 يبرم دس و يباب ¢“ ل سو سدس

 لك نم اتعزتو ©9 نومعزت متنك نيذّلا يئاكرش نأ لوقيف مهيداني مويو »
 4 69 نورتفي اوناك ام مهنع لضو هلل قحا نأ اوملعف مكناهرب اوتاه انلقف اديهش

 - برلا مهيداني «رخآ ًاهلإ هللا عم دبع نمل خيبوتلاو عيرقتلا ليبس ىلع 2" [ ناث ] ] ءادن ًاضيأ اذهو

 : افلا راذلا ىف: ىأ ( نومعزت معك نيرا يئاكرش نبأ >: لوقيف داهشألا سوؤر ىلع - ىلاعتو كرابت

 ىلع : ىأ 4 مُكئاهرب اوتاه انلقف ) . الوسر : ىنعي : دهاجم لاق : « اديهش مالك نم انعَرَتَو )
 ملو اوقطني ملف : ىأ « هريغ هلإ ال : ىأ هلل قحا نأ اوملعف» « ءاكرش هلل نأ نم هومتيعدا ام ةحص

 . مهوعفني ملف اوبهذ : ىأ 4 نورتفي اوناك ام مهنع لضو ٠» اباوج (۳) اوريحي

 ءونتل هحتافم نإ ام زونكلا نم هانيتآو مهيلع ئَبف يسوم موق نم ناك نوراق نإ $

 هللا كاتآ اميف غتباو ©9 نيحرفلا بحي ال هلا نإ حرفت ال هموق هَل لاق ذإ ةوقلا يلوُأ ةبصعلاب

 يف داسقْلا غبت الو َكِيَلِإ هللا نسحأ امك نسحأو ايندلا نم كبيصت ستت الو ةرخآلا َراَدلا

 . 4 69 نيدسقملا بحي ال هللا نإ ضرألا

 ةمأ
8 

 : ف « ت ىف اهدعب (۱)

 ىشغي ؟ ًاسابلو انكس ليللا لعج فيك « هتمكحو هللا ةيبوبر ىلع ةلالدلاو ةربعلا نم هتنمضت امو تايآلا هذه ىلإ رظناف : للصف »

 ىعسلا دك نم حيرتستو « سوفنلا هيف مجتستو « اهراكوأ ىلإ ريطلاو « اهتويب ىلإ تاناويحلا ىوأتو « تاكرحلا هيف نكستف « ملاعلا

 مدقف « راهنلاب هناحبس حابصإلا قلاف ءاج . اهفرصتو اهشياعم ىلإ تعلطتو « اهتابثو اهتحار سوفنلا هنم تذخأ اذإ ىتح « بعتلاو

 « ناويحلا رشتناف « نورصبم مه اذإف « ملاعلا نع اهفشكو اهلازأو « قزمم لك اهقزمو ةملظلا كلت مزهف « حابصلا ريشب هثيح
 داعملا ىلع هناحبس هللا ةردق ىلع لاد ةأشنو ! داعيم نم هل ايف « اهراكوأ نم رويطلا تجرخو « هحلاصمو هشياعم ىف فرصتو

 قلخلا ءايحإو « ةيناثلا ةأشنلا ىلع هب لالدتسالاو رابتعالا نم اهعنم « ًافلأمو ةداع راص ثيحب هل سوفنلا ةدهاشمو هرركتو «ربكألا

 « روشنلا هيلإو انتوم دعب انايحأ ىذلا هلل دمحلا : لوقي همون نم ماق اذإ دبعلل باجتسي هنأ ٠ كلذب ةنسلا تدرو امك «مهتوم دعب

 . « اوبيجي ملف ١ : ت یف (9 . أ نم ةدايز ()



 81 وف و م يب ج 2 يد والا نقلا رر د يدانلا وا

 نوراق نإ ) : لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ورمع نب لاهنملا نع ٠ شمعألا لاق
 نب ثراحلا نب هللا دبعو « ا ميهاربإ لاق اذكهو . همع نبا ناك : لاق < ( ىسوم موق نم ناک

 مع نبا ناك هنأ : مهريغو ٠ جْيرج نباو « رانيد نب كلامو « ةداتقو « برح نب كامسو « لفون

 . ©9 مالسلا هيلع « ىسوم

 . ثهاق نب نارمع نب ىسومو « ثهاق نب رهصي نب نوراق وه : جيرج نبا لاق

 . مالسلا هيلع ء7 ىسوم مع ناك نوراق نأ : راسي نب قاحسإ نب دمحم معزو

 . ملعأ هللاو « همع نبا ناك هنأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو : ريرج نبا لاق

 هتوص نسحل رّونملا ىمسي ناكو « ىسوم مع نبا ناك هنأ ثّدحُت انك : ةماعد نب ةداتق لاقو

 .هلام ةرثكل ىغبلا هكلهأف « ىرماسلا قفان امك قفان هللا ودع نكلو «ةاروتلاب

 . هموق ىلع ًاعفرت « الوط ًاربش هبايث ىف داز : بّشوَح نب رهش لاقو
 4ةّرقْلا يلوأ ةَبصعلاب ءوت هحتاقم نإ ام لاومألا 20 [ نم ] : ىأ زونكلا نم هانيتآو : هلوقو

 . اهترثكل سانلا نم ماثفلا اهّلمح لقثيل : ىأ

 لك ٠ عبصألا لثم حاتفم لك « دولج نم نوراق زونك حيتافم تناك : َةَمَتِخ نع « شمعألا لاق

 « كلذ ريغ : ليقو . الجحم رغأ الغب نيتس ىلع تلمح بكر اذإف « هتدح ىلع ةنازخ ىلع حاتفم
 . ملعأ هللاو

 ؛هموق حلاص هيف وه اميف هظعو : ىأ «نيِحِرفْلا بحي الهلا نإ حرفت ال هموق هل لاق ذإ ) : هلوقو
 نم هيف تنأ امب رطبت ال : نونعي « هيف تنأ امب حرفت ال : داشرإلاو حصنلا ليبس ىلع اولاقف
 . «نيحرَفْلا بحي ال هللا نإ (١لاومألا

 نؤركتشي آل نيذلا +: قيرطنلا نيرشألا + ىي ٠ دهاحم لاو نزلا > نيا نبا لاق

 . مهاطعأ ام ىلع هللا

 هللا كبهو ام لمعتسا : ىأ 4/اّيندلا نم كبيصن سدت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف غتباو 8: هلوقو
 كل لصحي ىتلا « تابرقلا عاونأب هيلإ برقتلاو كبر ةعاط ىف « ةلئاطلا ةمعنلاو ليزجلا لاملا اذه نم

 لكآملا نم 0 اهيف هللا حابأ امم : ىأ 4 اًيئدلا نم كبيصن ست الو ) . ةرخآلا رادلا ىف باوثلا اهب

 كيلع كلهألو « ًاقح كيلع كسفنلو « ًاقح كيلع كبرل نإف . حكانملاو نكاسملاو سبالملاو براشملاو

 )١( نارمع نب ىسوم » : أ ءاف ىف (0) . « ملسو هيلع هللا ىلص » : ت ىف « .

 ) )9لالا » : أ ءاف « ت ىف (©) . ت نم ةدايز « .

 ) )9كل » : ف « ت ىف « .



 2: لا روس نضال اا( ب د 8

 . هقح قح ىذ لك تآف « اقح كيلع كروزلو « ًاقح

 يف داسفلا غبت الو« كيلإ وه ا امك هقلخ ىلإ نسحأ : ىأ 4 كِيَلِإ هللا نسحأ امك نسحأو )

 هللا نإ < هللا قلخ ىلإ ءىستو « ٠ ضرألا هب دسفت نأ هيف تنأ اب كتمه نكت ال : ى (ضرألا

 .4 نيدسفملا بحي ال

 نم نورقْلا نم هلق نم كلهأ دق هللا نأ معي مل وأ يدنع مع ىَلع هتيتوأ اَمنِإ لاق ط
 AI o يبو يم o ع او م ي ل ے2

 . 4 ©۵ نومرجملا مهبونذ نع لاسي الو اعمج رثكأو ةو هنم دشأ وه

 هتيتوأ اَمنِإ لاق ٠ ريخلا ىلإ هودشرأو ا نواف ا ق ىلاتت نر

 ىنأب هملعل لاما اذه ىناطعأ امنإ ىلاعت هللا نإف « نولوقت ام ىلإ رقتفأ ال انأ : ىأ 4 يدنع ِمّلَع ىلع

 اإ : ىلاعت هلوقك اذهو « هل لهأ ىنأ ىف هللا ملعل هتيطعأ امنإ : ريدك نأ را

 ملع ىلع : ىأ.[ 9 1 رمزلا ] 4 مّلع ىلع هئيتوأاَمْنِإ لاق نم ةمعن هالوخ اذإ م اناعد رض ناسنإلا سَم

 o٠] :تلصف ] (يل اذه نوفل هتسم ءارض دعب نم انم ةمحر هانقذأ نكلو ) : ىلاعت هلوقكو « یب هللا نم

 . هقحتسأ اذه : ىأ

 :ءايميكلا ملع ىناعي ناك هنإ : ىأ 4 يدنع مّلع ىلع هتيتوأ اَمّنِإ) : دارأ هنأ مهضعب نع ىور دقو

 اهيلع دحأ ردقي ال نايعألا بلق نأل ؛ لطاب ملع هسفن ىف اهلا E تعب لرتل اذهر

 نأ هللا نود نم نوعدت نيد نإ هَل اوعمتساَف لّثم برض سائلا اهيأ اي :١ هللا لاق ٠ لجو زع هللا الإ
 لوقي » : لاق هنأ يم 2) ىبنلا نع حيحصلا ىفو « [ ۷۳ : جحلا ] هَل اوعمتجا ولو ابابذ اوقلخي

 درو اذهو . «4) « ةريعش اوقلخيلف « ةرذ اوقلخيلف < ىقلخك قلخي بهذ نمم ملظأ نمو : ىلاعت هللا

 هنأ ىعدي نمب فيكف «٠ لكشلا وأ ةرهاظلا ةروصلا درجم ىف هللا قلخب نوهبشي نيذلا نيروصملا ىف

 نوردقي امنإو . لالضو لهجو « لاحمو روز اذه « ىرخأ تاذ ةيهام ىلإ تاذلا هذه ةيهام ليحي
 3 رمألا سفن ىف حيحص هنأ جيورتو ٠ هيومتو لغزو بذك وهو « ةرهاظلا ةروصلا ىف غبصلا ىلع

 ةقيرطلا هذه نم سانلا نم دحأ عم حص هنأ ىعرش قيرطب تبثي ملو « ةلاحم ال اعطق كلذك سيلو
 ىدي ىلع دئاوعلا قرخ نم “* ىلاعت هللا هيرجي ام امأف نوكافألا ةقسفلا ةلهجلا ءالؤه اهاناعتي ىتلا

 هدري الو « ملسم هركني ال رمأ اذهف « كلذ وحن وأ ةضف وأ ًابهذ نايعألا ضعب بلق نم ءايلوألا ضعب

 هرايتخاو « تاومسلاو ضرألا بر ةئيشم نع اذه امنإو تاعانصلا ليبق نم سيل اذه نكلو « نمؤم

 ام هدنع نكي ملف « لئاس هلأس هنأ « هللا همحر . ىرصملا حرش نب ةويح نع ىور امك « هلعفو

 اذإف لئاسلا كلذ ىلإ اهاقلأ مث « هفك ىف اهلاجأف ضرألا نم ةاصح ذخأف « هترورض ىأرو « هيطعي

 . اهركذ لوطي ًادج ةريثك 29 [ اذه ىف ] راثآلاو ثيداحألاو . رمحأ بهذ ىه

 . أطخ وهو « اذإو » : أ « ت .ىف(؟0) اا ۴ ضرألا ىف » : أىف ()
 . « هللا لوسر » : ف ىف (۳)

 5 )5١1١١( مقرب ملسم حيحصو (59067) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . أ « ف ‹ ت نم ةايز (0) . « هناحبس » : ف « ت ىف (0)



 ١٣ (م0 « ۷4) ناتيآلا : صصقلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 حيحصلاو . هببسب لومتف + هب هللا اعدف < مظعألا مسالا ملعي ناك نوراق نإ : مهضعب لاقو

 وأ >:- لاملا نم هاطعأ اميف هب هللا ءانتعا نم هاعدا اميف هيلع دار - ىلاعت.هللا لاق اذهلو؛ لوألا ىنعملا

 کک 1 ىأ 4 اعمج رثكأو ةَوُق هنم دشأ وه نم نورقلا نم هلبق نم كلها دق هللا نأ ملعي مل

 ؛ مهركش مدعو مهرفكب كلذ عم هللا مهكلهأ دقو « هل انم ةبحم نع كلذ ناك امو الام هنم

 . مهبونذ ةرثكل : ىف « نومرجملا مهيونذ نع لأسي الو > :لاق

 . ىدنع ريخ ىلع : «يدنع لع ىلع :  ةداتق لاق

 . كلذل لهأ ىنأ ملع ىلع : ىدسلا لاقو

 لاق :  هلوق ىف لاق هنإف ٠ ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع مامإلا ةيآلا هذه ريسفت ىف داجأ دقو

 : أرقو؛ لالا اله العا ام ىلضنب هلق رتمو يا اضر الول : لاق 4 يدع مْلع ىلع هتيتوأ امن

 مهيونذ نع لأي الو اعمج رتكأو ةف هنم دشأ وه نم نورقلا نم هلبق نم كّلهأ دق هللا نأ مّلعي مل وأ ط

 ال كلذ قحتسي هنأ الول : لوقي هيلع هللا عسو نم ىأر اذإ هملع لق نم لوقي اذكهو ] 4 نومرَجُمْلا

 0 نأ

 يتوأ ام لثم اتل تيل اي ايندلا ةايحلا نوديري نيذّلا لاق هتنيز يف هموق ىلع جرخف )
 لمعو نمآ نمل ريخ هللا باو مكليو ملعلا اوتوأ نيذّلا لاقو ©9 ميظع ظح وذل هْنِإ نوراق

 . 4 62 نورباصلا الإ اهاَقلي الو احلاص
 نم « رهاب لمجتو ‹ ةميظع ةنيز ىف هموق ىلع موي تاذ جرخ هنإ: نوراق نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ءاهتنيزو اهفرخز ىلإ ليميو ايندلا ةايحلا ديري نم هآر املف , همشحو همدخ ىلعو هيلع سبالمو بكارم

 : ىأ 4 ميظع ظَح وذ هَّنِإ نوراق يتوأ ام لثم اتل تيل اي : اولاق « ىطعأ ىذلا لثم مهل ناك ول نأ اونمت

 نمل ريخ هللا باو مكليو ) : مهل اولاق عفانلا ملعلا لهأ مهتلاقم عمس املف . ايندلا نم رفاو ظح وذ

 .نورت امم ريخ ةرخآلا رادلا ىف نيحلاصلا نينمؤملا هدابعل هللا ءازج : ىأ (احلاص َلِمَعَو نمآ

 الو 2 تأر نيع الام نيحلاصلا ىدابعل تددعأ : ىلاعت هللا لوقي » : حيحصلا ثيدحلا ىف امك ]

 ةرق نم مهل يفخأ ام سفن مّلعت الف ) : متئش نإ اوؤرقاو « رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس نذأ
 . 7([ ١ا/ : ةدجسلا ] () [ (نولمعي اوناك امب ءازج نيعأ

 لعج هناك - نورباصلا الإ © ةنحلا.ىقلي امو : ىدسلا لاق : 4 نورباصلا الإ اهاًقي الو» : هلوقو

 نع نورباصلا الإ ةملكلا هذه (0) ىقلي امو : ريرج نبا لاق . ملعلا اوتوأ نيذلا مالك مامت نم كلذ

 نم هلعجو « كئلوأ مالك نم ًاعوطقم كلذ لعج هنأكو . ةرخآلا رادلا ىف نوبغارلا « ايندلا ةبحم

 . كلذب هرابخإو لجو زع هللا مالك

 . أ ‹ ف « ت نم ةدايز (۲ «۱)

 . )۲۸۲٤( مقرب ملسم حيحص (۳)
 . « اهاقلي امو » : أ ىف (5) . « ةنجلا ىأ اهاقلي امو » : أ ىف ()



 ) AY مل ) ناتيآلا : صصقلا ة هروس - سداسلا ءزحلا ےس ر 2 0

 وے ور ت

 نم ناك امو هللا نود نم هنورصني ةف نم هَل ناك اَمَف ضرألا هرادبو هب اتفسخف »

 نمل قزرلا طسبب هللا نأكيو نولوقي سمألاب هناكم اوّنمت نيذّلا حبصأو 09 نيرصتنملا

 . 4 69 نورفاكلا حلقي ال هنأَكِيو انب فسخ انيلع هللا نم نأ الَول ردقيو هدابع نم ءاشَي

 هب فسخ هنأب كلذ بقع « مهيلع هيغبو هموق ىلع هرخفو « هتنيز ىف نوراق لايتخا ىلاعت ركذ امل
 هابأ نأ :  ملاس نع « ىرهزلا ثيدح نم ىراخبلا دنع  حيحصلا ىف تبث امك « ضرألا هرادبو
 ضرألا ىف لجلجتي وهف « ( هب فسخ ذإ هرازإ رجي لجر انيب » : لاق هيم هللا لوسر نأ : هثدح

 . « ةمايقلا موي ىلإ

 "7 هوحن ٠ و ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع ملاس نع « ديز نب ريرج ثيدح نم هاور مث
 نع ٠ شمعألا انثدح ٠ صاقلا ةريغملا وبأ ليعامسإ نب رضنلا انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ىف جرخ « مكلبق ناک نميف لجر انیب » : یب 49 هللا لوسر لاق : لاق ديعس ىبأ نع ؛2)ةيطع
 درفت . « ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتيل هنإف « هتذخأف ضرألا هللا رمأ « امهيف لاتخي نيرضخأ نيدرب

 . نسح هدانسإو «25) دمحأ هب

 ننربخأ +290 نوضتم نب ىلع و بأ انثدح + ةمئخ وأ انثذدح ::نلصملا ىلعي وبأ ظفاخلا لاقو

 لاق : لاق « هنع هللا ىضر « كلام نب سنأ نع ثدحي ىريمنلا ًادايز تعمس « ملسم نب دمحم

 ضرألا هللا رمأف « امهيف لاتخاف نيدرب ىف جرخ مكلبق ناك ©) نميف لجر انيب » : هم هللا لوسر

 . © « ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف « هتذخأف

 نب لفون نع هدنسب ةبيرغلا بئاجعلا باتك ىف - ركش  رذنملا نب دمحم ١( [ ظفاحلا ] ركذ دقو
 « هلامجو همامتو هلوط نم بجعتأو هيلإ رظنأ تلعجف « نارجن دجسم ىف ًاباش تيأر : لاق قحاسم
 . ىنم بجعيل هللا نإ : لاقف . كلامكو كلامج نم بجعأ : تلقف ؟ ىلإ رظنت كل ام : لاقف

 . بهذو همك ىف هتبارق ضعب هذخأف « ربشلا لوطب راص ىتح صقنيو صقني لاز امف :لاق

 «هببس ىف فلتخاو . )20١ مالسلا هيلع « ىسوم هللا یبن ةوعد نع ناك نوراق كاله نأ ركذ دقو
 ىنب نم الملا ةرضحب ىسوم تهبت نأ ىلع الام ًايغب ةأرما ىطعأ نوراق نأ : ىدسلاو سابع نبا نعف

 . اذكو اذك ىب تلعف كنإ . ىسوماي : لوقتف « هللا باتك مهيلع ولتي مهيف مئاق وهو « ليئارسإ
 ناطور ا ا دع. ا ی ا ا ی ا
 ءاذك ٠١ [لعف ] و اذك لعفو « نوعرف نم مكاجنأو « رحبلا قَّرَق ىذلا هللاب كدشنأ : لاق مث نيتعكر

 )١( هب هللا فسخ » : ت ىف «

 )۲( مقرب ىراخبلا حيحص )٥۷۹۰( .

 . « ىبنلا » : ت ىف (4) . « هدانسإب دمحأ مامإلا یورو » : ت یف (۳)

 )0( دنسملا )9/ ٤١( .
 .( نمم » : أ ءاف ىف (۷) . ىلعي ىبأ دنسم نم هانتبثأ ام باوصلاو « روصنم نب ىلعي وبأ » : ه یف (5)

 نابح نبا هقثو دقو ٠ فيعض وهو ىريمنلا هللا دبع نب دايز هيف » : )١١٠/١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۲۷۹ /۷) ىلعي ىبأ دنسم (۸)

 . « ئطخي : لاق

 .«كلذب » : أ ىف .٠ )١١( « ملسو هيلع هللا ىلص » : ت ىف )٠١( . أ ٠ ف نم ةدايز (9)
 . أ ء ف نم ةدايز () . ام دعب » : أ یف (۱۳)
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 ىلع « اذكو اذك ىناطعأ نوراق نإف ىنَتدَشَت ذإ امأ : تلاقف ؟ تلق ام ىلع كلمح ىذلاب ىنتربخأ امل
 هللا لأسو « ًادجاس لجو زع هلل ىسوم رخ كلذ دنعف « هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ انأو « كل لوقأ نأ

 هعلتبت نأ ضرألا ىسوم رمأف « هيف كعيطت نأ ضرألا ترمأ دق ىنأ هيلإ هللا ىحوأف . نوراق ىف

 . كلذ )0١( ناكف هرادو

 « بهشلا لاغبلا ىلع بكار وهو « كلت هتنيز ىف هموق ىلع جرح امل نوراق نإ : ليقو

 هيلع « ىسوم هللا ىبن ساجم ىلع كلذ هلقحج ىف رمف « ”٠ ةغبصلا ناوجرألا بايثلا همدخ ىلعو
 ىلإ نورظني « هلوح سانلا هوجو تفرصنا نوراق سانلا ىأر املف . هللا مايأب مهركذي وهو « مالسلا

 ‹ ىسوم اي : لاقف ؟ تعنص ام ىلع كلمح ام : لاق 6 العلا هيلع + يسوم واعرف ب ةيفارشا ام

TS 
 انأ لب : لاق ؟ انأ وعدأ وأ وعدت : ©" يارا هوا يف دورا توي كيلع وعدأو

 ‹ مهللا : ىسوم لاقف . معن : لاق ؟ وعدأ : “ ) ىسوم لاق مث ٠ هل بجي ملف نوراق اعدف . وعدأ

 .مهيذخ ٠ ضرأ اي : ىسوم لاقف « تلعف دق ىنأ هيلإ هللا ىحوأف . مويلا 22 ىنعيطت نأ ضرألا رم

 ىلبقأ : لاق مث. مهبكانم ىلإ مث < مهكر ىلإ مهتذخأف . مهيذخ : لاق مث . مهمادقأ ىلإ مهتذخأف

 ىنب اوبهذا : لاقف هديب ىسوم راشأ مث . اهيلإ اورظن ىتح اهب تلبقأف : لاق . مهلاومأو مهزونكب

 ضرألا مهب توتساف © ىوال

 . ةعباسلا ضرألا ىلإ مهب فسخ : لاق هنأ سابع نبا نعو

 . ةمايقلا موي ىلإ اهيف نولجلجتي مهف« ةماق موي لك مهب فسخي هنأ انل ركذ : ةداتق لاقو

 . اًحفص اهنع انيرضأ )١( [ ةبيرغ ] تايليئارسإ انهاه ركذ دقو

 هلام هنع ىنغأ ام : ىأ (نيرصتنملا نم ناك امو هللا نود نم هتورصني ةئف نم هَل ناك امف 8: هلوقو
 الو , 9 [ هب ] هلاكنو هباذعو هللا ةمقن هنع اوعفد الو . همشح (۸) [ ال ] و همدخ الو « هعمج امو

 . هريغ نم الو« هسفن نم )2١١ [ ال ] هل رصان الف . هسفنل ًارصتنم هسفن ىف وه ناك

 اتل تيل اي اولاق» هتنيز ىف هوأر امل نيذلا : أ « سمألاب هناكم امت نيذلا حبصأو :  , ىلاعت هلوقو

 قزرلا طسيي هللا َنأَكيَو» : نولوقي اوحبصأ هب فسخ املف « 4 « ميظع ظح وذل هنِإ نوراَق يتوأ ام لثم

 نإف ؛ 22١١ [ هدابع نعو ] هبحاص نع هللا اضر ىلع لادب لاملا سيل : ىأ «ردقيو هدابع نم ءاشي نمل

 امك اذهو . ةغلابلا ةجحلاو ةماتلا ةمكحلا هلو « عفريو ضفخيو . عسويو قيضيو « عنميو ىطعي هللا
 هللا نإو « مكقازرأ مسق امك . مكقالخأ مكنيب مسق هللا نإ » : دوعسم نبا نع عوفرملا ثيدحلا ىف

 . ١ « بحي نم الإ ناميإلا ىطعي الو « بحي ال نمو « بحي نم لاملا ىطعب
 فسخ امك « انب فسخل انيلإ هناسحإو انب هللا فطُت الول : ىأ (اتب فَسْخَل الع هللا نم نأ الول)

 . ©« ةغبصملا» : أ ء ف « ت ىف (0 . « ناکو » : أ ‹ ف یف (۱)

 . « ىسوماي : لاق » : أ « ف ىف )٤( . « مالسلا هيلع » : أ ٠ ف ىفو « ملسو هيلع هللا ىلص » : ت ىف (9)

 . ف ‹ ت نم ةدايز (۸ «۷) . © ىرأ ال هب اوبهذا » : أ ىف (0 . « ىنعطتلف » : ت یف (0)

 . أ نم ةدايز )9 -١١(
 . (۳۸۷ /۱) دنسملا 0
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 AO نإ انذدو انآ <

 ىف ال « هللا دنع نورفاكلا حلفي الو « ًارفاك ناك هنأ : نونعي : 4 نورفاکلا حلقي ال هّنأکیو )

 . ةرخآلا ىف الو ايندلا

 كليو» : اهانعم :مهضعب لاقف « 4 نآكيو :  (©) [ انهاه ] ىلاعت هلوق ىنعم ىف ةاحنلا فلتخا دقو
 لوقلا اذهو . « ملعا ١ فذح ىلع « نأ » حتف لدو « كيو » : ليقف تفّمخ نكلو « « نأ ملعا

 ةلصتم فحاصملا ىف اهتباتك الإ كلذ ىلع ىلع لكشي الو ‹ یوق هنأ رهاظلاو « ٩ ريرج نبا هفعض

 . ملعأ هللاو « ىبرعلا ظفللا ىلإ عجرملاو ٠ ىحالطصا ىعضو رمأ ةباتكلاو . « نأكيو»

 ء « نأك ىو » : اهانعم : ليقو . ةداتق هلاق . نأ رت ملأ : ىأ . نأكيو : اهانعم : ليقو

 نبا لاق . « بسحأو نظأ » ىنعمب « نأك » و « هيبنتلل وأ بجعتلل )2 « ىو » فرح لعجو اهلصفف

 : (© رعاشلا لوقب دهشتساو < نأ رت ملأ : : ىنعمب اهنإ : ةداتق لوق اذه يف لاوفألا ىوقأو : ريرج

 رکنب ىنامتتج دق « یل ام لَ ىناَتأر نأ قالّطلا ىناَتَلاَس

 رض شيع شعي رقتفي نمو «بب- حی بشن هل نکی نم نأكيو

 ةبقاعْلاو اداسف الو ضرألا يف الع نوديري ال نيذّلل اهلعجت ةرخآلا رادلا كلت »

 تاسلا اوُلمَع نيذلا ىزجي الف ةعيسلاب ءاج نمو اَهْنم ريخ هلق ةنسحلاب ءاج نم 9 نيقتملل

 . 4 60 نولمعي اوناك امل
 نينمؤملا هدابعل اهلعج « لوزي الو لوحي ال ىذلا ميقملا اهميعنو ةرخآلا رادلا نأ ىلاعت ربخي

 ًاربجتو مهيلع ًامظاعتو هللا قلخ ىلع آعفرت : ىأ «٠ ضرألا ىف ًاولع نوديري ال نيذلا ٠ نيعضاوتملا

 . ىغبلا : ولعلا : ريبج نب ديعس لاقو

NEربكتلا 5 ضرألا ىف ولعلا 1 نيطبلا © ملسم نع 2« روصنم نع ¢  

 . قح ريغب لاملا ذخأ : داسفلاو . قح ريغب

 . ىصاعملاب المع :4 اداَسَق الو ل 2 ربجتو امظعت «ضرألا يف ًاوُلع نوديري ال : جرج نبا لاقو
 مالم ىبآ نع + 419 نامسلا تخش: نع + نبا انثدح + عيكو. نبا اتد + ريرج نبا ةلاقو

 6 هبحاص ٍكارش نم دوجأ نوکی نأ هلعن كارش نم هبجعيل لجرلا نإ : لاق ىلع نع ‹جرعألا

 ةبقاعْلاو اداسف الو ضرألا يف ولع نوديري ال نيذّلل اهُلعجن ةرخآلا رادلا كلت $ : هلوق ىف (47لخديف

 . نيم

 .أ ٠ ف 2 ت نم ةدايز )١(

 . (۷۷/۲۰) ىربطلا ريسفت (۲)

 .2ىأ » : أ یف 60

 . )۷۷/۲١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو « ليفن نب ورمع نب ديز وه (5)

 . « كامسلا بعشأ » : أ ىف (۷) . ٩ اربجت الو » : ف ىف (0) . « ملاس » : أ ىف (5)

 . « لخدف » : أ ىف (۸)
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 كلذ نإف ؛ هريغ ىلع 29 [ لواطتلاو ] رخفلا 2) [ كلذب ] دارأ اذإ ام ىلع لومحم اذهو

 ىتح « اوعضاوت نأ ىلإ ىحوأ هنإ ١ : © [ لاق هنأ ] ةي ىبنلا نع « حيحصلا ىف تبث امك «مومذم

 ال اذهف لمجتلا درجمل كلذ بحأ اذإ امأو « 249 « دحأ ىلع دحأ ىغبي الو « دحأ ىلع دحأ رخفي ال

 « ةنسح ىلعنو ًانسح ىئادر نوكي نأ بحأ ىنإ « هللا لوسراي : لاق الجر نأ تبث دقف « هب سأب

 ۰ . « لامجلا بحي ليمج هللا نإ « ال » : لاقف ؟ كلذ ربكلا نمفأ

 ةّنسَح نم ريخ هللا باوث : ىأ 4اهْنُم ريح هلق » ةمايقلا موي : ىأ (ةنسحلاب ءاج نم :  © لاقو
 . لضفلا ماقم ٠ اذهف ةريثك ًافاعضأ هفعاضي هللاو فيكف « دبعلا

 ىف لاق امك « 4 َدوُلمعي اوناك ام الإ تاسلا اوُلمع يذلا ىَرجُي الق ةّئيسلاب ءاج نمو ) : لاق مث

 ][۹4. :لمنلا 1 « نوُلمَعَت محنك ام الإ نوزجت له راتلا يف مههوجو تّبُكَف ةئكيسلاب ءاج نمو : ىرخألا ةيآلا

 لدعلا لصفلا ماقم اذهو

 م نمر لاب ابل هلا ل نق دامو ر هلع یی

 نئوكت الف كبر نم ةمحر الإ باتكلا كّيَلِإ ىقلي نأ وجرت تنك امو &® نيبم لالض يف

 ملا و ی O ا O O E 2-0 ي هدم < م ل د - - e ت

 الو كبر ىلإ عداو كيلإ تلزنأ ذإ دعب هللا تايآ نع كندصي الو > نيرفاكلل اريهظ

 ههجو ًالإ كلاه ءيش لك وه الإ هَلِإ ال رخآ اهل هّللا عَم عدت الو © نيكرشملا نم ننوكت

 . 4 6 نوعجرت هيلو مكحلا هل

 ١ سانلا ىلع نآرقلا ةوالتو ةلاسرلا غالبب « هيلع همالسو هللا تاولص « هّلوسر ًارمآ ىلاعت لوقي

aويوفر كالا ىلإ وريف يايا  Eنراعي يع الايك  aياو  

 ىلإ كارل 2 سانلا ىلإ هءادأ كيلع ضرتفا : ىأ « داعم ىلإ كدارَ نآرقلا كّيَلع ضرف يذلا نإ »

 نكتسدلو مهيلإ لسرأ نيذلا ناتسنلف )ل: ىلاعت لاق امك ٠ كلذ نع كلأسيف ةمايقلا موي ىلإ : ىأ داعم

 ك ال ملع ال اولاق] متبجأ اذام لوقيف لسرلا هللا عمجي موي ) : لاقو ء«[ 5 : فارعألا ] ,«نيلسرملا

 .[ رمزلا] 4 ءادهشلاو نييلاِب ءيجو ل : 20[ لاقو ٠١9 [١] : ةدئاملا ] 427 [ بويغلا مُألَع تنأ

 ىلإ كدار نآرقلا َكيَلَع ضرف يذلا نإ ) : : سابع نبا () نع . حلاص ىبأ نع ىدسلا لاقو
 . اهلثم ديعس وبأ لاقو : ىدسلا لاق . نآرقلا نع كلئاس مث « ةنجلا ىلإ كدارل : لوقي « داعم

 ىلإ كدارل : امهنع هللا ىضر « سابع نبا نع )١١( [و ]  ةمركع نع « نابأ نب مكحلا لاقو

 . ىرهزلا نع « كلام هاورو . ةمايقلا موي ىلإ : لاق 4 داعم

 .أ ٠ ف « ت نم ةدايز (۳ ۰۲) .أ ءاف نم ةدايز )١(

 هنع هللا ىضر رامح نب ضايع ثيدح نم (35870) مقرب ملسم حيحص (4)

 . أ « ف نم ةدايز (۷) . «اذهو » : ف ىف (1) . « هلوقو » : ف ءات یف (0)
 ت نم ةدايز (۱۰) . ٩ لاقو ١ : ت یف (9) . أ ‹ ت نم ةدايز (6)
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 ص اق لم رو

 : « داعم ىلإ كدارل طظ : ٠١ سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع <« شمعألا نع « ىروثلا لاقو

 . توملا ىلإ

 هللا نم كد ىلإ ك دز رلا + اهل قلو" هللا ىو ٠ نفاع وبا قع قرط: اذدهلو

 ىبأو « ريبج نب ديعسو « ءاطعو « ةمركع نع ىور اذكو . ةمايقلا موي كييحي : دهاجم لاقو

 . حلاص ىبأو « كلام ىب أو « ةعرق

 . ةنجلا هلخدي مث ةمايقلا موي هللا هثعبي « 25 ًاداعمل هل نإ « هّللاو ىأ : ىرصبلا نسحلا لاقو

 00 جج نم فلا ق قراشتلا:لاقامك 3 كلذ رغ ياع قناع ور دف

 : سابع نبا نع « ةمركع نع « ىرفصعلا نايفس انثدح « ىلعي انأبنأ « لتاقم نب دمحم انثدح

 . ةكم ىلإ : لاق « داعم ىلإ كدارل >

 - ىسفاَتّطلا ديبع نبا وهو - ىلع كيد نتف رک ناو ب سبلت یف يئاسلا هاور اذكمو

 فلجرخأ امك ةكم ىلإ كدارل : ىأ « داعم ىلإ كذارل» : سابع نبا نع < قولا ىور اذكهو . («؛)هب

 . اهنم
 . ةكمب كدلوم ىلإ : «داعم ىلإ كدارل » : هلوق ىف دهاجم نع « قاحسإ نب دمحم لاقو

 « ةيطعو « ريبج نب ديعسو « رازجلا نب د ىيحيو « سابع نبا نع ىور دقو : متاح ىبأ نبا لاق

 . كلذ وحن « كاحضلاو

 نع ع هني, نين دم لئاقم نم ا ا لاك# لاق رمع ىبأ نبا انثدح « ىبأ انثدحو ]

 :هيلع هللا لزنأف < ‹ ةكم ىلإ قاتشا « ةّمحجلا غلبف ٠ . ةكم نم ةو ىبنلا جرخ امل : لاق 22 [ كاحضلا

 . ةكم ىلإ ( داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا نإ ط

 هللاو ¢ ايكم ةروسلا عومجم ناك نإو « ةيندم ةيآلا هذه نأ ىضتقي كاحضلا مالك نم اذهو

 . ملعأ

 ناك امن هذا : لاق 4 داعم ىلإ كدارأ ) : هلؤق ىف ةداتق نع 4 رمعم انثدح , قازرلا دبع لاق دقو

 ىلإ كدارل > : هلوق ىف لاق هنأ ئراقلا ميعن نع هدنسب متاح ىبأ نتا ىور دقو لا

 ضرأ وه سدقملا تيب نأل ؛ ةمايقلا مويب كلذ رسف نم لوق ىلإ ل را

 تاوه يلا هللا ب هاو خلا

 ىذلا حتفلا وهو « ةكم ىلإ هعوج رب ةرات كلذ رسف سابع نبا نأ لاوقألا هذه نيب عمجلا هجوو

 سابع نبا هرسف امك « ”٩ هيلع همالسو هللا تاولص « هلجأ بارتقا ىلع ةرامأ سابع نبا دنع وه

 . ؟« داعمل هنإ ١ : ت ىف (۲) . ٩ هنعو 3 : ت یف (۱)

 . « هدانسإب ىراخبلا ىور امك ١ : ت یف (۳)

 . ۸٠( /۲۰) ىربطلا ريسفتو )١١785( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (5)
 . « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لجأ » : أ ىف () . أ « ف نم ةدايز )٥(



 ۲١ س ل بسسيييبيبرب إب يي بسال. ) (AA - A0 تايآلا : صصقلا ة هروس ب سداسلا ءزجلا

 نإ ةرفغتساو كبر دمحب حبس . اجاَوفَأ هللا نيد يف َنوُلْخَدَي سالا تيأرو . حتفلاو هللا رصن ءاج اذِإط ةروسب

 رمع هقفاوو ٠ باطخلا نب رمع ةرضحب كلذ ناكو « هيلإ نمت هلك هللا لوو لجل هنأ 4 اباوت ناک

 كدارل) : هلوق ىرخأ ةرات سابع نبا رسف ف اذهلو . ملعت ىذلا ريغ اهنم ملعأ ال : لاقو « كلذ ىلع

 هريصمو هؤازج ىه ىتلا ةنجلاب ةراتو « توملا دعب وه ىذلا ةمايقلا مويب ةراتو ٠ توملاب 4 داعم ىلإ
 قلخ ©2) حصفأو « هللا قلخ لمكأ هنألو ٠ سنإلاو نجلا : نيلقثلا ىلإ اهغالبإو هللا ةلاسر ءادأ ىلع
 . قالطإلا ىلع هللا قلخت فرشأو « هللا

 اي كبذكو كفلاخ نمل لق : ىأ 4 نيبم لالض يف وه نمو ئدهلاب ءاج نم مّلعَأ ير لف : هلوقو
 ‹ ىنمو مكنم ىدتهملاب ملعأ ىبر : لق  مهرفك ىلع مهعبت نمو نيكرشملا نم كموق نم دمحم
 . ةرخآلاو ايندلا ىف ةرصنلاو ةبقاعلا نوكت نملو « رادلا ةبقاع نوكت نمل نوملعتسو

 نأ وجرت تدك امو ل: مهيلإ هلسرأ ذإ دابعلا ىلعو هيلع ةميظعلا هتمعن هيبنل ًاركذم ىلاعت لاق مث

 ةمحر الإ ظ « كيلع لزني ىحولا نأ كيلإ ٠ ىحولا لازنإ لبق نظت تنك ام : ىأ «باتكلا كيل قلي
 هذهب كحنم اذإف <« كببسب دابعلابو كب هتمحر نم هللا نم كيلع ىحولا "9 لزن اغإ : ىأ 4 كبر نم

 مهذبانو مهقراف نكلو :([ىأ ] « (نيرفاكللإ انيعم : ىأ 4اريهظ َنَنوُكَت الف ةميظعلا ةمعنلا
 . مهفلاخو

 نع سانلا مهدصو كل مهتفلاخمل رثأتت ال : ىأ « كِيَلِإ تزن ذإ دعب هللا تايآ نع كّتدصي الو
 ا كنيد ديؤمو « كتملك ٍلعم هللا نإف ؛ هلابت الو كلذ ىلع ىولت ال (# كقيرط
 ال هدحو كبر ةدابع ىلإ : ىأ « كبر ىلإ عداو» : لاق اذهلو ؛ نايدألا رئاس ىلع هب ۲ تلسرأ

 . «نيكرشملا نم ننوکت الو « هل كيرش
 الإ ةيهلإلا ىغبنت الو هل الإ ةدابعلا قيلت ال : ىأ وه الإ ََلِإ ال َرَخآ اهَلِإ هللا عم عدت الو » : هلوقو

 قئالخلا تومت ىذلا « مويقلا ىحلا ىقابلا مئادلا هنأب رابخإ : « ههجو الإ كلاه ءيش لك : هلوقو

 لا «ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو قو . ناق اهّيلَع نم لك »: ىلاعت لاق انك تو الو
 . هايإ الإ : ىأ « ههجو الإ كلاه ءيش لك :  انهاه هلوق اذكهو « تاذلا نع هجولاب ربعف « [ ۷

 : لَو هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « ةملس ىبأ قيرط نم « حيحصلا ىف تبث دقو

 : ديبل "9 [ ةملك ] رعاش اهلاق ةملك قدصأ»

 . 0 « طاب هللا الخام ءْىَش لک الأ

 ‹ ههجو هب ديرأ ام الإ : ىأ « ههجو الإ كلاه ءيش لك $ : هلوق ىف ىروثلاو دهاجم لاقو

 .«؟ركذلا»:أىف(0 . « حصنأو » : أ ىف )١(

 . أ نم ةدايز (6) . « لزنأ ١ : أ ‹ ت یف (۳)

 . ىراخبلا حيحصو « أ ء ف نم ةدايز (۷) .« كلسرأ ام » : أ ىف (0) . « كتقيرط » : أ ىف (۵)

. (fo مقرب ملسم حيحصو (A41) مقرب ىراخبلا حيحص (A) 



 (۸۸ - 80) تايآلا : صصقلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۲

 هل ررقملاك هحيحص ىف ىراخبلا هاكحو

 : رعاشلا لوقب كلذ لاق نم دهشتسيو : ريرج نبا لاق

 لَمَعلاو هجولا هيلإ « داّبعلا بر هّيصحم تسل اَبنَذ هللا رفغتسأ

 اهب ديرأ ام الإ ةلطاب اهنأب لامعألا لك نع رابخإ اذه نإف . لوألا لوقلا ىفاني ال لوقلا اذهو

 تاوذلا لك نأ هاضتقم لوألا لوقلاو . ةعيرشلل ةقباطملا ةحلاصلا لامعألا نم لجو زع )١( هللا هجو

 . ءىش لك دعبو ءىش لك لبق وه ىذلا رخآلا لوألا هنإف « ىلاعت  هتاذ الإ ةلئازو ةكلاهو 2")ةيناف

 نب دمحأ انثدح : « رابتعالاو ركفتلا ١ باتك ىف ايندلا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ ٩٩ لاق

 :لاق ديلولا وبأ انثدح « ىلهابلا ميلس نب رمع انثدح « ميهاربإ نب ملسم انثدح « ركب ىبأ نب دمحم

 نيزح توصب ىدانيف « اهباب ىلع فقيف ةبرخلا ىتأي « هبلق دهاعتي نأ دارأ اذإ رمع نبا 0 ناك
 . 4 ههجو الإ كلاه ءيش لك » : لوقيف هسفن ىلإ عجري مث ؟ كلهأ نيأ :لوقيف

 : ىأ 4 نوعجرت هیلو ‹« همكحل بقعم الو « فرصتلاو كلملا : ىأ « مكحلا هلو : هلوقو
 . ملعأ هللاو ] « رشف ارش نإو « ريخف اريخ نإ « مكلامعأب 29 مكيزجيف « مكداعم موي

 0 [« صصقلا » ةروس ريسفت رخآ

 . 2 ىنفت ١ : ت یف (0 . ٩ ههجو هب » : أ ىفو « ٩ هللا هجو هب » : ف ىف (')

 ههجو » : ت ىف (۴)
 ٩ . )٤(

 . ©« یورو » : ت یف

 . « مكيزاجيف : ت یف (0 . 4 نأ هدنسب » : ت یف (0)

 . أ ‹ ف نم ةدايز (۷)
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 توبكنعلا ةروس ريسفت

 . ةيكم “ [ ىهو ]

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيد تق قلو حد دو لمه مآ اووي نأ اوكري نأ سالا بسسأ ت متال
 تائيسلا نولمعي نيذُلا بسح مأ () َنيِبذاَكْلا نمْلعيَلو اوقدص نيل هللا نمعيلف مهلبق نم

 o72 عا ت

 . 4 © َنوُمُكَحَي ام ءاس انوقبسي نأ
 .© ةرقبلا » ةروس لوأ ىف مدقت دقف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا امأ

 هللا نأ :هانعمو < راكنإ ماهفتسا 4 نونتفي ال مهو انمآ اوُلوقَي نأ اوكرتي نأ سائلا بسحأ ظ : هلوقو
 ثيدحلا ىف ءاج امك « ناميإلا نم مهدنع ام بسحب نينمؤملا هدابع ىلتبي نأ دبال ىلاعتو هناحبس

 بسح ىلع لجرلا ىلتبي « لثمألاف لثمألا مث « نوحلاصلا مث ءايبنألا ءالب سانلا دشأ ١ : حيحصلا

 امل ةّنجْلا اوُلخدت نأ متبسح مأ طظ : هلوقك ةيآلا هذهو“''« ءالبلا ىف ديز ةبالص هنيد ىف ناك نإف « هنيد
 ؛ ةءارب ١ ةروس ىف اهلثمو« [ ٠٤١ : نارمع لآ ] 4 "” نيرباّصلا مليو مكنم اودهاج نيذلا هللا مَلعي
 ءارضلاو ءاسأبْلا مهتسم مكلبق نم الح نيذّلا لم مكتأي امل ةنجلا اولخدت نأ متبسح مأ ط: ةرقبلا ىف لاقو

 لاق اذهلو ؛ [ ۲٠١ : ةرقبلا ] 4 بيرق هللا رص نإ الأ هللا رص يتم هعم اونمآ نيذّلاو لوصرلا لوقي ىتح او ززو

 ىف اوقدص نيذلا : ىأ 4 َنيِبذاَكْلا َنمَلعيَلو اوقدص نيذلا هللا َََلعيلَف مهلبق نم نيذلا نتف دقلو ١ : انهاه

 امو . نوكي امو ناك ام ملعي ىلاعتو هناحبس هللاو ٠ هاوعدو هلوق ىف بذاك وه نمت ناميإلا مهاوعد

 سابع نبا لوقي اذهلو ؛ ةعامجلاو ةنسلا ةمئأ دنع هيلع عمجم اذهو . 247 نوكي فيك ناك ول نكي مل

 ‹ دوجوملاب قلعتت امنإ ةيؤرلا نأ كلذو ؛ ىرنل الإ : 0 1 ا ه١ : لثم ىف هريغو

 ٠ دوجوملاو مودعملاب “ ” [ قلعتي ] هنإف «ةيؤرلا نم معأ ملعلاو

 مل نيذلا نبسحي ال : ىأ «َنومُكَحَي ام ءاس انوقبسي نأ تاسلا نولمعي نيذّلا بسح مأ 8: هلوقو

 ام لاكنلاو ةبوقعلا نم مهئارو نم نإف . ناحتمالاو ةنتفلا هذه نم نوصلختي مهنأ ناميإلا ىف اولخدي

 ل ل ل ا

 « حيحص نسح ثيدح » : ىذمرتلا لاقو
 ةيآلا لييزت ةياهن تسيل اهنأل ؛ « نيرباصلا ملعيو $ : يلاعت هلوق تابثإ مدعب باوصلاو ‹ تاطوطخملا عيمج ىف ةيآلا تعقو اذكه (؟)

 . 4 نوُلمعت امب ريبخ هللاو ةجيلو نينمؤملا الو هلوسر الو هللا نود نم اوذختي ملو > : ةيآلا لييزت ةياهنو

 ۰ | ‹ ف نم ةدايز (0) . ©« نوكي ناك فيك » : أ ء ف یف (6)
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 « انوتوفي: ىأ 4 انوقبسي نأ تانيسلا نولمعي نيذّلا بسح مأ ظ : لاق اذهلو ؛ مطأو اذه نم ظلغأ وه

e٠ نونظي ام سب :  

 او ا کک یک کا ا لآ ق 0R ق ساق ص. د و ا ي يو

o Aor 

 ,a ا و م ر يس د

 . 4 @ َدوُلمعَي اوناَك يذلا نسحأ مهئيزجنلو مهتاتيس

 دنع ام ءاجر تاحلاصلا لمعو « ةرخآلا رادلا ىف : ىأ 4 هلا َءاَقل وجَري ناک نم :٠ ىلاعت لوقي

 ال نئاك كلذ نإف < ٩ ًاروفوم الماك هلمع هيفويو هءاجر هل ققحيس هللا نإف ٠ ليزجلا باوثلا نم هللا

 لجأ نف هللا ءاقل وجري ناک نم $: لاق اذهلو ؛ ” تانئاكلا لكب ريصب « ءاعدلا عيمس هنأل ؛ ؛ ةلاحم

 . ميلعْلا عيمسلا وهو تآل هللا

 6٦] :تلصف ]  هسفتلف احلاص لمع نم ) : ةلوقك 4 هسقتل دهاجي اَمّنِإَف دهاج نمو ل: لوقو

 E يود إل و لا ىلع هلم ل دوخي نإ اها رع ىأ

 امْئإَف دهاج نمو » : لاق اذهلو ؛ ایش هكلم ىف كلذ داز ام « مهنم "7 [ دحاو ] لجر بلق يقت تأ ىلع

 . 4 َنيِمَلاَعْلا نع ينغَ هلا نإ هسفنل دهاجي

 .فيسب رهدلا نم اموي برض امو « دهاجيل لجرلا نإ : ىرصبلا نسحلا لاق
 اولمعو اونمآ نيذلا ىزاجي مهب هربو هناسحإ نم مهعيمج قئالخلا نع هانغ عم هنأ ربخأ مث

 اوناك 247 ام نسحأب مهرجأ مهيزجيو < اولمع ىذلا أوسأ مهنع رفكي هنأ وهو ءءازجلا نسحأ تاحلاصلا

 « فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةدحاولا اهيلع بيثيو ¢ تانسحلا نم ليلقلا لبقيف ‹ نولمعي

 ةنسح كت نإإو ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ :  ىلاعت لاق امك « حفصيو وفعي وأ اهلثمب ةئيسلا ىلع ىزجيو

 تاَحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلاو 8: انهاه لاقو ٤٠[ ٠ : ءاسنلا ] 4 اًميظع ارجأ هْندَل نم تويو اهفعاضي

 الف ملع هب كَل سيل ام يب , كرشعل كادهاج نو انسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو 07

 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذُلاو 0 (0 نولمعت متنك امب مكن مكعج رم يلإ امهعطت

 . 4 © نالا يف يعل

 امه نيدلاولا نإف « هديحوتب كسمتلا ىلع ثحلا دعب نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 لاق دو نا :ةلاولاو: فاه لا نالا :«ةنانحالا اغ 7 لع الو ::ناسالا دوخ بسب

 لقت الف امهالك ْوَأ امهدحأ ربكلا كدنع غلبي امإ اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو »: ىلاعت
 . « تانئاکلاب ريصب » : ت ىف (؟) . «ًارفوم » : أ ىف )١(

 ٠١ هيلإ » : أ ىف (0) . « ىذلا » : أ ٠ ف« ت یف () ٠ أ نم ةدايز (*)



 ال شل ١١( ء١٠ ) ناتيآلا :توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 هود ت عاق منو و قع وو يق ما ا توا قع ه و حمو قع مقا دمع عع ر ع

 ينايبر امك امهمحرا بر لقو ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو . اميرك الوق امهل لقو امهرهنت الو فأ امهل
 . [ 340377 : ءارسإلا ] 4 اريغص

 نإو ظ :لاق « مدقتملا امهناسحإ ةلباقم یف 3 امهيلإ ناسحالاو ةمحرلاو ةفأرلاب ةيصولا هذه و

 اناك اذإ امهنيد ىف امهعباتت نأ كيلع اصرح نإو : ىأ « اًمُهعطَن الف مّلع هب كَل سيل ام يب كرشتل كادهاج

 كناسحإب كيزجأف « ةمايقلا موي ىلإ مكعجرم نإف « كلذ ىف امهعطت ال « امهايإو كايإف« نيكرشم

 سانلا برقأ تنك نإو « كيدلاو ةرمز ىف ال نيح اصلا عم كرشحأو ‹ كنيد ىلع كربصو ءامهيلإ

 نيذّلا و ط : لاق اذهلو ¢ اينيد ًابح : ىأ ¢ بحأ نم عم ةمايقلا راو ءرملا نإف 4 ايندلا ىف امهيلإ

 . 4 نيحلاّصلا يف مهئلخدنل تاحلاصلا اولمعو اونمآ

 دمحم انثدح < ىنثملا نب دمحمو راشب نب دمحم انثدح : ةيآلا هذه ريسفت دنع ىذمرتلا “) لاقو

 , دعس هيبأ نع ثدحي دعس نب بّعصم تعمس : لاق برح نب كاّمس نع « ةبعش انثدح « رفعج نبا

 معطأ ال هللاو ؟ ربلاب هللا كرمأ دق سيلا : دعس مأ تلاقو « ةصق ركذف ٠ تايآ عبرأ ىف تلزن : لاق

 لزنأف« اهاف ارش اهومعطي نأ اودارأ اذإ اوناكف : لاق ءرفكت وأ تومأ ىتح ابارش برشأ الو اماعط

 ٠ ةيآلا ¢ كادهاج نإو انسح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو د “ها

 ا ىذمرتلا لاقو < (9اضيأ ىئاسنلاو « دواد وبأو ¢ ملسمو « دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا اذهو

 ا“ 0 هن يمه هدمه r 8 ا د 2 ل“

 نئلو هللا باذعك سانلا ةنتف لعج هللا يف يذوأ اذإف هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو 9

 ©) نيملاعلا رودص يف امب ملعأب هللا سيل وأ مكعم انك انإ نلوقيل كبر نم رصن ءاج

 . © 69 نيقفانملا نملعيلو اونمآ نيِذّلا هللا نملعيلو

 تيب ملو + یا و نيذلا ا ]1 نع موق تاقص نع ا یا لوتي

 يلاعت هللا ةمقن ر همه نم اذه نأ اودقتعا « ايندلا ىف ةنحمو ةنتف مهتءاج اذإ مهنأب ¢ مهبولق صف ناميإلا

 سائلا ةنتف لعج هللا يف يذوأ اَذِإَ هّللاب اَنَمآ لوقي نم سالا نمو ): لاق اذهلو 0 مهب

 . 4 هّللا باذعك

 .فلسلا ءاملع نم هريغ لاق اذكو ٠ هللا ىف ىذوأ اذإ هنيد نع دتري نأ هتنتف : ىنعي : سابع نبا لاق

 ةنتف هتباصأ نإو هب َنأَمْطا ريخ هباصأ نإف فرح ىلع هللا دبعي نم سائلا نمو 8: ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو

 . ١١[ : جحلا ]  نيبملا نارسُحْلا وه كلذ ةرخآلاو اًيندلا رسخ ههجو ىَلَع بّلقنا

 - كبر نم بيرق رصن ءاج نئلو : ىأ 4« مكعم انك انإ نلوقيل كبر نم رصن ءاج نئلو ظ : لاق مث
 امك «نيدلا ىف مكناوخإ [  انك ] یا« مكعم امك انإ :مكل ءالؤه نلوقيل «مناغمو حتفو دمحم اي

 ۰٠ تلزنف ١ : ف « ت یف (0) ٠ « یورو » : ت یف (۱)

 . VE) ) مقرب دواد ىبأ ننسو 2.« (VA) مقرب ملسم حيحصو « ( )۱۸1/١ دنسملاو « (”01ا9) مقرب ىذمرتلا ننس (*)

 . ف نم ةدايز (0) .أ ف نم ةدايز (5)



 »Y\) ۱۲) ناتيآلا : توبكنعلا ةروس - سداسلا ءا ا و ا حي 11

 بیصت نيرفاكلل ناك نإو ْمُكَعُم نكت ملأ اولا هللا نم حتق ْمُكَل ناک نإ مكب نوصّيرتي نيذلا ) ىلاعت لاق

 يتأي نأ هللا ىسعف ١ :ىلاعت لاقو « [ ٠١١ : ءاسنلا ] 4 نينمؤملا نم مكعتمتو مكيلع ذوحتسن ملأ اولاق
 .[ o۲ : ةدئاملا ] 4 َنيِمداَن مهسقنأ يف اوُرَسَأ ام ىلع اوحبصيف هدنع نم رمأ وأ حتفلاب

 :ىلاعت لاق مث < 4 مكعم انك اَنِإ نلوقيل كبر نم رصن ءاج نكلو ): انهاه مهنع اربخم ىلاعت لاقو

iS ELمهرئامض هلكت امو« مهبولق ىف امب ملعأب هللا سيل وأ :  » 

 e نإو

 ءارضلاب سانلا هللا نربتخيلو : ىأ 4 نيقفانملا للو اوما نيذّلا هللا نملعيلو : 

 امك . هسفن ظح ىف هعيطي امنإ « ءارسلاو ءارضلا ىف هللا عيطي نمو 2 و لا

 ىلاعت لاقو «[ ١ : دمحم ] ( مکرابخأ وبنو نيرباصلاو منم نیدهاجملا مَلعَن ئتح مکنولبتلو :  یلاعت لاق
 متنأ ام ئلع نيدمؤملا رذيل هللا ناك ام ط : ناحتمالاو رابتخالا نم ناك ام اهيف ناك ىتلا « دحأ ةعقو دعب
 . © [ ملعأ هللاو ] « [1۷۹ : نارمع لآ ] ةيآلا 4 بّيَطلا نم ثيبحْلا زيمي تح هيلع

 نب ناما مھ امر مكاياطتب لمحبلو انليبش اوعبا اونما قيال اورفك نيالا لاقو زف
 سو م ني لهو هلل 5 ساما م

 موي نل نلأسيلو مهلاقنأ عّم الاَقْنأَو مُهلاَقت نلمحیلو 09 نوبذاکل مهن ميش نم مهاياطخ

 4 ©© ةتورتفي اوناك اًمع ةمايقلا

 مكنيد نع اوعجرا: ىدهلا عبتاو مهنم نمآ نمل اولاق مهنأ : شيرق رافك نع اربخم ىلاعت لوقي

 انیلع كلذ ىف ماثآ مكل تناك نإ  مكماثآو : ی 4 مکایاطخ لمحتلو ١٠ انليبس اوعبتاو ءاننيد ىلإ
 مه امو ١» : مهل ابيذكت هللا لاق .« ىتبقر ىف كتئيطخو اذه لعفا » : لئاقلا لوقي امك « انباقر ىفو
 « مهاياطخ كئلوأ نع نولمحي مهنإ : هولاق اميف : ىأ 4 نوبذاكل مِهَّنِإ ءيش نم مهاَياَطَح نم نيلماحب
 : رطاف ] 4 ىبرق اذ ناك ولو ءيش هنم لمحي ال اهلمح ىلإ ةلقثم عدت نإو طظ . دحأ رزو دحأ لمحي ال هنإف

 ١65 ١[. : جراعملا ] 4 مهتورصيي . اميمح ميمح لاسي الو 8# :ىلاعت لاقو «[ ۸

 مهنأ « ةلالضلاو رفكلا ىلإ ةاعدلا نع رابخإ : 4 مهلاقثأ عم الاقنأو مهلاقثأ نلمحيلو ١ : هلوقو

 نم صقني نأ ريغ نم « سانلا نم اولضأ نم ببسب رخآ ًارازوأو« مهسفنأ رازوأ نولمحي ةمايقلا موي
 ريغب مهنولضي نيذلا رازوأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل ظ : ىلاعت لاق امك « ائيش كئلوأ رازوأ
 ه : لحنلا ] 4 نورزي ام ءاس الأ ملع

 نم « ةمايقلا موي ىلإ هعبتا نم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم :١ حيحصلا ىفو

 موي ىلإ هعبتا نم ماثآ لثم مولا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو « ائيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ

 ۰ ف نم ةدايز ) ١(



 ۷ س تح )10 SF ) ناتيآلا :توبكنعلا ةروس - سداشلا ءزحلا

 ىلع ناك الإ املظ سفن تلتق ام » : حيحصلا ىفو“١) « ائيش مهماثآ نم صقني نأ ريغ نم « ةمايقلا

 . ”٠ «لتقلا نس نم لوأ هنأل ؛ اهمد نم لفك لوألا مدآ نبا

 ٠ ناتهبلا نم نوقلتخيو نوبذكي : ىأ نورتي اوناَك اَمَع ةمايقلا موي نأسيلو ١ : هلوقو
 « ةقدص انثدح « رامع نب ماشه انثدح « ىبأ انثدح :لاقف اثيدح انهاه متاح ىبأ نبا ") ركذ دقو

 ىضر« ةمامأ ىبأ نع « 247 ىبراحملا بيبح نب ناميلس ىنثدح« ةيلاعلا ىبأ نب صفح نب نامثع انثدح

 موي مزعي هللا نإف ٠ ملظلاو مكايإ :٠ لاق مث « هب لسرأ ام غلب ةي هللا لوسر نإ : لاق « هنع هللا

 هعبتي ىتأيف ؟نالف نبا نالف نيأ : لوقيف دانم ىداني مث ! ملظ مويلا ىنزوجي ال ىتزعو :لوقيف ةمايقلا

 لجو زع نمحرلا هللا را ول اهيلإ سانلا صخشيف « لابجلا لاثمأ تانسحلا نم

 نولبقيف ٠ ملهف « نالف نبا نالف دنع - ةمالظ : أ - ةعابت هل تناك نم : 00 ىدانيف یدانملا رمأي مث

 ىضقن فيك : نولوقيف ٠ ىدبع نع اوضقا : نيل ل «نمحرلا ىدي نيب ًامايق اوعمتجي ىتح
 دقو « ةنسح هل ىقبي ال ىتح اهنم نوذخأي نولازي الف ٠ هتانسح نم مهل اوذخ : مهل لوقيف ؟ هنع

 E GI E ا ع

 عم الاقْأو مهاقثأ نلمحيلو :  ةميركلا ةيآلا هذهب ةا ىبنلا عرب مث «٠ هيلع اهولمحاف مهتائيس نم اوذخ
 « نوُرتفي اوناك مع ةمايقلا موي نلَأسيلو مهلاقنأ

 ٠ هجولا اذه ريغ نم 27 حيحصلا ىف 29 دهاش هل ثيدحلا اذهو

 © ةزمح ىبأ نع « ءاذحلا رشب وبأ انثدح « ىراوحلا ىبأ نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا  لاقو

 نمؤملا نإ « ذاعم اي » : ليَ هللا لوسر ىل لاق :لاق« هنع هللا ىضر « لبج نب ذاعم نع « ىلامثلا

 الف ٠ © هيعبصإب ةنيطلا تاتف نعو « هينيع لحك نع ىتح « هيعس عيمج نع ةمايقلا موي لاسي

 . ١١ «كنم هللا ٠ كانآ امب دعسأ دحأو ةمايقلا موي ىتأت كنيفلأ

 ا ی سس هس © سس

 ناَفوُطلا ِمهَذَحَأَف اماع نيسمح الإ ةنس فلآ مهيف ثبَلَق هموق ىلإ احون انلسرأ دقلو 5

 ¢ © نيمّلاَعْلل ةيآ اهانلعجو ةنيفسلا باحصأو هانيأف 09 نوملاظ مهو

 « 239 حون نع هربخي « هيلع همالسو هللا تاولص دمحم هلوسرو هدبعل ىلاعت هللا نم ةيلست ةذه

 « ًاراهجو « ًارسو «ًاراهنو اليل هللا ىلإ مهوعدي ةدملا هذه هموق ىف 2١47 ثكم هنأ : « مالسلا هيلع

 )١( ةدئاملا ةروس نم ۲ : ةيآلا دنع ثيدحلا جيرخت مدقت ٠

 ٠ ةدئاملا ةروس نم 7١ : ةيآلا دنع ثيدحلا جيرخت مدقت (۲)

 . ٩ ىداني نأ » : ف « ت یف (5) «٠ ىراخبلا » : أ ىف () ٠ « ىور » :ت ىف (۳)

 . «(دهاوش :  أ اف ىف (0)

 « اذه ضرع نم ذخأو « اذه لام ذخأو « اذه ملظ دقو لابجلا لاثمأ تانسحب ةمايقلا موي ىتأيل لجرلا نإ ١ : أ «٠ ت ىف اهدعب (۷)

 ٠ « هيلع حرطف « مهتائيس نم ذخأ « ةنسح هل قبي مل اذإف « هتانسح نم اذهو « هتانسح نم اذه ذخأشف

 ٠ « ىئاسنلا ىبأ نع ١ : أ ىف (9) ٠ ( یورو ١ : ت یف (۸)

 )٠١8١( هعبصإب » : أ ىف « ٠ ) )۱۱ف « ت یف : ١ هاتأ «

 ٠ هب ىراوحلا ىبأ نب دمحأ نع ناسح ىبأ نب قاحسإ قيرط نم ( ۳۱/۱۰ ) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (6)

 .«(ثيل١:أىف(8١) ٠ «حون موق » : ت یف (۱۳)



 )١5 « ٠١( ناتيآلا :توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا ۹۸

 ؛ ليلق الإ مهنم هعم نمآ امو « هل ايذكتو هنع اضارعإو« قحلا نع ًرارف الإ كلذ مهداز ام اذه عمو

 لا ف ك أ  نوملاظ مهو ْناَفوُطلا مِهَدَحََ اماع نيسُمح ًالإ ةَتس فلأ مهيف ثبلق :  لاو

 الو ‹ كموق نم كب رفك نم ىلع فسأت ال دمحم اي  تنأف « راذنإلاو غالبلا مهيف يف عجن ام ةليوطلا

 ‹ رومألا ٩ عجرت هيلإوا رمألا | هديبو ٠ ماشي نم لضيو ءاشي نم ىدهي هللا نإف ؟ مهيلع نزحت

 :سنوي ] 4 ميلألا باذعلا اوري ئَتح ةيآ لك مهتءاج ولو . ”نونمؤي ال كبر تملك مِهُيلع تّقَح نيذلا نإ )

 لفسأ مهلعجيو مهتبكيو ‹ كودع لذيو < كديؤيو كرصنيو كرهظيس هللا نأ ملعاو »] VY قك

 ٠ نيلفاسلا

 ثعب : لاق سابع نبا نع « 29كهام نب فسوي نع « ديز نب ىلع نع « ةملس نب دامح لاق
 « اماع نيتس نافوطلا دعب شاعو« اماع نيسمخ الإ ةنس فلأ هموق ىف ثبلو « ةنس نيعبرأل وهو حون

 ٠ اوشفو سانلا رثك ىتح

 مهوعدي نأ لبق مهيف ثبل« ًاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ 29 [ ناك ] هلك هرمع نإ لاقي: ةداتق لاقو

 ٠ ةنس نيسمخو ةئامثلث نافوطلا دعب ثبلو ةئامثلث مهاعدو «ةنس ةئامثلث

 الإ ةنس فلأ هللا ىلإ مهوعدي هموق ىف ثكم هنأ ةيآلا نم قايسلا رهاظو « بيرغ لوق اذهو

 + انماع نيس

 مهاعدف « ةنس ةئامثلثو نيسمخ نبا وهو هموق ىلإ احون لسرأ هللا نإ : دادش ىبأ نب نوع لاقو

 ٠ ةنس نيسمخو ةئامثلث كلذ دعب شاع مث « اماع نيسمخ الإ ةنس فلأ

 . ملعأ هّللاو « برقأ سابع نبا لوقو « ريرج نباو « متاح ىبأ نبا هاور « بیرغ اضيأ اذهو

 ؟ هموق ىف حون ثبل مك:رمع نبا ىل لاق : لاق دهاجم نع « لّيهك نب ةملس نع« ىروثلا لاقو

 مهرامعأ نم ناصقن ىف اولازي مل سانلا نإف : لاق ٠ اماع نيسمخ الإ ةنس فلأ :تلق :لاق

 ٠ اذه كموي ىلإ مهقالخأو مهمالحأو

 كلذ ركذ مدقت دقو . مالسلا هيلع حونب اونمآ نيذلا : ىأ 4 ةتيفّسلا باحصأو ُهاَيَأَف ١ : هلوقو

 . هتداعإ نع ىنغأ امب هريسفت مدقتو « « دوه » ةروس ىف الصفم

 اهنإ : ةداتق لاق امك اهنيع امإ « ةيقاب ةنيفسلا كلت انلعجو : ىأ « نيمّلاعْلل ةيآ اهاتلعجو ا : هلوقو

 فيك < قلخلا ىلع همعنل ةركذت سانلل هلعج اهعون وأ « ىدوجلا لبج ىلع مالسإلا لوأ ىلإ تيقب

 نم مهل انقلخو . نوحشملا كلفلا يف مهتيرذ انلمح اأ مهل ةيآو ) : ىلاعت لاق امك « نافوطلا نم مهاجن

 :سي ] 4 نيح ىَإ اعاتمو ان ةمحر لإ .نوذقني مه الو مهل حيرص الف مهفرغن اشن نإو. نوبكري ام هلْ

 نذأ اهيعتو ةركذت مكأ اهلعجنل . ةيراجلا يف مكاتلمح ءاملا اغَط امل اإ $ :ىلاعت لاقو « [ 55 ٤١

 ‘¢ e as انهاه لاقو« [ ١١ « ١١ : ةقاحلا ]1 < ةيعار

 )١( عجري 7 : ف ىف ٩ ٠ 0( لئاو » : أ ىف « ٠ ) )۳أ ءاف ‹ ت نم ةدايز ٠



 ما سا )١١-۱۸( تايآلا :توبكنعلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 یه تسل اهني ٩ نمر ىلا نزف + اعر انلكجو 2 ىآ [8 4: كللا] 4 نيطايشلل اموجر اهانلعجو

 4 نيكم راق يف ةفطن هانلعج مث.نيط نم ةلالس نم ناسنإلا اَنقَلَح دقلو ظ : ىلاعت لاقو “" ءامسلل ةنيز ىتلا
 . ةريثك رئاظن اذهلو « [ ١١ ١7٠ : نونمؤملا ]

 ناكل « ةبوقعلا ىلإ دئاع . « "7 اهانلعجو » : هلوق ىف ريمضلا نإ : ليق ول : ريرج نبا لاقو

 5 ملعأ هللاو ‹ ًاهجو

 سمس م ّي الث هس

 نإ 9 نوملعَت منك نإ مك ريخ مکلذ هوقو هللا اودبعا هموقل لاق ذإ ميهاربإو 2
 مک نوكلمي ال هللا نود نم نودبعت نيذّلا نإ اکْفإ نوقلختو اناَنوَأ هللا نود نم نودبعت

02# o رم ۶0 

 بدك ْدَقَف اوبذکت نإو 00 نوعجرت هَل هَل اوركشاو هودبعاو قزرلا هللا دنع اوغتباف اقزر
 . 4 نما غالبا الإ لوسرلا ىلع امو مكلبق نم ممأ

 كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ هموق اعد هنأ : ءافنحلا مامإ ميهاربإ هليلخو هلوسرو هدبع نع ىلاعت ربخي

 هنإف « © ركشلا ىف هديحوتو « هل كيرش ال هدحو هنم قزرلا بلطو < ىوقتلا ىف هل صالخإلاو « هل

 ةدابعلا هل اوصلخأ : ى ( 4 هوقّتاو هللا اودبعا $ :هموقل لاقف < هريغ اهل ىدسم ال 2 معنلا ىلع روكشملا

 « ةرخآلاو ايندلا ىف ريخلا مكل لصح كلذ متلعف اذإ:ىأ 4 َنوُمَلَعَت مثنك نإ مك ريخ مكلذ طظ . فوخلاو
 ٠ ةرخآلاو ايندلا ىف رشلا مكنع عفدناو

 « ءامسأ اهل متنأ متقلتخا امنإو ٠ عفنت الو رضت ال « ناثوألاو اهنودبعي ىتلا مانصألا نأ مهربخأ مث

 « دهاجم لاق هبو ٠ سابع نبا نع ىفوعلا ىور اذكه ٠ مكلثم ةقولخم ىه اغنإو ءةهلآ  اهومتيمس

 ٠ ىدسلاو

 ىف - دهاجم لاق هبو ٠ ًامانصأ اهنوتحنت : ىأ « اكفإ نوعنصتو : سابع نبا نع « 297 ىبلاولا یورو
 ٠ هللا همحر « ريرج نبا هراتخاو « مهريغو ةداتقو . نسحلاو . ةمركعو - ةياور

 دبعت كايإ ١ : هلوقك « رصحلا ىف غلبأ اذهو 4 قررا هللا دنع اوغتباق )> . اقزر مكل كلمت ال ىهو
 : لاق اذهلو ؛ [ ١١ : ميرحتلا ] 4 نجلا يف اتيب كدنع يل نبا بر ط « [ ٠ : ةحتافلا ] ( نيعتسن كايإو

 ًائيش كلمي ال هريغ نإف « هريغ دنع ال : ىأ 4 قزررلا هللا دنع » اوبلطاف ىل ( اوغتباف )

 هيلإ ١ « مكيلع هب هب معنأ ام ىلع هل اوركشاو . ( هدحو هودبعاو هقزر نم اولك : ىأ 4 هل اوركشاو

 ٠ هلمعب لماع لك ىزاجيف « ةمايقلا موي : ىأ 4 نوعجرت
 ىف لاكنلاو باذعلا نم مهب لح ام مكغلبف : ىأ 4 مُكلْبَق نَم ممأ بدك دقف اوبذكت نإو ١ : هلوقو

 ىلاعت هللا هرمأ ام مكغلبي نأ لوسرلا ىلع امنإ : ىنعي 4 نيبملا غالبا الإ لوسرلا ىلع امو 8 « لسرلا ةفلاخم

 .« نيملاعلل ةيآ اهانلعجو » : ت ىف (۳) - ءءامسلا » :آ ىف 99 ٤ ٠ یمرت ۵ : ف ىف ()
 )٤( كرشلا » : أ ىف « ٠ )5( ف ىف :٠ اهومتيمسف « ٠ )١( ىراخبلا » : أ ىف « ٠

 ) )۷هل كيرش ال هدحو » : أ « ف ىف « ۰



 010 09 ت وکلا نوش دالا ا يطب د ا

 N نم E كجمال aE J هللاوو ةلاسرلا نم هب

 ةداتق نم اذهو ٠ كك هيين ىزعي : لاق 4 مکلف نم ممأ بّذَك دقف اوبذكت نإو ١ : هلوق ىف ةداتق لاقو

 ىلع صن اذكهو ٠ 4 هموق باوج ناك امَف ) : هلوق ىلإ اذهب ضرتعاو « لوألا مالكلا عطقنا دق هنأ ىضتقي

 . 29 اضيأ ريرج نبا كلذ

 تابثإل مهيلع جتحي ©) [ هموقل ] مالسلا هيلع < « ليلخلا ميهاربإ مالك نم اذه لك نأ قايسلا نم رهاظلاو

 ٠ ملعأ هللاو « < هموق باوج ناك امف ) : هلك اذه دعب هلوقل « داعملا

 يف اوريس لق 69 ريسي هّللا ىلع كلذ نإ هديعي مث قلَحْلا هللا ئدبي فيك اوري مل وأ »

 © ٌريِدَق ءيش لك ىلع هللا نإ ةرخآلا ةأشّنلا ئ ڈر ىش هلا مث قلل ادب فيك اورظناف ضرألا
 هم ماه سمس ل ر م

 فر ضرألا ىف ی ا و و ر ر ا ا نم بلاغ

 كتلوأ هئاقلو هللا تايآب اورفك نيذّلاو 69 ريصت الو يلو نم هللا نود نم مك امو ءامّسلا

 هنودهاشي اب « هنوركني ىذلا داعملا تابثإ ىلإ مهدشرأ هنأ « مالسلا هيلع « ليلخلا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نيعماس ًاسانأ اوراصو اودجو مث « اروكذم ائيش اونوكي مل نأ دعب . مهايإ هللا قلخ نم مهسفنأ ىف

 ٠ هيدل ريسي هيلع لهس هنإف ؛ هتداعإ ىلع رداق اذه أدب ىذلاف ‹ نيرصبم

 اهيف امو تاوامسلا : ءايشألا هللا قلخ نم «؟) ةدهاشملا تايآلا نم قافآلا ىف امب رابتعالا ىلإ مهدشرأ مث

 « رافقو ىراربو ةيدوأو « لابجو داهم نم اهيف امو نيضرألاو « تارايسلاو ٠ تباوثلا : ةرينلا بكاوكلا نم
 «راتخملا لعافلا ا درجو ىلعو ¢ اهسفنأ ىف اهثودح ىلع لاد كلذ لك ¢ راحبو رامثو ¢ راهنأو راجشأو

 همم او م مص

 ىَلَع كلذ نإ هديعي مي مث قلخلا هللا ئدبي فيك اور مل وأ 8 لاق اذهلو؟ نوكيف <« « نك : ءىشلل لوقي ىذلا
 سه 4

 YY] : مورلا 1( هيلع وه وهو هديعي ي مث قلخلا ادبي يذلا وهو ) : هلوقك . 4 ريسي هللا

 موي : ىأ 4 ةرخآلا ةأشّنلا ئش ب هللا مث قْلَحْلا ًادب فيك اورظناف ضرألا يف اوريس لق ظ : ىلاعت لاق مث

 يقو قاقآلا يف انتايآ مهيرنس 3 : ىلاعت هلوقب هيبش ماقما اذهو ٠ 4 ريدق ءيش لك ىَلع هللا نإ $ « ةمايقلا
 مه مَأ ءيش ريغ نم اوقلخ مأ ) : ىلاعت هلوقكو « [ ه۳ : تلضصف 4 قحا هنأ مهل نيتي تح مهسفنأ

 .[ ١١١۳١ : روطلا] 4 نونقوي ال لب ضرألاو تاومّسلا اوقلخ مأ . َنرَقلاَخْلا

 مكحيو «ءاشي ام لعفي ىذلا « فرصتملا مكاحلاوه : ىأ 4 ءاشي نم محريو ءاشي نم بذعي ل : هلوقو

 هنأل ؛ َلدَعَف لعف امهم « رمألاو قلخلا هلف « نولأسي مهو لعفي امع لأسي الو « همكحل بقعم ال « ديري ام

 ٠ « اوصلخأف ١ : ت ىف )000

 ٠ (89 / ۲۰ ) ىربطلا ريسفت (؟)

 - « ةرهابلا » : أ ىف ٠ )٤( أ نم ةداير ()



 ا د ا 9 0 ناوآلا هولا نوم نالا لا

 هتاوامس لهأ بذع ول هللا نإ : ننسلا لهأ هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك « ةرذ لاقثم ملظي ال ىذلا كلاما

 ءاشي نم محريو ءاشي نم بذعي ): ىلاعت لاق اذهلو " « مهل ملاظ ريغ وهو مهبذعل < هضارأ لهأو
 هم ا

 : : ةمايقلا موي نوعجرت : ىأ 4 نوبلقت هْيلإو

 هتاوامس لهأ نم دحأ هزجعي ال : ىأ 4 ءاَمّسلا يف الو ضرألا يف نيزجعمب متنأ امو ) : هلوقو

 ٠ هاوس امع ىنغلا وهو <« هيلإ ريقف < هنم فئاخ ءىش لكو 2 هدابع قوف رهاقلا وه لب ‹ هضرأو

 اورفكو ٩ اهودحج : ىأ 4 هئاقلو هللا تايآب اور نیذلاو . ريصت الو يلو نم هللا نود نم مَ امو )

 عجوم : ىأ 4 ميلا باذع مهل كتلوأو ٠) « اهيف مهل بيصن آل : ىأ 4 يتَمْحَر نم اوسني َكئَلوُأ » « داعملاب

 0 ةرخآلاو ايندلا ىف

 كلذ يف نإ راتلا نم هللا هاجنأف هوُقرح وأ هولتقا اوا نأ نأ الإ هموق باوج ناك امف )»

 ةاَّيحْلا يف مكسب َةَدَوُم اَناَثوَأ هللا نود نم متدَحُنا اَمّنِإ لاقو ©9 ”نونمؤي موقل تايآل
 هم رق مود ريب هام 20

 ا كارانز اقلب مكمل ١ عليو ضعبب مكضعب رفكي ةمايقلا موي مث ايندلا

 . 4 © نيرصان

 هنأ : لطابلاب قحلا مهعفدو «٠ مهترباكمو مهدانعو مهرفك ىف ميهاربإ موق نع اربخم ىلاعت لوقي

 .« هوقرح وأ هولتقا اولاق نأ الإ ظ «نايبلاو ىدهلا ىلع ةلمتشملا هذه ميهاربإ ةلاقم دعب باوج مهل ناك ام

 يكلم ةوثو يها ناسا ىلإ اولدعف + ةجلا اع تهجوتو ٠ ناهرتلا هيلع ماق مهتال :كلذو

 2[ ٩۷ « ٩۸ : تافاصلا ] 4 نيلفسألا مهانلعجف اديك هب اوداَرَأَف . ميحجْلا يف هوقلأف اناينب هَل اونبا اولاَق ط

 «رانلا اهيف اومرضأ مث؛ اهلوح اوطوحو « ةليوط ةدم ةميظع باطحأ عمج یف اودشح مهنأ كلذو

 هوفتكف ميهاربإ ىلإ اودمع مث « اهنم مظعأ طق ران 27 دقوت ملو : ءامسلا ناتع ىلإ بهل اهل عفتراف
 امدعب ًالاس اهنم جرخو « ًامالسو ًادرب هيلع هللا اهلعجف « اهيف هب اوفذق مث « « قينجنملا ةفك ىف هوقلأو
 « نارينلل هدسجو « نمحرلل هسفن لذب هنإف ٠ ًامامإ سانلل هللا هلعج هلاثمأو اذهلو ٠ آمايأ اهيف ثكم

 . نايذألا لما خط هجم قاع ا اذهلوب ا هلام لدجو: ٠ نابرقلل هةلوب اخبر

 يف نإ) ٠ ًامالسو ًادرب هيلع اهلعج نأب ؛ اهنم 29 [هللا ]همّلَس : ىأ « راثلا نم هللا هاجنأف هلوقو
 هموقل لوقي 4 ايندا ةايحلا يف مكنيب ةدوم اناثوأ هللا نود نم متْذَخَنا اَمْنِإ لاقو . نونمؤي موقل تايآل كلذ

 اهتدابع ىلع اوعمتجتل هذه متذختا امنإ : ناثو هلا مهتدابع ىف ٠ مهعينص ءوس ىلع ًاخبومو مهل ًاعرقم
 ةذوم» بصن نم ةءارق ىلع اذهو ٠ ايندلا ةايحلا ىف ضعبل مكضعب « مكنم ةفلأو ةقادص « ايندلا ىف

 ةدوملا مكل لّصَحُي اذه © مكذاختا امنإ : هانعمف عفرلا ةءارق ىلع امأو « هل لوعفم هنأ ىلع < 4 مكييب

 ٠ امهنع هللا ىضر تباث نب ديزو بعك نب ىبأ ثيدح نم (۷۷ ) مقرب نئسلا ىف هجام نباو ( 5144 ) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور (۱)

 ٠2 دجوت ١ : ت یف () ۰٤ اهب اودحج ١ : أ ءف 2 ت ىف(0)

 « متذختا امنإ ١ : أ ء ف ىف (0) ٠ ف « ت نم ةدايز (6)
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 « انآنشو ةضغب ةدوملاو ةقادصلا هذه ىقبتف  لاحلا اذه سكعني « 4 ةمايقلا موي مث » « طقف ايندلا ىف

 عابتألا نعلي : ىأ 4 ًأضعب مكضعب نعليو 3 مكنيب ناك ام نودحاجتت : ىأ « ضعبب مكضعب رفکی ف

 : ىلاعت لاقو «[ 58 : فارعألا ] 4 اهتخأ تع همأ تلح املك $ < ء عابتالا  نوعوبتملاو « نيعوبتملا

 رفكي ةمايقلا موي من ٠ انهاه لاقو « [۷ : فرخزلا ]  نيقتملا لإ ودع ضعبل مهضعب ذئموي ءالخألا )

 دعب مكعجرمو مكر يصمو : ىأ « نيرصاُت نم مك امو راثلا مكاوأمو اضعب مكضعب عليو ضعبب مكضعب
 لاح اذهو ٠ هللا باذع نم مكذقني ذقنم الو « مكرصني رصان نم مكل امو « رانلا ىلإ ةمايقلا تاصرع

 ٠ كلذ فالخبف نونمؤملا امأف « نيرفاكلا

 49[ انثدح] ىفقثلا مصاع وبأ انثدح , ""ىسّمحألا ليعامسإ نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا ۳ لاق

 نع هدج نع « هيبأ نع « ىموزخملا ةريبه نب ةدعج نب ديعس نب ورمع نب ليعامسإ نب عيبرلا
 TS ام ىبنلا یل لاق : تلاق ۔ بلاط ىبأ نب ىلع تخأ - ئناه مأ

 ڈ » ملعأ هلوسرو هللا تلاقف 2220 نافرطلا نيأ ىردي نمف « دحاو ديعص ىف ةمايقلا موي نيرخآلاو

 N E اي شرعلا تحت نم دانم ىداني

 موقيف » :لاق a نإ « ديحوتلا لهأ اي : ةثلاثلا ىداني مث ءديحوتلا لهأ اي ىداني

 فعيل «٠ ديحوتلا لهأ اي: ىداني مث - ملاظملا : ینعی - ایندلا تامالظ ىف ضعبب مهضعب قلعت دق سانلا

 . 29 « باوثلا هللا ىلعو « ضعب نع مكضعب

 قاحسإ هل أ انيهوو © ميكحلا زيزعلا وه نإ يبو نإ رجاهم ينإ لاقو طو هل مف

 قم 6 سوم مس ساس هو عد

 نمل ةرخآلا يف هنإو ايندلا يف هرجأ هاتيتآو باتكلاو ةوبنلا هتّيرذ يف انلعجو بوقعيو

 . 4 ©0 نيحلاصلا

 طول: وه نولوقي« ميهاربإ ىخأ نبا هنإ: لاقي « طول هل نمآ هنأ: ميهاربإ نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نکل ٠ ليلخلا ا ةراسو ¢ هاوس هموق نم هب نمؤي ملو : ىنعي ¢ رزآ نب ناراه نبا

 ىلع رم نيح ميهاربإ نأ . (9) حيحصلا ىف دراولا ثيدحلا نيبو « ةيآلا هذه نيب عمجلا فيك :لاقي

 :اهل لاقف اهيلإ ءاج مث .ىتخأ )2١١ [ یه ] :لاقف ؟ هنم یه ام : ةراس نع ميهاربإ لأسف «رابجلا كلذ

 نمؤم 2١١ [ دحأ ]ضرألا هجو ىلع سيل هنإف « ىنيبذكت الف « «ىتخأ :كنإ » : هل تلق دق ىنإ

 هجو ىلع سيل هنأ - ملعأو هللاو اذه نم دارملا نأكو ٠ نيدلا ىف ىتخأ تنأف « 22١0 ىريغو كريغ

 ٠ « ىصمحألا » : أ ىف (۳) ٠ «ىور » : ت یف )0 ٠ أطخ وهو « نيعوبتملا » : ف «ت ىف )١(

 ٠ « نيفرطلا ١» : ف « ت ىف (5) ٠ « هدانسإب » : ت ىف (65) ٠ أ « ف نم ةدايز (6)

 اذهب الإ ئناه مأ نع ىوري ال »: لاقو « هب ىسمحألا ليعامسإ نب دمحم قيرط نم )٤۸٠۳( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷)

 هلاق «ثيدحلا ركنم  ليعامسإ نب عيبرلا - مصاع وبأ هيف » : (06”7 ٠١/ ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠ « مصاع وبأ هب درفت « دانسإلا

 «٠ متاح وبأ

 ۰أ ف نم ةدايز (۸)

 . (YTV) مقرب ملسم حيحص (9)

 ٠ ت نم ةدايز(١)

 ٠ «كريغو ىريغ » : ت یف (۱۲) ٠ أ ‹ ت نم ةدايز )١١(



 ٣ سس __ (۲۷ « )۲١ ناتيآلا :توبكنعلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 رجاهو « هموق نم هب نمآ « مالسلا هيلع « أطول نإف «٠ كريغو ىريغ مالسإلا ىلع ناجوز ضرألا
 ام “ مهرمأ نم ناكو « اهميلقإو « مودس » لهأ ىلإ ليلخلا ةايح ىف لسرأ مث « ماشلا دالب ىلإ هعم

 ٠ ىتأيس امو مدقت

 « طول ىلع , 4 لاقو 8: هلوق ىف ريمضلا دوع لمتحي : 4 يّبَر لإ رجاهم ينإ لاقو ظ: هلوقو
 هنع ىنكملا وه: كاحضلاو ٠ سابع نبا لاق _ ميهاربإ ىلإ هدوع لمتحيو <« نيروكذملا برقأ ( ےل

 ( ٠ هموق نم : ىأ « طول هَل نماف :p هلوقب

 اذهلو ؛ كلذ نم نكمتلاو نيدلا راهظإ ءاغتبا « مهرهظأ نيب نم ةرجاهملا راتخا هنأب هنع ربخأ مث

 هلاعفأو هلاوقأ ىف . 4 ميكحْلا + هب نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هل : ىأ 4 زيَِعْلا وه ُهّنِإ 9 : لاق
 لاو را ماكا

 ركذو : لاق ٠ ماشلا ىلإ ةفوكلا «4) داوس نم ىهو « « ىثوك » نم اعيمج ارجاه : ةداتق لاقو
 « ميهاربإ رجاهم ىلإ ضرألا لهأ زاحني « ةرجه دعب ةرجه نوكتس اهنإ » : لاق هَ هللا ىبن نأ انّ
 ةدرقلا عم رانلا مهرشحتو « هللا حور مهرذقتو مهضرأ مهظفلت ىتح« اهلهأ رارش ضرألا ىف ىقبيو

 «٠ مهنم طقس ام لكأتو « اولاق اذإ مهعم ليقتو « اوتاب اذإ مهعم تيبت «ريزانخلاو
 ‹ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم الوطم هاورف « ثيدحلا اذه دمحأ مامإلا دنس دقو

 : (0)لاق

 نيا ديزي ةعبب انتءاجاال'+ لاق وخ نب هش نع + ةداتق نع + رمعم ارا «”قاؤرلا دنع اهب
 هيلعو سانلا ذبتناف « لجر ءاج ذإ ؛هتئجف « ىلاكبلا فون هموقي ماقمب تربخأف ماشلا تمدق « ةيواعم

 دبع لاقف < ثيدحلا نع كسمأ فون هآر املف ٠ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع وه 2 اذإو « ةصيمخ
 2 ميهاربإ رجاهم ىلإ سانلا زاحنيف ةرجه دعب ةرجه نوكتس اهنإ :٠ لوقي ةَ هللا لوسر تعمس : هللا

 رانلا مهرشحت « نمحرلا سفن مهرذقت « مهوضرأ ("” مهظفلتف ٠ اهلهأ رارش الإ ضرألا ىف ىقبي ال
 لاق ا نم مه او واک م لو ااا م تيت رار ترا ی

 ال نآرقلا نوؤرقي « قرشملا لبق نم ىتمأ نم 447 سانأ را : لوقي هی هللا لوسر تعمس و
 نيرشع ىلع ةدايز اهدع ىتح « عطق نرق مهنم جرخ املك « عطق نرق مهنم جرخ املك« مهيقارَت زواجي
 . ©« مهتيقب ىف لاجدلا جرخي ىتح « عطق نرق مهنم جرخ املك » ةرم

 . )١١ هب « ةداتق نع « ىئاوتسدلا ماشه نع امهالك « دمصلا دبعو « دواد ىبأ نع دمحأ هاورو

 : ماشلا ىنكس ىف ءاج ام باب « داهجلا باتك ىف لاقف « هننس ىف دواد وبأ هاور دقو

 نب رهش نع « ةداتق نع « 2١١ [ ىبأ ] ىنثدح« ماشه نب ذاعم انثدح « رمع نب هللا ديبع انثدح

 )١( ميهاربإ » : ت ىف « ٠ ) )0هلاق » : أ ىف (۳) . « وه ىذلا »: ف « ت ىف « ٠
 )6( «داوس ضرأ نم » : أ « ف ىف ٠ ) )0اذإف » : ف ىف (5) .«لاقف ” :أىف « ٠

 )۷( مهظفلت » : ف ىف « ٠ ) )۸سان » : ت ىف «
 )9( دنسملا )۱۹۸/۲( ٠

 ٠١١ ( دنسملا )۲١۹/۲( .

 )١١( دواد ىبأ ننس نم ةدايز ٠



 ‹ ةرجه دعب ةرجه نوكتس »:لوقي كو هللا لوسر تعمس : لاق ورمع نب هللا دبع نع «بشوح

 مهرذقتو مهضرأ مهظفلت اهلهأ رارش ضرألا ىف ىقبيو « ميهاربإ رجاهم مهمزلأ ضرألا لهأ 2
 . (1) « ريزانخلاو ةدرقلا عم رانلا مهرشحتو 3 نمحرلا سفن

 TET , یحی باتج وبأ انربخأ« ديزي انثدح: اضيأ دمحأ مامإلا  لاقو

 نم قحأب مهردلاو رانيدلا بحاص امو انتيأر دقل : )لوق رمع نب هللا دبع © تعمس : لاق بشوح

 دقلو <« ملسملا هيخأ نم اندحأ ىلإ بحأ مهردلاو رانيدلاو « نآلا ةرخآب انتيأر دقل مث < ملسملا هيخأ

 ىف داهجلا متكرتو « ةنيعلاب متعيابتو « رقبلا بانذأ 8 متنأ نئل » :لوقي هك هللا لوسر تعمس

 اوبوتتو « هيلع متنك ام ىلإ اوعجرت ىتح مكنم عزنت ال « مكقانعأ ىف ةّلذم هللا مكتمزليل « هللا ليبس
 مكيبأ رجاهم ىلإ ةرجه دعب ةرجه ننوكتل » : لوقي لكي هلا لوسر تعمسو ٠ «لجو زع هللا ىلإ
 ‹ نمحرلا حور مهرذقتو « مهوضرأ مهظفلتو اهلهأ رارش الإ 2 نيضرألا ىف ىقبي ال ىتح ميهاربإ
 مهنم طقس امو « نوتيبي ثيح تيبتو <« 209 نلقي تی ليقت « ريزاتخلاو ةدرقلا عم رانلا مهرشحت و

 نآرقلا نوؤرقي « لامعألا نوئيسي موق ىتمأ نم جرخي ١:لوقي ةَ هللا لوسر تعمس دقلو ٠ « اهلف

 لهأ نولتقي يمل كبل حر ا : ديزي لاق - مهرجانح زواجي ال

 نمل ىبوطف < ‹ مهولتقاف اوجرخ اذإ مث ‹ مهولتقاف اوجرخ اذإ مث ‹ مهولتقاف اوجرخ اذإف « مالسإلا

 ل uy ها ل جل هولتق نمل ىبوطو « مهلتق

 . © عمسأ انأو ءرثكأ وأ

 انثدح + رفعج نب هللا ديع اتريخآ + لضفلا نب نيسحلا وبا اثربخأ ٤ ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 ىبحي انثدح : الاق نايقشمدلا رامع نب ماشهو ديزي نب قاحسإ رضنلا وبأ انثدح « نايفس نب بوقعي

 نب هللا دبع نع عفان نع « هثدح نمع « رضنلا وبأ لاقو عفان نع « ىعازوألا انثدح « ةزمح نبا

 ىتح « ميهاربإ رجاهم ىلإ « ةرجه دعب ةرجه ضرألا لهأ رجاهيس » : لاق ةي هللا لوسر نأ : رمع
 ةدرقلا عم رانلا مهرشحتو ‹ نمحرلا حور مهرذقتو ” نوضرألا مهظفلت « اهلهأ رارش الإ ىقبي ال

 ٠ « مهنم طقس ام اهل « اولاق ثيح مهعم ليقتو « اوتاب ثيح مهعم تيبت « ريزانخلاو

 ٠ ملعأ هّللاو ‹ ءافعضلا نم هل خيش نع هاور دق ىعازوألا نأ رهاظلاو ٠ عفان ثيدح نم بيرغ

 ٠ ظفحلا ىلإ برقأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هتياورو

 هللا نود نم نودبعي امو مهلرتعا ملف ) :ىلاعت هلوقك« 4 بوقعيو قاحسإ هَل اتبهوو ظ : هلوقو
 دوجوب هنيع هللا رقأ هموق قراف امل هنإ : ىأ [ 594 : ميرم 14 اين انلعج ًالكو بوقعيو قاحسإ هل انبهو

 قاحسإ هل اَنبهَوَو :١) هللا لاق ٩ كلذكو ٠ هدج ةايح ىف 239 [ حلاص دلو هل دلوو ] ىبن حلاص دلو.

 ٠ « لاق ورمع نب هللا دبع تعمس) : أ ىف (6) ۰ ( نع : ت یف (۳) ۰. « یورو ١ : ت یف (۲)

 ٠ دنسملا نم تبثملاو « اولاق ثيح مهعم ليقت » : أ ٠ ف « ت «ه « ىف (0 ٠ ©« ضرألا » : ف « ت ىف (0)

 حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو ٠ « فيعض وهو ىبلكلا بانج وبأ هيف » : )١0١/60( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ۸٤( /۲) دنسملا (۷)

 ۰٩ هب سأب ال هدنس» : 80/0

 «٠ كلذلو » : ف ىف ٠ )١( ف « ت نم ةدايز (9) ٠ « ضرألا » : ف ىف (۸)



 ۲۷ › ۲١ ( Vo ) ناتيآلا : توبکنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 4 بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهاترشبف ١ :لاق امك« ةدايز :ىأ [ ۷١ : ءايبنألا ] 4 ةَلفان بوقعيو

 اج نت ناجحا دلو ترقي نوكو ٠ امكنيعأ هب رقت ‹ امكتايح ىف دلو دلولا اذهل دلويو : ىأ

 ام هينبل لاق ذإ توَملا بوقعي رضح ذإ ءادهش منك مأ $ : هللا لاق < ةيوبنلا ةنسلا هب تتبثو <« نآرقلا

 « نوملسُم هَل نحتو ادبحاو اهلِإ قاحْسإو ليعامسإو ميهارإ كئابآ هلو كه بَ اوَُق يدب نم نود

 نب e ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا قنا ميركلا نإ :١ نيحيحصلا ىفو « ١7[ : ةرقبلا ]

 . © «ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي
 امه : لاق. 420 [ةّلفات ] بوقعيو قاحسإ هل اتبهوو ) : هلوق ىف سابع نبا نع ىفوعلا هاور ام امأف

 نود وه نم ىلع ىفخي داكي ال رمأ اذه نإف ؛ دلولا ةلزنمب دلولا دلو نأ : هانعمف ٠ « ميهاربإ ادلو

 ٠ سابع نبا

 هايإ هللا ذاختا عم « ةميظع ةينس ©") ةعلخ هذه . 4 باتكلاَو ةوبنلا هتيرذ يف اَنلعجو » : هلوقو

 هيلع ميهاربإ دعب ىبن دجوي ملف « باتكلاو ة ةوبنلا هثيرذ ىف لع نأ ٠ امامإ :شانلل ةلعجسو + الج

 « ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي ةلالس نم ليئارسإ ىنب ءايبنأ عيمجف « هتلالس نم وهو الإ « مالسلا

 متاخ ٠ ىمشاهلا ىشرقلا ىبرعلا ىبنلاب أرشبم مهئلم ىف ماقف ١ ميرم نبا ىسيع مهرخآ ناك ىتح
 ع ءابرعلا برعلا ميمص نم هللا ه هافطصا ىذلا« ةرخآلاو ايندلا ىف مدآ دلو ديسو « قالطإلا ىلع لسرلا

 هيلع « هاوس ليعامسإ ةلالس نم ىبن دجوي ملو : مالسلا مهيلع « ميهاربإ نب ليعامسإ ةلالس نم

 . © [ ىلاعت هللا نم ] مالسلاو ةالصلا لضفأ

 ايندلا ةداعس نيب هل هللا عمج : ىأ 4 نيحلاّصلا نمل ةرخآلا يف هنو ايندلا يف هرجأ نينو )ل: هلوقو

 « بذعلا دروملاو « بحرلا لزنملاو ىنهلا عساولا قزرلا ايندلا ىف هل ناكف « ةرخآلا ةداعسب ةلوصوملا

 نبا لاق امك « هالوتيو هبحي دحأ لكف « نسحلا ركذلاو « ليمجلا ءانثلاو « ةحلاصلا ةنسحلا ةجوزلاو

 ميهاربإو ) :ىلاعت لاق امك « هوجولا عيمج + نم هللا ةعاطب مايقلا عم < مهريغو ةداتقو دهاجمو سابع

 : ىلاعت لاق اذهلو ؛ هبر ةعاط لمكو« هب رمأ ام عيمجب ماق : ىأ ء[ 77 : مجنلا ] 4 ىفو يذلا

 هلل انا ةا ناک مهارنإ نإ ١) : ىلاعت لاق امك .  نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف هو ايندلا يف هرجأ هانيتآو ١

 هّنإو ةنسح ايندلا يف هانيتآو . ميقتسم طارص ىلإ هادهو هابتجا همعنأل اركاش . نيكٍرشملا نم كي مّلو افينح

 1١56-١5 ١[. : لحنلا ]4 نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف

 ©۵ نيملاعْلا نم دحأ نم اهب مكقبس ام ةشحاقلا نوتأتل مكَنِإ هموقل لاق ْذِإ اصولو 7

 الإ هموق باوج ناك امف ركنمل ملا مكيدان يف ن وتأتو ليبسلا نوعطقتو لاجرلا نوتأتل مکن

 موقلا ىلع ينرصنا بر لاق 69 نيقداصلا نم تنك نإ هللا باذتعب اننا اوُلاَق نأ

 ملسم دنع هدجأ ملو « رمع نبا ثيدح نم ( 17848 ) مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 «٠ هللا نم » : أ ىفو ‹ ت نم ةدايز (4) ٠ ©« ةقلخ » : أ ىف (۳) ٠ أ ‹ ف نم ةدايز (۲)



  ۷٦تايآلا :توبكتعلا ةروس  سداسلا ءزحلا س )١  58؟(

 . 4 (50) نيدسفملا

 اوناك امو: مهعينص ءوس هموق ىلع رکنا هنأ «مالسلا هيلع « طول هيبن نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ىنب نم دحأ ةلعفلا هذه ىلإ مهقبسي د ملو + نيملاعلا نم ناركذلا مهنايتإ ىف « لامعألا حيبق نم هنولعفي

 نوفقي : ىأ < ليبسلا م نوفلاخيو هلوسر نوبذكيو < هللاب نورفكي اذه عم اوناكو مهلبق مدآ

 قيلي ال ام نولعفي : ىأ . «ركنملا مكيدان يف نوتأتو ١> مهلاومأ نوذخأيو مهنولتقي سانلا قيرط ىف
 ‹ كلذ نم ًائيش ضعب ىلع مهضعب ركني ال « اهيف نوعمتجي ىتلا مهسلاجم ىف لاعفألاو لاوقألا نم

 نوطراضتي اوناك : لئاق نمو .دهاجم هلاق « اللا ىف اضعب مهضعب نوتأي اوناك : لئاق نمف
 « شابكلا نيب نوحطاني اوناك : لئاق نمو ٠ مساقلاو « اهنع هللا ىضر « ةشئاع هتلاق ؛ نوكحاضتيو

 . كلذ نم ًارش اوناكو « مهنع ردصي ناك كلذ لكو « كويدلا نيب نورقانيو

 «برح نب كامس انثدح < ةريغص ىبأ نب متاح ىنربخأ ةماسأ نب دامح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 : لجو زع هلوق نع وب هللا لوسر تلأس : تلاق ۳ ئناه مأ نع - ئناه مأ ىلوم - حلابص یا نع

 ىذلا ركنملا كلذو « مهنم نورخسیو « قيرطلا لهأ نوفذحي » : لاق « 4 ركنمْلا مكيدان يف نوتأتو $

 ٠ « هنوتأي اوناك

 a وب هع مانا ىلا لح نيم نياوب < .نيرج نباو + :ىذمرتلا اورو

 الإ هفرعن ال نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق مث ٠ دل , 9©2) ةريغص ىبأ نب ب متاح « ىريشقلا سنوي

 +. امي نع 1220: ا قب ب متاح ثيدح نم

 ء سيق نب ورمع نع « ريثك نب دمحم انثدح « ةفرع نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا  لاقو

 00 مامحلا بعلو « ريفصلا : لاق 4 رّكدملا مكيدات يف نوتأتو :١ دهاجم نع <« 000 مكحلا نع

 ۰ ءابقلا رارزأ لحو 4 سلجملا ىف لاؤسلاو ¢ قهالجلاو

 مهرفك نم اذهو <« 4 نيقداصلا نم تنك نإ هللا باذعب انتا اولاق نأ الإ هموق باوج ناك امف ١» : هلوقو

 1 4 نيدسفملا موقلا ىلع ينرصنا بر 8: لاقف هللا ىبن مهيلع رصنتسا اذهلو ؛ مهدانعو مهئازهتساو

 م

 اوناك اهلهأ نإ ةّيرقلا هذه له اوكلهم نإ اولاق ئرشبلاب ميهاربإ انلسر تءاج اًملو 9

 نم تناك هتأرما لإ هلهأو هيَ اهيف نمب مّلعأ نحن د اولاق اطول اهيف نإ لاق 69 نيملاظ
oc عع 

 الو فخت ال اولاقو اعرذ مهب قاضو مهب ء ءيس اطول السر تءاج نأ امو 69 نيرباغلا

 ةيرقلا هذه لهأ ىلع نولزنم م اَنِإ 69 نيِرباَعْلا نم تناك كتأرما الإ كلهَأو كوجنم اإ نزحت
 .« ئناه مأ نع هدانسإب دمحأ مامإلا یورو »: ت ىف )۱(

 ٠ «ةويح ١ : أ ىف (۲)

 . (7319- ) مقرب ىذمرتلا ننسو ( ۳٤١ / 5) دنسملا (۳)

 ۰ « هدانسإب » : ت یف (50) ٠ « یورو ١ : ت ىف (5) ٠ « ةويح ١ : أ ىف (6)

 ٠ أطخ وهو « نيقسافلا » : أ ىف (8) ٠ « رامحلا » : أ ىف (۷)



 ٣۷۷ سس سسا  آ]| 2( مال ) تايآلا : توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجحلا

 . ج رقي موق هية اهنم اکر قلو 0 وفق واک اهب ءامسلا نم ارْج
 هيلع « ميهاربإ ىلع اورمف ةكئالم هترصنل هللا ثعب « مهيلع هللا « مالسلا هيلع < طولا رتا ا

 مهركت ماعطلا ىلإ مهل همه ال هنأ ىأر املف < ‹ فيضلل ىغبني امب مهءاجف ‹ فايضأ ةئيه ىف « مالسلا

 - ةرضاح تناكو - ةراس هتأرما نم حلاص دلو دوجوب هنورشبيو هنوسناؤي اوعرشف « ةفيخ مهنم سجوأو

 « ىرشبلاب مي ميهاربإ تاج املك جلا و 8 دوه ةروين يف ناب عدقت امك كلذ نمر تج

 : اولاق الو“ مهيدهي نأ هللا لملء تورظني مهلشل عقادي ذحأ ٠ طولا موك كالهل اولسرأ مهنأب هوربخأو

 نم تناك هتآرما الإ هَلهأو هئيجننل اهيف نمب مّلعَأ نحت د اولاق اطول اهيف نإ لاق 4 ةّيرَقْلا هذه ٍلهَأ اوكلهم اإ )

 a مهربدو مهيغبو مهرفك ىلع مهئلامت تناك اهنأل ؛ نيكلاهلا نم : ىأ ( نيرباغلا

 , (اعرذ مهب قاضو مهب ءيس ) < « كلذك مهآر املف« ناسح بابش ةروص ىف طول ىلع اولخدف

 e 2 مهيلع ىدح مهفضي مل نإو فموق نم عنوبلع فاح مهفاضا وح نإ + مهزماب تھا
 نم تناك كارتا الإ كلطأو كوس نإ نزحت الو اف ال اول < ةنهارلا ةعاسلا ىف مهرمأب ملعي

 هيلع ليربج نأ كلذو « 4 نوقسفي اوناك امب ءاَمّسلا نم ازجر ةيرقلا هذه لهأ ىلع نولزنم اإ . نيرباغلا

 مهيلع هللا لسرأو ٠ مهيلع اهبلق مث ءامسلا ناّنع ىلإ اهعفر مث «٠ ضرألا رارق نم مهارق علتقا مالسلا

 اهناكم"7[ هللا ] لعجو « ديعبب نيملاظلا نم ىه امو كبر دنع ةموسم « دوضنم ليجس نم ةراجح

 اذهلو ؛ داعملا موي اباذع سانلا دشأ نم مهو « (:) دانتلا موي ىلإ ةربع مهلعجو « ةنتنم ةثيبخ ةريحب

 نورم مكنإو» : لاق امك . 4 نولقعي موقل > ءةحضاو : ىأ 4 ةنيب ةيآ اهنم انكَرَت دقلو :  ىلاعت لاق
 . [ 18 «۱۳۷ : تافاصلا ] 4 َنوُلَقْعت الأ لْيللابو . َنيحبصُم مِهْيَلَع

 يف اوُنعَت الو رخآلا مويا اوجراو هللا اودبعا موق اي لاقف ابيعش مهاخأ نيدم ىو »

 . 4 69 نيمئاج مهراد يف اوحّبصأَف ةفجرلا مهتذخأف هوبذكف 65 نيدسفم ضرألا

 ةدابعب مهرمأف ¢ نيدم لهأ هموق رذنأ هنأ « مالسلا هيلع ¢ بيعش هلوسرو هدبع نع ىلاعت ربخي

 اودبعا موق اي 89 : لاقف «ةمايقلا موي هتوطسو هتمقنو هللا سأب اوفاخي نأو « هل كيرش ال هدحو هللا

 . ¢ َرخآلا مويْلا اوجراو هللا

 وجري ناك نمل 8: ىلاعت هلوقك اذهو « رخآلا مويلا اوشخاو : هانعم : مهضعب لاق : ريرج نبا لاق
 . [ ١ : ةنحتمملا ] 4 رخآلا مويلاو هللا

 اوناك مهنأ كلذو « اهلهأ ىلع ىغبلاو اهيف ىعسلا وهو« داسفلاب ضرألا ىف ثيعلا نع مهاهن مث

 هللا مهكلهأف « هلوسرو هللاب مهرفك عم اذه « سانلا ىلع قيرطلا نوعطقيو « نازيملاو لايكملا نوصقني

 )١( متغا » : أ « ف ىف  )0 ۰٤ف « ت نم ةدايز (۳) . «افوخ » : أ ىف 1٠-٠

 ) )4ت ىف : ١ ةمايقلا « ٠



(6۰-A) تايآلا :توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا سل سس م لال ١/4١ 

 ةلظلا موي باذعو <« )١( اهرجانح نم بولقلا تجرخأ ةحيصو <« مهدالب مهيلع تلزلز ةميظع ةفجرب

 ةروس ىف ةطوسبم مهتصق تمدقت دقو. ميظع موي باذع ناك هنإ ¢ اهرقتسم نم حاورألا قهزأ ىذلا

 « ءارعشلاو ‹« دوهو « فارعألا »

 ىلع مهضعب ىقلأ دق : هريغ لاقو ٠ نيتيم : ةداتق لاق « 4 نيمثاج مهراد يف اوحبصأَف م: هلوقو

 نع مهددصق مهّلامعأ ناطيشلا مهل نيزو مهام نم مك نيب دقو : دوملو اداعو )

 تالا يسوم عاج دلو تاماهو درعرفو توراقو ©4 نيونغبسم اوئاكو ليلا
 صاح هيلع السر نم مهن بندي اذا الكف م يقاس واک امو ضرألا يف اوريكم
 هم م همس يبو م ريد هي مودم 6م رين

 مهمل هللا ناك امو اقرغأ نم مهنمو ضرألا هب اتفسخ نم مهنمو ةحيصلا هتذخأ نم مهنمو

 . # @ 4300 نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو

 ماقتنالاب 00 مهذخأف «مهباذع ىف عونتو مهدابأ فيك لسرلل ةبذكملا ممألا ءالؤه نع ىلاعت ربخي

 دومثو ¢ نميلا دالب تومرضح نم ةبيرق ىهو فاقحألا نونكسي اوناكو ¢ دوه موق داعف ¢ سا

 « اديج (۶ امهنكاسم فرعت برعلا تناكو ٠ ىرقلا ىداو نم ًابيرق رجحلا نونكسي اوناكو «حلاص موق

 ىف رصم كلم نوعرفو ٠ ةليقثلا زونكلا حيتافمو ةليزجلا لاومألا بحاص نوراقو ٠ ًاريثك اهيلع رمتو

 اب هتبوقع تناك : ىأ ( هبنذب انذخأ الكف 8٠ هلوسرو هللاب نارفاكلا نايطبقلا ناماه هريزوو ىسوم نامز
 مهتءاجف ؟ ةوق انم دشأ نم : اولاق مهنأ كلذو « داع مهو « (ابصاح هيلع اَنْلسرَأ نم مهنمف «  هبساني
 ‹ مهيلع اهبلقتف ضرألا ءابصح مهيلع لمحت ءادج بوبهلا ةديدش ةيتاع «دربلا ةديدش ةدراب رصرص 0

 اندب ىقبيف هخدشتف هسأر مأ ىلع هسكنت مث ء ءامسلا ناتع ىلإ مهنم لجرلا عفرتف ضرألا نم

E LOE NT 

 ءاوس اولأس ام لثم « ةرخصلا اهنع تقلفنا ىتلا ةقانلا كلت نم « ةلالدلا ) مهل ترهظو ةجحلا

 نمآ ن نمو ًاح اص هللا ىبن اوددهتو « مهرفكو مهنايغط ىلع اورمتسا لب اونمآ ام اذه عمو « ءاوسب

 5 تاكرحلاو مهنم تاوصألا تدمخأ ةحيص مهتءاجف ٠ مهومجريو مهوجرخي نأب مهودعوتو « هعم

 یشمو ¢ ىلعألا برلا ىصعو <« اتعو ىغبو ىغط ىذلا نوراق وهو <« 4 ضرألا هب اتفسخ نم مهنمو 3

 © هتيشم ىف لاتخاو 2 ٍهريغ نم لضفأ هنأ دقتعاو « هسفنب هأتو حرمو حرفو 2 ًاحرم ضرألا ىف

 © مهو « 4 اَنقرْعَأ نم مهنمو ) < ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف « ضرألا هرادبو هب هللا فسخف

 ¢ ربخم مهنم جني ملف ¢ ةدحاو ةحيبص ىف اوقرغأ ¢ مهرخآ نع هدونجو « ناماه هريزوو نوعرف

 كلذ لعف امنإ : ىأ 4 نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو ١ « مهب لعف اميف : ىأ 4 مهملظيل هللا ناك امو ل

 ٠ « ةيرق ١ : أ ىف (۳) ٠ « مهذخأو » : ف ءات ىف (0) ٠ « مهرجانح » : ت ىف )١(

 )٤( مهنکاسم » : ت یف « ٠ )0( ف ىف ٠ ةيواخ » : أ « ٠ ) )7مهيلع » : أ « ف ىف «٠

 ) )۷وهو » :أ ءاف ىف « .



 ۲۷۹ بسسس ا ااا( ٤1_٤١ ) تايآلا : توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ٠ مهيديأ تبسك امب اقافو ءازج مهب

 « ةبذكملا م ركذ هنأ وهو « رشنلاو فللا باب نم وهو « ةيآلا قايس رهاظ هانركذ ىذلا اذهو

 اذه نع تينا ىيروفتلا ءالؤع ماد أو (9 [ ةيآلا ] 4 هبنذب انذخأ "7 الكف » :لاق مث

 : لاق« 4 ابصاح هيلع انلسرأ نم مهنمف > : هلوق ىف سابع نبا 29 لاق : لاق جير نبا نأ ىور دق هنأل

 ٠ حون موق : لاق « 4 اقرأ نم مهنمو ١٠ طول موق
 كالهإ ةروسلا هذه ىف ركذ دق مث ٠ هكردي مل جّيرج نبا نإف ؛ سابع نبا نع عطقنم ١ اذهو

 اذه نيبو كلذ نيب لصفلاو قايسلا لاطو « ءامسلا نم زجرلا لازنإب طول موقو « نافوطلاب حون موق
 .قايسلا

 موق (٠ ٌةَحّيصلا هتذخأ نم مهثمو » ٠ طول موق :لاق 4 اًبصاَح هيلع اَنْلسْرَأ نم مهنمف : ةداتق لاقو
 ٠ ملعأ هّللاو . مدقت امل اضيأ ديعب اذهو ٠ بيعش

 تويبلا نهوأ إو اتيب تَذَحَتا توبكدعلا لمك ءايلوأ هللا نود نم اوُذَحَنا نيذّلا لّمم»

 و سو سار ل ع يبو د د ل 0ء عج سو 2 نم

 زيزعلا وهو ءيش نم هنود نم نوعدي ام مَلع هللا نإ 9 نومّلعي اوناك وَل توبکنعْلا تیبل

 ٠ 4 69 نوملاعلا الإ اهلقعي امو ساتل اهبرضن لاتمألا كلتو 69 ميكحلا
 ‹ مهقزرو مهرصن نوجري < هللا نود نم ةهلآ مهذاختا ىف نيكرشملل ىلاعت هللا هبرض لثم اذه

 ىديأ ىف سيلف 2* هنهوو هفعض ىف توبكنعلا تيبك كلذ ىف مهف « دئادشلا ىف مهب نوكسمتيو

 امل لاحلا اذه اوملع ولف « ًائيش هنع ىدجي ال هنإف «توبكنعلا تيبب كسمتي نمك الإ مهتهلآ نم ءالؤه

 عابتا ىف لمعلا نسحي كلذ عم وهو « هلل هبلق نمؤملا ملسملا فالخب اذهو «ءايلوأ هللا نود نم اوذختا

 اهتابثو اهتوقل « اهل ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب 2) كسمتسم هنإف عرشلا

 ملعيو « لامعألا نم هيلع مه ام ملعي ىلاعت هنإ : هب كرشأو هريغ دبع نمل ًادعوتم ىلاعت لاق مث

 . ميلع ميكح هنإ مهفصو مهيزجيسو ‹ دادنألا نم هب نوكرشي ام

 اهربدتيو اهمهفي امو : ىأ 4 نوملاعْلا ًالإ اهلقعَي امو ساّئلل اهبرضن لاثمألا كتو ط : ىلاعت لاق مث
 ٠ هنم نوعلضتملا ملعلا ىف نوخسارلا الإ

 نع « 9 ليبق ىبأ نع « ةعيهل نبا ىنثدح « ىسيع نب قاحسإ انثدح : دمحأ مامإلا ©" لاق
 . ©0 لثم فلآ ةا هللا لوسر نع َتْلَقَع : لاق « هنع هللا ىضر « صاعلا نب ورمع

 : ىلاعت ENTE هنع هللا ىضر 55 صاعلا نب ورمعل ةميظع ةبقنم هذهو

 .«نع ١ : ت یف (۳) . أ نم ةدايز () ٠ أطخ وهو « مهنمف ١ : تاىف(١)

 . © كسمتم ١ : ف ىف (0) ٠ « هياهذو ١ : ت ىف (5) .٠ « وهو ١ : ت یف (4)

 « هداتسإب ١ : ت یف (۸) ٩ ٠ یور ١ : ت یف (۷)
 ٠ « نسح هداتسإ » : ( 754/8 ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « ۲١١/٤( ) دتسملا (9)
 3 6« و كرابت »: ف ىفو « ت نم ةدايز 2



 . YAناتيآلا 58 توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا ا ا وي مم ) ٤٤ ¢ €0 )

 ٠ 4 نوملاعلا الإ اهلقعي امو سائلل اهبرضن لاثمألا كلتو >

 ¢ ىبأ انثدح 3 نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح 3 نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا ٩ لاقو

 ىنأل 3 ىننزحأ الإ اهفرعأ ال هللا باتك نم ةيآب تررم ام : لق و نع 3 ناتس نبا انثدح

 . 4 توملاعلا الإ اهلقعي امو سانلل اهبرضن لاثمألا كلتو :  لوقي ىلاعت هللا تعمس

 كيلإ يحوأ ام لتا 60 َنيِمْؤَمْلل ةيال كلذ يف نِ قحْلاب ضرأألاو تاومّسلا هللا قلخ ل

 ام مَعَ لاو ريك هللا ركل ركنملاو ءاشحقلا نع ىهنت ةالّصلا نإ ةالصل | مقأو باتكلا نم

 . 4 29 نوعتصت

 ىلع ال : ىنعي « قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ هنأ : ةميظعلا هتردق نع 2')[ ًاربخم ] ىلاعت لوقي
 ٣ سا م وهم ي هام هو دم هدو 00

 اولمع امب اوؤاسأ نيذلا يزجيل ١5 [« ١ : هط ] 4 ئعست امب سفن لك ئزجتل ٠ بعللاو ثبعلا هجو

 ريبدتلاو قلخلاب درفتملا ىلاعت هنأ ىلع ةحضاو ةلالدل : ىأ 4 نينمؤمْلَل ةيآل كلذ يف نإ ظ : هلوقو

 ٠ ةيهلإلاو

 نإ ةالصلا مقأو 3 سانلل هغالبإو هتءارق وهو «نآرقلا ةوالتب نينمؤملاو هلوسر ارمآ ىلاعت لاق مث

 كرت ىلع : نيئيش ىلع لمتشت ةالصلا نأ : ىنعي 4 ربك هللا ٌرْكذَلو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا

 00 ادعب الإ هللا ٠ نم هدزت مل« ‹ركنملاو الا نس هتالبغ هل ئ اعوفرم سابع ¿ نباو «نارمع

 : [ كلذ ىف ةد راول راثآلا ركذ ]

 لكي بنا لس : lS et E ا ابق 000

 ءاشحفلا نع هتالص ههنت مل نم » : لاق « 4 ركنمْلاو ءاشِحَمْلا نع ىهنت ةالصلا نإ ١ : هللا لوق نع
 : )0( « هل ةالص الف « ركنملاو

 )١( أ« ف نم ةدايز () . «هاور١ : ت یف ٠

 مو ی ا ی و ا اک تاس ی و چک دقن ی و و ا 7

 ثيل قيرط نم ( ٥٤/١١ ) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور دقف « سابع نبا ثيدح امأو ٠ نيصح نب نارمع نم عمسي مل نسحلاو

 ٠ هب سابع نبا نع سواط نع
 .أ ءاف نم ةدايز (5)

 )٥( امهو ةفيعضلا ىف ىنابلألا نيدلا رصان خيشلا امهركذ ناتلع هيف ثيدحلا اذهو :

 هنإف نسحلا هتنعنع هتلعف « تبث هنإف هنم هعامس ىف اوفلتخا مهنإف . نيصح نب نارمعو  ىرصبلا وهو  نسحلا نيب عاطقنالا - ١

 ٠ كلذب فورعم سلدم

 یحی هنع ىور « هلوق ًاسواط عمس » : لاقو (۱۲۳/۱/۳ ) ليدعتلاو حرجلا ىف متاح ىبأ نبا هركذ « نامثع ىبأ نب رمع ةلاهج - ؟
 ٠ ©« ديعس نبأ



 و ا < 000006 ) ناعيآلا»؟ وکلا ةرؤس ا داسا لا

 A DG a. ES ر ىلع انثدحو

 ا e هاورو « ادعب الإ ماو

LIنمف : ل « رنو انحف نع ئه اما ا 3 :  

 ١ فوقوم اذهف ٠ ادعب الإ هللا نم هتالصب ددزي مل < ركنملا نع ههنتو فورعملاب هتالص هرمأت مل

 نع « ديربلا 297 نب مشاه نب ىلع انثدح « نيسحلا انثدح « مساقلا انثدحو : ريرج نبا لاق

 ‹ ةالصلا عطي مل نمل ةالص ال » : لاق هنأ لي ىبنلا نع « دوعسم نبا نع « كاحضلا نع «ربيوج

 « كرمأت كئالصأ بيعش اي اولاق 8 : نايفس لاقو :لاق « ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت نأ ةالصلا ةعاطو
 9 (4) هاهنتو هرمأت ¢ هللاو ىأ : نايفس لاقف :لاق [ ۷ : دوه ]

 عطي مل نمل ةالص ال :٠ هللا دبع نع : ةرم دلاخ وبأ لاقو - ةي هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع
 . © ( ركنملاو ءاشحفلا نع 290 هاهنت ةالصلا ةعاطو « هالصلا

 : لاق ديزي نب نمحرلا دبع نع ¢ ثراحلا نب كلام نع ¢ شمعألا هاور امك ¢ حصأ فوقوملاو

 مل ةالصلا نإ : لاق ؟ ةالصلا ليطيل انالف نإ : هللا دبعل ليق

 0 رطل يا قس ع ا

 شمعألاو « ةداتقو نسحلاو « سابع نباو « دوعسم نبا نع تافوقوملا هلك اذه ىف حصألاو

 ٠ ملعأ هللاو « مهريغو

 نع - ديمحلا دبع نبا ىنعي  ريرج انثدح ٠ ىسوم نب فسوي انثدح : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 نإ : ي ىبنلل لجر لاق : لاق - شمعألا كش - رباج نع هارأ : لاق حلاص ىبأ نع « شمعألا

 . 20١7 « لوقي ام 0'2) هاهنيس » : لاق « قرس حبصأ اذإف ىلصي انالف

 «٠ نيل هدانسإ » : ءايحإلا جيرخت ىف ىقارعلا ظفاحلا لاقو ( 04 ١١/ ) ريبكلا مجعملا )١(

 . (494/؟١ ) ىربطلا ريسفت (۲)
 ٠ « نع ١» : ف ىف (۳)

 ٠ كورتم وهو ربيوج هيفو ( 44/7٠١ ) ىربطلا ريسفت (5)

 ۰ 2 ىهنت » : ف یف (0)

 ركذف « فيعض دنسب هيودرم نباو « ريرج نباو ديمح نب دبع جرخأ » : لاقو « اعوفرم ( 550 / 5 ) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (0

 ٠ اهلبق ىتلا ةياورلا
 نم الإ ةالصلا عفنت ال » : لاق دوعسم نبا نع قيقش نع مصاع نع ةدئاز قيرط نم ( ۲۹۸ / ١7 ) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (۷)

 ٠ « ةيآلا © .... ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ # : هللا دبع أرق مث اهعاطأ

 ٠ ىربطلا نم تبثملاو « ملسم نب ليعامسإ نب ىلع انثدح : ريرج نبا لاقو » : أ ء ف « ت « ه ىف (۸)

 ٠ نسحلا ليسارم نم وهو ( 44 / ۲۰) ىربطلا ريسفت (9)

 ۰ « هاهنتس » : ف ىف (۱۰)

 ٠ © تاقث هلاجر » : ( 7908 / ؟) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠ « راتسألا فشك » ( ۷۲١ ) مقرب رازبلا دنسم )١١(



  TAYناتيآلا 6 توبكنعلا ةروس  سداسلا ةا س ) ٤٤ ¢ 0 )

 ‹ حلاص ىبأ نع شمعألا نع « هللا دبع نب دايز انثدح « ( ىشرحلا ىسوم نب دمحم انثدحو

 نع دحاو ريغ هاور دق ثيدحلا اذهو : لاق مث ۔ 'كشي ملو  هوحنب ةي ىبنلا نع « رباج نع

 وأ ةريره ىبأ نع ¢ حلاص ىبأ نع ¢ شمعألا نع دحاو ريغ هاورف ¢ هدانسإ ىف اوفلتخاو شمعألا

 نع «هّللا دبع نع : دايزو ريرج لاقو « رباج نع « نايفس ىبأ نع « شمعألا نع سيق لاقو« هريغ

 ٠ رباج نع « حلاص ىبأ نع ٠ شمعألا

 : لاق ةريره ىبأ نع « 27 حلاص وبأ انأ: لاق شمعألا انثدح « عيكو انثدح: دمحأ مامإلا لاقو

 ام هاهنيس هنإ » : لاقف ؟ قرس حبصأ اذإف ليللاب ىلصي انالف نإ : لاقف ةي ىبنلا ىلإ لجر ءاج
 . (0) « (49 لدقي

 ركذلو ظ : ىلاعت لاق اذهلو ؛ ربكألا بولطملا وهو « ىلاعت هللا ركذ ىلع ًاضيأ ةالصلا لمتشتو

 ٠ مكلامعأو مكلاوقأ عيمج ملعي : ىأ «نوعنصت ام معي هّللاو ١ « لوألا نم مظعأ : ىأ 4 ربكأ هللا

 ثالث اهيف ةالصلا نإ:لاق . 4 ركنملاو ءاشحفلا نع ئهنت ةالصلا نإ » : هلوق ىف ةيلاعلا وبأ لاقو

 ركذو «ةيشخلاو «صالخإإلا :ةالصب تسيلف لالخلا هذه نم ءىش اهيف نوكي ال ةالص لكف « 2) لاصخ

 ٠ هاهنيو هرمأي نآرقلا ركذو « ركنملا نع هاهنت ةيشخلاو « فورعملاب هرمأي صالخإلاف ٠ هللا

 ءاشحفلا نع كتزجح دقو « فورعم ىف تنأف ةالص ىف تنك اذإ : ىراصنألا نوع نبا لاقو

 ٠ ربكأ هللا ركذ نم هيف تنأ ىذلاو « ركنملاو

 ٠ اهيف تمد ام : ىنعي ( ركدملاو ءاشحفلا نع ئهنت ةالصلا نإ >: ناميلس ىبأ نب دامح لاقو

 هللا ركذلو : لوقي . 4 ربكأ هللا ركذلو ظ: هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 4 هايإ مهركذ نم هوركذ اذإ «ربكأ هدابعل

 0 هريغو ¢ دهاجم لاق هبو 5 سابع نبا نع دحاو ريغ ىور اذكو

 : هللا لوقي : لاق : تلق ؟ لوقي ءىش ىأو : لاق :لوقت ىذلا ريغ لوقي لزنملا ىف ىل ابحاص نإف

 ٠ قدص: لاق ٠ هايإ انركذ نم ربكأ انايإ هللا ركذلف « [ 107: ةرقبلا ] 4 مكركذأ ينوركذاف )

 سابع نبا نع « ةمركع نع « دلاخ نع « ليعامسإ انثدح « ىليفنلا انثدح « ىبأ انثدحو : لاق

 ٠ « ىشرجلا» :أ. ف ىف )١(

 ٠ « راتسألا فشك » ( ۷۲۲ ) مقرب رازبلا دنسم (۲)

 ٠ ©« لوقت ام هاهنتس » : ف ىف (4) ٠٠ دنسملا نم تبثملاو« « انربخأ حلاص وبأ » : ف « ت « ه ىف (۳)

 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو < هب شمعألا قيرط نم « راتسألا فشك ٠٠ ( ١ ) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو«( ٤٤۷ / ” ) دنسملا (5)

 ٠ « حيحصلا لاجر هلاجر » : ( 708 /۲)
 . « لالخ » : أ ىف (5)



 ی ج < (5) ةرآلا :فوكفلا ةروس ٠ سااكلا ءوفلا

 هللا ركذو : لاق « همرح امدنع هللا ركذ : لاق « ناهجو اهل : لاق 4 ربك هللا ركذَّلو ل : هلوق ىف

 ٠ هايإ مكركذ نم مظعأ مكايإ
 دبع نع « بئاسلا نب ءاطع انربخأ « ميشه انثدح « ميهاربإ نب بوقعي ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 : تلق : لاق ؟ 4 ربك هللا رکذّلو 8: ىلاعت هلوق ام ىردت له : سابع نبا یل لاق:لاق ةعيبر نب هللا
 . كلذ وحنو «نآرقلا ةءارقو « ةالصلا ىف ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلا : تلق ؟ وه امف : لاق ٠ معن

 ىهن وأ هب رمأ ام دنع مكايإ هللا ركذ : لوقي امنإ هنكلو « كلذك وه امو « ًابجع ًالوق تلق دقل :لاق

 ْ . © هايإ مكركذ نم ربكأ « هومتركذ اذإ هنع
 « ءادردلا ىبأو « دوعسم نبا نع اضيأ یورو ٠ سابع نبا نع هجو ريغ نم اذه ىور دقو

 ٠ ريرج نبا هراتخاو ٠ مهريغو < ىسرافلا ناملسو

 يذّاب اًنمآ اوُوُقو مهنم اوملظ نيدّلا الإ نسحَأ يه يعاب الإ باتكلا لها اولداجت الو إل
 ٠ 4 © نوملسم هل نحو دحاو مكهّلإو انهلإو مكيلإ لزنأو انيَلإ لزنأ

 مالسإلا وه امنإو « ةلداجم مهعم قبي ملو « فيسلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا هذه :دحاو ريغو ةداتق لاق

 ٠ فيسلا وأ ةيزجلا وأ

 ىه ىتلاب لداجيف « نيدلا ىف مهنم راصبتسالا دارأ نمل ةمكحم وأ ةيقاب ىه لب : نورخآ لاقو

 مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عدا : لاعت لاق امك « هيف عجنأ نوكيل  نسحأ
 لاقو « [ ٠١١ : لحنلا ] 4 نيدتهَمْلاب ملعأ وهو هليبس نع لص نمب ملعأ وه كبر نإ نسحأ يه يتّلاب
 .[ :٤٤ هط ] 4 ىَشْحَي وأ َرْكَذَت لعل نيل الَوَق هَل الوُقَف ١» :نوعرف ىلإ امهثعب نيح نوراهو ىسومل ىلاعت
 ٠ ديز نبا نع هاكحو « 27 ريرج نبا هراتخا لوقلا اذهو

 «ةجحملا حضاو نع اومعو« ( قحلا هجو نع اوداح: ىأ 4 مهنم اوُمَلَظ نيذّلا الإ » : هلوقو

 هللا لاق « مهعنميو مهعدري امب نولتاقيو « دالجلا ىلإ لادجلا نم لقتني ذئنيحف « اورباكو اودناعو

 هيف ديدحلا اتلزنأو طسقلاب ساّنلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم اتلزنأو تانيبلاب السر انلسرأ دَقَل ١ : ىلاعت
 . [ ٠٠ : ديدحلا ] « زيزع يوق هللا نإ بْيغْلاب هلسرو هرصني نم هللا ملعيلو ساتل عفاتمو ديدش سأب

 ::ةسلاب هيريغت نأ هللا كتابك فلاح ناما 2 ربا لاق

 ٠ ةيزجلا ءادأ نع مهنم عنتما نمو« برحلا لهأ : ىنعي «  مهنم اومَلَظ يذلا الإ ظ : دهاجم لاق

 الو هقدص ملعي ال امب اوربخأ اذإ :ىنعي « 4 مكي لزنأو انيَلِإ لزنأ يذّاب مآ اولوقو ١ : هلوقو
 « الطاب نوكي نأ هلعلف « هقيدصت ىلع الو « ًاقح نوكي دق هنأل هبيذكت ىلع مدقن ال اذهف « هبذك

 ( 99 / ۲۰) ىربطلا ريسفت (۱)

 ( 17 / ۲۱ ) ىربطلا ريسفت (۲)

 . « ةجحلا » : أ ءاف ىف (۳)



 (45):ةيآلا»:  تويكتعلا روس سداسلا غو يطأ, رست ب ب ا و

 ٠ ةلوؤم الو الدبم ال « الزنم نوكي نأ وهو طرش ىلع اقلعم المجم اناميإ هب نمؤن نكلو

 ب ىلع ارا »مخ قب نامكع اق ع ناشي هن معتم ا دخ هللا ةا + ئراختلا لاذ

 ناك : لاق « هنع هللا ىضر « 2 ةريره ىبأ نع « ةملس ىبأ نع « ريثك ىبأ نب ىيحي نع « كرابملا
 : ويم هللا لوسر لاقف « مالسإلا لهأل ةيبرعلاب اهنورسفيو « ةيناربعلاب ةاروتلا نوؤرقي 7 باتكلا لهأ

 انهلإو « مكيلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ : اولوقو ٠ مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال »

 . © ىراخبلا هب 29 درفت ثيدحلا اذهو :« نوملسم هل نحنو « دحاو مكهلإو

 : أ نبا ىنربخأ ‹ ىرهزلا نع« سنوي ارا ردع قب نامت انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 : لاقف« E aT هربخأ ىراصنألا َةَّلمَت ابأ نأ

 اهنأ دهشأ انأ ىدوهيلا لاق : « ملعأ هللا » : هلك ئ هللا لوسر لاق ؟ ةزانجلا ةذه ملكتت له « دمحم اي

 : اولوقو ٠ مهوبذكت الو مهوقدصت الف باتكلا لهأ مكثدح اذإ ١ : لي هللا لوسر لاقف ٠ ملكتت

 . «  مهوقدصت (" مل ًالطاب ناك نإو « مهوبذكت ”٩ مل ًاقح ناك نإف « هبتكو هلسرو هللاب انمآ

 « ىراصنألا ةرارز نب ذاعم نب ورمع : ليقو .رامع : ليقو . ةرامعأ وهن اذه ل قلو : تلق

 ٠ هنع هللا ىضر

 N لا ع

 ٠ احيحص ناك ول هنم ريثك ةدئاف لقأ ام مث « هيف قدصلا لقأ امو

 ‹ رماع نب ناميلس نع « نايفس انثدح « مصاع وبأ انثدح « راشب نبا انثدح : ريرج نبا لاق

 لهأ اولأست ال : لاق  دوعسم نبا وه هللا دبع نع + ريهظ نب 0 ثتيرح نع.« ريمع نب ةزامغ نع

 سيل هنإف « لطابب اوقدصت وأ قحب اوبذكت نأ امإ ‹ اولض دقو مكودهي نل مهنإف «ءىش نع باتكلا

 7-10 ناک کد ع لا هيل یو الإ تاككلا زما نعدحا

 ‹ باهش نبا انربخأ « دعس نب ميهاربإ انثدح « 2١١7 ليعامسإ نب ىسوم انثدح : ىراخبلا لاقو
 EE نع a كك لاق سابع نبا نع « 207 هللا دبع نب هللا دیبع نع

 اولدب باتكلا لهأ نأ مکتدح دقو ‹« بشي مل اضحم هنوؤ رقت 239 ثدحأ م هلوسر ىلع لزنأ ىذلا

 ؟ةاليلق انمث هب اورتشيل « هللا دنع نم 2492 وه : اولاقو « باتكلا مهيديأب اوبتكو هوريغو « هللا باتك

 ىذلا نع مكلأسي الجر مهنم انيأر ام هللاو ال ؟ مهتلأسم 21١ نع ملعلا نم مكءاج ام مكاهني الأ
 . )« كيلع لزنأ

 )١( ةريره ىبأ نع هدانسإب ىراخبلا ىور » - ت ىف « 5

 ٠ « درفنا » : ت یف (۳) ٠ ىراخبلا نم تبثملاو « ةاروتلا لهأ ناك » : ف « ت « ه ىف (؟)

 . ( 17851 ٤٤۸٥ ٠ ) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 ٠ 2 الق ١ : ت یف (۷ 7) ٠ « هدانسإب دمحأ مامألا ىور » : ت ىف )٥(

 )۸( دنسملا ) ۱۳١/٤ ( .

 ۰ « برح » : أ یف (9)

 )۱۰( ىربطلا ريسفت ) ۲۱ / ٤ (٠

 )١١( ناميلس » : أ ىف « .٠ )۱۲( هدانسإب ىراخبلا ىور » : ت ىف « ۰ )١7( بتكلا ثدحأ » : ت ىف « ٠

 )۱٤( «وهاذه : اولاقو » : أ « ف ىف ٠ )١5( نم » : ف ىف ٩

 ۰ ( ۷۳۹۳ ) مقرب ىراخبلا حيحص 7



 ميه سس( ٤۷ _ ٤4 ) تايآلا : توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 :نمحرلا دبع نب ديمح ىنربخأ «ىرهزلا نع « بيعش انربخأ : ناميلا وبأ لاقو : ىراخبلا لاقو

 قدصأ نم ناك نإ : لاقف  رابحألا بعك ركذو - ةنيدملاب شيرق نم اطهر ثدحي ةيواعم عمس هنأ
 . () بذكلا هيلع ولبنل كلذ عم انك نإو « باتكلا لهأ نع نوثدحي نيذلا نيثدحملا ءالؤه

 ‹ نظلا اهب نسحي وه فحص نع ثدحي هنأل ؛دصق ريغ نم ةغل بذكلا هنم عقي هنأ هانعم : تلق

 عمو « ةميظعلا ةمألا هذهك نونقتم ظافح مهتلم ىف نكي مل مهنأل ؛ ةبوذكمو ةعوضوم ءايشأ اهيفو
 املع هللا هحنم نمو هللا الإ اهملعي ال « ةمألا هذه ىف ةريثك ثيداحأ ” تعضو دهعلا برقو كلذ

 7 هو

 ٠ ةنملاو دمحلا هللو « هبسحب لك « كلذب

 وو م و 2 م6 5 و ريب م اه 0 لا مهد 7 هس ادم ~2 هس مه 2 2

 نمؤي نم ءالؤه نمو هب نونمؤي باتكلا مهانيتا نيذّلاف باتكلا كيلإ انلزنأ كلذكو
 2 ق 5 2 o ن77 9 مس مام ع 0

 اذإ كنيميب هطخت الو باتك نم هلبق نم ولتت تنك امو 9 نورفاكلا لإ انتايآب دحجي امو هب
 مس اع

 ت ا ا ا ل اک چ اک ا م ور کک 0220 ھ ےل o 2 A olo ی

 الإ انتايآب دحجي امو ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايآ وه لب 60 نولطبملا باترأل

 « لسرلا نم دمحم اي  كلبق نم ىلع " بّتكلا انلزنأ امك : ىلاعت هللا لوقي : ريرج نبا لاق
 ٠ باتكلا اذه كيلإ انلزنأ كلذك

 ٠ ديج (49 طابتراو ةبسانمو نسح هلاق ىذلا اذهو

 مهرابحأ نم هتوالت قح هوّلتف هوذخأ نيذلا : ىأ 4 هب نونمؤي باتكلا مهانيتآ نيذّلاَف $: هلوقو

 ٠ امههابشأو « ىسرافلا ناملسو « مالس نب هللا دبعك « ءايكذألا ءاملعلا

 الإ انتايآب دحجيامو» ٠ مهريغو شيرق نم برعلا ىنعي ‹ 4 هب نمؤي نم ءالؤه نمو ا :هلوقو
 سمشلا ءوض ىطغيو « لطابلاب قحلا رتسي نم الإ اهقح دحجيو اهب بذكي ام : ىأ . 4 نورفاكلا

 ٠ تاهيهو « لئاصولاب
 - هم هي - ضي ص Sor ع و ت

 - كموق ىف تثبل دق :ىأ . 4 كنيميب هطخت الو باتك نم هلبق نم ولتت تنك امو :  ىلاعت لاق مث
 كموق نم دحأ لك لب « ةباتكلا نسحت الو اباتك أرقت ال ًارمع نآرقلا اذهب ىتأت نأ لبق نمو دمحم اي
 لاق امك « ةمدقتملا بتكلا ىف هتفص اذكهو ٠ ( بتكت الو أرقت ال ىمأ لجر كنأ فرعي مهريغو

 فورعملاب مهرمأي ليجبإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا يَمألا يبنلا لوسرلا نوعبتي نيذّلا ط : ىلاعت
 ©0 [ ادبأ امئاد ] هيلع همالسو هللا تاولص «ناك اذكهو :٠١١ [٠ فارعألا ] ةيآلا 4 ركنملا نع مهاهنيو
 نيب نوبتكي باتك هل ناك لب « هديب ًافرح الو ًارطس طخي الو ةباتكلا نسحي ال , © ةمايقلا موي ىلإ

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص ) 7501 ( ٠

 . « تفعضو ١ : ت ىف (۲)

 ٠ « بتكي الو أرقي ال » : ف ىف (0) - ©« هطابتراو هتبسانمو » : ف ىف (4) .٠ « باتكلا » : أ ىف 9

 . « نيدلا » : أ ءاف ىف (۷) ٠ 4 ًامئاد » : أ ىف و « ف نم ةدايز (0)



 (غ9- ٤۷ ) تايآلا توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزج ا س ل سس ااا 445

 نمو ىجابلا ديلولا ىبأ ىضاقلاك « ءاهقفلا ىرخأتم نم معز نمو ٠ ميلاقألا ىلإ لئاسرلاو ىحولا هيدي
 هلمح امنإف : « هللا دبع نب دمحم هيلع ىضاق ام اذه» : ةيبيدحلا موي بتك ٩ مالسلا هيلع« هنأ هعبات

 : ىرخألا ةياورلا ىلع ةلومحم هذهو : « بتكف ذخأ مث » : ىراخبلا حيحص ىف ةياور كلذ ىلع

 اوؤربتو «ىجابلا لوقب لاق نم ىلع قرشملاو برغملا ءاهقف نيب ريكنلا دتشا اذهلو «٠ بتكف رمأ مث »

 رهظي اميف « ىجابلا ىنعأ - لجرلا دارأ امنإو: مهلفاحم ىف هب اوبطخو « الاوقأ كلذ ىف اودشنأو ءهنم

 , ( مالسلاو ةالصلا هيلع. لاق امك« ةباتكلا نسحي ناك هنأ ال« ةزجعملا هجو ىلع كلذ بتك هنأ

 امو«  «نمؤم لك اهؤرقي ءر ف ك » : ةياور ىفو « رفاك هينيع نيب بوتكم » : لاجدلا نع ًارابخإ

 لاق ؛هل لصأ ال فيعضف < ةباتكلا ملعت ىتح«  مالسلا هيلع « تمي مل هنأ ثيدحلا نم مهضعب هدروأ

 4 كنيميب هطخت الو يل يلا ككا < 4 باتك نم هلبق نه » أرقت : ىأ (ولتت تنك امو >: ىلاعت هّللا

 [٠ "8: ماعنألا 4 هيحاتجب ريطي رئاط الو »: ىلاعت هلوقك« بلاغلا جرخم جرخو < اضيأ ديكأت

 :لوقيف سانلا نم ةلهجلا ضعب باترال 2 اهنسحت تنك ول: ىأ 4 نولطبمْلا باترأل اإ : هلوقو

 نيصي ال يناسناب يهملع عج. كلذ اولا مون معا ءايبنألا نع ةروثأم هلبق بتك نم اذه ملعت امإ

 : ىلاعت هللا لاق « [ ه : ناقرفلا ] 4 ًاليصأو ةرْكب هلع ئَلمت يه اها يللا ريطاسأ اوُاَقو )ل: ةباتكلا

 :انهاه لاقو« [ 5 : ناقرفلا ] 4 اميحُر اوف ناك هن ضرألاو تاومسلا يِف سلا معي يا لن لق 7

 ةلالدلا ىف ةحضاو ةنيب تايآ نآرقلا 29 [ اذه ] : ىأ 4 مملعْلا اوتوأ نيذّلا رودص يف تاني تايآوه لب

 لاق امك « ًاريسفتو ةوالتو ًاظفح مهيلع هللا هرسي « ءاملعلا هظفحي « اربخو ايهنو ارمأ « قحلا ىلع

 نم ام » :ِككَي هللا لوسر لاقو « [ ١7 : رمقلا ] 4 ركدم نم لهف ركذلل نآرقلا انرسي دقو ظ : ىلاعت

 نأ وجرأف « ىلإ هللا هاحوأ ًايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإ و رشبلا هلثم ىلع نمآ ام ىطعأ دقو لا ن
 ش .©0 « اعبات مهرثكأ نوكأ

 لتبمو كيلتبم ىنإ : ىلاعت هللا لوقي » : ملسم حيحص ىف « © رامح نب ضايع ثيدح ىفو
 ل ىأ "٩ ٠ « ناظقيو امئان هؤرقت « ءاملا هلسغي ال ًاباتك كيلع لزنمو « كب

 هتقرحأ ام « باهإ ىف نآرقلا ناك ول » : رخآلا ثيدحلا ىف ءاج امك « لحملا كلذ ىلإ جيتحا ال هيف

 اظفل زجعم « بولقلا ىلع نميهم « ةنسلألا ىلع 2١١ رسيم ءرودصلا ىف ظوفحم هنأل ٠ ؛رانلا
 . «مهرودص ىف مهليجانأ : ةمألا هذه ةفص ىف « ةمدقتملا بتكلا ىف ءاج اذهلو ؛ ىنعمو

 )١( “وک » : أ ‹ ف ىف (۲) . لک » : أ ‹ ف ىف .

 ٠ هنع هللا ىضر سنأ ثيدح نم ( ۷۱۳۱ ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 ۰ أ( ف ‹ ت نم ةدايز ٠ )١( © ةباتكلا نسحت » : ت ىف (5) . ( يي » : أ ىف (5)

 ٠ هللا ءاش نإ ىتأيسو « هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم ( ۷۲۷۲ ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۷)

 ۰ «دامح » : أ ىف (۸)

 ٠ ( 5856 ) مقرب ملسم حيحص (9)

 )٠١( هدنسم ىف دمحأ هاور ) ٠١١/٤ ( نآرقلا لئاضف ىف هيلع مالكلا مدقتو رماع نب ةبقع ثيدح نم ٠

 )١١(فىات :  7رسيمو 6 ٠



 ۷ سس (0-072-) تايآلا : توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 , 4 معلا اوتوأ نيذّلا رودص يف تانيب تايآ وه لب :  ىلاعت هلوق ىف ىنعملا نأ ريرج نبا راتخاو
 رودص ىف تانيب تايآ « كنيميب هطخت الو ًآباتك باتكلا اذه لبق نم ولتت تنك ام كنأب ملعلا لب
 نسحلا نع لوألا ىكحو 5 جرج نباو ¢ ةداتق نع هلقنو . ° تاتكلا لهأ نم ملعلا اوتوأ نيذلا

 . طقف 29 [ ىرصبلا ]

 ١ ملعأ هللاو «رهظألا وهو « كاحضلا هلاقو«سابع نب هللا دبع نع ىفوعلا هاور ىذلا وهو:تلق

 «نوملاظلا الإ اهدريو اهقح سخبيو اهب بذكي ام : ىأ 4 نوملاّظلا الإ انتايآب دحجي امو » : هلوقو

 مهيلع تّقح نيذّلا نإ ظ : ىلاعت لاق امك« هنع نوديحيو قحلا نوملعي نيذلا < نورباكملا نودتعملا : ىأ
 ل و دم هع ما مق هيرو مهام هم ماهو هام يلف ماع

 VY] .٠ > ؤك : سنوي ] 4 ميلألا باذعلا اوري ئتح ةيا لك مهتءاج ولو . نونمؤي ال كبر تملك

 وأ ته نم ريد نأ نو هلا دمع تالا نإ ل بر نم تای هلع لرنأ الو اوك ١)
 9 نومي موقل ئركذو ةمحرأ كلذ يف نإ ماع ئلتي باتكلا كيلع انلزنأ أ مهفكي مل

 لطلاب اونمآ نيدلاو ضرألاو تاومسلا يف ام مي اديه ْمُكَبَو ينيب هلاب نك ل
 . 4 69 نورساخلا مه كتلوأ هّللاب اورفكو

 لوسر ادمحم نأ ىلإ مهدشرت - نونعي - تايآ مهبلطو مهتنعت ىف نيكرشملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 رمأ امنإ : ىأ 4 هللا دنع تايآلا اَمَنِإ : دمحم اي 4 لق :  ىلاعت هللا لاق «هتقانب حلاص ءاج امك هللا

 ‹ هيدل ريسي « هيلع لهس كلذ نأل ؛ مكلاؤس ىلإ مكباجأل نودتهت مكنأ ملع ول هنإف « هللا ىلإ كلذ

 انعنم امو :١ ىلاعت لاق امك « كلذ ىلإ مكبيجي الف « ناحتمالاو تنعتلا مكدصق امنأ مكنم ملعي هنكلو
 . [ ه9 : ءارسإلا ] ( اهب اومَلَظَف ةرصبم ةّقاثلا دومت انيتآو نوُلوألا اهب بدك نأ الإ تايآلاب لسرث نأ

 هللا لاير مكخلبإ نأ ىلعف ةرادنلا ol تنعي الإ : ىأ ( نييم ریذت انأ امو :هلوقو

 شیلا ىلاعت لاقو «[ ٠١ : فهكلا ] 4 ادشرم ايلو هل دجت نلف للضي نمو دتهملا وهف هللا دهي نم ) و

 .[ ؟لا؟ : ةرقبلا ]4 ءاشي نم يدي هللا نكلو مهاده َكِيَلَع

 دمحم قدص ىلع مهلدت تايآ اوبلط ثيح « مهلقع ةفاخسو « مهلهج ةرثك انيبم ىلاعت لاق مث

 هفلخ نم الو هي ی و ا

 « هتضراعم نع ءاغلبلاو ءاحصفلا تزجع ذإ« ةزجعم لك نم مظعأ وه ىذلا «ديمح ميكح نم ليزنت

 انلزنأ انأ مهفكي مل وأ ١ :ىلاعت لاقف  هنم ةروس ةضراعم نع لب « هلثم نم روس رشع ةضراعم نع لب

 ربخ هيف ىذلا « ميظعلا باتكلا اذه كيلع انلزنأ انآ ةيآ مهفكي مل وأ : ىأ 4 مهيلع ىلتي باتكلا كيلع

 ادحأ طلاخت ملو « بتكت الو أرقت ال ىمأ لجر تنأو « مهنيب ام مكحو « مهدعب ام بنو « مهلبق ام

 )١( ىربطلا ريسفت ) 7١ / 8( .

 ) )0ف نم ةدايز ٠ ف نم ةدايز (۳) .أ -



COO OT I a E ا 

 قحل ابو « هيف اوفلتخا امم باوصلا نايبب « ىلوألا فحصلا ىف ام رابخأب مهتئجف «باتكلا لهأ نم

 : ءارعشلا ] 4 ليئارسإ ينب ءامّلع هملعي نأ ةيآ مهل نكي ملوأ ) : ىلاعت لاق امك «ىلجلا نيبلا حضاولا

 : هط ] 4 ىّلوألا فحصلا ىفاَم ةنيب مهتأت ملأ هبر نم “ ةيآب انيتأي الول اولاقو ١ : ىلاعت لاقو [ ۷
[YY 

 نع ( هيبأ نع « ديعس ىبأ نب ديعس ىنثدح « ثيل انثدح . جاجح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نم ىطعأ دق الإ ىبن نم ءايبنألا نم ام » : لك هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ

 مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف « ىلإ هللا هاحوأ ًايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو « رشبلا هيلع نمآ هلثم ام تايآلا

 . (© ثيللا ثيدح نم 2 هاجرخأ ٠ « همايقلا موي ًاعبات

 : نآرقلا اذه ىف نإ : ى 4 نونمؤي موقل ئركذو ةمحرأ كلذ يف نإ ا : ىلاعت هللا لاقو

 باقعلا لوزنو تامّقَنلا لولح هيف امب 4 ىركذ ١ و لطابلل ةحازإو « قحلل نايب : ىأ 4 ةمحرأ ط

 . 4 نونمؤي موقل ئركذو ةَمحَرَل «  نيصاعلاو نيبذكملاب

 نم هيف نوضيفت اب ملعأ وه:ىأ « 2* اديهش مگنیبو ينيب هّللاب ئفك :١ لق: ىلاعت لاق مث
 امك « ینم مقتنال هيلع ابذاك تنك ولف « ىنلسرأ هنأب « هنع ىرابخإ نم مكل لوقأ ام ملعيو «بیذکتلا
 حا نم مكنم امف . نيتولا هنم انعطقل مث . نيميلاب هنم اتذخأل . ليِواَقَألا ضعب اتيلع لوقت دولو » : ىلاعت لاق

 تازجعملاب ىنديأ اذهلو « هب مكتربخأ اميف هيلع قداص انأ امنإو ٤۷ [ ٠ - 55 : ةقاحلا ] ( نيزجاح هنع

 ٠ تاعطاقلا لئالدلاو « تاحضاولا

 ةيفاخ هيلع ىفخت ال : 20 [ ىأ ]1 (ضْرألاو تاَومّسلا يف ام مّلعي ظ

 ام ىلع مهيزجيس مهداعم موي : ىأ 4 َنوُرِساَخْلا مه كوا هّللاب اورفكو لطابلاب اونمآ نيذلاو ط

 مايق عم هللا لسرب اوبذك « لطابلا مهعابتاو قحلاب مهبيذكت نم « اوعنص ام ىلع مهلباقيو « اولعف
 ٠ ميلع ميكح هنإ « كلذ ىلع مهيزاجيس « ليلد الب ناثوألاو تيغاوطلاب اونمآو ٠ مهقدص ىلع ةلدألا

 ال مهو ةَغِب مهنيتأيلو باذعلا مهءاجُل ىمسم لجأ الولو ِباَدَعْلاِب كنولجعتسيو ل
 ت0 ت ك0

 باذعلا مهاشغي موي 9 نيرفاکلاب ةطيحم منهج نو باذعلاب كنولجعتسي ع9 نورعشي

 4 ىد نولمعت متنك ام اوُقوُذ لوقيو مهلجرأ تحت نمو مهقوَف نم

 لحي نأ هللا سأبو ‹ مهب عقي نأ هللا باذع مهلاجعتسا ىف نيكرشملا لهج نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو 4 ةيآ هيلع لزنأ الون » : خسنلا عيمج ىف ٠

 ٠ « هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو » : ت ىف (0

 ٠ « ملسمو ىراخبلا هجرخأ » : ت ىف (۳)

 ١81 ( ٠ ) مقرب ملسم حيحصو ٤۹۸۱( ) مقرب ىراخبلا حيحصو ( 41١ / ۲ ) دنسملا (5)
 ٠ أ ٠2 ت نم ةدايز (5) ٠ أطخ وهو « مكنيبو ىنيب اديهش هللاب ىفك » : أ ىف (5)



 ۷A4 د )00 _ (o۳ تايآلا توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 وأ ءاَمسلا نم ةراجح اتيلع رطمأف كدنع نم قحا وه اذه ناك نإ مهلا اوُاَق إو » : ىلاعت لاق امك ٠ مهيلع
 مهءاجل ىمسم لجأ الولو باذعلاب كتولجعتسيو :  انهاه لاقو ء [ ۳۲ : لافنألا ] 4 ميلأ باذعب انتا
 امك اعيرس ابيرق باذعلا مهءاجل ةمايقلا موي ىلإ باذعلا ريخأت نم هللا متح ام الول : ىأ 4 باَذَعْلا

 5 هولجعتسا

 دررعتي ال معو و « ةأجف : 0 يلع

  2 N Eرحبلا لان يراك يقل حا ٠

 توج وغ نوكيف قارب مث بنمقلاو ملا هك روكتو# هيف بكاركلا نت رضع ال ارتا اذه
 )١( انثدح < ل ب ل ىنثدح ) ةيمأ نب هللا دبع انثدح .مصاع وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 الأ : لاقف . ىلعيل : اولاق ‹ « منهج وه رحبلا » : لاق كيو ىبنلا نأ ٠ هيبأ نع < ىلعي نب ناوفص

 هديب ىلعي سفن ىذلاو ءاال : لاق ء[ ۹ : فهكلا ]1 4 اهُقدارس مهب طاح ارا : لوقي هللا نأ نورت

 . 7 لجو زع هللا ىلع ضرعأ ىتح ةرطق اهنم ىنبيصي الو « هللا ىلع ضرعأ ىتح ادبأ اهلخدأ ال

 ٠ ملعأ هللاو « ًادج بيرغ ثيدحو « بيرغ ريسفت اذه

 نم مهل » : : ىلاعت e © مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم باذعلا مهاشغي موي ل : ىلاعت لاق مث

 مهتحت نمو راثلا نم للظ مهقوف نم مهل : لاقو « [ ١ : فارعألا ] 4 شاوغ مهقوف نمو داهم منهج

 اي ل 0 13 رمزلا 1 4 لظ

 ىلع ىونعم باذع ادعو و ميرفت و ديدهت + ر كلام اقر لولو كلا

 هم را ارا مرتو ES هلوقك ٠ نار

 4 داع ا اوُريصت ال أ اما اهوا : نورصبت ال متنأ مأ اذه
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 مث توملا ةقئاذ سفن لك 69 59 نودبعاف ياَّيِإَف ةعس ةعساو يضرأ نإ اونمآ نيذلا يدابع اي ل

 نحت نم يرجت رع ةنجْلا نم مهتتوبل تاحلاصلا اولمعو اونم نيذلاو © نوعجر اإ

 )١( نع هدنسب دمحأ مامإلا ىورو » : ت ىف « ٠

 )5( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو« ( ۲۳۳ / 5 ) دنسملا ) ٠١ /  « : ) 785تاقث هلاجر « .



 00 - 65) تايآلا : توبكنعلا ةروس - سداسلا زلاإ تش جي ل ب ب ب ب م ۹۰

oمن  

 نم نيكو 6۵ َنوُلَكوَتي مهر ىلعو اوربص نيذّلا ع۵ نيلماعلا رجأ معن اهيف نيدلاخ راهنألا
 : 4 د ميلا عيمّسلا وهو مكايإو اهقزري هللا اهقزر لمحت ال ةباد

 ىلإ « نيدلا ةماقإ ىلع هيف نوردقي ال ىذلا دلبلا نم ةرجهلاب نينمؤملا هدابعل هللا نم رمأ اذه
 : لاق اذهلو؛مهرمأ امك هودبعيو هللا اودحوي نأب « نيدلا ةماقإ نكمي ثيح« ةعساولا هللا ضرأ

 . 4 نودبعاف يّيَِف ةعساو يضرأ نإ اونمآ نيذّلا يداّبع اي ط
 رر قدر ب تي تلح" راو اند + تيري دع ف ا د هجا عاملا لاق

 هللا لوسر لاق : لاق ارعا نر ھزلا رم ن یا قف 2 ىراصنألا دعس وبأ ىنثدح ) ىشرقلا

 اص
 . 0 مقأف ًاريخ تبصأ امثيحف « هللا دابع دابعلاو « هللا دالب دالبلا » : ا

 ءاونمأيل « ةشبحلا ضرأ ىلإ نيرجاهم اوجرخ « اهب مهماقم ةكمب نيفعضتسملا ىلع قاض امل اذهلو

NEياللا وج  Eميار دال يسر  

 ىلإ نوقابلا هباحصأو ةا هللا لوسر رجاه كلذ دعب مث ٠ هدالبب امويس مهلعجو « هرصنب :ب مهديأو

 . ©9 ةرهطملا برثي ةيوبنلا ةنيدملا

 ۰ ٤ نع هدانسإب دمحأ مامإلا ىور » : ت ىف (۱)

 ٠ « مهفرعأ مل ةعامج هيف » : ( ۷١ / 5 ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقوء ( ١ / ٠١١ ) دنسملا (۲)

 دبع نب ركب ىبأ نع « ىرهزلا ىنثدح : قاحسإ نبا لاقف « ةشبحلا ةرجه ةصق امأ » : ىلي ام  خسانلا نم اهنظأو ۔۔ ت ىف اهدعب (۳)

 ريخ انرواج ةشبحلا ضرأب انلزن امل : تلاق ةي ىبنلا جوز ةريغملا نب ةيمأ ىبأ تنب ةملس مأ همأ نع « ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا

 انيلإ اوثعبي نأ « مهنيب اورمتئا اشيرق كلذ غلب املف ههركن ائيش عمسن الو « ىذؤن ال هللا اندبعو « اننيد ىلع انمآ « ىشاجنلا راج
 « اريثك امدأ هل اوعمجف « مدألا اهنم هيتأي ام بجعأ ناكو « ةكم عاتم نم فرطتسي امم اياده ىشاجنلا ىلإ اودهي نأو « نيدلج نيلجر
 ىلإ اومدق مث « ىشاجنلا اوملكت نأ لبق هتيده قيرطب لك ىلإ اوعفدا : امهل اولاقو ةيده هل اودهأ الإ اقيرطب هتقراطب نم اوكرتي ملو

 ٠ مهملكي نأ لبق امكيلإ مهملسي نأ هولس مث « هاياده ىشاجنلا

 نأ لبق هتيده هيلإ اوعفد الإ هتقراطب نم قيرطب قبي ملف راج ريخ دنع « راد ريخب هدنع نحنو « هيلع انمدق ىتح انجرخف : تلاق

 اوؤاجو «مكتنيد ىف اولخدي ملو مهموق نيد اوقراف .ءاهفس ناملغ انم كدلب ىلإ ىوض دق هنإ : قيرطب لكل الاف مث « « ىشاجنلا املكي

 نأ هيلع اوريشأف مهيف كلملا انملك اذإف « مهيلإ مهودريل مهموق فارشأ مهيف كلملا ىلإ انثعب دقو « متنأ الو نحن هفرعن ال عدتبم نيدب

 ىلإ امهاياده امدق امهنأ مث « معن : امهل اولاقف ؛ مهيلع اوباع امب ملعأو انيد مهب العأ مهموق نإف مهملكي الو < انيلإ مهملسي

 « كنيد ىف اولخدي ملو «مهموق نيد اوقراف ءاهفس ناملغ انم كدلب ىلإ ىوض دق هنإ كلملا اهيأ: الاقف هاملك مث امهنم اهلبقف ىشاجنلا

 العأ مهف مهيلإ مهدرتل مهرئاشعو مهمامعأو مهءابآو مهموق فارشأ مهيف كيلإ انثعب دقو « تنأ الو نحن هفرعن ال عدتبم نيدب اوؤاج

 ٠ هيف مهوبتاعو مهيلع اوباع امب ملعأو « انيع مهب

 : هلوح هتقراطب تلاقف «ىشاجنلا مهمالك عمسي نأ نم صاعلا نب ورمعو ةعيبر ىبأ نب هللا دبع ىلإ ضغبأ ءىش نكي ملو : تلاق

 : لاقو ىشاجنلا بضغف « مهموقو مهدالب ىلإ مهودريل مهيلإ مهملسأف مهيلع اوباع اب ملعأو انيع مهب العأ مهموق كلملا اهيأ اوقدص

 امع مهلأسأف مهوعدأ ىتح ىاوس نم ىلع ىنوراتخاو « ىدالب اولزنو ٠ ىنورواج موق« داكا الو ادبأ مهيلإ مهملسأ ال هللا اهال
 تنسحأو مهتعنم كلذ ريغ ىلع اوناك نإو ٠ مهدالب ىلإ مهتددرو امهيلإ مهتملسأ نولوقي امك اوناك نإف ٠ نالجرلا ناذه لوقي

 . ىدالب اولزنو ىنورواج ام مهراوج

 اذهل نولوقت ام : ضعبل مهضعب لاق ON هر راك حل ورسم سار ركب باع تلاق

 اعد دقو هوؤاج املف : لاق مغ ىناك رهام فلو ىف ناك قلك e امو يلع E : اولاق ؟ هومتتج اذإ لجرلا
 الو ىنيد ىف اولخدت ملو مكموق هيف متقراف ىذلا اذه ام :لاقف « مهلأس هيلع اولخد املف« لوح مهتحاصم ارن هفتا ىئاجلا

 = ٠ للملا هذه نم دحأ نيد



 ۲۹۱ 06 32 ه5( تايآلا : توبكنعلا ةروس س سداسلا ءزجلا

 قو مد يم هلو قا هر ق

 ىف اونوكف « توملا مككردي متنك امنيأ : ىأ 4 نوعجرت انيلإ مث توملا ةقئاذ سفن لك » : لاق مث

 هللا ىلإ مث « هنع ديحم الو « هنم دب ال توملا نإف . مكل ريخ وهف « هللا مكرمأ ثيحو هللا ةعاط

 « شحاوفلا ىتأنو « ةتيملا لكأنو « مانصألا دبعن ةيلهاج لهأ ًاموق انك كلملا اهيأ : لاقف ٠ بلاط ىبأ نب رفعج هملك ىذلا ناكف : تلاق
 هتنامأو هقدصو هبسن فرعن الوسر انيلإ هللا ثعب ىتح . كلذ ىلع انكف فيعضلا انم ىوقلا لكأيو ءراوجلا ءىسنو « ماحرألا عطقنو
 « ةنامألا ءادآو «ثيدحلا قدصب انرمأو « ناثوألاو ةراجحلا « هنود نم انؤابآو دبعن انك ام علخنو « هدحونل هللا ىلإ اناعدف « هفافعو
 « ةنصحملا فذقو ميتيلا لام لكأو « روزلا لوقو « شحاوفلا نع اناهنو « ءامدلاو مراحملا نع فكلاو  راوجلا نسحو « محرلا ةلصو

 هانعبتاو « هب انمآو هانقدصف ٠ مالسإلا رومأ هيلع دعف : تلاق . مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاب انرمأو ءائيش هب كرشن الو هللا دبعن نأ انرمأو
 « انوبذعف « انموق انيلع ادعف « انل لحأ ام انللحأو ءانيلع مرح ام انمرحو « ًآئيش هب كرشن ال هللا اندبعف « لج زع هللا نم هب ءاج ام ىلع
 اوقيضو انوملظو انورهق املف « ثئابخلا نم لحتسن انك امك لحتسن نأو « هللا ةدابع نم ناثوألا ةدابع ىلإ انودريل ؛ اننيد نع انونتفو
 اهيأ كدنع ملظن ال نأ انوجرو « كراوج ىف انبغرو «كاوس نم ىلع كانرتخاو « كدلب ىلإ انجرح < اننيد نيبو اننیب اولاحو « انيلع
 هأرقاف : |ىشاجنلا هل لاقف ٠ معن : رفعج هل لاقف : تلاق ؟ ءىش هللا دنع نم هب ءاج امم كدنع لهو : ىشاجنلا هل لاقف : لاق ٠ كلملا

 . 4 صعيهك 8 نم ًاردص هيلع أرقف « ىلع
 لاقو ٠ مهيلع ىلتي ام اوعمس نيح « مهفحاصم اولضخأ ىتح هتفقاسأ ىكبو « هتيحل تلضخا ىتح ىشاجنلا یکبف : تلاق

 املف : تلاق ٠ داكأ الو امكيلإ مهملسأ ال هللاو ال ٠ اقلطنا ٠ ةدحاو ةاكشم نم جرخيل ىسوم هب ءاج ىذلاو اذه نإ : ىشاجنلا
 ٠ مهءارضخ هب لصأتسأ اب ادغ هنيتآل هللاو :صاعلا نب ورمع لاق ٠ هدنع نم اجرخ

 او : لاق ٠ انوفلاخ دق اوناك نإو « ًاماحرأ مهل نإف لعفت ال :  انيف نيلجرلا ىقتأ ناكو  ةعيبر ىبأ نب هللا دبع هل لاقف : تلاق
 : تلاق ٠ هنع مهلأسيل مهيلإ لسرأف : تلاق ٠ هيف نولوقي امع مهلأسف مهيلإ لسرأف ٠ اميظع الوق ىسيع ىف نولوقي مهنأ هنربخأل
 « لجو زع هللا لاق ام هيف لوقن : اولاق ٠ هنع مكلأس نإ ىسيع ىف نولوقت ام: ضعبل مهضعب لاقف ٠ موقلا عمتجاف « اهلثم انب لزني ملو
 لاقف : تلاق « ميرم نبا ىسيع ىف نولوقت ام : مهل لاق ٠ هيلع اولخد املف : تلاق ٠ نئاك وه ام كلذ ىف ًانئاك « انيبن هب ءاج امو
 ءارذعلا ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هحورو هلوسرو هللا دبع وه : هيف لوقي . هيي انيبن هب ءاج ىذلا هيف لوقت : بلاط ىبأ نب رفعج
 . دوعلا اذه تلق ام ميرم نبا ىسيع ادع ام : هل لاق مث « ًادوع اهنم ذخأف ٠ ضرألا ىلإ هدي ىشاجنلا برضف : تلاق ٠ لوتبلا

 نم ٠ نونمآلا : مويشلاو . ىضرأب مويش متنأف اوبهذا مترخانت نإو : لاقف ٠ لاق ام لاق نيح هلوح هتقراطب ترخانتف : تلاق
 اودرو . لبجلا ةشبحلا ناسلب : ربدلاو . مكنم الجر تيذآ ىنأو « بهذ نم ًاربد ىل نأ بحأ ام «مرغ مكبس نم « مرغ مكبس
 «ىف سانلا عاطأ امو« هيف ةوشرلا ذخآف « ىكلم ىلع در نيح ةوشرلا ىنم هللا ذخأ ام هللاوف « اهب ىل ةجاح الف « امهاياده امهيلع
 انمقأو . مهمرغأف ىنوبسيل مهل ضرعتأ تنكف : ةملس مأ تلاق ٠ امهيلع ًادودرم نيحوبقم هدنع نم اجرخف : تلاق ٠ هيف مهعيطأف
 ٠ راج ريخ عم راد ريخب هدنع

 نم دشأ ناك طق ًانزح انملعأ ام «هللاوف : تلاق ٠ هكلم هعزاني ةشبحلا نم لجر هل ىربنا ذإ « كلذ ىلعل الغأ ام هللاوف : تلاق
 ٠ هنم فرعي ىشاجنلا ناك ام انقح نم فرعي ال ًالجر ىتأيف ٠ ىشاجنلا ىلع لجرلا كلذ رهظي نأ نم افوخت كلذ دنع « هانزح نزح
 مث موقلا ةعقو دهشي ىتح جرخي لجر نم : هَ هللا لوسر باحصأ لاقف : تلاق ٠ لينلا ضرع امهنيبو ىشاجنلا هيلإ راسو : تلاق
 ىف اهولعجف ةبرق هل اوخفنف : تلاق ٠ انس موقلا ثدحأ نم ناكو : تلاق ءانأ : ماوعلا نب ريبزلا لاقف : تلاق ؟ موقلا ربخب انيتأي

 ىشاجنلل لجو زع هللا انوعدو : تلاق ٠ مهرضح ىتح قلطنا مث « موقلا ىقتلم اهب ىتلا لينلا ىلإ جرخ ىتح حبس مث « هردص
 ٠ هدالب نم هل نيكمتلاو ٠ هودع ىلع روهظلاب

 «ىشاجنلا رهظ دق « اورشبأ الأ« هبوثب حيليو « ىعسي ريبزلا علط اذإ « نئاك وه امل نيعقوتم لاحلا كلذ ىلعل انإ هللاوف : تلاق
 « هدالب ىف هل نكمو « هودع هللا كلهأو ىشاجنلا عجرو : تلاق ٠ اهلثم طق ةحرف انحرف انملعأ ام هللاوف « هودع هللا كلهأ دقو

 ٠ ةكمب وهو كك هللا لوسر ىلع انمدق ىتح « لزنم ريخ ىف هدنع انكف « ةشبحلا رمأ هيلع قسوتساو
 «كعم لتاقنف مهيلإ جرخن نأ بحن انإ : اولاقف نورجاهملا هءاج « هضرأ لهأ نم هودع ىشاجنلاب لزن امل : لاق ريبزلا نع یورو

 ٠ « مهيلع كلذ ىنأف « سانلا هرصني ىذلا نم ريخ هللا هرصني وذ : لاقف انب تعنص امب كيزجنو « انتثارج ىرتو



 0 ل-65) تايآلا 8 توبكنعلا ةروس  سداسلا ءزحلا س ا -._ = ا

 : لاق اذهلو + باوثلا متا هافاوو « ءازجلا لضفأ هازاج هل اعيطم ناك نمف , 237[ بآملاو ] عجرملا

 لزاتم مهتتكسلا ىأ 4 راهنألا اهتحت نم يرجت افرع ةنجلا نم مهنتوبنل تاحلاصلا اوُنمَعَو اونمآ نيذّلاَو 7

 ,, نيلو لسعو « رمخو ءام نم « اهفانصأ فالتخا ىلع « راهنألا اهتحت نم ىرجت ةنجلا ىف ةيلاع

 معن ظ« الوح اهنع نوغبي ال ادبأ اهيف نيثكام : ىأ 4 اهيف نيدلاخ $ ‹ اوؤاش ثيح اهنورجيو اهنوفرصي

 « مهنيد ىلع : ىأ 4 اوربص َنيذّلا ) «نينمؤملا لامعأ ىلع ًارجأ فرغلا هذه تمعن : : 4 نيلماعلا رجأ

 هدنع ام ءاجرو « هللا هجو ءاغتبا « ءابرقألاو لهألا اوقرافو « ءادعألا اوذبانو « هللا ىلإ اورجاهو

 ٠ هدوعوم قيدصتو

 , ملسم نب ديلولا انثدح « نذؤملا ناوفص انثدح « ىبأ ىنثدح : هللا همحر « متاح ىبأ نبا لاق

 6 قتاعم وبأ ىنثدح « دوسألا مالس ىبأ هدج نع « مالس نب ديز هيخأ نع « مالس نب ةيواعم انثدح

 نم اهرهاظ ىري افرغ ةنجلا ىف نأ هثدح ةا هللا لوسر ١ نأ هثدح ىرعشأللا كلام ابأ نأ. ىرعشألا

 ماقأو « مايصلا حابأو . مالكلا باطأو « ماعطلا معطأ نمل هللا اهدعأ . اهرهاظ نم اهنطابو « اهنطاب

 . ©9 ماين سانلاو © ةالصلا

 . مهايندو مهنيد ىف « اهلك مهلاوحأ ىف. 4 نوُلُكوتي مھبر ىَلعو » : © [ هلوق ]
 « اوناك نيأو اوناك ثيح هقلخل ماع ىلاعت هقزر لب « ةعقبب صتخي ال قزرلا نأ ىلاعت مهربخأ مث

 دالبلا ماكح اوراص ليلق دعب  مهنإف « بيطأو عسوأو رثكأ اورجاه ثيح نيرجاهملا قازرأ تناك لب

 هعمج قيطت ال :ىأ 4 اهقزر لمحت أل اد نم نيكو ) : لاق اذهلو ؛ راصمألاو راطقألا رئاس ىف
 هرسييو « اهفعض ىلع اهقزر اهل ضيقي هللا : ىأ 4 مكايإو اهقزري هللا > ٠ دخل ًائيش 297 رخؤت الو هليصحتو

 ءاوهلا ىف ريطلاو « ضرألا رارق ىف رذلا ىتح« هحلصي ام قزرلا نم قولخم لك ىلإ ثعبيف ءاهيلع

 اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو اهفزر هللا ىلع الإ ضْرألا يف ةُباد نم امو ظ : ىلاعت هللا لاق ءءالا ىف ناتيحلاو

 . [ 5 : دوه ] 4 نيبم باتك يف لك
 - نوراه نبا ىنعي ديزي انثدح « ىورهلا نمحرلا دبع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : لاق رمع نبا نع « ٠لجر نع <« ىرهزلا نع  فوطعلا وبأ وه - ىرزجلا لآهنم نب حارجلا انثدح

 : ىل لاقف« لكأيو رمتلا نم طقتلي لعجف « ةنيدملا ناطيح ضعب لخد ىتح ةا هللا لوسر عم تجرخ

 « هيهتشأ ىنكل :١ لاق« هللا لوسر اي هيهتشأ ال : تلق : لاق « ؟ لكأت ال كلام « رمع نبا اي »

 )١( أ نم ةدايز ٠ ) )۲ت ىف : ١ مامت هافوو «

 . ( 787 / م ) دنسملاو« أ ٠ ف نم هانتبثأ ام باوصلاو« « ةيواعم وبأ ١ : تاءاه ىف (۳)

 ٠ « ىرعشألا كلام ىبأ نع هدانسإب متاح ىبأ نبا ىور» : ت ىف (6)

 ٠ « ليللاب ماقو مايصلاو ةالصلا عباتو ١ : أ ىف (5)

 رمزلا ةروس نم 7٠١ : ةيآلا دنع ىتأيسو « هب كلام ىبأ نع قناعم ىبأ قيرط نم ( 47 / 5 ) هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاورو (1)

 ٠ 2« رخدي الو » : أ ىف (9) ۰ 2 مهف ١ : ف ىف (۸) ٠ ت نم ةدايز (۷)

 ٠ « هداتسإب متاح ىبأ نبا یورو ١ : ت ىف (۱۰)



 ۹۳ ت ن ی 0 0 و ووم یدال لا

 رصيق كلم لثم ىناطعأف ىبر توعدل تئش ولو « هدجأ ملو اماعط قزأ مل ذنم ةعبار حبص هذه

 هللا وف : RE Bo SR فيك درر

 « مييلعْلا عيمّسلا وهو مكايإو اقري هللا اهقزر لمحت أل باد نم نيأكو ) : تلزن ىتح انمر الو انحرب ام

 اهب ديري هايند زنك نمف « تاوهشلا عابتاب الو « ايندلا زنكب ىنرمأي مل هللا نإ »ةَ هللا لوسر لاقف

 . ©) « ١ دغل اقزر ئبخأ الو ءامهرد الو ًارانيد زنكأ ال ىنإو الأ هللا ديب ةايحلا نإف ةيقاب ةايح

 ٠ فيعض ىرزجلا فوطعلا وبأو « بيرغ ثيدح اذهو

 « كلذك مهاوبأ مهآر اذإف ضيب مهو اوجرخ « ضيّبلا هخارف نع سقف اذإ بارغلا نأ اوركذ دقو
 ًاراغص 7 ًاريط هل هللا ضيقيف « هيوبأ دقفتي هاف ًاتاف خرفلا لظيف « شيرلا دوسي ىتح امايأ مهنع ارفن

 هوأر املكف ‹ تقو لك هنادقفتي ناوبألاو « هشير دوسي ىتح مايألا كلت هنم توقتيف هاشغيف شغربلاک

 E للا او ارا ار حلا

 ضيهملا ريسكلا مّظعلا رباجو هشع ىف (4) باعنلا قزاراي

 . «اوقزرتو اوحصت اورفاس :٠ يي ىبنلا لوقك« رماوألا ىف هل مالك ةلمج ىف ىعفاشلا لاق دقو

 نب دمحم انربخأ « ديبع نب دمحأ انربخأ « نادبع نب ىلع نسحلا وبأ ءالمإ انربخأ ىقهيبلا لاق

 - ةنيدملا لهأ نم خيش - دادر نب نمحرلا دبع نب دمحم انثدح « نانس نب دمحم ىنثدح « بلاغ

 .« اومنغتو اوحصت اورفاس :٠ اك هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع « © رانيد نب هللا دبع انثدح

 . (©) سابع نبا نع هائيورو : لاق

 ةريجح نب نمحرلا دبع نع « جارد نع « ةعيهّل نبا انثدح « ةبيتق انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 . ©0« اومنغت اوزغاو « اوحصت اوموصو « اوحبرت اورفاس» : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع

 ل

 ىفو ٠ (8) افوقوم لبج نب ذاعم نعو « اعوفرم سابع نبا نع رمع نبا ثيدح لثم درو دقو

 )١( ت ىف : ١ «دغ ىلإ ٠

 حتف ىف ىناكوشلا لاقو - هب لاهنملا نب حارجلا نع ةرارز نب ليعامسإ قيرط نم ( 757 / 5 ) هريسفت ىف ىوغبلا هاورو (۲)
 ىف كلذ تبث امك ماعلا توق هءاسن ىطعي ناك دقف وك ىبنلا هيلع ناك امل هتفلاخمل ةديدش ةراكن هيف ثيدحلا اذهو » : ( 7١ /5) ريدقلا

 . ىوغبلا ريسفت ةيشاح نم ًادافتسم ه . أ . « فيعض وهو ىرزجلا فوطعلا وبأ هدانسإ ىفو « ةربتعملا ثيدحلا بتك
 ٠ 4 ارويط » : ت ىف (۳)

 « هدنسب ىقهيبلا یورو » : ت ىف (5) ٠ « ماعنلا » : أ ىفو « باغبلا » : ت ىف (8)

 : لاقو « هب داور نب نمحرلا دبع نب دمحم قيرط نم ( ١4١ / 5 ) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو ( ٠١7 / ۷ ) ىربكلا ننسلا (0

 اذه نع ىبأ تلأس » : ( "05 / ” ) للعلا ىف متاح ىبأ نبا لاقو « ظوفحم ريغ هيوري ام ةماعو « اذه داورلا ريغ هيوري ملعأ ال »

 ٠ « ركنم ثيدح اذه : لاقف ثيدحلا

 ٠ نافيعض جاردو ةعيهل نبا هيفو ( ۳۸١ / 7 ) دنسملا (۷)

 نع مزاح ىبأ نع مساقلا نع بيبح نب ماطسب قيرط نم 22٠١ “* / ۷ ) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورف « سابع نبا ثيدح امأ (۸)

 هذه » : لاقو٠ ًاعوفرم «سابع نبا نعءكاحضلا نع «لشهن قيرط نم ( 07 / ۷ ) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو « اعوفرم سابع
 ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم ءاجو « ًاعوفرم ىتأيسو « ًافوقوم ذاعم نع هدجأ ملو ٠ « ةظوفحم ريغ كاحضلا نع اهلك ثيداحألا

 اذه راوس » : لاقو ًاعوفرم « ديعس ىبأ نع « ةيطع نع « بعصم نب راوس نع ( 454 /۳) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو ٠ ًاعوفرم
 ٠ « ظوفحم ريغ هيوريام ةماع



 تايآلا 8 توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزحلا )5551(
۹٤ 

 . ١ « ةرسيملاو دودجلا ىوذ عم اورفاس » : ظفل

 0 مهتانكسو مهتاكرحب ميلعلا ¢ هدابع لاوقأل عيمسلا : ىأ 4 ميلعلا عيمسلا وهو ظ : ىلاعت هلوقو

 ىّنَأَف هللا نلوقيل رمقلاو سمشلا رخسو ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو 9
 4 هام ىي هل ى 3 ر ل نمم ص 0 دے ےہ ےس ر ارب هل لج 3 ر 2

 © ميلع ءيش لكب هللا نإ هل ردقيو هدابع نم ءاشي نمل قزرلا طسبي هللا 67 نوكفؤي

 هلل دمحلا لق هللا نلوقيل اهتوم دعب نم ضرألا هب ايحأف ءام ءامسلا نم لزن نم مهتلأس نئلو

 . 4 C2 نولقعي ال مهرثكأ لب

 ا نوفر هما ريع هجم ردي: نيذلا تنيك رمل ا نالا وه الإ لإ ال هنأ ارق ىلاغت لوقي
 قزارلا قلاخلا هنأو 2 راهنلاو ليللا ريخستو «رمقلاو سمشلاو ضرألاو تاومسلا قلخي لقتسملا

 وهو <« ريقفلاو ىنغلا مهنمف ¢ مهنيب توافف مهقازرأ فاالتخاو اهفالتخاو ¢ مهلاجآ ردقمو «هدابعل

 © ءايشألا قلخب دبتسملا هنأ ركذف « رقفلا قحتسي نمم ىنغلا قحتسي نمو « مهنم الك حلصي امب ميلعلا

 ىف دحاولا هنأ امكف ؟ هريغ ىلع لكوتي ملو ؟ هريغ دبعي ملف كلذك رمألا ناك اذإف « اهريبدتب درفتملا
 دقو ٠ ةيبوبرلا ديحوتب فارتعالاب ةيهلإلا ماقم ىلاعت ررقي ام ًاريثكو < هتدابع ىف دحاولا نكيلف هكلم

 وه اكيرش الإ « كل كيرش ال كيبل » : مهتيبلت ىف نولوقي اوناك امك «٠ كلذب نوفرتعي نوكرشملا ناك

 +6 كلم امو كلغ + كلل
 - 2ro Jr or rr ه م ا ر ا انك ى م وف e وغم مج -ه r o و

 نوملعي اوناك ول ناويحلا ىهل ةرخآلا رادلا نإو بعلو وهل ألإ ايندلا ةايحلا هذه امو

 نوكرشي مه اذِإ َربْلا ىَلِإ مهاَجَن اًمَلَف نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد كلفلا يف اوبكر اذإف ©

C94 65 نوملعي فوسف اوعتمتيلو مهانيتآ امب اورفكيل  . 
 وهل اهيف ام ةياغو « اهل ماود ال اهنأو . اهئاضقناو اهلاوزو ايندلا ةراقح نع اربخم ىلاعت لوقي

 امتنا الو ايل لاوو أل يذلا قل ةيقاذلا ةا ىأ  ناّويحْلا يهل ةرخآلا رادلا نإو ط "تلو

 ٠ دابآلا دبأ ةرمتسم ىه لب

 ٠ ىنفي ام ىلع ىقبي ام اورثآل : ىأ 4 نوملعي اوناك ول 8 : هلوقو

 اذه نوكي الهف < هل كيرش ال هدحو هنوعدي رارطضالا دنع مهنأ نيكرشملا نع ىلاعت ربخأ مث

 هل زمرو عماجلا ىف ىطويسلا هركذو »¢ هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ثيدح نم ( ۳۳۸۷ ) مقرب سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاور )١(

 . دايز نب ليعامسإب ىوانملا هلعأو فعضل خلاب

 . « مانصألا » : ت ىف (5) . « هنأپ » : ف ىف (۳) . 4« ًاريخم » : ت یف (0)



 يوه تس (14- 1۷ ) تايآلا : توبكنعلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ِرْحَبْلا يف رضلا مكسم اذإو » :هلوقك « 4 نيذلا هل نيصلخم هلا اوعد كفل يف اوبكر اذإف «  امئاد مهنم
 ملف » : انهاه لاقو [ 77 : ءارسإلا ] 4 متضرعأ ربلا ىلإ 0 ماجن ملف هي الإ نوعدت نم لض
 . 4 نوكرشي مه اَذإ ربْلا ىَلِإ مهاجن

 بهذ ةكم ةي هللا لوسر حتف امل هنأ : لهج ىبأ نب ةمركع نع « قاحسإ نب دمحم ركذ دقو
 « موقاي : اهلهأ لاقف « ةنيفسلا مهب تبرطضا « ةشبحلا ىلإ بهذيل رحبلا ىف بكر املف < « اهنم ًاراف
 رحبلا ىف ىجني ال ناك نإ هللاو : ةمركع لاقف . وه الإ انهه ىجتي ال هنإف « ءاعدلا مكبرل اوصلخأ

 دي ىف ىدي نعضألف نيهذأل تجرخ نئل دهع ىلع كل مهللا « اضيأ ربلا ىف هريغ ىجني ال هنإف « هريغ
 ٠ كلذك 2©) ناكو « اميحر ًافوؤر هندجألف دمحم

 ريسفتلاو ةيبرعلا لهأ نم ريثك اهيمسي ماللا هذه : 4 اوُعَبمَحيلو مهانيتآ امب اورفكيل » : هلوقو
 امأو « مهيلإ ةبسنلاب كلذك اهنأ كش الو . كلذ نودصقي ال مهنأل ؛ ةبقاعلا مال لوصألا ءاملعو

 ىف كلذ ريرقت انمدق دقو . ليلعتلا مال ىهف كلذل مهايإ هضييقتو كلذ مهيلع هللا ريدقت ىلإ ةبسنلاب

 :EA صصقلا ] 4 انزحو اودع مهل نوكيل ) : هلوق

 ةمنبو نونمؤي لطابلابقأ مهلوح نم سالا فطخيو انمآ ارح الع اأ اوري ْمَلَوَأ ل
 سا هَءاَج امل وحاب بذ وأ ذك هللا ىلع رفا نمم ملأ نمو Cm ©9 ًنورفكي هللا

 لا © - ين تاه م م مم م

 عَمَل هللا نو البس مِهْئيِدِهَنَل انيف اودهاج َنيذّلاو O 6 نيرفاكلل ىوشم منهج يف

 هيف فكاعلا ءاوس سانلل هلعج ىذلا ‹ همرح نم مهلحأ اميف شيرق ىلع انتم ىلاعت لوقي

 لتقيو اضعب مهضعب بهني هلوح بارعألاو ٠ ميظع نمأ ىف مهف « انمآ ناك هلخد نمو «یدابلاو

 اذه بر اودبعيلف . فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليإ . ٍشيرف فاليإل :  ىلاعت لاق امك عب مهصعب

 .[ة-١ : شيرق ]4 فوخ نم مهنمآو عوج نم مِهَمعْطَأ يذلا . تيبلا

 ةميظعلا ةمعنلا هذه ىلع مهركش ناكفأ : ىأ 4 َنوُرْفُكي هللا ةمعنبو نونمؤي لطاَبلابقَأ ل : هلوقو

 اوُلَحَأَو ارفك هللا تمعن اولدب { و <« دادنألاو 0 )۳ ] نم هريغ 1 هعم اودبعو « هب اوكرشأ نأ

 صالخإ مهب قئاللا ناكف « هلوسرو هدبعو هللا ىبنب او ميهاربإ ] 4 ٍراَوَبْلا راد مهُموَق

 نيب نم هوجرخأو ه هولتاقو هوبذكف ¢ هريقوتو هميظعتو لوسرلا قيدصتو 4 هب اوكرشي الأو ¢ هلل ةدابعلا

 هلل ةلودلا تراصو « ردبب مهنم لتق نم لتقو « مهيلع هب ب معنأ ناك ام هللا مهبلس اذهلو ؛ مهرهظ

 5 مهباقر لذأو مهفانآ مغرأو ٠ ةكم هلوسر ىلع هللا حتفف « نينمؤمللو هلوسرلو

 5 « ءا امل قحاب بدك وأ اًبذك هللا ىَلَع ئرتفا نمم ملأ نمو :١» ىلاعت لاق مث

 ٠ أطخ وهو « مكاجنأ ١ : ت ىف )١(
 . أ نم ةدايز () . « ناكف ١ : ف « ت ىف (0



 2101/3 ايألا + فوكتعلا ةنوتع تن يفانتلا < a بس

 لزنأس : لاق نمو ٠ ءىش هيلإ حوي ملو ٠ ءىش هيلإ ىحوأ هللا نإ : لاقف هللا ىلع بذك نمم ةبوقع

 ؛ بذكم ىناثلاو . رتفم لوألاف ٠ هءاج امل قحلاب بذك نمم ةبوقع دشأ دحأ ال اذكهو ٠ هللا لزنأ ام لثم

 . 4 نيرفاَكلل یوم منهج يف سيلا > : لاق اذهلو
 هعابتأو هباحصأو « هيلع همالسو هللا تاولص ع لوسرلا : ىنعي « 4 اتيف اودهاج َنيذّلاو 8 لاق مث

 ٠ ةرخآلاو ايندلا ىف انقرط : ىأ« انلبس مهنرصَبْنل:ىأ « 4 انلبس مهنيدهتل » « نيدلا موي ىلإ

 0 سم سس ع

 : لاق ¢ نينسحملا عمل هللا إو انلبس مهنيدهنأ انيف اودهاج نيذلاو ط : )هلا لوق ىف -اكع لهأ نم

 ابأ هب تثدحف : ىراوحلا ىبأ نب دمحأ لاق ٠ نوملعي ال ال مهيدهي ٠ نوملعي امب نولمعي نيذلا

 ىف هعمسي ىتح هب لمعي نأ ريخلا نم ائيش مهلأ نمل ىغبني سيل : لاقو « هبجعأف ىنارادلا ناميلس

 . ( هسفن ىف ام قفاو نيح هللا دمحو « هب لمع رثألا ىف هعمس اذإف «رثألا

 : متاح ىبأ نبا لاق . 4 نيدسحملا عمل هللا نو :  هلوقو

 ° نع « ةريغملا نع« ىزارلا رفعج وبأ انثدح  ىرلا ىضاق  رفعج نب ىسيع انثدح «ىبأ انثدح

 0 سلا كلا اس ف نلإ نيس نأ نامل ان: مالسلا هيلع« ميرم نبا ىسيع لاق : لاق ىبعشلا

 ناسحإلا نع ةي هللا لوسر لأس ال ليربج ثيدح ىفو ] ٠ كيلإ نسحأ نم ىلإ نسحت نأ ناسحإلا

 ٠ « كاري هنإف هارت نكت مل نإف « هارت كنأك هللا دبعت نأ » : لاق ٠ « ناسحإلا نع ىنربخأ » : لاق

 ١ [ « ةنملاو دمحلا هللو « توبكنعلا ةروس ريسفت ىهتنا ]

 )١( ىلاعت هلوق » : أ ءات ىف ٩ . ) )۲هبلق » : أ ىف « .

 ) )۳ىلإ هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف « .
. 

 ت نم ةدايز (3) . « ملعأ هللاو » : ه ىف (5) . 2 سيلو ل ناروف
)4( 



 4۹۷ ( ١-۷ ) تايآلا : مورلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 مورلا ةروس ريسفت

 3 سا لە هو ر مهمه ىلا مهم ١ o oa ع يي و 8

 عضب يف ©) نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو ضرألا ىندأ يف ©) مورلا تبلغ ©) ملا ©
 تا ا ا و ق ماي ع - - Zo 20 ري م ع همم مم سموم م هما يب هس

 وهو ءاشي نم رصني هللا رصنب © نونمؤملا حرفي ذئمويو دعب نمو لبق نم رمألا هلل نينس

 نومّلعي © نومّلعي ال سالا رثكأ نكأو هدعو هللا فلخي ال هللا دعو © ميحرلا ٌريِزَعلا

 . 4 © ةولفاغ مه ةرخآلا نع مهو ايندلا ةايحلا نم ارهاظ

 دالب نم اهالاو امو ماشلا دالب ىلع سرفلا كلم روباس ٠7 بلغ نيح تايآلا هذه ٠ [ تلزن ]

 اهيف هرصاحو « ةينيطنطسقلا ىلإ هأجلأ ىتح مورلا كلم لقره رطضاو « مورلا دالب ىصاقأو ةريزجلا

 . ىتأيس امك « لقرهل ةلودلا تداع مث « ةليوط ةدم

 E OG لل و نول م اس

 تبلغ . جلا: ىلاعت هلوق ىف « امهنع هللا ىضر « «" ) سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ةرمع
 ىلع سزاف رهظت نأ نوبحي نوكرشملا ناك : لاق . َتبَلَعو تبلغ : لاق 4« ضرألا ىَنْدَأ ىف . مورلا

 لهأ مهنأل ؛ سراف ىلع مورلا 17 رهظت نأ نوبحي نوملسملا ناكو « ناثوأ باحصأ مهنأل ؛مورلا

 مهنإ امأ » : ك هللا لوسر لاقف < ةي هللا لوسرل ركب وبأ هركذف ءركب ىبأل كلذ ١ ركذف «باتك

 « اذكو اذك انل ناك انرهظ نإف « الجأ كنيبو اننيب لعجا : اولاقف «٠ مهل ركب وبأ هركذف«« نوبلغيس

 ىبنلل ركب وبأ كلذ ركذف « اورهظي ملف «نينس (27)سمخ الجأ لعجف . اذكو اذك مكل ناك مترهظ نإو

 نود ام عضبلا : ريبج نب ديعس لاق . « رشعلا » : لاق هارأ « نود ىلإ اهتلعج الأ » : لاقف هك

 دعب نم مهو ضرألا ىندأ ىف . ,مورلا تبلغ . ملا : را ل ا E مورا توبا رشعلا

 ءاشي نم رصني هللا رصنب . نوئمؤملا حرفي ذعمويو دعب نمو لبق نم رمَألا هلل نينس عضب ىف . نوبلغيس مهبلغ

 .4 ميحّرلا زيزعْلا وهو

 نع « ورمع نب ةيواعم نع « ثّيرح نب ) نيسحلا نع « اعيمج ىئاسنلاو ىذمرتلا (") هاور اذكه

 هفرعن امنإ « بيرغ نسح : ىذمرتلا لاقو «هب ١ ىروثلا ديعس نب نايفس نع « ىرازفلا قاحسإ ىبأ
 . بيبح نع « نايفس ثيدح نم

E YS 
 . ٩ نيسمخ » : ت یف (5) . « اوركذف » : | ‹ ف ىفو « ٩ هوركذف » : ت یف (0) . 4 رهظي » : ف ىف (4)

 . © نسحلا » : أ ىف (۸) . ٩ هاورو » : ت یف (۷)

 . )١١789( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۳۱۹۳) مقرب ىذمرتلا ننسو (77/5/1) دئسملا (4)



 ) ا/ ١ ( تايآلا : مورلا ة ةروس سداسلا ءزحلا ۹۸

 هاورو . هب « ورمع نب ةيواعم نع « ٠ ىناغاصلا قاحسإ نب دمحم نع « متاح ىبأ نبا هاورو

 : ريرج نبا

 نم دعس وبأ :هل لاقي ىذلا ىبلعثلا () ديعس وأ  ديعس نب دمحم انثدح « ىنثملا نب دمحم انثدح
 موي اوبلغ مهنأ ىنغلبف : نايفس لاق : مهدنعو . هركذف « ىرازفلا قاحسإ وبأ انثدح - سوسرط لهأ
 . ر

 : هللا دبع لاق : لاق قورسم نع « ملسم نع . شمعألا نارهم نب ناميلس لاق : رخآ ثيدح

 . © (© هاجرخأ . مورلاو . رمقلاو . ةشطبلاو « مازللاو . ناخدلا : نيضم دق سمخ

 وه  رماع نع « دنه ىبأ نب دواد نع « ىبراحملا انثدح « عيكو نبا انثدح : ريرج نبا لاقو
 ناكو « مورلا ىلع ًارهاظ سراف ناك : لاق  هنع هّللا ىضر دوعسم نبا وه - هللا دبع نع  ىبعشلا

 ؛ سراف ىلع مورلا رهظت نأ نوبحي نوملسملا ناكو . مورلا ىلع سراف رهظت نأ نوبحي نوكرشملا
 نم مهو ضرألا ىنذأ ىف . مورلا تبلغ . لا : تلزن املف « مهنيد ىلإ برقأ مهو باتك لهأ مهنأل
 سراف ىلع رهظت مورلا نإ : لوقي كبحاص نإ « ركب ابأ اي : اولاق (نينس عضب ىف . نوبلغيس مهبَلع دعب
 عبس ىلإ صئالق عبرأ ىلع هوعيابف . كرماقن نأ ىلإ كل له : اولاق . قدص : لاق !؟ نينس عضب ىف

 كلذ © ركذف « نيملسملا ىلع قشو كلذب نوكرشملا حرفف « ءىش نكي ملو عبسلا تضمف « نينس
 ددزاو مهديازف بهذا » :لاق . رشعلا نود : اولاق ؟ « مكدنع نينس عضب ام :١ لاقف < اک ىبنلل
 حرفف « سراف ىلع مورلا روهظب نابكرلا تءاج ىتح ناتنسلا تضم امف : لاق . « لجألا ىف نيتنس
 .(04هدعو هللا فلخي ال (8) [ هللا دعو 1 : هلوق ىلإ € مورلا تبلغ . ملا» : هللا لزنأو . كلذب نونمؤملا

 ی رلا رفع نبددطعا انذع « نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا ٠۰ لاق : رح تيد

 يف . مورلا تبلغ . ملا» : تلزن امل : لاق« ءاربلا نع « قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع « لمّؤُم انثدح

 ؟ كبحاص لوقي ام ىلإ ىرت الأ : ركب ىبأل نوكرشملا لاق « « َنوبلْغَيس مِهِبلَع دعب نم مهو ضرألا ىندأ
 مهنيبو هنيب لعجف ؟ كرطاخن نأ كل له : اولاق . ىبحاص قدص : لاق . سراف بلغت مورلا نأ معزي
 ىبأل لاقو « ههركو كلذ هءاسف هيب ىبنلا كلذ غلبف ٠ سراف مورلا بلغت نأ لبق لجألا لحف « الجأ
 رطتملا مظعأو مهل ضرع » : لاقف . هلوسرلو هلل اقيدصت : لاق « ؟ اذه ىلإ كاعد ام » : ركب
 :اولاق ؟ دمحأ دوعلا نإف « دوعلا ىف مكل له : مهل لاقف ركب وبأ مهاتأف . « نينس عضب ىلإ هلعجاو

 )١( أ ىف : ١ دعس وبأ » : أ ءاف ىف (0) . « ىناعنصلا « .

 . (۱۲/۲۱) ىربطلا ريسفت (9)

 . « ملسمو ىراخبلا ١ : ت یف (4)

 . (؟الوم) مقرب ملسم حيحصو (41/11) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . أ .٠ ت نم ةدايز (6) . « اوركذف ١ : ت یف (۷) . ٩ نع ريرج نبا یورو 7 : ت یف (7)

 . )۱٤/۲١( ىربطلا ريسفت (9)

 . ٩ یور » : ت یف (۰)



 ۹۹ سيلا 2/1 تايآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزحلا

 اونبو « نئادملاب مهلويخ اوطبرو « سراف مورلا تبلغ ىتح نينسلا كلت ضمت ملف : 2 [ لاق ] . معن
 ١(. « هب قدصت » : لاق « تحسلا اذه : لاقف هيك ىبنلا ىلإ ركب وبأ هب ءاجف « ةيمورلا

 ىبأ نب ليعامسإ انثدح « ليعامسإ نب دمحم انثدح : ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق : رخآ ثيدح

 «تلزن امل : لاق ىملسألا مّركم نب راّين نع « ۳ ) ريبزلا نب ةورع نع « داتزلا ىبأ ٍنبا ىنربخأ « سيوأ
 موي سراف تناكف « (نينس عضب ىف . نوبلغيس مهبل دعب نم مهو ضرألا ىندأ ىف . مورلا تبلغ . جلا ل
 «باتك لهأ مهايإو مهنأل ؛ مهيلع مورلا روهظ نوبحي نوملسملا ناكو « مورلل نيرهاق ةيآلا هذه تلزن

 تناكو «4 ميحّرلا زيزعلا وهو ءاشي نم رصني هللا رصتب . نونمؤملا حرفي ذئمويو 8 : هللا لوق كلذ ىفو
 ةيآلا هذه هللا لزنأ املف « ثعبب ناميإ الو باتك لهأب اوسيل مهايإو مهنأل ؛سراف روهظ بحت شيرق

 مِهِبَلَع دعب نم مهو ضرألا ىَندَأ يف . مورلا تبلغ . علا : ةكم ىحاون یف حيصي ركب وبأ جرخ
 نأ كبحاص معز . و ا ا ركب ىبأل شيرق نم سان لاق 24 نينس عضب يف . نوبلغيس

 - ناهرلا ميرحت لبق كلذو  ىلب : لاق ؟ كلذ ىلع كنهارن الفأ « نينس عضب ىف سراف بلغتس مورلا

 نينس ثالث : عضبلا لعجت مك : ركب ىبأل اولاقو « ناهرلا اوعضاوتو « نوكرشملاو ركب وبأ نهتراف

 تضمف : لاق . نينس تس مهنيب اومسف : لاق . هيلإ ىهتنن أطسو كنيبو اننيب مسق « نينس عست ىلإ
 مورلا ترهظ ةعباسلا ةنسلا تلخد املف « ركب ىبأ نهر نوكرشملا ذخأف « اورهظي نأ لبق نينسلا تس

 عضب يف : لاق هللا نأل : لاق « نينس تس ةيمست ركب ىبأ ىلع نوملسملا باعف « سراف ىلع
 . 29 ريثك سان كلذ دنع ملسأف : لاق . 4 نينس

 ثيدح نم الإ هفرعن ال « حيحص نسح ثيدح ( اذه : لاق مث « ىذمرتلا هقاس اذكه

 ‹ ةمركع لثم « نيعباتلا نم ةعامج نع السرم اذه وحن ىور دقو . دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع

 . مهريغو « ىرهزلاو < ىدسلاو  ةداتقو + .دهاجمو «ىبعشلاو

 « جاجح ىنثدح : لاق ثيح هريسفت هت ىف دواد نب ديتس مامإلا هاور ام تاقايسلا هذه برغأ نمو

 اهاعدف « لاطبألا كولملا الإ دلتال ةأرما سراف ىف تناك : لاق ةمركعت نع © هللا دبغ قب ركب. با نع
 ت

 « ىلع ىريشأف « كينب نم الجر مهيلع لمعتسأو اشيج - مورلا ىلإ ثعبأ نأ ديرأ ىنإ : لاقف ىرسك

 وهو « ناخرف اذهو . رقص نم رذحأو « بلعت نم غورأ وهو « نالف اذه : تلاقف ؟ لمعتسا مهل

 .تئش مهيأ لمعتساف - ةثالثلا اهدالوأ ىنعت - اذك نم ملحأ وهو 220) زاريرهش اذهو . نانس نم ذفنأ

 مهيلع رهظف « سراف لهأب مورلا ىلإ راسف «( زاريرهش لمعتساف . ميلحلا تلمعتسا دق ىنإف : لاق

 . مهنوتيز عطقو « مهنئادم برخو « مهلتقف

 .أ ٠ ت نم ةدايز )١(

 نع« ةرعرع نب دمحم نب ميهاربإ قيرط نم ( ةيناميلس 81١ق) ىريصوبلل ةرهملا فاحتإ ىف امك« ريبكلا دنسملا ىف ىلعي وبأ هاورو (؟)
 . هدعب ىتآلا وهو . « ىذمرتلا هاور مركم نب راين ثيدح نم دهاش هلو » : ىريصوبلا لاقو ٠ هوحنب لمؤملا

 . ٩ مكنيبو ١ : ف « ت ىف (5) . ٩ لاقف » : ف « ت یف )٤6( . 4 ىذمرتلا ىسيع وبأ هاور » : ت ىف (۳)

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۱۹٤( .

 « رازيرهش :  ت ىف (4 « ۸) . « ىذمرتلا لاقو » : ت ىف (0



 ١ -V) ) تايآلا : مورلا ةروس - سداسلا لا د س ا ا

 ؟ ماشلا دالب تيأر امأ : لاقف ىناسارخلا ءاطع ثيدحلا اذهب تثدحف : هّللا دبع نب ركب وبأ لاق

 تيتأف . عطق ىذلا نوتيزلاو « تبرخ ىتلا نئادملا تيأرل ٠ اهتيأر ول كنإ امأ : لاق « ال : تلق

 . 29 هتيأرف كلذ دعب ماشلا

 نم شيجب ةمطق ىعدي الجر ثعب رصيق نأ : رمعي نب ىيحي ىنثدح : ىناسارخلا ءاطع لاق
 سراف تيقلف « مكيلإ ماشلا ىندأ ىهو « ىرصبو تاعرذأب ايقتلاف « 29 زاريرهش ىرسك ثعبو «مورلا

 . نوملسملا ههركو شيرق رافك كلذب تحرفف . سراف مهتبلغف « مورلا

 لهأ ىراصنلاو « باتك لهأ مكنإ : اولاقو ةي ىبنلا باحصأ نوكرشملا ىقلو : ةمركع لاق

 2 (© [ باتكلا لهأ نم مكناوخإ ىلع سراف لهأ نم انناوخإ رهظ دقو « نويمأ نحنو ] «باتك

 دعب نم مهو ضرألا ىنذأ ىف . مورلا تبلغ . ملا : للا لزناف « مكيلع نرهظنل انومتلتاق نإ مكنإو

 نم رصني هللا رصنب . نوئمؤملا حرفي ذئمويو دعب نمو لبق نم َرمألا هّلل نينس عضب ىف . نوبلغيس مهبلع
 الف « انناوخإ ىلع مكناوخإ روهظب متحرفأ : لاقف رافكلا ىلإ قيدصلا ركب وبأ جف ف رخف 4« ءاشي

 ماقف . يم انيبن كلذب انربخأ «٠ سراف ىلع مورلا هّللا نرهظيل هللاوف < مكنيعأ هللا نرقي الو ءاوحرفت

 :لاقف . هّللا ودعاي بذكأ تنأ : ركب وبأ هل لاقف . ليضف ابأ اي تبذك : لاقف لح نب ىبأ هيلإ

 ترهظ نإو « تمرَع سراف ىلع مورلا ترهظ نإف « كنم صئالق رشعو ىنم صئالق رشع كبحانأ
 يا ل اا كيو ا رو و حما

 ايبأ ىقلف ركب وبأ جرخف . « لجألا ىف هدامو رّطَحلا ىف هديازف « عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام عضبلا امنإ
 ةئال صولق ةئ ةئام اهلعجاف « لجألا ىف كدامأو رطتلا ىف كديازأ لاعت ء ال: لاقف ؟ تمدن كلعل : لاقف
 . نوملسملا مهبلغف « كلذ لبق سراف ىلع مورلا ترهظف . تلعف دق : لاق . نينس عست ىلإ صولق

 لاقف « 29 زاريرهش وخأ وهو برشي ناخرف سلج « مورلا ىلع سراف ترهظ 0 لاق
 كاتأ اذإ : 29 زاريرهش ىلإ بتكف ىرسك تغلبف . ىرسك ريرس ىلع سلاج ىنأك تيأر دقل : هباحصأل
 هل ‹ ناخرف لثم دجت نل كنإ « كلملا اهيأ :هيلإ بتكف . ناخرف سأرب ىلإ ثعباف 28 [ اذه ] ىباتك

 .هسأرب ىلإ لجعف « هنم افلخ سراف لاجر ىف نإ : هيلإ بتكف . لعفت الف « ودعلا ىف توصو ةياكن

 ‹« زاريرهش مكنع () تعزن دق ىنإ : سراف لهأ ىلإ اديرب ثعبو « هبجي ملف ىرسك بضغف « هعجارف
 ناخرف ىلو اذإ : لاقف ةريغص ةفيطل ةفيحص ديربلا ىلإ عفد مث .ناخرف مكيلع تلمعتساو
 لزنو « ةعاطو اعمس : لاق باتكلا زاريرهش أرق املف .هذه هطعأف « هوخأ هل داقناو ٠ كلملا

EN a OE E Eبرضیل ِهَمدَقو « 21١ زاريرهشب ىنوتث أ:  

 ةاطعأف طقّسلاب اعدف . معن : لاق «ىتيصو بتكأ ىتح )١١( [ ىلع ] لجعت ال:لاق « هقنع

 )١( اهتيتأ ول : ف ىف « .

 )( هريسفت ىف ىربطلا هاور )١7 /7١( هب ديلس قيرط نم .

 « ءاجف ١ : ت ىف (5) . ف « ت نم ةدايز (0) . ٩ زاريرهشب » : أ ‹ ف ىفو « ٩ رازيرهش » : ت یف (۳)

 . ف نم ةدايز (۸) . ٩ رازیرهش :  ت یف (۷ 5)

 © رازيرهشب :  ت ىف (۱۱) . « لاقف ۵۱ : ف یف (۱۰) . ٩ تلزع » : ف ىف (9)
 . ت نم ةدايز (۲)



 صع م 17173 قايآلا + مورا ةزوسد داملا عزخلا

 كلملا درف . دحاو باتكب ىنلتقت نأ تدرأ تنأو « ىرسك كيف تعجار اذه لك : لاقو (فئاحصلا

 الو دربلا اهلمحت ال ةجاح كيلإ ىل نإ : مورلا كلم رصيق ىلإ زاريرهش بتكو « ( زاريرهش هيخأ ىلإ

 لبقأف . ايسراف نيسمخ ىف كاقلأ ىنإف « ايمور نيسمخ ىف الإ ىنقلت الو« ىنقلاف « فحصلا اهلمحت
 ركم دق نوكي نأ فاخو « قيرطلا ىف هيدي نيب نويعلا عضي لعجو « ىمور فلأ ةئامسمخ ىف رصيق

 ءامهل تبرض جابيد ةبق ىف ايقتلاو امهل طسب مث . الجر نوسمخ الإ هعم سيل هنأ هنويع هاتأ ىتح « هب
 كنئادم اوبرخ نيذلا نإ : 259 زاريرهش لاقف « امهنيب انامجرت ©) ايعدف « نيكس امهنم دحاو لك عم

 . ىنلتقي نأ ىخأ رمأ مث « تيبأف ىخأ لتقأ نأ دارأو اندسح ىرسك نإو « انتعاجشو انديكب یخأو انآ

 نيب رسلا نأ هبحاص ىلإ امهدحأ راشأ مث . امتبصأ دق : لاق . كعم هلتاقن نحنف « اعيمج هانعلخ دقو

 هللا كلهأف :(© [ لاق ] . امهينيكسب اعيمج نامجرتلا التقف . لجأ : لاق . اشف نينثا زواج اذإف نينثا

 . هعم نوملسملاو حرفف «ةيبيدحلا موي هيي هللا لوسر ىلإ ربخلا ءاجو «ىرسك

 .جلا» :ىلاعت هلوقف «ةميركلا تايآلا هذه تاملك ىلع ملكتنلو . بيجع ءانبو « بیرغ قايس اذهف

 . « ةرقبلا » ةروس لوأ ىف « روسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا مدقت دق «(مورلا تبلغ

 : مهل لاقيو « ليئارسإ ىنب مع ءانبأ مهو « ميهاربإ نب قاحسإ نب صيعلا ةلالس نم مهف مورلا امأو
 . كرتلا مع (” ءانبأ « حون نب ثفاي ةلالس نم نانويلاو « نانويلا نيد ىلع اوناكو . رفصألا ونب

 مهو « ىلامشلا بطقلا ىلإ نولصيو « ةريحتملا : اهل لاقيو « ةعبسلا ةرايسلا بكاوكلا نودبعي اوناكو

 مهنيد ىلع مورلا () ناكف « لامشلا ةهج ىلإ بيراحم هيفو « اهدبعم اونبو « قشمد اوسسأ نيذلا
 . رصيق : هل لاقي مهنم ةريزجلا عم ماشلا كلم نم ناكو « ةنس ةئامثالث نم وحنب حيسملا ثعبم ىلإ

 ةيناليهلا ميرم همأو «٠ سطسق نب نيطنطسق كولملا نم ىراصنلا نيد ىف لخد نم لوأ ناكف

 « افوسليف كلذ لبق ناكو « اهنيد ىلإ هتعدف « هلبق ترصنت دق تناك « نارح ضرأ نم « ةيناقدشلا

 اوفلتخاو « سويرأ نب هللا دبع عم هنامز ىف اورظانتو « ىراصنلا هب تعمتجاو - ةيقت :لاقي  اهعباتف

 رشع ةينامثو ةئامثالث )221١ مهتعامج نم قفتا هنأ الإ ‹ طبضني ال اتتشتم ارشتنم (ة)[اريثك] افالتخا

 « ةريقحلا ةنايخلا ىه امنإو « ةريبكلا ةنامألا اهنومسي ىتلا ىهو « ةديقعلا نيطنطسقل اوعضوف «ًافقسأ

 اوريغو « هيلإ نوجاتحي امم كلذ ريغو ميرحتو ليلحت نم ماكحألا بتك نونعي - نيناوقلا هل اوعضوو

 تبسلا نع اوضاتعاو 22١١ قرشملا ىلإ اولصفو . هنم اوصقنو هيف اودازو « مالسلا هيلع «حيسملا نيد
 )١١( سادقلاو بيلصلا ديعك اهوثدحأ ًادايعأ اوذختاو . ريزنخلا اولحأو بيلصلا اودبعو « دحألاب

 مث « ةكراتبلا مث ‹ مهريبك وهو بابلا هل اولعجو « نيناعشلاو ثيعاوبلا نم كلذ ريغو « ساطغلاو
 سئانكلا كلملا مهل ىنبو . ةينابهرلا اوعدتباو . ةسمامشلا مث « ةسقاسقلاو ةفقاسألا مث « ةنراطملا

 )١( أ « ف « ت ىف : ١ «اعدف » : ف ءات ىف (۳) . «رازيرهش » : ت ىف (0) . ؛ فئاحص ثالث .
 )٤( رازيرهش » : ت یف ٩ . ) )6عابتأ » : أ ىف (0) : . ت نم ةدايز « .

 0( ناكو » : ف ىف ٩ . )۸( ت ىف : ١ ةيناقدنغلا » : ف ىفو « « ةيناقدنقلا ٠ .  ) )4.أءاف . ت نم ةدايز
 . ٩ نيبارقلاو » : أ ءف ىف (۱۲) . © قرشلا ىلإ اولصو » : | ءاف 2 ت یف (۱۱) . ٩ هتعامج 2 : ت یف (۱۰)



  Eتايآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا ) ١-7 (

 فلأ رشع ىنثا ٠ همايأ ىف ىنب هنإ : لاقي « ةينيطنطسقلا ىهو هيلإ ةبوسنملا ةنيدملا سسأو « دباعملاو

 نيذلا نونعي « ةيكلملا مه ءالؤهو « ةمامقلا همأ تنبو « بيراحم ( ةثالثب محل تيب ىنبو « ةسينك

 . كلملا نيد ىلع مه

 قرف مهو « اروطسن باحصأ ةيروطسنلا مث « فاكسإلا بوقعي عابتأ ةيبوقعيلا مهدعب تثدح مث
 ضرغلاو . ( « ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع اوقرتفا مهنإ » : ةي هللا لوسر لاق امك « ةريثك فئاوطو
 نم ناكو . لقره مهرخآ ناك ىتح « هدعب رخآ هفلخ رصيق كله املك « ةينارصنلا ىلع اورمتسا مهنأ

 ةساير ىف مهيلع كّلمتف « ايأر مهاصقأو اروغ مهدعبأو « مهاهدأو كولملا مزحأ نمو « لاجرلا ءالقع
 عيمجو « ىرلاو ناسارخو قارعلاك دالبلا كلمو «٠ سرفلا كلم ىرسك هأوانف « ةريبك ةهبأو ةميظع
 مجعلا ةساير هلو « رصيق ةكلمم نم عسوأ هتكلم تناكو . فاتكألا وذ روباس وهو « مجعلا دالب

 « هولتاقف هشيجو هباون هيلإ ثعب هنأ ةمركع نع مدقتف . رانلا نودبعي اسوجم اوناكو ٠ سرفلا ةقامحو

 ةئيدم ىوس هعم قبي مل ىتح « هرصقو هرسكو هرهقف هدالب ىف هسفنب هازغ ىرسك نأ روهشملاو
 ملو « ادئاز اميظعت همظعت ىراصنلا تناكو « هيلع تقاض ىتح ةليوط ةدم اهب هرصاحف . ةينيطنطسق

 رخآلا اهفصنو ربلا ةيحان نم اهفصن نأل ؛ اهتناصحل كلذ هنكمأ الو « دلبلا حتف ىلع ىرسك ردقي
 ىأرو « ةديكم رصيق ربد رمألا لاط املف . كلانه نم ددّلاو ةريملا مهيتأت تناكف « رحبلا ةيحان نم

 .ءاش ام هيلع طرتشيو « هيلع هحلاصي لام ىلع هدالب نع علقي نأ ىرسك نم بلطف « ةعيدخ هسفن ىف
 بهذ نم « « ايندلا كولم نم دحأ اهيلع ردقي ال ةميظع الاومأ هنم بلطو « كلذ ىلإ هباجأف

 2 بلطلاب عيش وكي نأ همهوأو « رصيق هعواطف . ةريثك فانصأو مادخو راوجو ةشمقأو رهاوجو

 لاسو « هرشع عمج نع امهتردق تزجعل هايإو وه عمتجا ولو « بلط ام هنم بلط امل هلقع لقتساو

 هرئاخذ نم كلذ ليصحت ىف ىعسيل « هتكلمم ميلاقأو ماشلا دالب ىلإ جورخلا نم هنكمي نأ ىرسك
 لهأ عمج « ةينيطنطسق ةنيدم نم جورخلا ىلع رصيق مزع املف « هحارس قلطأف « هنئافدو هلصاوحو

 لبق مكيلإ تعجر نإف « ىشيج نم هتنيع دق دنج ىف « هتمربأ دق رمأ ىف جراخ ىنإ : لاقو هتلم

 نإو « ىتعيب ىلع متررمتسا متئش نإ « رايخلاب متنأف اهلبق مكيلإ عجرأ مل نإو « مككلم انأف لوحلا
 نم جرخ املف . ماوعأ ةرشع تبغ ولو « ايح تمد ام انكلم كنأب هوباجأف . ىريغ مكيلع متيلو متئش
 ‹ عجريل هرظتني ةينيطنطسقلا ىلع مّيَحم ىرسكو اذه « طسوتم شيج ىف ةديرج جرخ ةينيطنطسقلا
 نمو اهلاجرل التق مهدالب ىف ثاعف « سراف دالب ىلإ ىهتنا ىتح اعرسم راسو هروف نم رصيق بكرف
 « ىرسك ةكلممت ىسرك ىهو « نئادملا ىلإ ىهتنا ىتح لتقي لزي ملو « ًالوأف ًالوأ « ةلتاقملا نم اهب

 ىلع هبكرو « هدلو سأر قلحو « هميرحو هءاسن رسأو « هلاومأو هلصاوح عيمج ذخأو« اهب نم لتقف

 )١( أ ىف : ١ هنامز ٩ . ) )۲ف ىف : ١ ثالثب ٩ .

 « لاقم هيف كلام نب فوع دانسإ » : دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۳۹۹۲) مقرب ننسلا ىف هجام نباو (10151) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)
 ثيدحلا اذه ىوس ىدنع هل سیلو « هجام نبا ىوس دحأ هل جرخي مل فسوي نب دابعو ٍ قودص : متاح وبأ هيف لاق دعس نب دشارو

 . « تاقث دانسإلا لاجر ىقابو تاقثلا ىف نابح نبا هركذو . اهب درفت ثيداحأ ىور : ىدع نبا لاق

 )٤( یف » : ت یف ٩ . ) )0ت ىف :  ضرألا © .



 م. )١-۷( تايآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 اج اذه لوفي فرك ىلإ بتكو © ةلذلاو ناوهلا اغ ف ةموق نم ةرواسألا نم هم تو نامح
 ىلع هقنح دتشاو « لجو زع هللا الإ هيصحي ال ام مغلا نم هذخأ ىرسك كلذ غلب املف . هذخف تبلط
 نم قيرطلا هيلع ذخأيل بكر زجع املف . كلذ ىلع ردقي ملف نكمم لكب اهراصح ىف ٠ دتشاف « دلبلا
 لاتحا كلذب رصيق ملع املف « اهنم الإ ةينيطنطسقلا ىلإ رصيقل  ليبس ال ىتلا « نوحيج ةضاخم
 ىف بكرو « ةضاخملا مف دنع هعم ىتلا هلصاوحو هدنج دصرأ هنأ وهو « اهيلإ قبسي مل ةميظع ةليحب

 ءاملا ىف موي نم بيرق ىلإ راسو « هعم تلمحف ثورلاو رعبلاو نبتلا نم لامحأب رمأو « شيجلا ضعب
 نم اوضاخ دق مهنأ هدنجو وه نظ ىرسكب ترم املف « رهنلا ىف لامحألا كلت ءاقلإب رمأ مث « ادعصم

 ‹ ضوخلا ىف ضوهنلاب مهرمأف رصيق مدقو « سرفلا نع ةضاخملا ترغشف مهبلط ىف اوبكرف « كلانه
 دنع ًادوهشم اموي كلذ ناكو . ةينيطنطسقلا اولخدو « هدونجو ىرسك اوتافف ريسلا اوعرسأو اوضاخف

 ‹ رصيق دالب ىلع اولصحي مل . نوعنصي اذام نوردی ال نيرئاح (7 هشويجو ىرسك ىقبو « ىراصنلا

 مورلا بلغ نم اذه ناكف . ا ل اهتبرخ دق مهدالبو

 . ©© مورلل سرفلا بلغ نم نينس “ ) عست دعب كلذ ناكو « سراف

 هركذ ام ىلع . ىرصبو تاعرذأ نيب مورلا تبلغ نيح مورلاو سراف نيب ةنئاكلا ةعقاولا تناكو

 . زاجحلا دالب ىلي امن ماشلا دالب فرط ىهو « امهريغو ةمركعو سابع نبا
 . ملعأ 29 هّللاف « سراف نم مورلا دالب برقأ ىهو « ةريزجلا ىف كلذ ناك : دهاجم لاقو

 نيب ام برعلا مالك ىف عضبلا نإف ؛ عست ىهو « نينس عضب دعب سرافل مورلا بلغ ناك مث
 ثيدح نم « امهريغو ريرج نباو« ىذمرتلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج كلذكو . عستلا ىلإ ثالثلا
 نأ ؛ سابع نبا نع « هللا دبع نب هللا دّيبع نع« ىرهزلا نع « ىحّمجلا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 نإف « ركب ابأ اي تطتحا الأ » : «مورلا تبلغ . جلا 9: © ةّبَحاَتم ىف ركب ىبأل لاق ی هللا لوسر
 . © هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه : لاق مث .«؟عست ىلإ ثالث نيب ام عضبلا

 . ©90 كلذ لاق هنأ : ورمع نب هللا دبع نع « ريرج نبا یورو

 عطف امل مضلا ىلع ىنبف « هدعب نمو كلذ لبق نم : ىأ دعب نمو لبق نم رمألا هلل : لوقو
 . تيونو « ةفاضإلا نع 4 لبقإ» :هلوق وهو « فاضملا

 سراف ىلع « ماشلا كلم رصيق باحصأ مورلل : ىأ 4هّللا رصنب . نونمؤملا حرفي ذئمويو »
 ةريبك ةفئاط لوق ىف.ردب ةعقو: موي نسزاف ىلع مورلا ةرصن تناك دقو#+ سولا مه و« ىرسك باحصأ

 ىذمرتلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف درو دقو. مهريغو « ىدسلاو ‹«ىروثلاو ٠ سابع نباك« ءاملعلا نم

 امل : لاق ديعس ىبأ نع « )22١ ةيطع نع « شمعألا ثيدح نم « رازبلاو متاح ىبأ ن نباو ريرج نباو

 )١( هدونجو ) : أ ءاف « ت یف (۳) . © كلسم ال » : ! ىف () .؟دجف > :!ىف ( .

 ) )6مورلا سراف بلغ نم » : أ ىفو ء « مورلل سراف بلغ نم » : ف « ت یف (4) . « ثالث » : ت یف 6

 ) )5هتعيابم » : ت یف (۷) . © هللاو » : ف ىف © .

 . (17/71) ىربطلا ريسفتو « (۳۱۹۱) مقرب ىذمرتلا ننس (4)
 . (15/91) ىربطلا ريسفت (9)
 5 « كلام ىور دقو ۵ .: ت یف (۰)



 ( 1١-7 ) تايآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا مع

 دئمويو» : هللا لزنأو « هب اوحرفو نينمؤملا كلذ بجعأف « سراف ىلع مورلا ترهظ « ردب م ڑی ناك

 . 0 ميحرلا ز زيزعلا وهو ءاشي نم رصني هللا رصنب نونمؤملا حرفي

 ‹ ىرهزلاو « ةمركع هلاق ؛ ةيبيدحلا ( ماع سراف ىلع مورلا ةرصن ناك لب : نورخآ لاقو

 د O O O و دا مسموح للا ع لاسو

 مل سدقملا تيب غلب املف « لعفف « لجو زع هللا ١ ًاركش  سدقملا تيب وهو - ايليإ ىلإ صمح نم
 ELE UE ES كيب لال هد هل اهلا نونو اب اكان ىتح دن يرحب

 رضحأف « زاجحلا برع نم ماشلاب نم لأس هيلإ لصو املف . رصيق ىلإ ىرصب ميظع هعفدف « ىرصب

 ‹ هيلإ مهب ءىجف « ةزغ ىف اوناك شيرق رافك نم ةعامج ىف ىومألا برح نب رخص نايفس وبأ هل
 . انأ : نايفس وبأ لاقف ؟ ىبن هنأ معزي ىذلا لجرلا اذهب ًابسن برقأ مكيأ : لاقف « هيدي نيب اوسلجف

 وبأ لاقف . هوبذكف بذك نإف « لجرلا اذه نع اذه لئاس ىنإ :  هفلخ مهسلجأو  هباحصأل لاقف

 لاس ابق ناكف < ةو د نف لقرع لاس: : تيذكلا يذكلا ىلع اوُرثاَي نإ الول ةللاوق .: :نايفت
 كلذب ىنعي  اهيف عناص وه ام ىردن ال دم ىف هنم نحنو « ال : تلق : لاق ؟ ردغي لهف : لاق نأ

 مهنيب برحلا عضو ىلع ةيبيدحلا © موي شيرق رافكو ةي هللا لوسر نيب تعقو دق تناك ىتلا ةندهلا

 هرذنب ىفو امنإ رصيق نأل ؛ ةيبيدحلا ماع ناك سراف ىلع مورلا رصن نأ ىلع اذهب اولدتساف « نينس رشع

 . ملعأ هّللاو « ةيبيدحلا دعب

 نم نكمت امف « تثعشتو تبرخ دق تناك هدالب نأب اذه نع اوبيجي نأ لوألا لوقلا باحصألو

 ‹ هرذنب ىفو هترصن نم نيئس عبرأ دعب مث « هدالب دقفتو هحالصإ ىغبني ام حلصأ ىتح هرذن ءافو

 . ملعأ هّللاو

 املف « نينمؤملا كلذ ءاس مورلا ىلع سراف ترصتنا امل هنأ الإ ٠ بيرق لهس اذه ىف 29 رمألاو

 ىلإ برقأ مهف < ةلمجلا ىف باتك لهأ مورلا نأل ؛ كلذب نونمؤملا حرف سراف ىلع مورلا ترصتنا

 نيذّلاو دوهيلا اونمآ نيل ةوادع سالا َدَشَأ الدجل ) : ىلاعت ١( [ هللا ] لاق امك ء سوجملا نم نينمؤملا

 ال مهو انابهرو نيسيسق مهنم ناب كلذ ئراصت اَّنِإ اولاق نيا اونمآ نيل ةَدوَم مهبرفأ ندجملو اوكرشأ

 انب نولوقي ؛ قحلا نم م اوُقرع امم عملا نم ضيفت مهتيعأ ئرت لوسّرلا ىلإ لزنُأ ام اوعمس اذإو . نوربكتسي
 رصف . نونمؤملا حرفي دصويو ل : انهه ىلاعت لاقو « [ ۸۳ « ۸۲ : ةدئاملا ] 4نيدهاشلا عم انبتكاق اًنمآ

 . 4 ميحرلا ز ريِرَعْلا وهو ءاشي نم رصني هللا

 « ىبالكلا ديسأ ىنثدح « ديلولا انثدح « ناومص انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 تيأر مث « مورلا سراف ةبلغ تيأر : لاق « هيبأ نع ثدحي ىبالكلا ريبزلا نب ءالعلا  تعمس : لاق

 . ةنس ةرشع سمخ ىف كلذ لك « مورلاو سراف نيملسملا ةبلغ تيأر مث « سراف مورلا ةبلغ

 )١( ىربطلا ريسفتو (۳۱۹۲) مقرب ىذمرتلا ناس )۲١/١١(.

 . « ًاركشت » : ت یف )٤( . © دحاو ريغو » : أ ىف (۳) . « موی ۵ : ف ىف (۲)

 . ت نم ةدايز (۷) . ٩ رمألاف » : ت ىف )١( . ©« ماع » : ف « ت ىف (۵)

 . ٩ نع متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف (۸)



 ب س 03 8 7 فايآلا ©: مؤرلا ةرو نمداتلا هزحلا

 . نينمؤملا هدابعب 4 ميحّرلا ع هئادعأ نم هماقتناو هراصتنا ىف : ىأ (زيزعْلا وهو » : هلوقو
 رصننس انأ نم دمحم اي - هب كانربخأ ىذلا ) اذه : ىأ «هدعو هللا فلخي ال هللا دعو» : هلوقو

 هللا ن + عرفو هترك ن دلو ليال قدس رح و لكي هللا ندعو ترا ىلع مورلا

 ال سانلا رثكأ نكلو ١» « ةبقاعلا اهل لعجيو « قحلا ىلإ نيتلتتقملا نيتفئاطلا برقأ رصني نأ هتنس ترج دق
 1 ۰ . لدعلا قفو ىلع ةيراج لا ةمكحملا هلاعفأو هنوك ىف هللا مكحب : ىأ (نومّلعي

 مهل سيل سانلا رثكأ : ىأ «نوُلفاَغ مه ةرخآلا نع مهو اًيئدلا ةايحْلا نَم ارهاظ نومّلعي : هلوقو

 مهو « اهبساكم هوجوو اهليصحت ىف ءايكذأ قاذح مهف « اهيف امو اهنوؤشو اهباسكأو ايندلاب الإ ملع
 . ةركف الو هل ١ نهذ ال لَفَعم مهدحأ نأك « ةرخآلا رادلا ىف مهعفني امع نولفاغ

 كربخيف « هرفظ ىلع مهردلا بلقي هنأ هايندب مهدحأ نم 29 ْعَلَبَل هللاو : ىرصبلا نسحلا لاق

 . ىلصي نأ نسحي امو « هنزوب

 : ىنعي « نولفاغ مه ةرخآلا نع مهو اًيندلا ةايحلا نم ارهاَظ َنومَلعَي9 : هلوق ىف سابع نبا لاقو
 . لاهج نيدلا رمأ ىف مهو « ايندلا نارمع نوفرعي « رافكلا

 e ا بخ م دب

 رار حلا الإ مهجر امو ضرالاو تاومتسلا هلا قلخ ا يا يف اوركشي مل وأ ل

 فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي مل وأ © نورفاكأ مهر ءاقلب سالا نم اريثك ذو ىم

 اهورمع امم رثكأ اهورمعو ضرألا اوراثأو ةوف مهنم دَشَأ اوناك مهلبق نم نيذّلا ةبقاع ناك

 ناك مث © نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو مهملظیل هللا ناک امف تانيَبْلاب مهلسر مهتءاجو

 . 4 © نوءزهتسي اهب اوناكو هللا تايآب اوب ڈک نأ ئأوسلا اوؤاسا نیلا ةبقاع

 هريغ هلإ ال هنأو. اهقلخب هدارفناو هدوجو ىلع ةلادلا« هتاقولخم يف ركفتلا ىلع ًاهبنم ىلاعت لوقي

 ءايشألا هللا قلخل لمأتلاو ربدتلاو رظنلا : هب ىنعي «مهسفنأ يف اورگقتي مل وأ : لاقف « هاوس بر الو

 اهنأ 2؟)اوملعيف « ةفلتخملا سانجألاو « ةعونتملا تاقولخملا نم ا امون هب قا و يرل ماعلا نم

 اذهلو ؛ ةمايقلا موي وغو +: قمسم لجأ ىلإ 199 ةلجؤم اهنأو < قحاب لب « الطاب الو ىّدَس تقلخ ام

 .4 نوفاك مهر ءاقلب ساّنلا نم اريثك نوط : لاق

E SEم  

 گر سا سكس

 ملف نم نيد قاع ناك فيك اورق ): لاق اذهلو؛ نيضاملا رابخأ قار مهرظنو 5006 مهماهفأب

 . « غلبيل » : أ ءف « ت ىف (۳) .«ركذال» : أ یف (۲) . «وه» : أ یف (۱)

 ءافلا نوكتف ‹ بلطب قبست مل اهنأل ؛ اهيف بصنلا زاوج مدعل « نوملعيف » : باوصلاو « أطخ وهو « اوملعيف » : خسنلا عيمج )٤(

 . ةبصان

 )٥( تالالدلاو » : | ء ف « ت ىف (5) . « نيلجؤم امهنأو » : ت ىف « .



 1١ 2١ ) تايآلا : مورلا ةروس - سداسلا ا تت تت

 دمحم مهيلإ ثوعبملا اهيأ  مكنم دشأ ةفلاسلا نورقلاو ةيضاملا ممألا تناك: ىأ 4 ةّوَف مهنم دشا اوناك
 ايندلا ىف اونكمو « اوتوأ ام راشعم متيتوأ امو « ادالوأو الاومأ رثكأو 2١ هيلع همالسو هللا تاولص

 نم رثكأ اهولغتساو . مكنم رثكأ اهورمعف « ًالاوط ًارامعأ اهيف اورمعو « هيلإ اوغلبت مل انيكمت
 ناك امو « مهبونذب هللا مهذخأ « اوتوأ اب اوحرفو تانيبلاب مهلسر مهتءاج امل اذه عمو « مكلالغتسا

 مهنع ٍوعفد لو ‹ هللا 0 سأب نيبو مهنيب مهدالوأ الو مهلاومأ تلاح الو < قاو نم هللا نم مهل

 4 نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو 3 لاكنلاو باذعلا نم مهب لحأ اميف مهملظيل هللا ناك امو « ةرذ لاقثم

 مهبونذ ببسب الإ كاذ امو « اهب اوؤزهتساو « هللا تايآب اوبذك ثيح مهسفنأ نم اوتوأ امنإو : ىأ

 اوناكو هللا تايآب اوبذك نأ ئأوسلا اوؤاسأ نيا ةبقاع ناك م > : لاق اذهلو ؛مدقتملا مهبيذكتو ةفلاسلا

 يف مهرذتو ةرم لّوأ هب اوتمؤي مل امك مهراصبأو مهتدقأ بلقنو : ىلاعت لاق امك :4 نوءزهتسي اهب

 دي : فصلا 14 مهبولق هللا َعارَأ اوغاز ملف ٩ :١ هلوقو « ۰ : ماعنألا ] (نوهمعي مهنايغط

 . [ 59 : ةدئاملا ] « مهبونذ ضعبب مهبيصي نأ هللا ديري امّ مّلعاَف اوُلوَت نإف ): لاقو

 ناك مث ظ : كلذ ىف ىنعملا لب : ليقو. اوؤاسأل الوعفم ةبوصنم ىأوسلا © نوكت اذه ىلعو
 اهب اوناكو هّللا تايآب اوبذك مهنأل ؛ مهتبقاع ىأوسلا تناك : ىأ 4 ئأوسلا اوؤاسأ نيذّلا ةبقاع

ayنبا نع ٩۳ هلقنو « «©  

 « ملعأ هّللاو « رهاظلا وهو « محازم نب كاحضلا نعو امهنع متاح ىب أ نبا هاورو 1 ةداتقو سابع

 .( نوءزهتسي اهب اوناكو »
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 © نرمرجملا سلبي ةعاسلا موقت مويو ©0 نوعجرت هيلإ مث هديعي مث قلخلا ادي هللا 0

 رذئموي ةعاّسسلا موقت مويو 09 نيرفاك مهئاكرشب اوناكو ءاعفش مهئاكرش نم مهل نكي مّلَو

 نيذألا امأو 6 نوربحي ةضور يف مهَف تاحلاّصلا اوُلمعو اونمآ نيا امف 09 نورت

 . 4 69 تورضحم باّذعْلا يف كَلَوُأَف ةرخآلا ءاقلو اَتاَيآب اوبذكو اورفك

 ن اعا ردا رين ا را مقال هديعي م قلخلا ادبي هللا ) ىلاعت لوقي .

 . هلمعب لماع لك ىزاجيف « ةمايقلا موي : ىأ «4 نوُعَجرَ هي
 . نومرجملا سأيي : سابع نبا لاق 4 نومِرَجُمْلا سلبي ةعاسلا موقت مويو ا: لاق مث

 . نومرجملا بئتكي : ةياور ىفو . نومرجملا حضتفي : دهاجم لاقو

 نود نم اهنودبعي اوناك ىتلا ةهلآلا مهيف تعفش ام : ىأ 4 ءاعفش مهئاكرش نم مهل نكي ملو ل
 . مهيلإ اوناك ام جوحأ مهوناخو مهب اورفكو هللا

 . « لاقو » : ف « ت یف (۳) . « رمأ ١ : ت ىف (0) . « لَو ١ : ت ىف (۱)
 . « نوكي » : ف ىف (6)

 . (18/51) ىربطلا ريسفت (0)
 )١( لوقنمو 2 : ت ىف «2 .



 ا وت ی 0 تابألا < ورا روم ندا را

 عامتجا ال ىتلا ةقرفلا - هّللاو - ىه : ةداتق لاق . (نوّفرفتي ذئموي ةعاسلا موقت مويو »: لاق مث
 ؛ امهنيب دهعلا رخآ كاذف « نيلفاسلا لفسأ ىلإ اذه ضفخو « نييلع ىلإ اذه عفر اذإ : ىنعي « اهدعب

 .نومعني : ةداتقو دهاجم لاق ¢ نوربحي ةضور يف مهَف تاحلاّصلا اوُمعو اونمآ نيذّلا امَف :١ لاق اذهلو

 : جاجعلا لاق هلك اذه نم معأ ةربحلاو 5 ءانغلا عامس ىنعي 1 ريثك ىبأ نب ىيحي لاقو

 © ركش ىلوملا نإ قحا ىلاوم ربخلا ىطعأ ىذلا هلل 2 دمحلا

 ِضْرَألاو تاَوَمّسلا يف دمحلا هلو 09 نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسُف :
 ت 9 ه0 رب ت

 ضرألا يبحيو يحْلا نم يملا جرخيو تّيملا نم يحلا جرخي 62 نورهظت نيحو ايشعو
 ساه م امس

 .4 © نوجرخت كلذكو اهتوم دعب
 تاقوألا هذه ىف « هديمحتو هحيبست ىلإ هدابعل داشرإو « ةسدقملا هسفنل ىلاعت هنم حيبست اذه

 حابصلا دنعو < همالظب ليللا لابقإ وهو « ءاسملا دنع : هناطلس ميظعو هتردق لامك ىلع ةلادلا ةبقاعتملا

 . هئايض نع راهنلا رافسإ وهو

 « ضرألاو تاوَمّسلا ىف دْمَحْلا هلو : لاقف ٠ ديمحتلا وهو حيبستلل ةبسانم « هدمحب ضرتعا مث
 . ضرألاو تاومسلا ىف قلخ ام ىلع دومحملا وه : ىأ

 .ءايضلا ةوق : راهظإلاو « مالظلا ةدش : وه © ءاشعلاف 4 نورهظت نيحو اًيشعو» : لاق مث
 ليْلاو . اهألج اذإ راهنلاو :  ٍلاق امك « انكس ليللا لعاجو حابصإلا قلاف « اذهو اذه قلاخ ناحبسف
 Y]» »| : ليللا ]1 4 ىّلجت اذإ راهتلاو . ئشغي اذإ ليللاو ): لاقوء [ 5« ”: سمشلا ]4 اهاشغي اذإ

 . ةريثك اذه ىف تايآلاو « [ ۲ ١ : ىحضلا ] 4 ىجس اذإ ليْللاو . ئحضلاو »: لاقو

 ذاعم نب لهس نع « دئاف نب ناب انثدح « ةعيهل نبا انثدح « نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 ميهاربإ هللا ىمس مل مكربخأ الآ »:لاق هنأ « ةي هللا لوسر نع « ( هيبأ نع « ىنهجلا سنأ نبا
 هلو . نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبس : ىسمأو حبصأ املك لوقي ناك هنأل ؟ ىفو ىذلا هليلخ

 . ©0 « نورهظت نيحو ايشعو ضرألاو تاومسلا ىف دمحلا

 نب ثيللا ىنثدح < حلاص نب هللا دبع انثدح 2 يدرألا تش ني تلطم اقدح : ىناربطلا لاقو

 نب هّللا دبع نع « ( هيبأ نع « ىنامليبلا نب نمحرلا دبع نب دمحم نع « ريشب نب ديعس نع « دعس
 .نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف ): حبصي نيح لاق نم :٠ لاق هيَ هللا لوسر نع « سابع

 )١( دمحلاف » : ت ىف « .

 . « ربح » ةدام روظنم نبال برعلا ناسلو « )١19/7١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ()

 . « ىنهجلا سنأ نع هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو » : ت یف (:) . 2« ىشعلاف » : ت ىف (۳)

 . )٤۳۹/۳( دنسملا )٥(

 . « هدانسإب ىناربطلا یورو ١ : ت یف (5)



 ( ٠ 7١ ۲۰ ) ناتيآلا : مورلا ةروس - سداسلا ءزجلا سس سس ستسللددع.م

 اهلاق نمو «هموي ىف هتاف ام كردأ « اهلامكب ةيآلا4 نورهظَت نيحو اًيشعو ضرألاو تاومّسلا ىف دمحلا هلو
 , 29 هننس ىف دواد وبأ هاورو « 200 ديج دانسإ . « هتليل ىف هتاف ام كردأ ىسمي نيح

 قلخ ىلع هتردق نم هيف نحن ام وه : (ىحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم يحلا جرخي ا: هلوقو

 ءايشألا هقلخ اهيف ركذي هنإف «٠ طمنلا اذه نم اهلك ةميركلا ةعباتتملا تايآلا هذهو . ةلباقتملا ءايشألا

 نمؤملاو « ناسنإلا نم ةفطنلاو « ةفطنلا نم ناسنإلاو« ضيبلا نم جاجدلاو جاجدلا نم ضيبلاو

 . نمؤملا نم رفاكلاو « رفاكلا نم

 بح اهنم انجرخأو اهانييحأ ةتيملا ضرألا مهل ةيآو ) هلوقك < ( اهتوم دعب ضرألا ىيحيو ) : هلوقو

 :CITE سي ] ( نويعلا نم اهيف اَنرَجَفَو باتعأو ليخت نَم تانج اهيف اتلعجو . نولكأي هنمف

 هّللا ناب كلذ . جيه جوز لك نم تبنأو تبرو ترتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإَف ةدماه ضرألا ىرتو : لاقو

 ىف نم تعب هللا نأو اهيف بر أل ةت ةعاّسلا أو . ریدق ءىش لك ىّلع هنو | 0

 تّلقأ اذإ ىح هتمحر يدي نيب ارشب حايِرلا لسري ىذا وهو ل: لاقو «ء [ ۷ - : جحلا ] 4 روُبقلا

 نور ا کک نمل جر ناك تالا رج نم ے6 داما ب اترا تيت ماس الا نم

 .4 نوجرخت كلذكو )ل: انهه لاق اذهلو؛ [ هال : فارعألا]

r ©0م اس سس 0 ت 22 ى 2  
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 9 ‹ بارت نم مدآ مكابأ قلخ هنأ هتردق لامكو هتمظع ىلع ةلادلا 4 هتايآ نمو : ىلاعت لوقي

 « ةغضم مث « ةقلع ناكف روصت مث « نيهم ءام نم مث « بارت نم مكلصأف < « 4 نورشتت رشب متنأ اذإ

 اذإف « حورلا هيف خفن مث « امحل ماظعلا كلت هللا اسك مث « ناسنإلا لكش ىلع هلكش « اماظع راص مث

 تلماكت هرمع لاط املك مث « ةكرحلاو ىوقلا فيعض اريغص همأ نطب نم جرخ مث . ريصب عيمس وه
 ‹ ميلاقألا راطقأ ىف رفاسيو « نوصحلاو نئادملا ىنبي راص نأ ىلإ لاحلا هب لآ ىتح هتاكرحو هاوق

 ءاهدو « روغو ةركف هلو « لاومألا عمجيو بسكتيو ضرألا راطقأ روديو « روحبلا نتم بكريو

 مهريسو مهردقأ نم ناحبسف . هبسحب لك ةرخآلاو ايندلا رومأ ىف عاستاو «٠ ملعو ىأرو ءركمو

SEاراك  CSىف يحيي كر  ITEحبقلاو نسحلاو  » 

 متنأ اذإ مث بارت نم مُكَقَلَح نأ هتايآ نمو : ىلاعت لاق اذهلو ؛ ةواقشلاو ةداعسلاو « رقفلاو ىنغلاو

 )١( باوصلا وهو « « فيعض دانسإ » : أ ىف .

 مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۳۹/۱۲) ريبكلا مجعملا (؟) )001/5( .



 8# ب( ۲۳ 277 ) ناتيآلا : مورلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 .4 نورشتنت رشب

 20 ريهز نب ةماسق نع « فوع انثدح : الاق« ردنغو ديعس نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 « ضرألا عيمج نم اهضبق ةضبق نم مدآ قلخ هللا نإ : ةي هللا لوسر لاق : لاق ىسوم ىبأ نع

 « بيطلاو ثيبخلاو « كلذ نيبو دوسألاو رمحألاو ضيبألا مهنم ءاج 2 ضرألا ردق ىلع مدآ ونب ءاجف

 .« كلذ نيبو « نزحلاو لهسلاو

 ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو . )هب 3 ىبارعألا فوع نع 2 قرط نم ىذمرتلاو دواد وبأ هاورو

 مكسنج نم مكل قلخ : ىأ 4 اجاوزأ مكسفنأ نم مكَل لح نأ هتايآ نمو ) : هلوقو . حيحص نسح

 لعجو ةدحاو سفت نم مكقلخ ىذّلا وه ) : ىلاعت لاق امك « 4 اهيل اونكسَتلظ « اجاوزأ مكل نكي اثانإ

 هعّلض نم مدآ نم هللا اهقلخ « ءاوح :كلذب ىنعي [ 184 : فارعألا ] 4 اهيَلِإ نكسيل اهَجَوَر اهنم

 امإ 29 [ مهريغ نم ] رخآ سنج نم مهثانإ لعجو اروكذ مهلك مدآ ىنب لعج هنأ ولو . رسيألا رصقألا
 تناك ول ةَرْفَت لصحت تناك لب « جاوزألا نيبو مهنيب فالتثالا اذه لصح امل « ناويح وأ ناج نم
 مهنيب لعجو « مهسنج نم مهجاوزأ لعج نأ مدآ ىنبب هتمحر مات نم مث . سنجلا ريغ نم جاوزألا

 وأ. اهل هتبحمل امإ ةأرملا كسمي © لجرلا نإف « ةفأرلا ىهو : ةمحرو « ةبحملا ىهو : ةدوم نهنيبو

 ‹ كلذ ريغو « امهنيب ةفلألل وأ ٠ قافنإلا ىف هيلإ ةجاتحم وأ « دلو هنم اهل نوكي نأب « اهب ةمحرل

 .4 تورقتي موق تاّيآل كلذ ىف نإ
 ِتایآل كلذ يف نإ مكناولأو مكتنسل أ فالتخاو ضرألاو تاومّسل ملا قلخ هتايآ 0

 موق تايآل كلذ يف نإ هلضف نم مكؤاغتباو راهنلاو للاب مكمانم ؛ هتايآ نمو © © نيملاعلل

0 
 ىف تاومسلا قلخ : ىأ «ضُرألاو تاَوُمّسلا َقْلَح 9 ةميظعلا هتردق تايآ نمو : ىلاعت لوقي

 ىف ضرألاو « تارايسلاو تباوثلا اهموجنو اهبكاوك ةراهزو اهمارجأ فوفشو « اهعاستاو اهعافترا

 . راجشأو ناويحو « رافقو راحبو « ةيدوأو لابج نم اهيف امو اهتفاثكو اهضافخنا

 «ىرخأ ةغل مهل رت ءالؤهو « برعلا ةغلب ءالؤهف « تاغللا : ىنعي 4 مُكتتسْلأ فالتخاَو ظ: هلوقو
 ءالؤهو « ةشبح ءالؤهو « روركت ءالؤهو « ربرب ءالؤهو « جنرفإ ءالؤه « مور ءالؤهو « جَرَك ءالؤهو
 ريغ ىلإ <« يك و « نمرأ ءالؤهو « رزخ ءالؤهو « ةبلاقص ءالؤهو < مجع ءالؤهو « دونه

 لكل يحل « مهالح ىهو مهناولأ فالتخاو « مدآ ىنب تاغل فالتخا نم هللا الإ هملعي ال امم كلذ

 «نيبجو فنأو « نابجاحو نانيع هل لك : ةعاسلا مايق ىلإ مدآ هللا قلخ ذنم  ايندلا لهأ لب - ضرألا

 . ٩ هدانسإب دمحأ مامإلا یورو » : ت یف )غ0(

 . (5900) مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۹۹۳) مقرب دواد ىبأ ننسو (5 ٠ ۰ /5) دنسملا (۲)

 . ٩ لجرلاف » : ف « ت ىف (5) . ف « ت نم ةدايز (۳)



 5 ¢ 2 نالا: ورا ةووتس ت ىسفاسلا نا ۳۱.

 وأ ةئيهلا وأ تمسلا نم ءىشب هقرافي نأ دبال لب « رخآلا مهنم دحاو هبشي سيلو . نادخو مفو

 . ىرخأللا هبشت ال ةئيهو هتاذب بولسأ مهنم هجو لك ‹ لمأتلا دنع رهظي « ايفخ وأ ناك ارهاظ « مالكلا

haرا لام ناو  eرخآلا نيبو مهنم دحاو لك نيب قراف نم دبال <  , 
 ام تايآلا نمو : ىأ 4 هلضف نم مكؤاغتباو راهنلاو ٍليَللاِب مكماتم هتايآ نمو . نيملاعلل تايآل كلذ يف نإ ط

 لالكلا باهذو « ةكرحلا نوكسو ةحارلا لصحت هيف « راهنلاو ليللا ىف مونلا ةفص نم مكل لعج

 كلذ يف نإ «مونلا دض اذهو « راهنلا ىف رافسألاو بابسألا ىف ىعسلاو راشتنالا مكل لعجو ؛ بعتلاو

 . نوعي : ىأ 4 نوعمسي موقل تايآل

 انثدح « ىليقعلا نيصحلا نب ورمع انثدح « ىسودسلا نارمع نب جاجح انثدح : ىناربطلا لاق

 كالا دبع تم ٠ ناعم نب لاك عد ی نيت روق كد“ واک نيالا هغ ب دمحم
 « ليللا نم قرأ ىنباصأ : لاق « هنع هللا ىضر « تباث نب ديز نع « (") هيبأ نع ثدحي ناورم

 ىح تنأو « نويعلا تأدهو « موجنلا تراغ مهللا : لق » : لاقف وي هللا لوسر ىلإ كلذ توكشف
 . (©9 ىنع بهذف « اهتلقف « ىليل ئدهأ (") [ و ىنيع منأ ] « مويقاي ىح ايءمويق

 دنع و لأ ا هب نع ١ ع 0 8

 اهتْوَم دعب ضرألا هب يِبحُيف ءاَم ءامّسلا نم لّزتيو اعمطو افوخ قربلا مكيري هتايآ نمو ط

 مكاعد اذإ مث هرمأب ضرألاو ءاَمّسلا موقت نأ هتايآ نمو 2 نولقعي موق تايآل كلذ يف نإ
- o a 2o0 م 

 . 4 62 نوجرخت متنأ اذإ ضرألا نم ةوعد

 رام ىأ 4 اعمطو افوخ ] قربا مكيري 9 هنأ هتمظع ىلع ةلادلا 4 هتايآ نمو :  ىلاعت لوقي
 نم هدعب ىتأي امو هضيمو دورت ةراتو < ةملثم قعاوض وأ «ةجعزم راطمأ نم هدعب ثدحي اع نوفاخت

 تناك ام دعب : ىأ 4 اهتوم دعب ضرألا هب ىيحيف ءام ءامّسلا نم لزتيو : لاق اذهلو ؛ هيلإ جاتحملا رطملا

 : جحلا 4 جيم جوز لك نم تعبْنأو تبرو ترها ءاملا اهءاج املف «٠ ءىش الو اهيف تابن ال ةدماه

 موقل تايآل كلذ ىف نإ ط : لاق اذهلو ؛ ةعاسلا مايقو داعملا ىلع ةحضاو ةّلالدو ةربع كلذ ىفو. 60

 . 4 نولقعي
 ضرألا ىَلع عت نأ ءامّسلا كسميو :  0 « هرمأب ضرألاو ءاَمّسلا موقت نأ هت ايآ نمو إل: لاق مث

 . [ ٤١ : رطاف 4 الوزت نأ ضرألاو تاَومّسلا كسمي هللا نإ : هلوقو « [ ٠١ : جحلا ] 4هنذإي لإ
 ءامسلا موقت ىذلاو . ال : لوقي نيميلا ىف دهتجا اذإ < هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع ناكو

 ضرألا تلدب ةمايقلا موي ناك اذإ مث « اهايإ هريخستو اهل هرمأب ةتباث ةمئاق ىه : ىأ« هرمأب ضرألاو

 ىناربطلا مجعمو « ف « ت نم ةدايز (۳) . « هدانسإب یناربطلا یورو » : ت ىف (۲) . ٩ حيبق ١ : | یف )١(

 نب ورمع قيرط نم ١6١( /0) لماكلا ىف ىدع نباو (7545) مقرب ةليللاو مويلا لمع ىف ىنسلا نبا هاورو« ٠١١( /5) ريبكلا مجعملا ()

 ثيدح نم دهاش هلو . « نيفورعم موق نع ىوريو «٠ ثيدحلا ملظم وهو نيصحلا نب د ورمع هب درفت ۵ : ىدع نبا لاقو « هب نيصحلا

 . (۱۷۷ /۳) نالع نبال ةينابرلا تاحوتفلا ىف امك رجح نبا ظفاحلا هنسح « سنأ

 . ت نم ةدايز )ع(



 د ا 0۳١7-0۷ نانرآلا ١ عورلا ةروتس د سداشلا رجلا

 : لاق الو مهايإ و ىلاعت هرمأب ءايحأ اهروبق نم تاومألا تجرخو « تاومدنلاو ضرألا ريغ

 هدمحب نوبيجتستف مكوعدي موی ل: ىلاعت لاق امك ,4 نوجرخت متنأ اذِإ ضرألا نم ةوعد مكاعد اذإ مث )

 oY] : ءارسإلا ] 4 اليل الإ مب نإ َنوُنظَتَو

 : لاقو«[ ١5 ۳ : تاعزانلا ] 4 ةرهاّسلاب مه اَذإَف . ةدحاو ةرجز يه اَمّنِإَف ) : ىلاعت لاقو

 .[ ها" : سي ] 4 نورضحم اَْيدَل عيمج مه اذإف ةدحاو ةحيص لإ تناك نإ ل

fo 0رور مر مج دم د هد 6  

 وهو هديعي مَ قأخلا ادبي يذلا وهو © نوتاق هل لك ضرألاو تاومسلا يف نم هلو )

 .4 69 ميكحلاز زيزعلا وهو ضرألاو تآومسلا يف ىلعألا لما هلو هيلع نوهأ
 : ىأ ¢ نوئناق هَل لک ٠ هديبعو هكلم : ىأ 4 ضْرألاو تاَوَمّسلا يف نم هلو :  ىلاعت لوقي

 . ًاهركو ًاعوط نوعشاخ نوعضاخ

 ُرَكْذُي نآرقلا )یف فرح لك 9 : اعوفرم « ديعس ىبأ نع « مثيهلا ىبأ نع ‹ جارد ثيدح ىفو

 . (9 « ةعاطلا وهف تونقلا هيف

 نبا نع ةحلط ىبأ نب ري يو ا م لوقو

 . ريو ةمركع لا اذكو . يم يلع ةادلاو « دالا نم هيلع نوما ةاعإلا: دهاجم لاقو

 ىبأ نع « ٠ جرعألا نع < داّتْرلا وبأ انربخأ « بيعش انربخأ « ناميلا وبأ انثدح : ىراخبلا لاقو

 « كلذ هل نكي ملو مدآ نبا ىنبذك : هللا لاق » : لاق للك ىبنلا نع « هنع هللا ىضر « ةريره
 نوهأب قلخلا وأ سيلو «٠ ىنأدب امك ىنديعي نل : هلوقف ىايإ هبيذكت امأف « كلذ هل نكي ملو ىنمتشو
 ملو دلي مل ىذلا « دمصلا دحألا انأو « ادلو هللا ذختا : هلوقف ىايإ همتش امأو . هتداعإ نم ىلع

 . () « دحأ ًاوفك هل نكي ملو « دلوی

 «مامه نع « رَمعم نع قازرلا دبع ثيدح نم - اضيأ  هتياورب درفنا امك ىراخبلا هجارخإب درفنا

 + ةعيول نبا نع يشوع نم ني نع هب ادرقع دفحا مامإلا اور دقو < (5) هب « ةريره ىبأ نع
 . ©0 هلثم وأ « هوحنب لكي ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « ريبج نب ميلس سنوي وبأ انثدح

 . ءاوسلا ىلع ةردقلا ىلإ ةبسنلاب امهالك : نورخآ لاقو

 .؛نم 2 : ت یف (۱)

 اذه نكلو » : ريثك نبا ظفاحلا لاق . ةرقبلا ةروس نم ١١7 : ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا مدقتو «(70 /۳) هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور (۲)
 : 6« ملعأ هللاو « هنود نم وأ « ىباحصلا مالك نم نوكي دقو ركنم ثيدحلا اذه عفرو « هيلع دمتعي ال فيعض دانسإلا

 « هدانسإب یراخبلا لاقو » : ت یف () . أ نم ةدايز (9)

 . (عة9ا/2) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . (491/0) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 )۷( دنسملا )۲/ 076٠0 .



 ( ۲۹ « 78) ناتيآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا بسسس سدد مزوب

 «ريرج نبا هيلإ لامو . . مخ نب عيبرلا لاق اذكو . نيه هيلع لك : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق

 « قلخلا ىلإ 4 هيلع نوهأ وهو :  هلوق ىف ريمضلا دوعي نأ لمتحيو : لاق « ةريثك دهاوش هيلع ركذو
 . قلخلا ىلع نوهأ وهو : ى

 سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق :« ضرألاو تاومّسلا ىف ىلعألا لتمْلا هلو ل : هلوقو

 . ١١[ : ىروشلا ] 4 ءيش هلثمك سيل : هلوقك

 . ريرج نبا اذه لثم لاقو « هريغ بر الو « وه الإ هلإ ال هنأ هلَثَم : ةداتق لاقو

 <: یر اجملا قا نمل ةنكلا هذه د ن ندعي دتا

 لا كرم نأ" بنجر اص ىلع ريغلا نكس اذإ

 ل و ا ا 915 E هيف قود

 ميظعلا هللا اهوفص ىف ىري ىلجتلا باّبرأ بولق كاذك

 ترا ءئش لک نهقوب. یش لک الخ دق لب د عئاج لو كلاذي ی زيزعلا وهو »
 . اردقو ًاعرش ) هلاوقأو هلاعفأ ىف 4 ميكحلا ») «هناطلسو

 لكملا هلو : ىلاعت هلوق ىف « ردكنملا نب دمحم نع « هنع ىورملا هريسفت ىف كلام نعو

 . هللا الإ هلإ ال : لاق .4 ىلعألا
 موس

 مكاتقزر ام يف ءاكرش نم مكناَميَأ تكلم ام نم مُكَل له مکسفنا نم التم مُكَل برض )

 عبثا لب 629 نولقعي موقل تايآلا لصقن كلذك مكسفنأ مكتفيخك مهنوفاخت ءاوس هيف متنأف

 .4 ® نيِرصاَن نم مهل امو هللا لضأ نم يدهي نمَف مّلع ريغب مهءاوهأ اومَلَظ نيا
 كلذ عم مهو ءاكرش هل نيلعاجلا « هريغ هعم نيدباعلا « هب نيكرشملل ىلاعت هللا هبرض لثم اذه

 ال كيبل : نولوقي مهتيبلت ىف اوناك امك « هل كلم« هل ديبع دادنألاو مانصألا نم هءاكرش نأ نوفرتعم

 4« مكسفنأ نم الم مكل برض ) : ,ىلاعت لاقف . كلم امو هكلمت « كل وه اكيرش الإ « كل كيرش

 هيف متنأف مکانفزر ام ىف ءاكرش نم مکنامیُا تْكَلم ام نم مُكَل له $( مكسفنأ نم هنومهفتو هنودهشت : ىأ
 ءاوسلا ىلع هيف وهو وهفءهلام ىف هل اكيرش هدبع نوكي نأ مكس لحأ يضرب ال : ىأ © ءاوس

 . لاومألا مكومساقي نأ نوفاخت : ىأ 4 مكسفنأ مكتفيخك مهنوفاخت ل

 ال هللا :كلذك © كاذأ هل سيلو < كلام :كيساقي نأ فانت ال ككولم نإ + رجم وبآ لاق

 . هل كيرش

 . « كلذ » : ت ىف (۲) . « یآ » : ت یف (۱)



 س ا0 < ورا ةروش ندا وحلا

 هلوقك اذهو. هقلخ نم دادنألا هلل نولعجت فيكف . كلذ نم فنأي مكدحأ نأ : ىنعملاو

 مه نيذلا ةكئالملا اولعج ثيح « تانبلا نم : ىأ[ 5 لحنلا ] 4 نوهَرْكَي ام هلل نولعجيو ل: ىلاعت
 وهو ادوسم ههجو لظ ىثنألاب رشب اذإ مهدحأ ناك دقو « هللا تانب اهولعجو « اثانإ نمحرلا دابع

 نوفنأي مهف « بارتلا ىف هسدي مأ نوه ىلع هكسميأ « هب رشب ام ءوس نم موقلا نم ىراوتي « ميظك
 . رفكلا ظلغأ اذهف ‹ مهسفنأل هنوضتري ال ام هيلإ اوبسنف « هللا تانب ةكئالملا اولعجو . تانبلا نم

 ةفنألا ةياغ فنأيو ءابإلا ةياغ ىبأي مهدحأو « هقلخو هديبع نم ءاكرش هل اولعج ماقملا اذه ىف اذكهو

 كلذ: نع هللا لا هيلع اقل اق ولو هيف هيواي هلام نك کیر هدبع ترکی انآ كل خم
 . اريبك اولع

 انثدح « ىلجبلا ورمع نب ليعامسإ انثدح « ىناهبصألا جرفلا نب دومحم انثدح : ىناربطلا لاق

 ىبلي ناك : لاق سابع نبا نع « 219 ريبج نب ديعس نع « تباث ىبأ نب بيبح نع « بيعش نب دامح

 لزنأف .كلم امو هكلمت « كل وه اكيرش الإ ءكل كيرش ال كيبل 27 [ كيبل ] مهللا كيبل: كرشلا لهأ
 مكتفيخك مهنوفاخت ءاوس هيف متنأف مکاتقزر ام ىف ءاكرش نم مكئاميأ تَكَلَم ام نم مک لھ: هللا

 . 04 مكسفنَأ

 كلذك :  لاق ‹ ىرحألاو ىلوألا قيرطب هتهازنو ىلاعت هتءارب ىلع لثملا اذهب هيبنتلا ناك 8

 .4 نولقعي موقل تايآلا لصقن

 « اومَلَظ نيذلا عتاب :  الهجو مهسفنأ نم ًاهّمس هريغ اودبع امنإ نيكرشملا نأ انيبم ىلاعت لاق مث

 الف : ىأ] 4 هللا لضأ نم يدهي نمف ٠> ملع ريغب دادنألا مهتدابع ىف : ىأ 4 مهءاوهأ 8 نوكرشملا : ىأ

 ذقنم هللا ةردق نم مهل سيل : ىأ  نیرصا نَم مهل امو ) < « 29 [ مهلالضإ هللا بتك اذإ مهيدهي دحأ

 . نكي مل أشي مل امو « ناك ءاش ام هنأل ؛ هنع مهل ديحم الو ءريجم الو

 كلذ هللا قلخل ليدبت ال اهيلع ساثلا رطف ىتلا هللا ترطف افينح نيدلل كهجو مقأقإ

 اونوكت الو ةالّصلا اوميقأو هو هاو هيل نيينم (©) ومعي ال سالا رثكأ نكلو ميلا نيا

 .4 69 َنوحرَف مهيد امب بزح لك اعيش اوناكو مهنيد اوفر نيذّلا نم 69 نيكرشملا نم
 ىذلا « ميهاربإ ةلم ةيفينحلا نم « كل هللا هعرش ىذلا ىلع رمتساو كهجو ددسف : ىلاعت لوقي

 قلخلا هللا رطف ىتلا « ةميلسلا كترطف مزال كلذ عم تنأو « لامكلا ةياغ كل اهلمكو « اهل هللا كاده

 هلوق دنع مدقت امك « هريغ هلا ال هنأو « هديحوتو هتفرعم ] ىلع هقلخ رطف ىلاعت هنإف « اهيلع

 تقلخ ىنإ :١ ثيدحلا ىفوء.[ 7: فارعألا] 4 ىب اوُناَق مُكَبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو : ىلاعت

 )١( ہدانسإب یناربطلا ىور » : ت یف ٩ . ) )۲ت نم ةدايز .
 )۴( ريبكلا مجعملا )17/ ١( فيعض وهو بيعش نب دامح هيفو 2 : (۲۲۳/۳) عمجملا ىف ىمئيهلا لاقو« © .

 ٠) ( أ: ت نم ةدايز



 2 تالا نزلا روج داملا هزفلأ ج يل وو

 هقلخ رطف ىلاعت هّللا نأ ثيداحألا ىف ركذنسو . « مهنيد نع نيطايشلا مهتلاتجاف « ءافّتح ىدابع

 . ( ةيسوجملا وأ ةينارصنلا وأ ةيدوهيلاك ةدسافلا نايدألا مهضعب ىلع أرط مث « مالسإلا  [ىلع

 نع سانلا اوريغتف « هللا قلخ اولدبت ال هانعم : مهضعب لاق : هللا قلخل ليدبت الط : هلوقو

 4 انمآ ناک هّلخد نمو ) : ىلاعت هلوقك « بلطلا ىنعمب اربخ نوكيف . اهيلع هللا مهرطف ىتلا مهترطف

 . حيحص نسح ىنعم اذهو « ٩۷[ : نارمع لآ]

 ىلع ةرطفلا ىف مهلك هقلخ نيب ىواس ىلاعت هنأ : هانعمو « هباب ىلع ربخ وه : نورخآ لاقو

 نبا لاق اذهلو ؛ كلذ ىف سانلا نيب توافت الو « كلذ ىلع الإ دحأ دلوي ال < ةميقتسملا ةلبجلا

 نباو ٠ كاحضلاو « ةداتقو < ةمركعو « دهاجمو < رببج نب ديعسو 3 ىعختلا ميهاربإو 0

 هللا نيدلا ىأ هللا قلخل ليدبت ال : هلوق ىف (")دیز

 لفل نرالا نيد ]1 قكيلوألا قلخ هللا نيدل : 4 هللا قلل ليدبت ال» : هلوق :ىراخبلا لاقو

 . مالسإلا :ةرطفلاو نيدلاو

0 yT 

 نمحرلا ٠ : هاوبأف ‹ ةرطفلا ىلع الإ دلوي دولوم نم ام » : يم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ابأ نأ

 مث ؟ « ءاعدج نم اهيف نوسحت له « ءاعمج ةميهب ةميهبلا جتنت امك « هناسجمي وأ هنارصتي وأ هنادوهي
 مّيقلا نيدلا كلذ هللا لحل ليد ال اَهيَلع سائلا َرَطَق ىلا هللا ترطف ل : لوقي 4 .

 .( هب « ىرهزلا نع « ىليألا ديزي نب سنوي نع ٠ بهو نب هللا دبع ثيدح نم ملسم هاورو
 «هنع هّللا ىضر « ةريره ىبأ نع « مامه نع « رمعم نع « قازرلا دبع ثيدح نم  اضيأ - هاجرخأو
 . (۷) واک ىبنلا نع

 عيِرَس نب دوسألا مهنمف « ةباحصلا نم ةعامج نع ثيداحأ تدرو دق ثيدحلا اذه ىنعم ىفو
 : دمحأ مامإلا ١ لاق . ىميمتلا

 :لاق )22١ [ ىميمتلا ] عيرس نب دوسألا نع « 219 نسحلا نع . سنوي انثدح « ليعامسإ انثدح

 . نادلولا اولتق ىتح « ذئموي سانلا لتقف « 2١ ارهظ تبصأف « هعم توزغو هلم هللا لوسر تيتأ

 لاقف . « ؟ ةيرذلا اولتق ىتح مويلا لتقلا مهزواج ماوقأ لاب ام » : لاقف كك هللا لوسر كلذ غلبف

 اولتقت ال» :لاق مث.« نيكرشملا ءانبأ مكرايخ امنإ الأ 7: لاقف؟ نيكرشملا ءانبأ مهامأ هللا لوسر اي: لجر

 اهاوبأف « اهناسل اهنع برعي ىتح <« ةرطفلا ىلع دلوت ةمسن لك » : لاقو . «ةيرذ اولتقت ال « ةيرذ
 . (« اهنارصني وأ اهنادوهي

 )١( ت نم ةدايز ٠ ت ىف (۳) . « ةيسوجملاو ةينارصنلاو » : ف « ت ىف (۲) .أ :  مهريغو ريبج نب ديعسو «© .

 )6( ت نم ةدايز ٠ 5 . ) )5هدنسب ىور مث » : ت ىف « .

 . )10۸( مقرب ملسم حيحصو )٤۷۷٥( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . (5564) مقرب ملسم حيحصو (5099) مقري ىراخبلا حيحص (۷)

 . ف نم ةدايز (۱۰) . © هدانسإب » : ت یف (9) . 2« ىورف » : ت یف (۸)

 . ٤ ارفظ » : ف « ت یف (۱۱)



 ري ب ( ۳۰_۳۲ ) تايآلا : مورلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 - ديبع نبا وهو سنوي نع « ميشه نع « بويأ نب دايز نع « ريسلا باتك ىف ىئاسنلا هاورو
 1110 ىلا لا نع

 : دمحأ مامإلا لاق «٠ ىراصنألا هللا دبع نب رباج مهنمو

 : لاق هّللا دبع نب رباج نع « نسحلا نع « سنأ نب عيبرلا نع « رفعج وبأ انثدح « مشاه انثدح

 هناسل هنع 20 ربع اذإف « هناسل هنع برعي ىتح « ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك » : ةي هللا لوسر لاق
 . (© « اروفك امإو ًاركاش امإ

 : دمحأ مامإلا لاق ‹ ىمشاهلا سابع نب هللا دبع مهنمو

 « سابع نبأ نع « °٩ ريبج نب ديعس نع « رشب وبأ انثدح « ةناوع وبأ انثدح « نافع انثدح

 نيلماع اوناك اب ملعأ هللا » :لاقف « نيكرشملا دالوأ نع لئس كي هللا لوسر نأ « امهنع هللا ىضر

 نب ديعس نع « ىركشيلا سايإ نب رفعج رشب ىبأ ثيدح نم « نيحيحصلا ىف هاجرخأ . « مهقلخ ذإ

 . (7 كلذب اعوفرم سابع نبا نع « ريبج

 ءرامع ىبأ نب رامع انأبنأ - ةملس نبا ىنعي  دامح انثدح « نافع انثدح : اضيأ دمحأ ١( لاق دقو

 نيكرشملا دالوأو « نيملسملا دالوأ عم نيملسملا دالوأ : لوقأ انأو نامز ىلع ىتأ : لاق سابع نبا نع
 هللا ١ : لاقف مهنع ١( لئس ةي هللا لوسر نأ : نالف )نع نالف ىنثدح ىتح .نيكرشملا عم

 . 20) ىلوق نع تكسمأف . ىنربخأف لجرلا تيقلف : لاق . « نيلماع اوناك اب ملعأ

 : دمحأ مامإلا 20١7 لاق , ىعشاجملا رامح نب ضايع مهنمو
 لوسر نأ رامح نب ضايع نع « فّرَطم نع « ةداتق انثدح « ماشه انثدح « ديعس نب ىبحي انثدح

 ام متلهج ام مكملعأ نأ ىنرمأ «لجو زع« ىبر نإ » : هتبطخ ىف لاقف موي تاذ بطخ هی هللا

 مهتتأ مهنإو ‹ مهلك ءافنح ىدابع تقلخ ىنإو « لالح ىدابع هتلحن لام لك « اذه ىموي ىف ىنملع
 هب لزنأ مل ام ىب اوكرشي نأ مهترمأو « مهل تللحأ ام مهيلع تمرحو « مهنيد نع مهتلضأف نيطايشلا

 لهأ نم اياقب الإ ٠ مهمجعو مهبرع « مهتقمف ضرألا لهأ ىلإ رظن «لجو زع« هللا نإ مث « اناطلس
 .ناظقيو امئان هؤرقت ءءاملا هلسغي ال اباتك كيلع تلزنأو«كب ىلتبأو كيلتبأل كتثعب امنإ : لاقو« باتكلا

 )١( هدانسإب اضيأ یورو » : ت یف ٩ .

 . (8515) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ٠١١( /۳) دنسملا (۲)
 .« برع : ف ىف ()

 . ©« تاقث هلاجر ةيقبو « فالخ هيفو ةقث وهو ىزارلا رفعج وبأ هيفو ١ : (۲۱۸/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (7” 01 /۳) دنسملا (5)

 . ٩ هدانسإب اضيأ یورو :  ت یف (0)

 . (53070) مقرب ملسم حيحصو (۱۳۸۳) مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۲۸/۱) دنسملا (1)

 . ٩ یورو ١ : ت ىف (۷)

 . « لئثس هنأ لَ هللا لوسر نع » : أ ىف (9) . ٩ نبا » : ف « ت ىف (۸)
 8 حيحصلا لاجر هلاجر » : 28/0 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۷۳ /0) دنسملا

 )١١( ت ىف : ١ «لاقو .



 a pl و دالا عزل ا

 : () لاق . ٌةربخ هوعديف ىسأر اولي اإ « براي : تلقف « اشيرق قرحأ نأ ىنرمأ هللا نإ مث

 ثعبن اشيج ثعباو . كيلع قفننسف مهيلع قفنأو « كرْغُن مهزغاو , كوجرختسا امك مهجرختسا
 طسقم ناطلس وذ : ةثالث ةنحلا لهأو » : لاق . « كاصع نم كعاطأ نمب لتاقو « هلثم ةسمخ

 . قدصتم ريقف فيفع لجرو «٠ ملسمو ىبرق ىذ لكب بلقلا قيقر ميحر لجرو . قفوم قدصتم
 . الام الو الهأ نوغتبي ال « آعّبَت مكيف مه نيذلا « هل َربز ال ىذلا فيعضلا : ةسمخ رانلا لهأو
 نع كعداخي وهو الإ ىسمي الو حبصي ال لجرو . هناخ الإ قد نإو عمط هل ىفخي ال ىذلا نئاخلاو

 ١ شاحفلا : ريظنشلاو « باذكلا وأ « ليخبلا ركذو . « كلامو كلهأ

 E زرع قرط نم اورام ولم هج عايفرللا

 ميوقلا نيدلا وه ةميلسلا ةرطفلاو ©© ةعيرشلاب كسمتلا : ىأ 4 ميلا نيدلا كلذ : لافت ةلوقو
 9 امه نوت هعا مهف 6 نادل ركأ قر 0 ذهلعلا ىل 4 َنوُملعي ال سالا رثكأ نكلو < ( خيقتسملا

 ضرألا ىف نم رثكأ عطت نإو اء ٠١7[ : فسوي ] 4 نينمؤمب تصرح ولو سالا رثكأ امو : ىلاعت
 TAT ماعنألا ] ةيآلا 6 هللا ليبس نع َكوُلضي

 هوفاخ : ىأ 4 هوقّتاو» « هيلإ نيعجار ىأ :جيرج نباو « ديز نبا لاق : « هلإنيم ) : هلوقو

 نم لب : ىأ « نيكرشملا نم م اونوكت الوإ» < ةميظعلا ةعاطلا ىهو 4 ةالصلا اوميقأو ل ١ هوبقارو

 . هاوس اهب نوديري ال « ةدابعلا هل نيصلخملا نيدحوملا
 « قاحسإ ىبأ نب سنوي انثدح « حضاو نب ىيحي انثدح« ( [ دیمح نبا انثدح 1: ريرج نبا لاق

 هذه ماوق ام : لاقف لبج نب ذاعمب « هنع هللا ىضر « رمع رم : لاق میرم ىبأ نب © ديزي نع

 ىتلا هللا ةرطف‹ ةرطفلا ىهو < صالخإلا : تايجنملا 7 [ نم ] نهو « ثالث : ذاعم لاق ؟(4)ةمألا

 . تقدص : رمع لاقف . ةمصعلا ىهو ةعاطلاو « ةلملا ىهو ةالصلاو « اهيلع سانلا رطق

 « هنع هللا ىضر « رمع نأ : ةبآلق ىبأ نع « بويأ انثدح < َةّيلع نبا انثدح « بوقعي ینثدح
 . 20) هوحن هركذف ؟ رمألا اذه ماوق ام : ذاعمل لاق

 نم اونوكت ال : ىأ 4 نوحرف مِهْيدَل امب بح لک اعيش اوُناَكو مھتید اورق َنيِذّلا نم: هلوقو
 ضعبب اورفكو ضعبب اونمآو هوريغو هولدب : ىأ « مهنيد اوقرف دق نيذلا نيكرشملا

 سوجملاو ىراصنلاو دوهيلاك ءالؤهو « مهروهظ ءارو هوكرت :ىأ '« مهنيد اوقراف » : مهضعب أرقو
 اوقرف نيذّلا نإ : ىلاعت لاق امك < مالسإلا لهآ ادع اع « ةلطابلا نايدألا ٍلهأ رئاسو 3 ناثوألا ةدبعو

 »]104: ماعنألا] 4 نولعفي اوناك امب مهئبتي مث هللا ىَلِإ مهرمأ امَنِإ ءیش ىف مهنم تسل اعيش اوناكو مهتيد

 « ءىش ىلع مهنأ معزت مهنم ةقرف لكو « ةلطاب لّلمو ءارآ ىلع مهنيب اميف اوفلتخا انلبق نايدألا لهأف

 )١( ف « ت ىف (۳) . 2« ىلع » : ت ىف (۲) . « لاقف » : ف ءات ىف :  شحافلا © .
 )5( دنسملا )١517/5( (؟58564) مقرب ملسم حيحصو« .

 . ىربطلاو « أ 2« ف نم ةدايز )١( . < ةعرشلاب كسمتملا » : ت ىف (0)

 . ت نم ةدايز (9) . « ةيآلا » : ت ىف (۸) . ٤ دیز » : أ ىف (۷)
 . (؟5/51) ىربطلا ريسفت (۱۰)



 819 يبس (۳۳-۴۷) تايآلا : مورلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ةنسلا لهأ مهو « ةدحاو الإ ١ ةلالض اهلك لحن ىلع مهنيب اميف اوفلتخا ًاضيأ (١2)ةمألا هذهو

 ةباحصلا نم لوألا ردصلا هيلع ناك امبو هيي 2) هللا لوسر ةنسو هللا باتكب نوكسمتملا . ةعامجلاو

 هيلع « لئس هنأ هكردتسم ىف مكاحلا هاور امك « هثيدحو رهدلا ميدق ىف نيملسملا ةمئأو « نيعباتلاو
 .27©2«ىباحصأو 2 [ مويلا ] هيلع انأ ام » : لاقف ٠ مهنم ةيجانلا ةقرفلا نع « 4 مالسلا

 20 < 82ه يمد هم اس 2

 مهنم قيرف اذإ ةمحر هنم مهَقاَذأ اذإ م هيل نيبينم مهبر رعد رض سائلا سم اًذِإو ©
  2oه  2 l0م هو 2

 اناطلس مهيلع انلزنأ مأ ۳9 نومّلعت فوسف اوعتمتق مهانيتا امب اورفكيل © نوكرشي مهرب
 5 r هە 0 يل نم رسل ع ع

 امب ةئّيس مهبصت نإو اهب وحرف ةمحر ساّنلا افا اذِإو 62 نوكرشي هب اوناك امب ملكتي وه

 ىف نإ ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي هللا نأ اوري مل وأ 69 َنوُطَنَقَي مه اذإ مهيديأ تمّدق

 . 4 69 نونمؤي موقل تايآل كلذ

 اذإ هنأو « هل كيرش ال هدحو هللا نوعدي رارطضالا لاح ىف مهنأ سانلا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 . هريغ هعم نودبعيو < هّللاب نوكرشي رابتخالا ةلاح ىف ١ [ىأ] « مهنم قيرف اذإ.معنلا مهيلع غبسأ

 اهنكلو «نيرخآ دنع ليلعتلا مالو مهضعي دنع ةيقاحلا مال يه.« 4 ماا امي اورنكيل {: هلوقو

 . كلذ مهل هللا ضييقتل ليلعت

 تينت ترد نوا دعوت ول ةللاو'# مهضعب لاق ,422نوملعت فوسف» : هلوقب مهدعوت مث

 . نوكيف « نك : ءىشلل لوقي ىذلا ( [ وه ] انهه دعوتملاو فيكف ءهنم
 ما{ : ناهرب الو ةجح الو ليلد الب ناثوألا ةدابع نم هوقلتخا اميف نيكرشملا ىلع ًاركنم لاق مث

 ماهفتسا اذهو ؟4 نوکر شی هب اوناک امب قطني : ىأ 4 ملكتي وهف« ةجح : ىأ (اناًطْلس مهّيلع الن

 . كلذ نم ء 50 ) [ مهل ] نكي مل : ىأ « راكنإ

 4 نوطنقي مه اذإ مهيديأ َتَمَدَق امب ٌةََيس مهبصت نإ ت نإو اهب اوحرَف ةمحر سائلا انقذ ادو : لاق مث
 رطب ةمعن هتباصأ اذإ ناسنإلا نإف ¢ هقفوو هللا ةنضع 7 الإ ءوه ثيح نم ناسنرلا ىلع راكنإ اذه

 ريغ قلع ریو ها ىف حرفا ىأء[٠ ا ل ا لاقو

 اولمعو اوربص نيذلا الإ: هّللا لاق ؛ ةيلكلاب ريخ كلذ دعب هل لصحي نأ سي أو طنَق ةدش هتباصأ اذإو

 ى امك 4 هح رل ىف تاحاصلا الغز كرا ف وارد د a 14 تاحلاعلا
 ناكف ركش ءارس هتباصأ نإ « هل ًاريخ ناك الإ ءاضق هل هللا ىضقي ال ٠ نمؤملل ابجع ١ : حيحصلا

 . ©« هلوسر ١ : ف ىف (۳) . « ةلاض » : أ ىف (۲) . « ةيآلا ١ : ت ىف )١(

 . كردتسملاو ءأ نم ةدايز (28) . ؛ لايى ١ : أ « ف ىف (4)

 . ©« نسح هدانسإ » : (57) ص فاشكلا جيرخت ىف رجح نبا ظفاحلا لاقوء ( ۱۲۹ ۰ ۱۲۸/۱) كردتسملا (0)

 .أ ‹ ف « ت نم ةدايز (9) . « نوملعي » : ت ىف (۸) . أ نم ةدايز (۷)

 . أ نم ةدايز ( ٠١



 ( ٠١ 78 ) تايآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۳۱۸

 , ۳« هل ًاريخ ناكف ربص 0( ءارض هتباصأ نإو « هل ًاريخ

 كلذل لعافلا فرصتملا وه : ىأ ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسيي هلا نأ اوري مل وأ : ىلاعت هلوقو

 . 4 نونمؤي موف تال كلذ ىف ١ « نيرخآ ىلع قيضيو وول د ‹ هلدعو هتمكحب

 هّللا هجو ( ی نيذلل ريخ كلذ ليبسلا نباو نيكسملاو هنح ئبرقلا اذ تآف »
 و olo MAA هم هل

 امو هّللا دنع وبري الف ساّنلا لاوُمَأ يف وبري ابر نم متيتآ امو © فضل ا

 يرش ه ر ي
 م مكقزر مت مكقلخ يذلا هللا © نوُفعضُملا مه كو هللا هجو نوديرت ةا نم متيتآ ٠

 رر لا ر نر ه مام م. 0ه 1ى2 م كر

 مع ئلاعتو هناحْبس ءيش نم مُكلَذ نم لعقي نم مُكئاکرش نم له مكييحي مت مكتيمي
 .4 © نوکر شی

 ال ىذلا : وهو  نيكسملاو «  ةلصلاو ربلا نم : ىأ 4 هّقَح ئَبرَقْلا یذ ءاطعإب ًارمآ ىلاعت لوقي
 امو ةقفن ىلإ جاتحملا رفاسملا وهو 4 ليبّسسلا نباو < هتيافكب موقي ال ءىش هل وأ « هيلع قفني هل ءىش
 ل ىلا ل ىأ 4 هللا هجو نوديري نيل ريخ كلذ < هرفس ىف هيل ! جاتحي

 ١ ةرخآلا ىفو ايندلا ىف : ىل 4 نوحلفملا مه كتلوأو ) 2 ىوصقلا

 نأ ديري ةيطع ىطعأ نم : ىأ 4 هللا دنع وبر الف ساّنلا لاَوُمَأ ىف وبري ابر نم متیتآ امو ا: لاق مث
 « دهاجمو « سابع نبا هرسف اذهب  هّللا دنع هل باوث ال اذهف . مهل ىدهأ امم رثكأ هيلع سانلا دري
 ال ناك نإوب 659 عاب عدلا اهوا ىبعشلاو « بعك نب دمحمو « ةمركعو « ةداتقو «٠ كاحضلاو
 ننمت الو: هلوقب لدتساو « كاحضلا هلاق ءةصاخ ةَ هللا لوسر هنع ىهن دق هنأ الإ ۰ ( هيف باوث

 . هنم رثكأ ديرت ءاطعلا طعت ال : ىأ [ ١ : رثدملا ] 4 رثكتست

 وهو « هب سأب ال ابرو ؟ عيبلا ابر : ىنعي ‹ 7 حصي ال ابرف « ناءابر ابرلا : سابع نبا لاقو
 الق سائلا لام ىف وبر ابر نم متيتآ امو :  ةيآلا هذه الت مث . اهفاعضأو ١ اهلضف ديري لجرلا ةيده

 . هللا دنع وبري

 مه كيلوأف هللا هجو نوديرت ةاكز نم متينآ امو» : لاق اذهلو ؛ ةاكزلا ىف هللا دنع باوثلا امنإو
 امو » : حيحصلا ىف ( [ ءاج ] امك «ءازجلاو باوثلا مهل هللا فعاضي نيذلا : ىأ 4« نوفعضملا

TTدق  
 تور

 . © « دحأ نم مظعأ ةرمتلا ريصت ىتح « هليصق ذ وأ هولف

 )١( ءارضلا » : ت ىف 6

 . هنع هللا ىضر ىمورلا بيهص ثيدح نم (۲۹۹۹) مقرب ملسم حيحص (۲)

 .« هب : ت یف (0) 00 . « هريغو سابع نبا هرسف » : ت یف (5) . « ىرخألا » : ف « ت ىف ()
 . أ نم ةدايز (۸) . « اهلضفأ » : أ ىف (0 . « حلصي ال» : أ ىف (0)

 . )١5٠١( مقرب ىراخبلا حيحص (4)



 و 0€ 10 7) ناعيألا "© مورلا ةروص نماسلا وألا

 همأ نطب نم ناسنإلا جرخي « 2١0 قزارلا قلاخلا وه : ىأ 4 مكقزر مث مكقلخ ىذا هللا :  هلوقو

 : محا مامإلا فز لاق امك بساكملاو كالمألاو لاملاو

 يم ل ا ب ا

 Se ا

 . ةمايقلا موي : ىأ 4 مكييحي مث ظ « ةايحلا هذه دعب : ىا مكتيمي مث : هلوقو

 نم مكلذ نم لعفي نمط « هللا نود نم مهنودبعت نيذلا : ىأ (مكئاكرش نم له» : هلوقو

 قلخلاب لقتسملا وه ىلاعتو هناحبس هللا لب < « كلذ نم ءىش لعف ىلع مهنم دحأ ردقيال : ىأ 4 ءيش

 هناحبس » : هلك اذه لعب لاق اذهلو ۽ ةمايقلا موي قئالخلا ثعبي مث ¢ ةتامإلاو ءايحإلاو ؛«قزرلاو

 وأ ريظن وأ كيرش هل نوكي نأ نع ٌرعو لجو مظاعتو هزنتو سدقتو ىلاعت : ىأ 4 نوک رشي مَع ٰیلاعتو
 ًاوفك هل نكي ملو « دلوي ملو دلي مل ىذلا « دمصلا درفلا دحألا وه لب « دلاو وأ دلو وأ « واسم

 . دحأ

TT سک 

a 
 « ىفآيقلا : انهه ربلاب دارملا : مهريغو « ىّدَسلاو « كاحضلاو « ةمركعو « سابع نبا لاق

 ناك ام « ىرقلاو راصمألا : رحبلا:ةمركعو سابع نبا نع ةياور ىفو « ىرقلاو راصمألا : رحبلابو

 . رهن بناج ىلع اهنم

 . فورعملا رحبلا : رحبلابو « فورعملا ربلا وه ربلاب دارملا لب : نورخآ لاقو

 رحبلا نعو « طحقلا هبقعي ربلا نع رطملا عاطقنا : ىنعي 4 داسفلا رهظ » : عیفر نب ۵ ديز لاقو

 . متاح ىبأ نبا هاور . هباود () ىمعت

 ‹ جرعألا سيق نب ديمح نع « نايفس نع « ىرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح : لاقو

 ذخأ : رحبلا ()داسفو « مدآ نبا لتق : ربلا داسف : لاق « «رْحْبلاو را يف داسَقْلا رِهَظط : دهاجم نع

 . ابصغ ةنيفسلا

 . هرئازج : رحبلابو « ىرقلاو نئادملا نم هيف ام: ربلاب دارملا : ىناسارخلا ءاطع لاقو

 . « یور امک » : ت ىف (۲) . © قازرلا » : ! ىف )١(

 . )۳//٤1۹( دنسملا (۳)

 . « یفو » : ف « ت یف (0) . 2« ىنعي ١ : ف « ت یف (0) .6 ديزي » : أ ىف (6)



 ( 232233 00: مورلا ةرؤسع نالا نا ت او

 لوسر نأ : ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم هركذ ام هديؤيو « رثكألا هيلعو « رهظأ لوألا لوقلاو

 قلوبا ديب هرجيملا كر كليا كلي علاج كلا

 () ىف صقنلا ناب : ىأ 4 سالا يديأ تبسك امب رحبلاو َربْلا يف داَسَمْلا رهَظ :٠ ىلاعت هلوق ىنعمو

 . ىصاعملا ببسب عورزلاو رامثلا

 ءامسلاو ضرألا حالص نأل ؛ ضرألا يف دسفأ دقف ضرألا ىف هللا ىصع نم : ةيلاعلا وبأ لاقو

 نأ نم اهلهأ ىلإ بحأ ضرألا ىف ماقي دحل : دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛ ةعاطلاب

 وأ « مهرثكأ وأ - سانلا فكنا « تميقأ اذإ دودحلا نأ اذه ىف ببسلاو . ٠١ « احابص نيعبرأ اورطمي

 ءامسلا نم تاكربلا )7 قاحم ىف اببس ناك ىصاعملا تبكترا اذإو «٠ تامرحملا ىطاعت نع  مهنم ريثك

 ةعيرشلا هذهب مكحف نامزلا رخآ ىف « مالسلا هيلع «24) [ ميرم نبا ] ىسيع لزن اذإ اذهلو ؛ ضرألاو

 الإ لبقي الف - اهكرت وهو « ةيزجلا عضوو بيلصلا رسكو ريزنخلا لتق نم .« تقولا كلذ ىف ةرهطملا

 : ضرألل ليق < جوجأمو جوجايز هعابتأو لاجدلا هنامز ىف هللا كلهأ اذإف «فيسلا وأ مالسإلا

 ةعامجلا ةحقّللا نبل ىفكيو « اهفحقب نولظتسيو « سانلا نم ماّئفلا ةنامرلا نم لكأيف . كتاكرب ىجرخأ

 ؛ريخلاو تاكربلا ترثك لدعلا ميقأ املكف « ةي هللا لوسر ةعيرش ذيفنت ةكربب الإ كاذ امو . سانلا نم

 رجشلاو « دالبلاو دابعلا هنم حيرتست تام اذإ رجافلا نإ » : 9 حيحصلا ىف تبث («0) [ اذهلو ]

 . © « باودلاو

 مذحق ىبأ نع « فوع انثدح : الاق نيسحلاو دمحم انثدح : لبنح نب دمحأ مامإلا لاق اذهلو

 هيلع « ىونلا لاثمأ رب نم ىنعي « بح اهيف ةرص - دايز نبا : وأ دايز نامز ىف لجر دجو : لاق
 . «9لدعلاب هيف لمعي ناك نامز ىف تبن اذه : بوتكم

 eS دازملا نأ ١ ملط نيددير نع قلاع ووو

 سفنألاو لاومألا صقنب مهيلتبي : : , یآ ا هيلا

 عا ماع ا ذه“ ٠ هو

 ناک مک نمای لق بی اقا دک یک او أل فاس ١ لات لق مر ۹

 . ٩ نم » : ت یف (۱)

 . دواد ىبأ ناس ىف ىل عقي ملو « ةريره ىبأ ثيدح نم ۷١( /۸) نتسلا ىف ىئاسنلاو . (357/7) دنسملا ىف دمحأ هاور (۲)

 . أ نم ةدايز (5) .أ ٠ ف ‹« ت نم ةدايز (6) . « لوصح » :أءاف ءات ىف (9)

 « نيحيحصلا » : أ ء ت ىف )١(

 . (5015) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . ٩ هنأ یورو » : ت یف (۸)

 . (۲۹۲/۲) دنسملا (4)



 ل. ( 80 57) تايآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 م يم

E o2ت  

 واو او دا يرن ه9 دوه شاف ملام لم تو ف هي رق ی

 . 4 © نيرفاكلا بحي ال هّنِإ هلضف نم تاحلاّصلا

 كهجو مقأف : تارا ىلإ ةرداجلاو + هتفاط ىف ةياعتنالا ىلإ ةردابملاب داع ارمآ ىلاغت لوقي
 راهو ٠ هل دار الف هنوك دارأ اذإ «ةمايقلا موي : ىأ هللا نم هَل دم ال موي ىتأي نأ لبق نم ميلا نيدلل

 نمو هرقک هيلَعف رفَك نم ل: لاق اذهلو؛ ريعسلا ىف قيرفو ةنجلا ىف قيرفف « نوقرفتي ىأ نوعي
 ةازاجم مهيزاجي : ىأ 4 هلضف نم تاَحلاصلا اولمعو اونمآ َنيِذّلا ىزجيل . نودهمي مهسفنألف احلاص لمع

 . « نيرفاكلا بحي ال هّنِإ هللا ءاشي ام ىلإ . فعض ةئامعبس ىلإ « اهلاثمأ رشعب ةنسحلا : لضفلا

 0 . روجي ال ىذلا . مهيف لداعلا وه اذه عمو

 هرمأب كلفلا يرجتلو هتمحر نم مكقيذيل ديلو تارشبم حايِرلا لسري نأ هتايآ نمو »
I0الل ا اه  

 مهوءاجف مهموق ىلإ السر كلبق نم اتلسرأ دقلو © نوركشت مُكّلعَلو هلضف نم اوغتبتلو
 . 4 69 نينمؤملا رصن انيلع اقح ناكو اومرجأ نيذّلا نم اتمقتناف تانيبلاب

 )١( ثيغلا ءىجمب « هتمحر ىدي نيب تارشبم حايرلا هلاسرإ ىف < ل ركذي

 « دالبلاو دابعلا هب ىيحيف هلزني ىذلا رطملا : ىأ 4هتمحر نم مكقيذيلو : لاق اذهلو ؛ اهبيقع

 تاراجتلا ىف : ىأ 4«هلّضَف نم اوغتبتلو » « حيرلاب اهريس امنإو « رحبلا ىف 0 كلفلا ىرجتلو ١)
 ىلع هللا نوركشت : ىأ (نوركشت مكلعلو ل ءرطق ىلإ رطقو « ميلقإ ىلإ ميلقإ نم ريسلاو « شياعملاو
 . ىصحت الو دعت ال ىتلا « ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا نم مكيلع هب معنأ ام

 هذه ¢ اومرجأ نيِذّلا نم انمقتناف تاتيبلاب مهوءاجف مهموق ىلإ السر كلبق نم انلسرأ دقلو ١ : لاق مث
 هموق نم ريثك هبذك نإو هنأب « (1) هيلع همالسو هللا تاولص « دمحم هلوسرو هدبعل هللا نم ةيلست

 هللا نكلو « تاحضاولا لئالدلا نم هب مهممأ اوؤاج ام عم نومدقتملا لئسرلا "عبدك ففف ع سانلا نو

 قح وه« 4 نينمؤملا رصت انيلع اقح ناكو ل« مهب نينمؤملا ىجنأو « مهفلاخو مهبذك نمم مقتنا
 :ماعنألا] 4 ةمحّرلا هسقن ىلع مكبر بتك : ىلاعت هلوقك الضفتو امركت « ةميركلا هسفن ىلع هبجوأ

[o٤ 

 نع« ثيل نع « نيعأ نب ىسوم انثدح « ليفن نبا انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا ۳ لاق

 ام » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق ءادردلا ىبأ نع « ءادردلا مأ نع « ( بّشوَح نب رهش

 )١( هلك » : ت ىف (0) . « ثيغلاو رطملا ءىجمب » : ف « ت ىف « .

 )۳( ت یف : ١ یورو ٩ . ) )4هداتسإب » : ت یف ٩ .



 ( 5١ 58 ) تايآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا م٣

 مث . )2 ةمايقلا موي منهج ران هنع دري نأ هللا ىلع اقح ناك الإ ¢ هيخأ ضرع نع در ملسم ئرما نم

 . 20 4 نينمؤملا رصن انيلع اًقَح ناكو ل : ةيآلا هذه الت

 ىرتف افسك هلعجیو ءاشي فيك ءامسلا يف طس اباحس ريف حالا لسْري يذلا لال

 اوناك نو 6 تورشبتسي مه اذإ هدابع نم ءاَشَي نم هب باص اذا لالخ نم جري قولا

 ضرألا ييبحي فيك هللا تمحر راثآ ىلإ رظناق © نيسلبم لبق نم مِهيلع لزتي نأ لبق نم
 30 جد ی ا

 هوأرف احير اتلسرأ نكلو ع9 ريدق يش لك ىلع وهو ئتومْلا ييحمل كلذ نإ اهتم دعب
9 2-6 

 .4 9 نورفكي هدعب نم اولا ارقصم

 ريثتف حايرلا لسري ىذأأ ُهَّللا» : لاقف 29 ءاملا اهنم لزني 257 ىتلا باحسلا قلخي فيك ىلاعت نيبي
 ءامّسلا ىف هطسبيف ل < لجو رع نا ااغ وأ هح و ريغ كو ام, ىلع لا نما او اباحسم

 نيعلا ىأر ىف ىرتف ةباحس عئشني ءاريثك ليلقلا نم لعجيو « هیمنیو هرثكيف هذمي : ىأ « ءاشي فيك

 + رام واع اا ريعتلا رخت نم تالا ياي ةراتوقفآلا اجرا الع تح او 4 ٠ سرلا لكم

 ,تّيم دبل هانقس ًالقث اباحس تلق ذإ نح هَمْحَر ید نیب ارش حایرلا لسْرُي ىذلا وهو ل ىلاعت لاق امك

 : فارعألا ] 4 َنوركَذَت مُكَلعَل تولا جرخن كلذك َتاَرَمَّلا لك نم هب اَنجَرْحَأَف ءامْلا هب الن

 هلعجيو ءاشي فيك ءاَمّسلا ىف هُطسْبََف اباحس ريغ حايَرلا لسري ىذا ُهّللاط :انهه لاق كلذكو ۷

 اسك
 . اعطق ىنعي : ةداتقو « قارولا رطمو « ءالعلا نب ورمع وبأو « دهاجم لاق

 . كاحضلا هلاق « امكارتم : هريغ لاقو

E E,يدرالا نم ارق اليك .. 

 كلذ نيب نم جرخي - رطقلا وهو  رطملا ىرتف : ,ىأ (هلالخ نم جرخي قدولا ىرتف 9 : هلوقو
 هلوزنب نوحرفي هيلإ مهتجاحل : ىأ «نورشبتسي مه اذإ هدابع نم ءاشي نم هب باص اَذِإَفِل « باحسلا

 . مهيلإ هلوصوو مهيلع

 موقلا ءالؤه نأ : مالكلا ىنعم « 4 نيسلبمل هلبق نم مهَيَلَع لري نأ لبق نم اوناك نإو» : هلوقو

 ىلع مهءاج « مهءاج املف « كلذ لبق مهيلإ رطملا لوزن نم نيلزأ نيطنق اوناك رطملا اذه مهباصأ نيذلا

 . اميظع اعقوم مهنم عقوف « ةقاف

 وه : ريرج نبا لاقف « نيسلبمل هلبق نم مهيَلع لرتي نأ لبق نمط : هلوق ىف ةاحنلا فلتخا دقو
 نع امهالك ريرج قيرط نم (۱۰۲) مقرب ةميمنلاو ةبيغلا ىف ايندلا ىبأ نباو «٠ ليعامسإ قيرط نم (554/5) دنسملا ىف دمحأ هاورو )١(

 . ةيآلا ركذي ملو هب  ميلس ىبأ نبا وهو ثيل
 . ارطملا » : ت ىف (۳) . « ىذلا » : أ ىف (۲)



 ج ا 1 سك ( ٥١ - 58) تايآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 .ةيبرعلا لهأ ضعب نع هاكحو . ديكأت

 .(نيسلبمل طلازنإلا : ىأ 4 هلبَق نَم ظ ءرطملا مهيلع لزني نأ لبق نم 2١ [ اوناك نإو 1: نورخآ لاقو

 لبق هيلإ نيجاتحم اوناك مهنأ : مالكلا ىنعم نوكيو « سيسأتلا ةلالد نم كلذ نوكي نأ لمتحيو

 تضمف « رخأتف هنابإ ىف هوبقرتف « تقو دعب اتقو هلوزن مهدنع تاف دق  اضيأ - هلبق نمو « هلوزن

 ةدماه ة ةرعشقم مهضرأ تناك ام دعبف 2 اا EGS 5 « رخأتف هوبقرتف ةدم

 هللا تمحر راثآ ىلإ رظناف ): لاق اذهلو ؛ جيهب جوز لك نم تتبنأو ٠ تبرو تزتها دقو تحبصأ

 . « اهتوم دعب ضرألا ىبحي فيك < رطملا :

 «ىتوملا يبحمل كلذ نإ : لاقف ٠ اهقزمتو اهقرفتو اهتوم دعب داسجألا ءايحإ ىلع كلذب هبن مث
 .4 ريدق ىش لك ىلع هنإ a ٠ ءايحإ ىلع رداقل نإ :ىأ

 انلسرَأ نكلو ل: لوقي « 4 نوُرفْكي هدعب نم اوَُظَل ًارفصم هوأرق احير اَنْلسِرَأ كلو :  ىلاعت لاق مث
 دق : ىأ « ارفصم هوأرف ‹ هقوس ىلع ىوتساو بشو تبنو « هوعرز ىذلا عرزلا ىلع ةسباي« 0 احیر

LS CB lS aSرك ل  

 هانلعجل ءاشن ول . نوعرازلا نحن مأ هنوعرزت متنأأ . نوثرحت ام متيأرفأ ) : لاق يك يتلا نب " !مهيلإ]

 NESE ةعقاولا ] 4 نومورحم نحت لب . قومرعمل اإ نوهّكَفَت متلظف اماطح

 ىلعي نع « © ميشه انثدح « عابطلا نب ىسيع نب دمحم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق
 ةعبرأو « ةمحر اهنم ةعبرأ « ةينامث حايرلا : لاق « ورمع نب هللا دبع نع « «؛ هيبأ نع « ءاطع نبا

 « رصرصلاو ميقعلاف باذعلا امأو . تايراذلاو تالسرملاو تارشبملاو تارشانلاف ةمحرلا امأف « باذع

 ةمحرلا ةكرحب هكرح ىلاعتو هناحبس ءاش اذإف ] رحبلا ىف امهو « فصاقلاو فصاعلاو « ربلا ىف امهو

 ركذلا حقلي امك « ءاملا هلمحب هحقلت باحسلل احقالو « هتمحر ىدي نيب ىرشبو ةمحرو ءاخر هلعجف
 ىلع ةمقن هلعجو « ًاميلأ ًاباذع هعدوأو « ًاميقع هلعجف باذعلا ةكرحب هكرح ءاش نإو « لمحلاب ىثنألا

 ابص : اهباهم ىف ةفلتخم حايرلاو « هيلع رمي امل ًادسفمو ًايتاعو ًارصرص هلعجيف « هدابع نم ءاشي نم
 تابنلا ىذغت ةبطر ةنيل حيرف « فالتخا مظعأ اهريثأتو اهتعفنم ىفو « لامشو« بونجو « روبدو

 هنهوت ىرخأو« هبلصتو هريست ىرخأو« هبطعتو هكلهت ىرخأو. هففجت ىرخأو « ناويحلا نادبأو
 و

 هللا دبع انثدح « ىمع انثدح « بهو نبا ىخأ نبا هللا دّيبع (وبآ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نع « ىفدصلا لاله نب ىسيع نع « جارد نع « ناميلس نب هّللا دبع ىنثدح « ( شايع نبا
 املف  ةيناثلا ضرألا ىنعي - ةيناثلا نم ةرخسم حيرلا » : ايب هللا لوسر لاق : لاق ورمع نب هّللا دبع
 لسرأ « براي : لاقف « ًاداع كلهت احير مهيلع لسري نأ حيرلا نزاخ رمأ « اداع كلهي نأ هللا دارأ

 ‹« اهيلع امو ضرألا أفكت ًاذإ « ال : ىلاعتو كرابت رابجلا هل لاق . روثلا رخنم ردق حيرلا نم مهيلع

 . ٩ مشاه » : | ىف (۳) . أ نم ةدايز () .أ نم ةدايز )١(

 )٤( هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف ٩ . ) )6ت نم ةدايز .

 )3( نبا » : | ىف ٩ . ) )۷سابع » : | ىف 6.



Y€ ناتيآلا : مورلا ة ةروس سداسلا ءزج ا ) o « oY ( 

 هتلعج الإ هيلع ت تنأ ءيش نم رذت امه: هباتك ىف هّللا لاق ىتلا ىهف « ؟ متاخ ردقب مهيلع لسرأ نكلو

 لاا ةع مالك نما رهظألاو .ركنم هعفرو « بيرغ ثيدح اذه .[ 57 : تايارذلا ] ٠ 4 ميمرلاك
 . هنع هللا ىضر « ورمع نبا

 داهب تنأ امو 6© نيربدم اولو اَذإ ءاعدلا ّمّصلا عمت الو ئتوملا عمست ال كإف ل

 .4 ى9 نولسم مُهَف اتتاياب نمؤي نم الإ عمست نإ مهتلالض نع يمعلا

 كمالك <” غلبت الو « اهثادجأ ىف تاومألا عمست نأ كتردق ىف سيل كنأ امك : ىلاعت لوقي
 «قحلا نع نايمعلا ةياده ىلع ردقت ال كلذك « كنع نوربدم كلذ عم مهو « نوعمسي ال نيذلا مصلا

 « ءاش اذإ ءايحألا تاوصأ تاومألا عمسي هتردقب هنإف « ىلاعت هّللا ىلإ كلذ لب « مهتلالض نع مهدرو
 نمؤي نم الإ عمست نإ) : لاق اذهلو ؛ هاوس دحأل كلذ سيلو « ءاشي نم لضيو « ءاشي نم ىدهيو

 قحلا 2) نوعمتسي نيذلا مه كئلوأف  نوعيطم نوبيجتسم نوعضاخ : ىأ «نوملسُم مهف انتایآب
 نوعمسي نيِذّلا بيجتسي امّنِإ) : ىلاعت لاق امك « نيرفاكلا لَم لوألاو « نينمؤملا لاح اذهو « هنوعبتيو
 . [ "5 :ماعنألا ] 4 نوعجري هيَ مث هللا مهثعبي ئتوملاو

 ىلع .4 ىَتْوَمْلا عمست ال كَّنِإ ظ : ةيآلا هذهب « اهنع هللا ىضر « ةشئاع نينمؤملا مأ تلدتسا دقو
 ةثالث دعب « 9 ردب بيلق ىف اوقلأ نيذلا ىلتقلا كك ىبنلا ةبطاخم هتياور ىف رمع نب هللا دبع ميهوت
 دق موق نم بطاخت ام « هللا لوسر اي : رمع هل لاق ىتح « مهل هعيرقتو مهايإ هتبتاعمو « مايأ
 هتلوأتو . « نوبيجي ال نكلو « مهنم لوقأ امل عمسأب متنأ ام « هديب ىسفن ىذلاو » : لاقف ؟اوفيج
 . © « قح مهل لوقأ تنك ام نأ نوملعيل نآلا مهنإ ١ : لاق هنأ ىلع ةشئاع

 . ةمقنو ًاخيبوتو ًاعيرقت هتلاقم اوعمس ىتح هل هللا مهايحأ : ةداتق لاقو

 )١( ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت ىتأيس : ٤١ تايراذلا ةروس نم .

 . ٩ نوعمسي » : ت یف (۳) . « غلبي الو ١ : ت ىف (0)

 « ردب بيلق « بيلقلا ىف اوقلأ نيذلا ىلتقلا بطاح ةَ ىبنلا نأ هتياور ىف » : | « ت ىف (4)
 نبا نع ىراخبلا جرخأ » : (151) ص « ةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا ام داريإل ةباجإلا  هباتك ىف هللا همحر ىشكرزلا مامإلا لاق )١(

 « « لوقأ ام نوعمسي نآلا مهنإ ٠ : لاق مث « « اح مكبر دعو ام مئدجو له » : لاقف ردب بيلق ىلع اي ىبنلا فقو : لاق رمع
 مل ةشئاعو » : ضورلا ىف ىليهسلا لاق . « قح مهل لوقأ تنك ام نأ نآلا نوملعيل مهنإ » : ةي ىبنلا لاق امنإ : تلاقف ةشئاعل ركذف
 متنأ ام » : لاقف ؟ اوفيجأ وأ اوفيج دق ًاموق بطاختأ « هللا لوسر اي :هل اولاق دقو « يي هظفلل ظفحأ رضح نمم اهريغو ءرضحت
 حورلا نإ : انلق اذإ« مهسوؤر ناذآب امإ « نيعماس اونوكي نأ زاج « نيملاع لاح لا كلت ىف اونوكي نأ زاج اذإو ٠ « مهنم لوقأ امل عمسأب
 ISL ال ل ل لا .ةلأسملا دنع هضعب ىلإ وأ دسجلا ىلإ داعت
 نم عمسمب تنأ امو 3: ىلاعت هلوقب تجتحا ةشئاع نأ ىور دقو : لاق . هضعب ىلإ وأ دسجلا ىلإ عوجر ريغ نم حورلا ىلإ لاؤسلا
 ا ل Se ىأ 4 ّىمعلا ىدهت وأ مصلا عمت تنآَفأ ) : هلوقك ةيآلا هذهو « روبقلا ىف
 الف « ءاش اذإ ةقيقحلا ىلع مهعمسي ىذلا وه هللاف « مصلابو تاومألاب هيبشتلا ةهج ىلع اًمصو اتاومأ رافكلا لعجو « تنأ ال بولقلا
 عمسملا وه نوكي نأ هيبن نع ىفن امنإ هنأ : ىناثلا « ناميإلا ىلإ رافكلا ءاعد ىف تلزن امنإ اهنأ : امهدحأ : نيهجول ةيآلا ىف اهل قلعت

 . « وه الإ ءاش اذإ مهعمسيال هنإف <« هللا قدصو ؛مهل



 Yo يمرر سس ) or ¢ oY ) ناتيآلا ٤ مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 نم « ةريثك هوجو نم اهتحص ىلع دهاوشلا نم اهل ال « رمع نبا ةياور ءاملعلا دنع حيحصلاو

 ربقب رمي دحأ نم ام :١ ًاعوفرم سابع نبا نع « 2١ [ هل ] ًاححصم ربلا دبع نبا هاور ام كلذ رهشأ
 ١(. «مالسلا هيلع دري ىتح « هحور هيلع هّللا در الإ« هيلع ملسيف « ايندلا ىف هفرعي ناك« ملسملا هيخأ

 الب ىبنلا عرش دقو « هنع اوفرصنا اذإ . هل نيعيشملا لاعن عرق عمسي تيملا نأ ةي هنع تبثو]

 مكيلع مالسلا : ملسملا لوقيف هنوبطاخي نم مالس مهيلع اوملسي نأ روبقلا لهأ ىلع اوملس اذإ هتمأل

 مودعملا باطخ ةلزنمب اوناكل باطخلا اذه الولو « لقعيو عمسي نمل باطخ اذهو « نينمؤم موق راد
 هل ىحلا ةرايزب فرعي تيملا نأب مهنع راثآلا ترتاوت دقو« اذه ىلع نوعمجم فلسلاو «دامجلاو

 هللا لوسر لاق : تلاق « اهنع هللا ىضر « ةشئاع نع روبقلا باتك ىف ايندلا ىبأ نبا ىورف «رشبتسیو

 . « موقي ىتح هيلع درو هب سنأتسا الإ « هدنع سلجيو هيخأ ربق روزي لجر نم ام » : وی

 هيلع در « هيلع ملسف هفرعي ربقب لجر رم اذإ : لاق « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع یورو

 . مالسلا

 ىف ىردحجلا امصاع تيأر : لاق ىرَدحَجلا مصاع لآ نم لجر نع هدانسإب ايندلا ىبأ نبا یورو
 - انأ : لاق ؟ تنأ نيأف : تلق « ىلب : لاق ؟ تم دق سيلأ : تلقف « نيتنسب هتوم دعب ىمانم

 نب ركب ىلإ اهتحيبصو ةعمج ةليل لك عمتجن ىباحصأ نم رفنو انأ « ةنجلا ضاير نم ةضور ىف - هللاو
 تيلب دق ! تاهيه : لاق ؟ مكحاورأ مأ مكماسجأ : تلق : لاق . مكرابخأ ىقلتنف « ىنزملا هللا دبع

 ةيشع اهب ملعن : لاق ؟ مكايإ انترايزب نوملعت لهف : تلق : لاق « حاورألا ىقالتت امنإو ‹ ماسجألا

 ؟اهلك مايألا نود كلذ فيكف : تلق : لاق « سمشلا عولط ىلإ تبسلا مويو هلك ةعمجلا مويو ةعمجلا

 . هتمظعو ةعمجلا موي لضفل : لاق

 عم ودغأ تنك : لاق باصقلا نسح انث « دمحم نب ركب انث « نيسحلا نب دمحم انثدحو : لاق

 وعدنو « مهيلع ملسنف روبقلا ىلع فقنف « نابجلا لهأ ىتأن ىتح تبس ةادغ لك ىف عساو نب دمحم

 نوملعي ىتوملا نأ ىنغلب : لاق ؟ نينثالا موي مويلا اذه تريص ول : موي تاذ تلقف « فرصنن مث مهل

 انث : لاق نابأ نب زيزعلا دبع انث « دمحم انث : لاق . اهدعب ًامويو اهلبق آمويو ةعمجلا موي مهراوزب

 ملع سمشلا عولط لبق تبسلا موي ًاربق راز نم : لاق هنأ كاحضلا نع ىنغلب : لاق ىروثلا نايفس

 . ةعمجلا موي ناكمل : لاق ؟ كلذ فيكو : هل ليقف « هترايزب تيملا

 اذإف « ودغي فّرَطم ناك : لوقي حاّيَتلا ىبأ نع« ناميلس نب رفعج انث « شادخ نب دلاخ انثدح
 ىتح ةليل لبقأف « ةطوغب لزني ناك هنأ انغلب : لوقي حايتلا ابأ تعمسو : لاق . جلدأ ةعمجلا موي ناك

 :اولاقف « هربق ىلع ًاسلاج ربق بحاص لك روبقلا لهأ ىأرف « هسرف ىلع وهو موقي رباقملا دنع ناك اذإ
 . ريطلا هيف لوقي ام ملعنو « معن : اولاق ؟ ةعمجلا موي مكدنع نولصيو ةعمجلا ىتأي فرطم اذه

 «رکب ىبأ نب ىيحي انث ‹ نسحلا نب دمحم ىنثدح ؛ مكيلع مالس: نولوقي :لاق ؟ نولوقي امو : تلق

 :هظفلو . ًاعوفرم« سابع نبا نع« ريمع نب ديبع نع« ءاطع نع« ىعازوألا نع« ريكب نب رشب قيرط نم ربلا دبع نبال راكذتسالا ()

 . « مالسلا هيلع درو هفرع الإ هيلع ملسف ايندلا ىف هفرعي ناك نمؤملا هيخأ ربقب رم دحأ نم ام »



 oY « oY) ) ناتيآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا ا

 تنكف « ًاديدش ًاعزج هيلع تعزج ىبأ تام امل : لاق ةنييع نب نايفس لاخ نبا قفوملا نب لضفلا انث

 ربقلا دنع سلاج انأ انيبف « ًاموي هتيتأ ىنإ مث « هللا ءاش ام كلذ نع ترصق مث « موي لك ىف هربق ىنآ

 ةتحس هيلع« هنافكأ حشوتم هربق ىف دعاق هنأكو « جرفنا دق ىبأ ربق نأك تيأرف «٠ تمنف ىانيع ىنتبلغ
 ؟ىئيجمب ملعتل كنإو : تلق ؟ ىنع كب أطبأ ام « ىنب اي : لاق . هتيأر ال تيكب ىنأكف : لاق « ىتوملا

 تنكف : لاق « كئاعدب ىلوح نم رسيو كب رسأف ىنيتأت تنك دقو « اهتملع الإ ةرم تئج ام : لاق

 . ًاريثك كلذ دعب هيتآ

 نما كتاوت لا راما د ر و ةا ال ا اط نم ىو فد م یخ

 ىرخذ اي : تلاقف ءامسلا ىلإ اهسأر تعفر ترضتحا امل : لاق « ةبهار : اهل لاقي ناكو « تادباعلا

 : لاق . ىنشحوت الو توملا دنع ىنلذخت ال « ىتوم دعبو ىتايح ىف ىدامتعا هيلع نم ىتريخذو

 «ىمانم ىف موي تاذ اهتيأرف « روبقلا لهألو اهل رفغتسأو اهل وعدأف ةعمج لك ىف اهيتآ تنكف . تتامف

 ىفل هللا دمحب ىنإو « ةديدش ةبركل توملل نإ « ىنب ىأ : تلاق ؟ تنأ فيك « ىمأ اي : اهل تلقف

 كلأ : اهل تلقف « روشنلا موي ىلإ قربتسإلاو سدنسلا دسوتنو « ناحيرلا هيف شرفي دومحم خزرب
 ىنإف « انل ءاعدلاو انتارايز نم عنصت تنك ام عدت ال : تلاق ؟ ىه امو : تلق « معن : تلاق ؟ ةجاح

 رسأف« لبقأ دق « كنبا اذه « ةبهار اي : ىل لاقي « كلهأ نم تلبقأ اذإ ةعمجلا موي كئيجمب رشبأل

 . تاومألا نم ىلوح نم كلذب رسيو

 ناك ال : لاق روصنم نب رشب انثدح « ناميلس نب زيزعلا دبع نب دمحم انثدح « دمحم ىنثدح

 رباقملا ىلع فقو ىسمأ اذإف « زئانجلا ىلع ةالصلا دهشيف « نابجلا ىلإ فلتخي لجر ناك نوعاطلا نمز

 ىلع ديزي ال « مكتانسح لبقو « مكئيسم نع زواجتو « مكتبرغ محرو « مكتشحو هللا سنآ : لاقف
 ‹ وعدأ تنك امك وعدأف رباقملا تآ ملو ىلهأ ىلإ تفرصناو ةليل تاذ تيسمأف : لاق « تاملكلا ءالؤه

 « رباقملا لهأ نحن : اولاق ؟ مكتجاح امو متنأ ام : تلقف « ىنوؤاج دق قلخب اذإ مئان انآ انيبف : لاق

 ؟ ىه امو : تلق ‹ كلهأ ىلإ كفارصنا دنع ةيده كنم انتدوع كنإ : اولاق ؟ مكتجاح ام : تلق

 . دعب اهتكرت امف : لاق « كلذل دوعأ ىنإف : تلق : لاق « اهب وعدت تنك ىتلا تاوعدلا : اولاق

 ىنثدح : كرابملا نب هللا دبع لاق . هناوخإو هبراقأ نم ىحلا لمعب ملعي تيملا نأ كلذ نم غلبأو

 ًانسح اوأر اذإف « ىتوملا ىلع ءايحألا لامعأ ضرعت : لاق بويأ نع « ميهاربإ نع « ديزي نب روث

 . هب عجار مهللا : اولاق ًاءوس اوأر نإو اورشبتساو اوحرف

 دابع نب دابع لخد : لاق ىخأ دمحم انث : لاق ىراوحلا ىبأ نب دمحأ نع ايندلا ىبأ نبا ركذو

 نأ ىنغلب ؟ هللا كحلصأ. كظعأ مب : لاق « ىنظع : لاقف نيطسلف ىلع وهو حلاص نب ميهاربإ ىلع

 « كلمع نم ةَ هللا لوسر ىلع ضرعي ام رظناف « ىتوملا نم مهبراقأ ىلع ضرعت ءايحألا لامعأ

 نب دلاخ انث « نيسحلا نب دمحم ىنثدحو : ايندلا ىبأ نبا لاق . هتيحل لضخأ ىتح ميهاربإ ىكبف

 تمدنو تبتف ىبأ تامف « ةجمس ةرش ىل تناك : لاق ىرفعجلا ناميلس نب ةقدص انث « ىومألا ورمع

 كب ىحرف دشأ ناك ام« ىنب ىأ : لاقف « مانملا ىف ىبأ تيأرف « ةلز اميأ تللز مث « تطرف ام ىلع



 ۷ بيحس ص سس ( ه5 ) ةيآلا : مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 «ٌاديدش ءايح كلذل تييحتسا ةرملا هذه تناك املف « نيحلاصلا لامعأب اههبشنف « انيلع ضرعت كلامعأو

 ناكو« رحسلا ىف هئاعد ىف لوقي كلذ دعب هعمسأ تنكف : لاق « تاومألا نم ىلوح نميف ىنزخت الف

 « نيلضملا ىداهايو« نيحلاصلا حلصم اي « روح الو اهيف ةعجر ال ةبايإ كلأسأ : ةفوكلاب ىل ًاراج
 . نيمحارلا محرأ

 :لوقي ةحاور نب هللا دبع براقأ نم راصنألا ضعب ناكو . ةباحصلا نع ةريثك راثآ هيف باب اذهو

 دبع دهشتسا نأ دعب كلذ لوقي ناك « ةحاور نب هللا دبع دنع هب ىزخأ لمع نم كب ذوعأ ىنإ مهللا

 . هللا

 ملع دقو « لاحم ملسملاب ملعي الو رعشي مل نم ىلع مالسلاو « ىتوملا ىلع مالسلا عرش دقو
 مكب هللا ءاش نإ انإو« نينمؤملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالس :٠ اولوقي نأ روبقلا اوأر اذإ هتمأ ديك ىبنلا

 مالسلا اذهف « « ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن « نيرخأتسملاو مكنمو انم نيمدقتسملا هللا محري « نوقحال
 .©)[ ملعأ هّللاو  درلا ملسملا عمسي مل نإو« دريو لقعيو بطاخيو عمسي دوجومل ءادنلاو باطنلاو

o ا # ozo 2 وا 

 اعض ةف دعب نم لعج مث ةَرُق فعض دعب نم لعج مث فعض نم مكقلخ يذلا هللا

 ووو مس تسوس س

 .4 2 ٌريِدَقْلا ميلَعْلا وهو ءاشي ام قلخي ةبيشو

 « ةفطن نم مث « بارت نم هلصأف « لاح دعب الاح قلخلا راوطأ ىف ناسنإلا لقنت ىلع ىلاعت هبني

 نم جرخي مث « حورلا هيف خّفتيو « امحل ىّسكي مث اماظع ريصي مث « ةغضم نم مث « ةقلع نم مث
 « ًاقهارم مث « اثدح مث « ًاريغص نوكي ىتح اليلءاليلق بشي مث . ىوقلا نهاو ًافيحن افيعض همأ نطب

 ea مل 177 ليتكم فشلا ىلا عرق قاد كعمل دعب هرعت وعر ااا
 ةرهاظلا تافصلا ريغتتو « ةمّللا بيشتو ٠ شطبلاو ةكرحلاو ةمهلا فعضتف . ةوقلا دعب فعضلا

 فرصتيو ءاشي ام لعفي : ىأ 4 ءاشي ام قلخي ةبيشو افعض وق دعب نم لعج مل : لاق اذهلو ؛ ةنطابلاو

 .« ريدقلا ميلعلا وهو » « ديري امب هديبع ىف

 ةيطع نع :٤ قورزم نب ليضف انتدح ٠ :ديزيو لعضف نع« عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 لعج مث ةف فعض دعب نم لعج مث ف عض نم مكقلخ يذلا هللا ) : رمع نبا ىلع تأرق : لاق م يفوعلا

 دعب نم لعج م ةف فعض دعب نم لعج مت فعض نم مكقلخ يذلا هللا : لاقف « 4 «) افعض موق دعب نم

 . كيلع تذخأ امك ىلع ذخأف « ىلع تأرق امك ةي هللا لوسر ىلع تأرق : لاق مث«  افعض ةو

 ثيدح نم دواد وبأ هاورو . هب « ليفت تب نفد اح لا دواد وبأ هاورو

 ٠ . 29 هوحنب « ديعس ىبأ نع « ةيطع نع « رباج نب هللا دبع

 . 2« لهكتيف » : | « ف 2ات یف (۲) . | ‹ ت نم ةدايز ()

 . ©« ةبيشو افعض» : أ ىف () .« هدانسإب دمحأ مامإلا یورو » : ت ىف (۳)
 . FATTY) مقرب ىذمرتلا نسو « (TAVA) مقرب دواد ىبأ نسو « (oA/Y) دنسملا (6)

 . (۳۹۷۹) مقرب دواد ىبأ ناس (5)



 )0 _ ه0 ) تايآلا . مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا ل < ا

 r دو ےہ

 3 نري اوئاك كلذك ةعاس ريغ اوبل ام تومرجملا مسقي ةعاسلا موقت مديد $

 ثعَبلا موي اذهق ثْعَبلا موي ىلإ هللا باتك يف متنبل دقل نايإلاو مّلعْلا اوتوأ نيذّلا لاقو
 قلو lo o سر

 4 0 درب الر يرام اوملط دلا غو ال دم رق ج نرل ال تك مكتكأو

 « ناثوألا ةدابع نم اولعف ام اولعف ايندلا ىفف « ةرخآلاو ايندلا ىف رافكلا لهج نع ىلاعت ربخي

 ةعاس الإ ايندلا ىف اوثبل ام مهنأ هللاب مهماسقإ هنمف ‹ اضيأ ميظع لهج مهنم نوكي ةرخآلا ىفو

 هللا لاق . مهيلإ رذعي ىتح اورظني مل مهنأو « مهيلع ةجحلا مايق مدع كلذب مه مهدوصقمو «ةدحاو

 : ىأ 4 ثععبلا موي ىَِإ هللا باتك يف مشل دق ناميإلاو مّلعْلا اوتوأ نيذّلا لاقو . نوكفؤي اوناك كلذك ] : ىلاعت

 نيح مهل نولوقيف 2 ايندلا ىف هللا ةجح مهيلع اوماقأ امك « ةرخآلا ىف ءاملعلا نونمؤملا مهيلع دريف

 4 ثعبلا موي ىلإ لامعألا باتك ىف : ىأ هللا باتک يف منبل دق ١ : ةعاس ريغ اوثبل ام نوفلحي

 .4 نوُمّلعت ال مثنك مكتكلو ٠) متثعب نأ ىلإ متقلخ موي نم : ىأ

 ()[مهعفني ال ] : ىل  مهترذعم اومَلَظ نيا عقني أل «ةمايقلا موي : : ىأ (ذهويف): ىلاعت هللا لاق
 نإو» :ىلاعت لاق امك « ايندلا ىلإ نوعجري مهالو : ىأ (نوبتعتسي مه الوإ» « اولعف امع مهراذتعا

JIoro 

 .[ 35 :تلصف 14َنيِتعمْلا نم مه امف اوبتعتسي

 اورقك نيذلا نلوقيل ةيآب مهتنج نعآو ثم لك نم نآرقلا اذه يف سال انيرض دقلو )ف
 دعو نإ ربصاف ® َنوُمَلْعَي ال نيذّلا بوق ىلع هللا عبطي كلذك ع» تولطبم الإ متنأ نإ
 . 4 © نونقوي ال َنيِذّلا كتفختسي الو قح هللا

 ءانحضوو « قحلا مهل انيب دق : ىأ لّ لك نم نآرقلا اذه يف ساتلل اتبرض دقلو ) : ىلاعت لوقي
 الإ متنأ نإ اورقك نيذّلا نويَ ةيآب مهتنج نتلو ) . هوعبتيو قحلا اونيبتيل لاثمألا هيف مهل انبرضو « مهل

 نودقتعيو « اهب نونمؤي ال « هريغ وأ مهحارتقاب تناك ءاوس ٠ تناك ةيآ ىأ اوأر ول ول : ىأ 4 نولطُبم

 تّقح نيذلا نإ 9 : يلاغت 07 [.هللا ]لاق امك « ةوجحتو قلا قاقشنا یف اولاق امك ‹ لطابو رحس اهنأ

 د سنوي 14 ميلألا ْباَدَعْلا اوري ىتح ةيآ لك مهتءاج ولو . نونمؤي ال كبر تملك مهيلع

 ربصا : ىأ « قح هللا دعو نإ ربصاف . نوملعي ال نيذْلا بوف ىلع هللا عبطي كلذك» : انهه لاق اذهلو

 كيا رانا فاعل لجو ٠ داو نبش نم قعر A 1١ وفاق لع

 قحلا هنإف « هب هللا كثعب ام ىلع تبثا لب : ىأ ( نونقوي ال نيدذلا كنفختسي الو « ةرخآلاو ايندلا ىف

 . هيف رصحنم هلك قحلا لب < عبتي ىده هاوس اميف سیلو هنع لدعت الو « هيف ةيرم ال ىذلا

 ةالص  ةالصلا ىف وهو « هنع هللا ىضر « ايلع جراوخلا نم لجر ىدان : ةداتق نع ديعس لاق

 . أ نم ةدايز (۲ ك0



 ١ و 1 1 ا ا سس )1° _ ٥۸ ) تايآلا 5 مورلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 نم ننوُكَتلو كلمع نطبحَيل تكرشأ نمل كلبق نم نيذلا ىَلِإو كِيَلِإ ىحوأ دقلو ١ : لاقف  ةادغلا

 ربصاف» :ةالصلا ىف وهو هباجأف « « لاق ام مهف ىتح ىلع هل تصنأف « [ ٠١ : رمزلا ] 4نيرساخلا

 ريرج نبا هاور دقو. متاح ىبأ نباو « ريرج نبا هاور . ( نونقوي ال نيا كّدَفحَتسَي الو قح هللا دعو نإ
 : لاقف رخآ هجو نم

 نب ىلع نع « ةعرز ىبأ نب نامثع نع « كيِرش نع « مدآ نب ىيحي انثدح « عيكو نبا انثدح

 نيدّلا ىلإو كيَلِإ ىحوأ دقلو :١ لاقف « رجفلا ةالص ىف وهو ايلع جر را نم لحجر ىدان : لاف ةعيبر
 ربصاف» : ةالصلا ىف وهو ىلع هباجأف « 4 نيرساخلا نم ننوكنلو كلمع نطبحيل تكرشأ نكل كلبق نم

 . 204 نوئقوُي ال نيذّلا كَتَفْحَتسَي الو قح هللا دعو نإ

 نع « كيرش انربخأ « دعجلا نب ىلع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : ىرخأ قيرط
 .yS لاق ايحت ىبأ نع « نايبظ نب نارمع

 : ةالصلا ىف وهو < (۳) ىلع هباجأف ,4 نيرساخلا نم ننوكتلو كلمع نطبحيل تكرشأ نل ) : وا

 . نونقوي ال نيذلا كّتفختسي الو قح هللا دعو نإ ربصاف ط

 : (© [ رحفلا ىف اهتءارق بابحتساو « ةفيرشلا ةروسلا هذه لضف ىف ىور ام ]

 - بيبش تعمس« ريمع نب كلملا دبع نع « ةبعش نع « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 أرقف « حبصلا مهب ىلص ةي هللا لوسر نأ « ويي ىبنلا باحصأ نم 2© لجر نع ثدحي - حور ابأ
 ءءوضولا نونسحي ال انعم نولصي مكنم اماوقأ نإف « نآرقلا انيلع سبلي هنإ: لاقف « مهوأف مورلا اهيف

 . ©0 «ءوضولا نسحيلف انعم ةالصلا دهش نمف

 « «9 مالسلا هيلع « هنأ وهو « بيرغ ًابنو« بيجع رس هيفو « 29 نسح نتمو نسح دانسإ اذهو

 . مامإلا ةالصب («9 ةقلعتم مومأملا ةالص نأ كلذ لدف « هب متئا نم ءوضو ناصقنب رثأت

 )1١( [ « مورلا » ةروس ريسفت رخآ ]

 )١( ىربطلا ريسفت )۳۸/۲۱( .

 . أ ٠ ف نم ةدايز (2) . « بلاط ىبأ نب ىلع » :أءاف یف ( ۳ ۰

 . « لجر نع هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو » : ت یف (0)

 )5( دنسملا )۳/٤۷١( .

 2 » : أ یف (۸) . © نسح هنتمو نسح هدانسإ » : ت یف (۷)

 . ت نم ةدايز )٠١( . « ةقودعم ١ : ه ىف (9)



 E OY + نامقل ةر اسلا ةا ےک

 نامقل ةروس ريسفت

 5 ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ۰

 نوميقي نيذّلا © نيبسحملل ةمحرو ىده © ميكحلا باتكلا تايآ كلت م جلا ل

 مه كتلوأو مهبر نم ىده ىلع كتّلوُأ © نونقوي مه ةرخآلاب مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالّصلا

 . 4 © نوحلفملا
 لعج ىلاعت هنأ وهو« ةروسلا هذه ردصب قلعتي ام ىلع مالكلا ةماع « ةرقبلا » ةروس لوأ ىف مدقت

 اوماقأف «٠ ةعيرشلا عابتا ىف لمعلا اونسحأ نيذلا مهو « نينسحملل ةمحرو ءافشو ىده نآرقلا اذه

 ةضورفملا ةاكزلا اوتآو « ةبتار ريغو ةبتار لفاون نم اهعبتي امو « اهتاقوأو اهدودحب ةضورفملا ةالصلا

 ىلإ اوبغرف < ةرخآلا رادلا ىف ءازجلاب اونقيأو 2 مهماحرأو مهتابارق اولصوو « اهيقحتسم ىلإ مهيلع

 كلذك كلذ لعف نمف )2 اروكش الو سانلا نم ءازجا اودارأ الو هب اوؤاري مل < « كلذ باوث ىف هللا

 حضاو جهنمو ةنيبو ةريصب ىلع : ىأ « مهر نم ىده ىلع كئلوأ ٠ يلاعت هللا لاق نيذلا نم وهف
 . ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ 4 نوحلقملا مه كتلوأو ٠» ىلجو

 ۶و

 اوزه اهذختيو ملع ريغب هلا ليبس نع لضيل ثيدحلا وهل يرتشي نم سالا نمو ل

 ساس و لم م

 يف نك اهعمسي مل نأك اربكتسم ىَلو انثايآ هيلع ىت اذإو © نيهم باذع مهل كتلوأ

 . 4 @ ميلا باذعب هرشبف ارفو هينذأ

 (۱)[هللا] لاق امك « هعامسب نوعفتنيو هّللا باتکب نودتهي نيذلا مهو « ءادعسلا لاح ىلاعت ركذ امل

 ار ا در ل ير سل لا ېلاعت

 فطع ۲: CE هاي ارز يري ألا ىذه كدا كدا يأ يرو

 ل ب يقرا دمر اراد رطل هج وج قط عع
 عمس هنأ « ىركبلا ءابهصلا ىبأ نع « ريبج نب ديعس نع « ىلجبلا ةيواعم ىبأ نع « رخص ىبأ نع
 ليبس نع لضيل ثيدحلا وهل ىرتشي نم سالا نمو ا: ةيآلا هذه نع لأسي وهو  دوعسم نب هللا دبع
 . 29 تارم ثالث 29 اهددري ‹ وه الإ هلإ ال ىذلا هّللاو « ءانغلا : هّللا دبع لاقف _ هللا

 )١( اهددرف » : ت ىف (0) . أ نم ةدايز 4 .

 )( ىربطلا ريسفت )۳۹/۲۱( .



 ل (۷ « 1) ناتيآلا: نامقل ةروس - سداسلا ءزجلا

 LEE O هال اس رعماب ا

 099 ءانغلا : لاق 4 تيدحلا

 و ورع و + لوجهك م كفاح 6 ربح نر دينو + ةه كو واو ناخ نبا لاق اذكو

 هّللا ليبس نع لضيل ثيدحلا وهل يرتشي نم سائلا نمو 8: ةيآلا هذه تلزنأ : ىرصبلا نسحلا لاقو ٠
 . ريمازملاو ءانغلا ىف 4 ملع ريغب

 و : 4 ملع ريغب هللا ليبس نع لضيل ثيدحلا وهل ىرتشي نم سانلا نمو ا : هلوق : ةداتق لاقو

 لطابلا ثيدح راتخي نأ ةلالضلا نم ءرملا بسحب « هبابحتسا هؤارش نكلو « الام هيف قفني ال هلعل
 عفني ام ىلع رضي امو « قحلا ثيدح ىلع

 ىراوجلا نم تاينغملا ءارتشا : : «ثيدحلا َوهَل يرتشي » : هلوقب ىنع : ليقو

 ‹ رافصلا دالخ نع < عيكو انثدح : ىسّمحألا ليعامسإ نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 نع « ةمامأ ىبأ نع « 209 ع نمحرلا دبع نب مساقلا نع « ديزي نب ىلع نع « رحز نب هللا ديبع نع

 لجو زع هللا لزنأ نهيفو « مارح نهنامثأ لاو .نهؤارش الو تالا عيب لعب ال : لا 95 ىل

 ميل « ثيدحلا َوهَل ىرتشي ب نم سانلا نمو ©: ىلع

 : ىذمرتلا لاق مث « ۳ ” هوحنب رحز نب هللا ديبع ثيدح نم « ريرج نباو ىذمرتلا هاور اذكهو

 ٠ زوكلملا ديزي نب ىلع ((07فعضو ٠ بیرغ ثیذخ اذه

 . ملعأ هّللاو . ءافعض مهلك « هنع ىوارلاو « هخيشو « ىلع : تلق

 لاق هبو . كرشلا : ىنعي 4 ثيدحلا وهل ىرتشي نم ساثلا نمو ا : ىلاعت هلوق ىف كاحضلا لاقو
 . هليبس عابتاو هّللا تايآ نع دصي مالك لك هنأ ريرج نبا راتخاو ؛ ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع

 . هلهأو مالسإلل فلاختلل اذه عنصي امنإ : ىأ هللا يبس نع لضيل » : هلوقو

 كلذل اوضيق : ىأ ‹ ىردقلا رمألل اليلعت وأ « ةبقاعلا مال ماللا نوكت « ءايلا حتف ةءارق ىلعو

 .:كلذك اوتوكبل
 . اهب ئزهتسي « اوزه هّللا ليبس ذختيو : دهاجم لاق ( اوزه اهذختيو» : هلوقو

 . ىلوأ دهاجم لوقو . اوزه هّللا تايآ ذختيو : ىنعي : ةداتق لاقو

 موي اونيهأ « هليبسو هللا تايآب اوناهتسا امك : ىأ 4 نيِهُم باذع مهل كتّلوأ» : ىلاعت هلوقو
 . رمتسملا مئادلا باذعلا ىف ةمايقلا

 . (۳۹/۲۱) ىربطلا ريسفت (۱)

 8 هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف (0)

 . (5 0 /7؟١) ىربطلا ريسفتو ء (7196) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 «هدانسإ ىفو :  ت یف (2)



 ١١( - 8) تايآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا ۳

 اذه : ىأ  ارفو هينذُأ ىف نك اهعمسي مل نأك اربكتسم یل اتتایآ هيلع ىلتت اذإو : ىلاعت لاق مث
 ماصتو ربدأو ضرعأو اهنع ىلو « ةينآرقلا تايآلا هيلع تيلت اذإ « برطلاو بعللاو وهللا ىلع لبقملا

 « اهيف هل برأ الو « اهب هل عافتنا ال ذإ « اهعامسب ىذأتي هنأل ؛ اهعمسي ام هنأك « مّمص نم هب امو

 . هتايآو هللا باتك عامسب ملأت امك « هلي ةمايقلا موي : ىأ « ميلأ باڌعب هرْشْبَف)

 اح 7 1

 اًمح هللا دعو اهيف نيدلاخ © ميعتلا تاج مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ إلف

 . 4 © ميكحلا زيزعْلا وهو
 اولمعو« نيلسرملا اوقدصو هللاب اونمآ نيذلا « ةرخآلا رادلا ىف ءادعسلا نم راربألا لآم ركذ اذه

 ٌناسملاو ذاللا عاونأب اهيف نومعنتي : ىأ (ميعتلا تانج مهل ظ هللا ةعيرشل ٠ ةعباتملا ةحلاصلا لامعألا
 لابب رطخي مل ىذلا عامسلاو ةرضنلاو « ءاسنلاو بكارملاو « نكاسملاو سبالملاو « براشملاو لكآملا نم

 . الوح اهنع نوغبي الو نونعظي ال « اهيف امئاد نوميقم كلذ ىف مهو « دحأ

 ؛داعيملا فلخي ال هللاو « هللا دعو نم هنأل ؛ ةلاحم ال نئاك اذه : ىأ 4 اًقَح هللا دعو :١ هلوقو
 ءىش لك رهق دق ىذلا « (زيزعلا وهو » « ءىش لك ىلع رداقلا « ءاشير امل لاعفلا « نانملا ميركلا هنأل
 نيذلل وه لق 9نينمؤملل ىده نآرقلا لعج ىذلا « هلاعفأو هلاوقأ ىف « « « ميكحلا» « ءىش لك هل نادو

 نم لزتنو ) ء[ : تلصف ] عمه وهو رو مهناذآ ىف َدوُْوُي ل نيذْلاو ءاقشَو ىذه اوُمآ
 . [ 87 : ءارسإلا ] 4 راسخ الإ َنيِملاَظلا ديزي الو َنيدمْؤَمْلَل ةمحرو ءافش وه ام نآرقلا

 اهيف ثبَو مكب ديمت نأ يساور ضرألا يف ىقلأو اهنورت دمع ريغب تاومّسلا قلخ ل

 ينور هلا لح اذه هد مرک جوك نم ایف ام مسا نم أدل نب
 . « 09 نيبم لالض يف نوملاّظلا لب هنود نم نيذّلا قلخ اذام

 ‹ امهنيب امو امهيف امو « ضرألاو تاومسلا قلخ ىلع ةميظعلا هتردق اذهب هناحبس نيبي

 . ةيئرم ريغ الو ةيئرم دمع اهل سيل : ةداتقو نسحلا لاق « 4 دمع ريغب تاومّسلا قلخ ط

 لوأ ىف ةلأسملا هذه ريرقت مدقت دقو . اهنورت ال دمع اهل : دهاجمو « ةمركعو « سابع نبا لاقو

 . هتداعإ نع 2©) ىنغأ اب « دعرلا » ةروس

 هجو ىلع اهلهأب برطضت الئل اهتلقثو ضرألا تسرأ لابجلا : ىنعي 4 ىساور ضرألا يف ئقلأو )

 + مكب كيف العلا ىأ ( مكب ديمت نأ ١ : لاق اذهلو ؛ ءاملا

 اهلاكشأ ددع ملعي ال امم تاناويحلا فانصأ نم اهيف أرذو : ىأ 4 ةّباد لك نم اهيف ثبَو ظ : هلوقو

 )١( ةعباتملا » : | ىفو « 6 ةعباتلا » : ف ىف 4 .

 ) )۲ت ىف :  ىنغي اب ٩ .



 )يالا ناقل هريس داملا رجلا

 .اهقلخ ىذلا الإ اهناولأو

 جوز لك نم اهيف اتتبنأف ءام ءامسلا نم اتزنأو $ ىلاعت هلوقب قزارلا هنأ ىلع هبن قلاخلا هنأ ررق املو

 رظنملا نسح : ىأ « ميرك تابنلا نم جوز لك نم : ىأ 4 میک

 رانلا لخد نمو « ميرك وهف ةنجلا لخد نمف « ضرألا تابن نم  ًاضيأ - سانلاو : ىبعشلا لاقو

 . ميثل وهف
 ءامهنيب امو ضرألاو « تاومسلا قلخ نم ىلاعت هركذ ىذلا اذه : ىأ هللا قلخ اذه : هلوقو

 قلخ ادام ينورأف $ : لاق اذهلو ؛ كلذ ىف هل كيرش ال هدحو « هريدقتو هقلخو هللا لعف نع رداص
 هّللاب نيكرشملا :ىنعي 4نوملاّظلا لب) ؛ دادنألاو مانصألا نم نوعدتو نودبعت امم : ىأ 4 هنود نم نيل

 . هب ءافخ ال رهاظ حضاو : ىأ نیم « ىمعو لهج : ىأ 4 لالض يف هريغ هعم نيدباعلا
 ما ساس

 َنِإَق رقك نمو هسفنل ركشي ام َمَنِإَف ركشي نمو هلل ركشا نأ ةمكحلا نامقل انيتآ دقلو »

 . 4 ©0 ديمح ين هللا

 ىلع ؟ ةوبن ريغ نم احلاص ًادبع وأ « ًايبن ناك له : مالسلا هيلع « نامقل ىف فلسلا فلتخا

 . ىناثلا ىلع نورثكألا « نيلوق

 ًايشبح ًادبع نامقل ناك : لاق سابع نبا نع « ةمركع نع « ثعشألا نع « ىروثلا نايفس لاقو

 . ًاراجن

 ا نيالا هّللا دبع نب رباحجل تلق «ريبزلا نب ر هللا دبع نع « ةداتق لاقو

 . ةبونلا نم سطفأ ًاريصق ناك : لاق

 اذ ‹ رصم نادوس نم نامقل ناك : لاق بيسملا نب ديعس نع « ىراصنألا ديعس نب ىيحي لاقو

 ةوبنلا هعنمو ةمكحلا هّللا هاطعأ « رفاشم

 خي يحس ىلإ يوما ماحب لاف ةلمرحت نت نجلا نبع يدخن 5 هللا هةمو 4  ىعازوألا لأقو

 سانلا ريخأ نم ناك هنإف « دوسأ كنأ لجأ نم نزحت ال : بيسملا نب ديعس هل لاقف « هلأسي بيسملا

 اذ يبون ًادوسأ ناك « ميكحلا نامقلو «٠ باطخلا نب رمع ىلوم عجهمو « لالب : نادوسلا نم ةثالث

 . ٩ رفاشم

 ىعبرلا دلاخ نع ٠ (9 بهشألا ىبأ نع « ىبأ انثدح « عيكو نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 بيطأ را لاقف « اهحبذف 2 ةاشلا هذه انل حبذا : هالوم هل لاقف 2 اراجن ايشبح ًادبع نامقل ناك

 ‹ اهحبذف . ةاشلا هذه انل حبذا : لاق مث هللا ءاش ام ثكمف < ‹ بلقلاو ناسللا جرخأف . انف م

 بيطأ جرخت نأ كترمأ : هالوم هل لاقف « بلقلاو ناسللا جرخأف . اهيف نيتغضم ثبحخأ جرخأ : لاقف

 . )٤۳١/۲١( ىربطلا ريسفت هت (۱)

 . ١ ثعشألا ١ : ! یف ()



 OD ةفامقل ونس نب دانا لاا كح ج و

 سيل هنإ : نامقل لاقف . امهتجرخأف اهيف نيتتضم ثبخأ جرخت نأ كترمأو « امهتجرخأف اهيف نيتغضم

 07 اا انهنم يح لو «اباط اذإ اهن تطأ ىف نم

 . ايبن نكي ملو « ًاحلاص ًادبع نامقل ناك : دهاجم نع « مكحلا نع « ةبعش لاقو

 . نيمدقلا ققشم ‹ نيتفشلا ميظع دوسأ ادبع نامقل ناك : دهاجم لاق : شمعأللا لاقو

 ظيلغ ايشبح ادبع ميكحلا نامقل ناك : دهاجم نع « ىديبزلا ديعس نع « مس نب ماکح لاقو
 . ليئارسإ ىنب ىلع ايضاق « نيمدقلا حفصم <« « نيتفشلا

 . مالسلا هيلع « دواد () نمز ىف ليئارسإ ىنب ىلع ايضاق ناك هنأ : هريغ ركذو

 + نادت ناك: لاق نسق نب قرمعتا رعت و كلل: خت نيم نما اقدح 4: وير نتا لاقو
 سانا سلجم ىف وهو لجر هانأف « نيمدقلا حّفصم < نيتفشلا ظيلغ دوسأ ًادبع « مالسلا هيلع
 : لاقف . معن : : لاق « اذكو اذك ناكم ىف منغلا ىعم ىعرت تنك ىذلا تسلأ : هل لاقف « مهثدحي

 . ١ ىنينعي ال امع تمصلاو « ثيدحلا قدص : لاق ؟ ىرأ ام كب غلب امف

 نمحرلا دبع (© انثدح « ديلولا انثدح « ناوفص انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 و لل د يصمم وص سا يي

 يتعب ا ا یو ا ءاداود ثلا رق + لاق

 دق ًادبع هنوك نأل ؛ كلذب رعشم وه ام اهنمو « ايبن هنوك ىفنب هيف حّرصم وه ام اهنم راثآلا هذهف

 فلسلا روهمج ناك اذهلو ؛ اهموق باسحأ ىف ثعبت تناك لسرلا نأل ؛ اوك فا قولا دف

 « ريرج نبا هاور هنإف « هيلإ دنسلا حص نإ  ةمركع نع ايبن هنوك لقني امنإو « ايبن نكي مل هنأ ىلع

 .ًايبن نامقل ناك : لاقف ةمركع نع « رباج نع « ليئارسإ نع « 200 عيكو ثيدح نم متاح ىبأ نباو

 . ملعأ © هّللاو « فيعض وهو « ىفعجلا ديزي نبا وه اذه رباجو

 فقو : لاق ةَرفغ ىلوم رّمع نع « ىنابتقلا شايع نب هّللا دبع ىنربخأ : بهو نب هللا دبع لاقو
 تنأ : لاق . معن : لاق ؟ ساحسحلا ىنب دبع تنأ « نامقل تنأ : لاقف ميكحلا نامقل ىلع لجر

 نم كبجعي ىذلا امف « رهاظف ىداوس امأ : لاق ؟ دوسألا تنأ : لاق. معن : لاق ؟ منغلا ىعار
 نإ )یخ نبا اي: لاق . كلوقب مهاضرو « كباب مهيشغو « كطاسب سانلا ءطو : لاق ؟ ىرمأ
 ةفعو « ىناسل ىفكو « ىرصب ىضغ : نامقل لاق . كلذك تنك كل لوقأ ام ىلإ ٠ تيغص

 ‹ ىراج ىظفحو .٠ ىفيض ىتمركتو « ىدهعب ىئافوو « قدصب ىلوقو «٠ ىجرف ىظفحو «ىتمعط

 . ىرت )ام ىلإ ىنريص ىذلا كاذف « ىنينعي ال ام ىكرتو

 )١( ىربطلا ريسفت )5١؟/ 57( .

 . ٩ نامز » : أ یف (۲)

 ٤٤( /۲۱) ىربطلا ريسفت (۳)

 « هدنسب متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف ٩ . )٥( نب 2 : أ ىف (6)

 . ٩ هللاف » : ت یف (۷) . « عيكو نع ١ : ت یف ()

 امک ۵: ٠2 ف « ت یف (۱۰) . 4 تعنص نإ » : أ « ف ىف (9) . ٩ ىبأ » : | « ف یف (۸)



 يار سس )١9( ةيآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا

 «حابر نب ةدبع نع « دقاو نب ورمع انثدح « لیفت نبا انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ام : لاقف  ميكحلا نامقل ركذو - ًاموي لاق هنأ « هنع هللا ىضر « ءادردلا ىبأ نع « ةعيبر نع
 ليوط « اتيكس ةماصمص الجر ناك هنكلو « لاصخ الو بسح الو « لام الو لهأ نع ىتوأ ام ىتوأ
 ءطوغتي الو لوبي الو « عخنتي الو قزبي طق دحأ هری ملو « طق ًاراهن مني مل « رظنلا قيمع « ركفتلا
 هايإ اهديعتسي ةمكح لوقي نأ الإ هقطن ًاقطنم ديعي ال ناكو . كحضي الو ثبعي الو « لستغي الو

 ىتأيو « ناطلسلا ىشغي ناكو . مهيلع كبي ملف اوتامف « دالوأ هل دلوو جوزت دق ناكو ءدحأ

 . ىتوأ ام ىتوأ كلذبف « ۳ ربتعيو ركفتيو رظنيل «ماكحلا

 : لاقف « متاح ىبأ نبا هاور « ةداتق نع بيرغ رثأ درو دقو

 نب ديعس انثدح « ىعازخلا ديبع نب ىيحي نب ديز انثدح « ديلولا نب ر سابعلا انثدح « ىبأ انثدح

 . ةوبنلا ىلع ةمكحلا راتخاف « ةمكحلاو ةوبنلا نيب و د را ا

 . اهب قطني حبصأف : لاق  ةمكحلا هيلع شر : وأ - ةمكحلا هيلع رذف مئان وهو ليربج هاتأف : :لاق

 كريخ دقو ةوبثلا ىلع ةمكحلا ترتخا فيك : نامقلل ليق : لوقي ةداتق نع تعمسف : ديعس لاق
 « اهب موقأ نأ وجرأ تنكلو « هنم زوفلا هيف توجرل ةمزع ةوبنلاب ىلإ لسرأ ول هنإ : لاقف ؟ كبر
 .ىلإ بحأ ةمكحلا تناكف « ةوبنلا نع فعضأ نأ تفخف ىنريخخ هنكلو

 . ملعأ هللاف « هببسب هيف اوملكت دق فعض هيفو « ريشب نب ديعس ةياور نم اذهف

 : ىأ 4 ةمكحلا نامقل انيتآ دقلو ١ : ىلاعت هلوق ىف « ةداتق نع « ةبورع ىبأ نب ديعس هاور ىذلاو

 هانرمأ 8 ىأ 4 هلل ركشا نأ ظ ¢ ريبعتلاو ملعلاو مهفلا : ىأ « ةمكحلا نامقل انيتآ دقلو ل : هلوقو

 نمع هب ©) هصخ ىذلا «٠ لضفلا نم هبهوو هحنمو هللا هاتآ ام ىلع « لجو زع « هللا ركشي نأ

 . "نامي يو

 :LE مر 1( رد مه تلا ليش نیو: یادت رد ت

 لهأ رفك ولو « كلذب ررضتي ال « دابعلا نع ىنغ : ىأ 4 ديمح يع هلل ََِ َرفَك نمو ) : هلوقو

 . هايإ الإ دبعن الو < هللا الإ هلإ الف ؛ هاوس امع ىنغلا هنإف « ًاعيمج مهلك ضرألا
 3 ا

 69 ميظع مّلظَل كرشلا نإ هّللاب كرشت ر ال يب اي هظعي وهو هنبال نامقل لاق ذإو »
 -- 202 1 26د

 را يب كا أَ يف او و لع او أح تاو داس انيصوو

 اًمهبحاصو اًمهعطت الق مْلع هب كَل سيل ام يب كرشت د نأ ىلع كادهاج نإو 62 ريصملا يل

 4« هصصخ » : أ ىف (۴) . ٩ بتعيو » : ت یف (۲) . « ىلإ هدنسب متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف (۱)

 « هلوقك » : ف ىف (5) . « ركاشلا :  ف « ت ىف (6)



 ( ١6 - 17 ) تايآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءْزحلا لل لهمههلل مب

 #١ ن2 ١ نولمعت متنك امب مكئبنأف مكعجرم يلإ مث يلإ بانأ نم ليبس عبّتاو افورعم ايندلا يف

 : هنبا مساو نودس نب ءاقنع نب نامقل : ١ وهو - هدلول نامقل ةيصو نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 وهو « ةمكحلا هاتآ هنإف « ركذلا نسحأب ىلاعت ٠ [ هللا ] هركذ دقو . ىليهسلا هاكح لوق ىف ناراث

 اذهلو ؛ فرعي ام لضفأ هحنمب نأ قيقح وهف « هيلإ مهبحأو هيلع سانلا قفشأ وه ىذلا هدلو ىصوي

 « ميظع ملظل كرشلا نإ » : هل ًارذحم لاق مث « ائيش هب كرشي الو هدحو هللا دبعي ناب الوأ هاصوأ

 .ملظلا مظعأ وه : ىأ

 دبع نع « ( ةمقلع نع <« « ميهاربإ نع « شمعألا نع <« ريرج انثدح « ةبيتق انثدح ىراخبلا لاق

 قش « ۲: ماعنألا ] 4 ملظب مهتاميإ اوسبلي ملو اونمآ نيذّلا ) : تلر اط: لاق « هنع هللا ىضر « هللا

 هنإلا : كو هللا لوسر لاقف ؟ ملظب هناميإ سلي مل انيأ : اولاقو ٠ ةا هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ

 ¢ ( ميظع ملظل كرشلا نإ هّللاب كرشت 2 ڌ ال ينب اي » : نامقل لوق ىلإ عمست ر ۳ الأ « كاذب سيل

 . © هب « شمعألا ثيدح نم ملسم هاورو

 الإ اودبعت الأ كبر ئضَقو » : ىلاعت لاق امك . نيدلاولاب ربلا هدحو هللا ةدابعب هايإ هتيصوب َنّرَق مث
 : انهه لاقو نآرقلا ىف كلذ نيب ىلاعت نرقي ام اريثكو . NE ءارسإلا ] 4 اناسحإ نيدلاولابو هاي

 . دلولا نهو ةقشم : دهاجم. لاق. 4 نهو لع انهو همأ هتلمح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو »

 . دهج ىلع ًادهج : ةداتق لاقو

 لاق امك <« نيماع نيف هعضو دعب ةعاضرإو ر : TT وقو

 . [ ۲۳۳ : ةرقبلا ] كس ل ل ىلاعت

 ىف ىلاعت لاق هنأل ؛ رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ ةمئألا نم هريغو سابع نبا طبنتسا انهه نمو

 . [ ٠١ : فاقحألا ] 4ارهش َنوُنالَن هلاصفو هلمحو )» : ىرخألا ةيآلا

 مدقتملا اهناسحإب دلولا ركل ًاراهنو اليل اهرهس ىف اهتقشمو اهبعتو ةدلاولا ة ةيبرت ىلاعت ركذي امنإو
 نأ » :لاق اذهلو؟ [ ۲٤ : ءارسإلا ] 4 اريغص يناير امك امهمحزرا بر لقو : ىلاعت لاق امك « هيلإ

 . ءازجلا رفوأ كلذ ىلع 22 كيزجأس ىنإف : ىأ «ريصمملا ّيَلِإ كيدلاولو يل ركشا

 : لاق نالبغ نو دومحيمو- 4 ةبشا نأ نب د هللا دبع انثدح «ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 UE O a ) قاحسإ ىبأ نع ‹ ليئارسإ انربخأ « هللا ديبع انثدح

 هللا لوسر 29 [ لوسر ] ىنإ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ماقف « ةَ ىبنلا هثعب ناكو « لبج نبا

 ىلإ ريصملا نأو « ًاريخ مكولآ ال ىنوعيطت نأو « ًائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعت نأ : مكيلإ ةي

 . « ملأ ١ : 1 ىف (۳) . 4 هدنسب ىراخبلا ىور ١ : ت ىف (0) . ت نم ةدايز )١(

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص  (EVV)مقرب ملسم حيحصو 20233

 ) )0كيزاجأس » : أ ىف « .

 . أ « ت نم ةدايز (۷) . ٩ هدنسب متاح ىبأ نبا یور » : ت ىف ()



 ۲٣۷ ی 0 )تلا + :نانقل ةو د نتواشلا ءزخا

 sS القا ضاق] الاول وأ ةنجلا ىلإو هللا

 كيلع اصرح نإ : : : ىأ 4 اًمهعطت الف ملع هب كَل سيل ام يب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو © : هلوقو

 نأ نم كلذ كّنعنمي الو« كلذ امهنم لبقت الف « امهنيد ىلع 2) امهعباتت نأ ىلع صرحلا لك

 « نينمؤملا : ىنعي 4 يلإ بانأ نم ليبس عبّتاو ل < امهيلإ ًانسحم : ىأ « افورعم ايندلا ىف امهبحاصت

 . «نولمعت مخك امب مكاف مكعجرم يلإ مت ل
 انثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ انثدح : ةرشعلا باتك ىف ىناربطلا لاق

 نامثع ىبأ نع 1 دنه ىبأ نب دواد نع « ةمقلع نب ةملسم انثدح « دشار نب بويأ نب دمحأ

 سيل ام يب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو ل : ةيآلا هذه ىف تلزنأ : لاق كلام نب دعس نأ : ([ىدهنلا

 اذه ام « دعس اي : تلاق تملسأ املف « ىمأب ًارب الجر تنك تنك : لاقو « ةيآلا 4 امهعطت الف ملع هب كَل

 : لاف ىب رعت + توما تن ترشا الون زكا ال لأ اذه كنيو عد ١ فلدحا دق دق كارأ ىذلا

 لكأت مل ةليلو اموي تثكمف . ءىشل اذه ىنيد عدأ ال ىنإف « هّمأ اي ىلعفت ال : تلقف .« همأ لتاقاي»

 ءاهدهج دتشا دق تحبصأف « لكأت ال ىرخأ ةليلو «)7 [ رخآ ] ًاموي تثكمف « تدهج دق تحبصأف

 تكرت اني اسنت سنن تج رف سفن ئام ىكل تناك ولد هللاو: نيملعت : هنأ اي تلق كلذ تيارا الف
 . (© تلكأف . ىلكأت ال تئش نإو « ىلكف تئش نإف« ءىشل اذه ىنيد

 يف وأ تاومّسلا يف وأ ةرخص يف نكتف لدرخ نم ةّبح لاقثم كت نإ اَهَنِإ يتب اي ل
 هوا أ يتب اي © ريبخ فيط هللا نإ هللا اهب تأي ٍضْرَألا

 شمت الو سائل كدخ رعصت الو ©9 رومألا مزع نم كلذ نإ كباصأ ام ىَلع ربصاو ركنملا
 ° ملا ن مس مس

 ن ضار كيم يف دصقاو و روخق لام رع تس ذل هللا نإ م نرالا يف

 . 4 6® ريمَحْلا توصل تاوصألا ركنأ نإ كتوص

 : لاقف « اهب اودتقيو سانلا اهلثتميل ؛ ميكحلا نامقل نع ىلاعت هللا اهاكح دق ةعفان اياصو هذه

 (5) [ نم] ةبح لاقثم تناك ول ةئيطخلا وأ ةملظملا نإ : ىأ 4 لَدرَخ نم َةَّبح لاقثم كت نإ اَّنِإ ينب اي )
 اذه ىلع زوجو. ةصقلاو نأشلا ريمض 4اهّنإ 9 : هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ مهضعب زوجو . لدرخ

 . ىلوأ لوألاو 4 لاقثم ط عفر

 ىزاجو ٠ طسقلا نيزاوملا عضي نيح ةمايقلا موي هللا اهرضحأ : ىأ 4 هللا اهب تأ :  هلوقو
 مّلظن الف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضتو 8: ىلاعت لاق امك . رشف ًارش نإو « ريخف ًاريخ نإ اهيلع
 : ىلاعت لاقو « [ 47 : ءايبثألا ] (نيبساح اب ئفكو اهب اتيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك نإو ايش سفن

 . ف « ت نم ةدايز (”) .٠ روثتملا ردلاو « ةباغلا دسأ نم ةدايز () SS E و 1 0
 , . دنه ىبأ نب دواد نع (7177/5) ةباغلا دسأ ىف ريثألا نبا هركذو (5)

 . أ « ت نم ةدايز (0)



 (33 2150 فايآلا + ةا ةر اسلا هولا ت ب ۳#

 كلت تناك ولو « [ ۸ ء۷ : ةلزلزلا ] 4 هري ارش ةَّرَذ لاقثم لمعي نمو . هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمفإ»
 تالا ر اا الا تالا اجرا ىف ف ع ا هرم ناد ىف يحن مح ةزألا
 ىف الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم هنع بزعي الو « ةيفاخ هيلع ىفخت ال هنأل ؛ اهب ىتأي هللا نإف

 تقد نإو ءايشألا هيلع ىفخت الف « ملعلا فيطل : ىأ (ريبخ فيط هللا نإ : لاق اذهلو ؛ضرألا
 + مهلا ليلا ىف لمنلا بيبدب 4 ريبخ ا « تلءاضتو تفطلو

 « عبسلا ١ نيضرألا تحت ةرخص اهنأ : 4 ةرخص يف نكتشف :٠ هلوقي تارا مهضعي عر دقو

 ٠ كلذ حص نإ ةباحتضلا نس ةعامجتو هوعس نياو سابع نبا نع قؤرطملا” كلذ هداتسإي ئدسلا هّزكذ

 هللاو اذهو . مهريغو « ورمع نب لاهنملاو « ىروثلاو « كلام ىبأو « ىفوعلا ةيطع نع اذه ىوريو

 : دارملا نأ - ملعأ هّللاو - رهاظلاو « بذكت الو قدصت ال ىتلا تايليئارسإلا نم ىقلتم هنأك « « ملعأ

 امك « هملع فيطلب اهرهظيو اهيدبيس هللا نإف « ةرخص لخاد تناك ول اهتراقح ىف ةبحلا هذه نأ

 : دمحأ مامإلا لاق

 ديعس ىبأ نع « مئيهلا ىبأ نع « جارد انثدح « ةعيهل نبا انثدح « ىسوم نب نسح انثدح

 نل اهم ةرخص ىف لمعي مكدحأ نأ ول » : لاق وإ هللا لوسر نع « هنع هللا ىضر « ىردخلا

 . 49 « ناك ام آنئاك سانلل هلمع جرخل « ةَوُك الو باب اهل

 نع هناو فورعملاب رمأو اهتاقوأو اهضورفو اهدودحب : ىأ ( ةالصلا مقأ يتب اي :  لاق مث 8

 نع ىهانلاو فورعملاب رمآلا نأ ملع« « كباصأ ام ىلع ربصاو ا «كدهجو كتقاط بسحب : : ىأ «ركنملا

 E بانو علا سانلا نم هلاني نأ دبال < ركنملا

 . رومألا مزع نمل سانلا ىذأ ىلع ربصلا نإ : ىأ «رومألا مزع نم كلذ نإ : هلوقو

 « كوملك وأ مهتملك اذإ سانلا نع كهجوب ضرع ال : لوقي  سانلل دخ رَعصت الو : هلوقو
 ىف ءاج امك « مهيلإ كهجو طسباو « كبناج نلآ نكلو مهيلع ًارابكتساو « مهل كنم ًراقتحا

 ةليخملاو « ةّليخملا نم اهنإف رازإلا لابسإو كايإو « طسّبنم هيلإ كهجوو كاخأ ىقلت نأ ولو » :ثيدحلا

 . « هللا اهبحي ال

 ربكتت ال : لوقي ( ساّنلل َكَدَح رعصت الو :8١ هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ر ىلع لاق

 ..هنع ةمركعو ىفوعلا ىور اذكو . كوملك اذإ كهجوب مهنع ضرعتو « هللا دابع 200 رقحتف

 اذكر. ی رقم تنأو ملكت ال : : 4« ساتل كدخ رعصت الو $: ملسأ نب ديز نع « كلام لاقو
 + افلا + ريح نب عو >6 تاروت ىبأو « مصألا نب , ديزيو « ةمركعو « دهاجم نع ىور

 .مهريغو « ديزي نباو

 . مالكلا ىف قيدشتلا : كلذب ىنعي : ىعخنلا ميهاربإ لاقو

 . ٩ ىور امك » : ت ىف (۳) . ©« ضرألا » : آ١ ف ىف (0) . ٩ ضرألاو :  ف ىف )١(

 . نافيعض امهو جارد نع ةعيهل نبا هيفو )٠١/ ۲۲١( عمجملا ىف ىمثيهلا هنسحو < (۲۸/۳) دنسملا (5)

 4 رقتحتف » : أ ء ت یف (0)



 ۹ 10-000 تالا نال ةزوس 2 داملا عوخلا

 . لوألا لوقلا باوصلاو

 اهقانعأ () تفلت ىتح « اهسوؤر وأ اهقانعأ ىف لبإلا ذخأي ءاد ةا :اضاو 2 روج نبا لاق
e 

 يللا رحب من ومع لوق هيمو + كلا 'لخرلا هيف © اوو قع

 00 موقف هليم نم هَل اَنِمَقأ هد دس او

 : هرعش ىف بلاط وبأ لاقو

 تور

 () اهميقن سوؤرلا رعص اونث ام ذإ ةمالظ رقن ال ًاميدَق انكو

 0 ال « ًادينع ًارابج ًاربكتم الذج : ىأ 4 احَرَم ضرألا يف شمت الو) : هلوقو

 روخف « هسفن ىف بجعم لاتخم : يأ (روخف لاتخم لك بحي ال هللا نإ #» : لاق اذهلو ؛هّللا

 مال لاَبجلا غلبت نلو ضرألا قرخت ن َكّنِإ احرم ضرألا يف شمت الو :  © ىلاعت لاقو « هريغ ىلع
 : هعضوم ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو « YY] : ءارسإلا]

 نارمع نب دمحم انثدح « ىمرضحلا هّللا دبع نب دمحم انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 نع « « ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع « ىسيع نع « ىليل ىبأ نبا نع « ىبأ انثدح « ىليل ىبأ نبا

 بحي آل هللا نإذ +: لاقف + هيف ةدشف ك هللا لوسز دبع نيكلا رك : لاق :سامش نب سبق نب تناث
 3 اهضايب ىنبجعيف ىبايث لسغأل ىنإ هللا لوسر اي هّللاو : : موقلا نم لجر لاقف . « روخف لاتخم لك

 قحلا هفست نأ ربكلا امنإ « ربكلا كلذ سيل » : لاقف « ىطوس ةقالعو « ىلعن كارش ىنبجعيو
 .©0 « سانلا 0 طمغتو

 .« هتوم دعب هتيصوو تباث لتقمو « ةليوط ةصق هيفو « هلثمب ىرخأ قيرط نم هاورو

 عيرسلاب الو « طبثتملا ءىطبلاب سيل ادصتقم ايشم شما : ىأ 4 كيشم يف دصقاو :١ هلوقو
 نب نيب اطسو :الدع لب ‹طرفملا

 E E رت ل يلا .ىأ (كاتوص نم صضغاو) : 0

 GRAN a E ا

 لَك هللا لوسر نأل ؛ مذلا ةياغ همذو هميرحت ىضتقي ريمحلاب اذه ىف هيبشتلا اذهو . ىلاعت هللا ىلإ

 . « هئيق ىف دوعي مث ءىقي بلكلاك هتبه ىف دئاعلا « ءوسلا لثم انل سيل » :لاق

 نب رفعج نع « ثيللا انثدح « ديعس نب ةبيتق انثدح : ةيآلا هذه ريسفت دنع ىئاسنلا لاقو

 ةكيدلا حايص متعمس اذإ » : لاق )2١١ [ هنأ ] ديم ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع« ( جرعألا نع «ةعيبر

 . ( تغلب ١ : | ىفو « « تفتلت » : ت ىف )١(

 . ۱١۷/١( ) ةديبع ىبأل نآرقلا زاجم ىف تيبلا (۲)

 . (559/1) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيبلا (۳)
 . 4 صمغت ١ : ف « ت ىف (5) . « هدانسإب یناربطلا یورو » : ت ىف (0) . « ىلاعت هللا لاق دقو » : | ىف )٤(

 :(۲۲ /9) عمجملا ىف ىمشيهلا لاقو « اهيبأ ةصقب تباث تنب نع «ءاطع نع ديزي نب نمحرلا دبع قيرط نم 7٠( /۲) ريبكلا مجعملا(8)

 . ؟حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو « اهفرعأ مل سيق نب تباث تنبو»
 . أ نم ةدايز )٠١( . < هدانسإب ةيآلا هذه ريسفت دنع ىئاسنلا یورو » : ت ىف (9)



 OT oN E O ةوويس فد قيداتلا ةا ےک ل لحل ا

 .« اناطيش تأر اهنإف« ناطيشلا نم هّللاب اوذوعتف )2١ ريمحلا قيهن متعمس اذإو «هلضف نم هللا اولأساف

 ضعب ىفو « (” هب ةعيبر نب رفعج نع « قرط نم « هجام نبا ىوس ةعامجلا ةيقب هجرخأ دقو
 . ملعأ هّللاف « « ليللاب » : ظافلألا

 نم هنع ىور دقو . ميكحلا نامقل نع مبظعلا نآرقلا صصق نم ىهو « ًادج ةعفان اياصو هذهف

 . كلذ ىلإ ًاروتسدو ًاجذومنأ اهنم ركذنلف « ةريثك ءايشأ ظعاوملاو مكحلا

 نيو لهن قريخا « نايفس انربخأ « كرابملا نبا انربخأ «٠ قاحسإ نبا انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 :لاق ا هللا لوسر انربخأ : لاق « (© هنع هللا ىضر « 29 رمع نبا نع « ةعزق نع ىبضلا عّمجم

 . () « هظفح ائيش عدوتسا اذإ هّللا نإ : لوقي ناك ميكحلا نامقل نإ »

 هللا لوسر نأ ٠7 [ ىرعشألا ىسوم ىبأ نع ثدحي ةرميخم نب ] مساقلا نع « ناميلس نب ىسوم

 .©0«راهنلاب ةلذم « ليللاب ةفوخم هنإف عنقتلاو كايإ « ىنباي : هظعي وهو هنبال نامقل لاق » : لاق وی

 لاق : لاق 0 ىحي نب ىرسلا اقدح < ةرمض نع نامثع ني ورمغ انثدح + نأ انثدح + .لاقو
 : كولملا سلاجم نيكاسملا تسلجأ ةمكحلا نإ ‹ ىنب اي : هنبال نامقل

 نمحرلا دبع انثدح « كرابملا نبا انربخأ « ناميلس نب ةدبع انثدح <« ىبأ انثدح : لاقو

 مهمراف موق ىدان تيتأ اذإ «٠ ىنب اي : هنبال نامقل لاق : لاق هللا دبع نب نوع نع ‹ (0ىدوعسملا

 اوضافأ نإف « اوقطن دق مهارت ىتح قطنت الف « مهتيحان ىف سلجا مث - مالسلا ىنعي - مالسإلا مهسب

 5 مهريغ ىلإ مهنع لوحتف كلذ ريغ ىف اوضافأ نإو 2 مهعم كمهس لجأف هللا ركذ ىف

 نع « )22١ ةرمض انثدح « رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامثع نب ورمع انثدح « ىبأ انثدحو

 هنبا ظعي لعجو « هبناج ىلإ لدرخ نم ًبارج نامقل عضو : لاق « هنع هللا ىضر « رمع نبا صفح

 لبج اهظعو ول ةظعوم كتظعو دقل « ىنب اي : لاقف « لدرخلا ذقن ىتح « ةلدرخ جرخيو ةظعو

 . هنبا رطفتف : لاق . رطفتل

 نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح «ىصيّصملا ىقابلا دبع نب ىيحي انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو
 ةفيلخ نع «٠ ىسدقملا نايفس نب “۳ نيبأ انثدح <« ىفئارطلا نمحرلا دبع نب نامثع انثدح < ىنارحلا

 . «رامحلا » : ت ىف )١(

 )٥۱۰۲( مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۷۷۹) مقرب ملسم حيحصو ,(7701) مقرب ىراخبلا حيحصو (۱۱۳۹۱) ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا ()

 : (5109) مقرب ىذمرتلا ننسو

 . « هداتسإب دمحأ مامإلا ىورف » : ت ىف (۳)

 . ٤ امهنلع » : ف « ت ىف (5)

 . (۸۷ /۲) دنسملا )٥(

 . كردتسملا و « 1 نم ةدايز (0
 .ىبهذلا هرقأو « حيحص دانسإ هدهاش نتم اذه » : لاقو )5١١/7( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۷)

 .« ةرميخم نب مساقلا نع هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو ١ : ت ىف (9) . ©« یحی نب ىرسلا نع هدانسإب اضيأ یورو ١ : ت ىف (۸)

 . لاجرلا بتكو ريبكلا مجعملا نم بيوصتلاو « « سنأ » : ھه« ف« أ٠ ت یف (۱۱) « اضيأ یورو :  ت یف (۱۰)

 5 « هدئسي ىناربطلا یورو » 5 ت اىف(١)



 ۳٤١ ( ۱۹ ۔ )۱١ تايآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا

 )١( ١ « نذؤملا لالبو < ىشاجنلاو « ميكحلا نامقل : ةنجلا لهأ تاداس نم مهنم ةثالث نإف نادوسلا

 : شبحلا دارأ : ىناربطلا مساقلا وبأ لاق

 عضاوتلاو لومخلا ىف لصف

 هللا دبع انثدح ءرذنملا نب ميهاربإ انثدح: لاق « هدصاقم هنم ركذن « نحن ( [و ] ًادرفم اباتك ايندلا

 لوسر تعمس : كلام نب سنأ نب , هللا ديبع نب صفح نع « ديز نب ةماسأ نع « ىندملا ىسوم نبا

 . (؟)(هربآل هللا ىلع مسقأ © اذإ« سانلا باوبأ نع حّفصي نيرمط ىذ ثعشأ بر»: لوقي اب هللا

 ‹ لَك ىبنلا نع « سنأ نع « ديز نب ىلعو تباث نع « ناميلس نب رفعج ثيدح نم هاور مث
 .() كلام نب ءاربلا مهنم ‹ دازو « هركذف

 ءايرثألا ءايقتألل ىبوط » : ةي هللا لوسر لاق : لاق « هنع هّللا ىضر « سنأ نع اضيأ یورو ]

 . (0) [ « ةنيشم

 نب شايع نع « ديزي نب عفان انثدح « میرم ىبأ نبا انثدح : ىميمتلا لهس نب ركب وبا لاقو
 هنأ « هنع هّللا ىضر « رمع نع « هيبأ نع « ملسأ نب ديز نع « نمحرلا دبع نب ىسيع نع « سابع

 ؟ ذاعم اي كيكبي ام : هل لاقف <« وهم هللا لوسر ربق دنع ىكبي لبج نب ذاعمب وه اذإف دجسملا لخد

 مهبولق 2 اوفرعي مل اورضح اذإو « اودقتفي مل اوباغ اذإ نيذلا 2 ءايرثألا ءايفخألا ءايقتألا بحي

 را م اما كا حا

 E e يع ال يسال نورس

 ل ع ةنجلا هاطعأل ةنحلا كلأسأ ىنإ مهللا : لاق ول « هربأل هللا ىلع مسقأ ول «هل

 . () « ائيش
 ىبأ نب ملاس نع « شمعألا نع ‹ ةيواعم وبأ انثدح « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح : اضيأ لاقو

 وأ امهرد وأ ًارانيد هلأسي مكدحأ باب ىتأ ول نم ىتمأ نم نإ » : ی هللا لوسر لاق : لاق دعجلا

 )١( ريبكلا مجعملا )١١/۱۹۸( « عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )5/   : )۲۴١فيعض وهو نايفس نب نيبأ هيف «

 . ٤ول » :ف « ت یف (۳) . ف 2 ت نم ةدايز (۳)

 نب ميهاربإ انثدح « ىناولحلا ىيحي نب دمحأ انئثدح » : لاق « نيرحبلا عمجم » (0055) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )٤(

 ةريره ىبأ ثيدح نم (؟577) مقرب ملسم حيحص ىف دهاش هلو « « ةماسأ الإ صفح نع هوري مل : لاق مث  هلثم ركذف «رذنملا

 . هنع هللا ىضر

 . هدعب ةياورلا اذكو « ايندلا ىبأ نبال لومخلاو عضاوتلا ةطوطخم نم ثيدحلا اذه طقس : هيبنت

 « هجولا اذه نم حيحص نسح ثيدح اذه »: لاقو «هب ناميلس نب رفعج نع رايس قيرط نم (٤۳۸۵)مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هاورو (5)

 . أ ‹ ت نم ةدايز (0

 . (۸)مقرب ايندلا ىبأ نبال لومخلاو عضاوتلا (۷)

 . ايندلا ىبأ نبا قيرط نم )۳۲٤١( مقرب سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاورو « لومخلاو عضاوتلا ةطوطخم نم ثيدحلا طقس (۸)



 ( 15-1١9 ) تايآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا 3

 هايإ اهعنمي ملو « اهايإ هطعي مل ايندلا ٠ هلأس ولو « اهايإ هاطعأل ةنجلا هللا لأس ولو « هطعي مل ًاسلف
 . ©9 « هربأل هللا ىلع مسقأ ول « هل هبؤيال نيرمط وذ « هيلع هناوهل

 .: هجئولا اذه ل لرم اده

 وبأ لاق : لاق فوع انثدح « ناميلس نب رفعج انربخأ « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح : اضيأ لاقو
 هل هبؤي ال نيرمط ىذ ربغأ ثعشأ ©) لك ةنجلا كولم نم نإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره
 تّصنُي مل اولاق اذإو « اوحكني مل ءاسنلا اوبطخ اذإو « مهل نذؤي مل ءارمألا ىلع اونذأتسا اذإ نيذلا
 .(5) « مهعسول سانلا نيب ةمايقلا موي هرون مسق ول « هردص ىف لجلجتت مهدحأ جئاوح «مهل

  Eنعام  Eكرابملا نب , هللا دبع لاق : لاق ة :

 2 ت
 هزات و هيبارز ًادُغ لزم ىف نيرْمط ىذ بر الأ

 و رار ار ر
 (٥) هقئادح هيلع تفتلاو قرشأو هرصق لوح هراهنأ تدرطا دق

 ةمامأ ىبأ نع « مساقلا نع « ديز نب ىلع نع « رز نب هللا ديبع ثيدح نم - اضيأ - ىورو

 نسحأ « ةالص نم ظح وذ « ذاحلا فيفخ نمؤم : ىدنع ىئايلوأ طبغأ نم : هللا لاق » : اعوفرم

 ىلع ربص نإ . عباصألاب هيلإ راشي ال « سانلا ىف اضماغ ناكو . رسلا ىف هعاطأو « هبر ةدابع
 . 29 « هيكاوب تلقو « هثارت لقو « هتينم تلجع » : لاقو هديب هّللا لوسر دقت مث : لاق .«كلذ

 : لاق ؟ ءابرغلا نمو : ليق . ءابرغلا هّللا ىلإ ( هللا دابع بحأ : لاق ورمع نب هللا دبع نعو
 . ) ميرم نبا ىسيع ىلإ ةمايقلا موي نوعمجي « مهنيدب نورارفلا

 ملأ ؟ كيلع معنأ ملأ : ةمايقلا موي دبعلل لوقي ١ ىلاعت هللا نأ ىنغلب : ضايع نب ب ليضفلا لاقو

 الأ تعطتسا نإ : ليضفلا لاق مث ؟ كركذ لمخأ ملأ ؟ . . مل. . ملأ ؟ كرتسأ ملأ ؟ كطعأ
 .هللا دنع ًادومحم سانلا دنع امومذم نوكت نأ كيلع امو « كيلع ىنثي الأ كيلع امو « لعفاف فرعت

 . الماخ اركذ كلأسأ ىنإ مهللا : لوقي زيريحم نبا ناكو

 نم ىسفن ىف ىنلعجاو « كقلخ عفرأ نم كدنع ىنلعجا مهللا : لوقي دمحأ نب ليلخلا ناكو
 . كقلخ طسوأ نم سانلا دنعو « كقلخ عضوأ

 : )٠١( لاق مث

 ةرهشلا ىف ءاج ام باب

 ديزي نع < ‹ ةعيهل نباو ثراحلا نب رمع نع « بهو نبا انثدح « ىرصملا ىسيع نب دمحأ انثدح

 نع ر سحاب لاق هنا قلك هللا لوس نع سلا نع.« دهم. نب نام نع بیخ ىلا لا

 )١( هللا لأس ولو » : ت ىف « .

 . لسرم وهو « )١( مقرب ايندلا ىبأ نبال لومخلاو عضاوتلا (۲)

 .ةوه نم » :أءاف « ت یف (۳)

 . لومخلاو عضاوتلا ةطوطخم نم ثيدحلا اذه طقس دقو « هوحنب ًالسرم نسحلا نع (9) مقرب ءايلوألا ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو (5)
 . (5) مقرب ايندلا ىبأ نبال لومخلاو عضاوتلا (5)

 .«مهيديأ هتلمع امم وهف مساقلا نع ديزي نب ىلع نع رحز نب هللا ديبع ىور اذإ: نابح نبا لاق دقو (۱۳) مقرب لومخلاو عضاوتلا (
 . ٠ دابعلا بحأ » : أ ىف (۷)

 . )١15( مقرب لومخلاو عضاوتلا (۸)
 . ايندلا ىبأ نبا ى ل (۱۰) . ( لجو زع» : |« ت اىف(9)



 )۱7١-۱۹( . ٣ تایآلا: نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا

 ىلإ رظني ال هللا نإو « هايندو هنيد ىف عباصألاب هيلإ سانلا ريشي نأ هللا مصع نم الإ - رشلا
 . ( « مكلامعأو مكبولق ىلإ نكلو مكروص

 ی ا لعارلا دع رافت وع تادف نأ نا قع كزليتلا نب قا نع هلك قووو
 . 29 هلثم « اعوفرم هللا دبع نب رباج نع « ريثك ىبأ نب دحاولا دبع نع

 دارملا امنإ : لاقف ؟ عباصألاب كيلإ راشي هنإف . نسحلل ليقف )2 (9 هوحن السرم نسحلا نع یورو

 . «© قسفلاب هايند ىفو ةعدبلاب هنيد ىف هيلإ راشي نم
 ملعتو « ركذتل كصخش عفرت الو « رهتشت نأل أدبت ال : لاق « هنع هللا ىضر « ىلع نعو

 .٠ راجفلا ظيغتو ا ا نست 4 ملست تمصاو ¢ متكاو

 . ةرهشلا بحأ نم هللا قدص ام : هللا همحر « مهدأ نب ميهاربإ لاقو

 . هناكمب رعشي الأ هرس الإ هدبع هللا قدص ام : بويأ لاقو

 . سانلا هفرعي الأ بحأ هّللا بحأ نم : ءالعلا نب دمحم لاقو

 . ءالخألا ةرثكو كايإ : ةملس نب كامس لاقو

 سلج اذإ ةيلاعلا وبأ ناك ؛فراعملا نم لقأف كنيد كل ملسي نأ تببحأ نإ : نامثع نب نابأ لاقو

 . مهكرتو ضهن ةثالث نم رثكأ هيلإ
 اموق ةحلط ىأر : لاق ءاجر ىبأ نع « فوع نع « ةبعش انربخأ ٠ دعجلا نب ىلع انثدح : لاقو

 . رانلا شارفو «٠ عمط بابذ : لاقف . هعم نوشمي

 ذإ ىبأ لوح نحن انيب : لاق ةلظنح نب ميلس نع « (*) ةرتنع نب نوراه نع ٠ سيردإ نبا لاقو

 . عوبتملل ةنتفو « عباتلل ةلذم اهنإ : لاقو ةردلاب باطخلا نب رمع هالع

 3 اديدش ادر اودر 4 ملسف 4 بويأ انعمو ¢ سلجملا ىلع انررم اذإ انك : ديرو فادح لاقو

 . همغي كلذ ناكف

 ةرهشلا نإ : لاقف « كلذ ىف هل ليقف « هصيمق ليطي بويأ ناك : رمعم نع « قازرلا دبع لاقو

 ىبنلا ىلعن وذح ىلع نيلعن ةرم عنطصاو . هريمشت ىف مويلاو ٠ صيمقلا لوط ىف تناك ىضم اميف

 . امهنوسبلي سانلا رأ مل : لاقو « امهعلخ مث امايأ امهسبلف « ةي
 . ءاهفسلا كيردزي ام الو « ءاهقفلا ىف رهشي ام بايثلا نم سبلت ال :ىعخنلا ميهاربإ لاقو

 اهيف هيلإ سانلا عفريو « اهب رهتشي ىتلا « دايجلا بايثلا نم نوهركي اوناك : ىروثلا لاقو
 . هنيد لذتسيو « اهيف رقتحي ىتلا ةئيدرلا بايثلاو . مهراصبأ

 . فيعض دعس نب نانس هيفو (۳۰) مقرب لومخلاو عضاوتلا )١(

 . « ةريره ىبأ ثيدح نم فورعم وه امنإ رباج ثيدح نم ًافورعم سيل 3 : ىقارعلا لاقو )١”7( مقرب لومخلاو عضاوتلا (؟)

 . (۳۲) مقرب لومخلاو عضاوتلا (۳)

 . (۴۳) مقرب لومخلاو عضاوتلا ()

 . ©« ةريشع ىبأ نب نوراه 2 : | ىف )٥(



 1١1 -١9( ) تايآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزحلا ل سس يس سس. ب م(.

 دنع انك : لاق  ىدايزلا بحاص - ةنسح ىبأ نع « دامح انثدح : شادخ نب دلاخ انثدحو

 . قاهنلا رامحلا اذهو مكايإ : لاقف « ةيسكأ هيلع لجر هيلع لخد ذإ ةبالق ىبأ

 بحاصف « مهبايث ىف عضاوتلاو « مهبولق ىف ربكلا اولعج اموق نإ : هللا همحر « نسحلا لاقو
 . اودقافت مهلام « 2)) هفرطمب فرطملا بحاص نم مظعأ هئاسكب ءاسكلا

 بايث مكيلع ىنوتأت مكل ام : ليئارسإ ىنبل لاق « مالسلا هيلع « ىسوم نأ رابخألا ضعب ىفو

 . ةيشخلاب مكبولق اونيلأو « كولملا بايث اوسبلا « بائذلا بولق مكبولقو « نابهرلا
 قلخلا نسح ىف لصف

 . ©9 اقلخ سانلا نسحأ نم لَ هللا لوسر ناك : هنع هللا ىضر «٠ سنأ نع « حايتلا وبأ لاق

 , 29(اقلح مهنسحأ » : لاق ؟ لضفأ نينمؤملا ىأ « هّللا لوسراي : ليق :رمع نبا نع«ءاطع نعو

 تاجرد هقلخ نسحب غلبيل دبعلا نإ ١ : اعوفرم سنأ نع « تباث نع « دابع نب حون نعو
 نعو . ( دباع وهو منهج كرد هقلخ ءوسب غلبيل هنإو . ةدابعلا فيعضل هنإو « لزانلا فرشو ةرخآلا

 ‹ 200«ةرخآلاو ايندلا ريخب قلخلا نسح بهذ » : اعوفرم سنأ نع « ديمح نع « نوراه نب نائس

 .©0 « راهنلا مئاصو ليللا مئاق ةجرد هقلخ نسحب غلبيل دبعلا نإ ١ : اعوفرم ةشئاع نعو

 ىنربخأ « سيردإ نب ب هّللا دبع انثدح «سنوي نب نمحرلا دبع ملسم وبأ ىنثدح :ايندلا ىبأ نبا لاقو

 اا احتل اهي تكا نع هلك هللا لوسر لسا هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ىدج نع « ىمعو ىبأ

 :نافوجألا » :لاقف « رانلا سانلا لخدي ام رثكأ نع لئسو . «قلخلا نسحو هللا ىوقت » :لاقف «ةنجلا

 . © « جرفلاو مفلا

 : اولاقف « ناكم لك نم بارعألا هتءاجف « ةي هللا لوسر دنع تنك : كيرش نب ةماسأ لاقو
 . © « قلخلا نسح » : لاق ؟ ناسنإلا ىطعأ ام ريخ ام « هللا لوسراي

 )٠١( [ نم ]ام » : لاق هب غلبي  ءادردلا ىبأ نع « ءادردلا مأ نع . 217 كلمت نب ىلعي لاقو

 . 250 هب « ءادردلا مأ نع « ءاطع هاور اذكو « 26 قلخلا نسح نم نازيملا ىف لقثأ ءىش

 , 0 ¢ اقالخأ مكنساحأ مكرايخ نم نإ » : : اعوفرم ورمع نب هللا دبع نع ©« قورسم نعو

 نسحلا نع « ةراس ىبأ نب دمحم نع « 2١40 ديبع نب دمحم انثدح « ردب ىبأ نب هّللا دبع انثدح

 )١( أ « ت ىف : ١ هقرطمب قرطملا « .

 . (1577 مقرب لومخلاو عضاوتلا (5)

 . )١١15( مقرب لومخلاو عضاوتلا ()

 )١14(. مقرب لومخلاو عضاوتلا (5)

 . )۱١۹( مقرب لومخلاو عضاوتلا (5)

 . )١115( مقرب لومخلاو عضاوتلا ()

 . )۱۷١( مقرب لومخلاو عضاوتلا (۷)

 . )۱۷١( مقرب لومخلاو عضاوتلا (۸)

 . أ نم ةدايز )٠١( . لاجرلا بتك نم هانتبئاام باوصلاو « كامس » :ه« ف« أ٠« ت ىف (9)
 . )١9/5( مقرب لومخلاو عضاوتلا )١١(

 . (1۷۳) مقرب لومخلاو عضاوتلا ()

 . )١09/5( مقرب لومخلاو عضاوتلا ()

 )١4( لاجرلا بتكو « ايندلا ىبأ نبال لومخلاو عضاوتلا نم هانتبثأ ام باوصلاو « ىسيع » : أ ىفو ء 4 نينع » : ف « ت ىف .



 )15-١91( تايآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا ان

 امك « قلخلا نسح ىلع باوثلا نم دبعلا ىطعيل هللا نإ » : لَ هللا لوسر لاق : لاق ىلع نبا
 . ()« حوريو رجألا هيلع ودغي ¢ هّللا ليبس ىف دهاجملا ىطعي

 مكنساحأ« ًاسلجم جم ىنم مكبرقأو ىلإ مكبحأ نإ):اعوفرم ةبلعث ىبأ نع« لوحکم نعو

 نوقدشتملا نوراثرثلا ءاقالخأ مكيواسم ةنجلا ىف الزنم ىنم مكدعبأو ىلإ مكضغبأ نإو ءاقالخأ

 . ( « نوقهيفتملا

masانايإ مكلمكأب مكربخأ الأ » : م لم  » 
 لا نوفلأيو نوفلؤي نيذلا « افانكأ دولا 2 0 و

 N us : ا
 : نمؤم ىف ناعمتجي ال ناتلصخ » : اعوفرم ديعس ىبأ نع « ىنادحلا بلاغ نب هّللا دبع نعو

 مظعأ بنذ نم ام » : 26 هللا لوسر نع < تآرهم نب ثوميم لاقو (٠ قلخلا ءوسو « لخبلا
 . ©) « رخآ ىف عقو الإ بنذ نم جرخي ال هبحاص نأ كلذو ؛ قلخلا ءوس نم هللا دنع

 لخر نع :قاحسإ خي نحر لا ده اقدح + ىمحالا ةريعلا يآ انثلح دعا وبن لع انكرح
 احلا نإ ؛ قلخلا ءوس نم هللا دنع مظعأ بذ نمام » : ال هللا لوسر لاق ٠ : لاق شيرق نم

 لخلا دسفي امك لمعلا دسفيل ءىيسلا قلخلا نإو« ديلجلا سمشلا بيذت امك بونذلا بيذيل نسحلا

 , 7إ علا

 نوعَسَت ال مكنإ » : اعوفرم ةريره ىبأ نع « هدج نع « هيبأ نع « سيردإ نب د هّللا دبع لاقو

 A„ » قلخ رسحو هوجو طيس مكتم یب نكلو ¢ مكلاومأب سانلا

 . نيدلا ىلع نوع قلخلا نسح : نيريس نب دمحم لاقو

 ربكلا مذ ىف لصف

 « ربك نم ةبح لاقثم «9) هبلق ىف نم ةنجلا لخدي ال » :  هعفر  دوعسم نبا نع « ةمقلع لاق

 ا ا ياو اي م

 TT رك هع ةزذ لا

 هيبأ نع «ةملس نب سايإ نع ء«دشار نب رمع نع« ةيواعم وبأ انثدح « ليعامسإ نب قاحسإ انثدح

 .219(باذعلا نم مهباصأ ام هبيصيف « نيرابجلا نم هّللا دنع بتكي ىتح هسفنب بهذي لجرلا لازيال» :اعوفرم

 ىتئام ىف طاسبلا موي تاذ < مالسلا )2١4 امهيلع « دواد نب ناميلس بكر : رانید نب كلام لاقو

 )۱۷١( مقرب لومخلاو عضاوتلا )١(

 . (۱۷۷) مقرب لومخلاو عضاوتلا (۲)
 . (۱۷۸) مقرب لومخلاو عضاوتلا (9)

 )0-١4( مقرب لومخلاو عضاوتلا (5)

 . (۱۸۲) مقرب لومخلاو عضاوتلا (5)

 . (۱۸۳) مقرب لومخلاو عضاوتلا (5)

 . )١85( مقرب لومخلاو عضاوتلا (۷)

 . (۱۹۰) مقرب لومخلاو عضاوتلا (۸)
 «ةرذ » : أ « ف یف (۱۰) . (ةرذ » : أ ‹ ف ‹ ت یف )٩(

 . )١95( مقرب لومخلاو عضاوتلا )١١(

 . )١95( مقرب لومخلاو عضاوتلا (۱۲)

 . (۱۹۸) مقرب لومخلاو عضاوتلا (1)
 . ٩ هيلع ١ : ت ىف )۱٤(



 ۱١ -١9( ) تايآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا ۳٤٦

 هوضفخ مث « ءامسلا ىف ةكئالملا حيبست عمس ىتح عفرف « نجلا نم فلأ ىتئامو « سنإلا نم فلأ
 دعبأ هب فسخ ربك نم ةرذ لاقثم مكبحاص بلق ىف ناكول اتوص اوعمسف « رحبلا ءام همدق تسم ىتح

 . عفر امم

 ركب وبأ ناك : لاق سنأ نع«تباث نعءةملس نب دامح نع «نوراه نب ديزي انثدح «ةمثيخ وبأ انثدح
 "0 نيترم لوبلا ىرتعم نهب حر :لوقي ف رقي اندحأ نإ ىتح «ناسنإلا قلخ ءدب ركذيف انبطخي

 نإ سمألاب اسفن تق امك يبلتقت نأ ديرتأ ١) : الت مث « رابج وهف نينثا لتق نم : ىبعشلا لاقو /

 ىف هديب ءرخلا لسغي «مدآ نبال ابجع: نسحلا لاقو : صصقلا] 4 ضْرَألا يف اراّبج نوكت نأ الإ ديرت
 0 انثدح «شادخ نب دلاخ انثدح : لاق .تاومسلا رابج ضراعي ! ربكتي مث نيترم مويلا
 : مدا نبا نم جرخي امب ايندلا لثم برض . ثيدحلا ركذف «نايفس نب كاحضلا نع«نسحلا نب ىلع

 .هحّلَمو هَحَرَق نإو ايندلل لثم برض مدآ نبا معطم نإ : لاق ىبأ نع «٠ ىيحي نع «نسحلا لاقو

 نم ءىش لجر بلق لحد ام :  هنع هللا ىضر ىلع دلو نم - ىلع نب نيسحلا نب دمحم لاقو
 . كلذ ردقب هلقع نم صقن الإ ربك

 . قافن ديحوتلا عم الو « ربك دوجسلا عم سيل : ديبع نب سنوي لاقو

 هنعطف «٠ فلختسي نأ لبق كلذو « هتيشم ىف لاتخي وهو زيزعلا دبع نب رمع ىلإ سواط رظنو
 «مع اي: هيلإ رزتعملاك هل لاقف . ؟ ءرخ هنطب ىف نم ٩۳ نأش اذه سيل: لاقو « هعبصأب هبنج ىف سواط

 . اهتملعت ىتح ةيشملا هذه ىلع ىنم وضع لك برض دقل
 . ةيشملا هذه «؟) اوملعتي ىتح مهدالوأ نوبرضي ةيمأ ونب تناك : ايندلا ىبأ نب ركب وبأ لاق

 لايتخالا ىف لصف

 .() < هيلإ هللا رظني مل ءاليخ هبوث رج نم» : اعوفرم هيبأ نع « ةديرب نبا نع « ىليل ىبأ نع
 .(0هلثم اعوفرم رمع نبا نع« ملسأ نب ديز نع « نايفس نع « ليعامسإ نب قاحسإ نع هاورو
 ىبأ نع < « جرعألا نع « هيبأ نع « داّنزلا ىبأ نب نمحرلا دبع انثدح « راكب نب دمحم انثدحو

 « هيدرب ىف رتخبتي لجر امنيب» و.( هرازإ رج نم ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال ١ : ًاعوفرم ةريره
 , ( ؟ةم ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف « ضرألا هب هللا فسخ « هسفن هتبجعأ

 8) هرخآ ىلإ « . . . لجر امنيب » : هيبأ نع « ملاس نع ىرهزلا یورو

 ةرِهاظ همعن مكيلع عبسأو ضرألا يف امو تاومّسلا يف ام مكل رخس هللا نأ اورت ملأ ط
 مه م ع سا م

 نا ل ل

 )١( مقرب لومخلاو عضاوتلا )٠٠

 : 0 مقرب لومخلاو عضاوتلا (؟)

 . ٤ نوملعتي » : أ « ف ىف )٤( . ©« یشم » : أ ءاف یف (۳)

 . (۲۳۸) مقرب لومخلاو عضاوتلا (5)

 . (۲۳۹) مقرب لومخلاو عضاوتلا (1)

 . (۲۳۲) مقرب لومخلاو عضاوتلا (۷)

 .(۲۳۳) مقرب لومخلاو عضاوتلا (8)

 . (7375) مقرب لومخلاو عضاوتلا (1)



 ل۷ل. ( )۲١- ٤ تايآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا

 باذع ىَلإ مهوعدي ناطيشلا ناك ول وأ انءابآ هيلع اندجو ام عبتن لب اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا

 . 4 69 ريعسلا
 نم تاومسلا ىف ام مهل رخس هنأب « ةرخآلاو ايندلا ىف مهيلع همعن ىلع هقلخ اهبنم ىلاعت لوقي

 اهايإ هلعجو « دربو جلثو راطمأو باحس نم اهيف قلخي امو « مهراهنو مهليل ىف اهب نوؤيضتسي موجن

 مهيلع غبسأو . رامثو عورزو راجشأو راهنأو رارق نم ضرألا ىف مهل قلخ امو « اظوفحم افقس مهل

 ام هلك اذه عم مث « للعلاو هبشلا ةحازإو « بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإ نم ةنطابلاو ةرهاظلا همعن

 ىف هتلداجمو . لسرلا لاسرإو هديحوت ىف : ىأ « هّللا ىف لداجي نم مهنم لب « مهلك سانلا نمآ

EAE A E ESلاف ادهلرأ  Eنمو :  

 : ىأ (مهل ليق اذإو ) . ءىضي نيبم : ىأ «رينم باتک الو ىده الو مْلع رغب هللا يف لداجي نم سالا

 اولاق ظ «ةرهطملا عئارشلا نم هلوسر ىلع : ىأ هللا لزنأ ا اوعبّنا : هللا ديحوت ىف نيلداجملا ءالؤهل
 ول وأ :٠ هللا لاق « نيمدقألا ءابآلا عابتا الإ ةجح مهل نكي مل : ىأ 4 انءابآ هيلع اندَجَو ام عن لب

 منصب, دولا اا مك ان: ىأ [ ١7٠١ : ةرقبلا ] « َنوُدَعهَي الو ایش نولقعي ال مهؤابآ ناک

 ناطيشلا ناك ول وأ » : لاق اذهلو ؛ هيف اوناك اميف مهل فلخ متنأو ةلالض ىلع اوناك مهنأ . مهئابآ

 . 4 ريعسلا ِباَذَع ىلإ مهوعدي
 گ o مك ل

 ةبقاع هللا ىلإو ئَقنوْلا ةورعلاب كسمتسا دقف نسحم وهو هللا ىلإ ههجو ملسي نمو ل

 تاب ميلع هللا نإ اوُلمَع امب مهئبددف مهعجرم انيَلِإ هرفك كنزحي الق رقَك نمو 9 رومألا
 2 عد lo ىل و الم ها در

 . 4 69 ظيلغ باذع ئلإ مهرطضن مث اليل مهعتمن 9 رودصلا

 ؛ هعرش عبتاو هرمأل داقناو لمعلا هل صلخأ : ىأ « هلل ههجو ملسأ نمع ًاربخم ىلاعت لوقي

 كسمتسا دقف» « رجز هنع ام كرتو « رمأ هب ام عابتاب « هلمع ىف : ىأ «نسحم وهو ): ,لاق اذهلو

 رفك نمو . رومألا ةبقاع هللا ىو ‹ هبذعي ال هنأ آنيتم هللا نم اقثوم ذخأ دقف : ىأ 4 يقثولا ةورعلاب

 ذفان هللا ردق نإف ؛ هب تئج امبو هللاب مهرفك ىف مهيلع دمحم اي نزحت ال : ىأ « هرفك كنزحي الف

 , (رودصلا تاب ميلع هللا نإ هيلع مهيزجيف : ىأ « اولمع امب مهئبنيف مهعجرم هّللا ىلإ « مهيف

 : ا

 « ظيلغ باذع ىلإ ظ مهئجلن : ىأ © مهرن مت , ايندلا ىف : ىأ (الیلق مهعتمن 3: لاق مث

 .نوحلفي ال بذكلا هللا ىَلَع نورتفي نيذلا نإ : ا ير ل د م ی

 .v]. ء۹٦: سنوي] 4نورفكي اوناك مب ديدّشلا باَدَعْلا مهقيدن مّن مهعجرم اني مث ايندلا يف عاتم

 ال مهرثكأ لب هلل دمحلا لق هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو

 4 ©» ديمحلا ينغْلا وه هللا نإ ضرألاو تاومّسلا يف ام هلل ج نوملعي



 (؟8:276) تايآلا : نامقل ةزؤس - سسداسلا زلال بسسس

 « ضرألاو تاومسلا قلاخ هّللا نأ نوفرعي مهنإ : هب نيكرشملا ءالؤه نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 نئلو :١ لاق اذهلو ؛ هل كلمو هل قْلَخ اهنأ نوفرتعي ءاكرش هعم نودبعي اذه عمو 2 هل كيرش ال هدحو

 ء([مكفارتعاب ةجحلا مكيلع تماق ذإ: ىأ] ¢ هلل دَمحْا لق هلا نويل ضرألاو تاومّسلا لح نم مهتلأس

 . (نوملعي ال مهرتكأ لب )
 :ىأ © ديمحلا ينغْلا وه هللا نإ ظ« هكلمو هقلخ وه : ىأ « ضْرألاو تاَومّسلا يف ام هلل ظ : لاق مث

 ضرألاو تاومسلا ىف دمحلا هل « قلخ ام عيمج ىف ديمحلا « هيلإ ريقف ءىش لكو « هاوس امع ىنغلا

 .اهلك رومألا ىف دومحملا وهو « عرشو قلخ ام ىلع

 9 نمد ر0

 تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالفأ ةرجش نم ضرألا يف امن ولو 12

 عيمس هللا نإ ةدحاو سفنك الإ مكثعب الو مكقلخ ام 09 ميكح زيزع هللا نإ هللا تاملك

 ةماتلا هتاملكو العلا هتافصو ىنسحلا هئامسأو « هلالجو هئايربكو هتمظع نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 AT ا ل ايس ا ب ع ا

 ةرجش نم ضرألا يف اَمَنَأ ولو : ىلاعت لاقف «٠ كسفن ىلع تينثأ امك تنأ «كيلع ء انث ىصحأ ال »

 ضرألا راجشأ عيمج نأ ولو : ىأ ] هللا تاملك تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالقأ

 ىلع ةلادلا هّللا تاملك اهب تبتكف « هعم ۳ [ رحبأ ةعبس هدمو ًادادم رحبلا لعجو « امالقأ تلعج

 . اددم اهلاثمأ ءاج ولو « رحبلا ءام دفَتو « مالقألا ترسكتل هلالجو هتافصو هتمظع

 ةدوجوم رحبأ ةعبس مث (" [ نأ ] الو رصحلا دري ملو « ةغلابملا هجو ىلع « ةعبسلا » تركذ امنإو

 لاق امك لب تدك الو قدصت ال يتلا نقار الا مدلك نم ءاقلت نم هلوقي امك « ملاعلاب طيحت

 ولو يِبر تاملك دفنت نأ لبق رحبلا دتل يَبر تامل ادادم رحلا ناك ول لق ٠ ىرخآلا ةيآلا ىف ىلاعت

 مث هلثمب مث هلثمب لب « طقف رخآ « هلثمب 8 : هلوقب دارملا سيلف « [ ٠١9 : فهكلا ] 4 اددم هلثمب انتج

 . هتاملكو هللا تايآل رصح ال هنأل ؛ ارج مله مث « هلثمب

 : هّللا لاقو « ادادم رحبلا لعجو « امالقأ ضرألا رجش لعج ول : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . مالقألا ترسكتو « روحبلا ىف ام دفنل « اذك ىرمأ نمو « اذك ىرمأ نم

 يف اَمّنَأ ولو » : ىلاعت هّللا لاقف « دفني نأ كشوي مالك اذه امنإ : نوكرشملا لاق : ةداتق لاقو
 دفنتل ناك ام « رحبأ ةعبس رحبلا عمو « امالقأ ضرألا رجش ناك ول : ىأ  مالقأ ةرجش نم ٍضرألا
 . هملعو هقلخو هتمكحو ىبر بئاجع

 )١( ف « ت نم ةدايز ‹ !.

 )  )۳ف « ت نم ةدايز ‹ ۱



 ۹ _( ۳١ « ۲۹) ناتيآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا

 دقو « اهلك روحبلا ءام نم ةرطقك هللا ملع ىف مهلك دابعلا ملع لثم نإ : سنأ نب عيبرلا لاقو

 . ةيآلا 4 مالُقَأ ةرجش نم ضرألا يف املأ ولو :  كلذ هللا لزنأ

 ىنفو ¢ مالقألا ترسكن ال ¢ امالقأ اهلك راجشألاو هللا تاملكل ادادم رحبلا كلذ ناك ول : لوقي

 الو « هردق ردقي نأ عيطتسي ال ادحأ نأل ؛ ءىش اهينفي ال ةمئاق هللا تاملك . تيقبو « رحبلا ءام

 . لوقن ام قوفو « لوقي امك انبر نإ . هسفن ىلع ىنثي ىذلا وه نوكي ىتح « ىغبني امك هيلع ىنئي
 نع <« دمحم ىبأ نبا ىنثدح : قاحسإ نبا لاق « دوهيلل اباوج تلزن ةيآلا هذه نأ ىور دقو

 دمحم اي: ةنيدملاب ليك هللا لوسرل اولاق دوهي رابحأ نأ سابع نبا نع ‹ ةمركع وأ ريبج نب ديعس

 لاقف ؟ كموق مأ ديرت انايإ « [ ۸١ : ءارسإلا ] ؟ 4اليلق الإ مّلعْلا نَم متيتوأ امو :  كلوق تيأرأ

 ؟ ءىش لكل نايبت اهيف ةاروتلا انيتوأ دق انأ كءاج اميف ولتت تسلأ : اولاقف . « الك » : ةي هللا لوسر

 اميف هللا لزنأو. « مكيفكي ام كلذ نم مكدنعو «ليلق هللا ملع ىف اهنإ » : الك هللا لوسر لاقف

 . ةيآلا (مالفأ ةرجش نم ضرألا يف اَمنَأ ولو ط :كلذ نم هنع هولأس

 « ةيكم ال ةيندم ةيآلا هذه نأ ىضتقي اذهو . راسي نب ءاطعو « ةمركع نع ىور اذكهو

 . ملعأ ) هللاو ٠ ةيكم اهنأ روهشملاو

 الو دارأ امل عنام الف « هبلغو هرهقو ءىش لک رع دق زيزع : ىأ 4 ميكح زيزع هللا نإ 00 هلوقو

 رورو يو Ee طفلا ماو LS انا ىلا ملح و دب را اعااو

 داعملا موي مهثعبو سانلا عيمج قل ام : ىأ « ةدحاو سْفنك الإ مكعب الو مكقلخ ام : هلوقو

 نأ ايش دارأ اذإ هرمأ اَمَّنِإؤو هيلع نيه عيمجلا « ةدحاو سفن 259 [ قلخ ] ةبسنك الإ هتردق ىلإ ةبسنلاب
 ل: ىأ [ ٥١ : رمقلا ] «رصبلاب حملك ةدحاو ًالإ انرمأ امو < [ 8١ : سي ] 4 نوکیف نك هل لرقي

 ةرجز يه اَمَنِإَف .٠ قف هدكوتو هرركت ىلإ جاتحي ال ء ءىشلا كلذ نوكيف ¢ ةدحاو ةرم الإ ءىشلاب رمأي

 . [ 14 ء1۳ : تاعراتلا ] (ةرهاسلاب مه اف. ةدحاو

 ةبسنلاب هرصبو هعمسك مهلاعفأب ريصب مهلاوقأل عيمس وه امك : ىأ « ريصب عيمس هللا نإ :٠ هلوقو

 مكنعب الو مکقلخ ام » : لاق :اذهلون + ةدحاو نفث يلع هتردقك مهبلع ةتردق .كلذك ةدحتاو سفن ىلإ

 . ٠ [ ريصب عيمس هللا نإ ] ةدحاو سفنك الإ

 خب ب ساس سو م ا

 لك رمقلاو سلا رسو ليلا يف راهنلا حلوو رآهللا يف ليلا جلوب هللا نأ رت مّ ل
 نوعدي ام نأو قحلا وه هللا نأب كلذ 69 ريبَح َنوُلَمعَت امب هللا ناو ىمسم لجأ ئلإ يرجي

 . 4 69 ٌريِبكْلا ىلعْلا وه هللا ناو لطابلا هنود نم

 ءاذه رصقيو كلذ لوطيف « راهنلا ىف هنم ذخأي : ىنعمب 4 راهتلا يف ليلا جلوي )9: هنأ ىلاعت ربخي

 6 هليكوتو » : | ءاف ء ت یف (۳) .أ 2 ف ‹ ت نم ةدايز (۳) . « هللاف » : ف ءت یف (۱)

 . « ةيآلا ١ :ه ىفو «أ1 ٠ ف « ت نم ةدايز )٤(



 7215310 نال + ناقل ةر ت دالا تا رت < ا ی

 ‹ راهنلا رصقيو ليللا لوطيف صقنلا ىف عرسي مث « ةياغلا ىلإ راهنلا لوطي فيصلا نمز نوكي اذهو

 . ةدودحم ةياغ ىلإ : ليق  ىمسم لجأ ئلإ يرجي لك رمقلاو سمّشلا رَحَسَو 8٠ ءاتشلا ىف نوكي اذهو

 هللا ىضر « رذ ىبأ ثيدحب لوألا لوقلل دهشتسيو « حيحص نيينعملا الكو . ةمايقلا موي ىلإ : ليقو
 هذه بهذت نيأ ىردتأ « رذ ابأ اي » : لاق هلك هللا لوسر نأ : نيحيحصلا ىف ىذلا « هنع

 اهر ندا مث € ضرعلا تحت هديتي يعذت اهنإف ١ لاق < ملعأ هلؤسوو هللا تلق, ملا

 . () « تئج ثيح نم ىعجرا : اهل لاقي نأ كشويف
 هرم

 «جيرج نبا نع « بويأ نب ىيحي انثدح « حلاص وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاحلا ىبأ نبا لاقو

 ءامسلا ىف راهنلاب ىرجت « ةيقاسلا ةلزنب سمشلا : لاق هنأ سابع نبا نع « 2 حابر ىبأ نب ءاطع نع
 و : لاق « اهقرشم نم علطت ىتح ضرألا تحت اهكلف ىف ليللاب ترج تبرغ اذإف « اهكلف ىف

 . حيحص هدانسإ . رمقلا

e 38ضْرألاو 20 ءاَمّسسلا يف ام معي هللا نأ مّلعت ملأ $ : هلوقك <  » 

 قَلَخ يذلا هللا :  هلوقك ٠ ءايشألا عيمجب ملاعلا قلاخلا ىلاعت هنأ : اذه ىنعمو . [ : جحلا ]
 ل ا ا ا

 "ل قالطلا ] 4 امْلع ءيش

 اولدتستل هتايآ مكل رهظي امنإ : ىأ « لطاَبلا هنود نم نوعدي ام أو قحلا وه هللا نب كلذ » : هلوقو

 امع ىنغلا هنإف ؟ لطاب هاوس ام لك نأو « قحلا هلإلا . قحلا دوجوملا : ىأ « قحلا هنأ ىلع اهب

 ردقي ال « هديبعو هقلخ عيمجلا نمرالاو تاومتلا يل 61 10 لك 81004 هيل ريقق نيش لكر «هاوس

 نع اوزجعل ابابذ اوقلخي نأ ىلع ضرألا لهأ لك عمتجا ولو « هنذإب الإ ةَرَّذ كيرحت ىلع مهنم دحأ

 : ىأ © ريبكلا يلعلا وه هللا ناو لطابلا هنود نم نوعدي ام ناو قحلا وه هللا نأب كلذ ): لاق اذهلو ؛ كلذ

 ةبسنلاب ريقح عضاخ ءىش ( لكف « ءىش لك نم ربكأ وه ىذلا : ريبكلا « هنم ىلعأ ال ىذلا : ىلعلا

 . هيلإ

 تايال كلذ يف نإ هتايآ نم مكيريل هللا تمعنب رحْبلا يف يرجت كلفلا نأ رت ملأ

 ىلإ مهاُجن امَلَف نيدلا هل نيصلخم هللا وعد لدظلاَك جٴوُم مھیشع اذِإو © روکش رابص لکل

aT 
 . )۱٥۹( مقرب ملسم حيحصو )٤۸۰۳( مقرب ىراخبلا حيحص (۱)
 . « هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف (۲)
 . أطخ وهو « تاومسلا » : ت ىف (۳)

 . © لکو » : ف « ت ىف (05) . ( نم ١ : ت یف )٤(



 مل _ (۳۴۳) ةيآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا

 اول هتاف هرو هفطلب فاو اب ةللقلا هيف ع رجلا ب یاو آلا رک

 نم : ىأ 4 هتایآ نم مكيريل :  لاق اذهلو ؛ ترج امل نفسلا اهب لمحي ةوق نم ءاملا ىف لعج ام

 . ءاخرلا ىف روكش « ءارضلا ىف رابص : ىأ « روکش ٍراَّبص لكل تايآل كلذ يف نإ » «هتردق

 , « نيذدلا هل نيصلخم هللا اوعد ل مامغلاو لابجلاك : ىأ « لّدظلاك جو مهيشع اذإو 3 : لاق مث

 اَذِإَف ظ:لاقو« [517 : ءارسإلا ] 4 هاي الإ نوعدت نم لض ٍرحبلا يف رضلا مكسم اذإو 3 : ىلاعت لاق امك
 .] 56: تولا « نيدلا هل نيصلخم هللا اوعد كلفلا يف اوبكر

 انهه دصتقملا رسف هنأك . رفاك ىأ : دهاجم لاق 4 دصتقم مُهنمف ربا ىلإ مهاجت امل ظ: لاق مث

 . [ 50 : توبكنعلا ] 4 نوكرشي مه اَذإ ربل ىلإ مهاجن اًمَلَف ظ : ىلاعت لاق امك « دحاجلاب

 . لمعلا ىف طسوتملا وه : ديز نبا لاقو

 قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف : هلوق ىف دارملا وه ديز نبا هلاق ىذلا اذهو
 انه ًادارم نوكي نأ لمتحيو . لمعلا ىف طسوتملا : وه انهه دصتقملاف « [ ۳۲ : رطاف ] 4 تاريخلاب
 ىف تارهابلا تايآلاو ماظعلا رومألا و لاوهألا كلت دهاش نم ىلع راكنإلا باب نم نوكيو « اضيأ

 بوؤدلاو « ماتلا لمعلاب كلذ لباقي نأ ىغبني ناك ٠ صالخلا نم هيلع هّللا معنأ ام دعب مث « رحبلا

 ملكا هللا تست هلال mG Ga ل تاريخلا ىلإ ةردابملاو « ةدابعلا ىف

 : نيدو م دهام هلاك راغلو + ناكل: «ر وفك راتخ لك الإ اننايآب دحجي امو : لوقو
 ردغلا متا : رْيَخلاو , هدهع ضقن دهاع املك ىذلا وهو « ملسأ نب د ليز () نع كلامو « ةداتقو

 بر عا روع لاق نا هبا

 (9 رخو ردتغ نم كيدي تألم ريع ابا تيآر ول كسنإو
 . اهركذي الو اهاسانتي لب « اهركشي ال معنلل دوحج : ىأ 4 روفك :  هلوقو

 نع ٍزاج وه دووم الو هدو نع دلاو يِزجي أل اموی اوشخاو مكبر اوقَتا ساتلا اهيأ ای ل

 . 4 > زورا هّللاب مُكَترعي الو ايندلا ةايحْلا مُكَتَرْعت الف قح هللا دعو نإ ائيش هدلاو
 مص

 ثيح ةمايقلا موي نم ةيشخلاو «هنم فوخلاو هاوقتب مهل ارمآو ¢ داعملا موي سانلل ارذنم يىلاعت لرقي

 ءادف دارأ ول دلولا كلذكو . هنم لبق امل هسفنب هيدفي نأ دارأ ول : ىأ 4 هدو نع دلاو يزجي أل ط

 .هنم لبقتي مل هسفنب هدلاو

 نع اهيف ةنينأمطلاب مكنيهلت ال : ىأ 1  ابندلا ةايحلا مكترغت الف » : هلوقب مهيلع ةظعوملاب داع مث

 « دهاجمو « سابع نبا هلاق . ناطيشلا : ىنعي 4 رورغْلا هللاب مُكّنَرْغَي الو ط , © [ ةرخآلا رادلا

 : ىلاعت لاق امك لب ءىش كلذ نم سیلو « هينميو هدعيو مدآ نبا رغي هنإف . ةداتقو «٠ كاحضلاو

 .ع«ود»:!ىف(١)

 : أ ءاف « ت نم ةدايز (۳) . )٥٤/۲١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا 0)



 9 تالا: ناقل ةززوس دالا "عقلا سلس ل ل ل وا

 ند لد ق9 د

 .[ ١03 : ءاسنلا ]  ارورغ الإ ناَطْيَشلا مهدعي امو مهيتميو مهدعي )

 « یمه رثكو ىنزح دتشا ىموق ءالب تيأر امل : مالسلا هيلع « ريزع لاق : هبنم نب بهو لاق
 تلقف كلملا ىناتأ ذإ ىكبأ عرضتأ كلذ ىف انأف تمصو تيلصو ىبر ىلإ ٠ تعرضف « ىمون قرأو

 ١ اهيف ةمايقلا نإ : لاق ؟ مهئانبأل ءابآلا وأ « ةملظلل 2) نيقدصملا حاورأ عفشت له ىنربخأ : هل

 هيف ذخؤي الو « نمحرلا نذإب الإ دحأ هيف ملكتي ال « ةصخر هيف سيل « رهاظ كلمو ءاضقلا لصف
 E ل ل ا

 مهي لك ناس نص نامتتإ دعوي الوب. بقت ىلع ققشم هشم لك « همحري دحأ الو « هنزحل نزحي الو

 . متاح ىبأ ر ةعم ورز ل واو وو لمحيو « هلوع ٍىكبيو همه
 ي ل هس o ص

 اذام سفن يردت امو ماحرألا يف ام مَلعيو ثيغلا لّرتيو ةعاسلا مّلع هدنع هللا نإ 2
 سا سس 2

 . 4 69 ريبخ ميلع هللا نإ تومت ضرأ يأب سفن يردت امو ادغ بسكت

 ملعف ؛اهب ىلاعت همالعإ دعب الإ دحأ اهملعي الف« ءاهملعب ىلاعت هللا رثأتسا ىتلا بيغلا حيتافم هذه

 :LAY» فارعألا ] 4 وه الإ اهتقول اهيلجي ال برقم كلم الو لسرم ىبن هملعي ال ةعاسلا تقو

 هللا ءاش نمو كلذب نولكوملا ةكئالملا هتملع هب رمأ اذإ نكلو « هللا الإ هملعيال ثيغلا لازنإ كلذكو

GSرمأ اذإ نكلو « هاوس ىلاعت “*) [ هللا ] هقلخي نأ ديري ام د  

 . هقلح ٠ نم هللا ءاش نمو « كلذب نولكوملا ةكئالملا ملع اديعس وأ ايقش وأ « ىثنأ وأ اركذ هنوکب

 و وأب شن يردن رو د ل و

 حتاقم هدنعو » : ىلاعت هلوقب ةهيبش هذه . كلذب دحأل ملعال « ناك هللا دالب ىأ نم هريغ وأ اهدلب

 ss ا ماعنألا ] ةيآلا 4 وه ًألإ اًهمَلَعَي ال بيلا

 . بيغلا

 لا ا ل ل

 لجو ر للا الإ نييملعي ل نحل لوقي كي هللا لوسر تعمس : لوقي «"' ) - ةديرب - ىبأ تعمس

 سفن يرد امو ادغ بسك اَذَم سقت يرد ام ماحرألا يف ام مليو ثيل لري ةعاسلا مع هدنع هللا نإ ١

 . 00 « ريح ميلع هللا نإ تومت ضْرَأ يأب

 . هوجرخي ملو « دانسإلا حيحص ثيدح اذه

 ٍ؛ راثيد نب هللا دبع نع « نايفس انثدح « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رمع نبا ثيدح

 نإ ظ : هللا الإ نهملعي ال سمخ بيغلا حيتافم » : ةي ) هللا لوسر لاق : لاق ۳ رمع نبا نع

 يأب سفن يردت امو ادغ بسكت د ادام سفن يردت امو ماحرألا ىف ام ملعيو ثيغلا لزتيو ةعاسلا ملع هدنع هللا

 )١( ف ىف : ١ هيف ةمايقلا موي نإ 7 : أ ء ف ءات ىف (۳) . « نيقيدصلا » : ف « ت ىف (0) 6 تعرضتو .

 « ةديرب نع هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو» :ت ىف (5) . | ‹ ف ‹ ت نم ةدايز ٩ . )٥( دحأ مهب متهي الو ت ىف (5)

 « حيحصلا لاجر دمحأ لاجر » : 4٠( /۷) عمجملا ىف ىمشيهلا لاقو (767 /6) دنسملا (۷)

 . ©« ىبنلا » : ت یف (9) . « رمع نب هللا دبع نع ىراخبلا یورو » : ت ىف (۸)



 0 س ا ےس ا )€۳( ةيآلا : نامقل ةروس - سداسلا ءزحلا

 فسوي نب دمحم نع « هحيحص نم ٠ ءاقستسالا باتك » ىف هاورف ىراخبلا هجارخإب درفنا

 : لاقف رخآ هجو نم ريسفتلا ىف هاورو . ( هب « ىروثلا ديعس نب نايفس نع « ىبايرفلا

 نب هللا دبع نب ديز نب دمحم نب رمع ىنثدح « بهو نبا انثدح « ناميلس نب ىيحي انثدح

 مث . « سمخ بيغلا حيتافم » : لكك هللا لوسر لاق : نر م
 . © اضيأ هب درفنا « 4 ماَحْرألا يف ام ملعيو ثيغلا لزنيو ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ ) :

 نبا ٍنع ٠ ثدحي هابأ عمس هن ل ل ا م

 لّرتيو ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ هل: سمخلا الإ ءيش لك حيتافم تيتوأ » : لاق دك ىبنلا نع 1

 ا ا ا لا
 , 00( 4 ريبخ

 ىنثدح « ةبعش نع « ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاق : هنع هللا ىضر « دوعسم نبا ثيدح]

 ريغ ءيش لك حيتافم وَ مكيبن يتوأ : ( هللا دبع لاق : لاق ةملس ن نب هّللا دبع نع « ةرم نب ورمع
 امو ادع بس اذام سفن يردت امو ماحرألا يف ام معو ثيقلا لرو ةعاسلا ملع هدنع لا نإ ٠) سمخ

 (0 © [  ريبخ ميلع هللا نإ تومت ضرأ يأب سفن يردت

 :لاق : هرخآ ىف دازو . هب « ةرم نب ورمع نع « ةبعش نع « رفعج نب دمحم نع هاور اذكو

 .© ةرم نيسمخ نم رثكأ . معن : لاق ؟ هللا دبع نم هتعمس تنأ : هل تلق

 . © هب ةرم نب ورمع نع « رعسم نع « عيكو نع اضيأ هاورو

 . هوجرخي ملو نتسلا باحصأ طرش ىلع نسح دانسإ اذهو

 ىبأ نع « ريرج نع « قاحسإ انثدح : ةيآلا هذه ريسفت دنع ىراخبلا لاق : ةريره ىبأ ثيدح

 ارراب اوي ناك للك هللا لوسر نا + 0 هع هللا نضر. ةريره ىبأ نع + ةعرز ىبأ نع + ناخ

 هّللاب نمؤت نأ :ناميإلا » : لاق ؟ ناميإلا ام « هّللا لوسر اي : لاقف «٠ ىشمي لجر هاتأ ذإ « سانلل
 : لاق ؟ مالسإلا ام « هللا لوسراي : لاق. « رخآلا ثعبلاب نمؤتو « هئاقلو هلسرو هبتكو هتكئالمو
 موصتو « ةضورفملا ةاكزلا ىتؤتو ٠ ةالصلا ميقتو « اعيش هب كرشت الو هللا دبعت نأ: مالسإلا»
 E :ناسحإلا ».: لاق ؟ ناسحإلا ام « هللا لوسر اي : لاقف .«ناضمر
 نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام » : لاق ؟ ةعاسلا ىتم ءهّللا لوسر اي : لاق. « كاري هنإف هارت نكت
 ةافحلا ناك اذإو . اهطارشأ نم كاذف « اهتبر ةمألا تدلو اذإ : اهطارشأ نع كثدحأس نكلو ءلئاسلا

 . )۰ 0) مقرب ىراخبلا حيحصو ۲٤( /7) دنسملا ()

 . (43917) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )۳( دنسملا )۲/ ۸٥( .

 « لاق دوعسم نبا نع دمحأ مامإلا ىورو » : ت یف (0)

 . أ ٠ ف نم ةدايز (0)

 )( دنسملا )۳۸١/١(

 )۷( دنسملا )١/٤۳۸( .

 )۸( دنسملا )١/ ٤٤٥( .

 . « ىراخبلا یورو » : ت یف (9)



FW ناقل a gl > بحب و 

 مّلع هدنع هللا نإ > : هللا الإ 2) نهملعي ال سمخ ىف « اهطارشأ نم كاذف « سانلا سوؤر ةارعلا

 اوذخأف . « َىَلَع هودر » : لاقف لجرلا فرصنا مث « « 4 .... ماَحرألا يف ام مّلعيو ثيغلا لزتيو ةعاسلا
 O E E ااا ورق علل وز

 دقو . () هب « نايح ىبأ نع «٠ قرط نم ملسمو « « ناميإلا باتك ١ ىف اضيأ ىراخبلا هاورو
 ءهلوطب كلذ ىف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ثيدح مث انركذو . ىراخبلا حرش لوأ ىف هيلع انملكت
 . © ملسم دارفأ نم وهو

 « رهش انثدح « ديمحلا دبع انثدح « رضنلا وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق : سابع نبا ثيدح

 ليربج هاتأف « هل اسلجم لكي هللا لوسر سلج : لاق « امهنع هللا ىضر « سابع نب هللا دبع انثدح
 ا ولا نجل ل مل ع د يا سي وا ا د عم

 ‹ لجو زع هلل كهجو ملست نأ : مالسإلا » : هيي هللا لوسر لاق ؟ مالسإلا ام 22 [ ىنثدح]
 كلذ تلعث ةا لاو ةر عام نأو ٠ هل كرف لوت هللا الإ هلإ ل نأ دهشتو
 ؟ ناميإلا ام ىنثدحف « هللا لوسر اي : لاق. « تملسأ دقف كلذ تلعف اذإ » : لاق ؟ تملسأ دقف

 « توملاب نمؤتو « نييبنلاو ‹ باتكلاو « ةكئالملاو « رخآلا مويلاو « هّللاب نمؤت نأ :ناميإلا ١ : لاق

 . 4 هرشو هريخ هلك ردقلاب نمؤتو « نازيملاو باسحلاو « رانلاو ةنجلاب نمؤتو « توملا دعب ةايحلابو

 ‹ هّللا لوسر اي : لاق. « تنمآ دقف كلذ تلعف ٠١ اذإ » : لاق ؟ تنمآ دقف كلذ تلعف اذإف : لاق
 هارت ال تنك نإف « هارت كنأك هلل لمعت نأ :ناسحإلا » : ليم هللا لوسر لاق ؟ ناسحإلا ام ىنثدح
 ىف . هللا ناحبس » : ايك هللا لوسر لاق ؟ ةعاسلا ىتم ىنثدحف « هللا لوسر اي : لاق .« كاري هنإف

 يرذت امو ماحرألا يف ام ملعيو ثيغلا لزتيو ةعاسلا مع هدنع هللا نإ $ : ۵ وه الإ نهملعي ال سمخ

 كتثدح تئش نإ نكلو « (ريبخ ميلع هللا نإ تومت ضرأ يأب سفن يردت امو ادغ بسكت ادام سفن

 اذإ » : وك هللا لوسر لاق . ىنثدحف « هللا لوسر اي « لجأ : لاق ا

 ةافحلا تيأرو « ناينبلا ىف نولواطتي ءاشلا باحصأ تيأرو - اهبر : وأ - اهتبر تدلو ةّمألا تيأر
 ‹ هللا لوسر اي : لاق . « اهطارشأو ةعاسلا ملاعم نم كلذف «سانلا سوؤر اوناك ] ةلاعلا عايجلا

 . )2١ 09) [ ©« برعلا » : لاق ؟ةلاعلا عايجلا ةافحلاو ءاشلا باحصأ نمو

 هوجرخي ملو « بیرغ ثيدح

 نع « ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا ىور : رماع ىنب نم لجر ثيدح

 ؟ جلأأ : لاقف كك ىبنلا ىلع نذأتسا هنأ ؛ رماع ىنب نم لجر نع « شارح نب ىعبر نع « روصنم

 مالسلا ١ : لقيلف : هل ىلوقف ناذئتسالا نسحي ال هنإف « هيلإ ىجرخا » : همداخل لك ىبنلا لاقف

 «تلخدف «نذأف ؟ لخدأأ « مكيلع مالسلا : تلقف < فال لو ها لاق « ؟ لخدأأ « مكيلع

 نأو « هل كيرش ال هدحو هللا اودبعت نأ مكتيتأ « ريخب الإ مكتآ مل » : لاق ؟ هب انتيتأ مب : تلقف

 )١( ت ىف : ١ مهملعي ال « .
. (EVVY) مقرب ىراخبلا حيحص )۲( 

 . (9) مقرب ملسم حيحصو )٥۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
 )٤( مقرب ملسم حيحص )۸( .

 )0( هيدي نيب » : أ ءاف ىف ٩ . ) )0ف « ت نم ةدايز ٠ ف ىف (۷) . دنسملاو ءأ : ١ اذإف 4 .

 ) )۸دنسملاو «أ « ف ءات نم ةدايز (9) . « هللا » : | ىف

 )١١( دنسملا )١/۳١۸( .



 م 08 5) ةيآلا : نامقل ةروس  سداسلا ءزجلا

 « ًارهش ةنسلا نم اوموصت نأو ؛ تاولص سمخ راهنلاو ليللاب اولصت نأو « ىزعلاو تاللا اوعدت

 لهف : لاقف : لاق . « مكئارقف ىلع اهودرتف مكئاينغأ لام نم ةاكزلا اوذخأت نأو « تيبلا اوجحت نأو

 الإ هملعي ال ام ملعلا نم نإو « ريخ لجو زع هللا ملع دق 3 : لاق ؟ هملعت ال ءىش ملعلا نم ىقب

 سفن يردت امو ماحرألا يف ام مّلعيو ثيغلا لزتيو ةعاسلا مع هدنع هللا نإ :١) ا لجو زع هللا

 . حيحص دانسإ اذهو .() « 4 ريبَح ميلع هللا نإ تومت ضْرَأ يأب سفن يردَت امو ادغ بست ادام

 « ىلبح ىتأرما نإ : لاقف ةيدابلا لها: نم. لجر ءاج : دهاجم نع: حیجت ىبأ نبا لاقو

 ىتم ىنريخأف "تدلو ىتم تملع دقو ؟ ثيغلا لزتي ىتم ىنريخأف « هيد اندالبو ؟ دلت ام ىنريخأف

 هللا نإ > : هلوق ىلإ < ١(  [ ثْيعْلا لّزتيو ] ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ ظ: لجو زع هللا لزنأف ؟ تومأ

 ال بيغلا حتافم هدنعو ل : ىلاعت هّللا لاق ىتلا بيغلا حيتافم ٠ ىهو : دهاجم لاق . 4 ريبخ ميلع

 . ريرج نباو « متاح ىبأ نبا هاور. [ 54 : ماعنألا ] 4 وه الإ اًَمَلعي

 ملعي هنأ كثدح نم : تلاق اهنأ « اهنع هللا ىضر « ةشئاع نع « قورسم نع « ىبعشلا لاقو

 . (© 4 ادَغ بست اًذاَّم سفن يردت امو ا : تأرق مث ‹ بذك دقف دغ ىف ام

 علطي ملف ‹ نهب هللا رثأتسا ءايشأ : ةداتق لاق : ۾ توت ضرأ ياب سفن يردت امو ۾ : هلوقو

 ىتم سانلا نم دحأ ىردي الف ٠  ةعاسلا مْلع هدنع هللا نإ ط : السرم ايبن الو « برقم اكلم نهيلع
 ىتم دحأ ملعي الف . 4 ْثْيَْلا لزتيو ل « راهن وأ ليل وأ « رهش ىأ ىف وأ ةنس ىأ ىف « ةعاسلا موقت
 «ىثنأ مآ ركذأ « ماحرألا ىف ام دحأ ملعي الف « 4 ( ماحرألا يف ام مّلعيو ل « اراهن وأ اليل ٠ ثيغلا لزني
 مدا نبا اپ ىزدت الو 2 نا ماريتا 2 4 ادغ بسك ادام سفن يرد امو ]< وه امو « دوسأ وأ رمحأ

 دحأ سيل 4 تومت ضرأ يأب سفن يردت امو ) « ادغ باصملا كلعل « ادغ تيملا كلعل ؟ تومت ىتم

 ؟ لبج وأ لهس وأ « رب مأ رحب ىفأ « ضرألا نم هعجضم نيأ ىردي سانلا نم

 ظفاحلا لاقف « « ةجاح اهيلإ هل لعج « ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ » : ثيدحلا ىف ءاج دقو

 : ديز نب ةماسأ دنسم ىف « ريبكلا همجعم ىف ىناربطلا مساقلا وبأ

 نع« حيلملا ىبأ نع«بويأ نعءرّمعُم انربخأ «قازرلا دبع انربخأ «ميهاربإ نب قاحسإ انثدح
 اهيف هل لعج الإ ضرأب دبع ”٠ ةّتيم هللا لعج ام » : يي هللا لوسر لاق : لاق ديز نب 22)ةماسأ
 , © « ةجاح

 نع « ىرفحلا دواد وبأ انثدح « ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح : دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاقو

 )١( دنسملا )٥/۳٦۸( .

 . « نهو » : أ یف (۳) . أ ‹ ف « ت نم ةدايز ()

 . )٥٦/۲١( ىربطلا ريسفت (5)

 )٥( ةماسأ دنسم ىف ريبكلا همجعم ىف ىناربطلا مساقلا وبأ ىورف » : ت ىف «© .

 ) )5ةينم » : أ ءاف « ت ىف 4

 ةتيم ١ : لدب « ةينم » :اهيفو ؟حيحصلا لاجر هلاجرو » « (197/17) عمجملا ىف 0 لاقو (178/1) ريبكلا مجعملا (۷)



 9 ةيآلا 1: ناقل ةروتس ب افلا ينك دل جت س و

 هللا ىضق اذإ ١ : () لكك هللا لوسر لاق : لاق سماكع نب رطم نع < قاحسإ ىبأ نغ © نايفس

 . « ةجاح اهيلإ هل لعج « ضرأب دبع ةتيم

 نسح 1 : لاق مث . هب «٠ ىروثلا نايفس ثيدح نم « ؛ ردقلا » ىف ىذمرتلا هاور اذكهو

 , (9 « ليسارملا » ىف دواد وبأ هاور دقو. ثيدحلا اذه ريغ ةه ىبنلا نع رطمل فرعي الو « بيرغ

 . ملعأ هللاف

 : لاق وأ  اهيف هل لعج ضرأب دبع حور ضبق هللا دارأ اذإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق «*ةزع

 . « ةجاح اهب

 ..نلذهلا دنع نا 2 لاقي هللا هاوي راي هاته ذه و

 ا و ضو و1 سا اكول رب ارا

E e Sls I E 

 هللا لوسر أرق مث . ي( اهمدقي ىتح هتني ملف « ةجاح اهيلإ هل لعج « ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ»

 امو ادغ بسك اَذاَم سفن يرذت امو ماحرألا يف ام مَلعيو ثلا لْزَيو ةعاسلا ملع هدنع هلا نإ )ل : ا

 . 9  ريبخ ميلع هللا نإ تومت ضرأ يأب سفن يردت

 یب قب دمو ىردسملا تناك نب دمع انو تاويل ركب ىلا لقانا لاق : رخآ ثيدح
 لوسر لاق : لاق هللا دبع نع ٠ سيق نع « ليعامسإ انثدح « ىلع نب رمع انثدح : الاق ىعّطقلا
 ال ثيدحلا اذهو : رازبلا لاق مث. « ةجاح اهيلإ هل لعج ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ » : كي هللا

 ىبأ نب ناميلس ىنثدح : ايندلا ىبأ نبا لاقو. )٠٠١ ىمّدَمُلا ىلع نب رّمع الإ هعفري ًادحأ ملعن

 5 نادمه ىشعأل مكحلا نب دمحم ىندشنآ : لاق (١١)حيسم

 قرخ عم نييلا ةادغ طوشح ىوسم ا ت ناك دی انحف

 ب هللا دبع ىورال ت یف (۱)

SE SE 

 هدم

 هئطخي 0 نأ E لکو

 ! E داز نم كلذ لقو

 0١ قع ىف رايس هم ىلإ

 ياا روحو ليسلاعأب للعم

 قبب اتاط ا

 . « لاق و هللا لوسر نأ هدانسإب دمحأ مامإلا نب

 . (5145) مقرب ىذمرتلا نفسو (۲۲۷ )٥/ دنسملا دئاوز (۲)

 . ليسارملا نم عوبطملا ىف هدجأ مل (۳)

 . « ىلذهلا ةزع ىبأ نع » : أ ىف (0) . « دمحأ مامإلا ىورو » : ت ىف (5)

 . )۴٠٤۷( مقرب ىذمرتلا ننسو ٤۲۹( /۳) دنسملا (۷)

 1 « ت نم ةداير (۸)

 » )۳۲٤۸( مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو (9)

 . كورتم بيهص
 ١ كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ) )۳١۷ /۱هوحنب دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع« ىبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نم .

 . 4 قنغ ىف ريسي » : ت یف (۱۲) . ٩ خيش: |« ف « ت ىف(١١)

 )١( راشب » : ف ىف «

 نبا دابعو «هب ديمح ىبأ نب ب هللا ديبع نع .بيهص نب دابع قيرط نم © نيرحبلا عمجم



 )١٤( ov ةيآلا : نامقل ةروس - سداسلا ءزجلا

 « ©) ثراحلا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ةمجرت ىف « هللا همحر « ركاسع نبا ظفاحلا هدروأ

 بلط نمم ناك دقو « اضيأ ىبعشلا تخأب جّوَرَم وهو « هتخأ جوز ىبعشلا ناكو « ناَدمَه ىشعأ وهو
 . هب فرعف رعشلا ةعانص ىلإ لدع مث « هفتو ملعلا

 : اعوفرم () ىلع نب رمع نع امهالك « ةبش نب رمعو تباث نب دمحأ نع هجام نبا هاور دقو

 « لجو زع هللا هضبق « ( هرثأ ىصقأ غلب اذإف « ةجاح اهيلإ © هتبتوأ ضرأب مكدحأ لجأ ناك اذإ»
 . © « ىنتعدوأ ام اذه « بر : ةمايقلا موي ضرألا لوقتف

 نع « بويأ نع « رمعم انثدح « قازرلا دبع انثدح « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح : ىناربطلا لاق

 اهيلإ هل لعج الإ « ضرأب دبع ةينم هللا لعج ام » : لاق ةي هللا لوسر نأ ةماسأ نع « حيلملا ىبأ

 , (0 ( ةجاح

 (۷) [ ليكولا معنو انبسح وهو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نامقل » ةروس ريسفت رخآ ]

 )١( روظنم نبال رصتخملا ىف الو قشمد خيرات نم ىدي نيب اميف تايبألا دجأ مل .
 . 4# ةمركع 3 : ف « ت ىف (۲)

 . « تتأ» : ف ىف (۳)

 )٤( هرمأ » : ف ‹ ت یف «6 .

 ةياورب قلعتم انه مالكلاو .« تاقث هلاجرو حيحص دانسإ اذه » : (7515 /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (17) مقرب هجام نبا ننس (5)

 . خسنلا ىف اذكه اهدورول ؛ اهميدقت غستسأ ملو رازبلا

 )١( ريبكلا مجعملا )١/ )۱۷۸هركذ رم دقو .

 . أ ‹ ف ‹ ت نم ةدايز (۷)



 )55١( تايآلا : ةدجسلا ةروس  سداسلا ءزج لا موب

 ( ةدجسلا ةروس ريسفت
 .ةيكم ىهو
 1 e ا و ا لا و لا ا

 رقي ةئ" ) ىبنلا ناك : لاق < هنع هللا يضر 2 ةريره ىبأ نع 2 ("”جرعألا زمره نب نمحرلا دبع

 . «ناسنإلا ىلع ىتأ لهو « ةدجسلا «ليزنت . لا: ةعمجلا موي رجفلا
 . (9 هب « ىروثلا نايفس ثيدح نم اضيأ ملسم هاورو

 ىبأ نع + تیل نع + ‹ حلاص نب نسحلا انربخأ « رماع نب دوسأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 هديب يذلا كَرابت و « ةدجسلا )ليز . ملا أرقي ىتح مانيال لكك ىبنلا ناك : لاق رباج نع «ريبزلا

 : «0) دمحأ هب درفت كلما

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسي

 وه لب هارتفا نولوفي ما ( 5 ر نم هيف بير يزنت 8 لا وه لب هارتفا تولوقي مأ ) َنيِمَلاَعْلا بر ن هيف بير ال باتكلا نت 0 ملأ

 .( © ةودتهي مهّلَعَل كلف نم ريذُت نم مهاتأ ام اموق رذنتل كبر نم

 هتداعإ نع ىنغأ امب «ةرقبلا» ة ةروس لوأ ىف ةعطقملا تورخا ىلع دج مديد

 بر نم ٠ (1 لزن هنأ ةيرم الو هيف كشال : ىأ 4 هيف بير ال باتكلا ليزت > : هلوقو

 . 4 نيِمَلاعْلا

 نم هقلتخا : ىأ ( هارتفاط : نولوقي لب ٠ ,4 هارتفا نولوقي مآ :  نيكرشملا نع ًاربخم لاق مث
 نوعبتي : 0 ا ا ا ا

 . قحلا

 ام شرعلا ىلع ئوتسا مث مايا ةتس يف امهنيب هيب امو ضرألاو تاومسل ا قلخ يذلا هّللا

 مث ضرألا ىلإ ءامسلا نم رمألا ربدي (5) نوركذتت الفأ عفش الو ىلو نم هنود نم مكل
 هما هوس

 زيزعلا ةداهشلاو بيغلا ملاع كلذ 20 نودعت امم ةنس فل هرادقم ناك موي یف هيلإ جرعي

 )١( هدانسإب ىراخبلا یورو » : ت ىف () . « ةدجسلا ملآ ةروس » : أ ىف ٩ . ) )۳هللا لوسر » : ت یف « .

 . (۸۸۰) مقرب ملسم حيحصو )89١( مقرب ىراخبلا حيحص (:)
 . 05 /۳) دنسملا (5)

 . « لزنم » : | اف ىف(0)



 ۳0۹ د ا )1 )٤ تايآلا : ةدجسلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ىوتسا مث ُ مايأ ةتس ىف امهنيب امو ضرألاو هع 3 ءايشألل قلاخلا هنأ ما

a ilربدملا « ءىش لكل قلاخلا « رومألا ةمزأل كلاملا وه لب :  

 a ا ل ا

 نأ هزنتو سدقتو ىلاعت  هادع نم ىلع نولكوتملا « هريغ نودباعلا اهيأ . ىنعي 4 نورّكَذَتت الفظ

 . هاوس بر الو وه الإ هلإ ال « ليدع وأ ريزو وأ « ديدن وأ كيرش وأ ريظن هل نوكي

 انثدح « حابصلا نب دمحم ىنثدح « بوقعي نب ميهاربإ انثدح :لاقف اثيدح انهه ىئاسنلا دروأ دقو

 «ةريره ىبأ نع »۳ ءاطع نع « ىكلا جيرج نبا نع« نالجع نب رضخألا انثدح « دادحلا ةديبع وبأ

 مث « مايأ ةتس ىف امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ هللا نإ ١ : لاقف ىديب لحخأ للك هللا لوسر نأ

 موي رجشلاو « دحألا موي لابجلاو « تبسلا موي ةبرتلا قلخف « عباسلا  مويلا ىف شرعلا ىلع ىوتسا
 ىف ةعمج ا موي مدآو ‹ سيمخلا موي باودلاو < ءاعبرألا موي رونلاو « ءاثالثلا موي هوركملاو « نينثإلا

 « اهثيبخو اهبيطو ¢ اهدوسأو اهرمحأب ¢ ضرألا ميدأ نم هقلخو « رصعلا دعب راهنلا نم ةعاس رخآ

 نب جاجحلا ثيدح نم اضيأ ىئاسنلاو ملسم جرخأ دقو « انتمو ًادانسإ ثيدحلا اذه دروأ اذكه

 نب هللا دبع نع « دلاخ نب بويأ نع « ةيمأ نب ليعامسإ نع < جيرج نبا نع « روعألا دمحم

 . )١( قايسلا اذه نم وحنب ةي ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع ‹عفار

 بعك نع ةريره وبأ : مهضعب لاقو » : لاقف « ريبكلا خيراتلا » باتك ىف ىراخبلا هللع دقو

 . ملعأ هّللاو « ظافحلا نم دحاو ريغ هللع اذكو « 7 « حصأ وهو رابخألا

 تاومسلا ىلعأ نم هرمأ ١( لزنتي : ىأ 4 هي جرعي مث ضرألا ىلإ ءامّسلا نم رمألا ريدي : : هلوقو
 نهلثم ضرألا نمو تاوَمَس عبس لح يذلا هللا ل ىلاعت هللا لاق امك « ةعباسلا ضرألا موخت ىصقأ ىلإ

 ١١[. : قالطلا ] « امْلع ءيش لك طاَحأ دق هللا أو ريدق ءيش لك ىلع هللا نَا اومَعَتل نهنيب رمألا لزسي

 (8) [ ةريسم ] ضرألا نيبو اهنيب ام ةفاسمو « ايندلا ءامس قوف اهناويد ىلإ لامعألا عفرتو

 . ةنس ةئامسمخ ءامسلا كمسو « ةنس ةئامسمخ

 ىف E مع ةئامسمحخ ةريسم یف كلا نم لوزنلا : كاحضلاو ¢ ةداتقو ¢ دهاجم لاقو

 ةنس فلأ هرادقم ناك موي يف » : ىلاعت لاق اذهلو ؛ نيع ةفرط ىف اهعطقي هنكلو « ماع ةئامسمخ ةريسم

 « موي شرعلا ىلع » : ت ىف (۴) . ٩ اثيدح ىئاسنلاو ملسم یورو » : ت ىف (0) . « رهاقلا» :أءاف « ت یف )١(

 . (1195) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (5)

 )٥( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۲۷۸۹) مقرب ملسم حيحص )١١١1١( .

 دقو :(770) ص تافصلاو ءامسألا ىف ىقهيبلا كلذ لقن امك ىنيدملا نبا ظافحلا نم هلعأ نمو ٤١١ « 5١5( /1) ىراخبلل ريبكلا خيراتلا (1)

 . ملعأ هللاو « ثحب ىلإ جاتحي ثيدحلاو ءب () مقرب هتحيحص ىف ىنابلألا رصان خيشلا كلذ در

 .أ ٠ ف « ت نم ةدايز (۸) . ٩ لزني :  ف « ت یف (۷)



 0317 تانا ةدجسلا نوع د سالا احلا ل ا ا

 .( نودعت امم

 عفري « هدابع لامعأ ىلع ديهش وه ىذلا رومألا هذهل ربدملا : ىأ 4ةداهشلاو بيغلا ملاع كلذ ط
 تنادو « هبلغو هرهقف ءىش لك ٌرَع دق ىذلا 4 زيزعلا » وه - اهريبكو اهريغصو « اهريقحو اهليلج هيلإ
 وه اذهو ] هتزع ىف ميحر « هتمحر ىف زيزع وهف . نينمؤملا هدابعب 4ميحرلا لع باقرلاو دابعلا هل
 ا «ةمحرلا عم ةزعلا :لامكلا

 رمي مدل جا

 مای ةدفالاو زامل لسنا هك لج وأ نم دف و اوس مف د ی امش

 5 ءىش لك قلخ نسحأ : لاق هَ ميش لك سَ يذلا ) 0 ر كيز نع < « كلام لاقو

e 

 نم ناسنإلا قلخ ًادبو » : لاقف ناسنإلا قلبخ رك ىف عرش 3 ضرألاو تاومسلا قلخ ركذ ال مث

 كلذك نولسانتي : ىأ 4نيِهّم ءاَم نم ةلالس نم هَلَسَن لعج مث ال نيط نم مدآ رشبلا ابأ قلخ : ىنعي 1

 بارت نم هقلخ امل 2 مدآ : ىنعي 4 هوس مث 2 ةأرلا يارتا لخزلا بلص نيب. نم جرحت :ةفطن نم

 اليل # ‹لوقعلا: ىنعي < (ةدألاو راصبألاو عّمَسلا مكل لعجو هحور نم هيف خفت اميقتسم ايوس هقلخ

 هبر ةعاط ىف اهلمعتسا نم ديعسلاف . 7 لجو زع هّللا اهومكقزر ىتلا ىوقلا هذهب : ىأ 4 نوركشت ام

 لجو

 لق 9 نوفاك مهر ءاقلب مه لب ديدج لح يفت نأ ضرألا يف اقص اذنأ اوُاَقَو )
 .4 90 نوعجرت مكبر ىلإ مث مكب لکو يذلا توما كلم مكافوتي

 : ىأ «ضرألا يف انللض اذئأ ) : اولاق ثيح داعملا مهداعبتسا ىف نيكرشملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 دعب دوعتل انئأ : : ىأ ؟4 ديدج قلخ يف انئأط « تبهذو ) ضرألا ءازجأ ىف تقرفتو انماسجأ تقزمت

 0 ةبسنلاب ال « ةزجاعلا مهتردق ىلإ ةبسنلاب ديعب وه امنإ اذهو « 7 كلذ نودعبتسي !؟ ا

 اذهل ¢ نوكيف نك هل لوقي نأ ایش دارأ اذإ هرمأ اغإ ىذلا 4 مدعلا نم مهقلخو مهأدبا ىذلا ةر

 .4 نورفاك مهر ءاقلب مه لب :  لاق
 صخش توملا كلم نأ ةيآلا هذه نم رهاظلا « 4 مكب لكو يذلا تْوَمْلا كلم مكافوتي لف ل: لاق مث

 )١( نيضرألا » : أ ىف (۳) . « ىلاعت » : أ ءاف ىف (۲) . ف « ت نم ةدايز « .

 ):( لاحلا كلت » : أ ىف 4 .



 ا يت ا 01:0 نا الا ةدحيبلا ةروسع سداسلا رل ا

 دقو « )١( « ميهاربإ ١ ةروس ىف هركذ مدقتملا ءاربلا ثيدح نم ردابتملا وه امك « ةكئالملا نم نيعم

 درو (9 اذكهو . ناوعأ هلو « دحاو ريغو ةداتق هلاق « روهشملا وهو « ليئارزعب راثآلا ضعب ىف ىمس

 كلم اهلوانت موقلحلا تغلب اذإ ىتح « دسمجلا رئاس نم حاورألا نوعزتني هناوعأ نأ ثيدحلا ىف

 . توملا

 هاورو .  ءاشي ثيح اهنم لوانتي + تسطلا لثمفلتلعجف ضرألا هل تيوح : دهاجم لاق

 . امهنع هّللا ىضر « سابع نبا هلاقو . السرم هوحنب « ی ىبنلا نع دمحم نب ريهز
 )رمش نب ورمع (۶ انثدح « ىرقملا ىبحي ىبأ نب ىيحي انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 لجر سأر دنع توملا كلم ىلإ وي هللا لوسر رظن : لوقي ىبأ تعمس : لاق دمحم نب رفعج نع
 :توملا كلم لاقف . « نمؤم هنإف ىبحاصب قفرا « توملا كلماي » : لب ىبنلا هل لاقف « راصنألا نم

 « رعش الو ردم تيب ضرألا ىف ام نأ ملعاو « قيفر نمؤم لكب ىنإف آنيع رّقو اسفن بط « دمحماي

 مهريبكو مهريغصب © فرعأ ىنإ ىتح « تارم سمخ موي لك ىنفاهحئفصتأ انأو الإ ء رحب (0الو رب ىف
 نوكي ىتح كلذ ىلع ترق ام ةضوعب حور ضبقأ نأ تدرأ ىنأ ول « دمحم اي هّللاو « مهسفنأب مهنم
 . «)اهضبقب رمآلا وه هللا

 ناك نإف توملا دنع مهرضح اذإف « ةالصلا تيقاوم ١( دنع مهحفصتي امنإ هنأ ىنغلب : رفعج لاق

 دمحم <« هللا الإ هلإ ال » : كّلَلا هنقلو « ناطيشلا هنع عفدو « كّلَكا هنم اند ةالصلا ىلع ظفاحي نم

 . ةميظعلا لاحلا كلت ىف « هّللا لوسر

 ًادهاجم تعمس : لاق ةرسيم نب ميهاربإ نع <« ملسم نب دمحم انثدح : قازرلا دبع لاقو

 . نيترم موي لك هب فيطي توملا كلمو الإ ردم وأ رعش تيب نم ضرألا رهظ ىلع ام : (٠)لوقي

 لك هباب ىلع موقي توملا كلمو الإ ايندلا لهأ نم دحأ هيف تيب نم ام هّللاو : رابحألا بعك لاقو

 . متاح ىبأ نبا هاور . هافوتي ۱ نأ رمأ دحأ هيف له رظني . تارم عبس موي

 كاز مكررا صوتو مالت مرن ىأ 4 نوعجرت مكبر ىلإ مث : هلوقو

 el انعمسو انرصبأ انبر مهتر دنع مهسوءر اوسکان نومرجملا ذإ ئرت ولو »
 ريب هدمه ياس

 أمال ينم َلوَقْلاقَح نكلو اهاده سقت لَك األ انش ولو 9 َنوُنقوُم اإ اًحلاص

 )١( ت ةخسن ىف همامتب ثيدحلا ءاج دقو « نيرشعلاو ةعباسلا ةيآلا دنع .

 . ٩ نع هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف )٤( . 2« ءاش » : ت یف (۳) . امك » : ت یف (۲)

 . مجعملاو ةياهنلاو ةيادبلا نم بيوصتلاو« ٠ ةرمس نب رمع » : ه « أ « ف « ت ىف (5)

 . « فرعأل » : أ ءاف ىف (۷) . «وأ » : تاىف(5)

 ورمع نع« نابأ نب ليعامسإ قيرط نم « راتسألا فشك » )۷۸٤( مقرب هدنسم ىف رازبلاو«(۲۲۰ )٤/ ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۸)

 هدنسأف ٠ هوحن ركذف ةي هللا لوسر عمس هنأ « هيبأ نع جرزخلا نب ثراحلا نع « هيبأ نع دمحم نب رفعج نع « ىفعجلا رمش نبا

 . ٩ ثيدحلا كورتم رمش نب ورمع » : لاقو ةباصإلا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ« هلسري ملو
 . (هب) : أ ‹ ف « ت ىف(١١) . « دهاجم لاقو » : ت یف (۱۰) . 4 یف » : ف یف (9)



 )١7- ١5( تايآلا :ةدجسلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۳

 باذع اوقوذر مك انيس نإ اذه مكموي ءاَقل متیسن د مب اوقوذف © نيعمجأ ساّنلاو ةّنجْلا

 . 4 69 نولمعت متنك امب دلخلا

 هللا ىدي نيب اوماقو « ثعبلا اونياع نيح مهلاحو « ةمايقلا موي نيكرشملا لاح نع ىلاعت ربخي
 462 اتعمسو انرصبأ انبر» : نولوقي « لجخلاو ءايحلا نم : ىأ « مهسوؤر ىسكان « نيليلذ نيريقح

 : ميرم] 4 اننوتأي موي رصبأو مهب عمسأ : ىلاعت لاق امك « كرمأ عيطنو كلوق عمسن نآلا نحن : ىأ
 م مهلوقب رانلا اولخد ١ اذإ ةمالملاب مهسفنأ ىلع نودوعي كلذكو . ٨۸

 إ :ىأ اًنعِجَراَف انعمسو انرصبأ انبر 9 : نولوقي ءالؤه اذكهو . ٠١[ :كلملا] ( ريعسلا باحصأ يف
 0 « ىح كءاقلو قح كدعو نأ انققحتو انقيأ دف : N ايندلا رادلا
 هللا 0 تايآ نوبذكي اراک ا n ايندلا ۳ ىلإ کک هنأ ريد قع برلا

 مسا سيم

 0 ليم

 سش ك انيل شالو :  انهه لاقو . [ ۲۹ - ۲۷ : ا يرتب سنار الان ا
 .[49: سنوي] 4 اًعيمج مهلك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو » : ىلاعت لاق امك , 4 اهاَده

 (رانلا مهرادف « نيفنصلا نم : ىأ 4 نعمجأ ساّدلاو ةّنجْلا نم منهج المال ينم لوقلا قح نكلو »
 . كلذ نم ةماتلا هتاملكو هللاب ذوعن « اهنم مهل صيحم الو اهنع مهل ديحم ال

 اوقوذ : خيبوتلاو عيرقتلا ليبس ىلع رانلا لهأل لاقي : ىأ 4 اذه مُكموُي ءاَقل مئيسن امب اوقوذُف ل
 نم ةلماعم هومتلماع ذإ ؛ هل مكيسانتو « هعوقو مكداعبتساو < هب مكبيذكت ببسب باذعلا )٥( [ اذه]

 الو ائيش ىسني ال ىلاعت هنأل ؛ ىسانلا ةلماعم مكلماعنس IE ىأ 4 مكاتیست اإ < هلا سات وه
 اذه مكموُي ءاقل متيسن امك مكاسدت مويلا ل: لات لاق ابك + ةلبافلا تاب وتميز موتا هع لع
 . [ ٤ :ةيثاحلا ]

 ىف لاق ابك + 40 مكييذكتو مكرفك ببسب : ىأ 4 نوُلمَعت مك امہ دلخلا باذع اوقوذو) : هلوقو

 نوجري ال اوناك مهن . اقافو ءازج . اقاسغو اميمح الإ . ابارش الو ادرب اهيف نوقوذي ال $: ىرخألا ةيآلا

 - ؟:ابنلا] 4 اًباَذع الإ مكديرت نلف اوُقوُدَف . بانك هانيصحأ ءىش لکو . ابذك انتایآب اوبذكو . اباسح
 .[ا0

 هابل © ن 2ج

 ال مهو مهب دمحب اوحّبسو اخس اورخ اھب اوركذ اذإ نيذْلا انتايآب نمؤي د اَمّنِإ»

 .؟ذإ» : ت یف (0) .« ًاحلاص لمعت انعجراف » : أ « ف ىف اهدعب )١(
 <« رانلل مهتأرذ دق » : ف ءات ىف () . © تايآب ١ : ف « ت یف (۳)

 . ت نم ةدايز (5) . | نم ةدايز (6)
 « مهبيذكتو مهرفك » : ت ىف (۷)



 ا )١١_ ۱۷( .  تايآلا:ةدجسلا ةروس  سداسلا ءزجلا

 اق هع د همام ميري رو

 مهانقزر اممو اعمطو افوح مهبر نوعدي عجاضملا نع مهبونج ىَفاَجَتَت 02 نوربكتسُي

 . 4 © ومعي اوُناك امب ءازج نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الف © نوقفني
 : ىأ  ادّجس اوًرخ اهب اوركذ اذإ نيذَلا ط اهب قدصي اغ : ىأ 4 اتتایاب نمؤي امّنِإ ل: ىلاعت لوقي

 اهعابتا نع 20[ ىأ ] 4 نوربكتسي ال مهو مهّبر دمحب اوحّبسو » « العفو الوق اهوعاطأو اهل اوعمتسا
 نوربکتسي نيذّلا نإ : ىلاعت هللا لاق ٠ [ دقو ]« ةرجفلا ةرفكلا نم ةلهجلا هلعفي امك « اهل دايقنالاو
 .[50 0: : رفاغ] 4 نيرخا منهج نولخديس يتدابع نع

 مونلا كرتو « ليللا مايق : كلذب ىنعي « عجاَضَمْلا نع مهبونج ئفاجتت ل : ىلاعت ] لاق مث
 .4 مهبونج ئفاجتت ط : () [ ىلاعت هلوق ىف نسحلاو دهاجم لاق . ةئيطولا شرفلا ىلع عاجطضالاو
 . ليللا مايق :كلذب ىنعي

 . نيءاشعلا نيب ةالصلا وه : ةداتقو « مزاح ىبأو « ردكنملا نب دمحمو ‹ ةمركعو « سنأ نعو

 . (© ديج دانسإب ريرج نبا هاور . ةمتعلا ةالص راظتنا وه : ًاضيأ سنأ نعو

 . ةعامج ىف ةادغلا ةالصو « ةعامج ىف ءاشعلا ةالص وه : كاحضلا لاقو

 مهانقزر اممو «  هباوث ليزج ىف ًاعمطو« هباقع لابو نم افوخ : ىأ 4 اعمْطَو افوخ مهر نوعدي»
 ايندلا ىف مهرخفو مهديسو ءالؤه مدقمو « ةيدعتملاو ةمزاللا تابرقلا لعف نيب نوعمجيف , « نوقفني
 : هنع هللا ىضر « ةحاور نب هللا دبع لاق امك « هي هللا لوسر ةرخآلاو

 عطاس ميلا نم فورعم شنا اإ باك ولدي هللا ”لوسو انفو

DE Ea. CN 
 مجاضحلا نيكرشملاب تَلَْثَتسا اَذإ هشاآرف نع هبنج ىفاجي تيبي

 بئاسلا نب ءاطع انربخأ « ةملس نب دامح انثدح : الاق نافعو حور انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نم راث لجر : نيلجر نم انبر بجع ٠ : لاق ب ىبنلا نع « 29 دوعسم نبا نع « ىنادمهلا ةرم نع
 ىلإ اورظنا « ىتكئالم ای : انبر لوقيف ] « هتالص ىلإ 2 هيحو هلهأ نيب نمو « هفاحلو هئاطو

 امم ةقفشو « ىدنع اميف ةبغر 25 [ هتالص ىلإ هلهأو هيح نيب نمو « هئاطوو هشارف نم راث «ىدبع
 ىف هل امو « رارفلا نم هيلع ام ملعف « اومزهناف. لجو زع « هللا ليبس ىف ازغ لجرو . ىدنع

 )١( ف « ت نم ةدايز (۳) . ت نم ةدايز () . ف ‹« ت نم ةدايز .

 . )1۳/۲١( ىربطلا ريسفت ()

 .أ ٠ اف « ت نم ةدايز )٥(

 . 4 دوعسم نبا نع هدانسإب دمحأ مامإلا یورو ۶ : ت یف (7)

 . دنسملاو ءأ ٠ ف « ت نم ةدايز (۸) . ٩ هلهأو هینب نيب نم ۵ : | ءاف « ت یف (۷)



 )16-١7( تايآلا :ةدجسلا ةروس  سداسلا ءزجلا سس سهتقت1 »موو

 لجو زع < هللا لوقيف . ىدنع امم ةقفشو ىدنع اميف ةبغر « همد قيرهأ ىتح عجرف ٠ عوجرلا

 . ٠ همد قيرهأ ىتح « ىدنع ام ةبهرو «٠ ىدنع اميف ةبغر عجر ىدبع ىلإ اورظنا : ةكئالملل

 هب « ةملس نب دامح نع « ليعامسإ نب ىسوم نع « « داهجلا » ىف دواد وبأ هاور اذكهو

 . ()هوحنب

 ىبأ نع « دوجتلا ىبأ نب مصاع نع « رمعم انربخأ « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نحنو « هنم ابيرق اموي تحبصأف « رفس ىف ةي ىبنلا عم تنك : لاق لبج نب ذاعم نع « ٩ لئاو

 تلأس دقل » : لاق . رانلا نم ىندعابيو ةنجلا ىنلخدي لمعب ىنربخأ « © هللا ىبن اي : تلقف « ريسن

 « ةالصلا ميقتو « ائيش هب كرشت الو هللا دبعت « هيلع هللا هرسي نم ىلع ريسيل هنإو « ميظع نع

 موصلا ؟ ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ » : لاق مث . « تيبلا جحتو . ناضمر موصتو « ةاكزلا ىتؤتو

 نع مهبونج ىفاجتت » : أرق مث . « ليللا فوج «؟)ىف لجرلا ةالصو « ةئيطخلا ئفطت ةقدصلاو « ةنج

 « ؟ همانس ةورذو هدومعو رمألا سأرب كربخأ الأ ١ : لاق مث .4 نولمعي ١ غلب ىتح .4 عجاضملا
 داهجلا ةا ةورذو ¢ ةالصلا هدومعو 4 مالسإلا رمألا سار » : لاقف هللا لوسراي ¢ ىلب 58 تلقف

 هناسلب ذخأف .هّللا ىبن اي « ىلب : تلقف « ؟ هلك كلذ كالمب كربخأ الأ » : لاق مث . « هللا ليبس ىف

 : لاقف . هب ملكتن امب نوذخاؤمل انإو « هللا لوسراي : تلقف.« اذه كيلع فك » : لاق مث

 الإ  مهرخانم ىلع : لاق وأ - مهوجو ىلع رانلا ىف سانلا بكي لهو « ذاعماي كمآ كتلكث »
 . « مهتنسلأ دئاصح

 : ىدمرتلا 517 لاقو . (°) هب « رمعم نع قرط نم « مهننس ىف هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور

 لا اا ومع و ا لا ع رك يع وسال م

 ا ةيآلا هذه التو لا ا مايقو ٠ ةئيطخلا رفكت ةقدصلاو
 . 04 نوُقفني مهاقزر امو اًعمَطو افوخ مهبر نوعدي عجاضملا

 ىبأ نب نوميم نع « مكحلا نع < رمتعمل | نب روصنم نع « ىروثلا ثيدح نم اضيأ هاورو

 مكحلاو « تباث ىبأ نب بيبح نع « شمعألا ثيدح نمو « هوحنب ةي ىبنلا نع « ذاعم نع «بيبش

 ني عضاع نع + ةحلسإ نی دام ا نفود هو ارو ر داعم نع نت يبش ىلا نب وی نع
 هور

 نع مهبونج ىفاجتت 8: ىلاعت هلوق ىف < ةي ىبنلا نع « لبج نب ذاعم نع « رهش نع « دوجنلا ىبأ

 . (0785) مقرب دواد ىبأ نسو (417/1) دنسملا (1)
 « هدانسإب دمحأ مامإلا یورو ١ : ت یف (۲)

 . «٩ نم :١ ت یف () . « هللا لوسراي ١ : ت ىف ()

 . (۳۹۷۳) مقرب ةجام نبا ننسو )١١795( مقرب ىربكلا ننسلا ىف یتاسنلاو (5817) مقرب ىذمرتلا نفسو (۲۳۱/۰) دنسملا (5)

 . « ريبزلا » : أ ىف (۷) . 4« هاور ٠ : تاىف(0)

 . )55/7١( ىربطلا ريسفت (۸)



 ا جس ا روس سفاجا لبذل

 . 21 « ليللا نم دبعلا مايق » : لاق < « عجاضملا

 نب رطف انثدح « نوراه نب ديزي انثدح « ىطساولا ناس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 GS ل ةفيلخ
 موصلا : ريخلا باوبأب كتأبنأ تئش نإ :١ لاقف كوبت ةوزغ ىف ةي ىبنلا عم تنك : لاق لبج نب ذاعم

 ئفاجتت » : كو هللا لوسر الت مث « « ليللا فوج ىف لجرلا مايقو « ةئيطخلا ئفطت ةقدصلاو « ةنج

 .4 نوقفني مهانقزر اممو اعمطو افوخ مهبر نوعدي عِجاضَمْلا نع مهبونج

 نب نمحرلا دبع نع « رهسم نب ىلع انثدح « ديعس نب ديوس انثدح « ىبأ انثدح : لاق مث

 عمج اذإ » : كك هللا لوسر لاق : تلاق ديزي تنب ءامسأ نع < 00 تر زي وهش نع قانا

 مويلا عمجلا لهأ ملعيس ٠: قئالخلا عمسي توصب ىدانف دانم ءاج « ةمايقلا موي نيرخآلاو نيلوألا هّللا

 2 ةيآلا 4 عجاضملا نع مهبونج ئقاجتت ١ تناك نيذلا (9 مقيل : ىدانيف عجري مث . مركلاب ىلوأ نم

 . (9 « ليلق مهو نوموقيف

 نب ديمحلا دبع انثدح « رغألا نب ءاطع نب ديلولا انثدح « بيبش نب هللا دبع انثدح : رازبلا لاقو

 : ةيآلا هذه تلزن امل 20 لالب لاق : لاق هيبأ نع « ملسأ نب , ديز نع « بعصم ىنثدح « ناميلس

 هللا لوسر باحصأ نم سانو « سلجملا ىف سلجن انك « © [ ةيآلا ]4 عجاضَمْلا نع مهبونج ئَفاَجَتَت ل
 .( عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت ل : ةيآلا هذه تلزنف « ءاشعلا ىلإ برغملا دعب نولصي لك

 . ©9 قيرطلا هذه ريغ لالب نع قيرط هل سيلو « هاوس لالب نع ملسأ ىور ملعن ال : لاق مث

 دحأ ملعي الف : ىأ« نوُلمَعَي اوُناَك امب ءازج نيعأ ةَّرق نم مهل ىفخُأ ام سفت مّعت الف : هلوقو
 امَّل « دحأ اهلثم ىلع علطي مل ىتلا تاذللاو « ميقملا ميعنلا نم تانجلا ىف مهل هللا ىفخأ ام ةمظع

 . لمعلا سنج نم ءازجلا نإف ؛ اقافو ءازج « باوثلا نم مهل هللا ىفخأ ١ مهلامعأ اوفخأ

 ١١7 رطخي ملو« نيع رت مل ام مهل هللا ىفخأف مهلمع موق ىفخأ : (5) [ ىرصبلا ] نسحلا لاق
 . متاح ىبأ نبا هاور . رشب بلق ىلع

 نب ىلع انثدح : ةيآلا 4 نيعأ ةرُق نَم مهل ىفخأ ام سفن ملعت الف ١ : هلوق : ىراخبلا لاق

 )١( ىربطلا ريسفت )۲١/٦٤ ‹ ٦١( .

 « هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو » : ت یف (۲)

 . ٩ مقتل ١ : ت یف (۳)

 ىضر ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم (۴۷۳ )٤/ ةيلاعلا بلاطملا ىف امك ريبكلا دنسملا ىف ىلعي وبأو « هدنسم ىف هيوهار نب قاحسإ هاورو )٤(

 . اهنع هللا

 )٥( ت یف :  لاق لالب نع هدانسإب رازبلا لاقو ٩ .

 . ف 2 ت نم ةدايز (0)

 . © فيعض وهو بيبش نب هللا دبع هيف 4١( :  /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « « راتسألا فشك » )۲۲٠۰( مقرب رازبلا دنسم (۷)

 . © كلذك مهلامعأ » : أ ٠ ف « ت ىف (۸)

 . « رطخي الو » : ت یف (۱۰) . أ نم ةدايز (9)



 )٠١ -١7( تايآلا :ةدجسلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۳1

 نع « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « جرعألا نع « داتزلا ىبأ نع « نايفس انثدح «هّللا دبع
 «تعمس نذأ الو « تأر نيع ال ام نيحلاصلا ىدابعل تددعأ : ىلاعت هللا لاق » : لاق هَ هللا لوسر

 رف نم مُهَل ىفخأ ام سقت مّلعَت الف : متئش نإ اوؤرقاف : ةريره وبأ لاق . « رشب بلق ىلع رطخ الو
 .4 نيعأ

 )١(. هلثم هللا لاق : لاق ةريره ىبأ نع « جرعألا نع <« دانزلا وبأ انثدح « نايفس انثدحو : لاق
 ؟ ءىش ىأق : لاق ؟ ةياور : نايفسل ليق

 . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو . ( هب « ةنييع نب نايفس ثيدح نم ىذمرتلاو ملسم هاورو

 وبأ " انثدح». شمعألا نع « ةماسأ وبأ انثدح« رصن نب قاحسإ انثدح : ىراخبلا لاق مث

 نيع ال ام نيحلاصلا ىدابعل تددعأ : ىلاعت هللا لوقي » : ةَ ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع < حلاص

 : أرق مث « ؛ هيلع مّبعلْطأ ام هلب نم ًارخذ « رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس نذأ الو « تأر

 در اونا اني رج وأ رق نت مهل يأ منش منال و

 هب درفنا .« نيعأ تارق ٠ : ةريره وبأ أرق © حلاص ىبأ نع ٠ شمعألا نع « ةيواعم وبأ لاق
 . (© هجولا اذه نم ىراخبلا

 انثدح ام اذه : لاق هّبنم نب مامه نع « رّمعَم انثدح « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 الو ‹ تأر نيع ال ام نيحلاصلا ىدابعل تددعأ : لاق ىلاعت هللا نإ » : ي هللا لوسر نع ةريره وبأ

 . « رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس نذأ

 نم « ريرج نباو « ريسفتلا ىف ىذمرتلا هاورو . © قازرلا دبع ةياور نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ
 هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ةملس ىبأ نع « ورمع نب دمحم نع « ناميلس نب ميحرلا دبع ثيدح
 . (7 حيحص نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق مث . هلثمب كك هللا لوسر نع « هنع

 لاق « هنع هللا ىضر )١(« ةريره ىبأ نع « عفار ىبأ نع «٠ تباث نع « ةملس نب دامح لاقو

 ىنفي الو« هبايث ىلبت ال« سأبي ال معني ةنجلا لخدي نم :٠ لاق هي ۳ ىبنلا نع هبسحأ :دامح
 . « رشب بلق ىلع رطخ الو « تعمس نذأ الو.« تأر نيع ال ام ةنجلا ىف« هبابش

 )١( ىلاعت » : أ ءف یف ٩ .

 . (۳۱۹۷) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۸۲) مقرب ملسم حيحصو () مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . ( نع : أ « ف ىف 5

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۷۸٠( مدقتملا ثيدحلا دعب « ةيواعم ىبأ ةياور » ىراخبلا ىفو .

 )٥( دنسملا )۳١۳/۲( مقرب ىراخبلا حيحصو ) )۸٤۹۸هب رمعم نع هللا دبع قيرط نم ٠ قازرلا دبع ةياور نم نيحيحصلا ىف هدجأ ملو .

 )0( ىربطلا ريسفتو (۳۲۹۲) مقرب ىذمرتلا ننس )55/151( .

 . ٩ هللا لوسر » : ت ىف (۸) . 4 ةريره ىبأ نع ملسم يورو » : ت یف (۷)



 ۳1¥ (۱۷ ۔١٠) تايآلا : ةدجسلا ةروس  سداسلا ءزحلا

 . ( هب « ةملس نب دامح ثيدح نم ملسم هاور

 مزاح ابأ نأ ء رخص وبأ ىنثدح « بهو نبا انثدح « نوراه انثدح : دمحأ مامإلا 27 یورو

 هللا:لوتسز نم تدهش ٠ لوقا: ع ةنع هللا يضر. ىدعاسلا نفسو ليس 0 تعش + لاق دخ

 نوا الو + تار نی ال ام اهيف » + هثيدح رخ نف لاق مث 0 قهتنا ىتح هلا هيف امو املج ذل

 مهبر نوعدي] عجاضملا نع مهبونج ئفاجتت )>: ةيآلا هذه أرق مث ا « رشب بلق ىلع رطخ الو ؛ تعمس

 .4 نولمعي ط : هلوق ىلإ , 4 25 [اعمَطَو افوخ
 «بهو نبا نع امهالك « ديعس نب نوراهو « فورعم نب نوراه نع هحيحص ىف ملسم هجرخأو

 , 20 هب

 نب مالس انثدح « دسأ نب ىلعم انثدح « بلاط ىبأ نب سابعلا ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 را ا و و رو ل لا
 رطخالو « تعمس نذأ الو « تأر نيع ال ام نيحلاصلا ىدابعل تددعأ » : لاق « لجو زع « هبر نع

 ١ هوجرخي مل . « رشب بلق ىلع
 نب فرم انثدح « نایفس انثدح « هريغو رمع ىبأ نبا انثدح : هحيحص ىف اضيأ ملسم © لاقو

 هعفري - ربنملا ىلع هتعمس : لاق ةبعش نب ةريغملا نع ربخي ىبعشلا اعمس « ديعس نب كلملا دبعو فيرط
 :لاق ؟ ةلزنم ةنحجلا لهأ ىندأ ام :لجو زع هبر © مالسلا هيلع « ىسوم لأس » : لاق - ةي ىبنلا ىلإ

 فيك بر ىآ + لوقيف ١ ةنحلا لحدا + هل لاقيف ٠ ةا ةا لهآ لحدأ ام دعب ءىجي لجر وه
 نم كلم كلم لثم كل نوكي نأ ىضرتأ : هل لاقيف ؟ مهتاذخأ اوذخأو « مهلزانم سانلا لزن دقو

 ىف لاقف «هلثمو « هلثمو « هلثمو « هلثمو « كلذ كل : لوقيف . بر تيضر : لوقيف ؟ ايندلا كولم
 تذّلو كسفن ت تهتشا ام كلو « ١( هلاثمأ ةرشعو كل اذه : لوقيف . بر تيضر : ةسماخلا

 تسرغ « تدرا نيذلا كعلوأ' : لاق ؟ ةلزنم مهالعاف + بر : لاق ٠ بر تيضر : لوقيف .كنيع

 ورتب ا يلع راحل يلوا a اهيلع تمتخو «ىديب مهتمارك
 . « نولمعي اوناك امب ءازج نيعأ ةرق نم مهل ىفخأ ام سفن ملعت الف ظ: هللا باتك نم هقادصمو : لاق

 «ىبعشلا نع مهضعب هاورو : لاق « حيحص نسح : لاقو « رمع ىبأ نبا نع ىذمرتلا هاورو

 « ىلا حصأ عوفرملاو ¢ هعفري ملو ةريغملا نع

 )١( مقرب ملسم حيحص )58175( .

 . ٩ نع اضيأ ملسم یورو » : ت ىف (۳) . « لاقو :  أ ىف (0)

 .آ ٠ ف « ت نم ةدايز (6)

 . )۲۸۲١( مقرب ملسم حيحصو « (1775 /0) دنسملا (6)

 . )51١//519( ىربطلا ريسفت (0)

 . ٠ هلي » :ت یف (۸) . 4 یورو ۵ : ت یف (۷)

 ٩ عمتست ١ ف یف (۱۰) . 4 هعم هلاثمأ ةرشعو » : أ « ف ىف (9)

 )١١( مقرب ملسم حيحص )۱۸٩( « مقرب ىذمرتلا نفسو )۳۱۹۸( .



 )16-/١7( تايآلا :ةدجسلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۳۹۸

 دايز انثدح « ديلولا نب عاجش ردب وبأ انثدح « ىنئادملا رينم نب رفعج انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 هلل لغ نم جدلا نأ قلبت لاق ذخاولا هيه ود ع اج ني ديكس نع اک یا

 نأ كل ىتأ دق : هل لوقتف « هيف ناك امم نسحأ ةأرماب وه اذإف تفتلي مث « ةنس نيعبس هناكم ىف ثكمي

 مث «ةنس نيعبس اهعم ثكميف . ديزملا نم انآ : لوقتف ؟ تنأ نم : لوقيف ؟ بيصن كنم انل نوكي

 :لوقيف ٠ بيصن كنم انل نوكي نأ كل ىنأ دق : هل لوقتف « هيف ناك امم نسحأ ةأرماب وه اذإف تفتلي

 .4 نيعأ ةرف نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الف > : هّللا لاق ١ ىتلا انآ : لوقتف ؟ تنأ نم

 ىف ةكئالملا مهيلع لخدت : لاق ريبج نب ديعس نع « رانيد نب ءاطع ىنثدح : ةعيهل نبا لاقو

 ه0: حل هللا نم فحتلا مهعم « تارم ثالث ايندلا مايآ نم موي لك رادقم

 ضار 20ههنع هّللا نأ نوربخيو «( نيعأ رف نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الف ١ : هلوق كلذو

 نب ناوفص نع« ملسم نب ديلولا انثدح ٠ ىزارلا ىسوم نب لهس انثدح : ريرج نبا لاقو
 اهضرأو ةضف ةجرد اهلوأ« ةجرد ةئام ةنجلا : لاق  هريغ وأ - ىنزوهلا ناميلا ىبأ نعءورمع

 اهنكاسمو « بهذ اهضرأو« بهذ ةيناثلاو . كسملا اهبارتو 259 [ ةضف اهتينآو ] « ةضف اهنكاسمو «ةضف

 اهتينآو ٠ ؤلؤللا اهنكاسمو. ؤلؤل اهضرأو« ؤلؤل ةثلاثلاو. كسملا اهبارتو. بهذ اهتينآو. بهذ
 ىلع رطخ الو « تعمس نذأ الو. تأر نيع ال ام. كلذ دعب نوعستو عبسو . كسملا اهبارتو ءؤلؤللا

 .)4 نولَمعَي اوناك امب ءازج نيعأ ةَرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الف : ةيآلا هذه الت مث . رشب بلق

 « نابأ نب مكحلا نع « ناميلس نب رمتعم انثدح « ميهاربإ نب بوقعي ىنثدح : ريرج نبا لاقو
 ةؤي» : لاق نيمألا حورلا نع« يب ىبنلا نع« ٠ سابع نبا نع « ديز نب رباج نع« فيرطغلا نع
 ا وللا و ال وا در راسا دلال ب ولالا

 تبهذ نيأف : تلقف : لاق « ثيدحلا اذه لثمب ثدحق « دادزي » ىلع تلخدف : لاق « « ةنجلا

 دعو ةئجْلا باحصأ ىف مهتاتّيس نع زواجتتو اوُلمع ام نسحأ مهنع لّبقتن نيذلا كدلوأ » : لاق ؟ةنسحلا

 نم مهل ىفْحُأ ام سفن ملعت الفل : ىلاعت هلوق : تلق.[ ١7 : فاقحألا ]4 تودعوي اوناك يذلا قدّصلا

 ةر ةمايقلا موي هل هللا ساف « سانلا هب ملعي مل « هللا ىلإ هسا ارس لمعي دبعلا : لاق ٠ (نيعأ ةر
 . 00 نيعأ

 تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا امَأ 0 نووتسي ال اقساف ناك نمك انمؤم ناك نمفأ ظ

 اودا املك راتلا مهاوأمف اوقسف و نيذّلا امو 09 نولمعي اوناك امب الزن ئوأملا تاتج مهل
 ري ريم >2

 9 ةتوبذکت هب متنك يذلا راثلا باذع اوقوذ مهل ليقو اهيف اوديعأ اهنم اوجرخي نأ

 . « نيذلا نم انآ » : أ ىف (۲) ا سابع نع متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف )١(

 . ىربطلاو « أ« ف ءات نم ةدايز (5) . ٩ مهيلع » : ت ىف (۳)
 . (55/19؟١) ىربطلا ريسفت (6)

 . ىربطلاو ءأ ءاف . ت نم ةدايز (۷) . © سابع نبا نع هدائسإب ريرج نبا یورو » : ت ىف (")

 . (1//51؟١) ىربطلا ريسفت (6)



 (۲۲ - ۱۸) تایآلا:ةدجسلا ةروس  سداسلا ءزجلا ۳۹

 ت ها

 رْكذ نمم ِمَلَظَأ نمو © مه َنوُعجرَيمُهلعَل ربَكألا باعا نود ىندألا باعا نم مهتقيذنلو

 . 4 69 نومقتنم نيمرجملا نم انِإ اهنع ضرعأ مث هّبر تايآب

 يي لا د ا ا

 ناس امو مهام هاوس تاحلاملا اوامعو اوس نياك هع نأ تاسلا اوت نذل بسح

 يف نيدسفمْلاَك ؛ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا لعجت مأ» : ىلاعت لاقو ء[ ۲١ : ةيئاجلا] 4 نومكحي

 ةنجْلا باحنصأو راتلا باحنصأ يوسي الا: ىلاعت لاقو « ]۸ : ص ] 4راَجُفْلاَك نيفتملا لعجن مأ ض ضرألا

RTناک نمک انمؤم ناك نمقَأ : انهه : ىلاعت لاق هيي  

 ا نب ةقعو + بلاط ىل نب ىلع ىف تاز اھا ذامهرضو یاو ت نب هلع رک دقوا

 تايآب مهبولق تقدص : ىأ 4 تاحلاّصلا اوُلمعَو اونمآ نيا امأ ) : لاقف مهمكح لصف اذهلو ؛ طيعم

 رودلاو نكاسملا اهيف ىتلا : ىأ 4 ىوأملا تانج مهلف ل٠ تاحلاصلا ىهو . 9 اهاضتقمب اولمعو هللا
 رض او ىأ اوقف نيدّلا أو . نوكمعي اراک امب ا ةما رکو ةفا ا ىأ (الزن »ع ة ةيلاعلا فرغلاو
 اهْنم اوجرخي نأ اوُداَرَأ املك : هلوقك 4اهيف اوُديعأ اهنم اوجرخي نأ اودارأ ملك راثلا مهاوأمَف ٠) « ةعاطلا
 . [۲۲ : جحلا] ةيآلا 4 اهيف اوديعأ مغ نم

 مهعفريل بهللا نإو « ةديقمل لجرألا نإو « ةقثومل ىديألا نإ هللاو : ضايع نب ليضُفلا لاق
 . مهعمقت ةكئالملاو

 . اخيبوتو اعيرقت كلذ مهل لاقي : ىل ( وُ هب مشع يذلا لا باذع اوفوذ مهل ليقو )»

 نبا )0( لاق 4 «9 [ َنوُعجْرَ هلع ] ربكألا باَدَعْلا نود ئتدألا باَدعْلا نه مهتقيذنلو ل: هلوقو

 هدابع هب هللا ىلتبي امم اهلهأب لحي امو ‹ اهتافآو اهماقسأو ايندلا بئاصم ىندألا باذعلاب ىنعي : سابع

 لا ميهاربإو ¢ نسحلاو « ةيلاعلا ىبأو «٠ بعك نب ىبأ نع هلثم یورو 1 هيلإ اوبوتيل

 : فيصخو 2 شرا ميركلا دكيعو « ةداتقو <« دهاجمو <« ةيطعو ¢ ةمقلعو «كاحضلاو

 5 مهيلع دودحلا ةماقإ هب ىنعي: - هنع ةياور ىف - سابع نبا لاقو

 . ربقلا باذع هب ىنعي : ةديبع وبأو « دهاجمو « بزاع نب ءاربلا : لاقو

 ىبأ نع « ليئارسإ نع « ىدهم نب نمحرلا دبع انربخأ « ىلع نب ورمع انربخأ : ىئاسنلا لاقو

 )١( هللا لسرل » : ف « ت ىف (0) . أ نم ةدايز « .

 ) )۳ت نم ةدايز (5) . « اهاضتقمو هللا ءاقلب مهبولق » : ت ىف .

 ) )6لاقو » : ت یف ٩ .



 ۲214 قايآلا 7 ةذجسلا ةروس د قضاسلا جلا < ب ع ص ب عبو

 باذعْلا نود ىندألا ِباَدَعْلا نم مهّئقيذنلو ظ : هللا دبع نع « ٠ ةديبع ىبأو صوحألا ىبأ نع « قاحسإ

 ١" مهتباصأ نونس : لاق 4«ربكألا

 ا ل ل ل

 ىبأ نبا نع « رازجلا نب ىيحي نع « ىترعلا نسحلا نع « ١ ةرزع نع « ةداتق نع « ةبعش نع
 :لاق 4 ربكألا ٠ باذعلا نود ىندألا باذَعلا نم مهتقيدنلو 8: ةيآلا هذه ىف بعك نب ىبأ نع « (ىليل

 . © مازللاو ةشطبلاو « ايضم دق ناخدلاو 7 تابيصملا

 (2هوحن « دوعسم نبا نع ىراخبلا دنعو . © هوحن افوقوم هب < ةبعش ثيدح نم ملسم هاورو

 لفلان اعا اج ٠ ىدالا باا 2 هع رر ى + اعا 9 درسه ني هلا دعا لاقو
 . ملسأ نب ديز نع « كلام لاق اذكو . ردب موي ىبسلاو

 نأ يضاف ما ارا: مولا لعن ىلع ورشا كحد الإ كه كيو ني د وغو دلا لا
O Sas 

 اهنيبو هتايآب هللا هَركَذ نم ملظأ ال : ىأ 4 اهنَع ضرعأ مث ؟ هر تايآب رکذ نمم مَلْظَأ نمو :  هلوقو

 . اهفرعي ال هنأك « اهاسانتو اهنع ضرعأو اهدحجو اهكرت كلذ دعب مث « « اهحضوو هل

 ربكأ رتغا دقف هركذ نع ضرعأ نم نإف « هّللا ركذ نع ضارعإلاو مكايإ : هللا همحر « ةداتق لاق

 . بونذلا مظعأ نم مظعو 00110 ولا تأ زوعأو « ةّرغلا

 كلذ لعف نمت مقتنأس : ىأ (نومقتنم نيمرجملا نم اَنِإ ل : كلذ لعف نمل ًاددهتم ىلاعت لاق اذهلو
 . ماقتنالا دشأ

 نب ليعامسإ انثدح « كرابملا نب دمحم انثدح « ىعآلكلا راكب نب نارمع ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 ل ا

 ىف ءاول 219 دقع نم « مرجأ دقف نهلعف نم ثالث » : لوقي لَو هللا لوسر تعمس : لاق لبج نبا

 نم اَنِإ :  ىلاعت هللا لوقي ٠ مرجأ دقف ‹ هرصني ملاظ عم ىشم وأ « هيدلاو قع وأ « قح ريغ
 . ©1400  نومقتنم َنيمٍرِجمْلا

 )١( هدانسإب یئاسنلا یورو 2 : ت ىف « .

 . )۱۱۳۹١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (؟)

 . دمحأ مامإلا نب هللا دبع ىورو » : ت ىف (5) .6 ةررع ١ : أ ءاف ىف (۳)

 6 رامضملا :  أ « ت ىف (0)

 . )١78/6( دنسملا دئاوز (5»

 . (۲۷۹۹) مقرب ملسم حيحص (۷)

 « مازللاو ةشطبلاو رمقلاو مورلاو ناخدلا : سمخ يضم ) : هظفلو )٤۸۲۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 )٩( اومزه » : ت یف (۱۰) . « دوعسم نبا نعو » : ت ىف ٩ . )١١( ةروعلا دشأ روعأو » : أ ءات ىف « .

 ) )۱۲دقعأ » : أ ىفو « 4 دقتعا » : ت یف (۳) . « هدانسإب ريرج نبا یورو » : ت ىف 4 .

 . (54/71) ىربطلا ريسفت (۱)



 ويا سس (ه_ 75 تايآلا : ةدجسلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 . ًادج بيرغ ثيدح اذهو ‹« هب « شايع نب ليعامسإ ثيدح نم « متاح ىبأ نبا هاورو

 سوم م

 ©9 ليئارسإ يتبل ىده ُهاَلَعَجو هئاقل نم ةيرم يف نكت الف باقكلا ىسوم انيتآ دقلو ل

 امني رم تير اإ ج ذوو انتاّيآب اوناكو اوربص اّمَل اترمأب نودهي ةمئأ مهنم انلعجو
o0 coro 2 هوس 

 . 4 69 توفلتخي هيف اونا اميف ةمايقلا موي مهنيب

 : ةاروتلا وهو باتكلا هاتآ هنأ 0 مالسلا هيلع « ىسوم هلوسرو هدبع نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ىبأ نع ىور مث . 2١ ءارسإلا ةليل هب ىنعي : ةداتق لاق : 4 هئاقل نم ةيرم يف نكت الفظ : هلوقو
 ةليل تيرأ » : للي لوسر لاق : لاق - سابع نبا ىنعي  مكيبن مع نبا ىنثدح : لاق ىحايرلا ةيلاعلا
 الجر ىسيع تيأرو 3 و لاجر نم هنأك »¢ اخ الاوُط مدآ الجر ¢ نارمع نب ىسوم یب ىرسأ

 تايآ ىف « لاجدلاو رانلا نزاخ اكلام تيأرو ) سأرلا طسبم )2 ضايبلاو ةرمحلا ىلإ )2 قلخلا عوبرم

 , 10 فارسا ا نوم قلو" غرف ياو الك هنآ «( هئاقل نم ةيرم يف نكت الفظ(« هايإ هللا نهارأ

 انثدح « ىناولحلا ىلع نب نسحلا انثدح « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاقو

 ىبنلا نع « سابع نبا نع « ةيلاعلا ىبأ نع « ةداتق نع « ةبورع ىبأ نب ديعس انثدح « ةدابع نب حور

 : هلوق ىفو « ليئارسإ ىنبل ىدُم ىسوم لعج : لاق « 4 ليئارسإ نبل ىده هاتلعجو : هلوق ىف ایک
 E رو قسوم E ,4 هئاقل نم ةيرم يف نكت الف ط

 ةروس ىف ىلاعت لاق امك ] < «ليئارسإ يبل ىده » هانينآ ىذلا باتكلا_: ىأ «هانأعجو» : هلوقو

 .[؟ :ءارسإلا] 4 اليكو ينود نم اوذختت الأ ليئارسإ يببل ىذه هانلعجو باتكلا ىسوم انيتآو ل: ءارسإلا

 نيرباص اوناك امل : ىأ « 4 نوئقوي اًتايآب اوُناَكو اوُربص امل انرمأب نودهي ةئ مهنم انلعجو $: هلوقو

 ةمئأ مهنم ناك « هب مهوؤاج اميف مهعابتاو هلسر قيدصتو هرجاوزو هيهاون كرتو هللا رماوأ ىلع

 اولدب امل مث . ركنملا نع نوهنيو « فورعملاب نورمأيو « ريخلا ىلإ نوعديو « هللا رمأب قحلا ىلإ نودهي

 الف ¢ هعضاوم نع ملكلا نوفرحي ¢ ةيساق مهبولق تراصو ¢ ماقملا كلذ اوبلس ¢ اولوأو اوفرحو

 0(4) اوربص امل انرمأب نودهي ةّمئأ مهنم اتلعجو ل : لاق اذهلو ؛ «4) احيحص داقتعا الو « ًاحلاص لمع
 . حلاص نب نسحلا لاق كلذكو : ايندلا نع اوربص امل : نايفسو ةداتق لاق

 . ايندلا نع ىماحتي ىتح هب ىدّتقي ًامامإ نوكي نأ لجرلل ىغبني الو« ءالؤه ناک اذكه : نايفس لاق

 . زبخلا نم دسجلل دبال امك « ملعلا نم نيدلل دبال : نايفس لاق : عيكو لاق

 )١( ىرسألا 2 : ت ىف © .

 . كانه هجيرختو ءارسإلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت دنع رثألا رظنا (0)

 « حيحصلا لاجر هلاجر » : (40 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « ١٠١( /١؟) ىناربطلل ريبكلا مجعملا (9)
 . « ًاحيحص اًداقتعا الو اخلاص ًالمع الف » : ت ىف (:5)
 . « باتكلا ليئارسإ ىنب انينآ دقلو » : أ ء ف ىف (5)



 ¥ 2550 ااا ةةدحسسلا ةرونم نالا را ج م ل حم ار

 ىلع لوق نع نايفس لس  ىبأ ىلع ىمع : وأ ۔ ىمع ىلع ىبأ أرق : ىعفاشلا تنب نبا لاقو
 ةمئأ مهنم انلعجو : هلوق عمست ملأ < ا ةلزنمب ناميإلا نم ربصلا : هنع هللا ىضر

 ربصلاب : ءاملعلا ضعب لاق . ًاسوؤر اوراص رمألا سأرب اوذخأ امل : لاق , (اوربص امل انرمأب نودهي

 . نيدلا ىف ةمامإلا لانت نيقيلاو

 تالا نَم مهاتقزرو] ةوبنلاو مكحلاو باتكلا ليئارسإ ينب انيتآ دقلو 2 )١( ىلاعت لاق اذهلو

 ةيثاحلا] < معلا مهءاج ام دعب نم الإ اوفلتخا امف ١ [رمألا نم تاني مهاتيتأو . َنيِمَلاَعْلا ىلع مهاتلضفو

 نم: ىأ 4 نوفلتخي هيف اوناك اميف ةمايقْلا موي مهنيب لصفي وه كبر نإ: انه لاق امك . ]1۷ <

 . لامعألاو تاداقتعالا

 كلذ يف نإ مهنكاسم يف نوشمي نورقلا نم مهلبق نم انكلهأ مك مهل دهي مل وأ»

 لكأت اعرز هب جرخنف زرجلا , ضرألا ىلإ ءاَمْلا قوست اَنَأ اوري مل وأ 69 نوعمسي الَفأ تاّيآل
 سمه رت را ر سل o 39 ه2 20

 . 4 69 تورصيي الأ مهسفنأو مهماعنأ هنم

 مهبيذكتب « ةيضاملا ممألا نم مهلبق هللا كلهأ ام لسرلاب نيبذكملا ءالؤهل دهي مل وأ : ىلاعت لوقي

 ؟ رثأ الو نيع الو ةيقاب مهنم قبي ملف « لبسلا ميوق نم هب مهوؤاج اميف مهايإ مهتفلاخمو لسرلا

 (مهنکاسم يف نوشمیط : لاق اذهلو ؛ [4 : ميرم] 4 ازكر مهل عمست وأ دَحأ نم مهنم سحت له »
 ‹ اهرمعيو اهنكسي ناك نمي ًادحأ اهيف نوري الف نيبذكملا كئلوأ نكاسم ىف نوشمي نوبذكملا ءالؤهو : ىأ

 « اوُمَلَظ اب ةيواخ مهتويب كتف ) : لاق امك « [47 : فارعألا ] 4 اهيف اونغي مّل نأك ظ ءاهنم اوبهذ

 رصقو ةلْطعم ربو اهشورع ىلع ةيواخ يهق ةملاظ يهو اهاتكَلهَأ ةّيرَق نم نّيأكف : لاقو 107 : للا
 ا ا يهل بسس م اي ا

 : ىأ (تايآل كلذ يف نإ : انهه لاق اذهلو ؛ [55 ء٥٤ : ورا ىف ىلا ا

 0 ء مهب نمآ نم ةاجنو « لسرلا مهبيذكت ببسب مهب لح امو مهرامدو موقلا كئلوأ باهذ ىف

 .ةرهاظتم (" لئالدو ظعاومو ًاربعو

 ؟ مهرمأ ناك فيك « مدقت نم رابخأ : ىأ# نوعمسي الفأل
 مهيلإ هناسحإو « هقلخب هفطل ىلاعت نيبي :4 زرجلا ضرألا ىلإ ءاَمْلا قوسن نأ اوري مل وأ » : هلوقو

 ىضارألا ىلإ لابجلا نم ردحنيو راهنألا هلمحت ام : وهو « حيسلا نم وأ ءامسلا نم امإ ءاملا هلاسرإ ىف

 « اهيف تابن ال ىتلا (4) [ ضرألا ] ىهو «زرجلا , ضرألا ىلإ 2 لاق اذهلو ؛ هتاقوأ ىف هيلإ هجاتحملا

 : ایش تبت ال اسمي : :ىئأ ء[ 6 فهكلا ] (ازرج اديعص اهيل ام نوُلعاَجَل اًنإو» : ىلاعت لاق امك

 . 2 تالالد » : أ « ت یف (۳) . |« ف « ت نم ةدايز (؟ ۰۱)

 . أ ٠ ت نم ةدايز (5)



 ٣ س ل 7 ناتيآلا:ةدجسلا ةروس - سداسلا ءزجلا

 اهب لثم نإو « دوصقملا ضعب ىه لب « طقف رصم ضرأ 4 زّرْجْلا ضْرألا ىلإ ل: هلوق نم دارملا سيلو
 ىف اهنإف « ةيآلا هذه نم ًاعطق ةدارم اهنكلو « اهدحو ةدوصقملا 2) [ ىه ] تسيلف نيرسفملا نم ريثك

 لينلا اهيلإ هللا قوسيف « اهتينبأ تمدهتل ًارطم اهيلع لزن ول ام ءاملا نم جاتحت ةظيلغ ةوخر ضرأ اهسفن
 ىهو «رصم ضرأ ىشغيف « رمحأ نيط هيفو « ةشبحلا دالب راطمأ نم ةلصاحلا ةدايزلا نم هلمحتي امب

 ىلع ةنس لك نولغتسيف « هيف عرزلا تبنيل ًاضيأ نيطلا كلذو «ءاملا كلذ ىلإ ةجاتحم ةلمرم ةخبس ضرأ

 دومحملا نانملا ميركلا ميكحلا ناحبسف « مهضرأ ريغ نم ديدج نيطو « مهدالب ريغ ىف روطمت ديدج ءام

 نب ورمع اهّلهأ ىتأ « رصم تحف امل : لاق هثدح نمع « جاجح نب سيق نع « ةعيهّل نبا لاق

 انلينل نإ « ريمألا اهيأ : اولاقف « مجعلا رهشأ نم ةنوؤب لخد نيح - " [ اهب ارّيمأ ناكو ] - اا

 اندمع رهتلا اذه نم تلح ةليل ةرشع اهم تناك اذ ١ اولاق © كاذ امو لاق .. اهب الإ :ىرجي ال س

 مث « نوكي ام لضفأ بايثلاو ىلحلا نم اهيلع انلعجو « اهيوبأ انيضرأف « اهيوبأ ©) نيب ركب ةيراج ىلإ
 ناك ام مدهي مالسإلا نإ « مالسإلا ىف نوكي ال ام اذه نإ : ورمع مهل لاقف . لينلا اذه ىف اهانيقلأ

oا ل ل  

 ىف اهقلأف « اذه ىباتك لخاد ةقاطبب كيلإ تثعب ر دقو « تلعف ىذلاب تبصأ دق دق كنإ : هيلإ بتكف

 لهأ لين ىلإ نينمؤملا ريم ا ريع هللا دع نه اهيف اذإف اهحتفف ةقاطبلا ورمع ذخأ هباتك مدق املف . ليلا

 ىذلا وه راهقلا دحاولا هللا ناك نإو « رجت الف كلبق نم ىرجت امنإ تنك نإ كنإف ...دعب امأ « رصم

 هللا ىرجأ دقو تبسلا موي اوحبصأو « لينلا ىف ةقاطبلا ىقلأف : لاق . O لل نان كب

 ظفاحلا هاور . مويلا ىلإ رصم لهأ نع ةّنسلا كلت هّللا عطقو « ةدحاو ةليل ىف ًاعارذ رشع ةتس لينلا

 , (© هل « ةنسلا » باتك ىف ىربطلا ىئاكلاللا مساقلا وبأ

 مهماعنأ هنم لكأت اعرز هب جرخدف زرجلا ضرألا ىلإ ملا قوسن اأ اوري مَل وأ :  ىلاعت لاق اذهلو
 لك ل ابص ءاملا انببص نأ. اطيل ااسإلا رشت 1 ٠

n Ne سبع ] 4 © [مكماعنألو : :٤ 

 یھ : لاق 4 زرجلا ضرألا ىَلِإ $ : هلوق ىف سابع نبا نع « لجر نع « حيجت ىبأ نبا لاقو
 : لولا: نم هناي ان. الإ اه انه يي ال طم الإ رمت ال قتلا

 . نميلاب ضرأ ىه : دهاجمو « سابع نبا نعو

 . ماشلاو نميلا نيب اميف ىرق ىه : هللا همحر « نسحلا لاقو

 اهيف تابن ال ىتلا : زرجلا ضرألا : ديز نباو « ىّدسلاو « ةداتقو « كاحضلاو « ةمركع لاقو

 .«نم» : أ یف (۳) e ا ا
 نب دمحم انثدح « دلخم نب دمحم انثدح « ركب ىبأ نب دمحم انثدح : « ءايلوألا تامارك مسق » (57) مقرب ىئاكلالل ةنسلا باتك )٤(

 . لسرم وهو « هب ةعيهل نبا نع . حلاص نب هللا دبع انثدح « قاحسإ

 .أ .٠ ف 2 ت نم ةدايز (۵)



 )78  ١١( تايآلا:ةدجسلا ةروس - سداسلا ءزجلا ع

 . ةربغم ىهو

 اهيف انلعجو . نولكأي هنمف ابح اهنم اتجرخأو اهانييحأ ُةيمْلا ضرألا مهل ةيآو ) : هلوقك اذهو 1: تلق

 : سي ] 4 نوُرُكْشَي الفأ مِهيدْيَأ هتلمع امو هرم نم اوایل . نويعلا نم اهيف انرجفو بانعأو ليخُت نم تانج

[Yor . 

 ورك نيالا عو ال لا موي لف © نقداص ىك نإ حتفلا اذه ىع نواوقيو و»

 . 4 60 تورظتنم مهن رظتناو مهنع ضرعأف 69 نورظني مه الو مهنا
 ‹ مهيلع هتمقنو هبضغ لولحو « مهب هللا سأب عوقو رافكلا لاجعتسا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نأ معزت امك ؟ دمحم اي انيلع رصنت ىتم : ىأ ؟ 4 حتفلا اذه ئتم نولوقيو » : ًادانعو ًابيذكتو اداعبتسا

 دو هل COGS ا ري

 تانيبلاب مهلسر مهتءاج امل: يلاعت لاق امك < .«نورظني مهالو مها اورفك نيذلا عقب الل ؛ ىريخألا
 امب انرفكو هدحو هّللاب اتمآ اوُلاَق انساب اور امف ,نوئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو ملعْلا نم نم مهدنع ام اوح رف

 كلاته رسخو هدابع يف تلح دق يتلا هللا تس انسب اور امل مهنايإ مهعفتي كي ملف . نیک ر شم هب انك

 « ةعجنلا دعبأ دقف ةكم حتف حتفلا اذه نم دارلا نأ معز نمو « [ 86 - AY : رفاغ ] 4 تورفاكلا

  نيفلأ نم ابيرق اوناك دقو « ءاقلطلا مالسإ ي هللا لوسر لبق دق حتفلا موي نإف « شحفاف اطخأو

 مه الو مهنامإ اورفك نيدّلا عقتي ال حفلا موي لق :  هلوقل ؛ مهمالنإ لبق اك ةكم حتف .ةارملا ناك ولو

 يجو احتف مهنيبو ينيب حتفاف ظ: يا و و «لصملاو الا ومب ىذلا ا او « 4 نورظني

 وهو قحاب انني حقي م ابر اني عمجي لق ) : ,هلوقکو ء ۸ : ءارعشلا] 4 نينمؤملا نم يعم نمو
 ٥ : ميهاربإ ] 4 دينع راب لك باحو اوحتفتساو : ىلاعت لاقو « [11 : ابس] 4 ميلعلا حافلا

 دَقَف اوحتفتست نإ ): لاقو « [ 44 : ةرقبلا ] 4 اورقك نيدلا ىَلَع نوحتفتسي لبق نم اوناكو ظ: لاقو

 :EN لافنألا ] 4 حقفلا مكءاج

 لزنأ ام غلبو نيكرشملا ءالؤه نع ضرعأ : ىأ 4 نورظقنم مُهنِإ رظتناو مهنع ضرعأف )ل: لاق مث
 : ماعنألا ] 4 نيكرشملا نع ضرعأو وه الإ لإ الكبر نم كّيلإ يحوأ ام ْعِبتا» : هلوقك ١ كبر نم كيلإ

 .هداعيملا اجيال ا اه علل رجع هللا وإن رظعاو 1 31

 ما 00 رئاودلا مكب نوصبرتيو 2« نورظتنم مهو« رظتنم تنأ :ىأ 4 نورظتنم ٍمهَّنِإ : هلوقوا 7

 ءادأ ىلعو مهيلع كربص ةبقاع تنأ ىرتسو ء[ ٠ : روطلا ] 4 نونملا بير هب صّبرتَت رعاش نولوقي
 باقع ليبو نم «٠ كباحصأ ىفو كيف هنورظتني ام بغ نودجيسو « كدييأتو كترصن ىف « هللا ةلاسر

 . ©0 [ ملعأ هّللاو 1«ليكولا معنو هللا انبسحو « مهب هباذع لولحو « مهل هللا

 (0 [( ةدحسلا ملا » ةروس ريسفت رخآ ]

 )١( ت نم ةدايز (۲) . ف نم ةدايز .



 اي كت ب يح )تا اخ اا ةروس الا ةا

 مصاع نع« ديز نب دامح انثدح « ماشه نب فلخ انثدح : 20 دمحأ مامإلا [ نب هللا دبع ] لاق

 :-لاق؟ اهدعت نياك وأ ؟ بازحألا ةروش رقت نياك : نع نب یا یل لاق لاق رز نع« ةّلدهي نبا

 : اهيف انأرق دقلو « « ةرقبلا ةروس » لداعتل اهنإو اهتيأر دقل ! طق :لاقف. ةيآ نيعبسو ًاثالث : تلق

 . (© « ميكح (" ميلع هّللاو« هّللا نم ًالاكن« ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا

 اذهو . )٥( هب  ةّلدهب نبا وهو « دوجنلا ىبأ نبا وهو  مصاع نع « رخآ هجو نم ىئاسنلا هاورو

 . ملعأ هللاو« ًاضيأ همكحو هظفل خسن مث نآرق اهيف ۲ ناك هنأ ىضتقي وهو« نسح دانسإ

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 عبّتاو ©0 اميكح اميلع ناك هللا نِ َنيقفانمْلاو نيرفاكلا عطت الو هللا ق قا يتلا اهيا اي

 هّللاب ٰیقکو هللا ىلع لگوتو 0 اریبخ نولمعت امب ناک هللا نإ كبَر نم كِيَلِإ ئحوي ام

 .4 2 اليكو
 هنود نم رمتأي نألق ءاذهب هلوسرو هدبع رمأي ناك اذإ ىلاعت هنإف « ىندألا ىلع ىلعألاب هيبنت اذه

 نم رون ىلع« هللا ةعاطب لمعت نأ :ىوقتلا : بيبح نب قّلَط لاق دقو + ىرحألاو ىلوألا قيرطب كلذب
 . هللا باذع ةفاخم« هللا نم رون ىلع« هللا ةيصعم كرتت نأو« هللا باوث وجرت« هللا

 اميلع ناك َهّللا نإ ٠ مه رشتسن رشتست الو مهنم عمست ال: ىأ «نيقفاتمْلاو نيرفاكلا عطت الو» : هلوقو

 وا یف مدا رومألا بقاوعب ميلع هنإف «هعیطتو هرماوأ ع نأ قحأ وهف : ىأ «اميكح

 نولمعت امب ناك هلل نإ ةنسو نآرق نم : : ىأ كبَر نم َكِيَلِإ ئحوي ام عبئا » :لاق اذهلو . هلاعفأو

 هّللاب ئفكو ل« كلاوحأو كرومأ عيمج ىف : ىأ 4 هللا ىلع لکوتو ط ةيفاخ هيلع ىفخت الف: ىأ 4 اريبَخ

 )١( أ« ت نم ةدايز .

 ميقتسيل نيسوقلا نيب ام انتبثأو ©« دمحأ مامإلا لاق » : أ. ف. ت ىفو« « دمحأ نب هللا دبع هلاق امنإ: دمحأ مامإلا لاق :١ ه ىف (۲)

 . « فلخ انثدح « هللا دبع انثدح » : دنسملا ىف ىذلاو. قايسلا

 ٩ زيزع » : أ ‹ ت یف (۳)

 )٤( دنسملا )١/ ۱۳١( .

 . )۷٠١١( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلا (5)

 )١( أ ىف :  ناك دق هنأ ٩ .



(o ¢ ناتيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ودل | يت ا حس )٤ ۳Y 

 هيلإ بانأو هيلع لكوت نمل ًاليكو هب ىفكو :ىأ 4اليكو .

 نهنم نورهاظت يئاللا مكجاوزأ لعج امو هفوج يف نيبلق نم لجرل هللا لعج ام

 يدهي وهو قحلا لوقي هللاو مكهاوفأب مكلوق مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو مكتاهمأ

 نيددلا يف مكناوخإف ا هللا دنع طق ذأ وه مهئابآل مهوعدا (2) ليبسل |

 اروفغ هللا ناكو مكبولق تدّمعت ام نكلو هب متأَطْحَأ اميف حاتج مكيلع سيلو مكيلاومو

 .4 © از

 ريصيال كلذك« هل آمأ ىمأ رهظك ىَلَع تن ةلوفبب اهتم ازهاظيب يتلا تجوز ت لوو نوح ىف نابل

 مكجاوزأ لعج امو هفوج يف نبق نم لجرل هللا لعج ام : لاقف «هل انبا هاعدف هاتبت اذإ لجرلل دلو ىعدلا

 اركنم نولوقيل مهَنِإو مهندلو يئأللا الإ مه تاهم نإ مهتاهّمأ نه ام 9 :هلوقك٠« 4 مُكتاَهمأ نهنم نورهاظت يئأللا

 :Y]. ةلداجملا] ر اروزو لوقْلا نم

 نب ديز نأش ىف تلزن اهنإف؛ ىفنلاب دوصقملا وه اذه :( مكءاتبأ مكءايعدأ لعج امو :هلوقو
 دارأف« « دمحم نب ديز »: هل لاقي ناكو« ةوبنلا لبق ة هانبت دق هك ىبنلا ناك. لي ىبنلا ىلوم ةثراح

 ءانثأ ىف لاق امك . 4 مُكءاَنبَأ مكءايعدأ لعج امو : هلوقب ةبسنلا هذهو قاحلإلا اذه معينا ىلاعت هللا

 « اميلع ءيش لك هللا اكو نييبنلا متاخو هللا لوسُر نكلو مكلاجر نم دحأ بأ دمحم ناك ام: ةروسلا

 نوكي نأ ىضتقيال لوق مهل مكينبت : ىنعي 4 مكهاوفأب مكلوق مكلذ ظ: انهه لاقو« [ ٤١ : بازحألا]

 نوكي نأ نكمي ال امك« ناوبأ هل نوكي نأ نكمي امف. رخآ لجر بلص نم قولخم هنإف« ايقيقح انبا
 . نابلق دحاولا رشبلل

 لاقو . لدعلا : ىأ 4 َّقَحْلا لوي : ريبج نب ديعس لاق : « ليبسلا يدهي وهو ّقحلا لوقي هللاو ط
 | ميقتسملا طارصلا : ىأ «ليبّسلا يدهي وهو : : ةداتق

 هنأو « ) نيبلقلا وذ م0 :هل لاقي ناك« شيرق نم لجر ىف تلزن ةيآلا هذه نأ :دحاو ريغ ركذ دقو

 نع ىفوعلا ىور اذكه . هيلع ًادر ةيآلا هذه هللا لزنأف. رفاو لقعب امهنم لك« نيبلق هل نأ معزي ناك

 . ريرج نبا هراتخاو« ةداتقو. نسحلاو« ةمركعو« دهاجم هلاق . سابع نبا

 هثدح هابأ نأ 3 نا ىبأ نبا ينعي د نويو ن٤ ريهز انثدح « نسح انثدح َ دمحأ مامإلا لاقو

 ىنع ام .4 هفوج يف يبق نم لجرل هللا لعج ام: )١( ىلاعت هللا لوق تيأرأ : سابع نبال تلق: لاق

 الأ :هعم نولصي نيذلا نوقفانملا لاقف « : طع طخيق# ىلصي ًاموي ةي هللا لوسر ماق : لاق؟ كلذب

 .©04 هفوج يف نيبْلَف نم لجرل هللا لعج ام : لجو زعءهّللا لزنأف؟مهعم ًابلقو مكعم ًابلق « نيبلق هل نورت

 )١( لجو زع » : ف ىف « 1

 )۲( دنسملا )1//551( .



 ل ا تا س2 ا 6 ) ناتيآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءزحلا

 نب دبع نعو - ىنارحلا دعاص نع« ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ىذمرتلا هاور اذكهو

 ثيدح اذهو : لاق مث . هب« ةيواعم نبا وهو« ريهز نع امهالك - سنوي نب دمحأ نع« ديمح

 . ( هيو ريهز ثيدح نم« متاح ىبأ نباو« ريرج نبا هاور اذكو . نسح

 «هفوج يف نيف نم لجرل هللا لعج امل : : هلوق ىف« ىرهزلا نع« رمعم انربخأ: قازرلا دبع لاقو
 . 20 كنبا رخآ لجر نبا سيل : لوقو لها ترق اخ وب د ليز ىف ناك كلذ نأ انغلب :لاق

 نم هانمدق ام قفاوي اذهو . ةثراح نب ديز ىف تلزن اهنأ: ديز نباو« ةداتقو ٠ دهاجم لاق اذكو

 . ملعأ هللاو « ريسفتلا

 زاوج نم مالسإلا ءادتبا ىف ناك امل خسان رمأ اذه: هلا دنع طَسْفَأ وه مهئابآل مهوعدا ل : هلوقو
 نأو« ةقيقحلا ىف مهئابآ ىلإ مهبسن درب ىلاعت " [ هللا ] رمأف« ءايعدألا مهو« بناجألا ءانبألا ءاعدإ

 . طسقلاو لدعلا وه اذه

 ىسوم انثدح « راتخملا نب زيزعلا دبع انثدح« نيسأ نيد ولكم اندج :هللا همحر« ىراخبلا لاق

 اتك ام« ةي هللا لوسر ىلوم ةثراح نب اديز نأ؛ رمع نب هللا دبع نع ملاس ىنثدح: لاق ةبقع نبا

 . هلا دنع طَسْقَأ وه مهئابآل مهوعدا) : : نآرقلا لزن ىتح« دمحم نب ديز الإ هوعدن

 . () هب« ةبقع نب ىسوم نع« قرط نم« ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم هجرخأو

 اذهلو؛ كلذ ريغو مراحملاب ةولخلا ىف« هجو لك نم ءانبألا ةلماعم مهنولماعي اوناك دقو

 لزنأ دق هّللا نإو« انبا الاس وعدن ١( انك« هللا لوسر اي: ةفيذح ىبأ ةأرما ليهس تنب ةلهس تلاق

 هيعضرأ :٠ يي لاقف « ًائيش كلذ نم ةفيذح ىبأ سفن ىف دجأ ىنإو« ىلع لخدي ناك هنإو «لزنأ ام
 ا

 م لور جورتو عدلا ةجوز ىلاعت حابأ ١ مكحلا اذه خسن امل اذهلو

 نهنم اوضق اذإ مهئايعدأ جاوزأ يف جرح نيدمؤملا ىلع نوكي ال يكل : لاقو« را نب نب ديز (ةجوز
 : ءاسنلا ] 4 مكبالصأ نم نيذّلا مكئاَنبَأ لئالحو ظ: ميرحتلا ةيآ ىف لاقو« [۳۷ : بازحألا ] 4ارَطَو

 نبا ةلزنم لزنمف «ةعاضرلا نم نبالا امأف« بلصلا نم سيل هنإف « ىعدلا ةجوز نع ًازارتحا ء[77*

 نم مرحي ام ةعاضرلا نم اومرح ١:نيحيحصلا ىف («؟)مالسلا هيلع« هلوقب «٠ ًاعرش بلصلا

 « ةيآلا هذه ىف هنع ىهن امم سيلف« بيبحتلاو ميركتلا ليبس ىلع ًانبا ريغلا ةوعد امأف .©0)20«بسنلا

 « ليهك نب ةملس نع« ىروثلا نايفس ثيدح نم« ىذمرتلا الإ ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور ام ليلدب

 )١( ىربطلا ريسفتو (۳۱۹۹) مقرب ىذمرتلا ننس )7١/ 0/5 .

 . «ىلعي» : ف ىف (6) . ا٠ ف« ت نم ةدايز (۳) . (97 /؟) قازرلا دبع ريسفت (۲)

 )۱١١۹۷(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۳۲۰ ۹) مقرب ىذمرتلا ننسو (1576) مقرب ملسم حيحصو )٤۷۸۲( مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 . « انك انإ » : ! كف 2 ت .ىف(0)

 . اهنع هللا ىضر« ةشئاع نع )١557( مقرب ملسم حيحص ىف ثيدحلا (0)

 . « ل » : أ ىف (9) . « ةقلطم » : ف ىف (۸)

 )٠١( مقرب ملسم حيحصو (4147) مقرب ىراخبلا حيحص )٠٤٤١( اهنع هللا ىضر« ةشئاع ثيدح نم .



 )٤ ¢ o) ناتيآلا : بازحألا ةروس ت سداسلا ءزجلا اا يلا

 ىنب ل لوسر ىلع انمدق : لاق« امهنع هللا یضر« سابع نبا نع ىنرعلا نسحلا نع
 ىتح () ر ال يأ ا ا عْمَج نم انل تآرمح ىلع بلطملا دبع
 8 نإف« ةلالدلا رهاظ اذهو . ) ىنب ريغصت : « ىنببأ رو دع وا لاق 906 ننيدتقلا علطت

 موي ىف لتق دقو« ةثراح نب ديز نأش ىف 4مهئابآل مهوعدا» : لوقو« رشع ةنس عادولا ةجح ىف ناك
 نع« ىركشيلا هللا دبع نب حاضولا ةناوع ىبأ ثيدح نم« ملسم حيحص ىفف ًاضيأو «نامث ةنس ةتؤم

 اي :٠ لل هللا لوسر ىل لاق: لاق« هنع هللا ىضر« كلام نب سنأ نع« ىرصبلا نامثع ىبأ دعجلا
 . () ىذمرتلاو دواد وبأ هوارو .« شش

 باسنأ درب ىلاعت () [ هللا 1 رمأ :4 مُكيِلاوَمَو نيدلا يف مكناوخإف مهءابآ اومّلعت مل نإَف : هلوقو
 ًاضوع : ىأ ,مهيلاومو نيدلا ىف 0 (7 اوفرعي مل نإف« اوفرع نإ« مهئابآ ىلإ ءايعدألا

 ةنبا مهتعبتو « ءاضقلا ةرمع ماع ةكم نم جرخ موي هي هللا لوسر لاق اذهلو . بسنلا نم مهتاف امع
 مصتخاف . 9 اهيلمتحاف كمع ةنبا كنود: ةمطافل لاقو ىلع اهذخأف. مع اي« مع اي : ىدانت ةزمح

 ةنبا ىهو اهب قحأ انأ: ىلع لاقف؛ ©© ةجحب ىلدأ لكف« اهلفكي مهيأ ىف رفعجو« ديزو « ىلع اهيف

 تنب ءامسأ ىنعي - ىتحت اهتلاخو « ىمع ةنبا: بلاط ىبأ نب رفعج لاقو . ىخأ ةئبا: ديز لاقو - سيمع

 انأو« ىنم تنأ :١ ىلعل لاقو .«مألا ةلزنمب ةلاخلا» : لاقو« اهتلاخل هيي () ىبنلا ىضقف. سيمع

 . )١( « انالومو انوخأ تنأ :١ ديزل لاقو . ؛ىقّلخو ىقلح تهبشأ :١ رفعجل لاقو .«كنم

 ىضرأو «قح اب مکح ۷ مالسلاو ةالصلا هيلع« هنأ : اهنسحأ نم ةريثك ماكحأ ثيدحلا اذه ىفف

 نيدلا يف مكناوخإف » : ىلاعت لاق امك« ٠ انالومو انوخأ تنأ :١ ديزل لاقو« نيعزانتملا نم ًالك

 .« مكيلاومو
 نع . نمحرلا دبع نب ةنييع نع« ةّيلع نبا انثدح « ميهاربإ ن نب بوقعي ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 مهءابآ اوملعت مل نإ هللا دنع طَسْقَأ وه مهئابآل مهوعدا ] : لجو زع«هّللا لاق: ةركب وبأ لاق : لاق هيبأ

 هّللاو : ىبأ كاك نيدلا ىف مكناوخإ نم انأو« هوبأ فنا نع انأف « ۾ مكيلاومو نيدلا يف مكناوخإف

 . هيلإ 00 ىمتنال ًارامح ناك هابأ نأ ملع ول هنظأل ىنإ

 )١( ةبقعلا ةرمج 3: ف ىف «< .

 . (0158"0) مقرب ةجام نبا ناسو (۲۷۰ /5) ىئاسنلا ننسو )۱۹٤۰( مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۱۱/۱) دنسملا (1)

 . ٩ ینپا ۱ : أ ءف « ت یف (۳)

 . )٤۸۳۱( مقرب ىذمرتلا ننسو (45) مقرب دواد ىبأ نتسو (؟١15١) مقرب ملسم حيحص (5)

 . «اوملعي » : أ یف () .أ ‹ ت نم ةدايز (6)

 . ؟ىبنلا اهب ىضقف » : أ ىف (9) . ٩ هتجحب ١ : أ ىف (6) . ؛« اهتلمتحاف » : أ ت ىف (0

 . هنع هللا ىضر «ءاربلا ثيدح نم (75144) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۱۰)

 23: ف ىف(١١)

 . © بستنال :  ت یف (۱۲)



 ۳7۹ (5) ةيآلا :بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ديدهتو ديدشت اذهو. 0 ( ٩ رفك ,هملعي وهو« هيبأ ريغل ىعدا نم 7: ثيدحلا ىف ءاج دقو

 اومّلعَت مل نإ هللا دنع طَسْقَأ وه مهئابآل مهوعدا ): لاق اذهلو؛ مولعملا بسنلا نم ىربتلا ىف« ديكأ ديعوو

 4 مكيلاومو نيدلا ىف مكئاوخِإف مهءابآ

 ءاطخ ةقيقحلا ىف هيبأ ريغ ىلإ مهضعب متبسن اذإ : ىأ 4هب متأَطخأ اميف حانج مُكْيَلع يلو :  لاق مث
 هلوق ىف هيلإ دشرأ امك« همثإ عفرو اطخلا ىف جرحلا عضو دق هللا نإف ؛ عسولا غارفتساو داهتجالا دعب

 ۲۸١[ a ةرقبلا ] 4اَنأَطْخَأ وأ انيس نإ انذخاوت ال ابر ظ :اولوقي نأ هدابع ًارمآ

 : لاق صاعلا نب ورمع نع« ىراخبلا حيحص ىفو . ( « تلعف دق : هللا لاق » :لاق هَ هللا لوسر

 ىفو. (“ رجأ هلف« أطخأف دهتجا نإو« نارجأ هلف« باصأف مكاحلا دهتجا اذإ »: ةي هللا لوسر لاق

 . « هيلع (5) قوه رك امو «نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر هللا نإ ١ : رخآلا ثيدحلا

 ا اروفغ هّللا ناكو مكبولف تدمع ام نكلو هب متأطخأ اميف حاتج مكْيَلع سيلو ) : انهاه لاقو

 مكذخاؤي نکو مگنامیا ىف ِوَْللاب للا مكذخاَوي ال: : 7 ىلاعت لاق امك لطابلا دمعت نم ىلع مئثإلا امنإو : ىأ

 ىفو. « رفك الإ« هملعي وهو« هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم ١ : مدقتملا ثيدحلا ىفو . 4 مکبولف تبسك امب

 E مكر اريك 11 ازخلاب نرعتل ا هارقلا

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نع« ىرهزلا ن رغم انربخأ « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 هعم لزنأو« قحلاب لكي دمحم كلا هللا ثعب :لاق هنأ رمع نع« سابع نبا نع « دوعسم نب ةبتع

 :أرقن انك دق :لاق مث. هدعب انمجرو هِي هللا لوسر مجرف« مجرلا ةيآ هيلع لزنأ اميف ناكف «باتكلا

 لوسر ناو.« ٩( [ مکئابآ نع اوبغرت نأ مكب ًارفك نإ :وأ مكب رفك هنإف ] مكئابآ نع اوبغرت الو»

 هدبع: اولوقف« دبع انآ امنإف. ميرم نبا ىسيع )١( [ ىرطأ امك ] ىنورطت ال »: لاق ویی هللا

 , 07 ¢ ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك » ع لاق امبرو . 22١١0 «هلوسرو

 ىلع ةحاينلاو« بسلا ىف نعطلا :رفك سانلا ىف ثالث » :رخآلا ثيدحلا ىف هاورو

 009 ¢ موجنلاب ءاقستسالاو « تيما

O 8اور 0  

 ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا الواو مهتا هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ئلوأ يلا

 ىف كلذ ناك افورعُم مكئايلوأ ىلإ اوُلعفت نأ الإ نيِرِجاَهمْلاَو نينموُمْلا نم هللا باّتك ىف

 .4 © اروطسُم باتكلا
 )١( رفك الإ هملعي وهو » :أ ىف « .

 . براقم ظفلب « هنع هللا ىضر« رذ ىبأ ثيدح نم (1504) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )0

 : سابع نبا ثيدح نم )١17( مقرب ملسم حيحص (۳)

 . هك مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . ٩ هنإف » :أ ىف (0) . « هللا » : ف ىف )١( . « نوهركي رمألاو » :أ ىف (5)
 . « ثعب « لجو زع« هللا نإ ١ :ف ىفو « ٩ ثعب هللا نإ ١ :ت ىف (۸)

 . دنسملاو ء ف ءات نم ةدايز )9« ٠١(

 )١١( هلوسرو هللا دبع اولوقو هللا دبع انأ » : ! ءاف ىف < .

 )1١( دنسملا )١/٤۷( .
 = ةيلهاجلا رمأ نم ىتمأ ىف عبرأ »:ظفلب ىرعشألا كلام ىبأ نع امهالك )4۳٤( مقرب هحيحص ىف ملسم هاورو ۳٤۲( /0) دنسملا (1)



 0 هيللا ثنا زها aaa تأ آب

 .مهسفنأ نم مهب ىلوأ هلعجف مهل هحصنو «هتمأ ىلع ةي هلوسر ةقفش ىلاعت هللا ملع دق

 اًميف كومكَحي تح نونمؤي ال كرو الف :١ ىلاعت لاق امك مهسفنأل مهرايتخا ىلع امّدَمم مهيف همكحو

 :حيحصلا ىفو . [ ٠١ : ءاسنلا 1 4 اًميِلَسَت اوملسيو تّيضَف امم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش
 .230( نيعمجأ سانلاو هدلوو هلامو هسفن نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي الهديب ىسفن ىذلاو»

 ءىش لك نم ىلإ بحأ تنأل هّللاو «هّللا لوسر اي :لاق «هنع هللا ىضر «رمع نأ ًاضيأ حيحصلا ىفو

 تنال ء(") هللا لوسر اي :لاقف: «كسفن نم كيلإ بحأ نوكأ ىتح ءرمع اي ال » :لاقف. ىسفن نم الإ

 . ) « رمع اي نآلا » :لاقف . ىسفن نم ىتح ءىش لك نم ىلإ بحأ

 .4 مهسفنأ نم نيدمؤملاب ئلوأ يتلا :  ةيآلا هذه ىف ىلاعت لاق اذهلو

 نع «ىبأ انثدح «َحيّلُف 2 [ نب دمحم ] انثدح «رذنملا نب ميهاربإ انثدح :«؛)اهدنع ىراخبلا لاقو

 ام » :لاقِّلك ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ةرمع ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ىلع نب لاله
 نم نينمؤملاب ئَلوُأ يبتلا ل: متئش نإ اوؤرقا ةرخآلاو ايندلا ىف هب سانلا ىلوأ انأو الإ نمؤم نم

 انآف ىتتايلف+ اعايض وأ ايد كرت نإف.اوناك نم هّتبصع هئريلف الام كرت نمؤم ايف 24 مهسفنأ

 .20) ىراخبلا هب درفت .«هالوم

 هب «حيلف نع« قرط نم «متاح ىبأ نباو ءريرج نباو ©« ضارقتسالا ١ ىف ًاضيأ هاورو
 هللا لوسر نع «ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «نيصح ىبأ ثيدح نم «دمحأ مامإلا هاورو . ("هلثم

 ا

 نينمؤملاب رايا ١ :ىلاعت هلوق ىف ىرهزلا نع« رَمعم نع« قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نمؤم لكب ىلوأ انآ :٠ لوقي ناك ايب ىبنلا نع «هّللا دبع نب رباج نع «ةملس ىبأ نع (مهسفنأ نم
 دمحأ نع «دواد وبأ هاورو . « (هتثرولف الام كرت نمو .ىلإف« ًانيد كرتو تام لجر اميأف ءهسفن نم

 .هوحن هب« )١١( لبنح نبا
 ال نكلو «ماظعإلاو ريقوتلاو ماركإلاو «مارتحالاو ةمرحلا ىف :ىأ (مهتاهمأ هجاوزأو ظ :هلوقو

 . ثالثلا هذه ركذ مث د « باسنألا ىف رخفلا :نهوكرتي ال =

 . )١5( مقرب ىراخبلا حيحص (۱)

 . « هللا لوسر اي هّللاو :لاقف » : أ ىف (۲)

 . (5575) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . ىراخبلاو « أ « ف « ت نم ةدايز (5) . « ةميركلا ةيآلا هذه دنع » :أ ء ت « ف ىف (8)

 . (87/81) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . (// /؟١) ىربطلا ريسفتو (۲۳۹۹) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 ل ۳٣۳٤( /۲) دنسملا (۸)

 . « هتثرول وهف ١ : ف ىف (9)

 . (407) مقرب دواد ىبأ ننسو (7957/7) دنسملا 2٠



 8# سس (9) ةيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 نهتانب ءاملعلا ضعب ىمس نإو «عامجإلاب نهتاوخأو نهتانب ىلإ ميرحتلا رشتني الو «نهب ةولخلا زوجت

 . مكحلا تابثإ ال ةرابعلا قالطإ باب نم وهو ء«رصتخملا ىف ىعفاشلا صوصنم وه امك «نينمؤملا تاوخأ

 لهو . كلذ لاقي هنأ ىلع ىعفاشلا صنو .ءاملعلل نالوق هيف ؟ نينمؤملا لاخ :هلاثمأو ةيواعمل لاقي لهو

 نع حص: نالوق هيف ؟ ًابيلغت ملاسلا ركذملا عمج ىف ( ءاسنلا لخديف «تانمؤملا تاهمأ :نهل لاقي

 همحر«ىعفاشلا بهذم ىف نيهجولا حصأ اذهو .كلذ لاقي ال :تلاق اهنأ ءاهنع هّللا ىضر«ةشئاع

 . (50دهّللا

 هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىبنلا  :آرق امهنأ سابع نباو «بعك نب ىبَأ نع ىور دقو

 دحأ وهو :نسحلاو« ةمركعو «دهاجمو «ةيواعم نع اذه وحن ىورو «« مهل بأ وهو مهتاهمأ

 :: واد. ىتأ ةأوز ىلا يطا اوسنأتساو «هريغو ىوغبلا هاكح . ىعفاشلا بهذم ىف نيهجولا

 نب عاقعقلا نع «نالجع نب دمحم نع «كرابملا نبا انثدح «ىليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 دلاولا ةلزنمب مكل انأ امنإ » : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «ميكح

 رمأي ناكو «« هنيميب بطتسي الو« اهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي الف طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإف «مكمّلعأ

 .ةمرلاو ثورلا نع ىهنيو« راجحأ ةثالثب

 . ٩۳ نالجع نبا ثيدح نم «هجام نباو ىئاسنلا هجرخأو

 :هلوقو : ¢ « مكلاجَر نم ٍدحأ ابا دمحم ناک ام :هلوقب اوجتحاو «كلذ لاقيال هنأ ٍ:ىناثلا هجولاو

 :عأ « نيرجاهملاو نيدمؤملا نم ل هّللا مكح ئ: : ىأ 4 هللا بانك يف ضعبب ىَلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو »

 فلحلاب ثراوتلا نم اهلبق ناك ال ةخسان هذهو .راصنألاو نيرجاهملا نم ثراوتلاب ىلوأ تابارقلا
 (© هتابارق نود ىراصنألا ثري ىرجاهملا ناك :هريغو سابع نبا لاق امك «مهنيب تناك ىتلا ةاخاؤملاو

 نم دحاو ريغو« ريبج نب ديعس لاق اذكو ءم هللا لوسر امهنيب ىخآ ىتلا ةوخألل ءهمحر ىوذو

 . فلخلاو فلسلا

 انثدح «ىبأ انثدح :لاقف ءهنع هللا ىضر« ماوعلا نب ريبزلا نع ًاثيدح متاح ىبأ نبا هيف دروأ دقو

 نب ماشه نع ء«دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع نع  دادغب ىنكاس نم  ىبعصملا ركب ىبأ نب دمحأ
 اولوأو » :راصنألاو شيرق رشعم ةصاخ انيف «لجوزع «هّللا لزنأ :لاق ماوعلا نب ريبزلا نع « هيبأ نع «ةورع
 اندجوف ءانل لاومأ الو انمدق ٠ «ةنيدملا انمدق امل شيرق شعم انأ كلذو (٠ ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا

 ءانالف رمع ىخآو «دیز نب ةجراخ ركب وبأ ىخاوف . مهانثراوو مهانيخاوف «ناوخإلا معن راصنألا

 ريبزلا لاق .هريغ سانلا ضعب لوقيو «ىقرزلا دعس« قيرز ىنب نم ًالجر نافع نب نامثع ىخآو

RNG)هنع هللا ىضر » : ت ىف (۲)  » . 

 . (۳۱۳) مقرب ةجام نبا ننسو (۳۸/۱) یئاسنلا ناسو (۸) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 . « ةيندملا ىلإ انمدق امل ١ : ت ىف ٩ . )٥( هيراقأ » : ت یف )٤(



 ( ع1 7 ةاعيكلا بنا خال ةزونمن ا ss ا ل حتما وو

 تام ول «ىنب اي هّللاوف «ىري اميف هلقث دق حالسلا تدجوف هتلعتباف هتئجف «كلام نب بعك انأ تيخاوو

 انعجرف «ةصاخ راصنألاو شيرق رشعم انيف ةيآلا هذه هللا لزنأ ىتح «ىريغ هثرو ام ءايندلا نع ذئموي

 . انثيراوم ىلإ

 ةلصلاو ربلاو رصنلا ىقبو «ثاريملا بهذ : ىأ (افورعم مكئايلوأ ىلإ اولعفت نأ الإ ل: هلوقو

 5 ةيصولاو ناسحإلاو

 ىلوأ مهضعب ماحرالا ىلوأ نأ وهو ءمكحلا اذه :ىأ 4 اًروطسُم باتكلا ىف كلذ ناك ظ:هلوقو

 ريغو دهاجم هلاق .ريغي الو «لدبيال ىذلا «لوألا باتكلا ىف بوتكم ردقم هللا نم مكح «ضعبب
 هنأ ملعي وهو «ةغلابلا ةمكحلا نم كلذ ىف هل ال تقو ىف هفالخ عرش دق : () لاقي دق ناك نإو .دحاو

 . ىعرشلا 3 هئاضقو « ( ىلزألا هردق ىف راج وه ام ىلإ هخسنيس

 مو - 7 مے عة ف

 ميرم نبا ىسيعو ئسومو ميهاربإو حوت نمو كنمو مهقاَعيم نييبنلا نم انذخأ داوو
 2 اه: 2 22

 اًباذع نيرفاكلل دعأو مهقدص نع نيقداصلا لأسيل © 02 اًظيلَغ اَقاَيَم مهنم انذخأو

 . 4 امي

 ةماقإ ىف قاثيملاو دهعلا مهلع ذجا هنأ :ءايبنألا ةيقبو «ةسمخلا مزعلا ىلوأ نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 امل نيا قاقيم هللا ذخأ ذإو ) : ىلاعت لاق امك « قافتالاو رصانتلاو نواعتلاو «هتلاسر غالبإو «هللا نيد
 ىَلَع متاذخأو مكررفأأ لاق ُهُنرَصتلو هب نمت مكعم امل قدصُم لوسر مك ءاج م ةمكحو باَتك نم مكتينآ

 قاثيملاو دهعلا اذهف. [ 8١ : نارمع لآ ] «نيدهاششلا نم مكعم انأو اودهشاف لاَ اتررفأ اوافق يِرصإ مكلذ

 وهو و ولوأ مهو .ةسمخلا ءالؤه ىلع مهنيب نم صنو . اذه كلذكو «مهلاسرإ دعب مهيلع ذخأ

ssنم مک عرش : هلو ىفو «ةيآلا هذه ىف ًاضيأ مي رص دقو :ماخلا ىلع ضاخل  

 اوفرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ئسيعو ىسوُمو ميهاربإ هب انيِصو امو كيل انيحوأ يذّلاو احون هب ئصو ام نيدلا

 (5) [ اذه ] ىلع امهنيب نمو« متاخلاو حتافلا طسولاو نيفرطلا ركذف» [ :١7 ىروشلا ] 4 هيف

 كنمو مهقافيم َنيِبَتلا نم اتذخأ إو ۾ :لاق امك ءاهب قائيملا مهيلع ذخأ ىتلا ةيضولا قف هذهف . بيترتلا

 هللا تاولص - هفرشل؛ متاخلاب ةيآلا هذه ىف ًادبف « 4240[ میرم نبا ىسيعو ئسومو ] ميهاربإو حوت نمو
 . مهيلع 20 [ همالسو ] هللا تاولص مهدوجو بسحب مهبتر مث - هيلع 0 [ همالسو ]

 ريشم نب ديعس انثالح راكب نب دمحم انثدخ+ ىقشمدلا ةعرز وبآ انثدح -: متاح ىبأ نبا لاق

 :ىلاعت هّللا لوق ىف < ةي ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ء7 نسحلا نع «ةداتق ىنثدح
 قلخلا ىف نييبنلا لوأ تنك » :لككي ىبنلا لاق :ةيآلا حوت نمو كنمو مهقافيم َنيَبلا نم اَنَدَحَأ ذِإو ١

 . ٩ ىلاعت ناك نإو » :ف ءات ىف )١(

 . ©« ىلزألا هردق ىف راج وه ىلإ » :ف ىفو ٠٠ لوألا هردق ىف راج وه ام ىلإ * :ت ىف (۲)

 . ٠ ف نم ةدايز (1 «45) . ف « ت نم ةدايز (6) . ف نم ةدايز (۳)

 . © ايندلا ىبأ نبا ىور * : ت یف (۷)



 الا 0 )اال تا ا ةؤونم: ندا ا درا

 . فعض هيف ريشب نب ديعس ( « مهلبق () [ یب ئدبف ] «ثعبلا یف مهرخآو
 ةداتق نع مهضعب هاورو < هبشأ وهو « اتسم ةداتق نع« ةبورع ىبأ نب ديعس هاور دقو

 . ملعأ هللاف ءافوقوم

 نب ىلع انثدح «تايزلا ةزمح انثدح «دمحأ وأ انثدح «ىلع نب ورمع انثدح :رازبلا ركب وبأ لاقو

 34 ىسومو « ميهاربإو ءحون : ةسمخ مدآ دلو رايخ : لاق ةريره ىبأ نع )۳ مزاح ىبأ نع« تباث

 ١ (0) فعض هيف ةزمحو« فوقوم . 2 نيعمجأ ةي دمحم مهريخو « دمحمو« ىسيعو

 ار اس رس مب ا ا يع للا ليق دقو

 «بر : لاقف كلذ نودو 0 نسحو «ريقفلاو فلا مهل ناو ترف :ىنعي  مهيلإ رظنف

 و ام ا م اذ o رخآ قائيمب اوصخو

 . ًاضيأ دهاجم لوق اذهو ةيآلا 460 [ میرم نبا ىسيعو ئسومو ميهاربإو] حوت نمو

 . دهعلا : ظيلغلا قاثيملا :سابع نبا لاقو

 . لسرلا نع نيدؤملا نيغلبملا :دهاجم لاق «4 مهقدص نع نيقداصلا لأسيل  :هلوقو

 لق لسرلا نأ دهشن نحنف ءًاعجوم : ىأ (اميلأ اباذعإ مهمثأ نم : ىأ 4 نيرفاكلل دعأو ١) :هلوقو

 سبل ال ىذلا «ىلجلا حضاولا «نيبملا قحلا نع مهل اوحصفأو ممألا اوحصنو « مهبر تاالاسر اوغلب

 تءاج امف ا نيقراملاو نيدناعملاو ةلهجلا نم مهبذك نم مهبذك نإو «ءارتما الو كشاالو «هيف

 : لالضلا ىلع وهف مهفلاخ نمو« قحلا وه لسرلا هب

 احير مهيلع انلسرأف دونج مكتءاج وإ مكيلع ؛ 7” هللا ةمعن اوركذا اونمآ َنيِذّلا اهيا ایل

 مك َلَقسأ نمو مكقوف نم مكوُءاج ذإ © اريصب ومع ام هلا اكو هور مل دوج

 . 4O اًنونظلا هّللاب نونظتو رجاتحْلا بولقلا تغلبو راصبألا تغار إو

 مهايإ همزهو مهءادعأ هفرص ىف «نينمؤملا ةدابع نإ هناسحإو هلضفو هتمعن نع اربخم ىلاعت لوقي

 حيحصلا ىلع ةرجهلا نم سمح ةنس لاوش ىف كلذو «قدنخلا ماع كلذو اوبزحتو مهيلع اوبلأت ماع

 )١( لماكلاو لئالدلاو « ف « ت نم ةدايز .

 ريشب نب ديعس نع قرط نم ٠١١( ۳) مقرب دئاوفلا ىف ماتو (۳۷۳ /) لماكلا ىف ىدع نباو (7)ص ةوبنلا لئالد ىف ميعن وبأ هاورو (۲)

 : ناتلع هدانسإ ىفو «هب ةداتق نع

 5 نعنع دقو سلدم ىرصبلا نسحلا : ىلوألا

 ه . | ًالسرم ةداتق نع :الاقف فلؤملا هركذ امك ةبورع ىبأ نب ديعسو لاله وبأ هفلاخ «فلوحخ دقو فيعض ريشب نب ديعس :ةيناثلا

 . ىنابلألا رصان خيشلل (571) مقرب ةفيعضلا ةلسلسلا نم ادافتسم

 . « هدانسإب رازبلا ركب وبأ یورو 5 :ت ىف (۳)

 «٤ راتسالا فشك ١ (95) مقرب رازبلا دنسم (5)

 . 4 فيعض فوقوم » :ت ىف (05)

 . ف ‹ ت نم ةدايز (0)



 ٠١( «9) ناتيآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزحلا بيب بس سدهههتن1 مي#ع

 :نوهشملا

 . عبرأ ةنس ىف تناك هريغو ةبقع نب ىسوم لاقو

 لوسر مهالجأ دق اوناك نيذلا ءريضنلا ىنب دوهي فارشأ نم ًارفن نأ بازحألا مودق ببس ناكو

 اوجرخ «عيبرلا نب ةنانكو «مّكشم نب مالسو« قيَمحْلا ىبأ نب مالس :مهنم «ربيخ ىلإ ةنيدملا نم ةي هللا

 رصنلا مهسفنأ نم مهودعوو دلك (1)هللا لوسر برح ىلع مهوبلأو ء.شيرق فارشأب اوعمتجاو ةكم ىلإ
 شيرق تجرخو . ًاضيأ مهل اوباجتساف مهوعدف نافطغ ىلإ اوجرخ مث .«كلذ ىلإ مهوباجأف . ةناعإلاو

 نب نصح نب ةنييع نافطغ ىلعو«برح نب رخص نايفس وبأ مهدئاقو ءاهعبات نمو اهشيباحأ ىف

 قدنخلا رفحب نيملسملا رمأ مهريسمب وي هللا لوسر عمس املف فالآ ةرشع نم بيرق عيمجلاو ءردب

 لقنو ءاودهتجاو هيف نوملسملا لمعف«ىسرافلا ناملس ةراشإب كلذو «() قرشلا ىلي امم ةئيدملا لوح

 . تاحضاو لئالدو تانيب تايآ كلذ هرفح ىف ناكو ءرمحو بارتلا ةي هللا لوسر مهعم

 ها ا م ل نفر ولر aS ءاجو

oوحن ىلإ مههوجوو 0 ىلإ ا 2 ا : ليقو «فالآ ةثالث وحن  

 ءاسنلا لعجو «مهيلإ لصت لصت نأ ةلايخلاو ةلاجرلا بجحي مهنيبو مهنيب ءام هيف سيل ريفح قدنخلاو «ودعلا

 مهلو ءةنيدملا ىقرش نصح مهل  دوهيلا نم هفئاط مهو = ةظيرق ونب تناكو «ةنيدملا ماطآ ىف ىرارذلاو

 ىرضنلا بطخأ نب ىح مهيلإ بهذف لتاقم ةئامامث نم بيرق مهو«ةمذو ةي ىبنلا نم دهع

 بطلا مّظعف؛ هللا r a وؤلامو «دهعلا اوضقن ىتح مهب لزي ملف« 299 [ ىدوهيلا ]

 .« اديدش الارز اوُلوُلَرو نونمؤملا يلتبا كلاته» :ىلاعت هّللا لاق امك «لاحلا قاضو ءرمألا دتشاو

 مهنيب عقي ملو «مهيلإ نولصيال مهنأ الإ ءرهش نم ًابيرق هباحصأو ويم ىبنلل نيرصاحم اوثكمو
 بكر  ةيلهاجلا ىف نيروهشملا ناعجشلا ناسرفلا نم ناكو  ىرماعلا دو دبع نب ورمع نأ الإ «لاتق

 نيملسملا ليخ هيم هللا لوسر بدنف «نيملسملا ةيحان ىلإ اوصلخو «قدنخلا اومحتقاف سراوف هعمو
 ناكف «هنع هللا ىضر «ىلع هلتق مث .ةعاس الواجتف هيلإ جرخف ايلع رمأف ,دحأ هيلإ زربي (*) ملف« هيلإ
 . رصنلا ىلع ةمالع

 0 م اجل بوبهلا ةديدش ًاحير بازحألا ىلع« « لجو زع هللا لسرأ مث

 :il ىلاعت هللا لاق امك «نيرساخ نيبئاخ اولا ي نارق مهل رقي علوا ران مهل دقوت الو ءىش

sS 

 تلاق :لاق ا نع «دواد انثدخ ىلعألا دبع ا نب دمحم ىنثدح :ريرج نبأ لاقو

 . « قرشملا » : ف ىف (۲) . ©« ىبنلا » : ف ىف (۱) 00

 . ٩ لاقيف :١ ف« ت ىف (5) . ت نم ةدايز () . « اودنسأف : ف « ت ىف (۳)
 . 4 اهورت مَل ادونجو ا :ف ىف اهدعب (۷) . 24 قبي * :ت ىف (0)



 م سل 2٠١ «4) ناتيآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ىرست ال ةرحلا نإ:لامشلا تلاقف . ةي هللا لوسر رصنن ىقلطنا :بازحألا ةليل لامشلل بونجلا

 . 29 ابصلا مهيلع تلسرأ ىتلا حيرلا تناكف : لاق . ليللاب

 نع« ةمركع نع« دواد نع« ثايغ نب صفح نع « جّشألا ديعس ىبأ نع« متاح ىبأ نبا هاورو

 . هركذف« سابع نبا

 نع« عفان نع 2 رجع نب هللا ديبع ىنثدح# هو نبا انثدح « سنوي انثدح : ًاضيأ ريرج نبا لاقو

 « ةنيدملا ىلإ حيرو ديدش درب ىف قدنخلا ةليل نوعظم نب نامثع ىلاخ ىنلسرأ : لاق رمع نب هللا دبع

 نم تيتأ نم » : لاقو« ىل نذأف« يم هللا لوسر تنذأتساف: لاق . فاحلو ماعطب انتئا : لاقف

 هترمأ الإ ًادحأ ىقلأ ال تلعجف« ءىش لك ىفست حيرلاو تبهذف : لاق . « اوعجري مهرمف ىباحصأ

 حيرلا تناكف « ىل سرت ىعم ناكو : لاق. هقنع مهنم دحأ ىولي امف : لاق« ويي ىبنلا ىلإ عوجرلاب

 ‹ ىفك ىلع ديدحلا كلذ ضعب عقو ىتح حيرلا هتبرضف : لاق « ديدح هيف ناكو « ىلع هبرضت
 ا ىلإ (۲) اهدفنأف

 ناكف « فوخلاو بعرلا مهبولق ىف تقلأو مهتلزلز « ةكئالملا مهو : (اهورت مل ادونجو» : هلوقو

 ىلاعت هّللا ىقلأ امل . ءاجنلا « ءاجنلا : لوقيف هيلإ نوعمتجيف . ىلإ الق تب ايد لوقي ةليبق لك سيئر

 . بعرلا نم مهبولق ىف

 لما نم نك لا لاق ىظرقلا بعك نب دمحم نع « دايز نب ديزي نع « قاحسإ نب دمحم لاقو

 نب اي معن : : لاق ؟ هومتبحصو هك هللا لوسر متيأر « هللا دبع ابأ اي: ناميلا نب ةفيذحل ةفوكلا
 هانكرت ام هانكردأ ول هّللاو : ىتفلا لاق . دهجن انك دقل هّللاو : لاق ؟ نوعنصت متنك فيكو : لاق .ىخأ

 هللا لوسر عم انتيأر ول هّللاو« ىخأ نبای: ةفيذح لاق: لاق. انقانعأ ىلع ه هانلمحلو ضرألا ىلع ىشمي

 ام انل رظنيف موقي لجر نم م :لاقف تفتلا مث« ليللا نم ايوه هب هللا لوسر ىلصو قدنخلاب ةي

 ىلص مث. لجر ماق امف : لاق. « ةنجلا هللا هلخدأ - عجري هنأ اب ىبنلا هل طرشي  ؟ موقلا لعف

 لكَ هللا لوسر ىلص مث. لجر انم ماق امف ءهلثم لاقف ءانيلإ تفتلا مث ليللا نم ايوه كك هللا لوسر
 هل طرتشي - عجري مث موقلا لعف ام انل رظنيف موقي لجر نم » : لاقف انيلإ تفتلا مث ليللا نم ايوه

 0 موقلا نم لجر ماق امف . « ةنحلا ىف ىقيفر نوكي نأ هللا لأسأ  ةعجرلا ليم هللا لوسر

 نم دب يل نكي ملف . ايم هللا لوسر ىناعد « دحأ مقي مل املف . دربلا ةدشو < عوجلا ةدشو «فوخملا

 E نولعفي ام رظناف موقلا ىف لخداف بهذا « ةفيذح اي » : لاقف ىناعد نيح مايقلا

 مهب لعفت «لجو زع « هللا دونجو حيرلاو « ١( [ موقلا ىف ] تلخدف تبهذف : لاق . ؛ انيتأت ىتح

SS 
 نب نالف انأ : لاقف ؟تن أ نم : : تلقف « ىبنج ىلإ ىذلا لجرلا ديب تذحخأف : ةفيذح لاق . هسيلج

 عاركلا كله دقل «ماقم رادب متحبصأ ام هّللاو مكنإع شيرق رشعم اي : نايفس وبأ لاق مم نالف

 هّللاو . () نورت ىذلا حيرلا هذه نم انيقلو « هركن ىذلا مهنع انَمَلَبو « ةظيرف ونب انتفلخأو « فخلاو

 . (80 /۲۱) ىربطلا ريسفت )١(

 . ؛ اهدعبأف » : أ ىف (۲)

 . (۸۰ )5١/ ىربطلا ريسفت (۳)

 . « نورت ام » : أ ىف (5) . ةيوبنلا ةريسلاو « | ٠ ف « ت نم ةدايز (5)



 E OE as aad ةزظأ رفح كج ت ت عرف

 ىلإ ماق مث « لحترم ىنإف « اولحتراف « ءانب انل كسمتسي الو « ران انل موُقَت الو « ردق انل نئمطت ام

 .مئاق وهو الإ هّلاقع قلطأ امف « ثالث ىلع هب بثوف « هبرض مث « هيلع سلجف « لوقعم وهو هلمج
 . مهسب هتلتقل « تئش مث « ىنيتأت ىتح ائيش ثدحت الآ » : ىلإ ہل هللا لوسر دهع الولو

SS 
 ربخأ ملس املف« هيفل ىنإو دجسو« عكر مث« طرلا فرط ىلع حرطو « هيلجر نيب ىنلخدأ ىثآر

 شيرق تلعف امب نافَطَع تعمسو« ربخلا «٠ مهدالب ىلإ نيعجار اورمشناف 20 .

 دنع انك :لاق هيبأ نع« ىميتلا ميهاربإ نع. شمعألا ثيدح نم هحيحص ىف ملسم هاور دقو
 تاو هن تاتا ٠ هللا لوس تک ردا ول + لجو اقل لاف ةع هللا یر والا خو ةفيذج

 حير تاذ ةليل ىف بازحألا ةليل لي هللا لوسر عم انتيأر دقل ؟ كلذ لعفت تنك تنأ: ةفيذح هل لاقف

 ملف . « ؟ ةمايقلا موي ىعم نوكي « موقلا ربخب ىتأي لجر الأ :٠ لكَ هللا لوسر لاقف« رْقو ةديدش

 دجأ ملف . « موقلا نم ربخب انتأف مق« ةفيذح اي :٠ لاق مث :ةلثم ا ةنلاذلا متو :ةينادلا وق دج انف هي

 انأك تيضمف : لاق . « ىلع مهرعُذَت الو « موقلا ربخب ىنتت تا » :لاقف « موقأ نأ ىمساب ىناعد ذإ ادب

 دیک ىف امهس تعضوف« رانلاب هرهظ یلصی نايفس وبأ اذإف ‹ مهتيتأ ىتح مامح ىف ىشمأ

 : ةتيضأل ةتمر قلو# ىلع يعول او لَك هللا لوسر لوق تركذ مث ڈ« هيمرأ نأ تدرأو « یسوق

 تررقو تغرق نيح دربلا ىنباصأ مث لا هللا لوسر تين « ماس ىف ىشمأ امك تعجرف:لاق

SEE u 
 . ©) « (9 نامون اي مق »: هَ هللا لوسر لاق تحبصأ نأ املف «حبصلا

 هللا ىضر « ةفيذحل لاق الجر نأ :ملسأ نب ب ديز نع« دعس نب ماشه نع « ركب نب سنوي هاورو

 لاقف . هرن ملو هومتيأرو« هكردن ملو هومتك ةكردأ مكنإ؛ يم هللا لوسرل مكتبحص هللا ىلإ وكشن: هنع

 تنك فيك هتكردأ ول ىخأ نب اي ىردَت ال هّللاو« هورت ملو هب مكناميإ هللا ىلإ وكشن نحنو: ةفيذح
 مدقت ام وحن ركذ مث ... ةريطم ةدراب ةليل ىف قدنخلا ةليل هلك هللا لوسر عم انتيأر دقل . نوكت
 . (9 ةلوطم

 .: )اا كلذ. وجت ةفيذعي نع ىسبعلا ىتحي د نب لالب یورو

 هللا دبع نب دمحم نع« رامع نب ةمركع ثيدح نم« « لئالدلا » ىف ىقهيبلاو مكاحلا جرخأ دقو

 لاقف« هيي ) هللا لوسر عم مهدهاشم ةفيذح ركذ: لاق ةفيذح ىخأ نبا زيزعلا دبع نع« ىلؤدلا

 . 71/١ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ()

 « ماون » : | ىف (0)

 . (YA) مقرب ملسم حيحص (؟)

 . هب ريكب نب سنوي نع « رابجلا دبع نب دمحأ قيرط نم (5085 /۳) ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هجرخأ (5)

 نع« ىسبعلا لالب نع« راتخملا ىبأ نب ىسوم نع (40 ٠ /) ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هقيرط نمو ۳١( /۳) كردتسملا ىف مكاحلا هجرخأ )٥(

 . ©« ىبنلا عم » : ت ىف (5)



 ر يك ب 000 .ناقيألا :يازحكلا ةروس < نسداسلا كرا

 ةليل انتيأر دقل . كلذ اونمت ال : ةفيذح لاقف . انلعفو انلعف انكل كلذ اندهّش ول هّللاو امأ : هؤاسلج

 انم لفسأ دوهيلا ةظيرقو « انقوف بازحألا نم هعم نمو نايفس وبأ « دوعق نوفاص نحنو بازحألا
 لاثمأ اهحير تاوصأ ىف« ًاحير دشأ الو ةملظ دشأ طق انيلع تتأ امو « انيرارذ ىلع مهفاخن

 نإ » : نولوقيو لَك ىبنلا نونذأتسي نوقفانملا لعجف « هعبصإ اندحأ ىري ام ةملظ ىهو « قعاوصلا

 ةئامثالث نحنو « تولا فاول .نذايز هل فا لا مهتم دحا تداعب ا « ةروعب ىه امو ةروع انتويب

 مالو ردنا یم ا لع انو لع ا ی ور اجر راكم هللا نور اما د للو کو

 (؟اذه نم » :لاقف ىتبكر ىلع ثاج انأو ا ىناتأف : لاق . ىتبكر زواجي ام « ىتأرمال طرم الإ دربلا

 ل تلقف ۳ نرالا ترتضاقتفا . « ةفيذح » : لاق. ةفيذح: تلقف

 انأو : لاق «  موقلا ربخب ىنتأف ربخ موقلا ىف نئاك هنإ » : لاقف « تمقف« ( [ مق : لاق ] . موقأ

 2 3 : لك هللا ل لاقن تحرق لاق مهدشأو « ًاعزف ( [ سانلا ] دشأ نم

 ام هللاوف : لاق .«هتحت نمو هقوف نمو« هلامش نعو هنيمي نعو « هفلخ نمو هيدي نيب نم هظفحا
 : لاق تيلو املف : لاق . ائيش هيف دجأ امف« ىفوج نم جرح الإ ىفوج ىف ارق الو ًاعزف هللا قلخ
 موقلا ركسع نم توند اذإ ىتح تجرخف: لاق . «ىنيتأت ىتح آئيش موقلا ىف ّنَئدحتال « ةفيذح ايد
 ‹ هترصاخ حسميو «رانلا ىلع هديب لوقي مخض مهدأ لجر اذإو « دقت مهل ران ءوض ىف ترظن
 ضيبأ ىتنانك نم ًامهس تعزتناف « كلذ لبق نايفس ابأ فرعأ نكأ ملو« ليحرلا ليحرلا :لوقيو

 نئدحت ال : ا5 هللا لوسر لوق تركذف « رانلا ءوض ىف هب هيمرأل ىسوق دبك ىف هعضأف ‹ شيرلا

 ىتح ىسفن تعجَش ىنإ مث ‹ ىتنانك ىلإ ىمهس تددرو () [ تکسماف 1. ٥ ىنيتأت ىتح ائيش مهيف

 . مكل ماقم ال« ليحرلا ليحرلا « رماع لآ اي : نولوقي رماع ونب ىنم سانلا ىندأ اذإف «ركسعلا تلخد

 مهلاحر ىف ةراجحلا توص عمسأل ىنإ هللاوف « ًاربش مهركسع زواجت ام مهركسع ىف حيزا اذإو

 نم اوحن وأ قيرطلا ىف تفصتنا املف« كو ىبنلا وحن تجرخ مث« اهب مهبرضت حيرلا (0) مهتسرفو
 ىلاعت هّللا نأ كبحاص ربخأ : اولاقف « نيّمّبعم ١ كلذ وحن وأ اسراف نيرشع نم وحنب انأ اذإ « كلذ

 تعجر نأ ادع ام هللاوف. ىلصي ةلمش ىف لمتشم وهو« هي هللا لوسر ىلإ تعجرف ,.موقلا هافك

 لبسأف « هنم توندف « ىلصي وهو ( [ هديب ] ی هللا لوسر نلإ اوافق فقرا يلعجو ثلا ینعجار

 مهتکرت ىنأ هتربخأو « موقلا ربخ هتربخأف « ىلص رمأ هبزح اذإ دلك هللا لوسر ناكو .هتلمش ىلع

 مهيلع انلسرأَف دونج مكتءاج ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونمآ نيا اهيأاي $ : ,ىلاعت هّللا لزنأو «(نولحرتي

 ١ ۰04 اريصب نولمعت امب هللا تاكو اهورت مل ادونجو احير

 ءرامع نب ةمركع ثيدح نم رمأ هبزح اذإ : ةي هللا لوسر ناك : هنم هننس ىف دواد وبأ جرخأو

 هب )1١( .

 )١( لئالدلاو ء« ف « ت نم ةدايز (9) . © ضرألا ىلإ » : ت ىف (0 . « ةبنج » : ! ىف .

 )٤ « ١( لئالدلاو : ف « ت نم ةدايز . )١( ف « ت یف : ١ مهشرفو ٩ . ) )۷كلذ نم وحن » :ف ىف ٩ .

 ) )8نولحتري » : أ ىف (9) . لئالدلاو « ف « ت نم ةدايز « .

 )٠١( ىقهيبلل ةوبنلا لئالد )7/55١(.



 (17 - )1١ تايآلا: بازحألا ةروس  سداسلا ءزحم لا ۸

 ونب مهنأ ةفيذح نع مدقت : 4 مكنم لقسأ نمو ل بازحألا : , ىلإ © مكقوف نم مكوءاج ذإط : هلوقو
 هللاب توظتو » < ‹ عزفلاو فوخلا ةدش نم : ىأ 4 رجانحلا بوُلَقْلا تغلبَو راصبألا تغار ْذِإَو » < ةظيرق

 .  انونَظلا

 لعفيس هللا نأو « نينمؤملا ىلع ةرئادلا نأ كي هللا لوسر عم ناك نم ضعب نظ : ريرج نبا لاق

 . 20 كلذ

 هّللاب نونظتو رجانحلا بولقلا تغلبو راصبألا تغاز إو : هلوق ىف قاحسإ نب دمحم لاقو

 نب ورمع ىنب وخأ - ريشق نب 27 بتعم لاق ىتح قافنلا مجنو « نظ لك © نونمؤملا نظ : « انوّظلا
 . طئاغلا ىلإ بهذي نأ ىلع ردقي ال اندحأو ۲ نضر فريك نوک لکا نأ ادعي كعك ناك رف

 ادمحم نأ نوقفانملا نظ « ةفلتخم نونظ :4 انونظلا هّللاب نونظتو» : هلوق ىف نسحلا لاقو
 هلك نيدلا ىلع هرهظيس هنأو ¢ قح هلوسرو هللا دعو ام نأ نونمؤملا نقيأو «(4) نولصأتسي هباحصأو

 . نوكرشملا هرك ولو
 انثدحو ) ح ) رماع وبأ انثدح « ىراصنألا مصاع نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا 2( لاقو

 و

 جيتر نع - نافع نب نامثع یلوم« هللا دبع نبا : ىنعي - ريبزلا انثدح « ىدقعلا رماع وبأ انثدح « ىبأ

 له ءهّللا لوسر اي: قدنخلا موي انلق : لاق ديعس ىبأ نع« هيبأ نع « ديعس ىبأ نب نمحرلا دبع نبا

 نمآو ءانتاروع رتسا مهللا : اولوق « معن >: يي لاق ؟ رجانحلا بولقلا تغلب دقف« لوقن ءىش نم

 . حيرلاب مهمزهف « حيرلاب هئادعأ هوجو برضف : لاق . « انتاعور

 . 2©) ىدقعلا رماع ىبأ نع« لبنح نب دمحأ مامإلا هاور اذكو

 يف نيذّلاو نوقفانملا لوق ذإو © ادیدش الارز اولززو نونمؤملا يلتبا كلانه

 قُم ال بريل يمه ةفئاط تلا ذإو م ارور الإ هوو هلا تدعو ام رم مهي

 الإ ؛ نوديري نإ ةروعب يه امو ةروع انتويب نإ نولوقي يبنلا مهنم قيرف نذأتسيو اوعجراف ف مكل

 . 4 69 ارارف
 ىف نوروصحم و ةنيدملا لوح بازحألا تلزن نيح« لاحلا كلذ نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 « ًاديدش ًالازلز اولزلزو اوربتخاو اولتبا مهنأ : مهرهظأ نيب هيم هللا لوسرو« قيضلاو دهجلا ةياغ

 يف نيذّلاو نوقفانملا لوقي ذإو] : مهسوفن ىف اب ضرم مهبولق ىف نيذلا ملكتو « قافنلا رهظ ذئنيحف

 وأ ةهبش هبلق ىف ىذلاو «هقافن مجنف «قفانملا امأ (ارورغ الإ هلوسرو هللا ادعو ام ضّرَم مهبولق

 )١( ىربطلا ريسفت )۸۳/۲۱( .
 . ٩ بقعم » : أ ىف (۳) . « نونملا نظ » : ت ىف (۲)

 . © یورو ۵ : ت یف (5) . ٩ نولصأتسيس » : ت ىف )٤(
 . (۳/۳) دنسملا (5)



 د )15-1١17( تايآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ے0 ےس

 نه هوه اع ةالشوما ةناعإ ت ا و ا نع ود ا ی ا فك ةكيص
 « ةنيدملا : ىنعي 4 برثي لهأ اي مهنم ةفئاط تاق ذإو $: هّللا لاق امك اولاق نورخآ موقو . لاحلا قيض
 اهنأ ىلهو بهذف نيترح نيب ضرأ « مكترجه راد © [ مانملا ىف ] تيرأ : حيحصلا ىف ءاج امك

 . « ةنيدملا ١ : ظفل ىفو 229 «برثي ىه اذإف ر

 ديزي نع ‹ رمع نب حلاص انثدح ‹ ىدهم نب ميهاربإ انثدح : دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 هللا لوسر لاق: لاق « هنع هللا ىضر < ءاربلا نع« ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع ن دايز ىبأ نبا

 . (©9 « ةباط ىه« ةباط ىه« هللا رفغتسيلف « فر دلا مي نمو : ا

 . ملعأ هّللاو « فعض هدانسإ 2: ىفو « دمحأ مامإلا هب درفت

 نب ليبع نب برثي: هل لاقي « قيلامعلا نم اهلزن لجرب ©« برثي » اهتيمست لصأ ناك امنإ : لاقيو

 نع ىورو: لاق ٠ ىليهسلا هلاق . حون نب ماس نب مرإ نب ذوال نب قالمع نب صوع نب ليبالهم
 «ةنيكسملاو« ةبيطو« ةباطو« ةيندملا: امسا رشع دحأ (°) [ ةاروتلا ىف ] اهل نإ:لاق هنأ مهضعب

 . ةموحرملاو« ءارذعلاو« ةروبجملاو« ةمصاقلاو« ةبوبحملاو « ةبحملاو «ةرباجلاو

 « ةنيكسمايو« ةباطايو« ةبيطاي : ةنيدملل هّللا لوقي ةاروتلا ىف دجن انإ : لاق رابحألا بعك نعو

 1771 ىزقلا راجا ىلع كرجاجا نزاو روكا يلفت )

 ىلإ : ىأ اوعجراف ل «ةطبارملا ماقم ىف ةي ىبنلا دنع نونعي  انهاه : ىأ4 مكل ماقم ال: هلوقو

 0 ونب مه: سابع نبا نع« ىفوعلا لاق :4 يبثلا مهتم قيرف 0 مكلزانمو مكتويب
 . دحاو ريغ لاق اذكو . فرا هيلع اهيلع فاخن انتويب : اولاق

 مهلزانم ىلإ عوجرلا ىف اورذتعا : ىنعي« ىظيق نب سوأ وه كلذل لئاقلا نأ : قاحسإ نبا ركذو

 امو : ىلاعت هللا لاق. مهنم اهيلع نوشخي مهف « ودعلا نع اهبجحي ام اهنود سيل: ىأ  ةروع اهنأب
 . فحزلا نم ًابره : ىأ « ارارف الإ نوديري نإ) « نومعزي امك تسيل : ىأ 4 ةروعب يه

 دقلو © اريسي الإ اهب اوت امو اهوتآل ةتفلا اولئس م اهراطفأ نم مهيلع تّلخد ولو ف

 رارفلا مكعفتي نل لق 62 الوكسم هللا دهع ناكو رابدألا نووي ال لبق نم هللا اودهاع اوناک
 رلو ع

 هللا نم مكمصعي يذلا اذ نم لق © اليلق الإ نوعتمت ال اذإو لتقلا وأ توما نم متررف نإ

 . 4 69 اريصت الو الو هللا نود نم مهل نودجي الو ةمحر مكب دارا وأ اءوس مكب دارا نإ

 ول مهنأ : ارارف الإ نوُديِرُي نإ ةروعب يه امو ةروع انتويب نإ نوُلوُقَي ١ نيذلا ءالؤه نع ىلاعت ربخي
 )١( ىراخبلاو « ف « ت نم ةدايز .

 . هنع هللا یضر« ىسوم ىبأ ثيدح نم (1/070) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 . )۲۸٥/٤( دنسملا (۳)

 . ‹  ف نم ةدايز (0) .أ ٠ ف « ت نم ةدايز (0) . ٩ ىفف 2: : ت یف (6)



 ١9( « ۱۸) ناتيآلا:بازحألا ةروس  سداسلا ءْزخحلا لس ل سس سسلشطلدددددلبدوبووب

 ىهو« ةنتفلا اولئثس مث« اهراطقأ نم رطقو « ةنيدملا بناوج نم بناج لك نم ءادعألا مهيلع لحد
 فوخ ىندأ عم هب نوكسمتسيالو« ناميإلا ىلع نوظفاحي ال مهو . ًاعيرس اورفكل« رفكلا ىف لوخدلا

 . عزفو

 . مذلا ةياغ ىف مهل مذ اذهو« ريرج نباو« ديز نب نمحرلا دبعو« ةداتق اهرسف اذكه

 )١( اورفي الو رابدألا اولوي الأ « فوخلا اذه لبق نم هللا اودهاع اوناك امب مهركذي : ىلاعت لاق مث

 . كلذ نم دبال« دهعلا كلذ نع مهلأسيس هللا نإو : د

 یف اببس كلذ ناك ابر لب« مهرامعأ لوطي الو« مهلاجآ رخۇي ال كلذ مهرارف نأ مهربخأ مث

 عات لق مكرارفو مكبره دعب : ىأ« ًاليلَق الإ نوعتمت ال اذإو :  لاق اذهلو؛ ةرغ مهذخأ ليجعت

 . [ ۷۷ : ءاسنلا ] 4 ىقت هنا نمل ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا

 ةمحر مكب دارأ وأ اءوس مكب دارأ نإ ٠ ء مكعنمي : ىأ 4 هللا نم مكمصعي يذلا اذ نم لقط : لاق مث

TETالو ريجم هللا نود نم مهريغل الو مهل سيل : ىأ  

0 

 ه اليف الإ سأبلا نوتأي الو نإ مله مهناوخإل نيئاَقلاو مكنم نيقوعملا هللا معي دق

 نم هيلع شع يذلاک يهنأ رودت كيلإ نورظني مهتيأر فوخلا ءاج اَذِإَف مكيلع ةحش

SS 

 اريسي هللا ىَلَع كلذ ناكو مهلامعأ هللا 69 4.

 : یا« مهناوخإل نيلئاقلاو « برحلا دوهش نع مقريغلا نيقوعملاب هملع ةطاحإ نع ربخي

 لالّظلا ىف ةماقإلا نم هيف نحن ام ىلإ : ىأ 4 انيل ! مله مهئاطلخو مهئارشعو © ) مهباحصأ

 .مكيلع ةقفشلاو « ةدوملاب ءالخب : ىأ 4 مكيَلع ةحشأ . ايل الإ سابا دوي الل كلذ عم مهو ءرامشلاو

 . مئانغلا ىف : ىأ 4 « مكيلع ةحشأ » : ىدَّسلا لاقو

 ةدش نم ١ : ىأ «تاوملا نم هيلع ىشغي يدْلاك مهنيعأ رودت كيل نورظني مهتيأر فوخلا ءاج اإل

 : ىأ «دادح ةنسلأب مكوقلس فوخلا بهذ اَذإَف ط لاتقلا نم ءانبجلا ءالؤه فوحخ اذكهو 2« هعزجو هفوحخ

 ةعاجشلا ىف ةيلاعلا تاماقملا مهسفنأل اوعداو « ًايلاع ًاحيصف ًاغيلب ًامالك اوملكت «نمألا ناك اذإف

 : كلذ ىف نوبذكي مهو «ةدجنلاو

 . مكولبقتسا :ىأ 4«؛مكوقلساط : سابع نبا لاقو

 . « اًئيغم ريجم اّيلو هللا نود نم » : أ ءاف « ت یف (۲) ن . ٩ نورفي الو نولوي الأ » : ف ءات ىف )١(

 . « مهباحصأل ىأ » : ت ىف (۳)

 . ° ةنسلأب مكوقلس»:أ ىف )٤(



 ۳۹۱ (۲۲ )7١  تایآلا: بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 اندهش 000 لق « انوطعأ « انوطعأ ةمساقم هأوسأو 3 موق حشأف ةمينغلا دنع امأ : ةداتق لاقو

 ةلقو بذكلاو نبجلا اوعمج دق« ريخ مهيف سيل: ىأ « ريخلا ىلع ةحشأ كلذ عم مهو
 : © رعاشلا مهلاثمأ ىف لاق امك ()مهف« ریخلا

 ك ر املا لاا ةيرخلا نفو ةظْلغو ًءاَمَج ١( ًاراّيعأ ملسلا ىفأ

 ا ل ل دل ياا سرد ىلاعت لاق اذهلو؛ 0
 : هدنع انيه الهس

 بارعألا يف تواب مّن ول اوُدَوَي بازحألا تأي نإو اوُبهدي مل بازحألا نوبسحي )ل

sSيل  

 ا ا ا وا ةدوع مهل نإو« مهنم نم بيرق مه

 ىف لب ةنيدملا ىف مكعم نيرضاح )0( نونوكي ال مهنأ بازحألا تءاج اذإ نودويو 2 : ىأ 4 مكئابنأ

 : ىأ «اليلق الإ اوا ام مكيف اوناک ولو ل مكودع عم مكرمأ نم ناك امو« مكرابخأ نع نولأسي «ةيدابلا
 . مهنيقي فعضو مهتلذو مهنبج ة ةرثكل ؛ ًاليلق الإ مكعم اولتاق امل مكرهظأ نيب د اوناك ولو

 هللا رك رخآلا موي للا وجر ناك نمل ةتسح ةو هللا لوسر يف مكل ناك دقل )»
 رو و ہہ

 هلوسرو هلا قدصو ُهلوُسَرَو هللا ادعو ام اذه اولاق بارحألا تونمؤملا ىأر امو © اريثك

 .4 69 ميلو اناجيإ الإ مهداز امو
 رمأ اذهلو؛ هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ ىف ويي هللا لوسرب ىسأتلا ىف ريبك لصأ ةميركلا ةيآلا هذه

 جرفلا و E SS بازحألا ا

 جس ا ل ی ا وا ا ا

 . اريك هللا ركذو رخآلا مولا هللا وجري ناك نمل : لاق اذهلو ؟ هلئامشب متيسأتو هب متيدتقا اله

 ىف مهل ةلصاح ةبقاعلا هلعجو « مهل هللا دوعومب نيقدصملا نينمؤملا هدابع نع ًاربخم ىلاعت لاق مث

 . ٩ مهيف ١ : ت یف (0) . ٩ دقف » :أىف(١)

 . )505/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف وهو « ةبتع تنب دنهل تيبلا ()

 . « هللا لوسرب » : ت ىف (5) . « اونوكي ال ١ : ت ىف (0) . «رايعأ » : ت ىف (8)



 ۲٤( « ۲۳) ناتيآلا:بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا 4

 هللا قدصو هلوسرو هللا اندعو ام اذه اوُناَق بازحألا نونمؤملا ىأر اًمَلو : لاقف ةرخآلاو ايندلا

 .4 هلوسرو
 لَو ةنجلا اولخدت نأ متبسح ْمَأ » : « ةرقبلا ةروس » ىف ىلاعت هلوق نونعي : ةداتقو سابع نبا لاق

 ىتم هعم اونمآ نيذّلاو لوسّرلا لوقي تح اورو ءاَرَضلاَو ءسال مهتم مُكلْبَق نم الح نيذلا لَم مُكتأي
 . [ ۲٠١ : ةرقبلا ]4 بيرق هللا رصن نإ الأ هللا رصن

 اذهلو ؛ بيرقلا رصنلا هبقعي ىذلا ناحتمالاو رابتخالاو ءالتبالا نم هلوسرو ۽ هللا اندعو ام اذه ىأ

 . « هلوسرو هللا قصو : لاق

 ١ سانلا ىلإ ةبسنلاب هتوقو ناميإلا ةدايز ىلع ليلد:  اميلستو اناَمِإ الإ مهداز امو 2: هلوقو

 حرش » لوأ ىف كلذ انررق دقو . صقنيو ديزي ١( هنإ : ةمئألا روهمج هلاق امك« مهلاوحأو

 . ةنملاو دمحلا هّللو ««ىراخبلا

 4اناميإ الإ ) [ مهداز ام ] ةدشلاو قيضلاو لاحلا كلذ: ىأ 4 مهار امو : هلوق ىنعمو
 . هلوسرل ةعاطو« هرماوأل ادايقنا : ىأ «اًميلَسَتو 9 هللاب

 رظتني نم مهنمو بحت ئضق ن مهنمف هيلع هللا اودهاع ام اوُقدص لاجر َنيِمْؤَمْلا نمط

o 

 تو د وأ ؛ ءاش نإ نيقفانملا بڌعيو مهقدصب نيقداصلا هللا يزجيل ©9 ًاليدبت الدب امو

 .4 ©۵ اًميحَر اروفغ ناك هللا َنِإ مهيَلع

RSبصور 2 کک هللا اودهاع اک يذلا را مهنأ  

 . لوألا ىلإ عجري وهو . هدهع : ىراخبلا لاقو

 هولدب الو هوضقن الو « هللا دهع اوريغ امو : ىأ 4اليدبت اولدب امو رظتني نم مهنمو إل |

 لوسر عمسأ تنك « بازحألا ةروس ١ نم ةيآ تدقف« () فحصلا انخسن امل : لاق 29 هيبأ نع« تباث

 ك هللا لوسر لعج ىذلا ىراصنألا تباث نب ةميزخ عم الإ دحأ اهدجأ مل 3 اهؤرقي يي هللا

 .4 هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر َنينمؤملا نم : - نيلجر ةداهشب هتداهش

 )١( ت نم ةدايز (9) . « نايإلا نأ » : ت ىف (۲) . 4 سانلا ناميإ ىلإ ةبسنلاب » : ف ىف .

 )5( تباث نب ديز نع ىراخبلا ىور » : ت ىف ٩ . ) )05فحصملا » : أ ءات ىف «© .



 نم ريسفتلا ىف  ىئاسنلاو ىذمرتلاو « هدنسم ىف دمحأ هجرخأو 2 ملسم نود ىراخبلا هب درفنا

 . © حيحص نسح » : ىذمرتلا لاقو . () هب « ىرهزلا ثيدح نم امهينئئس

 ي ىراصنألا هللا دبع نب دمحم ادخل راشب نب دمحم انثدح : اضيأ ىراخبلا ("”لاقو

 لاجر نينمؤمْلا نم: رضنلا نب سنأ ىف تلزن ةيآلا هذه ىرن لاك كالا نبا نسا عا ةَماَمُت نع« ىبأ

 : 074 هيلع هللا اودهاع ام اوُقدص

 : دمحأ مامإلا لاق. رخأ قرط نم دهاوش هل نكلو« هجولا اذه نم ىراخبلا هب درفنا

 نب سنأ ىمع : سنأ لاق : لاق )€( تباث نع « ةريغملا نب ناميلس انثدح « مساقلا نب ب مشاه انثدح

 لوسر هدهش دهشم لوأ : لاقو هيلع قشف« ردب موي ةئ هللا لوسر عم دهشي مل « هب تيمّس رضنلا

 . عنصأ ام هللا نيري كك هللا لوسر عم دعب اميف ًادهشم هللا ىنارأ نثل « هنع 2 تبيع ةي هللا

 0 ا :لاق

 00 لاق لت ىتح مهلتاقف : لاق « دحأ نود هدجأ ةنجلا حيرل هاو. نبأ ءورمع ابأ اي : ۷ سنأ هل

 - ( رضنلا ةنبا عّيبرلا ىتمع - هتخأ تلاقف SES عع هدجيف

 12ش 0 ةيآلا هذه تلزنف : لاق . هنانبب الإ یخآ تفرع

 . هباحصأ ىفو« هيف تلون اهنأ نوري اوناكف": لاق . ( اليدبت اولدَب امو رظنني نم مهنمو بح :

 نباو اضيأ ىئاسنلا هاورو . 29) هب« ةريغملا نب ناميلس ثيدح نم« ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم هاورو

 : (۱۰) هوحن هب« سنأ نع« تباث نع« ةملس نب دامح ثيدح نم« ريرج

 سنأ نع« ديمح انثدح نوراه نب ديزي انثدح« نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ ¿ نبا )2١١ لاقو

 لَ هللا لوسر هلتاق لاتق لوأ نع تبّيغ: لاقف« ردب لاتق نع باغ رضنلا نب سنأ : ىنعي  همع نأ

 فشكنا دحأ موي ناك املف : لاق . عنصأ ام هّللا نيريل«نيكرشملل ًالاتق ىندهشأ هّللا نئل« نيكرشملا

 - ءالؤه ءاج امم كيلإ أربأو  هباحصأ : O ل لا ا

 : دعس لاق . O يم نيكرشملا : ىنعي

 ةيمرو حمر ةنعطو « فيس ةبرض نونامثو عضب هيف دجوف : لاق . عنص ام عنصأ نأ عطتسأ ملف
l0او ع  

 .( رظتني نم مهنمو هبحت ئضق نم مهنمف ): 0079 [ تلزن ] هباحصأ ىفو هيف: نولوقي 0۲( اوناکو . مهس

١١5( 1) مقرب ىربكلا ناسلا ىف ىئاسنلاو (۳۱۰ )٤ مقرب ىذمرتلا نتسو )۱۸۸/٥( دنسملاو )٤۷۸٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۱)
 . 0

 .«ىور» : ت یف (۲)

 . )٤۷۸۳( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . دنسملاو « ف نم ةدايز )١( . © تبغ » : ت یف )٥( . « دمحأ مامإلا ىور » : تاىف(5

 . « رضنلا تنب عيبرلا ةمع » : ت ىف (۸) . رضنلا نب سنأ (۷)

 . )۳۲۰٠۰( مقرب ىذمرتلا ننسو (۱۹۰۳) مقرب ملسم حيحصو (۱۹۳ )٤/ دئسملا (9)

 . )۹۳/۲١( ىربطلا ريسفتو ١١5٠( 5) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (۱۰)

 . ؛ اوناكف مهسب ةيمرو حمرب ةنعطو » : أ ءاف ءات ىف (۱۲) .«ىورو ١ :ت یف (۱۱)

 . ف نم ةدايز (۱۳)



 (75 « ۲۳) ناتيآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا وع

 نب قاحسإ نعءاضيأ هيف ىئاسنلاو .ديمح نب دبع نع ريسفتلا ىف ىذمرتلا هجرخأو
 ىزاغملا ىف ىراخبلا هاور دقو . نسح : ىذمرتلا لاقو . )2١ هب ءنوراه نب ديزي نع« امهالك « ميهاربإ
 ركذي ملو < (5) هب ‹«سنا نع« ديمح نع« فّرصم نب ةحلط نب دمحم نع« ناسح نب ناسح نع
 . ( هب, سنأ نع« ديمح نع« ناميلس نب رمتعملا ثيدح نم« ريرج نبا هاورو . ةيآلا لوزن

 ناميلس نب بويأ نب ناميلس انثدح« ىنالقسعلا لضفلا نب دمحأ انثدح: متاح ىبأ نبا 259 لاقو
 هيبأ نع« ةحلط نب ىسوم نع. ىدج نع« ىبأ ىنثدح « هللا ديبع نب ةحلط نب ىسوم نب ىسيع نبا
 اب نيملسملا ىزعو« E ربنملا دعص « دحأ نم يي ىبنلا عجر نأ امل: لاق ةحلط
 هللا اودهاع ام اوقدص لاجر ) : : ةيآلا هذه أرق مث « رخذلاو رجألا نم هيف مهل امب مهربخأو « مهباصأ

 نارضخأ نايوث ىلعو تلبقأف ؟ ءال وه نم « هللا لوسر اي: لاقف نيملسملا نم لجر هيلإ ماقف . 4 (ه)هيلع
 0 م

 . « مهنم اذه« لئاسلا اهيأ ١ : : لاقف نايمرضح

 ريسفتلا ىف ىذمرتلا هجرخأو . 297 هب« ىحْلَّطلا بويأ نب ناميلس ثيدح نم ريرج نبا هاور اذكو
 ىنبا ىسيعو ىسوم نع« ىيحي نب ةحلط نع« ریکب نب سنوي ثيدح نم« ريرج نباو ءاضيأ بقانملاو
 . سنوي ثيدح نم الإ هفرعن ال« بیرغ نسح : لاقو . ©0هب« امهيبأ نع« ةحلط

 - قاحسإ انثدح  ىدقعلا : ىنعي  رماع وبأ انثدح« ىراصنألا ماصع نب دمحأ انثدح : اضيأ لاقو
 « هنع هللا ىضر « ةيواعم ىلع تلخد ] : لاق ةحلط نب ىسوم نع - هللا ديبع نب ةحلط نبا : ىنعي
 دهشأ ؟ لك هللا لوسر نم هتعمس اثيدح ىخأ نباي كدنع عضأ الأ : لاقف ىناعد. تجرح املف
 . ©) « هبحن ىضق نمم ةحلط » : لوقي ةي هللا لوسر تعمل

 نب ىيحي نب قاحسإ نع« ىنامحلا ديمحلا دبع انثدح رک ا انثدح : ريرج نبا اورو
 لوسر تعمس ىنإ: لاقف نايفس ىبأ نب ب ةيواعم ماق : 63 لاق ديل كي رم نع ١ ندلطلا ةكلط

 . 20١ « هبحن ىضق نمت ةحلط :٠ لوقي وَ هللا
 اموی : لاق 4 رظتني نم مهنمو ١ هدهع: لاق 4 هّبحت ئَضَق نم مهنمف ظ: هلوق ىف دهاجم لاق اذهلو

 )١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۳۲۰۱) مقرب ىذمرتلا ننس )1١5-05( .

 )£ 4) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)
 . « یورو » : ت ىف () . (۹۳/۲۱) ىربطلا ريسفت (9)

 . « اليد اوب امو زظ نم مهنمو بحت ئضق نم مهنمُف : ا
 . )45/7١( ىربطلا ريسفت (5)

 . )- .7) مقرب ىذمرتلا ناس (۷)

 اذه »: ىذمرتلا لاقو هب « ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ نع« مصاع نب ورمع قيرط نم (۳۲۰۲) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (6)
 . « هيبأ نع ةحلط نب ىسوم نع ىور امنإو « هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح

 . ىربطلاو ءأ ء« ف . ت نم ةدايز (۰) . « یورو : : ت ىف (9)

 )١١( ىربطلا ريسفت )9/51( .
 )١١( قدصتف » : أ ىف « .



 و ا ا 070):ةيألا# با الا ةووس < سواسلا زما

 ( رظتني نم مهنمو ظ. ءافولاو قدصلا ىلع هتوم : ىنعي (هبحن ىضق نم مهنمف ظ : نسحلا لاقو
 . ديز نباو« ةداتق لاق اذكو .ًاليدبت ۳ لدبي مل نم مهنمو« كلذ لثم ىلع توملا

 7 هرذن :هبحن )ل: مهضعب لاقو

 ام ىلع اورمتسا لب« ردغلاب ءافولا اولدبو« مهدهع اوريغ امو : ىأ «اليدبت اولدب امو : هلوقو

 الإ نوديري نإ ةروعب يه امو ةروع انتويب نإ ) : اواي نيللا نالا لج ا هيلع هللا اودهاع

 . هرابدألا نووي ال لبق نم هللا اودهاع اوناك ١ دقلو ل « « ارارف

 ربتخي امنإ : ىأ 4 مِهْيَلَع بوتي وأ ءاش نإ نيقفانملا بذعيو مهقدصب نيقداّصلا هللا يِرَجَيلا ١ : هلوقو
 ‹ لعفلاب اذه رمأو ¢ لعفلاب اذه رمأ رهظيف « بيطلا نم ثيبخلا (9 زيميل لازلزلاو فوخلاب هدابع

 ا ت ا ا هنوك لبق ءىشلا ملعي ىلاعت هنأ

 اذهف«["١ : دمحم ] 4 مكرابخأ (ةوُلبتو نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا (00مّلعت ئَتح مكتولبتلو ): ىلاعت لاق

 :ىلاعت لاق اذكر 8 هدوجو لبق هب ًالصاح قباسلا )۸ ميلا ناک نإو« هنوك 9 دعب ءىشلاب ملع

 « بيلا ىلع مكلعلطيل هللا ناك امو بطلا نم ثيبَحْلا ريمي ىتح هيلع متنأ ام ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناك ام

 اودهاع ام ىلع مهربصب : ىأ  مهقدصب نيقداصلا هللا يزجيل ) : انهاه لاق اذهلو« 11۷۹ : نارمع کآ]

 نوفلاخملا ءهّللا دهعل نوضقانلا مهو: 4 نيقفاتملا بذعيو ل . هيلع مهتظفاحمو هب مهمايقو «هيلع هللا

 ام ىلع مهب رمتسا ءاش نإ« ايندلا ىف هتئيشم تحت مه نكلو« هباذعو هباقع كلذب اوقحتساف «هرماوأل

 ىلإ قافنلا نع عوزنلا ىلإ مهدشرأ نأب مهيلع بات ءاش نإو« هيلع مهبذعيف هب هوقلي یتح هولعف

 هبضغل ةبلاغلا ىه هقلخب هتفأرو هتمحر تناك الو. نايصعلاو قوسفلا لعب حلاصلا ىلإ لمعو «ناميولا

 . ( اميحَر اروفَغ ناك هللا نإ : لاق

 هّللا ناكو لاَعقلا نينمؤملا هللا ىقكو اريخ اولاتي مل مهظيغب اورفك نيذّلا هللا درو ل

 . 4 62 ازيزع ايوَق
 دونجلاو حيرلا نم مهيلع لسرأ اب« ةنيدملا نع مهالجأ امل بازحألا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ميقعلا ,حيرلا نم دشأ مهيلع حيرلا هذه تناكلع« نيملاعلل ةمحر هلوسر هللا لعج نأ الولو «ةيهلإلا

Eهدو الا ا ىلاعت هللا لاق ن  

 ىذلا ءاوهلا مهيلع لسري نأ بسانف « ءارآو بازحأ « یتش لئابق نم طالخأ ا

 )١( ت یف (۳) . « دقو » : ت یف (۲) . « لدب نم » : ت یف : ١ زیمیف ٩ .
 )٤( مهنم هملع امب » : ت ىف ٩ مهنم هملعي اب » : ف یفو« ٩ . )٥( ملعي » : ت یف ٩ .

 ) )5ت ىف : ١ لبق »: ف ىف (0 . ؟ ولبي ٩ . ) )0ملاعلا » : ت ىف « .
 . أ نم ةدايز )٠١( . « لمعلاو » : ف ءات ىف (9)



 ) ۲۵) ةيالا: بازحألا ةروس 0 سداسلا ءزجلا تت ج س سلا 5

 نم مهسفنأ ىف ناك ام« ايندلا ىف ال ًاريخ اولاني مل .مهقتحو مهظيغب نيرساخ نیبئاخ مهدرو « مهتعامج

 همالسو هللا تاولص« لولا ةزراتم ىف ا نم )١( هولمحت اجب ةرخآلا ىف الو « منغملاو رفظلا
 ةقيقحلا ىف وهف« هلعفب همه قدصو ءىشب مه نمو« هشيج لاصئتساو « هلتقب مهمهو « ةوادعلاب «هيلع

 . هلعافك

 مهولجي ىتح مهتزرابمو مهتلزانم ىلإ ١ اوجاتحي مل: ىأ «لاتقْلا نينمّؤملا هللا ىقكو ظ : هلوقو

 ال » : 29 هل هللا لوسر لاق اذهلو ؛ هدنج زعأو « هدبع رصنو « هدحو هللا ىفك لب « مهدالب نع
 . « هدعب ءىش الف« هدحو بازحألا مزهو« هدنج زعأو« هدبع رصنو« هدعو قدص« هدحو هللا الإ هلإ

 . 29 ةريره ىبأ ثيدح نم هاجرخأ

 لوسر اعد: لاق ىفوأ ىبأ نب هّللا دبع نع« دلاخ ىبأ نب ليعامسإ ثيدح نم نيحيحصلا ىفو
 مهمزها« مهللا. بازحألا مزها« باسحلا عيرس« باتكلا لزنم مهللا » : لاقف بازحألا ىلع هيَ هللا

 . © « مهلزلزو

 عقو اذكهو« شيرق نيبو مهنيب برحلا عضو ىلإ ةراشإ :4لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو ظ : هلوق ىفو
 . مهدالب ىف نوملسملا مهازغ لب« نوكرشملا مهزغي مل « اهدعب

 : انغلب اميف هيك هللا لوسر لاق قدنخلا نع قدنخلا لهأ فرصنا «7 ال : قاحسإ نب دمحم لاق

 وه ناکو« كلذ دعب شيرق 2" زغت ملف« «مهنوزغت مکنکلو« اذه مكماع دعب شيرق مكوزغت نل»
 . ةكم هيلع هللا حتف ىتح « كلذ دعب مهوزغب

 : دمحأ مامإلا ( لاق امك « حيحص ثيدح ١ قاحسإ نب دمحم هركذ ىذلا ثيدحلا اذهو

 لق 00ق رص ننال تحس لاق قاكيسإ ونا: يد ةا نع نع ا

 . ©« انوزغي الو مهوزغن نآلا » : بازحألا موي هيي هللا لوسر

 . 2١0 هب« قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإو ىروثلا ثيدح نم« هحيحص ىف ىراخبلا هاور اذكهو
 هللا زعأو « ًاريخ اولاني مل« نيبئاخ مهدر« هتوقو هلوحب : ىأ (ازیزع ایوق هللا تاکو ل : ىلاعت هلوقو

 . ةنملاو دمحلا هلف« هدبعو هلوسر رصنو« هدعو قدصو «هلهأو مالسإلا

 اقيرف بعرلا مهبولق يف فذقو موهيصايص نم بانكا لأ نم مهورهاظ نيا لزتأو )
 ت 9 0 يد مم 220

 َناَكو اهووئطت مل اضرأو مهّلاومأو مهرايدو مهضرأ مكّنروأو © اقيرف نورسأتو نولتقت

 )١( لوقي ةا هللا لوسر ناك اذهلو » : ت ىف (۳) . « اوجاتحت مل » : | ىف (۳) . « اولمع امم » : ت ىف « :

 )4( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۱۱٤( ظفللا ىف فالتخاب (7775) مقرب ملسم حيحصو .
 )٥( مقرب ملسم حيحصو (۲۹۳۳) مقرب ىراخبلا حيحص )۱۷٤۲( .

 . « قاحسإ نبا هركذ ىذلا اذهو » : ت ىف (۸) . دعت :آ یف (۷) . «املف» : ف « ت ىف(

 . « لاق ١ : ت یف (۱۰) . ٩ هاور ۵ : ت یف (9)

 )١١( دنسملا )٤/ ۲۹۲( مقرب ىراخبلا حيحصو )5٠١9( .



 1ع آم ا باذحالا ةو نالا موتا

 .4 69 اريدق ءيش لك ىَلع هللا
 نيبو مهنيب ناك ام اوضقن يلم ىلع راو بازحألا دونج تمدق امل ةظيرق ىنب نأ مدقت دق

 لخد - هللا هنعل - N ىلع ةراقس كلا واكو دهعلا نم هيم هللا لوسر

 زعب كتئج دق« كحيو: لاق اميف هل لاقو . دهعلا ضقن ةن ىتح دسأ نب بعك مهديسب لزي ملو« مهنصح

 ًادمحم اولصأتسي ىتح انهاه نولازي الو« اهعابتأو نافطغو« اهشيباحأو شيرقب كتيتأ« رهدلا
 () انعدف« موؤشم كنإ « ىيح اي كحيو . رهدلا لّذب ىنتيتأ هّللاو لب : بعك هل لاقف .هباحصأو
 ملو« بازحألا بهذ نإ 219 ىيح هل طرتشاو« هباجأ ىتح براَغلاو ةورذلا ىف لتفي لزي ملف . كنم

 غلبو «ةظيرق تضَقَن املف . مهتوسأ ©) هل نوكيف« نصحلا ىف مهعم لخدي نأ« ءىش مهرمأ نم نكي
 ءادعألا تبكو « رصتو هللا ديأ املف« ًادج نيملسملا ىلعو هيلع شو« هءاس٠ هيم هللا لوسر كلذ

 سانلا عضوو « ًاروصنم ًاديؤم ةنيدملا ىلإ هيي هللا لوسر عجرو« ةقفص رسخأب نيبئاخ مهدرو

 ليربج هل ىدبت ذإ ةملس مأ تيب ىف ةطبارملا كلت ءاثعو نم ١ لستغي ةي هللا لوسر امنيبف .حالسلا

 لوسر اي حالسلا تعضوأ : لاقف« جابيد 250 [ نم ] ةفيطق اهيلع ةلغب ىلع« ا
 مث. موقلا بلط نم ىعوجر نآلا اذهو« اهتحلسأ عضت مل ةكئالملا نكل: لاق. «معن» : لاق ؟ هللا

 متعضوأ « لتاقم نم كريذع :هل لاقف ةياور ىفو. ةظيرق ىنب ىلإ ضهنت نأ كرمأي هللا نإ :لاق

 :لاق.« ؟ نيأ :١ لاق. ءالؤه ىلإ ضهنا« دعب انتحلسأ عضن مل انكل: لاق . « معن » :لاق ؟ حالسلا

 ىلإ ريسملاب سانلا رمأو « هروف نم ةي هللا لوسر ضهنف . مهيلع لزلزأ نأ ىنرمأ هللا نإف « ةظيرق ىنب

 مكنم دحأ نيلصي ال » : لاقو« رهظلا ةالص دعب كلذو«ةنيدملا نم لايمأ ىلع تناكو «ةظيرق ىنب

 قيرطلا ىف مهضعب ىلصف« قيرطلا ىف ةالصلا مهتكردأف« سانلا راسف. « ةظيرق ىنب ىف الإ رصعلا

 ملف . ةظيرق ىنب ىف الإ اهيلصن ال : نورخآ لاقو « ريسلا ليجعت الإ لَك هللا لوسر انم دري مل: اولاقو
 ىطعأو « موتكم مأ نبا ةنيدملا ىلع فلختسا دقو« ةي هللا لوسر مهعبتو . نيقيرفلا نم ادحاو فّعي
 لاط املف« ةليل نيرشعو اسمخ مهرصاحو هيم هللا لوسر مهلزان مث . بلاط ىبأ نب ىلعل ةيارلا

 ىف مهءافلح اوناك مهنأل - سوألا ديس  ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزن«لاحلا مهيلع

 ىنب هيلاوم ىف لولس نب ىبأ نب هللا دبع لعف امك. كلذ ىف مهيلإ نسحي هنأ اودقتعاو «ةيلهاجلا

 ىف ىبأ نبا لعف امك مهيف لعفيس ادعس نأ ءالؤه نظف « ةَ هللا لوسر نم مهقلطتسا نيح « عاقنيق

 هاوكف « قدنخلا مايأ هلحكأ ىف مهس هباصأ دق ناك « هنع هللا ىضر « ًادعس نأ اوملعي ملو« كئلوأ

 : هب اعد اميف دعس لاقو. بيرق نم هدوعيل دجسملا ىف ةبق ىف هلزنأو «هلحكأ ىف هي هللا لوسر

 اهرجفاف « مهنيبو اننيب برحلا تعضو تنك نإو . اهل ىنقبأف ًائيش شيرق برح نم تيقبأ تنك نإ؛مهللا

 همكح ىلع اولزن نأ مهيلع رّدَقو« هءاعد هللا باجتساف . ةظيرق ىنب نم ىنيع رقت ىتح ىنتمالو
 املف« مهيف مكحيل ةنيدملا نم يم هللا لوسر هاعدتسا كلذ دنعف« مهسفنأ ءاقلت نم ًابلط مهرايتخاب

 )١( ت یف : ١ انعد ٤ . )۲( أ یف : ١ مهل » : ت ىف (۳) .؛ىتح ٩ . ) )6هسأر لسغي » : ت ىف ٩ .

 ) )۵أ« ف ‹ ت نم ةدايز .



EN a ا < بحبو 

 : نولوقيو هب نوذولي سوألا لعج« هيلع هل اوؤَّطو دق () [ رامح ىلع ] بكار وهو لبقأ
 املف . مهيلع دري ال تكاس وهو( هنوفطعيو مهيلع هنوققريو . مهيف نسحأف « كيلاوم مهنإ «دعساي

 نم اند املف« مهيقبتسم ريغ هنأ اوفرعف . مئال ةمول هللا ىف هذخأت الأ دعسل نآ دقل :لاق هيلع اورثكأ

 هيلإ ماقف. « مكديس ىلإ اوموق >: هيي هللا لوسر لاق ةي هللا لوسر اهيف ىتلا ةميخلا
 سلج املف. مهيف همكحل ذفنأ نوكيل« هتيالو لحم ىف هل امارتحاو اماركإو اماظعإ هولزنأف .نوملسملا

 اب مهيف مكحاف « كمكح ىلع اولزن دق - مهيلإ راشأو  ءالؤه نإ » : هيي هللا لوسر هل لاق

 : لاق ؟ ةميخلا هذه ىف نم ىلعو : لاق . «معناا : لاق ؟ مهيلع لفان ىمكحو : لاق . «تئش

 نع ههجوب ضرعم کک لوسر هيف ىذلا بناحلا ىلإ راشأو . انهاه نم ىلعو :لاق . معنا

 نأ مكحأ ىنإ: لاقف . «معن»: م هللا لوسر هل لاقف  ًاماظعإو اماركإو ١( ؟لالجإ د هللا لوسر

 i a الك هللا لوسر هل لاقف . مهلاومأو مهتيرذ ىبستو« مهتلتاقم لتقت

 ديداخألاب هيي هللا لوسر رمأ مث .٠ « كلّلا مكحب تمكح دقل » : ةياور ىفو« یوق

 ىبسو « ةئامنامثلا ىلإ ةئامعبسلا نيب ام اوناكو « مهقانعأ برضف « نيفتكم مهب ءىجو ضرألا ىف تحف

 باتك ىف هطسبو هثيداحأو هتلدأب لصفم ررقم هلك اذهو« 2 مهلاومأو ءاسنلا» عم مهتم تبي مل نم

 . ةنملاو دمحلا هّللو« )0( اصتقمو ًازجوم هاندرفأ ىذلا« ةريسلا

 لوسر برح ىلع مهودعاسو بازحألا اونواع : ىأ « مهورهاَظ نيذّلا لزنأو :  ىلاعت لاق اذهلو

 لزن دق ناك« ليئارسإ ىنب طابسأ ضعب نم« دوهيلا نم ةظيرق ىنب : ىنعي 4 باتكلا لها نم طا هللا
 ‹ ليجنإلاو ةاروتلا ىف مهدنع ًابوتكم هنودجي ىذلا ىمألا ىبنلا عابتا یف اعم اميدق زاجحلا مهؤابآ

 . هللا ةنعل مهيلعف « [ ۸۹: ةرقبلا ] (هب اورقك اوفرع ام مهءاج امف

 «ةداتقو ءءاطعو «ةم ر ركعو «دهاجم لاق اذك . مهنوصح: : ىنعي (مهيصايص نم : و

 اهيف ءىش ىلعأ اهنأل ؛ اهنورق یهو« را يام اب هيو اقواس

 ١ هللا لوسر برح ىلع نيكرشملا اوؤلام اوناك مهنأل ؛ فوخلا وهو 4«بْعّرلا مهبولف يف فدقو )۷(

 سكعناف« ايندلا ىف () اوزعيل مهلتق اومارو نيملسملا اوفاخأف« ملعي ال نمك ملعي نم سيلو؛ د

 )١( هل الالجإ » : ت یف (۲) . ةياهنلاو ةيادبلاو ء ف« ت نم ةدايز < .

 نب ةمقلع نع« رمع نب نمحرلا دبع نع« رمع نب مصاع قيرط نم ١77( /5) ةياهنلاو ةيادبلا ىف امك ةريسلا ىف قاحسإ نبا هاور ()

 حلاص نبا دمحم قيرط نم ٤١١( /۳) تاقبطلا ىف دعس نبا هاورو . أطخ دنسلا ىف نظأو« هركذف وه هللا لوسر لاق : لاق صاقو

 قوف نم هللا مكحب مهيف تمكح دقل » : ظفلب اعوفرم صاقو ىبأ نب دعس هيبأ نع« دعس نب رماع نع ؛ميهاربإ نب دعس نع ؛رامتلا
 . ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (۳۰ )٤۳ مقرب ٩ تاومس عبس قوف » : هلوق نود نم ىراخبلا حيحص ىف هلصأو « « تاومس عبس

 . (؟88/5) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (5)
 )٥( ؛ ًاطيسبو » : | ءاف ءات ىف .

 ©« فلسلا نم مهريغو دهاجم لاق اذك » : أ ىفو « « فلسلا نم دحاو ريغو دهاجم لاق اذك » : ت ىف (1)

 . « مهوزغيل » : | ءاف ءات یف (۸) . « ىبنلا ١ : ف ىف (۷)



 م. (۲۷ )۲١« ناتيآلا: بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 زعلا اومار امكف« نوبغملا ةقفصب اوزافف نوكرشملا )2 رمشنا ء() لافلا بلقناو« لاحلا مهيلع
 نأ ةلمجلا تراصف« ةرخآلا ةواقش كلذ ىلإ فيضأو« اولصؤتساف نيملسملا لاصفتسا اودارأو ء()اولذ
 مه اولتق نيذلاف ,4 اقيرف (نورسأتو نولتقت اقيِرف» : ىلاعت لاق اذهلو؛ ةرساخلا ةقفصلا ىه هذه

 . ءاسنلاو رغاصألا مه ءارسألاو« ةلتاقملا

 :لاق ىظرقلا ةيطع نع« ريمع نب كلملا دبع انربخأ« ريشب نب ميشه انثدح: دمحأ مامإلا 2 لاق

 اورظنف ؟ دعب تبنأ له : اورظني نأ هاب یبنلا یب رمأف« یف اوكشف ةظيرق موي ایا یبنلا ىلع تضرع
 . ىبسلاب ىنقحلاو ىنع ىلخف « تبنأ ىنودجي ملف

 نسح » : ىذمرتلا لاقو . هب« ريمع نب كلملا دبع نع « قرط نم مهلك نئسلا لهأ هاور اذكو
 نع« دهاجم نع« حيجت ىبأ نبا نع« جیرج نبا ثيدح نم« ًآضيأ ىئاسنلا هاورو. « حيحص
 7) هوحنب « ةيطع

 مل اضرأو ١ مهل 2 مكلتق نم مكل اهلعج : ىأ مُهَلاَوَمأو مهرايدو مهضرأ مكتروأو : هلوقو
 لاقو. مورلاو سراف: ليقو. ملسأ نب ديز نع« كلام هاور. ةكم : ليقو. ربيخ : ليق : 4 اهووتطت
 . ًادارم عيمجلا نوكي نأ زوجي :ريرج نبا

 : دمحأ مامإلا لاق :4 اريدَق ءيش لك ىلع هللا ناكو ط

 ةشئاع () ىنتربخأ: لاق صاقو نب ةمقلع هدج نع« هيبأ نع «ورمع نب دمحم انربخأ« ديزي انثدح

 هعمو ذاعم نب دعسب انأ اذإف «٠ ىئارو ضرألا ديئو تعمسف « سانلا وفقأ قدنخلا موي تجرخ : تلاق

 ديدح نم عرد هيلعو دعس رمف« ضرألا ىلإ تسلجف : تلاق« د لمحو نموا دب تراك هيخأ نبا

 سانلا مظعأ نم دعس ناكو: تلاق» دعس فارطأ ىلع فوختأ انأف« هفارطأ هنم تجرخ دق

 وقيو )١١© رجتري وهو رمف «مهلوطأو

 لجألا ناح اَذإ توملا نسحا ام لمحن اجيهلا دهشي البلف ثبل

 مهيفو « باطخلا نب رمع اهيف اذإو« نيملسملا نم رفن اهيف اذإف« ةقيدح تمحتقاف تمقف : تلاق

 انو 0153 ةه كنا هللا قول كن فاتح اه رع لاه علا قرع د هل 0 ةه هيلع لز

 ١۳ یب تقشلا نضرالا نا تیک ی مولي لارامف# :تالاق , روحت نوكي وأ الب نوكي نا كنمۇئ

 )١( ت ىف ٠ اولذأ زعلا اومار املف » : ت ىف (۳) .«رمشا» : أ یف (۲) . < لافلا مهيلع بلقناو » : أ 4 .

 . ٩ یور » : ت یف (0) . ٩ نورسأيو نولتقي ١ : ت یف (5)

 . (5045) مقرب ةجام نبا نفسو (47 /۸) ىئاسنلا نفسو )۱٥۸٤( مقرب ىذمرتلا ننسو (55 ٠ 5) مقرب دواد ىبأ نتسو (۳۱۱/۵) دنسملا (1)

 . (85019) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (0)

 . 2« مكلبق ١ : ف « ت ىف (۸)

 . « نع هدانسإب دمحأ مامإلا یورو » : ت یف (9)

 . ٩ لجتري» : ت یف (۰)

 )١( ةقيشن : ف ىفو« 4 ةقيشم » : ت ىف 4 . )١١( یل »: ف« ت ىف( . 4 ةبلحم »7 : ت ىف « .



 O Oo ااا ةر رم نسدانسلا ا ل ا عيب

 : لاقف هللا ديبع نب ةحلط وه اذإفء ههجو نع (ةغبستلا لجرلا عفرف« اهيف تلخدف« ذئتعاس

 ىمريو: تلاق ؟ ىلاعت هّللا ىلإ الإ رارفلا وأ زوحتلا نيأو« مويلا ذنم ترثكأ دق كنإ« كحيو ءرمع اي
 هّلحكأ باصأف ةقرعلا نبا انأو اهذخ : هل لاقو« ٠ مهسب ةقرعلا نبا هل لاقي« شيرق نم لجر ًادعس

 هيلاومو هءافلح اوناكو : تلاق . ةظيرق نم ىنيع رقت ىتح ىنتمت ال« مهللا: لاقف دعس هّللا اعدف « هعطقف
 ناكو« لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو« نيكرشملا ىلع حيرلا هللا ثعبو« هّمْلَك اقرف: تلاق« ةيلهاجلا ىف

 ونب تعجرو « دجنب هعم نمو ردب نب ةنييع قحلو« ةماهتب هعم نمو نايفس وبأ قحلف . ًازيزع ًايوق هللا

 دعس ىلع تبرضف مدأ نم ةبقب رمأو ةنيدملا ىلإ ةَ هللا لوسر عجرو « مهيصايص ىف اونصحتف ةظيرق
 تعضو دق وأ: لاقف« رابغلا عقنل هايانث ىلع نإو« مالسلا هيلع« ليربج هءاجف: تلاق٬ دجسملا ىف

 سبلف : تلاق . مهلتاقف ةظيرق ىنب ىلإ جرخأ« حالسلا دعب ةكئاللا تعضو ام هللاو« ال ؟ حالسلا

 ىلع رمف « [ ةا هللا لوسر جرخف 1. اوجرخي نأ ليحرلاب سانلا ىف نّذأو« هتمأل ةا هللا لوسر
 ةيحد ناكو - ىبلكلا ةيحد انب رم: اولاق ؟ مكب رم نمو : لاقف هلوح دجسملا ناريج مهو ( منغ ىنب

 مهرصاحف ةي هللا لوسر مهاتأف« مالسلاو ةالصلا هيلع « ليربج ههجوو هنسو« هتيحل هبشت ىبلكلا
 . يم هللا لوسر مكح ىلع اولزنا: مهل ليق ءالبلا دتشاو مهراصح دتشا املف« ةليل نيرشعو ًاسمخ

 لاقف ] ذاعم نب دعس مكح ىلع لزنن: اولاق . حبذلا هنأ مهيلإ راشأف« رذنملا دبع نب ةبابل ابأ اوراشتساف

 نب دعس ىلإ ة5 هللا لوسر ثعبو اولزنف.« ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزنا :٠ ةي هللا لوسر
 ابأ اي :اولاقف٬ هموق هب ْفَحو « هيلع لمح دق فيل نم فاكإ هيلع رامح ىلع هب ىتأف «00[ذاعم

 تفتلي الو« ًآئيش مهيلإ عجريالو: تلاقع تملع دق نمو« ةياكنلا لهأو كيلاومو كؤافلح ءورمع
 . مئال ةمول هللا ىف ىلابأ الأ ىل نآ دق : لاقف هموق ىلإ تفتلا مهرود نم اند اذإ ىتح مهيلإ

 لاقف . « هولزنأف مكديس ىلإ اوموق » : و هللا لوسر لاق علط املف: ©" ديعس وبأ لاق:27)لاق

 ىنإف: دعس لاق. « مهيف مكحا » : هيم هللا لوسر لاق« هولزنأف . « هولزنأ :١ لاق . هللا انديس :رمع

 تمكح دقل »: هللا لوسر لاقف« مهلاومأ مسقتو« مهيرارذ ىبستو « مهتلتاقم لتقت نأ مهيف مكحأ

 برح نم كيبن ىلع تيقبأ تنك نإ« مهللا :لاقف دعس اعد مث. « هلوسر مكحو هللا مكحب مهيف

 ناكو هَمْلَك رجفناف : لاق . كيلإ يتقبل SE هوبا برخلا يعطل تك دإولا اهل ىنقبأف ءائیش شيرق

 . هللا لوسر هيلع برض ىتلا هتبق ىلإ عجرو« صرخُْلا لثم الإ هنم ئرب دق

 ىنإ« هديب دمحم سفن ىذلاوف : تلاق: رمعو« ركب وبأو هيڪ هللا لوسر ه هرضحف : ةشئاع تلاق

 .4 مهتيب ءامحر :  ىلاعت هللا لاق امك اوناكو . ىترجح یف انأو« رمع ءاكب نم ركب ىبأ ءاكب فرعأل

 ىلع عمدت ال هنيع تناك : تلاق ؟ عنصي ةا هللا لوسر ناك فیکف همأ ىأ: تلقف: ةمقلع لاق

 . 8 هتيحلب ذخآ وه امنإف دجو اذإ ناك هنكلو « دحأ

 )١( ف ءات نم ةدايز (۳) . 4 هل مهسب 2 : ف ءات ىف (0) . ؛ ةقيشنلا » : ف ىف ٠ دنسملاو ءأ .

 )٤6( میت : ف « ت یف ٩ . )٥( ف « ت نم ةدايز ٠ أ «٠ دنسملاو . )١7( تلاق » : أ « ف ‹ ت ىف ٩ .

 ) )۷ادعس وبأ » : أ ىف .

 )۸( دنسملا )١41/5( .



 ی < 717507 ناقرآلا تار رونق د داملا هينا

 ةشئاع نع « هيبأ نع« ةورع نب ماشه نع « ريغ نب هللا دبع ثيدح نم ملسمو ىراخبلا جرخأ دقو

 , 20 هنع هللا ىضر« م ا هيفو « هنم رصخأ (') هنكلو « اذه نم اوحن

 ا

 دمأ نيلاعتف اهتنيزو اًينّدلا ةايحلا ندرت ننک نإ كجاوزأل لق يتلا اهي اي 12

 ا نإف ةرخ خآلا رادلاو هلؤسرو هّللا ندرت نتنک نإو 2 الیمج احارس نكح رسأو

 .4 ©3 اميظع ارجأ نكنم تاتسحملل

 نبهذيف «نهقرافي نأ نيب هءاسن ريخي نأب« ( هيلع همالسو هللا تاولص« هلوسرل هللا نم رمأ اذه

 نهلو « لاحلا قيض نم هدنع ام ىلع ربصلا نيبو« اهتنيزو ايندلا ةايحلا هدنع نهل لصحي نمم هريغ ىلإ

 رادلاو هلوسرو هللا « نهاضرأو نهنع هللا ىضر « نرتخاف« ليزجلا باوثلا كلذ ىف هللا دنع

 . ةرخآلا ةداعسو ايندلا ريخ نيب كلذ دعب نهل هّللا عمجف «ةرخآلا

 نيح اهءاج هك هللا لوسر نأ : هتربخأ يم ىبنلا جوز« اهنع هللا ىضر < ةشئاع نأ« نمحرلا دبع

 نأ كيلع الف « ًارمأ كل ركاذ ىنإ » : لاقف ليك هللا لوسر ىب أدبف. هجاوزأ ريخي نأ هّللا هرمأ

 نإو :١» لاق مث: تلاق . هقارفب ىنارمأي انوكي مل ىوبأ نأ ملع دقو« كيوبأ ىرمأتست ىتح ىلجعتست

 ىنإف ؟ىوبأ رمأتسأ اذه ىأ ىفف: هل تلقف نيتيآلا مامت ىلإ « (كجاوزأل لف يبا اهيأ ايو : لاق هّللا

 )١( ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ديرأ

 هركذف ٠ ةشئاع نع« ةملس ىبأ نع« ىرهزلا نع« سنوي ىنثدح: ثيللا نع آقلعم هاور اذكو

 . ©) تلعف ام لثم ليَ ىبنلا جاوزأ لعف مث: تلاق : دازو

 هاور ةراتو< ةملس ىبأ نع« ىرهزلا نع هاور © ةراتف« برطضا ًرمعم نأ ىراخبلا ىكح دقو

 . ةشئاع نع« ةورع نع« ىرهزلا نع
 ها غا ةملس یا و نوع قرع: ةلارع وبا نقده فلا دعب يحل اخ ير نالو

 هيف ىضقت الف« ًارمأ كل ركذأ نأ ديرأ ىنإ :٠ هلم هللا لوسر ىل لاق رايخلا لزن امل: ةشئاع تلاق: لاق

 امف: تلاقف. اهيلع هدرف : لاق ؟ هللا لوسر ای وه امو: فلق: تلاق .٠ 4 كيوبآ ئرماتست یت ایش

 «اهتنيزو ايندلا ةايحْلا ندرت نك نإ كجاوزأل لف يبتلا اهيأ اي ظ: اهيلع أرقف: تلاق ؟ هللا لوسر اي وه

 . 2 وايي ىبنلا كلذب حرفف: تلاق .ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا راتخن لب :تلقف : تلاق .ةيآلا رخآ ىلإ

 . ٩ نکلو » : | « ت یف (۱)

 . (19/59) مقرب ملسم حيحصو )٤۱۱۷( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . ٩ ىورف » : ت یف () . « هلو ١ : ت یف (۳)

 . )٤۷۸٥( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . )٤۷۸7( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . و ةداتق هيف ١ : أ ىف (۷)

 1 ٩ حتف » ٥۲۰( /۸) ىراخبلا حيحص (8)

 )٠١١/5١( ىربطلا ريسفت (9)



 (۲۹ «۰۲۸) ناتیآلا: بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ىضر«ةشئاع نع« ةملس ىبأ نع« ورمع نب دمحم نع« رشب نب دمحم انثدح« عيكو نبا انثدحو
 كيلع ضراع ىنإ« ةشئاع اي :١ لاقف« ةي هللا لوسر ىب أدب« رييختلا ةيآ تلزن امل: تلاق «٠ اهنع هللا

 لوسر اي: تلقف . « نامور مأو ركب ىبأ كيوبأ ىلع هيضرعت ىتح ( [ ءىشب ] هيف ۍتاتفت الف أرمأ
 اهتتيزو ايندلا ةايحْلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل لق يبا اهيأ اي) : لجوزع هللا لاق »: لاق ؟ وه امو هللا
 تاتسحملل دع هللا نف ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ندرت نتنك نإو . ًاليمج احارس نکحرسأو نكعتمأ نیلاعتف
 ركب ابآ یوبآ كلذ ىف نماؤأ الو ةريخآلا رادلاو هلوسرو هللا ديرأ ىنإف: تلاق. « 4 اًميظَع ارا نكنم
 . « اذكو اذك تلاق ةشئاع نإ » : لاقف جا أرقتسا مث كَم هللا لوسر كحضف« نامور مأو

 . ©( نهلك نهنع هللا ىضر« ةشئاع تلاق ام لثم لوقن نحنو : نلقف

 . هب« ورمع نب دمحم نع« ةماسأ ىبأ نع« جشألا ديعس ىبأ نع« متاح ىبأ نبا هاورو

 نع« قاحسإ نب دمحم (۳ نع« ىبأ انثدح« ىومألا ىيحي نب ديعس انثدحو: ريرج نبا لاق

 نأ مآ فاضت ىلإ لون ال هلك هللا :لوسو نأ + ةشئاع غ٤ ةرمع. نع( ركب ىبأ ؛نب هللا د
 وه امو : تلقف . « كابأ ىريشتست ىتح ىلجعت الف ًارمأ كل ركذأس » : لاقف ىلع لخدف «نهريخي
 :تلاق. نيتيآلا ا ىلإ« رييختلا ةيآ اهيلع التو« «نكريخأ نأ ترمأ ىنإ» : لاق ؟ هللا ىبناي

 نضارعو« كلذب ٌرَسَف« هلوسرو هللا راتخأ ىنإف ؟ كابأ ىريشتست ىتح ىلجعت ال لوقت : ىذلا امو:تلقف

 . (5 هلوسرو هللا نرتخاف «نهلك نعباتتق هئاسن ىلع

 ىنثدح < حلاص نب هللا دبع حلاص وبأ انثدح  ىرصبلا نانس نب ديزي انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىضر« سابع نبا نع« روت ىبأ نب هّللا دبع نب هللا ديبع ىنربخأ« ىرهزلا نع« ليقع ینثدح« ثيللا
 « هئاسن نم ةأرما لآ ىب أدبف رييختلا ةيآ تلزنأ: اهنع هللا ىضر« ةشئاع تلاق: لاق« امهنع هللا

 نأ 20 ملع دق: تلاق. « كيوبأ ىرمأتست ىتح ىلجعت الأ كيلع الف« ًارمأ كل ركاذ ىنإ :٠ لاقف
 تلاق . نيتيآلا« 4 كجاوزأل لق يِبتلا اهيأ اي: لاق هللا نإ» :لاق مث: تلاق . هقارفب ىنارمأي انوكي مل ىوبأ
 هءاسن ريخ مث . ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ديرأ ىنإف ؟ ىوبأ رمأتسأ اذه ىفأ:تلقف : ةشئاع

 . نهنع هللا ىضر«ةشئاع تلاق ام لثم نلقف « نهلك

 « ةشئاع نع« ةورع نع« ىرهزلا نع« ثيللا نع« ةبيتق نع« ًاعيمج ملسمو ىراخبلا هجرخأو
 , (۷) هلثم

 نع« قورسم نع« حيبص نب ملسم نع. شمعألا انثدح« ةيواعم وبأ انثدح: دمحأ مامإلا لاقو
 .(©0شمعألا ثيدح نم هاجرخأ . ًائيش انيلع اهدعي ملف« هانرتخاف هيك هللا لوسر انريخ: تلاق ةشئاع

 )١( یربطلاو« ف « ت نم ةدايز .

 . )٠١٠/۲١( ىربطلا ريسفت (۲)
 . ٩ انأبنلأ » : أ ىف (۳)

 . (15/١١٠؟١1) ىربطلا ريسفت (؟)

 . ؟ ملعأ » : ف ىف (0) .؟الأ» : | ىف (5)

 . دعب اميف هكرادتأ ىلعلو فارشألا ةفحت ىف ىزملا هركذ الو« امهيف دنسلا اذهب هدجأ ملو اذك (۷)

 . )۱٤۷۷( مقرب ملسم حيحصو )٥۲۹۲( مقرب ىراخبلا حيحصو (45 /5) دنسملا (8)



 ا. 0594 «۲۸) ناتيآلا : بازحأالا ةروس  سداسلا ءزجلا

 « ريبزلا ىبأ نع« قاحسإ نب ايركز انثدح ءورمع نب كلملا دبع رماع وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 « سولج هبابي سانلاو هك هللا لوسر ىلع نذأتسي« هنع هّللا ىضر « ركب وبأ لبقأ: لاق رباج نع

 الخدف رمعو ركب ىبأل نذأ مث. هل نذؤي ملف نذأتساف رمع لبقأ مث. هل نذؤي ملف: سلاج ةي ىبنلاو

 لاقف « كحضي هلعل هلي ىبنلا نملكأل : رمع لاقف« تكاس وهو« هؤاسن هلوحو سلاج ههم ىبنلاو

 ىبنلا كحضف . اهقنع تأجوف « ًافنآ ةقفنلا ىنتلأس - رمع ةأرما  ديز ةنبا تيأر ول« هللا لور انآ رمع

 ىلإ « هنع هللا ىضر « ركب وبأ ماقف. « ةقفنلا ىننلأسي ىلوح نه >: لاقو () هذجان ادب ىتح لكي

 سيل ام ويم ىبنلا نالأست : نالوقي امهالك « ةصفح ىلإ« هنع هللا ىضر « رمع ماقو« اهبرضيل ةشئاع

 سيل ام سلجملا اذه دعب هللا لوسر لأسن ال هّللاو: هؤاسن نلقف يك هللا لوسر امهاهنف. هدنع

 نأ بحأ ام ًارمأ كل ركذأ ىنإ » : لاقف ةشئاعب أدبف « رايخلا ءلجو زع« هللا لزنأو : لاق .هدنع

 « كجاوزأل لق بلا اهيَأ اي : اهيلع التف: لاق ؟ وه امو : تلاق . « كيوبأ ىرمأتست ىتح هيف ىلجعت
 ركذت الأ كلأسأو« هلوسرو هللا راتخأ لب ؟ ىوبأ رمأتسأ كيفأ : اهنع هللا ىضر« ةشئاع تلاق « ةيآلا

 ًاملعم ىنثعب نكلو ءافنعم ىنثعبي مل ىلاعت هللا نإ):لاقف.ترتخا ام كئاسن نم ةأرمال
 .« اهثربخأ الإ ترتخا امع نهنم ةأرما ىنلأست ال ء۳ ارسيم

 « ىكملا قاحسإ نب ايركز ثيدح نم« ىئاسنلاو وه هاورف « ىراخبلا نود ملسم هجارخإب درفنا
4 , 

 نع« ديربلا نب مشاه نب ىلع انثدح« سنوي نب جيرس انثدح: دمحأ مامإلا نب هّللا دبع لاقو

 نع« هيبأ نع« نيسحلا نب ىلع نب نامثع نع« عفار ىبأ نبا 249 [ ىلع نب هللا ] ديبع نب دمحم
 . ©©) قالطلا نهريخي ملو« ةرخآلاو ايندلا هءاسن ريخ ةي هللا لوسر نأ : هنع هللا ىضر «ىلع

 ‹ ةيآلا نم رهاظلا فالخ وهو. كلذ وحن امهريغو ةداتقو نسحلا نع یوزر دقو ؛ عطقنم اذهو

 . نكحارس قلطأو نكقوقح نكيطعأ : ىأ (اليمج احارس نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف : لاق هنإف

 ول معن امهحصأو« نيلوق ىلع« نهقلط ول نهل هريغ جيوزت زاوج ىف ءاملعلا فلتخا دقو
 3 ملعأ هللاو « حارسلا نم دوصقملا لصحيل « عقو

 مأو« ةصفحو« ةشئاع : ٍشیرق نم سمخ« ةوسن عست ذئموي هتحت ناكو: ةمركع لاق

 ثراحلا تنب ةنوميمو« لا ىيح تنب ةيفص د هتحت تناكو« ةملس مأو «ةدوسو « ةبيبح

 . نهاضرأو نهنع هللا ىضر « ةيقلطصملا ثراحلا تنب ةيريوجو « ةيدسألا شحج تنب بنيزو «ةيلالهلا

 ىصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ تنب ةجيدخ تيفوت نأ دعب الإ« نهنم ةدحاو جوزتي ملو]

 همركأ نأ ىلإ هعم تيقبو« ةنس نيرشعو سمخ نبا وهو« ةكمب هيَ هللا لوسر اهجوزت « بالك نبا
 هللا ىضر« نينس ثالثب ةرجهلا لبق تتامو« قدص ريزو هل تناكو« هترصنو هب تنمآف هتلاسرب هللا

 الإ « اهنم مهلك هدالوأ نأ اهنمو« اهريغ اهيلع جوزتي مل هنأ: اهنم صئاصخ اهلو« حصألا ىف« اهنع
 . ةمألا ءاسن ريخ اهنأ اهنمو« ا ميهاربإ

 .«(رشبم١:تاىف(97 0000 .ةهلجاوت»: ف یف )١(
 . )4۲١۸( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )۱٤۷۸( مقرب ملسم حيحصو (۳۲۸ /۳) دنسملا (©)

 . دنسملاو ء« ف« ت نم ةدايز (5)

 . )۷۸/١( دنسملا دئاوز (6)



 55 70 ناتيآلا باوحلالا ةزوس د شدانملا ءا ك ب م ب تلا وا

 . فقولا اهثلاث . لاوقأ ةثالث ىلع ةشئاع ىلع اهليضفت ىف فلتخاو

 ناك ةجيدخف « ةيصاخب امهنم ةدحاو لك تصتخا : لاقف امهنع ةيميت نب سابعلا وبأ انخيش لئسو

 تكردأف« اهلام هنود لذبتو « هنكستو « هتبثتو هب هللا لوسر ىّلسَت تناكو« مالسإلا لوأ ىف اهريثأت
 تاقوأ مظعأ ىف لوسرلل اهترصن ناكو هلوسر ىفو هللا ىف ىذألا تلمتحاو« مالسإلا ر

 ىف هقفتلا نم اهلف < مالسإلا رخآ ىف اهريثأت ةشئاعو . اهريغل سيل ام لذبلاو ةرصنلا نم اهلف «ةجاحلا

 «همالك ىنعم اذه . اهريغل سيل ام« ملعلا نم مهيلإ تدأ ا اهينب عافتناو « ةمألا ىلإ هغيلبتو نيدلا

 . هنع هللا ىضر

 كك هللا لوسر اهغلبف« ليربج عم مالسلا اهيلإ ثعب«هناحبس« هللا نأ: اهصئاصخ نمو
 هيلع« ليربج ىتأ: لاق« هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ نع هحيحص ىف ىراخبلا یور . كلذ

 اذإف «بارش وأ ماعط وأ مادإ هيف ءانإ اهعم تتأ دق« ةجيدخ هذه« هللا لوسر اي:لاقف لي ىبنلا «مالسلا

 الو هيف بخص ال« بصق نم« ةنجلا ىف تيبب اهرشبو يا اا ماا

 ملس ليربج نإف« اهنع هللا ىضر« ةشئاع 11 اهاوسل نكت مل« ةصاخ هللا رمعل ةذهو ا

 ي : : اًموي ةا هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نأ هدانسإب ىراخبلا ىورف هِي ىبنلا ناسل ىلع 0

 ديرت «ىرأ ال ام ىرت« هتاكربو هّللا ةمحرو مالسلا هيلعو: تلقف. « مالسلا كئرقي ليربج اذه« ةشئاع

 . ('هخفع هللا لوسر

 الو ,ءاليإ هنم اهلني ملو« هبضاغت ملو« طق هءوست مل هنأ : اهنع هللا ىضر «ةجيدخ صاوخ نمو

 . ةليضفو ةبقنم هذهب ىفكو« رجه الو« طق بتع
 . ةمألا هذه نم هلوسرو هللاب تنمآ ةأرما لوأ اهنأ : اهصاوخ نمو

 : لصف
 سيق نب ةعمز تنب ةدوس ىهو« اهنع هللا ىضرع ةعمز تنب ةدوس اهدعب جوزت هللا اهافوت املف

 اهقالط دارأو « هدنع تربکو « ىؤل نب رماع نب لبج نب كلام نب رصن نب دو دبع نب سمش دبع نبا

 ىلإ ًابرقت ليم ىبنلا بح اهمويب ترثآ اهنأ: اهصاوخ نم اذهو . اهكسمأف « ةشئاعل اهموي تبهوف

 مسقيو « ةدوس مويو اهموي ةشئاعل مسقي ناكف« هعم اهماقمل ًاراثيإو « هل ابحو« ا هللا لوسر

 . ةي هللا لوسر ىضرتل« ةرثؤم كلذب ةيضار ىهو اهل مسقي الو« هئاسنل

 لبق نينس تس تنب ىهو« امهنع هللا ىضر« ركب ىبأ تنب ةشئاع قيدصلا تنب ةقيدصلا جوزتو
 تامو« عست تنب یهو« ىلوألا ةنسلا ىف همدقم لوأ ةنيدملاب اهب ىنبو« ثالثب : ليقو« نيتنسب ةرجهلا

 ةنس ةريره وبأ اهيلع ىلصي نأ تصوأو < عيقبلاب تنفدو« ةنيدملاب تيفوتو « ةرشع نامث تنب ىهو اهنع

 ىلا نع للون EE NE اهلا اهضئاتمتخ نمو« نيسمخو نامث

 : لاق؟ لاجرلا نمف: ليق. « ةشئاع »: لاق ؟ كيلإ بحأ سانلا ىأ لئس هنآ« هريغو ىراخبلا

 . (9(اهوبأ)»

 وهو ىحولا هيلع لزني ناك هنأ: اهصئاصخ نمو« اهريغ ًاركب جوزتي مل هنأ : ًاضيأ اهصئاصخ نمو

 . (۳۸۲۰) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 . (TVA) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . هنع هللا ىضر« صاعلا نب ورمع ثيدح نم (۳۸۷۹) مقرب ىذمرتلا ننس ىف وهو 8 ىراخبلا حيحص ىف هيلع فقأ مل (9)



 0 (۲۹ «۰۲۸) ناتیآلا: بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . اهريغ نود اهفاحل ىف

 الأ كيلع الو ) :لاقف ءاهريخف اهب أدب رييختلا ةيآ هيلع لزنأ امل «لجوزع « هللا نأ :اهصئاصخ نمو

 . تلاق امك نلقو. يَ هجاوزأ ةيقب اهب نتساف .ةرخآلا

 ًايحو ءاهتءاربو ءاهرذع ىف لزنأو« كفإلا له هب اهامر ام اهأرب «هناحبس «هّللا نأ: اهصئاصخ نمو

 ةرفغملا اهدعوو « تابيطلا نم اهنأ اهل دهشو « ةمايقلا موي ىلإ مهتاولصو « نيملسملا بيراحم ىف ىلتي

 ليق ىذلا كلذب نكي ملو « اهل ًاريخ ناك كفإلا نم اهيف ليق ام نأ «هناحبس« ربخأو« ميركلا قزرلاو

 مظعو اهردق العأو «كلذب هّللا اهعفر لب« اهنأش نم ضفاخ الو. اهل بيع الو« اهل رش اهيف

 لمأتو . اهلجأ ام ةبقنم نم رم اهل ايف « ءامسلاو ضرألا لهأ نيب ةءاربلاو بيطلاب ًاركذ اهل راصأو ءاهنأش

 ىسفن ىف ىنأشلو : 7 ثيح «اهسفنل اهراغصتساو اهعضاوت طرف نع ئش ةانلا ماركإلاو فيرشتلا اذه

 ىنئربي ايؤر م هللا لوسر یری نأ وجرأ تنك نكلو« ىلتي ىحوب یف هللا ملكتي نأ نم رقحأ ناك

 نأو« ةمولظم ةئيرب اهنأ ملعت یهو« اک هللا لوسر بحو« نينمؤملا م أو« ةمألا ةقيدص هذهف « اهب هللا

 اهراقتحا ناك اذهو. هيم هللا لوسر ىلإو« اهيوبأ ىلإ مهاذأ غلب دق« اهيلع نورتفم نوملاظ اهيفذاق

 وأ ةليل ماق دق « نيرهش وأ ًارهش وأ «نيموي وأ ًاموي ماص دق نمب كنظ امف« اهنأشل اهريغصتو اهسفنل

 كربتي نمم مهنأو «تاماركلا قاقحتسا نيعب مهسفنأ اوظحالو« لاوحألا نم ءىش هيلع , رهظف نيتليل

 معزيرغتو مم مهمارتحا سانلا ىلع بجي مهنأو« مهئاعد حلاصب منتغيو + مهئاقلب

 نم اهلجأل مهل مقتنت ہت ىتلا ةناكملاب هللا نم مهنأو «مهباتعأ ىرث لبقيو « مهباوثأب حسمتيف 7 حسمتيف « مهريقوتو

 بنذ مهيلع بدألا ةءاسإ نإو« لاهمإ ريغ نم مهيلع بدألا ءاسأ نم ذخؤي نأو« لاحلا ىف مهصقنت

 . مهاضر الإ ءىش هرفكي ال

 لهجلا جاتن تانوعرلاو تاقامحلا هذهو« فلخت ءارو نم نكلو« ناهل ةيافك ءارو نم اذه ناك ولو

 هبويعو همرج نع لفاغ « هسفنب بجعم لهاج نم ردصي امنإ كلذ نإف« ميقتسملا ريغ لقعلاو « ميمضلا

 ريخ هللا دنع هلعل نم ىلع ءاردزالاو ربكلا نم هيف وه اب هذخأ نع هل هللا لاهمإب رتغم« هبونذو

 . ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلا هّللا لأسن . هنم

 صئاصخ نمو« ًاريقح هللا دنع وهو« آميظع هسفن دنع نوكي نأ هّللاب ذيعتسي نأ دبعلل ىغبنيو

 نم مهيلع رمألا لكشأ اذإ ناك« مهنع هللا ىضر«ةباحصلا نم رباكألا نأ :اهنع هللا ىضر«ةشئاع

 : اهدنع هملع نودجيف اهوتفتسا « نيدلا

 اهتروص ىرأ كلملا نأ: اهصئاصخ نمو. اهتيب ىف ىفوت یک هللا لوسر نأ : اهصئاصخ نمو

 هللا دنع نم اذه نكي نإ :٠ للك ىبنلا لاقف« ريرح ةقرخ ىف اهجوزتي نأ لبق ةي ىبنلل

 )١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ) )0٥۰۷۸اهنع هللا ىضر 0 ةشئاع ثيدح نم .٠



 (۲۹ «۰۲۸) ناتيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ناكو« ةفاذح نب شيبح دنع هلبق تناكو« باطخلا نب رمع تنب ةصفح ةا هللا لوسر جوزتو

 نمو« نيرشعو نامث : ليقو « عبس ةنس تيفوت « ًاردب دهش نمو ا هللا لوسر باحصأ نم

 هاتأف « اهقلط هلك ىبنلا نأ : ةريسلا ىف هرصتخم ىف ىسدقملا دمحم وبأ ظفاحلا هركذ ام: اهصاوخ
 . ةنجلا ىف كتجوز اهنإو ةماوق ةماوص اهنإف« ةصفح عجارت نأ كرمأي هللا نإ : لاقف ليربج

 ىدج انثدح « ىيحي نب ةلمرح نب رهاط نب دمحأ انثدح : ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا لاقو

 «هيبأ نع «حابر نب ىلع نب ىسوم نع« ىمرضحلا حلاص نب ورمع ىنثدح« بهو نبا انثدح« ةلمرح

 - ىلع بارتلا عضوف« باطخلا نب رمع كلذ غلبف« ةصفح قلط ي ىبنلا نأ« رماع نب ةبقع نع

 نإ: لاقف هالي ىبنلا ىلع« مالسلا هيلع« ليربج لزنف . اذه دعب باطخلا نباب هللا أبعي ام:لاقو «هسأر
 . «)رمعل ةمحر ةصفح عجارت نأ كرمأي هللا

 نب ةيمأ نب برح نب رخص تنب ةلمر اهمساو« نايفس ىبأ تنب ةبيبح مأ ةي هللا لوسر جوزتو
 رصنتف « ةشبحلا ضرأ ىلإ شحج نب هللا دبع اهجوز عم ترجاه. فانم دبع نب سمش دبع
 ىشاجنلا دنع اهقدصأو « ةشبحلا ضرأب ىهو يي هللا لوسر اهجوزتو« مالسإلا اهل هللا متأو «ةشبحلاب

 اهحاكن ىلوو« ةشبحلا ضرأ ىلإ اهب ىرمضلا ةيمأ نب ورمع هلي هللا لوسر ثعبو «رانيد ةئامعبرأ

 نأ هك هللا لوسر شارف تمركأ ىتلا ىهو« صاعلا نب ديعس نب دلاخ: ليقو« نافع نب نامثع
 . هيلع سولجلا هتعنمو « كرشم كنإ: هل تلاقو« ةنيدملا نايفس وبأ مدق امل اهوبأ هيلع سلجي

 ء دسألا دبع نب ةملس ىبأ دنع هلبق تناكو« بلاغ نب ىؤل نب بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم
 نمو« ةنوميم لب :ليقو« اتوم ليم ىبنلا جاوزأ رخآ یهو« عيقبلاب تنفدو« نيتسو نينثا ةنس تيفوت

 حيحص ىفف . ىبلكلا ةيحد ةروص ىف هتأرف هدنع ىهو« ويي ىبنلا ىلع لخد ليربج نأ: اهصئاصخ
 مث «ثدحتي لعجف : لاقف« ةملس مأ هدنعو« ويي ىبنلا ىتأ ليربج نأ تئبنأ : لاق نامثع ىبأ نع ملسم
 : تلاق . ىبلكلا ةيحد اذه :تلاق . لاق امك وأ « ؟ اذه نم » : ةملس مأل يَ هللا ىبن لاقف ماق
 لاق« لاق امك وأ« ليربج هنأ ربخي؛ ال ىبنلا ةبطخ تعمس ىتح« هايإ الإ هتبسح ام« هللا مياو

 اهجوزو. (5)ديز نب ةماسأ نم: لاق ؟ ثيدحلا اذه تعمس نم: نامثع ىبأل تلقف : ىميتلا ناميلس

 دقعي ام ذئنيح نسلا نم هل نكي مل اهنبا نأب كلذ ةفئاط تدرو« هيي هللا لوسر نم - رمع - اهنبا
 ىف ملسم هاور ام دمحأ لوق ةحص ىلع لديو« هلاق نم ىلع ركتأو« كلذ دمحأ مامإلا درو ‹ جيوزتلا

 :ىنعي « هذه لس»: لاقف ؟ مئاصلل ةلبقلا نع وي ىبنلا لأس  اهنبا  ةملس ىبأ نب رمع نأ هحيحص

 هلوسرل هللا لحي« لي هللا لوسرك انسل : لاقف« هلعفي ةي هللا لوسر نأ هتربخأف ةملس مأ
 لاقي ال اذه لثمو . لاق امك وأ a) هب مكملعأو هلل مكاقتأ ىنإ :J ايك هللا لوسر لاقف . ءاش ام

 « ًاريغص ناك هنأ معز نم لوقو: ىقهيبلا لاقو . ةرجهلا لبق ةشبحلا ضرأب دلو رمعو ءادج ريغصل

 . « تاقث هلاجر ةيقبو «هفرعأ ملو« ىمرضحلا حلاص نب ورمع هيف » ۳۳١(: /5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )۲۹١/۱۷( ريبكلا مجعملا )١(

 3 (؟١501) مقرب ملسم حيحص (۲)

 . (۱۱۰۸) مقرب ملسم حيحص (۳)



 ل 059 «۲۸) ناتيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . حيحص دانسإب هرغص تبثي ملو ىوعد

 تنب ىهو« رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ ىنب نم شحج تنب بنيز هيَ هللا لوسر جوزتو
 قوف نم اهايإ هّللا هجوزف اهقلطف« ةثراح نب ديز هالوم دنع لبق تناكو« بلطملا دبع تنب ةميمأ هتمع

 « ناذئتسا الب اهيلع لخدف ماقف  اهکانجوز ارطو اھنم ديز ئضق امل : هيلع لزنأو« تاومس عبس

 عبس قوف نم هللا ىنجوزو نكيلاهأ نكجوز : لوقتو« هيم ىبنلا جاوزأ رئاس ىلع كلذب رخفت تناكو

 . عيقبلاب تنفدو « نيرشع ةنس ةنيدملاب تيفوت .اهصئاصخ نم اذهو« هتاومس

 ثالث ةنس اهجوزت « شحج نب هللا دبع تحت تناكو« ةيلالهلا ةميزخ تنب بنيز ب ىبنلا جوزتو
 وأ نيرهش« ًاريسي الإ ةي هللا لوسر دنع ثبلت ملو« نيكاسملا مأ ىمست تناكو« ةرجهلا نم
 . اهنع هّللا ىضر «تيفوتو «ةثالث

 ىنب ةوزغ ىف تيبس تناكو « قلطصملا ىنب :ب نم ثراحلا تنب ةيريوج هلي هللا لوسر جوزتو

 ةنس اهجوزتو « اهتباتك هايم هللا لوسر ىضقف« اهبتاكف« سيق نب تباث مهس ىف تعقوف« قلطصملا
 نم تيب لهأ ةئام اهببسب نوملسملا قت قتعأ ىتلا ىهو« نيسمخو تس ةنس تيفوتو« ةرجهلا نم تس

 . اهموق ىلع اهتكرب نم كلذ ناكو» هيَ هللا لوسر راهصأ : اولاقو « قيقرلا

 « عبس ةنس« ىسوم ىخأ نارمع نب نوراه دلو نم« ىيح تنب ةيفص ةي هللا لوسر جوزتو
 تس ةنس تيفوت « لله هللا لوسر هلتقف  قيقحلا ىبأ نب ةنانك تحت هلبق تناكو« ربيخ نم تيبس اهنإف

 لاق . اهقادص اهقتع لعجو اهقتعأ هيَ هللا لوسر نأ: اهصئاصخ نمو. نيسمخ ةنس : ليقو« نيثالثو
 هتيراج قتع لعجي نأ لجرلل زوجيو« ةمايقلا موي ىلإ ةمألل ةنس كلذ راصو« اهسفن اهرهمأ : سنأ

 نب قاحسإ انثدح : ىذمرتلا لاق. هللا همحر« دمحأ مامإلا صوصنم ىلع هتجوز ريصتو« اهقادص
 ةيفص غلب: لاق سنأ نع« تباث نع« رمعم انثدح« قازرلا دبع انثدح: الاق ديمح نب دبعو« روصنم

 «؟ كيكبي ام : لاقف ىكبت ىهو هيلي ىبنلا اهيلع لخدف «تكبف ف« ىدوهي تنب ةيفص : تلاق ةصفح نأ

 كنإو« بنل كب نإو يت ةنبال كنإ » : لكي يتلا لاقف  .ىدوهي ةنبا نإ: ةصفخ.ىل :كلاق# كلاق

 ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق .() « ةصفح اي هللا قتا ١ : لاق مث «؟كيلع رخفت امبف« ىبن تحتل

 . اهنع هللا ىضر« اهصئاصخ نم اذهو . هجولا اذه نم بيرغ حيحص

 نم لايمأ ةعست ىلع وهو فرسب اهجوزت« ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم ةي هللا لوسر جوزتو
 نب دلاخ ةلاخ ىهو« نيتسو ثالث هنس تيفوت« نينمؤملا تاهمأ نم جوزت نم رخآ ىهو «ةكم

 الئ ىبنلا حاكن ىف فلتخا ىتلا ىهو ثراحلا تنب لضفلا مأ همأ نإف« سابع نبا ةلاخو «ديلولا

 . اهحاكن ىف ريفشلا عفار وبأ لاق امك ًالالح اهجوزت امنإ حيحصلاو ؟ امرحم وأ ًالالح اهحكن له .اهل

 ةعبات هجاوزأ ىلع ةالصلاف «نهب لخدي ملو عبس ىلع دقعو :هريغو ىسدقملا دمحم وبأ ظفاحلا لاق
 ملو اهتايح ىف اهقراف نمفءةرخآلاو ايندلا ىف ويم هؤاسن نهنأو «ةمألا ىلع نهميرحتو نهمارتحال
 ملسو هتيرذو هلآو هجاوزأ ىلعو هيلع هللا ىلص نهب لخد ىتاللا هتاجوز ماكحأ اهل تبثي ال «لخدي

DILS 

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس ) )۳۸۹٤هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه » :لاقو « .

 ت نم ةدايز (؟) .



CE O a ووضع ae aaa a am ٠# 

 كلذ َناَكَو نيفعض بادعْلا اهل فعاضي ةنيبم ةشحافب نكنم تأي نم يبتلا ءاسن اي ©
 اندتعأو نيترم اهرجأ اهتْوُن احلاص لمعتو هلوسرو هلل نكنم تنقي نمو ©) اريسي هللا ىلع

 .4 @» ایرک اقزر اھ

 نهرمأ 0( رقتساو « ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نرتخا ىتاللا « ایک ىبنلا ءاسن ًاظعاو ىلاعت لوقي

a LSaنهنم تأي نم ناب«  

 طرشلاو ءطرش وهف ريدقت لك ىلعو . قلخلا ءوسو زوشنلا ىهو : سايع نبا لاق ةئيبم ةشحافب

 « كمع نطبحيل تكرشأ ن كلبق نم نيذلا ىو كِيَلِإ يح يحوأ دقلو ل aS واول يصل

 ناک نإ لفل lAA» : ماعنألا ] )نوعي اوناك ام مهنع طبحل اوكرشأ ولو : e رمزلا ]

 ام قلي امم ئفطصأل دلو دخت نأ هلا دارأ ول ۸١ [ «  : فرخزلا ]  نيدباعْلا لأ انأف دلو نمحرال

 ول بنذلا لعجي نأ بسان« ةعيفر نهتلحم تناك املف.[ 5 : رمزلا ] راهقلا دحاولا هللا وه هناحبس ءاشي

 فعاضي ةنيبم ةشحافب نكنم تأَي نم ل: لاق اذهلو؛ عيفرلا نهباجحو نهبانجل ةنايص ًأظلغم نهنم عقو

 .« نيفعض باذعلا اه

 . ةرخآلاو ايندلا ىف : لاق  نيفعض باَذعْلا اَهَل فعاضي 9 : ملسأ نب ديز نع كلام لاق
 . هلثم (؟) [ دهاجم نع ] حيجت ىبأ نبا نعو

 م ع ا« رس كاع دارو

 هلوسرو هّللا () عطي : نأ 4 هلوسرو هلل نکنم تدقي نمو ل: هلوق يف ٍهلضفو هلدع ركذ مث

 هللا لوسر لزانم ىف نهنإف .ةنجلا ىف : ىأ 4 امرك اقزر اهل اندتعأو نيترم اهرجأ اهتؤن ) بيجتسيو
 . شرعلا ىلإ ةنجلا لزانم برقأ ىه ىتلا ةليسولا ىف« قئالخلا عيمج لزانم قوف« نييلع ىلعأ ىف ءو

 يف يذلا عمطيف لوقلاب نعضخت الف نتيقتا نإ ءاسنلا نم دحأك نتسل يبنلا ءاسن اي
 26ه 2 م مدل

 نمقأو ئّوألا ةّيلهاَجْلا جربت نجَربت الو نكتويب يف نرقو ©9 افورعم الوق نلقو ضرم هبلق
 َتيَبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري اَمّنِإ هلوسرو هللا نعطأو ةاكزلا نيتآو ةالصلا

 اقيطَل ناك هللا نإ ةمْكحْلاَو هللا تايآ نم نكتويب يف لتي ام نركذاو ©9 اريهطت مكرهطيو

 .4 © ًاريبَخ
 ىبنلا ءاسنل ًايطاخم لاقف « كلذ ىف نهل عبت ةمألا ءاسنو « يع ىبنلا ءاسن اهب هللا رمأ بادآ هذه

 ةليضفلا ىف نهقحلي الو« ءاسنلا نم دحأ نههبشيال هنإف « نهرمأ امك هّللا نيقتا اذإ نهنأب 2” [ ی ]

 )١( أ ىف () . 4 رقتساف » : ت ىف : ١ أ نم ةدايز (") . « نربخي .

 )5( عيطي » : ف « ت ىف (0) .أ٠ ف . ت نم ةدايز ٩ . )١( هيلع همالسو هللا تاولص » : ف ىفو « ت نم ةدايز « .



 8 تس ل ب070 كابآلا تارا ةووس یدال غزا

 io لاق مث« ةلزنملاو

 ىذّلا عمطيف :١ لاق اذهلو ؛ لاجرلا نبطاخ اذإ مالكلا قيقرت : : كلذب ىنعي : هريغو قولا لاق

 .ريخلا ىف ًافورعم اليمج ًانسح الوق : ديز نبا لاق e « لعد : ىأ4 ضرم هبلق يف
 امك بناجألا ةأرملا بطاخت ال: ىأ« ميخرت هيف سيل مالكب بناجألا بطاخت اهنأ: اذه ىنعمو

 . اهجوز بطاخت

 جئاوحلا نمو. ةجاح ريغل نجرخت () الف نكتويب نمزلا : ىأ «نكتويب يف نرقو » : هل
 دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال » : لي هللا لوسر لاق امك. هطرشب دجسملا ىف ةالصلا ةيعرشلا

 . ©9 « نهل ريخ نهتويبو :١ ةياور ىفو ««تالفت نهو نجرخيلو « هللا

 نب حور« ىبلكلا ءاجر وبأ انثدح« ©) ةدعسم نب ديمح انثدح : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 ا هللا لوسر ىلإ ءاسنلا نئج : لاق« هنع هللا ىضر« سنأ نع« («4) ىنانبلا تباث انثدح « ةقث بيسملا

 لمع هب كردن لمع انل امف« ىلاعت هّللا ليبس ىف داهجلاو لضفلاب لاجرلا بهذ« هّللا لوسر اي : نلقف

 اهنإف اهتيب ىف نكنم  اهوحن ةملك وأ  دعق نم » : ةع هللا لوسر لاقف ؟ هللا ليبس ىف نيدهاجملا

 . « هللا ليبس ىف 2© نيدهاجملا لمع كردت

 . ©) روهشم ةرصبلا لهأ نم لجر وهو« بيسملا نب حور الإ تباث نع هاور ملعن ال: لاق مث

 نع «ةداتق نع« مامه انثدح« مصاع نب ورمع انثدح« ىنثملا نب دمحم انثدح : ًاضيأ رازبلا (") لاقو

 تجرح اذإف« ةروع ةأرملا نإ :١ لاق ةي ىبنلا نع« هللا دبع نع صوحألا ىبأ نع« قّروم

 ٠ . « اهتيب رعق ىف ىهو اهبر ةحورب ١ نوكت ام برقأو « ناطيشلا اهفرشتسا

 © هوحن هب« مصاع نب ورمع نع« راَدْنِب نع« ىذمرتلا هاورو

 اهعدخم ىف ةأرملا ةالص :٠ لاق لايم ىبنلا نع« ًاضيأ دواد وبأو « مدقتملا هدانسإب رازبلا ىورو

 (17) دانسإ اذهو . ١ ٠ « اهترجح ىف اهتالص نم لضفأ اهتيب ىف اهتالصو« اهتيب ىف اهتالص نم لضفأ
 تو . كح

 .؟الو١ : ت یف (۱)

 نبا ثيدح نم (051) مقرب ةيناثلا ةياورلابو « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم (070) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ ظفللا اذهب هاور (۲)

 رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىف هلصأو« امهنع هّللا ىضر «رمع

 . « دهاجملا » : ت ىف (5) . 4 هداتسإب رازبلا ركب وبأ یورو » : ت ىف (4) . « دوعسم » : أ ىف (۳)

 ىبأ قيرط نم (۲۹۹/۱) نيحورجملا ىف نابح نباو ٠ ١5( /5) دنسملا ىف ىلعي وبأ هاورو « راتسألا فشك » )١51/5( مقرب رازبلا دنسم (5)

 ال » : لاق مث « تافوقوملا عفريو« ديناسألا بلقيو « تاعوضوملا تاقثلا نع ىوري نمم حور ناكو 2: نابح نبا لاق . هوحنب ىبلكلا ءاجر

 . « ةظوفحم ريغ هثيداحأ » : لماكلا ىف ىدع نبا لاقو . 4 رابتخالل الإ هثيدح ةباتك الو هنع ةياورلا لحت

 . « نوكي ام » : أ ىف (۸) . « یورو » : ت ىف (0

 هقيرط نمو )١1465( مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو . ٩ بیرغ نسح ثيدح اذه » : ىذمرتلا لاقو (۱۱۷۳) مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 . قروم نم ثيدحلا اذه ةداتق عامس ىف ةميزخ نبا كشو« هب « مصاع نب ورمع نع 4 دراوم » (۳۲۹) مقرب هحيحص ىف نابح نبا
 . )٥۷۰( مقرب دواد ىبأ ننس (۱۰)

 ) )۱١ت یف : ١ هدانسإ ٠ .



CE TD E ES E a a > يو 

 ىدي نیب ىشمت جرخت ةأرملا تناك : دهاجم لاق : 4 ىّلوألا ةّيلهاجلا جربت نجَربت الو :  ”نئاعت ةلوقو

 . ةيلهاجلا جربت كلذف « لاجرلا

 (17نهل تناكو  نكتويب نم نتجرخ اذإ : لوقي : 4ىّلوألا ةّيلهاجْلا جربت نجرب الو ١ : ةداتق لاقو
 . كلذ نع هللا ىهنف - جنغتو رسكتو ةيشم

 ىلع رامخلا ىقلت اهنأ: جربتلاو :4ىّلوألا ةّيلهاجلا جربت نجَرَبت الو : ناّيح نب لتاقم لاقو .-
 ءاسن تمع مث« جربتلا كلذو« اهنم هلك كلذ ودبيو« اهقنعو اهطرقو اهدئالق ىراويف هدشت الو ءاهسأر
 . جربتلا ىف نينمؤملا

 ىبأ نبا ىنعي  دواد انثدح« ليعامسإ نب ىسوم انثدح« ريهز نبا ىنثدح: ريرج نبا لاقو

 جربت نجربت الو »: ةيآلا هذه الت: لاق سابع نبا نع (9 ةمركع نع« رمحأ نب ىلع انثدح - تارفلا

 ناك مدآ دلو نم نينطب نإو« ةنس فلأ تناكو« سيردإو حون نيب اميف تناك :لاق. « ىلوألا ةّيلهاجْلا
 ءاسن ناكو . ةمامد ءاسنلا ىفو ًاحابص لبجلا لاجر ناکو . لبجلا نكسي رخآلاو« لهسلا نكسي امهدحأ

 هسفن رجاف مالغ ةروص ىف ا لهأ نم الجر ىتأ سيلبإ نإو «ةمامد لاجرلا ىفو ًاحابص لهسلا

 نا عمسي مل توصب هيف ءاجف« ءاعرلا هن رم ىذلا لثم ًائيش سيلبإ ذختاو همدخي ناكف « هنم ٠

 جربتيف ةنسلا ىف هيلإ نوعمتجي ًاديع اوذختاو« هيلإ نوعمسي يو نم كلذ غلبف «هلثم

 «كلذ مهديع ىف مهيلع مجه لبجلا لهأ نم الجر نإو« نهل لاجرلا 29 نيزتيو :لاق . لاجرلل ءاسنلا

 ةشحافلا ترهظو نهعم اولزنف «نهيلإ اولوحتف « كلذب مهربخأف هباحصأ ىتأف« نهتحابصو ءاسنلا ىأرف

 . 9 « ىلرألا ةيلهاجلا جربت نجربت الو ظ: ىلاعت وهف «

 نهرمأ مث رشلا نع الوأ نهاهن« « هّلوُسَوَو هللا نعطأو ةاكزلا نيتآو ةالصلا نمقأو » :
 ىلإ ناسحإلا: ىهو« ةاكزلا ءاتيإو هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع : ىهو - ةالصلا ةماقإ 0

 . صاحلا ىلع ماعلا فطع باب نم انهو«( هّلوسرو هللا نعطأو ٠) نيقرلخلا
 لوخد ىف صن اذهو :  اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سْجرلا مكنع بهذي هللا ديري اَمَنِإ )|: هلوقو

 الوق هيف لخاد لوزنلا ببسو« ةيآلا هذه لوزن ببس نهنأل ؛ انهاه تيبلا لهأ ىف ام ىبنلا جاوزأ

 . حيحصلا ىلع هريغ عم وأ لورق اخو امإ« ًادحاو

 سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري اَمَنِإ 9 : قوسلا ىف ىداني ناك هنأ ةمركع نع: ٍريرج نبا یورو

 : لاق متاح ىبأ نبا ىور اذكهو« ةصاخ كي ىبنلا ءاسن ىف 2 تلزن 4 اريهطَت مكرهطيو تيبلا

 ديزي. نع دقاو نب نيسح انثدح ا باّبحْلا نب ديز انثدح « ىلصوملا برح نب ىلع انثدح

 :لاق 4 تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري اَمّنِإ ): هلوق ىف سابع نبا (0) نع ةمركع نع «ىوحنلا

 ةصاخ ل ىبنلا دانت ىف كلت

 )١( هداتسإب ريرج نبا یورو » : ت ىف (0) . «اهل » : أ یف ٩ . ) )۳لزنتو » : ف « ت ىف ٩ .

 )٤( ىربطلا ريسفت )۲۲/٤( .

 ) )0ىلإ هدنسب متاح ىبأ نبا یورو »: ت یف (1) . « تلزنأ » : ت ىف «© .



 ج 2 اا تا و و دالا هلا

 . دَ ىبنلا جاوزأ ىف تلزن اهنأ هتلهاب ءاش نم : ةمركع لاقو

 نود طقف دارملا نهنأ ديرأ نإو« حيحصف نهريغ نود لوزنلا ببس نك نهنأ دارملا ناك نإف
 : كلذ نم معأ دارملا نأ ىلع لدت ثيداحأ تدرو دق هنإف؛ رظن اذه ىفف« نهريغ

 سنأ نع« )١( ديز نب ىلع انربخأ٠« دامح انثدح« نافع انثدح : دمحأ مامإلا لاق: لوألا ثيدحلا

 2 ىلإ 8 اذإ ٍرهشأ ةتس ةمطاف بابب رمي ناك ب هللا لوسر نإ: لاق« هنع هللا ىضر« كلام نبا

 مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكدع بهڌيل هللا دیری امنِإط «تيبلا لهأ اي ةالصلا»: لوقي ؛ رجفلا

 . 4 اريهطَت

 , ۳ () بیرغ نسح: لاقو . هب« نافع نع« ديمح نب دبع نع ىذمرتلا هاورو

 «قاحسإ ىبأ نب سنوي انثدح «ميعن وبأ انثدح « عيكو نبا انثدح : ريرج نبا لاق : رخآ ثيدح

 امنإإ ءةالصلا ةالصلا » : لاقف ةمطافو ىلع باب ىلإ ءاج« رجفلا علط اذإ ٠١ [ ةي هللا لوسر تيأر

 . ©0004 اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري

 باذك« ثراحلا نب عيفن : وه ىمعألا دواد وبأ

 دادش انثدح« ىعازوألا انثدح« بعصم نب دمحم انثدح : ًاضيأ دمحأ مامإلا لاقو : رخآ ثيدح

 اوماق املف« هنع هّللا ىضر« الع اوركذف« موق هدنعو عقسألا نب ةلثاو ىلع تلخد : لاق 29 رامع وبأ

 ىلع نع اهلأسأ ةمطاف تيتأ: لاق. ىلب: تلق؟ هيك هللا لوسر نم تيأر امب كربخأ الأ :ىل لاق

 نمر غو كلك هللا لوسر ءاج ىتح هرظتنأ تسلجف « ا هللا لوسر ىلإ ةت تلاقف

 سلجأو « هيدي نيب امهسلجأو ةمطافو ًايلع ىندأف « لخد ىتح هديب امهنم دحاو لك ذخآ « نيسحو

 هذه الت مث - هءاسك: لاق وأ - هبوث ع ال متع هذخف ىلع امهنم دحاو لك ًانيسحو انسح

 لهأ ءالؤه ٩ مهللا ١ 4 اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا دیری امَّنِإ9 : ةيآلا

 نب ديلولا نع« ( ريمع ىبأ نب ميركلا دبع نع ريرج نب رفعج وبأ هاور دقو « « قحأ ىتيب لهأو « ىتيب
 - هللا لوسر اي انآو: تلقف : ةلئاو لاق :هرخآ ىف داز  هوحن هدنسد ىعازوألا ورمع ىبأ نع« ملسم

 . (' )ىجترأ ام ىجرأ نم اهنإ: ةلثاو لاق « ىلهأ نم تنأو » : لاق ؟ كلهأ نم  كيلع هللا ىلص

 نع « برح نب مالسلا دبع نع« نيكد نب لضفلا نع« لصاو نب ىلعألا دبع نع ًاضيأ هاور مث

 ًايلع اوركذ ذإ عقسألا نب ةلثاو دنع سلاجل ىنإ : لاق رامع ىبأ دادش نع« ىبراحملا موثلك

 . 64 نسح ثيدح » : ت یف (0) . ٩ هدانسإب دمحأ مامإلا ىورف » : ت ىف )١(

 . 07150 50) مقرب ىذمرتلا ننسو (109/7) دنسملا 0

 ىربطلاو « أ ء ف « ت نم ةدايز ()

 . هوحنب دواد ىبأ نع« دوسألا نب روصنم قيرط نم ٠( . /77) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (YY/) ىربطلا ريسفت (6)

 « رامع نب دادش نع هدانسإب دمحأ مامإلا یورو 2: ت یف )١(

 . (رمع » : أ یف )٩( . « مهللا : لاقو » : ف « ت ىف (۸) . ؛ امهيلع » : ت ىف (۷)

 . (1/۲۲) ىربطلا ريسفتو )٠١1/5( دنسملا ( ١



 ۴٤( 2 ۳۲) :تايألا :بارخآلا ةروس ب نشذاسلا ءزحلا ك < آت ل يل ياپ

 ىلع ءاج ذإ ةي هللا لوسر دنع ىنإ« هومتش ىذلا نع كربخأ ىتح سلجا: لاق اوماق املف«هومتشف

 ا ا ل و د ا ا و م ل

 اهنإ هللاوف: لاق . « تنأو » : لاق ؟ انأو« هللا لوسر اي : تلق . « ًاريهطت مهرهطو سجرلا مهنع
 . () ىدنع ىلمع قث

 نع« ناميلس ىبأ نب كلملا دبع انثدح« ريمن نب هللا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق: 0

 ىضر« ةمطاف هتتأف« اهتيب ىف ناك وو ىبنلا نأ ركذت ةملس مأ عمس نم ینثدح« حابر ىبأ نب ءاطع

 ىلع ءاجف : تلاق . « كينباو كجوز ىعدا »: اهل لاقف هيلع اهب تلخدف« ةريزخ اهيف ةمربب ءاهنع هّللا

 هتحت ©) ناكد ىلع هل ةمانم ىلع وهو« ةريزخلا كلت نم نولكأي اوسلجف« هيلع اولخدف نيسحو نسحو

 بهذيل هللا ديري امَّنِإ »: ةيآلا هذه« لجو زع« هللا لزنأف« ىلصأ ةرجحلا ىف انأو : تلاق «ىربيخ ءاسك

 ىولأف هدي جرخأ مث« هب مهاطغف ءاسكلا لضف ذحاف :تلاق . 4 اريهطت مكر هطيو تلا لهأ سجرلا مكنع
 «« اريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأف « ىتصاخو ىتيب لهأ ءالؤه مهللا »:لاق مث« ءامسلا ىلإ اهب

 ىلإ كنإ« ريخ ىلإ كنإ » : لاقف؟ هللا لوسر اي مكعم انأو: تلقف « تيبلا ىسأر تلخدأف : تلاق
 . © ( ريخ

 . تاقث هلاجر ةيقبو« ءاطع خيش وهو« (4) مسي مل نم هدانسإ ىف

 نع« (°) لدعملا ىبأ نع« فوع انثدح« رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق : ىرخأ قيرط

 لاق ذإ اموي ىتيب ىف لب هللا لوسر امنيب: ٩7 تلاق هتثدح ةملس مأ نأ ؛هيبأ نع« ىواَقّطلا ةيطع

 تمقف : تلاق .« ىتيب لهأ (0نع ىح ىموق :٠ یل لاقف: تلاق ةدسلاب ايلعو ةمطاف نإ: مداخلا

 ذخأف « ناريغص نايبص امهو. نيسحلاو نسحلا امهعمو« تالا ىلع لو ايو ايبا ان تيتا

 ةمطاف لّبقو« ىرخألا ديلاب ةمطافو هيدي ىدحإب ايلع ىق ياو ج یف امهعضوت نينصلا

 . ©« ىتيب لهأو انأ رانلا ىلإ ال كيلإ« مهللا :١ لاقو ءادوس ةصيمخ مهيلع قدغأو« ايلع لّبقو

 . © « تنأو :١ لاق. كيلع هللا ىلص ؟ هّللا لوسر اي انأو : تلقف: تلاق

 نب ليضف 29 [ انثدح « ةيطع نب سلا ]اند رک وا د ورخ نبا لاق © رشا قيرط

 هللا ديري امّنِإ 9 : اهتيب ىف تلزن ةيآلا هذه نأ؛ةملس مأ نع« ديعس ىبأ نع ةيطع نع« قوزرم

 لوسر اي: تلقف تيبلا باب ىلع ةسلاج انأو: تلاق 4 اريهْطَت مكرهطيو تيِبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل

 هب ميعن وبأ « نيكد نب لضفلا نع زيزعلا دبع نب ىلع قيرط نم (10 /۲۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷ /۲۲) ىربطلا ريسفت )١(

 . « ناكو » : ف ىف (۲)

 ىبأ نب رمع نع « حابر ىبأ نب ءاطع نع لاقف )١١/۹( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا ةياور ىف ءاطع خيش ىمس دقو (۲۹۲ /7) دنسملا (*)

 . هوحنب ةملس

 )٤( لدعلا » : أ ىف (0) . « عمسي » : أ ىف « .

 . ©« تلاق ةملس مأ نأ هدنسب دمحأ مامإلا ىورو » : ت ىف (7)

 . ٩ نع یل ىحنتف » : أ یف (۷)

 . (595/5) دنسملا (8)

 . © ىريطلا هو « ف « ت : نم ةدايز (9)



 م ت ۴١-۲۴ قايآلا :تاوحألا ةروس + نسواثسلا ءولا

 تيبلا ىفو : تلاق ؛ ب ىبنلا جاوزأ نم تنأ« ريخ ىلإ كنإ » : لاقف ؟ تيبلا لهأ نم تسلأ هللا
 +107 موتك هللا a  نييشاو» نسحلاو « ةمطافو« ىلعو وَ هللا لوسر

 نع« مآرهب نب ديمحلا دبع نع« عيكو نع« CET نبا هاور : ىرخأ قيرط

 a بريول

 ىنتربخأ : a e ل لا

 « هبوث تحت مهلخدأ مث« نيسحلاو نسحلاو ةمطاف عمج ةي هللا لوسر نأ« اهنع هللا ىضر« ةملس مأ

 لوسر اي: تلقف : ةملس مأ تلاق . « یتیب لهأ ءالؤه رد لاق مث« لجوزع هللا ىلإ رأج مث

 1 009 « ىلهأ نم تنأ 2: لاقف . مهعم ىنلخدأ هللا

 نب نمحرلا دبع نع. ىسوطلا دمحم نب دمحأ نعءاضيأ ريرج نبا هاور : ىرخأ قيرط

 ىبأ نب رمع نع« ءاطع نع« ىكملا ديبع نب ىيحي نع« ىناهبصألا ناميلس نب دمحم نع« حلاص

 ا ل ا

 ل لل لوسر ىلإ ةمطاف Cs ا جلس مآ لع# ةريره ا نع« و اا

 «؟ كانباو كمع نبا نيأ»: لاقف هيدي نيب اهتعضوف « قبط ىلع اهلمحت ةديصع اهيف تعنص دق اهل ةمربب

 تلاق . كانباو تنأ هللا لوسر بجأ : تلاقف ىلع ىلإ تءاجف . ) مهيعدا ) : لاقف. تيبلا ىف: تلاقف

 دل مترا يدمر امر هيت بالا ىلع اال هدي دم نيلبقم مهآر املف : ةملس مأ

 : لاقف «لجوزع « هبر ىلإ ىنميلا هديب أموأو« مهسوؤر قوف همضف« هلامشب ةعبرألا ءاسكلا فارطأب

 , 00 « ًاريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأف« ىتيب لهأ ءالؤه« مهللا»

 نع« e هللا دبع انثدح « ا انثدح : ريرج نبا لاق : يدخل قير

 ا ءاج : 0 تلاق . 2»2ظغه 16 تلزن

 ءاج مث. اهيبأ نع اهبجحأ نأ عطتسأ ملف ةمطاف تءاجف . « دحأل ىنذأتال » : لاقف ىتيب ىلإ ةا هللا

 ملف ىلع ءاج مث « هبجحأ نأ عطتسأ ملف نيسحلا ءاج مث« هدجو همأ نع هبجحأ نأ عطتسأ ملف نسحلا

 لهأ ءالؤه »: لاق مث« هيلع ناك ءاسكب ةئ هللا لوسر مهلّلجَف اوعمتجاف« هبجحأ نأ عطتسأ
 : تلاق . طاسبلا ىلع اوعمتجا نيح ةيآلا هذه تلزنف . « ًاريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأف « ىتيب

 . 9 «ريخ ىلإ كنإ» : لاقو« معنأ ام هّللاوف : : تلاق ؟ انأو« هللا لوسر اي : تلقف

 بعصم نع(« ايركز نع« ۸ ١ رشب نب دمحم انثدح« عيكو نبا انثدح : ريرج نبا لاق: رخآ ثيدح

 تاذ يک “هللا لوسر جرح : : اهنع هللا ىضر« ةشئاع تلاق : تلاق ةبيش تنب ةيفص نع« ةبيش نبا

 . ًرصتخم هب قوزرم نب ليضف قيرط نم (؟ 54 /۲۳) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷ /۲۲) ىربطلا ريسفت (۱)

 مجحعملا ىف ىناربطلا هاورو . هب «مارهب نب ديمحلا دبع قيرط نم (ا/ا/٠) مقرب راثآلا لكشم ىف ىواحطلا هاورو (1/77) ىربطلا ريسفت (۲)

 ةملس مأ نع « بشوح نب رهش نع « ديبز قيرط نم (۳۳۳ /۲۳) ريبكلا
 . هب ىناوطقلا دلخم نب دلاخ قيرط نم (!77) مقرب راثآلا لكشم ىف ىواحطلا هاورو (۷/۲۲) ىربطلا ريسفت (؟)
 ةملس مأ نع « ءاطع نع« كيرش قيرط نم (7877/77) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷ /۲۲) ىربطلا ريسفت (5)
 . (۷/۲۲) ىربطلا ريسفت (0)

 . © كلملا دبع » : أ ىف )١(
 وحنب شمعألا نع « ديمحلا دبع نب ريرج قيرط نم (,/77) مقرب راثآلا لكشم ىف ىواحطلا هاورو (۷ /۲۲) ىربطلا ريسفت (۷)

 . « ىبنلا » : ف ىف (9) . 6 ريشب » : أ ىف (۸)



 (8 4.1709 تايآلا تازلا ةرؤس د نفاس ف وول س < س ا

 و

 م ا نيسحلا ءاج مل« هعم هلخدأف نسحلا ءاجف« دوسأ رعش نم لحرم طرم هيلعو «ةادغ

 لهأ ( سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري اَمَّنِإ ): لاق مث« هعم هلخدأف ىلع ءاج مث« هعم اهلخدأف ةمطاف تءاج

 .« اريهطت مكرهطيو تيبلا

 . ( هب « ٩ رشب نب دمحم نع ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع ملسم هاورو
 دمحم انثدح« ثراحلا وبأ سنوي نب جيرس انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : ىرخأ قيرط

 نع اهتلأسف « ةشئاع ىلع ىبأ عم تلخد : لاق هل مع نع - بشوح نبا : ىنعي - ماوعلا نع« ديزي نبا
 لوسر ىلإ سانلا بحأ نم ناك لجر نع ىنلأست : اهنع هللا ىضر« تلاقف« هنع هللا ىضر« ىلع

 انسحو ةمطافو ايلع اعد هيي هللا لوسر تيأر دقل ؟ هيلإ سانلا بحأو هتنبا هتحت تناكو « هيب هللا

 مهرهطو سجرلا مهنع بهذأف « ىتيب لهأ ءالؤه« مهللا » : لاقف آبوث مهيلع ىقلأف ءانيسحو

 ىلع كنإف« ىحتت :١ لاقف؟ كتيب لهأ نم انأو« هللا لوسر اي: تلقف هنم توندف : تلاق . «ًاريهطت

 . 6« ريخ

 انثدح« ىزتعلا نابز نب ىيحي نب 20 ركب انثدح« ىنثملا انثدح ريرج نبا لاق: رخآ ثيدح

 ىف ةيآلا هذه تلزن » : ي هللا لوسر لاق: لاق ديعس ىبأ نع« ةيطع نع« شمعألا نع« لدنم

 تيبلا لهأ ( سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري اَمَنِإ 9 : ةمطافو « نيسحو « نسحو « ىلع ىفو« ىف : ةت

 . 9 4 اريهطَت مکر هطيو

 . مدقت امك« ةملس مأ نع« ديعس ىبأ نع« ةيطع نع هاور قوزرم نب ليضف نأ مدقت دق

 هللاف « افوقوم ديعس ىبأ نع« ةيطع نع« ىلجعلا دعس نب نوراه ثيدح نم متاح ىبأ نبا ىورو ش

 . ملعأ

 رام نی: ريكي انتدحخا» قلما رکی یا اقدح فلا نان اقدح +: يركع نبا لاق: رخآ تيد
 ًايلع ذخأف« ىحولا هيلع لزن نيح هايم هللا لوسر لاق : دعس لاق : لاق دعس نب رماع تعمس : لاق

 . 20 « ىتيب لهأو ىلهأ ءالؤه« بر :٠ لاق مث« هبوث تحت مهلخدأف ةمطافو هينباو

 نع « اعيمج دّلخَم نب عاجشو « برح نب ریز ىنثدح : هحيحص ىف ملسم لاقو : رخآ ثيدح

 :لاق نايح نب .ديري  نتدح# ناجح وبا ىنثدح« ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح: ريهز لاق - يلع نبا

 دقل :نيصح هل لاق هيلإ انسلج املف« مقرأ نب ديز ىلإ 270 ملسم نب رمعو ةربس نب نيصحو انأ تقلطنا

 دقل« هفلخ تيلصو« هعم توزغو« هثيدح تعمسو ةي هللا لوسر تيأر ] ًاريثك ًاريخ ديز اي تيقل

 دقل هّللاو « ىخأ نب اي: لاق . ههم هللا لوسر نم تعمس ام ديز اي انثدح؛ (۷) [ ًاريثك ًاريخ ديز اي تيقل

 )١( ريشب ۵ : أ یف 6 .

 . (۲۰۸۱) مقرب ملسم حيحصو (0 /۲۲) ىربطلا ريسفت (۲)

 . ٩ ريكب » : ف ىف (۳)

 . )٥/۲۲( ىربطلا ريسفت (5)

 . هب« رامسم نب ريكب نع« ىفنحلا ركب ىبأ قيرط نم )۸٤۳۹( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۷ /۲۲) هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 . ملسمو ءاف 2 ت نم ةدايز (۷) . (ةملس » :أءاف « ت ىف (1)



 م. 085 _ 37) تايآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 مکتثدح امف« ةي هللا لرز مآ تک یا ی فاو ىدهع a 0( ترک

 ةكم نيب  امخ ىعدي ءامب ًابيطخ اموي لكي هللا لوسر انيف ماق : لاق مث. رفات ذاق ال موكا فا

 رشب انأ امنإف سانلا اهيأ الأ. دعب امأ » : لاق مث ركذو ظعوو« هيلع ىنثأو هّللا دمحف - ةنيدملاو

 « رونلاو ىدهلا هيف هللا باتك امهلوأو؛ نيلقث مكيف كرات انو« بيجأف ىبر لوسر ىتأي نأ () كشوي
 مكركذأ « ىتيب لهأو»: لاق مث« هيف بغرو هللا باتك ىلع ثحف . « هب اوكسمتساو هللا باتكب اوذخف

 سيلا ؟ ديز اي هتيب لهأ نمو: نيصح هل لاقف . ثالث « ىتيب لهأ ىف هللا مكركذأ ٠ ىتيب لهأ ىف هللا
 نمو: لاق . هدعب ةقدصلا مرح نم هتيب لهآ نكلو « هتيب لهأ نم هؤاسن: لاق ؟هتيب لهأ نم هؤاسن

 : لاق ؟ ةقدصلا مرح ءالؤه لك : لاق . سابع لآو« رفعج لآو« ليقع لآو« ىلع لآ مه لاق ؟مه
 . 00 معن

 ديزي نع« قورسم نب ديعس نع« ميهاربإ نب ناسح نع« ناّيرلا نب راکب نب دمحم نع هاور مث
 ؟ هتيب لهأ نم: هل انلقف : هيفو« E مقرأ نب ديز نع« ٩ نايح نبا

 اهيبأ ىلإ عجرتف اهقلطي مث رهدلا نم رصعلا لجرلا عم نوكت ةأرملا نإ. هللا مياو ال : لاق ؟هؤاسن

 li mn اهموقو

 دارأ هنأ لمتحت ةيناثلا هذهو . ىرحأ اهب ذخألاو« ىلوأ ىلوألاو« ةياورلا هذه ىف عقو اذكه

 سيل هنأ وأ« ةقدصلا اومرح نيذلا هلآ مهب دارملا اإ« هاور ىذلا ثيدحلا ىف نيروكذلا لهألا ريسفت
 ىتلا ةياورلا نيبو اهنيب اعمج؛ حجرأ لامتحالا اذهو« هلآ عم مه لب. طقف ةف جاوزألا لهألاب دارملا

 هّللاو « ًارظن اهديناسأ ضعب ىف نإف« تحص نإ ةمدقتملا ثيداحألاو نآرقلا نيب ًاضيأ اعمجو ءاهلبق

 هللا ديري اَمَنِإ ): هلوق ىف تالخاد هب ىبنلا ءاسن نأ نآرقلا ربدت نم هيف كشي ال ىذلا مث. ملعأ

 اذه دعب ىلاعت لاق اذهلو؟ نهعم مالكلا قايس نإف .4 اريهطَت ْمُكَرهَطيو تيبْلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل

 ىف هلوسر ىلع هللا لزني اب نلمعا: ىأ 4 ةمْكحْلاَو هللا تايآ نم نكتويب يف ىلتي ام نركذاو ): هلك

 نيب نم اهب 7 نتصصخ ىتلا ةمعنلا هذه نركذاو .دحاو ريغو ةداتق هلاق . ةنسلاو باتكلا نم نكتويب

 نهالوأ قيدصلا تنب © [ ةقيدصلا ] ةشئاعو« سانلا رئاس نود نكتويب ىف لزني ىحولا نأ. سانلا

 لوسر ىلع لزني مل هنإف« ةميمعلا ةمحرلا هذه نم نهصخأو «ةمينغلا هذهب نهاظحأو« ةمعنلا هذهب

 لاق . 28 هيلع همالسو هللا تاولص كلذ ىلع صن امك« اهاوس ةأرما شارف ىف ىحرلا ب هللا

 « هاوس اهشارف ىف لجر اهعم مني ملوءاهاوس ًاركب جوزتي مل هنأل : هّللا همحر« ءاملعلا ضعب

 لهأ نم هجاوزأ ناك اذإ نكلو .ةيلعلا ةبترلا هذهب درفت نأو« ةيزملا هذهب صصخت نأ بسانف

 )١( ربک » یف ٤ . ) )0كشويف » : ف ىف ٩ .

 )۳( مقرب ملسم حيحص )۲٤۰۸( .

 ) )5ناسح » :أىف ٩ .

 . )۲٤۰۸( مقرب ملسم حيحص (4)

 . < وك هللا لوسر » : ت ىف (۸) . 1 نم ةدايز (۷) . ٩ نهتصصخ » : | ىف (5)



E oN wm glad هولا تت n ا 

 تبث ام هبشي اذهو . « قحأ ىتيب لهأو » : ثيدحلا ىف مدقت امك« ةيمستلا هذهب قحأ هتبارقف « هتيب

 لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ ىذلا دجسملا نع لئس امل ةي هللا لوسر نأ: ملسم حيحص ىف

 امك« ءابق دجسم ىف تلزن امنإ ةيآلا نإف؛ ليبقلا اذه نم اذهف. () « اذه ىدجسم وه »:لاقف«موي
 هللا لوسر دجسمف« موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سّسأ كاذ ناك اذإ نكلو . رخألا ثيداحألا ىف درو

 . ملعأ هللاو. كلذب هتيمستب ىلوأ ةا

 نب نيصح نع« ةناوع وبأ انثدح« ديلولا وبأ انثدح« ىبأ انثدح: متاح ىبأ نبا لاق دقو

 هللا ىضرع ىلع لتق نيح فلختسا ىلع نب نسحلا نإ: لاق © ةليمج ىبأ نع« نمحرلا دبع
 هنعط ىذلا نأ هغلب هنأ نيصح معزو رجنخب هنعطف لجر هيلع بثو ذإ ىلصي وه امنيبف: لاق «امهنع
 مث« ًارهشأ اهنم ضرمف « هكرو ىف تعقو ةنعطلا نأ نومعزيف :لاق دجاس نسحو« دسأ ىنب نم لجر

 لهأ نحنو« مكنافيضو مكؤارمأ انإف « انيف هّللا اوقتا« قارعلا لهأ اي : لاقف« ربنملا ىلع دعقف ۴

 لاز امف : لاق « اريهطت مكرهطيو تّيبْلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري اَمّنِإ : هللا لاق ىذلا تيبلا

 راك ندي وهو الإ لجبل لما ی امراض اولرع

 ىف تأرق امأ : ماشلا لهأ نم لجرل نيسحلا نب ىلع لاق : ,لاق مليدلا ىبأ نع « ىّدسلا لاقو
 متنالو« معن : لاق ؟ « ًاريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري اَمَنِإ ) : بازحألا

 . معن : لاق ؟مه

 نكنأو نكب «4©) هتربخبو « ةلزنملا هذه نتغلب نكب هفطلب : ىأ (اريبخ افيطل ناك هللا نإ : هلوقو
 . كلذب نكصخو كلذ نكاطعأ« كلذل لهأ

 هللا تايآ اهيف ىلتت تويب ىف نكلعج نأب نكيلع هللا ةمعن نركذاو : هللا همحر « ريرج نبا لاق

 . هندمحاو كلذ ىلع هللا نركشاف « ةمكحلاو

 هتايآ اهيف ىلتت ىتلا تويبلا ىف نكلعج ذإع نكب فطل اذ : ىأ (اريبخ افيطَل ناك هللا نإ »
 . ًاجاوزأ هلوسرل نكراتخا ذإ نكب ًاريبخ . ةنسلا ىهو . ةمكحلاو

 هاور . كلذب نهيلع نتي : لاق (ةمّكحلاو هللا تاّيآ نم نكتويب يف ىي ام نركذاو ظ : ةداتق لاقو

 . ريرج نبا

 ريبخ « اهجارختساب فيطل: ىنعي 4 اريبخ افيطل ناك هللا نإ : هلوق ىف ىفْوَعلا ةيطع لاقو
 . (°) ةداتق نع« سنأ نب عيبرلا نع ىور اذكو: لاق مث« متاح ىبأ نبا هاور .اهعضومب

 نيقداصلاو تاتناقلاو نيتناقلاو تانمؤملاو نيدمؤملاو تاملسملاو نيملسملا نإ

 تاقدصتملاو نقدصتملاو تاعشاخلاو نيعشاخلاو تارباّصلاو نيرباصلاو تاقداصلاو

 . هنع هللا یضر « ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (۱۳۹۸) مقرب ملسم حيحص )١(

 . ٩ هتربخمب ١ : ت یف )٤( . ( هنع ال : أ ءاف « ت ىف (۳) . « هدنسب متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف (0)

 6 ةداتقو 7 : ت ىف (0)



 چ ا د يللا نا الا هروب داملا لا

 تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلاو تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاو تامئاّصلاو نيمئاّصلاو
00 

 .4 62 اميظع ارجو ةرفغم مهل هللا دع

 )١( انثدح« ميكح نب نامثع انثدح« دايز نب دحاولا دبع انثدح« نافع انثدح: دمحأ مامإلا لاق
 وي ع

 ىف ركذن ال انل ام: ةي ىبنلل تلق: لوقت ةا ىبنلا جوز ةملس مأ تعمس« ةبيش نب نمحرلا دبع

 حرسأ انأو : تلاق« ربنملا ىلع هؤادنو الإ موي تاذ هنم ىنعري ملف: ١( تلاق ؟ لاجرلا ركذي امك نآرقلا

 وه اذإف «ديرجلا دنع ىعمس تلعجف « ىتيب رجح نم ةرجح ىلإ تجرخ مث« ىرعش تففلف« ىرعش
 رخآ ىلإ « تانمؤملاو نينمؤملاو تاملسملاو نيملسملا نإ :لوقي هّللا نإ« سانلا اهيأاي :٠ ربنملا دنع لوقي

 ت

 . ةيالا

 (۳) هلثم هب« دايز نب دحاولا دبع ثيدح نم« ريرج نباو ىئاسنلا هاور اذكهو

 نب هللا دنع احا ديوس الح متاح نب دمحم انثدح : ًاضيأ ىئاسنلا لاق : اهنع ىرخأ قيرط

 ىل ام« هللا ىبن اي: و ىبنلل تلاق اهنأ ةملس مأ نع« ةملس ىبأ نع« ورمع نب دمحم نع« كيرش

 نيدمؤملاو تاملسملاو نيملسملا نإ : هّللا لزنأف ؟ نركذي ال ءاسنلاو« نآرقلا ىف نوركذي لاجرلا عمسأ

 . (94 تانمؤملاو

 : ةملس ىبأ نع« ورمع نب دمحم نع« ةيواعم ىبأ نع« ييرك نبأ نع « ريرج نبا هاور دقو

 لوسر اي : تلق: تلاق ٠ اهنع هللا يضر« ةملس مآ نع هثدح« بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي نأ

 , () ةيآلا « تاملسملاو نيملسملا نإ : :هّللا لزنأف؟ ركذن الو ءىش لك ىف لاجرلا ركذيأ « هللا

 : : ةملس مأ تلاق: لاق دهاجم نع« حيجن ىبأ نبا نع« ىروثلا نايفس لاق: ىرخأ قيرط

Eرح ركب هللا  Eا هللا لك  /! 

TT CTىبنلل ءاسنلا لاق : لاق سابع نبا نع هيبأ نع«  

 . ©0 ةيآلا 4 تاملسمْلاو نيملسملا نإ : هللا لزنأف ؟ تانمؤملا ركذي الو نينمؤملا ركذي هل ام: ةي

 ىبنلا ءاسن ىلع ءاسن لحد: لاق ةداتق نع ديعس انثدح « ديزي انثدح « (A) رشب انثدحو

 دلل لزفاف © كدي اه اف اها موفي وكلت لو نآرقلا ىف هللا نكرَكَذ دق : نلقف للك
 0 :لةيآلا « تاّملسمْلاَو نيملسملا نإ : لجو زع

 )١( لاق » : ف ىف (۲) . « نع هدانسإب دمحأ مامإلا یورو »: ت یف « .

 )9( دنسملا )7/ ١ ١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )١5٠5( ىربطلا ريسفتو )۹/۲۲( .

 )5( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا )5 ١50( .

 )٥( ىربطلا ريسفت )۸/۲۲( .

 )١( ىرمعلا رهاظم نب نانس » : أ ء ف ىف «© .

 . (۸/۲۲) ىربطلا ريسفت (۷)

 . 2« ريشب ١ : أ ء ف ىف (۸)

 . ادعس » : أ « ف ىف(9)

 . (۸/۲۲) ىربطلا ريسفت (۱۰)



 زل E a ا س اكو

 قو ا ريغ ناميإلا نأ مولع ليلد  تانمؤمْلاو نينمؤملاو تاَملسملاو نيملسملا نإ{: هلوقف

 يف نالا خدي ملو املس اوُلوُق نكلو اونمؤت مل لف اًتمآ بارعألا تلا #9: ىلاعت (١)هلوقل« هنم صخأ

 ۳١ هبلسيف .« نمؤم وهو ىنزي نيح ىنازلا ىنزي ال » : نيحيحصلا ىفو. [ 4: تارجحلا ] 4 مکبولف
 حرش لوأ ىف هانررق امك هنم صخأ هنأ ىلع لدفع نيملسملا عامجإب هرفك كلذ نم مزلي الو« ناميإلا

 . ىراخبلا

 ليل ءاَنآ تاق وه نم ١) «نوكس ىف ةعاطلا وه : تونقلا : « تاتناقلاو نيتناقلاو ) : 9 [ هلوقو ]

 ضرألاو تاومّسلا يف نم هلو » : ىلاعت لاق[: رمزلا ] 4 هر ةمحو وجريو ةرخآلا رذحي امئاقو ادجام

 :Er نارمع لآ] 4 نيعكارلا عم يعكراو يدجساو كّبرل يتنفا ميرم اي ظء[ :۲٠ مورلا 14 نوتنا هل لک
 . امهنع ئشان تونقلا مث« اهيلإ ىقتري ( ةبترم هدعب مالسإلاف [ ۸ : ةرقبلا ]4نيتناَق هلل اوموُقو ١)

 ضعب ناك اذهلو؛ ةدومحم ةلصخ قدصلا نإف« لاوقألا ىف اذه : « تاقداصلاو نيقداصلاو ل

 نأ امك« ناميإلا ىلع ةمالع وهو« ° مالسإلا ىف الو ةيلهاجلا ىف ال ةبذك هيلع برَجُت مل ةباحصلا
 ربلا نإو« ربلا ىلإ ىدهي قدصلا نإف؛ قدصلاب مكيلع ٠١ اجن قدص نمو« قافنلا ىلع ةرامأ بذكلا
 الو. رانلا ىلإ ىدهي روجفلا نإو« روجفلا ىلإ ىدهي بذكلا نإف؛ بذكلاو مكايإو . ةنجلا ىلإ ىدهي

 ىج بذكي لجرلا لازي الو« ًاقيدص هَّللا دنع بتكي ىتح قدصلا ىرحتيو قدصي لجرلا لازي

 . ًادج ةريثك هيف ثيداحألاو 25 « اباذك هللا دنع بتكي ىتح بذكلا

 رودقملا نأب ملعلاو« بئاصملا ىلع ربصلا ىهو« تابثألا ةّيجس هذه : « تارباصلاو نيرباصلاو »

 لوأ ىف هبعصأ : ىأ« ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإو. تابثلاو ربصلاب كلذ ىَقَلَتو . ةلاحم ال نئاك

 . اهتابثو ةيجسلا قدص وهو« هنم لهسأ هدعب ام مث« ةلهو

 لماحلاو . عضاوتلاو راقولاو ةدؤتلاو « ةنينأمطلاو نوكسلا : E | :4 تاعشاخلاو نيعشاخلاو ل

 هنإف هارت نكت مل نإف ا ا حبل او واوا ا
 . « كاري

 ال نيذلا. ءافعضلا جيواحملا سانلا ىلإ ناسحإلا ىه : | : (تاقدصتملاو نيقدصتملاو )
 ىف تبث دقو« هقلخ ىلإ اناسحإو« هّلل ةعاط ١ لاومألا ES بسا الو مھل بسك

 ةقدصب قدصت لجرو » : مهنم ركذف « هلظ الإ لظ ال موي هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس »: نيحيحصلا

 )١( هلوقك » : أ یف ٩ . ) )۲ت نم ةدايز (۳) . 4 هبلسف » :أ « ف « ت یف ٠١ أ .

 ) )4ت ىف : ١ مالسإ الو ةيلهاج » : ف « ت ىف (5) . « ةبرق «
 ) )5أ ءاف « ت یف : ١ ف « ت یف (۷) .« هردص رخأو ثيدحلا زجعب ىتأ «!: ۵ی٤ .

 . « لامعألا » : أ ىف (9) .أ ٠ ف « ت نم ةدايز (۸)



 ل. 08 6) ةيآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 «ةئيطخلا ئفطت ةقدصلاو » : رخآلا ثيدحلا ىفو . ٠) هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح « اهافخأف
 . (©9 « رانلا ءاملا ئفطي امك

 ئفطت ةقدصلا نإ :١ لاق. لل ىبنلا نع« هنع هللا ىضرع« كلام نب سنأ نع ىذمرتلا ىفو ]

 , ( ءوسلا ةتيم عفدتو برلا بضغ

 هملكيس الإ دحأ نم مكنم ام » : م هللا لوسر لاق: لاق متاح نب ىدع نع نيحيحصلا ىفو

 الإ یری الف« هنم مأشأ رظنيو« مدق ام الإ یری الف« هنم نميأ رظنيف ٠ نامجرت هنيبو هنيب سيل« هبر

 « ةرمت قشب ولو رانلا اوقتاف. ههجو ءاقلت رانلا الإ ىري الف هيدي نيب رظنيو « مدق ام

 ناميإلا :١ لاق؟ رانلا نم دبعلا ىجني اذام هَ هللا لوسر تلأس : لاق هنأ رذ ىبأ ثيدح ىفو

 كقزر امم خضرت >: وأ« « هللا كلوخ امم خضرت : لاق ؟ لمع ناميإلا عم« هللا ىبن اي: تلق . «هللاب

 نم ولو نقدصت ءاسنلا رشعم اي :١ هتبطخ ىف لاق ديعلا موي ةي ىبنلا بطخ امل اذهلو؛ « هللا

 اقر زاثلا نم هشتاد اه لع ورو يدع هناكو: اا لها رکا نكتار یا نکل
 . مكلضفأ انأ: ةقدصلا لوقتف« ىهابتت لامعألا نأ ىل ركذ : هنع هللا ىضر٠« باطخلا نب رمع

 نيلجر لثمك « قدصتملاو ليخبلا لثم « هي هللا لوسر برض : لاق ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىفو
 لعجف« امهيقارتو امهيد ىلإ امهيديأ ترطضا دق. ديدح نم ناتنج وأ« ديدح نم ناتبج امهيلع

 مه املك ليخبلا لعجو« هرثأ وفعتو « هلمانأ ىشغت ىتح« هنع تطسبنا ةقدصب قدصت املك« قدصتملا

 هعبصإب لوقي هَ هللا لوسر تيأر انأف: ةريره وبأ لاق . اهناكم ةقلح لك تذخأو« تصلق ةقدصب

 مه كيلوأَف هسفن حش قوي نمو) : ىلاعت لاق دقو. عستي الو اهعسوي هتيأر ولف. هبيج ىف اذكه
 :ليق امك . هدالوأ ىلإ هضغبي هلخبو « هدادضأ ىلإ هببحي لجرلا دوجف . ١] : نباغتلا ] ¢ نوحلقملا

 هؤاخس اعيمج مهنع هرتستو هلخب سانلا ىف ءرملا بيع رهظيو

 9 [هؤاطغ ءاخسلاو بيع لك ىرأ ىننإف ءاخسلا باوثأب طعت

 . هتاذب عضوم هل « ًادج ةريثك اهيلع ثحلا ىف ثيداحألاو

 : ىأ « ندبلا ةاكز موصلاو » : هجام نبا هاور ىذلا ثيدحلا ىف : « تامئاصلاو نيمئاصلاو ط

 . اعرشو اعبط ةئيدرلا طالخألا نم هيقنتو هرهطتو هيكزت

 نيمئاصلاو :  هلوق ىف لخد « رهش لك نم مايأ ةثالثو ناضمر ماص نم: ريبج نب ديعس ۳ لاق
 . 4 تامئاصلاو

 . (۱۰۳۱) مقرب ملسم حيحصو (147) مقرب ىراخبلا حيحص ()

 اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه 2: لاقو « هنع هّللا ىضر« ةرجع نب بعك ثيدح نم )5١5( مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هاور (۲)

 نباو ١ مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هاورو ‹ هنع هللا یضر« هللا دبع نب رباج ثيدح نم ۳ دئسملا ىف دمحأ هاورو .«هجولا

 . هنع هللا ىضر« ذاعم ثيدح نم (۳۹۷۳) مقرب نتسلا ىف ةجام

 . ٩ لاق امك » : أ ىف )٤( . ت نم ةدايز ()



 )ل تا ا ةو ب نجا ا ولا سج ج 2 يسع د

 «بابشلا رشعم اي » : زا هللا لوسر لاق امك - ةوهشلا رسك ىلع نوعلا ربكأ نم موصلا ناك املو

 موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو« جرفلل ,نصحأو« رصبلل ضا هنإف «٠ جوزتيلف ءابلا مكنم عاطتسا نم

 مثآملاو مراحملا نع: ىأ4 تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاَو ) : هدعب ركذي نأ بسان - )١( « ءاجو هل هنإف

 مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ . َنوظفاح مهجورفل مه نيذّلاو ل : ىلاعت لاق امك« حابملا نع الإ

 .[ال-ه : نونمؤملا 14 نوُذاعلا مه كيآوأف كلذ ءارو ئقتبا مف . نيمولم ريغ مهنإف

 : متاح ىبأ نبا لاق : 4 تاركاذلاو اريثك هللا نيركاذلاو ط : هلوقو

 ٌرْغألا نع« رمقألا نب ىلع نع« رباج نب دمحم انثدح « هللا ديبع نب ماشه انثدح « ىبأ انثدح
 لجرلا ظقيأ اذإ :٠ لاق ةَ هللا لوسر نأ« هنع هللا ىضر« ىردخلا ديعس ىبأ نع. 2) ملسم ىبأ

 . 2« تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلا نم ةليللا كلت ") ابتك « نيتعكر ايلصف « ليللا نم هتأرما

 ‹ ( [ رمقألا نب ىلع نع ] «ءشمعألا ثيدح نم« هجام نباو« ىئاسنلاو « دواد وبأ هاور دقو

 . ٩ هلثمب« لَو ىبنلا نع« ةريره ىبأو ديعس ىبأ نع« ملسم ىبأ رغألا نع
 ىبأ نع« مثيهلا ىبأ نع« جارد انثدح « ةعيهّل نبا انثدح. نسح انثدح : دمحأ مامإلا او

 موي هللا دنع ةجرد لضفأ دابعلا ىأ« هّللا لوفر اي: تلق: لاق هنأ« هنع هللا ىضر« ىردخلا ديعس

 . « تاركاذلاو اريثك هللا نوركاذلا :١ لاق ؟ ةمايقلا

 رافكلا ىف هفيسب برض ول »: لاق ؟ هللا ليبس ىف ىزاغلا نمو« هللا لوسر اي : تلق : لاق

 . © « هنم لضفأ هللا نوركاذلا ناكل امد بضتخيو رسكني ىتح نيكرشملاو

 نع« هيبأ نع« ءالعلا نع« ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح« نافع انثدح: دمحأ مامإلا (لاقو

 اذه » : لاقف نادمج ىلع ىتأف« ةكم قيرط ىف ريسي و ىبنلا ناك: لاق« هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ

 . )٠١(« ؟ريثك هّللا نوركاذلا » : لاق ؟ «*) َنودّرَمْلا امو: اولاق. « قود رثملا يس دقق اوما نادمج

 . < نيقلحملل رفغا ‹ مهللا » : لاق ؟ نيرصقملاو : اولاق . « نيقلحملل رفغا مهللا » : لاق مث

 . « نيرصقملاو ١ : لاق ؟ نيرصقملاو :اولاق

 40 هرخآ نود ملسم هاورو« هجولا اذه نم هب درفت

 )١( مقرب ملسم حيحصو (50577) مقرب ىراخبلا حيحص )۰ ۱٤١

 . « انك » : | ات یف (۳) .« هدانسإب متاح ىبأ نبا ىور :  ت ىف (؟)

 )٤( هجام نباو دواد ىبأ ننسو ء ف « ت نم ةدايز 2

 . )۱۳۳١( مقرب هجام نبا ناسو )٩ ۱۱٤۰( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۱۳۰۹) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 . ٩ یورو ١ : ت یف (5)
 . فيعض مثيهلا ىبأ نع جاردو ۷١( /۳) دنسملا (0)

 . ©« ؟ هللا لوسر اي نودرفملا امو » : أ « ف ىف (9) . ٩ یورو ١ : ت یف (۸)

 . « تاركاذلاو اريثك هللا نوركاذلا » : أ ء ف ىف (۰)

 )1١١( دنسملا )1/41١( مقرب ملسم حيحصو )١١۲( ملعأ هللاو« هلوأ نود ملسم هاور امنإو .



 لل. )۳١( ةيآلا:بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 هنأ «هنع هللا ىضر« لبج نب ذاعم نع هغلب هنأ  ةعيبر ىبأ نب ٠ شايع نبا هللا دبع ىلوم دايز

 لاقو . ؛هّللا ركذ نم هللا باذع نم هل ىجنأ طق المع ىمدآ لمع ام » : لَ هّللا لوسر لاق :لاق

 ىف اهعفرأو« مككيلم دنع اهاكزأو. مكلامعأ ريخب مكربخأ الأ » : ةي هللا لوسر لاق :ذاعم

 اوبرضيو مهقانعأ اوبرضتف ًادغ مكودع اوقلت نأ نمو« ةضفلاو بهذلا ىطاعت نم مكل ريخو «مكتاجرد

 . ٠ « لجو زع « هللا ركذ » : لاق . هللا لوسر اي ىلب : اولاق ؟ « مكقانعأ

 نب ذاعم نب لهس نع. دئاف نب ناب انثدح « ةعيهّل نبا انثدح. نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 ًارجأ مظعأ نيدهاجملا ىأ : لاقف هلأس الجر نأ : ال هللا لوسر نع« هيبأ نع « ىنهجلا سنأ

SEهلل مهرثكأ » : لاق ؟ ًارجأ رثكأ نيمئاصلا ىأف : لاق .« ًاركذ هّلل ٠ مهرثكأ » :  

 هلل مهرثكأ » : ةي هللا لوسر لوقي كلذ لك « ةقدصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ركذ مث .«اركذ

 : هلك هللا لوسر لاقف. ريخ لكب نوركاذلا بهذ: امهنع هللا ىضر« رمعل ركب وبأ 07

 . 20 «لجأ»

 نيذّلا اهيأ اي ظ : ةروسلا هذه ىف ىلاعت هلوق دنع ركذلا ةرثك ىف ةدراولا ثيداحألا ةيقب ركذنسو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ« [ 57 4١ : بازحألا ] ةيآلا «اليصأو ةرُكب هوحّبسو . اريثك اركذ هللا اوركذا اونمآ

 ًاميظع ارجأو ةرفغم مهبونذل هنم 7 مهل أيه : ىأ (اًميظع ارجو ةرفغم مهل هللا َدَعَأل : هلوقو
 . ةنحلا وهو

 نم ةريخْلا مهَل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو إل

 .( 69 انيبم الالّض لص دقق هلوسرو هللا صعي نمو
 ايك هللا لوسر نأ كلذو« ةيآلا 4 ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو : هلوق : سابع نبا نع« ىفوعلا لاق

 : تلاقف« اهبطخف ةيدسألا شحج تنب بنيز ىلع لخدف« ةثراح نب ديز هاتف ىلع بطخيل قلطنا

 . ىسفن ىف رماؤأ« هللا لوسر اي: تلاق . « هيحكناف لب » : هيك هللا لوسر لاقف« هتحكانب تسل

 هللا ىضَق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو : لكك هلوسر ىلع ةيآلا هذه هللا لزنأ ناثداحتي امه امنيبف

 ىصعأ ال ًاذإ: تلاق .«معن» : لاق ؟ هللا لوسر اي احكنم ىل هتيضر دق: تلاق« ةيآلا (ارمأ هلوسرو :

 . © ىسفن هتحكنأ دق« ی هللا لوسر

 )١( یورو ۵ : ت یف ٩ . ) )۲سابع » :أ ءاف یف ©.
 )۳( دنسملا )٥/ ۳۹( .

 . « مكرثكأ » : | یف (4)

 هلاجر ةيقبو 2 ةعيهل نبا كلذكو« قثو دقو« فيعض وهو دئاف نب نابز هيفو 2 )074/٠١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو 2( دنسملا (6)

 . 4 تاقث

 . «مهل دعأ ١ : ف ءات ىف (5)

 . (۹/۲۲) ىربطلا ريسفت (۷)



 )۳١( ةيآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا ۲

 لَك هللا لوسر بطخ: لاق سابع نبا نع« ةمركع نع« ةرمع ىبأ نبا نع« ةعيهَل نبا لاقو
 ا تار تايه هم ےک ا تار هلم ف راع ني هيكل سمع كن هش
 اهلك ةيآلا (ةئمؤم الو نمؤمل ناك امو ::  لجو زعع هّللا لزنأف  ةدح

 )١( [ ةيدسألا ] شحج تنب بنيز ىف تلزن اهنأ: نايح نب لتاقمو« ةداتقو « دهاجم لاق اذكهو

E E N a E 

 لوا تاکو ا: طعم ىبأ نب ةبقع تنب ( موثلك مأ ىف تلزن« ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . تلبق دق: لاقف ٠ ةي ىبنلل اهسفن تبهوف - ةيبيدحلا حلص دعب : ىنعي  ءاسنلا نم رجاه نم

 اندرأ امنإ: الاقو اهوخأو ىه تطخسف بنيز هقارف دعب ملعأ هّللاو ىنعي - ةثراح نب ديز اهجوزف

 هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو : نآرقلا لزتف : لاق. هدبع انجّوزف ةا هللا لوسر
 كاذف : لاق « مهسُفنَأ نم نينمؤملاب ئلوأ يبتلا ) : اذه نم عمجأ رمأ ءاجو: لاق . ةيآلا رخآ ىلإ 4 ارمأ

 . عامج اذهو صاخ

 : لاق سنأ نع« ىناتبلا تباث نع« رّمعَم انربخأ« قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا ( لاقو
 ىبنلا لاقف . اهمأ رماتسأ ىتح: لاقف« اهيبأ ىلإ راصنألا نم ةأرما بيبيلج ىلع ليي ىبنلا بطخ
 ام«(اذ هّللا اهال: تلاقف« 2 [ اهل كلذ ركذف ] « هتأرما ىلإ لجرلا قلطناف : لاق . اذإ ١ معنف : ةي
 )۷( اهر ىف ةيراجلاو: لاق ؟ نالفو نالف نم اهانعنم دقو ابيبيلج الإ للك هللا لوسر دجو
 نلعب نذرت نأ نودا ةيراجلا تلاقف . كلذب لَ ىبنلا ربخي نأ ديري لجرلا قلطناف : لاق . عمست

 : الاقو« اهيوبأ نع ثلج 'اهناكف#: لاق :ةوككلاف مكل هيضر دق ناك نإ؟ هرمأ الك هللا لوسر

 دق ىنإف 7: لاق. هانيضر دقف هتيضر تنك نإ : لاقف لي هللا لوسر ىلإ اهوبأ بهذف . تقدص

 نم سان هلوحو« لتق دق هودجوف بيبيلج بكرف« ةنيدملا لهأ عزف مث (8) اهجوزف : لاق . «هتيضر
 . )١( ةنيدملاب تيب قفنأ نمل (*) [ اهنإو ] اهتيأر دقلف : سنأ لاق« مهلتق دق نيكرشملا

 نب ةنانك نع« تباث نع  ةملس نبا: ىنعي  دامح انثدح« نافع انثدح : دمحأ مامإلا ١ لاقو
 تلقف ,نهبعاليو نهب ّرَمَي ءاسنلا ىلع لخدي أرما ناك ابيبيلج نأ ىملسألا ةزرب ىبأ نع« ىودعلا ميعن
 . نلعفألو نلعفأل 250 مكيلع لخد نإ هنإف٬ بيبيلج 2١ مكيلع مويلا نلخدي ال :ىتارمال
 ال مأ ةجاح اهيف ك هللا ىبنل له : ملعي ىتح اهجوزي مل ميأ مهدحأل ناك اذإ راصنألا تناكو : لاق

 لوسر اي ةماركو« معن: لاق. « كتنبا ىنجوز :١ راصنألا نم لجرل كك هللا لوسر لاقف
 .بيييلخل : لاق ؟ هللا لوسراي نملف: لاق . ىسفنل اهديرأ تسل ىنإ: لاقف. نيع ةمعنو ء هللا

 )١( یورو ۵ : ت یف (۳) . « موتکم مآ » : | یف (0) . أ نم ةدايز ٩ .

 )٤( معنل »: ف ىف ٩ . ) )5دنسملاو ءاف « ت نم ةدايز .

 . ريثألا نبال ةياهنلاو ف « ت نم تبثملاو « اذإ ١ : أ ء ه ىف ()

 . دنسملاو ٠ ف « ت نم ةدايز (0 . (اهجوزتف » : أ ىف (۸) . ؛« اهردخ » : ت یف (0

 . )۱۳١/۳( دنسملا )١(

 )۱١( یورو » : ت یف ٩ . ) )۱۳ ۰ ۱۳نكيلع » : أ ىف « .

 . « هللا لوسرب ١ : | ىف ()



 ل. )۳١( ةيآلا: بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ةمعنو معن: تلاقف ؟ كتنبا بطخي ةَ هللا لوسر : لاقف اهمأ ىتأف . اهمأ رواشأ « هللا لوسر اي: لاقف

 ؟(هينإ بيبيلجأ ؟ 2١ هينإ بيبيَلجأ : تلاقف . بيبيلجل اهبطخي امنإ .هسفنل اهبطخي سيل هنإ:لاقف .نيع
 تلاق ءاهمأ تلاق ا هريخيف يي هللا لوسر ىتأيل موقي نأ دارأ املف. هجوزت ال هللا رمعلءال
 ىنوعفدا !؟ هرمأ يَ هللا لوسر ىلع نودرتأ: تلاق. اهمأ اهتربخأف ؟ مكيلإ ىنبطخ نم : ةيراجلا

 جرخف : لاق .ابيبيلج اهجورف . اهب كّتأش : لاقف ةي هللا لوسر ىلإ اهوبأ قلطناف . ىنعيضي نل هنإف « هيلإ
 : اولاق ؟ « دحأ نم نودقفت له » : هباحصأل لاق هيلع هللا ءافأ املف« هل ةازغ ىف ي هللا لوسر

 دقفأ ىنكل :٠ لاق. ال : راق حا رع ودم رم وا ل انالف دقفنو انالف دقفن

 : اولاقف 1. هولتق مث مهلتق دق ةعبس بنج ىلإ هودجوف هوبلطف .« ىلتقلا ىف هوبلطاف :٠ لاق . ابيبيلج
 « هيلع ماقف لَك هللا لوسر هاتأف . 29 [ هولتق مث مهلتق دق ةعبس بنج ىلإ اذ وه اه« هللا لوسر اي

 ىلع ةي هللا لوسر هعضو مث« اثالث وأ نيت نيترم . هنم انأو ىنم اذه« (۶) [ هولتقو ] ةعبس لتق :لاقف

 هنأ ركذي ملو ءهربق ىف هعضو مث . «0 [ لَ ىبنلا دعاس الإ ريرس هل ام « هل رفحو ] هيدعاس

 نب هّللا دبع نب قاحسإ ثدحو . اهنم قفنأ ميأ راصنألا ىف ناك امف: تباث لاق . هنع هللا ىضر «هلسغ

 (5) [ ريخلا ] اهيلع بص« مهللا » : لاقف ؟ َةْيِلَي هللا لوسر اهل اعد ام ملعت له : اتباث ةحلط ىبأ
 . اهنم قفنأ ميأ راصنألا ىف ناك امف« لاق اذك ' ادك اهشيع لعجت الو ءابص

 . «80هلتق ةصق لئاضفلا ىف ىئاسنلاو ملسم هنم جرخأو« © هلوطب دمحأ مامإلا هدروأ اذكه

 ىلع نودرتأ : ,اهردخ ىف تلاق امل ةيراجلا نأ « باعيتسالا » ىف ربلا دبع نب رمع وبأ ظفاحلا ركذو

 نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو $ : ةيآلا هذه ١( تلت ؟ هرمأ اَ هللا لوسر

 ا 24 مهرْمَأ نم ةريخْلا مه

 دعب نيتعكر نع سابع نبا لأس هنإ: لاق سواط نع« بعصم نب رماع ىنربخأ ] جيرج نبا لاقو

 هلوسرو هللا ىضق اذإ ة ةنمۇم الو نمؤمل ناك امو 8: 20١ هنع هللا ىضر « سابع نبا أرقو  هاهنف « رصعلا
 . ٠١ [ (مهرمأ نم ةريخلا مهل 0 نوکي نأ ارمأ

 هتفلاخم دحأل سيلف« ءىشب هلوسرو هللا مكح اذإ هنأ كلذو« رومألا عيمج ىف ةماع ةيآلا هذهف

 اًميف كومكحي تح نونمؤي ال كرو الف : ىلاعت لاق امك« لوق الو ىأر الو« انهاه دحأل رايتخا الو

 : ثيدحلا ىفو« [ ۵ : ءاسنلا ] 4 اميل اوُمَلَسيو تي امم اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهتيب رجش
 فالخ ىف ددش اذهلو . « هب تئج امل ًاعبت هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال« هديب ىسفن ىذلاو »

 نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف :  ىلاعت هلوقك < «انيبم ًالالض ّلّض دقف هلوسرو هللا صعي نمو ) : لاقف « كلذ
 سواه شع

 ماا رونلا ] 4 ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرم

 . دلسملاو ء« ف « ت نم ةدايز ( ٠ ١ 65. 5 .« ۳) . دنسملا نم بيوصتلاو ٩ هنبا » : | ٠ ف« ت « ھه ىف (؟ 32

 . ( 455/5) دنسملا (۷)

 . (8555) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (5487) مقرب ملسم حيحص (۸)

 5 « تلزن » : أ ىف (4)

 )۱۰( باعیتسالا )١/504( .

 . | ‹ ف « ت نم ةدايز (۱۳) . ٩ نوکت » : ت یف (۱۲) . ٤ امهنع » : | یف (۱۱)



 810 يللا :هتازخالا ووه ضفاشلا لا ا وو

 ىف يفختو هللا تاو كجوز كيلع كسمأ هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ يذل لوقت ذإو

 ع ع

 اهكاتجوز ارطو اهتم ديز ئضق امف هاشخت نأ قحا هّللاو ساّنلا ىشختو هيدبم هللا ام كسفن

 هللا رمأ ناكو ارطو نهنم اوضق اذإ مهئايعدأ جاوز يف جرح َنيدمؤملا ىلع نوكي ال يكل

 .4 69 ًالوعفم
 ىذلا وهو ةثراح نب , ديز هالومل لاق هنأ« هيلع همالسو هّللا تاولص« هيبن نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 : : ىأ 4 هيلع تمعنأو » : مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع« لوسرلا ةعباتمو مالسإلاب: ىأ« هيلع هللا معنأ

 لاقيو« بحلا:هل لاقي« هي ىبنلا ىلإ ًابيبح. ردقلا ليلج نأشلا ريبك اديس ناكو« قرلا نم قتعلاب

 الإ ةيرس ىف كي هللا لوسر هثعب ام: اهنع هللا ىضر« ةشئاع تلاق . بحلا نبا ّبحلا:ةماسأ هنبال
 نع« ديبع نب دمحمو قارولا دمحم نب ديعس نع دمحأ هاور . هفلختسال هدعب شاع ولو مهيلع هرمأ

 . () اهنع ىهبلا هّللا دبع نع« دواد نب لئاو

 انثدح« رَّمعَم نب دمحم انثدحو« ( ح ) ةنآوع وبأ انثدح« فسوي نب دلاخ انثدح: رازبلا )لاقو
 ديز نب ةماسأ ىنثدح : هيبأ نع«( ةملس ىبأ نب نارمع ىنربخأ٠ ةناوع وبأ انثدح« دواد وبأ

 نذأتسا« ةماسأ اي: الاقف« امهنع هللا ىضر« بلاط ىبأ نب ىلعو سابعلا ىناتأف « دجسملا ىف تنك : لاق

 ؛ لاقف؟ نانذأتسي سابعلاو ىلع: تلقف« هتربخأف هللا لوسر تيتأف: لاق. لي هللا لوسر ىلع الل
 . امهل نذأف: لاق« « ىردأ ىنكل :٠ لاقف. هللا لوسر اي ال: تلقف «؟ امهتجاح ام ىردتأ»

 كني ةمظاف ىلإ لها بخأ :٠ لاف ؟كلإ يحل كلها ىأ١ اتر كات » هللا :لوشو اب: الف
 هللا معنأ ىذلا« ةثراح نب د ليز نب ةماسأف » :لاق . ةمطاف نع كلأسن ام« هللا لوسراي: الاق « «دمحم

 140 ع او ل

 دبع تنب ° ةميمأ اهمأو - ةيدسألا شحج تنب بنيز هتمع ةنباب هجوز دق ةي هللا لوسر ناكو

 نم ادم نيسمخو « ار ةفحلمو «٠ ارامخو « آمهرد نيتسو« ريناند ةرشع اهقدصأو  بلطملا

 عقو مث« اهقوف وأ ةنس نم ًابيرق هدنع ف نايح نب لتاقم هلاق. رمت نم دادمأ ةرشعو « ماعط

 كيلع كسمأ :٠ هل لوقي يع هللا لوسر لعجف « هك لا لوسر ىلإ اهوكشي ديز ءاجف ءامهنيب

 نأ قحا هّللاو ساتلا ىشختو هيدبم هللا ام كسفن ىف ىفختو 9 : ىلاعت هللا لاق. « هللا قتاو.كجوز

 .4 هاشخت

 برضن نأ انيبحأ « مهنع هللا ىضر. فلسلا ضعب نع ًاراثآ انهاه متاح ىبأ نباو« ريرج نبا ركذ

 . )۲۲۷/١( دنسملا (1)

 . ٩ یورو :١ ت یف (0)

 . هانتبثأ ام باوصلاو « 4 ةملس ىبأ نب رمع » : ه ءأ « ف « ت یف (۳)

 . © حيحص نسح ثيدح :٠ ىذمرتلا لاقو « هوحنب ةناوع ىبأ قيرط نم )۳۸٠۹( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (5)

 . ٩ ةيمأ » : ت ىف (0)



 (ا"ا/) ةيآلا:بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا 26

 . اهدرون الف اهتحص مدعل احفص اهنع

 ةبارغ هيف سنأ نع« تباث نع« ديز نب دامح ةياور نم« ًائيدح ًاضيأ انهاه دمحأ مامإلا ىور دقو

 . () [ضيأ هقايس انكرت

 نب () ىَلَعم انثدح« ميحرلا دبع نب دمحم انثدح: لاقف ًارصتخم هضعب ًاضيأ ىراخبلا ىور دقو

 كسفن ىف ىفختو ) : ةيآلا هذه نإ: لاق كلام نب سنأ نع« تباث انثدح« ديز نب دامح نع« ٍروصنم

 . © امهنع هّللا ىضر «ةثراح نب ديزو « شحج تنب بنيز نأش ىف تلزن 4 هيدبم هللا ام

 ىلع نع« ةنييع نبا انثدح« قوزرم نب مشاه نب ىلع انثدح« ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا (5) لاقو

 هللا ام كسقن ىف يفختو ) : هلوق ىف نسحلا لوقي ام نيسحلا نب ىلع ىنلأس : لاق :ناعدجت نب ديو نبأ

 اهنأ هيبن ملعأ هللا نكلو ءال :لاقف هل تركذف ؟ « 200[ هاشخت نأ َقَحَأ هّللاو سائلا یشختو ] هيدبم

 كيلع كسمأو«ء هللا قتا: لاق هيلإ اهوكشيل ديز هاتأ املف« اهجوزتي نأ لبق هجاوزأ نم نوكتس

 : هيدبم هللا امن كقت نفك ىفكتو ايكو ىلا ك ا دف 2 اقف خوو

 فل وسن لاا لا نق ضرر قو

 نع« رماع نع دواد نع« دلاخ ىئثدح« نيهاش نب قاحسإ ىنثدح: ريرج نبا 7 لاقو

 : متكل ءهّللا باتك نم هيلإ ىحوأ امم ائيش ةا دمحم متك ول: تلاق اهنأء اهنع هللا ىضر «ةشئاع

 . 90 ( هاَشخَت نأ قحأ هللاو سالا یشختو هيدبم هللا ام كسفن ىف يفختو )

 ْحَرَف امل: ىآ« برألاو ةجاحلا وه: رطولا :4 اهكاتجوز ارَطَو اهتم ديز ئضق اًمَلف) : هلوقو

 نأ هيلإ ىحوأ هنأ: ىنعمب « لجو زع«هّللا وه هنم اهجيوزت ىلو ىذلا ناكو« اهكانجوز « اهقرافو ءاهنم
 E ل

 نع «ةريغملا نب ناميلس انثدح  رضنلا وبأ مساقلا نبا: ىنعي مشاه انثدح : دمحأ مامإلا 0 لاق

 ةثراح نب ديزل ةي هللا لوسر لاق بنيز ةدع تضقنا :U لاق« هنع هللا ىضر« سنأ نع« تباث

 - ىردص ىف تمظع اهتيأر املف: لاق« اهنيجع رمخت ىهو اهاتأ ىتح قلطناف . «ىلع اهركذاف بهذا»
 ىلع 237 تصكنو ىرهظ اهتيلوف« اهركذ هيي هللا لوسر نأ - اهيلإ رظنأ نأ عيطتسأ ام ىتح

 ىتح ًائيش ةعناصب انآ ام: تلاق . كركذي ههم هللا لوسر ىنلسرأ« ىرشبأ« بنيز اي: تلقو «ىبقع

 . ظفحلا ئيس

 . ٩ ىلعي » : أ یف (۲)

 . (VAY) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . ٩ یورو » : ت یف (1) . ف نم ةدايز (0) . ٩ یورو » : ت یف (6)

 . ©« ثالثب كثدح نم »: ظفلب حيحصلا ىف هلصأو )١١/57( ىربطلا ريسفت (۷)

 . 4 تضكرو : أ « ف ىف (9) . ٩ یورو » : ت یف (۸)



 N تاركا ةو ندا ا ب يي ب

 ريغب اهيلع لخدف ليَ هللا لوسر ءاجو « نآرقلا لزنو« اهدجسم ىلإ تماقف. لجو زع«ىبر رماؤأ

 ىقبو سانلا جرخف« محللاو زبخلا اهيلع انمعطأ ةي هللا لوسر ىلع تلحد نن ايار دقلو فذ

 هئاسن رجح عبتتي لعجف ) [ هتعبتاو ] ةي هللا لوسر جرخف « ماعطلا دعب تيبلا ىف نوثدحتي لاجر

 اوجرخ دق موقلا نأ هتربخأ انأ ىردأ امف ؟ كلهأ تدجو فيك« هللا لوسر اي: نلقيو« نهيلع ملسي

 «باجحلا لزنو «هنيبو ىنيب رتسلا ىقلأف هعم لخدأ تبعذف تلا لخد ىتح قلطناف : لاق . ربخأ وأ

 . ةيآلا 4 مُكَل ندي نأ الإ يبتلا تويب اولخدت ال : هب اوظعو امب موقلا ظعوو

 . ©9 هب« ةريغملا نب ب ٩۳ ناميلس نع. قرط نم ىئاسنلاو ملسم هاورو

 شحج .تنب بئيز نأ؛ هنع هللا ىضرع« كلام نب سنأ نع« هللا همحر « ىراخبلا ىور دقو

 . (© تاومس عبس قوف نم هللا ىنجوزو نكيلاهأ نكجوز : لوقتف هيَ ىبنلا جاوزأ ىلع رخفت تناك

 بنيز ترخافت: لاق شحج نب هللا دبع نب دمحم نع « رونلا ةروس »ىف انمدق دقو

 ىتلا انأ: ةشئاع تلاقو« ءامسلا نم ىجيوزت لزن ىتلا انأ : © اهنع هللا ىضر« بنيز تلاقف «ةشئاعو

 . © اهنع هّللا ىضر« بنيز اهل تفرتعاف« ءامسلا نم ىرذع لزن

 بنيز تناك: لاق ىبعشلا نع« ةريغملا نع« ريرج انثدح« ديمح نبا انثدح : ريرج نبا 29 لاقو

 ىنإو « دحاو كدجو ىدج نإ: نهب لدت ةأرما كئاسن نم ام« ثالثب كيلع لدأل ىنإ: ليم ىبنلل لوقت

 . © مالسلا هيلع ليربج ريفسلا نإو« ءامسلا نم هّللا كينحكنأ

 كل انحبأ امنإ: ىآ 4 ارطَو نهنم اوضق اذإ مهئايعدأ جاوز يف جرح نيدمْؤمْلا ىلع نوكي اليكل : هلوقو
 هللا لوسر نأ كلذو« ءايعدألا تاقلطم جيوزت ىف نينمؤملا ىلع جرح ىقبي الئل؛ كلذ انلعفو اهجيوزت

 هذه هللا عطق املف « « دمحم نب ديز :٠ هل لاقي ناكف ١ ةثراح نب ديز ىنبت دق ةوبنلا لبق ناك هع

 يدي وهو قحلا لوقي هّللاو مكهارفأب مكلوق مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو)» : ىلاعت هلوقب ةبسنلا

 زا هللا لوسر _جيوزت عوقوب ًاديكأتو ًانايب كلذ داز مث <« , هللا دنع طس وه مهئابآل مهوعدا . ليبسلا

 نم نيذا مکئاتبآ لئالحو ا : ميرحتلا ةيآ ىف لاق اذهلو؛ ةثراح نب ديز اهقلط ال شحج تنب بنيزب
 مهيف اريثك ناك كلذ نإف؛ ىعدلا نبالا نم زرتحيل [ 77 : ءاسنلا ] (مكبالصأ

 وهو« همّتحو ىلاعت هللا هردق دق عقو ىذلا رمألا اذه ناكو : ىأ 4 الوعفم هللا رمأ ناو ا: هلوقو
 . لَك ىبنلا جاوزأ نم ريصتس هللا ملع ىف بنيز تناك « ةلاحم ال نئاك

 )١( ميلس » : | ىف (0) . دنسملاو «أ ءاف « ت نم ةدايز ٩ .

 )5( مقرب ملسم حيحصو (146 /۳) دنسملا )١474( ىئاسنلا نتسو )0/9/5 .

 )5( مقرب ىراخبلا حيحص )۷٤۲۰( 5

 . 4 امهنع ١ : ت یف (05)

 )١( ةيآلا دنع : ١

 . « یورو ١ : ت ىف (0

 . (۱۱/۲۲) ىربطلا ريسفت (۸)



 س ا تا ا ةزوس د داملا زا

 ناكو لبق نم اوَلَخ نيا ىف هللا هنس هل هللا ضر اميف جرح نم يلا ىلع ناک ام ]

 .4 6 ارودَقُم اردق هللا رم

 جيوزت نم هب هرمأو هل لحأ اميف : ىأ هللا ضَرف اًميف جرح نم يلا ىلع ناک ام: ىلاعت لوقي
 را نب دبر هيد القط يلا بيير

 مهرمأيل نكي مل« هلبق ءايبنألا ىف هللا مكح اذه : ىآ لبق نم أول نيذلا يف هللا نس : هلوقو

 هالوم ديز ةأرما هجيوزت ىف ًاصقن نيقفانملا نم مّهَوَت نم ىلع در اذهو <« «جرح كلذ ىف مهيلعو ءىشب

 .هائبت دق ناك ىذلا« هيعدو

 الو هنع ديحم ال ًاعقاوو« ةلاحم ال انئاك هردقي ىذلا هرمأ ناكو: ىأ 4 اًرودَقُم اردق هللا رمأ تاكو )
 : نكي مل ایل ایر ع ناك( [ هللا ]داش اما لدعم

 9 ابيسح هّللاب ئَقكَو هللا لإ ادحأ نوشخي الو هتوشخيو هللا تالاسر نوغَبي نيذّلا ط

 ويش لكب هللا ناكو نييبنلا متاخو هللا ل نكلو مكلاجر نم دحأ انآ دمحم ناک ام

 .4 (62اميلع
 ( هنوشخيو ٠) اهتنامأب اهنودؤيو هقلخ ىلإ: ىأ 4 هللا تالاسر َنوُهَل نيا ظ : ٩7 ىلاعت حدم

 هّللاب ٰیفکو هللا تالاسر غالبإ نع دحأ ةوطس مهعنمت الف هاوس ًادحأ نوفاخيالو هنوفاخي: ىأ

 ا ماقملا اذه ىف سانلا ديسو . ًانيعمو ًارصان هّللاب ىفكو: ىأ (ابیسح

 رهظأو «مدآ ىنب عاونأ مج ىلإ« براغملاو قراشملا لهأ ىلإ اهغالبإو ةلاسرلا ءادأب ماق هنإف؛ ةا هللا

 ٤ ةصاخ هموق ىلإ (0 ثعبي ىبنلا ناك دق هنإف« عئارشلاو نايدآلا عيمج ىلع هعرشو هنيدو هتملك هللا

 َلوُسَر ين اا اهي اي لف ل مهمجعو مهبرع قلخلا عيمج ىلإ ثعب هنإف« هيلع هللا تاولص ءوه اا

 اهب ماق نم ىلعأ ناكف «هدعب نم هتم هنع غالبلا ماقم ثرو مث « [ ۸ : فارعألا ] ( اعيمج مكيلإ هللا
 هليل یف« هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ عيمج ىف هب مهرمأ امك هنع اوغلب« مهنع هللا ىضر «هباحصأ هدعب

 مهفلس نع فلخ لک هثرو مث. مهاضرأو مهنع هللا ىضرف «هتينالعو هرسو« هرفسو ه هرضحو «هراهنو
 نأ نانملا ميركلا هللا لأسنف . نوقفوملا كلسي مهجهنم ىلعو« نودتهملا ىدتقي مهرونبف « اذه اننامز ىلإ

 . مهفلخ نم انلعجي
 ىبأ نع« ةرم نب ورمع نع« شمعألا انربخأ « ا نبا انثدح : دمحأ مامإلا (4) لاق

 مكدحأ نرقحي ال :٠ الع هللا لوسر لاق: لاق« هنع هّللا ىضرع ئردخلا :ديعس بأ نع :ئرتخبلا

 : لوقيف؟ هيف لوقت نأ كعنمي ام: هللا لوقيف هلوقي 200 ال مث لاقم هيف هللا رمأ یری نأ هسفن

 . ° ىشخي نأ قحأ انأف : لوقيف . سانلا تيشخ «بر

 . « لجو زع هللا حدمي » :أ ىفو« « ىلاعت هللا حدمب »: ف. ت یف (۲) . ت نم ةدايز )١(

 . 5 یور»: ت یف )٤( . © ثعبي امنإ هلبق ىبنلا ناكو » : | ۰ ف « ت یف (۳)

 )٥( ال نأ » : ت یف . )١( هاشخی » : أ ىف « .



 e ا" هل) :ناتيآلا اا هروح دالا كولا" ج سحب

 0 ةرم نب ورمع نع« ديبز نع« ىروثلا نع« قازرلا دبع نع ًاضيأ هاورو

 ¢ شمعألا نع امهالك« ةيواعم ىبأو ريغ نب هللا دبع نع« رك ىبأ نع« هجام نبا هاورو

 . هب

 نب ديز ١:اذه دعب لاقي نأ () [ ىلاعت ] 9 ىهن« « مُكلاَجَر نم دحأ ابا دمحم ناک امل هلوقو

 ركذ دلو هل شعي مل« همالسو هيلع هللا تاولص « هنإف « هانبت دق ناك نإو هابأ نكي مل: ىأ (« دمحم

 ميهاربإ هل دلوو« اراغص اوتامف ةجيدخ نم « رهاطلاو « بيطلاو « مساقلا هل دلو هنإف ؛ ملحلا غلب ىتح

 مأو« ةيقرو« بنيز: تانب عبرأ ةجيدخ نم هل ناكو. (*) اعيضر اضيأ تامف« ةيطبقلا ةيرام نم
 تبيصأ ىتح ةمطاف ترخأتو ثالث هتايح ىف تامف « نيعمجأ ىلا مهنع هللا ىضر« ةمطافو « موثلك

 . رهشأ ةتسل هدعب تتام مث «هيلع همالسو هللا تاولص « هب

 لتي ت عا اوو لوقا اع ےک نكي اللا اکر لآ اخو هلا لرم نکو وا
 لوسر الف هدعب ىبن ال ناك اذإو « هدعب ىبن ال هنأ ( ىف صن ةيآلا هذهف [ ١15 : ماعنألا ] «هتلاسر

 لوسر لك نإف« ةوبنلا ماقم نم صخأ ةلاسرلا ماقم نأيل ؛ ىرحألاو ىلوألا قيرطب (A) ] هدعب ]

 نم ةعامج ثيدح نم ا هللا لوسر نع ةرتاوتملا ثيداحألا تدرو كلذبو . سكعني الو « ىبن

 . ةباحصلا

 نب دمحم نب هللا دبع نع« دمحم قع ربه انثدح « ىدزألا رماع وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 لجر لثمك نييبنلا ىف ىلثم :٠ لاق كي ىبنلا نع « هيبأ نع« (بعك نب ىبأ نب ليفطلا نع« ليقع
 نوبجعيو ناينبلاب نوفوطي سانلا لعجف « اهعضَي مل ةنبل عضوم اهيف كرتو  اهلمكأو اهنسحأف ًاراد ىنب
 : « ةنبللا كلت عضوم نييبنلا ىف انأف ! ةنبللا هذه عضوم مت ول: نولوقيو «هنم

 . حيحص نسح لاقو« )٠١ هب, ىدقعلا رماع ىبأ نع« رادنب نع« ىذمرتلا هاورو

 نب راتخملا انثدح « دايز نب دحاولا دبع انثدح« نافع انثدح : دمحأ مامإلا )2١١ لاق: رخآ ثيدح

 لوسر الف تعطقنا دق ةوبنلاو ةلاسرلا نإ :٠ لب هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ انثدح؛ لملف
 لوسر اي : اولاق . ) تارشبملا نكلو 1 : (1)لاق : لاق سانلا ىلع كلذ قشف : لاق. « ىبن الو ىدعب

 . ةوبنلا ءازجأ نم ءزج یهو« ملسملا لجرلا ايؤر » : لاق ؟ تارشبملا امو« هللا

 حيحص : لاقو . ")هب «ملسم نب نافع نع« ىنارفعزلا دمحم نب نسحلا نع ىذمرتلا ىور اذكهو
 و 7

 . لفلف نب راتخملا ثيدح نم بيرغ

. ) ۷٣ e ۳۰ /۳( دنسملا )( 

 . © حيحص دانسإ اذه ۲٤۲( :٠ /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو ٠۰( ۰۸) مقرب ةجام نبا ننس (1)
 . « اعيضر اريغص اضيأ » : أ ىف (5) . أ نم ةدايز (5) . ٦ ىهني ١ : أ یف (۳)
 . أ نم ةدايز (6) . ٩ ىلع » : أ ىف (۷) . «٩ نهنع » : أ ىف (50)

 . © بعك نب ىبأ نع هدانسإب دمحأ مامإلا یورو » : ت یف (9)

 ١ دنسملا( )١757/6( مقرب ىذمرتلا نئسو )0750177 .

 . ٤ لاقف »:أ ءفعء ت یف (۱۳) . ٩ یورو ١ : تىف(١١)

 . (VY) مقرب ىذمرتلا نتسو ۲١۷( /۳) دنسملا ۲



 788 سس _ ٤٠( ۳۹) ناتيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 الإ اهنسحأو اهلمكأف ًاراد ىنب لجر لثمك ءايبنألا لثمو ىلثم :٠ ليَ هللا لوسر لاق: لاق هللا دبع

 متخ «ةئبللا عضوم انأف ! ةنبللا هذه عضوم الإ اهنسحأ ام:لاق اهيلإ رظنف اهلخد نم ناكف «ةئبل عضوم

 5 ( مالسلا مهيلع« ءايبنألا یب

 لاقو .0) هب« نايح نب كل ميلس نع « قرط نم« ىذمرتلاو « ملسمو« ىراخبلا هاورو

 . هجولا اذه نم بيرغ حيحص : ىذمرتلا

 ىبأ نع« حلاص ىبأ نع« شمعألا انثدح« ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق: رخآ ثيدح

 لثمك "٠ [ ىلبق نم ] نييبنلا لثمو ىلثم : يم هللا لوسر لاق: لاق« هنع هللا ىضر٠« ىردخلا ديعس

 ةياور نم ملسم هجارخإب درفنا. « ةنبللا كلت تممتأف انأ تئجف« ةدحاو ةئبل الإ اهمتأف ًاراد ىنب خر

 . (9 هب ‹شمعألا

 انثدح« ديز نب دامح انثدح« دمحم نب سنوي انثدح : دمحأ (0) [ مامإلا ] لاق : رخآ ثيدح

 الإ ىدعب ةوبن ال :١ لكي هللا لوسر لاق: لاق ليفطلا ابأ تغمس: لاق ىبسارلا ديبع نب نامثع
 ايؤرلا: لاق وأ  ةنسحلا ايؤرلا :٠ لاق ؟ هللا لوسر اي تارشبملا امو :ليق: لاق. «تارشبملا

 . (9 «ةحلاصلا

 ام اذه : لاق هّبنم نب مامه نع« #9 انربخأ « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 اتويب ىنتبا لجر لثمك ىلبق نم ءايبنألا لثمو ىلثم نإ :٠ و هللا لوسر لاق: لاق © ةريره وبأ انثدح

 مهبجعيو نوفوطي سانلا لعجف« اهاياوز نم ةيواز نم ةنبَل عضوم الإ. اهلمجأو اهلمكأو اهنسحاأف
 . « ةنبللا انأ تنكف » : ةي هللا لوسر لاق « !؟ كناينب متيف ةنبل انهاه تعضو الأ: نولوقيو ناينبلا

 . ^ قازرلا دبع ثيدح نم هاجرخأ

 ىلعو ةبيتقو )2١١ بويأ نب ىيحي انثدح :ملسم مامإلا 250 لاق :اضيأ ةريره ىبأ نع :رخآ ثيدح

 « هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ نع« هيبأ نع « ءالعلا نع« رفعج نب ليعامسإ انثدح :اولاق رجح نبا

 تّلحأو «بعرلاب ترصنو « ملكلا عماوج تيطعأ : تسب ءايبنألا ىلع تلضف :٠ لاق اي هللا لوسر نأ

 8 نويبنلا ىب متخو« ةفاك قلخلا ىلإ تلسرأو« ادجسمو اروهط ضرألا ىل تلعجو ¢ مئانغلا ىل

 )١( نامیلس » : ف ىف « .

 . )۲۸٦۲( مقرب ىذمرتلا ناسو (۲۲۸۷) مقرب ملسم حيحصو 05601 5) مقرب ىراخبلا حيحصو (1786) مقرب ىسلايطلا دنسم (1)

 . دئسملاو « أ ءات نم ةدايز ()

 )٤( مقرب ملسم حيحصو (۹/۳) دنسملا )77453( .

 3 أ نم ةدايز )0(

 . ©« تاقث هلاجرو 2: ۱۷١( /7) عمجملا ىف ىمشيهلا لاقو ٤٥٤( /05) دنسملا (5)

 . © هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ نع دمحأ مامإلا یورو :  ت ىف (۷)

 . ملسمل الإ فارشألا ةفحت ىف ىزملا هزعي ملو ىراخبلا ىف هدجأ ملو (771857) مقرب ملسم حيحصو (۳۱۲/۲) دنسملا (8)

 . 6 بوقعي ۵ : أ یف ٩ . )٠١( یورو » : ت یف (9)



 ( 2 ت#و) ناعيآلا : تارخآلا نوسم سفاسلا غّوخلا ا د ي

 (١)حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو« رفعج نب ليعامسإ ثيدح نم « هجام نباو ىذمرتلا هأورو

 ديعس ىبأ نع« حلاص ىبأ نع« شمعألا انثدح« ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق: رخآ ثيدح
 الإ اهمتأف ًاراد ىنب لجر لثمك« ىلبق نم ءايبنألا لثمو ىلثم >: ی هللا لوسر لاق: لاق ىردخلا

 . « ةنبللا كلت تمهتأف انأ تئجف« ةدحاو ةنبل عضوم

 . 299 هب« ةيواعم ىبأ نع امهالك « ترک او ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع ملسم هاورو

 نع حلاص نب ةيواعم انثدح « ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا () لاق: رخآ ثيدح

 ىبنلا لاق: لاق ةيراس نب ضابرعلا نع« ىملسلا لاله نب ىلعألا دبع نع« ىبلكلا ديوس نب ديعس
 . 29 « هتنيط ىف لدجنمل مدآ نإو نييبنلا م داخل هللا دنع ىنإ » : هل

 2 هنع هللا یضر« هيبأ نع« معطم نب ريبج نب دمحم ىنربخأ: ىرهزلا )6( لاق : رخآ ثيدح

 وحمي ىذلا ىحاملا انأو« دمحأ انأو« دمحم انآ: ءامسأ ىل نإ :١ لوقي هي هّللا لوسر تعمس : لاق

 ١( هدعب سيل ىذلا بقاعلا انأو٠ ىمدق ىلع سانلا رشحي ىذلا رشاحلا انأو. رفكلا ىب هللا

 . © نيحيحصلا ىف ف هاجرخأ . (ىبن

 نع« ةريبه نب هللا دبع نع« ةعيهل نبا انثدح« قاحسإ نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا ()لاقو
 .عدوملاك اموي كو هللا لوسر انيلع جرح : لوقي ورمع نب هللا دبع تعمس : لاق ريبج نب نمحرلا دبع
 ‹« همتاوخو هعماوجو ملكلا حتاوف تيتوأ : ىدعب ىبن الو - اثالث - ىمألا ىبنلا دمحم انأ »: لاقف

 اوعيطأو اوعمساف ؛ ىتمأ 0 تفوق تيفو ىب زوجتو« شرعلا ةلمحو رانلا ةنزخ مك تملعو

 مامإلا هب درفت. « همارح اومرحو « هلالح اوّلحأ« هللا باتكب مكيلعف ىب بهذ اذإف مكيف تمدام

 . )٠١( دمحأ

 نب هللا دبع نع« ةعيهل نبا نع« قاحسإ نب ىيحي نع اضيأ دمحأ ( [ مامإلا ] 1١ هاورو
 نب هللا دبع نع - صاعلا نب ورمع ىلوم - سيق ىبأ نع« ىنالوخلا 27 جيرم نب هللا دبع نع ؛ةريبه
 ” () () ءاوس هلثم ركذف ورمع

 همالسو هّللا تاولص« دمحم لاسرإ دابعلاب ىلاعت هللا ةمحر نمف« ةريثك اذه ىف ثيداحألاو

 ىلاعت ربخأ دقو . هل فينحلا نيدلا لامكإو« هب نيلسرملاو ءايبنألا متخ هل هفيرشت نم مث« مهيلإ هيلع

 هذعب ماقملا اذه ىعدا نم لك نأ اوملعيل؛ هذعب یبن ال هنأ: هنع ةرتاوتملا ةنسلا ىف هلوسرو « هباتك ىف

 )١( مقرب ملسم حيحص )٥۲۳( مقرب ىذمرتلا نتسو )*١166( (ةهدال) مقرب ةجام نبأ ناسو .

 ) )۲بيرق نم ثيدحلا مدقت .

 ) )۳.؟ یورو ۵ : ت یف

 دنسملا (؟) )6/ ١١۷( .

 )٥( لاقو : ت یف ٩ . ) )5ىدعب 2 : أ ىف ٩ .

 )۷( مقرب ىراخبلا حيحص )۳٣۳۲( مقرب ملسم حيحصو )۲۳٣٤( .

 ) )۸تفرعو ۵ : ت یف (94) . © یورو : : ت یف 4 .

 )٠( دنسملا )١7/7( فيعض وهو ةعيهل نبا هيفو .

 )١( ینثدحو » : ف ىف ٩ . ) )۱۲حيرس » : | ىف (۳) .1 ‹ ف نم ةدايز ٩ .

 )١5( هاوس » : | ىف «

 )٠١( دنسملا )۲/ ١۷١( فيعض وهو ةعيهل نبا هيفو .



 لل. (54 - )١£ تايآلا :بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 مسالطلاو رحسلا عاونأب ىتأو« ذبعشو )١( قرخت ولو. لضم لاض لاجد« كافأ باذك وهف
 دي ىلع «ىلاعتو هناحبس« هللا ىرجأ امك« بابلألا ىلوأ دنع لالضو لاحم اهلكف« تاج راو
 لک ملع ام« ةدرايلا لاوقألاو ةدسافلا لاوحألا نم« ةماميلاب باذكلا ةمليسمو « نميلاب لا دوسألا

 ىتح ةمايقلا موي ىلإ كلذل عدم لك كلذكو . هللا امهنعل « نالاض نابذاك امهنأ ىجحو مهفو بل ىذ
 دهشي ام رومألا نم هعم هّللا قلخي ©) [ نيباذكلا ءالؤه نم دحاو لكف ]. لاجدلا حيسملاب اومتخي
 عقاولا ةرورضب مهنإف « هقلخب ىلاعت هللا فطل مامت نم اذهو . اهب ءاج () نم بذكب نونمؤملاو ءاملعلا
 ىلإ دصاقملا نم هيف مهل امل وأ« قافتالا ليبس ىلع الإ ركنم نع نوهني الو فورعمب نورمأي ال

 لنت نم ىلع مُكَئبْنَأ له : ىلاعت لاق امك < ملاعفأو مهلاوقأ ىف روجفلاو كفإلا ةباغ ى ةركيو ؛ةريغ

 مهيلع« ءايبنألا فالخب اذهو.[ ۲۲۲ « ۲۲۱ : ءارعشلا ] ةيآلا 4 ميث ثا كاَفَأ لك ىلع لزتت . نيطايشلا
 هنولعفيو هنولوقي اميف ١( [ لدعلاو ] ةماقتسالاو دشرلاو 22 قدصلاو ربلا ةياغ ىف مهنإف «مالسلا
 نيهاربلاو « تاحضاولا ةلدألاو «تاداعلل قراوخلا نم هب نوديؤي ام عم« هنع نوهنيو هب نورمأيو

 :تاوهسلاو. نضرألا تاد ام ارس امئاد مهيلع همالسو هللا تاولصف « تارهابلا
 يذلا وه 9 ًاليصأو َةَرْككب هوُحَبسو 69 اريك اركذ هللا اورکذا اونمآ نیذّلا هيأ اي ل 22م6

 محن 60 اًميحَر نيمْؤُمْلاب اكو روثلا ىلإ تاما نم مكجرخيل هتكئالمو مكيلع يلصي

 .4 60 اًهِرَك رجا مهل دعو مالس هتوقلي موي

 (/) فانصأو معنلا عاونأب مهيلع معنملا ,ىلاعت مهبرل مهركذ ةرثكب نينمؤملا هدابع ارمآ ىلاعت لوقي
 . بآملا ليمجو « باوثلا ليزج نم كلذ ىف مهل امل نثملا

 ىلإ شايع نبا ىلوم ىنثدح « (8) ديعس نب هّللا دبع نع« ديعس نب ىيحي انئّذح : دمحأ مامإلا لاق

 ريخب مكئبنأ الأ » : اك هللا لوسر لاق :لاق« هنع هللا ىضر« ءادردلا ىبأ نع »)1: :) ةيرحب ىبأ نع

 ريخو« قرولاو بهذلا ءاطعإ نم مكل ريخو« مكتاجرد ىف اهعفرأو « مككيلم دنع اهاكزأو مكلامعأ
 : لاق ؟ هّللا لوسر اي وه امو: اولاق٤؟ مكقانعأ اوبرضيو « مهقانعأ اوبرضتف مكودع اوقلت نأ نم مكل
 .« لجوزع« هللا ركذ»

 ىلوم - دايز نع« دنه ىبأ نب ديعس نب هللا دبع ثيدح نم« هجام نباوىذمرتلا هاور اذكهو

 لاق .25) هب« ءادردلا ىبأ نع  ىمغارتلا سيق نب هّللا دبع همساو - رحب نأ ن1 نابع نبا
 : هلسرأف هنع مهضعب هاورو : ىذمرتلا

 . أ نم ةدايز () . « تايجنريتلا » : أ ىف (0) . « قرخمت » : أ ىف (۱)

 . أ نم ةدايز () . © ةقدصلا :١ أ ىف (6) . «ام» : | یف )٤(
 « سابع » : أ ىف (9) . «دعس » : أ ىف (۸) . « فونصو » : أ ىف (۷)
 e e ا



 )5١  ٤٤( تايآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا ع

 دنسم ىف 4 تاركاذلاو اريك هللا نيركاذلاو ظ : ىلاعت هلوق دنع ثيدحلا اذه مدقت دقو: تلق
 نب ذاعم نع هغلب هنأ : شايع نب هللا دبع ىلوم دايز ىبأ نب دايز ثيدح نم « دمحأ )7 [ مامإلا]

 . ملعأ هللاف ١ هوحنب لكك هللا لوسر نع« لبج

 تعمس : لاق ىصمحلا دعس ىبأ نع« ةلاضَف نب جرف انثدح« عيكو انثدح: دمحأ مامإلا ") لاقو
 عبتأو ٠ كركش مظعأ ىنلعجا« مهللا :٠ هعدأ ال هيَ هللا لوسر نم هتعمس ءاعد:لوقي ةريره ابأ

 . ")0 « كتيصو ظفحأو« كركذ رثكأو « كتحيصن

 ديعس ىبأ نع« ةلاضف نب جرفلا ةلاضف ىبأ نع« عيكو نع« ىسوم نب ىيحي نع ىذمرتلا هاورو
 . ( بيرغ: لاقو هلثم ركذف« ةريره ىبأ نع« ىصمحلا

 ىبأ نع« ةلاضف نب جرف نع« مساقلا نب مشاه رضنلا ىبأ نع ًاضيأ دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 . ١ هركذف ةريره ىبأ نع 2*) ىندملا ديعس
 سيق نب ورمع نع« حلاص نب ةيواعم نع« ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا (۷ لاقو

 لون ا اھ لاعقاو هلك هللا لولا ىلإ او اج لوفي رسم. نب هللا دع ي لاك

 عئارش نإ« هللا لوسر اي: رخآلا لاقو. « هلمع نسحو هرمع لاط نم »: لاق ؟ ريخ سانلا ىأءهّللا

 . ©© « هللا ركذب اطر كناسل لازي ال » : لاق. هب ثبشتأ رمأب ىنرمف« «9 انيلع ترثك دق مالسإلا

 ‹ حلاص نب ةيواعم ثيدح نم« ىناثلا لصفلا 20) [ هنم ] هجام نباو ىذمرتلا ىورو

 . بيرغ نسح : ىذمرتلا لاقو . هب

 اجاَرَد نإ : لاق ثراحلا نب ورمع نع« بهو نبا انثدح « 019 جیرس انثدح : دمحأ مامإلا“5١) لاقو

 هللا ركذ اورثكأ : لاق يك هللا لوسر نأ ؛ ىردخلا ديعس ىبأ نع« مثيهلا ىبأ نع« هثدح حمسلا ابأ

 . 29 « نونجم : اولوقي ىتح
 نب ديعس انثدح « ىمملا مركم نب ةبقع انثدح« دمحأ نب هّللا دبع انثدح: ىناربطلا لاقو

 ىبأ نع« ىبسارلا ١ تيبث ىبأ نب ةبقع نع« رفعج ىبأ نب نسحلا انثدح« ىردحجلا (5١)نايفبس

 لوقي ۷ نحل ًاريثك ارکذ هللا اوركذا »: هيك هللا لوسر لاق: لاق سابع نبا نع« ءازوجلا

 )١( یورو » : ت یف (0) . أ نم ةدايز ٩ .

 )*”( دنسملا )٤۷۷/۲( .

 )٤( مقرب ىذمرتلا ننس )٤ ۳١٠١( .

 . « ىنزملا »: أ ىف (0)

 )5( دنسملا )۲/١١( .

 . ٩ ىلع » : ت یف (۸) . ٩ یورو » : ت ىف (۷)
 . (۱۹۰ /5) دنسملا (9)

 .أ .٠ ف نم ةدايز(

 . (۳۷۹۳) مقرب ةجام نبا ننسو (772175) مقرب ىذمرتلا ننس (۱۱)

 « حيرش » : | ىف (19) .4ىورو ۵ : ت یف (۱۲)

 . فيعض مثيهلا ىبأ نع « جارد هيفو (1۸ /۳) دنسملا )١15(

 )١6( رفس » : أ ىف ٦ . )( بيس 7: أ ىف ٤ . ) )۱۷ف « ت نم ةدايز ٠ مجعملاو ءأ .



 )٤١ EY )55 تايآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 . )١( « نوؤارت :نوقفانملا

 تعمس «ىبسارلا ةحلط وبأ دادش انثدح« مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح : دمحأ مامإلا (۲) لاقو
 اوسلج موق نم ام :٠ ةي هللا لوسر لاق: لاق ورمع نب هللا دبع نع ثدحي ورمع نب رباج عزاولا ابأ
 . © « ةمايقلا موي ةرسح هوأر الإ« هيف هللا اوركذي مل اسلجم

 مل هللا نإ :4 اريثك اركذ هللا اوركذا] : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع« ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 ريغ ءرذع لاح ىف اهلهأ رذع () [ مث« امولعم ادح اهل لعج ] الإ ةضيرف ( [ هدابع ىلع ] ضرفي
 : لاقف «هكرت ىلع ابولغم الإ« هكرت ىف ًادحأ رذعي ملو« هيلإ ىهتني ًادح هل لعجي مل هللا نإف« ٍ,ركذلا
 ىفو «([رخبلاو ربلا ىف 31 راهنلاو ليللابء[ ٠ ءاسنلا ] 4 مكبوتج ىلعو ادوعفو امايق هللا اوركذاف ل

 هوحبسو ) : لاقو« لاح لك ىلعو« ةينالعلاو رسلاو« مقسلاو ةحصلاو « رقفلاو ىنغلاو ءرضحلاو رفسلا
 . هتكئالمو وه مكيلع یلص كلذ متلعف اذإف «( اليصأو ةركب

 ىلع ثحلا ةميركلا ةيآلا هذه ىفو « ادج ةريثك هللا ركذ ىلع ثحلا ىف راثآلاو تايآلاو ثيداحألاو
 . كلذ نم «7 راثكإلا

 نمو « ( امهريغو ىرمعملاو ىئاسنلاك راهنلاو ليللا ءانآب ةقلعتملا راكذألا ىف سانلا فنص دقو
 . (0 ىلاعت هّللا همحر «ىوونلا نيدلا ىيحم خيشلل راكذألا باتك كلذ ىف ةفلؤملا بتكلا نسحأ

 )١( ىناربطلل ريبكلا مجعملا )١7/١197( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٠١/ 3: )75فيعض وهو ىرفعجلا رفعج ىبأ نب نيسحلا هيف « .

 ) )۲أ ىف : ١ هداز «.

 )( دنسملا )۲/ ۲۲١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٠١/  )8١حيحصلا لاجر هلاجر»: «

 ) )1- 5ف ‹ ت نم ةدايز ٠ .أ

 ) )۷مهريغو مالسإلا خيشل بيطلا ملكلاو ىرمعملاو » : ت ىف (۸) . « رارثكإلا » : أ ىف « .

 عبط « ةينابرلا تاحوتفلا : همسا نالع نبال جيرخت هيلعو ىدهلا راد ىف طوؤانرألا رداقلا دبع خيشلا قيقحتب راكذألا ا
 دنهلا ىف .

 ت » ةخسن ىف ءاج دقو اذه ٩ ىلي ام ةرقفلا هذه دعب :

 » هبحي ىتح هبر ركذي لازيال دبعلا ناف« اهسأرو هتاداعم لصأ ةلفغلاو .اهسأرو « لجو زع < هللا ةالاوم لصأ هّللا ركذف

 ىلاعت هللا لاق . هيداعيو هضغبي یتح هنع لفغي لازي الو «هيلاويف :  امو اطر هرمأ ناكو هاوه عبو انركذ نع هبل اتاعا نم عطق الو
 ىلاعت لاق . مقنلا عافد معنلا بالج ركذلاف « هللا ركذ لثمب ةمقن تعفدتساو ىلاعت هللا معن تبلجتسا :  اوئمآ نيذلا نع عفَدَي هللا نإ 4

 ناك نمف هللا ركذب هتوقو ناميإلا ةدامو هلامكو مهناميإ ةوق بسحب مهنع هعافدو هعفدف 4 اونمآ نيذّلا نع عفادي ل: ىرخأللا ةءارقلا ىفو
 نل مكبر نات ذإو : ىلاعت لاقو « نايسنب نايسنو ركذب ركذ صقن صقن نمو. مظعأ هعفدو « هنع هللا عافد ناك ًاركذ رثكأو اناميإ لمكأ

 ال نم ركذ نع ةلفغلا حبقأ ام: فلسلا ضعب لاق . ديزملل بجوم« معنلا بالج ركشلاو  ركشلا سأر ركذلاو (مگندیزأل متركش
 هللا لوسر انيلع جرخ : لاق هللا دبع نع ءرباج ثيدح نم ايندلا ىبأ نبا ىور امك ةنجلا ضاير ركذلا سلاجمو . كرب نع لفغي
 اودغا >:لاق مث « « ركذلا سلاجم» : لاق ؟ ةنجلا ضاير امو: هّللا لوسر اي انلق « ةنجلا ضاير ىف اوعترا سانلا اهيأي » : لاقف دّيِكَكَع
 « هسفن نم هلزنأ ثيخ هنم دبعلا لزني هّللا نإف « هدنع هللا ةلزنم فيك رظنيلف « هللا دنع هتلزنم ملعي نأ بحي ناک نمف اوزكذاف اوحورو
 ةكئالم هلل نإ >: ةَ هللا لوسر لاق :لاق« هنع هللا ىضرع« ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف امك ةكئالملا سلاجم ركذلا سلاجمف .
 فحتف «مكتجاح ىلإ مله اودانت هللا نوركذي آموق اودجو اذإف« ركذلا لهأ نوسمتلي قيرطلا ىف نوفوطي سانلا باتك نع ًالضَف
 كنودمحيو كنوربكيو كنوحبسي:نولوقي :لاق؟ ىدابع لوقي ام: مهب ملعأ وهو مهبر مهلأسيف « ايندلا ءامسلا ىلإ اهتحنجأب
 كوأر مهنأ ول : نولوقيف :لاق ؟ىنوأر مهنأ ول فيك: لوقيف« كوأر ام انبر اي هللاو ال : نولوقي : لاق؟ ىنوأر لهو :لاق كنودجميو



 )5١  ٤٤( تايآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزحلا ل سس سد. عمو

 ؟ اهوأر لهو: لوقيف « ةنجلا كنولأسي : نولوقيف ؟ ىنولأسي ام : لوقيف « احيبست رثكأو « ًاديجمتو اديمحت دشأو ةدابع دشأ اوناك =

 اهيف مظعأو ءابلط اهل دشأو« اهيلع ًاصرح دشأ اوناك اهوأر ول: نولوقيف ؟ اهوأر ول فيك: لوقيف « اهوأر ام انبراي هّللاو ال : نولوقيف

 1 فيك : لوقيف ءاهوأر ام انبراي هّللاو ال:نولوقيف ؟ اهوأر له : لوقيف « رانلا نم : نولوقيف : لاق ؟ نوذوعتي مم :لوقيف« ةبغر
 : ةكئالملا نم كلم لوقيف. مهل ترفغ دق ىنأ مكدهشأف : لوقيف «ةفاخم اهل دشأو ًارارف اهنم دشأ اوناك اهوأر ول :نولوقيف ؟اهوأر

 0 مهسيلج ىلعو مهسوفن ىلع مهتكرب نم اذهف« « مهسيلج مهب ىقشي ال موقلا مه : لاق . ةجاحل ءاج امنإء مهنم سيل انالف مهيف

 ىف ملسم ىور امك « ةكئالملا نيركاذلاب ىهابيل «لجوزع« هللا نإو ء[ ١ : میرم ] 4تنك امنيا اكرابم ينلعجو» :هلوق نم بيصن

 ام: لاق. هّللا ركذن انسلج :اولاق ؟مكسلجأ ام: لاقف« هدجسملا ىف ةقلح ىلع ةيواعم جرخ :لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع هحيحص

 لقأ لَك هللا لوسر نم ىتلزنمب دحأ ناك امو « مكل ةمهت مكلأسأ مل ىنإ امأ :لاق. كلذ الإ انسلجأ ام هّللاو : اولاق؟كلذ الإ مكسلجأ

 ا و مما حب اولاق . هباحصأ نم ةقلح ىلع جرح ةَ هللا لوسر نإو «ىنم ًاثيدح هنع

 ىناتأ نكلو « مكل ةمهت مكفلحتسأ مل ىنإ امأ » : لاق ؟ كلذ الإ انسلجأ ام هللا: اولاق « ؟ كلذ الإ مكسلجأ ام هللآ» : لاق. كب انيلع

 ةيزم هل نأو هل هتبحمو هدنع ركذلا فرش ىلع ليلد« ىلاعتو كرابت برلا نم ةاهابملا هذهف « ةكئالملا مكب ىهابي هّللا نأ ىنربخأف ليربج
 5 لامعألا نم هريغ ىلع

 : امهدحأ : ناعون ًاضيأ اذهو هب قيلي ال امع هسيدقتو ههيزنتو « هيلع ءانثلاو هتافصو برلا ءامسأ ركذ: امهدحأ : ناعون ركذلاو

 هللا ناحبسو« ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو« هّلل دمحلاو هللا ناحبس : وحن ثيدحلا ىف روكذملا وه عونلا اذهو« ركاذلا نم اهب ءانثلا ءاشنإ

 هعمجأ عونلا اذه لضفأف« كلذ وحنو « ريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل« هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ الو« هدمحبو

 ام ددعو « ءامسلا ىف قلخ ام ددع هلل دمحلا: لوقو« هللا ناحبس درجم نم لضفأ اذهف « هقلخ ددع هللا ناحبس : وحن همعأو ءانثلل
 نأ ةيريوج ثيدح ىف اذهو« هلل دمحلا : كلوق درجم نم لضفأ« قلاخ وه ام ددعو« امهنيب قلخ ام ددعو ٠ ضرألا ىف قلخ

 ناحبس «هقلخ ددع هللا ناحبس : نهتنزول < مويلا ذنم تلق امب تنزو ول تارم ثالث تاملك عبرأ كدعب تلق دقل »: اهل لاق ب ىبنلا

 ىبأ نب دعس نع دواد ىبأ ننسو ىذمرتلا ىفو .ملسم هاور. « هتاملك دادم هللا ناحبس « هشرع ةنز هّللا ناحبس« هسفن اضر هّللا

 اذه نم كيلع رسيأ وه امب كربخأ » : لاقف « هب حبست ىصح وأ یون اهيدي نيب ةأرما ىلع و هللا لوسر عم لخد هنأ صاقو

 نيب ام ددع هّللا ناحبسو« ضرألا ىف قلخ ام ددع هللا ناحبسو« ءامسلا ىف قلخ ام ددع هللا ناحبس :لاقف « ؟ لضفأو

 2 كلذ لثم هّللاب الإ ةوق الو لوح الو« كلذ لثم هللا الإ هلإ الو« كلذ لثم ربكأ هّللاو ‹ قلاخ وه ام ددع هّللا ناحبسو «كلذ

 ىريو« هدابع تاوصأ عمسي « لجوزع« هللا نإ: كلوق وحن هتافصو هئامسأ ماكحأب ىلاعتو كرابت برلا نع ربخلا : ىناثلا عونلاو
 نم هدبع ةبوتب حرفأ وهو« ريدق ءىش لك ىلع وهو« مهتاهمأو مهئابآ نم محرأ وهو« مهلامعأ نم ةيفاخ هيلع ىفخي الو« مهتاكرح

 الو فيرحت ريغ نم ليي هلوسر هيلع ىنثأ ابو. هسفن يلع هب ىنثأ لمب هيلع ءانثلا عونلا اذه لضفأو. كلذ وحنو دجاولا دقافلا

 ءءانثو « دمح : عاونأ ةثالث اضيأ عونلا اذهو « 4 ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل : لاق امك ليثمت الو هيبشت ريغ نمو« ليطعت

 . دجمو

 ىتح« ًادماح ةبحم الب ىنثملا الو« ًادماح تكاسلا بحملا نوكيالو« هنع اضرلاو هتبحم عم هلامك تافصب هنع رابخإلا :دمحلاف

 ناك كلملاو ءايربكلاو ةمظعلاو ٍلالجلا تافصب حدملا ناك نف« ءانث تناك« ءىش دعب ائيش دماحملا ررك نإف ءانثلاو ةبحملا هل عمجي
 : هللا لاق 4 نيمّلاعْلا بر هلل دَمَحْلا ۾ : دبعلا لاق اذإف. باتكلا ةحتاف ةروس لوأ ىف ةثالثلا عاونألا هدبعل ىلاعت هّللا عمج دق .ًادجم

 . ىدبع ىندجم :لاق « نيدلا موي كلام :لاق اذإو . ىدبع ىلع ىنثأ :لاق ٠ «ميحرلا ن نمحرلا» : لاق اذإو «یدبع ىندمح

 نع ىهنو اذكب رمأ هنأب هنع ًارابخإ كلذب هركذ : امهدحأ : ناعون ًاضيأ اذهو « هماكحأو هيهنو هرمأ ركذ :ركذلا نم ىناثلا عونلاو

 هرمأ دنع هركذو « ءىش هيهنو هرمأ ركذف« هنم برهيف هيهن دنعو« هيلإ ردابيف هرمأ دنع هركذ: ىناثلاو « اذك طخسو اذك بحأو اذك

 . همظعأو هلجأو ركذلا لضفأ هركذف « ركاذلل عاونألا هذه تعمتجا اذإف« رخآ ءىش هيهنو

 : ةدئاف

 هيدايأو هناسحإو هماعنإو هئالآ ركذ ىلاعت هركذ نمو« ةينلا هيف تحص اذإ ركذلا لضفأ نم هنود امو« ربكألا هقفلا وه هركذ اذهف

 هدحو بلقلا ركذ ناك امنإو. ناسللاو بلقلاب نوكت یهو« عاونأ ةسمخ هذهف« ركذلا عاونأ لجأ نم اذهو« هدیبع ىلع هلضف عقاومو

 نع عدريو« ةبقارملا ىلإ وعديو« ةفاخملا ىلع ثعبيو « ءايحلا ريثيو « ةبحملا حصيو« ةفرعملا رمثي بلقلا ركذ نأل؛ ناسللا ركذ نم لضفأ

 هترمثف ءام ائيش رمثأ نإو« رامثألا كلت نم ام ايش بجوي ال هدحو ناسللا ركذو« تائيسلاو ىصاعملا ىف نواهتلاو ةعاطلا ىف ريصقتلا

 نيأف « هتجاح دبعلا لاؤس ءاعدلاو « هئامسأو هثالآو هتافص ليمجب «لجوزع٠ هللا ىلع ءانث ركذلا نأل ؛ءاعدلا نم لضفأ ركذلاو

 ىف اًبحتسم ناك اذهلو . « نيلئاسلا ىطعأ ام لضفأ هتيطعأ ىتلأسم نع ىركذ هلغش نم : ثيدحلا ىف ءاج اذهلو؟ اذه نم اذه

 = وكي هللا لوسر نأ ديبع نب ةلاضف ثيدح ىف ءاج امك هتجاح لاسی مث هتجاح ىدي نيب هيلع ءانثلاو هللا دمحب ىعادلا أدبي نأ ءاعدلا



 ل. )٤1 -٤٤( تايآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 وأ هل لاقف هاعد مث« « اذه لجع دقل »: هيم هللا لوسر لاقف ‹ هيَ ىبنلا ىلع لصي ملو هللا دمحي مل هتالص ىف وعدي ًالجر عمس =

 دمحأ مامإلا هاور. « ءاش اب وعدي مث. هيَ ىبنلا ىلع ىلصي مث« هيلع ءانثلاو هبر ديمحتب أدبيلف ١ مكدحأ ىلص اذإ» : هريغل
 الإ بوركم اهب اعد ام نونلا ىذ ىخأ ةوعد :٠ هيك ىبنلا هيف لاق ىذلا نونلا وذ اعد اذكهو . حيحص نسح ثيدح :لاقو «ىذمرتلاو

 هلإ ال: توحلا نطب ىف اهب اعد ذإ نونلا ىذ ىخأ ةوعد »: ىذمرتلا ىفو « نيلاظلا نم تنك ىنإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال :هبرك هللا جرف

 هنمو « ةيوبنلا ةيعدألا ةماع اذكهو . « هل هّللا باجتسا الإ طق ءىش ىف ملسم اهب عدي مل هنإف « نيملاظلا نم تنك ىنإ كناحبس تنأ الإ

 شرعلا برو ضرألا برو عبسلا تاومسلا بر هللا الإ هلإ ال « ميظعلا شرعلا بر هللا الإ هلإ ال :١ بركلا ءاعد ىف ةي ىبنلا لوق
 دهشأ ىنأب كلأسأ مهللا: لوقي وهو وعدي ًالجر عمس يَ هللا لوسر نأ ننسلا لهأ هاور . ىملسألا ةديرب ثيدح هنمو .«ميركلا

 لأس دقل هديب ىسفن ىذلاو :١ لاقف« دحأ ًاوفك هل نكي ملو« دلوي ملو دلي مل ىذلا دمصلا دحألا تنأ الإ هلإ ال ىذلا هللا تنأ كنأ

 ایک ىبنلا عم ناك هنأ سنأ ثيدح نم ىئاسنلاو دواد وبأ یورو. « ىطعأ هب لثس اذإو باجأ هب ىعد اذإ ىذلا مظعألا همساب هللا

 مويق اي ىح اي ماركإلاو لالجلا اذاي ضرألاو تاومسلا عيدب تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل ناب كلأسأ مهللا: اعد مث ىلصي لجرو اسلاج

 ثيدح نم ىئاسنلاو دواد وبأ ىورو « ىطعأ هب لثس اذإو باجأ هب ىعد اذإ ىذلا ميظعلا همساب هّللا اعد دقل » :ِيِككَي ىبنلا لاقف
 لأس ام حجنأ هيلع ءانثلاو هللا ركذ ناكف« مظعألا هللا مسا هنأو « ركذلاو ءانثلا اذه همدقت اذإ باجتسي ءاعدلا نأ ةي ىبنلا ربخأف « سنأ

 . اريثك اركذ هللا اوركذا اونمآ نيذلا اهي اي» : ىلاعت لاق اذهلف اباجتسم ءاعدلا لعجي هنأ وهو «ركذلا دئاوف نم اذهف« هجئاوح هب

 دبعلا رابخإ كلذ ىلإ فاضنا نإف ١ درجملا ءاعدلا نم ةباجإلا ىلإ برقأ ءانثلاو ركذلا همدقتي ىذلا ءاعدلاف ( ًاليصأو ةركب هوحبسو
 هناسحإو هلامك تافصب وعدملا ىلإ لسوت دق نوكي هنإف. لضفأو ةباجإلا ىف غلبأ ناك« هفارتعاو هراقتفاو هتنكسمو هلاحب

 عمتجاف ء«هنم ىضتقم لوؤسملا فاصوأو هنم ىضتقملا اذهف« هتنكسمو هرقفو هترورضو هتلاح ةدشب « حرص لب «٠ ضرعو «هلضفو

 لثملا هللو دهاشلا ىف ىرت تنأو« ةيدوبعو ةفرعم متأو ًاعقوم فطلأو غلبأ ناكف « ءاعدلا ىف لوؤسملا نم ىضتقملاو لئاسلا نم ىضتقملا
 بلقل فطعأ ناك « هتنكسمو هرقفو وه هتجاح ركذو« هربو هدوجو همركب هفورعم ديري نم ىلإ لسوت اذإ لجرلا نأ ىلعألا

 هيلع. ىسوم لوق ٍلمأتف اذه فرع اذإف؛ اذكو اذك ىنطعأ ءادتبا هل لوقي نأ نم هتجاح ءاضق ىلإ برقأو «لوؤسملا

 لوقو «نيملاظلا نم تنك يّنِإ كناحبس تنأ ألإ لإ أل ف :هئاعد ىف نونلا ىذ لوقو ( ريقف ريخ نم يَّلِإ تلزنأ امل يَنِإ بر :  مالسلا
 ؛هنع هّللا ىضر قيدصلا ركب ابأ نأ نيحيحصلا ىفو © نيِرِساَخْلا نم ننوكنأ انمحرتو انل رفغت م نإو انسفنأ انملظ انبر » : مدآ انيبأ

 ىل رفغاف تنأ الإ بونذلا رفغي الو ًاريثك املظ ىسفن تملظ ىنإ مهللا لق»: لاقف ىتالص ىف هب وعدأ ءاعد ىنملع « هللا لوسر اي لاق
 ىلإ لسوتلاو  هلاحب فارتعالا نيب ردقلا ميظعلا فيرشلا ءاعدلا اذه ىف عمجف « ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ىنمحراو كدنع نم ةرفغم

 . ةيدوبعلاو ءاعدلا بادآ اذكهف اعم نيرمألاب لسوتلا دعب هتجاح لأس مث بونذلا نارفغب درفتملا هنأو «هدوجو هلضفب هبر

 امهنم دحاو لك ىلإ رظنلا ثيح نم اذهو« ءاعدلا نم لضفأ ركذلاو« ركذلا نم لضفأ ىهو راكذألا لضفأ نآرقلا ةءارقو

 عوكرلا ىف حيبستلاك اذهو« لضافلا ىلإ هنع لدعي نأ زوجي الف هنيعت لب« لضافلا نم ىلوأ هلعجي ام لوضفملل ضرعت دقو ءًادرجم
 ىندهاو ىنمحراو ىل رفغا بر لوقو« نيتدجسلا نيب ىل رفغا بر كلذكو « دهشتلا كلذكو « نآرقلا ةءارق نم لضفأ هنإف« دوجسلاو

 ديمحتلاو ريبكتلاو حيبستلاو ليلهتلا ركذ« ةالصلا نم مالسلا بيقع ركذلا كلذكو . ةءارقلا نم لضفأ نيتدجسلا نيب ىنقزراو ىنفاعو

 مالك لك ىلع نآرقلا لضف ناك نإو« ةءارقلا نم لضفأ« لوقي امك لوقلاو« نذؤملا ةباجإ كلذكو . ةءارقلاب هنع لاغتشالا نم لضفأ

 ةبولطملا ةحلصملا تدقفو « ةمكحلا تلتخاو  هريغ ىلإ هنع لدعو هيف هلاقم تاف ىتم« لاقم ماقم لكل نكل « هقلخ ىلع هللا لضفك

 هل عفنأ ءاعدلا وأ ركذلا لعجي ام دبعلل ضرعي نأ الإ مهّللا ةقلطملا ةءارقلا نم لضفأ ةصوصخم لاحمب ةديفملا راكذألا اذكهو « هنم

 سنإلا نيطايش نم هاذأ فاخي ام هل لصحي وأ رافغتساو ةبوت هل لصحيف هبونذ ىف ركفتلا نم هل ثدحي نأ هلاثم« نآرقلا ةءارق نم

 ةءارقب اهلاؤس نع لغتشا اذإ ةيرورض ةجاح دبعلل ضرعي دق ًاضيأ كلذكو . هطوحتو هنصحت ىتلا تاوعدلاو راكذألا ىلإ لدعيف « نجلاو

 اذهف« الاهتباو ًاعوشخو ًاعرضت هل ثدحأو « هللا ىلع هلك هبلق عمتجا اهيلإ ءاعدلاو ركذلا ىلع لبقأ اذإو .اهيف هبلق رضحي مل « نآرقلا

 صن هقف ىلإ جاتحي عفان باب اذهو « ًارجأ رثكأو لضفأ ركذلاو ةءارقلا نم لك ناك نإو« هل عفنأ هذه ةلاحلاو ءاعدلاب هلاغتشا نوكي دق

 لجرللو « عضوم نيعللف « هعضوم ءىش لك عضيو هقح قح ىذ لك ىطعيف« ةضراعلا هتليضف نيبو هسفن ىف ءىشلا ةليضف نيب ناقرفو
 . ققوملا هللاو ىهنلاو رمألا ماظن ىه ىتلا ةمكحلا مات نم وه بتارملا ظفحو « عضوم محللو « عضوم ءامللو « عضوم

 همحر« ةيميت نبا مالسإلا خيشل تلقو. تقو ىف هل عفنأ درولا ءامو ريمحتلاو« تقو ىف بوثلل عفنأ نانشألاو نوباصلا اذكهو

 نإو « هل عفان درولا ءامو روخبلاف ايقن بوثلا ناك اذإ :لاقف ؟ رافغتسالا وأ حيبستلا دبعلل عفنأ اميأ :ملعلا لهأ ضعب لئس : ًاموي « هللا

 ؟ ةسند لازت ال بايثلاو فيك : لاقف هل عفنأ ىراجلا ءاملاو نوباصلاف ًاسند ناك

 ددعلاو علخلاو قالطلاو ثيراوملا تايآ ماقم موقت الف اذه عمو« نآرقلا ثلث لدعت 4 دحأ هللا وه لق» ةروس نأ بابلا اذه نمو

 =ركذلاو ةءارقلا ىلع ةلمتشم ةالصلا تناك الو. صالخإلا ةروس ةوالت نم عفنأ اهيلإ ةجاحلا دنعو « اهتقو ىف تايآلا هذه ليءاهوحنو



CESET ELEN ak aa ا 

 نوسمت نيح هللا ناحبسُف 8: هلوقك« ماو جلا دنع : : ىأ 4اليصأو ةركب هوحبسو : هلوقو

 IA CY] : مورلا 1( نورهظت نيحو ايشعو ضرألاو تاومسلا يف دمحلا هلو . نوحبصت نيحو

 مكركذي هناحبس هنإ : ىأ « ركذلا ىلإ جييهت اذه : 4 هتكئالمو مكيلع يلصي يذلا وه : هلوقو

 باتكلا مُكُمعُيو مکیگزیو اتا كيل ولي مکن ًالومو مكيف انلرأ امک $: ىلاعت هلوقك « متنأ هوركذاف

 2161١ :ةرقبلا] 4 نورفكت الو يل اوركشاو مكركذأ ىنوركذاف .نوملعت اونوكت مل ام مكملعيو ةمكحلاو
 ألم ىف ىنركذ نمو« ىسفن ىف هتركذ هسفن ىف ىنركذ نم: هللا لوقي » : ی ىبنلا لاقو . 7

 . ٩ « مهنم ريخ ألم ىف هتركذ

 رفعج وبأ هاورو . ةيلاعلا ىبأ نع ىراخبلا هاكح « ةكئالملا دنع دبعلا ىلع هؤانث هّللا نم ةالصلاو

 . هلع« سنأ نب عيبرلا نع« ىرارلا

 .©4[0 ةمحرو مهر نم تاولص مهيَلع كئلوُأ » : هلوقب درو ] ةمحرلا : هللا نم ةالصلا: هريغ لاقو

 . ملعأ هّللاو نيلوقلا نيب ةافانم ال: لاقي دقو

 شرعا نولمحي نيذْلا : هلوقك « 29 رافغتسالاو سانلل ءاعدلا ىنعمبف «ةكئالملا نم ةالصلا امأو

 رفغاف املعو ة ةمحر ميش لک تير انبر اونمآ نيذلل نورفغتسيو هب نونمؤيو مهر دمحب نوحَبسي هلوح نمو
 نم حّلص نمو مهتدعو يتلا ندع تاّنج مهلخدأو اتر . ٍميحَجْلا باذع مهقو كليبس اوعْباو اوبات نيل

 AEN رفاغ ] ةيآلا 4 تاسلا مهقو . ميكحلا ز زيزعلا تنأ كنإ مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ

 هتكئالم ءاعدو « مكيلع هئانثو مكب هتمحر ببسب: ىأ «روثلا ىلإ تاَملَظلا نم مكجرخيل :  هلوقو

 : ىأ (اميحر نينمؤملاب ناكو ا . نيقيلاو ىدهلا رون ىلإ لالضلاو لهجلا تاملظ نم مكجرخي« مكل
 ىذلا قيرطلا مهرصبو مهريغ هلهج ىذلا قحلا ىلإ مهاده هنإف :ايندلا ىف امأ« ةرخآلاو ايندلا ىف

 امأو .©© ماغطلا نم «؟) مهعايشأو ةعدبلا وأ رفكلا ىلإ ةاعدلا نم مهاوس نم هنع داحو هنع لض

 ةاجنلاو ةنجلاب زوفلاب ةراشبلاب مهنوقلتي هتكئالم رمأو« ربكألا عزفلا نم مهنمآف :ةرخآلا ىف مهب هتمحر

 . مهب هتفأرو مهل هتبحمل الإ كاذ امو« رانلا نم

 رم : لاق« هنع هللا ىضر« سنأ نع« ديمح نع« ىدع ىبأ نب دمحم انثدح: دمحأ مامإلا لاق

 نأ اهدلو ىلع تيشخ موقلا همأ تأر املف« قيرطلا ىف ىبصو هباحصأ نم رفن ىف هيب هللا لوسر

 تناك ام« هّللا لوسر اي: موقلا لاقف« هتذخاف تَّعسو« ىنبا« ىنبا : لوقتو ىعست تلبقأف « أطوي

 عم هلك كلذ اهعمجب هدرفمب ءاعدلاو ركذلاو ةءارقلا لك نم لضفأ تناكف « هوجولا متأ ىلع ةيدوبعلا ءازجأل ةعماج ىهو« ءاعدلاو =

 نع اهلوضفمب لغتشي الثل اهلزانم اهلزنيو لامعألا بتارم ةفرعم باب دبعلل حتفي دبعلل ًادج عفان لصأ اذهف ءاضعألا رئاس ةيدوبع

 ةيلكلاب هتحلصم هتوفتف هتقو كلذ ناك نإو « اهلوضفم نع لغتشيف اهلضاف ىلإ رظني وأ امهنيب ىذلا لضفلا سيلبإ هيلع حنريف اهلضاف
 ه . 16 ًارجأ مظعأو اباوث رثكأ هب هلاغتشا نأ هنظل

 )١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )5 ٠  )!/4هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ ثيدح نم (77176) مقرب هحيحص ىف ملسمو .

 . « مهعابتأو » : أ ءات ىف ٠ . )٤( مهيلإ رافغتسالاو »: ت ىف (۳) . ت نم ةدايز (؟)

 )٥( أ ىف :  ةاغطلا 6



 ۷. (54- 50) تايآلا:بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ىف هبيبح ىقلي ال« () هللا الو »:لاقو هَ هللا لوسر مهْضّمَحَف : لاق . رانلا ىف اهنبا ىقلتل هذه
 . (رانلا

 حيحص ىف نكلو« ”٠ ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي ملو« نيحيحصلا طرش ىلع هدانسإ

 تذخأ دق ىبسلا نم ةأرما ىأر ةي هللا لوسر نأ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع« ىراخبلا مامإلا

 ىلع ردقت ىهو رانلا ىف اهدلو ىقلت هذه نورتأ » :لاقف هتعضرأو« اهردص ىلإ هتقصلأف« اهل ايبص

 . ©9 « اهدلوب هذه نم هدابعب محرأ هلل« هللاوف » : لاق. ال : اولاق « ؟ كلذ

 هللا نم: ىأ «مهتيحت ) - ملعأ هّللاو - دارملا نأ رهاظلا : © مالس هتوقلي موي مهتيحت ) : هلوقو

 «ميحُر بر نم اوف مالس ل: یلاعت لاق امك مهيلع ملسي موي:ىأ 4مالسإ» هنوقلي موي ىلاعت
 . [08: سيل

 رادلا ىف هللا نوقلي موي« مالسلاب اضعب مهضعب «4) ىيحي مهنأ دارملا نأ ةداتق معزو
 . ريرج نبا هراتخاو . ةرخآلا

 مهاوعد رخآو مالس اهيف مهتيحتو مُهَّللا كَئاحْبس اهيف مهاوعد ظ: ىلاعت 2 هلوقب لدتسي دقو: تلق
 .[ 0 ٠

 سبالملاو. براشملاو لكآملا نم اهيف امو ةنجلا: ىنعي 42 ایرک ارجأ مهل دعأو» :
 رشا بلف لک طع هل وع تحس نذأ "لوك تار ی امودطاللاو د

- 

 اجارسو هنذإب هللا ىّ ايعادو 9 اريذتو ارشبمو ادهاش كاتلسرأ نإ يتلا اهي اهيا اي 7

 نيقفانملاو نيرفاكلا عطت الو © اريبك ًالضَف هللا نَم مُهَل ناب نيدمؤملا رشبو 69 ارينم

 .4 ۵ ًاليكو هّللاب ئفكو هللا ىَلع لّكوتو مهاذَأ عدو

 نع« 27 ىلع نب لاله نع« ناميلس نب حلف انثدح« دواد نب ىسوم انثدح: دمحأ مامإلا لاق

 يف و هللا لوسر ةفص نع ىنربخأ تلقف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع تيقل: لاق راسي نب ءاطع

 ادهاش كانلسرأ نإ يبتلا اهيأ اي ط»: نآرقلا ىف هتفصب ةاروتلا ىف فوصومل هنإ هّللاو« لجأ: لاق. ةاروتلا

 الو ظيلغالو ^ ظفب تسل« لكوتملا كتيمس« ىلوسرو ىدبع تنأ« نييمألل ازرحو 4 اريذتو ارشبمو

 هب ميقي ىتح هللا هضبقي نلو «( رفغيو وفعي نكلو« ةئيسلاب ةئيسلا عفدي الو« قاوسألا ىف باخس
 . « افلغ ابولقو« امص اناذآو« ايمع انيعأ هب حتفيف « هللا الإ هلإ ال نأب .ءاجوعلا ةلملا

 )١( هللاو ال » : أ ىف « .

 )۲( دنسملا )۳/٠١٤( .

 . (0999) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 اطحخ وهو « اميظع » : ت ىف )١( . © هلوقب هل لدتسي دقو » : |« ف« ت یف ٩ . )٥( نويحي » : ت یف )٤(
 « هدانسإب دمحأ مامإلا ىور » : ت ىف (۷)

 . 4 ظف ال >: ! ىفو « ٩ ظفب ال » : ت ىف (۸)

 . «رفغيو حفصيو وفعي » : ف ىف (9)



 : 0( )تالا ةتازخألا ةو ب دالا طولا صح ا ا

 ىلع نب لاله نع« ناميلس نب حلف نع« نانس نب دمحم نع ؟ عريبلا ١ ىف ىراخبلا ءاور دقو

 ىبأ نب زيزعلا دبع نع - حلاص نبا: ليقو ٠ ءاجر نبا: ليق - هّللا دبع نع ريسفتلا ىف ف هاورو. هب

 نع« متاح ىبأ نبا هاورو. ٩ هب« ورمع نب هّللا دبع نع« راسي نب ءاطع نع« لاله نع« ةملس

 . هب « نوشجاملا ةملس ىبأ نب زيزعلا دبع نع« ءاجر نب هّللا دبع نع «هيبأ
 . مالس نب هللا دبع نع« ءاطع نع« لاله نع« ديعس لاقو: عويبلا ىف ىراخبلا لاقو

 ىف مق نأ:  ءايعش: هل لاقي - ليئارسإ ىنب ءايبنأ نم ىبن ىلإ ىحوأ هللا نإ: هبنم نب بهو لاقو
 ظفب سيل ٠ [ رشبم ] هثعبأ« نييمألا نم ايمأ ثعبأو ىحوب كناسل قطنم ىنإف« ليئارسإ ىنب كموق

 ىلع يدع ولو عيكس نم نفطي مل حارس بنس ىلإ ري ول یار اا ىف :باكس الو: ظيلق و
 اناذآو « (6) م انيعأ هب حتفأ « انخلا لوقي ال« اريذنو ارشبم هثعبأ « هيملق تحت نم عمسي مل بصقلا

 ربلاو « هسابل ةنيكسلا لعجأو « ميرك قلخ لك هل بهأو« ليمج رمأ لكل هددسأ« افلغ ابولقو« امص
 ناو هل فورعملاو: ققعلاوء ةت ءاقولاو قدضلاو هةم ةنكلطاو + هري قوقتلاو+ راش

 ملعأو «ةلالضلا دعب هب ىدهأ« همسا دمحأو« هتلم هتلم مالسإلاو «همامإ ىدهلاو « هتريس لدعلاو« هتعيرش

 دعب هب ىنغأو «ةلقلا دعب هب رثكأو « ةَركثلا دعب هب فرعأو <« ةلاملا دعب هب عفرأو « ةلاهجلا لعب هب

 هب ذقنتسأو « ةتتشتم ءاوهأو «ةفلتخم بولقو« ةقرفتم ممأ نيب هب فلؤأو « ةقرفلا دعب هب عمجأو «ةّليعلا
 نوهنيو فورعملاب نورمأي«سانلل تجرخأ ةمأ ريخ هتمأ لعجأو « ةكلهلا نم ١ ةميظع سانلا نم ًاماثف
 حيبستلا مهمهلأ :260ىلسر هب تءاج امل نيقدصم.« نيصلخم نينمؤم نيدحوم« ركنملا نع

 نولصي « مهاوثمو مهبلقنمو hE مهلاجو مهدجاسم ىف« ديحوتلاو ريبكتلاو ءانثلاو ,ديمحتلاو
 ىتاضرم ءاغتبا مهرايد نم نوجرخیو ‹ افوحزو افوفص «7 هللا ليبس ىف نولتاقيو « ادوعقو امايق یل

 ىف مهليجانأو ‹ مهؤامد مهنابرق « فاصنألا ىف بايثلا نودشيو « فارطألاو هوجولا نورهطي« افولأ

 ءادهشلاو نيقيدصلاو «نيقباسلا هتيرذو هتيب لهأ ىف لعجأو « راهنلاب ثويل ليللاب نابهر .مهرودص

 ةرئاد لعجأو « مهل اعد نم ديؤأو «مهرصن نم زعأ «نولدعي هبو قحلاب نودهي هدعب نم هتمأ ,نيح اصلاو
 ةثرو مهلعجأ . مهيديأ ىف امم ائيش عزتني نأ دارأ وأ. مهيلع ىغب وأ مهفلاخ نم ىلع ءوسلا

 نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ءركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي« مهبر ىلإ ةيعادلاو «مهيبنل

 وذ انأو «٠ ءاشأ نم هيتوأ ىلضف كلذ« مهلوأب هتأدب ىذلا ريخلا مهب ب متخأ مهدهعب نوفويو ءةاكزلا

 . ميظعلا لضفلا

 ا هللا همحر « ىناميلا هبنم نب بهو نع « متاح ىبأ نبا هاور اذكه

 دمحم نب نمحرلا دبع انثدح« حلاص نب نمحرلا دبع انثدح« ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق مث

 )١( دنسملا )١74 /5( مقرو (5156) مقرب ىراخبلا حيحصو )٤۸۳۸( 5

 )۲( اهمك ايمع انيعأ : ت یف (۳) . ف « ت نم ةدايز ٤. )٤( ت یف : ١ ميظع « .

 ) )0ىليبس یف » : یف (0) . ©« لسرلا » : ت ىف « .



 ۳۹ (59) ةيآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ال : لاق ا نبا نع« 2 نع« ةداتق ربحا e نابیش a ىمرعلا لا

 نإ بلا اهن اي و e ن ا ار 5 50 8 9 ارشبف ات اقلطنا ١ : : لاقف - هود
 : (« اريذتو ارشبمو ادهاش كاتلسرأ

 حلاص نب نمحرلا دبع نع« ىدادغبلا زازبلا ديمح نب رصن نب دمحم نع ىناربطلا هاورو

 : هرخآ ىف لاقو . 29 هلثم هدانسإب« ىمزرعلا هّللا ديبع نب 29 [ دمحم نب ] نمحرلا دبع نع «ىدزألا

 نم اريذنو« ةنجلاب ارشبمو كتمأ ىلع ادهاش كانلسرأ انإ ىبنلا اهيأاي: ىلع (*) لزنأ دق هنإف »

 . « نآرقلاب ارينم اجارسو« هنذإب هّللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ايعادو «رانلا

 مس مهلامعأب سانلا ىلعو« هريغ هلإ ال هنأو« ةينادحولاب هلل : ىأ «ادهاش» : وقو

 مكيلع لوسرلا توكيو سالا ىلع ءادهش اوُنوُكَل :هلوقك ] 00

 NEY] : ةرقبلا ] 0 [ (اديهش

 ليبو نم نيرفاكلل اريذنو« باوثلا ليزجب نينمؤملل ًاريشب : ىأ «اريذنو ارشبمو 9: هلوقو
 .باقعلا

 اجارسو 2 كلذب كل هرمأ نع مهبر ةدابع ىلإ قلخلل ايعاد : ر $: هلوقو

 الإ اهدحجيال ءاهتءاضإو اهقارشإ ىف سمشلاك« قحلا نم هب تئج - اميف رهاظ كرمأو : ىأ 4 ارينم

 .دناعم

 ىذلا ىف مهنم عمست © [ ال ]و مهعطت ال: , ىآ (مهاذأ عدو نيقفاتملاو نيرفاكلا عطق الو ل: هلوقو

 اذهلو؟ مهل ًةيافك هيف نإف « هّللا ىلإ مهرمأ لکو« مهنع زواجتو حفصا: ىأ« « مهاذأ عدو «80هنولوقي

 .«اليكو هّللاب ئفكو هللا ىلع لّكوتو ا: لاق

 مكل امف نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذّلا اهيا اي إل
 7 ربع م دعب اع 02 ي

 .4 3 ًاليمج احارس نهوحرسو نهوعتمف اهنودتعت ةدع نم نهيلع
 نآرقلا ىف سيلو« هدحو دقعلا ىلع حاكنلا قالطإ: اهنم . ةريثك ( ماكحأ اهيف ةميركلا ةيآلا هذه

 وأ «٠ ءطولا ىف وأ« هدحو دقعلا ىف ةقيقح وه له: حاكنلا ىف اوفلتخا دقو« اهنم كلذ ىف حرصأ ةيآ

 هنإف ةيآلا هذه ىف الإ« هدعب ءطولاو دقعلا ىف وه امنإ ,نآرقلا لامعتساو« لاوقأ ةثالث ىلع ؟ امهيف

 اهيفو .  نهوسمت نأ لبق نم نهومتفَلط مث تانمؤملا 21١0 متحكن اإ ل: هلوقل؛ هدحو دقعلا ىف لمعتسا

 . اهب لوخدلا لبق ةأرملا قالط ةحابإل ةلالد

 )١( ىشرقلا هّللا دبع » : ! ىف © .

 5 مجعملاو « ف ت نم ةدايز (۳) . « سابع نبا ىلإ هدانسإب متاح ىبأ نبا ىور مٹ ۵ : ت ىف (0)

 . © فيعض وهو ىمزرعلا هللا ديبع نب دمحم نب نمحرلا دبع هيفو : (47 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )7١7/11( ريبكلا مجعملا (5)

 . ت نم ةدايز (۷) . أ « ف « ت نم ةدايز (0) . ٩ تلزنأ » :أءت ىف (5)
 . « اومتحكن »: ت یف ٩ .  )١١( ماكحأ ىلع تلمتشا » ت ىف (9) . ٩ مهنولوتي نيذلا ىف » : أ ىف (۸)



 ی ا هريس یدال عتود | يس ا و

 كلذ ىف ةيباتكلاو ةنمؤملا نيب مكحلا ىف قرف ال ذإ؛ بلاغلا جرخم جرح: :  تانمؤملا 9 : هلوقو

 نيز.نيسحلا نب ىلعو « ىرصبلا ا نب ديعسو« سابع نبا لدتسا دقو . قافتالاب

 ىلاعت هللا نأل؛ حاكن همدقت اذإ الإ عقي ال قالطلا نأ ىلع ةيآلا هذهب فلسلا نم ةعامجو «نيدباعلا

 عقي الو حصي ال هنأ ىلع لدف« قالطلاب حاكنلا بقعف .4 نهوُمََلَط مث تانمؤملا (0) متحكت اإ: لاق

 . ىلاعت هللا مهمحر؛ فلخلاو فلسلا نم ةريثك ةفئاطو «لبنح نب دمحأو« ىعفاشلا بهذم اذهو . هلبق

 نإ :١ لاق اذإ اميف؛ حاكنلا لبق قالطلا ةحص ىلإ. هللا امهمحر« ةفينح وبأو كلام بهذو

 ةأرما لك »: لاق اذإ اميف افلتخاو . هنم تقلط اهجوزت ىتم امهدنعف:« قلاط ىهف ةنالف تجوزت

 ةأرما لك: هّللا همحر« ةفينح وبأ لاقو . ةأرملا نيعي ىتح قلطت ال: كلام لاقف .« قلاط ىهف اهجوزتأ

 . ةيآلا هذهب قالطلا عوقو مدع ىلع اوجتحاف روهمجلا امأف« هنم قلطت مالكلا اذه دعب اهجوزتي

 ب نسوي انثدحتليمش ني رتضتلا اح: ىرورملا روئطتم ني دخلا انتاج: متاح قنا نبا لاق

 اذإ ] :لاق سابع نبا نع« ريبج نب ديعس نع « دلاخ ىلوم مدآ تعمس  قاحسإ ىبأ نبا: ىنعي

 نيذّلا اهيأ اي :١ لوقي ىلاعت هللا نأ لجأ نم ءىشب سيل :لاقع قلاط ىهف اهجوزتأ ةأرما لك : ([لاق
 . ةيآلا «َنهوُمدْقَلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ

 a Ea نع عيكو انثدح« ىسمحألا ليعامسإ نب دمحم انثدحو
 نأ ىرت الأ.( نهومتقلط مث تانمؤملا متحکن اذإ »: ىلاعت هللا لاق امنإ : لاق سابع نبا نع«29قائي

 !؟ حاكنلا دعب قالطلا

 لاق: لاق سابع نبا نع« ةم ركع نع« نيصحلا نب دواد نع« قاحسإ نب دمحم ئوز | اذكهو

 . ٤5 [ حاكنلا لبق ] قالط الف 4 نهومتقأط مث تانمؤملا متحكن اذإ ) : هللا

 ال »: هلع هللا لوسر لاق: لاق هدج نع« هيبأ نع« بيعش نب ورمع نع كلذب ثيدحلا درو دقو

 لاقو. «©0 هجام نباو« دواد وبأو. ىذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور .« كلمي ال اميف مدآ نبال قالط

 نع هجام نبا ىور اذكهو . بابلا اذه ىف ىور ءىش نسحأ وهو . « نسح ثيدح اذه »:ىذمرتلا

 . ©) « حاكن لبق قالطال : لاق هنأ اي هللا لوسر نع ةمرخم نب روسملاو« ىلع

 . ۷١( [ ءطولا هب داريو « قلطم سيسملا نأ ىلع ليلد ةيآلا ىفو ]

 )١( ت یف :١ اومتحكن ٩ . ) )۲ت نم ةدايز .

 . أ٠ ف نمرةدايز (5) . ٩ هداتسإب اضيأ یورو »: ت یف (۳)

 . )۲۰٤١( مقرب ةجام نبا ننسو (۲۱۹۱) مقرب دواد ىبأ ننسو )۱۱۸١( مقرب ىذمرتلا نئسو (۱۸۹ /۲) دنسملا (6)

 لاقو. هب « روسملا نع « ةورع نع« ىرهزلا نع < دعس نب ماشه نع« نيسحلا نب ىلع قيرط نم (۲۰ 58) مقرب هجام نبا ننس (7)

 قيرط نم )۲۰٤۹( مقربو . « امهيف فلتخم دعس نب ماشهو نيسحلا نب ىلع« نسح دانسإ اذه 2: (۱۳۲/۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا
 ىلع مهقافتال فيعض دانسإ اذه 7: (۱۳۲ /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو . هب «ىلع نع« ةربس نب لازنلا نع« كاحضلا نع« ربيوج

 ديمح نع « ىربنعلا ذاعم قيرط نم 77١( /۷) ىربكلا ىف ىقهيبلا هاور دقف« ربيوج هب درفني مل نکل« ىلجبلا ديعس نب ربيوج فعض

 . « اعم نيقيرطلا نم افوقوم هب ربيوج نع ديعس قيرط نم هاور مث« هب ىلع نع نسحلا نع « ليوطلا
 . ت نم ةدايز (۷)



 ل. (60:) ةيآلا :بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 اذإ ةأرملا نأ: ءاملعلا نيب هيلع عمجم رمأ اذه : (اهنودتعت ةدع نم نهيَلع مكل امف: 21 هلوقو
 الإ اذه نم ىنثتسي الو« تءاش نم اهروف ىف جوزتتف بهذتف اهيلع ةدع ال اهب لوخدلا لبق تقلط

 ارا و ب ا ا حام

 قادصلا فصن نوكت نأ نم معأ انهاه ةعتلا : 4 اليمج اًحاَرَس نهوحرسو نهوعتمف ) :

aنهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو >:  

 ام ءاَسَنلا مقلط نإ مكيلع حاتج ال ظ:لاقو . 8 ۷ ةرقبلا ] متضرف ام فصنق ةضيرف َنهَل متضرف دقو

 ىَلَع اقح فورعملاب اعاتم هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع نهوعتمو ةّضيرَف نه اوضرفت وأ نهوسمت مل
 . [ 75 : ةرقبلا ] «نينسحملا

 تنب ةميمأ جوزت ايك هللا لوسر نأ؛ ديسأ ىبأو دعس نب لهس نع« ىراخبلا حيحص ىفو

 اهوسكيو اهزهجي نأ ديسأ ابأ رمأف كلذ تهرك اهنأكف« اهيلإ هدي طسب هيلع  تلحخدأ املف« ليحارش

 . (© نييقزار نیو
 اهل سيلف« اقادص اهل ىمس ناك نإ: امهنع هّللا ىضر . سابع نبا نع. ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 . ليمجلا حارسلا وهو« هرسيو هرسع ردق ىلع اهعتمأف اقادص اهل ىمس نكي مل نإو . فصنلا الإ
 ت

 ءاََأ امم كنيمي تكلم امو نهروجأ تيتآ يتأللا كجاوزأ كَل انللحأ اَنِإ يِبتلا ا اهيأ اي

 ا يتأللا كتالاخ تانبو كلاخ تانبو كتامع تاتبو كمع تانبو كِيِلع هللا

of roroع م  

 نشزملا نرد م كأ الاغ جك نأ تا دا نإ تل اهنن اتقوا نإ ارم ماز

 هللا ناك جرح َكِيَلع توكي الْيَكل منامي تكلم امو ْمهجاَوْوَأ يف مهيَلع انضر ام اتملع د

 .4 6 اميحر اروفغ

 ىتاللا هجاوزأ ءاسنلا نم هل لحأ دق هنأب« هيلع همالسو هللا تاولص« هيبن ابطاخم ىلاعت لوقي
 وہ وو

 (0) ىتنثا هئاسنل هرهم ناك دقو« دحاو ريغو دهاجم هلاق امك. انهاه روجألا ىهو« نهروهم نهاطعأ
 هنإف نايفس ىبأ تنب ةبيبح مأ الإ« مهرد ةئامسمخ عيمجلاف « ةيقوأ () فصن وهو اًشنو ةيقوأ ةرشع

 2 ربيخ ىبس نم اهافطصا هتاف ج ت ةف الاوت رانيد ةئامعبرأ « هللا همحر« ىشاجنلا هنع اهرهمأ

 تباث ىلإ اهتباتك اهنع ىّدأ  ةيقلطصملا ثراحلا تنب ةيريوج كلذكو . اهقادص اهقتع لعجو اهقتعأ مث

 ۷ نهعيمج نع هللا ىضر. اهجوزتو سامش نب سيق نبا

 )١( ت ىف (0) . « لاقو »: ه ىف :  نم اهئرق ىف » : أ ىفو« « ىتم اهروف ىف « .

 ) )9تلخد نأ املف 3 : أء ف ىفو ©« تلخد املف » : ت یف «© .

 . oV) « 0؟655) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 )٥( ت یف :  فصنلا شنلاو » : ت ىف (0 . « ىتنث «© .

 . « نيعمجأ نهنع هللا ىضر » : ت ىف (۷)



 (60) ةيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ر ا سسسكس €۲

 نم تذخأ امم ىرستلا كل حابأو: ىأ 4 كيّلع هللا ءافَأ امم كنيمي تكلم امو : هلوقو
 ةيرامو « ةيرضنلا نوعمش تنب ةناحير كلمو. امهجوزتو امهقتعأف ةيريوجو ةيفص كلم دقو «١2)مناغملا

 . امهنع هّللا ىضر « ىرارسلا نم اتناكو «مالسلا هيلع« ميهاربإ هنبا مأ ةيطبقلا

 لدع اذه : 4 كعم نرجاه يتأللا كتالاخ تانبو كلاخ تانبو كتامع تانبو كّمع تائبو » : هلوقو
 دادجأ ةعبس اهنيبو هنيب لجرلا ناك اذإ الإ ةأرملا نوجوزتي ال ىراصنلا نإف؛ طيرفتلاو طارفإلا نيب طسو

 مدهب ةرهاطلا "لماكلا ةعيرشلا هذه تءاجعف « هتحنأ تنو هيخأ كنب مهدحأ جورتي دوهيلاو « ادعاصف

 نم دوهيلا هيف 00 تطرف ام قفا ميرحتو « ةلاخلاو لاخلا تشو« ةمعلاو معلا تس حابأف« ىراصنلا طارفإ

 . عيظف )0 عشب اذهو« تحخألاو خألا تنب ةحابإ

 ركذلا ظفل حوف 4 كتالاخ تاتبو كلاخ تاتبو كتامع تانبو كمع تانبو» : لاق امنإو
 مو 0 2£

 نم مهجرخي ) « [ ٤۸ : لحنلا ] (لئامشلاو ميلا نع )ل: هلوقك نهصقنل ثانإلا جو (هفرشل
 . ةريثك رئاظن هلو ء[ :١ ماعنألا ] 4 روثلاو تاملّظلا لعجو ال [ :Yov ةرقبلا ] «روثلا ىَلِإ تاَمّلَظلا

 : هللا همحر« متاح ىبأ نبا لاق : « كعم نرجاه يتأللا ل: هلوقو

 نع «ليئارسإ انثدح «ىسوم نب «7) هّللا ديبع انثدح« ىزارلا ثراحلا )نب رامع نب دمحم انثدح

 مث ىرذعب هيلإ ترذتعاف ةي هللا لوسر ىنبطخ : تلاق ئناه مأ نع. 0 حلاص یبا نع« ىدسلا
 ساس سهر 2 20 هو

 تاتبو كِيَلع هللا ءاَقَأ امم كنيمي تكلم امو نهروجأ ت تيتآ يتأللا كجاوزأ كل انللحأ اإ : هللا لزنأ

 نم تنك« هعم رجاه نمم نكأ ملو« هل لحأ نكأ ملف: تلاق (كعم نرجاه يتأللا ل: هلوق ىلإ( كّمع
 ءاقلطلا

 . ٩ هب« ىسوم نب هللا ديبع نع« بيرك ىبأ نع ريرج نبا هاورو

 ر اهنع» علاص با نع« دلاخ با نب ليغامتإ تيدحب نم متاخر نبا الرز

 ىلإ هعم رجاه نم : دارملا نإ: ةداتقو نيزر وبأ لاق اذكهو. ٩ هعماج ىف ىذمرتلا هاورو

 نبا أرق: كاحضلا لاقو .نملسأ : ىأ 4« كعم نرجاه يتآللا » : ةداتق نع ةياور ىفو . ةنيدملا

 .«كعم نرجاه ىتاللاو»: : دوعسم

 اهيأي - كل لحيو: ىأ « اهحكنتسي نأ يلا دار نإ يِبتلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو :  هلوقو

 اهيف ىلاوت ةيآلا هذهو . كلذ تئش نإ رهم ريغب اهجوزتت نأ كل اهسفن تبهو اذإ ةنمؤملا ةأرملا  ىبنلا

 نأ تدرأ نإ يحصن مكعفتي الو : هموقل لاق هنأ« مالسلا هيلع« حون نع ًارابخإ ىلاعت هلوقك « ناطرش

 للاب مْسَمآ منك نإ موق اي + : ىسوم لوقكو« [ :٤ دوه ] «مكيوغي نأ دیری هللا ناك نإ مكل حصنأ

 )١( ت ىف (۳) . ؟ مرحو » :أ ىف (۲) . « مئانغلا : أ ىف : ١ اومرح ام ٩ .

 )٤( عينش 2:أءاف یف ٩ . هللا دبع »: أ ىف (0) .(و2:أىف(0) ٠ .

 © هدانسإب متاح ىبأ نبا یور» : ت یف (۷)

 . )٠١/۲۲( ىربطلا ريسفت (۸)

 : « ىدسلا ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعأ ال حيحص نسح ثيدح اذه 8 لاقو (7515) مقرب ىذمرتلا ننس (9)



 88 ب ا (60) ةيآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا
 - هے راع لزم 622 2

 نإ ينال اهسقن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو ل: انهاه لاقو . [ 85 : نينوي 1( نيملسم متنك نإ اولكوت هباعف

 : )0١( دمحأ مامإلا لاق دقو 4 اهحكتسَي نأ يبتلا دارأ

 ةا هللا لوسر نأ؛ ىدعاسلا دعس نب لهس نع« مزاح ىبأ نع« كلام انربخأ « قاحسإ انثدح

 : لاقف لجر ماقف« اليوط امايق تماقف . كل ىسفن تبهو دق ىنإ « هللا لوسر اي: تلاقف ةأرما هتءاج

 ءىش نم كدنع له ليكي هللا لوسر لاقف . ةجاح اهب كل نكي مل نإ اهينجوز« هللا لوسر اي

 ال تسلج كرازإ اهتيطعأ نإ »: هلك هللا لوسر لاقف. اذه ىرازإ الإ ىدنع ام: لاقف؟ « هايإ ايقدنصت

 ملف سمتلاف « ديدح نم امتاخ ولو سمتلا :١ لاقف . ائيش دجأ ال : لاقف . < اًئيش سمتلاف« كل رازإ
 - اذك ةروسو « اذك ةروس ؛معن :لاق « ؟ ءىش نآرقلا نم كعم له » :ِديَِك ىبنلا هل لاقف« ائيش دجي
 . « نآرقلا نم كعم اب اهكتجوز :٠ للي هللا لوسر هل لاقف  اهيمسي روسل

 , (9 كلام ثيدح نم هاجرخأ

 اسلاج سنأ عم تنك: (؛) لوقي اتباث تعمس« خرم اندخ# ©9 نافع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 تلاقف ؟ ةجاح ىف كل له« هللا ىبن اي: تلاقف ايي ىبنلا ىلإ ةأرما تءاج : سنأ لاقف « هل ةنبا هدنعو
 . « اهسفن هيلع تضرعف« ىبنلا ىف تبغر« كنم ريخ ىه » :لاقف . اهءايح لقأ ناك ام : هتنبا

 نع« ىناتبلا تباث نع« te راطعلا ] زيزعلا دبع نب موحرم ثيدح نم« ىراخبلا هجارخإب درفنا

 , 7 هبي سنأ

 سنأ نع« ىمرضحلا نع« ةعيبر نب نانس انثدح« ركب نب هللا دبع انثدح : اضيأ دمحأ © لاقو
 اهنسح نم تركذف . اذكو اذك ىل ةنبا « هللا لوسر اي: تلاقف هيي ىبنلا تتأ ةأرما نأ: كلام نبا
 كّبْشَت ملو عدصت مل اهنأ تركذ ىتح اهحدمت لزت ملف. (« اهتلبق دق :١ لاقف . اهب كترث اف« اهلامجو

 . ٩ هوجرخي مل. « كتنبا ىف ىل ةجاح ال :١ لاقف« طق ًائيش

 - حاضولا ىبأ نبا انثدح « محارم ىبأ نب روصنم انثدح« ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا 3 لاقو

 ىبنلل اهسفن تبهو ىتلا : تلاق ةشئاع نع« هيبأ نع« ةورع نب ماشه نع - ملسم نب دمحم : ىنعي

 . 20) ميكح تنب ةلوخ وي

 نأ: هيبأ نع« ةورع نب ماشه نع« داتزلا ىبأ نباو نمحرلا دبع نب ديعس نع« بهو نبا لاقو

 .211هه6 هللا لوسرل نهسفنأ نبهو ىتاللا نم تناك« میلس ىنب نم« صقوأألا نب ب ميكح تنب ةلوخ

 ميكح تنب ةلوخ نأ ثدحتن انك: هيبأ نع« ماشه نع« نمحرلا دبع نب ديعس نع هل ةياور ىفو

 . ٩ ملسمو ىراخبلا ىور دقو : ت یف (۱)

 ىبأ نب زيزعلا دبعو بوقعي قيرط نم ملسم دنع هنكلو )٠٤١١( مقرب ملسم حيحصو (01726) مقرب ىراخبلا حيحصو )۳۳٣/١( دنسملا (1)
 . هوحنب مزاح ىبأ نع مهلك ةدئازو ىدرواردلاو ةنييع نب نايفسو مزاح

 . أ نم ةدايز (6) . ٩ لاق اتباث نأ ىراخبلا یورو » : ت ىف (5) . « نامثع »: أ ىف (۳)

 . (01؟0) مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۹۸/۳) دنسملا ()

 . ٩ یورو »: ت یف (0

 )( دنسملا )۳/ ٠١١( .

 )٩( ت ىف : ١ یورو « .

 . هب « محازم ىبأ نب ب روصنم قيرط نم (00 /۷) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (۱۰)

 )١١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )۲۳/۲۲( .



 (ةض) كلا ةيناركالا روس" نسداتلا ا ص م و ب

 . © ةحلاص ةأرما تناكو. لهي هللا لوسرل اهسفن تبهو تناك

 . ىرخأ ةأرما ىه وأ« ميكح تنب ةلوخ ىه ميلس مأ نأ لمتحيف
 نب ىسوم انثدح« عيكو انثدح« ىسّمحألا ليعامسإ نب دمحم انثدح: متاح ىبأ نبا لاقو

 ثالث ي لوسر جوزت :اولاق ةديبع نب هللا دبعو« مكحلا نب رمعو« بعك نب دمحم نع ؛«ةديبع
 ثالثو. ةملس مأو« ةدوسو« ةبيبح مأو« ةصفحو« ةشئاعو« ةجيدخ« شيرق نم تس« ةأرما ةرشع

 تبهو ىتلا ىهو« ثراحلا تنب ةنوميم : رماع نب لاله ىنب نم ناتآرماو « ةصحص زن سا كوت

 ىتلا ىهو - ءاطرقلا نم بالك نب ركب ىبأ ىنب نم ةأرما  نيكاسملا مأ بنيزو« ةي ىبنلل اهسفن
 ناتيبسلاو «ةيدسألا شحج تنب بنيزو « هنم تذاعتسا ىتلا ىهو« نوجلا ىنب نم ةأرماو ءايندلا تراتخا

 . ©0ةيعازخلا قلطصملا نب ورمع نب ثراحلا تنب ةيريوجو « بطخأ نب ىيح تنب ةيفص

 (يبتلل اهسْفَن تبهو نإ ةتمؤم ةأرماو : سابع نبا نع« ةداتق نع« ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو
 . ثراحلا تنب ةنوميم ىه:لاق

 ةميرخ تنب بئيز ىه نيكاسملا مآ ىعدت تناك ىتلا بنيز نأ روهشملاو« لسرم اذه: عاطقنا هيف
 . ملعأ هّللاف « هتايح ىف هب ىبنلا دنع تتام دقو« ةيراصنألا

 ايركز انثدح« ىراخبلا (۳) لاق امك« ريثك لی ىبنلا نم نهسفنأ نبهو ىتاللا نأ اذه نم ضرغلاو

 نم لاعأ تنك تلاق ةشئاع نع« هيبأ نع انثدح هورع نب ماشه: لاق ةماسأ وبأ انثدح« ىيحي نبا

 ءاشت نم يجرت 3 : هللا لزنأ املف ؟ اهسفن ( ةأرما بهتأ : لوقأو هيم ىبنلا نم نهسفنأ نبهو ىتاللا
 ىف عراسي الإ كبر ىرأ ام : تلق 4 كِيَلَع حاتج الف َتْلَرَع نمم تيغتبا نمو ءاشت نم َكيلِإ يوؤتو نهنم

 , ( كاوه

 سنوي انثدح « ىفعجلا روم ن دوج اد نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نب را 20)لاق 2

 لوسر دنع نكي مل :لاق سابع نبا نع« ةمركع نع« كامس نع« رهرألا نب ةسنع نع يكب قنا

 . هل اهسفن تبهو ةأرما ايك هللا

 تبهو نمم ةدحاو لبقي مل هنإ: ىأ. © ريكب نب سنوي نع« بيرك ىبأ نع ريرج نبا هاورو
 نإ 8 : ىلاعت هّللا لاق امك« هتئيشم ىلإ دودرم هنأل؛ هب اصوصخمو هل ًاحابم كلذ ناك نإو« هل اهسفن

 . كلذ راتخا نإ: ىأ اهحكنتسي نأ يلا دارأ

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )۲۲/ ۲۳(.

 ىتلا ىهو اهقلطف نوجلا ىنب نم ةأرما ةي هللا لوسر جوزت :١ ظفلب عيكو قيرط نم (۲۷۰ /5) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (۲)
 . 6 هنم تذاعتسا

 6 ةأرملا 2: 1١ ت ىف (5) . ٩ ىور امك »: ت یف (۳)

 . )٤۷۸۸( مقرب ىراخبلا حيحص (0)
 . ٩ یورو : تاىف(57)

 . (۱۷/ ۲۲) ىربطلا ريسفت (۷)



 ع. )0١( ةيآلا : بازحأالا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ةأرما نأ ولو« كريغل ةبوهوملا لحت ال ىأ : ةمركع لاق 4 نينمّؤمْلا نود نم َكّل ةصلاخ :١ هلوقو
 . امهريغو ىبعشلاو دهاجم لاق اذكو . ًائيش اهيطعي ىتح هل لحت مل لجرل اهسفن تبهو

 امك« اهلثم رهم هيلع اهل بجو اهب لخد ىتم هنإف٠ لجر ىلإ اهسفن ةأرملا تضوف اذإ اهنإ: ىأ

 اهلثم قادصب ةَ هللا لوسر اهل مكحف « تضوف امل قشاو تنب ٠ عورب ىف كو هللا لوسر هب مكح
 ىبنلا ريغل ةضوفملا ىف لثملا رهم توبثو رهملا  ريرقت ىف ءاوس لوخدلاو توملاو « اهجوز اهنع ىفوت ام
 ريغب جوزتي نأ هل نأل؛ اهب لحد ولو ءىش ةضوفملل هيلع بجي ال هنإف« مالسلا هيلع « وه امأف. كي

 ىف ةداتق لاق اذهلو . اهنع هللا ىضر« ا ل دوهش الو يلو الو قادص

 الإ رهم الو ىلو ريغب لجرل اهسفن بهت ةأرمال سيل: لوقي«4 نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ  :هلوق
 . دي ىبلل

 نب ىبأ لاق: ([4 مهناَميأ تكلم امو مهجاوزأ يف مهيلع انضرف ام انملع دق: ىلاعت هلوقو]

 : ىأ « مهجاوزأ يف مهيلع انضرف ام انملع دق : هلوق ىف ريرج نباو ةداتقو « نسحلاو « دهاجمو « بعك

 دوهشلاو رهملاو ىلولا طارتشاو « ءامإلا نم (4) اوؤاش امو رئارح ةوسن عبرأ ىف مهرصح ا

 جرح كِيلع نوکی الکل ظ ؛ هنم ائیش كيلع بجون ملف« كلذ ی انصخر دقو ار ؛مهيلع

 . اميحر اروفغ هّللا ناكو

 همم م هم 20 لا ل یک م o So يي سا ر ت

 كْيَلع حانج الق تلزع نمم تيغتبا نمو ءاشت نم كيلإ يوؤت وتو نهنم ءاشت نم يجرت ط

 مكبولف يف ام مّلعَي هّللاو نهْلُك نهتيتآ امب نيضريو نزحي : الو يأ نأ نأ كلذ

 .4 63 اميلح اميلع هللا َناَكَو

 نع« فل هيبأ نع« ورگ نب ماشه انثدح () رشب نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 الأ: تلاقء 5 هللا لوسرل نهسفنأ نبهو ىتاللا ءاسنلا 0 رّيعَت تناك اهنأ ؛ اهنع هللا 0

 كيلِإ يوؤتو نهنم ءاشت نم يجرت ) : لجو زع« هللا لزنأف؟ قادص ريغب اهسفن ضرعت نأ ةأرملا ىحتست

 , رح لاخلا ناد كير ىرأ ىنإ: تلاق «4 َكِيَلَع حانج الف تْلَرَع نمم تيغتبا نمو ءاشت نم

 دارملا نأ نع اذه لدف ۾ 2 نب ماشه نع« ةماسأ فأر .ثيدح نم هاور ىراخبلا نأ مدت دقو

 نم كِيَلِإ يوؤتو » 240 [ نهسفنأ ] تابهاولا نم: ىأ (نهنم ءاشت نمل رخؤت : ىأ 4 يجرت ل : هلوقب
 نإ« كلذ دعب رايخلاب ًاضيأ اهيف تنأف اهتددر نمو« اهتددر تئش نمو« اهتلبق تئش نم: ىأ « ءاشت

 )١( جيوزت 2: | ىف ٩ . ) )۲ريدقت 7: ت یف 4

 . ٦ ريشب 9 : آ ىف (0) . ٩ ءاشي امو 2: ت یف (5) . أ 2 ت نم ةدايز (۳)

 . « هدانسإب دمحأ مامإلا یورو 5: ت یف (5)

 6 ءاسنلا ريغت 2: أ ىفو 6 ءاسنلا نم ريغت 3: ف ىف (۷)

 . (168/5) دنسملا (8)

 . ت نم ةدايز (۹)



 هلاك فعلا رزيفج ينهار( زلنا نحن ع a بس صبت

 ىف ىبعشلا رماع لاق . « كِيَلَع حاتج الق َتْلْزَع نّمم تيغتبا نمو ): لاق اذهلو؛ اهتيوآف اهيف تدع تئش تعش
 نهضعبب لخدف هاب ىبنلل نهسفنأ نيهو ءاسن نك : ءاشت نم كيلِإ يوؤت هو نهنم ءاشت نم يجرت )ا : هلوق
 . كيرش مأ نهنم« هدعب نحكي مل نهضعب ًاجرأو

 ال كجاورأ نم: ىأ4 ءاَشَت نم َكْيَلِإ يوؤتو نهنم ءاشت نم يجرت إل : هلوقب دارملا لب: نورخآ لاقو
 نم كرتتو «تئش نم عماجتو« تئش نم رخؤتو« تئش نم مدقتف٠ نهل مسقلا كرتت نأ كيلع جرح
 ساه اه
 . همس

 نب ديز نب نمحرلا دبعو« نيزر ىبأو« ةداتقو. نسحلاو« دهاجمو« سابع نبا نع ىوري اذكه
 نم ةفئاط بهذ اذهلو؛ نهل مسقي« هيلع همالسو هللا تاولص« ناك اذه عمو« مهريغو« ملسأ

 اوجتحاو« هيلع همالسو هللا تاولص« هيلع آبجاو مسقلا نكي مل هنأ ىلإ مهريغو ةيعفاشلا نم ءاهقفلا
 . ةميركلا ةيآلا هذهب

 مصاع انربخأ  كرابملا نبا وه  هّللا دبع انثدح« ىسوم نب نابح انثدح : ىراخبلا 2١١ لاقو
 هذه تلزن نأ دعب انم ةأرملا موي ىف نذأتسي ناك ءا هللا لوسر نأ؛ ةشئاع نع 2" ةذاعم نع« لوحألا

4 0 9.2 3 

 ل ب كو ل ل ا ممم ةيآلا

 .© ادا

 نأ ىضتقي لوألا اهثيدحو« مسقلا بوجو مدع كلذ ( نم دارملا نأ ىلع لدي اهنع ثيدحلا اذهف

 ىتاللا ءاسنلا ىفو تابهاولا ىف ةماع ةيآلا نأ ريرج نبا راتخا انهاه نمو« تابهاولا ىف تلزن ةيآلا
 عمج هيفو ٠ ىوق ديج نسح هراتخا ىذلا اذهو . مسقي مل ءاش نإو مسق ءاش نإ نهيف ريخم هنأ« هدنع

 «نمهّلك نهتيتآ امب نيضريو دزحي الو نهنيعأ رقت نأ ئندأ كلذ: ىلاعت لاق اذهلو؛ ثيداحألا نيب

 مل تئش تئش نإو« تمسق تئش نإف« مسقلا ىف جرحلا () كنع عضو دق هللا نأ نملع اذإ: ىأ

 ليبس ىلع هنأ ال كنم ًارايتخا نهل مسقت تنأ اذه عم مث. تلعف كلذ ىأ ىف كيلع حانجال «مسقت

 كمسق ىف نهيلع © كتنمب نفرتعاو « كلذ ىف كليمج نلمحو هب نرشبتساو كلذب نحرف « بوجرلا
 . نهيف كلدعو نهل كفاصنإو نهنيب كتيوستو نهل

 امك هعفد نكمي ال امم. ضعب نود نهضعب ىلإ ليملا نم : ىأ ( مكبولق يف ام ملعي هّللاو ه: هلوقو

 : دمحأ مامإلا () لاق

 ةشئاع نع« ديزي نب هّللا دبع نع« ةبالق ىبأ نع« بويأ نع« ةملس نب دامح انثدح « ديزي انثدح

 الف. كلمأ اميف ىلعف اذه مهللا :٠ لوقي مث. لدعيف هئاسن نيب مسقي هيي هللا لوسر ناك: تلاق
 . « كلمأ الو كلمت اميف ىنملت

 . (ذاعم » : أ یف (۲) . ٩ یورو » : ت یف (۱)
 . (A۹) مقرب ىراخبلا حيحص ()

 . « كتناماب » : 1 ىف (0 . « كيلع » : ! ىف 0 )٥(
 . © ىور امك » : ت ىف (۷)



 ۷ )٥۲( ةيآلا:بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 الف: هلوق دعب دواد وبأ دازو 27 ةملس نب دامح ثيدح نم« ةعبرألا ننسلا لهأ هاورو

 كلذ بقع اذهلو . تاقث مهلك هلاجرو« حيحص هدانسإو . بلقلا ىنعي : كلمأ الو كلمت اميف 2)ىنملت

 . رفغيو ملحي : ىأ 4 اميل « رئارسلا رئامضب : ىأ 4 اًميلعهَللاناَكو ل: هلوقب
 ام الإ نهنسح كبجعأ ولو جاوزأ نم نهب َلَدَبَت نأ الو دعب نم ءاستلا كَل لحي ال ط

 .4 © اقر ءيش لك ىلع هللا ناكو كنيمي تكلم
 نباو« ديز نباو« ةداتقو« كاحضلاو« دهاجمو« سابع نباك  ءاملعلا نم دحاو ريغ ركذ

 ىف نهعينص نسح ىلع« نهنع ًاضرو ويي ىبنلا جاوزأل ةازاجم تلزن ةيآلا هذه نأ - مهريغو «ريرج
 نرتخا املف. ةيآلا ىف مدقت امك« هلي هللا لوسر نهريخ امل« ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نهرايتخا

 لدبتسي وأ« نهريغب جوزتي نأ هيلع مرحو« نهيلع هرصق © [ هللا ] نأ نهؤازج ناك« هي هللا لوسر

 عفر ىلاعت هنإ مث. نهيف هيلع رجح الف ىرارسلاو ءامإلا الإ نهنسح هبجعأ ولو« نهريغ ًاجاوزأ نهب

 كلذ دعب هنم عقي مل نكلو « 2 جوزتلا هل حابأو« ةيآلا هذه مكح خسنو كلذ ىف («؟) رجحلا هنع

 . نهيلع هيم ©) لوسرلل ةنملا نوكتل جورت

 « اهنع هللا ىضر« ةشئاع نع. ءاطع نع« ورمع نع« نايفس انثدح: دمحأ مامإلا 2 لاق

 . ^) ءاسنلا هل هللا لحأ ىتح لَم هللا لوسر تام ام:تلاق

 ىذمرتلا هاورو . ةشئاع نع« ( ريمع نب ديبع نع« ءاطع نع« جيرج نبا ثيدح نم ًاضيأ هاورو
 . )22١ امهينتس ىف ىئاسنلاو

 ىنثدح« ةبيش نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع انثدح« ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا 21١7© لاقو

 ديبع نب رمع ىلوم رضنلا ىبأ نع« )2١7 ىمازحلا نمحرلا دبع نب ةريغملا ىنثدح« ركب ىبأ نب رمع
 ىتح وا هللا لوسر تمي ملا تلاق اهنأ ةملس مأ نع« ةعمز نب بهو نب هللا دبع نع« (" هللا

 نم يجرت 3 : لجو زع «هّللا لوق كلذو« مرحم تاذ الإ« ءاش ام ءاسنلا نم جوزتي نأ هل هّللا ٍلحأ

 . 4 ءاشت نم كيلإ يوؤتو نهنم ءاشت

 ىتلل ةخسان ىلوألا« ةرقبلا ىف ف ةافولا ةدذع ىتيآك « ةوالتلا ىف اهدعب ىتلل ةخسان هذه تلعجف

 ملعأ (۱)هّللاو اهدعب

 )١( دنسملا )١5 5 /5( مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۱۳۲) مقرب دواد ىبأ نئسو )١١50( ىئاسنلا ننسو )٦۳ /۷( مقرب ةجام نبا ننسو )۱۹۷١( .

 )۲( أ یف : ١ ىنلمت الف ٩ . ) )۳جرحلا » : ت ىف (5) . أ٠ ت نم ةدايز «

 )٥( ىف : ١ ت یف (۷) . « هللا لوسرل » : ف ىف (5) . « جيوزتلا : ١ یور ٩ .

 )۸( دنسملا )5/51١( .

 . ٩ ديبع نب ريمع نع » :أ ىف (9)
 )٠١( ىئاسنلا ننسو (7717) مقرب ىذمرتلا ناسو (۱۸۰ /5) دنسملا )05/5( .

 . « هللا دبع » : | ىف (۱۳) . « یعازخلا » : أ یف ٩ . )١10( یورو » : ت یف (۱۱)

 ) )۱٤ت یف : ١ هللاف « .



 (ة) ةيآلا :تارعشلا ةووساد نيداتنلا عزل ا نيت ل رح س هي

 ةفص نم كل انركذ ام دعب نم:ىأ دعب نم ءاسّنلا كَل لحي الإ :ةيآلا ىنعم لب:نورخآ لاقو
 )١( تامعلاو معلا تانبو «كنيمي تكلم امو نهروجأ تيتآ ىتاللا كئاسن نم كل انللحأ ىتاللا ءاسنلا

 نب ىبأ نع ىورم اذه . كل لحي الف ءاسنلا فانصأ نم كلذ ىوس امو ةبهاولاو 7 تالاخلاو لاخلاو

 او“ دب اک و قل ده نیر ر یاو ةياووت یف ع كاحضلاو «ةمركعو «دهاجمو « بعك
 : . مهريغو« ىدسلاو - ةياور ىف - ةداتقو «نسحلاو «حلاص

 نأ نب نعم e ا بوقعي انثدح : ريرج نبا لاق

 كك ىبنلا جاوزأ نأ ول تيأرأ : بعك نب ىبأل تلق : لاق ۔ ناضنالا نم لر دايز نع: ىنموم

 نم ءاسنلا كل () لت ال: و : تلق: لاق ؟ كلذ نم هعنمي امو: لاقف؟ جوزتي نأ هل ناك امأ« نيفوت

 : هلوق ىلإ  كجاوزأ كل الح اإ يبتلا اهيأ اي) : لاقف« ءاسنلا نم ابرض هل هللا لحأ امنإ : لاقف . ( دعب

 . دعب نم ءاسنلا كَل ( لحت ال :  هل ليق مث ( يبثلل اًهَسْفَت تبهو نإ

 ىضر« سابع نبا نع« ىذمرتلا یورو. 207 هب« دواد نع« قرط نم دمحأ نب هللا دبع هاورو

 تارجاهملا تانمؤملا نم ناك ام الإ« ءاسنلا فانصأ نع وايي هللا لوسر ىهن: لاق« امهنع هللا

 تكلم ام الإ نهنسح كبجعأ ولو جاوزأ نم نهب لذت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل 7 لحق الإ: هلوقب

 تاذ لك مرحو «4 يال اهسفت تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو ل تانمؤملا مكتايتف هللا لحاف«( كنيمي

 ا: لاقو# نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو لمع طبح دف ناميإلاب رفكي نعول : لاق مث« مالسإلا
 2 ساس ق1 اص ومهم هم

 كر هلوق ىلإ 6 ك نيمي تكلم امو نهروجأ تيتآ يتأللا كجاوزأ كل انللحأ انإ يبنلا

 , (© ءاسنلا فانصأ نم كلذ ىوس ام مرحو 4 نيم

 الو ةملسم )1١( الع كل ىمس ام دعب نم: ىأ دعب نم ءاستلا كل 0١0 لحَت ال : دهاجم لاقو
 . ةرفاك الو ةينارصن الو ةيدوهي

 جوزتيو «(3) ةبيرغ الو ةيبارعأ جوزتي الأ رمأ : 4 دعب نم ءاسّنلا كَل ٠١ لحت ال ل: حلاص وبأ لاقو
 . ةئامثالث ءاش نإ« ةلاخلاو لاخلاو« ةمعلاو معلا تانب نم ءاش امو« ةماهت ءاسن نم دعب

 . هللا ىمس ىتلا : ىأ دعب نم ءاسنلا كل 149 لحت ال ل: ةمركع لاقو

 )١( ت ىف :  ةلاخلا» : أ ىف (۲) . « تامعلا تانبو « .

 . ٩ لحي ال » :أءت یف )٤ « ٩( . « راصنألا نم لجر نع هدانسإب ريرج نبا ىورف » : ت ىف (۳)

 . )٥/ ۱١١( دنسملا دئاوزو 7١( /۲۲) ىربطلا ريسفت (0)

 . « كيلع هللا ءافأ امم :٠ أ ىف اهدعب (۸) . ٩ لحي ال » : أ ىف (۷)

 نب مارهب نب نم هفرعب اع .نسح م رسحلا نب دمحأ تعمس : لاق« مارهب نب ديمحلا دبع ثيدح نم هفرعن امنإ نسح ثيدح اذه »: لاقو )۳۲٠١( مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 .(نم»:أ1ىف(١١) . ٩ لحيال : أ یف (۰)

 . « ةيبرع » : أ ىف (۳) . ٩ لحي ال » : | یف (۲)
 . ٤ لحي ال د :أىف(8١)



 ي و يم حلل 8157 تالا تاج ال اة روس تىسداشلا عونا

 ىف ىتاوللا ءاسنلا ىفو« ءاسنلا فانصأ نم ركذ نميف ةماع ةيآلا نأ« هّللا همحر « ريرج نبا راتخاو

 مهنم ًاريثك نإف؟ فلسلا نم هنع انيكح نمم ريثك دارم هلعلو « ديج هلاق ىذلا اذهو . ًاعست نکو هتمصع

 . ملعأ هّللاو« ةافانم الو« اذهو اذه هنع ىور

 يلع مرغو# اهعجار مث ةصفح قلط ةَ هللا لوسر نأ ىور ام هسفن ىلع ريرج نبا دروأ مث

E E Eنم ءاستلا كل لحت ال : هلوق لوزن لبق ناك اذه ناب باجأ مث«  

 ةيآلا لوزن لبق ناك اذه نأ نم هلاق ىذلا اذهو .4 نهنسح كبجعأ ولو جاوزأ نم نهب لّدبت نأ الو دعب

 ىف ىتاوللا ادع نمي جورتي ال هنأ ىلع تلد اغإ ةيآلا نإف ؟ كلذ ىلإ جاتحي ال نكلو « جیم

 ريغ نم نهنم ةدحاو قلطي ال هنأ ىلع كلذ لدي الو. نهريغ نهب لدبتسيال هنأو «هتمصع

 . ملعأ هّللاو «لادبتسا

 نإو :8١ ىلاعت هلوق لوزن ببس ىهو« اهنع هللا ىضر« ةشئاع نع حيحصلا ىفف ةدوس ةيضق امأف

 ةيآلا 4 © [ريخ حلصلاو ] احلص امهنيب احلصي نأ اًمهيلع حاج الف اضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاح ةأرما

 , (1[١0؟4 : ءاسنلا]

 نع قرط نم« م یف ا ناو هجام م نباو ىئاسنلاو دواد وبأ ىورف ةصفح () ةيضق امأو

 نب ديعس نع« ليهک نب ةملس نع (0 ىح نب حلاص نب حلاص نع« ةدئاز ىبأ نب , ايركز نب ىيحي
 () دانسإ اذهو. اهعجار مث ةصفح قلط لَك هللا لوسر نأ؛ رمع نع« سابع نبا نع« ريبج
 . ( یوق

 2 و ء ۶ء ۰

 هللا لوسر لعل ؟ كيكبي ام: لاقف« ىكبت يهو ةصفح ىلع رمع لخد :لاق رمع نبا نع «()حلاص
 كملكأ ال ىرخأ ةرم كقلط ناك نئل هللاو؛ ىلجأ نم كعجار مث ةرم كقلط ناك دق هنإ ؟ كقلط ةي

 : (8) نيحيحصلا طرش ىلع هلاجرو .ًادبأ

 قالط وأ« هيلع ةدايزلا نع هاهلف « 4 نهنسح كحجع ج أ ولو جاوزأ نم نهب لدبت نأ الو: هلوقو

 : (9) هنيمب تكلم ام الإ اهب اهريغ لادبتساو نهنم ةدحاو

 : لاقف « انهاه هركذ ًابسانم ًاثيدح رازبلا ركب وبأ ظفاحلا ىور دقو

 نب قاحسإ نع E SE ٤ ليعامسإ نب كلام انثدح « رصن نب ميهاربإ انثدح

 هع هللا ىف یره ىبأ نع ناسي قي فاطغ نعو ملسأ نب : ديز نع« ىشرقلا 232١9 هللا دبع

 . أ ‹ ف نم ةدايز )١(

 . ءاسنلا ةروس نم ۱۲۸: ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا اذه جيرخت رظنا (۲)

 . « هدانسإ » : ت یف (0) . ©« یحی » : أ یف )٤( . ©« ةصق » : ت ىف (۳)

 . )۲۰٠١( مقرب ةجام نبا ناسو (۲۱۳ /۲) یئاسنلا ننسو (۲۲۸۳) مقرب دواد ىبأ ننس (7)

 « هدنسب ىلعي وبأ ظفاحلا مامإلا یورو » : ت ىف (۷)

 . 0110 /۱) ىلعي ىبأ دنسم (۸)
 « هّللا ديبع » : أ ىف )٠١( . « كنيي » : أ ىف (9)

 . ٩ هدانسإب رازبلا یورو 2: ت یف (۱۱)
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 ىلا زدت :ىآ یار ما هكلل ذانأو :كتارمآ یلداب 2 لخرلا لجرلا لوقي نأ ةيلهاذتا نق لدلا تاك: لاق
 : لاق نهنسح كبجعأ ولو جاوزأ نم نهب َلَدَبَت نأ الو ظ : هللا لزنأف . ىتأرما نع كل لزنأو « كتأرما نع
 را كرر اقوا و الو اتوب اج ىلا يلا ني حرا

 لاق مث تكردأ ذنم رضم نم لجر ىلع تنذاتسا ام « هللا لوسر اي لاقف « ؟ ناذئتسالا نياف ١

 كلل رنا دنا لاق هنأ نول ما اع هذه د هل هللا لضرب لاقف كج ىلإ ما ملا نع نم
 ؟ اذه نم: ةشئاع تلاق جرخ نأ املف.« كلذ مرح دق هّللا نإ ةنييع اي :٠ لاق ؟ 2') قلخلا نسحأ ىلع

 .« هموق ديسل نيرت ام ىلع هنإو« عاطم قمحأ اذه: لاق

 اذه نم الإ هظفحن مل انأل هانركذ امنإو« ًادج ثيدحلا نيل: هللا دبع نب ©) قاحسإ رازبلا لاق مث

 OS ةلعلا ايو هجولا

r 

 هانإ نيرظان ريغ ِماَعَط ىلإ مكل نذوب نأ الإ يِبتلا تويب اولخدت ال اونمآ َنيِذّلا اهيأ اي

 يذؤي ناك مُكلَذ نإ ثيدحل نيستتسم الو اورشتناف متمعط اًذإف اولخَداف متيعد اذإ نكلو

 ءارو نم نهولأساف اعاتم نهومتلام اذإو قحلا نم م ييحتسي ال هّللاو مكنم يبحتسيف يبتلا

 ارك نأ الو هللا لوس اوردر نأ کل ناك امو نیرو کیر ريطأ كلذ احح

 ناك هللا َنِإَف هوفخت وأ ائيش اودبت نإ 69 اميظع هللا دنع ناك مكلذ نإ ادبأ هدعب نم هجاوزأ

 نب رمع (*) لوق اهليزنت قفاو امم ىهو« ةيعرش بادآو ماكحأ اهيفو. باجحلا ةيآ هذه
 : تلقف« ثالث ىف ىبر تقفاو : لاق هنأ هنع نيحيحصلا ىف كلذ تبث امك« هنع هللا ىضر«باطخلا

 4 ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو 8: هللا لزنأف ؟ ىلصم ميهاربإ ماقم نم تذختا ول« هللا لوسر اي

 لزنأف نخوا رجافلاو ربلا نهيلع لخدي كءاسن نإ ءهّللا لوسر اي: تلقو.[١٠٠ : ةرقبلا]

 هلدبي نأ نكَفَلط نإ هبر ئسع : ةريغلا ىف هيلع نآلامت ال كي ىبنلا جاوزأل تلقو . باجحلا ةيآ هللا
 . 20 كلذك تلزنف«ء[0 :ميرحتلا] « نكن اريخ اجاوزَأ

 . ةعبار ةيضق ىهو« ردب ىراسأ ركذ ملسمل ةياور ىفو

 نب رمع لاق: لاق كلام نب سنأ نع« ديمح نغع ىيحي نع« ددسم انثدح: ىراخبلا لاق دقو

 )١( ىرازفلا ةنييع » : أ ىف 4 .

 . « قلخلا نسحأ نع كل لزنأ لاق » : أ ىفو« 4 قلخلا نسحأ نع كل لزنأ انأو اهنع ىل لزنا لاق » : ت ىف (۲)

 . ©« قاحسإ هدانسإ ىف : رازبلا لاق مث » : ت ىف (۳)

 وهو ةورف ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ هيفو :  (۹۲/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك » )710١( مقرب رازبلا دنسم (5)

 .؛كورتم
 )٥( لوقل » : ت ىف ٩ .

 . )٤۰۲( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ٩ یورو 3 : ت یف (۷)



 عة ا 6(۲ :61):ناثرآلا# تازحألا :ةروش- سداسلا عزخلا

 هللا لزنأف؟ باجحلاب نينمؤملا تاهمأ ترمأ ولف« رجافلاو ربلا كيلع لحخدي« هللا لوسر اي : باطخلا

 ١ باجحلا ةيآ

 ىلاعت هللا ىلوت ىتلا« شحج تنب بنيزب هه هللا لوسر سرع ةحيبص ىف اهلوزن تقو ناكو
 . امهريغو ىدقاولاو ةداتق لوق ىف« ةسماخلا ةنسلا نم ةدعقلا ىذ ىف كلذ ناكو« هسفنب اهجيوزت

 . ملعأ هّللاف « ها طايخ ٠ نب ةفيلخو « ىنثملا نب , رمعم ةديبع وبأ معزو

 تعمس« ناميلس نب رمّتعم انثدح ىشاقرلا هللا دبع نب دمحم انثدح: ىراخبلا 2') لاق

 تنب بئيز ل هللا لوسر جوزت امل: لاق« هنع هّللا ىضرع« كلام نب سنأ نع« زآجم وبأ انثدح « ىبأ

 املف . اوموقي ملف مايقلل «؟) أيهتي "9 [ هنأك ] وه اذإف« نوثدحتي اوسلج مث اوُمعَطَف موقلا اعد« شحج

 موقلا اذإف« لخديل و ىبنلا ءاجف . رفن ةثالث دعقو « ماق نم 260 [ ماق ] ماق املف. ماق كلذ ىأر

 « لخد ىتح ءاجف . اوقلطنا دق مهنأ هك ىبنلا تربخأف تئجف« تقلطناف اوماق مهنإ مث« سولج

 تويب اولخدت ال اونمآ نيذّلا اًهيَأ اي: هللا لزنأف« هنيبو ىنيب 2) [ باجحلا ] یقلأف« لخدأ تبهذف

 . ةيآلا 4 يبنلا

 . ( هب « ناميلس نب رمتعم نع« قرط نم« ىئاسنلاو ملسمو« رخآ عضوم ىف ًاضيأ هاور دقو
 « هنع هللا ىضر. كلام نب سنأ نع« ةبالق ىبأ نع« بويأ ثيدح نم هب ًادرفنم ىراخبلا هاور مث
 نع« بيهص نب زيزعلا دبع انثدح« ثراولا دبع انثدح« رمعم وبأ انثدح : ( لاق مث. 7 هوحنب ]

 ىلع تلسراف « محلو زبخب شحج تنب بنيزب ی ىبنلا 0١0 [ ىلع ] ىنب : لاق )22١ [ كلام نبا سنأ
 دجأ ام ىتح توعدف . نوجرخيو نولكأيف موق ءىجي مث« نوجرخيو نولكأيف موق ءىجيف « ًايعاد ماعطلا
 طهر ةثالث ىقبو « « مكماعط اوعفرا » : لاق. هوعدأ ًادحأ دجأ ام« هّللا ىبن اي : تلقف« هوعدأ ًادحأ

 تيبلا لهأ مكيلع مالسلا » : لاقف« ةشئاع ةرجح ىلإ قلطناف ةي ىبنلا جرخف « تيبلا ىف نوثدحتي

 ؟كل هللا كراب. كلهأ تدجو فيك« هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : تلاق. « هتاكربو هللا ةمحرو
 ا ےس سرع

 لوسر عجر مث. ةشئاع تلاق امك هل نلقيو« ةشئاعل لوقي امك نهل لوقي« نهلك هئاسن رجح یر

 ًاقلطنم جرخف « ءايحلا ديدش ي ىبنلا ناكو . نوثدحتي "٠ [ تيبلا ىف ] ةثالث طهر اذإف اب 2 هللا
 عام 5 أ جلا 0 هاو 5
 ىف هلجر عضو اذإ ىتح عجرف ؟ اوجرخ موقلا نأ ربخأ مأ هتربخأ ىردأ امف« ةشئاع ةرجح وحن

 س ع ° 031 س

 : باجحلا ةيأ تلزنأو« هنيبو ىنيب رتسلا ىخرأ« ةجراخ ىرخاو« هلخاد بابلا ةقكسأ

 )١( مقرب ملسم حيحص )۲۳۹۹( .

 . ٩ یورو » : ت یف (۲)
 . ىراخبلاو ءأ « ف« ت نم ةدايز (5 « 0) . ٩ أيهت ١ : ت ىف )٤( . ىراخبلاو « | ء ف« ت نم ةدايز (۳)

 )١١570(. مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلاو )١578( مقرب ملسم حيحصو (1۲۷۱ ٠ 1۲۳۹) مقربو )٤۷۹۱( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . )٤۷۹۲( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)
 .أ ‹ ف ‹ ت نم ةدايز (۱۰) . ©« ىراخبلا لاق ١ : ت ىف (9)

 )١١( ىبنلا ىلع هللا ىنب » : ! ىفو ىراخبلاو « ف« ت نم ةدايز 4.

 . ٩ ىبنلا » : ت یف (۱۲)

 ىراخبلاو ٠آ « ف ‹ ت نم ةدايز (۱۳)



 62:2677 نا تاحال ةرونس دالا ورا ع س وإ

 نم« ةليللاو مويلا ىف ىئاسنلا ىوس« () [ ةتسلا ] بتكلا باحصأ نيب نم ىراخبلا هب درفنا

 . 29 ثراولا دبع ثيدح

 نع« ديمح نع« ىمهسلا (") ركب نب هللا دبع نع  روصنم نبا وه  قاحسإ نع هاور مث
 نم ملسم دارفأ ىف مدقت دقو. هجولا اذه نم هب درفنا « نالجر » : لاقو« (4) كلذ وحنب «سنأ

 . سنأ نع« تباث نع« ةريغملا نب ناميلس ثيدح
 - دعجلا نع« ناميلس نب رفعج انثدح « رفظملا وبأ انثدح« ىبأ انثدح : © متاح ىبأ نبا لاقو

 ميلس مآ تعنصف« هئاسن ضعبب لكك هللا لوسر سرعأ : لاق كلام نب سنأ نع - ىركشيلا نامثع
 هربخأو « مالسلا ىنم هئرقأو« ةي هللا لوسر ىلإ اذهب بهذا: تلاقف« روت ىف 29 هتعضو مث اسيح
 اذهب تثعب « هللا لوسر اي : تلقف هب تئجف - دهج ىف ذئموي سانلاو : سنآ لاق - ليلق هل انم اذه نأ

 « هعض » :لاق مث هيلإ رظنف « ليلق هل انم اذه نأ هربخأ : لوقتو « مالسلا كئرقت ىهو« كيلإ ميس مأ

 : لاقو« ًاريثك الاجر ىمسو . « ًانالفو ًانالف ىل عداف بهذا :١ لاق مث« تيبلا ةيحان ىف هتعضوف

 كيلا تف < نيملتلا 0 [ نك تقل نمو: ل لاقت نم هتوف « نيملسملا ] نم تيقل نمو»

 لاق  ةئامثالث ءاهز اوناك : لاقف ؟ اوناك مک « نامثع ابأ ای: تلقف - سانلا نم ىألم ة و لار

 ءاش ام : لاقو اعدو« هيلع هدي عضوف« هيلإ هب تئجف. ( هب ئچ ٠ ليو هللا لوسر ىل لاقف : سنأ

 نومسي اولعجف . a اع نامت لك لابو (0) اومسيلو« ةرشع ةرشع ىلحتيل :١ لاق مث. « هللا

 امف َروتلا تذخأف تئجف: لاق. « هعفرا :٠ هلي هللا لوسر ىل لاقف. مهلك اولكأ ىتح « نولكأيو

 جورو هللا لوسر تيب ىف نوثدحتي لاجر فلختو : لاق ؟ تذخأ نيح مأ رثكأ تعضو نيح وهأ ىردأ

 لوسر ىلع اوقشف « ثيدحلا اولاطأف. طئاحلا ىلإ اههجو ةيلوم مهعم اهب لخد ىتلا كك هللا لوسر
 جرخف ةَ هللا لوسر ماقف - ًازيزع مهيلع كلذ ناك 29 اوملعأ ولو - ءايح سانلا دشأ ناكو « كو هللا

 بابلا اوردتبا « هيلع | هك دق مهنأ اونظ ءاج دق هوأر املف« هئاسن ىلعو ه هرجح ىلع ملسف

 هللا لوسر ثكمف < رجلا ىف ااو ثيبلا لخوا رتسلا ىخرأ ىتح ةي هللا لوسر ءاجو ءاوجرخف

 اولخدت ال اونمآ نيا اهيأ اي: ةيآلا هذه أرقي وهو جرخف « نآرقلا هيلع هللا لزنأو « ًاريسي هتيب ىف كَ

 ىلإ  اورشتناف متمعط اذإف اودا متيعد اذإ نككو هانإ نيرظان ريع ماع ىلإ مُكَل نذوي نأ الإ يلا تويب

 . ًادهع نهب سانلا ثدحأ انأف٠ سانلا لبق ىلع نهأرقف : سنأ لاق . 4 اميلع ءيش لكب ه : هلوق

 )١( ف « ت نم ةدايز ء٠أ.

 . ٩ ريكب ١ : أ ىف (۳)

 . )٤۷۹٤( مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . ٩ تلعج » : ف « ت یف (7) . ٩ ىئاسنلاو ملسم ىور » : ت یف (5)

 . «اومسیو 7 : أ « ف « ت یف (۸) . أ ٠ ف نم ةدايز (۷)

 . ااوملع» : أ ‹ ف ‹ ت ىف (4)



 1331 ےک. 0 7 ناكآلا نا كالا: ةروشدب ىسفاشلا ءرخلا

 لاقو. ٩ هب« ناميلس نب رفعج نع« ةبيتق نع« ًاعيمج ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم هاور دقو
 : لاقف حاكنلا باتك ىف ىراخبلا هقلعو حيحص نسح : ىذمرتلا

 ) هوحن ركذف« سنأ نع« نامثع ىبأ دعجلا نع« ناَمِهَط نب ميهاربإ لاقو

 ىور دقو . ©) هب« دعجلا نع« رّمعم نع« قازرلا دبع نع« عفار نب دمحم نع ًاضيأ ملسم هاورو
 . هوحنب « سنأ نع« رشب نب نايب نع« كيرش نع« كرابملا نب هّللا دبع ثيدحلا اذه

 نع« ىفوكلا ىسّمحألا رشب نب نایب نع « نيرخآ نيقيرط نم« ىذمرتلاو ىراخبلا () یورو
 . (°) هوحنب« سنأ

 هوحنب « كلام نب سنأ نع« ئديعلا رض نأ ثيدح نم « ًاضيأ متاح ىبأ نبا هاورو هاورو . )«

 : (۷ كلذ وحنب « سنأ نع« ىرهزلا ثيدح نمو« ديعس نب ورمع ثيدح نم ريرج نبا

 نع« تباث نع« ةريغملا نب ناميلس انثدح : لا ب مشاهو زب انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ديز قلطناف : لاق. « ىلع اهركذاف بهذا » : لهم هللا لوسر لاق بنيز ةدع تضقنا امل: لاق سنأ

 امك« ثيدحلا مامت ركذو .. . ىردص ىف تمّظع اهتیار املف اهنيجع رّمَحَت ىهو : لاق« اهاتأ ىتح
 اوظعو اب موقلا ظعوو : هلوق دعب هرخآ ىف دازو« «ارطو اهنَم ديز ئضق اًمَلَف : هلوق دنع هانمدق

 اذإ نكلو هانإ نيرظان ريع ماَعَط ىلإ مكل َنَدوي نأ الإ بتلا توُيب اولخدت ال : هثيدح یف مشاه لاق . هب

 ال هّللاو مكنم يبحتسيف يبنلا يذؤي ناك مُكلذ نإ ثيدحل نيسنتتسم الو اورشتن ناف متمعط اَذِإفاوُلْخداَف متيعد

 . ( قحلا نم يبحتسي

 . ( هبي (8) ةريغملا نب ناميلس ثيدح نم« ىئاسنلاو ملسم هجرخأ دقو

 هللا دبع ىمع ىنثدح بهو نبا ىخأ نبا - نمحرلا دبع نب دمحأ ىنثدح : ريرج نبا 20١١ لاقو

 را تلاق ةشئاع نع« و ا ىرهزلا نع سنوي ىنثدح« بهو نبا

 :٠ ليم هللا لوسرل لوقي رمع ناكو - سوم نا

 ةارما تناكو « كلو ىبنلا جوز ةعمز تدب ةدوس تجرخف « لعفيل ل هللا لوسر نكي ي ملف . كءاسن

 :(۱۳ تلاق« باجحلا لزني )١١( نأ اصرح . ةدوس اي كانفرع دق: ىلعألا هتوصب رمع اهادانف« ةليوط

 . 23١ باجحلا هللا لزنأف

 )١( مقرب ملسم حيحص )۱٤۲۸( ىئاسنلا نتسو (۳۲۱۸) مقرب ىذمرتلا ننسو )175/5( .

 مقرب ىراخبلا حيحص (؟) )015177( .

 . )۱٤۲۸( مقرب ملسم حيحص (۳)

 «هاورو » : أ ىف )٤(

 . (۳۲۱۹) مقرب ىذمرتلا نن نتسو ( ) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ٩ هوجرخي ملو هوحنب 2: أ ىف ()
 . (۲۷/۲۲) ىربطلا ريسفت (۷)

 . ملسمو ‹ ف« ت نم بيوصتلاو « « ناميلس نب رفعج 2: ٠ اه ىف (۸)

 . (17/4/5) ىئاسنلا ننسو )۱٤۲۸( مقرب ملسم حيحصو ١96( /۳) دنسملا (9)

 .؟نأ نأ اصرح » : أ ءف ىف ٩ . )١١( یورو ۵ : ت یف (۱۰)

 . « لاق ١ : ت یف (۱۲)

 . (۲۸/۲۲) یربطلا ريسفت (1)



 (ةزك نما نافيآلا ارح الا هوس  سذاتيلا هول تبتسم ات محلا هيو

 دمحأ مامإلا هاور امك « باجحلا لوزن دعب ناك اذه نأ روهشملاو .ةياورلا هذه ىف عقو اذكه

 ةدوس تجرخ : تلاق« اهنع هللا ىضر« ةشئاع نع« ةورع نب ماشه ثيدح نم« ملسمو ىراخبلاو

 باطخلا نب رمع اهآرف« اهفرعي نم ىلع ىفخت ال ةميسج ةأرما تناكو « اهتجاحل باجحلا برض ام دعب
 « ةعجار تأفكناف: تلاق ؟ نيجرخت فيك ىرظناف« انيلع َنيَفْحَت ام هّللاو امأ« ةدوس اي : لاقف

 تيرم نإ للا وسو اي: كلاقف «تليختف < قرع هدي ىفو ی نو یک ىف ل6 هللا نرو
 ‹ هدي ىف قرعلا نإو هنع عفر مث« هيلإ هللا ىحوأف: تلاق . اذكو اذك رمع ىل لاقف« ىتجاح ضعبل
 . () ىراخبلا ظفل . « نكتجاحل نجرخت نأ نكل نذأ دق هنإ : لاقف. هعضو ام

 ريغب لك هللا لوسر لزانم اولخدي نأ نينمؤملا ىلع رظَح :4 ىبَتلا تويب اولخدت ال ظ: هلوقف
 هدهل هللا راغ تس مالسإلا ادخار ةيلهادا ىف ويب ىف نوعتصي كلك لبق اوناك امك ند
 مكايإ :٠ ةي هللا لوسر لاق اذهلو؛ ةمألا هذه ىلاعت هماركإ نم كلذو« كلذب مهرمأف«ةمألا

 . (©9 « ءاسنلا ىلع لوخدلاو

 . 4 هانإ نيرظان ريع ماَعَط ئَلإ مك ندي نأ الإ : لاقف كلذ نم ىنثتسا مث
 اذإ ۳ ىتح ماعطلا اوبقرت ال: ىأ« هءاوتساو هجضن نينيحتم ريغ ىأ: امهريغو ةداتقو دهاجم لاق

 « ليفطتلا ميرحت ىلع ليلد اذهو . همذيو هللا ههركي اذه نإف« لوخدلل متض رعت ءاوتسالا براق

 نم ركذو . نييليفطلا مذ ىف اباتك كلذ ىف ىدادغبلا بيطخلا فنص دقو« نفيضلا برعلا هيمست ىذلا

 . اهداريإ لوطي ءايشأ مهرابخأ

 نبا نع ملسم حيحص.ىفو. ( اورشتناف متمعط اَذِإَف اولخداف متيعد اذإ نكلو » : ىلاعت لاق مث
 وأ ناك اسرع« بجيْلق هاخأ مكدحأ اعد اذإ » : هيَ هللا لوسر لاق :لاقع امهنع هللا ىضر ءرمع

 37 لإ تيد ول »+ هلي هللا لوس نع« اضيأ حيحصلا ىفو نيحيحيصلا ىف ةلصأو (4) ( هريغ

 رشتناو «لزنملا لهأ نع اوففخف هيلإ تو ىذلا نم نم متغرف اذإف «تلبقل عآرك ىلإ ىدهأ ولو« تبجأل

 0 ةثالثلا رفنلا كئلوأل عقو امك : ىأ «4 ثیدحل نيسددتسم الو 3: لاق اذهلو ؛2600ضرألا ىف

 (5) [هّللا] لاق امك. وَ هللا لوسر ىلع كلذ قش يتح « مهسفنأ أوسنو « ثيدحلا مهب لسرتسا

 . « 70مم يبحتسيف ىبتلا يذؤي ناک مكلذ نإ ) : ىلاعت

 مهاهني نأ هرکی ناك نکل« هب ىذأتيو هيلع قشي ناك ٩ هنذإ ريغب هلزنم مكلوخد نأ دارملا: ليقو

 ال هّللاو 2: لاق اذهلو؛ كلذ نع ىهنلا هيلع هللا لزنأ ىتح« مالسلا هيلع« هئايح ةدش نم كلذ نع

 . هنع مكرجزو كلذ نع مكاهن اذهلو : ىأ 4 قحْلا نم ىبحتسي

 )١( مقرب ىراخبلا حيحصو (07/5) دنسملا )٤۷۹٥( مقرب ملسم حيحصو )9١19/0( .

 . هنع هللا ىضر« رماع نب ةبقع ثيدح نم (۲۱۷۲) مقرب هحيحص ىف ملسمو (0177) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (؟)

 . « ىتح خبط اذإ ماعطلا » : | ىف (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )1479( .
 )٥( هنع هللا ىضرع .ةريره ىبأ ثيدح نم (505) مقرب ىراخبلا حيحص ىف .

 4 قحلا نم ييحتسي ال هّللاو 0 أ ىف اهدعب (۷) . ف نم ةدايز (0)

 . «نذإ » : آ ىف (0)



 868 سسس. (ه5 «0۳) ناتيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 لوخدلا نع مكتيهن امكو : ىأ4 باجح ءارو نم نهولاساف اعاتم نهومتلاس اذإو ل: ىلاعت لاق مث
 رظني الف نهنم اهلوانت ديري ةجاح )2١ مكدحأل ناك ولو« ةيلكلاب نهيلإ اورظنت ال كلذك« نهيلع

 . باجح ءارو نم الإ ةجاح نهلأسي الو « نهيلإ

 ىسوم نع « رعسم نع نايفس انثدح« رمع ىبأ نبا انثدح« ىبأ انثدح : متاح ىبأ نیا ۳ لاقو

 رمع رمف« بْمَق ىف اسْیح ب ) ىبنلا عم لكآ تنك: E دهاجم نع« ريثك ىبأ نبا

 لزنف . نيع ©© كتأر ام نكيف عاطأ ول - هّوأ : وأ 24 سْح : لاقف « ىعبصإ هعبصإ تباصأف« هاعدف

 35) باجحلا

 رهطأ باجحلا نم مكل هتعرشو هب مكترمأ ىذلا اذه : ىأ « نهبولقو مكبولقل رهطأ مكلذ »

 . بيطأو

 هللا دنع ناک ْمُكَلَذ نإ ادْبأ هدعب نم هجاوزُا اوحكتت نأ الو هللا لوسر اوذؤت نأ مكل ناك امو : هلوقو
 نع «نارهم انثدح «دامح ىبأ نب دمحم انثدح  نيسحلا نب ب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا 9 لاق : 4 اميظع

 اوذؤت نأ مک ناک امو :١ ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع« ةمركع نع« دنه ىبأ نب دواد نع« نايفس
 ؟ةشئاع ىهأ : نايفسل لجر لاق. ق6 ىبنلا ءاسن ضعب جوزتي نأ مه لُجَر ىف تلزن: لاق «هّللا لوسر

 . كاذ اوركذ دق : لاق

 مزع ىذلا نأ ىدسلا نع هدنسب ركذو« ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو« َناّيح نب لتاقم لاق اذكو
 ءاملعلا عمجأ اذهلو ؛ كلذ ميرحت ىلع هيبنتلا لزن ىتح« هنع هللا ىضر« هللا ديبع نب ةحلط كلذ ىلع

 ؛ هدعب نم اهجيوزت هريغ ىلع مرحي هنأ ۳ هجاوزأ نم هيَ هللا لوسر اهنع ىفوت نم نأ ىلع ةبطاق
 ىف اهقلط مث اهب لخد نميف اوفلتخاو . مدقت امك« نينمؤملا تاهمأو ةرخآلاو ايندلا ىف هجاوزأ نهنأل

 نم :هلوق مومع ىف هذه تلخد له: امهذخأم« نيلوق ىلع ؟ اهجوزتي نأ هريغل لحي له «*) هتايح

 هذه ةلاحلاو  هريغل اهلح ىف ملعن امف« اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث اهجوزت نم اماف؟ ال مأ (هدعب
 . ملعأ هّللاو « اعازن

 نع« دواد انثدح« باهولا دبع انثدح« ىنثملا نب 22١ [ دمحم ] ىنثدح: ريرج نبا )١١( لاقو

 نب ةمركع اهجوزتف - سيق نبا: ىنعي - ثعشألا ١ تنب ةليق كلم دقو تام ليك هللا ىبن نأ؛ رماع

 اهنإ « هللا لوسر ةفيلخ اي: رمع هل لاقف« ةديدش ةقشم ركب ىبأ ىلع كلذ قشف« كلذ دعب لهج ىبأ

 تدترا ىتلا ةدرلاب هنم هّللا اهأرب دقو« اهبجحي ملو ايي هللا لوسر اهرّيَحي مل اهنإ« هئاسن نم تسيل

 . « هللا لوسر ١ : ت ىف (۳) . ٩ یورو ١ : ت یف (0) . 2« مهدحأل » : ت یف (۱)

 . ١/ ۳۸١ ريثألا نبال ةياهنلا نم تبثملاو « « نسح » : | « ف « ت ىفو« ٩ ريخ » :ه ىف (4)
 . ٩ نکتأر ام ١ : أ ‹ ت یف (0)

 . هب « رمع ىبأ نبا نع ىبحي نب ايركز قيرط نم )۱۱٤۱۹( مقرب ىربكلا ننسلا یف ىئاسنلا هاورو ()

 . ٩ اهتايح » : ت ىف (9) . ٩ هتاجوز » : أ ‹ ف ىف (۸) . ٩ ىور » : ت ىف (۷)

 . < ةنبا ةليتق ١ : أ ىف )١١( .ىربطلاو « |« ف نم ةدايز ٩ . )١١( یورو » : ت یف (۱۰)



 :(6) ةيآلا :ىاوحألا ةروس ب.نفواسلا ءزتطأ تلت تت ع ب ب سال وا

Eا اولا ىضر« 000007 لاق .  

 ر ا e ل لاق

 «رودصلا يفخت امو نيعألا ةن اخ ملعي الا ةيفاح هيلع يح ت فول ا ا + كرئارم

 . [ ١9 : رفاغ ]

 ءانبأ الو نهناوخإ ءانبأ الو نهناوخإ الو نهئانبأ الو نهئابآ يف نهيلع حانج ال 9
 ءيش لك ىلع ناك هلا نإ هللا نيقتاو نهناميأ تكلم ام الو نهئاسن الو نهتاوخأ

 .4 62 اديهش

 أمك« ا باجتحالا بجي ال براقألا ءالؤه نأ ن بناجألا نم باجحلاب ءاسنلا ىلاعت رمأ ا

 نهئاتبأ وأ نهتلوعب ءابآ وأ نهئابآ وأ نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو » لوق دنع« رونلا ا

 اهيفو ء[ ۳١ : رونلا ] اهرخآ ىلإ «نهئاسن وأ نهتاوخأ ينب وأ نهناوخإ ينب وأ نهناوخإ وأ نهتلوعب ءانبأ وأ

 فلسلا ضعب لأس دقو. هتداعإ نع ىنغأ امب اهيلع مالكلاو اهريسفت مدقت دقو. هذه ىلع تادايز

 دق امهنأل؛ اركذي مل امهنأب: ىبعشلاو ةمركع باجأف ؟ نيتيآلا نيتاه ىف لاخلاو معلا ركذي مل مل :لاقف

 . امهينبل كلذ نافصي

 نع« دواد انثدح « دامح انثدح« لاهنم نب جاجح انثدح « ملا نب ةعحتب ىيددحأ : ريرج نبا لاق

 الو نهناوخإ ءاَنبَأ الو نهناوخإ الو َنهئانبَأ الو نهئابآ يف َنِهْيلَع حاتج ال: لوف ف ةيركفو وكيلا

 (اامه : الاق ؟ اركذي مل لاخلاو معلا نأش ام: تلق (نهئاميأ تكلم ام الو نهئاسن الو نهتاوخا ءانبأ

 . اهمعو اهلاخ دنع اهرامخ عضت نأ اهركو . امهئانبأل اهناتعني

 . تانمؤملا ءاسنلا نم باجتحالا مدع: كلذب ىنعي: 4 نهئاسن الو 8: هلوقو

 هيبنتلا مدقت امك« ثانإلاو روكذلا نم نهءاقرأ : هب ىنعي :4 نهناميأ تكلم ام الو» : هلوقو

 . (09 هيف ثيدحلا داريإو هيلع

 : متاح ىبأ نبا هاور . طقف ءامإلا 1 هب ىنعي امإ : بيسملا نب ديعس لاق

 هنإف « ةينالعلاو ةولخلا ىف هنيشخاو : ىأ 4 اديهش ءيش لك ىلع ناك هللا نإ هللا نيقتاو ظ : هلوقو
 تق ر لا نقار فاح هيلع فقتل یک لک ىلع دیک

 . ٩ هنع » : ف « ت یف (۱)

 . (۲۹/۲۲) یربطلا ريسفت ()

 . « امهنأل ١» : أ ىف (5) . 4 ىفخي ال ١ : ف ‹ ت یف (6) . ٩ هنإف » : ف ىف (۳)

 . رونلا ةروس نم الا: ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت (1)



 t0۷ (057) ةيآلا: بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 اوملسو هيلع اوُلص اونمآ نيذّلا اهيأ اي يبتلا ىلع نوصي هتكئالمو هللا تإ

 . ءاعدلا: ةكئالملا ةالصو« ةكئالملا دنع هيلع هؤانث : هللا ةالص: ةيلاعلا وبأ لاق : ىراخبلا لاق

 : ١ اع ئزاقكلا ةقلغ اكه ..نرك رد :نولضي# ساغ نبا لاقو

 عيبرلا نع هلثم ىورو . كلذك ةيلاعلا ىبأ نع« سنأ نب عيبرلا نع« ىزارلا رفعج وبأ هاور دقو
 . متاح ىبأ نبا امهاور« ءاوس هلاق امك سابع نبا نع« ةحلط ىبأ نب ىلع ىورو . ًاضيأ

 ةالص :-اولاق ملعلا لهأ نم دحاو ريغو ىروثلا نايفس نع ىورو: ىذمرتلا ىسيع وبأ لاقو

 . رافغتسالا: ةكئالملا n يح لالا

 « ةرم نب ورمع نع« شمعألا نع« عیکو انثدح « ىدوألا ورمع انثدح : متاح ىبأ نبا لاق مث

 كرابت هتالص : لاق  يبتلا ىلع نوُلصي هتكئالمو هللا نإ إل : حابر ىبأ نب () ا لاق

 . ىبضغ ىتمحر تقہس« سودق حوبس: ىلاعتو

 هنأب « ىلعألا الملا ىف هدنع هيبنو هدبع ةلزنمب هدابع ربخأ هناحبس هللا نأ: ةيآلا هذه نم دوصقملاو

 ةالصلاب ىلفسلا ملاعلا لهأ ىلاعت رمأ مث. هيلع ىلصت ةكئالملا نأو« نيبرقملا ةكئالملا دنع هيلع ىنثي
 ا د اكل يسجل هيلع ميلستلاو

 ١ ىبأ ىنثدح« نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح« نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا ©) لاق دقو

 نبا نع« ريبج نب ديعس نع - ةريغملا نبا: ىنعي  رفعج نع« قاحسإ نب ثعشأ نع« هيبأ نع
 :كولأس« ىسوم اي: هبر هادانف ؟ كبر ىلصي له: مالسلا هيلع« ىسومل اولاق ليئارسإ ىنب نأ : سابع
 زعءهللا لزنأف . ىلسرو ىئايبنأ ىلع ىتكئالمو انأ ىلصأ امنإء معن : لقف 21؟ كبر ىلصي له»

 .( اميلست اومّلسو هيلع اوُلص اونمآ نيا يأ اي يبا ىلع نوصي هتكئالمو هللا نإ : لَم هيبن ىلع ءلجو

 اونمآ نيا اهيأ اي ىلاعت لوف ىف نيتمؤملا دداع ىلع ناضل 1 نلاع SS هنأ ربخأ دقو

 ىَلِإ تاملَظلا نم مكجرخيل هتکئالمو مُكيَلَع يلصي يذلا وه . اليصأو ةركب هوحبسو . اريثك اركذ هللا اورکذا

 اذإ نيذلا . 8 نيرباصلا رشبو ) : ىلاعت Jil ET aE بازحألا] 4 اميحر نيمؤملاب ناكو رولا

 ا نوعجار هيل انو هَل اَنِإ اولاق ةبيصم مهتباصأ

 . 4 فوفصلا نمايم ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » : ثيدحلا ىفو. [ :٠١١ - ٠١۷١ ةرقبلا ]

 )١( حتف » (077 /8) یراخبلا حيحص « .
 6 ءاطع نع هدنسب متاح ىبأ نبا یورو » : ت یف (۲)

 . ؟ ىور دقو ١ : ت ىف (۳)
 )٤( ت ىف : ١ هنأب هناحبس هنأ ربخأ دقو 2: ف ىفو« « ىلاعت هللا ربخأ دقو « .

 ) )0أطخ وهو « نينمؤملا » : ت ىف .



 (ةذ) ةيآلا+ تارخألا ةروبع ع نمذاشلا زكا ن يعم و

 نأ هتلأس دقو - رباج ةأرمال ةي هللا لوسر لاقو .«ىفوأ ىبأ لآ ىلع لص« مهللا » :رخآلا ثيدحلا

 ١(. « () كجوز ىلعو «كيلع هللا ىلص »:  اهجوز ىلعو اهيلع ىلصي

 « هيلع ةالصلا ةيفيكو « هيلع ةالصلاب رمألاب ليم هللا لوسر نع ةرتاوتملا ثيداحألا تءاج دقو

 . ناعتسملا هّللاو « رسيت ام ىلاعت هللا ءاش نإ اهنم ركذن نحنو

 نع« ىبأ انثدح« ديعس نب ىيحي نب ديعس انثدح : - (۳) ةيآلا هذه ريسفت دنع  ىراخبلا لاق

 كيلع مالسلا امأ« هللا لوسر اي: ليق: لاق ةرجع نب بعك نع« ىليل ىبأ نبا نع« مكحلا نع ءرعسم
 امك ]« دمحم لآ ىلعو« دمحم ىلع لص« مهللا : اولوق » : لاقف؟ ةالصلا فيكف« هانفرع دقف

 تكراب امك 2© [ دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب « مهللا . ديجم ديمح كنإ« ميهاربإ لآ ىلع تيلص

 . © « ديجم ديمح كنإ« ميهاربإ لآ ىلع

 ىبأ نبا تعمس : لاق مكحلا نع« (” ةبعش انثدح« رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 : انلقف ةي هللا لوسر انيلع جرخ؟ ةيده كل ىدهأ الأ : لاقف ةرجع نب بعك ىنيقل : لاق ىليل
 : اولوق »: لاق؟ ةالصلا فيكف« كيلع 27 مالسلا فيك - انفرع :وأ  انملع دق« هللا لوسر اي

 . ديجم ديمح كنإ ميهاربإ 7 [ لآ ] ىلع تيلص امك« دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص« مهللا

 . « ديجم ديمح كنإ« ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك« دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب «مهللا

 )9(  ةبتع نبا وهو  مكحلا نع« ةددعتم قرط نم« مهبتك يف ةعامجلا هجرخأ دق ثيدحلا اذهو

 . ©20) هركذف« ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع امهالك« ىسيع نب هللا دبعو : ىراخبلا داز
 ىبأ نب ديزي نع« ریشب نب میشه انثدح« ةفرع نب نسحلا انثدح : ٠١ متاح ىبأ نبا لاقو

 نوُلصي هتكئالمو هللا نإ : تلزن املا لاق ةرجع نب بعك نع« ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع انثدح «دايز
 انملع دقءهّللا لوسر اي: انلق : لاق. 4 اًميلَست اوُمَلَسَو هيلع اوُلص اونمآ نيذّلا اهيأ اي يبتلا ىلع

 امك « دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق » : لاق ؟ كيلع ةالصلا فيكف «١2"0مالسلا

 امك.« دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو . ديجم ديمح كنإ« ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص

 )١( ف ىف «٠ :  2كجوز لآ ىلعو © .

 نع ىزنعلا حيبن نع سيق نب دوسألا قيرط نم « دراوم » )١1161( مقرب هحيحص ىف نابح نباو (۳۹۸ /۳) هدنسم ىف دمحأ هاور (۲)

 . هنع هللا ىضر رباج

 . © هحيحص ىف ىراخبلا ىور 3 : ت ىف (”)

 ىراخبلاو « ف« ت نم ةدايز (5)

 . (ةالؤ) مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 )١( هدانسإب دمحأ مامإلا یورو »: ت یف 4 .

 . ٩ ملسن » : آ ىف (۷)

 . ٠ ةنييع :١ أ ىف (9) . دنسملاو « ف « ت نم ةدايز (۸)

 مقرب دواد ىبأ ننسو )5١7( مقرب ملسم حيحصو )٤۷۹۷( مقربو )۱۳٥۷( مقربو (۳۳۷۰) مقرب ىراخبلا حيحصو )٤/ ۲٤١( دنسملا 0

 . (90 )٤ مقرب ةجام نبا نتسو ٤۷( /۳) ىئاسنلا ناسو )٤۸۳( مقرب ىذمرتلا نتسو 0

 ) )۱١ىراخبلا لاقو » : أ ىف «© .

 )١١( ف« ت ىف ١ : » كيلع مالسلا « .



 484/7 يس يحج 05٠(1):ةيآلا وتاج الا روس ت دالا عملا

 : لوقي ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع ناكو . « ديجم ديمح كنإ. ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب

 . مهعم انيلعو

 5 0( ةدايزلا هذهب ىذمرتلا هاورو

 ‹ هايإ مهملعي ناك ىذلا دهشتلا ىف ىذلا وه : « هانفرع دقف كيلع مالسلا امأ » : مهلوق ىنعمو

 . « هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا :١ هيفو« نآرقلا نم ةروسلا مهملعي ناك امك

 نع « داهلا فرن نبا نع« ثيللا انثدح« فسوي نب هللا دبع انثدح : ىراخبلا ۳ لاق: رخآ ثيدح

 اذه« هّللا لوسر اي : انلق : لاق« هنع هّللا ىضر« ىردخلا ديعس ىبأ نع« بابخ نب هللا دبع
 ىلع تيلص امك« كلوسرو كدبع دمحم ىلع لص مهللا :اولوق» :لاق؟ كيلع ىلصن فيكف «2؟)مالسلا

 : © [ ةياور ىفو ] . « ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك« دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو. ميهاربإ لآ

 ل ل ل ا ل ا

 ب داهلا نسبا : ىنعي - ديزي نع «ىدرواردلاو مزاح ىبأ نبا انثدح « ةزمح نب ميهاربإ انثدح

 .«ميهاربإ لآو yT امك ءدمحم لآو دمحم ىلع كرابو « ميهاربإ ىلع تيلص امك»:لاق

 . (”هب «داهلا نبا ثيدح نم« هجام نباو ىئاسنلا هجرخأو

 «ركب ىبأ نب د هللا دبع نع« كلام : نمحرلا دبع ىلع تأرق : دمحأ مامإلا (۷ لاق : رخآ ثيدح

 فيك <« هللا لوسر' ايا اولاق مهنأ ىدعاسلا ديمح وبأ ىنربخأ : لاق هنأ ميَلَس نب ورمع نع« هيبأ نع

 (8) [ لآ ] ىلع تيلص امك« هتيرذو هجاوزأو دمحم ىلع لص ٠ مهللا : اولوق » : لاق ؟ كيلع ىلصن

 . « ديجم ديمح كنإ « ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك« هتيرذو هجاوزأو دمحم ىلع كرابو« ميهاربإ

 , (% هب« كلام ثيدح نم« ىذمرتلا ی ىوس « ةعامجلا ةيقب هجرخأ دقو

 هللا دبع نب ميعن نع« كلام ىلع تأرق: لاق ىميمتلا ىيحي انثدح : ملسم لاق: رخآ ثيدح

 ىرأ ناك ىذلا وه ديز نب هللا دبعو : لاق ىراصنألا ديز نب هّللا دبع نب دمحم ىنربخأ« جلا

 كح نسلجل ىف نو 216 0اور انآ :لاق ىراصنألا دوعسم ىبأ نع هربخأ  ةالصلاب ءادنلا

 ىلصن فيكف « )22١ [ هللا لوسر اي ] كيلع ىلصن نأ هللا انرمأ :دعس نب ريشب هل لاقف« ةدابع نبا
 : اولوق :٠ ةي هللا لوسر لاق مث« هلأسي مل هنأ انينمت ىتح ةئ هللا لوسر تكسف : لاق ؟كيلع

 لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو« ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك« دمحم لآ ىلعو« دمحم ىلع لص مهللا
 . « متملع دق امك مالسلاو« ديجم ديمح كنإ« نيملاعلا ىف ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك« دمحم

 نسح : ىذمرتلا لاقو . )11( هب« كلام ثيدح نم ىئاسنلاو « ىذمرتلاو « دواد وبأ هاور دقو

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )٤۸۳( حيحص نسح ثيدح » : لاقو «

 . < كيلع مالسلا اذه »: أ ىف )٤( . «ىبأ » : أ یف (۳) . ٩ یور » : تىف(0

 )٥( ت نم ةدايز .

 . )٤۷۹۸( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ٩ یورو ۵ : ت ىف (0

 . دنسملاو أ ٠ ف « ت نم ةدايز (۸)

 ٤۹( /۳) ىئاسنلا ننسو (۹۷۹) مقرب دواد ىبأ نتسو )٤۰۷( مقرب ملسم حيحصو (7759) مقرب ىراخبلا حيحصو (87 4 /0) دنسملا (9)

 . (4005) مقرب ةجام نبا ننسو

 )٠١( ملسمو ءأ٠ ف « ت نم ةدايز .

 )١١( مقرب ملسم حيحص )٥ ٤۰( ىئاسنلا ناسو (۳۲۲۰) مقرب ىذمرتلا نفسو (۹۸۰) مقرب دواد ىبأ نتسو )/ 40( .



 ( 0 ل تاحال اة روس د املا و لااا د ت حب ا

E 

 نم« هكردتسم ىف مكاحلاو« ناّبح نباو« ةميزخ نباو« ىئاسنلاو« دواد وبآو« دمحأ مامإلا یورو
 هبر دبع نب ديز نب هّللا دبع نب دمحم نع« ىميتلا ميهاربإ نب دمحم نع« قاحسإ نب دمحم ثيدح «

 نحن اذإ كيلع ىلصن فيكف« هانفرع دقف مالسلا امأ« هللا لوسر اي :اولاق مهنأ ىردبلا دوعسم ىبأ نع

 . () هركذو « ... دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص« مهّللا : اولوق »: لاقف ؟ انتالص ىف انيلص

 «ىعفاشلا بهذ انهاه نمو.( هلثمب , ةريره ىبأ نع« هدنسم ىف « هللا همحر« ىعفاشلا هاورو

 مل هكرت نإف« ريخألا دهشتلا ىف هيب هللا لوسر ىلع ىلصي نأ ىلصملا ىلع بجي هنأ ىلإ« هللا همحر

 هطارتشا ىف ىعفاشلا مامإلا ىلع عنشي مهريغو ةيكلاملا نم نيرخأتملا ضعب عرش دقو. هتالص حصت

 ىواحطلاو ىربطلا رفعج وبأ هفالخ ىلع عامجإلا ىكحو« كلذب درفت دق هنأ معزيو« ةالصلا ىف كلذ
 فلكتو « ىعفاشلا ىلع هدر ىف 29 لئاقلا فسعت دقو. ضايع ىضاقلا هلقن اميف« مهريغو ىباطخلاو

 رمألاو كلذ بوجو انيور دق هنإف 2247 [ املع هب طحي مل ام لاقو ]+ كلذ ىف عامجإلا هاوعد ىف

 نم ةعامج نع ثيدحلا اذهب ٠ رسفمو« ةيآلا رهاظ وه امك ةالصلا ىف وي هللا لوسر ىلع ةالصلاب
 وبأو« ىبعشلا : نيعباتلا نمو« هّللا دبع نب رباجو« ىردبلا دوعسم وبأو« دوعسم نبا: مهنم« ةباحصلا

 هباحصأ ٠١ نيب الو كلذ ىف هنع فالخ ال« ىعفاشلا بهذ هيلإو . نايح نب لتاقمو « رقابلا رفعج

 قاحسإ لاق هبو.هب٠ ىقشمدلا ةعرز وبأ هنع هاكح اميف اريخأ دمحأ © [ مامإلا ] بهذ هيلإو« اضيأ

 ضعب نإ ىتح« هللا مهمحر« ىكلاملا زاوملا نباب فورعملا ميهاربإ نب دمحم مامإلا هيقفلاو« هيوهار نبا

 ضعب نإ ىتحو« هولأس امل اولوقي نأ مهملع امك يَ هيلع ةالصلا ىف لاقي نأ بجوأ ةلبانحلا ةمئأ

 ميهاربإ نب رصن هبحاصو « ىزارلا ميسو« ىجيندنبلا هاكح (* نمم لآلا ىلع ةالصلا بجوأ انباحصأ
 نأ ىلع« هجو هنأ حيحصلاو . ىعفاشلا نع الوق ىلازغلا هبحاصو نيمرحلا مامإ هلقنو « ىسدقملا

 . ملعأ هللاو. ثيدحلا رهاوظ هبوجوب لوقللو« هفالخ ىلع عامجإلا اوكحو« هفالخ ىلع روهمجلا
 فلس - ةالصلا ىف للي ىبنلا ىلع ةالصلا بوجوب «4) هلوقل « هللا همحر« ىعفاشلا نأ ضرْعلاو

E,اثيدح الو اميدق ال ةلأسملا هذه ىف هفالخ ىلع عامجإ الف« ةنملاو دمحلا هلل « مدقت امك  » 

 . ملعأ هّللاو

 ىئاسنلاو - هححصو - ىذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هاور ىذلا رخآلا ثيدحلا: كلذ ديؤي اممو

 نب ديمح ئناه ىبأ نع « ىرصملا حيرش نب ةويح ةياور نم« امهيحيحص ىف نابح نباو« ةميزخ نباو

 اذه : مكاحلا لاقو )1٦۸/١( كردتسملاو (4۸۷۷) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۹۸۱) مقرب دواد ىبأ ناسو )١١9/5( دنسملا (1)

 . ٩ ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح

 نب ميعن نع« سيق نب دواد قيرط نم (4475) مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلا هاورو « نئملا عئادب ١ (1514) مقرب ىعفاشلا دنسم (۲)

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع « هللا دبع

 . 2« رعشمو 7: ت ىف (5) .أ ٠ ف نم ةدايز )٤( . < لئاقلا اذه فسعت :  أ ىف (۳)

 . ٩ نميف » : أ یفو ٩ اميف » : ف ىف (۸) . أ ‹ ف « ت نم ةدايز (۷) . نم : أ یف (0)

 . ٤ اًقلخو املس » : أ ىف (۱۰) . « لوقي » : أ ىف (9)



 لإ ب (061) ةيآلا: بازحأألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 عمس :لاق« هنع هللا ىضر« ديبع نب ةلاضف نع« 2١ ىبنجلا ىلع ىبأ كلام نب ورمع نع« ئناه

 هللا لوسر لاقف« يي ىبنلا ىلع لصي ملو هللا دجمي مل« هتالص ىف وعدي الجر و هللا لوسر
 «لجو زع« هللا ديمحتب أدبيلف مكدحأ ىلص اذإ :٠ هريغلو هل لاقف هاعد مث . « اذه لجع » : ةي

 . ©) « ءاش ا 9 [ دعب ] عديل مث ىبنلا ىلع لصيل مث« هيلع ءانثلاو

 «ىدعاسلا دعس نب لهس نب سابع نبا نميهملا دبع ةياور نم« هجام نبا هاور ىذلا ثيدحلا اذكو

 ركذي مل نمل ءوضو الو« هل ءوضو ال نمل ةالص ال :٠ لاق هنأ هيَ هللا لوسر نع« هدج نع« هيبأ نع
 . (© « راصنألا بحي مل نمل ةالص الو« ىبنلا ىلع لصي مل نمل ةالص الو« هيلع هللا مسا

 ىف نكلو « « سابع نب ىبأ » هيخأ ةياور نم ىناربطلا هاور دقو. كورتم اذه نميهملا دبع نكلو

 . ملعأ هّللاو ‹ « نميهملا دبع » ةياور نم فرعي امنإو« 2 رظن كلذ

 نع« ىمعألا دواد ىبأ نع« ليعامسإ انربخأ «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 : لاق؟ كيلع ىلصن فيكف« كيلع ملسن فيك انملع دق« هللا لوسر اي :انلق: لاق ةديرب
 ىلع اهتلعج امك.« دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كتاكربو كتمحرو كتاولص لعجا مهللا:اولوق»

 . « ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآو ميهاربإ

 . (7 كورتم« ثراحلا نب عيفن : همسا ىمعألا دواد وبأ

 + نراه نب ةيزيو تالا ني ةي و نوصتم ني ديعس قيرط نم ءانيوو# فوق وف رخآ ثيدعت

 اذه سانلا ملعي ناك« هنع هللا ىضر« ايلع نأ: ىدنكلا ةمالس انثدح : نمل نب خول قع عينا

 و ا اي ا نا تولقلا ناجور تک ولا او اا مهّللا: ءاعدلا

 امل متاخلا. كلوسرو كدبع دمحم ىلع« كننحت ةفأرو. كتاكرب ىماونو« كتاولص فئارش لعجا

 كرمأب علطضاف لمح امك. ليطابألا تاشيج غمادلاو« قحلاب قحلا نلعملاو« قلغأ امل حتافلاو «قبس

 اظفاح. كيحول ايعاو« مزع ىف نهاو الو« مْدق ىف لكن ريغ. كتاضرم ىف ازفوتسم« كتعاطل
 بولقلا تيده هب« هبابسأ هلهأب لصت هللا ءالآ« قا او ىروأ ىتح« كرمأ ذافن ىلع ايضام «كدهعل

 وهف ؛ماكحألا تارئانو مالسإلا تاريثمو ؛ مالعألا تاحضوم (۷) [ ماقأو ٠] مثإلاو نتفلا تاضوخ دعب

 قحاب كلوسرو « ةمعن IT نيا موي كديهشو« نوزخملا كملع نزاخو« نومأملا كنيمأ

 ريغ هل تاهم كلضف نم ريخلا تافعاضم هزجاو. كلدع ىف تاق هل حسفا مهللا . ةمحر

 نينابلا ءانب ىلع لعأ« مهلا. لومجملا كئاطع ليزجو لولعملا كباوث زوف نم« تاردكم

 )١( ىنيسحلا » : ىف ٩ .

 . دنسملاو ءأ ٠ ف نم ةدايز (۲)

 . )٤٤/۳( ىئاسنلا نفسو )۳٤۷۷( مقرب ىذمرتلا نفسو )۱٤۸۱( مقرب دواد ىبأ نسو (۱۸/7) دنسملا ©

 )٤( مقرب ةجام نبا ننس )0 ٤١( دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )١/١١۷( : دبع فعض ىلع مهقافتال فيعض دانسإ اذه المهيمن  .

 )0( ىناربطلل ريبكلا مجعملا )۱١١/١( .

 . ٠۳( /ه) دنسملا (0)

 . ف « ت نم ةدايز (۷)



 .(05) ةيآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا 1

 ىض رم « ةداهشلا لوبقم هل كئاعتبا نم هزجاو « هرون هل 9 ممتأو : هلزنو كيدل هاوثم مركأو «١2)هناينب

 ١ . © ميظع ناهربو ةجحو« لصف ةطخو« لدع قطنم اذ« ةلاقملا

 اذكو« ثيدحلا لكشم ىف ةبيتق نبا هيلع ملكت دقو« هنع هللا ىضر« ىلع مالك نم روهشم اذه

 هدانسإ ىف نأ الإ« هم ىبنلا ىلع ةالصلا لضف ىف هعمج ءزج ىف ىوغللا سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ

 ا

 اذك . الع كردي ملو« فورعمب سيل اذه ىدنكلا (4) ةمالس: ىزملا جاجحلا وبأ ظفاحلا انخيش لاق

 نب ديعس نع« غئاصلا ىلع نب دمحم نع رثألا اذه ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا ىور دقو. لاق

 ىلع ةالصلا انملعي« هنع هّللا ىضر« ىلع ناك :لاق ىدنكلا ةمالس نع. سيق نب حون انثدح« روصنم

 . ©9 هركذو « تاَوحدَلا ىحاد« مهّللا » : لوقيف ايب ىبنلا

 انثدح « هللا دبع نب دايز انثدح « VW ] ن ا انثدح ]: هجام نبا لاق: فوقوم رخآ ثيدح

 نب هّللا دبع نع« ( ديزي نب دوسألا نع« ةتخاف ىبأ نع« هّللا دبع نب نوع نع« ىدوعسملا

 نوردت ال مكنإف؛ هيلع ةالصلا اونسحأف هيل هللا لوسر ىلع متيلص اذإ: لاق« هنع هللا ىضر «دوعسم

 كتمحرو كتاولص لعجا مهللا :اولوق: لاق. انمَلَعَف: هل اولاقف :لاق . هيلع ضرعي كلذ لعل
 دئاقو ريخلا مامإ « كلوسرو كدبع دمحم « نييبنلا متاخو « نيقتملا مامإو « نيلسرملا ديس ىلع كتاكربو

 ىلع لص مهللا« نورخآلاو نولوألا هب طبعي ًادومحم ًاماقم هثعبا مهلا. ةمحرلا لوسرو« ريخلا
 . ديجم ديمح كنإ « ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك« ( [ دمحم لآ ىلعو ] دمحم

 دیمح كنإ« ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب «مهللا

 نم كشلا ىلع  رمع: وأ  ورمع نب هللا دبع نع ىضاقلا ليعامسإ ىور دقو. فوقوم اذهو

 ۰ . 2١ اذه نم ًابيرق ىوارلا

 وبأ انثدح« ليعامسإ نب كلام انثدح« بيرك وبأ انثدح: ريرج نبا لاق )١١( لاق: رخآ ثيدح

 )١( «متآو» : یف () . © هءانب سانلا ءانب لع مهللا » :أ ىف .

 روصنم نب ديعس انثدح « دعس نب ةدعسم انثدح . دمحأ نب ناميلس انثدح : لاقف (۱۸) مقرب روصنم نب ديعس ىلاوع ىف ميعن وبأ هاور ()

 . هب « نوراه نب ديزي قيرط نم  ىلاوعلا ةيشاح ىف امك (  ب )١777/٠١/ دئاوفلا ىف ىئانحلا هاورو« هركذف

 . ٩ مالس » : ف ىف ()

 اذه ىلإ متاح ىبأ نبا راشأو ١ ١( /5) ليدعتلاو حرجلا ىف متاح ىبأ نباو ٠۹١( /5) ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا هركذ ىدنكلا ةمالس (6)

 . © لسرم »: لاقو ثيدحلا

 انه هلقن ظفاحلا لعلف « روصنم نب ديعس انثدح « دعس نب ةدعسم انثدح »: هيف نكل ؛ نيرحبلا عمجم » (5151) مقرب طسوألا مجعملا (5)

 . ةرشعلا دنسم نم

 . ٩ هدانسإب ةجام نبا یورو » : ت ىف (۸) . هجام نباو ء« ف « ت نم ةدايز (۷)

 . ةجام نباو « ف « ت نم ةدايز (4)

 نب نمحرلا دبع همساو ىدوعسملا نأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذه >: )١/ 071١ دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (405) مقرب ةجام نبا ننس )١(

 . « نابح نبا هلاق . كرتلا قحتساف« رخآلاب لوألا هثيدح زيمتي ملو « هرخآب طلتخا دوعسم نب ةبتع

 )١١( مقرب ةي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف )55( .
 . 85 یورو » : ت یف (۱۳)



 عيل سس (065) ةيآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 اهي اي يبتلا ىَلع نوُلصي هتكئالمو هللا نإ : لاقف سرافب انبطخ : لاق بابخ نب سنوي نع« ليئارسإ
 - انلقف . لزنأ اذكه :لوقي سابع نبا عمس نم ىنأبنأ : لاقف .4 اميل اوُمَلَسَو هيلع اوُلص اونمآ نيذّلا

 ىلع لص« مهللا »:لاقف ؟ كيلع ةالصلا فيكف« كيلع مالسلا انملع« هّللا لوسر اي: - اولاق :وأ

 لآو دمحم محراو« ديجم ديمح كنإ« ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تيلص امك« دمحم لآ ىلعو دمحم

 تكراب امك« دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو 1: ديجم ديمح كنإ« ميهاربإ لآ تمحر امك« دمحم
 , (۳ « (0)[ ديجم ديمح كنإ« ميهاربإ ىلع

 هدضعيو: روهمجلا لوق وه امك« هايي ىبنلا ىلع محرتلا زاوج ىلإ بهذ نم ثيدحلا اذهب لدتسيف
 : لَك هللا لوسر لاقف . ًادحأ انعم محرت الو« ًادمحمو ىنمحرا« مهللا :لاق ىذلا ىبارعألا ثيدح

 . «اعساو () ترجح دقل»

 . ديز ىبأ نب دمحم وبأ هزاجأو : لاق« هعنم ةيكلاملا روهمج نع ضايع ىضاقلا ىكحو

 (؛)هّللا ديبع نب مصاع نع« ةبعش انربخأ ٠ رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق: رخآ ثيدح

 ىلص نم» : لوقي ةي © ىبنلا تعمس : لاق هيبأ نع ثدحي ةعيبر نب رماع نب هّللا دبع تعمس: لاق

 . « رثكيل وأ كلذ نم دبع َلِْيْلَف . ىلع ىلص ام هيلع ىلصت ةكئالملا لزت مل ةالص ىلع

 . (7 هب« ةبعش ثيدح نم« هجام نبا هاورو

 نبا وه - سنويو« ىعازخلا ةملس نب روصنم ةملس وبأ انثدح: دمحأ مامإلا ١ لاق: رخآ ثيدح

 دمحم نع« ثريوحلا ىبأ نع« ورمع ىبأ نب ورمع نع« داهلا نب ديزي نع« ثيل انثدح :الاق دمحم

 لخد ىتح هتعبتاف ٍةككَي هللا لوسر جرخ: لاق فوع نب نمحرلا دبع نع« معطم نب ريبج نبا
 . هضبق وأ هافوت دق هللا نوكي نأ - تيشخ: وأ  تفخ ىتح« دوجسلا لاطأف دجسف ءالخن
 : لاقف هل كلذ تركذف: لاق ©« ؟ نمحرلا دبع اي كل ام » :لاقف هسأر عفرف« رظنأ تئجف : لاق

 I ليربج

 . ٩ « هيلع تملس كيلع مّلس نمو« هيلع
 انثدح «لالب نب ناميلس انثدح « مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق: ىرخأ قيرط

 فوع نب نمحرلا دبع نع« فوع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دحاولا دبع نم« ورمع ىبأ نب ورمع
 لاطأف. ادجاس رخف« ةلبقلا لبقتساف لخدف« هتقدص وحن هجوتف ةي هللا لوسر (جرح : لاق

 )١( ىربطلاو « أ ‹ ت نم ةدايز .

 . )۴١/۲۲( ىربطلا ريسفت (؟)

 . ٩ ترجحت » : أ ىف (۳)

 . « هللا لوسر » : ف ىف (5) . « هللا دبع ۵ : 1 ىف (6)

 . (01-4/) مقرب ةجام نبا ننسو (5 56 /۳) دنسملا (5)

 . ٩ یورو » : ت یف (۷)

 . (۱۹۱/۱) دنسملا (۸)

 . دنسملا نم تبثملاو « ماق » : | ٠ ف « ت ىفو « لاق » : ه ىف (9)



 (05) ةيآلا :بازحألا ةروس - سداسلا ءزحلا بهي ع+:

 :٠ لاقف هسأر عفرف« تسلج مث هنم توندف« اهيف هسفن ضبق دق هللا نأ تننظ ىتح «دوجسلا

 نأ تيشخ ةدجس تدجس « هللا لوسر اي: تلق « ؟ كنأش ام :١ لاق. نمحرلا دبع : تلقف «؟اذه

 « هّللا نأ ىنرشبف ىناتأ ليربج نإ »: لاقف. اهيف كسفن ضبق ءلجو زع« هّللا 22[ نوكي ]

 زعءهلل تدجسف - هيلع تملس كيلع ملس نمو هيلع تيلص كيلع ىلص نم:كل لوقي«لجو زع
 .(«ارکش « لجو

 ريحب نب ميحرلا دبع نب دمحم انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ ©٠ [ ظفاحلا ] 29 لاق: رخآ ثيدح

 نب ىيحي انثدح « 91[ ةقراط نب عيبرلا نوری اند ناسير نب ريحب نب ةيواعم نب ر هللا دبع نبا

 نب دوسألا نع« يحخللا ميهاربإ نع« (۷ ةبيتع نب مكحلا نع« رمع نب (" هللا دبع انثدح« بويأ

 ًادحأ دجي ملف ةجاحلا ياي هّللا لوسر جرخ :لاق« هنع هّللا ىضر« باطخلا نب رمع نع« ديزي

 هفلخ نم هنع ىحنتف « () ةبرشُم ىف ادجاس ةا ىبنلا دجوف  هفلخ نم ةرهطمب هاتأف رمع عزفف «هعبتي
 ىناتأ ليربج نإ«ىنع تیحنتف ادجاس ىنتدجو نيح رمع اي تنسحأ ١:لاقف« هسأر هم ىبنلا عفر ىتح

 . «تاجرد رشع هعفرو ««5) تاولص رشع هيلع هللا ىلص« ةدحاو كتمأ نم كيلع ىلص نم : لاقف

 . 20١0© « نيحيحصلا ىلع )22١ جرختسملا » هباتك ىف ىسدقملا ءايضلا ظفاحلا ثيدحلا اذه راتخا دقو

 . ١۳ هوحنب رمع نع« سنأ نع < نادرو نب ةملس نع« ىبنعقلا نع« ىضاقلا ليعامسإ هاور دقو

 نب سو نب كلام نع« نادرو نب ةملس نع« ضايع نب سنأ نع« ديمح نب بوقعي نع اضيأ هاورو
 , 25 هوحلب  باطخلا نب رمع نع« ناثدحلا

 قدح .ةمثع نب دلاخ نب دمحم انثدخ# اد اقدح ىذمرتلا ىسيع وبأ 21) لاق: رخآ ثيدح

 لاد قا هريعا تادف يدلل هع ذا" ناسك نب هللا دبع فدو ىه رلا ترب نيب نوم

 . « ةالص ىلع مهرثكأ ةمايقلا موي ىب سانلا ىلوأ :١ لاق ةَ هللا لوسر نأ؛ دوعسم

 . 205 بیرغ نسح ثيدح اذه :لاق مث« هللا همحر« ىذمرتلا هتياورب درفت

 ديز نب بوقعي نع« نايفس انثدح « هللا دبع نب ىلع انثدح : ىضاقلا ليعامسإ لاق: رخآ ثيدح
 الإ ةالص كيلع ىلصي دبع نم ام: ىل لاقف ىبر نم تآ ىناتأ :١ وی هللا لوسر لاق: لاق ةحلط نبا

 )١( دنسملاو أ ءاف ءات نم دايز .

 )۲( دنسملا )۱۹۱/۱( .

 ) )۳یورو » :ت یف « .

 )٤( ت نم ةدايز . )٥( ريغصلا مجعملا نم ةدايز .

 ) )5ةنييع » : أ ىف (۷) . « هللا ديبع » : آ ىف « .

 ) )6ف ءات یف (9) . © ةيرسم » : أ ىف : ١» (ًارشع .

 )١( ةراتخملا» :أ ءف ىف 4 .

 ورمع هب درفت « بويأ نب ب ىيحي الإ رمع نب هللا ديبع نع هوري مل »: ىناربطلا لاقو. () مقرب ةراتخملاو (89 /7) ريغصلا مجعملا )١١(

 « عيبرلا نبا

 . 4) مقرب لكي ىبلا ىلع ةالصلا لضف (11)

 . )٥( مقرب ي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (1)

 .؟ىورو 2 :ت یف )٤(

 . )٤۸٤( مقرب ىذمرتلا ننس (15)



 اه د. (05) ةيآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 : لاق؟ كل ىئاعد فصن لعجأ الأ« هّللا لوسر اي: لاقف ٠ لجر ماقف .« ًارشع اهب هيلع هّللا ىلص

 ؟ هلك كل ىئاعد لعجأ الأ: لاق. « تئش نإ :١ لاق ؟ كل ىئاعد ىثلث لعجأ الأ :لاق. «تئش نإ»

 : نايفسل (  عينم: هل لاقي. ةكمب ناك خيش لاقف . «ةرخآلا مهو ايندلا مه هللا كيفكي نذإ» : لاق

 . ۳ ىردأ ال: لاق ؟ هدنسأ نمع

 : ىنعي  نايفس انثدح « راطعلا مالس نب ديعس انثدح : ىضاقلا ليعامسإ لاق : رخآ ثيدح

 لوسر ناك: لاق هيبأ نع « بعك نب ىبأ نب ليفطلا نع « ليقع نب دمحم نب هّللا دبع نع  ىروثلا
 .« هيف امب توملا ءاج«ةفدارلا اهعبتت« ةفجارلا تءاج :٠ لوقيف ليللا فوج ىف جرخي ةي هللا

 : للك هللا لوسر لاق؟ ىتالص ثلث كل لعجأفأ ليللا نم ىلصأ ىنإ« هللا لوسر اي : ىبأ لاق

 كل لعجأفأ لاق. « ناثلثلا » : هيم هللا لوسر لاق؟ ىتالص رطش كل لعجأفأ :لاق . «رطشلا»

 ١(. « هلك كبنذ كل هللا رفغي نذإ » : لاق ؟ اهلك ىتالص

 نب هللا دبع نع« نايفس انثدح« ةصيبق انثدح« دانه انثدح :لاقف هوحنب ىذمرتلا 200 هاور دقو

 o وير دوت
 اب توملا ءاج« ةفدارلا اهعبتت ةفجارلا تءاج « هّللا اوركذا« هّللا اوركذا « سانلا اهيأاي » : لاقف ماق

 كل لعجأ مكف« كيلع ةالصلا رثكأ ىنإ« هللا لوسر اي : تلق: ىبأ لاق . « هيف اب توملا ءاج«هيف

 . « كل ريخ وهف تدز نإف ء« تئش ام » : لاق ؟ عبرلا : تلق. « تئش ام »:لاق ؟ ىتالص نم

 نإف «تعش ام »: لاق ؟ نيثلثلاف : تلق.« كل ريخ وهف تدز نإف «تئش ام :١ لاق ؟ فصنلاف :تلق

 . « كبنذ كل رفغيو« كمه ىفكت نذإ :٠ لاق ؟ اهلك ىتالص كل لعجأ : تلق.« كل ريخ وهف تدز

 ١ نسح ثيدح اذه : لاق مث

 نب ليفطلا نع« ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع نايفس انثدح « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نذإ »: لاق + ادع اهلك یال تلج نإ تيارا هللا لوسو ايف لجر لاق : لاق هيبأ نع« ىبأ

 . © « كترخآو كايند نم كّمَهأ ام هللا كيفكي

 ناميلس نع« تباث نع« ةملس نب دامح انثدح . لماك وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 تاذ ءاج ليك هللا لوسر نأ؛ هيبأ نع« ةحلط ىبأ نب هللا دبع نع« ىلع نب نسحلا ىلوم

 ىناتأ هنإ :٠ لاقف. كهجو ىف رورسلا ىرنل انإ« هّللا لوسر اي :اولاقف. ههجو ىف یری رورسلاو «موي
 كتمأ نم دحأ كيلع ىلصي ال هنإ :لوقي .« لجو زع « كبر نأ كيضري امأ « دمحماي : لاقف كلملا

 )١( لجر هيلإ ماقف » : أ ىف ٠ . ) )0عبس 2 : | ىف ٩ .

 )*( مقرب لكي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف )17( .

 . )١5( مقرب ةي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (4)

 . © یورو » : ت یف (05)

 . (51501) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 )۷( دنسملا )١١١/١( .



 (ة50ةيآلا# بتارحكلا ةروسا د نالا هز ا يتم ل ج

 . « ىلب :لاق ؟ ًارشع هيلع تملس الإ كتمأ نم دحأ كيلع ملسي الو« ًارشع هيلع تيلص الإ

 نب ليعامسإ نع« ىضاقلا ليعامسإ هاور دقو . 0( هب «ةملس نب دامح ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 « ةحلط ىبأ نع« تباث نع« رمع نب هللا ديبع نع« لالب نب ناميلس نع« هيخأ نع« سيوأ ىبأ
 , (۳) (۳ هوحنب

 نب قاحسإ نع <« رشعم وبأ انثدح« ٤ ه) جیرس انثدح :دمحأ (4) [ مامإلا ] لاق : ىرخأ قيرط

 ىف یری« سفنلا بيط اموي ةي هللا لوسر حبصأ : لاق ىراصنألا ةحلط ىبأ نع« ةع زب عك

 لاق ؟ رشبلا كهجو ىف یری« سفنلا بيط مويلا تحبصأ « هللا لوسر اي : : اولاق « رشبلا ههجو

 ا ا ل «لجو زع« ىبر نم تآ ىناتأ « لجأ»

 . ©9 « اهلثم هيلع درو« تاجرد رشع هل عفرو « تائيس رشع هنع احمو« تانسح

 . هوجرخي ملو« ديج دائسإ اضيأ اذه

 نعءرفعج نب ليعامسإ ثيدح نم« ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسم ©) ىور : رخآ ثيدح

 نم » : للل هللا لوسر لاق: لاق« هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ نع ؛ هيبأ نع« نمحرلا دبع نب ءالعلا

 . « ًارشع اهب هيلع هللا ىلص« ةدحاو ىلع ىلص

 نب رماعو« فوع نب نمحرلا دبع نع بابلا ىفو « حيحص نسح ثيدح اذه: ىذمرتلا لاق

 : (۸) بعك نب ىبأو« سنأو « ةحلط ىبأو « رامعو « ةعيبر

 ىبأ نع« بعك نع« ثيل نع« كيرش انثدح« دمحم نب نيسح انثدح : دمحأ مامإلا (4)لاقو

 ىف ةجرد اهنإف؛ ةليسولا ىل هللا اولسو . مكل ةاكز اهنإف؛ ىلع اولص » :لاق يي ىبنلا نع« ةريره

 : « وه انأ نوكأ نأ وجرأو « لجر الإ اهلاني ال « ةنحلا ىلعأ

 دمحم انثدح :لاقف هوحلب « ةريرعا یا نع« دهاجم قيرط نم رازبلا هاور دقو« 0 ') دمحأ هب درفت

 ىبأ نع« دهاجم نع« ثيل نع« ع نب دواد انثدح« ديعس نب نامثع انثدح « ىلاكبلا قاحسإ نبا

 نم ةليسولا ةجردلا ىل هللا اولسو « مكل ةاكز اهنإف « ىلع اولص »: .٠ ال هللا لوسر لاق: لاق ةريره

 نوكأ نأ وجرأ انأو « لجرل یهو « ةنحلا ىلعأ ىف ةجرد ىه :J لاقف - انربخأ : وأ  هانلأسف ) ةنجلا

 . « لجرلا كلذ

 . (۹۸۸۸) مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلاو )٤/ ۳١( دنسملا )١(

 . © هلثم » : ف ىف (۲)

 . )١( مقرب يي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (۳)

 )٤( ف نم ةدايز . )٥( أ ىف :  حيرش « .

 . (59/5) دنسملا (9)

 . © یورو » : ت یف (0

 . (90 /۳) ىئاسنلا نتسو )٤۸٥( مقرب ىذمرتلا ننسو )۱٥۳۰( مقرب دواد ىبأ ناسو )٤۰۸( مقرب ملسم حيحص (۸)

 . ٩ یورو » : تاىف(9)

 )٠١( دنسملا )۲/ 756 .



 ل. (07) ةيآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 . )٩ هيف مّلُكُت نم ضعب هدانسإ ىف
 نب هللا دبع نع ]© ةعيهل نبا انثدح «٠ قاحسإ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 تعمس - صاعلا نب ورمع ىلوم سيق ابأ تعمس« ىنالوخلا جيرم نب نمحرلا دبع نع«( ةريبه
 نيعبس اهب هتكئالمو هيلع هللا ىلص « ةالص هيي هللا لوسر ىلع ىلص نم : لوقي ورمع نب هللا دبع
 لَك هللا لوسر انيلع جرح : لوقي ورمع نب هللا دبع تعمسو . رثكيل وأ كلذ نم دبع لقيلَف ةالص

 حتاوف تيتوأ « ,ىدعب ىبن الو  تارم ثالث هلاق - ىمألا ىبنلا دمحم انأ » : لاقف عدوملاك اموي

 تيفوعو وا ىب زوجتو« شرعلا ةلمحو رانلا ةنزخ مك تملعو« هعماوجو همتاوخو ("مالكلا

 اومرحو« هلالح اولحأ« هللا باتكب مكيلعف یب بهذ اذإف« مكيف تمد ام اوعيطأو اوعمساف « ىتمأ
 . 29 « همارح

 سنأ نع« قاحسإ وبأ انثدح . ىناسارخلا ةملسوبأ انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاق : رخآ ثيدح

 هللا ىلص ةدحاو ةرم ىلع ىَّلص نمو« ىلع لصيف هدنع تركذ نم :٠ هي هللا لوسر لاق: لاق

 . ؛ ًارشع هيلع
 ةريغملا وهو  ةملس ىبأ نع« ىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح نم« « ةليللاو مويلا » ىف ىئاسنلا هاورو

 . (°) هب « سنأ نع« ىعيبسلا هللا دبع نب ورمع قاحسإ ىبأ نع - ىناسارخلا ملسم نبا

TSا ا ل و  

 ةالص ىلع ىلص نم :٠ ال هللا لوسر لاق: لاق سنأ نع« ميرم ىبأ نب E قاحسإ

 , )7 ¢ تائيطخ رشع هنع طح و« تا ةدحاو

 انثدح : (5) [ الاق ] ديعس وبأو ورمع نب كلملا دبع انثدح : دمحأ مامإلا 220 لاق : رخآ ثيدح

 نع« نيسحلا نب ىلع هيبأ نع« نيسحلا نب , هللا دبع نع« 210 ةيزَع نب ةرامع نع« لالب نب ناميلس

 ملف :٠ ديعس وبأ لاقو . «ىلع لصي مل مث« هدنع تركذ نم ليخبلا » :لاق هيلع هللا لوسر نأ؟ هيبأ

 نع لص
 . ٩١ حيحص بیرغ نسح ثيدح اذه :لاق مث« لالب نب ناميلس ثيدح نم ىذمرتلا هاورو

 . هسفن ©« ىلع » دنسم نم هلعج نم مهنمو« « ىلع نب نيسحلا » دنسم نم هلعج نم ةاورلا نمو

 نبا هقثوو امهريغو ىئاسنلاو نيعم نبا هفعض« ةيلع نب دواد هيف ١ : ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك » (777) مقرب رازبلا دنسم )١(

 اذك . « هثيدح بتكي نمم ءافعضلا ةلمج ىف وه: ىدع نبا لاقو« اريخ هيلع ىنثأو ةبلع نب داؤذ انث : ىبضلا دواد نب ىسوم لاقو«ريمن

 . (۳۲ /۲) نازيملاو (۲۲۱/۳) بيذهتلاو ۱۲١( /۳) لماكلا : رظنا. باوصلا وهو ةبلع نب داؤذ هيف

 . دنسملاو أ ء ف« ت نم ةدايز (۲)

 . « ملكلا » : |« ف ىف (۳)

 . (۱۷۳/۲) دنسملا (5)

 . (9889) مقرب ىربكلا نتسلا ()

 . ٩ دیز 7: أ یف (0)

 )۷( دنسملا )۳/۱١۲١( .

 . 4 یورو ۵: ت یف (۸)

 ‹ ریمن » : أ یف (۱۰) . دنسملاو ءأ « ف« ت نم ةدايز (9)

 )١١( دنسملا )۲١٠/١( .



 تاک نوجد سالا ولا ےک لا

 دبعم نع« ةملس نب دامح انثدح« لاهنم نب جاجح انثدح: ىضاقلا ليعامسإ لاق : رخآ ثيدح
 ؛ هنع هللا ىضر« رذ ىبأ نع« كلام نب فوع نع« قشمد لهأ نم لجر ىنثدح« ىزتعلا لاله نبا

 و ا
 . () « ىلع لصي ملف هدنع تركذ نم سانلا لخبأ نإ :٠ لاق وهي هللا لوسر نأ

 تعمس « مزاح نب ريرج انثدح « برح نب ناميلس انثدحو: ليعامسإ لاق: لسرم رخآ ثيدح

 , ١( « ىلع ىّلصي الف هدنع ركذأ نأ لخبلا نم ئرما بسحب :٠ ةي هللا لوسر لاق: لوقي نسحلا
E 

E 70000 a a 

 خلسنا مث« ةاضمر رهش لع لغد لحجر تبا رو ]ا ىلع لصي ملف هدنع تركذ لجر فنأ مغراا

 نسح: لاق مث ) ةنحلا هالخدي ملف ربكلا هاوبأ هدذنع كردأ لجر فنأ مغرو« (:) [ هل رفغي نأ لبق

 . 600 بیرغ

 نب ريثك نع« مزاح ىبأ نبا انثدح« هّللا ديبع نب دمحم نع« بدألا ىف ىراخبلا هاور دقو: تلق

 نع «ورمع نب دمحم ثيدح نم هانيورو . 20 هوحنب« اعوفرم ةريره ىبأ نع« حابر نب ديلولا نع« ديز

 سنأو رباج نع بابلا ىفو : ىذمرتلا لاق . هيو ةريره ىبأ نع« ةملس ىبأ

 دنعو مايصلا باتك لوأ ىف ثيدحلا اذه قرط تركذ دقو“ ةرجع نب بعکو« نابع نباو: تلق

 EE ءارسإلا] 4 اًمهالك وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ : ىلاعت هلوق

 نم ةفئاط بهذم وهو ءركذ املك كي هيلع ةالصلا بوجو ىلع ليلد هلبق ىذلاو ثيدحلا اذهو

 : هجام نبا هاور 7 ىذلا رخآلا ثيدحلاب ىوقتيو )١(« [ ىميلحلاو ىواحطلا مهنم ] ءاملعلا

 نبا نع« ديز نب رباج نع« رانيد نب ورمع انثدح« ديز نب دامح انثدح « نسلخملا نب ةرانج انثدح

 . (©9 « ةنجلا قيرط ئطخ ىلع ةالصلا ىسن نم :٠ ليَ هللا لوسر لاق: لاق سابع

11 ٠ ef ۰ E" 2 
 رقابلا ىلع نب دمحم رفعج ىبأ نع« هجو ريغ نم ىضاقلا ليعامسإ هاور نكلو . فيعض ةرابج

 ىذلاب ىوقتي لسرم اذهو . « ةنجلا قيرط ئطخ ىلع ةالصلا ىسن نم :٠ لله هللا لوسر لاق: لاق

 . 2١ 200[ ملعأ هّللاو ] هلبق

 لب« سلجملا كلذ ةيقب ىف بجت ال مث« ةدحاو ةرم سلجملا ىف ةالصلا بجت هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 )١( مقرب واي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف )۴۳۷( .

 )١( مقرب ةَ ىبنلا ىلع ةالصلا لضف )۳۸( .

 . ىذمرتلاو ءأ ء ف« ت نم ةدايز (6) . ٩ یورو ١ : ت یف (۳)

 . )۳٥٤٥( مقرب ىذمرتلا ننس (0)

 5 )9 مقرب ىراخبلل درفملا بدألا فز

 . ٤ اب » :ت یف (۸) .أ ءاف ‹ ت نم ةدايز (۷)

 . © سلغملا نب ةرابج فعضل فيعض دانسإ اذه 2: )١/ ١١١( دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (404) مقرب ةجام نبا ننس (9)

 .أ .٠ ف نم ةدايز (۰)

 )١1١( مقرب ب ىبنلا ىلع ةالصلا لضف )4١( .



 هج ب 005 ةيآلا تاعالا ةو سالا هولا

 : ىذمرتلا هاور ىذلا ثيدحلاب ديأتيو « مهضعب نع ىذمرتلا هلقن. بحتست

 بأ "نع ب ةقاوتلا قلوب حلا رع« نايفس اقدح نح رلا ةع اقدح راقب نب محم اقدح
 ناك الإ مهيبن ىلع اولصي ملو« هيف هللا اوركذي مل اسلجم موق سلج ام :٠ لاق ةي ىبنلا نع« ةريره

 . « مهل رفغ ءاش نإو« مهبذع ءاش نإف« رت مهيلع

 نع امهالك« نوراه نب ديزيو جاجح نع دمحأ مامإلا هاورو. هجولا اذه نم ىذمرتلا هب درفت

 اذه : ىذمرتلا لاق مث. هلثم اعوفرم« ةريره ىبأ نع  ةمأوتلا ىلوم - حلاص نع« بئذ ىبأ نبا
 N ثيدح

 ثيدح نم ىضاقلا ليعامسإ هاور دقو« هجو ريغ نم« لڪ ىبنلا نع« ةريره ىبأ نع ىور دقو

 نولصي الو نوموقي مث نودعقي موق نم ام :١ لاق ديعس ىبأ نع« ناوكذ نع« ناميلس نع« ةبعش

 . 7 « باوثلا ١ [ نم ] نوري ا ةنجلا اولخد نإو« ةرسح مهيلع ناك الإ« ةي ىبنلا ىلع

 رمأل الاثتما« ةدحاو ةرم رمعلا ىف« مالسلا هيلع« هيلع ةالصلا بجت اغإ هنأ مهضعب نع ىكحو

 ىلع عامجإلا ىكح امدعب ضايع ىضاقلا هرصن ىذلا وه اذهو« لاح لك ىف ةبحتسم ىه مث« ةيآلا

 ىلع ةيآلا لمحم نأ («5) ىناربطلا ىكح دقو : لاق. ةلمجلا ىف هلي هيلع ةالصلا بوجو

 امو «ةوبنلاب هل ةداهشلاك ةرم هنم بجاولاو« ةرملا ىلع داز اميف هلعلو :لاق . عامجإلا هيف ىعداو «بدنلا
 رو

 . هلهأ راعشو« مالسإلا ننس نم هيف بغرم بودنمف كلذ ىلع داز

 اهنمو« بجاو اهنمف« ةريثك تاقوأ ىف هيلع ةالصلاب رمألا درو دق هنإف« بيرغ لوق اذهو : تلق

 : دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلل؛ ةالصلل ءادنلا دعب : هنمف

 ريبج نب نمحرلا دبع عمس هنآ« ةمقلع نب بعك انثدح« ةويح انثدح« نمحرلا دبع وبأ انثدح

 متعمس اذإ ٠ لوقي لَك هللا لوسر عمس هنإ: لوقي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع () عمس هنإ: لوقي

 ملا ارشع اهب هيلع هّللا ىلص ةألص ىلع ىلص نم هنإف؛ ىلع اولص مث لوقي ام لثم اولوقف انذؤم

 نمف« وه انأ نوكأ نأ وجرأو« هللا دابع نم دبعل الإ ىغبنت ال ةنجلا ىف ةلزنم اهنإف« ةليسولا ىل اولس

EEN EE O 
 , © ةمقلع ٠ نب بعك ثيدح نم« ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسم هجرخأو

 ىبأ نع« ىلع نب ورمع انثدح « ركب ىبأ نب دمحم انثدح : ىضاقلا ليعامسإ لاق : ىرخأ قيرط

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۳۸١( دنسملاو )5/ 5017( .

 . ةالصلا لضفو آ e ف ‹ ت نم ةدايز (0)

 )٠١( مقرب دم ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (؟)

 )٤( ىربطلا » : ت ىف «© . )٥( نع » : ت یف 4 .

 .ا؛هل) : تىف(5)

 . ٠١( /۲) ىئاسنلا ننسو (7715) مقرب ىذمرتلا نسو )٥۲۳( مقرب دواد ىبأ نفسو (785) مقرب ملسم حيحصو (1748/7) دنسملا (۷)



 (01) ةيآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا 52

 لأس نم » : ةي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هّللا دبع نع« ميلس نب ناوفص نع« ىمّشُجلا ركب
 . 2١ « ةمايقلا موي ىتعافش هيلع تقح« ةليسولا ىل هللا

 نع« ديز نب ديعس انثدح« برح نب ( ناميلس انثدح: ىضاقلا ليعامسإ لاق: رخآ ثيدح
 : للك هللا لوسر لاق :لاق « هنع هّللا ىضر« ةريره ىبأ نع  رابحألا بعك وه  بعك نع «ثيل
 « هانلأس امإو انئدَح امإف: لاق . « ةليسولا ىل هللا اولسو« مكل ةاكز ىلع مكتالص نإف« ىلع اولص»
 . « لجرلا ©) كلذ نوكأ نأ وجرأو « لجر الإ اهلاني ال« ةنجلا ىف ةجرد ىلعأ ةليسولا » : لاقف

 اذكو . 289 هب  ميلس ىبأ نبا وهو ثيل نع« رمتعم نع« ركب ىبأ نب دمحم نع هاور مث
 :رخآلا ثيدحلا

 نب دايز نع« ةداوس نب ركب انثدح« ةعيهل نبا انثدح ا : دمحأ مامإلا لاق
 ىلص نم » : لاق لكي هللا لوسر نأ؛ ىراصنألا تباث نب عفيور نع“ ىمرضحلا © ءافو نع« ميعن
 . « ىتعافش هل تبجو« ةمايقلا موي كدنع برقملا دعقملا هلزنأ ءمهللا : لاقو دمحم ىلع

 7 هوجرخي ملو« هب سأب ال دانسإ اذهو

 نع « رمعم ىنثدح« نايفس انثدح« هللا دبع نب ىلع انثدح: ىضاقلا ليعامسإ لاق : © رخآ رثأ
 هتجرد عفراو« ىربكلا دمحم ةعافش لبقت مهللا :لوقي سابع نبا تعمس« هيبأ نع ؛ سواط ٩ نبا

 یوق ديج دانسإ . مالسلا امهيلع  ىسومو ميهاربإ تيتآ امك« ىلوألاو ةزدشآلا ىف هلؤس هطعأو« ايلعلا
 2 جيحض )9

 : )03١( دمحأ و هاور ىذلا ثيدحلل : هنم جورخلاو دجسملا لوخد دنع : كلذ نمو

 تا ا لا 00 ع و

 ا باوبأ E ا هلل :١ لاقو د لخد

 . 259 « كلضف باوبأ ىل حتفاو« ىبونذ ىل رفغا مهللا » : لاق مث« ملسو دمحم ىلع ىلص جرخ

 ‹ ىميمتلا رمع نب 2١59 نايفس انثدح« ديمحلا دبع نب ىيحي انثدح : ىضاقلا ليعامسإ لاقو

 )١( مقرب لو ىبنلا ىلع ةالصلا لضف )00( .

 ) )0كلذ انأ نوكأ » : أ « ف ىف (۳) . «ميلس » : | ىف « .

 )٤( مقرب يي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف )55 « ٤۷( .
 ) )0ءاقرو » : أ ‹ ف ىف «

 )6( دنسملا )٤/۱١۸( .

 ) )۷أ ىف (۸) . ؛ نسح » : أ ىف : ١ ىبأ 2 .
 )9( مقرب و ىبلا ىلع ةالصلا لضف )01( .

 )١( دمحأ مامإلا ىور امل دجسملا لوخد دنع هنمو » : ت ىف 2 .

 ) )۷0دنسملاو ٠أ ءاف « ت نم ةدايز ((0) .(نيسحلا»:1 « ت یف .

 ١19 ( دنسملا ۲۸۲/۷( .

 )١5( فیس » :أ یف « .



 لل (03) ةيآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 متررم اذإ : © هنع هّللا ىضرع بلاط ىبأ نب ىلع لاق: لاق نيسحلا نب ىلع نع« ىَبْضلا ناميلس

 . 29 و5 ىبنلا ىلع اولصف دجاسملاب
 ىلإ بهذ نمو« ريخألا دهشتلا ىف اهيلع مالكلا انمدق دقف« ةالصلا ىف يم هيلع ةالصلا امأو

 لهو « ادحاو الوق هيف بجت الف لوألا دهشتلا امأو . ٠١ هللا همحر« ىعفاشلا عم ءاملعلا نم كلذ

 . ىعفاشلل نيلوق ىلع ؟ بحتست

 ةحتاف ىلوألا ةريبكتلا ىف أرقي نأ ةنسلا نإف : ةزانجلا ةالص ىف هيك هيلع ةالصلا: 220 كلذ نمو

 ال مهللا : لوقي ةعبارلا ىفو« تيملل وعدي ةثلاثلا ىفو « هيب ىبنلا ىلع ىلصي ةيناثلا ىفو« باتكلا

 . هدعب انتفت الو« هرجأ انمرحت

 ةمامأ وبأ ىنربخأ : ىرهزلا نع« خم ا E انثدح : هللا همحر« ىعفاشلا لاق

 نأ ةرانجلا ىلع ةالصلا ىف ةنسلا نأ : هل ىبنلا باحصأ نم لجر هربخأ هنأ فيتح نب لهس ١( نبا

 لَك ىبنلا ىلع ىلصي مث هسفن ىف ارس ىلوألا ةريبكتلا دعب باتكلا ةحتافب أرقي مث« مامإلا ربكي
 . © هسفن ىف ارس ملسي مث« اهنم ءىش ىف أرقيال تاريبكتلا ىفو« ةزانجلل ءاعدلا صلخيو

 . © هركذف« ةنسلا نم: لاق هنأ هسفن ةمامأ ىبأ نع« ىئاسنلا هاورو

 . حيحصلا ىلع عوفرملا مكح ىف ىباحصلا نم اذهو

 نع« ىرهزلا نع« رمعم نع« ىلعألا دبع نع« ىنثملا نب دمحم نع « ىضاقلا ليعامسإ هاورو

 . ©9 هركذف . . . ةزانجلا ىلع ةالصلا ىف ةنسلا : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع« لهس نب ةمامأ ىبأ
 و ٠

 انثدح «ميهاربإ نب ملسم انثدح : 2١١١ ىضاقلا ليعامسإ لاق : ديعلا ةالص ىف : )٠١( كلذ نمو

 ابأو دوعسم نبا نأ: ةمقلع 2١١١ نع« ميهاربإ نع« ناميلس ىبأ نب دامح انثدح« ىئاوتسدلا ماشه

 دق ديعلا اذه نإ: مهل لاقف« "٠ ديعلا لبق ًاموي ةبقع نب ديلولا مهيلع جرخ ةفيذحو ىسوم

 ىلع ىلصتو كبر دمحتو« ةالصلا اهب حتتفت ةريبكت ربكتف أدبت : هللا دبع لاق ؟ هيف ريبكتلا فيكف ءاند

 )١( لاق « هنع هللا ىضر« بلاط ىبأ نب ىلع نعو » : ت ىف ٩ .

 مقرب ي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (؟) )۸٠( .

 . < هللا امهمحر« دمحأو ىعفاشلا عم » : أ « ت ىف (4) . ٩ مهنم ١ :أ ١ ت ىف (۳)

 . ©« هنمو ١ : ت یف (0)

 . ٠ نع هدانسإب « هللا همحر« ىعفاشلا ىورف » : ت ىف (5)

 . (۲۳۹/۱) مالا (۷)

 )۸( ىئاسنلا ننس )٤/ ۷٥( .

 . )۹٤( مقرب ي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (9)

 . < ولم ىبنلا ىلع ةالصلا هنمو »: تلىف(١٠)

 . « ليعامسإ ىضاقلا ىور » : ت ىف (۱۱)

 ١(فىت : ١ نب .

 )١( اموي ديعلا ىلص ةبقع » : أء ت ىف « .



 OPE a جا م بي

 لثم لعفتو ربكت مث« .كلذ لثم لعفتو ربكت مث. كلذ لثم لعفتو ربكتو« وعدت مث« يي ىبنلا
 وعدت مث ليي ىبنلا ىلع ىلصتو كبر دمحتو أرقتف موقت مث« عكرتو ربكت مث أرقت مث كلذ
 )١( دانسإ. نمحرلا دبع وبأ قدص : ىسوم وبأو ةفيذح لاقف . عكرت مث« كلذ لثم لعفتو «ربكتو
 . (9 حيحص

 : ىذمرتلا لاق ايب هيلع ةالصلاب ءاعدلا متخ ّبَحَتسي هنأ : كلذ نمو

 نع سلا رن ديعس نعي یدک ا نا نع © لعق ن غلا اريحا + راو را ا
 ىلع ىلصت ىتح ءىش هنم دعصي ال٠« ضرألاو ءامسلا نيب فوقوم ءاعدلا: لاق 7 باطخلا نب رمع

 . () كيبن

 نب ذاعم هاورو .هلوق « باطخلا نب رمع نع « بيسملا نب ديعس نع« ىسوم نب بويأ هاور اذكهو
 ىف 2 ةيواعم نب نيزر هاور اذكو . (" اعوفرم رمع نع« بيسملا نب ديعس نع« ةرق ىبأ نع« ثراحلا
 ىلصي ىتح دعصي 9 ضرألاو ءامسلا نيب فوقوم ءاعدلا :١ لاق لک ىبنلا نع« ًاعوفرم هباتك

 ,.:440 ( ةرغاو هطسواو ءاعدلا لوأ' ىلع ارل + بكازلا مخك ىئولعجت الف ىلع

 ىشكلا ديمح نب دبع مامإلا دنسم ىف هللا دبع نب رباج ةياور نم ىورت امنإ ةدايزلا هذهو
 نع «ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نع« ةديبع نب ىسوم انربخأ « نوع نب رفعج انثدح : لاق 299[ثيح]

 ذخأ هقيلاعت قلع اذإ بكارلا حدقك ىنولعجت ال » : ةي هللا لوسر انل لاق : رباج لاق: لاق هيبأ

 الإو برش برشلا ىف ةجاح هل ناك نإو« أضوت ءوضولا ىف ةجاح هل ناك نإف« ءاملا نم هألمف هحدق

 « بيرغ ثيدح اذهف . « ءاعدلا رخآ ىفو« ءاعدلا طسو ىفو« ءاعدلا لوأ ىف ىنولعجا« هيف ام قارهأ

 . 200١ ثيدحلا فيعض ةديبع نب ىسومو

 , ١( ةميزخ نباو« ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هاور امل:تونقلا ءاعد: كلذ 20١١ [ دكآ ] نمو

 :لاق« امهنع هللا ىضر« ىلع نب نسحلا نع. 239 ءاروحلا ىبأ ثيدح نم« مكاحلاو. نابح نباو
 « تيفاع نميف ىنفاعو« تيده نميف ىندها مهللا :٠ رتولا ىف نهلوقأ تاملك ةي هللا لوسر ىَنمَّلع

 . 4 هدانسإ » :أ « ف« ت ىف(١)

 . (۸۸) مقرب ةَ ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (9)
 . « ليهس » : أ ىف (”)

 . © باطخلا نب رمع نع هدانسإب ىذمرتلا ىور ١ : ت ىف (4)

 . (545) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 . (179 ص) رجح نبا ظفاحلل فاشكلا جيرخت ىف امك نيعبرألا ىف ىواهرلا ظفاحلا هقيرط نمو ىدحاولا هجرخأ (1)

 . « ةيواعم ىبأ نب نيزر هاورو ١ : ت ىف (0

 . نيزر ةياور ١55( /5) لوصألا عماج ىف ريثألا نبا هركذ (8)

 . 1٠ ف نم ةدايز (9)

 )٠١( مقرب ديمح نب دبعل بختنملا )١١720( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو )١607” « )7هب ةديبع نب ىسوم قيرط نم ؛ راتسألا فشك .

 )١١( .أ « ت نم ةدايز

 )١0( أ ىف :  ريرج نباو ٩ .  ) 1١١ءازوجلا » : ! ىف « .



 ا ا 053(3:هيآلا ةا حالا دروم د نوال ا عونا

 ‹ كيلع ىضقي الو ىضقت كنإف« تيضق ام رش ىنقو« تيطعأ اميف ىل كرابو« تيلوت نميف ىنلوتو
 . ©) « تيلاعتو ۳١ [ انبر ] تكرابت« () تيلاو نم لذي ال هنإ

 مامإلا لاق : ةعمحلا ةليلو ةعمحللا موي (4© [ ىف ] هيلع ةالصلا نم راثكإلا بحتسي هنأ: كلذ نمو

 ثعشألا ىبأ نع« رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع« ىفعجلا ىلع نب نيسح انثدح :دمحأ

 لضفأ نم :J اك هللا لوسر لاق لاق « هنع هللا ىضر ¢ ىفقثلا سوأ نب سوأ نع« (0)ىئاعنصلا

 ةالصلا نم ىلع اورثكأف« ةقعصلا هيفو« ةخفنلا هيفو « ضبق هيفو« مدآ قلخ هيف« ةعمجلا موي مكمايأ

 ؟ تمرأ دقو انتالص كيلع ضرعت فيكو« هّللا لوسر اي :اولاق . « ىلع ةضورعم مكتالص نإف« هيف

 . « ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ » :لاق - تيلب دقو: ىنعي -

 اذه ححص دقو . C0 ىفعحلا ىلع نب نيسح ثيدح نم« هجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 نب هللا دبع انثدح « ١( ىرصملا داوس نب ورمع انثدح: هجام نب هللا دبع وبأ لاق : رخآ ثيدح
 5 مز

 نع« ىسن نب ةدابع نع« 4 نميأ نب ديز نع« لاله ىبأ نب ديعس نع« ثراحلا نب ورمع نع« بهو
 هدهشت دوهشم هنإف ؛ ةعمجلا موي ىلع ةالصلا اورثكأ » : ايي هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا ىبأ

 دعبو : تلق : لاق. « اهنم غرفي ىتح هتالص ىلع تضرع الإ ىلع ىلصي نل ًادحأ نإو. ةكئالملا

 هللا ىبنف ] « ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هّللا نإ. 24 [ توملا دعبو ] ١ : لاق؟ توملا
 . 2001 قزري ىح

 مل هنإف« ءادردلا ىبأو ىست نب ةدابع نيب عاطقنا هيفو. هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه
 . ملعأ هللاو « 2210هكردي

 ةالصلا نم راثكإلاب رمألا ىف وي ىبنلا نع« دوعسم ىبأو ةمامأ ىبأ ثيدح نم ىقهيبلا ىور دقو
 نسحلا نع السرم یورو . ملعأ هّللاو « فعض امهدانسإ ىف نكلو« 000 ةعمج ا مويو ةعمج ا ةليل هيلع

 )١( تيداع نم زعي الو« تيلاو » : أءاف ىف ٩ .

 . دنسملاو «أ ءاف « ت نم ةدايز (0)

 )١11/8( مقرب ةجام نبا ننسو )۲٤۸/۳( ىئاسنلا نفسو (5714) مقرب ىذمرتلا ننسو )١575( مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۹۹/۱) دنسملا ()

 . )۱۷١/١( كردتسملاو )۱٤۸/۲( نابح نبا حيحصو )٠١96( ةميزخ نبا حيحصو

 . ت نم ةدايز (6)

 . « هدانسإب دمحأ مامإلا ىور » : ت ىف (۵)

 . (1715) مقرب ةجام نبا نفسو 4١( /۳) ىئاسنلا نفسو ٠١( 47) مقرب دواد ىبأ نفسو (8/4) دنسملا (0
 . « ىرقملا رادن نب ورمع » : أ ىف (0

 . ةجام نباو « ف « ت نم ةدايز ٠١( «9) . 2« تباث ١ : ف ىف (۸)

 )١١( مقرب ةجام نبا ننس )۱1۳۷( .

 ثيدح نم وه امنإو دوعسم ىبأ ثيدح نم هدنع هدجأ ملو« هنع هللا ىضر« ةمامأ ىبأ ثيدح نم )۲٤۹/۳( ىقهيبلل ىربكلا ننسلا )١١(

 . هنع هللا ىضر < سنأ



 (05) ةيآلا:بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا - «ع:ب#

 : ىضاقلا ليعامسإ لاقف ٠ ىرصبلا

 3 (5) نسح لسرم . « سدقلا حور () همّلك نم دسج ضرألا لكأت ال :J اك هللا لوسر

 اذإ :٠ لاق ةَ ىبنلا نأ ©) ميلس نب ناوفص انربخأ« دمحم نب ميهاربإ انربخأ: ىعفاشلا لاقو

 . () لسرم اذه. « ىلع ةالصلا اورثكأف « ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي ناك

 الو« نيتبطخلا ىف ربنملا ىلع ةعمجلا موي يك ىبنلا ىلع ىلصي نأ بيطخلا ىلع بجي اذكهو

 اهيف واي لوسرلا ركذ بجوف« (طرش اهيف هللا ركذو« ةدابع *) اهنأل؛ كلذب الإ ناتبطخلا حصت

 . هللا امهمحر« دمحأو ىعفاشلا بهذم اذه . ةالصلاو ناذألاك

 : هيلع همالسو هللا تاولص« هربق ةرايز دنع هيلع مالسلاو ةالصلا بحتسي هنأ : كلذ نمو

 : دواد وبأ (۷)لاق

 نع «دايز نب ديمح رخص ىبأ نع« وح انثدح ٠ ىرقملا 0) انثدح دمحم وه د فوع نبا انثدح

 الإ ىلع ملسي دحأ ٠7 نم ام : لاق ةي هللا لوسر نأ؛ ةريره ىبأ نع« طيسق نب هللا دبع نب ديزي
 5 « مالسلا هيلع درأ ىتح « ىحور ىلع هللا در

 : دواد وبأ 2١١١ لاق مث. )2١١ راكذألا ىف ىوونلا هحح صو« دواد وبأ هب درفت

 ديعس نع« بئذ ىبأ نبا ىنربخأ« عفان نب هللا دبع ىلع تأرق : لاق حلاص نب دمحأ انثدح

 ىربق اولعجت الو« 00 مكتويب اولعجت ال » : لكي هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع« ىِربقملا

 . « متنك امثيح ىنغلبت مكتالص ناف« ىلع اولصو «ادیع

 وهو - عفان نب هللا دبع نع« جيرس نع دمحأ مامإلا هاور دقو. (١١؟) اضيأ دواد وبأ هب درفت

 لاق . هنع هللا ىضر« ىلع نع رخآ هجو نم ىور دقو . ًاضيأ ىوونلا هححصو . 2179 هب  غئاصلا

 : « لَم ىبنلا ىلع ةالصلا لضف » هباتك ىف قاحسإ نب ١ ليعامسإ ىضاقلا

 رفعج نب هّللا دبع نب ىلع نب دمحم نب ميهاربإ نب رفعج انثدح« سيوا ىبأ نب ليعامسإ انثدح
 لك ىتأي ناك الجر نأ: ىلع نب نيسحلا نب ىلع نع « هتيب لهأ نم °[ هربخأ نمع ] بلاط ىبأ نبا

 )١(فىأ: » ملک ٩ .

 . (۲۳) مقرب ةي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف ()
 . « ميلس ىبأ نب ناوفص » : 1 ىف (۳)

 . 00184 /1) مالا (2)

 . ؛ امهنأل ١ : ت یف (0)

 )١( ت یف (۷) . ؟ طورشم » : ت یف : ١ نب ۵ : | ىف (0) . 2 ىورف ٤ .
 ) )9نم مكنم ام ۵ : أ ىف ٩ .

 )٠١( مقرب دواد ىبأ نتس )۲۰٤۱( 5

 ) )۱١یور ۵ : ت یف ٩ .

 )١١( مقرب دواد ىبأ نتس )7١57( ١

 9( دنسملا )۳١۷/۲( .

 )١15( ليعامسإ نبا ىضاقلا » : أ ىف « .

 .أ ٠ ف 2 ت نم تبثملاو « هيخأ نع » : ه ىفو « أ نم ةدايز )١6(



 ۷0م (05) ةيآلا: بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 ىلع هل لاقف« نيسحلا نب ىلع هيلع رهتشا ام كلذ نم عنصيو« هيلع ىلصيو يي ىبنلا ربق روزيف ةادغ
 له : نيسحلا نب ىلع هل لاقف . 0 لاق ؟ اذه ىلع كلمحي ام : نيسحلا نبا
 هنأ ىدج نع« ىبأ ىنربخأ : نب ىلع هل لاقف. معن : لاق ؟ ىبأ نع اثيدح كثدحأ نأ كل

 اوملسو ىلع اولصو« ًاروبق 00 0 الو« ًاديع ىربق a ال » : ةع هللا لوسر لاق :لاق

 : ( مكمالسو مكتالص )١( ىنغلبتف متنك امثيح

 ىف قازرلا دبع لاق« السرم رخآ هجو نم ىور دقو. (۳ مسي مل مهبم لجر هدانسإ ىف
 نب نسحلا نب نسحلا نع  ليهس: هل لاقي - لجر نع« نالجع نبا نع« ىروثلا نع «هفنصم
 اوذختت الو« ًاديع ىربق اوذختت ال :١ لاق لیک ىبنلا نإ: لاقو« مهاهنف ربقلا دنع اموق ىأر هنأ ؛ ىلع

 عفرب بدألا نوئيسي مهآر هلعلف . «) « ىنغلبت مكتالص نإف ؛ متنك امثيح ىلع اولصو« ًاروبق مكتويب
 . مهاهنف« (© [ ةجاحلا قوف ] مهتاوصأ

 « ءاوس الإ هنم سلدنألاب لجرو تنأ ام« اذه اي : لاقف ربقلا باتتي الجر ئاز هنأ ىور دقو

 . نيدلا موي ىلإ ًامئاد هيلع همالسو هللا تاولص « هغلبي عيمجلا : ىأ

 ىبأ نب ديعس انثدح« ىرصملا نيدشر نب دمحأ انثدح : ريبكلا همجعم ىف ىناربطلا لاقو

 ىبأ نب ىلع نب نسح نب نسح نع« بنيز ىبأ نب ديمح ىنربخأ« رفعج نب دمحم انثدح «ميرم
 مكتالص نإف« متنك امثيح ىلع اولص » :لاق ةَ هللا لوسر نأ ؛ هيبأ نع « مهنع هّللا ىضر«بلاط

 . (00(ىنغلبت

 انربخأ «ناحطلا ديمحلا دبع نب بيعش انثدح « ىناهبصألا نادمح نب سابعلا انثدح : ىناربطلا لاق مث

 نب نسحلا تنب سينأ مآ نع (۷ فاطخ ٠ نب هللا دبع نب مكحلا نع« نابيش 200 نع نوراه نب

 َنوُلصي هتكئالمو هللا نإ : لجو زع« هللا لوق تيأرأ » : هيي هللا لوسر لاق: لاق اهيبأ نع«

 ىب لكو هللا نإ« مكتربخأ امل هنع ىنومتلأس مكنأ الولو« موتكملا نم اذه نإ :٠ لاقف «؟4يبنلا ىلع
 هللا لاقو.« كل هللا رفغ :١ ناكلملا كناذ لاق الإ ىلع ىلصيف ملسم دبع دنع ركذأ ال نيكلم

 .«كل هللا رفغ»: ناكلملا كناذ لاق الإ دحأ ىلصي الو.« نيمآ :١ نيكلملا كنيذل ًاباوج هتكئالمو

 . « نيمآ » : نيكلملا كنيذل اباوج هتكئالمو هللا لوقيو

 . © ديدش فعض هيف هدانسإو« ًادج بیرغ

 )١( ف ىف ١ : » ینغلبتسف «© .

 . )۲١( مقرب ي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (؟)

 . )1۷۲١( مقرب فنصملا ()

 . ‹  ف نم ةدايز (5)

 ‹ حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو « هفرعأ مل بنيز ىبأ نب ديمح هيف 3: )١777/١٠١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (87 /۳) ريبكلا مجعملا (0)

 . ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم هانتبثأ ام باوصلاو « ىبأ نب :  ف ءأ ٠ ت« ه ىف (7)

 . لاجرلا بتكو ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم هانتبثأ ام باوصلاو ٠ باطخ » : ف ٠آ ٠ ت « ه ىف (۷)

 . ©« باذك وهو فاطخ نب هللا دبع نب مكحلا هيف 7: (۹۳ /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (89 /۳) ريبكلا مجعملا (8)



 .(81) ةيآلا:تازخألا ةزوتس د سواشلا وأ هيمو ص سم ويف

 دبع نع« ناذاز نع« بتئاسلا ن نب هللا دبع نع« نايفس نع« عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاق دقو

 ىنوغلبي «ضرألا ىف نيحايس 0 هّلل نإ: لاق ي هللا لوسر نأ ؛ هلع هللا یضر« دوعسم نب هللا

 : «مالسلا ىتمأ )١( نم

 هللا دبع نع امهالك «شمعألا نآرهم نب ناميلسو ىروثلا نايفس ثيدح نم ىئاسنلا هاور اذكهو
 1 . (” هب« بئاسلا نبا

 ىبأ نع« شمعألا نع« كورتم وهوءريغصلا ىدسلا ناورم نب دمحم هب درفت « رظن هدانسإ

 . ©9 اعوفرم ةريره ىبأ نعءحلاص

 (5) ىور امل : 5 لكك ىبنلا ىلع ىلصي نأ هتيبلت نم غرفو ىبل اذإ مرحملل بحتسيو: انبياحصأ لاق

 ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا نع« ةدئاز نب دمحم نب حلاص ةياور نم ىنطقرادلاو ىعفاشلا نع

eا م ك رمؤي ناک:  

 تلا اوفوطف متمدق اذإ: 2 باطخلا نب رمع تعمس :لاق عدجألا نب بهو نع« ىبعشلا

 عبس اوربكف« تيبلا نورت ثيح نم هيلع اوموقف افصلا اوتئا مث« نيتعكر ماقملا دنع اولصو «ًاعبس

 لثم ةورملا ىلعو« كسفنل ةلأسمو« اك ىبنلا ىلع ةالصو« هيلع ءانثو هللا دمح نيب اريبكت « تاريبكت

 . (7 كلذ

 . ىوق نسح ديج دانسإ

 () هلوقب اوسنأتساو :حبذلا دنع هللا ركذ عم ةي ىبنلا ىلع ةالصلا بحتسيو : اولاقو

 الإ ركذأ ال :  ىلاعت هللا لوقي: نيرسفملا ضعب لاقء[ 5 : حرشلا ] 4 كركذ كل انعفرو » : ىلاعت

 . ةئ ىبنلا ىلع ةالصلاب ةنسلا هيف درت مل امم« كلذ ريغو عاقولاو« لوخدلاو «لكألا

 نب رمع انثدح‹ ىمدقملا ركب ىبأ نب دمحم انثدح : ىضاقلا ليعامسإ لاق:رخآ ثيدح
 اولص» : لاق ةي هللا لوسر نأ ۽ ةريره ىبأ نع« تباث نب دمحم نع« ةديبع نب ىسوم نع «نوراه

 . «ىنثعب امك مهثعب هّللا نإف ؛ هلسرو هّللا ءايبنأ ىلع

 نع « قازرلا دبع هاور دقو. ملعأ هّللاو « )۸( هخيشو نوراه نب رمع امهو« نافيعض هدانسإ ىف

 . (© هب « ىذبرلا ةديبع نب ىسوم نع« ىروثلا

 . (نع ۵: « ف یف (۱)
 . )٤١/۳( ىئاسنلا نفسو )١/ ٤٤١( دنسملا (۲)

 ريمغ نبا تلأس : لاق ةبيتق نبا نع نع .ةداتسإب ور ا هب:ئىدسلا نع ىعمصألا قيرط نم 0۹١ 7 دادغي خيزات یف بطلا جرخ[ (9)

 . ؟ءىشب سيل ناورم نب دمحم« اذ عد# : لاقف ٩ ىربق دنع ىلع یلص نم :٥ ثيدح نع

 « هاور ال 2 : ت ىف (5)

 . )۱۳٤/۲( مالا (0)
 . )8١( مقرب لكي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف )١(

 . « هللا لوقب 2 : ف ىف (۷)

 . فيعض ةديبع نب ىسومو« كورتم نوراه نب رمعو (55) مقرب وي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (۸)
 . )۳١١۸( مقرب قازرلا دبعل فنصملا (9)



 6 الا اح ا روس د داملا غا

 مامإلا نأ ىلع« كلذ ىف ربخلا حص نإ« نذألا نينط دنع هيلع ةالصلا بحتسي هنأ : كلذ نمو

 ن رم اخ 6 ی داو اخ © لاف هح ف اور نقف ةفاغ ن قاس قي خم کیا

 اذإ » : وي هللا لوسر لاق: لاق ١ عفار ىبأ هيبأ نع« 2١١ دمحم هيبأ نع « هللا ديبع نب دمحم

 ىفو« بیرغ هدانسإ . « ريخب ىنركذ نم هللا رَكَّذ : لقَيْلو ١ ىلع لصيلو ىنركذيلَق مكدحأ نذأ تنط

 . ملعأ هّللاو« 29 رظن هتوبث

 : (5 [ ةلأسم انهاهو ]

 ثيدحلا ىف درو دقو« هبتك املك ةي ىبنلا ىلع ةالصلا بتاكلا رركي نأ ةباتكلا لهأ بحتسا دقو

 : لَك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع« كاحضلا نع« لّشهن نع« ةمحر نب حداك قيرط نم

 . © « باتكلا كلذ ىف ىمسا ماد ام هل ةيراج ةالصلا لزت مل« باتك ىف ىلع ىلص نم»

 حصي الو« ةريره ىبأ ثيدح نم ور كفوا رک وجو نم حيحصب ثيدحلا اذه سيلو

 نباو ركب ىبأ نع هوحّن ىور دقو . اعوضوم هبسحأ : انخیش ىبهذلا هّللا دبع وبأ ظفاحلا لاق «")اضيأ
 عماجلا :٠ هباتك ىف ىدادغبلا بيطخلا ركذ دقو. ملعأ هللاو « 27 ءىش كلذ نم حصي الو. سابع

 بتكي ام ًاريثك : هّللا همحر« لبنح نب دمحأ مامإلا طخب تيأر : لاق« « 290 عماسلاو ىوارلا بادآل

 . 9 اظفل هيلع ىلصي ناك هنأ ىنغلبو : لاق« ةباتك هيلع ةالصلا ركذ ريغ نم ةي ىبنلا مسا

 [0١١ لصف ]

 «مهللا ١ : ثيدحلا ىف مدقت امك ةيعبتلا ليبس ىلع )2١( تناك نإف« ءايبنألا ريغ ىلع ةالصلا امأو

 ريغ درفأ اذإ اميف عازنلا عقو امنإو. عامجإلاب زئاج اذهف« « هتيرذو هجاوزأو هلآو دمحم ىلع لص

 : مهيلع ةالصلاب ءايبنألا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « عفار ىبأ نب ىلع نع » : أ ء ف « ت « اه ىف .

 . « عفار ىبأ نع هدانسإب » : ت یف ()

 نب رمعم :١ ىدع نبا لاقو« هب رمعم قيرط نم )15١/7( لماكلا ىف ىدع نباو ١١١( /۲) ريغصلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۳)

 ٩ هيلع عباتي ال هيوري ام رادقمو « ثيدحلا ركنم هيبأ نع عفار ىبأ نب هللا ديبع نب دمحم

 . ت نم ةدايز (؟)

 نع عيبرلا نب ناميلس نع ىمشاهلا رفعج نب دمحأ قيرط نم )١599( مقرب بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىناهبصألا مساقلا وبأ هجرخأ (5)

 5 هب ةمحر نب حداك

 ىضر « ةريره ىبأ نع« جرعألا نع ضايع نب ديزي قيرط نم « نيرحبلا عمجم » )۲۳١( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هجرخأ (1)

 . هنع هللا

 نب بويأ نع « ىعخنلا دواد ىبأ قيرط نم ۲٤۹( /۳) لماكلا ىف ىدع نبا هاورف ركب ىبأ ثيدح امأو« قبسف سابع نبا ثيدح امأ (۷)

 3 عاضو ىعخنلا دوادو « هنع هللا ىضر « ركب ىبأ نع < مساقلا نع « ىسوم

 . ٩ لئاسلاو » : ت یف (۸)

 . 4 كلذ ىف نيمدقتملا ةمئألا نم هريغ هفلاخ دقو » : هبقع لاق مث ۱ ) ىوارلا قالخأل عماجلا (9)

 .أ5 ٠ ف نم ةدايز( ١

 .؛ناك١:أءاف « ت یف (۱۱)



 (05) ةيآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا ۸

 : هلوقبو«( هتكئالمو مُكيَلع يلصي يذلا وه : هلوقب اوجتحاو « كلذ زوجي : نولئاق لاقف
 0 ىلاعت هلوقبو ۷ : ةرقبلا ] 4 ٌةَمَحَرَو مهر نم تاولص مهيَلَع كتلوأ )

 نب هللا دبع ثيدحبو ء« ۳ : ةبوتلا] 4 مهل نكس كتالص نإ مِهْيَلَع لصو ٠ اهب مهيكرتو مهرهطت
 هتقدصب ىبأ هاتأو . ©« مهيلع لص مهللا :٠ لاق مهتقدصب موق هاتأ اذإ وَ هللا لوسر ناك :لاق ىَقوأ

 : تلاق هتأرما نأ : رباج ثيدحبو . نيحيحصلا ىف هاجرخأ . « ىفوأ ىبأ لآ ىلع لص مهللا » : لاقف

 . 29 © كجوز ىلعو كيلع هللا ىلص » : لاقف.ىجوز ىلعو ىلع لص هللا لوسر اي

 ءايبنألل ًاراعش راص دق اذه نأل ؛ ةالصلاب ءايبنألا ريغ دارفإ زوجي ال : ءاملعلا نم روهمجلا لاقو

 ىلص ىلع لاق »:وأ . « هيلع هللا ىلص ركب وبأ لاق :١ لاقي الف« مهريغ مهب قحلي الف« اوركذ اذإ

 ًازيزع ناك نإو« « لجو زع« دمحم لاق » : لاقي ال امك « ًاحيحص ىنعملا ناك نإو . « هيلع هللا

 ىلع ةئسلاو باتكلا نم كلذ ىف درو ام اولمحو . لجو زع « هللا ركذ راعش نم اذه نأل ؛ اليلج

 . نسح كلسم اذهو . هتأرماو رباجل الو« ىفوأ ىبأ لآل اراعش تبثي مل اذهلو ؛ مهل ءاعدلا

 لهأ راعش نم تراص دق ءايبنألا ريغ ىلع ةالصلا نأل؛ كلذ زوجي ال:نورخآ لاقو

 . ملعأ هللاو كلذ ىف مهب ىدتقي الف« مهيف نودقتعي نم ىلع نولصي«ءاوهألا

 ؟ ىلوألا فالخ وأ« ةيهيزنتلا ةهاركلا وأ« ميرحتلا باب نم وه له: كلذ نم نوعناملا فلتخا مث

 هيلع ىذلا حيحصلاو :لاق مث. راكذألا باتك ىف ىوونلا ايركز وبأ خيشلا اهاكح« لاوقأ ةثالث ىلع
 درو ام وه هوركملاو . مهراعش نع انيهن دقو« عدبلا لهأ راعش هنأل؛ هيزنت ةهارك هوركم هنأ نورثكألا

 ("” ناسللا ىف ةصوصخم تراص ةالصلا نأ كلذ ىف دمتعملاو: انباحصأ لاق . دوصقم ىهن هيف
 هناحبس هّللاب صوصخم« « لجو زع >: انلوق نأ امك«مهيلع همالسو هللا تاولص «ءايبنألاب
 - ىلع : وأ - ركب وبأ » :لاقي ال« اليلج ًازيزع ناك نإو« ؛ لجو زع دمحم :٠ لاقي ال امكف «ىلاعتو

 : اتاما نم را نسم وبا خيشلا لاقف مالسلا امأو: لاق. هفورحب هظفل اذه . «هيلع هللا ىلص

 هيلع ىلع :٠ لاقي الف« ءايبنألا ريغ هب درفي الو. بئاغلا ىف لمعتسي الف« ةالصلا ىنعم ىف وه

 مالس وأ« مكيلع مالس: لاقيف «٠ هب بطاخيف رضاحلا امأو« تاومألاو ءايحألا اذه ىف ءاوسو« «مالسلا

 . (© هركذ ام ىهتنا. هيلع عمجم اذهو . مكيلع وأ كيلع مالسلا وأ. كيلع

 نأب « هنع هللا ىضر« ىلع درفي نأ. بتكلل خاسنلا نم ريثك ةرابع ىف اذه بلغ دقو : تلق

 هانعم ناك نإو اذهو « ههجو هّللا مرك : وأ. ةباحصلا رئاس نود نم « « مالسلا هيلع » :لاقي

 )١( أطخ وهو « مهيكزتو اهب مهرهطت » : ف « ت یف .

 ) )۲ةروسلا هذه ىف نيثيدحلا نيذه جيرخت مدقت .

 . © فلسلا ناسل ىف » : أ « ف « ت ىف (۳)

 )5( نص راكذألا )1١69, 15١( .



 ل. (0۸ « 0۷) ناتيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ناخيشلاف « ميركتلاو ميظعتلا باب نم اذه نإف؛ كلذ ىف ةباحصلا نيب ىواّسي نأ ىغبني نكل « احيحص
 . نيعمجأ مهنع هللا ىضر« هنم كلذب ىلوأ ٠ [ نافع نب ] نامثع نينمؤملا ريمأو

 ىنثدح« دايز نب دحاولا دبع انثدح« باهولا دبع نب هللا دبع انثدح: ىضاقلا ليعامسإ لاق

 ىلع ةالصلا ٠ حصت ال : لاق هنأ سابع نبا نع« ةمركع نع« فيتح نب داّبع نب ميكح نب نامثع
 . (49 © ةرفغملاب تاملسملاو نيملسملل ىعدي نكلو <« ليي ىبنلا ىلع الإ دحأ

 نتي + لاق ناقرب نب رفعج نع« ىلع نب نيسخ اقدح ةبیشا آنی ركب وبآ اقدح + اضيأ لاقؤ

 نإو« ةرخآلا لمعب ايندلا اوسمتلا دق سانلا نم اسانأ نإف« دعب امأ : هللا همحر« زيزعلا دبع نب رمع

 اذإف ‹ ةي ىبنلا ىلع ةالصلا لدع مهئارمأو مهئافلخ ىلع ةالصلا ىف اوثدحأ دق صاصقلا نم اسان

 ىوس ام اوعديو« ةماع نيملسملل مهؤاعدو نييبنلا ىلع مهتالص نوكت نأ مهرمف اذه ىباتك كءاج

 هذ سا را كلذ

 ىنثدح «ةعيهل نبا انثدح« كرابملا نب هّللا دبع انثدح« دسأ نب ذاعم انثدح : ىضاقلا ليعامسإ لاق

 هللا ىضر« ةشئاع ىلع لخد آبعك نأ؛ بهو نب هين نع« لاله ىبأ نب ديعس نع« ديزي نب دلاخ
 ىتح ةكئالملا نم آفلأ نوعبس لزن الإ علطي رجف نم ام: بعك لاقف« كك هللا لوسر اوركذف« اهنع
 آفلأ نوعبسو« ليللاب آفلأ نوعبس« هيي ىبنلا ىلع نولصيو مهتحنجأب نوبرضي ربقلاب اوفحي
 . (” هنوفزي ةكئالملا نم ًافلأ نيعبس يف جرخ ضرألا هنع تقشنا اذإ ىتح «راهنلاب

 : © [ عرف ]

 امهدحأ ىلع رصتقي الف« ميلستلاو ةالصلا نيب عمجيلف ةي ىبنلا ىلع ىلص اذإ : ىوونلا لاق

 هذه نم عزتنم هلاق ىذلا اذهو« طقف « مالسلا هيلع » : الو« « طقف هيلع هللا ىلص » : لوقي الف

 كك : لاقي نأ ىلوألاف 4 اًميلَسَت اوُمَلَسَو هيلع اوُلص اونمآ نيا اهيأ اي : هلوق یهو ةميركلا ةيآلا
 ا

 ر م 2

 «GY نيه اباذع مهل دعو ةرخآلاو ايلا يف هللا مهل هلوسرو هللا نوذؤي نيذلا نإ 0

 : 4 6۵ انيبم اَمّنِإَ اناتهب اولمتحا دقف اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا توذؤي نيدّلاو

 )١( ف نم ةدايز .

 . ٩ حلصت ال ١ : | « ف ءات ىف (0)

 « رافغتسالاب » :أ « ف « ت یف (۳)

 تاملسملاو نيملسملل ىعدي نكلو ةي ىبنلا ىلع الإ دحأ ىلع اولصت ال » هدنع هظفلو )۷١( مقرب هيي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (54)

 . ٤ رافغتسالاب

 . )۷١( مقرب ةي ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (0)

 . )٠١5( مقرب لَك ىبنلا ىلع ةالصلا لضف (7)

 . |« ت : نم ةدايز (۷)



 (08 « ةال) ناتيآلا : بازحألا ةروس - سداسلا ءْرِخلا لسه لدددللد ع:

 « كلذ ىلع هرارصإو هرجاوز باكتراو هرماوأ ةفلاخمب « هاذآ نم ًادعوتمو ًاددهتم : ىلاعت لوقي

 . كلذ نم هّللاب اذايع « صقنت وأ بيعب هلوسر ىّذأو

 . نيروصملا ىف تلزن : 4 هّلوُسَرو هللا نوذؤي نيا نإ : هلوق ىف ةمركع لاق

 ىبأ نع « بّيسملا نب ديعس نع « ىرهزلا نع « ةنييع نب نايفس ثيدح نم « نيحيحصلا ىفو
 انأو « رهدلا ببسي « مدآ نبا ىنيذؤي : لجو زع « هللا لوقي » : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 . 20 « هراهنو هليل بلقأ « رهدلا

 هللا لاعفأ نودنسيف . اذكو اذك انب لعف « رهدلا ةبيخ اي : نولوقي اوناك ةيلهاجلا نأ : اذه ىنعمو

 هررق اذكه . كلذ نع ىهنف « لجو زع« هللا وه كلذل لعافلا امنإو « هنوبسيو « رهدلا ىلإ ىلاعت

 . هللا مهمحر « ءاملعلا نم امهريغو ديبع وبأو ىعفاشلا

 لعل ف كيلا ا بم رموو هللا تؤذي الإ 4 هوك ىف نان وبا نك ىف لا لاقي

 . بطخأ نب ىّبُح تنب ةيفص هجيوزت ىف ٠ [ اک ىبنلا
 عاطأ دقف هعاطأ “ نمو «هّللا ىذآ دقف هاذآ نم « ءىشب هاذآ نم لك ىف ةماع ةيآلا نأ رهاظلاو

 : دمحأ مامإلا © لاق امك « هللا

 نع « ىميمتلا ءاذحلا ةطئار ىبأ نب ةديبع نع « دعس نب ميهاربإ انثدح « سنوي انثدح

 ىف هّللا هللا » : هك ىبنلا لاق : لاق ىنزملا لفغملا نب هللا دبع نع « ° [ دايز نب ] نمحرلا دبع

 ‹ مهضغبأ ىضغببف مهضغبأ نمو « مهبحأ ىبحبف مهبحأ نمف « ىدعب اضرغ مهوذختت ال « ىباحصأ

 . « هذخأي نأ كشوي هللا ىذآ نمو « هللا ىذآ دقف یناذآ نمو « ىناذآ دقف مهاذآ نمو

 نب هللا دبع نع « دايز نب نمحرلا دبع نع « ةطئار ىبأ نب ةديبع ثيدح نم ىذمرتلا هاور دقو

 . °" هجولا اذه نم الإ هفرعن ال « بيرغ ثيدح اذهو : لاق مث . هب « لفغملا

 هن ارب مخ ام و توي: ىأ 4 اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي َنيِذّلاو ١ : هلوقو
 نع لقني وأ ىكحي نأ نّيبلا تهبلا وه اذهو 4 انيبم امْلِإو اناتهب اولمتحا دقف ط « هولعفي ملو هولمعي مل

 اذه ىف لخدي نم رثكأ نمو « مهل ")”صقنتلاو بيعلا ليبس ىلع « هولعفي مل ام تانمؤملاو نينمؤملا
 هللا مهرب دق اب مهنوبيعيو ةباحصلا نوصقنتي نيذلا ةضفارلا مث . 20 هلوسرو هللاب ةزفكلا كيعولا

 نيرجاهملا نع ىضر دق هنأ ربخأ دق «ءلجو زع« هللا نإف ؛ مهنع هللا ربخأ ام ضيقنب مهنوفصيو «هنم

 )١( مقرب ملسم حيحصو ( 4877 ) مقرب ىراخبلا حيحص ) 3145 ( .

 . ٩ نم نأ امك » : أ ىف (۳) . أ ‹ ت نم ةدايز (۲)

 . دنسملاو ٠ أ . ت نم ةدايز )٥( . © ىورامك ١ : ت یف )٤(

 . ( ۳۸١۲ ) مقرب ىذمرتلا نتسو ( ۸۷ ٤/ ) دنسملا (5)

 . « هلسرو ۵ : أ ىف (۸) . ©« صقنلاو » : ت ىف (۷)



 ل. 057 2209) تايآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 الو نكي مل ام مهنع نوركذيو « 'مهنوصقنتيو مهنوبسي ءايبغألا ةلهجلا ءالؤهو «٠ مهحدمو راصنألاو

 . نيمومذملا نوحدميو « نيحودمملا نومذي ٠  بولقلا وسوكنم ةقيقحلا ىف مهف « ًادبأ هولعف
 نع + ءالعلا نع د دمحم نبا : ىعي - زيزعلا دبع اقدح ٠ ىبنعقلا انثذخخ : دواذ وبأ 29 لاقو

 ليف صورك اف ك و و ا عشللا لوعر اج لااا ره نيا نعد هنأ
 لوقت ام هيف نكي مل نإو « هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نإ » : لاق ؟ لوقأ ام ىخأ ىف ناك نإ تيأرفأ

 . ( هتهب دقف

 © حيحص نسح : لاق . هب « ىدرواردلا نع « ةبيتق نع « ىذمرتلا هاور اذكهو

  ماشه نب ةيواعم انثدح « بيرك وبأ انثدح « ةملس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا " لاق دقو

 يآ :هباهضصال هلي هللا :لوسر لاق + لاق + 'ةقئاع نع. :ةكلم ىبأ نبأ نع 4 نسا نب رات نع

 ئرما ضرع لالحتسا هللا دنع ابرلا ىبرأ » : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : ,اولاق « ؟ هللا دنع ىبرأ ابرلا

 .©0 4 انيبم اَمْنِو اناتهب اوُلمَححا دقف اوبسكا ام ريغب تانمؤملاو نيدمؤمْلا نوذؤي نيذّلاو  :ارق مث  ؟ملسم

o 

 كلذ نهبيبالج نم نهيلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لف يتلا اهيأ اي ط
 هم مهم مه #2 مد م مهم مل 0

 يف نيذّلاو نوقفاتملا هتي مل نل 29 اميحر اروفغ هّللا ناكو نيذؤي الف نفرعي نأ ئندأ

 o07 ل 2 جي

 ى ًاليلق الإ اهيف كنورواجي ال مث مهب كتيرغنل ةنيدملا يف نوفجرملاو ضرع مهبولق
 0 ت

 ةّنسل دجت نو لبق نم اوَلح نيا يف هللا هس 60 ًاليتقت اوفو اوذخأ وفقت امنيأ نينوعألم

 . 4 ©9 ًاليدبت هللا

 هجاوزأ ةصاخ - تانمؤملا ءاسنلا رمأي نأ ءاميلست ملسو هيلع هللا ىلص « هلوسر ًارمآ ىلاعت لوقي
 5 ءامإلا تامسو ةيلهاجلا ءاسن تامس نع نزيمتيل «٠ نهبيبالج نم نهيلع نيندي نأب  نهفرشل هتانبو

 ديعسو © ىرصبلا نسحلاو « ةداتقو « ةديبعو « دوعسم نبا هلاق . رامخلا قوف ءادرلا : وه بابلجلاو

 مويلا رازإلا ةلزنمب وهو . دحاو ريغو ¢ ىناسارخلا ءاطعو ¢ ميهاربإو )0 ريبج نبا

 : اهل اليتق ىث a a لاب حا : ىرهوجلا هلاق

 ١ بيبالجلا نهْيَلَع ىراذعلا ىشم ةّيهال يهو كورا نك
 ىف نهتويب نم نجرخ اذإ 29 نينمؤملا ءاسن هللا رمأ : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 )١( ىف | : ١ یورو ۵ : ت یف (۳) . ©« ةسوكنم مهبولق » : ت ىف (۲) . « مهنوصقتنيو ٩ .

 )5( مقرب ىذمرتلا نتسو ( 54175 ) مقرب دواد ىبأ ننس ) 195 ( .

 . ؟ یورو ١ : ت ىف (5)

 . هب « سنأ نب رامع نع حضاو نب ىيحي قيرط نم ( 57١١ ) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (5)
 )۷( حاحصلا )١٠١١/١( .

 . © تانمؤملا 9 : 1 ءاف ‹ ت ىف (۸)



  AYتايآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا )09  57(

 . ةدحاو ًانيع نيدبيو « بيبالجلاب نهسوؤر قوف نم نههوجو نيطغي نأ ةجاح

 نع نیغ يدي کک یا هللا لوف چ اا ع و رس ی د ل
 . ىرسيلا هنيع زربأو هسأرو ههجو ىطغف < 4 نهبيبالج

 هع ةت اها اهر ةر طظ 4 ف لو

 ؛«قازرلا دبع انثدح <« يل تکا ای ا ونا اا 4 متاح ىبأ نبا ٩ لاقو

 نيندي ظ: ةيآلا هذه تلزن املا تلاق ةملس مأ نع « ةبيش تنب ةيفص نع « ميتخ نبا نع « رّمعم انربخأ
 ةيسكأ نهيلعو « ةنيكسلا نم نابرغلا نهسوؤر ىلع نأك راصنألا ءاسن جرخ « 4 نهييبالج نم نهيلع

 . ° اهنسبلي د ب

 ديزي نب سنوي انثدح « ثيللا ىنثدح « حلاص وبأ انثدح « ىبأ انثدح « متاح ىبأ نبا لاقو

 اهيلع : E E ىنعي ©(  هانلأسو :لاق

 . 2©) تانصحم الإ رئارحلاب نهبشتي نأ نهل هركي هنأل بابلجلا نع ىهنتو « ةجوزتم تناك نإ رامخلا
 . «نهييبالج نم نمل نيندي نيدمؤملا ءاسنو كتانبو كجارزأل لف يبا هيأ اي ) ىلاعت هّللا لاق دقو

 كلذ نع ىهني امنإ « ةمذلا لهأ ءاسن ةنيز ىلإ رظنلاب سأب ال : لاق هنأ ىروثلا نايفس نع ىورو

 . « نينمؤملا ءاسنو ظ : ىلاعت هلوقب لدتساو « نهتمرحل ال ؛ ةنتفلا فوخل

 ءامإب نسل <« رئارح ِنهّنأ نفع كلذ نلعف اذإ : ىأ 4 نيذؤي الف نقرعي نأ ئتدأ كلذ ) : هلوقو

 نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوُزَأل لف © [ يتلا اهيا : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «رهاوع الو
 نوجرخي ةنيدملا لهأ قاسف نم سان ناك : لاق « نيَذؤي الف نْفرعي نأ ئندأ كلذ نهبيبالج نم نيل

 اذإف « ةقيض ةنيدملا لهأ نكاسم تناكو « ءاسنلل نوضرعتي « ةنيدملا قرط ىلإ مالظلا طلتخي نيح ليللاب
 اوأر اذإف « نهنم كلذ نوغتبي قاسفلا كئلوأ ناكف « نهتجاح نيضقي قرطلا ىلإ ءاسنلا جرخ ليللا ناك

 هذه : اولاق «بابلج اهيلع سيل ةأرملا اوأر اذإو . اهنع اوفك « ةرح هذه : اولاق بابلج اهيلع ةأرما

 . ̂ اهيلإ اوبثوف .ةمأ

 . ةبير الو ىذأب قساف نهل ضرعي الف « رئارح نهنأ ملعيف نببلجتي : دهاجم لاقو

 ملع نهدنع نكي مل ثيح ةيلهاجلا مايأ ىف فلس امل : ىأ 4 اميحّر اروفغ هللا ناكو ط : هلوقو

 مهبولق يف نيذّلاو» : رفكلا نونطبيو ناميإلا نورهظي نيذلا مهو « نيقفانملل ًادعوتم ىلاعت لاق مث

 ءاج » :نولوقي نيذلا : ىنعي  ةنيدملا يف نوفجرملاو  انهاه ةانزلا مه : ةريغو ةمركع لاق 4 ضرَم

 6 ىناربطلا » : أ ىف (۲) . ٩ یورو ۵ : ت یف )١(

 هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأو « هلثم ةشئاع نع ةبيش تنب ةيفص نع ملسم نب نسحلا هاورو ( ٠١٠/۲ ) قازرلا دبع ريسفت (۳)

 .(87/09) مقرب

 . « تانصحملا رئارحلاب » : أ ىف ٩ . )١( لئس » : ت ىف (۵) . ٩ یورو » : ت یف )٤(

 . ٩ اهیلع » : ف ‹ ت ىف (۸) . أ نم ةدايز (0



 ر ا ب يب للا :(54231) كايآلا:بازحألا ةرؤس د: سداسلا ءزحلا

 قحلا ىلإ اوعجريو كلذ نع ار مل ن ءارتفاو بذک وهو « ( بورحلا تءاج »و (« ءادعألا

 همحر « ةداتق لاقو . مهيلع كتطلسنل : ىأ: سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب , ىلع لاق مهب كئيِرْغَل ١

 . مهب كنملعنل : ىدسلا لاقو . مهب كتشرحنل : هّللا

 ىف مهتماقإ ةدم ىف مهنم لاح 4 نينوعلم. اليلق الإ )> ةنيدملا ىف : ىأ 4 اهيف كتورواجي ال مث ١

 اوفو ٠ ‹مهتلقو مهتلذل (اوذخأ ءاودجو : ىأ 4 اوفقث امني 2 نيدعبم نيدورطم ةبيرق ةدذم ةنيدملا

 . 4 اليتقت

 مهقافن ىلع اودرمت اذإ نيقفانملا ىف هتنس هذه : ىأ 4 لبق نم الح نيذلا يف هللا ةّنس» : لاق مث

 هّللا ةّنسل دجت نلو ) < ‹ مهنورهقيو مهيلع نوطلسي ناميإلا لهأ نأ « هيف مه امع اوعجري ملو مهرفكو
 . ريغت الو لدبت ال كلذ ىف هللا ةنسو : ىأ 4 اليدبت

 نوكت ةعاسلا لعل كيردي امو هللا دنع اهمّلع اَمَنِإ لق ةعاسلا نع سائلا كلأسي ل

 الو ايلو تودجي ال ادبأ اهيف نيدلاخ © اريعس مهل دعو نيرفاكلا نل هلا نإ 69 اير

 ه م م مر م رو

 ولاقو حو ًالوسْرلا نطو هللا اأ اتي اي نونو راد يف مههوجو بقت موي 62 اریصت

 انعَل مهنعلاو باذعلا نم نيفعض مهتآ اني 9 السلا اَنوُلَضَأَف انءاربكو انتداس انعطأ اإ انب

 . 4® اريبك
 نأ هدشرأو . كلذ نع سانلا هلأس نإو « ةعاسلاب هل ملع ال هنأ : ةَ هلوسرل ًاربخم ىلاعت لوقي

 « ةيندم هذهو ةيكم ىهو « « فارعألا » ةروس ىف هل لاق امك «٠ لجو زع« هللا ىلإ اهملع دري

 لعل كيردي امو » : هلوقب ةبيرق اهنأ هربخأ ٠٠ نكل « اهميقي ىذلا ىلإ اهملع در ىف لاحلا رمتساف
 برتقا ١ : لاقو ء[ 1١ : رمقلا ] 4 رمقلا ق قشناو ةعاسلا تبرتقا $ : لاق امك « (ابيرف نوكت ةعاَسلا

 : لحنلا 4 هولجعتست الف هللا رمأ ىتأ »:لاقو « [: ءايبنألا 1 ( نوضرعم ةَلفَع يف مهو مهباسح ساّئنلل

 ١[.

 رادلا ىف : ىأ 4 اريعس مهل دعو » هتمحر نم مهدعبأ : ىأ 4 َنيِفاَكلا نع هللا نإ ) : لاق مث

 ال ۾ ءاهنع مهل لاوز الو اهنم مهل جورخ الف « نيرمتسم نيثكام : ىأ 4 ادبأ اهيف نيدلاخ) : رال

 E 11 تح ديول رار الا الن زر ردا

 ىف نوبحسي : ىأ 4 ًالوسّرلا انعْطأو هللا اَنعَطَأ انتل اي نولو ِراَنلا يف مههوجو بّلقت موي ١ : لاق مث

 ىف اوناك ول نأ نونمتي « كلذك مهو نولوقي ‹ منهج ىلع مههوجو ىولتو ‹« مههوجو 0 رانلا
 ضعي مويو )ل: هلوقب ٍتاصرعلا لاح ىف مهنع ربخأ امك 2 لوسرلا عاطأو هّللا عاطا نع الا رادلا

 نع يّلضَأ دقل . اليلخ انالف ختا مل يسيل ئتليو اي . ًاليبس لوسرلا عم تذختا ينتيل اي لوقي هيدي ىلع ملاّظلا

 . « هنكل ١ : ت یف (۱)



 (1۹) ةيآلا :بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا 27

 نيذلا دوي امیر : ىلاعت لاقو«[ ۲۹ ۔ ۲۷ :ناقرفلا 4 الوُدَح ناسنإلل ناَطيشلا ناكو ينءاج ذإ دعب ركذلا

 ول نأ نودوي مهنأ ٠ هذه ) مهتلاح ىف مهنع ربخأ اذكهو .[ 7” : رجحلا 4 نيملسم اوناک ول اورفك

 .«اليبسلا انوّلضأَف انءاربكو انتداس اَنعَطَأ اإ اتر اولاقو ل « ايندلا ىف لوسرلا اوعاطأو هللا اوعاطأ اوناك

 . متاح ىبأ نبا هاور . ءاملعلا ىنعي : انءاربكو « فارشألا ىنعي : انتداس : سواط لاقو

 ‹ ًائيش مهدنع نأ اندقتعاو لسرلا انفلاخو « ةخيشملا نم ءاربكلاو ءارمألا مهو ةداسلا انعبتا : ىأ

 مهئاوغإو مهرفكب : ل كر ل اس يقر عل اكس

 امهو « ةثلثملا ءاثلاب نورخآ أرقو . ةدحوملا ءابلاب ءارقلا ضعب . 4(" اريثك انعل مهنعلاو » « انايإ

 الا مل ا و و و ل ب

 « تنأ الإ بونذلا رفغي الو « ًاريثك ًاملظ ىسفن تملظ ىنإ « مهلا : لق ١ : لاق . ىتالص ىف هب

 ىوري «” نيحيحصلا ىف هاجرخأ . « ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ىنمحراو « كدنع نم ةرفغم ىل رفغاف
 . حيحص ىنعمب امهالكو « ؛ ًاريثك ١ و ؛ ًاريبك »

 لوقي نأ ىلوألا لب < رظن كلذ. ىفو ٠» تاع ىف نيظفللا ني ب ىعادلا عمجي نأ مهضعب بحتساو

 « امهنيب عمجلا هل سيلو « نسحف ف أرق امهتيأ نيتءارقلا نيب ريخم ئراقلا نأ امك « ةرات اذهو « ةرات اذه

 . ملعأ هّللاو

 ني ل ا ا ا ل
 عم دهش نم ةيمست ىف « ( هيبأ نع « عفار ىبأ نب ب هللا ديبع 2؟) [ نب دمحم ] نع « مشاه نب ىلع
 رشعم اي : ءاقللا دنع لوقي ناك ىذلا وهو « َّيِزَغ نب ورمع نب جاجحلا : هنع هللا ىضر « ىلع

 مهتآ انبر . اليبسلا اَنوُلْضَأَف انءاربكو انتداس انعطأ اإ ابر > : هانيقل اذإ انبرل اولوقت نأ نوديرتأ « راصنألا
 0 ۰ . ©0 ؟ ريك اَنعَل مهْنعْلاو باَذَعْلا نم نيفعض

 هللا دنع َناَكَو اوف اًمم ُهّللا هأرَبَق ئسوم اوذآ نيِدّلاَك اونوکت ال اونمآ نيذّلا اهيا ای

 . 4 69 اهيجو
 انثدح « ةدابع نب حور انثدح « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح : ةيآلا هذه © ريسفت دنع ىراخبلا لاق

 يسوم نإ“ كك هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « سالخو [  دمحمو ] نسحلا نع « فوع

 ناك اوُنَق اً هللا هار ئسوُم اوذآ نياك اوُنوُكَت ال اونمآ نيا اهي اي #» : هلوق كلذو < اًييح الجر ناك
 ١(.  اهيجَو هللا دنع

 6 اريبك ٠ | :  ف یفو ٩ امهالك وأ اريبك اريثك ٭ : ت یف (۳) . ٩ مهلاح ١ : | « ف « ت یف (۱)

 . ( ۲۷۰۵ ) مقرب ملسم حيحصو ( ۸۳٤ ) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . « عقار ىبأ نع هدانسإب ىناربطلا مساقلا وبأ یورو :  ت ىف (5) . ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم ةدايز (4)
 . ( ۲۲۳/۳ ) ريبكلا مجعملا (5)

 ىراخبلاو «1 « ت نم ةدايز (6) . ٩ هريسفت دنع ىراخبلا ىور ۵ : ت یف (۷)

 € ٤۷۹٩ ) مقرب ىراخبلا حيحص (9)



 A0 (59) ةيآلا :بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 « هنيعب دنسلا اذهب « ءايبنألا » ثيداحأ ىف هاور دقو « ًادج ًارصتخم انهاه ثيدحلا اذه دروأ اذكه

 ال « اريثس ابيح الجر ناك « مالسلا هيلع « ىسوم نإ : لَو هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع

 نم الإ رتستلا اذه رتستي ام: اًولاقف + ليئارسإ قب نم هاذآ نم هاذآف « هنم ءايحتسا ءیش هدلج نم یری

 سول اولاق اع تر نأ ارا ‹ لجو زع« هللا نإو « ةفآ امإو ةردأ امإو صرب امإ « هدلجب بيع

 هبايث ىلإ لبقأ غرف ملف « لشتغا مث « رجح ىلع هبايث علخف « هدحو موي الخف « مالسلا هيلع

 « رجح ىبوث : لوقي لعجف « رجحلا بلطو هاصع ىسوم ذخأف « هبوثب ادع رجحلا نإو « اهذخأيل
 هأربأو ءلجو زع« هللا قلخ ام نسحأ ًانايرع هوأرف « ليئارسإ ىنب نم ألم ىلإ ىهتنا ىتح « رجح ىبوث

 نم ًابدنل رجحلاب نإ هللاوف « هاصعب ًابرض رجحلاب قفطو « هسبلف هّبوث ذخأف « « رجحلا ماقو « نولوقي ام

 اوذآ نیدّلاک اونوکت ال اونمآ یدل اھ اي ه١ : ىلاعت هلوق كلذف : لاق ًاسمخ وأ اعبرأ وأ ثالث هبرض رثأ

 .«  اهيجو هللا دنع ناكو اولاق امم هلا هأربَق ئسوم

 . لسم نود ىراخبلا دارفأ نم ثيدحلا اذهو « لوطم نسح قايس اذهو

 « سالخو - ةو ىبنلا نع < « نسحلا نع « فوع انثدح « حور انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نيِدْلاَك اونوکت ال اونمآ نیذّلا اها ايا ةيآلا هذه ىف لاق هنأ ايب ىبنلا نع ةريره ىبأ نع « دمحمو

 داكرنال 6 ا دار ناك نوع ن5 اک ىبنلا لاق : لاق 4 اوُلاَق امم هللا هأَربَق ئموم اوذآ

 ا . 29 « هنم ءايحتسا ءىش هدلج نم یری

 . هب « فوع نع « حور نع( هريسفت ىف هاورو « الوطم ىراخبلا هاور امك ثيدحلا قاس مث

 نع « ةريره ىبأ نع « ىبعشلا رماع نع « ىفعجلا رباج نع « ىروثلا ثيدح نم ريرج نبا هاورو
 « ورمع نب لاهنملا نع ,« شمعألا نآرهم نب ناميلس ثيدح نم هاور اذكهو . ٩ اذه وحنب لَو ىبنلا

 « ئسوم اوذآ نيِدَلاَك اونوکت الط : هلوق ىف سابع نبا نع « ثراحلا نب هللا دبعو « ريج نب ديعس نع
 تجرخف « ةرخص ىلع هبايث عضوف ‹ ,لستغي موي تاذ جرخف . ردآ كنإ : هل هموق لاق : لاق

 سيل هوأرف : لاق « ليئارسإ ىنب سلاجم هب تهتنا ىتح ًانايرع اهعبتي جرخو « هبايثب دتشت ةرخصلا
 را هر ا «ردآب

 نب ىيحي انثدح : : الاق ىمدألا ىلعملا نب د دمحأو متاح نب حور انثدح : رازبلا ركب وبأ طظفاحلا لاقو

 < یو ناك لاق للك لا وع ج نا تعب © كيرا ىلع فا ةملس نب دامح انثدح « دامح

 ال ناكو« ةرخص ىلع هبايث عضوف« لستغيل - ءاملا : لاق هبسحأ  ىتأ هنإو « اييح الجر « مالسلا هيلع

 - هبايث عضي ال هنأ : نونعي « ةفآ هب : وأ  ردآ ىسوم نإ : ليئارسإ ونب : )لاف 6 هقررع دق اك

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص ) 5 750( .
 )۲( دنسملا ) ۳/٥١٤ ( .

 . ©« هريسفت ىف هنع هاورو :  أ یف (۳)

 . ( ۳٣/۲۲ ) ىربطلا ريسفت )٤(

 )٥( ءاف ىف | :  تلاقف «© .



 ( هر ةيآلا : تا الا ةروشا + ىسدابنلا لا ےک د ا

 «لاجرلا نسحأك ىسوم ىلإ اورظنف « ليئارسإ ىنب سلاجم ءاذحب تراص ىتح ةبايث ةرخصلا تلمتحاف

 . ©  اهيجو هللا دنع ناكو اوُنَق امم هللا هآربف :١> هلوق كلذف « لاق امك وأ

 نايفس نع « ماوعلا نب دابع انثدح « ناميلس نب ديعس انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىضر « بلاط ىبأ نب ىلع نع ۰« سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « مكحلا انثدح « نيسح نبا
 « نوراه تامف« لبجلا نوراهو ىسوم دعص : لاق 4 اوُلاَق امم هللا هأَربَق :  هلوق ىف « مهنع هللا

 . ءايح دشأو كنم انل نيلأ ناك « هتلتق تنأ : مالسلا هيلع « ىسومل ليئارسإ ونب لاقف « مالسلا هيلع

 «هتومب تملكتف « ليئارسإ ىنب سلاجم ىلع هب 9 اورمف«هتلمحف ةكئالملا هللا رمأف « كلذ نم هوذآف

 . مكبأ مصأ هلعج هّللا نإو « مرلا الإ هربق عضوم فرع امف

 هب « ماوعلا نب دابع نع « ىسوطلا ىسوم نب ىلع نع « ريرج نبا هاور اذكهو
 لوق الف « دارملا وه لوألا نوكي نأ زئاجو « ىذألاب دارملا وه اذه نوكي نأ زئاجو : لاق مث

 . لجو زع« هللا لوق نم ىلوأ
 . ملعأ هّللاو « هريغ هعم نوكي نأو « ًادارم لكلا نوكي نأ لمتحي : تلق

 مسق : لاق هللا دبع نع « قيقش نع« شمعألا انثدح « ةيواعم وبأ انثدح : دمحأ مامإلا * لاق

 . هّللا هجو اهب ديرأ ام 200 ةمسقلا هذه نإ : راصنألا نم لجر لاقف « امسق موي تاذ ةي هللا لوسر

 الك ىبنلل كلذ 29 ركذف : لاق . تلق امب لَك هللا لوسر نربخأل امأ « هللا ودع اي : تلقف : لاق
 . « ربصف اذه نم رثكأب ىذوأ دقل « ىسوم ىلع هللا ةمحر ١ : لاق مث . ههجو رمحاف

 . © هب « شمعألا نآرهم نب ناميلس ثيدح نم 29 نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 ىبأ نب ديلولا نع « سنوي نب ليئارسإ تعمس « جاجح انثدح : دمحأ مامإلا لاق : ىرخأ قيرط
 الك هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع « دئاز نب ديز نع « ىنادمهلا ىلوم 2 ؟':) مشاه

 ميلس ] انأو مكيلإ جرخأ نأ بحأ ىنإف « ائيش دحأ نع ىباحصأ نم دحأ ىنغّلبي ال ١ : هباحصأل
 ::ةيحاصل لوقي اننعدحاو نجري تزرمف + لاق« ةمستف لام لكك هللا لوسر نتاف: :01١0© [ ندصلا

 مث « الاق ام ۳ تعمس ىتح تبت : لاق . ةرخآلا رادلا الو هللا هجو هتمسقب دمحم دارأ ام هّللاو
 « ؛ ًائيش ىباحصأ نع دحأ ىنغلبي ال ١ : انل تلق كنإ « هللا لوسر اي : تلقف هيَ هللا لوسر تيتأ

 مث <« هيلع شو ةي هللا لوسر هجو رمحاف . اذكو اذك نالوقي امهو « نالفو نالفب تررم ىنإو
 , "۳ « ربصف « اذه نم رثكأب ىسوم ىذوأ دقل « كنم انعد » : لاق

,)© 

 )١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشک» (۲۲۵۲) مقرب رازبلا دنسم )۹۲/۷( :١ كورتم وهو ةورف ىبأ نب ب هللا دبع نب قاحسإ هيفو 6 3

 . ٩ ترمف » : أ ىف (۳) . ©« هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو :  ت ىف (۲)

 . ( ۳۷/۲۲ ) ىربطلا ريسفت (5)

 . «ةمسقل » : أ ىف (0) . ؟ یورو ١ : ت یف (0)

 . ٩ ملسمو ىراخبلا هجرخأ » : ت ىف (8) . « تركذف » : | « ت یف (۷)

 . ( ۱٠١١۲ ) مقرب ملسم حيحصو ( ۳٤۰١ ) مقرب ىراخبلا حيحصو ( ۳۸۰ /۱ ) دنسملا (9)

 . © تغمس نيح تلقف » : أ ىف )١10( . دنسملاو ءأ ءاف « ت نم ةدايز )١١( .«ماشه» : أ یف (۱۰)

 ١١ ( دنسملا ) ۱/۳۹٥ ( .



 ا )۷٠١« ۷١( ناتيآلا: بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 ‹ ىبايرفلا فسوي نب دمحم نع « ىلهذلا ىيحي نب ] دمحم نع « بدألا ىف دواد وبأ هاور دقو

 ۳ [ ىباحصأ نم ] دحأ ىنغلبي ال ١ : ًارصتخم هب ( مشاه ىبأ نب )2١ [ ديلولا نع ليئارسإ نع

 : ©0 ا اار تكلل جرحا ا ا ل: عا نع

 هاورو.« ةدئاز نب ديز » : لاق هنأ الإ < ار يلدا قع ‹ « بقانملا » ىف ىذمرتلا هاور اذكو

 ‹ دمحم نب نيسحو ىسوم نب هللا ديبع نع « دمحم نب هّللا دبع نع « ليعامسإ نب دمحم نع ًاضيأ

 هدانسإ ىف دازف « ًاضيأ ًارصتخم هب < مشاه ىبأ نب د ديلولا نع < ER ‹ ليئارسإ نع امهالك

 , () هجولا اذه نم بيرغ : لاق مث ‹« ىدسلا

 . لجو زع« هبر دنع هاجو ةهاجو هل : ىأ 4 اهيجو هللا دنع تاكو ظ : هلوقو

 ايش هللا لأسي مل : فلسلا نم هريغ لاقو . هللا دنع ةوعدلا باجتسم ناك : ىرصبلا نسحلا لاق

 . لجو زع« هللا ءاشي امل ةيؤرلا عنم نكلو « هاطعأ الإ

 هللا هلسري نأ نوراه هيخأ ىف عفش هنأ : 000 [ هللا دنع ] ةميظعلا هتهاجو نم : مهضعب لاقو

 . oY] : ميرم ] ايب نوراه هاا اتتمحر نم هل انيهوو )ا: لاقو « هلاؤس هللا باجأف « هعم

 ه #28 و همم ها“ سه سم عم

 مكل رفغيو مكلامعأ مكل حلصي «» اديدس ًالوق اوُنوُقو هللا اونا اونمآ نيدلا اهي اي
 سما مج مس هاهي ع روو

 . 4 © اًميظع اَروَفَراَف دقق هلوسرو هللا عطي نمو مکبونذ

 الَوَق 3 اولوقي نأو « هاري هنأك نم ةدابع هودبعي نأو « هاوقتب نينمؤملا هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 نأب هيلع مهباثأ ‹ كلذ اولعف اذإ مهنأ مهدعوو . فارحنا الو هيف جاجوعا ال اميقتسم : ىأ 4« اديدس

 عقي دق امو 1 ةيضاملا بونذلا مهل رفغي نأو 3 ةح اصلا لامعألل مهقفوي : ىأ ¢ مهلامعأ مهل حلصي

 اهنم ةبوتلا مهمهلي لبقتسملا ىف مهنم

 ىلإ ريصيو « رانلا نم راجي هنأ كلذو : 4 اميظع ازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو ظ : لاق مث
 ميقا قلا

 ىبأ نع « ثيل نع « دلاخ انثدح « نوع نب ورفع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا 9 لاق
 انيلإ أموأ فرصنا املف 34 رهظلا ةالص هيك هللا لوسر انب یلص : لاق ىرعشألا ىسوم ىبأ نع 4 درب

 ىتأ مث . « ًاديدس الوق اولوقتو هللا اوقتت نأ . مكرمآ نأ ىنرمأ هّللا نإ » : لاقف « انسلجف هديب

 . ^ « ًاديدس الوق نلقتو هللا نيقتت نأ : نكرمآ نأ ىنرمأ هّللا نإ » : لاقف ءاسنلا

 دبع انثدح ٠ ىسوم نب دابع نب دمحم انثدح : « ىوقتلا ١ باتك ىف ايندلا ىبأ نبا ٩ لاقو

 )١( دواد ىبأو 2أ ۰ ف ‹ ت نم ةدايز (۳) . ؛ ماشه » : أ « ف یف (۲) . دواد ىبأو ءأ ءاف « ت نم ةدايز .

 )٤( مقرب دواد ىبأ ننس ) ٤۸1۰ ( .

 )٥( مقرب ىذمرتلا ننس ) 7895 ( .

 . ٩ یورو » : ت یف (۷) . ت نم ةدايز (0)

 . هب « ثيل نع نابيش قيرط نم ( ۳۹۱/٤ ) هدنسم ىف دمحأ هاورو (۸)



 0/0 ن0 ناتركلا تار ا دروم د نيداشلا ءا ےب ا

 ةشئاع نع « ©"  هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع « ةرمس نب ىسيع انثدح « ىرهزلا نارمع نب زيزعلا

 وللا ارث نيل اها ٠> لوقي هتعمس الإ ربنملا ىلع لِي هللا لوسر ماق ام : تلاق « اهنع هللا ىضر

 . دج بیرغ . ةيآلا« اديدس ًالْوَق اوُلوُقو هللا

 سابع نبا نع« بعك نب دمحم نع « هيبأ نع « ىمعلا ديز نب ميحرلا دبع ثيدح نم یورو

 . هللا قتيلف « سانلا مركأ نوكي نأ هرس نم « © افوقوم

 . هللا الإ هلإ ال : ديدسلا لوقلا : ةمركع لاق

 لكلاو 5 باوصلا وه : هريغ لاقو 5 دادسلا وه : دهاجم لاقو : قدصلا : ديدسلا هريغ لاقو

 . قح

 اهنم نقفش أو اهتلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع اَنِإ إل

 نيكرشملاو تاقفاتملاو نيقفانملا هللا بذعيل © ًالوهج اَموُلَظ ناك هّنِإ ناسنإلا اهلمحو

 . ( 69 اًميحَر اروفغ هللا ناكو تانمؤمْلاَو نينمؤملا ىلع هللا بوتيو تاكرشملاو

 «مدآ ىلع اهضرعي نأ لبق مهيلع اهضرعو « ةعاطلا : ةنامألاب ىنعي : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق

 « © اهنقطي ملف لابجلاو ضرألاو تتاومسلا ىلغ ةنام الا تص رع دق نإ: : مدآل لاقف .«؟) اهنقطي ملف

 . تبقوع تأسأ نإو « تيزج تنسحأ نإ : لاق ؟اهيف امو ديراب لاق ؟ اهيف امب ذخآ تنأ لهف

 . « الوهج اَموُلَظ ناك ِهّنِإ ناسنإلا اهَلمحو $ : هلوق كلذف « اهلمحتف مدآ اهذخأف

 تاومسلا ىلع هللا اهضرع . ضئارفلا : ةنامألا « سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 7 1 كلذ اوهركف« (09 مهبذع اهوعيض نإو . مهباثأ اهودأ نإ « لابجلاو ضرألاو

 اهلمحو ) :هلوق ©" ) وهو « اهيف اب اهلبقف مدآ ىلع اهضرع مث < « اهب اوموقي الأ هللا نيدل اميظعت نكلو

 . هللا رمأب ارغ : ىنعي 4 الوهج اًموُلَظ ناک هَّنِإ ناسنإلا

 نب ديعس نع « ؟*7 رشب ىبأ نع « رفعج نب دمحم انثدح « راشب نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 لابجلاو ضرألاو تا ااا اتضرع اّنِإ ظ : ةيآلا هذه ىف لاق هنأ سابع نبا ٩ نع « ريبج
 «كل ترفع تعطأ نإف « اهيف اب اهذخ: لاقف مدآ ىلع تضرع : لاق 4 اهنم نقفشأو اهتلمحي نأ نيبأف
 ىتح « مويلا كلذ نم ليللا ىلإ رصعلا نيب ام ردق الإ ناك امف « تلبق : لاق . كتبذع تيصع نإو

 . ةئيطخنلا باصأ

(A) » 

 « هنيبو كاحضلا نيب عاطقناو رظن هيفو . اذه نم ابيرق « سابع نبا نع « كاحضلا ىور دقو

 : دحاو ريغو « ىرصبلا نسحلاو « كاحضلاو « ريبج نب ديعسو « دهاجم لاق اذكهو . ملعأ هّللاو

 )١( ت یف : ١ یورو ٩ . )0( هدنسب 3 : ت یف ٩ . ) )۳اعوفرم » : ت ىف « .

 ) )4هللا مهبذع » : | « ت یف (7) .« اهنعطي » : أ ىف (5) . « اهنعطي » : أ ىفو « ؛ اهقطي » : ت ىف .
 ) )۷رشب ىبأ نع « ةبعش انثدح« رفعج نب دمحم انثدح » : أ ىف (۸) .(2ىهو ۵ : | ىف ( .

 )٩0( ىلإ هدنسب ريرج نبا یورو » : ت یف « .



 5/484 سس 1/9 « ۷۲) ناتيآلا: بازحألا ةروس - سداسلا ءزجلا

 . ضئارفلا ىه ةنامألا نإ ٠ [ الأ ]

 . ةعاطلا ىه : نورخآ لاقو

 نأ ةنامألا نم : بعك نب ىبأ لاق : 20[ لاق ] قورسم نع « ىحضلا ىبأ نع « شمعألا لاقو

 . اهجرف ىلع تنمؤا ةأرملا

 . دودحلاو ضئارفلاو نيدلا : ةنامألا : ةداتق لاقو

 . ةبانجلا نم لسغلا: مهضعب لاقو

 .ةبانجلا نم لاستغالاو « موصلاو « ةالصلا : ةثالث ةنامألا : لاق ملسأ نب ديز نع « كلام لاقو

 رماوألا لوبقو «٠ فيلكتلا اهنأ ىلإ ةعجارو ةقفتم ىه لب « اهنيب ىفانت ال لاوقألا هذه لكو

 هفعض ىلع ناسنإلا اهلبقف « بقوع اهكرت نإو « بيثأ كلذب ماق نإ هنأ وهو « اهطرشب ىهاونلاو
 . ناعتسملا هللابو « هللا قفو نم الإ « هملظو هلهجو

 نب دامح انثدح 247 [ ىرصبلا ] ةريغملا نب زيزعلا دبع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 - نسحلا نع ثدحي  رمعم نب نوع : ىنعي - رمعم ابأ تعمس - رافصلا رمع ابأ:ىنعي  دقاو

 :لاق 4 لاَبجْلاو ضرألاو تاومّسلا ىلع َةَناَمَألا اتضرع اَّنِإ 8 : ةيآلا هذه الت هنأ - ٩ ىرصبلا :ىنعي
 له : اهل ليقف ٠ ميظعلا شرعلا ةلمحو « موجنلاب تنيز ىتلا قئارطلا قابطلا عبسلا ىلع اهضرع

 .تبقوع تأسأ نإو« تيزج تنسحأ نإ : اهل ليق : لاق ؟ اهيف امو : تلاق ؟ اهيف امو ةنامألا نيلمحت

 : لاق ءداهملاب تللذو <« داتوألاب تدش ىتلا « دادشلا عبسلا نيضرألا ىلع اهضرع مث . ال : تلاق

 « تيزج تنسحأ نإ : اهل ليق : لاق ؟ اهيف امو : تلاق ؟ اهيف امو ةنامألا نيلمحت له : اهل ليقف

 :لاق « بالصلا باعصلا خماوشلا 27 مشلا لابجلا ىلع اهضرع مث . ال : تلاق . تبقوع تأسأ نإو

 نإو « تيزج تنسحأ نإ : اهل ليق : لاق ؟ اهيف امو : تلاق ؟ اهيف امو ةنامألا نيلمحت له : اهل ليق

 . ال : تلاق . تبقوع تأسأ

 ضرألاو تاومسلاو « نجلاو سنإلا نيب عمج « هقلخ قلخ نيح هللا نإ : نايح نب لتاقم لاقو
 « ةنامألا هذه نلمحتأ : نهل لاقف « ةعاطلا ىهو ةنامألا نهيلع ضرعف تاومسلاب أدبف « لابجلاو
 ءرمألا اذه عيطتسن ال انإ « بر اي : نلقف ؟ .. ةنجلا ىف باوثلاو ةماركلاو لضفلا ىلع نكلو

 هذه نلمحتأ : نهل لاقف « نيضرألا ىلع ةنامألا ضرع مث . نيعيطم كل انكلو « ةوق انب تسيلو
 «قيطن الو بر اي اذه ىلع انل ربص ال : نلقف ؟ " ةماركلاو لضفلا نكيطعأو « ىنم اهنلبقتو ةنامألا

 ةنامألا هذه لمحتأ : هل لاقف مدآ برق مث . هب انرمأت ءىش ىف كيصعن ال « نيعيطم نيعماس كل انكلو

 تيعرو تعطأو تنسحأ نإ « مدآ اي : لاق ؟ كدنع ىل ام : مدآ كلذ دنع لاقف ؟ اهتياعر قح اهاعرتو

 اهتياعر قح اهعرت مّلو تيصع نإو . ةنجلا ىف باوثلا نسحو لضفلاو ةماركلا ىدنع كلف « ةنامألا

 . 1 نم ةدايز (6) . 4 یهو » : ت یف (۳) . 1 نم ةدايز (۲ «۱)

 . « ىرصبلا نسحلا نع متاح ىبأ نبا یورو :  ت ىف )١( . « رمع ايأ » : أ ىف (0)

 . « ايندلا ىف ةماركلاو » : أ ىف (۸) . «مصلا » : أ ىف (۷)



 0/9 ۷7 نا لا ؟تاردكلا ةر وس نضاسلا لا د تتحمل و

 هللا ناقف +(؟ايلمحتو + بو 0 1 ايا قر لاق راثلا كترناو:كيقاعمو :كيدعم- إف تاسو

 . متاح ىبأ نبا هاور . 4 ناسنإلا اهلمحو » : هلوق كلذف .اَهَكْيْلَمَح دق : لجو زع

 ناكسو بكاوكلا ىنتلمح « بر اي : تلاقف تاومسلا ىلع اهضرع : لاق هنأ دهاجم 29 نعو

 « براي : تلاقف ضرألا ىلع اهضرعو : لاق . ةضيرف لمحأ الو اباوث ديرأ امو « ركذ امو ءامسلا

 0 0 ,اباوث ديرأ امو« ركذ امو ضرألا ناكسو راهنألا ىف تيرجأو « راجشألا ىف تسرغ

 ىف 4 الوهج اًموُلَظ ناك هّنِإ ناسنإلا اَهَلَمحَو ) : ىلاعت هللا لاق « كلذ لثم لابجلا تلاقو . ةضيرف

 . جيرج نبا لاق اذكهو . هرمأ ةبقاع

 مايأ ةثالث هللا ىلإ نجَجض « ةنامألا لمح نهيلع هّللا ضرع امل : لاق هنأ عوشأ نبا نعو
 . باوثلا ديرن الو « لمعلاب انل ةقاط ال . انبر : نلقو « نهيلايلو

 انثدح « ىلصوملا ءاقرزلا ىبأ نب ديز نب نوراه انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا (4) لاق مث

 تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع اَنِإ $ : ةيآلا هذه ىف ملسأ ¿ نب ديز نع « دعس نب ماشه انثدح « ىبأ

 كنيم نإ: 450 ىلا هللا لاه يقتاعو ىذا نيد ناسنإلا ل 290[ يكل 14 لابجلاو ضرألاو

 كناسل ىلع كنيعمو . قبطأف هركأ ام ىلإ كاعزان اذإف « نيتقبطب كينيع ىلع كنيعم : ىأ « اهيلع

 . هركأ ام ىلإ هفشكت الف « سابلب كجرف ىلع كنيعمو . قبطأف هركأ ام ىلإ كعزان اذإف « نيتقبطب

 . اذه وحن مزاح ىبأ نع ىور مث

 : لجو زع« هللا لوق ىف ديز نبا لاق : لاق بهو نبا انثدح « سنوي انثدح : ريرج نبا لاقو

 ضرع هللا نإ : لاق 4 اهنم نقفشأو اهتلمحي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاومّسلا ىلع ةئامألا انضرع اإ

 . نيدلا ىلع نهنمأتسيو « اباقعو اباوث نهل لعجيو « نيدلا نهيلع ضرتفي نأ ةنامألا نهيلع
 :لاقف مدآ ىلع هّللا اهضرعو : «2لاق . اباقع الو اباوث ديرن ال « كرمأل تارخسم نحن ءال :نلقف

 كرصبل لعجأ « كنيعأسف اذه تلمحت ذإ امأ : هل ىلاعت هللا لاقف : ديز نبا لاق . ىقتاعو ىنذأ نيب

 اذإف « اقلغو اباب كناسلل لعجأو « هباجح هيلع خرأف كل لحي ال ام ىلإ رظنت نأ تيشخ اذإف « ًاباجح
 . كل تللحأ ام ىلع الإ هفشكت الف اسابل كجرفل لعجأو « قلغأن تيشخ

 « ميهاربإ نب ىسيع انثدح « ةّيقب انثدح « ىنوكسلا ورمع نب © ديعس ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 ىبنلا لاق : لاق  ٍلك ىبنلا باحصأ نم ناكو - ريمع نب مكحلا (9 نع « بيبح ىبأ نب ىسوم نع
 مهنمو « هللا لوسر مهنمف « هب اولسرأف < ءايبنألا عم مدآ نبا ىلع الزن ءافولاو ةنامألا نإ » : هيي

 نآرقلا رمأ اوملعف « ةيمجعلاو ةيبرعلا تلزنو « هللا مالك وهو نآرقلا لزنو « لوسر ىبن مهنمو « ىبن

 « مهيلع ججحلا ىهو نوبنتجي امو نوتأي امم هرمأ نم ائيش هللا عدي ملو « مهتنسلأب ننسلا رمأ اوملعو

 ىقبيو عفري ءىش لوأ ةنامألا مث. حيبقلاو نسحلا نوفرعي مهو الإ ناسل لهأ سيلف . مهل هنيب الإ

 . « لاقو ١ : ت یف (۳) . « اهتلمحتو » : أ ىف (0) . أ نم ةدايز )١(

 . ©« لجو زع »: ف ءات ىف (0) .أ.ءاف « ت نم ةدايز (6) . ٩ ىور مث ١ : ت ىف (4)

 .«ىلإ هدانسإب ريرج نبا یورو » :ت ىف (9) . دعس » : أ ىف (۸) « هلك هللا لوسر لاق » : أ ىف (۷)



NODE EN aA 

 «لمعي ملاعف «  بتكلا ىقبتو ممذلاو دهعلاو ءافولا عفري مث « سانلا بولق  روذج ىف اهرثأ

 « كلاه الإ هّللا ىلع كلهي الو « ىتمأ ىلإو ىلإ لصو ىتح « اهلمحي الو اهركنيو اهفرعي لهاجو
 نسحأ مكيأ مكولبي امنإف «٠ سانخلا ساوسولاو مكايإو ٠ سانلا اهيأ رذحلاف . كرات الإ هلفغي الو
 , المع

 . ىرخأ هوجو نم دهاوش هلو « ادج بيرغ ثيدح اذه

 «ىفنحلا ديجملا دبع نب هللا دبع انثدح «ىنالقسعلا فلخ نب دمحم انثدح : ريرج نبا لاق مث

 ىبأ نع « 20 ىرّصعلا دّيلخ نع « ( شايع ىبأ نب نابأو« ةداتق انثدح « ناطقلا ماوعلا وبأ انربخأ

 ناميإ عم ةمايقلا موي نهب ءاج نم سمح » : ةي هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر «ءادردلا

 ‹ نهتيقاومو نهدوجسو نهعوكرو نهئوضو ىلع سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نم :ةنجلا لخد
 ماصو ]  نمؤم الإ كلذ لعفي ال هّللا مياو:لوقي ناكو اهب سفنلا بيَط هلام نم ةاكزلا ىطعأو

 امو « ءادردلا ابأ اي : اولاق . « ةنامألا ىدأو « 29 [ اليبس كلذ ىلإ عاطتسا نإ تيبلا جحو «ناضمر

 . هريغ هنيد نم ءىش ىلع مدآ نبا نمأي مل هللا نإف « ةبانجلا نم لسغلا : لاق ؟ةنامألا ءادأ

 «/)ديجملا دبع نب هّللا ديبع ىلع ىبأ نع «ىربنعلا نمحرلا دبع نب دمحم نع دواد وبأ هاور اذكهو

 . ° هب « ناطقلا © رواد نب نارمع ماوعلا ىبأ نع « ىفنحلا

 «شمعألا نع « كيرش نع « قاحسإ انربخأ « رصتنملا نب ميمت انثدح : اضيأ )2١١ ريرج نبا لاقو

 لتقلا» : لاق هنأ ليم ىبنلا نع « دوعسم نب هللا دبع نع « ناذاز نع « بئاسلا نب "٠ هللا دبع نع

 لاقيف ةنامألا بحاصب ىتؤي « ةنامألا الإ - ءىش لك رفكي : لاق وأ اهلك بونذلا رفكي هللا ليبس ىف

 بر اي ىنأ : لوقيف . كتنامأ دأ : هل لاقيف ؟ ايندلا تبهذ دقو بر اي ىنأ : لوقيف . كتنامأ دأ : هل

 هب اوبهذا : لوقيف ؟ ايندلا تبهذ دقو بر اي ىنأ : لوقيف . كتنامأ دأ : هل لاقيف ؟ ايندلا تبهذ دقو

 ءاهتئيهك كلانه اهدجيف « اهرعق ىلإ ىهتني ىتح اهيف ىوهيف « ةيواهلا ىلإ هب بهذيف . ةيواهلا همأ ىلإ

 ىف ىوهف تّلز جرخ دق هنأ ىأر اذإ ىتح « منهج ريفش ىلإ اهب دعصيف « هقتاع ىلع اهعضيف اهلمحيف
 « ثيدحلا ىف ةنامألاو ٠ ءوضولا ىف ةنامألاو « موصلا ىف ةنامألاو : لاق . « نيدبآلا دبأ اهرثأ

 . قدص :لاقف ؟ هللا دبع كوخأ لوقي ام ىلإ عمست الأ : تلقف ءاربلا تيقلف . عئادولا كلذ دشأو

 ىضر < دوعسم نب هللا دبع 239 نع ¢ ناذاز نع ¢ ىرماعلا 0P شايع انثدحو : كيرش لاق

 . © بسكلا » : ت ىف (۲) . ٤ رودص : : أ یف (۱)

 : ىتأيسو ( 1٤۹۷ ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ ةفيذح ثيدح نم دهاش هلو (۳۹/۲۲) ىربطلا ريسفت (۳)

 . ٩ هدانسإب ريرج نبا ىور مث » : ت ىف (5) . ٩ سابع ىبأ » : أ ىف (5)

 . « دواد ١» : أ ىف (۸) . « ديمحلا دبع » : أ ىف (۷) ١ . ىربطلا ريسفت و « | « ف « ت نم ةدايز (0)

 . (64) مقرب دواد ىبأ نتسو (۳۹/۲۲) ىربطلا ريسفت (4)

 « هللا ديبع » : | ىف (۱۱) « ريرج ىبأ نبا یورو :  ت ىف (۱۰)
 . ٩ نعو » : ت یف (۱۳) . ©« سابع » : أ یف (1)



 (ا/ «۷۲) ناتيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا ۹۲

 هدانسإ . “ « ءىش لك ىفو ةالصلا ىف ةنامألا » :ركذي ملو . هوحنب « ةي ىبنلا نع « هنع هللا

 . هوجرخي ملو «دیج

 : ° دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ةنامألاب قلعتي امو

 هللا لوسر انثدح : لاق ةفيذح نع « بهو نب ديز نع ‹ شمعألا انثدح « ةيواعم وبأ انثدح

 «لاجرلا بولق "٠ رذج ىف تلزن ةنامألا نأ » انثدح « رخآلا رظتنأ انأو امهدحأ تيأر دق نيثيدح ةي

 ماني ١ : لاقف « ةنامألا عفر نع انثدح مث . « ةنسلا نم اوملعو نآرقلا نم اوملعف نآرقلا لزن مث

 ‹ هبلق نم ةنامألا ضبقتف «٠ تكولا ] رثأ لثم اهرثأ لظيف « هبلق نم ةنامألا ضبقتف ةمونلا لجرلا

 : لاق . « ءىش هيف سیلو اربتنم هارت « كلجر ىلع ] هتجرحد رمجك لجملا ١ [ رثأ لثم اهرثأ لظيف
 ىدؤي دحأ داكي ال نوعيابتي سانلا حبصيف » : لاق . هلجر ىلع 203 [ هجرحدف 2”ىصح ذخأ مث
 . هلقعأو هفرظأو هدلجأ ام : لجرلل لاقي ىتح « انيمأ الجر نالف ىنب ىف نإ : لاقي ىتح « ةنامألا

 املسم ناك نإ « تعياب مكيأ ىلابأ امو نامز ىلع یت دقلو . ناميإ نم لدرخ نم ةبح هبلق ىف امو
 الإ مكنم عيابأ تنك امف مويلا امأف « هيعاس ىلع هندريل ًايدوهي وأ اينارصن ناك نإو « هنيد ىلع هندريل

 . انالفو انالف

 هب ‹ شمعألا ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأو

 نع « ىمرضحلا 29 ديزي نب ثراحلا نع « ةعيهل نبا انثدح « نسح انثدح : دمحأ مامإلا "لاق

 : ايندلا نم كتاف ام كيلع الف كيف نك اذإ عبرأ » : لاق وَ هللا لوسر نأ ؛ ورمع نب هللا دبع
 "بل لقوا خي ا ىو ٠ اننا طا

 )١١( صاعلا نب ورمع نب هّللا دبع نع هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور اذكه

 فالعلا بويأ نب ىيحي ىنثدح: باطخلا نب رمع نب هللا دبع دنسم ىف ىناربطلا لاق دقو
 « ةريجح نبا نع « ديزي نب ثراحلا نع « ةعيهل نبا انثدح « ميرم ىبأ نب ديعس انثدح « ١١2'ىرصملا

 كيلع الف كيف نك اذإ عبرأ » : ب هللا لوسر لاق : لاق « امهنع هللا ىضر « رمع نب هللا دبع نع
 :دانسإلا ىف دازف .« ةمعط ةفعو« ةقيلخ نسحو « ثيدح قدصو « ةنامأ ظفح : ايندلا نم كتاف ام

 5 ٠۳ رمع نبا دنسم ۳ نم هلعجو كا ا

 )١( ىربطلا ريسفت ) 20/77 ( .

 .دنسملاو « 3 « ف « ت نم ةدايز (4) .هردص»:أىف(7 . « نيحيحصلا ىف ىذلا » : ت ىف (۲)
 . دنسملاو ٠أ « ف « ت نم ةدايز ٤ . )١( ةاصح » : أ « ت ىف (0)
 . )۱٤۳( مقرب ملسم حيحصو )1٤۹۷( مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۸۳ )٥/ دنسملا (0)

 . «دیز ١ : أ یف (9) . ٩ یورو » : ت یف (۸)
 )٠( دنسملا )۱۷۷/۲( .

 ) )۱١ىف: : أ یف (۱۲) . « ىرقملا» : أ « ف ىف (.

 لاجر هلاجر ةيقبو 3 نسح هثيدحو ةعيهل نبا هيفو 2 ريبكلا ىف ىناربطلاو دمحأ هأور ۵ : ىمشيهلا لاقو ( ) دئاوزلا عمجم )١(

 0 حيحصلا



 ۹۳ (/ «۷۲) ناتيآلا : بازحألا ةروس  سداسلا ءزجلا

 «كيرش انثدح :  دهزلا باتك ىف كرابملا نب هللا دبع لاق « ةنامألاب فلحلا نع ىهنلا درو دقو
 دايز ياللا لاق ميس نب ةلبج : لاق وأ - ميحس نب ساتخ نع « ىنابيشلا قاحسإ ىبأ نع

 ًارمأ تيتأ ىنأ تننظف «ىكبيو ىكبي دايز لعجف . ةنامألاو ال : ىمالك ىف تلقف ةيباجلا نم ريدح نبا
 ةنامألاب فلحلا نع ىهني باطخلا نب رمع ناك . معن : لاقف ؟ اذه هركي ناكأ : هل تلقف « اميظع
 : لا دنشآ

 انثدح « سنوي نب هللا دبع نب دمحأ انثدح 1 دواد وبأ ۳ لاق 3 عوفرم ثيدح كلذ ىف درو دقو

 نم» : ب هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع « ةديرب نبا نع « ىئاطلا ةبلعث نب ديلولا انثدح « ريهز
 . (9 هللا همحر « دواد وبأ هب درفت « « انم سيلف ةنامألاب فلح

 مدآ نبا لمح اغا : ىأ 4 تاَكرْشُمْلاو َنيكرشُمْلاو تاقفاتمْلاو نيقفاتملا هللا بّذَعيل 9 : : ىلاعت هلوقو
 هلهأ نم افوخ ناميإلا نورهظي نيذلا مهو « تاقفانملاو مهنم نيقفانملا هللا بذعيل فيلاكتلا ىهو ةنامألا

 ىلع مهنطابو مهرهاظ نيذلا مهو < 4 تاكرشملاو ني نيكرشملاو » ٠ هلهأل ةعباتم رفكلا نونطبيو
 6 ,محريلو : ىأ ¢ تانمؤملاو نيدمؤملا ىلع هللا بوتيو » ٠ اسر ةفلاخمو+ لجو رغ ةلئاب :كرشلا
 (روفغ هللا ناکوط هتعاطب نيلماعلا هلسرو هبتكو هتکئالمو هّللاب اونمآ ىذلا 2 قلخلا نم نينمؤملا

 . 4 اميحُر

 (0[« بازحألا » ةروس ريسفت رخآ ]

 ا م ص

 . © دانسإب كرابملا نبا ىورف » : ت ىف )١(

 . ( 7١7 ) مقرب دهزلا (0)

 6 هاور ١ : ت یف (۳)

 )٤( ةبلعث ن نب ديلولا نع عيكو قيرط نم « دراوم » (۱۳۱۸ ) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو (1701) مقرب دواد ىبأ ننس «٠ هب .

 ) )5ف نم ةدايز (0 . « فلحلا» : أ ىف (0) .« هللا محريلو » : 1 ىف .



 ( ٠١ ) تايآلا + انس ةروس د سداسلا ءا ۹

 ٍ وع

 أبس ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وهو ةرخآلا يف دمحلا هلو ضرألا يف امو تاَوَمّسلا يف ام هَل يذلا هلل دمحلا ل

 جرعي امو ءامّسلا نم لزني امو اهنم جرخي امو ٍضْرَألا يف جلي ام مّلْعَي © ٌريِبخْلا ميكحْلا

 . ( © روفقلا ميحّرلا وهو اهيف
 ىلع لضفتملا معنملا هنأل ؛ ةرخآلاو ايندلا ىف قلطملا دمحلا هل نأ : ةميركلا هسفن نع ىلاعت ربخي

 وه الإ هَلإ ال هّللا وهو :  هس ون وو ل ا و رو ل

 : انهاه لاق اذهلو ؛ [ ۷۰ : صصقلا ] 4 نوعجرت هيلإو مكحلا هلو ةرخآلاو ئَوألا يف دمحلا هل

 « هفرصتو هرهق تحتو هديبعو هكلم عيمجلا : ىأ 4 ضْرألا يف امو تاَومّسلا يف ام هَل يذلا هلل دَمَحْلا ط

 "7 ليللا ] 4 ىلوألاو ةرخآلل ان إو ١» : لاق امك

 : لاقو . ىدملا لوط ىلع دومحملا « ادبأ “ دوبعملا وهف . 4 ةرخآلا يف دَمَحْلا هلو ) : , لاق مث

 الو « ةيفاخ هيلع ىفخت ال ىذلا (ريبخْلا «  هرَدّقو هعرشو هلاعفأو هلاوقأ ىف : ىأ 4 ميكحلا وهو ١
 . ءیش هنع بيغي

 امو ٍضرألا يف جلي ام ملعب ١ : لاق اذهلو ؛ هرمأب ميكح « هقلخب ريبخ : ىرهزلا نع كلام لاقو
 ام ملعيو « اهيف نماكلاو روذبملا بحلاو « ضرألا ءازجأ ىف لزانلا رطقلا ددع ملعي : ىأ « اهنم جَرْخَي
 جرعي امو ظ ‹ قزرو رطق نم : ىأ 4 ءامسلا نم لزني امو ظ « هتافصو هتيفيكو هددع : كلذ نم جرخي

 لجاعي الف هدابعب ميحرلا : ىأ ( روفغلا ميحّرلا وهو «  كلذ ريغو ةحلاصلا لامعألا نم : ىأ 4 اهيف

 . هيلع نيلكوتملا هيلإ نيبئاتلا ©) [ هدابع ] بونذ نع 2) روفغلا « ةبوقعلاب مهتاصع

 هنع بري ال بيلا ملاَع مُكنيتاتل يبو ىب لف ةعاسلا انيتأت ال اوُرََك َنيّلا َلاَقو ل

 نيم بانك يف الإ رّبكأ الو كلذ نم رغصأ الو ضزرألا يف الو تاومّسلا يف ةر لاقثم
 يف اوعس نيذّلاو © ميرك قزرو ةرفغُم مهل كدَلوُأ تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا يزجيل
 كِيَلِإ لزنأ يذلا معلا اوتوأ نيذلا ىَريو ت ميلأ زجر نَم باذع مهل كنلوُأ نيزجاَعم انتايآ

 . ( © ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ يدهيو قحْلا وه كبَر نم

 )١( نم ةدايز (۳) . « وفعلا » : ت ىف (0 . « دومحملا » : أ ىف 1 .



 غ4 8 7 بست ۴-04 تايآلا + ايس ةروس د نمداسلا ءزخلا

 ىلع ميظعلا هبرب مسقي نأ كلي هلوسر هللا رمأ امم « نهل عبار ال ىتلا ثالثلا تايآلا ىدحإ هذه

 كتوئبتسيو ) : نوي ةروس ىف .نعادحإت + :دانعلاو نفكلا لهآ نما ةركنأ نم هركلا مَ داعملا وقد
 اورفك نيدلا لاقو ١ : هذه ةيناثلاو « [ ه٣ : سنوي 14 نيزجعمب متنأ امو قحَ هنِإ برو ي لق وه قحأ

 يرو ىب لق اوثعبي نأ نأ اورفك يذلا مَعَ { :نباغتلا ىف ةثلاثلاو . ( مُكينأتَل يرو ئلب لق ةعاسلا انينأت ال
 يبرو ىلب لق 8: هلوقف « [ ۷ : نباغتلا 14 ريسي هللا ىَلَع كلذو متلمع امب دوبل مث نئعبت

 الو تاومّسلا يف ةّرَذ لاقثم هنع بزعي ال بيغلا ملاع ١ : هررقيو كلذ دكؤي امب هفصو مث < 4 (07مكتيتأتل
 . ¢ نيم باتك يف الإ ربك الو كلذ نم رفنصأ الو ضرألا يف

 الف هملع تحت جردنم عيمجلا : ىأ « هنع بيغي ال : « هنع بزعي ال ١ : ةداتقو دهاجم لاق

 «تقرفت 29 نيأو تبهذ نيأ ملاع وهف « تقزمتو تقرفتو تشالت نإو ماظعلاف . ءىش هنم هيلع ىفخي

 . ميلع ءىش لكب هنإف « ةرم لوأ اهأدب امك اهديعي مث

 تاَحلاصلا اولمعو اونمآ نيِذّلا يزجيل :  هلوقب ةعاسلا مايقو نادبألا ةداعإ يف هتمكح نيب مث

 هللا ليبس نع دصلا ىف اوعس : ىأ 4 نيزجاعم ' انتايآ يف اوعس نيذلاو . مرک قزرو ةرفغم مهل كنو
 او نيتمؤلا نم ءادعسلا معسل ىأ 4 ملأ زجر نم باذع مهل كتلوأ > ٠ هلسر بيذكتو

 « نوزئاقلا مه ةئجْلا باحصأ نجلا باحصأو ٍراَلا باحصأ يوتسي ال ) : لاق امك « نيرفاكلا نم ءايقشألا

 لعجن مأ ضرألا يف نيدسفملاك تاحلاّصلا اوُلِمَعَو اونمآ نيذلا لعجن مأ $ : ىلاعت لاقو « [ ٠١ : رشحلا]

 .[ :YA ص ] 4 راجفلاك نيقتملا

 ىرخأ ةمكح هذه : 4 قّحْلا وه كبر نم كّيَلِإ لزنأ يذلا مْلعْلا اوتوأ نيذّلا ٠ ىّريو ظ : هلوقو
 راربألا ةازاجمو ةعاسلا مايق اودهاش اذإ لسرلا ىلع لزنأ امب نينمؤملا نأ ىهو < اهلبق ىتلا ىلع ةفوطعم
 : اضيأ ذئموي نولوقيو « نيقيلا نيع ذئنيح هوأر ايندلا ىف هللا بتك نم هوملع دق اوناك ىذلاب راجفلاو
 قدصَو نمحرلا دعو ام اذه )ف : اضيأ لاقيو « [ ٤۳ : فارعألا ] ( قحاب اتر لسر تءاج دقل )
 م1 : مورلا 14 ثلا موي اذهَف ثعبلا موي ىلإ هللا باتك يف مند ط 2[ ٥۲ : سي ] (دولسرملا

 . 4 ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ يدهيو قحلا وه كبر نم كَل لِزنُأ يذلا معلا اوتوأ ا نیل یریو )
 EEE DE « عنامي الو بلاغي ال ىذلا « 249 بانجلا عينملا : وه

 . هلك كلذ ىف دومحملا وهو « هردقو « هعرشو هلاعفأو

 ٍقأَح يفل مكإ قزمم لك متقزم اذإ مكئبني لجر ىلع مكلدت له اورقك نيذّلا لاقو ط

 لالثلاو بذل يف ةرخآلب دوس ال ند بة هب مآ بذ هلا ىلع یرقآ ت ديد
 مهب فسخت اشن نإ ضرألاو ءاّمّسلا نم مهقلخ امو مهيديأ نيب ام ئَلإ اوري ملفأ 0 ديعبلا

 . 4 © بيس دنع لكل ةيآل كلذ يف نإ ءامَسلا نم اقسك مهْيَلع طقسن وأ ضرألا
 )١( ت یف : ١ نِإو » : أ یف (۳) . « مكنيتأيل ٩ .

 )۳( س ىف : ١ ىرتو ٩ . )( رابجلا » : أ ىف «



 6 5 ¥ قايآلا 7 ا ةر داملا مرحلا ۹

 هرابخإ ىف ةَ لوسرلاب مهئازهتساو ةعاسلا مايق نيدحلملا ةرفكلا داعبتسا نع هللا نم رابخإ اذه

 مكداسجأ 217تقرفت : ى 4 قمم لك مم اذ محب جر لع مدت له اورفک ندا لاقو :  كلذب
 ٍقلخ يفل» لاحلا اذه دعب : ىأ « مكنإ ظ 8 : قزم لك تقزمتو بهذم لك اهيف تبهذو ضرألا ىف

 نأ امإ : ن نم ربا ولخي ال زابخألا اذه ىف وهو « كلذ دعب نوقزرت ءايحأ نودوعت : ىأ (دیدج

 سبي امك هيلع سبل نكل دمعتي مل هنأ وأ « كلذ هيلإ ىحوأ دق هنأ هللا ىلع ءارتفالا دمعت دق نوكي

 :مهيلع ادار ىلاعت هللا لاق ؟ 4 ةنج هب مأ ابذك هللا ىَلَع ئرتفأ ) : اولاق اذهلو ؛ نونجملاو هوتعملا ىلع

 اوبهذ امك الو اومعز امك رمألا سيل : ىأ ( ديعبلا لالّضلاو باَذَعْلا يف ةرخآلاب نومي ال نيذلا لب
 يف » ءءايبغألا ةلهجلا ةبذكلا مهو « قحلاب ءاج ىذلا دشارلا رابلا قداصلا وه الك دمحم لب «هيلإ

 ىف قحلا 29 ع نم  ديعبلا لالّضلاو < هللا باذع ىلإ مهب ىضفملا رفكلا [  ىف ] : ىأ 4 باذعلا

 . ايندلا

 مهيديأ نيب ام ىلإ اوري ملأ ) : لاقف ‹ ضرألاو تاومسلا قلخ قلخ ىف هتردق ىلع مهل اهبنم لاق مث

 ضرألاو < مهيلع لطم ةلظم الاف اوبهذو اوهجوت (© امثيح : ىأ 4 ضرألاو ءاَمّسلا نم مهفلخ امو

 : تايراذلا] 4 نودهاَمْلا مُعنَف اهاتشرف ضرألاو . نوعسومل انو ديأب اهاتينب ءامسلاو )) : لاق امك « مھتحت

 EA] » مال

 نيب ام ىلإ اوري ملفأ ) : ةداتق نع < زمعم غ « قازرلا دبع انربخأ : ديمح نب دبع ٩ لاق

 نيب نم وأ « كلامش نع وأ كنيي نع ترظن نإ كنإ : لاق؟ 4 ضْرألاَو ءاَمَسلا نم مهَفلَح امو مهيديأ
 . ضرألاو ءامسلا تيأر ‹ كفلخ نم وأ كيدي

 مهب انلعفل انئش ول : ىأ 4 ءاَمّسلا نم اسك مُهيَلَع طقسن وأ ضرألا مهب فسخن شن نإ ظ : هلوقو
 . انوفعو انملحل كلذ رخؤن نكلو « مهيلع انتردقو مهملظل كلذ

 . بئات : 4 بينم ل : ةداتق نع « رَّمْعَم لاق : 4 بينُم دبع لكل ةيآل كلذ يف نإ ظ : لاق مث

 . لجو زع هللا "” ىلإ لبقملا : بينملا : ةداتق نع 290 نايفس لاقو

 ىلع « هللا ىلإ عاجر بيبل نطق دبع لكل ةلالدل ضرألاو ءامسلا قلخ ىلإ رظنلا ىف نإ : ىأ
 ^ اهعافترا ىف تاومسلا هذه قلخ ىلع ردق نم نأل ؛ داعملا عوقوو داسجألا ثعب ىلع هللا ةردق

 وشلو ٍماسجألا ةداعإ ىلع رداقل هنإ ‹ اهضارعأو اهلاوطأو اهضافخنا ىف نيضرألا هذهو « اهعاستاو

 (5) مهلثم قلخَي نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا سيلوأ ل : ىلاعت لاق امك « ماظعلا نم ميمرلا

 4 نوملعي ال سائلا رثكأ نكلو سالا قل نم ربكَأ ضرألاو تاَومّسلا َقْلَحَل 9 : لاقو « [ ۸۱ : سي €1 ىلب

 . [ ۷° : رفاغ]

 .«نع» :أىف(0 1 ‹ ت نم ةدايز (۲) . ٩ تقرف » : ت یف )١(

 . 2 نابيش ١ : أ ىف (>) . 5 ىور » : ت یف (0) . ٩ ثيح ١ : س « ت یف (54)

 . « اهعافتراو » : س « ت ىف (۸) . ( ىلع » : أ ءت یف (۷)

 . هانتبثأ ام باوصلاو « « ىتوملا ىبحي نأ ىلع » : أ ٠ س « ت یف (9)



 ۹۷ ( ٠١ 6 ١١ ) ناتيآلا : أيس ةروس  سداسلا ءزجلا

 لمعا نأ 60 ديدحلا هل اّنَلَاو ريّطلاو هعم ىبَوأ لابج اي ًالضَف اتم دوواد انيتآ دقلو 3

 . 4 ©0 ريصب نولمعت امب يَنِإ احلاص اولمعاو درسلا يف ردقو تاغباس

 نم هاتآ امم < ‹ هيلع همالسو هللا تاولص « دواد هلوسرو هدبع ىلع هب معنأ امع ىلاعت ربخي

 هحنمو هاطعأ امو « دّدعلاو ددعلا ىوذ دوتجلاو « نكمتملا كلملاو ةوبنلا نيب هل عمجو « نيبملا لضفلا

 هل فقتو« تاخماشلا مصلا « تايسارلا لابجلا هعم حبست هب حبس اذإ ناك ىذلا « ميظعلا توصلا نم

 الك هللا لوسر نأ حيحصلا ىفو . تاغللا عاونأب هبواجتو « تاحئارلاو تايداغلاو « تاحراسلا رويطلا

 اذه ىتوأ دقل » لاق مث « () هتءارقل عمتساف فقوف « ليللا نم أرقي ىرعشألا ىسوم ىبأ توص عمس

 . « دواد لآ ريمازم نم اراَمزم

 ىسوم ىبأ توص نم نسحأ رتو الو طبرب الو جنص توص تعمس ام : ىدهنلا نامثع وبأ لاقو
 . (” هنع هللا ىضر « ىرعشألا

 . دحاو ريغو « دهاجمو « سابع نبا هلاق . ىحبس : ىأ 4 يِبوَُأ 9 : هلوق ىنعمو

 وه ةغللا ىف بيوأتلا نإف « رظن اذه ىفو . ةشبحلا ناسلب ىحبس ىنعمب هنأ ةرسيم  وبأ معزو

 . اهتاوصأب هعم عجرت نأ ريطلاو لابجلا ترمأف « عيجرتلا

 اي » : هنم ءادنلا باب ىف « لمُجلا » هباتك ىف ىجاجزلا قاحسإ نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ لاقو

 ليللا ريس : © دآسإلاو « هلك راهنلا ريس : بيوأتلاو « هلك راهنلاب همم ىريس : ىأ 4 هعم يِبَوَأ لابج
 ىف ظفللا ثيح نم ةدعاسم هل ناك نإو « هريغل  هدجأ مل ًادج بيرغ وهو « هظفل اذهو . هلك

 : ىأ 4 هعم يبوأ » : ىلاعت هلوق ىف ىنعملا نأ باوصلاو . انهاه ةيآلا ىنعم ىف ديعب هنكل «ةغللا

 . ملعأ هّللاو « مدقت امك « هعم ةحّبسم ىعجر

 جاتحي ال ناك : مهريغو شمعألاو « ةداتقو « ىرصبلا نسحلا لاق : ديدحلا هَل الأو ظ : هلوقو
 « تاغباس لمعا نأ ظ : لاق اذهلو ؛ طويخلا لثم هديب هلتفي ناك لب « ةقرطمب هبرضي الو ران هلخدي نأ

 . حئافص كلذ لبق تناك امنإو « قلخلا نم اهلمع نم لوأ وهو : ةداتق لاق . عوردلا : ىهو

 نع « 29 ةرمَّض نبا انثدح « ةعامسم نبا انثدح « نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نيفلأ : مهرد فالآ ةتسب اهعيبيف اًعرد موي لك ىف عفري « مالسلا هيلع « دواد ناك : لاق بدوش نبا

 . ىراوحلا زبخ ليئارسإ ىنب اهب معطي مهرد فالآ ةعبرأو « هلهألو هل

 )١( هتءارقل هللا لوسر عمتساف » : ت ىف « .

 . نآرقلا لئاضف ىف رثألاو ثيدحلا جيرخت قبس (۲)
 . « هرأ مل » : ت ىفو «  رأ مل » : 1 ىف (0) . « دابآلاو » : أ ىف (5) . « نبا » : أ ىف (۳)

 . ٩ هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو » : ت یف (60)



 ) ١١ ع ٠ ) ناتيآلا : - ابس ةروس - سداسلا ءزجلا ۹۸

 . عوردلا ةعنص هميلعت ىف « مالسلا هيلع « دواد هيبنل هّللا نم داشرإ اذه : « درسلا يفردقو
 یے

 هظّلَعَت الو « ةقلحلا ىف قّلقيَف رامسملا قدت ال : 4 درسلا يف ردقو ل : هلوق ىف دهاجم لاق

 . ردقب هلعجاو « اهمصفيف

 « ةداتق نع ىور اذكهو . 20 قّقيف هد الو ‹ مصفيف هظلَمُت ال :  ةبيتع نب مكحلا لاقو
 . دحاو ريغو

 لاقي : مهضعب لاقو . ديدحلا 29 قّلح : درسلا : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 © رعاشلا لوقب دهشتساو « قلحلا ةرومسم تناك اذإ : ةدورسم عرد

 « عبث » غباوسلا عنص وأ « « دواد » ا نا دورمم اهيلعو

 هيفو  رشب نب قاحسإ قيرط نم 2 « مالسلا هيلع « دواد ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ركذ دقو
 ءاركنتم جرخي ناك « مالسلا هيلع « دواد نأ : هنومضم ام هبتم نب بهو نع « سايلإ ىبأ نع - مالك

 « هتلدعمو هتريسو هتدابع ىف ًريخ هيلع ىنثأ الإ ادحأ لأسي الف « هتريس نعو هنع نابكرلا لأسيف

 امك هلأسف دواد هيقلف « لجر ةروص ىف اكلم هّللا ثعب ىتح : بهو لاق . هيلع همالسو هللا تاولص

 الماك ناك هيف نكت مل ول ةلصخ هيف نأ الإ ‹ هتمألو هسفنل سانلا ريخ وه : لاقف « هريغ لاسی ناك
 بصن كلذ دنعف « لاملا تيب : ىنعي « نيملسملا لام نم هلايع معطيو لكأي : لاق ؟ ىه ام : لاق

Eل عل ير و ل ا اس  

 لمعا نأ و : هللا لاقف « اهلمع نم لوأ وهو < 20 عردلا لمعف « عوردلا ةعنص هملعو « ديدحلا

 هلمع نم عفترا اذإف « ©" ) عردلا لمعي ناكو : لاق « قلحلا ريماسم : ىنعي 4 درّسلا يفردقو تاغباس

 ىلإ مويب اموي هب قدصتي ثلثلا كسمأو « هلايعو هيفكي ام اهثلثب ىرتشاو « اهثلثب قدصتف « اهعاب عرد
 أرق اذإ ناك هنإ ٠ توصلا نسح نم هريغ هطعي مل اًئيش دواد ىطعأ هللا نإ : لاقو . اهريغ لمعي نأ

 طباربلاو ريمازملا نيطايشلا تعنص امو « رفنت امو اهقانعأب ذخؤي ىتح 22 شحولا عمست روبزلا
 ىف خفني امئأك ةءارقلاب روبزلا حتتفا اذإ ناكو « داهتجالا ديدش ناكو . هتوص فانصأ ىلع الإ جونصلاو
 . هقلح ىف ًرامزم نيعبس ىطعأ دق 29 نأكو « ريمازملا

 « ريصب نولمعت امب ينإ ل « معنلا نم هّللا مكاطعأ ىذلا ىف : ىأ 4 احلاص اولمعاو » : هلوقو
 . ءىش كلذ نم ىلع ىفخي ال « مكلاوقأو مكلامعأب ريصب « مكل بقارم :ىأ

 رش موس و ے0 ے سم معو 5

 لمعي نم نجلا ( نمو رطقلا نيع هل اتلسو رهش اهحاورو رهش اهودغ حيرلا ناميلسلو
 fo A > هاهو ~4 oo o هم ع سم هس

 ءاَشي ام هَل نولمعي 09 ريعسلا باذع نم هقذن انرمأ نع مهنم غزي نمو هبر نذإب هيدي نيب

  )۲( OEE GOت ىف « | : ١ وه ا» : س ءات ىف (۳) . « قلفيف « .
 )6( ىلذهلا بيؤذ وبأ وه ٠ ىضق ) ةدام ناسللا ىف تيبلاو ( .

 )٥( قشمد خيرات ) ٠ /  ۷۰۸طوطخملا ( .

 . «ناكو ١ : س « ت ىف (4) .  « هيلإ شوحولا عمتجت » : أ ء س « ت ىف (۸) . ٠ عوردلا » : أ ٠ ت ىف (۷ 2 5)



 88 بصل اا ١١ ) ناتيآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 نم ليلقو اركش دوواد لآ اولمعا تايسار رودقو باوجلاك نافجو ليثامتو بيراحُم نم

 لمحت هل حيرلا ريخست نم « 27 ناميلس ىطعأ ام ركذب فطع « دواد ىلع هب معنأ ام ىلاعت ركذ ا
 . رهش اهحاورو رهش اهودغ « هطاسب

 بهذيو « اهب (” ىّدغتي رخطصإب لزنيف قشمد نم هطاسب ىلع ودغي ناك : ىرصبلا نسحلا لاق
 لباكو رخطصإ نيبو « عرسملل لماك رهش رخطصإو قشمد نيبو « لباكب تيبيف رخطصإ نم احئار
 . عرسملل لماك رهش

 «ىتاسارخلا ءاطعو + ةمركعو « دهاجمو « سابع نبا لاق : 4 رطقلا نيع هل ()انْلسَأو > : هلوقو
 : دحاو ريغو « ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع © و . ملسأ نب ديز نع كلامو . ىدسلاو « ةداتقو
 « ناميلسل ىلاعت هللا جرخأ امم سانلا عنصي ام لكف « نميلاب تناكو : ةداتق لاق . ساحنلا : رطقلا
 . مالسلا هيلع

 ايأ ةثالث هل تليسأ امنإو : ىدسلا لاق

 نذإب هيدي نيب نولمعي نجلا هل انرخسو : ىأ  هبر نذإب هيدي نيب لمعي نم نجلا نمو » : هلوقو

 نع مهنم غزي نمو ) . كلذ ريخرا تاياحلا نم اخي ام يقع هل هريتيتتواا ورشي يلا ا

 . قيرحلا وهو 4 ريعسلا باذع نم هقذن ١ ةعاطلا نع مهنم جرخيو لدعي نمو : ىأ «ًانرمأ
 ا ا ل وللا روكا سما ىبأ نبا ركذ دقو

 نو ل ل يل لج نا ع ا زب دبع نخ رھا ی نع حلاص

 فنصو « بالكو تايح فنصو « ءاوهلا ىف نوريطي ةحنجأ هل فنص : فانصأ ةثالث ىلع نجلا »

 . (۷) دج بیرغ هعفر . « نونعظيو نولحي

 لع“ ضم ني 190 ركب ىنربخلا + بهو: نبا اهدح م ةلمرح انثدع + ىبا اثدع : انضيأ 99 لاقو
 نورايط فنصو « باقعلا مهيلعو باوثلا مهل فنص : ةثالث نجلا : لاق هنأ معنأ نبا نع « دمحم

 . بالكو تايح فنصو «٠ ضرألاو ءامسلا نيب اميف

 لظب هللا مهلظي فنص : 21١ ةثالث سنإلا نأ ىنثدح : لاق هنأ الإ ملعأ الو : رضم نب ركب لاق
 بولق ىلع سانلا روص ىف فنصو . اليبس لضأ مه لب ماعنألاك فنصو . ةمايقلا موي هشرع

 . نيطايشلا

2 

 )١( ناميلس هنبا ىطعأ ام » : س ىفو « دواد نب ناميلس هنبا ىطعأ ام » : آ ء ت یف ٩ . ) )۲ت یف : ١ یذغتیف 4 .

 . ٩ نب 2 : ت یف )٤( . 4 انلاساو » : ت ىف ()

 )٥( ت ىف | :  ت ىف (5) . « ىردقلا ىأ » : س ىفو « ىردقلا نذإلا ىأ :  هدانسإب اًبيرغ اًيدح انهاه متاح ىبأ نبا ىور دقو «.

 نب هللا دبع قيرط نم ( 7١5 / ۲۲ ) ريبكلا ىف ىناربطلاو « ىبهذلا هقفاوو <« هححصو ( 175 / 7 ) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۷)

 . هب ٠ حلاص نب ةيواعم نع بهو نبا قيرط نم ( ۲۰۰۷ ) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو « هب حلاص نب ةيواعم نع حلاص

 . © فانصأ ةثالث » : أ ىف ( ٩ . ١ ریکب ۵ : أ ىف (9) . ٩ یورو » : ت یف (۸)



CETERA a e سجا 8 و 

 - لضفلا نبا: ىنعي  ةملس انثدح قوزرم نب مشاه نب ىلع انثدح : ىبأ انثدح : 2١0 اضيأ لاقو

 نمو نونمؤم ءالؤه نمو « مدآ دلو سنإلاو « سيلبإ دلو نجلا : لاق )7 نسحلا نع « ليعامسإ نع
 ىلو وهف انمؤم ءالؤهو ءالؤه نم ناك نمو « باقعلاو باوثلا ىف مهؤاكرش مهو « نونمؤم ءالؤه
 . ناطيش وهف ارفاك ءالؤهو ءالؤه نم ناك نمو « هللا

 « نسحلا ءانبلا ىهف بيراحملا امأ : « ليثامتو بيِراَحّم نم ءاشي ام هَل نولمْعُي ١ : هل
 . هردصو نكسملا ىف ءىش فرشأ

 ىه : ةداتق لاقو . دجاسملا ىه : كاحضلا لاقو . روصقلا نود ناينب بيراحملا : دهاجم لاقو

 كاحضلاو  ىفوعلا ةيطع لاقف ليثامتلا امآو . نكاسملا ىه : دير نبا لاقو « روصقلاو دجاسملا
 . جاجزو نيط نم : ةداتق لاقو . ساحن نم تناكو: دهاجم لاق . روصلا : ليئامتلا : ىدسلاو

 ىذلا ضوحلا ىهو « ةيباج عمج : باوجلا : 4 تاّيساَر رودقو باوجلاك ناقجو ا : هلوقو
 : سيق نب نوميم ىشعألا لاق امك « ءاملا هيف ىبجي

 (4) ى قمت ىقارعلا خيشلا ةيباَجَك ةَنْفَج قّلَحْلا لآ ىَلَع حورَت

 ضرألا نم ةبوجلاك : ىأ 4 باوجلاك » : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . مهريغو كاحضلاو « ةداتقو « نسحلاو . دهاجم لاق اذكو . ضايحلاك : هنع « ىفوعلا لاقو

 اذك . اهمظعل اهنكامأ نع كرحتت الو لوحتت ال © اهنكامأ ىف « تاتباثلا ىأ : تايسارلا رودقلاو

 . امهريغو « كاحضلاو « دهاجم لاق

 . اهنم اهيفاثأ : ةمركع لاقو

 ىف مكيلع هب معنأ ام ىلع (ركش اولمعا مهل انلقو : ىأ 4 اركش دوواد لآ اولمعا ١ : هلوقو
 . دلا ايندلا

 ركشلا نأ ىلع ةلالد هيف نيريدقتلا ىلعو « هل لوعفم هنأ وأ « لعفلا ريغ نم ردصم : اركشو

 : لاق'امكت + ةينلابو لوقلاب توکی امك لعفلاب توکی
 اًبِحَحُملا ريمضلاو « ىناّسلو « ىدي : ةتالّث ١ ىّتم ءاَمْعّنلا مكتداقأ

 ركل هلل ت ر لک دارك لاو ی السلا: 100 ا و ديك رنا الأف
 کک نبا وو د دعا ركشلا  يقفأر

 لمعلاو هللا ىوقت ركشلا : لاق ىظّرَقلا بعك نب دمحم نع « متاح ىبأ نباو وه یورو
 . حلاصلا

 )١( ت ىف : ١ نيسحلا » : ت یف (۲) . « اضيأ متاح ىبأ نبا یورو ٩ . ) )۳قهقب » : ت ىف «

 )5( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ) ۲۲ / ٤۹ ( .

 . 24 ىدنع ١ : ت یف (0) . ٩ مهنكامأ ١ : | ‹ س « ت یف (0)

 . بعشلا ةعبط نم ادافتسم « ٠ / ۲۲ ىربطلا نم بيوصتلاو 4 ىملسلا » : أ ٠ س « ت «ه ىف (۷)



 2120: ةيآلا"؟ ايه نوم ننسداشلا غربا

 هللا ركشب نيمئاق كلذك « مالسلا هيلع « دواد لآ ناك دقو « لعفلاب سبلتم وه نمل لاقي اذهو

 . المعو الوق
 نبا : ىنعي  رفعج انثدح « ركب ىبأ نب هللا دبع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا 2١0 لاق

 ءةالصلا هئاسنو هدلوو هلهأ ىلع أزج دق « مالسلا هيلع « دواد ناك : لاق ىناتبلا تباث نع  ناميلس
 هذه مهترمغف « ىلصي مئاق دواد لآ نم ناسنإو الإ راهنلاو ٍليللا نم ةعاس “") مهيلع يت تأت ال ناكف

 . 4 ٌروكشلا يدابع نم ليلقو اركش دوواد لآ اولمعا » :ةيآلا
 ماني ناك « ٌدواد ةالص هللا ىلإ ةالصلا بحأ نإ » : لاق هنأ ةي هللا لوسر نع نيحيحصلا ىفو

 رطفيو اموي موصي ناك « دواد مايص هللا ىلإ مايصلا بحأو « هسدس مانيو هثلث موقيو ليللا فصن
 . ©9  ىقال اذإ رفي الو .اموي

 « ردّكدملا نب دمحم نب فسوي انثدح « دواد نب دّينس ثيدح نم هجام نب هللا دبع وبأ ىور دقو

 ال « ىنب اي : ناميلسل دواد نب ناميلس مأ تلاق » : ةَ هللا لوسر لاق : لاق رباج نع « هيبأ نع

 . (47 « ةمايقلا موي اريقف لجرلا كرتت ليللاب مونلا ةرثك نإف « ليللاب مونلا رثكت
 : اًضيأ لاقو ء ادج الوطم ابيرغا رثأ انهاه « مالسلا هيلع « دواد نع متاح ىبأ نبا یورو

 لاق : لاق 27 ىقرلا قاحسإ نب ضيف ديزي وبأ انثدح ء ىسوم نب نارمع انثدح « ىبأ انثدح

 ركشلاو ‹ كركشأ فيك « بر اي : دواد لاقف . « اركش دوواد لآ اولمعا » : ىلاعت هلوق ىف ليضف

 . « ىنم © ةمعنلا نأ ")7 تملع نيح ىنتركش نآلا » : لاق ؟ كنم ةمعن

 اربا نع راي + 6 روكا يدا ليقول 5 وتو
 رخ اَ هتأسم لكأت ضرألا ةباد الإ هتوم ىلع مهد ام توملا هيلع اتيضق امل 75

 . 4 © نيهملا باذعلا يف اوبل ام بيغْلا نوملعي اوناك ول نأ نجلا تنيبت

 ىف هل نيرخسملا نجلا ىلع هتوم هللا ىّمَع فيكو « مالسلا هيلع « ناميلس توم ةيفيك ىلاعت ركذي
 « دهاجمو « سابع نبا لاق امك - هتأسنم ىهو - هاصع ىلع اًنكوتم ثكم هنإف « ةقاشلا لامعألا

 ىهو « ضرألا ةباد (9) اهتلكأ املف « ةنس نم اوحن ةليوط ةدم  دحاو ريغو ةداتقو ٠ نسحلاو

 نجلا تنيبت  ةليوط ةدمب كلذ لبق تام دق هنأ ملعو « ضرألا ىلإ 2١١ طقسو )2١ تفعض «ةضرألا

 . كلذ سانلا نومهويو نومهوتي اوناك امك « بيغلا نوملعي ال نجلا نأ اًضيأ سنإلاو

 . « مهيلع ىتأي ال » : أ ىفو « ؛ نهيلع ىتأي ال ١ : ت ىف (۲) . ٠ یور » : ت یف (۱)

 . ( ۱۱۵۹ ) مقرب ملسم حيحصو ( ۱۱۳۱ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
 . « فيعض دانسإ اذه » : ( 577 / ١ ) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو ( ۱۳۳۲ ) مقرب هجام نبا ننس (5)

 . بعشلا ةعبط نم اًدافتسم ۸۸ / ۲ /۳ ليدعتلاو حرجلاو « أ « س « ت نم تبثملاو ؛ ديز » : ه ىف (0)

 . © تلق » : س « ت یف (۷) . « ىرملا » : أ ىف (0)

 . « اصعلا تلكأ املف » : ت ىف (9) . « معنلا » : أ ىف (۸)

 . © تطقسو » : أ ىف )۱١( . 6 تفعضف » : ‹  س « ت یف (۱۰)



 ( ١5 ) ةيآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا 0.۲

 : ريرج نبا لاق « رظن هتحص ىفو « بیرغ عوفرم ثيدح كلذ ىف درو دقو
 نع « ناَمُهَط نب ميهاربإ انثدح « ةفيذح وبأ دوعسم نب ىسوم انثدح « روصنم نب دمحأ انثدح

 ىبن ناميلس ناك » : لاق لَك ىبنلا نع سابع نبا نع “ ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نع « ءاطع
 . اذك : لوقتف ؟ كمسا ام : اهل لوقيف هيدي نيب ةتبان ةرجش ىأر ىلص اذإ « مالسلا هيلع « هللا

 تاذ ىلصي وه امنيبف . تبت ءاودل تناك نإو « تسرع سرغل تناك نإف ؟ تنأ ءىش ىأل : لوقيف
 ا رق يكل لاق ب تروا >> اهدلاق 6 كلطكما اه ن قار ذوب
 نأ سنإلا ملعي ىتح (') ىتتوم نجلا ىلع مع « مهللا : ناميلس لاقف . تيبلا اذه بارخل : تلاق

 ‹ ةضرألا اهتلكأف . لمعت نجلاو « اتيم الوح اهيلع أكوتف « اصع اهتحنف . بيغلا نوملعي ال نجلا

 . « نيهملا باذعلا ىف " [ الوح ] اوثبل ام بيغلا نوملعي اوناك ول نجلا نأ سنإلا تنيبتف

 . 2)«ءاملاب اهيتأت تناكف « ١ ةضرألا نجلا تركشف » : لاق كلذك اهؤرقي سابع نبا ناكو : لاق

 « ةراكنو ةبارغ هعفر ىفو . هب « نامهط نب ميهاربإ ثيدح نم « متاح ىبأ نبا هاور اذكهو
 . ةراكن هثیدح ضعب ىفو « تابارغ هل ىناسارخلا ملسم ىبأ نب ءاطعو « اقوقوم نوكي نأ برقالاو

 ةرم نعو سابع نبا نع « حلاص ىبأ نعو كلام ىبأ نع نق فينش يلا سلا كاز

 ىف ررحتي ناميلس ناك : لاق ٠ وي هللا لوسر باحصأ نم سان نعو « دوعسم نبا نع « ىنادمهلا
 « هبارشو هماعط لخدب « رثكأو كلذ نم لقأو « نيرهشلاو رهشلاو نيتنسلاو ةنسلا سدقملا تيب

 سدقملا تيب ىف تتبن تبن الإ هيف حبصي موي نكي مل هنأ كلذ ءدب ناكو « اهيف ىفوت ىتلا ةرملا ىف هلخدأف

 ايدل بحل قتال اذكو اذك ىمسا : لوقتف ؟ كمسا ام : ٍلوقيف « اهلأسيف اهيتأيف « ةرجش

 LR E ود لاحول اذكرو اذهل اوچ تت + تلاف وک فين تقاك ناو

 تارك فين د علاق كد ی اق . ةبورخلا انآ : تل تلاقف ؟ كمسا ام : اهلأسف « ةبورخلا
 بارو كاله قليدتو ىلع. ىتلا كنا ؟ نستاناو ةيرخبل هللا ناكام تانيا لاق دجسملا اذه

 تامف « هاصع ىلع ائكتم ىلصي ماقف بارحملا لخد مث « هل طئاح ىف اهسرغو اهعزنف . سدقملا تيب

 نيطايشلا تناكو .مهبقاعيف جرخي نأ نوفاخي « هل نولمعي كلذ ىف مهو « نيطايشلا هب "7 ملعت الو

 علخي نأ ديري ىذلا ناطيشلا ناكف « هفلخو هيدي نيب ىوك هل بارحملا ناكو « بارحملا لوح عمتجت
 ءرخآلا بناجلا نم جرخي ىتح لخديف ؟ بناجلا كلذ نم تجرخف تلخد نإ 0 ادلج تسلأ : لوقي

 ملو رمف . قرتحا الإ بارحملا ىف ناميلس ىلإ رظني ناطيش نكي ملو « رمف كئلوأ نم ناطيش لخدف

 ىلإ رظنو . قرتحي ملو تيبلا ىف عقوف عجر مث ‹ عمسي ملف عجر مث « ناميلس توص عمسي
 هنع ( اوحتفف . تام دق ناميلس نأ سانلا ربخأف جرخف . اتيم طقس دق « مالسلا هيلع «ناميلس

 )١( ت یف :  ىتوم » : ت یف (۲) . 4 هدانسإب ريرج نبا هاور «6

 . ©« ةضرألل ٠ | : ١ س « ت ىف (8) . ىربطلاو ءأ « س « ت نم ةدايز (۳)

 . ٥١١( / ۲۲ ) یربطلا ريسفت )٥(

 )١( س « ت ىف : ١ ملعي ملو » : أ یف (۷) . « ةرجشلا لعجيف « .

 . 4 اوحنتف » : س « اه ىف (9) . ٩ اديلج » : ت یف (۸)



 1۷-1١ ( _ o ) تايآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 مك ذنم اوملعي ملو « ةضرألا اهتلكأ دق  ةشبحلا ناسلب اصعلا : ىهو - هتأسنم اودجوو . هوجرخأف

 هودجوف « وحنلا كلذ ىلع اوبسح مث « ةليلو اموي اهنم تلكأف « اصعلا ىلع ةضرألا اوعضوف ؟ تام
 نقيأف 2. () الوح هتوم دعب نم هل نوبأدي اوثكمف : دوعسم نبا ةءارق ىف یهو . ةنس ذنم تام دق
 ىف اوثبلي ملو ناميلس تومب اوملعل « بيغلا اوملع مهنأ ولو مهنوبذكي اوناك نجلا نأ كلذ دنع سانلا

 لات ضرألا باد الإ توم ىلع مهد ام $ : لجو زع ©") هللا لوق كلذو « ةنس هل نولمعي باذعلا
 مهرمأ نيبت : لوقي . ( يهمل باَذَعْا يف اوبل ام بيق وُ اوئاك وأ نأ نيجلا تيت رح ملف هنأسم

 بيطأب كانيتأ ماعطلا نيلكأت تنك ول : ةضرألل اولاق نيطايشلا نإ مث « مهنوبذكي اوناك مهنأ سانلل
 د ل ل ل ل ل ل ل

 ام وهف ؟ بشخلا فوج ىف نوكي ىذلا نيطلا ىلإ رت ملأ : لاق - تناك ثيح كلذ اهيلإ نولقني مهف
 0 يلا نطاق هب ايات

 قدصي ال < فقو ىهو « باتكلا لهأ ءاملع نم ىقلت امم وه امنإ  ملعأ هّللاو - رثألا اذهو
 2 بدك الو قدضي ال الار فا فلاخ اع الإ ادم نذكر الو... قطا قفاو ام الإ اهم

 ىلع مِهَلد ام »ل : هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع « جرفلا نب غبصأو بهو نبا لاقو
 ىب ترمأ اذإ : توملا كلمل « مالسلا هيلع « ناميلس لاق : لاق 4 هتأسنم لكأت ضرألا ةباد الإ هتوم
 هيلع اونبف نيطايشلا اعدف . ةعيوس كل تيقب دق « كب ترمأ دق « ناميلس اي : لاقف هاتأف . ىنملعأف

 « توملا كلم هيلع لخدف : لاق « هاصع ىلع أكتاف يلصي ماقف « باب هل سيلو « ريراوق نم احرص

 نجلاو : لاق . توملا كلم نم ؟رارف كلذ عنصي ملو « هاصع ىلع ئكوتم وهو هحور ضبقف
 . ضرألا ةباد « لجو زع « هللا ثعبف : لاق . ىح هنأ نوبسحي « هيلإ نورظنيو هيدي نيب "نولمعی
 اصعلا فوج تلكأ اذإ ىتح « اهتلكأف اهيف تلخدف  حداقلا : اهل لاقي  ناديعلا لكأت ةبادلاو : لاق
 ام » : هلوق كلذف : لاق . اوبهذو اوضفنا نجلا كلذ تأر املف « اتيم رخف اهيلع لقثو ٠ تفعض

E rEاهنم لكأت ةنس 220 تماق اهنأ هريغ نع ىنغلب : غبصأ لاق .  
 . ملعأ هّللاو < اذه نم ًاوحن فلسلا نم دحاو ريغ ركذ دقو . ) رخي نأ لبق

 ارركشاو مكب قزز نم اولک لامشو نیمی نع ناتج ةيآ مهنكسم يف ابسل ناك دق $

 نيج مهيتنجب مهاتلدبو مرعلا ليس مهيلع انلسرأف اوضرعأف 3 روفغ برو ةبيط ةدلب هل
 لإ يزاجن لهو اورقك امہ مهانیزج كلذ 0 ليلق ردس نم ءيشو لثأو ٍطمَخ لكأ أ يتاوذ
 . 4 © 00 (9 ررفكلا

 )١( ت ىف (۲) . « الماك الوح » : أ ‹ س « ت یف : ١ هلوق ٩ . ) )۳؟ اركشت » : أ ‹ س ءات ىف .

 )5( ىربطلا ريسفت ) ۲۲ / ٥١ ( .

 ) )0بذكت الو قدصت ال » : أ « ت یف (>) . « هنم قدصن ال » : أ « س ىف « .

 . «رخت ١ : یف (9) . « تماقأ » : ت ىف (۸) . ؛ لمعت » : أ ء س « ت یف 0



 CVE كايآلا e نسدانقلا a > ب ل لب تذبل

 ) مهنم  ناميلس ةبحاص  سيقلبو « مهنم ةعبابتلا تناكو « اهلهأو نميلا كولم أبس تناك
 مهيلإ هّللا ثعبو . مهرامثو مهعورزو مهقازرأ عاستاو مهشيعو « مهدالب ىف ةطبغو ةمعن ىف اوناكو
 مث هللا ءاش ام كلذك اوناكف « هتدابعو هديحوتب 2) هوركشيو « هقزر نم اولكأي نأ مهرمأت لسرلا

 ىتأي امك « رذم رذش « أبس ىديأ دالبلا ىف قرفتلاو ليسلا لاسرإب اوبقوعف « هب اورمأ امع اوضرعأ
 . ةقثلا هبو ىلاعت هللا ءاش نإ اًبيرق هنايبو هليصفت

 نب هللا دبع نع « ةعيهل نبا انثدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح : هللا همحر « دمحأ مامإلا لاق

 كك هللا لوسر لأس الجر نإ : ©) لوقي سابع نبا تعمس : لاق ةلعو نب نمحرلا دبع نع « ةريبه
 ميلا نف 6 0 ةر رع دلو © لير وه لب ا ا ارم م | ٩ لجر ؟ وهام : أبس نع
 « نويرعشألاو « دزألاو « ةدنكو < جحذمَق : نويناميلا امأف « ةعبرأ مهنم ماشلابو « ةتس مهنم

 . ناسغو « ةلماعو « ماذجو « مخلف ةيماشلا امأو . ريمحو «راغنأو

 ملو نح 00 دانا اذهو + © 4 ةع قنا نع ليسوع نب. نأ قع 6 دع اوز
 باتك ىف ربلا دبع نب رمع وبأ ظفاحلا هاور دقو . 290 [ ةددعتم قرط نم ىور دقو ] « هوجرخي
 نب ةمقلع نع « ةعيهل نبا ثيدح نم « « مجعلاو برعلا باسنأ لوصأ ةفرعمب « مّمألاو دصقلا»

 . رخآ هجو نم هوحن ىور دقو . هوحن ركذف سابع نبا نع «ةلعو

 يربي باسو BE E اكان A افي [ تملا مانألا لاقو

 لكَ هللا لوسر تيت أ : لاق كّيسم نب ةورف نع « ةورع نب ئناه نب ىبحي نع « ىبلكلا ةيح ىبأ نبا
 ٠ ؛ ترتر لق لتا + سل » : لاق ؟ مهربدم ىموق لبقمب لتاقأ « هللا لوسر اي : تلقف

 تيارا و ا ا ا + قاف ىاطد كيلو اذ
 هل دلو « برعلا نم لجر لب « ١ [ ال ١] : لاق ؟ وهام وأ « 0'2) لجر وأ . وه داوأ ؛ أبس
 رامنأو ‹ جحذمو <« ةدنكو « ريمحو « نويرعشألاو « دزألا نمايت « ةعبرأ مءاشتو ةتس نمايتف ةرشع

 . « ناسغو « ةلماعو « ماذجو « مخل مءاشتو . معثخو ةليجب : مهل لاقي نيذلا

 نبا هاور نکل . ٠ هيف اوملكت دقو « ىبلكلا باتج وبأ هيف ناك نإو '١١( ديج دانسإ اضيأ اذهو

 نع « ىدارملا ئناه نب ىيحي نع « رصن نب طابسأ نع . 9 ىِرَقْعلا نع « بيرك ىبأ نع ريرج
 . 219 هركذف « هلي هللا لوسر ىلع كيس نب ةورف مدق : لاق - طابسأ كشي - هيبأ نع وأ همع

 «بهو نبا انثدح « ىلعألا دبع نب سنوي انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : ثيدحلا اذهل ىرخأ قيرط
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 ( 1١6-١1 ) تايآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 : حابر نب ىلع لاقف . اهلهأ نم مه الإ ضرأب اموق نظأ ام : اًموي لاقف ةيقيرفإب نمحرلا دبع نبا

 200 لوسر“ اي 0 GG ل اللا

 :لاقف ؟ مهلتاقآفأ « مالسإلا نع اودتري نأ ىشخأ ىنإو « ةيلهاجلا ىف زع مهل ناك موق أبس نإ « هللا

 هل لاقف ‹ تايآلا 4 ةيآ مهنكاسم يف أبسل ناك دقل )> : ةيآلا هذه تلزنأف . « دعب ءىشب مهيف ترمأ ام »

 نع لكس كلي هللا لوسر نأ: هليق ىذلا ثيدحلا اذه. لكم ركذف ؟ اسا هللا لوسو اي : لجو
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 ام ريغ ريمحو « رامنأو « نويرعشألاو « دزألاو « ةدنكو « جحذمف : نويناميلا امأ « ةعبرأ ماشلاو

 . « ةلماعو « ناسغو « ماذجو « مخلف : ماشلا امأو . اهلح

 ف 499 هلزاور# اهلك ةيكم ةرؤسلاو +: ا ةيآلا © لورناو اركذ كعب نم ةيارغ هيف
 ٠ مكحلا نب نفل نفرح +اةماسأ وبا اتد 6 بيرك وبا اقدح < نيرج خلا لاق فرخ قيرط

 « هللا لوسر اي : لجر لاق : لاق 29 ىفْيَطْعلا كّيسم نب ةَورَق نع « ىمَحّنلا ةربس © وبأ انثدح
 ةرشع دلو لجر هنكلو « ةأرما الو ضرأب سيل » : لاق ؟ ةأرما مأ « ضرأ ؟ وه ام : أبس نع ىنربخأ

 امأو « ناسغو ةلماعو ماذجو مخلف : اومءاشت نيذلا امأف « ةعبرأ مءاشتو ةتس نمايتف « دلولا نم

 ام : لجر لاقف . « رامنأو « ريمحو < جحذمو « دزألاو « نويرعشألاو : ةدنكف : اونمايت نيذلا

 . « ةليجبو معثخ مهنم نيذلا ١ : لاق ؟رامنأ

 طا ةزكذف < ةمانبا وبا ادب الاف نيج نب, دغو تیک نات نع ةعماج نق ىلمزتلا اویو
 . © بيرغ نسح ثيدح اذه : لاق مث « اذه نم

 دمحأ انثدح « غبصأ نب مساق انثدح « نايفس نب ثراولا دبع انثدح : ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو

 نبا ثيللا نع - ريثك نب نامثع وه - ريثك نبا انثدح « ىطوحلا ةدجن نب باهولا دبع انثدح « ريهز نبا
 لَو هللا لوسر ىتأ الجر نأ ؛ ىرادلا ميمت نع « نيصح نب ديزي نع « ىلع نب ىسوم نع « دعس
 و تيدا اذه موقق“ هلع ركذك < اننا نع لاف

 نب برعي نب بجشي نب سمش دبع : ًابس مسا : قاحسإ نب دمحم مهنم « بسنلا ءاملع لاق
 .ناطحق

 ىف منغ نم لوأ هنأل ؛ شئارلا : هل لاقي ناكو « برعلا ىف أبس نم لوأ هنأل أبس ىمس امنإو

 لوسرب رشب هنأ اوركذو . اشايرو اشير : لاملا ىمست برعلاو « شئارلا ىمسف « هموق ىطعأف وزغلا

 : ارعش كلذ ىف لاقو « مدقتملا 297 هنامز ىف ةي هللا
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 و ساس 00 م

 مارخلا ىف صخخَري ال یبب اًميظع اكلم اتدعب كلمیس

 كولم م هدعب كلميو

 كولم انم مهدعب كلمّيو

 مانألا ريخ ةتبخ ىقت ىبت ناطحق دعب كلميو

 1 ا ليسو

 مار لک جّجدم لكب رص هوبحأو هدضعأف

 یمالس هغلبي هاَقْلَي نمو هيرصات اوُنوُكَف رهظی ىتم

 . « ليلكإلا » باتك ىف ىنادمهلا كلذ ركذ

 لاوقأ ةثالث ىلع ناطحق ىف اوفلتخاو

 (17كالث ىلع هب هبسن لاصتا ةيفيك يف اوفلتخاو « حون نب ماس نب مرإ ةلالس نم هنأ : اهدحأ
 . قئارط

 لاصتا ةيفيك ىف اوفلتخاو ¢ مالسلاو ةالصلا هيلع « دوه وهو <« رباع ةلالس نم هنأ : ىناثلاو

 . اضيأ قئارط ثالث ىلع هب هبسن

 لاصتا ةيفيك ىف اوفلتخاو « مالسلا امهيلع < ليلخلا ميهاربإ نب ليعامسإ ةلالس نم هنأ : : ثلاثلاو

 « ىرمَتلا ربلا دبع نب رمع وبأ ظفاحلا مامإلا ىصقتسم كلذ ركذ دقو . اضيأ قئارط ثالث ىلع هب هبسن

 . « 29 ةاورلا لئابقلا لوصأ ركذ ىلع هابنإلا » : 27 [ ىمسملا ] هباتك ىف « هللا همحر

 لبق اوناك نيذلا ةبراعلا برعلا : ىنعي « برعلا نم الجر ناك » : مالسلا هيلع هلوق ىنعمو

 هيلع « ليلخلا ةلالس نم ناك : ثلاثلا لوقلا ىلعو . حون نب ماس ةلالس نم « مالسلا هيلع «ليلخلا

 رم هلل هللا لوسر نأ : ىراخبلا حيحص ىفو . ملعأ هللاو « مهدنع روهشملاب اذه :سيلو + مااسلا

 0 4 1 ا مل رح ام لق ا ما هك

 تقرفت امل برثيب اولزن « أبس نم نميلا برع نم ناسغ نم اهجرزخو اهسوأ راصنألاو « راصنألا نم
 ع لق 097 الو ماا مهتم ةفئاط تلرثور# مرک لين ليس مهيلع هللا ثعب نيح « دالبلا ىف أبس

 ا ا ل ملا ليقوم« نا لبق هيلع اولزن ءامب ناسغ
 2 هل ها

 7 ناسغ ءاملاو « انتبسن دزألا يسن رم انو لام ام

 عجري نيذلا ةرشعلا ءالؤه هلسن نم ) ناك : ىأ « برعلا نم ةرشع هل دلو » : هلوق ىنعمو

 )١'( ةثالث » : أ ىف ٩ . ) )۲ةاورلاب » : ت یف (۳) . أ نم ةدايز «

 )4( مقرب ىراخبلا حيحص )  ) ۳٠١۷هنع هللا ىضر « ةملس ثيدح نم .

 ) )45نكسملا » : أ ىفو « كلسملا » : ت ىف (5) . ؟ نإو » : ت یف « .

 ١ / ٠١ ) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيبلا (۷)

 . ©« اوناك » : ت ىف (۸)



 ا تت 15383 تايآلا-+ ا ةؤوش د دالا هود

 ناوبألا هنيبو هنيب نم مهنم لب «٠ هبلص نم اودلو مهنأ ال ٠ نميلا برع نم لئابقلا لوصأ مهيلإ
 . بسنلا بتك ٠ نم هعضاوم ىف نيبم ررقم وه امك « رثكألاو لقألاو ةثالثلاو

 ليس مهيلع هللا لسرأ ام دعب : ىأ « ةعبرأ مهنم مءاشتو « ةتس مهنم نمايتف ١ : هلوق ىنعمو

 ءاملا ناك هنأ دسلا رمأ نم ناكو « اهريغ ىلإ اهنع حزن نم مهنمو « مهدالبب ماقأ نم مهنم « مرعلا

 امهنيب اونبف ١ مداقألا مهكولم دمعف « مهتيدوأو مهراطمأ لويس اضيأ هيلإ عمتجتو نيلبج نيب نم مهيتأي
 اولغتساو راجشألا اوسرغف « نيلبجلا كنيذ تافاح ىلع مكحو < ءاملا عفترا ىتح امكحم اميظع دس
 ةأرملا نأ : ل 3 فلسلا نم دحاو ريغ ركذ امك ¢ نسحلاو ةرثكلا نم نوكي ام ةياغ ىف رامثلا

 طقاستيف « رامثلا هيف ©" ” فرتخت ىذلا وهو « ليبنز وأ لتكم اهسأر ىلعو راجشألا تحت ىشمت تناك

 « هئاوتساو هجضنو هترثكل « فاّطُق الو ةفلك ىلإ جاتحي نأ ريغ نم ه هؤلمي ام كلذ ىف راجشألا نم

 5 برأم دسب فرعيو « لحارم ثالث ء ءاعنص نيبو اهنيب ةدلب : برأمب دسلا اذه ناكو

 نم ءىش الو « ثيغاربلا الو ضوعبلا الو بابذلا نم ءىش مهدلبب نكي مل هنأ نورخآ ركذو

 : ىلاعت لاق امك « هودبعيو هودحويل « ‹ مهب هللا ةيانعو جازملا ةحصو ءاوهلا لادتعال كلذو « ماوهلا

 ىتيحان نم : ىأ 4 لامشو نيمي نع ناتتج ) : هلوقب اهرسف مث « 4 ةيآ مهنكسم يف اسل ناك دق {

 روفغ : ىأ 4 روغ برو هبط ةدْلب هَل اوركشاو مكبر قزر نم اول 3 > كلذ () نيب ةدلبلاو نيلبجلا

 .ديحوتلا ىلع متررمتسا نإ مكل

 E ريع معنأ ام ىلع هركشو هتدابعو هللا ديحوت نع : ىأ 4 اوضرعأف © : هلوقو
 ك نل 0م

 تيتوأو مهكلمت ةأرما تدجو يئإ . . نيقي انب اس نم كتنجو ل : ناميلس دهده لاق امك « سمشلا ةدابع

 مهلامعَأ ناطيسشلا مهل نيرو هللا نود نم سمشلل نودجسي اهَموَقَو اهتدجو . ميظع شرع اهلو ميش لک نم
 e لمتلا 1 ( تودتهي ال مهف ليسا نع مهئصف

 . ملعأ © هللاو « ىبن فلأ رشع ىنثا مهيلإ هللا لسرأ : ةفدسلا »لاق

 : ليقو . ىداولا : ليقو . هايملا مرعلاب دارملا : ليق : 4 مرعلا ليس مهيلع اتلسرأف ) : هلوقو

 ٠ عماجلا دجسم » : لثم « هتفص ىلإ مسالا ةفاضإ باب نم نوكيف .ريزغلا ءاملا : ليقو . ذّرجلا

 . () ىليه ١) كلذ ىكح ٠ ورك ذيغس:لاو

 ‹ لجو زع « هللا نأ ؛ كاحضلاو « ةداتقو « هبنم نب بهوو « سابع نبا مهنم دحاو ريغ ركذو

 - هتبقن « ذّرجلا » : اهل لاقي ٠ ضرألا نم ةباد دسلا ىلع ثعب « مهيلع مرعلا لاسرإب مهتبوقع دارأ ال

 نودصري اوناكف ذر لا وه دسلا اذه بارخ ببس نأ مهبتك ىف نودجي اوناك دقو : هبنم نب بهو لاق

 راهناف « هتبقنف دسلا ىلإ تحلوو « رينانسلا رأفلا تبلغ ردقلا ءاج املف « نامزلا نم ةهرب رينانسلا هدنع

 . مهيلع

 )١( یف » : ت یف ٩ . ) )۳ىف 7 . « قرتحي » : ت یف | : »
 )٤( هللاف » : س « ت یف © . )٥( فنألا ضورلا ) 1١ / ٠١( .



 CRE AY انش ووتش 2 lv سلا بحساب هع

 مايأ تءاجو . ىهوو فعض اذإ ىتح هلفاسأ تبقن « دّلَحلا وه : ذّرجلا : هريغو ةداتق لاقو
 ةينبألا نم هيدي نيب ام برخو « ىداولا 22) لفسأ ىف ءاملا باسناف « طقسف ءانبلا ءاملا مدص « لويسلا
 «تمطحتو تسبيف « لامشو نيمي نع نيلبجلا ىف ىتلا راجشألا نع ءاملا بضنو « كلذ ريغو راجشألاو
 يتاوذ نيتنج مهيتتجب مهاَْلَدِبو » : ىلاعت هّللا لاق امك « ةرضنلا ةقينألا ةرمثملا راجشألا كلت تلدبتو
 . 4 طْمخ لكأ

ee SE E EO Ese 
 ريربلا ةلكأو « كارألا

 . ءافرَطلا وه : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق : 4 لثأو ط
 . ملعأ هّللاف . رمّسلا وه : ليقو . ءافرطلا هبشي رجش وه : هريغ لاقو

 ءيشو» : لاق ردّسلا وه اهب لدبملا راجشألا هذه دوجأ ناك امل :  ليلقردس نم ءيشو ) : هلوقو
 « ةنسحلا رظانملاو ةجيضنلا رامثلا دعب « هيلإ نيتنجلا ٠ كنيت رمأ راص ىذلا اذهف « 4 ليلق ردس نم
 رمثلاو ريثكلا كوشلا ىذ ردسلاو ءافرطلاو كارألا رجش ىلإ تلدبت « ةيراجلا راهنألاو ةقيمعلا لالظلاو

 :لاق اذهلو ؛لطابلا ىلإ هنع مهلودعو قحلا مهبيذكتو « هللاب مهكرشو مهرفك ببسب كلذو . ليلقلا

 . مهرفكب مهانبقاع : ىأ 4 روفكْلا الإ يزاجن لهو «) اورفك امب مهاتيزج كلذ ل
 . روفكلا الإ بقاعي الو : دهاجم لاق

 . روفكلا الإ هلعف لثمب بقاعي ال . ميظعلا هللا قدص : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . روفكلا الإ شقاني ال : سواط لاقو

 جاجح انثدح « ىلمرلا ساحنلا نب رمع وبأ انثدح « نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 باحصأ نم ناكو - ةريخ نبا نع « 247 ىبلغتلا حلاص نب ماشه نع « ءاديبلا وبأ ا نإ

 ىف ربعتلاو + حلا فد وعفلاو + ةذاسلا ي نهولا :ةيصعملا ءارج © لاق د هع للا فر ىلع
 . اهايإ هصّختي نم هءاج الإ  لالح ةذل فداصي ال : لاق ؟ ةذللا ىف رسعتلا امو : ليق . ةذللا

 اهيف اوريس ريسلا اهيف اردو ةرهاظ ىرق اهيف را يتلا ىرقلا نيبو مهنيب انلعجو
 ثيداحأ مهانلعجف نر اومَلَظَو -- نیب دعاب انير رك © نينمآ اماّيَأو يلايل

Edچک د ا #  

 نكامألاو « ةيخرلا دالبلاو « ديغرلا ىنهلا شيعلاو « ةمعنلاو aes اوناک ام ىلاعت ركذي

 ثيحب 6 اهرامثو اهعورزو اهراجشأ ةرثك عم ¢ ضعب نم اهضعب 3 ةبراقتملا ةلصاوتملا ىرقلاو 0 ةنمآلا

 . أطخ وهو « مهرفکب » : ت ىف (۳) . ٩ كلت ١ :أ « ت یف (0 . ٩ لصأ » : ت یف (۱)

 . ٤ الالح » : ت یف (0) . « هدانسإب متاح ىبأ نبا لاقو » : ت یف )٤(



 ( 1١4 « ١9 ) ناتيآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 تيبيو ةيرق ىف ليقيو « ارمثو ءام دجو لزن ثيح لب « ءام الو داز لمح الإ جاتحي ال مهرفاسم نإ

 يتلا ىرقلا نيبو مهنيب انلعجو ظ : ىلاعت لاق اذهلو ؛ مهريس ىف هيلإ نوجاتحي ام رادقمب « ىرخأ یف
 . كلام وبأ لاق اذكو . ءاعنصب ىرق ىه : هبنم نب بهو لاق ؛« « اهيف انكراب

 ل ل ل للا ل

 ماشلا ىلإ نميلا نم نوريسي اوناك مهنأ نونعي . ماشلا ىرق : ىنعي : ”٩ مهريغو ديز نباو <« ىدسلاو

 . ةلصاوتم ةرهاظ ىرق ىف
 . سدقملا تيب : " اهيف انكراب ىتلا ىرقلا : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 . ماشلاو ةنيدملا نيب ةيبرع ىرق ىه : اضيأ هنع « ىفوعلا لاقو

SS 

 يلايل اهيف اوريس» < هيلإ نورفاسملا جاتحي ام بسحب اهانلعج : ىأ . 4 ريّسلا اهيف انردقو ل : لاق اذهلو

 اراهنو اليل مهريس ىف مهل لصاح نمألا : ىأ 4 نينمآ مايو .

 اورطَب مهنأ كلذو ««انرافسأ نيب دعب ١:نورخآ أرقو . « مهسُفنَأ اوُمَلَظَو انراَفسَأ نيب دعاب انبر اولاقف ١)
 نوجاتحي هماهمو زوافم اوبحأو - دحاو ريغو « نسحلاو « دهاجمو « سابع نبا هلاق امك - ةمعنلا هذه
 نأ ىسوم نم ليئارسإ ونب بلط امك « فواخملاو ر ااف لاو لحاورلاو دازلا ىلإ اهعطق ىف

 شيع ىف اوناك مهنأ عم < اهلصبو اهسدعو اهموفو اهئاثقو اهلقب نم « ضرألا تبنت امم مهل هللا جرخي

 نولدبتستأ» : :مهل لاق اذهلو ؛ ةعفترم سبالمو براشمو لكآم نم نوهتشي امو ىولسو نم ىف ديغر
 ٍبضفب اوءابو ةتكسملاو هللا مهْيَلَع تبرضو معتم ام مكل نف ارصم اوطبها ريخ وه يذَّلاَب ئندأ وه يذلا

Tea E,0۸ : [ 

 م و یف كاتو E 6 4 ومتعب اوك امي فاو مولا نال هلا اذ

 مهانلعج : ىأ 4 قّرمم لك مهانقزمو ثيداحأ مهانلعجف ل < « مهرفكب : ىأ , 4 مهسفنأ 00 اوملظو)

 دعب مهلمش قرفو « مهب هللا ركم فيكو « مهربخ ( نم هب نوثدحتي ارمسو ٠ سانلل اثيدح
 اذإ موقلا ىف برعلا لوقت اذهلو ؛ انهاهو انهاه دالبلا ىف اوقرفت ءىنهلا شيعلاو ةفلألاو عامتجالا
 . « 20 ردم رذش اوقرفت ١ و « أبس ىدايأو » « أبس ىديأ اوقرفت ١ : اوقرفت

 نب بيبح نب ميهاربإ انثدح « ناطقلا ديعس نب ىيحي نب ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 يف ابل ناك دقل ۾ ٠ لاق“. ابن لهآ تيدي ثدصي ةمركع )1١( تغمس : لوقي ىبأ تعمس « ديهشلا

 مهيف تناكو : 4 مرعلا ليس مهيلع انلسرأف ) : هلوق ىلإ ¢ 2 [ لاّمشو نيمي نع ] ناتنج ةيآ مهنكسم

 . ٩ اوملظو انرافسأ نيب دعاب انبر اولاقف » : أ ء س « ت یف (۳) . ٩ یه » : ت یف (۲) . « امهريغ قلخو » : ت یف (۱)

 « ردمو » : ت ىف (0) . 24 ىف » : ت یف )٤(

 . أ 2 س « ت نم ةدايز (۷) . ٩ ةمركع ىلإ هدنسب متاح ىبأ نبا یورو » : ت ىف (7)



 ( 1١9 2« ۱۸ ) ناتيآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا ها

 ) ناكف « ءامسلا ” رابخأ نم ءىشب )١( ةنهكلا اوربخأف « عمسلا نوقرتسي نيطايشلا تناكو «ةنهك
 . © مهلظأ دق باذعلا نأو « اند دق مهرمأ لاوز نأ رّبخ هنإو « لاملا ريثك فيرش نهاك لجر مهيف
 :  الاوخأ مهزعأ وهو - هينب نم لجرل لاقف « راقع نم ريثك لام هل ناك هنأل ؛عنصي فيك ردي ملف
 «تبأ اي : لاقف . ىنمطلاف كتلوانت اذإف « ىنرهتناف كترهتنا اذإف « لعفت الف رمأب كترمأو ادغ ناك اذإ
 هب لزي ملف . هنم دبال رمأ ثدح دق « ىنب اي : لاق « ديدش رمأو « ميظع رمأ اذه نإ ‹ لعفت ال

 « ىبأف . اذكو اذك لعفا « ىنب اي : لاق « سانلا عمتجاو اوحبصأ املف . كلذ ىلع هافاو ىتح
 ىنبا : لاقف « همطلف هيبأ ىلع بثوف « هوبأ هلوانت ىتح امهنيب كلذ لزي ملف « هباجأف «هوبأ هرهتناف

 وأ همطلا . كنبا حبذت : اولاق . هحبذأ : لاق ؟ ةرفشلاب عنصت امو : اولاق . ةرفشلاب ىلع ؟ىنمطلي
 : اولاقف هلاوخأ ءاجف «٠ كلذ مهوملعأف هلاوخأ ىلإ اولسرأف : لاق < ىبأف : لاق .كل ادب ام عنصا
 ثيدحلا ناك اذإف : لاق . هحبذت نأ لبق نتومتلف : اولاق . هحبذي نأ الإ ىبأف . كل ادب ام انم ذخ

 ىنم اورتشا « ىرود ىنم اورتشا « هيف 7*2 ىدلو نيبو ىنيب لاحي دلبب ميقأ نأ ىرأ ال ىنإف اذكه
 «موق ىأ : لاق « هزرحأو هدي ىف نمثلا راص املف « هراقعو هيضارأو هرود عاب ىتح لزي ملف « ىضرأ

 ارفسو « اديدش المجو « اديدج اراد مكنم دارأ نمف « اند دق مكرمأ لاوزو « مكلظأ دق باذعلا نإ
 مل : ميهاربإ 2) لاق « ةملكو - ريصعلاو ريمخلاو رمخلا مكنم دارأ نمو . نامعب قحليلف ,« اديعب
 ىف تامقلا + لخلا ىف كامعطلا + لخولا ىف تاحسارلا هازأ نمو + ىرصبب ١ قحلبلف - اهظفحأ

 تجرخو . نامع ىلإ نامع لهأ جرخف « 29 هموق هعاطأف . لخن تاذ برثيب  قحليلف « لحضلا
 ىلع اوتأف : لاق . لخنلا تاذ برثي ىلإ نامثع ونبو جرزخلاو سوألا تجرخو . ىرصب ىلإ ناسغ
 « ةعازخ كلذل اومسف « هب اوماقأف . الدب هب ىغبن ال ٠ حلاص ناكم اذه : نامثع ونب لاقف رم نطب
 ىلإ نامع لهأ هجوتو « ةنيدملا اولزن ىتح جرزخلاو سوألا تماقتساو « مهباحصأ نم اوعزخنا مهنأل

 . ىرصب ىلإ ناسغ تهجوتو « نامع

 أبس ءاربكو نميلا ءاسؤر دحأ رماع نب ورمع وه نهاكلا اذهو « بيجع بيرغ رثأ اذه
 . ٩ )ہهناھکو

 لوأ ناك ىذلا رماع نب ورمع رمأ نم ناك ام ةريسلا لوأ ىف راسي نب قاحسإ نب دمحم ركذ دقو

 نم رماع نب ورمع جورخ ببس ناكو : لاقف مرعلا لاسرإب هراعشتسا ببسب « نميلا دالب نم جرخ نم
 سبحی ناك ىذلا « برام دس ىف ( رفحي ادرج ىأر هنأ :  ىراصنألا ديز وبأ ىنثدح اميف  نميلا
 ةلقتلا ىلع مزتعاف « كلذ ىلع دسلل ءاقب ال هنأ ملعف . مهضرأ نم اوؤاش ثيح هنوفرصيف ءاملا مهنع
 ام هنبا لعفف « همطليف هيلإ موقي نأ همطلو هل ظلغأ اذإ هدالوأ رغصأ رمأف « هموق ١١ داكف نميلا نع
 لاقف « هلاومأ ضرعو . 2217 ىدلو رغصأ اهيف ىهجو مَطَل دلبب ميقأ ال : ورمع لاقف « هب هرمأ

 )١( س ىف (۳) . (ربخ ۵ : أ یف (۲) . « ةنهكلا هب اوربخأف » : س ىف : ١ ناكو « .
 ) )6س ‹ ت یف (0) . « مهلضأ » : | ىف :  ت ىف (») . © ینبا : ١ اهلاق ٩ .

 )۷( قحيف » : ت ىف ٩ . ) )۸انموق » : س ىف (9) . « قحيلف » : ت ىف © .
 )٠١( ت ىف : ١ مهتانهك ٩ . )١١( .«رفحت » : س ىف

 . 2« ىدالوأ » : ت ىف ( ١١ . ؛« داكو ١ : س ءات یف (۱۲)



 ۵۱۱ ( ١9 « ۱۸ ) ناتيآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 . هدلو دلوو هدلو ىف لقتناو « هلاومأ هنم اورتشاف . ورمع ةَبضَغ اومنتغا : نميلا فارشأ نم فارشأ
 اولزن ىتح 2١ اوراسف هعم اوجرخو « مهلاومأ اوعابف . رماع نب ورمع نع فلختن ال : دزألا تلاقو
 لوقي كلذ ىفف . الاجس مهبرح تناكو « كع مهتبراحف « نادلبلا نوداتري نيزاتجم « كع » دالب
 : ىملسلا سادرم نب سابع

 ي ا . اول نيذلا نانذع نب كعو
 . هل ةديصق 27 نم تيبلا اذهو

 مث « نامُع ناّمع دزأ تلزنو « ةارسلا ةارسلا دزأ تلزنو . ارم ةعازخ تلزنو « برثي جرزخلاو سوألا تلزنو « ماشلا رماع نب ورمع نب ةَنْقَج لآ لزنف « دالبلا ىف اوقرفتف مهنع اولحترا مث : لاق
 .  تايآلا هذه لجو زع هللا لزنأ كلذ ىفو « همدهف ليسلا دسلا ىلع هللا لسرأ

 نبا رمأف » : لاق هنأ الإ « قاحسإ نب دمحم ركذ ام وحنب رماع نب ورمع ةصق ىدسلا ركذ دقو
 . متاح ىبأ نبا هاور . « اوقرفتف « هلهأب لحتراو هلام عابف » : هلوق ىلإ « « هنبا » ناكم « « هيخأ

 نأ نومعزي : لاق قاحسإ نبا نع « 24 [ ةملس ] انربخأ « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو
 نيب دعابيو نوقرميس هموق نأ هتناهك ىف ىأرف « اًنهاك ناك - موقلا مع وهو  رماع نب ورمع
 « ديدش لمجو ديعب مهاذ مكنم ناك نمف « نوقزمتس مكنأ تملع دق ىنإ : مهل لاقف . رافسأ

 0 ا وم 0 تناكف 7 : دورك وأ ما
 ناك نمو . قراب : مهل لاقي نيذلا مهو « ورمع نب فوع تناكف . نش ضرأب قحليلف « نعد رمأو
 ديري مكنم ناك نمو . ةعازخ تناكف . نيزرألاب قحليلف « انمآ امرحو < اينآ اشيع ديري مكنم
 « جرزخلاو سوألا تناكف . لخنلا تاذ برثيب قحليلف « لحما ىف تامعطملا « لحولا ىف تايسارلا
 « اريمأتو اكلمو« اريرخو ابهذو « اريمخو ارمخخ ديري مكنم ناك نمو. راصتألا نم نايحلا ناذه امهو
 . قارعلاب مهنم ناك نمو . ماشلا كولم #2 ةنفج ونب ناسغ تناكف « ىرصبو یٹوکب قحليلف

 ورمع ةأرما ةفيرط ةلاقملا هذه تلاق امنإ : لوقي ملعلا لهأ ضعب تعمس دقو : قاحسإ نبا لاق
 . ©” ناك كلذ ىأ ملعأ هللاف « كلذ اهتناهك ىف تأرف « ةنهاك تناكو « رماع نبا

 « برثيب اوقحلف راصنألا امأو « ماشلاب اوقحلف ناسغ امأ : ىبعشلا نع « ةداتق نع « ديعس لاقو
 متاح ىبأ نبا هاور . قزمم لك هللا مهقزمف « نامعب اوقحلف دزألا امأو « ةماهتب اوقحلف ةعازخ امأو
 . ريرج نباو

 - ةبلعث نب سيق ىنب ىشعأ  ىشعألا لاق : لاق ةديبع وبأ ىنثدح : قاحسإ نب دمحم لاق مث
 : سيق نب نوميم : همساو

 س ييبِييببب ب ب بببمللبب

 )١( س « ت یف (0) . «راسف » : ت یف : ١ ىف 64 .

 )( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ) ١ / ٠١ ( .

 )( ت یف (9) . ىربطلاو « ت نم ةدايز : ١ ةفينح ونب © .

 . ( 09 / 77 ) ىربطلا ريسفت (1)



 TE رق 1 ل 1 لا م م م اا

 دع و ر رە ۶ ا
 ل اهيلع ىفع برأمو ا )1( لل كاذ ىفو

 2 و. وەر مهل و
 مري مل ا ءاج اذإ ريمح مهل هتد ماخر

 دو 0 أ ر ر ی ۰ وار م
 مسق )۲( ذإ مهؤاَم ةعس ىلع اهيانعأو عورزلا ىورأف

 عام و رو هال 281 و و
 )٩ طف لفط برش ىَلَع هنم ن ر ا فانا ورا

 ةربعل  ماثآلاو رفكلا نم هوبكترا ام ىلع ةبوقع « ةيفاعلا ليوحتو ةمعنلا ليدبتو « باذعلاو ةمقنلا

 . معنلا ىلع روكش « بئاصملا ىلع ١ رابص دبع لكل ةلالدو

 ىبأ نع « نايفس انربخأ : الاق « ىنعملا قازرلا دبعو نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا © لاق

 هللا ىضر « صاقو ىبأ نب دعس وه ا قد عش قب مع قع كب حو وا علا نجد قانا

 شرر دمج ری اض نإ + نمؤملل هللا دا نيم تی الك هللا لوسر لاق : لاق  هنع

 ىف ىلإ اهعفري ةمقللا ىف ىتح « ءىش لك ىف نمؤملا رجؤي « ربصو هبر دمح ةبيصم هتباصأ نإو

 . «هتأرما

 ثيدح وهو 61١ ” هب « ىعيبسلا قاحسإ ! ىبأ ثيدح نم « ٠ ةليللاو مويلا » ىف ذ ىئاسنلا هاور دقو

 : ةريره ىب تيد نم نجلا نق دهاش هل كلو + ةببآ نع لعتشا نب وع ةياور قفا رع

 نإو « هل اريخ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإ « 29 اريخ ناك الإ ءاضق هل هّللا ىضقي ال « نمؤملل اًبجع»

 . ^ «نمؤملل الإ دحأل كلذ سيلو . هل اريخ ناكف ربص ءارض هتباصأ
 :لاق 4 روكش رابص لكل تايآل كلذ يف ّنِإ » ةداتق 24 نع « نابيش نع « سنوي انثدح : دبع لاق

 . ربص ىلتبا اذإو « ركش ىطعأ اذإ ىذلا « روكشلا رابصلا دبعلا معن : لوقي فرطم ناك

 سس لا م

 نم مهيلع هل ناك امو ©) نينمؤملا نم اقيِرف الإ هوعبتاف نط سیلبإ مهيلع قدص دقو )

 مس م سو دش

 . 4 © ظيفح ءيش لك ىلع كبرو كش يف اهنم وه نمم ةرخآلاب نمْؤي نم مّلعتل الإ ناَطلَس

 مهنع ربخأ 3 ناطيشلاو ىوهلا مهعابتا ىف مهرمأ نم ناك امو أبس ةصق ىلاعت )0 :) [ هللا ] ركذ الل

 سيلبإ مهيلع قّدص دقلو ) : لاقف « ىدهلاو داشرلا فلاخو « ىوهلاو سيلبإ عبتا نمم مهلاثمأ نعو

 . 4 هنظ

 )١( ىسوتملل كلذ ىفو » : ت ىف ٩ . ) )0«اذإ » : ت ىف .
 )۳( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ) ١ / ١5 ( .

 )٤( ىلع روکش رابص » : ت یف ٩ . ) )5یورو 3 : ت یف ٩ .
 . ( ٠١905 مقرب ىربكلا نئسلاىف ىئاسنلاو ( ۱۷۳ / )۱١ دنسملا ()

 . ©« هل ًاريخ » : س « ت ىف (0

 ضال عر ترم دع نم اعل كري وعش ی او و ةريز یا تع نا ملاك

 . ت نم ةدايز )٠١( . 4 نعو » : ت ىف (9)



 ج 0۴07١ ) ناال اين ةووص دالا عرفنا

 مث « مدآل دوجسلا نم م ا ل ا

 : ءارسإلا ] 4اليلق لإ هتيرذ نكسحأل ةمايقلا موي ىلإ نترَخَأ نعل يلع تمرك يذلا اذه كتيأرأ ) :

[1Yمهرتكأ دجت الو مهلئامش نعو مهناميأ نعو مهفلخ نمو مهيديأ نيب نم مهئيتآل مث ) : () لاق مث  

 . ةريثك اذه ىف تايآلاو [ ١7 : فارعألا ] 4 نيركاش

 باصأ امب احرق سيلبإ ©) طبه « ءاوح هعمو ةنجلا نم مدآ هّللا طبهأ ال : ىرصبلا نسحلا لاقو

 نم اًنظ كلذ ناكو . فعضأو فعضأ ةيرذلاف « تبصأ ام نيوبألا نم تبصأ اذإ : لاقو « امهنم

 دنع لاقف 4 نينمؤملا نم اقيرف لإ هوعبتاف هّنظ سيلبإ مهيلع قدص دقلو ظ : لجو زع هللا لزناف « سيلبإ
 5 هللا لاقف . هعدخأو هيتمأو فرن هذعأ ¢ حورلا هيف ماد ام مدآ نبا قرافأ ال :J : سيلبإ كلذ

 « هتيطعأ الإ ىنلأسي الو « هتبجأ الإ ىنوعدي الو « توملاب رغرّغي مل ام ةبوتلا هنع بجحأ ال ىتزعو»

 . متاح ىبأ نبا هاور . « هل ترفغ الإ ىنرفغتسي الو

 . ةجح نم ىأ : سابع نبا لاق : 4 ناطلس نم مهيلع هل ناك امو » : هلوقو

 ارورغ الإ ناك امو ¢ ءىش ىلع مههركأ الو ¢ اصعب مهبرض ام هّللاو ىرصبلا نسحلا لاقو

 . هوباجأف اهيلإ مهاعد ىنامأو

 نم رمأ رهظيل مهيلع هانطلس امنإ : ىأ 4 كش يف اهنم وه نمم ةرخآلاب نمؤي نم ملعنل الإ 8 : هلوقو
 اهنم وه نمم « ايندلا ىف لجو زع هبر ةدابع نسحيف « ءازجلاو اهيف باسحلاو اهمايقو ةرخآلاب نمؤم وه

 ‹ سيلبإ عابتأ نم لض نم لَض هظفح عمو : ىأ 4 ظيفح ءيش لك ىلع كبرو ظ : هلوقو

 يف الو تاومّسلا ىف ةّرذ لاقثم نوكلمي ال هللا نود نم متمعز نيذّلا اوعدا لق 8

 نمل الإ هدنع ُةَعاَفشلا عقنت الو 09 ريِهَظ نم مهن هل امو كرش نم اًمهيف ْمهَّل امو ٍضْرَألا
 و رعر حلارلال مكر لق ا

 وه لب « هل كيرش الو هل ريظن ال ىذلا « دمصلا درفلا « دحألا دحاولا هلإلا هنأ ىلاعت © نيب

 نم متمعز نيدّلا اوعدا لف 0 لاقف « نضر اعم الو عزانم الو كراشم ريغ نم ¢ هدحو رمألاب ٍلقتسملا

 ,4 ضرألا يف الو تاَومّسلا يف ةَرَذ لاقثم نوكلمي ال )9 هنود نم تدبع ىتلا ةهلآلا نم : ىأ 4 هللا نود

 :ENN رطاف ]  ريمطق نم توكلمي ام هنود نم نوعدت نيِّلاو :  ىلاعتو كرابت لاق امك

 « ةكرشلا ليبس ىلع الو الالقتسا ائيش نوكلمي ال : ىأ 4 كرش نم امهيف مهل امو ا لوقو

 لب « رومألا ىف هب رهظتسي ريهظ نم دادنألا هذه 7 نم هلل سيلو : ىأ 4 ربهظ ن مهن هل امو و

 )١( س ءات ىف (۳) . « طبهأ » : أ ىف (0) . « لاقو » : س « ت ىف : ١ هرغأ 4

 )٤( أ ‹ س « ت یف :  نيبي ٩ . ) )0ىف» : ت یف ٩ .



 ( 5 3 انيك ا روش داملا ءا تح < و ةا

 "ينل دع ا ءار مهلك قلخلا

 . ءىشب هنيعي د نوع نم « 4 ريهظ نم مهنم هل امو :  هلوق ىف ةداتق لاق

 ب ل ل ا ل () لاقو

 اذ نم ) : , ىلاعت لاق امك < ةعافشلا ىف هل هنذإ دعب الإ ءىش ىف ىلاعت هدنع عفشي نأ دحأ ئرتجي

 مهتعافش ينغت ال تاَومّسلا يف كَم نم مكو ) : لاقو « [ ۵ : ةرقبلا ] 4 هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا

 نمل الإ َنوعَفْشي الو $: لاقو « [ 55 : مجنلا ] 29 [ ىَضْرَيو ] ءاي نمل هللا وأي نأ دعب نم الإ ايش
 .[ 8: ءايبنألا ] 4 نوقفشم هتيشخ نم مهو ئضترا

 ربكأو « مدآ دلو ديس وهو - ةي هللا لوسر نع هجو ريغ نم « 7*2 نيحيحصلا ىف تبث اذهلو
 N ل ل ل و O ا

 راقب جل والالم اصلا ولك يب ل سدر ال اب يم تاج ال لاق

 . همامتب ثيدحلا « عفشت عفشاو هطعت لسو « © ' عسي ناو ٠ كمار رامبل

 ىف عيفر ماقم اضيأ اذهو . 4 4 قحلا اوُلاَق مكبر لاق اذام اوُناَق مهبولُق نع عرف اذإ ئَتح 8 : هلوقو

 ىتح ةبيهلا نم اودعرأ « همالك تاومسلا لهأ عمس « ىحولاب ملكت اذإ ىلاعت هنأ وهو . ةمظعلا

 0 دخلا ل ميفحلب

 نمحرلا دبع وبأو رمع نباو « سابع نبا لاق . اهنع عزفلا لاز: ىأ 4 مهبوُلُق نع عزف اذإ ىَنح )

 دا ىلاعت هلوق ىف ةداتقو ٠ نسحلاو كاحضلاو « ُىَعَحّنلا مي جا رود یاو الا
 اَذِإ 27 [ ىح ] ٠» :  اعوفرم ءاجو  فلسلا ضعب أرقو « مهبولق نع ىلج : لوقي 4 مهبوُلُق نع

 . لوألا ىلإ عجريو « ةمجعملا "7 نيغلاب «غرف

 « مهنولي نيذلل شرعلا ةلمح كلذب ربخيف ؟ مكبر لاق اذام : اضعب مهضعب لأسي كلذك ناك اذإف

 « قحلا اولاق + : لاق اذهلو ؛ ايندلا ءامسلا لهأ ىلإ ربخلا ىهتني ىتح « مهتحت نمل مهنولي نيذلا مث

 . ريكا يلعلا وهو زب. ناضتن الو E : ىأ

 راضتحاالا دنع نيكرشملا : ىنعي 4 مهبول نع عرف اذإ تح 8 : هلوق ىنعم لب : نورخآ لاقو

 ةمايقلا موي مهلوقع مهيلإ تعجرو < ايندلا ىف ةلفغلا نم هيف اوناك امم اوظقيتسا اذإ ةمايقلا مويو

 ينال ىف نوعا هلع ES اررعار قحلا : مهل ليقف ؟ مكبر لاق اذام : اولاق

 .ةمايقلا موي ءاطغلا اهنع فشك : 4 مهبولق نع عرف اذإ تح a اولا لل

 . بيذكتلاو كشلا نم اهيف ام : ىنعي 4 مهيولف نع عرف اذ ىَتح $ : نسحلا لاقو

 « كشلا نم اهيف ام : ىنعي 4 مهبولُق نع عرف اذإ ىح » : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

«.- 

 م

 )١( لاق مث » : ت ىف ٩ . )( ت نم ةدايز (۳) ۔ أ نم ةدايز « | .
 )٤( ءارسإلا ةروس نم ال4 : ةيآلا ريسفت دنع ةعافشلا ثيداحأ تمدقت .

 ) )0نيعلاب » : ت ىف (۷) . أ نم ةدايز (0) . ©« عمست » : | « س ىف « .



 ONO < ا CIT) > ۲۲ ) ناتيآلا 8 أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 قحلا اوُلاَق مكبر لاق اذام اولاق ) < . مهلضي ناك امو مهينامأو مهقرافو مهبولق نع ناطيشلا عزف : لاق
 . رارقإلا مهعفني ال نيح اورقأ « توملا دنع اذه « مدآ ىنب ىف اذهو : لاق 4 ريبكلا يلَعْلا وهو

 ال ىذلا قحلا وه اذه . ٠ ةكئالملا ىلع دئاع ريمضلا نأ : لوألا لوقلا ريرج نبا راتخا دقو

 : هريغ ىلع لدي افرط اهنم ركذنلو « راثآلاو هيف ثيداحألا ةحصل « هيف ةيرم
 انثدح « نايفس انثدح « ىديمحلا انثدح : هحيحص ىف ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت دنع ىراخبلا لاق

 رمل هللا ئضق اذإ 3+ لاق ل هللا نتن نإ + نوقي 29 ةزيره انآ تعم + ةمركغ تس ورفع
 نع عرف اذإف ٠ ناوفص ىلع ةلسلس هناك « هلوقل اًناعضخ اهتحنجأب ةكئالملا تبرض « ءامسلا ىف
 سلا e يحال ىلا را N اولال ١ كي لق ازب اراق ميرا
 - هعباصأ نيب © ددو اهفرحف هديب نايفس فصوو - ضعب قوف  هضعب اذكه - عمسلا قرتسمو

 ناسل ىلع اهيقلي ىتح « هتحت نم ىلإ رخآلا اهيقلي مث « هتحت نم ىلإ اهيقليف . ةملكلا عمسيف
 اهعم بذكيف « هكردي نأ لبق اهاقلأ امبرو « اهيقلي نأ لبق باهشلا هكردأ امبرَق : نهاكلا وأ “رحاسلا

 ىتلا ةملكلا كلتب قّدصيف ؟ اذكو <” اذك : اذكو اذك موي انل لاق دق سيلأ : لاقيف « ةبذك ةئام
 ءامسلا نم تعمس

 نباو ٠ ىذمرتلاو « دواد وبأ هاور دقو . هجولا اذه نم ملسم نود ىراخبلا هجارخإب درفنا

 . ©9) هب « ةنيبع نب نايفس ثيدح نم «هجام

 انربخأ « رّمَعَم انربخأ : قازرلا دبعو رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 لا وس كا لاق سابع نبا نع « نيسحلا نب ىلع نع « ىرهزلا
 وقت متنك ام » : 29 [ لاق ] « رانتساف مجنب َىِمرَق «  راصنألا نم » : قازرلا دبع لاق  هباحصأ

 اا ميظع )١© تومي وأ « ميظع دّلوي لوقن انك : اولاق « ؟ ةيلهاجلا ىف اذه لثم ناك اذإ

 هّللا لوسر لاقف : لاق - كك ىبنلا ثعب نيح تظّلغ نكلو « معن : لاق ؟ ةيلهاجلا ىف اهب ىمري ناكأ

RSعي ارنا  

 ربختسي مث « ايندلا 2١١ هذه حيبستلا غلبي ىتح « مهنولي نيذلا ءامسلا لهأ حبس ١ مث ] شرعلا لمح

 اذا )١١( [ شرعلا ةلمحل شرعلا ةلمح نولي نيذلا لوقيف < لا لمح در ویال ءامسلا لهأ

N E SSهى  e 

 . نوديزيو هيف نوقرفي مهنكلو . قح وهف ههجو ىلع هب اوؤاج امف ‹ نومريف عمسلا نجلا

 + ناسيك نب حلاص ثيدح نم « هحيحص ىف ملسم هجرخأ دقو . 20 دمحأ مامإلا هاور اذكه

 )١( ىربطلا ريسفت ) ۲۲ / ٦٤ ( .

 ) )۲ةريره ىبأ نع هدانسإب هحيحص ىف ةميركلا ةيآلا هذه هريسفت دنع ىراخبلا لاق » : ت ىف «# .

 . «ددسو » : أ ىف (6) . ؟ مهضعب » : ا یف (۳)

 )٥( أ یف (0 . «رخآلا » : أ ىف : ١ (اذك موي ءاذكو .

 .. ( ١94 ) مقرب هجام نبا ناسو ( ۳۲۲۴ ) مقرب ىذمرتلا نتسو ( ۳۹۸۹ ) مقرب دواد ىبأ نتسو ( 6٠ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . « توميو١ : س « ت یف (۰) . دنسملاو «٠ س « ت نم ةدايز (9 ۰ ۸)

 ) )۱١دنسملاو « س « ت نم ةدايز (۲0) . «ءامسلا » : س « ت ىف .

 1١9 ( دنسملا ) ۱ / ۲۱۸ ( .



CTE OG a agah ب ا < وا 

 نبا نع « نيسحلا نب ىلع نع « ىرهزلا نع مهتعبرأ « هللا ديبع نب لقعمو سنويو « ىعازوألاو

 هاور اذكو 5 )۳( راصنألا نم لاجر نع : سنوي لاقو هاورو 5 (۳ هب 4 راضتالا نم لجو نع سا

 نع هيف ئذمرتلا اورو: ١ هب * ىرهزلا نع < ىديبزلا ثيدخ نم ١ ريسفتلا ۶ نق ذ 447 ىئاسنلا
 ب 5 رژ

 هللا دبع نب هللا ديبع نع « ىرهزلا نع « ىعازوألا نع « ملسم نب ديلولا نع ؛ ثيرح نب نيسحلا
 . ملعأ ©9 هللاو « 29 هنع هللا ىضر « راصنألا نم لجر نع « سابع نبا نع

 دبع نع  ملسم نبا وه - ديلولا انثدح « دامح نب ميعن انثدح : الاق - فوع نب دمحمل قايسلاو

 نب ساونلا نع « ةويح نب ءاجر نع « ءايركز يبأ نب ب هللا دبع نع « رباج نب 25 ديزي نب نمحرلا

 ملكي اذإف + .ىجولاب ملكت تراب یکی ان هللا دارا اک لكك هللا: نرو ل ا 197 ناس

 لهأ كلذب عمس اذإف « هللا فوخ نم ؛ ةديدش  ةدعر : لاق وأ  ةفجر )١١( هنم تاومسلا تذخأ

 ءدارأ امب هيحو نم هللا هملكيف ليربج هسأر عفري نم لوأ نوكيف « ادجس هلل اورخو اوقعص تاومسلا

 ؟ ليربج اي انبر لاق اذام : اهتكئالم هلأس ءامس ءامسب رم املك « ةكئالملا ىلع ليربج هب ىضميف

 ىحولاب ليربج ىهتنيف « ليربج لاق ام لثم مهلك نولوقيف . ريبكلا ىلعلا وهو . قحلا : لاق :لوقيف
 . « ضرألاو ءامسلا نم هّللا هرمأ ثيح

1 0 0 
 مب . )3١( هب ‹ دامح نب يعن نع ‹ ىرصملا نابأ نب ايركز نع « ةميزخ نباو ريرج نبا هاور اذكو

 . هللا

 ةيآلا هذه ارسف امهنأ : ةداتق نعو سابع نبا نع « ىفوعلا ثيدح نم متاح ىبأ نبا ىور دقو
 ىلوأ اذه نأ كش الو « ىسيع نيبو هنيب تناك ىتلا ةرتفلا دعب ةي دمحم ىلإ هناحبس هللا ءاحيإ ءادتباب

 . ةيآلا هذه ىف لخد ام

 ٍلالض يف وأ ىده ئلعل مكايإ و ا ان انو هللا لق ضرألاو تاومّسلا نم مكفزري نم لق 3
 ريف ممل ي 2 8-4 ممول ىف عه م

 حتفی مث انبر اننیب عمجي لق ® © َنوُلمعت امع لأسن الو انمرجأ امع نولأست ال لق 62 نيبم

 )١( هللا دبع نب » : س ىف ٩ .

 . ( ۲۲۲۹ ) مقرب ملسم حيحص (۳ ۰ 5)

 . 4 ىذمرتلاو ىئاسنلا هاور اذكو » : ت ىف (4)

 . ( 7515 ) مقرب ىذمرتلا ننس (0)

 . ( ٠١١۷۲ ) مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلا ()

 . ٩ ديز ۵ : أ یف (۸) . © هللاف ١ : س ىف (۷)

 . ٩ ناعمس نب ساونلا نع هدانسإب ريرج نبا هاور رخآ ثيدح » : ت یف (9)

 . ٩ اهنم ۵ : أ یف (۱۰)

 نب دمحم قيرط نم ( ٠٠١ ) مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نبا هاورو ( 40 ) ص ةميزخ نبال ديحوتلاو ( 77 / ۲۲ ) ىربطلا ريسفت )١١(

 . هب « دامح نب ميعن نع « فرع



 0۱۷ ( 2-۲۷ ۲6) تايآلا + انش ةروس -سداسلا ءوجلا

 زيزعلا هللا وه لب ًالك ءاكرش هب متقحلا نيذّلا ينورأ لق 69 ميلعْلا حاّتفْلا وهو قحاب اننيب

 . 4 69 ميكحلا

 e ا لا ف ملا

 لقا

 دحاو : ىأ « رشنلاو فللا باب نم اذه : 4 نيبم لالض يف وأ ىده ىلع مكايإ وأ انو ١) : هلوقو

 «لالضلا ىلع وأ ىدهلا ىلع نحنو متنأ اونوكت نأ ىلإ ليبس ال « قحم رخآلاو « لطبم نيقيرفلا نم

 كرشلا نم هيلع متنأ ام نالطب ىلع لدف « ديحوتلا ىلع ناهربلا انمقأ دق نحنو « بيصم انم دحاو لب

 . 4 نيبم لالض يف وأ ىده لعل مكايإ وأ اًنإو ) : لاق اذهلو ؛ هللاب

 « دحاو رمأ ىلع مكايإو نحن ام هّللاو : نيكرشملل ةي دمحم باحصأ كلذ لاق دق : ةداتق لاق

 . دتهمل نيقيرفلا دحأ نإ

 . نيبم لالض ىفل مكنإو « ىده ىلعل نحن انإ : هأنعم : ميرم ىبأ نب دايزو ةمركع لاقو

 اق رك :.4 نوُلمعت اًمَع لاس الو انمرجَأ اًمع نولأست ال لق :  ةلوقو

 انم متنأف متبجأ نإف < « هل ةدابعلا دارفإو هديحوت ىلإو هللا ىلإ مكوعدن لب < « مكنم نحن الو انم

 يلمع يأ لق كويت "إو {: ىلاعت لاق امك « انم ءآرب متنأو مكنم ءآرب نحنف متبذك نإو « مکنم

 اهيأ اي لق :  لاقو :cL سنوي ] «نولمعت امم ءيرب انو لمعأ امم نوئيرب متنأ ملمع مكَلو

 . دبعأ ام نودباع منَأ الو . متدبع ام دباع انا الو . دبعأ ام نودباع متنأ الو . نودبعت ام دبعأ ال . َنورفاَكْلا

 . [ نورفاكلا ةروس ] 4 نيد يلو مكنيد مك

 « دحاو ديعص ىف قئالخلا ١ [ نيب ] عمجي « ةمايقلا موي : ىأ 4 انبر اتنيب عمجي لق 8 : هلوقو

 ارش ناو « ريخف اريخ نإ « هلمعب لماع لك ىزجيف « لدعلاب اننیب مكحي : کک

 ةعاسلا موقت مويو ) : ىلاعت لاق امك 3 ةيدبألا ةداعسلاو ةرصنلاو ةزعلا نمل ذئموي نوملعتسو 1

cE al.انتايآب اوبذذكو اورفك نيا مو .  

 حافلا وهو : ىلاعت لاق اذهلو ؛ [ 15 - ٤ : مورلا ]4 نورضحم باَذَعْلا يف كتلوُأَف ةرخآلا ءاقلو

 . رومألا ىق ا ماعلا ةلدانلا *1كاخإ» ىأ 4 ميلعلا

 ادادنأ هلل اهومتلعج ىتلا ةهلآلا هذه ىنورأ : ى آ 4 ءاكرش هب متقحلأ نيذّلا ينورأ لق » : هلوقو

 : لاق اذهلو ‹ ليدع الو كيرش الو « ديدت الو ريظن هل سيل : ىأ 4 الك 00

 رهق دق ىتلا ةزعلا وذ : ىأ 4 ميكحلا ٌريِزَعْلا ط هل كيرش ال ىذلا دحألا دحاولا : : 4 هللا وه لب >

 )١( قلخلاو قزرلاب هضرفب » : ت ىف ٩ . ) )۲ت ىف ٠ | : ١ تاومسلا © .
 )۳( س « ت « ه ىف ٠ ت نم ةدايز (5) . هانتبثأ ام باوصلاو 4 نإف » : أ . )٥( ماكحلا » : | « ت ىف 6



 ( ٠١ - 578 ) تايآلا : ًابس ةروس  سداسلا ءزجلا 0۱1۸

 . سدقتو ىلاعت « هردقو هعرشو « هلاوقأو هلاعفأ ىف ميكحلا « ءىش لك تبّلغو « ءىش لك اهب

 نوُلوقيو © نوُمَلعي ال سائلا َرْتكَأ نكلو اريذنو اريشب ساتل ةَقاَك الإ كاتلسرأ امو ل ٣ سو <

 الو ةعاس هنع نورخأتست ال موي دا ركل نف كو نقدا ےک دعولا اذه ئتم
- 4 oro ~ 

 . 4 © نومدقتست

 ةّفاك الإ كانلسرأ امو i : () هيلع همالسو هّللا تاولص .دمحم هلوسرو هدبعل ىلاعت لوقي

 لوسر يّنِإ سالا اهيأ اي لق :  ىلاعت 27 هلوقك ٠ نيفلكملا نم قلخلا عيمج RTE سان
 4 اريذن نيمّلاعلل نوُكيل هدبع ىلع ناَقرفلا ا اء[ :٠١۸ فارعألا 1 4 اعيمج مكيإ هللا

 E ‹ ةنجلاب كعاطأ نم ۶ رشبت ىأ 4 اريذنو اريشب . 8 ١[. :ناقرفلا]

 4 نينمؤمب تصرح ولو سالا رتكأ امو ١ : ىلاعت  هلوقک «4 نوملعي ال سالا رثكأ نكلو 0
 هم م سم 26

 .[ :١١6 ماعنألا ] 4 هللا ليبس نع كولي ضرألا يف نم رتكأ عطت نإو $ ٠ [ ٠ .۳ : فسوی]

 . ةماع سانلا ىلإ : ىنعي 4 ساّنلل ةَفاك الإ كانلسرأ امو :  هلوق ىف بعك نب دمحم لاق

 هللا ىلع مهم ركأف ¢ مجعلاو برعلا ىلإ يم ادمحم هللا لسرأ 8 ةيآلا هذه ىف ةداتق لاقو

e 

 يا لوقي سابع نبا تعمس : لا (5) نابأ نبا : ىنعي
 :لاق هللا نإ : لاق ؟ ءايبنألا ىلع هللا هلضف ميف « سابع نبا اي : اولاق . ءايبنألا ىلعو ءامسلا
 , 4 ساّئلل ةَقاَك الإ كاتلسرأ امو :  ام ىبنلل لاقو +4 مهل نجلا هموق ناسلب الإ ل وسر نم اتلسرُأا امو

 . سنإلاو نجلا ىلإ هللا هلسرأف

 : للك هللا لوسر لاق : لاق رباج نع هعفر نيحيحصلا ىف تبث دق سابع نبا هلاق ىذلا اذهو

 ضرألا ىل تلعجو . رهش ةريسم بعرلاب ترصن : ىلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي مل اسمخ تيطعأ»

 دحأل لحت ملو ¢ مئانغلا ىل تلحأو . لصيلف ةالصلا هتكردأ ىتمأ نم لجر ااف ¢ اروهطو ادجسم

 . ^ « ةماع سانلا ىلإ تثعبو « هموق ىلإ ثعبي ىبنلا ناكو . ةعافشلا تيطعأو . ىلبق

 : دهاجم لاق . 257 « رمحألاو دوسألا ىلإ تشعب ) : 0 لوسر نأ اضيأ حيحصلا ىفو
 . حيحص لكلاو . ا ىنعي : هريغ لاقو . سنإلاو نجلا : ىنعي

 مشك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو ١ : ةعاسلا مايق مهداعبتسا ىف رافكلا نع اربخم ىلاعت لاق مث
 )١( ملسو هيلع هللا ىلص » : ت ىف « .

 . « رشبي » : س ىف (5) .«هلوقل » : س « ت ىف (5) .  «اريشب سانلل ١ : ت ىف ()
 )٥( هدانسإب متاح ىبأ نبا ىور » : ت ىف (1) . « هلوقل » : ت ىف ٩ .  )0س ءات ىف : ١ هلضف امف « .

 )۸( مقرب ىراخبلا حيحص ) ۳۳١ ( مقرب ملسم حيحصو ) 01١ ( .
 . ( 07١ ) مقرب هحيحص ىف ملسم دنع قباسلا رباج ثيدح نم ةعطق وهو (9)



 1_0 ( م8 _ 81 ) تايآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 هنأ َنوُمَلْعَيو اهنم نوقفشم اونمآ نيذّلاو اهب نونمؤي ال نيذّلا اهب لجعتسي :  ىلاعت لاق امك « 4 نيقداص

 .[ 8: ىروشلا ] ةيآلا 4 قحلا

 لجؤم داعيم مكل : : ىأ 4 نوُمدقَتسَت الو ةعاس هنع َنوُرْخأَتسَت ال موي داعيم مك لق 0 : لاق مث

 لجأ نإ :  ىلاعت لاق امك « مدقي الو ةعاس رخؤي الف ءاج اذإف « صقتتي الو دادزي ال ؛ ررحم دودعم

 الإ سفن ملكت ال تأي موي . دودعم لجأل الإ هرخؤن امو {: لاقو «[ ٤ : حون ] 4 رخي ال ءاج اذإ هللا

 .[ ١٠١6 كد ٤ : دوه ] 4 ديعسو يقش مهنمف هنذإي

 ولا ارامل راو ل سالما الو رق ادي رص ياا
 ورو نر ع 0 - 2 و

 اوُربُكتسا نيذّلل اوفعضتسا نيذلا لوقي لوقلا ضعب ىلإ مهضعب ؛ عجري مهبر دنع نوفوقوم
 يظرل ام ل

 دهان ْمُكانَدص نحن اوفعضتما نيدلل اوربكتسا نيذلا لاق 09 نيبمؤم تكل متنأ الو

 ليلا رکم لب اوربكتسا ني يذل اوفعضتسا نيذّلا لاقو © نيمرجم متنك لب مكءاج ذإ دعب

 انلعجو باذعلا اوُأر امل ةمادّتلا ااو ادادنأ هَل لعجنو هّللاب رفكُت نأ اًنورمأت ذإ راهتلاو

 .# © َنوُلَمْعي اوناك ام الإ نوزجي له اورفك نيذّلا قانعأ يف لالغألا

 هب ربخأ امو نآرقلاب ناميإلا مدعا ىلع مهرارصإو مهدانعو مهنايغط ىف رافكلا ىدامت نع ىلاعت ربخي
 هّللا لاق « 4 هيدي نيب يذّلاب الو نآرقلا اذهب نمؤن نل اورفك نيذّلا لاقو ) : لاق اذهلو ؛ داعملا رمأ نم
 : مهجاحتو م لاح ىف هيدي نيب ةليلذلا مهفقاوم نع اربخمو 2 ادعوتمو مهلا 0 ,ىلاعت

 مهو 4 اوربكتسا َنيذّلل » عابتألا مهو مهنم 4 اوفعضتسا نيِذّلا لوقي لوقلا ضعب ىلإ مهضعب ؛ عجري »
 انوؤاج امب انمآو لسرلا انعبتا انكل « انودصت متنأ الول : ىأ 4 نينمؤم انکل متنأ الول > : مهتداسو مهتداق
 4 مك ءاج ذإ دعب ئدُهْلا نع مكاتددص نحنأ ا : اوربكتسا نيذلا مهو < ةداسلاو ةداقلا مهل لاقف . هب
 ةلاخخو « ناهرب الو ليلد 2) ريغ نم انومتعبتاف مكانوعد انأ نم رثكأ )2١ مكب انلعف ام نحن : ىأ
 لب » : اولاق اذهلو ؛ كلذل مكرايتخاو مكتوهشل « ءايبنألا اهب تءاج , ىتلا ججحلاو نيهاربلاو ةلدألا
 اب نوركم تک لب ىأ 4 راهتلاو ليلا رکم لب اوربكتسا ¿ نيذلل اوفعضتسا نيذّلا لاقو . نيمرجُم متنک
 "بدك لطاب كلذ عيمج اذإف « ءىش ىلع انأو ىده ىلع ان انوربختو « انوتمتو انورعتو « اراهنو اليل
 رم

 ذو« راهتلاو ليللاب ركع لب“ لوقي 4 راهتلاَو ليلا ركَم لب ١ : ” ديز نباو « ةداتق لاق
 . راهنلاو ليللاب مهركم : ملسأ نب ر ليز نع « كلام لاق

 نم ًءايشأو آهّبش انل اوميقتو « هعم ةهلآو ءارظن ىأ 4 ادادنأ هَل لعجنو هللاب َرْفكُت نأ انتورمأت ذإ )

 )١( أ « س ىف : ١ كلذ مكب « . )١( ملسأ نب ديز نبا » : | « ت ىف (9) . ؟ ريغب » :أ ‹ س ءات ىف « .



CIE FEST NE E واي E جت ل بي بح 

 مدت لك « عابتألاو ةداسلا نم عيمجلا : ىأ 4« باذعلا اوأر امل ةمادتلا اورسأو » اهب انولضت « لاحلا

 . هنم فلس ام ىلع

 له » « مهقانعأ عم مهيديأ عمجت ىتلا لسالسلا ىهو : 4 اورفك نيذّلا قاتعأ يف لالغألا اتلعجو ١
 ؛ ةهبسحتب تاذغ ةداقلل هيس لك ؛ ("' مكلامعأب مكيزاجن امنإ : ىأ 4 207 نوُلمُعي اوناک ام الإ َنوَرجُي

 . [ 78 : فارعألا ] 4 نومَلعَت ال نكلو فعض لكل لاق ١ مهبسحب عابتأللو

 نس " ناميلس نب دمحم انثدح « ءارغملا ىبأ ن نب ةورَق انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 ىضر « ةريره ىبأ نع 59 ليذهلا ىبأ نب هللا دبع نع « دّرص نب رارض نانس ىبأ نع < ىناهبصألا

 مهتحَفل مث < ‹ اهبهل مهاَقَلَت اهلهأ اهيلإ قيس امل منهج نإ » : لل هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا

 . © « بوقرعلا ىلع طقس الإ © محل قبي ملف ةحفل

 ىيحي نب نسحلا نع « نسحلا وبأ بيطلا انثدح « ىراوحلا ىبأ نب دمحأ انثدح « ىبأ 2 انثدحو

 .بوتكم هيلع اهبحاص مسا الإ « ديق الو ةلسلس الو لغ الو راغم الو راد منهج ىف ام : لاق ىتشخلا

 فيكف . كحيو : لاق مث ىكبف - هيلع هللا ةمحر « ىنارادلا : ىنعي  ناميلس ابأ هتثدحف : لاق

 لخدأ مث « هقنع ىف ةلسلسلاو هيدي ىف لخلاو « هيلجر ىف ديقلا لعجف « هيلع هلك اذه عمج ول هب

 ! ؟ راغملا لخدأو رادلا

 سوم هما سس

 راو والا تاسعا كرفس ل الازرار رف يف سرر

 ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي يبر نإ لف © َنيبذعمب نحت امو ادالوأو ًالاَومَأ ْرثْكَأ نحت

- 

 نم الإ فلز اندنع مكبرقت ينلاب مكدالوأ الو مُكلاومأ امو ع تومي ال سالا رتكأ نكلو

 نيذّلاو 00 نونمآ تاقرغلا يف مهو اوُلمع امب فعضلا ءازج مهل كو احلاص لمعو نمآ

 مر ر ساو مو

 نمل قزرلا طسبي يبر نإ لق ® نورضحم باذعلا يف كئّلوُأ نيزجاعم اتتايآ يف نوعسي

 . 4 © نيقزارلا ريخ وهو هفلخي وهف ءيش نم متقفنأ امو هل ردقيو هدابع نم ءاشي

 ةيرق يف ًايبن ثعب ام هنأب هربخمو « لسرلا نم هلبق نمب ىسأتلاب هل ارمآو « هيبنل ايلسم ىلاعت لوقي

 « نولذرألا كعبتاو كَل نمْؤْنَأ » : حون موق لاق امك « مهؤافعض هعبتاو « اهوفرتم () هبذك الإ

 لاقو « [ ۷ : دوه ] 4 يأّرلا يداب انلذارأ مه نيدّلا الإ تعبنا كارت امو ظ ‹ [ ١١١ : ءارعشلا ]

 امب اّنِإ اولاق هّبَر نم لسرم احلاص نأ َنوُمَلعَتَأ مهنم نمآ نمل اوفعضتسا نيذّلل :  حلاص موق نم ءاربكلا

 )١( «ميلس » : أ ىف (۳) . « مهلامعأب مهيزاجن » : ! ىف (۲) . 4 نولمعت متنك ام الإ نوزجت له » : س « ت ىف .

 . « محل مهل قبي ملف » : ت ىف )٥( . ؟ هدانسإب متاح ىبأ نبا ىور » : ت ىف (5)

a Nيقرب طبر ا علل  OREنب دمحم نع قرط نم ( 77 / 5 ) ةيلحلا ىف ميعن وبأو ؛ نيرحبلا عمجم  
 . ©« فيعض وهو ىناهبصألا ناميلس نب دمحم هيفو » : ا ) عمجملا ىف ف ىمثيهلا لاقو . هب « ىناهبصألا ناميلس

 . ٩ هب رفك الإ ١ : ت یف (9) . ٩ هللا همحر » : ت ىف (۸) . ٩ یورو » : ت یف (۷)



 0۲۱ ( ۳۹ ۔ ۳٤ ) تايآلا : ًابس ةروس - سداسلا ءزجلا

 : ىلاعت لاقو [ ۷١ « ۷١ فارعألا 4 ”نورفاك هب منمآ يدب اإ وربْكتسا نیلا لا . نونمؤم هب لسرأ

 ( نيركاشلاب ملعب هللا سيل ايب نَم مهْيلع هللا نم ءالؤهأ اوُنوُقيل ضعبب مهضعب انته كلذكو )

 «[111 : ماعنألا ] ( اهيف اوركميل اهيمرجم رباع ةيرَف لك يف اتلعج كلاذكو ) : لاقو ؟ [07 : ماعنألا]

 1 ءارسإلا ]1 4( [ لوقا اهيلع قحف ] اهيف اوقف اهيقرتم اَنرمَأ ةيرق كلهن نأ اندرأ اذإو ل: لاقو

 ولوأ مهو « 4 اًهوُقرتم لاق الإ 8# لوسر وأ ىبن : ىأ 4 ريذُن نم ةيرق يف انأسرأ امو :  : انهاه لاقو

 :ةسايرلاو ةو لاو هاو ةجعتلا

 ال : ىأ 4 نورفاك هب متلسرُأ اَمب َنِإ ١ . رشلا ىف مهسوؤرو مهتداقو مهتربابَج مه : ةداتق لاق

 . هعبتن الو هب نمؤن

 ON EE PEL ب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا 7 لاق

 ىلإ امهدحأ جرخ « ” ناكيرش نالجر ناك : لاق نیزر ىبأ نع « مصاع نع نايفس نع باهولا دبع

 هعبتي مل هنأ هيلإ بتكف ؟ لعف ام : هلأسي هبحاص ىلإ بتك ةي ىبنلا ثعب املف « رخآلا ىقبو لحاسلا
 : لاقف هبحاص ىتأ مث هتراجت كرتف : لاق . مهنيكاسمو سانلا  لذارأ هعبتا © امنإ « شيرق نم دحأ

 ؟ وعدت مالإ : لاقف ص ىبنلا ىتأف : لاق - بتكلا ضعب وأ « بتكلا أرقي ناكو : لاق - هيلع ىنلد

aا لا هللا لوس كلتا دشا + لاق: ” اذكر اذك  

 نم ةيرق يف انلسرأ امو » : ©" ) ةيآلا هذه تلزنف : لاق . مهنيكاسمو سانلا لار هعبتا الإ ىبن ثعبي

 دق هللا نإ » ةَ ىبنلا هيلإ لسرأف : لاق « 9 [ تايآلا 14 نوفاك هب متلسرأ امب اَن اهوُقرْتم لاق الإ ريت

 . ^ « تلق ام قيدصت لزنأ

 سانلا ءافعضأ : كتلأسو : اهيف لاق ٠ لئاسملا كلت نع هلأس نيح نايفس ىبأل لقره لاق اذكهو

 لسرلا عابتأ مهو « مهؤافعض لب : تمعزف مهفارشأ مأ هعبتا

 : ىأ 4 نيبَدعمب نحن امو ادالوأو ًالاومأرتْكأ نحت اوُناَقو :  نيبذكملا نيفرتملا نع ارابخإ ىلاعت هلوقو
 ام هنأو < مهب هئانتعاو مهل هللا ةبحم ىلع ليلد كلذ نأ اودقتعاو « دالوألاو لاومألا ةرثكب اورختفا

 امنا نوبسحيأ) : هللا لاق . كلذ مهل تاهيهو « ةرخخآلا ىف مهبذعي مث « ايندلا ىف اذه مهيطعيل ناك

 الف : لاقو ل . توتمؤلا ] 4 ةورعشي ال لب تاريخلا يف مهل خرا نيبو لام نم هب مهدمن

 < نورفاك مهو مهسفنَأ قهرتو اينالا ةايحلا يف اهب 0 مُهيدعُل هللا ديري امن معدالوأ الو ْمُهلاومآ كبجعت

 . ادوهش نيبو . ادودمَم الام هَل تلعَجو . اديحو تفلح نمو ينرذ ) : ا

 .[۷ 1۱ : رثدملا ] 4 ادوعص هقهرأس . ادينع انتايآل ناك نإ الك . ديزأ نأ عمطي من . اديهمت هَل تدهمو

 )١( یور » : تىف(0 . ت نم ةدايز ٩ . ) )۳س ءات ىف : ١ نيكيرش ٩ .

 0( «الإ » : س ىف . ١ ) )0ةلاذر » : س « ت ىف « .

 ) )0س « ت یف : ١ س « ت نم ةدايز (۷) . « تايآلا .

 . « نيزر وبأ » : لدب « ديز نبا » : ردلا ىف عقوو ( ۷۰٤ / 5 ) روثنملا ردلا ىف امك رذنملا نباو ةبيش يبأ نبا هاورو (4)

 « مهيذعي نأ » : س « ت ىف (9)



  o۲تايآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا ) 4-5 (

 لب ٠ اثيش هنع نت مل مث « رمثو دلوو لام اذ ناك هنأ : نيتنجلا كنيت بحاص نع هللا ربخأ دقو

 ءاشي نمل قزرلا طسبي يبر نإ لق » : انهاه ىلاعت لاق اذهلو ؛ ةرخآلا لبق ايندلا ىف هلك كلذ بلس
 ةمكحلا هلو « ءاشي نم ىنغيو ءاشي نم رقفيف « بحي ال نمو بحي نمل لاملا ىطعي : ىأ « ردقيو

 . 4 نومّعي ال سالا َرثكَأ نكلو ا ةعطاقلا ةغمادلا ةجحلاو « ةغلابلا ةماتلا

 انتبحم ىلع اليلد هذه تسيل : ىأ ( یز اندنع ٍمُكيرَقت ياب مكدالوأ الو مكلاومأ امو $ : لاق مث
 . مكب انئانتعا الو . مكل

 نع .مصألا نب , ديزي انثدح « رفعج انثدح « ريثك انثدح : هللا همحر « دمحأ مامإلا )2١ لاق
 0 مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ » : 2" ةَ هللا لوس لاق : لاق < هنع هللا ىضر « ةريره
 نب ريثك ثيدح نم « ةجام نباو ملسم هاور [  و ] . « مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني امنإ نكلو

 . 29 هب « نقرب نبا رفعج نع «ماشه
 ‹ حلاصلا لمعلاو ناميإلا ىفلز اندنع مكبرقي امنإ : ىأ 4 احلاص لمعو نمآ نم ألإ') : لاق اذهلو

 ةئامعبس ىلإ « اهلاثمأ 21) ةرشعب ةنسحلا مهل  فعاضت : ىأ 4 اوُلمع امب فعضلا ءازج مهل كتلوأف $

 ٠ ىذأو فوخو سأب لك نم نونمآ ةيلاعلا ةنحلا لزانم ىف : ىأ ( نونمآ تاقرغلا يف مهو  فعض

 . هنم رذحي رش لك نمو
 نب ىلعو مساقلا انثدح « ىدنكلا ءارغملا ىبأ ن نب ةورف انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا (9 لاق

 لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ىلع نع « دعس نب نامعنلا نع « قاحسإ نب نمحرلا دبع نع « رهسم

 لاقف . « اهروهظ نم اهنوطبو « اهنوطب نم اهروهظ ىرت افرغل ةنجلا ىف نإ » : ةه هللا لوسر
 ليللاب ىلصو ] « مايصلا مادأو « ماعطلا معطأو « مالكلا بيط نمل » : لاق ؟ ىه نمل : ىبارعأ
 , ٩0 « © [ ماين سانلاو

 لسرلا عابتاو « هللا ليبس نع دصلا ىف نوعسي : ىأ 4 ًنيزجاعم انتايآ يف نوعسي نيذلاو»
 . مهبسحب اهيف مهلامعأب نويزجُم مهعيمج : ىأ 4 ”نورضحم باَذعْلا يف كئلوأ ) « هتايآب قيدصتلاو

 نم كلذ ىف هل ام بسحب 1 ىل 4 هل دقي هدابع نم ءاشَي نمل قزرلا طسبي يبر نإ لق # : هلوقو

 نم كلذ ىف هلو « ادج هقزر هيلع رتقيو اذه ىلع قيضيو « اريثك لاملا نم اذه ىلع طسبي « « ةمكحلا

 تاجر ربكأ ٌةرخآللو ضعب ىلع مهضعب اتلضف فيك رظنا {: ىلاعت لاق امك « هريغ اهكردي ال ام ةمكحلا

 ىنغ اذهو « عقدم ريقف اذه : ايندلا ىف نوتوافتم مه امك : ىأ[ ١ : ءارسإلا 1 4 اليضفتت ربكأو

  )( EEEس « ت یف : ١ س نم ةدايز (۳) . « لاق د هللا لوسر نأ .
 )( دنسملا ) ٩۹ / ۲ ( مقرب هجام نبا ننسو ( 710554 ) مقرب ملسم حيحصو ) ٤1٤۳ ( .

 . ٤ رشعب » : أ « س « ت ىف (5) . « فعاضي » : س ىف (0)
 . أ ‹ ت نم ةدايز (۸) . © یورو » : ت یف (۷)
 ثيدح اذه » : لاقو « هنم لوطأب قاحسإ نب نمحرلا دبع نع رهسم نب ىلع قيرط نم ( ۱۹۸٠١ ) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (9)

 . مهنع هللا ىضر « ىرعشألا قناعم ىبأو ىرعشألا كلام ىبأو ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاوش هلو : تلق . « ىفوك



 #68 سلا ( ۳٤-۳۹ ) تايآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 ىف تآرمّغلا ىف اذهو « تاجردلا ىلعأ ىف تافرغلا ىف اذه : ةرخآلا ىف مه كلذكف « هيلع عّسوُم
 قزرو ملسأ نم حلفأ دق » : ويك هللا لوسر لاق امك ايندلا ىف سانلا بيطأو . تاكردلا لفسأ

 )١ ورمع نبا ثيدح نم ملسم هاور . « هاتآ امب هّللا هعنقو ءافاقك

 هحابأو هب مكرمأ اميف ءىش نم متقفنأ امهم : ىأ « هفلخي وهف ءيش نم متقفنأ امو 8 : هلوقو

 : ©9 ثيدحلا ىف تبث امك « باوثلاو ءازجلاب ةرخآلا ىفو « لدبلاب ايندلا يف مكيلع هفلخي وهف «مكل

 لوقي « موي لك ناحيصي نيكلم نأ : ثيدحلا ىفو . 249 « كيلع قفنأ ") قفنأ : ىلاعت هللا لوقي »

 هّللا لوسر لاقو « « امل اقفنم طعأ مهللا » : رخآلا لوقيو هاَفَلَت اكسمم طعأ مهللا ١ : امهدحأ

 . 29 « الالقإ شرعلا ىذ نم شخت الو « الالب قفنأ » هلي

 ا ا ميشه انثدح « سالطلا زيزعلا دبع نب ديزي نع متاح ىبأ نبا ") لاقو

 تر ايل را يع ل لاق ةفيذح نع ىنغلب : لارج نع
 فا

 هفلخي وهف ءيش نم متقفنأ امو ل : ةيآلا هذه الت مث . « قافنإلا راذح ( هدي ىف ام ىلع رسوملا ضعي

 . )¢ نيقزارلا ريخ وهو
 نب رثوكلا نع « بشه انثدح « متاح نب حور انثدح : ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا ۳ لاقو

 TT E eS ل

 ا الأ < ق لك ا قلخلا ارش لهنيو < هي
 كدنع ناك نإ « هلذخي الو هملظي ال < ملسملا وخأ ملسملا " [ مارح نيرطضملا عيب ما دا ماع

 : « هكاله ىلإ اكاله هدزت الف الإو كا ئلعافب لعق ©« فورعم

 . 259 فعض هدانسإ ىفو « هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 هذه مكدحأ نلوأتي ال : دهاجم لاق : لاق ديزي نب نسحلا سنوي ىبأ نع ¢ ىروثلا نايفس لاقو

 )١( مقرب ملسم حيحص ) ١١85( .

 . « قفنأ مدآ نبا » : | ىف (5) .٠ « حيحصلا ىف » : ت ىف (۲)

 . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم ( ٩٩۳ ) مقرب هحيحص ىف ملسمو ( 5584 ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)

 . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم ( ٠١٠١ ) مقرب هحيحص ىف ملسمو ( ١557 ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (65)

 ىحي نع « نيصح ىبأ نع عيبرلا نب سيق قيرط نم ( ١ / 74٠ ) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورف « ةباحصلا نم ةعامج نع ءاج (5)
 ل ا مل يوم د را 0 حوا و رم هوا

 ىبأ نع نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه نع ( eg ٠ 001 ) هدئسم ىف ىلعي وبأو «(۲
 هللا ىضر « لالب نع قورسم نع قاحسإ ىبأ قيرط نم ( 7904 / ١ ) ريبكلا مجعملا ىف ف ىناربطلا هاورو . هنع هللا ىضر « ةريره

 . فيعض وهو ةلابز نبا هيفو « هنع
 . ٩ هيلي ١ : س « ت ىف (9) . ٩ نامز اذه مکدعب » : س ىف (۸) . © یورو ١ : ت ىف (۷)

 6 هركذف فيعض دنسب هيودرم نباو متاح ىبأ نباو ىلعي وبأ جرخأ » : لاقو ( ۷ / 5 ) ردلا ىف ىطويسلا هركذ )١(

 . س «‹ ت نم ةدايز (() . ٩ یورو » : ت یف (۱۱)

 هدنسم ىف ىلعي ىبأل هازعو ( ١ / ۲١ ) ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا طظفاحلا هركذ )١9(



(O. 6° ( تايآلا : ًابس ةروس  سداسلا ءزجلا ےک > ١ 

 قزرلا نإف « هيف دصقيلف هميقي ام مكدحأ دنع ناك اذإ :  هفلخي وهف ءيش نم متقفنأ امو ط : ةيآلا

 0 نر تنأ كئاحب

 هام ر هدو كلم

 اهب متنك يتّلا رانلا باذع اوقوذ اوُمَلَظ نيذّلل لوقتو ارض الو اعفن ضعبل مكضعب كلمي

E 

 ناك نيذلا ةكئالملا لأسيف ٠ قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا موي نيكرشملا عرقي هنأ ىلاعت ربخي

 لوقيف « ىفلز هّللا ىلإ مهوبرقيل ةكئالملا روص ىلع ىه ىتلا دادنألا ٍنودبعي مهنأ نومعزي نوكرشملا

 را لل مك حاج ءالؤه مترمأ متن : ىأ 4 ٍنودبعي اوناك مكايإ ءالؤهأ # : ةكئالملل

 : ىسيعل لوقي امکو ١١ [ e : ناقرفلا ] 4 ليبسلا اوُلَض مه مأ ءالوه يدابع متألضأ مشنأأ ل :ناقرفلا

 ( قحب يل سيل ام لوا نأ يل نوُكي ام كتاحبس لاق هللا نود نم نيه ين يَمأو ينوذخُتا سائلل تْلُق تنأأ)

 كعم نوكي نأ نع تسدقتو تيلاعت : ىأ 4 كناحبس $ : ةكئالملا لوقت اذكهو . [ ١١١ : ةدئالا]

 4 نجلا نودبعي اوناك لب < ءالؤه نم كيلإ أربنو كديبع نحن : ىأ 4 مهنود نم انيلو تنأ» هلإ

 مهب مهرتكأ ) ٠ , © مهنولضيو ناثوألا ةدابع مهل نونيزي ) نيذلا مه مهنأل ؛ نيطايشلا :نونعی
 :ءاسنلا ] 4 اديرم اتاطيش الإ 5 نوعي نإو اان الإ هنوذ نم 7 وعدي نإ ) : ىلاعت لاق امك ‹ 4 نونمؤم

 N ىأ ارض الو اعف ضعبل مكضعب كلمي ال مْوَيلاَف :  ىلاعت هللا لاق . [ ۷

 ال مويلا ٠ مكبركو مكدئادشل اهتدابع مترخدا ىتلا « ناثوألاو دادنألا نم مويلا هعفن نوجرت متنك

 اهب متنك يتلا راتلا باذع اوُقوُذ ) نوكرشملا مهو - « اومَلَظ نيل لوقتو $ « ارض الو اعفن مكل نوكلمي

 . اخيبوتو اعيرقت «٠ كلذ مهل لاقي : ىأ 4 َوِبْذَكت

 دبعي ناک اًمع مكدصي نأ ديري لجر الإ اذه ام اوُنَق تاب انئاَيآ مھیلع ی ادإو

 رحس الإ اذه نإ مهءاج اًمَل قحلل اورفك نيذّلا لاقو ىّرتفم كفإ الإ اذه ام اوُناَقو مک ؤابآ

 نيذلا بالكو 9 ريت نم كَل مهي انلسََأ امو اهنوسردي بتك نم مهانيتآ امو 69 نيبم
 . © © ریکن ناك فيكف يلسر اوبذکف مهانيتآ ام راشعم اوغلب امو مهلْبق نم

 ىلتت اذإ اوناك مهنأل ؛ باذعلا نم ميلألاو ةبوقعلا هنم نوقحتسي مهنأ رافكلا نع ىلاعت ربخي

 . س « ت نم تبثملاو « نيذلا مث نيطايشلا ١ : ه ىف )١(
 . « مهولضيو :  س ىف (1)
 . ٩ نوعدت » : س ىف( « 0



 05 ,( ٤٦ ) ةيآلا بس ةروس  سداسلا ءزج ا

 نأ ديري لجر الإ اذه ام اوُناَق ١ < كي ٩7 هلوسر ناسل نم ةيرط ضع اهنوعمسي تانيب هتايآ
 مهدنع لوسرلا هب مهءاج ام نأو « قحلا وه مهئابآ نيد نأ نونعي « 4 ْمُكواَبآ دعي ناک امع مكددصي

 لاقو ل ٠ نآرقلا : نونعي 4 ىرتفم كفإ الإ اذه ام اولاقو ل هللا نئاعل مهئابآ ىلعو مهيلع - لطاب
 اهنوسردي بتك نم مهانیتآ امو 8 : ىلاعت هّللا لاق . « نيبم رحس الإ اذه نإ مهءاج امل قحلل اورفك نيذلا

 مهيلإ لسرأ امو « نآرقلا لبق باتك نم برعلا ىلع هللا لزنأ ام : ىأ 4 ريذّن نم كلبق مهيلإ انْلسرَأ امو

 ىدهأ انكل « باتك انيلع لزنأ وأ ريذن انءاج ول : نولوقيو كلذ نودوي اوناك دقو < ةي دمحم لبق اًيبن

 4 مهلبق نم نيذّلا بذكو © : لاق مث . هودحجو هودناعو هوبذك كلذب مهيلع هللا نم املف « انريغ نم

 (5) كلذكو . ايندلا يف ةوقلا نم ىأ : سابع نبا لاق 4 مهانيتآ ام راشعم اوغلب امو ) <  ممألا نم :ىأ

 اعمس مهل اَنلَعجَو هيف مكانكم نإ امیف مهام دقو {: ىلاعت لاق امك . ديز نباو « ىدسلاو « ةداتق لاق

 قاحو هللا تايآب نودحجي اوناَك ذِإ ءيش نم مهتدشأ الو مهراصبأ الو مهعمس مهنع ئتغأ امف ةدفأو اراصبأو

 بقاع ناك فيك اوَرظَيَف ضرألا يف اوريسي مّ ۲١ [ . ١) : فاقحألا ] 4 نوُئزهتسي هب اوناك ام مهب
 الو هللا باذع مهنع كلذ عفد امو : ىأ ء 1 47 : رفاغ ] 4 رق دْشَأو مهنم رثكأ اوناَك مهلْبق نم نيل

 فيك : ىأ 4 ریکن ناک فيكف يلسر اوبذكف :  لاق اذهلو ؛ هلسر اوبذك امل مهيلع هللا رمد لب « هدر

 ؟ ۳ ىلسرل ىراصتناو ىباقعو ىلاكن ناك

 نم مكبحاصب ام اورگفتت مث ئدارفو ئتنم هلل اوموقت نأ ةدحاوب مُكظعأ اَمَنِإ لق ل
 هس مس هس رل وں

 .* 59 دید ٍباَذَع يدب نيب محل ریذن الإ وه نإ نج

 : ىأ 4 ةدحاوب مكظعأ اَمّنِإ :  نونجم كنأ نيمعازلا نيرفاكلا ءالؤهل دمحم اي لق : ىلاعت لوقي

 : ىأ 4 ةنج نم مكبحاصب ام اورگفتت مت ئدارفو ئشم هلل اوموقت نأ ) : یهو « ةدحاوب مكرمآ امنإ

 as اضعب مكضعب لأسيف « ةيبصع الو ىوه ريغ نم « هلل اصلاخ امايق اوموقت

 نم هريغ لأسيو « ةي دمحم رمأ ىف هسفنل لجرلا رظني : ىأ 4 اورگفتت مث > < ‹ اضعب مكضعب حصنيف

 مث ئدارفو نغم هلل اوموقت نأ ) : لاق اذهلو ؛ كلذ ىف ركفتيو « هيلع لكشأ نإ هنأش نع سانلا

 . 4 ةّنج نم مكبحاصب ام اوركقتت
00 

eTدارملا وه اذهو ¢ مهريغو ¢ ةداتقو ¢ ىدسلاو ¢ بعك نب دمحمو ¢  

 0 الا نم

 نب ةقدص انثدح ١ رامع نب ماشه انثدح « ىبأ انثدح 8 متاح ىبأ نبا هاور ىذلا ثيدحلا ام امأف

TT1 اا ا وحلا  

NE SSثعبي ىبن لك ناكو « دوسأو رمحأ لك ىلإ تثعب  

 )١( اذكو » : س ءات ىف (0) . « هللا لوسر » : ت ىف « .

 ىلسرل ىراصتناو ىباقع ناك فيكف ىأ » : ت یف « .
)۳( 



 6 ٤۷ _ ٠ ) تايآلا : أبس ةروس - سداسلا ءزجلا < 7 م

 « ةالصلا ىنتكردأ ثيح ىلصأو ٠ ديعصلاب مميتأ « اروهطو ادجسم ضرألا ىل تلعجو « هموق ىلإ

 ثيدح وهف « ىدي نيب رهش ةريسم بعرلاب تنعأو « 4 ىداَرْقو ىتنم هلل اوموقت نأ ١ : هّللا لاق

 ثيدحلا ىف محقم هلعلو « ديعب ىدارفو ةعامج ىف ةالصلا ىف مايقلاب ةيآلا ريسفتو « دانسإلا فيعض
 . ملعأ هّللاو « 29 اهريغو حاحصلا ىف تباث هلصأ نإف « ةاورلا ضعب نم

 : اهدنع ىراخبلا ©) لاق : 4 ديدش باذع يدي نيب مك ريذن الإ وه نإ :  هلوقو

 نع « رم نب ورمع نع « شمعألا انثدح « مزاخ نب دمحم انثدح « هللا دبع نب ىلع انثدح

 « هاحابص اي ١ : لاقف « موي تاذ افصلا لك ىبنلا ّدعص : لاق سابع نبا نع « © ريبج نب ديعس

 ءمكيسَمي وأ مكحبصي ودعلا نأ مكتربخأ ول متيأرأ » : لاقف ؟ كل ام : اولاقف « شيرق هيلإ تعمتجاف
 وبأ لاقف . « ديدش باذع يدي نيب مكل ريذن ىنإف ١ : لاق . ىلب : اولاق « ؟ ىنوقدصت متنك امأ

 . © [ دملا ] 4 بهل يبأ ادي تّبت 9: هللا لزنأف ؟ انتعمج اذهلأ ! كل ابت :بهل

 . [ ۲٠١ : ءارعشلا ] 4 نيبرقألا كتريشع رذنأو )» : هلوق دنع مدقت دقو

 « © ةديرب نب هللا دبع ىنثدح « رجاهملا نب ريشب انثدح « ميعن وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 TE سانلا اهيأ » : لاقف تارم ثالث ىدانف اموي هع هللا لوسر انيلإ جرخ : لاق هيبأ نع

 «مهيتأي اودع اوفاخ موق لثم مكلثمو ىلثم امنإ ١ : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق « ؟ مكلثمو ىلثم

 لبق ودعلا هكردي نأ ىشخو مهرذنيل لبقأف « ودعلا رصبأ كلذك وه امنيبف « مهل ىءارتي الجر اوثعبف

 . ©« تارم ثالث متيتوأ « سانلا اهيأ . متيتوأ « سانلا اهيأ : هبوثب ىوهأف « هموق رذني نأ

 « ىنقبستل تداك نإ « اًعيمج ةعاسلاو انأ تثعب » : هلع هللا لوسر لاق 29 دانسإلا اذهبو

 . © هدنسم ىف دمحأ مامإلا هب درفت

© >65 

 © ديهش ءيش لك ىلع وهو هللا ىلع الإ يِرجأ نإ مُكَل وهف رجا نم مكتلأس ام لق {

 لق 69 ديعي امو لطابلا دب امو قحلا ءاج لق 69 بويغلا ملع قحلاب فدقي ير نإ لق
 . 4 ©2 بيرق عيمس ُهَّنِإ ير يّلِإ يحوي اَمبَف تيدتها نإو يسفن ىلع لضأ اَمنإَف تْلَلَض نإ

 مكنم ديرأ ال : ىأ 4 مك وهف رجا نم مكتلأس ام ١ : نيكرشملل لوقي نأ هلوسر ارمآ ىلاعت لوقي
 الإ يرجأ نإ ل < كو تمار دولا ع

 A اجر كلا نايل هناك يهتم فراجع a ع :ررعألا

 )١( ةروسلا هذه نم ۲۸ : ةيآلا ريسفت دنع نيحيحصلا ىف « هنع هللا ىضر « رباج ثيدح جيرخت قبس ١

 . © هدانسإب 7 : ت یف (۳) . ٩ یور ۵ : ت یف (۲)

 . ( 580١ ) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ٩ هدانسإبو ١ ت ىف (0) . ٤ ديز نب هللا دبع نع هدانسإب دمحأ مامإلا یورو » : ت یف )٥(

 )۷( دنسملا ) ٥ / ۳٤۸ ( .



 01 ( 50- 58 ) تايآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 نم ىلع هرمأ نم حورلا يقلي :  ىلاعت هلوقك , ( بويا مالع قحاب فذقي ير نإ لق ١ : هلوقو
 وهو « ضرألا لهأ نم هدابع نم ءاشي نم ىلإ كلملا لسري : ىأ . [ ٠١ : رفاغ ] 4 هدابع نم ءاشي

 ٠ نيرا GS a يلح الز يرحل نو

 « ميظعلا عرشلاو هللا نم قحلا ءاج : ىأ 4 ديعُي امو لطابلا ئدبي امو قحا ءاج لق $ : و

 42١7 [ قهاز وه اذإف ] هغمدیف لطابلا ىلع قحاب فذقن لب ١ : هلوقك « لحمضاو قهزو لطابلا بهذو
 مانصألا كلت دجوو <« | حتفلا موي مارحلا ا لوسر لخد ال اذهلو « [ ١8 : ءايبنألا]

 نإ لطابْلا قهزو قحلا ءاج لقو $ : أرقيو « هسوق ةّيسب ' " منصلا نعطي لعج « ةبعكلا لوح ةبوصنم

 ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا هاور . 4 ديعي امو لطابلا دبی امو قحلا ءاج لق ط « 4 اقوهز ناك لطابلا
 نع « دهاجم نع « حجت ىبأ نبا نع « ىروثلا ثيدح نم مهلك « ةيآلا هذه دنع هدحو ىئاسنلاو

 . ° هب « دوعسم نبا نع « َةَرَبَخَس نب هللا دبع رمعم ىبأ
 . ةملك الو ةساير الو ةلاقم لطابلل قبي مل : ىأ

 الو « هديعي الو ادحأ قلخي ال هنإ : ىأ « سيلبإ انهاه لطابلاب دارملا نأ : ىدسلاو ةداتق معزو

 . ملعأ هللاو « ° انهاه دارملا وه سيل نكلو اًقح ناك نإو اذهو . كلذ ىلع ردقي

 نم هلك ريخلا : ىأ © ير يّلِإ يحوي امبَف تْيدَمها نإو يسفت ىَلع لضأ اَمْنإَف تلل نإ لق ١) : هلوقو
 اغإف لض نمو « داشرلاو نايبلاو ىدهلا هيف نيبملا قحلاو ىحولا نم لجو زع هلزنأ اميفو « هللا دنع
 ىف ةلأسملا كلت نع لئس امل « هنع هللا ىضر « دوعسم نب هللا دبع لاق امك « هسفن ءاقلت نم لضي
 هّللاو « ناطيشلا نمو ىنمف أطخ نكي نإو « هللا نمف اباوص نكي نإف « ىيأرب اهيف لوقأ : ةضوفملا
 . (°) هنم نائيرب هلوسرو

 . هاعد اذإ ىعادلا ةوعد بيجي بيرق « هدابع لاوقأل عيمس : ىأ بيرق عيمس هَّنِإ 9 : هلوقو
 3 )0 ] لاق د هللا لوسر نأ 1 نيحيحصلا یف ىذلا ىسوم ىبأ ثيدح انهاه ىئاسنلا ىور دقو

 . ̂ « ابيجم ابيرق ("” اعيمس نوعدت امنإ « ابئاغ الو مصأ نوعدت ال مكنإ»

 مهل نو هب اتم اولاقو ©9 بيرق ناَكَم نم اوذخاو توق الق اعرق ذإ ئرت ولو 5

 69 ديعب ناکم نم بيغلاب َنوُفَذْقَيو لبق نم هب اورق دقو © دیعب َناَكَم نم شوانتلا

 )١( اهنم منصلا » : | ء س « ت ىف (0) . ت نم ةدايز « .

 مقرب ىراخبلا حيحص (؟) )  « ۲٤۷۸مقرب یذمرتلا ننسو ( ١م ) مقرب ملسم حيحصو ( عامل )  ) 7١78ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو

 مقرب ) ١١578 ).

 . « ةيآلا :  ت ىف (8)

 . ( ١ / ٤۷۷ ) دنسملا ىف رثألا رظنا (5)

 . ©« اريصب اعيمس » : أ ىف (۷) . أ « ت نم ةدايز (0

 . ( 57085 ) مقرب ملسم حيحصو ( ٤۲۰١ ) مقرب ىراخبلا حيحصو ( ۱۱٤۲۷ ) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا ()



 COE TUY ايه as ge | يو تسلا mw قالو

 . 4 ©0ٍ بيرم لش يف اونا مهن لبق نم مهعايشأب لم امك نوهتشي ام نيبو مهي لیجو

 :ىأ  توفالف » « ةمايقلا موي 2 نوبذكملا ءالؤه عزق اذإ - دمحم ای  ىرت ولو : ىلاعت لوقي

 0© برهلا ىف نوعنمي اونوكي مل : ىأ 4 بيرق ناکم نم اوذخأو ل أجلم الو رزو الو ‹ مهل رفم الف

 . ةلهو لوأ نم اوذخأ لب

 . مهروبق نم اوجرخ نيح : ىرصبلا نسحلا لاق

 . مهمادقأ تحت نم : ةداتقو ٠ ىفوعلا ةيطعو « دهاجم لاقو

 . ايندلا ىف مهباذع : ىنعي : كاحضلاو سابع نبا نعو

 . ردب موي مهلتق : ىنعي : ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . كلذب الصتم ركذ ام ناك نإو «٠ ىمظعلا ةماطلا وهو « ةمايقلا موي كلذب دارملا نأ : حيحصلاو

 مايأ ىف ةنيدملاو ةكم نيب مهب فسخي شيج كلذب دارملا نإ : لاق مهضعب نع ريرج نبا ىكحو
 00 اا اا

 : ىلاعت لاق امك < 9 هلسرو هبتكبو هللاب انمآ : نولوقي ةمايقلا موي : : ىل © هب انمآاوُناَقو 0

 « نوتقوم الإ احلاص لمعن انعجراف انعمسو اترصبأ ابر مهبر دنع مهسوءر وسكان نومرجملا ذإ ئرت ولو )

 ()ىطاعت مهل فيكو : ىأ ( ٍدیعب ناکم نم شوانتلا مهل ینو ) : ىلاعت لاق اذهلو ؛ [ ٠١ : ةدجسلا]

 ¢ ءالتبالا راد ال ءازحلا راد یھو ¢ ةرخآلا رادلا ىلإ اوراصو مهنم هلوبق لحم نع اودعب دقو ناميإلا

 ىلإ مهل ليبس ال ةرخآلا رادلا ىلإ مهريصم دعب نكلو « مهعفان كلذ ناكل ايندلا ىف اونمآ اوناك ولف

 . كلذل لوانتلا : لاق 4 شواتتلا مهل أو » : دهاجم لاق

 . ايندلا مهنع تعطقنا دقو « ةرخآلا ىف مهو ناميإلا مهلوانت : شوانتلا : ىرهزلا لاقو

 . ديعب ناكم نم ناميإلا اوطاعت « لاني ال ثيح نم رمألا اوبلط مهنإ امأ : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . ةبوت الو ةعجر (” نيحب سيلو « هيف مه ام ةبوتلاو ايندلا ىلإ ةعجرلا اوبلط : سابع نبا لاقو
 . هللا همحر « ىظرقلا بعك نب دمحم لاق اذكو

 قحلاب اورفك دقو « ةرخآلا ىف ناميإلا مهل لصحي فيك : ىأ 4 لبق نم هب اورفك دقو ١ : هلوقو

 ؟ لسرلاب اوبذكو ايندلا ىف

 . نظلاب
 . © برهلا ىف اوعنمي نأ اونكمي مل » : أ ٠ س ىفو « « برهلا نع اوعنمي ىأ اونكمي مل » : ت ىف (۲) . « نييذكملا » : ت ىف (۱)

 . « نيح وه سیلو » : أ « ت یف (0) . « نع ىطاعت » : أ ۰« س « ت یف (5) . (« هلسربو » : أ « ت ىف (۳)



 04 ( 5١ ٥٤ ) تايآلا : أبس ةروس  سداسلا ءزجلا

 ةراتو . رعاش : نولوقي ةراتف « [ ۲۲ : فهكلا ] 4 بيغلاب امجر ظ : ىلاعت لاق امك : تلق
 لاوقألا م كلذ ريغ ىلإ نوف : نولوقي ةراتو . رحاس : نولوقي ةراتو . نهاک نولوقي

 4« نينقيتسمب نحت امو اظ الإ نظن نإ ) : نولوقيو « داعملاو روشنلاو ٠ بيغلاب نوبذكيو «ةلطابلا
 . [ ۳٣۲ : ةيئاجلا]

 . ران الو ةنج الو ثعب ال « نظلاب نومجري : ةداتق لاق

 :ىنعي : امهريغو « كاحضلاو ٠ ىرصبلا نسحلا لاق :  نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو » : هلوقو
 . ناميإلا

 همر ۾ ی دا را لهو ةيوقلا یهو 4« نوهتشی ام نيبو مهنیب ليحو را سا لاق

 ش . هللا

 یورو . لهآو ةرهزو لام نم « ايندلا هذه نم 4 نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو ا : دهاجم لاقو
 هنأ : حيحصلاو . ةعامجو ىراخبلا لوق وهو . سنأ نب عيبرلاو رمع نباو سابع نبا نع 2 [ كلذ]

 اوعنمف « ةرخآلا ىف هوبلط ام نيبو ايندلا ىف مهتاوهش نيبو مهنيب ليح دق هنإف ؛ نيلوقلا نيب ةافانم ال

 . هنم

 انثدح : لاق هنإف هلوطب هركذنلف « دج“ [ ًايجع ] ابيرغ ارثأ انهاه متاح ىبأ نبا ركذ دقو

 نب يقرشلا نع « ىرابنألا روصنم نب ىلع انثدح « ١ ىماسلا رجح نب رشب انثدح «ىيحي نب دمحم

 مهنيب ليحو » : لجو زع هللا لوق ىف سابع نبا نع « ةمركع نع « فيرط نب دعس نع « ىماَطُق
 - الام هل هّللا حتف : ىأ - اًتاف ليئارسإ ىنب نم لجر ناك : لاق « ةيآلا رخآ ىلإ 4 نوهتشي ام نيبو

 ناوخإ كلذ ىأر املف . هّللا ىصاعمب هللا لام ىف لمعي ناكف  دساف : ىأ  هفات هل نبا هثروف تامف

 حرسف ةجاجث انيع ىتأف لحر مث « تماصب هراقع عابف ىتفلا رجضف « هومالو هولذعف ىتفلا اوتأ هيبأ

 نسحأ نم Ss اًرصق ىنتباو «هلام اهيف

 ىنب نم ؤرما انأ : لاقف ؟ هللا دبع اي تنأ نم : تلاقف  اًحير : ی أ - اجرأ مهبيطأو اهجو سانلا

 E ليلا تلاق . معن : لاق ؟ لاما اذهو « رصقلا اذه كلف : تلاق .ليئارسإ

 تلاق ؟ لعب نم كل لهف . كلذ ناك دق : لاق ؟ كل ةجوز الو شيعلا كينهي فيكف :تلاق . ال
 دوزتف دغ ناك اذإف « ليم ةريسم ىلع كنم ةأرما ىلإ : تلاق ؟ كجوزتأ نأ ىلإ كل لهف : لاق . ال

 قلطتاو © مويدار وزن ذعلا نمواك امك كتلو الف لوه كلقيرط ف تيار كو. ینتئاو موي داز

  اًحير:ىأ  اًجرأ مهبيطأو اهجو سانلا نسحأ نم باش هيلإ جرخف « چار عرفت ‹ رصق ىلإ ىهتناف

 اذه ةبحاص ىنتعد : لاق ؟ كتجاح امف : لاق . ىليئارسإلا انآ : لاقف ؟ هّللا دبع اي تنأ نم : لاقف

 اهنأ الولو « معن : لاق 29 [ ؟ الوه ] كقيرط ىف تيأر لهف « تقدص : لاق . اهسفن ىلإ رصقلا
 ةحتاف ةبلكب انأ اذإ « ليبسلا ىب جرفنا اذإ ىتح تلبقأ ؛ تيأر ىذلا ىنلاهل « ىلع سأب ال نأ ىنتربخأ

 . |« س نم ةدايز (۳) . ت نم ةدايز (۲) . 2« ثعبلاب » : أ « س « ت یف (۱)

 . روثنملا ردلاو « س « ت نم ةدايز ١( « 6) .  ىماشلا » : ت یف )٤(



 613-242 كايآلا : ايس ةروس - نيداسلا ءا ر ا

 تسل : باشلا هل لاقف . اهنطب ىف نحبني اهؤارج اذإو « اهئارو نم انأ اذإف تبثوف .« تعزفف « اهاف
 سور 8 ۰

 اذإف ٠١ اهصمي ىدج اهيف اذإو « لمح زنع ةئامب انأ اذإ « ليبسلا ىب جرفنا اذإ ىتح تلبقأ مث : لاق

 ىف نوكي اذه « اذه كردت تسل : لاقف . ةدايزلا سمتلي هاف حتف « اًئيش كرتي مل هنأ نظو اهيلع ىتأ

 .ةدايزلا سمتلي هاف حتف اًنيش كرتي مل هنأ نظ اذإ ىتح « مهلك سانلا تماص عمجي كلم « نامزلا رخآ

 « رضان اهنم ةرجش نم نصغ ىنبجعأف « رجشب انأ اذإ ليبسلا ىب جرفنا اذإ ىتح تلبقأ مث : لاق

 اي » : عمجأ رجشلا ىنادان ىتح . « ذخف ىنم « هللا دبع اي ١ : ىرخأ ةرجش ىنتدانف « هعطق تدرأف

 )١( رثكيو لاجرلا لقي « نامزلا رخآ ىف نوكي اذه « اذه كردت تسل : لاق . « ذخف انم « هّللا دبع

 . نهسفنأ ىلإ نورشعلاو رشعلا هوعدتف ةأرما بطخيل لجرلا نإ ىتح « ءاسنلا

 نم ناسنإ لكل فرغي « نيع ىلع مئاق لجرب انأ اذإ ليبسلا ىب جرفنا اذإ ىتح تلبقأ مث : لاق

 اذه « اذه كردت تسل : لاق . ءىشب ءاملا نم هترج قلعت ملف هترج ىف بص هنع اوعدصت اذإف « ءاملا

 . هّللا ىصاعم ىلإ مهفلاخي مث ملعلا سانلا ملعي صاقلا « نامزلا رخآ ىف نوكي

 اذإو . اهمئاوقب اوذخأ دق موقب اذإو « زنعب انأ اذإ ليبسلا ىب جرفنا اذإ ىتح تلبقأ مث : لاق

 . اهبلحي لجر اذإو . اهبكر دق  لجر اذإو « اهبتذب ذخأ دق لجر اذإو « اهينرقب ذخأ دق لجر

 .اهكرت دقف  اهبكر ىذلا امأو « هنع تربدأ دقف اهبنذب ذخأ ىذلا امأو « اًقيض اهشيع نم جلاعي وهف
 . اهب © كلذ بهذ « 29 [ خب ] خَبف اهبلحي ىذلا امأو

 هولد 27 جرخأ املك « بيلق ىلع حتمي لجرب انأ اذإو « ليبسلا ىب جرفنا اذإ ىتح تلبقأ مث : لاق

 حلاص 2 [ هيلع ] هللا دَر لجر اذه : لاق . بيلقلا ىلإ اًعجار ءاملا باسناف « ضوحلا ىف هبص

 ةطنح اذإف « دصحتسيف ارذب رذبي لجرب نأ اذإ « ليبسلا ىب جرفنا اذإ ىتح تلبقأ مث : لاق
 . هل © هاكزأو « هلمع حلاص هللا لبق لجر اذه : لاق .ةبيط

 دبع اي : لاق « هافق ىلع قلتسم لجرب انأ اذإ « ليبسلا ىب جرفنا 297 [ اذإ ] ىتح تلبقأ مث : لاق

 ىتح ىعسي ماقف « هديب تذخأف هللا ىنقلخ ذنم تدعق ام هللاوف . ىندعقأو ىديب ذخف ىنم ندا « هللا

 ىنرمأ . . . 29١١ كتتأ ىتلا ةأرملا انأو توملا كلم انأ « دمت دعبألا رمع اذه : ىتفلا هل لاقف . هارأ ام
 ليحو ™ : هذه تلزن هيفف : لاق منهج ران ىلإ هريصأ مث « ناكملا اذه ىف دعبألا حور ضبقب هللا

 . ةيآلا 4 نوهتشي ام نيبو مهنيب

 )١( ت یف : ١ رثكتو ٤ . ) )0اهبكر دق ىذلا » : ! ء« س « ت یف (۳) . ©« بكار » : أ ءس « ت یف « .

 )( س « ت نم ةدايز ٠ أ ٠ ء« س . ت ىف (5) . روثنملا ردلاو ! : ١ جرخ نأ املف » : أ ىف (5) . 4« كاذ « .

 ) )۷س « ت نم ةدايز «٠ هاکزو ۵ : أ ىف (۸) .أ © .

 . « كتيتأ » : أ ىف ( ١ . س « ت نم ةدايز (9)



 هے تا 0۷-091 )تالا اه ووم د نالا عقلا

 رافكلا نأ ىنعمب هقح ىفو هيلع ةيآلا " [ هذه ] ليزنتو « رظن هتحص ىفو « ١ بيرغ رثأ اذه

 هدارم بلطي بهذ « نوتفملا رورغملا اذهل ىرج امك « ايندلا ةايحلاب ةقلعتم مهحاورأو نوفوتي مهلك

 س

 مهءاج امل « لسرلل ةبذكملا ةيضاملا ممألل ىرج امك : ىأ لبق نم مهعاّيشأب لعف امک :  هلوقو

 هب نك امہ اترفکو هدحو هللاب مآ اولا انساب اور ام ٠ ١) مهنم لبقي ملف اونمآ ول نأ اونم هللا سأب
 « نوُرفاكلا كلاته رسخو هدابع يف َتَلَخ ْدَق يلا هللا تنس انسأب اوأر امل مهئاَمِإ مهعفتي كي ملف . نیک رشم
 . [ 486 « 85 : رفاغ]

 لبقتي مل اذهلف « ةبيرو كش ىف ايندلا ىف اوناك : ىأ 4 بيرم كش يف اوناك مهنإ : هلوقو

 . باذلا ةنياعم دنع ناميإلا مهنم

 نيقي ىلع تام نمو « هيلع ثعب كش ىلع تام نم هنإف « ةبيرلاو كشلاو مكايإ : ةداتق لاق
 1 . هيلع ثعب

 ةنملاو دمحلا هللو « « أبس » ةروس ريسفت رخآ

 )١( روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ رثألا ) ٦ /  ) 6متاح ىبأ نبال هازعو .٠

 ) )۲ت نم ةدايز .



 0١ 207 ناال نظاف روب < نسوانعلا ا حش رد متبجبج

 رطاف ةروس ريسفت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ثالثو ىم ةحنجأ يلوأ السر ةكئالملا لعاج ضرألاو تاوُمّسلا رطاق هلل دمحلا ط

 . © ريف ءىش لك ىلع هلا نإ ُءاَشي ام قلَخْلا يف ديزي عابر

 ىردأ ال تنك : لاق سابع نبا نع « دهاجم نع « رجاهم نب ميهاربإ نع « ىروثلا نايفس لاق

 :20 [ هبحاصل ] امهدحأ لاقف « رئب ىف نامصتخي نايبارعأ ىناتأ ىتح « ضرألاو تاومسلا رطاف ام

 ضرألاو تاومسلا عيدب : « ضرألاو تاومسلا رطاف ط : ًاضيأ سابع نبا لاقف . اهتأدب انأ « اهترطف انأ
0) , 

 . ضرألاو تاومسلا قلاخ :وهف ضرألاو تاومسلا رطاف نآرقلا ىف ءىش لك : كاحضلا لاقو

 اهب نوريطي : ىأ « ةحنجأ يلوأ ل « هئايبنأ نيبو هئيب : ,ىأ (السر ةكئالملا لعاج ل: هلوقو

 229 ةثالث هل نم مهنمو « ناحانج هل نم مهنم : ىأ (عابرو ثالثو تشم » اعیرس هب اورمأ ام اوغلبيل

 ىأر هلك هللا لوسر نأ : ثيدحلا ىف ءاج امك « كلذ نم رثكأ هل نم مهنمو « ةعبرأ هل نم مهنمو

 : لاق اذهلو ؛ برغملاو قرشملا نيب ب امك نيحانج لك نيب « حانج ةئامتس هلو ءارسإلا ةليل ليربج

 . ءاشي ام مهقلخو O ىدسلا لاق .4 يدق ءيش لك ىلع هللا نإ ءاشي ام ٍقلخْلا يف ديزي

 هاور : توصلا نسح : ىنعي (ءاشي ام قلَحْلا يف ديزي : : هلوق ىف ( جیرج نباو ¢ ىرهزلا لاقو

 . هريسفت ىف متاح ىبأ ¿ نباو « بدألا ىف ىراخبلا ىرهزلا نع

 5 ملعأ هّللاو ¢ ةلمهملا ءاحلاب ¢ « قلحلا ىف ديزي ۵ : ذاشلا ىف ئرقو

 ر هم o ربل

 وهو هدعب نم هَل لسرم الف كسمي امو اَهَل كسمم الق ةمحر نم ساتل هللا حتفي ام طل

 4 © ميكحلا ريِرعلا

 عنم ال ىطعم الو ¢ ىطعأ الل عنام ال هنو ‹ نكي مل أشي مل امو « ناك ءاش ام هنأ ىلاعت ربخي

 ىلوم دارو نع ¢ رماع انربخأ « ةريغم انثدح « مصاع نب ىلع انثدح : دمحأ مامإلا «) لاق

 هللا لوسر نم تعمس امب ىلإ بتكا : ةبعش نب ةريغملا ىلإ ةيواعم بتك : لاق  ةبعش نب ةريغملا

 ال » : لاق ةالصلا نم فرصنا اذإ هب هللا لوسر () تعمس ىنإ : هيلإ تبتكف ةريغملا ىناعدف . ةي

 .آ ٠ س « ت نم ةدايز )١(

 . هب نايفس نع ديعس نب ييحي قيرط نم )١147( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاور (؟)

 . ٩ یورو ۵ : ت ىف (0) . 4 ريرج ١ : ت یف )٤( . « ةحنجأ ةثالث » : ت ىف (۳)
 . ٩ نم تعمس » : | ىف (7)



 .o ( ۳-1 ) تايآلا : رطاف ةروس  سداسلا ءزجلا

 امل عنام ال مهللا « ريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل « « هل كيرش ال هدحو « هّللا الإ هلإ

 ةرثكو « لاقو ليق نع ىهني هتعمسو « « دحجلا كنم دجلا اذ عفني الو « تعنم امل ىطعم الو تيطعأ

 . تاهو عنمو « تاهمألا قوقعو « تانبلا دأو نعو « لاملا ةعاضإو لاؤسلا

 . () هب « دارو نع قرط نم هاجرخأو

gS 
 دمحلا كل انبر مهللا « هدمح نمل هللا عمس » "لولب وترا نب سارا كر « ٠ ءامسلا ءلم ١

 انلكو « دبعلا لاق اع حن دجملاو ءانثلا لهأ ‹ مهللا. دعب ءىش نم تئس تئش ام ء ءلمو 2 7 رضرألاو

 لَا كنم جلا اذ عفني الو « تعنم امل ىطعم الو « تيطعأ امل عنام ال مهللا . دبع كل « ©( .

 دار الف رّيخب كدري نإو وه الإ هَل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإو» : ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو

 . ةريثك رئاظن 22 اذهلو . [ ٠١7 : سنوي ] (هلضفل

 امل: ةيآلا هذه أرقي مث « حتفلا ءوتب انرطم : لوقي اورطم اذإ ةريره وبأ ناك : كلام مامإلا لاقو

 نبا هاورو .4 ميكحلا زيزعلا وهو هدعب نم هَل لسرم الف كسمي امو اهَل كسمم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي

 . 29 هنع « بهو نبا نع « سنوي نع « متاح ىبأ

 ءاَمّسلا نم مكقزري هللا ريغ قلاح نم له مكيلع هللا تمعن اوركذا سائلا اهيأ اي ط

 . ( نوكفؤت نف وه الإ هلإ ال ضرألاو
 لقتسملا هنأ امك « هل ةدابعلا دارفإ ىف هديحوت ىلع لالدتسالا ىلإ مهدشريو هدابع ىلاعت هبني

 اذهلو ؛ ناثو ةلاو دادنألاو مانصألا نم هريغ هب كرشي الو « 9 ةدابعلاب درفيلف كلذكف قزرلاو قلخلاب

 اذه حوضوو « نايبلا اذه دعب 297 نوكفؤت فيكف : يأ , « (8 نوُكفؤَت ْىَنَأَف وه الإ َهَلِإ الط: لاق
 ؟ ناثوألاو دادنألا نودبعت اذه دعب متنأو ¢ ناهربلا

 نإ سالا اهيَأ اي © رومألا عجرت هللا ىلإو كلبق نم لسر تبذك دقف كوبذكي نإو ط
 يو 6 و ي0 ی 2 ەۋ هالو رل ا م حن م0 سا مام م
 ودع مكل ناطيشلا نإ (2) رورغلا هّللاب مكنرغي الو ايندلا ةايحلا مكنرغت الف قح هللا دعو

 14050 ريا احسان اواو هير رخو اهل ارد هراخلل

 ديحوتلاب مهورمأو تانيبلاب 0 اوؤاج كلذك مهنإف ؛ ةوسأ دا ل

 )١( مقرب ىراخبلا حيحصو (؟65/5) دنسملا )۸٤٤( مقرب ملسم حيحصو )0٥۹۳( :

 . « تاومسلا » : أ ءس « ت یف (۲)

 . © ضرألا ءلمو » : أ ٠ س « ت ىف (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )٤۷۷( :

 . ؛ اهلو » : س ىفو « ٩ امهلو » : ت ىف (0)
 )0( أطوملا ) ١/1١97( .

 . 4« نوكفؤي ١ : أ ‹ س ىف (9 ‹۸) . « هدحو ةدايعلاب » : أ ىف (۷)



 ( 81/0 :نانيآلا طاف ةروش د سداسلا ورا, ےل ا وو

 . ءازجلا رفوأ كلذ ىلع مهيزجنسو : ىأ «رومألا عجرت هللا ىلإو 8 « مهوفلاخو مهوبذكف

 (ايندلا ةايحلا مكّترغت الف « ةلاحم ال نئاك داعملا : ىأ (قح هللا دعو نإ ساّنلا اهيأ اي ل : لاق مث
 © اوهّلَتَت الف ميظعلا ريخلا نم هلسر عابتأو هئايلوأل هللا ٠7 دعأ ام ىلإ ل ىأ

 . سابع نبا هلاق . ناطيشلا وهو (رورغلا هّللاب مكترغي الو 8« ةينافلا ةرهزلا هذهب ىقابلا (4) كلذ نع

 . كافأ باذك ارق هنإف هتاملك قيدصتو هللا ٍلسر عابتا نع ٍ مكنفرصيو ناطيشلا مكننتفي ال : ىأ

 . [77“ :نامقل] (رورغلا هّللاب مكترغي الو ايندلا ةايحلا مكنرغت الق » : نامقل رخآ ىف ىتلا ةيآلاك ةيآلا هذهو

 ةمايقلا م نيففاحللا نونمؤملا لوقي : لاق امك . و ا ملسأ نب ا نعد كلام لاق

 اولاَق مكعُم نكن ملأ مهن ردا ِباَدَعْلا هلبق نم هرهاظو ةمحَرلا هيف هنطاب باب هل روسب مهنيب ل برع نک

 « روُرَغلا هللاب مكرغو هللا ْرْمَأ ءاج تح ينامألا مكترغو متبتراو متصبرتو مكسفنأ متنتف مكتكلو ىب

 .[ ١5 كال :ديدحلا]

 2 يأ (() اودع هوُدْحَناَف ودع كَل ناطيشلا نإ : لاقف مدآ نبال سيلبإ ةوادع ىلاعت نيب مث

 هبزح وعدي اَمَّنِإ «  هب مكرغي اميف هوبذكو هوفلاخو « ةوادعلا دشأ متنأ هوداعف « ةوادعلاب مكل ز رابم

 اذهف < ريعسلا باذع ىلإ هعم اولخدت ىتح مكلضي نأ دصقي امإ : م ىأ 4 ريعسلا باَحّصَأ نم اونوكيل

 « هباتك عابتا انقزري نأو 0 ناطيشلا ءادعأ انلعجي نأ زيزعلا ىوقلا هللا لأسنف . نيبملا ودعلا وه

 اتل ذو $ : هلوقك هذهو . ريدج ةباجإلابو « ريدق ءاي اه ىلع هنإ © لوو قيرطب ءافتقالاو

 ل ا م ناك سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل

 : فهكلا ] «الدب نيملاظلل سئب ودع مكل مهو

 سيلبإ تيداع امنإ : لوقي 000 اذه تحتو : ءاملعلا ضعب لاقو ]

 الو هوفلاختو هوداعت نأ مكب قئاللا لب ؟ هولاوت نأ مكب نسحي فيكف « مكلجأ نمو مكييبأ لجأ نم

 0 [: وعون

 رجأو ةرفغم مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيدّلاو ديدش باذع مهل اورفك نيذّلا ط
 سايب ر م or f سا م - هس ص يب ريب رر مر 1_7

 الق ءاَشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هلا نإ اتسح هآرق هلمع ءوس هَل نيز نمفَأ ©0ريبك
 o م يع مس 6م هسه م

 . 4© نوعنصَي امب ميلع هللا نإ تارسح مهيلع كسفن بهذت

 نأ كلذ دعب ركذ <« ريعسلا (5) [ باذع ] ىلإ مهريصم سيلبإ عابتأ نأ ىلاعت 280 [ هللا ] ركذ امل

 هللاب اونمآ نيذلا نأو «٠ نمحرلا اوصعو ناطيشلا اوعاطأ مهنأل ؛ ٠١ ديدش باذع مهل اورفك نيذلا

 )١( أ ىف : ١ ت ىف (۲) . 6« ةيندلا ةشيعملا : ١ اوهتلي الف » : أ ىف (۳) . © دعو ام « .

 . 4 هبزح وعدي امنإ :١ اهدعب س ىف (5) . « كاذ » : س ىف ()

Eت نم ةدايز (۸) . أ « ت نم ةدايز (۷)  . 
 . « اديدش اباذع اورفك نيذلل » : ت ىف (۱۰) .أ ‹ ت نم ةدايز (0)



 .o ( م .لال ) ناتيآلا : رطاف ةروس  سداسلا ءزجلا

 نم هولمع ام ىلع 4ريبُك ٌرجَأَو «بنذ نم مهنم ناك امل: ىأ 4ةرفغم مهل تاحلاّصلا اوُلِمَعَو» هلسرو
 . ريخ

 « ةئيس الامعأ نولمعي « راجفلاو رافكلاك : ىنعي 4 اًنسح هآرف هلمع ءوس هَل نيز نمَفَأ » : لاق مث
 كلأ « هللا هلضأ دق دق اذكه ناك نمف : ىأ ( ًاعنص نوئسحي مهنأ (1) نوسحيو نودقتعي كلذ ىف مهو

 الف إذ كلذ ناك هردقب : ىأ (ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هللا َنَِف ٠» هيف كل ةليح ال ؟ ةليح هيف
 ماه ن م لوو سه م

 نم لضي امنإ « هردق ىف ميكح هللا نإف كلذ ىلع فسأت ال : ىأ 4 تارسح مهيلع كسفن بهذت

 نإ : لاق اذهلو ؛ ماتلا ملعلاو « ةغلابلا ةجحلا نم كلذ ىف هل امل < , ۳ ىدهي نم ىدهيو ()لضي

 . « وتصيب ميلع هلا
 انثدح « نيصحخلا فوع نب دمحم انثدح « ىبأ انثدح : ةيآلا هذه دنع متاح ىبأ نبا ۶ لاقو

 نب هللا دبع نع ةع : وأ ب ىتانيسلا ورفع نبأ نب حب نع ٠ ىعاروألا نع ع ردك نب دمحم

 تعمس : لاق « طهولا :هل لاقي فئاطلاب طئاح ىف وهو « ورمع نب هللا دبع تيتأ : لاق ىمليدلا

 نم هباصأ نمف « هرون نم مهيلع ىقلأ مث « ةملظ ىف هقلخ قلخ هللا نإ » : لوقي هيَ هللا لوسر

 هللا ملع ام ىلع ملقلا فج : لوق ةأ كلذلف « لض هنم هأطخأ نمو « ىدتها دقف ذئموي هرون

 . © «لجو زع

 ا ا وا و ولا حا ور

 ءةلالضلا 0 نم ىدهي :E J : لاقف ال هللا لوسر انيلع جرخ : : لاق ىفوأ ىبأ نبا

 4 0000( بحأ نم ىلع ةلالضلا سبليو

 . ًادج بيرغ ثيدح اضيأ اذهو

 ساه مساس

 اهتوم دعب ضرألا هب اتييحأف تيم دب ىلإ هانقسف اباحس ريثتف حايرلا لسرأ يذلا هللاو إل

 « ءاشي » : أ ىف (۳ «5) . « نوبسحي » :أ ء« س .ء ت یف (۱)

 . ٩ یورو » : ت ىف(

 نع «ديزي نب ةعيبر نع ىعازوألا قيرط نم )١/ ۴١( كردتسملا ىف مكاحلاو « دراوم » (١18؟) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو (6)

 نع ىنابيسلا ورمع ىبأ نب یحی نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم )۲۹٤۲( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو « هوحنب ىمليدلا هللا دبع
 . « نسح ثيدح اذه » : ىذمرتلا لاقو « هوحنب ىمليدلا هللا دبع

 )١( س « ت « اه ىف «٠ هانتبثأ ام باوصلاو« « نعم 7 : أ ء« س ءات « اه ىف (۷) . هانتبثأ ام باوصلاو « « ريشب » : أ .

 . ٩ نم ءاشي نم ىدهي ١ : أ ءات ىف (9) . « هدنسب ىور مث ١ : ت یف (۸)

 ميهاربإ نع ىندملا نيعم نب ىبحي نع رشب نب ميهاربإ نع ناسح نب ناسح انثدح : ۰ )١/ طسوألا خيراتلا ىف ىراخبلا هاورو )۱٠(

 دابع نب نمؤملا دبع قيرط نم ٠( /6) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو « ىفوأ ىبأ نب ب ديز نع ليبحرش نب ديعس نع ىشرقلا

 ةباغلا دسأ ىف ريثألا نبا هاورو « هنم لوطأب ىفوأ ىبأ نب ديز نع شيرق نم لجر نع ليبحرش نب هللا دبع نع نعم نب ديزي نع
 نع شيرق نم لجر نع ليبحرش نب هللا دبع نع ايركز نب ىيحي نع بيهص نب ىسوم نع سنوي نب بيعش قيرط نم )/١1١1(

 هاور « ضعب نم مهضعب عامس فرعي الو « هيلع عباتي ال لوهجم دانسإ اذهو » : هدروأ امدعب ىراخبلا لاقو « ىفوأ ىبأ نب دي

 . « هل لصأ الو يي ىبنلا نع « ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع دلاخ نب ليعامسإ نع مهضعب



 (3 29:03 فايآلا طاف ةروس نيداسلا زلات ع سلب سس بتم ق١

 لمعلاو بّيَطل | ملكْلا دعصي ٠ ي هيلا اًعيمج 1 ةرعلا هّللق ةزعلا ديري ناك نم (5) روشنلا كلك
 3 قر ر لا ر ر 5 هوم 0 ع

 هللاو ۵ روبي وه كتلوأ ركمو ديدش باذع مهل تايسلا نوركمي نيذّلاو هعفري حلاصلا

 امو هملعب الإ عضت الو ئنأ نم لمحت امو اجاوَْأ مكلعج من ةفطُن نم مث بارت نم مکقلخ

 5 نى مث ا

 . 4 ريِسي هللا ىلع كلذ نإ باتك يف الإ هرمع نم صقني الو رّمعم نم رمعي

 هبني - جحلا ةروس [٠ لوأ ] ىف امك  اهتوم دعب ضرألا هئايحإب داعملا ىلع ىلاعت لدتسي ام اريثك

 (؟)اهيلإ لسرأ اذإف « اهيف تابن ال ةدماه ةتيم نوكت ضرألا نإف . كلذ ىلع اذهب اوربتعي نأ هدابع

 كلذك ءا[ ١ : جحلا ] 4 جيهب جوز لك نم تتبن تتبنأو تبرو ترها » اهيلع هلزنأو ءاملا لمحت باحسلا

 ًاعيمج ضرألا «4) معي د ارطم شرعلا تحت نم لزنأ « اهروشنو اهثعب هناحبس هللا دارأ اذإ « (" داسجألا

 ا نبإ لک حا ءاج اذهلو ؛ ضرألا ىف بحلا “° تبني e e ىف داع الا تحل

 .«روشنلا كلذك» : اوك لاف ا دلو ٠01 تف رضوا قلص ب, ل ينم األا ىلع

 امو ؟ ىتوملا هللا ىيحي فيك « هللا لوسر اي : تلق : نيزر ىبأ ثيدح (0) « جحلا » ىف مدقتو

 زتهي هب تررم مث ( الحم كموق ىداوب تررم امأ « نيزر ابأ اي ١ : لاق ؟ هقلخ ىف كلذ ةيآ

 . « ىتوملا هللا ىيحي كلذكف » : لاق . ىلب : تلق « ؟ ارضخ

 ايندلا ىف ازيزع نوكي نأ بحي ناك نم : ىأ (اعيمج ةّرعلا للف ةّرعلا ديري ناك نم : هلوقو
ySا  

0 

 . [ ٠١۹ : ءاسنلا ]  اعیمج هلل

 ةرعلا هلو : لاقو « [ 50 : سنوي ] « اعيمج هلل ةّرعلا نإ مهلوق كنزحي الو ىلاعت لاقو

 . [ 8 : نوقفانملا ] 4 نومّلعي ال نيقفانملا نكلو نينمؤمللو هلوسرلو
 . « اعيمج هلل هَرعْا َنِإَفط « ناثوألا ةدابعب (ةزعْلا ديري ناك نم ط: دهاجم لاق

 . لجو زع هللا ةعاطب ززعتيلف : ىأ 4 اًعيمج ةرعلا هّللَف ةّزعْلا ديري ناك نم ط : ةداتق لاقو

 . ريرج نبا هاكح . (اعيمج هلل ةزعلا نف ل ءىه نمل « ةزعلا مّلع ديري ناك نم : ليقو
 .فلسلا نم دحاو ريغ هلاق . ءاعدلاو ةوالتلاو ركذلا : ىنعي 4 بّيَطلا ملَكْلا دعصي ِهيلِإ ) : هلوقو

 نع « نوع نب رفعج ىنربخأ « ىسمحألا ليعامسإ نب دمحم ىنثدح : ريرج نبا لاقو
 : لاق © ميلس نب قراخملا هيبأ نع « قراخملا نب هّللا دبع نع « ىدوعسملا هللا دبع نب نمحرلا دبع

 )١( س « ت ىف (۳) . « اهيلع » : ت یف () . أ ‹ س « ت نم ةدايز : ١ ماسجألا «

 ) )4ت یف (0) . « معف» :أ ىف : ١ تبنت امك © .

 . ١۲-١١ : تايآلا دنع (5)

 . « ميلس نب قراخملا ىبأ نب هللا دبع نع هدانسإب ريرج نبا یورو » : ت ىف (۸) . ( الحمم » : أ ‹ س « ت یف (۷)



 0/1124: 7 قايآلا“ نطاق ةووهعب نسفامللا عرش

 دبعلا نإ : هللا باتك نم كلذ قيدصتب مكانيتأ اثيدح مكانثدح اذإ  دوعسم نبا وه  هّللا دبع انل لاق

 « « هللا كرابت « ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو « هدمحبو هللا ناحبس » : لاق اذإ ملسملا

 الإ ةكئالملا نم عمج ىلع نهب رمي الف ءامسلا ىلإ نهب دعص مث « هحانج تحت نهلعجف كلم نهذخأ

 لكلا دعصي هيلإ » : هللا دبع أرق مث < لجو زع نمحرلا هجو نهب ءىجي ېتح « نهلئاقل اورفغتسا

 . (هعفري حلاصلا لمعلاو بّيَطلا

 نب هللا دبع نع « 2١0 ىرْيرلا ديعس انربخأ « َةّيَلَع نبا انثدح « ميهاربإ نب بوقعي ىنثدحو

 « ربكأ هّللاو کک « هلل دمحلاو ءهّللا ناحبس » ل نإ : رابحألا بعك لاق : (5)لاق قيقش

 ر ا < رحل ودك ا درك ونا

 . ًاعوفرم ىور دقو « هللا همحر « رابحألا بعك ىلإ حيحص دانسإ اذهو

 نب نوع نع  ناحطلا ملسم نبا : ىنعي  ىسوم انثدح « ريمن نبا انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 نيذلا » : ليك هللا لوسر لاق : لاق ريشب نب نامعنلا نع - ١( هيخأ نع : وأ  هيبأ نع « هللا دبع

 ىود نهل « شرعلا لوح نفطاعتي « هليلهتو هديمحتو هريبكتو هحيبست نم « هللا لالج نم نوركذي
 . () « ؟هب ركذي ءىش هللا دنع هل لازي الأ مكدحأ بحي الأ نهباحصب نوركذي « لحنلا ىودك

 ىسوم نع « ناطقلا 7 ديعس نب ىيحي نع « فلخ نب ركب رشب ىبأ نع هجام نبا هاور اذكهو

 - هيخأ نع : وأ  هيبأ نع« دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع « ناحطلا 29 [ ىسيع ] ىبأ نبا

 . % هب « ريشب نب نامعنلا نع

 : بيطلا ملكلا : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : 4هعفري حلاصلا لمعلاو 9: هلوقو
 دؤي ملو هللا ركذ نمو . هضئارف ءادأ : حلاصلا لمعلاو « لجو زع ءهللا ىلإ هب دعصي « هّللا ركذ

 ا ا

 EE ل قب ومو كارا سيرا رد a نق اربإو

 . ( [ فلسلا

0 

 : بشوح نب رهشو © ريبج نب كيعسو < دهاجم لاق : «تائيسلا نوركمي نيذّلاو » : هلوقو

 هللا ىلإ ءاضَعب مهو « هّللا ةعاط ىف مهنأ نومهوي « سانلاب نوركمي : ىنعي « مهلامعأب نوؤارملا مه

 « هداتسإب یورو » : ت یف (۲) . ©« ىريرجلا نب ديعس ١ : أ ىف )١(
 . (۸۰ /۲۲) ىربطلا ريسفت (۳)

 . < هدانسإب دمحأ مامإلا یورو » : ت یف )٤(

 . )۲۹۸/٤( دنسملا (0)
 . 24 ىسيع 9 : أ یف (5)

 . هجام ٠ 0 ا

0 . 



 ( ۹-١١ ) تايآلا :رطاف ةروس  سداسلا ءزجلا ےک ا سا ا

 . [ 157 : ءاسنلا ] (اليلق الإ هللا نوركذي الو ٠ ١ مهلامعأب نوؤاري ‹ لجو زع

 . نوكرشملا مه : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ديدش باذع مهل ١ : لاق اذهلو ؛ ىلوألا قيرطب نولخاد نوكرشملاو « ةماع اهنأ حيحصلاو

 ام هنإف ٠ ىهنلاو رئاصبلا ىلوأل بيرق نع مهفيز رهظيو لطبيو دسفي : ىأ «٠ روبي وه كئلوأ ركمو
 هاسك الإ ةريرس دحأ رسأ امو نال تاتلفو ههجو تاحفص ىلع هللا اهادبأ الإ ةريرس )١( دبع رسأ

 امأ « ىبغ ىلع الإ رمتسيو هرمأ جوري ال ىئارملاف 5 رشف ارش نإو 3 ريخف ًاريخ نإ ¢ اهءادر هللا

 ىفخت ال بيغلا ملاعو « بيرق نع مهل ٠ فشكي لب ءمهيلع كلذ جوري الف نوسرفتملا نونمؤملا

 .ةيفاخ هيلع

 لعج مث 3 بارت نم مدآ مكيبأ قلخ أدتبا 9 ىأ ةَفطُت نم مت بارت نم ملح هللاو) : هلوقو

 لعج نأ ةمحرو هنم ًافطل ¢ ىثنأو اركذ ِ ىأ 4« اًجاَوْرَأ مكلعج مث ) ¢ نيهم ءام نم ةلالس نم هلسن

 . اهيلإ اونكستل < ‹ مكسنج نم اجاوزأ مكل

 كلذ نم هيلع ىفخي ال « كلذب ملاع وه : ىأ هملعب الإ عضت الو ئقنأ نم لمحت امو $ ٠ هلوقو

 4نيبم باتك يف الإ ساي الو بطر الو ٍضرألا تام يف بح الو اهملعَي الإ ةقرو نم طقست امل لب « ءىش

 ماَحرَألا ضيغت امو ئنأ لك لمحت ام ملعي هللا ) : ىلاعت هلوق ىلع مالكلا مدقت دقو . 0 , ماعنألا ]

 .[4 :A» دعرلا] « لاَعَمْلا "0 [ ريبكلا ةداهشلاو بيغلا ملاع .رادقمب هدنع ءيش لکو دادزت امو ]

 نم فطنلا ضعب ىطعي ام : ىأ 4« باتك يف الإ هرمع نم صقني الو رَمعُم نم رمعي اموإ) : هلوقو

 ىلع دئاع ريمضلا « هرمع نم صقني الو » < لوألا باتكلا ىف هدنع وهو « هملعي ليوطلا رمعلا

 امنإو « هرمع نم صقني ال هللا ملع ىفو باتكلا ىف رمعلل ليوطلا نيعلا نأل ؛نيعلا ىلع ال <« «٠ سنجلا

 . رخآ فصنو : ىأ « هفصنو بوث ىدنع » : مهلوقك اذهو : ريرج نبا لاق

 الإ هرمع نم صقني الو رمعم نم رَمَعي امو 8: هلوق ىف سابع نبا نع « ىفوعلا قيرط نم یورو
 ام غلاب وهو الإ ةايعو 2ر لوطا تيقق خا لا لوقي « (ريسي هللا ىلع كلذ نإ باتك يف

 نیو اع مارب ل ترو ئالا تالا ىلإ ىب او لد عف المو نبعلا ن تو

 كلذف « هل تبتك ىذلا باتكلا ىلإ ىهتني نكلو « رمعلل غلاب ةايحلاو رمعلا ريصق هنأ هل تيّضَق دحأ

 .هدنع باتك ىف كلذ لك : ل ل هلوق

 تظَمَل ام: لاق « باتك يف الإ هرمع نم صقني الو )ل: هيبأ نع < ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . مامت ريغ نم دالوألا نم ماحرألا

 . 24 فشكني ) : أ « س « ت یف (0) . «دحأ ١ : أ ىف )١(

 . رمعلا ١ : س « ت ىف (6) .« هلوق ىلإ :  ه ىفو ءأ « س « ت نم ةدايز ()



o۳4 ١7( ) ةيآلا : رطاف ةروس - سداسلا ءزجلا 

 نيح تومي رخآو « ةنس ةئام ناسنإلا شيعي ‹ سانلا ىرت الأ : اهريسفت ىف نمحرلا دبع لاقو

 : اذه اذهف دلوي

 . ةنس نيتس لبق تومي ىذلاف : هرمع نم صقني ىذلاو : ةداتق لاقو

 هل بتكي همأ نطب ىف : ىأ «باتك يف الإ هرمع نم صقني الو رّمعم نم رمعي امو: دهاجم لاقو

UES 

 نم صقني الو» لجألا نم بتكي ام : ىأ 4 رَّمَعُم نم رمعی امو: هانعم لب : مهضعب لاقو

 ةعمجو « رهش دعب ًارهشو « ةنس دعب ةنس هّللا دنع مولعم عيمجلا « اليلق اليلق هباهذ وهو 24 هرمع

 . باتك ىف هللا دنع بوتكم عيمجلا ‹ ةعاس دعب ةعاسو « موي دعب ًامويو « ةعمج دعب

 . لاق امك وهو « لوألا ١ 1 لوقلا]

 ‹ ناميلس نب ديز ىبأ نب ىيحي نب دمحأ انثدح : ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت دنع ىئاسنلا لاقو

 « هنع هللا ىضر « كلام نب سنأ نع « باهش نبا نع « سنوي ىنثدح : لوقي بهو نبا تعمس
 لضصيلفا 7 هلجا یف هل منيو رر ف هلا طس نأ هر نم لاقي هلك هللا لوو تعم: لاق

 . ( همحر

 . ٩ هب « ىليألا ديزي نب سنوي ثيدح نم « دواد وبأو ملسمو ىراخبلا هاور دقو

 وبأ هللا ديبع نب كلملا دبع نب ديلولا انثدح « نيسحلا نب ب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا 2 لاقو

 نع « ىعبر نب ةَعَجْشَم ىبأ همع نع « هللا دبع نب © ةملسم نع « ءاطع نب نامثع انثدح « حرسم

 اذإ ًاسفن رخأي ال هللا نإ » : لاقف لَك هللا لوسر دنع انركذ : : لاق « هنع هللا ىضر ‹ ءادردلا ىبأ

 مهؤاعد هقحليف ¢ هدعب نم هل نوعديف «© دبعلا اهقزري ةحلاصلا ةيرذلاب رمعلا ةدايز امنإو < اهلجأ ءاج

 . (« رمعلا ةدايز كلذف « هربق ىف

 عيمج ىف هليصفتبو كلذب هملع هيدل ريسي « هيلع لهس : ىأ 4ريسي هللا ىلع كلذ نإ: هلوقو
 . ءىش هيلع هنم ىفخي ال كلذ عيمجل لماش هملع نإف « هتاقولخم

 نولكأت لك نمو جاجأ حلم اذهو هبارش غئاس تارق بذع اذه نارحبلا يوتسي امو )

 مكّلعلو هلضف نم اوغتبتل . رخاوم هيف كلل ىرتو اهتوسبأت ةيلح نوجرختستو ايِرَط امَحَل

 4 © نوركشت
 «لالزلا بذعلا نيرحبلا قلخو : ةفلتخملا ءايشألا هقلخ ىف ةميظعلا هتردق 0 ىلاعت لوقي

 . 4 هرثأ ١ : أ ‹ س « ت ىف (۳) . أ ‹ ت نم ةدايز (0) . ٤ هاور ۵ : أ یف (1)

 دواد ىبأ نتسو )۲٥۵۷( مقرب ملسم حيحصو (۲۰۹۷) مقرب ىراخبلا حيحصو )١١579( مقرب یربکلا ننسلا ىف ىئاسنلا )٤(

 . (1199)مقرب

 ٠06 ةملس» : أ ىف 0 . ٩ یورو ١ ت ىف (0©)



CET o Eo ls >> 8ا ب 

 ءراصمألاو ميلاقألا ىف اهيلإ ةجاحلا بسحب « راغصو رابك نم « سانلا نيب ةحراسلا راهنألا هذه وهو

 رحبلا قل «جاَجأ حلم اهو ٠> كلذ دارأ نمل اهبارش غئ كاس ةبذع ىهو « رافقلاو ىراربلاو نارمعلاو

 ,(جاجأ حلم اذهو ) : لاق ايو رم افاعر ام نوكن ااو + رابكلا نقلا هيف ريت دلا كالا

 . رم : ىأ

 امك aR ةامسلا# ىنعي (ایرط امُحَل نولكأت لک نمو: لاق مث
 همام <

 LYY YY: TT. ناَجْرَمْلاَو ولولا امهنم جرخي :  لاق

 ىذلا لا اهمدقم وهو « اهموزيحب هقشتو هرخد . ىأ 460١ رخآوُم هيف كْلفْلا ىرتو : هلوقو

 . هردص : وهو - ريطلا ؤجؤج هبشي

 . ميلقإ ىلإ ميلقإو ¢ رطق ىلإ رطق نم <« ةراجتلاب مكرافسأب : ىأ < كمن سارت طهر

 نوفرصتت « رحبلا وهو « ميظعلا قلخلا اذه مكل هريخست ىلع مكبر نوركشت ىأ 4 نوركشت معلول

 ىف ام مكل رخس دق هتردقب لب « هنم ءىش مكيلع عنتمي الو « متدرأ نيأ نوبهذتو « متئش فيك هيف

 . هتمحر نمو هلضف نم عيمجلا « ضرألا ىف امو تاومسلا

 ٍلجأل يرجي لك رمقلاو سمشلا رخسو ليللا يف راهنلا جلويو راهنلا يف ليللا جلوي
 ل 3

 نإ 09 ريمطق نم َنوُكَلْمَي ام هنود نم نوعدت َنيِذّلاو كْلمْلا هَل مكبر هللا مكلذ ىمسم
 ربي هم

 الو مككرشب َنورفْكي ةَماّيقلا مويو مك اوباجتسا ام اوعمس ولو مكءاعد اوعمسي ال مهوعدت

 . 4 69 ريبَخ لثم كئبني
 ذخأيو « هئايضب راهنلاو همالظب ليللا هريخست ىف « ميظعلا هناطلسو ةماتلا هتردق نم ًاضيأ اذهو

 رصقيو اذه لوطيف « اذه ىف اذه نم ذخأي مث . نالدتعيف () اذه رصق ىلع هديزيف اذه لوط نم

 تباوثلاو « تارايسلا موجنلاو : ىأ (رمقلاو سمّشلا رَّخسو». ءاتشو افيص ناضراقتي مث ءاذه
 ًاريدقت « ررحم ننقم جاهنم ىلعو « نيعم رادقمب نوريسي عيمجلا « تاومسلا مارجأ نهئاوضأب تابقاثلا

 . ميلع زيزع نم

 . ةمايقلا موي ىلإ : ىأ 420 ىّمسُم لجأل يرجي لك
 نوعدت َنيِذّلاَو « هريغ هلإ ال ىذلا « ميظعلا برلا وه اذه لعف ىذلا : ىأ « مكبر هللا مكلذ ) ْ

 ام » « نيبرقملا ةكئالملا نم 257 نومعزت نم ةروص ىلع ىه ىتلا مانصألاو دادنألا نم : ىأ «هنود نم

 .( ريمطق نم نوُكلَمي
 . لحنلا ةروس نم ٠١ : ةيآلا ادارأ امهلعلو ٠ هيف رخاوم كلفلا ىرتو » : س ء ت ىف )١(

 . « اذه رصق ىف ديزيف 3 : أ ءات ىف ()

 ۰٩ نومعزي 7 : س ىف (8) . ؟ ىمسم لجأ ىلإ » : س « ت ىف (۳)



 ی ا ت 0 8 ۳7 كايآلا 2 رطاق ةر وم د نالا را

 : مهريغو « ةداتقو « نسحلاو ¢ ىفوعلا ةيطعو ءاطعو « ةم رکو « دهاجمو « سابع نبا لاق

 « ًائيش ضرألاو تاومسلا نم نوكلمي ال : ىأ « ةرمتلا ةاون ىلع نوكت ىتلا ةفافللا وه : ريمطقلا

 لا اذه رادقمب الو

 ()نوعمسي ال هللا نود نم اهنوعدت ىتلا ةهلآلا : ,ىنعي (مکءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ 3: لاق مث

 م ىلع (7نوردقي ال : ىأ « مكل اوباجتسا ام اوعمس ولو اهيف حاورأ ال دامج اهنأل ؛ (9) مكءاعد

 لضأ نمو ): ىلاعت لاق امك ء مكنم نوؤربتي :ىأع 4 مككرشب نورفكي ةمايقلا موو ٠ اهنم نوبلطت
 اوناك ساّنلا رشح اذإو . نولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىَِإ هل بيجتسي أل نم هللا نود نم وعدي نمم

 ةهلآ هلل نود نم اوُدَحْتاَو ) : لاقو . [ 5 ٠ : فاقحالا ] « نيرفاك مهتدابعب اوناکو ءادعأ مهل

 .[ 435 :AY میرم ] ( دض مهلع نونوکیو مهتذابعب نورفکیس ألك . اع مهل اونوکیل

 لثم ۰ هيلإ ريصت امو اهلآمو رومألا بقاوعب كربخي الو ىأ  ریبخ لم كئبتي الو هلوقو

 . اهب ريبخ

 . ةلاحم ال عقاولاب ربخأ هنإف «٠ ىلاعتو كرابت هسفن ىنعي : ةداتق لاق

 ا 9 ف امام يت ده هم "يب اه ماه صدع م ف ص يس ع هو د

 تأيو مكبهذي أشي نإ 02 ديمحلا يبغلا وه هللاو هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ اي

 بة عدت نإو طرأ دوو أَو رر الو ©9 زيرعب هللا ىلع كلذ امو 3 ديد خب

 اوماقأو بيغلاب مهبر نوشخي نيذّلا وذ اَمّنِإ برف اذ ناک ولو ءيش هنم ( محي ال اهلمح

 . 4 6 ريصملا هللا ىلإو هسفنل ئكرعيامْإَف كرت نمو ةالصلا

 اهيأ اي >: لاقف ¢ هيدي نيب اهللذتو ¢ هيلإ اهلك تاقولخملا راقتفابو ¢ هاوس امع هئانغب ىلاعت ربخي

 مهنع ىنغلا وهو « تانكسلاو تاكرحلا عيمج + ىف هيلإ نوجاتحم مه : ىف هللا ىلإ ءارَققلا متنأ سالا

 كال ETE : ىأ (ديمحلا ينغلا وه هللاو 8: لاق اذهلو ؛ تاذلاب
 . هعرشيو هردقيو ٠ هلوقيو هلعفي ام عيمج ىف ديمحلا

 «مكريغ موقب ىتأو سانلا اهيأ مكبهذأل ءاش ول : ىأ «ديدج قّلَحب تأيو مكبهذي اشي نإ : هلوقو
 . . ريرعب للا ىلع كل هامور دلال الراو مق و يوصل مناع عابر

 ناو : : یآ « « اهلمح ىلإ ةلقثم عدت نإو 3 ةمايقلا موي : : ىأ «ىَرْخَأَرْزو ةرزاو رزت الو ١ : هلوقو

 ءيش هنم لمحي ال «  هضعب وأ رازوألا نم اهيلع ام لمح ىلع َدَعاسُت نأ ىلإ اهرازوأب ةلقثم سفن عدت

 هسفنب لوغشم لك «٠ اهنبا وأ اهابأ ناك ولو ىتح « اهيلإ ابيرق ناك ولو : ىأ ٠ «ىبرق اذ ناك ولو

 ذئموی مهنم ئرما لكل . هينبو هتبحاصو . هيبأو همأو . هيخأ نم ءرملا رفي موي » : ىلاعت لاق امك ] < هلاحو

 . 84-177 : سبع ] © [4هينغي نأش

 موي هراجب قلعتي راحلا وه : لاق « ةبآلا «اهلطح ىلإ مم إو 3 هلوق ىف ةمركع (5) لاق

 )١( نوميقي »:ت ىف (۳) 5 «مهءاعد» : أ ىف () . «اوعمسي » : أ ‹ ت ىف « .

 ) )6لاق امك » : ت ىف (5) . ت نم ةدايز (6) © درفتملا» :س « ت ىف « .



  o۲تايآلا :رطاف ةروس  سداسلا ءزجلا ) 55-19 (

 موي نمؤملاب قلعتيل رفاكلا نإو . ىنود هباب قلغي ناك مل : اذه لس « بر اي : لوقيف « ةمايقلا

 تجتحا دقو ؟ ايندلا ىف كل تنك فيك تفرع دق « ادي كدنع ىل نإ . نمؤم اي : هل لوقيف «ةمايقلا

 ىف وهو « ( هلزنم )١( [ نود لزنم ] ىلإ هدري ىتح هبر ىلإ هل عفشي نمؤملا لازي الف . مويلا كيلإ

 لوقيف ءاريخ ىنثيف ؟ كل تنك دلاو ّىأ « ىنب اي :لوقيف « ةمايقلا موي هدلوب قلعتيل دلاولا نإو . رانلا

 ام «تبأ اي : هدلو هل لوقيف . ىرت امم اهب وجنأ كتانسح نم ةرذ لاقثم ىلإ تجتحا دق ىنإ ىنب اي : هل

 هتجوزب قلعتي مث «٠ اًئيش كيطعأ نأ عيطتسأ الف ٠ فوختت ام لثم فوختأ ىنكلو « تبلط ام رسيأ

 كيلإ بلطأ ىنإ : اهل لوقيف « اريخ ىنثتف ؟ كل تنك جوز ىأ هذه اي : وأ  ةنالف اي : لوقيف

 نأ قيطأ ال ىنكلو . تبلط ام رسيأ ام: لوقتف : لاق . نيرت امم اهب وجنأ ىلعل« ىل اهتيبهت ةدحاو ةئسح

 465 [ اهلمح ىلإ ةَلقثم عدت نإو) : هللا لوقي ء فوختت ىذلا لثم فوختأ ىنإ « ائيش كيطعأ

 YY] : نامقل 1 ايش هدلاو نعزاج ره دووم الو هدو نع دلاو يجي الل : هللا لوقو: آلا

 . ( هينغي نأش ذئموي مهنم ئرما لكل . هينبو هتبحاصو . هيبأو ماو . هيخأ نم ءرملا رفي موي ١ : ىلاعت لوقيو

 نع « رمع نب صفح نع « ؛ © ىنارهطلا هللا دبع ىبأ نع « هّللا همحر « متاح ىبأ نبا هاور

 ا

 لوا هب تئج اب ظعتي امنإ : ىأ «ةالّصلا اوماقأو بيفلاب مُهّبر نوشخي نيدلا ")ردت امنِإ : لاق مث

 ىل 4 هسفنل یر امَنِإَف كرت نمو « هب مهرمأ ام نولعافلا « مهبر نم نوفئاخلا « ىهنلاو دامب
 للا أ ( ريصملا هللا ىَلِإَول « هسفن ىلع هعفن دوعي اغإف اخلاص لمع نمو

 . رشف ارش نإو « ريخف اريخ نإ « هلمعب لماع لك ىزجيسو « باسحلا عيرس

 الو لّظلا الو 9 روثلا الو تاَملُّظلا الو © ريصببلاَو ىمعألا يوتسي امو ف
2~ o 

 يف نم عمسمب تنأ امو ءاشي نم عمسي هلا نإ تاّومألا الو ءاّيحألا يوسي امو روُرحْلا

 اهيف الخ الإ ةا نَم نإو اريدتو ا اريشب قحْلاب كاتلسرأ اًنِإ 9 ريذن الإ تنأ نإ مصروبقلا

 ربزلابو تانيبلاب خهلسر مهتءاج مهلبق نم نيذلا بدك دقف كوبذكي نإو 2 ريذت

 . ( 69 ریکن ناك فیکف اورقك نيذلا تذخا مث 69 ©۵ رينملا باتكلابو

 1 « نايوتسي ال ريصبلاو ىمعألاك « ةفلتخملا ةنيابتملا ءايشألا هذه ىوتست ال امك : ىلاعت لوقي

 وتست ال كلذك « رورحلا الو لظلا الو رونلا الو تاملظلا ىوتست ال امكو « ريثك نوبو قرف امهنيب

 نرش Ss تاومألا الو ءايحألا

 رجراخب سيل تامّلَظلا يف هلم نمك ساّنلا يف هب يشْمَي ارو هَل انلعجو هانييحأف ايم ناك نم َوَأ :٠ ىلاعت

1 

2 

 )١( ت نم ةدايز ٠ هتلزنم نود ةلزنم ىف » : ت یف (۲) . أ ٩ . ) )۳أ 2 س « ت نم ةدايز .

 ) )5رذني » : س ىف (0) . « ىناربطلا » : أ ىف « .



 611 کی تق ا 0 ۸ ١۷ )الا + رطاق روم 2 نيالا ا
 دج يي اك

 نايوتسي له عيمّسلاو ريصبلاو مصألاو ئمعألاك نيقيرقلا لثم ) :ىلاعت لاقو« [ ١77 : ماعنألا ] « اهنم

 « ةرخآلاو ايندلا ىف ميقتسم طارص ىلع « ىشمي رون ىف ريصب عيمس نمؤملاف [ ۲٢ : دوه ] 4الثم
 ال « ىشمي تاملظ ىف « مصأ ىمعأ رفاكلاو « نويعلاو لالظلا تاذ تانجلا ىف لاحلا هب رقتسي ىتح

 رورحلا ىلإ كلذ هب ىضفي ىتح « ةرخآلاو ايندلا ىف هلالضو هيغ ىف هيتي وه لب « اهنم هل جورخ

 . [ ٤٤ ء١٤ : ةعقاولا ] (مرك الو دراب ال .مومحي نم لظو» « ميمحلاو مومسلاو

 تنأ امو اهل دايقنالاو اهلوبقو ةجحلا عامس ىلإ مهيدهي : ىأ ( ءاشي نم عمسي هللا نإ :  هلوقو

 ىلإ مهتروريصو مهتوم دعب تاومألا عفتني 2)[ و عمسي ] ال امك : ىأ «روبقلا يف نم عمسمب

 ال ةواقشلا مهيلع بتك نيذلا نوكرشملا ءالؤه كلذك < اهيلإ ةوعدلاو ةيادهلاب رافك مهو «مهروبق
 . مهتياده عيطتست الو « مهيف كل ةليح

 . ءاشي نم ىدهيو ءاشي نم لضي هّللاو « راذنإلاو غالبلا كيلع امنإ : ىأ «ريذن الإ تنأ نإ )

 الخ ألإ م نم نإو) « نيرفاكلل ًاريذنو نينمؤملل ًاريشب : ىأ «اريذتو اريشب قحاب كاتلسرأ نإ )
 « للعلا مهنع :ع حازأو « رذّنلا مهيلإ هللا ثعب دقو الإ مدآ ىنب , نم تلخ ةمأ نم امو : ىأ (ريذن اهيف

 يف انثعب دقلو ل : ىلاعت لاق امكو « [ ۷ : دعرلا ] (داه موق لكل رذنم تنأ امن : ىلاعت لاق امك

 ةيآلا 4 ٌةلالَضلا هيلع ْتْقَح نم مهمو هللا ىدَه نم مهْنمَف توُعاّطلا اوبنَجاو هللا اودبعا نأ ًالوُسُر م لك

 . ةريثك اذه ىف تايآلاو ١5[« : لحنلا]

 : یهو « تانيا مهلسر مهنءاج مهلبق نم نيذْلا بدك دف كوبذَحي نإو ): نامت كرا لوقو
 : ىأ (رينملا باتكلابو > < بتكلا ىهو «ريزلابو » ‹ تاعطاقلا ةلدألاو « تارهابلا تازجعملا

 هب مهوؤاج اميف مهلسر كئلوأ بّذك هلك اذه عمو : ىأ 4اوُرَفَك نيذلا تخم ) . نيبلا حضاولا

 اميظع مهيلع ىراكنإ (تیأر فيكف : ىأ «ريكن ناك فيكف لاكنلاو باقعلاب : ىأ « مهتذخأف

 ؟ اغيلب اديدش

 يا هع ها ع

 لابجلا نمو اهناولأ افلتخم تار هب اتجرخأف ءام ءامّسلا نم لزنأ هلا نأ رت ملأ ط

 لم يت يمن ل ب راو

 فلتخم ماعنألاو باودلاو سالا نمو 69 دوس بيبارغو اهناولأ فلتخم رمحو ضيب ددج

 . 4 © روفغ زيزع هللا نإ ءاَمَلعْلا هدابع نم هللا ىشخي اَمَّنِإ كلذك هناولأ

 لاقت لاق امك )2 اجتاورو ا اهناولا عيت نم دهاشملا وه امك ¢ . رامثلا ناولأ نم كلذ ريغ ىلإ

 ٍناونص ريغو ناونص ليختو عرزو بانعأ نم تانجو تارواجتم عطق ضرألا يفو) : ىرخآلا ةيآلا ىف

 .[ 5 : دعرلا ] (نولقعي موقل تايآل كلذ يف نإ لكألا يف ضعب ىلع اهضعب لضفنو دحاو ءامب ©) ىقسي

 )١( ت ىف (0) . أ ‹ ت نم ةدايز : ١ س « ت ىف (۳) . « ناك تيأر :  ىقست ٩ .



 ( ۲۸ «۲۷ ) ناتيآلا :رطاف ةروس  سداسلا ءزحلا ن٤ٍ

 كلذك لابجلا قلخو : ىأ 4 اًهناولَأ فلتخم رمحو ضيب ددج لابجلا نمو: ىلاعتو كرابت هلوقو
 عمج « ددجلا : ىهو  قئارط اهضعب ىفو « رمحو ضيب نم اضيأ دهاشملا وه امك « ناولألا ةفلتخم
 . اشي ناولألا ةقلتخم - ةدج

 « نسحلاو « كلام وبأ لاق اذكو . قئارطلا : دّدجلا : امهنع هللا ىضر ٠ سابع نبا لاق
 . (20 ىدسلاو «ةداتقو

 «كلام وبأ لاق اذكو . دوسلا لاوطلا لابجلا : بيبارغلا : ةمركع لاق « «دوس بييبارَع ) اهنمو
 . ةداتقو ىناسارخلا ءاطعو

 . بيبرغ دوسأ : اولاق « داوسلا ةرثكب دوسألا اوفصو اذإ برعلاو : ريرج نبا لاقو

 بيبارغو ) : ىلاعت هلوق ىف رخؤملاو مدقملا نم اذه : ةيآلا هذه ىف نيرسفملا ضعب لاق اذهلو
 . بيبارغ دوس : ىأ 4 دوس

 . رظن هلاق اميفو

 كلذك 2 [ و ] : ىأ ( كلك هناولأ فلتخم ماعنألاو باودلاو سالا نمو : ىلاعت هلوقو
 صاخلا فطع باب نم < ماعنالاو مئاوق ىلع بد ام لك : وهو  باودلاو ىسانألا نم تاناويحلا

 , داوسلا ةياغ ىف مطاًمطو شوبحو ربرب مهنم سانلاف « اضيأ ةفلتخم ىه كلذك . ماعلا ىلع

 ةيآلا ىف ىلاعت لاق اذهلو؛ كلذ نود دونهلاو 3 كلذ نيب برعلاو 2 ضايبلا ةياغ ىف مورو ةبلاقصو

 باودلا كلذكو . [ ۲۲ : مورلا] «نيملاعلل تايآل كلذ يف نإ مكناونآو مكتتسلا فالتخاو) : ىرخألا
 لب « ناولألا فلتخم نهنم دحاولا عونلا لب « دحاولا سنجلا ىف ىتح « ناولألا ةفلتخم ماعنألاو
 . نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف « نوللا اذهو نوللا اذه نم هيف « قلبأ نوكي دحاولا ناويحلا

 رمع نب هللا دبع انثدح « لهس نب لضفلا انثدح : هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا ۳ لاق دقو

 نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نب ءاطع نع « هللا دبع نب دايز انثدح « حلاص نب نابأ نبا

 رمحأ « ضّقني ال اغبص معن » : لاقف ؟ كبر غبصيأ : لاقف ب ىبنلا ىلإ لجر ءاج: لاق سابع

 معا هّللاو « افوقومو السرم یورو . ( « ضيبأو رفصأو

 ءاملعلا هتيشخ قح هاشخي اغنإ : ىأ «ءامّلعْلا هدابع نم هللا ىشخي امَنِإ ل: اذه دعب ىلاعت لاق اذهلو
 ءامسألاب توعنملا لامكلا تافصب فوصوملا ميلعلا ريدقلا ميظعلل ةفرعملا تناك املك هنأل ؛ هب نوفراعلا

 . رثكأو مظعأ هل ةيشخلا تناك « لمكأ هب ملعلاو متأ هب ةفرعملا تناك املك  ىنسحلا

 ( ءامّلعْلا هدابع نم هللا ىشخي اَمّنِإ :  ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 . ريدق ءىش لك ىلع هللا نأ نوملعي نيذلا:لاق

 نم ©0نمحرلاب ملاعلا : لاق © سابع نبا نع« ةمركع نع « ةرمع ىبأ نبا نع«ةعيِهَل نبا لاقو
 . هلمعب بساحمو هيقالم هنأ. نقيأو ءهتيصو ظفحو «همارح مرحو «هلالح لحأو « ائيش هب كرشي مل

 )١( س . ت نم ةدايز (0) : « هريغ لاق كلذكو » : ت ىف ٠2 ىور دقو » : ت ىف (۳) . أ © .

 )5( مقرب رازبلا دنسم )۲۹٤٤( » عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك )٥/۱۲۸( : ١ طلتخا دقو بئاسلا نب ءاطع هيفو « .

 )0( ت یف : ١ هنعو « . )١( هدابع نم نمحرلاب » : أ ىف «



 8:88... و و ب ميم س 0 07 ا: رظاف روس سواها عوكل

 ا ا ريبج نب ديعس لاقو

 دهزو « هيف هللا عر اهيف ی رو ل :نمحرلا یک رم ناميإلا : ىرصبلا نسحلا لاقو

 ا ا ا

 () نع ملعلا نكلو«ثيدحلا ةرثك نع ملعلا سيل : لاق هنأ « هنع هللا ىضر « دوعسم نبا نعو

 . ةيشخلا ةرثك

 ‹ ةياورلا ةرثكب سيل ملعلا نإ : لاق كلام نع « بهو نبا نع ‹ ىرصملا حلاص نب دمحأ لاقو

 . بلقلا ىف هللا هلعجي رون ملعلا امنإو

 ىذلا ملعلا امأو ¢ ةياورلا ةرثكب كردت ال ةيشخلا نأ : هائعم : 00 ىرصملا حلاص نب دمحأ لاق

 هللا ىضر « ةباحصلا نع ءاج امو « ةنسلاو باتكلا وه امئإف عبتي نأ « لجو زع « هللا ۴ ضرف

 ديري « رون ١ : هلوق ليوأت نوكيو ةياورلاب الإ كردي ال اذهف ٠ نيملسملا ةمئأ نم مهدعب نمو « مهنع

 . هيناعم ةفرعمو «ملعلا مهف هب

 ءاملعلا : لاقي ناك : لاق لجر نع « «4) [ ىميمتلا ] نايح ىبأ نع «٠ ىروثلا نايفس لاقو

 ملاعب سيل هللا رمأب ملاعو « هللا رمأب ملاعب سيل هّللاب ملاعو <« هللا رمأب ملاع هّللاب ملاع : ةثالث

 ملاعب سيل هّللاب ملاعلاو . ضئارفلاو دودحلا ملعيو هللا ىشخي ىذلا : هللا رمأبو هّللاب ملاعلاف .هللاب

 4 هّللاب ملاعب سيل هللا رمأب ملاعلاو 8 ضئارفلا الو دودحلا ملعي الو هللا ىشخي ىذلا : هللا رمأب

 . لجو زع هللا ىشخي الو ٠ ضئارفلاو دودحلا ملعي ىذلا

 نوجري ةينالعو ارس مها امم اوقفنأو ةالصلا اوماقأو هللا باتك نولتي نيذلا نإ >
 ا ا م و e م مثل يع e e ق

 . 4 © 2 روکش روفغ هَنِإ هلضف نم مهدیزیو مهروجأ مهيفويل ® روبت نّل ةراجت
 ةالصلا ع نم ¢ هيف امب نولمعيو هب نوئمؤيو هباتك نولتي نيذلا نينمؤملا هدابع نع ىلاعت ربخي

 واجن وجر ٠ ةياعو ارس ٠ راد اليل ةعدرشلا تازلا ف هلا مقر م قال

 0 لاق اذهلو ¢ ( ةراجت لك ءارو نم مويلا كنإو < هتراجت ها ل لك نإ 7 :٠

 رطخت مل تادايزب مهل هفعاضيو هولعف ام باوث مهيفويل : ىأ 4 ِهلضَف نم مهديزيو مهروجأ مهيفويل )

 .مهلامعأ نم ليلقلل «روكش < مهبونذل : ىأ «روُفغ هلا ٠ مهل

 . ءارقلا ةيآ هذه : لوقي ةيآلا هذه أرق اذإ « هللا همحر < فرم ناك : ةداتق لاق

 )١( نم ۵: س « ت یف ٤ . ) )۲؟ ىرملا » : ت ىف .

 ) )۳س « ت ىف :  .أ ‹ س « ت نم ةدايز (5) . © هضرف



 ( ۴۲ ۴7 نانيآلا رطاف ةرو ت نشداسلا مرحلا ب ج و

 عمس هنأ ناليغ نب ملاس انثدح + ةويح انثدخ.:+ :نمحرلا دبع ىبأ انثدخ : دمحأ مامإلا )١( لاق

 لوسر عمس هنأ « هنع هللا ىضر « ىردخلا ديعس ىبأ نع « مثيهلا ىبأ نع ثدحي حمسلا ابأ اجارد

 مل ريخلا نم فانصأ © ةعبس هيلع ىنثأ دبعلا نع ىضر اذإ 29 ىلاعت هللا نإ » : : لوقي ةي هللا

 . ادج بیرغ .« © هلمعي مل رشلا نم فانصأ (© ةعبس هيلع ىنثأ دبعلا ىلع طخس اذإو «هلمعي

3 
 نإ هيدي نيب امل اقدصم قحلا وه باتكلا نم كِيَلِإ انيحوأ يذّلاو ط ِ 3

 . 4 6© ريصب
 نيب امل اًقدصم قحا وه طنآرقلا وهو « باتكلا نم دمحم اي كي انيحوأ يذّلاو ل : ىلاعت لوقي 3

 . نيملاعلا بر نم لزنم هنأو « 0هيونتلاب هل( تدهش امك ءاهقدصي ةمدقتملا بتكلا نم: ىأ 4 هيدي

 .هاوس نم ىلع هب هلضفي ام قحتسي نمب ريصب « مهب ريبخ وه : ىأ (ریصب ريبحَل هدابعب هللا نإ ل
 مهضعب عفرو « ضعب ىلع مهضعب نييبنلا لضفو « رشبلا عيمج ىلع لسرلاو ءايبنألا لضف اذهلو
 . نيعمجأ مهيلع هللا تاولص « مهعيمج قوف يي دمحم ةلزنم لعجو « تاجرد

 مهنمو دصتقم مهنمو ؛ هسفنل ملاظ مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذّلا باتكلا انثروأ مث »

 . 4 ©2 ريبكلا لضفلا وه كلذ هللا نذإب تاريخلاب قباس
 0 لا a ES ل ل ىلاعت لوقي

 ملاظ مهنمف ط : لاقف « ۵۳ عاونأ ةثالث ىلإ مهمسق مث « ةمألا هذه مهو « اندابع نم انيفطصا

 «دصتقم مهنمو ) . تامرحملا ضعبل بكترملا < e ضعب لعف ىف طرفملا : وهو , ( هسفنل

 ضعب لعفيو < تابحتسملا ضعب كرتي دقو < تامرحملل كراتلا 1 تابجاولل ىدؤملا :وهو

 كراتلا ¢ تابحتسملاو تابجاولل لعافلا : وهو 4 هللا نذإب تاريخلاب قباس مهنمو) .تاهوركملا

 : فاعلا ضعبو تاهوركملاو تامرحملل

 نم ] انيفطصا نيذّلا باتكلا انثروأ مث 9 : هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 « هل رَفْعُي مهملاظف « هلزنأ ٠١ باتك لك هللا مهئرو « ةي دمحم ةمأ مه : لاق « 4«*)[اندابع

 . باسح ريغب ةنحجلا لخدي مهقباسو « اريسي اباسح بساحي مهدصتقمو

 ىبتعلا e كبعو « ا : نا يضاف و لاقو

 هي را اواو ارا ناوي ع ا صلال

 . © ةعبسب :  | ء س « ت ىف ٤ . )۳« ٤( لجو زع » : أ ىف () . © یورو ١ : ت یف( )
 ةفيعض مثيهلا ىبأ نع هتياورو ريكانم هل جاردو (م 8 /9) دنسملا (6)

 . ؟ یه تدهش » :أ. س « ت یف ()

 . س « ت نم ةدايز (؟) . « ماسقأ ١ : ت ىف (۸) . © ةوبنلاب » : | « ت ىف (۷)

 . « ىلإ هدنسب ىناربطلا مساقلا ىورو » : ت ىف «٠ )١١( اباتك هللا مهثرو » : ت ىف (۱۰)



 هة سا ا: 2778 7 ةيآلا 7 رظاف ةروس د سداسلا غزا

 ةمحرب ةنحلا لخدي دصتقملاو . باسح ريغب ةنجلا لخدي تاريخلاب قباسلا : سابع نبا لاق. « ىتمأ

 . () ايك دمحم ةعافشب ةنجلا نولخدي فارعألا باحصأو هسفنل ملاظلاو « هللا

 ىلع « نيفطصملا نم ةمألا هذه نم هسفنل ملاظلا نأ : فلسلا نم دحاو ريغ نع ىور ( اذكهو

 . ريصقتو جوع نم هيف ام

 . باتكلا نيثراولا نيفطصملا نم الو « ةمألا هذه نم سيل هسفنل ملاظلا لب : نورخآ لاقو

 لو اح ا ل ا املا سو ا ا

 . رفاكلا وه : لاق (هسفنل ملاظ مهنمف :١ © امهنع هللا ىضر « سابع نبا نع « (۳ورمع
 . ريرج نبا هاور اميف اضيأ ةمركع لاق هبو « ةمركع هنع ىور

 .ةمأشملا باحصأ مه : لاق «هسْفنل ملا مهنمف » : هلوق ىف دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا لاقو

 . قفانملا وه : ةداتقو « نسحلاو « ملسأ نب ر ديز نع كلام لاقو

 ىف ةروكذملا ةثالثلا ماسقألاك ةثالثلا ماسقألا هذهو : ةداتقو « نسحلاو « سابع نبا لاق دق مث
 . اهرخآو « ةعقاولا » ةروس لوأ

 امكو « ةيآلا رهاظ وه امك ريرج نبا رايتخا اذهو . ةمألا هذه نم هسفنل ملاظلا نأ : حيحصلاو

 : رسيت ام اهنم درون نحنو « اضعب اهضعب دشي قرط نم < هيَ هللا لوسر نع ثيداحألا هب تءاج

 نب ديلولا نع « ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا © لاق : لوألا ثيدحلا
 هللا ىضر « ىردخلا ديعس يبأ نع « ةنانك نم لجر نع ثدحي فيقث نم الجر عمس هنأ ؛ رازيعلا

 هسفنل ملاظ مهنمف اًندابع نم انيفطصا يذلا باتكلا انْثروَأ مث ) : ةيآلا هذه ىف لاق هنأ ةا ىبنلا نع« هنع

 . « ةنجلا ىف مهلكو «ةدحاو ةلزنمب مهلك ءالؤه» : لاق ء4 هللا نذإب تاَرْيخْلاِب قباس مهنمو دصتقم مهنمو

 ىبأ نباو ريرج نبا هاور دقو . مسي مل نم هدانسإ ىفو « هجولا اذه نم بيرغ ثيدح (” اذه

 . © هوحن هب « ةبعش ثيدح نم « متاح

 ناك نإو « ةنجلا لهأ نم مهنأو « ةمألا هذه نم مهنأ ىف : ىأ « ةدحاو ةلزنمب ١ : هلوق ىنعمو

 . ةنجلا ىف لزانملا ىف قرف مهنيب

 وبأ ىثيللا ضايع نب سنأ انثدح « ىسيع نب قاحسإ انئثدح : دمحأ مامإلا لاق : ىناثلا ثيدحلا

 ىضر « © ءادردلا ىبأ نع « ىدزألا هللا دبع نب 9 [ ىلع ] نع « ةبقع نب ىسوم نع « ةرمض
 نم انيفطصا نيذْلا باتكلا انثروأ مث» : هللا لاق » : لوقي داي هللا لوسر تعمس : لاق « هنع هللا

 كئلوأف اوقبس نيذلا امأف < د ا ر ا ل لاق لاو

 امأو « اريسي اباسح نوبساحي ٠٠١ كئلوأف اودصتقا نيذلا امأو . باسح ريغب ةنجلا نولخدي نيذلا

 )١( ريبكلا مجعملا )١١/ )۱۸۹نعنع دقو سلدم ريرج نباو .

 . 24 هلع » : س « ت ىف (6) . « هدنسي متاح ىبأ نبا یورو » : ت یف (۳) . «اذكو ١» : س . ت ىف (0)

 «اذهو » : ت یف (5) . ٩ هاور :  ت ىف (0)

 . (940 /۲۲) ىربطلا ريسفتو (۷۸ /۳) دنسملا (۷)
 . أ ‹ س نم ةدايز (۸)

 .«نيذلا كئلوأف » : ! ىف )٠١( . « ءادردلا ىبأ نع هدنسب دمحأ مامإلا هاور :  ت ىف (9)



 e نقاشا رتل و سس

 )2 هتمحرب )0( ماو نيالا مه ي « رشحملا لوط ىف نوسبحي نيذلا كئلوأف مهسفنأ اوملظ نيذلا

 نم ةماقمْلا راد انلحأ يذلا. روكش روفغأ انبر نإ نزحلا اتع بّهذأ يذلا هلل دمحلا ل : نولوقي نيذلا مهف

 ١(. « « بوغل اهيف اتسمي الو بصت اهيف اسمي ال هلضف

 ‹ صفح نب نيسحلا انثدح « مصاع نب ديسأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : 29 ىرخأ قيرط

 لوسر تعمس : لاق ءادردلا ىبأ نع « تباث ىبأ نع < لجر نع « شمعألا نع « نايفس انثدح

 ملاظلا امأف » : لاق «هسْفنَل ملاظ مهنمف اندابع نم انيفطصا نيد باتكلا اتروأ مث » : لوقي هيب هللا

 . « ةنجلا لخدي مث « نزحلاو مهلا هبيصي ىتح سبحيف هسفنل

 ءدجسملا لخد هنأ تباث وبأ ركذ : لاق شمعألا نع « ىروثلا نايفس ثيدح نم ريرج نبا هاورو

 اسيلج یل رسيو « ىتبرغ محراو « ىتشحو سنآ « مهللا : لاقف « ءادردلا ىبأ بنج ىلإ سلجف

 لوسر نم هتعمس ًاثيدح كثدحأس « كنم كب دعسأ انأل اقداص تنك نئل : ءادردلا وبأ لاق . احلاص
 اًندابع نم انيفطصا يذلا باتكلا اترو منو: ةيآلا هذه ركذ < هنم هتعمس ذنم هب ثدحأ مل ولك هللا

 باسح ريغب اهلخديف تاريخلاب قباسلا امأف » « «تاَرْيَحْلاِب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف
 Es sS ST ملال ناو ارا راجل يناس هيل امأر

 . (©9 « (نزحلا اتع بهذأ يذلا هلل دمحلا > : هلوق كلذو

 ‹ سابعلا نب دمحم نب هللا دبع انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق : ثلاثلا ثيدحلا

 ىبأ نبا نع « سيق ىبأ نب ورمع انثدح « ىزارلا () هبر دبع نب لهس انربخأ « دوعسم نبا انثدح

 مهنمو هسفنل ملاَظ مهنمف ) : دايو رب ةماسلا نع 10017 E صر يح هع ول
 . ©) « ةمألا هذه نم مهلك » : لَ هللا لوسر لاق : لاق « ةيآلا 4 تارْيخْلاب قباس مهنمو دصتقم

 ‹ ليقع نع « ةمالس انثدح « زيزع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نب با ^ لاق : عبارلا ثيدحلا

 ا ل لاق هنأ كي هللا لوسر نع « كلام نب (9) فوع نع « باهش نبا نع

 ثلثو « ةنجلا نولخدي مث اريسي اباسح نوبساحي ثلثو « باذع الو باسح ريغب ةنجلا نولخدي
 ت رو

 . «هدحو هللا الإ هلإ 1 » : نولوقي مهاندجو : نولوقيف ةكئالملا ىتأت مث « نوفشكيو نوصحمي

 «هدحو هللا الإ هلإ ال « : مهلوقب ةنجلا مهولخدأ ¢ ىلا 0 انأ الإ هلإ ال ¢ اوقدص : لجو زع هللا لوقي

 عم الاقنأو مهلاقنأ 217 نلمحيلو : ىلاعت هللا لاق ىتلا ىهو « رانلا لهأ ىلع مهاياطخ اولمحاو

 اتروأ مث» : ىلاعت هللا لاق « ةكئالملا ركذ اهيف ىتلا ىف اهقيدصتو « [ ١١ : توبكنعلا ] (مهلاقنأ

 ملاظ مهنمف 2 مهلك فانصأ مهو < 00 عاونأ ةثالث مهلعجف « « اندابع نم انيفطصا نيذّلا باتكلا

 )١( هللا مهافالت » : | ء س « ت ىف « .
 )۲( دنسملا )١98/6( .

 . ٩ ىرخأ قيرط نم یورو » : ت یف (۳)
 )٤( ىربطلا ريسفت )۲۲/  )4١هبءشمعألا قيرط نم(77؟)مقرب ثعبلا ىف ىقهيبلا هقيرط نمو (4757/7) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو .

 . ٩ هدانسإب ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا هاور » : ت ىف (7) . ٠ هّللا دبع :  أ ىف (5)
 ورمع نع « ديعس نب دمحم قيرط نم (14) مقرب ثعبلا ىف ىقهيبلا هاورو < طقس هدانسإ ىف عقو دقو )١17/١( ريبكلا مجعملا )¥(

 نب نيصح قيرط نم )٦۳( مقرب اضيأ هاورو . هب« ديز نب ةماسأ نع «هيبأ نع «ىسيع هيخأ نع «ىليل ىبأ نبا نع «سيق ىبأ نبا

 هوحنب « ديز نب ةماسأ نع« هيبأ نع« هيخآ نع« ىليل ىبأ نبا نع ريمن
 . © سنأ» : أ ىف (9) . ٤ هاور » : ت ىف (۸)

 )٠١( نلمحتلو» : س ىف (۱۱) .« هللا الإ » : س ىف ٩ .٠ ) )۱۲جاوفأ » : س « ت یف «
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 . () ادج بیرغ « صحميو فشكي ىذلا اذهف .هسفنل

 ورمع نع « ريشب نب ميكحلا انثدح « ديمح نبا ىنثدح : ريرج نبا لاق : دوعسم نبا نع رثأ
 نب هّللا دبع نع « لئاو ىبأ قيقش نع « ثراحلا نب ديزي نع « ىسيع نب هللا دبع نع « سيق نبا
 ثلثو . باسح ريغب ةنجلا نولخدي ثلث : ةمايقلا موي ثالثأ ةثالث ةمألا هذه : لاق هنأ ؛ دوعسم

 كرابت ملعأ وهو  ؟ ءالؤه ام : لوقي ىتح ماظع بونذب نوئيجي ثلثو « اريسي اباسح نوبساحي

 زع برلا لوقيف كب اوكرشي مل مهنأ الإ« ماظع بونذب اوؤاج ءالؤه : ةكئالملا لوقتف  ىلاعتو

 انيفطصا نيدلا باتكلا اقروا مث : ةيآلا هذه هللا دبع التو : ىتمحر ةعس ىف ءالؤه اولخدأ : لجو
000 

 ناّبهص نب ةبقع نع « (" ١ بيعش وبأ رانيد نب تلصلا نع < ىسلايطلا دواد وبأ لاق : رخل رف

 نم انيفطصا نيذللا باتكلا اتثروأ مث » : هللا لوق نع « اهنع هللا ىضر « ةشئاع تلأس : 0

 نمف تاريخلاب قباسلا امأ « ةنجلا ىف ءالؤه « ىنب اي : ىل تلاقف ٠ ةيآلا (هسقنل ملاَظ مهنمف اًندابع
 عبتا نمف دصتقملا امأو « قزرلاو ةايحلاب كك هللا لوسر هل دهش < ‹ وم هللا لوسر دهع ىلع ىضم
 . ( انعم اهسفن تلعجف : لاق .مكلثمو ىلثمف هسفنل ملاظلا امأو « هب قحل ىتح هباحصأ نم هرثأ

 نيقباسلا ربكأ نم ىهف الإو ٠ عضاوتلاو مضهلا باب نم « اهنع هللا ىضر . اهنم اذهو
 . ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع اهلضف نأل ؛تاريخلاب

 ىف : هنع هللا ىضر « نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ لاق : هللا همحر . كرابملا نب هللا دبع لاقو

 لهأ انقباسو « انرضح لهأ اندصتقمو « انودب لهأل ىه : لاق (هسفتنل ملاَظ مهنمف ): ىلاعت هلوق
 . متاح ىبأ نبا هاور . داهجلا

 : لاق رابحألا بعك انثدح : لاق لفون نب ثراحلا نب هّللا دبع انثدح : ىبارعألا فوع لاقو
 ت اق ىلات هلا نأ تملأ « نجلا يف مهلك تاريخا قباسلاو دصتلو  ةمالا هذه نم هتل ماظل
 نذإي تاَرْيَخْلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف اندابع نم اتيفطصا نيذلا باكا انروَأ م ل

 :لاق 4 منهج ران مهل اورقك نيذّلاو ١ : هلوق ىلإ 4 اهنولخدي ندع تانج. ريبكلا لضفلا وه كلذ هّللا

 . رانلا لهأ ءالؤهف

Ee قرط نع يزعل ا TI 

 نب هللا دبع نب قاحسإ نع « ديمح انربخأ « ةّيلع نبا انثدح ٠ ميهاربإ ن نب بوقعي ىنثدح

 4 اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا اتثروأ مث » : هلوق نع 29 ابعك لأس سابع نبا نأ هيبأ نع « ثراحلا

 . مهلامعأب لضفلا اوطعأ مث 7 بعك برو مهبكانم تّسامت : لاق هللا نذإب» : هلوق ىلإ

 نب ةمالس هيف ١ : (97/19) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .هب « زيزع نب دمحم قيرط نم (40 )١4/ ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

 . ٠ تاقث هلاجر ةيقبو « ةعامج هفعضو « نابح نبا هقثو حور
 . أ نم ةدايز ()
 . ىسلايطلا دنسم نم تبثملاو « « ثعشألا نع » : أ ىفو « « ثعشألا نب رانيد ١ : س « ه ىف (۳)

 . )۱٤۸۹( مقرب ىسلايطلا دنسم (4)

 . ت نم ةدايز (5)

 . « ةبعكلا » : أ ىف (۷) . « ابعك لأس هنأ سابع نبا نع ىور مث » : ت یف (0)



 TE e نسفانللا قرنا: كيش ت و

 ىبأ نع < نو نور ا + زينك E E نيزطل قربا لاق

 :قاحسإ وبأ لاق « ةيآلا 4 اندابع نم انيفطصا نيذأا باتكلا انثروأ مث » : ةيآلا هذه ىف ىعيبسلا قاحسإ

 . جات مهلكف ةنس نيتس ذنم تعمس ام امأ

 اهنإ : لاق ةيفنحلا نب دمحم () نع « ورمع انثدح « مكحلا انثدح « ديمح نبا انثدح : لاق مث

 دنع تاجردلا ىف تاريخلاب قباسلاو « هللا دنع نانجلا ىف دصتقملاو « هل روفغم ملاظلا « ةموحرم ةمأ

 . هللا

 رت للا يام حو « لجر نع < عيمس نب ليعامسإ نع « ىروثلا هاورو

 «هسفنل ملاظ مهنمف ) : هلوق نع - رقابلا : ىنعي - ىلع نب دمحم تلأس : دوراجلا وبأ لاقو
 . ائيس رخآو احلاص المع طلخ ىذلا وه : لاقف

 ىف ةماع ةيآلا نإف اذه ررقت اذإو . ماقملا اذهب ةقلعتملا راثآلاو ثيداحألا داريإ نم رسيت ام اذهف

 «ةمحرلا هذهب سانلا ىلوأو « ةمعنلا هذهب سانلا طبغأ ءاملعلاف « ةمألا هذه نم ةثالثلا ماسقألا عيمج
 : هللا همحر « دمحأ مامإلا لاق امك مهنإف

a لاق ييتك نب نسق نع رب 101 هرم ني كار نب ay 

 كنأ ىنغلب ثيدح : لاق ؟ ىخأ ىأ كمدقأ ام : لاقف _ قشمدب وهو - ءادردلا ىبأ ىلإ ةنيدملا نم

 لاق ؟ ةجاحل تمدق امأ : لاق . ال : لاق ؟ ةراجتل تمدق امأ لاق . هيم هللا لوسر نع هب ثدحت :
 ا هللا لوسر تعمس ىنإف : لاق . معن : لاق ؟ ثيدحلا اذه بلط ىف الإ تمدق امأ : لاق ؟ ال

 عضتل ةكئالملا نإو « ةنجلا ىلإ اقيرط هب هللا كلس « املع هيف بلطي اقيرط كلس نم » : لوقي
 ءءاملا ىف ناتيحلا ىتح ضرألاو تاومسلا ىف نم ملاعلل رفغتسيل هنإو « 29 ملعلا بلاطل اضر اهتحنجأ
 نإو « ءايبنألا ةثرو مه ءاملعلا نإ . بكاوكلا رئاس ىلع رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضفو

 رفاو ظحب ذخأ هب ذخأ نمف 3 ملعلا اوثرو امنإو « امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا ¢ .

 :لوقي نم مهنمو سيق نب ريثك ثيدح نم « هجام نباو «٠ ىذمرتلاو « دواد وبأ 0 هجرخأو

 « ملعلا باتك ١ حرش ىف هيف ةاورلا فالتخاو هقرط انركذ دقو . "٠ ءادردلا ىبأ نع  ريثك نب سيق

 . ةنملاو دمحلا هّللو « « ىراخبلا حيحص » نم

 هللا لوقي » : لاق هيم هللا لوسر نع < « مكحلا نب ب ةبلعث ثيدح « هط ةروس » لوأ ىف مدقت دقو

 کوا نا اا انو الإ مكين: یک و ملغ مفا مل یا ءاملعلل ةمايقلا موي ىلاعت

 . 0 « ىلابأ الو « مكنم ناك ام ىلع

 9 ریرح اهيف مهسابلو اولؤلو بهذ نم رواسأ نم اهيف نولحي اهنولخدي ندع تاج

 ٩ نعو » : ت یف (۱)

 . ٩ اهيف » : س ىف (۳) . « هدانسإب هللا همحر دمحأ مامإلا ىور امك » : ت ىف (۲)

 « هاور » : ت یف (0) . « عنصي امب اضر ملعلا » : أ ىف (4)

 . (۲۲۳) مقرب ةجام نبا ننسو (؟5747) مقرب یذمرتلا ننسو (77541) مقرب دواد ىبأ ننسو )١97/6( دنسملا (5)

 . 1 2 س « ت نم ةدايز (۷)

 . هط ةروس نم (۲) ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت (۸)
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r د 

 ةَماَقَمْلا راد انلحَأ يذلا 69 روكش روفغل انبر نإ نزحلا اتع بهذأ يذلا هلل دمحلا اولاقو

 . ( 62 بوغل اهيف اسمي الو بصت اهيف اسمي ال هلضف نم

 موي نيملاعلا بر نم لزنملا باتكلا اوثروأ نيذلا ¢ هدابع نم نيفطصملا ءالؤه ىوأم نأ ,ىلاعت ربخي

 « لجو زع «مهبر ىلع مهمودقو مهداعم موي اهنولخدي ةماقإلا تانج : ىأ ندع تانج ةمايقلا

 « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع حيحصلا ىف تبث امك « اولو بَهَذ نم رواَسَأ نم اهيف نوّلحي ف

 . ©) « ءوضولا غلبي ثيح نمؤملا نم )١( ةيلحلا غلبت » : لاق هنأ كي هللا لوسر نع

 رادلا ىف مهل هّللا هحاباف « ايندلا ىف مهيلع ًاروظحم ناك اذهلو < « ٌريِرَح اهيف مهسابلو )
 ىف هسبلي مل ءايندلا ىف ريرحلا سبل نم » : لاق ةي هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبثو «ةرخآلا
 OP ويكرر انامل ىف يل نقلا" يقفل و وصلا كا ىلا رص كرو لاقو .« ةرخآلا

 ¢ ةعيهل نبا نع ¢ بهو نبا انربخأ ¢ وک انثدح : متاح ىبأ نبا (5) لاقو

 لرد نأ :ثدح ةمامأ ابأ نأ ؛ هنع هّللا ىضر « ةريره ىبأ نع < نسحلا نع « دلاخ نب ليقع نع

 مهيلعو « ردلاب ةلّثكم < دفا و هلا نووي 9 لا نحل لها يلح رك ذو مهثدح ايا هللا
 , 0 نولحكم درم درج بابش « كولملا جاتك جات مهيلعو « ةلصاوتم توقايو رد نم ليلاكأ

 انك ام انحارأو « انع هحازأ < روذحملا نم فوخلا وهو «ْنّرَحْلا اتع بهْذَأ يذلا هلل دمحلا اوُناَقو)
 1 ا ا

 E را

 متاح ىبأ نبا هاور .« نزحلا اتع بهذأ يذلا هلل دمحلا ل : نولوقيو « مهسوؤر نع بارتلا نوضفني

 . ©( هثيدح نم

 « ىزورملا ( ىسوم نب ىيحي انثدح « ىبايرفلا دمحم نب رفعج انثدح : ىناربطلا 25) لاقو

 لاق : لاق رمع نبا نع « ميكح نب زيزعلا دبع نع < ‹ ىفوكلا بهو نب هللا دبع نب ناميلس انثدح

 يف ,الو مهروبق ىف الو توملا ىف ةشحو « هللا الإ هلإ ال ١ لهأ ىلع سيل » : ال هللا لوسر
 هلل دمحلا ط : نولوقي 2 بارتلا نم مهسوؤر نوضفني ةحيصلا دنع مهيلإ رظنأ ىنأكو 0 )روشنلا

 . 2١ « «روكش روفغل انبر نإ نزحلا اتع بهذا يذلا

 )١( ةلحلا » : أ ىفو« « ةليلحلا » : ت ىف « .

 )۲( مقرب ملسم حيحص )555( .

 ت نم ةدايز (؟) ٠ یورو » : ت ىف (0) . « انلو » : س ىف () . أ ٩

 . ةريره ىبأ نم عمسي مل ىرصبلا نسحلاو .هب داوس نب ورمع نع نسحلا نب ىلع قيرط نم (7717 مقرب ةنجلا ةفص ىف ميعن وبأ هاورو (5)

 نع ىنامحلا ىيحي قيرط نم (۲۷۱ )٤/ لماكلا ىف ىدع نباو « نيرحبلا عمجم » )557١( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷)

 ىف ىرذنملا لاقو . « ةظوفحم ريغ هثيداحأ » : ديز نب نمحرلا دبع ةمجرت ىف ىدع نبا لاقو . هب «ملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع

 . « ةراكن هنتم ىف » : )1١5/7( بيغرتلا

 . ٩ یورو ١ : ت ىف (۸)
 a هفانكلا جيرختو لافكإلا gE تاوعلاو « نخب A 316-2 نس ER ىف

 )٠١( س ىف : ١ مهرشنم ٩ .
 ىف ىقهيبلاو ٠١( /۲) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو . « مهفرعأ مل ةعامج هيفو ىناربطلا هاور )7777/١١( : ١ عمجملا ىف ىمثيهلا لاق )١١(

 نع لسرم اذه» : ىقهيبلا لاقو «هوحنب رمع نبا نع ليهك نب ةملس نع ديبع نب لولهب نع نسحلا قيرط نم (۸۸) مقرب ثعبلا
 . « ىوقلاب سیلو هب درفت لولهبو « رمع نباو ليهك نب ةملس



 ( ۳۷ « ۳٣ ) ناتيآلا :رطاف ةروس  سداسلا ءزحملا موب

 . تانسحلا نم ريسيلا مهل ركشو « تائيسلا نم 2١ ريثكلا مهل رقع : هريغو « سابع نبا لاق

 هلضف نم ماقملا اذهو « ةلزنملا هذه اناطعأ ىذلا : نولوقي : (هلضف نم ةماقملا راد انلحأ يذلا ل
 : لاق ي هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبث امك . كلذ ىواست انلامعأ نكت مل « هتمحرو «9 هّنمو

 نأ الإ « انأ الو » : لاق ؟ هللا لوسر اي تنأ الو : اولاق. « ةنجلا هلمع مكنم ًادحأ لخدي نلا

 00 مضفور هم کرل یم

 . ءايعإ الو ءانع اهيف انسمي ال : ىأ 4 بوغل اهيف اتسمي الو بصن اهيف اسمي ال

 ال مهنأ مهنع اذهو اذه ىفني دارملا نأكو . بعتلا ىف لمعتسي امهنم لك : بوغللاو بصنلاو

 ا ل و نادال

RE ES 

 اهباذع نم مهنع ففخي الو اوتوميف مهيلع ئضقي ال منهج ران مهل اورفك نيذّلاو ط

 انك يذلا َريَغ احلاص لمعت انجرخأ ابر اهيف َنوُحِرَطصَي مهو 05 روفك لك يزجن كلذك

 نم نيملاّظلل امف اوقوذف ريذتلا مكءاجو رُكذت نم هيف ركذتي ام مكرمعن مل وأ امعن

 . 4 ريصن

 ال منهج ران مهل اورقك َنيذّلاو ظ: لاقف « ءايقشألا لام نايب ىف عرش « ءادعسلا لاح ىلاعت ركذ ال

 ىف تبثو . [ 74 : هط ] «ىَّيَحَي الو اهيف تومي ال $ : ىلاعت لاق امك 4 اوتومَيف مِهَيَلَع ئضقي

 الو اهيف نوتومي الف < , اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ امأ » : لاق و هللا لوسر نأ : ملسم حيحص

 4 نوثكام مُكَنِإ لاق كبر انيلع ضقيل كلام اي اودانو $: ىلاعت (5) [ هللا ] لاق . «0 «نويحي

 هللا لاق + كلذ ىلإ ليبس ال نكلو « مهل ةحار مهتوم نوري كلذ مهلاح ىف مهف . [ الال :فرحرلا]

 يف نيمرجملا نإ > : ىلاعت لاق امك < , 4 اهباذع نم مهنع فّفَحي الو اوتوميف مهيلع ئضقي ال > : ىلاعت

 تبَح املك ): لاقو « [ له« ال5 : فرخزلا ] (نوسلبم هيف مهو مهنع رعي ال . نودلاخ منهج باع

 .[ ”: : ابنلا ] (اباذع الإ مكديرُت نلف اوقوذف ل [ ۷ : ءارسإلا ] 4 اريعس مهاندز

 . قحلاب بذكو « هبرب رفك نم لك ءازج اذه : ىأ (روفک لك يزجن كلذك» : لاق مث

 مهتاوصأب «لجو زع هللا ىلإ نورأجي « اهيف نوداني : ىأ «اهيف نوخرطصي مهو ال: هلوقو

 e اولمعيل « ايندلا ىلإ ةعجرلا نولأسي : : ىأ 4 لَمْعن اتك يذلا َريَغ احلاص لمعت اتجرخأ ابر

 . 4 هتنمو ١ : س ىف (0) . 4 ريبكلا » : أ ىف )١(

 . A\»D) مقرب ملسم حيحضو (oY) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 6 مهحاورأ ىلع الو » E ت یف ()

 )٥( مقرب ملسم حيحص (1۸0) .

 ) )1س « ت نم ةدايز .



 ف ن O ارو ندا علا

 مهنإو « هنع وهن ال اوداعل « ايندلا رادلا ىلإ مهدر ول هنأ« هلالج لج «برلا ملع دقو ‹ لوألا

 )٩ جورخ لإ لهفط :مهلوق ىف مهنع اربخم ىلاعت لاق امك « مهلاؤس ىلإ مهبيجي ال اذهلف .نوبذاكل
 الا: ىأ ۰[ ۱۲ ۱ : رفاغ ] (اونمۇت هب كرشي نإو مترفك هدحو هللا يعد اذإ هاب مل . ليبس نم

 راد انهاه لاق اذهلو ؛ هنع متيهن ام ىلإ متدعل متددر ولو ‹ كلذك متنك مكنأل «٠ كلذ ىلإ مكبيجي

 متعفتنال قحلاب عفتني نمم متنك ول ارامعأ ايندلا ىف متشع ام وأ : ىأ «رُّكَذَت نم هيف رکذتی ام مكرمعت مل

 ؟ مكرمع ةدم ىف هب

 هنأ نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع نع ىورف « انهاه دارملا رمعلا رادقم ىف نورسفملا فلتخا دقو

 ل

 0 E ل لا

 . ین :ايشلا

 مكرمعن مل وأ: هلوق ىف هّبنم نب بهو نع « لجر نع « رَمْعَم نع « كرابملا نب هّللا دبع لاقو
 . ةنس (0 نيرشع : لاق « 4 رکذت نم هيف رَكَذَي ام

 نم هيف رڌي ام مکرمعت مل وا : هلوق ىف نسحلا نع « ناذاز نع « روصنم نع « ميشه لاقو
 . ةنس نيعبرأ : لاق « ركذت

 غلب اذإ : لوقي ناك هنأ قورسم نع « ىبعشلا نع « دهاجم نع « ( [ اضيأ ] ميشه لاقو.

 . لجو زع هللا نم هرذح ذخأيلف « ةنس نيعبرأ مكدحأ

 « لضفملا نب رشب انثدح « ىلعألا دبع نبا انثدح : ريرج نبا لاق اميف سابع نبا نع ةياور اذهو

 رذعأ ىذلا رمعلا : لوقي سابع نبا تعمس : لاق دهاجم نع « ميت نب نامثع نب هللا دبع انثدح

 . ةنس نوعبرأ «رّكَذَت نم هيف رْكَذَتي ام مكرمعن مل وأ : مدآ نبا ىلإ هللا
 نم هاور مث . ريرج نبا ماا رف ار اذهو : نبا نع < ل اذه نم هاور اذكه

 سل هع ىلا EN لل ل لاف شان ع

 . ةنس نوتس 4 رگذت
 نم كلذ ىف تبث امل « ًاضيأ رمألا سفن ىف ةحيحصلا ىهو « سابع نبا نع حصأ ةياورلا هذهف

 بجي نم هدانسإ ىف نأل ؛ حصي مل ثيدحلا نأ نم « ريرج نبا همعز امك ال  هدرونس امك  ثيدحلا

 . هرمأ ىف تبثتلا

 هب هللا مهريع ىذلا رمعلا : لاق هنأ « هنع هللا ىضر « ىلع نع « ةتابن نب غبصأ 07 ىور دقو

 . ةنس نوتس 4(رّكَذَت نم هيف رگذتی ام مكرمعن مل وأ» : ىلاعت هلوق ىف

 . © نورشع ١ : أ ء« س « ت یف (۳) . ا رتغن ١ : أ یف (۲) . أطخ وهو « درم » : س « ت ىف )١(

 . ©« ىرخأ ةياور ىفو » :ت یف (0 . « مثيخخ » : أ ىف (0) . س نم ةدايز (5)

 . © ىورف ١ : ت ىف (۷)



 ( 0۴۹-۴۷ ) ناتیالا طاف ةروتس تسد انسلا لا < نوو

 نب ميهاربإ ىنثدح ‹ كيدف ىبأ نبا انثدح « ميحد انثدح : ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 نبا 21) نع  حابر ىبأ نبا وه  ءاطع نع هثدح هنأ ؛ ىكملا نیسح ىبأ نبا نع « ىموزخملا لضفلا
 ؟ نيتسلا ءانبأ نيأ : ليق ةمايقلا موي ناك اذإ » : لاق ا ىبنلا نأ « 2) امهنع هللا ىضر « سابع

 . « «ريدّتلا مكءاجو رُكذت نم هيف ٌرَكَذَتي ام مكرمعن مل وأ» : هيف هللا لاق عدلا رمخلا یهر

 د نبأ خف ب ©) ليعامسإ نب دمحم نع « بيعش نب ىلع نع « ريرج نبا هاور اذكو
 نب ميهاربإ لاحل ؛ رظن هيف ثيدحلا اذهو . «4) هب « كيف ىبأ نبا قيرط نم ىناربطلا هاور اذكو
 . ملعأ هّللاو « لضفلا

 ىنب نم لجر نع « رمعم انثدح « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا © لاق : رخآ ثيدح
 هايحأ دبع ىلإ هللا رذعأ دقل » : لاق هنأ هك ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « ىِربمْلا ديعس نع «راّفغ

 , © « هيلإ هللا رذعأ دقل ءهيلإ هللا رذعأ دقل « ةئس نيعبس وأ نيتس غلب ىتح

 ع رهطم نب مالسلا دبع انثدح : هحيحص نم « قاقرلا باتك » ىف ىراخبلا مامإلا هاور اذكهو

 هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ىربقملا ديعس نع « ىراَّفغلا دمحم نب نعم نع < « ىلع نب رمع نع
 ر

 ت نس هنلي ج اهرمع رجا رفا ىلإ لجو دع هللا رف الك هللا لوسر لاق : لاق «هنع

 . © ىربقَلا ديعس نع « نالجع نباو مزاح وبأ هعبات : ىراخبلا لاق مث

 انربخأ « روس نب دمحم انثدح « ّىراَرَقلا حلاص وبأ انثدح : ريرج نبا لاقف مزاح وبأ امأف

 ىبأ نع « ىربقملا ديعس نع « مزاح وبأ انثدح . ىردنكسإلا ىراقلا دبع نب نمحرلا دبع نب بوقعي
 . « رمعلا ىف هيلإ رذعأ دقف ٠ ةنس نيتس هللا 2) [ هرمع نم ] » يي هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 . (0هب «نمحرلا دبع نب بوقعي نع« ةبيتق نع اعيمج قاقرلا ىف ىئاسنلاو دمحأ مامإلا هاور دقو

 نع « هيبأ نع « مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع انثدح « سنوي نب ماشه انثدح : لاق رازبلا هاورو

 نوتس مدآ نبا ىلإ هيف هللا رذعأ ىذلا رمعلا » : لاق لَك ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع ۰: قرا ليعيش

 ل ١4 َرْكَذَت نم هيف رگذتی ام مكرمعن مل وأ :٠ ىنعي . « ةنس

 كلملا دبع نب دمحم نب ىيحي رفسلا وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقف © نالجع نبا » ةعباتم امأو

 نب دمحم ىنثدح « بويأ ىبأ نب ديعس انثدح « ىرقملا نمحرلا دبع وبأ انثدح « ءارماسب ةعرق نبا

 )١( ت ىف : ١ هلع 7 : س « ت ىف (۲) . « ىلإ هدانسإب متاح ىبأ نبا لاقف 4 .

 ) )۳ىربطلا نم تبثملاو « ليعامسإ نع » : خسنلا عيمج ىف «© .

 ) )4ىموزخملا لضفلا نب ميهاربإ هيفو» :(917 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (7١ا//١١) ىناربطلل ريبكلا مجعملاو (91 /۲۲) ىربطلا ريسفت

 . 4 فيعض وهو
 . ٩ یورو » : ت یف (0)

 ) دنسملا )۲/ ۲۷١( .

 . )٦٤١۹( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . ىربطلاو « ت نم ةدايز (0)

 . )٤۷١/۹( ىزملل فارشألا ةفحت ىف امك ىربكلا ننسلا ىف یئاسنلاو ٤1۷( /۲) دنسملاو (4۳ /۲۲) ىربطلا ريسفت (۹)

 لهس نع «مزاح ىبأ نع « برح نب ناميلس قيرط نم ١580( /۳) ىعليزلل فاشكلا جيرخت ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو (۱۰)
 . هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ نع ظوفحملاو « ةيآلا نود هوحن ركذف « لهس نع : لقي مل امبرو « دعس نب



 0 ا( ۷۴١7 اتال : نطاق ةروسع دالا ءا

 نم » : هلل هللا لوسر لاق : لاق « هنع هّللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ىربقملا ديعس نع « نالجع

 00 مامإلا هاور اذكو . « رمعلا ىف هيلإ «لجو زع «هّللا رذعأ دقف ةنس نوتس هيلع تتأ

 .ئربقملا ديعس نع« رشعم ىبأ نع فلخ نع اضيأ دمحأ هاورو , ٩ هب ‹ 2( ئرقملا وه نمحرلا دبع

 نما (۳) ةبثع وبأ جرفلا نب دمحأ ىنثدح : ريرج نبا لاق : ةريره ىبأ نع ىرخأ قيرط

 دمحم تعمس : لاق دشار نب رمعم ىنثدح « ىنانكلا نزام نب فرطملا انثدح « ديلولا نب ةّيقَب انثدح

 ؛« لجو زع هللا رذعأ دقلا : للك هللا لوسر لاق: لوقي ةريره ابأ تعمس : لوفي ال خرا يع قا

 . () « نيعبسلاو ةنس نيتسلا بحاص ىلإ

 هللا دبع وبأ اهاضترا ىتلا قيرطلا الإ “ نكي مل ولف « قرطلا هذه نم ثيدحلا اذه حص دقف

 ىف تبثتلا بجي نم ضعب هلاجر ىف نإ ) : ريرج نبا لوقو . تفكل ةعانصلا هذه خيش ىراخبلا

 . ملعأ هّللاو « ىراخبلا حيحصت عم هيلإ تفتلي ال « ( هرمأ

 : رعاشلا لاق امك « مرهلاو صقنلا ىف اذه دعب عرشي مث « نيتسلا لامك

 (50  ءاتفلاو .ةرسلا بهذ نقف ا نفس“ ا اا

 بلاغلا وه ناك ¢ للعلا مهنع هب حيزيو 2 هب هدابع ىلإ هّللا رذعي ىذلا رمعلا وه اذه ناك الو

 : هللا همحر « ةفرع نب نسحلا لاق « ثيدحلا كلذب درو امك « ةمألا هذه رامعأ ىلع

 ىبأ نع « ةملس ىبأ نع « ورمع نب دمحم انثدح « ىبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع انثدح

 .«كلذ زوجي نم مهلقأو «نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام ىتمأ رامعأ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 لاق مث . هب ٠ ةفرع نب نسحلا نع « دهزلا باتك ىف اعيمج هجام نباو ىذمرتلا هاور اذكهو

 © هجولا اذه نم الإ هفرعن ال « بيرغ نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا

 نع « ىرخأ قيرطو رخأ هجو نم ايندلا ىبأ نب ركب وبأ هاور دق هنإف « ىذمرتلا نم بجع اذهو

 : لاق ثيح « ةريره ىبأ

 ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «ءالعلا ىبأ لماك نع« ةعيبر نب دمحم نع 2 رمع نب ٩ ناميلس انثدح

 . « كلذ زوجي نم مهلقأو «نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام ىتمأ رامعأ» :ِةِْلَو هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 نب دمحم نع « ىرهوجلا ديعس نب ميهاربإ نع « اضيأ « دهزلا باتك ١ ىف ىذمرتلا هاور دقو

 دقو « ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ ثيدح نم « بيرغ نسح ثيدح اذه : لاق مث . ( هب « ةعيبر

 . ©« ىربقملا ١ : أ ىف (!)

 . 0750 /۲) دنسملا (۲)
 . © ةئييع وبأ » : أ ىف (۳)

 . (4۳/۲۲) ىربطلا ريسفت (5)

 . © نكت مل » : س ىف (۵)

 . بعشلا ةعبط ةيشاح نم ًادافتسم ىرازفلا عبض نب عيبرلل ةديبع وبأ هبسن تيبلا ()

 . (417175) مقرب هجام نبا ننسو )700٠( مقرب ىذمرتلا ننس (۷)

 . ٩ ميلس » : | ىف (۸)

 . (۲۳۳۱) مقرب ىذمرتلا ننس (9)



 (TV<c T1) ناتيآلا :رطاف ةروس  سداسلا راد ا ج 065

 . ملعأ هّللاو « نيعضوملا ىف هفورحب هصن اذه . هنع هجو ريغ نم ىور

 ميهاربإ ىنثدح  كيّدُف ىبأ نبا انثدح « ىراصنألا ىسوم وبأ انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا 20 لاقو

 كرتعم ٠ : كي هللا لوسر لاق: لاق « ةريره ىبأ نع « ىربقملا نع  موزخم ىنب ىلوم - لضفلا نبا
 . « نيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام ايانملا

 . (” فيعض هدانسإ . « نيعبس ءانبأ ىتمأ لقأ » : لهب هللا لوسر لاق : لاق هبو

 : هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا ©) لاق : كلذ ىنعم ىف رخآ ثيدح

 ‹ كلام ىبأ نع « رطم نب نامثع انثدح « ىدهم نب ميهاربإ انثدح « ئناه نب ميهاربإ انثدح

 ىلإ نسما نيب ام » لاق: كأ نامعا انكنا هللا لوسو ايا : لاق هنأ ةفيذح نع ىعبر نع

 ءانبأ هللا محر « ىتمأ نم اهغلبي نم لق » : لاق ؟ نيعبسلا ءانبأف « هللا لوسراي : اولاق . © نيتسلا

 . « نينامثلا ءانبأ هّللا محرو « نيعبسلا

 سيل ةرصبلا لهأ نم رطم نب نامثعو « دانسإلا اذهب الإ ظفللا اذهب ىوري ال : رازبلا لاق مث
 . (9 ىوقب

 : ليقو . نيتس : ليقو . ةنس نيتسو ةثالث شاع ةي هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبث دقو

 . ملعأ هّللاو « لوألا روهشملاو . ةنس نيتسو اسمخ

 « ةداتقو « رقابلا رفعج ىبأو « ةمركعو « سابع نبا نع ىور : «ريذتلا مكءاجو ا : هلوقو
 EE ىنعي : اولاق مهنأ ةنيبع نب نايفسو

 اذه » : ديز نبا أرقو لي لوسرلا هب ىنعي : ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبعو « ىّدّسلا لاقو ٍ

 هنأ هنع « نابيش هاور اميف « ةداتق نع حيحصلا وه اذهو . [ ٠١ : مجنلا ]1 «ىّلوألا رذثلا نم ريذت

 . لسرلاو رمعلاب مهيلع جتحا :لاق

 مكُنِإ لاق كبر انيلع ضقيل كلام اي اودانو : ىلاعت هلوقل ؛ رهظألا وهو « ريرج نبا رايتخا اذهو

 قحلا مكل انيب دقل: ىأ :VY فرخزلا ] 4نوهراك تحلل مكرتكأ نكلو قحلاب مكانتج دق . نوثكام

 ل[ : ءارسإلا ] (الوسر ثعبن ئَتح َنيِبلعم انك امو: ىلاعت لاقو «متفلاخو متيبأف «لسرلا ةنسلأ ىلع
 اَنْبَدَكَف ريدت اتءاج دَق لب اولا . ريذن مكتأي ملأ اهتنزخ مهلأس جوف اهيف يقلأ امّلك» : ىلاعتو كرابت لاقو
 . ]4 ىف كلما ] «ريب لال يف الإ متت نإ ءيش نم هللا لر امان

 ءايبنألل مكتفلاخم ىلع ءازج رانلا باذع اوقوذف : ىأ «ريصُن نم َنيملاظلل امف اوقوذف ا: هلوقو

 . لالغألاو لاكنلاو باذعلا نم هيف متنأ ام مكذقني رصان مويلا مكل امف 2 مكلامعأ ةدم ىف
 ت م

 كلل يذلا رك نورا تاذب ميلع لإ ضرألاو تاومّسلا بيع ملاع هلا نإ ط

 . « یورو » : ت ىف (۱)

 . كورتم وهو لضفلا نب ميهاربإ هيفو ۳ )٤۲۲/۱۱« ىلعي ىبأ دنسم (۲)

 . ٩ یورو » : ت یف (0

 . © فيعض وهو رطم نب نامثع هيفو » : )5١5/٠١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك » (709857) مقرب رازبلا دنسم (؟)



 688 سس )۳۸_٤1( تايآلا : رطاف ةروس  سداسلا ءزجلا

 الو اتقم الإ مهر دنع مهرفك نيرفاكلا ديزي الو هرفك هيلعف رفك نمف ضرألا يف فئالخ

 . 4 69 راسخ الإ مهرفك نيرفاكلا ديزي

 د

 ليجل ليجو « مهلبق نيرخآل موق فلخي : ىأ «ضْرألا يف فئالخ مكلعج يذلا وه $: لاق مث
 امنإف : یآ « «هرفك هیلعف رفك نمف ف [ ۲ : لمنلا ] (ضرألا ءاقلخ مكلعجيو :  ا ھت

 : ىأ « (اتقم الإ مهر دنع مهرفك نيرفاكلا ديزي الو ) « هريغ نود 29 هسفن ىلع 2١0 كلذ لابو دوعي

 الا موي عهلعاو شا اورع هيف اورا املك للا قيقا فرك نع ورشا الق

 دازو « ةنجلا ىف هتلزنمو هتجرد تعفترا « هلمع نسحو مهدحأ رمع لاط املك مهنإف نينمؤملا فالخب

 . (" [ نيملاعلا بر ربدملا ردقملا ناحبسف ] « نيملاعلا بر هترابو هقلاخ هبحأو « هرجأ

 مهل مَأ ضرألا نم اوقَلح اذام ينورأ هللا نود نم نوعدت نيذّلا مكءاكرش معيأرأ لق ل

 الإ اصعب مهضعب نوملاظلا دعي نإ لب هن نيب ىلع مه اباتك ماتين مأ تاومسلا يف كرش
29 

 نم دحأ نم م امهكسمأ نإ الار نو الوزت نأ ضرألاو تاومّسلا كسي هللا نإ 9 ارورغ

 . 4  اررفغ اميلح ناک لإ دعب

 : ىأ هللا نود نم وعدت نيذْلا مكءاكرش ميأرَأ ): نيكرشملل لوقي نأ ةي هلوسرل ىلاعت لوقي

 ءىش مهل سيل : ىأ 4تاوُمّسلا يف كرش مهل مأ ضرألا نم اوقلخ ادام ينورأ < دادنألاو مانصألا نم

a Ss 
 كرشلا نم نولوقي امب اباتك مهيلع انلزنأ مأ : ىأ هن نيب ىلع مه اباتك مهانيتآ مأ ١ : هلوقو

 ىف اوعبتا امنإ لب : ىأ (ارورغ لإ اضغَب مهضعب نوملاظلا دعي نإ لب < كلذك رمألا سيل ؟ رفكلاو

 . روزو لطابو رورغ ىهو ‹ مهسفنأل اهونمت ىتلا مهينامأو مهءارآو مهءاوهأ كلذ

 نم امهيف لعج امو « هرمأ نع ضرألاو ءامسلا موقت هن اهنا تلا ةمظفلا رف نع ىلاعت ريخآ مل

 نع ابرطضت نأ : ىأ (الوزت نأ ضرألاو تارا كس هلا نإ : لاقف « امهل ةكساملا ةوقلا

 لاقو ء [ 16 : جحلا ] «هنذإب الإ ٍضْرَألا ىلع عقت نأ ءاَمسلا كسميو) : لاق امك « امهنكامأ
 نم دحأ نم امهكسمأ نإ اتلاز نكلو ط [ ١5 : مورلا ] (هرمأب ضرألاو ءامسلا موقت 3 نأ هتايآ نمو » : ىلاعت

 هدابع ىري : ی نومه ا كلذ ع وو و امهئاثبإو امهناون ىلع ندي ىأ « (هدعب

 ؛ رفغيو نيرخآ رتسيو «لجعي الو لجؤيو رظنيو رخؤيف «4) ملحي وهو « هنوصعيو هب نورفكي مهو
 .  اروفغ اميلح ناك هْنِإ ) : لاق اذهلو

 )١( ت یف (۲) . « كلذ هرفك لابو » : أ « س « ت ىف : ١ هيلعو « .

 )( أ « ت یف (4) . أ نم ةدايز : ١ مهنع ملحي ٩ .



 ١€) ° ) ناتيآلا :رطاف ةروس  سداسلا ءزجلا صم سانا 64:

 « دينجلا نب نيسحلا نب ىلع انثدح : لاقف « ًاركنم لب ابيرغ اثيدح انهاه متاح ىبأ نبا دروأ دقو

 نع « نابأ نب مكحلا نع « لبش نب ةيمأ نع « فسوي نب ماشه ىنثدح « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح
 , ( مالسلا هيلع « ىسوم نع ىكحي ةي هللا لوسر تعمس : لاق ةريره ىبأ () نع « ةمركع
 هيلإ هللا لسرأف « لجو زعء هللا ماني له : مالسلا هيلع . ىسوم سفن ىف عقو » : لاق ربنملا ىلع
 لعجف :لاق .امهب ظفتحي () نأ هرمأو «ةروراق دي لك ىف « نيتروراق هاطعأو « () اثالث هقرأف « اكلم

 هادي تقفطصاف «همون مان ىتح «ىرخأللا نع «0) امهادحإ سبحيف ظقيتسي مث «نايقتلت هادی داكتو ماني

 . ° « ضرألاو ءامسلا كسمتست مل ماني ناك ول هّللا نإ :الثم هل هللا برض : لاق .ناتروراقلا ترسكتف

 Ey هيلع و يؤم نزلا + ركل كايلبتارسالا نق لب فرو يبل ثيدكلا وا رهاظلاو

 يحلا ) $ :هنأب ز زيزعلا هباتك ىف ىلاعت هللا ربخأ دقو «مونلا «ىلاعتو هناحبس « ,هللا ىلع زوجي نأ نم لجأ

 نيحيحصلا ىف تبثو .[ 156 : ةرقبلا ] 4 ضْرَألا يف امو تاوُمّسلا يف ام هَل موت الو ةنس هذخأت ال مويقل

 الو « ماني ال هّللا نإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ىرعشألا ىسوم ىبأ نع

 . © « هقلخ نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل هفشك ول « رانلا وأ رونلا هباجح «ليللا

 نع « نايفس انثدح « نمحرلا دبع انثدح « راشب نبا انثدح : () ريرج نب رفعج وبأ لاق دقو

 ؟ تئج نيأ نم : لاقف  دوعسم نبا وه - هللا دبع ىلإ لجر ءاج : لاق لئاو ىبأ نع ٠ شمعألا
 نأ ىنثدح : لاق ؟ بعك كثدح ام :لاق . ابعك تيقل : لاق ؟ تيقل نم : لاق . ماشلا نم : لاق

 : لاق . هتبذك الو هتقدص ام : لاق ؟ هتبذك وأ هتقدصفأ : لاق . كلم بكنم ىلع رودت تاومسلا

 هللا نإ ظ : لوقي ىلاعت هللا نإ . بعك بَّذَك « اهلحرو كتلحارب هيلإ كتلحر نم تيدتفا كنأ تددول
 . (0) «هدعب نم دحأ نم امهكسمأ نإ اتلاز نعل الوزت نأ ضرألاو تاومّسلا كسمي

 «ريرج نع « ديمح نبا نع ريرج نبا هاور مث . دوم نبا ىلإو بنك ىلإ عع داسا ادهو

 تيأر دقو . )٠( هوحن ركذف « ماشلاب بعك ىلإ ىلَجَبلا بدْنج بهذ : لاق ميهاربإ نع « ةريغم نع

 رثأالا اذه دروأ « « ءاهقفلا ريس ريس » هامس « ىلطيلطلا نيم نب ميهاربإ نب ىبحي ٠ هيقفلا فنصم ىف

 : ىنعي - نانوز انربخأو : لاق مث . هب ‹ شمعألا نع . عيكو نع « عاّبُطلا نب ىسيع نب دمحم نع

 هذهب جتحاو . رودت ال ءامسلا : لاق هنأ كلام نع « بهو نبا نع - نسحلا نب كلملا دبع

 . « هنم سمشلا علطت ىتح احوتفم لازي ال ةبوتلل اباب برغملاب نإ » : ثيدحبو « ةيآلا

 )١( ت یف (۳) . ذللك » : ت یف (0 . «ةريره ىبأ ىلإ هدنسب » : ت یف : ١ اثلث « .

 . « امهدحأ » : س ىف (5) . «نأب » : ت یف (6)

 ١( ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا اذه جيرخت اضيأ قبسو « هب « ميهاربإ نب قاحسإ قيرط نم (۲۱/۱۲) هدئسم ىف ىلعي وبأ هاورو : 0

 ةرقبلا ةروس نم 5

 ىفو » : لاقف ةرقبلا ةروس نم ١ : ةيآلا ريسفت دنع هركذ ظفاحلا نإف « ىراخبلا حيحص ىف سيلو (۱۷۹) مقرب ملسم حيحص (۷)

 5 « دارفإلاب اذكه حيحصلا

 . « ريرج نبا یورو » : ت یف (۸)

 . )۹٤/۲۲( ىربطلا ريسفت (4)

 . )٩٥/۲۲( ىربطلا ريسفت )٠١(
 )١١( أ ءس ىف : ١ هيقفلل < .



 ة۹ د بن علا( 47:47 ) ناقيآلا 5: نطاق ةرؤس:.ب نسداسلا ءزجلا

 . ملعأ هّللاو , () حيحصلا ىف ثيدحلا اذهو : تلق

 ے و 2 كري هع 0R م

 مَ ممألا ىدحإ نم ئدهأ ننوكيل ريذت مهءاج نأ مهناميأ دهج هلا اومسُفَأو 3
 هرم 6 سام ه2 م

 ركملا قيحي الو ئبسلا ركمو ِضرألا يف ارابكتسا 69 اروفن وإ مهداز ام ریذت مهءاج

 تّنسل دجت نو اليدبت هللا تّنسل دجت نف َنيلَوألا تّنس الإ نورظني له هلهأب الإ ىَبسلا

 . 4 اليرحت هللا
 مهيلإ لوسرلا لاسرإ لبق < مهناميأ دهج هللاب اومسقأ مهنأ برعلاو شيرق نع ىلاعت ربخي

 . لسرلا مهيلإ لسرأ نيذلا ممألا عيمج نم : ىأ « ممألا ىدحإ نم ئدهأ ننوكيل ريذن مهءاج

 تل 3 نأ > : یلاعت هلوقك « هريغو كاحضلا

 نمف ةمحرو ىدهو مكبر نم نيب مكءاج دقف مهنم ئدهأ اكل باتكلا اَنيَلَع لزنأ اَنأ و ٠7 اولوقت 3 وأ . نيلفاغل
 اوناك نإو» : ىلاعت هلوقكو 9 اوال 165 : ماعنألا 1 ماهم فدو هللا تايآب باذك سم ملظأ

 « نومّلعي فوسُف هب اورفکف .نيصلخملا هللا داّبع انک . نيلوألا نم اركذ اندنع نأ ول .نولوقيل

 . [ :١١۷_٠۷٠١ تافاصلا]

 « ميظعلا باتكلا نم هعم لزنأ امب ا دمحم : وهو - (ریذن مهءاج امل >: ىلاعت هللا لاق

 كلذ نيب مث < مهرفك ىلإ ًارفك الإ © اودادزا ام : ىأ 4 اًروفن الإ مهداز ام < ٍنيبملا نآرقلا وهو

 اوركمو : ىأ (ئّسلا ركمو» < هللا تايآ CE ىأ « ضرألا يف ارابكتسا :  هلوقب

 لابو دوعي امو : ىأ ]  (هلهأب الإ ٌئَبسلا رْكَمْلا قيحي الو هللا ليبس نع مهايإ مهدص ىف سانلاب
 . مهريغ نود مهسفن مهسفنأ (؟) مهيلع الإ كلذ

 بأ نع دايك دوي ورع ىلا ربا تدع. رحت واع نكد تاج ولأ نا نبا 200 لاق
 ركملا قيحي ال هنإف « ئيسلا ركمو كايإ » : لاق وَ هللا لوسر نأ « هثدح لجر نع ىفوكلا ايركز

 نك كا يظرقلا بعك نب دمحم لاق دقو « ١( « بلاط هللا نم مهلو « 20 [ هلهأب الإ ئيسلا

 رثكملا قيحي الوإ) : هللا باتك ىف اهقيدصتو ٠ ثكن وأ ىغب وأ ركم نم هب لزني ىتح جني مل نهلعف

 «هسْفَن ىلع ثني امنو تكُن نمف ٠) اا « مكسفنأ ىلع مكيغب اَمّنِإ < 0
 : حتفلا]

 مهتفلاخمو هلسر مهبيذكت ىلع مهل هللا ةبوقع : هني اك ا 0

 لك ىف كلذك ةيراج ىه لب « لدبت الو ريغت ال :(0ىأ «اليدبت هللا تتسل دجت نلف « « ۸ هرمأ

 دمحأ مامإلل دنسملاو (191) مقرب ةميزخ نبا حيحصو )۴١۳١( مقرب ىذمرتلا ننس ىف وهو 2 نيحيحصلا ىف ثيدحلا ىلع رثعأ مل ()

 ةبوتلل احوتفم ًاباب برغملاب نإ » : ةيزخ نبا دنع هظفلو « هنع هللا ىضر «لاسع نب ناوفص ثيدح نم كلذ قفاوي ام )4/ 51٠(
 . هوحن « اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح قلغي ال ةنس نوعبس هتريسم

 . «ىلع» : ت یف )٤( . « مهوداز ام » : ت ىف (۳) . « اولوقي وأ » : ت ىف (0)

 أ.« س « ت نم ةدايز () . 2« ىور ١ : ت ىف (5)

 . هوحن ًالسرم ىرهزلا نع )۷۲١( مقرب دهزلا ىف كرابملا نبا ىور دقو « متاح ىبأ نبا ريغ هجرخأ نم دجأ ملو لسرم اذهو (۷)

 . 2« ىنعي ١ : ت ىف (9) . « هلسر مهتفلاخمو هرمأ مهبيذكت ىلع ١ : ت ىف (۸)



 .fo) ) ناتيآلا :رطاف ةروس  سداسلا ءزجلا ميس سس ااا و.

 ,[11: دعرلا ] هَل درم الف اءوُس موق هللا دارا اًذإو : ىأ 4 اليوت هللا تّنسل دجت نو ل بذكم
 دحأ مهنع هلوحيو 2 مهنع كلذ فشكي الو

 مهنم دشا اوناكو مهلبق نم َنيذّلا ةب ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي مل وأ »

 ت 2

 ولو ® اريد اَميلع ناك ُهَّنِإ ضرألا يف الو تاَوُمّسلا يف ءيش نم هزجعيل هللا ناك امو ةو
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 اَذِإَف ىمسُم لجأ ىلإ مهرخؤي نكلو ةّباد نم اًهِرهظ ىلع كرت ام اوبسك امب سائلا هللا ذخاؤي

 . 4 © اًريصب هداّبعب ناك َهّللا َنِإَف مهَلَجَأ ءاج

 N NR ميت اع نيكل اولا محم e لوك

 مهنم َتَيَلْخَف ٠ اهلاثمأ نيرفاكللو مهيلع هللا رمد فيك ؟ لسرلا اوبذك نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظناف

 لاومألا ةرثكو « ددعلاو ددعلا ةرثكو « ةوقلا لامك دعب مَحّنلا نم هيف اوناك ام اوبلسو « مهلزانم

 هنأل كبر رمآ ءاج امل « ءىش نم هللا باذع نم مهنع () عفد الو « ائيش كلذ ىنغأ امف « دالوألاو

 ميلع : ىأ (اريدق اميلع ناك ُهّنِإ) ؟ ضرألاو تاومسلا ىف هنوك دارأ اذإ ٠ ءىش هزجعي ال ىلاعت

 . اهعومجم ىلع ريدق « تانئاكلا عيمجب

 (7 مهذخآ ول : ىأ 4ةّباد نم اهرهَظ ىلع كرت ام اوبسک امب سالا هلا ذخاؤي ولو : ىلاعت لاق مث
 . قازرأو باود نم هنوكلمي امو « ضرألا لهأ عيمج كلهأل « مهبونذ عيمجب

 « ىروثلا نايفس انثدح « نمحرلا دبع انثدح « نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا () لاق

 نبا بنذب هرحج ىف بذعي نأ لعجلا داك : لاق هّللا دبع نع « صوحألا ىبأ نع « قاحسإ ىبأ نع
 . ةّباد نم اهرْهَظ ىلع كرت اه اوبسك امب سالا هللا ذخاؤي ولو : أرق مث « مدآ

 ءرطملا مهاقس امل : ىأ 4ةّباَد نم اًهِرَهَظ ىلع كرت ام : هلوق ىف ئدسلاو « ريبج نب ديعس لاقو
 . باودلا عيمج تتامف

 « ذئموي مهبساحيف « ةمايقلا موي ىلإ مُهرظني نكلو : ىف (ىمسم لجأ ىلإ مهرخؤي نكلو )
 : ىلاعت لاق اذهلو ؛ ةيصعملا لهأ باقعلابو « ةعاطلا لهآ باوثلاب ىزاجيف « هلمعب لماع لك ىفويو
 . 4 ًاريصب هداّبعب ناك هللا نف مهلجأ ءاج اَذِإَف ط

 ةنملاو دمحلا هّللو «رطاف ١ ةروس ريسفت رخآ

 4 ديالو شت ىف (1)

 . ٩ ىور » : ت یف (۳) . مهذخاؤي » : أ ءات ىف (0)



 سي ةروس  سداسلا ءزجلا
01 

 سي ةروس ريسفت
 . ةيكم ١ [ ىهو ]

 « ىساؤرلا نمحرلا دبع نب ديمح انثدح « عيكو نب نايفسو ةبيتق انثدح : ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق
 : لاق سنأ نع <« () ةداتق نع « نايح نب لتاقم نع « دمحم ىبأ نوراه نع « حلاص نب نسحلا نع

 اهتءارقب هل هللا بتك سي أرق نمو . سي نآرقلا بلقو « ابلق ءىش لكل نإ » : لَك هللا لوسر لاق
 . « تارم رشع نآرقلا ةءارق

 دمحم وبأ نوراهو . نمحرلا دبع نب ديمح ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه : لاق مث

 نعو « هدانسإ فعضل حصي الو « هنع هللا ىضر « قيدصلا ركب ىبأ نع بابلا ىفو . لوهجم خيش

 5 هيف روظنم ةريره ىبأ
 ةريره ىبأ ثيدح امأو : ()لوصألا رداون هباتك ىف ىذمرتلا ميكحلا هاورف قيدصلا ثيدح امأ

 - ديمح انثدح  بابحلا نبا وه  ديز انثدح« لضفلا نب نمحرلا دبع انثدح : رازبلا ركب وبأ ©0)لاقف

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع - حابر ىبأ نبا وه  ءاطع نع - ةمقلع لآ ىلوم ‹ ىكملا وه

 . « سي نآرقلا بلقو « ابلق ءىش لكل نإ » : هيلع

 . °” ديمح نع « ديز الإ هاور ملعن ال : لاق مث

 نب ماشه نع « دمحم نب جاجح انثدح « ليئارسإ ىبأ نب قاحسإ انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 ةليل ىف سي أرق نم » : هلي هللا لوسر لاق : 29 لوقي ةريره ابأ تعمس : لاق نسحلا نع « دايز

 , 290 ديج ) دانسإ . « هل ًاروفغم حبصأ ناخدلا اهيف ىتلا « مح » : أرق نمو . هل ًاروفغم حبصأ

 انثدح فيقث ىلوم - ا نب ةيحم انندح : هحيحص ىف نابح ¿ن نبا ”٩ لاقو

 « ةداحج نب دمحم انثدح «ةمّكيخ نب دايز انثدح « ىبأ انثدح « ىنوكسلا ديلولا نب عاجش نب ر ديلولا

 )١( س ات نم ةدايز ٠ هدانسإب ىذمرتلا ىسيع وبأ ىور » : ت یف (۲) .أ « .

 ناميلس نب لتاقم وه اذه لتاقم : یبا لاق :  ثيدحلا ركذ ام دعب (01/1) للعلا ىف متاح ىبأ نبا لاقو (؟4417) مقرب ىذمرتلا ناس ()

 ةداتق نم ربكأو : لاق ؟ ةداتق كردأ لتاقم : ىبأل تلق . هل لصأ ال لطاب ثيدح وهو لتاقم هعضو باتك لوأ ىف ثيدحلا اذه تيأر

 . ؟ ريبزلا وبأ

 ىف ىزوجلا نباو (؟54765) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو (۲۱۷) مقرب نآرقلا لئاضف ىف سيرضلا نبا هاورو (370) ص لوصألا رداون ()

 لاله نع عاقرم نب ناميلس نع ىناعدجلا نمحرلا دبع نب دمحم نع سيوأ ىبأ نب ليعامسإ نع قرط نم ۲٤۷( /۱) تاعوضوملا

 . « هل لصأ ال لطاب هقرط عيمج نم ثيدحلا اذه :  ىزوجلا نبا لاقو . هنع هللا ىضر « ركب ىبأ نع تلصلا نبا

 . ٩ یورو » : ت ىف (05)

 < راتسالا فشك » (77 ٠ 5) مقرب رازبلا دنسم (3)

 . ٩ هدانسإ » : ت یف (۸) . « لاق ةريره ىبأ نع ىلعي وبأ ظفاحلا ىورو » : ت یف (۷)

 « تاقثلا نع تاعوضوملا ىوري نمم ناك » : نابح نبا لاقو « ةمئألا هفعض دايز نب ماشه هدانسإ ىفو (۹۳ /۱۱) ىلعي ىبأ دنسم (9)

 « ةريره ىبأ نم عمسي مل نسحلاو . « هب جاجتحالا زوجي ال « اهل دمتعملا ناك هنأ عمتسملا بلق ىلإ قبسي ىتح تابثالا نع تابولقملاو

 . © تعمس ) : هلوق دنع ىلعي ىبأ ىلع قيلعتلا رظناو

 .(ىورو» : | ات یف (۱۰)



 سي ةروس  سداسلا ءزج ا = يي < ¥

 ءاغتبا ةليل ىف سي أرق نم » : ةي هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع “ نب بّدنج نع « نسحلا نع
 . 29 « هل رفغ « هّللا هجو

 نع « هيبأ نع « لجر نع « هيبأ نع « رمتعم انثدح « مراع انثدح : دمحأ مامإلا ") لاق دقو

 عم لزن « هتورذو نآرقلا مانس ةرقبلا » : لاق لَك هللا لوسر نأ « هنع هللا ىضر « راسي نب لقعم

 تحت نم [ 766 : ةرقبلا ] 4 مويقلا يحلا وه الإ هلِإ ال هللا ) تجرختساو ءاكلم نونامث اهنم ةيآ لك

 هللا ديري لجر اهؤرقي ال ٠ نآرقلا بلق سيو  ةرقبلا ةروسب تلصوف : وأ اهب تلصوف شرعلا
 . « مكاتوم ىلع اهوؤرقاو « هل رفغ الإ « ةرخآلا رادلاو

 ) هب « ناميلس نب رمتعم نع« ىلعألا دبع نب دمحم نع «ةليللاو مويلا» ىف ىئاسنلا هاور اذكو

 - نامثع ىبأ نع « ىميتلا ناميلس انثدح « كرابملا نبا انثدح « مراع انثدح : دمحأ مامإلا لاق مث

 - « مكاتوم ىلع اهوؤرقا >: و هللا لوسر لاق : لاق راسي نب لقعم نع « هيبأ نع  ىدهنلاب سیلو
 . سي : ینعی

 (0)وب « كرابملا نب ب هّللا دبع ثيدح نم هجام نباو « ةليللاو مويلا » ىف ذ ىئاسنلاو « دواد وبأ هاورو

 . راسي نب لقعم نع « نامثع ىبأ نع : ىئاسنلا ةياور ىف نأ الإ

 . هللا هرسي الإ ريسع رمأ دنع أرقت ال اهنأ : ةروسلا هذه صئاصخ نم : ءاملعلا ضعب لاق اذهلو

 . ملعأ هللاو «٠ حورلا جورخ هيلع ” لهسيلو « ةكربلاو ةمحرلا لزنتل تيملا دنع اهتءارق نأكو

 : نولوقي ةخيشملا ناك : لاق ناوفص انثدح « ةريغملا وبأ انثدح : هللا همحر « دمحأ مامإلا لاق

 . ©9 اهب هنع فّقخ تيملا دنع - سي ىنعي - تئرق اذإ

0 

 نع < « هيبأ نع « نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ انثدح « بيبش نب ةملس انثدح : رازبلا  لاقو

 - « ىتمأ نم ناسنإ لك بلق ىف اهنأ تددول » : ايک 9)ىبنلا لاق : لاق سابع نبا نع « ةمركع

 0 لع

 . « نع » : أ یف (۱)

 . متاح وبأ هلاق « بدنج نم عمسي مل نسحلاو « دراوم » ( 5755 ) مقرب نابح نبا حيحص (۲)

 . ٩ یورو » : ت ىف (۳)
 : للع ثالثب ٤ ٠١( /۲) رجح نبال صيخلتلا ىف امك ناطقلا نبا هلعأ دقو )٠١۹۱٤( مقرب یربکلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )۲٦/٥( دنسملا (5)

 « دانسإلا فيعض ثيدح اذه » : هلوق ىنطقرادلا نع لقن مث . هيبأو نامثع ىبأ لاح ةلاهجبو « فقولابو « دانسإلا ىف بارطضالا

 . « ثيدح بابلا ىف حصي الو « نتملا لوهجم

 )٥( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ف ىئاسنلاو (7171) مقرب دواد ىبأ ننسو (757/6) دنسملا )٩۱۳ ٠ ( مقرب ةجام نبا نتسو )١554( .

 . ٩ لهستلو » : س « ت ىف (5)

 )۷( دنسملا )٠١٠١/٤( .

 . 2©ىورو » : ت یف (۸)

 . « هللا لوسر » : ت ىف (9)

 )٠١( راتسألا فشك » ( 77205 ) مقري رازبلا دنسم 6



 o أ دس ع 3-6777 تابالا + نوي ةروست نشذاسلا هولا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 © ميقتسُم طارص ىلع ) َنيِلسرمْلا نمل كّنِإ كر ميكحلا نآرقلاو © حسي )ف
 ىلع لوقلا قح دَقَل © َنوُلفاَغ مهَف مهؤابآ ردنأ ام اموق رذنتل (2 ميحّرلا زيزعلا ليزدت

 . 4 0 ةونمؤي ال مه مهركأ
 « ةمركعو سابع نبا نع ىورو : « ةرقبلا ةروس » لوأ ىف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا مدقت دق

 نانا شفا سيال نأ 07 ةع نايفسو نسحلاو + ةاحشلاو

 . ةشبحلا ةغل ىف كلذك وه : ريبج نب ديعس لاقو

 . ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا وه : ملسأ نب ديز نع « كلام لاقو

 «كّنِإ 9 « هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا مكحملا : ىأ 4 ميكحلا نآرقلاو )
 ليزتتا» ٠ ميقتسم عرشو « ميوق نيدو جهنم ىلع: ىأ 4 ميقتسُم طارص ىلع . نيلسرملا نمل ٠ دمحماي
 هدابعب ميحرلا « ةزعلا بر نم لرم هب تئج ىذلا نيدلاو جهنملاو طارصلا اذه : ىأ 4 ميحرلا زيزعلا

 يف امو تاَومّسلا يف ام هَل يذلا هللا طارص . ميقتسم طارص ىلإ يدهتل كّنِإَو ١ : ىلاعت لاق امك « نينمؤملا
 . [ 07 « ه1 : ىروشلا ] «رومألا ريصت هللا ىَلِإ الأ ٍضْرَألا

 نم مهاتأ ام هنإف ؛ برعلا : مهب ىنعي ( َنوُلفاَع مهف مهؤابآ رذنأ ام اموق رتل :  ىلاعت هلوقو
 ركذ نأ امك « () [ ىراصنلا ضعب همعز امك ] مهادع نم ىفني ال مهدحو مهركذو . هلبق نم ريذن

 تاولص « هتثعب مومع ىف ةرتاوتملا ثيداحألاو تايآلا ركذ مدقت دقو . مومعلا ىفني ال دارفألا ضعب
 ١[. 58: فارعألا] 4 اًعيِمَج مُكِيلِإ هللا لوسر ينإ ساّئلا اهيأ اي لق ٠ :ىلاعت هلوق دنع « هيلع همالسو هللا

 نأب مهرثكأ ىلع باذعلا بجو دقل : ريرج نبا لاق : « مهرثكأ ىلع لوقلا قح دقل » : هلوقو
 ا ا تر ار رار ياكل زد مالا

 مهيديأ نيب نم انلعجو ) نوحمقم مهف ناَقذَألا ىَلِإ يه الالَأ مهقانعأ يف اَلعِج اإ ل
 ه م6 م0 مام

 مهرذنت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوسو © تورص ال مهف مهاتيشغأف ادس مهفلَخ نمو ادس

 (9مِرَك ر جأو ةرفغمب هرشبف بيغلاب نمحرلا يشخو ركذلا عبا نم رذنت اَمَنِإ 00 نونمؤي ال

 دكر او يح ست ود توما يبحن : ا

 و :لاق اذهلو ؛ احّمقم E اف E لش تنعى لج

 : ىأ « حّمقتأف برشأو » : اهمالك ىف عرز مأ تلاق امك « هسأر عفارلا وه : حمقملاو« 4« نوحمقم

 )١( س « ت نم ةدايز (۳) . أ نم ةدايز (0) . « امهريغو ةمركعو » : ت ىف .



 ) ١١ م8 ) تايآلا َ سي ةروس  سداسلا ءزجلا ا د تت

 اتناك نإو ٠ نيديلا ركذ نع قنعلا ىف لغلا ركذب ىفتكاو . ايورتو ائينهت ىسأر عفرأو « ىورأف برشأ

 :  رعاشلا لاق امك « نيتدارم

 نيلي مهنا سادا نها كني اذإ قدامت

 لاا ال يدنا دلال ةا نأ ىقلا خلا

 اغإ ّلْغلا ناك امل « اذه اذكو < e لد اّمَّل رشلا ركذ نع ريخلا ركذب ىفتكاف

 ديلا نع قنعلا ركذب ىفتكا « قنعلا عم نيديلا عمج اميف فرعي
 دنقل مه داال یز يف اغا يقع يف عج ب: هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 : كلذب ىنعي [ ۹ : ءارسإلا ] 4 كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الو ) : ىلاعت ' هّللا لوقك وه: لاق

 . ريخب اهوطسبي نأ نوعيطتسي ال « مهقانعأ ىلإ 7 ةقثوم مهيديأ نأ

 . مههاوفأ ىلع ةعوضوم مهيديأو « مهسوؤر “*وعفار : لاق (نوحمقم مهَف ) : دهاجم لاقو

 . ريخ لك نع نولولغم مهف

 لاق 4 اس مهفّلخ نمو » <« قحلا نع : دهاجم لاق: ( ادص مهيديأ نيب نم انلعجو
 . تالالضلا : ةداتق لاقو . نوددرتي مهف < قحلا نع : دهاجم

 نوعفتني ال : ىأ (نورصني ال مهَف «  ىحلا نع مهراصبأ انيشغأ : ىأ مهاتيشغأف :  هلوقو
 . هيلإ نودتهي الو ريخب

 اشعلا نم « ةلمهملا نيعلاب « مهانيشعأف » : أرقي ناك هنأ سابع نبا نع یورو : ريرج نبا لاق

 . نيعلا ىف ءاد وهو

 ال مهف « ناميإلاو مالسإلا نيبو مهنيب دسلا اذه هللا لعج : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 اوري ىتح ةيآ لك مهتءاج ولو . نونمؤي ال كبر تملك مهيلع تَمح نيذْلا نإ ) : أرقو « هيلإ نوصلخي

 . عيطتسي ال هللا هعنم نم : لاق مث [ ۷ ۰۹۲ : سنوي ] (ميلألا باذعلا

 يف انلعج اَنِإ) : تلزنأف ٠ نلعفألو نلعفأل ًادمحم تيأر نئل : لهج وبأ لاق : ةمركع لاقو

 . دمحم اذه : نولوقي اوناكو : لاق , 4 نورصني ال 00 [ مهف 1 ) : هلوق ىلإ 4 الالغأ مهقانعأ

 . ريرج نبا هاور . هرصبي ال ؟ وه نيأ ؟ وه نيأ :لوقيف

 د4 نو د ا ا ا O حا سلا دم سلا ب

 تناكو « مكتوم دعب متثعب «* aS ل سولج

 مكتوم دعب متثعب مث ‹ حبذ هنم مكل ناك هومتفلاخ نإ مكنأو . ندرألا نانج نم ريخ نانج مكل

 «بارت نم ةنفح هدي ىفو كلذ دنع ةَ هللا لوسر 27 [ مهيلع ] جرخو . اهب نوبذعت ران مكل تناكو

 « ميكحلا نآرقلاو . سي : أرقيو < مهسوؤر ىلع اهّرذي لعجف ‹ هنود مهنيعأ ىلع هللا ذخأ دقو

 . ( 98/77 ) ىربطلا ريسفت ىف تیبلا )١(
 . « ةقوثوم ١ : ت ىف ٩ . )٤( هلوقك ١ : ت ىف (۳) . ©« قايسلا هيلع لد ال » : ت ىف (۲)

 « هومتعياب ١ : ت یف (۷) . أ ‹ ت نم ةدايز (0 . 2« ىعفار ١ : س « ت یف (0)

 . أ نم ةدايز (9) .. « متنأ » : ت یف (0)



 010 ( ١7 48 ) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا

 قلطناو ۰4 نورصني ال مهف مهاتيشغأف اذس مهفلخ نمو ادم مهيدي نيب نم اتلعجو ل: هلوق ىلإ ىهتنا ىتح

 2 رادلا نم جراخ كلذ دعب مهيلع جرخ ىتح ¢ هنا لع ءادصر اوتابو ¢ هتجاحل لي هللا لوسر

 ©) [دق] الإ لجر نم مكنم یقب امف ‹ مكيلع جرخ دق : لاق . ًادمحم رظتنن : اولاق ؟ مكل ام :لاقف

 هنإو « احبذل ىنم مهل نإ : كلذ لوقأ انأو » : لاقف لهج “" ىبأ لوق ةي ىبنلا غلب دقو : لاق

 LEE هه 260# هي 6 لظمسو2 ده ا همم ١ rr ا

 ةلالضلاب مهيلع هللا متخ دق : ىأ € نونمؤي ال مهرذنت مل مأ مهترذنأأ مهيلع ءاوسو 8 : هلوقو

 . هب نورثأتي الو راذنإلا مهيف ديفي امف

 تملك ِمِهْيَلَع تّقَح نيذّلا نإ ) : ىلاعت لاق امكو « 2 ةرقبلا ةروس لوأ ىف اهريظن مدقت دقو

 . AV] >۹1: سنوي ]  ميلألا باَدَعْلا اوري ىح ةيآ لك مهتءاج ولو . نونمؤي ال كبر

 نآرقلا وهو« ركذلا نوعبتي نيذلا نونمؤملا كراذنإب عفتني اغإ : ىأ « ركذلا عبثا نم رذنت امّنِإ »

 اب ملاعو « هيلع علطم هّللا نأ ملعي < « هللا الإ دحأ هاري ال ثيح : ىأ 4 نمحرلا يشخو ظ < « ميظعلا

 امك « ليمج نسح عساو ريبك : ىأ 4 مرک ر جاو » ۽ هيونذل : ىأ 4 ةرفغمب هرشبف <« هلعفي

 .[ ١7 : كلما ] 4 ريبك رجأو ةرفغم مهل بيب مهر نوشخي نيذلا نإ { : لاق

 بلق ىيحي ىلاعت هّللا نأ ىلإ ةراشإ هيفو« ةمايقلا موي : ىأ 4 ىتوملا يبحن نحت اَنِإ 9 :ىلاعت لاق مث

 ركذ دعب لاق امك « قحلا ىلإ كلذ دعب مهيدهيف « ةلالضلاب مهبولق تتام دق نيذلا رافكلا نم ءاشي نم

 .[۷ : ديدحلا] 4 نولقعت مكّلعل تايآلا مكل انيب دق اهتوم دعب ضرألا ييحي هللا نأ اومّلعا ) 000

 . لامعألا نم : ىأ 4 اومْدَق ام بتكنو»

 : نالوق 4 ْمُهَاَآَو $ : هلوق ىفو
 مهيزجنف « مهدعب نم اهورثأ ىتلا مهراثآو «٠ مهسفنأب اهورشاب ىتلا مهلامعأ بتكن : امهدحأ

 « ةنسح ةنس مالسإلا ىف نس نم » : ةي هلوقك « رشف ًارش نإو « ريخف ًاريخ نإ « ًاضيأ كلذ ىلع
 ىف نس نمو ‹ ًائيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم e نم ااهن (© لمع نم رجأو اهرجأ هل ناك

 . 'ًائيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب نم اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك «ةئيس ةنس مالسإلا

 نب ريرج هيبأ نع « ريرج نب رذنملا نع « ةفيحج ىبأ نب نوع نع« ةبعش ةياور نم « ملسم هاور
 نع متاح ىبأ نبا هاورو . «0) نييرصضملا رامثلا ىباتجم ةصق هيفو « هنع هللا ىضر « ىلجبلا هللا دبع
 نع « ريمع نب كلملا دبع نع « ىّلعي نب ىيحي ةايحملا ىبأ نع « ىفعجلا ناميلس نب ىيحي نع « هيبأ

 . 4 مهراثآو اومدَق ام بتكنو ) : ةيآلا هذه الت مث « هلوطب ثيدحلا ركذف « هللا دبع نب ريرج

 « هيبأ نع « ريرج نب رذنملا نع « ريمع نب كلملا دبع نع « ةناوع ىبأ ةياور نم ملسم هاور دقو

 1 (0 هركذف

 )١( أطخ وهو « ابأ لوق » : ت یف (۲) . أ نم ةدايز .
 ) )۳ةسداسلا ةيآلا ريسفت دنع .

 . ٩ لمعي : أ ىف (5)

 . ( ۱۰۱۷ ) مقرب ملسم حيحص ( ” «۵)



 ( ١٠١ - 48 ) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا 0

 O و و ا لا م
 وعدي حلاص دلو وأ « هب عفتني ملع نم : الث نم الإ هلمع عطقنا « مدآ نبا تام اذإ » : ةَ هللا

 . ( « هدعب نم ةيراج ةقدص وأ «هل

 ييحت نحن الإ : © هلوق ىف لوقي ًادهاجم تعمس : لاق ديعس ىبأ نع « ىروثلا نايفس لاقو
 . ةلالضلا نم اوثروأ ام : لاق 4 مهراتآو اومدق ام بتكنو ىتوملا

 «مهراثآو اومدق ام بتكتو» : هلوق ىف ريبج نب ديعس نع « رانيد نب ءاطع نع « ةعيهل نبا لاقو
 هلف اريخ ناک نإف « مهتوم دعب نم موق اهب ©) لمعف « ةنس نم اونس ام : لوقي . ا

 صقني الو « مهرازوأ لثم هيلعف ًارش تناك نإو « ًائيش هلمع نم رجأ نم صقني ال « مهروجأ لثم
 . متاح ىبأ نبا امهركذ . ًائيش هلمع نم رازوأ نم

 ٠ ىوَتَبلا رايتخا وه لوقلا اذهو
 . ةيصعملا وأ ةعاطلا ىلإ مهاطخ راثآ كلذب دارملا نأ : ىناثلا لوقلاو

 مهاطخ : لاق 4 مهرانآو » . مهلامعأ : 4 اوُمَدَق مط : دهاجم نع « هريغو حيجت ىبأ نبا لاق

 () ىلاعت هللا ناك ول : ةداتق لاق . مهاطخ : ىنعي 4 مهراثآو » : ةداتقو نسحلا لاق اذكو . مهلجرأب
 مدآ نبا ىلع ىصحأ نكلو « راثآلا هذه نم حايرلا ىفعت ام لفغأ « مدآ نب اي كنأش نم ًائيش ًالفغم

 مكنم عاطتسا نمف « هتيصعم نم وأ هللا ةعاط نم وه اميف رثألا اذه ىصحأ ىتح « هلك هلمعو هرثأ
 . لعفيلف « هللا ةعاط ىف هرثأ بتكي نأ

 : ثيداحأ ىنعملا اذه ىف تدرو دقو

 نع « ىريرجلا انثدح « ىبأ انثدح « دمصلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا ٠ لاق : لوألا ثيدحلا

 ل ا ل ا لاق هّللا دبع نب رباج نع « ةرضّن ىبأ

 .«دجسملا برق اولقتنت نأ نوديرت مكنأ ىنغلب ىنغلب هنإ » : مهل لاقف ٠ ال هللا لوسر كلذ غلبف ٠ لا
 ‹ مكراثآ بتكت مكرايد « ةملس ىنب اي » : لاقف . كلذ اندرأ دق « هللا لوسر اي « معن : اولاق

 . « مكراثآ بتكت مكرايد

  ةرضن ىبأ نع امهالك « نسحلا نب سمهكو ىريرجلا ديعس ثيدح نم « ملسم هاور اذكهو
 . © رباج نع  ىدبعلا ةعطق نب كلام نب رذنملا : همساو

 « قرزألا قاحسإ انثدح « ىطساولا ريزولا نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : ىناثلا ثيدحلا
 ةمّلس ونب تناك : : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع « ةرضن ىبأ نع « نايفس ىبأ نع « ىروثلا نايفس نع

 بتكذو ىتوملا يبحن ذ نحن اإ تلتف هدجسملا نم بيرق ىلإ اولقتني نأ اودارأف «ةنيدملا نم ةيحان ىف

 )١( مقرب ملسم حيحص )1381( .
 . ٩ لمعي » : أ ىف (۳) . « هلوق ىف دهاجم نعو » : ت یف (۲)

 . ( 9/7 ) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم ()

 6 هاور ١ : ت ىف () . © لجو زع 2 : أ « س « ت ىف (9)

 . ( 558 ) مقرب ملسم حيحصو ( ۳۳۲/۳ ) دنسملا (۷)
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 . اولقتني ملف . « بتكت مكراثآ نإ » : ال ىبنلا مهل لاقف 4 مهراثآو اومدق ام

 :لاق مث . 29 هب « ريزولا نب دمحم نع« ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت دنع  ىذمرتلا هجارخإب درفنا

 . ") « ىروثلا ثيدح نم بيرغ نسح »
 ‹ ىروثلا نايفس نع « كرابملا نبا نع « ىقرلا دلاخ نب رمع نب ناميلس نع « ريرج نبا هاورو

 . 2© هب « ةرضن ىبأ نع  ىدعسلا نايفس وبأ باهش نبا وهو - فيرط نع
 : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقف « ىروثلا قيرط ريغ نم ىور دقو

 نع « ىريرجلا ديعس نع < ةبعش انثدخ + رمع نب نامثع انثدح + ىجاسلا دايز نب دابع انثذدح
 ء دجسملا نم مهلزانم دعب ةي هللا لوسر ىلإ اوكش ةمّلس ىنب نإ : لاق ديعس ىبأ نع « ةرضن ىبأ
 . مهناكم ىف اوماقأف .  مهراثآو اومدق ام بتكنو :  تلزنف

 « ديعس ىبأ نع « ةرضن ىبأ نع « ىريرجلا انثدح « ىلعألا دبع انثدح « 20 ىنثملا نبا انثدحو

 . هوحنب < ةو ىبنلا نع

 . ملعأ هللاف « ةيكم اهلامكب ةروسلاو « ةيآلا هذه لوزن ٌرْكَذ ثيح نم ةبارغ هيفو

 نع « كامس نع « ليئارسإ انثدح « ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح « ىمضهجلا ىلع نب رصن انثدح

 ىلإ اولقتني نأ اودارأف « دجسملا نم ةدعابتم راصنألا لزانم تناك : لاق سابع نبا O ةمركع
 ءىش هيف سیلو هاور اذكه . انناكم تبثن : اولاقف « 4 مهراثآو اومدق ام بتکنو » : تلزنف « لا
 . © عوفرم

 « ىبايرفلا فسوي نب دمحم نع « ميرم ىبأ نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع نع ىناربطلا هاورو

 نيم جلا لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « كامس نع « ليئارسإ نع

 ىف اوتبثف . € مهراثآو اومدق ام بتکنو ™ : تلزنف « دجسملا ىلإ اولوحتي نأ اودارأف « دجسملا نم
 0 مهلزانم

 0 ل ا ا و ل لاق : ا

I SS؟ هللا ويسر ان لو نالا نم لجر ا  
 هرثأ عطقنم ىلإ هدلوم نم هل سيق « هدلوم ريغ ىف ىفوت اذإ لجرلا نإ » : ال 22١9 هللا لوسر لاقف

 .«ملسم» : أ یف )١(

 . ( ۳۲۲١ ) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 ٠١١١( /۲۲) ىربطلا ريسفت (5)
 . « ىلإ هدانسإب ريرج نبا هاور » : ت ىف (5) . 4 ىنثملا نب دمحم هانثدحو » : أ « س ىف (5)

 ٠٠١ /77 ) ىربطلا ريسفت (۷)

 . فيعض ميرم ىبأ نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع هخيشو (۸/۱۲) ريبكلا مجعملا (۸)

 . ©« ىبنلا » : س « ت ىف )١( . « هاور 2 : ت یف (9)
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 . (« ةنحلا ىف

 نع « بهو نبا نع امهالك « ةلمرح نع هجام ن نباو « ىلعألا دبع نب سنوي نع ىئاسنلا هاورو

 ا نو وع

 ا نع هول ارم و ج دج ونا ا رج نيا 9 لاقو

 تيشم : سنأ لاق ةالصلا انيضق املف « ًاديور انيشمف ىديب ذخأف « ىشملا تعرسأف سنأ عم تيشم

 راثآلا نأ ترعش امأ ؟ بتكت راثآلا نأ ترعش امأ « سنأ اي : لاقف « ىشملا تعرسأف تباث نب ديز عم
 , (96؟ نكت

 ىلوألا قيرطب “7 كلذ ىلع ةلالدو هيبنت اذه ىف لب « لوألا نيبو هنيب ىفانت ال لوقلا اذهو

 رش وأ ريخ نم مهب ةودق اهيف ىتلا كلت بتكت نألف 3 بكت راثآلا هذه تناك اذإ هنإف 4 ىرحألاو

 . ملعأ هّللاو « ىلوألا قيرطب

 روطسم باتك ىف بوتكم تانئاكلا عيمج : : ىأ € نيبم مامإ يف هانيصحأ ءيش لكو» : : هلوقو

 نمحرلا دبعو « ةداتقو « دهاجم هلاق . باتكلا مأ وه انه نيبملا مامإلاو . ظوفحم حول ىف طوبضم

 : ىأ [ ١" : ءارسإلا ] 4 مهمامإي سانأ لك وعدن موي : ىلاعت هلوق ىف اذكو « ملسأ نب ديز نبا

 يلب ءيجو باَتكْلا عضوو $: ,يلاعت لاق امك « رشو ريخ نم هولمع امب مهيلع دهاشلا مهلامعأ باتكب
 اي نوُوقيو هيف امم نيقفشم نيمرجملا ىرتف باتكلا عضوو : يلاعت لاقو +[ رمزلا ] 4 ءادهشلاو

 « ادَحَأ كبر ملظي الو ارضاح اوُلمع ام اودجوو اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال باتكلا اذهل ام انتي

 . [ ٤٩4 : فهكلا]

 نينا ۾ مهيلإ انلسرأ ذإ © نولسرملا اهءاج ذإ ةيرقلا باحصأ الم مهل برضاو $

 لزنأ امو اقم رشب الإ متنأ ام اولاق 00 تولسرم مكيَلِإ اَنِإ اولاقف ثلاثب اَنْرَرَعَف امهوبذكف
 Iodlco رمل يي سهم f - لله رع جي يق اه يي

 انيلع امو (5 ا ل

 اهءاج ذإ ةيرَقلا باَحصأ الم ١ كوبذك نيذلا كموقل - دمحم اي - برضاو : 3 لوقي
 . «نولسرملا

 ةنيدم اهنإ : - هبنم نب بهوو « رابحألا بعكو « سابع نبا نع هغلب اميف - قاحسإ نبا لاق
 ثعبف « مانصألا دبعي ناكو <« سخيطنا نب سخيطنا نب سخيطنا : هل لاقي كلم اهب ناكو « ةيكاطنأ

 . مهبذكف « ” مولشو قودصو قداص : مهو « لسرلا نم ةئالث هيلإ هللا

 .«نع»:أىف (۱)

 . )١5١5( مقرب ةجام نبا ننسو (۷ )٤/ ىئاسنلا ننسو (۱۷۷ /۲) دنسملا ()

 . ٩ یورو » : ت یف (۳)

 ٠١٠١/۲۲ ) ىربطلا ريسفت (؟)

 . « موكشو » : ت یف )١( . « كاذ ١ : أ ىف (0)
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 . ةيكاطنأ اهنأ : ىرهزلاو « ةداتقو < ةمركعو « بيصخلا نب ةديرب نع ىور اذكهو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « ةصقلا مات دعب هركذنس اج « ةيكاطنأ اهّنوك ةمئألا رضعب لكشتسا دقو

 :ىأ« « ثلاثب انْرَرعَف »9 « بيذكتلاب امهورداب : ىأ 4 امهوبذكف نيْلا مهيلإ انلسرأ ذِإ :  هلوقو
 . ثلاث لوسرب امهرزأ انددشو 2١ مهانيوق

 نيلوألا نيلوسرلا مسا ناك : لاق ىئابجلا بيعش نع « ناميلس نب بهو نع « جْيرج نبا لاق
 . ةيكاطنأ ةيرقلاو « صلوب ثلاثلا مساو « انحويو نوعمش

 مكرمأن « مكقلخ ىذلا مكبر نم : ىأ ( نولسْرم مكي اإ ظ : ةيرقلا كلت لهأل : ىأ 4 اواقفط
 : ةيلاعلا ىا هلاق هل كرك ال منحوت: هتد

 ام اولاق طط . ةيكاطنأ لهأ ىلإ « مالسلا هيلع « حيسملا لسر اوناك مهنأ : ةماعد نب ةداتق معزو

 ولو ؟ مكلثم انيلإ ىحوأ ال ملف ‹ رشب نحنو رشب متنأو مكيلإ ىحوأ فيكف : ىأ 4 العم رشب الإ متنأ

 :هلوق ىف مهنع ىلاعت هللا ربخأ امك « ةبذكملا ممألا نم ريثك ©") هبش هذهو : ةكئالم متنكل السر متنک
 ورور ارق

 كلذ نم" اوبجعتساف « [5: نباغتلا ] 4 انتودهي رشبأ اولاقف تانيبلاب مهلسر مهتا تناك هّنأب كلذ )
 ناطلسب انوتأف انؤابآ دبعي ناك مع انودصت نأ نودیرت انعم رشب الإ متت ١ نإ 00 لوقو هوركنأو

 «نورِساَحْل اذ ْمُكَنِإ مُكََم ارشب مطا نيو > : , وق ىف مهن ةياكخ هل رفو 1 : ميهاربإ ] 6 نيبم

 4 الوسر ارشب هللا ثعبأ اولا نأ الإ ئدهلا مهءاج ذإ اونمؤي نأ سالا عم امو 0 0[ + نؤوتمؤملا ل

 الإ متنأ نإ ءيش نم نمحرلا لزنأ امو الم رشب الإ متنأ ام » : ءالؤه لاق اذهلو . [ 44 : ءارسإلا]

 هلسر انآ ملعي هللا : نيلئاق ةثالثلا مهلسر مهتباجأ : ىأ 4 نولسرمل مكيلإ اإ ملعي انبر اولاق . نوبذکت

 نمل نوملعتسو « مكيلع انرصنيو انزعيس هنكلو «ماقتنالا دشأ انم مقتنال هيلع ةبذك انك ولو « مكيلإ

 (>ضرألاو تاومّسلا يف ام ملي اديهش مكنيبو ينيب هلاب ئفك لق » :ىلاعت هلوقك « رادلا ةبقاع نوكت
 . [ ٥۲ : توبكنعلا] 4 نوُرساَحْلا مه كتلوأ هّللاب اوُرقَكو لطابلاب اونمآ نيذّلاَو

 متعطأ نإف « مكيلإ هب انلسرأ ام مكغلبن نأ انيلع امنإ : نولوقي : 4نيبملا غالبا الإ اتيَلع امو ل

 . ملعأ هّللاو « كلذ بغ نوملعتسف اوبيجت مل نإو « ةرخآلاو ايندلا ىف ةداعسلا مكل تناك

 . 409 ©۵ نوُفرسُم موق معنا لب مترك ذ نأ مکعم مكر ئاط
 . انشيع ىف ًاريخ مكهوجو ىلع رن مل : ىأ مكب اَنريَطَت اَنِإ $ : ةيرقلا لهأ مهل لاق كلذ دنعف

 . مكلجأ نم وه امنإف رش انباصأ نإ : نولوقي : ةداتق لاقو

E Reىلإ كلا  Oيبلع  N 

 . متشلاب : دهاجم لاقو . ةراجحلاب : ةداتق لاق : 4 مگنمجرت اوت مل نل ل

. ©» 
 اوبجعتسا ىأ » : س « ت ىف (۳) . « ةهبش » : س « ت یف (۲) . « ٹلاثب امهانيوق ۵ : ت ىف

)١( 

 )٤( هانتبثأ ام باوصلاو « ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام ملعي » : ه ءأ ء س « ت ىف .
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 نی © مکعم مكرئاط» : مهلسر مهل تلاقف . ةديدش ةبوقع: ىأ 4 ميلأ باذع اتم مكتسميلو »

 ةئيس مهبصت نإو هذه انل اولاق ةنسحلا مهتءاج اذإف :  نوعرف مرد ىف یا وک اع ةودرب

 ©) حلاص موق لاقو « [ ٠١١ : فارعألا ] هللا دنع مهرئاط اَمّنِإ الأ هعَم نمو ئس ئسومب اوريَطَي
 ىأ : هبنم نب بهوو « ةداتق لاقو . [ ٤۷ : لمنل لمنلا ] 4 هلا دنع مُكرئاَط لاق كَعم نمو كب اَنرَيْطا ١
 هذه الوفي ةئيس مهبصت نإو هللا دنع نم هذه اولوقي ةنسح مهبصت نإو )ل : ىلاعت لاقو . مكعم مكلامعأ

 . [ ۷۸ : ءاسلا 4 ائيدح َنوُهَقَفَي نودي ال مولا ءالؤه لامف هللا دنع نم لك لق كدنع نم

 هللا ديحوتب مكانرمأو مكانركذ انأ لجأ نم : ىأ 4 َنوُفِرْسُم موق متنأ لب مترك ذ نئأ » : هلوقو
 : نوفرسم موق متنأ لب ؟ انومتددهتو انوتدعوتو « مالكلا اذهب انومتلباق « هل ةدابعلا صالخإو

 . نوفرسم موق متنأ لب « انب متريطت هّللاب مكانركذ نإ ىأ : ةداتق لاقو

 o مل وه #

 نم اوُعبَتا © َنيِلَسْرمْلا اوُعبَتا موق اي لاق ىعسي لجر ةنيدملا اصْقأ نم ءاجو 0
o0 يو # 2-0 

0000 

 نم دخن ص نوعجرت هيلإو ينرطق يذلا دبعأ ال يل امو © 69 نودتهم مهو ارجأ مكلأسيال

 يب اذإ يَإ 09 نوذقني الو ايش مّهتعاقش ين نم ل رعب محلا ندري نإ ةهلآ هنود
o 

 . 4 3 نوُعَمساَف مُكَبرب تنمآ ينِإ ۳9 نیبم لالض

 اومه ةيرقلا لهأ نإ : - هبنم نب بهوو رابحألا بعكو سابع نبا نع هغلب اميف - قاحسإ نبا لاق
 « بيبح وهو : اولاق  هموق نم مهرصنيل : ىأ « ىعسي ةنيدملا ىصقأ نم لجر مهءاجف مهلسر لتقب

 ةقدصلا ريثك ناكو « ماذجلا هيف عرسأ دق ()اميقس الجر ناكو  لابحلا 27 وهو  ريرجلا لمعي ناكو
 (© ةرظنلا ميقتسم « هبسك فصنب قدصتي

 سابع نبا نع  دهاجم نع : وأ - مّسَقم نع < « مكحلا نع « هامس لجر نع قاحسإ نبا لاقو

 . هيف رسأ دق ماذجلا ناكو « بيبح سي بحاص مسا «* [ ناك ] :لاق

 یره ني بيس سا ناك © راسم نبأ نع ‹ لوحألا مصاع نع « ىروثلا لاقو

 بيبح سي بحاص مسا : لاق 29[ اضيأ ] سابع نبا نع « ةمركع نع « 27 رشب نب بيبش لاقو

 . هموق هلتقف « راجنلا

 راغ ىف دبعتي ناك : ةداتق لاقو . افاكسإ ناك : مكحلا نب رمع لاقو . اراصَق ناك : ىدسلا لاقو
 . كانه

 مكلأسي ال نم اوعبتا < مهوتأ نيذلا لسرلا عابتا ىلع هموق ضحي :  نيلسرملا اوعبتا موق اي لاق
 ال هدحو هللا ةدابع نم « هيلإ مكنوعدي اميف 4 نودتهم مهو < ةلاسرلا غالبإ ىلع : ىأ 4 ارجأ

 . هل كيرش

 . ٩ اميقتسم ۵ : أ ىف (۳) . ٩ ىنعي ١ : أ ء س ءات ىف (0) . « بيعش » : أ ىفو « طول » : س ء ت یف )١(

 . ٩ ریشب ١ : أ یف )١( . س « ت نم ةدايز )٥( . « ةرطفلا » : أ ىف ()
 . ت نم ةدايز )¥(



 0۷۱ ( 59 55 ) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا

 كيرش ال هدحو ىنقلخ ىذلل ةدابعلا صالخإ نم ىنعنمي امو : ىأ 4 ينرَطَف يذلا دبعأ ال يل امو )

 يجف اركز رحل ارح نإ 6 كلاطما قاع راو دام ىأ 4 نوعجرت هیلو 3 « هل

 ينع نعت ال رضب نمحرلا ندري نإ» ‹ عيرقتو خيبوتو راكنإ ماهفتسا ؟ 4 ةهلآ هنود نم دخت 3
 نإف « ائيش رمألا نم نوكلمي ال هنود نم اهنودبعت ىتلا ةهلآلا هذه : ىأ 4 نوذقني الو ايش مهتعاقش
 كلذ عفد كلمت ال مانصألا هذهو . [ ٠ .ا/ : سنوي ] «وه الإ هل فشاك الف » « ءوسب ىندارأ ول هللا

 . هللا نود نم ةهلآ اهتذختا نإ : ىأ 4 ٍنيبم لالض يف اذإ يَنِإ «  هيف انأ ام ىننوذقني الو « هعنم الو

 بعكو سابع نبا نع هغلب اميف  قاحسإ نبا لاق : 4 نوُعَمْساَف مكبرب تنمآ يّنِإ 3 : هلوقو
 اوف اا ىأ © نوعمساف » « هب مترفك ىذلا 4 مكبرب تنمآ ين 3 : هموقل لوقي - بهوو

 « نوعمساف) ٠ ‹ مكلسرأ ىذلا: ىأ 4 مكبرب تنمآ يِنإ ): هلوقب لسرلل هباطخ نوكي نأ لمتحيو

 كلذ بطاح لي“ ةورخأ لاقو : لاقف ريرج نبا هاكح دقو . هدنع كلذب ىل اودهشاف : ىأ

 مكبرب تنمآ ٩ [دق] ىنإ « ىبر دنع مكل لوقأ امب یل اودهشتل ‹ ىلوق اوعمسا : مهل لاقو «لسرلا
 E تاو

 . ملعأ هّللاو « ىنعملا ىف رهظأ ءالؤه هاكح ىذلا [  لوقلا ] اذهو

 لجر ةبثو هيلع اوبثو كلذ لاق املف : - بهوو بعكو سابع نبا نع هغلب اميف - قاحسإ نبا لاق

 . هنع عني دحأ هل نكي ملو « هولتقف دحاو

 .«نوملعي ال مهنإف ١ ىموق دها « مهللا ١ : لوقي وهو « ةراجحلاب هنومجري اولعج : ةداتق لاقو

 . هللا همحر « هولتقف « كلذك لوقي وهو هوصعقأ ىتح هب اولازي ملف

 نم ينلعجو يير يل رفع امب 05 نومّلعي يموق تيل اي لاق ةنجلا لخدا ليق»

 تاک نإ 62 ينم نك امو ءامسلا نمد نم هدب نم هم یَلع ارن امو 00كم
 د 2 هس

 . 4® نودماخ مه اَذِإَف ةدحاو ةحيص الإ

 جرخ ىتح مهلجرأب هوئطو مهنإ : دوعسم نبا نع « هباحصأ ضعب نع « قاحسإ نب دمحم لاق

 مقس هنع هللا بهذأ دق , اهنم قزري وهف اهلخدف « 4 ةّنجْلا لخدا 9 : هل هللا لاقو ربك نم هنصق

 . اهبصتو اهنزحو ايندلا

 ىأر املف « © هل تبجوف لتق هنأ كلذو . ةنجلا لخدا : راجنلا بيبحل ليق : دهاجم لاقو
 . « نوملعي يموق تيل اي لاق ل باوثلا

 هللا ةمارك نم ©© [ نياع ام ] نياع امل ؛ اشاغ هاقلت ال « احصان الإ نمؤملا ىقلت ال : ةداتق لاق

 )١( ت نم ةدايز .

 )( ىربطلا ريسفت ) 5/57 ٠١ (.

 )۳( ت نم ةدايز . )٤( أ ء« س « ت ىف : ١ أ 2 ت نم ةدايز (0) . « ةنجلا هل .



 ( ۲۹ ۔ 7١ ) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا 0۷۲

 ام هموق ملعي نأ هّللا ىلع ىنمت . 4نيمرْكملا نم ينلعجو ير يل رفَع امب . نومّلعي يموق تيل اي لاق ط
 . هيلع مجه امو « 2١ [ هل ] هللا ةمارك نم نياع

 دعبو «[ ٠ : سي ] 4 نيلسرملا اوعبتا موق اي ) : هلوقب هتايح ىف هموق حصن : سابع نبا لاقو

 . متاح ىبأ نبا هاور . 4 نيمركملا نم ينلعجو يبر يل رفغ امب . نومّلعي يموق تيل اي » :هلوق ىف هتام
 نم ينلعجو يبر يل رفغ امب» : زلجم ىبأ نع « لوحألا مصاع نع « ىروثلا نايفس لاقو

 . نيلسرملا ىقيدصتو « ىبرب ىناميإب : 4 نيمركملا
 ىلإ كلذ مهداقل « ميقملا ميعنلاو ءازجلاو باوثلا اذه نم لصح ام ىلع اوعلطا ول مهنأ هدوصقمو

 . هموق ةياده ىلع اصيرح ناك دقلف « هنع ىضرو هللا همحرف « لسرلا عابتا

 - دمحم وهو - رباج نبا انثدح « هللا ديبع نب ماشه انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا ) لاق

 ىلإ ىنثعبا : ةي ىبنلل ىفقثلا دوعسم نب ةورع لاق : لاق  ريمع نبا : ىنعي  كلملا دبع ") نع
 ىنودجو ول : لاقف . « كولتقي نأ فاخأ ىنإ » : ةَ هللا لوسر لاقف . مالسإلا ىلإ مهوعدأ ىموق

 : لاقف ٠ ىزعلاو تاللا ىلع رمف قلطناف . « قلطنا » : لَك هللا لوسر هل لاقف . ىنوظقيأ ام امئان

 ئرعلا نإو تأل ال تاللا نإ.« تيقت رشعم اي : لاقف , فيقث تبضغف . كؤوسي امب ادغ كّتَحبصأل

 يل دا وو تالا ماو ركل وحلا اويل اننا + رع ذل

 ذه» : لاقف لكي هللا لوسر غلبف « هلتقف هلحكأ باصأف لجر هامرف « تارم ثالث كلذ لاق . ل

 . “ « « نيمركملا نم يناعجو يبر يل رفغ امب . نوملعي يموق تيل اي لاق «  سي بحاص لثمك هلثم
 بعك نع ثدح هنأ : مزح نب رّمعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « قاحسإ نب دمحم لاقو

 باذكلا ةمليسم ناك ىذلا  راجنلا نب نزام ىنب وخأ مصاع نب ديز نب بيبح هل ركذ هنأ : رابحألا

 ؟ هللا لوسر ادمحم نأ دهشتا + لوقي لعجتف ٠ لك هللا لوسر نع هلاسي لعج نيخ <« ةقاميلاب هحطق

 عمستأ : ةمليسم هل لوقيف . عمسأ ال : لوقيف ؟ هللا لوسر ىنأ دهشتأ : لوقي مث . معن :لوقيف

 ىتح كلذ ىلع هدزي مل هلأس املك « اوضع اوضع هعطقي لعجف . معن : لوقيف ؟ كاذ عمست الو اذه
 . 29 بيبح همسا سي بحاص هّللاو ناكو « بيبح همسا : هل ليق نيح بعك لاقف . هيدي ىف تام

 مقتنا هنأ ىلاعت ربخي : (نيلزنم انك امو ءاَمسلا نم دنج نم هدعب نم هموق ىلع الزنا امو )

 : ىلاعت ركذيو . هيلو اولتقو « هلسر اوبذك مهنأل ؛ مهيلع ىلاعت هنم ًابضغ « هايإ مهلتق دعب هموق نم

 ناك رمألا لب ٠ مهيلع ةكئالملا نم دنج لازنإ ىلإ مهايإ هكالهإ ىف جاتحا امو « مهيلع لزنأ ام هنأ

 IDG e هارب ااهلاقا دقللك» نويووعلا 2

 رمألا عومجلاب مهانرثاك ام : ىأ 4 نيلزنم انک امو ءامسلا نم دنج نم هدعب نم هموق ىلع انلزنأ امو ط :هلوق

 )١( یور » : ت یف (۲) . أ نم ةدايز ٩ .  0أ یف : ١»بن؟.

 ةورع نع « دوسألا ىبأ نع « ةعيهل نبا قيرط نم ( ١548/17 ) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو ( 116 / ) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (5)

 ىمثيهلا لاقو . هوحنب ٠ ىرهزلا نع « ةبقع نب ىسوم قيرط نم ( ١58/17 ) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو . هوحنب « ريبزلا نبا
 . © نسح امهدانسإو « لسرم امهالكو » : ( 787/9 ) عمجملا ىف

 . ( ۱۰۳/۲۲ ) هريسفت ىف ىربطلا هاور (6)



 N ا ا ا د م ( ۲۹۔٣۲ ) تايآلا . سي ةروس  سداسلا ءزجلا

 كلذ هللا كلهأف : لاق. « نودماخ مه اَذِإَف ةدحاو ةحيص الإ تناك نإ «  كلذ نم انيلع رسيأ ناك
 . ةيقاب مهنم )2١ قبي ملف « ضرألا هجو نع اودابف « ةيكاطنأ لهأ كلهأو « كلملا

 مهيلع ثعبن لب « مهانكلهأ اذإ ممألا ىلع ةكئالملا لزنن انك امو : ىأ 4 نيلزنم انك امو : ليقو
 . مهرمدي اباذع

 ةلاسر نم : ىأ © ءاّمّسلا نم دنج نم هدعب نم هموق ئّلع انلزنأ امو » : : هلوق ىف ىنعملا : ليقو

 تناك نإ » <« هلتق دعب هموق هّللا بتاع ام هّللاو الف : ةداتق لاق . ةداتقو دهاجم هلاق . مهيلإ ىرخأ

 . نودماخ مه اَذإَف ةدحاو ةحيص الإ

 . ًادنج ىمست ال ةلاسرلا نأل ؛ حصأ لوألاو : ريرج نبا لاق

 حاص مث « مهدلب باب ىتداضعب ذخأف « مالسلا هيلع « ليربج مهيلإ هللا ثعب : نورسفملا لاق
 . دسج ىف ددرتت حور مهب قبت مل « مهرخآ نع نودماخ مه اذإف ةدحاو ةحيص مهب

 دنع نم السر اوناك ةثالثلا ءالؤه نأو « ةيكاطنأ ىه ةيرقلا هذه نأ فلسلا نم ريثك نع مدقت دقو

 ىرخأتم نم دحاو ( نع ركذي مل ىذلا وهو « هريغو ةداتق هيلع صن امك « مالسلا هيلع « حيسملا
 : هوجو نم رظن كلذ ىفو « هريغ نيرسفملا

 ‹ حيسملا ةهج نم ال <« ‹ لجو زع « هللا لسر اوناك ءالؤه نأ ىلع لدي ةصقلا رهاظ نأ : اهدحأ

 :اولاق نأ ىلإ <« نوُلسرم مكيلإ نإ اوُلاََف ثلاتب اَنَْرَعَف امهوبذَكف يلا مهي انلسرَأ ذإ ظ :ىلاعت لاق امك

 نم ءالؤه ناك ولو . [ ١4-1١ : سي ] (نيبملا غالبا الإ انيلع امو .نوُلسرمل مكيلإ اَنِإ مّلعي انبر»
 ,Ss ملعأ هّللاو « مالسلا هيلع « حيسملا دنع نم مهنأ بسانت ةرابع اولاقل نييراوحلا

 . ٠١[ : سي] 4 انظم رشب الإ معنا امل : مهل اولاق امل حيسملا

 تناك اذهلو ؛ حيسملاب تنمآ ةنيدم لوأ اوناكو « مهيلإ حيسملا لسرب اونمآ ةيكاطنأ لهآ نأ : ىناثلا

 ةيكاطنأو ٠ حيسملا دلب اهنأل سدقلا نهو « ةكراتب نهيف ىتاللا ةعبرألا نئادملا ىدحإ ىراصنلا دنع

 ةكراتبلا ذاختا ىلع اوحلطصا © اهيف نأل ةيردنكسإلاو « اهلهأ رخآ نع حيسملاب تنمآ ةدلب لوأ اهنأل

 ىذلا نيطنطسق كلملا ةنيدم اهنأل ةيمور مث . نيباهرلاو ةسمامشلاو 7 ةسواسقلاو ةفقاسألاو ةنراطملاو

 ركذ نمم دحاو ريغ هركذ امك « اهيلإ ةيمور نم كرتبلا اولقن ةينيطنطسقلا ىنتبا املو .هدّطأو مهنيد رصن

 SS ررقت اذإف « نيملسملاو باتكلا لهأ نم هريغو قيرطب نب ديعسك مهخيراوت

 © مهتدمخأ ةدحاو ةحيصب مهكلهأ هنأو « 2 هلسر اوبذك مهنأ ىلاعت هللا ركذ دق ةيرقلا هذه لهأف

 . ملعأ هّللاف

 ديعس وبأ ركذ دقو « ةاروتلا لوزن دعب حيسملا باحصأ نييراوحلا عم ةيكاطنأ ةصق نأ : ثلاثلا

 مهرخآ نع ممألا نم ةمأ كلهي مل ةاروتلا هلازنإ دعب ىلاعت هللا نأ : فلسلا نم دحاو ريغو ىردخلا
 انيتآ دقلو » : ىلاعت هلوق دنع هوركذ « نيكرشملا لاتقب كلذ دعب نينمؤملا رمأ لب < هيلع هثعبي باذعب

 ةيرقلا هذه نأ نيعتي اذه ىلعف . [ 5“ : صصقلا ] وألا نورقلا انكلهأ ام دعب نم باتكلا ىسوم

  )( Eاهنم » : س اء ت ىف (۳) .«ريغ» : | ىف « .
 ) )4مهلسر » : ت یف (0) . ( ةسقاسقلا » : س « ت ىف ٩ . ) )7س « ت ىف : ١ مهتذخأ «2 .



 6 ) تايالا سي ةروس  سداسلا ءزجلا بسسس ل ع

 فلسلا نم دحاو ريغ كلذ قلطأ امك « ةيكاطنأ ريغ ىرخأ ةيرق 2) [ ميظعلا ] نآرقلا ىف ةروكذملا
 «ةفورعملا ةروهشملا هذه ريغ ىرخأ ةنيدم ةصقلا هذه ىف اظوفحم اهظفل ناك نإ ةيكاطنأ نوكت وأ. اضيأ

 . ملعأ « ىلاعتو هناحبس « هّللاو « كلذ لبق الو ةينارصنلا ةلملا ىف ال تكلهأ اهنأ فرعي مل هذه نإف

 انثدوع © :ئرتسلا قاحتسإ ني نيسللا احن 7 قارطلا مساقلا وبأ ظفاحلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف
 نع « حيجُن ىبأ نبا نع « ةنبيع نبا انثدح < 9 نح ا قالومحلا ئا أ ذي نيس

 نب عشوي ىسوم ىلإ قباسلاف : ةثالث قّبسلا » : لاق لَم ىبنلا نع « سابع نبا ©) نع « دهاجم

 ثيدح هنإف « 0 « بلاط ىبأ نب ر ىلع دمحم ىلإ قباسلاو ٠ سي بحاص ىسيع ىلإ قباسلاو « نون

 , () [ ملعأ هّللاو ] « كورتم ىعيش وهو « رقشألا نيسح 0 قيرط نم الإ فرعي ال « ركنم

 كار رانا هلا اوبر الر كوم وتلا نايا ع ع
 . 4 نورضحم اَنيدَل عيمج امل لک نإو©0نوعجرُي ال مهي مهن نورقلا نم مِهّلبَق انكلهأ

 . دابعلا ليو اي : ىأ 4 دالا ىَلع ةرسح اي ه١ : هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 رمأ نم تعيض ام ىلع < اهسفنأ ىلع دابعلا ةرسح اي ىأ :  دابعلا ىلع ةرسح اي : ةداتق لاقو

 . « اهسفنأ ىلع دابعلا 29 ةرسح اي » : ةءارقلا ضعب ىفو : لاق . هّللا بنج ىف تطرف « هللا

 هللا لسر اوبذك فيك « باذعلا اونياع اذإ ةمايقلا موي مهتمادنو مهترسح اي : اذه ىنعمو

 . مهنم نوبذكملا ايندلا رادلا ىف اوناك مهنإف « هّللا رمأ اوفلاخو

 لسرأ ام نودحجيو « هب نوئزهتسيو هنوبذكي : ىأ 4 نوءزهتسي هب اوناك الإ لوسر نم مهيتأي ام ط
 . قحلا نم هب

 اوظعتي ملأ : ىأ 4 نوعجري ال مهل مهن نورقلا نم م مهلبق انكلهأ مك اوری ملأ ) : ىلاعت لاق مث

Eا ا ا  

 نردوعي هنأ متم الهج نودي نيالا مهو « ةيزعدلا نم رودلاب تولئاثلا مهو ٠ [ ۷ لا1

 نورقلا نم مهلبق انكلهأ مك اوري ملأ : لاقق + .مهلطاي مهيلع ىلاعت هللا درف ٠١ اهبف اوناك امك ايندلا ىلإ

 . « نوعجري ال لإ مهنأ

 رضحتس ةيتآلاو ةيضاملا ممألا عيمج نإو 8 ىأ 4 نورضحم انيدُل عيمج امل لك نإو » 5 لوقو

 )١( ىلإ هدانسإب ىناربطلا ظفاحلا هاور » : ت ىف () . ت نم ةدايز « .

 قيرط نم )١17/7( ىعليزلل فاشكلا جيرخت ىف امك ءافعضلا ىف ىليقعلاو « هريسفت ىف ةيودرم نبا هاورو (۹۳ )١١/ ريبكلا مجعملا ()

 الإ اذه فرعي الو كورتم ىعيش هنإ » : لاقو انه ريثك نبا ظفاحلا ركذ امك ىرعشألا نيسحب ىليقعلا هلعأو « هب « رقشألا نيسح

 : 0 ركنم ثيدح وهو 2 هتهجنم

 . س « ت نم ةدايز ٩ . )٥( ثیدح » : أ یف (€)

 . « لثم » : | ىف (۷) . © ىلع ةرسح ٠ | : ١ س « ت یف (۲)



 ۷. ( 20 2 38 ) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا

 هذه ىنعمو « اهرشو اهريخ اهلك مهلامعأب مهيزاجيف « لجو زع « هللا ىدي نيب ةمايقلا موي باسحلل

 ١1١[. : دوه ] 4 مهلامعأ كبر مهنيفويل امل الك نِإو ) : ىلاعت هلوقك

 نأ هدنعف « فيفختلاب « امل لك نإو » : أرق نم مهنمف ؛ فرحلا اذه ءادأ ىف ءارقلا فلتخا دقو

 امو : هريدقت « الإ » ىنعمب « اّن ١ و « ةيفان « نإ ١ لعجو « ؛ امل ١ ددش نم مهنمو « تابثإلل « نإ »

 . ملعأ هّللاو « دحاو نيتءارقلا ىنعمو « نورضحم انيدل عيمج الإ لك

 تانج اهيف انأعجو © نولكأي هنمف ابح اهنم انجرخأو اهانييحأ ةتيملا ضرألا مهل ةيآو )»
 الأ مهيدي لمع ام هرم نم اويل ©0 نوا نم اهيف انفو باتعأو ليخُت نم
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 هل اممو مهسفنأ نمو ضرألا ؛ تبنت ڌ امم اهلك جاوزألا َقّلَح يذلا احس 9€ نور

 . 4 ©9 نومي

 ىتوملا هئايحإو ةماتلا هتردقو عناصلا دوجو ىلع مهل ةلالد : ىأ « مهل ةياو :  ىلاعت لوقي

 تزتها ءاملا اهيلع هللا لزنأ اذإف « تابنلا نم اهيف ءىش ال ةدماه ةتيم تناك اذإ : ىأ 4 ةتيمْلا ضرألا )ل

 : ىأ ( نولكأي هنمف اًبح اهنم اًنجرخأو اهانييحأ ل : لاق اذهلو ؛ جيهب جوز لك نم تتبنأو « تبرو

 انلعج : ىأ 4 نويعلا نم اهيف انرجفو باتعأو ليخُن نم تاّنج اهيف اتلعجو ل <  مهماعنألو مهل اقزر هانلعج
 مهل عورزلا داجيإب هقلخ ىلع نتما امل . هرمث نم اولكأيل اهيلإ نوجاتحي « ةنكمأ ىف ةحراس ًاراهنأ اهيف

 . اهفانصأو اهعونتو رامثلا ركذب فّطع
 ءمهدك الو مهيعسب ال « مهب هّللا ةمحر نم الإ هلك كاذ امو: ىأ « مهيدي هتلمع امو ١ : هلوقو

 هنوركشي الهف : ىأ ؟ 4 نوركشي الفأ : لاق اذهلو ؛ ةداتقو سابع نبا هلاق . مهتوقو مهلوحب الو
 ملو « هب مزج لب - ريرج نبا راتخاو ؟ ىصحت الو دعت ال ىتلا معنلا هذه نم مهيلع هب معنأ ام ىلع
 : هريدقت 2« « ىذلا ١ : ىنعمب 4 مهيديأ هتلمع امو ل : هلوق ىف « ام » نأ  الامتحا الإ هريغ كحي

 دوعسم نبا ةءارق ىف كلذك ىهو : لاق « هوبصنو هوسرغ : ىأ « مهيديأ هتلمع امو هرمث نم اولكأيل

 . « نوُركْشي الفأ مهيدي هتلمع امو هِرَمَث نم اولكأيل 5

 تارا عدن نم : ىأ 4 ضرألا تبنت امم اهلك جاوزألا قلَخ يذلا ناحبس :  لاق مث
 «اهنوفرعي ال یتش تاقولخم نم : ىأ 4 ومعي ال اممو $ « ىثنأو ًاركذ مهلعجف « مهسفنأ نمو )

 . [ ٤٩ : تايراذلا] 4 َنوُرَكَذَت مُكّلعَل نيجوز انقلخ ءيش لك نمو :  ىلاعت لاق امك

 هَل رقتسمل يرجت سمشلاو © ™ نوملظم مه اذ اهلا هنم خلسن ليلا مهل ةيآو $

 ال ۵ ميدقلا نوجرعْلاَك داع ىح لزانم هانردق رمقلاو 60 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ

 4 © نوحبسي د كلف ىف لكو راهتلا قباس ليّللا الو رمقلا كردت نأ اهل يغبني ممشلا

 اذهو همالظب اذه « راهنلاو ليللا قلخ ةميظعلا ىلاعت هتردق ىلع مهل ةلالدلا نمو : ىلاعت لوقي



 )€ - ۳۷ ) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزحلا حانت: . ساس قو

 يشفي ) : لاق امك « اذه ءىجيف اذه بهذيو ‹ اذه بهذيف اذه ءىجي « نابقاعتي امهلعجو « هئايضب

 «رامتلا هنم خلست ليلا مهل ةيآو :  انهاه لاق اذهلو ؛ [ ٠٤ : فارعألا ]  اثينح هبلطي راهّتلا ليلا

 : ثيدحلا ىف ءاج امك « 4 نوملظم مه اَذإَف ) : لاق اذهلو ؛ ليللا لبقيف. «٠ بهذيف هنم همرصن :ىأ

 . ©) « مئاصلا رطفأ دقف ٠ سمشلا تبرغو « انهاه نم راهنلا ربدأو « انهاه نم ليللا لبقأ اذإ »

 يف َراَهَنلا جلويو راهنلا يف ليلا جلوُي ١ : ىلاعت هلوقك اهنأ ةداتق معزو « ةيآلا نم رهاظلا وه اذه
 ذخألا : جاليإلا ىنعم امنإ : لاقو « انهاه ةداتق لوق ريرج نبا فعض دقو . 5١[ : جحلا]  ليللا

 . قح ريرج نبا هلاق ىذلا اذهو . ةيآلا هذه ىف ًادارم اذه سيلو « اذه ىف اذه نم

 :نالوق 4 اهل رقتسمل )ط : هلوق ىنعم ىف«( مييعْلازيِعْلاٌريدََت كلذ اهل رقتسمل يرجت سْمَشلاو ا :هلوقو
 ES شرعلا تحت وهو « ىناكملا اهرقتسم : دارملا نأ : امهدحأ

 ريثك همعزي امك ةركب سيلو « اهفقس اهفقس هنأل ؛ تاقولخملا عيمجو ىه شرعلا تحت ىهف تناك امنيأ ىهو

 « سانلا سوؤر ىلي امم ملاعلا قوف وهو « ةكئالملا هلمحت مئاوق تاذ ةبق وه امنإو « ةئيهلا بابرأ نم
 ىف ترادتسا اذإف « شرعلا ىلإ نوكت ام برقأ نوكت ةريهظلا تقو كلفلا ةبق ىف تناك اذإ سمشلاف

 « شرعلا نم نوكت ام دعبأ تراص « ليللا فصن تقو وهو « ماقملا اذه ةلباقم ىلإ عبارلا اهكلف

 . ثيداحألا كلذب تءاج امك « عولطلا ىف نذأتستو دجست ذئنيحف

 نع « هيبأ نع « [  ىميتلا ] ميهاربإ نع « شمعألا انثدح « ميَعُن وبأ انثدح : ىراخبلا لاق

 ابآ اي » : لاقف «٠ سمشلا بورغ دنع دجسملا ىف هلو ىبنلا عم تنك : لاق « هنع هللا ىضر « رذ ىبأ

 تحت دجست ىتح بهذت اهنإف » : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : تلق « ؟ سمشلا برغت نيأ ىردتأ « رذ

 « 4 ميلَعْلا زيزعلا ريدقت كلذ اَهَل رقتسمل يرجت سمشلاو ) : هلوق كلذف « شرعلا
 ىبأ نع « هيبأ نع < ميهاربإ نع ء شمعألا نع عيكو انثدح « ىديمخلا ريبزلا نب هللا دبع انثدح

 تحت اهرقتسم » : لاق«( اهل رقتسمل يرجت سمّشلاو » : هلوق نع ل هللا لوسر تلأس : لاق رذ
 . 29 « شرعلا

 نم « هجام نبا الإ ةعامجلا ةيقب هاورو ٠ © ةددعتم نكامأ ىف هجرخأ دقو . انهاه هدروأ اذك

 . © هب ‹ شمعألا نع « قرط

 «هيبأ نع « ىميتلا ميهاربإ نع « شمعألا انثدح « ديبع نب دمحم انثدح: دمحأ مامإلا ٠ لاقو

 ا ل لا ل ا م

 ىدي نيب دجست ىتح بهذت اهنإف :١ لاق . ملعأ هلوسرو هللا : تلق « ؟ سمشلا بهذت نيأ ىردت

 . هنع هللا ىضر رمع ثيدح نم (۱۱۰۰) مقرب هحيحص ىف ملسمو ( 1405 ) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۱)

 .أ ‹ س « ت نم ةدايز (۲)

 . ( 1480 « ٤۸۰۲ ) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص ) ۳۱۹۹ , ۷٤۲٤ « ۷٤۳۳( .

 مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ( ۳۲۲۷ ) مقرب ىذمرتلا ناسو ( ٤٠۰۰۲ ) مقرب دواد ىبأ ننسو ( 1509 ) مقرب ملسم حيحص (5)

(۰ ۳( . 

 . 4 یورو » : ت یف (7)



 ٤١ ( oV اال ) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا

 . تثج ثيح نم ىعجرا : اهل ليق دق اهنأكو « اھل نذؤیف عوجرلا ىف نذأتستف ٠ « لجو زع اهبر

 . ‹) « اَهَلّرقتسمل يرجت سمّشلاو ) : أرق مث « اهرقتسم كلذو « اهعلطم ىلإ عجرتف

 هللا ىضر « رذ ىبأ نع « هيبأ نع « ىميتلا ميهاربإ نع « شمعألا نع « ىروثلا نايفس لاقو

 هللا : تلق « ؟ اذه نيأ ىردتأ » : سمشلا تبرغ نيح رذ ىبأل ل هللا لوسر لاق : لاق « هنع

 نأ كشويو « اهل نذؤيف نذأتستف « شرعلا تحت دجست ىتح بهذت اهنإف » : لاق . ملعأ هلوسرو

 ءاهبرغم نم علطتف . تئج تئج ثيح نم ىعجرا : اهل لاقيو« اهل نذؤي الف نذأتستو « اهنم لبقي الف دجست

 . <” 24 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اهل رقتسمل يرجت سمشلاو :  هلوق كلذف

 ورمع نب هللا دبع نع < « رباج نب بهو نع « قاحسإ ىبأ نع « رمعم انريخأ : قازرلا دبع لاقو

 2 مدآ ىنب بونذ اهدرتف علطت سمشلا نإ : : لاق ‹ « اهل رقَتسمل يرجت سمّشلاو $ : هلوق ىف لاق

 « تدجسو تملسف تبرغ موي ناك اذإ ىتح « اهل نذؤيف تنذأتساو تدجسو تمّلس تبرغ اذإ ىتح

 نأ هّللا ءاش ام سبحتف « غلبأ ال ىل نذؤي الإ ىنإو ديعب ريسملا نإ : لوقتف « اهل نذؤي الف تنذأتساو

 ًاسفن عفني ال ةمايقلا موي ىلإ ذئموي نمف » : لاق . « تبرغ ثيح نم ىعلطا » : اهل لاقي مث « سبحت

 . © « ًاريخ اهناميإ ىف تبسك وأ « لبق نم تنمآ نكت مل « اهناميإ

 ىف ءامسلا ىف اهعافترا ةياغ وهو اهريس ءاهتنا وه : ( اهل رقتسمل ط : هلوقب دارملا : ليقو

 . ضيضحلا وهو ءاتشلا ىف اهضافخنا ةياغ مث « اهجوأ وهو فيصلا

 نكستو اهريس لطبي 3 ةمايقلا موي وهو 3 اهريس ىهتنم : وه اهرقتسمب دارملا نأ .: ىناثلا لوقلاو

 : ىنامزلا اهرقتسم وه اذهو ‹ هتياغ ىلإ ملاعلا اذه ىهتنيو « روكتو اهتكرح

 . هودعت ال لجألو اهتقول : ىأ 4 اهل رقتسمل » : ةداتق لاق

 نع اذه ىوري « اهيلع ديزت ال ةدم ىلإ ةيفيصلا اهعلاطم ىف لقتنت لازت ال اهنأ : دارملا : ليقو

 . ورمع نب هللا دبع

 + نوكس الو اهل رازق ال ىأ « اهل رقتسم ال یرجت سمشلاو :٠ سابع نباو « دوعسم نبا أرقو

 «نيبئاد رمقلاو سمشلا مُكَل رسو ط :ىلاعت لاق امك . فقت الو رتفت ال ‹ ًاراهنو اليل ةرئاس ىه لب

 . ةمايقلا موي ىلإ نافقي الو نارتفي ال : ىأ[ ۳ : ميهاربإ]

 ,«تانكسلاو تاكرحلا عيمجب 4 ميلعلا طل < عامي الو فّلاخي ال ىذلا: ىأ « ٍزيِزعْلا ريدقت كلذ )

 لعجو حابصإلا قلاق ) : قلاعت لاف امك 4 .سكاشت الو هيف فالتحنا ال لاوتم ىلع هتنقو كلذ رذق دقو

 © ةيآ متخ اذكهو . [ ٩١ : ماعنألا ] 4 ميلعلا ز زيزعلا ريدقت كلذ انابسح رمقلاو سمّشلاو انكس ليل

 .[ ١١ : تلصف] 4 ميلعْلا زيزعلا ريدقت كلذ ط : هلوقب « ةدجسلا مح»

 نأ امك ‹روھشلا ىضم ىلع هب لدتسي رخآ ًاريس ريسي هانلعج : یآ 4 لزانم هانردق رمقلاو ط : لاق مث

 . ( ٠١١/١ ) دنسملا )١(

 . ( ۳۱۹۹ ) مقرب یراخبلا حيحص ىف نايفس ةياور (۲)

 . قازرلا دبع قيرط نم ( 774 ) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو ( ٠٠١ /7 ) قاررلا دبع ريسفت (۳)
 . ٩ ةيآ رخآ متخ » : ت یف (4)



 )€ ۳۷ ) تايآلا : سي ةروس - سداسلا ءزج ا صصص ص ا ن

 عر ا تقاوم يه را ا ترا ل ل ا ا

 اهلا ةيآ اتلعجو للل يآ انوحَمف نيتي راهتلاو يقل الجو 0 : لاقو »] :o سنوي ] ةيآلا ر

 1Y : ءارسإلا] ( ًاليصفت هانلصف ءيش لكو باسحلاو نينسلا ددع اوملعتلو مكبر نم الضف اوغتبتل ةرصبم

 سمشلاف « اذهو هذه ريس نيب توافو « هصخي رون هل 2) رمقلاو « اهصخي اهصخي ءوض اهل سمشلا لعجف

 « ءاتشو آفيص اهبراغمو اهعلاطم ىف لقتنت نكلو « دحاو ءوض ىلع هرخآ ىف برغتو موي لك علطت

 ىهف « راهنلاب اهناطلس لعجو « راهنلا رصقيو ليللا لوطي مث« ليللا رصقيو راهنلا كلذ ببسب لوطي
 دادزي مث ءرونلا ليلق اليئض رهشلا نم ةليل لوأ ىف علطي « لزانم هردقف « رمقلا امأو . ىراهن بكوك

 « سمشلا نم ًاسبتقم ناك نإو « ءايض دادزا عفترا املك مث « ةلزنم ١( عفتريو « ةيناثلا ةليللا ىف رون

 ريصي ىتح « رهشلا رخآ ىلإ صقنلا ىف عرشي مث « ةرشع ةعبارلا ةليللا ىف () هرون لماكتي ىتح

 . قذعلا لصأ وهو : سابع نبا لاق

 . سبايلا قذعلا ىأ : ميدقلا نوجرعلا : دهاجم لاقو

 دعب مث . امهريغ لاق اذكو « ىنحناو سبيو قتع اذإ بطرلا نم دوقنعلا لصأ : سابع نبا ىنعي

 رابتعاب ا )0 بد لك ی كوعلاو 3 رخآلا رهشلا لوأ ىف ًاديدج هللا هيدبي اذه

 نأل ؛ « عست » اهدعب ىتاوللاو « « لق 9 :اهدعب ىتاوللاو  ررغ » لوألا ثالثلا نومسيف « رمقلا

 نأل ؛ «ضيبلا » اهدعب ىتاوللاو 2 ةرشاعلا نهالوأ نأل ؛ ( رشع ) اهدعب ىتاوللاو « ةعساتلا نهارخأ

 رخآتل ؛ 0 دوس نهلوأ نأل ؛ ءاعرد عمج ) عّرد » نهدعب ىتاوللاو « نهرخآ ىلإ نهيف رمقلا ءوض

 ثاللث مث ) ملظ 0 ثالث نهدعبو دوسأ اهسأر ىتلا ىهو ءاعردلا ةاشلا هلمو « نهلوأ ىف رمقلا

 ناكو . نهيف رهشلا رخاوأ رمقلا قاحمنال ؛ « قاحم » ثالثو « 20 « ئدآد » ثالثو « « سداتح»

 . « فنصملا بيرغ » باتك ىف لاق اذك . رّشعلاو عستلا ركني "” ديبع

 رض الو هودعي ال دح امهنم لكل :دهاجم لاق : 4 رمقلا كردت نأ اَهَل يغبني سمشلا ال 3 : هلوقو

 . اذه ناطلس ءاج اذه ناطلس بهذ اذإو « اذه بهذ اذه ناطلس ءاج اذإ « هنود

 (رمقلا كردت نأ اهل يغبني سمشلا ال 89 : هلوق ىف نسحلا نع « َرّمْعَم انربخأ : قازرلا دبع لاقو
 . لالهلا ةليل كلذ : لاق

 ىوأي رمقلا نإو « ًاحانج حيرلل نإ : لاق هنأ كرابملا نب E نتابرل

 الو « اذه ءوض اذه كردي ال : حلاص 2 ىبأ نع « دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع « ىروثلا لاقو

 . (9 اذه ءوض اذه

 . « هؤوض » : | ىف (۳) . « عفترتف ١ : ت یف (۲) . «رمقللو 9 + س ىف (1)
 . « ىرارد ه : أ ىف (0) . (دوسأ ١ : | ‹ ت ىف (0) . أطخ وهو « ةثالث » : ت ىف )٤(

 . « وبأ ١ : س « ت یف (۸) . « ةديبع وبأ » : أ ىف (۷)

 . ؟« اذه رض اذه الو اذه رض اذه كردي ال » : س ىف (94)



 688 سس ( 552 )5١ تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا

 امهنم لكل نأ : ىنعي : «رمقلا كردت نأ اهل يغني سمشلا ال ط : © [ هلوق ىف ] ةمركع لاقو
 . ليللاب علطت نأ سمشلل ىغبني الف .تاناطلس

 نوكي ىتح رخآ ليل نوكي نأ يللا ناك اذإ ىغنب ال : لوقي : 4 راها قياسي الو : هلوقو
 : قرشملا ىلإ هديب أموأو انهاه نم راهنلا ءىجي ىتح انهاه نم ليللا بهذي ال كاحضلا لاقو

 . رخآلا نم امهدحأ خلسني « نيثيثح نابلّطَي : 4 راهّتلا قباس للا الو :  دهاجم لاقو

 ؛ خارت الو ةلهم الب رخآلا بقعي امهنم لك لب « راهنلاو ليللا نيب ةرتف ال هنأ : اذه ىف ىنعملاو

 . ًاثيثح ًابلط نابلاطتي نيبئاد نارخسم امهنأل
 و ملا ثجقر

 ‹ نوحبسي مهلك « رمقلاو سمشلاو « راهنلاو ليللا : ىنعي 4 نوحبسي كلف يف لكو » : هلوقو
 ءاطعو « ةداتقو ‹ نسحلاو « كاحضلاو « ةمركعو « سابع نبا هلاق . ءامسلا كلف ىف نورودي : ىأ

 ا ا

 وهو « متاح ىبأ نبا هاور 8 ضرألاو ءامسلا نيب كلف ىف 5 ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . لّزْعملا ةَكلَفمك ةكلف ىف : فلسلا نم دحاو ريغو سابع نبا لاق

 .هب الإ رودت الو ءاهب الإ لزغملا رودي ال «لزغملا ةكلفك وأ « ىحّرلا ةديدحك كّلَملا : دهاجم لاقو

 © وبك ري ام هلثم نم مهل اتقلخو ©0نوحْشَمْلا كلفلا يف مهتيرذ انلمح اَنأ مهل ةياو )»

 . ( 62 نيح ىآإ اعاتمو ام ةمحر الإ 69 نوذقني مه الو مهل خيرص الف مهفرغن شن نإو
 نمف <« نفسلا ( لمحيل رحبلا هريخست : : ىلاعت هتردق ىلع اضيأ مهل ةلالدو : ىلاعت لوقي

 قبي مل نيذلا « نينمؤملا نم هعم نب اهيف هللا هاجنأ ىتلا « مالسلا هيلع « حون ةنيفس - هلوأ لب - كلذ

 يف < مهءابآ : ىأ ( مهتيرذ انلمح اأ مهل ةيآو : لاق اذهلو ؛ مهريغ مدآ ةيرذ نم ضرألا هجو ىلع

 نأ هللا هرمأ ىتلا « تاناويحلاو ةعتمألا نم ةءولمملا (4) [ ةرقوملا ] ةنيفسلا ىف : ىأ 4 نوحشملا كلفلا

 . نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحي

 ,22)[كاحضلاو] ¢ ةداتقو ¢ ىبعشلاو ¢ ريبج نب ديعس لاق اذكو . رقما : نوحشملا : سابع نبا لاق

 5 مالسلا هيلع ¢ حون ةنيفس ىهو : ديز نباو ¢ ةداتقو ¢ كاحضلا لاقو

 «لبإلا : كلذب ىنعي : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق: 4 نوبكري ام هلثم نم مهل انقلخو » : هلوقو
 ىف  ةداتقو « نسحلاو « دهاجمو « ةمركع لاق اذكو . اهنوبكريو اهيلع نولمحي ربلا نفس اهنإف

 © مهريغو « دادش نب هللا دبعو - ةياور

 . ماعنألا ىه :  ةياور ىف  ىدسلا لاقو

 )١( ت یف (؟) . أ نم ةدايز : ١ هريغو سابع نبا هلاق ٩ . ) )۳هيف لمحيل » : أ ىف « .

 )4( أ نم ةدايز (0) . أ ‹ ت نم ةدايز . )١( هريغو ةمركع » : ت ىف «



 ( ٤٥ - ٤۷ ) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا ا

 نب ديعس نع « ءاطع نع « ٠ ٍليضف نب دمحم انثدح « حابصلا نب لضفلا انثدح : ريرج نبا لاقو

 یھ : لاق .ال : انلق؟ 4 نوبكري ام هلم نم مهل انَقَلَحَو 0 ا ا 1

 : ًاضيأ ىدسلاو <« حلاص وبأو « ةداتقو «٠ كاحضلاو « كلام وبأ 297 و دحاو ريغ ] لاق اذكو

Eنفسلا ىأ : 4 نوبكري ام هلم نم مهل اَقَلَخَو )  . 

 مكل اهلعجتل . ةيراجلا يف مكاتلمح ءاملا اَعَط اّمَل اَنِإ > : ىلاعت هلوق ىنعم لا ىف بهذملا اذه یوقیو

 .]۲ ۱۱ : ةقاحلا ] 4 ةّيعاو نذأ اهيعتو ةركذت

 مهل ثيغم الف : ىأ « مهل خيرص الف < ١ نفسلا ىف نيذلا : ىنعي 4 مهفِرعن أشن نإو) : هلوقو
 :هريدقت « عطقنم ء ءانثتسا اذهو . « اَنَم ةمحرالإ ٠) + مهباصا ام ىأ 4 نوذقني مه الو) 3 هيف مه ام

 4 نيح ىلإ اعاتمو» : E ا و ل
 . هّللا دنع مولعم تقو ىلإ : ى

 نم مهيتأت امو 62 نومحرت مُكَلعَل ِمُكَْلَح امو مكيديأ نيب ام اوُقَنا مهل ليق اذ 7

 نيذَّلا لاق هللا مقرر امم اوقفنأ مهل ليق اذِإو © َنيضرعم اهنع اوناك أل مهبر تايآ نم ةيآ

 . 4 69 نيم لال يف الإ متا نإ ُهَمَمْطُهَّلل ءاغي ول نم معْطْنأ اوممآن يذل اورق

 ىتلا مهبونذب ره ئارتکا مدعو « ,مهلالضو مهيغ ىف نيكرشملا ىدامت نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ( مكفلخ امو مكيديأ نيب ام اوفا مهل لبق اذإو و 8 : ةمايقلا موي مهيديأ نيب نولبقتسي مه امو ءاهوفلسأ

 كلذ مكئاقتاب هللا لعل : ىأ 4 نومحرت مُكّلَعَل) < سكعلاب هريغ لاقو . بونذلا نم : دهاجم لاق

 نع یاو: هنع نوضرعيو كلذ ىلإ نوبيجي ال مهنآ < مالك ريدقتو -.هباذع نم مكتمؤيو مكمحري

 اهنع اوناك الإ لسرلا قدصو ديحوتلا ىلع : ىأ 4 مهر تايآ نم ةيآ نم مهيتأت امو ۾ : هلوقب كلذ

 . اهب 2؟9نوعفتني الو اهنولمأتي ال : ىأ 4 نیضرعم

 کک اورمأ اذإو : ىأ E او اورو هلوقو

lM Ey 

 قفاون نحنف « هقزر نم مهمعطألو مهانغأل هللا ءاش ول < يس عا Sa a ىأ

 . كلذب انل مكرمأ ىف : ىأ « نيبم لالض يف الإ متنأ نإ » < « مهيف هللا ةئيشم

 اقف «مهيلع اودرو(*”0نيملسملا اورظان نيح رافكلل هللا لوق نم نوكي نأ لمتحيو : ريرج نبا لاق

 . رظن اذه ىفو « ( 4 نيبم لالض يفالإ مثنأ نإ : مهل

 . أ نم ةدايز (۳) . ت نم ةدايز () . ٩ هدانسإب ريرج نبا یورو » : ت یف (۱)

 )٤( نورعشي الو » : | ىف ٩ . )٥( أ ىف :  نينمؤملا ‹ .

 )( ىربطلا ريسفت ) 4/77( .



 6م حمل.( 58-0445 ) تايآلا : سي ةروس - سداسلا ءزجلا

 مهذخأت ةدحاو ةحيص الإ نورظني ام © نيقداص منك نإ دعولا اذه ئتم نولوقيو إل

 ٠ 4 ©©9 َنوُعِجْرَي مهلهأ ىلإ الو ةّيصوت نوعيطتسي الف 69 نومصخي مهو

 ؟4 00[ نيقداص منك نإ ] دعولا اذه ىم > :مهلوق ىف ةعاسلا مايقل ةرفكلا داعبتسا نع ىلاعت ربخي
 ةدحاو ةحيص الإ نورظني ام ١ : ىلاعت هللا لاق « [ ۸: ىروشلا] 4 اهب نونمؤي ال نيذّلا اهب لجعتسي ١)

 ‹ عزفلا ةخفن  ملعأ هللاو  هذهو « ةدحاو ةحيص الإ  نورظتني ام : ىأ 4 نوُمّصْخَي مهو مهذخات

 « مهتداع ىلع نورجاشتيو نومصتخي مهشياعمو مهقاوسأ ىف سانلاو « عزفلا ةخفن روصلا ىف خفني

 ىلع دحأ ىقبي الف « اهّدَمَيو اهلوطي ةخفن روصلا ىف خفنف ليفارسإ ىلاعت هللا رمأ ذإ كلذك مه امنيبف
 مث . ءامسلا لبق نم توصلا عمستي  قنعلا ةحفص ©"7ىهو - تيل عفرو « تيل ىغصأ الإ ضرألا هجو

 الف طظ :لاق اذهلو ؛ مهبناوج نم مهب طيحت « رانلاب ةمايقلا رشحم ىلإ سانلا نم نودوجوملا قاسي

 . 4 نوعجري مهلهأ ىلإ الو ) 2 كلذ نم مهأ رمألا « هنوكلمي ام ىلع : ىأ 4 ةيصوت نوعيطتسي

 ‹ قعصلا ةخفن اذه دعب  نوكت مث « رخآ عضوم ىف اهانركذ ثيداحأو راثآ انهاه تدرو دقو

 . ثعبلا ةخفن كلذ دعب مث « مويقلا ىحلا ادع ام مهلك ءايحألا اهب تومت ىتلا

 نتعب نم انليو اي اوافق ع0 توس مهر ىلإ ثادجألا م مه اذإَف روصلا يف خفنو )ط

 مه اَذِإَف ةدحاو ةحيص الإ تناك نإ 9 9 نولسرملا قدصو نمحرلا دعو ام اذه اندقرم نم

 .4 (كونوُلَمعَت مهنك ام الإ نوزجت الو ایش سفن ملظت ال مویلاف © نورضحم انیدُل عيمج

 :لاق اذهلو ؛ روبقلاو ثادجألا نم مايقلل روشنلاو ثعبلا ةخفن ىهو , 29 ةثلاغلا ةخفنلا ىه هذه

 موي » : ىلاعت لاق امك « عيرسلا ىشملا : وه نالسّنلاو 4 نودي مهر ىلإ ثادجألا نم مه اذه 5
 :Ler جراعلا ]4 نوضفوب بص ىلإ مهنأك اعارس ثادجألا نم وجرح

 رادلا ىف نودقتعي اوناك ىتلا مهروبق ©" [ نم ] : نونعي ؟ 4 اَندَقرَم نم اَنثعَب نم انليو ای اولاَق ل

 , 4 اَندَقْرَم نم اتتعب نم انلیو اي اولاَق ١ مهرشحم ىف هوبذك ام اونياع املف « اهنم نوثعبي ال مهنأ ايندلا
 . داقرلاك ةدشلا ىف هدعب ام ىلإ ةبسنلاب هنأل ؛ مهروبق ىف مهباذع ىفني ال اذهو

 , ةعتعتلا لبق ةمرود ةوماني +: ةقاتقو: سلاو + دهاجمو. قع ني يآ لاقو

 . نيتخفنلا نيب كلذو : ةداتق لاق

 نم دحاو ريغ هلاق  نونمؤملا مهباجأ كلذ اولاق اذإف « 4 اتدقرم نم انتعب نم ط : نولوقي كلذلف

 . ٤ وهو » : أ ىف (0) . « نورظني ام » : أ ىف (5) . أ نم ةدايز )١(

 )٤( ماعنألا ةروس نم الا“ : ةيآلا ريسفت دنع .
 )5( نوكي مث » : أ ء س ءات ىف ٩ . ) )5ت نم ةدايز (۷) ©« ةيناثلا » : ت ىف .



 __  تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزحلا ) 088-58 (

 .« نولسرملا قدصو نمحرلا دعو ام اذه » :  فلسلا

 . ةكئالملا كلذب مهبيجي امنإ : نسحلا لاقو

 . ملعأ هّللاو « نكمم عمجلا ذإ ةافانم الو

 دعو ام اذه اندقرم نم انثعب نم انليو اي » : رافكلا لوق نم عيمجلا : ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . « نولسرملا قدصو نمحرلا

 اي اولاَقَو » : تافاصلا ىف ىلاعت هلوقك كلذو « ” حصأ وهو « لوألا راتخاو « ريرج نبا هلقن

 هللا ] لاقو ء [ ۱ « 7٠١ :تافاصلا 4 نوبذكت هب متنك يذلا لصف موي اذه . نيدلا موي اذه انليو
 اوتوأ َنيذّلا لاقو . نوكفؤي اوناك كلذك ةعاس ريغ اوُنبَل ام نومرجملا مسقي ةعاسلا موقت مويو $ : ىلاعت

 «44 :مورلا] 4 نوملعت ال متنك مكنكلو ثعبلا موي اذهف ثعبلا موي ىلإ هللا باتك يف متن دَقَل ناميإلاو مْلعْلا

 . ]1 ه5

 ةرجز يه اَمّنِإ : هلوقك < © نورضحم انيل عيمج مه اذإف ةدحاو ةَحّْيص الإ تناك نإ : 
 ٍرصبلا حملك لإ ةعاسلا رمأ امو $ : ىلاعت لاقو + [ 314179 ل ةدحاو

 ا دوو ارحموا لاقو « [ ۷۷ : لحنلا ] 4 برقا وه وأ

 ك

a ayنم  
 . 4 نولمعت متنك ام الإ نوزجت الو ) <

 كئارألا ىّلَع لالظ يف مهجاوزأو مه (22) نوهكاف لغش يف مولا ةّنجْلا باحصأ ّنِإ ل

 4 ۵ محرر ن الو مس ع9 َنوُعدي ام مهل ةهكاف اھیف مھل © نوک
 : تانجلا تاضور ىف اولزنف تاصرعلا نم اولحترا اذإ ةمايقلا موي مهنأ : ةنجلا لهأ نع ىلاعت ربخي

 زوفلاو « ميقملا ميعنلا نم هيف مه اب « مهريغ نع 247 [ لغش ىف : ىأ 4 نوهكاف ] لغش يف ل مهنأ
 . ميظعلا

 . باذعلا نم رانلا لهأ هيف امع 4 لغش يف » : دلاخ ىبأ نب ليعامسإو : ىرصبلا نسحلا لاق
 . ةداتق لاق اذكو . هب : ىأ « نوبجعم ميعن ىف : ىأ « نوهكاف لغش يف :  دهاجم لاقو

 . نوحرف ىأ : 4 نوهكاف ١ : سابع نبا لاقو

 « ةداتقو « نسحلاو <« ةمركعو ء بيسلا نب ديعسو « سابع ن نباو « دوعسم نب هّللا دبع لاقو

 4 نوهكاف لغش يف مويلا ةنجلا باحصأ نإ 8 :.هلوق ىف ىعازوألاو .« ىميتلا ناميلسو «٠ شمعألاو

 . راكبالا ضاضتفا مهلغش : اولاق

 )١( أ یف : ١ أ نم ةدايز (۲) . ©حيحص وهو .

 )۳( أطخ وهو « برقأ وه وأ رصبلاب حملك ةدحاو الإ انرمأ امو » : ت ىف . )٤( ءات نم ةدايز 1 .



 اهل ت 77ت+تل»ل ) OA _ 00 ( تابآلا : سي ةروس - سداسلا ءزجلا

 . راتوألا عامسب ىأ : 4 نوهكاق لغش يف ط : )١«  هنع ةياور ىف - سابع نبا لاقو

 ىلعإ راجشألا لالظ ىف : ىأ 4 لالظ يف 9 مهلئالحو : دهاجم لاق: 4 مهجاوزأو مه: هلوقو

 . 4 نوئكتم كئارألا

 34 ا ¢ ةداتقو ¢ نسحلاو ¢ بعك نب دمحمو ¢ ةمركعو دهاجمو 3 سابع نبا لاق

 . لاجحلا تحت ررسلا ىه: 4 كئارألا ل: ٠ فيصخو

 . ملعأ هّللاو « نيخاشبلا تحت ©) توختلا هذه ايندلا ىف هريظن : تلق

 اوبلط امهم : ىأ 4« نوعدي ام مهلو «  اهعونأ عيمج نم : ىأ 4 ةهكاف اهيف مهل :  هلوقو

n A a E gE SEE ى وب لق 

 هنأ ؛ بيرك ىنثدح « ىسوم نب (4) ناميلس نع « ىرفاعملا كاحضلا نع « رجاهم نب دمحم انثدح

 رخ ال ةنجلا نإف ؟ ةنجلا ىلإ رمَشم له الأ » : للي هللا لوسر لاق : 2" لوقي ديز نب ةماسأ عمس
 Ug E SC E ةناكيرو للتي اهلكرون - ةبعكلا برو - یھ یھ «اھل

 ل يا هرم اب يلو ا كي ءانسح ةجوزو «ةجيضن

 . اهل نورمشملا نحن « هللا لوسر اي معن : اولاق . « ةيهب ةيلاع ةلحمو « ةمعنو ةربحو

 ا : موقلا لاق . « هّللا ءاش نإ :اولوق»

 نب دمحم نع « ملسم نب ديلولا ثيدح نم « هننس نم « دهزلا باتك » ىف هجام نبا هاور اذكو
 رو 4

 هب « رجاهم

 نم الوَق مالس ١ : هلوق ىف سابع نبا لاق :جيرج نبا لاق : « ميحُر بر نم لوق مالس ): هلوقو
 . ةنجلا لهأ ىلع مالس هسفن هللا نإف : 4 ميحُر بر

 . [ ٤٤ : بازحألا ] 4 مالس هنوقلي موي مهتيحت » : ىلاعت هلوقك سابع نبا هلاق ىذلا اذهو
 انثدح ء فسوي نب ىسوم انثدح : لاق هنإف « رظن هدانسإ ىف اثیدح انهاه متاح ىبأ نبا ىور دقو

 نع « ىشاقرلا لضفلا انثدح « ىناداّبعلا مصاع وبأ انثدح « براوشلا ىبأ نب ب كلملا دبع نب دمحم

 لهأ انيب » : م هللا لوسر لاق : لاف. + تعادلا نقرا ديع ني راج نع وكلا نب دمعي
TTرسل ا ا ا ل  

 اق . 2« « ميحر بر نم الوق مالس » : هلوق كلذف . ةنجلا لهأ اي مكيلع مالسلا : لاقف «مهقوف

 بجتحي ىتح « هيلإ نورظني اوماد ام ميعنلا نم ءىش ىلإ نوتفتلي الف « هيلإ نورظنيو مهيلإ رظنيف»
 . « مهرايد ىفو مهيلع هتكربو هرون ىقبيو « مهنع

 )١( مهريغو بعك نب دمحمو » : ت یف (۲) . « سابع نبا نع ةياور ىفو » : ت ىف ٩ .
 . « لاق ديز نب ةماسأ نع متاح ىبأ نبا ىور » : ت ىف (5) . ؛ ميلس » : أ ىف )٤( . © توحنلا » : أ ىف (۳)
 ىف نابح نبا هركذ ىرفاعملا كاحضلا « لاقم هيف دانسإ اذه » : ( 770 / ) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو ( ٤۳۳۲ ) مقرب ةجام نبا ننس (1)

 . © تاقث دانسإلا لاجر ىقابو هيف فلتخم ىومألا ناميلسو لوهجم : بيذهتلا تاقبط ىف ىبهذلا لاقو « تاقثلا



 08 )كابالا 2“ نسي روس سدانشلا هللا" تمت جت م واو

 ,©7براوشلا ىبأ نب كلملا دبع نب دمحم نع « "٠ هننس نم « ةنسلا باتك ١ ىف هجام نبا هاورو

 نع « 1 انثدح « بهو نبا انربخأ ¢ ىلعألا دبع نب سنوي انثدح : ريرج نبا (9لاقو

 غرف اذإ : لاق ز ا ا لا
 ل لاق « ةكئالملاو مامغلا نم لّلُظ ىف لبقأ « رانلاو ةنجلا لهأ نم

 : لوقيف - هةر و هللا باتك ىف اذهو : ىظرقلا و
 . كافر يفر یا ب كلابش 4 اولاق + تولت یل لاف بر یا تلا اذان نرل رفق یول
 عافتراو كلالجو كتزعوف ¢ كلأسن ىذلا امف ¢ براي : اولاق . ىتمارك راد مكلحأ ىئاضر :لاق

 انصقني ال ¢ مهانمدخألو مهانسبلألو مهانيقسألو مهانمعطأل نيلقثلا قزر انيلع تمسق ول ‹ كناكم

 . هسلجم ىف ىوتسي ىتح « مهجرد ىف مهب كلذ لعفيف : لاق . ًاديزم یدل نإ : لاق . ًائيش كلذ

 . هوحن ركذ مث . ةكئالملا مهيلإ اهلمحت « لجو زع « هللا نم فحتلا مهيتأت مث

 © قرط نم ريرج نبا هدروأ « بيرغ رثأ اذهو

 ناطيشلا اودبعت ال نأ مدآ ينب اي مكيلإ دهعأ ملأ ® نومرجملا اهيأ مويا اوزاتماو ©

 اريثك ًالبج مكنم لضَأ دقو 09 ميقتسم طارص اذه ينودبعا نأو ©2 نيم ودع مُكَلُهَنِإ

 . 4 @ نولقعت اونوكت مل

 : () ىنعمب ¢ اوزاتمي ,نأ, مهل هرمأ نم ةمايقلا موي رافكلا لاح هيلإ لوؤي امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 مگناکم اوكرشأ نيذّلل لوقن مت اعيمج مهرشحت مويو ) : یلاعت هلوقك « مهفقوم ىف نينمؤملا نع نوزيمتي
 4 نوُفرقتي دموي ةعاسلا موقت مويو ) : ىلاعت لاقو « [ 78 : سنوي ] , 4 مهنيب انليزَف مك ؤاكرشو مكنأ

 نيا اوُرشحأ» ٠ نيتقرف نيَعدص نوريصي : ىأ [ ۳ : مورلا ] © نوعلصي دموي مورلا]

 . [۲۳ ء۲۲: تافاصلا] 4 ميحجلا طارص ىلإ مهودهاف هلا نود نم . نودبعي اوناك امو مهجاوزأو اومَلَظ

 عيرقت اذه : 4 نيبم ودع مك ِهّنِإ ناًطيشلا اودبعت ال نأ مدآ ينب اي مكَيلِإ دهعأ ملأ ) : ىلاعت هلوقو

 ىذلا وهو نمحرلا اوصعو 3 نيبم مهل ودع وهو ناطيشلا اوعاطأ نيذلا ¢ مدآ ىنب نم ة ةرفكلل هّللا نم

 ايندلا راد ىف مكترمأ دق : ىأ 4 ميقتسم طارص اڌه ينودبعا نوط : لاق اذهلو؛ مهقزرو مهقلخ

 ناطيشلا متعبتاو كلذ ريغ متكلسف < ميقتسملا طارصلا وه اذهو « ىتدابعب مكترمأو ٠ ناطيشلا نايصعب

 ديدشتو « ميجلا رسكب رسكب «البجلا : لاقي ‹ ¢ اريثك ًالبج مكنم لضأ دقَلَو » : لام اذهلو د ر امن

 دارملاو . ءابلا نكت نم مهنمو . ماللا فيفختو « ءابلاو ميجلا مضب تر ( 5 » : لاقيو . ماللا

 )١( هننس ىف ةجام نبا هاور » : ت یف ٩ .

 .« ىشرقلا نابأ نب ىسيع نب لضفلا فعضل فيعض دانسإ اذه » : )85/1١( دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )۱۸١( مقرب ةجام نبا ننس (1)

 . ٩ یورو :١ : ت ىف (۳)

 )٤( ىربطلا ريسفت ) ۲۳/٠١ ( .

 )٥( ىنعي » : ت یف 4 .



 a a N كايآلا + شت ةووض ب افلا را

 : ةع نب ناس ناو 6 لاو هاجس لا يدك لكلا قلب
 هب مكرمأ اميف مكبر ةفلاخم ىف لقع مكل ناك « امفأ : ىأ ؟ 4 نولقعت اونوكت ملأ ظ : هلوقو

 !؟ ناطيشلا عابتا ىلإ مكلودعو 3 هل كيرش ال هدحو « هتدابع نم

 نب عاش وع يراه لا دنع اقدح رک وا اح و رك الاف

 لوسر نأ « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « ىظرقلا بعك نب دمحم نع هثدح نمع « عفار

 ملو : 9 لوقي .« ملظم عطاس قع اهنم جرخيف منهج هللا رمأ ةمايقلا موي ناك اذإ ١ : لاق دَ هللا

 دقلو . ميقتسم طارص اذه ينودبعا نأو . نيبم ودع مك هّنِإ ناطيشلا اودبعت ال نأ مدآ ينب , اي مكيلإ دهعأ

 ,٠ نومرجملا اهيأ مويلا اوزاتما 6 ودعوت منك يتلا منهج هذه . نوُقعَت اونوكت مَا اريثك ًالبج مُكنم لْضَأ

 مويلا اهباتك ىلإ ئعدت ةمأ لك ةيثاج ةمَأ لك ئرتو ) : ىلاعت هللا لوقي ىتلا یهو « نوئجيو سانلا زيمتيف

 .[ 8: ةيثاجلا ] 227 «  نوُلمْعَت متنك ام نوزجت

 متخن مويْلا 62 تورفكت متنك امب ويلا اهولصا © نودعوت مشنك يتلا منهج هذه {

 ىلع انسَمَطَل ءاشت ولو 62 نوبسكي اوناک امب مهُلجرَأ دهشتو مهيديَأ انملكتو مههاوفأ ىلع

 اوعاطتسا اًمَف مهتناكم ىلع مهانخسمأ ءاشن ولو« نورصبي ىنأف طارصلا اوقبتس ف مهنيعأ

 . 4 9 نوعجري الو اًيضم

 يتلا منهج هذه { :ًاخيبوتو ًاعيرقت مهل ميحجلا تزرب دقو « ةمايقلا موي مدآ ىنب نم ةرثكلل لاقي . 5

 امك «  نورفكت متك ام مولا اهولصا ٠) « مهومتبذكف لسرلا مكترذح ىتلا هذه :ىأ 4 نودعوت متنك
 ال متنأ مأ اذه رحسفأ . نوبڏکت اهب متنك يتلا راثلا هذه . ها جك ىلاعتا لاق

 11 لا نورصبت

 متخيف « هولعف ام نوفلحيو « ايندلا ىف هومرتجا ام نوركني نيح « ةمايقلا موي نيقفانملاو رافكلا لاح
 د هلا ا

 هين يسم دسم اد ادا دلال ريفا

 : لاق مث « هذجاون تدب ىتح كحضف < كك ىبنلا دنع انك : لاق كلام نب سنأ نع « “” ىبعشلا

 ةمايقلا موي هبر دبعلا ةلداجم نم 0 : لاق 8 ملعأ هلوسرو هللا 8 انلق ) ؟ كحضأ مم نوردتأ»

 . ىسفن نم ًادهاش الإ ىلع زيجأ ال : لوقيف . ىلب : لوقيف ؟ ملظلا نم ىنرجت ملأ بر :لوقي

 . < هللا ةدابع ١ : س « ت ىف (۲) . «امأ » : س « ت یف (۱)

 . « لوقی مث ١ : أ ‹ س «‹ ت یف (5) . « هدانسإب ريرج نبا یورو » : ت یف (۳)

 . ۱١/۲۳( ) ىربطلا ريسفت (0)

 . ٩ بر ای » : س « ت ىف (۷) . « ملسمو ىئاسنلا ىور » : ت ىف (1)



  0۸٦تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا ) 57 - ٦۷ (

 لاقيو « هيف ىلع متخيف . ادوهش ؟١ نيبتاكلا ماركلابو « ًابيسح كيلع مويلا كسفنب ىفك :لوقيف
 نكنعف ٠ ًاقحسو نكل ًادعب : لوقيف « مالكلا نيبو هنيب ىلخي مث « هلمعب قطنتف . ىقطنا : هناکرال

 . «لضانأ تنك

 هللا ديبع نع « رضنلا ىبأ نع « رضنلا ىبأ نب ركب ىبأ نع امهالك ٠ ىئاسنلاو ملسم هاور دقو

 (9 ملعأ ال ] : ىئاسنلا لاق مث . 27 هب  ىروثلا وه  نايفس نع . ىعجشألا نمحرلا دبع نبا
 . ملعأ ىلاعت هّللاو « بيرغ ثيدح وهو « ىعجشألا ريغ نايفس نع ثيدحلا اذه ىور ًادحأ

 .٠ نايفس نع  ىدقعلا وهو  ىدسألا ورمع نب كلملا دبع رماع ىبأ ةياور نم مدقت دقو «لاق اذك

 لك ىبنلا نع « هدج نع « هيبأ نع < « ميكح نب ( )هب نع « رمعم انربخأ : قازرلا دبع لاقو

 هاور . « هفتكو هذخف مكدحأ نع لأسي ام لوأف < مادفلاب مكهاوفأ « دن وعدت مكنإ » : لاق
 © هب « قازرلا دبع نع « عفار نب دمحم نع 279 [ ىئاسنل

000 

 انأ : لوقيف ؟ تنأ ام : لوقيف ثلاثلا © ىقلي مث » : هيف لاق ٠ ليوطلا ةمايقلا ثيدح ىف ايلا
 : لاق  عاطتسا ام ريخب ىنثيو - تقدصتو تيلصو تمصو « كباتكبو كيبنبو كب تنمآ « كدبع

 ىلع مخيف « هيلع دهشي ىذلا نم « هسفن ىف ركفيف : لاق ؟ (5) اندهاش كيلع ثعبن الأ : هل لاقيف
 كلذو « قفانملا كلذو « لمعي ناك امب هماظعو همحلو هذخف )2١١ قطنتف . ىفطنا : هذخفل لاقيو « هيف

 . « هيلع هللا طخس ىذلا كلذو . هسفن نم رذعيل

 (۱)هلوطب هب « ةنييع نب نايفس ثيدح نم « دواد وبأو ملسم هاورو

 نب ليعامسإ انثدح « رامع نب ماشه انثدح « ىبأ انثدح : هللا همحر « متاح يبأ نبا لاق مث

 هللا لوسر عمس هنأ ؛ رماع نب ةبقع نع < (1"!ديبع نب حيرش نع ةعرز نب مضمض انثدح « شايع

 4039 قسلا لجرلا نم هذخف « هاوفألا ىلع مخي موي ملكتي ناسنإلا نم مظع لوأ نإ: لوقي دع

 هب « شايع نب ليعامسإ نع « كرابملا نب , هللا دبع نع « فوع نب دمحم نع ريرج نبا هاورو

 )١5( هلعم

 نب ليعامسإ انثدح « مقاث نب ب مكحلا انثدح : لاقف « هللا هجر « دمحأ ا هدانسإ و دقو

 ا ماع ا قيل ا دعا يملا ا نب ل معلا ب تست هن كا

 )١( كيلع نيبتاكلا » : ت ىف « .

 . ( ١١587 ) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (5979) مقرب ملسم حيحص (۲)
 . (امدفم» : س ىف (0) .  4 ديز » :أ یفو « 4 ديزي » : س « ت یف (4) . ٩ ملعأ ام » : س ىف (۳)

 . ىربكلا ننسلاو « س « ت نم ةدايز ()

 . ١١479( ) مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلا 0

 . ٩ قطنتف لاق » : س « ت یف (۱۰) . (ًادهاش ١ : | « ت ىف (9) . ٩ ىتأي » : ت یف (۸)

 . )٤۷۳۰( مقرب دواد ىبأ ننسو (1978) مقرب ملسم حيحص )١١(

 . ©« لامشلا 3 : ت ىف (۳) را ل

 )۱٤( ىربطلا ريسفت ) ١07/97 (



 را ا. ل ( 837 25397 ) :تايآلا + شي ةروس - سداسلا جلا

 نم هذخَف « هاوفألا ىلع متْخي موي ملكتي ناسنإلا نم مظع لوأ نإ :  لوقي كي هللا لوسر عمس
 ٠)٠ لامشلا لجرلا

 و ا نبل انت ينط نيترو انتاج و نبا لاو
 نمؤملا ىعدي : هنع هللا ىضر + ئرغشألا وهاب ) ىسوم وبأ لاق : ةدرب وبأ لاق : لاق لاله نبا

 « بر ىأ معن : لوقيف (؟7 فرتعيف « هنيبو هنيب اميف هلمع هبر "هيلع ضرعیف « ةمايقلا موي باسحلل
 °) ىرت ةقيلخ ضرألا ىلع امف: لاق . اهنم هرتسيو « هبونذ هل هللا رفغيف: لاق . تلمع تلمع تلمع

 «باسحلل قفانملاو رفاكلا ىعديو« اهنوري مهلك سانلا نأ دوف« هتانسح ودبتو « ًائيش بونذلا كلت نم
 . لمعأ مل ام كلملا اذه ىلع بتك دقل كتزعو « بر ىأ : لوقيف دحجيف « هلمع هيلع هبر ضرعيف

 امر یا ك لوقيف ؟ اذك ناكم ىف « اذك موي ىف « اذك تلمع امأ : كلملا هل لوقيف

 هنم قطني ا ارا تنحل ىنإف : ىرعشألا ىسوم وب لاق . هيف ىلع متخ كلذ لعف اذإف . هتلمع

 اوناك امب مهلجرأ دهشتو مهيديأ انملكتو مههاوفأ ىلع متخت مويلا :  الت مث < « ىنميلا )٠1( ذخفلا

 0 « نوُبسَكي

 «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : 4 نورصني ىّنَأَف طارصلا اوقبتساَف مهنيعأ ىلع اسم ءاشن ولو :  هلوقو
 لاقو ؟ نودتهي فيكف « ىدهلا نع مهانللضأل ءاشن ولو : لوقي : اهريسفت ىف سابع نبا نع

 . نوددرتي ًايمع مهلعجف « مهنيعأ ىلع سمطل هّللا ءاش ول : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . مهراصبأ انيمعأ انش ول : ىدسلا لاقو

 . قيرطلا : ىنعي 4 طارصلا اوقبتساف ١ : ىدسلاو « ةداتقو « حلاص وبأو « دهاجم لاق

 ؟ مهنيعأ ىلع انسمط دقو ( نورصني أف ١ « قحلا : انهاه طارصلاب ىنعي : ديز نبا لاقو

 . قحلا نورصبي ال : [ لوقي ] 4 نورصنب نأ ١ : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 . مهانكلهأ : سابع نبا نع ىفوعلا لاق : 4 مهتناكم ىلع مهاتْخسَمَل ءاشن ولو » : هلوقو
 . مهقلخ انريغل : ىنعي : ىدسلا لاقو

 . ةراجح مهانلعجل : حلاص وبأ لاقو

 . مهلجرأ ىلع مهدعقأل : ةداتقو « ىرصبلا نسحلا لاقو

 لب « ءارو ىلإ : ىأ « نوعجري الو «  مامأ ىلإ : ىأ  اًيضم اوعاّطتسا امف ١ : ىلاعت لاق اذهلو
 ورا الو نمد ال دعا و لت ورا

 . « ديج هدانسإ 2: ( ۳١۱/۱ ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ( ٠١١/٤ ) دنسملا (1)

 . ؛ ىلع» : أ ‹ ت یف (۳) . ٩ ىسوم ىبأ نع هدانسإب ريرج نبا یورو » : ت یف (۲)
 . 4 فرعيف » : ت ىف )٤(

 . « هلخفل » : س « ت یف (1) يري هن ىف (8)

 . ( ۱۷/۲۳ ) ىربطلا ريسفت (۷)

 . أ نم ةدايز (9) . ٩ هريغ ۵ : أ ىف (۸)



 ( ۷٠ 548 ) تايآلا : سي ةروس  سوداسلا ءزجلا يبل ببي يهههد*4 1 هدو

 تلل 6

 وه نإ هَل يغبني امو رعشلا هاَتمّلع امو © نوقع الأ قلخْا يف هسّكتن هرمعن نمو إل
 و - وعم

 . 4 69 نيرفاكلا ىلع لولا قع قحيو اًيح ناک نم َرذنيل ® نيبم نآرقو ركذ الإ

 ١ طاشنلا دعب زجعلاو ةوقلا كفي علا ىلإ ذرب وربع لاس اهلك تا ا نع لاش ريكي

 ةبيشو افعض ةوق دعب نم لعج مث ةَوُق فعض دعب نم لعج مث فعض نم مكقلخ يذلا هللا : ىلاعت لاق امك
 : ESمّلعي اليكل رمعلا لذرأ ىلإ دري نم مكنمو  

 : جحلا ]4 اشيش ملع دعب نم

 ماود راد ال « لاقتناو لاوز راد اهنأب رادلا هذه نع ٌرابخإلا - 3 هللاو اذه نم دارملاو
 ىلإ مهتروريص مث مهقلخ ءادتبا ىف مهلوقعب نوركفتي : ىأ « نولقعي الأ ) : لاق اذهلو ؛ رارقتساو

 لاقتنا الو اهل لاوز ال + ىرخا نادل وتلك مينا وھی لالا مك ےل "1 ففال
 . ةرخآلا رادلا ىهو « اهنع ديحم الو « اهنم

 ام هنأ : 2" هلك دمحم هيبن نع ًاربخم ىلاعت لوقي : 4 هل يغبني امو رعشلا هاتملع امو :  هلوقو

 ؛هتلیج هيضتقت الو « هبحي الو هنسحي الف ٠ هعبط ىف وه امو : ىأ 4 هَل يغبني امو $ < رعشلا هملع

 مل وأ هفحز هدشنأ نإ لب « مظتنم نزو ىلع اتیب ظفحي ال ناك «مالسلاو ةالصلا هيلع « هنأ درو اذهلو

 امد لاف هنأ لا نقدا هينا وقت لاحم نك لعام نع كيان ضوارلا رر ونا لاو

 ةمجرت ىف ركاسع نبا هركذ . ةي هللا لوسر الإ « رعشلا لوقي الإ ىثنأ الو ًاركذ بلطملا دبع دلو
 . 0 ءاقرزلاب عبسلا هلكأ ىذلا « بهل ىبأ نب ةبتع»

 ‹ ديز نب ىلع نع « ةملس نب دامح انثدح « ةملس وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 : تيبلا اذهب لثمتي ناك ةي هللا لوسر نإ : لاق - ىرصبلا وه *2  نسحلا نع

 ًايهاَت ءرملل بيشلاو مالسإلاب ىفك

 : هّللا لوسر اي : ركب وبأ لاقف

 1 ًايهان ءرملل مالسإلاو بيشلا ىفك
 .©0 4 هل يغبني امو رعشلا هانمّلع امو اط:هّللا لوقي « هللا لوسر كنأ دهشأ: رمع وأ« ركب وبأ لاق

 » : ىملسلا سادرم نب سابعلل : لاق لَك هللا لوسر نأ : لئالدلا ىف ىقهيبلا ىور اذكهو

 . « ةنييعو عرقألا نيب ديبعلا بهتو ىبهت لعجتأ : لئاقلا

 ٠ ©) « ءاوس لكلا » : لاقف « عرقألاو ةنييع نيب » : وه امنإ : لاقف

 . © هيلع همالسو هللا تاولص » : أ ىف (۳) . أ نم ةدايز () . ٩ ینب » : آ یف (۱)

 . روظنم نبال رصتخملا ىف الو « قشمد خيرات نم ىدي نيب اميف هتمجرت دجأ مل (6)
 . « نسحلا نع هدانسإب متاح ىبأ نبا ىورو » : ت یف (0)

 . ًالسرم هب نسحلا نع ديز نب ىلع نع ديز نب دامح نع مراع قيرط نم ( ۳۸۲ / ١ ) تاقبطلا ىف دعس نبا هاورو (1)

 . ( 181/٠8 ) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (۷)



 6/8 ممم 10١( 58 تايآلا : سي ةروس - سداسلا ءزجلا

 . هيلع همالسو هللا تاولص « ىنعملا ىف : ىنعي

 هيلع ‹ همالك ىف عقو ىذلا ريخأتلاو ميدقتلا اذهل « فنألا ضورلا » ىف ىليهسلا ركذ دقو

 ردب نب ةتييع ىلع سباح نب عرقألا فرش اهلصاح « اهيف برغأ ةبسانم تيبلا اذه ىف ءمالسلا

 . ملعأ هّللاو « كاذ فالخب « قيدصلا مايأ دترا هنأل ؛ىرازفلا

 وهو « ردب موي ىلتقلا نيب ىشمي لعج ةي هللا لوسر نأ : هيزاغم ىف ىومألا ىور اذكهو.
 SA SAE ا ا ا ا اماه :قلغل ١ :لوقي

aا نأ ا شو م ةزعأ لاجر نم  

 )١(. ةسامحلا ىف ىهو « هل ةديصق ىف برعلا ءارعش ضعبل اذهو

 هللا ىضر « ةشئاع نع « ىبعشلا ()نع « ةريغم انثدح « ميشه انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 : ةقرط تيب هيف لثمت « ريخلا ثارتسا اذإ هّللا لوسر ناك : تلاق ءاهنع
 و0 رھ ر

 دورت مل نم رابخألاب كيتأيو

 اهنع « 0 ىبعشلا نع + رجاهم نب ميهازبإ قيرط نينا ةليللاو مويلا 0 ىف ىئاسنلا هاور اذكهو

 ىضر ¢ ةشئاع نع 2 هيبأ نع ¢ ئناه نب حيرش نب مادقملا lT یئاسنلاو ىذمرتلا هاورو

 . () حيحص نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا (:) لاق مث . كلذك < اهنع هللا

 « كامس نع « ةدئاز نع « ةماسأ انثدح « ىسوم نب فسوي انثدح : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 ل لاق سابع نبا نع « ةمركع نع

 هامه م

 . 0 yT (») هاور: لاق مث

 :هلوأ ءاهنم (۸) [تيب زجع وه] روكذملا اذهو« نويل قس دبعلا نب ةفرط رعش ىف اذهو

 دوزت مل نم رابخألاب كيتايو الهاج تنك ام مايألا كل ىدبتس
 (هدعوم تو هل برضت ملو اتاتب هل عت نم رابخألاب كينايو

 نب دمحأ نب رمع صفح وبأ انثدح « ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ : ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 )١( مامت ىبأل ةسامحلا ) ٠١/١ ( .

 . « ىلإ هدانسإب دمحأ مامإلا یورو ۵ : ت ىف (۲)
 . 2٠١87 5) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (1/7*7) دنسملا (۳)

 ا . « لاقو » : ت ىف )٤(

 « حيحص نسح ثيدح اذه » : ىذمرتلا لاقو )٠١870( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (1854) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 ٩ هاورو » : س ىف (1)
 . هوحن هركذف ةشئاع تلئس : لاق ةمركع نع كامس نع روث ىبأ نب ب ديلولا قيرط نم (۳۸۳ /۱) تاقبطلا ىف دعس نبا هاور (۷)

 . أ نم ةدايز (۸)

 . (55) ص دبعلا نب ةقرط ناويد رظنا (9)



 Ne A © نتي و داملا ةوطأ نسج ل ب ا قهو

 ورمع نب ىلع انثدح « ريرضلا ىوحنلا لاله نب هللا دبع دمحم وبأ انثدح  دادغبب ىقتملا ليكو  ميعن
 ‹ اهنع هللا ىضر « ةشئاع نع « ةورع نع ٠ ىرهزلا نع « )١( ةنييع نب نايفس انثدح ٠ ىراصنألا

 . )١( ادحاو ًاتيب الإ . طق رعش تيب ةي هللا لوسر عمج ام : تلاق

 د اَقَقَحَت الإ ناک ءىشل لاقت اَمّلَقَلَف رکی یوھت امب لاقت
 خيش فرعي ملو . ركنم وه : لاقف ٠ ثيدحلا اذه نع ىزملا جاجحلا ابأ ظفاحلا انخيش تلأس

 نم ءىشب لثمتي لكَ هللا لوسر ناك له : ةشئاعل ليق : ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو
 رخآ هلوأ لعجيف « سيق ىنب ىخأ تيبب لثمتي ناك هنأ ريغ « هيلإ ثيدحلا ضغبأ ناك :تلاق ؟ رعشلا

 ىغبني الو رعاشب انأ ام هّللاو ىنإ » : لم هللا لوسر لاقف . اذكه سيل ركب وبأ لاقف . هلوأ هرخآو

 ۰ . (© هظفل اذهو « ريرج نباو متاح ىبأ نبا هاور . ٩ یل

 ؟ رعشلا نم ءىشب لثمتي هيي هللا لوسر ناك له: تئلس ةشئاع نأ ىنغلب : ةداتق نع رمعم لاقو
 : ةفرط تيب الإ ء ال : تلاقف

 رو اه شل سه عنا سلا يصر را ی فل كحل ل يو هور

 تسل ىنإ » : لاقف . اذكه اذه سيل : ركب وبأ لاقف . « رابخألاب دورت مل نم ١ : لوقي لعجف
 . (0 (« یل ىغبني الو « رعاشب

 نب هللا دبع تايبأب قدنخلا رفح موي لثمت « مالسلاو ةالصلا هيلع « هنأ نيحيحصلا ىف تبثو

 : نولوقيف « نورفحي مهو نوزجتري اوناك مهنإف « هباحصأ لوقل ًاعبت نكلو « ةحاور
 ره سا" یا ر ق عا ع كل رھ 5 7 ° سوف 02 2

 انيلص الو انقددصت الو انيدتها ام (0 تنأ الول مهال

 فأل نإ مادفالا تتر. اسيلغ .ةتيكس نلزناف
 انيبأ ةف اودارأ اذإ انيل اوخب دق ىلألا نإ

 كلذكو . ًاضيأ حيحصلا ىف فاحزب اذه ىور دقو . (۷)اهدميو « انيبأ » : هلوقب هتوص عفريو
 و

 : ودعلا روحن ىف اهب مدقي )2 ةلغبلا بكار وهو نينح موي لاق هنأ تبث

 (م) بلّطُلا دبع نبا انأ بذك ال ىبنلا انآ

 . هيلإ دصق ريغ نم ناسللا ىلع ىرج لب « رعش نزول دصق ريغ نم ًاقافتا عقو اذه: اولاق نكل

 راغ ىف لَك هللا لوسر عم انك : لاق هللا دبع نب بّدنج نع نيحيحصلا ىف تبث ام كلذكو

 . « هلاح لهجي نم مهيفو « دانسإلا اذهب الإ هبتكأ مل » : لاقو (57 /7) ىقهيبلل ىربكلا ننسلا (9)

 . (۱۹/۲۳) ىربطلا ريسفت )٤(

 . هب « ةداتق نع رمعم نع ١١١( /۲) هريسفت ىف قازرلا دبع هاور )٥(

 . « هللا الول * : ت ىف (5)

 . هنع هّللا ىضر « بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (۱۸۰۳) مقرب ملسم حيحصو (1777) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . VD) مقرب ملسم حيحصو (YATE) مقرب ىراخبلا حيحص )۸(



 هه. (۷. 58 )) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا

 (7تيقّل ام هللا ليّبس ىفو تيمد عّبصإ الإ تنأ له

 9 داشنإ [ ۳۲ : مجنلا ] 4 مُمَللا الإ :  ىلاعت هلوق دنع ىتأيسو

 ملأ ام كل دبع ىأو ٠ امج رفعت مهَللا رفغت نإ

 «ميظعلا نآرقلا هملع امنإ ىلاعت هللا نإف ؛ هل ىغبني الو ًارعش مّلع ام هب هنوك ىفاني ال اذه لکو
 وه سيلو . [ 47 : تلصف ] 4 ديمح ميكح نم ليزتت هفْلَخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا»

 و ٠

 تعونت امك « رثؤي رحس الو « لعتفم الو « ةناهك الو « شيرق رافك ةلهج نم ةفئاط همعز امك رعشب
 ا 2و 2 تو 7

 هاور امك « ًاعرشو ًاعبط رعشلا ةعانص ىبأت هال هتيجس تناك دقو . لاهجلا ءارآو 2؟)لالضلا لاوقأ هيف
 : لاق دواد وبأ

 ليم رش ادد توبا يآ نب س اكد + ديري ني هللا ديه انثدح + رمع ني هللا ديبع اد
 : (9لوقي ورمع نب هللا دبع تعمس : لاق ىخونتلا عفار نب نمحرلا دبع نع « ىرفاعملا ديزي نبا
 وأ « ةميمت تقلعت وأ « اقايرت تبرش انأ نإ تيتوأ ام ىلابأ ام "٠ : ١ [ لوقي ليَ هللا لوسر تعمس]

 , © دواد وبأ هب درفت . « ىسفن لبق نم رعشلا تلق

 « نابيش نب دوسألا نع « ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح : هللا همحر « دمحأ مامإلا 217 لاقو

 ضخغبأ ناك : تلاقف ؟ رعشلا هدنع عماستي ةَ هللا لوسر ناكأ : ةشئاع تلأس : لاق لفون ىبأ نع
 نيب ام عديو 0 ءاعدلا نم عماوجلا هبجعي ةي هللا لوسر ناك : ةشئاع نع لاقو 5 هيلإ ثيدحلا

 . (20١2)كلذ

 نع « حلاص ىبأ نع « شمعألا نع « ةبعش انثدح « ىسلايطلا ديلولا وبأ انثدح : دواد وبأ لاقو

 ئلتمي نأ نم هل ريخ « احق مكدحأ فوج ئلتمي نأل » : وي ىبنلا نع « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ
 . )١“ هاجرخي ملو « نيخيشلا طرش ىلع هدانسإو « هجولا اذه نم هب درفت . « ًارعش

 ىبأ نع « دّلْخَم نب مصاع نع « ىلهابلا ديوس نب َةَعَرَق انثدح « ديرب انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 نع « 27ثعشألا 227 [ ىبأ ] نع . مصاع نبا نع : لاقف بيشألا انثدحو (ح) ىناعنصلا ثعشألا
 (4١)هل لبقت مل « ةرخآلا ءاشعلا دعب رعش تيب ضرق نم » : هيب هللا لوسر لاق : لاق سوأ نب دادش

 . )٠١< «ةليللا كلت ةالص

 )١( مقرب ملسم حيحصو ( ۲۸۰۲ ) مقرب ىراخبلا حيحص )11/85( .

 .6 لالضلا لهأ لاوقأ ١ : ت ىف )٤( . اذه » : آ یف (۳) . « هداشنإ » : | ىف (۲)
 . « لاق ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ هاور امك » : ت ىف () . « هّللا دبع ١ : أ ىف (5)
 . دواد ىبأو ء س < ت نم ةدايز (۷)

 . (74569) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)

 . ٩ یورو ١ : ت ىف (9)

 )٠١ دنسملا( ) ١/۱٤۸ ( .

 )١١( مقرب دواد ىبأ ننس )٥۰۰۹(.

 .«هل هللا لبقي مل » : ت ىف )۱٤( .6 هداتسإب دمحأ مامإلا یورو » : ت ىف (۱۳) . دنسملاو « س « ت نم ةدايز (۱۲)
 . ( ٠١١/٤ ) دنسملا )٠١(
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 كلذب دارملاو . ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي ملو « هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو

 ناك ىذلا نيكرشملا ءاجه وهو « عورشم وه ام هيف رعشلا نأ ىلع . ملعأ هّللاو « هداشنإ ال همظن

 مهلاثمأو « ةحاور نب هللا دبعو « كلام نب بعكو « تباث نب ناسحك « مالسإلا ءارعش هاطاعتي

 رعش ىف دجوي امك « بادآو ظعاومو مكح هيف ام هنمو . نيعمجأ مهنع هللا ىضر « مهبارضأو

 رفكو هرعش نمآ » : ةي ىبنلا هيف لاق ىذلا تلصلا ىبأ نب ةيمأ مهنمو « ةيلهاجلا نم ةعامج

 ىنعي . 4 هيه 7 : تيب لك بقع لوقي « تيب ةئام هيي ىبنلل هنم ةباحصلا ضعب دشنأ دقو .(١)0هبلق

 . 29 كلذ نم هديزيف « همعطتسي

 نأ 6 سا ني هللا دعو ۾ ملا نبا ديرو تک ني نأ فيد میرا وبآ ور فو

 . 21 « امكح رعشلا نم نإو « ًارحس نايبلا نم نإ » : لاق ةَ هللا لوسر

 هل يغبني امو « ًارعش هللا هملع ام ةي ادمحم : ىنعي «رغشلا هاتمّلع امو ) : ىلاعت لاق اذهلو

 «نيبم نارقو ركذ الإ « هانملع ىذلا اذه ام : ىأ «نيبم نآرقو ركذ الإ وه نإ ١٠ هل حلصي امو : ىأ

 نآرقلا اذه رذنيل :ىأ 4 اّيح ناک نم رذنيل»ا : لاق اذهلو . هربدتو هلمأت نمل ىلج حضاو نیب 9

 هب رفكي نمو 3: لاقو «[14:ماعنألا] « غلب نمو هب مكرذنأل» : هلوقك «٠ ضرألا هجو ىلع ىح لك نیبلا
 N يسوع نم هتراذتب قلتي انوا [ ١۷ : دوه ]4 هدعوم رانلاف بازحألا نم

 ىلع لوقلا قحيو » « القاع : ىنعي : كاحضلا لاقو . رصبلا ىح « بلقلا ىح: ةداتق لاق امك

 . رفاكلا ىلع ةجحو « نمؤملل ةمحر وه : ىأ 4 نيرفاكلا

 مهل اَهاَنلَلَدَو © ۵ نوُكلام اهل مهف اماعنأ انيديأ تلمع مم مه اتقلخ انآ اوری مل وأ »ف
 2 ل د ف ل ىو سو م

 . 4 69 توركشي الفا براشمو عفانم اهيف مهلو © نولكأي اهنمو مهبوكر اهنمق
 لاق . 4 نوكلام اهل مهَف » « مهل اهرخس ىتلا ماعنألا هذه نم هقلخ ىلع هب معنأ ام ىلاعت ركذي

 ريغص ءاج ول لب « مهنم عنتمت ال « مهل ةليلذ ىهو "٠ اهنورهقي مهلعج : ىأ 2" نوقيطم : ةداتق
 وأ ريعي ةثام راطقلا ناك ول اذكو . هعم داقنم ليلذ كاذو « هقاسو هماقأل ءاش ولو « هخانأل ريعب ىلإ

TT 

 هيلع نولمحيو « رافسألا ىف نوبكري ام اهنم : ىأ «نوُلكأُي اهنمو مهبوكر اهنمف 0
 ايف مهلو ١ : اور او اورو وزا اذإ 4 نولكأَي اهنمو . :ناطقألاو تالا: رفا 0 1 0

 اهنابلأ نم : ىأ ( براشمو ) « نيح ىلإ ًاعاتمو ًاثاثأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نم : ىأ ( عفاتم

 ‹ هرخسمو كلذ قلاخ نوجا الفأ : ىأ ؟ 4 نوركشي الف 8 . كلذ وحنو « ىوادتي نمل اهلاوبأو

 ؟ هريغ هب نوكرشي الو

 )١( ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا هاور )٤/  )۷هنع هللا ىضر « سابع نبا نع ةمركع نع ىلذهلا ركب ىبأ قيرط نم .
 ) )۲هنع هللا ىضر « ديرشلا ثيدح نم (7700) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور .

 . « فيصخلا » : | ىف (۳)

 . )°00 ) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 . ٤ اهتوري ١ : أ ىف (0) . « نوعيطم » : أ ىف (0)



 نو د ا ا 7 تارآلا + نوف ةواوش د یال

 دنج مهل مهو مهرصن نوعيطتسي ال 09 نورصني مهل ةهلآ , هللا نود نم اوذختاو ٠
 وعم يب

 . 4020 نونلعي امو نورسي ام معن اإ مهَلوَق كنزحي الف (2) تورضحم

 كلت مهرصنت نأ كلذب نوغتبي < هللا عم ةهلآ دادنألا مهذاختا ىف نيكرشملا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي

 ردقت ال : ىأ 4 مهرصن نوعيطتسي ال : ىلاعت هللا لاق . ىفلز هللا ىلإ مهبرقتو مهقزرتو ةهلآلا

 ىلع ردقت ال لب « رخدأو رقحأو لذأو لقأو كلذ نم فعضأ ىه لب « اهيدباع 2١ رصن ىلع ةهلآلا

 . لقعت الو عمست ال دامج اهنأل ؛ ءوسب اهدارأ نمم ماقتنالا الو « اهسفنأل راصتنالا

 مانصألا هذه نأ ديري « باسحلا دنع : ىنعي : دهاجم لاق : 4 نورضحم دنج مهل مهو

 لدأو « مهيزخ ىف غلبأ كلذ نوكيل ؛ اهيدباع باسح دنع ةرضحم « ةمايقلا موي ةعومجم ةروشحم

 . مهيلع ةجحلا ةماقإ ىف مهيلع

 نوكرشملاو «( نورضحم دنج مهل مهو » ‹ ةهلآلا : ىنعي 4 مهرصن نوعيطتسي ال ١ : ةداتق لاقو
 . مانصأ ىه امنإ « ًاءوس مهنع عفدت الو « ًاريخ مهيلإ قوست ال ىهو ايندلا ىف ةهلآلل نوبضغي

 . هّللا همحر « ريرج نبا رايتخا وهو « نسح لوقلا اذهو 5 ل

 امو نورسي ام مّلعَت اَنِإ ) « هّللاب مهرفكو ” كل مهيبذكت : ىأ « مهلوَق كنزحي الف $ :

 ال موي « كلذ ىلع 2 مهلماعنو مهَفصو مهيزجنسو « هيلع مه ام عيمج ملعن نحن : 0

 اوناك ام عيمج مهيلع ضرعي لب <« ًاريبك الو ًاريغص الو « ًاريقح الو اليلج مهلامعأ نم نودقفي

 . ًاثيدحو ًاميدق نولمعي

 يسنو الغم ال برضو 50 نيبم ميصخ وه اذِإف ةفطن نم هاتقلح اَنَأ ناسنإلا ري مّل وأ ل

Sic ل 
 ع و ار ا 2

o ةداكو . تاو ريزا E a 

 « دمحم اي : لوقي وهو « ءاوهلا ىف ٩ هيرذيو ني وهو ميمر مظع هدي ىفو ال هللا لوسر ىلإ

 تلزنو اا ل « معن : لاقف ؟ اذه ثعبي هللا نأ معزتأ

 نهرخآ ىلإ « 4 قلل اا را { : « سی ) رخآ نم تايآلا هذه

 نا اكاد الا نب دمعت اضيع ع ديكلا نب ندخل نب , ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نا شايع نبا هت نب 10100 يد ن سما نف ا « رشب ىبأ نع < ا

 اذه ىلاعت هّللا ىيحيأ : كي هللا لوسرل لاق مث « هديب هتفف ءاحطبلا نم امظع ذخأ لئاو نب ؟" )ىصاعلا

 :لاق . « منهج كلخدي مث « كييحي مث هللا كتيمي « معن » : ةا هللا لوسر لاقف 222 ؟ ىرأ ام دعب

 )١( مهلباقنو » : أ ىف (۳) . « كلذ » : أ ىف (0 . (ةرصن » : أ ىف « .

 ) )6هورذيو » : | ىف (0) . أ « س نم ةدايز «© .

 )5( هدنسب متاح ىبأ نبا یورو ۵ : ت ىف ٩ . ) )۷مرآ » : أ یف (۸) . © صاعلا » : أ « س « ت ىف ٤



 ( ۷۷-۸۰ ) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا ل بيهه سهططططغطغغسسشسل هو:

 . ©« سي » رخآ نم تايآلا تلزنو

 « ريبج نب ديعس نع « رشب ىبأ نع ٠ ميشه نع « ميهاربإ نب بوقعي نع ريرج نبا هاورو
 . ©) « سابع نبا  ركذي ملو هركذف

 ام وحن ركذو هتفف مظعب ىبأ نب هّللا دبع ءاج : لاق سابع نبا نع « ىفوعلا قيرط نم یورو

 . مدقت

 ريدقت لك ىلعو . ةنيدملاب ناك امنإ لولس نب ىبأ نب هللا دبعو « ةيكم ةروسلا نأل ؛ ركنم اذهو

 ‹ امهيف وأ « [  ٍلئاو نب ] صاعلا "7 [ ىف ] وأ ٠ فلخخ نب ىبأ ىف تلزن تايآلا هذه تناك ءاوس

 معي < ‹ سدجلل 4 ناسنإلا ري مل وأ © : هلوق ىف ماللاو فلألاو . ثعبلا ركنأ نم لك ىف ةماع ىهف

 ثعبلل ركنم 257 لك

 «ةداعإلا ىلع ءدبلاب ثعبلا ركنآ نم لدتسي مل وأ: ىأ « نيبم ميصخ وه اَذإَف ةف نم ُهانَقَلَح اأ ل
 لاق امك « نيهم فيعض ريقح ءىش نم هقلخف « نيهم ءام نم ةلالس نم ناسنإلا قلخ أدتبا هللا نإف

 YY] °1 : تالسرملا 1  مولعمردق ىلإ . نيکم رارَف يف هاتلعجف. نیم ام نم مكقلخت ملا :  ىلاعت

 «ةقرفتم طالخأ نم ةفطن نم : ىأ [ ۲ : ناسنإلا ] © هيلتب جاشمأ ةفطُت نم ناسنإلا انقلخ اَنِإ ١ : لاقو

 ىف دمحأ مامإلا 2“ لاق امك ؟ هتوم دعب هتداعإ ىلع رداقب سيلأ ةفيعضلا ةفطنلا هذه نم هقلخ ىذلاف

 : هدئسم

 و

 رسب نع « ريفن نب ريبج نع « ةرسيم نب نمحرلا دبع ىنثدح « زيرح انثدح « ةريغملا وبأ انثدح

 هللا لاق » : لاق مث « هعبصأ اهيلع عضوف « هفك ىف اموی قصب لي هللا لوسر نأ ؛ شاحَج نبا

 نيب تيشم « كتلدعو كتيوس اذإ ىتح « هذه لثم نم كتقلخ دقو ىنزجعت ىنأ « مدآ نبا : ىلاعت

 ناوأ ىنأو قدصتأ : تلق ىقارتلا تغلب اذإ ىتح 2« تعنمو تعمجف « ديكو كنم ضرأللو كيدرب

 . « ؟ ةقدصلا

 .+ 01012 + نامل نب زيرج نص دع: نوراخ نيب دديزو ن هيلع نا ني رك یا نکا نبا رب

 ةداعإ دعبتسا : ىأ؟ 4 ميمر يهو ماظعلا يبحي نم لاق هَقَلَح يسنو التم اَنل برضو ) : لاق اذهلو

 ىسنو « ةميمرلا ماظعلاو داسجألل - ضرألاو تاومسلا ©” تقلخ ىتلا ةميظعلا ةردقلا ىذ - ىلاعت هللا

 اذهلو ؛ هدحجو ه هركنأو هدعبتسا ام مظعأ وه ام هسفن نم ملعف « مدعلا نم هقلخ هللا نأو « هسفن

 راطقأ رئاس ىف ماظعلا ملعي : ىأ 4 ميلع قلخ لكب وهو ةرم لَوَأ اهأشنأ يذلا اهييحي لق ) : ىلاعت لاق

 . تقزمتو تقرفت نيأو « تبهذ نيأ « اهئاجرأو ضرألا

 a د اسي yy (م» لاق:

 ا e تم اأ اذإ : هلهأ ىصوأ ةايحلا نم سيأ املف ¢ تولا هرضح 58 نإ»

 . 0731/77 ) ىربطلا ريسفت )١(
 . ©« ىور امك » : ت یف )٥( . ‹ لكل » : ص ىف )٤( . س نم ةدايز (۳) . أ نم ةدايز ()

 )١( دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۲۷۰۷) مقرب ةجام نبا ننسو ( ۰ /4) دنسملا )۲/  « : )۳٠١تاقث هلاجرو حيحص هثيدح دانسإ « .

 . )2 )۷©ىور » : ت یف (۸) . « قلخ ىذلا » : أ ىف .



 688 مس (۸۱1-۸۳) تايآلا : سي ةروس  سداسلا ءزجلا

 اهوذخف « ا ساف هظع ىلإ تصلخو ىمحل ٠ [ تلكأ ] اذإ ىتح « ًاران هيف اودقوأ مث ءالّزج

 رفغف . e لاق ؟ كلذ تلعف مل : هل لاقف هيلإ هللا هعمجف « اولعفف . ميلا ىف اهورذف

 <© ا ناكر. ؛ "كلذ لوقي هس ااو قومض نب ةيقع لاق « هل هللا

 رمأ هنأ : اهنم « ۳ ةريثك ظافلأب « ريمع نب كلملا دبع ثيدح نم « نيحيحصلا ىف هاجرخأ دقو

 : ىأ « 249 حئار موي ىف « رحبلا ىف هفصنو ربلا ىف هفصن اورذي مث « هوقحسي مث هوقرحي نأ هينب

 . نك :هل لاق مث« هيف ام عمجف ربلا رمأو « هيف ام عمجف رحبلا هّللا رمأف . كلذ اولعفف  ءاوهلا ريثك

 هافالت امف . ملعأ تنأو كتفاخم : لاقف ؟ تعنص ام ىلع كلمح ام : هل لاقف . مئاق لجر وه اذإف

 . « هل رفغ نأ

 اذه قلخ أدب ىذلا : ىأ 4 نودقوت هنم متنأ اذإَف ارات رضخألا رجّشلا نم مكَل لعج يذلا ١ : هلوقو
 . « رانلا هب دقوت « اسباي ًابطح راص نأ ىلإ هداعأ مث « عنيو رمث اذ ارض ًارضخ راص ىتح ءام نم رجشلا
 . ءىش هعنمي ال ديري ام ىلع رداق « ءاشي امل لاعف وه كلذك

 ١ : لوقي 4 نودقوت هنم متنأ اَذإَف ارات رضخألا رجشلا نم مك لعج يذلا ظ : هلوق ىف ةداتق لاق
 . هثعبي نأ رداق رجشلا اذه نم رانلا هذه جرخأ

 سیلو رات حذف دارأ نم ىتأيف زاجحلا ضرأ ىف تبني « راّقعلاو خرملا حرس كلذب دارملا : ليقو
 دانزلاك « امهنيب نم رانلا دلوتتف « رخآلاب امهدحأ () حدقيو 2 نيرضحخأ نيدوع هنم ذخأيف « دانز هعم

 « ران رجش لكل : («0 ر ا ىقو - 1" E عل هع اع عم

 نا رهو نت مهم م نأ لعراقي سرالاو تارتا تح يذلا یر :
 2 ےہ ميم

 توکم هديب يذلا ناحبسف 69 نوكيف نك هل لوقي نأ ایش دارا اذإ هرمأ امَنِإ 69 ميلعلا

 . 4 69 نوعجرت هيَلِإو ءيش لك
 ةرايسلا بكاوكلا نم اهيف اب « عبسلا تاومسلا قلخ ىف ةميظعلا هتردق ىلع ًاهبنم ىلاعت لوقي

 ىلإ ًادشرمو ١ كلذ نيب امو « رافقو راحبو « لامرو لابج نم اهيف امو عبسلا نيضرألاو « تباوثلاو
 ضرألاو تاومّسلا قلَحَل ) : ىلاعت هلوقك « ةميظعلا ءايشألا هذه قلخب داسجألا ةداعإ ىلع لالدتسالا
 نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومّسلا قلَخ يذلا سيلوأ ه8 : انهاه لاقو . ٥۷[ : رفاغ] 4 سالا لح نم رکا

 0 ' ريرج نبا هلاق . مهادب امك مهديعو « رشبلا لثم : ىأ 4 مهلثم قلخي

 داق الر حارسا لع علل لانا اوري مل وأ » : ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو

 . دنسملاو «٠ س « ت نم ةدايز )١(

 . ( ۳۹۵٥/٥ ) دنسملا (۲)

 . )۲۷۵١( مقرب ملسم حيحصو )٦٤۸۰( مقرب ىراخبلا حيحص ()

 )٤( حار ۶: أ ءس یف ٩ . )0( كحيف » : أ ىف «© . )١( ىف (۷) ل 6 هلع ال : س ءات ىف ! : ١ زجارلا « .

 )۸( مقرب ىناديملل لاثمألا عمجم ) ۲۷۵۲ ( .

 . © باتعلا » : أ ىف (4)

 . (۲۱/۲۳ ) ىربطلا ريسفت (۱۰)



 CAAT تاركا": نب روف اح سقاتسلا ةرقلاا ١ م سج يا هيد و ب ا

 . ميلعلا قَالَا وهو لب : لاقو « [8: فاقحألا ] 4ريدَق ءيش لك يلع هن ىب ئتوملا يبحي نأ ىلع
 : راركت ىلإ جاتحي ال « ًادحاو ًارمأ ءىشلاب رمأي : ىأ ¢ نوُكَيَف نك هل لوقي نأ ایش دارا اذإ هرمأ اَمّنِإ

 ىف ةلرق « نك 9 هل لوك انااا هللا دارا اإ

 ديه اغ ريش نع“ بّيَسملا نب ىسوم انثدح « رين نبا انثدح : دمحأ مامإلا (۳ لاقو

 اي : لوقي هللا نإ » : لاق اب هللا لوسر نأ « هنع هللا ىضر « رد ىبأ نع « مْنَع نب نمحرلا

 ىنإ « تينغأ نم الإ ريقف مكلكو . مكل رفغأ ىنورفغتساف «٠ تيفاع نم الإ بنذم مكلك « ىدابع
 نك هل لوقأ امنإف ايش تدرأ اذإ « مالك ىباذعو « مالك ىئاطع « ءاشأ ام لعفأ دجاو دجام داوج
 17 نوكيف

 نم ةئربتو سيدقتو هيزنت : ىأ ( نوعجرت هيلو ءيش لك توكلم هديب يذلا ناحبسف ظ : هلوقو
 قلقا هلو هلك ويلا دو إو < يف رار :تاومسللا ناقه هب ىذلا ٠٠ ىلا يحلل وبلا
 ل و لماع لك ا ا و الا راو ‹رمألاو

 توکم هديب نم لق :  لجو زع هلوقك 4 ءيش لك توکم هديب يذلا ناحبسف ) : هلوق ىنعمو |

 EY كلملا] 4 كلملا هديب يذلا كرابت ها : ىلاعت هلوقكو « [ 88 : نونمؤملا (4 ءيش لك

 نمو . تورّبجو ربجو « توبهرو ةبهرو « تومحرو ةمحرك < « ىنعملا ىف دخلو توكلملاو كلملاف
 ‹ حيحصلا وه لوألاو « حاورألا ملاع وه توكلملاو « © داسجألا ملاع وه كلل نأ معز نم سانلا

 . مهريغو نيرسفملا نم روهمجلا هيلع ىذلا وهو
 نع ١ ةفيذحل مع نبا ىنثدح « ريمع نب كلملا دبع نع « دامح انثدح : دمحأ مامإلا (0 لاق

 ل ا يل ةفيذح

 مث . « هدمح نمل هللا عمس » : لاق عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناكو « تاعكر عبس ىف © لوُطلا

 ‹ همايق لثم هعوكر ناكو « ةمظعلاو ءايربكلاو توربجلاو توكلملا ىذ 227 ىذل دمحلا » :لاق

 : (1) ىالجر رسكنت تداك دقو فرصنأف « هعوكر لثم هدوجسو

 (ةرم نب ورفع نع + ةبعش تيد نم + قاسلاو + لئامقلا ىف ئلمرتلاو دوا ونبأ ىوزدقو

 نم 898 هللا لوسز ئار اهنا 8 ةقيلح نع + سمع یب نم لجر نعاد,راصتالا يلوم ةر يبا نغ
 حتفتسا مث . « ةمظعلاو ءايربكلاو توربجلاو توكلملا وذ - ثالث  ربكأ هللا » : لوقي ناكو « ليللا

 . « ميظعلا ىبر ناحبس » : هعوكر ىف لوقي ناكو « همايق نم اوحن هعوكر ناكف عكر مث «ةرقبلا أرقف

 « دجس مث . ( دمحلا ىبرل ١ : لوقي ‹« هعوكر ] نم اوحن همايق ناكف « عوكرلا نم هسأر عفر مث

 عفر مث . « ىلعألا ىبر ناحبس » : هدوجس ىف لوقي ناكو « همايق ٩ [ نم اوحن هدوجس ناكف

 . لحنلا ةروس نم ٤٠٠ : ةيآلا ريسفت دنع تببلا رظنا )١(

 . ٩ یورو » : ت یف (۲)

 .(۱۷۷ /ه) دنسملا ()

 )٤( ًاطخ وهو « نوعجرت هيلإو ءىش لک توكلم هديب نم لق » : ت ىف . )٥( ماسجألا » : س « ت ىف «
 ) )5ت ىف (۷) ۰« یورو » : ت یف : ١ هلل » : س « ت ىف (۸) . « لاوطلا .

 )٩( دنسملا ) ١/۳۸۸ ( .

 . دواد ىبأو ‹ ت نم ةدایز (۱۰)



 AY) م١ ) تايآلا 5 سي ةروس  سداسلا ءزجلا 04۷

 E E نما ارت :نيدحنسلا نو E «فوجسلا نماكسأر

 وأ  ةدئاملاو « ءاسنلاو « نارمع لآو « ةرقبلا نهيف وا ا ٩ یل رفغا بر «ىل

 ° دواد ىبأ ظفل اذه  ةبعش ةبعش كش -"ماعنألا

 ذك . « ةلص نوكي نأ هبشي لجرلا اذهو « ديزي نب ةحلط : اندنع ةزمح وبأ ١ : ىئاسنلا لاقو

 امأف . 29 [ ملعأ هّللاو ] « دمحأ مامإلا ةياور ىف مدقت امك « ةفيذح مع نبا نوكي نأ هبشألاو . لاق

 توربجلاو توكلملا ركذ اهيف سيل نكلو « ملسم حيحص ىف اهنإف « ةفيذح نع « رفز نب ةلص ةياور
 . ةمظعلاو ءايربكلاو

 نع « حلاص نب ةيواعم ىثدح « بهو نبا انثدح « حلاص نب دمحأ انثدح : دواد وبأ («49 لاقو

 ل هللا لوسر عم تمق : لاق ىعجشألا كلام نب فوع نع « ديمح نب مصاع نع « سيق نب ورمع

 . ذوعتف فقو الإ باذع ةيآب رمي الو ٠ لأسف فقو الإ ةمحر ةيآب رمي ال « ةرقبلا ةروس أرقف ماقف ةليل
 .« ةمظعلاو ءايربكلاو توكلملاو توربجلا ىذ ناحبس » : هعوكر ىف لوقي « همايق ردقب عكر مث : لاق

 . ةروس ةروس أرق مث « نارمع لآب أرقف ماق مث « كلذ لثم هدوجس ىف لاق مث « همايق ردقب دجس مث

 . ° هب < حلاص نب ةيواعم ثيدح نم « ىئاسنلاو « لئامشلا ىف ىذمرتلا هاورو

 ٩7 [ اتطابو ًارهاظو ًارخآو الوأ دمحلا هللو « سي ر ةروس ريسفت رخآ ]

 7 « ماعئالاو » : ت یف (۱)

 044/۲ ) ىئاسنلا ناسو ( ٠۰ ) مقرب ىذمرتلل لئامشلاو ( 5 ) مقرب دواد ىبأ ناس (۲)

 . ٩ یورو » : ت یف )٤( . س نم ةدايز (۳)

 . )۲ ) ىئاسنلا ناسو ۲۹٩( ) مقرب ىذمرتلل لئامشلاو ( ۸۷۳ ) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 . س نم ةدايز ()
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 ها د( )١ تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 )ل [ىهو]

 بئذ ىبأ نبا نع  ثراحلا نبا ىنعي  دلاخ انثدح «دوعسم نب ليعامسإ انربخأ :ىئاسنلا لاق

 هللا ىضر «رمع قب هللا دبع: نع هللا دبع نب ملاس نع «نمحرلا دبع نب ثراحلا ىئربخأ :لاق

 ° مئاسنلا هب درفت .تافاصلاب انمؤيو .«فيفختلاب“") انرمأي ب هللا لوسر ناك :لاق ءامهنع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ق دحاول مكهلإ نإ © اركذ تاَيلاَتلاَف ص ارج تارجاَرلاَف 0 اًفص تافاصلاو إل

 .( © قراَشَمْلا برو امهنيب امو ضرألاو تاومّسلا بر

 «دوعسم نب هللا دبع نع «قورسم نع < علا ىبأ نع < ‹شمعألا نع .ىروثلا نايفس لاق

 «ةكئالملا : :ىهو «اًرجَز تارجاّرلافط «ةكئالملا :ىهو (اًفص 0 : لاق هنأ «هنلع هللا ىضر

 . ةكئالمل یه « «اركذ تاّيلاَتلاَفل

 «ةداتقو لا «دهاجمو «ةمركعو ا نب ديعسو «قورسمو «سابع نبا لاق اذكو

 . سنأ نب عيبرلاو

 .ءامسبلا ىف فوفص ةكئالملا :ةداتق لاق

 ‹ىعجشألا كلام ىبأ نع «لّيضف نب دمحم انثدح «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح :ملسم “لاقو
 فوفصك انفوفص تلعج :ثالثب سانلا ىلع انلضف» : ةا هللا لوسر لاق :لاق ةفيذح نع «ىعبر نع
 . «ءاملا دجن مل اذإ ًاروهط'"' اهتب رت انل تلعجو 2 ادجسم اهلك ضرألا انل تلعجو «ةكئالملا

 نب تسلا نع«شمعألا ثيدح نم «هجام نباو « ىئاسنلاو «دواد وبأو «ًاضيأ ملسم ىور دقو

 ةكئالملا فصت امك نوّمصَت الأ»: اب هللا لوسر لاق :لاق ةرمس نب رباج نعءةفرط نب ميمت نع« عفار
 ىف نوصارتيو ةمدقتملا فوفصلا نومتیا :لاق ؟مهبر دنع ةكئالملا فصت فيكو :انلق 2؟مهبر دنع

 فلا

 .باحسلا رجزت اهنأ : «ارجز تارجازلافإ : هلوق ىنعم :هريغو ىدسلا لاقو

 نع «كلام ىّوَر اذكو .نآرقلا ىف هنع هللا رجز ام : «ارجز تارجارلافل : سنأ نب عيبرلا لاقو
 .«رمأي) :ت ىف (۲) .س٬تٿ نم ةدايز )١(

 .(96 /۲) ىئاسنلا ننس (*)

 .«انل اهتبرت» :س «ت ىف (6) .«اروهطو ادجسم» :س ىف (6) .«یورو» :تا ىف ()

 )٥۲۲(. مقرب ملسم حيحص (۷)

 )٩۲۲(. مقرب هجام نبا نسو (97 /7) ىئاسنلا ننسو (551) مقرب دواد ىبأ ناسو )٤۳۰( مقرب ملسم حيحص (۸)



 ( )5  ٠١ تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا بلس ا لل 5

 . ملسأ نب ديز

 هذهو . سانلا ىلإ هللا دنع نم نآرقلاو «باتكلاب نوئيجي ةكئالملا :ىدسلا لاق «اركذ تايلاّتلاق»

 ١[. «٠:تالسرما]  ارذن وأ ارذع. اركذ تايقلملاف» : ىلاعت هلوقك ةيآلا

 تاَوَمَّسلا بر وه الإ هلإ ال ىلاعت هنأ ؛هيلع مسقملا وه اذه .«دحاوَل مكهَلإ نإ :هلوقو

 هريخستب قلخلا ىف فرصتملا كلاملا وه :ىأ(قراشملا برو» «تاقولخملا نم : ىأ (امهنيب امو ضرألاو

 قراشملا ركذب ىفتكاو .برغملا نم برغتو «قرشملا نم ودبت تارايسو «تباوث 2”بكاوك نم هيف ام
 نإ براَغَمْلاو قراشملا برب مسُقُأ الف  :هلوق ىف كلذب حرص دقو .هيلع اهتلالدل براغملا نع

 ء[۷١: نمحرلا] 4نيبرغملا برو نيقرشملا بر :ىرخألا ةيآلا ىف لاقو .[4 ٠ : جراعملا] 4َنوُرداَقَ
 .رمقلاو سمشلل «فيصلاو ءاتشلا ىف :ىنعي

 ال © د درام ناطيش لك نم اظفحو © بكاوَكْلا ةنيزب ايثادلا ءامّسلا اتیز نإ
 مس ساه م مل

 لإ ىو صار باع مهو رود و باج لک نم نوفدقیو ئلعألا الملا ىلإ نوع

O Eu. 

 ئرق «(بكاوكلا ةنيزب #ضرألا لهأ نم اهيلإ نيرظانلل ايندلا ءامسلا نيز هنأ ىلاعت ربخي

 ءامسلا مرج اهؤوض بقثي تباوثلاو ةرايسلا بكاوكلاف «دحاو ىنعمب امهالكو «لدبلابو ةفاضإلاب

 اموجر اهانلعجو حيباصمب اينادلا ءاَمّسلا اَز دقلو» :ىلاعت لاق امك ءضرألا لهأل “ءىضتف «فافشلا

 اهاَنيِزَو اجورب ءامّسلا يف اتلعج دقلو » :لاقو ء[١ :كلملا] € ريعسلا باذع مهل ادعو نيطاّيشلل

 .[18 - ٠١ :رجحلا] (نيبم باهش هعبتأف عمّسلا قرتسا نم الإ .ميجُر ناَطْيش لك نم اهاتظفحو .نيرظاَنلل

 ىتاعلا درمتملا : ىنعي درام ناطيش لك نم» ءاظفح اهانظفحو :هريدقت «اًظفحو ) :انهاه هلوقو

 : ىأ «ىلعألا الملا ىلإ نوعمسي الا :لاق اذهلو ؛هقرحأف بقاث باهش هاتأ ء«عمسلا قرتسي نأ دارأ اذإ

 امم هللا هيحوي امب اوملكت اذإ ءةكئالملا نم اهيف نمو تاومسلا ىهو ءىلعألا ألملا ىلإ "”اولصي الغل

 اذإ ىتح  :ىلاعت هلوق دنع اهاندروأ ىتلا ثيداحألا ىف كلذ نايب مدقت امك «هردقو هعرش نم هلوقي

 .[ :ابس] 4 ريبكلا يلعلا وهو قحلا اولاق مكبر لاق اذام اولاَق مهبولق نع عزف

 ءاهنم ءامسلا نودصقي ةهج لك نم :ىأ «ٌبناج لك نم# «نومری :ىأ «نوفذقيو# :لاق اذهلو

 4بصاو باذع مهلو# ‹«كلذ ىلإ لوصولا نم نوعنميو «نورجزيو هب نورحدي امجر :ىأ «اروحد#

 .[0 : كلملا«ريعّسلا باذع مهل اندتعأو» :لاق امك ءرمتسم عجوم مئاد باذع مهل ةرخآلا رادلا ىف : ىأ

 اهعمسي ةملكلا ىهو «ةفطخلا نيطايشلا نم فطتخا نم الإ :ىأ 4ةفطخلا فطخ نم الإ » : هلوقو

 )١( سس «ت ىف (۳) .؟ءىضيف) :س «ت ىف (۲) .«بكاوكلا» :ت ىف : ١يصلون«.



 ل د( )١١_14 تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 اهيقلي نأ لبق باهشلا هكردأ امبرف «هتحت ىذلا ىلإ رخآلا اهيقليو «هتحت ىذلا ىلإ اهيقليف ءامسلا نم

 ىف مدقت امك «نهاكلا ىلإ رخآلا اهب بهذيف ءهقرحيف باهشلا هيتأي نأ لبق هللا ردقب اهاقلأ امبرو

 . رينتسم :ىأ بقا باهش ُهَعِبْنأَف ةفْطَحْلا فطخ نم الإ» :لاق اذهلو ؛ثيدحلا

 نب ديعس نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ نع «عيكو انثدح یک وا د ی نا لا
 : لاق . ىحولا ةع "ناك ءامسلا ىف دعاقم نيطايشلل تناك :لاق سابع نبا نع لي

 «ضرألا ىلإ اولد سول 17 نيش ذاق :لاق .ئمرت ال نيطايشلا تناكو .ىرجت ال موجنلا تناکو

 و يرام و وعر ا وا ب والا لاق است ةملكلا ىف اودازف

 ثب :لاق .ثدح رمأ نم الإ وه ام :لاقف «سيلبإ ىلإ كلذ اوكشف :لاق ب نخ طخ
 556 :لاق  ةلخن نطب ىنعي : عيكو لاق - ةلخن ىلبج نيب ىلصي مئاق و هللا لوسر اذإف «هدونج

 , دج ىلا اده لاقق' «هوربخاف سيلبإ ىلإ

 :اولاق مهنأ نجلا نع ارابخإ ىلاعت هلوق دنع ىنعملا اذه ىف راثآلا عم ةدراولا ثيداحألا ىتأتسو

 نآلا عمتسي نمف عمّسلل ٌدعاَقَم اهنم دعقن انك انأو .ابهشو اديدش اسرح تلم اهاندجوف ءامسلا انسمل اًنأو»
 r ماو شتم ه - 22ج هَ سام ي o r * م نات راع 3

 .[أ 04٠م : نجلا] (ادشر مهبر مهب دارأ مأ ضرألا يف نمب ديرأ رشأ يردن ال انأو . ادصر اباهش هل دجي

 َتْيِجَع لب © ٍبزأل نيط م مهال اإ الح نم مأ افلح دشأ مهأ مهتفتساف )»
 رند ه مر

 اذه نإ اولاقو ©9 تورخستسي ةي اور اذإو 60 توركذي ال اوركذ اذإو 69 تورخسیو

 وألا انؤابآ و وث و ابارت انکو رحس ةه 0 نولوألا انؤابآ وأ ©9 ن ا اتنا اماظع ابارث انك انتم اذئَأ 02) نيبم ر لإ
E E E EE E 

 ر ی ار

 امو «ضرألاو تاومسلا مأ مه اقلخ دشأ اميأ :ثعبلل نيركنملا ءالؤه لَسَف :ىلاعت لوقي
 نورقي مهنإف  «انددع نم مأ» :دوعسم نبا أرقو - ؟ةميظعلا تاقولخملاو نيطايشلاو ةكئالملا نم امهنيب
 وه ام نودهاشي مهو N ناك اذإو «مهنم ًاقلخ دشأ تاقولخملا هذه نأ

 ال سالا َرْمْكَأ نكلو سائلا ٍقْلَح نم ربا ضرألاو تاومّسلا قْلَخَلط :ىلاعت لاق امك «2"”اوركنأ ام مظعأ
 .[6/ : رفاغ] (نوملعي

 , 4 بزل نيط نم مها نإ :لاقف «فيعض ءىش نم اوقلخ مهنأ نيب مث
 نبا لاقو .ضعبب هضعب قزتلي ىذلا ديجلا وه :كاحضلاو ءريبج نب ديعسو «دهاجم لاق

 .«اوعمتسا» :أ ىف (۳) .«اوناكف :لاق» :س «ت ىف (۲) .؟ىورو» :ت ىف (۱)
 )۲١/۲۳(. ىربطلا ريسفت (6)

 .؟هورکنأ» :أ ءت ىف )١( .(وأ» :س ىف (0)



 ( 75- ۲۰) تايآلا :تافاصلا ةروس  عباسلا ءزجلا سل لل م

 .ديلاب قزلي ىذلا وه :ةداتق لاقو .جزللا وه :ةمركعو «سابع

 نيركنملا ءالؤه بيذكت نم دمحم اي  تبجع لب :ىأ (نورخسيو تْبِجَع لب 9 :هلوقو
 مهو .اهئانف دعب ماسجألا ةداعإ وهو «بيجعلا رمألا نم هب هللا ربخأ اب قدصم نقوم تنأو «ثعبلل

 .كلذ نم مهل لوقت امم نورخسي مهبيذكت ةدش نم «كرمأ فالخب

 . مدآ ىنب لالض رخسو لكَ دمحم بجع :ةداتق لاق

 .نوثزهتسي :ةداتقو ءدهاجم لاق (نورخسَسي» كلذ ىلع ةحضاو ةلالد :ىأ ةي اور اذإو»

 ابارت انکو انتم اذئأ» «نيبم رحس الإ هب تئج ىذلا اذه نإ : ىأ «نيبم رحس الإ اذه نإ اوُناَقَوِل

 : ىأ «نورخاد متنأو معن لقط ءهب نوبذكيو كلذ نودعبتسي «نوُْوألا انؤابآ وأ . َنوُنوُعمَ انئأ اماظعو
 :ىأ «نورخاد متنأو» ءاماظعو ابارت نوريصت ام دعب ةمايقلا موي نر منا دم ايل لق

 نيذّلا نإ :لاقو ء[۸۷ :لمنلا] «نيرخاد هوتا لكو» :ىلاغت لاق امك ةييظملا ةردقلا ت قورق

 1 : رفاغ] «نيرخاد منهج نولخدّيَس يتدابع نع َنوُرِبْكَتسَي

 «لجو زع هللا نم دحاو رمأ وه امنإ :ىأ (تورظني مه اَذِإَف ةدحاو ٌةَرِجَر يه امنا : لاق 8

 موي لاوهأ ىلإ نورظني «هيدي نيب “"(مايق] مه اذإف «ضرألا نم اوجرخي نأ ةدحاو ةوعد مهوعدي

 . ةمايقلا
 راو

 اورشحا 9 نوبذكت هب متنك يذلا لصفلا موي اذه 6 نيدلا موي اذه اليو اي اولاقو طب

 ميحجلا طارص ىلإ مهودهاف هللا نود نم 9 نودبعي اوناك امو مهجاوزأو اومَلَظ نيذّلا

 . ( 639 نوملستسم مويلا مه لب(62)نورصانت ال مكل ام ۵ نولوئسُم مهنإ مهوفقو 9
 ("'مهنأب نوفرتعيو «ةمالملاب مهسفنأ ىلع نوعجري مهنأ ةمايقلا موي رافكلا ليق نع ىلاعت ربخي

 «مدنلا مهعفني ال ثيح مدنلا لك اوُمدَن ةمايقلا لاوهأ اونياع اذإف ءايندلا رادلا ىف مهسفنأل نيماظ اوناك

 هب متنك يذلا لصفلا موي اذه :نونمؤملاو ةكئالملا مهل لوقتف ٠ (نيألا موي اذه انليو اي اولاقو»

 نينمؤملا نم رافكلا َريِمُت نأ ةكئالملا هللا رمأيو «خيبوتلاو عيرقتلا هجو ىلع مهل لاقي اذهو .نوبذكت

 نامعنلا لاق «مهجاوزأو اومَلَظ نيذّلا اورشحا» : ىلاعت لاق اذهلو ؛مهرشنمو مهرشحم ىف فقوملا ىف

 نب ديعسو « سابع نبا لاق اذكو . مهلاثمأو مههابشأ مهجاوزأب ىنعي : هنع هّللا ىضر ا نبا

 .أ ءس ءات نم ةدايز )١(

 ."مهنأ» :ت یف (0)

 .«رشبال :أ ىف (۳)



 ( 75 - ۲۰) تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا 2

 . "7[مهريغو] ملسأ نب ديزو «ةيلاعلا وبأو «حلاص وبأو او ةمركعو ا

 هللا ىضر «باطخلا نب رمع نع «"ريشب نب نامعنلا نع «كامس نع «ىروثلا نايفس لاقو
 . ""مهناوخإ :لاق «مهجاوزأو اومَلَظ نيذْا اورشحا# :هنع

 اومَلَظ نيذّلا اورشحا# : لوقي رمع تعمس :لاق نامعنلا نع «كامس نع «كيرش لاقو
 عم انزلا ووا باحصأ عم ابرلا بحاص ءىجي :لاق .مههابشأ :لاق «مهجاوزأو
 .رمخلا باحصأ عم رمخلا "”بحاصو ءانّزلا باحصأ

 . مهءاسن : «مهجاوزأ» : سابع نبا نع نع ءمّسقم نع ا لاقو

 : «مهجاوزأ» :هنع «ريبج نب ديعسو دهاجم هاور امك «لوألا هنع فورعملاو «بيرغ اذهو
 ءار

 .مهنكامأ ىف مهعم رشحت «دادنألاو مانصألا نم :ىأ هللا نود نم نودبعي اوناَك امو

 :ىلاعت هلوقك اذهو «منهج قيرط ىلإ مهودشرأ :ىأ «ميحجلا طارص ىلإ مهودهاقإ» : هلوقو
 « ًاريعس 111111111 او اَمْكُبَو اًيمع مههوجو ىلع ةمايَقلا موي مهرشحنو»
 .[9ا/ :ءارسإلا]

 تردص ىتلا مهلاوقأو مهلامعأ نع اولأسي ىتح مهوفق :ىأ نولسم مِهَّنِإ مهوفقو» :هلوقو
 .نوبساحم مهنإ مهوسبحا ىنعي :سابع نبا نع «كاحضلا 00 رادلا ىف مهنع

 اثيل تعمس :لاق ناميلس نب رمتعملا انثدح «ىليقتلا انثدح «ىبأ انثدح : ("””هتاح ىبأ نبا لاقو

 ىلإ اعد عاد اميأ» ا هللا لوسر لاق :لاق ”[هنع هللا ىضر] ا نع «رشب نع ثّدحي
 :أرق مث «(الجر لجر اعد نإو «هقرافي الو هرداغي ال «ةمايقلا موي ىلإ هعم ًافوقوم ناک یش

 .(نولوئسم مهّنِإ مهوفقو ل

 «ميهاربإ نب بوقعي نع «ريرج نبا هاورو . E ىبأ نب ثيل ثيدح نم «ىذمرتلا هاورو

 .2'””اعوفرم سنا نع «لجر نع «ثيل نع «٬رمتعم نع
 «هؤاسلج لجرلا هنع لأسي ام لوأ نإ :لوقي ةدئاز نب نامثع تعمس :كرابملا نب هللا دبع لاقو

 عيمج مكنأ متمعر )مك : : ىأ «نورصاتت ال مكل اما : خيبوتلاو عيرقتلا ليبس ىلع مهل لاقي مث
 .هنع نوديحي الو هنوفلاخي ال «هللا رمأل نوداقنم :ىأ «نوملستسم مويا مه لب» «رصتنم

 .«رشب» :أ ىف () . ت نم ةدايز )١(
 .(۳۱/۲۳) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 .«مهؤابرق» :س ىف (7) . «باحصأ» :أ ءس «ت ىف (۵ )۰٤
 .ت نم ةدايز (۸) .«ىذمرتلا» :ت ىف (۷)
 .(۳۲۲۸) مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 .(۳۲/۲۳) ىربطلا ريسفت (۱۰)
 .املك» :ت یف )١١(



 ( ۴۷ - ۲۷)تایآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا
 2 53 ج ت وود وه و و ه هللرو ر 8 ر ت یک 0 ل

 اولاق ©۵ نيميلا نع اننوتأت متنك مكنإ اولاق » نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو 9

 انيلع قحف () نيغاط اموق متنك لب ناطلس نم مكيلع انل ناك امو (79 نينمؤم اونوكت مل لب

 باَذَعْلا يف دموي مُنإَف ص نيواغ انك اإ ْمكاْيرْعأَف » َتوُقئاذَ نإ ابر لو
 هللا الإ هلإ ال مهل ليق اذإ اوناك مهنإ 69 نيمرجملاب لعفن كلذك اَنإ 6©نوكرتشم

 قدصو قحلاب ءاج لب 65 نونجُم رعاشل انتهلآ وكراتل انئأ نولوقيو 2 نوربكتسي

 . © ©» نيلسرملا

 لوقيف ل ءرانلا تاكرد ىف نومصاختي امك «ةمايقلا تاصرع ىف نوموالتي رافكلا نأ ىلاعت ركذي

 اهيف لك اَّنِإ اوربكتسا نیلا لاق . راثلا نم ابيصن اتع نونغم متنأ لهف اعبت مكل انك اإ اوربكتسا نيذّلل ءافعضلا

 مهّبر دنع نوفوقوم “' نوُملاَظلا ذإ ئرت ولو# : لاقو ۷(٤ ٤۸[. :رفاغ] 4 دابعلا نيب مكح دق هللا ' نإ

 نيا لاق . نينمؤم انك متنأ الول اوربكتسا نيذّلل اوفعضتسا نيذلا لوقي لوقْلا ضعب ىلإ مهضعب عجري

 اوفعضتسا نيذلا لاقو. نيمرجم متنك لب مك ءاج ذإ دعب ئدهلا نع مكانددص نحنأ اوقعضتسا يدلل اوُربْكمسا

 اوأر امل ةَمادّتلا اورو ا١ ادادنأ هل لعجنو هللاب رفكت نأ اتتورمأت ذإ راهتلاو ليَللا رکم لب اوربکتسا َنيدّلل

 اولاق 9١-”"[. :ًابس] 4 نولمعي اوناك ام الإ ترجي له اورفك نيذّلا قاتعأ يف لالعألا اتلعِجو باَدَعلا

 ”اننورهقت متلك :نولوقي :سابع نبا نع ءكاحضلا لاق # 4 نيمْلا نع اننوتأت منك مكّنإط : انهاه مهل

 .ءازعأ متنكو ءالذأ انك "األ ؛انيلع مكنم ةردقلاب

 نالا هلق رال قط ي فاس ناك

 هنع انوهنتف ءريخلا لبق نم :لاق  نيميلا نع اننوتأت متنك مكنإ ا :نجلل سنإلا تلاق : ةداتق لاقو

8 ١ : 8 O. e 5 (Or. EY 5 
 .قحلا نع انودصتو .«لطابلا انل لونیرد a [نيميلا نع] اننوتات :ىدسلا لاقو

 هدصيف هذيري ريخ لك دنع هيتأي ءهللاو ىإ © ميلا نع اننوتأت متنك مكنإ ل :هلوق ىف نسحلا لاقو

 ىذلا ريخلاب لمعلاو ناميإلاو مالسإلا نع انومتددرو «ريخلا نيبو اننيب نولوحت هانعم :ديز نبا لاقو

 لاقو .مهنمايم لبق نم نونعي :فيصخ لاقو .«هللا الإ هلإ ال» لبق نم :كّشرلا ديزي لاقو

 .«هلوقب» :ت یف (۳) .«اننأل» :آ ىف (۲) .«نومرجملا» :س «ت ىف )١(

 .«اونيزتو» :أ ىف (5) .أ نم ةدايز (:)



 ۱۱ ( ۳۷ - ۲۷)تایآلا : تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .مكنمأن ثيح نم : لاق« نيميلا نع اننوتأت متنك مكنإل : ةمركع

 امك رمألا ام :عابتألل سنإلاو «نجلا نم ةداقلا لوقت : «نينمؤم اونوكت مل لب اوُناَقظ : هلوقو

 (ناّطْلس نم ")وكيع انَل ناک مرد «نايصعلاو رفكلل ةلباق «ناميإلل ةركنم مكبولق تناك لب ؟نومعزت

 ةزواجمو نايغط مكيف ناك لب : ىأ «َنيغاَط اًمَوَق متنک لب < ءهيلإ مكانوعد ام ةحص ىلع ةجح نم :ىأ

 ام ةحص ىلع ججحلا مكل اوماقأو «ءايبنألا هب مكتءاج ىذلا قحلا متكرتو انل متبجتسا اذهلف ؛قحلل

 .مهومتفلاخف «هب مكوؤاج

 تقح :نيفعضتسملل ءاربكلا لوقي «(نيواع انك ان مكانيوغأف . نوقئاذل اإ ابر لوق انيَلع قحف»

 ىلإ مكانوعد :ىأ «مكانيوْغَأَف ءةمايقلا موي باذعلا نيقئاذلا ءايقشألا نم انإ : "هللا ةملك انيلع

 2 : یلاعت هللا لاق ءانل متبجتساف تلج نم اا نإ "تاور .ىل «َيوا اک و «ةلالضلا

 ! . نيمرجملاب لعفن كلذك اإ « هيسحب لک «رانلا ىف عيمجلا : ىأ «نوكر تشم باذعلا يف ذئموي

 e نأ نوربكتسي : ىأ «نوربكتسي هللا الإ ِهَلِإ ال مهل ليق اذل ايندلا رادلا ىف :ىأ «اوناك

 .نونمؤملا اهلوقي

 نبا نع «ثيللا انثدح «ىمع انثدح «بهّو نبا ىخأ نبا هللا ديبع وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ىضر «ةريّره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «باهش نبا نع  دلاخ نب نمحرلا دبع ىنعي  رفاسم
 :لاق نمف «هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ِْيلكَت هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا

 ركذو - هباتك ىف هللا لزنأو هللا ىلع هباسحو «هقحب الإ هسفنو هلام ىنم مصع دقف هللا الإ هلإ ال

 . © «نوربكتسي هللا الإ هَلِإ ال مهَل ليق اَذإ اوناک مهن :لاقف  اوربكتسا اموق

 دامت ايدج لاا نب رم لم را اقدح ی اجدع اف تاج ىلا نإ 90ناقو

 ؟نودبعت متنك ام :مهل لاقيف ةمايقلا موي دوهيلاب ىتؤي :لاق ءالعلا ىبأ نع «ىريرجلا ديعس نع

 متنك ام :مهل لاقيف ىراصنلاب ىتؤي مث «لامشلا تاذ اوذخ :مهل لاقيف .ًاريزعو هللا :نولوقيف

 :مهل لاقيف نيكرشملاب ىتؤي مث .لامشلا تاذ اوذخ : مهل لاقيف .حيسملاو هللا دبعن :نولوقيف ؟نودبعت

 الإ هلإ ال» :مهل لاقي مث .نوربكتسيف ««هللا الإ هلإ ال» :مهل لاقي مث .نوربكتسيف ««هللا الإ هلإ ال»

 لاق  ريطلا نم عرسأ نوقلطنيف :ةرضن وبأ لاق  لامشلا تاذ اوذخ : مهل لاقيف .نوربكتسيف هللا

 له :مهل لاقيف .هللا دبعن انك :نولوقيف ؟نودبعت متنك ام :مهل لاقيف نيملسملاب ىتؤي مث :ءالعلاوبأ

 لدع ال هنأ ملعن :اولاق ؟هورت ملو هنوفرعت فيكف :مهل لاقيف .معن :نولوقيف ؟هومتيأر اذإ هنوفرعت
 .نينمؤملا هللا ىجنيو «ىلاعتو كرابت مهل فرعتيف :لاق .هل

 .؟كبر ةملك» :أ ىف (؟) .«انيلع مكل» :ت ىف )١(

 . (مكانوعدف» :س «ت یف (0

 .هب ىرهزلا نع سنوي قيرط نم ةيآلا ركذ نودب (۲۱) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور دقو (4)

 .2؟ىورو# :ت ىف (05)



 ( ٤۹4 - 78) تايآلا : تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۱۲

 لوق نع انثابآ ةهلآو انتهلآ ةدابع كرتن “"”نحنأ : ىأ (نونجم ررعاشل انتهلآ وكرات نأ نولوقيو»
 لب » :مهيلع ادرو ؛مهل ابيذكت ىلاعت هللا لاق !؟كك هللا لوسر نونعي ءنونجملا رعاشلا (0[اذه]
 «بلطلاو رابخألا نم هل هللا ""!ةعرش ٠ ج ىف لاب هاجت هلا لوسر ىنعي «( قحْلاب ءاج
 ربخأو ا و «ةديمحلا تافصلا نم هنع ''' هوربخأ e : ىأ (نيلسرملا قدصو ل
 ةيآلا «كلبَق نم لسرلل ليق دق ام الإ كل لاقي ام ¥ ءاوربخأ امك هرمأو [هردقو] هعرش ىف هللا نع
 .[57” :تلصف]

 هللا داّبع الإ م َنوُمْعَت منك ام الإ َنوَرْجُت امو ©۵ ميلألا باَدَعْلا اوقئاذل مكُنِإ
 ی میلا تانج يف م ورك مو ةكارف م مولع قر مهل كرا 69 نيصلخملا

 اهيف ال ©9 َنيبراشلل ةد ءاَضْيَب نم نَم سأكب مهيلع فاَطُي 9 نیلباقتم ررس ىلع
 هم ي 2 جم ك. رب دمهم م و. مس ونبه مع

 . « 9ث وكم ضي ناک هی فرطلا تارصاف مدعو هو درزن هلع مهالو لوق

 مث .(َدوُلمَعَت مشنك ام الإ ناوزجت امو . ميلألا باذدعْلا اوقث وقئاذل مكتإل : سانلل ًابطاخم ىلاعت 0
 ا ا ررسخ يفل ناسنإلا نإ . رصعلاو» :ىلاعت لاق امك .«نيصلخملا هدابع كلذ نم ىنثتسا
 ١-7[. :رصعلا] «تاحلاّصلا اولمعو

 اوُلِمَعَو اونمآ نيذلا لإ .نيلفاس لفمأ ةانذدر م . موقت نسح أ يف ناسنإلا اتقلخ دقل# : لاقو
 نيدلا يجنن مَن يضم اَمَنَح كبر ىلع ناك اهدراو الإ مكس نإو ل: لاقو Lt : نيتلا] (تاحلاصلا

 باحصأ الإ . ةئيهر تبسك امہ سفن لک : لاقو ء[۷۲ ۰۷۱ :ميرم] 4اًيج اهيف َنيملاّظلا رذنو اوقتا
 باذعلا نوقوذي اوسيل :ىأ «نيصلخملا هللا دابع لإ ظ :انهاه لاق اذهلو؛[۳۹ ۰۳۸ :رثدملا] (نيميلا
 ةنسحلا نوزجيو «تائيس مهل ناك نإ «مهتائيس نع زواجتي لب «باسحلا ىف نوشقاني الو «ميلألا
 .فيعضتلا نم هللا ءاشي ام ىلإ «ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب

 :ىلاعت هلوقب هرسف مث .ةنجلا ىنعي :ىدسلاو «ةداتق لاق 4 مولعم قزر مهل كتلوأ » : هلوقو

 تاج يفإ» «نومعنيو نوهفريو "[نوقزریو] ومد أ (نومرکم مهول E : ىأ «هكارق»
 . ضعب افق ىف مهضعب رظني ال : : دهاجم لاق (نیلباقتم ررس ىلع . ميعنلا

 ميهاربإ انثدح ؛©0ناسح نب ناسح انثدح «ىنيوزقلا "دبع نب ىبحي انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 ىبأ نب ديز نع «ليبحرش نب ديعس نع« یشرقلا ميهاربإ انثدح ٬نيعم نب ىيحي انثدح؛ رشب نبا )4(

 . ضعب ىلإ مهضعب رظني «نيلباقتم ررس ئلعإ» :ةيآلا هذه التف ام هللا لوسر انيلع جرخ : لاق ىفوأ

 .«هعرش ام» :أ ىف (۳) .س «ت نم ةدايز (0) .«نحن» :ت یف )١(

 .آ نم ةدايز )ن3 أ «ت نم ةدايز )٥( . (اوربخأ)» :س ت یف )©

 .«ریشب» :أ ىف (9) .«نابح» :أ ىف (۸) . «هللا دبع» : ىف (۷)



 ب ا املا تانا لا روس ناسا جرحا

 ا ثيدح

 اک ء6 ۵ور اهم الولع اهل نیرو اتت. ني ملكي مه فاع: هوقو
 نوعدصي ال . نيعم نم سأكو قيرابأو باوكأب . َنودّلَخُم نادلو مِهْيَلَع فوطي ل :ىرخألا ةيآلا ىف لاق

 ءايندلا رمخ ىف ىتلا تافآلا نع ةرخآلا رمح هللا هزنف ١7 - ١9[« :ةعقاولا] ( نوفزتي الو اهنع

 مهْيَلَع فاطي ] :انهاه لاقف ءةلمج لقعلاب اهباهذو - لوغلا وهو - نطبلا عجوو سأرلا عادص نم

 .اهغارف الو اهعاطقنا نوفاخي ال «ةيراج راهنأ نم رمخب :ىأ «نيعُم نم سأكب

 رمخك ال ىهب نسح قرشم اهنول :ىأ ءءاضيب ""ةيراج رمخ :ملسأ نب ديز نع .كلام لاق

 رفني امم كلذ ريغ ىلإ .“ةرودك وأ رارفصا وأ داوس وأ ةرمح نم «ءىدرلا عشبلا اهرظنم ىف ايندلا
 . ميلسلا عبطلا

 ؛حيرلا بيط ىلع ليلد معطلا بيطو ءاهنولك بيط اهمعط :ىأ 4نيبراشلل دل :هلوقو
 . كلذ عيمج ىف ايندلا رمخ فالخب

۲ 

 «ةداتقو ءدهاجم هلاق .نطبلا عجو وهو  الوغ مهيف رثؤت ال :ىنعي # لوغ اهيف ال :هلوقو

 .اهتيئام ةرثكل «هوحنو جنلوقلا نم ايندلا رمخ هلعفت امك  ديز نباو

 . سابع نبا نع اذكه ىورو .سأرلا عادص :انهاه لوغلاب دارملا :ليقو

 لاق امك .مهلوقع لاتغت ال :ىدسلا نعو «هنعو .نطبلا عجوو «سأرلا عادص وه :ةداتق لاقو

 :رعاشلا

 لا I انَناَبْحَت سأكلا تلاز امف

 . نطبلا عجو هنأ : دهاجم لوق حيحصلاو .ىذأ الو اهيف هوركم ال : ريبج نب ديعس لاقو

 دمحمو «سابع نبا لاق اذكو .مهلوقع بهذت ال :دهاجم لاق  نوفزني اهنع مه الو إ# :هلوقو
 . مهريغو .ىدسلاو « ىناسارخلا ملسم ىبأ نب ءاطعو «نسحلاو «بعك نب

 .لوبلاو «ءىقلاو «عادصلاو .ركسلا :لاصخ عبرأ رمخلا یف : سابع نبا نع ‹كاحضلا لاقو

 . "7 «تافاصلا» ةروس ىف ركذ امك ءلاصخلا هذه نع اههزنف ةنجلا رمح هللا ركذف

 نبا لاق اذك .نهجاوزأ ريغ ىلإ نرظني ال تافيفع :ىأ  فرطلا تارصاق مهدنعو ل :هلوقو

 .؟هيلع عباتي ال» :لاقو هب ناسح نب ناسح قيرط نم ىفوأ ىبأ نب ديز ةمجرت ىف ۳۸١( /۳) ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا هاورو )١(

 .«ةردك» :ت ىف )٤( .«ىراج» :س «ت ىف (۳) . «ةنجلا» :س «ت ىف (۲)

 .«لوآلاف» :ت ىف (9)

 . 078 /۲۳) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ()

 .«تافاصلاو» :ت ىف (0



 ( 194 - ۳۸) تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا ١

 . مهريغو «ىدسلاو «ةداتقو ءملسأ نب ر ليزو «دهاجمو « سابع

 ءالجنلا ىهو «لوألا ىلإ عجري وهو .نيعألا ماخض :ليقو .نيعألا ناسح : ىأ «نيع» :هلوقو

 كلت ىلع هتجرخأو هتلمج نيح فسوي ىف اخيلز لوقك «ةفعلاو نسجل اب نهنويع فصوف « ءائيعلا

 يذلا نكلذق» :تلاق ءهرظنم ءاهبو هنسحل ةكئالملا نم كلم هنأ ننظو «هنربكأو هنمظعأف «ةوسنلا
 «ىقن ىقت فيفع لامجلا اذه عم وه :ىأ [”؟ :فسوي] 4 مصعتساف هست نع ُهُتدَواَر دقو هيف يشتمل

 « ناسح تاريخ قلا نوما و نطابلا هلامجب نهتربخأو رهاظلا هلامج نهتراف]

 . «نيع ْفرَّطلا تارصاق مهدنعو » :لاق اذهلو لع :نمحرلا]

 .ناولألا نسحأب نادبألا ةفارتب نهفصو : «نوئكم ضيب َنهّنأك» :هلوقو

 ؤلؤللا :لوقي (نونكم ضيب نهنأك# : امهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 .نونكملا

 :هل ةديصق ىف رعاشلا لبهد ىبأ تيب انهاه دشنيو

 نونکم رهوج نم تريم صا وغلا ةؤلؤل لثم ءارهز ىهو 6 0

 . ىديألا هسمت مل "”نوصحم : ىنعي (نونکم ضيب نهنأک» :نسحلا لاقو

 .نونكم هشع ىف ضيبلا :ىدسلا لاقو

 . رضيبلا نطب :ىنعي .«نونكم ضیب ٠“ [نهنأك ]8 :ريبج نب ديعس لاقو

 ريرج نبا هراتخاو ا رتب رک ضي او :ئدسلا لاقو

 ءاهلخاد فالخب ىديألا اهلانتو « شعلاو ريطلا حانج اهسمي ايلعلا ة ةرشقلاو :لاق ,4نوئكُم » : هلوقل

 . ملعأ هللاو

 ىفدصلا جرفلا نب دمحم انثدح «بهو نب نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 مأ نع ا نعد نسما نع نع «ماشه نع («ةميرك ىبأ نبا نع مشاه نب ورمع نع ‹ ىطايمدلا

 )4 نونکم ضيب نهئأك#» : هللا لوق نع ىنربخأ هللا لوسر اي : علق« اهنع هللا ىضر ل

 . “«ءقرغلا ىهو ءرشقلا ىلت ىتلا ءةضيبلا لخاد ىف اهتيأر ىتلا ةدلجلا ةقرك نهتقر» : لاق
 تب نم ةدايز 0(

 .(۳۷ /۲۳) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ()

 .«نيعلا» :ت ىف (5) .ت نم ةدايز (؟) .«نوصم» :ت ىف (۳)

 .«تلق :تلاق اهنع» :ت ىف (۷) .«ةملس مأ نع هدانسإب ريرج نبا یورو ۵ :ت یف (5)

 اي :تلق .ةرسنلا حانج لثم ءاروحلا رفش «نويعلا ماخضلا : نيعلا » :لاق (نيع روح : هللا لوق نع ىنربخأ » :س «ت یف (۸)
 .«نونكم ضيب نهنأك# : هللا لوق نع ىنربخأ هللا لوسر

 «هپ مشاه نب ورمع انثدح ىطايمدلا لهس نب ركب انثدح (77//351) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۳۷ /۲۳) ىربطلا ريسفت (9)

 .«ىدع نباو متاح وبأ هفعض ةميرك ىبأ نب ناميلس هيف» )١١4/17(: عمجملا ىف ىمشيهلا لاق



 م س( ٦١ _ 5 0)تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نع «برح نب مالسلا دبع انثدح ء«ىدهنلا ناسغ وبأ انثدح :ىبأ انثدح :متاح ىبأ 0

 سانلا لوأ انأ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «سنأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ثيل

 ءاول ءاوسبح اذإ مهعيفش انأو ءاونزح اذإ مهرشبم انأو ءاودفو اذإ مهبيطخ انأو ءاوثعب اذإ اجورخ

 نهنأك مداخ فلأ ىلع فوطي .رخف الو لجو زع ىبر ىلع مدآ دلو مركأ انأو «ىديب ذئموي دمحلا

 : ركل قلوللا < وأ نول اا نضيبلا

 قرا ا ع e م 329 من د نر

 لوقي 9 نيِرَق يل ناک ين ! مهنم لئاق لاق 0 تولءاستي ضعب ىلع مهضعب لضأف ]ظ
 َنوُعلَطُم متنأ له لاق © o۳ نونيدمأ انئأ اماظعو ابارت اًنكو انتم اذئأ ع9 نيقدصملا نمل كأ

 ير ةمعن الولو ©9 نيدرتل تدك نإ هّللات لاق ع3 ميحجلا ءاوس يف هآرف عّلطاف ع9

E TT 
<o Boro A.” 

 عه نولماعْلا لمعيلف اذه لثمل © ميظعلا زوفلا وهل اذه

 فيكو «مهلاوحأ نع : ىأ 00 ضعب ىلع مهضعب لبقأ هنأ ةنحلا لهأ نع ىلاعت ربحي

 مهمدانت ىف مهعامتجاو «"مهبارش ىلع مهثيدح نم كلذو ؟اهيف نوناعي اوناك اذامو ءايندلا ىف اوناك

 ريخ لكب نوؤيجيو نوعسي « مهيديأ نيب مدخلاو ‹«ررسلا ىلع سولج مهو ‹مهسلاجم یف مهترشعو

 ىلع رطح الو «تعمس نذأ الو .تأر نيع ال امم كلذ ريغو «سبالمو براشمو لكآم نم . ميظع

 :اناطيشا عت :دهاجم لاق < نيرف يل ناک ين مهنم لئاق لاق ل .رشب بلق

 .ايندلا ىف ناميإلا لهأ نم بحاص هل نوكي «كرشملا لجرلا وه :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 ‹سفنلا ىف سوسويف نجلا نم نوكي ناطيشلا نإف ؛سابع نباو «دهاجم مالك نيب ىفانت الو

 و : ناس ا لاق نايداغتم امهذلعو ناد اا عفت م لوقبف نننإلا ردت

 يا ري ل مي ع

 نمل كنئأ لوقي . نيرق يل ناك ينإ مهنم لئاق لاق اذهلو ؛[ سانلا ةروس] « سانلاو ةنجلا نم

 هجو ىلع كلذ لوقي :ىنعي !؟ءازجلاو باسحلاو روشنلاو ثعبلاب قدصت تنأأ :ىأ 4 نيقدصملا

 لاق 44 نونیدمل اأ اماظعو 0 اًنكو انتم اذئأ إي هدانعلاو رفكلاو .داعبتسالاو بيذكتلاو بجعتلا

 ؟انلامعأب نويزجمل :ىظرقلا بعك نب دمحمو «سابع نبا لاقو ؟نوبساحمل :ىدسلاو .دهاجم

 .«ىورو» :تاىف(١)

 نابح قيرط نم هاور مث«هب سنأ نب عيبرلا نع ثيل نع دوسألا ىبأ نب روصنم قيرط نم (887 /5) ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاورو ()
 .؛رحز نب هللا ديبع نع ليضف نب دمحم  ثيللا ىأ - هعبات» :لاقو ءهب سنأ نع عيبرلا نع رحز نب هللا ديبع نع ثيل نع ىلع نب

 . «ىلاعت هللا لاق» :ت ىف (5) .«نانواعتم» :س «ت ىف (:) . ؛مهتارس» :أ ىف (۳)

 أ سس .ت نم ةدايز )7(



 )٠١ - 51١( تايآلا :تافاصلا ةروش ت نالا لا کپ وو

 علطاف » .ةنجلا لهأ نم هئاسلجو هباحصأل نمؤملا لوقي .نوفرشم :ىأ «َنوعلَطُم متنأ له لاق $ : لاق

 ءاطعو «ىدسلاو «ةداتقو ىرصعلا ديلخو « ريبج نب ديعسو « سابع نبا لاق . «ميحجلا ءاوس يف هآرف

 .ميحجلا طسو ىف ىنعي :'7[مهريغو] ىناسارخلا

 ةنحلا ىف :لاق رابحألا بعك نأ انل ركذو .ىلغت موقلا مجامج ىأرف علطا هنأ انل ركذ :ةداتق لاقو

 .اركش دادزاف ءاهيف علطا رانلا ىف هودع ىلإ رظني نأ اهلهأ نم دحأ دارأ اذإ ىوك

 «كتعطأ ول ىنكلهتل تدك نإ هللاو :رفاكلل ابطاخم نمؤملا لوقي .4نيدرتَل تدك نإ هّللات لاق »

 ميحجلا ءاوس ىف كلثم تنكل ىلع هللا لضف الولو :ىأ «نيرضحملا نم تنكل يبر ةمعن الولو >

 ىندشرأو «ناميإلل ىنادهف ىنمحرو نياك لضفت هنكلو «باذعلا ىف كعم رضحم «تنأ ثيح

 ٤١[. :فارعألا] هللا اناده نأ الول يدتهنل اتك امو «هديحوت ىلإ

 هسفن اطبغم نمؤملا مالك نم اذه «( نيبذعمب نحن امو ئلوألا انتم الإ . نيتيمب نحن اما ١ :هلوقو

 :لاق اذهلو ؛باذع الو اهيف توم ال ‹ةماركلا راد ىف ةماقإلاو لا یف دلخلا نم هللا هاطعأ امب

 . ( ميظعلا زوفلا وهل اذه نإ»

 مكحلا انثدح «ىندعلا رمع نب صفح انثدح «ىنارهظلا هللا دبع وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 :ةنجلا لهأل ىلاعتو كرابت هللا لوق ىف ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا لاق :لاق ةمركع نع «نابأ نبا

 «اًئينه © : هلوق :امهنع هللا ىضر «سابع نبا لاق ه4: روطلا](نولَمعت متنك امب امينه اوبرشاو اولك#

 . © نيبعمب نحن امو ىّلوألا انتتوم الإ . نيتيمب نحن اَمَفَأ ١» :اولاق اهدنعف ا : ىأ

 الإ 0 0 « هعطقي 0 نإف 0 لك نأ 1 2

 . ةنجلا لهأ ا : ةداتق و :هلوقو

 نولماعلا لمعيلف زوفلا اذهو ميعنلا اذه لثمل :هانعمو «ىلاعت هللا مالك نم وه :ريرج نبا لاقو

 خالا ىف هيلا ورضا ءال يف

 0 «ليئارسإ ىنب ىف نيكيرش اناك نيلجر ةصق اوركذ دقو

 اناك نيلجر نإ :لاق r es «فيصخ نع «ریشب

 .ادلخلا نم ةنجلا ىف» :ت ىف (۳) .أ ءس نم ةدايز (۲) .ت نم ةدايز )١(

 .أ ت نم ةدايز (0) .«نوتومت ال» :س «ت ىف (5) .«ىور» :ت یف (4)

 5٠(. /۲۳) ىربطلا ريسفت (۷)



 د ا 263 تايآلا : تافاضلا ةروساد منابلا جوخ

 ىذلا لاقف «ةفرح هل سيل رخآلاو «ةفرح هل امهدحأ ناكو «رانيد فالآ ةينامث امهل عمتجاف «نيكيرش

 لجرلا نإ مث «هقرافو همساقف «كمساقمو كقرافم الإ ىنارأ ام «ةفرح كدنع سيل :رخآلل ةفرح هل

 اهتعتبا ؟رادلا هذه ىرت ١2)فيك :لاقف هارأف هبحاص اعدف «تام «كلمل تناك رانيد فلاب اًراد ىرتشا

 ءرانيد فلأب رادلا هذه "عاتب ىبحاص نإ «مهللا :لاق جرخ املف !اهنسحأ ام :لاق ؟رانيد فلأب

 جوزت هنإ مث «ثكمي نأ هللا ءاش ام ثكم مث «رانيد فلاب قدصتف «ةنجلا رود نم اراد كلأسأ ىنإو

 ام :لاق .رانيد فلأب ةأرما تجوزت ىنإ :لاق هاتأ املف .اماعط هل عنصو هاعدف «رانيد فلأب "'”ةأرماب

 نم ةأرما كلأسأ ىنإو «رانيد فلأب ةأرما جوزت ىبحاص نإ «براي :لاق فرصنا املف !اذه نسحأ

 «رانيد ىفلأب نيناتسب ىرتشا مث .ثكحمي نأ هللا ءاش ام ثكم هنإ مث ءرانيد فلاب قدصتف .نيعلا روحلا

 نإ «براي :لاق جرخ املف !اذه نسحأ ام :لاقف . نيناتسبلا نيذه تعتبا ىنإ :لاقف هارأف هاعد مث

 نإ مث «رانيد ىفلأب قدصتف .ةنجلا ىف نيناتسب كلأسأ انأو «رانيد ىفلأب نيناتسب ىرتشا دق ىبحاص
 اهتحت ام ءىضي علطت ةأرما اذإو ءهبجعت اراد هلخدأف «قدصتملا اذهب قلطنا مث ءامهافوتف امهاتأ كلملا

 هرمأ نم ناك لجرب اذه هبشأ ام :كلذ دنع لاقف «ميلع هب هللا ائيشو نيناتسب هلخدأ مث ءاهنسح نم

 كنئأ :لوقي بحاص ىل ناك هنإف :لاق .ةأرملاو ناناتسبلاو لزنملا اذه كلو «كاذ هنإف :لاق .اذكو اذك

 لاقف .ميحجلا ءاوس ىف هآرف علطاف ؟نوعلطم متنأ له :لاق .ميحجلا ىف هنإف :هل ليق ؟نيقدصملا نمل

 . تايآلا 4نيرَضَحُمْلا نم تنكل ير ةمعن الوو. نيدرتل تدك نإ هّللات » : كلذ دنع

 .ديدشتلاب « نيقدصملا نمل كنئأ» :أرق نم ةءارق ىوقي اذهو :ريرج نبا لاق

 صفح وبأ رابألا نمحرلا دبع نب رمع انثدح «ةفرع نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا '''لاقو

 نمل كّننأ لوقي . نيِرَق يل ناك ينإ مهم لئاَق لاق » :ةيآلا هذه نع ىدسلا ليعامسإ تلاس :لاق

 امأ :لاقف ؟هنع كلأسأ نأ تببحاف افنآ هتأرق :تلق ؟اذه كركذ ام :ىل لاقف :لاق ؟ «نيقدصملا
 «رائيد فالآ ةتس ىلع اقرتفاف ءرفاك رخآلاو نمؤم امهدحأ «ليئارسإ ىنب ىف ناكيرش ناك ظفحاف

 ام: نمؤملل رفاكلا لاقف ايقتلا مث ءاثكمي نأ هللا ءاش ام اثكمف «رانيد فالآ ةثالث امهنم دحاو لك

 ؟تنأ تعنص امف ءال :نمؤملا هل لاقف ؟ءىش ىف هب ترجتأ ؟ائيش هب تبرضأ ؟كلام ىف تعنص

 عجرف .معن :لاق ؟تلعف وأ :نمؤملا هل لاقف :لاق "”اراهنأو ارامثو الخنو اضرأ هب تيرتشا :لاقف

 نيب اهعضوف رانيد فلأ ذخأ فرصنا املف «ىلصي نأ هللا ءاش ام ىلص ليللا ناك اذإ ىتح نمؤملا

 «رانيد فلأب اراهنأو ارامثو الخنو اضرأ ىرتشا  رفاكلا هكيرش ىنعي - انالف نإ مهللا :لاق مث «هيدي

 ىف اراهنأو ارامثو الخنو اضرأ ”رانيد فلألا هذهب كنم تيرتشا ىنإ مهللا ءاهكرتيو ادغ تومي مث
 رفاكلا لاقف ايقتلا مث ءاثكمي نأ هللا ءاش ام اثكم مث :لاق .نيكاسملا ىف اهمسقف حبصأ مث :لاق .ةنجلا

 . (ةأرما) :س ءت ىف (9) . «عاتبا دق اذه ىبحاص نإ» :س ءت یف (۲) . (فیکف» س «ت یف (۱)

 .«ىورولا :ت ىف )١( .«ميلع هب هللا ام امهيفو» :ت ىف (9) . ؟رانيد ىفلأب نيناتسبلا» :أ ءت ىف (4)

 . «رائيدلا» :س ىف (۸) .«رانید فلاب راهنأو» :س «ت یف (۷)



 ( 5٠ - 51١ )تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا تس نيت ۸

 تعلص امف ءال :لاق ؟ءىش ىف هب ترجتأ ؟ءىش ىف هب تبرضأ .كلام ىف تعنص ام :نمؤملل

 هيف س نويفوقي ناد تلات اغفر تب شاف اه وف ىلع سنا نك حيض تناك لاق انآ

 ىلص ليللا ناك اذإ ىتح نمؤملا عجرف :لاق .معن :لاق ؟تلعف وأ :نمؤملا هل لاقف .اهيف ىل نولمعيو

 ىنعي  انالف نإ مهللا :لاق مث «هيدي نيب اهعضوف رانيد فلأ ذخأ فرصنا املف «ىلصي نأ هللا ءاش ام

 «هنوكرتيف نوتومي وأ «مهكرتيو ادغ تومي «رانيد فلأب ايندلا قيقر نم اقيقر ىرتشا - رفاكلا هكيرش
 مث :لاق .نيكاسملا ىف اهمسقف حبصأ مث .ةنحلا ىف اقيقر رانيدلا فلألا هذهب كنم ىرتشأ ىنإو ءمهللا

 ؟ءىش ىف هب تبرضأ ؟كلام ىف تعنص ام :نمؤملل رفاكلا لاقف ايقتلا مث ءاثكمي نأ هللا ءاش ام اثكم

 دق ةنالف ءادحاو ائيش الإ مت دق هلك ىرمأ :لاق ؟تنأ تعنص امف ءال :لاق ؟ءىش ىف هب ترجتأ

 :لاق ؟تلعف وأ :نمؤملا هل لاقف .اهعم اهلثمو اهب ىنتءاجف «رانيد فلأ اهتقدصأف ءاهجوز اهنع تام

 رانيدلا فلألا ذخأ فرصنا املف ء«ىلصي نأ هللا ءاش ام ىلص ليللا ناك اذإ ىتح نمؤملا عجرف .معن

 جاوزأ نم ةجوز جوزت - رفاكلا هكيرش ىنعي  انالف نإ مهللا :لاقو «هيدي نيب اهعضوف ءةيقابلا
 (رانيدلا فلألا هذهب كيلإ بطخأ ىنإو مهللا ءهكرتتف تومي وأ ءاهكرتيف ادغ توميف "ايندلا

 :لاق .ءىش هدنع سيل نمؤملا ىقبف :لاق .نيكاسملا نيب اهمسقف حبصأ مث .ةنجلا ىف ءانيع ءاروح

 رفحيو ءىشلا لمعي «هتبقر ىلع هلعجف ارم ذخأ مث .فوص نم ءاسكو .نطق نم اصيمق سبلف
 ىلع موقت .رهشب ارهش «ةرهاشم كسفن ىنرجاؤتأ هللا دبع اي :لاقف لجر هءاجف :لاق .هتوقب ءىشلا

 ىلع موقي ءرهشب ارهش «ةرهاشم هسفن هرجاوف :لاق .معن :لاق ؟اهنیقرس سنكتو اهفلعت یل باود

 ذخأ .ةرماض ةباد اهنم ىأر اذإف «هباود ىلإ رظني موي لك ودغي باودلا بحاص ناكف :لاق .هباود

 نينآل :لاق ةدشلا هذه نمؤملا ىأر املف ؟ةحرابلا هذه ريعش تقرس :هل لوقي مث «هقنع أجوف هسأرب

 اه اذإ ةورنلا ندع رکو اهر ةا هذه طو كيقرأ نق لغ راف رال کیر

 «نوباوبلا هلوح اذإو .ءامسلا ىف ديشم رصق اذإف «سمم وهو هباب ىلإ ىهتنا املف «هديري قلطناف :لاق
 تنك نإ قلطنا :هل اولاقف كلذ هرس متلعف اذإ مكنإف ءرصقلا اذه بحاص "ىل اونذأتسا : مهل لاقف

 «هتحت هئاسك فصن ىقلأف «نمؤملا قلطناف :لاق .هل ضرعتف تحبصأ اذإف «ةيحان ىف منف اقداص

 هآر املف «بكار وهو رفاكلا هكيرش جرخف ءهل ضرعتف هكيرش یتا حبصأ املف .مان مث «هقوف هفصنو

 ىلب :لاق ؟تذخأ ام لثم لاملا نم ذخأت ملأ :هل لاق مث «هحفاصو هيلع ملسو هيلع فقوف هفرع

 هاج اف لاق: هع لاش ل "لاق كلام یف تص ام را لاف قلا هدهو 1” للاخ اهو
 اذإ نيبوثلا نيذه ىنوسكتو .مويب اموي ةرسكلا هذه ىنمعطتف هذه كضرأ ىف لمعأ تئج :لاق ؟كب

 ام ىنربخت ىتح اريخ ىنم ىرت ال نكلو ءاذه نم ريخ وه ام كب عنصأ نكلو ءال :لاق .ايلب
 وهو :لاق .ىبر هللا :لاق ؟نم :لاق .ىفولا ءىلملا :لاق ؟نم :لاق :هتضرقأ :لاق ؟كلام ىف تعنص

 .«رانید» : ت یف (۳) .«رانيد فلأب ايندلا» :س ءت یف (؟) .«ىل» :أ «س «ت یف (۱)

 .«مويب اموی» :س «ت ىف )١( . «ةبادلا هذه» :ت ىف (0) .؟مث :لاق» :س «ت یف( )٤

 .«یتلاح» :ت ىف (۸) .«یلع ىل» :س «ت ىف (۷)



 ي ربك 7 ع يحتم( )تا اا »:ضافاسلا رويس اقلام

 ه نونيدَمَل انئأ اماظعو ابارت اكو انتم اذئأ . نيقدصملا نمل كنئأ ) وف : لاق مث ءهدي نم هدي عزتناف .هحفاصم

 يلع قولي سيل نزلا هآر ملف خلاق ل لاف ن وشام عدلا لاقت

 ناك اذإف :لاق .نامزلا نم ءاخر ىف رفاكلا شيعيو «نامزلا نم ةدش ىف نمؤملا شيعي «هكرتو عجر

 ؟(7 اذه نمل :لوقيف «راهنأو رامثو لخنو ضرأب وه اذإف رمي «ةنجلا نمؤملا هللا لخدأو ةمايقلا موي

 اذإف رمي مث :لاق !؟اذه لثمب باثأ نأ ىلمع لضف نم غلب وأ ! هللا ناحبس اي :لوقيف .كل اذه :لاقيف

 نم غلب وأ !هّللا ناحبساي :لوقيف .كل ءالؤه :لاقيف ؟اذه نمل :لوقيف «مهتدع ىصحت ال قيقرب وه

 ءاروح اهيف «ةفوجم ءارمح ةتوقاي نم ةبقب وه اذإف رمي مث :لاق !؟اذه لثمب باثأ نأ ىلمع لضف

 باثأ نأ ىلمع لضف نم غلب وأ !هللا ناحبس اي :لوقيف .كل هذه :لاقيف ؟هذه نمل :لوقيف «ءانيع

 .نيقدصملا نمل كأ لوقي . نيرق يل ناك يإل :لوقيف رفاكلا هكيرش نمؤملا ركذي مث 0

 ىف هكيرش هللا هيريف :لاق .ةيواه رانلاو «ةيلاع ةنجلاف :لاق 4 َنوُنيِدَمَل انئأ اماظعو ابارت اًنكو انتم اذئأ

 ةمعن الولو . نيدرتل تدك نإ هللات ) # :لوقيف .هفرع نمؤملا 0 اذإف ءرانلا لهأ نيب نم ا طسو

 ميظعْلا زوفلا وهل اذه نإ . نيبذعمب نحن امو ئلوألا اتتتوم لإ . نيتيمب نحن ام . نيِرضَحُمْلا نم تنكل ير

 نم ايندلا ىف هيلع رم ام نمؤملا ركذتيف :لاق هيلع م ١" ام لث : 4 ثوُماعْل لملف اذه لثملا
 : ترلان هيلع شا «ةدشلا نم ايثدلا ىف هيلع نعام ركذي داف فدعلا

 يف ربو

 جرخت ةرجش اهّنِإ © نيملاظلل ةنتف اهانلعج اَنِإ حت ٍموُقرلا ةرجش مأ الر ريخ كلذأ )

 اهنم نوئلاعف اهنم نولكأل مناف حت نيطايشلا سوءر هناك اهعلط ىه ميحجلا لصأ يف

 مهّنِإ ® ميحجلا ىلإل مهعجرم نإ م ١ © ميمح نم ابوشل اهيلع مهل نإ مث 2>6 دوطبلا

 . 4 © نوعرهي مهراثآ ىلع مهف 3 نیلاض مهءابآ ارل

 ريغو حكانمو براشمو لكآم نم اهيف امو ةنجلا هي ىذلا اذهأ :ىلاعت هللا لوقي

 . منهج ىف ىتلا :ىأ ؟4 موُقَرلا ةرجش مأ إب ءاطعو ةفايض ريخ - ذالملا نم كلذ

 دتمت ةرجش اهنأ نم مهضعب لاق امك ءةنيعم ةدحاو ةرجش كلذب دارملا نوكي نأ لمتحي دقو

 .نصغ اهنم اهيفو الإ ةنجلا ىف راد نم ام ىبوط ةرجش نأ امك منهج لاحم عيمج ىلإ اهعورف

 جرخت ةرجشو» :ىلاعت هلوقك ا :هل لاقي ءرجش نيج كل ذب كارلا ترك نأ لم انفو

 :ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو .ةنوتيزلا ىنعي ء[١٠ :نونمؤملا] «نيلكالل غبصو نهدلاب تبنت ءانيس روط نم

 .[6” 6١. :ةعقاولا] 4 موُقَر نَم رجش نم نولكآل . نوبذكملا نولاضلا اهيأ مكنإ مث لب

 .ةلالضلا لهأ اهب نتتفاف «موقزلا ةرجش تركذ :ةداتق لاق 4 نيملاظلل ةنتف اهانلعج اإ :هلوقو

 .(دق ام» :س ت ىف (۳) .«هذه» :أ ىف (۲) ."قلطناو» :س «ت یف )١(

 .«هتركذ» :أ ىف (9) .اهيلع دمتعي ال ىتلا ليئارسإ ىنب رابخأ نم اذهو )٤(



0 

 ةرجش اهَنِإ: لجو زع هللا لزنأف ءرجشلا 5 ناو «ةرجش رانلا ىف نأ م ا

 ( 7٠١ _ 57)تايآلا : تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ها ءيب؟

 .همفزتا

 قدصي نم «سانلا هب ربتخت ارابتخا موقزلا ةرجشب دمحم اي كانربخأ امنإ :ةيآلا ىنعمو :تلق

 نآرقلا يف ةنوعلملا ةرجشلاو سان ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو إم : ىلاعت هلوقك باكر نك مقلم

 .[5> : ءارسإلا] © اريك انايفُط الإ مهدیزي امف مهفوخنو

 سوء هئأك اهعلط ل ءرانلا رارق ىف اهتبنم لصأ :ىأ 4 ميحَجْلا لصأ يف جرخت ةرجش اَهَنِإ © :هلوقو
 .اهركذل هيركتو '"”[اهل] عيشبت ( نيطايشلا

 .ءامسلا ىلإ ةمئاق نيطايشلا روعش :هبنم نب بهو لاق

 نأ سوفنلا ىف رقتسا دق هنال ؛نيبطاخملا دنع ةفورعم نكت مل نإو نيطايشلا سوؤرب اههبش امنإو

 . رظنملا ةحيبق نيطايشلا

 .رظنملا ةعشب اهسوؤر «تايحلا نم برض كلذب دارملا :ليقو

 .ةشاحفلا ةياغ ىف هعلط .تابنلا نم سنج :ليقو

 .ملعأ هللاو ءىلوأو ىوقأ لوألاو ءريرج نبا امهركذ دقو ءرظن نيلامتحالا نيذه ىفو

 ىتلا ةرجشلا هذه نم نولكأي مهنأ ىلاعت ركذ .« نوطبلا اهنم نوئلامف اهنم نولكأل مهنإف إ» :هلوقو

 مهنإف ‹عبطلاو حيرلاو معطلا ءوس نم هيلع ىه ام عمت ءاهرظنم نم حبقأ الو ءاهنم عشبأ ال

 : [یلاعت] لاق امك ءاهانعم ىف امو .ءاهايإ الإ نودجي ال مهنأل ءاهنم لكألا ىلإ نورطضيل

 .[۷ ء١ :ةيشاغلا] عوج نم ينغي الو نمسي ال. عيرض نم الإ ماعط مهل سيل
 نع « ةبعش انثدح «قوزرم نب ورمع انثدح « ىبأ انثدح : هللا همحر « متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاقو «.ةيآلا هذه الت ويم هللا لوسر نأ ءامهنع هللا ىضر .سابع نبا نع .دهاجم نع .شمعألا

 ضرألا لهأ ىلع تدسفأل ءايندلا راحب ىف ترطق موقزلا نم ةرطق نأ ولف .هتاقت قح هللا اوقتا»

 .«؟هماعط نوكي نمب فيكف « مهشیاعم

 : حج صا نيسح a IB EE «هجام ٠ نباو «ىئاسنلاو .ىذمرتلا هاورو

 .موقزلا ىلع ميمحلا برش ىنعي :سابع نبا لاق  ميمح نم ابوشأ الع مهل نإ مْن ال : ىلاعت هلوقو
 )١( ءس هس نم ةدايز (۲) . «ربتختال :س «ت ىف 1.

 )۳( .اوه ام وأ» :س «ت ىف )٤( .س .ت نم ةدايز

 ( 2مقرب ىذمرتلا ننس )۲١۸١( مقرب هجام نبا نتسو (۱۱۰۷۰) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )٤۳۲١(.



 لإ تتسبب ۷51 )١ تابآلا :تافاضصلا ةروس عباسلا ءزخلا

 .ميمح نم اجزم : «ميمح نم ابوش ظ :هنع ةياور ىف لاقو
 .مهنويعو مهجورف نم ليسي امم «قاسغو ديدصب ميمحلا مهل جزمي ىنعي :هريغ لاقو

 نع «ديلولا نب ةّيقب انثدح « ىمرضحلا حرش نب ةويح انثدح «ىبأ انثدح «متاح ىبأ نا لاو

 لرو نع سنع ار فا چا بأ وع ی ی د ا رود نا

 ءههجو ىوش هنم ىندأ اذإف «ههرکتیف ءام - رانلا لهأ ىلإ ىنعي  برقي» :لوقي ناك هنأ هِي هللا
 (*!(هربد نم جرخت ىتح هءاعمأ عطق هبرش ا ار قوز

 رفعج نع «هللا دبع نب بوقعي انثدح «عفار نب ورمع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 اهنم اولكأف «موقزلا ةرجشب اوثاغتسا رانلا لهأ عاج اذإ :لاق ريبج نب ديعس نع «"ةرتنع نب نوراهو

 بصي مث ءاهيف مههوجو فرعل مهفرعي مهب رمي ارام نأ ولف «"([اهيف] مههوجو دولج تسلتخاف
 مههاوفأ نم هوندأ اذإف  هرح ىهتنا دق ىذلا وهو  لهملاك ءامب نوثاغيف نوثيغتسيف «شطعلا مهيلع

 ليست نوشميف «مهنوطب ىف ام رهصيو «دولجلا اهنع تطقس دق ىتلا مههوجو موحل هرح نم ىوتشا

 نوعدي «هلايح ىلع وضع لك طقسيف «ديدح نم عماقمب نوبرضي مث «مهدولج طقاستتو مهؤاعمأ
 .روبثلاب

 ءججأتت ران ىلول لصفلا اذه دعب مهدرم نإ مث : : ىأ (ميحجْلا ىلإل مهعجرم نإ مث ل: هلوقو

 نيبو اهنيب نوفوطي ) :ىلاعت لاق امك ءاذه ىف ةراتو اذه ىف ةراتف «جهوتت ريعسو «دقوتت ميحجو

 .ىوق نسح ريسفت وهو «ةيآلا هذه دنع ةيآلا هذه ةداتق الت اذكه 4 :نمحرلا] « نآ ميمح

 ىذلاو :لوقي هللا دبع ناكو «ميحجلا ىلإل مهليقم نإ مث » : هللا دبع ةءارق ىف ىدسلا لاقو

 :أرق مث .رانلا ىف رانلا لهأو دتل ىف هبا لهآ ليفي تح ةمايقلا موي راهتلا فصعي ال هديب ىسفت

 ٤]. : ناقرفلا] «ًاليقم نسحأو ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ»

 فصتني ال :لاق هللا دبع نع «ةديبع ىبأ نع «ورمع نب لاهنملا نع «ةرسيم نع «ىروثلا ىورو

 ذئموي ةّنجْلا باحصأ » :أرق مث ءهارأ :نايفس لاق .ءالؤه ليقيو ءالؤه ليقي ىتح ةمايقلا موي راهنلا

 .؟ميحجلا ىلإل مهليقم نإ مث 3 ء(اليقم نسحأو ارقتسم ريخ

 .ربخ ىلع ربخل ةفطاع « CS اخ اع :تلق

 ةلالضلا ىلع مهءابآ اودجو مهنأل كلذب مهانيزاج امنإ :ىأ (نیلاض مهءابآ اوفلأ مهّنِإ» :هلوقو
 لاق «نرعرهي مهراّثآ ىلع مه ظ :لاق اذهلو ؛ناهرب الو ليلد ريغ نم «كلذ درجمب اهيف مهرعبتاف

 1 يف 8
 . ؛هدانسإب) ت یف )۳( . ؟ريشب) : «س ىف (۲)

 .(هيف ىف هسأر ةورف» :أ ءت ىف )٤(

 هب ورمع نب ناوفص نع كرابملا نب هللا دبع قيرط نم (701/7) كردتسملا ىف مكاحلاو (155 /0) هدنسم ىف دمحأ هاورو (5)
 .ت نم ةدايز (۷) . ؛هدانسإب اضيأ یورو» :ت ىف )١(



 ASN OO ga هزم | يهوي تس كب سجس كبيس

 .نوهفسي : ريبج نب ديعس لاقو .ةلورهلاب ةهيبش :دهاجم

 ناک فيك رظناَف ©9 نيرذنم مهيف اتلسرُا دقلو © 0 نيلوألا رْتكأ مهلبف لض دقلو إل
o0 مل 

 . 4 نيصلخملا ٠ هللا دابع الإ ©© نيرذنملا ةبقاع

 ىلاعت ركذو .ىرخأ ةهلآ هللا عم نولعجي نيلاض اوناك مهرثكأ نأ ةيضاملا ممألا نع ىلاعت ربخي

 مهنأو «هريغ دبعو هب رك نمت «هتمشنو هتوطس مهنورذحيو هللا سأب نورذني ‹«نيرذنم مهيف لسرأ هنأ

E؛مهرفظو مهرصنو نينمؤملا ىجنو «مهرمدو نييذكلا كلوا :مهبيذكتو مهلسر  
 رم ي ج ا ع

 .( نيصلخملا هللا دابع الإ . نيرذنملا ةبقاع ناك فيك رظناف ل : لاق اذهلو

 انلعجو 65 9 ميظعلا بركلا نم هلهأو هانيجنو ©9 © نوبيجملا معنلف حون انادان دقلو إل

 نإ ©9 نيمْاعْلا يف حون ىلع مالس 62 نيرخآلا يف هيلع انكرتو ©9 نيقابلا مه هتيرذ
 . 4 69 نيرخآلا انقرغأ مث ٌ: 69 نينمؤملا اندابع نم هّلإ 60 نينسحملا يزجت كلذك

 ركذف ءالصفم كلذ نيبي عرش .ةاجنلا ليبس نع اولض مهنأ نيلوألا رثكأ نع ىلاعت ركذ امل

 ءةدملا لوط عم ليلقلا الإ مهنم نمؤي مل هنأو .بيذكتلا نم هموق نم ىقل امو .مالسلا هيلع ءاحون

ab)املكو .مهبيذكت هيلع دتشاو كلذ هيلع لاط املف ءاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهيف ثبل  

 دقلو 9 :لاق اذهلو ؛ مهيلع هبضغل هللا بضغف ءرصتناف بولغم ىنأ هبر ىعدف «ةرفن اودادزا مهاعد
 .4 ميظعلا بركلا نم هلهأو هاتيجنو طب هل ؟"نوبيجملا معنلف : ىأ 4 نوبيجملا معَلف حون اتادان

 :لوقي سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق 4 نيقاَبْلا مه هتیرذ ا انلعجو ل ءىذألاو بيذكتلا وهو

 .مالسلا هيلع حون ةيرذ الإ قبت مل

 نم مهلك سانلا :لاق «نيقابلا مه هتیرذ انلعجوإ :هلوق ىف ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو
 . ""[مالسلا هيلع] حون ةيرذ

 نع «ةداتق نع «ريشب نب ديعس ثيدح نم «متاح ىبأ نباو ءريرج نباو .ىذمرتلا ىور دقو

 ءماحو ءماس» :لاق .4 نيقابلا مه هَتيَرذ انلعجو 9 :هلوق ىف يي ىبنلا نع «ةرمس نع .نسحلا

 .«ثفايو

 نآ رمش نع نا نع داف نع دعس نع باعرلا دبع اقدح :دمحأ مامإلا ؟"لاقو

 .«مورلا وبأ ثفايو «شبحلا وبأ ماحو «برعلا وبأ ماس» :لاق ا هلل

 - ةبورع ىبأ نبا وهو  ديعس نع ءعيرز نب ديزي نع «ىدقعلا ذاعم نب رشب نع ىذمرتلا هاورو

 .أ هت نم ةدايز (۳) .«هل انك نوبيجملا» :أ.س «ت ىف (۲) .ت نم ةدايز )١(

 . «ىبنلا» :ت ىف (5) .؟یورو» :ت ىف )٤(



 وول د ( ۸۷ )88  تايآلا : تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 "و «ةداتق نع

fe» 0الص 9 2 5 *  
 . "هلثم ةي ىبنلا نع ن و ناوی نیوز دقو :ربلا دبع نب رمع وبأ ظفاحلا لاق

 ثفاي نب نانوي نب ىطيل نب ىمور ىلإ نوبستنملا نانويلا مهو لوألا مورلا مه : انهاه مورلاب دارملاو

 نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي نع «شايع نب ليعامسإ ثيدح نم ىور مث .مالسلا هيلع «حون نبا

 ماس دلوف «ةثالث ةثالثلا هذه نم دحاو لك دلوو «ثفايو ماحو ماس :ةثالث حون دلو :لاق بيسملا
 5 و و - هذ

 نادوسلاو طبقلا ماح دلوو «جوجأمو جوجأيو ةبلاقصلاو كرتلا ثفاي دلوو «مورلاو سرافو برعلا

 . ملعأ هّللاو اه رخ هم نی هو ع وزو .ربربلاو

 .ريخب ركذي :سابع نبا لاق .(نيرخآلا يف هيلع انكرتوإ :هلوقو

 . مهلك ءايبنألل قدص ناسل ىنعي :دهاجم لاقو

 ءانثلاو مالسلا :كاحضلا لاق .نيرخآلا ىف نسحلا ءانثلا هيلع هللا ىقبأ :ىدسلاو ةداتق لاقو

 . نسحلا

 نسحلا ءانثلاو ليمجلا ركذلا نم هيلع ىقبأ امل رسفم «نيملاعلا يف حون ىلع مالس# :ىلاعت هلوقو

 .ممألاو فئاوطلا عيمج ىف هيلع ملسي هنأ

 هل” لعجن هللا ةعاط ىف دابعلا نم نسحأ نم ىزجن اذكه :ىأ « نينسحملا يزجن كلذك انإإ»

 . كلذ ىف هتبترم بسحب هدعب هب ركذي قدص َناسل

 : ىأ © نيرخآلا انقرغأ مث «نينقوملا نيدحوملا نيقدصملا : ىأ € نينمؤملا اندابع نم هّنِإ  :لاق مث
 ةفصلا هذهب الإ نوفرعي الو ءرثأ الو نيع الو مهل ركذ الو «فرطت نيع مهنم '''قبت ملف «مهانكلهأ
 . ةحسقفلا

 اذام هموقو هيبأل لاق ذإ © 5 ميلس بلقب هر ءاج ذإ 65 ميهاربإل هتعيش نم نوو

 . 4 69 َنيِمَلاَعْلا برب مكن امف 9 نوديرت هللا نود ةهلآ اكَفنَأ 62 (5) دودبعت

 لاقو . هنيد لهأ نم :لوقي «ميهاربإل هتعيش نم ناول : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 .هتنسو هجاهنم ىلع :دهاجم

 . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : ىنعي :سابع نبا لاق « ميلس بلقب هبر ءاج ذإ 9

 .«نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو )۳۹۳١( مقرب ىذمرتلا ننسو (4/6) دنسملا )١(

 .(رمعا :س ىف (۲)

 نع نسحلا نع ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس قيرط نم )١57/14( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور :نيصح نب نارمع ثيدح (۴)
 .هب بدنج نب ةرمسو نيصح نب نارمع

 .2قبيل :أ ت ىف (5) .2«لعجي» :س «ت ىف (6) , (هلثم» :ت ىف (4)



  ۲٤تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا )۸۸ - 98 (

 نب دمحمل تلق :فوع نع «ةماسأ وبأ انثدح ء«جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ ا

 ثعبي هللا نأو ءاهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو «قح هللا نأ“ ملعي :لاق ؟ميلسلا بلقلا ام :نيريس

 .روبقلا ىف نم

 .اناعل نوكي ال :ةورع لاقو ‹كرشلا نم ميلس :نسحلا لاقو

 اذهلو ؛دادنألاو مانصألا ةدابع مهيلع ركنأ :# نودبعت اذام هموقو هيبأل لاق ذإ» :هلوقو

 مکنظ ام ا :ةداتق لاق . « نيمّلاعْلا برب مكظ اَمَف . نوديرت ه هللا نود ةهلآ اكفئأ» : لاق

 !؟هريغ متدبع دقو رتل اذإ مكب لعاف هاب

 Sor 0 يم هم بما مو

 لإ عارف ©9 نيربدم هع اووف 69 ميقس يَ لاقف ® موجنلا يف ةرظن رظنف
 اوقاف «» نیما ارض مِهيلَع غارق 60 وقطعت ال مک ام 60 تولکأت الأ لاقف مھتھلآ

01 -2- 

 هل اونبا اوُلاَف 69 نولمعت امو مكقلخ هّللاو 62 نوتحنت ام نودبعتأ لاق كدَدوُفري هيلإ

 راف 2 موو

 . 4  نيلفسألا مهاتعجف اديك هب اودارأف 60 ميحجلا يف ذ هولا اناينب

 ناك هنإف «مهديع ىلإ اوبهذ اذإ دلبلا ىف ميقيل؛ كلذ هموقل مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ لاق امنإ
 ىف قح وه امالك مهل لاقف ,ءاهرسكيف مهتهلآب ىلتخي نأ بحأف < مهل ديع ىلإ مهجورخ فزأ دق

 00 : ةداتق لاق «نيربدم هنع اووف ١ «هنودقتعي ام ىضتقم ىلع ميقس هنأ هنم اومهَف ءرمألا سفن

 لاقف «هب "مهیهلي اميف اركفتم ءامسلا یف رظن هنأ :ةداتق ىنعي :موجنلا ىف رظن :ركفت نمل لوقت
 . فيعض :ىأ «ميقس يإل

 نع «ماشه ىنثدح «ةماسأ وبأ انثدح «بيرك وبأ انثدح :انهاه ريرج نبا هاور ىذلا ثيدحلا امأف
 ريغ «مالسلاو ةالصلا هيلع «ميهاربإ بذكي مل» :لاق لَ هللا لوسر نأ ؛ةریره ىبأ نع «دمحم

 :ءايبنألا]4« اذه مهريبك هلعف لب# :هلوقو .4ميقس ينإ  :هلوق ءهللا تاذ ىف نيتنث :تابذك ثالث

 e ا اصلا و تیا ريق. کا ىح راس ىف ةلوقو 1#

 اذه ىلع بذكلا قلطأ امنإو الكو اشاح «هلعاف مذي ىذلا ىقيقحلا بذكلا باب نم اذه سيل نكلو

 ا .«ملعت» :ت ىف (۲) .«ىوروا :ت ىف )١(

 )٤( ؟مهدیکی» :س ىف (5) .«ىلإ» :س ءت ىف (0) .«امف» :ت یف .

 «ةريره ىبأ نع ننسلا لهأو ىراخبلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف » :ت ىف (۷)

 .هب ةماسأ نب دامح قيرط نم (875) مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلا هاورو (55 /۲۳) ىربطلا ريسفت (۸)

 . ؟حيحصلا» :ت ىف (9)

 مقرب هحيحص ىف ملسمو (05084) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور :ةريره ىبأ نع نيريس نب دمحم نع بويأ قيرط نم ءاج (۱۰)
 ىبأ قيرط نم ءاجو .هب ديز نب دامح قيرط نم (7708) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو «هب مزاح نب ريرج قيرط نم (۲۳۷۲)
 نئسلا ىف ىئاسنلا هاورو «هب قاحسإ نب دمحم قيرط نم )۳۱١١( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور :ةريره ىبأ نع جرعألا نع دانزلا

 .هب ةزمح ىبأ نب بيعش قيرط نم (۸۳۷۵) مقرب ىربكلا



 وو تس ل سس ٠ (48- 40) تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 [ىف] نإ» :ثيدحلا ىف ءاج امك «ىنيد ىعرش دصقمل مالكلا.ىف ضيراعملا نم وه امنإو ءازوجت
 , «يذكلا رع ةسودتملا نظيراعملا

 دن ديو هو لعموم اقم اقدح ريع نأ نا انتدع هربا اقدح 0 ىبأ نبا نم
 ىتلا ثالثلا ميهاربإ | تاملك ىف كو هللا لوسر لاق لاق دع نأ قع رمت یا نع «ناعدج

 هَلَعَف لب 8# :لاقو 4 ميقس ينل :لاقف «ىلاعت هللا نيد نع اهب لمح ام الإ ةملك اهنم ام» :لاق

 . *7«ىتمخأ ىه :ةأرملا دارأ نيح كلملل لاقو .4 مهريبك

 ولخي نأ دارأف ؛نوعطملا نم نورفي اوناكو .نيعط : ىنعي «ميقس نإ :هلوق ىف نايفس لاق

 وهو هل اولاقف «4ميقس ينإ لاقف. موجنلا يف ةرظن رَظنَفط :سابع نبا نع «ىفوعلا لاق اذكو .مهتهلآب
 .نوعاطلا ةفاخم هوكرتف «نوعطم ىنإ :لاقف .جرخا : مهتهلآ تيب ىف

 !هنيد نع هللا ىبن دباك « ميقس ين » :لاقف علط امجن ىأر :بيسملا نب ديعس نع «ةداتق لاقو

 . «ميقس يّنإ لاَقف»
 . توملا ضرم :ىنعي «لبقتسي ام ىلإ ةبسنلاب € ميقس يّنِإ  :"لاقف :نورخآ لاقو
 . لجو زع هللا نود نم ناثوألا مكتدابع نم بلقلا ضيرم :ىأ ميقس يّنِإ » دارأ : ليقو

 ىلع عجطضاف «جورخلا ىلع هودارأف «مهديع ىلإ ميهاربإ موق جرخ : : ىرصبلا نسحلا لاقو

 هاور .اهرسكف مهتهلآ ىلإ لبقأ اوجرخ املف ءءامسلا ىف رظني لعجو ,4 ميقس يّنِإ » :لاقو هرهظ

 .متاح ىبأ نبا

 اهيلإ بهذ :ىأ «مهتهلآ ىلإ عارف 8 ءمهديع ىلإ :ىأ «نيربدم هنع اوّلوَعَف 8 :ىلاعت لاق اذهلو
 اماعط اهيديأ نيب اوعضو دق اوناك مهنأ كلذو .(نولكأت الآ لاقط ءءافتخاو ةعرس ىف اوجرخ نأ دعب

 .هيف مهل كربتل انابرق
 اذإو «ميظع وهب ىف “مه اذإف ءةهلآلا تيب ىلإ «مالسلا هيلع «ميهاربإ لخد :ىدسلا لاق

 لك «ضعب بنج ىلإ اهضعب «هنم رغصأ '؟"[رخآ منص] هبنج ىلإ «ميظع منص وهبلا باب لبقتسم
 ‹ةهلآلا ىديأ نيب هوعضو اماعط اولعج دق مه اذإو ءوهبلا باب اوغلب ىتح «هنم رغصأ هيلي منص

 ىلإ «مالسلا هيلع «ميهاربإ رظن املف ءانلكأ انماعط ىف ةهلآلا تكرب دقو عجرن نيح ناك اذإ :اولاقو

 !؟(نوقطت ال مك ام . نولكأت الا : :لاق ماعطلا نم مهيديأ نيب ام
 أ ۰س «ت نم ةدايز (۱)

 نيصحلا نب نارمع نع ةرارز نع ةداتق نع ديعس نع ناقربزلا نب دواد قيرط نم (۱۹۹/۱۰) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور (۲)

 )ن3

 .اعوفرم

 وه اذه» :لاقو اًقوقوم نيصحلا نب نارمع نع فرطم نع ةداتق نع ديعس نع ءاطع نب باهولا دبع قيرط نم اًضيأ هاورو

 .؛اًقوقوم حيحصلا
 . «هدانسإپ»: ت ىف )٤( .!یورو» :ت یف ()

 اذه» :ىذمرتلا لاقو ءالوطم ةعافشلا ثيدح ركذف هب نايفس نع رمع ىبأ نبا انثدح )۳٠٤۸( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (6)
 .هفعض ىلع ةمئألا عمجأ ناعدج نب ديز نب ىلعو «حيحص نسح ثيدح

 .«نه١ :أ ىف (۸) .«دارآ» :س «ت ىف (۷) , ؟هبنذ» :أ ت یف (5)
 .أ ‹«ت نم ةداير (9)



 د 550 تايآلا :تافاضلا ةروش ے عباملا ولا ” حين حسب يستحم ##

 .نيميلاب ابرض مهيلع لام هانعم :ءارفلا لاق :(نيميلاب ابرض مهيلع عارف :هلوقو

 .نيميلاب ابرض مهيلع لبقأف :ىرهوجلاو ةداتق لاقو

 «نوعجري هيلإ مهلعل مهل اريبك الإ اذاذج مهكرت اذهلو ؛ ىكنأو دشأ اهنأل نيميلاب مهبرض امنإو

 . كلذ ريسفت ءايبنألا ةروس ىف مدقت امك

 .نوعرسي ىأ :دحاو ريغو دهاجم لاق :4َنوُفري ِهّيِِإ اولبقأف ل : انهاه هلوقو

 لوأ نم اوفرع ام اوعجر امل مهنإف ءةطوسبم ءايبنألا ةروس ىفو «ةرصتخم انهاه قلا هذهو

 .كلذ لعف ىذلا وه «مالسلا هيلع ٠ ميهاربإ نأ اوفرعف ءاوملعتساو اوفشك ىتح كلذ لعف نم ةلهو

 نود نم نودبعتأ :ى | !؟ «نوتحتت ام نودبعتأ ل :لاقف .مهبيعو مهبينأت ىف ذخأ هوبتاعيل اوؤاج املف

 نوكت نأ لمتحي (نولمعت امو مكقلخ هّللاو ل !؟مكيديأب اهنولعجتو اهنوتحنت متنأ ام مانصألا نم هللا

 :هريدقت «ىذلا» ىنعمب نوكت نأ لمتحيو .مكلمعو مكقلخ هّللاو :مالكلا ريدقت نوكيف «ةيردصم «ام»

 لاعفأ» باتك ىف ىراخبلا هاور امل ؛رهظأ لوألاو «مزالتم نيلوقلا الكو .هنولمعت ىذلاو مكقلخ هّللاو

 نع «شارح نب ىعبر نع .كلام ىبأ نع «ةيواعم نب ناورم نع «ىنيدملا نب ىلع نع «؛دابعلا
 امو مكقلخ هللاو » : مهضعب أرقو .'"«هتعنصو عناص لك عنصي هللا نإ» :لاق اعوفرم ةفيذح

 . «نولمعت
 يف هوقلأف اناينب هل اونبا# :اولاتف .رهقلاو ديلاب هذخأ ىلإ اولدع ةجحلا مهيلع تماق امل كلذ دنعف

 ىلعأو .مهيلع هرهظأو رانلا نم هللا هاجنو ءايبنألا ةروس ىف هنايب مدقت ام مهرمأ نم ناكو ميحجلا

 . «نيلفسألا مهانلعجف اديك هب اودارأف# :ىلاعت لاق اذهلو ؛اهرصنو هتجح

 مال نشف و نيحلانصلا نم يل به ابو 9 نيد ير لإ بهاذ ينإ لاقو)
 لاق ئرت اذام رظناف كحبذأ يتأ ماتملا يف رأ يٽإ ينب اي لاق يعلا هعم علب ملف ©9 ميلح

 2 نيبجلل هّلتو امّلسأ ملف © نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس رمؤت ام لعفا تبأ اي

 وهل اذه نإ ) نيدسحملا يزجن كلذك نإ ايءرلا تقص دق 69 ميهاربإ اي نأ هانيدانو

 لع ٌمالس ت29 نيرخآلا يف هلع انكرتو » ميظع حْيدب هايدفو د نيمْلا ءال

 قاحساب هانرشبو ©©) نيسؤملا اندابع نم نإ ©) نييسحملا يزجن كلذك 029 ميهاربإ

 هسفنل ملاظو نسحم امهتیرذ نمو قاحسإ ل ا

 نم سيأو هموق ىلع هللا هرصن ام دعب هنأ :”[مالسلا هيلع] ميهاربإ هليلخ نع اربخم ىلاعت لوقي

 .«نوراه» :س ت ىف )١(
 .(۷۳ص) دابعلا لاعفأ قلخ (۲)

 .س «ت نم ةدايز (۳)



 ل۷ سس ب سل )99  ١١7( تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 يَبر لإ بهاذ ينإ » :لاقو ‹مهرهظأ نيب نم رجاه < . ةميظعلا تايآلا نم اودهاش ام دعب مهناميإ

 قز نيالا هریو برقر نم اضوغ نيعيط# ادالوإ : ىنعي «نيحلاّصلا نم يل به بر . نيدهيس

 هب رشب دلو وأ هنإف «مالسلا هيلع ليعامسإ وه مالغلا اذهو 4 میلح مالغب هاَنرَشِبَف » : ىلاعت هللا لاق

 نأ مهباتك صن ىف لب « باتكلا لهأو نيملسملا قافتاب قاحسإ نم ربكأ وهو ءمالسلا هيلع « ميهاربإ

 نوعستو عست ميهاربإ PT قاحسإ دلوو «ةنس نونامثو تس «مالسلا هيلع «ميهاربإلو دلو ليعامسإ

 ابذك انهاه اومحقأف رک : ةخسن ىفو «هديحو هنبأ حبذي نأ ميهاربإ رمأ ىلاعت هللا نأ مهدنعو . ةنس

 ‹ مهوبأ هنأل («قاحسإ» اومحقأ امنإو . مهباتك صنل فلاخم هنأل اذه زوجي الو ««قاحسإ)» اناتهبو

 نإف «هريغ كدنع سيل ىذلا ىنعمب ءكديحو اوفرحو كلذ اودازف «مهودسحف .برعلا وبأ ليعامسإ

 «ديحو» :لاقي ال هنإف «لطاب فيرحتو ليوأت اذهو . ةكم بنج ىلإ همأبو هب بهذ ناك ليعامسإ
 غلبأ هحبذب رمألاف ءدالوألا نم هدعب نمل سيل ام ةزعم هل دلو لوأ نإف اضيأو «هريغ هل سيل نمل الإ
 .رابتخالاو ءالتبالا ىف“

 نع الإ ىقلث كلذ نظأ امو «ةنس الو باتك ىف كلذ سيلو ءاضيأ ةباحصلا ضعب نع لقن ىتح
 هنأ ىلإ دشرعو دهاش هللا باتك اذهو .ةجح ريغ نم املسم كلذ ذخأو «باتكلا لهأ رابحأ

 بن قاحسإب هاَنرَشبَو# : كلذ دعب لاق مث ‹ حيبذلا هنأ ركذو «ميلحلا مالغلاب ةراشبلا ركذ هنإف ‹ ليعامسإ

 .[57” :رجحلا] «ميلع مالغب كرشبن نإ : اولاق قاحسإب ميهاربإ ةكئالملا ترشب الو . «نيحلاّصلا نم
 امهتايح ىف هل دلوی :ىأ ۷١[« :دوه] «بوقعُي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهانرشبف» :ىلاعت لاقو

 رمؤي نأ اذه دعب زوجي ال هنأ كانه انمدق دقو .لسنو بقع هتيزذ نم نوكيف «بوقعي ىمسي دلو

 دعب نکی فيكف «لسن هل نوكيو «بقعيس هنأب امهدعو دق ''”[ىلاعت] هللا نأل ؛ريغص وهو هحبذب
 . ماقملا اذهل بسانم هنأل ؛ملحلاب انهاه فصو ليعامسإو ءاريغص هحبذب رمؤي نأ اذه

 ناك دقو .هعم ىشحميو هيبأ عم بهذي راصو عرعرتو ربك :ىأ «يعسلا هعم غلب املفإ» :هلوقو
 دقو ءامهرمأ ىف رظنيو «ناراف» دالبب هدلو مأو هدلو دقفتي تقو لك ىف بهذي «مالسلا هيلع « ميهاربإ

 0 هللاف كانه ىلإ اعيرس قاربلا ىلع بكري ناك هنأ ركذ

 ءملسأ نب ديزو «ىناسارخلا ءاطعو ر نب ديعسو «ةمركعو «دهاجمو , سابع نبا نعو

 ملف < «لمعلاو ىعسلا نم هوبأ هلعفي ام قاطأو لحتراو بش : ىنعي «يعّسلا هع غ ر اًملق# : :مهريعو

 ءايبنألا ايؤر :ريمع نب ديبع لاق 4ىرت اذا رقناف كحبذأ يآ ماسلا يف ئر يِ ين اي لاق يعسلا هم عل

 . 4ىَرَت ادام ظنا كُحَبْذَأ يّنأ ماَنمْلا يف ئَرأ يّنِإ ينب اي لاقط :ةيآلا هذه الباك «یحو

 انثدح .ىدنركلا كلملا دبع وبأ انثدح ءدينجلا نب نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو

 .ت نم ةدايز (۲) .«ثیح» :تاىف (۱)



 )11۳ _ 49) تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجل ا ۲۸

 كوني ةلاقأ :لاق سابع نبا نع «”ةمركع نع «كامس نع «سنوي نب ليئارسإ نع «ةنييع نب نايفس
 0 نادم نع ا تکا ویک ف وه نمل ا مانا ىف ا اقوا : ای هللا

 هللا ةعاط ىلع هرغص نم همزعو هدلجو هربص ربتخيلو «هيلع نوهأ نوكيل كلذب هنبا ملعأ امنإو
 . هيبأ ةعاطو

 نم هللا ءاش نإ يندجتس» ,ىحبذ ها "كرما ا نقم فا «رمؤت ام لعفا تبأ اي لاق »
 اميف «هيلع ٍهمالسو هللا تاولص .«قدصو . لجو زع هللا دنع كلذ بستحأو ربصأس : ىأ (نيرباصلا

 ناکو . يب ًالوسر َناَكَو دعولا قداص ناك ُهَّنِإ ليعاَمسإ باتكلا يف ركذاوإ : ىلاعت هللا لاق اذهلو ؛دعو

 هلو املس امف > : ىلاعت هللا لاق .]00 of» :ميرم] © اًيضرم هر دنع تاكو ةاكزلاو ةالّصلاب هلأ رمي

 : ليقود تول ةداهنت ىلع دلولاو حبذلا ىلع ميهارب | :ىلاعت هللا اركذو ادهشت املف :ىأ «نيبجلل
 هلاق .هيبأو هللا ةعاط ليعامسإو «هللا َرمأ لثتما ميهاربإ ؛اداقناو املستسا :'””[ىنعي] ,«املسأ»
 . مهريغو «قاحسإ نباو «ةداتقو .«ىدسلاو ةمركعو «دهاجم

 «هحبذ دنع ههجو دهاشي الو «هافق نم هحبذيل ههجو ىلع هعرص : ىأ «نيبجلل هلت ىنعمو
 هّلتو» :ةداتقو «كاحضلاو «ريبج نب ديعسو ۽ هاجر نايف نا لاق 57 نوهأ نوكيل

 .ههجو ىلع هبكأ : «نيبجلل

 مصاع ىبأ نع «ةملس نب دامح انثدح :الاق سنويو '"' جيرس انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ناطيشلا هل ضرع "”كسانملاب ميهاربإ رمأ ل :لاق هنأ سابع نبا نع «“ليفطلا ىبأ نع «ىوتغلا
 هامرف «ناطيشلا هل ضرعف «ةبقعلا ةرمج ىلإ ليربج هب بهذ مث .ميهاربإ هقبسف هقباسف «ىعسلا دنع

 «نيبجلل هلت مّن «تايصح عبسب هامرف ىطسولا ةرمجلا دنع هل ضرع مث «بهذ ىتح تايصح عبسب

 ىتح هعلخاف «هریغ هيف ىننفكت بوث یل سيل هنإ «تبآ اي :هل لاقف «ضيبأ صيمق ليعامسإ ىلعو
 اذإف ميهاربإ تفتلاف .(ايءرلا تقدص دق ميهاربإ اي نأ :هفلخ نم ىدوتف «هعلخیل هجلاعف .هيف یننفکت

 . شابكلا نم برضلا كلذ عبتن اننيأر دقل :سابع نبا لاق . نيعأ نرقأ ضيبأ شبكب
 نب دامح نع «سنوي نع هلوطب دمحأ هاور مث .' ”هلوطب «كسانملا» ىف ثيدحلا مات ركذو

 لافتا لةو ركل ماض با ن
 .هنايب ىتأيس امل «ليعامسإ هنع رهظألاو «ناتياور“") حيبذلا ةيمست ىف سابع نبا نعف .' «قاحسإا

 ريبج نب ديعس نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ةملس

 . «(هداتسإب متاح ىبأ نبا یورو :ت یف (۱)

 نع برح نب كامس نع نايفس نع ىبايرفلا قيرط نم هاورف :كامس نع رخآ هجو نم (5/11) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ()
 .هب سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 .«ىنعمب» :أ ىفو .ت نم ةدايز (4) .«لجو زع» :أ «س «ت ىف (6) الرا ایف
 . اهداتسإبلا :ت یف (۸) 5 (حيرش» : :آ ىف (۷) . (امهريغو دهاجيمو)ل :ت یف (5)

 .«كسانملاب مالسلا هيلع ميهاربإ هللا رمأ ال» :أ ىف (4)

 .(۲۹۷ /۱) دنسملا (۱۰)

 .«هدنسبا» :ت یف )١١(
 )۱۲( دنسملا )۳٠١٠١/١(.

 .«حبذلا» :أ ىف )١1(



 ل د( 117 44)تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 سابع نبا نع «سايإ نب رفعج نع .ةداتق نع «رانيد نب نسحلا نع یا نو ا و

 ءافيرخ نيعبرأ كلذ لبق ىعر دق .ةنجلا نم شبك هيلع جرح :لاق 4 ميظع حبذب هانيدفو# :هلوق ىف

 ءاهدنع هتلفأف تايصح عبسب هامرف «ىلوألا ةرمجلا ىلإ هجرخأف «شبكلا عبتاو هنبا ميهاربإ لسرأف

 «ىربكلا ةرمجلا دنع هكردأف "هتلفأ مث تايصح عبسب هامرف ءاهدنع هجرخأف ىطسولا ةرمجلا ءاجف

 ا ىذلاوف «هحبذف ىنم نم رحنملا هب ىتأف هذحخأ مث .اهذدنع هجرخأف تايصح عبسب هامرف

 272 دق ةيعكلا بازم ىف ةينرقب. قلعملا شكلا سار .نإو +٠ مالسإلا لوآ ناك دل ةديب سابع

 . سبي :ىلعي

 «بعكو ةريره وبأ عمتجا :لاق مساقلا انربخأ «یرهزلا نع ا انربخأ :قازرلا دبع لاقو

i 0 55 وو  

 .ىدنلا لاق :ةريره وبا لاقف «بتكلا نع ثدحي بعك لعجو لڪ ىبنلا نع ثدحي ةريره وبأ لعجف

 هل لاقف .«ةمايقلا موي ىتمأل ةعافش ىتوعد فاح دف إو اج ةرعد ی لکل "نإ» ولع

 - ىمأو ىبأ هادف : وأ - ىمأو ىبأ كادف :لاق . معن : لاق ؟ هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ :بعك

 دنع ءالؤه نتفأ مل نإ :ناطيشلا لاق قاحسإ هنبا حْبَذ ىرأ امل هنإ ؟مالسلا هيلع ميهاربإ نع كربخأ الفأ

 بهذ نيأ :لاقف ءةراس ىلع لحدف ناطيشلا بهذف .هحبذيل هنباب ميهاربإ جرخف .ادبأ مهنتفأ مل هذه

 ملو :تلاق .هحبذيل هب بهذ امنإو .ةجاحل دغي مل :لاق .هتجاح ضعبل هب ادغ :تلاق ؟كنباب ميهاربإ

 امهرثأ ىف ناطيشلا بهذف .هبر عيطي نأ نسحأ دقف :تلاق .كلذب هرمأ هبر نأ معز :لاق ؟هحبذي

 هنكلو «ةجاحل كب بهذي ال (؟)هنإ : "لاق .هتجاح ضعبل :لاق ؟كوبأ كب بهذي نيأ :مالغلل لاقف

 هرمأ هللا ناک نئل هللاوف :لاق .كلذب هرمأ هبر نأ معز :لاق ؟ىنحبذي ملو :لاق . كحبذيل كب بهذي

 :لاق .ةجاحل :لاق ؟كنباب تودغ نيأ :لاقف .ميهاربإب '*”قحلف هنم سئيف :لاق .نلعفيل كلذب

 .كلذب كرمأ كبر نأ معزت :لاق ا ملو :لاق هحبذتل هب تودغ امنإو .ةجاحل هب دغت مل كنإف

 . ””ءاطي نأ سئيو هكرتف :لاق .نلعفأل كلذب ''ىنرمأ هللا ناك نئل هللاوف :لاق

 ورمع نأ «باهش نبا نع .ديزي نب سنوي نع «بهو نبا نع .سنوي نع ريرج نبا هاور دقو

 ا مق يره ىلا لاق اقف نأ ف نسا سلا ا
 ىنإ «مهللا :قاحسإ لاق .اهيف كل بيجتسأ ةوعد كتيطعأ ىنأ قاحسإ ىلإ هللا ىحوأو :هرخآ ىف
 هلا : 5
 هلخدأف ءًائيش كب كرشي ال .نيرخآلاو نيلوألا نم كيقل دبع اميأ : ىل بيجتست 3 وعدا

 ديسأ نب نايفس ىبأ نبا

 .«لاقف» :أ ىف (۳) .«حشوا :س یف () .«هتلفأف» :س ىف )١(

 .«قحلف هكرتف هنم سئیف» :س هتاىف (5) 0
 .«ىبر ىنرمأ ناك» : ىف (1)

 ١77(. /7) قازرلا دبع ريسفت (۷)

 .«دسأ» :أ ىف (۸)

 .«كوعدأ» : سس «ت ىف (9)

 .(07 /؟7) ىربطلا ريسفت (۱۰)



 (118 48 )تايآلا :تافاصلا ةروس  عباسلا ءزجلا حسم »ع.

 «ملسم نب ديلولا انثدح .ىقشمدلا ريزولا نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا ىضر] ةريره ىبأ نع را وو طع ع طيبا رعب ءملسأ نب ب ديز نب نمحرلا دبع انثدح

 «ىتعافش ئبتخا نأ نيبو «ىتمأ فصنل رفغي نأ نيب ىنريخ هللا نإ» :ِِلكَي هللا لوسر لاق :لاق  [هنع

 تلخ حلاصلا دبعلا هيلإ ىنقبس ىذلا الولو «ىتمأل 7 مجلا رفكت : نأ توجو: « عاشت تاقاق

 أ :لاقف .هطعت لس «قاحسإ اي :هل ليق حبذلا برك قاحسإ نع جرف امل هللا نإ «ىتوعد اهيف

 هل «ناطيشلا تاغزن لبق اهنلجعتأل هديب ىسفن ىذلاو

 . (ةنحلا

 نوكي نأ ىشخأو «ثيدحلا فيعض ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبعو 00 ير ید اھ

 . ملعأ هللاو «هرخآ ىلإ «قاحسإ نع جرف ال ىلاعت هللا نإ» :هلوق ىهو را ةدايز ثيدحلا ىف

 مهنم ًادسح ؛قاحسإب هوفرح امنإو ««ليعامسإ» نع وه امنإ قايسلا نأ هبشألاف اظوفحم ناك نإ اذهف

 قاحسإ ال ليعامسإ | ناك ثيح «ةكم ضرأ نم ىنمب اهلحم امنإ حئابذلاو كسانملاف الإو «مدقت امك

 .ماشلا ضرأ نم ناعنك دالبب ناك امنإ هنإف [مالسلا امهيلع]

 كايؤر نم دوصقملا لصح دق :ىأ (ايءرلا تقّدص دق.ميهاربإ اي نأ هانيدانوإ : ىلاعت هلوقو
 . حبذلل كدلو كعاجضإب

 نم ةحيفص هنيبو اهنيب لاح لب ءائيش عطقت ملف هتبقر ىلع نيكسلا رمأ هنأ هريغو ىدسلا ركذو

 . «ايءرلا تقدص دق# : كلذ دنع هيلع «ميهاربإ ىدونو «ساحن

 لعجنو «دئادشلاو ةراكملا انعاطأ نمع تربعت اذكه:ىأ «نيسحملا يجن كلذك انإ > قو 7

 ال ثیح نم هفزريو . اجرخم هَل لعجي هللا قي دي نمو# يلا رقت E محرما ميما

 را :e» قالطلا] 4 ادق ءْيَش لكل هللا لج دق هرم علا لل نإ بح وهف هللا ىلع لكوني نمو بحي

 نم نكمتلا لبق خسنلا ةحص ىلع لوصألا ءاملع نم ةعامج ةصقلاو ةيآلا هذهب لدتسا دقو

 «هدلو َحِبَذ ميهاربإل عرش ىلاعت هللا نأل «ةرهاظ هذه نم ةلالدلاو «ةلزتعملا نم ةفئاطل افالخ «لعفلا

 حبذ ىلع ربصلا ىلع ليلخلا ةباثإ الوأ عرج نم ةوضقملا ناك انإو ءءادفلا ىلإ هفرصو هنع هخسن مث

 ؛ ىلجلا حضاولا رابتخالا : ىأ 4 نيبملا ءالبلا وهَل اذه نإ ل :ىلاعت لاق اذهلو ؛كلذ ىلع همزعو هدلو

 :ىلاعت لاق اذهلو ؛ هتعاطل اداقنم « هللا رمأل املستسم كلذ ىلإ عراسف «هدلو حبذب رمأ ثيح

 .[۳۷ :مجنلا] « ىفو يذلا ميهاربإو 9

 .ت نم ةدايز () . (هدائسإب متاح ىبأ نبا ىورو» :ت یف (۱)

 .امعأ نوكت نأ» :أ ىف (9)

 نب نمحرلا دبع نع ملسم نب ديلولا قيرط نم (۲۷۲ )٤/ لماكلا ىف ىدع نباو )۳٠٠۳( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا ءاورو (4)

 .«ركنم ثيدح اذه :لاقف ءىبأ تلأس» :لاقو ۲٠۹( /۲) للعلا ىف متاح ىبأ نبا هركذو «هب ملسأ نب ديز

 .أ نم ةدايز )٥(



 ( ٠١۳ - 49)تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نع .ليفطلا ىبأ نع «ىفعجلا رباج نع .ىروثلا نايفس لاق ( ميظع حبذب هانيدفوإ# :هلوقو
 لاق  ةرمسب طبر دق .«نرقأ نيعأ ضيبأ شبكب :لاق * ميظع حبذب هانيدفوإ# :هنع هللا ىضر .ىلع
 )1( 1 ا اط 5 | 0

 ." ريبث ىف ةرمسب أطوبرم هودجو ليفطلا وبا

 :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع .ميثخ نب نامثع نب هللا دبع نع ءاضيأ ىروثلا لاقو

 .ًافيرخ نيعبرأ ةنجلا ىف ىعر دق شبك

۲۳١ 

 نبا نع .راطعلا دواد انثدح .رافصلا بوقعي نب فسوي انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

60 
 ىتلا ةرخصلا ىه ريبث لصأب ىنمب ىتلا ةرخصلا :لاق سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع < مينح

 ةبكلا وه : رقأ نيعأ شبك ريبث نم هي : : هار يع جب ىذلا ١ و نة 3ق ءا هل لن وأ نيعأ تف 1 هلع طه ؛.هئبا ءادف ا بإ د
 .قاحسإ هب ىدف ىتح انوزخم ناكف «هنم لبقتف مدآ نبا هبرَق

 ناكو «ريبث هنع ققشت ىتح ةنجلا ىف عتري شبكلا ناك :لاق هنأ ريبج نب ديعس نع اضيأ ىورو

 .ريرج :ميهاربإ شبك مسا ناك هنأ :ىرصبلا نسحلا نعو

 لا دنع ىنمب هحبذ :دهاجم لاقو .ماقملاب هحبذ :ريمع نب ديبع لاق : جيرج نبا لاقو

 يقل در نإ اردت ع لد یا ىفأ ناك یا نبا ذا ترک نع ناس ن می لاتر
 ىلاعت هللا نإف ءاشبك حبذي نأ هأزجأل شبكب هتيتفأ تنك ول : ج . لبإلا نم ةئامب هرمأف

 .« ميظع حبذب هانيدفوإل : هباتك ىف لاق

 نع .حلاص ىبأ نع . لجر نع .ىروثلا لاقو نكن دف هنأ نور ا ةيلع ىذلا حيحصلاو

 .لعو :لاق 4 ميظع حبذب هانيدفوإ» :هلوق ىف سابع نبا

 الإ ليعامسإ ىدف ام :لوقي ناك هنأ نسحلا نع .ديبع نب ورمع نع «قاحسإ نب دمحم لاقو

 .*”"ريبث نم هيلع طبهأ «ىورألا نم سيتب 7 7 3 (4)

 تنب ةيفص نع 20 ءفاسم هلاخ نع ءروصنم انثدح «نایفس انثدح : دمحأ مامإلا )لاق دقو

 نامثع ىلإ هيم هللا لوسر لسرأ - انراد لهأ ةماع تدلو - ميلس ىنب نم ةأرما ىنتربخأ :تلاق ةبيش
 ىنرق تيأر تنك ىنإ» :لاق :لاق ؟ِهِكي ىبنلا كاعد مل :نامثع تلأس اهنإ :ةرم ""لاقو  ةحلط نبا
 ىف نوكي نأ ىغبني ال هنإف ا ت ا م ا كربلا ذأ تف كيلا تلك نج ‹شبكلا

 . «تيبلا قرتحا ىتح تيبلا ىف نیقلعم شبكلا انرق لزي مل :نايفس لاق .«ىلصملا لغشي ءىش تيبلا
 . ")اق رتحاف

 «رحنلا» :أ ىف (۳) . (مثيحخ#ا :أ ىف (0) .«نيبث» :أ ىف )١(

 .«عفاشا :أ ىف (0) .«یورو» :ت ىف (5) .«نيبث» :أ ىف (:)

 .«ةقلعم» :أ ىف (۸) .«تلاقو» :أ ىف (0

 )9( دنسملا )٤/1۸(.



 ١١١( 49 )تايآلا :تافاصلا ةروس  عباسلا ءزجلا س م

 ىدف ىذلا شبكلا ىنرق اوثراوت اشيرق نإف «مالسلا هيلع «ليعامسإ هنأ ىلع لقتسم ليلد اذهو

 . ةَ هلوسر هللا ثعب نأ ىلإ «ليج دعب اليجو فلس نع افلخ“'' ميهاربإ هب

 :؟وه نم حيبذلا نأ ىف فلسلا نع ةدراولا راثآلا ركذ ىف لصف

 :"(مالسلا هيلع] قاحسإ وه: لاق نم ركذ

 ىف كلملل «مالسلا هيلع .فسوي لاق :لاق «هّللا همحر «ةرسيم ىبأ نع «تايزلا ةزمح لاق

 نبا هللا حيبذ قاحسإ نبا هللا ىبن بوقعي نب فسوي - هللاو - انأو «ىعم لكأت نأ بغرت :ههجو

 . هللا ليلخ ميهاربإ

 كلذك كلملل لاق «مالسلا هيلع .فسوي نإ :ليذهلا ىبأ نبا نع «نانس ىبأ نع «ىروثلا لاقو

 . اضيأ

 لاق» :لاق هيبأ نع ءريمع نب ديبع نب هللا دبع نع «ملسأ نب ديز نع «ىروثلا نايفس لاقو

 املك بوقعي نإو . دوجأ كلذ ريغب وهو .حبذلاب ىل داج قاحسإ نإو . هيلع ىنراتخا الإ طق ءىش ىب

 . (نظ نسح ىنداز ءالب هتدز

 انآ :لاقف دوعسم نبا دنع لجر رختفا :لاق صرحألا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «ةبعش لاقو

 نبا «هّللا حيبذ قاحسإ نب بوقعي نب فسوي كاذ : هللا دبع لاقف .ماركلا خايشألا نبا ءنالف نب نالف

 . "”[مهيلع همالسو هللا تاولص] هللا ليلخ ميهاربإ

 هيبأ نعو .قاحسإ هنأ سابع نبا نع «ةمركع ىور اذكو «دوعسم نبا ىلإ حيحص اذهو

 «ىبعشلاو «دهاجمو ٠ ريبج نب ديعسو .ةمركع لاق اذكو .كلذ لثم بلاط ىبأ نب ىلعو « سابعلا

 «ةرب ىبأ نب مساقلاو .ىرهزلاو .«قيشش نب هللا دعو ءملسأ نب ديزو « ةرسيم وبأو .«ريمع نب ديبعو

 رايتخا وهو . طباس نباو «ليذهلا وبأو «ةداتقو ‹نسحلاو «ىدسلاو ‹رضاح نب نامثعو .«لوحكمو

 نب ءالعلا نب نايفس ىبأ نع :ىرهزلا نع ءركب ىبأ نب هللا دبع نع قاحسإ نبا ىور اذكهو

 قانا ره لاا اا نع وع هوره نبأ وف راج

 ةيرمعلا ةلودلا ىف ملسأ امل هنإف ءرابحألا بعك نع ةذوخأم اهلك - ملعأ هللاو  لاوقألا هذهو

 سانلا صخر رتف «هنع هللا ىضر ءرمع هل عمتسا اعرف «هبتک نع «هنع هللا ىضر «رمع ثدحي لعج

 فرح ىلإ ةجاح  ملعأ هللاو  ةمألا هذهل سيلو ءاهنيمسو اهثغ هنع اولقنو «هدنع ام عامتسا ىف

 . ت نم ةدايز (") .س ءان نم ةدايز (۲) .؟ليعامسإ) :ت ىف )١(

 .«ثراح نب ءالعلاو» :أ ىف )٤(

 (/o). هريسفت ىف ىربطلا هاورو )0(



 ۳۳ ( 1١ _ 19)تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «سابعلاو «دوعسم نباو .ىلعو .رمع نع قاحسإ هنأب لوقلا اذه ىوغبلا ىكح دقو .هدنع اع دحاو

 «ءاطعو «لتاقمو «ةمركعو ‹قورسمو «ةداتقو «ريبج نب ديعسو .رابحألا بعك نع نيعباتلا نمو

 سابع نبا نع نيتياورلا ىدحإ وهو :لاق  ىدسلاو «یرهزلاو )000

 نبا لاق  هدنس حصي مل نكلو «نيعلاو سأرلا ىلع هب انلقل تبث ول - ثيدح كلذ ىف درو دقو

 :ريرج

 نع «ناعدج نب ديز نب ىلع نع «رانيد نب نسحلا نع «بابح نب ديز انثدح «بيرك وبأ انثدح
 وه :لاق هركذ ثيدح ىف ويب ىبنلا نع .بلطملا دبع نب سابعلا نع «سيق نب فنحألا نع «نسحلا

0 ! 

 ركنم ناعدج نب ديز نب ىلعو .كورتم «ىرصبلا رانيد نب نسحلا امهو 0 هدانسإ ىفف

 نب ىلع نع .ةملس نب دامح ع «ميهاربإ نب ملسم نع «هيبأ نع «متاح ىبأ نبا هاور دقو .ثدحلا

 نع «فنحأللا نع « نسحلا نع .ةلاضف نب كرابم هاور لق :لاق مث 0 اعوفرم هب «ناعدج نب ديز

 . حصأو هبشأ ادو لزق شالا

 a عوطقملا حيحصلا وهو  مالسلا هيلع  ليعامسإ هنأب ةدراولا راثآلا ركذ]

 نب فسويو .ىبعشلا رماعو ءريبج نب ديعس لاق .قاحسإ هنأ سابع نبا نع ةياورلا تمدقت دق
 .مالسلا هيلع ليعامسإ وه « سابع نبا نع «دحاو ريغو «ءاطعو «دهاجمو «نارهم

 ىبأ نب ءاطع نع «سيق نب ورمع ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «سنوی ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 «قاحسإ هنأ دوهيلا تمعزو «مالسلا هيلع ۰ ليعامسإ ىدفملا :لاق هنأ سابع نبا نع ابر

 ويلا تتدكو

 . ليعامسإ حيبذلا : لاق رمع نبا نع «دهاجم نع .روث نع « ليئارسإ لاقو

 .ةبعكلا ىف شبكلا ىنرق تيأر دقو «مالسلا هيلع «ليعامسإ وه :ىبعشلا لاقو

 ناك هنأ : ىرصبلا نسحلا نع ءديبع نب ورمعو «رانيد نب نسحلا نع هن ند دعم لاو

 . ليعامسإ ميهاربإ ىنبا نم هحبذب رمأ ىذلا نأ :كلذ ىف كشيال

 هحبذب ميهاربإ هللا رمآ ىذلا نإ : لوي وهو ىظرقلا بعك نب دمحم تعمسو : قاحسإ نبا لاق

 )١( ىوغبلل ليزنتلا ملاعم )177/10(.

 .(07 /۲۳) ىربطلا ريسفت (۲)
 .«وهو» :ت یف (4) .«قاحسإ وه: لاق اعوفرم ه:ت ىف )٤( .«نيفيعض هدنس ىف نألا :ت یف (۳)

 .«هدانسإب ريرج نبا ىورولا :ت ىف (۷) .س «ت نم ةدايز )١(

 .(07/77) ىربطلا ريسفت (۸)

 .«یورو» :ت ىف )٩(



 ٤ :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا الآيات)49  ١١7(

 ىنبا نم حوبذملا ةصق نم غرف نيح هللا نأ كلذو هللا باتك ىف كلذ دجنل انإو . ليعامسإ هينبا نم

 ءارو نمو قاحسإب اهانرشبف ل : ىلاعت هللا لوقي . 4 نيحلاصلا نم ايبن قاحسإب هانرشبو إل ناك ارا

 ةرعرلا اا نم ةف هلو قاتا حبذب هرمأيل نكي ملف «نبا نباو نباب :لوقي كر قاحسإ

 e الإ ضمك نما ياللا انو ES اع

 هنأ ىظرقلا بعك نب دمحم نع «ىملسألا "!ةورف نب نايفس نب ةديرب نع «قاحسإ نبا لاقو

 اذه نإ :رمع هل لاقف «ماشلاب هعم ناك ذإ ةفيلخ وهو زيزعلا دبع نب رمعل كلذ ركذ “هنأ ؛مهثدح

 ايدوهي ناك «ماشلاب هدنع ناك لجر ىلإ لسرأ مث .تلق امك هارأل ىنإو «هيف رظنأ تنك ام ءىشل

 دمحم لاق كلذ نع زيزعلا دبع نب.رمع هلأف .مهئاملع نم هنأ ىري ناكو «همالسإ نسحو ملسأف

 ليعامس ! :لاقف ؟هحبذب رمأ ميهاربإ ىنبا ىأ :رمع هل لاقف  زيزعلا دبع نب رمع دنع انأو :بعك نبا

 مكابأ 0 نأ ىلع «برعلا رشعم مكنودسحي مهنكلو «كلذب ملعتل دوهي نإو «نينمؤملا ريمأ اي هللاو

 ‹«كلذ نودحجي مهف «هب رمأ امل هربصل هنم هللا هركذ ىذلا لضفلاو ءهيف هللا رمأ نم ناك ىذلا

 اعيطم ابيط ارهاط ناك دق لكو «ناك امهيأ ملعأ هللاو ءمهوبأ قاحسإ *”نوكب «قاحسإ هنأ نومعزيو

E. 

 ليعامسإ ؟وه نم «حيبذلا نع ىبأ تلأس : هللا همحر ءلبنح نب دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاقو

 .دهزلا باتك ىف هركذ .ليعامسإ :لاّقف ؟قاحسإ وأ

 :لاق .مالسلا هيلع .ليعامسإ حيبذلا نأ حيحصلا :لوقي ىبأ تعمسو :متاح ىبأ نبا لاقو

 ؛ريبج نب ديعسو «بيسملا نب ديعسو ءليفطلا ىبأو «ةريره ىبأو ءرمع نباو «ىلع نع ىورو

 حلاص ىبأو «ىلع نب دمحم رفعج ىبأو «ىظرقلا بعك نب دمحمو «ىبعشلاو «دهاجمو «نسحلاو

 . ليعامسإ حيبذلا :اولاق مهنأ

 نسحلاو «ىدسلاو «بيسملا نب ديعسو ءرمع نب هللا دبع بهذ هيلإو :هريسفت ىف ىوغبلا لاقو

 نبا نع ةياور وهو «ىبلكلاو .ىظرقلا بعك نب دمحمو «سنأ نب عيبرلاو ءدهاجمو ء«ىرصبلا

 ("'ءالعلا نب ورمع ىبأ نع اضيأ هاكحو «سابع

 ليعامسإ انثدح «ىزارلا رامع نب دمحم ىنثدح :لاقف ابيرغ اثيدح كلذ ىف ريرج نبا ىور دقو

 دلو نم - ىبتعلا دمحم نب هللا ديبع نع ءىباطخلا ميحرلا دبع نب رمع انثدح «ةميرك ىبأ نب ديبع نبا

 نب ةيواعم دنع انك :لاق ىحبانصلا نع «ديعس نب هللا دبع ىنثدح :هيبأ نع  نايفس ىبأ نب ةبتع

 )١( :أ ىف (۳) .«هدعوأ ام» :أ ىف (؟) .أ نم ةدايز »بردة٤.

 ) )4.«نأل» :أ ىف (5) . هبا :ت یف

 )٥٤/۲۳(. هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 - )٤۷/۷(. ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (۷)



 ٣م س( ١١۳ 919)تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هللا لوسر دنع انك «متطقس "ريبخلا ىلع :لاقف ؟قاحسإ وأ ليعامسإ : حيبذلا اوركذف «نايفس ىبأ
 لوسر كحضف .نيحيبذلا نبا اي كيلع هللا ءافأ امم ىلع دع «هللا لوسر اي :لاقف لجر هءاجف دلل
 هلل رذن مزمز رفحب رمأ ال بلطملا دبع نإ :لاقف ؟ناحيبذلا امو «نينمؤملا ريمأ اي :هل ليقف ةي هللا

 :اولاقو هلاوخأ هعنمف هللا دبع ىلع مهسلا جرخف : لاق «هدلو لجأ نحبذيل هيلع اهرمأ هللا لهس نإ

 : "نالا ليغامسإو «لبإلا نم ةئامب هادفف «لبإلا نم ةثامب كنبا دفا

 ليعامسإ انربخأ ءانباحصأ ضعب انثدح :هيزاغم ىف ىومألا هاور دقو .ادج بيرغ ثيدح اذهو

 ا 0 هنو يعرقل نمحرلا دبع نب رمع انثدح «ةميرك ىبأ نب ديبع نبا

 سلجم انرضح :لاق ىحبانصلا انثدح «ديعس نب هللا دبع انثدح  نايفس ىبأ نب ةبتع دلو نم

 ام ةت نم هك اك رکو فاح إو ايعامسإ موقلا ركاذتف «ةيواعم

 , 4 مِيلَح مالغب هانرشبف إل :ىلاعت هلوق ىلع قاحسإ حيبذلا نأ هرايتخا ىف ريرج نبا لوع امنإو

 باجأو .[54 :تايراذلا] «ميلع مالغب هورشبوإ :هلوق ىف قاحسإب ةراشبلا ىه ةراشبلا هذه لعجف

 عم دالوأ هل دلو ناك دق هنأ نكمملا نمو . لمعلا ىأ .ىعسلا هعم غلب ناك دق هنأب بوقعيب ة ةراشبلا نع

 .ماشلا دالب نم القن امهنأ زئاجلا نمف ةبعكلاب نيقلعم اناك ناذللا نانرقلا امأو :لاق .اضيأ برقعي

 «هريسفت ىف هيلع دمتعا ام اذه . كانه قاحسإ حبذ هنأ ىلإ بهذ نم سانلا نم نأ مدقت دقو :لاق

 ىظرقلا بعك نب دمحم هب لدتسا ىذلاو «ادج ديعب وه لب «مزال الو بهذمب هيلإ بهذ ام سيلو

 ا هللاو .ىوقأو حصأو تبثأ ليعامسإ هنأ ىلع

 - ليعامسإ وهو - حيبذلاب ةراشبلا تمدقت ا .4 نيحلاّصلا نم ايبن قاحسإب هانرشبو :هلوقو

 !(رجحلا» و «دوه» (' وس کد دقو «قاحسإ هيخأب ةراشبلا ركذب فطع

 .نيحلاصلا نم ىبن هنم ريصيس :ىأ «ةردقم لاح ابن إب :هلوقو

 ؛ سابع نبا لاق :لاق ةمركع نع «دواد نع «ةيلع نبا انثدح «بوقعي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 :لاق ( نيحلاصلا نم ايبن قاحسإب هانرشبو )ف :هلوقو :لاق .قاحسإ حيبذلا :امهنع هللا نضر

 528 نوراه ناك :لاق [57 :ميرم] (ايبن نوراه هاخأ انتمحر نم هل انبهوو 3: هلوقو :لاق .هتوبنب

 .هتوبن هل بهو :دارأ نكلو «یسوم

 نع «ةمركع نع .ثدحي دواد تعمس :لاق ناميلس نب رمتعملا انثدح «ىلعألا دبع نبا انثدحو

 نم هللا هادف نيح ايبن هب رشب امنإ :لاق 4 نيحلاصلا نم ابن قاحسإب هانرشبو ل : ةيآلا هذه ىف سابع نبا

 . "هدلوم دنع ةوبنلاب ةراشبلا نكت ملو «حبذلا

 «ةمركع نع .دواد نع «ىروثلا نايفس انثدح .ميعن وبأ انثدح .ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 )١( «ربخلا» :س ىف .
 )٥٤/۲۳(. ىربطلا ريسفت (۲)

 . هللا دبع) :أ ىف (۳)
 أ هللاو اذك ةخسن نم» :أ ىف (4)
 )۳١/ ١١(. ماعلا سرهفلا :ىف عضاوملا رظنا .ىواتفلا ىف - هللا همحر  ةيميت نبا مامإلا ةلأسملا هذه ررح دقو (5)
 .«ةروسا :ت ىف (5)
 . 9 :ةيآلا ءرجحلا ةروسو ۷١ :ةيآلا دوه ةروس (۷)

 )۸( ىربطلا ريسفت )۲۳/ ٥۷( ٠



 ( )1١15- ٠۳۲ تايآلا :تافاصلا ةروس  عياسلا ءزجلاا »+

 .ئبن نيحو «دلو نيح هب رشب :لاق 4نيحلاّصلا نم ابن قاحسإب هانرشبو# :سابع نبا نع

 ام دعب :لاق «نيحلاصلا َنّم ايبن قاحسإي هاَنرَشَبَول :هلوق ىف ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو

 . (قاحسإ ئلعو هيلع انكرابو 8 : هللا لاقؤ «هسفنب هلل داج امل «هرمأ نم ناك

 ليق : ٍىلاعت هلوقك ,«نيبم هسفنل ملاظو نسحم اًمهتيرذ نمو ؛ قاحسإ ئَعو هيلع انكرابو »ل :هلوقو
 4 ميلأ باذع ان مُهَسَمَي مث مهعتمنس ممأو َكَعُم نمم ممأ ىلعو كيل تاكربو اّنم مالسب طبها حون ا

 ٤۸[. :دوه]

 ا بركلا نم امهموقو هاو 5 ةوراهو ئسوم ىلع اندم دلو وب

 طارصلا امهانيدهو ©9 نيتسملا باتكلا امهانينآو ® نييلاْلا مه اوُناَكف مهاترصتو

 اساسا وي - سو م امش

 كلذك اَنِإ 9 نوراهو ئسوم ىلع مالس ® نيرخآلا يف امِهْيَلَع اتكرتو ® ميقتسملا

 . 4 ©© نينمؤملا اندابع نم اَمِهَّنِإ ©© نينسحملا يزجَن

 نوعرف رهق نم امهعم نمآ نمب ةاجنلاو ةوبنلا نم نوراهو ىسوم ىلع هب معنأ ام ىلاعت ركذي

 مهلامعتساو «ءاسنلا ءايحتساو ءانبألا لتق نم «ةميظعلا ةءاسإلا نم مهقح ىف هدمتعي ناك امو «هموقو

 مهضرأ اوذخأو مهوبلغف «مهنم مهنيعأ رقأو «مهيلع مهرصن هلك اذه دعب مث .ءايشألا سخأ ىف

 ىلجلا حضاولا ميظعلا باتكلا ىسوم ىلع هللا لزنأ مث .مهتايح لوط هوعمج اوناك امو مهلاومأو

 «[5/ :ءايبنألا] E يسون نبا دعو : ىلاعت لاق امك ءةاروتلا وهو «نيبتسملا

 «لاعفألاو لاوقألا “' ىف 3 (ميقتسملا طارصلا امهانيدهو . نيبتسملا باتكلا امهاتيتاو » : انهاه لاقو

 :هلوقب هرسف مث ا انثو اليمج اركذ امهدعب ن نم "اھل انيقبأ :ىأ (نيرخآلا يف امهيلع انكرتو»
 زت دام سال نينسحملا يزجن كلذك اإ . نوراهو ٰیسوم ىلع مالسإل

 مم صل ا 26ه ضص ر و

 نورذتو العب نوعدتأ 6۲9 نوقت ت الأ هموقل لاق ذإ 029 نيلسرملا نمل سايل نإو ]ل

 ۵ َدوُرَصْحُممُهّنإف هوُبدَكَف © نرالا مکئابآ برو مكبر هللا 672 نيقلاخلا نسحأ
 سو م مس

 نإ 67 نيساي لإ لع مالس ® نيرخآلا يف هيلع انكرتو ته َنيصَلخمْلا هللا دابع الإ

 . ( © نينمؤملا اًنداَبع نم هَّنِإ 29 نينسحملا يزجن كلذك

 پردا: وف نفايل] لاقي یاسا زب ديحيمو 1 "لاو

 ةديبع نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انثدح «ميعن وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

(0 
 . .كاحضلا لاق اذكو .سيردإ وه سايلإ : لاق «هنع هللا ىضرءدوعسم نب هللا دبع نع < ةعيبر نبا

 .«امهل» :س «ت ىف (۲) . «نما : ىف )١(

 .«؟هدانسإب متاح ىبأ نبا لاقو» :ت یف )٤( .2ىورولا :ت ىف (6)



 ل۷ س( ۱۳۲ ۔ ۱۲۳) تایآلا :تافاصلا ةروس ۔ عباسلا ءزجلا

 هثعب «نارمع نب نوراه نب رازيعلا نب صاحنف نب ET ر سايلإ وه موب واللا

 مهاعدف ««لعب)» E «مالسلا امهيلع ‹ليقزح دعب ليئارسإ ىنب ىف هللا

 ا ىلع اورتتساو 5: "دترا مث مهكلم هب نمآ دق ناكو .هاوس ام ةدابع نع مهاهنو هللا ىلإ

 فشكي نأ هولأس مث ناجم كولا رجلا يون سبح «مهيلع هللا اعدف .دحأ مهنم هب نمؤي ملو

 نا ريل ف[ م هل هللا اعدف .رطملا مهباصأ مه نإ هب ناميإلا "'هودعوو «مهنع كلذ
 «بوطخأ نب عسيلا هيدي ىلع أشن دق ناكو .هيلإ هضبقي نأ هللا لأسف ءرفكلا نم هيلع اوناك ام ثبخأ

 سرف هتءاجف «هبهي الو هبكريلف هءاج امهمف ءاذكو اذك ناكم ىلإ بهذي نأ سايلإ رمأف «مالسلا هيلع
 ءايضرأ ايوامس ايسنإ اكلم ةكئالملا عم ريطي ناكو «شيرلا هاسكو رونلا هللا هسبلاو 064 7بكرف ران نم
 .هتحصب ملعأ هللاو «باتكلا لهأ نع بهو هاكح اذكه

 نسحأ نورذتو العب نوعدتأ ل ر مكتدابع ىف هللا نوفاخت الأ : ىأ (نوقتت الأ هموقل لاق ذإ 0

 ا نيتي «العب» :ىدسلاو «ةداتقو «ةمركعو «دهاجمو «سابع نبا لاق «نيقلاخْلا

 .ةءونش دزأ ةغل ىه :لاق ةداتق نع ةياور ىفو .نميلا لهأ ةغل ىهو :ةمركعو ةداتق لاق

 .«لعب» :اهمسا ةأرما نودبعي اوناك مهنأ ملعلا لهأ ضعب ىنربخأ :قاحسإ نبا لاقو

 :اهل لاقي ةنيدم لهأ هدبعي ناك منص مسا وه : هيبأ نع «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . قشمد ىبرغ «كبلعب»
 .هنودبعي اوناك منص وه :كاحضلا لاقو

 مكئابآ برو مكبر هللا .نيقلاَخلا نسحأ تورذتو $ ؟امنص نودبعتأ :ىأ 4العَب نوعدتأ» :هلوقو
 .هل كيرش ال هدحو ةدابعلل قحتسملا وه :ىأ (نيلوألا

 «نيصلخملا هللا دابع الإ ظ «باسحلا موي باذعلل ىأ «نورضحمل مُهنِإَف هوبذكف» : ىلاعت هللا لاق
 تبثم نم عطقنم ءانثتسا اذهو .مهنم نيدحوملا : ىأ

 ىف لاقي امك (نیسای لإ ىلع مالسإ ءاليمج ءانث :ىأ «نيرخآلا ىف هيلع انكرتو» :هلوقو
 ا ت وق ريق ير نفعت دفنا: دبا نكي هلل ی عامنا فاع

 (ة0نيئارسسإ تيبلا برو اذه 2 انيج امل قوسلا بر لوفي
 «ءانيس روطو .٠ نيئارسإو ليئارسإو «ماهاربإو ميهاربإو ‹نیئاکیمو «ليئاكيمو «لاکیم :لاقيو

 . "7 غئاس اذه لکو «دحاو عضوم وهو .نينيس روطو
 لآ ىلع مالس» :نورخآو .دوعسم نب هّللا دبع ةءارق ىهو ««نيساردإ ىلع مالس» : نورخآ أرقو

 00 : ىنعي .(نيساي
olo <4 4 © 

 .«اودترا» : ت ىف (۲) .!یبت» :س ىفو ؟یبش» :ت یف )١(

 .«هبکرفا :س «ت یف )٤( .(هودعوفا :س «تٿ یف ()

 )٥( ىربطلا ريسفت ىف تیبلا )٥۷/۲۳(.

 .«اهريسفت نم مدقت امك» :ت ىف (۷) .«عئاش» :أ ىف (1)



 )7*1  ٠١۸( تايآلا :تافاصلا ةروس  عباسلا ءزجلا لل ل ل لل ۳۸

 يف ازوجع الإ 029 نيعمجأ هلهَأو هانيجن ذإ 09 َنيِلَسْرمْلا نمل او ناول
 o م gcc م هرج د ”cog ج2

 الفأ ٍليَئلابَو 079 نيحبصم مِهيَلَع نورم مُكّنِإو © نيرخآلا اَنْرَمَد مث 072 نيرباغْلا

 . ( يهدر
 نيب نم هللا هاجنف «هبوذكف هموق ىلإ هثعب هنأ «مالسلا هيلع «طول هلوسرو هدبع نع ىلاعت ربخي

 نم عاونأب مهكلهأ ىلاعت هللا نإف ءاهموق نم كله نم عم تكله اهنإف هتأرما الإ ءهلهأو وه مهرهظأ

 0 ليبسب اهلعجو « حيرلاو مطار رظنملا ةحيبق ةنتنم ةريحب ضرألا نم مهتلحم لعجو «تابوقعلا

 أ نولقعت الفأ ليللابو . نيحبصم مِهيَلَع نورم مکنإو » :لاق اذهلو ؛اراهنو اليل نورفاسملا اهب رمي
 ؟اهلاثمأ نيرفاكلل نأ نوملعتو . مهيلع هللا رمد فيك «مهب نوربتعت الفأ

 نم َناَكَف مهاسف © نوحشَمْلا كلفلا ىلإ قبا ْذِإ 629 َنيِلَسَرمْلا نمل سنوي إو »

 يف ثيل 05 َنيِحبسمْلا نم ناك هنأ الولف 059 ميلم وهو توحلا ُهَمَلاَف 059 نيضحدملا
 ص مومو هد اشو يمس

 نم ةرجش هيلع انتبنأو ® (é9) ميقس وهو ءارعلاب هانذبنف 6:9 نوثعبي موي ىلإ هنطب

 . 4 ® نيح لإ مهاتعتمف اونماف 050 نوديزي وأ فأ ةئام ىلإ هاتلسرأو 9 نيطقي

 هنأ و هللا لوسر نع نيحييحصلا ىفو . ءايبنألا ةروس ىف «مالسلا هيلع « سنوي ةصق تمدقت دق

 ىلإ» لق ةياؤرد فو“ ا ةو يه ني نينوي هوم: يدش نا :لوقي نأ دبعل ىغبني ام» :لاق

 . «هيبأ

 . ةعتمألاب ءولمملا :ىأ ءرقوملا وه :سابع نبا لاق 4نوحشمْلا كفا ىلإ قبأ ذإ) :هلوقو
 هن. E N نأ O 2ا ا (نيضحدملا نم ناك «عراق :ىأ «مهاسفإ

 «رحبلا ىف ىقلي ا هيلع عقت نم ىلع اومهاسف «قرغلا ىلع اوفرشأو «بناج لك نم جاومألا

 مهو «تارم ثالث < (””هالسلاو ة ةالصلا هيلع «سنوي هللا ىبن ىلع ةعرقلا تعقوف يح ا

 ىلاعت هللا رمأو ف ديل درا مهو ی یل ياي نم درجت د نم ی انآ ب5 نونضي

 الو ءامحل هل مشهي الف «مالسلا هيلع «سنوي مقتلي نأو «راحبلا قشي ثي نأ رضخألا رحبلا نم اتوح

 هب بهذو 00 همقتلاف «هسفن ال هيلع « سنوي ىقلأو 0 كلذ ءاجف . ل هل رسكي

 كل تذختا «بر اي» : هئاعد ةلمج نم 5 .توحلا 3 یف ىلصي قف ES ٠ ذإف هفارطأو

 لام را ل6 ءاموي نيتي :ليفو 0 هلاق «"ةعمج ل .ةداتق هلاق نا

 )١( مقرب ملسم حيحصو (۳۳۹۰۵) مقرب ىراخبلا حيحص )۲۳۷۷(.
 )۲( .؟مالسلا هيلع» :ت ىف (۳) .«بعلت» :أ ىف )٤( .«نوئظي» :ت یف

 )٥( .(ةعبس» :أ «س «ت ىف (7) | . «امظع هل رسكت الو امحل هل مشهت الف» :س ىف



 مو )١۳۹ _ 1٤۸) تایآلا :تافاضلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 فيقع دقو يف ةا: ىطشلا نع لاج لاقو

 :تلصلا ىبأ نب ةيمأ رعش ىفو .كلذ رادقمب ملعأ هللاو
 ت س س

 ل تروح تاغا قفا تان دقو اوي تيجت كنم لضقفب تنأو

 نم هل مدقت ام الول :ليق ٠ , «نوثعيي موي ىلإ هنطب يف ثب نيحبسملا نم ناك هلأ الولف 9 :هلوقو
 لحنا و نيقو دافور هم نب تبحوو ةلاعلا تاو ةف ن فا هلق اعراف لمعلا
 ثيدح ىفو .ربخلا حص نإ كلذ ىلع لدي ام هدرونس ىذلا ثيدحلا ىف درو دقو .ريرج نبا هراتخاو

 اا ىف كفرت ءاخنرلا ىف هللا ىلإ فرعت» :سابع نبا نع

 کاو یاو 0 اني اعر افلا نب ديعسو «سابع نبا لاقو

 .نيلصملا :ىنعي ,نيحَبسمْلا نم ناك هنأ الولف >: ةداتقو
 :هيوبآ فوج. ىف نيحبسملا نم ناك :مهضعب لاقو»ةكلذا لبق نيلصملا نم ناك هنأب مهضعب حرصو

 تنأ لإ هَل ال نأ تاملَظلا يف ئداَتق ) :هلوق وه ,4«نيحبسمْلا نم ناك هنأ الولف > دارا : لیقو

 ۰۸۷ :ءايبنألا] «نيدمؤملا يجنن كلذكو معلا نم هاتيجنو هل انبجتساف . نيملاظلا نم تنك ين كناَحّبس
 .هريغو ريبج نب ديعس هلاق 68

 00 ا اا نبق اقدح قو نبا ىخأ نبا هللا ديبع وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا لوسر ىلإ ثيدحلا عفري اسنأ نأ الإ ملعأ الو كلام نب سنأ عمس هنأ :هثدح ىشاقرلا ديزي نأ

 :لاقف «توحلا نطب ىف وهو «تاملكلا هذهب وعدي نأ هل ادب نيح ل ىبنلا سنوي نأ» - خلكم

 : ةكئالملا تلاق «شرعلاب فحت ةوعدلا تلبقأف .نيملاظلا نم تنك ىنإ «كناحبس تنأ الإ هلإ ال «مهللا

 «بر اي :اولاق ؟كلذ نوفرعت امأ :لاقف ؟ةبيرغ ةديعب دالب نم فورعم فيعض توص اذه «بر اي

 ةوعدو «لبقتم لمع هل عفري لزي مل ىذلا سنوي كدبع :اولاق . سنوي ىدبع :لاق ؟وه نمو

 رمأف .ىلب :لاق ؟ءالبلا نم هيجنتف ءاخرلا ىف عنصي ناك ام محرت ال وأ «بر اي :اولاق ؟ةباجتسم
 .«ءارعلاب هحرطف توحلا

 ديمح رخص وبأ لاق :متاح ىبأ نبا داز . هب «بهو نبا نع « سنوي نع « ريرج نبا هاورو

 تبنأو ا A E اذه ةلدخا ااو طق نا :ىتريخأف :دايز نبا

 هل هللا اهو :ةريره وبأ لاق .ءابدلا ةرجش :لاق «ةنيطقيلا امو «ةريره ابأ اي :انلق . ةئيطقيلا هيلع هللا

 نم هیورتف هيلع مشتت :لاق ضرألا شاشه :لاق وأ _ يال

 ىتح ةركبو ةيشع لك اهنبل

 .؛هلقنو» :أ ىف (۲) .(دهاجم» :ت ىف )١(

 .(۲۲۸/۱) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيبلا (۳)

 .رمزلا ةروس نم 78 :ةيآلا دنع هجيرخت ىتأيس )٤(

 .س ىف ضايب (۷) .؟مالسلا هيلع» :س «ت ىف (7) . ؟هداتسإب» :ت ىف (5)

 .(51/77) ىربطلا ريسفت (۸)

 )٩( ؟خشفنتفال :س « ت یف .

(AX(Y) 



 ١58( - ۱۳۹) تايآلا :تافاصلا ةروس  عباسلا عن | سس ع.

 :هرعش نم اتيب كلذ ىف تلصلا ىبأ نب ةيمأ لاقو

 (')ايحاّض ىفلأ هللا الول ءهللا نم >> ةّمَحَرب هيلع انيطقي تبنأف

 ."«ءايبنألا» ةروس ريسفت ىف اعوفرم ًادنسم ةريره.ىبأ ثيدح مدقت دقو

 ضرألا ىهو :هريغو «سابع نبا لاق  ءارعلاب 8 هانيقلأ :ىأ 4# هانذبنف# :ىلاعت لاق اذهلو

 .ملعأ هللاف .نميلا ضرأب :ليقو .ةلجد بناج ىلع :ليق .ءانب الو تبن اهب سيل ىتلا

 هيلع سيل خرفلا ةئيهك : هلع هللا ىضر «دوعسم نبا لاق .ندبلا فيعض : ىأ *ميقس وهو »

(r : ” 58 4  ¢ 
 . اضيأ ديز نباو « سابع نبا هلاقو . سوفنملا وهو «دلوي نيح 3 ) ىبصلا ةئيهك :ىدسلا لاقو . سير

 نب ديعسو «ةمركعو «دهاجمو «سابع نباو «دوعسم نبا لاق : «نيطقي نم ةرجش هيلع انتبنأو»

 «كاحضلاو «ةداتقو «ىدسلاو «سواط نب هللا دبعو «فاسي نب لالهو «هبنم نب بهوو «ريبج

 رو 8 ےک 8

 نم ىهف اهل قاس ال ةرجش لك :ريبج نب ديعس نع «بويأ ىبأ نب مساقلا نع «ميشه لاقو
 . نيطقيلا

a - )0( E 2 
 . نيطقيلا نم ىهف اهماع نم كلهت ةرجش لك :هنع ةياور ىفو

 ۹ ۰ - م 0 سهإ م - 5 5 ءا ء 3 4 . .
 اهبرقي ال هنأو «هتموعنو «هربکل هقرو ليلظتو «هتابن ةعرس :اهنم «دئاوف عرقلا ىف مهضعب ركذو

 ا هللا لوسر نأ تبث دقو .اضيأ هرشقو هبلب اخوبطمو ائين لكؤي هنأو «هرمث ةيذغأ ةدوجو «بابذلا
 o م 4 35 و

 E و و و «ءابدلا بحي ر ناك

 هنأ سابع نبا نع «بشوح نب رهش ىور:# نوديزي وأ فلأ ةئام ئلإ هادلسرأو# : ىلاعت هلوقو
 نسحلا انثدح :لاق ثراحلا ىنثدح :ريرج نبأ هأور .توحلا هذبن ام دعب سنوي ةلاسر تناك اغإ :لاق

 هي رش نعد لولو ا اخ علاق

 .توحلا همقتلي نأ لبق مهيلإ لسرأ :دهاجم نع «جيجت ىبأ نبا لاقو

 ةئام اوناك «توحلا نم هجورخ دعب ىرخأ ةمأ ىلإ لسرأ هنأ ىوغبلا ىكحو .هب اونمآو مهلك هوقدصف

 .افلأ نيثالثو ةئام اوناكو «نوديزي لب :- هنع ةياور ىف سابع نبا لاق «نوديزي وأ ¥ :هلوقو

 )7578/١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تيبلا )١(

 .۸۷ :ةيآلا ءءايبنألا ةروس (۲)

 .؟نيعباتلا نم امهريغو سابع نباو» :ت ىف )٤( .؟ىنعي ىبصلا» :أ ىف (9)

 .«ةعصقلا» :ت ىف (۷) .هعبتيو» :أ ىف )١( .2ىف» :ت ىف (5)

  (A)ةئع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم ( +9) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ,

 ) )9.«نبا» :أ ىف



 ع( ج ا 0 فايآلا  تافافلا ةروس+ مالا را

 . افلأ نيعبرأو ةعضبو فلأ ةئام : هنعو .افلأ نيثالثو ةعضبو فلأ ةئام : هلنعو

 .افلأ نيعبس نوديزي :ريبج نب ديعس لاقو

 .متاح ىبأ نبا هاور .فالآ ةرشعو فلأ ةئام اوناك :لوحكم لاقو

 :لاق ةملس ىبأ نب ورمع انثدح 'ىقربلا ميحرلا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاقو

 نع يم هللا لوسر لأس هنأ :بعك نب ىبأ ىنثدح :لاق ةيلاعلا ابأ عمس نمع ًاريهز تعمس

 لآ نيرشع نوديزي» :لاق 0 نوديزي وأ فلأ ةئام ىلإ هانلسرأو) : هلوق

 «ةيلاعلا ىبأ نع «لجر نع «ريهز نع «ملسم نب ديلولا نع ج اح نع یوا ای

 6 «ريهز ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو . بیرغ : لاقو «هب «بعك نب ىبأ نع

 ةئاملا ىلإ هاتعم : كلذ یف لوقي ةرصبلا لهأ نم ةيبرعلا لهأ ضعب ناكو :ريرج نبا لاق

 .مكدنع اوناك كلذك :لوقي «مكدنع نوديزي اوناك وأ .2؟”فلألا

 يِهف كلذ دعب نم مكبولف تسق مث : : ىلاعت هلوق دنع هكلس ام انهاه ريرج نبا كلس اذكهو

 دشَأ وأ هّللا ةيشخك سالا نوشخي مهنم قیرف اذإ» : هلوقو ۷٤[« :ةرقبلا] «ةوسف دَشَأ وأ ةراجحلاك

 نم صقنأ سيل دارملا نأ ٩ : مجنلا] «ىندأ وأ نيسوق باق ناكف » :هلوقو «[۷۷ :ءاسنلا] 4ةيشخ

 .ديزأ لب «كلذ

 ٠ مهعيمجل ءمالسلا هيلع «سنوي مهيلإ لسرأ نيذلا موقلا ءالؤه نمآف : ىأ « اونماق» : هلوقو

 موق الإ اهنا اهَعَفتَف تنمآ ةيرق تناك الولف » :هلوقك «مهلاجآ تقو ىلإ :ىأ «نيح ىلإ مُهانعتمفإل
 .[۹۸: سنوي] (نيح ىلإ مهانعتمو ايندلا ةايحْلا يف ىزخلا باذع مهنع انفشك اونمآ امل سنوي

 نوُدهاَش ْمُهَو اَ ةكنالمْلا الح مآ به نوبل مَ تالا كيرلأ مهعقتساف ل
 ىلع تالا یفطصأ 29 َنوُبذاَكَل منو هلا دلو م َنوُنوُقيَل مهكفإ نم مُهّنِإ الأ د

USكا د  BIG 

 مهّلِإ ةّنجْلا تملع دقو ابسن ةّنجْلا نيبو هنيب اولعجو 029 نيقداص متنك نإ مكباتكب
E 

 .4 022 2 نيصلخملا هلا دابع ًالِإ 029 نوفصي اًمع هللا ناحبس 2 تورضحمل

 : ىأ «نوهتشي ثي ام مھلو «هناحبس «تانبلا هلل مهلمج ىف نيكرشملا ءالؤه ىلع اركنم ىلاعت لوقي

 هد ادوسم ههجو َّلَظ ئئنألاب مهدحأ رشب اًذإو» . ديحلا مهسفنأل نودوي : ىأ ‹«روكذلا نم

 هللا ىلإ اوبسن فيكف : ىلاعت لوقي . نينبلا الإ هسفنل راتخي الو «كلذ هؤوسي : ىأ o۸] : لحنلا]

 .«ىقرلا» :أ ىف )١(

 . ٦۷( /۲۳) ىربطلا ريسفت ()

 .(۳۲۲۹) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)
 .«فلأ» :أ ىف (4)



 )۱٤۹ - ١5١( تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزحلا لل ؛؟

 ليبس ىلع مهلس :ىأ e :لاق اذهلو ؟مهسفنأل هنوراتخي ال ىذلا مسقلا ا
 (ىزيض ةمسق اذإ كلت . ىتنألا هلو ركذلا مكلأ » : هلوقك «نونبلا مهّلو تاتبلا كبرلأ ١ :مهيلع راكنإلا

 .[۲۲ 25١ :مجنلا]

 امو ثانإ مهنأ ةكئالملا ىلع اومكح فيك :ىأ «نودهاش مهو اثانإ ةكئالملا انَقَلَح مل :هلوقو

 مهتداهش بتكتس مهقلح اودهشأ نان محلا داع مه نيا ةكئالملا اوُلعجَو و: هلوقك ؟مهقلخ اودهاش

 a مويدقااج نع ةولاعي :ىأ 1۹ :فرخزلا] (نولأسيو

 مهّنإو» دلولا هنم ردص : ىأ هللا دلو .نولوقيل» مهبذك نم :ىأ «مهكفإ نم مهن الأ» : هلوقو

 تانب مهولعج الوأف «بذكلاو رفكلا ةياغ ىف لاوقأ ةثالث ةكئالملا ىف مهنع هللا ركذف «(نوبذاكأ
 ىف فاك اهنم لكو .هللا نود نم مهودبع مث ءىشنأ دلولا كلذ اولعجو .ًادلو هلل اولعجف «هللا

 تانبلا راتخي نأ نع هلمحي ءىش ( ىأ :ىأ «نينبلا ىلع تانبلا ىفطصأ $ : 5000 لاق مث
 4 اًميظع ًالْوَق نولوَقَتل مكن اًناَنِإ ةكئالمْلا نم َدَحَناَو َنينبلاب مكبر مكاقصأقأ # : هلوقك ل نود

 ؟نولوقت ام اهب نوربدتت لوقع مكل ام :ىأ 4 نومكحت فيك مكل ام » : لاق اذهلو ]°4 : ءارسإلا]

 «نيقداص متنک نإ مكباتكب اوال ةة ورق اه لغ جحا نا (نيبم ناطلس مكل مأ نوُركذت الفأ »

 «هنولوقت ام ذختا هنأ : هللا نع ءامسلا نم لرم باتك ىلإ ًادنتسم نوكي كلذ ىلع اناهرب اوتاه : ىأ
 . ةيلكلاب لقعلا هزوجي ال لب «لقع ىلإ "”هدانتسا نكمي ال هنولوفت ام نإف

 وبأ لأسف . هللا تانب ةكئالملا :نوكرشملا لاق :دهاجم لاق (ابسن ةّنجْلا نيبو هنيب اوُلعجوإل : هلوقو
 اذهلو ؛ديز نباو «ةداتق لاق اذكو . نجلا تاورس تانب :اولاق ؟نهت ةاهمأ نمف :هنع هللا ىضر «ركب

 نيذلا نإ :ىأ « تورضحمل مهّنإ» : كلذ مهيلإ اوبسن نيذلا :ىأ «ةّنجْلا تملع دقلَو» : ىلاعت لاق

 .ملع الب لطابلا مهلوقو «مهئارتفاو كلذ ىف مهبذكل باسحلا موي باذعلا ىف نورضحمل كلذ اولاق

 هنأ هللا ءادعأ معز :لاق است ةّنجْلا نيبو هنيب اوُلعجوإ : هلوق اغ هربا ی را لاقاو

 . ””ريرج نبا هاكح . ناوخأ سيلبإو وه ىلاعتو كرابت

 هب هفصي امعو «دلو هل نوكي نأ نع هزنتو سدقتو ىلاعت : ىأ (توفصي مع هللا َناَحْبسل :هلوقو

 .اريبك اولع نودحلملا نوملاظلا

 :هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ الإ «تبثم نم وهو م ءاثتسا € َنيِصلْخمْلا هللا دابع الإ : هلوقو
 لك ىلع للا قلل وعلا عر“ ؛نيصلخملا مهنم ىن ىنثتسا مث سانلا عيمج ىلإ دئاع (نوفصي اّمَع »

 ‹( نيصلخملا هللا دابع الإ. نورضحمل مهْنِإ) : هلوق نم ءانثتسالا اذه ريرج نبا لعجو . لسرمو ی 5

 .«ىلع» :أ ىف (۲) .أ ت نم ةدايز )١(

 .؟نعو» :تاىف(:) . (هدانسإ» :س ىف )۳

 )٦1۹/۲۳(. ىربطلا ريسفت (۵)



 م د ۷٠) ۔١١١) تايآلا :تافاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا
 هوم ساو و ب

 امو 9 ميحجلا لاص وه نم الإ 059 نیتاقب هيلع من ام 059 نودبعت امو مکا
 ند 0 مو همر رو يا وتس شع م

 اوناك نإو ® نوحَبسمْلا نحت انإو و نوُقاصلا نحل انإو 059 مولع ماقم هل الإ ام
 مم رر

 هب اورفکف ® نیصلخملا هّللا دابع انکل 0< َنيلرألا نم ارکذ اندنع ناول 09 تولوقیل

 . 4 ©2 نرملعي فوسف

 «ٍميحجْلا لص وه نمألإ . نينتافب هيلع متنأ ام . نودبعت امو َمُكَنِإَفِل :نيكرشملل ابطاخم ىلاعت لوقي
 ىرُذ نمم مكنم لضأ وه نم الإ ةلطابلا ةدابعلاو ةلالضلا نم هيلع متنأ ا , مكلاقمل ''”داقني ام : ىأ
 مه لب ماعنألاك كلوأ اهب َنوُعمسَي أل َناَذآ مهلو اهب نورصني ال نيعأ مهو اهب نوهقفي ال بوف مهل. رانلل

 كرشلا نيدل داقني ىذلا وه سانلا نم برضلا اذهف ۹ : فارعألا] «نولفاغلا مه كتَلوُأ لضأ

 [4 24 :تايراذلا] «كفأ نم هنع كفي . فلتخم لوق يفل مكلإ 9 : ىلاعت لاق امك «ةلالضلاو رفكلاو

 . لطبمو كوفأم وه نم هب لضي امنإ :ىأ

 : هللا تانب مهنأ مهيلع بذكلاو مهب رفكلا نم مهيلإ "اوبس د امم ةكئالملل اهتم ىلاعت لاق مث
 هرؤاجتي آل ؟©ةدابعلا تاماقمو تاوامسلا ىف صوصخم عضوم هل : ىأ 4 مولعم ماقم هَل الإ اتم امو )

 دىت ال

 "دعس نب ءالعلا نب نمحرلا دبع ىلإ هدنسب «دلاخ نب ب دمحمل هتمجرت ىف ركاسع نبا لاقو

 نأ اهل قحو ءامسلا تَّأ» : هئاسلجلا اموي لاق وْ هللا لوسر نأ - حتفلا موي عيان نم وا

 0 نوُفاصلا نحن اَنِإو >:أرق مث .«دجاس وأ عكار كلم هيلع الإ مد عضوم اهيف سيل ءطتت

ak 

 ىضر «ةشئاع نع ىوري قورسم ناك :لاق 4 مولعُم ماقم هل الإ اتم امو :هريسفت ىف كاحضلا لاقو
 وأ دجاس كلم هيلع الإ عضوم ايندلا ءامسلا نم ام» : هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ ءاهنع هللا

 . 04 موُنعَم ماقم هل الإ اتم امو :هلوق كلذف . «مئاق

 ىف نإ ::لاق هع هللا ئىضر «دوعسم نبا نع: قورس نع «قاحضسإ ىبأ نع «شمعألا لاقو
 هل الإ انم امو ا :هللا دبع أرق مث «هامدق وأ كلم ةهبج هيلع الإ ربش عضوم اهيف ام ءامسل تاومسلا

 .ريبج نب ديعس لاق اذكو . # مولعم ماقم

 «( مولعم ماقم هل لإ اثم اًمو» :تلزن ىتح «اعيمج ءاسنلاو لاجرلا نولصي اوناك :ةداتق لاقو

 .؟مهوبسن» :أ ىف (۳) .؟املو» :س ىف (۲) .«داقنم» :أ ىف )١(

 .(ديعس» :أ ىف (5) .«هادعتن الو هزواجتن ال :س ىف (5) .«تادابعلا» :أ «س «ت ىف (5)

 .(«طوطخملا مسقلا» ۲۷۷ )٠١/ ركاسع نبال قشمد خيرات (۷)

 .هب كاحضلا نع ناميلس نب ديبع قيرط نم (701) مقرب ةالصلا ردق ميظعت ىف ىرورملاو (204) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو (۸)
 .«نعولا :ت یف (9)



 )١۷١:21١١( تايآلا :تافاضلا ةزوش = عباسلا ءرجلا بسسس 44

 . (افص تافاصلاو» :هلوق دنع مدقت امك «ةعاطلا ىف ًافوفص فقن : ىأ «نوُفاصلا نحل انو »
 :تلزن ىتح ةالصلا ىف نوفصي ال اوناك :لاق ثيغم ىبأ نب هللا دبع نب ديلولا نع , ؛ جيرج نبا لاق

 .اوفصف ,«َنوُفاصلا نحتل اًنإو»

 «مكفوفص اوميقأ :لاق مث چوب سانلا لبقتسا ة ةالصلا تميقأ اذإ رمع ناك : e وبأ لاقو

 اي مدقت «ناللف اي رخأت ,«نوُفاصلا نحل اًنإو» : لوقي مث ‹ةكثاللا ىده مكب هللا ديري ءًامايق اووتسا

 .ريرج نباو «متاح ىبأ نبا هاور . هنع هللا ىضر «ربكيف مدقتي مث «نالف

 سانلا ىلع انلضف» : لک هللا لوسر لاق : لاق «هنع هللا ىضر اج نع ا ج يلو

 , ى ثيدحلا «اروهط اهتبرتو دجسم ضرألا انل تلعجو ,ةكئالملا فوفصك ا تلوح : ثالثب

 نحنف ‹صئاقنلا نع ههزننو هسدقنو هدجمنو برلا حبسنف فطصن : ىأ «نوحبسملا نحل انإو »

 .هيدل نوعضاخ «هيلإ ءارقف «هل ديبع

 : «نوفاصلا نحنل انِإو »9 ءةكئالملا : « مولعم ماقم هل الإ نم امو  :دهاجمو «سابع نبا لاقو

 . لجو زع هللا نوحبسي ةكئالملا :(نوحبسملا نحنل اًنِإو# «ةكئالملا

 لاق امك «ةدابعلا نم مهناكب و ب .نولصملا : : ىنعي ¢ «نوحبسملا نحت انو :ةداتق لاقو

 معي نوعي هاب مهر لولا نقسم الاب َنوُمَرْكُم دابع لب هناحبس ادو نمحّرلا َذَحَنا اولاقو » : ىلاعت
 o هوم وو م

 نم هَل ينإ مهنم لقي نمو . نوقفشم هتيشخ نم مهو ئضترا نمل الإ نوعفشي الو مِهَملَح امو مهيديأ نيب ام
 ريم عل رم قع

 .] 55 : ءايبنألا] 4نيملاّظلا يِزَجَن كلذك منهج هيزجن كلف هنود

 اوناك دق :ىأ (نيصلخملا هللا دابع اَنكَل . َنيلّوألا نم اركذ اندنع نأ ول . نولوقيل اوناك نإو# : هلوقو

 «ىلوألا نورقلا رمأ نم ناك امو ءهللا 7 e E 0 م

 لع باتكلا لن نإ الوقت لاقو 4 :رطاف] فا داو نات ماج ا متال ی

 مك ءاج دقق مهنم ئدهأ انك باتكلا انيلع لزنأ نأ ول اولوقت وأ. نيلفاَقَل مهتسارد نع انک نإو البق نم نیتفئاط

 انتايآ نع نوفدصي نيدلا يزجنس اهنع فادصو هللا تايآب بدك مم مَلظَأ نمف ةمحرو ىدهو مكبر نم نيب
 فوق هب اوُرَفَكَف  :انهاه لاق اذهلو ؛[197 ء١١٠٠ :ماعنألا] «نوُفدَصُي اوناك امب باَدَعْلا ءوس

 هلوسر - مهبيذكتو - ىلاعتو هناحبس  مهبرب مهرفك ىلع ءديدش ديدهتو ديكأ ديعو «(نومّلعي
 . "ی

 .ةروسلا لوأ ىف هجيرخت قبس )١(
 .؟اًميلست يَ » :أ ىف (۳) .«نوئبنی» :ت یف (۲)



 جب سنن )١۷١-1۷۹( تايآلا :تاقاصلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 راو دلو سرع حسابا

 كح اح هلع نقر بو يللا م اق اها لزز اف مص نمت ر

 . 4 ©۵ نورصبي فسق رصبأو
 لسرلل ةبقاعلا نأ لوألا باتكلا ىف مدقت : ىأ «نيلسْرمْلا اندابعل انتملك تقبس دقلو» :ىلاعت لوقي

 «زيزع يوق هللا نإ ,يلسرو انأ نبلغأل هللا بنک 2 ىلاعت لاق امك «ةرخآلاو ايندلا ىف مهعابتأو

 : رفاغ] «داهشألا موقي موو ابدل ةايحْلا يف اوُمآ نيدو انس رصحتل اإ: ىلاعت لاقو «[؟ ١ :ةلداجملا]

 ايثدلا ىف تأ «نوروصنملا مهل مُهْنِإ . َنيلَسَرمْلا اندابعل انتملَك تقبس دقلو ظ:لاق اذهلو ١

 ىجنو ؛نيرفاكلا هللا كلهأ فيكو «مهفلاخو مهبذك نم مهموق ىلع مهترصن نايب مدقت امك . ةرخآلاو

 تح مهنع لوف » : العو لج هلوقو .ةبقاعلا مهل نوكت :ىأ (نوبلاغلا مهل اتدنج ّنِإو ل: نينمؤملا هدابع

 ؛رفظلاو ةرصنلاو ةبقاعلا كل لعجنس انإف «لجؤم تقو ىلإ رظتناو «كل مهاذأ ىلع ربصا : ىأ «نيح

 .اهانعم ىف ًاضيأ اهدعب امو تراب موي ىلإ كلذ" ا : مهضعب لاق اذهلو

 لاكنلاو باذعلا نم مهب لحي اذام بقت بقتراو مهرظنا :ىأ (نورصبي فوسف مهرصبأو 3 : هلوقو

 لاق متو . (تورصبي فوسف »8 :ديعولاو ديدهتلا هجو ىلع لاق اذهلو ؛كبيذكتو ° كتفلاخم ىلع
 هللا نإف 0 ایرو مهبيذكتل باذعلا نولجعتسي امنإ مه : : ىأ (نولجعتسي انباذعبفأ :  لجو زع

 نولجعتسي مهدانعو مهرفك نم اوناك اضيأ اذه عمو « ةبوقعلا مهل لجعيو «كلذب مهيلع بضغي

 باذعلا لزن اذإف :ىأ (نيرذنملا حابص ءاسف مهتحاسب لزن اذإف $: ئلاعت هللا لاق «ةبوقعلاو باذعلا

 440 مهرامدو مهكالهإب مهموي مويلا كلذ سئبف  مهتلحمب

 ام سعبف :ىأ (نيرذنملا حابص ءاسف $ ءمهرادب :ىنعي «مهتحاسب رت اًذِإَف :ىدسلا لاق
 لع نب ليعامسإ ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبث اذهلو ؛ مهحابص حابصلا سئب :ىأ «نوحبصي

 املف «رييخ كو هللا لوسر حبص :لاق «هنع هللا ىضر «سنأ نع بص نت نيزعلا دبع قع

 .سيمخلاو دمحم «هللاو دمحم : نولوقي '””[مهو] اوعجر «شيجلا اوأرو مهيحاسمو مهسوؤفب اوجرخ

 ("7(نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ انإ ءربيخ تبرخ ءربكأ هللا» : اي ىبنلا لاقف

 ا ا ا مع وک قلل هد ردع يو قر انجل انا زوو

 «كلام نب سنأ نع «ةداتق نع «ةبَورع ىبأ نب ديعس انثدح «حور انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 مهثورح ىلإ اودغو مهيحاسم اوذخأ دقو ءربيخ ويي هللا لوسر حّبص ال :لاق ةحلط ىبأ نع

 .2«كب مهرفكو كبيذكتل» :أ ىف (۳) . (كتفلاخمب» :أ ءت ىف () .(انع» :أ ىف )١(

 .أ نم ةدايز (5) .«مهرامدإبو) :أ ىف (4)

 ,(1536) مقرب ملسم حيحصو (۳۷۱) مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 )١1590(. مقرب ىراخبلا حيحص 0620



 )1١80  ١187( تايآلا :تافاصلا ةروس  عباسلا ءزجلا للم لل سس م

 انلزن اذإ انإ ءربكأ هللا ءربكأ هللا» :ِلكَك هللا ىبن لاقف «نيربدم "اولو ای ىبنلا اوأر املف «مهيضرأو
 .«نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب

 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص وهو «هجولا هذه نم هوجرخي مل

 . كلذب رمألا نم مدقت امل ديكأت (نورصبي فوسف رصبأو . نيح ىح مهنع لوتو » :هلوقو

 بر هّلل دمحلاو 029 نيلسرملا ىلع مالسو 69 نوفصي اًمَع ةزعلا بر كبر ناحبس ل

 . < © نيملاعلا
 نمدقتو ىلاعت - :نودتعملا نوبذكملا نوملاظلا هلوقي امع اهئربيو اهسدقيو ةميركلا هسفن ىلاعت هزني

 مع > «مآرت ال ىتلا ةزعلا ىذ :ىأ < «ةّرعلا بر كبر ناحبس» : لاق اذهلو - ًاريبك ًاولع مهلوق نع

 ىف مهيلع هللا مالس : ىلإ «نيلسرملا ىلع السرو «نيرتفملا نيدتعملا ءالؤه لوق نع :ىأ (نوفصي

 هل :ىأ «نيملاعلا بر هلل دمحلاو » 7 هتيقحو هتحصو «مهبر ىف ه هولاق ام ةمالسل «ةرخآلاو ايندلا

 ةلالدب صقنلا نم 2©ةئربتلاو هيزنتلا نمضتي حيبستلا ناك الو .لاح لك ىف ةرخآلاو ىلوألا ىف دمحلا
 مزلتسيو «ةقباطم لامكلا تافص تابثإ ىلع لدي دمحلا نأ امك «لامكلا تابثإ مزلتسيو ‹ةقباطملا

 ناحّبس» :لاق اذهلو ؛نآرقلا نم ةرك ضار ىفو ءعضوملا اذه يف امهنيب نرق - صقنلا نم هيزنتلا

 . «َنيِمَلاَعْلا بر هلل دَمَحْلاَو املا ىلع السر نوفصي اّمَع ةّرعْلا بر كبر

 ىلع اوملسف ىلع متملس اذإ» : ايي هللا لوسر لاق :لاق ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو

 ا نتن لونمر انآ اعف: :قيلسرلا
 فلک هيع «ديعس ثيدح نم «متاح ىبأ نباو «ريرج نبا هاور اذكه

 ركب وبأ انثدح «دينجلا نب نيسحلا نب ىلع انثدح :لاقف هللا همحر «متاح ىبأ نبأ هدنسأ دقو

 :لاق ةداتق نع «نابيش انثدح «دمحم نب نيسح انثدح :الاق ةقع ةقعاص ميحرلا دبع نب دمحمو «نيعأللا

 ىلع اوملسف ىلع متملس اذإ» :ِةَِْك هللا لوسر لاق :لاق ةحلط ىبأ نع «كلام نب سنا ثدح
 اا

 ىبأ نع «نوراه وبأ انثدح خو انثدح ٍرکب ىبأ نب دمحم انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 ىلع مالسو . نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس» :لاق "ہلس اذإ ناك هنأ ا هللا لوسر نع ءديعس

 .ة«اوصكنا :أ ءس ىف )١(

 .(۲۸/۲) دنسملا (۲)

 .«هيزنتلاو» :أ ىف (6) . «هتقيقحو» : ىف (۳)

 )۷٤/۲۳(. ىربطلا ريسفت (6)

 .اعوفرم هب ةحلط ىبأ نع سنأ نع ةداتق نع ديعس قيرط نم ٠٤٠١( /۷) روعنملا ردلا ىف امك دعس نباو هيودرم نبا هاورو ()

 .«ملسي نأ دارأ اذإ) :أ «س ىف (۷)



 عا دد (1۸۲۔١۱۸) تايآلا : تافاصلا ةروس- عباسلا ءزجلا

 .©7فيعض هدانسإ . ملسي مث يملا بر لل حلاو. نيس
 ىبأ نب سنوي نع «ةبابش انثدح «ىطساولا دلاخ نب رامع انثدح : متاح ىبأ نبا ""لاقو

 موي رجألا نم ىفوألا لايكملاب لاتكي نأ هرس نما : هلع هللا لوسر لاق : لاق ىبعشلا نع .'؟”قاحسإ
 نيلسرملا ىلع مالسو . نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس# : موقي نأ ديري نيح هسلجم رخآ لقيلف « ةمايقلا

 . )4 نيملاعلا بر هلل دمحلاو .

 . هنع هللا ىضر « ىلع ”ىلع فوقوم لصتم رخآ هجو نم یورو

 «ىبلعثلا قاحسإ وبأ انربخأ «حيرش نب دمحأ ديعس وبأ انربخأ :هريسفت ىف ىوغبلا دمحم وبأ لاق

 دمحم نب ىلع انثدح «هيولهس نب ميهاربإ انثدح «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح ؛هيوجنف نبا ىنربخأ

 :لاق «هنع هللا ىضر « ىلع نع «ةتابن نب غبصألا نع «ةيفص ىبأ نب تباث نع « عيكو انثدح «ىسفانطلا

 بر كبَر ناحبس# : هسلجم ىف همالك رخآ نكيلف ةمايقلا موي رجألا نم ىفوألا لايكملاب لاتكي نأ بحأ نم

 .©04َنيِمَلاَعْلا بر هلل دمحلاو . نيلسرملا ىلع مالسو . نوفصي امع ةزعلا

 نع «هيبأ نع ؛ « مقرأ نب ديز نب هللا دبع نع « ̂ سن نب رخص نب هللا دبع قيرط نم ىناربطلا یورو

 ىلع مالسو . نوفصي اًمع ةزعلا بر كبر ناحبس : ةالص لك ربد لاق نم» : لاق هنأ هلع هللا لوسر

 . ؟9(رجألا نم ىفوألا بيرجلاب لاتكا دقف «تارم ثالث 4َنيمَلاَعْلا بر هلل دَمَحْلاَو . نيلسرملا

 بوتأو كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال .كدمحبو مهللا كناحبس : سلجملا ةرافك ىف ثيداحأ تدرو دقو

 , 20 ىلاعت هللا ءاش نإ انهاه بتكتلف «ةدح ىلع اءزج اهل تدرفأ دقو . كيلإ

 تافاصلا ةروس ريسفت رخآ

 «قاحسإ انثدح :لاقف (777 /۲) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو «ثیدحلا كورتم  ىدبعلا نوراه وبأ  نيوج نب ةرامع هدانسإ ىفو (۱)
 .هوحنب نوراه ىبأ نع «دامح انثدح

 .(هدنسبلا : ت یف )٤( .«نع)» :أ ىف (۳) .(یورو» : ت یف (۲)

 . لسرم وهو «هريغل هزعي ملو ٠٤١( /۷) ردلا ىف ىطويسلا هركذو (۵)
 . (هدنسپ» : ت یف (7)

 . ةمدألا فحش ةثاين نب خيضألاو هب ةتابن نب غبصألا نع )0١١( طيسولا ىف ىدحاولا هاوزرو (9/:11) ىوخبلل ليرتتلا ملاعم ۷
 .«ىسنألا» :أ ىف (۸)

 .اعوفرم هيبأ نع مقرأ نب ديز نب هللا دبع نع ىسنألا دمحم نب هللا دبع نع ريشب نب معنملا دبع قيرط نم )١١١/5( ريبكلا مجعملا (9)

 . (ادج فيعض وهو «ريشب نب معنملا دبع هيف» )١١/ ٠١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق

 ) )9١مهو نيعباتلاو ةباحصلا نم عمج نع تءاج سلجملا ةرافك ىف تدرو ىتلا ثيداحألاو « خسنلا ىف هتابثإ دجأ ملو اذك :

 ١ ةريره وبأ :

 مقرب هننس ىف ىذمرتلا لاق ) :)۳٤۳۳دمحم نب جاجح انثدح  ىنادمهلا هللا دبع نب دمحأ  ىفوكلا رفسلا ىبأ نب ةديبع وبأ انربخأ

 سلج نم» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع هيبأ نع حلاص ىبأ نب ليهس نع ةبقع نب ىسوم ىنربخأ : جيرج نبا لاق : لاق
 بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس : كلذ هسلجم نم موقي نأ لبق لاقف هطغل هيف رثكف سلجم ىف

 «كلذ هسلجم ىف ناك ام هل رفغ الإ كيلإ .

 مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاورو )٠٠١١۳١(« كردتسملا ىف مكاحلاو )٥۳٦/١( :ىذمرتلا لاقو «هب جيرج نبا قيرط نم

 ؛هللع ىراخبلا نأ الإ ملسم طرش ىلع دانسإ» : مكاحلا لاقو ««حيحص نسح .



 ١87( - ۱۸.) تايآلا : تافاصلا روس اب عيابسلا و عي ب حبحب وب

 م06 6م عام هو در ارادوا ع. دم د. اد. و او د. او هاو اق و واو دع اي او اقع او او وام د. اراع ها دقو او د« د. هاو ده ده ده ا« و ىو هاه اه SG و دود. هاو اعلاف

 ىلإ هيف مهولا اوبسنو «مهريغو ىنطقرادلاو ةعرز وبأو متاح وبأو ملسمو ىراخبلاو دمحأ مامإلا هللع» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ىبأ نع ىربقملا ديعس نع ورمع ىبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم (4854) مقرب هننس ىف هاور دق دواد ابأ نأ ىلع ««جیرج نبا
 .ةوحني ةريره

 :ىملسألا ةزرب وبأ - ”

 مهربخأ ناميلس نب ةدبع نأ «ةبيش ىبأ نب نامثعو ىئارجرجلا متاح نب دمحم انثدح :(1859) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ لاق

 موقي نأ دارأ اذإ ةرخأب لوقي هي هللا لوسر ناك :لاق ىملسألا ةزرب ىبأ نع ةيلاعلا ىبأ نع مشاه ىبأ نع رانيد نب جاجحلا نع

 كنإ هللا لوسر اي :لجر لاقف ««كيلإ بوتأو كرفغتسأ .تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ «كدمحبو مهللا كناحبس» :سلجملا نم

 )٠١۲١۹(« مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاورو ««سلجملا ىف نوكي امل ةرافك» :لاق «ىضم اميف هلوقت تنك ام الوق لوقتل

 .هب رانيد نب جاجحلا قيرط نم )١/ ٥۳۷( كردتسملا ىف مكاحلاو
 :جيدخ نب عفار -'"'

 انثدح ءدمحم نب سنوي انثدح :لاق دعس نب ميهاربإ نب هللا ديبع انربخأ )3١70(: مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا لاق

 جيدخ نب عفار نع «ىحايرلا ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «نايح نب لتاقم نع  نايح نب لتاقم وخآ  نايح نب بعصم
 «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ «كدمحبو مهللا كناحبس» :لاق ضهني نأ دارأف هباحصأ هيلإ عمتجا اذإ ةرخأب دي هللا لوسر ناك :لاق

 نإ «هللا لوسر اي انلقف :لاق ««تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ ىل رفغاف «ىسفن تملظو ءاءوس تلمع «كيلإ بوتأو كرفغتسأ

 كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ««سلجملا تارافك نه ءدمحم اي :لاقف مالسلا هيلع ليربج ىنءاج لجأ» :لاق ؟نهتئدحأ تاملك هذه

 .هب دمحم نب سنوي قيرط نم )١/07(
 :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع 4

 لاله نب ديعس نأ ورمع ىنربخأ :لاق بهو نبا انئدح .حلاص نب دمحأ انثدح :(4461) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ لاق

 دنع هسلجم ىف دحأ نهب ملكتي ال تاملك :لاق هنأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هثدح ىربقملا ديعس ىبأ نب ديعس نأ هثدح

 ىلع متاخلاب متخي امك هيلع نهب هل متخ الإ ركذ سلجمو ريخ سلجم ىف نهلوقي الو .هنع نهب رفك الإ تارم ثالث همايق

 .كيلإ بوتآو كرفغتسا «تنأ الإ هلإ ال ءككدمحبو مهللا كناحبس : ةفيحصلا
 نب دمحم هيفو» )١17/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق ءاعوفرم رخآ هجو نم ىناربطلا هاور دقو ءافوقوم دواد وبأ هاور اذكه

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «ةعامج هفعضو نابح نبا هقثو راطعلا عماج

 :دوعسم نب هللا دبع ©

 ىيحي انثدح «ىنموتلا صفح نب نامثع انثدح «ىرتستلا ريهز نب دمحأ انثدح )7١7/٠١(: ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا لاق

 لوسر تعمس :لاق - هنع هللا ىضر  دوعسم نب هللا دبع نع ؛ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ريثك نبا
 . «كيلإ بوتأو كرفختسأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس :دبعلا لوقي نأ سلجملا ةرافك» :لوقي م هللا

 :ةشئاع- 5
 مادقملا نب دمحأ انثدح «ماقرلا دمحأ نب دمحم انثدح :«نيرحبلا عمجم» )55١١( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا لاق

 ناك :تلاق ةشئاع نع «قورسم نع «ةبيتع نب مكحلا نع «رابجلا دبع نب ورمع نع «رضنلا ىبأ نب رضنلا انثدح «ىلجعلا
 هتلأسف :ةشئاع تلاق «كيلإ بوتأو كرفغتسأ «كدمحبو مهللا كناحبس» :لاق تيبلا فقس ىلإ هسأر عفر اذإ لَم هللا لوسر

 . نهب ترمأ» :لاقف «نهنع

 .ثعشألا وبأ هب درفت رضنلا الإ هنع الو ءورمع الإ مكحلا نع هوري مل :ىناربطلا لاق

 .فرعي ال نم هدانسإ ىفو

 نب دلاخ نع «ناميلس نب دالخ نع «مكحلا نب ديعس قيرط نم هاورف ءرخآ هجو نم ةليللاو مويلا لمع ىف ىئاسنلا هاورو

 «تاملكب كلذ متح الإ انآرق الت الو ءاسلجم هيم هللا لوسر سلج ام :تلاق ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع «نارمع ىبأ

 ناك اريخ لاق نم ءمعن» :لاق تاملكلا ءالؤهب تمتخ الإ ىلصت الو ءانآرق ولتت الو ءاسلجم سلجت ام كارأ هللا لوسر اي :تلقف

 .؟كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال ءكدمحبو مهللا كناحبس :هل ةرافك نك ارش لاق نمو «ريخلا كلذ ىلع اعباط هل

 :معطم نب ريبج -۷

 = انثدح ءالعلا نب رابجلا دبع انثدح «ىفنحلا نادمح نب سابعلا انثدح :(۱۳۸/۲) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا لاق



 ع4 شالا (۱۸۲۱۸۰) تاايآلا :تافاضلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 een enema اوافق عاق دو دوافع و اه دع دو دقو دع عاق دن عامه هاف او و واو هه ده و قو ده ده او واو هاهو واق دو ¢ ¢

 ناحبس :لاق نم» :ّهِلَك هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ريبج نب عفان نع میرم ىبأ نب ملسم نع نالجع نبا ىنثدح «نايفس-

 عباطلاك ناك ؛ركذ سلجم ىف اهلاقف «كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ «كدمحبو مهللا كناحبس «هدمحبو هللا

 عفان نع «سيق نب دواد نع «ىرمعلا ديزي نب دلاخ قيرط نم هاور مث «هل ةرافك تناك ؛وغل سلجم ىف اهلاق نمو «هيلع عبطي

 .هوحنب ريبج نبا
 :ماوعلا نب ريبزلا -۸

 نب دمحم انثدح «ىقرلا ىفئارطلا ىلع نب دمحم انثدح :«نيرحبلا عمجم» (55705) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا لاق

 بابخ نع هثدح بيهص نب زيزعلا دبع نأ ركذي ىبيصنلا ةملس نب دمحم بتك :لاق نيعأ نب دمحم نب نسحلا انثدح «ىيحي

 متسلج اذإ» :لاقف ةيلهاجلا ثيدح ىف انذخأ كدنع نم انمق اذإ انإ .هللا لوسر اي :انلق :لاق ريبزلا نع ماوعلا نب ريبزلا ىلوم

 كرفغتسن «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن .كدمحبو مهللا كناحبس :مكماقم دنع اولوقف مكسفنأ ىلع اهيف نوفاخت ىتلا سلاجملا كلت

 هدانسإ ىفو .ىلع نب دمحم هب درفت «دانسإلا اذهب الإ ريبزلا نع ىوري ال :ىناربطلا لاق «متبصأ ام مكنع رفكي «كيلإ بوتنو

 .فرعي ال نم

 :كلام نب سنأ_-5

 « تباث نع ءرطم نب نامثع انثدح «ىماشلا ىسوم نب رمع انثدح :«راتسألا فشك» )71١777( مقرب هدنسم ىف رازبلا لاق

 ال :رازبلا لاق ««كيلإ بوتأو كرفغتسأ «كدمحبو مهللا كناحبس :لوقت نأ سلجملا ةرافك» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع

 )45٠١( مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو «هريغو ملسم هنع ىور ثيدحلا نيل نامثعو «هجولا اذه نم الإ سنأ نع ىوري هملعن

 .هب رطم نب نامثع قيرط نم «نيرحبلا عمجم»
 :ةملس مأ- ٠

 «نامثع نب لهس انثدح «ملس نب نمحرلا دبع انثدح :«نيرحبلا عمجم» (45704) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا لاق

 :لوقي نأ رثكي تومي نأ لبق ةي هللا لوسر ناك :تلاق ةملس مأ نع «ىبعشلا نع «مصاع نع «ثايغ نب صفح انئدح

 «كدمحبو مهللا كناحبس :لوقت نأ رثكت كارأ ىنإ «هللا لوسر اي :تلق «كيلإ بوتأو كرفغتسأ «كدمحبو مهللا كناحبس

 صفح الإ مصاع نع هوري مل :ىناربطلا لاق «4حتفلاو هللا رصن ءاج اذإإ# :أرقف رمأب ترمأ ىنإ» :لاق كيلإ بوتأو كرفغتسأ

 . لهس هب درفت
 :ديزي نب بئاسلا ١

 نب هللا دبع نب ليعامسإ نع  داهلا نبا ىنعي - ديزي نع «ثيل نع «سنوي انثدح 40٠(: /) هدنسم ىف دمحأ مامإلا لاق

 «كدمحبو مهللا كناحبس :موقي نأ ديري نيح لوقيف سلجم ىف نوكي ناسنإ نم ام» : لاق هم هللا لوسر نأ ىنغلب :لاق رفعج

 :لاق ءةفيصخ نب ديزي ثيدحلا اذه تثدحف .«سلجملا كلذ ىف ناك ام هل رفغ الإ ؛كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال

 .هب ثيللا قيرط نم )٠١٤/۷( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو . ديب هللا لوسر نع ديزي نب بئاسلا ىنثدح اذكه

 .!حيحصلا لاجر امهلاجر» )١5١/١٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو

 :رفعج نب هللا دبع نب ليعامسإ -

 . لسرم وهو هلبق ىذلا ىف هثيدح قايسو

 :باطخلا نب رمع ١١

 .ىليعامسولل هازعو ءروطلا ةروس ريسفت دنع ريثك نبا ظفاحلا هركذ دقو «هدانسإ ىلع عقأ مل

 :ريفن نب ريبج ١4
 ىتح دحأ موقي الأ سلجملا ةرافك» :هظفلو (50179) مقرب لامعلا زنك ىف ىدنهلا ىقتملا هقاس دقو «هدانسإ ىلع عقأ مل

 تناك ءوغل سلجم ىف ناك نإف «تارم ثالث اهلوقي ىل رفغاو ىلع بت «تنأ الإ.هلإ ال .كدمحبو مهللا كناحبس :لوقي

 .راجنلا نبال هازعو ء«هيلع اعباط ناك ءركذ سلجم ىف ناك نإو «هترافك

 :ريقفلا نامثع وبأ _ 6

 = مّلَع ليربج نأ ريقفلا نامثع ىبأ نع ىرزجلا ميركلا دبع نع «رمعم انربخأ :(191747) مقرب فتصملا ىف قازرلا دبع لاق



 ١187( -18.) تايآلا :تافاصلا ةروس  عباسلا ءزجلا 6

 Nr ول E ولع RN LO اجا وج E ETE PO EOE دهر اوت قيما فب O قف اج "لهيك ل "هي اه بعل ده 14م 7 1 اا دع دلو E دول راه" اداه "هه e "او r e "ايا وأ

 .كيلإ بوتأو كرفغتسا «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ءكدمحبو مهللا كناحبس :لوقي نأ هسلجم نم ماق اذإ يَ ىبنلا =

 .سلجملا ةرافك لوقلا اذه :لوقي هريغ تعمسو :رمعم لاق

 :ىحايرلا ةيلاعلا وبأ - ١

 ءروصنم نع «نايفس انثدح «نوراه نب ديزي انثدح ءراشب نب دمحم انربخأ )٠١155١(: مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا لاق

 نهينملع .تاملك» :لاق ؟نهلوقت كانعمس تاملك ام هللا لوسر اي :اولاق :لاق ىحايرلا ةيلاعلا ىبأ نع «نيصح نب دايز نع

 . «كيلإ بوتاو كرفغتسا «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ «كدمحبو مهللا كناحبس» :سلجملا ةرافك مالسلا هيلع ليربج

 .السرم هب نيصح نب دايز نع مصاعو رمع نب ليضف قيرط نم هاور مث



 0١ ( ۳ )١  تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 ص ةروس ريسفت

 يك[ و

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مهلْبَق نم اَْكَلهَأ مك © قاقشو ةّرع يف اوُرَقَك َنيذّلا لب © ٍرْكذلا يذ نآرقْلاَو نعإ»
 . 4 © صانم نيح تالو اودانف نرق نم

2 

 .انهاه هتداعإ نع ىنغأ امب «ةرقبلا» ةروس لوأ ىف مدقت دقف ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا امأ

 شاعملا ىف مهل عفنو «دابعلل ركذ هيف ام ىلع لمتشملا نآرقلاو : ىأ (ركذلا يذ نآرقلاو» : هلوقو

 .داعملاو

 ٠١[ :ءايبنألا] (مّكركذ هيف اباتك مكي ارنا دَقَل » : هلوقك «4ركذلا يذل :هلوق ىف كاحضلا لاق
 .ريرج نبا هراتخاو «ةداتق لاق اذكو . مكريكذت : ىأ

 2 نيصح نيكل « ةنييع نباو «دلاخ یب 0 « ريبج نب ديعسو « سابع نبا لاقو

 . ةناكملاو نأشلا ىذ :ىأ «فرشلا ىذ : «ركذلا يذل لاو ‹حلاصوبأو

 .راذنإلاو راذعإلاو ريكذتلا ىلع لمتشم فيرش باتك هنإف «نيلوقلا نيب ةافانم الو

 «باقع َقَحَف لسرلا بذك الإ لك نإ » :هلوق وه يا .مسقلا اذه باوج ىف اوفلتخاو

 و لرش نبا "ايه اكيح 4 : ص] 4راا لْهَأ مصاخت قحل كلذ ّنِإ > هلرق ليقو 114: فا

 .ريرج نبا هفعضو « ريبك دعب هيف ىناثلا

 :نيرج نبا ةراتشاو 4 «قاقشو ةّزع يف اورفك نيذلا لب» :هباوج :ةداتق لاقو

 .ملعأ هللاو ءاهلامكب ةروسلا قايس هنمضت ام هباوج :ليقو

 ىذ نآرقلاو قح قدص :ىنعمب «ص» هباوج :لاق هنأ ””ملعلا لهأ ضعب نع ريرج نبا ىكح مث

 : .ركذلا

 نمل ةربعو ءركذتي نمل اركذل نآرقلا اذه ىف نإ :ىأ «قاقشو ةزع يف اورفك نيذلا لبا :هلوقو

 ةفلاخم :ىأ (قاقشو# «ةيمحو هنع رابكتسا :ىأ « ةزع يف» مهنأل نورفاكلا هب عفتني مل امنإو .ربتعي
 .ةقرافمو ةدناعمو هل

 .«امهريغ قلخو» :ت یف (۳) .«نبا» :أ ىف (؟) .س «ات نم ةدايز )١(

 .«ةيبرعلا» :أ ىف (5) .«امهاور» :س ىف (6)



 (۳ )١  تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا د ہو

 مهءاج نيح ا «اودانف» «ةيذكم ةمأ نم : ىأ < نرق نم مهلبق نم انكلهأ مك» :لاقف ءءامسلا

 اذإ انسأَب اوُسَحَأ امل: :ىلاعت لاق امك . .ائيش مهنع دجمب كلذ سيلو . هللا ىلإ اوراجو اوثاغتسا باذعلا

 مكنكاسمو هيف متفرتأ ام ئلإ اوعجراو اوضكرت ال > «نوبرهي :ىأ ۲ :ءايبنألا] «توضكري اهنم مه
 ]۳ : ءايبنألا] 4تولأست مُكَّلعَ

 رف او ور و معان نيب نسبا لا «( صانم نيح تالو اودانف ط : هللا لوق

a oدشنأو «مهعفني ال نيح ءادنلا اودان نتابع نياك“ : 

n 

 تلوت نيح ديحوتلاب اودان :لوقي 2« صانم نيح تالو اودانف » :هلوق ىف بعك نب دمحم لاقو

 . مهنع ايندلا تلوت نيح ةبوتلل اوصانتساو ١ مهنع ايندلا

 .ءادنلا نيح ريغ ىف ةبوتلا اودارأ باذعلا اوأر امل : ةداتق لاقو

 .ةباجإ الو رارف نيحب سيل «( صانم نيح تالو اودانف 8 : دهاجم لاقو

 «ملسأ نب ديزو «كاحضلاو «كلام ىبأو «ريبج نب ديعسو «ةمركع نع اذه وحن ىور دقو

 .ةداتقو «نسحلاو

 .ءادنلا نيح ريغ ىف ءادن الو 2« صانم نيح تالو :ملسأ نب ديز نع «كلام نعو

 ,«مث» ىف دازت امك ««ءاتلا» اهعم تديز «ىفنلل ىتلا «ال» ىه .«تال» ىهو ةملكلا هذهو

 نع ىكح نم مهنمو .اهيلع فقولاو «ةلوصفم ىهو .«تبر» :نولوقيف «بر»و ««تمث» :نولوقيف

 مث .لوألا روهشملاو .«صانم نيحت الو» :نيحب ةلصتم اهنأ ''”[ريرج نبا] هركذ اميف مامإلا فحصملا
 :دشنأو ءاهب بصنلا زوج نم مهنمو .صانم نيح نيحلا سيلو :هريدقت ««نيح» بصنب روهمجلا أرق

 ("انيرقلا عّطق دق بْيشلا ىحضأو ١ انيح تال ىليل بح كدت هر

 :دشنأو ءاهب رجلا زوج نم مهنمو

tt. 4”6 0 + ) 
 ءاقب نيح سيل نأ انبجأف ناوأ تالو اًنَحْلص اوبَلَط

 .«ىلإ» :ت ىف )١(

 .هركذف سابع نبا لأس هنأ قرزألا نب عفان لئاسم ىف ىتسطلا هاور دقو (۲)

 .2لثس» :ت ىف )٤( .«ريشبا :آ ىف (۳)

 .ديعب صانملاو اهنع تبت دقو :هزجعو «ىشعألل تيبلا )١(

 .س ىف ضايب نيتفوقعملا نيب ام ()
 .(۷۷ /۲۳) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۷)

 . (۷۷/۲۳) ىربطلا ريسفت ىف وهو «یئاطلا ديبز ىبال تيبلا (۸)



 )٤  ١١( ê تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 :اضيأ مهضعب دشنأو

 مدنم ةعاس تالو

 لاق اذهلو .مدقتلا :صوبلاو «رخأتلا :صونلا :نولوقي ةغللا لهأو .ةعاسلا ضفخب
 .باهذ الو رارف نيح نيحلا سيل : ىأ € صانم نيح تالو# : ىلاعت

 ةهلآلا لعجأ © باَذَك رحاس اذه نورفاكلا لاقو مهنم رذنم مهءاج نأ اوبجعو ل

 نإ مكتهلا ىلع اوربصاو اوشما نأ مهنم الملا قلطناو () باجع ءيشل اذه نِ ادحاو اهل

 هيلع لزنؤأ © 0 قالخا الإ اذه نإ ةرخآلا ةَلملا يف اذهب اتعمس ام ©0 داري ءيشل اذه
 سو م مسموم

 ةمْحَر نئازخ مهدنع مأ 29 باذع اوُقوُدَي امل لب يركذ نّم تش يف مه لب انديب نم ركذلا

 باّبسُألا يف اوقتريلف امهنيِب امو ضرألاو تاومّسلا كلم مهل مأ O باّهولا زيزعلا كبر

 يل
 نمل داك نلاعت لاك امك ارك SS ارم ا

 سمس ساو ي

 لاو ٠ 5200 : ىأ PETS : انهاه لاقو .[۲ ا نی رحال اذه
 ركنأ !؟وه الإ هلإ ال دحاو دوبعملا نأ معزأ :ىأ «ادحاو اهلِإ ةهلآلا لعجأ . باڈک رحاس اذه نورفاكلا
 مهئابآ نع اوقلت دق اوناك مهنإف للاب كرشلا كرت نم اوبجعتو  ىلاعت هللا مهحبق كلذ نوكرشملا

 للا دارفإو «مهبولق نم كلذ علخ ىلإ ب لوسرلا مهاعد املف «مهبولق هتبرشأو ناثوألا ةدابع
 ُةلَمْلا قلطناو . باجع ءيش اذه نإ ادحاو اهل ةهلآلا لعجأ» :اولاقو اوبجعتو كلذ اومظعأ «ةينادحولاب

 ىلع اورمتسا :ىأ «اوشما [Eo #9 :نيلئاق مهؤاربكو مهؤاسؤرو مهتداقو مهتداس مهو 4 مهنم
 .ديحوتلا نم دمحم هيلإ مكوعدي امل اوبيجتست الو ,«مكتهلا ىلع اوربصاو» مكنيد

 ديحوتلا نم دمحم هيلإ "”انوعدي ىذلا اذه نإ :ريرج نبا لاق . «داري ءيشأ اذه ّنِإ 8 : هلوقو
 . هيلإ هيبيجم انسلو «عابتأ مكنم هل نوكي نأو «ءالعتسالاو ,مكيلع فرشلا هب ديري ءىشل

 : تايآلا هذه لوزن ببس ركذ

 «لئاو نب صاعلاو «ماشه نب لهج وبأ : مهيف ءاوعمتجا شيرق نم اسانأ نإ :ىدسلا لاق

 : ضعبل مهضعب لاقف «شيرق ةخيشم نم رفن ىف «ثوغي دبع نب د دوسألاو «بلطملا نب دوسأالاو

 ىذلا ههلإو هعدنو ءانتهلآ متش * نع فكيلف «هنم انفصنيلف «هيف هملكنلف بلاط ىبأ ىلإ انب اوقلطنا

 :نولوقي «برعلا نيد انريعتف . ءىش هيلإ انم نوكيف < ‹ خيشلا اذه تومي نأ فاخن انإف ؟ هدبعي

 .أ نم ةدايز قفز ,؛هلإلا» :أ ءس «ت ىف ()

 .أ «س «ت نم ةدايز () .«اوعدی» :ت ىف ()



 ١١( 4 ) تايآلا :ص ةروس ل عباسلا ءزخلا حس بس لل لل وع

 ىلع مهل نذاتساف ««بلطملا» :2©''هل لاقي مهنم الجر اوثعبف .«هولوانت ')هنع تام اذإ ىتح هوكرت»
 هيلع اولخد املف . مهلخدأ : لاق .كيلع نونذأتسي مهتارسو كموق ةخيشم ءالؤه :لاقف «بلاط ىبأ

 هعدنو انتهلآ متش نع فكيلف هرمف «كيخأ نبا نم انفصنأف ءانديسو انريبك تنأ «بلاط ابأ اي :اولاق

 ةخيشم ءالؤه «ىخأ نبا اي :لاق يم هللا لوسر هيلع لخد املف «بلاط وبأ هيلإ ثعبف :لاق .ههلإو

 مهوعدأ الفأ «مع اي» :لاق .كهلإو كوعديو مهتهلآ متش نع فكت نأ كولأس دقو «مهتارسو كموق

 مهل نيدت ةملكب اوملكتي نأ "”[ىلإ] مهوعدأ» :لاق ؟مهوعدت مالإو :لاق ««؟مهل ريخ وه ام ىلإ

 ةرشعو ““اهنيطعنل ؟كيبأو ىه ام :موقلا نيب نم لهج وبأ لاقف .«مجعلا اهب نوكلميو «برعلا اهب

 سمشلاب ىنومتئج ول» :لاق . اذه ريغ انلس :لاقو رفنف .«هللا الإ هلإ ال :نولوقت :لاق . اهلاثمأ

 كهلإو كنمتشنل هّللاو :اولاقو ءاباضغ هدنع نم اوماقف . ا ل ا

 . «داري ءيَشَل اذه نإ مكتهلا ىلع اوربصاو اوشما نأ مهنم ُةاَمْلا قلطنار» .اذهب كرما ىلا

 هلإ ال :لوق ىلإ همع هيَ هللا لوسر اعد اوجرخ املف :دازو ءريرج نباو «متاح ىبأ نبا هاور

 . "05[7: صصقلا]4تببحأ نم يدهت ال كّنِإ 9 :تلزنو . خايشألا نيد ىلع لب :لاقو ىبأف ««هللا الإ

 «شمعألا انثدح «ةماسأ وبأ انثدح :الاق عيكو نباو بيرك وبأ انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 يول «بلاط وبأ ضرم امل : لاق سابع نبا نع ءريبج نب ديعس نع «دابع انثدح

 تثعب ولف «لوقيو لوقيو «لعفيو لعفيو ءانتهلآ متشي كيخأ نبا نإ :اولاقف 00 وبأ مهيف «شيرق

 «لجر سلجم ردق بلاط ىبأ نيبو مهنيبو 55 لخدف كك ىبنلا ءاجف «هيلإ ثعبف ؟هتيهنف هيلإ

 كلذ ىف سلجف بثوف كله هلا قرا تركي بلاط نبأ هيج ىلإ لج ن لهج ربا نشحن :لاق
 نبا ىأ :بلاط وبأ هل لاقف .بابلا دنع سلجف «همع برق اسلجم هيَ هللا لوسر دجي ملو «سلجملا

 نم هيلع اورثكأو :لاق ؟لوقتو لوقتو «مهتهلآ متشت كنأ نومعزي «كنوكشي كموق لاب ام_«ىخأ

 اهب مهل نيدت اهنولوقي !ةدحاو ةملك ىلع مهديرأ ىنإ «مع ايل: لاقف قَبلَ هللا لوسر ملكتو «لوقلا

 كيبأو معن!ةدحاو ةملك : “اولاقو «هلوقلو هتملكل اوعزفف ««ةيزجلا مجعلا اهب مهيلإ ىدؤتو «برعلا

 اوماقف ««هللا الإ هلإ ال١ :لاقف ؟ىخأ نبا اي ىه ةملك ىأو :بلاط وبأ لاقو ؟ىه امو :اولاقف ءارشع

 تلزنو :لاق ,«باجع ءيش اذه نإ ادحاو اَهَلِإ ةهلآلا لعجأ ل: :نولوقي مهو «مهبايث نوضفني نيعزف

 ETE أ ظفل (باذع اوقوذي اَمَل : هلوق ىلإ عضوملا اذه 2" نم

 ىبأ نع امهالك فري نب هللا دبع نب دمحم ثيدح نم «ىئاسنلاو دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 متاح ىبأ نباو « یئاسنلاو «ىذمرتلا هاورو «' هوحن هب «بوسنم ريغ «دابع نع «شمعألا نع «ةماسأ
 ةراّمع نب ىيحي نع «شمعألا نع «ىروثلا نايفس ثيدح نم مهريسافت ىف مهلك ءاضيأ ريرج نباو

 .أ نم ةدايز (۳) . ؟ىعديل :أ ءسءات ىف (۲) .ىربطلا ىف اذكو ء«همع»:أ ىف )١(

 .؛كرمأي»:أ ىف (5) . ؟اهریغ» :أ[ءسءت ىف (0) .ايكيطعللا 1 صسوح تا
 .(80 /۲۳) ىربطلا ريسفت (۷)

 .«یف»:آ ىف (9) .«موقلا لاقف»:أ ٠س «ت ىف (۸)

 .(۷۹ /۲۳) ىربطلا ريسفت (۱۰)

 )١١٤۴۳۷(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ۳٣۲( /۱) دنسملا )١1١(



 هو د (إ١_ )٤ تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا

E :سأل  (De00 ( 
 . نسح : ىذمرتلا لاقو .هوحن ركذف « سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ىفوكلا

 نم دمحم هيلإ انوعدي ىذلا اذهب انعمس ام :ىأ «ةرخآلا ةّلمْلا يف اذهب انعمس ام 8 :مهلوقو
 .ةرخآلا ةلملا ىف ديحوتلا

 . شيرق نيد نولعي : كيو او «ةداتقو «دهاجم لاق

 .ىدسلاو «بعك نب دمحم هلاق ‹ ةينارصنلا نونعي : مهريغ لاقو

 ول :اولاق «ةينارصنلا :ىنعي ب .#ةرخآلا ةّلمْلا يف اذهب انعمس ام » : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 . ىراصنلا هب انتربخأ اقح نآرقلا اذه ناك

 . صرخت :سابع نبا لاقو «بذك :ةداتقو «دهاجم لاق :4 قالتخا الإ اذه نإ »

 نم هيلع نآرقلا لازنإب هصيصخت نودعبتسي مهنأ :ىبعي ر اننيِب نم ركذذلا هيلع لزنؤأ » : مهلوقو

WA 3ٍمظع ٍنيتيرقلا نم لجأ يلع 0 اذه 0 الوو : يرخألا ا ر » 

 i مهلهج يلع لد .ىذلا اذه ا امل نيل ا از ( تار ب قو مهتم رو

 ا ب رمل «هتمقنو هلا بام كلذ مهلوق نيح ىلإ اوقاف ام مهنا اذه نولوقي 0

 .اعد منهج ران ىلإ نوعدي موي «هب اوبذك امو

 نم زعيو «ءاشي ام ءاشي نم ىطعي ىذلا «ءاشي امل لاعفلا «هكلم ىف فرصتملا هنأ انيبم لاق مث

 نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلا لزنيو «ءاشي نم لضيو «ءاشي نم ىدهيو ءءاشي نم لذيو «ءاشي

 ‹رمألا نم ائيش نوكلمي ال دابعلا نإو هللا دعب نم دحأ هيدهي الف «ءاشي نم بلق ىلع متخيو «هدابع

 اركنم ىلاعت لاق اذهلو ؛ريمطق نم نوكلمي امو ءةرذ لاقثم الو كلملا ىف فرصتلا نم مهيلإ سيلو

 ىذلا باهولا «هبانج ماري ال ىذلا زيزعلا :ىأ «باّهوْلا زيزعلا كبر ةمحر نئازخ مهدنع مال : مهيلع

 .ديري نمل ديري ام ىطعي

 سالا نودَسَحَي مأ . .اريقت ساّنلا نوتؤي ل اذإف كلملا نم بيصت مهل مأ 9: هلوقب ةهيبش ةيآلا ردو

 هب نَمآ نم مهنمف . اميظع اكلم مهانيتآو ةمكحلاو باتكلا ميهاربإ لآ انيتآ دقف هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع

 يبو ةمحر نئازخ نوكلمت مت وأ لف $: ير كرت ءاسنلا] عاريمس مهب ئذكو هنع لص نم مهمو

 يقلأأ » 0 السلا هيلع] ا موق نع ىلاعت اا «یرشیلا لوسرلا ةثعب اورکل
 TEYE رمقلا] «رشألا باذكلا نم ادع نومّلعيس . رشأ باذك وه لب اننيب نم هيلع ركذلا

 .«نسح ثيدح :لاقو ىذمرتلا هاورو»:ت ىف )١(

 .(۷۹/۲۳) ىربطلا ريسفتو )۱۱٤۳١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۳۲۳۲) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .أ نم ةدايز (5) .«وبأو7 :ت ىف (۳)



 1١ ١5( ) تايآلا :نص ةروس  عباسلا ءزجلا 05

 كلذ مهل ناك نإ :ىأ «بابسألا يف اوقتريلف امهنيب امو ضرألاو تاوُمّسلا كلم مهل مأ» : هلوقو

 .ءامسلا قرط ىنعي :مهريغو «ةداتقو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «سابع نبا لاق

 ةزع ىف مه نيذلا نوبذكملا دنجلا ءالؤه يي لاق مث

 : هلوقك هذهو «نيبذكملا بازحألا نم مهلبق نم نيذلا تبك امك «نوُيكيو نوبلغيو نومزهيس قاقشو

 مهدعوم ةعاّسسلا لب » ءردب موي كلذ ناكو«ربدلا نولويو عمجلا مزهيس . رصتنم عيمج نحن نوٰلوقي مأ»
 .[55 غ4: رمقلا] 4 رمأو ئهدأ ةعاسلاو

 0م 3 8o د ملا ويب ےہ ربو او Rrlor o ي

 احصأو طول موقو دومُتو © داتوألا وذ نوعرفو داعو جون موق مهلبق تبذك

 O © باّقع ّقَحَف لسّرلا بدك الإ لَك نإ م بارزحألا كلو ةكيألا
0 2 E Bi 

 ربصا ©0 باّسحللا موي لبق انطق ال لَجع ار اولاقو 02 قاوُف نم اهل ام ةدحاو ةحيص

 . 4 نولوقي ام ئلع
 ىف تامقنلاو لاكنلاو باذعلا نم مهب لح امو «ةيضاملا نورقلا ءالؤه نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 .ةددعتم نكامأ ىف ةطوسبم مهصصق تمدقت دقو . ءايبنألا بيذكتو لسرلا ةفلاخم

 ٩ عقاد امف ءادالوأو ,الاومأ رثكأو «ةوق دشأو مكنم رثكأ اوناك :ىأ 4 باّرحألا كعلوأ » : هلوقو

 قحف لسرلا بدك الإ لك نإ © :لاق اذهلو ؛ "كبر رمأ ءاج ال ءءىش نم هللا باذع نم مهنع كلذ

 .رذحلا دشأ كلذ نم نوبطاخملا رذحيلف «لسرلاب مهبيذكت وه مهكاله ةلع لعجف (باقع

 ىأ:ملسأ نب ديز نع «كلام لاق : 4 قاوف نم اهل ام ةدحاو ةحيص الإ" ءالؤه رظني اموإل : هلوقو
 تندو تبرتقا دق :ىأ ءاهطارشأ راج رهف حج ياخ ةعاسلا الإ نورظني ام :ىأ «ةيوتثم اهل سيل

 لهأ نم دحأ ىقبي الف ءاهلوطي نأ ليفارسإ هللا رمأي ىتلا عزفلا ةخفن ىه ةحيصلا هذهو «تفزأو

 . لجو زع هللا 040 ىنثتسا نم الإ« عزف الإ ضرألاو تاومسلا

 مهئاعد ىف نيكرشملا ىلع هللا نم راكنإ اذه «4باسحلا موي لبق انطق اَنَل لَجع اير اوُلاَقو# : هلوقو
 .بيصنلاو ظحلا وه :ليقو باتكلا وه طقلا نإف «باذعلا ليجعتب مهسفنأ ىلع

 : ةداتق داز  باذعلا ليجعت اولأس : دحاو ريغو «نسحلاو «كاحضلاو «دهاجمو « سابع نبا لاق

 ميل باذعب اتنا وأ ءاَمّسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحْلا وه اذه ناك نإ مهلا ظ :اولاق امک

 .[۳۲ : لافنألا]

 .«هللا»: ىف (۲) .«عقد امل» :س ىفو ««عفدل :أ .ت ىف )١(

 .«ءاش»:أ ىف (5) .أطخ وهو «نورظني امو :أ ىف (۳)



 -۱۷) تايآلا : ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 جرخ امنإو .ايندلا ىف كاذ ""اوقلي نأ ةدوجوم تناك نإ «ةنجلا نم مهبيصن ليجعت اولأس :ليقو
 .بيذكتلاو داعبتسالا جرخم مهتم اذه

 . ملعأ لاو «دلاخ ىبأ نب ب غانيا :كاحضلا مالك رودي هيلعو

 هل ًارمآ هي هلوسرل ىلاعت هللا لاق «داعبتسالاو ءازهتسالا هجو ىلع مهنم مالكلا اذه ناك املو

 .رفظلاو ””رصنلاو ةبقاعلاب هربص ىلع هل ًارشبمو «مهاذأ ىلع ربصلاب
 همم مهما مه يام

 ىشعْلاب َنْحَبَسُي هعم لابجلا انرخس اَنِإ » باوا ُهَّنِإ ديألا اذ دوواد اندبع ركذاو ل

oV 

 و و

 لصفو ةمكحلا هانيتآو هكلم انددشو ® باَوأ هَل لك ة
 2 ا هام ما عم

: 
 روشحم ريّطلاو 2 قارشإلاو

 . 4 69 باطخلا

 ملعلا ىف ةوقلا :ديألاو ءديأ اذ ناك هنأ : مالسلا هيلع ءدواد هلوسرو هدبع نع ىلاعت ركذي

 . لمعلاو

 اًنإو ديأب اهانينب ءامسلاو » : ديز نبا أرقو «ةوقلا :ديألا :ىدسلاو ر او ۳[ سابع نبا] لاق

 .[غال: تايراذلا] 4نوعسومل

 . ةعاطلا ىف ةوقلا :ديألا :دهاجم لاقو

 « هنأ انل ركذ دقو «مالسإلا ىف اهقفو «ةدابعلا ىق ةوق 0[ مالسلا هيلع] دواد ىطعأ :ةداتق لاقو

 .رهدلا فصن موصيو «ليللا ثلث موقي ناك «مالسلا هيلع

 بحأو «دواد ةالص هّللا ىلإ ةالصلا بحأ» : لاق هنأ ةَ هللا لوسر نع نيحيحصلا ىف تباث اذهو

 رطفيو اموي موصي ناكو « هسدس مانيو هثلث موقيو «ليللا فصن ماني ناك 0 مايص هللا ىلإ مايصلا

 .هنوؤشو هرومأ عيمج ىف لجو زع هللا نإ عاجرلا وهو ءاباوأ ناك هنإو . (0)0ىقال اذإ رفي الو ءاموي

 هعم حبست لابجلا رخس ىلاعت هن هنإ :ىأ « قارشإلاو يشعْلاب نحَبسي هعم لابجلا انرَخَس اإل : هلوقو

 كلذكو ٠١[. :أبس] «رّيَطلاَو هعم ىبَوأ لابج اي »: ىلاعت لاق امك «راهنلا رخآو سمشلا قارشإ دنع

 منرتي وهو هعمسف ءاوهلا ىف حباس وهو ريطلا هب رم اذإ 2 هعيج رتب عجرتو «هحيبستب حبست ريطلا تناك

 عجرت «تاخماشلا لابجلا هبيجتو هعم حبستو .ءاوهلا ىف فقت لب «باهذلا عيطتست ال «روبزلا ةءارقب

 .هل اعبت حبستو «هعم

 .س«ت نم ةدايز () .«ةرصنلاو»:أ ىف (۲) .«اوملسي»:أ ىف )١(

 .أءس«ات نم ةدايز (؟)

 )١١89(. مقرب ملسم حيحصو )١١1( مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . ؟یورو»: ت ىف (1)



 07١ 19 ) تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزحلا تس للم ل كل هم

 حتف موي 285 هللا لوسر نأ تركذ ئناه مأ نأ :هغلب هنأ ' سابع نبا نع ۰ 'ريثك ىبأ نب ىسوم تف موي ي هللا نأ: كركذ واع مآ نا هنأ اغا نيل ي رک ا
 هللا لوقي «ةالص ةعاسلا هذهل نأ تننظ دق : سابع نبا لاق «تاعكر ىنامث ىحضلا ىلص ةكم

 . 9 قارشإلاو يشعلاب نحَبسي ف : ىلاعت
 هالوم نع «ناوفص نب بويأ نع «لكوتملا ىبأ نع «ةبورع ىبأ نب ديعس ثيدح نم هاور مث

 ئناه مأ ىلع هتلخدأف :لاق «ىحضلا ىلصي ال ناك سابع نبا نأ «لفون نب ثراحلا نب هللادبع
 «ىتيب ىف حتفلا موي يَ هللا لوسر ىلع لخد :ئناه مأ تلاقف .هب ىنتربخأ ام اذه ىربخأ :تلقف

 نم نهضعب بيرق «ءاوس نهسولجو نهدوجسو نهعوكرو نهمايق «ىحضلا نم كلذو «تاعكر نامث

 :نآلا الإ ىحضلا ةالص تفرع ام نيحوللا نيب ام تأرق دقل :لوقي وهو سابع نبا جرخف «ضعب

 . قارشإلا ةالص :لوقي دعب ناكو «قارشإلا ةالص نيأ :لوقأ تنكو «(قارشإلاو يشعلاب نحّبسي»

 حبسي عيطم :ىأ «باوأ هل لك# ءءاوهلا ىف ةسوبحم : ىأ * ةروشحم ريّطلاو# : لاق اذهلو

 نقل اه
 تو 5

 . عيطم : ىأ باو هل لك# :دیز نباو ‹ملسآ نب ديز نع كلامو «ةداتقو «ريبج نب ديعس لاق

 .كولملا هيلإ جاتحي ام عيمج نم الماك اكلم هل انلعج :ىأ (هكلم انددشو ل : '"”[هلوقو]

 .ًاناطلس ايندلا لهأ دشأ ناك :دهاجم نع « حيجن ىبأ نبا لاق

 ةبونلا مهيلع رودت ال ءافلأ نيثالثو ةثالث ةليل لك ىف هسرح ناك هنأ ىنغلب :فلسلا ضعب لاقو
 .لباقلا ماعلا نم اهلثم ىلإ

 اللاب نولسم افلأ نوعبرأ :هريغ لاقو

2 ٤ a ۲ ٤ )4( ¢. ب 
 :سابع نبا نع «ةمركع نع ءرمحأ نب ءابلع ةياور نم «متاح ىبأ نباو «ريرج نبا ركذ دقو

 ءارقب هبصتغا هنأ «مالسلا هيلع ءدواد ىلإ رخآلا ىلع امهدحأ ىدعتسا ليئارسإ ىنب نم نيرفن نأ

 ىف «مالسلا هيلع «دواد رمأ ليللا ناك املف ءامهرمأ أجرأف «ةنيب ىعدملل '''”نكي ملو ءرخآلا ركنأف
 دقو ىنلتقت مالع «هللا ىبن اي :لاقف «ىعدملا لتقب رمأو امهبلط راهنلا ناك املف «ىعدملا لتقب مانملا

 ىبن اي هللاو :لاقف .ةلاحم ال كلتاق انأف «كلتقب ىنرمأ لجو زع هللا نإ :لاقف ؟ىرقب اذه ىنبصتغا

 . «امهنع هللا ىضر سابع نبا» :أ ىف (۲) . «هدانسإبل :تا ىف )١(

 .«لاقف» : ت ىف ()

 .(۸۷ /۲۳) ىربطلا ريسفت ()

 .«نعا:أ ىف (6)

 .(۸۷ /۲۳) ىربطلا ريسفت (5)

 .21نوكتشم) :أ ءس«ت ىف (۸) .أ ءس ات نم ةدايز (۷)

 .؟نکت»: س ىف )٠١( .؟یورو»:ت ىف (49)



 و ج جس ا ر هوم ع ماسلا را

 دق تنك ىنكلو «تيعدا اميف قداصل ىنإو «هيلع تيعدا ىذلا اذه لجأل ىلتقب كرمأي مل هللا نإ هللا

 . لتقف '(مالسلا هيلع] دواد هب رمأف ءدحأ كلذب رعشي ملو «هتلتقو هابأ تلتغا

 . «هكلم اًنددشَوظ : لجو زع هللا لوقي ىذلا وهو « ليئارسإ ىنب ىف هتبيه تدتشاف : سابع نبا لاق

 ةمكحلا:ةرم لاقو .ةنطفلاو لقعلاو مهفلا :ىنعي :دهاجم لاق © ةمكحلا هانيتآو # : هلوقو
 تازلا ةف لاقو دلا

 .هيف ام عابتاو هللا باتك :ةداتق لاقو

 ةوبنلا :4ةمكحلا 8 : ىدسلا لاقو

 .ناميألاو دوهشلا :باطخلا لصف :ىبعشلاو «ىضاقلا حيرش لاق « باطخلا لصفوإ : هلوقو

 ءايبنألا هب لصف ىذلا باطخلا لصف وه «هيلع ىعدملا نيمي وأ «ىعدملا ىلع نادهاش :ةداتق لاقو

 وبأ لاق اذكو «ةمايقلا موي ىلإ ةمألا هذه ءاضق وهو  نوحلاصلاو نونمؤملا :لاق وأ - لسرلاو

 . ىملسلا نمحرلادبع

 و ءاضقلا ةباصإ وه :ىدسلاو «دهاجم لاقو

 . حملا ىفو مالكلا ىف لصفلا وه :اضيأ دهاجم لاقو

 .ريرج نبا هراتخاو ءدارملا وهو «هلك اذه لمشي اذهو

 زيزعلا دبع ىنثدح «رذنملا نب ميهاربإ انثدح 0 : متاح ىبأ ن خيا ناو

 نع ا نع «ةدرب بأ نب لالب نع «هيبأ نع «دانزلا ىب أ نب نمحرلا دبع نع « تباث ىبأ نبا

 .باطخلا لصف وهو «مالسلا هيلع« دواد (ذعب امأ» : لاق e : لاق «هنع هللا ىضر « ىسوم ىبأ

 .(دعب امأ ١:باطخلا لصف :ىبعشلا لاق اذكو

 اولاق مهنم عزف دوواد ىلع اولخد ذإ 09 بارحملا اوُرَوَسَت ْذِإ مصخلا ابن كاتأ لهو »

 ءاوس ىلإ اندهاو ططشت الو قحاب اتنيب مكحاف ضعب ىلع انضعب ئغب نامصخ فخت ال
 ماس تس و م هد ويعم

 يف ينّزعو اهينلفكأ لاقف ةدحاو ةجعن يلو ةجعن نوعستو عست هَل يخأ اذه نإ D طارصلا

 مهضعب يغبيل ءاطلخلا نم اريثك نإ هجاعن ىلإ كتجعت لاؤسب َكَمَلَظ دل لاق © باّطخْلا
I l0l 

 بر رفغتساف هانتف املأ دوواد نَظَو مه ام ليلقو تاحلاصلا اوأمعو اونمآ يذلا الإ ضعب ىلع

 . 4 62 بآُم نسحو یفلزآ اندنع هل ناو كلذ هل انَرفَعَف 9 بانو اعكار رخو

 .؟مكحلاو ءاضقلا ىف: ت ىف (۲) .أ ءتءس نم ةدايز (۱)

 . ؟هداتسإب# :تاىف (4) .«هاورو 7:تاىف (۳)



 ( 55 _ ۲۱ ) تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 ثيدح موصعملا نع اهيف تبثي ملو «تايليئارسإلا نم ذوخأم اهرثكأ ةصق انهاه نورسفملا ركذ دق

 نع «ىشاقرلا ديزي ةياور نم هنأل ؛هدنس حصي ال اثيدح انه متاح ىبأ نبا ىور نكلو «هعابتا بجي

 ىلع رصيقي نأ ىلوألاف .«ةمثالا دع ثيددلا: فيعف هنكل - نيحاضلا نم ناك نإو ديريو = نشأ
 قح وهف نمضت امو «قح نآرقلا نإف ؛لجو زع هللا ىلإ اهملع دري نأو ةصقلا هذه ةوالت درجم
 . اضيأ

 فرشأ وهو «هبارحم ىف ناك هنأل كلذ ناك امنإ 4 مهنم عزفف ")[دوواد ىلع اولخد ذإ] 8: هلوقو
 هيلع ارو دق نيصخشت الإ رعشي لق «مويلا كلذ دحأ هيلع لخدي الأ رمأ دق ناكو «هراد ىف ناكم

 .امهنأش نع هنالأسي هب اطاتحا :ىأ «بارحملا

 :بلغو زهق اذإ: دعي رع لاقت: شلغ نأ «باّطخلا يف ينّزعوإ : هلوقو

 .هانربتخا ىأ :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : 4هاّنتف اَمَنَأ دوواد نطو # : هلوقو

 دقو «كلذ دعب دجس مث ءالوأ عكر هنأ لمتحيو .4 بانأر» ادجاس :ىأ 4 اعكار رخو# : هلوقو

 تانسح نإ :هيف لاقي امم هنم ناك ام : ىأ « كلذ هل اترفغف » ءاحابص نيعبرأ ًادجاس رمتسا هنأ ركذ

 . نيبرقملا تائيس راربألا

 ىلع ؟دوجسلا مئازع نم ىه له ««ص» ةدجس ىف ¢ ٣ھ نع هللا ىضر «ةمئألا فلتخا دقو

 ةدجس ىه ىلب «دوجسلا مئازع نم تسيل اهنأ ؛هللا همحر «ىعفاشلا بهذم نم ديدجلا «نيلوق

 لا فرع” سا إلا وو امر كلذ ىلع ليلدلاو وكف

 :«ص» ىف دوجسلا ىف لاق هنأ “سابع نبا نع «بويأ نع  ةيلع نبا وهو  ليعامسإ انثدح
 .اهيف دجسي ليم هللا لوسر تيأر دقو «دوجسلا مئازع نم تسيل

 لاق هن توبا تیدج نم ريف نف تاملار «ىدمرتلاو يوا ناو ؛ ىراخبلا هاوو

 . حيحص ' "نيس: ىم را

 - ىمسقملا وه  نسحلا نب ميهاربإ ينربخأ :ةيآلا هع ليست ذك اا قاتلا 5

 هللا ىضر «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «هيبأ نع ءرذ نب "”ورمع نع «دمحم نب جاجح
 .«اركش اهدجسنو «ةبوت «مالسلا هيلع «دواد اهدجس» : لاقو ««ص» ىف دجس ليم ىبنلا نأ ءامهنع

 ىزملا جاجحلا وبأ ظفاحلا انخيش ىنربخأ دقو «تاقث مهلك هدانسإ لاجرو ٠ “ىئاسنلا هتياورب درفت
 : عمسأ انأو هيلع ةءارق

 .أءت نم ةدايز (؟) ,؟هنأ7: ت ىف )١(

 .؟هللا مهمحر» :أ] ىف (۳)

 .أ نم ةدايز «سابع نبا نع هدانسإب دمحأ مامإلا هاور ام :ت ىفو «۲سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع» :أ ىف (5)

 )٥۷۷(. مقرب ىذمرتلا نفسو )5-١1( مقرب دواد ىبأ ننسو )٠١59( مقرب ىراخبلا حيحصو (0”7 /۱) دنسملا (5)

 .ارمع»:آ ىف (۸) .؟یورو)» : ت ىف (۷) .2«نسح ثيدح» :أ ىف ()

 )١١5178(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (9)



 11 #2 )767١1( ٠ تایآلا:ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 رهاط ني هار ارا "ءنققتلا رهاظ نأ نب هار ارا چر دلا قانا ونبأ اترا
 ع ع 0 2 7 0 3

 انربخأ ‹ظفاحلا دمحم نب دمحم دمحأ وبا مكاحلا انربخأ «ىذورجنكلا دعس وبا انربخأ . ىماحشلا

 نب نسحلا نع نس نب ديزي نب دمحم انثدح هللا دبع نب نوراه انثدح «جارسلا سابعلاوبأ

 ىبأ نب هلا دع كدج ىقدح «نسح اي :جيرج نبا یل لاق :لاق ديزي ىبأ نب هللا ديبع نب دمحم

 مئانلا ىري اميف تيأر ىنإ «هّللا لوسر اي :لاقف هيم ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق سابع نبا نع «ديزي
 و

 لوقت اهتعمسف « ىدوجسل ةرجشلا تدجسف تدجسف «ةدجسلا تأرقف «ةرجسش فلخ ىلصأ ىنأك

 «ارزو اهب ىنع عضو ءارخذ كدنع ىل اهلعجاو ءارجأ كدنع اهب ل بتكا ءمهللا :ةدجاس ىهو

 .دواد كدبع نم اهتلبق امك ىنم اهلبقاو

 امك دجاس وهو لوقي هتعمسف «دجس مث «ةدجسلا أرقف ماق هيَ ىبنلا تيأرف :سابع نبا لاق
00 

 . ةرجشلا مالك نع لجرلا ىكح

 نب ديزي نب دمحم نع امهالك «دالخ نب ركب ىبأ نع هجام نباو «ةبيتق نع ىذمرتلا هاور

 لا اذه نم الإ هفرعن ال «بيرغ : ىذمرتلا لاقو .هوحن ا

 «ىسفانطلا ديبع نب دمحم انثدح «هللا دبع نب دمحم انثدح :اضيأ اهريسفت دنع ىراخبلا لاقو

 o E ل ل ل ل
 مهادهبف ۷ها ىده نيذلا كئلوأ» ۸٤[. :ماعنألا]4ناميلسو دوواد هتيرذ نمو # :أرقت ام وأ :لاقف

 «دواد اهدجسف «هب یدتقی نأ ا مكيبن رمأ 0 «مالسلا هيلع «دواد ناكف ٩ : ماعنألا] «هدتقا

 . والا هللا لوسر اهدجسف «مالسلا هيلع

 نبا وه ركب انثدح «دیمح انثدح «عيرز نب ديزي انثدح .نافع انثدح :دمحأ مامإلا دك ۰

 ىتلا ىلإ غلب املف ««ص» بتكي هنأ ايؤر ىأر 09 نيل دعس انآ نا خا هنأ يراها دبع

 ملف . اک ىبنلا ىلع اهصقف :لاق ءادجاس بلقنا هترضحب ءىش لکو ملقلاو ةاودلا ىأر اهب دجسي

 .'دمحأ ١2"7[مامإلا] هب درفت .دعب اهب دجسي لزي

 نع «ثراحلا نب ورمع ىنربخأ «بهو نبا انثدح .حلاص نب دمحأ انثدح :دواد وبأ اق

 . هللا دبع»:أ ىف (۲) .«ىجردملا نب قاحسإ وبأ» : ىف )١(

 )١١٠٤١/١(. لامكلا بيذهت ىف ىزملا هاور (۳)

 . «شيبح نب ديزي :أ ىف (6)

 . )٠١87( مقرب ةجام نبا ننسو (01/4) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 .«لاق دهاجم ىلإ هدانسإب» :ت ىف (5)

 . ؟نميفلا ؛س «ت ىف (۸) .هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «مهاده» 1 ۰س «ت یف (۷)

 . )٤۸۰۷( مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 . ؟هنع هللا ىضر یردخلا» :أ ىف (۱۲) .«هدانسإپ» :ت یف )١١( .(یورو» :ت یف (۱۰)

 أ نم ةدايز )١(

 .(۷۸/۳) دنسملا )١8(

 .؟ىورو» :ت یف )١6(



 ( 75) ةيآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا حلل لم لب 9

 سانلا دجسو «دجسف لزن ةدجسلا غلب املف ««ص» ربنملا ىلع وهو هيَ هللا لوسر أرق :لاق «هنع هللا

 «ىبن ةبوت ىه امنإ» :لاقف ءهدوجسلل سانلا "نرش ةدجسلا غلب املف ءاهأرق رخآ موي ناك املف «هعم

 .اودجسو «دجسو لزنف .ةمتنرشل مكتيأر ىنكلو

 . حيحصلا طرش ىلع هدانسإو ا وبأ هب درفت

 ءاهب لجو زع هللا هبرقي ةبرقل ةمايقلا موي هل نإو :ىأ (بآم نسحو فلز اندنع هَل نوط : هلوقو
 ىف ءاج امك «هكلم ىف ماتلا هلدعو "هتبوتل «ةنجلا ىف تايلاعلا تاجردلا وهو «عجرم نسحو

 ىف نوطسقي نيذلا «نيمي هيدي اتلكو «نمحرلا نيمي نع رون نم ربانم ىلع نوطسقملا» :حيحصلا
 .(©«اولو امو اا

 ىردخلا ديعس ىبأ نع ا نع «ليضف انثدح «مدآ نب د ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .لداع مامإ ءاسلجم هنم مهبرقأو ةمايقلا موي هللا ىلإ سانلا بحأ نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق
 «رئاج مامإ ءاباذع مهدشأو ةمايقلا موي هللا ىلإ سانلا ضغبأ نإو

 هفرعن ال :لاقو . "هب «ةيطع نع - رغألا قوزرم نبا وهو - ليضف ثيدح نم ىذمرتلا هاورو
 . هجولا ا د

 رفعج انثدح «رايس انثدح ,ءدايز ىبأ نب هللا دبع انثدح «ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ ا لاق

 دواد ماقي :لاق ,«بآم نسحو ئفلزل اندنع هَل نو :هلوق ىف رانيد نب كلام تعمس :ناميلس نبا

 ىذلا ميخرلا نسحلا توصلا كلذب مويلا ىندجم «دواد اي :لوقي مث «شرعلا قاس دنع ةمايقلا موي

 عفريف :لاق .مويلا كيلع هدرأ ىنإ :لوقيف ؟هتبلس دقو فيكو :لوقيف .ايندلا ىف هب ىندجمت تنك
 . نانجلا لهأ ميعن غرفتسي توصب دواد

 ئوهلا عبتت الو قحلاب سائلا نيب ب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ كاتلعج نإ دوواد اي ل

 ا یک تک فا ا ا ليس ا

 . 4 ©2 باسحلا

 كرابت هدنع نم لزنملا قحلاب سانلا نيب اومكحي نأ رومألا ةالول لجو زع هللا نم ةيصو هذه

 هنس نع لص نم لات 7 [كاز دغو دقو. ليس نع الضم هنع'اول دع الو: 1 ىلاغتو

 .«ددشت» :ت ىف )١(

 . )١51١( مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 , «هتوبنل» : سس «ت یف (9)

 .هنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (۱۸۲۷) مقرب ملسم حيحص )٤(

 .«لدع» :أ ىف (5) .«ىذمرتلا ىورو» :ت ىف (۵)

 )١759(. مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۲ /۳) دنسملا (۷)

 .آ نم ةدايز )٠١( . ؟هللا ليبس» :آ ىف (9) .؟یورو» :ت ىف (۸)



 ل شبس ب7 590-8 تايآلا : ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 .ديدشلا باذعلاو ديكألا ديعولاب «باسحلا موي ىسانتو

 «حانج نب ناورم انثدح «ديلولا انثدح «دلاخ نب ماشه انثدح .ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق
 بساحيأ :2'”هل لاق كلملا دبع نب ديلولا نأ  باتكلا أرق دق ناكو - ةعرز وبأ ميهاربإ ىنثدح

 ا2 بج 000 هللا نإ ؟دواد وأ هللا ىلع مركأ تنا ا : تلق .نامآ ىف لق

 الو قحاب سالا نيب مكحاف ضرألا يف ةقيلخ كانلعج اَنِإ دوواد اي > :لاقف هباتک ىف هدعوت مث 0

 .ةيآلا 4نوُلْضَي نيذّلا نإ هللا ليبس نع كّلضيف ىوهلا عت

 باذع مهل «رخؤملاو مدقملا نم اذه ,«باسحلا موي أوسن امي ديدش باذع مهل» : ةمركع لاقو

 .اوسن امب باسحلا موي ديدش

 .باسحلا مويل اولمعي نأ اوكرت امب ديدش باذع مهل :ىدسلا لاقو

 .ملعأ هللاف «ةيآلا رهاظ ىلع ىشمأ لوقلا اذهو

 اورفك نيذّلَل ليو اورفك نيذّلا نط كلذ الطاب امه هو ضرألار ااو

  00 eا تاحلاصلا اولو 0

 م ناس سس

 انا 0 ا «هودحویو E ءاثبع قلخلا قلخخ ام هنأ 20
 نظ كلذ الطاب امهتيب امو ضرألاو ءامَسلا اتقَلح امو # :ىلاعت لاق اذهلو ؛رفاكلا بذعيو عيطملا بيثيف :

 اورفك نيذّلل لْيوَفل ءطقف رادلا هذه نودقتعي امنإو ءاداعم الو اثعب نوري ال نيذلا :ىأ ا

 . مهل ةدعملا رانلا نم مهروشنو مهداعم موي مهل ليو :ىأ , «راتلا نم

 اونمآ نيذّلا لعجن مد :لاقف «رفاكلاو نمؤملا نيب ىواسي ال هتمكحو هلدع نم هنأ ىلاعت نيب مث

 دنع نووتسي الو «كلذ لعفن ال : ىأ راًجفلاك َنيِقّتمْلا لعجن مأ ضرألا يف نيدسفملاك تاحلاّصلا اوُلِمَعَو

 اذه اهيف '*”بقاعيو «عيطملا اذه اهيف باثي «ىرخأ راد نم دب الف كلذك رمألا ناك اذإو «هللا

 انإف تارجو داع نه ذبأل هنأ ىلع" ةميقعمملا رطقلاو ةيللا"كوقعلا لدي داكرآلا دهر رجالا

 دبالف «هدمكب تومي مولظملا عيطملا ىرنو «كلذك توميو هميعنو هدلوو هلام دادزي ىغابلا ملاظلا ىرن
 اذه عقي مل اذإو .اذه نم اذه فاصنإ نم «ةرذ لاقثم ملظي ال ىذلا «لداعلا ميلعلا ميكحلا ةمكح ىف
 دصاقملا ىلإ دشري نآرقلا ناك الو . ةاساوملاو ءازجلا اذهل ىرخأ ًاراد كانه نأ نيعتف ءرادلا هذه ىف

 اولو رك ذتيلو هتايآ اوربي كرابم كيل هاَتلزنأ باتكإ» :لاق .ةحيرصلا ةيلقعلا ذخاملاو ةحيحصلا

 .لقعلا وهو «بل عمج «بابلألا ىهو «لوقعلا ووذ :ىأ «بابلألا

 .؟مهعمجل :س «ت یف (۳) .«ةعرو ىبأل» :ت ىف (؟) .؟یور» :ت یف (۱)

 . «ىصاعلا» :س ىف (5) .«بذعيو» :ت ىف (6)



 (۳۳ )7١- تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا 3

 :لوقيل مهدحأ نإ ىتح «هدودح ةعاضإو هفورح ظفحب ردت ام هللاو : ىرصبلا نسحلا لاق

 . متاح ىبأ نبا هاور لمع الو قلخح نق. نآرقلا هل ىري اه “[هلك] نآرقلا تأرق

 و 2 5 7 0 o ص 2 6م ف 6 Foro ~o م داو لا 3 هموم ساس

 تانفاصلا ىشعلاب هيلع ضرع ذإ (270) باوأ هنإ دبعلا معن ناميلس دووادل انبهوو #

 اهودر 09 باجحلاب تراوت ئتح يبر ركذ نع ريخلا بح تببحأ ينإ لاقف 69 دايجلا

 .4 69 قانعألاو قوسلاب احسم قفطف يلع

 « دواد ناميلس ثروو» :لاق امك ءايبن :ىأ «ناميلس دوادل بهو هنأ اربخم ىلاعت لوقي
 .رئارح ةأرما ةئام هدنع ناك دق هنإف «هريغ نونب هل ناك دقف الإو ءةوبنلا ىف :ىأ ١١[ :لمنلا]

 ةبانإلاو ةدابعلاو ةعاطلا ريثك هنأب «مالسلا هيلع ءناميلس ىلع ءانث .4 باوا هّنِإ دبعلا معنا :هلوقو

 لوحكم 0ث «ديلولا انثدح ءدلاخ نب دومحم انثدح ‹ ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 هللا ةنيكس :لاق ؟نسحأ ام «ىنب اي :هل لاق «مالسلا “هيلع «ناميلس دوادل هللا بهو امل :لاق

 امف :لاق .هدابع نيب هللا حور :لاق ؟ىلحأ امف :لاق .ناميإ دعب رفك :لاق ؟حبقأ امف :لاق .ناميإو

 .ىبن تنأف :مالسلا هيلع ءدواد لاق . ضعب نع مهضعب سانلا وفعو «سانلا نع هللا وفع :لاق ؟دربأ

 هتكلمم لاح ىف ناميلس ىلع ضرع ذإ :ىأ (دايجلا تاتفاصلا ىشعلاب هيلع ضرع ذإل :هلوقو
 .تانفاصلا ليخلا هناطلسو

 ريغ لاق اذكو . عارسلا : دايحلاو «ةعبارلا رفاح فرطو ثالث ىلع فقت ىتلا ىهو :دهاجم لاق

 .فلسلا نم دحاو

 نب ديعس هيبأ نع «نايفس انثدح «لّمؤُم انثدح ءراشب نب دمحم انثدح تا لو
 نيرشع تناك :لاق (دايجلا تانفاّصلا ىشعلاب هيلع ضرع ذإ» :هلوق ىف ىميتلا مي ميهاربإ نع «قورسم

 .ريرج نبا هاور اذك .ةحنجأ تاذ اسرف

 ىنربخأ «ةدئاز ىبأ نبا انثدح «ىسوم نب ميهاربإ انثدح «ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هيلع «ناميلس تلغش ىتلا ليخلا تناك :لاق ىميتلا ميهاربإ نع قو نب ديعس نع «ليئارسإ

 .ملعأ هللاو «"هبشأ اذهو .اهرقعف « سرف فلأ نيرشع م ةالصلا

 «بويأ نب ىيحي انربخأ «ميرم ىبأ نب ديعس انثدح «فوع نب دمحم انثدح :دواد وبأ نأ

 «ةشئاع نع < نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع «هثدح ميهاربإ نب دمحم نأ : ةيزَغ نب ةرامع ىنثدح (4)

 . «هدانسإب» :ت ىف (۳) .«یور» :ت یف (۲) .أ «س «ت نم ةدايز )١(

 . ؟هداتسإبلا :تاىف (0 .؟ىور» :ت ىف )6( .«امهيلعا» س «ت ىف (4)

 . ؟هداتسإب) :ت ىف (9) .«یورو» :ت ىف (۸) .«هبشألا» :1 ىف (۷)



 ب )۳۳ ۔۳۰) تایآلا:ص ةروس - عياسلا ءزجلا

 تبهف «رتس اهتوهس ىفو - ربيخ وأ - كوبت ةوزغ نم هيب هللا لوسر مدق :تلاق ءاهنع هللا ىضر

 .ىتانب :تلاق «؟ةشئاع اي اذه ام» :لاقف  بَعُل  ةشئاعل تانب نع رتسلا ةيحان تفشكف «حيرلا
 .سرف :تلاق .«؟نهطسو ىرأ ىذلا نا لاف .عاقر نم ناحانج ديك اسرف نهنيب ىأرو

 نأ تعمس امأ :تلاق «!؟ناحانج هل سرف» :لاق ناحانج :تلاق .«؟هيلع ىذلا اذه امو» :لاق

 . "لل هذجاون تيار ىتح كحضف :تلاق ؟ةحنجأ اهل اليخ ناميلسل

 نع لخاو ريغ ركذ ,«باجحلاب تراوت ىح يبر ركذ نع ريخلا بح تببحأ ينإ “لاقف » :هلوقو
 اهكرتي مل هنأ هب عطقي ىذلاو ءرصعلا ةالص ؟*”تقو تاف ىتح اهضرعب لغتشا هنأ نيرسفملاو فلسلا
 «بورغلا دعب اهالص ىتح رصعلا ةالص نع قدنخلا موي هيي ىبنلا لغش امك ءانايسن لب ادمع
 مؤي «هنع هللا ىضر «رمع ءاج :لاق رباج نع كلذ نم «هجو ريغ نم نيحيحصلا ىف تباث كلذو

 ىلصأ تدك ام هللاو هللا لوسر اي :لوقيو «شيرق رافك بسي لعجف «سمشلا تبرغ ام دعب قدنخلا

 ىلإ انمقف : "لاقف .«اهتيلص ام هللاو» :هللكُي هللا لوسر لاقف .برغت سمشلا تداك ىتح رصعلا
 اهدعب ىلص مث «سمشلا تبرغ ام دعب رصعلا ىلصف ءاهل “"اناضوتو ةالصلل ًاضوتف ناحطب
 , رغما

 دقو .لاتقلل دارت ليخلاو .لاتقلاو وزغلا رذعل ةالصلا ريخأت مهتلم ىف اغئاس "ناک هنأ لمتحيو

 ىلإ بهذ نم مهنمو «فوخلا ةالصب كلذ خسنف اعورشم ناك اذه نأ ءاملعلا نم “""ةفئاط ىعدا
 «ةباحصلا لعف امك «دوجس الو عوكر الو ةالص نكي ال ثيح «ةقياضملاو ةفياسملا لاح ىف كلذ

 ؛برقأ لوألاو .امهريغو «ىعازوألاو «لوحکم نع الرقم وهو «رتست حق یف ‹«مهنع هللا ىضر

 .( قاتعألاو قوّسلاب حسم قفطق يلع اهودر» :اهدعب لاق هنأل

 اهب رمأ مث .كيلع "ام رخآ ىبر ةدابع نع ىنيلغشت ال هللاو ءال :لاق .ىرصبلا نسحلا لاق
 . ةداتق لاق اذكو .ترقعف

 .فويسلاب اهبيقارعو اهقانعأ برض :ىدسلا لاقو

 هلام نم الام كلهيو «ةبقرعلاب اناويح بذعيل نكي مل هنأل : لاق ءريرج نبا هراتخا لوقلا اذهو

 هيف ريرج نبا هب حجر ىذلا اذهو .اهل بنذ الو اهيلإ رظنلاب هتالص نع لغتشا هنأ ىوس ببس الب
 هنأ ببسب لجو زع هلل ابضغ ناك اذإ اميس الو ءاذه لثم زاوج مهعرش ىف نوكي دق هنأل ؛رظن

 )١( «ةشئاع اي اذه ام» :أ ىف (۲) .«؛اهل» :أ ىف .

 )٤۹۳۲(. مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 .«برغملا» :أ ىف )١( .«تقو نع» :أ ءت ىف )٥( .«لاق» :س «ت ىف )٤(

 .«انأضوتف» :ت ىف (۸) .«لاق» :ت یف (۷)

 )1۳١(. مقرب ملسم حيحصو )٤۱۱۲( مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 .«ام رحأ» :أ ىف (10) .«ناك دق هنآ» :أ ءس ىف )١١( .«ةفئاط اذه ىعدا»:أ ىف )٠١(



 عروب نب ىلاعت هللا ا !ىلاعت هل a ؛ةالصلا تقو جرخ ىتح اهب لغتشا
 عرسأ اذهف ءرهش اهحاورو رهش اهودغ «باصأ ثيح ءاخر هرمأب ىرجت ىتلا حيرلا ل ا

 . ؟”ليخلا نم ریخو

 نع < لدا نب يمس ع رغما ن ةاميلس اقدح ليعامتت] ادع دما مامإلا داق
 لاقف «ةيدابلا لهأ نم لجر ىلع انيتأ :الاق - تيبلا وحن رفسلا نارثكي اناكو  ءامهدلا ىبأو ةداتق ىبأ

 ءاقتا ايش عدت ال كنإ» :لاقو «ىلاعت هللا هملع امم ىنملعي لعجف ال هللا لوسر ىديب ذخأ :ىودبلا

 . “هم اريخ هللا كاطعأ الإ - لجو زع - "هللا

 لا ومسلسل 0 5

 اذه و 3 داقنمألا يف يرق نيرخآو 00 صارغو بلغ ناشار و باما تي
 . ( © رب نسحو فأر اتدنع هل نرو 659 باح ٍريغب كسمأ وأ ننماف انؤاطع

 هّيسرك ىلع انیقلأر» «ةرم كلما هانبلس نأب هانربتخا :ىأ «ناميلس اًنَعَف دقلو» : ىلاعت لوقي

 ىنعي :مهريغو «ةداتقو ‹نسحلاو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو 2. سابع نبا لاق : «ادسج

 .هتهبأو هناطلسو هكلم ىلإ عجر :2"”ىأ بانا مث .اناطيش

 هلاق . فصآ :ليقو .ةداتقو «سابع نبا هلاق .ارخص ناطيشلا كلذ مسا ناكو :ريرج نبا لاق

 ةصقلا هذه اوركذ دقو :ئدسلا هلاق . قيقبح : ليقو . اضيأ دهاجم هلاق .اورصأ : ليقو .دهاجم

 ‹سدقملا تيب ءانبب «مالسلا هيلع «ناميلس رمأ لاق : ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب كديعس لاق دقو

 اناطيش نإ :هل ليقف .هيلع ردقي ملف كلذ بلطف :لاقف .ديدح توص هيف عمسي الو هنبا :هل ليقف

 مايأ ةعبس لك ىف اهدرَي رحبلا ىف نيع تناكو هبلطف :لاق .دراملا هبش «رخص» :هل لاقي رحبلا ىف

 الإ «بيط بارشل كنإ :لاقف ءرمخلاب وه اذإف هدرو موي ءاجف ءرمحخ اهيف لعجو اهؤام حزنف «ةرم

 :لاقف 2 اهاتأ مث ءاديدش ًاشطع شطع ىتح عجر مث .الهج لهاجلا نيديزتو «ميلحلا نيبصت
 ا .الهج لهاجلا نيديزتو «ميلحلا نيبصت د كنأ الإ ا

 إ :لاقف ناميلس هب ىتأف «همتاخ ىف هكلم ناكو : لاق نان نك نب کرا «متاخلا ىرأف :لاق

 .اوهول :أ ءس «ت ىف (9) .«امب» :س «ت یف (۲) .«لجو زع» :س «ت ىف )١(

 ۱۹١(. 196 /۱۰) نآرقلا ماكحأل عماجلا :ىف ىبطرقلا مالك رظناو «باوصلا وه اذهو (4)

 .(یورو» :ت ىف (۵)

 .«هّلل» :أ ىف (۷) . «هدانسإب دمحأ مامإلا یورو» :ت ىف )١(

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» )195/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۷۸ )٥/ دنسملا (۸)

 . اهاتآ» : ىف (۱۰) . مئا :س «ت یف (9)



 ۷ل د ل ل (4.-175) تايآلا : ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 لعجف دهدهلا ضيبب ىتأف :لاق .ديدح توص هيف نعمسي ال :انل ليقو «تيبلا اذه ءانبب انرمأ دق

 ساملاب ءاجف بهذف «هيلع ردقي الو هضيب ىري لعجف ءاهلوح رادف دهدهلا ءاجف «ةجاجز هيلع

 ناكو .ةراجحلا هب نوعطقي اولعجف «ساملا ذخأف .هضيب ىلإ ىضفأ ىتح «هب اهعطقف ءهيلع هعضوف

 ىلإ اموي قلطناف همتاخب لخدي مل - مامحلا :وأ  ءالخلا لخدي نأ دارأ اذإ ''”[مالسلا هيلع] ناميلس
 مامحلا لخدف :لاق .هئاسن ضعب "هيف فراق ةفراقم دنع كلذو ءهعم رخص ناطيشلا كلذو «مامحلا

 ىلع ىقلأو «هنم ناميلس كلم عزو «ةكمس هتمقتلاف ءرحبلا ىف هاقلأف ءهمتاخ ناطيشلا ىطعأو

 ريغ هلك ناميلس كلم ىلع البو «هریرسو هيسرك ىلع دعقف ءاجف :لاق .ناميلس هبش ناطيشلا

 ناكو . هللا ىبن نتف دقل :اولاق ىتح «ءايشأ هنم نوركني اولعجو «مهنيب ىضقي لعجف :لاق .هئاسن
 وهو - هللا "”ىبن اي :لاقف :لاق .هنبرجأل هللاو :لاقف ةوقلا ىف باطخلا نب رمعب هنوهبشي لجر مهيف
 ء«سمشلا علطت ىتح ادمع لسغلا عديف ءةدرابلا ةليللا ىف ةبانحلا هبيصت اندحأ هللا ىبن هنأ الإ ىري ال

 نطب ىف همئاخ هللا ىبن دجو ىتح ةليل نيعبرأ كلذك وه انيبف :لاق .ال ا یا
 هيس رک ىلع انيقلأو» «مهيلإ ىهتنا ىتح «هل دجس الإ ريط الو ىنج هلبقتسي ال لعجف لبقأف «ةكمس

 . خص ناطيشلا وه :لاق . < ادسج

 سلج :لاق 4 ادّسج هیسرک ىلع انیقلأو» «ناميلس انيلتبا : یآ (ناَمْيَلس اَتف دقلو» : یدسلا لاقو
 نهنم ةأرما تناكو «ةأرما ةئام «مالسلا هيلع «ناميلسل ناكو : اق اهو نحنا سرک قلع ةاظيفلا

 ملو ءهمتاخ عزن 5 ةجاح ىتأ وأ بنجأ اذإ ناكو «هدنع نهنمأو هئاسن رثآ یهو ««ةدارج» :اهل لاقي

 ءهتروص ىف ناطيشلا جرخف «ءالخلا لخدو همتاخ اموي اهاطعأف ءاهريغ سانلا نم ادحأ هيلع '"”نمتأي
 اهلأسف كلذ دعب ناميلس جرخو «ناميلس سلجم ىلع سلج ىتح ءاجف «هتطعأف .متاخلا ىتاه :لاقف

 مكحي ناطيشلا ثكمو :لاق .اهئات هناكم جرخو .ال :لاق ؟لبق هذخأت ملأ :تلاقف «همتاخ هيطعت نأ
 اوؤاجف «مهؤاملعو ليئارسإ ىنب ءارق عمتجاف «هماكحأ سانلا ركنأف :لاق ءاموي نيعبرأ سانلا نيب

 .هماكحأ انركنأو هلقع بهذ دقف ناميلس ناك نإف ءاذه انركنأ دق انإ :اولاقف ءهئاسن ىلع اولخد ىتح

 .اوؤرقف ةاروتلا اورشن مث هب اوقدحاف «"اوتأ ىتح نوشمي اولبقأف :لاق «كلذ دنع ءاسنلا ىكبف :لاق
 عقوف «رحبلا ىلإ بهذ ىتح راط مث .هعم متاخلاو «ةفرش ىلع عقو ىتح مهيديأ نيب نم راطف :لاق

 وينال ىلإ هلو اضرار : لاق SCT CaS ءرحبلا ىف هنم متاخلا
 نم مهمعطتساف .هعوج دتشا دقو ‹ عئاج وهو «رحبلا 3 اض نم دايص ىلإ ىهتنا ىتح

 ىلع وهو مد لفي لعجف «هجشف اصعب هبرضف مهضعب هيلإ ماقف .ناميلس انأ ىنإ :لاقو « مهديص

 هنإ :لاق .هتبرض ثيح تعنص ام سئب اولاقف «هبرض ىذلا مهبحاص نودايصلا مالف ءرحبلا ئطاش

 .1ىبنأ» :أ ىف (۳) .«اهيف» :ت ىف () .أ نم ةدايز )١(

 .«لاق» :س «ت یف () .یرت» :ت ىف (4)
 ١ ١٠١(. /5؟7) ىربطلا ريسفت (0)

 .«هوتأ» :أ ىف (9) .«نمأي» :ت ىف (۸) .«هتجاح» :أ ىف (۷)
 . ؟نيدايص» : «س «ت یف (۱۰)



 EET mg حج كس و

 برضلا نم هب ناك ام هلغشي ملف «مهدنع رذم دق امم نيتكمس هوطعأف :لاق .ناميلس هنأ معز هنإ

 ءامهادحإ نطب ىف همتاخ دجوف .'''[همد] لسغي لعجف ءامهنوطب قشف ءرحبلا طش ىلإ ماق ىتح
 «ناميلس هنأ موقلا فرعف هيلع تماح ىتح ريطلا تءاجو .هكلمو هءاهب هيلع هللا درف «هسبلف هذخأف

 مكمولأ الو ءمكرذع ىلع مكدمحأ ام :لاقف ء[هب] اوعنص ام نورذتعي موقلا ماقف «مالسلا هيلع

 «ناطيشلا ىلإ لسرأو .هكلم ىتأ ىتح ءاجف :لاق .هنم دبال رمألا اذه ناك «مكنم ناك ام ىلع

 .همتاخب هيلع متخو «لفقب هيلع لفقو «هيلع قبطأ مث ءديدح نم قودنص ىف لعجف هب رمأف هب ءىجف
 ,؛حيرلا هل ""رخسو :لاق .قيقبح همسا ناكو .ةعاسلا موقت ىتح هيف وهف ءرحبلا ىف ىقلأف هب رمأ مث

 ٠ تنأ كِّإ يدعب نم دحأل يغبني أل اكلم يل بهو # :هلوق وهو .كلذ لبق هل ترخس نكت ملو
 . 74 باّهولا

 فصآ :هل لاقي اناطيش :لاق «ادسج هیسرک لع ايقْلاول :هلوق دهاجم نع «حبجن ىبأ نبا لاقو
 ىف فضا ها هانا ءاطعأ الفا كريما كا. نثرأ لاق ؟نيانلا نوتفت نفك + قاميلس هل لاقف

 - نهبرقي ملف ناميلس ءاسن هللا هعنمو .هيسرك ىلع فصآ دعقو .هكلم بهذو ناميلس حاسف ءرحبلا
 .ناميلس انأ «ىنومعطأ ؟ىنوفرعتأ :لوقيف .«معطتسي ناميلس ناكف :لاق .هنركنأو هنيرقي ملو

 .هكلم هيلإ عجرف «هنطب ىف همتاخ دجوف .هنطب بيطي لعجف اتوح اموي ةأرما هتطعأ ىتح «.هنوبذكيف

 .اراف رحبلا لخدف .فصآ رفو

 : متاح ىبأ نبا لاق ام اهركنأ نمو «تايليئارسإلا نم اهلك هذهو

 :اولاق دمحم نب ىلعو ةبيش ىبأ نب نامثعو ءالعلا نب دمحم انثدح .نيسحلا نب ىلع انثدح

 ىضر] سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ورمع نب لاهنملا نع «شمعألا انربخأ «ةيواعم وبأ انثدح
 ىطعأف «ءالخلا لخدي نأ ناميلس دارأ :لاق .4 بانأ مث ادسج برك نع ايقلار و ی هللا

 «ناهلس ةزوص نفي ناطيقلا اج اهلا تا بح تاکو ارم "ةدارجلا تناكو  همتاخ ةدارجلا

 جرخ املف «نيطايشلاو “"نجلاو سنإلا هل تناد هسبل املف .هايإ هتطعأف .ىمتاخ ىتاه :اهل لاقف

 :تلاق .ناميلس انأ :لاق .ناميلس هتيطعأ دق :تلاق .ىمتاخ ىتاه :اهل لاق ءالخلا نم ناميلس

 ج نس هدم الإ ا ا ا أذل نسف "ناوي تلا هولك
 مكحي ناطيشلا ماقو :لاق .لجو زع هللا رمأ نم هنأ فرع كلذ ىأر املف .ةراجحلاب هنومري نايبصلا

 .ناطيشلا كلذ راكنإ سانلا بولق ىف ىقلأ ءهناطلس ناميلس ىلع دري نأ هللا دارأ املف «سانلا نيب

 نحنو انيتأي هنإ «معن :نلق ؟ًائيش ناميلس نم نركنتأ :نهل اولاقف ناميلس ءاسن ىلإ اولسرأف 1

 «عطقنا دق هرمأ نأ نظ «' هل نطُف دق نأ ناطيشلا ىأر املف .كلذ لبق انيتأي ناك امو «ضيح
 :اولاقو .سانلا ىلع اهوؤرقو اهوراثأ مث .ناميلس ىسرك تحت اهونفدف ءرفكو رحس اهيف ًابتك اوبتكف

 .«ترخسو» :أ ت ىف () .أ نم ةدايز (۲ «۱)

 1١1(. /97) ىربطلا ريسفت (4)
 .«ريطلاو نحلاو» :أ ىف (۷) .«ةدارج» :ت ىف (7) .أ نم ةدايز (5)

 . هل نطف هنأ» :ت یف (۱۰) .«ءاج» :أ ىف (9) .«نامیلسبا :ت ىف (۸)



 ه8 مديلللسم لا ٠ (75-40) تايآلا ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 اولازي ملف «مالسلا هيلع «ناميلس سانلا رفكأف ."''”[مهبلغيو] سانلا ىلع ناميلس رهظي ناك اذهب
 لمحي ناميلس ناكو .هتذخأف ةكمس هتقلتف «رحبلا ىف هحرطف متاخلاب ناطيشلا كلذ ثعبو «هنورفكي
 اعدف «متاخلا اهنطب ىف ىتلا ةكمسلا كلت هيف ًاكمس ىرتشاف لجر ءاجف ءرجألاب رحبلا طش ىلع

 :لاق .كمسلا اذه نم ةكمسب لاق ؟مكب :لاق .معن :لاقف ؟كمسلا اذه ىل لمحت :لاقف ناميلس

 هاطعأ هباب ىلإ لجرلا ىهتنا املف «هلزنم ىلإ هب قلطنا مث «كمسلا «مالسلا هيلع «ناميلس لمحف
 هذخأف ءاهفوج ىف متاخلا اذإف ءاهنطب قشف ناميلس اهذخأف ءمتاخلا اهنطب ىف ىتلا ةكمسلا كلت

 ىتح ناطيشلا برهو «هلاح ىلإ داعو «نيطايشلاو سنإلاو نجلا هل تناد هسبل املف :لاق .هسبلف

 الو هنوبلطي اولعجف ءآديرم آناطيش ناكو «هبلط ىف ناميلس لسراف ءرحبلا رئازج نم '''ةريزج لخد
 لعجف بئثوف ظقيتساف «صاصر نم ًاناينب هيلع اونبف اوؤاجف «ًامئان ًاموي هودجو ىتح «هیلع نوردقي
 «ناميلس ىلإ هب اوؤاجو «هوقثوأف هوذخأف :لاق ءصاصرلا هعم طامنا الإ تيبلا نم ناكم ىف بيثي ال

 ىف حرطف هب رمأ مث «ساحنلاب دس مث «هفوج ىف لخدأ مث «ماخر نم تخت هل ""رقنف هب رماف

 ىذلا ناطيشلا ىنعي :لاق ,4 بات مث ادسج يسرك ىّلع انیقْنأو ناميلس انتف دقلو :هلوق كلذف ءرحبلا

 .هيلع طلس ناك

 لهأ نم - هنع حص نإ سابع نبا هاقلت امنإ هنأ رهاظلا نكلو ..ىوق سابع نبا ىلإ هدانسإ
 ناك اذهلو ؛هيلع نوبذكي مهنأ رهاظلاف 000 «ناميلس ةوبن نودقتعي ال ةفئاط مهيفو «باتكلا

 ءاسن ىلع طلسي مل ىنجلا كلذ “نأ روهشملا نإف ءءاسنلا ركذ اهدشأ نم تاركنم قايسلا ىف
 ةعامج نع ةلوطم ةصقلا هذه تيور دقو ويم هيبنل ًايركتو ًافيرشت «هنم هللا نهمصع لب «ناميلس

 لهأ صصق ةن افلم اهلكو «نيرخآ ةعامجو «ملسأ نب ديزو «بيسملا نب ديعسك «فلسلا نم

 .باوصلاب ملعأ هللاو «باتكلا

 ىلإ ””ةقرخ ىف ىشمف «نالقسع ىف همتاخ ناميلس دجو :ىنابيسلا ورمع ىبأ نب ىيحي لاقو

 .متاح ىبأ نبا هاور «لجو زع هلل ًاعضاوت «سدقملا تيب

 اربخ «مالسلاو ةالصلا هيلع «ناميلس ىسرك ةفص ىف رابحألا بعك نع متاح ىبأ نبا ىور دقو

 «ىرصملا قاحسإ وبأ ىنربخأ «ثيللا بتاك حلاص وبأ انثدح «هّللا همحر «ىبأ انثدح :لاقف ءابيجع

 ىنربخأ «قاحسإ ابأ اي :ةيواعم هل لاق «دامعلا تاذ مرإ» ثيدح نم غرف امل هنأ ؛رابحألا بعك نع

 باينأ نم ناميلس ىسرك ناك :لاقف ؟وه ءىش ىأ نمو ؛هيلع ناك امو «دواد نب ناميلس ىسرك نع
 توقايلاو ردلاب ةصّصّقم اهنم ةجرد هل لعج دقو .ؤلؤللاو دجربزلاو توقايلاو ردلاب ًاصّصَقم ةليفلا
 دجربزو توقاي نم اهخيرامش «بهذ نم لخن «لخنلاب هيبناج نم فحف ىسركلاب رمأ مث «دجربزلاو

 سوؤر ىلع لعج مث «بهذ نم سيواوط ىسركلا نيي نع ىتلا لخنلا سوؤر ىلع لعجو .ؤلؤلو
 ىلوألا ةجردلا نيمي ىلع لعجو «سيواوطلا ةلباقم بهذ نم روسن ىسركلا راسي ىلع ىتلا لخنلا

 .«بقثفا :ت ىف (9) .«ةريزجب قحل» :ت ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .«ةقرحب» :أ ىف (4)



 )۳٤ - ٤١( تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا ا.

 ءدجرير نم نادومع نيدسألا نسؤؤر لغو بهذ نم نادسأ اهراسي نغو بهذ نم ريونض اترجش

 اتوقايو ارد امهديقانع لعجو «ىسركلا اتلظأ دق «بهذ نم مرك اترجش ىسركلا ىبناج نم لعجو
 اذإف .اربنعو اكسم ناوشحم 0 بهذ نم ناميظع نادسأ ىسركلا جرد قوف لعج مث .رمحأ

 نم امهفاوجأ ىف ام ناحضنيف '''ناعقي مث «ةعاس نادسألا رادتسا هيسرك ىلع دعصي نأ ناميلس دارأ

 رخآلاو «هتفيلخل دحاو «بهذ نم ناربنم عضوي مث «مالسلا هيلع ؛ناميلس ىسرك لوح ربنعلاو كسلا
 اهيلع دعقي «بهذ نم اربنم نوعبس هيسرك مامأ عضوي مث .نامزلا كلذ ليئارسإ ىنب رابحأ سيئرل

 اهلك ربانملا كلت فلخ نمو «لوطلاو مهنم فرشلا لهأو .مهئاملعو ليئارسإ ىنب نم ايضاق نوعبس

 ىلع هيمدق عضو هيسرك ىلع دعصي نأ دارأ اذإف .دحأ اهيلع سيل «بهذ نم اربنم نوثالثو ةسمخ
 هحانج رسنلا رشنيو ىنميلا هدي دسألا طسيو «هيلع امو هيف اب هلك ىسركلا رادتساف «ىلفسلا ةجردلا

 ةا رسشلا رشتيو «ىرسيلا هذي دالا ظسبيق ةةيناثلا ةجردلا ىلع '![ناميلس] دعضي مث «ريبيألا
 ميظع روسنلا كلت نم رسن ذخأ .ىسركلا ىلع دعقو ةئلاثلا ةجردلا ىلع ناميلس ىوتسا اذإف .نميألا

 ىحرلا رودت امك هيف اب ىسركلا رادتسا هسأر ىلع هعضو اذإف «هسأر ىلع هعضوف ناميلس جات

 كلذ يعل نم نينت :لاق ؟قاحسإ ابأ اي هريدي ىذلا امو :هنع هللا ىضر «ةيواعم لاقف .ةعرسملا

 سيواوطلاو دسألاو روسنلا كلت هنارودب تسحأ اذإف a لمي ا E ىسركلا

 ناميلس سأر ىلع نهسوؤر تاسكنم نهلك نفقو فقو اذإف «هالعأ ىلإ نرد ىسركلا لفسأ ىف ىتلا
 ىلع ربنعلاو كسملا نم نهفاوجأ ىف ام ًاعيمج نحضني مث «سلاج وهو مالسلا 6و

 اهلعجتف ةاروتلا ءرهوج نم دومع ىلع ةفقاو بهذ نم ةمامح لوانتت مث .مالسلا هيلع «ناميلس سأر

 سانلا ىلع ناميلس اهؤرقيف «هدي ىف

 .ادج بیرغ وهو :(*'ربخلا مات ركذو
 :هانعم :مهضعب لاق ,«باهولا تنأ كّنِإ يدعب نم دحأل يغبني ًال اكلم يل بهو يل رفغا بر لاَق»

 ىقلأ ىذلا دسجلا '''ةيضق نم ناك امك .هينبلسي نأ دحأل حلصي ال :ىأ «ىدعب نم دحأل ىغبني ال

 دحأل نوكي ال اكلم هللا نم لأس هنأ حيحصلاو .سانلا نم هدعب نم ىلع رجحي هنأ ال «هيسرك ىلع

 نم ةحيدملا ثيدادنألا تندرو ةو .ءقيآلا نم قاسلا نهاظ وه اذهو:.ةةلغم ركتلا نم ةدعب قم

 و هللا لوسر نع قرط

 «رفعج نب دمحمو حور انربخأ ٠ ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :ةيآلا هذه ريسفت دنع ىراخبلا لاق

 اتيرفع نإ» :لاق ويك ىبنلا نع ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع "دايز نب دمحم نع «ةبعش نع
 نأ تدرأو «هنم هللا ىننكمأف ءةالصلا ىلع عطقيل - اهوحن ةيلك وأ تةضرابلا قلع قلعت حلا دم

 :ناميلس ىخأ لوق تركذف .مكلك هيلإ ار اي يح نحنا ىراوس نم ةيراس ىلإ هطبرأ

 .24يدعب نم دحأل يغبني ال اكلم يل بهو يل رفغا برإل

 .أ نم ةدايز (۳) .أ ءتانم ةدايز (۲) .«نافقي» :ت ىف )١(

 مق نکا ير ا ی تف .«ثيدحلا» :ت یف (5) ءال 1 يف (4)
 . «هدانسإب» :ت یف (9) .؟یورف» :ت ىف (۸) .«كلذبو» :أ «س ءات ىف (۷)



 ب(. )۳٤ تايآلا : نص ۃروس - عياسلا ءزجلا

 , ساخ هدرف :حور لاق

 e «ةبعش ثيدح نم ‹یئاسنلاو ملسم هاور اذكو

 هللا لوسر ماق :لاق ءادردلا ىبأ نع «ىنالوخلا سيردإ ىبأ نع ديزي نب ةعيبر ىنثدح «حلاص نبا
 هنأك هدي طسبو - اثالث - (هللا ةنعلب كنعلأ» :لاق مث .«كنم هللاب ذوعأ» :لوقي هانعمسف «ىلصي كك

 كعمسن مل ًائيش ةالصلا ىف لوقت كانعمس دق «هللا لوسر اي :انلق ةالصلا نم غرف املف ءائيش لوانتي

 ىف هلعجيل ران نم باهشب ءاج سيلبإ هللا ودع نإ» :لاق ؟كدي تطسب كانيأرو «كلذ لبق هلوقت

 ثالث رخأتسي ملف .ةماتلا هللا ةنعلب كنعلأ :تلق مث  تارم ثالث  كنم هللاب ذوعأ :تلقف «ىهجو

 لهأ ا هب بعلي اقثوم حبصأل «ناميلس انيخأ ةوعد الول هّللاو هذحأ تدرأ مث «تارم

 . «ةنيدملا

 ناميلس بجاح ديبع وبأ انثدح «دبعم نب ةرسيم انثدح .دمحأ وبأ انثدح :دمحأ مامإلا كن

 وبأ ا ا د «ىندرف هيدي نيب رمأ تبهذف «ىلصي امئاق یٹیللا ديزي نب ءاطع تيأر : لاق

 «ةءارقلا هيلع تسبتلاف أرقف «هفلخ وهو حبصلا ةالص “ىلصي ماق ايب هللا لوسر نأ ىردخلا ديعس
 3 تدجو ىتح هقنخأ تلز امف «ىديب تيوهأف «سيلبإو ىنومتيأر ول» :لاق هتالص نم غرف املف

 نم ةيراسب اطوبرم ' ”حبصأل ناميلس ىخأ ةوعد الولو - اهيلت ىتلاو ماهبإلا - نيتاه ىعبصإ نيب هباعل
 دحأ ةلبقلا نيبو هنيب لوحي الأ مكنم عاطتسا نمف «ةنيدملا نايبص هب بعالتي «دجسملا ىراوس

 . «لعفيلف

 دمحأ نع ««لعفيلف دحأ ةلبقلا نيبو هنيب لوحي الأ مكنم عاطتسا نم» :هنم دواد وبأ ىور دقو

 انثدح «ىرازفلا دمحم نب ميهاربإ انثدح «ورمع نب ةيواعم انثدح :دمحأ مامإلا قو

 «ورمع نب هللا دبع ىلع تلخد :لاق ىمليدلا هللا دبع نع 0 نب ةعيبر ىنثدح «ىعازوألا

 ءرمخلا برشب نزي شيرق نم ىتف رصاَخُم وهو «(طهولا» :هل لاقي فئاطلاب هل طئاح ىف وهو
 نيعبرأ ةّبوت هل «لجو زع «هللا لبقي مل رمخ ةبرش برش نم» هنأ ثيدح كنع ىنغلب :تلقف
 جرخ «هيف ةالصلا الإ هزهني ال سدقملا تيب ىتأ نم هنإو «همأ نطب ىف ىقش نم ىقشلا نإو «ءاحابص

 )٤۸۰۸(. مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 )١٠٤٤١(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (041) مقرب ملسم حيحص (؟)

 .«نادلو» :أ ءس ءت ىف (4) . «هدانسإب» :ت یف (۴)
 )٥٤۲(. مقرب ملسم حيحص (5)

 .؟نع١ :ت ىف (۸) .«هدانسإب» :ت ىف (۷) . یورو :ت یف (5)

 .«یلصف» : ت ىف (9)

 . ؟حبصألا :ت یف (۱۰)

 )٦۹۹(. مقرب دواد ىبأ ننسو (۸۳ /۳) دنسملا )١١(

 . (هدانسإب» :ت یف (۳) .ایوروا :ت یف (۱۲)



 (4 +4 75) ثايآلا :ص ةرونس د عباسلا ءّرجلا ت عحاب#

 لاقف .قلطنا مث «هدي نم هدي بذتجا رمخلا ركذ ىتفلا عمس املف «همأ هتدلو موي لثم هتئيطخ نم

 :لوقي ةي هللا لوسر تعمس «لقأ مل ام ىلع لوقي نأ دحأل لحأ ال ىنإ :" ورمع نب هللادبع

 مل داع '"'نإف «هيلع هللا بات بات نإف ءاحابص نيعبرأ ةالص هل لبقت مل «ةبرش رمخلا نم برش نمال
 ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف ىردأ الف :لاق داع نإف .هيلع هللا بات بات نإف ءاحابص نيعبرأ ةالص هل لبقت

 لَ هللا لوسر تعمسو :لاق .«ةمايقلا موي لابخلا ةغدر نم هيقسي نأ هللا ىلع اقح ناك داع نإف

 «ىدتها ذئموي هرون نم هباصأ نمف «هرون نم مهيلع ىقلأ مث «ةملظ ىف هقلخ قلخ هللا نإ» :لوقي

 لَك هللا لوسر تعمسو .«لجو زع هللا ملع ىلع ملقلا فج :لوقأ 7كلزلف نه هاطخأ قفو

 امكح هلأس :ةثلاثلا انل نوكت نأ وجرن نحنو «نيتنثا هاطعأف ءاثالث ىلاعت هللا لأس ناميلس نإ» :لوقي

 لجر اميأ هلأسو «هايإ هاطعأف .هدعب نم دحأل ىغبني ال اكلم هلأسو «هايإ هاطعأف «همكح فداصي

 وجرن نحلف ءهمأ هتدلو '؟”مويك هتئيطخخ نم جرخ ءدجسملا اذه ىف ةالصلا الإ ديري ال هتيب نم جرخ

 . '«اهايإ اناطعأ دق 22 ىلاعت هللا نوكي نأ

 نب هللا دبع نع .قرط نم هجام نباو ىئاسنلا ثيدحلا اذه نم ريخألا لصفلا اذه ىور دقو

 سدقملا تيب ىنب امل ناميلس نإ» :ِةْيِينَي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع «ىمليدلا زوريف
 ا «. . .اثالث الالخ ءلجو رع ءهبر لأس

 :ىناربطلا لاقف «نيبيرغ قايسو دانسإب .هنع هللا ىضر «ریمع نب عفار ثيدح نم ىور دقو

 «ىبأ ىنثدح ءديوس نب بويأ نب دمحم انثدح .ىنالقسعلا ةبْيَتُق نب نسحلا نب دمحم انثدح
 لِي هللا لوسر تعمس :لاق ريمع نب عفار نع ٠ ةيرهازلا ىبأ نع «ةّلَبع ىبأ نب ميهاربإ انثدح
 لبق هل آني  دواد يف : نطراللا ىف اب ىلا نيا ::مالتلا'ةيلغ .«ةوادل لجو زرع هلا لاق" ؟لوقي

 اذكه بو اي لاف ؟ نتج لق كتيب تنضن ووادي .:هيلإ هللا "ىحوأف هب نمأ .ئاللا 'تيبلا

 ىلإ كلذ اكشف ءاثالث طقس روسلا مت املف .دجسملا ءانب ىف ذخأ مث .رثأتسا كلم نم «" ”تيضق

 ىرج امل :لاق ؟بر اي ملو :لاق .ًاتیب یل ىنبت نأ حلصت ال كنإ .''''دواد اي :لاقف ءلجو زع هللا
 مهنكلو «ىلب :لاق ؟كتبحمو كاوه ىف كلذ ''"'ناك ام وأ «بر اي :لاق .ءامدلا نم كيدي ىلع
 ىدي ىلع هءانب ىضقأس ىنإف «نزحت ال :هيلإ هللا ىحوأف «هيلع كلذ قشف .مهمحرأ انأو «ىدابع

 ىلب عمجو «حئابذلا حبذو «نيبارقلا برق مت املف هئانب ىف ناميلس ذخأ دواد تام املف .ناميلس كنبا

 :لاصخ ثالث كلأسأ :لاق .كطعأ ىنلسف «ىتيب ناينبب كرورس ىرأ دق :هيلإ هللا ىحوأف «ليئارسإ

 هيف ةالصلا الإ ديري ال تيبلا اذه ىتأ نمو .ىدعب نم دحأل ىغبني ال اكلمو «كمكح فداصي امكح

 .«كلذلو» :أ ىف (۳) .«نإو» :أ ىف (0) .«امهنع هللا ىضر ورمع» :أ ىف )١(

 .«لجو رع» : س «ت ىف (2) .؟موي لثم» 1 «س ءت ىف (6)

 )١( دنسملا )١9/5/5(.

 )08-١1(. مقرب ةجام نبا ننسو )٤۳/۲( ىئاسنلا ننس (۷)

 . «مالسلا هيلع دواد» :ت ىف (9) . «هدانسإب ىناربطلا ىورو7 :ت یف (۸)

 .«هيلإ هللا ىحوأف» :أ ت ىف )١١( .«تيضق اميف تلق اذكه» :أ «س ءت ىف )٠١(

 .«نكي مل وأ :أ «س ءتاىف(6١)



E e KE CCE ll 

 نوكي نأ وجرأ انأو ءامهيطعأ دقف ناتنث امأ» :ِهِْلَت هللا لوسر لاق .«همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ

 '«ةغلاثلا ىطعأ دق .

 ةملس نب سايإ انثدح «ىماميلا دشار نب رمع انثدح ءدمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا "لاقو
 ىبر هللا ناحبس» ب هحتفتسا الإ ًءاعد اعد هلم هللا لوسر تعمس ام :لاق هيبأ نع .عوكألا نبا

 “«باهولا ىلعلا ىلعألا

 امل :لاق رامسم نب , حلاص نع «ناقرب نب رفعج نع «تباث نب ىلع انثدح دروع ورا و

 نأ كلأسأ :لاق .كتجاح ىنلس نأ :مالسلا '”امهيلع «ناميلس هنبا ىلإ هللا ىحوأ دواد هللا ىبن تام
 : هللا لاقف Nl ا «ىبأ بلق ناك امك ‹كاشخي ابلق ىل لعجت

 هبلق لعجأ نأو «ىناشخي هبلق لعجأ نأ اا تناکف «هتجاح (هتلاسو ىدبع ىلإ تلسرأ
 ثا

 ءاخر هرمأب يرجت حيرلا هل انرَحَسَف ل :ىلاعت هللا لاق .هدعب نم دحأل ىغبني ال اكلم هل نبهأل .ىنبحي

 .هيلع باسح ال ةرخآلا ىفو «هاطعأ ام )[هللا] هاطعأف :لاق ءاهدعب ىتلاو 0

 خیرات ىف « مالسلا هيلع ؛ناميلس ةمجرت ىف ركاسع نبا مساقلا وبأ هدروأ اذكه

 «ىهلإ» :لاق هنأ ١ '7[مالسلا هيلع] دواد نع ىنغلب :لاق هنأ فلسلا ضعب نع ىورو

 امك هل نوكأ «ىل تنك امك ىل نوكي :ناميلسل لق نأ :هيلإ هللا ىحوأف :«ىل تنك امك ناميلسل

 . كل تنك

 امل : هللا همحر «ىرصبلا نسحلا لاق : «باصأ ثيح ءاخر هرْمأب يرجت حيّرلا هل انرخسفل :هلوقو

 رهش اهودغ ىتلا حيرلا «عرسأو اهنم ريخ وه ام هللا هضوع «لجو زع «هلل ابضغ ليخلا ناميلس رقع

 .رهش اهحاورو

 .دالبلا نم دارأ ثيح :ىأ € باصَأ ثْيح» :هلوقو

 بيراحم نم ةلئاهلا ةينبألا ىف لمعتسم وه نم مهنم : ىأ (صاوَعو ِءاَنب لک َنيطاَيَشلاوط :هلوقو
 .رشبلا اهيلع ردقي ال ىتلا ةقاشلا لامعألا نم كلذ ريغ ىلإ «تايسار رودقو باوجلاك نافجو ليئامتو

 دجوت ال یتلا ةسيفنلا ءايشألاو رهاوجلاو ئلآللا نم اهيف ام نوجرختسي راحبلا ىف نوصاوغ ةفئاطو
 ىصعو درمت دق نمم «لابكألاو لالغألا ىف نوقوثوم : ىأ (داقصألا يف نينرقم نيرخآو ءاهيف الإ

 . ىدتعاو هعينص ىف ءاسأ دق وأ «ىبأو لمعلا نم عنتماو

 .«عضولاب مهتم وهو ىلمرلا ديوس نب بويأ نب دمحم هیف» :(8/1) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (7؟5 /5) ريبكلا مجعملا )١(

 .(یورو» :ت ىف (۲)
 .«حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «دحاو ريغ هقثو ىماميلا دشار نب رمع هيف» )٠١١/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (55 /5) دنسملا (۳)

 .«هلأسأ» :س «ت یف (0 .«هيلع» :أ «ت یف (6) .«ىورو» :ت یف )٤(

 .أ نم ةدايز (A^) .س «ت نم ةدايز )¥(

 .«طوطخملا مسقلا» ٥٦۹ /۷) قشمد خيرات (9)

 .(ام» :ت یف )۰ أ «س «ت نم ةدایز (۱۰)



 )5١  ٤٤( تايآلا نه ةروسرد ممانلا هزالب| تحت ني ب ويم هيت

 ماتلا كلملا نم كانيطعأ ىذلا اذه :ىأ 4 باسح ٍريغب كسمأ وأ ننماق انؤاطع اذه# :هلوقو
 تلعف امهم :ىأ «كيلع باسح ال «تئش نم مرحاو تئش نم طعأف ءانتلأس امك لماكلا ناطلسلاو

 .باوص وهف تئش تئش امب مكحا ‹كل زئاج وهف

 دلا وهو: الوسر اع نوكأ قي رجح اخ هلك هللا لوسر:نا 2١١ نيهصلا تل دقو

 نم ىطعي ءايبن اكلم نوكي نأ نيبو هب هللا هرمأ ام سانلا نيب مسقي مساق وه امنإو ‹هب رمؤي ام لعفي

 :هل لاقف «ليربج راشتسا ام دعب ىلوألا ةلزنملا راتخا «حانج الو باسح الب ءاشي نم عنميو ءاشي

 ةلزنملا تناك نإو .داعملا ىف ةلزنم ىلعأو هللا دنع اردق عفرأ اهنأل ؛ىلوألا ةلزنملا راتخاف .عضاوت

 ناميلس ىطعأ ام ىلاعت ركذ امل اذهلو ؛ةرخآلا ىفو ايندلا ىف اضيأ ةميظع كلملا عم ة ةوبنلا ىهو ةيناثلا

 نسحو ىقلزت اندنع هل ناول :لاقف ءاضيأ ةمايقلا موي هللا دنع ميظع ظح وذ هنأ ىلع هبن ايندلا ىف

 .ةرخآلا رادلا ىف :ىأ « بآم

 ضكرا 9 باذعو بصنب ناَطْيَشلا يسم يأ هبر ئدان ذإ تو اندبع گذار 0

 يلوأل ئركذو ام ةمحر مهعم مهلثمو هلهأ هل اتبهوو © بارشو دراب لستفم اذه كلجرب
 ت م

 5 Iolo رق هو ~2

 ِهَّنِإ دبعلا معن ارباص هاندجو اَنِإ ثنحت الو هب برضاف اثغض كدب اذخو 9 بابلألا

 4 قبرا

 هلامو هدسج ىف رضلا نم هب ىلاعت هالتبا ناك امو «مالسلا هيلع «بويأ هلوسرو هدبع ىلاعت ركذي

 نيعتسي ءىش ايندلا لاح نم هل قبي ملو «هبلق ىوس اميلس ةربإ زرغم هدسج نم قبي مل ىتح «هدلوو
 سانلا مدخت تناكف «هلوسرو هللاب اهناميإل هدو تظفح هتجوز نأ ريغ «هیف وه امو هضرم ىلع هب
 دالوأو ليزج لام ىف كلذ لبق ناك دقو .ةنس ةرشع ىنامث نم اوحن همدختو «همعطتو "ةرجألاب

 ةدلبلا لبازم نم ةلبزم ىلع ىقلأ نأ ىلإ لاحلا هب لآ ىتح «كلذ عيمج بلسق ءايندلا نم ةلئاط ةعسو
 هقرافت ال تناك اهنإف ءاهنع هللا ىضر «هتجوز ىوس ديعبلاو بيرقلا هضفرو ءاهلامكب ةدملا هذه

 ‹لاحلا دتشاو «لاطملا لاط املف .ًابيرق هيلإ درعا نانا هک بألا هايم 917 جاف
 ينسم ينأ» : لاقف «نيلسرملا هلإو نيملاعلا بر ىلإ “ عرضت ءردقملا لجألا متو ءرودقملا ردقلا ىهتناو

 ناطيشلا ىنسم ىنإ «بر :لاق ةميركلا ةيآلا هذه ىفو «[۳ : ءايبنألا ]4 نيمحارلا م محرأ تنأو ٌريضلا

 محرأ هل باجتسا كلذ دنعف .ىدلوو ىلام ىف باذعو «ىندب ىف بصنب :ليق «باذعو بصنب

 لستغي نأ هرمأو انيع هللا عبنأف لعفف .هلجرب ضرألا ضكري نأو «هماقم نم موقي نأ هرمأو «نيمحارلا

 هل عبنأف ءرخآ ناكم ىف ضرألا برضف هرمأ مث . یذألا نم هندب ىف ناك ام عيمج بهذأف ءاهنم
 ارهاظ ةيفاعلا تلماكتو «ءوسلا نم , هتطاب ىف ناك ام تبهذأف ءاهنم برشي نأ هرمأو ىرخأ انيع

 .(بارشو دراب لستغم اذه كلجرب ضكرا 3 : ىلاعت لاق اذهلو ؛انطابو

 .أ نم ةدايز (۳) .؟رجألاب» :أ ىف (؟) .؟حيحصلا» :أ ىف )١(

 . «هنطاہب» :1 ىف (5) .«ىذألا نم هب ناك ام» :س «ت ىف (65) .؟عرض» :س «ت ىف ()



 ۷م س )4١1 ٤٤( تایآلا:ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 یو نتا ا ا كنعان و :ًاعیمج متاح ىبأ نباو «ريرج نبا لاق
 لوسر نأ «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع «باهش نبا نع «ليقع نع ديزي نب عفان ىنربخأ

 بيرقلا هضفرف «ةنس ةرشع ىنامث هؤالب هب ثبل «مالسلا هيلع «بويأ هللا ىبن نإ» :لاق هی هللا

 :هبحاصل امهدحأ لاقف «ناحوريو هيلإ ناودغي اناك «هب هناوخإ صخأ نم اناك نيلجر الإ ءديعبلاو

 نم :لاق ؟كاذ امو :هبحاص هل لاق .نيملاعلا نم دحأ هبنذأ ام ابنذ بويأ بنذأ دقل  هللاو  ملعت

 كلذ ركذ ىتح لجرلا ربصي مل هيلإ احار املف . هب ام فشكيف هللا همحري مل ةنس ةرشع ىنامث
 ناركذيف «ناعزانتي نيلجرلا ىلع رمأ تنك ىنأ ملعي هللا نأ ريغ «لوقت ام ىردأ ال :بويأ لاقف .هل

 (*!ناكو :لاق .قح ىف الإ هللا اركذي نأ ةيهارك ءامهنع رفكأف ىتيب ىلإ عجرأف «لجو زع ءهللا
 ىحوأو ءاهيلع أطبأ موي تاذ ناك املف < E هاربا تكسب هايم إف حاحا رح

 «هتأطبتساف « «بارشو دراب لستغم اذه كلجرب ضكرا» نأ «مالسلا هيلع «بويأ ىلإ ىلاعت هللا

 نار الف فاك اه خا ىلع رهو قالا نم هيام هللا تهدأ نق يبلع یا كلك

 هب هبشأ الجر تيأر ام «كلذ ىلع هللاوف .ىلتبملا اذه هللا ىبن تيأر له «كيف هللا كراب ىأ :تلاق

 ء«ريعشلل ردنأو حمقلل ردنأ «ناردنأ هل ناكو :لاق .وه انأ ىنإف :لاق .احيحص ناك ذإ كنم

 ىرخألا تغرفأو «ضاف ىتح بهذلا هيف تغرفأ حمقلا ردنأ ىلع امهادحإ تناك املف «نيتباحس هللا

 . هللا همحر ريرج نبا ظفل اذه . ضاف ىتح ريعشلا ردنأ ىف

 وبأ “انثدح ام اذه :لاق هّبنم نب مامه نع ءرّمعَم انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 بويأ لعجف «بهذ نم دارج هيلع رخ ءانايرع لستغي بويأ امنيب» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره
 ىنغ ال نكلو «بر اي ىلب :لاق ؟ىرت امع كتينغأ نكأ ملأ «بويأ اي :2؟هبر هادانف «هبوث ىف وثحي

 . «كتكرب نع ىب

 م «قازرلا دبع ثيدح نم «ىراخبلا هجارخإب درفنا

E aS 
 مهعم مهلثم مهدازو مهنايعأب هل ىلاعت هّللا مهايحأ : ةداتقو .

 يلوأل ئركذوإ «هتناکتساو هعضاوتو هتبانإو هتابثو هربص ىلع هب :ىأ (اًتم ةمحر :هلوقو

 . ةحارلاو جرخلاو جرفلا ربصلا ةب ةبقاع نأ اوملعيل «لوقعلا ىوذل :ىأ 4بابلألا

 . (هضرم نم هب ام» :أ ىف (۳) . (امهدنسب» :ت ىف (۲) .«ىور) :ت یف (۱)

 .«ینإ لاقف» :أ ىف (7) .«لبقأو» :] ىف (5) .«تويآ ناكوذ :1 ىف (8)
 نبا ديعس قيرط نم ۳۷٤( /۳) ةيلحلا ىف ميعن وبأو ««راتسألا فشك» (7761) هدنسم ىف رازبلا هاورو (۱۰۷/۲۳) ىربطلا ريسفت (۷)

 ريغ عفان نع هاورو «عفان الإ هنع الو «ليقع الإ سنأ نع ىرهزلا نع هاور ملعن ال» :رازبلا لاق .هب ديزي نب عفان نع ميرم ىبأ
 . ؟حيحصلا لاجر رازبلا لاجر» :(۲۰۸/۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ء؛دحاو

 .؟لجو زع هبر» :أ «س «ت ىف (9) .یراقلا ىورو» :ت ىف (۸)
 )٠١( مقرب ىراخبلا حيحصو 607184 /7) دنسملا )۲۷۸(.



 )٤٥ - ٤۸( تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا ۷٦1

 بضغ دق ناك «مالسلا هيلع «بويأ نأ كلذو ,«ثّتحَت الو هب برضاف انغض كديب ذخو» : هلوقو
 اهمالف «هايإ هتمعطأف زبخب ” اهتريفض تعاب' ')[اهنإ] :ليق .هتلعف رمأ ىف اهيلع دجوو «هتجوز ىلع
 هللا هافش املف E : ليقو .ةدلج ةئام اهنبرضيل هللا هافش نإ فلحو «كلذ ىلع

 هاتفأاف «برضلاب لباقت نأ ناسحإلاو ةقفشلاو ةمحرلاو ةماتلا ةمدخلا هذه عم اهؤازج ناك ام «هافاعو
 دقو «ةدحاو ةبرض هب اهبرضيف بيضق ةئام هيف - خارمشلا :وهو  ًاثغض ذخأي نأ «لجو زع هللا
 اذهلو ؛ هيلإ بانأو هللا یقتا نل جرخلاو جرفلا نم اهو «هرذنب ىفوو e نم جرخو « هيمي ترب

 هن دعا معن هنأب هحلمو هيلع ىلاعت هللا ىنثأ باوا هن دبعْلا معن ارباص ةاندجو اَنِإ © : ىلاعت لاق

 ال ثيح نم هقزريو .اًجرْخَم هَل لعجي هللا قي نموإ : ىلاعت لاق اذهلو ؛ بينم عاجر : ىأ «باوأ
 .[" 2.7 :قالطلا] 4 بستحي

 (©9اهوذخأو ءاهريغو ناميإلا ىف لئاسم ىلع ةميركلا ةيآلا هذهب ءاهقفلا نم ريثك لدتسا دقو
 ىف ةعورشم تناك ةرافكلا نأ تبثي مل :اولاقو كلذ نم ءاهقفلا نم ىرخأ ةفئاط تعنمو] ءاهاضتقمب

 . ؟7[ةرافكلاب ةمألا هذه هللا ىنغأ دقو هذا ىف هل صخر كلذلف «مالسلا هيلع« بويأ عرش
 مهانصلخأ نإ 6 راصبألار يديألا يلوأ بوقعيو قاحسإو ميهاربإ اندابع ركذاو » 24 0 سو

 عسيلاو ليعامسإ ركذاو 9 ٍرايخألا ىيفطصملا نمل اندنع مُهّنإَو هو راَدلا ٍىركذ ةصلاخب
 . «ركذ اذه يه رايخألا نم لكو لفكلا ذو

 قاحسإو ميهاربإ اًنداَبع ركذاو» :نيدباعلا هئايبنأو نيلسرملا هدابع لئاضف نع اربخم ىلاعت لوقي

 ةريصبلاو ةدابعلا ىف ةوقلاو عفانلا ملعلاو حلاصلا لمعلا :كلذب ىنعي 4راصبألاو يدّيَألا يلوأ بوقعيو

 ا

1١ 

 . ةذفانلا

 :لوقي «ٍراصبألاو» ءةوقلا ىلوأ :لوقي (يدي بألا يلوأ» : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 .نيدلا ىف هقفلا

 ىف “رصبلا :ىنعي «راصبألاو# هللا ةعاط ىف ةوقلا : ىنعي . «يديألا يلوأ » :دهاجم لاقو
 . قحلا

 تلا ىف و ةداعلا ند ةوقوطعا « ىدصلاو ةا لاقز

 سيل ةرخآلل نولمعي مهانلعج ىأ :دهاجم لاق «رادلا ىركذ ةصلاخب ب مهاتصلخأ اًنِإظ : [هلوقو]
 :اهل ميلتعو ةرككلل سرك يالا اذكو .اهريغ مه مهل

 .اهركذو ةرخآلا بحب مهصلخأو «ءاهركذو ايندلا بح مهبولق نم هللا عزن :رانيد نب كلام لاقو

 .«اوذخأو) :س «ت ىف (9) .«اهيتريفض» :أ ىف () .أ «ت نم ةدايز )١(

 «س «ت نم ةدايز )ن3 .؟ريصبلا» :أ ىف (05) .أ 2ءت نم ةدايز (4)



 ۷Y SESE لا ل

 ةياور ىف لاقو "اهل مهركذب مهل اهانصلخأ :لوقي «ةنجلا دال عيا :ريبج نب ديعس لاقو

 ماهل د 0 رادلا ا نوركذي اوناك :ةداتق ا

 .نوراتخم

 مهصصق ىلع مالكلا مدقت دق .«رايخألا نَم لكو لفكلا اذو عسيلاو ليعامسإ ركذاو» : هلوقو
 .انهاه هتداعإ نع ىنغأ امب «ءايبنألا» ةروس ىف ةاصقتسم مهرابخأو

 .ركذتي نمل ركذ هيف لصف اذه e :ةلوقو

 .نآرقلا ىنعي :ىدسلا لاقو
5 
 ك

 اهيف نيئكتم © باربألا مهل ةحّتفم ا م ندع تاج ته بان نحل ملل ناو

 ا فرّطلا تارصاق مهدنعو 9 بارشو ةريثك ةهكافب اهيف نوعدي

 . 4 62 دات نم هَل ام افزرل اذه نإ ع9 باّسحلا مويل نودعوت

 :وهو « بآم خل ةرخآلا EUT ىف مهل نأ ءءادعسلا نينمؤملا هدابع نع ىلاعت ربخي

 .باوبألا مهل ةحتفم ةماقإ تانج :ىأ (ندع تانج :هلوقب هرسف مث .بلقنملاو عجرملا

 تحتف اهوؤاج اذإ :ىأ «اهباوبأ مهل ةحتفم» :لوقي هنأك «ةفاضإلا ىنعمب “انه ماللاو فلألاو

 اار ميل

 هللا دبع انثدح رمت نب هللا دبع اقدح ةقرابملا تار د اا : متاح ىبأ نب لاف
0200 

 :لاق "![امهنع هللا ىضر] ورمع نب هللا دبع نع 0 طباس نبا نع  زمره نبا: ىنعي - ملسم نبا

 فالآ ةسمخ هل «جورملاو جوربلا هلوح ««ندع» :هل لاقي ارصق ةنجلا ىف نإ» : دَ هللا لوسر لاق

 مامإ وأ ديهش وأ قيدص وأ ىبن الإ - هنكسي ال :وأ  هلخدي ال ةربح فالآ ةسمخ باب لك دنع « باب

 , ^( لدع

 . ةديدع هوجو نامة رك ةييداجا ةنامعلا ةا :تاورا 77 [رقذ] ىف وزو القو

 ةهكاقب اهيف َنوعدَيِ» «لاجحلا تحت 5 2 رس ىلع اهيف نيعبرتم : ليق : « اهيف نيتكتم» :هلوقو

 .أ ءس نم ةدايز (۳) .«اهل» :ت ىف (۲) .«اهل مهركذب مهانصلخأ» :ت ىف )١(
 . «هدانسإب» :ت ىف )١( .2؟ىور» :ت یف )2( . (انهاه» :ت ىف )€(

 .أ نم ةدايز (۷)

 هيفا )۱۹١/٥(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «هب باوث نب دمحم قيرط نم «راتسألا فشك» )۱١۹١( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو (۸)

 .«فيعض وهو زمره نب ملسم نب هللا دبع
 .؟ريرسال :أ یف (۱۰) أ «ت نم ةدايز (9)



 (54 )080  تايآلا :ص ةروس  عباسلا ءزملا سسس ۷۸

 هب مهتتأ اوؤاش هعاونأ ىأ نم :ىأ 4 بارشوإل :اودارأ امك رضحو ءاودجو اوبلط امهم : ىأ «ةريثك

 .[14 : ةعقاولا] (نيعم نَم سأكو قيرابأو باوكأب طمادخلا

 «بارتأ» «نهتلوعب ريغ ىلإ نتفتلي الف ءنهجاوزأ ريغ نع : ىأ«فرّطلا تارصاق مهدنعو»
 نب دمحمو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو « سابع نبا لوق ىنعم اذه .رمعلاو نسلا ىف تايواستم : ىأ

 .ىدسلاو «بعك

 هدابعل اهدعو 2')ىتلا ةنحلا ةفص نم انركذ ىذلا اذه :ىأ «باسحلا ميل نودعوت ام اذه »

 .رانلا نم مهتمالسو مهروبق نم مهمايقو مهروشن دعب اهيلإ نوريصي دك

 نم هَل ام افزرل اذه نإ :لاقف .ءاهتنا الو لاوز الو ءاضقنا الو اهل عارف ال هنأ ةنجلا نع ربخأ مث

 (ذوذجم ريغ ءاطع) : هلوقكو ء[٦۹ :لحنلا] قاب هللا دنع امو دقني مك دنع ام : ىلاعت هلوقك «(دافت

 مئاد اهلا :هلوقكو «عوطقم ريغ :ىأ [۸ :تلصف] (نونمم ريغ رجأ مهل : هلوقكو ء[۱۰۸ :دوه]
 .ادج ةريثك اذه ىف تايآلاو ٥ :دعرلا] 4 راَثلا نيرفاكلا ىبقعو اوَقَتا نيذلا ىبقع كلت اهلظو

 سا رل ل ل رن مم

 ميمح هوقرذيلف اذه ى9داهملا سبق اهتولصي متهج ع9 بآم رْشَل نيغاطلل نو اذه إل

a SS 

 هل و و 0

 كرا ل طم ا را تار ورا يف تح اض ر
 0 هَ

 . 6 ۵ ٍراّثلا ٍلْهَأ مصاخت قحَل كلذ ّنِإ 9 راصبألا مهنع تاز مأ ايرخس مهانذخّتأ

 ۰« مهباسحو مهداعم راد ىف مهبامو ا ءايقشألا لاح وكلب ىلل «ءادعسلا لام ىلاعت ركذ امل

 : ىأ «بآم رشل » هللا لسرل نوفلاخملا ءهللا ةعاط نع نوجراخلا :مهو « نيغاّطلل نإو اذه » :لاقف

 عيمج نم مهرمغتف اهنولخدي :ىأ 4 اهتولصي منهج ) : هلوقب ريف مث .عجرمو بلقنم ء ءوسل
 .هرح ىهتنا دق ىذلا راحلا :وهف ف ميمحلا امأ (قاسغو ميمح هوقوذيلف اذه . داهملا سئبق » «مهبناوج

 نم رَخآو» :لاق اذهلو ؛ ملؤملا هدرب ةدش نم عاطتسي ال ىذلا درابلا وهو «هذض ويف قالا امأو

 .اهب نوبقاعي هدضو ءىشلا «ليبقلا اذه نم ءايشأو : ىأ «جاوزأ هلكش

 «؟”مئيهلا ىبأ نع «جاّرد انثدح «ةعيهل نبا انثدح «یسوم نب نسح انئدح :دمحأ 0 لا
 لهأ نتنأل الف قارهي قا نم الدفا ىلا : لاق هنأ هه هللا لوسر نعء aL ديعس ىبأ نع

 . "«ايندلا

 .2؛ىورلا :ت ىف (۳) .«نيذلا» :أ ىف (۲) . «ىتلا ىه ةنجلا» :] ءس «ت ىف )١(

 )٤( «هنع هللا ىضر ديعس» :أ ىف (6) . «هدنسبلا :ت یف .

 .(۲۸/۳) دنسملا ()



 ا )٥٥ _ ٦٤) تایآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 نب ورمع نع «دعس نب نيدشر نع «كرابملا نبا نع «رصن نب ياو نع «ىذمرتلا هاورو

 ريغ نم مدقت دقو :لاق اذك .2نيدشر ثيدح نم الإ هفرعن ال» :لاق مث .هب ءجاَرَد نع «ثراحلا
 ا «ثراحلا نب ورمع نع «بهو نبا نع «ىلعألا دبع نب سنوي نع «ريرج نبا هاورو . هثيدح

 برقعو ةيح نم ةمح تاذ لك ةمح اهيلإ ليسي «منهج ىف نيع :قاسغ :رابحألا بعك لاقو

 نع همحلو هدلج طقس دقو جرخیف «ةدحاو ةسمغ اهيف سمغيف ىمدآلاب ىتؤيف ‹ عقنتسيف «كلذ ريغو

 ىبأ نبا هاور .هبوث لجرلا د امك همحل و « هيبقعو هيبعك ىف همحلو هدلج قلعتيو «ماظعلا

 . متاح

 .باذعلا نم ناولأ :«جاوزأ هلكش نم رخآو» :هلوق ىف ىرصبلا نسحلا لاقو

 ريغ ىلإ ‹«ىوهلاو دوعصلاو «مرقزلا لكأو «ميمحلا برشو «مومسلاو «ريرهمزلاك :هريغ لاقو

 .هببسب نوناهيو «هب نوبذعي امم عيمجلاو «("ةداضتملاو ةفلتخملا ءايشألا نم كلذ

 رانلا لهأ ليق نع رابخإ اذه ,4 را اولاص ْمُهّنِإ مهب اًبحْرم ال مُكَعُم محتفم جوف اذه) : هلوقو

 مالسلا لدب ىنعي TA] : فارعألا] «اهَتخَأ تنعَل ةمأ تلخد املك » : ىلاعت 0 « ضعبل مهضعب

 تلبقأ اذإ «ىرخألا لبق لخدت ىتلا ةفئاطلا لوقتف نھ مهضعب رفكيو « 2 ؛)نويذاكتيو نونعالتي

 اولاص مهنِإ مهب اًبحَرَم ال «مکعم لخاد :ىأ «محتتقم جوف اذه : ةينابزلا نم ةنزخلا عم اهدعب ىتلا

 مهل لوقيف : ىأ «مكب ابحر ال متنأ لب اولاق) . منهج لهأ نم منال 60 ى1 4 راتلا

 اذه ىلإ انب ىضفأ ام ىلإ انومتوعد متن : : ىأ ال هومتمدق متنأ مكب ابحرم ال متنأ لب : نولخادلا

 افعض اباذع هدزف اذه ان مَدَق نم انبر اوُلاَق .  ريصملاو رقتسملاو لزنملا سئبف : ىأ «رارقلا سنبق» «ريصملا

 َلاَقِراَثلا نم افعض اباذع مهتآق انوُلَصأ ءالؤه ابر مهالوأل مهارخأ تّلاق» : لجو زع لاق امك ,مراثلا يف
 ىئر ال اَنَل ام اولاقر ا «هبسحب باذع مكنم لكل :ىأ ء[۳۸ :فارعألا] «نومّلعَت ال نكلو فعض لكل
 رانلا ىف رافكلا نع رابخإ اذه ,«راصبألا مهنع تغاز مأ اًيرخس مهاَنْذَحَتَأ . رارشألا نم مهدعت انك الاجر

 ال انل ام :اولاق «مهمعز ىف نونمؤملا مهو «ةلالضلا ىلع مهنأ نودقتعي اوناك الاجر نودقفي مهنأ

 .انالفو انالفو ابيهصو ارامعو الالب ىرأ ال یل ام :لوقي «لهج ىبأ لوق اذه :دهاجم لاق

 لح املف «رانلا نولخدي نينمؤملا نأ نودقتعي :مهلاح اذه رافكلا لكف الإو « برض لثم اذهو

 مهانذختأ . رارشألا نم مهدعن انك الاجر ئرت ال اتل ام » :اولاقف .مهودجي ملف مهودقتفا رانلا رافكلا

 مهلعل وأ :نولوقي «لاحملاب مهسفنأ نولسي < «راصبألا مهنع تغاز مأ ظ « “"ايندلا ىف :ىأ (ایرخس

 .(59884) مقرب ىذمرتلا ننس (۱)

 )۱١٤/۲۳(. ىربطلا ريسفت (۲)
 .س «ت نم ةدايز (4) .«نويذاجتيو» :ت ىف (5) .«ةفلاختملاو ةضاضتملا » :س «ت ىف (۳)

 .«لاقو» :ت ىف (۸) .«یلاعت» :س ءت ىف (۷) .«رانلا» :ت ىف (0)
 . ؛ايندلا راد» :أ ىف (9)



 ا مع ار مل نكلو ‹ منهج ىف انعم

 دع ا دج وق اس ا سنا يتم دارو :هلوق وهو

 فارعألا باحصأ ىدانو] » : هلوق ىلإ «نيملاظلا ىلع هللا ةنعل نأ مهنيب نذؤم ذاق معن اولاق اقح مكبر

 مهلاني ال متمسقأ نيذلا ءالوهأ . توربکتست مشك امو مكعمج مكدع ئنغأ ام اولاف مهاميسب مھوفرع الاجر

 ٤-64] : فارعألا] نونزحت متنأ الو مكيلع فوخ ال ةنجْلا اولخدا " [ةمحرب هللا

 مصاخت نم «دمحم اي هب كانربخأ ىذلا اذه نإ :ىأ رانا لأ مصاخت قحن كلذ نإ > :هلوقو

 ha o موتي نعلو نعي يف مهيشمب اا

 امو ٍضرألاو تاومّسلا بر © راق دحاولا هللا الإ هَلإ نم اموره ان اَمَّنِإ لق»
 رولا م رب رک رہ ہے ر

 مّلع نم يل ناك ام 62 نوضرعم هنع منَأ ك9 ميظع ابن وه لف © رافعا زیزعلا امه
 . 4 © نيبم ريذن انأ امنا الإ لإ ىحوي نإ ® نوُمصتخي ْذِإ ىلعألا دملا

 2 انآ اغا رس رل نيم ا هي نك رم ا: هاب رافكلل لوقي نأ هلك هدير ارد ىلاعت لت

 .هبلغو ءیش لك رهق دق هدحو وه : ىأ «راهقْلا دحاولا هللا الإ هّلِإ نم امو و امك تسل

 : ىأ راّقَعلا زيزعلا ل « هيف فرصتمو كلذ عيمج كلام وه : ىأ «امهتيب امو ضرألاو تاومّسلا بر

 . هتمظعو ر راغ

 هنع متنأ» ءمكيلإ ىايإ هللا لاسرإ وهو «غيلب نأشو ميظع ربخ :ىأ «ميظع أب وه لف 1

 .نولفاغ : ىأ (توضرعم

 .نآرقلا :ىنعي (ميظع أبن وه لق» :هلوق ىف ىدسلاو ءىضاقلا حيرشو «دهاجم لاق

 ىردأ تنك نيأ نم ىحولا الول :ىأ « نومصتخي ذإ ىلعألا ًالَمْلاِب ملع نم يل ناك اما :هلوقو

 هليضفت ىف هبر هتجاحمو «هل دوجسلا نم سيلبإ عانتماو مدآ نأش ىف :ىنعي ؟ىلعألا اللا فالتخاب

 . هيلع

 مضهج انثدح « مشاه 5 ىلوم ديعس وبأ انثدح :لاق ثيح دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 نب نمحرلا دبع نع «مالس ىبأ نع «مالس ىبأ نب ديز نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع «ىماميلا
 ةادغ تاذ ايم هللا لوسر انيلع سبتحا :لاق «هنع هللا ىضر «ذاعم نع «رماخي نب كلام نع «شئاع

 ةالصلاب بوف ءاعيرس هيج هللا لوسر جرخف .سمشلا نرق ىءارتن اندک ىتح < ,جييملا ةالص نع

 ىنإ) :لاقف انيلإ لبقأ مث .«مكفاصم ىلع متنأ امك» :لاق ملس املف «هتالص ىف زوجتو «ىلصف

 ىتح ىتالص ىف تسعنف N سو

 ؟ىلعألا اللا مصتخي ميف ىردتأ ءدمحم اي :لاقف «ةروص نسحأ ىف و انأ اذإف «تظقيتسا

 .س «تٿ نم ةدايز (*) .!یهوا» :آ ىف (۲) .ةالعلا» :ت ىف (۱)

 )٤( ةوهولا :ت ىف (5) . «نيبم ریذن» :أ ىف (0) .«هيلع همالسو هللا تاولص» :س ىف .

 ) )۷.؟لجو زع یبرب» 1 «س «ت یف



 لإ تش ب ب (86 -1/5) تايآلا: ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 «ىردص نيب هلمانأ درب تدجو ىتح « ىفتك نيب هفك عضو هتيأرف _ اثالث اهداعأ - بر ىردأ ال :تلق

 :لاق .تارافكلا ىف :تلق ؟ىلعألا ألملا مصتخي ميف «دمحم اي :لاقف «تفرعو ءىش لك ىل ىلجتف

 «تاولصلا دعب دجاسملا ىف "”سولجلاو «تاعمجلا ىلإ مادقألا لقن :''"تلق ؟تارافكلا امو
 ةالصلاو «مالكلا نيلو ءماعطلا ماعطإ :تلق ؟تاجردلا امو : لاق .تاهيركلا دنع ءوضولا غابسإو

 «. نيكاسملا بحو «تاركتملا كرتو «تاريخلا لعف كلأسأ ىلإ .مهللا :تلق . لس : لاق . ماين سانلاو

 «كبحي نم بحو كبح كلأسأو «نوتفم ريغ ىنفوتف موقب ةنتف تدرأ اذإو «ىنمحرتو ىل رفغت نأو

 نيف + !ةهوفلعتو اها ىح اهنإ» 2 هللا 'لوسر.لاقو كبح ىلإ ىتبرقي لمع بحو

 نسح) :لاقو .هب (ىماميلا هللا دبع نب مضهج -) ثيدح نم ىذمرتلا هاور دق هنيعب ثيدحلا اذهو

 ماصتخالا امأو ءرسف دق اذه نإ "نآرقلا ىف روكذملا ماصتخالا وه ماصتخالا اذه سيلو '*”«حيحص
 :ىلاعت هلوق وهو ءاذه دعب رسف دقف نآرقلا ىف ىذلا

 يحور نم هيف تخقنو تيوس اَذِإَف ©0 نيط نم ارشب قلاَخ ينِإ ةكئالملل كبر لاق ذِإ »

 نم ناکو ربكتسا سيلبإ الإ © نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف 60 نیدجاس هَل اوعقف

 نم تنك ما تربكتسأ يديب ٍ ديب تقلَح امل دجست نأ كعنم ام سيلبإ اي لاق ©9 نيرفاكلا

 م < م0 Io م

 میجر كا اهنم جرحا لاق ©9 نيط نم هتف رات نم يف هم ريخ انأ لاق م نیلام

 َكّنِإَف لاق «» نوثعبي موي ىلإ ي ينرظنأف بر لاق © نيذلا موي ىلإ يتنعل كيلع نإو 09
oل  

yT 

2 3 

 م لوُقأَقَحْلاَو ىحْلاف لاق © َنيصَلْخمْلا ُمهْنم

 . 4 2 نيعمجأ

 ءارجحلا» ةروس ىفو ««فارعألا» لوأ ىفو ««ةرقبلا» ةروس ىف «ىلاعت « هللا اهركذ ةصقلا هذه

 هيلع «مدآ قلخ لبق ةكئالملا ملعأ ءهناحبس «هّللا نأ ىهو .انهاهو ««فهكلا»و ««ناحبس» نيا

 هقلخ نم غرف ىتم رمألاب مهيلإ مدقتو «نونسم أمح نم لاصلص نم ارشب قلخيس هنأب «مالسلا

 كلذ مهلك ةكئالملا لثتماف . لجو زع هللا رمأل الاثتماو ءامارتحاو اماظعإو اماركإ هل اودجسيلف هتيوستو

 ءهيلإ ناك ام جوحأ هتلبجو هعبط هناخف نجلا نم ناك ؛اسنج مهنم نكي ملو «سيلبإ ىوس

 قولخم هنإف ؛ مدآ نم ريخ هنأ (ة) داو «هيف لجو زع هبر مصاخو «مدآل دوجسلا نع اف

 .«سولجو» :أ «س «ت یف (۳) .«تاعامجلا» :أ ءت ىف (۲) .«لاق» :أ ىف )١(

 )١٤١/١(. دنسملا )٤(

 .«حيحص نسح# :لاقف  ثيدحلا اذه نع :ىنعي - ليعامسإ نب دمحم تلأس# :لاقو (۳۲۳۵) مقرب ىذمرتلا ننس ()

 .«نآرقلا ىف ةميركلا ةيآلا ىف روكذملا» :ت ىف )١(

 صداقات یف .«فئاتساف» :آ ىف (4) ا



 (۸۸ - 85) تايآلا :ص ةروس - عباسلا ءزجلا حلل للسلم للا ۸

 هللا رمأ فلاخو «كلذ ىف أطخأ دقو .همعز ىف «نيطلا نم ريخ رانلاو ءنيط نم قلخ مدآو ران نم

 هامسو «هسدق ةرضحو «هسنأ لحمو هتمحر باب نع هدرطو «هفنأ مغرأو هللا هدعبأف «كلذب رفكو

 لأسف «ضرألا ىلإ اروحدم امومذم ءامسلا نم هلزنأو «ةمحرلا نم سّلبأ دق هنأب هل امالعإ ««سيلبإ»

 موي ىلإ كالهلا نمأ املف . .هاصع نم ىلع لجعي ال ىذلا ميلحلا ه هرظنأف ٠ «ثعبلا موي ىلإ ةرظنلا هللا

 يذلا اذه كتيأرأ» :لاق امك «نيصّلخملا مهنم كدابع الإ .نيعمجأ مهيرغأل» :لاقو «ىغطو درمت ةمايقلا

 ىف نونثتسملا مه ءالؤهو ]1۲ : ءارسإلا] «اليلق الإ هتيرذ نكنتحأل ةمايقلا موي ىلإ نترخأ نعل يلع تسرك

 :ءارسإلا] u كبرب ئفكو ناس مهْيَلَع كَل سيل يدابع نا نامت لورق هو ىرشألا ةيآلا

 1٥].

 ةعامج كلذ أرق : «نيعمجَأ مهنم كعبت نمو كنم منهج نامل . لوقأ قحلاو قحلاف لاق : هلوقو

 ةياور ىفو . .لوقأ قحلاو «قحلا انأ :هانعم نأب دهاجم هرسفو )2 r) و كلا «قحلا» عفرب دهاجم مهنم

 ا «ىنم قحلا :هنع

 .امهبصنب نورخآ أرقو

 .هب هللا مسقأ مسق وه :ىدسلا لاق

 «نيعمج مجأ ساّنلاو ةّنجلا نم منهج نأمل ينم لوقلا قح نكلوإ : ىلاعت هلوقك ةميركلا ةيآلا هذهو :تلق

 : ءارسإلا] اروم ءازج مُكوازج منهج ناف مهنم كعبت نمف بهذا لاق :ىلاعت هلوقكو ١7[« :ةدجسلا]

1[ 

 هال رع

 «» نيِمَلاعْلل ركذ الإ وه نإ © َنيفَلَكَممْلا نم انأ امو رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لق ظ
 ےب 20

 . 4 62 نيح دعب هأبن نملعَتلو

 ارجأ حصنلا اذهو غالبلا اذه ىلع مكلأسأ ام :نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق :ىلاعت لوقي

 الو «هب هللا ىنلسرأ ام ىلع ديزأ امو :ىأ (نيفلكتملا نم انأ اًمو» ءايندلا ةايحلا ضرع نم هينوطعت

 زع هللا هجو كلذب ىغتبأ امنإو «هنم صقنأ الو هيلع ديزأ ال هتيدأ هب ترمأ ام لب «هيلع ةدايز ىغتبأ

 .ةرخآلا رادلاو لجو .

 نب هللا دبع انيتأ :لاق قورسم نع «ىحضلا ىبأ نع ءروصنمو شمعألا نع «ىروثلا نايفس لاق

 ملعلا نم نإف ؛ملعأ هللا :لقيلف ملعي ال نمو «هب لقيلف ایش ملع نم «سانلا اهيأي لاق در

 انأ امو رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لف » : لكَ مكيبنل لاق “هللا نإف «ملعأ هللا : ملعي ال امل لجرلا لوقي نأ

 4 ر «شمعألا فید اجا . «نيفلكتملا نم

 )١( نما :أ ىف (7) .«لجو زع هللا» :أ ىف (۲) .«مل» :أ ىف .
 )٤( ء«لوألا» :أ ىف (5) .(وهو» :أ ىف

 .«ملسمو ىراخبلا هجرخأ» :ت ىف )١(

 .(۲۷۹۸) مقرب ملسم حيحصو (44 0 9) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 ال uu ---(85-48) تايآلا : ص ةروس - عباسلا ءزجلا

 نبا هلاق «نجلاو سنإلا نم نيفلكملا عيمجل ركذ نآرقلا : ىنعي (نيملاعْلَل ركذ الإ وه نإ 8 :هلوقو
 نبا ءاطع نع ‹ سيق انثدح : ليعامسإ نب كلام ناسغ ىبأ نع «هيبأ نع متاح ىبأ نبا هاورو . سابع

 .سنإلاو نجلا :لاق «نيمّلاعللط :هلوق ىف سابع نبا "نع :2'”ريبج نب ديعس نع «بئاسلا

 هب رفكي نمو» : [هلوقكو] «[19 :ماعنألا] 4 غلب نمو هب مكرذنألا» :ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو
 /١[. :دوه] (هدعوم رانلاف بازحألا نم

 .بيرق نع : ىأ (نیح دعب هقدصو هربخ : ىأ « هأبن نملعتلو» :هلوقو

 تام نم نإف ؛نيلوقلا نيب ةافانم الو .ةمايقلا موي ىنعي :ةمركع لاقو .توملا دعب :ةداتق لاق

 .ةمايقلا مكح ىف لخد “دقف

 كيتأي توملا دنع «مدآ نب اي :نسحلا لاق :«نيح دعب هأبن نملعتلو» :ىلاعت هلوق ىف ةداتق لاقو
 . نيقيلا ربخلا

 ةنملاو دمحلا هللو .«ص) ةروس ريسفت رخآ

 . «ىلإ» :تاىف (0) . (هدانسإب» :ت یف (۱)

 .دق» :| «س «ت یف )٤( .أ نم ةدايز ()



 (1 200 تايآلا :شضرلا ةروس ب عباتلا ري : تيس بس تح تع هج حج 4

 رمزلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 دره 417 !ةنانلا نأ فارق ا كدت وو اخي" و یا ور نيكس انوع ؟تاشلا هاف
 ىتح رطفيو .رطفي نأ ديري ام :لوقن ىتح موصي اي هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع

 . "”رمزلاو ليئارسإ ىنب ةليل لك ىف أرقي ناكو .موصي نأ ديري ام :لوقن
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا دبعاف قحاب باتكلا كِيَلإ الن اَنإ © ميكحلا زيزّعْلا هللا نم باتكلا ليزنت ا
 5 و روش“ مہ

 0 مهدبعن ام ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذّلاو صلاخلا نيدلا هلل الأ © نيدلا هل اصلخم

 وه نم يدي ال هللا نإ نوفلتخي هيف مه ام يف مهيب مكحي هللا نإ ئقلز هللا ىلإ انوبرقيل

 هللا وه هناحبس ءاشي ام قلخي امم ئفطصأل ادلو ذختي نأ هللا دارأ ول © راقك بذاك

 . 4 0 راهقلا دحاولا

 قحلا وهف ذ ؛ىلاعتو كرابت ا ةركاد ميظعلا نآرقلا وهو  باتكلا اذه ليزنت نأ ىلاعت ربخي

 ىلع . نيمألا حورلا هب لزت . نيملاعلا بر ليزنتل ِهنِإَو » :ىلاعت لاق امك ؛كش الو هيف ةيرم ال ىذلا

 ال زيزع باتكل هنو : لاقو.[96١ -۲ : ءارعشلا] «نيبم يبرع ناسلب . نيردنملا نم نوكتل كب

 :انهاه لاقو .[57 ء٤ا :تلصف] «ديمَح ميكح نم ليزنت هفلح نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيا
 «هعرشو ‹هلاعفأو هلاوقأ ىف أ «ميكحلا» «بانجلا عينملا :ىأ « زيزعلا هللا نم باتكلا ليزت»

 .هردقو

 «هل كيرش ال هدحو هللا دبعاف : ىأ «نيدلا هَل اصلخم هللا دبعاف قحلاب باتكلا كي انلزنَأ اَنإ»

 فرش هلا سبل فاو ودا الإ | ةدابعلا حلصت ال هنأ مهملعأو «كلذ ىلإ قلخلا عداو
 e لمعلا نم لبقي ال :ىأ «صلاَخْلا نيذدلا هلل الآل : لاق اذهلو ؛ديدن الو ليدع

 .هل كيرش ال «هدحو هلل لماعلا

 3 الإ هلإ ال نأ ةداهش ا : هلوق ىف ةداتق لاقو

 مو ؛ ةكئالملا مهتدابع ةلزنم كلذل ل ءمهمعز ىف

 : «ةشئاع نع هدانسإب ىئاسنلا ىور» :ت یف (۱)

 )١١444(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (؟)
 .«اودعف» :أ ىف (6) . «هنإف» :ت یف () .أ ت نم ةدايز (۳)



 مو د )١_٤( تايآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .هب نيرفاك هل نيدحاج اوناكف داعملا امأف ءايندلا ""رمآ نم مهبوني امو «مهقزرو مهرصن

 : ىأ «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل ال :ديز نباو «ملسأ نب ديز نع كلامو .ىدسلاو «ةداتق لاق

 . ةلزنم هدنع انوبرقيو ءانل اوعفشيل

 وه اكيرش الإ "كل كيرش ال كيبل» :مهتيلهاج ىف اوجح اذإ مهتيبلت ىف نولوقي اوناك اذهلو
 مهتءاجو «هثيدحو رهدلا ميدق ىف نوكرشملا اهدمتعا ىتلا ىه ةهبشلا هذهو .«كلم امو هكلمت «كل

 هدحو هلل ةدابعلا دارفإ ىلإ ةوعدلاو ءاهنع ىهنلاو اهدرب .نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص «لسرلا

 لب ءهب ىضر الو هيف هللا نذأي ملا ءمهسفنأ دنع نم نوكرشملا | هعرتخا َءيش اذه نأو «هل كيرش ال

 .[”"5 : لحنلا] «توُغاّطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ الوسر ةمَأ لك يف انثعب دقلو» : هنع ىهنو هضغبأ

 .[ 6 : ءايبنألا] (نودبعاف انأ ال هلِإ ال هنأ هيْلِإ يحون الإ ل وسر نم كلبق نم انلسرأ امو»

 نوعفشي ال ‹ هلل نوعضاخ ديبع مهلك ‹مهريغو نيبرقملا نم تاومسلا ىف ىتلا ةكئالملا نأ ربخأو

 ا اهيل ا خب دنع هر «مهكولم دنع ءارمألاك هدنع اوسيلو «ىضترا نمل هنذإب الإ هدنع

 . كلذ نع هللا ىلاعت .[/ : لحنلا] 4لاّمألا هلل اوبرضت الف ل .هوبأو كولملا

iنيب, لصفيس : ىأ «نوفلتخَي هيف مه ام يف» «ةمايقلا موي : ى «مهنيب مكحي هللا نإ»  
 ءالؤهأ ةكئالمللا لوقی مث اعيمج مهرشحي مويو» «هلمعب لماع لك ىزجيو «مهداعم موي قئالخلا
 نومو مهب مُهَرتَكأ نجلا نودبعي اوئاك لب مهنود نم انيل تنأ كتاحبس اولاق . نودبعي اوناك مکایإ

 ٠ 5. 6١[. :ًابس]

 بذكلا ؟“هدصق نم ةيادهلا ىلإ دشري ال :ىأ 4راقك بذاك وه نم يدهي ال هلا نإ :هلوقو
 | .هتيهاربو ۲ یخو ] هتاياب حجت ناف ةبلقو هللا ىلع ءارتفألاو

 دوهيلا نم (!"نودناعملاو «ةكئالملا ىف نيكرشملا ةلهج همعزي امك هل دلو ال هنأ ىلاعت نيب مث

 ناكل :ىأ (ءاشي ام قلخي امم ئفطصأل ادّلو ذختي نأ هللا داَرَأ ول :لاقف «ىسيعو ريزعلا ىف ىراصنلاو
 دصق امثإو لاحم وه لب «هزاوج الو هعوقو مزلي الا طرش اذهو 6 7نومعزي ام فالخ ىلع رمألا

 « نيلعاف انك نإ اًندَل نم هاتدَحَتَأل اوهَل خت نأ اندرأ ول .١ :لاق امك «هومعزو هوعدا اميف '””مهليهجت
 باب نم اذه لك ۸١[« :فرخزلا] (نيدباعلا 0 ناف دّلو نمحرلل ناك نإ لق# «[۱۷ :ءايبنألا]

 .ملكتملا دصقل ليحتسملا ىلع طرشلا قيلعت زوجيو «طرشلا

 هنإف ءدلو هل نوكي نأ نع سدقتو هزنتو ىلاعت :ىأ 4 راَهَقْلا دحاولا هللا وه هتاحبس# :هلوقو
 ف ىل هيام لا وهز "مهلا ر هك ي ]< ینا ويلا هرقلا ج هازل
 . تعضخو تلذو هل تنادف ءايشألا رهق

 .!لوقن» :أ ىف (۳) .؛كيبل كل » : ىف (۲) .«رومأ» :أ «س ىف )١(

 .«نيدناعملا» :أ ىف () .أ نم ةدايز (5) .«دصق» :أ ىف (4)

 .«مهلهجب» :أ ىف (۸) .؟نومعزت» :س ىف (۷)



 (3 )٥« ناتيآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا حلل ل لل عل ىلإ

 رسو ليلا ىَلَع رانا رَوكُيو ِراهّتلا ىلع ليلا روكي قحلاب ضرألاو تاَوّمّسلا َقَلَخ
 مث ةدحاو سفن نم مكقلخ (5) رافغلا زيزعلا وه الأ ىمسم لجأل يرجي لك رمقلاو سمشلا

 نم اقلخ مكتاهمأ نوطب يف مكقلخي جاوزأ ةينامث ماعنألا نم مكل لزنأو اهجوز اهنم لعج

 . 4 © نوفرصت ّنَأَف وه الإ هلإ ال كلملا هل مكبر هللا مكلذ ثالث تاَملظ يف قّلَح دعب
 كلملا كلام هنأو «ءايشألا نم كلذ نيب امو «ضرألاو تاومسلا ىف امل قلاخلا هنأ ىلاعت ربخي

 0 : ىأ «ليْلا ىلع راهتلا روكيو راهنلا ىلع ليّللا روكي «هراهنو هليل بلقي ءهيف فرصتملا
 هبلطي راهنلا ليلا يشْغي» :هلوقك ءاثيثح ابلط رخآلا بلطي امهنم لك «"نارقی ال نيبقاعتم ""نایرجی
 . مهريغو ‹ىدسلاو «ةداتقو «دهاجمو «سابع نبا نع ىور ام ىنعم اذه [554 :فارعألا] « افيح

 ىضقنت مث هللا دنع ةمولعم ةدم ىلإ :ى 1 (ىُمسم لجأل يرجي لك رمقلاو سمشلا رَخَسَول :هلوقو

 بانأو بات مث هاصع نمل رافغ وه هئايربكو هتمظعو هتزع عم : : ىأ 4(راَفعلا زيزعلا وه الأ» . ةمايقلا موي

 . هيلإ

 مكتتسلأو مكفانصأو مكسانجأ فالتخا 5 مكقلخ :ىأ «ةدحاو سفت نم مكقلخ ¥ :هلوقو

 ا ؛ءاوح هوا ,«اهجوز اهنم لعج مث «مالسلا هي هيلع ؛مدآ وغو «ةدحاو سفن نم مكناولأو

 اًمهنم بو اهجوز اهنم قلَخو ةدحاو سْفُن نم مكقلخ يذلا مكبر اونا ساّنلا اهيأ اي :هلوقك «مالسلا
 ١[. : ءاسنلا] «ءاّسنو اريثك الاجر

 «جاوزأ ةينامث ماعنالا روهظ نم مكل قلخو : ىأ «جاوزأ ةينامث ماعنألا نم مك لزنأو : هلوقو

 : ماعنألا] نينا زعملا نمو نيسثا نأّضلا نم جاوزأ ة ةينامث 9 ماعنألا ةروس یف ةروكذملا یھو

 ١15[. :ماعنألا] (نينثا رقبلا نمو نينثا لبإلا نمو < ]€۳

 اقلَخ» مكتاهمأ نوطب ىف مکردق :ىأ 4قّلَخ دعب نم اَْلَح مُكتاَهَمُأ نوطب يف "مکقلخی : هلوقو
 امحل نوكيف قلخي مث < ؛ ةغضم نوكي مث «ةقلع نوكي مث «ةفطن الوأ مكدحأ نوكي : ىأ# قلخ دعب نم

 :نونمؤملا] (نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ١ «رخآ اقلخ ريصيف حورلا هيف خفنيو ءاقورعو ابصعو امظعو

 ١[.

 ةواشغلاك ىه ىتلا - ةميشملا ةملظو ءمحرلا ةملظ. :ىنعي <« ثالث تاَمَلُظ يف» :هلوقو
 ‹كلام وبأو «ةمركعو «دهاجمو « سابع نبا لاق اذك . نطبلا ةملظو 5 دلولا ىلع ةياقولاو

 0[ يه يخو ] ديز ٩ یاو «ىدسلاو «ةداتقو «كاحضلاو

 قلخو مكقلخو امهنيب امو ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا اذه : ىأ «مكبر هللا مكلذإ» :هلوقو

 ىغبنت ال ىذلا :ىأ وه الإ هَلِإ الط كلذ عيمج ىف ”فرصتلاو كلملا هل برلا وه 200 مكءابآ

 .«مکارذی» :س «ت یف (۳) .«نارتفی ال» :أ ىف (۲) .«نایرجت» :س ىف )١(

 .«وبأو» :س «ت یف (0) .«ةميشلا» :س «ت ىف )٥( .«مکأرذی» :أ ىفو «؟مکقلخی» :س «ت ىف )٤(

 .«فيرصتلاو» :أ ىف (9) .؟مكايإو مكءابآ» :أ ىف (۸) .ت نم ةدايز (۷)



 ر ت ا رمل روس ااا

 !؟مكلوقعب بهذي نيأ ؟هريغ هعم نودبعت فيكف : ىأ «نوفرصت َنَأَفظ ءهدحو هل الإ ةدابعلا

 راك ا و ل رنک
 ا ف هي

CGهلو ا ا ا ار ال  

 . 4 ىدراتلا باحصأ نم كّنإ اليلق كرفكب تمت لف هليبس نع لضيأ ادادنأ هلل لعجو لبق

 نإ : ىسوم لاق امك «تاقولخملا نم هاوس امع ىنغلا "هنا : ىلاعت هسفن نع اربخم ىلاعت لوقی

 . ا ميهاربإ] «ديمح يَ هللا نف اعيمج ضْرَألا يف نمو متنأ اورفكت

 بلق رجفأ ىلع اوناك «مکنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول «ىدابع اي» :ملسم حيحص ىفو

 ."”«ائيش ىكلم نم كلذ صقن ام «مكنم لجر

 هبحي :ىأ «مكل هضري اوركشت نإو» ءهب رمأي الو هبحي ال :ىأ ركل هدابعل ئضري الو هلوقو

 . هلضف نم "”مكدزيو مكنم

 م #8 «هسفن رمأب بلاطم لك لب ءائيش سفن نع سفن لمحت ال : ىأ 4 ,كرخأ دزو ةرزاو رزت الود
 . ةيفاخ هيلع ىفخت الف : ىأ ( ٍرودّصلا تاذب ميلع نِ نوُلمْعت منك امب مكتبتي مكعجرُم مكبر ىلإ

 هدحو هللاب ثيغتسيو عرضي ةجاحلا دنع : ىأ 4 ِهيَلِإ بينم بر اعد رض ناسنإلا سم اذإو $ :هلوقو

 بلا ىلإ مكاججت امل ها الإ نوع نم لض ٍرحَبلا يف ٌرضلا مكسم اذإو $ : ىلاعت لاق امك ءهل كيرش ال

 وعدي ناك ام يسن هنم ةمعن هلوخ اَذِإ م $ :لاق اذهلو .[۷ يا يسرا د

 ناسنإلا سم اذإو » :ىلاعت لاق امك «عرضتلاو ءاعدلا كلذ ىسني ةيهافرلا لاح ىف : : ىأ لبق نم هيل

 ١[. 7 موو ص رد ىلإ ل نأ م منح ایک نلف اق أ اذه أ نجل نجعل

 لق ١ .ادادنأ هل لعجيو «هللاب كرشي ةيفاعلا لاح ىف: ىأ 4 هلیبس نع لضیل ادادن هلل لَعجَ »

 .اليلق كرفكب عتمت :هكلسمو هتقيرطو هلاح هذه نمل لق : ىأ (راتلا باحصأ نم َكّنِإاليلق كرفكب عَتمت

 :هلوقو «[۰ :ميهاربإ] «ِراَلا ىَلِإ مكريصم نإ اوعتمت لق » :هلوقك «ديكأ أ ديعوو ديدش دیدهت اذهو

 ٤] : نامقل] ظيلغ باذَع ىلإ مهرطضن مث اليلق مهعتمنإل

 يوتسي له لق هر ةمحر وجريو ةرخآلا رذحي امئاقو ادجاس ليلا ءانآ تناق وه نأ 3%

 .4 ى بالا اوُلوُأ ركذتي اَمّنِإ نوملعي ال نيذّلاو نوملعي نيذّل

 )١( «هنأب» :أ ت ىف .

 هنع هللا ىضر رذ ىبأ ثيدح نم )۲٥۷۷( مقرب ملسم حيحص (۲)

 .«هللا :ت ىف (6) .«مكديزيولا : یف (۳)



  AAتايآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجحلا )۷ 22

 لاق امک هللا دنع ر لووتسي ال ؟ادادنأ ؟' هل لعجو هللاب كرشأ نمک هتفض هذه نمأ : ىلاعت لوقي

 :نارمع لآ] «نودجسي مهو ليلا ءانآ ِهّللا ٍتايآ نولتي ةمئاق ةَمُأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل 8# : ىلاعت

 ؛همايق لاح ىفو هدوجس لاح یف : ى «امئاقو ادجاس ليلا ءانآ ت ناق وه نما ١ :انهاه لاقو غ١

 امك «هدحو مايقلا وه سيل «ةالصلا ىف عوشخلا وه تونقلا نأ ىلإ بهذ نم ةيآلا هذهب لدتسا اذهلو

 .هلوسرلو

 .ليللا فوج :ليّللا ءانآ 8 :ديز نباو ء«ىدسلاو «نسحلاو «سابع نبا لاقو

 .هرخآو هطسوأو هلوأ : «ليللا ءانآ » : ةداتقو « نسح ا لاقو

 نم ةدابعلا ىف دبالو "جار فئاخ هتدابع لاح یف: ىأ 4نر ةمحر وجريو ةرخآلا رذحي» :هلوقو

 ا دو :لاق اذهلو ؛بلاغلا وه ةايحلا ةدم ىف فوخلا نوكي نأو ءاذهو اذه

 .هدنسم ىف ديمح نب دبع مامإلا "لاق امك «هيلع بلاغلا وه ءاجرلا نكيلف راضتحالا دنع ناك اذإف

 لوسر لخد :لاق سنا نع «تباث انثدح «ناميلس نب رفعج انثدح «ديمحلا دبع نب ىيحي انثدح

 هللا لوسر لاقف .فاخأو وجرأ :لاق «؟كدجت فيك» :هل لاقف «توملا ىف وهو لجر ىلع ةي هللا
 ىذلا هنمأو ءوجري ىذلا لجو زع هللا هاطعأ الإ نطوملا اذه لثم ىف دبع بلق ىف ناعمتجي ال» : دلع

 اخ

 نب رفعج نع متاح نب ناس ثيدح نم « هجام ن نباو ««ةليللاو مويلا» ىف ىئاسنلاو ىذمرتلا هاورو

 .(السرم هلي ىبنلا نع «سنأ نع« تباث نع مهضعب هاور دقو. بيرغ» : يدها لاهو "لي «ناميلس

 نب هللا دبع فخ وبأ انثدح ءيا ةديع نع ةبش نب ر رمع انثدح متاح ىبأ نبا ' ””لاقو )¥(

 امئاقو ادجاس ليلا ءانآ تناق وه نما :  :أرق رمع نبا عمس هنأ یءاکبلا ىيحي 'انئدح «زازلا ىسيع

 .هنع هللا ىضر «نافع نب نامثع كاذ :رمع نبا لاق ۲4 هير ةمحَر وج ريو ةرخآلا ردح

 نآرقلا أرق امبر هنإ ىتح «هتءارقو ليللاب نامثع نينمؤملا ريمأ ةالص ةرثكل ؛كلذ رمع نبا لاق امنإو

 231١ عاشلا لاقو ا هّللا ىضر «هنع ةديبع وبأ كلذ ىور امك .ءةعكر ىف

 «یورا :ت ىف (0) . «ايجار افئاخ» :ت ىف (؟) هلا بأ يف (0)

 .(رذحت» :أ ىف )٤(

 مقرب ىربكلا نسلا ىف ىئاسنلاو (4751) مقرب هجام نبا ناسو (۹۸۳) مقرب ىذمرتلا ناسو (1758) مقرب ديمح نب دبعل بختنملا (0)
(۰۹4۰1). 

 .«نع» :ت ىف (۸) .«ةبيش) :أ ىف (۷) ی ا یا
 .(امهنع» :ت ىف (9)

 ۲٤۸(. ص) هناويد ىف تيبلاو «ىراصنألا تباث نب ناسح وه (۱۰)



 ب س د ب )5١-١7( تايآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ا ةيووجسلا ناوتع طمشأب وحش
 ر

 ةيآ EE ا Md ا

 .(ةليل تونق هل بتك «ةليل ىف

 نب عيبرلاو فسوي نب هللا دبع نع «بوقعي نب ميهاربإ نع «ةليللاو مويلا» ىف ىئاسنلا هاور اذكو
 الا ا يا « عفان

 نمم هلبق 7 اذه ىوتسي له :ىأ «نومَلعَي ال نيذّلاو َنوُمَلعَي نيذّلا يوتسي له لف ) : هلوقو
 نم اذهو اذه نيب قرفلا ملعي امنإ :ىأ «باّبلألا ووا ركذتي امن #9 !؟هليبس نع لضيل ادادنأ هلل لعج

 . لقعلا وهو بل هل

 هللا ضرأو ةنسح ايندلا هذه يف اونسحأ نيذّلل مكبر اوقّنا اونمآ نيِذّلا داّبع اي لق $

 ها # ءم ت

 هل اصلْخُم هلا دبعأ نأ ترمأ يئإ لق 69 باسح ريب مهرجأ نورباصلا ىو امّنِإ ةعساو

 . 4 © َنيملَسُمْلا لَوَأ نوكأ نأل ترمأو 09 نيدلا

 مكبر اوقتا اونمآ نيِذّلا دابع اي لف » هاوقتو هتعاط ىلع رارمتسالاب نينمؤملا هدابع ارمآ ىلاعت لوقي
 .مهارخأو مهايند ىف ةنسح ايندلا هذه ىف لمعلا نسحأ نمل : : ىأ 4 ةنسح اينالا هذه يف اونسحأ نيذلل

 .ناثوألا اولزتعاو ءاودهاجو .اهيف اورجاهف :دهاجم لاق : «ٌةعساو هللا ضرأو 0 :هلوقو

Ef ekةيصعملا ىلإ متيعد اذإ نا سارا ترو 0  

 الو مهل نزوي سيل :ىعازوألا لاق د 1

 .افرغ مهل فرغي امنإ لاكي

 .كلذ ىلع نودازي نكلو ءطق مهلمع باوث مهيلع بسحي ال هنأ ىنغلب :جيرج نبا لاقو

 . ةنجلا ىف ىنعي :(باسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىفوي امنإ  :ىدسلا لاقو
 ال هدحو هلل ةدابعلا صالخإب ترمأ امنإ :ىأ «نيدلا هل اصلَخُم هللا دبعأ نأ ترمأ ينإ لق » :هلوقو

 . ةي هتمأ نم ىنعي : ىدسلا لاق .4نيملسمْلا لَوَأ نوكأ نأل ترمأو » «هل كيرش

 6 يبد هل اصلخُم دبع هللا لق © ميظع موي باع ير تيصع نإ فاخأ ينإ لق ل
 0 0r هو هلع اس م ا و

 الأ ةم ايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ نيذّلا نيرساخلا نإ لق هنود نم متئش ام اودبعاف

 . ؛هداتسإب» :ت یف (۲) .«ىورل :ت یف (۱)
 . )1 0867) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ذ ىئاسنلاو )4/*١٠١( دنسملا 0

 .«نودادزيلل : ت ىف )2( . مهل لاكي) :أ ءت ىف )4(



 )١18  5١( تايآلا :رمزلا ةروس  عباسلا ءزجلا حس سل سس و
 ساه ر 5 ےل ©

 هللا فّوحي كلذ للظ مهتحت نمو رانا نم لَ مهقوف نم مهَل 02 نيبملا نارسخلا وه كلذ

 .4 نوقّتاَف دابع اي هدابع هب

 , « ميظع موي باذع يِبَر تيصع نإ فاخأ يِنِإ ) : هللا لوسر تنأو دمحم اي لق : ىلاعت لوقي

 اصلخم دبعأ هللا لق > «ىرحألاو ىلوألا قيرطب هريغب ضيرعتلا هانعمو ءطرش ,اذهو . ةمايقلا موي رهو

 امنإ :ىأ € نيرساخلا نإ لقط ءمهنم “رت دو ديدهت اضيأ اذهو 54 هنود نم متئش ام اودبعاف . ينيد هل
 مهل ءاقتلا الف اوقرافت : ىأ « ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ نيذلا » E ووساللا

 ال نكلو «رانلا اونكسأ عيمجلا نأ وأ «رانلا ىلإ مه اويهذ دقو ةنجلا ىلإ مهولهأ بهذ ءاوس ءادبأ

 حضاولا رهاظلا نيبلا راسخلا وه اذه ا «رورس الو مهل عامتجا

 :لاق امك .4 لّلظ مهتحت نمو الا نم للَظ مهقوف نم مهل > :لاقف رانلا ىف مهلاح فصو مث

 موي » : - ء[١٤ :فارعألا] 4 نيملاظلا يزجن كلذكو شاوغ مهقوف نمو داهم منهج نم مهل »
 ° :توبكنعلا] * نولمعت متك ام اوقوذ لوقيو مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم باذعْلا مها

 هب فوخيل ةلاحم ال نئاكلا اذه ربخ صقي امنإ :ىأ € هدابع هب هللا فاخر كلذ » :هلوقو

 . مثآملاو مراحملا نع اورجزنيل «هدابع

 . ىتمقنو ىباذعو « ىتوطسو ىسأب اوشحخا ىأ 4 نوقتاف دابع ای :هلوقو

 © دابع رشبف ئرشبلا مهل هللا ىلإ [وبانأو اهودبعي نأ توْغاطلا اوبنتجا نيدّلاو »

 11 مه كتلوأو هللا مهاده نيذّلا كتلوُأ هتسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا

 4 02 بابلألا

 ىف تلزن *« اهودبعي نأ توْعاّطلا اوُبنتِجا نيذّلاو » : هيبأ نع ءملسأ نب دیر ني :قمحولاهلبع لاق

 ىسرافلا ناملسو «رذ ىبأو «ل نبي ورمع ني كنز

 .نمحرلا ةدابع ىلإ بانأو «ناثوألا ةدابع بنتجا نمم «مهريغلو مهل ةلماش اهنأ حيحصلاو
 .ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلا مهل نيذلا مه ءالؤهف

 .هيف امب نولمعيو هنومهفي :ىأ < هتسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا . دابع رشبف :  لاق مث

 ٠٤١[. :فارعألا ] 4 اهتسحأب اوذخأي كمف رمأو ةوقب اهذخف :  ةاروتلا هاتآ نيح ىسومل ىلاعت هلوقك

 ايندلا ىف هللا مهاده نيذلا مه ةفصلا هذهب نوفصتملا :ىأ * هللا مهاده نيذّلا كعلوأ 0

 .ةميقتسملا رطفلاو ءةحيحصلا لوقعلا ووذ :ىأ “٠ ةرخآلاو
 ن ص امس

 مهل مهّبر اوقَنا نيذّلا نكل 09 راثلا يف نم ذقنت تنأفأ باذعْلا ةملك هيلع قح نمفأ ل
 25 0 م ہو PE لا

 . 4 د داعيملا هللا فلخي ال هللا دعو راهنألا اهتحت نم يرجت ةينبم فرغ اهقوف نم فرغ

 .؛ىرخالاو» :س ىف (۳) .«نورساخلا» :س ءت یف (؟) .«یربتو» :أ ىف )١(



 40 س ۲٠( 6 19) ناتيآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هيدهي ال :ىأ ؟كالهلاو لالضلا نم هيف وه امم هذقنت ردقت ىقش هنأ هللا بتك نمفأ :ىلاعت لوقي
 .هل لضم الف هدهي نمو «هل ىداه الف هللا للضي نم هنأل؛ هللا دعب نم دحأ

 فرغ اهقوف نمط ,ةقهاشلا روصقلا ىهو «ةنجلا ىف فرغ مهل مهنأ ءادعسلا هدابع نع ربخأ مث

 .تايلاع تافرخزم تامكحم تام «قابط قوف قابط :ىأ« «ةّينبم

 نع «ليضف نب دمحم انثدح «ىدسألا بوقعي نب دابع انثدح :دمحأ مامإلا نبا هللا دبع لاق

 8 ٠ ۰ ٠ ٠ e و 5 0 e 0 ۰ نال

 ىه نمل :ىبارعأ لاقف .«اهنوطب نم اهروهظو ءاهروهظ نم اهنوطب ىري ًافرغل ةنجلا ىف نإ» ةي
 .«ماين سانلاو ليللاب هلل ىلصو «ماعطلا معطأو «مالكلا باطأ نمل» :لاق ؟هللا لوسر اي

 ضعب ملكت دقو « بيرغ نسح) : لاقو :قاحشإ ن نمحرلا دبع ثيدح نم ىذمرتلا هاورو

 .«هظفح لبق نم هيف ملعلا لهأ

 ا نبا نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع ةر انثدح «قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ا 3 5 5 ع 0 و 3 0

 ؛مايصلا عباتو ءمالكلا نالأو .ماعطلا معطأ نمل هللا اهدعأ ءاهرهاظ نم اهنطابو ءاهنطاب نم اهرهاظ

 . «ماين سانلاو ىلصو

 رو «كلام ىبأ نع ىر الا قئاعم نيالا نيع: كيد نم أ هي ورقت

 2 *هزاح ىبأ نع «نمحرلا دبع نب بوقعي انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 نوءارت امك ةنجلا ىف ةفرغلا نوءارتيل ةنجلا لهأ نإ» :لاق هي هللا لوسر نأ دعس نب لهس نع

 ىردخلا ديعس ابأ تعمس :لاقف «شايع ىبأ نب نامعنلا كلذب تثدحف :لاق .«ءامسلا ىف بكوكلا
 .«ىبرغلا وأ ىقرشلا قفألا ىف ""ىردلا نكوكلا قوءارت امكا لوق

 ثيدح نم نيحيحصلا ىف ًاضيأ هاجرخأو ,2"”هزاح ىبأ ثيدح نم ‹ نيحيحصلا ىف هاج رخأ

 , “رياك ىبنلا نع «ديعس ىبأ نع ءراسي نب ءاطع نع «ميلس نب ناوفص نع «كلام

 نع «راسي نب ءاطع نع «ىلع نب لاله نع «حيلف ىنربخأ «ةرازق انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 «فرغلا لهأ ةنجلا ىف نوءارتيل ةنجلا لهأ نإ» :لاق هيم هللا لوسر نأ :هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ

 لوسر اي :اولاقف .(تاجردلا لهأ لضافت ىف «علاطلا قفألا ىف براغلا ىردلا بكوكلا نوءارت امك

 .«لسرلا اوقدصو هللاب اونمآ ماوقأو «هديب ىسفن ىذلاو «ىلب» :لاقف ؟نويبنلا كئلوأ « هللا

 .(1984) مقرب ىذمرتلا ننسو ١90( /۱) دنسملا ىلع هللا دبع دئاوز (۱)

 .(ةفرغ» :أ «س ىف (0)

 .(5/6”7) دنسملا (۳)

 . ؛هدائسإبلا :ت ىف (0) . ؟یورو» :ت ىف (4)

 .«ىذلا» :أ ءس ىف (7)

 .(۲۸۳۰) مقرب ملسم حيحصو (7655) مقرب ىراخبلا حيحصو (”5 ٠ /65) دنسملا (۷)

 .(۲۸۳۱) مقرب ملسم حيحصو (7057) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



 (۲۲ «۲۱) ناتيآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۹۲

 .حيحص نسح :لاقو« "هب «حیآف نع «كرابملا نبا نع ديوس نع ىذمرتلا هاورو

 «ئاطلا دعس انثذدخ نيهو انثدح الاف لاك وبارد رضنلا وبأ انثدح ؛دمحا مامإلا " لاقو
 تقر كانيأر اذإ انإ هللا لوسر اي :انلق :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ - نينمؤملا مأ ىلوم - هّلدملا وبأ انثدح
 مكنأ ول» :لاق .دالوألاو ءاسنلا اًنممَشو ايندلا انتبجعأ كانقراف اذإف ءةرخآلا لهأ نم انكو ءانبولق

 ىف مكترازلو «مهفكأب ةكئالملا مكتحفاصل «ىدنع اهيلع متنأ ىتلا لاحلا ىلع لاح لك ىلع نونوكت

 ام «ةنجلا نع انثدح «هللا لور اي الب ل رفعي: یک تواب موقب هللا ءاجل اوبنذت مل ولو . مكتويب

 اهبارتو «توقايلاو ؤلؤللا اهقايصخو رّمذألا كسملا اهطالمو «ةضف هبل بهذ هلا :لاق ؟اهؤانب

 ال ةثالث .هبابش ىنفي الو «هبای ىلبت ال تومي الو دلخيو ا الو معني نع «نارفعزلا
2 

 اهل حتفتو «مامخلا ىلع لمحت مولظملا ةوعدو ‹رطفي ىتح مئاصلاو «لداعلا مامإلا : مهتوعد ورت

 ا a كرجل يرو تاجرا رخو «تاومسلا باوبأ

0 
 ىبأ نع - ةقث ناكو ىئاطلا دهاجم ىب دعس ثيدح نم ا نباو ‹«ىذمرتلا ىورو

 a ةقث ناكو لدا

 ا اا امك د لوا نب ناينألا ك أ 4راهنألا اهتحت نم يرجت» :هلوقو
 .(داعيملا فلخي ال هللا نإ ١ نينمؤملا هدابع هللا هدعو دعو هانركذ ىذلا اذه : ىأ 4 هللا دعو «اودارأ

 28ه

 افخم اعرز هب جرخي مث ضرألا يف عيباتي هَكَلسَف ءام ءاَمّسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ )ف
 2 ا 20 < ی م و وق

 نما 09 بابلألا يلوأل ئركدل كلذ يف نإ اًماطح هلعجي مث ارقصم هارتف جيهي مث هناولأ

 يف كئلوأ هللا ركذ نم مهبولق ةيساقلل ليوف هبر نم رون ىلع وهف مالسإلل هردص هللا حرش

 . 4 09 نیبم لالض
 4 رهط ام ماما نب اترتا ال: ىئامت لاق امك ءامسلا نم ضرألا ىف ءاملا لصأ نأ :ىلاعت ربخي

 امك ضرألا ءازجأ یف ف ىلاعت هفرصي مث ءضرألا ىف نمک ء ءامسلا نم ءاملا لزنأ لا

 . «ضرألا يف عيباتي هَكَلَسَف 3 : لاق اذهلو ؛اهيلإ ةجاحلا بسحب e هعبشيو « ءاشي

 ةبيتقوبأ انثدح ,ىلع نب ورمع انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح : هللا همحر - متاح ىبأ ق لاق

 ءاَم ءاَمّسلا نم لّزنأ هللا نأ رت ملأ :  ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع« ةمركع نع «ناظقي نب ةبتع

 ضرألا ىف قورع نكلو «ءامسلا نم لزن الإ ءام ضرألا یف سيل : لاق .«ضرألا يف عيباتي هَكَلَسَف

 .«دیزی» :أ ىف )١(

 .ارماع وبأو) 1 ىف () . یورو :ت یف )۳

 )6( دنسملا )۲/ 5 ۳١(.

 .«ديعسا» :أ ىف (50)

 .ةلوطملا دمحأ ةياور ىلإ راشأ مث ««نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاق )۱۷٥۲( مقرب هجام نبا ناسو (5094) مقرب ىذمرتلا ننس (۷)

 ,؟هدنسبال ؛ت ىف ۱١( ) .؟یور» :ت یف (۰) .«نوؤاشي» : یف (5) .«كلت» :ت ىف (۸)



 ۹۳ _(۲۳) ةيآلا:رمزلا ةروس - عباسلا ءزحلا

 .هدعصيلف باذع حلملا دوعي نأ هرس نمف «(ضرألا يف عيباتي هكلسف :  ىلاعت هلوق كلذف «هريغت

 .ءامسلا نم هلصأف ضرألا ىف ءام لك نأ :ىبعشلا رماعو «ريبج نب ديعس لاق اذكو

 ءاهرارق ىف نكسيف ءلابجلا ىلع مكارتي جلثلا نأ : : ىنعي «جلثلا نم هلصأ :ريب ريبج نب ديعس لاقو

 .اهلفاسأ نم نويعلا عيش

 نم عبانلاو ءامسلا ص لزانلا ءاملاب جرخي مث : ىأ «ئاولأ افلتخم اعرز هب جرخي مث :  هلوقو

 هتراضن دعب : ىأ © جيهي من E E E a و يدلاختا : ىأ «ةئاولأ افلتخم  اعرز ضرألا

 اسباي دوعي مث : ی «اماطح هلعجي مث لاطلاق «4 ارَفْصُم هار  لهتکی هبابشو

 ءاذكه ايندلا نأ ىلإ نوربتعيف اذهب نوركذتي نيذلا :ىأ «بابلألا يلوأل ئركذل كلذ يإل « مطحتي

 دق] افيعض اريبك امره اخيش دوعي باشلاو «ءاهوش ازوجع دوعت مث « ءانسح ًةرضن ًةرضخ نوكت

 هللا برمي ام ارو رخ ىلإ هدعب اخ ناك ني دلا ترا هلك كلذ دو ٠ ىلا ةطلاغ
 كلذ دعب نوكي مث «ءارامثو اعورر هب ټو او ءامسلا نم هللا لزني امب ايندلا اخ لك يلق

 ضرألا تبن هب طلخا ءامسلا نم هاتزنأ ءامك اًيندلا ةايحلا لَم مهل برضاو $: ا لاق امك قاطع

 .[50 : فهكلا] (اردتقم ءيش لك ىلع هللا ناو حايرلا هورذت اميشه حبصأف

 ىساق وه نمو اذه يوسي له : ىأ بر نم رون ىلع وهف مالسإلل هردص هللا حرش نمَقَأ > : هلوقو
 نمک ساّنلا يف هب يشمي د ارون هل انلعجو هانییحاف اتيم ناك نم وأ ا: ىلاعت هلوقك ١ ؟ قلنا ندي دب باقل

 ألا ركذ نم مهو ةيساقلل ليو >: لاق اذهلو ؛[١۲٠ :ماعنالا] (اهنم جراخب سيل تاَملَظلا يف هلم
 .« نيبم لالض يف كوا » .مهفت الو ىعت الو عشخت الو !هركذ دنع نيلت الف : ىأ

 و دوف مدا فص وحقل فلا فور اوي 2

 مث مهبر نوشخي نيذّلا دولج هنم رعشقت يناثم اهباشتم اباتك ثيدحلا نسحأ لّرت هللا ل

 هَل امف هللا للضي نمو ءاشي نم هب يدهي هللا ىده كلذ هللا ركذ ىَلِإ مهبولقو مهدولج نيلت

0 

 ساو هس اس” يم يم

 . ىناثم باش اهلك ناقل شب :دهاجم لاق و

 .فرحلا هبشي فرحلاو «ةيآلا هبشت ةيآلا :ةداتق لاقو

 .لجو زع مهبر نع اومهفيل لوقلا ديدرت :4يناثم  :كاحضلا لاقو

 ةووسلا فو أ اف ةا نوكت لا داو اعقل هيف ها: دلاور لاو

 .اههبشت ةيآ ىرخألا

 دوهو حلاصو «نآرقلا ىف ىسوم ددر «ددرم :«يناثم# :ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 )١( هللا ركذ» :أ «ت یف (۳) .أ ت نم ةدايز (۳) .؟لهكتي» :أ «ت ىف ,



 دالا را روس نالا ربا جن جت ج و

 .ةريثك ةنكمأ ىف ؛مالسلا مهيلع «ءايبنألاو

 هضعب “دریو ءاضعب هضعب هبشي نآرقلا :لاق 4يناتُمل :سابع نبا نع «ریبج نب ديعس لاقو
 . ضعب ىلع

 تاقايس ّنأ : ينام اهباشتم» : هلوق ىنعم ةنيبع نب نايفس نع رر اغلا ٍضعب لاقو
 نينمؤملا ركذك «هدضو ءىشلا ركذب نوک نانو هاا نما هيف خاو م ىف وكت ةرات هنارقلا

 راربألا نإ : ىلاعت هلوقك «ىناثملا نم اذهف ءاذه هبشأ امو «رانلا ةفص مث ةنجلا ةفصكو «نيرفاكلا مث

 «نيّجس يف راجفلا باتك نإ الك ط :هلوقكو ٤] ۳ :راطفنالا] (ميحج يف َراَجفلا إو . ميعن يفل

 نیقتمْلل نو ركذ اذهل « [۱۸: نيففطملا] «نييلع يفل راربألا باتك نإ ًالك» : لاق نأ ىلإ ء[ا/: نيففطملا]

 نم اذه وحنو ٥١[« :ص] «بآم رشل نيغاطلل نإو اذه » :لاق نأ ا 0 ص ]بام نسح

 دحاو ىنعم یف هلك قايسلا ناك اذإ امار ننلا نم ي أ ياا م هلك اده «تاقابنلا

 مَا نه تامكحم تايآ هنم# :هلوق ىف روكذملا هباشتملا نم اذه سيلو 7 ءاضعب هضعب هبشي

 .رخآ ىنعم كلذ «[ا/ :نارمع لآ] «تاهباشتم رخآو باتكلا
 ه هرب ر ر م ےل ورا و

 ةفص هذه : ىأ للا ركذ ىَلإ مهبولفو مهدولج نيلت مت مهر نوشخي نيذلا دوج هنم رعشقت» :هلوقو
 فيوختلاو .ديعولاو دعولا نم هنم نومهفي ال ءرافغلا زيزعلا نميهملا «رابجلا مالك عامس دنع «راربألا
 نوجري ام. لا ٍرْكذ ىلإ مهبولقو مهدولج نيلت مو ‹«فوخلاو ةيشخلا نم مهدولج هنم رعشقت «ديدهتلاو

 :هوجو نم ““رافکلا نم مهريغل نوفلاخم مهف «هفطلو "”هتمحر نم نولّمْؤيو
 . تانيقلا تاوصأ نم «تايبأل تامَعَن كئلوأ عامسو «تايآلا ةوالت وه ءالؤه عامس نأ :اهدحأ

 و ءاجرو و بدأب ,ءايكبو ادجس ور نمحرلا ,تايأ مهيلع تيلت اذإ مهنأ : ىناثلا

 مهتداز هتايآ مهيلع تيل اذإو مهبولف تلجو هللا ركذ اذإ نيذّلا نونمؤملا امن : لاق امك «ملعو مهفو

 م نوقف مهاقزر امو ةالثعلا ترتبت نيذلا نول وتب مهر ئلعو انام

 ند E e ا

 لهج نع ال ةريصب نع اهدنع نودجسيو ءاهب نولمعي امنإ اذهلف ؛اهيناعمب نيريصب نيمهاف ءاهيلإ

 . ”[هل اعبت نودجسيف دجس دق مهريغ نوري ىأ] مهريغل ةعباتمو

 مهعامس دنع «مهنع هللا ىضر «ةباحصلا ناك امك ءاهعامس دنع بدألا نومزلي مهنأ :ثلاثلا

 اونوكي مل .هّللا ركذ ىلإ مهبولق عم نيلت مث «مهدولج رعشقت يي هللا لوسر ةوالت نم هللا مالك

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ىلعملا حدقلاب اوزاف اذهلو ؛كلذ ىف دحأ

 مهبر نوشخي َنيذّلا دولج هنم رعشفت» : : هللا همحر «ةداتق الت ؛لاق رمح اخ : قازرلا دبع لاق

 .«هللا ةمحر نم» :ت ىف (۳) .2ىف» : ىف (۲) .«ددری» :أ ىف )١(

 . نم ةدايز (0) .«راجفلا» :أ ءس «ت ىف )٤(



 ااا 471 75) تايآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «مهدولج رعشقت نأب هللا مهتعن «هللا ءايلوأ تعن اذه :لاق هللا رْكذ لإ مهبولقو مهدولج نيلت مث

 اذه امنإ «مهيلع نايشغلاو مهلوقع باهذب مهتعني ملو هللا ركذ ىلإ مهبولق نئمطتو «مهنيعأ ىكبتو
 .ناطيشلا نم اذهو « عدبلا لهأ ىف

 . هللا دعو ىلإ :ىأ للا ركذ ىلإ مهبولفو مهدولج نيلت مث :ىدسلا لاقو

 ىلع ناك نمو «هّللا هاده نم ةفص هذه : ىأ «هدابع نم ءاشي نم هب يده هللا ىده كلذ $ :هلوقو

 Y]. :دعرلا] 4 داه نم هل امف هللا للضي نمو » ء هللا هلضأ نمم وهف كلذ فالخ

 نوبسكت متنك ام اوفوذ نيملاظلل ليقو ةمايقلا موي باذعلا وش ههجوب يقتي نمف ل

 يف يرخلا هللا مهفاذأف 2 ©۵ نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهاتأف مهلبق نم نیلا بدك ©
 ا ی کو

 . 4 © نومي اوناك ول ربكأ ةرخآلا باذعلو اًيندلا ةاّيحلا

 :نيملاظلا نم هلاثمألو هل لاقيف عرقيو ,ةمايقلا موي باَذَعْلا ءوس ههجوب يقي نمَفَأ :  ىلاعت لوقي

 ههجو ىلع ابكم يشمي نمَقَأ 9: :ىلاعت لاق امك !؟ةمايقلا موي انمآ ىتأي نمک < «(نوبسکت متنک ام اوُقوُذ »

 مههوجو ىلع راتلا يف نوبحسي موي» :لاقو ۲ : كلملا] 4 ميقتسم طارص ىّلع ايوس يشمي نم ئدهأ
 (ةمايقلا موي انمآ يتأي نم مأ ريخ راَنلا يف يقلي نمفأ ل :“[ىلاعت] لاقو ء[۸٤ :رمقلا] ن نم اوفوذ

 : 7 رعاشلا لوقك «رخآلا نع نيمسقلا دحأب ةيآلا هذه ىف ىفتكاو 5٠[« :تلصف]
 روب o ر

 اب امهيأ : ريكا ديرأ اقرأ تاما قرد امك

 . رشلا وأ ريخلا : ىلعي

 ةبذكملا ةيضاملا نورقلا :ىنعي «نورعشي ال ثيح نم باذعلا مهاتأف مهلبق نم نيذّلا بذك» : هلوقو
 .قاو نم هللا نم مهل ناك امو «مهبونذب هللا مهكلهأ « لسرلل

 (7ىفشتو لاكنلاو باذعلا نم مهب لزنأ اب :ىأ هاّيندلا ةايحْلا يف يزخلا هللا مِهَقاَذَأَف :١ هلوقو
 ىذلاو «ءايبنألا متاخو «لسرلا فرشأ اويذك دق ٍمهنإف «كلذ نم نوبطاخملا رذحيلف 2« مهب نينمؤملا

 ةرخآلا باذعلو» : لاق اذهلو ؛ايندلا ىف مهباصأ امم مظعأ ديدشلا باذعلا نم ةرخآلا ىف مهل هللا هدعأ

 :4 نوملعي اوناك ول ربكأ

 ريغ ايبرع انارق ف 9 َنورَكَذَتي مهَلعَل لثم لك نم نآرقلا اذه يف سائلل انبرض دقلو ل
 2 يع اه # ند ص

 E ا مس ا ا
 م و سو

 مكنإ مث ©3 نوتيم مهنإو تيم كنإ ® نوملعي ال مهرثكأ لب هلل دمحلا الغم نايوتسي له
 o ~o £ ساو بهو م

 . 4 ©0نومصتخت مكبر دنع ةمايقلا موي

 . ت نم ةدايز )۱(

 .(۹۸/۲۲) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ()

 . (ىفشي) : «س ىف (۳)



 1231/7 تالا ::نسزلا ةروضاد ا ءرلا س ا ا ود

 برضب هيف سانلل انيب :ىأ «لثم لك نم نآرقلا اذه يف ساتلل اتبرض دقو : ىلاعت لوقي
 نم الم مكل برضإ : .ىلاعت لاق امك «ناهذألا ىلإ لا برقي لان « 4نورگذتي مِهّلعْل» « لاثمألا

 الإ اهلقعي امو ساّئلل اهبرضن لاقمألا كّلتو : لاقو «مكسفنأ نم هنوملعت :ىأ [۲۸ :مورلا] «مكسفنأ

 ]۳€ : توبكنعلا] € َنوُملاَعْلا

 فارحنا الو هيف جاجوعا ال «نيبم ىبرع ناسلب نآرق وه : ىأ جوع يذ ريغ اًيبرع انارقإ :هلوقو

 مهّلعَل» «كلذب هلزنأو .كلذك ؟' الجو زع] هللا هلعج امنو «ناهربو حوضوو نایب وه لب < «سبل الو

 E و «ديعولا نم هيف ام نورذحي : ىأ «نوقتي

 كرتشملا دبعلا كلذ ىف نوعزانتي :ىأ «نوسكاشتم ءاكرش هيف الجر العم هللا برضإ : لاق مث

 ال : ىأ «الثم نايوتسي له» «هريغ دحأ هكلمي ال « لجرل اصلاخ : ىأ «لجرل اًمَلَس الجرو ‹ مهنيب

 الإ دبعي ال ىذلا صلخملا نمؤملاو «هللا عم ةهلآ دبعي ىذلا كرشملا ىوتسي ال كلذك .اذهو اذه ىوتسي

 ؟اذه نم اذه نيأف .هل كيرش ال هدحو هللا

 اذه ناك الو ء صلخملاو كرشملل الثم تبرض ةيآلا هذه :دحاو و «دهاجمو نبا لاق

 «نوملعي ال مهرتكأ لب ٠ ‹مهيلع ةجحلا ةماقإ ىلع :ىأ « هلل دمحلا» :لاق ءايلج انيب انيب ارهاظ رثا

 .هللاب نوكرشي اذهلف : ىأ

 هللا ىضر] قيدصلا اهب دهشتسا ىتلا تايآلا نم ةيآلا هذه : «نوتيم مهلإو تيم كّنإ» : هلوقو

 تّلَح دق لوسر الإ دمحم امو :هلوق عم «هتوم سانلا ققحت ىتح ا 20لوسرلا توم دوم دنع [هنع
 لا يرجو اي لا ري نلف هيبقع ىلع بلقب نمو مُحياقعَأ يلع ملفنا ل وأ تام نأ سرلا لبق نم

 ١55[. :نارمع لآ] «نيركاشلا

 «ةرخآلا رادلا ىف هللا دنع نوعمتجتسو «ةلاحم ال رادلا هذه نم نولقنتس :ةيآلا هذه ىنعمو

 حتفيو «مكنيب لصفيف «لجو زع هللا ىدي نيب كرشلاو ديحوتلا نم ايندلا ىف هيف متنأ اميف نومصتختو

 نيكرشملا نيدحاجلا نيرفاكلا بذعيو «نيدحوملا نيصلخملا نينمؤملا ىجنيف «ميلعلا حاتفلا وهو قحلاب
 . نيبذكملا

 رادلا ىف مهنيب ةموصخلا ركذو «نيرفاكلاو نينمؤملا ىف اهقايس ناك نإو  ةيآلا هذه نإ مث
 .ةرخآلا رادلا ىف ةموصخلا مهيلع داعت هنإف ءايندلا ىف نيعزانتم لكل ةلماش اهنإف  ةرخآلا

 نع «نايفس انثدح «ئرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح :هللا همحر «متاح ىبأ نبا "لاق
Se0 ءرييزلا نبا نع - ار ا ب ا ا  

 0 (ذإ رمألا 0 :لاق وعلا :لاق

 (ميعتلا نع ذئموي نلأستل مث» :تنلزن املو :ةدايز هدنعو « نايفس نع دمحأ مامإلا هاور اذكو

 .«ديعولا» :أ ءت ىف (۳) . اله :أ ت ىف (۲) .أ نم ةداير )١(

 .«یورا» :ت یف )١( . «هّللا لوسر» :ت ىف (0) .ت نم ةدايز (5)



 ۹۷ )71  ۳١( تايآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 رمتلا :نادوسألا "امه : ىنعي  امنإو ؟هنع لأسن ميعن ىأ «هللا لوسر ىأ :ريبزلا لاق [۸ : رثاكتلا]
 . (نوكيس كلذ نإ امأ» : لاق  ءاملاو

 .نسح :ىذمرتلا لاقو 9 «نايفس ثيدح نم «هجام نباو ىذمرتلا ةدايزلا هذه ىور دقو

 نب ىيحي نع  ورمع نبا ىنعي - دمحم انثدح «ريمن نبا انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ةروسلا هذه تلزن امل : :لاق "”ماوعلا نب ريبزلا نع «ريبزلا نب هللا دبع نع «بطاح نب نمحرلا دبع
 ا م علل كر عا ل . نوتيم مهّنإو تيم َكّنِإ » : الك هللا لوسر ىلع

 «مكيلع نرركيل ٠ معنا : لاق ؟بونذلا صاوخ عم ايندلا ىف اننیپ ناك ام انيلع رركيأ هللا لوسر ىأ

 .ديدشل رمألا نإ هللاو :ريبزلا لاق . . (هقح قح ىذ لك ىلإ ىدؤي ىتح

 . حيحص نسح :لاقو كلو «ورمع نب دمحم ثيدح نم ىذمرتلا هاورو

 نب ةبقع نع ا «ةعيهل نبا انثدح «ديعس نب ةبيتق انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ل . (ناراج ةمايقلا موي نيمصخلا لوأ» : هِيَكَع هللا لوسر لاق : لاق رماع

 «يهلا ىبأ نع «جارد انثدح «ةعيهل نبا انثدح «ىسوم نب نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 اميف ناتاشلا ىتح «مصتخيل هنإ «هديب ىسفن ىذلاو» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ديعس ىبأ نع
 خا هب درفت («اتحطتنا

 را مكحيسو ىردي هللا نكل» :لاق .ال :تلق «؟رذ ابأ اي ناحطتني ميف ىردتأ» :لاقف

 انثدح « ىبأ انثدح «بلغأ نب نايح انثدح «رحب نب لهس انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 موي 2'؟7نئاخلا مامإلاب ءاجي» :ِلكَي هللا لوسر لاق :لاق '"[هنع هللا ىضر] ''"”سنأ نع تباث
 . منهج ناكرأ نم انكر دس :هل لاقيف «هيلع نوجلفيف ةيعرلا همصاختف «ةمايقلا

 . ١ ظفاحلاب.سيل ميمت نب بلغألا :لاق مث

 .«امهب» :أ ىف )١(

 .(41959) مقرب هجام نبا ننسو (505”7) مقرب ىذمرتلا نتسو )١54/1١( دنسملا (۲)

 .«هنع هللا ىضر ماوعلا» :م ىف ()

 .(77175) مقرب ىذمرتلا ننسو )1//١57( دنسملا (5)

 .«ىوروا :ت ىف (9)
 .هب ةناشع ىبأ نع ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا قيرط نم (۳۰۳/۱۷) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )٤6/ ٠١١( دنسملا ()

 , ؟مصتخيلا :أ ىف () .«اضيأ ىورو» :ت ىف (۷)

 . فيعض مثيهلا ىبأ نع حمسلا وبأ جاردو (۲۹/۳) دنسملا ()

 .ت نم ةدايز )٠١(

 )١١( دنسملا )١57/6(.

 .؟رئاجلا» :أ ىف )١( . أ نم ةدايز )١( . «سنأ نع هدنسب رازبلا ركب وبأ ظفاحلا ىورو» :ت یف (۱۲)

 ركذ مث «.هيلع اوحلفيف «ةيعرلا همصاخيف ةمايقلا موي رئاجلا مامإلاب ءاجي» :هظفلو «راتسألا فشك» )١545( مقرب رازبلا دنسم )٠١(

 .انه وه امك ثيدحلا ةيقب



 ۴١( -۳۲) تايآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۹۸

 مكبر دنع ةَمايقلا موي مَُنإ مّن :امهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 فلاب ءلاضلا ىدهملاو « «ملاظلا مولظملاو «بذاكلا قداصلا مصاخي :لوقي «(نومصتخت

N 

 ىتح «ةمايقلا موي سانلا مصتخي :لاق هنأ سابع نبا نع ««حورلا» باتك ىف هدنم نبا ىور دقو

 ترمأ تنأ :حورلل دسحلا لوقيو .تلعف تنأ :دسحلل حورلا لوقتف «دسحلا عم حورلا مصتخت «

 ريصب دعقم لجر لثمك امكلثم نإ :'”[امهل] لوقيف < كنب a اكمل كحد تل ت تاز

 هل لاقف .اهيلإ لصأ ال نكلو «ارامث انهاه ىرأ ىنإ :ريرضلل دعقملا لاقف «اناتس الخد « ريرض رخآو

 .كلملا امهل لوقيف .امهالك :نالوقيف ؟ىدتعملا امهيأف ءاهلوانتف هبكرف ءاهلوانتف ىنبكرا :ريرضلا

 .هبكار وهو «ةيطملاك حورلل دسجلا نأ :ىنعي .امكسفنأ ىلع امتمكح دق امكنإف

 ىعازخلا ةملس وبأ انثدح «رارض انثدح «ةجسوع نب دمحأ نب رفعج انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نبا تحس رع رجلا را مج عل هللا دع ني عرقي عياد a E يكول ني روك

 :تلزن ءىش ىأ یف ف ملعن امو ةيآلا هذه تلزن : لاق (*”[امهنع هللا ىضر] ' رمع نبا نع« ريبج

 باتكلا لهأ نيبو اننيب سيل ؟مصاخن نم :انلق :[لاق] 4نومضتخت مكبر دنع ةماّيقلا موي مُكَنِإ منل

 - لجو زع - انبر اندعو ىذلا اذه :رمع نبا لاقف «ةنتفلا تعقو ىتح ؟مصاخن نمف «ةموصخ

 هب «ةملس نب روصنم نع «رماع نب دمحم نع ىئاسنلا هاورو

 . ةلبقلا لهأ ىنعي :لاق4نومصتخت مكبر دنع ةمايقلا موي مك مث : "”[هلوق ىف] ةيلاعلا وبأ لاقو

 .ملعأهللاو «مومعلا حيحصلا نأ انمدق دقو

 ىوثم منهج يف سل هءاج ذإ قدصلاب ٍباذكو هللا ىلع بذك نمم مّلظَأ نمف

 دنع نوءاشي ام مهل 05 CD نوقتملا مه كعلوأ هب قدصو قدصلاب َءاج يذّلاو 09 نيرفاكذل
 ا ا م 2

Io اسد a 

 نسحأب , مهرجأ مهيزجيو اولمع يذأا ًاوسأ مهنع هللا رفكيل 9 نينسحملا ءاَرَج كلذ مهب

 . 4 CD نولمعي اوناك يذلا

 نأ اوعداو ء«ىرخأ ةهلآ هعم اولعجو «هللا ىلع اورتفا نيذلا نيكرشملل ابطاخم ىلاعت لوقي

 ذإ قحلاب اوبذك اذه عمو - اريبك اولع مهلوق نع هللا ىلاعت - ادلو هلل اولعجو «هللا تانب ةكئالملا

 نمم ملظأ نمف» :لاق اذهلو «نيعمجأ مهيلع "[همالسو] هللا تاولص هللا لسر ةنسلأ ىلع مهءاج

 «لطابلا ىفرط نيب عمج هنأل ؛اذه نم ملظأ دحأ ال :ىأ «هءاج ذإ قدصلاب بّذكو هللا ىلع بذك

(۷) 

 .أ نم ةدايز (۳) .اربكتملا» :أ ىف (۲) .(هنع» :ت یف )١(

 .أ نم ةدايز (5) .أ نم ةدايز (0) .«رمع نبا ىلإ هدنسب متاح ىبأ نبا ىورو» :ت ىف (4)

 )١١441(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (۷)

 .أ نم ةدايز (9) .أ ءت نم ةدايز (8)



 ېب س(. 2 850 تايآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 يف سيل 2 : مهل ادعوتم لاق اذهلو ؛قحلا اودرو لطابلا اولاق ءهّللا لوسر تذكو ‹ هللا ىلع بذك

 .نوبذكملا نودحاحلا مهو (نیرفاکلل ىوثم منهج

 :ديز ا «سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو «دهاجم لاق هب قصو قدصلاب ءاج يذلا :لاق مث

 .لوسرلا وه :* قدصلاب ءاج يذّلا»

 . لک ادمحم : ىنعي (هب قدصو ) «مالسلا هيلع ليربج وه : ىدسلا لاقو

 «هللا الإ هلإ الب ءاج نم :لاق «قادصلاب ءاج يذّلاو ل :سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو ٠
 . ديم هللا لوسر : ینعی (هب قدصو#

 . عابتالا : ىنعي ي (هب اوقدصو» «ءايبنألا : نعي اقدصلاب ا نيذلا» : سنأ نب عيبرلا أرقو

 نآرقلا باحصأ :لاق هب قدلصو قدصلاب ءاج يذّلاو# :دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل لاقو

 .انومترمأ امب هيف انلمعف ءانومتيطعأ ام اذه :نولوقيف ‹ةمايقلا موي نوؤيجي نونمؤملا

 ىلوأ اك لوسرلاو «هب لمعيو قحلا لوقي نمؤملا نإف ؛نينمؤملا لك لمشي دهاجم نع لوقلا اذهو

 اع ماو نش لا قنوت 4 قدهلاب اج هتاف روشتلا اذه ىلع ةيآلا هده ىف :لودكلاب نالا
 .هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ لك «نونمؤملاو هبر نم هيلإ لزنأ

 : «هب قدصو يال هللا لوسر وه 4قدصلاب ءاج يذلاو» : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

A 

 .كرشلا اوقتا :سابع نبا لاق «نوقتملا مه كلوأ»

 رقكيل . نينسحملا ءازج كلذإ» ءاودجو اوبلط امهم «ةنجلا ىف :ىنعي «مهبر دنع نوؤاشي ام مهل

 :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك .(نولمعي اوُناَك يذلا نسحب مُهَرْجَأ مُهيِرْجيو اولمع يذلا اوس ْمُهْنعُهَّلا
 اوناك يذلا قدّصلا دعو ةنجلا باحصأ يف مهتائيس نع زواجتنو اولمع ام نسحأ مهنع لقت نيذلا كتلوأ»
 ١١[. :فاقحألا] 4نودعوي

 7 رم

 9 ٍماَه نم هل امف هللا للضي نمو هنود نم نیذّلاب كنوفوخیو هدبع فاکب هللا سِيِلأ »
 0 ت م

 قّلخ نم مهتلأس نئأو 0 ماقتنا يذ زيزعب هللا سيلأ لضم نم هَل امف هللا دهي نمو
 ي # ه م ويم 22 07 فج ك

 نه له رضب هللا يندارأ نإ ِهّللا نود نم نوعدت ام متيأرفأ لف هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا
2 39 

 يام هم r 2م 2 مه

 لّكوتي هيلع هللا يِبسَح لق هتمحر تاکسمم نه له ةمحرب يندارأ وأ هرض تافشاك

 هيتأي نم © ® نوملعت فوسف لماع يّنإ مكتناكم ىلع اولمعا موق اي لف 62 نولكوتملا

 . 4 69 ميقم باذع هيلع لحيو هيزخي باذع

 .؟ءاج یذلاو» :أ ىف (۲) .«وبآو» :أ ىف )١(

 .«نوملسملا لاق» :أ «س «ت ىف )6( .«قحلاب ءاج) : ىف قفرفز



 4 دزه ) تايآلا“: ضزلا ةروس 2 عانا رل بج يسحب _ بيع حج ووو

 هدبع نم ىفكي ىلاعت هنأ ىنعي - «هدابع» : مضعب أرقو 4 دبع فاَكب هللا سيلا » :ىلاعت لوقي

 .هيلع لكوتو

 انثدح «ىمع انثدح «بهو نبا ىخأ نبا هللا ديبع وبأ انثدح :انهاه متاح ىبأ نبا “'لاقو
 هللا لوسر عمس هنآ ؛ىراصنألا ديبع نب ةلاضف نع لا كلام نب ورمع ىلع ىبأ نع «ٌئناهوبأ

 . هب عتقو ءافافك هشيع ناكو «مالسإلا ىلإ ىده نم حلفأ» :لوقي ةي

 لاقو و «ىنالوخلا ئناه ىبأ نع « حيرش نب ةويح ثيدح نم « ىئاسنلاو ىذمرتلا هاورو

 مهتهلآو ٍمهمانصأب عو لوسرلا نوفوخي نيكرشملا : ىنعي «هنود نم 1 كور
 نمو . داه نم هل امف هللا للضي نمو :ىلاعت لاق اذهلو ؛الالضو مهنم الهج؛هنود نم ' *””اهنوعدي ىتلا

 ألو هبانج ىلإ دنتسا نم «ماضي ال بانجلا عينم : ىأ «ماقتنا يذ زيزعب هللا سيَلَأ لضم نم هل امف هللا دهي

 . لڪ هلوسر دناعو كرشأو هب رفك نمم «هنم اماقتنا دشأ الو «هنم زعأ ال ىذلا زيزعلا هنإف «هباب ىلإ

 اوناك نيكرشملا '">[نأ] :ىنعي هللا نلوقيل ضرألاو تاومّسلا قلخ نم مهتلأس نئلو» :هلوقو
 الو ارض مهل كلمي ال م هری هعم نودبخي اذه عمو اهلك ءايشألل قلاخلا وه هللا نأب نوفرتعي

 لل ل :لاق اذهلو ؛ ؛اعفن

 00 نم ائيش عيطتست ال : ىأ «هتمحر تاکسمم نه له ةمحرب

 سابع نب ا «ىناعنصلا شنح نع هايل انهاه متاح ىب بأ نبا ركذو

 «ةدشلا ىف كفرعي ءاخرلا ىف هللا ىلإ فرعت ‹كهاجت هدجت هللا ظفحا ‹ كظفحي هللا ظفحا» :اعوفرم

 ءىشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو «هللاب نعتساف تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ

 ‹كوعفني مل كل هللا هبتكي مل ءىشب كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ولو ‹كورضي مل كيلع هللا هبتكي مل

 اريخ هركت ام ىلع ربصلا نأ ملعاو «نيقيلا ىف ركشلاب هلل لمعاو «مالقألا تعفرو «فحصلا تفج

 2 رسي رسعلا عم نأو 000 يقل 3 دعا رصنلا 10 «ءاريثك

 ير يل تيار ر ديلا ضي درعا د نوع دل بوق هل لق نح السل

 وه لإ ةباد نم ام مكرو يبر هللا ىلع تلكوت يّنإ . نورظنُ ال مت اعيمج ينوديكف هنود نم . نوک رشت 2

ET01 _ 6+ [. 

 )١( «ینیسحلا» :آ ىف (۳) . «هّللا دبع» :آ ىف (۲) .«ىورو» :ت یف .
 .هب ناه ىبأ نع بهو نب هللا دبع قيرط نم (۳۰۹/۱۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو )١77/4( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (5)

 .«؟نمن» :أ ءس ءت ىف (۷) .أ ‹ت نم ةدايز (6) . اهب نوعدي» :أ ىف (5)

 .«ىلإ هدنسب اثيدح» :ت ىف (9) .(رومألا» :ت ىف (۸)

 لاق ءهب جاجحلا نب سيق نع دعس نب ثيللا قيرط نم (0) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو (۲۹۳ /۱) هدنسم ىف دمحأ هاور (۱۰)

 . ؟حيحص نسح ثيدح) :ىذمرتلا



 را )5١. ٤۲( ناتيآلا:رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ا كعب هللا دبع انثدح «ىراصنألا ماصع نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 yT «متاح نب دمحم

 ىوقأ نوكي نأ بحأ نم» :لاق يَ هللا لوسر ىلإ ثيدحلا قرع 7 ”[امهنع هللا ىضر] "سابع
 ا 2؟7[هنم] قثوأ هللا دي ىف اب نكيلف سانلا ىنغأ نوكي نأ بحأ نمو «هّللا ىلع لكوتيلف سانلا
 . 7« هللا قتيلف 5 6 دركي ا نأ ا و + ةيالو

 ا ن نت تاير كلا كف دريل كير دكا يس 00 : ىأ

 موي كلذو .هنع هل ديحم ال «رمتسم مئاد : ىأ «ميقم باذع هيلع لحيو » ءايندلا ىف :ىأ «هيزخي

 . ةمايقلا

 اهيَلَع لضي اَمنِإَف لض نمو هسفنلف ئدتها نمف قحلاب سائلل باتكلا كيلع انلزنأ اإ
 كسميف همام يف تمت مل ياو اهتوم نيح سفنألا فوتي هللا 69 ليكوب مهيلع تنأ امو

 موق تايآل كلذ يف نإ ىمسم لجأ ىلإ ئرخألا لسريو توملا اهيلع یضق يتلا

 .4 نورڭفتي

 ساتل نآرقلا : : ىنعي ks 2 ادمحم 2 ابطاخم ا

 منع تنأ موو «هسفن ىلع كلذ لابو عجري امنإ :ىأ هي اق نإ تلد

 امتإق ا ءاودتهي نأ لكومب :ىأ «ليكوب
 :دعرلا]4باسحلا اَنيَلعَو غالبلا كيلع

 سفنألا ىفوتي هنأو ءءاشي امب دوجولا ىف فرصتملا هنأب ةميركلا هسفن نع اربخم ىلاعت لاق مث
e 2نيدلا هديا  a0 00 0 ا  

 ا

 يفو < قربك ا :نيتافولا ركذف . ا 3 :ماعنألا] نع ا ذر اكسر هكون دملا

 اهمانم يف تمت تمت مل ينلاو اهتوم نيح سفنألا يفوت هللا» :لاق اذهلو ؛ىرغصلا مث ىربكلا ركذ ةيآلا هذه
 الملا ىف عمتجت اهنأ ىلع ةلالد هيف .4 ىمسُم لجأ ىلإ ئرخألا لسْريو توما اَهيَلَع ىضَق يتلا كسميف
 ملسمو ىراخبلا ىحيحص ىفو .هريغو هدنم نبا هاور ىذلا عوفرملا ثيدحلا کک درو امك .ىلعألا

 ع ا وضرر ره قا نفيد سا نع نيس نا وس نع ومع نت" "هللا ديبع ثيدح نم

 .«سابع نبا ىلإ هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو» :ت ىف (۲) .«ريكب» :أ ىف )١(

 .أ ءس «ت نم ةدايز (6) .ت نم ةدايز (۳)

 ىسيع نع نابيش قيرط نم )۲٤۱/۰( لماكلا ىف ىدع نبا هاورو هب مادقملا ىبأ نع قرط نم (؟18/7) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو )2(

 .هب ىظرقلا بعك نب دمحم نع نوميم نبا

 .«هّللا دبع» : ىف )١(



 O 15 حالا رمولا ورو عا رووا نيس جس سس يحس

 ىردي ال هنإف «هرازإ ةلخادب هضفنيلف هشارف ىلإ مكدحأ ىوأ اذإ» يب هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا
 نإو ءاهمحراف ىسفن تكسمأ نإ «هعفرأ كبو 2« ىبنج تعضو یبر كمساب : لقيل مث «هيلع هفلخ ام

 .'«نيلاصلا كدابع هب ظفحت اب اهظفحاف اهتلسرأ

 ءاومان اذإ ءايحألا حاورأو ءاوتام اذإ تاومألا حاورأ ضبقي : : "هللا مهمحر] فلسلا ضعب لاقو

oeلسريو «تتام دق ىتلا 4 توملا اَهيَلَع ئضَق يلا كسميف © « فراعتت نأ ىلاعت هللا ءاش  

 ET . طاغي الو
 هم م

 هلل لق © 9 نوقع الو اًئيش َنوُكَلمَي ال اوناك ول وأ لق ءاعفش هللا نود نم اوَدَخَنا مأط
 هل هر ا هس

 تژأمشا هدحو هللا ركذ اذإو 9نوعجرت هيل إم ضرألاو تاومّسلا كلم هل اعيمج ةعافشلا

 .4 ۵ دوُرْشْبتسي مه اذإ هنود نم نيذَلا ركذ اذإو ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلا بولق

 ىتلا «دادنألاو مانصألا مهو ءهّللا نود نم ءاعفش مهذاختا ىف نيكرشملل اماذ ىلاعت لوقي

 لب ءرمألا نم ائيش كلمت ال ىهو «كلذ ىلع مهادح ناهرب الو ليلد الب مهسفنأ ءاقلت نم اهوذختا

 نم الاح أوسأ تادامج ىه لب «هب رصبت رصب الو «هب عمست عمس الو «هب لقعت لقع اهل سيلو

PA 

 نأ مهربخأ « هللا دنع مهل ء ا و كنا نسحعازلا ذل ويلا دعم انوا هلق :لاق مث

 الإ هدنع عفشي يذلا اذ نم ءهيلإ اهلك اهعجرمف ءهل نذأو هاضترا نمل الإ هلا دنع مفتت ال ةعافشلا

 Yoo] : ةرقبلا] % هنذإب

 ىأ 4 نوعجرت هيلإ مث .كلذ عيمج ىف فرصتملا وه : ىأ 4 ضرألاو تاومّسلا كلم هل
 .هلمعب الك ىزجيو .هلدعب مکنیب مكحيف « ةمايقلا موي

 هللا الإ هلإ ال :ليق اذإ :ىأ 4 هدحو هللا ركذ اذإو © :اضيأ نيكرشملل اماذ ىلاعت ا لاق م

 . تضيقنا : 4 تزأمشا : دهاجم لاق 4 ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلا بولق تّرَأمشا ط

 :ملسأ نب ديز نع .كلام لاقو .تربكتساو ترفك :ةداتق لاقو .ترفن :ىدسلا لاقو
 ل :تافاصلا] 4 نوربُكَتسي هللا الإ لإ ال مهل ليق اذإ اوناك مهّنإ ط :ىلاعت لاق امك .تربكتسا

 :لاق اذهلو ؛رشلا لبقي ريخلا لبقي مل نمو E ,ولقف .اهل دايقنالاو ةعباتملا نع :ىأ
 : ىأ 4 نورشبتسُي مه اذإ .دهاجم هلاق ءدادنألاو مانصألا نم :ىأ © هنود نم َنيِذَّلا ركذ اذإو 3%

 .نورسيو نوحرفي

 )١( مقرب ملسم حيحصو (15770) مقرب ىراخبلا حيحص )۲۷۱٤١(.

 :ةریتکی نسی( .ت نم ةدايز ()

 .«مهبولقيا : ت ىف (9) .«اوذختا ام» : ت ىف (6)



 0 تسي سجن ا رر روض ناسا لا

 ام يف كداّبع نيب مكحت تنأ ةداهشلاو بيَغْلا ملاع ضرألاو تاوَمّسلا طاف مهَللا لق

 نم هب اودتفال هعم هلثمو اعيمج ضرألا يف ام اوُمَلَظ نيل نأ ولو 9 نوفل هيف اوُناَك

 ام تاس مهل ادبو 9 توبستحي اونوكي مل ام هللا نم مهل ادبو ةمايقلا موي باَدَعْلا ءوس

 . 4 68 نوئزهَتسَي هب اوناک ام مهب قاَحو اوبسک

 نع مهترفنو 35 ا ءركذ ام نيكرشملا نع ركذ ام دعب ىلاعت لوقي

 كيرش ال هدحو هللا تنأ عدا : ىأ «ةداهشلاو بْيغلا ملاع ضرألاو تاوَمّسلا رطاف مهَللا لق «ديحوتلا

 بيغلا ملاع» «قبس لاثم ريغ ىلع اهلعج :ىأ ءاهرطفو ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا «هل
 ET :ى | (نوفلتخي هيف اوُناَك ام يف كدابع نب مكحت تنأ» «ةينالعلاو رسلا :ىأ «ةداهتشلاو

 .مهروبق نم مهمايقو «مهروشنو مهداعم موي مهنيب لصفتس

 نب ةمركع انثدح «سنوي نب رمع انثدح م0 :هحيحص ىف ملسم لاق
 هللا ىضر] ة ةشئاع تلاس »لاق محلا كع نب ا وا تع «ريثك ىبأ نب ىيحي انثدح «رامع

 ليللا نم ماق اذإ ناك :تلاق ؟ليللا نم ماق اذإ هتالص حتتفي ةي هللا لوسر ناك ءىش یاب: '؟”[اهنع

 بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا رطاف «ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر «مهللا» :هتالص حتتفا

 كنإ «كنذإب قحلا نم هيف فلتخا ال ىندها «نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت تنأ «ةداهشلاو

 ا طارص ىلإ ءاشي نم ىدهت

 هللا دبعو ا ىبأ نب ليهس انربخأو «ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح :دمحأ مامإلا (90لاقو

 لوسر نأ  دوعسم نب هللا دبع نع «دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع ميّت نب نامثع نبا
 ىف كيلإ دهعأ ىنإ ءةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا :لاق نم» :لاق يَ هللا

 كلنإف + كلوسرو» كدبع ادمحمنآو- فكل كيرش أل كدحو:تنا الإ هلإ ال" نأ نهشأ أ ؟"اينذلا هله

 كدنع ىل لعجاف «كتمحرب الإ قثأ ال ىنإو «ريخلا نم ىندعابتو رشلا نم ىنبرقت ىسفن ىلإ ىنلكت نإ
 ! :ةمايقلا موي هتكئالل ءلجو زع هللا لاق الإ ءداعيلا فلخت ال كنإ «ةمايقلا موي هينيفوت ادهع

 . «ةنجلا هللا هلخديف «هايإ هوفوأف ادهع ىلإ دهع دق ىدبع

 ةيراج انلهأ ىف ام :لاقف ؟اذكو اذكب ربخأ انوع نأ نمحرلا دبع نب مساقلا تربخأف :ليهس لاق

 . دمحأ مامإلا هب درفنا .اهردخ ىف اذه لوقت ىهو الإ

 نأ ادع نيكل" ی دخ ,ةعيهل نبا انثدح « انثدح :ل أ مامإلا ؟' لاق 0 س ت 8 5 5 1: 1 5

 .2ىورلا :ت ىف (۲) .«مهل انيد» :أ ىف )١(
 .ت نم ةدايز (؟) 2 ةت ىبأ نعال :ت ىف (۳)

 . (۷۷۰) مقرب ملسم حيحص 2(

 .«ايندلا ةايحلا ىف» :أ ىف (۸) . (هنع هللا ىضر دوعسم» :أ «ت یف (۷) .«یورو» :تاىف )١(

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» )۱۷٤/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق )5١77/١( دنسملا (4)

 . (ىيحيلا :ت یف (۱۱) .؛ىورو) :تاىف(١٠)



 ٤. 1تايآلا :رمزلا ةروس  عباسلا ءزجلا )15 _ ٤۸(

 انملعي هيك هللا لوسر ناك :لاقو اساطرق ورمع نب هللا دبع انل جرخأ :لاق هثدح نمحرلا دبع ابأ
 ءىش لك هلإو .ءىش لك بر تنأ «ةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا» :لوقي

 ءنودهشي ةكئالملو .كلوسرو كدبع ادمحم نأو كل كيرش ال كدحو «تنآ الإ هلإ ال نأ دهشأ

 .«ملسم ىلإ هرجأ وأ ءامثإ ىسفن ىلع فرتقأ نأ كب ذوعأو «هكرشو ناطيشلا نم كب ذوعأ
 نأ ديري نيح كلذ لوقي نأ ورمع نب هللا دبع ''”هملعي يي هللا لوسر ناك :نمحرلا دبع وبأ لاق

 E دمحأ هب درفت . . ماني

E وام ناقد لولا نب هيلو اوبس E O 
 نم تعمس ام انثدح ع لا : لاق اا داو یئ نع ‹یناهلألا دايز

 اهيف اذإف اهيف ترظنف ي هللا لوسر ىل بتك ام اذه :لاقف ةفيحص ىدي نيب ىقلأف ولو هللا لوسر
 رس ناه سا و وفا 1 نوفا اني متاع هللا وسو ايلاف دا ركبنا نإ
 «تنأ الإ هلإ ال ءةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا :لق ءركب ابأ اي» : ع هللا
 ىسفن ىلع فرتقأ "وأ ءهكرشو ناطيشلا رشو «ىسفن رش نم كب ذوعأ .هكيلمو ءىش لك بر
 .«ملسم ىلإ هرجأ وأ ءاءوس

 بيرغ نسح :لاقو "هب "شايع نب ليعامسإ نع «ةفرع نب نسحلا نع ؛ىذمرتلا هاورو
 . هجولا اذه نم

 ركب وبأ لاق :لاق دهاجم نع «ثيل نع .نابيش انثدح .مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 :ليللا نم ىعجضم تذخأ اذإو .تيسمأ اذإو تحبصأ اذإ لوقأ نأ ْهْيتَي هللا لوسر ىنرمأ :قيدصلا
 هرخآ ىلإ «ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا»

 ولو : : ىأ عم هلثمو اعيمج ضرألا يف ام ,.نوكرشملا رهو اومَلَظ نيدّلل نأ ولو © : هلوقو

 موي مهل هللا هبجوأ ىذلا :ى ءأ باذعلا ءوس نم هب اودتفال » هعم هفعضو ضدالا كلم عيمج نأ

 ادبو : ىرحخألا ةيآلا E ءابهذ ( ضرألا ءلم ناک ولو ءادفلا مهنم لبقتي ال اله عمو « ةمايقلا

 ىف نكي مل ام مهب لاكنلاو باذعلا نم هللا نم مهل رهظو :ىأ © | نوبسَتحي اونوکی مل ام هللا نم مھل

 TOC رهظو 0 0

 هلي ملط لع را امل[ لاق ام ممن هاتر اإ مَ ا ةو
 .؟ملعيال :س ت ىف عز .«ىلع» :أ ىف )١(

 )9( دنسملا )۲/۱۷١(.

 «سابع» :ت ىف (7) .آ نم ةدايز (9) .«یورو» :ت ىف (4)

 .«سابع» :أ ىف (9) .«نأ» :أ ت یف (۸) .«هنع هللا ىضر قيدصلا» :ت ىف (۷)

 )٠١( دنسملا )١191/7( مقرب ىذمرتلا ننسو )5879(.
 )١١( دنسملا )١5/1(.



 ا.ه( _ 59) تايآلا:رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نوبسکی اوناک ام مھنع ىتغأ امف مھلبق نم نیدّلا اهَلاَق دق 69 ® ومعي ال مهرتكأ نكلو ةنتف

 مه امو اوبسک ام تاّئّيس مهبيصيس ءالؤه نم اوُمَلَظ نیذّلاو اوبسک ام تاس مھباصأف 9

 ٍموَقل تايآل كلذ يف نإ ردقيو ءاشي نمل قزرلا طس هللا نأ اوملي مل وأ © نيزجعمب

 . 4 9نونمۇي

 هيلإ بينيو «لجو زع « هللا ىلإ عرضي 7 ءارضلا لاح ىف هنأ ناسنإلا / 0 اربخم ىلاعت لوقي

 نم هّللا ملعي امل : ىأ 4 مّلع ىلع هتيتوأ اَمَّنِإ ل :لاقو «ىغطو ىغب ةمعن هنم هلوخ نا «هوعديو

 !اذه لر ا صح ىلا هللا: دتغ قتآ لرلو هل ققاتحتسا

 .یدنع ريخ ىلع :(يدنع ملع ىلع» :ةداتق لاق

 هذهب هيلع انمعنأ ")[امنإ] لب ءاومعز امك رمألا سيل :ىأ 4 ةنتف يه لب# :لجو زع هللا لاق
 «رابتخا :ىأ ةنتف ىهف e ماعلا انياح ع ؟ىصعي مأ عيطيأ هيلع انمعنأ اميف هربتخنل ةمعنلا

 .نوعدي ام نوعديو «نولوقي ام نولوقي اذهلف «4نومّلعي ال مهرتكأ نكلو»

 ريثك «ىوعدلا هذه ىعداو معزلا اذه معزو ةلاقملا هذه لاق دق : ىأ «مهلبق نم نيذلا اهلاق دَقط

 امو مهعمج مهعنم الو مهلوق حص امف : ىأ «نوبسْكي اوئاک ام مهنع ىتغأ امف ل ءممالا نم فلس نم
 مهبيصيس» e : ىأ «ءالؤه نم اوُمََظ نيذّلاو اوبسك ام تاقیس مهَباصأفط «نوبسکی, اوناك
 هنأ نوراق نع اربخم ىلاعت لاق امك «نيزجعمب مه امرا ‹كئلوأ ٍباصأ امك : ىأ «اوبسُك ام تاَئيس
 نم كبيصن سدت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف غتباو . نيحرفلا بحي ال هلا نإ حرفت الإ :هموق هل لاق

 ىلع هتيتوأ امّنِإ لاق . نيدسقملا بحي ا هللا نإ ضرألا يف داملا غبت الو كيل هللا نسحأ امك نسحأو ايلا
 نع لاسي الو اعمج رتكأو ةف هنم دشأ وه نم نورقلا نم هلبق نم كلهأ دق هللا نأ ملعي مل وأ يدنع ملع

 نحن امو ادالوأو ًالاومأ رثكأ نحن : اولاقو» :ىلاعت لاقو «[78 امك : صصقلا]4نومرجملا مهبوُ

 ٥]. : ابس] «نيبذعمب

 ىلع هق هقيضيو موق ىلع هعسوي : ىأ «ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي هللا نأ اومّلعي مل وأ » :هلوقو

 .اججحو اربعل : ىأ «نونمؤي موقل تايآل كلذ يف نإ ظ « نيرخآ

 بوئذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيدّلا يدابع اي لق إل
 سمس سوك م م علم مو 0

 مث باَذعْلا مكيتأي نأ لبق نم هَل اوُملسأو مكبر ىلإ اوبينأو © میحرلا روفغلا وه لإ اعيمج
 ها يع تس هم مم

 مشو غب باذعلا مكيتأي نأ لبق نم مكبر نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو ©9 نورصتت ال
 .نمل تنك نإو هللا بنج يف تطرف ام ىلع ئترسح اي سفن لوقت نأ ى9 نورعشت ال
 باَدَعْلا ىرت نيح لوقت وأ 69 َنيقَتمْلا نم تنك يناده هلا نأ ول لوقت وأ ع نيرخاسلا

 تی0 لاح نعد تاق (1)

 .«نيطلخملا» :ت ىف (4) .آ ءتانم ةدايز (۳)



 O فايألا ١ نمزلا agg _ يس حمص

 تنكو تربكتساو اهب تبذکف يتايآ كتءاج دق ئلب 0 نينسحملا نم نوكأف ةرك يل نأ ول

 . # ® نيرفاكلا نم
 هللا نأب رابخإو «ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ مهريغو ةرفكلا نم ةاصعلا عيمجل ةوعد ةميركلا ةيآلا هذه

 دبز لثم تناكو ترثك نإو .تناك امهم تناك نإو ءاهنع عجرو اهنم بات نمل اعيمج بونذلا رفغي

 .هنم بتي مل نمل رفغي ال كرشلا نأل ؛"'ةبوت ريغ ىلع ''![ةيآلا] هذه لمح حصي الو .رحبلا
 لاق : مه ربخأ جيرج نبا نأ ؛فسوي نب ماشه انربخأ .ىسوم نب ميهاربإ انثدح :ىراخبلا لاقو

 ا نشل ف ا و يدق لا فرا اوا نوع ورا ت عر سم "نإ نلف
 ول نسحل هيلإ وعدتو لوقت ىذلا نإ :اولاقف يع ادمحم اوتأف .اورثكأف اونزو ءاورثكأف اولتق دق اوناك

 هللا مرح يتلا سلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذّلاو :لزنف .ةرافك انلمع امل نأ انربخت
 مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذّلا يدابع اي لق ] ل لدور :ناقرفلا] 4 نونزي الو قحاب الإ

 . هللا ةمحر نم اوطنقت ال

 نع .ىكملا ملسم نب ىلعي نع .جيرج نبا ثيدح نم .ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور اذكهو

 ا دا قنا وغ رک قو كه

 2١[. :ناقرفلا] ةيآلا ه/ احلاص لمعو نمآو بات نم الإ ل :هلوق ىلوألا ةيآلا ٠ نم دارملاو

 انآ تعما لاف, لي را ادخل ورا: قرع وسع قرع ديلا ا ؟"'لاقو
EEرای هللا لوسر تعمس : لرقي دل هللا لوسر ىلوم - نابوث "”تعمس :لوقي  

 رخآ ىلإ  مهسفنأ ئلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي :ةيآلا هذهب اهيف امو ايندلا ىل نأ بحأ ام» :لوقي

 «كرشأ نمو الأ» :لاق مث ؤا ٠ )لا ت اوما هلا لوو اي 4 لجو لاف الا

 13 ريزجلا مامإلا هي درفت .تارم تالاف

 نب ثعشأ نع «سيق نب حور انثدح .نامعنلا نب ''''جيرس انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ريبك خيش وای ىبلا ىلإ لجر ءاج :لاق ةع نب ورمع "نع .لوحكم نع «ینادحلا رباج
 تسلأ» :لاقف ؟ىل رفغي لهف .تارجفو تاردغ ىل نإ هللا 0 اي :لاقف «هل اصع ىلع معدي

 كتاردغ كل رفغ .دق» :لاقف .هللا لوسر كنأ دهشأو .ىلب :لاق «؟هللا الإ هلإ ال نأ دهشت
 ا و O ١ ع . .

 .اةبوتلا» :ت یف (۲) نم ةدايز )١(

 .س «ت نم ةدايز (5) . أ نم ةدايز (8) . سابع نبا نع هدنسب ىراخبلا یور» :ت یف (۳)

 5 (A1 /V) ىثاسنلا نسو )۷۲۷٤( مقرب دواد ا نتسو (۱۲۲) مقرب ملسم حيحصو )-48١( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 «ىرسلا» :أ ىف (۸) .؟یوروا :ت یف (۷)

 .«هتلا لوسر» : ت یف (۱۰) .(نع تعمسا :ت یف (۹)

 . ۲۷٥( /5) دنسملا(١١)

 .«ةسبنعا :أ «ت ىف )١( .«نعو» :ت یف (۱۳) .«حيرش» :أ ىف )١١(

 )١5( دنسملا )٤/ ۳۸١(.



 )57  09( ١١ تايآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نب رهش نع «تباث نع «ةملس نب دامح انثدح «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 « حلاص ريغ لمع هَنِإ ) : أرقي هللا لوسر تعمس :تلاق 0 ديري هع ايفا نضال "يدرح

 رفغي هلل نإ هلل ةَمَحَر نم اوطتقت ال مهسفنأ ىلع اوفر نيذلا يداّبع ايل: :لوقي هتعمسو ؛[47 :دوه]

 .(يميحرلا روفغلا وه هلِإ »8 ىلابي الو 4 اًعيمَج بوُنُدلا
 هب «تباث ثيدح نم «ىذمرتلاو دواد وبأ هاورو

 نم دبع ““نطنقي الو «ةبوتلا عم كلذ عيمج رفغي هنأ :دارملا نأ ىلع ةلاد اهلك ثيداحألا هذهف

 و :ىلاعت هللا لاق ءعساو ةمحرلاو ةبوتلا باب نإف ؛ترثكو هبونذ تمظع نإو هللا ةمحر

 مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو» : ىلاعت لاقو ٠١[« 5 :ةبوتلا] «هدابع نع ةَبوَعلا لبقي وه هللا نأ
 يف نيقفانملا نإ ل :نيقفانملا قح ىف ىلاعت لاقو ۰ : ءاسنلا ] (اميحر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي

 رفك دقلإ» : لاقو ١55[« ء١٠٤٠ :ءاسنلا] «اوباَت نيذلا الإ اريصن مهل دجت نو راثلا نم لقسألا كردلا

 مهنم اورفك نيا نسمي نووي مَع اوه مل نإو دحاو لإ لإ لإ نم امو ئال ثلاث هللا نإ اوف نيدلا

 آلآ ل لاق مث Y1] : ةدئاملا] «ميلأ باذع

 : جوربلا] «اوبوتي مل مث تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا نإ : لاقو

 ةبوتلا ىلإ مهوعدي وهو هءايلوأ اولتق ءدوجلاو مركلا اذه ىلإ رظنا :ىرصبلا نسحلا لاق

 !ةرفغملاو

 دج ةريثك اذه ىف تايآلاو

 نيعستو ا لتق ألا ثيدح ءا هللا لوسر نع «ديعس ىبأ نع نيحيحصلا ىفو

 هب '*!لمكأو هلتقف .ال :لاقف ؟ةبوت نم هل له :ليئارسإ ىنب داّبع نم ادباع لاسو مدن مث ءاسفن
 هرمأ مث ؟ةبوتلا نيبو كنيب لوحي نمو :لاقف ؟ةبوت نم هل له :مهئاملع نم املاع لأس مث .ةئام

 ةمحرلا ةكئالم هيف تمصتخاف «قيرطلا ءانثأ ىف توملا هاتأف اهدصقف ءاهيف هللا دبعي ةيرق ىلإ باهذلاب

 هودجوف .اهنم وهف برقأ ناك امهيأ ىلإف «نيضرألا نيب ام اوسيقي نأ هللا رمأف «باذعلا ةكئالمو

 «توملا دنع هردصب ىأن هنأ ركذو .ةمحرلا ةكئالم هتضبقف «ربشب اهيلإ رجاه ىتلا ضرألا ىلإ برقأ

 ا نا ةدللا قلع راو ترقق نأ ةزيخلا ةدليلا نما هللا ناو

(۳) 

 . هظفلب رخآ عضوم ىف هانبتك دقو «ثيدحلا ىنعم اذه

 .«اضيأ ىورو» :ت ىف )١(

 . «اهنع هللا ىضر ديزي» :أ ىف (۲)

 (۳۲۳۷) مقرب ىذمرتلا نفسو (۳۹۸۲) مقرب دواد ىبأ ناشو (464/5) دئسملا (۳)

 .(طنقي الو :ت ىف (4)

 .(اورظنا» :ت ىف )٥(

 .(ةعست» :أ ىف (۷) .؟الجر نأ» :ت یف (5)

 .دعتبت» :أ ىف (9) .«لمكأف» :ت ىف (۸)

 .(19/55) مقرب هحيحص ىف ملسمو )۳٤۷۰( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۱۰)
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 يدابع اي لقط :هلوق "”[ىف] «امهنع هللا ىضر «سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 دق :لاق «ةيآلا رخآ ىلإ 4 اًعيمَج بوثذلا رفغي هللا نإ هللا ةَمَحَر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىَلع اوفرسأ نيل
 نأ معز نمو « هللا نبا وه حيبسملا نأ معز نمو ءهللا وه حيسملا نأ ا ىلإ هللا اعد

 «ةثالث ثلاث هللا نأ معز نمو ءةلولغم هللا دي نأ معز نمو «ريقف هللا نأ معز نمو « هللا نيا اريزع

 ىلإ اعد مث 4: ةدئاملا] «ميحر ومع هللا هنورفغتسيو هللا ىَلِإ نوبوتي الفأل :ءالؤهل ىلاعت هللا لوقي

 تمل انوا لاقو ۲٤[« :تاعزانلا] «ىلعألا مكبر انأ» :لاق نم «ءالؤه نم الوق مظعأ وه نم هتبوت
 ا داع نس نم ٠ ااغ هللا مرا ساع نيا لق: ا + نصضقلا] 4فريغ هلإ نم مكل
 . هيلع هللا بوتي ىتح بوتي نأ دبعلا ردقي ال نكلو « هللا باتك دحج دقف اذه دعب ةبوتلا

 :لوقي دوعسم نبا تعمس :لاق هنأ لكش نب ريتش نع «ىبعشلا قيرط نم ىناربطلا یورو

 aT «[Y00 : ةرقبلا] © مويقلا يحلا وه الإ هَلِإ ال هللا ل : هللا باتك ىف ةيآ مظعأ

 ةروس ىف اجرف نآرقلا ىف ةيآ رثكأ نإو ٠[. : لحنلا] «ناسحإلاو لدَعْلاب رمأي هللا نإ : :رشو ريخب

 هللا باتك ىف ةيآ دشأ نإو ,4 هللا ةمحَر نم اوطتفت ال مهسقنأ ىلع ارفرسأ نيذلا يدابع اي لف $ : فرغلا

 هل لاقف .[۳ ۰۲ : قالطلا] (بستحي ال ثيح نم هقزريو. اجرخم هَل لعجي هللا قتي نمو» 7

 . تقدص :قورسم

 ىلع. دوعسم نبا ىتعي - هللا دبع رم :لاق دونكلا ىبأ نع «ديعس ىبأ نع .«شمعألا لاقو

 اوقرسأ نيذّلا يدابع اي لقط :أ رق مث ؟سانلا "طق مل ءركذم اي :لاقف «سانلا ,ركذي وهو «صاق
 . متاح ىبأ نبا هاور ٠ هللا ةَمَحَّر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع

 :طونقلا ىفن اهيف ثيداحأ ركذ

 « ")هللا ديبع نب نمؤملا دبع ةديبع وبأ انثدح «نامعنلا نب جيرس انثدح :دمحأ مامإلا )لاق

 ا هللا لوسر تعمس .:20لاقق كلام نب سنا ىلع تلحد لاف ىسودسلا نشا ئثدح
 هللا مترفغتسا مث «ضرألاو ءامسلا نيب ام مكاياطخ المت ىتح متأطخأ ول « هديب ىسفن ىذلاو» :لوقي

 هللا نورفغتسي مث «نوئطخي موقب هللا ءاجل ''''اوئطخت مل ول هديب دمحم سفن ىذلاو «مكل رفغل
 ۱2ر e امإلا] هب درفت . .«مهل رفغيف

 صاق - سيق نب دمحم ىنثدح «ثيل ىنثدح ¢ ا نب قاحسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 هترضح نيح لاق هنأ 2 هنع هللا ىضر «ىراصنألا بويأ ىبأ نع «ةمرص ىبأ نع - زيزعلا دبع نب رمع

 هللا قلخل «نوبنذت مكنأ الول» :لوقي ءو هللا لوسر نم هتعمس ائيش مكنم تمتك تنك دق :ةافولا

 .«ريزعلا» :ت ىف (۳) .أ نم ةدايز () .(هنعلا :س ىف )١(
 .«اضيوفت١ :س «ت ىف (5) .«دابعلا» :أ ىف (5) .ت نم ةدايز (4)
 .(لاق» :ت یف (۱۱) . «هنع هللا ىضر كلام نب سنأ» :أ ىفو «:كلام نبا نع» :ت ىف )٠١( «ىسودسلا هللا ديبع » :أ ىف (9) .«یور» :ت یف (۸) .«طنقي» :س ىف (۷)

 .أ نم ةدايز ۳ .«نوئطخت» :ت ىف )١1١(
 )١5( دنسملا )۳/ ۲۳۸(.

 )١4( .«ىسيع ىبأ نب قاحسإ» : ىف



 ]08 ااا ا ب (04 2 27) تايآلا:رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 . مهل رفغيف نوبنذي اموق

 نع «ةبيتق نع ءاعيمج ىذمرتلاو «هحيحص ىف ملسم هجرخأو «دمحأ مامإلا هاور ©

 - ةمرص ىبأ نع «ىظرقلا بعك نب دمحم نع «هب رخآ هجو نم ملسم هاورو . "هب «دعس نب ثيللا
 . هب «بویأ ىبأ نع  ىباحص ىراصنألا وهو

 56 كلام نب ورمع نب ىيحي انثدح «ىنارحلا كلملا دبع نب دمحأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 “)زذلا ةرافك» : لي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ءازوجلا ىبأ نع ثدحي ىبأ تعمس :لاق
 : ارييفلا هب ووقت 'مهل رفغيف «نوبنذي موقب هللا ءاجل اوبنذت مل ول» : الك هللا لوسر لاقو .«ةمادنلا

 دبع نب دواد انثدح يسرا دامح نب ىلعألا دبع ىنثدح :دمحأ مامإلا نبا هللا دبع لاقو

 « ىفقثلا نايفس نب “كاللا دبع نع ءىلجبلا ورمع ىبأ نع«ىزارلا ةملسم هللا دبع وبأ انثدح «نمحرلا

 «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع «هيبأ نع «ةيفنحلا نب دمحم نع «ىلع نب دمحم رفعج ىبأ نع

 . "هجولا اذه نم هوجرخي مل .«باوتلا نتفملا دبعلا بحي هللا نإ» :ِكَك هللا لوسر لاق :لاق

 دمع قنات اجا دايخ اخ عاما ن قسوم كدت + ىلا خم قاصرا نا ر
 نم ىنتجرخأ كنإ «براي :لاق هللا نئاعل هيلع - سيلبإ نإ :لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع

 ال :لاق .ىندز «براي :لاق . طلسم تنأف :لاق .كناطلسب الإ هعيطتسأ ال ىنإو ءمدآ لجأ نم ةنجلا

 مهنم نورجتو «مكل نكاسم مهرودص لعجأ :لاق .ىندز «براي :لاق .هلثم كل دلو الإ دلو هل دلوي
 لاومألا ىف مهكراشو .كلجرو كليخب مهيلع بلجأ :لاق .ىندز «براي :لاق .مدلا ىرجم

 هتطلس دق «براي :(مالسلا هيلع] مدآ لاقف .ارورغ الإ ناطيشلا مهدعي امو مهدعو «دالوألاو

 ءانرق نم هظفحي نم هب تلكو الإ دلو كل دلوي ال :لاق .كب الإ 2''”[هنم] عنتمأ ال ىنإو «ىلع
 «براي :لاق .اهوحمأ وأ ةدحاو ةئيسلاو «ديزأ وأ رشع ةنسحلا :لاق .ىندز «براي :لاق .ءوسلا

 نيذّلا يدابع اي :لاق . .يندز «براي :لاق .دسجلا ىف حورلا ناك ام حوتفم ةبوتلا باب :لاق . يندز
 . «ميحرلا روفغلا وه هلِإ اعيمج بونذلا رفغي هلا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ

 هثیدح ىف «هنع هللا ىضر «رمع نع «ريمع نب هللا دبع نع :عفان لاق :قاحسإ نب دمحم لاقو

 ءالبل رفكلا ىلإ اوعجر مث هللا اوفرع «ةبوت الو الدع الو افرص نتتفا نم لباقب هللا ام لوقن انكو :لاق

 مهيف هللا لزنأ «ةنيدملا ولو هللا لوسر مدق املف : :لاق .مهسفنأل كلذ نولوقي اوناكو :لاق . مهباصأ

 رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذّلا يدابع اي : مهسفنألا ٍمهلوقو ا انلوق ېفو

 .نوُرص ال مث باذعلا مكيتأي نأ لبق نم هَل اوملسأو مكبر ىلإ اوبينأو. رم ا

 .07679) مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۷٤۸( مقرب ملسم حيحصو )4١5/6( دنسملا (0)

 .(1744) مقرب ملسم حيحص (9)

 )٤( «بونذلا» :أ ىف (0) .«امهنع هللا ىضر سابع نبا» :أ ىف .

 )5( دنسملا )١/ ۲۸۹(.

 .(80 )١/ دنسملا ىلع هللا دبع دئاوز (۷)

 .أ «س «ت نم ةدايز () .أ ‹«س «ت نم ةدايز (9) .«ىورو» :ت ىف (۸)



 9 تانألا دریا روش ع نا ا ا تحيتي جيس ع ع يسع

 ىضر «رمع لاق .(نورعشت ال متنأو ةتغب باذعلا مكيتأي نأ لبق نم مكبر نم مكيَلإ ! لزنأ ام نسحأ اوعبتاو
 ىنتتأ ال :ماشه لاقف :لاق صاعلا نب ماشه ىلإ اهب تثعب تثعبو «ةفيحص ىف ىديب اهتبتكف :هنع هللا

 :لاق .اهينمهفأ مهللا :تلق ىتح ءاهمهفأ الو توصأو هيف اهب دعصأ ىَّوُط ىذب اهؤرقأ تلعج
 ىلإ تعجرف :لاق .انيف لاقيو ءانسفنأ ىف لوقن انك اميفو ءانيف تلزنأ امنإ اهنأ ىبلق ىف هللا ىقلأف

 . ةنيدملاب ةي هللا لوسرب تقحلف «هيلع تسلجف ىريعب

 اوملسأو مكبر ىلإ اوبينأو 8 :لاقف «ةبوتلا ىلإ ةعراسملا ىلإ هدابع ىلاعتو “[هناحبس] ثحتسا مث
 ا «نورصنت ال مث ِباَدعْلا مكيتأي نأ لبق نم ارا ىلإ ج یل

 نآرقلا وهو «(مكبر نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبئاو# ءةمقنلا لولح لبق حلاصلا لمعلاو ةبوتلاب
 .نورعشت الو نوملعت ال ثيح نم :ىأ «نورعشَت ال منو ةتغب باذعلا مكيتأي نأ لبق نمل < ؛ ميظعلا

 مرجملا رسحتي ةمايقلا موي : ىأ هللا بنج يف تطرف اَم ىلع ئترسح اي سفن لوقت 3 نأ » :لاق مث

 . لجو زع هلل نيعيطملا نيصلخملا نينسحملا نم ناك ول دويو «ةبانإلاو ةبوتلا ىف طرفملا

 ريغ ئزهتسم رخاس لمع ايندلا ىف ىلمع ناك امنإ :ىأ 4 نيرخاّسلا نمل تنك نإوط :هلوقو
 و

 نم نوكأف ةّرك يل نأ ْوَل باذَعْلا ىرت نيح لوقت وأ . E وأ »
 لمعلا نسف راثلا ىلإ تای 0 نور ا

 .هولوقي نأ لبق نولئاق د دابعلا ام ا هللا ربخأ : سابع نبا نع :ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

E Seلاقو : ESE0 د  
gOسمس منا  

 ا ا م ل

 . [۲۸:ماعنألا] 4 َنوُبذاَكَل مهّنإو هنع اوهن امل اوداَعَل اودر ولو ل :ىلاعت لاقو «ىدهلا

 ىبأ نع ‹حلاص یب أ نع «شمعألا نع «ركب وبأ انثدح ءدوسأ انثدح :دمحأ مامإلا "لاق دقو

 نأ ول :لوقيف ةنحلا نم هدعقم ىري رانلا لهأ لك» : هيك هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره

 هللا نأ الول :لوقيف رانلا نم هدعقم ىري ةنجلا لهأ لكو» :لاق .«ةرسح هيلع نوكتف !؟ىناده هللا

 . (ركشلا هل نوكيف» :لاق («!ىناده

 ا « شايع نب ركب ىبأ ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 .«نأ ول نأ» :ت ىف (۲) . «هللا» :أ ىفو «ت نم ةدايز )١(
 .«نسحتل» : ىف (۳)

 وملعي نأ لبق مهملعو» :س «ت ىف (5) .«ىلاعت هللا انربخأ» :1 ىف (4)

 .«یورا» :ت یف (5)

 ١١١(. /۲) دنسملا (۷)



 ١١١ ب )٦٠ _٦( تايآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هللا] لاق ءهلسر عابتاو هللا تايآ قيدصت ىلع اورسحتو ءايندلا ىلإ َدوعلا مئارجلا لهأ ىنمت الو

 دق :ىأ 4 نيرفاكلا نم تنكو تربكتساو اهب تبذکف يتايآ كتءاج دق 207 :'[یلاعتو هناحبس
 تبذكف «كيلع ىججح تماقو ءايندلا رادلا ىف ىتايآ 7 هنم ناك ام ىلع مدانلا دبعلا اهيأ كتءاج
 .اهل نيدحاجلا ءاهب نيرفاكلا نم تنكو ء.اهعابتا نع تربكتساو اهب

 ىوثم منهج یف يف سيلا ةدوسم مههوجو هللا ىلع اوبذك نيذّلا ىرت ةمايقلا مويو ط
 225 مهو نم رسل س

 . 4 69 نونزحي مه الو ءوسلا مهسمي ال مهتزاقمب اونا نيذّلا هللا يجنيو © نيربكتمل

 ةقرفلا لهأ هوجو دوست «هوجو هيف ضيبتو «هوجو هيف دوست هنأ ةمايقلا موي نع ىلاعت ربخي

 ىلع اوبذك نيذّلا ىَرَت ةمايقلا مويَوإ : انهاه ىلاعت لاق .ةعامجلاو ةنسلا لهأ هوجو ضيبتو «فالتخالاو
 5 وو ري و

 . مهئارتفاو مهبذكب :ىأ «ةدوسم مههرجو» ًادلوو اكيرش هل مهاوعد ىف :ىأ هللا

 اهيف مهل ءالثومو انجس “اهل ةيفاك منهج تسيلأ :ىأ (نيربكتملل ىوفم منهج يف سِيلأ» : هلوقو
 .قحلل دايقنالا نع مهئابإو مهربجتو مهربكت ببسب «ناوهلاو ىزخلا “[راد]

 أ نب ىسيع انثدح «ىمع انثدح «بهو نبا ىخأ نبا هللا ديبع وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 نيربكتملا نإ» :لاق ةا هللا لوسر نأ هدج نع «هيبأ نع « 'بيعش نب ورمع نع «طايخلا ىسيع
 انجس اولخدي ىتح «راغصلا نم ءىش لك مهولعي «سانلا روص ىف رذلا هابشأ ةمايقلا موي نورشحي
 .'"«لاجل ا ةئيط نم ءرانلا لهأ ةراصع نوقسيو «راينألا ران نم «سلوب هل لاقي داو ىف رانلا نم

 ال» هللا دنع زوفلاو ةداعسلا نم مهل قبس ام :ىأ « مهتزاقمب انا نيدّلا هللا يجني : هلوقو

 نونمآ مه لب ءربكألا عزفلا "”مهنزحي الو : ىأ 4 نونزح مه الو «ةمايقلا موي :ىأ «ءوسلا مهسمي

 E ASE ‹ عزف لك نم

 ٍضرألاو تاومسلا ديلاقم هَل 5 كلا لیکو عيش لك ىلع وهو عيش لك قلاخ هللا
 اهيا دبعأ يتورمأت هّللا َرْيغَفَأ لق » تورساخلا مه كلوا هللا تايآب اورفك نيذّناَو

 ننوتلو كلمع نطبحيل تكرشأ نمل كلبق نم نيذّلا ىَلِإو َكِيَلِإ يحوأ دقلو ص نولهاجلا

 . 4 0 نيركاشلا نم نكو دبعاف هللا لب ® َنيِرِساَخْلا نم
  Oف  Deisر ا , 8 5

 هرهفو هريبدت تحن لكو ءاهيف فرصتملاو اهكيلمو اهبرو ءاهلك ءايشألا ^ قلاخ هنأ ىلاعت ربخي

 . هتءالكو

 .«كتءاج هنم» :أ ىف (۳) .أطخ وهو «لق» :ت یف (۲) .أ ءس «‹«ت نم ةدايز )١(

 س ‹«ت نم ةدايز (5) .؟مهلا :س ءات ىف )٤(

 «بيعش نب ورمع نع هدانسإب متاح ىبأ نبا ىور» :تاىف (0)

 لاق «هوحنب بيعش نب ورمع نع نالجع نب دمحم قيرط نم (4940) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (/) هدنسم ىف دمحأ هاورو 20

 . (حيحص نسح ثيدح اذه» : ىذمرتلا

 .«قلخ» :ت ىف (9) .«مهيزجي ال یآ» :ت ىف (۸)



 (1 2 01 كلايألا aa يسم ا و

 لاق اذكو .ةيسرافلاب حيتافملا :ىه ديلاقملا :دهاجم لاق . «ضرألاو تاَومّسلا ديلاقم هلل : هلوقو
 . ةنييع نب نايفسو «ديز نباو «ةداتق

 . ضرألاو تاومسلا نئازخ :ىأ «ضرألاو تاومّسلا دیلاقم هل : ىدسلا لاقو

 ؛ريدق ءىش لك ىلع وهو «دمحلا هلو كلملا هل «هديب رومألا ا نأ :نيلوقلا الك ىلع ىنعملاو

 .«نورساخلا مه كتلوأ» «هنيهاربو هججح : ىأ <هّللا تايآب اورفك نيذّلاو» :لاق اذهلو

 «هركذ امك هركذن '”نكلو  رظن هتحص ىفو - ًادج ابيرغ ًاثيدح انهاه متاح ىبأ نبا ىور دقو

 :لاق هنإف

 نع «ميق نب بلغألا انثدح «دامح نب ىيحي انثدح ءرصمب ىرصبلا نانس نب ' ويد اخ

 ىضر «نافع نب نامثع نع ءرمع نب هللا دبع نع ,ىندملا نمحرلا دبع نع «ىدبعلا ليذه نب دلخَم

 اهنع ىنلأس ام» :لاقف .«ضرألاو تاَوَمّسلا ديلاقم هلل : ريسفت نع اڪ هللا لوسر لاس هنأ «هنع هللا

 رفغتسأ «هدمحبو هللا ناحبسو «ربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال :اهريسفت» :لاق .«نامثع اي كلبق دحأ

 لك ىلع وهو « تيميو ىيحي «ريخلا هديب ‹نطابلاو رهاظلاو ءرخآلاو لوألا ‹هللاب الإ ةوق الو «هّللا

 امأو ءةنجلا ىف ةجرد هل "عفرتف : ةثلاثلا امأو «رجألا نم اراطنق ىطعيف : ةيناثلا امأو «هدونجو سيلبإ

 ىطعيف :ةسداسلا امأو ءاكلم رشع انثا هرضحيف :ةسماخلا امأو «نيعلا روحلا نم جوزتيف : ةعبارلا
 جح نمك رجألا نم نامثع اي اذه عم هلو .روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا أرق نمك رجألا نم

 . «ءادهشلا عباطب عبط هموي نم تام نإف «هترمع تلبقتف رمتعاو « هتجح تلبقتو

 ةراكن هيفو « بيرغ وهو "ارا هب «دامح نب ىيحي ثيدح نم ىلصوملا ىلعي وبأ هاورو

 . ملعأ هللاو « ةديدش

 متاح ىبأ نبا هاور ام اهلوزن ببس ىف اوركذ :4 نولهاجلا اهيأ دبع ينورمأت ه هللا ريغفأ لق» :هلوقو
 ىلإ ايل هللا لوسر اوعد مهلهجب نيكرشملا نإ : ن امينه هللا یف را سايح وا نع قربك
 كيل يحوأ دقو . نولهاجلا اهيأ دبعأ يئورمأت هللا ريغفأ لف > : تلزنف .ههلإ هعم اودبعيو ‹مهتهلآ ةدابع

 .«َنيِرساَحْلا نم ننوتلو كلمع نطبحيل تكرشأ نمل كلبق نم نيدلا ىلإو

 AA]. :ماعنالا] نوعي اوناك ام مهنع طبحل اوكرشأ ووو :هلوقك هذهو

 تنأ «هل كيرش ال «هدحو هلل ةدابعلا صلخأ : ىأ «نيركاشلا نم نکو دبعاف هللا لب» :هلوقو

 .«ديز» :أ ىف (0) .«نحن نكلو» :أ ىف )١(

 .اهرضحتفا : س ىف )٤( .«عفريفا :ت ىف (©)

 ىف ىمثيهلا لاقو «هب دامح نب ىيحي نع دلخم نب عاجش نع ىبأ قيرط نم (۷۳) مقرب ةليللاو مويلا لمع ىف ىنسلا نبا هاورو (5)
 .«فيعض وهو «ميمت نب بلغألا هيفو «ريبكلا ىف ىلعي وبأ هاور» )١١5/٠١(: عمجملا

 س .«ت نم ةدايز قفز



 11۳ )٦۷( ةيآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .كقدصو كعبتا نمو تنأ .كعم نمو

 هنيميب تايوطم تاومّسلاو ةمايقلا موي هتضبف اعيمج ضرألاو هردق قح هللا اوردق امو»
 ا . 4 0 نرک ر شی اًمع ٰیلاعتو هناحبس

 مظعأ ال ىذلا ميظعلا وهو «هريغ هعم اودبع نيح ءهردق قح هللا نوكرشملا ردق امو :ىلاعت لوقي
 .هتردقو هرهق تحت ءىش لكو «ءىش لكل كلاملا .ءىش لك ىلع رداقلا «هنم

 . هتمظع قح هومظع ام :ىدسلا لاقو . شيرق ىف تلزن :دهاجم لاق

 .هوبذك ام هردق قح هوردق ول :بعك نب دمحم لاقو

 مه :(هردق قح هللا اوردَق اول :'(امهنع هللا ىضر] سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 36 ءريدق ءىش لك ىلع هللا نأ نمآ نمف «مهيلع ''”[ىلاعت] هللا ةردقب اونمؤي مل نيذلا رافكلا
 .هردق قح هللا ردقي ملف كلذب نمؤي مل نمو «هردق قح هللا

 هتم اهلا نفو”اهنف قيرطلاو» «ةعركلا ةيآلا هذه ةقلعتم ةريك تيداحا ٠ تورو كفو
 . فيرحت الو فييكت ريغ نم تءاج امك اهرارمإ وهو «فلسلا

 نع «روصنم نع «نابيش انثدح «مدآ انثدح ,<هِردَق قح هللا اوردق اول :هلوق :ىراخبلا لاق
 : لاقف م هللا لوسر ىلإ رابحألا نم ربح ءاج :لاق (؛)دوعسم نب هللا دبع نع «ةديبع نع «ميهاربإ

 ىلع رجشلاو «عبصإ ىلع نيضرألاو «عبصإ ىلع تاومسلا لعجي لجو زع هللا نأ دجن انإ :دمحم اي

 لوسر كحضف .ثكلملا انأ :لوقيف . عبصإ ىلع قئالخلا رئاسو «عبصإ ىلع ىرثلاو ٠ ءاملاو «عبصإ
 هردق قح هللا اوردق امو» : داي هللا لوسر أرق مث ءربحلا لوقل اقيدصت «هذجاون تدب يتح ي هللا

 , ©9ةيكلا ةَمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألاو

 ءملسمو ءدمحأ مامإلاو «هحيحص ̂ نم عضوملا اذه ريغ ىف اضيأ ىراخبلا اورد" قو
 نع «شمعألا نارهم نب ناميلس ثيدح نم مهلك ءامهيننس نم ريسفتلا ىف ىئاسنلاو ىذمرتلاو
 20 نب هع هللا يضر «دوعشم نبأ اهلا دبع] نع «ةديبع نع ميهارب]

 «هللا دبع نع «ةمقلع نع ميهاربإ نع «شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 هللا نأ كغلبأ «مساقلا ابأ اي :لاقف «باتكلا لهأ نم يَ ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق «هنع هللا ىضر
 ىلع رجشلاو «عبصإ ىلع نيضرألاو «عبصإ ىلع تاومسلاو ؛عبصإ ىلع قئالخلا لمحي '''[ىلاعت]

 .«درو» :ت یف (۳) .أ نم ةدايز (۲ ۰۱)

 . «عبصإ ىلع ءاملاو» :آ «ت یف (0) .«هنع هللا ىضر دوعسم» :أ ءت ىف (4)

 )441١(. مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 .ت نم ةدايز (9) .(یف» :أ ىف (۸) .أ نم ةدايز (0
 فرففرسلا مقرب ىذمرتلا ناسو ( ۷١ مقرب ملسم حيحصو 22/1 دنسملاو VE100) Véo1) ءال5١5) مقرب ىراخبلا جحص 45 ۰(

 )١١551١(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ف ىئاسنلاو

 .أ نم ةدايز )١١(



 )٦۷( ةيآلا :رمزلا ةروس  عباسلا ءزخلا حل ل ل لل إإع

 زع هللا لزنأو :لاق .هذجاون تدب ىتح ی هللا لوسر كحضف كحضف : لاق ؟عبصإ ىلع ىرثلاو ‹ عبصإ

 .ةيآلا رخآ ىلإ «هردق قح هللا اوردق امو» : لجو

 . هب شمعألا نع قرط نمي ياشلا + لسمو« ىراختلا ءاورااذكمو
 «ىحضلا ىبأ نع« ءاطع نع «ةنيدك وبأ انثدح ءرقشألا نسح نب نيسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 موي :مساقلا ابأ اي لوقت فيك :لاقف سلاج وهو ةي هللا لوسرب ىدوهي رم :لاق () سابع نبا نع

 ىلع لکا راو «هذ ىلع لابجلاو «هذ ىلع ضرألاو - ةبابسلاب راشأو - هذ ىلع ءامسلا هللا لعجي

 . ةيآلا (هردق قح هللا اوردق امو# : لجو زع هللا لزنأف : لاق - *”هعبصإب ريشي كلذ لك هذ

 ىبأ تملا يلدجف وع ؛ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ريسفتلا ىف يدير راو

 : 2 1 . نع (0
 .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال «بيرغ حيحص نسح :لاقو < هب

 «رفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبع ىنثدح «ثيللا انثدح «ريفغ نب ديعس انثدح : ىراخبلا لاق مث

 لوسر تعمس :لاق .هنع هللا ىضر اا نأ لا دع نب ةملس أ نع تا نتاع

 .«ضرألا كولم نيأ «كلملا انأ :لوقي مث «هنيميب ءامسلا ىوطيو ‹ضرألا هللا ضبقي» :لوقي ةا هللا

 0 رنآ هجو نم ملسم هاورو ,"0هجولا اذه نم هب درفت
 «ىيحي نب مساقلا ىمع انثدح «دمحم نب مدقم انثدح :رخآ عضوم ىف - ىراخبلا لاقو - )۱۰( . .٠ .٠ 3 2 3 2 . 5

 ةمايقلا موي ضبقي هللا نإ» لاق هلك للا لوس نه ك7 ريع نأ نع ‹ عفان نع «هّللا ديبع نع

 .«كلملا انآ :لوقي مث «هنيميب تاومسلا نوكتو ‹عبصإ ىلع نيضرألا

 نم دمحأ مامإلا '“هاور دقو .'"رخآ هجو نم ملسم هاورو لا اذه نم اضيأ هب درفت

 ناق لوطا قالا اه نم فا را ظفار قرط

 نب هللا ديبع نع «ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب قاحسإ انربخأ 0 «نافع انثدح

 قح هللا اوردق امو :ربثملا ىلع موي تاذ ةيآلا هذه أرق كي هللا لوسر نأ ('*' ري نتا نع «مسقم

 ل ل

 «ربكتملا انأ «رابجلا انأ :هسفن برلا دجمي» :ربديو اهب لبقي اهكرحي «هديب اذكه لوقي ةي هللا

 .«شمعألا قيرط نم» :ت ىف )١(
 )١١485(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (107857) مقرب ملسم حيحصو )45١!( مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۷۸/۱) دنسملا (۲)

 . ؟هعباصأب» :ت ىف (05) .«قئالخلا» :أ ىف (6) .«امهنع هللا ىضر سابع نبا نع» :ت ىف (۳)

 .(0-771) مقرب ىذمرتلا ننسو )78515/1١( دنسملا (5)

 . «ةريره ابأ نأ هدانسإب ىراخبلا ىورو» :ت ىف (۷)
 1 )٤۸۱۲( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .هب ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا قيرط نم (۲۷۸۷) مقرب ملسم حيحص (9)
 . «امهنع هللا ىضر رمع نبا نع» : ىف )١١( .«ىورولا :تاىف(١١٠)

 ۰ | .(115) مقرب ىراخبلا حيحص (۱۲)

 .هب رمع نب هللا دبع نع هللا دبع نب ملاس قيرط نم (۲۷۸۸) مقرب ملسم حيحص (۱۳)

 )۱٤( .؟یورو» :ت یف )١5( «امهنع هللا ىضر رمع نبا نع» :أ ىف .



 ااه بس 77 (51) ةيآلا:رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .هب نرْخَيَل :انلق ىتح ربنمل ايب هللا لوسرب فجرف .«ميركلا انأ «زيزعلا انآ «كلملا

 : ملسم داز مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع ثيدح نم هجام نباو «ىئاسنلاو ءملسم هاور دقو

 ءهب ءرمع نبا نع ءمسقم نب هللا ديبع نع «مزاح ىبأ نع امهالك «نمحرلا دبع نب بوقعيو
(DD. 

 فيك رمع نب هللا دبع ىلإ رظن هنأ :- ثيدحلا اذه ىف "مسقم نب هللا ديبع نع  ملسم ظفلو
 :اهطسبيو هعباصأ ضبقيو «كلملا انأ :لوقيو هديب هيضرأو هتاومس هللا ذخأي :لاق لي ىبنلا ىكحي

 هللا لوسرب وه طقاسأ :لوقأل ىنإ ىتح «هنم ءىش لفسأ نم كرحتي ربنملا ىلإ ترظن ىتح «كلملا انأ

 د
 ىنثدح «ىرقنملا دابع انثدح ي ىلع ىلا اديب" اتم نا تافل قدح :رازبلا لاقو

 ةيآلا هذه أرق دا هللا لوسر نأ .* ”[امهنع هللا ىضر]رمع نب هللا دبع انثدح :لاق ردكنملا نب دمحم

 ءاذكه ربنملا لاقف ,«نوك رشي امع ىَلاعَتو هئاحبس» ن هدرا ور نر ربنملا ىلع

 تار تدا جهز ءا

 ءورمع نب هللا دبع نع «ريمع نب ديبع ثيدح نم ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا مامإلا هاورو

 . یحص : لاقو
 خر

 نبا عنان نيد a يلا وام قنا محلا دنع اخ :ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا لاقو

 ىبأ نع «سيتخ نب ركب نع «نسحلا نب رمعم نع «حادقلا ملاس نب ديعس انثدح «ةيريوج نب رخص
 ئراق ينإ» : هباحصأ نم رفنل ةَ هللا لوسر لاق لاق وچ ع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةبيش

 اوردق امو» : هلوق دنع نم اهأرقف ؟«ةنجلا هل تبجو مكنم ىكب نمف ءرمزلا ةروس رخآ نم تايآ مكيلع

 لوسر اي :اوكبي مل نيذلا لاقف «كبي مل نم انمو «ىكب نم انمف «ةروسلا رخآ ىلإ «(هردق قح هللا
 اذه .«كابتيلف كبي مل نمف «مكيلع اهؤرقأس ىنإ» :لاقف ؟كبن ملف «ىكبن نأ اندهج دقل «هللا

e 

 نب دمحم انثدح «“' دّترم نب مشاه انثدح :اضيأ ريبكلا مجعملا ىف هاور ام هنم برغأو

 E ف و «ىبأ ىنثدح «شايع نب ليعامسإ

 )٤۲۷١(. مقرب هجام نبا ننسو (9589) مقرب ىربكلا ننسلا ىف : ىئاسنلاو (۲۷۸۸) مقرب ملسم حيحصو (۷۲/۲) دنسلا (1)

 .أ نم ةدايز )٥( .«فسوي» :أ ىف )٤( .ارمع» :ت ىف (۳)

 (947 /4) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو «هب فيس نب ناميلس نع ىعذربلا ركب وبأ انثدح :(۱۲۸) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو (5)
 نبا دنعو «فيعض وهو «ىرقنملا ةرسيم نب دابع هدانسإ ىفو «هب ةرسيم نب ةدابع قيرط نم )٠۲/۱۲( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو

 .«نيترم ربنملا كرحتف» : ىدع

 .هلع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع دنسم نم عوبطملا ىف هدجأ مل (۷)

 . ؟ريرج نع هدانسإب ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا ىورو» :ت ىف (۸)
 .«كورتم وهو سينخ نب ركب هيف» )٠١١/1(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (748/7) ريبكلا مجعملا (9)

 .مجعملا نم بيوصتلاو هديز» :أ ءت هه ىف )٠١(



 )58  07١ تايآلا :رمزلا ةروس  عباسلا ءزحللا حس سيسبب 3 سسس 5
 هوو هر ١ ا

 ول «ىدابع نع نهتبيغ لالخ ثالث :لوقي ىلاعت هللا نإ» : ی هللا لوسر لاق :لاق  یرعشألا
 اذإ ىقلخب لعفأ فيك ملعيو نقيتسن ىتح ىنآرف یئاطغ تفشك ول :ادبأ ًاءوس لمع ام لجر نهآر

 ىذلا اذ نم «كلملا انأ :تلق مث «نيضرأالاو ERT مث «ىديب تاومسلا تضبقو « مهتيتأ

 امو رانلا مهيرأو .اهونقيتسيف ءريخ لك نم اهيف مهل تددعأ امو ةنحلا E ؟ىنود كلملا هل

 دقو «نولمعي فيك ملعأل مهنع كلذ تبيغ ادمع نكلو ءاهونقيتسيف رش لك نم اهيف مهل تددعأ

 . ۲ل هتنيب

 . ملعأ هّللاو «ةمج ثيداحأ اهب ىورت ةخسن ىهو «براقتم دانسإ اذهو

 هبل تل مهلا ابن نم لإ ضرألا يف نمو تارمسبلا يل نم قيضف ررصلا يل نر »

 نييبنلاب ءيجو باتكلا عضوو اهب رونب ضرألا تقرشأو ©۵ نورظني مايق مه اَذِإَف ئرخأ

 ملعأ وهو تلمع ام سفن لك تيفوو ® نوملظي ال مهو قحلاب مهنيب يضقو ءادهشلاو

 . 4 © نوُلعفي امب

 .ةلئاهلا لزالزلاو ةميظعلا تايآلا نم هيف نوكي امو «ةمايقلا موي لوه نع اربخم یلاعت لوقي

 ىه ةخفنلا هذه .<هّللا ءاش نم ًالإ ضْرَأْلا يف نمو تاوَمّسلا يف نم قعصف روصلا يف خفنو» : هلوقف

 ءاش نم الإ ءضرألاو تاومسلا لهأ نم ءايحألا اهب تومي ىتلا ىهو «قعصلا ةخفن ىهو «ةيناثلا
 نوكي ىتح نيقابلا حاورأ ضبقي مث le وه امك هللا
 ءءاقبلاو "”ةموميدلاب ارخآ ىقابلا وهو ءالوأ ناك ىذلا مويقلا ىحلا درفنيو «توملا كلم تومي نم رخآ

 دحاولا هلل » :لوقيف هسفنب هسفن بيجي مث .تارم ثالث :١ رفاغ] (مْويلا كلملا نمل » : لوقيو
 نم لوأ ىيحي مث .ءىش لك ىلع ءانفلاب مكحو «ءىش لك رهق دقو دحاو وه ىذلا : ىأ  راهقلا

 :ىلاعت لاق .ثعبلا ةخفن ةثلاثلا ةخفنلا ىهو ءىرخأ روصلا ىف ىف خفني نأ هرمأيو ؛ ليفارسإ ىبيحي ىيحي

 نورظني ءايحأ اوراص ءاتافرو اماظع اوناك ام دعب ءايحأ : ىأ «نورظني مايق مه اذِإَف ئرخأ هيف خفن مث ظ

 ۳ : تاعزانلا] 4ةرهاسلاب مه اذإ . ةدحاو ةرجز يه امف :  ىلاعت لاق امك «ةمايقلا موي لاوهأ ىلإ

 لاقو .[ 7 : ءارسإلا] «اليلق الإ متنبل نإ نوظنو هدمحب نوبيجتستف مكوعدي موي» : ىلاعت لاقو ]1¢

 4 نوجرخت متنأ اذإ ضرألا نم ةوعد مكاعد اإ مث هرمأب ضرألاو ءامّسلا موقت نأ هتايآ نمو» : ىلاعت

 .[؟6 :مورلا]

 تعمس :لاق ملاس نب نامعنلا نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 .«هنع هللا ىضر ىرعشألا» :أ ىف )١(
 .مجعملا نم تبثملاو «نيضرألا مث 5 ضرألا تضبق» :أ ت « س ىفو ‹1نيضرألا تضبق» :ه ىف ()

 .؟مهيرأ» :س ىف (۳)

 . هيبأ نم عمسي ملو فيعض « شايع نب ليعامسإ نب دمحم :هدانسإ ىفو )44/۳( ريبكلا مجعملا ()

 .«ءاج» :أ ىف (5) .«تومت» :س ىف (0)

 .«ةيموميدلاب» :أ ىف (۸) .«احرصم# :س «ت ىف (۷)



 اس + (4ا/٠ )58  تايآلا:رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 :لوقت كنإ :"” ورمع نب هللا دبعل لاق الجر تعمس :لاق دوعسم نب ةورع نب مصاع نب بوقعي
 ارمأ ليلق دعب نورتس :تلق امنإ ءائيش مكثدحأ الأ تممه دقل :لاق ؟اذكو اذك ىلإ موقت ةعاسلا

 مهيف ثكميف «ىتمأ ىف لاجدلا جرخي» :ةيككَك هللا لوسر لاق :ورمع نب هللا دبع لاق مث .اميظع

aهللا تعبيف - ةليل نيعبرأ وأ ارهش نيعيرأ وأ اماع نيعيرأ وأ اموي نيعبرأ  E 

 اعبس نينس هدعب سانلا ثبلي مث . “هللا هكلهيف رهظيف «ىفقثلا دوعسم نب ةورع هنأك « ميرم نبا
 نم ةرذ لاقثم هبلق ىف دحأ ىقبي الف «ماشلا لبق نم ةدراب احير هللا لسري مث «ةوادع نينثا نيب سيل

 لوسر نم اهتعمس :لاق .«هيلع تلخدل لبج دبك ىف ناك مهدحأ نا ل خب ‹هتضبق الإ ناميإ

 نوركني الو ءافورعم نوفرعي ال «عابسلا مالحأو ءريطلا ةفخ ىف سانلا رارش ىقبيو» :ِةِْلَك هللا

 ىف مهو «اهنودبعيف ناثوألاب مهرمأيف ؟نوبيجتست الأ :لوقيف ناطيشلا مهل لثمتيف» :لاق .«اركنم

 نم لوأو ءهل ىغصأ الإ دحأ هعمسي الف روصلا ىف خفني مث .مهشيع نسح «مهقازرأ ةراد كلذ

 ارطم هللا لزني :وأ - هللا لسري مث .قعص الإ دحأ ىقبي ال مث ,قعصيف «هضوح طولي لجر هعمسي

 مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفني مث .سانلا داسجأ هنم تبنتف  نامعن كش «لظلا وأ  لطلا هنأك

 :لاق ء[7؟5 :تافاصلا] «نوُلوؤِسم مهنِإ مهوفقو» : مكبر ىلإ ارمله «سانلا اهيأي : لاقي مث «نورظني

 . نيعستو ةعستو ةئامعست فلأ لك نم :لاقيف ؟مك :لاقيف» :لاق .«رانلا ثعب اوجرخأ :لاقي مث»

 .«قاس نع فشكي ذئمويو ءابيش نادلولا ثعبت ذئمويف

 يم ىف ملسم هجارخإب درفنا

 ابأ تعمس :لاق شمعألا انثدح «ىبأ انثدح «ثايغ نب صفح نب رمع انثدح :ىراخبلا لاقو

 ”نوغتزأ نحل نيبال لاق هلك لا نع اعف هللا يفر ره انآ تعمم "لاق حلاص

 ؟ارهش نوعبرأ :اولاق «تيبأ :لاق ؟ةنس نوعبرأ 0 «تيبأ :لاق ؟اموي نوعبرأ «ةريره ابأ اي :اولاق

 ا نافل كر دشن نجع الا ناس الا نع يش لك ىليرو هكا لاق

 رمع نع «شايع نب ليعامسإ انثدح «ناميلا وبأ انثدح «نيعم نب ىيحي انثدح :ىلعي وبأ لاقو

 :لاق وي ىبنلا نع 2" '![هنع هللا ىضر] ةريره ىبأ نع «هيبأ نع ءملسأ نب د ليز نع «دمحم نبا

 ٍضرألا يف نمو تاومّسلا يف نم قعصف روصلا يف خفنو» :ةيآلا هذه نع «مالسلا هيلع «ليربج تلأس»
 لوح مهفايسأ نودلقم ءءادهشلا مه :لاق ؟مهقعصي نأ هللا اشي مل نيذلا نم : «هّللا ءاش نم الإ

 ا ا الا موي ةكئالم مهاقلتت «هشرع
 «لجو زع ءانبر ىلإ انب اوقلطنا : ةهزنلا لوط دنع نولوقي ةنجلا ىف نوريسي «لاجرلا راصبأ دم اهاطخ

 باسح الف نطوم ىف دبع ىلإ كحض اذإو «ىهلإ مهيلإ كحضي «هقلخ نيب ىضقي فيك رظننل
 . «(هيلع

 .؟مالسلا هيلع ميرم نبا» :أ ىف (۳) .«ىلاعت هللا» :أ ىف )١( .«امهنع هللا ىضر ورمع» : ىف )١(

 .«هدی ىلع هللا هكلهيف» :أ ىف )٤(

 .«نوعستو# :س ىف )١( .«ناك ول نأ یتح» :أ «س ءات ىف (4)

 . (نيعبرأ» :ت یف (9) .أ نم ةدايز (6) .(594-) مقرب ملسم حيحصو )١111/5( دنسملا (۷)

 .«ردق» : ىف (۱۲) .أ «ت نم ةدايز )٤۸١٤(. )١١( مقرب ىراخبلا حيحص )٠١(



 (۷۲ )۷١« ناتيآلا :رمزلا ةروس  عباسلا ءزجلا حلم

 . لع هللاو «فورعم ريغ هنإف «شايع نب ۽ ليعامسإ خيش الإ تاقث مهلك هلاجر

eىلاعتو كرابت «قحلا ٍىلجت اذإ ةمايقلا موي تءاضأ :ىأ اهر رونب ضرألا تقرشأو % » 

 نبا لاق «نييبتلاب ءيجو)» «لامعألا باتك :ةداتق لاق (باتكلا ( عضو وو» ءءاضقلا لصفل قث

 نم ءادهشلا : ىأ «ءادهشلاو» < « مهيلإ هللا ؟' )تالاسر مهرغلب مهنأب ممألا ىلع نودهشي 0

 ا «لدعلاب :ىأ 4 قحلاب مهتيب يضقو » ءرشو ريخ نم دابعلا لامعأ ىلع ةظفحلا ةكئالملا
 لاقثم ناك نإو ايش سفن ملت الف ةمايقْلا مويل طسقلا نيِزاومْلا عضنو» : "”[ىلاعت] هللا لاق . «نومّلظي

 ةنسح كت نإو» : ىلاعت [هلا] لاقو ٤١[« :ءايبنألا] «نيبساح انب ىفكو اهب انيتأ ,لدرخ نم ةبح

 نم :ىأ (تّلمع ام سفن لك تیفوو) :لاق اذهلو 4٠[« : ءاسنلا] «اميظع رجا هند نم تؤيو اهقعاضي
 . «نولعفي امب مّلعأ وهو» ءرش وأ ريخ

 اهتنزخ مهل لاقو اهباوبأ تحتف اهوءاج اإ ىح ج ارمز متهج لإ اورقک نيذلا قيسو ل

 نكلو ىلب اولاَق اذه مكموي ءاقل مكنورذنيو مكبر تایآ مكيلع لع نولتي مكنم لسر مكتأي مل

 ا ا ا ب

 . 4 © نيربكتملا
 رجزب افينع اقوس نوقاسي امنإو ؟رانلا ىلإ نواب كيك :رافكلا ءايقشألا لاح نع ىلاعت ربخي

 اهيلإ نوعفدي :ىأ 1۳ :روطلا] اعد منهج را ىلإ نوعدي موي > :ىلاعت لاق امك «دیعوو ديدهتو

 . ادفو نمحّرلا ىَإ نيقتملا رشحت موي > : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك ءءامظ شاطع مهوأ اذه .اعفد

 م « ىمعو مكبو مص لاخلا كلت يف مهو .[ 8385 Ao» :ميرم] ,«ادرو منهج ىلإ نيمرجملا قوسنو

 تب اَمّلك منهج مهاوأُم امصو امكبو اًيمع مههوجو ىلع ةمايقلا موي مهرشحتر» .ههجو ىلع ىشمي نم
 .[ا/ :ءارسإلا 4 اريعس مهاندز

 ءاعيرس اهباوبأ مهل تحتف اهيلإ مهلوصو درجمب :ىأ (اهباوبأ تحتف اهوؤاج اذإ ىَّتح» :هلوقو
 ىلع «ىوقلا دادش «قالحخألا ظالغ مه نيذلا ةينابزلا نم اهتنزخ مهل لوقي مث «ةبوقعلا مهل لجعتل

 مهتبطاخم نم نونکمتت مكسنج نم :ىأ (مکنَم لسر مكتأي ملأ :- لیکنتلاو خيبوتلاو عيرقتلا هجو
 ام ةحص ىلع “نيهاربلاو ججحلا مكيلع نوميقي :ىأ «مكبر تايآ مكيلع نولتي ) ءمهنع ذخألاو

 رافكلا لوقيف ؟مويلا اذه رش نم مكنورذحيو :ىأ (اذه مكموي ءاقل مكتوردذنيو» ؛هيلإ مكوعد
 باَدَعْلا ةملك تَّقح نكلو» «نيهاربلاو ججحلا انيلع اوماقأو ءانورذنأو انوؤاج دق :ىأ «ئلب» : مهل

 ثيدح اذه» :لاقو «هوحنب ملسأ نب ديز نع دمحم نب رمع نع ةماسأ ىبأ قيرط نم (؟07/7؟) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )١(

 .ىبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 .أ «ءس «ت نم ةدايز (۳) .«ةلاسر» :أ «س ىف (۲)

 .«ناهربلاو» :أ «س ىف (5) .أ نم ةدايز (5)



 1898 سم ۷٤) ۷۳) ناتیآلا:رمزلا رود عياجلا ءزجلا

 ثيح اهقحتسن انك ىتلا ةوقشلا نم (""انيلإ قبس ال «مهانفلاخو مهانبذك نكلو :ىأ «نيرفاكلا ىلع

 جوف اهيف يقلأ املك ظ : ىرخألا ةيآلا ىف مهنع اربخم ىلاعت لاق امك ؛ لطابلا ىلإ قحلا نع انْلَدَع

 ,لالّض يف الإ متن نإ ءيش نم هللا لر ام اتو اتبذكف ريت انءاج دق لب اولا . ريذن مكتأي ملأ اهتنزح مهلأس
 مهسفنأ ىلع اوعجر :ىأ -٠١[ ۸: كلملا]4 ٍريعّسلا باحصأ يف انك ام لقعت وأ عمسن اتك ول اولاقو . ریبک

 .اراسخو مهل ادعب :ىأ [١١:كلملا] «ٍريعَسلا باحصأل اقحسف مهبنذب اوُفَرَتعاَفل ةمادنلاو ةمالملاب

 (”دهشي مهلاح ملعو مهآر نم لك :ىأ «اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخدا ليق» :انهاه هلوقو
 نأ ىلع لديل هقلطأ لب «نيعم لئاق ىلإ "لوقلا اذه دنسي مل اذهلو ؛باذعلل نوقحتسم مهنأب مهيلع
 لج لاق اذهلو ؛هب مهيلع ريبخلا لدعلا مكح امب هيف مه ام نوقحتسم مهنأب مهيلع دهاش نوكلا

 مكل لاوز الو ءاهنم مكل جورخ ال اهيف نيثكام :ىأ «اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخدا ليقإ : العو

 ءايندلا ىف مكربكت ببسب «مكل ليقملا سئبو ريصملا سئبف :ىأ 4 نيربكتملا ىوثم سئبف» ءاهنع
 .لآملا سئيو لاحلا سئبف «هيف متت ام ىلإ مكريص ىذلا وهف «قحلا عابتا نع مكئابإو

 مهل لاقو اهباوبأ تحتفو اهوءاج اذإ ىّتح ارمز ةئجْلا ىلإ مهّبر اونا نيذّلا قيسو ط

 هدعو اتقدص يذلا هلل محلا ارئاقو نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع مالم اهتنزخ

 . 4 00 نيلماعلا رجأ معنف ءاشن ثيح ةنجلا نم اوبن ضرألا انثروأو

 : ىأ © ارم  ةنجلا ىلإ ادفو بئاجنلا ىلع نوقاسي نيح نينمؤملا' ءادعسلا لاح نع رابخإ اذهو
 نم عم ةفئاط لك مهنولي نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث ءراربألا مث «نوبرقملا :ةعامج دعب ةعامج
 عم ءاملعلاو «مهبارضأ عم ءادهشلاو ءمهلاكشأ عم نوقيدصلاو .ءايبنألا عم ءايبنألا : مهبساني

 .اضعب اهضعب بسانت ةرمز لك «فنص عم فنص لكو «٠ مهنارقأ

 نيب ةرطنق ىلع اوسبحا ؛طارصلا ةزواجم دعب ةنجلا باوبأ ىلإ اولصو :ىأ «اهوؤاج اذإ ئتح»

 لوخد ىف مهل نذأ اوقنو اوبذه اذإ ىتح ءايندلا ىف مهنيب تناك ملاظم مهل صتقاف ءرانلاو ةنجلا

 مهل نذأتسي نميف اورواشت ةنجلا باوبأ ىلإ اوهتنا اذإ نينمؤملا نأ روصلا ثيدح ىف درو دقو «ةنجلا

 هللا تاولص ءادمحم مث «ىسيع مث «یسوم مث «میهاربإ مث ءاحون مث «مدآ نودصقيف «لوخدلاب

 ىتأي نأ ءلجو زع «هللا ىلإ مهعافشتسا دنع '؟*”تاصرعلا ىف اولعف امك «نيعمجأ مهيلع همالسو

 اهلك نطاوملا ىف رشبلا رئاس ىلع هلي دمحم فرش رهظيل ءءاضقلا لصفل

 عيفش لوأ انأ» : هي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «سنأ نع ملسم حيحص ىف تبث دقو

 تا عرقي نم لوأ انأو» :ملسمل ظفل ىفو «ةنجلا ىف

 هللا ىضر «كلام نب سنأ نع «تباث نع «ناميلس انثدح ءمشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .ادهشا :أ ىف (۲) .«انل» :أ ‹«س ىف )١(

 .«تاخرصلا» :أ «ت ىف (4) .«هلاق ىذلا اذه» :أ1 ىف (۳)

 .(۹7) مقرب ملسم حيحص (4)



 ۷٤( ءالا") ناتيآلا :رمزلا د ءزجلا حش لل

 شل دال عت ل أ كب :لوقي :لاق .دمحم :لوق

 نع «مساقلا نب مشاه رضنلا ىبأ نع امهالك «برح نب ريهزو دقانلا ''”ورمع نع ملسم هاورو

 "هب ءسنأ نع «تباث نع  ىسيقلا ةريغملا نبا وهو  ناميلس

 :لاق "ةریره ىبأ نع «هبتم نب مامه نع رمعم انثذح ؛قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ءاهيف نوقصبي الو ءردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع مهروص ةنجلا ”جلت ةرمز لوألا : راک هللا لوسر لاق

 ,'*ةولألا مهرماجمو «ةضفلاو بهذلا مهطاشمأو مهتينآ .اهيف نوطوغتي الو ءاهيف نوطختمي الو

 ال .نسحلا نم «محللا ءارو نم امهقاس خم ىري .ناتجوز مهنم دحاو لكلو .كسملا مهحشرو

 ."ايشعو ةركب هللا نوحبسي ٠ ''ادحاو بلق ىلع مهبولق «ضغابت الو مهنيب فالتخا
 نع «عفار نب دمحم نع ملسم هاورو . كرانملا نبا نع ‹لتاقم نب دمحم نع ىراخبلا هاور

 ده نأ نع چ رع الا نع ا لا وا واور اکو وجم دابا حما نم امرك قار ولا ذيع
 5 هللا لوس" اعا تقرا

 ةعرز ىبأ نع ؛ عاقعقلا نب ةرامع نع «ريرج انثدح «ةمّتيحخ نبأ انثدح نعي وأ ظفاحلا لاق
 هنوف ىلع هللا نرخ مر كوا هي هللا لوسر لاق :لاق '' [هنع هللا ىضر] ةريره ىبأ نع
 الو نولوبي ال «ةءاضإ ءامسلا ىف ىرد بكوك دشأ ءوض ىلع مهنولي نيذلاو ءردبلا ةليل رمقلا

 مهجاوزأو ءةولألا مهرماجمو « كسملا مهحشرو .بهذلا مهطاشمأ .نوطختمي الو نولفتي الو نوطرغتي

 .'«ءامسلا ىف اعارذ نوتس «مدآ مهيبأ ةروص ىلع ءدحاو لجر قلخ ىلع مهقالخأ .نيعلا روحلا

 د تيوس ساشا ةاجرخاو

 لحدي» :لاق و هللا لوسر نع .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ديعس نع يزهر لوو

 نب ةشاكع ماقف .«ردبلا ةليل رمقلا ةءاضإ مههوجو ء ءىضت ءافلأ نلوعبس مه روز ىتمأ نم ةنجلا

 نم لجر ماق مث مي هايج يملا : لاقف : مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا « هللا لوسر اي :لاقف نصحم

 :اةشاكع اهب كق : ةا لاقف . مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا «هّللا لوسر اي ناف ناضل

 ىراخبلا - باسح ريغب ةنجلا نولخدي افلأ نيعبسلا ىف - ثيدحلا اذه ىور دقو . '"“'""ءاجرخأ
 ةبارع نب ةعافرو «دوعسم نباو «نيصح نب نارمعو هللا دبع نب رباجو . سابع نبا نع .ملسمو

 .«دقانلا دمحم نب ورمع» :أ ىف )١(

 .(۱۹۷) مقرب ملسم حيحصو (717/7) دنسملا ()
 .«نولخدي» :ت ىف (:) . ؛هنع هللا ىضر ةريره ىبأ» :أ ىف (۳)

 . «دحاو لجر بلق» :أ ىف (5) .«ةولآلا نم مهرماجمو» :أ «س ىف (5)
 .(58) مقرب ملسم حيحصو (۳۲۲۵) مقرب ىراخبلا حيحصو )۳١۱١/۲( دنسملا (0

 .أ نم ةدايز (۸)

 .أ نم ةدايز )٠١( .(57457) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ (9)
 )١١( ىلعي ىبأ دنسم )۱۰/ 57١(.

 .(18514) مقرب ملسم حيحصو (۳۳۲۷) مقرب ىراخبلا حيحص (١؟)

 .«ملسمو ىراخبلا هجرخأ» : ت ىف (۱۳)

 )۱٤( مقرب ىراخيلا حيحص  (of)مقرب ملسم حيحصو )۲۱2(.



 ۱۲۱ )ع فض ناتيآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزحلا

 . نصحم تنب سيق مأو « ىنهجلا

 ىتمأ نم ةنحلا نلخديل» : لاق دي هللا لوسر نأ « دعس نب له نع مزاح ىبأ نع امهلو

 مههوجو ‹ةنحلا مهرخآو مهلوأ لخدي ىتح «ضعبب مهضعب ذخآ - فلآ ةئامعبس :وأ  افلأ نوعبس

 . دلا ةلبل رمقلا رون ىلع

Gsايأ تعمس :لاق دايز نب دمحم نع « شايع نب ليعامسإ انثدح : ةبيش ىبأ نب ركب وبأ  

 نم ةنحلا لخدي نأ «لجو زع «ىبر يندعو :لوقي علك هللا لوسر تعمس :لوقي ىلهابلا ا

 نم تاّيئح ثالثو «باذع الو مهيلع باسح الو «افلأ نوعبس فلأ لك عم ءافلأ نوعبس يتمأ

٤ 
aS 

 A [وز «رماع نب ميلس نع «ورمع نب ناوفص نع واتا ل يول هور اكو

 , 4007 [هنع هللا یضر] تا یا ی ی اع ا

 ءافلا نيخبس ىف فلا لك عقيم: ىملسلا دب نب ةف نع ‹ىناربطلا هاورو

 .ةريثك هوجو نم دهاوش هلو .ىرامنألا ديعس ىبأو «نابوث نع هلثم ىورو

 مل : «نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع مالس اهتنزخ مهل لاقو اهباوبأ تحتفو اهرءاج اذإ ىتحإ :هلوقو

 0 مهل باوبألا حتف نم رومألا هذه تناكو ءاهوؤاج اذإ ىتح :هريدقتو ءانهاه باوجلا ركذي

 بيرثتلاب ةرفكلا ةينابزلا ىقلت امك ال و مالسلاو ةراشبلاب ةنزخلا ةكئالملا مهتقلتو «ءاميظعتو

 يت هنا دبل ةرك E ا مو ءاوباطو اودعس اذه ناك اذإ : هريدقتف «بينأتلاو

 .لمألاو ی بهذ انهاه aS اذإو

 ثيداحألا نم ةينامث ةنجلا باوبأ نوك دافتسي امنإو .عزتلا ىف قرغأو «ةعجنلا دعبأ دقف «ةينامث

 . ةحيحصلا
« 

(4) 

 دبع نب ديمح نع «ىرهزلا نع «رمعم انربخأ :قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ليم نلف لا لم نرو ىلا نع كلك هللا رر لاغلاق ٠ ويره یا قع ٠ نيمحرلا
 «ةالصلا باب نم ىعد ةالصلا لهأ نم ناك نمف «""” باوبأ ةنجللو «ةنجلا باوبأ نم ىعد «هللا
 داهجلا باب نم ىعد داهجلا لهأ نم ناك نمو «ةقدصلا باب نم ىعد ةقدصلا لهأ نم ناك نمو
 ام «هللا لوسر اي :هنع ىلاعت هللا ىضر ءركب وبأ لاقف «نايرلا باب نم ىعد مايصلا لهآ نم ناك نمو

 .(519) مقرب ملسم حيحصو )€100( مقرب ىراخبلا جم )1(

 .(ةمامأ ىبأ نع» :ت ىف () .«یورو» :ت ىف (0)

 نسح ثيدح اذه» :لاقو «هب شايع نب ليعامسإ قيرط نم )۲٤۳۷( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو )٤۷۱/١١( فنصملا (4)

 .؟بيرغ
 .1 نم ةدايز (۷) .2ىيحي) :أ ىف () . أ نم ةدايز (6)

 )4//١410( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (۸)

 ١١۷(. ,1557/11) ريبكلا مجعملا ()

 )٠١( .«مذلاب» :أ ىف )١١( (هنع هللا ىضر ةريره ىبأ» :أ ىف (۱۳) .«ملسمو ىراخبلا ىورف» :ت ىف ,

 ) )۳.(ةينامث باوبأ» :1 ىف



 ٣ ء۷۳) ناتيآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزحلا ۷٤(

 معنا :لاق ؟هّللا لوسر اي دحأ اهلك اهنم ىعدي لهف .ىعد ''اھیآ نم «ىعد ةرورض نم دحأ ىلع

 «مهنم نوكت نأ وجرأو

 هوحنب «ىرهزلا ثيدح نم «ملسمو ىراخبلا هاورو

 نإ» E ريم وا ”رانيد نب ةملس مزاح ىبأ ثيدح نم امهيفو

 0 ومئاصلا الإ هلخدي ال «نايرلا ىمسي اهنم باب «باوبأ ةينامث ةنحلا ىف

 مكنم اما : داي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع نع «ملسم حيحص ىفو

 هدبع ادمحم نأو هللا E کک SS :وأ - 1

 الإ هلإ الا ةنحلا e E lL هللا ىضر «ذاعم نع بوح نب رھ نع

 . "«هلیا

 ةعافشلا تاد نت اع ا نرل ةه نا و رر نأ تیک هن یک لا ىف

 مهو .نميألا بابلا نم كتمأ نم E يع باح ضويررحا دمحم اي : : لا لوقيف» :ليوطلا

 - ةنحلا عيراصم نم نيعارصملا نيب ام نإ «هدیب دمحم سفن ىذلاو .رخآلا باوبألا ىف سانلا ءاكرش

)20010 

(۲) 

 «ىرصبو ةكم» :ةياور ىفو .«ةكمو رجه :وأ  رجهو ةكم نيب امكل - بابلا ىتداضع نيب ام

 نيب ام نأ انل ركذ دقلو» : :اهيف لاقف ةبطخ مهبطخ هنأ ناوزغ نب ةبتع نع ء«ملسم حيحص ىفو

 .'"«ماحزلا نم ظيظك وهو موي هيلع نيتأيلو «ةنس نيعبرأ ةريسم «ةنجلا عيراصم نم نيعارصم

 . ""'هلثم اللب هللا لوسر نع «هيبأ نع «ةيواعم نب ميكح نع دنسملا ىفو

 كولا نتا كه ميجا E قرب نسل افرع ةاوجع نت ةيطابلاوو

 م نيعبرأ ةريسم ةنجلا ىف نيعارصم نيب ام نل : لاق 2 هللا كوسو نع «ديعس ىبأ نع

 مكيعس باطو «مكلاوقأو مكلامعأ تباط :ىأ # متبط مكیلع مالس اهتنزخ مهل لاقو# :هلوقو

 ال ةنجلا نإ» :تاوزغلا ضعب ىف نيملسملا نيب ىداني نأ ويم هللا لوسر رمأ امك .مكؤازج باطف

 يو داور فو الم سقت ذل[ اهات

 .«امهتيأ» :أ ىف )١(
 )١١71(. مقرب ملسم حيحصو (7777) مقرب ىراخبلا حيحصو (728/7) دنسملا (۲)

 .«نيحيحصلا ىفو» :ت ىف (۳)

 .(1۲) مقرب ملسم حيحصو ١ مقرب ىراخبلا حيحص )€(

 .«ىورو» :ت یف (9) )۲۳۲١(. .مقرب ملسم حيحص (۵)
 5 مالك هيف بشوح نب رهشو «هب شايع نب ب ليعامسإ قيرط نم ١87( /) هدنسم ىف دمحأ هاورو )037

 .«ةمالم الو هيلع باسح ال» :أ ىف( .«لجو زع هللا لاق» :أ ىف (9) .أ نم ةدايز (۸)

 )١١( مقرب ىراخبلا حيحص  (EVI)مقرب ملسم حيحصو )۱۹٤(.

 .(۹۷) مقرب ملسم حيحص )1۲(

 )۳/١(. دنسملا ( ١١

 .ةريره ىبأ ثيدح نم (775 )٥/ ننسلا ىف ىئاسنلا هاور )١15( . فيعض مثيهلا ىبأ نع جاردو )۹۲١( مقرب بختنملا )١5(



 ٣ س E N۳) ناتيآلا : رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .الوح اهنع نوغبي ال ءادبأ اهيف نيثكام : ىأ «نيدلاخ اهولخداق» :هلوقو

 ءرفاولا باوثلا كلذ ةنججلا ىف اونياع اذإ نونمؤملا لوقي :ىآ «هدعو انقدص يذلا هلل دمحلا اولاَقَو»

 «هدعو اقدص يذلا هلل دمحلال :كلذ دنع نولوقي ءريبكلا كلملاو «ميقملا ميعنلاو «ميظعلا ءاطعلاو

 كلسر ىَلع اند ام انتآو انير» :ايندلا ىف اوعد امك «ماركلا هلسر ةنسلأ ىلع اندعو ناك ىذلا :ىأ

 امو اذهل اناده يذلا هلل دمَحْلا اوُناَقرؤ ۱۹٤[« :نارمع لآ] «داعيمْلا فلخت ال كن ةمايقلا موي انزخت الو

 يذلا هلل دَمَحْلا اوُناَقو ف 4r] :فارعألا] «قحْاب اتر لسر تءاج دقت هللا اناده نأ الون ىدتهتل اتك
 ايف انسمي الو بَصَت اهيف اسمي ال هلضق نم ةّماَقمْلا راد اََلَحَأ يذلا. روكش روفغل انبر نإ نزحلا اتع بهذ

 Yo] ا”: : رطاف] «برغل

 قار دو يلا ولأ لاق «نيلماعلا رجأ معنف ءاشن ثيح ةّئجْلا نم ًاوبتَن ضرألا انَثروَأو# :مهلوقو

 .ةنحلا ضر أ ىأ : ریز نباو .ىدسلاو «ةداتقو <« .حلاص

 : ءايبنألا] «نوحلاّصلا يدابع اثري ضرألا نأ ركذلا دعب نم روبزلا يف ابك دقلو ) : هلوقك ةيآلا هذهو

 .انلمع ىلع انرجأ رجألا معنف ءانللح انش نیا : ىأ «ءاشن ثيح ةئجلا نم ًاوبتن : اولاق اذهلوء[٠ 0

 «ةنحلا تلخدأ» : هع ىبنلا لاق جارعملا ةصق ىف سنأ نع «ىرهزلا ثيدح نم نيحيحصلا ىفو

 .«كسملا اهبارت اذإو ءؤلؤللا ذبانج اهيف اذإف

 ىبأ نع «ىريرجلا انثدح «ةملس نب دامح انثدح «ةدابع نب حور انثدح :ديمح نب دبع لاقو

 :لاقف ؟ةنجلا ةبرت نع دئاص نبا لأس هلي هللا لوسر نأ [هنع هللا ىضر] ديعس ىبأ نع «ةرضن
 .«قدص» :06 هللا لؤسر لاقف : ضلاخغ فسم ءاضنب ةكمرد

 و « ديعس ىبأ نع «ةرضن ىبأ نع ا ىبأ ثيدح نم «ملسم هاور اذكو

 «ةرضن ىبأ نع «ىریرجلا نع «ةماسأ ىبأ نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع ("”[اضيأ] ملسم هاورو

 كسم «ءاضيب ةر : لاقف «ةنحلا ةبرت نع ةي هللا لوسر لاش (8) رئاص ٠ نبا نأ ؟ ديعس ىبأ نع

 ا

ey TT 

 اودجوف «ةنجلا باوبأ نم باب ىلإ اوهتنا ىتح اوقيس : لاق (ارمز ةنجلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو»

 ةرضن مهيلع ترجف ءاهنم اورهطتف امهادحإ لإ اودمعف «نائيع اهقاس تحت نم جرخي ة ةرجش اهدنع

 .«ثيحال :آ ىف (۲) .«امهريغو حلاص وبآو» :ت ىف )١(

 . ءارسإلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت دنع هلوطب ثيدحلا: رظنا (۳)

 .«ةملسا :س ىف (0) .أ نم ةدايز (5)

 .(۲۹۲۸) مقرب ملسم حيحصو (474) مقرب بختتملا (5)

 .(دایص» :س ىف (۸) .أ نم ةدايز (۷)

 .(۲۹۲۸) مقرب ملسم حيحص (9)

 . ؟ةزمحاا :آ ىفو «؛ىلع نع هدنسب متاح ىبأ نبا ىورو#» :تاىف(١٠)



۲٤ 

 مث «ناهدلاب اونهد امنأك ءاهدعب ادبأ مهراعشأ ثَعَشَت ملو ءادبأ اهدعب مهراشبأ ريت ملف «ميعنلا
 ء«ىذق وأ ىذأ نم مهنوطب ىف ناك ام تيهذأف ءاهنم اوبرشف ءاهب اورمأ اغأك ىرخألا ىلإ اودمع

 ناملغ لك ىقليو .(نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع مالس ل :ةنجلا 7باوبأ ىلع ةكئالملا مهتقلتو
 اذك ةماركلا نم كل هللا دعأ دق ءرشُبأ :ةبيغلا نم ءاج ميمحلاب نادلولا "'لعف «هب نوفيطي مهبحاص
 روحلا نم هجاوزأ ىلإ هناملغ نم مالغ قلطنيو :لاقو .اذكو اذك ةماركلا نم كل هللا دعأ دق ءاذكو
 ىتح حرفلا نهفختسيف .معن : :لوقيف ؟هتيأر تنأ :نلقيف - ايندلا ىف همساب  نالف اذه :لوقيف «نيعلا

NS CE OE A وراق وق اناقتك ناك بابل" كرا نا مرخم 

 رضخأو رمحأ نيب ءؤلؤللا لدنج ىلع سسأ دق وه اذإف «“هناينب نييعأت ىلإ رظني مث :لاق . ةبوثبم
 ؛هل هردق هللا نأ 5 لا .نول لك نمو 0 ا 00 5

 ۷٤( «۷۳) ناتيآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ي ی وا

 چ كن u انثدح «ىدهتلا ليعامسإ نب كلام ناسغ وبأ انثدح «ىبأ انثدح :لاق مث
 هللا لوسر دنع موي تاذ ناك علا قر ءايلع نإ :لوقي ىرصبلا ذاعم ابأ تعمس : لاق ىلجبلا

 - نوت :وأ - نولبقتسي مهروبق نم اوجرخ اذإ مهنإ «هديب ىسفن ىذلاو» : يب "”ىبنلا لاقف ايب
 نوهتنيف ءرصبلا دم اهنم ةوطخ لك < ًالألتي رون مهلاعن كارش «بهذلا لاحر اهيلعو «ةحنجأ اهل قونب

 نولستغيو «سند نم مهنوطب ىف ام لّسْغيف امهادحإ نم نوبرشيف «نانيع اهلصأ نم عبني ةرجش ىلإ
 - نوهتنيف «ميعنلا ةرضن مهيلع ىرجتو ءادبأ اهدعب مهراعشأ الو مهراشبأ ثعشت الف «ىرخأللا نم

 ىلع ةقلحلاب نوبرضيف «بهذلا حئافص ىلع ءارمح ةتوقاي نم ةقلح اذإف «ةنجلا باب  نوتأيف :وأ

 حتفيف اهمّيق ثعبتف «لبقأ دق اهجوز نأ ءاروح لك غلبيف < ءىلع اي نينط اهل" عمسيف «ةحيفصلا
 «كميق انأ امئإف «كسأر عفرا :لوقيف ا ا ا لاق يلا رار اذإف هل
 ىتح توقايلاو ردلا مايخ نم جرختف < «ةلجعلا ءاروحلا فختستف «هرثأ وفقيو هعبتيف . . كرمأب تلكو

 انأو «سأبأ ال ىتلا ةمعانلا انأو «تومأ ال ىتلا ةدلاخلا انأو «كبح انأو «ىبح تنأ :لوقت مث «هقنتعت

 «عارذ فلأ ةئام هفقس ىلإ هسأ نم ًاتيب لخديف .«نعظأ ال ىتلا ةميقملا انأو ءطخسأ ال ىتلا ةيضارلا

 ىف ءاهتبحاص لكاشت ةقيرط "١ اهيف سيل ءرمحأو رضخأو رفصأ قئارط ءؤلؤللا لدنج ىلع هؤانب
 ةجوز لك ىلع «ةجور نوعبس ةيشح لك ىلع «ةيشح نوعبس ريرس لك ىلع ءاريرس نوعبس تيبلا
 راهنألا .هذه مكيلايل نم ةليل رادقم ىف اهعامج ىضقي < للا نطاب نم اهقاس خم یری «ةلح نوعبس

 )١( «ةكفسأ» : س ىف (۳) .«لثم» :أ ىف (۲) .«باب» :أ ىف .

 .أ «س «ت نم ةدايز (5) . «هئانب» : ىف (4)

 نع قرط نم )041١( مقرب ةراتخملا ىف ىسدقملا ءايضلاو ( ) مقرب دهزلا ىف ف كرابملا نباو (" 2 /75) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (0)

 .هوحنب قاحسإ ىبأ
 .«ةحفصلا» :س ىف (9) . هللا لوسر» :ت ىف (۸) .«ةملس» :أ ءت ىف (۷)

 .(ادجاس» :باوصلاو ءأطخ وهو «دجاس هل رخ» :ت ىف )١١( .«عمس ولف» :أ ىف (۱۰)

 . (اهنم» :س ءتاىف(0)



 119 ب (۷ه) ةيآلا :رمزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 - همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو - هيف ردك ال «فاص :لاق  نسآ ريغ ءام نم راهنأ ءدرطت مهتحت نم

 مهمادقأب لاجرلا اهرصعت مل :لاق - نيبراشلل ةذل رمخ نم راهنأو - ةيشاملا عورض نم جرخي مل :لاق

 نإو ءامئاق ءاش نإف «رامثلا ىنجتسي . لحنلا نوطب نم جرخي مل : لاق - ىفصم لسع نم راهنأو -

 ]16: ناسنإلا] 4 ًاليلذت اهفوطُف تَللْدَو اهلالظ مِهْيَلَع ةينادول :الت مث  ائكتم ءاش نإو ءادعاق ءاش

 نم لكأيف ءاهتحنجأ عفرتف - :لاق .رضخأ :لاق ابرو :لاق - ضيبأ ريط هيتأيف ماعطلا ىهتشيف

 ةنجلا مكلت «مكيلع مالس :لوقيف كلملا لخديف «'”بهذيف ريطي مث ءءاش ناولألا ىأ ءاهبونج

 قسنشلا :تءاضالا «نضرألا لهأل :تئقو ءاروخلا رش م ةركش نا ولر .نولمعت متنك امب اهومتئروأ

 .(رون ىف ًاداوس اهعم

 قحلاب مهنيب يضقو مهبر محب نوحبسي شرعلا لوح نم نيفاح ةكتالملا ىرتو لذ
 . 4 © نيملاعلا بر هلل دمحلا ليقو

 وهو .هل حلصيو هب قيلي قيلي ي ىذلا لحملا ىف الك لرَت هنأو ءرانلاو ةنحجلا لهأ ىف همكح ىلاعت ركذ امل

 نوحبسي «ديجملا هشرع لوح نم نوقدحم مهنأ as ىذلا كلذ ىف لداعلا

 ءةيضقلا لصف دقو «روجلاو صئاقنلا نع هنوهزنيو هنوسدقيو دو ردح «مهبر دمحب

 . «قحلاب» قئالخلا نيب : ىأ «مهنيب يضقر» :لاق اذهلو و ءرمألا ىضقو

 بر هلل - هميهبو هقطان  '؟”هعمجأ نوكلا قطنو :ىأ «نيمَلاَعْلا بر هلل دمحلا ليقو #:لاق مث

 عيمج نأ ىلع لدف ءهقلطأ لب لئاق ىلإ لوقلا دنسي مل اذهلو ؛هلدعو همكح ىف دمحلاب «نيملاعلا

 .دمحلاب هل تدهش تاقولخملا

 »1: ماعنألا] «ضرألاو تاَومّسلا قلخ يذلا هلل دمحلا» :هلوق ىف دمحلاب قلخلا حتتفا :ةداتق لاق

 . «نيمَلاَعْلا بر هلل دمحلا ليقو قحاب مهنيب يضقو» :هلوق ىف دمحلاب متتخاو

 2"”[اًنطابو رهاظ ارخآو الوأ] *” دمحلا هللو رمزلا ةروس ريسفت رخآ

 .«هلودمحيول :أ ىف (9) .!روعش» :ت ىف (۲) .«بهذتف ريطت مث» :س ىف )١(

 .س نم ةدايز (1) . ؟ملعأ هللاو» :أ ىف )٥( . «هعیمج» :س «ت ىف (4)



 رفاغ ةروس  عباسلا ءزيملا حل سس سل ل 1

 (١”رفاغ ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 .«مح لآ» :لاقي امنإو ««ميماوحلا» :لاقي نأ نيريس نب دمحم مهنم «فلسلا ضعب هرك دق

 .نآرقلا جابيد «مح لآ» :دوعسم نب هللا دبع لاق

 ميماوحلا :لاق وأ  «مح لآ» نآرقلا بابلو «آبابل ءىش لكل نإ :سابع نبا لاقو

 اعلا :نهل لاقي ناك : مادك نب , رعسم لاق

 لئاضف» :باتك ىف «هللا همحر «مالس نب مساقلا ديبع وبأ '”ملعلا مامإلا هلك كلذ ىور
 : "ارقا

 ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإ انثدح «ىسوم نب هللا ديبع انثدح رج ی لاو

 ثيغ رثأب رمف ءالزنم هلهأل داتري قلطنا لجر لثمك نآرقلا لثم نإ :لاق "هللا ديبع نع صوحألا
 «لوألا ثيغلا نم تبجع :لاقف تاثمد تاضور ىلع طبه ذإ «2[هنم] بجعتيو هيف ريسي وه انيبف
 تاضورلا ءالؤه لثم نإو «نآرقلا '”مظع لثم لو 0 ثيغلا لثم نإ :هل ليقف بجعأو بجعأ اذهف
 لا هدروأ .نآرقلا ىف مح لآ لثم ‹تاثمدلا

 :لاق «سابع نبا نع هثدح حارجلا ىبأ نب حارجلا نأ : بيبح > ىبأ نب , ديزي نع «ةعيهّل نبا لاقو
 ميماوحلا نآرقلا بابلو «بابل ءىش لكل

 ل :دوعسم نبا لاقو

 ابأ ىأر الجر نأ :هثدح نمع - مادك نبا وه رعسم انثدح «ىعجشألا انثدح :ديبع وبأ لاقو

 .'«ہح لآ» لجأ نم هينبأ :لاقف ؟اذه ام :هل لاقف ءًادجسم ىنبي '' '”[هنع هللا ىضر] ءادردلا
 دقو .قشمد ةعلق لخاد هيلإ بوسنملا دجسملا وه «ءادردلا ا هانب ىذلا دجسملا اذه نوكي دقو

 ا اعلا ىلع رصنلا ىلع لدي عالكلا اذه نإف هل عيضو ام ةكربو e اهئلايم وكب

 .«نورصني ال ءمح :اولوقف ةليللا مّيَب نإ :تاوزغلا ضعب ىف هباحصأل يب "هللا لوسر لاق
 وت ل1 اورو

 نب دمحمو «ىنزاملا فلخ نب نايبظ نب مكحلا نب دمحأ انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

(4) 

 .؟ملاعلا» : ىف (0) .؟نمؤملا» :س ءتاىف (۱)

 .(۱۳۸ ء۱۳۷ص) نآرقلا لئاضف (۳)

 .«ميظع» : ىف () .أ «س «ت نم ةدايز (5) . هللا دبع» :ت یف )٤(
 )١75/1(. ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (۷)

 )۱۳٤/۷(. هريسفت ىف ىوغبلاو (۱۳۷ص) نآرقلا لئاضف ىف ديبع وبأ هاور (۸)

 .أ ت نم ةدايز )٠١( .(۱۳۷ص) نآرقلا لئاضف ىف ديبع وبأ هاور (9)

 . (۱۳۷ص) ديبع ىبأل نآرقلا لئاضف ()

 .«ىبنلا» :ت ىف (۱۲)

 ىبأ نب بلهملا نع )١1185( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو (150917) مقرب نئسلا ىف دواد وبأو (16 )٤6/ هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور )١1(

 . ةي ىبنلا عمس نمع ةرفص



 ۳(۷ 1) تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 ةرارز نع «ىكيلملا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع انثدح ءدوعسم نب ىسوم انثدح :الاق ىنادمهلا ثيللا

 ةيآ أرق نم» : هل هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع < ؛ةملس ىبأ نع «بعصم نبا

 .«ءوس لك نم مويلا كلذ ا ىسركلا
 هيف ملكت :لاقو « ىكيلملا ثيدح نم ىذمرتلا هاورو .دانسإلا اذهب الإ فور هملعن ال :لاق مش

(0D r... 5 
 5 هظفح لبق نم ملعلا لهأ ضعب

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ديدش بولا لباقو بنذلا رفاغ ص ميلا زيزعلا هللا نم باتكلا ٌليِزَش © مح
 . 4 ©) ريصملا هيلا وه الإ هَلِإ ال لوّطلا يذ باقعلا

 .انهاه هتداعإ نع ىنغأ امب «ةرقبلا ةروس» لوأ ىف مدقت دقف «ةعطقملا فورحلا ىلع مالكلا امأ

 . "كلذ ىف اودشنأو «لجو زع هللا کک « محإ نإ :ليق دقو

 مدقتلا لبق ميماح الت الهف حمرلاو ميماح ىنركذي

 «قاحسإ ىبأ نع ءىروتلا ثيدح نم 0 دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا ىف و دقو

 «مح :اول وقف ةليللا منيب نإ» لوقي 215 هللا كومو عيش نم الذ : لاف ةرقص نبا نب بولا ن

 چ دانسإ اذهو «نورصني ال

 ءازج هلعج ءاورصني ال كلذ متلق نإ : ىأ «اورصني ال ءمح :اولوقف» و نأ ديبع وبأ راتخاو

 .اولوقف :هلوقل

 ىذ هللا نم - نآرقلا وهو - باتكلا اذه ليزنت :ىأ ( ميلعلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت ل : هلوقو
 . هباجح فئاكت نإو رذلا هيلع ىفخي الو « هبانج ماري الف« ملعلاو ةزعلا

 لبقتسملا ىف ةبوتلا لبقيو «بنذلا نم فلس ام رفغي :ىأ ( بوتلا لباقو بنأذلا رفاغ  :هلوقو
 .هيدل عضتخخو هيلإ بات نمل

 ىغبو هللا رماوأ ' نع اتعو ءايندلا ةايحلا رثآو ىغطو درمت نمل :ىأ ©« باقعلا ديدش  :هلوقو

 . ميحّرلا روفغلا انأ ينَأ يدابع بت : ىلاعت هلوقك هذهو . [فوخلاو ءاجرلا ةيآلا هذه ىف عمتجا دقو]
 نم ةددعتم عضاوم ىف ًاريثك نيفصولا نيذه نرقي ]°09 >۹4 : رجحلا] 4 ميلألا ِباَدَعْلا وه يباذع نو

 .فوخلاو ءاجرلا نيب ب دبعلا ىقبيل ؛نآرقلا

 .ةداتقو «دهاجم لاق اذكو .ىنغلاو ةعسلا :ىنعي :سابع نبا لاق « لوّطلا يذ# :هلوقو

 . ريثكلا ريخلا : ىنعي : «لوّطلا يذل :مصألا نب ديزي لاقو

 .(۲۸۷۹) مقرب ىذمرتلا ننس )١(

 . ىسبعلا ىفوأ نب حيرش ىلإ ابوسنم «حتف» (057 /۸) ىراخبلا حيحص ىفو )١1/714( یربطلا ريسفت ىف تيبلا (۲)
 .«یور» :أ ىف (۳)

 )٤( مقرب ىذمرتلا ننسو (؟0910) مقرب دواد ىبأ ناس )١1585(.

 )0( .؟ىلع» : ىف )١( .أ نم ةدايز



 (* ۔ )١ تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزخحا كلل _ لل

 .نملا ىذ :(لوّطلا يذ» :ةمركع لاقو

 . لضاوفلاو معنلا ىذ :2'”[ىنعي] :ةداتق لاقو

 مايقلا نوقيطي ال ىتلا ؛ ماعنألاو ,نئملا نم هيف وه امب مهيلع لوطتملا «هدابع ىلع لضفتملا هنأ : ىنعملاو

 rt] : ميهاربإ] ( [راقك مولظَل ناسنإلا نإ ] اهوصحت ال هللا تمعن ز اودعت نإو ٠» اهنم ةدحاو ركشب

 هيلِإ » هاوس بر الو ؛ةريغ هلإ الف هتافض عيمج ىف هل نيظن ال : ىأ «ره ّذلإ هلإ ال > : هلوقو

 4١[. :دعرلا] «باّسحْلا عيرس َوهر» «هلمعب لماع لك ىزاجيف «باملاو عجرملا هيلإ : ىأ ريصملا

 باطخلا نب رمع ىلإ لجر ءاج :لوقي ىعيبسلا قاحسإ ابأ تعمس :شايع نب ركب وبأ لاقو

 ل مح : هيلع أرقف ؟ةبوت نم ىل لهف «َْتْلَتَق ىنإ «نينمؤملا ريمأ اي : لاقف "[هنع هللا ىضر]

 .سأيت الو لمعا :لاقو «باقعلا ديدش بوثلا لباقو بنّذلا رفاغ. ميلعلا زيزعلا هللا نم باتكلا

 )© ف 1 8
 ريرج نباو - هل ظفللاو متاح ىبا نبا هاور

 ارا و ع مع اخ ها اورو عي ر اخ ها اا :متاح ىبأ نبا لاقو
 دفي ناكو «سأب وذ ماشلا لهأ نم لجر ناك :لاق *”هصالا نب ب ديزي نع اقرب قب رفعج انربخأ

 ريمأ اي :اولاقف ؟نالف نب نالف لعف ام :لاقف رمع هدقفف .'' ![هنع هللا ىضر] باطخلا نب رمع ىلإ
 نالف ىلإ باطخلا نب رمع نم» :بتكا :لاقف «هبتاك رمع اعدف :لاق .بارشلا اذه ىف عباتي «نينمؤملا
 لباقو بنذلا رفاغ ءوه الإ هلإ ال ىذلا هللا كيلإ دمحأ ىنإف :'”[دعب امأ] «كيلع مالس «نالف نبا
 مكيخأل هللا اوعدا :هباحصأل لاق مث ا هيلإ وه الإ هلإ ال ءلوطلا ىذ «باقعلا ديدش و

 رقاغا لوقو: دريو ل لجرلا غلب املف .”هيلع هللا بوتي نأو «هبلقب لبقي نأ
 . ىل رفغي نأ ىندعوو «هتبوقع ىنرذح دق «باقعلا ديدش بوتلا لباقو بنذلا

 «ىكب مث ءهسفن ىلع اهدّدري لزي ملف» :دازو «ناقرب نب رفعج ثيدح نم ميعن وبآ ظفاحلا هاورو

 مكاخأ متيأر اذإ ءاوعنصاف اذكه :لاق هربخ ("”[هنع هللا ىضر] رمع غلب املف عزنلا نسحأف عر مث
 و 2ل ناطيشلل اناوعأ اونوكت الو «هيلع بوتي نأ هل هللا اوعداو «هوقفوو هوددسف ةلز لز

 انثدح «- رافصلا رّمع وبأ - دقاو نب دامح انثدح «'"ةبش نب رمع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 «نيتعكر ىلصأ ًاطئاح تلخدف «ةفوكلا داوس ىف ريبزلا نب بعصم عم تنك :لاق «ىنانبلا تباث

 ةلغب ىلع ىفلخ لجر اذإف «ريصملا هيلإ وه ًالإ هّلِإ الإ :تغلب ىتح «نمؤملا ¢ مح $ : تحتتفاف

 .«ىبنذ ىل رفغا «بنذلا رفاغ اي» : لقف  بنذلا رفاغ : تلق اذإ :لاقف «ةينمي تاعطقم هيلع ءابهش

 )١( «ت نم ةدايز (5) .«ةيآلا» :لصألا ىفو ءت نم ةدايز (۲) .ت نم ةدايز 1.

 ) )0.(؟ا7/75؟5) ىربطلا ريسفت

 .ت نم ةدايز (0) .؟مصألا نب ر ديزي نع هدانسإب اضيأ ىورو» :ت ىف (5)

 .؟هيلع بوتيو هبلقب لبقي نأ» :أ «س ىف (۸) .أ نم ةدايز (۷)

 .أ نم ةدايز (9)

 .(9ا/ )٤/ ءايلوألا ةيلح )٠١(

 .«ةبيش ىبأ نبا» :أ ىف )١١(



 ۲۹ )٤ _ ٦( تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 ,«باقعلا ديدش  :تلق اذإو .«ىتبوت لبقا «بوتلا لباق اي» :لقف .(بوتلا لباقو :  تلق اذإو
 رم :تلقف بابلا ىلإ تجرخف ءدحأ رأ ملف تفتلاف :لاق .«ىنبقاعت ال «باقعلا ديدش اي» :لقف
 . سايلإ هنأ نوري اوناكف ًادحأ انيأر ام :اولاق ؟ةينمي تاعطقم هيلع لجر مكب

 .سايلإ ركذ هيف سیلو .هوحنب «تباث نع «ىرخأ قيرط نم هاور مث

 مهلبق تبذك © دالبلا يف مهبلقت كررغي الف اورفك نيذلا الإ ه هللا تايآ يف لداجي ام

 وحيل لطلاب ولدا هوذا مهرب هنأ لک تس مهدي نم بازخالاو حو مو

 مُهَنَأ اورفك يذلا ىلع كبر ةملك تّقَح : تّقَح كلذكو © باقع ناك فيك مهتذخأف قحلا هب

 . 4 © راثلا باَحّصأ

 :ىأ 4 اورفك نيذلا الإ  ناهربلا روهظو نايبلا دعب هيف لداجيو قحلا عفدي ام :ىلاعت لوقي
 اهميعنو مهلاومأ ىف : ىأ < دالبلا يف مهبأقت كررغي الف ¥. هنيهاربو هججحو هللا تايآل نودحاحلا

 «ذاهملا سئو منهج مهاوأم مث ليلق عام . دالبلا يف اورَفَح نيدلا بقت كني ال #:لاق امك ءاهترهزو

 .[؟5 :نامقل] «ظيلَغ باذع ىلإ مهرطضن مث اليلق مهعتمن ) : ىلاعت لاقو «[۱۹۷ ۰۱۹٩ :نارمع لآ]

 تلح نج ا هل نان ر ن اک ی یک ناك خم ل اا یتا لاقت
 تبذك # :لاقف ," ليلق الإ مهنم مهب نمآ امو «مهوفلاخو مهمأ ١ يبذك دق هنإف ؛ءايبنألا نم
 : ىأ « مهدعب نم بازحألاو » «ناثوألا ةدابع نع نيني هللا هثعب لوسر لوأ وهو .« حون موق مهلبق

 لتق نم مهنمو «نكمم لكب هلتق ىلع اوصرح : ىأ 4 هوُدْحأيِل مهلوسرب ما لك تّمهو $ «ةمأ لك نم

IYىلجلا حضاولا قحلا اودريل ”ةهبشلاب اوُلَحاَم : ىأ ( قحْلا هب اوضحديل لطابلاب اولداجو »  . 

 رمّتعم انثدح «نامعنلا وبأ مراع انثدح ءزيزعلا دبع نب ىلع انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ لاق دقو

 ا فرو سابع نبا نع «ةمركع نع «شتح نع ثدحي ىبأ تعمس : :لاق ناميلس نبا

 ل ةمذو هللا ةمذ هنم تئرب دقف «اقح هلطابب ضحديل الطاب ناعأ نم» : لاق ويم ىبنلا نع

 َفْيَكَف  «ماظعلا بونذلاو ماثآلا هذه نم اوعنص ام ىلع مهتكلهأ :ىأ 4 مهتذخأف ١ :هلوقو
 .ًالؤم ًاعجوم ًاديدش ناك دق ؟مهب یلاکنو ءمهل ىباذع كغلب فيكف :ىأ «باقع ناك

 .ًاديدش هللاو ناك :ةداتق لاق

 .«ليلقلا» :س «ت ىف (۳) .«مهتبذك١ :أ ءس ىف (؟) .ةيلونسرلا ب 0
 .«ةهبشلا نم هب اوؤاج ام» :أ «ت ىف (9) .«مهلوسرا :أ ءس «ت ىف )٤(

 . أ نم ةدايز (۷) . «هداتسإب ىناربطلا ىور دقو» :ت ىف (5)
(A)ادانسإللا حيحصالا :لاقو افوقوم هب زيزعلا دبع نب ىلع قيرط نم ( .٠ ٠ /0 كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (؟١١/6١) ريبكلا مجعملا » 

 .«فيعض وهو ىبحرلا شنح هيف» :هلوقب ىبهذلا هبقعتو



 ٠- ۳تايآلا :رفاغ ةروس  عباسلا ءزجلا )۷ - ٩(

 ةملك تقح امك :ىأ 4 ٍراَثلا باحصأ مهنا اوُرَفَك نيذّلا ىَلَع كبَر ةملك تّقح كلذكو» : هلوقو

 كوبذك نيذلا ءالؤه نم نيبذكملا ىلع تقح كلذك ءةفلاسلا ممألا نم اورفك نيذلا ىلع باذعلا
 كر قا قرر الف 297 فارع نم نا ىرشلاو :ىلرأللا نه جم اف اكر

 2 هده مر ت م2865 ريم ه 508 - ري r رت ردو سله سم سام

 نيل نورفغتسيو هب نونمؤيو مهب دمحب نوحتسي هلوح نمو شرعلا َنوُلمحَي نيا

 باذع مهقو كّليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف املعو ةمحر ءيش لك تعسو انبر اونمآ

 ه8 2 ~~ ©

 مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو مهّتدعو يتلا: ندع تانج مهلخدأو ابر © ميحجلا

 هتَمحر دقق دموي تاقيملا قت نمو تاسلا مهقو 0 ميكحلا ر زيزعلا تنأ كّنِإ مهتايرذو

 . 4 © ميظَعلا زوقلا وه كلذَو

 مهنأب .نييبوركلا نم هلوح نمو«ةعبرألا شرعلا ةلمح نم نيبرقملا ةكئالملا نع ىلاعت ربخي

 تابثإل ىضتقملا ديمحتلاو «صئاقنلا ىفن ىلع لادلا حيبستلا نيب نونرقي :ىأ «مهبر دمحب نوحبسي

 : ىأ «اونمآ نيذّلل َنوُرفْغَتسَيِد مهنأو ءهيدي نيب ءالذأ هل نوعشاخ : ىأ « هب نونمۇيو $ < ‹«حدملا تافص

 «بيغلا رهظب نينمؤملل اوعي نأ نيبرقملا هتكئالم هناحبس هللا ضيقف « «بيغلاب نمآ نمم ضرألا لهأ نم

 رهظب هيخأل نمؤملا ءاعد ىلع نونّمؤي اوناك «مالسلاو ةالصلا مهيلع «ةكئالملا اياجس نم اذه ناك الو

 , '9(هلثمب كلو «نيمآ : كلملا لاق بيغلا رهظب هيخأل ملسملا اعد اذإ»: ملسم حيحص ىف تبث امك«بيغلا

 «ناميلس نب ةدبع انثدح - ةبيش ىبأ نبا وه دمحم نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 نأ ؛[هنع هللا ىضر] "سابع نبا نع ةمركع نع «ةبتع نب بوقعي نع «قاحسإ نب دمحم نع
 :لاقف «هرعش نم ءىش ىف ةيمأ قدص ةا هللا لوسر

 رم فلو «ىرخألل رسلاو هنيمي لجر تحت رونو لجر

 :لاقف .«قدص» خلك هللا لوسر لاقف
 ےل ےب س سر رو ه .

 دروتي اهنول حبصي ءارمح ةليأ رخآ لك علطت سمشلاو
 هلت لاو ةيلعم لإ اهلسر یف اَنَل عُلطَت امف یبات

 قدا : دايم ىبنلا لاقف

 «ةينامث اوناك ةمايقلا موي ناك اذإف «ةعبرأ مويلا شرعلا ةلمح نأ ىضتقي وهو :ديج دانسإ اذهو

 .؟كب بذك» :س ىف )١(

 .هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ ثيدح نم (۲۷۳۲) مقرب ملسم حيحص (۲)

 . سابع نبا نع هدانسإب دمحأ مامإلا ىور دقو» :ت ىف (۳)

 . أ «ت نم ةدايز ()

 .؟«سلدم قاحسإ نبا نأ الإ تاقث هلاجر» )١117/4(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (707/1) دنسملا ()



 لإ (4_ ۷) تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزحلا

 .[۱۷ :ةقاحلا] 4 ةينامت دموي مهقوف كبر شرع لمحيو» : ىلاعت لاق امك

 نيبو ؟ثيدحلا اذه ةلالدو «ةيآلا هذه نم موهفملا نيب ب عمجلا ام :لاقي نأ وهو «لاؤس انهو

 :دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا

 نب هللا دبع نع ؛«كامس نع ءروث ىبأ نب ديلولا انثدح ؛رازبلا حابصلا نب دمحم انثدح

 مهيف ةباصع ىف ءاحطبلاب تنك :لاق «بلطملا دبع نب سابعلا نع «سيق نب فنحألا نع ("!ةريمع
 :لاق .باحسلا :اولاق «؟هذه نومست ام» :لاقف اهيلإ رظنف «ةباحس مهب ترمف ةي هللا لوسر

  ًاديج نانعلا نقتأ ملو :دواد وبأ لاق  نانعلاو :اولاق «؟ناتعلاو» :لاق .نزملاو :اولاق «؟نزملاو»

 نأ داو ا ا ا دعبل: لاق نر راق ا فامسلا نينا ده نورد لم لاق

 ءامسلا قوف مث» تاومس عبس دع ىتح «كلذك اهقوف ءامسلا مث ءةنس نوعبسو “ثالث وأ «ناتنثا
 نيب «لاعؤأ ةينامث كلذ قوف مث «ءامس ىلإ ءامس نيب لثم هالعأو هلفسأ “نيب 7

 نيب ام لثم هالعأو هلفسأ نيب شرعلا نهروهظ ىلع مث «ءامس ىلإ ءامس نيب ام لثم نهبكرو نهفالظأ
 ثيدح نم «هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور مث «كلذ قوف «لجو زع « هللا 0 «ءامس ىلإ ءامس

 .بيرغ نسح :ىذمرتلا لاقو . هب «برح نب كامس

 ةعيزرا ةا نفرغلا ةلمع تشرح نب رهش لاق امك .ةيئامث رحل ةا نأ ىضتقي اذغو

 كناحبس» :نولوقي ةعبرأو .«كملع دعب كملح ىلع دمحلا كل .ءكدمحبو مهللا كناحبس» :نولوقي

 .«كتردق دعب كوفع ىلع دمحلا كل «كدمحبو مهللا

 رحب ةعباسلا

 كتمحر نإ :ىل مو ةَ ييَض لك تصوير :اونمآ نيدلل 5 اورفغتسا اذإ نولوقي اذهلو
 «مهتانکسو ا [ مهلاوقأو ] مهلامعأ عيمجب طيحم كملعو «مهاياطخو مهبونذ عَن
 اوناك امع اوعلقأو اوبانأو اوبات اذإ (7نيئيسملا نع حفصاف :ىأ (كليبس اوعبتاو اوبات نيذّلل رفغاق»

 : ىأ ¢ ميحجلا باذع مهقوإ «تاركنملا كرتو تاريخلا لعف نم «هب مهترمأ ام اوعبتاو «هيف

 مهّتدعو يتلا ندع تاج مهلخدأو انّبر» . لالا عجوملا باذعلا وهو «ميحجلا باذع نع مهحزحزو

 ىف عامتجالاب مهنيعأ كلذب رقتل «مهنيبو مهنيب عمجا :ىأ (مهتایرذر مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو
 امو مهتيرذ مهب انقحلأ نایب ' 'مھتایرذ مهانعبتأو اونمآ َنيِدّلاو» : اع لاق امك 4ة رواج لزانم

 انصقن امو «مهنيعأ رقتل «ةلزنملا ىف لكلا نيب انيواس :ىأ [؟١ : روطلا] « ءيش نم مهلمع نم مهانتلأ
 .ةنمو انم الضفت «لمعلا ريثكب هانيواسف "لمعلا ىف صقانلا انعفر لب «ىنادلا ىواسي ىتح ىلاعلا

 ت

 .«ةثالث وأ نينثا وأ» :س «ت ىف () .(ةرمع» :ت ىف )١(

 . نیب ام رحب» :أ ىف )٤( .«رحب ةعباسلا قوف مث» :س ىفو «؟ارحب ءامسلا قوف مث» :ت ىف (۳)
 ,(199) مقرب هجام نبا ناسو ( ۲۰ ) مقرب ىذمرتلا ناسو ٤۷۲١( _ (۳) مقرب دواد ىبأ ننس (6)

 .«نيملسملا» :أ ىف (۸) .أ نم ةدايز (۷) .«نينمؤملل اورفغتسا» :ت ىف )١(

 .«مهتيرذ مهتعبتاو» :س ىف )١١( .أ «س «ت نم ةدايز (۱۰) .«ملؤملا» :ت ىف (9)

 .«لمعلا صقان انعفر» :أ ءتاىف ()



 )3٠١-١5( تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا ۱۳۲

 :لاقيف ؟مه نيأو ءهيخأو هنباو هيبأ نع لأس ةنجلا لخد اذإ نمؤملا نإ :ريبج نب ديعس لاق

 الت مث ءةجردلا ىف هب َنوُقَحليَف .مهلو ىل تلمع امثإ ىنإ :لوقيف . لمعلا ىف ة 7١2كتقبط اوغلبي مل
 مهجاوزأو مهئابآ نم حّلص نمو مهّتدعو يتلا | ندع تاج مهلخدأو ابر » :ةيآلا هذه ريبج نب ديعس

 .«ميكحلا زيرعلا تنأ ْكّنإ مهتايرذو

 انبر» :ةيآلا هذه الت مث ءةكئالملا نينمؤملل هللا دابع حصنأ :ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم لاق

 .نيطايشلا نينمؤملل هللا دابع رثغأو . 4مهّتدعو يتلا ندع تانج مهلخدأو

 مل اشي مل امو ناك ءاش امو «بلاغي الو عنامي ال ىذلا : ىأ « ميكحلا زيزعلا تنأ كّنِإ > :هلوقو
 ,؟90كردهو كغرش قم «كلاعفاو كلاوقأ ىف ميكحلا نكي

 موي :ىأ (ذئموي تائيّسلا قت نموإ» ءهنم تعقو نمم اهلابو وأ اهلعف :ىأ (تاتيسلا مهقر 9
 . ميظعلا زوفلا وه كلذو» «ةبوقعلا نم هتيجنو هب تفطل : ىأ «هتمحر دقف» .ةمايقلا

oيب  o o2”سمس ساو عم  

 ناميإلا ىلإ نوعدت ذإ مكسفنأ مكتقم نم ربكأ هللا تقمَل نوداني اورفك نيذلا نإ

 نم جورخ ىَلِإ له انبونذب انفرتعاف نیتنثا انتييحأو نينا انما انبو اولاَق 00 نورفكتف

 ساو مه م ميل

 تلا هلل لا اوم د هب كرشي نإو مثرفك هدحو هللا يعد اذ ِهّنَأب مكلذ 09ليبس

 ج بيني نم لإ َركَذَعَي امو اقزر ءاَمّسلا نم مُكَل لزتيو هتايآ مكيري يذلا وه 09ٍريبكْلا
 . 4® ةتورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا اوعداف

 كلذو «نوظلتي نارينلا تارّمَع ىف مهو ةمايقلا موي نوداتي مهنأ :رافكلا نع اربخم ىلاعت لوقي
 «ضغبلا ةياغ اهوضغبأو مهسفنأ كلذ دنع اوتقمف «هب دحأل لبق ال ام هللا باذع نم اورش ا ذو

 دنع ةكئالملا مهتربخأف ءرانلا ىلإ مهلوخد ببس تناك ىتلا «ةئيسلا لامعألا نم اا ام ببسب

 «ناميإلا مهيلع ضرعي ناك نيح ايندلا ىف مهل هللا تقم نأب ا [هب] مهودان ءايلاع ارابخإ كلذ

 . ةلاحلا هذه ىف مويلا مكسفنأ نوبذعملا اهيأ مكتقم نم دشأ «نورفكيف

 "تقل :لوقي «َنوُرفْكَتف ناميإلا ىلإ توعد ذِإ مكسفنأ مكتقم نم ربكأ هللا تقمل» : هلوق ىف ةداتق لاق
 مهسفنأ اوتقم امم ربكأ «هولبقي نأ اوبأو هوكرتف ءايندلا ىف ناميإلا مهيلع ضرع نيح ةلالضلا لهأ هللا

 . ةمايقلا موي هللا باذع اونياع نيح

 نمحرلا دبعو «ىنادمهلا "هللا دبع 1 ةقدسلاو هدهاجمو «ىرتصلا ىسلا لاق اذكهو
 . هللا مهمحر «ىربطلا ريرج نباو «ملسأ نب ديز نبا

 .«كتردقو» : ىف (۲) .«كتبقر» :ت ىف )١(

 .(هوفلسأ» :س «ت ىف (4) .«امدعب» :أ ىف (۳)

 . «هّللا ديبع) :س ىف (۷) .«ةمايقلا موي ىف هللا باذع»: ىف )١( .أ ‹«ت نم ةدايز (5)



 د 0 11 ) تابآلا قاع ةو د باشلا رجلا

 ىبأ نع «قاحسإ با نع «ىروثلا لاق «نيتنثا انتييحأو نيتنثا انتمأ ابر اوُناَقِط : هلوقو

 متنکو هّللاب نورفكت فيك ١» :نلاعت هلوقك ةيالا هذه“ aie هللا ىضر] دوعسم نبا نع «صوحألا

 «كاحضلاو «سابع نبا لاق اذكو [۲۸ :ةرقبلا] ( نوعجرت هيل أ مث مكيبحي مث مكتيمي مث مكايحأف اتاومأ

 NE E VERA وع دهر كلام ولا رب هاو

 .ةمايقلا موي اويحأ مث اوتيمأ مث ءاوبطوخف مهروبق ىف اويحأ مث ايندلا ىف اوتيمأ :ىدسلا لاقو

 مهتامأ مث ماحرألا ىف مهقلخ مث «مدآ بلص نم قائيملا مهيلع ذخأ نيح اويحأ :ديز نبا لاقو

 .ةمايقلا موي "”[مهايحأ مث]

 تاءايحإ ثالث الاق ام ىلع امهمزلي هنأل ؛نافيعض - ديز نباو ء«ىدسلا نم  نالوقلا ناذهو

 رافكلا نأ :هلك اذه نم دوصقملاو .امهعبات نمو سابع نباو دوعسم نبا لوق حيحصلاو . تاتامإو

 ذإ ئرت ولو 8: لاق امك «ةمايقلا تاصرع یف لجو رغ ‹ هللا ىدي نيب تاوقو مهو ةعجرلا نولأسي

 :ةدجسلا] « نونقوم نإ احلاص لمعت انعجراف انعمسو انرصبأ اتبر مهّبر دنع مهسوؤر ر وسكان ؛ نومرجملا
 «لاكتلاو باذعلا نم اهيف ام ىلإ اورظنو ءاهيلع اوفقوو اهونياعو رانلا اوأر اذإ مث .نوباجي الف 7

 اوئاقف راتلا ىلع اوفقو ذإ رت ولو: ىلاعت هللا لاق ؛نوباجي الف رم لوأ اولأس امم دشأ ةعجرلا اولأس

 امل اوُداَعَل اودر ولو لبق نم نوفخی اوناك ام مهل ادب لب نيدمؤملا نم نوکنو انبر تايآب بالكف الو درن انتي اي

 اهعماقمو اهسيسحو اهّسَم اوقاذو رانلا اولخد اذإف [18 ۷ : ماعنألا] 4 نوبذاكل مهّنإو هنع اوهن

 E مهلاؤس ناك 0

[YY۷ :نونمؤلا] أ وملك الو اهيف اوُسْحا لاق نوملاخ انف ادع إف اهنم اجرح انتوا  
 ىهو ملقم مهمالك ىدي نيب اومدقو .لاؤسلا ىف اوفطلت ةميركلا ةيآلا هذه ىفو ء[٠

MEانتمأ مث ءاتاومأ انك ام دعب انتييحأ كنإف «ةميظع كتردق :ىأ سل  
 ءايندلا رادلا ىف انسفنأل نيملاظ انك اننإو ءانبونذب انفرتعا دقو «ءاشت ام ىلع رداق تنأف ءانتييحأ مث

 ىلع رداق كنإف ؟ايندلا رادلا ىلإ انديعت نأ ىلإ انبيجم تنأ لهف :ىأ «ليبس نم جورخ ىلإ لهف»

 مكدوع ىلإ ليبس الآ اوبيجأف .نوملاظ انإف هيف انك ام ىلإ اندع نإف «لمعن انك ىذلا ريغ لمعنل ؛كلذ
 هدحجت لب هيضتقت ةةت الو قحلا لبقت ال مكاياجس ناب كلذ نم عنملا للع مث .ايندلا رادلا ىلإ مكعجرمو

 اذكه متنأ :ىأ .4 اونمؤت هب كرشي نإو مترقك هدحو هللا يعد اذ ناب مكلذ) : :ىلاعت لاق اذهلو ؛هيفنتو

 % نوبذاکل مهنإو هنع اوهن امل اوداعل اودر ولو» :ىلاعت لاق امك ءايندلا ىلإ متددر نإو «نونوکت

 .[۲۸ :ماعنألا]

 نم ىدهيف ءروجي ال ىذلا لداعلا ءهقلخ ىف مكاحلا وه :ىأ «ريبكلا يلعلا هلل مكحلاف» :هلوقو

 .أ ءس «ت نم ةدايز (۳) .أ نم ةدايز () .«نبا» :أ ىف )١(



 (1 21 )”كايآلا رفاق ةر ماسلا هولا تحت مع و

elaنه لإ لإ الفاس سارعو اب نم موو  

 ىولعلا هقلخ ىف هنودهاشي ام ا رد ري أ ( هتایآ مكيري يذلا وه 3 : هوقو

 ءاَمّسلا نم مكل لزتيو» ءاهتشتمو اهعدبمو اهقلاخ لامك ىلع ةلادلا ةميظعلا تايآلا نم ىلفسلاو

 هناولأ فالتخا نم .سحلاب دهاشم وه ام رامثلاو عورزلا نم هب جرخي ىذلا رطملا وهو ,هاقزر
 امو» ءءايشألا هذه نيب تواف ةميظعلا ةردقلابف ءدحاو ءام وهو «هناولأو هلاكشأو هحئاورو ءهموعطو

 ا e E E E E ركب » :ىأ ‰ رگ ذی

 . لجو زع «هللا ىلإ بينم ريصب وه نم

 ةدابعلا هدحو هلل اوصلخأف :ىأ «نورفاكلا هرك ولو نيدلا هَل نيصلخم هللا اوعداَفظ :هلوقو
 هدو كلم نك ن رشا اواو اعذار

 نأ عدا وییزلا نب ةوره نچ نتعب ماس اند رک قب هللا دع ايثووع :دمحأ مامإلا "لاق

 نيح ةالص لك ربد ىف لوقي ريبزلا نب هللا دبع ناك :لاق ىكملا سردم نب ملسم نب دمحم ريبزلا
 ال ءريدق ءىش لك ىلع وهو .دمحلا هلو كلما هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» :"'ملسي

 ال «نسحلا ءانثلا هلو .لضفلا هلو ةمعنلا هل ءهايإ الإ دبعن الو .هللا الإ هلإ ال .هللاب الإ ةوق الو لوح

 لکو ٠ ن للو هع هللا لوسو ناكو لاق ةوزفاكلا هوك قلو :نيدلا هل ندا ثلا لإ

 ا

 «نامثع ىبأ نب جاجحو .ةورع نب ماشه نع «قرط نم «ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاورو

 ىف لوقي ويو هللا لوسر ناك :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع هريبزلا ىبأ نع مهتثالث ءةبقع نب ىسومو
E O TSE 

 :تابوتكملا تاولصلا بقع لوقي ناك ةَ هللا لوسر نأ ؛ريبزلا نبا نع حيحصلا ىف تبث دقو

 ةوق الو لوح ال .ريدق ءىش لك ىلع وهو .دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال»

 هللا الإ هلإ ال .نسحلا ءانثلا هلو .لضفلا هلو ةمعنلا هل ءهايإ الإ دبعن الو هللا الإ هلإ ال ءهللاب الإ

 ودا رك ولو دلا هل يضخ

 نع - ی بسيد حلاص انثدح ءحصان نب , بيصخلا انثدح . عيبرلا انثدح : : متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا اوعدا» :لاق دي ىبنلا نع «هلع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع « ني ريس نبا نع «ناسح نب ماشه

 .«تايوتكملا تاولصلا بقع» :أ ىف (۳) .«یور» :ت یف (۲) .«؛هقلخب» :أ ىف )١(

 1 .؟ربد ىف نهب» :ت ىف (4)
 . (8/54) دنسملا (5)

 )١( «؟ريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال» :ت ىف .

 . (394) مقرب ملسم حيحص (۷)

 )۱۲١۲( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )١15١57( مقرب دواد ىبأ ناسو (29414) مقرب ملسم حيحص (۸)



 و رح ا رفا ةويح عءاسلا رجلا

 ا لفاغ بلق نم ءاعد بيجتسي < هللا نأ را «ةباجإلاب 000 متنأو

 موي راجل هدابع نم ءاشي نم لع هرمأ نم حورلا يقلي شرعلا وذ تاجردلا عيفر ©

 دحاولا هّلل مويلا كلملا نمل ءيش مهنم هللا ىلع ئفخي ال نوزراب مه موي 9 قالتلا
5 0 

 .4 © باّسحْلا عيرس هللا نإ مويلا مْلظ ال تبسك امب سفن لك ئزجت مويِلا ۵راهقلا

 هتاقولخم عيمج ىلع ىلاعلا ميظعلا هشرع عافتراو :هئايربكو هتمظع نع نا
 هرادقم ناك موي يف هّيَلِإ حورلاو ةكئالملا جرعت . جراعملا يذ هّللا نمإ» :ىلاعت لاق امك ءاهل فقسلاك

 ىلإ شرعلا نيب ام ةفاسم هذه نأ نايب ىتأيسو ء[٤ ء۳ :جراعملا] 4” [ربصاف] . ةنس فلأ نيسمخ

 ركذ دقو .[ىلاعت] هللا ءاش نإ حجرألا وهو .فلخلاو فلسلا نم ةعامج لوق ىف ءةعباسلا ضرألا

 نع هعافتراو .ةنس فلأ نيسمخ ةريسم هيرطق نيب ام عاستا ءءارمح ةتوقاي نم شرعلا نأ دحاو ريغ

 0 هعافترا ىلع لدي ام «لاعوألا» ثيدح ف مدقت دقو ,PES فل نيسمح 5 ريسم ةعباسلا ضرألا

 . ميظع ءىشب عبسلا تاومسلا

 نم حورلاب ةكئالملا لزني ظ :ىلاعت هلوقک . «هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلا يقلي ب :هلوقو

 ۷او :هلوقکو ۲ : لحنلا] ( [نوقتاف] انأ الإ هل ال هلأ اورذنأ نأ هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ

 ((نيبم يبرع ناسلب] نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع . نيمألا حورلا هب لزن. نيملاعلا بر ليزتتل
 :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق قالتا موي رذنيل» :لاق اذهلو ؛[94١ - ١97 :ءارعشلا]
 .هدابع هنم رذح «ةمايقلا موي ءامسأ نم مسا :«قالثلا موي »

 .هدلو رخآو مدآ هيف ىقتلي :سابع نبا لاق :جيرج نبا لاقو

 .دابعلا هيف ىقتلي :ديز نبا لاقو

 لهاو لا هاد قتلي: ةع نب تاسو دعس نب لالو 4 يدسلاو داق لار

 .ضرألا

 .قلخلاو قلاخلاو .ضرألا لهأو ءامسلا لهأ هيف ىقتلي :اضيأ ةداتق لاقو

 .مولظملاو ملاظلا '' [هيف] ىقتلي :نارهم نب نوميم لاقو

 ىسومو ملسم نب نافع نع )٤۹۳/١( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ‹حلاص ن نب ةيواعم نع )۳٤۷۹( مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاورو )١(

 ىف ىناربطلا لاق .هب ىرملا حلاص قيرط نم مهلك «شادخ نب دلخم نع (77) مقرب ءاعدلا باتك ىف ىناربطلا هاورو «ليعامسإ نبا

 .كورتم وهو ىرملا حلاص ىلع هرادمو ««ىرملا حلاص الإ ناسح نب ماشه ( نع ثيدحلا اذه و وري مل» : طسوألا مجعملا

 .ت نم ةدايز (؟) .ت نم ةدايز (۳) .أ .س «ت نم ةدايز (۲)

 .هانتبثأ ام باوصلاو ءاطخ وهو «هودبعاف» :س ىف )١( .؟نم» :س «ت ىف (9)

 ت نم ةدايز (A) . هانتيثأ ام باوصلاو ءاطخ وهو “نإ 3 ىف )¥(

 .أ نم ةدايز (۱۰) .«هريغو ةداتق» :ت ىف (9)
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 ريخ نم لمع ام ىقليس لماع لك نأ لمشيو «هلک اذه لمشي وه ''ةمايقلا موي نإ :لاقي دقو
 .نورخآ هلاق امك . رشو

 مهرتسي الو مهلظي الو مهنكي ءىش ال مهلك نوداب نورهاظ : يأ «نوزراب مه موي » :هلوقو
 .ءاوسلا ىلع هملع ىف عيمجلا :ىأ : «ءيش مهنم هللا ىَلَع یفخی ال نوزراب مه موي $ :لاق اذهلو

 ىوطي "یلاعت هنأ :رمع نبا ثيدح ىف مدقت دق «راهقلا . دحاولا هّلل مويلا كلملا نمل» :هلوقو
 نيأ ؟ضرألا كولم نيأ ءربكتملا انآ ءرابجلا انأ .كلملا انأ :لوقي مث ءهديب ضرألاو تاومسلا

 ورکا ا نورا

 هل كيرش ال هدحو هاوس قبي ملف ءهقلخ عيمج حاورأ ضبق اذإ ىلاعت هنأ :روصلا ثيدح ىفو

 وه ىذلا :ىأ «راّهَقلا دحاولا هلل :ًالئاق هسفن بيجي مث «تارم ثالث وبلا تالا :لوقي ذئنيح
 ای لك رون هلق نحو

 «رمتعم انثدح «ةديبع نب ديبع انثدح «قاقدلا بلاغ نب دمحم انثدح :متاح ٍیپآ نبا لىق

 :ةعاسلا ىدي نيب دانم ىداني : لاق (0)[امهنع هللا ىضر] سابع نبا نع «ةرضت وبأ انثدح «هيبأ نع

 ءامس ىلإ "7 لجو زع] هللا لزنيو :لاق «تاومألاو .ءايحألا اهعمسيف .ةعاسلا مكتتأ «سانلا اهيأي
 . (راهَقْلا دحاولا هلل مويا كلما نمل» ”لوقيو اهقذلا

 نع ىلاعت ربخي :4 باسحلا عيرس هللا نإ ميلا مْلظ ال تّبسك اًمب سْفَن لك ئزجت مولا :هلوقو
 رشع ةنسحلاب ىزجي لب ءرش نم الو ريخ نم ةرذ لاقثم ملظي ال هنأ «هقلخ نيب ر همكح ىف هلدع

 رد ىبآ نع 297 لسع حيشتم ىف تبث امك 4 مولا مْلَظ ال >: ناك ذيل + ةدحاو ةقسلابو. «ايناقفأ
 ىلع ملظلا تمرح ىنإ «ىدابع اي» :لاق هنأ - لجو زع هبر نع ىكحي اميف - راک هللا لوسر نع

 ° کیلع اهيصحأ مكلامعأ یھ امنإ «ىدابع اي : لاق نأ ىلإ - اولاظت م كبت تيجو نبدا
 .''«هسفن الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو «هللا دمحيلف ًاريخ دجو نمف ءاهايإ مكيفوأ مث

 امك «ةدحاو ًاسفن بساحي امك «مهلك قئ الخلا بساحي : ىأ «باسحلا عيرس هللا نإ :هلوقو

 ةدحاو لإ اترمأ امو EIT I E A.J SS : لاق

 :رمقلا] 4رصبلاب حملك

 عيفش الو ميمح نم نيملاّظلل ام نيمظاك رجانحلا ىدل بولقلا ذإ ةقزآلا موي مهرذنأو )ف

 نم نوعدي نيذّلاو قحلاب يضقي هّللاو © رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ مّلعي 09 عاطي

 . 4 69 ٌريصبلا عيمّسلا وه هللا نإ ءيشب نوضقي ال هنود

 .؟هللا نأ» :ت ىف (۲) .«قالتلا» :س «ت ىف )١(

 . 1۷ ةيآلا ءرمزلا ةروس (۳)

 .ماعنالا ةروس نم الا“ :ةيآلا ريسفت دنع همامتب روصلا ثيدح رظنا (6)

 .آ ءت نم ةدايز (۷) .أ نم ةدايز (0) .؟متاح ىبأ نبا ىورو» :ت ىف )٥(

 .«مکل» :س «ت ىف (9) . أطخ وهو«یراخبلا» :ت ىف (۸)

 )۲٥۷۷(. مقرب ملسم حيحص (۱۰)
 )١١( س نم ةدايز .



 ل ۲١( _۱۸) تايآلا:رفاغ ةوس - عباسلا ءزجلا

 تفزأ » : ىلاعت لاق امك ءاهبارتقال كلذب تيمس «ةمايقلا موي ءامسأ نم مسا :وه ةقزآلا موي
 «رمقلا ق قشناو ةعاّسلا تبرتقا# :لاقو [ه48 .هال :مجنلا] © ةَقشاَك هللا نود نم اهل سيل . ةقزآلا

 ¢ هولجعتست الف هللا رمأ ْئَنَأ# :لاقو ١[ :ءايبنألا] € مهباسح ساتلل برتقال :لاقو ١[« :رمقلا]

 : كلملا] 4 وعدت هب منك يذلا اذه ليقو اورفك نيذلا هوجو تئيس ةَ هور ملف :لاقو ١[ :لحنلا]
.[v 

 ىف بولقلا تفقو :ةداتق لاق. “(نيتكاس ىأ] (نيمظاك رجاتحلا ىدَل بولقلا ذإ :هلوقو
 .دحاو ريغو «ىدسلاو «ةمركع لاق اذكو اهنكامأ ىلإ دوعت الو جرخت الف «فوخلا نم رجانحلا

 أل امص ةكئالمْلاو حورلا موقي موي » هنذإب الإ دحأ ملكتي ال «نيتكاس :ىأ «نيمظاك» ىنعمو
 TA] : ا

 .نيكاب :ىأ «نيمظاك# : ")بيرج نبا لاقو

 نم هللاب كرشلاب مهسفنأ اوملظ نيذلل سيل :ىأ «عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظلل ام  :هلوقو

 .ريخ لك نم بابسألا مهب تعطقت دق لب .مهيف عفشي عيفش الو «مهعفني مهنم بيرق
 «ءايشألا عيمجب طيحملا ماتلا هملع نع ىلاعت ربخي «رودّصلا يفخت امو نيعألا ةئئاخ مّلعيل : هلوقو

 قح هللا نم اويحتسيف «مهيف هملع سانلا رذحيل ءاهفيطلو اهقيقد ءاهريبكو اهريغص ءاهريقحو اهليلج
 تدبأ نإو ةنئاخلا نيعلا ملعي ىلاعت هنإف ءهاري هنأ ملعي نم ةبقارم هوبقاريو ؛هاوقت قح هوقتيو «ءايحلا

 رئارسلاو رئامضلا نم رودصلا ايابخ هيلع ىوطنت ام ملعيو «ةنامأ

 لهأ ىلع لخدي لجرلا وهو :«رودصلا يفخ امو نيعألا ةَئاَخ ملعب :هلوق ىف سابع نبا لاق
 اونطف اذإف ءاهيلإ ظحل اولفغ اذإف ءءاتسحلا ةأرملا ل هب 7 وأ ءءانسحلا ةأرملا مهيفو ٠ مهتيب تيبلا

 ىلع علطا ول دو هنأ هبلق نم هللا علطا دقو '''[اهنع هرصب] ضغ اونطف اذإف .ظحل اولفغ اذإف «ضغ
 .متاح ىبأ نبا هاور .اهجرف

 قو هدأ ل يأ رولز ر ا نونو یر : «نيعألا ةنئاخإ# : كاحضلا لاقو

 :ىأر

 لاق اذكو ؟ال مأ ةنايخلا ديرت له ءاهرظن ىف نيعلا نم ىلاعت '*'[هللا] ملعي :سابع نبا لاقو
 .ةداتقو «دهاجم

 ؟ال مأ اهب ىنزت له اهيلع تردق تنأ اذإ ملعي :«رودصلا يفخت امو :هلوق ىف سابع نبا لاقو

 .ةسوسولا نم :ىأ «رودصلا يفخت امو :ىدسلا لاقو

 .«ريرجا :ت ىف (؟) . ت نم ةدايز )١(

 .س نم ةدايز (4) 6 3 نم ةدايز )۳
3 



 (۲۷ ۔ ۲۱) تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا د۱۳۸

 .لدعلاب مكحي :ىأ (قحلاب يضقي هللاوإ : هلوقو

 يضقي هللاو» :هلوق ىف “(امهنع هللا ىضر] سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع :شمعألا لاقو
 .4 ريصبلا عيمسلا وه هللا نإ  ةئيسلا ةئيسلابو «ةنسحلا ةنسحلاب ىزجي نأ ىلع رداق :قحلاب

 اولمع اًمب اوؤاَسَأ نيذلا  يزجيلإم ا ك ةرآلا هذه. نك" اع ناه رف دلا امو

 ا «ىنسحلاب اونسحأ نيذّلا يزجيو

 أ «ءيشب نوضقي ال » «دادنألاو ناثو لاو مانصألا نم یا هنود نم نوعدي نيذّلاو» :هلوقو

 ريصب «هقلخ لاوقأل عيمس :ىأ ( ريصْبْلا عيمسلا وه هللا نإ ءىشب نومكحي الو ائيش نوكلمي ال

 د ي ىف لذاعلا مكاحلا وهو اشي نع لو ءا نت يده مهب

 دَشَأ مه اوناك مهلبق نم اوناك نيد ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي مل وأ

 كلذ 69 ٍقاو نم هلا نم مهل ناك امو مهبونذب هللا مهذخأف ضرألا يف اراثآو ةر مهنم

 .( © باقعلا ديدش يوق نإ هللا مهذخأف اورفكف تانيبلاب مهلسر مهيتأت تناك مه

 ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف# دمحم اي كتلاسرب نوبذكملا ءالؤه رسي مل وأ : ىلاعت لوقي

 مهنأ عم «لاكنلاو باذعلا نم مهب لح ام ءءايبنألاب ةبذكملا ممألا نم :ىأ «مهلبق نم اوناك نيِذّلا

 «تارايدلاو ملاعملاو تايانبلا نم ى ضرألا ىف اورثأ :ىأ 3 *ضرألا يف اراثآوإ» .ةوق ءالؤه نم دشأ اوناك

 :لاقو ۲١[« :فاقحألا] 4 هيف مكانكم نإ اًميف مهاتکم دقلو» :لاق امك ءءالؤه هيلع ردقي ال ام

 «ديدشلا سأبلاو ةميظعلا ةوقلا هذه عمو :ىأ [9 :مورلا] (اهورمع امم رثكأ اهورمعو ضرألا اوراّنأو»
 مهنع عفد امو ع € قاو نم هللا نم مهل ناك امو# < .مهلسرب مهرفك یهو «مهبونذب هللا مهذخأ

 .قاو مهاقو الو «دار مهنع هدر الو ءدحأ هللا باذع

 مهيتأت تناك مه كلذ :لاقف ءاهومرتجاو اهوبكترا تلا مهبونذو مهايإ هذخأ ةلع زكذ مث

 نايبلا اذه عم :ىأ «اورفكف» «تاعطاقلا نيهاربلاو تاحضاولا لئالدلاب :ىأ 4 تانيبلاب مهلسر

 يوق ِهَنِإ» ءاهلاثمأ نيرفاكللو مهيلع 0 مهكلهأ :ىأ هللا مهذخأف »٠ ءاودحجو اورفك ناهربلاو

 ديدش ميلأ هباقع : ىأ 4«باقعلا ديدش # وهو «دیدش شطبو ةميظع ةوق وذ :ىأ « باقعلا ديدش

 .هنم هللا انذاعأ . . عيجو

 رحاس اولاقف نوراقو ناماهو نوعرف ئلإ © نيبم ناَطْلسو انتايآب ئسوم انلسرَأ دقلو »

 مهءاسن اويحتساو هعم اونمآ نيد ءانبأ اولتفا اولاق اندنع نم قحلاب مهءاج اّمَلَف 9 باد

 فاخأ ينإ هبر عديلو ئسوم لتقأ ينورذ نوعرف لاقو 9 قفل ,لالض يف الإ ن نيرفاكلا ديك امو

 نم مكبرو يبرب تذع ين سوم لاقو ©9 داَسَفْلا ضرألا يف رهي نأ وأ مكتيد لدبي نأ

 . < ©0 باسحلا مويب نمؤي ل ربكتم لك
 .«ىزجتلا :س ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(



 (۲۷ - ۲۱) تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 هل ةرصنلاو ةبقاعلا نأب هل ًارشبمو «هموق نم هبذك نم بيذكت ىف اوكي هيبنل ايلسم ىلاعت لوقي
 تالا ثايآلاب ةلسرأ  ىلاعم هللا فإف أ" ”نارمع ب مرک يرجح اک چاو ا ف

 ىلإ » ناهربلاو لا : وه ناطلسلاو € نيبم ناَطْلسو انتايآب » :لاق اذهلو: «تاحضاولا ا" لئالدلاو

 “€ نوراَقو < «هتكلمم ىف هريزو :وهو چ ناماهو $ «ةيرصملا رايدلاب طبقلا كلم :وه «(نوعرف

 اقرخَمم ًارحاس هولعجو هوبذك :ىأ « ِباَذَك رحاس اوُناَقَف ١ ةراجتو الام هنامز ىف سانلا رثكأ ناكو

 الإ لوُسُر نم مھلبق نم نیدّلا یتا ام كلذک :(5[ىلاعت] هلوقك هذهو .هلسرأ هللا نأ ىف ًاباذك اهوم

 oY «oY]. : تايراذلا] (نوغاط موف مه لب هب اوصاوتأ. نونجم وأ رحاس اولا

 «مهيلإ هلسرأ ىلاعت هللا نأ ىلع لادلا عطاقلا ,ناهربلاب : ىأ « اندنع نم قحلاب مهءاج امف ل

 ىنب روكذ لتقب نوعرف نم ناث رمأ اذهو * مهءاسن اما و هغم اونمأ نيذّلا ءانبأ اولتفا اولاق ©

 «مهددع ليلقتو بعشلا اذه لالذإل وأ « ىسوم دوجو نم زارتحالا لجأل ناكف :لوألا امأ . ليئارسإ

 ءىسومب ا یکلو «بعشلا اذه ةناهإل « ةيناثلا ةلعللف : ىناثلا رمألا امأو .نيرمألا عومجل وأ

 مكودع كلهي نأ مكبر ئسع لاق انج ام دعب نمو ايتات نأ لبق نم انيذوأ ) : :اولاق اذهلو ؛مالسلا هيلع

 .[ 79 : فارعألا] 4 َنولَمعَت فيك رظنيف ضرألا يف مكفلختسيو

 .رمأ دعب رمأ اذه :ةداتق لاق

 ليلقت وه ىذلا مهدصقو مهركم امو :ىأ 4 لالض يف الإ نيرفاكلا ديك امو ل : ىلاعت هللا لاق

 ا يف كلارا ؛مهيلع اورصني الثل ليئارسإ ىنب ددع

 لتق ىلع - هللا هنعل - نوعرف نم ٌمْرَع اذهو :€ هّبر عديلو ئسوم لأ ينورذ نوعرف لاقو »
 ىلابأ ال :ىأ 4 هنر عديلو » ءاذه مكل لتقأ ىتح ىنوعد :هموقل لاق :ىأ «مالسلا هيلع «ىسوم

 .دانعلاو مرهجتلاو دحمجلا ةياغ ىف اذهو . هنم

  : ITا ء( داسقلا ضرألا يف رهظي نأ وأ مكنيد لدبي نأ فاحأ يَنِإ لا 0

 راص)» :لثملا ىف لاقي امك اذهو . مهتاداعو مهموسر ريغيو شالا ىسوم لضی نأ برر نحيي

 .مالسلا هيلع « ىسوم نم سانلا ىلع قفشي ءاظعاو : : ىنعي ةًاركذم نوعرف

 يف رهظي نأ وأ » :نورخآ أرقو «داسفلا نضرالا ىف :زهظي انأو مكنيد لدبي نأ» :نورثكألا أرقو

 . مضلاب ءاداسفلا ضرألا ىف رّهظَي» : مهضعب أرقو *« داسفلا ضرألا

 لوق هغلب امل :ىأ «باسحلا مويب نمؤي ال ربكم لك نم مكرو يبرب تاذع يَنِإ 9 : : ىسوم لاقو

 اذهلو ؛ هلاثمأ رشو هرش نم هب تدعو هللاب ترجتسا : ىسوم لاق «ئسوم لتفأ ينورذ :نوعرف

 مويب نمؤي أل «مرجم «قحلا نع: ىأ 4 ربكم لک نمل «نوبطاخلا اهيأ .«مكبرو يبرب تاذع يِنِإ 8 :لاق

۳۹ 

 .«مالسلا هيلع ىسومل» :أ ىف (۲) .«هيلع همالسو هللا تاولص دمحم هيبنل» :س ىف )١(

 .س «ت نم ةدايز )٤( .«تالالدلاو» :ت ىف (۳)



 ١ ناتيآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا )۰۲۸ ۲۹(

 فاخ اذإ ناك کب هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر «ىسوم ىبأ نع ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛ «باسحلا
 .«بهروحن ىف كب أردنو «مهرورش نم كب ذوعن انإ «مهللا» :لاق اموق

 مُكَاَج دقو هللا يب لوي نأ الجر َنوُلْقَنَأهَناَمِإ متکي نوعرف لآ نم نمؤم لجر لاقو ل

 نإ مگ دعي يذلا ضْعَب مكبصي اًقداص كي نإو ُهبذك هيعف بذاك كي نإو مكبر نم تانيبلاب
o #4 م 

 نمف ضرألا يف نيرهاط مويا كلا مك موق اي © باك فرسم وه نم يدهي ال هلل
 وو

 ليبس لإ مكيدهأ امو ئرأ ام الإ مكيرأ ام نوعرف لاق انءاج نإ هللا سأب نم انرصني

 . 4 69 داشرلا

 .نوعرف لآ نم ًايطبق ناك نمؤملا لجرلا اذه نأ روهشملا

 8 0 ريرج نبا 2-0 يمر ا هنإ :لاقيو «نوعرف مع نبا ناك :ىدسلا لاق

 ° هنم هنأل ؛ةبوقعلاب © ایپ ن كدرال الار ناک السلا هيلع

 «نوعرف ةأرماو لجرلا اذه ىوس نوعرف لآ نم نمؤي مل :سابع نبا نع نع «جيرج نبا لاقو
 . متاح ىبأ نبا هاور ۰ : صصقلا] 4كوقيل كب نورمتأي الملا نإ ىس وماي # : لاق ىذلاو

 :نوعرف لاق نيح مويلا اذه الإ رهظي ملف «طبقلا هموق نع هناميإ متكي لجرلا اذه ناك دقو
 اطلت كنع لدع ةملك داهجلا لضفأ»و «لجو زع هلل ةبضغ لجرلا تذحأف ,«ئسوم لثفَأ ينورذ»

 الجر نولتقتأ» :هلوق ىهو «نوعرف دنع ةملكلا هذه نم مظعأ الو «ثيدحلا كلذب تبث امك رتاج

 ثيح هحيحص ىف ىراخبلا هاور ام الإ مهللا ,*0[هللا ىبر لوقي نأ لجأل : ىأ] هللا يبر لوقي نأ

 : لاق

 «ريثك ىبأ نب ىيحي ىنثدح «ىعازوألا انثدح ا انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح

 ني ومع نب. هللا دل تلق لاق“ رئزلا نبأ ةورغ 7 دج «ىميتلا ميهاربإ نب دمحم ىنثدح

 ءانفب ىلصي كب هللا لوسر انيب :لاق يي هللا لوسرب نوكرشملا هعنص ام ءىش دشأب ىنربخأ :صاعلا
 اقنخخ هقنخف «هقنع ىف هبوث ىوّلو ةي هللا لوسر بكلب ذخأف ءطيعم ىبأ نب ةبقع لبقأ ذإ «ةبعكلا
 الجر نولتقتأ» :لاق مث ايب ىبنلا نع عقدو "'ةبكنمب ذخأف «هنع هللا ىضر ءركب وبأ لبقأف ءاديدش
 . مكبر نم تاّنيبْلاب مكَءاَج دقو هللا يير لوقي نأ

 )١( هدنسم ىف دمحأ هاور )٤۱٤/٤(.

 .,(87/17*7؟5) ىربطلا ريسفت )١(

 .أ «س «ت نم ةدايز (6) . مهتما :س «ت ىف (4) . «لباقي)» :ت ىف (۳)
 . ؟هيبكنميا :س «ت ىف (0) .«نع هداتسإب هحيحص ىف» :ت ىف ()



 با 059 :78) ناتيآلا:رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 نع «ةورع نب ىيحي نع «قاحسإ نب دمحم هعباتو :لاق ىعازوألا ثيدح نم ىراخبلا هب درفنا

۶ )1( 
 . هب (ةيبأ

 نبا ینعی  ماشه نع «ةدبع انثدح «ىنادمهلا قاحسإ نب نوراه انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ؟ِهيِلَلَع هللا لوسر نم اوغلب ًاشيرق تيأر ام دشأ ام ا هنأ صاعلا نب ورمع نع «هيبأ نع - ةورع

 هيلإ اوماقف «كاذ انأ» :لاقف ؟انؤابآ دبعي ام دبعن نأ اناهنت تنأ :هل اولاقف موي تاذ مهب رم :لاق
 هينيع نإو «هتوص ىلعأب حيصي وهو «هئارو نم هنضتحم ركب ان كيارق داك عماجمب اوذخأف

 ىتح ؟4مُكْبَر نم تانيبْلاِب مكءاج دقو هللا يبر لوقي نأ الجر نوقتا موق اي :لوقي وهو «ناليسيل
 .اهلك ةيآلا نم غرف

 "٠ هلا يضر ناكل قر ورد دم نم لوف ف فيد ر اعلا هوز انكم

 دقو ««هّللا یبر» :لوقي هنوکل الجر نولتقت فيك :ىأ (مکبر نم تانیبلاب مكءاج دقو :هلوقو
 كي نإو» :لاقف ةبطاخملا ىف مهعم لزتت مث ؟قحلا نم هب مكءاج ام قدص ىلع ناهربلا مكل ماقأ

 مكءاج ام ةحص مكل رهظي مل اذإ : ىنعي «مكدعي يذلا ضغب مكبصي اقداص كي نإو هبذك هيلع ابذاک

 ىلع هيزاجيس هللا نإف ابذاك كي نإف «هوذؤت الف «هسفنو هوكرتت نأ مزحلاو ماتلا ىأرلاو لقعلا نمف «هب

 هنإف ءمكدعي ىذلا ضعب مكبصي هومتيذآ دقو اقداص كي نإو «ةرخآلاو ايندلا ىف ةبوقعلاب هبذك
 ىلع ىغبنيف ءاقداص نوكي نأ مكدنع زئاجلا نمف «ةرخآلاو ايندلا ىف باذعب هومتفلاخ نإ مكدعوتي

 .هنوعبتيو مهوعدي هموقو هوكرتا لب «هل اوضرعتت الأ اذه

 ىف ةعداوملا توو نوعرف نم بلط هنأ ءمداسلا هلع «ىسوم نع [ىلاعت] هللا ربخأ اذكهو

 أل نأو . نيمأ لوسر مكَل يئإ هللا دابع َيَِإ اودأ نأ . مرک لوسر مهءاجو نوعرف موق مهب انتف دقو : هلوق

 (نولزتعاف يل اونمؤت مل نإو . نومجرت نأ مكبرو يبرب تذع يّنِإو . نيبم ناطلسب مكيتآ ين هللا ىَلَع اولعت
 هللا دابع '؟7[ىلاعت] هللا ىلإ وعدي هوكرتي نأ شيرقل ةَ هللا لوسر لاق اذكهو [۲۱ - ۱۷ :ناخدلا]

 کک هللا لاق «هتيذأ ذأ كرت ىف ةبارقلا نم مهتيبو + ا رب نار ا الو
grr 

 اس ل مم E ل

 مكيلإ هلسرأ هللا نأ معزي ىذلا اذه ناك ول : ىأ «باّذك فسم وه نم يدهي ال هللا نإ لوقو
 ةياغ ىف نوكت تناك «هلاعفأو هلاوقأ ىف دحأ لكل رهظي ءانيب هرمأ ناكل .ءنومعزت امك ايذاك

 ال نيباذكلا نيفرسملا نم ناك ولو ءاميقتسم هجهنمو اديدس هرمأ ىرن اذهو «بارطضالاو فالتخالا

 .هلعفو هرمأ ماظتنا نم نورت ام ىلإ هدشرأو «هّللا هاده

 (6A10). مقرب ىراخبلا حيحص 00

 )١١557(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا ()

 .أ نم ةدايز (0) أ نماء نم ةدايز (۳)



BEL(8*ه - 0) تايآلا :رفاغ ةروس - 0  

 كلملا مك موق اي » :مهب هللا ةمقن ةمقن لولحو “مهنع هللا ةمعن لاوز هموق ًارذحم نمؤملا لاق مث

 ةذفانلا ةملكلاب ضرألا ىف روهظلاو كلا اذهب مكيلع هللا م ونا لق : ىأ ياا يف یره وأ

 متبذك نإ هللا ةمقن اورذحاو ءم هلوسر قيدصتو «هللا ركشب ةمعنلا هذه اوعارف «ضيرعلا هاجلاو

 درت الو «ركاسعلا هذهو دونجلا هذه مكنع ىنغت ال : ىأ (اتءاج نإ هللا سأب نم انرصني نمَف .هلوسر

 .ءوسب اندارأ نإ هللا سأب نم ائيش انع

 قحأ ناك ىذلا دشارلا رابلا حلاصلا لجرلا اذه هب راشأ ام ىلع ادار ءهموقل « نوعرف لاقل

 دقو ىسفنل هارأ ام الإ مكيلع ريشأو مكل لوقأ ام : ىأ «ئرأ ام الإ میرا امل :نوعرف نم كلملاب

 ءالؤه لزنأ ام تملع دقل لاقل ةلاسرلا نم "هب ءاج اميف ىسوم قدص ققحتي ناك هنإف «نوعرف بذك
 ةو

 مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجوإل : ىلاعت هللا لاقو ء[١١٠ :ءارسإلا] اصب ضرألاو تاومّسلا بر أل

 ٠١[. :لمنلا] 4اوُلعو امْلظ

 امو مهشغف ءهتيعرو هلوسرو هللا ناخو «یرتفاو هيف بذك ( ئرأ ام ام الإ مكيرأ امل :هلوقف

 قدصلاو قحلا قيرط ىلإ الإ مكوعدأ امو :ىأ «داّشرلا ليبس الإ مكيدهأ امو :هلوق اذكو مهحصن

 َرمَأ اوعبتاَفط :ىلاعت هللا لاق ,ءهرعبتاو هوعاطأ دق هموق ناك نإو «كلذ ىف اضيأ بذك دقو دشرلاو

 «[04 :هط] ئه امو ُهَمَْق وعرف لضأو# : ىلاعت لاقو ء[۹۷ :دوه] (ديشرب نوعرف رمَأ امو نوعرف

 اهحير نإو «ةنجلا ةحئار حري مل الإ «هتيعرل شاغ وهو تومي موي تومي مامإ نم ام» :ثيدحلا ىفو
 . "7(ماع ةئامسمخ ةريسم نم دجويل

 عون موق بأد لثم 60 باَرحألا موي لغم مكيلع فاخأ يإ موق اي نمآ يذلا لاقو ©
 موي مكيلع فاح ين موق ايو © داب ملغ ديري هلا امو مهدعب نم نيذلاو دوُمَنو ٍداَعو

 هَ

 © داه نم هل امف هللا للضُي نمو مصاع نم هللا نَم مُكل ام نيربدم نولوت موي »دانا
 و و 22م

 نل متلق كله اذ ئّتح هب مک ءاج امم كش يف مل امف تانيبلاب لبق نم فسوي مكءاج دقو
 م عه اعل © هم هه

 يف نوُلداجي نيذّلا 9 باترم فرسم وه نم هللا لضي كلذك الوسر هدعب نم هللا ثعبي

 لك ىلع هللا عطب كلذك اونمآ نيذلا دنعو هلا دنع اقم ربك مهاتأ ناطلس ريغب هلا تايآ
 . 4 69 راّبج رّبكتم بلق

 ساب هموق رذح هنأ :نوعرف لآ نمؤم حلالا ,لجرلا اذه نع ‹ لجو زع «هّللا نم رابخإ اذه

 eS :ىأ «بازحألا موي لغم مكيلع فاخأ ين موق ايل :لاقف ةرخآلاو ايندلا ىف هللا

 مهب لح فيك «ةبذكملا ممألا نم مهدعب نم نيذلاو «دومثو داعو جون موقك ءرهدلا ميدق ىف

 .داص مهنع هدص الو دار مهنع هدر امو « هللا

 . (هءاج» :س ىف (۲) . ؟مهيلع» :ُ «س ىف (۱)

 هللا ىضر راسي نب لقعم ثيدح نم هوحنب )۱٤۲( مقرب هحيحص ىف ملسمو 0١ ءال١165) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 .هنع



 و حس بست (70 -70) تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 .هرمأ مهتفلاخمو «هلسر مهبيذكتو «مهبونذب هللا ٍمهكلهأ اغإ : ىأ ( دابعْلل املظ ديري هللا اموإ»

 لاق «كلذب ىمسو ةمايقلا موي : ىنعي دالا موي مكيلع فاخأ ينإ موق ايرو :لاق مث «هردق مهيف ذفنأف

 تجامو ءرطق ىلإ رطق نم تقشناو تلزلز اذإ ضرألا نإ :روصلا ثيدح ىف ءاج امل : : مهضعب

 .اضعب مهضعب ىداني نيبراه اوبهذ كلذ ىلإ سانلا رظنف .تجتراو

 ةكئالملا مهاقلتتف «""اباًره سانلا بهذ «منهجب ءىج اذإ كلذ لب :كاحضلا مهنم «نورخآ لاقو

 رشعم اي $ : هلوقو ۷ : ةقاحلا] 4 اهئاَجرَأ ىلع كّلملاو $ : ىلاعت هلوق وهو ءرشحملا ماقم ىلإ مهدرتف
 4 ناًطْلسب الإ نوذفنت ال اوذفناف ضرألاو تاومّسلا راق نم اوذفنت نأ متعطتسا نإ سنإلاو نجلا

 . [88 : نمحرلا]

 دن نم «لادلا ديدشتب «ادانتلا موي» :اوؤرق مهنأ :كاحضلاو «نسحلاو «سابع نبا نع ىور دقو

 .بهذو درش اذإ :ريعبلا

 دعس دق الأ :هتوص ىلعأب ىدان حجرف "دبعلا لمع نزو اذإو كلم هدنع نازيملا نأل :ليقو

 .نالف نب نالف ىقش دق الأ :ىدان هلمع فخ نإو .ادبأ اهدعب ىقشي ال ةداعس نالف نب نالف

 .رانلا لهأ رانلا لهأو «ةنجلا لهأ ةنجلا لهأ ىداني :مهلامعأب موق لك ىداني :ةداتق لاقو

 دعو ام مُثدجو له فح اني اندعو ام اندجو دق نأ» :رانلا لهأ ةنجلا لهأ ةادانل كلذب ىمس :ليقو

 امم وأ ءاَمْلا نم اَنيْلَع اوضيفأ نأ : ةنجلا لهأ رانلا لهأ ةادانمو . : فارعألا] معن اولا اقح مكبر

 ةنحلا لهأ فارعألا باحصأ ةادانلو «[5 ٠ :فارعألا] «نيرفاكلا ىلع امهمرح هللا نإ اوُلاَق هللا مکقزر

 .فارعألا ةروس ىف روكذم وه امك «رانلا لهأو

 . 0 هلعأ هللاو ءديج نسح لوق وهو .كلذ عومجمل كلذب ىمس هنأ :هريغو ىوغبلا راتخاو

 «رقَتسمْلا ٍذئموي كبر ىلإ .رزو ال ًالك# «نيبراه نيبهاذ :ىأ « نير بدم نولوت موي :هلوقو
 هللا سأب نم مكعنمي عنام مكل ام :ىأ (مصاع نم هللا نم مك امل :لاق اذهلو ء[١١ ء١١ :ةمايقلا]

 .هريغ هل ىداه الف '؟”[هللا] هلضأ نم :ىأ 4داه نم هل امف هللا للضي نمو » ا

 نم الوسر مهيف هللا ثعب دق ءرصم لهأ :ىنعي (تاتّيبْلاب لبق نم فسوي مكءاج دقلو» :هلوقو

 هتم هللا ىلإ وعدي الوسر ناكو ءرصم لهآ زيزع ناك «مالسلا هيلع «فسوي وهو «ىسوم لبق

 امم كلش يف ملز امف: لاق اذهلو ؛ىويندلا هاجلاو ةرازولا درجمل الإ زا كلت هوعاطأ امف ءطبقلا
 نم هّللا ثعبي نل : نيعماط متلقف متسئي : ىأ ًالوسر هدعب نم هللا تعبي نل متلف كّله اذ تح هب مكءاج

 اذه مكلاحك :ىأ (باترم فرسم وه نم هللا لضي كلذك» مهبيذكتو مهرفكل كلذو «ًالوُسر هدعب

 .«ديعلا لامعأ» :ت ىف (۲) .؟هنم اباره» :أ ءس ىف )١(

 ١518(. ء۷/۷٤۱) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (۳)

 . «ةعاطلا كلت» :أ ءس «ت ىف )١( .«ةمأ» :أ ىف (5) .س «ءات نم ةدايز (6)

 .ة؛نوكتا :س ىف (۷)



 (1 ت1 5)تايآلا راغ روما نالا ن ةحس يبي حس همس يت

 «لطابلاب قحلا نوعفدي نيذلا :ىأ 4 مهاتأ ناس ريغب هللا تايآ يف نولداجي َنيِذّلا ا :لاق مث
 لاق اذهلو ؛تقملا دشأ كلذ ىلع تقي هللا نإف ءهّللا نم مهعم ةجحو ليلد ريغب ججحلا 98

 ناف تنفع هذه نوك نم قويت اضيآ نوتمؤملاو : ىأ (اونمآ نيذلا دنعو هللا دنع اتقم ربك ل : ىلاعت

usهتفص  Eهبلق يلع هللا » Oaلاق اذهلو ؛اركنم ركني الو ر : 

 ارابج ناسنإلا نوكي ال :الاق امهنأ - ىبعشلا نع م نع ا ىبأ نبا یورو

 . قح ريغب لتقلا ةربابجلا ةيآ :ةداتقو «ىنوجلا نارمع وبأ لاقو

 عطف تاومّسلا باسا ©» بابسألا ُْنبَأ يلعَل احرص يل نبا ناماه اي نوعرف لاقو
 ديك امو ٍليبَسلا نع ّدّصَو هلمع ءوس نوعرفل نيز كلذكو ابذاك هنظأل يّنإو ئسوم هلل ىلإ

 . 4 69 بابت يف الإ نوعرف

 رمأ هنأ «مالسلا هيلع «یسوم هبيذكت ىف هئارتفاو «هدرمتو «هوتعو «نوعرف نع اربخم ىلاعت لوقي

 بورضلا رجآلا نم هذاختا ناكو .قهاشلا فينلا ىلاعلا رصقلا :وهو ءاحرص هل ىنبي نأ ناماه هريزو
 ء[۳۸ :صصقلا] 4 احرص يل لعجاف نيطلا ىلع ناماه اي يل دقوأف و :لاق امك «ىوشملا نيطلا نم

 ىبأ نبا هاور .مهروبق ىف هولعجي نأو ءرجآلاب ءانبلا نوهركي اوناك :ىعخنلا ميهاربإ لاق اذهلو

 .مت
 باوبأ :حلاص وبأو «ريبج نب ديعس لاق « تاومسلا بابسأ . باّبسألا غلبأ ي يلع ١ :هلوقو

 «هدرمتو هرفك نم اذهو .4 ابذاك هنظأل ىنإو ئسوم هَلِإ ىلإ علطأف ل تاومسلا قرط 0 .تاومسلا
 هلمع ءوس نوعرفل نیز كلذكو ل :ىلاعت هللا لاق «هيلإ هلسرأ «لجو زع «هللا نأ ىف ىسوم بذك هنأ

 بيذكت ىلإ هب لصوتي ائيش لمعي هنأ ةيعرلا هب مهوي نأ دارأ ىذلا اذه هعينصب :ىأ « ليبسلا نع صو

 هللا ىضر] سابع نبا لاق 4 بابت يف الإ نوعرف ديك امو 9 : ىلاعت لاق اذهلو ؛مالسلا هيلع «ىسوم

 ناي نناالا نحن داو 7[ ييض

 ايندلا ةايحلا هذه الإ موق اي 0 داشّرلا ليبس مك دهأ نوعبتا موق اي نمآ يذلا لاقو ل.

 نم احلاص لمع نمو اهلثم الإ جي الف ةئيس لمع نم ® رارقلا راد يه ةرخآلا إو حاتم

 . 4 60 باّسح ريغب اهيف نوقزري ةنجلا نولخدي كلوُأَف نمؤم وهو ىنأ وأ ركذ

 موق اي :مهل لاقف ءىلعألا رابحلا ىسنو ءايندلا ةايحلا رثآو ىغطو درمت نمم هموقل نمؤملا لوقي

 س نم ةدايز )١(



 و کج ت ا إل اغ ووش داملا عزملا

 . «داّشرلا ليبس الإ مكيدهأ امو :هلوق ىف نوعرف بذك امك ال . «ِداّشرلا لبس مك ده نوعا

 هللا لوسرب قيدصتلا نع مهتدصو «ىرخألا ىلع اهورثآ دف لا اينذلا ىف محدش هك
 بهذت بيرق نع ةيناف ةلئاز ةليلق :ىأ (عاتم ايندلا ةايحلا هذه امّنِإ موق ايا :لاقف "ةا ىسوم
 الو اهنم لاقتنا الو ءاهل لاوز ال ا رادلا :ىأ «راَرقلا راد ىه ةرخآلا إو اتا الوو

 : ىأ «اهلْفم الإ ئرجي الق ةيس لمع نمل :لاق اذهلو يي ااو ن اما لب اعر ىلإ اع نعل

 ريغب اهيف َنوُقَرَري ةنجلا نولخدي كلوأف ( نمؤم وهو نأ وأ ٍركذ نم احلاص لمع نمو# ءاهلثم ةدحاو
 .دافن الو هل ءاضقنا ال اريثك اباوث ا هيك نب خب رق ألا : ىأ «باسح

 للاب رفكأل ينتوعدت ©0 راثلا ىَلِإ ينتوعدتو ةاجّنلا ىلإ مكوعدأ يل ام موق ايو ٠

 هيَلِإ ينتوعدت اَمّنَأ مرج ال 0 راَقَعْلا زيزعلا ىَلِإ مكوعدأ انأو ملع هب يل سيل ام هب كرشأو
 راتلا باحصأ مه نيفرسمل ملا ناو هللا ىَلِإ اتدرم ناو ةرخآلا يف الو اًيندلا يف ةوعد هل سيل

 هللا هاقوف 9 دابعلاب ريصب هللا نإ هللا ىلإ يرمُأ ضوفأو مكل لوقأ ام نوركذتسف 9

 اًيشعو اودغ اهيَلع نوضرعي راثلا 2 باذعْلا ءوس نوعرف لآب قاحو اوركم ام تاس
 ك ر

 . 4 632 باذعلا ' دش نوعرف لآ اولخدَأ ةعاسلا موقت مويو

 قيدصتو هل كيرش هل هدحو هللا ةدابع ېهو «ةاجنلا ىلإ موعدا ىلاب ام :نمؤملا مهل لوقي

 (9لهج :ىأ ؟4 مّلع هب یل سيل ام هب كرشأو هّللاب رفكأل يتوعدت .راثلا ىَلِإ يتوعدتوإ» هئعب ىذلا هلوسر
 مرج ال» «هيلإ | تناك نم هنن رقي ةايركو هتزع ىف وه : ىل افلا ٍزيَِعْلا ىلإ مكوعدأ انأو» ٍليلد الب

 اغ ر ا را

 تاكل 4 اإل : كاحضلا لاقو

 نم هيلإ ىننوعدت ىذلا نإ «ىلب :لوقي 2 ي نبا نع ؛ ءةحلط ىبأ نب هيلو

 .رضي الو عفني ال ‹نثولا ىنعي :ةداتق لاقو

 .ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ال «هيعاد بيجي ال : ىدسلا لاقو

 نع مهو ةمايقلا موي ىَإ هَل بيجتسي ال نم هللا نود نم وعدي نّمم لضأ نموإ» : ىلاعت هلوقک اذهو

 نإ# ء[5 »° :فاقحألا] «نيرفاَك مهتدابعب اوناكو ءادعأ مهل اوناك سائلا رشح اذإو . نولفاَغ مهئاعد

 ١[. 5 : رطاف] 4مكل اوباجتسا ام اوعمس ولو مكءاعد اوعمسي ال مهوعدت

 .ت نم ةدايز (۲) .أ ‹«س .ت نم ةدايز )١(

 .«لهج ىلعا» : «ت ىف )٤( . ت نم ةدايز 2



 (435- )٤١ تايآلا :رفاغ ةروس  عباسلا ءزجلا ا

 ناو :لاق اذهلو E رو مدع 0

 مكتحصنو E ب اد م ا

 لكوتأو : ىأ 6 هللا ىلإ يرمأ ضوفأو » «مدنلا مكعفني ال ثيح نومدنتو «هنوركذتتو ءمكل تحضوو

 نم ىدهيف ‹ مهب ريصب وه : ا 4 دابعلاب ريصب هللا نإ ٠ «مكدعابأو e «هنيعتسأو هللا ىلع

 .ذفانلا ردقلاو «ةماتلا ةمكحلاو «ةغلابلا ةجحلا هلو «لالضإلا قحتسي د نم لضيو «ةيادهلا قحتسي هح

OTهاجلف ايندلا ىف امأ «ةرخآلاو ايندلا ىف :ىأ اورم ام تاس هللا هاَقَوَف ل  

 قرغلا :وهو 4 باَذَعْلا ءوس نوعرف لآب قاحو ل ةنج ابف ةرخآلا ىف امأو «مالسلا هيلع يبرم اكل

 «ةعاسلا و ىلإ ءاسمو احابص رانلا ىلع ضرعت مهحاورأ نإف . ميحجلا ىلإ هنم ةلقنلا مث «ميلا ىف

 لآ اولخدأ ةعاّسلا موقت مويو إل : لاق اذهل ؛رانلا ىف مهداسجأو مهحاورأ تعمتجا ةمايقلا موي ناك اذإف

 ىلع ةنسلا لهأ لالدتسا ىف ريبك لصأ ةيآلا هذهو . الاكن همظعأو املأ هدشأ : ىأ هي باذعلا دشأ نوعرف

 .  ایشعو اودغ اهيلع نوضرعي راثلا إل :هلوق ىهو «روبقلا ىف خزربلا باذع

 ىف ربقلا باذع ىلع اهب اولدتسا دقو «ةيكم ةيآلا هله نأ كشاال هنأ وهو «لاؤس انتهاه نكلو

 :دمحأ مامإلا لاق دقو ١ خزربلا

 ديعس نب ورمع نبا وه - ''”ديعس نب قاحسإ انثدح  رضنلا وبأ مساقلا نبا وه مشاه انثدح
 اهيلإ ةشئاع عنصت الف ءاهمدخت تناك ةيدوهي نأ ؛ةشئاع نع  هابأ ىنعي  ديعس انثدح  صاعلا نبا

 ىلع ةي هللا لوسر لخدف :تلاق .ربقلا باذع هللا كاقو :ةيدوهيلا اهل تلاق الإ فورعملا نم ائيش

 هذه :تلاق .«؟كلذ معو ءال» :لاق ؟ةمايقلا موي لبق باذع ربقلل له هللا لوسر اي :تلقف

 : "دره تيكا لاق نقلا بادع هللا كاقو تلق التورم اعف اهنلإ عنصن ال «ةيدرهيلا

 جرخف .ثكمي نأ هللا ءاش ام كلذ دعب ثكم مث .«ةمايقلا موي نود باذع ال .بذكأ هللا ىلع مهو

 ليللا عطقك ربقلا» :هتوص ىلعأب ىداني وهو «هانيع ةرمحم «هبوثب المتشم راهنلا فصن موي تاذ

 نم هللاب اوذيعتسا «سانلا اهيأ .اليلق متكحضو اريثك متيكبل ا «سانلا اهيأ . ملظملا

 ی ديلا تاذع نا لا تاذغ

 .هاجرخي ملو ءملسمو ىراخبلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذهو

 اهتلأس :لاق  ةشئاع نع «ةورع نع «ىرهزلا نع «نايفس انثدح ءديزي انثدح :دمحأ ىورو

 تأر املف «كلذ ةشئاع تركنأف .ربقلا باذع نم هللا كذاعأ :اهل تلاقف ءاهتطعأف ةيدوهي ةأرما

 هنإو» :كلذ دعب ليَ هللا لوسر انل لاق مث :ةشئاع تلاق .«ال» :لاقف ءهل تلاق ل هللا لوسر

 .«مكروبق ىف نونتفت مكنأ ىلإ ىحوأ

 .«ةيدوهي" :أ ىف (۳) .«دعس» :أ ىف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 )4١/5(. دنسملا ()



 )87 بسس ست (43- )٤1 تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 ع ابا الهو

 نأ :باوجلاو ؟خزربلا باذع ىلع ليلدلا اهيفو «ةيكم ةيآلا نوك نيبو اذه نيب عمجلا امف :لاقيف

 اهملأت لاصتا ىلع ةلالد اهيف سيلو «خزربلا ىف ايشعو اودغ رانلا ىلإ حاورألا ضرع ىلع تلد ةيآلا

 ملف «هببسب هملأتو دسجلل كلذ لوصح امأف ‹«حورلاب اصتخم كلذ نوكي دق ذإ «روبقلا ىف اهداسجأب

 .اهركذ ىتآلا ةيضرملا ثيداحألا ىف ةنسلا الإ هيلع لدي

 بذعي نأ كلذ نم مزلي الو «خزربلا ىف رافكلا باذع ىلع تلد امنإ ةيآلا هذه نإ :لاقي دقو

 :دمحأ مامإلا هاور ام اذه ىلع لدي امنو «بنذب هربق ىف نمؤملا

 نأ «اهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «ةورع نع ‹ىرهزلا نع ‹ سنوي انثدح «رمع نب نامثع انثدح

 ؟مكروبق ىف نونتفت مكنأ ترعشأ :لوقت ىهو ءدوهيلا نم ةأرما اهدنعو اهيلع لخد يي هللا لوسر

 : كك هللا لوسر لاق مث «ىلايل انثبلف :ةشئاع تلاق .«دوهي نتفي امنإ» :لاقو هايي هللا لوسر عاتراف

 .ربقلا باذع نم

 ديزي نب سنوي نع «بهو نبا نع امهالك «ةلمرحو ديعس نب نوراه نع «ملسم هاور اذكهو
 0 .ىرهزلا نع «ىليألا

 لصتي نأ كلذ نم مزلي الو «خزربلا ىف حاورألا باذع ىلع تلد ةيآلا هذه نإ :لاقي دقو

 «ىلاعتو هناحبس «هللاو «هنم ذاعتسا هتيصوصخب كلذ ىف هيلإ ىحوأ املف ءاهروبق ىف داسجألاب

 . ملعأ

 نع «قورسم نع «هيبأ نع « ءاثعشل ثلا ىبأ نب ثعش دا نع «ةبعش ثيدح نم ىراخبلا ىور دقو

 تلاسف . 9 ريقلا باذع. نم هللا كذاغأ : تلاقف اهيلع تلخ ةيدوهي'نأ ءاهنع هللا يضر, ةشئاع
 تيأر امف :ةشئاع تلاق .«قح ربقلا باذع «معن» :لاقف ؟ربقلا باذع نع ةا هللا لوسر '*”ةشئاع

 .؟ربقلا باذع نم ذوعت الإ ةالص ىلص دعب واي هللا لوسر

 هنأ :ةمدقتملا رابخألا ىفو .هيلع ررقو «ربخلا اذه ىف ةيدوهيلا قيدصت ىلإ رداب هنأ ىلع لدي اذهف

 .ادج ةريثك ربقلا باذع ثيداحأو «ملعأ هّللاو «ناتيضق امهلعلف ‹ىحولا هءاج ىتح كلذ ركنأ

 «نوعرف لآ اي :مهل لاقي ءايندلا تيقب ام «ءاسمو احابص :«ايشعو اودغ# :هلوق ىف ةداتق لاقو

 . مهل اراغصو ةمقنو اخيبوت «مكلزانم هذه

 - 78 ۰ 2 ٤

 . ةعاسلا موقت نأ ىلإ حاريو مهب ىدغي «مويلا اهيف مه :ديز نبا لاقو

 ,(؟598/5) دنسملا )١(

 .(584) مقرب ملسم حيحصو (5//114) دنسملا (0)

 . «ربقلا باذع نم هللا كاقو» :أ ىفو «روبقلا» :ت ىف )٤( .«ةشئاع نم هدانسإب ىراخبلا ىور دقو» :ت ىف (۳)
 . «اهنع هللا ىضر ةشئاع» :ت ىف (0)

 .(۱۳۷۲) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 (55- 5١١ تايآلا :رفاغ ةروس  عباسلا ءزلا ۸

 فاوجأ ىف ءادهشلا حاورأ نإ :لاق «هنع هللا ىضر «'دوعسم نب هللا دبع نع «ليزه نع «ناورث
 ىف حرست ريفاصع فاوجأ ىف نينمؤملا نادلو حاورأ نإو ءاوؤاش ثيح ةنجلا ىف مهب حرست رضخ ريط

 دوس ريط فاوجأ ىف نوعرف لآ حاورأ نإو «شرعلا ىف ةقلعم ليدانق ىلإ ىوأتف «تءاش ثيح ةنجلا

 .اهضرع كلذف ءاهيلع حورتو منهج ىلع ودغت
٠. a 2 = ۳ 

 ب
 .نوعرف لا حاورأ ىف همالك نم « ليبحرش نب ليزهلا نع ۰ سيف ىبأ نع ‹ىروثلا هاور لفو

 يدل لاق” كلر

 نع «هنع هللا ىضر راك یا نع «ىدبعلا نوراه یبا ةياور نم ءارسإلا ثيدح ىفو

 لثم هنطب مهنم لجر لك لاجر «هللا قلخ نم ريثك قلخ ىلإ یب قلطنا مث :) :هيف لاق هيلع هللا لوسر

 مويو# . ايشعو اودغ رانلا ىلع نوضرعي نوعرف لآو «نوعرف لآ ةلباس ىلع نودفصم ءمخضلا تيبلا

 رجشلاو ةراجحلا نوطبخي O ةموسملا لباولاك نوعرف لآو ,«باّذعلا دشا نوعرف لآ اولخذدأ ةعاَسلا موقت

 "«نولقعی الو

 كردم نب رماع انثدح «مرخأ نب ر دیز انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نبا نع «باهش ا «قراط نع <« ‹ملسم نب سيق نع - ناظقي نبا ىنعي  ةبتع انثدح «.ىئراحلا

 لوسر اي :انلق :لاق . (هّللا هباثأ الإ رفاك وأ ملسم نم نسحم نسحأ ام» : لاق ويك ىبنلا نع «دوعسم

 لاملا هللا هباثأ ءةنسح لمع وأ ةقدصب قدصت وأ امحر لصو دق ناك نإ» :لاقف ؟رفاكلا ةباثإ ام «هللا

 :أرقو ««باذعلا نود اباذع» : لاق ؟ةرخآلا ىف هتباثإ امف :انلق .«كلذ هابشأو ةحصلاو دلولاو

 .4باذعلا دشأ نوعرف لآ ارلخدأ»

 . اذه ريغ ادانسإ هل ملعن ال :لاق مث «مرخأ نب ديز نع «هدنسم ىف رازبلا هاورو

 :لاق ىخلبلا ىرازفلا دمحم نب دامح انثدح «ريمع ىبأ نب ميركلا دبع انثدح :ريرج نبا لاقو

 برغلا ةيحان ذخأت ءرحبلا نم جرخت ارويط انيأر .هللا كمحر :لاقف لجر هلأسو ىعاروألا تعمس

 :لاق .ادوس اهلثم عجر ىشعلا ناك اذإف « لجو رع « هللا الإ اهددع ملعي هل ءاجوف اجوف ءاضيب

(VW ee ىلع ضرعت «نوعرف لآ حاورأ اماصارج ىف اريطلا "1 كرب نع لاق .معن :لاق ؟كلذ ىلإ متنطفو 

 ليللا نم اهيلع تبليف «ادوس تراصو اهشاير تقرتحا دقو اهروكو ئل عجرتف «ایشعو اودغ رانلا

 مهبأد كلذف .اهروكو ىلإ عجرت مث ءايشعو اودغ رانلا ىلع ودغت مث 1 «دوسلا رئانتتو « ضيبأ شیر
gr rOهس سو  

 اوناكو :لاق .باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ # :ىلاعت هللا لاق 0 موي ناك اذإف ءايندلا ىف

 .(ةموسنملا» :س ىف (؟) .«دوعسم نبا نع هدائسإب متاح ىبأ نبا ىورو» :ت ىف )١(

 ,«نبال :س ىف (5) .ءارسإلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا اذه جيرخت رظنا (۳)

 حيحص» :لاقو «هب نيسحلا نب ىلع قيرط نم )۲٠١۳/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو «راتسألا فشك» )۹٤٥( مقرب رازبلا دنسم (0)

 .هاو وهو ناظقي نب ةبتع هيف :تلق .ىبهذلا هبقعتو «هاجرخي ملو دانسإلا

 . «كلذ» :ت ىف (۷) .«ىلإ هدانسإب ريرج نبا یورو» :ت ىف ()



 يص ت ف 539 تايآلا راغ رود ماسلا هولا

 . لتاقم فلا ةئامتس مهنإ :نولوقي

 لوسر لاق :لاق “"رمع نبا نع «عفان نع «كلام انربخأ «قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو |
 لهأ نمف ةنجلا لهأ نم ناك نإ «ىشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع تام اذإ مكدحأ نإ» : ةي هللا

 ىلإ «لجو زع «هللا كثعبي ىتح كدعقم اذه :لاقيف .رانلا لهأ نمف رانلا لهأ نم ناك نإو «ةنجلا

 . «ةمايقلا موي

 O «كلام ثيدح نم «نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 متنأ لهف اعبت مكل انك اَنِإ اوربكتسا نیذّلل ءاقعضلا لوقيف راَثلا يف نوجاحتي ذإو »
 ,O A ده ل ا a ا ا E ا

 داهغلا نيب مكج دق هللا نإ اهيف لك انإ اوربكتسا نيألا لاق 9 رالا نم اييبعن انع نونفم

 وأ اولاق ® ® باَذعْلا نم اموي اتع فقخي مكبر اوعدا منهج ةنزخل راثلا يف نيا لاقو ©

 يف الإ نيرفاكلا ءاعدنامو ارعداف اولاق ىلب اولاق تاَّيَبلاب مكلسر مكيتأت كت هل

 . 4 (60لالض
 لوقف مهتلمج نم هموقو نوعرفو « مهمصاختو ءرانلا ىف رانلا لهأ جاحت نع ىلاعت ربخي |

 : ىأ 4 اعبت مكَل انك اإ : ءاربكلاو ةداسلاو ةداقلا :مهو «اوربكتسا نيذّلل» عابتألا : :مهو «ءافعضلا

 : ىأ ( ٍراَثلا نم ابيصن اتع نونغم متنأ لهف» < لالضلاو رفكلا نم ايندلا ىف هيلإ انومتوعد اميف مكانعطأ

 ءاندنع ام انب ىفك ءائيش مكنع لمحت ال : ىأ «اهيف لك ان اوربكتسا نيذّلا لاقل .انع هنولمحتت اطسق

 ام ردقب باذعلا اننيب '*”هسقي : ىأ (دابعلا نيب مكح دق هللا نإ .لاكنلاو باذعلا نم انلمح امو

 A]. : فارعألا] (نوُمّلعت أل نكلو فعض لكل لاق» :ىلاعت لاق امك ءانم لك هقحتسي

 هللا نأ اوملع ال ؛ «باَذَعْلا نم اموي اًنع فَقَحَي مكبر اوعدا منهج ةنزخل ٍراَثلا يف نيذّلا لاقو»

 :نونمؤملا] «نوملكت الو اهيف اوؤسخا# : لاق دق لب «مهئاعدل عمتسي الو مهنم بيجتسي ال «هناحبس

 0 a a e ا ا اولأس ۸

 ا تا + ىلإ (اوعداق اراق نب اراق E ةنسلأ ىلع انا ن تا ا

 ءاومأ هنأ و وک نو «مکصالخ دون الو مكنم عمسن الو مكل وعدن ال نحنف

 يف الإ نيرفاكلا ءاعد امو» : “اولاق اذهلو E الو مكل باجتسي ال ءاوعدت مل وأ متوعد

 )١( ىربطلا ريسفت )45/714(.

 .«امهنع هللا ىضر رمع نبا» :أ ىف (۲)

 .(1855) مقرب ملسم حيحصو (۱۳۷۹) مقرب ىراخبلا حيحصو )١١7/7( دنسملا (۳)

 .«لاق» :ت ىف (5) .«نيناجسلاك» :أ «ت ىف (5) ٠ «مسقف» :ت یف (4)



 (01 2 )5١1 تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا ها

 عقني ال موي 9 داهشألا موقي مويو ايندلا ةاّيحْلا يف اونمآ نيذّلاو انلسر رصننل اَنإ»

 ينب اَنْثروَأو ئدهلا ىسوم اتيتآ دقلو 69 رادلا ءوس مهلو ةنعللا مهو مهترذعم نيملاظلا
 رفغتساو قح هلا دعو نإ ربصاف ع2 باّبلألا يلوأل ئركذو ىده 6© باتكلا ليئارسإ
 ٍناّطلس ٍريغب هللا تايآ يف تولداجي نيذلا نإ ع9 راكبإلاو يشعلاب كبر دمحب حبسو كبنذل

 .4 © ٌريصببلا عيمّسلا وه نإ هللاب ذعَتساَف هيغلابب مه ام ربك لإ مهرودص يف نإ مهاتأ

 يف اونمآ نيذّلاَو انلسو رصعنأ اإل : :ىلاعت هلوق دنع «ىلاعت هللا همحر « ريرج نب رفعج وبأ دروأ دق

 ةيلكلاب هموق هلتق 0 ةالصلا مهيلع «ءايبنألا ضعب نأ ملع دق :لاقف ا «اًيندلا ةاَيحْلا

ETءامسلا ىلإ امإو ميهاربإك ارجاهم امإ مهرهظأ نيب نم جرخ نم مهنمو «ءايعشو  

 . نيباوجب كلذ نع باجأ مث ؟ايندلا ىف ةرصنلا نيأف «"ىسيعك

 .ةغللا ىف غئاس اذهو :لاق «ضعبلا هب دارملاو ءاماع جرخ ربخلا نوكي نأ :امهدحأ

 مهتبيغ ىف وأ مهترضحب كلذ ناك ءاوسو .مهاذآ نمم مهل راصتنالا رصنلاب دارملا نوكي نأ :ىناثلا

 كفسو مهناهأ نم مهئادعأ نم مهيلع طلس «ءايعشو (ةايركزو ىبحي ةلتقب لعف امك .مهتوم دعب وأ

 هيلع < ‹ حيسملا بلص اومار نيذلا امأو ءردتقم زيزع ذخأ هللا هذخأ ذورمنلا نأ ركذ دقو . مهءامد

 موي لبق مث .مهيلع هللا مهرهظأو .مهولذأو مهوناهأف مورلا مهيلع هللا طلسف ءدوهيلا نم «مالسلا
 ءدوهيلا نم هدونجو لاجدلا حيسملا لتقيف ءاطسقم امكحو ءالداع امامإ ميرم نبا ىسيع لزنيس ةمايقلا

 ةنس هذهو ءةميظع ةرصن هذهو .مالسإلا الإ لبقي الف ةيزجلا عضيو «بيلصلا رسكيو «ريزنخلا لتقيو

 ىفف «مهاذأ نمم مهنيعأ رقيو ءايندلا ىف نينمؤملا هدابع رصني هنأ :هثيدحو رهدلا ميدق ىف هقلخ ىف هللا

 نم :ىلاعت هللا لوقي» :لاق هنأ هيَ هللا لوسر نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع ىراخبلا حيحص

 تيللا راك امك الرا را ا خالا فيدخل نو د ا رام توران دقق. اول يداع

 «نيدم لهأو ءطول موقو «سرلا باحصأو «دومثو داعو حون موق ىلاعت كلهأ اذهلو ؛ “برج ا

 مهنم كلهي ملف .نينمؤملا مهنيب نم هللا ىجنأو .قحلا فلاخو لسرلا بذك نمم .مهبارضأو مههابشأو
 ."ادحأ مهنم تلفي ملف «نيرفاكلا بذعو ءادحأ

 قحلا ىلإ نوعدي نينمؤملا نم اموق وأ «هنولتقيف موق ىلإ طق الوسر هللا ثعبي مل :ىدسلا لاق

 ىف مهب كلذ لعف نمم مهئامدب بلطيف .مهرصني نم مهل هللا ثعبي ىتح نرقلا كلذ بهذيف .نولتقيف
 .اهيف نوروصنم مهو ءايندلا ىف نولتقي نونمؤملاو ءايبنألا '' ”تناكف :لاق .ايندلا

 . ؟مالسلا هيلع ىسيعك» :أ ىف (۳) .«مالسلا هيلع ميهاربإك» :أ ىف )١( .«ايركز نب ییحیک» :أ ت یف (۱)

 )٤۸/۲٤١(. ىربطلا ريسفت (؟)

 .ایرکز نب ىيحي» :ت ىف )٥(

 .(1905) مقرب ىراخبلا حيحص (1)

 . «ةمايقلا موي ىئايلوأل رئاثلا انأو» : سابع نبا ىلع افوقوم )١١/١( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور دقو ءاظفللا اذهب هدجأ مل (۷)

 .«تناكو» :س «ت یف (۱۰) .«ادحاو» :س ىف (9) .«باحصأو» :أ ىف (۸)



 اإ )٥١_ ٥٦( تايآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 ةهاداعو هيذكو. «هآوانو هفلاخ نم قلغ هباحصأاو ه3 ادمحم هيث 20[هناحبس] هللا نصت اذكهو

 ىلإ هموق ىنارهظ نيب نم ةرجهلاب هرمأو .نايدألا رئاس ىلع رهاظلا وه هنيدو ءايلعلا ىه هتملك لعجف
 مهيلع هرصنف «ردب موي نيكرشملا فاتكأ هحنم مث ءاناوعأو اراصنأ اهيف هل لعجو «ةيوبنلا ةنيدملا

 هذخأب مهيلع نم مث «دافصألا ىف نينرقم مهقاتساف «مهتارس رسأو «مهديدانص لتقو «هل مهلذخو

 مارحلا مرحملا دلبلا وهو «هدلبب هنيع ترقف «ةكم '''[هيلع] حتف ةبيرق ةدم دعب مث «مهنم ءادفلا
 "ةريزج هل تنادو «نميلا هل حتفو ءرفكلاو كرشلا نم هيف ناك امم هب هللا هذقنأف ءمظعملا فرشملا

 نم هدنع هل امل «هيلإ «ىلاعت «هللا هضبق مث .اجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخدو ءاهلامكب برعلا
 . هللا ىلإ هللا دابع اوعدو «هللا نيد هنع اوغلبف «هدعب ءافلخ هباحصأ هللا ماقأف «ةميظعلا ةماركلا

 ىف ةيدمحملا ةوعدلا ترشتنا ىتح «بولقلاو ىرقلاو نئادملاو ميلاقألاو قيتاسرلاو دالبلا اوحتفو

 لاق اذهلو ؛ةعاسلا ( 1 ىلإ ارهاظ اروصنم امئاق نيدلا اذه لازي ال مث .اهبراغمو ضرألا قراشم
 نوكت ةمايقلا موي :ىأ 4 داهشألا موقي مويو ايندا ةاَيحْلا يف اونمآ نيذّلاو رمل اَنِإ  :ىلاعت

 لجأو ربكأو مظعأ ةرصنلا

 . ةكئالملا 00 :دهاجم لاق

 .«داهطألا م موو :هلوق نم لدب رم يملا عال وب :هلوقو
 مهو «(نيملاقلا عني ال موي ٠ . داهشألا موقي موي ا هب هرسف هنأك «عفرلاب مويا :نورخآ أرقو

 نم درطلاو داعبإلا :ىأ 4 ةنعّللا مهَّلو» «ةيدف الو رذع مهنم لبقي ال :ىأ «مهترذعم» نوكرشملا

 .ليقملاو لزنملا سئب «ىدسلا هلاق .رانلا ىهو (رادلا ءوس مهلو» «ةمحرلا

 .ةبقاعلا ءوس :ىأ «رادلا ءوس مهو يصارع نبا نموت ملط ىبأ نب ىلع لاقو

 ليئارسإ ينب اتثروأو# ؛رونلاو E ,«ندهْلا ىسوم انیتآ دقلو» : هلوقو
 اوربص ع راو هاا رخو هلاوماو قوضرف ةالث ' اتر وأو «ةبقاعلا مهل انلعج :ىأ « باتكلا

 ىدهإ - ةاروتلا وهو - هوثروأ ىذلا باتكلا ىفو «مالسلا هيلع «ىسوم هلوسر عابتاو هللا ةعاط ىلع

 . ةميلسلا ةحيحصلا لوقعلا : ىهوبابلألا ىلوأل ئركذو

 لعجنو «كتملك ىلعنس انأ كاندعو :ىأ هللا دعو نإ » «دمحم اي :ىأ 4 ربصاف # :هلوقو

 .كش الو هيف ةيرم ال قح هب كانربخأ ىذلا اذهو .داعيملا فلخي ال هللاو «كعبتا نملو كل ةبقاعلا

 (يشعلاب كبر دمحب حّبسو  ءرافغتسالا ىلع ةمألل جييهت اذه 24كبنذل رفغتساوإ» :هلوقو
 .ليللا رخاوأو راهنلا لئاوأ ىهو (٠ راکبإلاو < ليللا لئاوأو راهنلا رخاوأ ىف :ىأ

 نودريو « لطابلاب قحلا نوعفدي : ىأ «مهاتأ ناَطْلس ريغب هللا تايآ يف نولداجي نيذلا نإ : هلوقو

 (هيغلابب مه ام ربك الإ مهرودص يف نإ هللا نم ةجح الو ناهرب الب ةدسافلا هبشلاب ةحيحصلا ججحلا

 . ؟رئازج» :ت ىف (۳) . ؟مهيلع» :أ ىفو ء«ءت نم ةدايز () .أ نم ةدايز (1)

 .«ليئارسإ ىنب انثروأو» :ت ىف (5) .؟مويل :ت ىف (4)



 ١0 تايآلا :رفاغ ةروس  عباسلا ءزجلا )٥۷ _ 09(

 لامخإ نم هنوموري ام سيلو «هب مهءاج نمل راقتحاو «قحلا عابتا ىلع ربك الإ مهرودص ىف ام : ىأ

 ذعتسافإ «عوضوملا وه مهدصقو مهلوقو ءعوفرلا اوه قحلا لب .مهل لصاحب لطابلا ءالعإو قحلا

 ا ل ياو #ريصبلا عيمسلا وه هلا ءءالؤه لثم لاح نم :ىأ 4هّللاب
 ريرج نبا ريسفت اذه .ناطلس ريغب هللا تايآ

 ٍناّطْلُس ريغب هللا تايآ يف نولداجي نيذلا نإ : دوهيلا ىف ةيآلا هذه تلرن : ةيلاعلا وبأو بعك لاقو

 مهنأو ۰ مهنم لاجدلا نأ اوعدا مهنأ كلذو :ةيلاعلا وبأ لاق «هيغلابي مه ام ربك الإ مهرودص يف نإ مهاتأ

 هّللاب ذعتساف 8 :لاق اذهلو 0 ا . ضرألا هب نوكلمي
 4 ريصَبْلا عيمسلا وه هن

 . ملعأ هّللاو «هباتک ىف متاح ىبأ نبا هاور دق ناك نإو ءديعب فسعت هيفو «بیرغ لوق اذهو

 امو CD ¥ عه َنوُملعي ال سالا رتكأ نكلو سالا قلخ نم ربكأ ضرألاو تاومسلا قلخل ل

 «GO ىه َنوُرُكَدَعَت اليف ءيسُمْلا الو تاحلاصلا اوُلمعو اونمآ نيذّلاو ريصبلاو ئمعألا يوتسي

 4 عد نونمؤي ال سالا رثكأ نكلو اهيف بير أل ةينآل ةعاّسلا نإ

 قلخ هنأب  هيدل ريسي هيلع لهس كلذ نأو «ةمايقلا موي قئالخلا ديعي هنأ ىلع اهبنم ىلاعت لوقي
 ا ىلع روف هما كلذ. ىلع ودك نعم «ةداعإو ةأدب سانلا قلخ نم ربكأ مهقلخو «ضرأالاو تاومسلا

 يعي ملو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا نأ اوري مل وأ یا ةلاق امك :ىرجخالاو لوألا قيرطب هنو
 :انهاه لاقو .["7 :فاقحألا] 4 يدق ءيش لك ىلع هنِٳ يلب ئتوملا يبحي نأ ىلع رداقب نهقلخب
 ةجحلا هذه نوربدتي ال اذهلف ؛(َنوُمَلَعُي ال سائلا رثكأ نكلو ساّنلا قل نم ربكأ ضرألاو تاومّسلا قلخل»
 ءداعملا نوركنيو ءضرألاو تاومسلا قلخ هللا نأب نوفرتعي برعلا نم ريثك ناك امك ءاهنولمأتي الو

 .اوركنأ امم ىلوأ وه اب اوفرتعا دقو ءادانعو ارفكو اداعبتسا

 ال امك :ىأ «ءيسملا الو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلاو ريصبلاو ئمعألا يوتسي امو# :لاق
 «ميظع قرف امهنيب لب «هرصب هيلإ یھتنا ام یری ىذلا ريصبلاو ءائيش رصبي ال ىذلا ىمعألا ىوتسي

 نم ريثك ركذتي ام لقأ ام : ىأ «نورَكذتت ام اليلق» .راجفلا ةرفكلاو راربألا نونمؤملا ىوتسي ال كلذك
 : شالا

 «نونمؤي ال سالا رثكأ نكلو اهيف بير الإ اوو ةئاكل 3 : ىأ 4 ةي ةيتآل ةعاسلا نإ# :لاق مث

 n ءاهب نوقدصي ال :ىأ

 .«كش» :أ ىف (0) .«یأ» :ت یف (۱)

 باوصلاو ءأطخ وهو «ريدق ءىش لك ىلع هنإ ىلب ىتوملا ىيحي نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا سيل وأ» :أ ءت ىف (9)

 ةروس نم نيئالثلاو ةثلاثلا ةيآلا نيبو سي ةروس نم نينامثلاو ةيداحلا ةيآلا نيب اطلخ دق أ ءت نيتطوطخملا اخسان نإ ثيح «هانتبثأ ام

 .أطخخ وهو «ةيثآ» :ت ىف (:) .فاقحألا



 ب ل س7 (+0) ةيآلا:رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 «كلام انثدح «بهشأ انثدح «مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 ىلع ءالبلا دتشا تند اذإ ةعاسلا نأ تعمس :لاق مث نم مدق - نميلا لهأ نم ميدق خيش "نع
 يلا دفا نالا

 مس يم مام رتل قه سل 0 رو ده ريس مل عل

 منهج نولخدیس يتدابع نع نوربكتسي نيذّلا نِ مكل بجتسأ ىنوعدا مكبر لاقو »

 . 4 © نیرخاد

 امك «ةباجإلاب مهل لفكتو «هثاعد ىلإ هدابع بدن هنأ و ىلاغتو كرابت ءهلضف نم اذه

 نم هيلإ هدابع ضغبأ نم ايو «هلاؤس رثكأف هلا لإ هدابع تا نف اي :لوقي ىروثلا نايفس ناك

 ::براي كريغ  كلذك سیلو هلا مل

 . متاح ىبأ نبا هاور

 :رعاشلا لوقي ىنعملا اذه ىفو

 يمني ناب نيا 06 هلاؤس تكرت نإ بضغي هللا

 اذإ ناك :ىبن الإ مهلبق ةمأ "نهطعت مل اثالث ةمألا هذه تيطعأ :رابحألا بعك لاق :ةداتق لاقو
 :هل لاقي ناكو .سانلا ىلع ءادهش ° کتلعجو ء«كتمأ ىلع دهاش تنأ» :هل ليق ايبن هللا لسرأ
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 هاور «مكل بجتسأ ينوعدا» :ةمألا هذهل لاقو «كل بجتسأ 007 نعد :هل لاقي ناكو . 6: و

 ميهاربإ وبأ انثدح :هدنسم ىف ىلصوملا ىنثملا نب ىلع نب دمحأ . ىلعي وبأ ظفاحلا مامإلا نم

 نع «هنع هللا ىضر «كلام نب سنأ نع ثدحي نسحلا تعمس :لاق ىرملا حلاص انثدح «ىنامجرتلا

 «كل ةدحاوو «ىل نهنم ةدحاو «لاصخ عبرأ» :لاق لجو زع هبر نع ىوري اميف - رای ىبنلا

 ق كرشت ال ىندبعتف ىل ىتلا امأف 50 نيبو كنيب اميف ةدحاوو ‹كنيبو ىئيب اميف ةدحاوو

 ىلعو ءاعدلا كنمف : كنيبو ىنيب يتلا امأو هه دق زم دك نم لمم اف ىلع فلل یا «ائيش

 . «كسفنل ىضرت )ام مهل ضراف :ىدابع نيبو كنيب ىتلا امأو «ةباجإلا

 نع «ىدنكلا ع نع «رذ نع <« « شمعألا انثدح «ةيواعم وبأ انثدح :دمحأ مامإلا قو

 :أرق مث «(ةدابعلا وه ءاعدلا نإ» : هئكَع هللا لوسر لاق :لاق «هنع هّللا ىضر «ريشب نب نامعنلا

 . «نيرخاد منهج َنوُلْخدَيس يتدابع نع نوربكتسي نيذلا ّنِإ مكَل بجتسأ ينوعدا»

 . ؟نهطعي» :س ىف (۳) .«كلذك دحأ سيلو» 1 «ت ىف (0) .«نع متاح ىبأ نبا ىور» :ت یف (۱)

 .؟ىورو» :ت ىف (5) .«ىنوعدا» :س ىف )٥( ۔«مکلعجو» :! «ت ىف ()
 ."ا» :أ ت یف () .ادابعلا» :ت ىف (۷)
 «هب ىرملا حلاص نع لاهنملا نب جاجحلا قيرط نم «راتسألا فشك» )١9( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو )٥/ ۱٤۳( ىلعي ىبأ دنسم (۹)

 «اضيأ نسحلا سيلدتو «فيعض وهو ىرملا حلاص هدانسإ ىف» )5١/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .«ىرملا حلاص هب درفت :لاقو

 .هب درفت دقو ادج فيعض وهف ىرملا ريشب نب حلاص ىلع انه لمحملاو

 .؟یورو» :تاىف(١٠)



 (10) ةيآلا :رفاغ ةروس  عباسلا ءزجلا حس لل لل سدو#

 2ريرج نباو «متاح ىبأ نباو .هجام نباو «ىئاسنلاو .ىذمرتلا :نئسلا باحصأ هاور اذكهو

 : حح 'رسح :ىذمرتلا لاقو د 34 شمع كيلا ثيدح نم مهلك

 نع «روصنم نع «ةبعش ثيدح نم ءاضيأ ريرج نباو «ىئاسنلاو .ىذمرتلاو «دواد وبأ هاورو

 قفز
 هب «رذ

 4 «رذ نع امهالك «شمعألاو روصنم نع «ىروثلا ثيدح نم اضيأ ىذمرتلا هجرخأو

 سلا حيحص : مكاحلا لاقو «امهيحيحص ىف مكاحلاو نابح نبا هاورو

 نع هعمس - ةنيدملا لهأ نم خيش - ىندملا حيلم وبأ ىنثدح .عيكو انثدح ”:دمحأ مامإلا نك

 لوسر لاق :لاق ع هللا یضر] ةريره ىبأ نع ثادحي حلاص ابأ تعمس :ةرم لاقو .حلاص ىبأ

 .(هيلع هللا بضغ «لجو زع « هللا عدي مل نم»» : ل هللا

 ء 2 ۷ 0 5 (¥)
 .هب سأب ال دانسإ اذهو < دمحا هب درفت

 حلاص ابأ تعمس : حيلملا وبأ حيبص انثدح «ىرازفلا ناورم انثدح :اضيأ دمحأ مامإلا فلا

 : هلع تت هلا ال وم : دك هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع ثدحي

 حلاصوبأ امأو .ديعس نب ىنغلا دبع مضلاب هذيق اذك . حيبص : همسا اذه حيلملا وبأ :نيعم نبا لاق

 08 ٠ 2. 4 ۰ ت 32 7 5 0 ٠

 حيلملا وبأ هتياور ىف عقو اذكو . هدنسم ىف رازبلا لاق و بعش ا وهف اذه
 5 ء٤ ا ل 5 0. 0 5 ۶ ٤

 بضغي هللا لاسي هل نم» : دع هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ىزوخلا حلاص ىبأ نع .ىسرافلا

e 

 و 008 1 ١
 «ميهاربإ انثدح «مامه انثدح : ىزمرهمارلا نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم وبا ظفاحلا ١ ا

 دمحم تام امل :لاق ديعس نب دمحم نع «بيبح نب ذئاع ىنثدح «حيجن نب لئان انثدح «نسحلا نع

 هللا لوسر تعمس ١ ميحرلا نمحرلا هللا مسبا : اباتک هفيس دن ىف اندجو «ىراصنألا ةملسم نبا
 1 هلأ ف يوناو 5 1 15 ٠ ت : : هاا
 ةمحر قفاوت نأ ةوعد لعل .هل اوضرعتف فا مكرهد ةيشب ىف مكبرل نإ» :لوقي ايا

 5 ١
 ا اهدعب رسخي ال ةداعس اهبحاص اهب ١ ف

 ريسفتو (۳۸۲۸) مقرب هجام نبا ناسو )١١5535( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو 0 مقرب ىذمرتلا نسو )٤/ ۲۷١( دنسملا )١(

 )١١/۲٤١(. ىربطلا

 )0١/55(. ىربطلا ريسفتو )١١5557( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۲۹۱۹) مقرب ىذمرتلا ننسو )۱٤۷۹( مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 )۳۲٤١۷(. مقرب ىذمرتلا ننس (9)

 )491/1١(. كردتسملاو ؛دراوم» )۲۳۹١( مقرب نابح نبا حيحص (4)

 .ت نم ةدايز (0) .؟یورو» :ت یف (2)

 : ظفلب دانسإلا اذهب عيكو قيرط نم (۳۸۲۷) مقرب نتسلا ىف هجام نبا هاور دقف الإو ءظفللا اذهب دمحأ هب درفتو ٤۷۷( /۲) دنسملا (۷)

 . هيلع بصخي هللا لأسي مل نم»

 .«یورو» :ت ىف (۸)
 )٤٤١/۲(. دنسملا (9)

 .؟رزجلا» :أ ىف )١6( .«ىرزجلا» :أ ىف )١١( .اوهو» :س «ت یف (۱۰)

 .«ىسراف :هل لاقي :لاقو هل وقي ادمحم تعمسو ۰ حيبص ةمسا حيلملا وبأ» :لاقو (TTvVYT) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هأورو (۳)

 .«ةياور» :ت ىف )١5( .؟یورو» :ت یف )۱٤(

 .,«دعسي'" :ت یف (۱۷) .«تاحفن مك رهد مايأ ةيقب ىف» :أ ‹س ىفو ««تاحفن مايأ ةيقب ىف» :ت ىف )١13(

 .رخآ هجر نم (۲۳۳/۱۹۵ ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۱۸)



 وو و 15 ) قايألا :رفاغ ةزوتس ماسلا رجا

 منهج نولخدیس» «یدیحوتو ىئاعد نع :ىأ « يتدابع نع نوربكتسي َنيِذّلا نإ : هلوقو
 :دمحأ مامإلا "لاق امك «نيريقح نيرغاص :ىأ «نيرخاد

 نع «هدج نع ء«هيبأ نع «بيعش نب ورمع ىنثدح «نالجع نبا نع «ديعس نب ىيحي انثدح
 نم ءىش لك مهولعي «سانلا روص ىف ءّرّدلا لاثمأ ةمايقلا موي نوربكتملا رشحي» :لاق لب ىبنلا
 ةنيط نم نوقسي «راينألا ران مهولعت - سلوب :هل لاقي منهج ىف انجس "اولخدي ىتح «راغصلا
 "نانا لهآ ةزاضع لاقل

 نک ا يد رب محم هرج رك ىلا كتيب «نيسحلا نب ىلع انثدح اخ نبا نبا لاو

 ءمورلا نضرأ ىف موي تاد رسا تیک لاف عر ىقنح رولا ن

 !كريغ ادحأ وجري فيك كفرع نمل تبجع «براي :لوقي وهو لبج سأر قوف نم افتاه تعمسف
 ةماطلا تءاج مث «تبهذ مث :لاق  كريغ دحأ ىلإ هجئاوح بلطي فيك كفرع نمل تبجع «براي

 كطخس نم ءىشل ضرعتي فيك كفرع نمل تبجع «براي :لاقف ةيناثلا داع مث :لاق  ىربكلا
 لب :لاق ؟ىسنإ مآ تنأ ىنجأ :هتيدانف :لاق .ىربكلا ةماطلا هذهو :بيهو لاق .كريغ ىضرب

 ليي ال انه: فليعي اغ كلفت لكشا تإ

 سالا ىلع لضف وذل هللا نإ ارصبم راهتلاو هيف اونكستل ليلا مكل لعج يذلا هللا »

 نأ وه الإ لإ ال ءيش لك قلاخ مكبر هللا مکلذ ©9 تورکشی ال سائلا رثكأ نکو

 مكل لعج يذلا هللا © نودحجي هللا تايآب اوناك نيذّلا كفي كلك 29 نوكفزت
 هل لش و هم م ا ا ا

 مكبر هللا مكلذ تابيطلا نم مكقزرو مكروص نسحأف مكروصو ءان ءامسلاو اًراَرَق ضْرَألا

 بر هلل دمحلا نيدلا هَل نيصلخم هوعداف وه الإ هلِإ ال ّىحلا وه ع َنيِمَلاَعْلا بر هللا كرب

 . 4 ى نيملاعلا

 تاكرح نم نوحيرتسيو هيف نونكسي ىذلا ليللا نم مهل لعج امب «هقلخ ىلع انتم ىلاعت لوقي

 عطقو «رافسألاب هيف اوفرصتيل «ائيضم : ىأ ارا راهنلا لعجو ‹«راهنلاب شياعملا ىف مهددرت

 : ىأ 4نوركشي ال" ساتلا رثكأ نكلو سائلا ىلع لضف وذ هللا نإ «تاعانصلا نم نكمتلاو ءراطقألا

 . مهيلع هللا "معن ركشب نوموقي ال

 هللا وه ءايشألا هذه لعف ىذلا : ىأ « ره الإ هلا ال ءيش لك قلاخ مكبر هللا مكلذ» : لاق مث

 نودبعت فيكف : ىأ «نركفؤت ئَنأَفل هاوس بر الو «هريغ هلإ ال ىذلا «ءايشألا قلاخ ءدحألا دحاولا

 .ةتوحنم ةقولخم ىه لب ءائيش قلخت ال ىتلا «مانصألا نم هريغ

 تورو رع تدع نأ تعش

 .«نولخ ديا :تاىف (۲) .ایور» :تاىف()

 .(۱۷۹ /۲) دنسملا (۳)

 . ؟ىضربا :س «ت ىف (۵) . ؟بیهو نع هدنسب متاح ىبأ نبا ىورو» :تاىف )٤(

 .«معنأ ام» :آ ىف (۷) .أطخ وهو «مهرثكأ نكلو» :ت ىف (7)



 O۸ 20 تايآلا رفا ةرؤساب عباسلا غرد. تحبسسيع ع و وو

 هللا ريغ ةدابعب ءالؤه لض امك :ىأ «نودَحْجَي هللا تايآب اوناك نيذلا كفؤي كلذكإ :هلوقو

 اودحجو «ىوهلاو لهجلا درجمب لب ناهرب الو ليلد الب هريغ اودبعف «مهلبق نم نيذلا كفأ كلذك
 . هتايآو هللا ججح

 نوشيعت اداهم اطاسب ءمكل ارقتسم اهلعج :ىأ 4 اًرارق ضْرألا مُكَل لعج يذلا هللا :هلوقو

 : ىأ «ءانب ءامسلاو» «مکب ديمت الثل لابجلاب اهاسرأو ءاهبكانم ىف نوشمتو ءاهيف نوفرصتتو ءاهيلع
 مكحنمو «لاكشألا نسحأ ىف مكقلخف : ىأ «مكروص نسحأف مكروصر» ءاظوفحم ملاعلل افقس

 هنأ زكذفا .ايندلا ىف براشملاو لكآملا نم :ىأ «تاّبيَطلا نم مكقزرو » «ميوقت نسحأ ىف روصلا لمكأ

 سالا اهيأ اي : ةرقبلا ةروس یف لاق امک ا قلاخلا وهف - قازرألاو «ناكسلاو «رادلا قلخ

 e نوقتت ت مكّلمَل مكلف نم نيذلاو مكقلخ يذلا مكبر ")اودبعا

 :ةرقبلا] (ةوملعت منأو ادادنأ هلل اولعجت الف مك افزر تارمألا نم هب جرخأف ءام ءامّسلا نم لزنأو

 08 : ىأ :(نيمّلاعلا ٠ بر هللا كرابتف مكبر هللا مكلذ# :ءايشألا هذه قلخ دعب انهاه لاقو ١[

 . مهلك نيملاعلا بر هزنتو سدقتو

 لوألا وهو «لازي الو لزي مل ءادبأو الزأ ىحلا وه : ىأ «وه الإ ِهَلِإ ال يحْلا وه » :لاق مث

 هَل نيصلخم هوعداق > «هل ليدع الو هل ريظن ال :ىأ 4ره الإ هّلإ ال # «نطابلاو رهاظلاو ءرخآلاو

 . «نيمَلاَعْلا بر هلل دمحلا]» وه الإ هلإ ال هنأب نيرقم هل نيدحوم : ىأ «نيدلا

 هلل دمحلاب اهعبتي نأ «هللا الإ هلإ ال» :لاق نم نورمأي ملعلا لهأ نم ةعامج ناك :ريرج نبا لاق

 .ةيآلا هذهب المع «نيملاعلا بر

 «شمعألا نع «دقاو نب نيسحلا نع «هيبأ نع «قيقش نب نسحلا نب ىلع نب دمحم نع ىور مث
 بر هلل دمحلا» :اهرثأ ىلع لقيلف «هللا الإ هلإ ال» :لاق نم :لاق “سابع نبا نع «دهاجم نع
 . «نيِمَلاَعْلا بر هّلل دمحلا نيدلا هل نيصلخم هوعداف» :ىلاعت هلوق "7كلذف «نيملاعلا

 :تأرق اذإ :لاق ريبج نب ديعس نع ءدلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «هريغو ةماسأ وبأ لاقو
 بر هلل دمحلا» :اهرثأ ىلع لقو «هللا الإ هلإ ال» :لقف 5 : رفاغ]«نيّدلا هَل نيصلخم هللا اوعداق»

 . «نيملاعلا بر هلل ديحلا نيدلا هَل نيصلخم هوعداف» :ةيآلا هذه أرق مث «نيملاعلا

 ميم م رع

 ترمأو يبر نم تانيبْلا ينءاج اّمَل هللا نود نم نوعدت نيذّلا دبعأ نأ تيهن يّنِإ لق ل
 هوو هج

 مُكجرخي مث ةقلع نم مث ةفطُن نم مث بارت نم مُكَفَلَح يذلا وه © َنيِمَلاَعْلا برل ملسأ نأ
or r يب هس 7 

 ىَمَسُم الجأ اوبل لبق نم قوتي نم مكدمو اًخويش اونوكتل مَ مكدشأ اوغلبتل مث القط
 ساه ا ريدم

 4 عه ْنوُكَيَف نك هَل لوقي اَمَنِإَف ارمَأ ئضَق اَذإَف تيميو يبحي يذلا وه » نولقعت مُكّلعَلو
 دادنألاو مانصألا نم هاوس حا هلع نأ نيك هللا نإ «نكرتتملا تلوول نيعتما اب نق 1 لاحت لوف

 .2؟كلذو» س ‹«ت یف (۳) . ؟سابع نبا نع هداتسإب ىور مئ : :ت یف (0) .أطخ وهو «اوقتا» :س ىف (۱)



 ل ۷٦( 59) تايآلا:رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 نم مث بارت نم مُكَقَلَح يذلا وهل :هلوق ىف «هاوس دحأ ةدابعلا قحتسي ال هنأ ىلاعت نيب دقو .ناثوألاو

 هذه ىف مكبلقي ىذلا وه : ىأ (اخويش اونوكتل من مكدشأ اوغلبتل من القط مكجرخي مت ةقلع نم مت ةفطن

 نم فوتي نم مكنمو» ‹هلک كلذ نوكي هريدقتو هريبدتو هرمأ نعو هل كيرش ال هدحو ءاهلك راوطألا

 ولا ا ءاطقس همأ هطقست لب < «ملاعلا اذه ىلإ جرخيو دجوي نأ لبق نم : ىأ «لبق

 ه :جحلا] (ىمسم لجأ ىلإ ءاشن ام ماحرألا يف رقنو مكل نيبنل» هلوقك «ةخوخيشلا لبق الهكو ءاباشو
 .ثعبلا نوركذتت «جيرج نبا لاق < «نولقعت مكلعلو» : انهاه لاقو

 اًذإَف 9 هاوس دحأ كلذ ىلع ردقي ال «كلذب درفتملا وه: ىأ € ت تيميو يبحي يذلا وه ظ :لاق مث
 . "7[ةلاحم ال] ناك ءاش ام لب «عنامي الو فلاخي ال ا

 امبو باتكلاب اوبذك نيذلا ® نوُفرصي نأ للا تايآ يف نولداجي يذلا ىلإ رت ملأ ط

 يف © نوبحسي لسالّسسلاو مهقانعأ يف لالغألا ذإ © ©9 َوُمَلعَي فوَسُف السر هب السر

 اولاق هللا نود نم ©9 ن رشف مسك ام نيأ مهل لبق مّن ©9 نورجسيراَلا يف مث ميمحلا

 تح امي وكلذ عو َنيرفاكلا هللا رضب كلذ یش لف نوعا نكت مل لہ انع اول

 اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخدا © نوحرمت متنك امبو قحلا ريغب ضرألا يف نوحرفت

 . 4 69 نيربكتملا ىوثم سئبف
 0 قحلا ىف نولداجيو « هللا تايآب نييذكملا ءالؤه نم دمحم اي بجعت الأ ياعم لوقي

 : ىأ هانلسر هب اتلسرُا امبو باتكلاب اوبذك نيذلا » «لالضلا ىلإ ىدهلا نع مهلوقع فش اک

 «هلالج لج «برلا نم «ديكأ ديعوو «ديدش ديدهت اذه : «نوملعي فوسف» «نايبلاو ىدهلا

 .[6 :تالسرملا] 4 نيبڌكملل دموي ليو » :ىلاعت لاق امك

 ىلع مهنوبحسي ا ىديأب «لالغألاب ةلصتم : ىأ «لسالّسلاو مهقانعأ يف لالغألا ذإو :هلوقو

 ,«نورجسي راتلا يف مث ميمحلا يف نراس ل لاق اذهلو؟ ميحجلا ىلإ راتو ميمحلا ىلإ ةرات ,مههوجو

 TEEN :نمحرلا] € ٍنآيمَح نيبو اهنيب نوفوطي . نومرجملا اهب بذكي يتلا متهج هذه» :لاق امك

 :لاقو ]31۸: تافاصلا] (ميحجلا ىّلإل مهعجرم نإ مث >: ميمحلا مهبرشو موفزلا مهلكأ هركذ دعب لاقو

 نأ ىلإ «مرك الو دراب ال . ِمومحي نم لظو . ميمحو مومس يف. لاَمشلا باحنصأ ام لامَشلا باحصًأو»

 نم هيلع نوبراشف . نوطبلا اهنم نوئلاَمَف . موز نم رجش نم نولكآل . نوبذكملا واصلا هيأ مكن مثل: لاق

 . موقرلا ترجش نإ : لاقو.[505 41: ةعقاولا]4 نيدلا موي مهلزن اذه ميهلا برش نوبراشفا ميمحلا

 هسأر قوق اوبص م. ميحجلا ءاوس ىلإ هولتعاف والخ ميمحلا يلغك. دولا يف يلغي لهملاك. ميثألا مَعَ

 .co د £: ناخدلا]4 نورتمت هب متنك ام اذه نإ. ميركلا زيزعلا تنأ كّنِإ قذ . ميمحلا ٠ باذع نم

 .أ «س نم ةداير )١(



 (۷۸ «الال) ناتيآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا حلل د4

 . مهب ءازهتسالاو مكهتلاو «ريغصتلاو ريقحتلاو ‹خيبوتلاو عيرقتلا هجو ىلع كلذ مهل لاقي :ىأ

 انثدح «رامع نب روصنم انثدح «عينم نب دمحأ انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 - ب هللا لوسر ىلإ ثيدحلا عفر - ةينم نب ىلعي نع ؛كِيَرد نب دلاخ نم اال
 نوركذيف ؟نوبلطت ءىش ىأ «رانلا لهآ اي :لاقيو «ةملظم ءادوس رانلا لهأل ةباحس هللا ئشني» :لاق

 ىف ديزت لسالسو «مهلالغأ ىف ديزت الالغأ مهرطمتف «بارشلا درب لأسن :نولوقيف ايندلا 9 اهب
 ت غا ود اك .؟مهيلع رانلا بهي ارمجو «مهلسالس

 متنك ىتلا مانصألا نيأ :مهل ليق :ىأ هللا نود نم .نوكرشت متنك ام نيأ مهل ليق مث : هلوقو
 مل لب ۰ انوعفني ملف اوبهذ :ىأ 4 اّنع اوُلض اولاَق © ؟مويلا مكنورصني له ؟هللا نود نم اهنودبعت

 انبر هّللاو اولاق نأ الإ مهتنتف نكت مل مث » :ىلاعت هلوقك «مهتدابع اودحج :ىأ «ائيش لبق نم وعدت نکن
 .(نيرفاكلا هللا لضي كلذك » : لاق اذهلو ؛[۳ : ماعنألا] «نيكرشم انک ام

 مهل لوقت :ىأ (نوحرمَت متنك امبو قحْلا ريغب ضرألا يف نوحرفت متنك امب مكلذ » :هلوقو
 « مکرطبو مكرشأو E «قحلا ريغب ايندلا ىف مكحرف ىلع ءازج هيف متنأ ىذلا اذه : ةكئالملا

 ناوهلا هيف ىذلا ليقماو لرتلا سئبف : ىأ «نيربكتملا ىوثم سبق اهيف نيدلاخ متهج باوبأ اولخدا»

 يجو هلئالد عابتاو «هّللا تايآ نع ربكتسا نمل ء«ديدشلا باذعلاو

 ® نوعجري اَنيلِإَ كئيقوتن وأ مهدعت يذلا ضعب كين مَ قح هللا دعو نإ ربصاف ل
 يم همم © سم ه م o2 م هع

 ناك امو كِيلَع صصقن مل نم مهنمو كيلع انصصق نم مهنم كلبق نم السر انلسرأ دقلو

 كلاته رسخو قحلاب يضق هللا رمأ ءا اذإف هّللا نذإب لإ ةيآب يتأي نأ . لوسرل

 ؛هموق نم هبذك نم بيذكت ىلع ربصلاب «هیلع همالسو هللا تاولص «هلوسر ارمآ ىلاعت لوقي

 ايندلا ىف كعبتا نملو كل ةبقاعلا لعجو «كموق ىلع رفظلاو رصنلا نم كدعو ام كل زجنيس هللا نإف

 نم مهنيعأ رقأ هللا نإفءعقو كلذكو .ايندلا ىف:ىأ « مهدعت يذلا ضعب كتير مف ءةرخآلاو

 . ةي هتايح مايأ ىف برعلا ةريزج رئاسو ةكم هيلع هللا حتف مث .ردب موي ىف اوديبأ .مهئامظعو مهئاربك

 .ةرخآلا ىف ديدشلا باذعلا مهقيذنف : ىأ «نوعجري انيلإف كتيفوتن وأ :هلوقو

 (كْيَلع صصقن مل نم مهنمو كِيَلع انصصَق نّم مهنم كلبق نم السر انلسرأ دقلو » :هل ايلسم لاق مث

 فيك مهموق عم مهصصقو مهربخ كيلإ انيحوأ نم نم مهنم :ىأ ءءاوس «ءاسنلا ةروس» ىف لاق امك

 ركذ نم رثكأ مهو «(كّيَلع صصقن مل نم مهنمو  ءةرصنلاو ةبقاعلا ا تناك مث مهوبذك

 .«رشب» :أىف )١(

 لاقو «هب روصنم نع عينم نب دمحأ قيرط نم (414/5”7) لماكلا ىف ىدع نباو (5847) مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو (۲)

 فعض هيف نم هيف» :(۳۹۰ /۱۰) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .«روصنم هب درفت ءدانسإلا اذهب الإ ىلعي نع ىوري ال” :ىناربطلا

 .«هفرعأ مل نم هيفو «ليلق



 ١و8 سلا |. (/6 1/9) تایآلا :رفاغ ةروس - عباسلا ءزجلا

 .ةنملاو دمحلا هللو «20ءاسنلا ةروس ىف كلذ ىلع هيبنتلا مدقت امك «فاعضأ فاعضاب

 هموق ىتأي نأ لسرلا نم دحاول نكي ملو : ىأ 4 هللا نذإي الإ ةيآب يتأي نأ لوسرل ناك امو :  هلوقو

 ءاج اذإف » هب مهءاج اميف هقدص ىلع كلذ لديف «كلذ ىف هل هللا نذأي نأ الإ «تاداعلل قراخب

 ؛نورفاكلا كلهيو ءنونمؤملا وجنيف ,«قحْلاب يضف » نيبذكملاب طيحملا هلاكنو هباذع وهو : «هّللا رم

 .« تولطبملا كلانه رسخو :  لاق اذهلو

 اوغلبتلو عفاتم اهيف مُكَلَو © نوُلكأت اهنمو اهنم اوُبكرتل ماعنألا مكل لعج يذلا هللا طل
 e مابا کر را فانا یر اهنلعر قرود ق ا

 . 4 69 نورکنت
 مهبوكر اهنمفل ءمنغلاو رقبلاو لبإلا ىهو «ماعنألا نم مهل قلخ امب «هدابع ىلع انتم ىلاعت لوقي

 رافسألا ىف لاقثألا اهيلع لمحيو «بلحتو لكؤتو بكرت لبإلاف ء[١۷ :سي] 4 نولكأي اهنمو
 .ضرأألا اهيلع ثرحتو ءاهنبل برشيو «لكؤت رقبلاو .ةعساشلا راطقألاو < ةيئانلا دالبلا ىلإ لاحرلاو

 بايثلاو ثاثألا هنم ذختيف ءاهرابوأو اهراعشأو اهفاوصأ زجت عيمجلاو : اهعبل يد «لكؤت منغلاو

 ريغو ٠ “لحنلا ةروساو ۳ «ماعنألا ةروساا ىف اهركذ مدقت نكامأ ىف 0 لصف امك «ةعتمألاو

 مكرودص يف ةجاح اَهيَلَع اوغلبتلو عفانم اهيف مُكَلو . نولكأت اهنمو اهنم اوبكرتل» :انهاه لاق اذهلو ؛كلذ

 . «نوُلَمحُت كفا ىلعو اهيلعو

 هللا تايآ يأف $ «مكسفنأ ىفو قافآلا ىف هنيهاربو هججح : ىأ 4 هتايآ مكيريو # :هلوقو

 .اورباكتو اودناعت نأ الإ «هتايآ نم ءىش راكنإ ىلع نوردقت ال :ىأ ؟4نوركدت

 سا مس سا ساس

 روو م ن كفن م ت ت

 ر ا ا هو طري اول ا یم نأ انف یال يف ر ةوق دشأو

 انساب اوأر اًمَلَف 69 نوئزهتسی هب اوناك ام مهب قاحو مّلعْلا نم م مهدنع امب اوحرف تانيبلاب

 ساب وو ام مها مهب كي ملف 9 نكرم هب انك امہ اترفکو هدو للاب انآ اوا
 . 4 ® تورفاكلا كلاته رسخو هدابع يف تّلح دق يتلا هللا تّنس

 عم «ديدشلا باذعلا نم مهب لح اذامو لا يا ىف لسرلاب ةبذكملا ممألا نع ىلاعت ربخي

 .ءاسنلا ةروس نم ٤ :ةيآلا ريسفت عجار )١(

 . هللا نذإب الإ» :أ ىف (0)

 .ماعنألا ةروس نم ٠١١ - ١15 :تايآلا ريسفت عجار (۳)

 . لحنلا ةروس نم 5-8 :تايآلا ريسفت عجار (6)



 ۸١( - ۷۹) تايآلا :رفاغ ةروس  عباسلا ءزحجلا حلل ل سلا

 مهنع در الو ءائيش كلذ مهنع ىنغأ امف «لاومألا نم هوعمجو «ضرألا ىف هورتأ امو ءمهاوق ةدش

 نيهاربلاو «تاعطاقلا ججحلاو «تانيبلاب 2)لسرلا مهتءاج امل مهنأل كلذو ؛هللا سأب نم ةرذ

 مهتءاج امع مهمعز ىف ملعلا نم مهدنع امب اونغتساو .مهيلع اولبقأ الو . مهيلإ اوتفتلي مل «تاغمادلا

 . لسرلا هب

 .بذعن نلو ثعبن نل ءمهنم ملعأ نحن : :اولاق :دهاجم لاق

 .هب مهل لبق ال ام هللا سأب نم مهاتأف ا ماعلا نب مهدنع امب اوحرف :ىدسلا لاقو

 .هعوقو SS و نوبذكي : ىأ (نوئزهتسي : هب اوناك ام مهب طاحأ :ىأ #مهب قاحو

 هب انك امب اًنرفكو ةدحو هّللاب اّنمآ اوُلاَق ٠ مهب باذعلا عوقو اونياع :ىأ «انسأب اوأر امَلَف ٠

 اذهو . ةرذعملا عفنت الو «تارثعلا لاقت ال ثيح نكلو ‹توغاطلاب اورفكو هللا اودحو :ىأ «نيكٍر شم

 (نيملسملا نم انأو ليئارسإ ودب هب تنمآ يذلا الإ هلل ال هنأ تمآ :  :قرغلا هكردأ نيح نوعرف لاق امك

 :سنوي] ؟(نیدسقملا نم تکو لبق تيصع دقو نآلآ ل : ىلاعت "[و كرابت] هللا لاق ء[4- +سنوي]

 مهبولق ىلع ددشار» : لاق نيح هيلع هءاعد ىسوم هيبنل باجتسا دق هنأل ؛هنم هللا لبقي ملف :ىأ[ ١

 مل مهناعإ مهعفني كي ملف > :لاق انهاه ””[اذكه]و .[/۸ :سنوي] «ميلألا باذعْلا اوري ىح اونمؤي الف

 ةنياعم دنع بات نم عيمج ىف هللا مكح اذه :ىأ «هداّبع يف تلخ دق يتلا هللا تنس انساب اوأر

 اذإف : ىأ ””«رغرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ» :ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛لبقي ال هنأ :باذعلا

 .(نورفاكلا كلاته رسخو» :لاق اذهلو ؛ لئنيح ةبوت الف كلما نياعو «ةرجنحلا حورلا تغلبو رغرغ

 ةنملاو دمحلا هللو ««"رفاغ ةروسا ريسفت رخآ

 .أ «س نم ةدايز (۳) .أ ‹س نم ةدايز (۲) . ؟مهلسر» :أ ىف )١(

 8 «هدابع عيمج ىف» :آ ىف (8)

 .امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم )٤۲۵۳( مقرب ننسلا ىف هجام ن نباو )١۴۷( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (5)

 .«نمؤملا» :س ىف )١(



 11١ (5 )١  تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

1 .2 .)222 
 تلصف ةروس ريسفت

 . ةكم یهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 موقل اًيبرع انآرق هتايآ تصف باتك © ميحّرلا نمَحّرلا نم ليزنت © جحإ»

 اق دكا يفارق وار مر قرم الامل فرك ضرعأق اريذنو اريشب نومي

 . © ى َدوُلماَع اإ لمع باجح كنيبو اننيب نمو رقو انناذآ يفو هيل اتوعدت

 هلوقك «ميخرلا نيحرلا نمر نآرقلا :ىنعي «ميحّرلا , نَمَحرلا نم ليزنت . محل : نلاعت لوقب
 لّرَت .نيِمَلاَعْلا بر ليزتتل هئإو» : هلوقو ء[١٠ : لحنلا] € حلا كبَر نم سدقْلا حور هزت لق : ىلاعت
 . 14٤] _-- ۲ : ءارعشلا] (نيرذنملا نم توكتل كبف ىلع. نيمألا حورلا هب

 يف :ىأ «اًيبرع انارقط «هماكحأ تمكحأو هيناعم تنيب :ىأ «هئايآ تصف باّتك» :هلوقو
 باتك# : هلوقك «ةلكشم ريغ ةحضاو هظافلأو «ةلصفم هيناعمف ءاحضاو انيب ہو ءايبرع اظفل هنوك لاح

 الل فانعمو هظفل ثيح نم زجعم وه :ىأ ١[ :دوه] «ريبَخ ميكح تدل نم تلف من هت هتایآ تمكحأ

 .[ 7 : تلصف] (دیمح ميكح ْنَم ليزنت هفلح نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي

 اريشب» «نوخسارلا ءاملعلا ٍحوضولاو نايبلا اذه فرعي امنإ :ىأ «َنوُمَلْعَي موقلإ» : هلوقو

 رثكأ :ىأ (نوعمسي ال مهَف مهركأ ضرعأف# «نيرفاكلا رذني ةراتو «نينمؤملا رشبي ةرات :ىأ «اريدتو
 ةاطغم فلغ ىف :ىأ «ةّثكأ يف انيولف اولاَقو» «هحوضوو al هودي 1 مهف « شيرق

 انيلإ لصي الف «باجح كنيبو اننيب نمو هب انتثج امع ممص : ىأ « َرْقَو اتناذآ يفو هيَلِإ انوعدت اًمَم»
 . كعباتن ال انتقيرط ىلع نحنو «كتقيرط ىلع تنأ لمعا : ىأ 4 نولماع اننإ لمعاف» «لوقت ام ءىش

 نع «رهسم نب ىلع انثدح «ةبيش ىبأ نبا ىنثدح :هدنسم ىف ديمح نب دبع مّلَعلا مامإلا لاق

 تعمتجا :لاق «هنع هللا ىضر هللا دبع نب رياج نع ءىدسألا ةلمرح نب لايذلا نع .حلجألا

 قرق دق ىذلا لجرلا اذه تأيلف «رعشلاو ةناهكلاو رحسلاب مكملعأ اورظنا :اولاقف اموي شيرق

 ةبتع ريغ ادحأ ملعن ام :اولاقف ؟هيلع دري اذام رظنتلو هملكيلف ءانئيد باعو ءانرمأ تتشو ءانتعامج

 تكسف ؟هللا دبع مأ ريخ تنأ ءدمحم اي :لاقف ةبتع هاتأف .ديلولا ابأ اي تنأ :اولاقف .ةعيبر نبا
 نأ معزت تنك نإق :لاقف يَ هللا لوسر تكسف ؟بلطملا دبع مأ ريخ تنأ :لاقف ی هللا لوسر
 عمسن ىتح ملكتف مهتم ريخ كنأ معزت تنك نإو تبع ىتلا ةهلآلا اودبع دقف «كنم ريخ ءالؤه

 . «ةدجسل | مح ريسفتا :س ىف (۱)

 . «هتایآ» :أ ىف (؟)



 (0  ١)تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا 1۲

 تبعو ءانرمأ تتشو ءانتعامج تقرف ؛كنم '7كموق ىلع مأشأ طق ةلْخّس انيأر ام هللاو انإ «كلوق

 ام هللاو 0 او ءارحاس شيرق ىف نأ مهيف راط دقل ىتح «برعلا ىف انتحضفو «اننيد

 نإ *لجولا اهيأ !ىتافع یخ Sn هب ىلإ انضعب موقي نأ ىلبحلا ةحيص لثم الإ 2"”رظنن

 ئأ راف ةءابلا كب اغإ ناك نإو اا يما رك يس لل دب كك كب امنإ ناك

 هللا لوسر لاقف . .معت : :لاق «؟تغرف» : ا هللا لوسر لاقف ار كور ![تعش] شيرق ءاسن

 لقف اوضرعأ نِإف © : غلب ىتح «ميحرلا نمحرلا نم ليزنت . مح . .ميحرلا نمحرلا هللا مسب# وك
 .(ال» :لاق ؟اذه ريغ كدنع ام !كبسح !كبسح :ةبتع لاقف . يدوم داع ةقعاص لم ةقعاص مكترذنأ

 :اولاق . بلک ا نرمل عكنأ قرأ انيق کرت اه :لاق ؟كءارو ام :اولاقف .شيرق ىلإ عجرف

 «لاق ام ائيش تمهَف ام َةينَب اهبصن ىذلاو ال :لاق 20[؟لاق امف :اولاق معن :لاق] ؟كباجأ لهف

 ان" ر ام ا ا كليو :اولاق .دومثو داع ةقعاص لثم ةقعاص مكرذنأ هنأ ريغ

 عانا ركذ ريغ لاق اغ اش تم ام هاو ل لاق 8

 هلثم «هدانسإب ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع «هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا هاور اذكهو

00 
 ءاوس .٠

 هللا دبع نبا وهو  حلجألا نع .ليَضُف نب دمحم نع هدنسب هريسفت ىف ىوغبلا هقاس دقو
 ا تدا كاف راج هر ءةلمرح نب لايذلا نع ءىشلا ضعب فَعض دقو - ”[ىفوكلا] ىدنكلا

 هداشاتو ةف قلع ةو اف كومتو داع ةقعاص لم ةقعاص مكترذنأ لقف اوضرعأ نإَف ل : هلوق

 «شيرق رشعم اي :لهج وبأ لاقف . مهنع سبتحاو شيرق ىلإ جرخي ملو «هلهأ ىلإ عجرو «محرلاب

 «ةئباضا 23! [دق] ةا نس الإ لاذ امو. :ةماط هفيعاو دمحم لإ ادق الإ ةع جرت اع او

 دمحم ىلإ توبص كنأ الإ انع كسبح ام «ةبتع اي :لهج وبأ لاقف هيلإ اوقلطناف .هيلإ انب اوقلطناف

 تضعف دمخ ماعط قغ: كعب ام انلاومأ نل انني جاع ٠ كل تناك نا اط تعا

 هتيتأ ىنكلو ءالام شيرق رثكأ نم ىنأ متملع دقل «هللاو :لاقو ءادبأ ًادمحم ملكي الأ مسقأو «ةبتع

 ىلإ ةروسلا أرقو ءرحس الو ةناهك الو رعشب وه ام هللاو ءىشب ىنباجأف '' !![ةصقلا] هيلع تصصقو

 نأ محرلاب هتدشانو هنن ككيبأل .«دومتو داع ةقعاص لْثَم ةقعاص مكترذنأ لقف اوضرعأ نإ » :هلوق

 ٠ ادعا کب لرو نا تیک «بذكي مل ائيش لاق اذإ ادمحم نأ متملع دقو «فكي

 . ملعأ هتلاو .ىلعي ىبأو رازبلا قايس نم هبشأ قايسلا اذهو

 .طمنلا اذه فالخ ىلع ةريسلا باتك ىف راسي نب قاحسإ نب دمحم مامإلا ةصقلا هذه دروأ دقو

 :لاقف

 .2ىلع» :أ ىف (۳) .«رظتنن» :س ىف (۲) .«هتعامج» :س ىف )١(

 .أ نم ةدايز (0 .أ «س نم ةدايز (۵) .«ادحاو الجر» :أ ءس ىف (4)

 .هريغو ىئاسنلا هفعض ىدنكلا حلجألا هدانسإ ىفو (78 9 /۳) ىلعي ىبأ دنسمو )١١71( مقرب ديمح نب دبعل بختنملا (۷)

(A)2«كابال :آ س ىف (۱۰) 5 نم ةدايز (9) أ «٠ س نم ةدايز . 

 .أ «س نم ةدايز )١١(

 )١١۷/۷(. ىوغبلل ليزنتلا ملاعم ()



 #١ سد )۸ 5) تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

 ب اديس ناكو -'ةعيبر نب ةنغ نأ تلح .:لاق ىظرقلا بك نب دمحم نع دايز نب ديزي ىتتدح

 الأ شيرق رشعم اي :هدحو دجسملا ىف سلاج وي هللا لوسرو «شيرق ىدان ىف سلاج وهو اموی لاق
 كلذو ؟انع فكيو ءاش اهيأ هيطعنف ءاهضعب لبقي هلعل ارومأ هيلع ضرعأو هملكأف دمحم ىلإ موقأ
 مقف «ديلولا ابأ اي ىلب :اولاقف «نورثكيو نوديزي هيَ هللا لوسر باحصأ اوأرو «ةزمح ملسأ نيح

 دق ثيح انم كنإ «ىخأ نبا اي :لاقف ايب هللا لوسر ىلإ سلج ىتح ةبتع هيلإ ماقف .""'هملكف هيلإ
 هب تقرف «ميظع رمأب كموق تيتأ دق كنإو «بسنلا ىف ناكملاو «ةريشعلا ىف ةطسلا نم تملع

 عمساف «مهئابآ نم ىضم نم هب ترفكو «مهنيدو مهتهلآ هب تبعو «مهمالحأ هب تهفسو «مهتعامج

 ابأ اي لق» :ِةِكَك هللا لوسر هل لاقف :لاق .اهضعب انم لبقت كلعل اهيف رظنت ارومأ كيلع ضرعأ ىنم
 كل انعمج ءالام رمألا اذه نم هب تعج امب ديرت امنإ تنك نإ «ىخأ نبا اي :لاق .«عمسأ ءديلولا

 ًارمآ عطقن ال ىتح ءانيلع كاندوس افرش هب ديرت تنك نإو ."”الاومأ انرثكأ نم نوكت ىتح انلاومأ نم
 نع هدر عيطتست ال هارت ايئر كيتأي ىذلا اذه ناك نإو .انيلع كانكلم اكلم هب ديرت تنك نإو .كنود

 ىتح لجرلا ىلع عباتلا بلغ امبر هنإف «هنم كئربن ىتح انلاومأ هيف انلذبو «بطلا كل انبلط «كسفن

 ابأ اي تغرفأ» : لاق هنم عمتسي يَ هللا لوسرو ةبتع غرف اذإ ىتح هل لاق امك وأ - ت یوا

 ليزتت . مح. ميحرلا نمحرلا هللا مسب 0 :لاق .لعفأ : :لاق «ىنم عمتساف» :لاق .معن : : لاق . «؟ديلولا
 ال مهَف مهرتكأ ضرعأف اريذتو اريشب . َنوُمَلْعي وقل ايبرع انارق هتايآ تلصف باتك. ميحّرلا نمحّرلا نم

 ب ل واو .هيلع اهؤرقي اهيف يَ هللا لوسر ىضم مث. رب

 کک ءاهنم ةدجسلا ىلإ هيم هللا لوسر ىهتنا مث «هنم عمسي امهيلع ادمتعم هرهظ

 - مسقأ : ضعبل مهضعب لاقف « هباحصأ ىلإ ةبتع م انف“ كاذو تنأف «تعمس ام ديلولا ابأ اي تعمس

 كءارو ام :اولاق مهيلإ سلج املف .هب بهذ ىذلا هجولا ريغب ديلولا وبأ مكءاج دقل - هللاب ''”فلحي
 الو رحسلاب وه ام هللاو ءطق هلثم تعمس ام هللاو الوق تعمس دق ىنأ ىئارو :لاق ؟ديلولا ابأ اي

 هيف وه ام نيبو لجرلا نيب اولخ .ىل اهولعجاو ىنوعيطأ «شيرق رشعم اي .ةناهكلاب الو رعشلاب

 رهظي نإو' «مكريغي ا برعلا هبصت نإف ءابن تعمس ىذلا هلوقل نّئوكيل هللاوف «هولزتعاف
 ديلولا ابأ اي هللاو كرحس :اولاق .هب سانلا دعسأ متتكو «مكزع هزعو «مككلم هكلمف برعلا ىلع
 . کل ادب ام اوعنصاف هيف ىبأر اذه :لاق !هناسلب

 .ملعأ هللاو «هلبق ىذلا نم هبشأ قايسلا اذهو

 ريق و نرو م 2

 هورفغتساو هيلإ اوميقتساف دحاو هل مكهلإ امنا نإ ئحوي مكلثم رشب انآ امَّنِإ لق »

 ىناامل هم

 اونمآ َنيِذْلا ّنِإ © ةتورفاك مه ةرخآلاب مهو ةاكزلا نوتؤي ال نيدلا © نيكرشملل ليوو
 fo ع Aor qo مه

 . 4 نونمم ريغ رجأ مهل تاحلاصلا اولمعو

 .(الام» :س ىف (9) .«یف» :أ ىف (۲) .«هملكو» :أ ىف )١(

 .«فلحن» :س ىف (5) .«كلاحو» :أ ىف (5)

 .(۲۹۳/۱) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (5)



 (۸ ۔٦)تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزخلا حلل |

 مكهلإ اَمّنَأ لإ ئحوي مكلفم رشب انأ امن :نيكرشملا نيبذكملا ءالؤهل دمحم اي 4لق# :ىلاعت لوقي
 اوميقتساف» ءدحاو هلإ هللا امنإ «نيقرفتملا بابرألاو دادنألاو مانصألا نم "هنودبعت امك ال « «دحاو هلإ

 فلاسل : ىأ «هورفغتساو» «لسرلا ةنسلا ىلع هب هب مكرمأ ام لاونم ىلع ةدابعلا هل اوصلخأ : ىأ4هيلإ

 نب ىلع لاق : «ةاكّزلا نوتؤي ال نيِذّلا يهيلع كالهو مهل رامد :ىأ 4نيكرْشُمْلَل ليوو# «بونذلا
 .ةمركع لاق اذكو . هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي ال نيذلا : ىنعي :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ

 :هلوقكو ٠4 ٠١[«2 :سمشلا] © اهاّسد نم باخ دقو. اهاَكَر نم حلفا دق » :ىلاعت هلوقك اذهو
 نأ ىَلِإ كَل له لقف  :هلوقو ء[١٠ ٠٤ :ىلعالا] « ّلصَف هبر مسا ركذَو. كرت نم حلفا دق »
 كلذ مهأ نمو «ةليذرلا قالخألا نم سفنلا ةراهط :انهاه ةاكزلاب دارملاو .[18 :تاعزانلا] 4 ىر

 هتدايزل اببس نوكتو «مارحلا نم هرهطت اهنأل ةاكز تيمس امنإ لاملا ةاكزو .كرشلا نم سفنلا ةراهط

 .تاعاطلا ىف هلامعتسا ىلإ اقيفوتو «هعفن ةرثكو هتكربو

 .ةاكزلاب نونيدي ال نيذلا :ىأ 4ةاكّرلا نوتؤي ال نيذلا. نيكرشملل ليوو» :ىدسلا لاقو

 .ةاكزلا لهأ نم مه سيل :ةرق نب ةيواعم لاقو

 . مهلاومآ ةاكز نوعنمي :ةداتق لاقو

 امثإ ةاكزلا باجيإ نأل ؛رظن هيفو .ريرج نبا هراتخاو «نيرسفملا نم ريثك دنع رهاظلا وه اذهو
 نأ الإ مهللا «ةيكم ةيآلا هذهو ءدحاو ريغ هركذ ام ىلع «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف ناك

 هقح اوتآو# : ىلاعت هلوقك «ةئعبلا ءادتبا ىف هب ارومأم ناك ةقدصلا ةاكزلا لصأ نوكي نأ دعبي ال :لاقي

 اذه نوكيو «ةنيدملاب اهرمأ نيب امئإف ريداقملاو بصنلا تاذ ةاكزلا امأف ١4١[« :ماعنألا] (هداصح موي
 «ةثعبلا ءادتبا ىف اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ابجاو ناك ةالصلا لصأ نأ امك «نيلوقلا نيب اعمج

 ‹«سمخلا تاولصلا [446) هلوسر ىلع هللا ضرف «فصنو ةنسب ةرجهلا لبق ءارسإلا ةليل ناك املف

 .ملعأ هللاو ءائيشف ائيش «كلذ دعب اهب قلعتي امو اهناكرأو اهطورش لصفو

 ال :هريغو دهاجم لاق «نونمم ريغ رجأ مهل تاحلاّصلا اوُلمعو اونمآ نيا ل : كلذ دعب لاق مث

 ريع ءاَطَع : ىلاعت هلوقكو ء[۳ :فهكلا] 4 ادَّبَأ هيف َنيِثكاَمط :هلوقك ."”بوبجم الو عوطقم
 :١8 ٠[. دوه] (ذوذجم

 لهأ ىلع هلل ةنملا نإف «ريسفتلا اذه ةمئألا ضعب هيلع در دقو .مهيلع نونمم ريغ :ىدسلا لاقو

 :ةنجلا لهأ لاقو ١7[« :تارجحلا] « ناال مكاده نأ مكيلع نمي هللا لب # :ىلاعت هللا لاق ؛ةنلا

 هللا ىندمغتي نأ الإ» :اي هللا لوسر لاقو ء[۲۷ :روطلا] (مومّسلا باذع اناقوو اَْيَلع هللا نمف
 . (لضفو هنم ةمحرب

 .؟بوسحم الو عوطقم ريغ» :أ ىف (۳) .أ «س نم ةدايز (؟) .  «هنودبعي» :س ىف )١(



١56 

 تو كلذ اًدادنأ هَل نولعجتو نيموي يف ضرألا قلخ يذّلاب نورفكتل مكتنأ لقط

 ءاوس ٍماَيَأ ةعبرأ يف اهتاوقأ اهيف ردقو اهيف كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو © (نيملاعْلا
 تلا اهْرك وأ اَعوَط ايتثا ضرأللو اهَل لاف ناخد يهو ءامّسلا ىلإ ئوتسا مث ڈ 0 نيلئاسلل

 ءامسلا ایزو اَهَرْمَأ ءامس ّلُك ىف ئحوأو نيموي يف تاومس عبس نهاضقف 0 نيعئاط انين

 . 4 69 ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ اقفحو حيباصمب ايندلا
 لکل رهاقلا ۰ء ىش لكل قلاخلا وهو «هريغ هعم a نيذلا نيكرشملا ىلع هللا نم راكنإ اذه

 ادادنأ هل نولعجتو نيموي يف ضرألا قلَخ يذّاب نورْفْكتَل مُكنأ لقط :لاقف « ءىش لكل ردقملا « ءىش

 . مهلك نيملاعلا بر وه ءايشألل قلاخلا :ىأ «َنيِمَلاَعْلا بر كلذإ» نيف "نودع الاثمأو ءارظن : ىأ

 lo» ا «مايأ هس يف ضرألار e قلخ» : 2 إيصفت هيف ناكملا اذهو

 مث اعيمج ضرألا يف ام مُكَل َقَلَخ يذلا رهط :لاق امك لا هدعب مث e نأ لصألاو
 .[۲۹ :ةرقبلا] ةيآلا «تاَوَمس عبس نهاوسُف ء ءامسلا ىلإ ئوتسا

 .اهاحض جرخأو اهلي شطغأو . اهارسف اهككمس عفر . اهني ءامسلا مأ اقل دش متت 0 كوف امأف

eeتاعزانلا] «مكماعنألو مكل اعات. اهاسرأ لابجلاو. اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ . : 
[YYهلوقب رسفم وه ىحدلاف الا قل نع ناك نضرألا ىحد نأ ةيآلا هذه ىفف : 
 ءامسلا قلخ لبقف ضرألا قلخ امأف «ءامسلا قلخ دعب اذه ناكو ,« اهاعرمو اهءام ج
 : لاق هنإف «هحيحص نم ةيآلا هذه ريسفت دنع ىراخبلا هركذ اميف سابع نبا باجأ اذهبو «صنلاب

 فلتخت 5 ءايشأ ,نارقلا ىف دجأ 0 : سابع نبال لجر لاق : لاق ريبج نب ديعس نع «لاهنملا لاقو

 ٍضعب ىلع مهضعب لبقأو» ]°1 :نونمؤملا] «نوُلءاستي الو دموي مهنيب باسنأ الفل :لاق ىلع

 (نیک رشم انک ام انبر هللاوإ» ٤١[« :ءاسنلا] «ًائيدح هللا نومتكي الو» «[۲۷ :تافاصلا] نول ءاسدي
 «اهاحدإ» :هلوق ىلإ «(اهانب ءامّسلا مَأ  :لاقو ؟ةيآلا هذه ىف اومتك دقف ؛[۲۳ :ماعنألا]
 يذلاب نورك مكنئأ لق :لاق مث ضرألا '[قلخ] لبق ءامسلا قلخ ركذف «[۳۰ _ ۲۷ :تاعزانلا]
 :لاقو ؟ءامسلا قلخ لبق ضرألا قلخ هذه ىف ركذف < «نيعئاط» :هلوق ىلإ «نيموي يف ضرألا قلخ
 «اريصب اعيمس» «[ةه5*:ءاسنلا] «اميكح ازيزع 7: ءاسنلا] 4 اميحَر اروفغ هّللا ناكو»

 ىضم مث ناك هنأكف «[08 : ءاسنلا]

 e 0 سابع نبا ىنعي لاق
 دنع مهنيب باسنأ الف « ٨۸[ : رمزلا] هللا ءاش نم الإ ضْرَألا يف نمو تاومّسلا يف نم قعصف] ‹روصلا

 .«تاومسلا» :أ ىف (۲) .«اهنودبعي» :س ىف )١(
 .س نم ةدايز (4) .؛ءامسلاو) :س ىف (6)

 ١7( -۹) تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا



  ۱1٦)تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا  4؟١7(

 . «نوُلءاَسَتي ضْعب ىلع مهضعب لبفأو» ىرخألا ةخفنلا ىف مث «نولءاستي الو كلذ

 صالخإلا لهأل رفغي هللا نإف «(ًاثيدح َهَّللا َنوُمَتْكَي الر» ,«نيكٍرشم انك اما :هلوق امأو

 «مهيديأ قطنتف «مههاوفأ ىلع متخيف ««نيكرشم نكن مل ١ :لوقن اولاعت :نوكرشملا لاقف «مهبونذ
 .[؟ :رجحلا] ةيآلا  اورفك نيذّلا دوي > هدنعو ءاثيدح متکی ال هللا نأ “فرعی كلذ دنعف

 «نيرخآ نيموي ىف نهاوسف «ءامسلا ىلإ ىوتسا مث «ءامسلا قلخ مث «نيموي ىف ضرألا قلخو
 ىف امهنيب امو ماكألاو دامجلاو لابجلا قلخو ءىعرملاو ءاملا اهنم جرخأ نأ وو « ضرألا ىحد مٹ

 اهيف امو ضرألا تقلخَف ««نيموي يف ضرألا قلخ» :هلوقو ,«اهاحدإ# : هلوق كلذف «نيرخآ نيموي

 .نيموي ىف تاومسلا تقلخو « مايأ ةعبرأ ىف ءىش نم

 نإف ؛كلذك لزي مل: ىأءهلوق كلذو «كلذب هسفن ىمس « [47:ءاسنلا] (اميحر اروُفَغ هللا ناكر

 . لجو زع هللا دنع نم الك نإف «نآرقلا كيلع نفلتخي الف ءدارأ ىذلا هب باصأ الإ ائيش دري مل هللا

 0 5 ىبأ نب ديز نع «ورمع نب هللا ديبع انئدح «یدع نب فسوي هينثدح :ىراخبلا لاق

 00 e لاهنملا نع

o 

 لا عم 0 «ءاعيرألاو نالا موي یي «سرغتو ع تلا نكامألاو قازرألا نم هيلإ اهلها

 كلذ نع لاؤسلا دارأ نمل : ی( نيلئاسل ا ماي ةعبرأ يف# :ىلاعت لاق اذهلو ؛ةعبرأ نيقباسلا

RE 
 سس هاهم

 نع لاؤسلا دارأ نمل : ىأ 4نيلئاسلل ءاوس» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلاو «ةداتقو «سابع نبا لاقو

 .كلذ

 هللاو ء[* Ss : ىنا ةلوق ىف ورك اه يقي نوقلا ا

 . ملعأ

 «ضرألا تقلخ نيح هنم دعاصتملا ءاملا راخب :وهو «(ناخد يهو ءامّسلا ىَلِإ ئوتسا مثل :هلوقو

 .«اوفرع» :أ ىف )١(

 .«ةبيشال :أ ىف (۲)

 . ؟حتف» )00/۸( ىراخبلا حيحص (۳)

 . ؛جاتحت ام : س ىف (4)



 /١01 سس سس (17 9)تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

 ف اا ا 3 هللا لاق :لاق ا ل ع ع رج 00

 . «نيعئاط انيتأ» :اتلاقف .كرامث ىجرخأو «كراهنأ یققش :ضرألل لاقو . یموجنو ىرمقو

 ل

 ةلماعم نول التت لو لاق 0 010 ءاكح ا

 .امهمالكب لقعي نم

 هللاو ءاهنم هتماسي ام ءامسلا نمو «ةبعكلا ناكم وه كلذب ضرألا نم ملكتملا نإ :"”ليقو

 . ملعأ

 .متاح ىبأ نبا هاور .هملأ نادجي اباذع امهبذعل هرمأ هيلع ايبأ ول یر نسحلا لاقو

 :ىأ «نيموي ىف تاومس عبس نهتيوست نم غرفف :ىأ «نيموي ىف ترعب ع عبس نهاضقف»

 اهيف امو «ةكئالملا نم هيلإ جاتحت ام ءامس لك ىف اررقم بترو يا د را داس ل ف حرار
 ىلع ةقرشملا ةرينملا بكاوكلا نهو ,4حيباصمب ايندلا ءامّسلا ايزو ءوه الإ اهملعي ال ىتلا ءايشألا نم

 .ىلعألا اللا ىلإ عمتست نأ نيطايشلا نم اسرح : ىأ (اظفحرإل «ضرألا لهأ

 عيمجب ميلعلا .هرهقو هبلغف : هلغف ءىش لك رع دق ىذلا زيرعلا :ىأ € ميلعلا زيزعلا ریدقت كلذ

 نع < ا د نا وع ‹شايع نب ركب وبأ انثدح فرصا ب دواک اقدح :ريرج نبا لاق

 قلخ نع هتلأسف هيب ىبنلا تتأ دوهيلا نأ - ثيدحلا رئاس تأرق :دانه لاق - سابع نبا نع .ةمركع

 امو :ءاثالثلا موي لابحلا قلخو «نينثإلا مويو دحألا موي ضرألا هللا قلخ» : لاقف «ضرألاو تاومسلا

 مكتنأ لق : ةعبرأ هذهف «بارخلاو نارمعلاو نئادملاو ءاملاو رجشلا ءاعبرألا مو قلخو ق نم نيك

 e و رک

 لوأ یف قلخف «هنم تيقب تاعاس ثالث 0 دلل رمقلاو نيل موجنلا ةا موي 00

 هب عفتني امم ءىش لك ىلع ةفآلا ىقلأ ةيناثلا ىفو .تام نم تومي نيح .لاجآلا ةثالثلا هذه نم ةعاس

 مث .(ةعاس رخآ ىف اهنم هج رخأو ءهل دوجسلاب سيلبإ رمأو «ةنحلا هنكسأو «مدآ ةثلاثلا ىفو «سانلا

 :اولاق !تممتأ ول تبصأ دق :اولاق . «شرعلا ىلع ىوتسا مث» :لاق ؟دمحم اي اذام مث :دوهيلا تلاق

 .«نوعيطم» :س ىف (؟) .س نم ةدايز )١(

 . «دعسا :س ىف )٤( .«لاقيو١ :أ «س ىف (۳)



 E اهايآلا a روس ماسلا ج ج و

 . 217 [۳۸ : ق] © تولوق ام ىلع ربصاف . بوغل نم اسم امو مايا
 نع «دلاخ نب بويأ نع «ةيمأ نب ليعامسإ نع «جيرج نبا ثيدح امأف .ةبارغ هيف ثيدحلا اذه

 «تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ» :لاقف ىديب يك هللا لوسر ذخأ :لاق ةريره ىبأ نع «عفار نب هللا دبع

 موي رونلا قلخو «ءاثالثلا موي هوركملا قلخو «نينثإللا موي رجشلا قلخو «دحألا موي لابجلا اهيف قلخو

 ةعاس رخآ ىف قلخلا رخآ ةعمجلا موي رصعلا دعب مدآ قلخو .سيمخلا موي باودلا اهيف ثبو «ءاعبرألا

 ثيدح نع «امهیباتک ىف یئاسنلاو ءملسم هاور دقف ««ليللا ىلإ رصعلا نيب اميف «ةعمجلا تاعاس نم

(۲( 00 3 2 . 0 3 : 
 نع مهضعب هاور :لاقف خيراتلا ىف ىراخبلا هللع دقو .حيحصلا بئارغ نم وهو . هب «جيرج نبا

 . حصألا وهو «رابحألا بعك نع ع هللا ىضر] ةريره ىبأ

 هر را لم لاا رانا قم ناو

 نأ اوري مل وأ ةوق اثم دشَأ نم اولاقو قحلا ريغب ةب ضرألا يف اوربكتساف داع ماف 05 تورفاك
< 0 0 

 ارصرص احير مهل اسراف 02) نودحججي اتایآب اوناکو هَ مهنم دش وه مهقلخ يذأأ هلا

 ال مهو ىزخأ ةرخآلا تاذعلو ان دلا ةايحلا يف يزخلا باذع مهقيذنل تاسحُن مايا يف
ACE يت ١ 

 باذعلا ةقعاص مهتذخأف ئدهلا ىلع ئمعلا اوُبحَتساَف مهانيدهف دومت أو 9 تورص

 . 4 ©۵ نوَ اوناکو اونمآ نیذّلا اتیجنو 09 نوبسکی اوناك مب نوهلا

 امع متضرعأ نإ :قحلا نم هب مهتئج امب نيبذكملا نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي لق :ىلاعت لوقي

 نيدكلا نم نيضاملا ممألاب تلح امك «مكب هللا ةمقن لولح مكرذنأ ىنإف E  مکتئج

 مهتءاج ذإ» ءامهلعفك لعف نمم '*'امهلكاش نمو :ىأ ( درملو داع ةقعاص لثم ةقعاصإ» نيلسرملاب
ER2 

 تلَخ دقو فاقحألاب هموق رذنأ ذإ داع اخأ ركذاوإ : یلاعت هلوقك < 4 يفلخ نمو مهيدنأ نب نم لمرلا

 م2 23

 لسرلا مهيلإ هللا ثعب «مهدالبل ةرواجملا ىرقلا ىف: ىأ [؟١ :فاقحألا] «هفلخ نمو هيدي نيب نم رذنلا

 لاقو «هب دانه قيرط نم )٥٤۳/۲( كردتسملا ىف مكاحلاو (۸۷۸) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو :غ(75/١7) ىربطلا ريسفت )١(

 .؟هثيدح بتكي ال :نيعم نبا لاق :لاقبلا ديعس وبأ» :لاقف ىبهذلا هبقعتو «دانسإلا حيحص» :مكاحلا

 )١١١١١(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ء(۲۷۸۹) مقرب ملسم حيحص (؟)

 .ت نم ةدايز (۳)

 . ؟مهلكاش» :أ ىف (4)



 158 1A) - 7١)تايآلا :تلصف ةروس عباسلا ءزجلا

 امو ءمقنلا نم هئادعأب هللا لحأ ام اوأرو «نيرذنمو نيرشبمو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب نورمأي
 انبر ءاش ولا :اولاقو ءاودحجو اوبذك لب ءاوقدص الو اونمآ ام اذه عمو «معنلا نم هءايلوأ ا
 اهيأ :ىأ « هب هب مسرأ امب اً 9 «هدنع نم ةكئالم اوناكل "السر هللا لسرأ ول : ىأ « ةكئالم لّرنأل
 ضرألا يف اوربكتساف داع أف : ىلاعت هللا لاق .انلثم رشب متنأو مكعبتن ال :ىأ «نورفاك» رشبلا
 کر ةدشب اونم :ىأ 4 ةو اًنم دشا نم واقر ءاوصعو اوتعو اوغب :ىأ ("[ قحا ریغب ]
 «ةّرُق مهنم دشأ وه مهقلَح يذلا هللا نأ اوري مل وأ ! هللا سأب نم هب نوعنتمي ميلا اودقتعاو 4

 ةلماحلا اهاوق اهيف بكرو ,ءايشألا قلخ ىذلا ٍميظعلا هنإف ؟ةوادعلاب E نو رکفتی امفأ :

 »۷ : تايراذلا] «نوعسومل انور ديأب اهانينب ءامسلاو» :ىلاعت لاق امك ءديدش هشطب نإو 7

 «ارصرص اًحير ْمِهَْلع انلسرَأَ م : لاق اذهلف «هلوسر اوصعو هتايآب اودحجو «ةوادعلاب رابجلا اوزرابف
 .توص اهل ىتلا ىه :ليقو .ةدرابلا :ليقو .بوبهلا ةديدشلا ىهو :مهضعب لاق

 ام سنج نم مهتبوقع نوكتل ؛ةيوق ةديدش احير تناك اهنإف كلذ عيمجب ةفصتم اهنأ قحلاو
 : ةقاحلا] «ةيتاع رصرص حيرب#» :ىلاعت هلوقك ءادج دربلا ةديدش ةدراب تناكو «مهاوق نم هب اورتغا
 قرشملا دالبب روهشملا رهنلا ىمس هنمو «جعزم توص تاذ تناكو «ةديدش ةدراب :ىأ [5

 .هيرج توص ةوقل «2””ارصرص»

 ,[0 :ةقاحلا] (اموسح ِماَّأ ةيناملو لامل عبس » «تاعباتتم :ىأ «تاسحُن مايأ يف : هلوقو
 رنا حيل سجل موي ف تاذعلا ااو :ىأ 1۹ :رمقلا] «رمتسم سحن موي يف > :هلوقک
 باذعب ايندلا HT ؛مهرخآ نع نع مهدابأ ىتح ءاي ةينامثو لايل عبس سحنلا اذه مهب

 : [ىإ] «ىَرْخَأ ةرخآلا باذعلو ايندلا ةايحلا يف يزخلا باذع مهقيذتل» : ىلاعت لاق اذهلو ؛ةرخآلا
 نم مهل ناك امو ءايندلا ىف اب لاک ۷ ىرخألا ىف أ «نورصني ال مهو» < ميل ايرعدلا

 .لاكتلا مهنع أرديو باذعلا مهيقي قاو نم هللا

 «ىدسلاو «ةداتقو «ريبج نب ديعسو «ةيلاعلا وبأو «سابع نبا لاق «مهانيدهف دوم امرا :هلوقو

 ا :ديز نباو

 . مهانوعد :ىروثلا لاقو

 مهيبن ناسل ىلع قحلا مهل انحضوو «مهل انيبو «مهانرصب : ىأ «ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف »
 « مهيبت قدص ىلع ةمالعو ةيآ اهلعج ىتلا هللا ةقان اورقعو «هوبذكو ٠ هوفلاخف ؛ و حلاص
 ءالاكنو اباذعو اناوهو الذو ةفجرو ةحيص مهيلع هّللا ثعب :ىأ «نوهلا باذعلا ةقعاص مهتدخأف»
 .دوحجلاو بيذكتلا نم :ىأ «نوبسُكي اوناک امیل

 )١( «ت نم ةدايز (۳) .(الوسر» :ت یف (۲) . هللا سبلأ» :س ىف 1.

 )4( .أ نم ةدايز (0) .ارصرص)» :س «ت ىف (0) .«نورکفتی امیف» :أ ىفو ء«نوركفي امفأ» :س «ت یف

 ) )۷.«مهريغو ريبج نب دیعسو» :ت ىف (۸) .«ةرخآلا» :ت ىف

 .«مالسلا هيلع» :س «ت ىف (9)



 ۲٤( 19 ) تايآلا :تلصف زوما اسلا عزت ب ج سس محتوي ا#و

 نم مهلان الو «ءوس مهسمي مل ‹ مهرهظأ نيب نم : ىأ [42١١ نوقت اوناكو] اونمآ نيِذّلا انيجنو»

 . لجو زع «هلل مهاوقتو «مهناميإب (مالسلا هيلع] حلاص مهيبن عم هللا مهاجن لب ءررض كلذ

 0 ص م مه لد

 مهيَلع دهش اهوءاج ام اذِإ ئَتح © نوعّزوي مُهَف ِراَنلا ىلإ هللا ءادعأ رشحي مويو 0

 اولاَق انيلع مدهش مل مهدولجل اولاقو © نولمعي اوناك امب مهدولجو مهراصبأو مهعمس
 ت يبت هدم م راو ی ےس سس صاع م

 نورتتست متنك امو () نوعجرت هيلِإو ةرم لوُأ مكقلخ وهو ءيش لك قطنأ يذلا هللا اتقطنأ

orl ماسه 

 مم اريثك ملعب ال هللا نأ مَ نكلو مكدولج الو مكراصبأ الو مكعمس مکیلع دهشي نأ
 ريمه ع

 نإق 09 'نيِرِساَخْلا نم متحبصأف مكادرأ مكبرب متننظ يذلا مكنظ مكلذو 00 َنوُلَمْعت

 . © 069 9 َنيبتعملا نم مه اَمَف اوبتعتسي نإو مهل ىوُعم راَنلاَف اوربصي

 مدي ل نيكرشملا ءالؤهل ركذا :ىأ (نرعزوي مهف راثلا ىلإ هللا ءادعأ رشحي مويووا :ىلاعت لوقي

 قوسنو# : ا قنا :ىا «ترمزويل © دالا ىلإ نورشحي

 مب مهدولجو مهراصبأو مهعمس مِهِيَلع دهش» ءاهيلع اوفقو نا رز ام اذ ل تح 1
 رع دن و LG ak : یآ ° نولمعی اوناك

 دنعف «مهيلع اودهش نيح مهدولجو مهءاضعأ اومال : ىأ ؟ «انيَلع مّتدهش مل مهدولجل اولاقو $

 ال وهف :ىأ 4ةرم لّوَأ مكقلخ وهو ءيش لك قطنأ يذلا هّللا اتقطنأ اولاقط : ءاضعألا مهتباجأ كلذ

 .نوعجرت هيلإو «عنامي الو فلاخي

 «كيرش انثدح «مداق نب ىلع انثدح E لازما ركب وبا ظفاحلا لاق

 دللي هللا نرو ف لاق تح هللا یک ر كلام ني سنا نع 2 شل نع ءبتكملا ديبع نع

 ءىش ىأ نم «هللا لوسر اي :اولاق ؟؟تكحض ءىش ىأ نع ىنولأست الأ» :لاقف و موي تاذ

 الأ ىنتدعو سيلأ «ىبر ىأ :لوقي «ةمايقلا موي هبر دبعلا ةلداجم نم تبجع» :لاق ؟تكحض
 أ :ىلاعتو كرابت هللا لوقيف . ىسفن نم الإ ادهاش ىلع لبقأ ال ىنإف :لوقيف «یلب :لاق ؟ىنملظت

 ىلع متخيف» :لاق .«ارارم مالكلا اذه ددريف :لاق !؟نيبتاكلا ماركلا ةكئالملابو ءاديهش ىب ىفك سيل

 .«لداجأ تنك نكنع ءاقحسو نکل ًادعب :لوقيف «لمعي ناك ا هناكرأ ملكتتو «هيف

 «بّتكملا ديبع نع «ىروثلا نع ءىدسألا رماع ىبأ ثيدح نم «متاح ىبأ نباو وه" هاور مث

 ملسم هجرخأ دقو .«ىبعشلا ريغ سن نع هاور ملعنالا :لاق مث  ىبعشلا نع ءورمع نب ليضف نع
a TT 

 .مسبت وأ» : ىف (5) . هدانسإب رازبلا ركب وبأ ظفاحلا ىورو» :ت ىف (5) .أطخ وهو «نوبسكي# :ت ىف )٤(

 .؟هاورول :ت ىف )¥(

 .هوحنب ىروثلا نايفس نع رمع ىبأ نب نارهم قيرط نم (۱۸) مقرب ةبوتلا ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو (۸)



 ر ص ا تقف روس الا مولا

 .«ىعجشألا ريغ ىروثلا نع هاور ًادحأ ملعأ ال١: ىئاسنلا لاق مث . هب «ىروثلا نع «ىعجشألا

 . ملعأ هللاو «تيأر امك لاق امك سیلو

 نوي نع هيلع نب ليعاسنا اندخ ر نر هسا اهدنح یا اح 6
 «باسحلل قفانملاو رفاكلا ىعديو :ىسوم وبأ لاق :ةدرب وبأ لاق :لاق لاله نب ديمح نع «ديبع نبا

 ام كلملا اذه ىلع بتك دقل كتزعو «بر ىأ :لوقيو دحجيف .هلمع - لجو زع - هبر هيلع ضرعيف

 ىأ ‹«كتزعو ال :لوقيف ؟اذك ناكم ىف «اذک موي ىف ءاذك تلمع امأ :كلملا هل لوقيف ! لمعأ مل

 قطتي اه لوآ تدل ىتإق :ىرمتالا لاق ةف ىلع متخ كلذ لعف اذإف: “” [لاق] .هتلمعام بر

 . ىنميلا هذخف هنم

 ا ىبأ نع «جارد لاق : ةعيهل نبا نع «نسح انثدح ر انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
 اک 8 1

 ‹مصاخو دحجف «هلمعب رفاكلا فرع «ةمايقلا موي ناك اذإ» : لاق يع ىبنلا نع «ىردخلا ديعس ىبأ نع

 :لوقيف ؟كتريشع '؟7[و] كلهأ :لوقيف .اوبذك :لوقيف ؟كيلع نودهشي «كناريج ءالؤه :لاقيف
 . "«رانلا مهلخديو «مهتنسلأ مهيلع دهشتو هللا مهتمصي مث «نوفلحيف .اوفلحا :لوقيف .اوبذك

 :ثراولا دبع نب دمصلا دبع انثدح ٠ ميهاربإ نب دمحأ انثدح « ىبأ انثدحو : متاح ىبأ نبا لاقو

 نبال لاق هنأ : سابع نبا نع < ی نا نبأ عم نا وع و ی لع ب یا تک

 نذؤي ىتح نوملكتي الو نورذتعي الو نوقطني ال «نيح هنم سانلا ىلع ىتأي ةمايقلا موي نإ :قررألا

 ثعبيف «مكل نوفلحي امك هل نوفلحيف «هللاب هكرشب دحاجلا دحجيف «نومصتخيف مهل نذؤي مث «مهل

 ىلع متخيو ؛مهلجرأو مهيديأو مهراصبأو مهدولج ‹مهسفنأ نم ءادهش نودحجي نيح مهيلع هللا

 مكقلخ وهو ءيش لك قطنأ يذلا هللا اتقطنأ] : لوقتف « حراوجلا مصاختف هاوفألا مهل تفي مث ٠ مههاوفأ

eدوحجلا دعب ةنسلألا رقتف . 

 «ورمع نب ناوفص انثدح « كرابملا نبا انثدح «ناميلس نب ةدبع انثدح e ىبأ و ا

 ىلإ هللا ريشيف 0 دحج الجر فصو نسحلا ىبأ عفار نع ويقلل ع لا ةيعا وف

 ىملكت :اهلك ' *” هبارآل لوقي مث «ةملكب قطني نأ عيطتسي الف «هألمي ىتح "7 همف ىف وبريف «هناسل

 .انلعف ءانلمع ءانعنص :هالجرو هاديو هجرفو «هدلجو هرصبو هعمس هيلع دهشيف . هيلع ىدهشاو

 انملكتو مههاوفأ ىلع متخن مويلا» : سي ةروس ىف ىلاعت هلوق دنع راثآو «ةريثك ثيداحأ مدقت دقو

 .انهاه هتداعإ نع ىنغأ اب ء[١٦ :سي] « نوبسُكي اوناك اًمب مهلجرأ دهشتو مهيديأ

 )۱١١١۳(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو «(۲۹۹۹) مقرب ملسم حيحص (۱)

 .أ نم ةدايز ١١(

 . ؟هدانسإب ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو» ت یف )۳(

 .أ نم ةدايز (5)

 . فيعض «مثيهلا ىبأ نع جاردو )٥۲٦۲(« ىلعي ىبأ دنسم (0)

 .«هناكرألا :أ یف(۸) .؟هيف) :أ ءس «ت یف (۷) .«یورو» :ت یف (0)



 (؟55 - )١9 تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا ۱۷۲

 ميَلس نب ییحی انثدح «ديعس نب ديوس انثدح «ىبأ 0 : هللا هرم ىبأ نبا لاقو
 ع7 ا ىلإ جرا لاف هل دعوا اج ع )٠ بزلا ىبأ نع «ميّتخ نبا نع « ىفئاطلا
 لوسر اي ىلب :مهنم ةيتف لاقف «؟ةشبحلا ضرأب متيأرام " ” بيجاعأب نوثدحت الأ»: لاق رحبلا ا
 ءءام نم ةلق اهسأر ىلع لمحت «مهنيباهر زئاجع نم زوجع انيلع ترم ذإ را ند ٠ نيو لا
 اهتلق ترسکناف < ةاهينح ر را تركو وعند 0+ ءاهيفتك نيب هيدي ىدحإ لعجف ‹مهنم ىتفب ترمف

 نيلوألا عمجو «ىسركلا هللا عضو اذإ (ندغاي ملعت فوس :تلاقف هيلإ تتفتلا تعفترا املف
 ؟ادغ هدنع كرمأو یر كنك ولفت توف «نوبسكي اوناك امب لجرألاو ىديألا تملكتو «نيرخآلاو

 نم مهفيعضل ذخؤي ال اموق هللا سدقي فيك «تقدص '* [و]«تّقدص» : ةي هللا لوسر لوقي :لاق
 .2؟مهديدش

 نب قاحسإ انربخأ :لاوهألا باتك ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 . هب ءميلس نب ىيحي انربخأ :لاق ميهاربإ

 مهل لوقت :ىأ «مُكدوُلج الو ْمُكراصْبَأ الو مکعمس ٍمُكْيلَع دهشی نأ نورتتست متنک امو $ :هلوقو
 0 ىذلا انم " نومتكتت متنكام : مهيلع ةداهشلا ىلع اهنومولي نيح دولجلاو ءاضعألا
 3 E متنك مكنأل ؛مكمعز ىف هنم نولابت الو ‹«ىصاعملاو رفكلاب هللا نورهاجت متنك
 متننظ يذلا مكنظ مكلذو . َنوُلَمعت امم اريثك ملعي ال هللا نأ متننظ نكلو ): لاق اذهلو ؛ افا چ
 ىذلا وه  نولمعت امم ًاريثك ملعي ال هللا نأ مكداقتعا ا دسافلا نظلا اذه :ىأ «مكادرأ مكبرب

 مكسفنأ مترسخ ةمايقلا فقاوم ىف :ىأ (نيرساخلا نم متحبصأف» مكبر دنع مكادرأو مكفلتأ
 .مكيلهأو

 نمحرلا دبع نع «ةرامع نع« شمعألا انثدح « ةيواعم وبأ انثدح :- هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق
 ١ نايفقث هانتخو «ىشرق :رفن ةثالث ءاجف ةبعكلا راتسأب ارتتسم تنك : : قاف غ نع ر نورا
 لاقف «هعمسأ مل مالكب اوملكتف «مهبولق هقف ليلق «مهنوطب محش ريثك  نايشرق هانتخو ىفقث : وأ
 هعفرن مل اذإو ءهعمس انتاوصأ انعفر اذإ انإ :رخآلا لاقف ؟اذه انمالك عمسي هللا نأ نورتأ :مهدحأ
 زع هللا لزنأف فای ىبنلل كلذ تركذف :لاق هلك هعلمتس ايش هن عشا نإ. :رخآلا لاقف «هعمسي مل

 نمل: هلوق ىلإ «مك دولج الو مكراصبأ الو مكعمس مكيلع دهشي نأ نورتتست متنک امو » : لجو
 .(نيرساخلا

 ملسمو دمحأ هجرخأو ."هوحن هدانسإب «ةيواعم ىبأ نع < ءدانه نع ىذمرتلا هاور اذكو

 نب بهو نع «ريمع نب ةزامع نع «٠ « شمعألا نع «ىروثلا نايفس ثيدح نم ءاضيأ ىذمرتلاو

 )١( «بجعأپ»: ت ىف (۳) . (هّللا لوسر» :أ ىف (9) .«هدانسإب متاح ىبأ نبا ىورو»:ت ىف .

 .أ نم ةدايز (0) .«امنیب» :أ ءس «ت ىف (6)
 ىف ىريصوبلا لاق .هركذف ديعس نب ديوس انثدح )5٠٠١( مقرب ننسلا ىف هجام نبا هاورو ء(۳٤۲) مقرب ايندلا ىبأ نبال لاوهألا (5)

 .«هيف فلتخم ديوس «نسح دانسإ اذه» :هجام نبا دئاوز

 .«هعمسيلا :ت ىف (9) . ؟هداتسإب دمحأ مامإلا هاور»: ت ىف (۸) .«نومتکت»: ىف (۷)
 )٠١( دنسملا )١/ ۳۸١(« مقرب ىذمرتلا نتسو )۳۲٤۹( .



 ا سل تت )۲٤۱۹( تايبآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

 ثيدح نمءاضيأ ملسمو ىراخبلا هاورو .2''هوحنب «هنع هللا ىضر ءدوعسم نب هللا دبع نع «ةعيبر

 i «دوعسم نبا نع «ةربخس نب هللا دبع رمعم ىبأ نع .دهاجم نع «روصنم نع «نينايفسلا

 ىف كلك ىبنلا نع ءهدج نع ؛هيبأ نع ءميكح نب , زهب نع «رمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 مكهاوفأ ىلع امّدفم نوعدت مكنإ» : لاق (مکدولج الو مكراصبأ الو مكعمس مکیلع دهشي نأ ) :هلوق

 0 کو هذخف مكدحأ نع 0 ا ءىش لوأف «مادفلاب

 هللا لوسر لاق :لاق مم « « مكاذرأ مكبرب معتق يذلا مكط مكلذو» :نسحلا التو :رمعم لاق

 ءاذه ىف رظني نسحلا رتفا مث ««ىناعد اذإ هعم انأو «ىب هنظ دنع ىدبع عم انآ : هللا لاق» :ِةيِكي

 ؛ لمعلا نسحأف هبرب نظلا م نمؤملا امأف رب مهنونظ ردق ىلع سانلا لمع امنإ الأ :لاقف

 نأ نورتتست منك امو : ىلاعت هللا لاق :لاق مث .لمعلا اءاسأف هللاب ٍنظلا اءاسأف قفانملاو رفاكلا امأو

 نا كمال كادر كرب مح يذلا كف كرو :هلوق ىلإ (مکراصبأ الو مكعمس مكيلع دهشي

 . «نيرساخلا

 «ىليل ىبأ نبا انثدح  ةريغملا وبأ وهو 2 ا)صاقلا ليعامسإ نب رضنلا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 هللاب نسحي وهو الإ مكنم دحأ نتومي ال» : لل هللا لوسر لاق :لاق '”رباج نع «ریبزلا ىبأ نع
 E : ىلاعت هللا لاقف «هللاب مهنظ ءوس مهادرأ دق اموق نإف «نظلا

 2 ««نيرساخلا نم م متحبصأف

 مأ اوربصأ مهيلع ءاوس :ىأ «نييتعملا نم مه امف اوبتعتسي نإو مهل ىوم راثلاَف اوربصي نإ :هلوقو

 اودبيو اوبتعتسي نأ اوبلط نإو ايه مهل جورخ الو .ءاهنع وهل ديحم 2 نرالا ىف: عع اورم مل

 . تارثع مهل لاق الو ءراذعأ مهل امف “"اراذعأ

 م تارك الف الا ىلإ ج اولا : ىأ «اوبتعتسي نإو» :هلوق ىنعمو :ريرج نبا لاق

 اهنم انجرخأ انبر . نيلاض امف انو انثوقش اَنيَلَع تبل ابر اوُناَق 9 : مهنع ارابخإ ىلاعت هلوقك هذهو :لاق

 ٠5-١8 ٠[. :نونمؤملا] 4نوملكت الو اهيف اوۇسخا لاق . نوملاَظ اّن اًندع نإ

 همم يام م

 دق مم يف لوقلا مهيلع قحو مهقلح امو مهيديأ نيب ام مهل اونيزف ءانرق مهل انضيقو )

 اوعمست ال اورفك نيذّلا لاقو ©۵ نيرساخ اوناك مهّنإ سنإلاو نجلا نم مهلبق نم تلخ
 ه ليد 0 مم م

 مهنيزجنلو اديدش اباذع اورفك نيذّلا نقيذنلف 09 وبلغت مُكّلعَل هيف اوغْلاو نآرقلا اذهل

 )١( دنسملا )1١08/1١( مقرب ىذمرتلا نتسو« (۲۷۷۵) مقرب ملسم حيحصو )77149(.

 .(۲۷۷۵) مقرب ملسم حيحصو ؛ )٤۸۱۷( مقرب ىراخبلا حيحص )۲(

 .«هفتكول :أ ىف (:) .«قطني» :أ ىف (۳)

 نم )١5757( مقرب ننسلا ىف هجام نباو (5 /2) ننسلا ىف ىئاسنلا هاورو )۲١٠٠١(. فنصملاو ٠١١(«‹ /۲) قازرلا دبع ريسفت (4)

 .هوحنب ميكح نب زهب نع قيرط
 .(رباج نع دمحأ مامإلا ىورو» :ت ىف (۷) .«ىضاقلا» :آ ىف )١(

 .(۳۹۰ /۳) دنسملا (۸)

 .«مهراذعأ» :] «ت ىف (9)



 (۲۹ - 75)تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا 1275

 اوناك امب ءازج ٠ دلخلا راد اهيف مهل راتلا هللا ءادعأ ءازج كلذ نولمعي اوناك يذلا اوين

 امهلعجن سنإلاو نجلا نم انالضأ نيذّللا انرَأ ابر اورفك نيل لاقو ۵ نودحجی انتایآب

 . 4 © نيلقسألا نم انوكيل انمادفأ تحت

 یف ,میکحلا وهز «هتردقو هنوكو هتئيشمب كلذ نأو «نيكرشملا لضأ ىذلا وه هنأ ىلاعت ركذي

 (مهفلخ امو مهيديأ نيب ام مهل اونيزف# : نجلاو سنإلا نيطايش نم ءانرقلا نم مهل ضيق اب «هلاعفأ

 لاق امك « نینسحم الإ | مهسفنأ ادري ملف لبقتسملا ىلإ ةبسنلابو  ىضاملا ىف ,مهلامعأ مهل اج : ىأ

 نوبسحيو ليبَسلا نع مهنودصيل مهّنإو . نيرق هل وهف اناطيش هَل ضيقت نمحَرلا ركذ نع شعي نموإ» : ىلاعت

 TV] »7 : فرخزلا] (نودتهم مهن

 ميلا نم اح دق سا ىلع نك انك باذعلا ل :ىأ «لرَقلا مهْيَلَع قحو» : ىلاعت هلوقو

 راسخلا ىف مهايإو مه اووتسا :ىأ «نيرساخ اوناك مُهنِإَو «سنإلاو نجلا نم «مهلعفك لعف نمم
 .رامدلاو

 الأ مهنيب اميف اوصاوت :ىأ هيف اوغلاو نآرقلا اذهل e نيذَلا لاقو# :ىلاعت هلوقو
 : دهاجم لاق امك .هل اوعمتست ال ىلت اذإ : ىأ «هيف اوغلاو .©' ا اوداقني الو .نآرقلل اوعيطي

 شيرق نآرقلا أرق اذإ ا هللا لرش "ىلع قلا ف اار شعل" ءاكملاب : ىنعي «هيف اوغّلاو»
 . هلعفت

 ا «هيف اوغلو : سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 .هوداعو هوركنأو «هب اودحجا : ةداتق لاقو

 . نآرقلا امس دنع مهكلسم كلس نمو ءرافكلا نم ةلهجلا ءالؤه لاح اذه : «نوبلغت مكّلعل»

 مكلعَل اوتصنأو هَل اوعمتساف نآرقلا ئرف اذإو» :لاقف كلذ فالخب نينمؤملا هدابع هناحيس هللا رمأ و

 .[( ٠١5 : فارعألا] (نومحرت

 اباذع اورفك نيدلا نقيدلفل :نارفكلا لهأ نم هاداع نم امقتنمو «نآرقلل ارصتنم : ىلاعت لاق مث

 (نولمعي اوناك يذلا ًاوسأ مهيزجنأو $ «هعامس دنعو نآرقلا SG وا :ىأ «اديدش

 انتايآب اوناك امب ءازج دْلخْلا راد اهيف مهل رانا هللا ءادعأ ءازج كلذإ» مهلاعفأ ئيسو «مهلامعأ رشب : : ىأ

 نم انوکیل انمادقأ تحت امهلعجت سنإلاو نجلا نم انألَضَأ ٍنيذَللا انآ انبر اورقك نيذّلا لاقو. نودحجي

 . «نيلفسألا

 «ىلع نع «“ )هيبأ نع «ىرازفلا نيصحلا نب كلام نع لبيك نب ةفلطموع ‹ىروثلا نايفس لاق

 .«ةيدصتلاو ءاكملاب» : ت ىف (۲) .«هرمال» :ت یف )١(

 .؟یور هيبأ نع» :ت ىف )٤( .«هوبيع «هيف اوعق» :س «ت ىف (۳)



 ا١۷ سس (۳۰_۳۲) تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

 .هاخأ لتق ىذلا مدآ نباو سيلبإ :لاق 4انًألضأ نيذّللا» :هلوق ىف «هنع هللا ىضر

 . كلذ لثم «ىلع نع ىترعلا ةبح ىور اذكهو

 بحاص لك هب وعدي مدآ نباو «كرش بحاص لك هب وعدي سيلبإف :ىلع نع .ىدسلا لاقو

 ىف تبث امك .لوألا مدآ نباو «هنود امف كرش نم رش لك ىلإ ىعادلا وه - هللا هنعل - سيلبإف «ةريبك

 نس نم لوأ هنأل ؛اهمد نم لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ املظ سفن تلتق ام :ثيدحلا
 .«لتقلا

 اذهلو ؛انم اباذع دشأ 00 تاذعلا ف ا لفسا :ىأ 4 انمادقأ تحت a وو 7

 0 «نومّلعت ل ان نا لاق «مهباذع فاعضأ 0 بذعي نأ هللا نم 0

[Aامك «هداسفإو لمع بسحب لاكلاو ا هي سلا هنإ : ىأ  

 م نع : ىلاعت

.[AA 

 اونزحت الو اوفاخت الأ ةكئالُملا مهيلع لر اوماقتسا مث هللا ابر اولا نيذّل نإ

 مكلو ةرخآلا يفو اي ايندلا ةايحْلا يف مكؤاَيلوُأ نحن ©9 نودعوت منك يلا : ةئجلاب اورشبأو
 ه 2ر همه مروع

 . 4 ©9ويحّرروُفَع نم الز (©0 نوع ام اهيف مُكلو مكسفنأ يهتشت ام ايف

 هللا ةعاطب اولمعو «هلل لمعلا اوصلخأ : ىأ (اوماقتسا مث هللا ار اولاق نيِذْلا نإ : ىلاعت لوقي

 . مهل هللا عرش ام ىلع ىلاعت

 انثدح «ىريعشلا ةبيتق وبأ ةبيتق نب "”ملس انثدح «حارجلا انثدح : ىلضوملا ىلغيا وب ظفاحلا
 :ةيآلا هذه الال هلا لوسر انيلع أرق لاق كلام ر نأ نع يك“ 'تباث انثدح «مزح ىبأ نب ' اه

 تومي ؟ 7 طع اهلاق نسق 5 رکا رك عكا نات اهلاق دق «(اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذّلا نإ

 .اهيلع م اقتسا “دقف
0) . 0 1 

 نب ملس نع «سالفلا ىلع نب ورمع نع «ريرج نباو رازبلاو «هريسفت ىف ىئاسنلا هاور اذكو

 :ريرج نبا لاق مث .هب «سالفلا نع «هيبأ نع متاح ىبأ نبا هاور اذكو ." هب « ةبيتق

 يا نب رماع نع «قاحسإ ىبأ نع «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح «راشب نبا انثدح

 . ةدئاملا ةروس نم ۲۹ :ةيآلا دنع هجيرخت رظناو «دواد ىبأ قوس ةعامحلا هجرحأ ثيدحلا )۱(

 .؛لهس» :أ ىف (4) .«ملسم» : ىف (۳) .؟مهلوقو» :س ىف (۲)
 .(نیح» :ت ىف (۷) .«اورفك مث» :أ ىف (0) .«هدنسب ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق» :ت ىف (6)

 ."؟نمم وهف» :س «ت ىف (8)
 .؟ملسم» : ىف (9)

 . 077 /514) ىربطلا ريسفتو « )١١570( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو « )1١7/5( ىلعي ىبأ دنسم (۱۰)

 .ةديعسلا :أ ىف )١١(



 ا )تالا: تلف رر ماسلا را تتح بيب ت 8

 مك هللا ابر اوُناَق نيا نإ :ةيآلا هذه قيدصلا ركب ىبأ دنع "”تأرق :لاق "نار نب "”ديعس نع
 .ائيش هّللاب اوكرشي مل نيذلا مه :لاق «اوماقتسا

 هذه ىف نولوقت ام :هنع هللا يضر ركب وبأ لاق :لاق لاله نب دوسألا ثيدح نم ىور مث
 :لاقف . بنذ نم : : (اوماقتسا مث هللا انبر# :اولاقف :لاق ؟(ارماقتسا مث هلا ابر اولاَق نيذّلا ّنِإ» :ةيآلا

 .هريغ هلإ ىلإ اوتفتلي ملف (اوماقتسا مت هللا انبر اولاقإ < «لمحملا ريغ ىلع اهومتلمح دقل

 0 او ريغو «ىدسلاو «ةمركعو «دهاجم لاق اذكو

 مكحلا نع «ىندعلا رمع نب صفح انربخأ .ىنارهظلا هللا دبع وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 لاق ؟صخرأ هللا باتك ىف ةيآ ىأ :امهنع هللا ىضر 6 سابع نبا لئس :لاق ةمركع نع «نابأ نبا
 . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع (ارماقتسا م هللا انبر اولاق نيذلا نإ : هلوق

 اوغوري ملو «هتعاطب هلل  هللاو  اوماقتسا :لاق مث «ربنملا ىلع ةيآلا هذه رمع الت : ىرهزلا لاقو

 .بلاعثلا ناغور

 اذكو .هضئارف ءادآ ىلع «اوماقتسا مث هللا انبر اولاق 2: سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .ةماقتسالا انقزراف ءانبر تنأ «مهللا :لوقي نسحلا ناكو :لاق «ةداتق لاق

 0 کک : ةيلاعلا وبأ لاقو

 : لاق 8 ی هناا یف ىنرم «هّللا لوسر اي :لاق 8 نأ 27

 . هناسل ىلإ ًاموأف ؟ىقتأ امف : تلق .«مقتسا مث «هللاب تنمآ

 0 «ءاطع نب ىلعي نع « ةبعش ثيدح نم یئاسنلا هاورو

 نع «باهش نبا ىنثدح ءدعس نب ميهاربإ انربخأ «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق مث

 لوسر اي تلك لاف ىفعتلا هللا دبع نر تاس نع ءىدماخلا رعام نب. قمحرلا دغ: دمحم
 ام رثكأ ام هللا لوسر اي :تلق .«مقتسا مث هللا ىبر :لق» :لاق .هب مصتعأ رمأب ىنثدح هللا

 .«اذه» :لاق مث «هسفن ناسل فرطب وي هللا لوسر ذخأف ؟ىلع فاخت
5 7 ۱۱ ١01 

  eنسح :ىذمرتلا لاقو 0 2 .ىرهزلا ثيدح نم «هجام ن نباو ىذمرتلا ا

Eî ” 

 )١( .2«تترق» :ت یف (۳) .«نارهم» :أ ىف (۲) .«ديعس نع ريرج نبا هاور» :ت ىف
 ) )4.«ىناربطلا» :أ ىف (5) .«هريغو دهاجم» :ت ىف

 ) )1.«هدنسب دمحأ مامإلا ىورو» :ت ىف (۷) .؟لئس هنأ سابع نبا نع هدنسب ايندلا ىبأ نبا ىورو» :ت ىف
 )۸( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلاو ء(٤۳۸ /4) دنسملا )١١٤۸۹(.

 )9( .«نايفس نع دمحأ ىورو» :ت ىف )٠١( .«اذكو اذكه» :أ ىف



 ل (۳۲ _۳۰) تایآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

 نب نايفس نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم «یئاسنلاو هحيحص ىف ملسم هجرخأ دقو
 :لاق .كدعب ادحأ هنع لأسأ ال ءالوق مالسإلا ىف ىل لق ءهللا لوسر اي :تلق :لاق ىفقثلا هللا دبع

 للا مامت ركذو .«مقتسا مث «هللاب تنمآ :لق»

 توملا دنع ىنعي :هنباو ءملسأ نب ديزو «ىدسلاو .دهاجم لاق (ةكنالملا مِهيَلَع لزست» :هلوقو
 «ةرخآلا رمأ نم هيلع نومدقت امم ىأ :ملسأ نب ديزو ءةمركعو «دهاجم لاق (اوفاخت الأ : نیلئاق
 انإف «نيد وأ لامو «لهأو دلو نم ءايندلا رمأ نم هومتفلخ ام ىلع : ی «اونزحت الوإ»
 .ريخلا لوصحو رشلا باهذب مهنورشبيف 1 يلا ةنجْلاب اورشبأو» «هيف مكفلخن

 اهتيأ ىجرخا :نمؤملا حورل لوقت ةكئالملا نإ» :هنع هللا ىضر : ا ثيدح ىف امك اذهو

 .«نابضغ ريغ برو «ناحيرو حور ىلإ ىجرخا «هنيرمعت تنك بيطلا دسجلا ىف ةبيطلا حورلا

 «سابع نبا نع ريرج نبا هاكح .مهروبق نم مهجورخ موي مهيلع لزنتت ةكئالملا نإ :ليقو
 .ىدسلاو

 :ناميلس نب رفعج انثدح ٠ .رهطم نب مالسلا دبع انثدح ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 مِهّْيلع لَرَسَت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذّلا نإ : غلب ىتح «“«ةدجسلا .مح» ةروس أرق اتباث تعمس
 هعم اناك ناذللا ناكلملا هاقلتي «هربق نم هللا هثعبي نيح نمؤملا دبعلا نأ انغلب :لاقف فقوف . ةكئالملا

 هللا نمؤيف :لاق .(نودعوت متنك يتلا ةئجلاب 'اورشبأو# «نزحت الو فخت ال :هل نالوقيف ءايثدلا ىف
 الو هللا هاده امل «نيع ةرق نمؤملل ىه الإ ةمايقلا موي سانلا ىشخي ةميظع امف «هنيع رقيو .هفوخ

 الا یف هلا معي ناك

 .متاح ىبأ نبا هاور . ثعبي نيحو «هربق ىفو «هتوم دنع هنورشبي :ملسأ نب ديز لاقو

 عقاولا وهو .ادج نسح وهو ءاهلك لاوقألا عمجي لوقلا اذهو
 :راضتحالا دنع نينمؤملل ةكئالملا لوقت :ىأ 4ةرخآلا ىفو اًيندلا ةايحْلا ىف مكؤايلوأ نحن# :هلوقو

 00 هللا رمأب مكظفحنو «مكقفونو مقدس الا ةايحلا ىف کناف :ىأ «مكءايلوأ انك نحن

 ثعبلا موي مكنمؤنو ءروصلا ىف ةخفنلا دنعو ءروبقلا ىف ةشحولا مكنم سنؤن ةرخآلا ىف مكعم نوكن
 Cus .ميعنلا تانج ىلإ مكلصونو طارصلا مكب زواجنو «روشنلاو
 «نوعدت ام اهيف مكلو» كسلا دو وتو ا شت امم "نوراتخت ام .عيمج نم ةنجلا ىف :ىأ

 : ىأ «ميحَر روفغ نم الزنإ# «مترتخا امك: ىأ] < « مكيديأ نيب رضحو «متدجو متبلط امهم :ىأ

 .فطلو .محرو ءرتسو ءرفغ ثيح «فوؤر مكب ميحر «مكبونذل روفغ نم اماعنإو ءاطعو ةفايض

 أ ۰س ‹ت نم ةدايز )۲) .)۳۸) مقرب ملسم حيحص )١(

 هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح ظفن وه ظفللا اذه نأ الإ فارعآلا ةروس نم 4٠ :ةيآلا ريسفت دنع هجيرخت قبس ءاربلا ثيدح (۳)

 .«ةدجسلا أرق لآ تباث نع متاح ىبأ نبا ىورو» :ت ىف (4) . عضوملا سفن ىف جرخم وهو

 .ت نم ةدايز (۷) .«هنوراتخت١ : ت یف )١( .أطخ وهو «رشبأو» :أ «س «ت ىف (5)



 (۳۲ - ۳۰) تايآلا :تلصف ةروس  عباسلا ءزملا للمل ل ۷۸

 مكسفنأ يهتشت ام اهيف مكلو» :ىلاعت هلوق دنع «ةنجلا قوس» ثيدح انهاه متاح ىبأ نبا ركذ دقو

 :لاقف «(میحر روفغ نم الزن . نوعَدَت ام اهيف مكلو

 دس ىلا نیلا نا نب پیج ییا دع اخ ءرامع نب ماشه انثدح «ىبأ انثدح

 هّللا یضر] ةريره ابأ ىقل هنأ :بيبسملا نب ديعس نع «ةيطع نب ناسح ىنثدح «ىعازوألا انثدح

 اهيف وأ : ديعس لاقف . ةنحلا قوس ىف كنيبو ىنيب عمجي نأ هّللا ا : ةريره وبأ لاقف 4

 نذؤيف «مهلامعأ لضفب اولزن ءاهيف اولخد اذإ ةنجلا لهأ نأ ةي هللا لوسر ىنربخأ ءمعن :لاق ؟قوس

 ىف مهل ىدبتيو «هشرع مهل زربيو «لجو زع «هّللا نوروزيف ايندلا مايأ ىف ةعمجلا موي رادقم ىف مهل

 نم ربانمو «توقاي نم ربانمو ءؤلؤل نم ربانمو ءرون نم ربانم مهل عضوتو «ةنجلا ضاير نم ةضور

 .اسلجم مهنم لضفأب ىساركلا باحصأ نأب نوري ام «روفاكلاو

 له « معن) :لاق ٠ الا موي انبر ىرن لهو «هللا لوسر اي :تلق : ةريره وبأ لاق

 ةيؤر ىف نورامتت ال كلذكف» : ةي لاق .ال :انلق «؟ردبلا ةليل رمقلاو سمشلا ةيؤر ىف نورامتت

 : مهنم لجرلل لوقيل هنإ ىتح «ةرضاحم هللا هرضاح الإ دحأ سلجملا كلذ ىف ىقبي الو «ىلاعت مكبر

 «بر ىأ :لوقيف - ايندلا ىف هتاردغ ضعبب هركذي  ؟اذكو اذك تلمع موي ركذتأ «نالف نب نالف اي

 ر لوقو علا :لاق اق نيش هحير ل اودجي مل ايط مهيلع ترطما يقر

 تفحب دق اقوس انفال: .«متيهتشا ام اوذخو ءةماركلا نم مكل تددعأ ام ىلإ اوموق : - لجوزع

 :لاق .بولقلا e «ناذآلا عمست ملو «هلثم ىلإ نويعلا رظنت مل ام اهيف «ةكئالملا هب

 مهضعب ةنجلا لهأ ىقلي قوسلا كلذ ىفو ءىرتشي الو ءىش هيف عابي سيل ءانيهتشا ام انل لمحيف

 ىري ام هعوريف ءىند مهيف امو هنود وه نم ىقليف «ةعيفرلا ةلزنملا وذ لجرلا لبقيف» :لاق . «اضعب

 نأ دحأل ىغبني ال هنأل كلذو ؛هنم نسحأ هيلع لثمتي ىتح هثيدح رخآ ىضقني امف «سابللا نم هيلع

 .اهيف نزحي

 نم كب نإو تئج دقل ءانبحب الهأو ابحرم :نلقيف انجاوزأ اناقلتيف ءانلزانم ىلإ فرصنن مث

 نأ انقحبو - لجو زع - رابجلا انبر مويلا انسلاج انإ :لوقيف .هيلع انتقراف امم لضفأ بيطلاو لامجلا

 .؟هب انبلقنا ام "لمم بلقنن

 «رامع نب ماشه نع «ليعامسإ نب دمحم نع «هعماج نم «ةنجلا ةفص» ىف ىذمرتلا هاور دقو

 الإ هفرعن ال « بيرغ ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق مث ا هب «رامع نب ماشه نع هجام نبا هاورو

 .هجولا اذه نم

 .«لأسأ» : ىف (۳) .تانم ةدايز () .«ديلولا» :أ ىف )١(

 .«نورامت» :أ ءس «ت ىف (5) .أ نم ةدايز (0) .أ1 نم ةدايز (6)

 .«ىلع» :أ ىف (۷)

 )٤۳۳١(. مقرب هجام نبا نتسو« )١059( مقرب ىذمرتلا ننس (4)



 ب )۳۹ ۳۳) تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

 نم» : ل هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «ديمح نع «یدع ىبأ نبا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هركن انلك هللا لوسر اي : : لق . o) ءاقل هللا ةرك هللا فاقلا هرك نمو ءمءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ

 «هيلإ رئاص وه امب هللا نم ريشبلا تاج رفح اذ ولا نكلو «توملا ةيهارك كلذ سبيلا :لاق ؟توملا

 اذإ  رفاكلا وأ  رجافلا نإو» :لاق «هءاقل هللا بحأف هللا ىقل دق نوكي نأ نم هيلإ بحأ ءىش سيلف

 . «هءاقل هللا هركف ا ءا کف را یھ یم وا نم هلا اه وها ا رفح

 ا اذه ريغ نم حيحصلا ىف درو دقو ,"”حيحص ثيدح اذهو

 الو 69 نيملسملا نم ين لاقو احلاص لمعو هللا ىلإ اعد نّمَم الوق نسح أ نمو »

 يل انا رادع هير د نيكل ادار یا ا سئ رش
 نم < م

 نم كغ امإو 3 ميظع ظح وذ الإ اهاَقَلي امو اوربص نيذّلا الإ اًهاَقَلي امو ©9 ميمح

 . 4© ميلَعْلا عيمّسلا وه ِهنِإ هّللاب ذعتساف غرت ناّطيشلا

 لاقو احلاص لمر دا اعد : ىأ 4 هللا ىَلِإ اعد نّمَم الوقف نسحأ نمو» : ىلاعت لوقي

 نم وه سيلو ٬دعتمو مزال هريغلو هسفنل هعفنف «هلوقي امب دتهم هسفن ىف وهو: ىأ «نيملسملا نم ين

 وعديو ءرشلا كرتيو ريخلاب رمتاي لب «هنوتأيو ركنملا نع نوهنيو «هنوتأي الو فورعملاب نورمأي نيذلا
 لوسرو «دتهم هسفن ىف وهو «ريخ ىلإ اعد نم لك ىف ةماع هذهو .ىلاعتو كرابت قلاخلا ىلإ إ قلخلا

 .ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «ىدسلاو «نيريس نب دمحم لاق امك «كلذب سانلا ىلوأ راک هللا

 موي اقانعأ سانلا لوطأ نونذؤملا» :ملسم حيحص ىف تبث امك «ءاحلصلا نونذؤملا اهب دارملا : ليقو

 رفغو «ةمئألا هللا دشرأف .نمتؤم نذؤملاو «نماض مامإلا» :اعوفرم ننسلا ىفو 203 الا
 °« نینذؤملل

 ناسغ انثدح «ىورهلا ةبورع نب دمحم انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا '''لاقو
 ىبأ نب دعس نع «نسحلا نع «رطم نع «نامهط نب ميهاربإ انثدح :ةعرز وبأ لاقو ةاره ىضاق

 .«همد ىف هللا ليبس ىف طحشتملاك

 .«لاق» :أ ىف )١(

 .«رضتحا» :أ ىف (۲)

  2دنسملا )٠١۷/۳(.

 وحنب تماصلا نب ةدابع نع سنأ نع ةداتق قيرط نم (۲۹۸۳) مقرب هحيحص ىف ملسمو )1٥۰۷(« مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )٤(
 . مدقتملا ثيدحلا

 .هنع هللا ىضر نايفس ىبأ نب ب ةيواعم ثيدح نم (۳۸۷) مقرب ملسم حيحص (6)

 .(؟09) مقرب ناسلا ىف ىذمرتلاو «(5 /8) مقرب ناسلا ىف دواد وبأو «(۲۳۲ /۲) هدنسم ىف دمحأ هاور (1)

 .؟یورو» :ت ىف (۷)



 85 - ۳۳) تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا علوا د  __نل_ __ بسب | م.

 لوسر اي :تلقف 0 ءاثالث «نينذؤملل رفغا مهللا» :لوقي ا هللا لوسر تعمس .راهنلا مايصل

 نامز سانلا 0 ىتأي هنإ 00 اي "لك» :لاق .فويسلاب ناذأللا ىلع دلتجن نحنو «انتكرت هللا

 “«نينذؤملا مو وخ «رانلا ىلع هللا اهمرح موحل كلتو «مهئافعض ىلع ناذألا نوكرتي

 نإ لاقو احلاص لمعو هللا ىلإ اعد نّمَم ًالَوَق نَسْحَأ نمو :ةيآلا هذه مهلو :ةشئاع تلاقو :لاق

 . هّللا ىلإ اعد دقف «ةالصلا ىلع ىح» :لاق اذإ نذؤملا وهف :تلاق , «نيملسملا نم

 :«احلاه لمعو# لزق لاف هنأ هع هلا نشر « نلهاتلا ةئاثثأ نبأ قع ىوخلا نك دقو

 .ةماقإلاو ناذألا نيب نيتعكر ةالص ىنعي :لاق

 . «ةالص نيناذأ لك نيب» ديدي هللا لوسر لاق :لاق «لفغملا نب هللا دبع» ثيدح ىوغبلا دروأ مث

 0 «ةديرب نب هللا دبع ثيدح نم .مهبتك ىف ةعامجلا هجرخأ دقو A نمل» :ةثلاثلا ىف لاق مث

 منع هللا نضر كلام نب. سنأ نع ءةرق نب ةيواعم سايإ ىبأ نع ءىمعلا فير نع «ىروفلا كيدحو

 .«ةماقإلاو ناذألا نيب دري ال ءاعدلا» : ةهئ ىلا ىلإ هعفر دقو الإ هارأ ال :ىروثلا لاق

 لاقو 0 هب «ىروثلا ثيدح نم مهلك ««ةليللاو مويلا» ىف ذ ىئاسنلاو .ىذمرتلاو «دواد وبأ هاورو

 .نسح ثيدح اذه :ىذمرتلا

 هب «سنأ نع «ةداتق نع «ىميتلا ناميلس ثيدح نم اضيأ ىئاسنلا هاورو

 ناذألا نكي مل هنإف ةيآلا هذه لوزن لاح امأف مهريغ ىفو نينذؤملا ىف ةماع ةيآلا نأ حيحصلاو

 هبردبع نب ديز نب هللا دبع هيرأ نيح «ةرجهلا دعب ةنيدملاب عرش امنإ ناذألاو « ةيكم اهنأل ؛ةيلكلاب اعورشم
 وه امك ءاتوص ىدنأ هنإف لالب ىلع هيقلي نأ هرمأف E هللا لوسر ىلع هصقف .همانم ىف ىراصنألا

 :ىرصبلا نسحلا نع نع «رمعم نع ؛قازرلا دبع لاق امك «ةماع اهنأ اذإ حيحصلاف «هعضوم ىف ررقم

 :لاقف ,4نيملسملا نم م يّنإ لاقو احلاص لمعو هللا ىلإ اعد نمم الوق نسحأ نموإ» :ةيآلا هذه الت هنأ

 « هللا نلإ ضرألا لها بح أ اذه «هللا ةريخ اذه هللا ةوفص اذه «هّللا ىلو اذه ء.هّللا بيبح اذه

 :لاقو ءهتباجإ ىف احلاص لمعو ءهتوعد نم هيف هللا باجأ ام ىلإ سانلا اعدو .هتوعد ىف هللا باجأ

 فق

 .«ىتأيس» :س «ت ىف )١(

 ىرصبلا نسحلا نع رطم نع نامهط نب ميهاربإ قيرط نم )١/ ١55( ريثك نبال رمع دنسم ىف امك هدنسم ىف ىليعامسإلا هاورو (۲)

 .رمع نم عمسي مل نسحلاو هب رمع نع
 .(174 /7) ىوغبلل لئينتلا ملاعم (")

 ناسو «(۱۸۵) مقرب ىذمرتلا ننسو :(7187) مقرب دواد ىبأ ننسو «(878) مقرب ملسم حيحصو )٦۲۷(« مقرب ىراخبلا حيحص )€(

 )١١77(. مقرب هجام نبا ننسو «(۲۸ /۲) ىئاسنلا

 )٥( مقرب دواد ىبأ ننس )٥۲١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف یئاسنلاو (۲۱۲ مقرب ىذمرتلا ننسو )۹۸۹7(.

 )١( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلا )۹۸۹٩(.



 0757 _ ۳۳) تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

 . هللا ةفيلخ اذه «نيملسملا نم ىننإ

 ىه ىتلاب عفدا# ءهذهو هذه نيب ميظع قرف :ىأ  َةَعيسلا الو ةنسحلا ىوتست الو :هلوقو

 تبقاع ام :217[هنع هللا ىضر] رمع لاق امك «هيلإ ناسحإلاب كنع هعفداف كيلإ ءاسأ نم :ىأ (نسحأ

 .هيف هللا عيطت نأ لثمب كيف هللا ىصع نم

 نم ىلإ تنسحأ اذإ :ىأ «قيدصلا وهو € ميمح ىلو هّنَأك ةوادع هنيبو كنيب ىذّلا اًذإَفط : هلوقو

 كل ىلو هنأك ريصي ىتح « كيلع ونحلاو «كتبحمو كتافاصم ىلإ هيلإ ةنسحلا كلت هتداق كيلإ ءاسأ

 . كيلإ ناسحإلاو كيلع ةقفشلا “نم كيلإ بيرق :ىأ «ميمح

 ىلع ربص نم الإ اهب لمعيو ةيصولا هذه "لبقي امو : ىأ «اوربص نيذلا الإ اهالي امو :لاق مث

 ىف ةداعسلا نم رفاو بيصن وذ : ىأ« ميظع ظَح وذ الإ اَهاَقَلي امو « سوفنلا ىلع قشي هنإف «كلذ

 . ىرخألاو ايندلا

 دنع ربصلاب نينمؤملا هللا رمأ :ةيآلا هذه ريسفت ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 عضخو «ناطيشلا نم هللا مهمصع كلذ اولعف اذإف «ةءاسإلا دنع وفعلاو «لهجلا دنع ملحلاو «بضغلا

 . ميمح ىلو هنأك مهودع مهل

 ناسحإلاب عدخني اير سنإلا ناطيش نإ :ىأ للاب ذعتساف غزت ناطيشلا نم كَنْعَري اًمإوإ :هلوقو

 اذإف «كيلع هطلس ىذلا هقلاخب ةذاعتسالا الإ سوسو اذإ هيف ةليح ال هنإف نجلا ناطيش امأف «هيلإ

 :لوقي ةالصلا ىلإ ماق اذإ :ِةْككَي هللا لوسر ناك دقو .هديك درو كنع هفك «هيلإ تأجلو هللاب تذعتسا

 ,O هخفنو هزمه نم «ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ»

 وفعلا ذخ E «فارعألا ةروس» ىف الإ نآرقلا ىف هل ريظن ال ملا اذه نأ انمدق دقو

 : فارعألا] (ميلع عيمس ُّنِإهللاب ذعتساف عر نالا نم تغري امإو . نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو

 . نوفصي امب مّلعأ نحن يلا نسحأ يه ينلاب عقدا ا ا ةروس ىفو «[۲۰۰ ,4

 ]7-4 :نونمؤملا] 4 نورضحي نأ بر كب ذوعأو . نيطايشلا تامه نم كب ذوعأ بر لو

 نع ضارعإلا نأل ؛ةدجسلا ةروس ىف ركذ امم سفنلا ىلع فخأ فارعألا ىف ركذ ىذلا نكل]

 الإ هل داقتنا الو كلذ نم سفنلا ذذلتتف ءىسملا ىلإ ناسحإلا نم سفنلا ىلع فخأ هكرتو لهاجلا

 ةدهاجم ىلإ جاف «اهبحاص ىلع ىصعتستو هل لعفنتف «لاحلا هذه ىف ناطيشلا اهدعاسيو ةحلاعمب

 عيمّسلا وه لإ للاب ذعتساوإ» : لاقف ماللاب فيرعتلاو لصفلا ريمضب انهاه كلذ دكأ اذهلف ؛ناميإ ٍةوقو

۱۸1 

 .؟لبقتي» :أ ىف (۳) .«یف» :أ ت یف (۲) .س «ت نم ةداير (۱)

 . نونمؤملا» ةروس نم ۹۷ :ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت رظنا )٤(

 .س «ت نم ةدايز (6)



 TY O "تلصق ةزوس ا ج سس بع مح مسك

 هلل اودجساو رمقلل الو سمشلل اودجست ال رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليلا هتايآ نمو

 ع حر يو حارسا ا
 سهم صا ماش

TT EET 

 ءرداق ءءاشي ام ىلع هنأو «هل ريظن ال ىذلا هنأو «ةميظعلا هتردق ىلع هقلخ اهبنم ىلاعت لوقي

 > نابقاعتم امهو «هئايضب راهنلاو «همالظب ليللا قلخ هنإ :ىأ 4ُرَمَقْلاو سمّشلاَو راهنلاو ليلا هتايآ نمو
 ىف هريس فالتخاو ءهكلف ىف هلزانم ريدقتو هءايضو رمقلاو ءاهقارشإو اهرونو نقلا «نارقي ال
 نيبتيو «ماوعألاو روهشلاو عّمُجْلاو «راهنلاو ليللا ريداقم سمشلا ريسو هريس فالتخاب فرعيل «هئامس
 .تالماعملاو تادابعلا تاقوأو «قوقحلا لولح كلذب

 ىلع ىلاعت هبن ءىلفسلاو ىولعلا ملاعلا ىف ةدهاشملا مارجالا نسحأ رمقلاو سمشلا ناك امل مث
 اودجساو رمقلل الو سْمّشلل اودجست ال» :لاقف «هريخستو هرهق تحت ؛هديبع نم نادبع ناقولخم امهنأ

 «هريغل مكتدابع عم هل مكتدابع مكعفنت امف هب اوكرشت الو :ىأ «نودبعت هايإ منك نإ نهقلح ىذا هلل

 اوكرشي نأ الإ اوبأو هل ةدابعلا دارفإ نع : ىأ «اوربكتسا نل :لاق اذهلو ؛هب كرشي نأ رفغي ال هنإف

 :هلوقك «(نومأسي ال مهو راهنلاو للاب هل نوحّبسي» .ةكئالملا : ىنعي «كّبَر دنع نيدّلاف» ءهريغ هعم

 . 1۸۹ : ماعنألا] 4 نیرفاکب اهب اوُسيَل موق اهب انلَكَو دقق ءالؤه اھب رفكي نإ ل

 أ نع ءىليل ىبأ نبا نع ٠یہ انثدح  عيكو نبا ىنعي  نايفس انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 ءرمقلا الو سمشلا الو ءراهنلا الو ليللا اوبست ال» :ِةك هللا لوسر لاق :لاق ''”رباج نع «ريبزلا

 .""«موقل اباذعو «موقل ةمحر لسرت اهنإف حايرلا الو
 ةدماه : ىأ «ةعشاخ ضرألا ىرت كّنَأظ ىتوملا ةداعإ ىلع هتردق ىلع :ىأ «هتايآ نمو :هلوقو

 نالا ل نم تيرا : ىأ« تبرو ترتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف» «ةتيم ىه لب ءاهيف تابن ال

 . «ريدق ءيش لك ىلع ِهّنِإ ىتوملا ىيحمأ اهايحأ ىذّلا نإ ءرامثلاو عورزلا

 انمآ يتأي نم مأ ريخ راتلا يف يقلي نمََأ انيلع نوفخي ال انتايآ يف نودحلي نيذلا نإ ٠

 هنِإو مهءاج اًمَل ركذلاب اورفك نيذّلا نإ 60 ريصب نولمعت مب ِهّنِإ متكش ام اولمعا ةمايَقْلا موي

 ام 69 ردیمح ميكح نم ليت هفلخ نم الو هيدي نیب نم لطابلا هينأي ال 69 زيزع باتكل
 . «رباج نع ىلعي وبأ ظفاحلا ىور» :تاىف(١)

 . ؟فيعض هدانسإ : )۷1 /۸( عمجملا ىف ىمثيهلا لاق »)۳4/50 ىلعي ىبأ دنسم (۲)



 #1 سب ((۳_ 20) تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

 . ( 69 ميلأ باقع وذو ةرفغم وذل كبر نإ كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ كل لاقي
 .هعضاوم ريغ ىلع مالكلا عضو :داحلإلا :سابع نبا لاق .4انتايآ ىف نودحلي نيذّلا نإ :هلوق

 .دانعلاو رفكلا وه : هريغو «ةداتق لاقو

 دحلي نمب ملاع ىلاعت هنإ :ىأ «دیکأ ديعوو «ديدش ديدهت هيف :ىأ © انيلع نوفخي ال 8 :هلوقو

 ريخ رانلا يف يقلي نمفأ » : لاق اذهلو ؛لاكنلاو ةبوقعلاب كلذ ىلع هيزجيسو «هتافصو هئامسأو هتايآ ىف

 و اذه ىوتسيأ :ىأ ؟(ةمايقلا موي انمآ يتأي نم مأ

 ءاطعو «كاحضلاو «دهاجم لاق 4 متئش دس ام اولمعا ل : ةرفكلل د یدهت - لجو عاد لاق مث

 ؛مكلامعأب ريصبو مكب ملاع هنإ ءرش وأ ريخ نم :ىأ «ديعو : «متنش ام اولمعا ل : یناسارخلا

 . «ريصب نولمعت امب ِهّنِإ > :لاق اذهلو

 هّنإو» «نآرقلا وهو :ةداتقو «ىدسلاو «كاحضلا لاق «مهءاج امل ركذلاب اورفك نيذّلا نإ : لاق مث

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال > «هلثمب دحأ ىتأي نأ ماري ال « بانجلا عينم : : ىأ ا

 ميكح نم ليزنت » : لاق اذهلو ؛نيملاعلا بر نم لزنم هنأل ؛ليبس هيلإ نالطبلل سيل :ىأ (هفلخ
 هنع ىهنيو هب رمأي ام عيمج ىف :ىأ «دومحم ىنعمب ديمح «هلاعفأو هلاوقأ ىف ميكح : ىأ «ديمح

 .هتاياغو هبقاوع ةدومحم عيمجلا

 كل لاقي ام :امهريغو ء«ىدسلاو «ةداتق لاق «كلْبَق نم لسّرلل ليق دق ام الإ كَل لاقي ام  :لاق مث
 ىذأ ىلع اوربص امكو ءاوبذك دقف تبذك دق امكف «كلبق نم لسرلل ليق دق امك الإ بيذكتلا نم

 ىبأ نبا الو ءوه كحي ملو «ريرج نبا رايتخا اذهو . كل كموق ىذأ ىلع تنأ ربصاف ‹مهل مهموق

 .هريغ متاح

 رمتسا نمل :ىأ (ميلأ باقع وذو  «هيلإ بات نمل :ىأ 7"(4[ سانلل] ةرفغم وذل كبر نإ :هلوقو
 . هتفلاخمو «هقاقشو «هدانعو «هنایغطو «هرفک ىلع

 نب ىلع نع «دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق
 » : ليك هللا لوسر لاق ( ةرفغم وذل كبر نإ :ةيآلا هذه تلزن امل :لاق بيسملا نب ديعس نع

E2«دحأ لك لكتال هباقعو هديعو الولو «شيعلا ادحأ أنه ام هرواجتو هللا * . 

 اونمآ نيذُلل وه لق يبرعو يمجع ءأأ هتايآ تلصف الول الاقل ايمجع ءأ انارق هانلعج ولو ل

 ناکم نم نوداني كلوا ىمع مِهيَلَع وهو رقو مهناذآ يف نونمؤي ال َنيِذّلاَو ءاقشو ىده
 o را سوم م

 مهنيب يضقل كبر نم تقبس ةملك الولو هيف فلتخاف باتكلا ىسوم انيتآ دقلو 9 ديعب

 .؟بيسملا نب ديعس نع متاح ىبأ نبا ىور» :ت ىف () .أ نم ةدايز (۲) .«اددهم» :أ ءس ءت یف )١(

 .؟وفع» : 2س «ت ىف )٤(

 .هفعض ىلع قفتم ديز نب ىلعو « لسرم هدانسإ (6)



 (40 «٤٤)ناتيآلا :تلصف ةروس  عباسلا ءزجلا حس للللللللللللل/#

 . « 62 بيرم هنم كش يف مهن
 هب نمؤي ملا اذه و «هانعمو هظفل ىف هماكحإو «هتغالبو هتحاصفو نآرقلا ىلاعت ركذ ال

 هأرقف . نيمجعألا ضعب ىلع هاتلزت ولو 8 :لاق امك «تنعتو دانع رفك هب مهرفك نأ ىلع هبن «نوكرشملا
 ىلع اولاقل ,مجعلا ةغلب هلك نآرقلا لزنأ ول كلذكو .[۱۹4 7 ءارعشلا] € نيدمؤم هب اوناک ام مهل

 «برعلا ةغلب الصفم لزنأ اله :اولاقل : ىأ « يبرعو يمجعأأ هتايآ تلصف الول » : دانعلاو تنعتلا هجو

 .همهفي ال ىبرع بطاخم ىلع ىمجعأ مالك لزني فيك : ىأ؟ىبرعو ىمجعأ :اولاقو كلذ اوركنألو

 و

 «ىدسلاو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «دهاجمو « سابع نبا نع ىنعملا اذه ىور اذكه

 . مهريغو

 «ىمجعألاب اهضعب لزنأ اله : ىأ € يبرعو يمجعأأ هتايآ تلصف الول » :مهلوقب دارملا :ليقو

 . ىبرعلاب اهضعبو

 ةياور وهو .# يمجعأ 8 هلوق ىف ماهفتسا الب كلذك اهؤرقي ناكو ء«ىرصبلا نسحلا لوق اذه

 ملا اضل" ا يرو . ريبج نب ديعس نع

 هب نمآ نمل نآرقلا اذه :دمحم اي لق : ىأ « ءاقشو ىده اونمآ َنيذّلل وه لق : ىلاعت لاق مث

 ال :ىأ (رقو مهناذآ يف نونمؤي ال نيذّلاو ل «بيرلاو كوكشلا نم رودصلا ىف ال ءافشو «هبلقل ىده
 لزتنو » : ىلاعت لاق امك «نايبلا نم هيف ام ىلإ نودتهي ال : ىأ ( یمع مِهِيَلَع وهوإ» ءهيف ام نومهفي

 . A۲] : ءارسإلا]  اراسخ الإ نيملاَطلا ديزي الو نينمؤملل ةمحرو ءافش وه ام نآرقلا نم

 . مهبولق نم ديعب ىنعي :دهاجم لاق 4 دیعب ناکم نم وداني كلوا »

 لوقي ام نومهفي ال «دیعب ناكم نم" مهيداني مهبطاخي نم نأك :هانعم :ريرج نبا لاق

 مص ءادنو ءاعد الإ عمسي ال مب قعني يذلا ِلَدمَك اوُرَفَك نيذّلا لَم :ىلاعت هلوقك اذهو :تلق
 ١7١[. :ةرقبلا] #نولقعي ال مهف يمع مكب

 . مهئامسأ عنشأب ةمايقلا موي نوداني : كاحضلا لاقو

 ذإ «ىضقي نيملسملا نم لجر دنع اسلاج 7*2[هنع هللا ىضر] باطخلا نب رمع ناك :ىدسلا لاقو

 "ءارو نم عاد ىناعد :لاق ؟دحأ كاعد وأ ءادحأ تيأر له ؟ىبلت مل :رمع لاقف .هاكيبلاي :لاق

 .متاح ىبأ نبا هاور .ديعب ناكم نم نوداني كئلوأ : :رمع لاقف .رحبلا

 مْرَعْلا ولوأ ربص امك ربصاف ل ءىذوأو بک : ىأ 4 هيف فلتخاف باتكلا ىسوم انيتآ دقو )» :هلوقو

 ريخأتب [5 :ىروشلا] € ىمسم لجأ ىلإ كبَر نم تقبس ةملك الولو 9 . ["0 :فاقحألا] #لسرلا نم

0 

. 
 )١( ؟مهوعدي» :أ ىف (۳) .2«كرشلا» :أ ىف (۲) .س «ت نم ةدايز

 ىربطلا ريسفت (؟) )۲٤/ ۸١(.

 )5( .ت نم ةدايز )١( .«فلخ» :أ «س «ت ىف



 1/8 س _٤۸( 55) تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا

 هنود نم اودجي نل دعوم مهل لب «باذعلا مهل لجعل أ «مهنيب يضقل» «داعملا موي ىلإ باسحلا

 اوناك لب ءاولاق امل مهنم ةريصب نع هل مهبيذكت ناك امو : ىأ 4 بیرم هنم كش يف مهّنِإو» «الئوم

 هللاو «٠ «لمتحم وهو 2« ريرج نبا ههجو اذكه . هيف اوناك ءىشل نيققحم ريغ ءا ولاق اميف نيكاش

 . ملعأ

 مح ذر لإ هه ديل ملقب امو هيلع ءاسأ نو ضن الا لمع نمو
 سو هم رهن ما ماش

 مويو ملعب الإ عضق الو نأ نم لمحت امو اهمامكأ نم تارت نم جرخت امو ةعاسلا

 لبق نم نوعدُي اوناک ام مهنع لضو 69 ديهش نم اتم ام َكاَنَدآ اوُلاَق ىئاكرش نیا مهيداني

 . 4 0 صيحم نم مهل ام اونظو
 «اًهيَلعَف ءاسأ نمو# ءهسفن ىلع كلذ عفن دوعي امنإ :ىأ (هسقنلف احلاص لمع نمل ا لو

 تلغي لو ذب الإ ادخال + نأ «ديبعلل مّالَظب كبر امو» هيلع كلذ لابو عجري امنإ :ىأ

 .هيلإ لوسرلا لاسرإو ءهيلع ةجحلا مايق دعب الإ ادحأ

 رشبلا ديس وهو هلي لاق امك ءهاوس دحأ كلذ ملعي ال :ىأ «ةعاسلا ملع دري هيلإ» :لاق مث

 ««لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام» :لاقف «ةعاسلا نع هلأس نيح  ةكئالملا تاداس نم وهو ليربجل

 «ره لإ اهتقول اهيلجي الا :لاقو ء[٤٤ :تاعزانلا] « اهاهتنم كبر ىلإ :  ىلاعت لاق ")امكو

 .[۱۸۷ :فارعألا]
 كا

 و : ىلاعت لاق دقو 0

 امو ماحرألا ضيغت امو نأ لك لمحت ام ملعي » :هتمظع تلج لاقو 48 : ماعنألا] 4 اَهمَلعي الإ ةقرو

 ٍباَتك يف الإ هرمع نم صقني الو رَّمعُم نم رمعي امو :لاقو «[8 :دعرلا] « رادقمب هدنع ءيش لكو دادزت
 ۱ : رطاف] «ريسي هللا ىلع كلذ نإ

 : قئالخلا سوؤر ىلع نيكرشملا هللا ىداني ةمايقلا موي : : ىأ © يئاكرش نيأ مهيداني موير» :هلوقو

 دحأ سيل :ئآ «ديهش نم انم امل «كانملعأ :ىأ «كاّنذآ اوُلاَثَ ؟ىعم مهومتدبع نيذلا ىئاكرش نيأ

 «مهوعفني ملف اوبهذ : ىأ 4 لبق نم توعد اوناك ام مهنع لضو ظ ءاكيرش كعم نأ دهشي مويلا انم
 «ٍصيحُم نم مه ام ا «نيقيلا ىنعمب اذهو «ةمايقلا موي نوكرشملا نظو :ىأ «صيحُم نم مهل ام اونظو طل
 اودجي ملو اهوعقاوم مهنا اونظف راثلا نومرجملا ىأرو » : یلاعت هلوقك هللا باذع نع مهل ديحم ال : ىأ

 ٠١[. :فهكلا] 4 افرصم اهنع

 .«اذهلو» :ت یف (0) .«هولاق» :س «ت یف )١(

 .«هلمعا» :ت ىف (۳)



  ۸٦تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ءزجلا )149  ٤ ٥(

 ةمحر هاَنقَذَأ نعَلو 69 طونق سوؤيف رشلا هم نإو ريخْلا ءاعد نم ناسنإلا مأسي الط

 يل نإ يرن ىلإ تجر نو ةَمئاَق ةعاسلا نظا امو يل اذه نلوقيَل هتسم ءارض دعب نم اتم
 26 2 ا ل <. ا را ٠ ل اک ق ر کیلا ق اق ي ي ورا ب شا ا ي م

 انمعنأ اذِإَو ©9 ظيلغ باذع نم مُهنقيِذْو اولمع امب اورفك نیلا لف ئئسحلل هدنع

 . ( 69 ضيرع ءاعد وذف رشلا هسم اذإو هبناجب ىأتو ضرعأ ناسنإلا ىلع

 - كلذ ريغو « مسجلا ةحصو «لاملا :وهو - ريخ اب هبر هئاعد نم ناسنإلا س ال :ىلاعت لوقي

 اذه دعب هل أيهتي ال هنأ هنهذ ىف عقي :ىأ 4طونق سوؤيف» _ رقفلا وأ ءالبلا :وهو  رشلا هسم نإو

 .ريخ

 ىف ناك ام دعب قزرو ريخ هباصأ اذإ : ىا( ىل اذه نويَ هتسسم ءارض دعب نم ام ةمحر هاقذأ نعلو »

 ءةعاسلا مايقب رفكي :ىأ (ةمئاق ةعاّسلا نظا امو# «ىبر دنع هقحتسأ تنك ىنإ يا : نلوقيل ةدش

 هآر نأ . ىغطيل ناسنإلا نإ الك » :ىلاعت لاق امك ءرفكيو «رطبیو رس يقتل رح هنأ لجأل :ىأ

 .[۷ ء٦ :قلعلا] «ئنغتسا

 امك «ىبر ىلإ نتسحیلف داعم مَن ناك نئلو : ىأ (ىتسحلل هدنع يل نإ يبر ىلإ تعجر نقول
 :ىلاعت لاق .نيقيلا مدعو لمعلا هتءاسإ عم «لجو زع «هّللا ىلع  ينمتي «رادلا هذه ىف ىلإ نسحأ

 هداقتعاو هلمع اذه ناك نم ىلاعت ددهتي «ظيلغ باذع نم مهتقيذنلو اولمع امب اورفك نيذلا بلل
 ناكاو تاقحلاب

 نع ربكتساو «ةعاطلا نع ضرعأ :ىأ «هبناجب یانو ضرعأ ناسنإلا ىلع اتمعنأ اذإو» :لاق 5
 .[۳۹ :تايراذلا] «دكرب لوف » :ىلاعت هلوقك «لجو زع «هللا رماوأل دايقنالا

 دحاولا ءىشلا ىف ةلأسملا ليطي :ىأ # ٍضيرع ءاعد وذَفظ ءةدشلا :ىأ € ٌرشلا هّسَم اذإو»
 لاق دقو .لدو لق ام :وهو ءهسكع و ءهانعم لقو هظفل لاط ام :ضيرعلا مالكلاف
 ىلإ ا عل ا ناسنإلا سم اذإوإ : ىلاعت

 .[١١؟ :سنوي] سَم رض
o oll” oرو 22  

 ® ديعب قاقش يف وه نمم لضَأ نم هب مترفك مث هللا دنع نم ناک نإ متيأرأ لق »

 لامع e ع
 صع

 لك ىلع هنأ كيرب فكي مل وأ حلا هنأ مهل نيتي ىح مهسفنأ يقو قاقآلا يف اتايآ مهيرنس

 . 4 9 طيحم ءيش ٍلكب هل ال مه مهر ءاَقَل نم ةيرم يف مهل الأ 29 ديهش ءيش

 نم  نآرقلا اذه «ناك نإ متي تيارا ل را نیلا ن و ا ل : ىلاعت لوقي
 2 ه 2ع

 لضأ نم : لاق اذهلو ؟هلوسر ىلع هلزنأ ىذلا دنع مكلاح نور نك : ىأ ؟(هب مترفك مث هللا دنع

 .أطخ وهو «ادعاق وأ امئاق وأ» :س «ت یف (۱)



 13/281488 تايآلا ةف ةزوس د هباسلا ءزجلا

 هلا قع دج كلممو «قحلل ةقاشمو دانعو رفك ىف : ىأ ؟«ديعب قاقش يف وه نمم

 نوك ىلع انججحو انتلالالد مهل رهظنس :ىأ «مهسفنأ ىفو قاَفآلا يف انتايآ مهيرنس» : لاق مث

 نم ,«قافآلا ىف» ةيجراخ لئالدب م هلوسر ىلع < ‹ لجو رع« هللا دنع نم الزنم اقح نآرقلا

 .نايدألا رئاسو ميلاقألا ىلع مالسإلا روهظو تاحوتفلا

 وحنو «ةكم حتفو «ردب ةعقو :اولاق ءمهسفنأ ىف لئالدو :ىدسلاو «نسحلاو «دهاجم“" لاق

 . هبزحو لطابلا اهيف لذخو «هبحصو ادمحم اهيف هللا رصن «مهب تلح ىتلا عئاقولا نم كلذ

 تائيهلاو طالخألاو داوملا نم هيلعو هيفو هنم بكرم ناسنإلا ام كلذ نم دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ىتلا رادقألا تحت هيف فرصتم وه امو «كلذ نيبو حيبقو نسح نم «ةنيابتملا قالخألا نم هيلع لوبجم

 هباتك ىف ايندلا ىبأ نبا هدشنأ امك ءاهادعتي الو ءاهزوجي نأ هرذحو «هليحو .هتوقو «هلوحب ردقي ال

 :ىشرقلا رفعج EE ««رابتعالاو ركفتلا»

 ربتعم كيفف كيلإ ٌرَظناَف اف ديرك ترظت اذإو
 ور لو ه٠ ور هو ر

 ربع رفا "اکو ايندس لا یف حبصيو ىسمي ىذلا تنأ

 و - ° م هل ر سامع - - ري نى مآ

 ربكلا كصخشب لقتسا مث رغص ىف ناك فرصملا تنأ

a.ررر وقوه هر ف  
 رشبلاو رعشلا هنم هاعني هتقاخ هاعنت ىذلا تنأ

 رر مس مو رب م هو عير

 رذحلا بلسي نأ نم هنت ال بلستو عت ىذلا تنأ

 2 0 و

 ردقلا هنم هل هنم یش ل ىذلا شنا

 هرم مه < <

 اک يدع هب عا اق داس ا و a هدابع لاعفأ ع اوت ا
 ib :ءاسنلا] (ذودهشي ةكئالملاو هملعب هلزنأ كيل لزنأ امب دهشي هللا نكل»

 هيف نوركفتي ال اذهلو ؛ةعاسلا مايق نم كش ىف :ىأ « مهي ءاقل نم ةيرم يف مُهَّنِإ الأ : هلوقو

 ال نئاكو هيف بیرال عقاو وهو هب نوؤبعي ال رده مهدنع وه لب «هنم نورذحي الو ءهل نولمعي الو
 . ةلاحم

 نب دمحم نب هللا دبع انثدح «ميمت نب فّلخانثدح «ميهاربإ نب دمحأ انثدح :ايندلا ىبأ نبا لاق

 اهيأ .دعب امأ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ءربنملا دعص زيزعلا دبع نب رمع نأ :ىراصنألا ديعس

 «نورئاص هيلإ متنأ ىذلا رمألا اذه ىف تركف نكلو «مكيف هثدحأ رمأل مكعمجأ مل ىنإف «سانلا

 .لزن مث كلاه هب بذكملاو « قمحأ رمألا اذهب قدصملا نأ تملعف

 .«هب»: ت یف (۲) .«هلاق» :أ «ت ىف )١(



 ( 04 57 ) تايآلا :تلصف ةروس - عباسلا ء حلا بل ب4

 رذحي الو ءهلثم لمع هل لمعي ال هنأل :ىأ «قمحأ هب قدصملا نأ» :هنع هللا ىضر «هلوق ىنعمو

 هبعل ىف ىدامتي كلذ عم وهو .هعوقوب نقوم «هب قدصم كلذ عم وهو .هلوه نم فاخي الو هنم
 .لقعلا فيعض :ةغللا ىف قمحألاو «رابتعالا اذهب قمحأ وهف «هبونذو هتاوهشو هتلفغو

 . ملعأ هّللاو .ءحضاو اذه :«كلاه هب بذكملاو» :هلوقو

 ريسي هيدل ةعاسلا ةماقإو «طيحم ءىش لکبو ءريدق ءىش لك ىلع هنأ ىلع اررقم - ىلاعت لاق مث

 «هتضبق ىفو هرهق تحت اهلك تاقولخملا :ىأ «طيحُم ءيش لكب ِهّنِإ الأ : - ىلاعتو كرابت هيلع لهس

 .نكي مل أشي مل امو «ناك ءاش امف .همكحب اهلك اهيف فرصتملا وهو .هملع ىط تحتو

 0 «ت نم ةدايز )1(



 144 (5- ١ ) تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ىروشلا ةروس ريسفت

 . ةيكم یهو

 Ny ي و كوع

 نيو نم نط توست د معلا ملا وهو ضْألا يف مو توسان مهل
 ري ريد. ت 2 o0 مهد نت ل هد ماو

 روفغلا وه هّللا نإ الأ ضرألا يف نمل نورفغتسيو مهر دمحب نوحّبسي ةكئالملاو

 4 50 رک مهم تا نر ی یک ا ءا رد نمار لر ضو عا

 نب: شودقلا دبع ةريغملا نبأ ايثدح ٠ ىطوحلا ةدجت يب تاهولا دع انتج هر نيءادمحا اد

 :- ناميلا نب ةفيذح هدنعو - هل لاقف سابع نبا ىلإ لجر ءاج :لاق  رذنملا نب ةاطرأ نع «جاجحلا

 ضرعاف هتلاقم ررك مث «هنع ضرعأ مث قرطأف :لاق .# قّسع . مح » :هللا لوق ريسفت نع ىنربخأ

 كيا انا + ةد لاقف .ائيش هيلإ رحي ملف ةثلاثلا اهررك مث «هتلاقم هركو ءىشب هبجي ملف «هنع

 ىلع لزني - هللا دبع :وأ  «هلإلا دبع»هل لاقي هتيب لهأ نم لجر ىف تلزن ؟اههرك مل تفرع دق ءاهب
 مهكلم لاوز ىف هللا نذأ اذإف ءاقش امهنيب رهنلا قشي «"ناتنيدم هيلع ىنّبت قرشملا راهنأ نم رهن

 اهنأك «تقرتحا دق ةملظم ءادوس حبصتف «ًاليل ًاران امهادحإ ىلع هللا ثعب «مهتدمو مهتلود عاطقناو

 :ق «نوكيس ىنعي :نيس «هنم الدع ىنعي :نيع .# مح ا: مح ءاضقو ةنتفو ىلاعت هللا نم ةميزع

 , 247 نيتنيدملا نيتاهب عقاو ىنعي

 ىبأ نعو «سابع نبا دنسم نم ىناثلا ءزجلا ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا هاور ام هنم برغأو

 :لاق هنإف «عطقنمو ادج فيعض هدانسإ نكلو «كلذ ىف ةي ىبنلا نع ءرذ

 ‹ ىقشمدلا ىتشلا ىيحي نب نسحلا كلما دبع وبأ انثدح «مصاع نب رابجلا دبع بلاط وبأ انثدح

 ««ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا « مح >: لاق :انأ «لاقف سابع نبا بثوف ؟4 قّسع . جح » رسفي هي

 بلقنم ىأ اوملظ نيذلا ملعيس» :لاق ؟نيسف :لاق ء«ردب موي باذع نولوملا نياع» :لاق ؟نيعف :لاق

 .«ةفيذح هل لاقف» : ىف (۲) .«هدنسب ابيجع ابيرغ ارثأ انهاه ريرج نبا ىور دقو»:ت ىف )١(

 .؟نيتنيدم» :أم «ت ىف )۳(

 نبا نع هثدح نمع رذنملا نب ةأطرأ نع ةريغملا ىبأ قيرط نم (078) مقرب نتفلا ىف دامح نب ميعن هاورو .(ةه/؟6) ىربطلا ريسفت (4)

 .هركذف سابع



 )١ - ١( تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۱۹۰

 :لاقو ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا لاق امك رسفف رذ وبأ ماقف «تكسف ؟فاقف :لاق «نوبلقني
 سانلا ىشغت ءامسلا نم ةعراق : فاق ۳

 اذه كيلإ لزنأ امك :ىأ 4 ميكحلا ز زيزعلا هللا كلبق نم نيدّلا ىَلِإو كّيَلِإ يحوي كلذك ¥ :هلوقو
 ‹هماقتنا ىف : ىأ « زيزغلا هللا # :هلوقو .كلبق ءايبنألا ىلع فحصلاو بتكلا لزنأ كلذك «نآرقلا

 .هلاعفأو هلاوقأ ىف  ميكحلا #

 ماشه نب ثراحلا نأ :ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع - هللا همحر - كلام مامإلا لاق
 لثم ىنيتأي ًانايحأ» : لكي هللا لوسر لاقف ؟ىحولا كيتأي فيك « هللا لوسراي :لاقف وَ هللا لوسر لاس
 «ىنملكيف الجر كلملا ىنيتأي انايحأو .لاق ام تّيَعَو دق ىلع مصفيف ىلع هدشأ وهو «سّرجلا ةَلصْلص
 «هنع مصفيق «دربلا ديدشلا مويلا ىف ىحولا هيلع لزني هتيأر دقلف :'ةشئاع تلاق .«لوقي ام ىعأف
 .اقرع دصفتيل هنيبج نإو

 الل هر نيكجتتملا ىف

 ماشه نع «حلاص نب رماع نع «هيبأ نع «دمحأ مامإلا نبا هللا دبع نع ىناربطلا هاور '“ ' دقو

 كيلع لزني فيك : 5 هللا لوسر لاس هنأ ماض وب كراج نعال داع نع «هيبأ نع ورع نا

 « ىلع هدشأ وهوا :لاق «هلاق ام تيعو دقو ىنع مصفيف «سرجلا ةلصلص '*”لثم » :لاقف ؟ىحولا
 را ا «ىنملكيف ىل لثمتيف كلملا - ًانايحأو» :لاق

 نب ورمع نع «بيبح ىبأ نب ب ديزي نع «ةعيهّل نبا انثدح E ا "” مامإلا لاقو

 لوسر اي :تلقف لَك هللا لوسر تلأس ا ا ل نيف" “*ورمع نب هللا دبع نع «ديلولا
 ةرم نم امف «كلذ دنع تكسأ مث لصالص عمسأ» :ْوكو هللا لوسر لاقف ؟ىح ولاب سحت له ءهّللا
 , ا هي درفت« ضيعت نين نأ تط الإ ىلإ نحوي

 هتداعإ نع ىنغأ اب «یراخبلا حرش لوأ ىف ام هللا لوسر ىلإ ىحولا نايتإ ةيفيك انركذ دقو
 .ةنملاو دمحلا هّللو ءانهاه

 هرهق تحت هل كلمو هل ديبع عيمجلا :ىأ 4 ٍضْرَأْلا يف امو تاومّسلا يف ام هل ] : ىلاعت هلوقو
 يلعلا وهو » .[4:دعرلا] ( لاعتملا ريبكلا » :ىلاعت هلوقك .4 ميظعلا يلعلا وهو  «هفيرصتو
 .ةريثك اذه ىف تايآلاو . [۲۳:ًابس] «ريبكلا

 بعكو «ىدسلاو «ةداتقو «كاحضلاو « سابع نبا لاق (نهقوف نم نطفي تاومسلا داكت 9 : هلوقو

 : هلوقك «ضرألا يف نمل نورفغتسيو مهر دمحب نوُحَبسي ب ةكئالملاو ۾ ةمظعلا نم «اقرف ىأ :رابحألا
 لك تعسو اتر اونمآ نيل نورفغتسيو هب نونمؤيو مهر دمحب نوحبسي لوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا»
 )۳۳٣/۷(. روثنملا ردلا ىف امك هخيرات ىف ركاسع نبا هاورو (۱)

 . اهنع هللا ىضر ةشئاع» :ت ىف (۲)

 .(۲۳۳۳) مقرب ملسم حیحصو « (۲) مقرب ىراخبلا حيحصو ء(۲۰۲/۱) أطوملا (9)
 .«لثم ىف :لاقف» :أ ىف (5) .«دقلو» : ىف (6)

 )٠١۹/۳(. ريبكلا مجعملا (
 .«رمع»: ت ىف (۸) .«یورو» :ت یف (۷)

 .(۲۲۲/۲) دنسملا (9)



 (۸ «۷ ) ناتيآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .[۷: رفاغ] (امْلعَو ةَمْحَّر ءيش

 .هب هيونتو كلذب مالعإ: ميجا رولا وهلا نإ الأ : هلوقو

 ىلع ديهش :ىأ « مهيَلع ظيفح هللا» «نيكرشملا : ىنعي © ءايلوأ هنود نم اوذحَتا نيذّلاو» : هلوقو
 تنأ امنإ :ىأ «ليكوب مهيلع تنأ امو . ءازجلا رفوأ اهب مهيزجيسو ءًادع اهدعيو اهيصحي «مهلامعأ

 . لیکو ءىش لك ىلع هللاو «ريذن

 بْيَر ال عْمَجْلا موي رذنو اهلوح نمو ئرقلا مار دنت ايبرع انآرق كيلإ انيحوأ كلذكو )»
 نم لخدي نكلو ةدحاو هم مهَلعحَ هللا ءاش ولو © ريعّسلا يف قيرفو ةّنِجْلا يف قيِرف هيف

 . 0(4 ريصن الو يلو نم مهل ام نوملاّظلاو هتمحر يف ءاشي
 ءانيب ايلج احضاو :ىأ «اًيبرع اًنارق كيلإ انيحوأ » «كلبق ءايبنألا ىلإ انيحوأ امكو : ىلاعت لوقي

 مأ» ةكم تيمسو ءابرغو اقرش دالبلا رئاس نم :ىأ «اهلوح نمو» ءةكم ىهو «ىرقلا أ ردن
 ام هلدأو كلذ زجوأ نمو .اهعضاوم ىف ةروكذم ةريثك ةلدأل «دالبلا رئاس نم فرشأ اهنأل ؛«ىرقلا

 :دمحأ

۹۱ 

Eهربخأ ىرهزلا : aT aاا فقاو وهو -  

 ام كنم تجرخأ ىنأ الولو « هللا ىلإ هللا ضرأ بحأو ‹ هللا ضرأ ريل كنإ «هللاو» : 18
0 

 :ىذمرتلا لاقو . 24” هب ء«ىرهزلا ثيدح نم ءهجام نباو «ىئاسنلاو «ىذمرتلا ةياور اذكهو

 حيحص نسح

 .دحاو ديعص ىف نيرخآلاو نيلوألا هللا عمجي «ةمايقلا موي وهو ,«عمجلا موي رذبتو» : هلوقو

 .ةلاحم ال نئاك هنأو «هعوقو ىف كش ال :ىأ «هيف بيرال #9 :هلوقو

 « نيالا موي كلذ عمجلا ميل مكعمجي موي : هلوقك ٠ «ريعّسلا يف قيرفَو ةّنِجْلا يف قيرق $ : هلوقو
 موي د كلذو سالا هَل عومجم موي (* كلذ : ىلاعت هلوقكو «رانلا لهأ ةنجلا لهأ نبغب : ىأ [9 :نياغتلا]
 5 :دوه] < ديعسو يقش مهنمف هنذإب الإ سفن ملكت ال تأ مو . دودعم لجأل ًالإ هرَخؤن امو . دوهشم

.]٠6 

 VY) ا 0َ 5 1 506 0 8 (7) 5 .٠ 6 ٠

 . «لاق»: ت ىف (۲) .«هاور امال :تاىف(١)

 0 2 دنسملا (۳)

 قيقشا :أ ىف ىف رخ يف م .ت ىف .(قیقش» :أ ىف (۷) .(یور»: ت 0 >, 3 بازع iT كلذ ن: أ «م ‹«ت یف اهلبق (0)



 (۸ «۷ )ناتيآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۱۹۲

 هدي ىفو ويي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق  امهنع هللا ىضر  ورمع نب هللا دبع نع « ىحبصألا

 ىف ىذلل لاق .هللا لوسر اي انربخت نأ الإ ءال :انلق :لاق «؟ناباتكلا ناذه ام نوردتأ» :لاقف «ناباتك

 ىلع لمجأ مث « مهلئابقو مهئابآ ءامسأو ةنحلا لهأ ءامسأب «نيملاعلا بر نم باتك اذه :٠ ىنميلا هدي

 مهئامسأب رانلا لهأ باتك اذه» :هراسي ىف ىذلل لاق مث «ادبأ مهنم صقني الو مهيف دازي ال - مهرخآ

 2 نال ل ا ٠ e 3 . هلام هش

 اوددس) : ةي هللا لوسر “' لاقف ؟هنم غرف دق رمأ اذه ناك نإ لمعن ًاذإ ءىش ىألف : هيم هللا لوسر

 هل متخيل رانلا بحاص نإو «لمع ىأ لمع نإو «"ةنجلا لمعب هل متخي ةنجلا بحاص نإف ءاوبراقو

 «دابعلا نم لجو زع مكبر غرف»:لاق مث ءاهضبقف هديب لاق مث «لمع ىأ لمع نإو « "”رانلا لمعب
 .ريعسلا ىف قيرف» :لاقف ىرسيلاب ذبنو ««ةنجلا ىف قيرف» :لاقف اهب ذبنف ىنميلاب لاق مث

 امهالك «رضم نب ركبو دعس نب ثيللا نع « ةبيتق نع «اعيمج ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور اذكهو

 . هب ءورمع نب هللا دبع نع «ىحبصألا  عتام نب مش نع «ليبق ىبأ نع

 ا i 000 5 ا
 نع «ةيرهازلا ىبأ نع «نامثع نب ديعس نع« ' "ركب نب رشب قيرط نم هريسفت ىف ىوغبلا هقاسو

 قيرفو ةنجلا ىف قيرف» :لاق مث :اهنم تادايز هدنعو . هوحنب هركذف ایم ىبنلا نع «ورمع نب هللا دبع

 .'72لجو زع هللا نم لدع ءريعسلا ىف

 .هب «ثيللا نع  ثيللا بتاك - حلاص نب هللا دبع نع «هيبأ نع متاح ىبأ نيا هاورو
311 2 1 1 

 «ىفش نع «ليبق ىبأ نع «ثراحلا نب ورمع نع «بهو نبا نع «سنوي نع ريرج نبا هاورو

 .؟؟9هركذف «ةباحصلا نم لجر نع

 و (۱۰) ر 5 5 0

 نب ىيحي نع «حيرش ٠ نب ةويحو ثراحلا نب ورمع نع «بهو نبا نع «سنوي نع ىور مث
 ضفن هضفن مدآ قلخ امل هللا نإ :لوقي ورمع نب هللا دبع عمس هنأ :هثدح

 مك «ديعسو ىقش : لاق مث « نيتضبق مهضبقف ‹فخنلا لاثمأ جرخف « هتيرذ لک هنم جرحخأو « وول

 ا .امهضبق مث ءامهاقلأ

 .ملعأ هللاو «باوصلاب هبشأ فوقوملا اذهو

 سارف ابأ نأ ؛ديسأ ىبأ

 )١( ؟ةنجلا لهأ لمعب» :م ىف (۲) .؟لاق»:م ءت یف .

 .؟عفار»: ىف (4) .؟رانلا لهأ لمعب» :أ ءت ءم ىف (۳)

 )١14177(. مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلاو )25١141(« مقرب ىذمرتلا ننسو ۱١۷(« /۲) دنسملا (0)

 .؟ريكبلا :م ىف (5)

 .(188 /۷) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (۷)

 .؟یور» :ت یف (۸)

 )۷/۲١(. ىربطلا ريسفت (9)

 .؟دورملا»:م ىف )١١( .«سارف ىبأ نع»: ت ىف )١١( .(نع» :أىف )٠١(

 )۷/۲١(. ىربطلا ريسفت )١1(



 اوم بل لل ع )9  ١7( تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 انربخأ  ةملس نبا ىنعي  دامح انثدح ءدمصلا دبع انثدح: هللا همحر ءدمحأ مامإلا لاقو

 هباحصأ هيلع لخد - هللا دبع وبأ :هل لاقي ةي ىبنلا باحصأ نم الجر نأ «ةرضن ىبأ نع :فزيرفلا

 هرقأ مث كبراش نم ذخ١ :ِةْيِلَي هللا لوسر كل لقي ملأ «؟كيكبيام :هل اولاقف «ىكبي وهو هنودوعي

 ىرخأو «ةضبق هنيميب ضبق هللا نإ :لوقي ةي هللا لوسر تعمس نكلو «ىلب :لاق «ىناقلت ىتح
 . نأ نيتضبقلا ىأ ىف ىردأ الف «ىلابأ الو هذهل هذهو ءهذهل هذه :لاق ,ىرخألا ديلاب

 «دوعسم نباو «ىلع ثيدح اهنم ءادج ةريثك ديناسملاو ننسلاو حاحصلا ىف ردقلا ثيداحأو

 مح ةعاوجو او

 ىلاعت هنكلو «ةلالضلا ىلع وأ ةيادهلا ىلع امإ :ىأ € ةدحاو ما ْمُهلعََلهَّللا ءاَش ولو ١ :هلوقو
 اذهلو ؛ةغلابلا ةجحلاو ةمكحلا هلو «هنع ءاشي نم لضأو .قحلا ىلإ 00 ىدهف « مهنیب تواف

 . «ريصن الو يلو نم مهل ام نوملاظلاَو هتمحر يف ءاشي نم لخدي نكلو : لاق

 ءديوس ىبأ نع «ثراحلا نب ورمع ىنربخأ «بهو نبا انربخأ «سنوي ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 «مهتقلخ * نيذلا كّقلَخ براي :لاق «مالسلا هيلع «ىسوم نأ  هغلب هنأ :ةريجح نبا نع هثدح
 عفرا «ىسوم اي :لاقف !؟ةنجلا مهلك مهتلخدأ ام ول ءرانلا ىف اقيرفو ةنجلا ىف اقيرف مهنم تلعج

 :لاق «تعفر دق «برای :لاق ءائيش كرتي ملف «عفرف .عفرا : :لاق .تعفر دق :لاق ءعفرف . . كعرذ

 .هيف ريخ ال ام الإ «ةنجلا مهلك ىقلخ لخدأ كلذك :لاق .هيف ريخ ال ام الإ «تعفر دق :لاق . . عفرا

 ءيش لك ىلع وهو ئتوملا يبحي وهو يلولا وه هللاف ءايلوأ هنود نم اوذختا 1 4

 ا ل ضي : ١ امر تريد
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 سو سا #2 سوس ت -

 E ل

 . 4 09 ميلَع ءيش لكب هن ردقيو ءاَشَي

 ال ىذلا قحلا ىلولا هنأ ًاربخمو « هللا نود نم ةهلآ مهذاختا ىف نيكرشملا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي

 .ريذق ءىش لك ىلع وهو ىتوملا ءايحإ ىلع رداقلا هنإف «هدحو هل الإ ةدابعلا ىغبنت

 ماع اذهو .رومألا نم هيف متفلتخا امهم :ىأ للا ىَِإهمْكَحَف ءيش نم هيف متفلتخا امو :لاق مث

 نإف » : هلوقك ی هيبن ةنسو «هباتكب هيف مكاحلا وه :ىأ «هّللا ىلإ همکحف» الا عيمج ىف

 .[0 9 :ءاسنلا] «لوُسّرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت

 عيمج ىف عجرأ :ىأ «بينأ هلو تلکوت هیلع» ءیش لك ىف مكاحلا :ىأ € يّبر هللا مكلَذ $
 .رومألا

 )١9/5/4(, دنسملا )١(

 .«هدنسب ريرج نبا یورو :ت ىف (۳) .(ءاش» : ىف (۲)
 .«ىذلا» :ت ىف (:)



 :١١# ناتيآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ء ا يأ ف حححح سس ل )1۳ 1١ )

 ىأ «اجاوزَأ مكسفنأ نم مكل لعج» ءامهنيب امو امهقلاخ :ىأ 4 ٍضرألاو تاَوَمّسلا رطاقإ : هلوقو :
 ىأ «اجاوزأ ماعنألا نمو « ىثنأو اركذ مكسنج نم لعج الضفتو مكيلع ةنم .مكلكشو مكسنج نم :

 .جاوزأ ةينامث ماعنألا نم مكل قلخو

 "ك ؤرذي لازي ال ةفصلا هذه ىلع قلخلا كلذ ىف :ىأ «هيف مكقلخي : ىأ «هيف مك ؤرذي » :هلوقو

 0 «لسن دعب السنو ءليج دعب اليجو .قلخ دعب نم اقلخ ءاثانإو اروكذ هيف

 اذه ىف :ليقو .نطبلا ىف :ليقو .محرلا ىف :ىأ «هيف مكؤرذي » : هللا همحر ء.ىوغبلا لاقو

 .ةقلخلا نم هجولا

 .ماعنألاو سانلا نم لسن دعب السنو :دهاجم لاق

 .هب مكؤرذي :ىأ ««ءابلا» ىنعمب «ىف» :ليقو

 ءهل ريظن ال ىذلا دمصلا درفلا هنأل ؛ءىش اهلك جاوزألا قلاخك سيل : ىأ « ءيش هلثمك سيل ل

 .4 ريصبلا عيمسلا وهو

 کک e م3 هلوقو

 ويعد رك نو باتل e ةمكحلا

 ميهاربإ هب انيصو امو كيلإ انيحوأ يذّلاو احون هب ئّصو ام نيدلا نم مكل عرش

 ايغب ملعلا مهءاج ام دعب نم لإ اوقرفت امو 05 بيني نم هيلإ يدهيو ءاشي نم هيل يبتجي
 ل تا

 نم باتكلا اوثروأ نيذلا ّنإو مهنيب يضل ىمسم لجأ ىلإ كبَر نم تقبس ةملك الولو مهتيب

 4 69 بیرم هنم كش يفل مهدعب
 لوأ ركذف 4 كيلإ انيحوأ يذألاو احون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرشإ :ةمألا هذهل ىلاعت لوقي

 امك «ةسمخلا ركذ تمظنتنا ةيآلا هذهو .مالسلا مهيلع «ميرم نبا ىسيعو ىسومو ميهاربإ : مهو مزعلا

 :هلوق ىف مهيلع «بازحألا» ةيآ تلمتشا

 ةيآلا 4 ميرم نبا ىسيعو ئسومو ميهاربإو حون نمو كنمو مهقاثيم نيّيلا نم انذخأ ذإو»
 امك هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع هوه مهلك لسرلا باج ىذلا نيدلاو .[ا/ل بازحألا]

 ىفو .[7 6 : ءايبنألا] «نودبعاف انأ لإ هلإ ال هنأ هْيَلإ يحون الإ لوسُر نم كلبق نم انلسَرَأ امو : لاق

 .«؟مكعوزا :أىف )١(



 ١8 حا )٠٥( ةيآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هللا ةدابع وه مهليب كرتشملا ردقلا : ىأ (دحاو انئيد تالع دالوأ ءايبنألا 0 نا كيوب

 ةعرش د مكنم انلعج لكل » : ق هلوقك < ا مهعئارش تفلتخا نإو «هل كيرش اال هدحو

 هاا هللا ىصو : : ىأ © هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ :انهاه لاق اذهلو ؟[548 : ةدئاملا] (اجاهنمو

 . فالتخالاو قارتفالا نع مهاهنو ‹«ةعامحلاو فالتئالاب 7 a «ءايبنألا يج و

 دوا

 اهتم نمل ةيادهلا 5 ىذلا وه :ىأ بيني افلا هيلإ يدهيو ءاَشَي نم هيَلِإ يبتجي د هّللا» : لاق مث

 مهءاج ام دعب نم الإ اوفلتخا اموإل: لاق اذهلو 0 قيرط ىلع اهرثآ نم ىلع ةلالضلا بتكيو

 كلذ ىلع مهلمح امو .مهيلع ةجحلا مايقو «مهيلإ هغولب دعب قحلل مهتفلاخم ناك امنإ : ىأ معلا

 .ةقاشملاو دانعلاو ا الإ

 نم ةقباسلا ةملكلا الول :ىأ «ىّمَسُم لجأ ىلإ كبَر نم تقبس ةملك الوو : ىلاعت "” [هللا] لاق مث
 .ًاعيرس ايندلا ىف ةبوقعلا مهل لجعل «داعملا موي ىلإ مهباسح ةماقإب دابعلا راظنإب هللا

 قحلل بّدكملا لوألا نرقلا دعب رخأتملا ليجلا : ىنعي ( مهدعب نم باتكلا اورو يذلا إو : هلوقو

 الب ‹ مهفالسأو مهئابآل نودلقم مه امنإو «مهرمأ نم نيقي ىلع اوسيل : ىأ ( بيرم هنم لش يفل»

 .ديعب قاقشو «بيرم كشو «مهرمأ نم نم ةريح ىف مهو «ناهرب الو ليلد

 ,باتك نم هللا لزنأ امب تنمآ لقو مهءاوهأ عت الو ترمأ امك مقتساو عداف كلذلف )
0 

 هللا مكتيبو اننيب ةجح ال مكلامعأ مكلو انلامعأ انَل مكبرو انبر هللا مكنيب لدعأل ترمأو

 .( ©3 ريصملا هيلو نيب عمجي
 ءاهلبق ىتلا نع ةلصفنم اهنم لك «تالقتسم تاملك رشع ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلمتشا

 .هذهك لوصف ” ةرشع اضيأ اهنإف «ىسركلا ةيآ ىوس اهل ريظن الو :اولاق  هسأرب مكح'؟”[اهل]

 كلبق نيلسرملا عيمج هب انيصو ىذلا نيدلا نم كيلإ انيحوأ ىذللف :ىأ «عداق كلذلفإ» :"هلوق
 .هيلإ سانلا عداف «مهريغو مزعلا ىلوأك ةعبتملا رابكلا عئارشلا باحصأ

 زع هللا مكرمأ امك ءهللا ةدابع ىلع كعبتا نمو تنأ مقتساو :ىأ «ترمأ امك مقتساوإ : هلوقو
 . لجو

 .ناثوألا ةدابع نم هورتفاو «هوبذكو «هوقلتخا اميف نيكرشملا :ىنعي 4 مهءاوهأ عت الو# : هلوقو

 ىلع ءامسلا نم ةلزنملا بتكلا عيمجب تقدص :ىأ (باتك نم هللا لزنأ امب تنمآ لقو# : هلوقو

 .م نم ةدايز (۳) أم «ت نم ةدايز () . رشاعم»:م «ت ىف )١(

 . «هلوقف»: ت یف )١( .«رشع» : ت ىف (۵) .أ ‹ت نم ةدايز (5)



 ١8( - 57١)تايآلا :ىروشلا روس حالا را هس ج و

 . مهنم E قرفن ال «ءايبنألا

 . هللا ىنرمأ امك مكحلا ىف : ىأ (مكنيب لدعأل ترمأو » :هلوقو

 مل نإو متنأو ءارايتخا كلذب رقن نحنف «هريغ هلإ ال «دوبعملا وه :ىأ «مكبرو انبر هّللا» : هلوقو
 .ًارايتخاو اعوط نيملاعلا ىف نم دجسي هلف «ارايتخا هولعفت

 يل لقف كوبذك نإوإ : ىلاعت لاق امك < «مکنم ءآرب نحن :ىأ «مكلامعأ مكلو انلامعأ ان :  هلوقو

 .[١5:سنوي] نوع امم ءيِربانأو لمع امم نوير متنا مُكلمع مُكلو يلمع

 ةيآ لوزن لبق كلذو :ىدسلا لاق .ةموصخ ال ىأ :دهاجم لاق «مكنيبو اننيِب ةجح الإ : هلوقو

 لا د تسلا ار نكن هه قالت العلو كسلا

 وهو قحلاب اننيب حتفي مث انبر اننيب عمجي لف 8: هلوقك «ةمايقلا موي :ىأ 4 انتيب عمجي هللا ل : هلوقو
 ١] :ابس] 4 ميلعلا حا

 .باسحلا موي بآملاو عجرملا :ىأ (ريصملا هيل ]إو 8 :هلوقو

 مهيلعو م مهبر دنع ةضحاد مهتجح هل بيجتسا ام دعب نم هللا يف نوجاحي نيذّلاو »

 َلَعَل كيردي امو تازيملاو قحْلاب باّتكْلا لّرنأ يذّلا هللا 9 ٌديدَش باذع مُهَلو بضع
 ت 20 ت

 اهنا نوملعيو اهنم نوقفشم اونمآ نيذّلاو اهب نونمؤي ال نيذلا اهب لجعتسي 09 بيرق ةعاسلا

 .4 ® ديعب لالض يف ةعاسلا يف نورامي نيذّلا نإ الأ قحلا

 دعب نم هللا يف نوجاحي َنيِذّلاَول : هب نمآ نم هللا ليبس نع نودصي نيذلا ادعوتم - ىلاعت لوقي

 قيرط نم ه هوكلس امع مهودصيلا «هلوسرلو هلل نيبيجتسملا ن نينمؤملا نولداجي : ىأ هَل بيجتسا ام

 باذع مهلر» ‹هنم :ىأ «بضغ مهيلعو» «هّللا دنع ةلطاب 7 « مير دنع هما يدعوا 0

 «ىدهلا نع مهودصيل «هلوسرلو هلل اوباجتسا ام دعب نينمؤملا اولداج :دهاجمو ا نبا لاق

 . ةيلهاجلا دوعت نأ اوعمطو

 نحنو «مكيبن لبق انيبنو «مكنيد نم ريخ اننيد : مهل اولاق «ىراصنلاو دوهيلا مه :ةداتق لاقو

 .كلذ ىف اوبذك دقو .مكنم هللاب ىلوأو «مکنم ريخ

 4نازيمْلاو ¥ هئايبنأ ىلع هدنع نم ةلزنلا بتكلا : ىنعي « قَحْلاب باتكلا لزنأ يذلا هللا :  لاق مث
 . ةداتقو ءدهاجم ه لاق فا لاو دملا زا

 ها 0 i ر :Yo]» ديدحلا]4طسقلاب

 ا (نازيملا اورسخت الو طسقلاب

 .«قرفي الل: تا ىف قرد



 14۹۷ ( ١8 ١٠)تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .ايندلا ىف ديهزتو ءاهنم بيهرتو ءاهيف بيغرت هيف :4بيرق ةعاسلا لعل كيردي اموإ» : هلوقو
 «نيقداص متنك نإ دعولا اذه ئتم 8 :نولوقي :ىأ * اهب نونمؤي ال نيذّلا اهب لجعتسي ل : هلوقو

 : ىأ «اهنم نوقفشم اونمآ نيذّلاو# ءادانعو ًارفكو ءاداعبتساو ابيذكت كلذ ''' نولوقي امنإو ء[۲۹:ابس]
 ل ا 7 ير ال

 نم نولماع اهل نودعتسم مهف «ةلاحم ال ةنئاك : ىأ «قحلا اهنأ نوملعيو# اهعوقو نم نولجو نوفئاخ

NS 
 و

 صضعب ىفو «ديناسملاو ننسلاو «ناسحلاو حاحصلا ىف «رتاوتلا ةجرد غلبت قرط نم ىور دقو

 .دمحماي :لاقف هادانف «هرافسأ ضعب ىف وهو رر توصب ي هللا لوسر لأس الجر نأ ؛ هظافلأ

 اهنإ «كحيو» : ةي هللا لوسر هل لاقف ؟ةعاسلا ىتم :لاقف . ق 5 ىدلا لان

 0 ا نم عم تنآ»: لاقف .هلوسرو هللا :لاقف .«؟اهل تددعأ امف «ةنئاك

 تقو نع هبجي مل هنأ ضرغلاو «ةلاحم ال رتاوتم اذه ««بحأ نم عم ء ءرملا» : ثيدحلا ىف هلوقف

 .اهل دادعتسالاب هرمأ لب .ةعاسلا

 يفلإ# ءاهعوقو نوعفديو اهدوجو ىف نوجاحي :ىأ * ةعاسلا يف نورامي نيذّلا نإ الأ# : هلوقو
 قيرطب ىتوملا ءايحإ ىلع ٌرداق ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا نأل ؛نيب لهج ىف :ىأ *« ديعب لالض

 .[۲۷:مورلا] © هيلع نوهأ وهو هديعي مث قلخلا أدبي يذلا وهو :لاق امك .ىرحألاو ىلوألا

 ةرخآلا ارح ديرب ناك نم 9 ريل يوقلا وو ءاغب نم قر داعب فيلل
 مَأ 69 بيصٌت نم ةرخآلا يف هَل امو اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديري ناك نمو هثرح يف هل دزن

 درر مهيب يتفل لصفلا ةغلك لولو هللا هي واب مل ام الا وهل ارعرش ءاكرش مهل

 اونمآ نيذّلاو مهب عقاو وهو اوبسك امم نيقفشم نيملاَطلا ىرت © ميلأ باذع مهل نيملاظلا

 لضفلا وه كلذ مهتر دنع نوءاشي ام مهل تانجلا تاضور يف تاحلاصلا اولمعو

 . 6 ريبكلا
 e ا ا .مهرخآ نع مهايإ هقزر ىف هقلخب هفطل نع اربخم ىلاعت لوقي

 اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو اهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم اموإل : ىلاعت هلوقك .رجافلاو ربلا هقزر

 ةريثك رئاظن ") اهلو .[5 :دوه] 4 نيبم باتك يف لك
 .ءىش هزجعي ال :ىأ «زيزعلا يوقلا وهو # «ءاشي نم ىلع عسوي: ىأ# ءاشي نم قزري » : هلوقو

 .«لوقي» :ت یف )١(

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم (77759) مقرب هحيحص ىف ملسمو «(71717) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 .«اذهلو» :ت یف (۳)



 ( ۲۲ - ۱۹)تایآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزحلا حلل.

 هنيعنو هيوقن :ىأ (هثرح يف هَل دزن  «ةرخآلا لمع :ىأ (ةرخآلا ثرح ديري ناك نم  :لاق مث
 ءاشي ام ىلإ ‹ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشع ةنسح اب هيزجنو «هءاغ رثکنو «هددصب وه ام ىلع

 لصحيل هيعس امنإ ناك نمو : ىأ «بيصُن نم ةرخآلا يف هل امو اهنم هتؤن اينالا ثرح ديري ناك نمر . هللا

 ءانش نإ ادار .ةرخألا هللا :همرح :«ةيلكلاب ةنبلا ع ةرخآلا ىلإ هل يلو «ءايندلا نم ءىش هل

 ةقفصلاب ةينلا هذهب ىعاسلا اذه زافو «هذه الو هذه ال هل ا مل أشي مل نإو ءاهنم هاطعأ

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةرساخلا

 ناك نم » : ىلاعت هلوق ىهو «ناحبس» ىف ىتلا ةيآلاب ةديقم انهاه ةيآلا هذه نأ اذه ىلع ليلدلاو

 ةرخآلا دارا نمو . اروحدم امومذم اهالصي منهج هل اتلعج من دير نمل ءاشن ام اهيف هَل اَنلَجَع ةَلجاَمْلا ديرب

 ناك امو كبر ءاّطع نم ءالؤهو ءالؤم دم الك . اروُكشُم مهيعس ناك كَلوُأَف نمؤم وهو اهيعس اهل ئعسو

 : ءارسإلا] «ًاليضفت ربكأو تاجرد ربك ةرخآالو ضعب ىلع مهضعب انلضف فيك رظنا . اروظحم كبَر ءاَطع

۸ ۲۱]. 

 لوسر لاق :لاق )نع هللا ىضر] بعك نب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع رم ع «ىروثلا لاقو

 لمع مهنم لمع نمف «ضرألا ىف نيكمتلاو رصنلاو «ةعفرلاو ءاتسلاب ةمألا هذه رشب) : هِيَ هللا

 .«بيصن نم ةرخآلا ىف هل نكي مل ءايندلل ةرخآلا

 كل هللا عرش ام نوعبتي ال مه :ىأ للا هب نذأي مل ام نيدلا نم مهل اوعرش ءاكرش مهل مل :هلوقو

 «مهيلع اومرح ام ميرحت نم «سنإلاو نجلا نم مهنيطايش مهل عرش ام نوعبتي لب «ميوقلا نيدلا نم
 تالالضلا نم كلذ وحن ىلإ «رامقلاو مدلاو ةتيملا ليلحتو «ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم

 تادابعلاو «ميرحتلاو ليلحتلا نم «مهتيلهاج ىف اهوعرتخا دق اوناك ىتلا «ةلطابلا 2*ةلاهجلاو

 .ةدسافلا لاوقألاو «ةلطابلا
 ا ا هع

 نف ضف ر .ةعمف ن ل ن ورا تازا : لاق هيَ هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبث دقو

 هذه لعف نم لوأ وهو «ةعازخ كولم دحأ لجرلا اذه ناكو . بئاوسلا بيس نم لوأ هنأل ."«رانلا

 ةملك الولو» :ىلاعت لاق اذهلو ؛هحبقو هللا هنعل  مانصألا ةدابع ىلع اشيرق لمح ىذلا وهو «ءايشألا

 نيملاظلا نو «داعملا موي ىلإ راظنإلا نم مدقت ام الول يرام اولجوعل أ ¢ «مهنيب يضقل لصقل

70 
 .ريصملا سئيو منهج ىف ' عجوم ديدش : : ىأ 4 میلا باذع مهل

 4 مهب عقاو وهو» «ةمايقلا تاصرع ىف :ىأ (اوبسك امم نيقفشم َنيِملاّظلا ىرت اف : ىلاعت لاق مث

 «لجولاو فوخلا اذه ىف مهو « مهداعم موي مهلاح اذه «ةلاحم ال مهب عقاو هنم دوفاجي ىذلا :ىأ

 :اذه نم اذه نيأف , «مهبر دنع نوءاشي ام مهل تاّنِجْلا تاضور يف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلاَو »

 .ت نم ةدايز (۳) .؟لعجي» :أ ىف (۲) .(مهو) :ت ىف )١(

 .هب ىروثلا قيرط نم )۱٤/ ۳۴١( ةنسلا حرش ىف ىوغبلا هاور )٤(

 .«تالاهجلا» :أ ىف (0)
 .ةدئاملا ةروس نم ٠١7 :ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا اذه جيرخت رظنا (5)

 .؟عيجولا :أ ءت ىف (۷)



 ي چ ا روم ماسلا وحلا

 ‹تانجلا تاضور ىف وه نمم «هملظب هيلع ققحملا فوخلاو ناوهلاو لذلا ىف تاصرعلا ىف وه نم نيأ

 نذأ الو «تأر نيع ال اميف ءذالمو حكانمو رظانمو نكاسمو سبالمو براشمو لكآم نم ءاشي اميف

 كل اييفنكلا دعس نو نم اد را الا نج ا دع نيا رم ادع ةر ن وسلا لاق
 وعدي امف :لاق .مكرطمأ ام :لوقتف ةباحسلا مهلظتل ةنجلا لهأ نم بْرّششلا نإ :لاق ةّبْيَط ىبأ نع

 .ابارتأ بعاوك انيرطمأ :لوقيل مهنم لئاقلا نإ ىتح .مهترطمأ الإ ءىشب موقلا "نم عاد

 .هب «ةفرع نب نسحلا نع ءريرج نبا هاور

 ةلماشلا ةغباسلا ةماتلا ةمعنلاو «ميظعلا زوفلا :ىأ 4ريبكلا لضَفْلا وه كلذل : ىلاعت لاق اذهلو
 : ةماعلا

 لإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لُق تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا هدابع هللا رشبي يذلا كلذ
 و وار و مد

 نولوقي مأ 05 روكش روفغ هللا نإ انسح اهيف هل دز ةّسح فرتقي نمو ئبرقلا يف ةدومْلا

 هن هتاملكب قحلا قحيو لطابلا هللا حميو كِبْلَق ىلع متخي هللا اشي نإف ابذك هللا ىلع رفا

 .( 69 رودصلا تاذب ميلع

 هللا رشي يذلا كلذ» :تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هدابعل «ةنحلا تاضور ركذ امل ىلاعت لوقي

 0 دا e ا

 نارا 1 م ال ا 20

 ES تلجع 00 ا ا

 ی راخبلا اهب. ةرفنا . ةبارقلا نم مكتينو یئ ام اولتطت نا الإ: لاق ءةبارق مهيف هل ناك الإ شيرق

 «كاحضلاو «ىبعشلا رماع ىور اذكهو .هب ةيعط نع «ناطقلا ىيحي نم «دمحأ مامإلا هاورو

 لاق هبو .هلثم « سابع نبا نع «دحاو ريغو «نارهم نب فسويو «ىفوعلاو «ةحلط ىبأ نب ىلعو

 . مهريغو «ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو «كلام وبأو «ىدسلاو «ةداتقو «ةمركعو «دهاجم

 انثدح :الاق ىسنالقلا رفعجو ىناربطلا ديزي نب مشاه انثدح :؟ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 )١( «ةلاسرا م «ت ىف () . ٤یف :أ ىف (۲) .«هدنسب ةفرع نب نسحلا ىور» :ت ىف .

 ) )4«هدنئسب ىراخبلا یور» :ت ىف .
 .(۲۲۹/۱) دنسملاو )٤۸۱۸(« مقرب ىراخبلا حيحص )2(

 .«ىناربطلا ىورو» :ت ىف ()



 ( 74 «۲۳)ناتیآلا :ىروشلا ةروص - عباسلا ءزجلا حس سلسلل..

 مهل لاق :لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع نھ وع ‹كيرش انثدح «سايإ ىبأ نب مدآ

 ىتلا ةبارقلا اوظفحتو «مكنم ىتبارقل ىسفن ىف ىنودوت نأ الإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال» ةي هللا لوسر
1 0) 

 ع 1 5 3 3

 نع - متاح یبا نباو - ديوس نبا ىنعي «هعزف انثدح : : ىسوم نب نسح نع «دمحاأ مامإلا یورو

 a نبا نع دماج نع «حيجت ىبأ نبا نع - وسا نب ا رق نع «ميهاربإ نب ملسم نع ‹ هيبأ

 نأو ‹ هللا اودا نأ الإ ءارجأ ىدهلاو تانيبلا نم مكتيتآ ام ىلع مكلأسأ 3 :لاق ا ىبنلا نأ

 ("”«هتعاطب هيلإ اوبرقت

 هلثم «ىرصبلا نسحلا نع ةداتق ىور اذكهو

 ىتلا ةعاطلاب اولمعت نأ الإ : ىأ « ىبرقلا يف ةدوملا الإ :ل لر مناك نا لوق نيد هناك اذهو

 ىنعم :لاق هنأ «هانعم ام «ريبج نب ديعس نع ةياور «هريغو ىراخبلا هاكح ام وهو :ثلاث لوقو

 .مهوربتو مهيلإ اونسحت :ىأ «ىتبارق ىف ىنودوت نأ كلذ

 ماق «قشمد جرد ىلع ميقأف ءاريسأ نيسحلا نب ىلعب ءىج امل لاق مليدلا ىبأ نع «ىدسلا لاقو

 نب ىلع هل لاقف .ةنتفلا ىنرق عطقو «مكلصأتساو مكلتق ىذلا هلل دمحلا :لاقف ماشلا لهأ نم لجر
 :لاق .مح لآ أرقأ ملو «نآرقلا تأرق :لاق ؟مح لآ تأرقأ :لاق . .معن : :لاق ٍ,؛نآرقلا تأرقأ : نيسحلا

 . معن :لاق مح "تنا مکنإو : لاق ؟ 4 ىبرقلا يف ةدوملا الإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق » :تأرق ام

 الإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق » : یلاعت هلوق نع بيعش نب ورمع تلأس : ىعيبسلا قاحسإ وبأ لاقو

 . ؟9ريرج نبا امهاور .كُي ىبنلا ىبرق :لاقف ««ىبرقلا يف ةدوملا

 ديزي ىنثدح «مالسلا دبع انثدح «ليعامسإ نب كلام انثدح تک أ اند :ريرج نبا لاق مث

 لاقف .اورخف مهنأكو ءانلعفو انلعف :راصنألا تلاق :لاق سابع نبا نع «مسقم نع «دايز ىبأ نبا

 مهاتأف ءيا هللا لوسر كلذ غلبف .مكيلع لضفلا انل :- مالسلا دبع كش «سابعلا :وأ سابع نبا

 . هللا لوسر اي «ىلب :اولاق «؟ىب هللا مكزعأف ةلذأ اونوكت ملأ ءراصنألا رشعم اي» :لاقف مهسلاجم ىف

 ام :اولاق «؟ىنوبيجت الفأ» :لاق .هللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟ىب هللا مكادهف ًالالض اونوكت ملأ» :لاق

 مل وأ ؟كانقدصف كوبذكي مل وأ ؟كانيوآف كموق كجرخي ملأ :نولوقت الأ» :لاق ؟هللا لوسر اي لوقن

 هلل انيديأ ىف امو انلاومأ :اولاقو اير اع ولع نكح كوخ 0 :لاق ا كولذخي
 هين م عام

 نع «مالسلا دبع نع e 52005 «متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 )١( ريبكلا مجعملا )٤١١/١١(.
 )5( دنسملا )578/1(.

 «متنألا :أ ت یف (۳)

 )١۷/۲١(. ىربطلا ريسفت (4)
 .(57/5١؟60) ىربطلا ريسفت (6)



 را( ۲٤ ء۲۳) ناتيآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .هنم ابيرق وأ «هلثم هدانسإب - فيعض وهو - دايز ىبأ نب ديزي

 هذه لوزن ركذ هيف سيل نكلو «قايسلا اذه نم بيرق  نينح مئانغ مسق ىف  نيحيحصلا ىفو

 نيبو ةميركلا ةيآلا هذه نيب رهظي سيلو «ةيكم ةروسلا نأل ؛رظن هيف ةنيدملا ىف اهلوزن ركذو .ةيآلا
 .ملعأ هللاو «ةبسانم قايسلا

 نع ءرهس رقشألا نيسح انثدح امس لجر انثدح EE : متاح ىبأ نبا لاقو

 مكلأسأ ال لق 8: ةيآلا هذه تلزن ال :لاق سابع نبا نع «“ 00 ڊ ديعس نع <« «شمعألا نع ‹ سيق

 ةمطاف» : لاق ؟مهتدومب هللا رمأ نيذلا ءالؤه نم «هّللا لوسر اي :اولاق ,«ىبرقلا يف ةدوملا الإ ارجأ هيلع

 . "”«مالسلا مهيلع ءاهدلوو

 ءرقشألا نيسح وهو «قرَخنم ىعيش خيش نع «فرعي ال مهبم هيف «فيعض ؟"”دانسإ اذهو
 كاذ ذإ نكي ملو ةيكم اهنإف ؛ديعب ةنيدملا ىف ةيآلا هذه لوزن ركذو .لحملا اذه ىف هربخ لبقي الو
 .ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا نم ردب دعب الإ ىلعب جوزتت مل اهنإف «ةيلكلاب دالوأ ةمطافل

 هاور امك «سابع نب هللا دبع «نآرقلا نامجرتو «ةمألا ربح مامإلا هب اهرسف امب ةيآلا ريسفت قحلاو

 مهمارتحاو «مهيلإ ناسحإلاب رمألاو «تيبلا لهأب '"”ةاصولا ركنت الو :20[هُنلا همحر] ىراخبلا هنع

 «ايسنو ًابسحو ًارخف «ضرألا هجو ىلع دجو تيب فرشأ نم «ةرهاط ةيرذ نم مهنإف .مهماركإو

 ا yT « هينبو

۵ 
N CR نيلقثلا: 

 ىبأ نب ديزي نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انربخأ د انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 اشيرق نإ "هللا لوسر اي :تلق :لاق بلطملا دبع نب سابعلا نع 0 7١١كراحلا نب هللا دبع نع «دايز

 لكَ ىبنلا بضغف :لاق ؟اهفرعن ال هوجوب انوقل انوقل اذإو .نسح رشبب مهوقل اضعب مهضعب ىقل اذإ
 هلل مكبحي ىتح ناميإلا لجرلا بلق لخدي الءهديب ىسفن ىذلاو» :لاقو ءاديدش ًابضغ

0010 

 : وسرلو

 تلطلا E نع مراد ىلا دعوت «دايز ىبأ نب د ديزي نع « ريرج انثدح :'"دمحأ لاق مث

 انوأر اذإف فدع اشيرق ىرنف جرخنل انإ : لاقف ا هللا لوسر ىلع دا لخد : لاق ةعيبر نبا

 . «هدنسب متاح ىبأ نبا ىورولا :تاىف (۱)

 .هب رقشألا نيسح نع ناحطلا برح قيرط نم )٤٤٤/١١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ()

 .21ىف» :أ ىف (5) .«قرتخم١» :أ ىف (84) .«دانسإللا» :آ ىف (۳)

 .أ هت نم ةدايز (۸) 58-995 :ت - )۷( .أ ءت نم ةدايز ()

 0 لا ها ا (

 )۱١( دنسملا )١/۲١۷(.

 دمحأ مامإلا ىور مٹا :ت یف ۲0



(Yé o) ناتيآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا الزءi ٣ 

 ناميإ ئ رما بلق لخدي ال هللاو» :لاق مث .' انما ا

 (””«ىتبارقلو هلل مكبحي ىتح

 :لاق دقاو نع «ةبعش انثدح «دلاخ انثدح .باهولا دبع نب هللا دبع انثدح :ىراخبلا لاقو
  3 2اا 7 05 3 ء

 اک ادمحم اوبقرا : لاق «هنع هللا ىصر «قيدصلا ركب ىبأ نع «رمع و فدك ىبأ تعمس

 ف 5 .(6
 م لها ىف

 ىلإ بحت للك هللا لوسر ةبارقل هللا :امهنع هللا قر :«قلعل لاق قيدضلا نأ : حيحصلا ىفو
 نأ ١ د «) (¥)

 ىتبارق نم لصأ ن 0 .

 باطخلا مالسإ نم هللا لوسر ىلإ بحأ ناك كمالسإ نأل ؛ملسأ ول باطخلا مالسإ نم .

 لضفأ اناك اذهلو ؛كلذك نوكي نأ دحأ لك ىلع بجاولا وه ءامهنع هللا ىضر «نيخيشلا لاحف

 .نيعمجأ ةباحصلا رئاس نعو ءامهنع هللا ىضر «نيلسرملاو نييبنلا دعب نينمؤملا

 ديزي ىنثدح « ىميتلا 0 ىبأ نع « ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح : هللا همحر «دمحأ مامإلا لاقو

 هنلإ يلج امان مراتب ديز ىلإ ملسم نب “"رمعو یو انأ تقلطنا : لاق ناّيح نبا

 توزغو «هثيلح تعمسو ۰ اک هّللا لوسر تيأر أريثك ًاريخ 0 دیر اي تيقن دقل :نيصح هل لاق

 :لاقف .ةلَك هللا لوسر نم تعمس ام ديز اي انثدح .ًاريثك ًاريخ ديز اي تيأر دقل .هعم تيلصو «هعم
 نال اٹ 5 4 5 و ت

 ۰ ا هللا لوسر نم ىعأ تنك ىذلا ضعب تيسنو 2« ىدهع مدقو س تک هللاو « ىخأ نبا اي

 ىعدي ءا ءانيف ًابيطخ ًاموي وا هللا لوسر ماق :لاق مث .هينوفلكت الف ال امو .هولبقاف مكتئدح امف

 اإ « سانلا اهيأ اللا «دعب امأ» :لاق مث ‹ظعوو ركذو هيلع ىنثأو هللا دمحف  ةنيدملاو ةكم ثنا ام

 ىدهلا هيف « هللا باتك :امهلوأ ا مكي كرات ىنإو « بيجأف ىبر لوسر ىنيتأي نأ كشوي رشب انأ

 ىتيب لهأو» :لاقو « هيف بعغرو هللا باتك ىلع ثحف «هب اوكسمتساو هللا باتکب اوذخف ‹رونلاو

 0 ؟ديز اي هتيب لهأ نع : نيصحخم هل لاقف .«ىتيب لهأ ىف هللا مكركذأ «ىتيب لهأ ىف ف هللا مكر كذأ

 ؟مه نمو : لاق . هدعب ةقدصلا مرح نم هتيب لهأ نكلو «هتيب لهأ نم هءاسن نإ : لاق ؟هتبب لهأ نم هؤاسن

 . معن :لاق ؟ةقدصلا مرح ءالؤه لكأ : لاق . سابعلا لآو « رفعج لآو ‹ ليقع لآو ىلع لآ مه : لاق

 . "ےب ناّيح نب ديزي نع قرط نم ىئاسنلاو «'"[لئاضفلا ىف] ملسم هاور اذكهو

 .؟ملسم ئرما» :أ ءت یف (۲) .؟هينيع» :أ ت ىف )١(

 )۲١۷/١(. دنسملا (۳)

 . (هدانسإي ىراخبلا یورو)» :ت یف (:)

 .(۳۷۱۳) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«ىتبارق لصأ نأ نم ىلإ بحأ» : ىف )١(

 . (۳۷۱۲) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 ,«ديزي» : ىف )٠١( .«دیزی» :أ ىف (9) .(ورمعو» :أ ءت ىف (۸)

 .أ «م ءت نم ةدايز )١١( .«تربك دقل هللاو» :أ «ت یف )١١(

 )۸١۷١(. مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلاو ( ٠۰ ۸) مقرب ملسم حيحصو (7557/4) دنسملا (1)



 ۰۳ ( ۲٤ ۲۳ ) ناتيآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 انثدخ «ليضف نب دمحم اقدح «ىفوكلا رذنملا نب ىلغ انثدح :2)ىدمرتلا ىسيع وبآ لاقو

 :لاق - مقرأ نب ديز نع «تباث ىبأ نب بيبح نع «شمعألاو  ديعس ىبأ نع «ةيطع نع «شمعألا
 :رخآلا نم مظعأ امهدحأ «ىدعب اولضت نل هب متكسمت نإ ام مكيف كرات ىنإ» : ةي هللا لوسر لاق

 ادري ىتح اقرفتي نلو ءىتيب لهآ :ىترتع رخآلاو «ضرألا ىلإ ءامسلا ")نم دودمم لبح هللا باتك

 . امهيف ىنوفلخت فيك اورظناف «ضوحلا ىلع

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاق مث «"یذمرتلا هتياورب درفت

 رفعج نع «نسحلا نب ديز انثدح «ىفوكلا نمحرلا دبع نب رصن انثدح :2؟”اضيأ ىذمرتلا لاقو

 وهو «ةفرع موي هتجح ىف ةا هللا لوسر تيأر :لاق 2” هللا دبع نب رباج نع «هيبأ نع «دمحم نبا
 نل هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت ىنإ «سانلا اهيأ اي» :لوقي هتعمسف «بطخي ءاوصقلا هتقان ىلع

 .«ىتيب لهأ :ىترتعو «هّللا باتك :اولضت

 نب ديزو «ديعس ىبأو «رذ ىبأ نع بابلا ىفو «بيرغ نسح :لاقو «2لاضيأ ىذمرتلا هب درفت

 .ديسأ نب ةفيذحو «مقرأ

 نب ماشه انثدح «نيعم نب ىيحي انثدح «ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ انثدح :ىذمرتلا لاق مث

 نع ا نع نا نب ملل هلي ني ىلع نإ دیم نک لقوا ددم نہ للا ديه نع" تر
 او ا ني مكوذغي امل هللا اوبحأ» : ي هللا لوسر لاق : لاق ا نب هللا دبع هدج

 .«ىبحب ىتيب لهأ اوبحأو « هللا بحب

 .'هجولا اذه نم هفرعن امنإ بيرغ نسح :١١2)لاق مث

 تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري اَمَّنِإ  :ىلاعت هلوق دنع رخأ ثيداحأ اندروأ دقو

 .ةنملاو دمحلا هللو ءانهاه اهتداعإ نع ىنغأ اب «'[۳۳ : بازحألا] 4 اريهطت مكرهطيو

 نع «قاحسإ ىبأ نع «هللا دبع نب لّضْفم انثدح ءديعس نب ديوس انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 نمو «ىنفرع دقف ىنفرع نم «سانلا اهيأي :لوقي بابلا ةقلحب ذخآ وهو رذ ابأ تعمس :لاق شّئح

 نم «حون ةنيفس لثم مكيف ىتيب لهأ لثم امنإ) :لوقي لكي هللا لوسر تعمس «رذ وبأ انأف ىنركنأ

 )١( نیب :ت ىف (۲) .«ىذمرتلا ىورو» :ت ىف .

 (TYAA). مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 . ؟هنع هللا ىضر هللا دبع» :ت یف )٥( .«ىذمرتلا ىورو» :ت ىف (4)

 )۳۷۸١(. مقرب ىذمرتلا ننس ()

 . هب مکودغی» :ت ىف (۸) .«سابع نبا نع اضيأ ىذمرتلا ىورو» :ت ىف (۷)

 .«لاقو» :ت یف (۱۰) .«ىنوبحأف» :ت ىف (9)

 .(۳۷۸۹) مقرب ىذمرتلا ننس (۱۱)

 .بازحألا ةروس نم ٠۳ :ةيآلا ريسفت :رظنا )۱١(



 ( ۲۸ -70)تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا £

 .«كله اهنع فلخت نمو ءاجن اهلخد
 فحص دالا ادام

 : ىأ «انسح اهيف هل دز » ةنسح لمعي نمو : ىأ 4 انسَح اهيف هل دز ةنسح فرتقي نمو )» :هلوقو

 4 ًاميظع ارجأ هندَل نم تؤيو اهفعاضي ةنسح كت نإو ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ :هلوقك ءاباوثو ارجأ
 ٤١[. :ءاسنلا]

 اهدي ةثينلا تلا او نمو ةاهدعي ةا ةا باو نم 01: تلا ضحي لاقو

 رتسيف «تانسحلا نم ليلقلا رثكيو «تائيسلا نم ريثكلا رفغي : ىأ 4 روکش روفغ هللا نإ 8 :هلوقو

 .ركشيف فعاضيو ءرفغيو

 امك ًابذك هيلع تيرتفا ول: ىأ « كلَ ىلع متي هللا اغ نإ ابذ هللا ىلع رتفا تولوق م ا : هلوقو
 هلوقك «نآرقلا نم كانآ ناك ام كبلسو كبلق ىلع عبطل: ىأ  كبلق لع متخي » نولهاجلا ءالؤه معزي
 هنع دحأ نم مكنم امف . نيتولا هنم انعطقَل مث . نيميلاب هنم انذخأل . ليِواَقَألا ضعب انيلع لوقت ت ولو # : ىلاعت

 .هنع زجحي نأ سانلا نم دحأ ردق امو «ماقتنالا دشأ هنم انمقتنال :ىأ ٤٤- ٤۷[ : ةقاحلا] « ني جاح

 ىلع عوفرم وه لبءاموزجم نوكيف «متخيإ» : هلوق ىلع افوطعم سيل «لطابلا هللا حمي آل: هلوقو
 ىف تفذح امك مامإلا فحصملا مسر ىف ؛واولا» هتباتك نم تفذحو :لاق ءريرج نبا هلاق «ءادتبالا
 EEE ءارسإلا] يلب هءاعد رشلاب ناسنإلا عدبو $: لوقو[: قلعلا] ةينابزلا عدتسا» : هلوق

 هققحي :ىأ «قحْلا ( قحيو لطابلا هللا | حمير » ىلع فوطعم 4تاملكب قحْلا قحيو هلوقو
 هنكت امب : ىأ «رودّصلا تاّذب ميلَع هَل «هنيهاربو هججحب ىأ ,هتاملكب هحضويو هنيبيو هتبثيو

 ارسلا هيلع ىوطتتو «رئامَضلا
 موا مش ت .Sor د #4 ده مد

 بيجتسيو © نوقت ام ملعيو تاسلا نع وفعَيو هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو )

 ولو 5 ديدش باذع مهل نورفاكلاو هلضف نم مهديزيو ثاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا

 يه ريصب ريح هدايه ا مرد لرب نكن ضرألا يف اهبل هدا قره طس
 . 4 ديما يزور اوقف مدن نم تطلعي يذلا

 وفعي هنأ هملحو همرك نم هنأ :هيلإ اوعجرو اوبات اذإ هيلإ مهتبوت لوبقب هدابع ىلع انتم ىلاعت لوقي
 يحز اروع هللا دجي هللا رفغتسي من هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو » :هلوقك ءرفغيو رتسيو حفصيو

 :لاق ثيح هللا همحر ءملسم حيحص ىف تبث دقو ١١١[« :ءاسنلا]

 لضفم هيف» :هلوقب ىبهذلا هبقعتو ءهب قاحسإ ىبأ نع حلاص نب لضفم قيرط نم ٠٠١( /۳) هححصو كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )١(
 شمعألا نع سودقلا دبع نب هللا دبع نع رهاد نب هللا دبع قيرط نم (۳۷ /۳) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ««هاو حلاص نبا
 . كورتم ىزارلا رهاد نب هللا دبع هدانسإ ىفو «هب قاحسإ ىبأ نع

 .(نم» :أ ت یف (۳) .أ « م «ت نم ةدايز (0)



 ل.س( ۲۸۔١۲ )تایآلا :یروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «رامع نب ةمركع انثدح سنو ني نصح ای لاف برح نب ريهزو حابصلا نب دمحم انثدح

 هلل» : للي هللا لوسر لاق :لاق 2” همع وهو كلام نب سنأ ىنثدح «ةحلط ىبأ نب قاحسإ انثدح
 هماعط اهيلعو «هنم تتلفناف ةالف ضرأب هتلحار ناك مكدحأ نم «هيلإ بوتي نيح هدبع ةبوتب احرف دشأ

 وه اذإ كلذك وه امنيبف «هتلحار نم سيأ دق ءاهلظ ىف عجطضاف ةرجش ىتأف ءاهنم سیاف «هبارشو

 ةدش نم أطخأ كبر انأو ىدبع تنأ «مهللا : حرفلا ةدش نم لاق مث اهماطخب ذخأف «هدنع ةمئاق اهب

 .«رفلا

 هوحن دوعسم نب هللا دبع ةياور نم حيحصلا ىف اضيأ تبث دقو

 ابأ نإ : «هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو :هلوق ىف ىرهزلا نع ءرمعم نع «قازرلا دبع لاقو
 ىذلا ناكملا ىف “""هتلاض دجي مكدحأ نم هدبع ةبوتب احرف دشأ هلل» :ِلَك هللا لوسر لاق :لاق ةريره
 . "9(هيف شطعلا هلتقي نأ فاخي

 «هب ساب ال :لاق ؟اهجوزتي مث ةأرملاب رجفي لجرلا نع دوعسم نبا لئس :ثراحلا نب مامه لاقو

 كيرش ثيدح نم متاح ىبأ نباو «ريرج نبا هاور ةيآلا «هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو » : أرقو

 ا «مامه نع < « ىعخنلا ميهاربإ نع ‹رجاهم نب ميهاربإ نع « ىضاقلا

 «ىضاملا ىف تائيسلا نع وفعيو «لبقتسملا ىف ةبوتلا لبقي :ىأ « تاسلا نع وفعيو» : هلوقو

 بات نم ىلع بوتي اذه عمو «متلقو متعنصو متلعف ام عيمجب جب ملاع وه : ىأ (نولعفت ام ملعيو»

 . هيلإ
e 

 (ه) )4)

 لاق اذكو . مهل بيجتسي ىنعي :ىدسلا لاق (تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا بيجتسيو » :هلوقو

 ضعب نع هاكحو . مهناوخإو مهباحصألو 00 '”[مهسفنأل] مھل ءاعدلا بيجتسي هأئعم :ريرج نبا

 .[6 :نارمع لآ] «مهبر مهل باجتساف» :هلوقك اهلعج هنأو «ةاحنلا

 ةربس نب ةملس نع «ةملس نب قيقش نع «شمعألا ثيدح نم «متاح ىبأ نباو وه ىور مث

 نم هللا لحدي نأ وجرأ ىنإ هللاو .ةنحلا لهأ متن ۃنأو «نونمؤملا متنأ : :لاقف ماشلاب ذاعم انبطخ :لاق

 تنسحأ :لاق المع مهدحأ ىنعي هل لمع اذإ مكدحأ نأب كلذو «ةنحلا مورلاو ناف وع ن

 مهديزيو تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا بيجتسيو» :أرق مث «كيف هللا كراب تنسحأ < ا قكتنعو

 )١( «هنع هللا ىضر همع» :ت یف (۲) . االاق» : ىف .

 )۲۷٤۷(. مقرب ملسم حيحص (۳)

 .(هلثم» :ت ىف (0)

 (V0) مقرب ملسم حيحص (4)

 )١( ؟هتلحار» :ت ىف .

 مامه نع رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم (171/0) مقرب هحيحص ىف ملسم هاورف ءالصتم ىور دقو )١97/1( قازرلا دبع ريسفت (۷)
 .هب ةريره ىبأ نع هبنم نبا

 .(8/5١؟6) ىربطلا ريسفت (۸)

 .م «ت نم ةدايز )٠١( .«؟ءاعدلا مهل» :م ءت ىف (9)

 .«كمحري» :أ ءم «ت یف )١١(



 (۲۸ - ١7)تايآلا :ىروشلا و "مرر جحد سي و

 . © هلضف نم

 «اونمآ نيذّلا بيجتسيو # : هلوق ني نا هنأ ةيبرعلا لهأ ضعب نع ريرج نبا ىكحو

E °ا  ESا هلوقك يحي ع  
 مو م اه ع

 یا نبا لاق اذهلو ؛كلذ قوف مهديزيو NIRS ی ف ا 07 رق

 : متاح

 هللا دبع نب ليعامسإ انثدح «ةيقب انثدح ءىفصملا نب دمحم انثدح .نيسحلا نب ىلع انثدح

 مهديزيو ا :هلوق ىف ا هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع ءقيقش نع «شمعألا انثدح «ىدنكلا
 لا یف و مهيلإ عنص نمت «رانلا هل تبجو خر ةعافشلا» :لاق ,«هلضف نم

 اولمعو اونمآ نيذّلا بیجتسیو 8: ىلاعت هلوق ىف ىمخللا ىعخنلا ميهاربإ نع ةداتق لاقو

 . مهناوخإ ناوخإ ىف نوعفشي :لاق © هلّضف نم مهديزيو » «مهناوخإ ىف نوعفشي :لاق , 4تاحلاّصلا

 ركذ «ليزجلا باوثلا نم مهل امو نينمؤملا ركذ امل : «ديدش باذع مهل نورفاكلاو » :هلوقو

 . مهباسحو مهداعم موي ملؤملا عجوملا ديدشلا باذعلا نم ةمايقلا موي هدنع مهل امو نيرفاكلا

 «قزرلا نم مهتجاح قوف مهاطعأ ول :ىأ (ضرألا يف اوغبل هدابعل قزرلا هللا طسب ولو  :هلوقو
 .ارطبو ارشأ «ضعب ىلع مهضعب نم نايغطلاو ىغبلا ىلع كلذ مهلمحل

 فاخأ امنإ» :ثيدح ةداتق ركذو .كيغطي الو كيهلي ال ام شيعلا ريخ :لاقي ناك :ةداتق لاقو

 .ثيدحلا ؟رشلاب ريخلا ىتأيأ :لئاسلا لاؤسو ««ايندلا ةايحلا ةرهز نم هللا جرخي ام مكيلع

 هراتخي ام قزرلا نم م : ىأ «ريصب ریبخ هدابعب هَنِإ ءاشي ام ردقب لني نكلو» :هلوقو

 ىف ءاج امك .رقفلا قحتسي ب نم رقفيو «ىنغلا قحتسي نم ىنغيف .كلذب ملعأ وهو «مهحالص هيف ام

 نم نإو «هنيد هيلع تدسفأل هترقفأ ولو «ىنغلا الإ هحلصي ال 0 ىدابع نم نإ» :ىورملا ثيدحلا

 ل وحل 0 -0- 0

OTا ا :هلوقک  

 ٤۹٩[. :مورلا]

 .ةيحانلا كلتو رطقلا كلذ لهأ ىلع دوجولا اهب معي :ىأ © هتمحر رشنيو # :هلوقو

 .(هلعج» :م «ت ىف )١(

 . هللا دبع نع هدنسب متاح ىبأ نبا یور» :ت ىف )٤( .«هلوقك» :ت ىف (۳) .أ ءت نم ةدايز ()

 .«فورعملا» : ىف (5)

 ىبهذلا لاق .ىدنكلا ليعامسإ هدانسإ ىفو «هب ةيقب نع ىفصم نب دمحم قيرط نم (847) مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نبا هاورو )١(

 .(ركنم بيجع ربخب «ةيقب هنعو «شمعألا نع» :(770 )١/ نازيملا ىف

 ,«نم» :ت یف (0)



 م۷ل (۳إ 78 ) تايآلا :یروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 لاقف ؟سانلا طنقو رطملا طح «نينمؤملا ريمأ اي :باطخلا نب رمعل لاق الجر نأ انل ركذ: ةداتق لاق

 . 4 هتمحر رشديو اوُطنَق ام دعب نم ثيغْلا لري يذلا وهو » :أرق مث «مترطم : هنع هللا ىضر «رمع

 دومحملا وهو .مهارخأو مهايند ىف مهعفني امب هقلخل فرصتملا وه :ىأ «ديمحلا يلولا وهو»

 .هلعفيو هردقي ام عيمج ىف ةبقاعلا

 ao ا
 متنأ امو ©9 ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسك امبف ةبيصم نم مكباصأ امو (69) ريدق

 . ( © ريصن الو يلو نم هللا نود نم مكل امو ضرألا يف نيزجعمب
 تاومّسلا َقْلَخ رهاقلا هناطلسو ةميظعلا هتردقو هتمظع ىلع ةلادلا 4 هتايآ نمو # :ىلاعت لوقي

 لمشي اذهو € ةباد نم » ‹«ضرألاو تاومسلا ىف :ىأ ءامهيف أرذ :ىأ «امهيف ثب امو ضرألاو

 مهعابطو ,مهتاغلو مهناولأو مهلاكشأ فالتحخا ىلع «تاناويحلا رئاسو سنإلاو نجلاو ةكئالملا

 ىلع »© هلك اذه عم « وهو » «تاومسلاو ضرألا راطقأ ءاجرأ ىف مهقرف دقو « مهعاونأو « مهسانجأو

 «دحاو ديعص ىف قئالخلا رئاسو نيرخآلاو نيلوألا عمجي ةمايقلا موي : : ىأ «ريدُق ءاشي اذإ مهعمج

 .قحلا لدعلا همكحب مهيف مكحيف ءرصبلا مهذفنيو «ىعادلا مهعمسي

 بئاصملا نم سانلا اهيأ مكباصأ امهم : ىأ © مكيديأ تبسك امف ةبيصم نم مكباصأ امو » :هلوقو

 لب اهيلع مكيزاجي الف «تائيسلا نم : ىأ «ريثك نع وفعيو » ءمكل تمدقت تائيس نع "وه امف

 ثيدحلا يفر 5 : رطاف] € باد نم اًهرهَظ ىلع كرت ام اوبسك اًمب سانا هللا ذخاؤي ولو ف ءاهنع وفعي
 هللا رفك الإ نو الو مه الو بصو الو بصت نم نمؤملا بيصي ام «هديب ىسفن ىذلاو» : حيحصلا

 : ااش ةكرشلا تح .فاياطتخ نم اهب هغ

 باتك ىف تارق :لاق بوي انثدح لغ نبا انثدح ا نب بوقعي انثدح :ريرج نبا لاقو

 »¥ ل هرب اريح ةرذ لاقت لمعي سف 7 لا ةيالق نبأ

 لاق لاق 00 0 ءاطعت يتح ريحا ,ليقاثم وو رشا ١ رد ليتم نم وه 0 اه تیار ام

 6 ریک
 . حصأ لوألاو : لاق ET «ةبالق ىبأ نع ءرخآ هجو نم هاور مث

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )1١9/560(.

 .«ةكوشلاب» :أ ءت ىف (۳) .«ىه) :أ ءت ىف (۲)

 هللا ىضر ةريره ىبأو ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم» (؟ هامل مقرب ملسم حيحصو ot) 07 £) مقرب ىراخبلا جيخحص )4(

 . (امهنع

 .(۲۰ )۲١/ ىربطلا ريسفت (6)

 )5١/706(. ىربطلا ريسفت (5)



 ١*( 79 )تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۲۰۸

 ةيواعم نب ناورم انثدح «عابطلا نب يع نت لمحو انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 نع «'ةليخس ىبأ نع «ىلجبلا ساوقلا نب رضخلا نع «ىلهاكلا دشار نب رهزألا انثدح «ىرازفلا
 هللا لوسر هب انثدحو «لجو زع هللا باتك ىف ةيآ لضفأب مكربخأ الأ :لاق ءهنع هللا ىضر نع

 » :ىلع اي كل اهرسفأسو . «ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسك ام ةبيصم نم مكباصأ امو 9 : لاق يا
 ا ا تبسك امبف ءايندلا ىف ءالب وأ ةبوقع وأ ضرم نم مكباصأ
 .«هوفع دعب دوعي نأ نم مركأ ىلاعت "هللا ايندلا ىف هنع هللا افع امو «ةرخآلا ىف ةبوقعلا هيلع

 ركذف . . . ىلع لاق لاق ةا كا وغ ةدبعو ةيواعم نب ناورم نع «دمحأ مامإلا هاور اذكو

 . اعوفرم هوحن

 ىبأ نب روصنم انثدح «.ىبأ انثدح :لاقف افوقوم ىلا هو مم وشن متاح ىبأ نبا ىور مث

 ىلع ىلع تلخد :لاق ةفيحج ىبأ نع ؛نسحلا ىبأ نع «حاضولا ىبأ نب ديعس وبأ انثدح «محازم
 لاف ب نأ نمؤم لكل ىغبني ثيدحب مكئدحأ الأ :لاقف «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نبا
 ام :لاق . «ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسک امی ةبيصُم نم مكباصأ امو : :ةيآلا هذه "التف ءهانلأسف
 ايندلا ىف هنع هللا افع امو ؛ةمايقلا موي ةبوقعلا هيلع ىش نأ نم ملحأ هللاف ايندلا ىف هب هللا بقاع

 ةمايقلا موي هوفع ىف دوعي نأ نم مركأ هللاف
 نع «ةّدرب ىبأ نع  ىيحي نبا ىنعي  ةحلط انثدح ءديبع نب ىلعي انثدح :دمحأ مامإلا ن7

 ءىش نم ام» :لوقي ايي هللا لوسر تعمس :لاق ءامهنع هللا ىضر «نايفس ىبأ نبا وه  ةيواعم

 . "«هتائيس نم هب هنع هللا َرَمَك الإ هيذؤي هدسج ىف نمؤملا بيصي
 لاق :تلاق ةشئاع نع« 9 ')رهاجم نع «ثيل نع «ةدئاز نع «نيسح انثدح :اضيأ دمحأ لاقو

 .'«اهرفكيل نّرَحلاب هللا هالتبا ءاهرفكي ام هل نكي ملو «دبعلا بونذ ترثك اذإ» : كَم هللا لوسر

 نب ليعامسإ نع «ةماسأ وبأ انثدح «ىدوألا هللا دبع نب ورمع انثدح :متاح ىبأ نبا ديلا
 وفعيو مكيديأ تبسك مق ةّببصُم نم مكباصأ امو $ :هلوق ىف لاق - ىرصبلا وه  نسحلا نع «ملسم
 الو «دوع شدخ نم ام «هدیب دمحم سفن ىذلاو» : ی هللا لوسر لاق ترن : لاق 4 ريثك نع
 .'"«رثكأ هنع هللا وفعي امو «بنذب الإ «مدق ةرثع الو «قرع جالتخا

 نع «نسحلا نع ءروصنم نع ءمْيَشَع انثدح ءىلع نب رمع انثذح «یبآ انثدح :اضيأ !'“'لافو
 .«هللاو» :ت یف (۳) .ریثک نع وفعيو مكيديأ» :أ ىف (۲) .«هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو» :ت ىف )١(

 )86/١(. دنسملا )٤(

 .«هبيصي» :أ ىف (5) أ نم ةدايز )0(

 .؟یورو» :ت ىف (۸) .؟لبق» :ت یف (۷)
 .«حيحصلا لاجر دمحأ لاجر» )١٠/۲(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق )۹۸/٤( دئسملا (9)

 .ءاضيأ یورو ءدهاجم نع» :م ءت ىف )٠١(
 )١١( دنسملا )5/لاة١(.

 .«یورو» :تاىف(١)

 .السرم هب ملسم نب ليعامسإ قيرط نم )٤۳١( مقرب دهزلا ىف ىرسلا نب دانه هاورو )1۳

 .«یورو» :ت یف ()



 8 ا ب( ۳۲_۳٠ )تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هل لاقف ا ا «هنع هللا ىضر «نيصح نب نارمع

 هنع هللا وفعي امو «بنذب ىرت ام نإف «یرت امب سئتبت 7 الف :لاق . كيف ىرن ال كل ستل انإ مهضعب

 . «ريثك نع وفعیو مكيديأ تس امبف ةبیصم نم مگیاصأ امرا :ةيآلا هذه الت مث «رثكأ

 تروا اوه رمح «ىنامحلا ديمحلا دبع نب ىيحي انثدح :ىبأ انثدحو [2١7 :لاق]
 انأو ىرصب بهذ دقو 24 مكيديأ تبسك امبف ةبيصُم نم مكباصأ امو :ردب نب ءالعلل تلق :لاق

 . كيدلاو بونذبف :لاق ؟مالغ

 نع «داور ىبأ نب زيزعلا دبع نع < E ك

 نم مكباصأ امو : كاحضلا ارق ون «ينلب الإ "©" مث نآرقلا ظفح ادحأ ملعن ام : :لاف اجلا
 .نآرقلا نايسن نم مظعأ ةبيصم ىأو 220 .4ريثك نع وفعيو مكيديأ تبسك امبف ةبيصم

 ىلع دكاور نللظيف جيرلا نكسي اني نإ © مالعا رخبلا يف راوجلا تايآ نهو ر
 (©9 ريثك نع فعيو اوبسك امب نهقبوي وأ © روكش رابص لكل تايآل كلذ يف نإ هرهظ

 . * 62 صيحُم نّم مهل ام انتايآ يف نولداجي نيذّلا ملعيو

 ىهو «هرمأب كلفلا هيف ىرجتل رحبلا هریخست «هناطالسو هتردق ىلع ةلادلا هتايآ نمو : ىلاعت لوقي

 ' :ىأ .كاحضلاو .ىدسلاو .نسحلاو «دهاجم هلاق «لابجلاك :ىأ «مالعألاك رحبلا ىف ىراوجلا

 اهنكسل ءاش ول ءنفسلاب ریست ىتلا- :ىأ «حيّرلا نكسي اشي نإ 9 ءربلا ىف لابجلاک رحبلا یف یھ
 هجو ىلع :ىأ E E .بهذت الو ءىجت ال ةدكار لظت لب ٠ «نفسلا "ك رحتت ال ىتح

 هئارجإو رحبلا هريخست ىف نإ :ىأ «رركش# دئادتكلا يف قا ير ءاملا

 ىف : : ىأ 4 رابص لكل هقلخ ىلع ىلاعت همعت ىلع تالالدل . مهريسل هيلإ نوجاتحي ام ردقب ىرهلا

 .ءاخرلا ىف روکش «دئادشلا

 مه نيذلا اهلهأ بونذب اهقرغو نفسلا كلهأل ءاش ولو : ىأ * اوبسك امب نهقبوي وأ » :هلوقو

 نم لك كلهأل مهبونذ عيمجب مهذخأ و ولو . .مهبونذ نم : : ىأ «ريثك نع فعير# مالا نوبكار

 . "رحبلا بكر

 ةيوق حيرلا لسرأل ءاش ول :ىأ 4اوبسك امب نهقبوي وأ # :هلوق ىنعم 90 ءاملع ضعب لاقو

 ال ةقبآ «لامشلا تاذ وأ نيميلا تاذ اهتفرصف ٠ «ميقتسملا اهريس نع ل تل a تذخأف «ةيتاع

 . ؛كاحضلا نع اضيأ ىورو» :ت یف ( . العلا ىبأ) : نف عه 0 «ت نم ةدايز )0غ(

 .؟نفسلا اهب ريست» :ت ىف )١( .«هذه» :أ ىف (5) .؟هبيسال :أ ىف (4)

 .؟رحبلا بكري نم لك» :أ ىفو ء؛رحبلا ىف بكري نم لك» :م ىف (4) 2 .ةاهيف» :أ ٠م ءت ىف (8) .اكرحتي» :ت یف (۷)
 .«اهتلاتجاف» :م ىفو ««اهتلاجأف» :أ ءت ىف )٠١(



 1 دا ىروشلا نوم مانا وللا جس ج ا

 حيرلا نكسل ءاش ول ىلاعت هنأ وهو ا بسانم وهو «اهكاله نمضتي وه لوقلا اذهو

 0 هقطل نم نكلو .تكلهو تقبأو تدرشف هاوقل وأ «تفقوف

 مح نادك" ” عرزلا تبنأ امل اليلق وأ ا «ةيافكلا ردقب رطملا لسري

 لزنأ ولو ءرطم ىلإ نوجاتحي ال مهنأل ؛ “اهريغ ىرخأ ضرأ نم احيس رصم دالب لثم ىلإ لسري هنإ
 .مهناردج طقسأو « مهناينب مدهل مهيلع

 .انتردقب نوروهقم مهنإف

 امك E داو هنأ هتمحرو

 ىلعو اونمآ نيذّلل ىقبأو ريخ هللا دنع امو ايندلا ةايحلا عاتمف ءيش نم متيتوأ امف

 9 نورفغي مه اوبضغ ام اذإو شحاوقلاو منإلا رئابك نوبنتجي نيذّلاو © نوكري مهر

 ۵ ةتوقفني مهاتقزر امو مهنيب ئروش مهرمأو ةالصلا اوماقأو مهبل اوباجتسا نيِذّلاَو

 . 4 © نورصتني مه يغبلا مهباصأ اذإ نيذّلاو

 امف» : هلوقب .ىنافلا ميعنلاو ةرهزلا نم اهيف امو ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا لاشن رج ىلاعت لوقي

 ةايحلا عاتم وه امنإف ا ا :ىأ (ايتدلا ةايحْلا عاتمف ءيش نم متيتوأ

 نم ريح هللا باوثو :ىأ © ىقبأو ريخ هللا دنع امو# ءةلاحم ال ةلئاز ةيناف ةئيند راد ىهو ءايندلا

 دلل أ «اونمآ نيدّلل» :لاق اذهلو ؛ىقابلا ىلع ىنافلا اومدقت الف «ىدمرس قاب وهو ءايندلا

 تابجاولا ءادأ ىف ربصلا ىلع مهنيعيل : ىأ «نولكوتي مهبر ىلعو# ءايندلا ىف ذالملا كرت ىلع اوربص

 .تامرحملا كرتو

 ىف شحاوفلاو مثإلا ىلع مالكلا انمدق دقو .«شحاوقلاو منإلا رئابك نوبنتجي نیلا :لاق مث

E uمهقلخو] مهتيجس : ىأ  elsحفصلا ىضتقت درز  

 () ث
 هللا تامرح كهتنت نأ الإ ءطق هسفنل مقتنا ام ةَ هللا لوسر نأ : حيحصلا ىف تبث دقو

 3 e تبرت ؟هلام :ةقعملا ريف ندخل لوقي ناك» : رخآ ثيدح ىفو

 نا نع «ةدئاز نع «نايفس انثدح ءرمع ىبأ نبا انثدح ‹ ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 .اوفع اوردق اذإ اوناكو ءاولذتسي نأ نوهركي نونمؤملا ناك :لاق ميهاربإ نع

 . عور زلا» :م «ت ىف (۳) . هللا فطل» E 7-7 لوألا لرقللا e ىف 3

 .أ نم ةدايز (5) .؛اهيلع١ :أ ىف (0)

 كهتنت نأ الإ .ءطق ءىش ىف هسفنل ولي هللا لوسر مقتنا امو» : ظفلب ةشئاع ثيدح نم (1175) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١(

 . ؛هلل اهب مقتنيف « هللا ةمرح

 .؟لجرلل» :أ ىف (۷)

 . هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم )٦۰۳۱( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۸)

 .؟هدنسب متاح ىبأ نبا ىورو» :ت ىف (9)



 ( 47 5 ٠)تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 اوماَقأو «هرجز اوبنتجاو ؛هرمأ اوعاطأو هلسر اوعبتا : ىأ 4 مهبرل اوباجتسا نيذّلاو» : هلوقو

 ىتح ارمأ نومربي ال : ىأ «مهنيب ئروش مهرمأو# لجو رع هلل تادابعلا مظعأ بد , «ةالصلا

 مهرواشو» :ىلاعت لاق امك ءاهارجم ىرج امو بورحلا لثم ىف مهئارآب اودعاستيل « هيف ا

 مهرواشي «مالسلا "[ةالصلا] هيلع ناك اذهلو [154 :نارمع لآ] «هّللا ىلع لکوتف تمزع اذإنربألا يف
 (9[هنع هللا ىضر] باطخلا نب رمع ترضح امل اذكهو .مهبولق كلذب بيطيل ءاهوحنو بورحلا ىف
 «ريبزلاو «ةحلطو «ىلعو «نامثع : مهو «رفن ةتس ىف ىروش هدعب رمألا لعج «نعط نيح ةافولا

 عد ىلع مهلك" هالا ىأر عمتجاف «نيعمجأ مهنع هللا , ىضر .«فوع نب نمحرلا دبعو «دعسو

 برقألا « هللا قلخ ىلإ ناسحإلاب كلذو «(نوقفني مهانقزر اممو» ‹ مهنع هللا ىضر .مهيلع نامثع

 . برقألاف مهنم

 ىدتعاو مهملظ نمم راصتنالا ةوق مهيف :ىأ (نورصتني مه يغبلا مهباصأ اذإ نيذّلاوإل :هلوقو
 اذإ اذه عم اوناك نإو ؛ مهيلع ىغب نم ماقتنالا ىلع نوردقي لب .ةلذأ الو نيزجاعب اوسيل < .مهيلع

 َوُهَو] مكل هللا رفغي مولا مكيلع بيرشت ال» :هتوحإل «مالسلا هيلع « فسوي لاق امك ءاوفعو اوردق

 امكو «هيلإ مهعينص ىلع مهتلباقمو مهتذخاؤم ىلع هتردق عم »]4۲ EE ”[ نيمحارلا محرأ

 امله. تلا لج نه اولونو «ةيبيدحلا ماع هودصق نيذلا نينامثلا رفنلا كئلوأ نع لَك هللا لوسر افع

 دارا ىلا (ترزاحل ا نب روغ نع هوفع كلذكو «ماقتنالا ىلع هتردق عم “” مهيلع نم مهيلع ردق

 ءاتلص هلي ىف وهو «مالسلا هيلع « ظقيتساف « مئان وهو هفيس طرتخا ی [مالسلا هيلع] هب كتفلا

 ناك امب مهملعأ مث «هباحصأ اعدو «هدي نم فيسلا ةي هللا لوسر ذخأو ءهدي نم هعضوف «هرهتناف
 ("”هصعألا نب ب ديبل نع افع كلذكو .هنع امعو «لجرلا اذه رمأو هرمأ نم

 ةأرملا نع «مالسلا هيلع «هوفع كلذكو .هيلع هتردق عم «هبتاع الو «هل ضرعي مل اذه عمو «مالسلا

 تمس ىتلا  ةملسم نب دومحم هلتق ىذلا ىربيخلا ىدوهيلا بح رم ET ىهو - ةيدوهيلا

 تدرأ :تلاق «كلذ ىلع كلمحام» :لاقف تفرتعاف اهاعدف «كلذب عارذلا هربخأف «ربیخ موي عارذلا

 ال نكلو «مالسلاو ةالصلا هيلع ءاهقلطأف «كنم انحرتسا ايبن نكت مل نإو «كرضي مل ايبن تنك نإ

 0 هلل دمحلاو «ادج ةريثك اذه ىف راثآلاو ثيداحألاو هب اهلتق ءاربلا نب رشب هنم تام

 نمو 3 نيملالا بح ال هن هللا ىلع رج حلصأو اع نمف اهتم يس ةنيس ءازجو ل
o1 o02 هم 

 ساّنلا َنوُملَظي يذلا ىلع ليبسلا اَمنإ 9 ليبس نّم هيلع ام كيلوأف هملظ دعب رصتنا

 مَع نمل كلذ نإ َرَفََ رص نمو 60 ميلأ باَذع مهَل كلوا قحلا ٍرْيغب ضرألا يف نوغبيو
 . 4 9 رومألا

 ام مب عاودت ْمُكلَع ئدتعا مف 5: ىلاعت هلوقك هس يس اجو: ىلاعت هلو
 .ت نم ةدايز (۳) .ت نم ةدايز (5) .«نورواشی» :أ ىف )١(

 1ڈ

 هيلع «هرحس ىذلا <

 .ت نم ةدايز (6) .؟مهنع) ام «ت ىف (5) .أ نم ةدايز (8)

 . «ةنملاو دمحلا هللو» :أ ىف (9) . «تنب»:م ت ىف (۸) . ؟مصعألا : ت ىف )¥(



 (437 )40  تايآلا :ىروشلا ةروس  عباسلا ءزجلا لل لل غب

 ريخ وهل متربص نو هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف معبقاع نو ل('”هلوقكو .[144 :ةرقبلا] (مكيلع ىدتعا
 هلوقك ءوفعلا وهو لضفلا ىلإ بدنو « صاصقلا وهو لدعلا عرشف 114: :لحنلا] «نيرباصلل

 نمف» :انهاه لاق اذهلو 5 :ةدئالا] ل ةرافك رهف هب قّدصَت نمف صاصق حورجلاو > : [٥ یلاعت]

 وفعب ادبع هللا داز امو» : ثيدحلا ىف حص امك هللا دنع كلذ عيضي ال : ىأ4هّللا ىلع هرجأق َحّلصأو اقع

 . ةئيسلاب ئدتبملا وهو «نيدتعملا : ىأ «نيملاّظلا بحي ال هّنِإ ل :هلوقو .«ازع الإ

 ماسقألا ركذ «تاريخلاب قباسو ءدصتقمو ءهسفنل ملاظ :ةثالث ماسقألا تناك ال :مهضعب لاقو]

 مث اهتم ةئيس ةئيس ءازجوإ: هلوقل هقح ردقب ضيفي ىذلا وهو دصتقملا ركذف ةيآلا هذه ىف ةثالثلا

 هيلا سا و :هلوقب ملاظلا ركذ مث < هللا ىلع هرجأف حّلصأو افع نمف : هلوقب قباسلا ركذ

 . "”[ملظلا نم ىهنو «لضفلا ىلإ بدنو «لدعلاب رمأف

 نم راصتنالا ىف حانج مهيلع سيل : ىأ 4ليبس نم مهيَلع ام كملوأف هملظ دعب رصقنا نَمَلَول : لاق مث

 . مهملظ
 E ءذاعم نب ذاعم انثدح ' ””عيزب نب هللا دبع نب دمحم انثدح لا

 ىلع ىنثدحف ,«ليبس نم مهيْلع ام كَلوأَف هملظ دعب رصتنا نملو» : رع ا ا ا

 مأ ىلع لخدت تناك اهنأ اومعز :نوع نبا لاق - هيبأ ةأرما دمحم مأ نع ناد بأ" وا

 «شحج تنب بنيز اندنعو لني هللا لوسر انيلع لخد :نينمؤملا ا تلاق :تلاق “ةشئاع ¿ نينمؤملا

 0 .كسماف ءاهل هتف 17 ىتح ه هديب تلقا ءال نأ ملف نيش هديب عنصي لععش
 ايلع تتأف بنيز تقلطناو ءاهتبلغف اهتبسف «اهيبس» : ةشئاعل لاقف . . ىهتنت نأ تبأف ءاهاهنف <

 «ةسكلا ترو اا هح اه ال 2١7 لاقي ةيطاقا تدع .مكب لعفتو «مكب عقت ةشئاع نإ :تلاقف

 اك ىبنلا ىلإ ىلع ءاجو :لاق .اذكو اذك ىل لاقف ءاذكو اذك هل تلق ىنإ :ىلعل تلاقو «تفرصناف
 . كلذ ىف هملكف

 هيف اذهو ءابلاغ تاركنملاب هتاياور ىف ىتأي ناعدج نب ديز نب ىلعو «قايسلا اذه درو اذكه

 ةملس نب دلاخ ثيدح نم هجام نباو ىئاسنلا هاور امك «قايسلا اذه فالخ حيحصلا ثيدحلاو «ةراكن

 تلخد ىتح تملع ام :اهنع هللا ىضر «ةشئاع تلاق :لاق ةورع نع «ىهبلا هللا دبع نع «ءافأفلا
 ركب ىبأ ةنبا كل تبلق اذإ كبسح :ِلك هللا لوسرل تلاق مث ءىبضغ ىهو نذإ ريغب بنيز ىلع

 ىتح اهيلع تلبقأف «ىرصتناف كنود» : ةي ىبنلا لاق ىتح ءاهنع تضرعأف ىلع تلبقأ مث اًهيتعيرذ

 ظفل اذهو .ههجو للهتي لَ ىبنلا تيأرف .ائيش ىلع درت 2''"'امءاهمف ىف اهقير سبي دقو اهتيأر

 .أ ءت نم ةدايز (۳) .ت نم ةدايز (0) .(هلوقو» :ت یف )١(

 .؟عيوسلا :أ ىف (5) (ریرج نبا یورو :ت ىف (5)

 .«اهنع هللا ىضر ةشئاع» :ت ىف (۸) .اديزي) : ت یف (۷) .«نع»:ت ىف )١(

 .«تلاقف» :ت یف (۱۰) .«یتح هل تلقف» :أ ىف (9)

 .(75/5؟6) ىربطلا ريسفت (۱۱)

 : «مل»:م ىف (۱۳)



 1۳ tT) _ 6۰( تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجحلا

 ءةزمح ىبأ نع «صوحألا وبأ انثدح «ناسغ وبأ انثدح «ىسوم نب تي انثدح :رازبلا لاقو
 ىلع اعد نم» : ةي هللا لوسر لاق :تلاق ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع «دوسألا نع «ميهاربإ نع
 .«رصتنا دقف هملظ نم

 الإ هفرعنال ١:لاق مث  نوميم همساو  ةزمح ىبأ نع «صوحألا ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا هاورو
 . لفت لبق نم هيف ملكت دقو«( هثيدج“ نم

 ريع ضرألا يف َدوُعيو سالا نوملظي نيذلا ىلع ط تنعلاو جرحلا امنإ :ىأ (ليبسلا اَمَنِإ 8: هلوقو
 ام ئدابلا ىلعف ءالاق ام ناّبتسملا» : حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك .ملظلاب سانلا نوؤدبي : ىأ 4قحلا
 0 مولظملا دتعي مل

 و ديل :ى 4 ميلأ باذع مهل كتلوأ $
 - ديز نب دامح وخأ - ديز نب ديعس انثدح .ىسوم نب نسحلا انثدح : ةبيش ىبأ نب ركب وبأ لاق

 تذخأف ةَرَظْنم قدنخلا ىلع اذإف ةكم تمدق :لاق عساو نب دمحم (؟) انثدح «ماحشلا نامثع انثدح
 :تلق . هللا دبع ابأ اي كتجاح :لاقف ءةرصبلا ىلع ريمأ وهو «بلهملا نب ناورم ىلإ ىب قلطناف
 نب ءالعلا :لاق ؟ىدع ىنب وخأ نمو :لاق .ىدع ىنب وخأ لاق امك نوكت نأ تعطتسا نإ ىتجاح
 0 الإ تيبت الأ تعطتسا نإف دعب امأ :هيلإ بتكف «لمع ىلع ةرم هل اقيدص لمعتسا «دايز

 نكي مل كلذ ذ  تلعف اذإ كنإف .مهلاومأو نيملسملا ءامد نم ةيقن كفكو ء«صيمخ كنطبو «فيفخ
 ا قحلا ريغب ضرألا يف نوغبيو ساتلا نوملظي نيذْلا ىلع ليبسلا امَّنِإ» «ليبس كيلع
 ىنقحلت نأ ىتجاح :تلق ؟هللا دبع ابأ اي كتجاح ام :لاق مث حصنو هللاو قدص : لاقف4 ميلأ
 ا ىبأ نبا هاور .معن :لاق .ىلهأب

 ربص نملو# : حفصلاو. وفعلا ىلإ ابدان لاق ء صاصقلا عرشو هلهأو ملظلا مذ امل ىلاعت هنإ مث

 .4رومألا مزع نمل كلذ نإ ظ «ةئيسلا رتسو ىذألا ىلع ربص :ىأ «رفغو

 ةروكشملا رومألا نمل :ىأ ءاهب هللا رمأ ىتلا رومألا قح نمل  [ىنعي] :ريبج نب ديعس لاق
 .ليمج ءانثو ليزج باوث اهيلع ىتلا  ةديمحلا لاعفألاو

 نب دمصلا دبع انثدح «ىسوسرطلا ىسوم نب نارمع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 لجر كاتأ اذإ :2؟'٠لوقي ضايع نب ليضفلا ”  تعمس :لاق - ضايع نب لّيضفلا مداخ - ديزي

 دانسإ اذه» ١١0(: /۲) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاق (۱۹۸۱) مقرب هجام نبا ننسو )١١1417( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا )١(
 .«ملسم طرش ىلع حيحص

 .«هدنسب رازبلا یورو» :تاىف (۲)

 صرحألا ىبأ قيرط نم )٤۱۲/١( لماكلا ىف ىدع نباو ( ۷۰ ) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو )٠١۲( مقرب ىذمرتلا ناس (۳)
 .«صوحألا ىبأ ريغ ةزمح ىبأ نع هيوري نم ملعأ ال» :ىدع نبا لاقو «هب

 0 «ناورم لاقف» : «ت یف (5) . (تلېق»: أ یف (6) . نع ت یف (4)

 )١5/ ٦۳( ةبيش ىبأ نبال فنصملا (۷)

 .«نعو »ت یف (۱۰) . ةدومحملا: ت ىف (9) .أ نم ةدايز (6)

 .«لاق» :ت یف )١١(



 )٤٤ - ٤١( تايآلا :ىروشلا هرو مالا ويدل | مسح حج ع حس جححججس##

 ىبلق لمتحي ال :لاق نإف «ىوقتلل برقأ وفعلا نإف .«هنع فعا «ىخأاي» :لقف الجر كيلإ وكشي
 عجراف الإو رصتنت نأ نسحت تنك نإ : "هل لقف .لجو زع 2 هللا ىنرمأ امك رصتنأ نكلو ءوفعلا

 ىلع ماني وفعلا بحاصو هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نم هنإف «عساو باب هنإف ءوفعلا باب ىلإ
 "رومألا بلقي راصتنالا بحاصو «ليللاب هشارف

 ىبأ نب ديعس انثدح «نالجع نبا نع  ناطقلا ديعس نبا ىنعي  ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىبنلا لعجف «سلاج ويي ىبنلاو ركب ابأ متش الجر نأ «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «دیعس
 :لاقف ركب وبأ هقحلف «ماقو هي ىبنلا بضغف ءهلوق ضعب هيلع در رثكأ املف «مسبتيو بجعي ةي
 هنإ) :لاق !تمقو تبضغ هلوق ضعب هيلع تددر املف «سلاج تنأو ىنمتشي ناك هنإ «هللا لوسر اي

 عم دعقأل نكأ ملف «ناطيشلا رضح هلوق ضعب هيلع تددر املف «كنع دري كلم كعم ناك
 زعأ الإ هلل اهنع ىضغيف ةملظمب ملّظ دبع نم ام «قح نهلك ثالث ءركب ابأ اي»:لاق مث .«ناطيشلا
 باب لجر حتف امو «ةرثك اهب هللا هداز الإ ءةلص اهب ديري ةيطع باب لجر حتف امو فرضت اهن هللا

 .«ةلق اهب هللا هداز الإ . ةرثك اهب ديري ةلأسم

 نب ناوفص هاورو :لاق  ةنييع نب نايفس نع «دامح نب ىلعألا دبع نع «دواد وبأ هاور اذكو

 نب ريشب نع «ىربقْلا ديعس نع .ثيللا قيرط نم هاورو . " نالجع نب دمحم نع امهالك «یسیع
 ۰ . "9السرم بيسملا نب ديعس نع«ررحلا

 ا د ت قو لا ی وا اع ی تدا هو

 له نولوقي باذعْل اور امل نيملاَظلا ىرتو هدعب نم يلو نم هل ام هللا للضي نمو ل
 coo ى# رم

 يف فرط نم نورظني لذلا نم َنيعشاخ هيلع نوضرعي مهارتو © ليبس نم درم نإ
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 يف نيملاظلا نإ الأ ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ نيذّلا نيرساخلا ؛ نإ اونمآ نيل لاقو

 و

 نم هَل امف هللا للضب نمو هللا نود نم مُهَتوُرصني ءايلوأ نم مهل ناك امو ت9 ميقم باذع

 . 4 63 ليبس
aالف نكي مل أشي مل امو ءهل دار الو ناک “* ءاش ام هنإ  

 ناف للضي نمو : لاق امك ءهل ىداه الف '''' للضي نمو هل لضم الف هاده نم هنأو د

 .[١ا/:فهكلا] د

 .؟متاح ىبأ نبا هاور» :اهدعب (۳) .؟ليضفلا هل لاق»:أ ءت ىف (۲) .«ىبر»:ت ىف )١(

 .؟عقو»:أ م ‹«ت ىف (5) .«هدنسب دمحأ مامإلا ىورو) :ت ىف )٤(

 .(5491/ ؛«14895) مقرب دواد ىبأ ناسو (1757/7) دنسملا (0)

 )٤۸۹۷(. مقرب دواد ىبأ ننس (۷)

 بسائم وهو ىنعملا ىف نسحلا ةياغ ىف ثيدحلا اذهو» :م ىفو ««قيدصلل بسانم وهو نسحلا ةياغ ىف ثيدحلا اذهو» :أ «ت ىف (۸)

 .«؟قيدصلل

 .«هللا للضي» :م ءت یف )١١( .«هل ةذخاؤم الف» :أ ىف )٠١( . ؛هللا ءاش ام» :ت ىف (9)



 | مق ب ٤۸( .۷٤)ناتيآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ا ذِإ !ئرت ولرو امك د لإ له نولوقيو ءايندلا ىلإ ل

 ۸ :VY ماعنألا] درد ر نع اوه امل اردن

 امب ا دق ىذلا: ىأ «(لذلا نم نيعشاخ» رانلا ىلع : ىأ 4اَهْيَلَع نوضرعي مهارتوإ : هلوقو

 ةا اهيلإ نورظني ىأ «ليلذ ىنعي : دهاجم لاق (يفخ فرط نم نورظني » هللا نايصع نم اوفلسأ

 نم هللا انراجأ ٠ مهسوفن ىف امث مظعأ وه امو.ةلاحم ال مهب عقاو هنم نورذحي ىذلاو ءاهنم افوح

 .كلذ

 نيذّلا »ربكألا "9 ر اسخلا :ىأ ا موي نولوقي : ىأ« اونمآ نيذلا لاقل |

 .دبألا راد یف 0 0 ناقل لآ مهب بهذ : ىأ «ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ

 نإ الأ» «مهورسخف « ' ؟”ههتابارقو مهيلاهأو مهبابحأو مهباحصأ نيبو مهنيب قرفو . مهسفنأ اورسخو

 اع مهل كيحتم الو اهنه منهل عور < ق E : ىأ (ميقم باذع يف نيملاظلا

 تا س ف و هاف

 باذعلا نم هيف مه ام مهنوذقني : ىأ 4 هللا نود نم مهنورصتي ءايلوُأ نم مهل ناك امو : هلوقو

 .صالخ هل سيل :ىأ «ليبس نم هَل امف هللا للضي نمو «لاکنلاو

 امو موي اجلم نم مكل ام هللا نم هَل درم ال موي يتأي نأ لبق نم مکر اوبيجتسا ف
 انقذَأ اذإ اًنإو البلا الإ كّيَلع نإ اظيفح َمِهْيَلَع كانلسرأ امف اوضرعأ نِإَف 69 ريك نم مكل

 . 4M روفك ناسنإلا نف مهيديأ تهدف امب ةئيس مهبصت نإو اهب حرف ةمحر اتم ناسنإلا

 رمأو هنم ذب اهلا ماظعلا رومألاو لاوهألا نم ةمايقلا ,موي ىف نوكي ام ىلاعت ركذ الل

 هنإف هنوكب رمأ اذإ :ىأ هللا نم هَل درم ال موي يتأي نأ لبق نم مكبرل اوبيجتسا :لاقف «هل دادعتسالاب

 .عنام الو عفاد هل سیلو «نوکي رصبلا حملك

 ناكم الو «هيف نونصحتت نصح مكل سيل :ىأ * ريكن نم مكل امو ذئموی اجْلَم نم مک امل : هلوقو
 «هتردقو هرصبو هملعب مكب طيحم وه لب <« .ىلاعتو كرابت هرب نع نو «هيف نورکنتتو مكرتسي

 : ةمايقلا]4رقتسملا ذئموي كبر ىلإ . رزو ال الك . رقما نيأ ذئموُي ناسنإلا لوقي# «هيلإ الإ هنم أجلم الف
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 رطبصم هيلع تسل أ «اظيفح مهيلع كاناسرأ امفإ» OE ر «اوضرعأ نإ : هلوقو
 E ىلاعت لاقو ء[۲۷۲ :ةرقبلا] «ءاشي نم يدهي هللا نكلو مهاده كيلع سيل » یا لاقو

 مهغلبت نأ كانفلك امنإ :ىأ «غالبلا الإ كيلع نإ :انهاه لاقو .[1 ٠ :دعرلا] 4 باسحلا انيَلعَو غالبا

 . مهيلإ هللا ةلاسر

 .«رساخلا» :أ ىف (؟5) .ت نم ةدايز )١(

 .'«مهئابرقأو»:ت ىف (4) .2«ىف»:ت یف (۳)



 ( ٠.0 ء4٤ )ناتيآلا :ىروشلا ةروس - نا هزل تح حج نجس ڪڪ و

 «كلذب حرف ةمعنو ءاخر هباصأ اذإ :ىأ اهب حرف ةمحر اتم ناسنإلا انقذ اذإ اًنِإو» : ىلاعت لاق مث

 دحجي :ىأ (روفك ناسنإلا نفل ءةدشو ءالبو ةمقنو بدج :ىأ « ةئيسإل سانلا ىنعي 4 مهبصت نإو»

 ةنحم هتباصأ نإو ءرطبو رشأ ةمعن هتباصأ نإف .ةنهارلا ةعاسلا الإ فرعي ر ا نم مدقت ام

 لهآ رثكأ نكتيار ىنإف نقدضت «ءاسلا رشعم اي١: (ءال ]3ك هللا لوسر لاق امك «طنقو: نسي

 ىلإ تنسحأ ول «ريشعلا نرفكتو «ةياكشلا نرثكت نكنأل»:لاق ؟هللا لوسراي ملو :ةأرما تلاقف رانلا
 نم الإ سانلا رثكأ لاح اذهو “طف اريخ كنم تيأر ام :تلاق اموي تكرت مث رهدلا نهادحإ
 هللا لوسر لاق امك نمؤملاف .تاحلاصلا 0 اونمآ نيذلا نم ناكو «هدشر همهلأو هللا هاده

 دحأل كلذ سيلو «هل اريخ ناكف ربص ءارض هتباصأ نإو «هل اريخ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإ : دك

 *”«نمؤملل الإ

 ءاشي نمل بهو اثانإ ءاشي نمل بهي ءاشي ام قلخي ضرألاو تاومّسلا كلم هلل

 . ( ©9 ٌريدَق ميلع هل اميقع ءاشي نم لعجيو اًنانو اناركذ مهجّوزي وأ 69 روكذلا
 مل امو «ناك ءاش ام هنأو ءامهيف فرصتملاو امهكلامو ضرألاو تاومسلا قلاحخ هنأ ىلاعت ريخي

 هنأو «عنم ال ىطعم الو .ىطعأ امل عنام الو .ءاشي نم عنميو ءءاشي نم ىطعي هنأو ٠ .نكي مل أشي

 هيلع هطول مهنمو :ىوغبلا لاق - طقف تانبلا هقزري :ىأ 4اَنانإ ءاشي نمل بهيإطو ءءاشي ام قلخي

 هيلع .ليلخلا ميهاربإك :ىوغبلا لاق .طقف نينبلا هقزري : ىأ « روكذلا ءاشي نمل بهي مالسلا

 ركذلا نيجوزلا 0 ءاشي نم ىطعيو :ىأ (اٹانإو انارکذ مهجوزي وأ ءىثنأ هل دلوی مل - مالسلا
 ءاشي نم لعجيو» مالسلاو ةالصلا هيلع ءدمحمك :ىوغبلا لاق. “"اذهو اذه نم :ىأ «ىثنألاو

 .ماسقأ ةعبرأ سانلا لعجف .مالسلا امهيلع .ىسيعو ىيحيك :ىوغبلا لاق .هل دلوي ال : ىأ «اميقع

 مهنمو ءاثانإو را نيعونلا نم هيطعي نم مهنمو «نينبلا هيطعي نم مهنمو «تانبلا هيطعي نم مهنم

 مسق لك قحتسي نمب :ىأ 4 ميلع هنإ» هل دلوي الو هل لسن ال اميقع هلعجيف ءاذهو اذه هعنمي نم

 . كلذ ىف سانلا توافت نم «ءاشي نم ىلع :ىأ « ريدق» «ماسقألا هذه نم

 ىلع مهل ةلالد :ىأ [؟١ :ميرم]4 سائل ةيآ هلعجنلو # : ىسيع نع ىلاعت هلوقب هيبش ماقملا اذهو

 بارت نم قولخم «مالسلا هيلع .مداف .ماسقأ ةعبرأ ىلع قلخلا قلخ ثيح «سدقتو ىلاعت «هتردق

 یوم لکا او نقلا زا رعد نعل" يلف تسلا اغ رع يلا الو.اركد نمل
 قلخب ةلالدلا تمتف ركذ الب ىثنأ نم السلا هيلع «ىسيعو «ىثنأو ركذ نم 2 [مالسلا هيلع] ىسيع

 ماقملاو .ءابآلا ىف ماقملا اذهف . 6 سانلل ةيآ هلعجنلو» : لاق اذهلو ؛مالسلا امهيلع .ميرم نبا ىسيع

 .ريدقلا ميلعلا ناحبسف «ماسقأ ةعبرأ امهنم لكو ءءانبأالا ىف لوألا

 أعم «ت نم ةدايز (۲) .«معنلا» :م «ت ىف 2000

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (80) مقربو ءهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم(۷۹) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۳)

 .«؟ءاسنلا» :أءم ءت ىف )٤(

 . هنع هللا ىضر بيهص ثيدح نم (60) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)

 .«اذه نم اذه» :ت یف )١(

 . «مالسلا امهيلع ميرم نبا ىسيع»:أ ىفو «م ت نم ةدايز (۸) .م نم ةدايز (۷)



 (07 -01) تايآلا :ىروشلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هنذإي يِحوُيفًالوُسَر لري وأ باجح ءارو نم وأ ايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو

 باتكلا ام يرذت تنك ام اَنرمأ نم احور كيب انيحوَأ كلذكو (20 ميكح يلع ُهّنِإ ءاشي ام
 <“ رل ري دود

 طارص ىلإ يدهتل كنإو انداَبع نم ءا نم هپ يده ارون هانلعج نكلو ناإلا الو

 ريصت هللا ىلإ الأ ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا طارص 3 میقتسم

 . 4 تررألا

 عور ىف فذقي ةرات ىلاعت هنأ وهو «لجو زع هللا بانج ىلإ ةبسنلاب يعول تاماقم هذه

 a E رك رم لاا ل لال

 طلا یف ا هللا ا

 .اهلع بجحف

 «باجح ءارو نم الإ ادحأ هللا ملك ام» : هللا دبع نب رياح لاق ّقيِدَتَع ص هللا لوسر نأ حيحصلا ىفو

 «خزربلا ملاع ىف اذه نكلو ءدحأ موي لتق دف کک ثيدحلا «احافك كابأ ملك هنإو
 :اتدلا "7 نادل ىف ىهتاقإ ةيآلاو

 I Th ” [مالسلا هيلع] ليرتعت» لز امك امك .«ءاشي ام هنذإب يحوُيف ًالوسر لسري وأ : هلوقو

 . ميكح ريبح ميل اع ىلع رهف ې ميكح يلع ُهّنإ) «مالسلا مهيلع .ءايبنألا ىلع ةكئالملا

 او بانكا ام ير تیک اک «نآرقلا : ىنعي «انرمأ | نم احور كيلإ انيحوأ كلذكو# : و و

 هب يدهن ارون » نآرقلا : ىأ « هانلعج نكلوإ «نآرقلا ىف كل عرش ى ىذلا ليصفتلا ىلع : ىأ نالا

 وهو رقو مهناذآ يف نونمؤي ال نيذّلاو ءافشو ىده اونمآ نيذلل وه لق 9 : هلوقك ,«اندابع نم ءاَشن نم

 :LEE تلصف] 4دیعب ناگُم نم ودانی كئلوُأ ىمع مهبَلع
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 هرسف مث «ميرقلا 059 قلخلا وهو .«ميقتسم طارص ىلإ يدهتلإ» ا  [ىأ] <« كنإو# : هلوقو

 يف امو تاومَسلا يف ام هَل يذلا» ا ا ی ع ی يذلا ] هللا طارصإل : هلع

 ريصت هللا ىلإ الأ» ءهمكحل بقعم ال ىذلا مكاحلا ءامهيف فرصتملاو امهكلامو امهبر :ىأ «ضرألا
 . اهيف مكحيو اهلصفيف ءرومألا عجرت ىأ ,«رومألا

 لاما يرش دمطاو (ئروقلا"'١ ![مح]» ةروس ريسفت رخآ

 .«تامدقم» :ت ىف )١(

 .هب دوعسم نبا نع هربخأ نمع ىمايلا ديبز نع دلاخ ىبأ نب ليعامسإ قيرط نم )1١4/ 4 3١( ةنسلا حرش ىف ىوغبلا هاورو ()
 .أ٠ت نم ةدايز (4) .٠هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه»:لاقو )5١٠١( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (9)

 .م نم ةدايز (۸) . «هلوقف»: ت ىف (۷) .م نم ةدايز (1) .«راد»:ت ىف (5)

 .أ نم ةدايز )١١( .أ1 نم ةدايز )٠١( .«قحلا» :أ «م ت ىف (9)



 ( ۸ - )١ تايآلا :فرخزلا ةروس - عباسلا ءزجلا 1۸

 فرخزلا ةروس ريسفت

 E ل 2 يي

 مكو © نیفرسم اَموَق متنك نأ احفص ركذدلا منع بِرْضَنَفَأ © ميكح يلع ايدل باتكلا
 سو سو يد 2 4 ھ0 o0 م

 دشأ انكلهأف © نوئزهتسي هب اوناك الإ ين نم مهيتأي امو 7 َنيِلّوَألا يف يب نم اتلس

 . 4 © نيلوألا لم ئضُمو اشطب مهنم
 هنأل ؛ظافلألاو ىناعملا ىلجلا حضاولا  نيبلا :ىأ «نيبملا باتكلاو . جحإل :ىلاعت لوقي

 : ىأ  هاتلعج اإ ظ :لاق اذهلو ؛سانلا نيب "7 بطاختلل تاغللا حصفأ ىه ىتلا ٍبرعلا ةغلب'”لزن

 ؛ةلوربذتتو هن ومه : ىأ * نولقعت مكلعل ظ ءاحضاو احيصف برعلا ةغلب : ىأ 4 اًيبرع انآرف » هانلزنأ

 .]140: ءارعشلا] © نيبم يبرع ناسلب 3 : لاق امک

 همظعيو هفرشيل «ىلعألا اللا ىف هفرش نيب : « ميكح يعل انيدَل باتكلا م يف هنو ل: ىلاعت هلوقو

 هلاق «ظوفحملا حوللا :ىأ ,«باتكلا ّمُأ يف ط نآرقلا : ىأ 4 ِهّنإو +: ىلاعت لاقف «ضرألا لهأ هعيطيو

 ةميظع ةناكم وذ :ىأ « يعل ۾ «هريغو ةداتق هلاق ءاندنع : ىأ « انيدل ل «دهاجمو «سابع نبا

 . غيزلاو سبللا نم ءىرب مكحم : ىأ € ميكح ¥ ةداتق هلاق ٠ «لضفو فرشو

 الادسي الا ٍنونكم باتك يف . مرک نآرقل هنإ ل : لاق امک ؛هلضفو هفرش ىلع هيبنت هلك اذهو

 يف. هركذ ءاش نمف . ةركذت ان الك » : لاقو [۸۰ ۷ : ةعقاولا] € نيمّلاعْلا بر ن ليزنت . نورُهطملا

 ١۱-LE, [1٦ : سبع ] 4 ةررب مارك ةرفس يديأب . ةرهطم ةعوفرم. ٍةَمرَكم فحص

 نال ص نإ: كيذفتا هبادرؤ: امك « «فحصملا سمي ال ثدحملا نأ :نيتيآلا نيتاه نم هللا مهمحر

 «ىرحأو ىلوأ كلذب ضرألا لهأف «ىلعألا الملا نت ارقا ىلع ةلمتشملا فحاصملا نومظعي ةكئالملا

 لوبقلاب هل دايقنالاو «ميظعتلاو ماركإلاب هولباقي نأ قحأ مهف . مهيلإ هجوتم هباطخو ‹مهيلع لزن هنأل

 ت أ يف نار هلوقل «ميلستلاو

 : ليقف ءاهانعم ىف نورسفملا فلتخا : نيفرسم موق متنك نأ احفص ركذلا مكنع بِرضَنقَأ » : هلوقو

 وبأو دهاجمو «سابع نبا هلاق ا اف نر رک ف ىلع قس نأ نوب اا

 (*”ريرج نبا هراتخاو «یدسلاو «حلاص

 هتدر نيح عفر نآرقلا اذه نأ ول هللاو : «احفص ركذلا مكنع برضَمْفَأ ط:هلوق ىف ةداتق لاو

 .«بطاختملا»:م «ت یف (۳) .«لزنم»:م «ت یف( .ريثلا»:أ یف 0)

 .«؛امهريغو دهاجمو»: ت ىف (5) .«نأل« رهاط تنأو الإ فحصملا سمت ال» :هلوقو < حص نإ» :أ ءت ىف (4)



 14 )٩ - ١5( تايآلا :فرخزلا ةروس  عباسلا ءزجلا

 .ةنس نيرشع هيلإ مهاعدو مهيلع هرركو «هتمحرو هتدئاعب داع هللا نكلو ءاوكلهل ةا هزه لوا

 . كلذ نم هللا ءاش ام وأ

 SS نو تااخناللا :هانعم ىف لوقي هنأ هلصاحو ءادج ىنعملا فيطل ةداتق لوقو

 ا ا E يشرع ويف دست E ناو نآرقلا وهو - ميكحلا "”ركذلاو ريخلا ىلإ مهءاعد كرتي

 00 ل ءهتياده ردق نم ىدهتيل هب

 : ىأ كانو هب اوُاَك 0 OT امو «نيلوألا عيش ىف :ىأ رأل يف يبت نم انلسرأ

 . هب نورخسيو هنوبذكي

 ءالؤه نم اشطب دشأ الا انكلهأف : ى € اشطب مهنم دشا اتکا : هلوقو

 رثكأ اوناك مهلَبق نم نيا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي مف : هلوقك . ل

 .ةريثك كلذ ىف تايآلاو [۸1۲ : رفاغ] ةو دشأو مهنم

 :امهريغ لاقو .مهتبوقع :ةداتق لاقو .مهتنس :دهاجم لاق :4 َنيِلَوَألا لم ىضمو ل : هلوقو

 هذه رخآ ىف هلوقك ءمهباصأ ام مهبيصي نأ نيبذكملا نم مهدعب نمل ةربع مهانلعج : ىأ « مهتربع

 «هدابع يف تلح دق يتلا هللا تّنس :  هلوقکو .[: فرخزلا](نيرخآلل المو افلس مهانلعجف ولا

 :Y]. بازحألا]  اليدبت هللا ةّنسل دجت نو » : لاقو ۸٥[ : رفاغ]

 لعج يذلا © ميلعلا زيرعلا َنهَقلَح نلوقيل ضرألاو تاَوُمّسلا َقَلَح نم مهتلأس نمو ل
 ٍردقب ءام ءامسلا نم لز يذّلاَو © ©3 نودتهت مكلعُل البس اهيف مكل لعجو ادهم ضرألا مك

o ر 

 كلفلا نم مكل لعجو اهلك جاوزألا لح يدلاو 09 توجرخَت كلك ايم هدب هب انشأ

 اولوقتو هيلع متيوتسا اذإ مكبر ةمعن اوركذت م ڈ هروهظ ىلع اووتستل 05 نوبکرت ام ماَعْنأْلاَو

 . 4 ©۵ نوبلقنم ابر ىلإ اًنِإو 09 َنينرقم هل اتك امو اذه اَنَل َرَخَس يذلا َناَحّبس

 قلخ نم ظ:هريغ هعم نيدباعلا هللاب نيكرشملا ءالؤه دمحم اي - تلأس نثلو :ىلاعت لوقي

 هدحو ““ [ىلاعت] هللا وه كلذل قلاخلا نأب نفرتعيل :ىأ (ميلعلا زيزعلا نهقلخ نلوقيل ضرألاو تاومّسلا
 .دادنألاو مانصألا نم تو E ‹هل كيرش ال

 نومانيو نوموقيو اهيلع نوريسي «ةتباث ًارارق ًاشارف : ىأ (اداهم ضرألا ْمُكَل لعج يذلا $ : لاق مث

 لعجو © ءاذكه الو اذكه ديمت الثل لابجلاب اهاسرأ هنكل ءءاملا رايت ىلع ةقولخم اهنأ عم ءكوفرصنيو

 ءدلب ىلإ دلب نم مكريس ىف : ىأ (نودتهت مُكّلعَل 8 ةيدوألاو لابجلا نيب اقرط 0000

 .«ركذلا ىلإو ريخلا ىلإ» :أ «م ءت ىف (۲) .«لوآ»: ت ىف )١(

 .أ نم ةدايز (5) .ارمأي»:م «ت یف (0)



٠ 

 .ميلقإ ىلإ ميلقإو ءرطق ىلإ رطقو

 مكسفنأل مكيرشو مكرامثو“'” مكعورزل ةيافكلا بسحب :ىأ «ٍردقب ءم ءامسلا نم لر يذلار)
 . مكماعنألو

 لك نم تتبنأو .تبرو ترتها ءاملا اهءاج املف «ةتيم اضرأ :ىأ # اتم ةدّلب هب انرشنأف » :هلوقو

 . جيهب جوز

 عودزو تابن نم «فانصألا رئاس نم ضرألا تبنت امم :ىأ « اهّلك جاوزألا قلخ يذلاو# :لاق مث
 نم مكل لعجو» ءاهفانصأو اهسانجأ فاالتخا ىلع تاناويحلا نم 0 [ىأ] كلذ ريغو .ريهازأو رانو

 مكبرشو ءاهموجل مكلكأل اهرسيو اهرخسو مكل اهللذ : : ىأ «نوبكرت ام ماعنألا ول نفسلا : ىأ «كلقلا

 نيقفت رم 0 ا ووتستل : ىأ# ع0 هروهظ ئلع اووتستلإل : لاق اذهلو ؛اهروهظ مكبوكرو اهنابلأ

 اذإإ» مكل رخس اميف :ىأ 4مُكبر ةمعن اوركذت م «سنجلا اذه روهظ ىلع : ىأ «هروهظ ىلعو»

 اا ج لو نوا ىأ «نينرقم هل انک امو اذه اَنَل رس يذلا ناحَبس اولوقتو هيلع متيوتسا
 .هيلع انردق ام اذه

 ابر ىلإ اًنإو# . ' :ىأ *«نينرقم# :ديز نباو «یدسلاو «ةداتقو سابع نبا لاق
 RT باب نم اذهو .ربكألا انريس هيلإو ءانتامم دعب هيلإ نورئاصل :ىأ 4 نوباقنمل ٌْ

 دازلا ريخ ناف اودوزتو # : هلوق ىف .ئووخألا.7"©2 [داولا] ىلع ىويندلا دازلاب هت انك ءةرخأالا ريس
 كلذ ىوقَلا سابلو اشيرو# : ىلاعت هلوق ىف ىورخألا ىلع ىويندلا سابللابو .[۱۹۷ :ةرقبلا] 4« ىوقتلا

 5 تارعألا] 4( هللا تايآ نم كلَذ]] ريخ

 :ةبادلا بوكر دنع ةدراولا ثيداحألا ركذ

 :هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ ثيدح

 ينو با نل . قاحسإ ىبأ نع هللا دبع نب كيرش انثدح ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 املف . هللا مساب :لاق باكرلا ىف هلجر عضو املف «ةبادب "یت ءهنع هللا ىضر ءايلع تيأر :لاق
 ,«نوبلقنمل انبر ىلإ انإو . نينرقم هل انك امو اذه انل رخس يذلا ناحبسإم هلل دمحلا :لاق اهيلع ىوتسا

 مث .ىل رفغاف ىسفن تملظ دق .تنآ الإ هلإ ال .كناحبس : :لاق مث ءاثالث ربكو ءاثالث هللا دمح مث

 عنص ةي هللا لوسر تيأر :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي" تكحض ءىش ىأ نم :هل تلقف «كحض
 هدبع 0 برلا بجعي» :لاقف ؟هللا لوسراي تكحض مم :تلقف . كحض مث« ر اك

 .«ىريغ بونذلا رفغي ال هنأ ىدبع ملع :لوقيو .ىل رفغا «بر : لاق اذإ

 )١( ؟هرهظ)» : ت ىف (۳) .ت نم ةدايز (0) .«مکعرزل» :مءت ىف .

 ) )4.«ضايع»:أ ىف (5)  .«رخسي ام الولو»:م ىف (5) .«اورقتستل»:أ ىف

 (¥) .«؟نيعيطم) :أ ىف  (A)نم ةدايز )5( ام ت نم ةدايز 1 (0 ١) 1ىتأ هنا :ت ىف .

 .«لجو زع برلا» :م ت ىف (۳) .«تلعف ام لثم لعف» :أءم ت ىف (۱۲) .«تکحض مم»:م «ت یف ()



 ا 7ك ب ب بجسم 39-5 تالا ١ فرج ر لا ةووس عاملا ا

 :ىئاسنلا داز - صوحألا ىبأ ثيدح نم .ىئاسنلاو «ىذمرتلاو «دواد وبأ هاور اذكهو

 ىد لا لاقرب ج يئارلا ىم فيبر و ىلع رع «ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع - و

 . حيحص نسح

 اذه تعمس نمم :ىعيبسلا قاحسإ ىبأل تلق :ةبعش نع «ىدّهَم نب نمحرلا دبع لاق دقو
 لجر نم :لاقف ؟هتعمس نمم :تلقف بابخ نب سنوي تيقلف .بابخ نب سنوي نم :لاق ؟ثيدحلا

 ىلع نع «ىدسألا ةبقع نب قيقش نع «بابخ نب سنوي نع مهضعب هاورو .ةعيبر نب ىلع نم هعمس

 "هب «ىبلاولا ةعيبر نبا

 :امهنع هللا ىضر «سابع نب هللا دبع ثيدح

 نع «ةحلط ىبأ نب ىلع نع « هللا دبع نب ركب وبأ انثدح «ةريغملا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ءاثالث يَ هللا لوسر ربك اهيلع ىوتسا املف «هتباد ىلع هفدرأ هيم هللا لوسر نأ ؛سابع نب هللا دبع

 ئرما نم ام» :لاقف هيلع لبقأ مث .كحضف هيلع ىقلتسا مث .ةدحاو هللا للهو ءاثالث (*”دمحو
 تكحض امك هيلإ كحضف «هيلع «لجو زع .هللا لبقأ الإ «تعنص امك عنصيف ةباد بكري ملسم

 لا هب درفت . (كيلإ

 :امهنع هللا ىضر «رمع نب هللا دبع ثيدح

 هللا دبع نب ىلع ةرع' «ريبزلا "نبأ نع ةا قب ةامح انثدح .لماك وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 مث اثالث ربك هتلحار بكر اذإ ناك وَ ىبنلا نأ ؛امهنع هللا ىضر ءرمع نب هللا دبع نع را

 ىلإ مهللا» :لوقي مث .«نوباقسمل ابر ىلإ انو . نينرقم هل انك امو اذه اَنَل خس يذلا ناحّبس» : لاق

 انل وطاو رفسلا انيلع نوه . مهللا . ىضرت ام لمعلا نمو «ىوقتلاو ربلا اذه ىرفس ىف كلأسأ

 ىف انفلخاو ءانرفس ىف انبحصا «مهللا .لهألا ىف ةفيلخلاو ءرفسلا ىف بحاصلا تنأ ءمهللا .ديعبلا

 .«نودماح انبرل «نودباع «هّللا ءاش نإ نوبئات نوبيآ) :لاق هلهأ ىلإ عجر اذإ ناكو . «انلهأ

 نب دامح ثثيدح نم ىذمرتلاو ۰ تيم نبا ثيدح نم . ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور اذكهو

 : دولا نأ معا اهدا ةا

 :رخآ ثيدح

 نع «ميهاربإ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم انثدح «ديبع نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 . «ىتاسنلاو ىدذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هاور» :ت ىف قلن

 )0-88٠0(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (*445) مقرب ىذمرتلا ناسو )70١7( مقرب دواد ىبأ ننسو (1//97) دنسملا (۲)

 .«اثالث هللا دمحو» :5 ت ىف )٤۳١/۷(. )٤( ىزملل فارشألا ةفحت (*)

 .«فيعض وهو ميرم ىبأ نب ركب وبأ هيف»:(١٠/١7١) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (770 )١/ دنسملا (5)

 ناسو )۱١۳۸۲( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۲۹۹) مقرب دواد ىبأ ناسو )۱۳٤۲( مقرب ملسم حيحصو )١54/5( دنسملا (5)

 )۳٤٤١(. مقرب ىذمرتلا



 2١16 ٠١( ) تايآلا :فرخزلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۲۲
(OD. «2000 1 1 7  

 لبإ نم لبإ ىلع ةي هللا لوسر انلمح :لاق ىعازخلا سال ىبأ نع ٠ نابوث نب مكحلا نب ورمع
 هتورذ ىف الإ ريعب نم ام :لاقف !هذه انلمحت نأ ا ا وسر اي نلفت . جحلا ىلإ ةقدصلا
 0 0 ف 5 ۳ . ل 1 5 ۹

 . © لجو زع

 .فّلخ نب دوسألا نب دمحم :همسا سال وبأ

 نبا ىنعي - هللا دبع انربخأ «قاحسإ نب ىلعو (ح) هللا دبع انربخأ «باّتع انثدح :دمحأ لاق

 زا هللا لوسر تعمس :لوقي هابأ عمس هنأ ؛ةزمح نب دمحم ىنربخأ «ديز نب ةماسأ انربخأ  كرابملا

 نع اورصقت ال مث «لجو زع « هللا اومسف اهومتبكر نإف «ناطيش ريعب لك رهظ ىلع» :لوقي

 . *«مكتاجاح

1R يلو 

 تاتب قلخي امم َْدَخَنا مأ 62 نيبم روفكل ناسنإلا نإ ارج هدابع نم هَل اولعجو ]ل

 سا يده 4# مداه د

 وهو ادوسم ههجو لَ الغم نمحرلل برض اهب مھدحأ رغب اذإو © نينبلاب مكافصأو

 مه نيذلا ةكنالملا اولعجو © يم ريع ماصخلا يف رهو ةيلحلا يف ني نم وأ ©9 ميظك

 ام نمحّرلا ءاش ول اولاقو ® مه َنوُأسُيو مهتداهش بكم مهقلح اودهشأ اتانإ محلا دابع

 . 4 ىدرصرخي الإ مه نإ مْلع نم كلذب مهل ام مهاندبع
 اهضعبو و مهتيغاوطل | ماعنألا ضعب مهلعج ىف هوبذكو هورتفا اميف نيكرشملا نع نع اربخم ىلاعت لوقي

 ل 0 0 E را هلل

 NEE ا تالا ريد عدلا ياارب 11۳٦ ا
 .[۲۲ ء١۲ :مجنلا] 4ىزيض ةمسق اذإ كلت . يتنألا هلو ركذلا مكلأ» : ىلاعت لاق امك «تانبلا وهو
 . (نيم روف ناسنإلا نإ اءزج هدابع نم هل اولعجو» :انهاه لاقو

 ركذ مث .راكنإلا ةياغ مهيلع راكنإ اذهو ‹؟(نينبلاب مكافصأو تاب قلخي امم َدَحَنا مأ» :لاق مث
 رشب اذإ أ (میظک وهو ادو هجو لَ الم نمحرال برص امب مدح رش اذإر» : لاقف ا مامت

 «هب رشب ام ءوس نم ةباك هولعتو «ةفنألا ةياغ كلذ نم فنأي تانبلا نم هلل ه هولعج امب ءالؤه دحأ

 )١( «مترمأ) :ت ىف (0) .«ىرت ام» :م ىف (0) . «هدنئسب دمحأ مامإلا هاور» :ت یف .

 . تاقث هلاجرو )707١7/4( دنسملا (6)

 .اةقث وهو ةزمح نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر هلاجر» )17١/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (444 /5) دنسملا )١(
 .«مسق لك نم» :ت ىف (7)



 ۳ ( 7١ ۔ ۱١ ) تايآلا :فرخزلا ةروس  عباسلا ءزجلا

 هللا ىلإ هنوبسنتو «كلذ نم متنأ نوفنأت فيكف :ىلاعت لوقي «كلذ نم هلجخ نم موقلا نم ىراوتيو

 ؟لجو زع

 سبلب اهصقن لمكي ةصقان ةأرملا :ىأ «نيبم ريغ ماصخلا يف وهو ةّيلحْلا يف ًاشني نم وأ :لاق مث
 بسني اذكه نوكي نم َوأ «ةيبع ةزجاع ىه لب ءاهل ةرابع الف تمصاخ اذإو «ةلفط نوكت ذنم ىلحلا

 صقن لمكيف «ىنعملو ةروصلا ىف «نطابلاو رهاظلا ةصقان ىثنألاف ء!؟ لجو زع هللا بانج ىلإ

 :برعلا ءارعش ضعب لاق امك «صقن نم اهيف ام ربجيل «هانعم ىف امو ىلحلا سبلب اهتروصو اهرهاظ

 ا ا
7 

TTراصتنالا دنع راصتنالا نع ةزجاع ةفيعض اهنإف » eامك «ةمه  

 .«ةقرس اهربو «ءاكبلاب اهرصن :دلولا معنب ىه ام» :تنبب رشب دقو برعلا ضعب لاق

 مهيلع ركنأف «كلذ مهيف اودقتعا :ىأ 4 اثانإ نمحَرلا دابع مه نيذّلا ةكئالملا اجو هلوقو

 بتكتس# ءاثانإ هللا مهقلخ دقو هودهاش :ىأ « مهقلخ اردهشأ» :لاقف «كلذ مهلوق ىلاعت

 .ديكأ ديعوو «ديدش ديدهت اذهو .ةمايقلا موي كلذ نع «نولأسيَو» «كلذب :ىأ «مهتداهش

 یھ ىتلا ‹«مانصألا هذه ةدابع نيبو اننيب لاح هّللا دارأ ول : ىأ « مهاندبع ام نمحرلا ءاش ول اوُناَقَوط

 ةريثك عاونأ نيب اوعمجف «هيلع انررقي وهو كلذب ملاع هنإف هللا تانب ىه ىتلا ةكئالملا "”روص ىلع

 : فما نم
 .اريبك اولع كلذ نع هزنتو سدقتو ىلاعت ءادلو هلل مهّلعَج :اهدحأ

 . اثانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجف «نينبلا ىلع تانبلا ىفطصا هنأ مهاوعد : ىناثلا

 . ءالهجلا ةيلهاجلا ىف طبخلاو ءءابآلاو ءاربكلاو فالسألل ديلقتلاو «ءاوهألاو ءارآلا

 اذه ىف اولهج دقو 3 ل و ارلا

 لك يف اتعب دقو 7 :[يلاعتا لاق در ةدابع نع ىهنيو ءهل كيرش ال ةذجتو ةتدابعب 7 بتكلا
2 

£ 

 يف اوريسف ُةلالّضلا هيلع تّقح نم مهنمو هللا ىده نم مهنمف توعاَطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ الوسم
 ف قر كل ا 4

 نم كلبق نم انلسرأ نم لأساو» :ىلاعت لاقو ء[١۳ :لحنلا] «نيبدكملا بقاع ناك فيك اورظناَف ضرألا

 .[:6 : فرخزلا] (نودبعي ةهلآ نمحرلا نود نم اَنلعَجَأ السر

 .؟ميظعلا هللا :أ ءم ىفو ««ىلاعت هّللا» :ت ىف )١(

 .«ةروص» :أ ىف (۲)

 .أ نم ةدايز )۳(

 .أ نم ةدايز (6)



 ٤ تايآلا :فرخزلا ةروس  عباسلا ءزحلا سل )۲١ - ١(

 هولاق ام ةحصب : ىأ «مّلع نم كلب مهل امل :- هذه مهتجح ركذ نأ دعب - ةيآلا هذه ىف لاقو

 .نولوقتيو نوبذكي : ىأ ,«نوصرخي الإ مه نإإ هب اوجتحاو

 هللا ةردق نوملعي ام :ىأ (نوصرخي الإ مه نإ ملع نم كلذب مهل ام :هلوق ىف دهاجم لاقو
 .كلذ ىلع

 اَنإو ةَمَأ ىلع انءابآ اندجو اَنِإ اولاق لب 0 نوكسمتسم هب مهف هلبق نم اباتك مهانيتآ مأ )>

 اَنإ اهوفرتم لاق الإ ريذت نم ةيرق يف كلبق نم انلسرَأ ام كلذكو » نودتهم مهراثآ ىلع
 همس م يف م مس م امس

 هيلع متدَجو امم دأب مكتنج وَ وأ لاق 5 َنودتقم مهران ىلع انو مَ ئلع نبأ اندجو

 ةبقاع ناک فيك رظناَف مهنم انمقتناف نورفاک هب متلسرأ هن نإ اوُلاَق مك ءابآ

 مهاتيتآ مأ» ر قالوا اعزب غ ا ی نيكل یک اع نوعي:

 رمألا سيل : ىأ «هيف مه اميف : ىأ (توگسمتسم هب مهل ٠ مرک لف نم : ىأ ؟ «دلّبَق نم اباتک

 نكي مل :ىأ ٥ : مورلا] € نوكرشي هب اوناک امب ملكتي رهف اناطلس مهيلع انلزنأ مال :هلوقك «كلذك

 .كلذ

 اف سلا سل : ىأ 4 ودهم مهرانآ ىلع انو ةمَأ ىلع انءابآ اندجو نإ اولاَق لب > : لاق مث
 ىفو ءانهاه نيدلا اهب دارملاو «ةمأ ىلع اوناك مهنأب «دادجألاو ءابآلا ديلقت یوس كرشلا نم هيف مه

 .[4 7 : ءايبنألا] 4 ةدحاو َّمَأ مكتمأ هذه نإ :هلوق

 .ليلد الب مهنم ىوعد .4 نودتهم مهءارو :ىأ 4 مهراَثآ ىلع انو > :مهلوقو

 ةبذكملا ةفلاسلا مالا نم وارو مههابشأ اهيلإ مهقبس دق ءالؤه ةلاقم نأ ىلاعت نيب مث

 رحاس اولاق الإ لوسُر نم مهلبق نم َنيِذّلا ىَنأ ام كلذك» : مهتلاقم لثم اولاقف «مهبولق تهباشت «لسرلل

 ام كلذكو» :انهاه لاق اذكهو ٥۳[« ء۲ :تايراذلا] € نوعا موق مه لب هب اوصارتأ . نوتجم وأ

 ل

 هيلع مُتدَجَو امم ئدهأب مكتنج ول وال : نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي :ىأ لق 3: ٍىلاعت لاق مث

 كلذل اوداقنا ال ءهب مهتئج ام ةحص اونقيتو اوملع ولو : ىل ؟ وراك دي ماس اب ان اولا مكان

 .هلهأو قحلل مهترباكمو مهدصق ءوسب

 ىف ىلاعت هلصف امك «باذعلا نم عاونأب ةبذكملا ممألا نم :ىأ مهم انمَقتناَفل : ىلاعت هللا لاق
 ؟نينمؤملا هللا ىجغ فيكو ءاوكلهو اوداب فيك :ىأ ؟4 َنيِبذَكمْا ةبقاع ناك فيك رظناف » ٠ ‹«مهصصق

 .«دنس» :أ ىف (۲) .«ینعی» :م «ت یف )١(



 0 ا )۳ ۲٢ ( تايآلا :فرخزلا ةروس  عباسلا ءزجلا

 هنا ينرطف يذلا لإ © نود امم ءارب ا هموقو هيبأل ميهاربإ لاق ذإو»

 ىّتح مهءابآو ءالؤه تعتم لب © نوعجري مِهّلعَل هبقع يف ةيقاب ةملك اهلعجو 0 نيدهيس

 اولاقو و نورفاك هب اّنإو رحس اذه اوُناَق قحلا مهءاج امل ©3 نييم لوسرو قحلا مهءاج

2o0آوا وک "ين ةهمدمو  

 نحن كبر تمحر نومسقي مهأ ©0 ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لر الو

 ا

 مهضعب ذختيل ٍتاجرد ضعب قوق مهضعب انعفرو ايندلا ةايحلا يف مهتشيعُم مهنيب انمسق

 العجل ةدحاو َهمُأ ساّنلا نوكي نأ الولو 00 نوعمجي امم ريخ كبر تمحرو اًيرخس اضعب

 اباوبَأ مهتويبلو © © نورهظي اهلع ع جراعمو ةّضف نم افقس مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل

 كبر دنع ةرخآلاو ايندلا ةايحلا عاتم امل كلذ لك نإو افرخزو 69 نوئكتي اَهْيَلَع اررسو

 ىذلا «ءايبنألا ع نم هدعب ثعب نم دلاوو «ءافنحلا مامإ هليلخو هلوسرو هدبع نع اربخم ىلاعت لوقي

 ءارب يإل :لاقف ل ل ا :اهبهذمو اهبسن ىف شيرق هيلإ بستنت

 ةدابع ىهو «ةملكلا هذه :ىأ  هبقع يف ةيقاب ةملك اهلعجو. نيدهيس هلق ينرطق يذلا لإ . نودبعت امم
 ةمئاد اهلعج : : ىأ ««هللا الإ هلإ الر ىهو «ناثوألا نم هاوس ام علخو «هل كيرش ا هدحو ىلاعت هللا

O SSاهيلإ . 

 اهلعج وإ :ىلاعت هلوق ھه ریغو «ىدسلاو «ةداتقو .كاحضلاو «دهاجمو «ةمركع لاقو

 ا كدا غ .اهلوقي نم هتيرذ ىف لازي ال .هللا الإ هلإ ال : ىنعي (هبقع يف ةيقاب ةملك

 .ةعامحلا هلاق ام ىلإ مجري وهو ٠ .مالسإلا ةملك :ديز نبا لاقو

 ىف رمعلا مهيلع لواطتف : ىأ «مهءاباو# « نيكرشملا : ىنعي © ءالؤه تعتم لب : ىلاعت لاق مث

 .ةراذنلاو ةلاسرلا نيب :ىأ *«نيبم لوسرو قحلا مهءاج تح «هلالض

 ق 000 هودناعو هورباک : ىأ «نورفاك هب انو رحس اذه اولاق قحلا مهءاج اًمّلول

 الراو يو ىلاعت 0 ر : یال اولو ءايغبو و

 «ىظرقلا دمحم و 02 ا نبا هلاق dy ةكم 06 اا نم مهنيعأ

 .ديز نباو «ىدسلاو «ةداتفو

 .«امهريغو» :ت ىف )١(

 .«مهتلالض» :م ىف (؟)

 .«هوعفدو» :أ ىف (۳)

 م «ت نم ةدايز ()



  Taتايآلا لا ل ) ۲١ ٣١ (

 . ىفقثلا دوعسم ( نب ةورعو «ةريغملا ع نب ديلولا كلذب اودارأ مهنأ .( ' مهنم دحاو ريغ ركذ دقو

 ورمع نب دوعسمو «ةريغملا ع نب ديلولا نولعي :ىدسلاو «كاحضلاو ءملسأ نب ديز نع كلام لاقو

 : فقتل

 «ةريغملا نب ب ديلولا نونعي مهنأ :اضيأ هنعو . ىفتثلا دوعسم نب ورمع نب ريمع :دهاجم نعو

 . ىفقثلا ريمع نب ورمع نب بيبحو

 ا مح وع دنع اكو لا نت, دالا TT اع اا لار

 رمألا سيل ىف ۲ در شنو دوسقا ٠ ضارتعالا ا يلا يباع E ىلاعت هللا لاق

 ىكزأ ىلع الإ اهلزني ال هنإف .هتالاسر لعجي ثيح ملعأ هللاو «لجو ز ع هللا ىلإ لب < , مهيلإ ادودرم

 .الصأ مهرهطأو «اتيب مهفرشأو ءاسفنو ابلق قلخلا

 .موهفلاو لوقعلاو قازرألاو لاومألا نم مهاطعأ اميف هقلخ نيب تواف دق هنأ انيبم ىلاعت لاق مث

 انعفرو ايندلا ةايحلا يف مهتشيعم مهنيب انمسق نحنإ :لاقف .ةنطابلاو ةرهاظلا ىوقلا نم كلذ ,ریغو

 . «تاجرد ضعب قوف مهضعب

 ءلامعألا ىف اضعب مهضعب "رخسيل هانعم :ليق .(اًيرخس اضعب مهضعب ذختيل :هلوقو
 .هريغو ىدسلا هلاق ءاذه ىلإ اذهو ءاذه ىلإ اذه جايتحال

 .لوألا ىلإ عجار “وهو .اضعب مهضعب كلميل :كاحضلاو «ةداتق لاقو

 نم مهيديأب امم مهل ريخ هقلخب هللا ةمحر :ىأ «نوعمجي امم ريخ كبر تمحرو# :لاق 5

 .ايندلا ةايحلا عاتمو لاومألا

 نأ ةلهجلا سانلا نم ريثك دقتعي نأ الول :ىأ ةدحاو ةّمُأ ساتلا نوكي نأ الوو : ىلاعت لاق 1 2
 نبا لوق ىنعم اذه  لاملا لجأل رفكلا ىلع اوعمتجيف «هانيطعأ نمل انتبحم ىلع ليلد لاملا انءاطعإ

 ٍةّضف نم افقس مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل العجل _ مهريغو .ىدسلاو «ةداتقو .نسحلاو سابع

 «ةداتقو «دهاجمو . سابع نبا هلاق -  ةضف نم اجردو ملالس :ىأ *# )° ١[نورهظي اهيلع ] جراعمو

 : ىأ ( اباوبأ مهتويبلو» .«نودعصي :ىأ ٠ *«نورهظي اهيلع» مهريغو .ديز نباو : ىدسلاو

 :ىأ ٠ «افرخزو# «ةضف نوكي كلذ عيمج :ىأ .«نوئكَتي اهيلع اررسو# مهباوبأ ىلع اقالغأ

 ا و نباو .«ىدسلاو «ةداتقو « سابع نبا هلاق .ابهذو

 .؟ريخستلا :أ ىف (۳) .أ نم ةدايز (؟) .«ةداتقو مهنم» :أ ٠م ىف(١)

 .اررسو اباوبأ# :تاىف(5) .ت نم ةدايز )2( .«اذهو» : «ت ىف )٤(

 .؟مهریغو سابع نبا :ت یف (۷)



 8187 حس ( )۲١_ ٠٠ تايآلا :فرخزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 دنع ةريقحلا ةلئازلا ةينافلا ايندلا نم كلذ امنإ : ىأ 4 ايندا ةايحْلا عام اًمَل كلذ لك نإو» :لاق مث
 ةرخآلا اوفاويل «براشمو لكآم ايندلا ىف اهنولمعي ىتلا مهتانسحب مهل "'لجعي :ىأ “"[ىلاعت] هللا
 ثيدح ىف درو '؟”[دقو] .؟"”حيحصلا ثيدحلا هب درو امك ءاهب مهيزجي ةنسح هللا دنع مهل سیلو
 نم ىوغبلا هدنسأ ««ءام ةبرش ارفاك اهنم ىقس ام «ةضوعب حانج هللا دنع نزت ايندلا نأ ول» :رخآ

 اورو 7 كد ءا ىبنلا نع ءدعس نب لهس نع «مزاح ىبأ نع ءروظنم نب ايركز ةياور

 تلدع ول» :ةيب ىبنلا نع دعس نب لهس نع «مزاح ىبأ نع «حلاص نب ةعمز قيرط نم ىناربطلا
 . "”«ائيش اهنم ارفاك ىطعأ ام «ةضوعب حانج ايندلا

 ؛مهريغ "[دحأ] اهيف :مهكراشي ال ةصاخ مهل ىه :ىأ 4 َنيقّتمْلل كبر دنع ةرخآلاو» :لاق مث
 هآرف «هئاسن نم ON SIG ل

 رسک اده 6 هللا وسر ای: لاقو :تاكيلاب ةاتع ثردتلاف حک رئ نق يصح لامر لغ ایفا
 وأ» :لاقو سلجف ائكتم ليك هللا لوسر ناكو .هقلخ نم هللا ةوفص تنأو «هيف امه اميف رصيقو

 .«ايندلا مهتايح ىف مهتابيط مهل تلجع موق كئلوأ» :لاق مث «؟باطخلا نبا اي تنأ كش “" ىف
 .'"«؟ةرخآلا انلو ايندلا مهل نوكت نأ ىضرت امأ» :ةياور ىفو

 «ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف اوبرشت ال» :لاق هم هللا لوسر نأ :امهريغو اضيأ نيحيحصلا ىفو

 ايندلا ىف ىلاعت هللا مهلوخ امنإو .«ةرخآلا ىف انلو ايندلا ىف مهل اهنإف ءاهفاحص ىف اولكأت الو
 لوسر لاق :لاق دعس نب لهس نع «مزاح ىبأ قيرط نم «هجام نباو ىذمرتلا ىور امك ءاهتراقحل

 لاق ««ادبأ ءام ةبرش ارفاك اهنم ىقس ام «ةضوعب حانج هللا دنع نزت ايندلا تناك ول» :ِكك هللا

 .237هيحص نسح :ىذمرتلا

 نع مهنودصيل مهَنِإو 09 نير هَل وهف اناطيش هَل ضّيقن نمحرلا ركذ نع شعي نمو ]ل

 نيقرشملا دعب كنيبو ينيب تيل اي لاق انءاج اَذإ ئّتح 9 نودتهم مهنا نوبسحيو ليبسلا

 عمسُت تنأتأ ج ن 5ر تشم باَذَعْلا يف مُكَنَأ متمظ ذإ مويا مكعفني نلو ۳® نيرقلا سئبف
  EGى همه 0

 2 نومقتنم مهنم اَنِإَف كب نبهذن اَمِإَف ) نيبم لالض يف ناك نمو يمعْلا يدهت وأ مصلا

 ىلع كّنِإ كيَلِإ يحوأ يذّلاب كسْمتساَف ي9 تنوردتقم مهيلع اَنإَف مهاندعو يذلا كير وأ
 .«لعجي» :ت یف (۲) .أ نم ةدايز )١(

 .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۸۰۸) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۳)

 .م نم ةدايز (5)

 .(511 /۷) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (5)

 .فيعض وهو حلاص نب ةعمز هدانسإ ىفو (178 /”) ريبكلا مجعملا )١(

 .«؟هدلجبا :أ عم ءت ىف (9) .أ نم ةدايز (۸ «۷)

 .«ىفأل :تاىف (۱۰)

 .هط ةروس نم ٠١١ :ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا اذه جيرخت رظنا )١١(

 )4١١١(. مقرب هجام نبا ننسو (۲۳۲۰) مقرب ىذمرتلا ننس )١1١(



 4 )تالا فرعا ةزوص مالا را تستسيس ت

 كلبق نم اتلسرأ نم لأساو 9 نولأست فوسو كموقلو كَل رك ذل هنإو 9 ميقتسم طارص

 . ( نودبعي ةهلآ نمحرلا نود نم اتلعجأ انلسر نم

 ىف اشعلاو  نمحرلا ركذ نعإل «ضرعيو لفاغتيو ىماعتي :ىأ 4 شعي نمو# :ىلاعت لوقي
 ققاشي نمو : هلوقك (نيرف هل وهف اناطيش هل ضيق «ةريصبلا اشع: انهاه دارملاو. اهرصب فعض : نيعلا

 «اريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو ئدهلا هَل نيت ام دعب نم لوسّرلا

 ءاترق مهل اتضيقوط :هلوقكو [6 :فصلا] € مهبوق هللا عازأ اوغاز امف : هلوقكو 11١6 :ءاسنلا]

 اوُناَك ْمُهّنِإ سنإلاو نجلا نَم مِهلبَق نم تلح دق مما يف لوقْلا مهيلع قحو مهقلخ امو مهيديأ نيب ام مهل اوني

 . نودَعهم مهْنَأ نوبسحيو ليلا نع مهتودصيل مهنإو» :انهاه لاق اذهلو ؛[١۲ : تلصف] 4( نیرساخ

 طارص ىلإ هيدهيو «هلضي نم نيطايشلا نم هل ضيقن ىدهلا نع لفاغت ىذلا اذه : ىأ «انءاج اذإ ئَتح

 نيقرشملا دعب كنيبو ينيب تي اي لفل ءهب لكو ىذلا ناطيشلاب مربتي ةمايقلا موي هللا ىفاو اذإف ما

 : ىنعي (اناءاج اذإ ىتح» :مهضعب أرق رق ني ا نفل تنك نيرقلا سئبف :ىأ] « نيرَقْلا سئبف

 ا

 مو هربق نم ثعب اذإ رفاكلا نأ انغلب :لاق فور رخل ةيعش» قع ‹«رمعم انربخأ :قازرلا دبع لاق

Eتيل ايل :لوقي نيح كلذف ءرانلا ىلإ ىلاعت هللا امهريصي ىتح ل  

 : ا ا5 ا هاه لمعتما اغ ترلان ني ا 59 ا هالو
 .هريغو ريرج نبا هلاق . [نارسعلاو] «ناوبألاو «نارمعلاو «نارمقلا

 تلاق امك «هتبيصم ىف هكراش نمل ةيلست هب لصحي ايندلا ىف ةبيصملا ىف كارتشالا ناك املو]

 ىست تعقل مهالثك ىلع لوح نيكابلاٌةرثك اللو

 ° [فيفخت الو ةيلستو ىسأت كلذب مهل لصحي الف ءرانلا لهأ نيب كلذب هللا عطق

 مكنع ىنغي ال :ىأ «نوكرتشم باذعلا يف مكنأ متملظ ذإ مويلا مكعفني نلو ا : ىلاعت “لاق مث
 . ميلألا باذعلا ىف مككارتشاو رانلا ىف مكعامتجا

 امنإ «كيلإ كلذ سيل سيل : ىأ «نيبم لالض يف ناك نمو يمعلا يدهت وأ مصلا عمست تنأفأ » :هلوقو

 مكحلا وهو ءءاشي نم لضيو «ءاشي نم ىدهي هللا نكلو «مهاده كيلع سيلو «غالبلا كيلع
 . كلذ ىف 0 لدعلا

 .ت نم ةدايز )١(

 ١١١(. /۲) قازرلا دبع ريسفت (؟)

 أ نم ةدايز )0( .«ليق» :م نت ىف )0 . (انهه) : ٠۰م ت یف ةرفز

 .«لداعلا مكاحلا» : ۰م ءت ىف (A) .«لاقف» :ت یف (۷) .أ «ت نم ةدايز (0)



 لو ((ه_١۳) تايآلا :فرخزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 تبهذ ولو ‹مهبقاعنو مهنم مقتنن نأ دبال أ «نومقتنم مهنم انف كب نيهذن امف :لاق مث

 ملو .اذه ىلعو اذه ىلع نورداق نحن : ىأ € نوردتقم مهيلع انف مهاندعو يذلا كّنيِرن و أ# ءتنأ

 اذه . مهيصايص هتنمضت ام هكلمو «مهيصاون ىف همكحو «هئادعأ نم هنيع رقأ ىتح هلوسر هللا ضبقي

 .ريرج نبا هراتخاو «ىدسلا لوق ىنعم

 امف : ةداتق الت E و را انثدح «ىلعألا دبع نبا انثدح : ریرج نبا لاقو

 هتمأ ىف ا هيبن 57 هللا ري ملو «ةمقنلا تيقبو ةَ ىبنلا بهذ :لاقف دوم مهنم نإ كب هذ

 :لاق . ةي مكيبن الإ ءهتمأ ىف ةبوقعلا یارو الإ طق ىبن نکی ملو یضم ىتح «ههرکی ائيش

 زع هللا هضبق ىتح اطسبنم اكحاض یئر امف «هدعب نم هتمأ بيصي ام ىرأ ہا هللا لوسر نأ انل ركذو

 ا

 كلذ وحن نسحلا نع ريرج نبا ىور مث .هوحن ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس ةياور نم ركذو

 ْ . اضيأ

 ةنما':انأو: . دعوت ام ءامسلا تا .موجتلا تبه اذإق «ءامتنللا ةئمأ .موجتلا# يدنا نفو
 . “«نودعوي ام ىباحصأ ىتأ تبهذ اذإف «ىباحصأل

 لزنملا نآرقلاب ذخ :ىأ «ميقتسم طارص ىلع كِّإ كيلإ يحوأ يذّلاب كسمتساف# :ىلاعت لاق مث

 ىلإ لصوملا «ميقتسملا هللا طارص ىلإ ىضفملا قحلا وه هيلإ ىدهي امو .قحلا وه هنإف «كبلق ىلع
 . ميقملا ا 2 «ميعنلا تانج

 «سابع نبا هلاق «كموقلو كل “”فرشل :هانعم :ليق 4كموقلو كل ركذل هنإو :لاق مث
 . هاوس كحي ملو ءريرج نبا هراتخاو .ديز نباو «ىدسلاو «ةداتقو «دهاجمو

 تعمس : لاق ةيواعم نع ؛معطم نب ريبج نب دمحم نع « ىرهزلا ثيدح انهاه ىوغبلا دروأو

 اوماقأ ام ههجو ىلع هللا هّبكأ الإ دحأ هيف مهعزاني ال شيرق ىف رمألا اذه نإ» :لوقي ايم هللا لوسر

 50 ملا اورا ةيدلا

 نأ ىغبنيف «هل ا مهفأ مهف « مهتغلب لزنأ هنإ ثيح نم مهل فرش هنأ :هانعم ا

 نيرجاهملا نم صّلخلا نم مهتوفصو مهرايخ ناك اذكهو «هاضتقمع مهلمعأو هب سانلا موقأ اونوكي

 . مهعباتو مههباش نمو «نيلوألا نيقباسلا

 ىفني ال ركذلاب مهصيصختو .كموقلو كل ريكذتلا :ىأ (كموقلو كل ركذ هنو : هانعم : ليقو
 ردنأو» : هلوقكو ء[٠ : ءايبنألا] 4نولقعت الَقَأ مكركذ هيف اًبانك مكيِلإ انلنَأ دقت :هلوقك «مهاوس نم

 .؟وبأ» :ت ىف (۳) . لاق وه ىورو» :ت ىف (۲) . أطخ وهوءامإو» :أ ءت ىف )١(

 .«ىأر دقو الإ» :أ «م ءت ىف )١( .؟«ضبق» :م «ت ىف )٥( .«ىلاعت هللا» :أ ىف (5)

 ٤١(. /75) ىربطلا ريسفت (۷)

 .هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم )707١( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۸)

 .«فرشلا» :م ىف (9)

 )٠١( مقرب ىراخبلا حيحصو )16 /0) ىروغبلل ليزنتلا ملاعم )۴٣۰۰

 .م هت نم ةدايز )١١(



 00١ 25203: فايآلا +: فرعولا نوا عباسلا رل ج

 .[؟5١ :ءارعشلا] «نيبرقألا كتريشع

 .هل ةباجتسالاو هب لمعلا ىف متنك فيكو نآرقلا اذه نع :ىأ «نولأست فوسو»

 عيمج :ىأ؟ «نودبعي ةهلآ نمحرلا نود نم انلعجأ انلسر نم كلبق نم انلسرَأ نم لأساو» :هلوقو

 مانصألا ةدابع نع اوهنو هل كيرش هل هدحو هللا ةدابع نم هيلإ سانلا توعد ام ىلإ اوعد لسرلا

 لاق ۳١[. :لحنلا] ي توغاَطلا اوُبنتجاو هللا اودبعا نأ ًالوسر همَأ لك يف اننعب دقلو» :هلوقك «دادنألاو

 ةداتق هاكح اذكهو 5 «انلسر كلبق مهيلإ انلسرأ نيذلا لأساو» :دوعسم نب هللا دبع ةءارق ىف :دهاجم

 . ملعأ هللاو «ةوالت ال ريسفت هنأك اذهو .دوعسم نبا نع «ىدسلاو كاحضلاو

 نبا راتخاو .هل اوعمج ءايبنألا نإف ءءارسإلا ةليل مهلأساو :ملسأ نب ر ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 . "7[ملعأ هللاو] ءلوألا ريرج

 اَمَلَف ي2 َنيِمَلاَعْلا بر لوسر ينِإ لاقف هئلمو نوعرف ىلإ ادتايآب ئسوم انلسرأ دقلو ل

 ماندو اهتخأ نم ربك يه ألإ ةيآ نم مهرن امو (©0 نوكحضي هن مه اذإ تاياپ مهءاج

 انَنِإ كدنع دهع امب كبَر اتل عدا رحاّسلا اهيا اي اولاقو ® نوعجري مُهّلعَل باذعلاب

 . هر مه اذإ بادام اقف ملف ودم
 نم هئلمو نوعرف ىلإ هثعتبا هنأ «مالسلا هيلع «یسوم هلوسرو هدبع نع اربخم ىلاعت لوقي

 ال هدحو هللا ةدابع ىلإ مهوعدي «ليئارسإ ىنبو طبقلا نم ءاياعرلاو عابتألاو «ةداقلاو ءارزولاو ءارمألا
 نم هعم لسرأ امو «هاصعو هديك ءاماظع تارا Sh «هاوس ام ةدابع نع مهاهنيو هل كيرش

 هلك اذه عمو «تارمثلاو سفنألاو عورزلا صقن صقن نمو .مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلا

 مهيرن امو .اهب مهءاج نمم اوكحضو ءاهنم اورخسو اهوبذكو ءاهل دايقنالاو اهعابتا نع اوربكتسا
 املكو .مهلابخو مهلهجو .مهلالضو مهيغ نع اوعجر ام اذه عمو < .«(اهتخأ نم ربكأ يه الإ ةيآ نم
 اي : مهلوقب ةرابعلا ىف هل نوفطلتيو «مالسلا هيلع «ىسوم ىلإ نوعرضي تايآلا هذه نم ةيآ مهتءاج

 مهدنع رحسلا نكي ملو .ةرحسلا مه مهنامز ءاملع ناكو . .ريرج نبا هلاق «ملاعلا : ىأ «رحاسلا اهيأ

 ال هيلإ مهنم ةرورض لاح لاحلا نأل ؛ مهنم صاقتنالا ليبس ىلع مهنم اذه سيلف ءامومذم مهنامز ىف

 فشك نإ (مالسلا هيلع] ىسوم نودعي ةرم لك ىفف «مهمعز ىف ميظعت وه امنإو «كلذ بسانت
 هلوقك اذهو «هيلع اودهاع ام نوثكني ةرم لك ىفو . ليئارسإ ىنب هعم اولسريو اونمؤي نأ اذه مهنع
 اوناکو اوربکتساف تالصقم تايآ مدلاو عداقضلاو لّمفْلاو دارجلاو ناقوطلا مهبلع اتلسرافو : "”[ىلاعت]
 رجلا اتع تْفَشَك نبل دنع دهع مب كبر انَل عدا ىسوم اي اولا رجلا مهل عقو مو نيمرجم اموَق
 «نوُيْكَي مه اذإ هوغلاب مه لجأ ىلإ زجرلا مهنع انفشك امف . ليئارسإ ينب كعم نلسرتلو كل نيمؤنل
 ١١١[. _ ۱۳۳ :فارعألا]

 )١( أطخ وهو «رحاسلا اهيأي» :م «ت ىف (4) .ت نم ةدايز (۴ ۰۲) .أ نم ةدايز .



 وس سس اا (01_ ٥1 ) تايآلا :فرخزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 يتحت نم يرجت راهنألا هذهو رصم كلم يل سيلأ موق اي لاق هموق يف نوعرف ئدانو ل

 هيلع يقلأ الولف 69 نيبي داكي الو نيهم وه يذلا اذه نم ريخ انأ مأ 9 نورصبت الفأ
 اموق اوناك مهّنِإ هوعاَطأف هموق فختساف 6© نينرتقم ةكئالملا هعم ءاج وأ بهذ نم ةروسأ

 هوم ه يد

 الثمو اًفلس مهانلعجف 2 نيعمجأ مهاتقرغأف مهنم اتمقتنا انوفسآ اًمَلف 69 نيقساف

 . 4 2 نيرخآلل

 e ءهموق عمج هنأ : :هدانعو هرفكو هوتعو هدرمتو نوعرف نع اربخم ىلاعت لوقي

 :ةداتق لاق «(يتحت نم يرجت راهثألا هذهو رصم كلم يل سيا :اهيف هفرصتو رصم كلمب ارختفم

Eىنعي «كلملاو ةمظعلا نم هيف انأ ام نورت الفأ :ىأ ؟(نورصبت الفأ» «ءام راهنآو  : 

 هللا هذخأف . ىلعألا مكبر انأ لاقف . ئدانف رشحف# : ىلاعت هلوقك اذهو . ءامعض ءارقف ' ١١ هعابتأو ىسومو

 .[76 7 :تاعزانلا] 4ىلوألاو ةرخآلا لاكن

 وه ىذلا اذه نم ريخ انأ لب :لوقي :ىدسلا لاق © َنيِهَم وه يذلا اذه نم ريخ انأ مأ :هلوقو
 نع ءارفلا هاكح ام اذه ديؤيو .«لب» ىنعمب انهاه «مأ» نإ :ةرصبلا ةاحن 5 لاق اذكهو .نيهم

 هر :ريرج نبا لاق . «نيهم وه ىذلا اذه نم ريخ انأ ام امأ» اهأرق هنأ ءارقلا ضعب

 وه يذلا اذه نم ريخ انأ مأ» : اوؤرق مهنإف «راصمألا ةءارق فالخ اهنكلو ءاحضاو احيحص اهانعم ناكل

 .ماهفتسالا ىلع ؟ 4نيِهَم

 «مالسلا هيلع (ىسؤم نع ريخ هنا: للا هيلع ةوعرف عي اعف ريدقت لك ىلغو تلق : تلق

 . ةمايقلا موي ىلإ ةعباتتملا هللا نئاعل هيلعف ءاحضاو انيب ابذك اذه هلوق ىف بذك دقو

 لاقو . فيعض : ىنعي :ىدسلاو « ةداتق لاقو . ريقح : نايفس لاق امك «نيهم» : هلوقب ىنعيو

 .لام الو ناطلس الو هل كلم ال :ىنعي :ريرج نبا

 . ؟رصح ییع وهف مالک نع حصفي داكي ال :ىنعي «نييي داکی الرا

 ىبع ىنعي :ريرج نباو ءیدسلاو «ةداتق لاقو .مهفي داكي ال :ىأ «نيبي داکی الو :ىدسلا لاق
 ي وهو هيف ف احم و نوح هيكل ن وش هنا ىف حسن" ناس لاو نايا

 وهو «دانعلاو رفكلا اذه ىلع هلمح امنإو «قالتخاو بذك - هللا هنعل  نوعرف هلاق ىذلا اذهو

 ةلالجلا نم «مالسلا هيلع ر ناك دقو ا اک نيعب داما هيلع 6 ىضوم ىلإ ظني

 «بذك (نيهم »: :هلوقو .بابلألا )آو راصبألا] ىوذ راصبأ رهبي ةروص ىف ءاهبلاو ةمظعلاو

 رابلا قداصلا سيئرلا فيرشلا وه 2[مالسلا هيلع] ىسومو .انيدو اقلخو ةّقلخ ريقحلا نيهملا وه لب

 .«همالكب» :ت ىف (") .«هللا ةنعل» :أ عم ءت ىف (۲) .ةهعم نمو» :أ ىف )١(

 ىسوملا :ت ىف (1) .؟ىتلا» :ت ىف (0) .؟ريصح» :أ ءت ىف (4)

 .م «ت نم ةدايز (9) .ت نم ةدايز (۸) . ؟رهبتا :م «ت ىف (۷)



 ( ۵١ _ ٥١ ) تايآلا :فرخزلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۳۲

 ءىش هرغص لاح ىف هناسل باصأ دق ناک نإو هنإف ءاضيأ ءارتفا «نيبي داكي الو# :هلوقو .''”دشارلا
 باجتسا دقو «هلوق اوهقفيل هناسل نم ةدقع لحي نأ لجو رع هللا لأس دقف ر كلي هيج م

 نق رك نأ نيدقتو 5 :هط]4ئسوُم اي كوس تيتوأ دق لاق » :هلوق ")ىف كلذ] ىف هل" هللا
 اهفإلاو غالبإلا هعم لصحي ام لاوز لأس امنإو «ىرصبلا نسحلا هلاق امك «هتلازإ ناسي مل ءىش یھب
 هلو مهفي ناك نإو نوعرفو ءاهيلع مذي الو اهب باعي ال دبعلا لعف نم تسيل تسيل تلا ؟؟”ةيقلخلا ءايشألاف

 الولف :هلوق اذكهو ءءايبغأ ةلهج اوناک مهنإف «هتيعر ىلع جيورتلا دارأ امنإو اذه ىردي وهف لقع

 ريغو ةداتقو سابع نبا هلاق .ىلحلا نم ىديألا ىف لعجي ام ىهو : : ىأ ( بهذ نم '*0ةرواسأ هيلع يقلأ
 لكشلا © لا «هقيدصتب نودهشيو هل ةمدخ هنوفنتكي . ىل 4 رقم ةكئالملا هم ءاج وأ «دحاو

 : ىلاعتا لاق اذهلو ؛ملعي ناك ول ءهيلإ رظن امم رهظأ وه ىذلا ىونعملا رسلا مهفي ي ملو ‹رهاظلا

 اوناك مهّنِإ» هل اوباجتساف ةلالضلا ىلإ مهاعدف .مهلوقع فختسا :ىأ < همر فختسافإ»
 . «نيقساف امو

 نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق .4«نيعمجأ مهاقرغأف مهنم انمقتنا انوفسآ امل : ىلاعت هللا لاق

 .انوطخسأ © انوفسآ# :

 نب ديعسو «ةمركعو «دهاجمو ءاضيأ سابع نبا لاق اذكهو . انوبضغأ :هنع «كاحضلا لاقو

 .نيرمفملا نه ٠ مهريغو «ىدسلاو « ةداتقو . ىظرقلا بعك نب دمحمو «ريبج

 «ةعيهل نبا انثدح .ىمع انثدح .بهو نبا ىخأ نبا ني ديبع وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 لجو زع هللا تيأر اذإ» :لاق ةَ هللا لوسر نأ راو ملسم نب ةبقع نع
 انرفسآ امف :الت مث «(هل هنم جاردتسا كلذ امنإف صاع ىلع متم رعو ءءاش ام دبعلا ىطعي

 0 ”*«نيعمجأ مهافرغأف مهنم انمقتنا

 نب سيق نع ءعيبرلا نب سيق انثدح .ىنامحلا ديمحلا دبع نب ىيحي انثدح «ىبأ انثدحو

 فيفخت :لاقف ءةأجفلا توم هدنع ركذف هللا دبع دنع تنك :لاق باهش نب قراط نع ل
 . (مهنم انمقتنا انوفسآ املف# :أرق مث . رفاكلا ىلع ةرسحو .نمؤملا ىلع

 انوفسآ اًملف» :هلوق ینعی < .ةلفغلا عم ةمقنلا تدجو : :هنع هللا ىضر «زيرملا كع نرفع اقوا

 . «نيعمجأ مهافرغأف مهنم انمقتنا

 .مهلمعب لمع نم لثمل «افلس# :زلجم وبأ لاق : «نيرخآلل الغمو افلس مهانلعجف» :هلوقو

 م ت نم ةدايز ةرفز . (هل هءاعد هللا باجتس 1 :ت یف (0) .«ديشرلا» :ت یف )١(

 .«ارظن» :أ ءت ىف (0) .«ةروسأل :أ ىف (23) .«ةقلخلا» :م ىفو ««ةقيلخلا» :ت ىف (4)

 . «(هدانسإب متاح ىب أ نبا یورو» :ت ىف (9) . هللا دبع» : یف (A^) .«دحاو ريغو» :ت ىف )¥(

 Ea Eb ) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو «؛نيرحبلا عمجم» )٤۹۲١( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ( ٠

 )١/ ١١١( ىنكلا ىف ىبالودلاو ءدعس نب نيذشر نع ۵ ا هاورو «هب نارمع نب ةلمرح نع حلاص نبا

 .ءايحإلا ثيداحأ جيرخت ىف ىقارعلا ظفاحلا هنسح دقو «هب نارمع نب ةلمرح نع امهالك ناميلس نب جاجح نع

 .«اضيأ ىورو» :تاىف(١١)



 ج يعم 5 6۷ تايآلا فرحا روم عاملا عونا

 .مهدعب نمل ةربع : ىأ ¥ الثمو# :دهاجمو وه لاقو

 ل هرو07 رل لى مي عل 02 1 و ا اواو ر ES مه م 2 م <

 ام وه مأ ريخ انتهلاآ اولاقو 6> نودصي هنم كموق اذإ الغم ميرم نبا برض املو
 2 ص ےل سوم م > oro N o 57 مل ررر

 ينب التم هانلعجو هيلع اتمعنأ دبع لإ وه نإ ع5 نومصخ موق مه لب الدج الإ كَل هوبرض

 ونه ا هى

 الف ةعاسلل ملعل هنإو 9 ) نوفلخي ضرألا يف ةكئالَم مكنم العجل ءاشن ولو 6® ليئارسإ

fc o f ع هي 2# a Alo 

 ee ge e e gee e eo o e ص صل

 اوقاف هيف نوفلتخت يذلا ضعب مكل نيبألو ةمكحلاب مكدنج دق لاق تاَنيبلاب ىسيع ءاج امل
RRرم ماده  

 فلَتخاف 69 ميقتسم طارص ١| اذه هودبعاف مكبرو يبر وه هللا نإ 62 نوعيطأو هللا

 . 4 69 ميلأر مب تاع نمار ملف نيذلل لبو مب نف بارحألا

 میرم نبا برض اًمَلو» :لدجلاو دانعلا مهدمعتو مهرفك ىف شيرق تنعت نع اربخم ىلاعت لوقي

 :ىدسلاو «كاحضلاو ةمركعو «دهاجمو « سابع نبا نع «دحاو ريغ لاق «نودصَي هنم كموَق اذإ الغم

 . كلذب اوبجعأ :ىأ 0 نوكحضي

 .نوضرعي :ىعخنلا ميهاربإ لاقو .نوكحضيو نوعزجي :ةداتق لاقو

 - هلك هللا لوسر سلجو :لاق ثيح ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم هركذ ام كلذ ىف ببسلا ناكو

 ىفو «مهعم سلج ىتح ثراحلا نب رضنلا ءاجف ءدجسملا ىف ةريغملا نب ديلولا عم اموي - ىنغلب اميف
 هملكف «ثراحلا نب رضنلا هل ضرعف ءم هللا لوسر ملكتف « شيرق 00 دحاو ريغ سلجملا

 متنأ منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكْنِإ 8 : :مهيلعو هيلع الت مث «همحفأ ىتح و هللا لوسر

 «ىميمتلا ىرعبزلا نب هللا دبع لبقأو ءا هللا لوسر ماق مث .[۹۸ :ءايبنألا] تايآلا « نودراو اه

 دقو .دعق امو بلطملا دبع نبال ثراحلا نب رضنلا ماق ام هللاو :هل ةريغملا نب ديلولا لاقف «سلج ىتح
 هتدجو ول هللاو امأ :ىرعبزلا نب هللا دبع لاقف «منهج بصح هذه انتهلآ نم دبعن امو انأ دمحم

 «ةكئالملا دبعن نحنف «هدبع نم عم منهج ىف هللا نود نم دبعي ام لكأ :ادمحم "اولس
 ىف هعم ناك نمو ديلولا بجعف ؟ميرم نبا [ىسيع] حيسملا دبعت ىراصنلاو ءاريزع دبعت دوهيلاو

 :لاقف كي هللا لوسرل كلذ ركذف ءمصاخو جتحا دق هنأ اوأرو «ىرعبزلا نب هللا دبع لوق نم سلجملا
 3 نمو ناطيشلا نودبعي امنإ مهنا «هدبع نم عم وهف هللا نود نم دبعي نأ بحأ نم لك»

 ١ ٠١[ :ءايبنألا] نودع اهنع كانوا ىلا ا يبل تقم يالا لجو زع هللا لزنأف ««هتدابعب

 0 ‹ هللا ةعاط ىلع اوضم نيذلا ناه لاو راج الا نم اهي ا و ريزعو ىسيع : ىأ

 ةكئالملا نودبعي مهنأ نوركذي اميف لزنو . هللا نود نم ابايرأ ةلالضلا لهآ نم مهدبعي نم مهذختاف

 لزنو ء[١۲ :ءايبنألا] تايآلا «نومركم دابع لب هناحبس ادلو نمحَرلا َذَحَنا اولاقو ل : هللا تانب مهنأو

 .«اولسف» :م ءت ىف (۳) .«ىمهسلا» :أ م ءت ىف (5) ( .«نوبجعي ىنعي مهريغو ةمركعوا :أ ءت ىف )١(
 .؛اودبع» م «ت ىف 2( .ُ م «ت نم ةدايز (؟)



 ( 1624۷ )تاي فرخزلا ةروش د مالا وريا ي و

 a رخ وا ١7 نعتو هللا نود نم دبي ةنأو ىسيع نمآ نم ركذي اميف

 ركذ مث ” .هلوق نم كلذب كرمأ نع نودصي يأ «دوادصُي هنم كموَق اذإ الم میرم نبا برض امل ل

 يف ةكئالَم مکن انعاش رو .ليئارسإ يببل القم هانلعجو هيلع انمعنأ دبع الإ وه نإ» : لاقف ىسيع

 ءارباو ىتوملا ءايحإ نم تايآلا نم هيدي ىلع تعضو ام :ىأ 4ةعاسلل معَ هّنإو . توفلخي ٍضرألا
 . ي ميقتسم طارص اذه نوعبتاو اهب نرتمت الفل :لوقي ءةعاسلا ملع ىلع اليلد هب ىفكف «ماقسألا

 هنم كموق اذ القم ميرم نبا برض ملول :هلوق سابع نبا نع «ىفوَعلا ةياور نم ريرج نبا ركذو
 اهَل متنأ متهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مُكّنِإ 9 : مهل ليق امل ءاشيرق ىنعي :لاق «نولصَي

 هللا دبع كاذ» :لاق ؟ميرم نبا امف :شيرق هل تلاقف «تايآلا رخآ ىلإ [48 :ءايبنألا] «نودراو

 ءابر میرم نبا ىسيع ىراصنلا تذختا امك ءابر هذختن نأ الإ اذه ديري ام هللاو :اولاقف .«هلوسرو

 . (نومصخ موف مه لب الدج الإ كَل هوبرض ام :یلاعت هللا لاقف

 نع «دوجنلا ىبأ نب مصاع نع «نابيش انثدح «مساقلا نب مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 نم ةيآ تملع دقل :سابع نبا لاق :لاق  ىراصنألا ليقع نبا ىلوم - ىيحي يبأ نع «نيزر ىبأ

 اولأسيف اهل اونطفي مل مأ ءاهنع اولأسي ملف سانلا اهملعأ ىردأ امف ءطق لجر اهنع ىنلأس ام نآرقلا

 .ادغ حار اذإ اهل انأ :تلقف .اهنع هانلأس نوكن الأ انموالت ماق املف ءانثدحي قفط مث :لاق .اهنع

 الف ءطق لجر اهنع كلأسي مل نآرقلا نم ةيآ نأ سمأ تركذ «سابع نبا اي :تلق دخلا حار املف

 معن :لاق .اهلبق تأرق ىتاللا نعو اهنع ىنربخأ :تلقف ؟اهل اونطفي مل مآ ” سانلا اهملعأ ىردت

 دقو ««ريخ هيف هللا نود نم دبعي دحأ سيل هنإ «شيرق رشعم اي» :شيرقل لاق ويي هللا لوسر نإ

 تسلأ «دمحم اي :اولاقف دمحم ىف لوقت امو «ميرم نبا ىسيع دبعت ىراصنلا نأ شيرق تملع

 :لاق ؟نولوفت : امك مهتهلآ ناک اقداص تنك نإف ءاح اص هللا دابع نم ادبعو ايبن ناك ىسيع نأ معزت

 .نوكحضي :لاق ؟نودصي ام :تلق . © نودصي هنم كموق اذإ الغم ميرم نبا برض اًمَلوإ» : هللا لزنأف

 . "”ةمايقلا لبق ميرم نبا ىسيع جورخ وه : لاق «ةعاسلل معَ هنو

 0 نع «نابیش انثدح «مدآ انثدح «یقشمدلا بوقعي نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 , : لكك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع( راضنألا ئلوم دمحا .ئبآ نع ةدوجتلا نبأ نبا

 yy :هل اولاقف .«ريخ هيف هللا نود نم دبعي دحأ سيل هنإ «شيرق رشعم

 ميرم نبا برض اًملو# :لجو زع هللا لزنأف ؟هللا نود نم دبعي ناك دقف ءاح اص هللا دابع نم ادبعو

 .(بجعتو» :أ ىف )١(

 )۳١۸/١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (۲)

 . ؛اهنع اولأسي ملف سانلا اهملعأ» : ىف (5) .«یورو» :ت یف )٤( . لجو زعل :م «ت یف (۳)

 . «نإف» :أ ءم ىف (5)

 )۷( دنسملا )33187/1١(.

 .«نييراصنألا» :أ ىف (۸)



 o - (10 - 1۷) تايآلا :فرحخزلا ةروس - عباسلا ءزج ا

 ديري امنإ :شيرق تلاق :«نودصي هنم كموق اذإ الثم ميرم نبا برض اًمَلو :هلوق ىف دهاجم لاقو

 .ةداتق لاق اذه وحنو .ىسيع ىسيع موق دبع امك هدبعن نأ دمحم

 نبا أرق :ةداتق لاقو .هنم ريخ انتهلآ :نولوقي :ةداتق لاق : وه مأ ريخ انتهلاأ اولاقو# : هلوقو

 . اک ادمحم نولعي « (اذه مأ ريخ انتهلاأ اولاقو»: دوعسم

 ال امل اهنأل الا لغ زا نيل هلأ تود مهو «ءارم : ىأ * ًالدج الإ كل هوبرض ام» :هلوقو

 باطخ ىه مث ٠ .[(448 : ءايبنألا] « منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكنإ © :هلوق ىهو « لقعي

 نأ نيعتف .هودروي ىتح حيسملا نودبعي اونوكي ملو «دادنألاو مانصألا نودبعي اوناك اغإ مهو « شيرقل

 .اهتحص نودقتعي اوسيل « مهنم الدج تناك امنإ مهتلاقم

 بأ نع «رانيد نب جاجح انثدح ريم نبا انثدح :ىلاعت هللا همحر. .«دمحا مامإلا "لاق دقو

 اوثروأ الإ «هيلع اوناك ىده دعب موق لض ام» دّةْيِلَي هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ ىبأ نع «بلاغ

 لاق مث . هب «رانيد نب جاجح ثيدح نم «ريرج نباو «هجام نباو ‹ىذمرتلا هاور دقو

 . لاق اذك هثيدح نم الإ هفرعن ال حيحص نسح : ىذمرتلا

 شايع نب ديمح انثدح :متاح ىبأ نبا لاقف «ةدايزب ةمامأ ىبأ نع رخآ هجو نم ىور دقو

 نع « ىماشلا نمحرلا دبع ىبأ مساقلا نع «موزخم نبا انربخأ «دامح انثدح ا انثدح « ىلمرلا

 اهلالض لوأ ناك الإ اهيبن دعب ةمأ تلض ام :لاق  ؟ال مأ '؟*”هعفر ىردأ ال :دامح لاق  ةمامأ ىبأ

 موق مه لب الدج لإ كَل هوبرض ام# :أرق مث «لدجلا اوطعأ الإ اهيبن دعب ةمأ تلض امو ءردقلاب بيذكتلا
 . 4نومصخ

 نع «دابع نب دابع نع « نمح رل انوا كل را ا

 هضعب هللا باتك اوبرضت ال» :لاق مث «لخلا ههجو ىلع بص امأك ىتح اديدش ابضغ بضغف «نآرقلا

 موق مه لب الدج الإ كَل هوبرض امل :الت مث ««لدجلا ؟")اوتوأ الإ طق موق لض ام هنإف «ضعبب

 . )١94/١15( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

 .«ىور» :ت ىف (۲)

 .(017 /؟8) ىربطلا ريسفتو (:4) مقرب هجام نبا نسو )۴۲١۳( مقرب ىذمرتلا ننسو (5377/5) دنسملا (")

 .اهعفرأل :أ ىف (4)

 .«تالضعملا دا هللا لوسر باحصأ نع ىوري ناك» :لاقو «نابح نبا هفعض ءىماشلا نمحرلا دبع نب مساقلا هداتسإ ىفو (5)

 .«اوثروأ» :ت ىف (۷) .«مساقلا نب رفعج» :أ ىف )١(



 ( 58: نوال ) تايألا ا + وب د: ا ی ی ی كس تست سس حسا

 10 نومسح

 دابع نم] دبع الإ وه ام «مالسلا هيلع .ىسيع :ىنعي * هيلع انمعنأ دبع الإ وه نإ» :هلوقو

 ىلع اناهربو ةجحو ةلالد :ىأ «ليئارسإ يبل الغم هاَْلعَجَول ةلاسرلاو ةوبنلاب هيلع هللا معنأ هللا
 ةا لغات رد

 ىدسلا لاق .نوفلخي ضرألا يف ةكئالم»  مكلدب :ىأ « مكس العجل ءاشن ولو $ : هلوقو
 اذهو .اضعب مكضعب فلخي امك ءاضعب مهضعب فلخي :ةداتقو «سابع نبا لاقو .اهيف مكنوفلخي

 . مكلدب ضرألا نورمعي :دهاجم لاقو .لوألا مزلتسي لوقلا

 ا فيك نر ةقللذ وم و ااا 0

 هنم دعبأو .رظن اذه ىفو .ماقسألا نم كلذ ريغو «صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإ نم «مالسلا

 لب «نآرقلا ىلع دئاع .هْنإو# ىف ريمضلا ىأ :ريبج نب ديعسو ىرصبلا نسحلا نع «ةداتق هاكح ام
 موي لبق هلوزن كلذب دارملا مث .هركذ ىف قايسلا نإف'””[مالسلا هيلع] ىسيع ىلع دئاع هنأ حيحصلا

 «ىسيع .توم لبق :ىأ «هتوم لبق هب ننمؤيل الإ باتكلا لهأ نم نإو)» :ىلاعتو كرابت لاق امك «ةمايقلا
 ةءارقلا ىنعملا اذه ديؤيو ء[۹١٠:ءاسنلا] «اديهش مهيَلع نوكي ةّماَيقلا مويوإل مث ءمالسلاو ةالصلا هيلع
 «ةعاّسلل مع ُهَنِإوط :دهاجم لاق ءةعاسلا عوقو ىلع ليلدو ةرامأ :ىأ «ةعاسلل مَّلَعل هنإو» :ىرخألا
 هللا ىضر] ةريره ىبأ نع ىور اذكهو .ةمايقلا موي لبق ميرم نبا ىسيع جورخ ةعاسلل ةيآ :ىأ

iمهريغو «كاحضلاو «ةداتقو .نسحلاو «ةمركعو .كلام ىبأو «ةيلاعلا ىبأو «سابع نباو . 

 «مالسلا هيلع ٠ "[ميرم نبا] ىسيع لوزنب ربخأ هنأ ءَ هللا لوسر نع ثيداحألا ترتاوت دقو

 .اطسقم امكحو « الداع اًمامإ ةمايقلا موي لبق

 : ىأ < نوعبتاو# هلا ا ماكو ةا ايلا هاف و اوكشت ال : ىأ 4 اهب نرتمت الفإل : هلوقو

 . نيبم ودع مک هنا ا عابتا ن :ع : ى« ناطيشلا مكندصي الو . ميقتسم طارص اذه هب مكربخأ اميف

 . «هيف نوفلتخت يذلا ضعب مكل نيبألو» ADS ل

 :رعاشلا ديبل لوقب دهشتساو .«لك» ىنعمب انهاه «ضعب» نأ معز نم

 )١( ىربطلا ريسفت )٥۳/۲١( .

 .م ءاتن نم ةدايز (؟)

 .؟مکنم الدب» :ت یف (9)

 .ت نم ةدايز (6 «4)

 .(نوکشت» :أ ءم ت ىف (0) .م ءتانم ةدايز )١(

 .(08 )۲١/ ىربطلا ريسفت (۸)



 000 ص ج د 0/7577: تارآلا قرح ا روش ت بالا محلا

 0اهمامح سوفنلا ضعَب "قلتعي وأ 2 27 اهضرأ مل اَذِإ ةتكمأ كار
 اهنح نعبلاب:يعو ع طقف هفت دارا ااو ؛ريرج نبا لاق  نموفلا عيمج ةارآ'هنأ' ئل هولوأو

 . لمتحم هلاق ىذلا اذهو

 يّبر وه هلا نإ هب مكتثج اميف «(نوعيطأو» ءهب مكرمأ (؟) [اميف] :ىأ 4 هللا اوُهَّتاَفظ : هلوقو
 ال هدحو هتدابع ىف نوكرتشم «هيلإ ءارقف ءهل ديبع متنأو انأ : ىأ .«ميقتسم طارص اذه هودبعاف مكبرو

 «برلا ةدابع وهو «ميقتسملا طارصلا وه هب مكتئج ىذلا اذه :ىأ «ميقتسم طارص اذهل ءهل كيرش

 حر لجو زغ

 هنأب رقي نم مهنم «هيف اعيش اوراصو قرفلا تفلتخا ىأ «مِهنيَب نم بازحألا فّلتخاق» :هلوقو
 هللا ىلاعت - هللا هنإ :لوقي نم مهنمو «هللا دلو هنأ ىعدي نم مهنمو  قحلا وهو  هلوسرو هللا دبع

 .« ميلَأ موي باذع نم اوُمَلَظ َنيِذّلل ليوف 8 :لاق اذهلو - اريبك اولع مهلوق نع
 ه9 هم ا o تك

 مهضعب ذئموي ءالخألا © نورعشي ال مهو ةنغب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ نوُرْظي له

o0 f # ن 

 اونمآ نيذّلا ® نونزحت متنأ الو ميلا مكيلع فوخ ال دابع اي 9 نيقتمْلا الإ ودع ضعبل

 ,فاحصب مهيلع فاطي © نوربحت مكجاوزأو متت نجلا اولخدا © نيملسم اوناكو اتتاي

 نجلا كلتو ©0 نودلاخ اهيف متنأو نيعألا ذلت سفنألا هيهتشت ام اهيفو باّوكأو بهذ نم

 . 4 09 نولكأت اهنم ةريثك ةهكاف اهيف مكل 09 نولمعت متنك امب اهومتتروأ يتلا

 ال مهو ةتغب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ » لسرلل نوبذكملا نوكرشملا ءالؤه رظتني له :ىلاعت لوقي

 تءاج اذإف 0*2 [اهل] نيدعتسم ريغ اهنع نولفاغ ءالؤهو «ةعقاوو ةلاحم ال ةنئاك اهنإف :ىأ ؟4نورعشي

 .مهلع عفدي الو مهعفني ال ثيح «مدنلا لك نومدني ذئنيحف ءاهب نورعشي ال مهو ءىجت امنإ

 اهنإف هللا ريغل ةباحصو ةقادص لك :ىأ 4نيقّتمْلا ًالإ ودع ضعبل مهضعب ذئموي ءالخألا» : هلوقو

 هيلع« ميهارنإ لاق اوو .هماودب مئاد هنإف لجو زع ءهلل ناك ام الإ ةوادع ةمايقلا موي بلقنت

 مكضعب رفكي ةمايقلا موي مث ايندلا ةاّيحْلا يف مكنيب َةَدَوَم اناّثوأ هللا نود نم مَتْذَحَنا امّنِإ» : هموقل «مالسلا

 :۲٠[. توبکنعلا] 4نيرصان نم مُكَل امو رال مكاوأمو اضْعَب مكضعب نعْليو ضعبب

 هللا ىضر «ىلع نع« ثراحلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انربخأ :قازرلا دبع لاقو

 .«اولتقي»:أ ىف (۲) .(اهنمرأ» :أ ىف(١)

 .(71ص) ىرماعلا ديبل ناويدو ٥١( /75) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (*)

 .أءم ءت نم ةدايز )٤(

 .أ نم ةدايز (0)

 . ىلع نع متاح ىبأ نبا یورو» :ت یف ()



 ( 77 55) تايآلا :فرخزلا ةروس  عباسلا ء خلا ۳۸

 ىفوتف «نارفاك ناليلخو .نانمؤم ناليلخ :لاق (نيقتملا الإ ودع ضعبل مهضعب ذئموي ءالخألا# : هنع

 ةعاطو كتعاطب ىنرمأي ناك ىليلخ انالف نإ ءمهللا :لاقف ءهليلخ ركذف ةنجلاب رشبو نينمؤملا دحأ

 هيرت ىتح ىدعب هلضت الف مهللا «كيقالم ىنأ ىنئبنيو ءرشلا نع ىناهنيو ريخلاب ىنرمأيو «كلوسر

 اريثك تكحضل ىدنع هل ام ملعت ولف بهذا :هل لاقيف . ىنع تيضر امك هنع ىضرتو «ىنتيرأ ام لثم

 ءهبحاص ىلع “ امكدحأ نثيل :لاقيف ءامهحاورأ عمتجتف ءرخآلا تومي مث :لاق .اليلق تيكبو

 نيرفاكلا دحأ تام اذإو .ليلخلا معنو «بحاصلا معنو .خألا معن :هبحاصل امهنم دحاو لك لرقيف

 «كلوسر ةيصعمو كتيصعمب ىنرمأي ناك انالف ىليلخ نإ .مهللا :لوقيف هليلخ ركذ رانلاب رشبو

 ام لثم هيرت ىتح ىدعب هدهت الف مهللا «كيقالم ريغ ىنأ ىنربخيو «ریخلا نع ىناهنيو رشلاب ىنرمأيو

 امهحاورأ نيب عمجيف ءرخآلا رفاكلا توميف :لاق . ىلع تطخس ” امك هيلع طخستو «ىنتيرأ

 سئبو .خألا سئب :هبحاصل امهنم دحاو لك لوقيف .هبحاص ىلع امكنم دحاو لك نشيل :لاقيف

 اح ئبأ نبا اور :ليلخلا نننیو .هبحاصلا

 .نيقتملا الإ ةمايقلا موي ةوادع ةلخ لك تراص :ةداتقو «دهاجمو .سابع نبا لاقو

 انثدح : ريثك نب هللا دبع نب ماشه نع - دمحأ نب ماشه ةمجرت ىف  ركاسع نبا ظفاحلا ىورو

 ىبأ نع «شمعألا نع «عفان نب ميكح انثدح :ىفاعم نع «ةقرلاب رضخلا نب دمحم رفعج وبأ

 «هّللا ىف اباحت نيلجر نأ ول»: ي هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع « حلاص

 ىف هح ا ىلا اذه“ رق + اا مر ام للا عمجل «برغملاب رخآلاو قرشملاب امهدحأ

 انتايآب اونمآ نيذلا ل : لاقف مهرشب مث 4 نونزحت متنأ الو مولا مُكْيلَع فوخ ال دابع اي ظ : هلوقو
 .مهرهاوظو مهحراوج هللا عرشل تداقناو .مهنطاوبو مهبولق تنمآ :ىأ «نيملسم اوناكو

 مهنم دحأ ىقبي ال نوثعبي نيح N :هيبأ نع «ناميلس نب رمتعملا لاق

 :لاق <« ء مهلك نا اهوجريف «نونزحت متنأ الو مولا مكيلع فوخ ال دابع ايل : دانم ىدانيف عزف الإ

 4 ةنجلا اولخدا# . نينمؤملا زيع اهتمي سانلا سأييف : لاق ,«نيملسم اوتاكو انتايآب اونمآ نيذّلا» : اهعبتيف

 «نودعستو نومعنت ىأ «نوربحت# مكؤارظن :ىأ «مكجاوزأو متنأ# ةنجلا اولخدا :مهل لاقي :ىأ

 .مورلا ةروس ىف اهريسفت مدقت دقو

 «بارشلا ةينآ :ىهو «باركأو» ا ةينآ ىدابز :یآ 4 بهذ نم فاحصب مهيَلع فاطي

 هيهتشت» : مهضعب أرقو - «سفنألا يِهْشَ ام اهيفو» «ىرع الو اهل ميطارخ ال بهذ نم : ىأ

 .«امهدحأ»:1 ىف )١(

 . ٤ام لثم» :ت ىف (۲)

 ١54(. /۲) قازرلا دبع ريسفت (۳)

 )٤( روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم )۷۹/۲۷(.



 ي چ )ااا ور لا وس نالا رجلا

 .رظنملا نسحو حيرلاو معطلا بيط :ىأ (نيعألا دلت  «سفنألا

 نبا ىلوم  ةمركع " نع 2''ديعس ىبأ نب ليعامسإ ىنربخأ 0 انربخأ :قازرلا دبع لاق
 ةنجلا لخدي ال لجرل ةجرد مهلفسأو ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ» :لاق ةي اع هللا لوسر نأ هربخأ - سابع

 اهيف سيل ءؤلؤل نم مايخو E م

 اهيف الإ ةفحص اهيف سيل ءبهذ نم ةفحص فلأ نيعبسب حاريو هيلع ىدغي رومعم الإ ربش عضوم

 عسول ضرألا لهأ عيمج هب لزن ول ءاهلوأ ىف هتوهشك اهرخآ ىف هتوهش هلثم «یرخألا ىف سيل نول
 "اش توا اغ كلذ ضقني ال «ىطعأ ام مهيلع

 انثدح «ىحرسلا داوس نب ورمع انثدح ءدينجلا نب نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا“ لاقو

 «ةمامأ ابأ نأ :ةريره ىبأ نع «نسحلا نع .دلاخ نب ليقع نع «ةعيهل نبا نع «بهو نب هللا دبع

 هديب دمحم سفن ىذلاو»:لاقف - ةنجلا ركذو - مهثدح يم هللا لوسر نأ ثدح «هنع هللا ىضر

 هيف ىف ىذلا ماعطلا لوحتيف .رخآ ماعط هلاب ىلع رطخي مث ءهيف ىف اهلعجيف ةمقللا مكدحأ نذخأيل

 انثدح یک دا وقت وش انثدح :دمحأ الا لاقو

 لهآ يلدا نإ: هللا" لومار لاق لاق يره يآ غ تش و قب هش نع نيرضلا ةضنفألا

 هيلع ىدغيو «مداخ ةئامثلث هل نإو .ةعباسلا هقوفو ةسداسلا ىلع وهو «تاجرد عبسل هل نإ ةلزنم ةنجلا

 ىف سيل نول ةفحص لك ىف بهذ نم :لاق الإ هملعأ الو  ةفحص ةئامثالثب موي لك حاريو

 ءرخآلا ىف سيل نول ءانإ لك ىف ءءانإ ةئامثالث ةبرشألا نمو ءهرخآ ذلي امك هلوأ ذليل هنإو «ىرحألا

 مل «مهتيقسو ةنجلا لهأ تمعطأل ىل تنذأ ول .«براي :لوقي هنإو «هرخآ ذلي امك هلوأ ذليل هنإو

 نإو ءايندلا نم هجاوزأ ىوس .ةجوز نيعبسو نينثال نيعلا روحلا نم هل نإو ءىش ىدنع امم صقني

 .«ضرألا نم ليم ردق اهدعقم ذخأيل نهنم ةدحاولا

 ليق مث a E اهنم نوجرخت ال :ىأ 4 نودلاخإ ةنجلا ىف : ىأ 4 اهيف متناول

 ةحلاصلا مكلامعأ : ىأ 4 نولمعت محنك امب اهومتتروأ يتلا ةنجلا كلتو» : نانتمالاو لضفتلا هجو ىلع مهل

 .هتمحرو هللا نم لضفب نكلو .ةنجلا هلمع ًادحأ لخدي ال هنإف , مكايإ هللا ةمحر لومشل اببس تناك

 .«نأ» :أ ىف (0) .ادعس:م ىف )١(

 .(118 /7)قازرلا دبع ريسفت (۳)
 5 أطخ وهو «یهتشت امه :ت ىف (5) .«ىورو):ت ىف )٤(

 .ةريره ىبأ نم عمسي مل ىرصبلا نسحلا هدانسإ ىفو ()
 .«ىورول :تاىف (0)

 . «هنع هللا ىضر ةريره ىبأ» :ت ىف (۸)

 )9( دنسملا )۲/ ٥۳۷(.



 )۷٤ - ۸٠( تايآلا :فرخزلا ةروس - عباسلا ءزجلا 6

 :تالاصلا لمع تب 17 اهترانت تاجردلا اغا

 - رافصلا ىنعي - بوقعي نب فسوي انثدح «ئرقملا ناذاش نب لضفلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «"”حلاص ىبأ نع «شمعألا نع «شایع نب ركب وبأ انثدح

 نم تنك يناده هّللا ن و: لوقيف «ةرسح ةنجلا نم هلزنم ىري رانلا لهأ لك» : ةَ هللا لوسر لاق

 اناده نأ الوَل يدتهنل انك امو» :لوقيف رانلا نم هلزنم ىري ةنجلا لهأ لكو ١۷[ :رمزلا]4نيقتملا

 لزنم هلو الإ دحأ نم ام» :ٌهْللَي هللا لوسر لاقو :لاق .«اركش هل "7 نوكيل ٤۳[« :فارعألا]4هّللا

 «ةنجلا نم هلزنم رفاكلا ثري نمؤملاو «رانلا نم هلزنم نمؤملا ثري رفاكلاف «رانلا ىف لزنمو ةنجلا ىف

 . 7 نوُلمْعَت مك امب اَهوُمتروُأ يتلا ةنجْلا كلتو) : اغ لوك كلو

 امهم :ىأ ( نوكأ اهتم «عاونألا عيمج نم :ىآ 4 َنوُلكأَت اَهْنم ةريثك ٌدهكاف اًهيف كلل : هلوقو
 ةمعنلا "” [هذه] متتل ةهكافلا هدعب ركذ «بارشلاو ماعطلا ''' [ىلاعت هللا] ركذ الو .متدرأو مترتخا

 :ةظيقلاو

 امو ©3 نوسلبم هيف مهو مهنع ري ال 69 نوُدلاخ منهج بآذع يف َنِمُِْمْلا نإ

 مُكَنِإ لاق كبر اَنيَلَع ضقيل كلام اي اوداتر ©9 َنيملاّظلا مه اوناك نكّلو ْمُهاَنمَلَظ

 اَنِإَف ارمأ اومربأ مأ م نوهراك قَحْلل مُكَرْتكَأ نکو قحاب مكانثج دقَل 00 نوثكام
 ھ0 مام هم اع رے رور همه #4 0-9 م < مدنا كر دةرع 5 د ىو

 ل و نأ نوبسحي مأ (5)نومربم

 0 7 « ريخ : لك نم 565 : ىأ u ةدحاو ةعاس :ىأ «مهنع رتفی ال

 اوبذكف «مهيلإ لسرلا لاسرإو مهيلع ججحلا مايق دعب ةئيسلا مهلامعأب :ىأ «نيملاّظلا مه اوناک

 ديبعلل مالظب كبر اهو «اقافو ءازج كلذب اوزوجف ءاوصعو

 .رانلا نزاخ :وهو (كلام اي اودانو»

 نع« ءاطع نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس انثدح «لاهنم نب جاجح انثدح :ىراخبلا لاق

 انيلع ضقيل كلام اي اودانوإ : ربنملا ىلع أرقي ةَ هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ نع «ىلعي نب ناوفص

 .«اهتوافت لاني تاجردلا امنإو» :أ ىف )١(

 .1نوكيفا :مءت ىف (۳) . ؛هدنسب متاح ىبأ نبا یورو» :ت ىف (۲)

 . «نوکیف» م «ت ىف )©

 .ًارصتخم هب شايع نب ركب ىبأ قيرط نم ٥۱۲( /۲) هدنسم ىف دمحأ هاورو )٥(
 .ت نم ةدايز (۷ 50

 7 نم ةدايز (۸)

 . «هدانسإب ىراخبلا یور» :ت ىف (؟)



 ( 4١-89 ) تايآلا :فرخزلا ةروس  عباسلا ءزجلا

 اوتوميف ميل ئضقي الل: لات e يف ت اع ای رف اخ اورا نقيل :ىأ كبر

.]١: eلم ئربكلا راثلا ىلصي يذلا . ىقشألا  اهبتجتيو ل :لاقو  
 مكّنِإ لاقل كلام مهباجأ اوتومي نأ اولأس املف ء[١١ - ١١ :ىلعألا] «ىَبحَي الو اهيف تومي
 .متاح ىبأ نبا هاور ٠ .نوثكام مكنإ :لاق مث ءةنئس فلأ ثكم : سابع نبا لاق : «نوثكام

 .اهنع مكل ديحم الو اهنم مكل جورخ ال :ىأ

 هانیب : ىأ «قحلاب مكانتج دقل : لاقف هل جوتدلاعمو نسل مهتنلاخم وهو مهتوقش ببس ركذ مث

 لبقت الو هلبقت ال مكاياجس تناك نكلو :ىأ «نوهراك قحْلل مكرتكأ نكلو» «هانرسفو هانحضوو مكل

 مكسفنأ ىلع اودوعف «هلهأ ضغبتو فايأتو قحلا نع دصتو «همظعتو لطابلل داقنت امنإو هيلع

 .ةمادنلا " مكعفنت ال ثيح اومدناو «ةمالملاب

٤١ 

 . مهاندكف رش ديك اودارأ :دهاجم لاق «نومربم انإف ارمأ اومربأ مأ» : ىلاعت لاق مث

 :لمنلا]4نورعشي ال مهو اركم انركمو اركم اورکمو :  یلاعت لاق امك دهاجم هلاق ىذلا اذهو
 هللا مهداكف aS و الا ا دو ىف توليحتي اوناك نيكرشملا نأل كلذو ء.6

 مهرس : ىأ «مهاوجنو مهرس عل همس اان ب ما : لاق اذهلو ؛ مهيلع كلذ لابو درو

 «مهلامعأ نوبتكي اضيأ ةكئالملاو .هيلع مه ام ملعن نحن : ىأ 4 نوبتي مهيدل اناسرو ىلب# « « مهتينالعو

 و

 بر ضرألاو تاومّسلا بر َناَحْبس ©0 نيدباعلا لوا انف دلو نمحرلل ناك نإ لق ]ل

 رهو 9 ندعو يذلا موي اواي تح وبي وصحي مهرذف © ادوفصَ امع شرع

 تاومّسلا كلم هل يذلا كرابتو 2© ميلعلا ميكحلا . وهو هلإ ضرألا يفو هّلِإ ءامّسلا يف يذل

 هنود نم نوعدي نيذّلا كلمي الو 9 نوعجرت هيلإو ةعاسلا مْلع هدنعو امهنيب امو ضرألاو

 ع أف هلا وقيل مهقلخ نم مهتلأس نيو 65 نوملعي مهو قحلاب دهش نم الإ ةعافتشلا

 فوسف مالس َلقَو مهنع حفصاف 2 نونمؤي ال موق ءالؤه نإ بر اي هليقو 90 AY © نرگفۇي

 4 3 نوملعُي

e E O 4 رثزل ىف 

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص (£۸14).

 )( «اهبنجي و: م ىف .

 ) )9«عفنت ال» :مءت ىف .



 يلا 3 تايآلا a ةزوسم عئابتلا ورمل( تح كس ع عع يسبب

 «هتدابع نع ءابإ الو رابكتسا ىدنع سيل «هب ىنرمأي ام عيمجل عيطم «هديبع نم دبع ىنأل ؛كلذ ىلع

 ءاضيأ زوجا و عجول هه مرايا ا لاك عج ىلا عتق ادع حار ءاذه ناك ضرف ولف

 4راهقلا دحاولا هللا وه هناحبس ءاشي ام قلخي امم ئفطصأل ادّلو َذخَتَي نأ هللا دارأ ول © : ىلاعت لاق امك

 .[4 :رمزلا]

 «ىررثلا نايفس مهنمو .نيفنآلا :ىأ «نيدباعلا لّوُأ انأف» :هلوق ىف نيرسفملا ضعب لاق“ [و]
 .دبعي دبع نم «نيدحاجلا : «نيدباعلا لوا :لاقيو :لاقف هاكح ىراخبلاو

 :بهو نبا نع «ىلعألا دبع نب سنوي نع هاور ام دهاوشلا نم لوقلا اذهل ريرج نبا ركذو

  اهجوز ىلع تلخد مهنم ةأرما نأ +: شيلا يد و ةكح ةطألا ی ا

 هللا ىضر «نافع نب نامثعل اهجوز كلذ ركذف ءرهشأ ةتس ىف هل تدلوف  اضيأ مهنم لجر وهو

 ىف لوقي هللا نإ :لاّقف «هنع هللا ىضر .بلاط ىبأ نب ىلع هيلع لخدف 0 «هلع

 1٤] :نامقل]4نيماع يف هلاصفو # : لاقو ء٥ :فاقحألا]4 ارهش نوثالث هلاصفو هلمحوإ : هباتك

 :دبع :بهو نبا لاق :سنوي لاق درت :اهيلإ ثعب نأ .هنع هللا ىضر .نامثع دبع ام هللاوف :لاق

 0 كج

 :رعاشلا لاق 217 [و]

 ٠ا ت ر ەر 00 ا ص
 اظ ةلاحم ال هيلع دبعيو هليلخ مرصي دولا وذ أشي ام ىتم

 اذه ؟هنم عنتمم انأف اذه ناك نإ :هريدقت نوكيف طرشلا عم مئتلي فيك هنأل ؛رظن هيف لوقلا اذهو

 ىبأ نب ىلع لاق امك ةيفان ىه امنإو ءاطرش تسيل «نإ»:لاقي نأ الإ مهللا .لمأتيلف ءرظن هيف

 لوأ انأف دلو نمحرلل نكي مل : لوقي دلو نمحرلل ناک نإ لق : هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط

 . نيدهاشلا

 كلذ نإ :ىأ *«نيدباعلا لّوأ انأف دلو نمحرلل ناك نإ لق# :برعلا مالك نم ةملك ىه :ةداتق لاقو

 . ىغبني الف نكي مل
 دلو ال نأب هدبع نم لوأ انأف :ىأ *نيدباعلا لوا انأف دلو نمحرلل ناك نإ لفل :رخص وبأ لاقو

 .ملسأ نب ر ليز نب نمحرلا دبع لاق اذكو .هدحو نم لوأو «هل

 .مكبذكو هدحوو هدبع نم لوأ : یآ 4« نيدياعلا لوأ انان هام لاقو

 .م.ت نم ةدايز )١(

 . ؟ةدانسإب هاور ام» :ت یف )۲(

 )١١/۲١(. ىربطلا ريسفت (۳)

 . م ٠ت نم ةدايز )٤(

 )۲١/ ١١(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۵)



 ( ۸٩ _ ۸۱) تايآلا :فرحخزلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ان دباع لجر «ناتغل امهو . نيفنآلا : «نيدباعلا لوا انأف» : ىراخبلا لاقو

Er 

 . عنتم وه نكلو .ءازجو طرش هنأ ىلع برقأ لوألاو

 تنك دلو هل ناك ول :لوقي «نيدباعلا لوا انأف دلو نمحرلل ناك نإ لق [هلوق ىف] ىدسلا لاقو
 . ةيفان «نإ» نأ معز نم لوق درو «ريرج نبا رايتخا وهو .هل دلو ال نکل ءادلو هل نأب .هدبع نم لوأ

 هزنتو سدقتو ىلاعت :ىأ «نوفصي امع شرعلا بر ضرألاو تاومسلا بر ناحبسإ :لاق اذهلو
 :هلا دلو" وف هل ءثفك لو هلا ريظت ال دص دحأ رف هنإف دلو هل ةوكي نأ نع ءايشألا قلاح

 مهموي اوقالي ىتح» مهايند ىف 4 اوبعلير» مهلالضو مهلهج ىف : :ىأ « اوضوخُي مهرذف 9 : هلوقو
 ىف مهلاحو .مهلآمو ١ مهريصم نوكي فيك نوملعي فوسف : :ىأ «ةمايقلا موي وهو < . «نودعوب يذل

OTTىف نم هلإو ءءامسلا ىف نم هلإ وه :ىأ «هّلِإ ضْرألا يفو هلإ ءاَمَّسلا يف يذلا  
 . «ميلعْلا ميكحلا وهو هيدي نيب ءالذأ ءهل نوعضاخ مهلكو ءامهلهأ هدبعي «ضرألا

 ام مليو مکر هجو مكرس ملعي ضرألا يفو تاَوُمَّسلا يف هللا وهو # :ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو
 .ضرألاو تاومسلا ىف هللا وعدملا وه : ىأ [7 : ماعنألا] «نوبسُكت

 امف قرضتلاو اههكلامو اننيقلاخ وم قا هامه 0 تاومّسلا كلم هل يذلا كرابتو»

 ةدعرو 0 اضقن ةمزأ هديب ىذلا .ءايشألل كلاملا . ميظعلا ىلعلا برلا هنأل ؛ صئاقتلاو

 اريخ نإ «هلمعب الك ىزاجيف ا 4نوعجرت هيلإوإل ءوه الإ اهتقول اهيلجي ال : ىأ «ةعاّسلا مّلع

 . رشف ارش نإو « ريخف

 ال :ىأ «ةعافشلا» ناثوألاو مانصألا نم : ىأ هنود نم نوعدي نيذلا كلمي الو » : ىلاعت لاق مث

 نم نكل :ىأ «عطقنم ء ءانثتسا اذه .«نوملعي مهو قحلاب دهش نم الإ # < مهل ةعافشلا ىلع نوردقي

 .هل هنذإب هدنع هتعافش عفنت هنإف ٠ .ملعو ةريصب ىلع قحلاب دهش

 هللاب نيكرشملا ءالؤه تلأس نئلو : ا ركل اناا رز حر اا لاق مث
 ال هلحو ايدي افلا قلاب ** ! نوفرتعي مه : : ىأ هللا نلوقيل مهقلخ نم# هريغ هعم نيدباعلا

 ىف مهف «ءىش ىلع ردقي الو ائيش كلمي ال نمم «هریغ هعم نودبعي اذه عمو .«كلذ ىف هل كيرش

 .«ىرابلا حتف» 9٦۸( /۸) ىراخبلا حيحص(١)

 أ نم ةدايز()

 .«الو» :ت ىف (9)

 .«نوفرعي) :تاىف (4)



 ( ۸٩ - 81) تايآلا :فرخزلا ةروس - عباسلا ءزجلا حلل لل:

 .«نوكفؤي ىَنَأَف 8 :لاق اذهلو ؛لقعلا ةفاخسو ةهافسلاو لهجلا ةياغ ىف كلذ

 هبر ىلإ اكش :ىأ ءهليق :دمحم لاقو :ىأ «نونمؤي ال موق ءالؤه نإ بر اي ١2)هليقو ¥ :هلوقو

 ةيآلا ىف ىلاعت ربخأ امك «نونمؤي ال موق ءالؤه نإ براي :لاقف ءهوبذك نيذلا هموق نم هاوكش

 وه هانلق ىذلا اذهو [ ٠ :ناقرفلا] «اروجهم نآرقلا اذه اوذَخَتا يموق نإ بر اي لوسّرلا لاقو ا : ىرخآلا

 ا نبا رسف هيلعو «ةداتقو «دهاجمو «دوعسم نبا و [ىنعم]

 ترا لولا لاقو »:- دوعسم نبا ىنعي ۔ هللا دبع أرقو :ىراخبلا لاق

 .دمحم لوق هللا ربأف :لاق .4نونمؤي ال موق ءالؤه نإ بر اي هليقو 8 : هلوق ىف دهاجم لاقو

 . لجو زع هبر ىلإ هموق وكشي ءو مكيبن لوق وه :ةداتق لاقو

 امهدحأ :ناهيجوت اهلو .بصنلا امهادحإ« نيتءارق € بر اي هليقو 8 :هلوق ىف ريرج نبا ىكح مث
 :لاقو «لعف ردقي نأ :ىناثلاو ۸٠[ :فرخزلا] «مهارجتو مهرس عمسُنإ :هلوق لع فرط هنأ

 ,هليق ملعو :هريدقت .4ةعاّسلا مّلع ةدنعو ا :هلوق ىلع افطع «هليقو ٠ ضفخلا :ةيناثلاو .هليق

 هب كنوبطاخي ام لثمب مهبواجت ال :ىأ 4 مالس لُقَو  «نيكرشملا :ىأ « مهنع حَفصاَف : هلوقو
 هم يدون ن4 نمل كرست ١ ءالوقو العف مهنع حفصاو مهفلأت نكلو «ئيسلا مالكلا نم

 ءدالجلاو داهجلا كلذ دعب عرشو «هتملكو هنيد ىلعأو ءدري ال ىذلا هسأب مهب لحأ اذهلو «مهل ىلاعت

 .براغملاو قراشملا ىف مالسإلا رشتناو ءاجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخد ىتح

 فرخزلا ةروس ريسفت رخآ

 .أ٠ت نم ةدايز (؟) .اوه ليقو»:ت یف (۱)

 )٦۲/۲٣(. ىربطلا ريسفت (۳)

 .«ىرابلا حتف» )٥٦۸/۸( ىراخبلا حيحص (4)

 . «نوملعتا» :م ىف (6)



 €0 ( )١-8 تايآلا :ناخدلا ةروس  عباسلا ءزجلا

 . ةيكم ىهو

 نع (معشخ ىبأ نب رمع نع «بابحلا نب ديز انثدح «عيكو نب نايفس انثدح : :ىذمرتلا لاق

 هللا لوسر لاق لاق دنع هللا یو ريرغ انوع ا نع «ريثك ىبأ نب ىيحي

 .«كلم فلأ نوعبس هل رفغتسي حبصأ ةليل ىف (ناخدلا مح) أرق نما:

 :ىراخبلا لاق .فعضي معثخ ىبأ نب '' )مع و «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ :لاق مث
 0و

 نع «مادقملا ىبأ ماشه نع « بابحلا نب د ديز انثدح «ىفوكلا نمحرلا دبع نب رصن انثدح :لاق مث

 ةليل ىف (ناخدلا مح) أرق نم: ا هلا لوسر لاق : لاق «هنع هّللا ىضر « ةريره ىبأ نع حلا

 .«هل رفغ «ةعمجلا

 نم عمسي مل نسحلاو «فعضي مادقملا وبأ E ءهجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ :لاق مث
 رو نب ىلعو «ديبع نب سنويو «بويأ لاق اذك . ةريره ىبأ

 ال هللا لوسر نأ ؛ةثراح نب ديز نع «ةلثاو نب رماع ليفطلا ىبأ بارد ن ناربلا فسم یو

 وه : لاقف «ناخدلا ةروس د هللا لوسر هل أبخو (؟وه امف أبخ تابخ دق ىفنإ) : داي نبال لاق

 . "”فرصنا مث .«ناك هللا ءاش ام أسخا» :لاقف . خلا

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 قرفي اهيف © نيرذنم انك نإ ةرام يف هنأ نإ ص نما باتكلاو ت محط
 و ي

 عيمسلا وه هّنِإ كبَر نم ةمحر © نيلسرم انک نإ اندنع نم ارمأ 0 ميكح رمأ لک

 ييحي وه الإ لإ ال © نيبقوم متنك نإ امهنيب امو ضرألاو تاومّسلا کک
 همم ەھ ق لل م

 . 4 20 نيلوألا مكئابآ ؛ برو مكبر تيمي

E.لاق امك ءردقلا ةليل ىهو .ةكرابم ةليل ىف هلزنأ هنإ : ميظعلا نآرقلا نع  

 رهش» : ىلاعت لاق امك ءناضمر رهش ىف كلذ ناكو ١[ :ردقلا] < ردقلا ةّليَل يف هاتلزنأ اإل : ىلاعت

 .«رمع هداتسإ ىفو «هجولا» :ت ىف (۲) . ؛هدانسإب ىذمرتلا یور»: ت ىف )١(
 .(۲۸۸۸) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 .؟ماشه هدانسإ ىفو «هجولا» :ت ىف (5) . ؛هدانسإب ىذمرتلا یورو»: ت ىف (4)
 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۲۸۸۹(.

 ) )۷ليفطلا ىبأ نع تارفلا نب دايز قيرط نم (88/6) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو «راتسألا فشك» (۳۳۹۹) مقرب رازبلا دنسم

 .؟نابح نبا هقثوو متاح وبأ هفعض «تارف نب نسحلا نب دايز هيف':(54 /۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .هب
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 ةروس» ىف كلذ ىف ةر تيداخألا انركذ دقو «[١٠۱۸:ةرقبلا] «نآرقلا هيف لزنأ ىذلا ناضمر

 . هتداعإ نع ىنغأ امب «ةرقبلا

 ضنا كاع حجل دعنا هيف حسك عوف قروب ا ناش هج و
 نع «ليقع نع .ثيللا نع .حلاص نب هللا دبع هاور ىذلا ثيدحلاو .ناضمر ىف اهنأ نآرقلا

 نم لاجآلا عطقت» :لاق ةَ هللا لوسر نأ سنخألا نب ةريغملا نب دمحم نب نامثع ىنربخأ :ىرهزلا
 ثيدح وهف ''”«ىتوملا ىف همسا جرخأ دقو ءهل دلويو حكنيل لجرلا نإ ىتح «نابعش ىلإ نابعش
 . صوصنلا هب ضراعي ال هلثمو «لسرم

 .هدابع

 رمأ ةبتكلا ىلإ ظوفحملا حوللا نم لصفي ردقلا ةليل ىف :ىأ «ميكح رمأ لك قرفي اهيف# : هلوقو
 ٬رمع نبا نع ىور اذكهو .اهرخآ ىلإ اهيف نوكي امو «قازرألاو لاجآلا نم اهيف نوكي امو «ةنسلا

 .فلسلا نم دحاو ريغو ‹كاحضلاو «دهاجمو كلام ىب

 ام عيمج :ىأ  اندنع نه ارمأ ل: لاق اذهلو SS :ىأ ميكحإل : هلوقو

 ًالوسر سانلا ىلإ 2 ىأ (نیلسرم انك اَنِإ» .هملعو هنذإو هما“ ا امو ىلاعت هللا هردقيو نوكي

 عيمّسلا وه ُهَّنإ كبَر نم ةمحر# : لاق اذهلو ؛هيلإ ةسام تناك ةجاحلا نإف .تانيبم هّللا تایآ ٍمهيلع ولتي

 ضرألاو تاومسلا بر وه نآرقلا اذه لزنأ ىذلا : ىأ كامهنيب امو ضرألاو تاومّسلا بر . ميلعلا

 . نيققحتم متنك نإ : ىأ «نينقوم متنک نإ ءامهيف امو امهكلامو امهقلاخو

 اي لق و: ا هلوقك ةيآلا هذهو .# نيلوألا مكئابآ برو مكبر تيميو يبحي وه الإ لإ الإ : لاق مث

 هّللاب اونمآف] تيميو ىبحي ره الإ هلإ ال ضرألاو تاومّسلا كلم هَل يذلا اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سالا اهيأ

 :٠١۸[. فارعألا]ةيآلا 4 ”[هلوسرو

 q2 مه مه

 ساّنلا ىشفي ©) نيبم ناخدب ءاَمَسلا يتأت موي بقتراف © نوبعلي كلش يف مه لب

 مهءاج دقو ئركذلا مهل ىَنأ 69 نونمؤم اَنِإ باذعلا اتع فشكا ابر 9 2 ميلأ باذع اذه

 مكإ اليلق باذعلا وفشاك اَنِإ 09 ْنوُنَجم مّلَعم اوُناَقو هنع اوّلوت مث ©9 نيبم لوسر

 .4 2 نومقتم اَنِإ ئربكلا ةشطبلا شطبن موي (2نودئاع

 هيف نوكشي مهو .'''نيقيلا مهءاج دق :ىأ .نوبعلي كش ىف نوكرشملا ءالؤه لب :ىلاعت لوقي
 . 4 نيبم ناخدب ءاَمّسلا يتأت موي بقتراف ل : ًاددهتمو مهل ادعوتم لاق مث «هب نوقدصي الو .نورتميو

 انلخد :لاق قورسم نع . "حص نب ملسم ىحضلا ىبأ نع .ءشمعألا نآرهم نب ناميلس لاق

 .«راثآلا»:ت ىف )١(
 .هب ليقع نع ثيللا قيرط نم (۳۸۳۹) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو ٦١( /73) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۲)

 .«امهيحيحص ىف ملسمو ىراخبلا یور»: ت ىف )١( .؟نيبملا»: ت ىف (5) .1 ت نم ةدايز (؟) .«هبجوي» :أ ىف (۳)



 ”غو سل سس )1١529( تايآلا :ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ءاَمّسلا ىتأت موي : هباحصأ ىلع صقي لجر اذإف «ةدنك باوبأ دنع  ةفوكلا دجسم ىنعي  دجسملا

 نيقفانملا عامسأب ذخأيف «ةمايقلا موي ىتأي ناخد كلذ ؟ناخدلا كلذ ام نوردت «(نيبم ناخدب

 اعجطضم ناكو «هل كلذ ٍ,انركذف دوعسم نبا انيتأف :لاق ا ا ذخأيو ر

 نم اَنأ امو رجأ نم هيلع مكلأسأ ام لق > : الب مكيبنل لاق لجو زع هللا نإ :"لاقو ءدعقف عزفف
 «كلذ نع مكثدحأس ««ملعأ هّللا» : ملعي ال امل لجرلا لوقي نأ ملعلا نم نإ «[٦۸:ص] « نيفلكتملا

 «فسوي ىنسك نينسب مهيلع اعد ءال هللا لوسر ىلع“ تصعتساو مالسإلا نع تأطبأ امل اشيرق نإ

 الإ وري اف ءال ىلإ عانا وعقب اولعجو« لاو مالا الكا ع ناو كولا نب اتا
 - دهجلا نم ناخدلا ةئيهك اهنيبو هنيب ام ىريف «ءامسلا ىلإ رظني لجرلا لعجف :ةياور ىفو  ناخدلا

 ىتاف .«ميلأ باذع اذه ساّنلا ىشْعَي . نيبم ناخدب ءاَمّسلا ىتأت موي بقتراف » : ىلاعت هللا لاق "” [لاق]
 لزنأف ءاوُقَسَف مهل ىقستساف .تكله دق اهنإف ءرضمل هللا قت قستسا هللا لوسراي : ليقف ةئ هللا لوسر
 املف «ةمايقلا موي مهنع باذعلا فشكيف : :دوعسم نبا لاق «نودئاع مكإ اليلق باذعْلا وفشاك اإ : هللا

 ىنعي :لاق ,«نومقتنم الإ ئربكلا ةشطبلا شطبن موي : هللا لزنأف «مهلاح ىلإ اوداع ةيهافرلا مهباصأ

 .ردب موي

 ثيدحلا اذهو .مازّللاو «ةشطبلاو ءرمقلاو «مورلاو «ناخدلا :ةسمخ ىضم دقف :دوعسم نبا لاق
 ىف ىئاسنلاو ىذمرتلا دنع وهو ءهدنسم ىف دمحأ مامإلا هاورو .'؟”نيحيحصلا ىف جرخم
 نبا قفاو دقو . "هب «شمعألا نع «ةددعتم قرط نم متاح ىبأ نباو ريرج نبا دنعو «”امهريسفت
 «ةيلاعلا ىبأو «دهاجمك فلسلا نم ةعامج .ىضم ناخدلا نأو «ءاذهب ةيآلا ريسفت ىلع دوعسم

 .ريرج نبا رايتخا وهو «ىفرعلا ةيطعو «كاحضلاو «ىعخنلا ميهاربإو

 نبا انثدح «ناسح نب ىيحي انثدح «رفاسم نب رفعج انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 حتف موي ناك :لاق «نيبم ناخدب ءاَمَسلا ىتأت موي :هلوق ىف جرعألا نمحرلا دبع "انثدح «ةعيهل
 .ةكم

 .ركنم لب «ًادج بيرغ لوقلا اذهو

 ىبأ ثيدح نم مدقت امك «ةعاسلا ̂ تارامآ نم وه لب «دعب ناخدلا ضمي مل :نورخآ لاقو

 ةفرغ نم ل هللا لوسر انيلع فرشأ :لاق «هنع هللا ىضر «ىرافغلا ديسأ نب ةفيذح “ةحيرس
 ءاهيرغم نم سمشلا عولط :تايآ رشع اورت ىتح ةعاسلا موقت ال» :لاقف «ةعاسلا ركاذتن نحنو

 :فوسخ ةثالثو «لاجدلاو «ميرم نبا ىسيع جورخو «جوجأمو جوجأي جورخو «ةبادلاو «ناخدلاو

 - سانلا قوست ندع رعق نم جرخت رانو «برعلا ةريزجب فسخو «برغم اب فسخو «قرشملاب فسخ

 . نم ةدايز (۳) .؟تبعصتساو :أ ىف (۲) . ؟لاقف»:م «ت ىف (۱)
 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۸۲۰( مقرب ملسم حيحصو )۲۷۹۸(.

 .«امهيريسفتا :م ىف (45)

 .(57/506) ىربطلا ريسفتو )١١580١1( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (3504) مقرب ىذمرتلا ننسو )١/ ۳۸٠١ء ٤١١( دنسملا 0)

 .« ىف ةحيرس ىبأ» :ت ىف (9) . «تایآ» :ت ىف (۸) .«نع هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو» :ت ىف (۷)



COTS E aaa ي ورب 

 ىف ملسم هجارخإب درفت .«اولاق ثيح مهعم ليقتو ءاوتاب ثيح مهعم تيبت :- سانلا رشحت :وأ

)2000 

 . خلا وه ا كت تاع 00 :دايصلا نبال لاق ةي هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىفو

 ناخدب ءامّسلا يتأت موي بقتراف» : ةي 2 هللا لوسر هل ًابخو 58 .«كردق ودعت نلف أسحا» :هل لاقف
 . 4 نيبم

 «ناجلا ناسلب ناهكلا ةقيرط ىلع فشاك دايص نباو «بقترملا رظتنملا نم هنأب راعشإ هيف اذهو

 هتدام ا هللا لوسر فرع اهدنعف .ناخدلا :ىنعي خلا وه» :لاق اذهلو ؛ةرابعلا EE مهو

 .«كردق ودعت نلف أسحا» :هل هلاقف «ةيناطيش اهنأو

 ديعس نب نايفس انثدح «ىبأ انثدح «حارجلا نب و ماصع ىنثدحو :ريرج نبا لاق مث

 لاق :لوقي ناميلا نب ةفيذح تعمس :لاق شآرح نب ىعبر نع ءرمتعملا نب روصنم انثدح «ىروثلا
 «نيبأ ندع رعق نم جرخت رانو .ميرم نبا ىسيع لوزنو ءلالا تانآلا: لوأ نإ» : م هللا لوسر

 ؟ناخدلا امو «هللا لوسر اي :ةفيذح لاق  ناخدلاو ءاولاق اذإ مهعم ليقت ءرشحملا ىلإ سانلا قوست

 - «ميلأ باذع اذه سالا ىشغي . نيبم ناخدب ءاَمسلا ىتأت موي بقتراف# :ةيآلا هذه ويم هللا لوسر التف

 EEN E هايم RG ESE ANS نراك
 0 «هريدو هينذأو هيرخنم نم جرخي «ناركسلا ةلزنمب نوكيف رفاكلا

 نب دمحم نأل ؛ةحصلاب هل دهشأ مل امنإو ءًالصاف ناكل ثيدحلا اذه حص ول :ريرج نبا لاق

 :لاق .ال :هل لاقف ؟نايفس نم هعمس له :ثيدحلا اذه نع اداور لأس هنأ ىنثدح ىنالقسعلا فلخ

 تلقف .ال :لاقف ؟هب رقأف رضاح تنآو هيلع ئرقف :هل تلقف :لاق .ال :لاق ؟هيلع هتأرقأ :تلقف

 مث ىلع هوؤرتخ امسا یارو: لغرف رف موق هي اج ناف هب كدب نبأ ن
 ا «ىنع هب اوثدحف «هب اوبهذ

 نم ريرج نبا رثكأ دقو ءدنسلا اذهب عوضوم هنإف ءانهه ثيدحلا اذه ىف ريرج نبا داجأ دقو

 «ليئارسإ ىنب» ةروس لوأ ىف اميس الو «ًادج ةريثك تاركنم هيفو «ريسفتلا اذه نم نكامأ ىف هقايس

 . ملعأ هللاو ءىصقألا دجسملا ركذ ىف

 .«نسحلا نع «ليلخ انثدح .ديلولا انثدح «ناوفص انثدح .ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نمؤملا امأف «سانلاب ناخدلا جيهي» :لاق ديم هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر «ىردخلا ديعس ىبأ نع

 .«هنم عمسم لك نم جرخي ىتح هخفنيف رفاكلا امأو ءةمكزلاك هذخأيف

 )١( مقرب ملسم حيحص )۲۹۰۱(.

 )۲( مقرب ىراخبلا حيحص )٥١  )۳۰.امهنع هللا ىضر ءارمع ( نب هللا دبع ثيدح نم (۲۹۳۰) مقرب ملسم حيحصو

 5 «ماكرلا» : م ت یف )٤( .(لاق ةفيدح نع متاح ىبأ نبا ىورو» :ت یف (۳)

 ملاعم ىف ىوغبلاو )١174( ىعليزلل فاشكلا ثيداحأ جيرخت ىف امك هريسفت ىف ىبلعتلا هاور هقيرط نمو (58/15) ىربطلا ريسفت (0)
 .(317 ١ /۷) ليزنتلا

 .(58/750) ىربطلا ريسفت (۲)



 ۲۹ ( 4-1١١7 ) تايآلا :ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 اورو ردا دعم ی کو ر ی اورو
 .هلوق نسحلا نع «فوع

 ىنثدح «شايع نب ليعامسإ نب دمحم انثدح «فوع نب دمحم ینثدح : اًضيأ ريرج نبا لاقو
 ش 1

 هللا لوسر لاق :لاق ىرعشألا كلام ىبأ نع غ نبا يرش ع ءةعرز نب مضمض ىنثدح «ىبأ

 نم جرخي ىتح خفتنيف رفاكلا ذخأيو .ةمكزلاك نمؤملا ذخأي ناخدلا :اثالث مكرذنأ مكبر نإ» : قلد
 .«لاجدلا ةثلاثلاو «ةبادلا ةيناثلاو ءهنم عمسم لك

 .ديج دانسإ اذهو . )هب «شايع نب ليعامسإ نب دمحم نع ءديزي نب مشاه نع ىناربطلا هاورو

 ىبأ نع ا انثدح ام نب SS ؛یبآ انثدح و ياا

 نب نمحرلا دبع نع ا کک E SS رج نبا یورو

 I ىلع 3 : ىأ 4 سأرلاك رك ىتح قفانملاو

 ىبأ نب هللا دبع نع 0" ”جيرج نبا نع 2 نبا انثدح « بوعي ینتدح :ريرج نبا لاق مث

 . تحبصأ ىتح ةليللا تمن ام :لاقف موي تاذ ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا ىلع تودغ :لاق ةكيلم

 ىتح تمن امف قرط دق ناخدلا نوكي نأ تيشخف .بنذلا وذ بكوكلا علط :اولاق :لاق ؟مل :تلق
 نب هللا دبع نع «نايشثس نع «رمع ىبأ خا نع «هيبأ نع ہتاح ىبأ نبا هاور اذكهو ا

 ربح سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو .هركذف سابع نبا نع ؛ةكيلم ىبأ نب هللا دبع نع «ديزي ىبأ
 ةعوفرملا ثيداحألا عم ءنيعمجأ نيعباتلاو ةباحصلا نم هقفاو نم لوق اذكهو .نآرقلا نامجرتو ةمألا
 تايآلا نم ناخدلا نأ ىلع ةرهاظ ةلالدو عنشم هيف ام اهاندروأ ىتلا ءامهريغو ناسحلاو حاحصلا نم

 .نآرقلا رهاظ هنأ عم «ةرظتنملا

 ام ىلعو . دحأ لك هاري داو نيب 3 ىأ # نيبم ناخدب ءاَمَّسلا ىتأت موي بقتراف# : ىلاعت هللا لاق

 اذكهو .دهجلاو عوجلا ةدش نم مهنيعأ ىف تن رار لاو وأ اغإ :هنع هللا ىضر .دوعسم نبا هب رسف

 ا نك رشا كم لهأ ضحي الاخ ارفآ تاك رو عو مهان أ + سالا ىشغيإ# :هلوق

 ثالث ةخسنلا هذهل نإف ١ بقعتم 1 ديج دانسإ اذه» :انه ريثك ۽ نبا ظفاحلا لوقو )4۲ /( ريبكلا مجعملاو )٦۸/۲١( ىربطلا ريسفت )١(

 : للع
 .(ثدحف ثدحي نأ ىلع هولمح ءائيش هيبأ نم عمسي مل» :متاح وبأ لاق «نئايع نب ليغامسإ نت: دمحم :ىلوألا

 .«كاذب نكي مل» :دواد وبأ لاق ٠ شايع ن رب ليعامسإ نب دمحمو «نيعم نبا هفتو وو متاح وبأ هفعض ةعرز ۽ نب مضمض : ةيناثلا

 «ىرعشألا كلام قس نع «ديبع نب حيرشا : : متاح وبأ لاق .ىرعشألا كلام ضا نم هعامس ىف ملك دق «ديبع نب حيرش : : ةثلاثلا

 .«لسرم

 . ؟هدانسإب متاح ىبأ نبا یورو» :ت یف (؟)

 .(38/75) ىربطلا ريسفت (۳)
 .؟مهمغيو» :أ ىف (9) .«ریرج نبا هاور اذكهو» :أ ىفو .«اذكه ريرج نبا هاورو» :ت ىف (4)



 .  تايآلا : ناخدلا ةروس  عباسلا ءزجلا تلم ل )٩ - 15 (

 ا

 7 كلذ 0 E AY : روطلا] 0 5

 هباقعو هللا باذع اونياع اذإ نورفاكلا لوقي : ىأ © نونمؤم اَنِإ باذعلا اتع فشكا انبر# :هلوقو

 انّير تايآب بکن الو درن انتي ای اولاقف راتلا ىلع اوفقو ذإ ئرت ولو :هلوقك .مهنع هفشكو هعفر نيلئاس

 اوملظ نيذُلا لوقيف باذعلا مهيتأي موي سائلا رذنأوإ» :هلوق اذكو .[۲۷ :ماعنألا] « َنينمؤملا نم نوكنو
 «لاوز نم مكل ام لبق نم متمسفأ اونوكت مل وأ لسرلا ٍعِتتو كتوعد بج بيرق لجأ ىلإ انرخأ ان

 مّلعم اولاقو هنع اوّلوت مث . نيبم لوسر مهءاج دقو ئركذلا مهل نأ :انهاه لاق اذكهو :٤٤[« ميهاربإ]

 . (نونجم

 امو هنع اولوت اذه عمو «ةراذنلاو ةلاسرلا نيب الوسر مهيلإ انلسرأ دقو «ركذتلاب مهل فيك :لوقي

 . ئركدذلا هل ئنأو ناسنإلا رُكذت ذئموي» :ىلاعت هلوقك اذهو .نونجم ملعم :اولاقو ,هوبذك لب «هوقفاو
 اوذخأو توف الف اوعرف ذإ یرت ولو : یلاعت لوقو ٣ ٤] : رجفلا] (یتایحل تمد ينتيل اي لوقي
 نم بْيَعْلاب نوُفذقيو لبق نم هب اورقك دقو . ٍديعب ناک نم شالا مهل أو هب انمآ اولاقو . ِبیرق ناكم نم

 :ًابس] € بيرم كش ىف اوناك مهنا لبق نم مهعايشأب لعف امك نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو . دیعب ناکم

id 

 :نیس لم «(نردئاع مُكَنِإ ًاليلق ِباَدَعْلا "وفشاک اإل :هلوقو

 ام ىلإ متدعل ءايندلا رادلا ىلإ مكانعجرو باذعلا مكنع انفشك ولو : ىلاعت ناق هنآ امها
 مهنايغط يف اوُجَلَل رض نم مهب ام اتفشكو مهانمحر ولو» :هلوقك «بيذكتلاو رفكلا نم هيف متنك

 .]۸ (نوبذاکل مهّنإو هنع اوهن امل اوُداَعَل اودر ووا :هلوقكو ۷١[« :نونمؤملا] (نوهمعي

 «مكيلإ وضو ' ”ةيائشأ داقعنا دعب اليلق مكنع باذعلا ورخؤم انإ :دارملا نوكي نأ :ىناثلاو

 ءمهرشاب نوكي نأ مهنع فشكلا نم مزلي الو .لالضلاو نايغطلا نم هيف ,متنأ اميف نورمتسم متنأو

 «نيح ىلإ مهانعتمو ايندلا ةايحلا يف يزخْلا باذع مهنع انفشك اونمآ امل سنوي موق ًالإ» :ىلاعت هلوقك

 هيلع خليص روز يعم دقحلا ده ناك لك نع لصتاو مهرشاب باذعلا نكي ملو «[48 :سنوي]
 لاق هنأ بيعش نع اًرابخإ ىلاعت هللا لاق ؛هيلإ اوداع مث مهرفك نع اوعلقأ دق اونوكي نأ اضيأ مزلي الو

 انك ول وأ لاق الم ىف ندوعَتل وأ اتعرف نم كعم اونمآ نيذلاو بيعش اي كّتجرخدل» :اولاق نيح هموقل

 ء[84 «۸۸ :فارعألا] 4 اهتم هلا اناجن ذإ دعب مكتّلم ىف ادع نإ ابذك هللا ىلع انيرتفا دق . نيهراك

 . مهتقيرطو مهتلم ىلع طق نكي مل "[مالسلا ةيلعأ بييعتشو

 . هللا باذع ىلإ : «نودئاع مكنإ» : ةداتق لاقو

 .«لوقي» :أ ىف (۳) .«فشاک» :ت ىف (۲) .؟هلوقكو» م «ت یف (۱)

 أ «ءم .ت نم ةدايز () .أ «ت نم ةدايز (6) . (هببسا :آ «م «ت ىف )©



۲0۱ 

 سابع نبا نع ًاضيأ یورو ‹مدقت ا ناخدلا هريسفت ىلع دوعسم نبا قفاو نع ةعامج لوق

 امس وهو عاج تیک نين وأ ضرب ف وا ةناوز نم ااا

 .ًاضيأ ةشطب موي ردب موي ناك نإو «ةمايقلا موي كلذ نأ رهاظلاو

 ٣۳( ۔ ۱۷ ) تايآلا :ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 لاق :لاق ةمركع نع «ءاذحلا دلاخ انثدح «ةيلع نبا انثدح « بوعي ىنثدح :ريرج نبا لاۋ

 . ةمايقلا موي ىه : لوقأ انأو «ردب موي : :ىربكلا ةشطبلا :دوعسم نبا لاق : سابع نبا

 .هنع ءنيتياورلا حصأ ىف ةمركعو «ىرصبلا نسحلا لوقي هبو «هنع حيحص دانسإ اذهو

 مكل ينإ هللا دابع يلإ اودآ نأ © ميرك لوسر مهءاجو نوعرف موق مهلبق انتف دقلو ]م

 مكبرو يبرب تذع ينإو 09 نيم ناطلسب مكيتآ يَنإ هللا ىلع اوُعَت ال نو ْنيمأ لوس
 75 3 يت فم ع د ا

 © نومرجم موق ءالؤه نأ هّبر اعدف © © نولزتعاف يل اونمؤت مل نإو 60 نومجرت نأ

 نم اوكرت مک 69 نوفرغم دنج مِ اوهر رحبلا كرتاو 09 نوعبتم مُكَنِإ اليل يداّبعب رس

 اهانثروأو كلذك 5 69 نيهكاَف اھیف اوناک ةمعنو © ميرك ماقمو عورزو © عل نويعو تائج

 ينب انيجن دقلو 09 نيرظنم اوناك امو ضرألاو ءاَمَسلا مِهيلَع تّكب اَمَف 69 نيرخآ اَموَق
 0 م ىو سمو

 مهاترتخا دقلو 69 نيفرسملا نم ايلاع ناك ُهَنِإ نوعرف نم 60 نيهمْلا ِباَدَعْلا نم ليئارسإ

 . 4 9 نيبم ءالب هيف ام تايآلا م مهانيتآو © CD) نيملاعلا ىلع ملع ىلع

 لوسر مهءاجوإ» ء«رصم طبق مهو «نوعرف موق نيكرشملا ءالؤه لبق انربتخا دقلو :ىلاعت لوقي

 ىنب انعم 7 لسرأف » :هلوقك ء4دّللا داع ىلإ اوذَأ نأ «مالسلا هيلع ؛هميلك ىسوم :ىنعي © مرک
 ]¥4 : هط] 4دهلا بلا نم لع مالّسلاو كبر نم ةيآب كانت دق مهبذعت الو ليئارسإ

 .هومكغلبأ ام ىلع نومأم : ىأ « نيمأ لوسر مك ىَنإ9 : هلوقو

 ناميإلاو هججحل دايقنالاو ‹ هتايآ عابتا ىلع اوربكتست ال : ىأ جلا ىَلع اولعت ال نأو» :هلوقو

 ]1 : رفاغ] «نيرخاد منهج نولخدیس يتدابع نع نوربکتسي نیذّلا ّنإ» :هلوقك «"هنیهاربب

 تايآلا نم هب هللا هلسرأ ام ىهو «ةحضاو ةرهاظ ةجحب : ىأ 47[ نيبم] ناَطْلسب مكينأ 15

 . “”ةعطاقلا ةلدألاو تانيبلا

 .«یورو» :ت یف (0) .ت نم ةدايز )١(

 07١. /؟6) ىربطلا ريسفت (۳)

 .«هتیهولاب» :أ ىف )١( .أطخ وهو «لسرأ نأو» :أ «م ءت ىف )٥( .؟نيلوقلا» :ت ىف (4)

 .«تاعطاقلا» :أ «م «ت یف (۸) .أ 2م «ت نم ةدايز (۷)



  YoY۔ ۱۷ ) تايآلا : ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۳۳ (

 وهو ناسللاب مجرلا وه :حلاص وبأو «سابع نبا لاق «نومجرت نأ مكبرو یبرب تذع ىنإوإ»
 ءمشلا

 .ةراجحلاب مجرلا ')[وه] :ةداتق لاقو

 .لعف وأ لوق نم ءوسب ىلإ اولصت نأ ")[نم] مكقلخو ىنقلخ ىذلا هللاب ذوعأ : "یآ

 نأ ىلإ ةملاسم مكنيبو ىنيب رمألا اوعدو «ىلإ ؟اوضرعتت الف : ىأ © نولزتعاف ىل اونمؤت مل نإو »
 الإ كلذ مهداز امو كلذ لك ؛مهيلع هللا ججح ماقأو .مهرهظأ نيب هماقم لاط املف .اننيب هللا ىضقي

 نوعرف تيتآ كلِ اير ئسوم لاقو » ا لاق امک ا تذفن ةوعد مهيلع هبر اعد ًادانعو ًارفك

 داق ْمِهِبولُق ىلع ددشاَو مهلاومأ ىلع سمطا ابر كليبس نع اوُنضُيل ابر ايندلا ةاّيحلا يف ًالاومأو ةنيز هام
 لاق اذكهو .[89 ۰۸۸ :سنوي] (اميقتساف امكتوعد تبيجأ دق لاق. ميلألا باذعلا اوري ىح اونمؤي

 نيب نم ليئارسإ ىنبب نك جرخي نأ ىلاعت هللا هرمأ كلذ دنعف ,4نومرجم موق ءالؤه نأ هّبر اعدف » : : انهاه

 اک ېدو مک ذل يداي رمأق ) :لاق اذهلو ؛هناذكتساو هترواشمو نوعرف رمأ ريغ نم مهرهظأ

 4 ىش ىشخت الو اكرد فاحت أل اسي ٍرحَبْلا يف اقيرط مهل برضاف ىدابعب ٍرسأ نأ ئسوم ىّ انيحوأ دقلو » : لاق

 .[۷۷ :هط]

 وه زواج امل «مالسلا هيلع ءىسوم نأ كلذو 4نوُقرغم دنج مهّنإ اوهر رحبلا كرتاو# :انهاه هلوقو
 نيبو مهنيب ًالئاح ريصيل «ناک امك دوعي ىتح هاصعب هبرضي نأ ىسوم دارأ ءرحبلا ليئارسإ ونبو

 « "هيف نوقرغم دنج مهنأب هرشبو ءانكاس هلاح ىلع هكرتي نأ هللا هرمأف .مهيلإ لصي الف «نوعرف
 . ىشخي الو ًاكرد فاخي ال هنأو

 «هتثيهك ًاسبي ًاقيرط : (اوهر 8دهاجم لاقو .هضماو هتئيهك «اوهر رحبلا كرتاو# : سابع نبا لاق
 ‹كاحضلاو «سنأ نب عيبرلاو ‹«ةمركع لاق اذكو .مهرخآ عجري ىتح هكرتا ء عجري هرمأت ال : لوقي

 و ريغو «برح نب كامسو «رابحألا بعكو «ديز نباو «ةداتقو

 راهنألا اهب دارملاو « عورزو . نويعو» نيتاسبلا ىهو ( تانج نم اوكرت مك :ىلاعت لاق مث
 .ةنسحلا نكامألاو ةق rG مطر دا راكب

 انملا : 4 ميرك ماقمو » : ريبج نب ديعسو «دهاجم لاقو

 ديس رصم لين :لاق ورمع نب هللا دبع نع «ىرفاعملا هللا دبع نب بهو نع «ةعيهل نبا لاقو 57 5 1 0 )۸( 2 5

 لك رمأ رصم لين ىرجي نأ هللا دارأ اذإف هل هللذو «برغملاو قرشملا نيب رهن لك هل هللا رخس ,راهنألا

 هللا دارأ ام ىلإ هيرج ىهتنا اذإف ءانويع ضرألا هل هللا رجفو ءاهئامب راهنألا هتدمأف ءهدمي نأ رهن

 .هرصنع ىلإ عجري نأ ءام لك ىلإ هللا ىحوأ

 .م ءات نم ةدايز (۳) .«ىنإ» :أ ىف (0) .ت نم ةدايز (۱)
 .؟هيف ىأ» :أ ىفو .؟رحبلا ىف ىأ» :تاىف(0) . ؟ىلاعت» :م ىف (6) . (اوضرتعت» : یف (6)

 .«بهلو» :م ىف (۸) . «امهريغو» :ت ىف (0)



 #00 تا ب بسس (77 317 )تايآلا :ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 اهيف اوناك ةمعنو . ميرك ماقمو عورزو . نويعو تانج نم '')اوكرت مك ل :ىلاعت هلوق ىف لاقو
 ناوسأ نيب ام ءًاعيمج نيقشلا ىف هرخآ ىلإ هلوأ نم لينلا اذه ىتفاحب نانجلا تناك :لاق 4 نيهكاف

 جيلخو « سود رس جيلخو ‹ طايمد جيلخو «ةيردنكسإلا جيلخ : جلخ “"ةعست ر هل ناكو «ديشر ىلإ

 نيلبخلا نيب ام عورزو ٠ ءىش نع ءىش اهنم عطقني دل ةلصتم «ىهنملا جيلخو ' مويفلا جيلخو « فنم

 امل .ًاعارذ رشع ةتس نم ىورت رصم ضرأ عيمج تناكو ءءاملا هغلبي ام رخآ ىلإ رصم لوأ نم هلك

 .اهجلخو اهروسجو اهرطانق نم اوربدو اوردق

 اوبحأ ام نوسبليو اوؤاش ام نولكأيف اهيف نوهكفتي اوناك ةشيع :ىأ « نيهكاف اهيف اوناك ةمعنو إب

 ايندلا اوقرافو «ةدحاو ةحيبص یف هعمج كلذ اوبلسف «دالبلا یف مكحلاو تاهاحلاو لاومألا عم

 كلامملاو ةينوعرفلا لصارحلا كلتو ةيرصملا دالبلا ىلع ىلوتساو «ريصملا نخر لا اوراصو

 ىف لاقو [04 :ءارعشلا] 4 ليئارسإ ينب اهانثروأو كلذك : ا لاق امك ا ةيطبقلا
 تّمتو اهيف انكراب يتلا اهبراغمو ضرألا قراشم نوفعضتسي اوناك نيذّلا موَقْلا انتروأو ا :' ارخآ عضوم

 ني يو

 باوبأ ىف دعصت ةحلاص لامعأ 8 5 ملأ 4« ضرألاو ال :هلوقو

 الأ اوقحتسا اذهلف ؛مهتدقف اهيف هللا اودبع عاقب ضرألا ىف مهل الو «مهدقف ىلع ىكبتف ءامسلا

 . مهدانعو مهوتعو .مهمارجإو مهرفكل اورخؤي الو اورظني

 نب ىكم انثدح .ىرصبلا قاحسإ نب دمحأ انثدح :هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق

 را ىبنلا نع لا نب سنأ ىنثدح .ىشاقرلا ديزي ىنثدح «ةديبع نب ىسوم انثدح « ميهاربإ

 ؛همالكو هلمع *هنم لدي بابو «هقزر هنم جرخي باب :ناباب ءامسلا ىف هلو الإ دبع نم ام» :لاق
 اونوكي مل مهنأ E 4 ضر رألاو ءامسلا مهيلع تكب امف : ةيآلا هذه التو «(«هيلع ايكبو هادشف تام اذإف

 نم الو مهمالك نم ءامسلا ىلإ مهل دعصي ملو .مهيلع ىكبي احلاص ًالمع ضرألا ىلع "اولمع
22320 : e | 

 .ىذبرلا وهو ةديبع نب ىسوم ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو

 نع «ورمع نب ناومص نع «سنوي نب يسيع انثدح «ةحلط نب ىيحي ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 ال الأ .ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ أدب مالسإلا نإ» : "و هللا لوسر لاق :لاق ىمرضحلا ديبع نب حيرش

 مث .«"ضرألاو ءامسلا هيلع تكب الإ هيكاوب اهيف هنع تباغ ةبرغ ىف نمؤم تام ام «نمؤم ىلع ةبرغ

 .؟عست» :م ءت ىف (۲) .ءارعشلا ةروس نم ٥۷ :ةيآلا دارأ خسانلا لعلو ءأطخ وهو «مهانج رخأف» :م ءت ىف )١(

 . ؟هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع هدانسإب ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا ىورو» :ت ىف (:) .؛ةيآلا» :أ ءم «ت ىف (۳)

 .«نولمعي» :م «ت یف )١( .(هیف» :أ ت یف (9)

 اذه» : ىذمرتلا لاقو “رصتخم هب ةديبع نب ىسوم قيرط نم )۲55( مقرب نتسلا ىف ىذمرتلا هاورو 2( /۷) ىلعي ىبأ دنسم (۷)

 .«ثيدحلا ىف نافعضي ىشاقرلا نابا نب ديزيو ةديبع نب ىسومو «هجولا اذه نم الإ اعوفرم هفرعن ال بيرغ ثيدح
 . «لاق هي هللا لوسر نأ ریرج نبا ىورو» :ت یف (۸)



 ۳۴(0 1۷ 709 + ناحتنلا ةرو د عباشلا رجلا احس تح ع ع حس هوو

 (1)«رفاكلا ىلع نايكبي ال امهنإ» :لاق مث (ضرألاو ءاَمسلا مهيَلَع تكب امف » : ال هللا لوسر أرق

 ءالعلا انثدح - ىريبزلا ىنعي  دمحأ وبأ انثدح «ماصع نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا "'”لاقو
 له :هنع هللا ىضر ءًایلع لجر لأس :لاق هللا دبع نب دابع نع ءورمع نب لاهنملا نع ءحلاص نبا

 سيل هنإ «كلبق دحأ هنع ىنلأس ام ءىش نع ىنتلأس دقل :هل لاقف ؟دحأ ىلع ضرألاو ءامسلا ىكبت

 لمع مهل نكي مل نوعرف لآ ناو لمعلا دز هله و ی ف م هللا دبع ا 1

 مهيلع تکب امف » :هنع هللا ىضر «ىلع أرق مث ءءامسلا ىف دعصي لمع الو .ءضرألا ىف حلاص

 .«نيرظنم اوناك امو ضرألاو ءامّسلا

 ؛لاهنم نع ء«روصنم نع «ةدئاز نع «ماتغ نب قلط انثدح «بیرک وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو
 مِهيلع تکب امف 8: هللا لوق تيأرأ «سابع ابأ اي :لاقف لجر سابع نبا ىتأ :لاق ريبج نب ديعس نع
 دحأ سيل هنإ «معن :لاق ؟دحأ ىلع ضرألاو ءامسلا ىكبت لهف < .«نيرظنم اوناك امو ضرألاو ءاَمسلا

 نم هباب قلغأف نمؤملا تام اذإف «هلمع دعصي هيفو «هقزر لزني هنم ءامسلا ىف باب هلو الإ قئالخلا نم
 ناك ىتلا ضرألا نم هالصم دقف اذإو «هيلع ىكب هقزر هنم لزنيو هلمع هيف دعصي ناك ىذلا ءامسلا

 ملو «ةحلاص راثآ ضرألا ىف مهل نكت مل نوعرف موق نإو «هيلع تكب اهيف هللا ركذيو اهيف ىلصي
 . °ضرألاو ءامسلا مهيلع كبت ملف ءريخ مهنم هللا ىلإ دعصي نكي

 .اذه وحن «سابع نبا نع «ىفوعلا ىورو

 هللا ىضر] سابع نبا 0ع «دهاجم نع « تاّقلا ىيحي ىبأ نع «ىروثلا نايفس لاقو

 قي سو تهاجم لاق اكر اا نيعبزا قولا ىلع نقرا نكت ا نإك "لاق ا

 .دحاو ريغو «ريبج

 تلقف :لاق ءاحابص نيعبرأ ضرألاو ءامسلا هيلع تكب الإ نمؤم تام ام :ًاضيأ دهاجم لاقو

 ؟دوجسلاو عوكرلاب اهرمعي ناك «دبع ىلع ىكبت ال ضرألل امو ؟بجعتأ :لاقف ؟ضرألا ىكبتأ

 ؟لحنلا ىودك ىود اهيف هحيبستو هريبكتل ناك دبع ىلع ىكبت ال ءامسلل امو

 .ضرألاو ءامسلا مهيلع ىكبت نأ نم هللا ىلع نوهأ اوناك :ةداتق لاقو

 نب قاحسإ انثدح «مصاع نب مالسلا دبع انثدح .نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح نبا لاقو

 تناك ذنم ءامسلا تكب ام :لاق ميهاربإ نع < «بتكملا ديبع نع «قباس نب دروتسملا انثدح «ليعامسإ

 ثيح هماقم كاذ :لاق ؟نمؤملا ىلع ىكبت ضرألاو ءامسلا سيلأ :ديبعل تلق .نينثا ىلع الإ ايندلا
 ىبحي نإ «ناهدلاك ةدرو ريصتو رمحت :لاق .ال : تلق ؟ءامسلا ءاكب ام ىردتو :لاق .ةلمع دعصي

 )١( ىربطلا ريسفت )۲١/  )۷١لسرم وهو (417/9) روثنملا ردلا ىف امك توملا ركذ ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو .

 ) )۳«ت نم ةدايز (؟) .؟یورو» :ت یف ].

 .(9/5 /7؟5) ىربطلا ريسفت (5)

 .؟؛لاق» :أ ىف 2372 . ت نم ةدايز )« .2نعولا :ت ىف )0(



 9 ا )۳۳ 119 تایآلا :ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .ءامسلا ترمحا لتق ال ىلع نب نيسح نإو .ًامد ترطقو ءامسلا ترمحا لتق امل ايركز نبا

 نب ديزي نع «ريرج انثدح - جینز - ورمع نب دمحم ناسغ وبأ انثدح «نسحلا نب ىلع انثدحو

 لاق .رهشأ ةعبرأ ءامسلا قافآ ترمحا ءامهنع هللا ىضر ؛ىلع نب "نين 0 ا

 .اهفارطأ رمحت نأ :اهؤاكب : ىناسارخلا ءاطع لاقو

 تفسك هنأو ,طيبع مد هتحت دجو الإ ذئموي رجح بلق ام هنأ نيسحلا لتقم ىف ضيا اوکو

 ةهيشلا يحس مدنا رهاظلاو «رظن كلذ لك ىفو . ةراجح تطقسو «قفألا رمحاو « سمشلا

 ام عقو دقو «هوبذكو هوقلتخا ىذلا اذه عقي مل نكلو  ميظع هنأ كش الو  رمألا اومظعيل «مهبذكو

 هوبأ لتق دق هنإف «هوركذ امم ءىش عقي ملو - هنع هللا ىضر «نيسحلا لتق - " [كلذ] نم مظعأ وه
 لتق نافع نب نامثعو «كلذ [نم ءىش] “مقي ملو عامجإلاب هنم لضفأ وهو «بلاط ىبأ نب ىلع
 ىف بارحملا ىف لتق «هنع هّللا ىضر «باطخلا نب رمعو . كلذ نم ءىش نكي ملو .ًامولظم ًاروصحم

 هللا لوسر اذهو . كلذ نم ءىش نكي ملو «كلذ لبق ةبيصم مهقرطت مل نيملسملا نأكو ‹ حبصلا ةالص

 ىبنلا نبا مي ميهاربإ تام مويو .هوركذ امم ءىش نكي مل تام موي ةرخآلاو ايندلا ىف رشبلا ديس وهو ةي

 لِي هللا لوسر مهب ىلصف «ميهاربإ تومل تفسخ 2'[سمشلا] :سانلا لاقف «سمشلا تفسح هلي

 . "”هتايحل الو دحأ تومل نافسخني ال رمقلاو سمشلا نأ مهل نيبو مهبطخو «فوسكلا ةالص

 نتي :(نيفرسملا نم ايلاع ناك لإ نوعرف نم . نيهمْلا باَذَعْلا نم ليئارسإ ىنب انيَجَن دقو  :هلوقو
 ىف مهايإ هريخستو «مهل هلالذإو نوعرف ةناهإ نم هيف اوناك ام مهذقنأ ثيح «كلذب ىلاعت مهيلع

 . ةقاشلا ةنيهملا لامعألا

 نإ :هلوقك «ًادينع ًارابج ًاربكتسم ل :هلوقوإ

١ TT E Ek 5امو ضرألا ىف اوربكتساف# :هلوقو]  

 ىلع ىأرلا فيخس «هرمأ ىف 217 افرس '"[نوعرف ناكف] «[۳۹ :توبکنعلا] )١١' [( نيقباس اوناك

 ىلع ملع ىلع مهانرتخا 8 :دهاجم لاق 4 نيمّلاعْلا ىلع ملع ىلع مهانرتخا دقلو ا :هلوقو
 نإ :لاقي ناكو .كلذ مهنامز لهأ ىلع اوريتخا :ةداتق لاقو .هيرهظ نيب مه نم ىلع :(نيملاعلا

 .«ركذو» :ت ىف (۲) .«نيسحلا» :م ءت ىف )١(

 .أ ت نم ةدايز (6) .؟نکی» : ت ىف )٤( .أ نم ةدايز ()

 .«سمشلا تفسحخال :أ ىفو «ت نم ةدايز )3

 .(915) مقرب هحيحص ىف ملسمو )٤۳ ٠١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۷)

 .أ نم ةدايز ٠١( .9) .«نم١ :أ ىف (۸)

 .«افرسم» :أ ءت ىف (۱۳) .أ ءت نم ةدايز )١6( .أ نم ةدايز )١١(



 (۴۷ 78 ) تايآلا : ناخدلا ةروس  عباسلا ءزحلا للود

 ١44[ :فارعألا] «ساّنلا ىَلَع كتيفطصا ينإ سوم اي لاق :  ىلاعت هلوقك 2'”هذهو .املاع نامز لكل
 ؛اهنامز ىف :ىأ[57 :نارمع لآ] ¢ نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاو ل :ميرمل هلوقكو «هنامز لهأ :ىأ

 لضفو «لضفلا ىف اهل ةيواسم وأ «نوعرف ةأرما محازم تنب ةيسآ اذكو ءاهنم لضفأ ةجيدخ نإف

 ءالب هيف ام ل» تاداعلا قراوخو نيهاربلاو ججحلا “"[نم] :ىأ « تاّيآلا نم مهانيتآو # :هلوقو

 .هب ىدتها نمل ىلج رهاظ رابتخا :ىأ «نيبم

 انئابآب اوتأف 2 نيرشنمب نحن امو لوألا انتتوم الإ يه نإ م نولوقيل ءالؤه نإ ل
 اوناك مهنإ مهانكلهأ مهلبق نم نيذّلاو عبت موق مأ ريخ مهأ 69 نيقداص متنك نإ

 الو ءايندلا ةايحلا هذه الإ مث ام هنأو «داعملو ثعبلا مهراكنإ ىف نيكرشملا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي

 ناك نإف ءاوعجري ملف اوبهذ نيذلا نيضاملا مهئابآب نوجتحيو . . روشن الو ثعب الو «تامملا دعب ةايح

 موي وه امنإ داعملا نإف «ةدساف ةهبشو ةلطاب ةجح هذهو . © نيقداص منك نإ ائابآباوُأَف # اح ثعبلا
 ًاديدج ًاقلخ نيملاعلا هللا ديعي اهغارفو اهباهذو اهئاضقنا دعب '7[لب] ءرادلا هذه ىف ال ةمايقلا

 .ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش نوكت موي ءًادوقو منهج رانل نيملاظلا لعجيو

 (”'مههابشأي لح امك ءدري ال ىذلا هسأب مهل ارذنمو ًادعوتمو ‹ مهل ًاددهتم ىلاعت لاق مث

 «مهدالب برخو هللا مهكلهأ ثيح ثيح - أبس مهو - عبت موقكو ثعبلل نيركنملاو نيكرشملا نم مهئارظنو

 نيكرشملا راكنإب راشم یهو «ًأبس ةروس ىف كلذ مدقت امك ءرذم رذش مهقرفو «دالبلا ىف مهدرشو

 «ناندع نم برع ءالؤه نأ امك ناطحق نم ًابرع اوناك دقو «كئلوأب مههبش انهاه كلذكو .داعملل

 «سرفلا كلم نمل ىرسك :لاقي امك ءًاعبت هومس لجر مهيف كلم املك  أبس مهو  ريمح تناك دقو

 نم كلذ ريغو «ةشبحلا كلم نمل ىشاجنلاو ءًارفاك رصم كلم نمل نوعرفو «مورلا كلم نمل رصيقو
 ىلإ لصو ىتح دالبلا ىف راسو نميلا نم جرخ مهتعبابت ضعب نأ قفتا نكلو .سانجألا مالعأ

 ىذلا وهو هاياعر ترثكو «هدالبو هتكلمم تعستاو «هشیجو هناطلس مظعو هكلم ("لدعشاو ءدنقرمس
 هولتاقو هوعنامف اهلهأ لاتق دارأف «ةيلهاجلا مايأ ىف كلذو ةيوبنلا ةئيدملاب رم هنأ قفتاف ةريحلا رّصَم

 دوهي رابحأ نم نيربح هعم بحصتساو «مهنع فكو مهنم ايحتساف «ليللاب هنورقي اولعجو «راهنلاب
 :نامولا نعل ىف ترک ىف اوم اهنإف الا هذه لف هل لیس ل: هنا رخام دق اناك
 ("7[كلذ نع] هايهنف ةبعكلا مده دارأ ةكمب زاتجا املف «نميلا دالب ىلإ هعم امهذخأو اهنع عجرف
 ىدي ىلع ميظع نأش هل نوكيس هنأو ليلخلا ميهاربإ ةيانب نم هنأو «تيبلا اذه ةمظعب هاربخأو «ًاضيأ

 .أ ءت نم ةداير (۳) .ت نم ةدايز (۲) .«اذهو» :م ىف )١(

 .«دمتساو» :أ ىف )١( .؟مهعايشأبا :ت ىف (5) .؟نونوکت» :م ىفو «(اونوکت» :ت ىف (5)

 .أ نم ةدايز (0



 ل )۳۷ - 75) تایآلا :ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 رك مث .ريبحلاو لئاصولاو ءالملا اهاسكو "اهب فاطو اهمظعف «نامزلا رخآ ىف ثوعبملا ىبنلا كلذ
 ىلع نوكي نم هيف «مالسلا هيلع .ىسوم نيد كاذ ذإ ناكو «هعم دوهتلا ىلإ اهلهأ اعدو نميلا ىلإ أعجار

 مامإلا اهلوطب ةصقلا ركذ دقو .نميلا لهأ ةماع هعم درهتف E .حيسملا ةثعب لبق ,ق ةيادهلا

 دروأ «ةلفاح ةمجرت هخيرات ىف ركاسع نبا ظفاحلا همجرت 20 لا هناك ىف قاحيسإ نب دمحم

 قمم لكا نوا اذإ ناك هنأو ءق قشمد كلم هنأ ركذو .©"”ركذن مل امو انركذ ام ةريثك ءايشأ اهيف
 ارقد فو نأ نزلا نع مم نع یر ديك یر نم نام وك نیلا "ىلا قط نهال
 ؟ال مأ اهلهأل ةراهط دودحلأ ىردأ ام» :لاق هيَ ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ىربقملا

 ناك ًاريزعأ» :هريغ لاقو «؟اكلم 0 ناك ًايبن نينرقلا وذ ىردأ الو ؟ال مآ ناك 2 آنيعل عبت ىردأ الو

 . "”قازرلا دبع نع. ”ىنارهظلا دامح نب دمحم نعءمتاح ىبأ نبا هاور اذكو .«ال مأ يبن
 نع «بیرک نب دمحم قيرط نم ركاسع نبا ىور مث 04*/قازرلا دبع هب درفت : ىنطقرادلا لاق 6 5 ها A) ا ا 5

 عبت نيعلأ ىردأ الو ؟ال مأ ناك يبنأ ىردأ ال ٌريزع» :اعوفرم ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نع « هيبأ

EY 

 .ملسأ مث ًارفاك ناک  ملعأ هللاو  هنأكو .ىتأيس امك «هتنعلو هبس نع ىهنلا ىف ءاج ام دروأ مث

 .حيسملا ةثعب لبق قحلا ىلع نامزلا كلذ ىف دوهيلا رابحأ نم ناك نم ىدي ىلع ''''ميلكلا نيد عباتو
 هدنع رحنو ربخحلاو ريرحلا نم لئاصولاو ءالملا هاسكو «نييمهرجلا نمز ىف تيبلا جحو «مالسلا هيلع

 نم «ركاسع نبا ظفاحلا اهلوطب هتصق قاس دقو .نميلا ىلإ داع مث .همركأو همظعو ةندب فالآ ةتس

 بعكو سابع نب هللا دبعو «مالس نب هللا دبعو «بعك نب ىبأ نع «ةط وسيم نب 01 و د قر

 اذكو .ملعأو ربكأو تبثأ وهو ءًاضيأ مالس نب هللا دبع ىلإو هلک كلذ ىف عجرملا هيل .رابحألا

 ىلع طلتخا دقو .اهيف روهشم وه امك ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحمو ّهَبَنم نب بهو هتصق ىور

 ع ناف «ليوط رهدب هنع رخأتم رخآ ةمجرتب اذه عبت ةمجرت تاقايسلا ضعب ىف ركاسع نبا ظفاحلا

 مانصألا ةدابع ىلإ هدعب اوداع "تام ال مث ءهيدي ىلع هموق ملسأ نآرقلا ىف هيلإ راشملا اذه

 .ةنملاو دمحلا هّللو .كلانه مهتصق انطسب دقو ءأبس ةروس یف هركذ امك ىلاعت هللا مهبقاعف «نارينلاو

 .هبس نع ىهني ديعس ناكو «ةبعكلا عبت اسك :ريبج نب ديعس لاقو

 .«اهب فاطف ةبعكلا مظعف» :ت ىف )١(

 .(۱۹/۱) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا ()

 .(«طوطخملا مسقلا» ٠ 2٠ /۳) قشمد خيرات ()

 .«انيمأ» :ت یف (5) .«بيؤذ» :أ ءت ىف (4)

 «ىناربطلا» :م ىف )١(

 الإ هب قازرلا دبع قيرط نم (471/4) مقرب هننس ىف دواد وبأ هاورو ءهب قازرلا دبع قيرط نم )37/١( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۷)

 .«نينرقلا وذ» :لدب «زيزع» :لاق هنأ

 حصأ «اهلهأل ةرافك دودحلا نإ :تماصلا نب ةدابع ثيدحو» 5٠(: /۲) هلضفو ملعلا نايب عماج ىف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق (۸)

 . تماصلا نب ةدابع ىلإ هدنسب ىراخبلا قيرط نم هقاس مث «ادنس تبثأو
 .(«طوطخملا مسقلا» 0١1١ /59) قشمد خيرات ()

 .«یفوت» :أ 2م ت ىف (۱۲) . «ةليوط» :م ىف )١١( .؟ليلخلا» :أ «م ت ىف (۱۰)



 (۳۷ - )۳٤ تايآلا : ناخدلا ةروس - عباسلا 3 ااا ۵۸

 كلم هنأ اوركذ «ىناميلا "”بركيكلم نب بيرك ''”وبأ دعسأ همساو ءطسوألا بت وه اذه عّبتو

 ثعبم لبق ىفوتو E درا ريح ل ول «ةنس نيرشعو "اتسو ةنس ةئامثالث هموق ىلع
 ةدلبلا هذه نأ ةنيدملا دوهي نم ناربحلا هل ركذ امل هنأ اوركذو .ماع ةئامعبس نم وحنب ي هللا لوسر

 اوتاكو هلا لهآ دع هعدوتساو رش كلذ: ى لاق“ دا ها < هالا ىف: را نينا ا

 اک هللا لوسر لزن ىذلا ديز نب دلاخ بويأ وبأ هظفحي نمم ناكو . فلس نع ًافلخ هنووريو هنوثراوتي

 : وهو «هراد ىف

 هم سا نا م يد ريال ت ° چ ا ا ا

 ه 1 هو هرو هو و ر

 مع نباو هل اريزو تنكل هرمع ىلإ ىرمع دم ولف

CRلگ هردص نع ' تخ قو ٌمءآدعأ فيّسلاب  e 

 دنعو «نيتحيحص نيتأرما هيف اودجوف «مالسإلا ىف ءاعنصب ربق رفح هنأ ايندلا ىبأ نبا ركذو
 ىتنبا - رضامتو ىبح :ىورو - سيملو ىبح ربق اذه» :بهذلاب هيف بوتكم ةضف نم حول امهسوؤر

 .امهلبق نوحلاصلا تام كلذ ىلعو «ًائيش هب ناكرشت الو هللا الإ هلإ ال نأ نادهشت امهو اتتام «عبت

 .ًاضيأ كلذ ىف أبس رعش «أبس ةروس» ىف انركذ دقو

 هموق ىلاعت هللا مذ «حلاصلا لجرلا تعَن تمعن ی ىف لری ناک اع نا انا و كذ :ةداتق لاق

 RE داموا ناك ىو رات 1 : ل وقت ةشئاع تناكو :لاق .همذي ملو

 «ةعيهل نب هللا دبع انثدح ءديلولا انثدح «ناوفص انثدح «ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .«ملسأ ناك دق هنإف عت ی ال هلك هللا لوز

 هب «ةعيهل نبا نع «ىسوم نب نسح نع هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاورو

 لمؤم انثدح ب نأ م نر ةيحا فو «رابألا ىلع نب دمحأ انثدح : ىناربطلا لاقو

 لک ىبنلا نع «سابع نبا نع «ةمركع نع «برح نب كاّمس نع «نايفس انثدح « ليعامسإ نبا

 e دق هنإف ؛اعبت اوبست ال» :لاق

(0) 

 هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «ىربقملا نع «بئذ ىبأ نبا نع م اروع :قازرلا دبع لاقو

 0 "بن ريغ لا ناك ًيبن عبت «ىردأ ام» : لَك هللا لوسر لاق :لاق «هنع

 .؟ةتسول :أ «م ءت ىف (۳) .«بركيلم» :م ىف (۲) .«نب» :ت یف )١(

 .«نامزلا رخآ ىف ىبن» :أ ءم ءت ىف (:)

 .«نافيعض امهو ءرباج نب ورمعو «ةعيهل نبا هيف» :فاشكلا جيرخت ىف رجح نبا ظفاحلا لاق ("15 ٠ /5) دنسملا (6)

 .؟تاقث هلاجر ةيقبو ءهفرعأ ملو «ىكملا ةزب ىبأ نب دمحأ هيف » :(7/8) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )591/1١١( ريبكلا مجعملا ()

 . ظفللا اذهب قازرلا دبع قيرط نم (۲۷۰ /۳) ىعليزلل فاشكلا جيرخت ىف امك هريسفت ىف ىبلعتلا هاورو (۷)



 0۹ (050 _۳۸) تايآلا :ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 مأ “يعل ناك عبت «ىردأ ال» :ركاسع نبا هدروأ امك متاح ىبأ نبا ةياور نم دنسلا اذهب مدقتو
 . ملعأ هللاف .؟ل

 .افوقوم سابع نبا نع «ةمركع نع «یدبلا ىيحي نب ايركز قيرط نم ركاسع نبا هاورو

 نب ءاطع لاق :لاق نمحرلا دبع نب ميمت ىنربخأ ؛ليذهلا وبآ نارمع انزيخا :قازرلا دنع لاقو
 , هس نع” ىهن ةا هللا لوسر نإف 0 : حابر ىبأ

 نكلو قحلاب لإ اَمُهاَنقَلَح ام ©۵ نيبعال اًمهتيب امو ضرألاو تاومّسلا انقلخ امو
or 

E 

 نيش ىَلْوُم نع ىَّلوَم ينغي ال موي 6) نیعمجأ مهتاقيم لصفلا موي نإ © ۵ نومّلعي ال مهرن
 .4 © محلا زيرا وه هن هللا محر نم الإ 69 تورص مه الو

 انقلخ امو # :هلوقك «لطابلاو ثبعلاو بعللا نع هسفن ههيزنتو هلدع نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 :لاقو ۷ : ص] 4 ٍراَثلا نم اورفَك نيل لوق اورقك نيا نظ كلذ الطاب امهتيب امو ضرألاو ءامسلا
 شعلا بر وه الإ َهَلِإ ال قحْا لَمْ هللا ىلاعتف . نوعجرت ال اَنيلِإ مكنأو اتبع مكاتقلخ اَمَنَأ متبسحف ذأ
 ٥ ١5 ١[. : نونمؤملا] (مركلا

 بيثيو نيرفاكلا بذعيف «قئالخلا نيب هيف هللا لصفي «ةمايقلا موي وهو «لصقلا موي نإ > :لاق مث

 سو سام لكل موم 2

00 

 .جراخ نم هرصن هيتأي الو « هبيرق بيرقلا رصني ال : ىأ «تورصني مه الو » :هلوقو

 وه هّنِإ » 20هقلخل ءلجو زع هللا همحر نم الإ ذئموي عفني ال :ىأ 4 هللا محَر نم الإ :لاق مث
 .ةعساو ةمحر وذ زيزع وه :ىأ «ميحرلا زيزعلا

 ينك © دوُطَبلا يف يلغي لهمْلاك © ميثألا ماعط © موُقرلا ترجش نإ إف
 باذع نم هسأر قوف ار 3 0 ميحجلا ءاوس ىلإ ةوُلتعاَف هوذخ ميلا

 . 4 ى َنوُرَتمَت هب متنک ام اذه نإ 69 ميِركْلا ز زيزعلا تنأ كِّإ قذ 0 ميمحلا
 . موُقَرلا ترجش نإ 8 :هئاقلل نيدحاجلا نيرفاكلا ''”[هدابع] هب بذعي امع ًاربخم ىلاعت لوقي

 .«یهن دق» :أ «ت یف (۳) .«ىندملا» :أ ىف (۲) .«ايبنا :أ ىف )١(
 )۱۷١/۲(. قازرلا دبع ريسفت (4)
 .أ «ت نم ةدايز (5) . ؛هقلخب هللا ةمحر الإ» :أ ىف (5)



 مع نر 17) :فايآلا 1 ناخدلا ةريوس ے نالا مزمل تست ج وو

 ىف كش الو «لهج وبأ هنأ دحاو ريغ ركذو .رفاكلا وهو «هلعفو هلوق ىف ىأ :ميثألاو «ميثألا ماَعَط
 .هب ةصاخ تسيل نكلو «ةيآلا هذه ىف هلوخد

 نع < «شمعألا نع «نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح «راشب نب دمحم انثدح : ريزج نبا لاق

 ,« ميلا معَ . موُقّرلا ترجش نإ : الجر ئرقي ناك ءادردلا ابأ نأ ؛ثراحلا نب مامه نع « از |

 .اهريغ ماعط هل سيل :ىأ .رجافلا ماعط موقزلا ةرجش نإ :لق ءادردلا وبأ لاقف . ميتيلا ماعط :لاقف

 دقو .مهشياعم ضرألا لهأ ىلع تدسفأل ضرألا "ىف ةرطق اهنم تعقو ولو :دهاجم لاق

 .ًاعوفرم هوحن مدقت

 اهترارح نم :ىأ (ميمحلا ىلََك . نوُطَبْلا ىف "”ىلغت  تيزلا ركغك :اولاق € ٍلهمْلاَك » :هلوقو
 ةا لل لاق اذإ لاعت هنأ درو قو هرفاكلا اود 3: ىأ «هولتعاف هوذخ» :هلوقو .اهتءادرو
 . مهنم افلا نوعبس هردتبا € هوذخ#

 .هرهظ ىف اعفدو ابحس هوقوس :ىأ «هولتعاف»

 .هوعفداف هوذخ : ىأ «هولتعاف هوذخ » :دهاجم لاق

 : قدزرفلا لاقو
 0 ىلإ در ی مابا كيلحاتب مآركلا سيل

 بصي » :هلوقك «(ويمحلا بآذع نم هسأر قوق اوبص من ءاهطسو :ىأ «ميحجلا ءاوس ىلإ ل
 ]۰ 4 4 د دولجلاو مهنوطب ىف ام هب رهصي . ميِمَحْلا مهس سوءر قوق نم

 لزنيف هسأر ىلع ميمحلا بصي مث «هغامد ' )فت «ديدح نم ةعمقمب هبرضي كلملا نأ مدقق دقو

 . كلذ نم ىلاعت هللا انذاعأ  هيبعك نم قرمت ىتح «هئاعمأ نم هنطب ىف ام تلسيف «هندب ىف

 . خيبوتلاو مكهتلا هجو ىلع كلذ هل اولوق : ىأ 4 مركلا زيزعلا تنأ َكنِإ قذ » :هلوقو

 .ميرك الو زيزعب تسل ىأ :سابع نبا نع «كاحضلا لاقو

 يقل :لاق ةمركع نع «ىلذهلا ركب وبأ انثدح ءطابسأ انثدح :هيزاغم ىف ىومألا لاق دقو
 مث ىلوأف كل ئلوأ» E :لاقف - هللا هنعل - لهج ابأ وكي هللا لوسر

 الو تنأ ىل عيطتست ام :لاقو 2' هدي نم هبوث عزنف :لاق ["5 24 :ةمايقلا] «« ىَلوأَف كل ئلوأ

 هللا هلتقف :لاق .ميركلا زيزعلا انأو ءءاحطبلا لهأ ''''عنمأ ىنأ تملع دقلو .ءىش نم كبحاص
 کک e لولا 0 ارا موي ىلاعت

 هس ساس يمس

 .؛ىلغي» :ت یف (۳) .«یلع» :ت ىف (۲) . ؛هدانسإب ريرج نبا یورو» :ت ىف )١(
 .«لتقم» :أ ىف (5) .ت نم ةدايز (6)

 .(80 /؟8) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (0)

 .«یور» :ت ىف (9) .«قزمي» :أ ىف (۸) .«حتفيف» :أ ىف (۷)

 .«عنمأ نم ینآ» :ت ىف )١١( ,«هلدبلا :أ «ت ىف (۱۰)

 )١10( روشنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ )٤۱۸/۷( لسرم وهو .



 08 تس ال (ه١825) تايآلا :ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ام اذه نإ 8 :انهاه لاق اذهلو ء[6١ - :روطلا] «نورصببت ال معنأ مأ اذه رحسفأ نوبذكت اهب مسك

 . 4 نورتمت هب مک

 قربتسإو سدس نم توس 60 ٍنوُيعو تانج يف (©) نأ ماقم يف نيقتملا نإ

 نوقوذي ال 22 َنينمآ 1 ةهكاف لكب اًهيف نوعدي 62 نيعروحب مهاتجَوزو كلذك (20نيلباقتم
 0 و ت

 زوفلا وه كلذ كبَر نم الضف ع ميحجلا باذَع هاك ىلوألا ةترمْلا الإ توملا اهيف

 . © نويقترم مهن بقتراف عه دورك مهلا كناسلب هاتر امو ©0 ميظعلا
 - ا نازقلا "ندم اذهلو د :ةادعتملا لا كذب طع ءايقشألا لاح ىلاعت ركذ ال

 نم اهيف اونمأ a N بمآ مام ىف 8 اندلا ىف هل ىأ (نيقتملا نإ : لاقف

 تافآلا رئاسو «هديكو ناطيشلا نمو «بصنو 256 عزجو نزحو مه ؛جورخلاو توملا

 .ميمحلا برشو «موقزلا "7 رجش نم هيف كالوأ ام ةلباقم ىف اذهو .( نويعو تانج ىف» بئاصملاو

 «اهوحنو ناصمقلاك ءريرحلا عيفر :وهو « قربتسإو ٍسدنس نم َنوُسْبْلَي9 : ىلاعت هلوقو
 (نیلباقتمو ‹شامقلا ىلاعأ ىلع سبلي امو «شايرلاك كلذو ناعملو قيرب هيف ام وهو < 24 قربتسإو)

 .هريغ ىلإ ه ريكو يملا سلجيال ا : ىأ

 روحا تاجرا نم مهاجتم ا الا ١ اذه : ىأ ,«نيع روحب مهانجوزو كلذك» : هلوقو

 توُقاَيلا َنِهّنَأَك 8 V4] »07 :نمحرلا 1 ¢ نج الو ْمُهْلبَق سنإ نهتم مل 9 ىتاللا ناسحلا نيعلا

 .[5 ٠ :نمحرلا] 4ناسحإلا الإ ناسْحإلا ءازج له » » ]0۸ :نمحرلا] € ناجرملاو

 انثدح «راطعلا محازم نب رصن انئدح «بيبح نب حون انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا 7 لاق
 بذعل وحل رج یف تقرب ءازوخ نأ ول :لاق  حون هعفر - سنأ نع «لجر نع «دعس نب رمع

 ير ةبوذعل ءاملا كلذ

 نونمآ مهو «مهل رضحأ رامثلا عاونأ نم اوبلط امهم : ىأ «نينمآ ةهكاف ٍلكب اهيف نوعدي» : هلوقو

 ودار املك 7 لإ رضحي لب «هعانتماو هعاطقنا نم

 ءانثتسا هنإف «ىفنلا دكؤي ءانثتسالا اذه :(ىلوألا ةتوملا الإ توملا اهيف نوقوذي ال  :هلوقو
 5 هللا لوسر نأ نيحيحصلا یف تبث امک «ًادبأ توملا اهيف نوقوذي ال مهنأ :هانعمو ‹ عطقنم

 a : لاقي مث اجار ل حلما الل دونك يف تركب بلا لاق

 1 'هيرم ةروس ىف ثيدحلا مدقت دقو «توم '' ) الف دولخ ءرانلا لهأ ايو .«توم (8 الف دولخ

 .(برشال :م ٠ت ىف (۳) .!عوجوال :م ىف () .ت نم ةدايز )١(

 .؟یورو» :ت ىف (5) . (اهريغو»: ت ىف )٤6(

 نع «ىطساولا روصنم نع «ىناسحلا ليعامسإ نب دمحم قيرط نم هاورف ءرخآ هجو نم (7857) مقرب ةنجلا ةفص ىف ميعن وبأ هاورو (0)

 .هوحنب ًاعوفرم سنأ نع «رابألا رصنلا ىبأ

 .«الي١:أ ىف (9 .4) .؟مهلا:أ «م ءت ىف (0

 .ميرم ةروس نم ۳۹: ةيآلا دنع ثيدحلا جيرخت :رظنا )٠١(



 (09- 51) تايآلا : ناخدلا ةروس  عباسلا ءزجلا ۹۲

 ديعس ىبأ نع ءرغألا ملسم ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع «ىروثلا نايفس انثدح :قازرلا دبع لاقو

 الف اوحصت نأ مكل نإ :ةنحلا لهأل لاقي» : هللا لوسر لاق : الاق ءامهنع هللا ىضر «ةريره ىبأو

 نأ مكل نإو «ًادبأ اوسأت الق اريح نأ مكل نإو «ًادبأ اوتومت الف اوشيعت نأ مكل نإو ءًادبأ اومقست

 قازرلا دبع نع امهالك «ديمح نب دبعو هيوهار نب قاحسإ نع ءملسم هاور . (ًادبأ اومرهت الف اوبشت

000( 
 .٠ هر

 هللا دبع وبأ»:نولوقي ةنيدملا لهأو .«رغألا ملسم وبأ» قارعلا لهأو قاحسإ وبأ لوقي اذكه
 . “غلا

 نب ميهاربإ نع « هيبأ نع «٠ صفح نب دمحأ انثدح : ىناتسجسلا دواد ىبأ نب ركب وبأ لاقو

 « ةريره ىبأ نع «ورمع نب هللا ديبع نع نول وا جاجح نبا وه  جاجحلا نع فاي

 ايحيو «سأبي الو اهيف معني .ةنجلا لحد هللا ىقتا نم» :ِديِككَي هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر

 . 0 «هبابش ىنفي الو «هبایث ىلبت ال .ءتومي الف اهيف
 ناميلس انثدح «دقانلا دمحم نب ورمع انثدح «ىيحي نب دمحأ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 ديعس نب ىيحي نع «ىفوكلا عيبرلا نب نارمع انثدح «ميهاربإ نب بعصم انثدح ٠ ىقرلا هللا ديبع نبا
 لهأ مانيأ : ةا هللا ىبن لئس :لاق ءهنع هللا ىضر ءرباج نع ءردكتنملا نب دمحم نع «ىاصنألا 5 ٤ء ا 5 4 5 20 5

 ومان ال ةنجلا لهأو «توملا وخأ مونلا»:لاقف ؟ةنجلا

 انثدح .ىرصملا ةقدص نب مساقلا نب دمحأ انثدح :هريسفت ىف ودق ركب وبأ هاور اذكهو

 رباج نع ءردكنملا نب دمحم نع «ىروثلا نايفس انثدح «ةريغملا نب هللا دبع انثدح «دواد نب مادقملا

 . "7«نوماني ال ةنجلا لهأو .توملا وخأ مونلا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نبا

 نع ؛ىبايرفلا فسوي نب دمحم انثدح «برقعي نب لضفلا انتدح :هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ لاقو

 ءال» :لاق ؟ةنجلا لهآ ماني له ءهللا لوسر اي :ليق :لاق رباج نع «ردكنملا نب دمحم نع «نايفس

 نع الو «ىروثلا الإ رباج نع «ردكنملا نبا نع هدنسأ ًادحأ ملعن ال» :لاق مث .«توملا وخأ مونلا

 .ملعأ هللاو كلذ فالخ مدقت دقو .لاق اذكه "”«ىبايرفلا الإ «ىروثلا

 مهاجنو مهملسو .مهاقو دق ميقملا ميظعلا ميعنلا اذه عم :ىأ «ميحجلا باذع مهاقووإل : هلوقو
 ؛بوهرملا نم مهاجنو «بولطملا مهل لصحف .ميحجلا تاكرد ىف ميلألا باذعلا نم مهحزحزو

 )١( مقرب ملسم حيحص )5879(.

 .لامكلا بيذهت ىف ىزملا مامإلا كلذ نيب امك باوصلا وه لوألاو ()

 .«ةداتق»:أءم ىف (4) ."جاجحلال :أ ىف (۳)

 .هب صفح نب دمحأ قيرط نم ؛نيرحبلا عمجم» (1898)مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (5)

 . ثيدحلا ركنم «ىسبعلا ميهاربإ نب بعصم هدانسإ ىفو «نيرحبلا عمجم» (1817/5) مقرب طسوألا مجعملا (1)

 هب درفت «ىروثلا ثيدح نم بيرغ» :لاقو ءهب دواد نب مادقملا نع مساقلا نب دمحأ قيرط نم ۹٠( /۷) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (۷)

 . هللا دبع

 .«حيحصلا لاجر رازبلا لاجر» )41١3/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق «راتسألا فشك» )7011١( مقرب رازبلا دنسم (۸)

 .«نع» :ت یف (9)



 اسس ( ٥١_04 ) تايآلا :ناخدلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «مهيلإ هناسحإو مهيلع هلضفب اذه ناك امنإ :ىأ 4 ميظعلا رولا وه كلذ كبَر نم الضعف » : لاق اذهلو
 نل ًادحأ نأ اوملعاو ءاوبراقو اوددسو اولمعا»: لاق هنأ لل هللا لوسر نع حيحصلا ىف تبث امك
 هنم ةمحرب هللا ىندمغتي نأ الإ ءانأ الو»:لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق .«ةنجلا هلمع ةلغدب
 افلا «لضفو

 ةلهس هانلزنأ ىذلا نآرقلا اذه انرسي امنإ :ىأ « َنوُرَكَذَتُي مِهّلَعَل كناسلب ِهاَنَرَسَي اَمْنِإَف 8 :هلوقو
 :ىأ 4 َنورُكَذَتي مهلعل» اهالعأو اهالحأو اهالجأو تاغللا عمنا وه ىلا كناسلب ًايلج ًانيب ًاحضاو

 هللا لاق «دناعو فلاخو رفك نم سانلا نم حوضولاو نايبلا اذه عم ناك امل مث .نولمعيو نومهفتي

 رظتنا :ىأ «بقتراف» : كالهلاو بطعلاب هبذك نمل ادعوتمو ءرصنلاب هل ادعاوو هل ايلسم هلوسرل يلاعت

 اهنإف «ةرخآلاو ايندلا ىف ةملكلا ولعو رفظلاو رضنلا نوكي نل نوملعيسف :ىأ € نوبقترم مهنإل

 هللا بنک : ىلاعت لاق امك «نينمؤملا نم مكعبتا نمو نيلسرملاو نييبنلا نم كناوخإلو دمحم اي كل

 ىف اونمآ نيذّلاو انلسر رصنتل انإ» : ىلاعت لاقو ء[٠۲:ةلداجملا] 4 زيزع يوق هللا نإ يلسرو انأ نبلغأل
 ما: رفاغ] € رادلا ءوس مهو ةنعَللا مهّلو مهترذعم نيملاظلا عقني ال موي . داهشألا موقي ميو ايندلا ةايحلا

.[o۲ 

 ةمصعلاو قيفوتلا هبو «ةنملاو دمحلا هللو «ناخدلا ةروس ريسفت رخآ

 .«كلذ» :ت ىف )١(

 . «نيحيحصلا»:أ ىف (۲)

 .اهنع هللا ىضر «ةشئاع ثيدح نم (54571) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .«نوملعتسفا : م ىف )٤(



 (ه )١  تايآلا : ةيئاجلا ةروستي مبابلا رتل تبع تس تس بح ييج حا و

 ةيثاحلا ةروس ريسفت
 . ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تايآل ضرألاو تاومّسلا يف نإ © ميكحلا زيزعلا هللا نم باتكلا ليزنت © جح

 راهتلاو للا فالتطاو از هوك E تم انر مول يفر 0 زملا

 . % (5) نولقعي
 نهر ار توهج هين ىلع ا ا و هلو هالات ركفتلا ىلإ فل قلاع نبق

 رويطلاو باودلاو «سنإلاو نجلاو ةكئالملا نم «عاونألاو سانجألا ةفلتخملا تاقولخملا نم امهيف امو

 ىف «راهنلاو ليللا فالتخاو «ةعونتملا فانصألا نم رحبلا ىف امو «تارشحلاو عابسلاو شوحولاو

 ىف رطملا نم باحسلا نم ىلاعت هللا لزنأ امو «هئايضب اذهو همالظب اذه «نارتفي ال نيبئاد امهبقاعت

 ام دعب :ىأ «اهتوم دعب ضرألا هب ايحأفل «قزرلا لصحي هب نأل ؛اًقزر هامسو «هيلإ ةجاحلا تقو

 .ءىش الو اهيف تابن ال ةدماه تناك

 .ةيراهنو ةيليل «ةيربو ةيرحب ءاّبصو ًاروبدو «"')امآشو ابونج :ىأ «حايرلا فيرصتو :  هلوقو
 ال] ميقع وه ام اهنمو «حاورألا ءاذغ وه ام اهنمو ‹حاقلل وه ام اهنمو «رطملل وه ام اهنمو

00006 

 يلإ فيرش لاح نم قرت وهو .4 نولقعي مث .«دونقوي» مث« نيدمؤملل تايآل  :الوآ لاقو
 ٍضرألاو تاومّسلا قلخ يف نإ : هلوق ىهو را ةياب ةهيبش تايآلا هذهو .ىلعأو هنم فرشأ وه ام

 هب ايحأَف ءم نم ءامّسلا نم هللا لزنأ امو سالا عفني امب ٍرحّبْلا يف يرجت يتلا كلفلاو ٍراَهَنلاو ليلا فالتخاو

 موق تايآل ضرألاو ءامسلا نيب رَخَسَمْلا باحّسلاو حايرلا فيرصتو ةباد لك نم اهيف ثبو اهتوم دعب ضرألا

 قلخ یف ًابيرغ اليوط ًارثأ هّبثم نب بهو نع انهاه متاح ىبأ نبا دروأ دقو 0 0

 بو ت و انآ هل دقن تيدح يق سلب الح وُ هلي دلع

 همه م ه ع همس

 باذعب هرشبف اهعمسي مل نأك اربكتسم رصي م هيلع ىلتت هللا تایآ عمسي ©) ميثأ كان
 رى جد ع ع و ا هه دع 0

 منهج مهئارو نم © نيهم باذع مهل كعلوأ اوزه اهَذَحَنا ايش انتايآ نم ملع اذإو (2)ميلأ

 .أطخ وهو «نونمؤي موقلا :أ «ت ىف (0 أم «ت نم ةدايز (۲) .(ًالامشول :أ ءت ىف )١(



 م )إ٥ )5  تايآلا : ةيثاجلا ةروس - عباسلا ءزجلا
 ما وى 2 ل r 0 ر سم عم عم و ر 2 م كوم رس 5 or هم

 اذه 9 ميظع باذع مهلو ءايلوأ هللا نود نم اوذختا ام الو ائيش اوبسك ام مهنع ىنغي الو

 . ¶ 090 میلا زجر نم باذع مهل مهبر تايآب اورفك نيدّلاو ىده

 «قحلاب كّيَلع اهولتن 8 - تانيبلاو ججحلا نم هيف اب نآرقلا ىنعي - هللا تايآ هذه :ىلاعت لوقي
 هتايآو هللا دعب ثيدح ىأبف ءاهل نوداقني الو اهب نونمؤي ال اوناك اذإف «قحلا نم قحلا ةنمضتم :ىأ

 هليقو هلعف يف ميثأ نيهم فالح «باذك هلوق ىف كافأ : ىأ «ميثأ كاَفَأ لكل ليو : لاق مث !؟نونمؤي

 ىلع : ىأ «رصي مث هيلع رقت أ هلع تت هللا تایآ عمسي» : ناق اذهلو هللا تا ف 7

 (ميلأ باذعب هَرَشَبَف 8 اهعمس ام هنأك أ «اهعمسي مل نأك» ادانعو ًارابكتسا هدوحجو ه هرفك

 .اعجوم اميلأ اباذع ةمايقلا موي هّللا دنع هل نأ هربخأف : [ىأ]

 ايرخس هذختاو هب رفك نآرقلا نم اعيش ظفح اذإ :ىأ «اوزه اَهَذَحَنا ائيش انتايآ نم ملع اذإو»

 ملسم ىور اذهلو ؛هب أزهتساو نآرقلاب ناهتسا ام ةلباقم ىف :ىأ 4 نيهم باذع مهل كئلوأ » ءاوزهو

 هلاني نأ ةفاخم ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي نأ يَ هللا لوسر ىهن :لاق رمع نبا نع هحيحص یف
 )۳( ودعلا

 كلذب فصتا نم لك : ىأ « منهج مهئارو نم : :لاقف 7 هداعم موي هل لصاحلا باذعلا رسف مث

 الو مهلاومأ مهعفنت ال :ىأ اک ان مهنع يشب الرو ‹ةمايقلا موي منهج ىلإ نوريصيس

 هلل نود نم اهودبع يتلا ةهلآلا مهنع ىنغت الو :ىأ «ءايلوأ هللا نود نم اوّدْحَنا ام الو . مهدالوأ

 . «ميظع باذع مِهَلو ٠ ًائيش

 زجر نم باذع مهل مهبر تايآب اورقک نيذّلاو# ءنآرقلا ىنعي «ىده اذه 8 :ىلاعت لاق مث
 جرا * مرا رهو ا 6 1ع ا

 مكلعلو هلضف نم اوغتبتلو هرمأب هيف كلفلا يرجتل حبلا مكل رَحَس يذلا هللا طب

o م 

 موَقَل تايآل كلذ يف نإ هنم اعيمج ضرألا يف امو تاّوَمَسلا يف ام مك رْحسو 6© نوركشت

 اوناك امب اموق يزجيل هللا ماَيَأ نوجري ال َنيِذّلل اورفغي اونمآ نيذّلل لق 09 نورگفتي
 سام و ر 0

 . 4 © نوعجرت مكبر ىلإ مث اهيِلعَف ءاسأ نمو هسفنلف احلاص لمع نم 62 نوبسکي

 هرمأب هيف نفسلا یھو «(كلفْلا يرجتل رحبلا نم مهل رخس اميف هديبع ىلع همعن ىلاعت ركذي

 مكّلعلو» ءبساكملاو رجاتملا ىف :ىأ (هلضُف نم اوغتبتلوإ اهلمحي نأ رحبلا رمأ ىذلا وه هنإف « ىلاعت

 .ةيصاقلا قافآلاو ةيئانلا ميلاقألا نم مكيلإ ةبولجملا عفانملا لوصح ىلع : ىأ«نوركشت

 .م.ت نم ةدايز (۲) .هبلقو» :أ ءت ىف )١(

 .(1859) مقرب ملسم حيحص (۳)

 . «قلقملا»:أ ىف (5) .«ةمايقلا) :أ ىف (6)



 (؟ + .15) تايآلا "© ةيئاجلا ةروس عباسلا مرا

 راجبلاو «لابجلاو بكاوكلا نم : : ىأ «ضرألا يف امو تآّومَسلا يف ام كل َرْخَسَو 9: ىلاعت :لاق مث
 م اًعيمَج»: لاق اذهلو ؛هنانتماو هناسحإو هلضف نم عيمجلا :ىأ «هب نوعفتنت ام عيمجو «راهنألاو

 مكسم اذإ مت هللا نمف ةمعَن نم مكب امو : ىلاعت لاق امك ‹كلذ ىف هل كيرش ال هدحو هدنع نم :ىأ
 :or]. لحنلا] (نورأجت هيلإَف رضلا

 يف امو تاوَمّسلا يف ام مك رسول : هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا قيرط نم ريرج نبا ىورو

 الو «هنم ًاعيمج كلذف «هئامسأ نم مسا هيف مسالا كلذو هللا نم وه ءىش لك «هنم اعيمج ضرألا

 تا ا يا

E oTا الا  

 هل لاقف هاتأف . هلأساف سابع نبا ت تئاو : لاق .ىرثلاو ةملظلاو «رانلاو رونلا نم : لاق ؟قلخلا قلخ مم

 يف ام مك رخسو) : التف ءهلأسف هيلإ عجرف ؟هلك كلذ قلخ مم :هلسف هيلإ عجرا : :لاقف «كلذ لثم

 .ةراكن هيفو «بيرغ رثأ اذه يهنه اعيمج ضرألا يف امو تاَوَمّسلا

 . «نورّكفتي موقل تايآل كلذ يف نإ

 ىذألا 7 اولمحيو مهنع اوحفصي :ىأ هللا مايا نوجري ال نيذّلل اورفغي اونمآ َنيِذّلَل لق 3 : هلوقو
 كلذ نوكيل «باتكلا لهأو نيكرشملا ىذأ ىلع اوربصي نأ اورمأ «مالسإلا ءادتبا ىف ناك اذهو .مهنم

 نبا نع ىور اذكه .داهجلاو دالجلا نينمؤملل هللا عرش دانعلا ىلع اورصأ امل مث «"مهبولق فيلأتل
 .ةداتقو « سابع

 . هللا معن  نولابی ال : للا مي نوجري ال $ : [هلوق نف هاجم لاقو

 مهیزاجم هللا نإف ءايندلا ىف مهنع (" اوحفص اذإ :ىأ (نوبسکی اوناک امب اموَق يزجیل) : قو

 «نوعجرت مكبر ىلإ مث اهيلَعَف ءاسأ نمو هسفنلف احلاص لمع نم > : لاق اذهلو ؛ةرخآلا يف ةئيسلا مهلامعأب
 .اهرشو اهريخ مكلامعأب مكيزجيف «"'”[هيلع] مكلامعأب نوضرعتف ةمايقلا موي هيلإ نودوعت : ىأ

 ىلع مهانلضفو تابيا نم مهاقزرو ةوبنلاو مكحلاو باتكلا ليئارسإ ينب انآ دقلو

 نإ مهيب اًيغب ملعْلا مهءاج ام دعب نم الإ اوفلتخا امف رمَألا نم تانيب مهاتيتآو 2 َنيِمَلاَعلا

 رمألا نم ةعيرش ىلع كاناعج مث © (© ةنوفلتخي هيف اوناك اًميف ةمايقلا موي مهنيب يضقي كّبر

 نيملاظلا نإ انيش هللا نم كنع اونغي نأ مهن © نوملعي ال نيذلا ءاوهأ عت الو اهعيئاف
  oم 0 نام يامال ف و 5

 موق ةمحرو یدهو ساتل رئاصب اذه 69 نيقتملا يلو هّللاو ٍضعب ءايلوأ مهضعب

 . 4 نونقوي
 .«مهل فيلأتلاك» :أءمءت ىف (۳) .«اولمتحيو» :آ ىف (۲) . «یورو»: ت ىف (۱)
 .«نولاني»:أ ىف (5) .آ نم ةداير (5)

 .أءم.ت نم ةدايز )¥( .«اوحفصا ىأد:أ ىف ()



 ل ( ۲١_۲۳ ) تايآلا :ةيئاجلا ةروس - عباسلا ءزجلا

٠ ySو  

 اججح :ىأ E 11 ىف ىا او us لكأملا

 ناك اغإو ءةجحلا مايق دعب نم كلذ دعب اوفلتخا مث ججحلا مهيلع مهيلع  تماقف «تاعطاق ةلدأو نيهاربو

 يقولك فا ني ين يقلع دسم اب ر نإ اضن مهني ىلع مهتج ايعب كلذ

 نأو «مهكلسم كلست نأ ةمألا هذهل ريذحت هيف اذهو .لدعلا همكحب مهنيب لصفيس :ىأ «نوُفلَتْحَي
 نم كيلإ ىحوأ ام عبتا :ىأ «اهعبتاَف رمألا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث ظ:لاق اذهلو ؛مهجهنم دصقت

 اونغي نأ مهّنإ . و لاو ؛نيكرشلا نع ضرعأو ءوه الإ هلإ ال كبر
 ءاضعب مهضعبل مهتيالو مهنع " " ىنغت اذامو : ىأ « ضعت ءايلوأ مهضعب ب نيملاظلا ّنإو ايش هللا نم كنع

 تاملظلا نم مهجرخي ىلاعت وهو (نيقتملا يلو هّللاو» ءاكالهو ارامدو اراسخ الإ مهنوديزي ال مهنإف
 .تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنوجرخي توغاطلا مهؤايلوأ اورفك نيذلاو ءرونلا ل

 . «نونقوي موقل ةمحرو ىده»نآرقلا : ىنعي «ساّئلل رئاصب اذه : لاق مث

 ءاوس تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلاك مهلعجن نأ تائّيسلا اوحرتجا نيذّلا بسح مأ ل

 لك ئزجتلو قحلاب ضرألاو تاومّسلا هللا قلخو ©0 نومكحي ام ءاس مهتاممو مهايحم
 2ء0 ع مه لاهو

 متخو ملع ىلع هللا هّلضأو هاوه ههلإ ذختا نم تيَأرفَأ » نومّلظي ال مهو تبسك اًمب سفن

 . ( 09 وردت الفأ هللا دعب نم هيدهي مق ةواشغ هرصب ىلع لعجو لق هعمس ىلع
 ةنجلا باحصأر راتلا باَحصأ يوتسي الإ :لاق امك «نورفاكلاو نونمؤملا يوتسي ال :ىلاعت لوقي

 : ىأ «تاتيّسسلا اوحرتجا نيذلا بسح مأ» : انهاه لاقو 2[ ٠ :رشحلا] «نوزئافلا مه ةن باحصأ

 مهب مهيواسن : ىأ (مهتاممو مهايحم ءاوس تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذلاك مهلعجت نأ ظاهوبسكو اهولمع

 يف راجفلاو راربألا نيب ىواّسن نأ انلدعبو انب اونظ ام ءاس : ى«نومكحي ام ءام» !ةرخآلاو ايندلا ىف

 .رادلا هذه ىفو «ةرخآلا رادلا

 انثدح « ىخونتلا اع زب و ا : تاعإ قي لموم اقدح ولع ىبأ قا لا

 هنید ىنب هللا نإ :لاق ءهنع هللا ىضر ءرذ ىبأ نع لك الا م نب ديزي نع «ءاطع نب نيضولا

 نه امو :ليق .نيقسافلا نم  [وهو] هللا ىقل نهب لمعي ملو نهيلع ربص نمف «ناكرأ ةعبرأ ىلع

 . هللا الإ نهيلع نمتوي ال ءهّلل هللا ىهنو هلل هللا رمأو «هّلل هللا مارحو « هلل هللا لالح ملسي : لاق ؟رذ ابأ اي

 .«ىنغي امو: ت ىف (۲) .«هب تماقف» :ت یف )١(

 . «(هدانسإب ىلعي وبأ ظفاحلا یورو»: ت ىف )٤( .ارکب»:أ ىف (۳)

 .ت نم ةدايز (0)



 ۲١( 2 784) تايآلا : ةيئاجلا ةروس  عباسلا ءزحلا سسس ۸

 "«راربألا لزانم راجفلا لاني ال كلذك «بنعلا )2١ كوشلا نم ىنتجي ال هنأ امك» : هيب مساقلا وبأ لاق
 اودجو مهنأ «ةريسلا» باتك ىف قاحسإ نب دمحم ركذ دقو .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 ىنتجي امك «لجأ ؟تانسحلا نوجرتو تائيسلا نولمعت : هيلع "” بوتكم ةبعكلا سأ ىف ةكمب ارجح
 يلا هل ونقل م

 نأ ؛قورسم نع «ىحضلا ىبأ نع نع «ةرم نب ورمع نع «ةبعش ثيدح نم ىناربطلا ىور دقو
 لا تاسلا e ةيآلا هذه ددري 0 ىتح ٤ ةليل 6 ىرادلا امي

 و ی یک ایا يج

 053 ال مهو تبسک امب | سفن لک ئرجتلو» كداب ىا«قحلاب ضرألاو
 فلق اه ام هره رقاب “اق أ ف ره ههلإ ْدَحَتا نم تيَأرْفَأ ل : [یلاعت] لاق مث

 .نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاب مهلوق ىف ةلزتعملا ىلع هب هب لدتسي دق اذهو :هكرت احيبق هآر امهمو

 .هدبع الإ ائيش ىوهي ال :ريسفتلا نم هنع ىور اميف كلام نعو

 .نيلوق لمتحي ,4مّلع ىَلع هللا هَلضَأو» : هلوقو
 مايقو «هيلإ ملعلا غولب دعب هللا هلضأو :رخآلاو .كلذ قحتسي هنأ هملعل هللا ا غدا

 .سكعني الو «لوألا مزلتسي ىناثلاو . هيلع ةجحلا
 ىدتهي ائيش ىعيالو (هعفني ام عمسي الف : ىأ «ةواشغ هرصب ىلع لعجو هبلقو هعمس ىلع متخو $

 للطي نم » :هلوقك «َنوُرَكَذَت الفأ هللا دعب نم هيدهي نمف» :لاق اذهلو ؛اهب ء ءىضتسي ةجح یری الو «هب
 :۱۸١[. فارعألا] 4َنوُهَمْعَي مهنايغط يف مهرذيو 00 ) هَل يداه الف هللا

 نم كلذب مهل امو رهدلا الإ انكلهي انو اجو توه ءانذلا انتايح الإ يه ام اولاقو ل

 اوتئا اولاق نأ الإ مهتجح ناك ام تايب انتايآ مهيلع ىلتت اذِإو © نونظي الإ مه نإ مّلع
Ia 2o fيعم هوه ورو  

 بير ال ةمايَقْلا موي ىلإ مكعمجي مث مكتيمي مث مكييحي هللا لق 2 نیقداص متنك نإ انئابآب

 .4 65 9 نومّلعي ال ساّنلا رثكأ نكلو هيف
 اولاقو» : داعملا راكنإ ىف برعلا ىكرشم نم مهقفاو نمو رافكلا نم ةيرهدلا لوق نع ىلاعت ربخي

 )١( ؛ةكوشلا» :ت ىف .
 رذ ىبأ نع هتياور ىنادمهلا دئرم نب ديزيو «ريبكلا قف هنظأو « ىلعي يبأل هازعو )10/7( ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا هركذو قفز

 . هل ةبسنلا هذه ىل عقت ملو «ىجابلا» انه عقو :هيبنت .هلسرم

 . باوصلا وهو (ابوتکم»:م ءت ىف )۳(

 )١195/1(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (4)

 . «هلوقو» : “م ت یف 0 .«هدنسب ىناربطلا یور دقو» :ت ىف (6)

 ٠١(. /۲) ريبكلا مجعملا (۷)
 .«امهدحأ»:أ ىف (9) .ت نم ةدايز (۸)

 .أطخ وهر«داه نم هل امف هللا للضي نموا :مءت ىف )٠١(



 لإ ل ل انس )۲٤ _ ٦( تايآلا : ةيثاجلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 داعم مث امو «نورخآ شيعيو موق تومي «رادلا هذه الإ مث ام: ىأ (ایحنو تومن ايندلا انتايح الإ یھ ام

 نوركني مهو «مهنم نويهلإلا ةفسالفلا هلوقيو ءداعملل نوركنملا برعلا ''”وكرشم هلوقي اذهو ةمايقالو
 حس لك ىف نأ ا تردا چ ق ةنرتلا را ةفسالفلا هلوقيو و ةءادبلا

 د ىلاعت هللا لاق Lk ا اذهلو :لوقنملا اوبذك 0 لوقا

 .نوليختيو نومهوتي :ىأ را

 ( ةلييع نب نايفس ةياور نم ‹یئاسنلاو «دواد وبأو .حيحصلا ابحاص هج رخأ ىذلا ثيدحلا امأف

 لوقي» : ةا هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع

 ىفو . ””«هراهنو هليل بلقأ ءرمألا ىديب ءرهدلا انأو رهدلا بسي ؛مدآ نبا ىنيذؤي :ىلاعت هللا

 دلا نه هلا نإف يهدلا ويست الد ا
 ع دب نا ا ی < نبأ اح لا ذك یک قام" یک ارز كفو

 لهأ ناك» :لاق واي ىبنلا نع هع ءهنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع .بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا

 ىف هللا لاقف ءانييحيو انتيمي ءانكلهي ىذلا وهو ءراهنلاو ليللا انكلهي اإ :نولوقي ةيلهاحلا

 هللا لاقف e لاق « 4رهدلا الإ انكلهي امو ايحنو تومن ايندلا انتايح لإ ىه ام اوُاَقو) : هباتك

 ااو ليللا بلقأ رمألا ىديب ءرهدلا انأو رهدلا بسي «مدآ نبا ىنيذؤي: لجو زع
 مرو ء٤ 3 ۰

 : هلم ‹ةنييع نبا نع «نامعنلا نب حيرش نع «روصنم نب دمحا نع «متاح یبا نبا هاور اذكو

 لوسر تعمس :ةريره ىبأ نع «ةملس ىبأ نع .ىرهرلا نع ءابهو نبا نع «سنوي نع ىور مث

 . ؟راهنلاو ليللا ىديب ءرهدلا انأو رهدلا مدآ نبا بسي : ىلاعت هللا لاق»:لوقي ةي هللا

 ا «دیز نب سنوي ثيدح نم ٠ ىئاسنلاو حيحصلا ابحاص او

 ؟ هلع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا نع .«قاحسإ نب دمحم لاقو

 .هارهداو :لوقي «یدبع ىنبسو «ىنطعي ملف ىدبع تضرقتسا : هللا لوقي» :لاق ةي هللا لوسر نأ

 اا

 اوبست ال»:مالسلاو ةالصلا هيلع .هلوق ريسفت ىف ةمئألا نم امهريغو ةديبع وبأو ىعفاشلا لاق

 اي :اولاق ءةبكن وأ ءالب وأ ةدش مهباصأ اذإ اهتيلهاج ىف برعلا تناك :«رهدلا وه هللا نإف ؛رهدلا

 .«لوقعلا اورياكو»:أءت ىف (۳) .«ةوادبلا» :أ ىف (۲) .«وركنم» :أ ىف )١(

 .«لاق»:أ ءت ىف (:)

 مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (oTVé) مقرب دواد يم نكاسو TTD) مقرب ملسم حيحصو (ATT) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

)¥( 

 .(5545) مقرب ملسم حيحص (7)

 .(97 /78) ىربطلا ريسفت (۷)
 .دحاو لومعم ىلع نالماع عمتجي ال یتح؛ «هجرخأ»: باوصلاو ءأطخ وهو «هاجرحخأ»: ت ىف (۸)

 )١١545(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (١15؟45) مقرب ملسم حيحصو (71481) مقرب ىراخبلا حيحص (9)

 نبا دمحم نع هاورف «نوراه نب ديزي هقلاخو .هب قاحسإ نب دمحم نع ةملس قيرط نم )۹۲/۲١( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱۰)

 حيحص ثيدح اذه»:لاقو ((0۳/۲) كردتسملا ىف مكاحلا هجرخأو ءهب « ةريره ىبأ نع ءجرعألا نع ءدانزلا ىبأ نع « قاحسإ

 .«ملسم طرش ىلع دانسإلا



 (۲۹ - ۲۷) تايآلا : ةيثاجلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۷۰

 مهنأكف "لجو زع] هللا وه اهلعاف امئإو «هنوبسيو رهدلا ىلإ لاعفألا كلت نودنسيف .رهدلا ةبيخ

 ؛رابتعالا اذهب رهدلا بس نع  ىهن اذهلف «ةقيقحلا ىف كلذ لعاف هنأل ؛لجو زع هللا ءاوبس امنإ

 .لاعفألا كلت هيلإ نودنسيو «هنونعي ىذلا رهدلا وه هللا نأل

 نم هوحن احن نمو مزح نبا طلغ دقو .ملعأ هللاو ءدارملا وهو «هريسفت ىف ليق ام نسحأ اذه

 .ثيدحلا اذه نم اذخأ «ىنسحلا ءامسألا نم رهدلا مهدع ىف ةيرهاظلا

 نأو «قحلا مهل نيبو مهيلع لدتسا اذإ :ىأ (تانیب انتایآ بلع ٰیّلتت اًذإوإ» : ىلاعت  هلوقو
 متنک نإ انئابآب اوثنا اولاق نأ الإ مهتجح ناک امل ءاهقرفتو اهئانف دعب نادبألا ةداعإ ىلع رداق هللا

 نودهاشت امك :ىأ «مكييحي هللا لق : ىلاعت هللا لاق .اقح هنولوقت ام ناك نإ مهويحأ : : ىا«نيقداص

eمُكييحُي م مكب مث مكايحأف اوما مسکو ہللاب نورفکت فيَ «دوجولا ا » 

 ادي يذلا وهو # .ىرحألاو ىلوألا قيرطب ةداعإلا ىلع رداق ةءادبلا ىلع ردق ىذلا :ىأ [۲۸:ةرقبلا]
 ر امنإ : ىأ ديف بیر ال ةمايقلا موي ىلإ مكعمجُي م :YV] :مورلا] يلع نوه وه راع ل
 مر مکی مب «نيقداص متنك نإ انئابآب اوتنا » : اولوقت ىتح ايندلا ىف مكديعي ال ةمايقلا مويل

 ,لجأل الإ هرخؤن امو ء[۱۳ ء۱۲: تالسرملا] (لصقلا مويل . ارد راو ]4: نباغتلا] € ””عمجلا

 نكلو# «هيف كش ال : ى«هيف بير ال ةمايقلا موي ب ىلإ مكعمجي من3 :انهاه لاقو[ ٠١ 4 :دوه](دودعم
Eهوري مهن : ىلاعت هللا لاق ءداسجألا مايق نودعبتسيو ءداعملا نوركني اذهلف : ىأ  

 .ابيرق الهس كلذ نوري 3 ءاديعب هعوقو نوري : 5 V] »1: هارو
 ر 5 2 ا هريام 2 ا 2 0 00

 هما م

 ماس 1 ا

 . 4 ©9 َنوُلَمْعَت منك ام خسدتسن انک اإ قحلاب مکیلع
 : لاق اذهلو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف 7 امهيف مكاحلا «ضرألاو تاومسلا كلام هنأ ىلاعت ربخي

 هلزنأ ام نودحاجلا هللاب نورفاكلا مهو ,#نولطبملا رسخي لا موي :ىأ 4ةعاسلا موقت مويو»

 .تاحضاولا لئالدلاو تانيبلا تايآلا نم هلسر ىلع

 هب كحضي ام ضعبب ملكتي 7 ىرفاعملا عمسف «ةنيدملا ىروثلا نايفس مدق :متاح ىبأ نبا لاقو
 ىف فرعت تلاز امف :لاق ؟نولطبملا هيف رسخي آموي هلل نأ تملع امأ «خيش اي :هل لاقف .سانلا

 .متاح ىبأ نبا هركذ . لجو زع« هللاب قمل ىتح 200 ىرفاعملا

 )١( (ىهنأ» :أ ىف قفز .م.ت نم ةدايز .

 )( .أطخ وهو «هيلع»:م ىف (:4) .«لاقو»:ت ىف

 .«اميف١:م ىف (5) . أطخ وهو«لصفلا» :ت ىف (5)

 .«ىرضاعلا» :أ ءم ءت ىف (9 ۰۸) .؟موقت2 :أ ءتاىف (۷)



 ۲۷۱ (۲۹ ۔ ۲۷) تايآلا : ةيثاجلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 انکا اده نا لاقرب ةيظعلاو دلا نه اكر ىلغت أ (ةيثاج َهّمُأ لك ئرتو : لاق 9
 «ىسفن :لوقيو «ليلخلا ميهاربإ ىتح ءهيتبكرل اثج الإ دحأ ىقبي ال ةرفز رفزت اهنإف منهجب ءىج اذإ

 ال «ىسفن الإ مويلا كلأسأ ال :لوقيل ىسيع نإ ىتحو «ىسفن الإ مويلا كلأسأ ال «ىسفن «ىسفن

 . ىنتدلو ىتلا میرم "[مویلا] كلأسأ
 لاقو . بكرلا ىلع :ىأ 4ةيث اج ما کو: ىرصبلا نسحلاو «رابحألا بعكو «دهاجم لاق

 .ىلوأ لوألاو . بكرلا ىلع سيلو ٠ "اهتيحان ىلع ةزيمتم : ةيثاج] : ةمركع
 نع «ةنييع نب نايفس انثدح ی و ني ا ن ی كاد ماج يبا نيالا

 نود موكلاب نيثاج مكارأ ىنأك»:لاق 1 هللا لوسر نأ؛'*”ءاباب نب هللا دبع نع ءورمع
 الآ

 اع رم ج هللا يو ويره نبأ نفع ينك ني مح نفعا ولا عفار نب ليعامسإ لاقو
 َمُأ لك ةيئاج ةّمَأ لك ئرتو# : هللا لوقي ىتلا ىهو «ممألا وثجتو «سانلا زيمتيف : '"”ةروصلا ثيدح ىف
 . 94 اهباتك ىلإ ئعدت

 . ملعأ هللاو «ةافانمالو : نيلوقلا نيب نيب عمج هيف اذهو

 نيبتلاب ءىجو باتا عضوو : هلوقك ءاهلامعأ باتك :ىنعي 4 هباتك ىلإ ئعدت ةمَأ لك » : هلوقو
 اهريخ مكلامعأب نوزاجت :ىأ | «نوُلَمعت متنك ام نوزجت مويلا»: لاق اذهلو ؛[14 :رمزلا] «ءادهشلاو
 ىقلأ ولو . ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب . َرَخآَو ْمَدَق امب ذئموي ناسنإلا ابيل : ىلاعت هلوقك ءاهرشو
 :"١ - ١16[. ةمايقلا] 4ةريذاعم

 ةدايز ريغ نم مكلامعأ عيمج '١١( رضحتسي : ىأ 4 قحْلب مُكْيلَع قطني انباتك ٠ ” اذه :لاق مث
 اذهل ام اتتليو اي نوُوُقَيو هيف امم نيقفشم نيمرجَملا ىرتف باتكلا عضوو : ىلاعت هلوقك 21 ىصقنالو
 « ادحأ كبر ملظي الو ارضاح اولمع ام ارجو اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال باتكلا

 .[44:فهكلا]
 . مكيلع مكلامعأ بتكت نأ ةظفحلا رمأن انك انإ :ىأ 4َنوُلَمعَت متنك ام خسنتسن انك نإ 8 : هلوقو
 ةكئالملا نولباقيف «ءامسلا ىلإ اهب دعصت مث «دابعلا لامعأ ةكئاللا بتكت :هريغو سابع نبا لاق

 ام ءرذق ةليل لك يف: ظوفحملا حولا نم مهل ربا دق امن مهيديأب ام. ىلع لامعألا ناويد .ىف نيذلا
 انك اَنإ» :أرق مث ءافرح صقني الو افرح ديزي الف «مهقلخي نأ لبق دابعلا ىلع مدقلا يف هللا ''"”هبتك

 . «اهتيصان» :أ ىف () .أ نم ةداير( ۲ ۰۱)

 .ت نم ةدايز (5) . ؛هداتسإب متاح ىبأ نبا لاقو»: ت ىف (4)

 .هب ةنييع نب نايفس قيرط نم (۲۹۹ /۷) ةيلحلا ىف ميعن وبأو (©0-6) مقرب كرابملا نبا دهز دئاوز ىف ميعن وبأ هاورو (1)
 .«روصلا» :أءم.ت ىف (۸) .؟ىندملا» :أ ىف (0

 .ماعنألا ةروس نم ۷۳: ةيآلا دنع روصلا ثيدح ريسفت رظنا (9)

 .أطخ وهو «اذهلو»:أءم ءت ىف )٠١(

 ,«هبتك دق امم» :أ ىف (۳) .؟ناصقن» :م ىف )١١( .«رضحيسا :أ ىف (۱۱)



  ۷٢تايآلا : ةيثاجلا ةروس - عباسلا ءزجلا )۳۰ - ۴۷(

 .4نوُلمعت متنك ام خسدتسن
 نيبملا زوقلا وه وه كلذ هتمحر يف مهبر مهلخديق تاحلاصلا اوُلمَعو اونمآ نيدلا ما )

 اذِإو ©۵ نيمرجم اموق متكو متربکتساف مکیلع ىلتت يتايآ نكت ملأ اورفَك نيذّلا اأو ©

 نحت امو انظ الإ نظن نإ ةعاسلا ام يردن م مف اهيف بير ال ةعاَسلاو قح هللا دعو نإ ليق

 مويلا ليقو ۳9 نوئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو اوُلمع ام تاس مهل ادبو 09 نینقیتسمب

 مُكَنأب مکلذ C9 نيرصان نم مُک امو راَلا مكاوأمو اذه مكموُي ءاَقل مئيسن امک مکاست

 2 نوبتعتسي مه الو اهنم توجرخي ال ميلاف ايندلا ةايحْلا مكترغو اوزه هللا تایآ ِمَتَدَحَنا

 تاومّسلا يف ف ءايربكلا هلو © CD نيملاعلا بر ضرألا برو تاومّسلا بر دمحلا هلل

 . 4 69 ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو
 : ىأ 4( تاحلاملا اولمعو اونمآ نيذّلا اًمَأَفط : لاقف «ةمايقلا موي هقلخ ىف همكح نع ىلاعت ربخي

 مُهَلخْدُيَف » «عرشلل ةقفاوملا ةصلاخلا ىهو .'”تاحلاصلا لامعألا مهحراوج تلمعو مهبولق تنمآ

 نم كب محرأ «ىتمحر تنأ» :ةنجلل لاق هللا نأ حيحصلا ىف تبث امك «ةنجلا ىهو «(هتَمحر ىف مهبر

 . "«ءاشأ

 حضاولا نيبلا : ىأ «نيبملا زوما وه كلذ»
 اعيرقت كلذ مهل لاقي :ىأ 4 متربكتساف مكيلع لت ي E لاق مث

 متكو# ءاهعامس دنع متضرعأو ءاهعابتا نع متربكتساف نمحرلا تايآ مكيلع تئرق ")امأ :اخيبوتو

 ؟بيذكتلا نم مكيولق هيلع تلمتشا ام عم « مكلاعفأ ىف : ىأ «نيمرجم امو

 ىردن ام متلق » «كلذ نونمؤملا مكل لاق اذإ :ىأ (اهيف بير ال ةعاسلاو قح هللا دعو نإ ليق اذإو»

 ؛ىوجرم ىأ ءامهوت الإ اهعوقو مهوتن نإ :ىأ « اظ الإ نظن نإإ» ءاهفرعن ال :ىأ «ةعاسلا ام

 : ىأ «اوُلمع ام تاَْيس مَ ادبو :  : ىلاعت هللا لاق «نيققحتمب :ىأ «نينقيتسمب نحن امو» :لاق اذهلو

 نم :ىأ (نوئزهتسي هب اوُناَك ام مهب طاحأ :ىأ «مهب قاَحَوط «ةئيسلا مهلامعأ ةبوقع مهل رهظو
 متیست امك منهج ران ىف مكل ىسانلا ةلماعم مكلماعن : ىأ 4 مكاسدت موُيلا ليقو# «لاكتلاو باذعلا

 . «نيِرصاَن نم مكل امو راثلا مكاوأمو» هب اوقدصت مل مكنأل هل اولمعت ملف :ىأ (اذه مكموي ءاقل
 ؟كمركأ ملأ ؟كجوزأ ملأ» :ةمايقلا موي ديبعلا ضعبل لوقي ىلاعت هللا نأ حيحصلا ىف تبث دقو

 .«ةحلاصلا» :أ ءت ىف )١(
 .هنع هللا ىضرع« ةريره ىبأ ثيدح نم (1800) مقرب ىراخبلا حيحص قفز

 1 «اعوجرم»:1 ىف (5) .«نعال:أ ىف (5) .«ال»:1 ىف (۳)



 0 سس ل ننس (الا/ )70  تايآلا : ةيثاحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ؟یقالم كنأ تننظفأ :لوقيف . براي «ىلب :لوقيف ؟عّبرتو سأرت كرذأو «لبإلاو ليخلا كل رخسأ ملأ

 . "'”«ينتيسن امك كاسنأ مويلاف : ىلاعت هللا لوقيف . ال :لوقيف
 متذختا مكنأل ءازجلا اذه مكاني زاج امنإ : ىأ )و زه هللا تایآ متذحتا مُكَنأب مكلذإ» : ىلاعت هللا لاق

 متننامطاف مكتعدخ : ىأ هايل ةاَيحْلامُكَتَرَعول ءاهب نوئزهتستو نورخست ءايرخس مكيلع هللا ججح

 مه الر نافل قم” أ 4 اهنم نوجرخي ال مويلاف# : لاق اذهلو ؛نيرساخلا نم متحبصأف ءاهيلإ

 نم ةفئاط لخدت امك «باتع الو باسح ريغب نوبذعي لب «ىبتعلا مهنم بلطي ال : ىأ (نوبتعتسي

 .باسح الو باذع ريغب ةنجلا نينمؤملا

 املا :ىأ «ضرألا برو تاومسلا بر دمحلا هللف# : لاق نيرفاكلاو نينمؤملا ىف همكح ركذ امل مث

 . نيِمَلَعْلا بر ل :لاق اذهلو ؛امهيف امو امهل
 ميظعلا وه :ىأ .ناطلسلا ىنعي :دهاجم لاق *ضرألاو تاومسلا ىف ءايربكلا هلوإل :لاق مث

 : ىلاعت هللا لوقي» :حيحصلا ثيدحلا ىف درو دقو .هيلإ ريقف هيدل عضاخ ءىش لك ىذلا ءدجمملا

 ثيدح نم ملسم هاورو .«ىران هتنكسأ امهنم ًادحاو ىنعزان نمف «ىئادر ءايربكلاو «یرازإ ةمظعلا

 نع «امهنع هللا یضر « ذيعس ىبأو ةريره ىبأ نع «ملسم ىبأ رغألا نع «قاحسإ ىبأ نع ‹شمعألا

 . "وحن دك هللا لوسر

 هعرشو «هلاعفأو هلاوقأ ىف «ميكحلا» «عنامي الو بلاغي ال ىذلا :ىأ (زيزعلا وهوإ# : هلوقو
 و الإ هلإ ال « سدقتو ىلاعت «هردقو

 2" [ةئملاو دمحلا هللو] ةيثاجلا ةروس ريسفت رخآ

 .هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ ثيدح نم (5974) مقرب ملسم حيحص )١(

 .«لوقي ىلاعت هللا نأ»:ت ىف (۲)

 )۲٦۲۰(. مقرب ملسم حيحص (۳)

 .أءم «ت نم ةدايز (6) .«هاوس بر الو هريغ هلإ ال»:أ ىف ()



 )ابال >:فاقحالا ةروتم د مياسلا رل ت ج هوي

 فاقحألا ةروس ريسفت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 امو ضرألاو تاومّسلا انقلخ ام © ميكحلا زيزعلا هّللا نم باتكلا ليزنت © مح ]ل

 نوعدت ام متيأرأ لق (2) نوضرعم اورذنأ اًمع اورفك نيذّلاو ىمسم لجأو قحلاب الإ امهنيب

 لبق نم باتكب ينوتئا تاومّسلا ىف كرش مهل مَأ ضرألا نم اوقلخ اًذام ينور هللا نود نم

 بيجتسي د ال نم هللا نود نم وعدي نمم لضأ نمو ) نيقداص متنك نإ ملع نم ةر وأ اذه

 اوناكو ءادعأ مهل اوناك سالا رشح اذإو (2) نولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ئلإ هل

 . 4 © نيرفاك مهتدابعب
 موي ىلإ امئاد هيلع همالسو هللا تاولص ءدمحم هلوسرو هدبع ىلع باتكلا لَن هنأ ىلاعت ربخي

 تاومّسلا انقلخ امل : لاق م «لاعفألاو لاوقألا ىف ةمكحلاو «مارت ال ىتلا ةزعلاب هسفن فصوو ءنيدلا

 ةنيعم ةدم ىلإ :ىأ ( ىمسم لجأو» «لطابلاو ثبعلا هجو ىلع ال :ىأ «قحْلاب الإ امهتيب امو ضرألاو
 .صقنت الو ديزت ال ةبورضم

 باتك مهيلإ لزنأ دقو «مهب داري امع 'نوهال :ىأ «توضرعم اورذنأ امع اورفك نيذّلاو» : هلوق
 . كلذ بغ نوملعيسو :ىأ «هلك كلذ نع نوضرعم مهو 0

 ىنورأ هللا نود نم نوعدت ام متيأرأ :  هريغ هللا عم نيدباعلا نيكرشملا ءالؤهل : ىأ لف :لاق مث

 ىف كرش مهل أل ءضرألا نم هقلخب اولقتسا ىذلا ناكملا ىلإ ىنودشرأ : ىأ يضل نم اول اذا

 كلّما نإ «ريمطق نم نوكلمي امو «ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ف مهل كرش الو : ىأ 4 تاومّسلا

 نم ؟اذه ىلإ مكدشرأ نم ؟هب نوكرشتو «هريغ هعم نودبعت فيكف «لج زع هللا الإ هلك فرصتلاو

 د ير لاق اذهلو ؟مكسفنأ دنع نم هومتحرتقا ءىش وه مأ ؟هب مكرمأ وهأ ؟هيلإ مكاو

 ةدابعب مكرمأي «مالسلاو ةالصلا مهيلع < «'"”ءايبنالا ىلع ةلزنملا هللا بتك نم اباتك اوتاه : ىأ 4 اذه لبق
 «نيقداص مشنك نإ» هومتكلس ىذلا كلسملا اذه ىلع نيب ليلد :ىأ 4 ملع نم ةراثأ وأ» «مانصألا هذه

 ملع وأ :ىأ «ملع نم ةرثأ وأ" :نورخآ أرق اذهلو ؛كلذ ىلع ايلقع الو يلقن مكل ليلد ال :ىأ

 تا محا وأ : «ملع نم ةراثأ وأ » :هلوق ىف دهاجم لاق امك «مهلبق نمم دحأ نع هنورثأي حيحص

 .املع

 .«نيهال» : 2م «ت ىف )۱(

 . مهئايبنأ ىلع ةلزنملا بتكلا نم اباتك اوتاه» :أ ءم «ت ىف (؟)



 ميو ب( ۷) كابالا + فاقحألا ةروش - :عباسلا مرحلا

 .رمألا نم ةئيب وأ :سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 نب ةملس ىبأ نع يام ناوفص انثدح «نايفس نع «ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 :لاق «ملع نم ةرّثأ وأ» :ِةِلَك ىبنلا نع الإ ملعأ ال :نايفس لاق سابع نبا نع «نمحرلا دبع

 . 00 طخخلا»

 هجرختسي ءىش :# ةراثأ وأ :ىرصبلا نسحلا لاقو .ملع نم ةيقب وأ :شايع نب ركب وبأ لاقو

 . طخلا ىنعي «ملع نم ةراثأ وأ» :اضيأ شايع نب ركب وبأو «دهاجمو «سابع نبا لاقو

 . ملع نم ةصاخ :(ملع نم ةراثأ وأ :ةداتق لاقو

 «همركأو هللا همحر ءريرج نبا رايتخا وهو «هانلق ام ىلإ ةعجار ىهو «ةبراقتم لاوقألا هذه لكو

 .هاوثم نسحأو

 (تولفاغ مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجي ال نم هللا نوذ نم وعدي نمم لضأ نموإل : هلوقو
 «لوقي امع ةلفاغ ىهو ءةمايقلا موي ىلإ هعيطتست ال ام اهنم بلطيو ءامانصأ وعدي نمم لضأ ال :ىأ

 .مص «ةراجح .دامج اهنأل ؛شطبت روع رايب

 نم اوُدَحَتاَول : ىلاعت هلوقك ٠ *«نيرفاك مهتدابعب اوناكو ءادعأ مهل اوناك ساّنلا رشح اًذإوإ : هلوقو

 :یآ [۸۲ فلا :ميرم] (ادض مهيلع نونوكيو مهتدابعب نورفکیس ًالک . ار مهل روكا هيلا للا نر

 ىف منیب دوم اناثوأ هللا نود نم متذختا امنا : ليلخلا لاقو «مهيلإ نونوكي ام جوحأ 'مهنونوخيس

 «نيرصاَن نم مكل امو راثلا مكاوأمو اضعب مكضعب نعليو ضعبب مكضعب رفكي ةمايقلا موي م ايندلا ةايحلا

 ۲١[. :توبكنعلا]

 مأ © نيبم رحس اذه مهءاج امل قحلل اورفك نيذّلا لاق تايب انتايآ مهيلع ىلتت اذإو

 هب ئفك هيف نوضيفت امب ملعأ وه ائيش هللا نم يل نوكلمت الف هتيرتفا نإ لق هارتفا نوُلوقَي

 لعفي ام يردأ امو لسرلا نم اعدب تنك ام لف (5) ميحّرا روَُعْلا وهو مكنيبو ينيب اديهش
 . 4 © نيم ريذن الإ انأ امو َيلِإ ئحوي ام الإ عينا نإ مكب الو يب
 : ىأ «تانيب هللا تايآ مهيلع ىلتت اذإ مهنإ : :مهدانعو مهرفك ىف نيكرشملا نع اربخم ىلاعت لوقي ۰

 اورتفاو اوبذك دقو «حضاو رحس :ىأ «نيبم رحس اذه :نولوقي ءاهئالجو اهحوضوو اهنايب لاح ىف

 الف هتیرتفا نإ لق » : [یلاعت] هللا لاق . ي ادمحم :نونعي «هارتفا نوُلوُقي مال اورفكو اولضو
 دشأ ىنبقاعل - كلذك سيلو - ىنلسرأ هنأ تمعزو هيلع تبذك ول : ىأ «ائيش هللا نم م یل نوكلمت

 .أطخ وهو «نع» :أ ىف (۲) .؛ىورو2» :ت یف )١(

 .(52377/1) دنسملا (۳)

 8 «ت نم ةدايز 2( . ؟مهنو دجيساا :آ یف )4(



 (ة:21/) تايآلا : فقاقحالا ةروس ب عباسلا ءزلإ سجس ۷و

 ىنإ لُق) : هلوقك «هنم ىنريجي نأ « مكريغ الو متنا الإ «ضرألا ٍلهأ نم دحأ ردقي ملو ءةبوقعلا

 Y۳» »۲۲ :نجلا] (هتالامرو هللا نم اغالب لإ . ادحتلم هنود نم دجأ نو دحأ هللا نم ىنريجي

 هنع دحأ نم مكنم امف . نيتولا هنم اتعطقل مث . نيميلاب هنم انذَخأل . ليواًقألا ضعب انيلع لوقت  ولو# : ىلاعت

 مّلعأ وه ايش هللا نم ىل نوُكلمت الف تیرا نإ لق 3 : انهاه لاق اذهلو LEV 44 : ةقاحلا] « نيزجاح

 .ديدش بيهرتو «ديكأ ديعوو «مهل ديدهت اذه ی وک ا

 متعجر نإ هلك اذه عمو : : ىأ «ةبانإللاو ةبوتلا ىلإ مهل بيغرت : «ميحرلا روفغلا وهو :هلوقو

 اولاقو) : ناقرفلا ةروس ىف هلوقك ةيآلا هذهو < .محرو  [مکل] رفع ‹مكنع افعو مكيلع بات مو

 ناك ُهّنِإ ضرألاو تاومّسلا يف رسل مَلعي ىذا هّلزنأ لق . ًاليصأو ةركب هيلع ىلمت يبهف اهبتكا نيلوألا ريطاسأ

 ١[. 26 :ناقرفلا] «اميحُر اروفغ

 لسرلا تءاج دق لب «ملاعلا قرط لوسر لوأب تسل :ىأ © ٍلَسّرلا نم اعدب تنك ام لقط :هلوقو

 لسرأ دق هنإف «مكيلإ ب اودعبتستو ینورکنتست ىتح هل ريظن ال ىذلا رمألاب انأ امف «ىلبق نم

 .ممألا ىلإ ءايبنألا عيمج ىلبق هللا

 ملو .لوسر لوأب انأ ام :«لّسّرلا نم اعذب تنك ام لق 8 :ةداتقو ءدهاجمو «سابع نبا لاق
 .كلذ ريغ متاح ىبأ نبا الو ريرج نبا كحي

 Ew ىبأ نب ر ىلع لاق : 4 مكب الو یب لعق ام ىِردَأ امو :هلوقو

 «ةمركع لاق اذكهو .[۲ :حتفلا] ( رحت امو كبت نم مدت ام هلا كَل رفغيل ١ اهدعب لزن :ةبآلا

 تلزن الو :اولاق 1101011000 :هلوقب ةخوسنم اهنإ :ةداتقو «نسحلاو

 ؟انب لعاف وه امف «هللا لوسر اي كب لعاف وه ام هللا نيب دق اذه :نيملسملا نم لجر لاق ةيآلا هذه

CRIS 86  

 .ةيآلا هذه هللا لزنأف

 ؟اذه دعب ىهنأ اذامبو «رموأ اذامب ىردأ ام :4 مكب الو ىب لعفي ام ىردأ امو : كاحضلا لاقو

 أ :لاق * مكب الو یب لعفي ام ىِردَأ امو :هلوق ىف ىرصبلا نسحلا نع «ىلذهلا ركب وبأ لاقو
 ءايندلا ىف مكب الو ىب لعفي ام ىردأ ال :لاق نكلو ا هللا ذاعمف ةرخآلا ىف

 فسخيأ ىردأ الو ؟ىلبق نم ءايبنألا تلتق امك لتقأ مأ ؟ىلبق '”[نم] ءايبنألا تجرخأ امك جرخأ

 ؟ةراجحلاب نومرت وأ مكب

 هب قئاللا وه اذه نأ كش الو «هريغ زوجي ال هنأو ءريرج نبا هيلع لوع ىذلا وه لوقلا اذهو

 ىف امأو «هعبتا نمو وه ةنجلا ىلإ ريصي هنأ مزاج ةرخآلا ىلإ ةبسنلاب هنإف «هيلع همالسو هللا تاولص

 نوبذعيف «نورفكي مأ نونمؤيأ :اذام ىلإ شيرق ىكرشم رمأو هرمأ هيلإ نووي ناك ام ردي ملف ايندلا

 .أ نم ةدايز )۳( . (نودعبتستو)» : م «ت یف (۲) .أ نم ةدايز )١(



 ل۷ سس شن )50--١5( تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 :دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف ؟ یه رفکب نولصأتيسف

 ىهو  ءالعلا مأ نع «تباث نب ديز نب ةجراخ نع «باهش نبا نع < .ىبأ انثدح .بوقعي انثدح

 و ا وا : تلاق ل هللا لوسر تعياب تناكو - هتربخأ - مهئاسن نم ةأرما

 فوت اذ یک ها رمق ادع نامفع کاو وعظم: قب نامثع نيرجاهملا ىنكس ىلع راصنألا

 دقل «كيلع ضايق ئانا ا فيل ثلا ةنحر اقف هللا لرز ابلغ لحاف نار نف هارد

 !ىمأو تنأ ىبأب ىردأ ال :تلقف «؟همركأ هللا نأ كيردي امو» خيي هللا لوسر لاقف .هّللا كمركأ

 ااو ردا ام هاو نا هلل وج رال ياو هدر نم نقلا هاج دق ره اما للك هللا لرو لاف

 تيأرف تمنف «كلذ ىننزحأو .ادبأ هدعب ًادحأ ىكزأ ال هللاو :تلقف :تلاق «!ىب لعفي ام هللا لوسر

 .«هلمع "كاذ» :ة هللا لوسر لاقف «ءكلذب هتربخأف ةي هللا لسر ىلإ تئجف «ىرجت انيع نامثعل

 لعفي ام هللا لوسر انأو ىردأ ام» :هل ظفل ىفو «'*”هلسم نود ىراخبلا هجارخإب درفنا دقف

 ىلع ةلالد هلاثمأو اذه ىفو .«كلذ ىننزحأف» :اهلوق ليلدب ظوفحملا وه نوكي نأ هبشأ اهو ا
 ءءاصيمغلاو «مالس نباو «ةرشعلاك «مهنييعت عراشلا صن “"ىذلا الإ ةنجلاب نيعمل عطقي ال هنأ

 «ةنوعم رئبب اولتق نيذلا نيعبسلا ءارقلاو ءرباج '"'دلاو مارح نب ورمع نب هللا دبعو «ةقارسو «لالبو
 .ءالؤه هبشأ امو «ةحاور نباو ءرفعجو «ةثراح نب ديزو

 ريد لإ نأ اموإ» «ىحولا نم ىلع هللا هلزني ام عبتأ امنإ :ىأ € ىلإ ئحوي امألإ عبتأ نإ :هلوقو
 .لقعو بل ىذ لكل رهاظ او نيب : ىأ * نيبم

 نمآف هلثم ىلع ليئارسإ ينب نم دهاش دهشو هب مترفكو هللا دنع نم ناک نإ متيأرأ لق ل

 او را وا ا ا

 نيد ل و يش نو رم نيل ل رع اناس ل كاسل داع انهو شو

 نجلا باحصأ كلوا © نونزحي مه الو مِهِيَلَع فوخ الف اوماقتسا مث هللا انبر اولاق
 . 4 6 نولمعي اوناك امب ءازج اهيف نيدلاَخ

 نم#نآرقلا اذه «ناك نإ متيأرأ 9 : نآرقلاب ¿ نيرفاكلا نيكرشملا ءالؤهل دمحم اي «لق# : ىلاعت لوقي

 هلزنأ دق هب مكتثج ىذلا باتكلا اذه ناك نإ مكب عناص هللا نأ مكنظ ام :ىأ (هب مترفكو هللا دنع

 .«كلذ» :تاىف (۳) .؛هللاو هءاج» :أ ىف (۲) . ؟مهریغک» :أ ہت یف (۱)

 )۱۲٤۳(. مقرب ىراخبلا حيحصو (875/5) دنسملا (:)

 (TTAV). مقرب ىراخبلا حيحص هر

 .؟ىأر» :أ ىف (۸) . (وبأ»ل :ت یف (۷) .«نيذلا» :أ ىف )١(



  TVAتايآلا : فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا )١5-1٠١(

 م ا ل 00 9 را 3-5 5 ۶

 تدهش دقو: ىأ «هلثم ىلع ليئارسإ ىنب نم دهاش دهشو# «هومتبذکو هب مترفك دقو هومكغلبأال ىلع

 نآرقلا اذه ربخأ ام لثمب تربخأو هب ترشب «ىلبق ءايبنألا ىلع ةلزنملا ةمدقتملا بتكلا هتحصو هقدصب

 هب

 «متربكتساو# هتيقحب هتفرعمل ليئارسإ ىنب نم هقدصب دهش ىذلا اذه :ىأ *« نماف#» :هلوقو

 . هعابتا نع : متنأ

 موقلا ىدهي ال هللا نإ مكباتكو مكيبنب متنا أ مترفكو «هباتكو هيبنب دهاشلا اذه نماف : :قورسم لاقو

 . © نيملاّظلا

 مالسإ ! لبق تلزن ةيكم ةيآلا هذه نإف «هريغو مالس نب هللا دبع معي سنج مسا دهاشلا اذهو

 «نيمللسم هلْبَق نم انك نإ اتر نم قحلا هنِإ هب اتمآ اوُاَق هيلع ئلتي اإ :هلوقك هذهو .مالس نب هللادبع

 و ادجس ناقذألل نوري مهَلع ىلتي اذإ هلق نم معلا اوتوأ نيذلا نإ : لاقو ء[١٥ :صصقلا]
 I-A N.Y] : ءارسإلا] (الرعقمأ انَبر دعو ناک نإ اتر ناحبس

 ناك مالس نب هللا دبع مالسإو «ةيكم ةيآلا هذه «مالس نب هللا دبعب سيل : ىبعشلاو .«قورسم لاق

 . ريرج نبا هراتخاو «متاح ىبأ نباو ريرج نبا امهنع هاور . ةنيدملاب

 الم هللا لوسر تعمس ام :لاق هيبأ نع ا نب رماع نع رضا نأ نك «كلام لاقو

 :تلزن هيفو :لاق «مالس نب هللا دبعل الإ .«ةنجلا لهأ نم هنإ» :ضرألا هجو ىلع ىشمي دحأل لوقي

 . «هلْثم ىلع ليئارسإ یب نم دهاش دهشو »

 ءدهاجمو «سابع نبا لاق اذكو : "هب كلام ثيدح نم «قئاسنلاو ملسمو ىراخبلا هاور
 «ىروثلاو .ىدسلاو «فاسي نب لالهو د ل 000 0 ا

 نينمؤملا نع اولاق : ىأ «هيلإ E EE از
 مههابشأو ابابخو انييصو ارامعو الاب نرتعي ٠ هلإ ءالزه انقسم ام اريح نآرقلا ناك ول :نآرقلاب

 هللا دنع مهل نأ نودقتعي مهسفنأ دنع مهنأل الإ كاذ امو ءءامإلاو ديبعلاو نيفعضتسملا نم '؟”ههنارقأو

 لاق امك ءانيب أطخ اوؤطخأو ءاشحاف اطلغ كلذ ىف ارطلغ دقو ا منهن هلو ةهاجو

 :نوبجعتي :ىأ [۳ : ماعنألا] اني نم مهيلع هللا نم ءالؤهأ اوُلوقيل ضعبب مهضعب اتتف كلذكو» : ىلاعت

 ةعامجلاو 2” ةنسلا لهأ امأو هيل ! انوقبس ام اريخ ناك ول :اولاق اذهلو ؛اننود ءالؤه ىدتها فيك

 مهنأل «هيلإ انوقبسل اريخ ناك ول هنأل ؛ةعدب وه :ةباحصلا نع تبثي مل لوقو لعف لك ىف نولوقيف

 .؟ديعسا :أ ىف )١(

 (AT9۲). مقرب ىربكلا نتسلا ٰیف ىئاسنلاو (TEA) مقرب ملسم حصو (TAIT) مقرب ىراخبلا حيحص ةفز

 .«مهبارضأو» :أ ىف () .«ءالؤه هيلإ انوقبس ام» :ت ىف (۳)

 .(؛ةنسلا لهأ امأو « نينمؤملا ىنعي):أ ت ٠م ىف (0)



 ١5( :16) ناتيآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 يورد اب دق لإ را لاضخت ن هلم ار ر ل

 روثأم :ىأ «ميدقج بذك :ىأ «كفإ اذه نولوقيسف» نآرقلاب :ىأ دب اودتهي مَل ذو :هلوقو
 طمغو ىلإ 2” رظيو #44 لوسر لاق ئذلا ربكلا وه اذهو. ؛ةلهاو نآرقلا نوصقتنيف «نيمدقألا نع
 .«سانلا

 نآرقلا :ىنعي ر (باتک اذهو ةمحرو اًماَمِإط ةاروتلا وهو ( ىسوم باتک هلبق نمو  :لاق مث
 و افا ا ا أ 4ًيبرع اناسل » بتكلا نم هلبق امل :ىأ «قدصم»

 .نينمؤملل ةراشبلاو نيرفاكلل ةراذتلا ىلع لمتشم :ىأ «نيدسحملل ئرشبو

 ."”«ةدجسلا ءمح# ةروس ىف اهريسفت مدقت :(اوماقتسا مث هللا انبر اوُناَق نيذّلا نإ : هلوق

 ا و اب لف (نونزحی مه الو» «نولبقتسي اميف :ىأ (مهيلع فوَح الق + : هلوقو
 لاو وبسو مهل ةمحرلا ليتل ببس لامعألا :ىأ «َنوُلَمعَي اوناك امب ءازج اهيف نيدلاخ َةّنِجْلا باحصأ

 . مهيلع

 هلاصفو هلمحو اهرك هتعضوو اهرك همأ هتلمح اًناسحإ هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ل

 يلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ بر لاق ةنس يعبر غلبو هدشأ غلب اذإ تح ارهش نوثالت

~oت 0  

 ينو كيلإ تبت ين يتيرذ يف يل حلصأو هاضرت احلاص لمع نأو يدلاو ىو يلع تمعن

 يف مهتائّبس نع زواجتنو اولمع ام نسحأ مهنع لبق نيذّلا كتلوُأ ® َنيِملَسُمْلا نم

 . 4 69 نودعوي اوناك يذلا قدصلا دعو ةّئَجْلا باَحّصأ

 ةيصولاب فطع «هيلإ ةماقتسالاو ةدابعلا صاللخإو هل ديحوتلا ىلوألا ةيآلا ىف ىلاعت ركذ الل

 نيدلاولابو هايإ ايإ الإ اودبعت الأ كبر ئضقوو : :هلوقك «نآرقلا نم ةيآ ام ريغ ىف نورقم وه امك «نيدلاولاب

 نم كلذ ريغ ىلإ ١5[« :نامقل] «ريصُملا يلإ كيدلاولو يل ركشا نأ» : لاقو [۲۳ :ءارسإلا] «اناسحإ

 وئحلاو امهيلإ ناسحإلاب هاثرمأ :ىأ هاناسحإ هيدلاوب ناسنإلا اًنيِصوو » :انهاه لاقو . ةريثكلا تايآلا

 .امهيلع

 هي صم کیم لاق یر قر كام ىلا دش قر » يتلاطلا 15313 لاقز

 لكآ الف «نيدلاولا ةعاطب هللا رمأ دق سيلأ :دعسل دعس مأ تلاق : لاق دعس نع ثدحي دیس

 اهاف نوحتفي اولعج ىتح «بارشلا ماعطلا ا تعنتماف . هللاب رفكت ىتح ابارش برشأ الو ءاماعط

 . [۸ :توبكنعلا] ةيآلا «انسح هيدلاوب ناسنإلا انيِصَوَو :ةيآلا هذه تلزنو ءاصعلاب

۷⁄4 

 . رطب ربكلا» :آ ىف (۲) . «هيلإ» م «ت یف (۱)

 .هنع هللا یضر « دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )٩۱( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۳)

 .(برح» :أ ىف )١( .«اهعويشو» :أ ىف )٥( .ةدجسلا ةروس نم ٠١ :ةيآلا دنع ةيآلا هذه ريسفت عجار )٤(



 )٠٠١« ١5( ناتيآلا : فاقحألا ةروس  عباسلا ءزجلا ل

 ن لوطأو هوحن «هدانسإب ةبعش ثيدح نم «هجام نبا الإ نتسلا لهأو ملسم هاورو

 لقثو نايشغو ماحو نم ءابعتو ةقشم هلمح لاح ىف هببسب تساق : ىأ 4اهرک همأ هتلمح »

 نم اضيأ ةقشمب :ىأ «اهرك هتعضوو# «ةقشملاو بعتلا نم لماوحلا لانت ام كلذ ريغ ىلإ «بركو

 و «هتدشو قلطلا

 فضيل ةرقبلا] ا E هلوقو ٤[«
 نم ةعامجو نامثع هيلع هقفاوو . حيحص ىوق طابنتسا وهو ءرهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ ىلع

 . مهنع هللا ىضر «ةباحصلا

 لإ دبع نب ب نع ءطيسق نب هللا دبع نب ديزي نع «راسي نب قاحسإ نب دمحم لاق
 نامثع ىلإ اهجوز قلطناف ءرهشأ ةتس مامتل هل تدلوف «ةنيهج نم ةأرما انم لجر جوزت :لاق ىنهجلا
 ام هللاوف !؟كيكبي ام :تلاقف ءاهتخأ تكب اهبايث سبلتل تماق املف ءاهيلإ ثعبف ءهل كلذ ركذف

 غلبف ءاهمجرب رمأ نامثع اهب ىتأ املف .ءاش ام ىف هللا ىضقيف «طق هريغ هللا قلخ نم دحأ یب سبتلا
 هل لاقف ؟كلذ نوكي لهو ءرهشأ ةتسل امامت تدلو :لاق ؟عنصت ام :هل لاقف فاتأف ايلع كلذ

 . «ارهش نوال هلاصفو هلمحو »: لوقي هللا تعمس امأ :لاق .ىلب :لاق ؟نآرقلا أرقت الغا

 هللاو :نامثع لاقف :لاق م ا :لاقو
 الو «بارغلاب بارغلا ام هللاوف : ا لاقف :لاق ءاهنم ّغِرُف دق اهودجوف ةأرملاب ىلع ءاذهل تنطف ام

 هللا 20هالبأو :لاق ءهيف كشأ ال هللاو ىنإ ىنبا :لاق هوبأ هآر املف .هيبأب هنم هبشأب ةضيبلاب ةضيبلا
 . تام ىتح هلكأت تلاز امف «ةلكألا ةحرق ةحرقلا هذهب

 8١[. :فرخزلا] © نيدباعلا لوا انفه :هلوق دنع رخآ هجو نم هاندروأ دقو «متاح ىبأ نبا هاور

 نب دواد نع ءرهسم نب ىلع انثدح ا نب ةورف انثدح «ىئبأ انثدح ؛متاح ىبأ نبا لاقو

 رحأ عاضرلا نم هافك ءرهشأ ةعستل ةأرملا تعضو اذإ :لاق "سابع نبا نع «ةمركع نع «دنه ىبأ

 ةتسل هتعضو اذإو ءًارهش نورشعو ةثالث را نع هاك رهشأ ةعبسل هتعضو اذإو ءارهش نورشعو

 . «ارهش نوئالت هلاصفو هلمحو :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛نيلماك نيلوحف رهشأ

 همهف لمكو هلقع ىهانت :ىأ «ةنس نيعبرأ غلبو» لجتراو بشو ىوق :ىأ «هدشأ غلب اذإ تحل
 .نيعبرألا نبا هيلع نوكي امع ابلاغ ريغتي ال هنإ :لاقيو . هملحو

 ىئاسنلاو (۳۰۷۹) مقرب ىذمرتلا ننسو (7740) مقرب دواد ىبأ ناسو )۱۷٤۸( مقرب ملسم حيحصو (۲۰۸) مقرب ىسلايطلا دنسم )١(

 .هلوأ ىور امنإو انه دهاشلا وري مل ىئاسنلا نكل )١1١197( مقرب ىربكلا نئسلا ىف

 .أ ءت نم ةدايز (۳) .ةرمعملا :أ ءت ىف (۲)

 .؟ءالتباو» :أ «م «ت ىف (6) .أ نم ةدايز (5)

 )٤٤١1/۷(. ىطويسلل روثنملا ردلا ىف امك متاح ىبأ نباو رذنملا نبا هاورو 00

 . ادحأ» :ه ءأ ىفو« «دحأب» :ت ىف (۸) .«سابع نبا نع یورو ةمركع نع» :ت ىف (۷)



 ٣ل س 015 ء١٠٠) ناتیآلا : فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ىتم :قورسمل تلق :لاق نمحرلا دبع نب مساقلا نع «شمعألا نع «شايع نب ركب وبأ لاق
 كرد نحف «نيعيرألا تعلم اذإ لاف ؟هيوندي لجرلا دعوي

 ناكو  ىدرألا سيق نب ةرزع انئدح «ىريراوقلا هللا ديبع انثدح :ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
 «نامثع نب ورمع نب دمحم لاق :لاق "نازو هنع یلولسلا نسحلا وبأ انثدح - ةنس ةئام غلب دق
 غلب اذإو ءهباسح هللا ففخ ءةنس نيعبرأ غلب اذإ ملسملا دبعلا» :لاق لي ىبنلا نع «نامثع نع
 هللا تبث ةنس نينامث غلب اذإو ءءامسلا لهأ هبحأ ةنس نيعبس غلب اذإو «هيلإ ةبانإلا هللا هقزر ةنس نيتس

 لهآ ىف هللا هعقشو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ةنس نيعست غلب اذإو «هتائيس احمو هتانسح

 NEE ءامسلا ىف بتكو «هتيب

 0 مامإلا دنسم ىف وهو «هجولا اذه ريغ نم اذه ىور دقو

 بونذلاو ىصاعملا تكرت :قشمدب ةيمأ ىنب ءارمأ دحأ ىمكحلا هللا دبع نب جاجحلا لاق دقو

 . لجو زع « هللا نم ءايح اهتكرت مث «سانلا نم ءايح ةنس نيعبرأ

 © لنا : لظابلل لاق هالَع املق .٠ ”ةسأر بيشلا الع ى ابِص ام ابص

 احلاص لمعأ نأو يدلاو ىلعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن ةمعن ركشأ نأ » :مهلأ :ىأ « ينعزوأ بر لاق +

 نم ىنإو كيلإ تبت ىنإ  «ىبقعو ىلسن :ىأ (يتيرذ يف ىل حلصأو ا «لبقتسملا ىف :ىأ «هاضرت

 .اهيلع مزعيو «لجو زع «هللا ىلإ ةبانإلاو ةبوتلا ددجي نأ نيعبرألا غلب نمل داشرإ هيف اذه # نيملسملا

 نأ مهملعي ناك هِي هللا لوسر نأ «هنع هللا ىضر «دوعسم نبا نع «هننس ىف دواد وبأ ىور دقو

 نم انجنو «مالسلا لبس اندهاو ءاننيب تاذ حلصأو ءانبولق نيب فلأ «مهللا» :دهشتلا ىف اولوقي
 ءانبولقو انراصبأو انعامسأ ىف انل كرابو «نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا انبئجو ءرونلا ىلإ تاملظلا

 اهب نينثم «كتمعنل نيركاش انلعجاو ‹ميحرلا باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو ء«انتايرذو ءانجاوزأو

 2 ايل ااو اهنا

 ءالؤه :ىأ 4 مهتائيس نع زواجتيو اولمع ام نسحأ مهنع لّبقتي نيذّلا كئلوأ » :ىلاعت هللا لاق
 نيذلا مه «رافغتسالاو ةبوتلاب تاف ام نوكردتسملا «هيلإ نوبينملا هللا ىلإ نوبئاتلا ءانركذ امب نوفصتملا

 ريسيلا مهنم لبقتيو «للزلا نم ريثكلا مهل رفغيف «مهتائيس نع زواجتيو ءاولمع ام نسحأ مهنع لبقتي

 دعو امك هللا دنع مهمكح اذهو «ةنجلا باحصأ ةلمج ىف مه: ىأ 4 ةّنجلا باحصأ ىف # ٠ « لمعلا نم

 . (ظفاحلا ىورو» :ت یف (۲) .«سوأ نب ورمع  ىفوكلا نسحلا وبأ» : «م ىف )١(

 .«نيمأ» :أ 2م «ت ىف (4) .«هقزرلا :م «ت ىف (9)

 . «فيعض وهو «ىدزألا سيق نب ةرزع هيفو ريبكلا ىف ىلعي وبأ هاور» )5١5/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق ()

 . ؟دمحأ مامإلا دنسم ىف ثيدحلا اذهو» :ت ىف )١(

 .(518/) دنسملا «هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم دمحأ مامإلا هاور (۷)

 .«لیبس» :ت ىف (9) .ادعبأ» :أ «م ءت ىف (۸)

 .(959) مقرب دواد ىبأ ناس (۱۰)



 )117  ۲١( تايآلا : فاقحألا ةروس  عباسلا ءزجلا حلل لل للبر

 .( نودعوي اوناك يذّلا قدّصلا دعوإ# :لاق اذهلو ؛بانأو هيلإ بات نم هللا

 «نابأ نب مكحلا نع 0 «ناميلس نب رمتعلا اند «ميهاربإ نب نب بوّقعي ىنتدح : : ريرج نبا (1)لاى

 ءنيمألا حورلا نع وي هللا لوسر نع سابع نبا نع ءديز نب رباج نع «فيرطغلا نع
 تيقب نإف «ضعبب اهضعب ني أ” هتائيسو دبعلا تائسحب 9 ىتؤي» :لاق «مالسلا 0

 نإف :تلق :لاق ثيدحلا اذه لثمب ثّدحَت دادزي ىلع تلخدف :لاق 0 ىف هل هللا عسو ةنسح

 نجلا باحصأ ىف مهتايس نع زواجتيو اولمع ام نسحأ مهنع لّبَقَي نيل كوأ » :لاق ؟ةنسحلا تبهذ

 ع اوناك ىذا قدصلا دعو

 نب رمتعملا نع «ىناعنصلا ىلعألا دبع نب دمحم نع «هيبأ نع متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 دبعلا تانسحب ىتؤي :هلالج لج ءبرلا لاق :لاق .نيمألا حورلا نع :دازو  هلثم هدانسإب «ناميلس

 .هب سأب ال ديج دانسإو «بيرغ ثيدح وهو ءهركذف . . .هتائيسو

 انثدح .ىئالكلا مصاع نب ورمع انثدح ا يو ناهس انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 بطاح نب دمحم نع«( “دعس نب فسوي نع «ةيشحو ىبأ نب رفعج ”رشب ىبأ نع «ةناوع وبأ
 را ريما تدهش دف ا ل لاق وهلا فا "نلف ىلع رحت رای لو لا
 ىلع ناكو «هنم اولانف نامثع اوركذف ءركب ىبأ نب دمحمو رتشألاو ةعصعصو ارامع هدنعو «ايلع

 مكنيب لصفي نم مكدنع نإ : :مهنم لئاق لاقف هذي ىف دوع هعمو «ریرسلا ىلع «هنع هللا ىضر

 زواجتيو اولمع ام نسحأ مهنع لبقتي نيذلا كئلوأ» : : هللا لاق نيذلا نم نامثع ناك :ىلع لاقف ءهولأسف
 - نامثع باحصأو نامثع هللاو :لاق «نودعوي اوناك ىذلا قدلصلا دعو ةّنجْلا باحصأ ىف مهتائّيس نع

 اذه تعمسل هللآ :لاق ؟ىلع نم اذه تعمسل هللآ :بطاح نب دمحمل تلقف :فسوي لاق  اثالث اهلاق

 .هنع هللا ىضر «ىلع نم

 امهو يلبق نم نورقلا تلح دقو جرخأ نأ يننادعتأ امك فأ هيدلاول لاق يذلاو

 نيذّلا كملوأ 09 نيلوألاٌريطاسأ الإ اذه ام لوقيف قح هللا دعو نإ نمآ كليو هللا ناتيغتسي

 ©® نيرساخ اوُناك مُهَنِإ سنإلاو نجلا نَه مهلبق نم تلخ دق مما يف لوقا مهنلع قح

 اورفک نيِذْلا ضرعي مويو ©3 نوملظي ال مهو مهلامعأ مهيفويلو اولمع امم تاجرد ٍلكلو
 هع دا ج4

 امب نوهلا باذع نوزجت ميلاف اهب متعتمتساو ايندلا مكتايح يف مكتابيط متبهذأ راثلا ىلع
 A E 2 0 ماو رت ري

 4 © نوقسفت متنك امبو قحلا ريغب ضرألا يف نوربكتست متنك

 .«امهيلع» :م ىف (۳) . «هنع هللا ىضر سابع نبا»: ت ىف (۲) .«یورو» :ت یف (۱)

 .«ضبقيف» :آ ىف (0) .«ةمايقلا موي هتائيسو»:أ ىف )٥( .؟ىتۇت» :ت ىف (4)

 بیرغ ثيدح اذه» :ميعن وبأ لاقو هب ناميلس نب رمتعم قيرط نم ٩۱( /۳) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (١؟/77) ىربطلا ريسفت (۷)

eيىندعلا نابأ نب مكحلا هنع هب درفت فيرطغلاو ». 

 .؟هدانسإب متاح ىبأ نبا ىورو» :ت ىف (9) ریشب» :أ ىف (۸)



YAY 

 لاحب فطع «ةاجنلاو زوفلا نم هدنع مهل امو امهب نيرابلا نيدلاولل نيعادلا لاح ىلاعت ركذ امل

 نمو ءاذه لاق نم لك ىف ماع اذهو  «اَمْكَل فأ هیدلاول لاق ىدّلاو» :لاقف نيدلاولل نيقاعلا ءايقشألا

 دعب ملسأ ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نأل ؛فيعض هلوقف ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ىف تلزن اهنأ معز
 .هنامز لهأ رايخ نم ناكو ءهمالسإ نسحو كلذ

 ءرظن اذه ةحص ىفو .قيدصلا ركب ىبأل نبا ىف تلزن اهنأ :سابع نبا نع قف رعلا وزو

 . ملعأ هللاو

 .جيرج نبا هلاق اضيأ اذهو .ركب ىبأ نب هللا دبع ىف تلزن :دهاجم نع ءجّيَرِج نبا لاقو

 هيدلاو قع نم لك ىف ماع اذه امإو .ىدسلا (''هلاقو .ركب ىبأ نب نمحرلا دبع :نورخآ لاقو

 .امهقع 4اَمكَل فأ» :هيدلاول لاقف «قحلاب بذكو

 ىبأ نب ىيحي انثدح ءءالعلا نب دمحم انثدح .نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 بطخ نيح دجسملا ىفل ىنإ :لاق ىنيدملا نب هللا دبع ىئربخأ ءدلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «ةدئاز

 ركب وبأ فلسا تقف هفلخحتي ناور اكن ايار ديري ىف. یول ريم یر ف لاق او

 الو «هدلو نم دحأ ىف اهلعج ام هللاو ركب ابأ نإ !؟ةيلقرهأ :ركب ىبأ نب نمحرلا دبع لاقف ءرمع
 لاق ىذلا تسلأ :ناورم لاقف .هدلول ةماركو ةمحر الإ هدلو ىف ةيواعم اهلعج الو «هتيب لهأ نم دحأ

 :لاق ؟كابأ ةي هللا لوسر نعل ىذلا نيعللا نبا تسلأ :نمحرلا دبع لاقف ؟امكل فأ :هيدلاول

 «تلزن هيف ام .«تبذك ؟اذكو اذك نمحرلا دبعل لئاقلا تنأ «ناورم اي :تلاقف ةشئاع امهتعمسو

 لعجف ءاهترجح باب ىتأ ىتح ربنملا نع لزن مث «ناورم بحتنا مث .نالف نب نالف ىف تلزن نكلو
 ا

 «ةناوع وبأ انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :لاقف ءرخآ ظفلو رخآ دانسإب ىراخبلا هاكر دقو

 «نايفس ىبأ نب ةيواعم هلمعتسا «راجحلا ىلع ناورم ناك :لاق كهام نب فسوي نع ءرشي نيا نع

 ءائيش ركب ىبأ نب نمحرلا دبع هل لاقف «هيبأ دعب هل عيابي ىكل ةيواعم نب ر ديزي ركذي لعجو بطخف

 ىذلا اذه نإ :ناورم لاقف ؛هيلع اوردقي ملف ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع تيب لخدف .هوذخ :لاقف

 ةشئاع تلاقف «ىلبق نم نورقلا تلح دقو جرخأ نأ ىنادعتأ اَمُكَل فأ هيدلاول لاق يدّلاوإ» :هيف لزنأ

 0 !ىرذع لزنأ هللا" نأ لإ« نارقلا ن اح اف هللا لدا اه تانيا مارو

 نع «ةبعش انثدح فل وا انثدح ناسخ نيا یا ادع : یئاسنلا لاق : ىرخأ قيرط

 ىبأ نب نمحرلا دبع لاقف ومو رك یا :ناورم لاق «هنبال ةيواعم عياب امل : لاق دايز نب دمحم

 )١17-70( تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .«ىأر دق هللا» :أ م ىف (۲) .«لوق اذهو» :م «ت ىف )١(

 )٤٤٤/۷(. روثنملا ردلا ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو (۳)

 . «لاقف ماقف هيلع ردقي ملف» :أ ىف (4)

.(EATYV) مقرب ىراخبلا حيحص )٥( 



 )۱۷-۲١( تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا 2

 ءةيآلا «امكل فأ هيدلاول لاق ىذّلاوإ : هيف هللا لزنأ ىذلا اذه :ناورم لاقف .رصيقو قرش هب
 «هتيمسل هيف تلزنأ ىذلا ىمسأ نأ تئش ولو هب وه ام هّللاو !ناورم بذك :تلاقف ةشئاع كلذ غلبف

 . "هللا ةنعل ٠ ديلا“ فات ناور ءهبلص ىف ناورمو ناورم ابأ نعل ةا هللا لوسر نكلو

 دق : نإ « يلق نم نورقلا تلح دقو » ثعبا "”[نأ] : ىأ « جرخأ نأ يننادعتأ 8 :هلوقو
 نالوقيو هيدهي نأ هيف هللا نالأسي : ىأ 4 هللا ناتیغتسی امهو » ءربخم مهنم عجري ملف سانلا ىضم

 كعب وأ » :“[ىلاعت] هللا لاق 4 نيلرألا ريطاَسأ الإ اته ام لوقيف قح هللا دعو نإ نمآ كليو :امهدلول
 ىف اولخد : ىأ (نيرساخ اوُناَك مُهَّنِإ سنإلاو نجلا نم مهلْيَق نم تلخ دق مْمُأ ىف لوقلا ْمهيَلَع قح نيا

 .ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ نيرساخلا نيرفاكلا نم مهبارضأو مههابشأ ةرمز

 ناك نم لك معي سنج هنأ نم هانركذ ام ىلع ليلد (لاق ىذّلاو » :هلوق دعب «كتلوأ » :هلوقو
 . كلذك

 .ثعبلاب بذكملا ءهيدلاول قاعلا رجافلا رفاكلا وه : ةداتقو « نسحلا لاقو

 e ءینزاحلا بيبح نب ناميلس نع ٠ ىلا نا ريزلا ف تلاعب نرجع «نمحرلا دبع نبا

 لضم :ةكئالملا مهيلع تتمأو«ةشرع قوف نم هللا مهنعل ةعبرأ» :لاق هَ ىبنلا نع «ىلهابلا

 ىعم سيل :لاق هءاج اذإف «كيطعأ مله :لوقيف نيكسملا ىلإ هديب ىوهي ىذلا :دلاخ لاق  نيكاسملا

 موقلا ناو نع نا للا ےک ةيدي ني ر ا قر لوقت یاو
 .ادج بیرغ . 2«ائيغتسي ىتح نيدلاولا برضي ىذلاو ءاهريغ ىلع هنولديف

 ال مهو مهلامعأ مهيفويلو» هلمع بسحب باذع لكل : ىأ 4اوُلمَع امم تاجرد لكلو» :هلوقو

 .اهنود امف ةرذ لاقثم مهملظي ال : ىأ «نومّلظي

 .اولع بهذت ةنحلا تاجردو «الافس بهذت رانلا تاجرد : ملسأ نب ؛ ديز نب نمحرلا دبع لاق

 : ی «اهب متعتمتساو ايندلا مکتایح ىف مكتابيط متبهذأ راثلا ىلع اورفك نيذلا ضرعي مويو# :هلوقو
 ن «هنع هللا ىضر :باطللا ني رمع انتل ريمأ] عروت دقو .اخيبوتو اعيرقت كلذ مهل لاقي

 ىلاعت هللا لاق نيذلاك نوكأ نأ فاخأ [ىنإ] :لوقيو ءاهنع هزنتو «براشملاو لكامل تابيط نم ريثك
 . (اهب معتمساو ايندلا مكتايح ىف مكتابّيَط متبهذأ» :ةنهعرفاو مهل

 .«ضعب» :أ ىف )١(

 )١١5491(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا 0

 .م «ت نم ةدايز (5) .«ىأ» :أ ت یف (4) .ت نم ةدايز ()

 نبا لاق .هب رامع نب ماشه قيرط نم )۲١۱/٤( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۲۲۱/۱۰) روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم )٩(
 )١۱/٤(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق .«ركنم ثيدح اذه :لاقف ثيدحلا اذه نع ىبأ تلأس» *11١(: /؟) للعلا ىف متاح ىبأ
 .«فيعض امهالكو «ناقريزلا نب دلاخ نع ىكعلا نمحرلا دبع نب دامح»

 .أ ءم «ت نم ةدايز (9) .؟ىلع» :أ ىف (۸) .أ ءم «ت نم ةدايز )¥(



 لرم (٠۲ه_١۲) تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ىف مكتابيط متبهذأ» : مهل لاقيف ءايندلا ىف مهل تناك تاسَح ماوقأ ندقفتيل : :رآجم وبأ لاقو
1 

 ل ل یا

 یف لزانملاو «ةعباتتملا تارسحلاو «ةعجوملا مالآلاو ىزخلاو ةناهإلا وهو «نوهلا باذعب هللا مهازاج

 .هلك كلذ نم هللا انراجأ «ةعظفملا تاكردلا

 ور م

 الأ هفلخ نمو هيدي نيب نم رذنلا تلخ دقو فاقحألاب هموق رذنأ ذإ داع اَحَأ ركذاو ل

 امب انتأف انتهلآ نع انكفأتل انسنجأ اولاق 0 ميظع موي باذع مكيلع فاخأ يللا الإ ودبعت

 مكارأ ينكلو هب تلسرأ ام مكغأبأو هللا دنع معلا اَمَنِإ لاق 2 َنيقداّصلا نم تنك نإ اندعت

 ام وه لب انرطمم ضراع اذه اوُلاَق مهتيدوأ لبقتسم اضراع هوأر املف 6 نولھجت اموَق

 لإ یر ال اوُحَبْصَأَف اهر رمأب ءيش لَك رمدت 09 میلا باذع اهيف حير هب متلجعتسا

 . 4 ©3 نيمرجملا موقلا يزجن كلذك مهنكاسم

 السلا هيلع ءدوه وهو 4داع اخأ ركذاوإل :هموق نم هبذك نم بيذكت ىف هيبنل ايلسم ىلاعت لوقي

 نبا هلاق لمرلا نم لبجلا :وهو فقح عمج  فاقحألا نونكسي اوناكو .ىلوألا داع ىلإ هللا هثعب

 :فاقحألا : هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاقو .راغلاو لبجلا فاعلا : ةمركع لاقو .ديز

 ايح اوناك اداع نأ انل ركذ :ةداتق لاقو .رافكلا حاورأ هيف ىقلت تقر ىعدي «تومرضحب داو

 .رحشلا :اهل لاقي ضرأب رحبلا ىلع نيفرشم لمر لهأ نميلاب

 نب ديز انثدح «.لالخلا ىلع نب نيسحلا انثدح :«هسفنب ًادبيلف اعد اذإ باب» :هجام نبا لاق

 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «قاحسإ ىبأ نع ؛نايفس انثدح «بابحلا
 , «داع اخنأو « هللا انمح ري» : هلك

 نم مهدالب لوح نم ىلإ هللا لسرأ دقو :ىنعي (هفلخ نمو هيدي نيب نم رذنلا تلخ دقو :هلوقو
 : هلوقكو «[557 :ةرقبلا] «اهفلخ امو اهدي نیب امل الاكن اهانلعجف» : هلوقك «نيرذتمو نيلسرم ىرقلا

FF ۶ 

 مهفلخ نمو مهيديأ نيب نم لسرلا مهتءاج ذإ . دومتو داع ةقعاص لغم ةقعاص مكتر ذنأ لقف "”اوضرعأ نإف»

 :ىأ ١4[ ء۱۳ :تلصف] ( نوفاك هب متلسرأ امب اَنإف ةكئالم لرنأل اتر ءاش ول اولاق هللا الإ اودبعت لأ
 نإ اندعت امب انتأف انتهلآ ن نع# اندصتل :ىأ «انكفأتل انتئجأ» :نيلئاق هموق هباجأف .كلذ دوه مهل لاق

 نم هريغو ملسم حيحص ىف دهاوش هلو حيحص دانسإ اذه» ٠١(: غ /6) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۳۸۵۲) هجام نبا ننس )غ0(

 .«بعك نب ىبأ ثيدح

 . هانتيثأ ام باوصلاو ۰٢ میظع موي باذع مكيلع فاحخأ ىنإ» :معأ “م «ت ىف (۳) . أطخ وهو ««اولوت» :م ىف (۲)



 7١ ٠١( تايآلا :فاقحألا ةروس  عباسلا ءزحجلا للك

 نيذّلا اهب لجعتسي» : هلوقك «هعوقو مهنم ًاداعبتسا «هتبوقعو هللا باذع اولجعتسا «نيقداّصلا نم تنك

 .[ :ىروشلا] #اهب نونمؤي ال

 كلذ "!لعفيف باذعلا ليجعتل نيقحتسم متنك نإ مكب ملعأ هللا :ىأ للا دنع ملعلا اَمَنِإ “لاق
 الو نولقعت ال :ىأ «نولهجت اموق مكارأ ىتكلو» «هب تلسرأ ام مكغلبأ ىنأ ىنأش نمف انأ امأو مكب

5 
 .نومهفت

 هنأ اودقتعا «مهلبقتسم باذعلا اوأر امل :ىأ « مهتيدوأ لبقتسم اضراع هوأر ملف :ىلاعت هللا لاق

 :ىلاعت هللا لاق .رطملا ىلإ نيجاتحم نيلحمم اوناك دقو هب اورشب او ةيءازحرفت ءرطمم ضراع

 نم تنك نإ اتدعت امب انتا : :متلق ىذلا باذعلا وه هياكل ندع يد يرغب مهن م مرو

 . «نيقداصلا

 هللا نذإب :ىأ «اهبر رمأب» بارخلا هنأش نم امن «مهدالب نم 4ءيش لکل برخت :یآ «رمدت#»

 ءىشلاك :ىأ [57 :تايراذلا] «ميمرلاك هتلعج لإ هيلع تنأ ءيش نم رذت امل :هلوقك .كلذ ىف اهل

 مهل قبت ملو مهرخآ نع مهلك اوداب دق :ى أ «مهنكاسم الإ ئرت ال اوحبصًفإل :لاق اذهلو .ىلابلا

 .انرمأ فلاخو ءانلسر بذك نميف انمكح اذه : ىأ «نيمرجملا مرَقْلا ىزجن كلذك# «ةيقاب

 دمحأ مامإلا لاق «هدارفأو ثيدحلا بئارغ نم ًادج بيرغ وهو مهتصق ىف ثيدح درو دقو

 نبأ نب: مصاع اتد »لاق ىزرحتلا اجل قب: مالم زدنا وبا دخ بابا نب كير اخ
 هللا لوسر ىلإ ىمرضحلا نب ءالعلا وكشأ تجرخ :لاق ىركبلا ثراحلا نع < «لثاو نبا نع درسا

 لوسر ىلإ ىل نإ هللا دبع اي :ىل تلاقف ءاهب عطقنم ميمت ىنب نم زوجع اذإف «ةذبرلاب تررمف ايب
 اذإو ءهلهأب صاغ دجسملا اذإف «ةنيدملا اهب تيتأف اهتلمحف :لاق ؟هيلإ ىغلبم تنأ لهف «ةجاحّللكي هللا

 :اولاق ؟سانلا نأش ام :تلقف ديك هللا لوسر ىدي نيب فيسلا دلقتم لالب اذإو .ققخت ءادوس ةيار
 تنذأتساف  هلحر :لاق وأ  هلزنم لخدف «تسلجف :لاق .اهجو صاعلا نب ورمع ثعبي نأ ديري

 انل تناكو ءمعن :تلق ؟ءىش ميمت نيبو مكنيب ناك له» :لاقف «تملسف تلخدف «یل نذأف «هيلع

 :بابلاب ىه اهو «كيلإ اهلمحأ نأ ىنتلأسف ءاهب عطقنم ميت ىنب نم زوجعب تررمو .مهيلع “ةربدلا
 ءءانهدلا لعجاف ازجاح ميمت نيبو اننيب لعجت نأ تيأر نإ «هللا لوسر اي :تلقف «تلخدف اهل نذأف

 ىلثم نإ :تلق :لاق ؟كرطضم رطضي نيأ ىلإف هللا لوسر اي :تلاقو «تزفوتساو زوجعلا تيمحف

 هللاب ذوعأ ءامصخ ىل تناك اهنأ رعشأ الو هذه تلمح ان تلمح ىزعماا :لوألا لاق ام

 د ا نكلو «هنم ثيدحلاب ملعأ وهو  («؟داع دفاو امو «هيه» : لاق . داع دفاوك نوكأ نأ هلوسرو

 ل ل .ليق :هل لاقي مهل ًادفاو اوثعبف اوطحق ًاداع نإ :تلق

 ءمهللا :لاقف ةرهم لابج ىلإ جرخ رهشلا ىضم املف «ناتدارجلا» امهل لاقي ناتيراج هينغتو رمخلا

 )١( ؟لعفيسف» 3 «م ىف (۲) . أطخ وهو «لاقو» :م ىف .

 )( .«ةرئادلا» :آ ت ىف (:) .؟هب اورشيتساو هب اوحرقف» :ت «م ىف

 . اهمظعتسي» : ىف )0(



 )7017١(  #1١ تایآلا :فاقحأللا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .هيقست تنك ام اداع قسا مهللا ءهيدافأف ريسأ ىلإ الو ءهيوادأف ضيرم ىلإ ئجأ مل ىنأ ملعت كنإ

 اهذخ» :اهنم ىدونف «ءادوس اهنم ةباحس ىلإ أموأف ءارتخا» :اهنم ىدونف «دوس تا هب ترمف

 ام ردقك الإ حيرلا نم مهيلع لسرأ هنأ ىنغلب امف :لاق .«ًادحأ داع نم ىقبت ال و دا

 مهل ًادفاو اوثعب اذإ لجرلاو ةأرملا تناكو - قدصو :لئاو وبأ نا اک نع“ ءاذه ىمتاخ ىف ىرجي

 .(داع دفاوك نكت ال» :اولاق

 (500فارعألا» ةروس ىف مدقت امك «هجام ¿ن نباو ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور

 رضنلا ابأ نأ :ورمع انربخأ .بهو نبا انربخأ .فورعم نب نوراه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 اكحاض اعمجتسم للي هللا لوسر تاع ا اهيا ا درع ناس نو ةاميلس رص هقزخع
 ىف كلذ فرع  احير وأ  اميغ ىأر اذإ ' ”'ناكو ؛كلاق .مسبتي ناك امنإ .هتاوهل هنم ىرأ ىتح

 هتيأر اذإ كارأو ءرطملا هيف نوكي نأ ءاجر اوحرف ميغلا اوأر اذإ سانلا هللا لوسر اي :تلاق «ههجو

 «حيرلاب موق بذع دق .باذع هيف نوكي نأ ىننمؤي ام ءةشئاع اي» :لاقف ؟ةيهاركلا كهجو ىف تفرع

 . بهو نبا ثيدح نم هاجرخأو .ءانرطمم ضراع اذه :اولاقف باذعلا موق ىأر دقو

 نع «هيبأ نع «حيرش نب مادقملا نع .نايفس نع .نمحرلا دبع انثدح :دمحأ لاق :ىرخأ قيرط
 ىف ناك نإو «هلمع كرت .ءامسلا قافآ نم قفأ ىف ائشان ىأر اذإ ناك ييي هللا لوسر نأ «ةشئاع

 ترطمأ نإو ءهللا دمح هللا هفشك نإف .«هيف ام رش نم كب ذوعأ ىنإ .مهللا» :لوقي مث «هتالص

 ا «مهللا» : لاق

 جيرج نبا تعمس «بهو نبا انربخأ ءرهاطلا وبأ انثدح :هحيحص ىف ملسم لاق :ىرخأ قيرط

 :لاق حيرلا تفصع اذإ 5 ا هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع «حابر ىبأ نب ءاطع نع ثدحي

 ام رشو ءاهرش نم كب ذوعأو «هب تلسرأ ام ريخو ءاهیف ام ريخو ءاهريخ كلأسأ ىنإ «مهللا»

 اذإف «ربدآو لبقأو «لحخدو جرخو «هنول ريغت اهلا تلح 5و تلا ا تلسرأ ام رشو «اهيف

 هوأر املف» :داع موق لاق امك ةشئاع اي هلعل» :لاقف .هتلأسف «ةشئ د ور یر ترطب

 . 0 انرطمم ضراع اذه اولاق مهتيدوأ لبقتسم اضراع

 هللو ءانهاه هتداعإ نع ىنغأ امب و فارعألا» ىتروس یف د داع كاله ةصق انركذ دقو

 .؟ادمر» :ت یف (۱)

 فارعألا ةروس نم ۷۳ :ةيآلا دنع ثيدحلا اذه ةيقب جيرخت رظناو (187 /۳) دنسملا (۲)

 . «اهنع هللا ىضر ةشئاع» :ت ىف (۳)

 .«هجرخأ» :ت ىف (5) . د هللا لوسر ناکو» :م «ت یف )٤(

 .(899) مقرب ملسم حيحصو )۰٤۸۲۸« ٤۸۲۹(« مقرب ىراخبلا حيحصو < (5357/5) دنسملا (5)

 . «؛هتبقاع ءوس نم» :م ىف (۷)

 .(۱۹۰ /5) دنسملا (۸)

 .(899) مقرب ملسم حيحص (9)
 .«داع موق كاله» :أ «م ءت ىف(١٠)

 .دوه ةروس نم 7١ 50 :تايآلاو .فارعألا ةروس نم۷۲ 185 :تايآلا ريسفت دنع داع موق كاله ةصق عجار )١١(



 (۲۸ - 77) تايآلا :فاقحألا ةروس - مالا رخل تيييس حس يس حسج 4

 نع كلام وبأ انثدح «ىفوكلا ايركز نب ليعامسإ انثدح «دمحأ نب نادبع انثدح :ىناربطلا لاقو

 حتف ام» :ِهِلكَك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع .2"”ريبج نب ديعسو دهاجم نع «ىئالملا ملسم

 اهآر املف رضحلا ىلإ ودبلا [مهتلمحف] مهيلع تلسرأ مث «متاخلا عضوم لثم الإ حيرلا نم داع ىلع

 ىلع ةيدابلا لهأ ىقلأف ءاهيف ىداوبلا لهأ ناكو .انتيدوأ لبقتسم انرطمم ضراع اذه :اولاق رضحلا لهأ

 : ۹: تارا لالخ نم تجرح یک اهناوخ ىلع غ لاق .:اوكله تح ةرفاخلا لها

 مهنع ىنغَأ امف ةدفأو اراصبأو اعمس مهل اتلعجو هيف مكانكم نإ اميف مهاّتكم دقلو طل

 ماو Ro ل

 اوناك ام مهب قاَحَو هللا تایآب نودحجی اوناک ْذِإ ءيش نم مهتدشأ الو مهراصبأ الو مهعمس

 ©9 نوعجري مُهّلعل تايآلا انفرصو ئرقلا نم مكلوح ام انكلهأ دقلو ©9 نوئزهتسي هب

 اوناك امو مهكفإ كلذو مهنع اوُلض لب ةهلآ انابرُف هللا نود نم اوُدَحَتا نيذّلا مهرصن الولف

 . 4 6۵ نورتفي
 مل ام '؟'اهنم مهانيطعأو «دالوألاو لاومألا نم ايندلا ىف ةفلاسلا ممألا انكم دقلو :ىلاعت لوقي

 الو مهراصبأ الو مهعمس مهنع ئنغَأ امف ةدئثأر اراصبأو اعمس مهل انلعجوإ « هنم ابيرق الو هلثم يطع

 باذعلا مهب طاحأو : ىأ «نوئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو هللا تايآب نودحجی اوناك ذإ ءيش نم مهند

 «مهلثم اونوكت نأ نوبطاخملا اهيأ اورذحاف :ىأ .هعوقو نودعبتسيو هب نوبذكي اوناك ىذلا لاكنلاو

 .ةرخآلاو ايندلا ىف باذعلا نم مهباصأ ام لثم مكبيصيف

 لسرلاب ةبذكملا ممألا هللا كلهأ دق ءةكم لهأ :ىنعي «ىرقلا نم مكلوح ام انكلهأ دقلو# :هلوقو

 «ماشلا نيبو مهنيب مهلزانم تناكو «دومتو نميلا دنع تومرضحب فاقحأللاب اوناكو «داعک اهلوح ام

 ءطول موق ةريحب كلذكو «ةزغ ىلإ مهرمغو مهقيرط ف تناکو نيدمو «نميلا لهأ مهو أبس كلذكو

 .اضيأ اهب نورمي اوناك

 اوذختا نيذّلا مهرصن الولف .نوعجري مِهّلعَل# ءاهانحضوو اهانيب :ىأ *«تايآلا انقرصوإ»لا :هلوقو

 اوبهذ لب :ىأ #مهنع اولض لب# .مهيلإ مهجايتحا دنع مهورصن الهف :ىأ «ةهلآ اناَبرُ هللا نود نم

 ىف مهؤارتفاو :ىأ # نورتفي اوناك امو# .مهبذك أ «مهكفإ كلذو# . مهيلإ اوناك ام جوحأ مهنع

 .اهيلع مهدامتعاو ءاهل مهتدابع ىف اورسخو اوباخ دقو .ةهلآ مهايإ مهذاختا

 .«تويبلا» :ت یف (۲) .«هدانسإب ىئاريطلا ىورو» :ت یف )١(

 .«فيعض وهو ىئالملا ملسم هيفا ١17(: /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق « (5؟ /١؟) ريبكلا مجعملا ()

 .«اهيف١ :ت یف (0)



 ۲۸۹ (۳۲ - ۲۹) تایآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 يضف امف اوتصنأ اوُلاَق هورضح امف نآرقلا نوعمتسي نجلا نم ارفن كيلإ انفرص ذإو )»

 نيب امل اقدصم سوم دعب نم لزنأ اباتك انعمس اإ انموق اي اولاق ® نيرذنم مهموق ئلإ اولو
 مك رفغَي هب اونمآو هللا يعاد اوُبيجأ اَمْوَق اي 00 ميقتسم قيرَط ىّلإو قحلا ىلإ يدهي هيدي
 ضرألا يف زجعمب سيلف هللا يعاد بجي أال نمو 69 ميلأ باذع نم مكرجيو مكبونذ نم

 1 00 2 0 ا يلم هلل

 كِيلِإ انفرص ذإو# :ريبزلا نع ءةمركع تعمس :ورمع انثدح «نايفس انثدح :دمحأ مامإلا لاق
 نونوكي اوداك# ءةرخآلا ءاشعلا ىلصي ي هللا لوسرو «ةلخنب :لاق .«نآرقلا نوعمتسي نجلا نم ارفن
 . 7 ضعب ىلع هضعب دبللاك «ضعب ىلع مهضعب :دبللا :نايفس لاق ء[5١ :نجلا] «ادبل هيلع

 نج نم ةعبس مهنأ : سابع نبا نع .ةمركع نع «ريرج نبا ةياور نم ىتأيسو .دمحأ هب درفت

 . نيبيصن

 ىف ىقهيبلا ركب وبأ ” ظفاحلا لاقو  (ح) ةناوع وبأ انثدح .نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 ءرافصلا ديبع نب دمحأ انربخأ ءنادبع نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ انربخأ :«ةوبنلا لئالد» هباتك

 نع «""ريبج نب ديعس نع ءرشب ىبأ نع ةناوع وبأ انثدح .ددسم انربخأ «ىضاقلا ليعامسإ انثدح
 نم ةفئاط ىف هي هللا لوسر قلطنا .مهآر الو نجلا ىلع هيَ هللا لوسر أرق ام :لاق سابع نبا

 مهيلع تلسرأو «ءامسلا ربخ نيبو نيطايشلا نيب ليح دقو .ظاكع قوس ىلإ نيدماع هباحصأ

 تلسرأو ءءامسلا ربخ نيبو اننيب ليح :اولاقف ؟مكل ام :اولاقف مهموق ىلإ نيطايشلا تعجرف ‹بهشلا

 ضرألا قراشم اوبرضاف «ثدح ءىش الإ ءامسلا ربخ نيبو مكنيب لاح ام :اولاق .بهشلا انيلع

 ضرألا قراشم نوبرضي اوقلطناف .ءامسلا ربخ نيبو مكنيب لاح ىذلا اذه ام اورظناو اهبراغمو

 وحن اوهجوت نيذلا رفنلا كئلوأ فرصناف ءءامسلا ربخ نيبو مهنيب لاح ىذلا اذه ام نوغتبي اهبراغمو

 ءرجفلا ةالص هباحصأب ىلصي وهو .ظاكع قوس ىلإ ادماع ةلخنب وهو يَ هللا لوسر ىلإ ةماهت
 نيح كلانهف ءءامسلا ربخ نيبو مكنيب لاح ىذلا  هللاو اذه :اولاقف هل اوعمتسا نآرقلا اوعمس املف

 انيرب كرشن نلو ءدب انمآف دشرلا ىلإ ىدهي ءابجع انآرق انعمس انإ ءانموقاي :اولاق ٠ مهموق ىلإ اوعجر

 هيلإ ىحوأ اغإو .[١:نجلا] نجلا نم َرَقن عمتسا هنأ يلإ يحوأ لقإ# :هيبن ىلع هللا لزنأو ءادحأ
 .نحلا لوق

 هاورو .هب «ةناوع ىبأ نع .خورف نب نابيش نع ملسم هجرخأو ىوحنب دسم نع ىراخبلا هاور
 )1//١519(. دنسملا )١(

 . «ريهشلا ظفاحلا» :م ىف )۲(

 . ا هیین» :آ ءم ءت ىف (6) .«هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو# :ت یف (؟)



 (۳۲ - ۲۹) تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا ۹

.- 1 ۰ 03 
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 : هناوع ىبأ ثيدح نم < «ريسفتلا ىف ف ىئاسنلاو ىذمرتلا

 نب ديعس نع «قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإ انثدح «دمحأ وبأ انثدح : اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ءارشع اهيف نوديزيف ةملكلا نوعمسيف ء«ىحولا "نوعمتسي نجلا ناك :لاق «سابع نبا نع 27 ريبج

 هللا لوسر ثعب املف «كلذ لبق اهب ىمري ال موجنلا تناكو «الطاب اوداز امو ًاقح اوعمس ام نوكيف

 ام :لاقف سيلبإ ىلإ كلذ اوكشف «باصأ ام قرحي باهشب ىمر الإ هدعقم ىتأي ال مهدحأ ناك يدي

 .هوربخأف هوتأف «ةلخن ىلبج نيب ىلصي هيَ ىبنلاب اذإف ءهدونج ثبف .ثدح دق رمأ نم الإ اذه

 .ضرألا ىف ثدح ىذلا ثدحلا اذه :لاقف

 « ليئارسإ ثيدح نم «امهيننس نم ريسفتلا ىباتك ىف ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور

 . حيحص نسح :ىذمرتلا

 لاو 0

 ءاضيأ سابع نبا نع «ىفوعلا هاور اذكو .سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع بويأ هاور اذكهو

 هللا لزنأ ىتح مهرمأب رعش ام «مالسلا هيلع «هنإ :ىرصبلا نسحلا لاق اذكهو .هلوطب قايسلا اذه لثمب

 . مهربخب هيلع

 لوسر جورخ ةصق ىظرقلا بعك نب دمحم نع «نامور نب ديزي نع .قاحسإ نب دمحم ركذو

 كلذ دروأو ءاهلوطب ةصقلا ركذف .هيلع مهئابإو ءلجو زع هللا ىلإ مهايإ هئاعدو فئاطلا ىلإ وك هللا

 تاب مهنع فرصنا املف :لاق .هرخآ ىلإ «ىتليح ةلقو ىتوق فعض وكشأ كيلإ مهللا» لا ءاعدلا

 ايست لأ نم نما ةعيعساف نارفلا نم ةليللا كلت اف ن

 ناك نجلا نأل ؛رظن هيف .«ةليللا كلت مهعامتسا ناك نجلا نإ» :هلوق نكلو ي اذهو

 ىلإ «مالسلا هيلع «هجورخو «روكذملا سابع نبا ثيدح هيلع لد امك .ءاحيإلا ءادتبا ىف مهعامتسا

 هللاو] هريغو قاحسإ ( نبا هررق امك «نيتنس وأ ةنسب ةرجهلا لبق كلذو ءهمع توم دعب ناك فئاطلا

 ا

 رز نک فاع وع نا اک وإليه نبأ ني کن ییا كاقو

 ٍ:اولاق هوعمس املف «ةلخن نطبب نآرقلا أرقي وهو يَ ىبنلا ىلع اوطبه د

 نم ارفن كيلإ انفرص ذإو» : لجو زع هللا لزنأف .ةعبوز مهدحأ ا اونا فم : لاق ..

 ,لالضإ : ىلإ (نيرذنم مهموق ىلإ اولو يضف اَّمَلَف اوتصنأ اوُناَق هورضح اّمَلَف نقلا نوعمتسي 0
 ۰ ”نيبم

 )١( ىقهيبلل ةوبنلا لئالدو ء(١5577/1) دنسملا )۲/ ۲۲١(.

 .«نوعمتسيف» :م «ت ىف (۳) . ؟هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو» :ت یف (۲)

 ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو «(۳۳۲۳) مقرب ىذمرتلا ننسو .(519) مقرب ملسم حيحصو ء(۷۷۳) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .(1174)مقرب

 .«هدنسب ةبيش ىبأ نب ركب وبأ یورو» :ت ىف (۷) .ت نم ةدايز )5١9/١(. )٠( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (5)

 .«ةعبسا# :أ ىف (94) .«اولاق» :أ ٠م «ت ىف (۸)

 . ىبهذلا هقفاوو هاج رخب ملو دانسإلا حيحص» : لاقو « هب ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ قيرط نم )٤9/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۱۰)



 ۲۹۱ (۳۲ - ۲۹) تايآلا :فاقحألا ةروس  عباسلا ءزجلا

 ةرملا هذه ىف مهروضحب رعشي مل ي هللا لوسر نأ ىضتقي سابع نبا ةياور نم لوألا عم اذهف
 اجوفو «موق دعب اموق الاسرأ هيلإ اودفو كلذ دعب مث ‹ مهموق ىلإ اوعجر مث «هتءارق اوعمتسا اغإو

 هبو ىلاعت هللا ءاش نإ انهاه ''”اهدرونس امم هراثآلاو اهعضوم ىف رابخألا كلذب ىتأيس امك «جوف دعب
 . ةقثلا

 ىبأ نع ملا او وا ءاعيمج ملسمو ىراخبلا هاور ام امأف

 هتنذآ هنأ E ا د :لاقف ؟نآرقلا اوعمتسا ةليل كلي ىبنلا نذآ نم و
 راع نا یف ىلع اهدقنم اناثإ تركو «ىلوألا ةرملا ىف اذه نوكي نأ لمتحيف - )0 رجش :

 مل نكلو ىلوألا ىف نوكي نأ لمتحيو .ملعأ هللاو E امانا يق لال كشاف

 . ملعأ هللاو ‹ مهعامتساب هتملعأ :ئآ «ةرجشلا مهب هتنذآ ىتح مهعامتسا لاح مهب رعشي

 ام لوأ ىف وه امنإ امهنع هللا ىضر سابع نبا هاكح ىذلا اذهو :ىقهيبلا ظفاحلا لاق
 مث .مهري ملو مهيلع أرقي مل تقولا كلذ ىفو لا تیلو هلك هللا كوكو ةءارق نکا ع

 نب هللا دبع هاور امك ‹ لجو رع « هللا ىلإ مهاعدو «نآرقلا مهيلع أرقف نجلا ىعاد اأ كلذ دعب

 ن هللا ىضر «دوعسم

 :كلذب هنع ةياورلا ركذ

 «ةدئاز ىبأ نب راو - ىبعشلا نع فزاد انثدح «ميهاربإ نب ر ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 الع هللا لوسر بحص له :دوعسم نب هللا دبعل تلق :لاق ةمقلع نع  "ىبعشلا نع ءدواد انربخأ
 ؟ريطتسا ؟ليتغا :انلقف «ةكمب ةليل تاذ هاندقف انكلو ءدحأ انم هبحص ام :لاقف ؟دحأ مكنم نجلا ةليل

 نحن اذإ  رحسلا ىف :لاق وأ - حبصلا هجو ىف ناك املف «موق اهب تاب ةليل رشب انتبف : لاق ؟لعف ام

 ىعاد ىناتأ هنإ» :لاقف هيف اوناك ىذلا هل اوركذف هللا لوسر اي :انلقف .ءارح لبق نم ءىجي هب
 هولأس : ىبعشلا لاقو :لاق - مهنارين راثآو مهراثآ انارأف .قلطناف :لاق .«مهيلع تآرقف مهتيتأف « نجلا

 ىف عقي هيلع هللا مسا ركذ مظع لك» :لاقف .ةريزجلا نج نم اوناكو «ةكمب هولأس :رماع لاق - دازلا

 امهنإف ءامهب اوجنتست الف - لاق  مكباودل فلع ةثور وأ ةرعب لكو ءامحل هيلع ناك ام رفوأ مكيديأ
 . «نجلا نم مكناوخإ داز

 هوحن هب ءةيلع نب ليعامسإ نع رجح نب ىلع نع «هحیحص ىف ملسم هاور اذكهو

  كد-نه ىبأ نبا وهو  دواد انثدح .ىلعألا دبع انثدح « ىنثملا نب دمحم انثدح :اضيأ ملسم لاقو

(^) 

 )١( (هنع هللا ىضر دوعسم نبا» :ت یف (۲) .«اهدرونا :ت ىف .

 )©( مقرب ملسم حيحصو« (۳۸۵۹) مقرب ىراخبلا حيحص )٤٥۰(.

 ) )4.«تعمتسا ام» :أ ىف (5) .«هنعا» :أ “م ىف

 .(۲۲۷ /۲) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد ()
 . ؟هدنسب دمحأ مامإلا ىورف» :ت ىف (0)

 .(00) مقرب ملسم حيحصو 55/0 دنسملا (۸)



14۹۲ 

 ةليل اَ هللا لوسر عم مكنم دحأ دهش له :تلقف ؛دوعسم نبا تلأس انأ :ةمقلع لاقف :لاق ؟نجلا
 «باعشلاو ةيدوألا ىف هانسمتلاف هاندقفف «ةليل تاذ ويي هللا لوسر عم انك انكلو ءال :لاق ؟نجلا

 ءءارح لبق نم ءاج وه اذإ انحبصأ املف «موق اهب تاب ةليل رشب انتبف :لاق ؟ليتغا ؟ريطتسا :انلقف

 ىعاد ىناتأ» : لاقف . موق اهب تاب ةليل رشب انتبف انتىف «كدجن ملف كانبلطف كاندقف ‹ هللا لوسر اي :انلقف :لاق

 هولأسو .مهنارين راثآو مهراثآ ااا طناف : لاق . «نآرقلا مهيلع تأرقف ءمهعم تبهذف « نجلا

 فلع ةثور وأ ةرعب لكو ءامحل نوكي ام رفوأ مكيديأ ىف عقي هيلع هللا مسا ركذ مظع لك» :لاقف دازلا

 . ”«هكناوخإ ماعط امهنإف ءامهب اوجنتست الف» : دي هللا لوسر لاق .«مكباودل

 ىنثدح «نمحرلا دبع نب دمحأ ىنثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاق :دوعسم نبا نع ىرخأ قيرط
 لوسر تعمس :لاق دوعسم نبا نأ ؛ هللا دبع نب هللا ديبع نع «ىرهزلا نع « سنوي ىنثدح 2« ىمع

 . «نوجحلاب "اعبر نجلا ىلع أرقأ ةليللا تب» :لوقي ةي هللا

 دبع نب دمحأ ىنثدح : هللا همحر «ريرج نبا لاق «نجلا ةليل هعم ناك هنأ اهيف :ىرخأ قيرط

 نامثع ىبأ نع «باهش نبا نع ‹سنوي ىنربخأ .بهو نب هللا دبع ىمع انثدح «بهو نب نمحرلا

 هباحصأل اي هللا لوسر لاق اق رعت نب هللا دي اجا ردقلا لذا ني اكو تارلا دروب
 :لاق «ىريغ دحأ مهنم رضحي ملف . «لعفيلف ةليللا نحلا رمأ رضحي ر نأ مكنم بحأ نما : :ةكمب وهو

 «ماق ىتح ىلطنا مث .هيف سلجأ نأ ىنرمأ مث ءاطخ هلجرب ىل طخ ةكم ىلعأب انك اذإ ىتح انقلطناف

 لثم نوعطقتي اوقفط مث «هتوص عمسأ ام ىتح «هنيبو ىنيب تلاح ةريثك ةدوسأ هتيشغف نآرقلا حتتفاف

 ىناتأ مث «زربتف قلطناف ءرجفلا عم يَ هللا لوسر غرفف .طهر مهنم ىقب ىتح «نيبهاذ باحسلا عطق
 نأ ىهن مث ءاداز اثورو امظع مهاطعأف .هّللا لوسر اي كئلوأ مه :تلقف «؟طهرلا لعف ام» :لاقف

 .مظع وأ ثورب دحأ بيطتسي

 (۳۲ - ۲۹) تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نع «دشار نب هللا بهو ةعرز ىبأ نع .مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نع ريرج نبا هاورو

: . ۹ )0( 
 هب ءىليألا ديزي نب سوی

 نع «ثيللا نع  ثيللا بتاك  حلاص نب هللا دبع ثيدح نم «لئالدلا ىف ىقهيبلا هاورو
 30 ا

 «دوعسم نبا نع «هيبأ نع «نايبظ ىبأ نب سوباق نع «ريرج نع «هيوهار نب قاحسإ ىور دقو

(VW) a. : 0 

 .(400) مقرب ملسم حيحص )١(

 .«ًاعفر» :أ ىفو ««افقو» :م ىف )١(

 .هب ىرهزلا نع سنوي قيرط نم (5157/1) دنسملا ىف دمحأ هاورو« 2( ىربطلا ريسفت ()

 . ؛هدنسب ريرج نبا یورو ملسم ىور» : ترى
 7١(. 7/955) ىربطلا ريسفت (5)

 حيحص وه» :ىبهذلا لاق ءهب حلاص نب هللا دبع قيرط نم (207 /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو ؛(77 ٠ /؟) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (5)

 . ؟ةعامج دنع

 عفر امبرف هل لصأ ال امب هيبأ نع درفني» :نابح نبا لاقو ءدمحأو ىئاسنلاو متاح وبأ هفعض «نايبظ ىبأ نب سوباق هدانسإ ىفو (۷)
 .«فوقوملا دنسأو لسرملا
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 ء"ىلعملا ىبأ نع «ثراحلا نب ديعس نع «ةديبع نب ىسوم قيرط نم «ميعن وبأ ظفاحلا هاورو
 . "”اضيأ هوحن ركذف «دوعسم نبا نع

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح .كلام نب ركب وبأ انثدح :ميعن وبأ لاق :ىرخأ قيرط

 ورمع نع «ةميمت وبأ ىنثدح :ىبأ لاق :لاق رمتعم انثدح :الاق ةمركعو نافع انثدح :لاق ىبأ ىنثدح

 :لاق «هنع هللا ىضر ء.دوعسم نب هللا دبع نع ءورمع هثدحي  ىلاكبلا :لاق نوكي دق هلعلو -

 هذه رهظ نيب نك» :لاقف ًاطخ ىل طخف ءاذكو اذك ناكم انيتأ ىتح انقلطناف هب هللا لوسر ىنعبتتسا

 . "”ةديدش ةبارغ هيفو هلوطب ثيدحلا ركذف «تكله اهنم تجرخ نإ كنإف ؛اهنم جرخت ال

 ىيحي نع «رمعم نع ءروث نبا انثدح «ىلعألا دبع نبا انثدحو :ريرج نبا لاق :ىرخأ قيرط
 عم تنك كنأ تثدح :دوعسم نبال لاق هنأ ؛ىفقثلا ناليغ نب ورمع نب هللا دبع نع ۰“ ريثک ىبأ نبا
 الك ىبنلا نأ ركذو ءهلك ثيدحلا ركذف ؟ناك فيكف :لاق . لجأ :لاق ؟نجلا دفو ةليل لي هللا لوسر

 رعذف ءا هللا لوسر تيشغ ءادوسلا ةجاجعلا لثم ركذف «اهنم حربت ال» :لاقو ءاطخ هيلع طخ

 دقلو «هللاو ال :تلقف «؟تمنأ» :لاقف ةا ””ىبنلا ىناتأ «حبصلا نم ابيرق ناك اذإ ىتح «تارم ثالث
 تجرخ ول» :لاقف «اوسلجا» :لوقت «كاصعب مهعرقت كتعمس ىتح سانلاب ثيغتسأ نأ ارارم تممه

 ًادوس الاجر تيأر «معن :تلقف «؟ائيش تيأر له» :لاق مث .«مهضعب كفطخي نأ نمآ مل

 لكب مهتعتمف - دازلا :عاتملاو - عاتملا ىنولأس نيبيصن نج كا لاق" ايقاع ابان ٠ يضم
 ال مهنإ» :لاقف ؟مهنع كلذ ىنغي امو هللا لوسر اي :تلقف  «ةثور وأ «ةرعب وأ «لئاح مظع

 نيقنتسي الف «تلكأ موي اهبح اهيف اودجو الإ اثور الو «لكأ موي همحل هيلع اودجو الإ امظع نودجي
 . «ةثور الو ةرعب الو مظعب ءالخلا نم جرح اذإ مكنم دحأ

 ةداتقا نيا رصن وبار ىعلسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ :ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق :ىرخأ قيرط

 را ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح «ىضاقلا روصنم نب ىيحي دمحم وبأ انربخأ :الاق

 :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «هيبأ نع «حابر نب ىلع نب ىسوم انثدح «حالص نب حور انثدح
 ءةليللا ىننوتأي - مع ىنبو ةوخإ ىنب رشع ةسمخ - نجلا نم ارفن نإ» :لاقف هي هللا لوسر ىنعبتتسا
 : ىل لاقو «هيف ىنسلجأو اطخ ىل طخف ءدارأ ىذلا ناكملا ىلإ هعم تقلطناف ««نآرقلا مهيلع أرقأف

 ةمّمح ةثورو لئاح مظع هدي ىف رحسلا عم ةي هللا لوسر ىناتأ ىتح هيف تبف .«اذه نم جرخت ال»
 نملعأل :تلق تحبصأ املف 0 .«ءالؤه نم ءىشب جنتست الف ءالخلا ىلإ تبهذ اذإ» : : ىل لاقف

 e ا نيتس "كربم عضوم تيأرف تبهذف لاق اک هللا لوسر ناك ثيح ىملع

 سابعلا انثدح «مصألا 6 وبأ انربخأ « ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ :ىقهيبلا لاق :ىرخأ قيرط

 .«ليعامسإ» :أ ىف )١(

 .هب « ىذبرلا ةديبع نب ىسوم قيرط نم )8١/٠١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(
 . (هدنسب ريرج نبا یور# :ت ىف )٤( .(۳۹۹/۱) دمحأ مامولل دنسملا ىف وهو ةوبنلا لئالد ىف هدجأ مل (۴)

 .«نيرفطتسملا :أ «ت یف (۷) .«كفطتخي» :أ ىف )١( .4هللا لوسر» :م ىف (5)
 .(7؟7/55١) ىربطلا ريسفت (۸)

 .«لزنم» :أ ىف (9)

 .(571/5؟) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد ١
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E Eهللا دبع نع «ءازوجلا ىبأ نع «نايرلا نب رمتسملا نع < 00 رمع نب نامثع انثدح  

 مدقت مث ءاطخ ىل طخف «نوجحلا ىتأ ىتح < «نجلا ةليل ةي هللا لوسر عم تقلطنا :لاق دوعسم نبا

 ىنريجي نل ىنإ :لاقف كلغ مهلحرأ انأ :«نادرو» :هل لاقي < .مهل ديس لاقف هيلع اومحدزاف مهيلإ

 , رح هللا نم

 انثدح «ىسبعلا ةرازف ىبأ نع «نايفس انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ىرخأ قيرط

 كعمأ» : رال ىبنلا ىل لاق نجلا ةليل ناك امل :لاق دوعسم نبا نع - ثيرح نب ورمع ىلوم - ديز وبأ

 .ًاضوتف «روهط ءامو « ةبيط ةرمت» :ىدبلا لاقف .ذيبن اهيف ةوادإ ىعم نكلو «ءام ىعم سيل :تلق «؟ءام

 ۳ 7 «ديز ىبأ ثيدح نم «هجام نباو .ىذمرتلاو «دواد وبأ هاورو

 نا يك هل وسر عم ناك نأ ادرعسم نب هلا دبع نع «سابع نب نع عملا عوف

 .«ىلع ببصا» : “لاقف ءةوادإ ىف ذيبن ىعم :لاق «؟ءام كعمأ هللا دبع اي»: هللا لوسر لاقف
 و بارش « هللا دبع اي» : دي ىبنلا لاقف ءًاضوتف

 90 ج نو ر یر ن طف اذلا ووا دقووسجرلا حا و

 : لاق هللا دبع نع «ءانيم نع ىبأ ىنربخأ .قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ىرخأ قيرط

 ىلإ تيعن» :لاق ؟كنأش ام :تلقف .ءسفنت فرصنا املف «نجلا دفو ةليل ةي هللا لوسر عم تنك
 .«دوعسم نبا اي ىسفت

 :لاقف ««ةوبنلا لئالد» هباتك ىف ميعن وبأ ظفاحلا هاور دقو “ارصتخم دنسملا ىف هتيأر اذكه
 انثدح .كلام نب ركب وبأ انثدحو  ميهاربإ نب قاحسإ انثدح «بويأ نب دمحأ نب ناميلس انثدح

 دوعسم نبا نع «ءانيم نع «هيبأ نع ءقازرلا دبع انثدح :الاق ىبأ انثدح .لبنح نب دمحأ نب هللادبع

 ىلإ تيعن »:لاق ؟هللا لوسر اي كل ام :تلقف .سفنتف «نجلا دفو ةليل هيَ هللا لوسر عم تنك :لاق
 ةعاس ىضم مث تک ركب ونا : تلق کنم لاق. ختا تلق :ةدوعشم نبا اي: ىسفن

 .«دوعسم نبا اي ىسفن ىلإ تيعن» :لاق ؟هّللا لوسر اي ىمأو تنأ ىبأب كنأش ام : تلقف .ءسفنتف

 نک غانم E ا ا ر علق ريفا لاف فلختسا غلق
 ىبأ نب ىلع :تلق «؟نم» : ب لاق . فلختساف : تلق .«ىسفن ىلإ تيعن» :لاق ؟كنأش ام : تلقف

 00 نيعمجأ ةنحلا نلخديل هوعاطأ نئل «هديب ىسفن ىذلاو امأ» : ةي لاق . بلاط

 .«ريمع نع» :أ ىف )١(

 ۲۳١(. /۲) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (؟)

 .(784) مقرب هجام نبا ننسو (۸۸) مقرب ىذمرتلا ننسو ء(٤۸) مقرب دواد ىبأ نتسو « (4494/1) دنسملا (۳)
 .«لاق» :م ىف )٤(

 .فيعض وهو «ةعيهل نبا هب درفت دقو (۳۹۸/۱) دنسملا (5)

 .م نم ةدايز (1)

 لوسر دهشأ :دوعسم نب هللا دبعل تلق :لاق . سيق نب ةمقلع نب رماع , نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم (۷۷ /۱) ىنطقرادلا ننس (۷)
 .ادوعسم نب ! نع حيحصلا اذه» :ىنطقرادلا لاق ال :لاق ؟نحلا ىعاد هاتأ ةليل مكنم ّدحأ اک هللا

 )۸( دنسملا )٤٤۹/۱(.

 .م نم ةدايز (۱۰) .«تكسف : لاق .ركب وبأ» :م «ت یف (9)

 .باذك «ءانيم ىبأ نب ءانيم هيفو (۸۲ /۱۰) ىناربطلل ريبكلا مجعملا )١١(
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 دعب اذه نأ رهاظلاف هتحص ريدقتبو ءاظوفحم نوكي الأ هب ىرحأو ءادج بيرغ ثيدح وهو

 سانلا لخدو .ةكم تحتف امل رمألا رخآ ىف تقولا كلذ ىف نإف «هدرونس ام ىلع ةنيدملاب هيلإ مهدوفو

 يف نولخدي ساّنلا تيرو . حتفلاو هللا رصن ءاج اذإب ا ا نيد ىف اضيأ ناجلاو

 ايف ةقركلا هس تن نقلا ةا هو , «اباوت ناک ُهّنِإ ةرفغتساو كبر دمحب حبس . اجاوفأ هّللا نيد

 ثيدح كلذ ىف درو دقو «هيلع باطخلا نب رمع هقفاوو «سابع نبا كلذ ىلع صن دق امك «هيلإ

 هللادبع نب دمحم نع ىناربطلا نع ءاضيأ ميعن وبأ هاور دقو .ملعأ هللاو ءاهريسفت دنع هدرونس

 نب برح نع «ىملسألا "”ديعس نب ىيحي نع «ةدرب ىبأ نب نيسحلا نب ىلع نع «ئفّرضحلا
 «دوعسم نبا نع «ىلدجلا هللا دبع ىبأ نع «ىناعنصلا ةرم ىبأ نع «ةملسم نب ديعس نع < « حيبص

 . بيجع قايسو «بيرغ دانسإ اذهو «("فالختسالا ةصق هيف ركذو هركذف

 نع «ديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح انثدح «ديعس وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاق :ىرخأ قيرط

 «لخنلا داوس لثم مهدحأ ناكف «هلوح طخ “ای هللا لوسر نأ ؛دوعسم نبا نع «عفار یب
 ىبنلا لاقو .ءالؤه ا :لاق طولا ىأر املف هللا باتك مهأرقأف .«كناكم حربت ال» :ىل لاقو

 0 .معن :تلق «؟ذيبن كعمأ» :لاق .ال : تلق«؟ءام كعمأ» : اي

 ا ينارهظلا هللا دبع وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق :ةلسرم ىرخأ قيرط

 :لاق « نجلا نم كيلإ انفرص ذإو# :ىلاعت هلوق ىف ةمركع نع «نابأ نب مكحلا انثدح «ىندعلا
 ل :دوعسم نبال هاي ىبنلا لاقف «لصوملا ةريزج نم اوؤاج افلأ رشع انثا مه

 لوسر لوق ركذف «بهذي نأ داك دوعسم نبا مهيشخ املف . (كيتآ ىتح حربت ال» :لاقو ءاطخ هيلع

 "يا موي ىلإ انيقتلا ام تبهذ ول» :ديِكلَي ىبنلا هل لاقف «حربي ملف ةي هللا

 انفرص ذإوط :ىلاعت هلوق ىف ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس لاق :اضيأ ةلسرم ىرخأ قيرط

 نأ ترمأ ىنإ» :لاق اَ هللا ىبن نأو «ىوتين نم هيلإ اوفرص مهنأ انل ركذ : لاق نجلا نم ارفن كيل

 اي :لجر لاقف ةثلاثلا مهعبتتسا مث ءاوقرطأف مهعبتتسا مث ءاوقرطأف «؟ ىنعبتي مكيأف نيل نسال

 :هل لاقي ابعش هايم ىبنلا لحخدف :لاق «ليذه وخأ دوعسم نبا هعبتأف ةبدن وذل كاذ نإ ءهّللا لوسر

 لاثمأ ىرأو لاهأ تلعجف :لاق «كلذب هتبثيل دوعسم نبا ىلع طخو «هيلع طخو ««نوجحلا بعش»

 املف «نآرقلا الت مث لَ هللا ىبن ىلع تفخ ىتح ءاديدش اطغل تعمسو ءاهفوفد ىف ىشمت روسنلا

 ىضقف «ليتق ىف اومصتخا» :لاق ؟تعمس ىذلا طغللا ام «هّللا لوسر اي :تلق ةي هللا لوسر عجر

 .ہتاح ىبأ نباو ءريرج نبا هاور .«قحلاب مهنيب

 .«ىلعي» :أ ىف (۲) . «رصنلا ةروس» :ت ىف )١(

 .فيعض وهو ىملسألا ىبحي هدانسإ ىفو )8١/٠١( ىناربطلل ريبكلا مجعملا (۳)

 . ؟مهدحأ ءىجي ناكف» :1 ىف (5) . «نجلا ةليل ةَ هللا لوسر نأ» :أ عم ىف (4)

 )466/١(. دنسملا (0)

 . «ىناربطلا» :م ىف (۷)

  (A)فيعض وهو «نابأ نب مكحلا هدانسإ ىفو .

 )9( /؟5) ىربطلا ريسفت 5١(.
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 ىلإ مهاعدو «نآرقلا مهيلع التف ءادصق نجلا ىلإ بهذ ةي هنأ ىلع '''لدت اهلك قرطلا هذهف
 لوأ نأ لمتحي دقو .تقولا كلذ ىف هيلإ نوجاتحم مه ام هناسل ىلع مهل هللا عرشو «لجو زع « هللا
 كلذ دعب مث . "امهنع هللا ىضر «سابع نبا هلاق امك «مهب رعشي مل [و] نآرقلا أرقي هوعمس ةرم
 نجلل هتبطاخم لاح ةي هللا لوسر عم نكي مل هنإف دوعسم نبا امأو .دوعسم نبا هاور امك هيلإ اودفو

 لاح دهشي مل اذه عمو «هاوس دحأ ةي ىبنلا عم جرخي ملو ءهنم اديعب ناك امإو «مهايإ هئاعدو
 . شهلا ةقيرط هذه ءةطاخلأا

 رهاظ وه امك «هريغ الو دوعسم نبا هعم نكي مل مهيلإ جرخ ةرم لوأ نوكي نأ لمتحي دقو

 ىرخأ ةليل هعم جرخ كلذ دعب مث .ملسم دنع ىهو ءدمحأ مامإلا قيرط نم ىلوأللا ةياورلا قايس

 لاق :لاق جيرج نبا ثيدح نم« ,«يحوأ لقال : :ريسفت ىف متاح ىبأ نبا ىور امك .ملعأ هللاو
 «نيبيصن نجف ةكمب هوقل نيذلا نجلا امأو «ىونين نجف ةلخنب هوقل نيذلا نجلا امأ :رمع نب زيزعلادبع
 ملعي مل نمم دوعسم نبا ريغ ىلع ««موق اهب تاب ةليل رشب انتبف» :لوقي هنأ ىلع ىقهيسلا هلوأتو
 . ملعأ هللاو دعب ىلع لمتحم وهو «نجلا ىلإ وي هجورخب

 ركب بأ انربخأ :ثيدألا ةا دص نب دمحم ورع وأ انربخأ :ىقهيبلا ركب. وبا ظفاحلا لاق دقو
 هدج نع «ىيحي نب ورمع انثدح «دیعس نب ديوس ىنثدح «نایفس نب ا ريا . ىليعامسإلا

 اموی هكردأف .هتجاحو هئوضول ةوادإب وَ هللا لوسر عبتي ةريره وبأ اف .ءورمع نب ديعس

 .«ةثور الو مظعب ىنتأت الو ءاهب حنتسأ راجحأب ىنتئا» :لاق .ةريره وبأ انأ :لاق «؟اذه نم» :لاقف

 لاب ام هللا لوسر اي :تلقف .هتعبتا ماقو غرف اذإ ىتح هبنج ىلإ اهتعضوف e هتيتأف
 الو مظعب اورمي الأ مهل هللا توعدف ءدازلا ىنولأسف «نيبيصن نج دفو ىناتأ» :لاق ؟"هثورلاو مظعلا

 ع ادعو هلق

 ابيرق هدانسإب «ىيحي نب ورمع نع «ليعامسإ نب ىسوم نع «هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ
 .كلذ راركت ىلع لدي ام ركذنسو .كلذ دعب هيلع اودفو مهنأ ىلع مدقت ام عم لدي اذهف د

 هرج نبا لاقف مديح و نم الرا هع 117 اربط ناف نبا نع يوزر از

 نبا نع «ةمركع نع ورع نبا رضا SS E بح دع انتج .«بيرك وبأ انثدح

 «نيبيصن لهأ نم رفن ةعبس اوناك : “"'[لاق] ءةيآلا «نجلا نم ارقن كيل فرص ذو :هلوق ىف سابع
 ا ىلإ السر وي هللا لوسر مهلعجف

 .نيتصقلا ىور دق هنأ ىلع لدي اذهف

 )١( (هنعا :أ «ت ىف (۳) .ت نم ةدايز (۲) .«لدت اهلك اهانركذ ىتلا ثيداحألا هذهف» :ت ىف ,

 ) )4.«باهولا دبع» :أ ىف

 ) )5.؛ثورلا» :ت ىف (5) .«هدنسب ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو» :ت ىف

 .(۲۳۳/۲) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (0)

 .(0-785) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .أ نم ةدايز )٠١8١( .«ىورام» :أ ىف (9)

 .(7؟7/55) ىربطلا ريسفت )١١(



 ب سس (87 )59  تایآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «هامس لجر انثدح «زيزعلا دبع نب ديوس انتدح «نيسللا نب ىلع انندح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نم ةثالث ءرفن ةعبس اوناك :لاق ءةيآلا نجلا نَم م ارفت كيلإ انقرص ذإوإ : دهاجم نع «حجيرج نبا نع

 درألاو «رصانو رصاشو « ىسمو ىسحو ىيح ةهوامسا تناكو « نيبيصن لهأ نم ةعبرأو «نارح لهأ

 .مقحألاو نايبإو

 نجلا رثكأ اوناكو ءنابصيشلا ونب :مهل لاقي ناك نجلا نم ىحلا اذه نأ ىلامثلا ةزمح وبأ ركذو

 .سيلبإ دونج ةماع اوناك مهو ءابسن مهفرشأو اددع

 هوتأ «ةعبوز مهدحأ «ةعست اوناك :دوعسم نبا نع هرذ نع «مصاع نع .ىروثلا نايفس لاقو

 مسا نأ هلع مدقتو .ةلحار نيتس ىلع اوناك مهنأ :ةياور ىفو ءرشع ةسمخ اوناك مهنأ هنع مدقتو

 اذه لعلف ءافلأ رشع ىنثا اوناك مهنأ ةمركع نع مدقتو «ةئامثالتث اوناك : ليقو «نادرو مهديس

 E كلة ىلع لاذ اممو .هيلع همالسو هللا تاولص هيلع مهتدافو رركت ىلع ليلد فالتخالا

 نع «هندح الاس نأ دمحم نبا وه  رمع ىنثدح ءبهو نبأ ىنثدح «ناميلس نب ىيحي انثدح

 امنيب «نظي امك ناك الإ «اذك هنظأل ىنإ» :طق ءىشل لوقي رمع تعمس ام :لاق رمع نب هللا دبع

 ىف هنيد ىلع اذه نإ :وأ ىنظ أطخأ دقل :لاقف <« «ليمج لجر هب رم ذإ «سلاج باطخلا نب رمع

 مويلاك تيأر ام :لاقف .كلذ هل لاقف "هل ىعدف ء«لجرلاب ىلع  مهنهاك ناك دقل وأ - ةيلهاجلا
 ها :لاق يا :لاق ا

 :تلاقف

 اهساكنإ دعب نم اهسأيو اهسالبإو نجلا رت ملأ
 a هَ - وع

 اهسالحأو صالقلاب اهقوحلو

 مل «خراص هب خرصف «هحبذف لجعب لجر ءاج ذإ .مهتهلآ دنع مئان انأ امنيب .قدص :رمع لاق
 «هللا الإ هلإ ال» :لوقي حيصف لجر .حيجن رمأ .حيلج اي : :لوقي .هنم اتوص دشأ طق اخراص عمسأ

 حيصف لجر .حيجن رمأ «حيلج اي ىدان مث ؟اذه ءارو ام ملعأ ىتح حربأ ال : :تلقف .ءموقلا "7بئثوف

 .ىبن اذه :ليق نأ انبشن امف .تمقف .«هللا الإ هلإ ال» :لوقي

 هذه رهاظو» :لاق مث «هوحنب .بهو نبا ثيدح نم ىقهيبلا هاور دقو «'””ىراخبلا قايس اذه
 ىف حيرص وه كلذكو .حبذ ىذلا لجعلا نم خرصي خراصلا عمس هسفنب رمع نأ مهوي ةياورلا
 نع كلذب ربخأ ىذلا وه نهاكلا اذه نأ ىلع لدت تاياورلا رئاسو «همالسإ ىف رمع نع ةفيعض ةياور

 .«بثوف :لاق» :أ م ىف (۳) .4هل هب ءىجف ىعدفا :أ «م ءت ىف (۲) ايا تاكل
 . (A17) مقرب ىراخبلا حيحص 2

 لع وهو «احيرص» : ءم «ت ىف )هر



 (۳۲ - ۲۹) تايآلا :فاقحألا ةروس عباسلا ءزجلا ۲۹۸

 7ع هّللاو «هعامسو هتيؤر

 00 اذه تركذ دقو «براق نب داوس وه لجرلا اذهو «هجتملا وه ىقهيبلا هلاق ىذلا اذهو

 PTE SEs «مّث نم هذخأيلف هدارأ نمف «هلع هللا ىضر «رمع ةريس ىف ىصقتسم

 ىف همسا ركذي مل ىذلا نهاكلا وه اذه نوكي نأ هبشيو «براق نب داوس ثيدح» :ىقهيبلا لاق

 . «حيحصلا ثيدحلا

 دمحم هللا دبع وبأ انربخأ «هعامس لصأ نم رسفملا بيبح نب دمحم نب نسحلا مساقلا وبأ انربخأ

 ىفوكلا رامحلا ىسوم نب دمحأ رفعج وبأ انثدح «هيلع ةءارق «ىناهبصألا رافصلا هللا دبع نبا

 وبأ انثدح «ىفوكلا ساونلا نب دمحم انثدح .ىرصقلا ركب وبأ هيوداب نب ديزي نب دايز انثدح «ةفوكلاب

 فط ةناططا هن مع امك لاف اع هللا يقرا هزل نعد فاس ىلا نع اغ قبرك

 ريمأ اي :تلقف :لاق ؟براق نب داوس مكيفأ «سانلا اهيأ :لاق ةلبقملا ةنسلا تناك املف ءةنسلا كلت

 ءابيجع انحش معقل د ناك براق نب داوس نإ :رمع هل لاقف :لاق ؟براق نب داوس امو «نينمؤملا

 « كمالسإ ءدبب انثدح «داوس اي :رمع هل لاقف :لاق «براق نب داوس علط ذِإ كلذك نحن انيبف :لاق
 م

 «مئان ةليل تاذ انأ انيبف : لاق .نحلا نم یئر یل ناكو «دنهلاب الزان تنك ىنإف :داوس لاق ؟ناك فيك

 :لوقي أشنأ مث
 2 8 اع 5 2 و 7
 اهسالحأب سيعلا اهدشو (اهساجنأو نجلل تبجع

 - ن 8 ا ر 4 0 5

 اهساجرأك نجلا ونمؤم ام ىدهلا ىب ةكم ىلإ قره

 امار ىلا كييتعت ا مشاه نم ةوفصلا ىلإ ضهناق

 :كلذك لوقي أشنأ مث .ىنهبنأف ىناتأ ةيناثلا ةليللا نم ناك املف

 ساس 2 ر 3 و 7

 اهباتقاب سيعلا اهدشو اهبالطتو ن تبجع

E Coاما ماتا حبت  

 ابات ىلإ كيتيعسب مساو مشاه نم ت ىلإ ضهناف
 :لاق مث «ىنهبنأف ىناتآ ةثلاثلا ةليللا ىف ناك املف

 اهراوكأب سيعتلا انقذو اهرابختو نجلل تببجع

 ا ا ىدهلا یغبت

 هرانكك ا مشاه نم ةوفصلا ىلإ ضهناق

 .ت نم ةدايز (6) .أ نم ةدايز (۳) .«كلذ» :ت ىف (۲)
 .«اهباي» :أ ىف (50) .«اهسانجأو» :أ ىف (5)



 ميوي سس ست ا 218) :تايآلا :فاقحأالا ةزوس- مئاسلا مرحلا

 ءاش ام وي هللا لوسر رمأ نم مالسإلا بح ىبلق ىف عقو «ةليل دعب ةليل رركت هعتمس املف :لاق

 ىرخأ تدقع الو ةعسن 2!)[هيلع] تللح امف «ىتلحار ىلع هتددشف ىلحر ىلإ تقلطناف :لاق ءهللا

 ىبنلا ىنآر املف «سرفلا فرعك هيلع سانلاو  ةكم ىنعي - ةنيدملاب وه اذإف ءَ هللا لوسر تيتأ ىتح
 تلق دق «هللا لوسر اي :تلق :لاق .«كب ءاج ام انملع دق «براق نب داوس اي كب ابحرم» :لاق ةي

 :تلقف :داوس لاق .ىنم هعمساف «ارعش

 0 و 2 3
 هعجهو ليل دعب ىئر ىناتأ

 هللا رك فرت لاق فولت
E 

  3ت 5 و

 بلاغ نب ىْؤل نم 0 كاتأ

 تاسلا دفع ءار لا بلعالا نب تروا رارالا فاس نع ترجف

 2 - 000 ا
 هريغ ءىش ال هّللا نأ دهشأف

 2 ےہ هم هو چ 2

 ةعافش نيلسرملا ىتدأ كنأو

O EDE E 
 لسرم ريخ اي كيتأي امب انرمف
 ر و هه 0 هاو

 ةعافش وذ ال موي اعيفش ىل نكو

 تاغ: لک لع نام كو

 بياطألا نيمركألا نبا اي هللا ىلإ

 تقاوذلا نيش ءاج امف ناك نإ

 براق نب داوس نع نسعمي كاوس

 :رمع هل لاقف :«داوس اي تحلفأ» :ىل لاقو «هذجاون تدب ىتح لی هللا لوسر كحضف :لاق

 لا نم اها باك نيقوعلا معنو «ىنتأي مل نآرقلا تأرق ذنم :لاقف ؟نآلا كيئر كيتأي له

 ام دعب ا هيلع « هيلإ مهتدافو ىلع لدي امثو را و نم ىقهيبلا هدا مث

 : "[لاقف] «ةوبنلا لئالد» باتك ىف ميعن وبأ ظفاحلا هاور ىذلا ثيدحلا «ةنيدملا ىلإ رجاه

 «عفان نب عيبرلا وت وبأ انثدح .ىصيصملا ةدبع نب دمحم انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب ورمع هثدح نم ىنثدح :لوقي مالس ابأ عمس هنأ :ملسأ نب ديز نع «مالس نب ةيواعم انثدح

 دفو ةليل وي هللا لوسر عم تنك كنأ تثدح :هل تلقف دوعسم نب هللا دبع تيتأ :لاق ىفقثلا ناليغ

 (*!لجر مهنم لجر لك ذخأ ةفصلا لهأ نإ :لاقف ؟هنأش ناك فيك ىنثدح :تلق .لجأ :لاق ؟نجلا

 نبا انأ :تلقف .«؟اذه نم» :لاقف ل هللا لوسر ىب رمف ١ مهنم دحأ ىنذخأي ملف تكرتو «هيشعي

 :لاق .«ًائيش كل دجأ ىلعل قلطناف»:لاق .ال :تلقف «؟كيشعي دحأ كذخأ ام» :لاقف .دوعسم

 نبا اي :تلاقف ةيراجلا تجرخ مث ‹هلهأ ا و 0 ىنكرتف ةملس مأ ةرجح ىتأ ىتح انقلطناف

 «دجسملا ىلإ تعجرف :لاق .كعجضم ىلإ عجراف «ءاشع كل دجي مل هللا لوسر نإ «دوعسم .

 :تلاقف «ةيراحلا تءاج ىتح اليلق الإ ثبلأ ملف 2 ىبوثب تففتلاو «هتدسوتف دجسملا ءابصح تعمجف

 .أ نم ةدايز )١(

 )۲٤۸/۱(. ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (5)

 .(٠أ۲/۱٠) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (6)
 .«مالسإلا ىلع» :أ ىف (5)

 . «امئاق ىنكرتف» :أ ىف (9)

 .2«ىشم نما :ت ىف (۳) .2ىبن» :م «ت یف (۲)

 .أطخ وهو «ًالجر» :أ «ت یف (۸) .أ نم ةدايز (۷)



e (۳۲ - ۲۹) تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا 

 ىفو لاب هللا لوسر جرخ «ىماقم تغلب اذإ ىتح «ءاشعلا وجرأ انأو اهتعبتاف .
 ام :تلق «؟تقلطنا ثيح یعم تنأ قلطنتأ» :لاقف ىردص ىلع هب ضرعف «لخن نم بيسع هدي
 انيتأ ىتح ءهعم تقلطناو قلطناف .هللا ءاش ام :لوقأ كلذ لك «تارم ثالث ىلع اهداعأف . هللا ءاش
 انأو ىشمي قلطنا مث .«كيتآ ىتح حربت الو ءاهيف سلجا» :لاق مث ءاطخ هاصعب طخف «دقرغلا عيقب
 :تلقف تقرفف ءءادوسلا ةجاجعلا "تراث هارأ ال ثيح نم ناك اذإ ىتح «لخنلا لالخ هيلإ رظنأ
 «تويبلا ىلإ ىعسأف .هولتقيل هب هللا لوسرب اوركم نزاوه “نأ نظأ ىنإف هَ هللا لوسرب قحلا
 لوسر تعمسف «هيف انأ ىذلا ىناكم حربأ الأ :ىناصوأ ةي هللا لوسر نأ تركذف .سانلا ثيغتسأف
 ءاوبهذو اوراث مث «حبصلا دومع قشني داك ىتح اوسلجف .«اوسلجا» :لوقيو هاصعب مهعرقي ةي هللا
 تيأر ىتح«ىلوألا ةعزفلا تعزف دقلو ء٠ ال :تلقف «؟ىدعب تمنأ» :لاقف هيم هللا لوسر ىناتأف
 لوسرب اوركم «نزاوه اهنظأ تنكو «كاصعب مهعرقت كتعمس ىتح سانلا ثيغتسأف تويبلا ىتآ نأ
 ءمهضعب كفطتخي نأ كيلع "مهنمآ ام ةقلحلا هذه نم تجرخ كنأ ول» :لاقف .هولتقيل ةا هللا
 هللا لوسر لاقف . ضيب بايثب "نیرعشتسم ادوس الاجر تيأر :تلقف «؟مهنم ءىش نم تيأر لهف
 وأ ةثور وأ لئاح مظع لكب مهتعتمف «عاتملاو دازلا ىنولأسف ىنوتأ «نيبيصن نج دفو كئلوأ» : ِدْلكَي
 ناك ىذلا همحل هيلع اودجو الإ امظع نودجي ال مهنإ» :لاق ؟كلذ مهنع ىنغي امو :تلق .«ةرعب

 مظعب مكنم دحأ ىقنتسي الف «تلكأ موي اهيف ناك ىذلا اهبح اهيف اودجو الإ ةثور الو «لكأ موي هيلع
 0000/0 ال
 ۰ هرعب و

 ظفاحلا ىور دقو «'"[ملعأ هللاو] مسي مل مهبم لجر هيف نكلو اے رغ یاسا اھو
 نب ةفاحق انثدح «ىبأ انثدح فلا ديز نب رين ىنثدح «ديلولا نب ةيقب ثيدح نم ميعن وبأ

 املف «ةنيدملا دجسم ىف حبصلا ةالص واي هللا لوسر انب یلص : لاق ماوعلا نب ريبزلا ىنثدح «ةعیبر

 تلعجف «ىديب ذخأف ىب رمف ءاثالث موقلا تكسأف «؟ةليللا نجلا دفو ىلإ ىنعبتي مكيأ» :لاق فرصنا
 مهنأك لاوط لاجرب اذإف زارب ضرأ ىلإ انيضفأو ءاهلك ةنيدملا لابج انع تسبح ىتح هعم ىشمأ
 وحن ركذ مث «ةديدش ةدعر ىنتيشغ مهتيأر املف «مهلجرأ نيب نم E نيرعشتسم «حامرلا

 . ملعأ هللاو «بيرغ ثيدح اذهو < مدقتملا دوعسم نبا ثيدح عاش ا 0 OO م 3

 بيطلا وبأ انثدح «نايح نب دمحم وبأ انثدح : ميعن وبأ ظفاحلا هاور ام نجلا دوفوب قلعتي امو

 ت اكل ا نس اللا نيصح انثدح « ىميمتلا ريكب نب ديلولا انثدح لقرودلا بوقعي انثدح «حور نب دمحأ

 .«ىعم تنأ قلطنا» :! ىفو ؛««ىعم قلطنا» :م ءت ىف (۲) . ایم هللا لوسر» :ت ىف )١(
 .«هللاو ال» : ىف (6) .(هذه» :أ عم ت یف () .«ةجاجعلا لثم تراثا :أ «م ءت ىف ()
 . ٤ةثور الو» :ت ىف (۸) .؟نيرفثتسما :أ «ت یف (۷) .«نمآ ام» :أ ىفو «(تنمأ ام» :م «ت یف (1)
 .«ىثيللا ديزي نب زهب ىنثدح» :أ ءت ىف () .أ «ت نم ةدايز ٠ )١١( .«بيرغ قايس اذهو» :أ ءت ىف )١١( .ميعن ىبأل ةعوبطملا ةوبنلا لئالد ىف هدجأ مل (۹)
 .؟نیرفثتسم» :أ «ت ىف ()

. 
 ميعن ىبأل ةعوبطملا ةوبنلا لئالد ىف هدجأ مل

)١4( 

 )١65( ريمعلا م ىف «" .



 ۳۰۱ (۳۲ - ۲۹) تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 اذإ ىتح ءجحلا نوديري "هللا دبع باحصأ نم رفن جرخ :لاق ميهاربإ نع «بتكملا ديبع ىنربخأ

 تلقف «كسملا حير هنم خفني «ضيبأ قيرطلا ىلع“ ىنثنت ةيحب مه اذإ «قيرطلا ضعب ىف اوناك

 نأ تشل امف : لاق . ةيحلا هذه روف هيلإ ريصي ام ىلإ رظنأ ىتح حرابب تسلف ءاوضما : ىباحصأل

 نفد مكيأ :نهنم ةدحاو تلاقف «برغملا لبق نم ةوسن عبرأ "لبقأ ذإ دوعقل انإ هللاوف :لاق . ىشعتملا

 اماوص تنفد دقل هللاو امأ :تلاق .انأ :تلق :لاق ؟ةيحلا نفد مكيأ :تلاق ءورمع نمو :انلق ؟ًارمع

 .ماع ةئامعبرأب ثعبي نأ لبق ءامسلا نم هتفص عمسو «مكيبنب نمآ دقلو «هللا لزنأ امب رمأي ءاماوق

 رمأب هتأبنأف ةنيدملا ىف باطخلا نب رمعب تررم مث «"انتجح انيضق مث «هللا '*”اندمحف لجرلا لاق

 . 9 ةئامعبرأب ثعبأ نأ لبق ىب نمآ دقل» :لوقي يَ هللا لوسر تعمس «تفدص :لاقف «ةيحلا

 . ملعأ هللاو ءادج بيرغ ثيدح اذهو

 .هوحنب «فيقث نم لجر نع ءىبعشلا نع «قاحسإ ىبأ نع «ىروثلا ىور دقو :ميعن وبأ لاق

 نيب نم ةيحلا كلت نفدو لزن ىذلا وه  لطعملا نب ناوفص نع «ىنارهّظلاو دمحأ نب هللا دبع ىورو

 . “نارقلا نوعي للك هللا لور اونا نيذلا انوه ةا عا هنإ اسا ةا رلاف مهنأو - ةباحصلا

 نارا ا نحل یا نب زعل ع مع نا تبدع ودروس وبا كيور
 لجر ءاجف ءنافع نس نامثع دنع اسلاج تنك لاق زمعم نب 2١ هللا ديبع نب ةاعف نع + ؟ةيع

 امها لتق مت السقا ٠ نيا ىأر هنا ركذق نرالا نم ةالقب تتنك ىلإ + خينمؤملا ريما ا لاق

 .«كسملا حير اهضعب نم حفني اذإو «ةلوتقم ةريثك تايح تدجوف «كرتعملا ىلإ تبهذف :لاق .رخآلا

 ايدو ىتامع نق اهتففلف قفا رس ةف اونا كلذ تاجو س "«ةليعاو حاز اهمشأ :تلعجن

 ونبو نابيعشأ ونب نجلا نم '''”
 نم ىحولا اوعمس نيذلا نم ناكو ونا ار «تيأر ام ىلتقلا نم ناكف ءاوقتلا شيق

 ابذاك تنك نإو ءابجع تيأر دقف اقداص تنك نإ :لجرلا كلذل نامثع لاقف :لاق ل هللا لوسر

 ا اف

 ملف نآرقلا نوعمتسي# .نجلا نم ةنئاط :ىأ «نجْلا نم ارق كيل فرص إو : ىلاعت هلوقف

 نايح ناذه !تيده دقل هنا دبع واه ی نقم "انآ اعف

 .«ءاجه :م ءات ىف (۳) .«یشمت» :أ ىف (۲) . هللا ديبع» :م ىف )١(

 . انجح :أ م ت ىف )١( .«تدمحف» :أ ىف (5) .«یف» :ت یف (4)

 ۴١(. ٣ص ) ميعن ىبأل ةوبنلا لئالد (۷)

 .«هدانسإب ميعن وبأ یورو» :ت یف (9) . ميعن ىبأل ةعوبطملا ةوبنلا لئالد ىف هدجأ مل (0)

 .؟نيراصعإ» :م نأ ت ىف )١١( . هللا دبع» :أ «م «ت ىف (۱۰)

 .«ىدان» :م ت یف (۱۳) .«ناج اذه» : ىف (۱۲)

 ۳١(. ۹٣ص ) ميعن ىبأل ةوبنلا لئالد ()



 (۳۲ - ۲۹) تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا ۰.۲

 . مهنم بدأ اذهو 'اوعمتسا + ىأ & اوتصنأ اولاق هورضح

 ‹ ىقشمدلا رامع نب ماشه انثدح (ىجلشوبلا ميهاربإ نب دمحم انثدح «قاقدلا هّللا دبع نب دمحم

 أرق :لاق هللا دبع نب رباج نع ءردكنُلا نب دمحم نع ءدمحم نب ريهز نع <« ءملسم نب ديلولا انثدح

 نسحأ اوناك َنِجْلَل ءاتوكس مكارأ ىل ام» :لاق مث < ءاهمتخ ىتح «نمحرلا» ةروس هاي هللا لوسر

 نم ءىشب الو :اولاق الإ 4نابذکت امكبر ءالآ يبق : :ةرم نم ةيآلا هذه مهيلع تأرق ام أدر مكنم

 .(دمحلا كلف «بذكن انبر  كمعن وأ ا كئالآ

 هب ءملسم نب ديلولا نع ءدقاو نب نمحرلا دبع ملسم ىبأ نع «ريسفتلا ىف ىذمرتلا هاورو
 :ىذمرتلا لاق مث «هركذف ءنمحرلا ةروس مهيلع أرقف «هباحصأ ىلع يي هللا لوسر جرخ :لاق

 نب ناورم ثيدح نم ىتقهيبلا هاور دقو .لاق اذك «ريهز نع «ديلولا ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ»

 .(40 "!هلثم هب ءدمحم نب ريهز نع «ىرطاطلا دمحم

 عبس نهاضقَف EE e :هلوقك .غرف : ىأ يضف ملف : هلوقو

 مهموق ىلإ اولو» 0٠٠١ :ةرقبلا] € مككسانم مُكَيضَق اذإف ٠١[«  : تلصف] نيمو يف تاَوَمَس
 نيدلا يف اوهّقفتيلإل : هلوقك ءَ هللا لوسر نم هوعمس ام مهورذناف موق ىلإ وچي : ىأ (نیرذنم
 ]۲ : ةبوتلا] (نورذحي مُهّلعَل مهيَلِإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو

 هللا ثعبي مل نجلا نأ كش الو : لسر مهيف سيلو ردن نجلا ىف هنأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسا دقو

 «[۱۰۹ :فسوي] «ىرقلا لهأ نم مهل ي يحوُ الاجر الإ كلبق نم انلسرَأ اموإ» :هلوقل ؛الوسر مهنم
 ٠١[« :ناقرفلا] «قاوسألا يف نوشي ماعطلا نوكأ مهن الإ نيلسْرمْلا نم كب انلسرَأ امو : لاقو

 .[/ : توبكنعلا] 4باتكْلاَو ةوبلا هتيرذ يف انلعجو» : ليلخلا ميهاربإ نع لاقو

 ايل :ماعنألا [ةروس] ىف ىلاعت هلوق امأف «هتلالسو هتيرذ نمف ميهاربإ دعب هللا هثعب ىبن لکف

 ىلع قع « نيسنجلا ويس ريدان «[17 ١ :ماعنألا] 0

 ل ل : مهنع اق لاقت تير نجلا راذنإ رسف ىلاعت

 هيلع لزنأ «مالسلا هيلع «ىسيع نأل ؛ىسيع اوركذي ملو ©( قحلا ىَلِإ يده هيدي نيب امل اقدصم]

 ءةاروتلا ةعيرشل ممتملاك ةقيقحلا ىف وهو «ميرحتلاو ليلحتلا نم ليلقو تاقيقرتو ظعاوم هيف ليجنإلا
 ىبنلا هربخأ نيح «لفون نب ةقرو لاق اذكهو .ىسوم دعب نم لزنأ :اولاق اذهلف ؛ةاروتلا وه ةدمعلاف

 .(هوعمتسا» :م ءت ىف )١(

 .(۳۲۹۱) مقرب ىذمرتلا ناسو. (۲۳۲/۱) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (؟)

 . (هانعمب» تت ىف )۳

 .(۲۳۲/۱) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد ()
 .أ نم ةدايز (5) .تانم ةدايز (6)



 مچ ص د عاطل تقلا

 ىتأي ناك ىذلا سومانلا اذه «خَب خب :لاقف «ةرم لوأ هيلع [مالسلا هيلع] ليربج لوزن ةصقب ةي

 .ًاعذج اهيف نوكأ ىنتيل اي ‹«یسوم
 e :مهلوقو .ءايبنألا ىلع هلبق ةلزنملا بتكلا نم : یأ هيدي نیب امل اًقدصم»

 نك نيئيش ىلع لمتشي نآرقلا نإف «لامعألا ىف : 4 ميقتسم قيرط ئلإو» رابخإلاو داقتعالا ىف :ىأ

 : ماعنألا] «الدعو اقدص كبر تاملك تَمَتو» : لاق امك ءلدع هبلطو «قدص هربخف راك

 « عفانلا ملعلا :وه ىدهلاف ء[۳۳ :ةبوتلا] «قحلا نيدو ئدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه» :لاقو ء[116

 ىلإو» «تاداقتعالا ىف «قحلا ىلإ يدهي» :نجلا تلاق اذكهو .حلاصلا لمعلا وه : قحلا نيدو

 .تايلمعلا ىف : ىأ € ميقتسم قيرط

 هيلع همالسو هللا تاولص دمحم لسرأ ىلاعت هنأ ىلع ةلالد هيف : 4هّللا يعاد اوبيجَأ انموق ايل
 «نيقيرفلا باطخ اهيف ىتلا ةروسلا مهيلع أرقو هللا ىلإ مهاعد ثيح نجلاو سنإلا نيلقثلا ىلإ

 . «دب اونمآو هللا يعاد اوبيجأ» : 0 اذهلو ؛نمحرلا ةروس ىهو «مهديعوو مهدعوو مهفيلكتو

 ىف اهتدايز نأل ؛رظن هيفو .ةدئاز انهاه «نم» نإ :ليق :«© مكبونذ نَم مُكَل رفغي» :هلوقو

 هباذع نم مكيقيو :ىأ «ميلأ باذع نم مكرجيوإ «ضيعبتلل اهباب ىلع اهنإ :ليقو .ليلق تابثإلا
 .ميلألا

 ءازج امنإو «ةنجلا نولخدي ال نينمؤملا نجلا نأ ىلإ ءاملعلا نم بهذ نم ةيآلا هذهب لدتسا دقو

 حجبت ماقم وهو .ماقملا اذه ىف اذه اولاق اذهلو ؛ةمايقلا موي رانلا باذع نم اوراجي نأ مهيحلاص

 .هوركذي نأ كشوأل اذه نم ىلعأ ناميإلا ىلع ءازج مهل ناك ولف «ةغلابمو

 سابع نبا نع «دهاجم نع «ثيل نع ءريرج نع تثدح :لاق «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 .ةلحلا سيلبإ ةيرذ لخدت الو .سيلبإ ةيرذ نم مهنأل ؛ةنجلا نجلا ونمؤم لخدي ال :لاق

 N هينا نط ىلا وك ين قاع سنإلا ىنمؤمك مهتمۇم او

 ا اذه ىفو ٤[. :نمحرلا] «ناج الو مهل سنإ نهتمطي ملإل :هلوقب اذهل مهضعب لدتسا

 «45 :نمحرلا] (نابڌکت امكبر ءالآ ياب . ناتنج هبر ماقم فاخ نملوإ# :ىلاعت هلوق هنم نسحأو ءرظن

 ركشلاب ةيآلا هذه نجلا تلباق دقو ءةنجلا مهنسحم ءازج لعج نأب نيلقثلا ىلع ىلاعت نتما دقف ۷

 نتميل ىلاعت نكي ملف «دمحلا كلف .بذكن انبر كئالآ نم ءىشب الو» :اولاقف «ءسنإلا نم غلبأ ىلوقلا

 نألق لدع ماقم وهو  رانلاب مهرفاك ىزاجي ناك اذإ هنإف اضيأو مهل لصحي ال ءازجب مهيلع

 مومع كلذ يلع اضننا لدي امو . ىرحألاو ىلوألا ؛ قيرطب لضف ماقم وهو - ةنجلاب مهنمؤم ىزاجي

 امو ء[١٠ا/ :فهكلا] (الزن سودرفلا تانج مهل تناك تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نط *«نلاعت ةلوق

 .«اًبلطو ًربخ» :1 ىف (۳) .«نيعونا :ت یف (؟) .أ نم ةدايز )١(

 .«ةفئاط» :أ ءت ىف (5) .«اولاق» :م ىف (5) . اىد :ت ىف (4)



 ( 6121717 تايذلا O u تتحسس تصح و »

 ال ةنجلا هذهو .ةنملاو دمحلا هللو «ةدح ىلع ءزج ىف ةلأسملا هذه تدرفأ دقو .تايآلا نم كلذ هبشأ

 انهاه هوركذ امو ؟احلاص هل لمعو هب نمآ نم اهنكسي الفأ ءاقلخ اهل هللا ئشني ىتح لضف اهيف لازي

 هنأل ؛ةنجلا لوخد مزلتسي وه «ميلألا باذعلا نم ةراجإلاو بونذلا ريفكت نم ناميإلا ىلع ءازجلا نم

 حيرص صن انعم دري ملو .ةلاحم ال ةنجلا لخد رانلا نم ريجأ نمف «رانلا وأ ةنجلا الإ ةرخآلا ىف سيل

 هب انلقل حص ولو «رانلا نم اوريجأ نإو ةنجلا نولخدي ال نجلا ىنمؤم نأ عراشلا ع هال الو

 لجأ ىلإ "”مكرخؤيو مكبونذ نم مكل رفغيإ :هموقل لوقي «مالسلا هيلع «حون اذهو .ملعأ هللاو

 لاوقأ مهيف ىكح دقو .ءالؤه كلذكف «ةنجلا همر ىنمؤم نأ فالخ الو ٤[« :حون] « ىمسم

 ىفو اهلوحو اهضّبر ىف نونوكي امإو «ةنجلا ةحوبحب نولخدي ال مهنأ :زيزعلا دبع نب رّمع نعف ةبيرغ
 هيلع اوناك ام سكع مدآ ىنب مه نوري الو مدآ ونب مهاري ةنجلا ىف مهنأ معز نم سانلا نمو .اهئاجرأ

 حيبستلا نومهلي امنإو «نوبرشي الو ةنجلا ىف نولكأي ال :لاق نم سانلا نمو .ايندلا رادلا ىف

 لاوقألا هذه لكو .مهسنج نم مهنأل «ةكئاللاك بارشلاو تعا «سيدقتلاو ديمحتلاو

 اهيلع ليلد الو .رظن اهيف

 هل ةلماش هللا ةردق لب : ىأ «ضرألا يف زجعمب سيلف هللا يعاد بجي أل نموإ» 000

 ماقم اذهو 4 نيبم لالض يف كنو دحأ هنم مهريجي ال : ىأ «ءاَيلوأ هنود نم هل سیلو م

 هللا لوسر ىلإ اوؤاجو «مهنم ريثك ىف عجن اذهلو ؛بيهرتلاو بيغرتلاب مهموق اوعدف «بيهرتو ديدهت
 .هنايب مدقت امك ءادوفو ادوفو دلك

 نر ص OLO ماصاس

 يحي نأ ىلع رداقب نقلب يعي ملو ضرألاو تاومسلا لح يذلا هللا ذأ اوري مل وأ

 قحلاب اذه سيلأ راثلا ىلع اورقك نيذّلا ضرعي مويو ©9 ريدق ءيش لك ىلع هّنِإ ىلب ئتومل
 نم مزعلا اولوأ ربص امك ربصاف C9 نورفكت متنك ك امب باذعلا اوقودف لاق ابرو یب اولاَق

 ماه سمع مو م 6

 لهف غالب راهن نم ةعاس لإ اولي مل نودعوي ام نوري موي مهّأك مهل لجعتست الو لسرسلا

 : 4 د ترقسافلا موقلا الإ كهي

 داسجألا مايقل نودعبتسملا «ةمايقلا موي ثعبلل نوركتملا ءالؤه :ىأ «اوري مل وأ# :ىلاعت لوقي

 ن ل سيق كركي ر و يشي لو رار تارتا قلخ يذلا هللا داو داعلا م
 ىلع رداقب كلذ نسل هجر لا E ءةفلاخم الو ةعئامم الب «تناكف «ىنوك» :اهل

 رثكأ نكلو ساّنلا قلخ نم ربكأ ضرألاو تاومسلا قحا : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك ؟ىتوملا ىيحي نأ

 . «ريدق ءيش لک ىلع ُهَنِإ يلف : لاق اذهلو « [07 :رفاغ] نولي ال سالا

 .«نما :أ ىف )١(
 .أطخ وهو «مكرجيو» :أ «ت یف (۲)



 م.م ۳١) 78) تايآلا :فاقحألا ةروس - عباسلا ءزجلا

 :ىأ «قحلاب اذه سيل رال ىَلع اورفک نيذلا ( ضرعي مويو# :هب رفك نمل ادعوتمو اددهتم لاق مث
 الإ مهعسي ال :ىأ ابرو ىلب اوُناَق » ؟نورصبت ال متنأ مأ ؟اذه رحسفأ ؟قح اذه امأ :مهل لاقي
 يدك كلغ رييفلاب ©هلوسر ارا ىلاعت لاق مث : (نورفكت مك امب باذعلا وفوق لاقل «فارتعالا

 دقو .مهل مهموق بيذكت ىلع :ىأ را اولوأ ربص امك ربصاف» ءهموق نم هبذك نم
 متاخو «ىسيعو «یسومو «ميهاربإو «حون : مهنأ اهرهشأو «لاوقأ ىلع مزعلا ىلوأ دادعت ىف اوفلتخا

 ا "نم نيتيآ ىف ءايبنألا نيب نم مهئامسأ ىلع هللا صن دق ال دمحم مهلك ءايبنألا
 ىف 4 نم © نو لسرلا عيمج مزعلا ىلوأب دارملا نوكي نأ لمتحي دقو ««ىروشلا»و «بازحألا»
 :متاح ىبأ نبا لاق دقو .ملعأ هللاو «سنجلا نايبل «لسرلا نم» :هلوق

 دلاجم انثدح «دابع نب دابع انثدح ا ی لا انثدح «ىمرضحلا جاجحلا نب دمحم انثدح

 لَو هللا لوسر لظ : "(اهنع هللا ىضر] ةشئاع ىل تلاق :لاق قورسم نع «ىبعشلا نع «ديعس نبا
 ال ايندلا نإ ءةشئاع اي» :لاق '؟”[مث] ءامئاص لظ مث «هاوط مث امئاص لظ مث «هاوط مث امئاص
 ىلع ربصلاب الإ لسرلا نم مزعلا ىلوأ نم ضري مل هللا نإ «ةشن ةشئاع اي .دمحم لآل الو دمحمل ىغبنت

 ربص امك ربصاف» :لاقف «مهفلك ام ىنفلكي نأ الإ ىنم ضري مل مث ءاهيوبحم نع ربصلاو اههوركم
 . ””0هللاب الإ ةوق الو «یدهج اوربص امك نربصأل - هللاو - ىنإو (لسرلا نم مزعلا اوُلوُأ

 يلوأ َنيِبَدَكمْلاو ينرذو» :هلوقك «مهب ةبوقعلا لولح مهل لجعتست ال : ىأ «مهَل لجعتست الو
 .[1/ : قراطلا] «اديور مهلهمأ نيرفاكلا لمف :هلوقكو ١١[« :لمزملا] «اليلق مهلهمر ةمعْا

 مل نودعوي ام نوري موي ب مهنأك» :هلوقک < راهن نم ةعاس الإ اوبي مل نو دعوي ام نوري موي مهّنأك»
 راها نم ةعاس الإ اولي مل نك مهرشحي موير» :هلوقكو ء[١٤ :تاعزانلا] (اهاحض وأ ةيشع ألإ اوبل
 مهنأ كلذ لصاحو] 5 : سنوي] «نيدّتهم اوناك امو هللا ءاقلب اوبذك نيذّلا رسَخ دَق مهنيب نوفراعتي
 © [اهلوطو اهدئادشو ةمايقلا موي اونياع نيح خزربلا ىفو ايندلا ىف مهثبل ةدم اورصقتسا

 بل كلذو :هريدقت نوكي نأ :امهدحأ «نيينعم لمتحي :ريرج نبا لاق :4 غالب » :هلوقو

 .غالب نآرقلا اذه :هريدقت نوكي نأ :رخآلاو .غالب

 هلدع نم اذهو «كلاه الإ هللا ىلع كلهي ال :ىأ (توقساقلا موقلا الإ كلهي لهف» :هلوقو

 .باذعلا قحتسي نم الإ بذعي ال هنأ ىلاعت

 فاقحألا ةروس ريسفت رخآ

 .ت نم ةدايز (۳) .(یف» :ت یف (0) .«هلوسرلا» :ت یف )١(

 . م «ت نم ةدايز )٤(

 .هب ىمرضحلا جاجح نب دمحم قيرط نم «ررکم» (AIA) مقرب سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاورو (9)

 .أ «ت نم ةدايز (0)



 (* )١  تايآلا :دمحم ةروس  عباسلا ءزجلا حل ل سل.

 ا ل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اولمعو اونمآ نيذّلاو © مهلامعأ لضأ هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذّلا ©

 حّلصأو مهتاتيس مهنع رفك مهر نم قحلا وهو دمحم ىلع لزن امب اونمآو تاحلاّصلا

 لا برر

 لضأ هللا لیبس نع 8# مهريغ «اودصو# ءهللا تايآب :ىأ 20 نيدذلا» : ىلاعت لوق
 نم اولمع ام ىلإ امدقر» :ىلاعت هلوقك ءاباوث الو ءازج اهل لعجي ملو ءاهبهذأو اهلطبأ : ىأ ملمع

 .[77 .:ناقرفلا] 0 ل

 مهحراوج تداقناو «مهرئارسو مهبولق تنمآ :ىأ (تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيدّلاو» :لاق مث

 هنأ ىلع ليلد وهو «ماع ىلع صاخ فطع دمحم ىَلع لزن امب اونمآو > «مهرهاوظو 0
 .هيلع همالسو هللا تاولص هتثعب دعب ناميإلا ةحص ىف طرش

 حلصأو مهتائّيس مهنع رّفك# :لاق اذهلو ؛ةنسح ةضرتعم ةلمج 4مهّبَر نم قحلا وهو :هلوقو
 لكلاو .مهلاح :ديز نباو ةداتق لاقو .مهنأش :دهاجم لاقو .مهَّرْمأ ىأ :سابع نبا لاق 4مهلاب
 . "”(مكلاب حلصيو « هللا مكيدهي» : سطاعلا تيمشت ثيدح ىف ءاج دقو . براقتم

 نع انزواجتو ءرافكلا لامعأ انلطبأ اغإ :ىأ «لطابلا اوبا اورفك نيذّلا أب كلذ :ىلاعت لاق مث
 «قحلا ىلع لطابلا اوراتخا :ىأ ؛ لطابلا اوعبتا اورفك نيذلا نأل ؛ ؛ مهنوؤش * انحلصأو ,ءراربألا تائيس

 «مهلامعأ لآم مهل نيبي :ىأ «مهلاَثمَأ ساّنلل هللا برضي كلذك مهبر نم قحلا اوعبتا اونمآ َنيِذّلا نأو »

 .مهداعم ىف هيلإ نوريصي امو
 هم 6م #8

 دعب اتم اَمِإَف قاولا اودشف مهومسنحلأ اذإ تح باقرلا برص اورفك نيذلا متيقأ اذِإَ )
 راش هال اس لش هدب د -

 مكضعب ولبيل ولبيل نكلو مهنم رصتنال هلا ءاشي ولو كلذ اهرازوأ برحلا عض ىّتح ءادف امو

 . “م ت نم ةدايز (1)

 :ىذمرتلا لاقو (TY10)» مقرب شلا یف هجام نباو (TVT4)» مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو »)6 (۰۳A مقرب ننسلا یف دواد وبآ هاور قفز

 . ؟"حيحص نسح ثيدح اذه»



 مل (4_ )٤ تايآلا :دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا

 ت مهلا حلصيو مهيدهيس © مهلامعأ لضي نآف هللا ليبس يف اولتق نيذّاو ضعب
 ماو كرو من رو

 مكمادقأ ت تّبتيو مك رصني هللا اورصنت نإ اونمآ نيا اهيأ اي (© مهل اهقرع ةنجْا مهلخديو

 طاف هللا لورا اهنازخ كيلا و ا يدل راك

 . 4 © مهلامعأ
 اورفك نيدلا متيقل اإ :نيكرشملا عم مهبورح ىف هنودمتعي ام ىلإ نينمؤملل ادشرم ىلاعت لوقي

 «اودشف مهومتنختأ اذإ ئّتح# «فويسلاب اذصح So مهومتهجاو اذإ :ىأ «باقرلا برضف

 برحلا ءاضقنا دعب متنأ مث .مهنورسأت نيذلا ىراسألا ''”[قاثو] كياودشفإ» التق مهومتكلهأ :ىأ

 متئش نإو ءاناجم مهاراسأ متقلطأف مهيلع متننم متئش نإ «مهرمأ ىف نوريخم ةكرعملا لاصفناو

 نإف ءردب ةعقو دعب تلزن ةيآلا هذه نأ رهاظلاو .هيلع مهنوطراشتو مهنم هنوذخأت لامب مهومتيداف

 نم للقتلاو «ءادفلا مهنم اوذخأيل ذئموي ىراسألا نم راثكتسالا ىلع نينمؤملا بتاع .هناحبس « هللا

 برب لاو الا سرع دوار ا يف حمل نسا الانتر نأ يب نك و :لاقف ذئموي لتقل
 ٦۷ :لافنألا] «ميظع باذع متذخأ اميف مُكَسَمَل قبس هللا نم باتك الول . ميكح ٌريِزع هّللاو ةرخآلا

4" ]. 

 2 ees ناو ريالا ةاداقم نيب ةريخملا - ةيآلا هذه نأ ءاملعلا ضعب ىعدا دق مث

 مهل اردعقاو مهورصحاو مهوذخو] مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتفاف مرحلا رهشألا حسنا اذ : ىلاعت

 ءىدسلاو «كاحضلاو ءةداتق هلاقو . سابع نبا نع ىفوعلا هاور ء[١ :ةبوتلا] ةيآلا« 7[ دص رم لك

 . جيرج نباو

 .ةخوسنم تسيل :- نورثكألا مهو  نورخآلا لاقو

 :هلثق هل زوجي الو“ اقف هتادافمو ريسألا ىلع نما ني. ريخم مامرلا اغإ :مهضعب لاق مث

 نب ةبقعو ثراحلا نب رضنلا يم ىبنلا لتق ثيدحل .ءاش نإ هلتقي نأ هل لب : مهنم نورحلآ لاقو

 ف اي كد ام هل لاق نوح هلك هللا لوسرل ةلاثآ نب مانع لاو ودب قراشسأ قم طس ایا

 . یش ام هنم طعت لسف لاملا ديرت تلك نإو «ركاش ىلع نمت نع نإو مد اذ لتقت لتقت نإ : لاقف

 هقاقرتسا وأ هتادافم وأ هيلع نملا وأ هلتق نيب ريحم مامإلا :لاقف « هللا همحر « ىعفاشلا دازو

 دمحلا هللو ««ماكحألا» انباتک یف كلذ ىلع اللد دقو ‹عورفلا ملع یف رر ةلأسملا هذهو .اضيأ

 .ةنملاو

 هيلع] ميزم نبا ىسيع لزني ىتح :دهاجم لاق :(اهرازوأ برحلا عضت ئتح# :هلوقو |

 .أ نم ةدايز (0) .«نوكت» :م ءت ىف (۲) .أ ت نم ةدايز (۱)

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (47171) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )٤(



 (4 - 4) تايآلا :دمحم ةروس - عباسلا ءزحلا سس ملي اال ا سس جنم

 مهرخآ لتاقي ىتح قحلا ىلع نيرهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازت ال» : هيب هلوق نم هذخأ هنأكو .'[مالسلا

 ا

 «ناميلس نب ميهاربإ نع «شايع نب ر ليعامسإ انثدح « عفان نب 2 انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لوسر ىتأ هنأ : فرحا لق قب ةملس ناو Se EEE نمجرلا دبع نب ديلرلا نع

 لاقف «لاتق ال» 00 ءاهرازوأ برحلا تعضوو م جالسا كر ليحل تبيس 3 00

 «ماشلا نينمؤملا 3 نإ الأ .كلذ ىلع مهو هللا رمأ ىتأي ىتح ا مهقزريو :مهنولتاقيف

 .«ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون ىف دوقعم ليخلاو
Ee هل ىذا هم 0 0 ٠ 

 5 هب «ىنوكسلا ليفن نب ةملس نع «ريفن نب ريبج نع «نيقيرط نم ىئاسنلا هاور اذكهو

 رجاهم نب دمحم نع «ملسم نب ديلولا انثدح رو دواد انثدح :ىوغبلا مساقلا وبأ لاقو

 ىلع حتف امل :لاق ناعمس نب ساونلا نع «ريقن نب ريبج نع ء«ىشرجلا نمحرلا دبع نب ديلولا نع
 برحلا تعضوو ءحالسلا تعضوو .ليخلا تبيس هللا لوسر اي :اولاقف حتف ال هللا لوسر

 موق بولق "مقري هللا لازي ال ءلاتقلا ءاج .نآلا ءاوبذك» :لاق ءلاتق ال :اولاق ءاهرازوأ

 . «ماشلاب نيملسملا راد رتو «كلذ ىلع مهو هللا رمأ ىتأي ىتح ‹ مهنم مهقزريف « مهنولتاقي

 ا و نم و 1803: جيل رهيب ةا وغ حرا يلوح نبأ اغا اور اکو
 ىقبي الأ ىلإ برحلا ىف مكحلا اذه عرش هنأك «خسنلا مدعب لوقلا ىوقي اذهو .مدقت امك ليفن نبا هع 1 . 9 هرو

 . برح

 مهولتاقو ) :ىلاعت هلوقك اذهو .كرش ىقبي ال ىتح : (اهرازوأ برحلا عضت ىتحإ» . : ةداتق لاقو
 (اهرازوأ برحلا عضت تحال : : مهضعب لاق مث .[۳ : ةرقبلا]( هلل نيدلا توكيو ةنتف نوكت ال ىح

 اولذبي نأب '"”اهلهأ رازوأ :ليقو . لجو زع هللا ىلإ اوبوتي نأب .نوكرشملا مهو «نيبراحملا رازوأ :ىأ

 .لجو زع «هللا ةعاط ىف عسرلا

 ةبوقعب نيرفاكلا نم مقتنال هللا ءاش ولو اذه :ىأ مهتم رصتنال هللا ءاشي ولو كلذإل :هلوقو

 «مكربتخيل ءادعألا لاتقو داهجلا مكل عرش نكلو :ىأ 4 ضعبب مكضعب ولبيل نكلو# دنع نم لاکنو

 ما : هلوق یف «ةءارب»و (نارمع کآ» یتروس یف داهجلا ةيعرش ف هتمكح ركذ امك . مكرابخأ ولبيو

 .ت نم ةدايز )١(

 .هنع هللا ىضر نيصح نب نارمع ثيدح نم )۲٤۸٤( مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور (۲)

 . هللا هقزريو مهنولتاق» :أ ىف (9) .؟عفري» :أ ىف (:) . ؛هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو» :ت یف (۳)

 )7١14/5(. ىئاسنلا ننسو ٠١( 5 /5) دنسملا (5)

 .«عفري» :أ ىف (۷)

 )۲٠٤١/١( نتسلا ىف یئاسنلا هاورو «هب ديشر نب دواد نع ىلعي ىبأ قيرط نم «دراوم» )١111( مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو (۸)

 .هوحنب اعوفرم ليفن نب ةملس نع ريفن نب ريبج نع «ىشرجلا نمحرلا دبع نب ديلولا نع ؛ةلبع ىبأ نب ميهاربإ قيرط نم
 . «اهرازوأ :ليقو» 4 «ت ىف (9)



 ماو هي ج حي حس سحب ي )كابالا دمحم ةروس - ععاسلا ءاوجلا

 ٠٤١[. :نارمع لآ] «نيرباّصلا مليو مكنم اودهاج نيذّلا هللا مَلعي امَلو ةنجلا اولخدت نأ متبسح

 موق رودص فشيو مهبَلع مكرصنيو مهزخيو مكيديأب هللا مهبذعي مهرلتاث» و ةروس ىف لاقو

 ٤ ١6[. : ةبوتلا] «ميكح ميلع هّللاو ءاشي نم ىلع هللا بوتيو مهبولق ظيغ بهذيو . نيدمؤم

 لضي نف هللا ليبس يف اولتف نيذّلاوإ» :لاق «نينمؤملا نم ًريثك لتقي نأ لاتقلا نأش نم ناك امل مث

 لوط ىف هلمع هيلع ىرجي نم مهنمو .اهفعاضيو اهيمنيو اهرثكي لب اهبهذي نل :ىأ #مهلامعأ
 :لاق ثيح «هدنسم ىف دمحأ مامإلا هآور ىذلا ثيدحلا كلذب درو امك هور

 ا رم نب ريثك نع «لوحكم نع «هيبأ نع كابو نبا انثدح ‹ ىقشمدلا ىيحي نب ديز انثدح

 لاصخ تس ديهشلا ىطعي» :ّةِْكَي هللا لوسر لاق :لاق  ةبحص هل تناك لجر  ىماذجلا سيق نع

 نمؤيو «نيعلا روح لا نم جوزيو «ةنجلا نم هدعقم ىريو «ةئيطخ لك هنع رفكي :همد نم ةرطق لوأ دنع

 . هللا همحر ءدمحأ هب “درفت . "«ناعإلا ")ةَّلح ىلحيو ءربقلا باذع نمو ءربكألا عزفلا نم

 ريحب نع « شايع نب ليعامسإ انثدح عفان نب مكحلا انثدح :اضيأ ا اف :رخآ ثيدح

 نإ» : ةا هللا لوسر لاق :لاق ىدنكلا بركي دعم نب مادقملا نع «نادعم نب دلاخ نع «ديعس نبا
 ىلحيو «ةنجلا نم هدعقم ىريو ءهمد نم ةعفد لوأ ىف هل رفغي نأ :لاصخ تس هللا دنع ديهشلل
 عضويو «ربكألا عزفلا نم نمأيو «ربقلا باذع نم راجيو «نيعلا روحلا نم جوزيو «ناميإلا "ةَّلح

 روحلا نم ةجوز نيعبسو نيتنثا جوزيو ءاهيف امو ايندلا نم ريخ هنم ةتوقايلا ءراقولا جات هسأر ىلع
 هادو

 .«هبراقأ نم اناسنإ نيعبس ىف عّمشيو «نيعلا

0 

 ا نبا هححصو ىذمرتلا هجرخأ دقو

 » :لاق هم هللا لوسر نأ ؛ةداتق ىبأ نعو ءورمع نب هللا دبع نع ملسم حيحص ىفو

 لؤسر لاق *ءادردلا نبا لاقو اصلا نم ةع فليدحت نم وزو ةندلا الا موف لك ديهشلل
 نلف ىف كيداسألاو وواو رنا هارو ايا لها نم نع لا عفشي» : ةا هللا

 .ادج ةريثك “'"ديهشلا

 مهيدهي ٠ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيل نإ : ىلاعت هلوقك «ةنجلا ىلإ : ىأ دوا :هلوقو

 .[14:سنوي] «ميعتلا تانج يف راهنألا مهتحت نم يرجت مهناميإب مهبر

 .«ةلحب» :أ ىف )١( . «هدانسإب دمحأ» :ت ىف )١(

 هفعضو ةعامجو متاح وبأ هقثو «نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع هيف» )۲۹۳/١(: عمجملا ىف ىمشيهلا لاق )٤/ 3٠١( دنسملا ()
 .«ةعامج

 .«ىيحيا :أ «م ىف )١( .«دمحأ یورو» :ت ىف (0) .؟درفنا» :ت ىف )٤(

 ش , «ةيلح» : م «ت ىف (۷)

 .(۲۷۹۹) مقرب هجام نبا ننسو« )١777( مقرب ىذمرتلا نسو« )۱۳١/٤( دنسملا (۸)

 .(۱۸۸7) مقرب ملسم حيحص (9)

 .(151؟1:) مقرب دواد ىبأ ننس )٠١(

 .«ءادهشلا» :م «ت ىف )١١(



 (8 )٤ تايآلا :دمحم ةروس  عباسلا ءزجلا م

 اهب مهفرع :ىأ مهل اهفرع ةنجلا مهلخديو# «مهلاحو مهرمأ :ىأ (مهلاب حلصيو# :هلوقو

 .اهيلإ مهادهو

 مهنأك نوئطخي ال ءاهنم مهل هللا مسق ثيحو .مهنكاسمو مهتويب ىلإ اهلهأ ىدتهي :دهاجم لاق

 .اذه وحن ملسأ نب ديز نبا نع كلام ىورو .ادحأ اهيلع نولدتسي ال ءاوقلخ ذنم اهونكاس

 نم متفرصنا اذإ مكتويب نوفرعت امك .ةنجلا اولخد اذإ مهتويب نوفرعي :بعك نب دمحم لاقو

 .ةعمجلا

 یف هناي ن یف الا ياع ظني لكر ناك عدلا كلك نأ اب فا تب: لاق كاقو
 ىهتنا اذإف ءةنجلا ىف هللا هاطعأ ءىش لك هفرعيف «هل وه لزنم ىصقأ ىتأي ىتح مدآ نبا هعبتيو ءةنجلا

 . هللا همحر «متاح

 . ىجانلا لكرتملا ىبأ نع «ةداتق ثيدح نم ىراخبلا هاور ءاضيأ كلذب حيحصلا ثيدحلا درو دقو

 ناثلا عم نونمؤملا نصل اذ لاق لك هللا لوس نأ ٠ 1ع هللا نضار]' ىردنلا دعس قبأ نع

 مهل نذأ اوقنو اوبه اذإ ىتح ءايندلا ىف مهنيب تناك ملاظم نوصاقتي ءرانلاو ةنجلا نيب ةرطنقب اوسبح

 . «ايندلا ىف ناك هلزنمب هنم ىدهأ ةنجلا ىف هلزنمب مهدحأ نإ هديب ىسفن ىذلاو «ةنجلا لوخد ىف

 نرصييلو» مرتك ,«مكمادقأ ت تنيو مكرصني هللا اورصنت نإ اونمآ َنيِذّلا اهيأ ايب : ىلاعت لاق ملا

CSEءاج امك ل لا : لاق اذهلو نسب سلا ء[  

 . «ةمايقلا

 هلوسرلو هلل نيرصانلا نينمؤملل مادقألا تيبثت سكع مهل اسعتف اورفك نيذّلاوإط : ىلاعت لاق مث

 .مهردلا دبع سعت «رانيدلا دبع سعت» :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع ثيدحلا ىف تبث دقو . ةي

 ةا اف كيش اذإو انتا نتاع اهلا دبع نعت اوز قفو] ب ةفيظقلا ةف نعت

 . هللا هامش الف : ىأ

 «هّللا لزنأ ام اوهرك مهنأب كلذ :لاق اذهلو ؛اهلطبأو اهطبحأ :ىأ «مهلامعأ لضأو# :هلوقو

 .  مهلامعأ طبحأف# « هنوبحي الو هنوديري ال : ىأ

 مهيلع هللا رمد مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي مفا

 ىبأ نبا

 )١( ت نم ةدايز (5) .«اذه ركذ» : ت یف (۲) أ «م ت نم ةدايز .

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )19۳۵(.

 ) )5.أ ت نم ةدايز



 لل (18--510) تايآلا :دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا

 هللا نإ 00 مهل ئلوم ال نيرفاكلا نأ اونمآ نيذّلا ىلوم هللا أب كلذ () اهلاثمأ نيرفاكللو
 ما م يعمل قر يم م همي ماو م o ى شک ٠ كو م ر ملام ي م م

 نوعتمتي تي اورفك نيذلاو راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا لخدي

 م 00 2 ه2 سها جاع يف هه 5 ل قو عم

 يتلا كتيرق نم ةوق دشأ يه ةيرق نم نيأكو 09 مهل ىوثم راثلاو ماعنألا لكأت امك نولكأيو

 . 4 09 مهل رصان الف مهانكلهأ كتجرخأ

 ناك فيك اورظنيف ضرألا يفا#هلوسرل نيبذكملا هللاب نيكرشملا : ىنعي «اوريسي ملفأ» : لالو

 نيب نم نينمؤملا يجنو : ىأ هرو مهبيذكتب مهبقاع : ىأ «مهْيَلع هللا رمد مهلبق نم نيا ةبقاع

 ال نيرفاكلا ناو اونمآ نيذلا ىلوم هلا ناب كلذإ» :لاق مث < ,4اَهلاَثمُأ نيرفاكللو» :لاق اذهلو ؛ مهرهظأ

 وللي ىبنلا نع لأس نيح دحأ موي نيكرشملا سيئر برح نب رخص نايفس وبأ لاق اذهلو يمهل یوم

 تبذك :لاقف باطخلا نب رمع هباجأو ءاوكله دقف ءالؤه امأ :لاقو ء«بجي ملف رمعو ركب ىبأ نعو

 موي :نايفس وبأ لاقف ا[ ولكل ءايحأل تددع نيذلا نإو .كؤوسي ام كل هللا ىقبأ لب .هللا ودع اي

 :لوقيو زجتري بهذ مث «ینؤست ملو اهب رمآ مل هلم نودجتس مكنإ امأ ءلاجس برحلاو ءردب مویب
 لاق ؟لوقت امو هللا "لورا ايم الا ر الاد ولك وسر لافق لبه لغا له لع
 :اولاق 2؟هوبيجت الأ» :لاقف .مكل ىّرع الو «ىزعلا انل :نايفس وبأ لاق مث «لجأو ىلعأ هللا :اولوق»

 ا ىلوم الو انالوم هللا :اولوق» : لاق ؟هّللا لوسر اي لوقن امو

 «راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيل لخدي هللا نإ :©”[ىلاعت] لاق مث
 اهب نوعتمتي «مهایند ىف أ (ماعنألا لكأت امك نولكأيو نوعتمعي اورق نيذّلاو» ء«ةمايقلا موي : : ىأ

 : حيحصلا ىف تبث اذهلو .كلذ ىف الإ ةمه مهل سيل امضقو امضخ ؛ماعنألا لكأك اهنم نولكأيو

 .؟؟!(ءاعمأ ةعبس ىف لكأي رفاكلاو ءدحاو ىعم ىف لكأي نمؤملا»

 رصان الف مهانكلهأ# ءةكم : ىنعي (كتجرخأ يتلا كتيرق نم ةوق دشأ يه ةيرق نم نيأكو# :هلوقو

 ديس وهو اک هللا لوس رل مهبيذكت ىف «ةكم لهأل ديكأ ديعوو ديدش ديدهت اذهو .# مهل

 ءهلبق لسرلا اوبذك نيذلا ممألا كلهأ دق ءلجو زع .هللا ناك اذإف ءءايبنألا متاخو '””نيلسرملا

 نإف ؟ىرحخألاو ايندلا ىف مهب هللا لعفي نأ ءالؤه نظ اذامف .ءالؤه نم ةوق دشأ e ۰ مهببسب

 ىلع رفوي باذعلا نإف ءةمحرلا ىبن لوسرلا دوجو ةكربل ايئدلا ىف ةبوقعلا مهنم ريثك نع عفر
 .أ نم ةدايز )١(

 .هنع هللا ىضر ءاربلا ثيدح نم (5 ١ 47) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 .أ نم ةدايز (۳)

 .امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم )7١70( مقرب هحيحص ىف ملسمو . )٥۳۹۳( مقرب هحيحص یف ىراخبلا هاور )٤(

 .«لسرلا» :ت ىف (6)



 (18 14) ناغيآلا دمحم ةروس د عباسلا ءزحلا ت د

 :دوه] «نورصنبي اوناك امو عمّسلا نوعيطتسي اوُناَك ام باَذَعْلا مهل فعاضي» ءمهداعم ىف هب نيرفاكلا
.[Y- 

 .مهرهظأ نيب نم كوجرخأ نيذلا :ىأ (كتجرخأ يتلا كتيرق نم : هلوقو

 .هيبأ نع «ناميلس نب رمتعملا نع «ىلعألا دبع نب دمحم نع «ىبأ ركذ :متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاق هارأ راغلا ىلإ ةكم نم جرح امل كي )ىبنلا نأ :سابع نبا نع «ةمركع نع «'شتح نع

 نيكرشملا نأ ولو ؛ىلإ هللا دالب بحأ تنأو هللا ىلإ هللا دالب بح تنأ» :لاقو  ةكم ىلإ "”تفتلا

 وأ «هلتاق ريغ لتق وأ «همرح ىف هللا ىلع ادع نم ءادعألا ىدعأف . “كنم جرخأ مل ىنوجرخي هل

 كتجرخأ يتلا كيرف نم رق دشأ يه ةيرق نم نيأكو» :كَي هيبن ىلع هللا لزناف «ةيلهاجلا لوحّدب لتق
 «مهَل رصان الف مهاتكلمأ

 ةنجْلا لكم ©9 مهءاوهأ اوعباو هلمع ءوس هل نيز نمك هنر نم ةنيب ىلع ناك نمفأ )ف

 رمخ نم راهنأو همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو نسآ ريغ مام نم راهنأ اهيف نوما دعو يلا

 وه نمک مهر نم ةرفغمو تارملا لك نم اهيف مهلو ىّفصم لسع نم راهنأو نيبراشلل ةذل

 . 4 6 مهءاعمأ عّطَقَف اميمح ءاَم اوقسو رانلا يف دلاخ

 ىف هللا لزنأ اب و هللا رمأ ىف نيقيو ةريصب ىلع : ىأ 4 هَر نم ةنيب ىلع ناك نمفأ» :لوقي

 اوعبناَو هلمع ءوس هَل نيز نمک «ةميقتسملا ةرطفلا نم هيلع هللا هلبج امو «ملعلاو ىدهلا نم هباتك

 «ىَمْعَأ وه نمك قحلا كير نم كي لزنأ املأ معي نمقأ» :هلوقك اذهك ءاذه سيل :ىأ (مهءاوهأ
 :رشحلا] «نوُرئاَقْلا مه ةّنجْلا باحصأ نجلا باحصأو اللا باحصأ يوتسي الإ : هلوقكو «[۱۹ :دعرلا]

3]. 

 راهنأ اهيف» : اهتعن :ىأ © ةّنجْلا لثه :ةمركع لاق : (نوقتملا دعو يا ةنجْلا لثم» :لاق مث
Eءاطعو «كاحضلاو «ةداتق لاقو .ريغتم ريغ ىنعي :ةداتقو «نسحلاو «سابع نبا لاق  

 .هحير ريت اذإ ءءاملا نسأ :لوقت برعلاو .نتنم ريغ : ىناسارخلا

 . هيف ردك ال ىذلا ىفاصلا : ىنعي «نسآ ٍريغ» :متاح ىبأ نبا هدروأ عوفرم ثيدح ىفو

 ن هللا د نع + نقمعالا نكد و انثدح ا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 فام هه لح ضع ردت هلا راينا لا دبع لاق ؟لاك قوزمم نع ا ورم

 .«هارادو» :م «ت ىف (۳) . ؛هللا لوسر نأ» :ت ىف (۲) .«هدنسب متاح ىبأ نبا ىورو» :ت یف )١(

 .( 371 /5) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (6)

 .؛هدنسب متاح ىبأ نبا ىورو» :ت یف 50 .«اهميعلا :أ ءم هت ىف (5)



 ما د 1٥) :15) ناتيآلا :دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا

 ثيدح ىفو .ةموسدلاو ةوالحلاو ضايبلا ةياغ ىف لب :ىأ «همعط ريغتي مل نبأ نم راهنأو #
 ع

 .«ةيشاملا عورض نم جرخي مل» :عوفرم

 [ىه] لب ءايندلا رمخك ةحئارلاو معطلا ةهيرك تسيل :ىأ 4نيبراشلل ةذل رمخ نم راهنأو »
 ال » ,[47 :تافاصلا] «نوفزني اهنع مه الو لوغ اهيف ال # ءلعفلاو ةحئارلاو معطلاو رظنملا ةنسح

 ثيدح ىفو «[47 :تافاصلا] © نيبراشلل ةَّدَل ءاضيب  ء[۱۹ :ةعقاولا] «نوفزني الو اهنع نوعدصي

 . «اهمادقأب لاجرلا اهرصعت مل» :عوفرم

 =  1 2 (Orrا : .
 معطلاو نوللا نسحو «ءافصلا ةياغ ىف وهو :ىأ « ىفصم لسع نم راهنأو # : [هلوق]

 .«لحنلا نوطب نم جرخي مل» :عوفرم ثيدح ىفو «حبرلاو

 هيبأ نع ‹«ةيواعم نب ميكح نع را انربخأ «نوراه نب ديزي انثدح : لمحأ مامإلا اق

 ‹رمخلا رحبو ‹لسعلا رحبو عاملا رحبو «نبللا رحب ةنحلا ىف» :لوقي لك هللا لوسر تعمس : لاق

 .(دعب اهنم راهنألا ققشت مث

 سايإ نب ديعس نع «نوراه نب ديزي نع ناشي نب دمخ نع ‹«ةنحلا ةفص» ىف ىذمرتلا هاورو

a) 

 نب دمحم نب هللا دبع انثدح ءمصاع نب دمحم نب دمحأ انثدح د وك نبا لاو

 نارمع وبأ انثدح «ىدايإلا ةمادق وبأ ديبع نب ثراحلا انثدح «ميهاربإ نب ملسم انثدح «نامعنلا

 بخشت راهثألا هذه» :ِهلكَي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «سيق نب هللا دبع نب ركب ىبأ نع «ىنوجلا

 0 ا
 ايلا نست كفو «ةنحلا ىلعأو ةنحلا طسوأ هنإف « سودرفلا هولأساف هللا متلأس اذإ» : حيحصلا ىفو

 0 يلا شرع ةف وفور أ

 نب هللا دبعو «ىريبزلا ةزمح نب ميهاربإ نب بعصم انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 دبع ىنثدح «ةريغملا نب نمحرلا دبع انثدح «ىمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انثدح :الاق ىركسلا رقصلا

 نع «ىليقعلا قفتنملا نب رماع نب بجاح نب هللا دبع نب دوسألا نب مهلد نع « شايع نب نمحرلا

 طيقل نأ طيقل نب مصاع نع «دوسألا وبأ اضيأ هينثدحو :مهلد لاق «رماع نب طيقل همع نع «هيبأ

 .أ ت نم ةدايز )١(

 .ت نم ةدايز (۲)

 .(«یوروال :ت یف )™

 نع بيرغ» :لاقو «هب ىريرجلا قيرط نع )7١4/1( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو )۲٥۷۱( مقرب ىذمرتلا ننسو (0/0) دنسملا (4) ٠7
 .«ميكح نع هب درفت ىريرجلا

 .(هيودرم نبا ىورو» :ت ىف (0)

 .هب ديبع نب ثراحلا نع دسأ نب ىلعم قيرط نم )7١4( مقرب ةنحلا ةفص ىف ميعن وبأ هاورو (1)

 .نارمع لآ ةروس نم ۳ :ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت قبس (۷)



 )٠٤« ٠١( ناتيآلا :دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا 1٤

 ىلع» :لاق ؟ةنجلا نم علطن مالعف هللا لوسر اي :تلق ءو هللا لوسر ىلإ ادفاو جرخ رماع نبا

 ءامو «همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو «ةمادن الو عادص اهب ام ''"رمخ نم راهنأو «ىفصم لسع راهنأ
 وأ «هّللا لوسر اي :تلق «ةرهطم جاوزأو «هلثم نم ريخو نوملعت ام كهلإ رمعل ءةهكافو «نسآ ريغ

 «مكنوذليو ايندلا ىف مكتاذل لثم نهنوذلت «نيحلاصلل تاحلاصلا» : لاق ؟تاحلصم جاوزأ اهيف انل

 . '؟”«دلاوت الأ ريغ

 «نوراه نب ديزي نع <« E ا تو عر: اقدم :ايندلا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ لاقو

 راهنأ نأ نونظت مكلعل :لاق كلام نب سنأ نع «“هيبأ نع ءةرق نب ةيواعم نع «ىريرجلا ىنربخأ

 ءؤلؤللا بابق اهتافاح ‹ضرألا هجو ىلع ةحئاس ىرجتل اهنإ هّللاو «ضرألا ىف دودخأ ىف ىرجت ةنجلا

 500 قالا كسلا اهئيطو

 اف هب نورا قف ديوب نق ف «ميكح نب ىدهم ثيدح نم ةيودرم نبا ركب بأ هوز كفو

 ٠١[. :ناخدلا] «نينمآ ةهكاف لكب اهيف نوعي » :هلوقك ,4 َتاَرَمَّلا لك نم اهيف مهّلو » : هلوقو
 ٠١[. :نمحرلا] (ناجوز ةهكاف لك نم امهيف» :هلوقو

 .هلك كلذ عم :ىأ «مهْبَر نم ةرفغمو » :هلوقو

 ىف دلاخ وه نمك ةئجلا نم مهتلزنم انركذ نيذلا ءالؤهأ : : ىأ «راّثلا يف دلاَح وه نمك * :هلوقو
 ءام اوقسو# «تاكردلا ىف "وه نمک تاجردلا ىف وه نم سيل :ىأ «ءالؤهك ءالؤه سيل ؟رانلا
 نم مهنوطب ىف ام عطق :ىأ «مهءاعمأ عَّطَقَف 9 .عاطتسي ال ءرحلا ديدش اراح :ىأ «اًميمَح

 .كلذ نم هللاب اذايع ءءاشح لاو ءاعمألا

 لاق اذام معلا اوتوأ نيل اولاق كدنع نم اوجرخ اذإ ئتح كيا عمتسي نم مهنمو] ٠

Aor. و 00 1:7 

 ىده مهداز اودتها نيذّلاو 05 مهءاوهأ ارعبتاو مهبولق ىلع هللا عبط َنيذّلا كلوُأ افن افنآ

 .«سأك» :أ ءمءت ىف )١(

 ب ا :ريبكلا مجعملا ىف دنسلا ةروصو «هرصتحخا ظفاحلا نأك ليوط ثيدح نم )5١١/14( ريبكلا مجعملا (1)

 نب نمحرلا دبع انثدح «ىمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انثدح :الاق - ىركسلا :هباوصو  ىركسعلا رقصلا نب هللا دبعو ىريبزلا ةزمح

 نب مصاع نع دوسألا نب مهلد نع ىدوعسملا مث ىراصنألا شايع نب نمحرلا دبع ىنثدح ا ا ةريغملا

 اذه نم الإ هدنع سيلو «ىناربطلا هاور رخآ اًدانسإ كانه نأ مهوي واولاب فطع كانهو .«ثيدحلا . +. عر ضاع نب طيقل نأ طيقل

 نع ريبزلا نب بعصم نب ةزمح نب ميهاربإ قيرط نم )١/4( دنسملا دئاوز ىف دمحأ مامإلا نب هللا دبع هاور دقو «قيرطلا

 ىليقعلا قفتنملا نب رماع نب بجاح نب هللا دبع نب دوسألا نب مهلد نع شايع نب نمحرلا دبع نع ىمازحلا ةريغملا نب نمحرلادبع
 .هركذف رماع نب ب طيقل همع نع هيبأ نع

 . «هدئسب ايندلا ىبأ نبا ىورو» :ت ىف (؛) . «ديبعلا :م ىف (۳)

 .«باوصلاب هبشأ فوقوملا» :لاقو )0١8/154( بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىرذنملا هركذو (6)

 .اعوفرم هب ىدهم نب ميكح نب ىدهم نع ىرهزلا دمحأ نب دمحم قيرط نم (۲۰ 5 /5) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (5)
 .«راص» :ت ىف (۸) .«دلاخ وها :م ىف (۷)



 لاب د تنتتتللا (17-14) تايآلا : دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا
  0~ oمس ت و عام مم 2

 اذإ مهل ئاق اهطارشأ ءاج دقق ةتغب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ تورط لُهَف 09 مهاوقت مهاتآو

 هّللاو تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو هللا لإ هلا ال هنأ مَلعاَف 09 مهاركذ مهتءاج

 . 4 09 مكاوثمو مكبلقتم ملعي

 هللا لوسر ىلإ نوسلجي اوناك ثيح «مهمهف ةلقو مهتدالب ىف نيقفانملا نع اربخم ىلاعت لوقي

 نم (ملعلا اوتوأ نيذّلل اوُلاَقِط هدنع نم اوجرخ اذإف ءائيش هنم نومهفي الو همالك نوعمتسيو هَ

 ل نيون کب و ل اه فراقك عال توا (افنآ لاق ادام :ةباحخضلا

 الو «حيحص مهف الف :ىأ «مهءارهأ اوعبتاَو مهبولق ىلع هللا عبط نيذلا كَلوُأ » : ىلاعت هللا لاق

 ءاهيلإ | مهادهف اهل هللا مهقفو ةيادهلا اراد نيذلاو :ىأ «ىده مهداز اودتها نيدّلاو» 7

 :يهلشر مهمهلأ :ىأ «مهارقت مهاتآو» < ءاهنم مهدازو اهيلع مهتبثو

 «اهطارشأ ءاج دقف 8 < ءاهنع نولفاغ مهو : ىأ 4 ةتغب مهيتأت نأ ةعاسلا الإ تورظني لهل قو

 ¥o]» 65 : مجنلا] «ةفزآلا تفزأ لوألا ردنلا نم ريد اذه )ف : ىلاعت هلوقك ءاهبارتقا تارامأ :ىأ

 : لحنلا] (هولجعتست الف هللا رمأ ىت ا :هلوقو ١[ :رمقلا] رمقلا ق قشناو ةعاّسلا تبرتقا » :هلوقكو

 نم والك هللا لوسر ةثعبف ١[. : ءايبنألا] € نوضرعم ةَلفَع يف مهو مهباسح ساّنلل برقا :هلوقو ١[«

 - ربخأ دقو .نيملاعلا ىلع ةجحلا هب ماقأو «نيدلا هب هللا لمكأ ىذلا لسرلا متاخ هنأل ؛ةعاسلا طارشأ

 «هلبق ىبن هتؤي مل اب هحضوأو كلذ نع نابأو ءاهطارشأو ةعاسلا تارامأب هيلع همالسو هللا تاولص

 .هعضوم ىف طوسبم وه امك

 ىف ءاج اذهلو ؛لاق امك وهو .ةعاسلا طارشأ نم هيك دمحم ةثعب :ىرصبلا نسحلا لاقو

 «هيمدق ىلع سانلا رشحي ىذلا رشاحلاو «ةمحلملا ىبنو «ةبوتلا ىبن هنأ «مالسلا هيلع «هئامسأ

 . ىبن هدعب سيل ىذلا بقاعلاو

 "نثدح «مزاح وبأ انثدح «ناميلس نب ليضف انثدح «مادقملا نب دمحأ انثدح :ىراخبلا ؟"لاقو
 تثعب» :اهيلت ىتلاو ىطسولاب ءاذكه هيعبصأب لاق هي هللا لوسر تيأر :لاق دعس نب لهس
 . (9«نيتاهك ةعاسلاو

 مهتءاج اذإ (””ركذتلاب نيرفاكلل فيكف :ىأ «مهاركذ مهتءاج اذإ مهل ىّنأَف :  یلاعت لاق مث
 :رجفلا] «ىركذلا هَل ئّنَأو ناسنإلا رَكَدَتي دموي » : ىلاعت هلوقك "ني مهعفني ال ثيح ا

 .؟نعا» :ت ىف (۳) . یورو :ت یف (۲) .«لوقي ام» :أ ىف )١(

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )4975(.

 ) )0.«ريكذتلا» :ت ىف (5) .«ريكذتلاب» :أ ىف
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[YY[0؟ :أبس] «ديعب ناَكَم نم شرانتلا مهل ىَنَأو هب اتمآ اولاَقو» . 

 ملعب ارم 1 هك ياي الو هللا الإ هلإ هل ناب زابخإ اذه : < هللا الإ هَلِإ ال هنأ معاف :هلوقو
 هللا لوسر نأ حيحصلا ىفو. «تانمؤمْلاَو نينمؤمللو كبنذل رفغتساول :لوقب لغ .تفطع اذهلو كلذ
 مهللا .ىنم هب ملعأ تنأ امو «ىرمأ ىف ىفارسإو «ىلهجو ىتئيطخ ىل رفغا مهللا» :لوقي ناك وي
 رخآ ىف لوقي ناك هنأ حيحصلا ىفو .“یدنع كلذ لكو .ىدمعو ىئطخخو «یدجو ىلْزَه یل رفغا
 ملعأ تنأ امو «تفرسأ امو «تنلعأ امو تررسأ امو .ءترخأ امو تمدق ام ىل رفغا مهللا» : ةالصلا

 ىنإف «مكبر ىلإ اوبوت «سانلا اهيأي» :لاق هنأ حيحصلا ىفو ."7«تنأ الإ هلإ ال ىهلإ تنأ «ىنم هب
 و ا

 (۱۹ ۔۱7) تايآلا : دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا

 ينس لا نرالا ماع نع نبك ندع ا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 اي كل هللا رفغ :تلقف «هماعط نم هعم تلكأف وي ا هللا لوسر تيتأ لاك جرس ني هللا دبع

 نيدمؤمللو كبنذل رفغتساو» :أرقو ««مکلو عنا :لاقف ؟ كل رفغتسأ :تلقف هللا لوسر

 2 ها ك یل ی ا - نميألا هفتك ضْفُن ىلإ ترظن مث «(تانمؤملاو

 .ليلآثلا هيلع عمجلا

 مصاع نع «قرط نم متاح ی نباو .ريرج او ا .ىذمرتلاو «ملسم هاور

 ا «لوحألا

 رم نب اع اود. ورغی ورحم اقدح یل نبا اور یدل لالا تدخلا ىفو ت و

 نع «هنع هللا ىضر «قيدصلا ركب ىبأ نع «ءاجر ىبأ نع «ةريصت ىبأ نع «روفغلا دبع انثدح
 :لاق سيلبإ نإف ءامهنم اورثكأف .رافغتسالاو هللا الإ هلإ الب مكيلع»: لاق هنأ ةي هللا لوسر
 مهتكلهأ كلذ تيأر املف رافغتسالاو ««هللا الإ هلإ ال» ب ىنوكلهأو «بونذلاب سانلا ۹ تر
 نود مهنأ E مهف ءاوهألاب

 ىف مهحاورأ تماد ام مهيوغأ لازأ ال كلالجو كتزعو :سيلبإ لاق» :ىورملا تالا قو

 .«ىفاني الو وه الإ : ىف )١(

 )٦۳۹۸(. مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .0759) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .(57097) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .21نع» :ت ىف (1) .«ىورو» :ت یف (5)

 . اط هللا لوسر كل رفغتسأ» :أ «م ت یف (۷)

 .«هجام نباو ىئاسنلاو» :ت ىف (۸)

 )١١495(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۲۲) مقرب ىذمرتلل لئامشلاو )5١5145( مقرب ملسم حيحصو « )٥/ ۸١( دنسملا (9)

 . ىلعي يبأ دنسم نم بيوصتلاو .«نوع نب دمحم»:ه ىفو «فوع نب دمحم :م ىف )٠١(
 .«تكلهأ اغإ :لاق» :م ىف 1١١(

 .«فيعض وهو رطم نب نامثع هيف» )75١7/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « )١17/١( ىلعي ىبأ دنسم (۲)



 (۲۳ )7١  تايآلا :دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا

 «ىنورفغتسا ام مهل رفغأ لازأ الو ىلالجو ىتزعو :لجو زع هللا لاقف . مهداسجأ

 دج ةريثك رافغتسالا لضف ىف ثيداحألاو

 ءمكليل ىف مكرقتسمو مكراهن ىف مكفرصت ملعي :ىأ + Chi اكلت مي لج: هلوقو

۰ : ماعنألا] (راهتلاب متحرج ام ملعَيو ليلا مكاقوتي يذلا وهو 3 : هلوقك
 يف ةباد نم اموإ» :هلوقكو 

 بهذ لوقلا اذهو .[5 :دوه] 4 نيبم باتك يف لك اَهَعدْتسُمو اهرقتسم ملعيو اهفزر هللا ىلع الإ ضرألا

 .ةرخآلا ىف مكاوثمو ءايندلا ىف مكبلقتم :سابع نبا نعو .ريرج نبا رايتخا وهو «جيرج نبا هيلإ

 . ملعأ هللاو ءرهظأو ىلوأ لوألاو

 لاتقلا اهيف ركذو ةمكحم ةروس تلزنأ اذإف ةروس تلّرن الول اونمآ نيذلا لوقيو ل

 09 مهل ئلوأف توملا نم هيلع يشغملا رظن كيلإ نورظني ضرم مهبولق يف يذلا تيأر
 ربه يا ولاه سس ونغم م

 ه لهم هس

 نإ متيسع لهف 69 مھ اريخ ناكل هللا اوقدص ولف رمألا مزع اذإف فورعم لوقو ةعاط

 مهمصأف هللا مهتعل نذل كلوا ص مكماحرُأ اوعّطقَتو ضرألا يف اودسفت نأ لو

 . 4 مهراصبأ ئمعأو
 هب رمأو «" "لجو زع هللا هضرف املف ءداهجلا ةيعرش اونمت مهنأ نينمؤملا نع اربخم ىلاعت لوقي

 اوتآو ةالصلا اوميقأو مُكَيِدْيأ اوك مهل ليق نيذّلا ىلإ رت 3 ملأ# :ىلاعت هلوقك «سانلا نم ريثك هنع لكن
 ی ع ا ام

 تبعك مل اير اولاقو ةيشخ دشا وأ هلل ةيشَحَح سالا نوشخي مهم قيرق اذإ لاتا هيلع بح ملف اكل

 ىقت رج 43 لق يرق لجأ ىلإ رخ اليف نوملظت الو دا نمل ريخ ة لاو ليلق اًيندلا اتم لق بي أ ىلإ انت أ الول لاتقلا انيلع

 .[۷۷ :ءاسنلا]

 : لاق اذهلو ؛لاتقلا مكح ىلع ةلمتشم : أ © ةروس تر الو اونمآ نيذّلا لوقيو» :انهاه لاقو

 هيلع يشغملا رظن كيلإ نورظني ضم مهبوأف يف نيذلا تْيأر لاتقا اهيف ركذوٌةمَكحُم ةروُس ترن اذإف >

 . مهل ئلوأف » :مهل اعجشم لاق مث . ءادعألا ءاقل نم مهنبجو مهبعرو مهعزف نم : ىأ «توملا نم

 مزع اذ «ةنهارلا ةلاحلا ىف :ىأ ءاوعيطيو اوچو نأ مهب ىلوألا ناكو :ىأ «فوُرْعُم لوقو ٌةعاط

 اريخ ناكل # «ةينلا هل اوصلخأ : ىأ هللا اوقدص ولف > لاتقلا رضحو «لاحلا دج :ىأ «رمألا

 . مه
 اوعطقتو ضرألا يف اودسقت نأ» ءهنع متلكنو داهجلا نع :ىأ ميلو نإ مّيسَع لفل : هلوقو

 .هنع هللا ىضر یردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (۲۹/۳) هدنسم ىف دمحأ هاور (۱)

 .«ىلاعت هللا» :ت ىف (۲)

۳1¥ 

(1) 



۳1۸ 

 ؛ماحرألا نوعطقتو «ءامدلا نوكفست ءءالهجلا ةيلهاجلا نم هيف متنك ام ىلإ اودوعت :ىأ « مكماحرأ
 ضرألا ىف داسفإلا نع ىهن اذهو .(مهراصبأ ئمعأو مُهُمصَأف هللا مهنعل نيذّلا كَلوُأ# :لاق اذهلو
 ةلصو ضرألا ىف حالصإلاب ىلاعت ''”[هللا] رمأ دق لب ءاصوصخ ماحرألا عطق نعو ءامومع

 حاحصلا ثيداحألا تدرو دقو .لاومألا لذبو لاعفلاو لاقملا ىف براقألا ىلإ ناسحإلا وهو «ماحرألا

 .ةريثك هوجوو «ةديدع قرط نم ويي هللا لوسر نع كلذب ناسحلاو

EEOيشن وق" د رع نما ني رواش نيكد اناناس نوح لمن نب بلاد  

 محرلا تماق هنم غرف املف ءقلخلا هللا قلخ» :لاق يي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع "راسي نبا

 الأ :لاقف .ةعيطقلا نم كب ذئاعلا ماقم اذه :تلاقف !هم :لاقف ءلجو زع نمحرلا وقحب تذخأف

 ةر نبأ لاق. 26 كاذف لاق لب تلاق كمف عطقأو ءكلصو نم لصأ نأ نيضرت
 . #2490 مكماحرأ اوعطقتو ضرألا يف اودسفت نأ متيّلوت نإ متيسع لهف # : : متئش نإ اوؤرقا

 اوؤرقا» : را هللا لوسر لاق.هب ءدرزم ىبأ نب , ةيواعم نع ؛نيرخآ نبقي رط نم یر ور

 نم ملسم هاورو . f» مكماحرأ اوعطقتو ضرألا يف اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لهف» : : متئش نإ ()

 0 «درزم ىبأ نب ةيواعم ثيدح

 (۲۳ - ۲۰) تايآلا :دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا

 نع «هيبأ نع «نشوج نب نمحرلا دبع نب ةنييع انربخأ «ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا "لاقو
 رخدي ام عم ءايندلا ىف هتبوقع هللا لجعي نأ ىرحأ بنذ نم ام» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق ةركب ىبأ

 .«محرلا ةعيطقو ىغبلا نم «ةرخآلا ىف هبحاصل

 :ىذمرتلا لاقو غ ا وه  ليعامسإ ثيدح نم «هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور

 . حيحص ثيدح اذه

 نب دمحم انثدح .ىئرملا دمحم وبأ نوميم انثدح ءركب نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا (لاقو

 ىف ةدايزلاو «لجألا ىف ءاسّنلا هرس نم» :لاق ةي هللا لوسر نع .نابوث نع «ىموزخملا دابع
 . حيحصلا ىف دهاش هلو ءدمحأ هب درفت حر لصيف «قزرلا

 .أ «م هت نم ةدايز )١(

 .«هدنسب ىراخبلا ىورف» :ت ىف (۲)

 .«كل كلذف» :1 ىف (9)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۸۳۰(.

 . راسي نب ديعسو ةيواعم نيب بابحلا وبأ داز نكل )٤۸۳۱« ٤۸4۳۲( مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 هب راسي نب ديعس نع بابحلا ىبأ همع نع درزم ىبأ نب ةيواعم قيرط نم )١004( مقرب ملسم حيحص (1)

 .«ىورو» :ت یف (۷)

 )٤۲۱۱( مقرب هجام نبا ننسو « )۲٥۱۱( مقرب ىذمرتلا ننسو« )٤۹۰۲( مقرب دواد ىبأ ننسو « (۳۸ )٥/ دنسملا (۸)

 .«یورو»:ت ىف (9)

 لصيلف «هرثأ ىف أسني وأ «هقزر هيلع طسبي نأ هرس نم» :اعوفرم هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح هدهاشو (؟7/9/6) دنسملا )٠١(

 .ملسمل ظفللاو (70617) مقرب هحيحص ىف ملسمو ء(0۹۸7) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور .«همحر



 ۳1۹ (۲۳ _ ۲۰) تايآلا :دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا

 «بيعش نب ورمع نع «ةاطرأ نب جاجح انثدح «نوراه نب ديزي انثدح ا ا فو

 ءماحرأ ىوذ ىل نإ .هللا لوسر اي :لاقف هيم هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق هدج نع «هيبأ نع
 ءاعيمج نوكرتت نذإ ءال» :لاق ؟مهئفاكأفآ .نوئيسيو نسحأو .نوملظيو وفعأو «نوعطقيو لصأ

 . 7«كلذ ىلع تنك ام ءلجو زع هللا نم ريهظ كعم لازي نل هنإف ؛مهلصو لضفلاب دج نكلو

 لآ و نت داو «هجولا اذه نم هب درفت

 لاق :لاق ؟؟”ورمع نب هللا دبع نع ءدهاجم نع «رطف انثدح .ىَّلعَي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 تعطق اذإ ىذلا لصاولا نكلو «ئفاكملاب لصاولا و قلعت محرلا نإ» :ِيك هللا لوسر

 . 7 ىراخبلا هاور ««اهلصو همحر

 دبع نع «ىفقثلا ةمامث ىبأ نع ءةداتق انربخأ «ةملس نب دامح انثدح ءزهب انثدح :دمحأ لاقو

 ملكتت «لزغملا ةنجحك ةّئجح اهل ةمايقلا موي محرلا عضوت» لي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا

 .«اهعطق نم عطقتو اهلصو نم لصتف ءِقلُذ قَلُط ناسلب
 - ورمع نب هللا دبع نع «سوباق ىبأ نع «ورمع انثدح .نايفس انثدح : دمحأ مامإلا و

 لهأ مكمحري ”ضرألا لهآ اومحرا ءنمحرلا مهمحري نومحارلا» :لاق - ةي ىبنلا هب غلبي

 .«هتتب اهعطق نمو «هتلصو اهلصو نم «نمحرلا نم و محرلاو «ءامسلا

 هب «رانئيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس ثيدح نم .ىذمرتلاو ' '”دواد وبأ هاور دقو

 .حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو ."'"'ةيلوألا لسلستب ىوري ىذلا وه
 نع «ریثک ىبأ نب ىيحي نع . ىئاوتسدلا ماشه انثدح «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لاقف «ضيرم وهو فوع نب نمحرلا دبع ىلع لخد هنأ :هثدح هابأ نأ ؛ ظراق نب هللا دبع نب ميهاربإ
 تقلخ ءنمحرلا انأ :لجو زع هللا لاق» :لاق ةي هللا لوسر نإ ءمحَر كتلصو :نمحرلا دبع هل
 . ؟هتبأ اهتبي نم :لاق وأ  هتبأف هعطقأ اهعطقي نمو «هلصأ اهلصي نمف .ىمسا نم اهل تققشو محرلا

 - دادرلا نع «ةملس ىبأ نع ء«ىرهزلا ثيدح نم اضيأ دمحأ هاورو لا اذه نم هب درفت

 انور 1١١ :

 .«یورو» :ت یف (۱)

 )۲( دنسملا )۲/ ۱۸١(.

 .ارمع نبا نع» :ت ىف (:) .«دهاوش» :أ ىف (۳)

 .4هب درفنا» :ت ىف (5)

 .(5191) مقرب ىراخبلا حيحصو ؛ )١١۳/۲( دنسملا (5)

 .«نابح نبا هقثو :ىفقثلا ةمامث ىبأ ريغ حيحصلا لاجر دمحأ لاجر» ١5١(: /۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق« )١849/7( دنسملا (۷)

 .«ضرألا ىف نم اومحرا» :أ ىف (9) .؟هاور» :ت ىف (۸)

 . «دواد وبأو دمحأ هاور دقو: ت یف (۱۰)

 )١١( دنسملا )۲/ ٠١١( مقرب دواد ىبأ ناسو. )594١1( مقرب ىذمرتلا نسو« )١955(.

 ريغ لسلسملا طرشف اذه ىلعو :نايفس قوف اميف عطقنت ةيلوألا نأ الإ «عمس ام لوأب ًالسلسم ةزاجإلاب ثيدحلا اذه ىورأو (١1؟)
 ۰ . قيقدتلا دنع ققحتم

 .(۱۹۱/۱) دنسملا ۳



 (۲۸ - 54) تايآلا :دمحم ةروس  عباسلا ءزحلا تس سس

 ءةملس ىبأ ةياور نم «ىذمرتلاو دواد وبأ هاورو .2''هب «فوع نب نمحرلا دبع نع - دادرلا ىبأ وأ
 .ةريثك اذه ىف ثيداحألاو e نع

 نب ىسيع انثدح «ىلصوملا رص و ء«زيزعلا دبع نب ىلع انثدح :ىئناربطلا لاقو

 نع «ىرصبلا رمع ىبأ نع .ةصفارفلا نب , جاجحلا نع «"ةثالع نب هللا دبع نب دمحم نع «سنوي
 اهنم ركانت امو «فلتثا اهنم فراعت امف ؛ةدنجم دونج حاورألا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق “ناملس

 ا

 ‹بولقلا تضعغابتو «ةنسلألا تفلتتاو «لمعلا نزخو «لوقلا رهظ اذإ» : ا هللا لوسر لاق هبو

 (07(يهراصبأ ىمعأو مهمصأف هللا مهنعل كلذ دنعف «همحر محر ىذ لك عطقو

 دعب نم مهرابدأ ىلع اودترا نيدّلا نإ 69 الافق بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأل

 لت ام اوهرك نيذّلل اولاق مهتاب كلذ م مُهَل ئلمأو مهل لوس ناَطْيشلا ىدهلا مُهَل نبت ام

 نوبرضي ةكئالملا مهتفوت اذإ فيكف ) مهرارسإ ملعي هللاو رمألا صعب يف مكعيطنس لل
20 a 42 0 2 

 طبحأف هناوضر اوهرکو هللا طخ اه اعنا مهتاب كلذ © 220 مهرابدأو مههوجو

 4 22 مهلامعأ

 مأ نآرقلا نوربدتي الفأإ## : لاقف «هنع ضارعإلا نع ايهانو «همهشتو نآرقلا ربدتب ًارمآ ىلاعت لوقي

 .هيناعم نم ءىش اهيلإ صلخي ال ةقّبطم ىهف ءاهلافقأ بولق ىلع لب :ىأ «اهلافقأ بولق ىلع

 ني ديعس انثدح :لاق ديزي انثدح :لاق ءرشب انثدح :ريرج نبا لاق

 ,بولق ىلع مأ نآرقلا نوربدتي الفأ# :اموي هب هللا لوسر الت :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه انثدح

 .اهجرفي وأ اهحتفي لجو زع هللا نوكي ىتح اهلافقأ *!اهيلع لب :نميلا لهأ نم باش لاقف .(اهلافقأ
 ا ناعتساف «ىلو ىتح «هنع هّللا ىضر ءرمع سفن ىف باشلا لاز امف

 نم ¥ «رفكلا ىلإ اوعجرو ناميإلا اوقراف : ىأ 4 مهرابدأ ئلع اودترا نيا نإ » : ىلاعت لاق مث

 مهرغ :ىأ (مهل ٰىلمأول ءهنسحو كلذ مهل نيز :ىأ «مهل لوس ناطيشلا ىدهلا مهل نيت اه دعب

 نمحرلا دبع نع ىثيللا دادر نع ةملس ىبأ نع ثيدحلا اذه ىرهزلا نع رمعم ىور» :ننسلا ىف ىذمرتلا لاقو )١/ ١94( دنسملا )١(

 نئسلا ىف ةيتآلا ةياورلا حيحصلاو «أطخ رمعم ثيدح :- ىراخبلا ىنعي دمحم لاق «فوع نبا

 «ديز نب دامح

 .(۱۹۰۷) مقرب ىذمرتلا نفسو« )١775( مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 .ريبكلا مجعملا نم بيوصتلاو «ناميلس» :ه ىف (4) .ريبكلا مجعملا نم بيوصتلاو .«سنوي نب جاجحلا» :ه ىف (©)

 هاور ةريره ىبأ ثيدح نم دهاش هلو .«مهفرعأ مل ةعامج هيف» :(7817 /۷) عمجملا ىف ىمئيهلا لاقو 202577 /7) ريبكلا مجعملا (5)

 .(59406 /۲) دنسملا ىف دمحأ

 .هلبق ىذلاك هيلع مالكلاو (577 /5) ريبكلا مجعملا )١(

 .«بولق ىلع لب» :م «ت ىف (۸) .«نيا» :م ٠ت ىف (۷)

 .(۳۷ )۲١/ ىربطلا ريسفت (۹)



 ۳۲۱ ۳١( - ۲۹) تايآلا :دمحم ةروس  عباسلا ءزجلا

 مهوئلام :ىأ 4 رمألا ضعب يف مكعيطنس هللا لن ام اوهرك نيِذّلل اراق مهّنأب كلذإ» «مهعدخو

 رع هللا لاق اذهلو ؛نونطبي ام فالخ نورهظي نيقفانملا نأش اذهو «لطابلا ىلع نطابلا یف مهوحصانو
 هب ملاعو هيلع علطم هللا .نوفخي امو نورسی ام لغ :قأ « مهرارسإ معي هللاو) و

 ]41: ءاسنلا] نوني ام بتكي هللاو » :هلوقك

 مهتءاج اذإ مهلاح فيك :ىأ# مهرابدأو مههوجو نوبرضُي ةكئالملا مهتفوت اذإ فيكف# :لاق مث
 رهقلاو فنعلاب ةكئالملا اهتجرختساو .مهداسجأ ىف حاورألا تصعتو مهحاورأ  ضبقل ةكئالملا

 ةيآلا «مهَرابأو مهَهوُجَو نوير ةكئالملا اورقك نيذلا ىرتي ذإ رت لَو 8 :لاق امك «برضلاو
 : ىأ 0 ee ا ذإ رت ولو 0 0 :لافنألا]

 م سو

 مهكانيرأل ءاشن ولو © مهتاغضأ هلا جرخي نل نأ ضم مهبولف يف نيدلا بسح مأ م

 مع تح مُكَتولَتَلو © مگلامعأ مع هللاو لوقلا نحل يف ٍمُهتفرَعتَلو مهاميسب مهتفرعَلف
 . 4  مكراخأ ونو نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا

 نوقفانلا "دقتعا :ىأ (مهناغضأ هللا جرخي نل نأ ضرم مهبولق يف نيذلا بسح مأ» :ىلاعت لوقي |
 دقو ءرئاصبلا ووذ "مهمهفي ىتح هيلجيو مهرمأ حضويس لب ؟نينمؤملا هدابعل مهرمأ فشكيال هللا نأ
 ؛ مهقافن ىلع ةلادلا لاعفألا نم هنودمتعي امو مهحئاضف اهيف نيبف ««ةءارب» ةروس كلذ ىف ىلاعت لزنأ

 دقحلاو دسحلا نم سوفنلا ىف ام وهو ءنغض عمج :ناغضألاو .ةحضافلا ىمست تناك امنإ اذهلو

 .هرصنب نيمئاقلاو هلهأو مالسإلل

 كانيرأل دمحم اي ءاشن ولو :ىلاعت لوقي (مهاميسب مهتفرعلف مهكانيرأل ءاشن ولو :هلوقو
 ءهقلخ ىلع هنم ارتس نيقفانملا عيمج ىف كلذ ىلاعت لعفي مل نكلو ءانايع '*”مهتفرعف .مهصاخشأ

 اميف :ىأ «لؤقلا نحل يف مهتفرعتلوإل ءاهملاع ىلإ رئارسلا درو «ةمالسلا رهاظ ىلع رومألل المحو
 وهو .هاوحفو همالك ىناعمب وه نيبزحلا ىأ نم ملكتملا مهفي .مهدصاقم ىلع لادلا مهمالك نم ودبي

 الإ ةريرس دحأ رسأ ام :هنع هللا ىضر .نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ لاق امك «لوقلا نحل نم دارملا

 هللا هاسك الإ ةريرس دحأ رسأ ام» :ثيدحلا ىفو .هناسل تاتلفو ءههجو تاحفص ىلع هللا اهادبأ

 .«دقتعيأ» :م ىف () .ت نم ةدايز )١(

 .؟مهفرعت» :ت ىف (5) .«همهفي» :أ ىف ()



 ۴١( ۔۳۲) تايآلا :دمحم ةروس  عباسلا ءزحملاا م٣

 ىلع انملكتو: «لجولا قاف قىلغ هي لدم اه ارك دقو نف رش نا نف اخ نإ ءايبالج

 ثيدحلا ىف درو دقو .انهاه هتداعإ نع ىنغأ اب ««ىراخبلا حرش» لوأ ىف "داقتعالاو لمعلا قافن

 :دمحأ مامإلا لاق .نيقفانملا نم ةعامج نييعت

 ةبقع دوعسم ىبأ نع «هيبأ نع « ضايع نب ضايع نع «ةملس نع «نايفس انثدح «عيكو انثدح

 نإ» :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ةبطخ ايك هللا لوسر انبطخ :لاق « هلع هللا ىضر «ورمع نبا

 ىمس ىتح .«نالف اي مق «نالف اي مق «نالف اي مق» :لاق مث .«مقيلف تيمس نمف «نيقفانم "”مكنم

 ىمس نمم لجرب رمع رمف:لاق .«هّللا اوقتاف  *”مكنم :وأ مكيف نإ» :لاق مث الجر نيثالثو ةتس

 5 e : لاقف ءا هللا لوسر لاق امب هثدحف ؟كل ام :لاقف و داك عج
oندم  

 55 e هنأ نئاک وه اب ىلاعت للا ملغ لقت ىف نسيز را وير اسا

 .ىرنل :ىأ «ملعنل الإ :اذه لثم ىف سابع نبا لوقي اذهلو ؛هعوقو ملعن ىتح :دارملاف

o قرر 

 نأ ىدهلا مهل نيت ام دعب نم لوسرلا اواو هللا ليبس نع اودصو اورق نيذلا نإ

 و لوب رلا اوغيطأو هللا | وعيطأ اونمآ نيذلا اهُيَأ اي 00 مِهَلامعَأ طبحيسو اعيش هللا اورضَي

 هللا رفغي نلف راقك مهو اوتام مث هللا ليبس نع اودصو اورقك نيذلا نإ 09 مكلامعأ اولطبت

 مكرتي نو مكعم هّللاو نولعألا متنأو ملّسلا ىَلِإ اوعدتو اونهت الف © مهل

 . 4 62 مكلامعأ
 دعب نم ناميإلا نع دتراو «هقاشو لوسرلا فلاخو «هّللا ليبس نع دصو رفك نمع ىلاعت ربخي

 هلمع هللا طبحيسو ءاهداعم موي اهرسخيو هسفن رضي امنإو ءآئيش هللا رضي نل هنأ :ىدهلا هل نيبت ام

 هقحميو هطبحي لب «ريخ نم ةضوعب لاقثم هتدرب هبقع ىذلا هلمع نم مدقت ام فلاس ىلع هبيثي الف

 . تائيسلا نبهذي تانسحلا نأ امك «ةيلكلاب

 انثدح «عيكو انثدح «ةمادق وبأ انثدح :ةالصلا باتك ىف ىزورملا رصن نب دمحم مامإلا لاق دقو

 نونظي يلي هللا لوسر باحصأ ناك : : لاق ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ
 اوعيطأو هللا اوعيطأ » :تلزنف «لمع كرشلا عم عفني ال امك «بنذ «هللا الإ هلإ ال» عم رضي ال هنأ

 . لمعلا بنذلا لطبي نأ اوفاخف « ,4مكلامعأ اولطبت الو لوسّرلا

 . حتفلا ةروس نم 9 :ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا اذه جيرختت ىتايس )١(
 .؟مکنمو» :ت ىف )٤( .؟مكيف» :ت یف (۳) .«ىداقتعالاو ىلمعلا قافنلا» :1 ىف (۲)

 .«امهمجرت نم رأ ملو هيبأ نع ضايع ىبأ نب ضايع هیف» )١١1/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق (؟37/7/6) دنسملا (6)

 . ؟هداثسإب دمحأ مامإلا یور» :ت ىف فقز



 ل ب 8*7 55) تایآلا :دمحم ةروس - عباسلا ءزجلا

 نع «نايح نب لتاقم نع «فورعم نب ريكب ىنربخأ :كرابملا نب هللا دبع قيرط نم ىور مث

 الإ تانسحلا نم ءىش سيل هنأ ٍىرن و هللا لوسر باحصأ رشعم انک :لاق رمع نبا نع « عفان

 لطبي ىذلا اذه ام :انلقف . «مكلامعأ اولطبت الو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ» كلو طع لوم

 نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ :تلزن ىتح ‹شحاوفلاو تابجوملا رئابكلا :انلقف ؟انلامعأ

 باصأ نم ىلع فاخن انکف «كلذ ىف لوقلا نع انففك تلزن املف ء[۸٤ :ءاسنلا] 4ءاشي نمل كلذ

 .اهبيصي مل نمل وجرنو «شحاوفلاو رئابكلا
 مهاهنو «ةرخآلاو ايندلا ىف مهتداعس ىه ىتلا هلوسر ةعاطو هتعاطب نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأ مث

 لاق اذهلو ؛ةدرلاب :ىأ «مكلامعأ اولطبت الو» :لاق اذهلو ؛لامعألل لطبم وه ىذلا دادترالا نع
 ال هللا نإ» : هلوقك «(مه هللا رفغي نلف راقك مهو اوتام م هللا ليبس نع اودّصَو اورقك نيذْا نإ :اهدعب

 . ةيآلا € ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي

 : ىأ « ملسلا ىلإ اوعدتوإ» ءءادعألا نع اوفعضت ال :ىأ (اونهت الف 9 :نينمؤملا هدابعل لاق مث

 :لاق اذهلو ؛مكددعو مكددع ةرثكو مكتوق لاح ىف رافكلا نيبو مكنيب لاتقلا عضوو ؛ ةملاسملاو ةنداهملا

 رافكلا ناك اذإ امأف «مكودع ىلع مكولع لاح ىف :ىأ 4 نولعألا متنأو مسل ىَلِإ اوعدتو اونهت الفل

 نأ هلف «ةحلصم ةنداهملاو ةدهاعملا ىف مامإلا ىأرو «نيملسملا عيمج ج ىلإ ةيسنلاب ل ةرثكو ةوق مهيف

 عضوو حلصلا ىلإ هوعدو ل لوسر لعف امك «كلذ لعفي

 . كلذ ىلإ مهباجأف «نينس رشع هنيبو مهنيب برحلا

 «مكلامعأ مكرتي نلوإ ءءادعألا ىلع رفظلاو رصنلاب ةميظع ةراشب هيف :4 مكعم هللاوط :هلوقو
 .ائيش اهنم مكصقني الو اهباوث مكيفوي لب ءاهايإ مكبلسيو اهلطبيو اهطبحي نلو :ىأ

 مكلاومأ مكلأسي الو مكروجأ مكتؤي اوقتتو اونمؤت نإو وهلو بعل ايندلا ةايحلا اَمّنِإ ل

 يف اوقفتل نوعدت ءالؤه متنا اه 9 مکناغضأ جرخيو اولخبت مكفحيف اهومكلأسي نإ ©

 نو ءارقفلا ۾ متنأو ينغلا هّللاو هست نع لخبي امف لحي نمو لخبي نم مكنمف هللا ليبس

 . 4 ۵ مکلامَأ اونوکی ال مث مكر يغ اموق لدبتسي اوّل وتت

 كلذ اهلصاح : ىأ رهو بعل ايندلا ةايحلا امن :اهنأشل انيوهتو ايندلا رمأل ًاريقحت ىلاعت لوقي

 (مگلاومأ مُكْلأَسَي الو مكروجأ مكتؤي اوقتتو اونمؤت نإو » :لاق اذهلو؛لجو زع هلل اهنم ناك ام الإ
 مکناوحخ ل ةاساوم لاومألا نم تاقدصلا مكيلع ضرف امنإو ءائيش مكنم بلطي ال مكنع ىنغ وه :ىأ

 ,(وؤ9 كىوم) مقرب ىزورملل ةالصلا ردق ميظعت )١(

 . «ةريثك ةئف» :ت ىف (۲)



 (۳۸ -75) تايآلا :دمحم ةروس  عباسلا ءزجلا حس ب سل سس مو

 .مكيلإ هباوث عجريو «مكيلع كلذ عفن دوعيل «ءارقفلا

 .( مكناغضأ جرخيو  :اولخبت "جرحي :ىأ (اولخْبت مکفحیف اهومکلاسی نإ » :لاق مث
 لاملا نإف ةداتق قدصو .«ناغضألا جارخإ لاومألا جارخإ ىف نأ هللا ملع دق» :ةداتق لاق

 .هنم صخشلا ىلإ بحأ وه اميف الإ فرصي الو «بوبحم

 كلذ ىلإ بيجي ال: ىأ «لْخَني نم مكسف هللا ليبس يف اوقفتل وعدت ءالؤه مثنأ اهإ» :هلوقو

 هّللاو# ءهيلع كلذ لابو دوعي امنإو جالا نم هسفلا ضقت افا ىأ * هسفت نع لخیی ام لخبي نعول

 تاذلاب :ىأ *« ءارقفلا ۾ متناول : لاق اذهلو ؛امئاد هيلإ ريقف ءىش لكوءهاوس ام لك نع :ىأ (ينغلا

 .هنع نوكفني ال" [ىأ] ءمهل مزال فصو رقفلاب قلخلا فصوو «هل مزال فصو ىنغلاب هفصوف .هيلإ

 اونوكي ل هل كرب اموق لدبتسي# غ عابتاو هتعاط نع :ىأ «اولوتت نإو» : هلوقو

 ا و هل عم نیما فو کن کلو : ىأ «مكلاتمأ

 ا م نبا انثدح «ىلعالا دبع نب سنوي انثدح :ريرج نباو «متاح .ىبأ نبا '*”لاقو

 لوسر نأ ٠ [هنع هللا ىضر] ةريره ىبأ نع داع as «دلاخ نب ملسم

 لوسر اي :اولاق ۰( مکلاثمأ اونوكي ال مت مكريغ اموق لدبتسي اولوتت نإوإ» :ةيآلا هذه الت ةي هللا
 ناملس فتك ىلع هديب برضف :لاق ؟انلاثمأ اونوكي ال مث انب لدبتسا انيلوت نإ نيذلا ءالؤه نم « هللا

 .«سرفلا نم لاجر هلوانتل ايرثلا دنع نيدلا ناك ولو ءهموقو اذه» :لاق مث ىسرافلا

 . ملعأ هّللاو .ةمئألا ضعب هيف ملكت دقو «دحاو ريغ هنع هاورو ءىجنزلا دلاح نب ر ملسم هب درفت

 لاتقلا ةروس ريسفت رخا

 . ت نم ةدايز (۲) .مکجوحی» :أ ىف )١(

 .(هتعيرشال :أ ىفو ««هتعرش» :ت ىف (۳)

 .«ىورو) :ت ىف )٤(

 تاب 2(

 :عبوت دقف ءهب درفني مل هنكل ثيدحلا ركنم :ىراخبلا لاقو «نيعم نبا هفعض ىجنزلا دلاخ نب ملسمو «(47/77) ىربطلا ريسفت (5)

 ىف بيرغ ثيدح اذه» :لاقو (0-7755) مقرب ىذمرتلا هجرخأ ءهب هيبأ نع نمحرلا دبع نب ء ءالعلا نع ةنيدملا لهأ نم خيش هعبات - ١

 .«لاقم هدانسإ

 ىنيدملا نت ىلع دلاو رفعج 5 هللا دبعو (95511)مقرب ىذمرتلا هجرخأ « هب هيبأ نع ءالعلا نع حيجن نب رفعج نب هللا دبع هعباتو ۲



 ١١ Yo )۳ تايآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 حتفلا ةروس رسد 2

 . ةيندم یهو

 نب هللا دبع تعمس :لاق ةرق نب ةيواعم نع عش انثدح ‹ عیکو انثدح یا مامإلا لاق

 لاق  اهيف عجرف هتلحار ىلع حتفلا ةروس هريسم ىف حتفلا ماع ي هللا لوسر أرق :لوقي لفغم
 ةه كيدحت نه هاجر «هتءارق مكل تيكحل انيلع سانلا عمتجي نأ هركأ ىنأ الول :ةيواعم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ro ي هلع من 2

 تبعت ميو رأت امو كبنذ نم مق ام هللا كَل رفغيل © انيبم احتف كل انحتف نإ

 . 4 © ًاريزع رص هللا كرصنيو © اميقتسم اطارص كيدهيو كيلع

 نم تس ةنس نم ةدعقلا ىذ ىف ةيبيدحلا نم هيم هللا لوسر عجر امل ةميركلا ةروسلا هذه تلزن
 نيبو هنيب اولاحو «هيف هترمع ىضقيل مارحلا دجسملا ىلإ لوصولا نع نوكرشملا هدص نيح «ةرجهلا

 ىلع كلذ ىلإ مهباجأف «لباق نم ىتأي مث اذه هماع عجري نأو «ةنداهملاو ةحلاصملا ىلإ اولام مث «كلذ

 در هليصفت نايس امك دنع هللا ىقوتو تاتا ر م املا نبا ةعافج ن هركذ

 هذه « لجو زع ء هللا لزنأ ‹عجرو رصحأ ثيح ثيح هيده رحن املف . هللا ءاش نإ ةروسلا هذه ريسفت نم

 رمألا لآ امو «ةحلصملا نم هيف ام رابتعاب احق حلصلا كلذ لعجو ءمهرمأو هرمأ نم نم ناك اميف ةروسلا

 نحنو ‹«ةكم حتف حتفلا نودعت مكنإ :لاق هنأ هريغو «هنع هللا ىضر «دوعسم نبا نع ىور امك «هيلإ

 . ةيبيدحلا حلص حتفلا دعن

 . "ةيبيدحلا موي الإ حتفلا دعن انك ام :لاق رباج نع «نايفس ىبأ نع «شمعألا لاقو
 ا اع قادما ىلا وهدا ر و سوم ورد هللا تيب اج ١ يراكلا لاو

 «ةيبيدحلا موي ناوضرلا ةعيب حتفلا دعن نحنو ءاحتف ةكم حتف ناك دقو «ةكم حتف حتفلا متنأ نودعت

 كلذ غلبف «ةرطق اهيف كرتن ملف اهانحزنف .رثب ةيبيدحلاو « ةئام ةرشع عبرأ ةي هللا لوسر عم انک

 هبص مث ءاعدو ضمضمت مث ءأضوتف ءام نم ءانإب اعد مث ءاهريفش لع سلجف اهاتأف لک هللا لوسر
 . انبئاكرو نحن انئش ام انتردصأ اهنإ مث «ديعب ريغ اهانكرتف ءاهيف

 نع 5 ا يآ نع e 0 0 انثدح * انثدح : دمحأ ا لاقو

 : «دمحأ مامإلاو ملسمو ىراخبلا ىورو» ت ف ()

 )۷۹٤(. مقرب ملسم حيحصو (1875) مقرب ىراخبلا حيحصو (؟85 /5) دنسملا (۲)

 .(14/755) یربطلا هاور ()

 .«یورو» :ت یف (5)
 )٤۱٥۰(. مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .«هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو» كحل ىف )%0



 ۴ 310 تالا روس ع عيانسلا ر را يس يبس

 دري ملف تارم ثالث هم هللا لوسر ترزن «باطخلا نبا اي كمأ كتلكث : ىسفنل تلقف : لاق« ىلع دري

 ءرمع اي :ىداني دانمب انأ اذإف :لاق .ءىش ىف لزن نوكي نأ ةفاخم تمدقتف ىتلحار تبكرف : لاق ؟كيلع

 ةر للل ىلع تلف: ىلا لاقف لاق ىش ىف لر نا نط[ ااو تعج رف لاق ؟رسغ نيا
 . (4رَخأت امو كبنذ نم دقت ام هللا كَل رفغيل . انيبم احتف كَل انحف اَنِإ» : اهيف اا نه ا ا نم

 ب ىلع :لاقو 6177ه: هيسر هلا نع ىر نم الا يما ( ىراختلا اورو

 .مهدنع الإ هدجن مل [ديج] ىنيدم دانسإ اذه : ىنيدملا

 هّللا ىضر «كلام نب سنأ نع «ةداتق نع «رمعم انربخأ «قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 لاق «ةيبيدحلا نم هعجرم «(رْخأَت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل » :ِكَي ىبنلا ىلع تلزن :لاق «هنع

 ائينه :اولاقف دلك ىبنلا مهيلع اهأرق مث ««ضرألا ىلع امم ىلإ بحأ ةيآ ىلع تلزنأ دقل» :ةلَك ىبنلا

 رح هيلع تلزنف ؟انب لعفي اذامف .كب لعفي اذام .لجو زع« هللا نيب دقل هللا ,ىبن اي ائيرم

 ةياور نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ ١[« : حتفلا] «اميظع ازوف » : غلب ىتح « تانج تائمؤملاو نينمؤملا
5 )2( 
 . هب ةداتق

 رور ع

 ىبأ تعمس : لاق ‹بوقعي نب عمجم انثدح «ىسيع نب قاحسإ انثدح : دمحأ مامإلا ا

 ناكو  ىراصنألا ةيراج نب عمجم همع نع ىراصنألا ديزي ىبأ نب نمحرلا دبع همع نع ثدحي

 ءرعابألا نورفني سانلا اذإ اهنع انفرصنا املف ةيبيدحلا اندهش :لاق  نآرقلا اوؤرق نيذلا ءارقلا "دحأ

 «فجوت نا انج رخف ۰ا هللا لوسر ىلإ ىحوأ :اولاق ؟سانلل ام : ضعبل مهضعب سانلا لاقف

e e e ov 

 ا ا يعم کا هل ا ا ن ی دا . قفل هنإ ا

 ةئامسمخو افلأ شيجلا ناكو ءامهس رشع ةينامث ىلع ةَ هللا لوسر اهمسقف «ةيبيدحلا دهش نم

۸ 5 . ٤ 
 e «بوقعي نب عمجم نع «ىسيع نب دمحم نع داهجلا ىف دواد وبأ هاور

 انثدح «ةبعش انثدح ءرحب وبأ انثدح «عيزب نب هللا دبع نب دمحم انثدح ن لاو

 . ؟ةحرابلا» م «ت یف (0) .«لزن» :م ىف )١(

 )١١499(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (۳۲۹۲) مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۸۳۳( مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۱/۱) دنسملا ()

 .م نم ةدايز )€(

 ١(. المكر مقرب ملسم حيحصو (616A) مقرب ىراخبلا حيحصو (917/7) دنسملا (5)

 .(بحأ» :ت یف (۷) . یورو :ت یف ن3(

 .(5955) مقرب دواد ىبأ ننسو 47١( /۳) دنسملا (۸)

 .«لاق دوعسم نبا نع» :ت ىف (۱۰) .«ىورولل :ت ىف (9)



 ضف (7” ١١ تايآلا : حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 لک هللا لوسرو انظقيتساف «تعلط دق سمشلاب الإ ظقيتسن ملف ءانمنف انسرعأ ةيبيدحلا نم انلبقأ

 كلذكو نولعفت متنك امك اولعفا» :لاقف :ِكَك هللا لوسر ظقيتساف .'«اوضما» :انلقف :لاق «مئان

 اهماطخ قلعت دق اهاندجوف ءاهتبلطف ۰ک هللا لوسر ةقان اندقفو :لاق . (ىسن وأ مان نم دك

 نعش علا آ5 ناكو :لاق «ىحولا هاتأ ذإ ريسن نحن انيبف «"”)اهبكرف اهب هتيتأف «ةرجشب

 . € انيبم احتف كل انحتف انإ» :ةيلع لؤتأ هلآ انريخأ هغ ىئرس املق هيلع

 ا دادش نب عماج نع «هجو ريغ نم ىئاسنلاو «دواد وبأو دمحأ هاور دقو

 ةريغملا تعمس :لاق «ةقالع نب دايز نع نايفس انثدح «نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 مدقت ام كل هللا رفغ دق سيلأ :هل ليقف «هامدق مرت ىتح ىلصي ةي ")ىبنلا ناك :لوقي ةبعش نبا

 . «ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ» :لاقف ؟رخأت امو كبنذ نم

 يدان فيد نم وادع بأ ذل ةفانيقلا ةنقيو ا

 نبا نع ءرخص وبأ ىنثدح «بهو نبا انثدح «فورعم نب نوراه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 رطفتت ىتح ماق ىلص اذإ وی هللا لوسر ناك :تلاق .ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع «طيسق

 ٩ 29ل
0 ۰ 

 :لاقف ؟رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغ دقو ذه عنصتأ «هّللا لوسر اي :ةشئاع هل تلاقف

 . «؟اروكش ًادبع نوكأ الفأ «ةشئاع اي»

 هب «بهو نب هللا دبع ةياور نم حيحصلا ىف ملسم هجرخأ

  ةكمب ةقث ناكو  زارخلا نوع نب هللا دبع انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 تمروت ىتح وای هللا لوسر ماق :لاق «سنأ نع «ةداتق نع «رعسم انوه" ع ی هند

 الفأ» :لاق ؟رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق سيلأ :هل ليقف  هاقاس :لاق وأ  هامدق

 هولا اذه نم بيرغ .4؟اروكش ادع نوكأ

200010 

 .أ «ت نم ةدايز (۲) .«اوتصنأ» :م ىف )١(

 .م نم ةدايز (5) .«بكرف» :ت ىف (۳)

 .(8861) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (1417) مقرب دواد ىبأ ننسو (5754 )١/ دنسملاو (57 /77) ىربطلا ريسفت (0)

 .«هللا لوسر» :آ ىف (۷) .«هدنسب دمحأ مامإلا ىورو» :ت ىف (7)

 .«ملسمو ىراخبلا هجرخأ» :ت ىف (۸)

 ىئاسنلا ناسو (١5؟) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۸۱۹) مقرب ملسم حيحصو )٤۸۳١( مقرب ىراخبلا حيحصو (05/4) دنسملا (9)

 )١519(. مقرب هجام نبا نتسو (۲۱۹/۳)

 .«هامدق رطفني» :أ ىف )٠١(

 )1١( دنسملا )١١6/7( مقرب ملسم حيحصو )۲۸۲۰(.

 .اريشب» :أ ىف (۱۲)

 «راتسألا فشك» (۲۳۸۰) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو «هب زارخلا نوع نب هللا دبع قيرط نم (۲۸۰ /5) دنسملا ىف ىلعي وبأ هاورو (۱۳)

 نب نيسحلا الإ دانسإلا اذهب ثيدحلا اذهب ثدح ادحأ ملعن ال» :رازبلا لاقو «هب رشب نب دمحم نع دوسألا نب نيسحلا قيرط نم

 وهو «ةبعش نب ةريغملا نع «ةقالع نب دايز نع ءرعسم نع رشب نب دمحم نع امهريغ هاور دقو ءزارخلا نوع نب هللا دبعو رشب

 .«هجولا اذه نم بيرغ» :ريثك نبا ظفاحلا لوقل حضوم انه رازبلا مامإلا مالكف« «باوصلا



 (۷ - )٤ تايآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۸

 ريخ هببسب لصح هنإف ةيبيدحلا حلص هب دارملاو ءارهاظ انيب : ىأ (انیبم احتف كَل انحف اإل : هلوقف
 عفانلا ملعلا رشتناو ءرفاكلا عم نمؤملا ملكتو «ضعبب مهضعب عمتجاو سانلا نمآو «ليزج

 .ناميإلاو

 همالسو هللا تاولص  هصئاصخ نم اذه : 4رُخأت امو كبنذ نم دقت ام هللا كل رفغيل ال :هلوقو
 امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ هريغل لامعألا باوث ىف حيحص سیلو .هريغ اهيف هكراشي ال ىتلا هيلع
 هرومأ عيمج ىف - هيلع همالسو هللا تاولص وهو ا هللا لوسرل ميظع فيرشت هيف اذهو .رخأت
 لمكأ وهو «نيرخآلا نم الو نيلوألا نم ال ءهاوس رشب اهلني مل ىتلا ةماقتسالاو ربلاو ةعاطلا ىلع
 اميظعت مهرثكأو هلل هللا قلخ عوطأ ناك الو .ةرخآلاو ايندلا ىف مهديسو «قالطإلا ىلع رشبلا
 .هديب ىسفن ىذلاو» :لاق مث ««ليفلا سباح اهسبح» :ةقانلا هب تكرب نيح لاق A هرماوأل

 باجأو كلذ ىف هللا عاطأ املف .«اهيلإ مهتبجأ الإ هللا تامرح هب نومظعي ائيش مويلا ىنولأسي ال
 هتمعن متيو رأت امو كبنذ نم مقام هللا كل رفغيل انيبم احمق كل انحتف اإل :هل هللا لاق «حلصلا ىلإ

 ميظعلا عرشلا نم كل هعرشي امب : ىأ «اميقتسُم اطارص كيدهيوإ « ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ * كيلع
 ىلع كرصنيو هللا كعفري هللا رمأل كعوضخ ببسب : ىأ © ًازيزع ارصت هللا كلرصتيو» «ميوقلا نيدلاو
 الإ هلل دحأ عضاوت امو ءازع الإ وفعب ادبع هللا داز امو» : حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك .«كئادعأ

 - ةرخآلاو ايندلا ىف ىأ  تبقاع ام :لاق هنأ ")[هنع هللا ىضر] باطخلا نب رمع نعو . “هللا هعفر
 ل ل

 دونج هّللو مهناعإ عم انا اودادزیل نينمؤملا بولق يف ةنيكسلا نوا يذلا وه
 يرجت تانج تاتمؤملاو يملا لخديل © اميكح اميلع هللا ناكو ضرألاو تاومسلا
 SS اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم
 رثا هيلع ءوسلا نط هللاب َنيناَظلا تاكرشملاو نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا بالعيو

 ل ل ع الل رج و تيس ل مر
 . 4 0 اًميكح ازيزع هللا تاكو ضرألاو

 .ةمحرلا :هنعو «سابع نبا هلاق .ةنينأمطلا لعج : ىأ «ةنيكسلا لزنأ يذلا وهل : ىلاعت لوقي

 «هلوسرلو هلل اوباجتسا نيذلا «ةيبيدحلا موي ةباحصلا مهو .نينمؤملا بولق ىف راقولا :ةداتق لاقو
 . مهناميإ عم اًناميإ مهداز «ترقتساو «كلذل مهبولق تنأمطا املف .هلوسرو هللا مكحل اوداقناو

 )١( «هللا رماوأل» :ت ىف (۳) .؟مهدشأو» :آ «ت یف (۲) .«اضعب» :م ىف .

 )5( مقرب هحيحص یف ىراخبلا هاور )١ الا" ۲۷۳۲( .

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )۲٥۸۸( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)
 .ت نم ةدايز (0)



 و ا ااا عقلا ةر ت هالا حلا

 . بولقلا ىف ناميإلا لضافت ىلع ةمئألا نم هريغو ىراخبلا اهب لدتسا دقو

 ولو :ىأ (ضرألاو تاومّسلا دونج هّللو# :لاقف ٠ نيرفاكلا نم رصتنال ءاش ول هنأ ىلاعت ركذ مث
 ىف هل ال «لاتقلاو داهجلا نينمؤملا هدابعل عرش ىلاعت هنكلو «مهءارضخ دابأل ادحاو اكلم مهيلع لسرأ

 2 «اميكح اميلع هللا ناكر :لاق اذهلو ؛ةغمادلا نيهاربلاو «ةعطاقلا ر ةغلابلا ةمكحلا نم كلذ

 مدقت دق ,اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تاثج تانمؤمْلاَو نيمؤمْا لخديل » : ىلاعت لاق مث

 نيبمؤملا لخاديل # : هللا لزنأف ؟انل امف كل اذه «هللا لوسر ا كل اعم اولا 2نا تيد

 (مهتاتيس مهنع رفكيو » ءادبأ اهيف نيثكام :ىأ (اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج تاتمؤملاو
 ناکو «ركشيو محريو رتسیو «رفغيو جیو وتعب لب .اهيلع مهبقاعي الف ‹مهبونذو مهاياطخ : ىأ

 عاتم لإ ايندلا ةاّيحْلا امو راف دَقَف نجلا لخدأو راَثلا نع حزحز نمف :هلوقك < (اميظع اوف هللا دنع كلذ

 . ١86[ :نارمع لآ] «رورغلا

 نومهتي :ىأ «ءوّسلا َّنَظ هّللاب َنيْنَظلا تاك رشملاو نيكرشملاو تاقفاتملاو نيقفانملا بذعيو» : هلوقو
 ءوّسلا ةرئاد مهيلعإل :لاق:اذهلو ؛ةيلكلاب اوبهذيو اولتقي نأ هباحصاو لوسرلاب نونظيو. «ةملكح- ىف هللا

 . «اريصم تءاسو منهج مهل دعأو» ؛هتمحر نم مهدعبأ : ىأ «مهنعلو مهيلع هللا بضغو

 هلل :- نيقفانملاو ةرفكلا نم مالسإلا ءادعأ - ءادعألا نم ماقتنالا ىلع هتردقل ادكؤم لاق مث

 .«اميكح ازيزع هللا ناكو ضرألاو تاومّسلا دونج
 و ي2 2ج وه قر م يل 0 2

 هورقوتو هورزعتو هلوسرو هّللاب اونمؤتل 2 اريذتو ارشبمو ادهاش كاتلسرأ اإ
 و 24 ل 02 و ۹ ند هه

 نمف مهيديأ أ قرف هللا ذي هللا وعيا اإ كتوم نيذلا نإ © ًاليصأو ةركب ه هوحبستو
 همم ماش - ل هر ص

 . 4 © اميظع ارجأ هيتؤيسف هلا هيلع دهاع امب ىو ن نمو هسفن ىلع ٹک امنإف ثكن

 لا قلع : نا (ادهاش كاتلسرأ انإ» هلع همالسو هللا تاولص - دمحم هيبنل ىلاعت لوقی
 «بازحألا» روس لاه ريسل مدقت دقو .نيرفاكلل :ىأ «اريذتو» ؛نيمؤملل : ىأ «ارشبمو»

 ريقوتلا نم , «هورقوير» «هومظعي :دحاو ريغو سابع نبا لاق« «مورزغيو هلوسرو هّللاب اونمؤيل»
 لوأ :ىأ «اليصأو ةركب » « هللا نوحبسي : ىأ «هوحّبسيو) ماظعإلاو لالجإلاو مارتحالا وهو
 .هرخآو راهنلا

 , هللا نوعيابي اَمَنِإ كنوعيابي نيذلا نإ :اميركتو اميظعتو هل افيرشت : و هلوسرل ىلاعت لاق مث

 مهعم رضاح وه : : ىأ «مهيدُيأ قوق هللا دیم 20 : ءاسنلا] هللا َعاَطَأ دقف لوسرلا عطي نمل : هلوقك

 هلوسر ةطساوب عيابملا وه ىلاعت وهف ‹مهرهاوظو مهرئامض ملعيو «مهناکم ىريو مهلاوقأ عمسي

 .؟ملسو هيلع هللا ىلص» :مءت ىف )١(

 .نيعبرألاو ةسماخلا ةيآلا دنع (۲)



 ٠١( - ۸) تايآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا حس سلط ل با
 نولتقيف هللا ليبس يف َنوُتاَقي نجلا مهل نب مهَلاوُمآو مهسفنأ نيدمؤمْلا نم ىرتشا هللا نإ : : هلوقك الب
 هب متعیاب يذّلا مكعيبب اورشبتس تما هللا نم هدهعب ئَقوأ نمو نآرقلاو ليجبإلاو ةاروتلا يف اقح هيلع ادعو نولتقيو
 . ۱ : ةبوتلا] < ميظعلا زوفلا وه كلذو

 نب ىلع انثدح «ىرابنألا ىيحي نب لضفلا انثدح «نيسحلا نب ىلع انثدح :متاح نبا لاق دقو

 لس نم» : هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «ةملس 0 0 نرد را حس نع راكب

 ديعس نع «ميثخ نب نامثع نب هللا دبع نع «ريرج انربخأ «ةريغملا نب ب ىيحي انثدح «ىبأ انثدحو

 نانيع هل ةمايقلا موي هللا هثعبيل هللاو» :رجحلا ىف لكَ هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع ريبج نبا

 :أرق مث ««هّللا عياب دقف هملتسا نمف «قحلاب هملتسا نم ىلع دهشيو ' هب قطني ناسلو ءامهي رظني

 0 (مهيديأ قوق هللا دي هللا نوعيابي اَمَنِإ كنوعيابي نيذّلا نإ 3

 «ثكانلا ىلع كلذ لايو دوعي امنإ : ىأ «هسفن ىلع ثكي امَنِإَف ٹک نمف :انهاه لاق اذهلو

 ةعيبلا هذهو .ًاليزج اباوث : ىأ  اميظع ارجأ هيتؤيسف هلا هيلع دهاع مب ىقوأ نمو ) «هنع ىنغ هللاو

 ایک هللا لوسر اوعياب نيذلا ةباحصلا ناكو ا د رعت تحت تناكو «ناوضرلا ةعيب یھ

 حصأ او . ةثامسمخو : ليقو . ةئامعبرأ : ليقو . ةئامثلثو فلأ : ليف ذئموي

 :كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ

 افلأ ةيبيدحلا موي انك :لاق رباج نع ءورمع نع «نايفس انثدح «ةبيتق انثدح :ىراخبلا لاق

 . ةئامعبرأو

 ملاس نع «شمعألا ثيدح نم اضيأ هاجرخأو . هب «ةنييع نب نايفس ثيدح نم ملسم هاورو
 نيب نم ءاملا عبنف «ءاملا كلذ ىف هدي عضوو «ةئامعبرأو افلأ ذئموي انك :لاق رباج نع «دعجلا ىبأ نبا

 0 اوور ىتح «هعباصأ

 مهاطعأ ةي هللا لوسر نأو «ةيبيدحلا موي مهشطع ةصق ركذ نيح رخآ قايس نم رصتخم اذهو

 متنك مك :رباجل ليقف «مهتفك ىتح ءءاملب تشاجف «ةيبيدحلا رئب ىف هوعضوف «هتنانك نم امهس
 نع نجلا د "نافكلا ا ولو. :ةنامعبراو اغلا انك لاق ؟كعسوي

 , ةا ةرشع سمخ اوناك مهنأ : :رباج

 .؟ىورو» :ت ىف )١(
 .فعضلاب ىطويسلا هل زمرو ءريغصلا عماجلا ىف امك هيودرم نبا هاورو (۲)

 «ةيآلا ركذي ملو «قحلاب هملتسا نم ىلع دهشي» :هلوق ىلإ دانا ری نع ےک قيرط نم 06110 مقري یا ىف ىلمرتلا ددرد (©)
 .(نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو

 .«لوألاو» :ت ىف (8)

 )٥( مقرب ملسم حيحصو (1840) مقرب ىراخبلا حيحص )14865(.

 .(١مهح) مقرب ملسم حيحصو (f10) مقرب ىراخبلا حص 00

 .(ه و90( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (0)

 ام نم ةدايز (۸)

 .(1865) مقرب ملسم حيحصو )1١55( مقرب ىراخبلا حيحص )5



 ٠١( ۳١ _۸) تايآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .ةئام ةرشع سمخ :لاق

 : هللا همحر لاق .ةئام ةرشع عبرأ اوناك :لاق [ءامهتع هللا يضر هللا ديغ نت رباج ناف تلق

 ۰ ةئام ةرشع سمخ اوناك مهنأ ىنثدح وه .مهو

 مهولا ركذ مث «ةئام ةرشع سمخ :لوقي ميدقلا ىف ناك هنأ ىلع لدت ةياورلا هذه :ىقهيبلا لاق

 . "ةئام ةرشع عبرأ :لاقف

 هاور ىذلا روهشملاو .نيرشعو ةسمخو ةئامسمخو افلأ اوناك مهنأ :سابع نبا نع ىفوعلا ىورو

 سابعلا نع ءمصألا نع «مكاحلا نع «ىقهيبلا هاور ىذلا وه اذهو «ةئام ةرشع عبرأ :هنع دحاو ريغ

 نع «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع «ةبعش نع «راوس نب ةبابش نع «نيعم نب ىيحي نع «ىرودلا
 نب ةملس ةياور ىف وه كلذكو ا املأ ةرجشلا تحت E هللا لوسر انك :لاق هيبأ

 دقو :ريسلاو ىزاغملا باحصأ نم دحاو ريغ لوقي هبو .بزاع نب ءاربلاو «راسي نب لقعمو ‹«عوكألا

 ىفوأ ىبأ 0 هللا دبع تعمس :لاق ةرم نب ومع نع «ةبعش ثيدح نم حيحصلا امحاص جرخأ

 ا نمت ذئموي ملسأ تناکو .ةئامعبرأو الأ ةرجشلا باحصأ ناک :لوقي

 .ةمرخم نب روسملا نع «ريبزلا نب ةورع نع .ىرهزلا نع «ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم یورو

 ديري ال «تيبلا ةرايز ديري ةيبيدحلا ماع وي هللا لوسر جرح : الاق هاثدح امهنأ ءمكحلا نب ناورمو

 ناكو «رفن ةرشع نع ةندب لك .؛لجر ةئامعبس سانلا ناكو ءةندب نيعبس ىدهلا هعم قاسو ءالاتق

 . ةئام ةرشع عبرأ ةيبيدحلا باحصأ انك :لوقي هئع ىتغلب اميف هللا دبع نب رباج

 ةرشع عضب اوناک مهنأ نيحيحصلا ىف ظوفشحملا نإف ءهماهوأ نم دودعم وهو قاحسإ نبا لاق اذك

 ىلإ هثعبيل باطخلا نب رمع دي هللا لوسر اعد مث :ةريسلا ىف راسي نب قاحسإ نب دمحم لاق

 سيلو ؛ىسفن ىلع اشيرق فاخأ ىنإ هللا لوسر اي :لاقف «هل ءاج ام شيرق فارشأ هنع غلبيل ةكم

 DD ظاغم ل 5 هل 5 ف : 7
 ىنكلو .اهيلع ىظلغو .اهايإ ىتوادع شیرق تفرع دقو « ىنعني نم بعك نب ىدع ىنب نم ةكمب

 هنأ مهربخي .«.شيرق فارشأو نايفس ىبأ ىلإ هثعبف ءنافع نب نامثع «ىنم اهب زعأ لجر ىلع كلدأ
| 

 .هتمرحل امظعمو تيبلا اذهل ارئاز ءاج هنأو «برحل تأي مل

 ش .(5187) مقرب ىراخبلا حيحص )١(
 .(97/5) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (۲)

 )۹۸/٤(. ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (۳)
 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )5١95( مقرب ملسم حيحصو« )۱۸9۷(.

 )5( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا )۳٠۸/۲(. !

 ) )5.«ىتظلغ» :م ٠ت ىف |



 )8  ٠١( تايآلا :حتفلا ةروس  عباسلا ءزجلا 2

 ءاهلخدي نأ لبق وأ «ةكم لحد نيح صاعلا نب ديعس نب نابأ هيقلف .ةكم ىلإ نامثع جرخف

 نايفس ابأ ىتأ ىتح نامثع قلطناف هلي هللا لوسر ةلاسر غلب ىتح هراجأ مث ءهيدي نيب هلمحف

 لوسر ةلاسر نم غرف نيح نامثعل اولاقف «هب هلسرأ ام وال47 هللا لوسر نع مهغلبف شيرق ءامظعو
 هللا لوسر هب فوطي ىتح لعفأل تنك ام :لاقف .فطف تيبلاب فوطت نأ تئش نإ :مهيلإ يب هللا
 . لتق دق نامثع نأ نيملسملاو هيم هللا لوسر غلبف ءاهدنع شيرق هتسبتحاو . دِئَطَع

 دق نامثع نأ هغلب نيح لاق دكت هللا لوسر نأ :ركب ىبأ نب هللا دبع ىنثدحف :قاحسإ نبا لاق
 تحت ناوضرلا ةعيب تناكف .ةعيبلا ىلإ سانلا ةه هللا لوسر اعدو .«موقلا زجانن ىتح حربن ال١ :لتق
 نإ :لوقي هللا دبع نب رباج ناكو .توملا ىلع ويي هللا لوسر مهعياب :نولوقي سانلا ناكف «ةرجشلا

 لوسر ىتأ مث «سانلا نم اهب رتتسي اهيلإ أبض دق «هتقان طبإب اقصال هيلإ رظنأ ىنأكل هللاو :لوقي رباج
 °. طاب نامثع رمأ نم ناك ىذلا نأ دك هللا

 نأ : هقايس ىف دازو «قايسلا اذه نم ابيرق ريبزلا نب و ")دوسألا نع «ةعيهل نبا ركذو

٠. a 3 . 3 5ورمع نب ليهس [نافع نب] نامثع مهدنعو اوثعب 0 )4( » sSنب زرکمو  

 «نيكرشملا ضعبو نلبس نفعل نيب مالك عقو اذإ مهدنع مه امنيبف ةا هللا لوسر ىلإ صفح

 « لسرلا نم هدنع نم نيقيرفلا نم لك نهتراو «ءامهالك ناقيرفلا حاصو «ةراجحلاو لبنلاب اومارتو

 اوجرخاف «ةعيبلاب رمأو ةا هللا لوسر ىلع لزن دق سدقلا حور نإ الأ: كك هللا لوسر ىدانم ىدانو
 اورفي الأ ىلع هوعيابف ةرجشلا تحت وهو ةي هللا لوسر ىلإ نوملسملا راسف ءاوعيابف هللا مسا ىلع

 ءرافصلا ديبع نب دمحأ انربخأ «نادبع نب دمحأ نب ىلع انربخأ : ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 نب ا نع «ةداتق نع «كلملا دبع نب مكحلا انثدح ا نب نسحلا انثدح ماتم انثدح

 لوسر “' [هنع هللا ىضر] نافع نب نامثع ناك ناوضرلا ةعيبب ةي هللا لوسر رمأ امل :لاق «كلام
 هللا ةجاح ىف نامثع نإ مهللا» :ِةِلَ هللا لوسر لاقف «سانلا عيابف ءةكم لهأ ىلإ ةي هللا لوسر

 نم اريخ نامثعل هيَ هللا لوسر دي تناكف «ىرخألا ىلع هيدي ىدحإب برضف .«هلوسر ةجاحو
0 0 20610 
 : مهسفنأل مهيديأ

 .م٬ت نم ةدايز (۱)

 ١٠١(. /۲) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ()

 .«نم١ م ىف () .أ نم ةدايز (5) .«دوسألا یپآ» :ت یف (9)
 ایش ایف 00 .«ماشه» :مءأ ىف (۷) طخ رهو ا هوكرخلا »1 تروق
 .ت نم ةدايز )٠١( . «هدنسب ىقهيبلا ىورو» :ت یف (9)

 .هريغ ىف هلعلو «ةوبنلا لئالد ىف هدجأ مل ()



 ل٣ شتا 2٠١ _۸) تايآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 5)ةكيلم ىبأ نبا نع ءهل دانسإب هثدح نمع هب قثأ نم ینثدحو :'ماشه نبا لاق

 .ىرخألا ىلع هيدي ىدحإب برضف «نامثعل هيَ هللا لوسر عياب :لاق رمع

 أ :ىبعشلا نع «دلاخ ىبأ نب لعامسإ نع «عيكو ركذف :ىوحنلا ماشه نب كلملا دبع لاقو

 ی ناني نبا نارضرلا حب هلك هللا لور عاب 2ك

 «ىبعشلا نع «دلاخ ىبأ نبا انثدح «نايفس انثدح :ىديمحلا ريبزلا نب هللا دبع ركب وبأ لاقو

 هللا ىضر ىدسألا] نانس وبأ هيلإ ىهتنا نم لوأ ناك «ةعيبلا ىلإ سانلا يَ هللا لوسر اعد امل :لاق

 ىف ام ىلع :نانس وبأ لاقف .2؟ىنعيابت مالع» :ِِكَي ىبنلا لاقف .كعيابأ كدي طسبا :لاقف “[هنع
 لا ىضر] ىدسألا بهو 1 نانس وبأ اذه . كسفن

 ‹*[عيبرلا نب] رخص انثدح :دمحم نب رضنلا عمس ءديلولا نب عاجش انثدح :ىراخبلا لاقو
 موي رمع نكلو «كلذك سيلو «رمع لبق ل رمع نبا نأ نوثدحتي سانلا نإ : لاق « عفان نع

 لكَ هللا لوسرو «هيلع لتاقيل هب ىتأي نأ راصنألا نم لجر دنع هل سرف ىلإ هللا دبع لسرأ ةيبيدحلا

 ءرمع ىلإ هب ءاجف سرفلا ىلإ بهذ مث هللا دبع هعيابف «كلذب ىردي ال رمعو «ةرجشلا دنع عيابي
 عياب ىتح هعم بهذف «قلطناف «ةرجشلا تحت عيابي ةي هللا لوسر نأ هربخأف ءلاتقلل مئلتسي رمعو

 .رمع لبق ملسأ "رمع نبا نأ سانلا ثدحتي ىتلا یهو هُو هللا لوسر

 «ىرمعلا دمحم نب رمع انثدح ءملسم نب ديلولا انثدح :رامع نب ماشه لاقو :ىراخبلا لاق مث

 اللقا ىف :اوقرقن اول“ ی و ر عم اوناك ا ءرمع نبا نع « عفان ىنربخأ

 دق سانلا نأش ام رظنا «هللا دبع اي :- رمع ىنعي  لاقف ليم ىبنلاب نوقدحم سانلا اذإف «رجشلا

 . عيابف جرخف رمع ىلإ عجر مث عيابف «نوعيابي مهدجوف . ةَ هللا لوسرب اوقدحأ

 ناقش ن عطا نع نايعامتالا ركنا جره دا نع أ نع ىلا دعما دقو
 17 ,ركزف ملسم نب اديلولا ينئادح : ميحد نع

 ذخآ رمعو «هانعيابف ةئامعبرأو افلأ ةيبيدحلا موي انك :لاق ءرباج نع «ريبزلا ىبأ نع «ثيللا لاقو

 نع «ملسم هاور .توملا ىلع هعيابن ملو ءرفن الأ ىلع هانعياب :لاقو «ةرمس ىهو ةرجشلا تحت هديب
e » ةبيتق 

 نب هللا دبع نب مكحلا نع «دلاخ نع «عيرز نب ديزي نع «ىيحي نب ىيحي نع ملسم یورو
“Û ٠ 2 - 5۳ ۰ )1۳( ٠ اا ٠ 0 .٠ م  

 عفار اناو ¢ سانلا عيابي يَ ىبنلاو ةرجشلا عو ىنتيأر دقل : لاق «راسي نب لقعم نع ‹جرعألا

 .«ةكيلم ىبأ نب ركب ىبأ نع » : ىف (0) .«باهش» : ىف )١(

 )١١/۲"(. ةيوبنلا ةريسلا (9)

 .ًأ ٠م نم ةدايز )1 (c0 . أ نم ةدايز ()

 .هب ىديمح لا قيرط نم (۱۳۷ )٤/ ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاورو )۷(

 .«نبا» :أ ىف (۱۰) . (رمع نب هللا دبع» :أ ىف (9) .أ «ت نم ةدايز (8)

 )١١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۱۸۷(.

. (A07) مقرب ملسم حيحص (OY) 



 ٤ تايآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا )8  ٠١(

 هانعياب نكلو «توملا ىلع هعيابن ملو :لاق «ةئام ةرشع عبرأ نحنو .هسأر نع اهناصغأ نم انصغ

 .''”رفن الآ ىلع )0( ». هلأ

 :لاق . عوكألا نب ةملس نع «ديبع ىبأ نب ديز نع «ميهاربإ نب ىكملا انثدح :ىراخبلا لاقو

 نوعيابت متنك ءىش ىأ ىلع او ابأ اي :تلق : ديزي لاق .ةرجشلا تحت يَ هللا لوسر تعياب

 ولا ىلع < لاق وب

 لوسر تعياب :لاق .«ةملس نع ديبع ىبأ نب ديزي انثدح ءمصاع وبأ انثدح :اضيأ ىراخبلا لاقو

 .«عيابف لبقأ» :لاق «تعياب :تلق «؟عيابت الأ «ةملساي» :لاقف «تيحنت مث ةيبيدحلا موي ایک هللا

 ديزي نع رخآ هجو نم ملسم هجرخأو .توملا ىلع :لاق ؟ةملساي هتعياب مالع :تلق .هتعيابف توندف

 ا قلع رعبا مهنأ «ميمت نب دابع نع ىراخبلا ىور اذكو و ىبأ نبا

 «ةملس نب دمحأ انثدح «مهاربإ نب لضفلا وبأ انربخأ «ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ :ىقهيبلا لاقو

 رامع نب ةمركع انثدح ءورمع نب كلملا دبع ىدقعلا رماع وبأ انثدح .مهاربإ نب قاحسإ انثدح

 كي هللا لوسر عم ةيبيدحلا انمدق :لاق عوكألا نب ةملس هيبأ نع «ةملس نب سايإ نع «ىماميلا
 ىنعي - اهابج ىلع ا هللا لوسر دعقف ءاهيورت ال ةاش نوسمخ اهيلعو « ةئام ةرشع عبرأ نحنو

 ىلإ اعد ةي هللا لوسر نإ مث :لاق .انيقتساو انيقسف «تشاجف ءاهيف قصب امإو اعد امإف - ىكرلا

 : الم لاق سانلا طسو ىف ناك اذإ ىتح «عيابو عياب مث «سانلا لوأ هتعيابف .ةرجشلا لصأ ىف ةعيبلا
 :لاق .«اضيأو» :لاق .سانلا لوأ ىف كتعياب دق ءهللا لوسر اي :تلق :لاق .«ةملس اي ىنعياب»

 : الي لاق سانلا رخآ ىف ناك اذإ ىتح عياب مث  ةقرد وأ  ةفجح ىناطعأف الزع كك هللا لوسر ىنآرو
 :لاق .مهطسوأو سانلا لوأ ىف '"”كتعياب دق «هللا لوسر اي :تلق :لاق .«؟ةملس اي عيابت الأ»
 :تلق :لاق .«؟كتيطعأ ىتلا كتقرد وأ كتفجح نيأ ءةملس اي» :لاقف «ةثلاثلا هتعيابف .«اضيأو»

 لاق ىذلاك كنإ» :لاق مث هي هللا لوسر كحضف :هايإ اهتيطعأف الزع رماع ىنيقل « هللا لوسر اي
 ىف انولسار ةكم لهأ نم نيكرشملا نإ مث :لاق «ىسفن نم ىلإ بحأ وه ابيبح ىنغبأ مهللا :لوألا
 هللا ىضر «هللا ديبع نب ةحلطل امداخ تنكو :لاق .انحلطصاف ضعب ىف انضعب ىشم ىتح حلصلا
 املف .هلوسرو هّللا ىلإ ارجاهم ىلامو ىلهأ تكرتو ةهماعط نم لكآو ناو هسرف ىقسأ «هنع

 ° تعجطضا مث ءاهكوش تحسكف ةرجش تيتأ «ضعبب انضعب طلتخاو «ةكم لهأو نحن انحلطصا
 راك هللا لوسر ىف نوعقي اولعجف «ةكم لهأ ىكرشم نم ةعبرأ ىناتأف ءاهلظ ىف اهلصأ ىف
 دانم ىدان اذإ كلذك مه امنيبف ءاوعجطضاو مهحالس اوقلعف ىرخأ ةرجش ىلإ تلوحتو ‹ مهتضغبأف

 مهو ةعبرألا كئلوأ ىلع تددشف «ىفيس تطرتخاف . مينز نبا لتق «نيرجاهملل اي :ىداولا لفسأ نم

 )١( مقرب ملسم حيحص )1888(.

 .(ةملس» :م ىف (۲)

 .(5950) مقرب ىراخبلا حيحص (©)
 )٤( مقرب ملسم حيحص )1830(.

 .(۲۹۵۹) مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 .«تعیاب» :ت یف (۷) .«ةملس نع هدنسب ىقهيبلا لاقو» :ت ىف ()
 «تعجطضاو» :أءم.ت ىف (9) . ؟هبنجأو» :م «ت یف (8)



 سبع سس سس اان 20٠١ _۸) تایآلا : حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 عفريال دللي دمحم هجو مرك ىذلاو ري «یدی ىف اثغعض هتلعجو مهحالس تذحخأف «دوقر

 : لاق اک هللا لوسر ىلإ مهقوسأ مهب تئج مث :لاق «هانيع هيف ىذلا تبرض الإ هسأر 0

 لوسر ىلع مهب انفقو ىتح «هدوقي نيكرشملا نم . «زرکم» :هل لاقي تالّبعلا نم لجرب رماع ىمع ءاج

 روجفلا ءدب مهل نكي مهوعد» :لاقو ءَ هللا لوسر مهيلإ رظنف < ل

 مكيدي او مكنع مهيديأ فك يذلا وهو» : 1 زع] هللا لزنأو ا هّللا لوسر مهن افعف «(هانثو

 :Yé) حتفلا] ةيآلا «ِمِهْيلَع مكر فظأ نأ دعب نم كم نطبب مهنع

 "هم ابيرق وأ «هوحن هدنسب هيوهار نب ميهاربإ نب قاحسإ نع ملسم هاور اذكهو

 ناك نإف ءاهناكم انيلع ىفخف «نيجاح لباق نم انقلطناف :لاق .ةرجشلا تحت ةي هللا لوسر عياب نمم
 , يلع نأف «مكل تنيبت

 هللا لوسر اعد امل :لاق «رباج انثدح «ريبزلا وبأ انثدح «نايفس انثدح :ىديمحلا ركب وبأ لاقو

 . «هريعب 8 ائيتخم «سيق نب دجلا» هل لاقي انم الجر اندجو «ةعيبلا ىلإ سانلا كك
 0 1 م مرت ال كول لوو

 “رصبأ تنك ول :رباج لاق .«مويلا ضرألا لهأ ريخ 8 اك هللا لوسر انل لاقف «ةئامعبرأو

 . "نايفس ثيدح نم هاجرخأ .اهعضوم ىف اوفلتخا مهنإ :نايفس لاق .ةرجشلا عضوم مكتيرأل

 اک هللا لوسر نع «رباج نع «ريبزلا ىبأ نع .ثيللا انثدح « سنوي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
“uةرجشلا تحت عياب نمم دحأ رانلا لخدي ال» :لاق هنأ 01 * ملأ اس » .. 

 ورمع نب دعس انثدح « ىمرخملا ساللفلا نوراه نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا د

 :لاق ءرباج نع «ريبزلا ىبأ نع «شايع نب شادخ نع «ىدبعلا تباث نب دمحم انثدح « ىثعشألا

 :لاق .«رمحألا لمجلا بحاص الإ ةنجلا مهلك ةرجشلا تحت عياب نم لخدي» : ةي هللا لوسر لاق
 نأ نم ىلإ بحأ یریعب بيصأ :لاقف . عيابف لاعت :انلقف ٠ هريعب لضأ دق لجر اذإف هردتبن انقلطناف

 )١( نم ةدايز 0 .«تلقو» :موت ىف ت٬م.

 .(1807) مقرب ملسم حيحصو ء(٤/۱۳۸) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد ۳

 .ملسمل ظفللاو .(۱۸۹ مقرب ملسم حيحصو« 2( مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 .«نعا :م ىف (9)

 .( ١1 مقكر مقرب ملسم حيحصو؛ ٥۳۷( /۲) ىديمحلا دنسم ()

 . (رظنأ» :م«ت ىف (8) .«نايفس ثيدح نم نيحيحصلا ىفوا :ت ىف (۷)

 .(1865) مقرب ملسم حيحصو )51١65((, مقرب ىراخبلا حيحصو « )٥۱٤/۲( ىديمحلا دنسم (8)

 )١( دنسملا )۳/ ١١٠١(.

 .؟یورو» :ت یف )١١(
 فرعن ال١ و لاقو «نابح نبا هقثو شايع نب شادخ هخيشو .نيعم نبا هفعض .ىدبعلا تباث نب دمحم هدانسإ ىفو (0)

 .اوه نم اذه اشادحخ



  Lkهلا وفارللا حلا ةزرتعد مئانلا هزولا كت حب حب حس 1

 ا یا نع «ةرق دخ نأ دخ داعم نب: هللا دبع انثدعح خا نب اللا دع لاقو

 ىنب نع طح ام هنع طحي هنإف ءرارملا ةينث «ةينثلا دعصي نم» :لاق هنأ لَم ىبنلا نع ءرباج نع

 : ةا هللا لوسر لاقف ءدعب سانلا ردابت مث «جرزخلا "'ىنب ليخ دعص نم لوأ ناكف .«ليئارسإ

 :لاقف .27[] هللا لوسر كل رفغتسي لاعت :انلقف .«رمحألا لمجلا بحاص الإ هل روفغم مكلك»
 هاور . “ةلاض دشني لجر وه اذإف .مكبحاص ىل رفغتسي نأ نم ىلإ بحأ ىتلاض دجأ نأل هللاو

 "ا « هللا ديبع نع ملسم

 لوسر تعمس اهنأ رشبم مأ ىنتربخأ :لوقي ارباج عمس هنأ «ريبزلا وبأ ىنربخأ :جيرج نبا لاقو

 اهتحت اوعياب نيذلا ةرجشلا باحصأ نم - هللا ءاش نإ  رانلا لخدي ال»:ةصفح دنع لوقي ةي هللا

 لاقف «[۷۱ :ميرم] « اهدراو الإ مكنم نإو >: ةصفحل تلاقف « اهرهتناف . هللا لوسر اي ىلب :تلاق . «دحأ
 . لسم هاور ء[ا/ : ميرم] (4اًينج اهيف َنيملاَظلا رذنو اوقتا نيذّلا يجنن مثل : هللا لاق دق» : لكك ىبنلا

 ءاج ةعتلب ىبأ نب ب بطاحل اًدبع نأ ؛رباج نع «ريبزلا ىبأ نع ‹ثيللا نع «ةبيتق نع اضيأ هيفو

 ؛اهلخدي ال «ءتبذك» : ةا هللا لوسر لاقف «رانلا بطاح نلخديل « هللا لوسر اي :لاقف ءابطاح وكشي

 او اردب دهش دق هنإف

 نمف مهيديأ قوف هللا دي هلا نوعياَبي امن كنوعيابي نيذلا نإ » : مهيلع ءانثلا ىف ىلاعت لاق اذهلو

 لاق امك «ء[٠ : حتفلا] «اميظع ارجأ هيتؤيسف هللا هيلع دهاع امب فو نمو هسفن ىلع ثدي امف ثك

 لَرنأَف مهبوُلُق يف ام ملعف ةرجّشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل» : ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت

 .[14 حتفلا 1 (ابيرف احتف مُهباَنََو مهيلع ةنيكسلا

 نولوقُي اَنَل رفغتساف انولهأو َنلاومَأ اًتلَعُش بارعألا نم نوُفّلَخمْلا كل لوقيس»

 مكب دار وأ ارض مكب دارا نإ ايش هللا نم مككل كلَمَي نمف لق مهبولق يف سيل ام مهتنسلأب
 ىلإ نوئمؤملاو لوسرلا بلقني نأ نأ متننظ لب 9 اريبخ نولمعت امب هّللا ناك لب اعفن

 نمؤي مل نمو 09 اروب اموق متنكو ءوسلا نظ متننظو مكبولق يف كلذ نيزو ادبأ مهيلهأ
 ءاشي نمل رفغي ضرألاو تاومّسلا كلم هلو ©9 اريعس نيرفاكلل اندتعأ انإف هلوسرو هّللاب

 مهل

 . 4 69 اًميِحّر اروفغ هللا ناَكو ءاشي نم بعير

 .«نم» :أ ىف (۲) .«هدنسب دمحأ نب هللا دبع لاقو» :ت ىف )١(

 .«(هتلاض» :أ ىف () .ت نم ةدايز (©
 .(۲۷۸۰) مقرب ملسم حيحص (5)

 TD) مقرب ملسم حيحص (5)

 )۲٤۹٤(. مقرب ملسم حيحص (۷)



 لالا سس ااا )1٠( ةيآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 بارغألا نم نوفلخبما يردك اعد هلع هتالو هللا تار ك رشر اريخم قلاعت لوق
 مهلغشب اورذتعاف ةي هللا لوسر عم ريسملا اوكرتو ,"7ههلغشو مهيلهأ ىف ماقملا اوراتخا نيذلا

 ىلع لب «داقتعالا ليبس ىلع ال مهنم لوق كلذو ایک نورنا مل رفتن نأ ارلاسو. كلب
 هللا نَم مُكل كلم نَمَف لق مِهِبوُلُق يف سيل ام مهتتسلأب نولوقي» : ىلاعت لاق اذهلو ؛ةعناصملاو ةيقتلا هجو

 وهو «سدقتو ىلاعت مكيف هدارأ ام دري نأ دحأ ردقي ال : ىأ (اعفن مكب دارأ وأ ارض مكب دارأ نإ ائيش

 نولمعت امب هللا ناک لب :لاق اذهلو ؛"انومتعباتو انومتعناص نإو ءمكرئامضو مكرئارسب ميلعلا
3 

 فلخت مكفلخت نكي مل : : ىأ 4ادبأ مهيلهأ ىلإ نونمؤملاو لوسّرلا بلقني نأ نأ متنظ لب :  :لاق مث

 : ىأ «ادبأ مهيلهأ ىلإ نونؤملاو لوسّرلا بلقني نأ نأ متنظ لب ل 0 ل

 نظ متنظو» ءربخم مهنم عجري الو «مهؤارضخ دابتستو «مهتفأش لصأتستو نولتقي مهنأ ما

 .نيدساف :ةداتق لاقو .دحاو ريغو «دهاجمو «سابع نبا هلاق . ىكله : ىأ 4اروب اموق متنكو ءوسلا

 .نامع ةغلب ىه :ليقو

 هللا نإف هلل نطابلاو رهاظلا ىف لمعلا صلخي مل نم : ىأ هلوسرو هللاب نمؤي مل نمو ل
 .رمألا سفن ىف هيلع وه ام فالخ نودقتعي ام سانلل رهظأ نإو «ريعسلا ىف هبذعيس ىلاعت

 نم بڌعيو ءاشي نمل رفغي » :ضرألاو تاومسلا لهأ ىف فرصتملا كلاملا مكاحلا هنأ ىلاعت نيب ما

 .هيدل عضخو «بانأو هيلإ بات نمل : ىأ 4 اميِحّر اروفغ هللا ناكو ءاشي

 اودي نأ نوديري مكعبتن انورذ اهوذخأتل مناغم ىلإ متقلطنا اذإ نوفلخملا لوقيس ط

 نوقف ال اوُناَك لب اتتودسحت لب نولوقیسف لبق نم هللا لاق مكلذك انوعبتت نل لق هللا مالک

 ىبنلا بهذ ذإ « ةيبيدحلا '''ةوزغ ىف ايب ىبنلا نع اوفلخت نيذلا بارعألا نع اًربخم ىلاعت لوقي
 تقو نع اوفلخت دقو «منغملا ىلإ مهعم اوجرخي نأ نولأسي مهنأ :اهنوحتتفي ربيخ ىلإ هباحصأو ةَ
 نم مهل ةبقاعم «كلذ ىف مهل نذأي الأ ةي هلوسر هللا رمأف «مهترباصمو مهتدلاجمو ءادعألا ةبراحم

 نم مهريغ اهيف مهكرشي ال مهدحو ربيخ مناغمب ةيبيدحلا لهأ دعو ىلاعت هللا نإف . مهبلذ سنج

 . للا مالك اولدبي نأ نوديري» :لاق اذهلو ؛اردقو اعرش كلذ ريغ عقي "الف «نيفلختملا بارعألا
 . ̂ ريرج نبا هراتخاو .ةيبيدحلا لهأ هب دعو ىذلا دعولا وهو :ربيوجو «ةداتقو «دهاجم لاق

 )١( مهب لغشلاو» :أءت ىف (۳) .هنلكو» :ت یف (۲) .«هلوسرل» :مءت ىف .

 )٤( (ةرمعا :أءم ات ىف (5) .«انومتقفان وأ» :ت یف (05) , «هّللا لوسر» م ىف .

 ) )۷الو :ت یف .

 .(50 /55) ىربطلا ريسفت (۸)



 (17 )٠١« ناتيآلا :حتفلا ةروس  عباسلا ءزملا تس سس شلل ۳۳۸

 يعم اوجرخت نأ لقف جورخلل كون نتساف مهم ةقئاط ىلإ هللا كعجر نإق > رم نير نبا لاقو

 :Ar]. ةبوتلا] € نيفلاَحْلا عم اودعفاف ةرم لأ دوعقلاب معيضر مكنإ اودع يعم اولتاقت نّلو ادب

 ىهو «كوبت ةوزغ ىف تلزن «ةءارب» ىف ىتلا ةيآلا هذه نأل ؛رظن هيف ديز نبا هلاق ىذلا اذهو

 . ةيبيدحلا ل نع ةرخأتم

 . داهجلا نع نيملسملا مهطيبشتب : ىنعي لا مالك اودی نأ توديريإ» : جيرج نبا لاقو

Eجورخلا ا ا لف نب هللا لاق کک  
 هام اه يلام

 E ل

 نوملسي وأ مهنولتاقت ديدش سأب يلوأ موق لإ نوعدتس بارعألا نم نيفلخملل لقط

 6 اميلأ اباذع مبدعي لبق نم متيلوت امك ولون نإو انسح ارجأ هللا و وي اوعيطت نإ
coرام ري همس عم  

 هلوسرو هللا عطي نمو جرح ضيرملا ىلع الو جرح جرعألا ىلع الو جرح ئَمعأل ىلع سيل
oنيد مهو  

 . 4 © اميلأ اباَدَع هبذعي لوتي نمو راهنألا اهتحت نم يرجت تانج هلخدي

 :لاوقأ ىلع «ديدش سأب ولوأ مه نيذلا «مهيلإ نوعدي نيذلا موقلا ءالؤه ىف نورسفملا فلتخا

  اعيمج وأ 7 وأ - ريبج نب ديعس نع ءرشب ىبأ نع ةبعش هاور .نزاوه مهنأ :اهدحأ
 ًّ 1 و

 .هنع ةياور ىف ةداتق لوقي هبو .امهنع .رشب ىبأ نع میشه هاورو

 .كاحضلا هلاق «فقث : ىناثلا

 ديعس نع هلثم ىورو .ىرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم هاورو . ربيوج هلاق ‹ةفينح ونب : ثلاغلا

 يوكو

 «دهاجمو «ءاطع لوقي هبو « سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع هاور .سراف لهأ مه : عبارلا

 .هنع تاياورلا ىدحإ ىف  ةمركعو

 سراف مه : ةداتقو « نسحلاو «ءاطعو « ىليل ىبأ نبا نعو . مورلا مه :رابحألا بعك لاقو

 .ةقرف نيعي ملو «ديدش سب ولوأ لاجر مه : اضيأ هلعو .ناثوألا لهأ مه : دهاجم نعو .مورلاو

 .ريرج نبا رایتخا وهو «جيرج نبا لوقي هبو

 .«مهل ودع مهن زال» :أءت ىف (۳) .«مكولأسي نأ لبق» :م.ت ىف (۳) .«ةرمعا :أءمءت ىف )١(

 . ؟هدنسب متاح ىبأ نبا ىورو» :ت ىف (5) .«ةمركع هلاق نزاوه» :ت ىف ()



 ې (۱۹ 14) ناتیآلا : حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .دعب كئلوأ تاي مل :لاق «ديدش سأب يلوأ موق ىلإ نوعدتسإ» :هلوق ىف «ىرهزلا
 ةريره ىبأ نع « هيبأ نع هدلاحخ ىبأ نبا نع « نايفس انثدح «رمع ىبأ نبا انثدح « ىبأ انثدحو

 .نوزرابلا مه :لاق «ديدش سأب يلوأ موق ىلإ نوعدتس# :هلوق ىف

 : لاق ياك ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع «نايفس انثدحو :لاق

 لاق .«ةقرطملا ناجملا مههوجو نأك .ءفنآلا فلذ «نيعألا راغص اموق اولتاقت ىتح ةعاسلا موقت ر ال»

 كرنا ن فايف

 ةريزه وبا انيلع لزت :لاق ها نع دلاخ نبأ نبا :رخآ "ناك ىف تدجو ومع ىبا نیا لاق
 TET «نوزرابلا مه :لاق ««رعشلا مهلاعن اًموق نولتاقت» : ةي هللا لوسر لوق رسفف

 ارمتسم كلذ لازي الف «مهلاتقو مهداهج مكل عرشي :ىنعي 4نوملسي وأ مهنولتاقت > : هلوقو

 .رايتخاب لب لاتق الب مكنيد ىف نولخديف نوملسي وأ ,مهيلع ةرصنلا مكلو ال

 هّللا مكتؤي» «هيف مكيلع ىذلا اودؤتو داهجلا ىف اورفنتو اوبيجتست : ىأ 4 اوعيطت نفذ :لاق مث

Eمكبذعي » «متفلختف متيعد ثيح «ةيبيدحلا نمز :ىنعي  
E 

 ا E لاح ىف وهف 00

Eايندلا یف زايا اباَدَع و فاعلا 0 لبقيو ءداهجلا نع لكني ا  
 .رانلاب ةرخآلا ىفو «ةلذملاب

 لزفاف مهبولف يف ام ملعف ةرجتشلا تحت كنوعياي ذإ نيمؤملا نع هللا يضر دق 12

 ازيزع هللا ناکو اهنودخ لاية ةريثك مناغمو © ابرق احتف مهباَنَأو مهيلع ةنيكسلا

 . نک
 ركذ مدقت دقو «ةرجشلا تحن ا هللا لوسر اوعياب نيذلا نينمؤملا نع هاضر نع ىلاعت ربخي

 . ةيبيدحلا ضرأب ةرمس تناك ةرجشلا نأو ‹ةئامعبرأو افلأ اوناك مهنأو ۰ مهتدع

 ال» :هدانسإب ىرهزلا نع نايفس قيرط نم (60) مقرب هحيحص ىف یراخبلاو (4199) مقرب فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو )١(

 نع «حلاص قيرط نم (۲۹۲۸) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو «ةقرطملا ناجملا مههوجو نأك اموق اولتاقت ىتح ةعاسلا موقت

 .هوحنب ةريره ىبأ نع جرعألا
 .«عضوم ىف ثيدحو ورمع ىبأ نبا لاقو» :ت ىف (۲)

 .ثيدحلا اذهب نودوصقملا مهف ءرعشلا نولعتني اوناك ىمرخملا كباب باحصأ نأ نيخرؤملا ضعب ركذ دقو (؟)
 .1متبهذ» :ت ىف (0



 ۲٤( - ۲۰) تایآلا : حتفلا ةروس - عباسلا ءزللاإا ب با معا

 : لاق نمحرلا دبع نب قراط نع ‹ليئارسإ نع هللا ديبع انثدح «دومحم انثدح : ىراخبلا لاق

 لوسر عياب ثيح «ةرجشلا هذه :اولاق ؟دجسملا اذه ام :2'"”تلقف «نولصي موقب تررمف اًجاح تقلطنا

 عياب نميف ناك هنأ ىبأ ىنثدح :ديعس لاقف «هتربخأف بيسملا نب ديعس تيتأف .ناوضرلا ةعيب ةي هللا

 :ديعس لاقف ءاهيلع ردقن ملف اهانيسن لبقملا ماعلا نم انجرخ املف :لاق .ةرجشلا تحت ةي هللا لوسر

 . ”هلعأ متنأف متنأ اهومتملعو اهوملعي مل هيي دمحم باحصأ نإ

 : «ةنيكسلا لزنأف» ءةعاطلاو عمسلاو «ءافولاو قدصلا نم : ىأ «مهبوُلُق يف ام ملَعفَ :هلوقو

 نيبو مهنيب حلصلا نم مهيديأ ىلع هللا ىرجأ ام وهو : (ايرق احتف مهباَنأو مهيلعل «ةنينأمطلا یهو

 E خبط مت .ةكم حتفو ربيخ حتفب لصتملا رمتسملا ماعلا ريخلا نم كلذب لصح امو ‹ مهئادعأ

 مئاغمو» :لاق اذهلو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ةعفرلاو رصنلاو زعلا نم مهل لصح امو ؛ مهيلع ٍميلاقألاو

 . «اميكح ازيزع هللا ناَكو "7 اهتوذخأي ةريثك

 نب هللا ديبع انثدح «ناطقلا ديعس نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا “لاق

 : لاق ءهيبأ نع E دلح دح - ةديبع E ىسوم 00 ©« ىسوم

 مزمل ع للا ر © u هللا لوق كلذف «هانعيابف ة ةرمس ریش تح وهو 6 هللا لوسر

 نبال اثينه :سانلا لاقف «ىرخألا ىلع هيدي دحإب نامثعل عيابف : "”[لاق]4ةرَجّشلا تحت كنوعيامي ذإ
 ىتح فاط ام ةنس اذك اذك ثكم ول» :ِِلكَي هللا لوسر لاقف .انهاه /”نحنو تيبلاب فوط «نافع
 , 9«فوطأ

 .r نل مر سام

 نوكتلو مكنع ساثلا يدي ديأ فك فكو هذه مك لجعف اهنوذخأت ةريثك مناغم هللا مكدعو ط

 ناكر اهب هللا طاعآ دف لع اردت ل شار 3 اتسم افرض کیدی ییز الا

 سس 2

 الو الو نودجي ال مث رابدألا اولو اورفك نيذلا مكلتاق ولو 69 اريدق ءيش لك ىلع هللا

 فك يذلا وهو 9 ًاليدبت هللا ةّنسل دجت نلو لبق نم تلح دق يلا هللا ةّنس © اريصن
 ”Sor oJ همم oR ساه رس هع

 نولمعت امب هللا ناكو مهيَلع مكرفظأ نأ دعب نم ةّكم نطبب مهنع مكيدي أو مكنع مهيديأ

 . 4 69 اريصب
 .«تلقو» :م ىف )١(

 )٤۱۹۳(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)
 .(ىورو# :ت ىف (0) . (اهنوذخأت» :ت یف (9

 .«ىلاعت هلوق كلذف» :م«ت ىف () .«نابأ نع» :ت ىف (6)

 .اركذو» :م«ت ىف (8) م «ث نم ةدايز )۷(

 نب ىسوم هيفا :(86/4) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق ءهب ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم 4١( /۱) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )4(

 .«فيعض وهو ةديبع



 )7١  ۲٤( تايآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 َلُجَمَفِل «مويلا ىلإ مناغملا عيمج ىه : (اهنوذخأت ةريثك مناقم هللا مكدعو» :هلوق یف دهاجم لاق
 .ربيخ حتف : : ىنعي «هذه مک

 ۰ . ةيبيدحلا حلص : ىنعي «هذه مكل لجعف ل : سابع نبا نع ىفوعلا ىورو

 ةيزاحملا نم مكل هورمضأ مكؤادعأ ناك ام ءوس مكلتي مل :ىأ «مكنع ساّثلا يديأ فكو »
 «مكميرحو مكلايع نع مكرهظأ ءارو مهومتفلخ نيذلا ''7[مكنع] سانلا ىديأ فك كلذكو . لاتقلاو
 ةلق عم «ءادعألا رئاس ىلع مهرصانو مهظفاح هللا نإف .كلذب نوربتعي : ىا«نيدمؤملل ةيآ نوكتلو»

 هدابعل هراتخي اميف ةريخلا نأو ؛رومألا بقاوعب ميلعلا هنأ مهب اذه هللا عينصب اوملعيلو «مهددع

 .[؟17 :ةرقبلا] 4 مك ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ئسعو » :لاق امك ءرهاظلا ىف هوهرك نإو نينمؤملا
 ."”هلوسر مكتقفاومو «هتعاط مكعابتاو هرمأل مكدايقنا ببسب : ىأ 4 ميقتسُم اًطارص مكيدهيو 9

 ىرخأ ةمينغو :ىأ «اريدق ءيش لك ىلع هللا َناَكَو اهب هللا طاَحأ دق اهيَلع اوردقت مل ئرخأو# : هلوقو
 قزري ىلاعت هنإف .مكل اهب طاحأو «مكيلع هللا اهرسُي دق ءاهيلع نوردقت اونوكت مل انيعم رخآ احتفو
 .نوبستحي ال ثيح نم هل نيقتملا هدابع

 .ربيخ ىه :سابع نبا نع ىفوعلا لاقف ؟اهب دارملا ام «ةمينغلا هذه ىف نورسفملا فلتخا دقو
 نباو «كاحضلا هلاقو .ةيبيدحلا حلص اهنإ: «هذه مكل لجعف » :ىلاعت هلوق ىف هلوق ىلع اذهو
 .ملسأ نب ر ديز نب نمحرلا دبعو «قاحسإ

 .ريرج نبا هراتخاو .ةكم ىه :ةداتق لاقو

 .مورلاو سراف ىه :ىرصبلا نسحلاو «ىليل ىبأ نبا لاقو

 .ةمايقلا موي ىلإ ةمينغو حتف لك ىه :دهاجم لاقو

 اوردقت مل ئرخأو : سابع نبا نع < ‹ىفتحلا كامس نع «ةبعش انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 .مويلا ىلإ حتفت ىتلا حوتفلا هذه : لاق € اهب هّللا طاحأ دق اهيلع

 ارشبم ىلاعت لوقي « اريصت الو لر نودجي ال مث رابدألا اولو اورفک نيذلا مكلتاق ولو 8 : هلوقو
 شيج مزهنالو «مهيلع نينمؤملا هدابعو هلوسر هللا رصنل نوكرشملا مهزجان ول هنأب :نينمؤملا هدابعل
 نينمؤملا *”هبزحلو هلوسرلو هلل نوبراحم مهنأل ؛اريصن الو ايلو نودجي ال اربدم اذاق © ”رافكلا

 داغر هللا قم م ا اليدت هللا ةنسل دجت نو ُلْبَق نم تلخ دق يتلا هللا ةّنسإ» : لاق مث
 عضوو قحلا عفرف «رفكلا ىلع ناميإلا هللا رصن ىلإ لصيف نطوم ىف ناميإلاو رفكلا لباقت ام «هقلخ
 ددع ةلق عم «نيكرشملا نم هئادعأ ىلع مهرصن نينمؤملا هئايلوأب ردب موي ىلاعت لعف امك «لطابلا

 . ”وهددعو نيكرشملا ةرثكو ءمهددعو نيملسملا

۳٤1 

 الا مريب یت یف (9) .؛هلوسرلا :مءت ىف (۲) .ت نم ةدايز )١(
 .(مهددمول :مءت ىف (5) . «هدابعلو 2: ت ىف (6) . «رفكلا» :م ىف (4)



 )7١  ۲٤( تايآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا م

 امب هللا تاكو مِهيَلَع مكرقظأ نأ دعب نم ةكم نطبب مهنع مكيدي ديأو مكنع مهيديأ فك يذلا وهو): هلوقو

 (17لصي ملف ءمهنع نيكرشملا ىديأ فك نيح نينمؤملا هدابع ىلع هللا نم نانتما اذه 1

 ًالك ناص لب «مارحلا دجسملا دنع مهولتاقي ملف نيكرشملا نم نينمؤملا ىديأ فكو ءءوس مهنم

 ىف مدقت دقو .ةرخآلاو ايندلا ىف مهل ةبقاعو «نينمؤملل ةريخ هيف احلص مهنيب دجوأو «نيقيرفلا نم

 رظنف ةا هللا لوسر ىدي نيب مهوقثوأف ىراسألا نيعبسلا كئلوأب اوؤاج نيح عوكألا نب ةملس ثيدح

 مهيديأ فك يذلا وهوإل : هللا لزنأ كلذ ىفو :لاق .«هاتثو روجفلا ءدب مهل نكي مهولسرأ»: لاقو معلا

 . ةيآلا (مهنع مكيديأ و مكنع

 امل : لاق كلام نب سنأ نع «تباث نع «دامح انثدح «نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لبق نم o ل ا بلا ع يبل

 هذه تلزنو - ميغا : نافع لاق اوذخاف مهيلع اعدف اكو هللا لوسر ةرغ نديري «ميعنتلا لبج

 . «مهيَلَع مكر فظأ نأ دعب نم ةكم نطبب مهنع مكيدي أو مكنع مهيديأ فك يذلا وهو » : ةيآلا

 نع «قرط نم ءامهينتس نم ريسفتلا ىف ىئاسنلاو ىذمرتلاو « هئئس ىف دواد وبأو ملسم هاورو

 ا «ةملس نب دامح

 00 «ىناتبلا تباث انثدح «دقاو نب نيسحلا انثدح «بابحلا نب ديز انثدح : اضيأ  دمحأ لاقو

 «نآرقلا ىف ىلاعت هللا لاق ىتلا ةرجشلا لصا ىف هی هللا لوسر عم انك : لاق ىََرملا لَفَعَم نب هللا دبع

 ورع زب ليست .بلاط ىبأ نب ىلعو ءم هللا لوسر رهظ ىلع ة ةرجشلا كلت ناصغأ نم عقي ناكو

 ام :لاقو هديب ليهس ذخأف ««ميحرلا نمحرلا هللا مسب : بتكا» : ىلعل ةَ هللا لوسر لاقف «هيدي نيب

 ام اذه» :بتكو ««مهللا كمسب بتكا»: لاق .فرعن ام انتيضق ىف بتكا .ميحرلا نمحرلا فرعن

 تنك نإ كانملظ دقل :لاقو هديب ورمع نب ليهس كسمأف .«ةكم لهأ هللا لوسر دمحم هيلع حلاص

 نحن انيبف ."هللا دبع نب دمحم هيلع حلاص ام اذه بتكا» :لاقف .فرعن ام انتيضق ىف بتكا «هلوسر

 داب هللا لوسر مهيلع اعدف ءانهوجو “ىف اوراثف «حالسلا مهيلع اباش نوثالث انيلع جرخ ذإ كلذك

 ؟لحأ دهع ىف متئج لها : كك هللا لوسر لاقف .مهانذخأف مهيلإ انمقف ء«مهعامسأب هللا ذخأف

 مهيديأ فك يذلا وهو : هللا لزناف «مهليبس ىلخف .ال :اولاقف .«؟انامأ دحأ مكل لعج “له :وأ

 نم ىئاسنلا هاور . «اريصب نولمعت امب هللا ناكو مِهْيَلَع مكر فظَأ نأ دعب نم ةكم نطِبب مهنع مكيديأو مكدع

 ا ۳" «دقاو نب نيسح ثيدح

 امل :لاق ىَّربأ نبا نع «رفعج انثدح قلا توقعي اخ ةدصخب ئا انئالج :ريرج نبا لاقو

 .«لصت»: ت ىف )١(

 نغسلا ىف ىئاسنلاو (7774) مقرب ىذمرتلا ناسو (۲۹۸۸) مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۸۰۸) مقرب ملسم حيحصو )١77/7( دنسملا (؟)
 )١١51١١(. مقرب ىربكلا

 .«لهو» :ت ىف (4) . ؟ىلإ» :مءت ىف (5) .2؟نب»: ت ىف (۳)

 )١1811(. مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلاو (85/5) دنسملا (5)



 ما 0 روس مالالا

 برح كل موق ىلع لخدت «هللا ىبن اي :رمع هل لاق «ةفيلحلا ىذ ىلإ ىهتناو ىدهلاب كو ىبنلا جرح ٠
 نم اند املف «هلمح الإ احالس الو اعاَرُك اهيف عدي ملف «ةنيدملا ىلإ ثعبف :لاق ؟عارك الو حالس ريغب

 جرخ دق لهج ىبأ نب ةمركع نأ هنيع هاتأف «ىنمب لزنف «ىنم ىتأ ىتح راسف «لخدي نأ هوعنم ةكم

 :دلاخ لاقف ء«“ليخلا ىف كاتأ كمع نبا اذه ءدلاخ اي»:ديلولا نب دلاخل لاقف «ةئامسمخ ىف كيلع

 ىلع هثعبف . تئش نيأ یب مرا هللا لوسر اه د هللا فيس ناس لكوويفأ- هلوسر تيسو «هللأ' فيس انا

 هلخدأ ىثح همزهف ةيناثلا ىف داع مث «ةكم ناطيح هلخدأ ىتح همزهف بعشلا ىف ةمركع ىقلف « ليخ

 مهيديأ فك يذلا وهو »: هللا لزنأف «ةكم ناطيح هلخدأ ىتح همزهف ةثلاثلا ىف داع مث «ةكم ناطيح

 هللا فكف : لاق . (اميلأ اباذعإ : ىلإ 4 مهْيَلع مكرفظأ نأ دعب نم] كم نطبب مهنع مكيدي او مکنع

 را اط لا ةه ايف ار ارا يللا نم ا لع ا نإ دعي نع ع ىلا

 ماع نوكي نأ زوجي ال هنإف ؛رظن هيف قايسلا اذهو .هوحنب ىزبأ نبا نع متاح ىبأ نبا هاورو

 الو .حيحصلا ىف تبث امك «ذثموي PO بلل نان لب ءملسأ نكي مل ادلاخ نأل ؛ةيبيدحلا

 ةكمب ميقيو رمتعيف '''لبقملا ماعلا نم ىتأي نأ ىلع هوضاق مهنأل ءءاضقلا ةرمع ىف نوكي نأ زوجي
 الو :باوجلاف ؟حتفلا موي نوكيف :ليق نإف .هولتاق الو هوبراح الو هوعنامي مل مدق املف «مايأ ةثالث

 Ey ءايده حتفلا ماع قسي مل هنأل ؛حتفلا موي نوكي نأ زوجي
 .ملعأ هللاو «لمأتيلف ءىش هيف عقو دق «للخ هيف قايسلا اذهف

 نيعبرأ اوثعب اشيرق نأ :سابع نبا ىلوم ةمركع نع «مهتأ ال نم ىنثدح :قاحسإ نبا لاقو
 دج داسا قع اف 202 هللا كومو نكس ا رفطت هلأ مهورمأو نيب وأ مهنم الجر

 ركسع ىلإ اومر اوناك دقو «مهليبس ىلخو مهنع افعف وی هللا لوسر مهب ىتأف ءاذخأ اوذخأف

 مهيديأ فك يذلا وهو »: هللا لزنأ كلذ ىفو :قاحسإ نبا لاق .لبنلاو ةراجحلاب ةي هللا لوسر
 . 9ةيكلا  مهنع مكيديأو مكدع

 نوكرشملا هامرف «ةيبيدحلا نم ةينثلا ىلع علطا ؛مِيَنَز نبا»:هل لاقي الجر نأ انل ركذ :ةداتق لاقو
 مكل له» : مهل لاقف «رافكلا نم اًسراف رشع ىنثاب هوتأف ءاليخ ةي هللا لوسر ثعبف «هولتقف مهسب

 مهيديأ فك يذلا وهو » : كلذ ىف هللا لزنأو «مهلسرأف .ال :اولاق .«؟ةمذ ىلع مكل له ؟دهع ىلع

 . ةيآلا € مهنع مكيديأو مكنع

 .ت نم ةدايز (۲) .«لبجلا»:أ ىف )١(

 .«مكرفظأل :أ ىف (۳)

 )٤( ىربطلا ريسفت )09/77(.
 .؟نيكرشملل» :أ ىف )٥(

 . (یف»:أ ىف )۷( .لباق»: ت ىف )0

 . «نيملسملا ركسع» : م «ت ىف (۸)

 .(09/55) هريسفت ىف ىربطلا هاور (؟)



 ۲١( 276) ناتيآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا 8غ

 الوّلو هّلحم غلبي نأ افوكعم يدهلاو مارحلا دجسملا نع مكودصو اورفك نيذلا مه

 لخْديل ملع ريغب ةرعم مهنم مكبيصتف مهوئطت نأ مهوملعت مل تانمؤم ءاسنو نونمؤم لاجر

 مسه م

 نيذلا لعج ذإ © اميل ابدع مهنم اورق نيذلا ايلات ول ءاشي نم هتمحر يف هللا
 ا س رم

 نيدمؤملا ىّلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأف ةّيلهاجلا ةّيمح ةيمحأ | مهبولف يف اورفك

 . 4 69 ًميلَع ميش لك هللا ناو اَهلهأو اهب قحأ اوُناكَو وتلا ةملك مهما

 ىلع مهترصن ىلع (''مهالام نمو شيرق نم برعلا ىكرشم نم رافكلا نع اًربخم ىلاعت لوقي
 «مارحلا دجسملا نع مكودصر «مهريغ نود رافكلا مه :ىأ «اوُرفك َنيذّلا مه» : ةا هللا لوسر
 ىدهلا اودصو :ىأ «هّلحَم غلبي نأ افوكعم يدهلاوط ءرمألا سفن ىف هلهأ متنأو «هب قحأ متنأو :ىأ

 . هنايب ىتايس امك «ةندب نيعبس ىدهلا ناكو «مهدانعو مهيغب نم اذهو «هلحم ىلإ ا ا

 ةفيخ مهنم هيفخيو هناميإ متكي نم مهرهظأ نيب :ىأ ( تانموُم ءاسنو نونمؤم لاجر اولو: هلوقو
 نم مهئانفأ نيب نكلو «مهءارضخ متدبأو مهومتلتقف مهيلع مكانطّلس انكل «مهموق نم مهسفنأ ىلع
 مهم مكبيصتف مهوتطت نأ مهوملعت م )ل: لق اذهلو ؛لتقلا "'ةلاح مهنوفرعت ال ماوقأ تانمؤملاو نينمؤملا

 نم صلخيل مهتبوقع رخؤي : ىأ < ءاشي نم هتمحر يف هللا لخديل مّلع ريغب ل ةمارغو مثإ : ىأ «ةرعم
 . مالسإلا ىلإ مهنم ريثك عجريلو «نينمؤملا مهرهظأ نيب

 مهنم اورفك نيذْلا انبذعل » مهرهظأ نيب نيذلا نينمؤملا نم رافكلا زيمت ول :ىأ «وليزت ول : لاق مث ١

 .اعيرذ التق مهومتلتقلف مهيلع مكانطلسل :ىأ «اميلأ اباذع

 ىبأ نب نمحرلا دبع انثدح  جرفلا نب حور - عابنزلا وبأ انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق

 ٩ Es هللا دبع ع نب نمحرلا دبع انثدح «ىكملا دابع

 لوأ هي هللا لوسر تلتاق : لوق عبس نب دينج '"”تعمس ن فرع نب هللا دبع تعمس

 . (تانمؤم ءاسنو نونمؤم لاجر اللو :تلزن انيفو ءاملسم راهنلا رخآ هعم تلتاقو ءارفاك راهنلا
 33 و لار ةع رف ةت انك لا

 «عبس نب دينج ةعمج ىبأ نع : هيف لاقو هب ىكملا دابع نب دمحم نع ىرخأ قيرط نم هاور مث

 «('فلخ نب رجح ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو . عابس نب بيبح : رفعج وبأ باوصلاو کف

 .«لاح»:آ ىف (۳) .«غلبي» :ت ىف (۲) . مه الو»:أءت ىف )١(

 .«هدئسب ىناربطلا ظفاحلا یور»: ت ىف (7) .(ورمع»:آ ىف (05) . «هّللا ديبع :أءم ىف (5)

 .2لاق»:ت ىف (۸) .؟نعا :تاىف (۷)

 .(510 /۲) ريبكلا مجعملا (9)

 )٤/٤(. ريبكلا مجعملا )٠١(

 .!فینح»:آ ىف )١١(



 )۲٠۵« ۲١( ناتيآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 . (تانمۇم ءاسنو نونمؤم لاجر کک او ةو لاجر 'ةثالث انك :لاقو .هب
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 اميلأ اباذع هللا مهبذعل «نينمؤملا نم رافكلا ليزت ول :لوقي 4اميلأ اباذع مهنم اورفك نيذأا انبذعل اوليزت
 مهايإ .

 ,» اوبتكي نأ اوبأ نيح كلذو ,4ةّيلهاجْلا ةيمح ةّيمَحلا مهبولق يف اورفك نيذلا لعج ذِإ» : هلوقو
 هتنيكس هللا لزنأف » ««هللا لوسر دمحم هيلع ىضاق ام اذه»: اوبتكي نأ اوبأو ا نيحيرلا هللا

 «ريرج نبا لاق امك «(هللا الإ هلإ اللد :لوق ىهو < 4 ئوقتلا ةَملك مهمرلأر نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع

 انثدح « بيبح نب نايفس انثدح «ىرصبلا ىلع وبأ ةعزق نب نسحلا انثدح :دمحأ مامإلا نبا هللا دبعو

 ع2 ا هللا فرا تيك ن نبا قنا: ى لقفل نع دبا نهد و نها ع
 .«هللا الإ هلإ ال»: لاق (ىّوَقتلا ةملك مهمزلأو# : لوقي يب هللا لوسر عمس "[هنآ1 «هيبأ

 ةعرز ابأ تلأسو «هثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ :لاقو .ةعزق نب نسحلا نع ىذمرتلا هاور اذكو

 . "هجولا اذه نم الإ هفرعي ملف هنع

 «ثيللا ىنثدح «حلاص نب هللا دبع انثدح «ىدامرلا روصنم نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 نأ « هربخأ ةريره ابأ نأ « بيسملا نب ديعس نع ا نبا نع «ءدلاخ نب نمحرلا دبع ىنثدح

 هلل الإ هلإ ال :لاق نمف ءهللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :٠ لاق ةي هللا لوسر
 اموق ركذو «ءهباتك ىف هللا لزنأو ««هللا ىلع هباسحو «هقحب الإ هسفنو هلام ىنم مصع دقف
 مهمزلاو» : هؤانث لج هللا لاقو 5 : تافاصلا]4نوربْكَتسي هللا الإ لِ ال مهل لبق اإ اوناك متا: لاقف
 اهنع اوربكتساف ««هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ل: ىهو 4 اهلهأو اهب قحأ اوناكو ىوقَتلا ةملك

 .ةدملا ةيضق ىلع ةي هللا لوسر مهبتاكو «ةيبيدحلا موي ١ '”نوكرشملا اهنع ربكتساو

 مالك نم ةجردم اهنأ رهاظلاو ,"10ىرهزلا ثيدح نم ريرج نبا تادايزلا هذهب هاور اذكو
 . ملعأ هللاو «ىرهزلا

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال ىه :حابر ىبأ نب ءاطع لاقو .صالخإلا : «ئوقّتلا ةملكإ# : دهاجم لاقو
 .ريدق ءىش لك ىلع وهو هدمحلا هلو كلملا هل «هل كيرش

 .«هدئسب متاح ىبأ نبا ىورلا :ت ىف (؟) .؟ةريره ىبأ نع»:آ ىف (۲) 0

aبعك نب ىبأ نع هدنسب ريرج نبا ىور امک»: ت ىف (5) ». 

aم ٠ت نم ةدايز (۷) . 

 )٠۲٠١(. مقرب ىذمرتلا ناسو (۱۳۸/) دنسملا ىلع هللا دبع دئاوزو (51/77) ىربطلا ريسفت (۸)
 OS .«هدنسب متاح ىبأ نب یورو»:ت ىف (۹)

 )١١( ىربطلا ريسفت )۲١/٦١(.



 (758 )۲٠« ناتيآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزملاا م

 ةملك مهمزلأو# :روسملا نع «ةورع نع «ىرهزلا نع 9 «قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي لاقو

 .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق «ىوقتلا

 :لاق «ىرقتلا ةملك مهمزلأو# : ىلع نع «ىعبر نب ةياّبع نع «ليهك نب ةملس نع «ىروثلا لاقو

 .امهنع هللا ىضر ءرمع نبا لاق اذكو .ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ ال

 ال نأ ةداهش :لوقي :لاق «ىوقّتلا ةملك مهمزلأوإل : هلوق سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .ىوقت لك سأر یهو «هللا الإ هلإ

 . هليبس ىف داهجلاو هللا الإ هلإ ال :لاق «ىَوَقَتلا ةملك مهمَرْلَاول : ريبج نب ديعس لاقو

 . هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : ىه : یناسارخلا ءاطع لاقو

 نمحرلا هللا مسب : لاق «(ىوقتلا ةملك مهمزلاو# : ىرهزلا نع ا نع «كرابملا نب هللا دبع لاقو

 . ميحرلا

 . هللا الإ هلإ ال :لاق «ىَرْقَتلا ةملك مهمرلَأوط :ةداتق لاقو

 .اهلهأ اوناكو ءاهب قحأ نوملسملا ناك : اهلهأو اهب قحأ اوناكو )»
 .رشلا قحتسي ب نم ريخلا قحتسي نمب ميلع وه : ىأ «اميلع ءيش كب هللا تاكل

 هللا دبع نع «نيزر ىبأ نع «راوس نب ةبابش انثدح «ديعس نب ميهاربإ انثدح : ىئاسنلا لاق دقو

 لعج ذإ» : أرقي ناك هنأ بعك نب ىبأ نع «سيردإ ىبأ نع «هللا ديبع نب رسب نع رب نب ءدلعلا قربا

 دجسملا دسفل اومح امك متيمح ولو «[77: حتفلا] (ةيلهاجلا ةيمح ةيمحلا مهبولُق يف اورفك نيا

 ام ىنملعيف و هللا لوسر ىلع لخدأ تنك ىنأ ملعتل كنإ :لاقف.«هل ظلغأف رمع كلذ غلبف .مارحلا

 . '”هلوسرو هللا كملع امم ملعو أرقاف «نآرقو ملع كدنع لجر تنأ لب :رمع لاقف .هللا هملع

 :حلصلا ةيضقو ةيبيدحلا ةصق ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ اذهو

 نع «ىرهزلا نع ءراسي نب قاحسإ نب دمحم انربخأ «نوراه نب ر ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ديري ةيبيدحلا ماع هيَ هللا لوسر جرخ :الاق مكحلا نب ر ناورمو ةمرخم نب روسملا نع «ريبزلا نب ةورع

 لك تناكف « لجر ةئامعبس سانلا ناكو «ةندب نيعبس ىدهلا هعم قاسو ءالاتق ديري ال «تيبلا ةرايز

 اي :لاقف «"یبعکلا نايفس نب رشب هيقل نافسعب ناك ذإ ىتح لَك هللا لوسر جرخو «ةرشع نع ةندب
 روما ةولخ تسل ادق 6 ليفاطملا ةوعلا اهم كتجرشف كريم تحمس دق نتيرق هذه هلآ لرز
 عارك ىلإ هومدق دق مهليخ ىف ديلولا نب دلاخ اذهو ءآدبأ ةونع مهيلع اهلخدت الأ هللا نودهاعي

 رئاس نيبو ىنيب اولخ ول مهيلع اذام «برحلا مهتلكأ دق ! شیرق حيو ايد : ِهِئنَع هّللا لوسر لاقف «ميمغلا

 )١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا )١١505(.

 ) )۲؟ىبلكلا بعك نب رشبا:ت ىف .



 )۲٠« ۲١( ناتيآلا :حتفلا ةروس  عباسلا ءزجلا

 مهو مالسإلا ىف اولخد “"[مهيلع] هللا ىنرهظأ نإو ءاودارأ ىذلا ناك ىنوباصأ نإف ؟سانلا

 ىنثعب ىذلا ىلع مهدهاجأ لازأ ال هللاوف ؟شيرق نظت اذامف «ةوق مهبو اولتاق اولعفي مل نإو «نورفاو

 ضمحلا ىرهظ نيب نيميلا تاذ اوكلسف سانلا رمأ مث .«ةفلاسلا هذه درفنت وأ هللا ىنرهظي ىتح هب هللا

 املف «قيرطلا كلت شيجلاب كلسف :لاق .ةكم لفسأ نم ةيبيدحلاو رارملا ةينث ىلع 2'”هجرخت قيرط ىلع

 هللا لوسر جرخف «شيرق ىلإ نيعجار اوضكر «مهقيرط نع اوفلاخ دق شيجلا ةرتق شيرق ليخ تأر
 ام» : ةَ هللا لوسر لاقف .تألخ :سانلا لاقف ءهتقان تكرب ءرارملا ةينث كلس اذإ ىتح ا

 ولاا نكيرق ترد هللا تكن رض افلا یا اح كلو قلب اهنا "فلذات نو تال

 اي :اولاق .«اولزنا» :سانلل لاق 2؟”[مث] .«اهايإ مهتيطعأ الإ ءمحرلا ةلص اهيف ىنولأسي ةطخ ىلإ

 الجر هاطعأف هتنانك نم ًامهس هَ هللا لوسر جرخأف .سانلا هيلع لزني ءام نم ىداولاب ام «هللا لوسر

 .نطعب هنع سانلا برض ىتح ءاملاب شاجف هيف هزرغف «بلقلا كلت نم بيلق ىف لزنف «هباحصأ نم

 نب رشبل هلوقك مهل لاقف «ةعازخ نم لاجر ىف ءاقرو نب ليدب اذإ ةي هللا لوسر نامطا املف

 تأي مل ًادمحم نإو «دمحم ىلع نولجعت مكنإ «شيرق رشعم اي :اولاقف شيرق ىلإ اوعجرف «نايفس

 .مهومهتاف «هقحل ًامظعم تيبلا اذهل ًارئاز ءاج امنإ «لاتقل

EY 

 اهكرشم واب هللا لوسر ةبيع ىف ةعازخ تناك “[و]:ىرهزلا لاق :قاحسإ نب دمحم لاق

 ال هللاوف كلذل ءاج امنإ ناك نإو:اولاقف «ةكمب ناك ًائيش ةَ هللا لوسر ىلع نوفخي ال ءاهملسمو

 نب رماع ىنب دحأ «صفح نب زرکم هيلإ اوثعب مث .برعلا كلذب ثدحتي الو «ةونع انيلع ًادبأ اهلخدي

 هللا لوسر هملك هی هللا لوسر ىلإ ىهتنا املف . «رداغ لجر اذه» :لاق كلَ هللا لوسر هآر املف «ءىؤل

 هيلإ اوثعبف ؛' ''[ِيكي] هللا لوسر هل لاق امب مهربخأف شيرق ىلإ عجر مث «هباحصأ هب مَّلَك ام وحنب هك
 موق نم اذه» :لاق هايم هللا لوسر هآر املف «شيباحألا ديس ذئموي وهو «ىنانكلا ةمقلع نب سيلحلا

 ىف ىداولا ضرع نم هيلع ليسي ىدهلا ىأر املف «ىدهلا اوثعبف «ههجو ىف «ىدّهلا اوثعباف «نوهلأتي
 امل اماظعإ دلك هللا لوسر ىلإ لصي ملو عجر «هلحم نع سبحلا لوط نم هراتوأ لكأ دق هدئالق

 نم هراتوأ لكأ دق هدئالق ىف ىدهلا ءهدص لحي ال ام تيأر دق «شیرق رشعم اي :لاقف یار

 دوعسم نب ةورع هيلإ اوثعبف .كل ملع ال ىبارعأ تنأ امنإ «سلجا :اولاق .هلحم نع سبحلا لوط

 نم «مكءاج اذإ دمحم ىلإ نوثعبت نم مكنم ىقلي ام تيأر دق نإ «شيرق رشعم اي :لاقف «ىفقثلا
 نم تعمجف «مكبان ىذلاب تعمس دقو «دلو ىنأو دلاو مكنأ متفرع دقو ء«ظفللا ءوسو فينعتلا

 00 خف .مهتمب اندنع تنأ ام «تقدص :اولاق .ىسفنب مكتيسآ ىتح تج مث «ىموق نم ىنعاطأ

 مهب تئج مث «سانلا شابوأ تعمج ءدمحم اي :لاقف «هيدي نيب سلجف ةي هللا لوسر ىتأ ىتح
 هللا نودهاعي ءرومنلا دولج اوسبل دق «ليفاطملا ذوعلا اهعم تجرخ دق شيرق اهنإ ءاهضفتل كتضيبل

O)كاذ امو» :ت ىف (۳) .«هصرحيا :أ ىف (؟١) 5 ». 

 .م.ت نم ةدايز )ن3( .م.ت نم ةدايز )0( .أءموت نم ةدايز (6)

 .؟جرخ مثا:أ ىف (۸) .«هباحصأ ىلإ عجر املف»: ت ىف (۷)



 )۲٠« ۲١( ناتيآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا 514

 دعاق ركب وبأو :لاق .ادغ كنع اوفشكنا دق ءالؤهب ىنأكل هللا مياو ءادبأ ةونع مهيلع اهلخدت الأ
 ؟دمحم اي اذه نم :لاق !؟هنع فشكنن نحنأ !تاللا رظب صصما :لاقف وَ هللا لوسر فلخ
 مث .اهب هذه نكلو ءاهب كتأفاكل ىدنع كل تناك دي الول هللاو امأ :لاق .«ةفاحق ىبأ نبا اذه» : لاق

 :لاق .2""ديدحلا ىف هايي هللا لوسر سأر ىلع فقاو ةبعش نب ةريغملاو ءَ هللا لوسر ةيحل لوانت
 !كحيو :لاق .كيلإ لصت ال - هللاو - لبق هيي هللا لوسر ةيحل نع كدي كسمأ :لاق مث .هدي عرقف
 ةريغملا كيخأ نبا اذه»: ك لاق ؟دمحم اي اذه نم :لاق . هيم هللا لوسر مسبتف !كظلغأو كعظفأ ام
 ملك ام لثمب ةَ هللا لوسر هملكف لاق !؟سمألاب الإ كتأوس تلسغ لهو «ردغأ :لاق .«ةبعش نبا
 عنصي ام ىأر دقو 2"![ِكي] هللا لوسر دنع نم ماقف :لاق .ابرح ديري تأي مل هنأ هربخأو اسما

 ءىش هرعش نم طقسي الو «هوردتبا الإ اقاصب قصبي الو «هوردتبا الإ اءوضو أضوتي ال «هباحصأ هب
 رصيق تئجو «هكلم ىف ىرسك تئج ىنإ «شيرق رشعم اي :لاقف شيرق ىلإ عجرف .هوذخأ الإ
 هنوملسي ال اموق تيأر دقلو «هباحصأ ىف دمحم لثم طق اكلم تيأر ام هللاو ءامهكلم ىف ىشاجنلاو

 ىعازخلا ةيمأ نب شارخ ثعب دق كلذ لبق ةَ هللا لوسر ناك دقو :لاق .مكيأر اورف ءادبأ ءىشل
 لتق اودارأو «شرق هب "”ترقع ةكم لخد املف ««بلعلا»:هل لاقي هل لمج ىلع هلمحو «ةكم ىلإ
 لوسر اي :لاقف «ةكم ىلإ هثعبيل رمع اعدف ءَ هللا لوسر ىتأ ىتح «شيباحألا مهتعنمف «شارخ

 ىتوادع شرق تفرع دقو ؛ىنعنمب دحأ ىدع ىنب نم اهب سیلو «ىسفن ىلع اًشيرق فاخأ ىنإ هلل
 هللا لوسر هاعدف :لاق .نافع نب نامثع :ىنم زعأ وه لجر ىلع كلدأ نكلو ءاهيلع ىتظلغو اهايإ
 .هتمرحل امظعم «تيبلا اذهل ارئاز ءاج امنإو ءدحأ برحل تأي مل هنأ مهربخي شيرق ىلإ هثعبف دک
 فدرو هيدي نيب هلمحو هتباد نع لزنف «صاعلا نب ديعس نب نابأ هيقلف ءةكم ىتأ ىتح نامثع جرخف
 «شيرق ءامظعو نايفس ابأ یتا ىتح نامثع قلطناف ءال هللا لوسر ةلاسر غلب ىتح هراجأو «هفلخ

 :لاقف ءهب فطف تيبلاب فوطت نأ تئش نإ :نامثعل اولاقف «هب هلسرأ ام هی هللا لوسر نع مهغلبف
 لوسر غلبو :لاق ءاهدنع شيرق هتسبتحاو :لاق (4)[هالك] هللا لوسر هب فوطي ىتح لعفأل تنك ام
 . لتق دق نامثع نأ هللا

 الو هحلاصف ًادمحم تئا :اولاقو ءورمع نب ليهس اوثعب ًاشيرق نأ :ىرهزلا ىنثدحف :دمحم لاق
 هاتأف .ًادبأ ةونع انيلع اهلخد هنأ برعلا ثدحت ال هللاوف ءاذه هماع انع عجري نأ الإ هحلص ىف نوكي
 ىهتنا املف .«لجرلا اذه اوثعب نيح حلصلا موقلا دارأ دق» :لاق هيم هللا لوسر هآر املف ورمع نب ليهس
 قبي ملو رمألا مأتلا املف «حلصلا امهنيب ىرج ىتح اعجارتو «مالكلا الاطأو املكت يَ هللا لوسر ىلإ
 انسل وأ ؟هللا لوسرب سيل وأ ءركب ابأ اي :لاقف ركب ابأ تأف باطخلا نب رمع بثو .باتكلا الإ
 مع اي :ركب وبأ لاقف ؟انئيد ىف ةلذلا ىطعن مالعف :لاق .ىلب :لاق ؟نيكرشملاب اوسيل وأ ؟نيملسملاب

 .أ وت نم ةدايز (0) .اددحلاب»: ت ىف )١(

 .أ وت نم ةدايز (4) .2«ترثعا :تاىف (۳)



 ٣ب 073 176) ناتیآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هللا لوسر ىتأ مث .دهشأ انأو :رمع لاق '[مث] . هللا لوسر هنأ دهشأ ىنإف ءناك ثيح هزرغ مزلا
 ىف ةلذلا ىطعن مالعف :لاق .«ىلب»: لاق ؟نيكرشملاب اوسيل وأ نيملسملاب انسل وأ ءهللا لوسر اي :لاقف

 موصأ تلزام :رمع لاق مث .«ىنعيضي نلو هرمأ فلاخأ نل «هلوسرو هللا دبع انأ»:لاقف ؟اننيد

 نأ توجر ىتح ذئموي هب تملكت ىذلا ىمالك ةفاخم تعنص ىذلا نم قتعاو قدصتأو ىلصأو

 مسب) :بتكا :لاقف '(هنع هللا ىضر] بلاط ىبأ نب ىلع ب هللا لوسر اعد مث :لاق .اريخ نوكي
 لاقف ءمهللا كمساب»: بتكا نكلو ءاذه فرعأ الو :ورمع نب ليهس لاقف .«ميحرلا نمحرلا هللا

 لاقف ««ورمع نب لهس «هللا لوسر دمحم هيلع (؟”حلص ام اذه .مهللا كمساب بتكا» : هللا لوسر
 نب دمحم هيلع حلطصا ام اذه بتكا نكلو «كلتاقأ مل هللا لوسر كنأ تدهش ولو :ورمع نب ليهس

 نع مهضعب فكيو «سانلا اهيف نمأي «نينس رشع برحلا عضو ىلع ءورمع نبا ليهسو ؛هللا دبع

 عم نمم اشيرق ىتأ نمو «مهيلع هدر هيلو نذإ ريغب هباحصأ نم “هللا لوسر ىتأ نم هنأ ىلع «ضعب
 مهطرش ىف ناكو «لالغأ الو لالسأ ال هنأو «ةفوفكم ةبيع اننيب نأو هيلع هودري مل ةي هللا لوسر

 لخدي نأ بحأ نمو ؛هيف لخد «هدهعو دمحم دقع ىف لخدي نأ بحأ نم هنأ :باتكلا اوبتك نيح
 تبثاوتو «هدهعو هللا لوسر دقع ىف نحن :اولاقف ةعازخ تبثاوتف «هيف لخد مهدهعو شيرق دقع ىف
 هنأو «ةكم انيلع لخدت الف اذه انماع انع عجرت كنأو ءمهدهعو شيرق دقع ىف نحن :اولاقف ركب ونب

 اهلخدت ال بكارلا حالس كعم ًاثالث اهب تمقأو «كباحصأب اهلخدتف كنع انجرخ لباق ماع ناك اذإ

 ورمع نب ليهس نب لدنج وبأ هءاج اذإ «باتكلا بتكي وَ هللا لوسر انيبف «برقلا ىف فويسلا ريعب
 ال مهو اوجرخ هللا لوسر باحصأ ناك دقو :لاق "ايي هللا لوسر ىلإ تلفنا دق ديدحلا ىف

 لوسر لمحت امو «عوجرلاو حلصلا نم اوأر ام اوأر املف ةي هللا لوسر اهآر ايؤرل «حتفلا ىف نوكشي
 ليهس ىأر املف .اوكلهي نأ اوداك ىتح ءميظع رمأ كلذ نم سانلا لخد ءهسفن ىلع 01[لي] هللا

 .اذه كيتأي نأ لبق كنيبو ىنيب ةيضقلا تحل دق ءدمحم اي :لاقو ههجو برضف هيلإ ماق لدنج ابأ
 «نيملسملا رشعم اي :هتوص ىلعأب لدنج وبأ خرصو :لاق .هبيبالتب ذخأف هيلإ ماقف .«تقدص» : لاق

 : لَك هللا لوسر لاقف «مهب ام ىلإ ارش سانلا دازف :لاق ؟ىنيد ىف ىنونتفيف كرشلا لهأ ىلإ ىننودرتأ

 دق انإ ءاجرخمو ًاجرف نيفعضتسملا نم كعم نملو كل لعاج هللا نإف «بستحاو ربصا «لدنج ابأ اي»
 :لاق .«مهب ردغن نل انإو .2' '”ادهع هيلع انوطعأو كلذ ىلع مهانيطعأف احلص موقلا نيبو اننيب اندقع

 «لدنج ابأ ربصا :لوقي وهو هبنج ىلإ لدنج (١''[ىبأ] عم ىشمي لعجف باطخلا نب رمع هيلإ بثوف
 نأ توجر :لوقي :لاق ءهنم فيسلا مئاق ىنديو :لاق «بلك مد مهدحأ مد امنإو «نوكرشملا مه امنإف

 «باتكلا نم اغرف املف «ةيضقلا تذفنو :لاق .هيبأب لجرلا نضف :لاق هابأ هب برضيف فيسلا ذخأي

 .ت نم ةدايز (۳) .«نعا:ت ىف (۲) .أ«م نم ةدايز )١(

 .ت نم ةدايز (5) . اًادمحم»:أ ىف (0) .«حلاص ام»: ىف (4)

 .«تمت»:آ ءتاىف (9) .أءت نم ةدايز (۸) .ت نم ةدايز (۷)

 أ «م.ت نم ةرايز )١١( .«اندهع »:أءم.ت ىف )٠١(



 (75 5760) ناتيآلا :حتفلا ةروش  عباسلا ءزجلا تنس سس يس »و.

 :لاقف هيي هللا لوسر ماقف :لاق «لحلا ىف برطضم وهو «مرحلا ىف ىلصي اي هللا لوسر ناكو

 داع ىتح لجر ماق امف ءاهلثمب داع مث :لاق .دحأ ماق امف :لاق .«اوقلحاو "ورحنا «سانلا اهيأي»

 . لجر ماق امف ءاهلثمب ةي

 اي :تلاق .«؟سانلا نأش ام «ةملس مأ اي»:لاقف ةملس مأ ىلع لخدف يَ هللا لوسر عجرف

 هرحناف ناك ثيح كيده ىلإ دمعاو «ًاناسنإ مهنم '"”نهمّنَكَُت الف «تيأر ام مهلخد دق ءهللا لوسر
 هيده ىتأ ىتح ًادحأ ملكي ال هيَ هللا لوسر جرخف .كلذ سانلا لعف كلذ تلعف دق ولف «قلحاو

 ىف ةنيدملاو ةكم نيب ناك اذإ ىتح :لاق .نوقلحيو نورحني سانلا ماقف :لاق «قلحف سلج مث «هرحنف

 .حتفلا ةروس تلزن قيرطلا طسو

 قاس دونا عض یال داو رک و ستوب او ا ویا اذه هديا ا دكه

 وحن هب «ىرهزلا نع هرَّمعَم نع «قازرلا دبع نع ًاضيأ هاور دقو «بارغإ هيفو «"هوحنب
 تادابزب ةلوظما ةئسح ٠ ةقاين ةقانق ءهحيحص ىف هلا ةمحر: «ىراخبلا ءاور دقو ءايشأ ىف ةفلاتغو

 :هحيحص نم ''”طورشلا باتك ىف لاقف «ةديج

 ا ىلريخا :ىرهزلا' ىتربخا :رمعم انربخأ «قاوزلا دبع انثدح دمحم نب هللا دبع اقدح

 جرخ :الاق «هبحاص ثيدح امهنم دحاو لك قدصي «مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع «ريبزلا

 ىدهلا دلق ةفيلحلا اذ ىتأ املف «هباحصأ نم ةئام ةرشع عضب ىف ةيبيدحلا نمز هلي هللا لوسر

 ؛هنيع هاتأ طاطشألا ريدغب ناك اذإ ىتح راسو «ةعازخ نم هل ًانيع ثعبو ةرمعب اهنم مرحأو «هرعشأو

 .كوعنامو كوداصو كولتاقم مهو شيباحألا كل اوعمج دقو اعومج كل اوعمج دق ًاشيرق نإ :لاقف

 انودص نأ نوديري نيذلا ءالؤه ىرارذو «مهلايع لع ليمن نأ نورتأ «ىلع سانلا اهيأ اوريشأ ١:لاقف

 دق هللا ناك انوتأي نإف .مهوناعأ نيذلا ءالؤه ىرارذ ىلع ليمن نأ نورتأ» :ظفل ىفو ««؟تيبلا نع

 نيدوهجم نيروتوم اودعق اودعق نإف» : ظفل ىفو ««نينوزحم مهانكرت الإو نيكرشملا نم اقنع عطق

 وبأ لاقف .«؟هانلتاق هنع اندص نمف تيبلا مؤن نأ نورت مأ «هللا اهعطق اقنع نكي اوجن نإو نيبورحم
 هجوتف «ًابرح الو دحأ لتق ديرن ال «تیبلا اذهل ًادماع تجرح «هللا لوسر اي : "[هنع هللا ىضر] ركب

 انئج امنإ ملع هلوسرو هللا :هنع هللا ىضر ءركب وبأ لاقف :ظفل ىفو .هانلتاق هنع اندص نمف «هل

 اوحورف» : ةي ىبنلا لاقف .هانلتاق تيبلا نيبو اننيب لاح نم نكلو «دحأ لاتقل ئجن ملو «نيرمتعم

 ٠ . هللا مسا ىلع اوضماف» : ظفل ىفو ««نذإ

 «ةعيلط نكيرقلا .ليخ ىف ديلولا نب دلا نإت+ ك ىلا لاف. ىيرطلا ضع ونا اذ[ نخ

 .«نملكت الف»:أءت ىف (۲) . مرحلا ىف اورحنا» :أءت ىف )١(

 .(815/75) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلاو ۳۲١( /4) دنسملا (۳)
 .هب قازرلا دبع قيرط نم (۳۲۸ )۲٤/ هدنسم ىف دمحأ هأور (5)

 .أ نم ةدايز (0 .؟طرشلا»:م«ت ىف (5) . ؟«تاقايسبا :م ىف (0)



 #8 | بيب سا ۲٦۹( 760) ناتیآلا : حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «شيرقل ًاريذن ضكري قلطناف «شيجلا ةرتقب مه اذإ ىتح دلاخ مهب رعش ام هللاوف . «نيميلا تاذ اوذخف

 لح لح :سانلا لاقف.هتلحار هب تكرب ءاهنم مهيلع طبهي ىتلا ةينثلاب ناك اذإ ىتح ةي ىبنلا راسو

 اهل كاذ امو ءءاوصقلا تألخ ام»: لهم ىبنلا لاقف ءءاوصقلا تألخ ءءاوصقلا تألخ :اولاقف .تحلأف

 اهيف نومظعي ةطخ ىنولأسي ال «هديب ىسفن ىذلاو ١:لاق مث .«ليفلا سباح اهسبح نكلو «قلخب
 دمث ىلع ةيبيدحلا ىصقأب لزن ىتح مهنع لدعف «تبثوف اهرجز مث .«اهايإ مهتيطعأ الإ ؛هللا تامرح

 لكك هللا لوسر ىلإ "'"ىكشو «هوحزن ىتح سانلا ')ثبلي ملف ءآضربت سانلا هضربتي «ءاملا ليلق

 ىتح ىرلاب مهل شيجي لاز ام هللاوف «هیف هولعجي نأ مهرمأ مث امهس هتنانك نم عزتناف «شطعلا
 اوناكو «ةعازخ نم هموق نم رفن ىف ىعازخلا ءاقرو نب ليدب ءاج ذإ كلذك مه امنيبف «هنع اوردص

 اولزن «ىؤل نب رماعو ىؤل نب بعك تكرت ىنإ :لاقف «ةماهت لهأ نم [44] هللا لوسر حصن ةبيع
 مل انإ» : ةي ىبنلا لاقف .تيبلا نع كوداصو كولتاقم مهو «ليفاطملا ذوعلا مهعم ةيبيدحلا هايم دادعأ

 مهنددام اوؤاش نإف «مهب ترضأف برحلا مهتكهن دق اشيرق نإو ‹ نيرمتعم انئج نكلو «دحأ لاتقل يجن

 دقف الإو ءاولعف سانلا هيف لخد اميف اولخدي نأ اوؤاش نإف رهظأ نإف «سانلا نيبو ىنيب اولخيو ةدم

 هللا (؟”نذفنيلو «ىتفلاس درفنت ىتح اذه ىرمأ ىلع مهنلتاقال هديب ىسفن ىذلاوف اوبأ مه نإو ءاومج
 «لجرلا اذه دنع نم انئج دق انإ:لاقف اشيرق ىتأ ىتح قلطناف «لوقت ام مهغلبأس : ليدب لاق . «هرمأ

 هنع انربخت نأ انل ةجاحال :مهؤاهفس لاقف ءانلعف مكيلع هضرعن نأ متئش نإفءالوق لوقي هانعمسو

 لاق امب مهثدحف ءاذكو اذك لوقي هتعمس :لاق .لوقي هتعمس ام تاه : مهنم ىأرلا ووذ :لاقو .ءىشب

 ؟دلولاب تسلوأ :لاق . ىلب :اولاق ؟دلاولاب متسلأ ءموق ىأ :لاقف دوعسم نب ةورع ماقف ءو هللا لوسر

 ىلع اوحلب املف .ظاكع لهأ ترفنتسا ىنأ نوملعت متسلأ : لاق .ال :اولاق؟ىنومهتت لهف :لاق . ىلب :اولاق

 اهولبقاف دشر ةطخ مكيلع ضرع دق اذه نإف :لاق .ىلب :اولاق ؟ىنعاطأ نمو ىدلوو ىلهأب مكتئج

 نب ليدبل هلوق نم اوحن هل اَ ىبنلا لاقف م هللا لوسر ملكي لعجف هاتأف .هتئا :اولاق . هنآ ىنوعدو

 برعلا نم دحأب تعمس له .كموق رمأ تلصأتسا نإ تيأرأ دمحم ىأ: كلذ دنع ةورع لاقف . ءاقرو

 الخ نمانلا نم اوشا رأل ىلا اهو ر: ىرأل لاو ياق ىر لا فت ةو كاف سا حاتجا

 ؟اذ نم: لاق !؟هعدنو رفن نحنأ !تاللا رظب صصما : هنع هللا ىضر ءركب وبأ لاقف «كوعديو اورفي نأ

 :لاق .كتبجأل ءاهب كزجأ مل ىدنع كل تناك دي ال ول هديب ىسفن ىذلاو امأ:لاق . ركب وبأ :اولاق

 ىبنلا سأر ىلع مئاق هنع هللا ىضر «ةبعش نب ةريغملاو ؛هتيحلب ذخأ هملك املكف ةي ىبنلا ملكي لعجو

 ء«فيسلا لعنب هدي برض لَك ىبنلا ةيحل ىلإ هديب ةورع ىوهأ املكف «رفغملا هيلعو فيسلا هعمو يك
 .ةبعش نب ةريغملا:لاق ؟اذه نم:لاقو هسأر ةورع عفرف .ِةيِلَدَك ىبنلا ةيحل نم كدي رخأ :هل لاقو

 مهلتقف ةيلهاجلا ىف اموق بحص ةبعش نب ةريغملا ناكو !؟كتردغ ىف ىعسأ تسلأ ءردغ ىأ:لاقف

 .«ىش ىف هنم تسلف لاملا امأو .لبقأف مالسإلا امأ» : ويك ىبنلا لاقف ملسأف ءاج مث «مهلاومأ ذخأو

 .م نم ةدايز (۳) .«اوكش»:أ ىف (۲) . ؟هئبلي) :مءت ىف )١(

 . «اشابوأ ١:1 ىف (5) .«نذفنيل وأ :م «ت یف (4)



  "oYناتيآلا :حتفلا ةروس  عباسلا ءزجلا )۲٠« ۲١(

 ةماخن "[4يئ] هللا لوسر مخنت ام هللاوف : لاق «“""هينيعب ةي ىبنلا باحصأ قمري لعج ةورع نإ مث

 اوداك ًاضوت اذإو ؛هرمأ اوردتبا مهرمأ اذإو .هدلجو ههجو اهب كلدف «مهنم لجر فك ىف تعقوالإ

 عجرف ءاي هل اميظعت «هيلإ رظنلا نودحي امو «هدنع مهتاوصأ اوضفخ ملكت اذإو « هئوضو ىلع نولتتقي

 رصيقو ىرسك ىلع تدفوو‹كولملا ىلع تدفو دقل هللاو .موق ىأ :لاقف هباحصأ ىلإ ةورع

 مخنت نإ هللاو ءًادمحم دمحم باحصأ مظعي ام هباحصأ همظعي طق اكلم تيأر نإ هللاو «ىشاجنلاو

 ًأضوت اذإو «هرمأ اوردتبا مهرمأ اذإو «هدلجو ههجو اهب كلدف ءمهنم لجر فك ىف تعقو الإ ةماخن

 هنإو «هل اميظعت هيلإ رظنلا نودحي امو «هدنع مهتاوصأ اوضفخ ملكت اذإو « هئوضو ىلع نولتتقي اوداك
 املف ءهتئا :اولاقف . هتآ ىنوعد :ةنانك ىنب نم مهنم لجر لاقف .اهولبقاف دشر ةطخ مكيلع ضرع دق

 اهوثعباف «ندبلا نومظعي موق نم وهو «نالف اذه» : ایک ىبنلا لاق ؛هباحصأو وو ىبنلا ىلع ترا

 اودصي نأ ءالؤهل ىغبني ام !هللا ناحبس :لاق كلذ ىأر ايلف: نرل الا قنا "هل تّتعبف «هل

 ن ااف نأ را اف ت یاو تلف دق تار لاق هناا لآ عجر املف ا

 فرشأ املف .هتثا :اولاقف .هتآ ىنوعد :لاقف ««صفح نب زرکم»:هل لاقي مهنم لجر "7لاقف .تيبلا

 امنيبف اإ ىبنلا ملكي لعجف ءهرجاف لجر وهو (7[صفح نب] زركم اذه» : ِكلكَي ىبنلا لاق مهيلع
 .ورمع نب ليهس ءاج ذإ هملكي وه

 دق :٠ ةي ىبنلا لاق ورمع نب ليهس ءاج امل :لاق هنأ ةمركع نع «بويأ ىنربخأ :رمعم لاقو

 .«مكرمأ نم مكل لهس

 اباتك 220كنيبو اننيب بتكا تاه :لاقف ورمع نب ليهس ءاجف:هثيدح ىف ىرهزلا لاق: رمعم لاق
 نب] ليهس لاقف ؛«ميحرلا نمحرلا هللا مسب : "[بتكا]»: ايب ىبنلا لاقف «بتاكلا ةي ىبنلا اعدف

 .بتكت تنك امك ؛«مهللا كمساب»: بتكا نكلو ءوه ام ىردأ ام هللاوف «نمحرلا» امأ : "[ورمع
 كمساب : بتكا» : ةي ىبنلا لاقف . «ميحرلا نمحرلا هللا مسببا : :الإ اهبتكن ال هللاو : 0 لاقف

 هللا لوسر كنأ ملعن انك ول هللاو : ليهس لاقف . a لاق مث .«مهللا

 ىنإ هللاو» : ةي ىبنلا لاقف ««هللا دبع نب دمحم» :بتكا نكلو «كانلتاقالو تيبلا نع ا ام

 ىنولأسي ال هللاو»:هلوقل كلذو :ىرهزلا لاق «هللا دبع نب دمحم بتكا .ىنومتبذك نإو هللا لوسرل

 تيبلا نيبو اننيب اولخت نأ ىلع» : ةي ىبنلا هل لاقف . «اهايإ مهتيطعأ الإ هللا تامرح اهيف نومظعي ةطخ

 «بتكف « لبقملا ماعلا نم كلذ نكلو «ةَطْعض انذخأ انأ برعلا ثدحتت ال هللاو : ليهس لاقف . هب فوطنف
 :نوملسملا لاقف .«انيلإ هتددر الإ كنيد ىلع ناك نإو لجر انم كيتأي ال هنأ ىلعو» : ليهس لاقف

 ا نب اچ یا تلد مع ا ام ا دعو نيقرشملا ىلإ دري تيك اا ناخب

 .«ماقف»:أ ىف (۳) .تانم ةدايز (9) ٠ .ةهنيعبا :تاىف )١(
 . ؟مکنیب»: ت ىف (6) .أ نم ةدايز (6)

 .م.ت نم ةداير (۷) .أ نم ةدايز (0



 سلق سنا ل ا سس -تس (760-55) ناتيآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 لاقف «نيملسملا رهظأ نيب هسفنب ىمر ىتح ةكم لفسأ نم جرخ دق «هدویق ىف فسري ورمع نبا
 باتكلا ٍضْفَن مل انإ ٠:4 ىبنلا لاقف ءىلإ ةا هيلع تضاف نهرا دمحم ان اذه ليون
 زيجمب انأ ام :لاقف «ىل هزجأف»: ةي ىبنلا لاقف .ادبأ ءىش ىلع كحلاصأ ال اّذِإ هللاوف:لاق .«دعب
 :لدنج وبأ لاق .كل هانزجأ دق ىلب :زركم لاق .لعافب انأ ام :لاق .«لعفاف ىلب»:لاق «كل كلذ

 غ بالعشب ناكر ا دق اه نور الا ايام ج قو نيك سما ىلإ هرأ نيلام أ

 تسلا :تلقف ءب هللا ىبن تيتأف :هنع هللا ىضر [باطحل ا نیا راع لاق لجو زع هللا ىف اديدش
 ملف :تلق .«ىلب» : لاق لالا يلع ردو لبا ياك لاا دوب .«ىلب» : ل لاق ؟اقح هللا ىبن

 تنك تسل وأ :تلق ««ىرصان وهو «هيصعأ تحلو هللا لوسر ىنإ» :لاق ؟اذإ انئيد ىف ةيندلا ىطعن

 كنإف» :لاق ءال :تلق .«؟ماعلا "'هيتأن انأ كتربخأفأ «ىلب» :لاق ؟هب فوطنو تيبلا ىتأنس انآ انثدحت

 :تلق .ىلب :لاق ؟اقح هللا ىبن اذه سيلأ ركب ابأ اي :تلقف ركب ابأ تيتأف "لاق فروا

 اهيأ :لاق ؟اذإ اننيد ىف ةيندلا ىطعن ملف :تلق .ىلب :لاق ؟لطابلا ىلع انودعو قحلا ىلع انسلأ

 .قحلا ىلع هنإ هللاوف «هزرغب كسمتساف «هرصان وهو «هبر ىصعي سيلو «هللا لوسر هنإ «لجرلا
 ؟ماعلا هيتأت كنأ كربخأفأ :لاق «ىلب :لاق ؟هب فوطنو تيبلا ىتأنس انأ انثدحي ناك سيل وأ :تلق

 .هب فوطتو هيتأت كنإف :لاق .ال :تلق

 (©9لوسر لاق باتكلا ةيضق نم غرف املف :لاق .الامعأ كلذل تلمعف :رمع لاق :ىرهزلا لاق
 ثالث كلذ لاق ىتح لجر مهنم ماق ام هللاوف :لاق .«اوقلحا مث اورحناف اوموق» : هباحصأل وي هلل

 :ةملس مأ هل تلاق «سانلا نم ىقل ام اهل ركذف ل او ا
 كقلاح وعدتو كندب رحنت ىتح ةملك مهنم ادحأ ملكت ال مث جرخا ؟كلذ بحتأ .هللا ىبن اي

 اوأر املف «هقلحف هقلاح اعدو «هندب رحن «كلذ لعف ىتح مهنم ادحأ ملكي ملف جرخف ‹كقلحيف

 ةوسن هءاج مث ءامغ اضعب لتقي مهضعب داك ىتح ءاضعب قلحي مهضعب لعجو اورحنف اوماق كلذ

 مصعب : غلب ىتح *« تارجاهم تانمؤمْلا مكءاج اذ اونمآ نيذُلا اهيأ اي :  لج زع «هللا لزنأف «تانمؤم

 ىبأ نب ةيواعم امهادحإ جوزتف «كرشلا ىف هل اتناك نيتأرما ذئموي رمع قلطف ٠[. : ةنحتمملا]«رفاوكلا

 - شيرق نم لجر - ريصب وبأ هءاجف ةنيدملا ىلإ ةَ ىبنلا عجر مث .ةيمأ نب ناوفص ىرخألاو «نايفس
 هب اجرخف نيلجرلا ىلإ هعفدف ءانل تلعج ىذلا دهعلا :اولاقف «نيلجر هبلط ىف اولسرأف «ملسم وهو

 ىرأل ىنإ هللاو :نيلجرلا دحأل ريصب وبأ لاقف «مهل رمت نم نولكأي اولزنف «ةفيلحلا اذ اغلب ىتح

 «تبرج مث هنم تبرج دقل «ديجل هنإ هللاو !لجأ :لاقف ءرخآلا هلتساف ءًاديج نالف اي اذه كفيس

 لخدف «ةنيدملا ىتأ ىتح رخآلا رَقو ءدرب ىتح هبرضف هنم هنكمأف «هيلإ رظنأ ىنرأ :ريصب وبأ لاقف

 :لاق هب ىبنلا ىلإ ىهتنا املف ««ًارعذ اذه ىأر دقل» :هآر نيح هيب هللا لوسر لاقف ءودعي دجسملا

 )١( هيتأت كنأ» : ت ىف () .ت نم ةدايز () .«یتح»: ت یف .

 ) )4.؟ىبنلا» :م ىف (5) .؟ىبنلا» :ت ىف



 (75 )۲٠« ناتيآلا :حتفلا ةروس  عباسلا ءزخحلا حل لل مسو#

 «كتمذ هللا ىفوأ - هللاو دق «هّللا لوسر اي :لاقف ريصب وبأ ءاجف .لوتقمل ىنإو «ىبحاص هللاو لتق

 املف .«دحأ هل ناك ول !برح رعسم همأ ليو» : ةي ىبنلا لاقف «مهنم هللا ىناجن مث مهيلإ ىنتددر دق

 نب لدنج وبأ مهنم تلفتو :لاق ءرحبلا فيس ىتأ ىتح جرخف «مهيلإ هدريس هنأ فرع كلذ عمس

 ىتح «ريصب ىبأب قحل الإ ملسأ دق لجر شيرق نم جرخي ال لعجف ءريصب ىبأب قحلف «ليهس
 «مهولتقف اهل اوضرتعا الإ ماشلا ىلإ شيرقل تجرخ ريعب نوعمسي ام هللاوف «ةباصع مهنم تعمتجا

 مهنم هاتأ نمف: : مهيلإ ,لسرأ امل محرلاو هللا هدشانت ةي ىبنلا ىلإ شيرق تلسرأف .مهلاومأ نلخلو

 مهنع مكيدي أو مكنع مهيديأ فك يذلا وهو : لج زع هللا لزنأو «مهيلإ ةَ ىبلا لسرأف .«نمآ وهف

 اورقي م ء هللا. لوشو هنأ اورقي مل مهنأ مهتيمح تناكو < ,4ةّيلهاجلا ةيمحإل : غلب ىتح 4ةّكم نطبب

 .تيبلا نيبو مهنيب اولاحو «ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 ريغو «جحلا ىفو «ةيبيدحلا ةرمع ىفو «ريسفتلا ىف هجرخأ دقو «'انهاه ىراخبلا هقاس اذكه

 نع نكامألا ضعب ىف عقوو "هب «ىرهزلا نع امهالك «ةنييع نب نايفسو رمعم ثيدح نم كلذ
 كلن كي ىبنلا باحصأ نم لاجر نع «"[ةمّرخَم] نب روسملاو ناورم نع «ةورع نع «ىرهزلا

 ءعضاوم ىف نيابت قاحسإ نبا قايس نيبو هنيبو ءانهاه نم طسبأ هقسي ملو «ملعأ هللاو هبشأ اذهو

 هيلعو ناعتسملا هللاو ءهذهو ةياورلا كلت انقس كلذلو ءانهاه ام ىلإ اهتفاضإ ىغبني دئاوف كانهو

 .ميكحلا زيزعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «نالكتلا

 نب زيزعلا دبع انثدح «ىلعي انثدح يلا قاحسإ نب دمحأ انثدح :ريسفتلا ىف ىراخبلا لاقو

 نإ رت هلا + لجرب لاقط نب اج لانه افا لدار اا ا لاق تبا نيا ب ايي ن ماتين
 «مكسفنأ اومهتا :فيتح نب لهس لاقف .معن :بلاط ىبأ نب ىلع لاقف ؟هللا باتك ىلإ نوعدي نيذلا

 ءانلتاقل الاتق ىرن ولو - نيكرشملاو هيي ىبنلا نيب ناك ىذلا حلصلا :ىنعي - ةيبيدحلا موي انتيأر دقلف

 ؟رانلا ىف مهالتقو ةنجلا ىف انالتق سيلأ ؟لطابلا ىلع مهو قحلا ىلع انسلأ :لاقف رمع ءاجف

 «باطخلا نبا اي»:لاقف ؟اننيب هللا مكحي الو عجرنو ءاننيد ىف ةيندلا ىطعن ميفف :لاق .«ىلب»:لاقف

 ءركب ابأ اي :لاقف ركب ابأ ءاج ىتح ربصي ملف ءاظيغتم عجرف ادب هللا ىنعيضي نلو هللا لوسر ىنإ

 ءادبأ هللا هعيضي نلو «هللا لوسر هنإ «باطخلا نبا اي :لاقف «لطابلا ىلع مهو قحلا ىلع انسلا

 .2*حتفلا ةروس تلزنف

 (9نايفس لئاو ىبأ نع رخأ قرط نم ىئاسنلاو ملسمو رخأ عضاوم ىف اضيأ ىراخبلا هاور دقو

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )۲۷۳۱« ۲۷۳۲(.

 .(4180) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .م نم ةدايز 27

 )7091١(. مقرب طورشلا لوأ ىف هحيحص ىف ىراخبلا هاور ()

 . )٤۸٤٤( مقرب ىراخبلا حيحص (6)

 .1قيقشا :ه ىف (5)



 تو سا (۲۸ «۲۷) ناتیآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 قف قارلا اوسفتا سالا اها تلافلا نف فو ب هح ب ليتم نف ةي وا

 تلزنف :ةياور ىفو «هتددرل هرمأ ی هللا لوسر ىلع درأ نأ ىلع ردقأ ولو لدنج ىبأ موي ىنتيأر

 . هيلع اهأرقف باطخلا نب رمع هَ هللا لوسر اعدف ‹ حتفلا ةروس

 ىبنلا اوحلاص اشيرق نأ « سنأ نع «تباث نع «دامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 : ليهس لاقف ,؟ميحرلا نمحرلا هللا مسب : بتكا» : ىلعل م ىبنلا لاقف .ورمع نب ليهس مهيف اک

 نم بتكا»: لاقف .«مهللا كمساب»: فرعن ام بتكا نكلو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب ام ىردن ال

 . كيبأ مساو كمسا : بتكا نكلو « كانعبتال هللا لوسر كنأ ل : لاق . «هللا لوسر دمحم

 ال مكنم ءاج نم نأ لک ىبنلا ىلع اوطرتشاو . «هللا دبع نب دمحم نم : بتكا» : هب ىبنلا لاقف
 نم هنإ «معن» : لاق ؟اذه بتكتأ « هللا لوسر اي :لاقف ءانيلع هومتددر انم مكءاج نمو «مكيلع هدرن

 ال داو ثيدح نم ملسم هأور . ( هللا هدعبأف مهيلإ انم بهذ

 «كامس ىنثدح :لاق رامع نب ةمركع انثدح .ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح :اضيأ دمحأ لاقو

 ةيبيدحلا موي لَك هللا لوسر نإ :مهل تلقف ءاولزتعا ةيرورحلا تجرح امل :لاق سابع نب هللا دبع نع

 ملعن ول :اولاق «هللا لوسر دمحم هيلع حلاص ام اذه :ىلع اي بتكا» : ىلعل لاقف «نيكرشملا حلاص

 حما «كلوسر ىنأ ملعت كنإ مهللا ىلع اي حما» : هللا لوسر لاقف «كانلتاق ام هللا لوسر كنأ

 احم دقو «ىلع نم ريخ هللا لوسرل هللاو . هللا دبع نب دمحم هيلع حلاص ام اذه :بتكاو « ىلع اي

 معن :اولاق ؟هذه نم تجرخأ «ةوبنلا نم هاحمي كلذ هوحم نكي ملو « هسفن

 و «ىماميلا رامع نب ةمركع ثيدح نم دواد وبأ هاورو

 «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «ريهز انثدح :مدآ نب ىيحي نع ءدمحأ مامإلا ىورو

 ةيبيدحلا موي و هللا لوسر رحن :لاق < ءامهنع هللا ىضر« سابع نبا نع ءمسقم نع «مكحلا نع

 . "”اهدالوأ ىلإ نحت امك تلح تيبلا نع تّدص املف «لهج ىبأل لمج اهيف ةندب نيعبس

 نيقلحم نيم هللا ءاش نإ ْمارَحْلا دِحّسُمْلا نلخدتل قحاب اًيؤرلا هلوسر هللا قدص دق ل

 وه © ابيرف احتف كلذ نود نم َلَعَجَف اوُمَلعت مل ام ملعف نوفاحت ال نيرصقمو مكسوءر

 قە

 . 4 ۵ اديهش هّللاب ئفكو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ئدهلاب هلوسر لسرأ يذلا

 .«لهس»:م ىف )١(

 مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )۱۷۸١( مقرب ملسم حيحصو (۳۱۸۲ ۰٤۱۸۹ «۷۳۰۸ «۳۱۸۱) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .(ل6.8١)

 , هنأ” :م ىف (5) . «انملع» :م ىف (۳)

 )١9784(. مقرب ملسم حيحصو (574 /۳) دنسملا (5)

 )٤١۰۴۷(. مقرب دواد ىبأ نتسو ۳٤۲( /۱) دنسملا (5)

 )۷( دنسملا )۳١٤/١(.



 (۲۸ «۲۷) ناتيآلا :حتفلا ةروس  عباسلا ءزملاا لل ل »وو

 وهو كلذب هباحصأ ربخأف تيبلاب فاطو ةكم لخد هنأ مانملا ىف ىرأ دق ةي هللا لوسر ناك

 ام عق املف «ماعلا اذه ''"رسفتت ايؤرلا هذه نأ مهنم ةعامج كشي مل ةيبيدحلا ماع اوراس املف «ةئيدملاب

 نكت ملفأ :لاق اميف هل لاقف «كلذ ىف «هنع هللا ىضر «باطخلا نب رمع لأس ىتح ءءىش كلذ نم

 ءال :لاق «اذه كماع ؟؟'هيتأت كنأ كتربخأفأ «ىلب»:لاق ؟هب فوطنو تيبلا ىتانس انأ انربخت
 و و س 5 7

 اذهلو ؛ةذقلاب ةذقلا وذح اضيأ «هنع هللا ىضر «قيدصلا باجأ اذهبو .«هب فوطمو هيتآ كنإف» : لاق

 قيقحتل اذه "[و]: «هللا ءاش نإ مارَحْلا دِجْسَمْلا َنلْخَدَتَل قحاب ايؤرلا هّلوسر هللا قدص دَقَلظ :ىلاعت لاق
 .مكلوخد لاح ىف : ىأ «نينمآ# : ؟”[هلوقو] « ءىش ىف ءانثتسالا نم اذه سیلو «هديكوتو ربخلا

 نيقلحم اونوكي مل '”ههمرح لاح ىف مهنأل ؛ةردقم لاح «( نيرصقمو مكسوءر نيقلحم # :هلوقو
 ىف تبثو «هرصق نم مهنمو هسأر قلح نم مهنم ناك «لاحلا ىناث ىف اذه ناك اغإو ‹ نيرصقمو

 محر» : لاق ؟هللا لوسر اي نيرصقملاو :اولاق ««نيقلحملا هللا محر» : لاق هيَ هللا لوسر نأ نيحيحصلا

 لوسر اي نيرصقملاو :اولاق .«نيقلحملا هللا محر)» :لاق ؟ هللا لوسر اي نيرصقملاو :اولاق . «نيقلحملا هللا

 . '9ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف «نيرصقملاو» : لاق ؟هللا

 فوخلا مهنع ىفنو «لوخدلا لاح نمألا مهل تبثأف «ىنعملا ىف ةدكؤم لاح : «نوفاخت ال : هلوقو

 «عبس ةنس ةدعقلا ىذ ىف ءاضقلا ةرمع ىف ناك اذهو .دحأ نم نوفاخي ال دلبلا ىف مهرارقتسا لاح

 جرخو «مرحملاو ةجحلا اذ اهب ماقأف ةنيدملا ىلإ عجر ةدعقلا ىذ ىف ةيبيدحلا نم عجر ال ويي ىبنلا نإف
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 ”لخنلا ريثك ميظع ميلقإ ىهو ءاحلص اهضعبو ةونع اهضعب هيلع هللا اهحتفف ربيخ ىلإ رفص ىف

 ملو «مهدحو ةيبيدحلا لهأ نيب اهمسقو ءرطشلا ىلع اهيلع دوهيلا نم اهيف نم “"مدختساف «عورزلاو

 وه امك «ةشرحخ نب كامس ةناجد ابأ الإ :ديز نبا لاق «دحأ مهنم بغي ملو «هباحصأو ىرعشألا

 ةكم ىلإ جرخ عبس ةنس "[ىف] ةدعقلا ىذ ىف ناك املف «ةنيدملا ىلإ عجر مث هعضوم ىف ررقم

 ىبلف «ةندب نيتس ناك :ليق .ىدهلا هعم قاسو ‹ةفيلحلا ىذ نم مرحأف «ةيبيدحلا لهأو وه ارمتعم

 «همامأ حالسلاو ليخلاب ةملسم نب دمحم ثعب نارهظلا رم نم ابيرق ناك املف .نوبلي هباحصأو راسو

 ىذلا دهعلا ثكن دق هنأو «مهوزغي هيم هللا لوسر نأ اونظو ءاديدش ابعر اوبعر نوكرشملا هآر املف

 راسو «ججأي نطب ىلإ حامرلاو لبنلاو ىسقلا نم حالسلا ثعب «مرحلا باصنأ ىلإ رظني ثيح نارهظلا

 رركم شيرق تثعب قيرطلا ءانثأ ىف ناك املف .هيلع مهطراش امك ءاهبرق ىف ةدمغم فيسلاب ةكم ىلإ

 .ت نم ةدايز (۳) .؛هينآل :م«ت ىف (۲) ا

 .«مهلوخد# :أءم ىف (0) .معت نم ةدايز (4)
 .امهلع هللا نير زمع نب هللا دبع تيدس نب (181) عقرب ملم حيحصو (11/81/) مقرب ىراخبلا حيحص (5)
 e نم ةدايز )0( . ؟مدختساوا :ت ىف (۸) . ؟ليخنلا» :أ ىف )۷(



 مب (۲۸ ء۲۷) ناتيآلا : حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 انيلع :تلخد : "لاق .«؟كاذ امو»:لاق .دهعلا ضقنت كانفرع ام «دمحم اي :لاقف صفح نبا
 ربلاب «كانفرع اذهب :لاقف ««ججأي ىلإ هب انثعب دقو «كلذ نكي مل» :لاقف . حامرلاو ىسقلاو حالسلاب

 اظيغ هباحصأ ىلإ (ال]و ةي هللا لوسر ىلإ اورظني الثل ةكم نم رافكلا سوؤر تجرخو .ءافولاو
 ىلإ نورظني تويبلا ىلعو قرطلا ىف اوسلجف نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم ةكم لهأ ةيقب امأو ءاقنحو

 هثعب دق ىدهلاو «نوبلي هباحصأ هيدي نيبو «مالسلاو ةالصلا هيلع اهلخدف «هباحصأو ةي هللا لوسر
 ىراصنألا ةحاور نب هللا دبعو «ةيبيدحلا موي اهبكار ناك ىتلا ءاوصقلا هتقان بكار وهو ء«ىوط ىذ ىلإ

 :لوقي وهو ءاهدوقي هي هللا لوسر ةقان مامزب ذخآ

 هيد الإ نيد ال ىذلا مساب

 هليزنت ىلع مكانبرض امك

 هليلخ نع ليلخلا لهّديو

 هلوسر ىلع ىلتت فحص ىف

 هلوسر دمحم ىذلا مساب

 هليوأت ىلع مكبرضن مويلا

 هليقم نع ماهلا ليزي ًابرض

 هليزنت ىف نمحرلا لزنأ دق

 هليبس ىف لتقلا ريخ ناب

 هليقب نمؤم ىنإ بر اي

 .ةقرفتم تاياور نم عومجم اذهف

 ال :لاق مزح نب "”ركب ىبأ نب هللا دبع ىنثدح :قاحسإ نب دمحم نع ءريكب نب سنوي لاق

 الك هتقان ماطخب ذخآ ةحاور نب هللا دبعو اهلخد ءءاضقلا ةرمع ىف ةكم كك هللا لوسر لخد

 :لوقي وهو

 وعر ريب و ت ك1

 . ل (8) | 5

. 2 7 1 3 1 0( 
 "هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع ماهلا ليزي ًابرض

 اك هللا لوسر لخد امل:لاق كلام نب سنأ نع «ىرهزلا نع «رمعم انربخأ :قازرلا دبع لاقو
 وهو «هزرغب ذحلآ ةحاور نباو ةياور ىفو«هيدي نيب ةحاور نب هللا دبع ىشم «ءاضقلا ةرمع ىف ةكم

 :لوقي

 .أءم.ت نم ةدايز (0) .«لاقف» :مءت ىف )١(

 .1لكوال:ت ىف )0(

 .ادمحملا :ت ىف (*)

 .؛هيدي نيب ةحاور نب هللا دبع ىشم»: ت ىف (4)

 . 098/1 /5) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا )١(



 (۲۸ «۲۷) ناتيآلا :حتفلا ةروس  عباسلا ءزجلا 0۸

 هليزنت ىف نمحرلا لزن دق هليبس نع رافكلا ىنب اولخ

 اوب نتو یئ ترا ا و ا
 هليزنت ىلع مکانلتق امك هليوأت ىلع مكانلتق نحن

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع ماهلا ليزي ًابرض

 هللا دبع نع  ايركز نبا :ىنعي  ليعامسإ انثدح «حابصلا نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ف :نازهظلا رم لرب ا هلك هللا وسو نأ ياع نبا غ ملفا نبأ نعت ناعم نيا 2 يدع

 :هباحصأ لاقف . فجعلا نم نوثعابتي ام :"”[لوقت] اشيرق نأ ةي هللا لوسر باحصأ غلب «هترمع

 انبو موقلا ىلع لخدن نيح ادغ انحبصأ «هقرم نم انوسحو «همحل نم انلكأف ءانرهظ نم انرحتنا ول
 ىتح اولكأف «عاطنألا اوطسبو هل اوعمجف .«مكداوزأ نم "یل اوعمجا نكلو ءاولعفت ال» :لاق . ةَماَمَج

 شيرق تدعقو «دجسملا لخد ىتح هيَ هللا لوسر لبقأ مث «هبارج ىف مهنم دحاو لك اثحو اوكرت
 اذإ ىتح «لَّمَر مث نكرلا ملتساف «ةريمغ مكيف موقلا ىر ال»: لاق مث «هئادرب عبطضاف ءرجحلا وحن

 َرْقَن نوزقنتل مكنإ امأ ىشملاب نوضرت ام :شيرق تلاقف «دوسألا نكرلا ىلإ ىشم ىناميلا نكرلاب بيغت
 هللا لوسر نأ :سابع نبا ىنربخأف :ليفطلا وبأ لاق .ةّنس تناكف ءطاوشأ ةثالث كلذ لعفف «ءابظلا
 . عادولا ةجح ىف كلذ لعف هك

 نع «ريبج نب ديعس نع «بويأ انثدح «ديز نب دامح انثدح ؛سنوي انثدح :اضيأ دمحأ لاتو

 لاقف ءاءوس اهنم اوقلو «برثي ىمح مهتنهو دقو «ةكم هباحصأو ةي هللا لوسر مدق :لاق سابع نبا

 ةيحانلا نم نوكرشملا سلجو ءارش اهنم اوقلو «برثي ىمح مهتنهو دق موق مكيلع مدقي هنإ :نوكرشملا
 اولمري نأ "[هباحصأ] الي هللا لوسر رمأف ءاولاق ام ىلع هيي هيبن هللا علطأف ءرجحلا ىلت ىتلا
 نينكرلا نيب اوشمي نأ مهرمأو «طاوشأ ةثالث اولمرف :لاق ءمهدلج نوكرشملا ىريل ؛ةثالثلا طاوشألا

 لاقف «مهيلع ءاقبإ الإ اهلك طاوشألا اولمري نأ هايي ىبنلا عنمي ملو «نوكرشملا مهاري ال ثيح

 .اذكو اذك نم دلجأ ءالؤه ؟مهتنهو دق ىمحلا نأ متمعز نيذلا ءالؤهأ :نوكرشملا

 هباحصأو ةي ىبنلا مدق : ظفل ىفو “هب «ديز نب دامح ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ
 «برثي ىمح مهتنهو دق دفو مكيلع مدقي هنإ :نوكرشملا لاقف «ةدعقلا ىذ نم ىأ «ةعبار ةحيبص
 .مهيلع ءاقبإلا الإ اهلك طاوشألا اولمري نأ مهعنمي ملو «ةثالثلا طاوشألا اولمري نأ وَ ىبنلا مهرمأف

 .أءت نم ةدايز (؟) .«هدنسب دمحأ مامإلا یورو»: ت ىف )١(

 .؟ىرت الا: ت ىف )٤( .«یلإ»:٤1ت یف (۳)

 )٠١٠١/١(. دنسملا (5)

 .ت نم ةدايز (۷) . یورو: ت ىف (7)

 TID) مقرب ملسم حجو (fo) مقرب ىراخبلا حيحصو (۲۹۵ /۱) دنسملا (۸)



 (۲۸ «۲۷) ناتيآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نبا نع «ريبج نب ديعس نع «بويأ نع  ةملس نب دامح :ىنعي  ةملس نبا دازو :ىراخبلا لاق

 نوكرشملاو «مهتوق نوكرشملا ىريل .«اولمرا»: لاق نمأتسا ىذلا هماعل ةي ىبنلا مدق امل :لاق سابع

 | : ناعقيعق لبق نم

 امثإ :لاق سابع نبا نع «ءاطع نع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس انثدح «دمحم انثدحو

 .هتوق نوكرشملا ىريل «ةورملاو افصلابو تيبلاب كي ىبنلا ىعس

 هب «ةنييع نب نايفس نع «قرط نم «ىئاسنلاو ملسمو «رخأ عضاوم ىف هاورو

۳0۹4 

 قف

 ىبأ نبا عمس «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انثدح «نايفس انثدح ؛هللا دبع نب ىلع انثدح :اضيأ لاقو

 . ةي هللا لوسر اوذؤي نأ ؛مهنمو نيكرشملا ناملغ نم هانرتس ةي هللا لوسر رمتعا امل :لوقي ىفوأ
 : ملسم نود ىراخبلا هب درفنا )۳( 4 . ١

 ىنثدحو ‹حیلف انثدح «نامعنلا نب جيرس انثدح «عفار نب دمحم انثدح :اضيأ ىراخبلا د

 نأ ؛رمع نبا نع «عفان نع «ناميلس نب حيلف انثدح «ىبأ انثدح «ميهاربإ نب نيسحلا نب دمحم

 .اوبحأ ام الإ اهب ميقي الو ءافويس الإ مهيلع احالس لمحي الو «لبقملا ماعلا رمتعي نأ ىلع مهاضاقو

 .جرخف جرخي نأ هورمأ ¢ اثالث اهب ماق نأ املف «مهح اص ناك امك اهلخدف .لبقملا ماعلا نم رمتعاف

,)6( : 
 : اضيأ ملسم حيحص ىف وهو

 نأ ىلع مهاضاق ىتح ةكم لخدي هوعدي نأ ةكم لهأ ىبأف .ةدعقلا ىذ ىف هب ىبنلا رمتعا :لاق

 رقن ال :اولاق . (هّللا لوسر دمحم هيلع اناضاق ام اذه» :اوبتك باتكلا اوبتك املف « مايأ ةثالث اهب ميقي

 كوحمأ ال هللاو ءال :لاق .«هللا لوسر حما»:بلاط ىبأ نب ىلعل لاق مث .«هللا دبع نب دمحم انأو

 نب دمحم هيلع ىضاق ام اذه» : بتكف « بتكي نسحي سیلو «باتكلا د هّللا لوسر ذخأف . اذبأ

 «هعبتي نأ دارأ دحأب اهلهأ نم جرخي الأو «بارقلا ىف فيسلا الإ حالسلا ةكم لخدي ال : هللا دبع

 لق :اولاقف ايلع اوتأ «ءلجألا ىضمو اهلخد املف «اهب ميقي نأ دارأ نإ ادحأ هباحصأ نم عنمي الأو

 .مع اي ءمع اي :ىدانت ةزمح ةنبا هتعبتف يم ىبنلا جرخف «لجألا ىضم دقف انع جرخا :كبحاصل

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۲٥۷(.

 .(۳۹۷۳) مقرب ىربكلا ننسلا ىف یتاسنلاو )۱۲۹۲ مقرب ملسم حيحصو (1149١)مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .(1750) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(یور»: ت ىف )٤4(

 (ToY). مقرب ىراخبلا حيحص )0(



 (18) ةيآلا :حتفلا ةروس  عباسلا ءزحلا حس ل سس مبا

 :ديز لاقو .ىتحت اهتلاخو ىمع ةنبا :رفعج لاقو .ىمع ةنبا ىهو اهتذخأ انأ :ىلع لاقف ءرفعجو

 «(كنم انأو ىنم تنأ»: ىلعل لاقو .«مألا ةلزنمب ةلاخلا»: لاقو ءاهتلاخل ك ىبنلا اهب ىضقف «ىخأ ةنبا

 ةنبا جوزتت الأ :ىلع لاق .«انالومو انوخأ تنأ »:ديزل لاقو «ىقلخو ىقلخ تهبشأ »: رفع لاقو

 .؟هجولا اذه نم هب درفنا «ةعاضرلا نم ىخأ ةنبا اهنإ»: لاق ؟ةزمح

 ةحلصملاو ةريخلا نم ىلاعت هللا ملعف : ىأ «اًبيِرَق احتف كلذ نود نم لعجف اوملعت مل ام ملعف) : هلوقو

 : ىأ «كلذ نود نم لعِجَف9 «متنآ e مكماع اهيلإ مكلوخدو ةكم نع مكفرص ىف
 نيبو مكنيب ناك ىذلا حلصلا وهو : : ابيِرَق احتفل وای هك ىبنلا ايؤر ىف هب متدعو ىذلا مكلوخد لبق

 . نيكرشملا نم مكئادعأ

 ىلعو هودع ىلع هيلع '"[همالسو] هللا تاولص لوسرلا ةرصنب نينمؤملل ارشبم «ىلاعت لاق مث
 ؛حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلاب :ىأ ٭ ّقحْلا نيدو ىدُهلاب ُهَلوُسَر لسرأ يذلا وهل :ضرألا لهأ رئاس

 :لوبقم ىعرشلا لمعلاو .حيحص ىعرشلا ملعلاف .لمعو ملع :نيئيش ىلع لمتشت ةعيرشلا نإف
 لهأ رئاس نم نايدألا عيمج لهأ ىلع : ىأ 4 هلك نيدلا ىلع هرهظيل# ءلدع اهتاءاشنإو قح اهتارابخإف

 وهو «هلوسر هنأ :ىأ « اديهش هللاب ىفكوإل ‹ نیک رشمو لشو ءمجعو برع نم «ضرألا

 . هرصان

 2م هام د

 ادجس اعّكَر مهارت مهنيب ءامحر راقکلا ىلع ءادشأ هعم نيذّلاو هللا لوسُر دمحم

 N ل

oرا ل  OT 

 م ا و و ر تاولص دمحم نع ىلاعت ربخي

 ايفا" ىلع ةاينلابا ل ملام ي و زكا ىلع لم وهو ریو ادنم اھو هللا لوسر

 مهبحي موقب هللا يتأي فوسفإل : ىلاعت لاق امك .«مهنيب ءامحر ٍراَمكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو)ل :لاقف

 اديدش مهدحأ نوكي نأ نينمؤملا ةفص هذهو [ ٤ :ةدئاملا] «نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ هتوبحيو

 هيخأ هجو ىف ًاشوشب اكوحض .رفاكلا هجو ىف ًاسوبع ًابوضغ ,رايخألاب ارب اميحر «رافكلا ىلع ًافينع

 «ةظلغ مكيف اودجيلو رافكلا نم مكنولي نيد اولتاق اونمآ نيذّل اهيا اي : ىلاعت لاق امك .نمؤملا

 ىكتشا اذإ «دحاولا ا مهداوت ىف نينمؤملا لثم 0 : دع ننلا لاقو :١77[« ةبوتلا]

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )55١؟؛(.

 ) )۲.«نيملسم »:أ ىف (۳) .ت نم ةدايز

 ) )4.«هيلع همالسو هللا تاولصا :م ىفو ءا: ت ىف



 لال _ (۲۹) ةيآلا :حتفلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ي هم دع نالا لل ناو لاو يا وضحا: ةا ا عا رضع دق
 . حيحصلا یف نيثيدحلا الك اا ب كبشو

 a و لمعلا ةرثكب مهفصو : «اناوضرو هّللا َنَم ًالضف نوغتبي ادجس اعكر مهارت :  هلوقو Dk “تھ 1 . 0 1 7 ا € ۰

 ليزج هللا دنع باستحالاو «لج زع هلل اهيف صالخإلاب مهفصوو «لامعألا ريخ ىهو «ةالصلا

 وهو مهنع «ىلاعت ءهاضرو «مهيلع قزرلا ةعس وهو هللا لضف ىلع ةلمتشملا '؟”ةنحجلا وهو «باوثلا
 .[ا/7 :ةبوتلا] (ربكأ هللا نم ناوضرو# :لاق امك «لوألا نم ربكأ

 مهاميس# : سابع نبا نع < «ةحلط ىبأ نب ر ىلع لاق: «دوجسلا رنا نم مههوجو يف مهاميسإ : هلوقو

 . نسحلا تمسلا : ىنعي «مههوجو يف

 عضاوتلاو عوشخلا : ىنعي ىنعي :دحاو ريغو دهاجم لاقو

 نع <« «ىفعجلا نيسح انثدح «ىسفاُطلا دمحم نب ىلع انئدح  ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ام:تلق ‹ عوشخلا : لاق 4دوجسلا ِرْثَأ نم مههوجو يف مهاميسإ : دهاجم نع «روصنم نع 0 !ةدئاز

 .نوعرف نم ابلق ىسقأ وه نم ىنيع نيب ناك امر :لاقف ءهجولا ىف رثألا اذه الإ هارأ تنك

 .مههوجو نسحت ةالصلا :ىدسلا لاقو

 نع يسوم نب امنيات روع طا جم ني انعام نع «هننس ىف هجام نبا هدنسأ دقو
000 

 هتالص ترثك نم» : للي هللا لوسر لاق :لاق رباج نع «نايفس ىبأ نع «شمعألا نع «كيرش

 . فقم هنآ حيحصلاو «راهنلاب ههجو نسح ليللاب

 ىف ةبحمو «قزرلا ىف ةعسو «هجولا ىف ف ءايضو «بلقلا ىف ارون ةنسحلل نإ :مهضعب لاقو

 . سانلا بولق

 .هناسل تاتلقو ءههجو تاحّمص ىلع هللا اهادبأ الإ ةريرس دحأ رسأ ام:نامثع نينمؤملا ريمأ لاقو

 :لاق هنأ ءهنع هللا ىضر ‹«باطخلا نب رمع نع ىور امك «سانلل هرهاظ هللا حلصأ هللا عم ةحيحص

 . هتينالع هللا حلصأ هتريرس حلصأ نم

 «ىزورملا مدآ نب دماح انثدح «ىزورملا دمحم نب دومحم انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 .هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا ثيدح نم (7085) مقرب هحيحص ىف ملسمو(١5011) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١(

 .هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم )۲٥۸۵( مقرب هحيحص ىف ملسمو )18١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)

 .«هدئسب متاح ىبأ نبا ىورو» :ت ىف (4) . «ةبحملا» :م ىف (5) . «ركذو) :مءت ىف (۳)

 .(یبنلا نع: ت یف (0)

 .(۱۳۳۳) مقرب ةجام نبا ننس (۷)



 (۲۹) ةيآلا :حتفلا ةروس  عباسلا ءزحجلا تحلل م

 نب بدنج نع « ليک نب ةملس نع «ىمررعلا هللا ديبع نب دمحم نع «ىسوم نب لضفلا انثدح
 نإو «ريخف اريخ نإ ءاهءادر هللا هسبلأ الإ ةريرس دحأ رسأ ام» :ِيِلدَي ىبنلا لاق :لاق ىلجَبلا نايفس

 .""”كورتم ىمزرعلا ««رشف ارش

 ىبأ نع «جارد انثدح «ةعيهل نبا انثدح «ىسوم “نب نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 اهل سيل ءامص ةرخص ؛'ىف لمعي مكدحأ نأ ول»: لاق هنأ هِي هللا لوسر نع «ديعس ىبأ نع ؛مئيهلا

 . «ناک “ام انئاک سانلل هلمع جرخل «ةوک الو باب
000 

 هابأ نأ :ناّيبَظ ىبأ نب سوباق انثدح «ریهز انثدح «نسح انثدح :[اضيأ] دمحأ مامإلا "”لاقو

 نم ءزج داصتقالاو .حلاصلا تمسلاو «حلاصلا ىدهلا نإ» :لاق ءم ىبنلا نع «سابع نبا نع هثدح

 ير نف نايشلا دمحم ب لا دبع نک وا نتا اورو قولا نق: اهو: نر کر ا

 هوبجعأ مهيلإ رظن نم لكف «مهلامعأ تنسحو مهتاين تصلخ “' [مهنع هللا ىضر] ةباحصلاف

 :نولوقي ماشلا اوحتف نيذلا ةباحصلا اوأر اذإ اوناك ىراصنلا نأ ىنغلب : هللا همحر «كلام لاقو

 بتكلا ىف ةمظعم ةمألا هذه نإف كلذ ىف اوقدصو .«انغلب اميف نييراوحلا نم ريخ ءالؤهل هللاو»

 رابخألاو ةلزنملا بتكلا ىف مهركذب هللا هون دقو ءو هللا لوسر باحصأ اهلضفأو اهمظعأو «ةمدقتملا

 جرخأ عرزك ليجنإلا يف مهلثمو » :لاق مث .4 ةاروّتلا يف ْمُهلم كلذ » :انهاه لاق اذهلو ؛ "ةلوادتما

 هدش :ىأ € هرزآف > «هخارف : ىأ €"( هاطش جرحا » :« هقوس ىلع یوتساف ظَفَتساَف هرزاف ] هاطش
 دمحم باحصأ كلذكف :ىأ (عاًرزلا بجعي هقوس ىلع ىوتساف » ءلاطو بش :ىأ 4 ظلفَتساف »

 .4 راقكلا مهب ظيغيل * «عرزلا عم ءطشلاك هعم مهف هورصنو هوديأو هورزآ لكك

 نوضغبي نيذلا ضفاورلا ريفكتب - هنع ةياور ىف «هللا همحر كلام مامإلا عزتنا ةيآلا هذه نمو

 ءاملعلا نم ةفئاط هقفاوو .ةيآلا هذهل رفاك وهف ةباحصلا ظاغ نمو «مهنوظيغي مهنأل :لاق «ةباحصلا

 ءانث مهيفكيو "٠ ةريثك ةءاسمب مهل ضرعتلا نع ىهنلاو ةباحصلا لئاضف ىف ثيداحألاو .كلذ ىلع

 . مهنع هاضرو ‹مهيلع هللا

 . ؟هدانسإب ىناربطلا مساقلا وبأ یورو: ت ىف (۱)

 .باذك مدآ نب دماحو )۱۷١/۲( ريبكلا مجعملا (۲)

 .(نم»: ت ىف (5) .(نع»: ىف () . یورو: ت یف (9)

 .(۲۸/۳) دنسملا (5)

 .ت نم ةدايز (۸) .؟یورو»: ت ىف (۷)

 . مت نم ةدايز 00

 , «ةريبكا :م ىف (۳) .م نم ةديز )١0( .«ةسدقملا» :م ىف )١١(



 ضني (۲۹) ةيآلا :حتفلا ةروس - 0 ءزجلا

 : ىأ «ةرفغم» ' سنجلا نايبل هذه «نم» « مهنم تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيا ُهَّللا دعو : لاق مث

 فلخي ال «قدصو قح هللا دعوو ءاميرك اقزرو اليزج اباوث :ىأ € اميظع ارجأو» 0

 ال ىذلا لامكلاو قبسلاو لضفلا مهلو ءمهمكح ىف وهف ةباحصلا رثأ ىفتقا نم لكو «لدبيالو

 دقو «مهاوأم سودرفلا تانج لعجو ءمهاضرأو مهنع هللا ىضر «ةمألا هذه نم دحأ هيف مهقحلي

 . لعف

 ىبأ نع ء«شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح «ىيحي نب ىيحي انثدح :ةحيحص ىف ملسم لاق

 نأ ول هديب ىسفن ىذلاوف «ىباحصأ اوبست ال١: كي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع ‹«حلاص

 )۲( «هفيصن الو مهدحأ دم كردأ ام ابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ

 ةنملاو دمحلا هللو «حتفلا ةروس ريسفت رخآ

 .«مهاوثم»:أ ءم ءت ىف )١(

 .(0-5614) مقرب ملسم حيحص (۲)



 (۳ )١  تايآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا ضن

 : 000 ىهو

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 9 ميلع يمس هلا إل اواو وسر هللا يدي نيب اومدقت ال اونمآ نيذلا هيأ ای

 رهجک لوقلاب هَل اورهجت الو يبتلا توص قْوَف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذْا ااا

 دنع مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإ © نوُرْعْشت ال متنأو مكلامعأ طبحت نأ ضعبل مكضعب

 . ( © مع رجأو رفع مهل وقتل منول هللا نحتما نيرا كنوأ هللا لوس

 مارتحالاو ريقوتلا نم هيب لوسرلا هب نولماعي اميف نينمؤملا هدابع هللا اهب بدأ. '"”بادآ هذه
 ؛ ىل هللا اوُقْلاو] هلوُسرو هلا يدي نياق ال اونم يذل اهي ايإ) :لاقف «ماظعإلاو ليجبتلاو
 مومع ىف لخدي ىتح ءرومألا عيمج ىف هل اعبت اونوك لب «هلبق:ىأ «هيدي نيب ءايشألا ىف اوعرست ال
 :لاق «؟مكحت مب» :نميلا ىلإ هثعب نيح ةي ىبنلا هل لاق (ذإ] ءذاعم ثيدح ىعرشلا بدألا اذه
 «ىيأر دهتجأ :لاق .«؟دجت مل نإف» :لاق .هللا لوسر ةنسب :لاق- .«؟دجت مل نإف» :لاق . هللا باتكب

 .«هللا لوسر ىضري امل «هللا لوسر لوسر قفو ىذلا هلل دمحلا» :لاقو هردص ىف برضف

 هداهتجاو هرظنو هيأر رخأ هنأ هنم ضرغلاف .''”هجام نباو «ىذمرتلاو «دواد وبأو ءدمحأ هاور دقو
 .هلوسرو هللا ىدي نيب ميدقتلا باب نم ناكل امهنع ثحبلا لبق همدق ولو ءةنسلاو باتكلا دعب ام ىلإ

 فالح اولوقت ال : (هلوسرو هللا يدي نیب اومدقت ال ال : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 .ةنسلاو باتكلا

 .همالک ىدي نیب اوملكتي نأ یهھن :هنع ىفوعلا لاقو

 . هناسل ىلع هللا ىضقي ىتح «ءیشب ی هللا لوسر ىلع اوتاتفت ال :دهاجم لاقو

 . مكنيد عئارش نم هلوسرو هللا نود ارمأ اوضقت ال :كاحضلا لاقو

 .لعف الو لوقب «هلوسرو هلا يدي نيب اومدقت ال :ىروثلا نايفس لاقو

 .«تايآ» :م ىف (۲) .«ةيآ ةرشع نامث ةيندم ىهو» :أ ىف )١(

 .؟ثيحال :أ ىفو ءت نم ةدايز (؟) .م نم ةدايز (۳

 . باتكلا ةمدقم ىف هيلع مالكلا قبس (6)

 .«اوهن» :أ ءم ءت یف (5)



 موو تشل )۳ )١ تايآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 . مامإلا لبق اوعدت ال :لاق (هلوسرو هللا يدي نيب اوُمدَقَت الإ» :ىرصبلا نسحلا لاقو
 هللا هركف ءاذك عنص ول اذكو ءاذك اذك ىف لزنأ ول :نولوقي اوناك اسان نأ انل ركذ :ةداتق لاقو

 .هيف مدقتو «كلذ

 . مكتاينب « ميلع 8 مكلاوقأل :ىأ «عيمس هللا نإ هب مكرمأ اميف :ىأ 4 هللا اواو »
 نينمؤملا هب هللا بدأ ناث بدأ اذه : 4يِبَتلا تص قوق مكتاوصأ اوُعَفرَت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي» : هلوقو

 ىبأ نيخيشلا ىف تلزن اهنأ ىور دقو. “ [هتوص قوف] يي ىبنلا ىدي نيب مهتاوصأ اوعفري لأ

 .امهنع هللا ىضر «رمعو ركب
 :لاق ةكيلم ىبأ نبا نع ءرمع نب عفان انثدح ءىمْخَّنلا ناوفص نب ةَرْسَب انثدح :ىراخبلا لاقو

 هيلع مدق نيح هيم ىبنلا دنع امهتاوصأ اعفر ءامهنع هللا ىضر «رمعو ركب وبأ ءاكلهي نأ ناريخلا داك

 لاق ۔ رخآ لجرب رخآلا راشأو «عشاجم ىنب ىخأ سباح نب عرقألاب امهدحأ راشأف «ميمت ىنب بكر

 تعفتراف . كفالخ تدرأ ام :لاق .ىفالخ الإ تدرأ ام :رمعل ركب وبأ لاقف - همسا ظفحأ ال : عفان

 هل اورهجت الو يلا توص قوق مكتاوصأ اوعقرت ال اونمآ نيذلا اهيأ د # : هللا لزنأف «كلذ ىف امهتاوصأ

 ةيآلا هذه دعب يب هللا لوسر عمسي رمع ناك امف :ريبزلا نبا لاق ءةيآلا «ضعبل مكضعب رهجك لوقلاب

 . ملسم نود هب درفنا .هنع هللا ىضر «رکب ابأ ىنعي :هيبأ نع كلذ ركذي ملو «همهفتسی ىتح
 ىبأ نبا ىنثدح ‹جیرج نبا نع «جاجح انثدح «دمحم نب نسحلا انثدح :ىراخبلا لاق مث

 رمأ :ركب وبأ لاقف ءا ىبنلا ىلع ميمت ىنب نم بكر مدق هنأ :هربخأ ريبزلا نب هللا دبع نأ :ةكيلم

 - الإ :وأ ىلإ تدرأ ام :ركب وبأ لاقف ء«سباح نب عرقألا رمأ لب :رمع لاقو .دبعم نب عاقعقلا

 اأ اي :كلذ ىف تلزنف ٍ,؛امهتاوصأ تعفترا ىتح ايرامتف «كّقالخ تدرأ ام : :رمع لاقف .ىفالخ

 (مهلإ جرخت تح اوربص مهنا ولو » «ةيآلا تضقنا ىتح « (هلوسرو هللا يدي نيب اومدقت ال اونمآ نيد
 ٠ 000000 ,10:تارجخلا ةيآلا

 . "”اضيأ هب ادرفنم انهاه هاور اذكهو

 ءروصنم نب قاحسإ انثدح «لهس نب لضفلا انثدح :هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا (؟7لاقو

 هذه تلزن امل :لاق قيدصلا ركب ىبأ نع «باهش نب قراط نع ؛قراَخُم نع ءرّمع نب نيصح انثدح
 كملكأ ال هللاو هللا لوسر اي :تلق  (يبثلا ترص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيدلا اهيأ ايا :ةيآلا
 : سلا اک الإ

 .أ ٠م ءت نم ةدايز )١(

 ۔(٥٤۸٤) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 )٤۸٤۷( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .؟یورو» :ت ىف )٤(

 عباتي مل ثيداحأب ثدح نيصحو «ركب ىبأ نع الإ ًالصتم ىوري هملعت ال» :لاقو «راتسألا فشك» (¥YYo) مقرب رازبلا كلئسم )2(

 . (ءالجأ هادع نمو «روهشم قراخمو ءاهيلع



 (۳ )١  تايآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا حس ل ۳

 ىبأو «فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم هانيور دق نكل - اًميعض ناك نإو اذه رمع نب نيصح

 ك3 لأ هللاو «كلذ وحنب '١)[هنع هللا ىضر)] ةريره

 ىسوم ىنأبنأ ءنوع نبا انربخأ ءدعس نب رهزأ انثدح «هللا دبع نب ىلع انثدح :ىراخبلا لاقو

 اي لجن لاقط نشف" قب تبا دفا ےک ىلا نا هع هللا ضو ءقللاف جن نتا نع ی ا

 ءرش :لاقف ؟كنأش ام :هل لاقف «هسأر اًسَكَنم هتيب ىف هدجوف هاتأف .هملع كل ملعأ انأ هللا لوسر

 لَك ىبنلا لجرلا ىتأف .رانلا لهأ نم وهف ءهلمع طبح دقف هِي ىبنلا توص قوف هتوص مقري ناك
 لقف هيلإ بهذا» :لاقف ةميظع ةراشبب ةرخآلا ةرملا هيلإ عجرف : ىسوم لاق ءاذكو اذك لاق هنأ هربخأف

 هجولا اذه نم ىراخبلا هب درفت «ةنجلا لهأ نم كنكلو ءرانلا لهأ نم تسل كنإ :هل

 امل :لاق سنأ نع «تباث نع «ةريغملا نب ناميلس '””انثدح .مشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 2«تورعشت ال متنأو» : ىلإ يلا توص َقْوَف مكتاوصأ اوُعَفرَت ال اونمآ نيذلا اهُّيأ اي :ةيآلا هذه تلزن
 هي هللا لوسر ىلع یتوص عفرأ تنك ىذلا انأ :لاقف توصلا عيفر سامشلا نب سيق نب تباث ناكو

 موقلا ضعب قلطناف يي ٤ هللا لوسر هدقفف ءانيزح هلهأ ىف سلجو «رانلا لهأ نم انأ .ءىلمع طبح

 ا ىبنلا توص قوف ىتوص عفرأ ىذلا انأ :لاق ؟كل اميلي هللا لوسر كدقفت :هل اولاقف هيلإ

 لب ءال»:لاقف .لاق امب هوربخأف ويم ىبنلا اوتأف .رانلا لهأ نم انأ ءىلمع طبح «لوقلاب هل رهجأو

 ناك املف .ةنجلا لهأ نم هنأ ملعن نحنو ءانرهظأ نيب ىشمي هارن انكف :سنأ لاق .«ةنجلا لهأ نم وه

eلاقف ر ‹سامش نب سيق نب تباث ءاجف : 

 ا ا کوا نيد ا

 نع <« يل نب امج ندع ءىسوم نب نسحلا انثدح «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح و

 قوق مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذّلا اهيا ايإ» : ةيآلا هذه كلان ال لاف كلام نب: سنا نا + قئانملا تباث

 لَك ىبنلا نع سبتحاو .رانلا لهأ نم انأ :لاق .هتيب ىف تباث سلجةيآلا رخآ ىلإ «يبنلا توص
 (ئراجل هنإ + دعس لاقي ا كسا ناف ناش اه ورع انآ ايد دام نيد هلك یا لاف

 لم تلرلا ا لاق قلع ا ليسو لر كلف همس غ اطيز

 ةف ل رز .رانلا لهأ نم انأف ر هللا لوسر ىلع اتوص مكعفرأ نم ىنأ متملع دقلو ءةيآلا

 . «ةنجلا لهأ نم وه «لب»: كيم هللا لوسر لاقف ءاي ىبنلل

 .أ نم ةدايز )١(
 دانسإلا حيحص» :لاقو «هنع ةملس ىبأ نع و رمع نب دمحم قيرط نم )٤٦۲/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هاورف : :ةريره ىبأ ثيدح امأ (۲)

 .ىبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع

 . «هدنسب ىراخبلا ىورو» :ت ىف (9)

 .(18457) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . هللا همحر لتق ىتح» :ت ىف (7) .«نبا» :ت ىف (5)

 .(۱۴۷ /۳) دنسملا (۷)

 .«ىبنلا»:م ىف (9) .«لأسف »:م ىف (۸)



 ضني (7* - )١ تايآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «هب لا لاا و نا وول اراذل es نب دمحأ نع ملسم هاور مث

 سنأ نع «تباث نع «"ناميلس نب رفعج نع ريسن نب نطق نعو .ذاعم نب دعس ركذي ملو :لاق
 .ذاعم نب دعس ركذ هيف سيل :لاقو .هوحنب

 نع «ركذي ىبأ تعمس «ناميلس نب رمتعملا انثدح .ىدسألا ىلعألا دبع نب و انثدح

 0 :دازو «ذاعم نب دعس ركذي ملو .ثيدحلا صتقاو «ةيآلا هذه تلزن امل :لاق سنأ نع «تباث

 . ةا لهأ نم لجر انرهظأ نيب ىشمي
 قاع كون داع ك3 ا ةةناورلا لكم ا ١ قرطلا ف

 ةظيرق ىنب دعب تام دق ناك هنأل ؛ًادوجوم ذاعم نب دعس نكي مل ةيآلا هذه لوزن لاح نأ :حيحصلاو

 نم عست ةنس ىف اورتاوت امنإ دوفولاو «ميمت ىنب دفو ىف تلزن ةيآلا هذهو «سمحخ ةنس لئالق مايأب

 . ملعأ هللاو .ةرجهلا

 نب سيق نب تباث نب تباث وبأ انثدح .باّبحلا نب ديز انثدح .بيرك وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو
 هذه تلزن امل :لاق هيبأ نع .سامش نب سيق نب تباث نب دمحم نب ليعامسإ ىمع ىنثدح «سامش
 يلب ق لا «لوقلاب هل اورهجت الو يلا توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال » : ةيآلا
 هذه :لاق ؟تباث اي كيكبي ام :لاقف .نالجّعلا ىنب نم ىدع نب مصاع هب رمف :لاق ؛ىكبي قيرطلا
 ىلإ ىدع نب مصاع ىضمف :لاق .توصلا عيفر «تيص اأو لقاك نوكت نأ فوختأ «ةيآلا

 اذإ :اهل لاقف لولس نب ىبأ نب هللا دبع ةنبا ةليمج هتأرما ىتأف «ءاكبلا هبلغو : لاق كو هللا لوسر

 جرخأ ال :لاقو «هفطع جرخ اذإ ىتح رامسمب هتبرضف .رامسمب ةبضلا ىلع ىدشف ىسرَف تيب تلخد
 هربخأف ةا هللا لوسر مصاع ىتأو :لاق . ةي هللا لوسر ىنع ىضري وأ ءلجو زع ؛هّللا ىنافوتي ىتح
 تيب ىف هدجوف هلهأ ىلإ ءاجف .هدجي ملف ناكملا ىلإ مصاع ءاجف .«ىل هعداف بهذا»:لاقف «هربخ

 اك ىبنلا "ااف اجرخف :لاق .ةبضلا رسكا :لاقف .كوعدي وي هللا لوسر نإ :هل لاقف «سرفلا
 تلزن ةيآلا هذه نوكت نأ فوختأو تيص انأ :لاقف .«؟تباث اي كيكبي ام» :ْدْْكَي هللا لوسر هل لاقف
 امأ» : كي هللا لوسر هل لاقف . «لوقلاب هل اورَهجَت الو يللا توص َقْوَف مكتاوصأ ” اوعفرت الإل : ىف
 دك هلوسرو هللا ىرشبب را .«؟ةنجلا لخدتو ءاديهش لتقتو «ًاديمح شيعت نأ نفر

 لوسر دنع مهتاوصأ نوضغي نيذلا نإلب : هللا لزنأو :لاق . ديم ىبنلا توص ىلع ادبأ ىتوص عفرأ الو
 ت 2

 يك ىوقتلل مهبولق هللا نحتما نيدْلا كيلوأ هللا

 تاوصألا عفر نع .لجو زع هللا ىهن دقف «كلذك نيعباتلا نم دحاو ريغ ةصقلا هذه ركذ دقو

 . (ةبده»:م ىف (۳) .؟ملسم» :م ىف (۲) لا
 )١15(. مقرب ملسم حيحص )٤(

 . «اينأ یتح»:أ ىف (5) : «سامش نب سيق نب تباث»: ىف 2(

 .«ةيآلا» لدب «ميظع رجأو ةرفغم مهلإل :اهدعب أ ىف (۸) ر ا
 ۷١(. /؟55) ىربطلا ريسفت (9)



 )٤« ١( ناتيآلا :تارجحلا ةروس  عباسلا ءزجلا حل لل ۸

 ا هللا ی تاطقلا يودع نیا دما نع ا قر للك قلنا لوم ريق
 ؟امثنأ قيآ نايردتا :لاقف ءءاجف: ءامهتاوطأ :كعفترا دف هلك "هيا :لوسر دجسم ف نيلجر توص

 . "ابرض امكتعجوأل ةنيدملا لهأ نم امتنك ول :لاقف .فئاطلا لهأ نم :الاق ؟امتنأ نيأ نم :لاق مث

 «هربق ىفو ايح مرتحم هنأل ؛هتايح ىف هرکی ناك امك «هربق دنع توصلا عفر هركي :ءاملعلا لاقو

 يل رت د ب 2 املا .امئاد هيلع همالسو هللا تاولص

 امك .4 ٍضْعَبل مكضعب رهجك لوقلاب هَل اورھجت الو: لاق اذهلو ؛ميظعتو راقوو ةنيكسب بطاخي لب

 .[57 :رونلا] € اضع مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اوُلعِجت ال » : لاق

 نأ ةيشخ هدنع توصلا عفر نع مكانيهن امنإ :ىأ (نورعشت ال متنأو مكلامعأ طّبحت نأ : هلوقو
 ىف ءاج امك «ىردي ال وهو هبضغأ نم لمع هللا طبحيف «هبضغل هللا بضغيف «كلذ نم بضغي

 لجرلا نإو .ةنجلا اهب هل بتكي الاب اهل ىقلي ال هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ :١ حيحصلا

 .”«ضرالاو م ل رد ا او ةملكلاب ملكتيل

 57 «هيلإ دشرأو «كلذ ىلع ثحو «هدنع توصلا ضفخ > ىلإ 0 لجو زع هللا بدن مث

 : ىأ كيم يقل قل دع طر ls :لاقف ءهيف

 . 4 ميظع رجأو ٌةرفغم مهل » ءالحمو ًالهأ اهلعجو اهل اهصلخأ

 نع «روصنم نع «نايفس انئدح ياخ :دهزلا باتك ىف دمحأ مامإلا "لاق دق

 «لضفأ ءاهب لمعي الو ةيصعملا ىهتشي ال لجر «نينمؤملا ريمأ اي :“ رمع ىلإ بتك :لاق «دهاجم
 الو ةيصعملا نوهتشي نيذلا نإ :هنع هللا ىضر ءرمع بتكف ؟اهب لمعي الو ةيصعملا ىهتشي لجر مأ

 . 290 ميظع جو ةرفغم مهل ىوقتل مهب هللا نَا نيذلا كاوأ اهب نولمعي
 تح اوربص مهنأ ولو (5) نولقعي ال مهرثكأ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ م

 . 4 ©) ميحر روفغ هللاو مهل اريخ ناكل مهيلإ جرخت
 فاللجأ حصي امك «هئاسن تويب ىهو ‹تارجحلا ءارو نم ودا نيدلا مد ىلاعت هنإ مث

 .«نولقعي ال مهرتكأ » :لاقف «بارعألا

 : ىأ مه اريخ ناكل مهيلِإ جرخت ىتح اوربص مهنا ولو :لاقف كلذ ىف بدألا ىلإ دشرأ مث

 )١( «ىبنلا» : م «ت ىف (۲) .ت نم ةدايز .

 .هركذف ديزي نب بئاسلا قيرط نم (170) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 . ی :١ ت ىف (4)

 .هنع هللا ىضر ةريره ىِنأ ثيدح نم (141/8) مقرب ىراخبلا حيحص )٥(

 )١( ؟ىلاعتو هناحبس): ت ىف .

 .«هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع» :ت ىف (۸) .«ىور دقو» :ت ىف (۷)

 .دهزلا ىف دمحأل هازعو (08617 /۷) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ (9)



 وي | آب ت و و نالا ارا ورس غاسلا وحلا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةحلصملاو ةريخلا كلذ ىف مهل ناكل

 .«ميحر روفغ هّللاو# :ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ مهل ايعاد لاق مث

 :دمحأ مامإلا لاق ءدحاو ريغ هدروأ اميف «ىميمتلا سباح نب عرقألا ىف تلزن اهنأ ركذ دقو

 عرقألا نع «نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع «ةبقع نب ىسوم انثدح ور انثدح «نافع انثدح

 اي :ةياور ىفو دمحم ايءدمحم اي :لاقف «تارجحلا ءارو نم ةي هللا لوسر ىدان هنأ ؛ سياح نبا

 زع «هللا كاذ» :لاقف «نيشل ىمذ نإو «نيزل ىدمح نإ «هللا لوسر اي :لاقف .هبجي ملف - هللا لوسر
 ا

 نع يسوم نب لضفلا انثدح «ىزورملا رک نب نيسحلا رامع وبأ انثدح :ريرج نبا لاقو

 4« تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ: هلوق ىف ءاربلا نع 1 قاتا ىبأ نع «دقاو نب نيسحلا

 رع «هللا كاذ» :لاقف .نيش ىمذو «نيز ىدمح نإ ءدمحم اي :لاقف دك لوسر ءاج :لاق
 تو

 .السرم ةداتقو «ىرصبلا نسحلا هركذ اذكهو

 رشب وأ - دراطع نب ١ , ديبلو بلاغ نب رشب ناك لاق ةرمع ىبآ نباتی نع ‹ىروثلا نايفس لاقو

 تلزن :دراطع نب كلل بلاغا نيد ر لاقل تايبلاج a داع انكي بلاغ نب ديبلو دراطع نبا

 لاقل نيج نر ديلا كاد ترد لاق «تارجحلا ءارو نم كتوداني نيذّلا نإ : ميت ىنب كموق ىف
 ملو ءانملسأ :اولاق ٠ ۷: تارجحلا](اوملسأ نأ كيَلع نوئمي » : هباجأ ةيآلا رخآب 0 هنإ امأ
 000 ر كلتاقب
 . أ ونب ر

 :ناميلس نب رمتعملا انثدح «ىلهابلا ىلع نب ورمع انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نم سانأ عمتجا : :لاق مقرأ نب ر ليز نع اا بلا نم ىبأ نع ثدحي ىوافطلا دواد تعمس

 شعت اكلم كي نإو: هب سالا دعسا نحف ايب كي تف < لجرلا اذنه ىلإ انب اوقلطنا ١ ارلاقف برعلا
 يف وهو دا ر لآ اوؤاجف ءاولاق اب هتربخأف هيم هللا لوسر تيتأف :لاق . هحانجب

 مهرتكأ تارجحلا ءارو نم كنوداتي نيذّلا نإ: [لجو زع] هللا لزنأف .دمحم اي «دمحم اي : ر

 ءديز اي كلوق هللا قدص دقل» :لوقي لعجف ءاهدمف ىنذأب وَ هللا لوسر ذخأف :لاق . «نولقعي ال

 .«ديز اي كلوق هللا قدص دقل

 نب عرقألا نم عمس ةملس وبأ ناك نإ حيحصلا لاجر هلاجر دمحأ دانسإ»:(8/1١٠) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «(488/7) دنسملا )١(
 .«لسرم وهف الإو «سباح

 . ؛هدنسب ريرج نبا یورو»: ت ىف (۲)
 . هك هللا لوسر» : ءت یف (۳)

 )۰٤ ١( ىربطلا ريسفت )۲١/ ۷۷(.

 .«هدئسي ريرج نبا یورو 7:ت ىف (۷) .«ةملسال :أءم ىف (1)
 .آ نم ةدايز (8)



 (8- 5) تايآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلاا ل9.

 نا «ناميلس نب رمتعملا نع ‹ةفرع نب نسحلا نع «ريرج نبا هاورو

 ىلع اوحبصتف ةّلاهجب اموَق اوبيصت نأ اوي أبت قساف مكءاج نإ اونمآ نيذّل اهيا ای
0 o م 

 نكلو متنعل رمألا نم ريثك يف مكعيطي و هللا لوسر مكيف نأ اومَلعاو © 0 نيمدان متلعف ام

 مه كئلوأ نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مكيلِإ هركو مُكَبوُلُق يف هنيزو ناميإلا مكيَِإ بُبح هلا

 . 4 (0 ميكح ميلع ُهّللاو ةمعنو هللا نم الْضَف © تودشارلا

 ًابذاك - رمألا سفن ىف  نوكيف هلوقب مكحي الثل «هل طاّتحيل قسافلا ربخ ىف تبثتلاب ىلاعت رمأي
 انهاه نمو «نيدسفملا ليبس عابتا نع هللا ىهن دقو «هءارو ىفتقا دق هلوقب مكاحلا نوكيف ءآئطخم وأ

 نورخآ اهلبقو د نايا لاحلا لوهجم ةياور لوبق نم ءاملعلا نم فئاوط عنتما

 اير دقو لاخلا 'لوهجتم هنأ قلا ىق نسل اده يافلان دنع فيعلاب ا

 .ةنملاو دمحلا هّللو «ىراخبلا حرش نم ملعلا باتك ىف ةلأسملا هذه

 لوسر هثعب نيح «طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا ىف تلزن ةيآلا هذه نأ نيرسفملا نم ريثك ركذ دقو
 ىف دمحأ مامإلا هاور ام اهنسحأ نمو «قرط نم كلذ ىور دقو . قلطصملا ىنب تاقدص ىلع ةا هللا

 «نينمؤملا مأ ثراحلا تنب (7ةيريوجدلاو «رارض نب ثراحلا وهو «قلطصملا ىنب كلم ةياور نم هدنسم

 :دمحأ مامإلا لاق ءاهنع هللا ىضر

 ىعازخلا رارض نب ثراحلا عمس هنأ ىبأ ىنثدح «رانید نب ىسيع انثدح «قباس نب دمحم انثدح

 ةاكزلا ىلإ ىناعدو «هب تررقأو هيف تلخدف «مالسإلا ىلإ ىناعدف ءم هللا لوسر ىلع تمدق :لوقي

 ىل باجتسا نمف «ةاكزلا ءادأو مالسإلا ىلإ مهوعداف مهيلإ عجرأ هللا لوسر اي:تلقو ءاهب تررقأف

 عمج املف :ةاكزلا نم تحج ام كال اذكواذك نابل ال رسو هللا لرو ىلإ لتمرير «هتاکز تعمج

 هيلع سبتحا «هيلإ ثعبي نأ وَ هللا لوسر دارأ ىذلا نابإلا غلبو «هل باجتسا نمم ةاكزلا ثراحلا

 لاقف «هموق توارسب اعدف «هلوسرو هللا نم ةطَخس هيف ثدح دق هنأ ثراحلا نظف «هتأي ملف لوسرلا

 سيلو «ةاكزلا نم ىدنع ناك ام ضبقيل هلوسر ىلإ لسري اتقو ىل تَّقَو ناك ةي هللا لوسر نإ :مهل

 هللا لوسر ىتأنف اوقلطناف تناك ةطخس نم الإ هلوسر سبح ىرأ الو .؛فّلخلا وای هللا لوسر نم

 املف «ةاكزلا نم عمج ام هدنع ناك ام ضبقيل ثراحلا ىلإ ةبقع نب ديلولا ةي هللا لوسر ثعبو ةا

 اي :لاقف ءو هللا لوسر ىتأف عجرف - فاخ :ىأ - قّرَق قيرطلا ضعب غلب ىتح ديلولا راس نأ

 لبقأو .ثراحلا ىلإ ثعبلا ويم هللا لوسر برضف .ىلتق دارأو ةاكزلا ىنعنم ثراحلا نإ .هّللا لوسر

 املف «ثراحلا اذه :اولاقف «ثراحلا مهيقل ةنيدملا نع لصقفو ثعبلا لبقتسا اذإ ىتح هباحصأب ثراحلا

 لاق «هب ناميلس نب رمتعم نع هيوهار نب قاحسإ قيرط نم )٥/ 7١١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو +077 /7) ىربطلا ريسفت (۱)
 . ؟تاقث هلاجر ةيقبو « نيعم نبا هقعضو «نابح نبا هقثو ىوافطلا دواد هيف :(۱۰۸/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا

 . «ةنوميم» :أ ىف (۳) . (تررق»: ت ىف (۲)



 ۳۷۱ (۸ _ 5) تايآلا :تارجحلا ةروس  عباسلا ءزجلا

 كيلإ ثعب ناك ةي هللا لوسر نإ :اولاق ؟ملو:لاق .كيلإ :اولاق ؟متنعب نم ىلإ: مهل لاق مهيشغ
 َهَنِب هتيأر ام قحلاب ادمحم ثعب ىذلاو ءال:لاق .هلتق تدرأو ةاكزلا هتعنم كنأ معزف «ةبقع نب ديلولا
 .«؟ىلوسر لتق تدرأو ةاكزلا تعنم»:لاق وي هللا لوسر ىلع ثراحلا لخد املف .ىناتأ الو
 a لوسر ىلع سبتحا نيح الإ تلبقأ امو ناتا لو ار ام قلاب كنب ىللاو اللف
 نإ اونمآ نيذلا اهيا ايل :تارجحلا تلزتف :لاق .هلوسرو هللا نم ةطخس تناك نوكي نأ تيشخ و
 . «ميكح : هلوق ىلإ «أبب قساف مكءاج

 نم ىناربطلا هاورو .هب قباس نب دمحم نع «رامتلا ناذاش نب رذنملا نع متاح ىبأ نبا هاورو

 امك «رارض نب ثراحلا :باوصلاو «رارس نب ثراحلا ةأاهتس هنأ ريغ 0 « قباس نب دمحم ثيدح

IEتباث نع «ةديبع نب ىسوم نع ن نحب ی اد ك وبأ انثدح :ريرج نبا  

 a O rS : تلاق ةملس مأ نع .ةملس مأ ىلوم

Eمهنأ ناطيشلا هثدحف :تلاق ولك هللا لوسر رمأ نومظعي هوقلتف «موقلا كلذب عمسف <  
 ا :كاقفب للا كوستر ىلا عج رف :تلاق «هلتق نوديري

 نيح هل اوفصف ا هللا لوسر اوتأف هعوجر موقلا غلبف :تلاق .نوملسملاو ويي هللا لوسر بضغف

 انررسف ءاقدصم ًالجر انيلإ تثعب ءهلوسر طخسو هللا طخس نم هللاب ذوعن :اولاقف ءرهظلا ىلص
 نمو هللا نم ابضغ كلذ نوكي نأ انيشخف .قيرطلا ضعب نم عجر هنإ مث ءاننيعأ هب ترقو «كلذب

 نإ اونمآ نيذْلا اهيأ ايل :تلزنو :تلاق ءرصعلا ةالصب نذأف لالب ءاج ىتح هنوملكي اولازي ملف ءهلوسر
 نبل «نيمدان مشع ام ىلع اوحبصمف ةلاهجب اًموق اوبيصت نأ اونيبتف ابنب قساف مكءاج

 هال هللا لوسر ناك :لاق ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع .ىفوعلا قيرط نم اضيأ ريرج نبا یورو
 ربخلا مهاتأ امل مهنإو «تاقدصلا مهنم ذحأيل قلطصملا ىنب ر ىلإ طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا ثعب

 ديلولا حد «هنرقلتي a ¢ ياع هللا لوسر لوسر نوقلتي اوج رخو اوحرف

 ال هللا لوسر بضغف .ةقدصلا اوعنم دق قلطصملا ىنب نإ هللا لوسر اي :لاقف وي هللا لوسر ىلإ

 انإ ءمهّللا لوسر اي :اولاقف دفولا هاتأ ذإ مهو زغي نأ هسفن ثدحي وه انيبف ءاديدش ابضغ كلذ نم

 e .قيرطلا فصن نم عجر كلوسر نأ انثدح
 ^ هللا لزنأف .مهب مهو مهشغتس يك ىبنلا نإو .هلوسر بضغو هبضغ نم هللاب ذوعن انإو «انيلع

 ارا لإ u قساف مك ءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ ایل : لاقف «باتكلا ىف مهرذع
 .«هّللا لوسر اي ىلع سبتحا» : ت ىف )١(

 رانيد نإف «بقعتم اذهو ««تاقث دمحأ لاجر :(۱۰۹/۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق ۲۷١(« /۳) ريبكلا مجعملاو (۲۷۹ )٤/ دنسملا ()
 .ىسيع هنبا ريغ ايوار هل فرعي الو «نابح نبا الإ هقثوي مل ىسيعدلاو

 . اک هللا لوسر» :أ ءم ت یف (5) .«ةعقولا»: ت ىف )٤( .«یورو »:ت یف (۳)
 .؟اوعنم:م ت یف )١(

 .لوهجم ةملس مأ ىلوم تباثو «فيعض وهو ىذبرلا ةديبع نب ىسوم هدانسإ ىفو )۷۸/۲١( ىربطلا ريسفت (۷)
 .«لجو زع هللا» :م ىف (۸)

 .(7/8/757) ىربطلا ريسفت (9)



 (۸ - 5) تايآلا : تارجحلا ةروس - عباسلا ع | لل إبل

 هرقل هل قاطصلا قع ىلإ ةع نم ديلولا هللا لؤشر: لشرأا ”ةةدانتو هاجم :لاقو

 نع اودترا لق مهنإو :ةداتق داز _ كلتاقتل كل تعمج دق قلطصملا یئب نإ :لاقف عجرف ‹«ةقدصلاب

 مهاتأ ىتح قلطناف . لجعي الو تبثتي نتكلم د نأ هرمأو .مهيلإ ديلولا نب دلاخ هللا لوسر ثعبف - مالسإلا

 « مهتالصو مهناذأ اوعمسو مالسإلاب نوكسمتسم مهنأ ادلاخ اوريخأ اوؤاج املف «هنويع ثعبف «اليل

 هذه هللا لزنأف 0 00 3 هللا و ىلإ « هبجعي ىأرف دلاخ 06 ماكل املف

 لتاقمو «كاحضلاو «نامور نب ديزيو ٠ «ىليل ىبأ نبا : : مهنم «فلسلا ا مو

 و هللاو «ةبقع نب ديلولا ىف تلزن اهنأ :ةيآلا هذه ىف مهريغو ا نبا

 «هورقوو هومّظعف هللا لوسر مكرهظأ نيب نأ اوملعا :ىأ هللا لوسر مكيف نأ اومّلعاو# : هلوقو
 مكيأر نم متأ مكيف هيأرو ٠ هك مجلع نضقأو مك اضم ملعأ هنإف «هرمأل اوداقناو «هعم اوبدأتو

 EE بازحألا] € مهسفنأ نم نيدمؤملاب ىلوأ يبنلا ل : ىلاعت لاق امك « .مكسفنأل

 نم ريثك يف مكعيطي ول# :لاقف مهحلاصم ةاعارم ىلإ ةبسنلاب فيخس مهيأر نأ "7[ىلاعت] نيب مٹ

 لاق امك ٠ .مكجرحو مكتنع ىلإ كلذ ىدأل ا ا : ىأ © مشعل رمألا

 مهركذ نع مهف مهركذب مهانيتأ لب نهيف نمو ضرألاو تاومّسلا تدّسَفَل مهءارهأ قحلا عبثا ولو نا

 .[ا/١ :نونمؤملا] (نوضرعم

 ىف هنسحو مكسوفن ىلإ هببح :ىأ (مكبولق يف هنيزو ناميإلا مكيلإ ببح هللا نكلو# : هلوقو
 .مكبولق

 لوسر ناك :لاق سنأ نع .ةداتق انثدح دعم نب لغ اد 5 انثدح :دمحأ مامإلا نم

 مث «تارم ثالث هردص ىلإ هديب ريشي مث :لاق «بلقلا ىف ناميإلاو «ةينالع مالسإلا» :لوقي ةا هللا

 .'؟7«انهاه ىوقتلا ءانهاه ىوقتلا» :لوقي

 بونذلا :ىهو «قوسفلاو رفكلا مكيلإ ضغبو :ىأ «نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مكيلإ هركو#

 دمحأ ةياور ىهو اهنسحأو «ةلولعم ةصقلا تقاس ىتلا تاياورلا نإف ؛رظن هيف لوقلا اذهو «نيرسفملا نم ريثك كلذ ىلإ بهذ دقو )١(

 «مصاوقلا نم مصاوعلا» هباتك ىف ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا ركنأ دقو ءلوهجم اهدانسإ ىف «ىعازخلا رارض نب ثراحلا نع

 ةصق ىف ديلولاو «ىلع ىف :ليقو .ديلولا نأش ىف ىأ - كلذ ىف تلزن :ليقف ءهيف فلتخا دقو»:لاق ةصقلا هذه (١١١٠ص)

 ناك هنإ :لاقف وه الإ مهيلع كربو مهسوؤر حسمف عيب هللا لوسر ىلإ نايبصلا ةلمج ىف حتفلا موي قيس ديلولا نإ :ليقو - ىرخأ
 ثيداحألا ءاملعلا طقسي فالتخالا اذهبو ءاقدصم لسري ننسلا هذه لثم ىف نوكي نمف ءهسم نم يك عنتماف «قولخ ىسأر ىلع

 ىلع مالك هللا همحر ىملعملا نمحرلا دبع خيشللو هديك دمحم باحصأ نم لجرب فيكف ؟مالكلا اذه لجر قسفي فيكو «ةيوقلا
 ثيدحلا اذه هافن ام ةلمج نمو هيفي هللا لوسر نع ةياور هل رثؤي مل هنأ هيف تبثأ (777ص) ةفشاكلا راونألا ىف ةبقع نب ديلولا

 .ىبرعلا نبا هركذ ىذلا

 .«یورو» :ت ىف (۳) .ت نم ةدايز (۲)

 دواد وبأو نابح نبا هقثو دقو ءةدعسم نب ىلع الخ ام حيحصلا لاجر هلاجر» :(07 )١/ عمجملا ىف ىمثيهلا لاق ١75( /۳) دنسملا (:)

 .«نو ورخآ هفعضو نيعم نباو متاح وبأو ىسلايطلا



 ٠١( .9) ناتيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .ةمعنلا لامكل جيردت اذهو . ىصاعملا عيمج ىهو نايصعلاو . رابكلا

 هللا مهاتآ دق نيذلا .نودشارلا مه ةا هله ةوفصتلا ::ىآ * تودشارلا مه كتلوُأ» : هلوقو
 .مهدشر

 نبا نع «ىكملا نميأ نب دحاولا دبع انثدح «ىرازفلا ةيواعم نب ناورم انثدح :دمحأ مامإلا )لاق
 ىتح اووتسا» : هايي هللا لوسر لاق .نوكرشملا أفكناو "'دحأ موي ناك امل :لاق هيبأ نع «ىقرزلا ةعافر
 ال ضباق ال ءمهللا .هلك دمحلا كل .مهللا »:لاقف ءًافوفص هفلخ اوراصف «لجو زع «یبر ىلع نينا
 «تعنم امل ىطعم الو .تيده نمل لضم الو «تللضأ نمل ىداه الو «تضبق امل طساب الو «تطسب
 كتاكرب نم انيلع طسبا .مهللا .تبرق ال دعابم الو .تدعاب امل برقم الو .تيطعأ ال عنام الو
 ىنإ .مهللا .لوزي الو لوحي ال ىذلا ميقملا ميعنلا كلأسأ ىنإ «مهللا . كقزرو كلضفو كتمحرو
 ام رش نمو ءانتيطعأ ام رش نم كب ذئاع ىنإ .مهللا . فوخلا موي نمألاو هةليعلا موي ميعنلا كلأسأ

 نم انلعجاو .«نايصعلاو قوسفلاو رفكلا انيلإ هركو ءانبولق ىف هنيزو ناميإلا انيلإ ببح ,مهللا .انتعنم
 نينوتفم الو ايازخ ريغ .نيحلاصلاب انقحلأو .نيملسم انيحأو «نيملسم انفوت .مهللا .نيدشارلا
 كزجر مهيلع لعجاو .كليبس نع نودصيو كلسر نوبذكي نيذلا ةرفكلا لتاق .مهللا
 .«قحلا هلإ .باتكلا اوتوأ نيذلا ةرفكلا لتاق .مهللا . كباذعو

 انضفن

 نب دحاولا دبع نع نا قوتنا ورم قع «بويأ نب نب دايز نع ةليللاو مويلا نت العلا هاورو

 مك «هيبأ نع عار تدع نع « نأ

 ا وهف « هتکىس هتءاسو « هتنسح هترس نم :٠ عوفرملا ثيدحلا ىفو

 ةمعنو مكيلع هنم لضف وه ه E دلا اطا اذه :ىأ 4 ةمعنو هللا نم الضفإل :لاق مث
 هلاوقأ ىف ميكح ءةياوغلا قحتسي نمم ةيادهلا قحتسي نمب ميلع قآ « ميكح ميلع هللاوإ 0006
 .هردقو هعرشو «هلاعفأو

 ئرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو )»
 ها ساو ات نانا د الارث ن یت يت ل او

 مُكَّلَعَل هللا اوقتاو مكيوخأ نيب اوحلصأف ةوخإ ' نوئمؤملا اَمَّنِإ © نيطسقملا بحي
 : 4 نوح

 .«ةيبيدحلا» :أ ىف () .«ىور >:ت یف (۱)

 )٠١4560(. مقرب ىربكلا نغسلا ىف ىئاسنلاو ( 475 /) دنسملا (9)
 اذه» :ىذمرتلا لاق «هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ثيدح نم (۲۱۹۵) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (۱۸ /۱) هدنسم ىف دمحأ هاور (4)

 .«هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح
 . «ءاضقلا» :ت ىف (5)



 ٠١( «۹) ناتيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا د م٤

 نيدمؤملا نم ناتفئاط نإول : ضعب ىلع مهضعب نيغابلا “""نيملسلا نيب حالصإلاب ًارمآ ىلاعت لوقي
 جرخي ال هنأ ىلع هريغو ىراخبلا لدتسا اذهبو .لاتتقالا عم نينمؤم مهامسف «(امهتيب اوحلصأف اولتتفا

 تبث اذكهو .مهوحنو ةلزتعملا نم مهعبات نمو جراوخلا هلوقي امك ال «تمظع نإو ةيصعملاب ناميإلا نم

 ربنملا ىلع هعمو اموي بطخ هيَ هللا لوسر نأ ةركب ىبأ نع «نسحلا ثيدح نم ىراخبلا حيحص ىف
 حلصي نأ هللا لعلو ديس اذه ىنبا نإ»:لوقيو ىرخأ سانلا ىلإو ةرم هيلإ رظني لعجف ءىلع نب نسحلا

 نيب هب هللا حلصأ «هيلع همالسو هللا تاولص «لاق امك ناكف .2'”«نيملسملا نم نيتميظع نيتئف نيب هب

 .ةلوهملا تاعقاولاو ةليوطلا بورحلا دعب «قارعلا لهأو ماشلا لهأ

 عجرت ىتح : ىأ هللا رمأ ىلإ ءيفت ىح يغبت يتلا اولتاقف ئرخألا ىلع امهادحإ تغب نفل : هلوقو
 :لاق وي هللا لوسر نأ :سنأ نع حيحصلا ىف تبث امك «هعيطتو قحلل عمستو 2" هللا رمأ ىلإ

 :لاق ؟املاظ هرصنأ فيكف امولظم هترصن اذه .هّللا لوسر اي :تلق .«امولظم وأ املاظ كاخأ رصنا»

 ."؟!«هايإ كرصن كاذف ءملظلا نم هعنمت»

 لق لاق اسا نأ د نأ تحس لا وكم تدع «مراع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 نوملسملا قلطناو ءارامح بكرو ةي هللا ىبن هيلإ قلطناف ؟ىبأ نب هللا دبع تيتأ ول ی ىبنلل

 حير ىناذآ دقل هللاوف .ىنع كيلإ :٠ لاق وي ىبنلا هيلإ قلطنا املف ءةخبس ضرأ ىهو «نوشمي
 هللا دبعل بضغف :لاق .كنم احير بيطأ هللا لوسر رامحل هللاو :راصنألا نم لجر لاقف «كرامح

 «هلاعنلاو یدیالاو :ديرجلاب ترض: مهنيب ناكف : لاق .هباحصأ امهنم دحاو لكل بضغف .هموق نم لاجر

 . (امهنيب اوحلصأف اولا نينمؤملا نم ناتفئاط نإوإل : مهيف تلزنأ هنأ انغلبف

 «ىلعألا دبع نب دمحم نع «ىرزاغملا» ىف 5 ا نع «حلصلا» ىف ىراخبلا هاورو

 وات ءهيبأ نع «ناميلس نب رمتعملا نع امهالك

 هذه هللا لزنأف «لاعنلاو فعسلاب لاتق امهنيب ناك جرزخلاو سوألا نأ : ريبج نب ديعس ركذو

 نإو و مأ ىعدت ةأرما هل تناك ««نارمع» :هل لاقي راصنألا نم لجر ناك :ىدسلا لاقو

 نإو .اهلهأ نم دحأ اهيلع لخدي ال هل ةيّلع ىف اهلعجو اهجوز اهسبحف اهلهأ روزت نأ تدارأ ةأرملا

 لهأ ناعتساف ءجرخ ناك دق لجرلا نإو ءاهب اوقلطنيل اهولزنأو اهموق ءاجف ءاهلهأ ىلإ تثعب ةأرملا

 هذه مهيف تلزنف «لاعنلاب اودلتجاو اوعفادتف ءاهلهأ نيبو ةأرملا نيب ب اولوحيل همع ونب ءاجف ‹لجرلا

 )۲۷۰٤(. مقرب ىراخبلا حيحص (۲)
 .«هلوسرو هللا رمأ ىلإ» :م «ت ىف )(

 )۲٤٤۳(. مقرب ىراخبلا حيحص )٤(
 )١9949(. مقرب ملسم حيحصو (۲۹۹۱) مقرب ىراخبلا حيحصو )١017/7( دنسملا (5)

 .«ديزي٠:أ ىف (1)



 اق سس ا 7)4 ناال :تارجللا ةروس + عئاسلا رل

 . هللا رمأ ىلإ اوؤافو «مهنيب حلصأو ةي هللا لوسر مهيلإ ثعبف .ةيآلا

 اميف مهنيب اولدعا :ئأ «نيطسقملا بحي هللا نإ ارطسفأو لدعلاب امهنيب اوحلصأف هتءاَف نافل : هلوقو

 . «نيطسقملا بحي هللا نإ «لدعلا وهو «طسقلاب «ضعبل مهضعب باصأ ناک

 نع «ىلعألا دبع انثدح «ىمدقملا ركب ىبأ نب دمحم انثدح ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

aنإ » : لاق يا هللا لوسر نأ ورجع قي هللا دبع رع ف نع .«ىرهزلا نع  

 .«ايندلا ىف اوطسقأ اب «نمحرلا ىدي نيب ؤلؤل نم ربانم ىلع ايندلا ىف نيطسقملا

 نا «ىلعألا دبع نع ٠ ىنثملا نب دمحم نع ا هاورو

 نب ورمع نع «رانيد نب ورمع نع و .ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدحو

 دوت نم رام يلع ةمادقلا موي زهللا نع ةرطيشما» لاق ب بک ىبنلا نع ءورمع نب هللا دبع نع « سوأ

 O نجار يمجش د ةرا دن ىلا ‹شرعلا نيمي ىلع

(5 

 هلاجر «ىوق ديج دانسإ اذهو .

 هب «ةلييع نب نايفس ثيدح نم «یئاسنلاو ملسم هاورو

 ملسملا : رايك هللا لوسر لاق امك «نيدلا ىف ةوخإ عيمجلا :ىأ € « ةوخإ نونمؤملا اَمَنِإ 8 : هلوقو

 نوع ىف دبعلا ناك ام دبعلا نوع ىف هللاو» : حيحصلا ىفو ا الو هلي هل ملسملا وخأ

 0 كلو .نيمآ :كلملا لاق بيغلا رهظب هيخأل ملسملا اعد اذإ» :اضيأ حيحصلا ىفو ا

 لثمك مهلصاوتو مهم ارو مهداوت ىف نينمؤملا لثم » : حيحصلا ىفو « ةريثك اذه ىف ثيداحأللاو

 حيحصلا ىفو .«رهسلاو ا دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ «دحاولا دسحلا

 . هعباصأ نيب كبشو ؛اضعب هضعب دشي «ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» : اضيأ

 لهأ نم نمؤملا نإ»:لاق دي هللا لوسر نع ثدحي ىدعاسلا دعس نب لهس تعمس :لاق مزاح

 هب درفت .«سأرلا ىف ال دسجلا ملأي امك .ناميإلا لهأل نمؤملا ملأي ءدسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا

 . هداتسإب سأب الو

 .ملسم»: ت یف (۲) .«هدنسب متاح ىبأ نبا یورو »:ت یف (۱)

 .(59011) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (۳)

 )٤( ىئاسنلا نتسو (۱۸۲۷) مقرب ملسم حيحص )۸/ ۳۲۱١(.

 هللا ىضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع ثيدح نم )۲٥۸۰( مقرب هحيحص ىف ملسمو )۲٤٤۲( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)
 . امهنع

 .هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۲۹۹۹) مقرب ملسم حيحص (7)

 . هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ ثيدح نم (۲۷۳۲) مقرب ملسم حيحص (۷)

 . هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا ثيدح نم )١0857( مقرب ملسم حيحصو )٦۰۱۱( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 .«حيحصلا لاجر دمحأ لاجر:(۱۸۷ /۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ("5 ٠ /0) دنسملا (4)



  ۳۷٦ةيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا )١١(

 رومأ یف : : ىأ 4 هللا اواو » «نيلتتقملا نيتئفلا : ىنعي € مكيوخأ نیب ب اوحلصأف 3 : هلوقو
 عيمج نن

 .هاقتا نمل ةمحرلل ىلاعت هنم قيقحت اذهو .(نومحرت مكّلعل»
N ت 

 نم ءاسن الو مُهْنَم اريخ اونوكي نأ ئسع موق نم موق رخي ال اونمآ نيدّلا اهيا اي
 قوسفلا مسالا سْئب باَقْلألاب اوزباتت الو مكسفنأ اوزملت الو نهنم اريخ نكي نأ ئسع ءاسّن

 . « © نوملاّظلا مه كأف بتي مل نمو ناميإلا دعب
 نع حيحصلا ىف تبث امك «مهب ءازهتسالاو مهراقتحا وهو «سانلاب ةيرخسلا نع ىلاعت ىهني

 :كلذ نم دارملاو .2172سانلا طمغو» : ىوريو «سانلا صمَغو قحلا رطب ربكلا» :لاق هنأ ةَ هللا لوسر
 رخاسلا نم هيلإ بحأو هللا دنع اردق مظعأ رقتحملا نوكي دق هنإف «مارح اذهو «مهراخصتساو مهراقتحا

 ءاسن الو مهنم ريخ اونوكي نأ ئسع موق نم موق رسي ال اونمآ نيا اهي ايد :لاق اذهلو ؛هل رقتحملا هنم

 .ءاسنلا ىهنب فطعو لاجرلا ىهن ىلع صنف < , «نهنم اريح نكي نأ ئسع ءاَسّن نم

 «نوعلم مومذم لاخلا نم زامل نامهلاو نانا نلت ذل أ ,«مكسفنأ اوزملت الو : هلوقو

 :لاق امك«لوقلاب زمللاو لعفلاب زمهلاف «[١:ةزمهلا] 4 رمل ةزمه لكل ليو » :"[ىلاعت] لاق امك

 ةميمنلاب مهنيب ىشميو «مهيلع ًانعاط جرو نالا ركسي :ىأ ۳١١ ا «ميمتب ءاشم زامه»
 «مُكشنأ اولتقت الرا :لاق امك «(مكسفنأ اوزملت الوإ» : انهاه لاق اذهلو ؛لاقملاب زمللا :ىهو

 . ””اضعب مكضعب لتقي ال :ىأ [14 :ءاسنلا]

 «مكسفنأ اوزملت الو» :ناّيح نب لتاقمو «ةداتقو «ريبج نب ديعسو «دهاجمو «سابع نبا لاق

 . ضعب ىلع مكضعب نعطي ال :ىأ

 .اهعامس صخشلا ءوسي ىتلا ىهو «باقلألاب اوعادتت ال :ىأ «باقلألاب اوزبانت الو :هلوقو

 وبأ ىنثدح :لاق ىبعشلا نع «دنه ىبأ نب دواد انثدح «ليعامسإ انثدح :دمحأ مامإلا ا

 هللا لوسر مدق :لاق «باقلألاب اوزبانت الو :ةملس ىت ىف تلر انيق < لاق كاحضلا نب '”7ةريبج

 ءامسألا كلت نم مساب مهنم دحأ ىعد اذإ ناكف < ةثالث وأ نامسا هلو الإ لجر انيف سيلو ةنيدملا كي

 . «باقلألاب اوربانت الو» :تلزنف .اذه نم بضغي هنإ «هّللا لوسر اي :اولاق

 4 «دواد نع بهو نع « ليعامسإ نب ىسوم نع دواد وبأ هاورو

 زبانتلا :وهو قوسفلا مسالاو ةفصلا سئب :ىأ (نايإلا دعب قوسفلا مسالا سعب :هلوقو
 «بتي مل نمو# «ءهومتلقعو مالسإلا ىف "متلخد امدعب «نوتعانتي ةيلهاجلا لهأ ناك امك «باقلالاب

 .هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )٩۱( مقرب ملسم حيحص )١(
 .2(ىورو ::ت ىف () .«ضعب ىلع مكضعب نعطي ال : یآ»:م ىف (9) .ت نم ةدايز ()

 . «ةريبج ىبأ نع: ت ىف (9)

 لاقو «هب دنه ىبأ نب دواد قيرط نم (۳۲۹۸) مقرب نئسلا ىف یذمرتلا هاورو :«(54177) مقرب دواد ىبأ ننسو ©“ /5) دنسملا (5)
 . ؟حيحص نسح ثيدحاا :ىذمرتلا

 .؟اولخد»: ت ىف (۷)



 8 ااا سس (1؟) ةيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 . «نوملاّظلا مه كلوا اذه نم :ىأ

 بتغي الو اوسسجت الو مّنِإ نِظلا ضعب نإ نَظلا نم م اريثك اوبنتجا اونمآ َنيِذّلا اهيا ایل
 ك هه

 با هلا نإ هلا اواو هومر نيم هيخأ محل لاي نأ مدح بحبل اصعب مكب

 . 469 ميحَر

 سانلاو براقألاو لهألل نوختلاو ةمهتلا وهو «نظلا نم ريثك نع نينمؤملا هدابع ايهان ىلاعت لوقي

 ريمأ نع انيورو ءاطايتحا هنم ريثك بنتجيلف ءاضحم امثإ نوكي كلذ ضعب نأل ؛هلحم ريغ ىف

 الإ ملسملا كيخأ نم تجرخ ةملكب ننظت الو :لاق هنأ «هنع هللا ىضر .باطخلا نب رمع نينمؤملا

 یم ا نقيل اغ تاو ار

 تيأر : :لاق ("”رمع ا ”نثدح 0 « ىبأ انثدح ا

 سفن ىذلاو .كتمرح مظعأو كمظعأ ام < «كحير بيطأو كبيطأ ام : لوقيو ةبعكلاب فوطي ةي ىبنلا

 هر ا قالا و عظم فأ «همدو هلام «كنم ةمرح هللا دنع مظعأ نمؤملا ةمرحل «هذيب دمحم

(0) 5 
 . © هجولا اذه نم هجام نبا

 مكايإ» : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع 7 .جرعألا نع ءدانّزلا ىبأ نع «كلام لاقو

 E «اودساحت الو «اوسفانت الو ءاوسسحت الو اوسسجت الو «ثيدحلا ب ذكأ “نظلا نإف نظلاو

 .«اناوخإ هّللا دابع E الو ءاوضغابت

 ىبتعلا نع دواد وبأو « ىيحي نب ىيحي نع ملسمو .فسوي نب هللا دبع نع ىراخبلا هاور

 5 «كلام نع ."![مهتثالث]

 , هاا س سا „ (9) 8 س 4 ع 5 - 7 5 .٠

 » :ةِفَلَع هللا لوسر لاق :لاق ' [هنع هللا ىضر] سنأ نع «ىرهزلا نع «ةنييع نب نايفس لاقو

 نأ ملسملل لحي الو «اناوخإ هللا دابع اونوكو ءاودساحت الو ءاوضغابت الو ءاوربادت الو ءاوعطاقت

 . (مايأ ةثالث قوف هاخأ رجهي

 ا «ةنييع نب نايفس ثيدح نم  هححصو - ىذمرتلاو ملسم هاور

 .(058 /۷) روثنملا ردلا ىف امك دهزلا ىف دمحأ هاور )١(

 .«اريخخ» :مءت ىف (4) . (هنع هللا ىضر رمع نبا تن ىف (9) . نع هدنسب هجام نبا یورو» :ت ىف (؟)

 هركذو متاح وبأ هفعض دمحم نب رصن «لاقم هيف دانسإ اذه» (۲۳ /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو و مقرب هجام نبا ناس 2(

 .«تاقث دانسإلا لاجر ىقابو «تاقثلا ىف نابح نبا

 .أ نم ةدايز (0 . «؛هنإف م «ت ىف (5)

 .(19537) مقرب ملسم حيحصو « (1035) مقرب ىراخبلا حيحصو «(4۰0۸/۲) ًاظوملا (6)

 .ت نم ةدايز (؟)

 )١975(. مقرب ىذمرتلا ننسو « (5009) مقرب ملسم حيحص (۱۰)



 (١1؟) ةيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزلاا ل +. م#

Eباهولا دبع نب ركب انثدح .ىودعلا فلآ هللا دبع نب دمحم انثدح : ىناربطلا  

 نع «لاجرلا ىبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع ىتثدح «ىراصنألا سيق نب ليعامسإ انثدح «ىندملا

 ةنيطاو ةرطلا : ىتمأل تامزال ثالث» : يك هللا لوسر لاق :لاق نامعنلا نب ةثراح هدج نع «هيبأ

 اذإو «هللا رفغتساف تدسح اذإ):لاق ؟هيف نه نم هللا لوسر اي نهبهذي ام :لجر لاقف .«نظلا ءوسو

 , 9029 ضمأق تريطت اذإو «ققحت الف تدنظ

SE Oىلإ دون  ERمعلا نع يراهم  GEاق فير  
 انإ :هّللا دبع لاقف .ارمح هتيحل رطقت نالف اذه :هل ليقف .لجرب ءهنع هللا ىضر ءدوعسم نبا ىتأ

 . "”طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا هتياور ىف متاح ىبأ نبا هامس

 نب بعك نع «ینالوخلا طيش نب ميهاربإ نع ءْثَيَل انثدح ءمشاه انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 انأو ءرمخلا نوبرشي اناريج انل نإ :ةبقعل تلق :لاق ةبقع بتاك نيخد نع «مثيهلا ىبأ نع «ةمقلع

 :لاق .اوهتني ملف ل اعفف :لاق .مهددهتو مهظع نكلو .لعفت ال :لاق . مهنوذخأيف طرشلا مهل عاد

 «لعفت ال :لاق a طرخلا يلا ىنإو ءاوهتني ملف مهتيهن دق ىنإ :لاقف نيخد هءاجف

 ءاوهتني ملف مهتيهن دق ىنإ : لاقف ا هءاجف :لاق .اوهتني ملف لعفف :لاق .مهددهتو مهظع نكلو

 :لوقي لَ هللا لوسر تعمس ىنإف «لعفت ال كحيو :ةبقع هل لاقف .مهذخأتف طرشلا مهل عاد ىنإو
 . (اهربق نم ةدوءوم ايحتسا اغاكف نمؤم ةروع رتس نما

 ب «دعس نب ثيللا ثيدح نم ىئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 :لوقي 1 ىلا تعج لاق ةيواعم نع دعس خب دقاز نع رز نه يروا نايفس :لاقو

 اهعمس ةملك :ءادردلا وبأ لاقف . “مهد هت نأ تدك» :وأ «مهتدسفأ سانلا تاروع تعبتا نإ كنإ»

 ا «ىروثلا ثيدح نم هب ادرفنم دواد وبأ هاور .اهب هللا هعفن اک هللا لوسر نم ةيواعم

 انثدح ساع نب. ليعامسإ انثدح E ور نب ی انتدبخ : اضيأ دواد وبأ لاقو

 و و 2

 «دوسألا نب غو ر ريكو رفت نيب ربج نع تیغ نب حيرش نع ةعرز نب مضمض

 «سانلا ىف ةبيرلا ىغتبا اذإ ريمألا نإ»: لاق ةي ىبنلا نع ءةمامأ ىبأو «2©'بركي دعم نب مادقملاو

 .«ضمعاف تريطت اذإو» :أ ٠م ىفو ««صضضغاف ترظن اذإو »:ت ىف (۲) .2ىورول : ت ىف )١(

 .«فيعض وهو ىراصنألا سيق نب ليعامسإ هيف» :(۷۸/۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق« (۲۲۸/۳) ريبكلا مجعملا (؟)

 .«ىورو» :ت ىف )٤(

 .دواد ىبأ نئسب ةدوجوم ريغ «لجرب» ةظفل )٥(

 )١( مقرب دواد ىبأ ننس )٤۸۹۰(.

 هللا ىضر نامثع دهع ىف ةبقع نب ديلولا ةيالو ىف لاملا تيب ىلع دوعسم نبا ناك دقو «ةبقع نب ديلولا ىف سانلا رثكأ ال كلذو (۷)

 .نيحيحصلا ىف ةروهشم رمخلا ىلع ديلولا دلج ةصقو «هنع
 .«ىورو) : ت ىف (۸)

 .(۷۲۸۳) مقرب ىربكلا ننسلا ىف یئاسنلاو« (4847) مقرب دواد ىبأ ننسو« ١807( /5) دنسملا (۹)

 )٠١( مقرب دواد ىبأ ننس )٤۸۸۸(.

 .«برك ىدعمل:م ىف )١١(



 ۳۷۹ )١7( ةيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «مهدسفأ

 هنمو «رشلا ىف قلطي ابلاغ سسجتلاو .اضعب مكضعب ىلع :ىأ (اوسسجت الو 000 1
 (مالسلا هيلع] بوقعي نع ارابخإ ىلاعت لاق امك «ريخلا ىف ابلاغ نوكيف سسحتلا امأو .سوساجلا

 دقو «[۸۷:فسوي] هللا حور نم اوسأيت الو هيخأو فسوي نم اوسّسحتف اوبهذا ينب ايل : لاق هنأ

 الو ءاوسسجت ال» :لاق ويي هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبث امك ءرشلا ىف امهنم لك لمعتسي
 ناو هللا داغ اوكوكو واد الو ءاوفغامألو كوسيم

 هل مهو موقلا ثيدح ىلإ عامتسالا :سسحتلاو .ءىشلا نع ثحبلا :سسجتلا :ىعازوألا لاقو

 .متاح ىبأ نبا هاور . مرصلا :ربادتلاو .مهباوبأ ىلع عمستي وأ «نوهراك

 ثيدحلا ىف ءاج امك عراشلا اهرسف دقو «ةبيغلا نع ىهن هيف : «اضعب مكضعب بتغي الو :هلوقو

 بأ نع هبا نع ةعالعلا نع دم ني ر لا دع اكدح..: عقلا دخ وواو تأ وول

ONS AGE EEO a aفداك  
 SE ل د ام هيف ناك نإ» :لاق ؟لوقأ ام ىخأ

 نع ريرج نبا هاورو .حيحص نسح :لاقو . "هب «ىدرواردلا نع «ةبيتق نع ىذمرتلا هاورو
 اختنا و ر »+ وريم" ی هاف ةكسو . "يلا هزم يهد ف ءردْنَغ نع واد

 ةر نب راو
 نبأ نع الا نبع فدع ناف نع ج اک هضم ا یاو ا 5

 ىنعت :ددسم ريغ لاق ! اذكو اذك ةيفص نم كبسح : للي ىبنلل تلق :تلاق ةشئاع نع «ةفيذح

 لاقف ءاناسنإ هل تيكحو :تلاق .«هتجزمل رحبلا اج تحجيم ول ةملك يلق نقلا" لاققا ف

 .«اذكو اذك ىل ناو ناب تيك ىنأ بحأ ام» : هلي

 نايفس نع مهتثالث «عيكوو «ىدهُم نب نمحرلا دبعو ءَناَّطَقلا ىيحي ثيدح نم ىذمرتلا هاورو
 : لاقو .هب «ةشئاع نع «ىبحرألا ةبيهص نب ةملس ةفيذح ىبأ نع ءرمقألا نب ىلع نع «ىروللا
 و

 «ىنابيشلا ناميلس انثدح ءدايز نب دحاولا دبع انثدح :براوشلا ىبأ نبا ىنثدح :ريرج نبا لاقو

 اهديب ةشئاع تراشأ جرختل تماق املف «ةشئاع ىلع تلخد ةأرما نأ ؛2' '7قراخملا نب ناسح انثدح

 )١( مقرب دواد ىبأ ننس )٤۸۸۹(.

 .ت نم ةدايز (۳ ۰۲)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )۲٤٤۲(.
 . «هنع هللا ىضر ةريره ىبأ» :ت ىف (5)

 )١975(, مقرب ىذمرتلا نفسو «(4417/4) مقرب دواد ىبأ ننس (1)

 )۸٦/۲١(. ىربطلا ريسفت (۷)

 .«ىورو» 0 )۸(

 )90. كول ۲)مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۸۷2(« مقرب دواد یب ١ ناس (9)

 .«هدئسي ريرج نبا یورو ”: 50 ۰)



 (١؟) ةيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا ل

 . '«اهيتبتغا» : ةا ىبنلا لاقف - ةريصق اهنإ :ىأ - ةي ىبنلا ىلإ
 ليدعتلاو حرجلا ىف امك «هتحلصم تحجر ام الإ كلذ نم ىنثتسي الو ءعامجإلاب ةمرحم ةبيغلاو

 ,(9«ةريشعلا وخأ سئب هل اونذئا »:رجافلا لجرلا كلذ هيلع نذأتسا امل "يب هلوقك ءةحيصنلاو
 وبأ امأو © كولعصف ةيواعم امأ »:- مهجلا وبأو ةيواعم اهبطخ دقو - سيق تنب ةمطافل هلوقكو
 «ديدشلا ميرحتلا ىلع اهتيقب مث .كلذ ىرجم ىرج ام اذكو تا نع هاصع عضي الف مهجلا

 :ىلاعت لاق امك «تيملا ناسنإلا نم محللا لكأب ىلاعت اههبش اذهلو ؛"ريكألا رجزلا اهيف درو دقو
 ي

 كاذ اوهركاف ءاعبط اذه نوهركت امك :ىأ ؟(هومتهرکف اتیم هيخأ محل لكأي نأ مك دحأ بحيأ»

 ىف «مالسلا هيلع «لاق امك ءاهنم ريذحتلاو اهنع ريفنتلا نم اذهو اذه نم دشأ هتبوقع نإف ؛اعرش

 ىف تبثو .«ءوسلا لثم انل سيل» :لاق دقو .«هئيق ىف عجري مث ءىقي بلكلاك» :هتبه ىف دئاعلا
 5 . Ar e o eh E) ع 3 : ّ )¥(

 نإ» ا [ةحح] ةبطخ ىف لاق «مالسلا هيلع «هنأ هحو ريع نم ديناسملاو ناسحلاو حاحصلا

 مكدلب ىف ءاذه مكرهش ىف ءاذه مكموي ةمرحك «مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد

 از

 «دعس نب ماشه نع ٠ .دمحم نب طابسأ انثدح .ىلعألا دبع نب لصاو انثدح :دواد وبأ و

 ملسملا ىلع ملسملا لك» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع .حلاص ىبأ نع ءملسأ نب ديز نع
 .«ملسملا هاخأ رقحي نأ رشلا نم ئرما بسح «همدو هضرعو هلام : مارح

 . بيرغ نسح :لاقو a .هيبأ نع «دمحم نب طابسأ نب ديبع م17 يلا هاورو

 نع ا ن نكرم دونا اق ا نب ووساللا» انتويع ی و
 » :وْيِثَلَع هللا لوسر لاق :لاق ىملسألا ةزرب ىبأ نع «جيرج نب “هللا دبع نب ديعس نع .شمعألا

 كا ؛مهتاروع اوعبتت الو .نيملسملا اوباتغت ال .هبلق ناميإلا لخدي ملو هناسلب نمآ نم رشعم

 .«هتیب ىف هحضفي هتروع هللا عبتي نمو هتروع هللا عبتي مهتاروع

 :هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلا لاقف «بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ىور دقو. ا وبأ هب درفت

 قاحسإ ىبأ نع .تايزلا بيبح نب ةزمح نع «مالس نب بعصم انثدح «رانيد نب ميهاربإ انثدح

 )١( /؟5) ىربطلا ريسفت ۸۷(.

 .«مالسلا هيلع »: ت ىف (۲)

(r)اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (۳۱۳۲) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور . 

 .«هل لام ال كولعصف» :أ ىف (4)

 )۱٤۸۰(. مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)

 .«ديدشلا» :مءات ىف (6)

 .أ مات نم ةدايز (6) .«حيحصلا» :مءات ىف (۷)

 . هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (۱۲۱۸) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (9)

 .«هنسحو ىذمرتلا هاور» :تاىف )١١( .«(ىورو» :تاىف(١٠)

 .(۱۹۲۷) مقرب ىذمرتلا ننسو « )٤۸۸۲( مقرب دواد ىبأ ننس (۱۲)

 . «هّللا ديبع : ىف )۱٤( .؛دواد وبأ یورو ”:تاىف (۳)

 )٤۸۸۰(. مقرب دواد ىبأ ننس )١6(



 (١؟) ةيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 وأ - اهتويب ىف قتاوعلا عمسأ ىتح ةي هللا لوسر انبطخ :لاق ا و : ءاربلا نع «2"”ىعيبسلا
 هنإف «مهتاروع اوعبتت الو «نيملسملا اوباتغت ال «هناسلب نمآ نم رشعم اي ١:لاقف  اهرودخ ىف :لاق

 . '؟7«هتيب فوج ىف "”هحضفي هتروع هللا عبتي نمو «هتروع هللا عبتي هيخأ ةروع عبتي نم

 ا کک ا ا

 ل اال : لاق هلك هللا لوسر نأ ؛رمع نبا نع عفان نع مهد

 «هتروع هللا عبتي نيملسملا تاروع عبتي نم هنإف ؛مهتاروع اوعبتت الو «نيملسملا اوباتغت ال «هبلق ىلإ

 ام :لاقف ةبعكلا ىلإ اموي رمع نبا رظنو :لاق .«هلحر فوج ىف ولو هحضفي هتروع هللا عبتي نمو
 3 و 37

 . كنم هللا دنع ةمرح مظعأ نمؤمللو «كتمرح مظعأو كمظعأ

 نع «لوحكم نع «هيبأ نع «نابوث نبا نع 1 انثدح « حرش وس انثدحو :دواد وبأ لاق

 هللا نإف ةلكأ ملسم لجرب لكأ نم» :لاق يي ىبنلا نأ :هثدح هنأ ؛دروتسملا نع «ةعيبر نب صاقو

 ماق نمو . منهج یف هلثم هوسكي هللا نإف ملسم لجرب ابوث یسک نمو ۰ "منهج "یف اهلثم همعطي
 ىلإ

۳۸١ 

 دواد وبأ هب درفت .«ةمايقلا موي ءايرو ةعمس ماقم هب موقي هللا نإف ءايرو ةعمس ماقم لجرب

 دبعو دعس نب دشار ىنثدح داون انثدح :الاق ةريغملا وبأو ةيقب انثدح «ىفصم نبا انثدحو

 رافظأ مهل موقب تررم ىب جرع الل» ي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «ريبج نب نمحرلا
 نيذلا ءالؤه :لاق ؟(')ليئاربج اي ءالؤه نم :تلق «مهرودصو مههوجو نوشمخي «ساحن نم

 .«مهضارعأ ىف نوعقيو «سانلا موحل نولكأي
 «ىماشلا تفك نب سودقلا دبع ةريغملا ىبأ نع «دمحأ مامإلا هاور اذكهو «دواد وبأ هب درفت

 اا

 زيزعلا دبع دمصلا دبع وبأ انثدح «ةدبع نب دمحأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا دكان

 :لاق '"[هنع هللا ىضر] يردخلا 0000 (ىديعلا نوزاه ونبأ اكد معلا دمصلا ةيغ قنا
 هللا قلخ نم قلخ ىلإ یب قلطنا مث ڈ» :لاق . . . ؟كب ىرسأ ةليل ت تيأر ام انثدح «هللا لوسر اي انلق

 لثم نم ةوذحلا هنم نوذحيف ل نودمعي لاجر مهب لکوم ءاسنو لاجر ء«ريثك

 اي  توملا هلكأ نم دجي وهو ملكا اک لك» :هل لاقيف «مهدحأ یف یف هنوعضي مث لعنلا

 .؟هدنسب هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلا یورو: ت ىف )١(

 .1ىف ولو هحضفی» :ت یف (۳) .. ؛هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا» :ت ىف (؟)

 .«تاقث هلاجر» :(9* /۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق « (۲۳۷ /۳) ىلعي ىبأ دنسم )٤(

 ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه» :لاقو «هب ىسوم نب لضفلا قيرط نم (۲۰۲) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلا هاورو (6)

 .ادقاو نب نيسحلا

 .«نم» :أ ىف (۸) .؟منهج ران ىف» :ت یف (۷) .«نم# :أ «م «ت یف (5)
 )٤۸۸۱(. مقرب دواد ىبأ ننس (9)

 .«ليربج» :م ءتاىف(١٠)

 . )۲۲٤/۳( دنسملاو «(5817/8) مقرب دواد ىبأ ننس (۱۱)

 .(ام» :تاىف(5١) .ت نم ةدايز )١9( .«ىورول :ت یف (۱۲)



 (17) ةيآلا :تارجحلا ةروش - غباسلا ءزجلا تحسس سس يحج مم

 والا ءالؤه :لاق .:ءالؤه نم ”ليثاربج اي تلف هيلع هركي وهو توملا دجي ول - دمحم

 هرکی وهو«هومتهركف اتیم هيخأ محَل لكأي نأ مك دحأ بحيأ) : ا ةوزامللا

 .همحل لكأ ىلع

 ا هّللو «ناحبس ةروس» ريسفت لوأ ىف هلوطب هانقس دقو «ثيدحلا اذه دروأ اذكه

 رمأ هَ هللا لوسر نأ ؛سنأ نع «ديزي نع «عيبرلا انثدح :هدنسم ىف ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 ءىجي لجرلا لعج اوسمأ املف «سانلا ماصف .هل نذآ ىتح دحأ نرطفي الو اموي اوموصي نأ سانلا

 لجرلا ءىجيو «هل نذأيف رطفأف .ىل نذئاف ءامئاص مويلا ذنم تللظ :لوقيق ايب هللا لوسر ىلإ

 مويلا ذنم اتلظ كلهأ نم نيتاتف نإ .هللا لوسر اي :لاقف لجر ءاج ىتح «هل نذأيف «كلذ لوقيف

 ماص فيكو ءاتماص ام» :ي هللا لوسر لاقف ءداعأ مث «هنع ضرعأف ارطفيلَف امهل نذئاف «نيتمئاص
 ةدحاو لك تءاقف ءاتلعفف .«انيقتسي نأ نيتمئاص اتناك نإ امه رمف .بهذا ؟سانلا موحل لكأي لظ نم

 امهتلكأل امهيف امهو اتتام ول» :ِهْيَِلَت هللا لوسر لاقف .هربخأف ةه ىبنلا ىتأف ةقلع ًةقّلع امهنم
 , ؟©9«رانلا

 انثدح :نوراه نب ديزي ثيدح نم ىقهيبلا ظفاحلا هاور دقو . بيرغ نتمو «فيعض دانسإ

 لوسر ىلوم - ديبع نع ىدهتلا نامثع ىبأ سلجم ىف ثدحي الجر تعمس :لاق ىميتلا ناميلس

 دلتا لرز ا : لاقف هللا لوسر ىتأ الجر نأو يدع هللا لوسر دهع ىلع اتماص نيتأرما نأ

 :وأ - ار را لاق ها ران شطعلا نم ناتومت اتداك امهنإو ءاتماص نيتأرما انهاه نإ

 اتاق ميما لاقت 2 ""ناكيع اقداك وأ اتام دق لاو د امينإ هللا ىبن اي اف تادف تکی

 تءاق ىتح «دیدصو مدو حيق نم تءاقف .ىئيق :امهادحإل لاق يع وأ - حدقب ءىجف :لاق

 تألم ىتح هريغو اطيبع امدو امحلو اديدصو امدو احيق تءاقف ىئيق :ىرخألل لاق مث .حدقلا فصن

 تسلج ءامهيلع هللا مرح ام ىلع اترطفأو ءامهل هللا لحأ امع اتماص نيتاه نإ :لاقف .حدقلا

 سانلا موحل نالكأت اتلعجف ىرخألا ىلإ امهادحإ

 ناخرط نب ناميلس نع امهالك ٠ ىدع ىبأ نباو نوراه نب ديزي نع دمحأ مامإلا هاور دق اذكهو

 نب نامثع نع ا ع دس ثيدخ نم اشا ةا و و د < سيلا

 اورمأ مهنأ - ةي هللا لوسر ىلوم دعس نع «نامثع ىبأ ةقلح ىف هنظأ لجر ىنثدح .ثايغ

 هنع ضرعأف .دهجلا اتغلب دق ةنالفو ةنالف هللا لوسر اي :لاقف راهنلا فصن ىف لجر ءاجف «مايصب

 اخل تاق «(ىئیق» :امهادحإل لاقف  ٍحدَق ا ءاجف .«امهعدا» :لاق مث ءاثالث وأ نيترم

 اترطفأو ءامهل هللا لحأ امع اتماص نيتاه نإ» :لاقف كلذ لثم ىرخألل لاقو ءاحيقو اطيبع ًامدو

 امهفاوجأ تألتما ىتح سانلا مول نالكأت الازت ملف ىرخألل امهادحإ تتأ ءامهيلع هّللا مرح ام ىلع

 .ىلوألا ةيآلا دنع (۳) .«لاقف» :أ ىف (۲) .«ليربج» :م ءت یف )۰

 )5١١1(. مقرب ىسلايطلا دنسم ()

 .«اتومت نأ» :ت ىف )١( . ا هللا لوسر» :م «ت یف (0)

  (Vv)دنسملا )/ ! (ETهب ىميتلا ناميلس نع نوراه نب ديزي قيرط نم )1۷1( مقرب ةيضلا ىق ايندلا ىبأ نيا ةاورو .



 مربا )الا كارلا روش ت عئاسلا رجلا

 ا

 . حصأ  ديبع وهو - لوألاو ادعس نعا» لاق اذك :ىقهيبلا لاقو

 نبا انثدح «مصاع وبأ ىبأ انثدح دلك اا ةووع انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاق

 اي :لاقف لَك هللا لوسر ىلإ ءاج ًازعام نأ ةريره ىبأل مع نبا نحب ویبزلا وبا :ىئربخا «جيرج
 .معن :لاق ؟«تينز» :لاق ةسماخلا ىف ناك املف  اعبرأ اهلاق  هنع ضرعأف تينز دق ىنإ ؛هّللا لوسر

 ديرت ام» :لاق .الالح هتأرما نم لجرلا ىتأي ام امارح اهنم تيتأ 0 0 «؟انزلا ام ىردتو» :لاق

 كلذ ىف كنم كلذ تلحدأ» : ةَ هللا لوسر لاقف :لاق .ىنرهطت ن :لاق «؟لوقلا اذه ىلإ

 همجرب رمأف :لاق .هللا لوسر اي معن :لاق «؟رئبلا ىف ''”ءاشّرلاو ل
 هعدت ملف هيلع هللا رتس ىذلا اذه ىلإ رت ملأ :هبحاصل امهدحأ لوقي نيلجر كي ىبنلا عمسف ٠ «مجرف
 الزنأ ؟نالفو نالف نيأ» :لاقف رامح ةفيجب رم ىتح ةَ ىننلا راس مث ا يفتر و قون هجم

 نم امتلن امف :لاق ؟اذه لكؤي لهو ء هللا لوسر اي كل هللا رفغ :الاق «رامحلا اذه ةفيج نم الكف

 ااا اه ي ا راف ي نآلا ا د ےس لاو نم وک نما اننا "يصح
. 

 AS ىلوم - لصاو انثدح ءىبآ ىنثدح ءدمصلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 دم ىبنلا عم انک :لاق هللا دبع نب رباج نع ٠ « عفان نب , ةحلط نع «ةّطفرع نب دلاخ

 ا نيذلا حير هذه ؟حيرلا هذه ام نوردتأ» ميكي هللا لوسر لاقف «ةنتنم ةفيج

 نب ليصفلا اح كعفألا نب هاربا اقدح دنت ىف قيمح نب دبع لاق :قرخأ قيرط

 كلذلف ءنيملسملا نم اسان اوباتغا نيقفانملا نم ًارفن نإ» : هل ىبنلا لاقف ا حير تجاهف رفس

 .''«حيرلا هذه تجاه كلذلف» : لاق ابرو «حيرلا هذه تثعب
 ا RD حبل عم ا يا اج مولا 2

 ناك ىسرافلا ناملس نأ معز :#اتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ# :هلوق ىف ىدسلا لاقو

 فادجي ملف '''هناملكي هابحاص لعجف .مهعم رسي مل ءامئان ناملس ىقبو موي تاذ سانلا راس امل

 ءرودقم ماعط ىلإ ءىجي نأ :اذه ريغ ائيش  دبعلا اذه :وأ  ناميلس ديري ام :الاقف ءابخلا ابرضف

 لوسر ىتأف قلطناف ءامادإ امهل بلطي وَ هللا لوسر ىلإ هالسرأ ناملس ءاج املف !بورضم ءابخو

 )١( دنسملا )١/ ٤١١(.

 .«امكيخنأ ضرع نم» :ت ىف )٤( .«اصعلاو» :آ ءم ءت ىف (۳) .«هدنسعب ىلعي وبأ ظفاحلا ىورو» :ت ىف (؟)

 ننسلا ىف دواد وبأ هاورو ؛هب كاحضلا نب هرمع قيرط نم (۲۲۷ /۸) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (0784 /7) ىلعي ىبأ دنسم (5)

 .هب كاحضلا قيرط نم (4459) مقرب

 .«سأنلا» :آ ت ىف (۷) .ت نم ةدايز (0)

 .«تاقث هلاجر» )9١/8(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق ١١( /۳) دنسملا (۸)

 ةنتنم ةديدش حير# :م ىف (9)

 )٠١( مقرب بختنملا )٠١۲١(.

 )١١( (هاملکی» :م یف .



 (1؟) ةيآلا :تارجحلا ةروس  عباسلا ءزجلا
 ام» :لاق ؟كدنع ناك نإ مهّمدؤتل ىباحصأ ىنثعب ءهللا لوسر اي :لاقف «هل حقا هعمو ''46[7] هللا
 ايتأ ىتح اقلطناف ایک هللا لوسر لوقب امهربخي ناملس عجرف ٠ .«اومدتئا دق ؟مدألاب كباحصأ عنصي

 امتمدتتا دق امكنإ» :لاق .انلزن ذنم اماعط انبصأ ام .قحلاب كثعب ىذلاو ءال :الاقف وي هللا لوسر
 .«امكلوقب ناملسب

ea a ا امئان ناك هنإ ,4اتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ# :تلزنو :لاق . 

 نب دامح نع «لاله نب نا قيرط نم «ةراتخملا» هباتك ىف ىسدقملا ءايضلا ظفاحلا یورو

 عم ناكو ءرافسألا ىف اضعب اهضعب مدخت برعلا تناك :لاق كلام نب سنأ نع «تباث نع «ةملس

 «هاظقيأف «موؤنل اذه نإ :الاقف ءاماعط اهل ءىيهي ملو اظقيتساف امانف ءامهمدخي لجر رمعو ركب ىبأ
 . كنامدأتسيو «مالسلا كنائرقي رمعو ركب ابأ نإ :هل لقف هللا لوسر تئا :هل الاقف

 لك

 ءامكيخأ محلب» :لاقف ؟انمدتئا ءىش ىأب هللا لوسر اي :الاقف اءاجف «امدتئا دق امهنإ» :لاقف

 ارا : لاقف هللا لوسر اي انل رفغتسا : الاقف .؟امكايانت نيب همحل ىرأال ىنإ « هديب ىسفن ىذلاو

 . 29«امكل رفغتسيلف

 نيب دمحم درع ءملسم نب دمحم انثدح «ىسوم نب مكحلا انثدح : : ىلعي وبأ ظفاحلا ““لاقو

 هيخأ محل نم لكأ نم» :ةْيِدَ هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «راسي نب ىسوم همع نع قاحسإ

 حّلكيو هلكأيف :لاق :ايح هتلكأ امك ام هلک :هل لاقيف EO RT يتلا برت ءايندلا ىف
(2) 

 5 دج اسي بیرغ ٠ (حيصيو

 هللا نإ «هنم اوشخاو كلذ ىف ه هوبقارف «هنع مكاهنو هب مكرمأ اميف : : ىأ هللا ارقتا وإ :هلوقو

 e ءهيلإ بات نم ىلع باوت : ىأ 4 ميحر باو

 الأ ىلع مزعيو «كلذ نع ' "ملقب نأ هتبوت ىف سانلل باتغملا قيرط : ءاملعلا ٠ نم روهمجلا لاق

 هل :نورخآ لاقو . هباتغا ىذلا نم للحتي نأو ءعازن هيف ؟تاف ام ىلع مدنلا طرتشي لهو .دوعي

 نأ ًاذإ هقيرطف «هنم ناك امب ملعي مل اذإ امم دشأ ىذأت امبر كلذب هملعأ (")اذإ هنإف هللحتي نأ طرتشي
 كلت “نوكتف «هتقاطو هبسحب ةبيغلا هنع دري نأو ءاهيف همذي ناك ىتلا سلاجملا ىف هيف امب هيلع ىنثي
 دمحأ مامإلا لاق امك «كلتب

Eىبنلا '' نع «هيبأ نع «هربخأ ىنهجلا سنأ نب ذاعم نب لهس نأ هربخأ ىرفاعملا ىيحي نب ليعامسإ 1۰ ع ےس و ع 5 ع ل  
 .ت نم ةدايز )١(

 5۷٠١(. /۷) روثنملا ردلا ىف امك هريسفت ىف متاح ىبأ نبا هاور (۲)

 .«ىورو» :ت یف (4) )/١5891(. مقرب ةراتخملا (۳)
 مل :لاقو .هيب قاحسإ نب دمحم نع هملس نب دمحم قيرط نم « ؛نيرحبلا عمجم» (59471) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (5)

 لاق «كلذب مزجلا عيطتسأ ال ىنكل : ءافيحصت هنظأو «ملسم ( نب دمحم» انه عقو دقو «ةملس نب دمحم الإ قاحسإ نبا نع هوري
 .«هفرعأ مل نمو سلدم وهو قاحسإ نيا هيف» :(4/۸) عمجملا ىف ىمثيهلا

 .«؛نوكتل» :ت ىف (4) .اول» :ت ىف (۷) .1عجري# : :م ىف (0)
 .؛«نأ» :ت یف (۱۰) .؟یور» :ت یف (9)



 ف سس (1۳) ةيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ران نم ةمايقلا موي همحل ىمحي اكلم هيلإ هللا ثعب « ''هبيعي قفانم نم انمؤم ىمح نم» :لاق دي

 اذكو .«لاق امم جرخي ىتح منهج رسج ىلع هللا هسبح ءهنيش ديري ءىشب انمؤم ىمر نمو .منهج
 و هب - كرابملا نبا وهو هللا دبع ثيدح نم دواد وبأ هاور

 ىتثدح :ثيللا انربخأ «ميرم ىبأ نبا انثدح ءحابصلا نب قاحسإ انثدح :اضيأ دواد وبأ "”لاقو
 لهس نب ةحلط ابأو «هللا دبع نب رباج تعمس :لوقي ريشب نب ليعامسإ عمس هنأ ؛ميلس نب ىيحي

 هيف كهتنت عضوم قف املسم أرما لذخي ىرما نم ام» : دمع هللا لوسر نك ىراصنألا

 . ل : )0( 1 : : 5 5 8
 بحي نطاوم ىف هللا هرصن الإ .هتمرح نم هيف كهتنيو «هضرع نم هيف صقتني عضوم ىف املسم

 وواو نبأ قي كرفت .(هترصن اهيف

 مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو ئثنأو ركذ نم مكانقلخ انِإ سانلا اهيأ اي

 . 69 ريبخ ميلع هللا نإ مكاقتأ هّللا دنع

 «ءاوحو مدآ امهو ءاهجوز اهنم لعجو «ةدحاو سفن نم مهقلخ هنأ سانلل ًاربخم ىلاعت لوقي

 رئامعلاو رئاشعلاو لئاصفلاك رخآ بتارم لئابقلا دعبو «لئابقلا نم معأ یهو « بوعش مهلعجو

 . كلذ ريغو ذاخفألاو

 نب فرط اسوا لأ هك: را ةر اار کل ور هاو
 «ربلا ل نم وع ىبأل «هابنإلا ): باتك نم اهتعمج ةدرفم ةمدشم ىف اذه تصخل دقو . ليئارسإ

 ةبسنلاب فرشلا ىف سانلا عيمجف .امجعلاو برعلا باسنأ ةفرعم ىف «ممألاو دصتقلا» باتك نمو

 ؛ لك هلوسر ةعباتمو هللا ةعاط ىهو «ةينيدلا رومألاب نولضافتي امنإو ءءاوس ءاوحو مدآ ىلإ ةينيطلا

 :ةيرشبلا ىف را ىلع اهتم ًاضعب نا صوب راقتجاو هلا نع يلا دعب .ىلاعت لاق اذهلو

 فراعتلا لصحيل :ىأ «وفراعتل لئابقو ابوعش مك انلعجو ناو E نإ سالا اًهيَأ ا

 اذك ةليبق نم :ىأ ءاذكو اذك نم نالف نب نالف :لاقي امك ,#اوفراعتلإ# :هلوق ىف دهاجم لاقو

 .اذكو

 ا ةر راجا رع كناكز اها نإ ةر م تناك يروا ناس لاقو

 . اهلئابق
 دبع نع .كرابملا نب هللا دبع انثدح «دمحم نب دمحأ انثدح :ىذمرتلا ىسيع وبأ 0 دقو

 .«ةبيغبا :أ ىف )١(

 )٤۸۸۳(. مقرب دواد ىبأ ننسو ء )٤٤١/۳( دنسملا (؟)

 .؟هضرع»:أ ىف (3) .2نأ" :ت ىف () .«یورو» :ت ىف (۳)

 )٤۸۸٤(. مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 .2ىورول :ت ىف (۸) .اورمعا :م ىف (۷)



 (179) ةيآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا ا سس عر

 نم اوملعت» :لاق وي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع  ثعبنملا ىلوم ديزي نع .ىفقثلا ىسيع نبا كلما
 .«رثأالا ىف ةأسنم «لاملا ىف ةارثم «لهألا ىف ةبحم محرلا ةلص نإف ؛مكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ

 .هجولا اذه نم الإ هفرعن ال «بيرغ :لاق مث

 دقو .باسحألاب ال ىوقتلاب هللا دنع نولضافتت امنإ :ىأ (مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ :هلوقو
 : هل از نع كلذب ثيداحألا تدرو

Eنب ديعس نع هللا ديبع نع .ةدبع انثدح «مالس نب دمحم انثدح :هللا همحر «ىراخبلا  

 هللا دنع مهمركأ»:لاق ؟مركأ سانلا ىأ :ِهِكَي هللا لوسر لئس :لاق ةريره ىبأ نع «ديعس ىبأ

 ليلخ نبا «هّللا ىبن نبا .هللا ىبن فسوي سانلا مركأف»:لاق .كلأسن اذه نع سيل :اولاق .«مهاقتأ

 مكرايخف» :لاق .معن :اولاق ؟؟ىنولأست برعلا نداعم نعف» :لاق .كلأسن اذه نع سيل :اولاق ."هللا

 . "«اوهقف اذإ مالسإلا ىف مكرايخ ةيلهاجلا ىف
 ادد. ا 5 : ١ 5 ا :
 ريسفتلا ىف ىئاسنلا هاورو . ناميلس نب ةدبع نع قرط نم عضوم ريغ ىف ىراخبلا هاور دقو

 رفعج انثدح «ماشه نب ریثک انثدح «دقانلا ورمع انثدح : هللا همحر لسم لاق :رخآ ثيدح

 ىلإ رظني ال هللا نإ »: ةي هللا لوسر لاق :لاق " ةريره ىبأ نع «مصألا نب ديزي نع «ناقرب نبا
 .«مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو .مكلاومأو مكروص

 ا ءاشع نچ رک نع «نائس نب دمحأ نع هجام نبا هاورو

 a ٤ 11 0 0 .٠ ع 4 5-5 5 هكا

 نإ :لاق رد ىبا نع «رکب نع «لاله یبا نع .عيكو اندح :دمحاأ مامإلا ' لاو :رخا ثيدح

 هب درفت .« ني هلضفت نأ الإ دوسأ الو رمحأ نم ريخب تسل كنإف ءرظنا »:هل لاق ةي ىبنلا

 .'دمحا

 ميهاربإ نب ثراولا دبع ةديبع وبأ انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا (117١لاقو :رخآ ثيدح

 نب دمحم تعمس .ىئاطلا نينح نب ديبع انثدح ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع انثدح «ىركسعلا

 ال «ةوخإ نوملسملا» : '"لوقي ةَ هللا لوسر عمس هنأ :هيبأ نع ثدحي «ىرصعلا شارخ نب بيبح

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )١91/9(.

 .«ىورف» ت یف )۲(

 )٤٦۸۹(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حیحص )۴۳۳۷٤(‹ ۳۳۸۳(.

 )٥( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلا )١١۲١۰(.

 .(هنع هللا ىضر ةريره ىبأ» :ت یف (۷) .؟یورو» :ت یف (1)

 )٤۱٤۳(. مقرب هجام نبا نتسو « (1074) مقرب ملسم حيحص (۸)

 .«هتلا ىوقتب» :ت یف (۱۰) . یورو: ت ىف (9)

 )١١ دنسملا( )١/١١۸(.

 . «لاق ديك هللا لوسر نأ»:تاىف (۱۳) .«یورو» :ت یف (۱۲)



 ل ا _ )۳(  ةيآلا : تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «یوقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل لضف

 ن نا او کلا یک E ا د ىف نازلا کی یا ااف خا دخ
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 e و للا ”ةدقرغ نب: بيبش نع - .عيبرلا نبا ىتعي د سيق انئدخ +نيسحلا

 نورخفي موق نيهتنيلو «بارت نم قلخ مدآو .مدآ ونب مكلك» هلك هللا لوسر لاق :لاق  ةفيذح

 . «نالعجلا نم هللا ىلع نوهأ ننوكيل وأ «مهئابآب
 لا اذه نم الإ ةفيذح نع هفرعن ال :لاق مث

 انثدح «ىسوم نب دسأ انثدح «ناميلس نب عيبرلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق :رخآ ثيدح

 فاط :لاق رمع نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع «ةديبع نب ىسوم انثدح «ناطقلا ايركز نب ىيحي

 ًاخائم اهل دجو امف هدي ىف نجحمب "ناكرألا ملتسي ءاوصقلا هتقان ىلع ةكم حتف موي ةي هللا لوسر

 هللا لوسر نإ مث .تخينأف ليسملا نطب ىلإ اهب جرخف .لاجرلا ىديأ ىلع ةي لزن ىتح دجسملا ىف

 دق هللا نإ «سانلا اهيأ اي :٠ لاق مث '”لهأ هل وه ا هيلع ىنثأو هللا دمحف ؛هتاحار ىلع مهبطخ ا

 ىقش رجافو «هللا ىلع ميرك ىقت رب لجر :نالجر سانلاف ءاهئابأب اهمظعتو ةيلهاجلا ةيّبع مكنع بهذأ

 نإ اوفراعتل لئابقو ابوعش مكاتلعجو ئننأو ركذ نم مكانقلخ اإ سانا اهيأ ایڈ :لوقي هّللا نإ . هللا ىلع نيه

 .«مكلو ىل هللا رفغتسأو اذه ىلوق لوقأ» :لاق مث « ريبخ ميلع هللا نإ مكاقتأ هللا دنع مكمركأ

 0 «ةديبع نب ىسوم نع ءَدَّلْخم نب كاحضلا مصاع ىبأ نع «ديمح نب دبع هاور نک

 نب ثراحلا نع «ةعيهَل نبا انثدح «قاحسإ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا ' لاق :رخآ ثيدح

 ةبسمب تسيل هذه مكباسنأ نإ» :لاق ويم 5 هللا لوسر نأ ؛رماع نب ةبقع نع حابر نب ىلع نع «ديزي

 ىفكو «ىوقتو نيدب الإ لضف دحأ ىلع دحأل سيل «هؤلمي مل عاصلا فط مدآ ونب مكلك «دحأ ىلع

 . «اشحاف ًاليخب ايذب نوكي نأ لجرلاب

 > 8 )1۲( ت . 5
 مدال سانلا» :هظفلو . هب «ةعيهل نبا نع «بهو نبا نع نسوي نع «ريرج نبا هاور دقو

 نإ « ةمايقلا موي مكباسنأ نع الو مكباسحأ نع مكلأسي ال هللا نإ «هؤلي مل عاصلا فط «ءاوحو

 . «مكاقتأ هللا دنع مكمركأ

 .«كورتم وهو ءةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع هيف» ۸٤(: /8) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو« )٤/ ۲١( ريبكلا مجعملا )١(

 .«هنع هللا ىضر ةفيذح نع» :ات ىف (:) .؟ةورعا: ا: ىف (۳) .«یورو): ت یف (۲)

 «فيعض وهو ؛!ینرمل نيسحلا نب نسحلا هيف":(١۸ /۸)عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو« )۳١۸١( مقرب رازبلا دنسم (5)

 .(یورو: ت یف ()

 .«اذکهو» :ت ىف (9) .«هلهأ وه امب» :أ ءت ىف (۸) . «نكرلا» :تاىف (۷)

 .فيعض وهو ىذبرلا ةديبع نب ىسوم هيفو (۷۹۳) مقرب ديمح نب دبعل بختنملا )١(
 .«ىورو» :تاىف )١١(

 .«اوقثو هلاجر ةيقبو ءنيل هيفو ةعيهل نبا هيف» ۸٤(: /۸) عمجملا ىف ىمئيهلا لاق 89/755(2) ىربطلا ريسفتو )٤/ ٠١۸(« دنسملا )١6(

 .قاحسإ نب ىيحيل ةيوق ةعباتم هذهف «بهو نب هللا دبع ىربطلا ةياور ىف هنع ىوارلا :تلق



 (18:35) تايآلا :تارجحلا ةررس = مياسلا ءزولا سب عع مم

 .هجولا اذه نم ةتسلا بتكلا نم ءىش ىف وه سيلو

 نع «كامس نع «كيرش انثدح «كلملا دبع نب دمحأ انثدح :دمحأ مامإلا "لاق :رخآ ثيدح
 للك ىبنلا ىلإ لجر ماق :تلاق بهل ىبأ تنب ةرد نع «بهل ىبأ ةنبا ةرد جوز ةريمع نب هللا دبع

 هلل مهاقتأو ءمهؤرقأ سانلا ريخ :٠ لاقف ؟ريخ سانلا ىأ هللا لوسر اي :لاقف «ربنملا ىلع وهو
0( 

 : «محرلل مهلصوأو ءركنملا نع مهاهنأو «فورعملاب مهرمآو «لجو زرع

 نع ءدوسألا وبأ انثدح «ةعيهل نبا انثدح «نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاق :رخآ ثيدح

 ءطق دحأ هبجعأ الو ءايندلا نم ءىش ةي هللا لوسر بجعأ ام :تلاق ةشئاع نع دمحم نب مساقلا

 ر ا .ىقت وذ الإ

 نم لضيو «ءاشی نم ىدهيف .مكرومأب ريبخ «مکب ميلع :ىأ (ريبخ ميلع هللا نإ :هلوقو

 ميلعلا ميكحلا وهو «ءاشي نم ىلع ءاشي نم لضفيو «ءاشي نم بذعيو « ءاشي نم محريو «ءاشي

 ءاملعلا نم بهذ نم «ةفيرشلا ثيداحألا هذهو ةميركلا ةيآلا ذهب لدتسا دقو .هلك كلذ ىف ريبخلا

 للا دبع كمت و :هلوقل «نيدلا قوس طرتشي الو « طرتشت *ت ال حاكنلا ىف ةءافكلا نأ ىلإ

 ىف كلذ نم افرط انركذ دقو .هقفلا بتك ىف ةروكذم ىرخأ ةلدأ ىلإ نورحآلا بهذو . « مك هنأ

 ىلب نم الجر عمس هنأ نمحرلا دبع نع ىناربطلا ىور دقو .ةنملاو دمحلا هّللو ««ماكحألا باتك»

 .هبسن هنم كلو «كنم هب ىلوأ كريغ :لاقف . هللا لوسرب سانلا ىلوأ انأ :لوقي مشاه

 مكبولق يف ناميإلا لخدي اًملو انملسأ اولوق نكلو اونمؤت مل لق اًتمآ بارعألا تلاق ل

 لب لوألا يف او تامل ف ناو مكب هل نوط أ 5 ذراع

 نأ مكيلع نمي هللا لب مكمالسإ يلع اوئمت ال لق اومّلسأ نأ كِيَلَع نونمي 05 ميلع ءيش

 امي ريصب هّللاو ضرآلاو تاومسلا بيغ ملعي هللا ّنِإ 09 نيقداص متنك نإ ناميإلل اده

 . < 02 نولمعت

 .«ىورو»:ت ىف )١(

 امهلاجرل :(517 /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو هب كيرش قيرط نم(101/75) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ء( 477 /7) دنسملا (؟)

 . ارضي ال مالك مهضعب ىفو « تاقث

 .2«ىورول» :ت یف (۳)

 .(597/5) دنسملا (:)



 م4 تسييس يت: سسس-(35-18) تايآلا :تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «ناميإلا ماتم مهسفنالا اوعدا مالسإلا ىف اولخد ام لوأ نيذلا بارعألا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي

 لخدي املو اتملسأ اولوُق نكلو اونمت مل لف انمآ بارعألا تناقل :دعب مهبولق ىف ناميإلا نكمتي ملو

 بهذم وه امك مالسإلا نم صخأ ناميإلا نأ :ةميركلا ةيآلا هذه نم ديفتسا دقو . «مكبولق يف ناميإلا

 نع مث «مالسإلا نع لأس نيح «مالسلا هيلع ء«ليربج ثيدح هيلع لديو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 .هنم صخاألل مث .صخأللا ىلإ معألا نم ىقرتف .«ناسحإلا نع مث «ناميإلا

 ىبأ نب دعس نب رماع نع :ىرهزلا نع م انريخأ قالا تبع اهو كوع مامإلا لاف

 لوسر اي :دعس لاقف ءًائیش مهنم الجر طعي ملو الاجر ةي هللا لوسر ىطعأ :لاق هيبأ نع «صاقو

 اهداعأ ىتح «ملسم وأ»: ديك ىبنلا لاقف ؟نمؤم وهو ءًئيش انالف طعن ملو انالفو ًانالف تيطعأ « هللا

 بحأ وه نم عدأو الاجر ىطعأل ىنإ» :وَْي ىبنلا لاق مث «ملسم وأ» :لوقي ويب ىبنلاو ءاثالث دعس
 .«مههوجو ىلع رانلا ىف اوبكي نأ ةفاخم ؛ًائيش هيطعأ الف مهنم ىلإ

 0 هب .ىرهزلا ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 كلذ انررق دقو .مالسإلا نم صخأ ناميإلا نأ ىلع لدف «نمؤملاو ملسملا نيب ةي ىبنلا قرف دقف

 كاذ نأ ىلع كلذ لدو .ةنملاو دمحلا هّللو «ىراخبلا حيحص» نم ناميإلا باتك حرش لوأ ىف هتلدأب

 اذه لدف «مالسإلا نم هيف وه ام ىلإ هلكوو ءاطعلا نم هكرت هنأل ؛ًاقفانم سيل املسم ناك لجرلا

 مكحتسي مل نوملسم مه امإو «نيقفانمب اوسيل ةيآلا هذه ىف نيروكذملا بارعألا ءالؤه نأ ىلع

 نبا لوق ىنعم اذهو .كلذ ىف اوبدأف ءهيلإ اولصو امم ىلعأ ًاماقم مهسفنأل اوعداف .مهبولق ىف ناميإلا

 بهذ «هّللا همحر «ىراخبلا نأل اذه انلق امنإو .ريرج نبا هراتخاو «ةداتقو «ىعخنلا ميهاربإو سابع

 .دهاجمو «ريبج نب ديعس نع ىور دقو .كلذك اوسيلو ناميإلا نورهظي نيقفانم اوناك ءالؤه نأ ىلإ

 لاق .ءابسلاو لتقلا فوخ انملستسا :ىأ 4 اتملسأ اوُلوُق نكلو# :هلوق ىف اولاق مهنأ ديز نباو

 . ديم هللا لوسر ىلع مهناميإب اونتما موق ىف تلزن:ةداتق لاقو .ةميزخ نب دسأ ىنب ىف تلزن :دهاجم

 اوملعأو اوبدأف ءدعب مهل لصحي ملو ء«ناميإلا ماقم مهسفنأل اوعدا موق مهنأ ؛لوألا حيحصلاو

 . ةءارب ةروس ىف نرقفانملا ركذ امك ءاوحضفو اوفنعلا نيقفانم اوناک ولو .دعب هيلإ اولصي مل كلذ نأ

 مل :ىأ (مکبولق يف ناميإلا لخدي اًمَلو اتملسأ اولوق نكلو اونمؤت مل لق» :ابيدأت ءالؤهل ليق امنإو
 .دعب ناميإلا ةقيقح ىلإ اولصت

 نم مكصقني ال :ىأ ( ایش ] مكلامعأ نم مكتلي ال هلوسرو هّللا اوعيطت نإوإ» :لاق مث

 .[؟١:روطلا] «ءيش ن م مهلمع نم مهاتتلأ اموال :هلوقك ءائيش مكروجأ

 .بانأو هيلإ بات نمل :ىأ (ميحر روفغ هللا نإ : هلوقو

 .؛ىورو» :ت یف (۱)

 .(۱9۰) مقرب ملسم حيحصو ؛ )¥( مقرب ىراخبلا حيحصو ؛ )١۱۷١/١( دنسملا (؟)

 .ت نم ةدايز )٤( .«ىلإ» : ت یف (۳)



 لكن

E Es عباسلا ءزجلا ۳۹.۰ 

 (اوباتري مل مث هلوسرو ه هّللاب اونمآ يذلا » لّمُكلا نونمؤملا امإ :ىأ (نونمؤملا اّمَّلِإ 9 :هلوقو
 اودهاجو ظ :ءنضحملا نيدصتلا يهر هد لاح ىلع "وتبث لب ءاولزلزت الو اوكشي مل :ىأ

 هناوضرو هللا ةعاط ىف مهلاومأ سئافنو '"'”مهجهم اولذبو : ىأ 4 هّللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب
 سيل نيذلا بارعألا ضعبك ال ««نونمؤم ههنا ut مهلوق ىف :ىأ 4 نوُقداصلا مه كتلوأ »

 .ةرهاظلا ةملكلا الإ نيدلا نم مهعم

 نع «ثراحلا نب ورمع ىنثدح «نيدشر انثدح «ناليغ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا او

 . هللا ليبس ىف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجو اوباتري مل مث هلوسرو هللاب اونمآ [نيذلا] :ءازجأ ةثالث

 دا يا .مهسفنأو مهلاومأ ىلع سانلا هنماي ىذلاو

 يف ام ملي هّللاو < کرام ىف ا E ىأ (مكنيدب هللا نومّلعتأ لق » : هلوقو

 رغصأ الو ءءامسلا ىف الو ضرألا ىف ةرذ لاقثم نم هيلع ىفخي ال : ىأ (ضرألا يف امو تاومسلا

 . (میلع ءيش لکب هللاو ا ءربكأ الو كلذ نم
 مهمالسإب نون “[نيذلا] بارعألا : ىنعي ء(اوملسأ نأ كيلع نوئمي» :“[یلاعت] لاق مث

 عفن نإف ٠ , جمكمالسإ يلع اوثمت أل لق : : مهيلع ادر هللا لوقي «لوسرلا ىلع مهترصنو مهتعباتمو
 «نيقداص مشنك نإ ناال مكاده نأ مکیلع نمي هللا لب اط ءهيف مكيلع ةنملا هللو «مكيلع دوعي امنإ كلذ

 ال الض مكدجأ ملأ «راصنألا رشعم اي» : : نينح موي راصنألل لي ىبنلا لاق امك «كلذ مكاوعد ىف : ىأ

 هللا :اولاق ائيش لاق املك .«؟ىب هللا مكانغأف ةلاعو ؟ىب هللا مكفلأف نيقرفتم متنكو ؟ىب هللا مكادهف

 ديعس نب يحي انثدح «ىرهوجلا ديعس نب ميهاربإ انثدح :رازبلا ركب وبا ظفاحلا '١'لاقو

 هللا ىضر] سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «نوع ىبأ نع «سيق نب دمحم نع «ىومألا
 :برعلا كتلئاقو انملسا هللا لوشر اي. :اولاقف للي هللا لوسر ىلإ دسأ وثب تءاج :لاق اهن
 تلزن و. ؛مهتتسلا ىلع “"قلطني ناطيشلا نإو «ليلق مههقف نإ : :ا هللا لوسر لاقف «كلتاقت ملو
 ناال مكاده نأ مكيلع نمي هللا لب مكمالسإ يلع ونمت ال لق اولس نأ كيلع نومي :  ةيآلا هذه

 . «نيقداص متنك نإ

 )١( «یورو »:ت یف (۳) .؟مهتجهما :ت یف (۲) . ؟اوتبشت»: ت یف .
 ) )4.دنسملاو ءأ ت نم ةدايز () . «هنع هللا ىضر ديعس ىبأ» :ت ىف

 . فيعض وهو «مثيهلا ىبأ نع حمسلا ىبأ نب جارد هدانسإ ىفو (8/) دنسملا ()

 أ كم ةفايرأق) .ت نم ةدايز (8) نوا یف
 . هنع هللا ىضر مصاع نب ديز نب هللا دبع ثيدح نم )٤۳۳۰( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۱۰)

 . قطني :أ ىف (۱۳) .ت نم ةدايز )١5( . یورو: ت یف (۱۱)



 "ېا )۱٤_-۱۸( تایآلا : تارجحلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نع هللا ديبع نب دمحم نوع وبأ ىور ملعن الو ءهجولا اذه نم الإ ىوري هملعن ال :لاق مث

 ود

 بيغ ملعي هللا نإ» : لاقف تاقولخللا لامعأب هرصبو «تانئاكلا عيمجب هملعب رابخإلا ررك مث

 .« نولمعت امب ريصب هّللاو ضرألاو تاومسلا

 ةنملاو دمحلا هللو .تارجحلا ريسفت رخآ

 .؛ىوسل:أ ىف (۱)

 .هب ىومألا ديعس نب ىيحي قيرط نم )١١51١9( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هاورو (۲)



 ق ةروس - عباسلا ءزجلا ۳۹۲

 ق ةروس ريسفت

 هلوقي ام امأو .تارجحلا نم :ليقو ءحيحصلا ىلع لصفملا بزحلا لوأ ىه ةروسلا هذهو

 ىلع ليلدلاو .ملعن اميف '”نيربتعملا ءاملعلا نم دحأ هلقي ملو «هل لصأ الف (مع) نم هنإ : ةماعلا

 :لاق مث «نآرقلا بيزحت» باب ءهننس ىف دواد وبأ هاور ام لصفملا لوأ ىه ةروسلا هذه نأ

 وبأ انثدح «حشألا ديعس وبأ ديعس نب هللا دبع انثدحو (ح) «مامت نب و ا م ا

 هللا دبع نب نامثع نع «ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع  هظفل اذهو  نايح نب ناميلس دلاخ
 ىلع انمدق :لاق .اقفتا مث  ةفيذح نب سوأ هينثدح :ديعس نب هللا دبع لاق  هدج نع «سوآ نبا

 لَك هللا لوسر لزنأو «ةبعش نب ةريغملا ىلع فالحألا تلزنف :لاق «فيقث دفو ىف ةي هللا لوسر
 لاق تينت ن 1 هللا رر ىلع اوف نی دو و فد دسم لاق ل هلق نق كلام قل

 ىتح هيلجر ىلع امئاق :ديعس وبأ لاق  انثدحي ءاشعلا دعب انيتأي ةليل لك ")[ِكي] هللا لوسر ناك
 انکو “ءاوس ال:لوقي مث «شیرق هموق نم ىقل ام انثدحي ام رثكأف - مايقلا لوط نم هيلجر نيب حواري

 هیوا پرا لا فتاك نيالا" ا ا کد لاق د نيل ی

 دقل :انلقف هيف انيتأي ناك ىذلا تقولا نع 2* ًاطبأ ةليل تناك املف . انيلع نولاديو مهيلع لادن

 لاق .«همتأ ىتح ءىجأ نأ تهركف .نآرقلا نم ىبزح ىلع أرط هنإ» :لاق ! ةليللا 5 تأطبأ

 ءعبسو «سمخو «ثالث :اولاقف ؟نآرقلا نوبزحت فيك دّةَِْي هللا لوسر باحصأ تلأس :سوأ

 .هدحو لصفملا بزحو « ةرشع ثالثو «ةرشع ىدحإو «عستو

 نع دمحأ مامإلا هاورو .هب ءرمحألا دلاخ ىبأ نع ءةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع هجام نبا هاورو

 . "هب ىفئاطلا ىلعي نبا وه «نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «ىدهم نب نمحرلا دبع

 «ةرقبلا :ثالث :هنايب .«ق» ةروس نهدعب ىتلاف «ةروس نيعبرأو اينامث تددع اذإف ءاذه ملع اذإ

 سنوي :عبسو .ةءاربو «لافنألاو «فارعألاو ماعنألاو «ةدئاملا :سمخو .ءاسنلاو «نارمع لآو

 «هطو ‹«میرمو «فهكلاو «ناحبس : عسنو .لحنلاو ءرجحلاو « ميهاربإو «دعرلاو .فسويو «دوهو

 «صصقلاو «لمنلاو ءءارعشلا :ةرشع ىدحإو .ناقرفلاو ءرونلاو «نونمؤملاو .جحلاو «ءايبنألاو

 :ةرشع ثالثو .سيو «رطافو ءأبسو .بازحالاو «ةدجسلا ملاو ءنامقلو «مورلاو «توبكنعلاو

 «ةيثاحلاو «ناخدلاو .فرحخزلاو «قسع محو «ةدجسلا محو «رفاغو «رمزلاو «صو «تافاصلا

 .أ م نم ةدايز (۳) .«نيرسفملا»:أ ىف (۲) .«ماوعلا» :أ ءم ىف )١(

 .«انيلع» :] ىف (5) .«انيلع أطبأ» :م ىف (4) .«ءاسأ ال ١:أ ءم ىف (4)

 .«وبأ7:أ ىف (۷)

 .(9/5) دتسملاو )١۳٤١(. مقرب هجام نبا ننسو ء(75١) مقرب دواد ىبأ ناس (۸)



 ا آت تح بتم (0:1) كتايآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا

 هللا ىضر «ةباحصلا هلاق امك لصفملا بزحلا كلذ دعب مث .تارجحلاو «حتفلاو «لاتقلاو «فاقحألاو

 .ةئملاو دمحلا هللو ء"هانلق ىذلا وهو «ق» ةروس هلوأ نأ نيعتف . مهنع

 ديبع نع «ديعس نب ةرمض نع «كلام انثدح ء«ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 ؟ديعلا ىف أرقي ةي هللا لوسر ناك ام :ىئيللا دقاو ابأ لأس باطخلا نب رمع نأ ؛هللا دبع نب "هللا
 .تبرتقاو .«فاقب :لاق

(O 1 (۳ E wa 8 
 نع حيلف نع ملسمل ةياور یفو ٠ ب «كلام ثيدح نم «ةعبرألا ننسلا لهأو ملسم هاورو

 کف «رمع ىنلأس :لاق دقاو ىبأ نع 0 )هللا ديبع نع «ةرمض

 نب هللا دبع ىنثدح «قاحسإ نبا نع «ىبأ انثدح «بوقعي انثدح :دمحأ لاقو :رخآ ثيدح
)۷( 

 I "دعس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىبحي نع «مزح نب ورمع نب ركب ىبأ نب دمحم

 «ةلس ضعبو ةنس وأ «نيتنس ًادحاو كَم ىبنلا رونتو ارو ناك دقل :تلاق ةثراح تنب ماشه مأ نع

 ىلع ةعمج موي لك اهؤرقي ناك دلك هللا لوسر ناسل ىلع الإ 4 ديما نآرقلاو ق ت تذحأ امو

 . هب «قاحسإ نبا ثيدح نم “[اضیأ] ملسم هاور

 يم « ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح .راشب نب دمحم انثدح :دواد وبأ لاقو

 ىف نم الإ «ق» تظفح ام :تلاق نامعنلا نب ثراحلا ةنبا نع «نعم نب دمحم نب هللا دبع نع

 1 .ًادحاو ِةلِكَي هللا لوسر رونتو انرونت ناكو :تلاق .ةعمج لك اهب بطخي ءم هللا لوسر

 . "هب «ةبعش ثيدح نم «هجام نباو «ىئاسنلاو ءملسم هاور اذكو

 اهلامتشال «عمجلاو ديعلاك «رابكلا عماجملا ىف ةروسلا هذهب أرقي ناك وهم هللا لوسر نأ دصقلاو

 «باقعلاو باوثلاو ءرانلاو ةنجلاو «باسحلاو «مايقلاو داعملاو ءروشنلاو ثعبلاو قلخلا ءادتبا ىلع

 . بيهرتلاو بيغرتلاو

 ءيش اذه نورفاكلا َلاَقَف مهنَم رذنم مهءاج نأ اوبجع لب ©0 ديجملا نآرقلاو قل
 سام م6 2ر7 2 و ۶ء يو

 اندنعو مهتم ضرألا صنت ام انملع دف © ديعب عجر كلذ ابآرت اكو انتم اذئأ ) بيجع

 .4 © جير رْمَأ يف ْمُهَف مهءاج امل قحاب اوبَذَك لب © ظيفح باتک

 )١( ؛هّللا دبعل : م ىف (0) , ؟هاتمدق» :م ىف .

 نتسو (ort)» مقرب ىذمرتلا ناسو )١1١685(, مقرب دواد ىبأ نتسو »)۸41( مقرب ملسم حيحصو »)1۷ /ه) دنسملا (9)

 )A1). مقرب هجام نبا ناسو ,(187 /9)ىئاسنلا

 .«هّللا دبع »:م ىف (9) .«كلام» :أ «م ىف (5)

 .(891) مقرب ملسم حيحص (1)

 ۰م نم ةدايز (AR) .«لعسأل :أ م یف )¥(

 (AYT). مقرب ملسم حيحصو ( 826 /5) دنسملا (9)

 . «بيبحاا :أ م یف (۱ 0(

 . قيرطلا اذه نم سيل هنکل ٠٥۷( /۲) ىئاسنلا ناسو (AVT)» مقرب ملسم حيحصو c1۰ ۰ ) مقرب دواد ىبأ ننس (۱۱)



 OSE ضضض نبع بح حسم مو

 مح «ملا ءن «ص) :هلوقك ءروسلا لئاوأ ىف “ةروكذملا ءاجهلا فورح نم فرح :4«قإ»

 نع ىنغأ امب «ةرقبلا ةروس» لوأ ىف ءاهيلع مالكلا انفلسأ دقو .هريغو دهاجم هلاق «كلذ وحنو (سط

 . هتداعإ

 .فاق لبج هل لاقي «ضرألا عيمجب طيحم لبج :© ق ل اولاق مهنأ فلسلا ضعب نع ىور دقو

 زاوج نم ىأر امل «سانلا ضعب مهنع اهذخأ ىتلا ليئارسإ ىنب تافارخ نم  ملعأ هللاو اذه نأكو

 ضعب قالتخا نم ههابشأو هلاثمأو اذه نأ ىدنعو .بذكي الو قدصي ال '"'اميف مهنع ةياورلا
 اهئاملع ردق ةلالج عم  ةمآلا هذه ىف ىرتفا امك «مهنيد رمأ سانلا ىلع هب نوسبلي «مهتقدانز

 لوط عم ليئارسإ ىنب ةمأب فيكف «مدق نم دهعلاب امو ويي ىبنلا نع ثيداحأ  اهتمئأو اهظافحو
 ليدبتو ءهعضاوم نع ملكلا مهئاملع فيرحتو «"رومخلا مهبرشو «مهيف داقنلا ظافحلا ةلقو «ىدملا

 اميف «جرح الو «ليئارسإ ىنب نع اوثدحو» :هلوق ىف مهنع ةياورلا عراشلا حابأ امنإو !هتايآو هللا بتك

 سيلف «هبذك نونظلا ىلع بلغيو .نالطبلاب هيلع مكحيو لوقعلا هليحُت اميف امأف «لقعلا هزوجي دق
 . ملعأ هللاو - ليبقلا اذه نم

 لهأ بتك نع ةياكحلا نم فلخلا نم ةريثك ةفئاط اذكو «نيرسفملا نم فلسلا نم ريثك رثكأ دقو

 مامإلا نإ ىتح ءةنملاو دمحلا هللو «مهرابخأ ىلإ جايتحا مهب سيلو «ديجملا نآرقلا ريسفت ىف باتكلا
 نبا نع هدنس حصي ال ًابيرغ ًارثأ انهاه دروأ هللا همحر «ىزارلا متاح ىبأ نب نمحرلا دبع دمحم اأ

 :لاقف سابع

 نع «ميلس ىبأ نب ثيل انثدح :ىموزخملا ليعامسإ نب دمحم نع تثدح :لاق ىبأ انثدح

 كلذ ءارو نم قلخ مث .ًاطيحم ًارحب ضرألا هذه ءارو نم هللا قلخ :لاق سابع نبا نع «دهاجم

 ضرألا كلت لثم ًاضرأ لبجلا كلذ ءارو نم هللا قلخ مث .هيلع ةفوفرم ايندلا ءامسلا «ق» هل لاقي البج

 «ق» هل لاقي ًالبج كلذ ءارو نم قلخ مث ءاهب ًاطيحم ارحب كلذ ءارو نم قلخ مث .تارم عبس

 :لاق .تاومس عبسو .لبجأ ةعبسو ءرحبأ ةعبسو «نيضرأ عبس هلع تح rs ةيناثلا ءامسلا

 . ]۷ : نامقل]€ رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو» :هلوق كلذو

 :لاق # قوت :هلوق ىف سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نبا هاور ىذلاو «عاطقنا هيف رثألا اذه دانسإف

 . لجو زع « هللا ءامسأ نم مسا وه

 (ملا ءسط .مح.ن .ص) :هلوقك .ءاجهلا فورح نم فرح هنأ :دهاجم نع تبث ىذلاو

 .سابع نبا نع مدقت ام دعبت هذهف .كلذ وحنو

 لوقك'”ملكلا ةيقب نم فوذحملا ىلع تلد « ق9 :هلوق نأو ««هللاو رمألا ىضق» دارملا:ليقو

 )١( 8:م ىف (۳) .«اهركذ مدقت ىذلا» :م ىف ما٤ .

 )۳( .«رمخلا» :أ ىف )٤( .«ةملكلا»:أ «م ىف



 (0 )١- تايآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا

 :رعاشلا
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 فاق : تلاقف ىفق :اهل تلق

 اذه مهفي نيأ نمو «هيلع ليلد لد اذإ نوكي امنإ مالكلا ىف فذحلا نأل ؛رظن ريسفتلا اذه ىفو

 ؟فرحلا اذه ركذ نم

 «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا ميظعلا ميركلا :ىأ «ديجملا نآرقلاو)» :هلوقو

 .ديمح ميكح نم ليزنت
 ام انملع دق :هلوق هنأ ةاحنلا ضعب نع ريرج نبا ىكحف ؟وه ام مسقلا باوج ىف اوفلتخاو

 . ( ظيفح باتك اندنعو مهنم ضرألا صقنت

 داعملا تابثإو ءةوبنلا تابثإ وهو ءمسقلا دعب مالكلا نومضم وه باوجلا لب ءرظن اذه ىفو

 ضل :هلوق ىف مدقت امك نآرقلا ماسقأ ىف ريثك اذهو ءأظفل ىقلتم مسقلا نكي مل نإو هقيقحتو هريرقتو

 نآرقلاو قإل :انهاه لاق اذكهو «[۲ .١:ص] «قاقشو ةّرع يف اورفك نيا لب . ركذلا يذ نآرقلاو

 لوسر لاسرإ نم اوبجعت :ىأ ,«بيجع ءيش اذه نورفاكلا لاقف مهم رذنم مهءاج نأ اوبجع لب . ديجملا

 را سالا رذنأ نأ مهنه لجر ىلإ اني انيحوأ نأ ابجع سائلل ناكأ# : ىلاعت هلوقك رشبلا نم

 . سانلا نمو السر ةكئالملا نم ىفطصي هللا نإف ؛ بيجعب اذه سيلو :ىأ

 كلذ ابارت اًنكو انتم اذئأ# :هعوقول مهداعبتساو داعملا نم ًاضيأ مهبجع ىف مهنع ًاربخم لاق مث

 عوجرلا نكمي فيك ءابارت انرصو ءانم لاصوألا تعطقتو ءانيلبو انتم اذئأ :نولوقي :ىأ ؟4 ديعُب عجر

 نودقتعي مهنأ :اذه ىنعمو « عوقولا ديعب : ىأ «ديعب عجر كلذ ؟بيكرتلاو ةينبلا هذه ىلإ كلذ دعب

 نم لكأت ام :ىأ «مهنم ضرألا صقنت ام انملع دق» : مهيلع ًادار ىلاعت هللا لاق «هناكمإ مدعو هتلاحتسا

 ؟تراص نيأ ىلإو ؟تبهذ نيأو ؟نادبألا تقرفت نيأ انيلع ىفخي الو كلذ ملعن «ىلبلا ىف مهداسجأ

 .ةطوبضم ءايشألا لك هيف اضيأ باتكلاو ءلماش ملعلاف «كلذل ظفاح :ىأ (طيفح باتك اندنعوإ»

 نم لكأت ام :ىأ (مهنم ضرألا صقتت ام انملع دَقظ :هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاق

 .مهريغو ؛كاحضلاو .ةداتقو .دهاجم لاق اذكو .مهراعشأو مهماظعو .مهراشبأو مهموحل

 و ناش دعب نيا AEE E نبال

 جيرملاو .لطاب رهف كلذ دعب لاق امهم ٠ ؛قحلا نع جرخ نم لك لاح اذهو :ىأ ( جيرم رمأ يف مهف

 E فلسا نق م كو :هلوقك ءهلالخ ركتملا سبتلملا برطضملا فلتخملا

 .[9 ء۸ :تايراذلا]

 ضرألاو 2 جوُرُف نم اهل امو اهاتيزو اهانينب فيك ْمُهقَوَف ءامّسلا ىلإ اوي ملأ



۳۹٦ 

 دبع لكل ئركذو ةرصبت () جيهب جوز لك نم اهيف انتبنأو يساور اهيف انيقلأو اهانددم
 تاقساب لْخّتلاو (© ديصحلا بح تاّنَج هب انتبنأف اكرابم ءام ءامسلا نم انلزنو (2) بينم

 جورخلا كلذك اتيم ةدلب هب انييحأو دابعلل اقزر © ديضت علط اهل 0© 4
 نيدعبتسم اوبجعت ام مظعأ وه ام اهب رهظأ ىتلا ةميظعلا هتردق ىلع دابعلل اهبنم ىلاعت لوقي

 «جورف نم اَهَل امو .حيباصملاب :ىأ ؟4اهاّنّيَرو اهانينب فيك مهقوف ءامسلا ىلإ اورظني ملفَألل :هعوقول .
 هلوقك .براقتم ىنعملاو . ن :هريغ لاقو . .قوتف : هريغ لاقو . .قوقش نم ىلعي : :دهاجم لاق

 .روطُف نم ئرت له رصَْلا عجراف تواقت نم نمحَرلا لح يف ئرت ام اقابط تاومس عبس قلخ يذلا ا

 نأ نع :ىأ «ليلك :ىأ [5 ء۳: كلملا] « ريس رجر N يس + رشا كرام

 العل ؛لابجلا :ىهو * يساور اهيف انيقلأوإ ءاهانشرفو اهانعسو :ىأ (اهانددم ضرألاو# :هلوقو

 لک نم اهيف انتبنأو# ءاهبناوعح نج نم اهب طلا ءال نايت ىلع ةرّقم اهنإف ؛برطضتو اهلهأب ديمت
 مكُع نيج وز انقلخ ءيش لك نمو ٠ .عاونألاو تابنلاو رامثلاو عورزلا عيمج نم :ىأ 4 جيهب جوز
 4 بینم دبع لكل ئركذو ةرصبت# بشت نيج قأ 4 جيهبإ» :هلوقو 1457 تايراذلا] نورك ذت

 ةرصبت ةميظعلا تايآلا نم امهيف نك لعج امو 8 ”[ضرألاو] تاومسلا قلخ ةدهاشمو :ىأ

 لجو ز دع هللا ا ىلإ كاسح ب فئاخ ب 0 بيس دبع لكل ئركذو ةلالدو

 قدا -5) تايآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا

 ل u اهوحنو نيتاسب

 «نسحلاو «ةمركعو .دهاجمو «سابع نبا لاقو .تاقهاش الاوط :ىأ «تاقساب لخئلاو#

 :ىأ «دابعلل اقزر# . دوضنم : : ىأ € ديضن َعْلَط اهلل .لاوطلا تاقسابلا : : مهريغو «ىدسلاو «ةداتقو

 تبرو ترتها ءاملا اهيلع لزن املف ءةدماه تناك ىتلا ضرألا ىهو ؛ ,اتيم ةدلب هب انييحأو# ٠ ب

 ام دعب كلذو ءاهنسح "ىف فرطلا راحي امم «كلذ ريغو ريهازأ نم «جيهب جوز لك نم تتبن
eهللا ىيحي كلذك .كالهلاو توملا دعب ثعبلل لاثم اذهف .ءارضخ زتهت تحبصأف  

 : ىلاعت هلوقك «“ثعبلل نودحاجلا هركنأ امم مظعأ سحلاب هتردق ميظع نم دهاشملا اذهو الا
 قلخ يذلا هللا نأ اوري مل وأ :هلوقو :oV رفاغ] سالا لح نم ربكأ ضرألاو تاومسلا قلخل#

 :فاقحألا] «ريدق ءيش لك ىلع لإ ئلب ىتوملا يبحي نأ ىلع رداقب نهقلخب يعي ملو ضرألاو تاومسلا
 يذلا نإ تبرو ترها ءاملا اهيلع ان اذإف 2*”ةعش ثاخ ضرألا ىرت كنا هتايآ نموإلا : ىلاعت لاقو 17

 .[۳۹ :تلصف] 4 ٌريدق ءيش لك ىلع ُهَّنِإ ئتوملا يبحمل اهايحأ

 .2نم9:م ىف (۳) .أ نم ةدايز (؟) .أ م نم ةدايز )١(

 . أطخ وهو «ةدماه»:م ىف (9) . «ثعبلا» :أ «م ىف (4)



 ۳4۷ )٠۲ _ ٠١( تايآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا
<oك ريب الر يبو  

 طرا ناوخإو نوعرفو داعو © دومّنو سرلا باحصأو حون : موق مھلبق تبذک ل

 يف مه لب لوألا قلخْلاب انييعفأ ©0 ديعو قحف لسرلا بذك لك عّبت موو ةكيألا باحصأو
 . 4 6۵ ديدج قلخ نم سبل

 نم «مهلبق نيبذكملا نم مهلاثمأو مهئارظنو مههابشأب هلحأ امب شيرق رافكل اددهتم ىلاعت لوقي

 لهأ عيمجل ماعلا قرغلا نم هب هللا مهبذع امو حون موقك ءايندلا ىف ميلألا باذعلاو تامقنلا

 ناوخإو نوعرفو داعو . دريت وزعت ”7(ناقرفلا» ةروس ىف مهتصق تمدقت دقو سرلا باحصأو «ضرألا

 مهب هللا فسخ فيكو .روغلا نم اهتلماعمو مودس لهأ نم مهيلإ ثعب نيذلا هتمأ مهو .4طول

 «ةكيألا باحصأرإل .قحلا مهتفلاخمو مهنايغطو مهرفكب ؛ ةثيبح ةنتنم ةريحب مهضرأ لاحأو «ضرألا

 امي ناحخدلا ةروس ىف هنأش نم انركذ دقو . ىناميلا وهو 4عّبت مقوا «مالسلا هيلع بيعش موق مهو

 .دمحلا هّللو انهاه هتداعإ نع ىنغأ

 بذك نمو 5 رب بدك نورا الوعر مجالا هذه نم لك :ىأ «لسّرلا بدك لك#»

 اغإو 01٠١ :ءارعشلا](نيلسرملا حون موق تبذك» : هلوقك ء«لسرلا عيمج بذك امنأكف الوسر

 قحف :ىأ «ديعو قحفإلا .مهوبذك لسرلا عيمج مهءاج ول رمألا سفن ىف مهف «دحاو لوسر مهءاج

 مهباصأ ام مهبيصي نأ نوبطاخملا رذحيلف لاكنلاو باذعلا نم بيذكتلا ىلع ءمهّللا مهدعوأ ام مهيلع

 .كئلوأ بذك امك مهلوسر اوبذك دق مهنإف

 للف «ةداعإلا نم كش ىف 0 ىتح ناك ءادتبا 00 0 لرلو وحلا 0 ر

 سر 0 هّللا 0 0 مورلا] نطنز رهو ديب م قل ام يلا رر

 «ىنأدب امك ىنديعي نل :لوقي «مدآ نبا ىنيذؤي :ىلاعت هللا لوقي» :حيحصلا ىف مدقت دقو .4

 © «هتداعإ نم ىلع نوهأب قلخلا لوأ سيلو

 03 ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو هسفن هب سوسوت ام ملعنو ناسنإلا انقلخ دقلو ل

 بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي ام 09 ديعق لامشلا نعو نيميلا نع ناَيَقلَمْلا ىّقلتي ذإ

 كلذ روصلا يف خفنو ® ديحت هنم تنك ام كلذ قحلاب توملا ةركس تءاجو ([20ديتع

 .«ميظعلا7 :م ىف )١(

 .(958) مقر ةيآلا دنع ناقرفلا ةروس ىف كلذ مدقت (۲)

 . (انزجعأف» :م ىف (د) .«لوسرب» :م ىف (6) .«مهلوسر»:أ ىف (۳)

 هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )٤۹۷٤( مقرب ىراخبلا حيحص (7)



 (۲۲ - )١5 تايآلا : ق ةروس - عباسلا ءزجلا ۳۹۸

 اذه نم ةلفغ يف تنك دقل 69 ديهشو ق رك ا
 سلا مص سا سا هةر رک

 ملعي ىلاعت هنإ ىتح ees ل ا

 نإ» :لاق هنأ لَك هللا لوسر نع حيحصلا ىف تبث دقو .رشلاو ريخلا نم 00 ا

 ا رآ لق ملام انا ۾ تدع ام نالا ىاجت هلل

 لبح نم ناسنإلا ىلإ ُبرقأ ىلاعت هتكئالم :ىنعي (ديرولا لبح نم هيلِإ برق نحنو : هلرقو
 یلاعت ‹«عامجإلاب نايفنم امهو «داحتا وأ لولح مزلي الئل رف امنإف دا ناغرا نمو :هنلإ ' 2

 نحو »: لاق امنإو ءديرولا لبح نم هيلإ ٍبرقأ انأو :لقي مل هنإف هيضتقي ال ظفللا نکلو ‹«سدقتو هللا

 (تورصبت أل نكلو مكنم هيَ برقأ نحنو $ :رضتحملا ىف لاق امك «ديرولا لّبح نم هيَلِإ برْقَ
 « نوظفاَحَن هَ اًنِإو ركذلا ازت نحن اّنِإ» :[ىلاعت] لاق امكو .هتكئالم ىنعي «[465 :ةعقاولا]

 ىلإ برقأ ةكئالملا *”كلذكو .لجو زع هللا نذإب - نآرقلا وهو  ركذلاب تلزن ةكئالملاف «[4 :رجحلا]
 ةمل ناطيشلل نأ امك ناسنإلا ىف ةّمَّل كلملاف .كلذ ىلع مهل هللا '"”رادقإب هيلإ هديرو لبح نم ناسنإلا
 لاق اذهلو ؛قودصملا قداصلا كلذب ربخأ امك ««مدلا ىرجم مدآ نبا نم ىرجي ناطيشلا» :كلذكو

 لامّشلا نعو نيميلا نع .ناسنإلا لمع نابتكي نيذللا نيكلملا :ىنعي , .«دايقتسلا ىق ذرو : انهاه
 بيقر هیدن الإإ» ةملکب مكلتي ام: ىأ © لوق نم » مدآ نبا :ى | < فلي ام مر رتم :ىأ (دیعق

 :ىلاعت لاق امك «ةكرح الو ةملك كرتي ال ءاهبتكي كلذل 9 اهبقاري نم اهلو 7 ىأ «ديتع
 6-١173[. :راطفنالا] 4نولعفت ام نوملعي . نيبتاك امارك . قفا مکی نرو

 امنإ وأ «ةداتقو نسحلا لوق وهو ؟مالكلا نم ءىش لك كلملا بتكي له : ءاملعلا فلتحخا دقو

 :هلوق مومعل «لوألا ةيآلا رهاظو «نيلوق ىلع «سابع نبا لوق وه امك باقعو باوث هيف ام بتكي

 . «ديتع بيقر هيد الإ لوق نم ظفلي امل

 نع «هيبأ نع «ىثيللا ةمقلع نب ورمع نب دمحم انثدح «ةيواعم وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق دقو

 نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ىنزملا ثراحلا نب لالب نع «ةمقلع هدج
 لجرلا نإو .2':)هاقلي موي ىلإ هناوضر اهب هل هللا بتكي «تغلب ام غلبت نأ نظي ام ىلاعت هللا ناوضر
 موي ىلإ هطخس "اهب هيلع هللا بتكي «تغلب ام غلبت نأ نظي ام هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل
 . ثراحلا نب لالب ثيدح هينعنم دق مالك نم مك :لوقي ةمقلع ناكف :لاق .«هاقلي

 نسح :ىذمرتلا لاقو . "هب ورمع نب دمحم ثيدح نم «هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلا هاورو
 .«ىلاعت هللا نإ» :أ ىف )١(

 .(۱۲۷) مقرب ملسم حيحصو « (0579) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«كلذلو»:1 ىف (5) .أ ٠م نم ةدايز (5) .«ديرولا» :أ ىف (”)
 . ؟مالكب» :م ىف (۸) .«دصرملا :م ىف (۷) .«رادتقاب» :م ىف (5)
 .؟هيلع اهب هل» :م ىف )١١( ا ی 0 2 .ادعم :م ىف (9)

 هجام نبا نئسو 56 يضف فارشألا ةفحت یف امک «ىربكلا ننسلا ىف م ىئاسنلاو »)%۳1۹ مقرب ىذمرتلا ننسو (159 /۳) دنسملا ( ١0

 .(؟ة59) مقرب



 بت ساما اتت 077 15) تايآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا

 . "”حيحصلا ىف دهاش هلو . حيحص

 كانا ءلالا تا ىلع أ رهو: ةا ننكر نكنلا بجا سيف نب فخ لا لاو
 نبا هاور .اهبتك ىبأ نإو ءاهبتكي نأ هاهن ىلاعت هللا رفغتسا نإف .كسمأ :هل لاق ةئيطخ دبعلا باصأ

 . متاح ىبأ

 كل تطسب «مدآ نبا اي :ديعق لاّمَّشلا نعو نيميلا نع :ةيآلا هذه التو ىرصبلا نسحلا لاقو
 كنيمي نع ىذلا امأف «كلامش نع رخآلاو .«كنيمي نع امهدحأ ناميرك ناكلم كب لكوو «ةفيحص

 اذإ ىتح رثكأ وأ للقأ «تئش ام "لمعاف كتائيس ظفحيف كراسي نع ىذلا امأو «كتانسح ظفحيف

 كلذ دنعف ؛ةمايقلا موي جرخت ىتح «كربق ىف كعم كقنع ىف تلعجو ' «كتفيحص تيوط تم

 ىفك كباتك ارقا . اروشدم هاقلي اباتك ةمايقلا موي هَل جرخنو هقنع يف هرئاط اتمر ناسنإ لكو » : لوقي

 بيسح كلعج نم كيف - هللاو  لدع :لوقي مث ٠٤[ ء۳٠: ءارسإلا] . (ابيسح َكِيَلع مولا كسفنب

 لك بتكي :لاق «ديتع بيقر هيد الإ لوق نم طفلي ام :سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 اذإ ىتح ««تيأر تڪ کڏ «تيرش تلا :هلوق بتكيل هنإ ىتح ءرش وأ ريخ نم هب ملكت ام

 كلذو «هرئاس ىقلأو «تبرش نأ ريخ ا نمدهيف ناك اهي هتعا رقاق «هلمعو لوق ضرع سيمخلا موي ناك

 نئي ناك هنأ دمحأ مامإلا نع ركذو ء[۳۹:دعرلا] «باتتكلا م هدنعو تبغيو ءاشي ام هللا وحمي » :هلوق

 تام ىتح دمحأ نئي ملف .نينألا ىتح ءىش لك كلملا بتكي :لاق هنأ سواط نع هغلبف ءهضرم ىف

 , هني همحر

 اهيأ - تءاجو : ىلاعت لوقي «(ديحت هنم تنك ام كلذ قحاب توما ةركس تءاجرإ» :هلوقو
 هنم تنك ام كلذإ» «هيف ىرتمت تنك ىذلا نيقيلا نع كل تفشك :ىأ «قحلاب توملا ةركس - ناسنإلا

 .صالخ الو كاكف الو «صانم الو ديحم الف .ءكءاج دق هنم رفت تنك ىذلا وه اذه : ىأ «ديحَت

 ,هديحَت هن تنك ام كلذ ّقَحْلاِب تملا َرْكَس تَءاجَو» :هلوقب بطاخملا ىف نورسفملا فلتخا دقو
 .كلذ ريغ: ليقو «رفاكلا :ليقو .وه ثيح نم ناسنإلا كلذب بطاخملا نأ حيحصلاف

 نب دمحم نع دابع نب دابع انربخأ  نالّبَس - دايز نب ميهاربإ انثدح :ايندلا ىبأ نب ركب وبأ لاقو
 :تلاق ءاهنع هللا ىضر ءةشئ ئاع نأ '*”صاقو نب ةمقلع هدج نع «هيبأ نع «ةمقلع نب ورمع

 : رعشلا نم تيبب تلثمتف ةيشغ هتذخأف «هسأر دنع ةسلاج انأو «تومي وهو ىبأ ترضح

 قق ق اعم هعمد لازي ال نم

 .«دهاوشا' :أ ىف )١(
 )1٤۷۸(. مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح هدهاش (۲)
 «للماف ٠:1 ىف (۳)

 . هيبأ ةريس ىف دمحأ مامإلا نب حلاص هاور )€(

 .اهعمد نما:أ ىف (1) . بيذهتلا بيذهت ىف هتمجرت رظنا .أطخ وهو «صاقو یب: ىف ()
 .قارهي نأ اموي دبال :هدنعو ١١5( /5) ريثألا نبال ةياهنلا ىف تيبلا (۷)
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 ةا تءاجو» : ىلاعت هللا لاق امك نكلو كلذك سيل «ةينب اي :لاقف هسأر عقرف + :تلاق

 . «ديحت هنم تنك ام كلذ قحاب توما

 نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «"[طایخلا] باهش وبأ انثدح ؛ماشه نب فلخ "انثدح

 اذهب تلثمتف ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع تءاج« هنع هللا ىضر "ركب وبأ لقث نأ ال :لاق ىهبلا

 : تيبلا

 ا او و ساو ىتفلا نع ءارثلا ىنغي ام كرمعل

 ام كلذ قحاب تْوَمْلا ةركس تءاجوإ :ىلوق نكلو «كلذك سيل :لاقو ههجو نع فشكف

 ىضر «هتافو ركذ دنع قيدصلا ةف ا اقرط رثألا اذهل تدروأ دقو . (دیحت هنم تنك

 :لوقيو ههجو نع قرعلا حسي لعج توملا هاشغت امل :ِةلَك ىبنلا نع حيحصلا ىف تبث دقو

 :نالوق«ديحت هنم تنك ام كلذ : هلوق ىفو .«تاركسل توملل نإ !هللا ناحبس»

 لح دق - رفتو ىأنتو دعتبت : ىنعمب  ديحت هنم تنك ىذلا :ىأ «ةلوصوم انهاه «ام» نأ :امهدحأ

TS 

 ا EET نیان نع «ديبع نب سنوي نع .E «ىدحلا

 ىيعأ اذإ ىتح ىعسي ءاجف «نيِدَي ضرألا هبلطت < «بلعثلا لثم توملا نم رفي ىذلا لثم» : ةي هللا

 ىتح كلذك لزي ملف « صاصح هلو جرخف . ینید «بلعت اي :ضرألا هل تلاقف «هرحج لخد رهسأو

 امو هقدع تعلقت

 نع هل ديحم ال ناسنإلا كلذك ضرألا نع ديحم الو هل كاكفنا ال امك :لثملا اذه نومضمو

 . توملا

 معنأ فيك :لاق لع هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو . ةمايقلا موي كلذو لا قعصلاو عزفلاو

 ؟لوقن فيك هللا لوسر ای :اولاق .«هل نذؤي نأ رظتناو «هتهبج ىنحو نرقلا مقتلا دق نرقلا بحاصو

 .ليكولا معنو هللا انبسح :موقلا لاقف .«ليكولا معنو هللا انبسح :اولوق» :لاق

 .اركب ابأ»:م ىف (۳) .أءم نم ةدايز(؟) .2«ثيدحواا : ا یف )١(

 .أ «م نم ةدايز (5) .بعشلا ةعبط نم ادافتسم ه.أ(0 ) ص هناويد ىف وهو «ىئاطلا متاح تيبلا (5)

 عفر ىلع عباتي ال : ىليقعلا لاق «ىلذهلا دمحم نب ذاعم هيف .TY) /۲) عمجملا ىف ىمشيهلا لاقو c(YYY/۷) ريبكلا مجعملا ةقز

 , !هئيدح

 .«ثعبللو قعصللو عزفلل»:م ىف (۷)



 (۲۲ )1١١- تايآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا

 ا قا يک نا هقول كلما ىاناك ديهشاوا ى قئاس اعم سفن لک تءاجو»

 نب ليعامسإ ثيدح نم ىور مث ءريرج نبا رايتخا وهو .ةميركلا ةيآلا نم رهاظلا وه اذه .هلامعأب

 د ا :لاق فيقثل :ئىلوه ج فار ی نع ا نبا

 امب اهيلع دهشي دهاشو .هّللا ىلإ اهقوسي قئاس :لاقف ,«ديهشو ق قئاس اهعم سفن لك تءاجوإ : ةيآلا
 .ديز نباو «ةداتقو «دهاجم لاق اذكو .تلمع

6:0١ 

  eلمعلا : ديهشلاو «كلملا : قئاسلا :ةريره ىبأ نع - عجشأ ىلوم - رفعج ىبأ نع .

 : لع دش فمش ناال ؟ةيهعلاو 4 ةكتالللل نم قاتلا شاب نبا نع ىفرحلا :لاقر

 اتفشکف اذه نم ةلفغ يف تنك دقل : ا او الا ف لزرا حا نيوز حم

 .« ديدح ويلا كرصبف كءاطغ كنع

 نب كاحضلا لوقي هبو .سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع هاور .رفاكلا كلذب دارملا نأ :اهدحأ

 .ناسيك نب حلاصو محازم

 ايندلاو ةظقيلاك ايندلا ىلإ ةبسنلاب ةرخآلا نأل ؛رجافو رب نم دحأ لك كلذب دارملا نأ :ىناثلاو

 . سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح نع هلقنو «ريرج نبا رايتخا اذهو .مانملاك

 :امهلوق ىلع ىنعملاو .هنباو .ملسأ نب ديز لوقي هبو .ِةَْنَي ىبنلا كلذب بطاخملا نأ :ثلاثلاو
 كرصبف «كيلإ هلازنإب كءاطغ كنع انفشكف .كيلإ ىحوي نأ لبق ''”نأشلا اذه نم ةلفغ ىف تنك دقل

 دقل» :هلوقب دارملاو ءوه ثيح نم ناسنإلا عم باطخلا لب ءاذه فالخ قايسلا نم رهاظلاو
 «ديدح مويلا كرصبف كءاطغ كنع انفشكفإ» ءمويلا اذه نم : ىنعي اذه نم ةلفغ يف تنك

 ىلع ةمايقلا موي نونوكي ايناللا ىف رافجلا یتح «ارصبتسم نوكي ةمايقلا موي دحاو لك نأل ؛ یوق: ىأ

 ل[ : ميرم] «اننوتأي موي رصبأو مهب عمسأ# : ېلاعت هللا لاق كلذ يس 8 نحل .ةماقتسالا

 لمعت انعجراف انعمسو انرصبأ ابر مهتر دنع مهسوءر وسكان نومرجملا ذإ ئرت ولو : يلاعتا لاقو

 E ةدجسلا] «نونقوم اإ احلاص

 دتعم ريخذل عانم (9 دينع رافك لك متهج يف ايقلأ © ديتع يدل ام اذه هنيرق لاقو

 ام اَنّبر هنيرق لاق > ديدشلا باذعلا ىف هايقلأف رخآ اهلإ هللا عم لعج يذلا 62) بيرم

 .«نآرقلا :٠ ىف (۲) .«بطخ» :م ىف )١(



 (۲۹ ۔ ۲۳) تايآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا 1

 مس رت ته سم

 ©۵ ديعولاب مُكَيلِإ تمَدَق دقو يدل اومصتخت ال لاق 69 ديعب لالض يف ناك نكلو ُهبيفْطَ

 4 © ديبعلل مالَظب انا امو يدل لوقلا لدي ام

 فف اب ةمايقلا موي هيلع دهشي هنأ : مدآ نبا لمعب لكوملا كلملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ا لومار ا قدوس دم : ىأ «ديتع يدل ام اذه» :لوقيو

 . هترضحأ دق هب ىنتلكو ىذلا مدآ نبا اذه :لوقي قئاسلا كلملا مالك اذه :دهاجم لاقو

 .ةوقو هاجتا هلو ءديهشلاو قئاسلا معي هنأ ريرج نبا راتخا دقو

 رافك لك منهج يف ايقلأ» :لوقيف لدعلاب ةقيلخلا ىف. «ىلاعتو هناحبس هللا مكحي كلذ دنعف

 . © دينع

 درفملا نوبطاخي برعلا ضعبل ةغل ىه :مهضعب لاقف .4ايقلأ# :هلوق ىف ةاحنلا فلتخا دقو

 هذه ىلع ريرج نبا دشنأ امو «هّشنع ابرضا «ىسرح اي :لوقي ناك هنأ جاجحلا نع ىور امك «ةينثتلاب

 :رعاشلا لوق ةغللا

 ا رقاق ا رجا نافع ا ا تار چ ا

 «فقولا ىف نوكي امنإ اذه نأل ؛ديعب اذهو .فلألا ىلإ تلهس ءديكوتلا نون ىه لب :ليقو

 ديهشلا ىدأ املف .باسحلا ةصرع ىلإ هرضحأ قئاسلاف ءديهشلاو قئاسلا عم ةبطاخم اهنأ رهاظلاو

 يملا يسر تيما نتاع يلام قوما «هيلع

 «قحلل دناعم : «دينعإ# .قحلاب بيذكتلاو رفكلا ريثك :ىأ «دينع راقك لك منهج يف اَيقلأ»

eTهيف رب الو «قوقحلا نم هيلع ام ىدؤي ال :ىأ «ريخلل عام  

 .دحلا هيف زواجتي ءهفرصيو هقفني اميف :ىأ € دتعم# ءةقدص الو ةلص الو

 .هرمأو هتريسو هقطنم ىف دتعم :ةداتق لاقو

 أ (رخآ الإ هللا عم لعج يذّلا» هرمأ ىف رظن نمل بيرم «هرمأ ىف كاش :ىأ «بيرم»

 ا :ثيدحلا ىف مدقت دقو . «ديدشلا باَدعْلا يف هايقلأف# «هريغ هعم دبعف هّللاب كرشأ

 هللا عم لعج نمو .دينع رابج لكب ءةثالثب تلكو ىنإ :قئالخلا عمسي توصب ىدانيف قئالخلل زربي

 . مهيلع '””ىولت مث نيروصملابو ءرخآ اهلإ

 نع اه“ ع ی نار ی نايم ادع ا ا رطب ر ا + دمعلا قامألا "لاق

 ةثالثب مويلا تاكو :لوقي ملكتي رانلا نم قنع جرخي» :لاق هنأ ةي هللا ىبن نع ىردخلا ديعس ىبأ

 .؟صحما» :أ ىف (7) .؟دعم» :أ «م ىف (۲) .«لمع امب» :أ ىف )١(

 1 ١١(. 7 /955) ىربطلا ريسفت )٤(

 .«ىوطنت» :أ «م ىف (5)

 .«ةيطع نع سارف نع ماشه نبا وه نابيش انثدح» :م ىف ()



 ل )۳ہ 00 تایآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا

 ىف مهفذقتف «مهيلع ىوطنتف . "سفن ريغب اسفن لتق نمو ءرخآ اهلإ هللا عم لعج نمو «رابج لكب
 منهج تارمغ

 ام انبر ٠ :هب لكو ىذلا ناطيشلا وه: مهريغو «ةداتقو «دهاجمو «سابع نبا لاق : «دنيرَق لاق

 ام انبر » :لوقيف «هناطيش هنم أربتي ءًارفاك ةمايقلا ىفاو دق ىذلا ناسنإلا نع لوقي :ىأ 4 هتيغَطأ

 لطابلل الباق الاض هسفن ىف وه ناك لب :ىأ «ديعب لالض يف ناك نكلوإ ءهتللضأ ام: ىأ «هتيغطأ

 هللا نإ رمألا يضُق امل ناطيشلا لاقو# : هلوق ىف ىرحألا ةيآلا يف ىلاعت ا امك .قحلل ادناعم

 الف يل متبجتساف مكنوعد نأ الإ ناَطْلس نم مُكلع يل ناک امو مكتفلخأف مكتدعوو قحلا دعو مكدعو

 نإ لبق نم ينومتكرشأ امب ترفك ينإ يخرصمب متنأ امو مكخرصمب اأ م مُكَسفنَأ اومولو ينومولت
 :YY]. ميهاربإ «ميلأ باذع مهل نيملاّظلا

 امهنأ كلذو «نجلا نم هنيرقو ىسنإلل لجو زع برلا "”لوقي «يدَل اومصتخت ال لاق 9 :هلوقو
 لوقيو .ىنءاج ذإ دعب ركذلا نع ىنلضأ اذه .بر اي : سنإلا لوقيفا ا ىدي نيب نامصتخي

 لجو زع برلا لوقيف . ,EE فأ «ديعب لالض يف ناك نكلو هتيغطأ ام انبر 3 : ناطيشلا

 ىلع مكيلإ ترذعأ دق :ىأ * ( ديعولاب مكيلإ تمدق دقو ىدنع :ىأ «(يَدَل اومصتخت الل: امهل

 .نيهاربلاو تانيبلاو ججحلا مكيلع تماقو «بتكلا تلزنأو «لسرلا ةنسلأ

 «ديبعلل مالظب 1 امو# ‹ضاق انأ ام تيضق دق ىنعي :دهاجم لاق يعدل لرقلا لدي ام #

 .هيلع ةجحلا مايق دعب «هبنذب الإ ًادحأ بذعأ ال نكلو «دحأ بنذب ادحأ بذعأ تسل : ىأ

 ريغ نيقتملل ةنجلا تفلزأو © درم نم له لوقتو تألتما له متهجل لوقت موي

 تلقب ءاجو دیا نمج لا یک م ظيفع تاوأ لكل ناودعوب عاام ةيعب

 .4 ©3 ديزم انيدلو اهيف نوءاشي ام مهل © دولخلا موي كلذ مالسب اهولخدا س

 ةنجلا نم اهؤلميس نأ اهدعو هنآ كلذو ؟تألتما له :ةمايقلا موي منهجل لوقي هنأ ىلاعت ربخي

 :ىأ «ديزم نم له# :لوتت ىهو ىتليو ءاهيلإ هب رمأي '؟*”نمب رمأي هناحبس وهف «نيعمجأ سانلاو

 ثيداحألا لدت هيلعو «ةيآلا قايس نم رهاظلا وه اذه ؟ىنوديزت ءىش ىقب له

 4 ا 3 5 7 ۰ ۰ >“ * 5 ٤
 ةرامع نب ىمرح انثدح .دوسألا ىبأ نب هللا دبع انثدح :ةيالا هذه ريسفت دنع ىراخبلا لاق

 نم له :لوقتو ءرانلا ىف ىقلي»:لاق ياع ىبنلا نع ؛كلام نب سنأ نع «ةداتق نع «ةبعش انثدح

 RITE :لوقتف ءاهيف همدق عضي ىتح «دیزم

 .«قح» :م ىف )١(
 ٤١(. /۳) دنسملا (۲)
 . نم: م ىف (؟) .(هلرقيا :م ىف (۳)

 .(غ84) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 ٣ تابا 13 روش د نالا نا تن بحب صحب يحس تو

 هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع « ةداتق نع «ديعس نع «باهولا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىوزنيف «همدق اهيف ةزعلا بر عضي ىتح ؟ديزم نم له :لوقتو اهيف ىقلي منهج لازت ال» ةي

 اقلخ اهل هللا ئشني ىتح لضف ةنجلا ىف لازي الو كمرَكو كتزعو ءطق طق :لوقتو «ضعب ىلإ اهضعب

 «ةداتق نع ‹ىميتلا ناميلسو راطعلا نابأ هاورو eT «ةداتق ثيدح نم ملسم هاور مث

)€( 
0 ۰ 

 ديعس ىريمحلا نايفس وبأ انثدح «ناطقلا ىسوم نب دمحم انثدح :ىراخبلا ل :رخآ ثيدح

 وبأ هفقوي ناك ام رثكأو «هعفر - ةريره ىبأ نع «دمحم نع «فوع انثدح «یدهم نب ىيحي نبا

 « "هيلع همدق «لجو زع «برلا عضيف «ديزم نم له :لوقتو «تألتما له :منهجل لاقي" :- نايفس
 . «طق طق :لوقتف

 و «نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشهو بويأ هاور

 نع رمعم انربخأ «قازرلا دبع انثدح ءدمحم نب هللا دبع انثدحو :ىراخبلا نأ :ىرخأ قيرط

 نيربكتملاب ترثوأ :رانلا تلاقف «رانلاو ةنجلا تجاحت» : ةي ىبنلا لاق :لاق ةريره ىبأ نع «“' مامه
 :ةنجلل «لجو زعء«هللا لاق .مهطقسو سانلا ءافعض الإ ىنلخدي ال ىلام : ةنجلا تلاقو .نيربجتملاو

 نم ءاشأ نم كب بذعأ «ىباذع تنأ امنإ :رانلل لاقو .ىدابع نم ءاشأ نم كب محرأ «ىتمحر تنأ

 كلانهف ءطق طق :لوقتف «هلجر عضي ىتح ئلتمت الف رانلا امأف ءاهؤلم امكنم ةدحاو لكلو «یدابع

 اقلخ اهل ئشني هللا نإف ةنجلا امأو ءادحأ هقلخ نم هللا ملظي الو ضعب ىلإ اهضعب ''ىوزيو ئلتمت
 ۹آ

 نع «ریرج انثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح :هحيحص ىف ملسم "لاق :رخآ ثيدح

 تلاقف «رانلاو ةنجلا تجتحا» :ةيي هللا لوسر لاق :لاق ديعس ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «شمعألا

 لاقف ءامهنيب ىضقف .مهنيكاسمو سانلا ءافعض ىف :ةنجلا تلاقو .نوربكتملاو نورابجلا ىف :رانلا

 نم كب بذعأ «ىباذع تنأ امنإ :رانلل لاقو . ىدابع نم ءاشأ نم كب محرأ «ىتمحر تنأ امنإ :ةنجلل

 .«لضف» :أ ىف )١(

 .(97 4 /۳) دنسملا (؟)

 )٤۸٤۸(. مقرب ملسم حيحص (۳)

 )٤( /1؟5) هريسفت ىف ىربطلا هجرخأ ٠١5(.

 .«همدق اهيلع» :م ىف (5) .«لاقو»:م ىف 2(

 )٤۸٤۹(. مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 نب ماشهو بويأ قيرط نم )٠١1/77( هريسفت ىف ىربطلا هاورو .هب ناسح نب ماشه قيرط نم ٥۰۷( /۲) هدنسم ىف دمحأ هاور (۸)

 .هب ناسح

 .؟یوزنی»: ىف )١١( .هبنم نب مامه» :م ىف (۱۰) .«لاقو» :م ىف (9)

 )٤۸٥۰(. مقرب ىراخبلا حيحص (۱۲)

 .«لاقو» :م ىف )١1(



 66 ١( - ۳۰) تايآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا

 لاو .هجولا اذه نم ىراخبلا نود ملسم هب درفنا «اهؤلم امكنم ةدحاو لكلو «ىدابع نم ءاشأ
 .ملعأ «ىلاعتو هناحبس

 :لاقف قايسلا اذه نم طسبأب ديعس ىبأ نع «ىرخأ قيرط نم دمحأ مامإلا هاور دقو

 دبع نب هللا ديبع نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ةملس نب دامح انثدح :الاق حورو نسح انثدح

 اي :رانلا تلاقف «رانلاو ةنحلا ترختفا» :لاق يك هللا لوسر نأ ؛ىردخلا ديعس ىبأ نع ءةبتع نب هللا

 ءافعضلا ىنلخدي بر ىأ :ةنجلا تلاقو .فارشألاو كولملاو نوربكتملاو ةربابحلا ىنلخدي «بر

 تنأ :ةنجلل لاقو .ءاشأ نم كب بيصأ «ىباذع تنأ :رانلل ءلجو زع «هللا لوقيف .نيكاسملاو ءارقفلاو
 ؟ديزم نم له:لوقتف اهلهأ رانلا ىف ىقليف ءاهؤلم امكنم ةدحاو لكلو .ءىش لك تعسو «یتمحر

 «لجو زع 2"'اهيتأي ىتح؟ديزم نم له:لوقتو اهيف ىقليو؟ديزم نم له:لوقتو اهيف ىقليو :لاق
 ئشنيف «ىقبي نأ هللا ءاش ام اهيف ىقبيف ةنجلا امأو .ىندق «ىندق :لوقتو ىوزتف ءاهيلع همدق عضيف

 اغ الخ اهل هللا

 دبع انثدح «سنوي انثدح ر نب ةبقع انثدح :هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو :رخآ ثيدح

 كي هللا لوسر نأ ؛بعك نب ىبأ نع «شیبح نب رز نع ؛تباث نب ىدع نع ءمساقلا نب رافغلا
 ةحدم هحدمأ مث «ىنع اهب ىضري ةدجس دجسأف تالا موي هسفن «لجو زع هللا ىنفرعي» : لاق

 - منهج ىنارهظ نيب بورضم - طارصلا ىلع ىتمأ رمت مث «مالكلا ىف ىل نذؤي مث «ینع اهب ىضري
 ىهو «وبحي اهنم لجرلا جرخي ىتح «ليخلا دوجأ نم عرسأو «مهسلاو فرطلا نم عرسأ نورميف
 انأو !طق طق :لوقتو ضعب ىلإ اهضعب ىوزنيف «همدق اهيف عضي ىتح «ديزملا لأست منهجو .لامعألا
 «نبللا نم ضيبأ هبارش نإ «هديب ىسفن ىذلاو» :لاق ؟هّللا لوسر اي ضوحلا امو :ليق .2«ضوحلا ىلع

 برشي ال 5 ددع نم رثكأ هتينآو لا سا بيطأو .جلثلا نم دربأو «لسعلا نم ىلحأو

 ,ج نبا رايتخا وه لوقلا اذهو . “«ادبأ ىوريف فرصي الو ءادبأ أمظيف ناسنإ هنم

 - ا 1 ىبيحي و بأ ج ا انثدح 0 ىبأ نبا لاق دقو

 Es : لوقت د : لاق

 دق ءدحاو لخدم ىف لهو :# ديزم نم له لوقتو# :ةمركع نع نابأ نب مكحلا ىور اذكو

 )١( مقرب ملسم حيحص )۲۸٤۷(.

 .«اهبر اهيتأي»:م ىف (؟)

 )©( دنسملا )۳/۱۳١(.

 هن مركم ني ع قرط نع ۷19 مقرب ةسلا ىف: صاع یا نبا اورو
 ىنيدملا نبا لاق امك ثيدحلا عضي ناك .ىراصنألا ميرم وبأ وهو .مساقلا نب رافغلا دبع هتفآ ءعوضوم هدانسإ» :ىنابلألا لاقو

 .«دواد وبأو

 ) )5.«نامحلا» :م ىف



 (۲۲ - )۱١ تايآلا ی رر عباببلا نا تص حس عجحتجا

 . تألتما

 اهيف فذقي لازي ال :لوقي ًادهاجم عمس هنأ ميرم ىبأ نب ديزي نع «ملسم نب ديلولا لاق ''”[و]

 .اذه وحن ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نعو ديم نم ایا لع :لوقتف تألتما دق :لوقت ىتح

 لوقتو ىوزنتف «همدق اهيلع عضي ام دعب وه امنإ «(تألتما له# :ىلاعت هلوق نأ ءالؤه دنعف

 . ملعأ رايق ا عضوم اهيف ىقبي ال نيح كلذو : سابع نبا نع « ىفرعلا لاق

 تيندأ 4تَقلْزَأ# :ىدسلاو .كلام وبأو «ةداتق لاق : «ديعب ريغ نيقتملل ةنجلا تقلزأو) : هلوقو

 وهام لكو «ةلاحم ال عقاو هنأل ؛ديعبب سيلو «ةمايقلا موي كلذو 2 «ديعب ريغ «نيقتملا نم تبرقو

 الف دهعلا ظفحي :ىأ# ظيفح# علقم بئات عاجر :ىأ باوا لكل نودعوت ام اذه»

 E ا

 ا: رخي ىتج  [مرشف] ايدج سلجي ال ئذلا طفلا 2 كاوآلا ريم نب نين لاقؤ

 . لجو زع

 هلوقك . هللا الإ دحأ هاري ال ثيح هرس ىف هللا فاخ نم :ىأ € بيغلاب نمحرلا يشخ نم »

 . «هانيع تضافف ءايلاخ هللا ركذ لجرو»: 2؟7[مالسلا هيلع]

 .هيدل عضاخ هيلإ بينم ميلس بلقب ةمايقلا موي هللا ىقلو :ىأ 4بينم بلقب ءاجو»
 . هللا ةكئالم مهيلع ملسو هللا باذع نم اوملس :ةداتق لاق ,مالسب ةنجلا : ىأ «اهولخدا

 نوغبي الو ءًادبأ نونعظي الو .ًادبأ نوتومي الف ةنجلا ىف نودلخي : ىأ «دولخلا موي كلذ# :هلوقو

 رضحأ اوبلط ذالملا فانصأ ىأ نم ءاودجو اوراتخا امهم :ىأ 4 اهيف نوءاشي ام مهل» :هلوقو

 نب ٩ ريح نع ةَ انثدح .نامثع نب ورمع انثدح وو وبأ انثدح ج ىبأ نبا لاق

 اذام لوتس نطل ناغأب ةاعسملا عما ةيرلأ خرم لاق وی یک نعد ةرادعم نو ا نعد كح

 :نلوقأل كلذ هللا ىندهشأ نثل :ريثك لاق .مهترطمأ الإ ءىشب نوعدي الف ؟مكل هرطمأف نوديرت

 .؟هللاو" :م ىف (0) .أ ٠م نم ةدايز )٤( . م نم ةدايز (۳ )١-

 8 م نم ةدايز )۸( م نم ةدايز )الز . © ظيفح باوأ# :أ ىف )53(

 . «ىيحي) :م يف )١( أ “م نم ةدايز (9)



 نيب رخيف «ةنجلا ىف ريطلا ىهتشتل كنإ» :هل لاق ييي هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع ثيدحلا ىفو
 ل

¥ 

 رماع نع «ىبأ ىنثدح «ماشه نب ذاعم انثدح «هللا دبع نب ىلع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 موما ىهتشا اذإ# لاف ع هللا لوسر نأ ؟قردقللا ديعس' ىنأ نع قيدصلا ىبآ نه هلوحألا
 .«ةدحاو ةعاس ىف هنسو هعضوو هلمح ناك «ةنجلا ىف دلولا

 «تيرغ نسح : ىذمرتلا لاقو م .ماشه نب داعم نع ا نع هجام نباو ىذمرتلا هاورو

 . «یهتشی امك» دازو

 دقو .[؟:سنوي] 4 ةدايزو ئتسحلا اونسحأ نيذّلل :  ىلاعت هلوقك (ديزم انيدلو» :هلوقو
 رازبلا ىور دقو .ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا اهنأ : ىمورلا نانس نب بيهص نع ملسم حيحص ىف مدقت
 ىف كلام نب سنأ نع «ناظقيلا ىبأ ريمع نب نامثع نع «ىضاقلا كيرش ثيدح نم «متاح ىبأ نباو

 . ؟”ةعمج لك ىف ء«لجو زع «برلا مهل رهظي :لاق«ديزم انيدلو# :لجو زع هلوق
 ىنثدح .دمحم نب ميهاربإ انربخأ :هدنسم ىف لاقف ًاعوفرم ىعفاشلا هّللا دبع وبأ مامإلا هاور دقو

 (*ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع «ةحلط نب قاحسإ نب ةيواعم رهزألا وبأ ىنثدح «ةديبع نب ىسوم
 : الك ° ىبنلا لاقف هللا لوسر ىلإ ةتكن اهيف ءاضيب ةآرمب ليئاربج ىتأ :لوقي كلام نب سنأ عمس هنأ

 «ىراصنلاو دوهيلا .عبت اهيف مكل سانلاف «كتمأو تنأ اني تلف بةم فه لاقف ا

 موي اندنع وهو «هل بيجتسا الإ ريخب هللا وعدي "نمؤم اهقفاوي ال ةعاس اهيف مكلو «ريخ اهيف مكلو
 هيف حيفأ ايداو سودرفلا ىف ذختا كبر نإ :لاق .«؟ديزملا موي امو «ليربج ايد لت ىبنلا لاق .ديزملا

 اهيلع ءرون نم ربانم هلوحو «هتكئالم نم )ءاش ام هللا لزنأ ةعمجلا موي ناك اذإف «كسملا بثك

 ءادهشلا اهيلع ءدجربزلاو توقايلاب ةللكم ءبهذ نم ربانمب ربانملا كلت فحو «نييبنلا دعاقم
 مكتقدص دق مكبر انآ :لجو زع هللا لوقيف .بثكلا كلت ىلع مهئارو نم اوسلجف ن دضلاو

 ىلع مكلو «مكنع تيضر دق :لوقيف .كناوضر كلأسن ءانبر :نولوقيف . مكطعأ ىنولسف «ىدعو
 ىوتسا ىذلا مويلا وهو «ريخلا نم مهبر هيف مهيطعي امل ةعمجلا موي نوبحي مهف .ديزم ىدلو «متينمت ام

 .«ةعاسلا موقت هيفو «مدآ قلخ هيفو «شرعلا ىلع مكبر هيف

 نم )1۸۹/١( لماكلا ىف ىدع نباو «راتسألا فشك» (70577) مقرب هدنسم ىف رازبلاو (۲۲) مقرب هئزج ىف ةفرع نب نسحلا هاور )١(

 . هب اعوفرم دوعسم نبا نع ثراحلا نب هللا دبع نع جرعألا ديمح نع ةفيلخ نب فلخ قيرط

 .ةعوضوملا هبش هثيداحأ :نابح نبا لاقو «ثيدحلا ركنم :ىراخبلا لاق «جرعألا ديمح هيفو

 . «قيدصلا ركب ىبأ نع» :م ىف ()
 (ETTA). مقرب ةجام نبا ناسو (7577) مقرب ىذمرتلا ننسو (9 /۳) دنسملا (۳)

 .(ةهج» :أ ىف )٤(

 . ىعفاشلل مألا نم بيوصتلاو «ريمع هللا دبع»: لصألا ىفو ««ريمع نب هللا ديبع نع" :م ىف (4)
 .«ًاسان١ :م ىف (۸) «نمؤم دبع اهقفاویال» :أ ىف (۷) .؛هّللا لوسرا :م ىف (7)

 .؟نوحلاصلا» :أ ىف (9)



 (5 ٠ 75) تايآلا :ق ةروس  عباسلا ءزجلا حل لل ۸

 «كلام نب سنأ ىلع قرط هلو« مألا نم «ةعمجلا» باتك ىف ىعفاشلا مامإلا هدروأ اذكه“"[و]

 ع نظام دنا قط رغ نب انف ةناور نم اذه رر نبأ ةرزأ كفو هع هللا يو

 . ةريثك بئارغ هيفو ًافوقوم كلام نب سنأ نع الوطم ًارثأ انهاه ركذو

 ءديعس ىبأ نع «مثيهلا ىبأ نع جارد انثدح «ةعيهل نبا انثدح نسح انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ارا هناك مك لوسي نأ ليك نع ن ةف نفل دنا نق لكدرلا إذ : لاق یم هللا لوسر نع

 نيب ام ءىضت اهيلع ةؤلؤل ىندأ نإو «ةآرملا نم ىفصأ اهدخ ىف ههجو رظنيف ””هبكنم ىلع برضتف
 نوكيل هنإو .ديزملا نم انأ :لوقتف ؟تنأ نم :اهلأسيف «مالسلا دريف «هيلع ملستف .برغملاو قرشملا

 ءارو نم اهقاس خم ىري ىتح هرصب اهذفنيف «ىبوط نم «نامعنلا لثم اهاندأ «ةلح نوعبس اهيلع

 . «برغملاو قرشملا نيب ام ءىضتل اهنم ةؤلؤل ىندأ نإ «ناجيتلا نم اهيلع نإو «كلذ
 نا «جارد نع «ثراحلا نب ورمع نع بهو نب هللا دبع هاور اذكهو

 مو مو ماه ماش

 ©3 صيحُم نم له دالبلا يف اوُبقَنَف اشطب مهنم دشا مه نرق نم مِهّلِبق انكلهأ مكو 0

 تاومّسلا انقلح دلو 09 ديهش وهو عْمَسلا ىَقْلَأ وأ بق هل ناك نمل ئرْكَذَل كلذ يف نإ

 دمحب حسو نولوقي ام لع ريصاف ©5 برغل نم اسم امو مايآ هس يف امهنيب امو ضرألاو

 ت 29

 . 4 © دوجسلا رابدأو حسف ليلا نمو ۳® بورغلا لبقو سمشلا عولط لبق كبر

 رثكأ اوناك :ىأ (اشطب مهنم دشا مه نرق نمط : ”'نيركنملا ءالؤه لبق انكلهأ مكو :ىلاعت لوقي

 : «دالبلا يف ابنَ :انهاه لاق اذهلو روم امم رثكأ اهورمعو ضرألا اوراثأو «ةوق دشأو مهنم

 :ةداتق لاقو . ضرألا ىف اوبرض : «دالبلا يف اوُبقنَفط : دهاجم لاقو .اهيف اورثأ : سابع نبا لاق

 نمل لاقيو اهيف متنأ متفط امم رثكأ بساكملاو رجاتملاو قازرألا نوغتبي اهيف اوراس ىأ «دالبلا ىف اوراسف

 :سيقلا ٌؤرما لاق .اهيف بقن :دالبلا ىف فوط

  oو س ےس - -

 ت لا قر ىّتح قاَقآلا ىف تبق دقل

 .م نم ةدايز )١(

 )۲( مالا )۱/ ۱۸٥(.

 )٠١9/77(. ىربطلا ريسفت (5 «۳)

 , «ةيبكنم) :أ ىف (6)

 .فيعض «مثيهلا ىبأ نع جارد :هيفو ۷١( /۳) دنسملا )١(

 . هقباسك هيلع مالكلاو ١١١( /77) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)

 .«نيبذكملا» :أ ٠م ىف (8)

 )۲١/ ١١١(. ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (64)



 و )۳١_ .٤) تایآلا : ىق ةروس - عباسلا ءزجلا

 ام مهعفن لهو ؟هردقو هللا ءاضق نم مهل ناك رفم نم له : ىأ 4 صيحم نم له » :هلوقو

 صانم الو ديحم الو مكل رفم ال ًاضيأ متنأف ؟لسرلا اوبذك امل مهءاج ذإ هللا باذع مهنع درو هوعمج

 .صيحم الو

 :دهاجم لاقو .هب ىعي بل : ىأ بلف هل ناك نمل » ةربعل : ىأ «ىركذل كلذ يف نإ # :هلوقو

 .هبلب همهفتو هبلقب هلقعتو .هاعوف مالكلا عمتسا :ىأ «ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ» لقع

 دهاش :لاقو * ديهش هرو فرق ةه تد أل : ىنعي € عمسلا ىقلأ وأ# :دهاجم لاقو

 : للاب

 .بئاغ ريغ لوقي دهاش وهو هينذأب عمتسا اذإ :هعمس نالف ىقلأ :لوقت برعلا :كاحضلا لاقو

 .دحاو ريغو ىروثلا لاق اذكهو

 ريرقت هيف :*بوغل نم انسم امو ماَيأ ةتس يف امهنيب امو ضرألاو تاومّسلا انقلخ دقلو# :هلوقو
 قيرطب ىتوملا ىيحي نأ ىلع رداق .نهقلخب ىعي ملو ضرألاو تاومسلا قلخ ىلع ردق نم نأل ؛داعملا

 .ىرحألاو ىلوألا

 مث «مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا هللا قلخ : هللا نئاعل مهيلع  دوهيلا تلاق :ةداتق لاقو

 هولاق اميف مهبيذكت هللا لزنأف «ةحارلا موي هن ومسي مهو تسلا موي وهو بالا مر ف خارتسا

 رأل : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك ۰ بعت الو بصن الو ءايعإ نم : ىأ «بوخُأ نم اسم امو : هولوأتو
 ا ا ف قا

 لك ىّلع هن ىلب ئتوملا يبحي نأ ئلع رداقب نهقلخب يعي ملو ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا هللا نأ اوري مل

 ٠۷[ :رفاغ]  ساتلا قلخ نم ربكأ ضرألاو تاومّسلا ق قلخل 3# :لاق امكو ۳ :فاقحألا] «ريدَق ءيش
 .[۲۷ :تاعزانلا] (اهانب ءامسلا مأ اقلخ دشا متنأأ » :لاقو

 حسو ءاليمج ًارجه مهرجهاو مهيلع ربصا «نيبذكملا : ىنعي , «نولوقي ام ئلع ربصافإ» :هلوقو

 عولط لبق نيتنث ءارسإلا لبق ةضورفملا ةالصلا تناكو .4 بورغلا لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحب

 لَم ىبنلا ىلع ًابجاو ناك ليللا مايقو ءرصعلا تقو ىف بورغلا لبقو ءرجفلا تقو ىف سمشلا
 سمخب ءارسإلا ةليل هلك كلذ هللا خسن كلذ دعب مث .هبوجو ةمألا قح ىف خسن مث «ًالوح هتمأ ىلعو

 بورغلا لبقو سمشلا عولط لبق امهف ءرصعلاو حبصلا ةالص ''”نهنم نكلو «تاولص

 "مزاح ىبأ نب سيق نع .دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انثدح ءعيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

 مكنإ امأ» :لاقف ردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظنف ويب ىبنلا دنع اسولج انك : لاق هللا دبع نب ريرج نع

 e اوياعلا مشا ناق ءانق نوماضت ال ءرمقلا اذه نورت امك هنورتف مكبر ىلع نوضرعتس

 لبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحب حّبسوإلا :أرق مث .«اولعفاف ءاهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق

 . «بورغلا

 .؟متاح»أ ىف (۳) . ؟نهنيي» :أ ىف () .«بلقلا» م یف )١(



 (5 0 58) تايآلا :ق ةروس  عباسلا ءزجلا حس سس سل سس ديننئس 1

 4 ‹«ليعامسإ ثيدح نم ءةعامحلا ةيقبو ملسمو ىراخبلا هاورو

 نأ ئسع كل ةلفان هب دجهتف ليللا نمو ل :هلوقك ءهل لصف :ىأ (هحبسف ليلا نموإ» :هلوقو

 .[۷۹:ءارسإلا] «اذرمحم اماقم كبر كعب

 .ةالصلا دعب حيبستلا وه :سابع نبا نع «دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاق : « دوجسلا َرابدأو#

 لوسر اي :اولاقف نيرجاهملا ءارقف ءاج :لاق هنأ ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف تبث ام اذه ديؤيو

 امك نولصي :اولاق «؟كاذ امو»:لاقف .ميقملا ميعنلاو ىّلعلا "”تاجردلاب روثدلا لهأ بهذ ءهللا

 00 الفأ» :لاق !قتعن الو نوقتعيو «قدصتن الو نوقدصتيو «موصن امك نوموصيو «ىلصن

 وحبست ؟متلعف ام لثم لعف نم الإ مكنم لضفأ دحأ نوكي الو ء«مكدعب نم متقبس هومتلعف اذإ

 0 انناوخإ عمس هللا لوسر اي :اولاقف :لاق .«نيثالثو ًاثالث ةالص لك ربد نوربكتو نودمحتو

 ا نم هيكوي هللا اضف كندو لاق حالنا واعف ءانلعق او "نالا

 نع كلذ ىور «برغملا دعب ناتعكرلا امه :«دوجسلا رابدأو# :هلوقب دارملا نأ : ىناثلا لوقلاو
 «ةمركعو .دهاجم لوقي هبو.ةمامأ ىبأو .ةريره ىبأو «سابع نباو نسحلا هنباو «ىلعو رمع

 .مهريغو .ةداتقو نسحلاو ىعَحّنلاو « ىبعشلاو

 نب مصاع نع «قاحسإ ىبأ نع «نايفس نع «نمحرلا دبعو عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 رجلا الإ نوکر يوكن ا لك را قع لي هلك هلا لوسر ناك لاق ىلع عه ف

 .ةالص لك ربد :نمحرلا دبع لاقو .رصعلاو

 جوبا نعت یر ا و یر را نالت تخ نم 1 اا هاد قنات اود
 0 اا

 نب نيدشر نع «ليضف نبا انثدح .ىنادمهلا قاحسإ نب نوراه انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 لبق نيتللا «نيتفيفخ نيتعكر ىلصف ةي هللا لوسر دنع ةليل تب :لاق سابع نبا نع هيبأ نع «بيرك
 نيتعكرو ‹موجنلا رابدإ رجنلا ةالص لبق نيتعكر « سابع نبا اي »:لاّقف ةالصلا ىلإ جرخ مث .رجفلا

 .«دوجسلا رابدإ برغملا دعب

 «ليضف نب دمحم نع « ىعافرلا ماشه ىبأ نع ىذمرتلا هاورو
 الإ هفرعن ال بیرغ :لاقو . (۸)

 مقرب ىذمرتلا ناسو (۴۳۷۲۹) مقرب دواد ىبأ ناسو (1537) مقرب ملسم حيحصو )485١( مقرب ىراخبلا حيحصو (576/4) دنسملا )١(

 )١١7(. مقرب هجام نبا ننسو (۱۱۳۳۰) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )١50١(

 .«ناميإلا»:أ ىف (۳) .«روجألاب» : ىف (۲)

 )٤( مقرب ملسم حيحصو (7774) مقرب ىراخبلا حيحص )995(.

 .«ةيوتكم نيتعكر) :م ىف (5)

 )١( دنسملا )١14 /۱( مقري دواد ىبأ ننسو )١7175( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلاو )941(.

 .(955) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (۷)

 .(۳۲۷۵) مقرب ىذمرتلا ننس (۸)



 اإ( ٠ه _ )٤١ تايآلا : ق ةروس - عباسلا ءزجلا

 . هجولا اذه نم

 ثالث ويب ىبنلا عم ةليللا كلت ىلصو ةنوميم هتلاخ تيب ىف تاب هنأو «سابع نبا ثيدحو
 اذه م ف ار يزحف ها ا هذه اما ءانهردغو !١ يكيستملا ىف تبا عك وشف

 . ملعأ هللاو «هيلع افوقوم سابع نبا مالك نم هلعلو «فيعض بيرك نب نيدشرو «هجولا

o <o ~oرقه ع ل ده“ لاقل كف  

 موي كلذ قحاب ةحيصلا نوعمسي موي ©0 بير ناكم نم دانملا داني موي عمتساو ل

 كلذ اعارس مهنع ضرألا ققشت موي © ريصملا انيلإو تيمنو يبحن نحن اإ 69 جورخلا

 فاح نم نآرقلاب رّكذف رابجب مهيلع تنأ امو نولوقي امب ملعأ نحن 69 ريسي انيَلَع رشح

 : 4 62 ديعو

 بعك لاق :ةداتق لاق بيرق ناکم نم دانمْلا داني موي 8 دمحم اي 4عمتساو# : ىلاعت لوقي

 ةةةيلابلا :ماظعلا اه نسنقملا كيب خص ىلع ىداني نأ اكلم 27[ قكاحت] هللا: رمآي :نابحالا

 .ءاضقلا لصفل نعمتجت نأ نكرمأي هللا نإ ءةعطقتملا لاصوألاو

 هيف مه رثكأ ناك ىذلا قحلاب ىتأت ىتلا ,روصلا ىف ةخفنلا : ىنعي «قحْاب ةحيصلا نوعمسي ميال

 وه :ىأ «ريصملا انيلإو تيمنو ييحن ن نحن انا «ثادجألا نم : ىأ « جورخلا موي كلذ# . .ثكورتمي

 ! ءهلمعب الك ىزاجيف «مهلک قئالخلا ””ريصم هيلإو «هيلع نوهأ وهو «هديعي مث قلخلا أدبي ىذلا

 ليفارسإ هللا رمأ داسجألا تلماكت اذإف ءءاملاب ىرثلا ىف بحلا تبني امك ءاهروبق ىف قئالخلا داسجأ

EEهب تبنت ءامسلا نم  

 حاورألا تجرخ هيف ليفارسإ خفن اذإف ءروصلا ىف بقث ىف حاورألا تعدوأ دقو ءروصلا ىف حفنيف

 دسجلا ىلإ حور لك نعجرتل .ىلالجو ىتزعو :لجو زع هللا لوقيف «ضرألاو ءامسلا نيب جهوتت

 ET غيدللا ىف مسلا بدي امك هيف بدتف ءاهدسج ىلإ حور لك عجرتف «هرمعت تناك ىذلا

 ىلإ نيعطهمإ ٠ ل رع .هللا رمأ ىلإ نيردابم ءاعارس باسحلا و ىلإ وف م ضرألا

 هدمحب نوبیجتستف مكوعدي موي مي# : : ىلاعت هللا لاقو «[۸: رمقلا] «رسع موي اذه نورفاكلا لوقي عادلا

 انأ» : لک هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ملسم حيحص ىفو «[157 :ءارسإلا] اليلق الإ متثبأ نإ نونظتو

 6 «ضرألا هنع قشنت نم لوأ

(VI) مقرب ملسم حيحصو (۱۱۹۸) مقرب ىراخبلا حيحص )١( 

 .؟ريصتا :م ىف (9) .«ناكلم» :م ىف (6) .م نم ةدايز (" ۰۲)

 .2«ققشتتوال :م ىف (۷) .؟لجو زع» :م ىف )3(

(^A)نينا ثيدح نم هيلإ دتهأ ملو هنع هللا ىضر ةريره و ثيدح نم ( ۷) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور  



 (15 )4١  تايآلا :ق ةروس - عباسلا ءزجلا 1۲

 : ىلاعت لاق امك ءانيدل ةريسي ءانيلع ةلهس ةداعإ كلت :ى © ريسُياَنيَلع رشح كلذ : هلوقو
 ةدحاو سقنك الإ مكنعب الو مكقلخ ام ل : یلاعت لاقو ]°0 : رمقلا] (رصَلاب حملك ةدحاو الإ انرمأ امل

 .] :نامقل] € ريصب عيمس هاذ

 الف بيذكتلا نم نوكرشملا كل لوقي امب طيحم انملع نحن :ىأ (نولوقي امب مّلعَأ نحن زل :هلوقو

 نم نکو كبَر دمحب حسف . نولوقي امب كردص قيضي كأ مّلعن دقلو)» : '"'[ىلاعت] هلوقک «كلذ كنديهي
 .[494 41 :رجحلا] «نيقيْلا كيتأي ىتح كبر دبعاو. نيدجاسلا

 ام كلذ سیلو «ىدهلا ىلع ءالؤه ربجت ىذلاب تسل : ىأ «رابجب مهيلع تنأ امو» :هلوقو

 .هب تفلك

 .مهيلع ر ربجتت ال : ىأ 4رابجب مهيلع تنأ اموإ» :كاحضلاو «ةداتقو .دهاجم لاقو

 مهيلع تنأ امو :لاق امنإو .مهيلع ًارابج نكت الو :لاقل هولاق ام دارأ ولو «ىلوأ لوألا لوقلاو

 . غلبم تنأ امنإ ناميإلا ىلع مهربجمب تنأ امو : : ىنعمب (رابجب

 . ©هربجأ ىنعمب اذك ىلع انالف نالف ربج :لوقت برعلا تعمس :ءارفلا لاق

 نم ركذتي ')امئإف .كبر ةلاسر تنأ غلب : ىأ 4 ديعو فاخی نم نآرقلاب رَكَذَف # : ىلاعت لاق مث
 « باسحلا انيلعو غالبلا كيلع امنإفإ» :'””[ىلاعت] ٍهلوقك دعو وجريو هديعوو هللا فاخي
 سيل# YY ا ةيشاغلا] * رطيسمب رطيسمب مهيلع تسل . رك ذم تنأ امن ركذف » ا جلا

 نم يذهب هلا نكلو تأ نم يدهتال نإ 0 ا ل

 . ميحر ای راب اي e وجريو .كديعو فاخي نمم انلعجا هللا :لوقي ةداتق

 ليك ولا معنو هللا انبسحو «هدحو هلل دمحلاو ء(ق) ةروس ريسفت رخآ

 .«اذك نالف ىلع نالف ربج»:م ىف () 5 نم ةدايز )١(

 )١1١8/75(. ىربطلا ريسفت رظنا (۳)
 .م نم ةدايز (5) .«امأف» :م ىف )٤(



 ا٣ا( )١_ ١۴ تايآلا :تايراذلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 . ةيكم یھو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تامسقملاف © 02 ار تايراجلاف 63( ارقو تالماحْلاف © OM اود و

 مُكَنِإ © كبحلا تاَذ ءاَمّسلاو © عقاول َنيدلا نِإَو © قداصَل نودعوت اَمَنِإ قار

 ٍةَرْمَع يف مه نيذلا ) َنوُصاَرْحْلا لف © كفأ نم هنع كقؤي (2) فلتخم لوق يفل
 سمس اس ي رل دعو - و ر معه رل د6 هاش -

 اذه مكتتتف اوُقوُذ 00 نونتفي راثلا ىَلَع مه موي 09 نيدلا موي َنايَأ نولأسي 00 نوهاس

 . « 09 نولجعتست هب متنك يذلا
 نع ءآضيأ ةبعشو ايلع عمس هنأ ةرعرع نب دلاخ نع «كامس نع «جاجحلا نب لا

ET TTهجو ريغ نم ًاضيأ تبثو .ًايلع عمس » E 

 نع ةنس نع الو «هللا باتك ىف ةيآ نع ىنولأست ال :لاقف ةفوكلا ربنم دعص هنأ :بلاط ىبأ نب

 :ىلاعت هلوق ىنعم ام «نينمؤملا ريمآ اي :لاقف ءاوكلا نبا هيلإ ماقف .كلذب مكتابنأ الإ هللا 0
 :"[لاق] .باحسلا :لاق ؟(ارفر تالماحْلاف ط: “"[لاق] حيرلا :لاق ؟اورذ تايراذلاو ١»

 . *”ةكئالملا :لاق ؟4ارْمَأ تاَمَسقمْلاف  :“[لاق] .نفسلا :لاق ؟4 ارسي ب تاَيِراَجْلاَفل

 انثدح «ئناه نب ميهاربإ انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقف ‹ عوفرم ثيدح كلذ ىف ىور دقو

 بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي نع «ةربس ىبأ نب ركب وبأ انثدح ءراطعلا مالي نب ةيعس
 ؟(اورذ تايراذلا نع ىنربخأ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف باطخلا نب رمع ىلإ ىميمتلا غيبص ءاج :لاق

 تاّمَّسقمْلا نع ىنربخأف :لاق .هتلق ام هلوقي هی هللا لوسر تعمس ىنأ الولو ا : لاقف

 نع ىنربخأف :لاق .هتلق ام هلوقي ا هللا لوسر تعمس ىنأ الولو ةكئالملا ىه :لاق «ارمأ

 هب رمأ مث .هتلق ام هلوقي هيم هللا لوسر تعمس ىنأ الولو «نفسلا یه :لاق € ارسي تايراجلا »

 يكوف للغ ةلمعو ىزا ةثام ةر ودب اعدل ارب املف ةت ىف لعجو ام تريضف

 فلحف ىسوم ابأ ىتأ ىتح كلذك لزي ملف .هتسلاجم نم سانلا عنما :ىرعشألا ىسوم ىبأ ىلإ

 هلاخإ ام :رمع بتكف ءرمع ىلإ كلذ ىف بتكف .ائيش دجي ناك امم هسفن ىف دجي ام ةظيلغلا ناميألاب

 .سانلا ةسلاجم نيبو هنيب لخف «قدص الإ

 .م نم ةدايز (5-4) .«ديعس» :أ ىف )١(
 .هب ةبعش نع رفعج نب دمحم نع ىنثم لا نب دمحم نع ١١8( /557) هريسفت ىف ىربطلا هاور )٥(

 .أءم نم ةدايز )۷( . «دربال :م ىف )3(



 ٤ تايآلا :تايراذلا ةروس  عباسلا ءزجلا )١ - ١4(

 ”ثيدحلا باحصأ نم سيل مالس نب ديعسو «نيل ةربس ىبأ نب ركب وبأف :رازبلا ركب وبأ لاق

 نب غيبص ةصق نإف ءرمع ىلع فوقوم هنأ هيف ام برقأو «هعفر فيعض ثيدحلا اذهف : تلق
 . ملعأ هللاو ءادانعو اتنعت لأسي اميف هرمأ نم هل رهظ هنأل هبرض امنإو .“"”رمع عم ةروهشم لسع

 «سابع نبا اهرسف اذكهو .""ةلوطم غيبص ةمجرت ىف ةصقلا هذه ركاسع نبا ظفاحلا ركذ دقو
 نبا كحي ملو .دحاو ريغو .ىدسلاو «ةداتقو «نسحلاو ‹ريبج نب كديعسو «دهاجمو ءرمع نباو

 .كلذ ريغ متاح ىبأ ¿ن نباو ريرج

 اهنأل ؛مدقت امك باحسلا :ًارقو تالماحلابو «مدقت امك حيرلا :تايراذلاب دارملا نإ :ليق دقو

 :ليفن نب ورمع نب ديز لاق امك «ءاملا لمحت

 ا نزع يحل نزلا هل ا 1 و ا

 ايرج ءاملا ىف ةرسيم ىرجت .نفسلا اهنأ :- مدقت امك  روهجلا نع روهشملاف ءًارسي تايراجلا امأف

 ىلإ ىندألا نم ايقرت كلذ نوكيل ءاهكالفأ ىف '””ارسي ىرجت موجنلا ىه :مهضعب لاقو .الهس

 ةكئالملا ارمأ تامسقملاو .كلذ قوف م «باحسلا اهقوف حايرلاف ءهنم ىلعأ وه ام ىلإ «ىلعألا

 اذهلو ؛داعملا عوقو ىلع لجو ز ع هللا نم ي اذهو .ةينوكلاو ةيعرشلا | هللا رماوأب لزنت «كلذ قوف

 نئاكل : ىأ «عقاول» باسحلا: وهو .(نيدلا نوال «قدص ربخل :ىأ « قداصل نودعوت امنا :لاق

 .ةلاحم ال

 .ءاوتسالاو نسحلاو لامجلاو ءاهبلا تاذ : سابع نبا لاق . كبحلا تاذ ءامسلاو# :لاق مث

 «ةداتفو .«.ىدسلاو ‹ حلاص وبآو و كلام وبأو ن ا «ةمركعو «دهاجم لاق اذكو

 . مهريغو «سنأ نب عيبرلاو ‹ ىفوعلا ةيطعو

 ‹ حيرلا هتبرض اذإ عرزلاو لمرلاو ءاملا دعجت لثم :امهريغو «ورمع نب لاهنملاو «كاحضلا لاقو

 .كبحلا كلذف ."[قئارط] قئارط اضعب هضعب جسنيف

 نع «ةبالق ىبأ نع .بويأ انثدح ؛ةّيلع نبا انثدح e نب بوقعي ىنثدح :ريرج نبا لاق

 نإو ٠ لضملا باذكلا مكئارو نم نإ» :لاق هنأ ؛ وح 2 هللا لوسر نع < ی ىبلا تاجصا نهر لجو

 رجلا كلاب س كح كج هارو نمار

 . ةقافصلا تاذ :4كبحلا تاذ» :فيصخ لاقو .ةدشلا :4كبحلا تاذإ# :حلاص ىبأ نعو

 .«كورتم وهو «ةربس ىبأ نب ركب وبأ هيف: ١١7( /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك» (١7؟394) مقرب رازبلا دنسم )١(

 ريع نيسلا عما م ()
 .؟طوطخملا مسقلا» ٠ /۸) قشمد خ خيرات )۳

 .«كلام نباو»:م ىف (5) .؛ًاريس» :أ ىف (5) .(7731/1) ماشه نبا ةريس ىف تيبلا )٤(

 .أءم نم ةدايز (۷)

 .هب ةيلع نب ليعامسإ قيرط نم 4٠١( /5) هدنسم ىف دمحأ هاورو )١١8/7557( ىربطلا ريسفت (۸)



 عام يس ملال سس ١5( أ ) تايآلا :تايراذلا ةروس عباسلا ءزجلا

 . موجنلاب تكبح : «كبحلا تاذإ : ىرصبلا نسحلا نأ نب ب نسحلا لاقو

 هللادبع نع < «ىلاكبلا ورمع نع حاط أ وبا ةادعم وع دعا ىبأ نب ملاس نع :ةداتق لاقو ْ

 .ةعباسلا ءامسلا : ىنعي (كبحلا تاذ ءامسلاو» : يره تا

 ةئيهلا ءاملع نم ريثك دنع ىهو ءةتباثلا بكاوكلا اهيف ىتلا ءامسلا كلذب دارأ - ملعأ هللاو - هنأكو

 وهو «دحاو ءىش لإ عجرت لاوقألا هذه لكو . ملعأ هللاو « عباسلا قوف ىذلا نماثلا كلفلا ىف

 «ةقيفص ةفافش ةعفترم اهنسح نم اهنإف "امهنع هللا ىضر «سابع نبا لاق امك «ءاهبلاو نسحلا

 سمشلاب ةحشوم «تارايسلاو تباوثلا موجنلاب ةللكم ءءاهبلا ةقينأ «ءاجرألا ةعستم «ءانبلا ةديدش

 od 6 يد كرس

 فلتخم لوق ىفل لسرلل نوبذكملا نوكرشملا اهيأ مكنإ :ىأ «فلتخم لوق يفل مكنإ» :هلوقو
 عمتجي الو مئتلي ال «برطضم

 هس كم نآ غلاب یم نيام اھا كرا نقل كل :ةداتق لاقو

  eyاغإ: !:یآ  oarا 0

[IT 1 ا ا نيت هيلع من ام 

 كقؤي $ :دهاجم لاقو . لض نم هنع لضي : «كفأ نم هنع كۇي $ :ىدسلاو «سابع نبا لاق
orرو ~  

 .هب بذك نم نآرقلا اذه نع فرصي :ىرصبلا نسحلا لاقو .نفأ نم هنع نفؤي *كفأ نم هنع

 لتق» :سبع ىف ىتلا لثم ىهو :لاق .نوباذكلا :دهاجم لاق _ (نوصارَحْلا لقط :هلوقو
 .نونقوي الو ثعبن ال نولوقي نيذلا نوصارخلاو « ١7[ :سبع] «ةرفكأ ام ناسنإلا

 .نوباترملا نعل :ىأ «نوصارْخْلا لتق ل : سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 لهأ نوصارخلا :ةداتق لاقو .نوباترملا كله :هبطخ ىف لوقي .هنع هللا ىضر ءذاعم ناك اذكهو

 .نونظلاو ةرغلا

 نولفاغ كشلاو رفكلا ىف :دحاو ريغو سابع نبا لاق : «نوهاس ةرمغ يف مه نيذّلا» :هلوقو

 .نوهال

 :ىلاعت هللا لاق .اداعبتساو اكشو ادانعو ابيذكت اذه نولوقي امنإو : «نيدلا موي نايا نولأسي)

 . «نونتفي راَذلا ىَلَع مه موي»

 امك : OAs لاق] نوبذعي : «نوسفي# :دحاو ريغو .نسحلاو .دهاجمو « سابع نبا لاق

 أع نم ةدايز (۳) .أ نم ةدايز )2( , «هنعا :أءم ىف )١(



 a ع lu تيس يح ج و

 .رانلا ىلع بهذلا نتفي

 نايفسو «ملسأ نب ديزو «ىعَحتلا ميهاربإو ءةمركعو ءاضيأ دهاجمك نورخآ ةعامج لاقو

 .نوقرحي : : «نونتفيإ» :ىروثلا

 هب متنك يذل اذهل .مكباذع :هريغ لاقو .مكقيرح :دهاجم لاق : 4 مكتشف اوُقوذل

 .ًاريغصتو ًاريقحتو اخيبوتو ًاعيرقت كلذ مهل لاقي :ىأ (نولجعتست

 نینسحم كلذ لبق اوناك مِهّنِإ مهبر مهاتآ ام نيذخآ (2) نويعو تانج يف نيقتملا نإ

 قح مهلاومأ يفو 02 نورفغتسي مه راحسألابو 09 نوعجهي ام ليلا نم اليلق اوناك ©9

 يفو ©0 نورصبت الفأ مكسفنأ يقو © نينقوملل تايآ ضرألا يفو © مورحملاو لئاسلل

 مكَنَأ ام لثم لنا ضرألاو ءامّسلا بروف نود اھ مکقزر ءامسلا

 . 4 62 نوقطنت

 «نويعو تانج ىف نونوكي مهداعم موي مهنإ :لجو زع «هّلل نيقتملا نع اربخم ىلاعت لوقي

 .لالغألاو قيرحلاو ءلاكنلاو باذعلا نم هيف ءايقشألا كئلوأ ام فالخب

 .ضئارفلا نم "هللا مهانآ اب نيلماع ىأ :ريرج نبا لاق : «مهبر مهاتآ ام نيذخآ» : هلوقو
 لامعألا ىف نينسحم اوناك ضئارفلا مهيلع ضرفي نأ لبق : ىأ (نینسحم كلذ لبق اوناك مهّنِإل

 نبا نع «نيطبلا ملسم نع .رمع ىبأ نع «نايفس نع «نآر هم انثدح «ديمح نبا نع ىور مث . . اضيأ

 لبق : «نينسحم كلذ لبق اوناك مهن ؛ ضئارفلا نم :لاق «مهير مهاتآ ام نيذخآ» :هلوق ىف سابع
 ىبأ نب نامثع هاور دقو .سابع نبا نع ' "حصي الو ‹فيعض دانسإلا اذهو .نولمعي ضئارفلا

 نب ديعس نع «نيطبلا “ملسم نع «رازبلا رمع ىبأ نع «نايفس نع «ماشه نب ةيواعم نع «ةبيش

 نم لاح «نيذخأ# :هلوق نآل ؛رظن هيف ريرج نبا هب رسف ىذلاو . هركذف «سابع نبا نع ءريبج

 یھب مهاتآ ام نوذخآ نويعلاو تانجلا ىف مهنوك لاح ىف نوقتلاف .«نويعو تانج يف» :هلوق
 .ةطبغلاو رورسلاو ميعنلا نم :ىأ

 اوبرشاو اولك» :هلوقك «(ن منسجم ايندلا رادلا ىف :ىأ (كلذ لبق اوناك مھ : لوقو
 اوُناَكل :لاقف لمعلا ىف مهناسحإ نيب ىلاعت هنإ مث ٠١[ :ةقاحلا] (ةيلاخلا ماّيألا يف متفلسأ مب ائین
 :نيلوق ىلع كلذ ىف نورسفملا فلتخا ,«نوعجهي ام ليلا نم اليلق

 نكت مل :سابع نبا لاق .هنوعجهي ال ليللا نم اليلق اوناك :هريدقت «ةيفان «ام» نأ :امهدحأ

 )١( حصي الد :م ىف 2 .«ضرفت» :م ىف () . ؟مهبر :م یف .

 )٤( .«هللا» :م ىف (0) .«ملسم ىبأ نع» :م ىف )١( .«مهلوقو» :م ىف



 087 اى )٠١ _ ٣( تايآلا :تايراذلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ىتأت ةليل لق :هللا دبع نب فرطم نع .ةداتق لاقو .ائيش ولو اهنم نوذخأي الإ ةليل مهيلع ىضمت
 نودقري ام لق :دهاجم لاقو .اهطسوأ نم امإو اهلوأ نم امإ :لجو زع هلل اهيف نولصي ال مهيلع

aنولصي اوناك :ةيلاعلا وبأو .كلام نب سنأ لاقو .ةداتق لاق اذكو .نودجهتي ال حابصلا  

 .ةمتعلا اولصي ىتح نوماني ال اوناك «رقابلا رفعج وبأ لاقو .ءاشعلاو برغملا نيب

 نبا هراتخاو . .مهمونو مهعوجه ليللا نك ف اوناك ردك ردم «ام» نأ : ىناثلا لوقلاو

 نم نوماني الف ءليللا مايق اودباك : (نوعجهي ام ٍليللا نم الیلق اوناك#» :ىرصبلا نسحلا لاقو .ريرج
 نب فنحألا لاق :ةداتق لاقو 8 رحسب رافغتسالا ناك ىتح < ءرحسلا ىلإ اودمف اوطشنو «هلقأ الإ ليللا

 هذه لهأ نم تسل :لوقي مث ءاليلق الإ نوماني ال اوناك : (نوعجهي ام ليلا نم اليلق اوناك» : سيق

 اذإف «ةنجلا لهأ لمع ىلع ىلمع تضرع :لوقي سيق نب فنحألا ناك :ىرصبلا نسحلا لاقو .ةيآلا

 تضرعو .نوعجهي ام ليللا نم اليلق اوناك ءمهلامعأ غلبن ال موق اذإ ءاديعب ًآنوب انونياب دق موق

 ثعبلاب نوبذكي «هللا لسربو هللا باتكب''' نوبذكي مهيف ريخ ال موق اذإف رانلا لهأ لمع ىلع ىلمع

 .ائيس رخآو احلاص المع اوطلخ ًاموق ةلزنم انريخ نم تدجوف «توملا دعب

 اهدجأ ال ةفص «ةماسأ ابأ اي : ىبال میت ىنب نم لجر لاق : ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 .موقن ام ليللا نم اليلق هللاو نحنو .«نوعجمي ام ليلا نم اليلَق اوناكإ : لاقف اموق هللا ركذ ءانيف

 . ظقيتسا اذإ هللا ىقتاو «سعن اذإ دقر نمل ىبوط : ىب أ هل لاقف

 .لفجنلا نميف تنكف ءهيلإ سانلا لفجملا «ةنيدملا يَ ا هللا لوسر مدق امل :مالس نب هللا دبع لاقو

 0 اهيأيا : 0 هتعمسام لوأ تاكا EE نأ ر ههجو تيرا

 ا

 نع e ديول نبا انثدح «ىسوم نب نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ا لاف ل ل «یلبحلا ع نمحرلا دبع ىبأ

 . »ماین سانلاو ءامئاق هلل تابو , ماعطلا معطأو «مالكلا نالأ نمل»

 :نالوقي نسحلاو ىرهزلا ناک : 4نوعجهي ام ليلا نم اليلق اوناك# :هلوق ىف َرَمْعَم لاقو

 .«نوبذكيف» :م ىف )١( .؟ىلإ» :م ىف )١(

 )١5985(. مقرب ننسلا ىف هجام نباو (5588) مقرب نئسلا ىف ىذمرتلاو )50١/5( دنسملا ىف دمحأ هاور (؟)

 .2"حيحص نسحال: ىذمرتلا لاق

 ظفاحلا نيسحت لعلو «تاقث هلاجر ةيقبو .نسح هثيدحو ةعيهل نبا هيف )١١/٥(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١۷۳/۲( دنسملا (:)

 مجعملا ىف ىناربطلا هجرخأ  ةحيحص ةعيهل نبا نع هتياور - بهو نب هللا دبع هعبات :عبوت دق هنأل ةعيهل نبا ثيدحل ىمثيهلا
 .«دوقفملا ءزجلا» )*“١٠١( مقرب ريبكلا

 .؟لاق» :م ىف (5)



 (۲۳ ۔ )٠١ تايآلا :تايراذلا ةروس  عباسلا ءزحجلا سس ملا ۸

 :نولضي ام ليللا نم اريثك اوناك

  TEنومانيام : (نوعجهي ام ليلا نم اليلق اوناک] : ىعَحَتلا ميهارباو .

 ام ليلا نم» :لاقف أدتبا مث «اليلق اا .نينسحم كلذ لبق اوناك مهنا :كاحضلا لاقو

 .(نورفغتسي مه راحسألابو .نوعجهي

 اقو رب ا ريغو «دهاجم لاق .(نورفغتسي ۾ مه راحسًلابو» :لجو زع هلوقو

 لآ] « راحسألاب نيرفغتسملاو # : ىلاعت لاق امك .راحسألا ىلإ رافغتسالا اورخأو «ليللا اوماق :نورحآ

 ةعامج نع اهريغو حاحصلا ىف تبث دقو .نسحأ وهف ةالص ىف رافغتسالا ناك نإف «[1۷ :نارمع

 ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك لزني هللا نإ» :لاق هنأ ييي هللا لوسر نع «ةباحصلا نم

 ؟هلؤس ىطعيف لئاس نم له ؟هل رفغأف رفغتسم نم له ؟هيلع بوتأف بئات نم له :لوقيف ءريخألا
 عملا لب نع

 مكل رفغتسأ فوم 9 :هينبل لاق هنأ :بوقعي نع ارابخإ ىلاعت هلوق يف نيرسفملا نم ريثك لاقو
 رسل قو ىلإ 20 :اولاق [48 :فسوي] * يبر

 ةاكزلاب '" , مهقصوب ىنث ةالصلاب مهفصو امل : «مورحملاو ئاس قح مهلاومأ يفوإ :هلوقو

 امأ .«مورحملاو لئاسلل# ٠ وزرفأ دق موسقم ءزج :ىأ 47 قح مهلاومأ يفو# : لاقف .ةلصلاو ربلاو

 دا مانألا لاق انك ى لاو لالا ىد ىا رهو ةو مف الا

 ی یا نب ىلعي نع دكر دا ب رض سال حنا كلا

 ءاج نإو قح لئاسللا : هِي هللا لوسر لاق :لاق ىلع نب نيسحلا اهيبأ نع .نيسحلا تنب ةمطاف نع

 .«سرف ىلع

 تا 2 رولا ناف دخ ني دواک ومآ ءاورو

 . اعوفرم دايز نب سامرهلا تيدا نم یورو بلاط

 . مهس مالسإلا ىف هل سيل ىذلا فراحملا وه :دهاجمو «سابع نبا لاقف .«مورحملا# امأو

 .اهنم توقتي ةفرح الو ءهل بسك الو« لالا تيب ىف هل مهس ال :ىنعي

 نأ نب ىلع نع را هيسو نم هةيلسأ ينك“

 .هبسكم هل رسيتي داكي ال ىذلا فراحملا وه :ةشئاع نينمؤملا مأ تلاقو

 )١( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )۷9۸(.
 .(مورحملاو لئاسلل قحط :أ . م ىف (۳) .«مهفصو) :أ «م ىف (۲)

 )٤( مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۰۱/۱) دنسملا )1١5538(*

 . 1D) مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 سامرهلا نع رامع نب ةمركع نع دياف نب نامثع نع ىقشمدلا ناميلس قيرط نم )7١7/75( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور ()

 .فيعض وهو دياف نب نامثع هيفو هب اعوفرم



 98 منن (۲۳ )٠١_ تایآلا :تايراذلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .مورحملا اذه :ةباحصلا نم لجر لاقف «لجر لامب بهذف ةماميلاب ليس ءاج : ةبالق وبأ لاقو

 ءاطعو  رمع نبا ىلوم  عفانو «ىعخنلا ميهاربإو ت نب دينو ءًاضيأ سابع نبا لاقو

 . فراحملا : «مورحملا» حابر ىبأ نبا

 لوسر لاق دقو ىرهزلا لاق ءًائيش سانلا لأسي ال ىذلا : «مورحملا» :ىرهزلاو «ةداتق لاقو

 ىذلا نيكسملا نكلو «نائرمتلاو ةرمثلاو «ناتمقللاو ةمقللا هدرت ىذلا فاوطلاب نيكسلا نيل هک هللا

 .«هلع قدصتيف هل نطفي الو «هينغي ىنغ دجي ال
 و و هجو ل ناعتعلا»دكمأ دف يدخل اهو

 .هل خضريف «منغملا مّسُق دقو ءىجي ىذلا وه :ريبج نب ديعس لاقو

 ةكم قيرط ىف زيزعلا دبع نب رمع عم انك :لاق انباحصأ ضعب ىنثدح :قاحسإ نب دمحم لاقو

 .مورحملا هنإ :نولوقي :لاقو «هيلإ اهب ىمرف ةاش فتك رمع عزتناف بلك ءاجف

 .مورحملا ام ملعأ نأ ىنايعأ : ىبعشلا لاقو

 ءاوس «هلام بهذ دق .ناك ببس ىأب هل لام ال ىذلا )7 [وه] :مورحملا نأ ريرج نبا راتخاو

 اهو افا هب قا هلام كلك نكن كلا قلع ىذه ال ناك

 ءاومنغف ةيرس ثعب 5 هللا لوسر نأ ؛دمحم نب نسحلا نع «ملسم نب سيق نع «ىروثلا لاقو
 .(*4مورحملاو لئاسلل قح مهلاومأ يفوإ :ةيآلا هذه تلزنف ةمينغلا اودهشي مل موق ءاجف

 :اهدعب امل ةلماش ةيكم ىه لب «كلذك سيلو «ةيندم هذه نأ ىضتقي اذهو

 ودق AEA ىلع E Sg نيقرملا :١ تايأ نضرألا يفر هل ركو

 «راحبلاو راهنألاو رافقلاو ءلابحلاو داهملاو «تاناويحلاو فاننا ت اهيف ارذ دق امم «ةرهابلا

 ىف توافتلا نم مهنيب امو .ىوقلاو تادارإلا نم هيلع اولبج امو «مهناولأو سانلا ةنسلأ فالتخاو

 زج وضع لک عضو ف كدا و نييك ىف امو «ةواقشلاو ةداعسلاو «تاكرحلاو موهفلاو لوقعلا

 لاق : نورصبت الفأ مكسفنأ يفو# :لاق اذهلو ؛هيف هيلإ جاتحم وه ىذلا لحملا ىف '' مهئاضعأ

 ةدايعلل ةلفاقما نلرو قلتخا اغا ادن فرع هت ىل ىف كف نع داف

 «٠ سابع نبا هلاق . ةنحلا: ىلعي «نودعوت امو «رطملا :ىنعي «مكفزر ءامسلا يفوإل : لاق مث

 .الوصوم ىتأيسو )١75/57( ىربطلا ريسفت )١(

 ةريره ىبأ نع راسي نب ءاطع نع هللا دبع نب كيرش قيرط نم )4*٠١( مقرب ملسم حيحصو (4074) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .ًاعوفرم

 .«؛ةرمث وأ ١ :م ىف )٤( .م نم ةدايز ()

 . ۱۲١( /55) هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 . ؟مهداسجأ»:أ «م ىف (5)



 a OP ”تايراذلا ةزويسا kg حج م

 .دحاو ريغو «دهاجمو

 :لاقف «نودعوت امو مكقزر ءامسلا يفو# :ةيآلا هذه بدحألا لصاو أرق :ىروثلا نايفس لاقو

 الو "نر نتا يرشح عيد را ىف هللا ناو اعلا ىف نقر فا الا

 «هنم ةين نسحأ خأ هل ناكو .بطر نم ةَّلخودب وه اذإ ثلاثلا مويلا ىف ناك نأ املف ءائيش بيصي

 ا امهنيب توملا ق ةرف ىتح امهبأد كلذ لزي ملف «نيتلخود اتراصف هعم لحدف

 ام نأ ةميركلا هسفنب ىلاعت مسقي : «نوقطتت مكا ام لغم قحَل هنإ ضرألاو ءامّسلا بروف :هلوقو

 امك هيف اوكشت الف «هيف ةيرم ال قح وهو ةلاحم ال نئاك ءءازحلاو ثعبلاو ةمايقلا رمأ نم هب مهدعو

 نإ :هبحاصل لوقي ءىشلاب ثدح اذإ « هلع هللا ىضر «ثاعم ناكو .نوقطنت نيح مكقطن ىف اوكشت هل

 .انهاه كنأ امك قحل اذه

 ا هللا لوسر نأ ىنغلب :لاق ىرصبلا نسحلا نع تفرغ نع .ىدع ىبأ نبا نع ٠ءددسم لاق

 .«اوقدصي مل مث مهبر مهل مسقأ ًاماوقأ هللا لتاق» :لاق

 ا ET ء نسحلا نع .«.فوع نع .ىدع ىبأ نبا نع «رادنب نع «ريرج نبا هاورو

 مالس لاق امالس اولاقف هيلع اولخد ذإ K9 نيمركملا ميهاربإ فيض ثيدح كاتأ له

 (9 نولكأت الأ لاق مهيلإ هبرقف 3 نيمس لجعب ءاجف هلهأ ئلإ غارف 2 نوركنم موق

 تكصف ل هورشبو فخت ال اولاق ةفيخ مهنم سجوأف

 (©2 ميلعلا ميكحلا وه هنإ كبر لاق كلذك اولاق ® ميقع زوجع تلاقو اههجو

EAفي تيد اا له»  

 ىلإ ءاملعلا نم ةفئاطو دمحأ مامإلا بهذ دقو .ةماركلا مهل دصرأ نيذلا : ىأ «نيمركملا ميهاربإ

 . ليزنتلا رهاظ وه امك كلذب ةنسلا تدرو دقو «ليزنلل ةفايضلا بوجو

 (رجحلا»و «دوه) ةروس ىف تمدقت دق ةصقلا هذه

 0 لضفأ هدرف .«بصنلا نم تبثأو ىوقأ عفرلا :مالس لاق امالس اولا :هلوقو

 ليلخلاف «ء[45 :ءاسنلا] N كرز ىلاعت لاق اذهلو

 . لضفألا

 ىف هيلع اومدق ليئاكيمو ليفارسإو ليربج : م ةكئالملا نأ كلذو :نورکنم موق : هلوقو
 . «نوركنم موق : لاق اذهلو ؛ةميظع ةباهم مهيلع ناسح بابش روص

 .«توملا امهنيب» :م ىف (9) .م نم ةدايز (Y۲) . یقزر ىرأ ال»:م ىف )١(

 )75//١7109(. ىربطلا ريسفت (:)

 - 5١ :تايآلا دنع رجحلا ةروس ىف كلذكو ء۷۳ - 79 :تايآلا دنع دوه ةروس ىف كلذ ريسفت مدقت (0)



 888 يبا __ (۳. 75) تايآلا :تايراذلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 رايخ نم :ىأ « نيمس لجعب ءاجف » «ةعرس ىف ةيفخ لسنا :ىأ ( هلهأ ىلإ غارف » :هلوقو

 «فضّرلا ىلع ىوشم :ىأ [14:دوه] ©« ذينح لجعب ءاج نأ ثبل امف 8 : ىرخألا ةيآلا ىفو .هلام

 . نسح ضرعو ةرابعلا ىف فطلت :4 َنوُلكأَت الأ لاق » ءمهنم هاندأ :ىأ 4 مهل هَبَرَقَف ١

 نا ملو (ةعرشب نورعشي آل يح نم ٠ م ءاجهنإف ؛ةفايضلا تادآ تعظعنا ةيآلا ههو

 وهو «هلام نم دجو ام لضفأب ىتأو او 17 ” ةعرسب هب ءاج لب «؟ماعطب مكيتأن» :لاقف الوأ مهيلع

 ملو «مهيديأ نيب هعضو« لب ءاوبرتقا :لاقو ءهعضي مل ءمهيلإ هبرقف «ىوشم نيمس ىتف لجع

 «فطلتلاو ضرعلا ليبس ىلع < « نرلكأت الأ » :لاق لب «مزجلا ةغيصب هعماس ىلع قشي ارمأ مهرمأي

 ."7لعفاف «قدصتتو نسحتو لضفتت نأ تيأر نإ :مويلا لئاقلا لوقي امك

 «ىرخألا ةروسلا ىف ةصقلا ىف مدقت ام ىلع لاحم اذه :4 ةقيخ مهنم سجوأف $ :هلوقو

 موق ىلإ اَْلسرَأ اَنِإ فخت ال الاف ةفيخ مهنم سجوأو مهركن هي اإ لصت ال مهيديأ ىر اَملَف ١ لوف و

 ىلع مهوتعو مهدرمتل ؛مهكالهب ترشبتسا :ىأ ١"[ ۰۷۰ :دوه] «تكحضُف ةمئاق هتأرماو . طول

 زوجع انأو دلأأ ىتليو ای تَلاَق .٠ بوقعي قاحسإ ءارو نمو قاحسإب ةكئالملا اهترشب كلذ دنعف «هللا

 لإ تبا لهأ مُكيلع هتاكربو هللا تَمَحر هللا رم نم نيبجعنأ الاف . بيجع ءيشأ اذه نإ اخيَش يلعب اڌهو

 ةراشب ىه هل ةراشبلاف € ميلَع مالغب هورشبو » :انهاه لاق اذهلو ؛[۷۳ ۰۷۲ :دوه] «ديجُم ديمح

 .هب رشب امهنم لكف ءاهنم دلولا نأل ؛اهل

 ءدهاجمو «سابع نبا هلاق «ةنرو“*” ةميظع ةخرص ىف :ىأ 4 ةّرص يف هتأرما تَلْبَْأَف :  هلوقو

 . 4 ئتليو اي 3: اهلوق ىهو «ىدسلاو «ىروثلاو «ملسأ نب ديزو ءكاحضلاو «حلاص وبأو «ةمركعو

 . طباس  نباو دهاجم هلاق ءاهنيبج ىلع اهدیب تبرض :ىأ (اهھجو '"7)تّكصف ل
 زوجع تلاَقو » :تيرعلا نمألا ماسلا نورس امك ا ىلا تمل :نئابع هبا لآقو

 كلذك اوُناَقظ ؟لبحأ ال اميقع ابصلا ني ,9[هيقع] زوجع انأو دلأ فيك :ىأ «ميقع

 .هلاعفأو هلاوقأ ىف ميكح «ةماركلا نم نوقحتست امب ميلع :ىأ 42١ ميلَعْلا ميكحلا وه ِهَّنِإ كبر لاق

 لسرنل 2 نيمرجم موق ىلإ انلسرأ اإ اوافق 00 َنولسرِمْلا اهيأ مكبطخ امف لاق
o #o 

 نم اهيف ناك نم اتجرخأف 69 نيفرسملل كبر دنع ةموسم 9 نيط نم ةراجح مهيَلع

 .«ةعرس ىف»:أ ىف (0) .«ماعطب» :م ىف )١(

 . تايآلا هذه ىف ةفايضلا بادآ ىلع مالكلا ىف 18١ ١184( ص) «ماهفألا ءالج» هباتك ىف هللا همحر ميقلا نبا مامإلا عسوت دقو (۳)
 .«تكصول :م ىف (5) .«ةطيعوا :أ «م ىف (0) .«یهو» :م ىف )٤(

 .أ نم ةدايز 69 . ؟بجعتيل :م ىف (۸) .«وبأولا :م ىف (۷)

 )٠١( أطخ وهو «ميكحلا ميلعلا»:م ىف .



 )۳١ - ٤١( تايآلا :تايراذلا ةروس د نالا ےب تحي جس ستيب حت 7

 نوفاخي نيدّلَل ةيآ اهيف انكرتو 65 نيملسملا نم تيب ريغ اهيف اندجو امف 2 نينمؤملا
 . 4 69 ميلألا باذعلا

 انلداجي ئرشبلا هتءاجو عورلا ميهاربإ نع بهذ ملف : مالسلا هيلع ا اربخم هللا لاق

 مهيتآ مهنإو كبر رمأ ءاج دق هنِإ اذه نع ضرعأ ميهاربإ اي . بينم هوا ميلحَل ميهاربإ نإ . طول موق يف

 .[ال5 ال4 :دره] «دودرم ريغ باذع

 ىلإ انلسرأ ان اوال ؟متثج ميفو مكنأش ام : :ىأ (نولسرملا اهيأ مكبطخ امف لاقل :انهاه لاقو
 ه يت هم

5 

 كبر دنع# ةملعم :ىأ «ةموسم . نيط نّم ةراجح مهيلع لسرتلا» ءطول موق نونعي 4نيمرجم موق
 توبكنعلا ةروس ىف لاقف ءهبحاص مسا هيلع رجح لك « مهئامسأب هدنع ةبتتكم : ىأ «نيفرسملل

 N طار ل ني ع هنا : اولاق اطول ايف نإ لاقل

 الإ هتيب لهأو طول مهو .«نينمؤملا نم م اهيف ناک نم انجرخأف» :انهاه لاقو .[”” :تربكنعلا]

 «ةلزتعملا ىأر ىلإ بهذ نم “[ةيآلا] هذهب حتحا . « نيملسمْلا نم تيب ريغ اهيف اندجو امف «هتأرما

 لالدتسالا اذهو .نيملسملاو نينمؤملا مهيلع قلطأ هنأل ؛مالسإلاو ناميإلا ىمسم نيب قرفي ال نمم

 نامسالا قفتاف «ءسكعني الو ملسم نمؤم لك نأ اندنعو «نينمؤم اموق اوناك ءالؤه نأل ؛فيعض

 .لاح لك ىف كلذ مزلي الو «لاحلا ةيصوصخل انهاه

 نم مهب انلزنأ ال «ةربع اهانلعج :ىأ «ميلألا باَدَعْلا َنوُفاَحَي نيذّلل ةيآ اهيف انكرتو» :هلوقو

 «نينمؤملل ةربع كلذ ىفف اد ل للا انلعجو «ليجسلا ةراجحو لاكنلاو باذعلا
 . «ميلألا باذعلا َنوُفاَحَي نيذلا»

 وأ ٌرحاس لاقو هتكرب یلوتف 0 نیم ناطلسب نوعرف ىلإ هاتلسرآ ذإ ئموم يفو
 مِهيَلَع اتلسرأ ذإ داع يفو 9 ميلُم وهو ميلا يف مُهاَنذَنَف هدونجو هانذخأف 09 نونجم

 مهل ليق ذإ دومت يفو © مي ميمرلاَك هتلعج الإ هيلع تتأ ءيش نم رذت ام 60 ميقعلا حيرلا

 اوعاطتسا امف © نوُرظني مهو ةقعاصلا مهتذخأف مهر رمأ نع اوتعف © نيح تح اوعتمت

 . ( 63 نيقساف امو ارناک مهن لبق نم حون موقو 6 نيرصتم اوناك امو ابق نم

 رهاب ليلدب :ىأ نیم راهب بر ىلإ هاتلسرأ ذإ» (9[ةيآ] 4 ئسوم يقول : ىلاعت لوقي
 اناكنا يلا وخلا نع سوم ” ةءاج اهع وغرف نضرعأف : ىأ هنکرب ئّلوَتقل «ةعطاق ةجحو

 .؟لعجو» أ 2م ىف () .م نم ةدايز )١(

 .«ءاج»١ :م ىف )٤( .م نم ةدايز ()



 م سس مسمع( 15 )۴١١_ تايآلا :تايزاذلا ةروسا عئاسلا ءزجلا

 5 ادانعو

 ئلوتفا دير نبا لاقو ..هموق ىلع هللا ودع بلغ :ةداتق لاقو . هباحصأب ززغت :دهاجم لاقو

 .[6 هره( ديد نكر ىلإ يوارأ ةرق مكب يل نأ راو ارث مث ءهعم ىتلا هعومجب :ىأ «هنكرب

 نع ضرعم :ىأ [4 :جحلا] 4 هللا ليبس نع لضيل هفطع يناَث» :هلوقك ىوق لوألا ىنعملاو
 وأ ارحاس نوكت نأ نم هب ىنتئج اميف كرمأ ولخي ال :ىأ (نونجم وأ رحاس َلاَقو» «ربكتسم قحلا
 وهو» «رحبلا وهو «ميلا ىف مهانيقلأ ى (مهانذبتف © ةةونجو هاتذَحأف# : ىلاعت هللا لاق ر

 .دناعم رجاف دحاج رفاك مولم وهو :ىأ «ميلم

 هلاق .ائيش حجتنت ال ىتلا ةدسفملا :ىأ 4ميقعلا حيرلا مِهْيَلَع السر ذإ داع يفو» : لاق مث

 .امهريغو «ةداتقو ‹كاحضلا

 : ىأ 4میمرلاک هتلعج ارا حيرلا هدسفت اع يآ « هيلع تت ءيش قمت وذت ام :لاق اذهلو

 .ىلابلا كلاهلا ءىشلاك

 نب هللا دبع ىمع انثدح ءبهو نبا ىخأ نبا هللا ديبع وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو

 «جارد نع «ناميلس نب هللا دبع ىنثدح «ىنابتقلا - شايع نبا :ىنعي - هللا دبع ىنتدح «بهو 200 0 و د

 نم ةرخسم حيرلا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ءورمع نب هللا دبع نع «ىفدصلا لاله نب ىسيع نع

 احير مهيلع لسري نأ حيرلا نزاخ رمأ ًاداع كلهي نأ هللا دارأ املف  ةيناثلا ضرألا نم ىنعي - ةيناثلا

 ًاذإ ءال ا ت ا حيرلا "7 [نم ] مهيلع لسرأ بر ىأ :لاق ءاداع كلهت

 :هباتك ىف هللا 47 لوقي ىتلا ىهف .متاخ ردقب " [مهيلع] لسرأ نكلو ءاهيلع نمو ضرألا أفكت
 ساما

 هي تاو

 هاو قه ورهف ن هلا دبع ىلع اقوقرع وك نأ تيرألاو رك فر كيدحلا اذه

 . ملعأ هللاو « كومريلا موي امهباصأ "نيتللا

 دقو .بولحجلا ىه :اولاق «ميقعلا : حيرلا مهيلع اتلسرأ ذإ9: هلوق ىف هريغو بيسملا نب ديعس لاق

 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع «دهاجم نع .ءمكحلا نع « ةبعش ةياور نم حيحصلا ىف تبث

 يذلا داع تكلهأو ءابصلاب ترصنا : ا

 . مكلاجآ ءانف تقو ىلإ ىنعي :ريرج نبا لاق (نیح ئتح اوعتمت مهل ليق ذإ دومث يفو»

 .؟لاق» :أ «م ىف (؟) .م نم ةدايز(” .؟) .«سابع نبا» :م ىف )١(
 .هنم لوطأب بهو نب هللا دبع قيرط نم )١187/1١( ديحوتلا باتك ىف هدنم نباو (094 )٤/ كردتسملا ىف مكاحلا هاور )٥(

 «شايع نب هللا دبع هيف «ركنم لب٠:هلوقب ىبهذلا هبقعتو مكاحلا هححصو .نييرصم هتاورو روهشم لصتم هدانسإ :هدنم نبا لاقو
 . «ريكانملا ريثك وهو جاردو «ةقث هنأ ملسم دنعو «دواد وبأ هفعض

 . ؟نيذللا» :م ىف (5)

 )٩۹۰۰(. مقرب ملسم هححص (۷)



 (01 2100 ةهانآلا «فايراذلا mag ج و

 باذعْلا ةقعاص مهتذخأف ىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف مهاتيدهف دومت اًمأوإل :هلوقك هذه نأ رهاظلاو

 .[17:تلصف] «نوهلا

 ةقعاصلا مهتذخأف مهر رمأ نع اوتعف ٍنيح ئّتح اوُعتمَت مهل ليق ذِإ دوم يفوإ» :انهاه لاق اذكهو
 راهنلا 2 عبارلا مويلا ةحيبص يف مهءاجو مايأ ةثالث باذعلا اورظتنا مهنأ كلذو .«نورظني مهو

 ىلع نوردقي الو :ىأ « نير صّتنم اوناک امو «ضوهن الو بره نم :ىأ «مايق نم اوعاطتسا امف»

 .هيف مه امم اورصتني نأ

 «نيقساف اموق اوناك مهّنإ» ءالؤه لبق نم حون موق انكلهأو :ىأ «لبق نم حون موقوإ# :هلوقو
 . ةددعتم روس نم «ةريثك نكامأ ىف ةطوسبم تمدقت دق صصقلا هذه لكو

 نمو ۵ نودهاملا معنف اهانشرف ضرألاو 69 نوعسومل انو ديأب اهانينب ءامسلاو ل

 الو © نیم ريذن هن مكل يّنِإ هللا ىَلِإ اوٌرفف » نورك ذت مُكَلَعَل نیجوز انقلخ ءيش لک

 . 4 6۵ نيم ريذن هنم مك يّنِإ رخآ اهلإ هللا عم اولعجت

 افقس اهانلعج :ىأ (اهانينب ءامسلاو# : ىلفسلاو ىولعلا ملاعلا قلخ ىلع اهبنم ىلاعت لوقي

 داو غرو + ىروتلاو ةداتقو ةدهاجمسو: + شايع قنا لاق دوق أ «ديأب» انيقو ٠ [اظوفحم [

 ضرألاو# .ىه امك تلقتسا ىتح ءدمع ريغب اهانعفرو اهءاجرأ انعسو دق :ىأ .«نوعسومل إو
 نموإل ءاهلهأل ادهم اهانلعجو : ىأ (نودهاملا معنفإل .تاقولخملل ًاشارف اهانلعج :ىأ «اهانشرف

 ءرمقو سمشو «راهنو ليلو .ضرأو ءامس :جاوزأ تاقولخملا عيمج :ىأ (نيجوز اَنقَلَح ءيش لك

 تاناويحلا ىتح «رانو ةنجو «ةداعسو ءاقشو ءةايحو تومو .رفكو ناميإو ءمالظو ءايضو ءرحبو ربو
 قلاخلا نأ اوملعتل :ىأ «(نورکذت مكّلعلل : لاق اذهلو ؛تاتابنلاو '' [ثانإو روک د ینا و وجا

 هنم مكل ينال هيلع مكرومأ ىف اودمتعاو .هيلإ اوؤجلا :ىأ للا ىلإ اورفقإ نفل كيرش ال دحاو

 ريد هنم مكل ينزل e E ىأ «رخآ اهلإ هللا عم اولعجت الرا . «نيبم ريت

 . «نيبم

 د

 هب اوصاوتأ 69 نونجم وأ رحاس اولاق الإ لوسُر نم مهلبق نم نيذّلا ىتأ ام كلذك ط

 عقنت ئركذلا نإف ركذو 9 مولمب تنأ امف مهنع لوتف 69 نوغاط موق مه لب
 نأ ديرأ امو قرر نم مهنم ديرأ ام 9 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلَخ امو ع9 نينمؤمأا
 ك هم رع

 بونذ لَه ابون اومَلَظ نيِذّلل إف و نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هلل نإ © ی9 نومعطي

 .م نم ةدايز () .أ نم ةدايز (؟) .م نم ةدايز )١(



 و تت 0 تايراذلا ةرونم نالا ةوخلا

 . 4 هو ودعي يذلا مهي نم اورق نيد وف ©9 دوج الف هيام
 : مهلسرل تلو نويدكملا لاف «نوكرشملا ءالؤه كل لاق امكو : وي هيبن ايلسم ىلاعت لوقي

 (هب اوصاوتأإ :ىلاعت هللا لاق !(نونجم وأ رحاس اولاق الإ ٍلوسُر نم مهلبق نم نيا ىتأ ام كلذكإ
 تهباشت «ةاغط موق مه نكل :ىأ «نوغاط موق مه لب# ؟ةلاقملا هذهب اضعب مهضعب ىصوأ :ىأ
 اي مهنع ضرعأف : ىأ (مهنع لوتف»# :ىلاعت هللا لاق . .مهمدقتم لاق ا لاتف «مهبولق

 : ىأ «نينمؤملا عفنت ئركذلا نإف رّكذو كلذ ىلع كمولن امف :ىنعي (مولمب تنأ امف» ءدمحم

 . ةنمؤملا بولقلا اهب " عفتنت امنإ

 ال «ىتدابعب مهرمآل مهتقلخ امنإ :ىأ (نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلَح امو» :لاق مث

 لإ ىجايتحال

 وأ اعوط ىتدابعب اورقيل الإ :ىأ « نودبعيل اإ: : سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ا نبا ی و اک

 لاقو .ةدابعلل الإ : ىأ « نو دبعيل الإ : سنأ نب عيبرلا لاقو .نوفرعيل الإ : جيرج نبا لاقو

 « هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو# «عفني ال ام اهنمو عفني ام ةدابعلا نم :ىدسلا

 .نونمؤملا كلذب دارملا : كاحضلا لاقو .كرشلا عم مهعفني سیلو a اذه ۲١[ :نامقل]

 لاف (نيتملا ةوقلا وذ قالا وه هللا نإ . نومعطي نأ ديرأ امو قر نم مهتم ديرأ ا: هلوقو

 نب نمحرلا دبع نع «قاحسإ ىبأ نع ۰ لیئار رسإ انثدح :الاق ديعس وبأو مدآ نب ب ىيحي انثدح

 :«نينملا ةوقلا وذ قازرلا األ نإ ف ٠ هللا :لؤسر ىنارقأ لاق وعم ني هللا دبع نع ا

 عم د ىدمر 2 دنا ريشا امن نم ٠ی و «ی و قاد وبا ورو 0 يح ذم تلا لاقو « امثا سا ثيدح ٠ 6  ئاسنلاو عدم كاو واد ا ما

 ءءازجلا متأ هازاج هعاطأ نمف ءهل كيرش ال هدحو هودبعيل دابعلا قلخ ىلاعت هنأ :ةيآلا ىنعمو

 «مهلاوحأ عيمج ىف هيلإ ءارقفلا مه لب .مهيلإ جاتحم ريغ هنأ ربخأو «باذعلا دشأ هبذع هاصع نمو

 .مهقزارو مهقلاخ وهف

 نع - طيشن نب ةدئاز نبا ىنعي  نارمع انثدح «هللا دبع نب دمحم انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 نبا اي» : هللا لاق» : يع هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع  ىبلاولا وه  دلاخ ىبأ نع «هيبأ

 .«اهرکو» :م ىف (۲) . عفتني امنإف» :أ «م ىف )١(

 . «لاقو» :م ىف (9)

 .«ديزل:أ ىف )٤(

 .؟ىبنلا» :م ىف (5)

 )١١851(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (5940) مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۹۹۳) مقرب دواد ىبأ ناسو (584/1) دنسملا(5)



 )01  15١( تايآلا :تايراذلا ةروس - عباسلا ءزجلا حلل ل 3 ْ 

 .«كرقف دسأ ملو الغش كردص تألم لعفت الإو .ءكرقف دسأو «یتغ كردص ألمأ ىتدابعل غرْفت «مدآ

 ا :ىذمرتلا لاقو «ةدئاز نب نارمع ثيدح نم «هجام ن نباو ىذمرتلا هاورو

 «ليبحرش ىبأ مالس نع < ‹شمعألا نع «ةيواعم ىبأو عيكو نع دمحأ مامإلا ىور دقو

 :ةيواعم وبأ لاقو - ءانب ىنبي وأ المع لمعي وهو دلي هللا لوسر انينأ :نالوقي دلاخ ىنبا ءاوسو ةبح
 نإف ءامكسوؤر تززهت ام قزرلا نم اسأيت ال» :لاقو انل اعد غرف املف «هيلع هانعأف - ائيش حلصي

 تكلا ضحي ىف ادو دق]و . ("7«هقزريو هللا هيطعي مث .ةرشق هيلع سيل رمحأ همأ هدلت ناسنإلا

 ىنبلطاف بعتت الف كقزرب تلفكتو بعلت الف ىتدابعل كتقلخ ءمدآ نبا :ىلاعت هللا لوقي»: ةيهلإلا

 .«ءىش لك نم كيلإ بحأ انأو ءءىش لك كتاف كتف نإو .ءىش لك تدجو ىنتدجو نإف ؛ىندجت

 الق مهباحصأ بونذ ( ٍلثم» باشا نع انيس "يبا اير د اويلظ نيذّلل نإف» : هلوقو

 مهموي نم اورفك نيِدْلَل ليوف» ةلاحم 0 [مهب] عقاو هنإف «كلذ اولجعتسي الف :ىأ «نولجعتسي

 . ةمايقلا موي : ىنعي (نودعوي يذلا

 تايراذلا ةروس ريسفت رخآ

 )١( دنسملا )۳١۸ /۲( مقرب ىذمرتلا نفسو )7١5755( مقرب هجام نبا نتسو )51١19(.

 )۲( دنسملا )۳/ 859(.

 .أ نم ةدايز(؟) . «م نم ةدايز فرش



 81597 سس امام _ ل سل I1) - 10( تايآلا :روطلا ةروس  عباسلا ءزجلا

 . ةيكم ىهو

 ىف أرقي لَم ىبنلا تعمس : هيبأ نع ءمعطم نب ريبج نب دمحم نع «ىرهزلا نع «كلام لاق

 هنم  ةءارق :وأ  اتوص نسحأ ادحأ تعمس امف ‹«روطلاب برغملا

 :ىراخبلا لاقو ”١ كلام قيرط نم هاجرخأ
 نع «ةورغ نع ءلَقَوَت نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «كلام انربخأ «فسوي نب هللا دبع انثدح

 ىفوُط» :لاقف «ىكتشأ ىنأ كلي هللا لوسر ىلإ توكش :تلاق ةملس مآ نع «ةملس ىبأ تنب بنیز
 باتكو روطلاب أرقي تسلا بنج ىلإ ىلصي ب هللا لوسرو « تفطف («ةبكار تنأو سانلا ءارو نم

 ا

sl olsفقسلاو © رومعملا تيِبْلاو ©  

 رومت موي 0 عفاد نم هَل ام 60 عقاول كبر باذع ّنِإ © ٍروجَسَمْلا رحبلاو 2) عوفرمْلا

 ضوخ يف مه نيذّلا 0 نيبذكملل ذئموي ليوف 00 اريس لابجلا ريستو ) اروم ءامسلا

 ا ف درک اهب ےک ىلا رانا هذه جو اد موج ران ىلإ نوحي مرر و نول

 . 4 05 نولمعت متنك
 هل عفاد ال هنأو «هئادعأب عقاو هباذع نأ :ةميظعلا هتردق ىلع ةلادلا هتاقولخمب ىلاعت مسقي

 امو «ىسيع هنم لسرأو ااا «راجشأ هيف نوكي ىذلا لبجلا :وه روطلاف

 سانلا ىلع أرقت ىتلا ةبوتكملا ةلزنلا بتكلا :ليقو رکا والام نرسل

 لاق ليَ هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف تبث . «رومعملا تيبلاو .روشنم قر يف#» :لاق اذهلو ؛اراهج

 وه اذإو نرالا نإ د يقولو امالا ءابسلا ىلإ هترواحم دعب ارس لا كيدنح نف

 امك «نوفوطیو هيف نودبعتي :ىنعي «مهيلع ام رخآ هيلإ نودوعي ال افلأ نوعبس موي لك ىف هلخدي

 .(17175) ملسم حيحصو )٤۸٥۳( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)
 .«یل» :م ىف (9



 )١ - 0٦) تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزحلا ۲۸

 ميهاربإ دجو اذهلو ؛ةعباسلا ءامسلا لهأ ةبعك وه «تيبلا كاذ كلذك مهتبعكب ضرألا لهأ فوطي

 سنج نم ءازحلاو «ةيضرألا ةبعكلا ىناب هنأل ؛رومعملا تلا ىلإ هرهظ ادت «مالسلا هيلع .ليلخلا

 ءامسلا ىف ىذلاو «هيلإ نولصيو ءاهلهأ هيف دبعتي تيب ءامس لك ىفو «ةبعكلا لايحب وهو ‹ لمعلا

 .ملعأ هللاو .ةزعلا تيب :هل لاقي ايندلا

 نب حور انثدح ءملسم نب ديلولا انثدح «رامع نب ماشه انثدح , ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ةعباسلا ءامسلا ىف :٠ لاق بك ىبنلا نع ‹ةريره ىبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «ىرهزلا نع ‹ حانج

 لك ليربج هلخدي «ناويحلا» :هل لاقي رهن ةعبارلا ءامسلا ىفو «ةبعكلا لايحب «رومعملا»:هل لاقي تيب

 نم هللا قلخي «ةرطق فلأ نوعبس هنع رخي ةضافتنا ضفتنيف جرخي مث ءةسامغنا هيف سمغنيف «موي

 هيلإ نودوعي الف نوجرخي مث «نولعفيف هيف ''' اولصيف ءرومعملا تيبلا اوتأي نأ نورمؤي اكلم ةرطق لك
 موقت نأ ىلإ هيف هللا نوحبسي افقوم ءامسلا نم مهب فقي نأ رمؤي «مهدحأ مهيلع ىلويو ءادبأ

 .«ةعاسلا

 دعس وبأ مهالوم ىومألا ىشرقلا وهو اذه حانج نب حور هب درفت ءادج بیرغ ثيدح اذه

 مكاحلاو «ىليقعلاو .ىناجزوجلا :مهنم ظافحلا نم ةعامج هيلع ثيدحلا اذه ركنأ دقو «ىقشمدلا

 . مهريغو «ىروباسينلا هللا دبعوبأ

 .'ىرهزلا الو .ديعس الو «ةريره ىبأ ثيدح نم هل لصأ ال :مكاحلا لاق
5 2 

 دلاخإ نع «برح نب كامس نع .صوحألا وبأ انثدح ء«ىرسلا نب دانه انثدح :ريرج نبا لاقو

 ««حارضلا» :هل لاقي ءامسلا ىف تيب :لاق ؟رومعملا تيبلا ام :ىلعل لاق الجر نأ ؛ةرعرع '”

 نوعبس موي لك هيف ىلصي ‹ضرألا ىف تيبلا ةمرحك ءامسلا ىف هتمرح ءاهقوف نم ةبعكلا لايحب وهو

 : با ف نودوعي "هل ع ةكيدلملا نم افلأ

 نبا

 مث .كلذ نع لئاسلا وه ءاوكلا نبا نأ امهدنعو كامس نع «ىروثلا نايفسو ةبعش هاور اذكو

 :لاق ةعيبر نب ىلع نع .مصاع نع «ةدئاز نع «مانغ نب قلَط نع «بيرك ىبأ نع ريرج نبا هاور

 موي لك هلحدي ««حارضلا» : هل لاقي ءامسلا ىف دجسم :لاق .رومعملا تيبلا نع ايلع ءاوكلا نبا لأس

 د
ee 

 .هلثمع ىلع نع ٠ امش ا ىبأ ثيدح نم هاورو .ادبأ هيف نودوعي ال مث «ةكئالملا نم افلأ توعبس

 نوعبس موي لك هيف ىلصي .ةكئالملا هرمعت .شرعلا ءاذح تيب وه :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .«نولصيف»:م ىف )١(

 حانج نب حور :ىدعسلا لاق :لوقي دامح نبا تعمس#:لاقو «هب رامع نب ماشه قيرط نم ۱٤٤( /7) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (؟)

 نع حانج نب حورب الإ ثيدحلا اذه فرعي الو»:هلوقب هبقعتو هدانسإب هقاس مث «رومعملا تيبلا ىف الضعم ًاثيدح ىرهزلا نع ركذ
 .؛ىرهزلا

 .«ال مث» :م ىف (4) .«نع»:م ىف (۳)

 ٠١(. /۲۷) ىربطلا ريسفت (5)



 و ل ستي )١1-13( تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ريغو «ىدسلاو «سنأ نب عيبرلاو .دهاجمو .ةمركع لاق اذكو .هيلإ نودوعي ال مث ةكئالملا نم افلأ

 .فلسلا نم دحاو

 :اولاق «؟رومعملا تيبلا ام نوردت له» :هباحصأل اموي لاق وايي هللا لوسر نأ انل ركذ :ةداتق لاقو

 موي لك هيف ىلصي ءاهيلع رخل رخ ول «ةبعكلا لايحب ءامسلا ىف دجسم هنإف» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا

 .«مهيلع ام رخآ اودوعي مل هنم اوجرخ اذإ ‹كلم فلآ نوعبس

 . ملعأ هللاف ”سيلبإ ةليبق نم نجلا: مهل لاقي ةكئالملا نم ةفئاط هرمعي هنأ كاحضلا معزو

 نع «كامس نع «صوحألا وبأو «ةبعشو «ىروثلا نايفس لاق :(عوفرملا فقّسلاو» :هلوقو
 انلعجو# :الت مث :نايفس لاق ءءامسلا : ىنعي (عوفرملا فقسلاو» :ىلع نع «ةرعرع نب دلاخ
 ELSES لاك اة :ءاينالا](نوضرعم اهتايآ نع مهو وقح ام ءامسلا
 .ريرج نبا هراتخاو «دیز نباو « جيرج نباو

 عم داري وهو .هاجتا هلو «تاقولخملا عيمجل فقس هنأ :ىنعي «شرعلا وه :سنأ نب عيبرلا لاقو
 .روهمجلا هلاق امك هريغ

 لزني ئذلا ..نئزغلا تحت ئدذلا ,ءاملا وه: نشأ نب عيبزلا لاق : «روجسملا رحبلاو# :هلوقو

 : رجلا "اذه نه :روهما لاو .اهذاطم موي اهروبق ي .داببسألا اهب يحي ىلا رطملا هن ؟""[هللا]
 اذإو» :هلوقك اران ةمايقلا موي دقوي هنأ دارملا را .«روجسُمْلا# : هلوق ىنعم ىف فلتخاو

 ديعس هاور .فقوملا لهأب ةطيحم .ججأتت را ا ف کلا «ترجس راحبلا

 .دهاجمو ءريبج نب ديعس لوقي هبو .سابع نبا نع یورو «بلاط ىبأ نب ىلع نع «بيسملا نبا
 رعود" ريع نع نيل دبعو

 «عرز هب ىقسي الو «ءام هنم برشي ال هنأل روجسملا رحبلا ىمس امنإ :ردب نب ءالعلا لاقو

 .متاح ىبأ نبا هنع هاور اذك .ةمايقلا موي راحبلا كلذكو

 : «روجسملا [ رحبلاو ]9 : ةداتق لاقو .لسرم ا :ىنعي (روجسملارحبلاو# : ريبج نب ديعس نعو

 .ءولمم وهف مويلا ادقوم سيل هنأب ههجوو ريرج نبا هراتخاو . ءولمملا

 نبا نع «ةمرلا ىذ نع «ءالعلا نب ورمع ىبأ نع .ىعمصألا لاق «غرافلا :هب دارملا :ليقو

 ضوحلا نإ» :تلاقف تعجرف ىقستست ةمآ تجرخ ؛غرافلا :لاق «روجسملا رحبلاو# :هلوق ىف سابع
 .ءارعشلا ديناسم ىف هيودرم نبا هاور .اغراف :ىنعت ءاروجسم

 .«نجلا» :أ «م ىف )١(

 )١١/۲۷(. ىربطلا ريسفت ()
 . «ريمع نب هللا ديبعو# :م ىف (9) .«تريصف):م ىف )٤( كاع م نم ا
 .م نم ةدايز (6)



E. )١ - ١١( تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزجلا 

 ىلع ” هلاق .اهلهأ قرغيف اهرمغي الل ؛ضرألا نع فوفكملا عونمملا :روجسملاب دارملا :ليقو

 مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا لدي هيلعو «هريغو ىدسلا لوقي هبو «سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نبا

 : لاق هنإف «هدنسم ىف «هّللا همحر «دمحأ

 ىلوم حلاص ابأ تيقل :لاق لحاسلاب اطبارم ناك خيش ىنثدح «ماوعلا " انثدح ءديزي انثدح
 رحبلاو الإ ةليل نم سيل» :لاق يلي هللا لوسر نع . باطخلا نب رمع انثدح :لاقف باطخلا نب رمع

 . 2«لجو زع هللا هفكيف .مهيلع'**” خضفني نأ هللا نذأتسي «تارم ثالث اهيف فرشي

 - ديزي نع «هيوهار نب قاحسإ نع .نايفس نب نسحلا انثدح :ىليعامسإلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 مل 2" ىسرحل ةليل تجرخ :لاق طبارم خيش ىنثدح «بشوح نب ماوعلا نع  نوراه نبا وهو

 ىذاحي فرشي رحبلا نأ ىلإ ليخي لعجف «تدعصف ءانيملا تيتأف «ىريغ سرحلا نم دحأ جرخي
 نأ :باطخلا نب رمع انثدح :لاقف حلاص ابأ تيقلف .ظقيتسم انأو ارارم كلذ لعف «لابجلا سوؤر

 .مهيلع خضفني نأ هللا نذأتسي .«تارم ثالث فرشي رحبلاو الإ ةليل نم ام» :لاق لَ هللا لوسر

 . ی مل مهبم لجر هيف .«لجو زع هللا هفكيف

 ىف لاق امك «نيرفاكلاب '"”عقاولا :ىأ .هيلع مسقملا وه اذه : «عقاول كبر باذع نإ :هلوقو
 .كلذ مهب هللا دارأ اذإ مهنع هعفدي عفاد هل سيل :ىأ (عفاد نم هل امل :ىرخأللا ةيآلا

 نع «ىرملا حلاص نع .دواد نب ىسوم انثدح ءىبأ انثدح :ايندلا ىبأ نب ركب وبأ ظفاحلا لاق

 هقفاوف «نيملسملا نم لجر رادب رمف ةليل تاذ ةنيدملا سعي رمع جرخ : لاق ىدبغلا ديؤ ٠ نب رفح

 عقاد نم هل ام . عقاول كبر باذع نإ : غلب ىتح «ٍروُطلاو# :ًارقف هتءارق عمتسي فقوف .ىلصي امئاق

 ىلإ عجر مث ءايلم ثكمف .طئاح ىلإ دنتساو هرامح نع لزنف .قح - ةبعكلا برو  مسق :لاق

 3 ا ا هلزنم

 ريق انهت ا موق TT عقار كبر باذع نإ اف سهلا سلا
 ا 000

 وه :سابع نبا نعو .اكيرحت كرحتت :ةداتقو سابع نبا لاق : «اروم ءامسلا رومت موي# :هلوقو

 ىف اهضعب جومو « هللا رمأل اهكيرحتو اهترادتسا : كاحضلا لاقو .ارود رودت : دهاجم لاقو «اهققشت

 .«حضفنپ»:م ىف (4) .«نب»:م ىف () .«لاقو»:م ىف () .«ال» :م ىف )١(
 .«لوهجم خيشلاو .فيعض ماوعلا» :لاقو (07 )١/ ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نبا قيرط نم هاورو )٤۳١/١( دنسملا (6)

 . ؟ىثرحملا» :م ىف (0)

 . «هلاحب ملعأ هللاو ءمسي مل مهبم لجر هيف ١:لاقو «ىليعامسإلا ةياور نم )5١8/7( رمع دنسم ىف فلؤملا هركذو (0)

 . ؟نعف) :أ ىف (9) .«عقاو» :م ىف (۸)

 ناك نإف «ىندملا» رمع دنسم ىف عقور ءىرملا حلاص هدانسا ىفو ايندلا ىبأ نبا ةياور نم 0 رمع دنسم ىف فلؤملا هركذو )1۰(

 .م نم ةدايز )١١( . فيعض وهف ىرملا

 .(54ص) ديبع ىبأل نآرقلا لئاضف (١١؟)



 ۳۱ )١9 _ ۲١( تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 تيب ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ دشنأو :لاق . ةرادتسا يف كرا هنأ ريرج نبا رايتخا اذهو . ضعب

 : ىشعألا

 ل ترا «ةباحسلا روم اهتراج تیب نم اهتيشم نأك

 «نيبَدَكملل دموي ليوف» ءافسن فستو ءاثبنم ءابه ريصتف بهذت :ىأ (اريس لابجلا ريستوإ»
 :ىأ «دوملي ضوخ يف مه نيذلا» 7-0 ةباقعو 0 0 هللا 0 ا : ىأ

 یدو i ا دمحمو ٠ ماو «دهاجم ا ر إو «نوقاسيو

 رقت كلذ ةينابزلا مهل لوقت :ىأ (نوبذکت اهب متنك يتلا راتلا هذه# اعفد اهيف نوعفدي :ىروثلاو
 o اهولخدا : ىأ «اهولصا .نورصبت ال مشنأ مأ اذه رحسفأ)» رتو

 ديحم ال ءاوربصت مل مأ اهلاكنو اهنادغ ىلع مرت رج :ىأ (مكيلع ءاوس اوربصت ال وأ اوربصاف»

 لب ءادحأ هللا ملظي الو :ىأ «نولمعت متنك ام نوزجت اَمّنِإ» ,"'اهنم مكل صالخ الو اهنع مكل

 .هلمعب الك ىزاجي

 باذع مهبر مهاقوو مهبر مهاتآ امب نيهكاف © © ميعنو تانج يف نيقتملا نإ

 مهانجوزو ةفوفصُم ررس ىلع نيتكتم © َنوُلمْعت مسك امب ائينه اوبرشاو اولك 02 ميحجلا

 نم هيف كئلوأ ام دضب كلذو ,4ميعنو تانج يف نيقتملا نإ» :لاقف ءادعسلا اد

 «ذالملا فانصأ نم ل مهاتآ اہ نوهكفتي : أ «مهبر مهاتآ امب نيهكافإ «لاكتلاو باذعلا

 دقو :ىأ « ميحجلا باذع مهبر مهاقوو# .كلذ ريغو بكارمو نكاسمو سبالمو براشمو لكآم نم
 «ةنجلا لوخد نم اهيلإ فيضأ ام عم اهتدح ىلع اهتاذب ةلقتسم ةمعن كلتو ءرانلا باذع نم مهاجم

 .رشب بلق ىلع رطح الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام رورسلا نم اهيف ىتلا

 مايألا يف متفلسأ امب ائينه اوبرشاو اولك# :هلوقك (نولمعت مثنك امب ائین اوبرشاو اولك#» :هلوقو

 .اناسحإو هنم الضفت .كاذب اذه :ىأ ٤[. : ةقاحلا] «ةيلاخلا
REK 

 : سابع نبا نع «دهاجم نع :نيصح نع .ىروثلا لاق (ةفوفصم ررس ىلع نيتكتم»

 نہ مثيهلا عمس هنأ ؟ورمع نب ناوفص انثدح «ناميلا وبأ انثدح ۰ یہا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .(كرحتملا» ام یف (۱)

 )١۳١/۲۷(. یربطلا ريسفت ىف تيبلا 0

 .«اهيف» :أ ىف (۳)



 (۲۸ - )7١1 تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزحجلا حس سلع ومب

 هنع لوحتي ام ةنس نيعبرأ رادقم أكتملا ئكتيل لجرلا نإ» :لاق هَ هللا لوسر نإ :لوقي ىئاطلا كلام

 00 تذلو هسفن تهتشا ام هيتأي .هلمي الو

 لجرلا .نأ انغلب :لاق تباث نع «ةريغملا نب ناميلس نع «دلاخ نب ةبده انثدح ١ ىبأ انثدحو

 تناح اذإف «ميعنلاو ةماركلا نم هّللا هاطعأ امو همدحخو هجاوزأ نم هدنع « ةنس نيعبس ةنحلا ىف ئىكتيل

 .ابيصن كنم انل لعجت نأ كل نآ دق :نلقيف كلذ لبق نهآر نكي مل هل جاوزأ اذإف ةرظن هنم

 : تافاصلا] «نيلباقتم ررس ىلع :  هلوقك «ضعب ىلإ مهضعب هوجو :ىأ (ةفوفصم » ىنعمو
 .نيعلا روحلا نم اناسح تاجوزو «تاحلاص تانيرق مهانلعجو : ىأ «نيعروحب مهانجَوَرَو 4€] . 

 ىنغأ اب عضوم ريغ ىف نهفصو مدقت دقو «نيع روحب مهانحكنأ : (مهاتجٌوزو  :دهاجم لاقو
 .هتداعإ نع

 نم مهلمع نم مهانتلأ امو مهتيرذ مهب انقحلأ ناميإب مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذّلاو إف

 e َّمَم محلو ةهكافب مهاتددمأو 0 نيهر بسك امب ئرما لك ءيش

 9 نونكم ؤلؤل مهّنأك مهل ناَمَلغ مهُيلع فوطيو 0 مينأت الو اهيف وْغَل ال اسأك اًهيف
 e م رام هم 2 هوم

 هّللا نمف 09 نيقفشم انلهأ يف لبق انك اإ اوُلاَق مه نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبق

 : 4 ©2 ميحرلا ربل وه هّنِإ ةوعدت لبق نم اتك اَنِإ 00 مومّسلا باذع اناقوو اَنيَلَع

 ىف مهتايرذ مهتعبتا اذإ نينمؤملا نأ :هناسحإو هقلخب هفطلو هنانتماو «همرکو هلضف نع ىلاعت ربخي

 «مهلزانم ىف مهدنع ءانبألاب ءابآلا نيعأ رقتل «مهلمع اوغلبي مل نإو ةلزنملا ىف مهئابآب مهقحلي ناميإلا
 هلمع نم كاذ صقني الو ؛لمعلا لماكب لمعلا ضقانلا عقرب ناب .هوجولا نسحأ ىلع مهنيب عمجيف

 . 4 ءيش نم مِهلَمع نم مهانتلأ امو مهتيرذ مهب انقحْلأ »: لاق اذهلو ؛كاذ نيبو هنيب ىواستلل ؛هتلزنمو

 ر عر هللا نإ: :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع هر و ع نع ‹ىروثلا لاق

 مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذّلاو :  أرق مث هنيع مهب رقتل لا ىف هلود اوناک ناو ارد ىف :نيفؤملا

 . 4 ءيش نم مهلَمع نم مهانتلأ امو مهتيرذ مهب انقحلأ ناميإب

 ثيدح نم ريرج نبا هاور اذكو . هب «ىروثلا نايفس ثيدح نم متاح ىبأ نباد ريرج نبا هاور

 نع «قارولا دامح نب نسحلا نع «' "ارحب نب لهس نع ءرازبلا هاورو ."' ا وو غ

 هاور دقو : لاق مث «هركذف ءاعوفرم سابع نبا نع « دعس ةا ني ورم ن ‹ عيبرلا نب سيق

 )١( ام ىبنلا كردي مل كلام نب مثيهلا. عطقنم هدانسإو .

 )۲( ىربطلا ريسفت )۲۷/ ١8(.

 ) )۳.«ىيحيل :أ ىف



 ا )۲١_-۲۸( تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 0 ‹ةرم نب ورمع نع «ىروثلا

 e «ريبج نب ديعس نع يلا تن ا ب حول ا ابل رو

 ةيرذ مه : :لاق «مهتاَّيْرذ مهب انقحلأ ناعإب مهتاّيرذ مهانعبتأو اونمآ نيذّلاو > : لجو زع ‹ هللا لوق یف

 نم اوصقني ملو «مهئابآب اوقحلأ مهلزانم نم عفرأ مهئابآ لزانم تناك نإف :ناميإلا ىلع نوتومي «نمؤملا

E 

 o سابع نبا نع را نانا ناب سوك انس نزول

 :لوقيف . كتجرد اوغلبي مل مهنإ :لاقيف «هدلوو هتجوزو هيوبأ نع لأس ةنجلا لجرلا لخد اذإ» :لاق

 مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذّلاو» : سابع نبا أرقو «هب مهاقحلإب رمؤيف . .مهلو ىل تلمع دق «بر ای

 , 9 ةيكلا ناب

 « ىتعاطب اولمعف ناعإلا مهتيرذ كردأ نيذلاو :لوقي :ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .مهب قحلت راغصلا مهدالوأو ءةنجلا ىلإ مهناميإب مهتقلحا
 نب ديعسو « ىبعشلا لوقي اذكهو .اذه نم حرصأ رسفم كاذ نإف «لوألا ريسفتلا ىلإ عجار اذهو

 نبا رايتخا وهو .ديز نباو «كاحضلاو «سنأ نب عيبرلاو ءحلاص وبأو «ةداتقو «ميهاربإو « ريبج

 :دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاق دقو .ريرج

 ىلع نع «ناذاز نع «نامثع نب دمحم نع «ليضف نب دمح انثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح
 ىف امه» :هلكَي هللا لوسر لاقف «ةيلهاجلا ىف اهل اتام نيدلو نع ةي ىبنلا ةجيدخ تلأس :لاق
 هللا لوسر اي :تلاق .«امهتضغبأل امهناكم تيأر ول» :لاق اههجو ىف ةهاركلا ىأر املف .«رانلا

 نإو «ةنجلا ىف مهدالوأو نينمؤملا نإ» :ةِْلكلَك هللا لوسر لاق مث :لاق .«ةنحجلا ىف» :لاق . كنم ىدلوف

 انَقَحْلَأ نايإب مِهتاّيَرذ مهانغبتأو اونمآ نيذّلاو » : ةي هللا لوسر أرق مث .رانلا يف مهدالوأو نيكرشملا
 , 7 00م ةيآلا 14مهتاّيرَذ مهب

 دقف «ءانبالا ءاعد ةكربب ءابآلا ىلع هلضف امأو «ءابآلا لمع ةكربب ءانبألا ىلع ىلاعت هلضف اذه

 هيفو «ىروثلاو ةبعش هقثو عيبرلا نب سيق هيف»:(4١١ /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو «راتسألا فشك» (۲۲۹۰) مقرب رازبلا. دنسم )١(
 .«فعض

 . (ةبعشا) :م ىف ىف (9) .,.اديزيال :أ م ىف (0)

 .هب ناوزغ نب نمحرلا دبع نب دمحم انثدح ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انثدح ( ١١| ٠ ريكلا معلا نيت يئارطلا اور 50
 .هب ناوزغ نب نمحرلا دبع نب دمحم انثدح ىقيقدلا ديزي نب هللا دبع انثدح ( ) مقرب ريغصلا مجعملا ىف هاورو
 . ىرتستلا مي ميهاربإ نب نيسحلا ةياور دجأ ملو

 . م نم ةدايز (5)

 لاجر هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو نامثع نب دمحم هيفا ۲١۷(: /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١75/1١( دنسملا ىلع هللا دبع دئاور )١(
 .«حيحصلا



 (58- 55١١ تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا علا مس

 :دمحأ مامإلا لاق

 ةريره ىبأ نع ‹حلاص ىبأ نع رجلا ا ب مصاع نع <« «ةملس نب دامح انثدح «ديزي انثدح

 نيل ىنأ «براي :لوقيف ةنحلا ىف حلاصلا دبعلل ةجردلا عفريل هللا نإ» : ا هللا لوسر لاق :لاق

 , "كل دلو نافغتماب < لوقف هذه

 ىبأ نع «ملسم حيحص ىف دهاش هل نكلو «هجولا اذه نم هوجرخي ملو « حيحص اا

 ملع وأ «ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» : را هللا لوسر نع «ةريره

 i وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني

 ةلزنم ىلإ ةيرذلا ةجرد عفر وهو «لضفلا ماقم نع ربخأ ال 4نيهر بسك امب ئرما لك# :هلوقو

 لب «دحأ بنذب ادحأ ذخاؤي ال هنأ وهو .لدعلا ماقم نع ربخأ «كلذ ىضتقي لمع ريغ نم ءابآلا

 ابأ ناك ءاوس «سانلا ف رو ديت هيام يا ا نرم : ىأ (نیهر بسك امب ئرما لکل

 4 نيمرجملا ن ع. نولءاستي تانج يف . نيميلا باحصأ الإ . ةنيهر تبسك امب سفن لك# : لاق امك ءانبا وأ

 ٤١[. - ۳۸: رثدملا]

 امه «ىتش عاونأ نم موحلو هكاوفب مهانقحلأو :ىأ (نوهتشي امم محَلَو ةهكاقب مهانددمأوإل :هلوقو

 . ىهتشيو باطتسي

 فا هلاك نيكل وس اا اوين قطان : ىأ «اسأك اًهيف نوعَرانتي» قو

 :ىأ «مثإ الو نايه :ىأ غال مالكب ؟“اھنع نوملكتي ال :ىأ (میئأت الو اهيف وعل الط
 .ايندلا لهأ نم ةبرشلا هب ملكتت امك «شحف

 ذكلا :ميثأتلاو .لطابلا :وغللا :سابع نبا لاقو

 .نومئؤي الو نوبتسي ال :دهاجم لاقو

 .ناطيشلا عم ايندلا ىف كلذ ناك :ةداتق لاقو

 .سأرلا عادص  مدقت امك  اهنع ىفنف ءاهاذأو ايندلا رمخ تاروذاق نع ةرخآلا رمح هللا هزنف

 ةدئافلا نع غرافلا ئيسلا مالكلا ىلع مهلمحت ال اهنأ ربخأو .ةيلكلاب لقعلا ةلازإو «نطبلا عجوو

 ةَّذل ءاضيب# :لاقف اهربخمو اهمعط بيطو ءاهرظنم نسحب ربخأو ءاشحفو انايذه نمضنملا

 رابع نوع ال :لاقو ١(. ١(٤[. :تافاصلا] «نوفرني اهنع مه الو لوغ اهيف ال. نيبراشلل

 . «ميثأت الو اهيف وغل ال امأك اهيف نوعزاَنتي# :انهاه لاقو ١9[« :ةعقاولا] (نوفزني

 )١( دنسملا )٥٠۰۹/۲(.

 .دانسإ 2:م ىف (؟)

 )١311(. مقرب ملسم حيحص ()

 .«اهيف" :م ىف )٤(



 م( ۳٤ ۲۹) تايآلا س ا ءزجلا

 ا OT را پرا ولولا مهاك

 1A] كال : ةعقاولا] نيعُم نم سأكو قيرابأو باوكأب . نودّلخم نادلو مهيلع

 مهلامعأ نع نولءاستيو نوثداحتي اولبقأ :ىأ «نولءاَسَتي ضعب ىلع مهضعب لبقأو» :هلوقو

 نم ناك امب بارشلا مهيف ذخأ اذإ مهبارش ىلع بارشلا لهأ ثداحتي امك اذهو ,ءايندلا ىف مهلاوحأو

 نم نيفئاخ انلهأ نيب نحنو ايندلا رادلا ىف انك دق ا لذا يف لقاك ذا واقول ضربا

 امم انراجأو انيلع قدصتف : ىأ «موُمّسلا باذع اناقوو انيَلع هللا نمف » «هباقعو هباذع نم نيقفشم ةشم انبر

 وه هّنِإ > ءانلؤس اناطعأو ان" [هللا] باجتساف «هيلإ عرضتن : ىأ «هوعدت لبق نم انك اإ $ «فاخن

 . ميحرلا ربا
 نب ةملس انثدح :لاقف هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور «ثيدح ماقملا اذه ىف درو دقو

 هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «نسحلا نع ‹حيبص نب عيبرلا انثدح «رانید نب ديعس انثدح «بیبش

 ءاذه ريرس ىذاحي ىتح اذه ريرس ءىجيف «ناوخإلا ىلإ اوقاتشا ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ» : ا

 «نالف اي :هبحاصل امهدحأ لوقيف ءايندلا ىف ناك امب ناثدحتيف ءاذه ئكتيو اذه ئكتيف «ناثدحتیف

 .«انل رفغف - لجو زع - هللا انوعدف ءاذكو اذك عضوم ىف انك موي ؟انل هللا رفغ موي ىأ ىردت

 . "دانسإلا اذهب الإ ىوري هفرعن ال :رازبلا لاق مث

 ملكت دق حيبص نب عيبرلا هخيشو «لوهجم وه :متاح وبأ لاق ىقشمدلا رانيد نب ديعسو :تلق

 .هسفن ىف ةقث حلاص لجر وهو «هظفح ةهج نم دحاو ريغ هيف

 ىبأ نع «شمعألا نع < ءعيكو انثدح «ىدوألا هللا دبع نب ورمع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 اَنِإ . مومسلا باع اناقوو انيلع هللا نمف : ةيآلا هذه تأرق اهنأ ؛ةشئ نم فوزه نع ‹«ىحضلا

 ربلا تنأ كنإ روس تسطر هج يملا ,4 ميحّرلا ربْلا وه هل هوعدن لبق نم انك

 ىن : لاق ؟ةالصلا ىف :شمعألل ليق . ميحرلا

 بیر هب صبرت رعاش نولوقي ما 69 نونجم الو نهاكب كبر تمعنب تنأ امف ركذف ل

 موق مه مأ اذهب مهمالحأ مهرمأت مأ 0 نيصبرتملا نم مكعم ينإف اوصبرت لق © نونملا
 . 4 ©2نيقداص اوناَك نإ هلم ثیدحب اوتایلف كد َنوُممْؤُي ال لب هلوقت نولوقي ما نرغاَط

 .أ نم ةدايز (۲) ."«مهضايبو» :م ىف )١(

 ءرانيد نب ديعس ريغ حيحصلا لاجر هلاجرا )17١/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (راتسألا فشك» (7561) مقرب رازبلا دنسم (۳)

 .ءاقثو دقو نافيعض امهو حيبص نب عيبرلاو

 )٤( ىطويسلل روثنملا ردلا ىف امك ناميإلا بيعش ىف ىقهيبلاو رذنملا ن نباو ةبيش ىبأ نباو قازرلا دبع هاورو )7/ 5 57( .



 ٤( - ۲۹) تايآلا :روطلا ةروس  عباسلا ءزجلا حلل سس جو

 مهركذي نأو «هدابع ىلإ هتلاسر غلبي نأب هيلع همالسو هللا تاولص «هلوسر ًارمآ ىلاعت ني

 كبر تمعنب تنأ امف رکذفل :لاقف روجفلاو ناتهبلا لهأ هب هيمري ام هنع ىفن مث .هيلع هللا لزنأ ام

 :نهاكلاو . شيرق رافك نم ةلهجلا ""هلوقت امك نهاكب هللا دمحب تسل :ىأ «نونجم الو نهاكب

 هطبختي ىذلا وهو : «نونجُم الو ءءامسلا ربخ نم اهاقلتي ةملكلاب ناحل نم ىئرلا هيتأي ىذلا

 .سملا نم ناطيشلا

 رعاش نولوقي مال :هيلع همالسو هّللا تاولص < «لوسرلا ىف مهلوق ىف مهيلع اركنم ىلاعت لاق مث

 هيتأي ىتح هيلع ربصنو هرظنن :نولوقي :توملا :نونملاو .رهدلا عراوق : ىأ 4 نوما بير هب صبرت
 اورظتنا :ىأ (نيصبرتملا نم مكعم ينإف اوصبرت لقط :ىلاعت هللا لاق .هنأش نمو هنم حيرتسنف توملا

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةرصنلاو ة ةبقاعلا نوكت نمل نوملعتسو «مكعم رظتنم ىنإف

 ال اشيرق نإ : سابع نبا نع .دهاجم نع .حيجت ىبأ نب هللا دبع نع ‹قاحسإ نب دمحم لاق

 00 قالو ىف" ويرسل 0 لئاق 0 2 ىف ةودنلا ا

 39 نوما بير هب صبر ب رعاش ولو ما u نم كلذ ىف

 نم كيف هنولوقي ىذلا اذهب مهرمأت مهلوقع :ىأ ( اهب مهمالحأ مهرمأت مأ » :ىلاعت لاق مث
 موق مه نكلو :ىأ «نوغاط موق مه مأ » ؟روزو بذك اهنأ مهسفنأ ىف نوملعي ىتلا ةلطابلا لاوقألا

 . كيف ه هءولاق ام ىلع مهلمحي ىذلا وه اذهف «نودناعم لالض

 ال لب» : هللا لاق :نآرقلا نونعي ير a رادار ملتح : ىأ «هلوقت نولوقي مأ $ :هلوقو

 (نیقداص اوناك نإ هلثَم ثيدحب اوتيل . ةلاقملا هذه ىلع '”'مهلمحي ىذلا وه مهرفك : ىأ (نونمۇي

 اذه نم )د هب هع انا اال «هارتفاو هلو: مهلوق ىف نيقداص اوناك نإ ا

 روس رشعب الو «هلثمب اوؤاج ام .سنإلاو نجلا نم ضرألا لهأ عيمجو مه اوعمتجا ول مهنإف «نآرقلا

 م هود او ك اوما

 أل لب ضرألاو تاومّسلا اوقلَخ مأ نوقلاَخْلا مه مَآ ءيش ريغ نم اوقلخ ما

 تألف هيف نوعمتسي مّلس مهل مأ ©9نوُرطِيسُملا مه ْمأ كّبر نئازخ مهدنع ْمَأ )نونقوي
 مَ نم مق رجا ملات مآ ج ون مک تا مآ م نيم اطلس ممت

 مه اورفك نيذّلاف اديك نوديري مأ 60 نوبتكي مهف بيغلا مهدنع مأ © َنوُلَقتَم

 .ةءوسبحا# :1 ىف (۳) .«هلوقي# :م یف( .هلاق» :م ىف )١(
 .هب قاحسإ نبا قيرط نم ١9( /719) هريسفت ىف ىربطلا هاور (5)

 .م نم ةدايز (۷) ا نم ةدايز 230 .؟مهلمح» :م ىف (5)



 علا سبب ((۳۵_۳) تایآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 4 9 نوک رشي اًمع هللا ناحبس هللا ريغ هّلِإ مهل ما ت نوديكملا

 مه مَأ ءيش ريغ نم اوقلخ مأ# :ىلاعت لاقف «ةيهولألا ديحوتو ةيبوبرلا تابثإ ىف ماقملا اذه
 وه هللا لب ءاذه الو اذه ال :ىأ ؟مهسفنأ اودجوأ مه مأ ؟دجوم ريغ نم اودجوأ :ىأ 4 نرقلاَخلا

 .اروكذم ائيش اونوكي مل نأ دعب مهأشنأو مهقلخ ىذلا

 نيت نی دهس رع .ىرهرزلا نع ىنوثدح :لاق نايفس انثدح لا انثدح :ىراخبلا لاق

 ارقلخ ماو :ةيآلا هذه غلب املف ءروطلاب برغملا ىف ذ أرقي ي ىبنلا تعمس :لاق هيبأ نع ا

 مَا كبر نئازخ مهدنع مأ . نونقوي ال لب ضرألاو تاومّسلا اوقلخ مأ . نوقلاَحْلا مه ما ءيش ريغ نم

 . طي نأ ىبلق داك «نورطيسملا مه

 نم ةيآلا هذه هعامس ناكو ءاكرشم كاذ ذإ ناكو ءىراسألا ءادف ىف ردب ةعقو دعب يي ىبنلا ىلع مدق

 .كلذ دعب مالسإلا ىف لوخدلا ىلع هلمح ام ةلمج نم ةروسلا هذه

 تاومسلا اوقلخ مهأ :ىأ «نونقوي ال لب ضرألاو تاومّسلا اوقلخ مَأ# :ىلاعت لاق مث
 نكلو .هل كيرش ال و قلاخلا هنأ نوملعي مهو للاب مهكرش ىف مهيلع راكنإ اذهو ؟ضرألاو

 مهأ :یآ «نورطيسملا مه مأ كبر نئازخ مهدنع مآ » «كلذ ىلع مهلمحي ىذلا وه مهناقيإ مدع

 سيل .قئالخلل نوبساحملا :ىأ «نورطّيسمْلا مه ما «نئازخلا حيتافم مهديبو كلملا ىف نوفرصتي

 .ديري امل لاعفلا فرصتملا كلاملا وه .«لجو زع هللا لب .كلذك رمألا

 ناطْلسب مهعمتسم تأيلف ل .ىلعألا ذلملا ىلإ ةاقرم :ىأ 4 هيف نوعمتسي مّلس مهل مأ» :هلوقو
n : 2 1 21  

 :ىأ «لاقملاو لاعفلا نم هيف مه ام ةحص ىلع ةرهاظ ةجحب مهل عمتسي ىذلا تأيلف :ىأ (نیبم

 .ليلد مهل الو «ءىش ىلع اوسيلف «كلذ ىلإ ليبس مهل سيلو

 مهسفنأل مهرايتخاو ءاثانإ ةكئالملا مهلعجو «تانبلا نم هيلإ هوبسن اميف مهيلع اركنم لاق مث

 اولعج دقو اذه . ميظك وهو ادوسم و لظ یشألاب مهدحأ رشب اذإ ثيحب «ثانإلا ىلع روكذلا

 ديعوو ديدش ديدهت اذهو .4نونبلا مكلو تاتبلا هل مأ» :لاقف « هللا عم مهودبعو هللا تانب ةكئالملا

 كلذ ىلع مهلأست تسل :ىأ ؟هللا ةلاسر مهايإ ا : ىأ «ارجأ مهلأست م » «ديكأ
 مال < « مهيلع قشيو مهلقثيو ٠ هلم لوم ربثي ءىش ا TE : ىأ «نولقتم مرغم نم مهف طا ءاكيش

 ضرألاو تاومسلا لهأ نم دحأ ملعي ال هنإف .كلذك رمألا سيل :ىأ «نوبتكي مهف بيغلا مهدنع

 مهلوقب ءالؤه ديري مأ : رانج لو ا يدلل اك هوي ما و نا الإ نجلا

 .(4804) مقرب ىراخبلا حيحص (۱)
 .(577) مقرب ملسم حيحصو )٤۰۲۳( ,(950) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .«مهنإف» :أ «م ىف (۳)



 (48 ۔ )٤٤ تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزحجلا حس لل ل ب ب سل 44

 ىلع هلابو عجري امنإ مهديكف «هباحصأو لوسرلا ديكو سانلا رورغ نيدلا ىفو لوسرلا ىف اذه

 راكنإ اذهو . «نوكرشي اًمع هللا ناحبس هللا ريع هلِإ مهل مأ» «نوديكملا مه اورفك نيذلاف «مهسفنأ

 نورتفيو نولوقي امع ةميركلا هسفن هزن مث . هللا عم دادنألاو مان الا مهتدابخ ىف نيكرشلا ىلع ةيدش

 . نوک رشي اًمع هللا ناحبسإ» :لاقف «نوكرشيو

 اوُقالي ىتح مهرذف 9 موکرم باحس اوُلوُقَي اطقاس ءاَمّسلا نم افسك اوری ناو
 or هارب و2 o هس 5 o و ag ميم ده د

 نو © تورصني مه الو ایش مهديك مهنع ينغي ال موي 62) نوقعصي هيف يذلا مهموي

 BN ا ما

 3 موجلا رابدإو هحّبسف ليلا نمو © موقت نيح كبر دمحب حسو

 2 : سوسحملل ةرباكملاو دانعلاب نيكرشملا نع اربخم ىلاعت لوقي

 : ىأ «موكرم باحسإب اذه : نولوقي لب ءاونقيأ ''' الو اوق هدم 1 1: نوبلعي مهملع :ىأ «اولرقي

 امَنِإ اولاقل . نوجرعي هيف اولظف ءامسلا نم اباب مهيلع اتحتف ولو » : ىلاعت هلوقك هذهو . مكارتم
 يللا کک کک

 : ىأ «مهرذف) :ىلاعت هللا لاق ٠١[. ء٤٠: رجحلا] «نوروحسُم موف نحت لب انراصبأ تركس
 رسموا مي

 ينغي ال موي )ف «ةمايقلا موي كلذو € َنوُقَعَصُي هيف يذلا مهموي اوفالي تحل دمحم اي  مهعد

 موي مهنع ىدجي ال ٠ اتلاف هولا ىذلا مهركمو مهديك مهعفني ال : ىأ 4 ایش مهديك مهنع

 .«نورصني مه الو» ءائيش ةمايقلا

 ءايندلا رادلا ىف كلذ لبق : ىأ *« كلذ نود اباذع اومْلَظ نيذّلل نإر» : لاق مث

 اذهلو .[؟١:ةدجسلا] # نوعجري مُهلعَل ربكألا باذعلا نود ىندألا باذعلا نم مهئقيذنلو) : هلوقك

 نوعجري مهلعل «بئاصملاب اهيف مهيلتبنو ءايندلا ىف مهبذعن : ىأ CM لاق

 اوناك ام "اوس ىلإ اوداع «هیف اوناك امم مهنع ىلج اذإ لب ءمهب داري ام نومهفي الف 2 '”نوبيئيو
 ال ءريعبلا لثمك كلذ ىف هلثم ىفوعو ضرم اذإ قفانملا نإ» :ثيداحألا ضعب ىف ءاج امك «هيلع

 اي :هللا لاق ؟ىنبقاعت الو كيصعأ مك :ىهلإلا رثألا ىفو و اا امف لود اعف فود

 ؟یرن ال ناو تفاعا مك ید

 انم ىأرمب كنإف .مهلابت الو مهاذأ ىلع ربصا :ىأ 4 اًننيعأب كنف كبر مكحل ربصاوإ لوقو
 .سانلا نم كمصعي هللاو ءانتءالك تحتو

 مهللا كناحبس :ةالصلا ىلإ ىأ :كاحضلا لاق :# موقت نيح كبَر دمحب حّبسوإ :هلوقو

 .«رشآ* :1 ىف (۳) .؟نوسنيا ايف( .هالوف :م ىف(ا)

 .هنع هللا ىضر مارلا رماع ثيدح نم (۳۰۸۹) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور (4)

 .«كبقاعأ» :أ «م ىف (5)



 1 تس يح CLL LT عاملا هولا

 .كريغ هلإ الو «كدج ىلاعتو «كمسا كرابتو «كدمحيو

 .امهريغو ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو .سنأ نب عيبرلا نع هلثم ىور دقو

 لهأو دمحأ هاورو , السلا ءادتبا ىف اذه لوقي ناك هنأ رمع نع «هحیحص ىف ملسم یورو

 + كللذ ل ومي ناكل دلك ل ٤ ىبنلا نع «هريغو ديعس ىبأ نع «نئسلا

 نبا هراتحاو .ك شارف نم كمون نم :ىأ «موقت نيح كبر دمحب حّبسو» :ءازوجلا وبأ لاقو

 : دمحأ مامإلا هاور امب لوقلا اذه ديأتيو : :ريرج

 «ةيمأ ىبأ نب ةدانج ىنثدح «ئناه نب ' ريمع ىنثدح .ىعازوألا انثدح ءملسم نب ديلولا انثدح - ؟ )3 ها 2 a (۳) 2 a لك 7 5

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاقف ليللا نم راعت نم» :لاق يي هللا لوسر نع تماصلا نب ةدابع انثدح

 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس .ريدق ءىش لك ىلع وهو .دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش

 نإف «هل بيجتسا اعد مث : لاق وأ ىل رفغا بر :لاق مث .هّللاب الإ ةوق الو لوح الو «ربكأ هللاو

 .«هتالص تلبقت ىلص مث .ءأضوتف مزع

 نع ءملسم نب ديلولا ثيدح نم «ننسلا لهأو «هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأو

 .سلجم لك نم :لاق *موقت نيح كبر دمحب حبسو» :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا لاقو

 اذإ :لاق «موقت نيح كبر دمحب حّبسوإ» : صوحألا ىبأ نع ع .قاحسإ ىبأ نع .ىروثلا لاقو

 .كدمحبو مهللا كناحبس :لاق هسلجم نم موقي نأ لجرلا دارأ

 دمحم انثدح ‹ ىقشمدلا ميهاربإ نب قاحسإ رضنلا وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : هللا لوق نع هثدح هنأ ؟ حابر ىبأ نب ءاطع نع «ىمرضح لا ورمع نب ةحلط ینربخآ « بيعش نبا

 ءاريخ تددزا تنسحأ تنك نإ سلجم لك نم موقت نيح :لوقي موقت نيح كبر دمحب حّبسو»

 .هل ةرافك اذه ناك كلذ ريغ ناك نإو

 ؛ ريقفلا نامثع ىبأ نع «ىرّرجلا ميركلا دبع نع ءرّمعَم انربخأ :هعماج ىف قازرلا دبع لاق دقو

 الإ هلإ ال نأ دهشأ .كدمحبو مهللا كناحبس :لوقي نأ هسلجم نم ماق اذإ يَ ىبنلا ملع ليربج نأ

 یف ةرافك كدعلا اذه: لوقت بغ حمو ع لاق قبلا باو كرفتتسا ثنا

 كلذ نمف «كلذب - اضعب اهضعب ىوشي - قرط نم ةدنسم ثيداحأ تدرو دقو « لسرم اذهو

 . سا ع هللاا : 5 3 ٤ ء(5ك) هرو 2 0
 :لاق هنآ ويم ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع «هيبأ نع «حلاص ىبأ نب ليهس نع « جيرج نبا ثيدح

 .("99) مقرب ملسم حيحص )١(

 .(805) مقرب هجام نبا نتسو (۱۳۲ /۲) ىئاسنلا ننسو )۲٤۲( مقرب ىذمرتلا نفسو )۷۷١( مقرب دواد ىبأ ننسو 0١( /۳) دنسملا (۲)

 .ارمع»:أ ىف ()

 ىف ىئاسنلاو (”114) مقرب ىذمرتلا ناسو (20-) مقرب دواد ىبأ ننسو )١١64( مقرب ىراخبلا حيحصو )81١/6( دنسملا )٤(

 . (TAVA) مقرب هجام نبا نئسو )١١75910( مقرب ىربكلا ننسلا

 )١91/95(. مقرب فنصملا (5)

 .«نع» :م ىف (5)



 (74 - ۲۹) تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزجلا 33

 : كلذ يلوم ىف ناك ام هل غ الإ كيلا :توتاآو كرتا «كنانالإ هلإ ذل نأ يشأ

 :ىذمرتلا لاقو eS نبا ثيدح نم ءةليللاو مويلا ىف ىئاسنلاو - هظفل اذهو  ىذمرتلا هاور

 ىراخبلا نأ الإ ءملسم طرش ىلع دانسإ :لاقو هكردتسم ىف مكاحلا هجرخأو .حيحص نسح

 .مهريغو «ىنطقرادلاو رز وبأو متاح وبأو «ملسمو .ىراخبلاو «دمحأ مامإلا هللع :تلق

 ٠  : 2 e. 7 1ل د “650
 ىلإ جيرج نبا ' ريغ قيرط نم هننس ىف هاور دق دواد ابأ نأ ىلع .جيرج نبا ىلإ هيف مهولا اوبسنو

 مكاحلاو «ىئاسنلاو هل ظفللاو  دواد وبأ هاورو . ”هوحنب ةي ىبنلا نع «هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ
 ىملسألا ةزرب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع "مشاه نع «رانيد نب جاجحلا قيرط نم .كردتسملا ىف
 دهشأ «كدمحبو مهللا كناحبس» :سلجملا نم موقي نأ دارأ اذإ ةرخأب لوقي ي هللا لوسر ناك :لاق

 هلوقت د تنك ام الوق لوقتل كنإ هللا لوسر اي :لجر لاقف . «كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال نأ

 ا ىف نوكي امل ةرافك» :لاق !؟ىضم اميف

 عيبرلا ثيدح نم دع هاور اذكهو .ملعأ هّللاو «ةيلاعلا ىبأ نع السرم ىور دقو

 ءاضيأ السرم ىورو 60 ءاوس هلثم © يک ىبنلا نع «جيدخ نب عفار نع «ةيلاعلا ىبأ نع «سنأ نب

 ىف دحأ نهب مكلتي ال ت تاملك#» :لاق هنأ ؛ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ هاور اذكو. ملعأ هللاو

 الإ «رکذ سلجمو ريخ سلجم ىف نهلوقي الو .هنع نهب رفك الإ «تارم ثالث همايق دنع هسلجم

 نب ريبج ةياور نمو .هححصو .ةشئاع نينمؤملا مأ ثيدح نم مكاحلا هجرخأو لإ بوتأو
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 دقو . ويو ىبنلا نع مهلك .باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع ىليعامسإلا ركب وبأ هاورو . معطم

 او دمحلا هّللو ءهب قلعتي امو .هللعو هظافلأو هقرط ركذب قدح ىلع اءزج كلذل تدرفأ

 نمو ٠ :لاق امك «ليللا ىف ةالصلاو ةوالتلاب هدبعاو هركذا : ىأ 4 هحَبسُف ليلا نمو : هلوقو
Boa ERهللا ل  

 ]4: ءارسإلا] (ادومحم اماقم كبر كتعبي نأ ئسع كل ةلفان هب دجهتف ليلا

 .«هل هللا رفغ الإ :أ ءم ىف (1) . 'رثكأف» : ىف )١(
 )057/١(. كردتسملاو )٠١570( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ("5477) مقرب ىذمرتلا ننس (©)

 .«نع» :أ ىف )٤(

 (6A9۸). مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 . مشاه ىبأ نع» :أ ىف (1)

 )١/ ٥۳۷(. كردتسملاو )٠١۲١۹( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو )٤۸9۹( مقرب دواد ىبأ ننس (۷)

 .«هللاف» :م ىف (۸)

 .(1//9719) كردتسملاو )١١50( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (9)

 (A9۷). مقرب دواد ىبأ ننس ( ٠(

 )١١(المستدرك )١/٥۳۷(.

 .اهتمتاخ ىف تافاصلا ريسفت دنع سلجملا ةرافك ثيداحأ تركذ دقو )١١(



 88 تشد ل (4_ )٤٤ تايآلا :روطلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ةالص لبق ناتللا ناتعكرلا امهنأ سابع نبا ثيدح ىف مدقت دق :4 موجنلا َراَبدِإو# :هلوقو
 و E دقو .ةبوبيغلل اهحونج دنع :ىأ «موجنلا ان ناتعورشم امهنإف ءرجفلا

 ‹"رجفلا ىتعكر :ىنعي .«ليخلا مكتدرط نإو ءامهوعَدَت ال» :اعوفرم ةريره ىبأ نع «نالیس نبا
 وهو ءامهبوجوب لوقلا دمحأ مامإلا باحصأ ضعب نع ىكح ثيدحلا اذه نمو .دواد وبأ هاور

 نأ الإ ال» :لاق ؟“اهريغ ىلع له :لاق .«ةليللاو مويلا ىف تاولص سمخ» :ثيدحل فيعض
 ةا هللا لوسر نكي مل :تلاق اهنأ ءاهنع هللا ىضر «ةشئاع نع نيحيحصلا ىف تبث دقو ."””«عوطت
 نم ريخ رجفلا اتعكر» :ملسمل ظفل ىفو . "رجفلا ىتعكر ىلع هنم ًادهاعت دشأ لفاونلا نم ءيش ىلع

 : ف امو اذا

 (A^) ا 7 هو 4
 ”'[ملعأ هللاو] روطلا ةروس ريسفت رخآ

 ام نم ةدايز () .ادرو#» :ًأ٠م ىف )١(

 .«نهريغ» :أ ىف (:) )١5894(. مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور (۳)

 .هنع هللا ىضر هللا ديبع نب ةحلط ثيدح نم )١١( مقرب هحيحص ىف ملسمو (47) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)

 .(07754) مقرب ملسم حيحصو )١١19( مقرب ىراخبلا حيحص (7)

  (A)نم ةدايز 0



 (4 - )١ تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا 3

 مجنلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انثدح ءدمحأ وبأ ىنربخأ «ىلع نب رصن انثدح :ىراخبلا لاق

 لوشر دج لاق ««محنلاو ظ :ةدجس اهف كنزا ةررس لوا 0ا هلا دبع نع ديزي نب دالا

 لف كلذ تعب تيار هيلع كجا بار قم انك ةا ار الجر الإ هفلتخ نم دجسو هلك هللا
 : ا وک

 «قاحسإ ىبأ نع «قرط نم «ىئاسنلاو دواد وبأو ملسمو «عضاوم ىف اضيأ ىراخبلا هاور دقو

 قيرطلا هذه ريغ نم ءاج دق هنإف ١ لكشم ةياورلا هذه ىف فلخ نب ةيمأ هنإ : عنتمملا ىف هلوقو . نر

 .ةعيبر نب ةبتع هنأ

 نإ ) ئوهلا نع قطني امو ) ئوغ امو مكبحاص لض ام ) یره اذإ مجتلاو ©

 . 4 © ئحوي يحو الإ وه
 .قلاخلاب الإ مسقي نأ هل ىغبني ال قولخملاو .هقْلَخخ نم ءاش امب مسقي قلاخلا :هريغو ىبعشلا لاق

 .متاح ىبأ نبا هاور

 :دهاجم نع < . حيجن ىبأ أ نبا لاقف «ىوه اذإ مجتلاو» یا رف تعم يف تورس ااو

 نبا هراتخاو .ىروثلا نايفسو «سابع نبا نع ىور اذكو .رجفلا عم تطقس اذإ يلا : مجنلاب ىنعي

 .ةرهزلا اهنأ ىدسلا معزو .ريرج

 .هاجتا هل لوقلا اذهو .نيطايشلا هب ىمر اذإ :«ىوه اذإ مجّنلاو» : كاحضلا لاقو

 ةيآلا هذهو . كزن اذإ نآرقلا : ينعي «ىوه اذإ مجتلاو» :هلوق يف دهاجم نع « ءشمعألا ىورو

 ٍباتك يف . مرک نآرقل هّنِإ ميظع نوملعت ول مسقل هنو . موجنلا عقاومب مسفأ الق $ :یلاعت هلوقك
 ۷١ ۸٠[. :ةعقاولا] # نيملاعْلا بر نم ليزنت» نورهطملا ًالإ هسمي ال. نونکم

 تاولص «لوسرلل ةداهشلا وهو «هيلع مسقملا وه اذه :(ىوغ امو مكبحاص لض ام # :هلوقو
 قيرط ريغ ىلع كلي ىذلا لهاا نخوا كاب نيل «قحلل عات دشار زاب هئا هلع هاتو هللا

. (EAT) مقرب ىراخبلا حيحص )١( 

 )۲( مقرب ىراخبلا حيحص )۳۹۷۲ ۰۳۸۵۳ .2٠١١10( مقرب دواد ىبأ ننسو (0/5) مقرب ملسم حيحصو )١505( ىئاسنلا ننسو

.(7- /( 



 )١ - ٤( Ha تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ("'[ىلاعتو هناحبس] هللا هزنف «هريغ ىلإ ًادصق هنع لداعلا قحلاب ملاعلا وه :ىواغلاو «ملع ريغب
(۲( (۳( 

 هنامتكو ء ءىشلا ملع نعو .دوهيلا قئارطو ىراصنلاك لالضلا لهأ ة ةا ضاع رو هلوسر

 ةياغ ىف ميظعلا عرشلا نم هب هللا هثعب امو هيلع همالسو هللا تاولص ءوه لب «هفالخب لمعلاو

 ىوه نع الوق لوقي ام :ىأ « ئوهلا نع قطني امو :لاق اذهلو ؛دادسلاو لادتعالاو ةماقتسالا

 دي و اردو الماك سانلا نئلإ هغلبي «هب رمأ ام لوقي اإ :ىأ «ئحوي يحو الإ وه نإ» « ضرغو

 E مامإلا هاور امك «ناصقن الو ةدايز

 عمس هنأ ؛ةمامأ ىبأ نع ةد نجلا دبع نع «نامثع نب زيرح انثدح ءديزي انثدح

 :- نييحلا دحأ لثم :وأ - نييحلا لثم ىبنب سيل لجر ةعافشب ةنجلا نلخديل» :لوقي هيَ هللا لوسر
LSاني 1 ندم لاقت  Oyقوم طير اح وا  CU ITER OG 

 دبع نب ديلولا انربخأ «سنخألا نس هللا دو «ديعس نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 هللا لوسر نم هعمسأ ءىش لك بتكأ تنك :لاق ورمع نب هللا دبع نع «كهام نب فسوي نع «هللا

 ع هللا :لؤسزو هللا لوسر دم. ةت + ىش لك بتكت كنإ :اولاقف شيرق ىنتهنف .هظفح ديرأ اي

 «بتكا» :لاقف لي هللا لوسرل كلذ تركذف .باتكلا درعا كسا . بضخلا ىف ملكتي ءرشب

 .«قح الإ ىنم جرخ ام «هدیب ىسفن ىذلاوف

 ا ءناّطَقلا ديعس نب ىيحي نع امهالك . ةبيش ىبأ نب ركب ىبأو دسم رع دواد وبأ هاورو

 «ثيللا انثدح «حلاص نب هللا دبع انثدح .روصنم نب دمحأ انثدح :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ( : لاق ا نينلا نع .ةريره ىبأ نع «حلاص ىبأ نع «ملسأ نب ديز نع ندعم نبا نع

 . "دانسإلا اذهب الإ ىوري هملعن ال :لاق مث . هيف كش ال ىذلا وهف هللا دنع نم ىذلا هنأ مكتربخأ

 اي انبعادت كنإف :هباحصأ ضعب لاق .«اقح الإ لوقأ ال» :لاق هنأ اك هللا لوسر نع «ةريره ىبأ

 الا لوقا ال نزف لاق هللا كشر

 اند مث ىلعألا قفألاب وهو (<) ئوتساف ٍةرم وذ 6) ئرقلا ديدش همّلع»

 ام داؤفلا بذك ام () ئحوأ ام هدبع ىلإ یحوأف ) ئندأ وأ نیسوق باق ناکف )لد

 .«ىهو» :م ىف (۳) .«باحصأ» :م ىف (۲) .م نم ةدايز )١(

 .«ةقث وهو ةرسيم نب نمحرلا دبع ريغ حيحصلا لاجر دمحأ لاجر» )۳۸١/٠١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٥/ ۲١۷( دنسملا (5)

 .(521145) مقرب دواد ىبأ ننسو ١١١( /۲) دنسملا (5)

 مالك هيفو «ةقث وهو ىدامرلا روصنم نب دمحأ هيف )١74/١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ؛راتسألا فشك» )7١7( مقرب رازبلا دنسم (1)

 .«هيف فلتخم حلاص نب هللا دبعو حملا اجر و

 .(حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو هب ىربقملا قيرط نم )١990( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو ٠ ۴١( /۲) دنسملا (۷)



 ٤ تايآلا : مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا )5ه  ١8(

 2 ىهتنملا ةردس دنع © ئرخأ ةلزن هآر دقلو 2 ئري ام ىلع هنورامتفأ 69 ئأر

e © - 4-6 00006 
 ارا دقل 09 ئَغَط امو رصبلا غاز ام 2 ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ 02 ئوأملا ةنج اهدنع £

 . 46۵ ئربكلا هر تايآ نم

 ديدشإ نسانلا ىلإ هب ءاح ىذلا همّلَع هنأ ديو دمحم هلوسرو هدبع نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 شرعلا يذ دنع ةوق يذ . مرک لوسر لوقت ِهّنِإ » :لاق امك «مالسلا هيلع «ليربج وهو .«ىرقلا

 e :ريوكتلا] 4 نیما عمم. نيكم

 وذ :سابع نبا لاقو .ديز نباو .نسحلاو .دهاجم هلاق .ةوق وذ :ىأ «ةرم وذل :انهاه لاقو

 .نسح ليوط قلح وذ :ةداتق لاقو

 ثيدحلا درو دقو .ةديدش ةوقو «نسح رظنم وذ مالسلا هيلع «هنإف ؛نيلوقلا نيب ةافانم الو

 ةرم ىذل الو .ىنغل ةقدصلا لحت ال» : لاق وَ ىبنلا نأ ''"ورمع نباو ةريره ىبأ ةياور نم حيحصلا
E 

 سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو نسحلاو دهاجم هلاق .مالسلا هيلع ٠ ليربج : ىنعي «وتسافإلا : هلوقو
 لاق.دحاو ريغو ةمركع هلاق .ىلعألا قفألا ىف ىوتسا .ليربج :ىنعي «ىلعألا قفألاب وهو

 وه :ةداتق لاقو . سمشلا علطم وه :دهاجم لاقو . حبصلا هنم ىتأي ىذلا :ىلعألا قفألاو : ةمركع

 .مهريغو .ديز نبا لاق اذكو .راهنلا هنم ىتأي ىذلا

 دبع انثدح .مساقلا وبأ ىمايلا ورمع E انثدح .ةعرز وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نب قاحسإ نع سيق نبا وه  ديلولا نع ؛ىبأ ىنثدح «فرصم نب ةحلط نب دمحم نب نمحرلا
 .نيترم الإ هتروص ىف ليربج ري مل وَ هللا لوسر نأ دوعسم نب هللا دبع نع هركذ هنظأ ةلتهكلا ىبأ

 ("9كلذف قديم نط دعس كاع هنو ظل امأو .قفألا دسف هتروص ىف هاري نأ هلأس هنإف ةدحاو امأ

 «ىَلعألا قفألاب وهو » :هلوق

 نأ ىلإ بهذ هنأ :هلصاحو «دحأ نع وه هاكح الو .هريغل هرأ مل الوق انهاه ريرج نبا لاق دقو

 قفألاب # ملسو املا هللا _ىلض- دمحمو وه ةرملا وذ ئوقلا ةيدنشلا اذه :: ىأ «ىوتساف» : ىنعملا
 مث .كلذ ىلع دحأ هقفاوي ملو .لاق اذك ءارسإلا ةليل كلذو .قفآلاب اعيمج ايوتسا :ىأ «ىلعألا .

 .«ةريره ىبأو ورمع نبا :م ىف )١(
 هنع ديزي نب ناحير نع (737) مقرب ناسلا ىف ىذمرتلاو )5*١7( مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور :ورمع نب هللا دبع ثيدح (؟)

 .هنع دعجلا ىبأ نب ملاس نع (۱۸۳۹) مقرب نتسلا ىف هجام , نبو (19/5) ننسلا ىف ىئاسنلا هاور :ةريره ىبأ ثيدحو

 .«كلذكف» :م ىف (9



 عه دسد- ل سس ص (54-18) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 1Y Ss] و د ب

 :هدشنأ هنأ برعلا ضعب نع ءارفلا ركذو

 (17فصقتملا عورخلاو ىوتسي الو هدوع بلصي عبنلا نأ رت ملأ

 ةيؤرلا هذه نإف ؛ كلذ ىلع ىنعملا هدعاسي هل نكلو «هحتم ةيبرعلا ةهج نم هلاق ىذلا اذهو

 . ا رغب + 5 2 8
 هيلع «ليربج هيلع طبهف .ضرألا ىف ديو هللا لوسرو ءاهلبق لب ءءارسإلا ةليل نكت مل ليربجل
 هآر مث .حانج ةئامتس هل ءاهيلع هللا هقلخ ىتلا ةروصلا ىلع وهو هنم برتقاف «هيلإ ىلدتو «مالسلا

 لئاوأ ىف ىلوألا ةيؤرلا هذه تناكو «ءارسإلا ةليل ىنعي . ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن كلذ دعب

 رتف مث ««ًارقا» ةروس ردص هيلإ هللا یح وأف «ةرم لوأ «مالسلا هيلع «ليربج هءاج ام دعب ةثعبلا

 نم ليربج هاداث كلذب مه املكف «لابحلا سوؤر نم ىدرتيل ارارم اهيف ةي ىبنلا بهذ ةرتف ىحولا

 لاط املكو « هنيع رشنو .هشأج كللذل نكسيف . ؟لیربج انأو ءاقح هللا لوسر تنأ «دمحم اي» : ءاوهلا

 .لجو رع ءمهّللا نع هيلإ ىحوأو نكن برتقاف .قفألا هقلح مْظع دس دق حانج هنا هل ءاهيلع

 هقلاخ دنع هتناكم ولعو ر ةلالجو .ةلاسرلاب هءاج ىذلا كلا ةمظع كلذ دنع فرعف هب هرمأ ام

 :لاق ثيح هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف .هيلإ هثعب ىذلا

 نارمع ىبأ نع ء.ديبع نب ثراحلا انثدح «روصنم نب ديعس انثدح یش نب ةملس انثدح

 «مالسلا هيلع «ليربج ءاج ذإ دعاق انأ انيب» : يب هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «ىنوجلا

 تمسف .رخآلا ىف تدعقو امهدحأ ىف دعقف «ريطلا ىركوك اهيف ةرجش ىلإ تمقف «ىفتك نيب زكوف

 ىلإ تقتلاف تسل ءامسلا ا نأ تئش ولو ‹یفرط بلقأ و

 تيأرو ءامسلا باوبأ نم باب ىل حتفو .ىلع هللاب هملع لضف تف تفرعف طال سّلح هنأك ليربج '

 . ىح وي نأ هللا ءاش ام لا ىحوأو .توقايلاو ردلا ةفرفر باجحلا نود اذإو ءمظعألا رونلا

 ا لهأ نم اروهشم الجر ناكو «ديبع نب ثراحلا الإ هوري ال :رازبلا لاق مث

 نيعم نبا نأ الإ هحيحص ىف ملسم هل جرخأ .ىدايإلا ةمادق وبأ وه اذه ديبع نب ثراحلا : تلق

 بتك :ىزارلا متاح وبأ لاقو .ثيدحلا برطضم :دمحأ مامإلا لاقو .ءىشب وه سيل :لاقو «هفعض

 نم ثيدحلا اذهف .درفنا اذإ هب جاجتحالا زوجي الف همّهَو رنک :نابح نبا لاقو .هب جتحي الو هئيدح
 . ملعأ هللاو .مانم هلعلو ءابيجع ًاقايسو ظافلأ ةبارغو ةراكن هيف نإف «هتاياور بئارغ

 هللا دبع نع ۰ لئاو ىبأ نع .مصاع نع .كيرش انثدح .جاجح اقدح مخ مامإلا لاقو

 . ةيطع نب ريرخ وهو (؟3 /۲۷) ىربطلا ريسفت ت ىف تيبلا )١(

 .«ىطالا) :م ىف (۳) . هنم برقأو» :م ىف (۲)

 .(0۸) مقرب رازبلا دنسم (4)



 ب ة) تالا لا ورس عبا هولا ت ب حس يح

 طقسي «قفألا دس دق اهنم حانج لك «حانج ةئامتس هلو هتروص ىف ليربج يَ هللا لوسر ىأر :لاق

 E را | . يلع هب هللا ام ترقايلاو ردلاو ليواهتلا نم هحانج نم

 نب بهو نع هّبلم نب سيردإ نع .شايع نب ركب وبأ انثدح «مدآ نب یحی انثدح :دمحأ لاقو
 ءهبر اعدف .كبر عدا :لاقف ءهتروص ىف هاري نأ ليربج ةي ىبنلا لأس :لاق سابع نبا نع «هبنم

 هاتأف .قعص يب ىبنلا هآر املف ءرشتنيو عفتري لعجف .قرشملا لبق نم داوس هيلع علطف «لجو زع

 .هقدش نع قازبلا حسمو هَّشعَنَف

 نب دمحم قيرط نم .«بهل ىبأ نب ةبتع» ةمجرت ىف ركاسع نبا هاور دقو . "دمحأ هب درفنا
 ةقع ناو جيو ا لاق هرتنألا هي نام نع هبا نه ا نب ورو فايع هع تاما

 ءهبر ىف هنيذوالو دمحم ىلإ نقلطنأل هللاو :ةبتع هنبا لاقف ءامهعم تزهجتف .ماشلا ىلإ ازهجت دق

 باق ناكف ءیلدتف ىند ىذلاب رفكي وه دمحم اي :لاقف یی ىبنلا ىتأ ىتح قلطناف «هناحبس

 هيبأ ىلإ عجرف هنع فرصنا مث .2؟كبالك نم ابلك هيلإ ثعبا مهللا» : ةي ىبنلا لاقف . ىندأ وأ نيسرق

 ابلك هيلع طلس مهللا» :لاق :لاق ؟كل لاق امف :لاق .هل لاق ام هل ركذف ؟هل تلق ام «ىنب اي :لاقف

 ىلإ انلزنو اب ىهو «ةارشلا انلزن ىتح انرسف اعد كيلغ نمآ اه هللاو «ىنب اي :لاق «كبالك نم

 امك اهيف دسألا حرست اهنإف ءدالبلا هذه مكلزنأ ام «برعلا رشعم اي :بهارلا لاقف بهار ةعّموص
 ىنبا ىلع اعد دق لجرلا اذه نإو .ىقحو ىنس ربك متفرع دق مكنإ :بهل وبأ انل لاقف ؟منغلا حرست
 اوشرفا مث ءاهيلع ىنبال اوشرفاو .ةعموصلا هذه ىلإ مكعاتم اوعمجاف «هيلع اهنمآ ام  هللاو - ةوعد

 « عاتملا قوف وه اذإف .بثوف «ضبقت ديري ام دجي مل املف ءانهوجو مشق دسألا ءاجف ءانلعفف .اهلوح

 . دمحم ةوعد نع تلفني ال هنأ تفرع دق :بهل وبأ لاقف . .هسأر خضَمَف ةمزه همزه مث ههجو مشف
 همس اه م م

 «ضرأللا ىلإ هيلع طبه امل دمحم ( ىلإ ليربج برا ىأ «ىندأ وأ نيسوق باق ناكف » :هلوقو

 . ةداتقو هاب“ لاق .اًدم اذإ امهردقب : ىأ .نيسوف باق ةي دمحم نيبو هنيب ناك ىتح

 اوك ىلا نيرقلا شور نام دخ كليا زماان: 26 دقو

 داز ام ىفنو هنع ر ربخملا تابثول ةغللا ىف لمعتست ةغيصلا هذه نأ مدقت دق .«ىندأ وأ» : :هلوقو

 ام :ىأ ء[٤۷ :ةرقبلا] # رف آرا ةراجحلاك رف تلد ادهن نم كيولف تف 9: :هلوقك «هیلع

 سالا نوشخي» و او ةدشلا ىف اهيلع ديزت وأ اهلثم ىه لب ناجحا نو نيلأب ىه

 :تافاصلا] «نوديزي وأ فلأ ةئام ىلإ هاتلسرأو# :هلوقو ء[الال :ءاسنلا] 4« ةيشخ دشأ وأ هللا ةيشخك

 .«ملعأ» :أ ىف )١(

 .(98”7 /۱) دنسملا (۲)

 .(۳۲۲ /۱) دنسملا (۳)

 : نوظنم نبآل هرصتخم ىف الو طوطخملا قشمد خيرات ىف بهل ىبأ نب ةبتع ةمجرت دجأ مل ()

 هب قاحسإ نب دمحم قيرط نم (۳۸۹) ص ةوبنلا لئالد ىف ميعن وبأ رثألا ىور دقو
 .«لاق» :م ىف (5)



 ل (۱۸_ )٥ تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

K۷ال هب ربخملل قيقحت اذهف .اهيلع نوديزي وأ دي م :ىأ  

 .«ىندأ وأ نيسوق باق ناكف » :ةيآلا هذه اذكهو ءانهاه عنتمم اذه نإف د دود الو قل

 «ليربج وه امنإ ليي دمحم نيبو هنيب راص ىذلا ىنادلا برتقملا اذه نأ نم «هانلق ىذلا اذهو

 مهثيداحأ درونس امك «ةريره ىبأو «رذ ىبأو «دوعسم نباو .ةشئاع نينمؤملا مأ لوق وه «مالسلا هيلع

 هداؤفب هبر دمحم ىأر» :لاق هنأ سابع نبا نع «هحیحص ىف ملسم یورو . هللا ءاش نإ ابيرق

 :ءارسإلا ثيدح ىف سنأ نع .هرمن ىبأ نب كيرش ثيدح ىف ءاجو .امهادحإ هذه لعجف ف

 ءايشأ اوركذو ةا ولا هذه نش ق سالا نم ريتك ٠ مک اذهلو «ىلدتف ةزعلا بر رابجلا اند مث»

 نإف ؛ةيآلا هذهل ريسفت اهنأ ال .ىرخأ ةصقو رخآ تقو ىلع لومحم وهف حص نإف «ةبارغلا نم اهيف
 م6 1 or مى

 دنع. ئرخأ ةلزن هآر دقلو# : هدعب لاق اذهلو ؛ءارسإلا ةليل ال ضرألا ىف ايك هللا لوسرو تناك هذه

 .ضرألا ىف تناك ىلوألاو .ءارسإلا هليل ىه هذهف .«ئهتنملا ةردس

 ءدايز نب دحاولا دبع انثدح .«براوشلا ىبأ نب ر كلملا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق دقو

 ناكف » :ةيآلا هذه ىف دوعسم نب هللا دبع لاق ا انثدح «ىنابيشلا ناميلس انثدح
 cogog ا مه*< هي

 «ےانج ةئامتس هل ليربج تيأر» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ,«ىندأ وأ نيسوق باق

 لوأ ناك :تلاق ةشئاع نع فر نع .دوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا انثدح :بهو نبا لاقو

 : ليش هب حقا ها يضم ير هنزل هدارجأب ليج ماتم نق نار هنأ للم هلا نوضرر ناك

 وه اذإف هرصب عفر مث - ًاثالث  '”ائيش ري ري ملف الامشو انيمي يم هللا لوسر رظنف .دمحم اي «دمحم اي

 ترهق بهتك بليز لير دمحم اي قاف املا ىف نلغ ىزرخألا ٠ عم هيلجو ىدا نا

 ىف لخدف «هآرف رظن مث «سانلا نم جرخ مث ءائيش ري ملف رظنف < سانلا ىف لخد ىتح وي ىبنلا
 م ان ىوه اذإ مجتلاو» اچ زع هللا لوق كلذف فآرف رظنف جرخ مث ءائيش ري ملف سانلا

 باق َناَكَفط ءدمحم ىلإ لیربج ىنعي .* ٰیلدعف اند مث 8 :هلوق ىلإ .42"”[ئوغ امو مكبحاص
 .امهنيب ناك نيعارذ :مهضعب لاقو .عبصإلا فصن باقلا :نولوقيو :«ئندأ وأ نيسوق

(A} 5 ٤ 50 8 :  - 
 ها یبا نع ىرهزلا ثتيدح ىفو 7 بهو نبا تيدح نم «متاح یبا نباو ريرج نبا هاور

 ناكف $ :هلوق نع أرز تلأس :لاق ىنابيشلا نع .ةدئاز نع «مانغ نب قلَط نع ىراخبلا ىورو

 .«ديدرت الو» :أ «م ىف )١(

 )۱۷١(. مقرب ملسم حيحص (؟)

 .«ملكت دق اذهلو»:م ىف (۳)

 .(۲۷/۲۷) ىربطلا ريسفت ()

 م نم ةدايز (۷) .«ىلع» :أ ٠م ىف () .؛ًادحأ» :م ىف (د)

 .(۲۷ /۲۷) ىربطلا ريسفت (۸)



 (18 )5  تايآلا :مجنلا ةروس  عباسلا ءزجلا بسسمل ا لل ع 4

 هللا ا ىأر :لاق او هلا دع نع E «قاحسإ

 ی او املا ناچ ذم دق ترور اک هلع يرش هلك

 هللا دبع ىلإ ليربج ىحوأف : هانعم «ىحوأ ام هدبع ىلإ ئحوأَف » :هلوق نوكي هانركذ ام ىلعف

 ‹حيحص نيينعملا الكو ليربج ةطساوب ىحوأ ام دمحم هدبع ىلإ هللا ىحوأف :وأ ا ام دمحم

 كدجأ ملأ» :هيلإ ىحوأ :لاق .«ىحوأ ام هدبع ىلإ ل ئحوأف » : هلوق ىف ريبج نب ديعس نع ركذ دقو

 .[4 :حرشلا]4كركذ كلل انعفرو#» ءااميتي

 یتح ممألا ىلعو ءاهلحخدت ىنح ءايبنألا ىلع ةمرحم ةنحلا نأ هيلإ )۲ هش ىحوأ :هريغ لاقو

E 

 بذ ا 06 نبا نع .ةيلاعلا ىبأ نع هع ا «شمعالا انثدح 5 كد

 .©0نيترم هداؤفب هآر :لاق ؟ىرخأ ةلزن هآر دقلو» ,«ىأر ام داؤفلا

 :امهريغو ىدسلاو حلاص وبأ لاق اذكو .هلثم «سابع نبا نع 32 نع «كامس هاور اذكو

 «ةيؤرلا قلطأ هنأ هنع ةياور ىفو eT دوعسم نبا هقلاخ دقو ل كَ وأ] نيثرم هداؤفب هآر هنإ

 نع ءىش كلذ ىف حصي ال هنإف .برغأ دقف رصبلاب هنع ىور نمو .داؤشلاب ةديقملا ىلع ةلومحم ىهو

 لوق وهو «هنيعب هآر هنأ ىلإ ةعامج بهذو :هريسفت ىف ىوغبلا لوقو ءمهنع هللا ىضر «ةباحصلا
 . "7هلعأ هللاو ءرظن هيف .ةمركعو نسحلاو سنأ

 «ىربنعلا ريثك نب ويحي د انثدح «ناوفص نب ناو ی و ور دمج دع :ىذمرتلا لاقو

 : تلق هبر دمحم ىأر :لاق ۾ يمانع ن ةمركع نک دابا نب مکا نع ءرفعج نب ملس نع

 اذإ كاذ !كحيو :لاق *٠١[ :ماعنألا] ؟يراصبألا كردي وهو راصبألا هکردت :لوقي هللا سيلأ

 .نيترم هبر ىأر دقو هرو وه ىذلا هرونب ىلجت

. (A9۷) مقرب ىراخبلا حيحص )١( 

 ) )۲.«ايل» :أ ءم ىف

 .(۲۹/۲۷) ىربطلا ريسفت (۳)

 .أ نم ةدايز (4)

 )١9/5(. مقرب ملسم حيحص (5)

 . م نم ةدايز (5)

 .«هنع ورمع نبا» :م ىف (۷)

 .(5 ٠7 /0) ىوغبلا ريسفت رظنا (۸)

 .«لاهنم» :م ىف (9)



 ي بتي (5-18) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .: رغ نج لاقاوت

 نإ :بعك لاقف مشاه ونب انإ :سابع نبا لاقف «لابجلا هتبواج ىتح ربكف ءىش نع هلأسف «ةفرعب ًابعك

 :قورسم لاقو .نيترم دمحم هآرو نيثرم ىسوم ملكف ‹یسومو دمحم نيب همالكو هتيؤر مسق هللا

 : تلقف :ىزعش هل فق ء شب ةملكت اقل :تلاقف ؟هبر دمحم ىأر له :تلقف ةشئاع ىلع تلخد

 . «ىربكلا هبر تايآ نم ئأر دقل# :تأرق مث و

 ءهب رمأ ام ائيش متك وأ هبر ىأر ادمحم نأ كربخأ نم «ليربج وه امنإ ا تف نبا : تلاقف

 دقف 014 :نامقل] (ثيغلا لزتيو ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ ل :ىلاعت هللا لاق ىتلا سمخلا ملعي وأ
o . E (TT). ٠ 3ىف ةرمو ىهتنملا ةردس دنع ةرم «نيترم الإ هتروص ىف هری مل «ليربج ىأر هنكلو < ةيرفلا مظعأ 1 35 5 ا  

 . قفألا دس دق حانج ةئامتس هلو "دايج

 نع «ةداتق نع «ىبأ ىنثدح «ماشه نب ذاعم انثدح .ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :ىئاسنلا لاقو

 ءدمحمل ةيؤرلاو «ىسومل مالكلاو «ميهاربإل ةلحخلا نوكت نأ نوبجعتأ :لاق سابع نبا نع «ةمركع

 . 901 ءالشلا ميل

 تيأر له :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس :لاق رذ ىبأ نع ءملسم حيحص ىفو

 رول تارک اوو فوت ارا نأ نونا: اف فز

 دمحم نع ف ب یو نع .دلاخ وبأ انثدح .جشأللا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 بدك ام # :أرق مث «نیترم ىداؤفب هتيأر» :لاق ؟كبر "تیأر .هللا لوسر اي :اولاق :لاق بعك نبا

 نع «بعك نب دمحم نع «ةديبع نب ىسوم نع .نآر هم نع «ديمح نبا نع ءريرج نبا هاورو

 هتيأرو .ىنيعب هرأ مل» :لاق ؟كبر تيأر له هللا لوسر اي :انلق :لاق ويي ىبنلا باحصأ ضعب
 رجوع“ وي

 , 204 ىلدتف اند متا :الت مث «نیترم ىداؤفب

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۲۷۹(.

 .«ةيرفلا هللا ىلع مظعأ»:م ىف (؟)

 .«نيدانجأ» :م ىف (۳)

 .(۳۲۷۸) مقرب ىذمرتلا ننس (:)

 )١٠١۳۹(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (5)

 .(۱۷۸) مقرب ملسم حيحص (7)

 .«تیأر له» :أ ىف (۷)

 .(۲۷/۲۷) ىربطلا ريسفت (۸)



 ١8( - 5) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا 0

 هللا دبع نب دمحم انثدح ء«حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدحو :متاح ىبأ نبا لاق مث

 :ةمركع لاقف .«ىأر ام داؤفلا بذك ام :ةمركع تلأاس :لاق روضتم نب داع ىنربخأ .ىراصنألا

 :لاقف نسحلا هنع تلأسف :لاق .هآر دق مث آر دق :لاق . معن : تلق ؟هآر دق هنأ كربحخأ نأ ديرت

 .هءادرو هتمظعو هلالج ىأر

 ىبأ نع «ةدلخ وبأ انربخأ :ىدّقعلا رماع وبأ انثدح ءدهاجم نب دمحم انئدح « ىبأ انثدحو

 ءاباجح رهنلا ءارو تيأرو ءارهن تيأر» :لاق ؟كبر تيأر له هيلي هللا لوسر لثس :لاق ةيلاعلا

 را مل ارون باجحلا ءارو تيأرو

 :دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف ءادج بيرغ كلذو

 لاق :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «ةداتق نع «ةملس نب دامح انثدح ءرماع نب دوسأ انثدح

 . "لجو زع ىبر تيأر» :ِِّكَي هللا لوسر

 دمحأ مامإلا هاور امك مانملا ثيدح نم رصتخم هنكل ‹حيحصلا طرش ىلع هدانسإ ثيدح هنإف

 :اضيأ

 ةا هللا لوسر نأ ؛ سابع نبا نع ةبآلق ىبأ نع .بويأ نع ِهرّمْعَم انثدح «قازرلا دبع انثدح

 ميف ىردتأ دمحم اي :لاقف  مونل ايل ع سا و نسحأ ىف ةليللا ىبر ىناتأ» :لاق

 لاق نأ وذل ني اهرب ت دج نقع ےک قيمي عضوف .ال :تلق» :لاق «؟ىلعألا اللا مصتخي

 اللا مصتخي ميف ىردت له ءدمحم اي :لاق مث «ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام تملعف - یرحت

 :؟تاجردلاو تارنکل امو» :لاق .«تاجردلاو تارافكلا ىف نومصتخي .معن :تلق» :لاق «؟ىلعألا

 ءوضولا غالبإو أ اا لإ مادقألا ىلع ىشملاو «تاولصلا دعب دجاسملا ىف ثكملا :تلق» : لاق

 اي لق :لاقو .همأ هتدلو مويك هتئيطخ نم ناكو «ریخب تامو ريخب شاع كلذ لعف نم «هراكملا ىف

 كدابعب تدرأ اذإو «نيكاسملا بحو .تاركنملا كرتو ““تاريخلا كلأسأ ىنإ .مهللا :تيلص اذإ دمحم

 ليللاب ةالصلاو .مالسلا ءاشفإو .ماعطلا لذب تاجردلاو» :لاق .«نوتفم ريغ كيلإ ىنضبقت نأ ةنتف

 : مان نتاثلاو

 نبا نع رخآ هجو نم ريرج نبيا هاور دقو e داعم نع .«ص)»» ةروس رخآ ىف مدقت دقو

 ؛لاقف ةبيرغ ةدايرو رخآ قايس هيفو»« سابع
 0 3 2 ع 5

 نانا نب رمع نع «ىبرز نك ىبر 5 E خلا 7 71 ۵ ا e نع .ءاطع نع "ل

 .لسرم وهو )١4/87/1( روثنملا ردلا ىف امك رذنملا نبا هاورو )١(

 )۲( دنسملا )١/588(.

 .«تاريخلا لعف كلأسأ ىنإ9:م ىف (4) .؟تاعامجلا» :أ اه ىف (۳)

 )7508/١(. دنسملا (5)

 . «ص» ةروس نم 79 :ةيآلا ريسفت رظنا (5)

 .«ميلس» :أ ىف (۷)



 ع تس ل سس (0-18) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هذي عضوف .براي ال : تلقف ؟ىلعألا اللا مصتخي ميف ىردت له «دمحم اي ئل لاقف ةروص نسحأ

 تاجرذلا ىف < برات نلت نرالا تاومسلا ىف ام تملغف : ىدث ن اهدرب تذجوف ىفتك نيب

 تاختا كنا برا ةف اصلا ب دلا اطر تاما لإ مادقألا لقنو «تارافكلاو

 عضأ ملأ ؟كردص كل حرشأ ملأ :لاقف «تلعفو تلعفو ءاميلكت ىسوم تملكو ءاليلخ ميهاربإ

 :لاق «اهومكثدحأ نأ یل نذؤي مل ءايشأب ىلإ ىضفأف» :لاق «؟لعفأ ملأ ؟كب لعفأ ملأ ؟كرزو كنع
 0 orc or م ينس r ا ي

 ام. ئحوأ ام هدبع ىلإ ئحوأف . ئندأ وأ نيسوق باق ناكف . ىلدتف اند مث » :هباتك ىف هلوق كاذغ»

 E «ىداؤمب هيلإ ترظنف < ىداؤف ىف ىرصب رون لعجف < یر ام داؤفلا بذك

 ال بهل ىبأ نب ةبتع نأ ؛هنع هللا ىضر وسلا وياه ىلإ هدنسب ركاسع نبا ظفاحلا ركذ دقو

 هللا لو هلوق غلبف :نيلدتف اند ىذلاب رفاك ىنأ اوملعا :ةكم لهأل لاق ماشلا ىلإ ةراجت ىف جرح

 ءدسألا ةريثك ضرأب انلزنف .مهعم تنكف :رابه لاق .«هبالك نم ابلك هيلع هللا لسا لاف اک
 سر

 عطتقاف ةبتع ىلإ ىطخت ىتح ءادحاو ادحاو موقلا سوؤر مشي لعجف ءاج دسألا تيأر دقلف :لاق
e 

 فاخ هنأو «ةارسلاب :ليقو .ءاقرزلا ضرأب ناك كلذ نأ :ةريسلا ىف هريغو قاحسإ نبا ركذو

 «هسأر مغضف هيلإ مهاطخت مث ءرأزي لعجف دسألا ءاجف «هلوح نم اومانو مهنيب هولعج مهنأو «ذئتليل

 . هللا هنعل
 ا ےک ج

 ةيناثلا ةرملا ىه هذه .«ىوأملا ةنج اهدنع. ىهتنملا ةردس دنع . ئرخأ ةلزن هآر دقلو» :هلوقو

 دقو .ءارسإلا ةليل تناكو ءاهيلع هللا هقلخ ىتلا هتروص ىلع ليربج اهيف ةَ هللا لوسر ىأر ىتلا

 هتداعإ نع ىنغأ امب «ناحبس» ةروس لوأ ىف اهظافلأو اهقرطب ءارسإلا ىف ةدراولا ثيداحألا انمدق

 .ةيآلا هذهب دهشتسيو «ءارسإلا ةليل ةيؤرلا تبثي ناك ءامهنع هللا ىضر «سابع نبا نأ مدقتو ءانهاه

 نيعباتلاو «مهنع هللا ىضر .ةباحصلا نم تاعامج هفلاخ دقو .فلخلاو فلسلا نم ةعامج هعباتو

 .مهريغو

 نع ةَلدهب نب مصاع نع ٠ و انثدح .ءىسوم نب نسح انثدح :دمحأ ماجر هاكر

 :لاق .#ىهتنملا ةردس دنع . ئرخأ ةلزن هآر دقو :ةيآلا هذه ىف دوعسم نبا نع «شيبح نب رز
 .؟«توقايلاو ّردلا :ليواهتلا هشير نم رثتني «حانج ةئامتس هلو ليربج تيأر» :ِهيِلَك هللا لوسر لاق

 ىوق ديج دانسإ اذهو

 «لئاو ىبأ نع . «دشار ینا وت , عمأج نع .كيرش انثدح ءمدآ نب , ىيحي انثدح :اضيأ دمحأ لاقو

 .«تاعامجلا» :أ ىف )١(

 .(۲۸/۲۷) ىربطلا ريسفت (۲)

 . قشمد خيرات تاطوطخم نم ىدي نيب اميف هتمجرت ىف یل عقي ملو (77/7107) روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم (۳)

 )١/ ٤١٠١(. دنسملا (5)



 )٥ - ١8( تايآلا :مجنلا ةزوس عيانشلا رجلا جج و

 دس دق اهنم حانج لك «حانج ةئامتس هلو هتروص ىف ليربج هي هللا لوسر ىأر :لاق هللا دبع نع

 .اضيأ نسح هدانسإ . “«ميلع هب هللا ام توقايلاو ردلاو ليواهتلا نم هحانج نم طقسي :قفألا

 تعمس :لاق ةَلدهب نب مصاع د نخ تدوم ااو ديو دخ ا و

 و ناش لر تيارا هلك ر و ا و ی

 ضعب ىنربخأف :لاق «ىنربخي نأ ىبأف ءةحنجألا نع امصاع تلأس «حانج ةئامتس هلو «ىهتنلا
 .ديج دانسإ اضيأ اذهو . "”برغملاو قرشملا نيب ام حانجلا نأ هباحصأ

 ني ا نب مصاع ىنثدح «نيسح ىنثدح «بابحلا نب ديز انثدح :دمحأ لاقو

 ىف «مالسلا هيلع« ليربج ىناتأ» :ِِكي هللا لوسر لاق :لوقي دوعسم نبا تعمس : لاق 20قيقش
 ا ده تاني 0 ا لم ومع

 :لاقف ةشئاع قورسم ىتأ :لاق رماع انثدح «ليعامسإ نع «ىيحي ىنثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 نيأ «تلق ال ىرعش فق دقل هللا ناحبس :تلاق ؟لجو زع هبر ةي دمحم ىأر له «نينمؤملا مأ اي

 الو :تأرق مث «بذك دقف هبر ىأر ًادمحم نأ كثدح نم :بذك دقف نهكثدح نم ثالث نم تنأ

 ءارو نم وأ ايحو الإ هللا ُهمَلَكي نأ رشبل ناک امو » ء[١١٠ :ماعنألا] 4 َراصبَأْلا كردي وهو راصبألا هكردت
 مّلع هدنع هلا نإ © :تأرق مث «بذك دقف دغ يف ام ملعي هنأ كربخأ نمو ء[١6 : ىروشلا] € باجح

 © "هتك دق ادمحم نأ كربخأ نمو « ۳٤[ :نامقل] ةيآلا4 ماحرألا يف ام مّعيو ثيْلا لّرتيو ةعاسلا

 ليربج ىأر هنكلو [517 :ةدئاملا] 4 كبَر نم ك كيَلِإ لزنأ ام غلب لوسّرلا اهيأ اي :تأرق مث «بذك دقف
.) ۱ 

 نيترم هتروص ىف

 دنع تنك :لاق قورسم نع« « ىبعشلا نع «دواد ی ٍىبأ نب دمحم انثدح : اضيأ دمحأ 2

 ؟ 4« ىرْخأ ةلزن هآر دقلو ۳: ريوكتلا] «نيبملا قفألاب هآر دقلو : لوقي هللا سيلأ :تلقف ةشئ

 ىتلا هتروص ىف هري مل .«ليربج كاذ امنإ» :لاقف ءاهنع هك هللا لوسر'5١'لأس ةمألا هذه لوأ انأ :تلاقف

 .ضرألاو ءامسلا نيب ام هقلخ مظع ًاداس«ضرألا ىلإ ءامسلا نم اطبهنم هآر «نيترم الإ اهيلع قلخ

 ا « ىبعشلا ثيدح نم ‹ نيحيحصلا ىف هاجرخأ

 قيقش نب هللا دبع نع «ةداتق انثدح مامه انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق ءرذ ىبأ ةياور

 )1١98/5( دنسملا فرطأ ىف رجح نبا ظفاحلا هركذو دنسملا ىف هدجأ مل )١(

 .«ةردسلا» :م ىف (۲)

 )٤0۷/١(. دنسملا (۳)
 .«نيصح)» : ىف )٤(

 .«لوقي» :آ م ىف (۷) .«ةملس نب قيقش»:م ىف (5) .«تعمس لاق» :م ىف (6)
 . ؟هب ءردلا» :م ىف (۸)

 )٤١۷/١(. دنسملا (9)
 .«ىحولا نم ائيش متك» :أ ىف )٠١(

 .(59/5) دنسملا )١١(
 .«تلاس» :أ ىف (۱۲)

 .هوحنب (۱۷۷) مقرب ملسم حيحصو )٤۸۵٥( مقرب ىراخبلا حيحصو (؟5/١51) دنسملا (۱۳)



 عقيب )۸ ه) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 له :هلأسأ تنك :لاق ؟هلأست تنك امو :لاق هتلاسل لك هللا لوسر تيأر ول :رذ ىبأل تلق :لاق

 ل ىنأ ارون «هتيأر دق» :لاقف هتلأس دق ىنإ :لاقف ؟لجو زع «هبر ىأر

 رذ ىبأ نع «قيقش نب هللا دبع نع «ةداتق نع «ميهاربإ نب ديزي نع «عيكو انثدح «ةبيش ىبأ نبا

 . «هارأ ىنأ رون» :لاقف ؟كبر تيأر له : ال هللا لوسر تلأس :لاق

 نب هللا دبع نع «ةداتق نع «ىبأ انثدح .ماشه نب ذاعم انثدح «راشب نب دمحم انثدح :لاقو

 :لاق ؟هلأست تنك ءىش ىأ نع :لاقف .هتلأسل يم هللا لوسر تيأر ول :رذ ىبال تلق :لاق قيقش

 ا تيأر» :لاقف تلأس دق :رذ وبأ لاق ؟كبر تيأر له : هلأسأ تنك :تلق

 امو «هل ًاركنم تلز ام :لاقف ثيدحلا اذه نع لكس دمحأ مامإلا نأ «هللع» ىف لالخلا ىكح دقو
 )۳( ٤
 . ههجو ام ىردأ

 نع 56 انربخأ .ىطساولا نوع نب ورمع انثدح .ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق دقو

 .هنيعب هري ملو «هبلقب هآر :لاق رذ ىبأ نع .هيبأ نع .ميهاربإ نع .مكحلا نع «روصنم

 اف ورا اا ا هرذن نبأ نيو یک ورا هللا دبع نير ةعاطقلا قدي نأ ةر نبا: راشو

 ءارسإلا دعب هلأس ولو .هب هباجأ ا ناجاف .ءارسإلا لبق ويم هللا لوسر لأس هلعل رذ ابأ نأ ىلع

 دعب كلذ نع تلأس دق ءاهنع هللا ىضر .نينمؤملا مأ ةشئاع نإف ءادج فيعض اذهو .تابثإلاب هباجأل

 تبهذ اميف اهتنطخت لواح وأ ءاهلقع ردق ىلع اهبطاخ هنإ :لاق نمو .ةيؤرلا اهل تبثي ملو .ءارسإلا

 . ملعأ هللاو .ئطخملا وه هنإف  «؟”ديحوتلا باتك ىف ةميزخ نباك - هيلإ

 نب ديري نع .مكحلا نع «روصنم نع ءا انثدح ٠ ميهاربإ نب بوقعي انثدح ::ىئاستلا لاقو

 و هری ملو «هہلقب هبر ةَ هللا لوسر ىأر :لاق رذ ىبأ نع «كيرش

 هار دقلو# :هلوق ىف لاق هنأ ؛هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ نع .حابر ىبأ نب ءاطع نع «ناميلس ىبأ

 )۸( )۷) ا
 مالسلا هيلع < ليربج ىأر :لاق ج ىئرخأ ةلزن

 هتروص ىف ليربج ةَ هللا لوسر ىأر :لاق *# ئرخأ ةلزن هار دقلو# :هلوق ىف دهاجم لاقو
 . مهریغو « سنأ نب عيبرلاو «ةداتق لاق اذكو . نيثرم

 )١/ ١٤١۷(. دنسملا )١(

 .(۱۷۸) مقرب ملسم حيحص (۲)

 .ايندلا ىف ةيؤرلا ىفن ىلع ليلد وهو دهاوش هل نإف ءنتملا ىف هل لحم ال راكنإلا هجوو ()

 . "ميشه 0 ءم ىف (5) .(60١5ص) c(۰ 2٠١ هص) ةعيزخ نبال ديحوتلا (؟)

 )١1875(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (5)

 . «ليربج ةَ هللا لوسر ىأر» :أ ىف (۷)

 .(۱۷۵) مقرب ملسم حيحص (۸)



 -١8( 5) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا 16

 ةكئالملا اهتيشغ هنأ ءارسإلا ثيداحأ ىف مدقت دق : «ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ» : ىلاعت هلوقو

 . ىه ام ىردأ ام ناولأ اهيشغو «برلا رون اهيشغو «نابرغلا لثم

 نع «ةرم نع ‹ةحلط ا «یدع نب ريبزلا انثدح 0 كلام انثدح E مامإلا لاقو

 یف ىهو يو ا م و هر ا وم يا هللا دبع

(Da 
 اهقوف نم طبهي ام ىهتني اهيلإو ءاهنم ضبقيف ضرألا نم هب 0 ءامسلا

 الك هللا لوسر ىطعأو :لاق ب نإ ار :لاق «ىشغي ام ةردسلا ىشغي ب ذإ» ٠ ءاهنم ضبقيف

 هتمأ نم ًائيش هّللاب كرش ال نم و «ةرقبلا ةروس میتاوخ ىطعأو «سمخلا تاولصلا نطغأ : اا

 م ةر تاما

 - رفعج وبأ كش - هريغ وأ ةريره ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع ‹عيبرلا نع «ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 «قالخلا رون اهيشغف : “[ًلاق] ةردسلا هذه :هل ليقف ءةردسلا ىلإ ىهتنا هللا لوسرب ىرسأ امل :لاق

 ةردسلا ناصغأ ناك :لاق «ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ 8 :دهاجم نع «حيجت ىبأ نبا *لاقو
 .هبلقب هبر ىأرو «دمحم اهآرف ءادجربزو اتوقايو اولؤل

 شاب تیار لاق والا كلت نك ناو وق أ قنا رو ا لقت دوا دبا ةلاقو

 0 هللا حبسي امئاق اكلم اهقرو نم ةقرو لك ىلع تيأرو تق م ا

 ام :«ىغط امو # ءالامش الو انيمب بهذ ام :سابع نبا لاق 4 ئَفَط امو رصبلا غاز اما :هلوقو

 .هب رمأ ام زواج

 امو .ىطعأ ام قوف لا الو « هب رمآ ام الإ لعف ام هنإف .ةعاطلاو تاشلا ىف ةميظع ةفص هذهو

 اال ہآر دق ام هريغ ىأر ولو ءاهّقوَف امو ىوأملا ةنج ىأر

 ةلادلا : ىأ ۲١[ :هط] «انتايآ نم كيرلا :هلوقك .«ىربكلا هبر تايآ نم یار دقل# :هلوقو

 ؛عقت مل ةليللا كلت ةيؤرلا نأ ةنسلا لهآ نم بهذ نم لدتسا نيتيآلا نيتاهبو .انتمظعو انتردق ىلع

 دقو «سانلل كلذ لاقلو كلذب ربخأل هبر ىأر ناك ولو .*ىربكلا هب هبر تايآ نم یار دقلط :لاق هنأل

 :دمحأ 5 لاق دقو «ناحبس» ةروس ىف كلذ ريرقت مدقت

 .«ةسداسلا» :م ىف (۲) .«نب» :أ ىف )١(

 .)¥) مقرب ملسم حيحصو )477/١( دنسملا )۳

 .«لاقف» :م ىف (9) .أ نم ةدايز (4)

 .فيعض وهو ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع ليسارم نم اذهو (1)
 .«ةلبهكلا» :أ م ىف (۸) .«هیرنل» :م ىف (۷)



 هو )1۹_۲٦( تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ةرم امأ «نيترم الإ هتروص ىف ليربج ري مل ادمحم نإ :لاق هنأ  دوعسم نبا نع هنظأ :دمحم لاق

 دعص نيح هعم دعص هنإف ىرخألا امأو .قفألا دسف هتروص هارأف «هتروص ىف هسفن هيري نأ هلأس هنإف

 ام هدبع لإ ئحوأف . ئندأ وأ ن نيسوق باق ناكف . ىَلدَتف اند مث . ىَعألا قفألاب وهو :هلوقو .هب

 رن هآر دقلو» : هلوقف . دجسو هتروص ىف داع «لجو رع «هبر ليربج 0 سحأ املف :لاق «ىحوأ

 . ىَفَط امو رصبلا غار ام ئشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ . ئوأملا ةنج اهدنع. ئهملا ةردس دنع . ئرخأ

 .مالسلا هيلع «ليربج قلخ : لاق «ئرْبكْلا هبر تاّيآ نم یار دقل

 0 بيرغ وهو «دمحأ مامإلا هاور اذكه

 كت مم ئننألا هلو ركذلا مُكَلَأ و ئرخألا هللا ةاَنمو 09 ئّرعْلاَو تاللا م متيأرفأ ل

 ناّطْلس نم اهب هللا لزنأ ام مُكؤابآو مكنأ اهومتيمس ءامسأ الإ يه نإ 0 ئزيض ةمسق اذإ

 ام ناسنالل مأ © ئدهلا مهبَر نم مهءاج دقلو سفنألا ىوهت امو نّظلا الإ نوعبتي نإ

 نم ّذلِإ اًئيش مهتعافش ىنغت ال تاومسلا ىف كلم نم مكو 2 ئلوألاو ةرخآلا هّللف 629 ئنمت

 . 4 69 ئضريو ءاشي نمل هللا نذأي نأ دعب
 تويبلا اهل م .ناثوألاو دادنألاو مانصألا مهتدابع ىف نيكرشملل اع رقم ىلاعت 0

 تناكو ؟4تآللا متيأرفأ# :مالسلا ')[و ةالصلا] هيلع ءنمحرلا ليلخ اهانب ىتلا ةبعكلل ةاه
 لهأ دنع مظعم ءانف هلوحو «ةندّسو راتسأ هل فئاطلاب تيب اهيلعو «ةشوقنم ءاضيب ةرخص 005
 . شيرق دعب برعلا ءايحأ نم مهادع نم ىلع اهب نورختفي دقي ءاهعبات نمو فيقث مهو «فئاطلا

 ةثنؤم نونعي «تاللا :اولاقف .[ىلاعت] هللا مسا نم اهمسا اوقتشا دق اوناكو :ريرج نبا لاق
 مهنأ :سنأ نب عيبرلاو «دهاجمو .سابع نبا نع یکحو . اريبك اولع مهلوق نع هللا ىلاعت «هنم
 تام املف «قيوسلا ةيلهاجلا كس جيجحلل ل الجر ناك هنأب هورسفو ءءاتلا ديدشتب «تاللا» اوؤرق

 . هودبعف هربق ىلع اوفكع

 0 د و ا ناک :لاق «ئرعْلاو تاللا : 0

 لا ىلا اذكو :ريرج نبا لاق

 امك ءاهنومظعي شيرق تناك .فئاطلاو ةكم نيب ىهو «ةلخنب راتسأو ءانب اهيلع ةرجش تناكو

 .؛ربخأ) :أ ىف )١(

 .(1//.5) دنسملا (۲)

 .م نم ةدايز (۳)

 نع سابع نبا نع م قف )53( م نم ةدايز 2( .«ىزعلا» م ىف (4)

 .(غم69) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 (19-55) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا حب بلل :5

 الو ءانالوم هللا :اولوق» : ةي هللا لوسر لاقف مكل ىَّرع الو ىزعلا انل :دحأ موي نايفس وبأ لاق

 ا ل

 لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع «نمحرلا دبع نب ديمح نع «ىرهزلا ثيدح نم ىراخبلا یورو
 :هبحاصل لاق نمو .هللا الإ هلإ ال :لقيلف ءىزعلاو تاللاو :هفلح ىف لاقف فلح نم» : هيك هللا

 .'«قدصتيلف كرماقأ لاعت

 ءةيلهاجلا نمز ىف هتداتعا دق مهتنسلأ تناك امك «كلذ ")ىف هناسل قبس نم ىلع لومحم اذهو

 «سنوي انثدح نلت اكد :الاق دمحم نب ديمحلا دقو ناك ني دما انربخأ :ىئاسنلا لاق امك

 یل لاقف «یزعلاو تاللاب تفلح :لاق هيبأ نع «صاقو ىبأ نب دعس نب بعصم ىنثدح «هيبأ نع
 هلإ ال :لق» :لاقف «هل كلذ تركذف لكي هللا لوسر تيتأف !ارجه تلق ! تلق ام سئب :ىباحصأ

 ءاثالث كلامش نع ثفناو .ريدق ءىش لك ىلع وهو «دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ

 )دعت ال مث «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب را

 جرزخلاو سوألاو ةعازخ تناكو - ةنيدملاو ةكم نيب ءديدق دنع _ للشاب تناكف «ةانم» امأو

 دقو . "وحن ةشئاع نع ىراخبلا ىورو .ةبعكلا ىلإ جحلل اهنم نولهيو ءاهنومظعي اهتيلهاج ىف

 صن ىتلا ةثالثلا هذه ريغ ةبعكلا ميظعتك برعلا اهمظعت رخأ تيغاوط اهريغو برعلا ةريزجب تناك
 .اهريغ نم رهشأ اهنأل ركذلاب هذه درفأ امنإو ءزيزعلا هباتك ىف اهيلع

 اهمظعت تويب ىهو «تيغاوط ةبعكلا عم تذختا برعلا تناك دقو :ةريسلا ىف قاحسإ نبا لاق

 اهب اهتاَقوّطك اهب فوطتو «ةبعكلل "7ىدهي امك اهل ىدهتو «باجحو ةندس ")اهب «ةبعكلا ميظعتك

 «مالسلا هيلع« ميهاربإ تيب اهنأ تفرع دق تناك اهنأل ؛اهيلع ةبعكلا لضف فرعت ىهو ءاهدنع رحنتو

 ميلس نم نابيش ىنب “اهباجحو اهتندس تناكو «ةلخنب ىّرعلا ةنانك ىنبو شيرقل تناكف .هدجسمو
 .'' شاه ىنب ءافلح

 :لوقي لعجو ءاهمدهف ديلولا نب دلاخ هيك هللا لوسر اهيلإ ثعب : تلق

 كّتاَهأ دق هللا تيأر ىنإ كتاحبس ال كئارفك رع اي

 نبأ نع :«عيمج ني دلولا اتد «لكضف' نبا اتريخأ ردنا نب ىلع اهريخأ :یفاسلا:لاقو 7

 اهاتأف «ىزعلا اهب تناكو ءةلخن ىلإ ديلولا نب , دلاخ ثعب ةكم ءَ هللا لوسر حتف ال :لاق ٍليَمَطلا

 ام ىبنلا ىتأ مث .اهيلع ناك ىذلا تيبلا مدهو «تازمسلا عطقف ؛تارمس ثالث ىلع تناكو دلاخغ

 )١( :ةيآلا ؟دذمحم) ةروس ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت 1١١.

 .(0-1485) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .«ىلإ» :م ىف (۳)

 .(۸/۷) ىئاسنلا ننس (6)

 .«لانملاب» :أ ىف (5)

 .(14851) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«اهتبجحو» :م ىف (9) .«ىدهت» :م ىف (۸) . «اهل» :م ىف (۷)

 )۸۳/١(. ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )٠٠(



 نل )1۹_-۲٦( تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 - اهتبجح مهو - ةندسلا هترصبأ املف «دلاخ عجرف .«ًائيش عنصت مل كنإف عجرا» :لاقف «هربخأف
 اهرعش ةرشان ةنايرع ةأرما اذإف دلاخ اهاتأف .ا(ىزع اي «یزع ي» :نولوقي مهو ليحلا ىف 00

 .هربخأف ليي هللا لوسر ىلإ عجر مث ءاهلتق ىتح فيسلاب اهسمغف ءاهسأر ىلع بارتلا 0
 , 7« عرعلا كلت» 0

 . تعم ىنب اهباجحو اهتتدس ناكو «فئاطلاب فيقثل تاللا تناكو :قاحسإ نبا لاق

 اهامدهف «برح نب رخص نايفس ابأو ةبعش نب ةريغملا ةي هللا لوسر اهيلإ ثعب دقو :تلق

 ا .اهمدهف «برح نب رخص 1 ابأ 0 لوسر ثعبف «ديدقب "لا ةيحان نم

 . ةلابتب برعلا نم مهدالبب ناك . نمو «هليجبو معئخو ن وكل 2)٠ ےڑتلا وذ تناكو :لاق

 .ةيماشلا ةبعكلا ةكمب ىتلا ةبعكللو ءةيناميلا ةبعكلا :اهل لاقي ناكو :تلق

 .همدهف ىلجبلا هللا دبع نب ريرج و هللا لوسر هيلإ ثعبف
 1 د 00/1“ 5 De) م
 .اجآو ىملس "نم ئبط ىلبخي اهيلي ناو نيطل سلف تناكو :لاق

 بلاط ىبأ نب ىلع هيلإ ثعب ِِيَْي هللا لوسر نأ ملعلا لهأ ضعب ىنثدحف :ماشه نبا لاق
 . © ىلع افيس امهف وي هللا لوسر امهايإ هلفنف «مذخملاو بوسرلا :نيفيس هنم ىفطصاو .همدهف 04 5 07 0 يب س

 بلك هب ناك هنأ ركذو . ماير :هل لاقي ءاعنصب تيب نميلا لهأو ريمحل ناكو : قاحسإ نبا لاق

 تلا امدهو «هالتقو هاجرختسا عبت عم ابهذ نيذللا نيربحلا نأو «دوسأ

 اهلو «ميمت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك نب ةعيبر ىنبل اتيب «ءاضر» تناكو :قاحسإ نبا لاق
 :مالسإلا ىف اهمده نيح دعس نب بعك نب ةعيبر نب رغوتسملا لوقي

 ملا 35 5 2 08 و س ا زي و ر

 عاشو 9 ر و امحسأ عاتب ارشق اهتكرتف ةدش ءاض تددش دقل

 :لئاقلا وهو 00 و ةئامثالث شاع هنإ 00 نبا لاق 5 94). ديبكا دل دحل + < 5
 - ر ماس 8 د هو 9 ر

 انيئم نينسلا ددع نم ترمعو ر ةاّيحلا نم تمس

eےک ا يوم و ر ا ل ق 2  
 انودحت ةليلو رمي موي اتتا دَق 16 لإ ىقب م له

 . ؟وثحت» :م ىف )١(

 . )١١9517( مقر ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا (؟)

 ,«سيق» : م ىف (1) .؟ةفيلخلا» :أ ىف (5) .أ نم ةدايز (0 .«تيغم) :م ىف (۳)
 .(نيب» :أءم ىف (۷)

 .(۸۷ )١/ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (۷)

 . ؟ترمعوا : ءمىف(١٠) . ؟لوتسوال :أ یف (9)



 -۲١( 19) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزحجلا لللسلمللل_ ل لك | :؛هم

 توب شغال قنا هلو دوخي دايإو «لئاو ىنبا بلغتو ركبل تاّبعكلا وذ ناكو :قاحسإ نبا لاق

 : ةبلعت نب سيق

Oقرابو ريدسلاو  OT0 ف لا  

 . ؟% ىرخألا لالا ةاتمو. ىزعلاو تأللا ۾ متيأرفأ» : ا لاق اذهلو

 نوراتختو «ىثنأ هدلو ٍنولعجتو ءادلو هل نولعجتأ :ىأ ؟ 4« ئتنألا هلو ركذلا مكلأ» :لاق مث

 اروج :ىأ «ىزيض ةمسقإل تناكل ةمسقلا هذه مكلثم قولخمو متنأ متمستقا ولف ءروكذلا مكسفنأل

 .اهمسو اروج تناك نيقولخم نيب تناك ول ىتلا ةمسقلا هذه مكبر نومساقت فيكف «ةلطاب

 دعا داع زن ‹رفكلاو ءارتفالاو بذكلا نم هوثدحأو هوعدتبا اميف مهيلع اركنم لاق مث

 اهب هللا لرنأ امل مكسفنأ ءاقلت نم :ىأ ا الإ يه نل : ةهلآ اهتيمستو
 الإ دنتسم مهل سيل :ىأ ( سفنألا ىوهت امو لا الإ نوعي نإ # ءةجح نم : ىأ © ناَّطْلَس نم

 ميظعتو مهتساير ىف مهسوفن ظح الإو مهلبق لطابلا كلسملا اذه اوكلس نيذلا مهئابآب مهنظ نسح

 رينملا قحلاب لسرلا مهيلإ هللا لسرأ دقلو :ىأ «ىدهلا مهر نم مهءاج دقلو» «نيمدقألا مهئابآ

 .هل اوداقنا الو «هب مهوؤاج ام اوعبتا ام اذه عمو .ةعطاقلا ةجحلاو

 الو مكينامأب سیل ءهل لصح اريخ ین نم لك سيل :ىأ «ّنمَت ام ناسنإلل مَا :لاق مث
 ائيش دو نم لك الو .لاق امك نوكي دتهم هنأ معز نم لك ام 01177 :ءاسنلا] 4باتكلا له ينامأ
 هل: نصحت

 2 رمع نع «ةناوع وبأ انثدح .قاحسإ انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 هل بتكي ام ىردي ال هنإف «ینمتی ام رظنيلف مكدحأ ىنمت اذإ» : ابك هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ

 ا و . (هتينمأ نم

 ىف فرصتملاو «ةرخآلاو ايندلا كلام ءهّلل هلك رمألا امنإ :ىأ «ئلوألاو ةرخآلا هللف» :هلوقو

 ا «ناك ءاش ام ىذلا وهف« ةرخآلاو ايندلا

 ءاشي نمل هللا نذأي نأ دعب نم الإ ايش مهتعافش يت ال تاَوَمَسلا يف كَم نم مكو» :هلوقو

 هدنع ةعافشلا عفت الوإل ء[١٠۲ :ةرقبلا] (هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نمد : هلوقك ,«ئضريو

 نولهاجلا اهيأ نوجرت فيكف .نيبرقملا ةكئالملا قح ىف اذه ناك اذإف .ء[77 :أبس] 4 هل نذأ نمل الإ

 ىلع اهنع ىهن دق لب ءاهيف نذآ الو اهتدابع عرشي مل مهو هللا دنع دادنألاو مانصألا هذه ةعافش

 .م نم ةدايز (۲) .(۸۸ ء۸۷ )١/ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا رظنا )١(

 .اورمعا 3 ىف )£( .(درا م يق )۳(

 .«حيحصلا لاجر هلاجر» )١١١/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (7” هال )١/ دنسملا (5)



 0۹ 07٠ - ۲۷) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ملع نم هب مهل امو 690 ىتنألا ةيمْسَت ةكئالمْلا َنوُمَسيَل ةرخآلاب نونمؤي ال نيذّلا نإ

 انركذ نع ىّلوت نم نع ضرعأف 62 ايش ّقَحْلا نم م ينغي ال نّظلا ّنِإو لا الإ نوعي نإ

 هليبس نع لص نب ملأ وه كبر نإ معلا نم مُهَُلم كلذ جو يذلا ةيحْلا الإ درب هلو

 هللا تانب اهنأ اهل مهلعجو «يئئالا ةيمست ةكثاللا مهتيمست ىف نيكرشملا ىلع اركنم ىلاعت لوقي

 «نولأسيو مهتداهش بتكتس مهقلخ اودهَشأ نان نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالَملا اوأعجوإ : :لاق امك

 لب ؛هولاق ام قدصي حيحص ملع مهل سيل :ىأ «مّلع نم هب مهل امو» : لاق اذهلو ؛[9١:فرخزلا]

 ال :ىأ «ائيش قحا نم ينغي ال لا نو نَا الإ نوعبَتي نإ . .عينش رفكو «ءارتفاو روزو بذك وه

 مكايإ» : لاق ع هللا لوسر نأ حيحصلا ىف تبث دقو .قحلا ماقم ادبأ موقي الو «ائيش ىدجي

 . '7(ثيدحلا بذكأ نظلا نإف «نظلاو

 .هرجهاو قحلا نع ضرعأ ىذلا نع ضرعأ :ىأ 4انركذ نع ئّلوت نم نع ضرعأف» : هلوقو

 ةياغ وه كاذف ءايندلا هملع غلبمو همه "رثكأ او : ىا«ايندلا احلا الإ ذري ملو لوقو

 ام ةياغ وه اهل ىعسلاو ايندلا بلط :ىأ «مّلعْلا نم مهغلبم كلذ» :لاق كلذ هيف ريش ذل ان

 هيلإ اولصو

 هللا لوسر لاق :تلاق “(اهنع هللا ىضر] ةشئاع نينمؤملا مأ نع دمحأ مامإلا ىور دقو

 :روثأملا ءاعدلا ىفو "ل لقع ال نم عمجي اهلو هل لام ال نم لامو «هل راد ال نم راد ايندلا» : لكي

 .«انملع عليم الو ءاّنمه ربكأ ايندلا لعجت ال مهللا»

 عيمجل قلاخلا وه :ىأ او و هليبس نع لض نمب ملعأ وه كبر نإ :هلوقو

 نع هلك كلذو « ءاشي نم لضيو «ءاشي نم ىدهي ىذلا وهو «هدابع حلاصمب ملاعلاو «تاقولخملا

 .هردق ىف الو هعرش ىف ال «ًادبأ روجي ال ىذلا لداعلا وهو «هتمکحو هملعو هتردق

 نيذّلا يزجيو اولمع امب اوؤاَسَأ نيذّلا يِرَجَيل ضْرألا يف امو تاَوَمَسلا يف ام هّللو ط

 عساو كير نإ ْمَمَّللا الإ شحاَوفْلاو منإلا رئابك نوبنتجي نيذّلا 0 ىتسحلاب اونسحأ

 اوكزت الف مكتاَهُمُأ نوُطَب يف ةّنجَأ متنأ ذو ٍضرألا نَم مكأشنأ ْذإ مكب مّلعَأ وه ةرفغملا

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )۲٥۹۳( مقرب ملسم حيحصو )٥۱٤۳( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 .«اذهلو» :آ «م ىف (4) .؟ربكأ» :]1 ىف (۳) .«انإو» :م ىف (۲)

 .م نم ةدايز (6)

 )۷١/١(. دنسملا (1)



۰ 

 . 4 69 ىقتا نمب ملعأ وه مكسفنأ

 «لدعلاب هقلخ قف ,مكاحلا «هاوس امع ىنغلا هنأو «ضرألاو تاومسلا كلام هنأ ىلاعت ربخي

 ىزاجي :ىأ «ىسحلاب اونسحأ نيذّلا يزجيو اوُلمع امب اوؤاسأ نيذّلا يزجيل» ا قلل قا

 Ny ءرشف ارش نإو «ريخف اريخ نإ «هلمعب الك

 رتسيو مہ رفخي هئإف رئاغصلا ضعب مهنم عقو نإو «رئابكلاو تامرحملا نوطاعتي ال :ىأ «شحاوفلاو

 مگلخدنو مكتائّيس مکنع رفکن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ )ف :ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك ؛مهيلع

 اذهو . «مملا لإ شحاوقلاو إلا رئابك نومتجي نيذلا» ١ :انهاه لاقو .[” ١ : ءاسنلا] 0

 نبا نع «هيبأ نع .«سواط نبا نع عا انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 بتك ىلاعت هللا نإ» :لاق ةي ىبنلا نع ةريره وبأ لاق امم ممللاب هبشأ ًائيش تيأر ام :لاق سابع
 سفنلاو .قطنلا ناسللا انزو «رظنلا نيعلا انِزَ «ةلاحم ال كلذ كردأ 0 نم هظح م نبا ىلع

 ece كلذ قّدصي جرفلاو «ىهتْسَتو ىنمت

 هب «قازرلا دبع ثيدح نم «نيحيحصلا ىف ذ هاجرخأ

 ‹شمعألا نع ی اكدح «روث ̀ نبا انربخأ «ىلعألا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبأ لاقو (۳) .

 «شطبلا نيديلا انزو «ليبقتلا نيتفشلا انزو «رظنلا نينيعلا انز» :لاق دوعسم نبا نأ اد فلان ندا ع
 .«بَمَللا وهف الإو ءايناز ناك هجرفب مدقت نإف لك وأ جرفلا كلذ قّدصُيو « ىشملا نيلجرلا انزو

 رار بقر ربت لاقااةكر

 لوق نع ةريره ابأ تلأس :لاق  ىفئاطلا ةبابل نبا :هل لاقي ىذلا عفان نب نمحرلا دبع لاقو

 بجو دقف ناتخلا ناتخلا سم اذإف «ةرشابملاو «ةرظنلاو «ةزمغلاو ءةلبقلا :لاق (مملا الإ :هللا
 .انزلا وهو «لسغلا

 نب ديز لاق اذكو .فلس ام الإ :(ممللا ًالإ» :سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 . ملسأ

 نع «روصنم نع «ةبعش انثدح «رفعج نب دمحم انثدح «ىنثملا نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 :رعاشلا لاق «هعدي مث بنذلاب ملي ىذلا : لاق( ممللا ًالإإ# :ةيآلا هذه ىف :لاق هنأ دهاجم
5 U N ا و 5 ٠. 2م a ؟املأ ام كَل دبع ىأو امج رفغت مهللا رفغت نإ! 

 TY) 3 *1) ناتيآلا : مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .(الال.0ه) مقر ثيدح دنسملا ىلع ركاش دمحأ قيلعت :رظنا .أطخ «ةاطرأ نبا» ةدايزو «ةاطرأ نب رمعم» :م ىف )١(

 .(5161/) مقرب ملسم حيحصو (1111) مقرب ىراخبلا حيحصو (؟77/7) دنسملا (0)

 .(وبأ» :أ ىف ()

 .(۳۹/۲۷) ىربطلا ريسفت (؟)



 ا (۳۲ 2 ۳۱) ناتیآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 الإؤغ لا لورق یف هاجم عنخ عروصتم هع یر اقدح ءديمح نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 :نولوقي مهو تيبلاب نوفوطي ةيلهاجلا لهأ ناكو :لاق «هنع عزني مث بنذلاب ملي لجرلا :لاق «ممللا

 !؟املأ ام كل دبع ىأو امج رفغت مهللا رفغت نإ

 طرف رع ةو ورع اورق

 نع «قاحسإ نب ايركز انثدح ‹مصاع وبأ انثدح «رابجلا دبع نب ناميلس ىنثدح :ريرج نبا لاق

 :لاق «ممّللا الإ شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبسجي نيذلا» : سابع نبا نع «ءاطع نع «رانيد نب ورمع

 : ةَ هللا لوسر لاق :لاقو بوتي مث ةشحافلاب ملي لجرلا وه

 !؟املأ ام كل دبع ىأو امج رفغت مهللا رفغت نإ

 مث . ليلا صاغ نبا نع :ىرضبلا نامفع يآ نامدع نب دمحا نع-+ ىدفرتلا ةاور اذكهو

 و

 مصاع ىبأ ثيدح نم ىروغبلاو متاح ىبأ نبا هقاسو .هجولا اذه نم الإ الصتم ىوري هملعن ال

) 
 ا اعوفرم هتحص ىفو ««ليزنت» ةروس ريسفت ىف ىوغبلا هركذ امنإو «ليبنلا

 نع «سنوي انثدح «عيرز نب ديزي انثدح «عيزب نب هللا دبع نب دمحم انثدح :ريرج نبا لاق مث

 ةمللا» : لاق 4مُمّللا الإ شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي نيِذّلال :- هعفر هارأ - ةريره ىبأ نع «نسحلا

 بوتي مث رمخلا برش نم ةمللاو ءدوعي الو بوتي مث ةقرسلا نم ةمللاو ءدوعي الو بوتي مث انزلا نم
 °)«مامل إلا ؟؟7”كلذ» :لاق ء«دوعي الو

 نوبنتجي نيذّلا» : هللا لوق ىف «نسحلا نع «فوع نع «یدع ىبأ نبا انثدح «راشب نبا انثدحو

 .دوعي ال مث ءرمخلا برش وأ ةقرسلا وأ انزلا نم ممللا :لاق 4ممّللا الإ شحاوفلاو مثإلا رئابك

 نوبنتجي نيذّلاط :هللا لوق ىف نسحلا نع ءءاجر ىبأ نع َةّيَلَع نبا انثئدح ءبوقعي ینثدحو

 ةمللا بيصي لجرلا وه :نولوقي اي هللا لوسر باحصأ ناك :لاق (ممللا الإ شحاوفلاو مثإلا رئابك

 .اهنم بوتيو اهبنتجيف «رمخلا برش نم ةمللاو «انزلا نم

 ؟انزلا :تلق .نيحلا ىف اهب ملي :ممّللا ًالإ» :سابع نبا نع ءءاطع نع ء”ريرج نبا لاقو

 .بوتي مث انزلا :لاق

 نبا نع .ءاطع نع ءورمع نع و نبا انثدح ةيسرك وبأ انثدح :اضيأ ريرج نبا لاقو

 )١( ىربطلا ريسفت )۳۹/۲۷(.

 . (ىأ» :م ىف (0)

 .(۱۲۸/۷) ىوغبلا ريسفتو (7784) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 .«كلعف» :أ ىفو «كلتف» :م ىف )٤(

 )٥( ىربطلا ريسفت )۳۹/۲۷(.

 .«جيرج# :أ ىف (5)



1Y 

 .ةرملا ملي ىذلا : «ممّللا» : لاق سابع

 .بوتي مث بنذلا بيصي لجرلا وه :تلقف (ممّللاإ» نع تلئس :حلاص وبأ لاق :ىدسلا لاقو
 .ىوغبلا هاكح .ميرك كلم اهيلع كناعأ دقل :لاقف سابع نبا كلذب تربخأو

 (۴۲ « ۳۱) ناتايآلا :مجنلا ةروس  عباسلا ءزجلا

 هللا دبع نأ ؛بيعش نب ورمع نع  فيعض وهو - حابصلا نب ىنثمللا قيرط نم ريرج نبا یورو

 نيب ام :لاق «ممّللا الإ» :ريبزلا نبا نع «ءاطع نع ا رباج نع «ىروثلا نايفس لاقو

 .ءاوس هلثم «سابع نبا نع .مكحلا نع «ةبعش هاور اذكو .ةرخآلا باذعو '''ايندلا دح :نيدحلا

 "ا ندا نب یک لك د ملا الإ دوق ىف نانغا قبا نع وعلا لاقو
 لح لكف ايندلا لح امأف «بجاوم لك نود رهو ءممللا و .تاولصلا هرفكت «ةرخآلا دحو

 .ةرخآلا ىلإ هتبوقع رخأو ءرانلاب هللا همتخ ءىش لكف ةرخآلا دح امأو ءايندلا ىف هتبوقع هللا ضرف

 .e «ةداتقو «ةمركع لاق اذكو

 اهلك بونذلا عست هترفغمو «ءیش لک تعسو حز : یأ (ةرفغملا عس او كبر نِإ» :هلوقو

 رفق هللا نإ هللا ةمحَر نم اوطنقت ال مهسقنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لف : هلوقك ءاهنم كان نل

 :or]. رمزلا] ميحرلا روفغلا وه ِهَنِإ اعيمج بونذلا

 مكلاعفأو مكلاوحأب ميلع ءمكب ريصب وه :ىأ «ضرألا نم م مكاشنأ ذإ مكب ملعأ وهل :هلوقو

 چو جو .ضرألا نم مدآ مكابأ ًاشنأ نيح « «مکنم عقتو مكنع ردصتا ىتلا مكلاوقأو

 ةنجأ متنأ ذإو» :هلوق اذكو ا اقيرفو .ةنجلل اقيرف :نيقيرف مهمسق مث ءرذلا لاثمأ هبلص

 : دعس مآ ىنقشو«هلمعو هلجاو قرره .لكوي ئذلا كلملا بنتك دق : «مكتاهمأ نوطب يف

 عضارم انك مث ىقب نميف انكو طقس نم انم طقسف ءانتاهمأ نوطب ىف ةنجأ انك :لوحكم لاق

 انرص مث ىقب نميف انكو .كله نم انم كلهف .ًةعفي انرص مث ىقب نميف انكو .كله نم انم كلهف

 ("9؟رظتنن اذه دعب اذامف - كل ابأ ال  اخويش انرص مث ىقب نميف انکو .كله نم انم كلهف ًابابش
 و

 نمب ملعأ وها ٠ . مكلامعأب اونمتو اهوركشتو وحدا : ىأ «مكسفنأ اوكزت الف : هلوقو

 «اليتف َنوُمَلَظُي الو ءاشي نم يكزي هللا لب مهسفنأ نوكري نيذْلا ىَلِإ رت ملا :لاق امك قت
 .[4 4 :ءاسنلا]

 ديزي نع «ثيللا انثدح .مسأقلا نب مشاه انثدح «دقانلا رم انثدح : هحيحص ىف ملسم لاقو

 )١( «انزلا» :أ ىف (۳) .نم» :م ىف (۲) .«انزلا» :أ ءم ىف .

 ) )4.«ريعسلا ىف اقيرفو ةنحلا ىف اقيرف» :آ ىف (5) .؟ردصتسا :أء م ىف (۵) . وهف :م ىف

  )0؛رظتني» :أ ءم ىف .



 ٤١( 1Y - ۳۳) تايآلا : مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ی: تن ينيز یل تلافف ةر نشا تیم لاق اغا وب ورع نب دمحم نع «بيبح ىبأ نبا

 اركرت الد : هلك هلا نوسر لاقف ةر كيمسو ءمسالا اذه نع ىهن ةي هللا لوسر نإ :ةملس

 E اهومس» :لاق ؟اهيمسن مب :اولاقف .«مكنم ربلا لهأب ملعأ هللا نإ « مكسفنأ

 «بيهو انثدح «نافع انثدح :لاق ثيح دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف اضيأ تبث دقو

 ا ىبنلا دنع الجر لجر حدم :لاق هيبأ نع ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نع ءاذحلا دلاخ انثدح

 ةلاحم ال هبحاص احدام مكدحأ ناك اذإ  ًارارم - كبحاص نع تعطق !كليو» :ِِكَي هللا لوسر لاقف
 ملعي ناك نإ ءاذكو اذك هبسحأ  ادحأ هللا ىلع ىكزأ الو «هبيسح هللاو  انالف بسحأ :لقيلف

O 

 «دواد وبأو «ملسمو «ىراخبلا هاور اذكو .هب .ءاذحلا دلاخ نع «ةبعش نع «ردنغ نع هاور مث

 ا لاك نفخ یر قم ف ا ناو

 «ميهاربإ نع ءروصنم نع .نايفس انثدح :الاق نمحرلا دبعو .عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

E NS Oدوسألا نب دادقملا لعجف : لاق  

 .بارتلا مههوجو ىف وثحن نأ نيحادملا انيقل اذإ ةَ 2 هللا لوسر انرمأ :لوقيو بارتلا ههجو ىف وثحي

 ا «روصنم نع «ىروثلا ثيدح نم «دواد وبأو ملسم هاورو

 3 ئري وهف بيغلا ملع هدنعأ 29 ئدكأو اليلق ئطعأو 00 ئأوت يذلا تیأرفأ

 عه ئرخأ َرزو ةرزاو رزت الأ © ئفو يذلا ميهاربإو 2 ئسوم فحص يف اّمب أَبي مل مَ
 هاا 4# ماها م نار 5
1 

 ءازجلا هازجي مث © ئري فوس هيعس ناو ® ئعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو

 . 4 60 ىفوألا
 :ةمايقلا] «ئَّلوتو بذك د نكلو . یلص الو قدص الفإل : هللا ةعاط نع ىلوت نمل اماد ىلاعت لوقي

[TY «P|دهاجم لاق اذكو .هعطق مث اليلق عاطأ :سابع نبا لاق «ىدكأو اللف ئطعأو» ” . 

 نورفحي اوناک اذإ 0 : ديعسو «ةمركع لاق .دحاو ريغو «ةداتقو .ةمركعو « ريبج نب ديعسو

 . لمعلا نوكرتيو .«انيدكأ» :نولوقيف «لمعلا مامت نم مهعنمت ةرخص رفحلا ءانثأ ىف نودجيف «ًارئب
oro شو 

 عطقو «قافنإلا ةيشخ هدي كسمأ دق ىذلا اذه دنعأ : ىأ «ىري وهف بيغلا ملع هدنعأ» : هلوقو

 )١( مقرب ملسم حيحص )5١45(.

 )( دنسملا )٥/ ٤١(.

 هجام نبا نكاسو )6۸۰ ۵( مقرب دواد ا ناسو )۰...( مقرب ملسم حيحصو (YI) مقرب ىراخبلا حيحصو )61 /0) دنسملا (۳)

 (TV) مقرب

 A-۰) €( مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۰ ۰۲) مقرب ملسم حيحص (4)



 ٤١( _۳۳) تايآلا :مجنلا ةروس  عباسلا ءزحجلا حلل (4+؛

 ! ؟انايع كلذ ىري وهف «هفورعم نع كسمأ دق ىتح «هذي ىف ام دفنيس هنأ بيغلا ملع هدنعأ «هفورعم

 اذهلو ؛اعلهو احشو الخب ةلصلاو ربلاو فورعملاو ةقدصلا نع كسمأ امنإو «كلذك رمألا نسل : ىأ

 امو# :ىلاعت هللا لاق دقو .'"'الالقإ شرعلا ىذ نم شخ الو ءالالب قفنأ» :ثيدحلا ىف ءاج
Jor r3, 9o لس ا ل 

 .[*9 :أبس] «نيقزأرلا ريخ وهو هفلخي وهف ءيش نم متقفنأ

 :ىروثلاو «ريبج نب ديعس لاق 4ىفو يذلا ميهاربإو . ئسوم فحص يف اب أتي ۾ مل ما : هلوقو

 :ةداتف لاقو . هب 9 ام «ىفو# : ریبج ريبج نب ديعس لاقو . غالبلاب هلل 00 : سابع نبا لاقو

 ىذلا نمش وهو «ريرج نبا رايتخا | وه ا راهو .هقلخ ىلإ هتلاسر ىدأو ‹ هللا ةعاط «ىفو»

 (امامإ ساثلل كلعاَج يّنِإ لاق نمت تاملكب هير ميهاربإ ىلتبا ذإوإ» : :ىلاعت هلوق هل دهشيو «هلبق

 «لامكلاو مامتلا ىلع ةلاسرلا غلبو «ىهاونلا عيمج ب كرتو ناد عيمجب ماقف ء[753١: 0

 مث :ىلاعت هللا لاق «هلاوقآو هلاعفأو هلاوحأ عيمج ىف هب ىدّتقي امامإ سانلل نوكي نأ اذهب قحتس

.]١ 73": a ا 

 انثدح «ىنالقسعلا سايإ ىبأ نب مدآ انثدح .ىصمحلا فرع نب دمحم انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 هذه وي هللا لوسر الت :لاق ةمامأ ىبأ نع ءمساقلا نع «ريبزلا نب رفعج انثدح «ةملس نب دامح

 لمع ىفو» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :تلق «؟ىفو ام ىردتأ» :لاق .(ىّفو يذلا ميهاربإو» :ةيآلا
 .«راهنلا لوأ نم تاعكر عبرأب هموي

2( 
 : فيعض وهو «ريبزلا نب د رقعج ثيدح نم ريرج نبا هاورو

 دن اسا اقدح م نبأ اكد ا لا قع را نرجع ياخ نق لسا" لاقو

 ءرذ ىبأو ءادردلا ا ريق ب ر نع «نادعم نب دلاخ نع ا نت نيل نوع « شايع

 ءراهنلا لوأ نم تاعكر عبرأ ىل عكرا «مدآ نبا» :لاق هنأ «لجو زع «هللا نع ةي هللا لوسر نع
 ٥٥ی رحخآ كفكأ

 .ىسوم نب دسأ انثدح «ناميلس نب عيبرلا انثدح «ىبأ انثدح : هللا همحر «متاح ىبأ نبا لاق

 ؛ ةا هّللا لوسر نع «هيبأ نع «سنأ نب ذاعم نب لهس نع «دئاق نب نابز انثدح .ةعيهل نبا انثدح

 ىسمأو حبصأ املك لوقي ناك هنإ ؟ىفو ىذلا هليلخ ميهاربإ هللا ىمس مل مكربخأ الأ» :لاق هنأ

 مجعملا ىف ىناربطلاو 58١( /۲) ةيلخا ىف ميعن وبأ هاورف :ةريره ىبأ ثيدح امأ .دوعسم نباو لالبو ةريره ىبأ ثيدح نم ءاج )١(

 .هب هنع نيريس نب دمحم نع نيقيرط نم )۳٤۱/۱( ريبكلا
 .هب هنع قورسم نع قاحسإ ىبأ قيرط نم )7094/١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورف :لالب ثيدح امأو

 .هب هنع قورسم نع باثو نب ىيحي قيرط نم (۱۹۱/۱۰) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورف :دوعسم نبا ثيدح امأو

 )٤۳/۲۷(. ىربطلا ريسفت (۲)

 .«ديعس نب ىيحي» :أءم ىف (9)

 .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :لاقو )٤۷٥( مقرب ىذمرتلا ناس (5)



 م )۱۹_۲٦۹( تایآلا E ءزجلا
 ساس هر د

 ىبأ نع ريرج نبا هاورو .ةيآلا متخ ىتح ۷: مورلا] «نوحبصت نيحو ا نوع

<o 2-0 

 «ىرخأ رزو ةرزاو رزت الآل :لاقف ىسومو ميهاربإ فحص ىف هاحوأ E عرش مث

 امك دحأ اهنع هلمحي ال ءاهرزو اهيلع امنإف بونذلا نم ءىش وأ رفكب اهسفن تملظ سفن لك : ىأ

 ناسنإلل سيل نأو» كام : رطاف]4ئِبرُق اذ ناك ولو ءيش هنم لمحي ال اهلمح ئأإ ةلقثم عدت نإو» : لاق

 .هسفنل وه بسك ام الإ رجألا نم لصحي ال كلذك «هريغ رزو هيلع لمحي ال امك : ىأ «ىعس ام الإ

 ىلإ اهباوث ءادهإ لصي ال ةءارقلا نأ هعبتا نمو هللا همحر «ىعفاشلا طبنتسا ةميركلا ةيآلا هذه نمو

 هيلع مهثح الو هتمأ كي هللا لوسر هيلإ بدني مل اذهلو ؛مهبسك الو مهلمع نم سيل هنأل ؛ىتوملا
 ناك ولو .مهنع هللا ىضر «ةباحصلا نم دحأ نع كلذ لقني ملو «ءاميإ الو صنب هيلإ مهدشرأ الو

 ءءارآلاو ةسيقألا عاونأب هيف فرصتي الو .صوصنلا ىلع هيف رصتقي تابرقلا بابو «هيلإ انوقبسل اريخ
 امهيلع عراشلا نم صوصنمو ءامهلوصو ىلع عمجم كاذف ةقدصلاو ءاعدلا امأف

 تام اذإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع .هحيحص ىف ملسم هاور ىذلا ثيدحلا امأو

 عفتني ملع وأ «هدعب نم ةيراج ةقدص وأ ءهل وعدي حلاص دلو نم :ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا

 لكأ اميل نا يدخل نفاق ابك عو نکو م ن یھ ةقيقكلا ىف ةنالدلا هةيفحن "انوي

 .هفقوو هلمع راثآ نم ىه هوحنو فقولاك ةيراجلا ةقدصلاو . (؟)«هبسك نم هدلو نإو «هبسک نم لجرلا
 ىذلا ملعلاو :٠١[. سي] ةيآلا 4(*مهراثآو اومدق ام بتكتو ئتوملا يحن نحن نإ :ىلاعت لاق دقو
 ىلإ اعد نم» : حيحصلا ىف تبثو .هلمعو هيعس نم اضيأ وه .هدعب سانلا هب ىدتقاف سانلا ىف هرشن

 .«ائيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم «هعبتا نم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ىده
E E OR 

 هللا ىريسَف اوُلمعا لقوا :ىلاعت لاق امك .ةمايقلا موي :ىأ «ىري فوس هيعس ناول : هلوقو

 :ةبوتلا] ا ل

eلاق اذكهو «رشف ارش نإو ءريخف ًاريخ نإ ءءازحلا متأ هيلع مكيزجيو «هب مرج  

 رفوألا : ىأ «ئفوألا ءازجلا هازجي ہن :انهاه

 "نب" :م ىف )١(
 )١١7/١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو .نيقيرطلا الك نم )۱۹١/۲١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو(47 /۲۷) ىربطلا ريسفت (؟)

 .«اوقثو ءافعض هيفا

 .فيعض وهو ةعيهل نبا :ىلوألا ىف تلق
 .فيعض وهو دعس نب نيدشر : ةيناثلا ىفو

 .فيعض وهو دئاف نب نايز :امهيفو

 .(۱۹۳۱) مقرب ملسم حيحص (۳)

 (7؟14 ٠١ /۷) ننسلا ىف یئاسنلاو (۸١۱۳)مقرب نئسلا یف ىذمرتلاو (70748) مقرب ننسلا ىف دواد وبأو )3١/7( دنسملا ىف دمحأ هاور )٤(

 ش .«(حيحص نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم

 .«هانيصحأ ءىش لکو مهراثآو» :م ىف (0)



 )47  ٥١( تايآلا :مجنلا ةروس  عياسلا ءزحملا حس لل
 (© اًيحأو تامأ وه ِهّنَأو © ئكبأو كحضأ وه هاو © 6 ١) كبر ىلإ ناو )» قاع: ع مَ هم همم ل0 م

 ى» ئرخألا ةأشْنلا هيلع أو 65) ىنمت اذإ ةَفطُت نم ي2 ئتنألاو ركذلا نيجوزلا قلح هنأو

 اَمَف دومَنو 2 ئلوألا اداع كّلهَأ هنأ ق ت لا بر وهن دار 6 یاو یا ولاا
 ا غ

 اهاشغف 62 ئرهأ ةكفتؤملاو ت5 ع2 ئفطأو مّلْظَأ مه اوناك مهّنإ لبق نم جون موقو 69 ىقبأ

 . 4 و رام كر ءالآ أف و شع ان
 .ةمايقلا موي داعملا :ىأ € ئهتملا كبر ىلإ نأو# :2''[اربخم] ىلاعت لوقي

 نمحرلا دبع نع «دلاخ نب ملسم انثدح س وس نوح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 لوسر ىنإ «دوأ ىنب اي :لاقف لبج نب ذاعم انيف ماق :لاق ىدوألا نوميم نب ورمع نع «طباس نبا

 .رانلا ىلإ وأ ةنجلا ىلإ «هللا ىلإ داعملا نأ نوملعت «مكيلإ هللا

 نب ىبأ نع «ةيلاعلا ىبأ نع .سنأ نب عيبرلا نع «ىزارلا رفعج ىبأ ةياور نم ىوغبلا ركذو
Eلة سلا كلر لا نأ  Eبرلا ىف ةركف ال :لاق . ئهتنملا كبر ىلإ نأو# :هلوق ىف دي ىبنلا نع < 0 ا ع ا  

 ء و ۰ 1 5

 ىف اوركفت الو قلخلا ىف اا :اعوفرم ةريره ىبأ نع ىور ام لثم اذهو : ىوغبلا لاق

 «ةركفلا هن غ ال هنإف لالا

 مكدحأ ناطيشلا ىتأي» :حيحصلا ىف ىذلا امإو ظفللا اذهب ظوفحمب سيلو «هدروأ اذك

 ذعتسيلف كلذ مكدحأ غلب اذإف ؟ كبر قلخ نم :لوقي ىتح ؟ اذك قلخ نم ؟ اذك قلخ نم :لوقيف

 ىف ورک الو ا تاق ولم یف ا ورگشا یل »ىف ئذلا رخآلا تيدا نقرب هلو هلا

 لاك امك O فايق ةريسم هقتاع ىلإ هنذأ ةمحش نيب ام اكلم قلخ هللا نإف « هللا تاذ
0 3 r 

 نافلتخم امهو امهببسو ءاكبلاو كحضلا تاي ف تلح : ىأ «ئكبأو كحضأ وه هّنأو» :هلوقو

 نيجوزلا قلخ هنأو# ء[۲: كلل ا] «ةايحْلاو توملا قلخ يذلا :هلوتك .(ايحآأو تامأ وه هّنأو»

 .أ نم ةدايز )١(

 ٤١۷(. /۷) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (۲)

 .«طيحي» :م ىف (۳)

 ةلسلسلا ىف امك )-١/0( ىلامألا نم ةئامو نوثالثلاو عساتلا سلجملا ىف ركاسع نبا هاورو ٤١١( /۷) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (:)

 ةملس ىبأ نع ىرهزلا نع ةملس ىبأ نب ريرعلا دبع نزع ادي رلا نب: رشب نع لبا ب نو دمتم قرط قم 0۹9/9 لا

 . فيعض وهو ديلولا نب رشب هيفو «هب ةريره ىبأ نع
 )١74(. مقرب ملسم حيحصو ( ١ مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .«اوركفتت الو» :أ ىف )١(

 : ظفلب اعوفرم «هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (41/70) مقرب هننس ىف ةيناثلا ةعطقلا دواد وبأ ىور دقو ءظفللا اذهب هدجأ مل (۷)

 .«ماع ةئامعبس ةريسم هقتاع ىلإ هنذأ ةمحش نيب ام نإو .شرعلا ةلمح نم هللا ةكئالم نم كلم نع ثدحأ نأ ىل نذأ»

 .«اوكلهتف هللا ىف اوركفتت الو :هّللا قلخ ىف اوركفت» :اعوفرم رذ ىبأ ثيدح نم تيور :ىلوألا ةعطقلاو
 .(4) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هجرخأ



 ۷سس (هه5 _ 47) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 يم نم ةفطن كي ملأ . 7 كرتي نأ ناسنإلا بحي : :هلوقك م اذإ ةفَطُ نم . يشألاو ركذلا

 نأ ىلع رداقب كلذ سيلا . ىتنألاو ركذلا نيجوزلا هنم لَعِجَف . ئوَسَف َقَلَخَف ةقلع ناك مث . ب
 . :۳١ _ ٤١[ ةمايقلا] «ىتوملا ىبحي

 ةأشنلا ىهو .ةداعإلا ىلع رداق وه ةءادبلا قلخ امك :ىأ «ىرخألا ةأشنلا هيلع نأوإب :هلوقو

 ال يهدنع اميقم ةف مهل هلعجو «لاملا هدابع كّلَم :ىأ « ىّفَأو ىنغَأ وه هنو ا الا

 وبأ مهنم . pA EE نو . مهيلع ةمعنلا مات اذهف «هعیب ىلإ نوجاتحي

 .ةداتق لاق اذكو . .مدخأ : : «ىفأو» ا : «نغأ# :دهاجم نعو .امهريغو «ريرج نباو ‹«حلاص

 ىضر : «ىتقأو) . ىطعأ : «ئنغأ» :اضيأ دهاجمو «سابع نبا لاقو

 .قحال نب ىمرضحلا هلاق «هيلإ قئالخلا رقفأو هسفن ىنغأ :هائعم : ليقو

 نبا امهاكح .ديز ن ربا هلاق .مهنم ءاش نم رقفأ :(ىنقأ# و هقلخ نم ءاش نم «ئنغَأ» : ليقو

 . ظفللا ثيح نم ناديعب امهو لك

 دهسا يف ا همهم

 اذه وه :مهريغو ديز نباو «ةداتقو .دهاجمو .سابع نبا لاق (یرعشلا بر وه هنأوإ# :هلوقو
 .هنودبعي برعلا نم ةفئاط تناك .«ءازوجلا 00 لاقي و مجنلا

 كا رجلا دالا يف اهل ل مَ يل u هب كلو لف فك ماج : ىلاعت

 رص رص حيرب# هللا مهكلهأت .هلوسر ىلعو هللا ىلع مهاتعأو مهاوقأو نسانلا دشا نم اونا 14

 Y]. »7: ةقاحلا] (اموسح مايأ ةينامنو لال عبس مهيلع اهرخس .: ةيتاع

 نم : :ىأ (لبق نم حون موقوإ ءادجا ميت نير ملك ر : ىأ *ىقبأ امف دومتو» :هلوقو

 ةكفتؤملاو» مهدعب نم نيذلا نم ادرمت دشأ :ىأ *«ىغطأو ملظأ مه اوناک مهّنإ» .ءالؤه لبق

 ليجس نم ةراجح اهيلع رطمأو ءاهلفاس اهيلاع لعجف مهيلع اهبَلَق ءطول نئادم :ىنعي « ئروهأ

 مهيلع انرطمأو# مهيلع اهلسرأ ىتل ا ةراجحلا نم :ىنعي *« ئشغ ام اهاشغفإ# :لاق اذهلو ده

 VY] : ءارعشلا] (نيرذنملا رطم ءاسف ارم

 طفنو ران نم ائيش ىداولا مهيلع مرضناف .ناسنإ فلآ فالآ ةعبرأ طول نئادم ىف ناك :ةداتق لاق

 ديلولا نع ١ «ةيطع نب بهو نب دمحم نع «هيبأ نع متاح ىبأ نبا | اور و نوتألا مفك نارطقو

 .ادج بیرغ وهو .هب هنع ءديلخ نع« ملسم نبا

 .«ىنمت» :م ىف )١(

 )٤٤/۲۷(. ىربطلا ريسفت (؟)
 .(هأورو# :م ىف (4) .«فونألا متك» ١: ىف (۳)



 (35- 557) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا 1۸

 .ةداتق لهاق ؟ىرتمت ناسنإلا اهيأ كيلع هللا معن ىأ ىفف :ىأ «ىرامتت كر ءالآ ياف

 .ريرج نبا رايتخا وهو .ىلوأ لوألاو .دمحم اي (یرامتت كبر ءالآ يَأبفإ : جيرج نبا لاقو

 ى2 ةفشاك هللا نود نم اهل سيل 6© ةفزآلا تفزأ ع2 لوألا رذنلا نم ريذن اذه 9

 اودجساف 69 نودماس متنأو 0 نوكبت الو نوكحضتو 6® نوبجعت ثيدحلا اذه نمفأ

 . 4 2 اودبعاو هلل

 امك ءاولسرأ امك لسرأ «مهسنج نم :ىأ (ىلوألا رذنلا نمل يو ادمحم ٍ: ىنعي «ريذت اذه)»
 .[4 فاقحألا] (لسرلا نم اعدب تنك ام لق :ىلاعت لاق

 ال :ىأ «ةفشاك هللا نود نم اهل سيل# ءةمايتلا ىهو «ةبيرقلا تبرتقا :ىأ 4ُةَقزآلا تقزأ»
 .هاوس اهملع ىلع علطي الو «دحأ هللا نود نم ًاذإ اهعفدي

 ر ا : مهيهلتو ا يس دعمت ا ا دوس ١

 ٠[. ل E مهتم رخأ اك هب 0

 «ةينامي ىه «ءانغلا :لاق سابع نبا نع «هيبأ نع «ىروثلا نايفس لاق «نودماس متنأو# : هلوقو

 .ةمركع لاق اذكو .انل "رع :انل دمسا

 :نسحلا لاقو .ةمركعو ءدهاجم لاق اذكو .نوضرعم :«نودماسإ# :سابع نبا نع ةياور ىفو

 هنو .نوربكتست : سابع نبا نع هياور فو . بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نع ةياور وهو .نولفاغ

 :ئدسلا لوقي

 (9ودجساف# : :صاالخإلاو ديحوتلاو يَ هلوسرل ةعباتملا ةدابعلاو هل دوجسلاب هدابعل ارمآ كاف مث

 .اودحوو اوصلخأو هل اوعضخاف : ىأ (اودبعاو هلل

 سابع ع «ةمركع نع «تبويأ انثدح «ثراولا دبع اند دعم وبأ انثدح : ىراخبلا لاق

 لم نود هب درفنا . سنإلاو نجلاو نوكرشملاو نوملسملا هعم دجسو «مجنلاب هيَ ىبنلا دجس : لاق

 نع ‹سواط نبا نع و نع .حابر انتدح «دلاخ نب ميهاربإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ةروس ةكمب هي هللا لوسر أرق :لاق هيبأ نع ءةعادو ىبأ نب بلطملا نب رفعج نع .دلاخ نب ةمركع

 «بلطملا ذئموي ملسأ نكي ملو .دجسأ نأ تنو ىسأر تقف ۰ هدلع نم دجسو دجسف .مجنلا

 .؟نوکحضی» :م ىف (۲) .«نوبجعي١ :م ىف )١(

 . أطخ وهو «اودجسيلف» :م ىف )٤( .؟ینغت» :أ «م ىف (۳)

 .(1455) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 وس ٩۲( 055) تايآلا :مجنلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .هعم دجس الإ '')اهؤرقي ادحأ عمسي ال كلذ دعب ناكف

 هح لسا ع دلا ليغ كلل دع وه الا قلت قاستلا اورو

 نإف ,«ةقزآلا تفزأ . ىلوألا رذنلا نم ريذت اذه» : ىلاعت هلوق نم مدقت امب ةبسانم هل ثيدح ركذ

 ريدن الإ وه نإ » :لاق امك ' م ردلا لوم عوني يح ىلا ءرشلا نم نياعي امل رذحلا :وه ريذنلا

 ةدش هلجعأ ىلا + ىآ:..ةنايرحلا ريذنلا"انأ) قيد فو ا1 «ديدش ٍباَذَع يدي نيب مک

 E مهءاجف «كلذ لبق هموق راذنإ ىلإ رداب لب ًائيش هيلع سبلي نأ نع رشلا نم نياع ام

 ةروسلا لوأ ىف لاق امك «ةمايقلا موي :ىنعي «ةبيرقلا تبرتقا : ىأ (ةفزآلا تفزأ» :هلوقل بسانم

 :دمحأ مامإلا لاق :١[« رمقلا] «ةعاسلا تبرتقا» :اهدعب ىتلا

 هللا لوسر لاق :لاق دعس نب لهس نع الإ ملعأ ال مزاح وبأ ىنثدح «ضايع نب سنأ انثدح

 «دوعب اذ ءاجف .داو نطب اولزن موق لثمك بونذلا تارقحم لثم امنإف «بونذلا تارقحمو مكايإ» : ةي

 وبأ لاقو .«هكلهت اهبحاص اهب ذخؤی ىتم بونذلا تارقحم نإو «مهتزبخ اوجضنأ ىتح دوعب اذ ءاجو
 لثمو ىلثم» :لاق دعس نب لهس نع الإ ملعأ ال :ةرمض وبأ لاق - ةي هللا لوسر لاق :مزاح

 لثمك ةعاسلا لثمو ىلثم» :لاق مث .٠ ماهبإلا ىلت ىتلاو ىطسولا هيعبصأ نيب قرفو «نيتاهك ةعاسلا

 حالأ قبسي نأ ىشخ املف «ةعيلط هموق هثعب لجر لثمك ةعاسلا لثم ىلثم» :لاق مث . «ناهر ىسرف

 حاحص نم رخ هوجو نم دهاوش هلو . "«كلذ انأ» : لك هللا لوسر لوقي مث .؟«متيتأ متيتأ : هبوثب

 .ةمصعلاو ةّقثلا هبو «ةلملاو دمحلا هّللو «ناسحو

 ةنملاو دمحلا هلو مجنلا ةروس '*![ريسفت] رخآ

 )١( اهب أرقي" :أ ءم ىف .

 )۲( ىئاسنلا ننسو (۳۹۹/۱) دنسملا )۲/ ١١١(.

 )۳( دنسملا )١/ ٣۳١(.

 ا 2م نم ةدايز 2



 (0 - )١ تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۷.

eمقلا ةروس  ^ 

 . ةيكم ىهو

 ىف ءةعاسلا تبرتقاو «فاقب أرقي ناك ةي هللا لوسر نأ: "دقاو ىبأ ثيدح ىف مدقت دق

 قلخلا ءدبو ديعولاو دعولا ركذ ىلع امهلامتشال ءرابكلا لفاحملا ىف امهب أرقي ناكو برطقلا و: ألا

 . ةميظعلا دصاقملا نم كلذ ريغو «تاوبنلا تابثإو ديحوتلاو .هتداعإو

od > 2هدم يب دعم و قر  

 قمتم ٌرحس اولوقيو اوضرعي ةيآ اوري نإو (0 رمقلا ق قشناو ةعاسلا تبرتفا ل

 2 ٌرَجَدْرَم هيف ام ءابنألا نم مهءاج ٠ دقلو ©) ٌرقَتْسُم رمأ لكو مهءارهأ اوغشاو ر

roك.  

 . 4 © رذثلا نغت امف ةغلاب ةمكح

 الف هللا رمأ ىتأ» :ىلاعت لاق امك .اهئاضقناو ايندلا غارفو ةعاسلا بارتقا نع ىلاعت ريخي

 : ءايبنألا] «نوضرعم ةلفغ يف مهو مهباسح سانلل برتقا# :لاقو :١[« لحنلا] € "7[هناحبس ] هولجعتست

 :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق .كلذب ثيداحألا تدرو دقو ١[

 «ةداتق نع ٠ ىبأ ىنثدح ٠ ىس وم نب فلحخ انثدح :الاق ىلع نب ورمعو ىنثملا نب دمحم انثدح

 الإ اهنم قبي ملف برغت نأ ن تهشلا تداك دقو موي تاذ هباحصأ بّطخ هِيَ هللا لوسر نأ «سنأ نع

 تن ا يل 0 لا يمن شف

 ناّبح نبا هركذ دقو . ةيبأ نع( یمعلا فلا نب. ىسوم نبا تفلح ىلع هزادم ثيدخ اذه :تلق

 .أطخأ اعر :لاقو .تاقثلا ىف

 «كيرش انثدح 00 رب لضفلا انثدح :دمحأ مامإلا لاق .هرسفيو هلبق ىذلا دضعي رخآ ثيدح

 ع لاو لق ياف ارت انك لاف روع ناب نرخ هاج وع لک نچ م اند
 0 5 اميف راهتلا نم ىقب امك الإ ىضم نم رامعأ ىف مكرامعأ ام» :لاقف ريل كمت قامت

 .«تيرتقا» :أ ىف )١(

 .4ق» :ةروس ريسفت لوأ رظنا (۲)

 .«ءىشا» :أ ىف (؟) أ نم ةدايز (9)

 .هب ىسوم نب فلخ نع ىنثملا نب دمحمو راشب نبا انثدح )١١/١( هخيرات ىف یربطلا هاور (5)

 .«اقثو دقو هيبأ نع ىسوم نب فلخ قيرط نم رازبلا هاور» )3١١/٠١١(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاق

 ١١١(. /۲) دنسملا ()



 للا (0 )١  تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 دعس نب لهس نع «مزاح ىبأ نع E و انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 .ىطسولاو ةبابسلا : هيعبصإب راشأو د «اذكه ااو تب ل :لوقي راب هللا لوسر تعمس :لاق

 ا نينا تی نم دارا

 ارا بهو نع .دلاخ ىبأ نع . شمعألا انثدح ع نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نيب شمعألا عمجو فل تداك نإ هذه نم هذهك ةعاسلاو انأ تثعبا# : اا هللا لوسر لاق :لاق

E 

 : لاق ا 0 نب ليعامسإ انثدح .ىعازوألا انثدح .ةريغملا وبأ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ؟ةعاسلا هب ركذي ويي هللا لوسر نم تعمس اذام :هلأسف كلملا دبع نب ديلولا ىلع كلام نب سنأ مدق

 .«نيتاهك ةعاسلاو متنأ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاقف

 0 5 2 ° eM 5 5١ : ٤ ناس د ٤
 هنأ :5 هللا لوسر ءامسأ ىف حيحصلا ىف اضيأ كلذ دهاشو .' هللا همحر 0 هب درفت

 هو قل الا ىلا رشانللا

 نع «لاله نب ديمح انثدح ءةريغملا نب ناميلس انثدح .دسأ 2 انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 راي هللا لوسر انبطخ - ةرملا هذه لبق لاقو :زهب لاق  ناوزغ نب ةبتع بطخ :لاق ريمع نب دلاخ

 اهنم قبي ملو «ءاذح تلوو مرصب تنذآ دق ايندلا نإف .دعب امأ» :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف :لاق

 ام ريخب اولقتناف ءاهل لاوز ال راد ىلإ اهنم نولقتنم مكنإو ءاهبحاص اهات ءانالا افك تاش الا

 ايل كردي ام  اماغ نيعس اف يره منهج ريفش نم نقلي رجلا نأ ال لذ دق هاف « مكت رضحب

 نيتآيلو ءاماع نيعبرأ ةريسم ةنجلا ىعارصم نيب ام نأ انل ركذ دقل هللاو ! متبجعفأ ءهنؤلمتل هللاو ءارعق

 كب ورشا «ثيدحلا مامت ركذو «ماحزلا ظيظك وهو موي هيلع

 ىبأ نع «بئاسلا نب ءاطع انربخأ ل نبا ىنثدح «بوقعي ىنثدح : رج نب زفعج وأ لاو

 نبأ نضج ءةعمجلا '""تءاجف ٠ .خسرَف 2 ىلع ا نل لو ا سلا لا دف

 نإو الأ ء4رمقلا ق ٍةشناو ةعاسلا تبرتقا# :لوقي هللا نإ الأ :لاقف .ةفيذح انبطخف «هعم ترضحو

 «رامضملا مويلا نإو اللأ فا رغب تنذآ دق ايندلا نإو اللا ٠١ قشنا لق راما نإو الأ «تبرتقا لق ةعاسلا

 .لامعألاب قابسلا وه امنإ .لهاجل كنإ ءىنب اي :لاقف ؟ادغ سانلا قبتسيأ :ىبأل تلقف .قابسلا ادغو

 .«ةعاسلاو انأ تثعب» :م ىف(١)

 .(0-5985) مقرب ملسم حيحصو (7001) مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۸۸ )٥/ دنسملا (؟)

 . «ىنقبستل» : “م ىف (۳)

 )١۹/٤(. دنسملا (4)

 .“دبع» :أ ىف (6)

 .(۲۲۳ /۳) دنسملا (5)

 .؟افيرخ» :م ىف (۷)

 .(۲۹۹۷) مقرب ملسم حيحصو (۱۷ ٤ /4) دنسملا (۸)

 .«تناح» :أ ىف (9)



 (0 )١  تايآلا :رمقلا ةروس  عباسلا ءزجلا بس بسسس 0

 تيرتقا» :لوقي «لجو زع ‹ هللا نإ الأ :لاقف «ةفيذح بطخف انرضحف ىرخألا ةعمجلا توا

 نإو الأ ءقابسلا ادغو رامضملا مويلا نإو الأ «قارفب تنذآ دق ايندلا نإو الأ ,«رمقلا ق قشناو ةعاّسلا

 ا اى ن نالا وا ةناقلا

 ثيداحألا ىف كلذ تبث امك ءو هللا لوسر نامز ىف اذه ناك دق :4رمقلا قشناو# :هلوقو

 :نيضم دق سمخ» :لاق هنأ دوعسم نبا نع حيحصلا ىف تبث دقو .ةحيحصلا ديناسألاب ةرتاوتملا

 رمقلا قاقشنا نأ ءاملعلا نيب هيلع قفتم رمأ اذهو . '”«رمقلاو «ةشطبلاو «مازللاو «ناخدلاو «مورلا

 . تارهابلا تازجعملا ىدحإ ناك هنأو ةي ىبنلا نامز ىف عقو دق

 :كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ

 لأس :لاق كلام نب سنأ نع «ةداتق نع 00 انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 . «رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا# : لاقف «نيترم ةكمب رمقلا قشناف «ةيآ ةي ىبنلا ةكم لهأ

: 70 
 (97قازرلا دبع نع «عفار نب دمحم نع ءملسم هاورو

 ىبأ نب ديعس انثدح .لضفملا نب رشب انثدح .باهولا دبع نب هللا دبع ىنثدح :ىراخبلا لاقو

 رمقلا مهارأف «ةيآ مهيري نأ ي هللا لوسر اولأس ةكم لهأ نأ ؛كلام نب سنأ نع «ةداتق نع ةبورع

٤ 
 'امهنيب ءارح اوأر ىتح «نيقش

 اضيأ ملسم و ا نع «نابيش نع «بدؤملا دمحم نب سنوي ثيدح نم اضيأ هاجرخأو

 م «ةداتق نع «ةبعش نع «ءامهريغو «ناطقلا ىيحيو ءىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح نم

 :هنع هللا ىضر «معطم نب ريبج ةياور

 «نمحرلا دبع نب نيصح نع «ريثك نب ناميلس انثدح «ريثك نب دمحم انئدح :دمحأ مامإلا لاق

 :نيتقرف راصف يج هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا :لاق «هيبأ نع ءمعطم نب ريبج نب دمحم نع

 ال هنإف انرحس ناک نإ :اولاقف . دمحم انرحس :اولاقف « لبجلا اذه ىلع ةقرفو ١ لبجلا اذه ىلع ةقرف

 .مهلك سانلا رحسي نأ عيطتسي

 ءريثك نب دمحم قيرط نم «لئالدلا» ىف ىقهيبلا هدنسأو ءهجولا اذه نم دمحأ مامإلا هب درفت

 )١( ىربطلا ريسفت )۲۷/ ٥١(.

 .(87537) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 .(۲۸۰۲) مقرب ملسم حيحصو ١706( /۳) دنسملا (*)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )085748( .

 .(۲۸۰۲) مقرب ملسم حيحصو (44717) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 .هب ةبعش نع ىيحي قيرط نم )٤۸4۵( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاورو (۲۸۰۲) مقرب ملسم حيحص 000



 51/1 < حا 43 تانآلا": زمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .٠ ع

: 
 م

 0 3 001 5 قدح 5 . + 3
 0 ا اي ملا هب «نيصح نع هيو لفت نيكس جدع

 نا

 کف مدت نع هينا وغ عمعطم نب ريبج نب دمحم نب نيبج نع نصح نع اننغالك «ميشهو

 : ""[امهنع هللا ىضر] سابع نب هللا دبع ةياور
 هللا ديبع نع «كلام نب كارع نع «رفعج نع «رکب انثدح ءريكب نب ىيحي انثدح :ىراخبلا لاق

 ع ص هللا م نا قف قشنا :لاق سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع نبا

 نب] كارع نع «ةعيبر نب رفعج نع ءرضم نب ركب ثيدح نم .ملسمو اضيأ ىراخبلا هاورو

O TAL 

 ىبأ نب ىلع نع دنه ىبأ ( نب دواد انثدح «ىلعألا دبع انثدح .ىنثم نبا انثدح :ريرج نبا لاقو

 «رمَتسُم رحس اولوقيو اوضر عي هنآ اوري نارمل ا و ةشناو ةعاسلا تبرتفا# :هلوق سابع نبا نع «ةحلط

 .هيقش اوأر ىتح رمقلا قشنا «ةرجهلا لبق ناك .كلذ ىضم دق :لاق

 .اذه وحن سابع نبا نع «ىفوعلا یورو

 را . ىعطقلا ىيحي نب دمحم انثدح «رازبلا ورمع نب دمحأ انثدح : ىناربطلا لاقو

 ىلع رمقلا فسُك :لاق «سابع نبا نع «ةمركع نع «رانيد نب ورمع نع ؛جيرج نبا انثدح ءركب

 :هلوق ىلإ 4رمقلا ق ةشناو ةعاسلا تبرتقا# :تلزنف .رمقلا رحس :اولاقف هيَ هللا لوسر دهع
 . همتا

 :رمع نب هللا دبع ةياور

 :الاق ىضاقلا نسحلا نب دمحأ ركب وبأو ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ : ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 نع عش نع ءريرج نب بهو انثدح «ىرودلا دمحم نب سابعلا انثدح .مصألا سابعلا وبأ انثدح

 : لاق «رمقلا ق قشناو ةعاسلا تبرتقا# :ىلاعت هلوق ىف E .دهاجم نع .شمعألا

 «لبجلا فلخ نم ةقلفو «لبجلا نود نم ةقلف : نیتقلف قشنا دي هللا لوسر دهع ىلع كلذ ناك دقو

 .«دهشا مهللا» : رايك ىبنلا لاقف

 .م نم ةدايز )١(

 )١( دنسملا )٤/ ۸١( ىقهيبلل ةوبنلا لئالدو )۲۹۸/۲(.

 .«ريبج» :أ ىف (۳)

 )٤( ىربطلا ريسفت )۲۷/ 0١(.

 )٥( ةوبنلا لئالد )578/5(.
 4 ئبنلا» :1 ۰م ىف (۷) .م نم ةدايز ()

(A))٤۸٦7١(. مقرب ىراخبلا حيحص  

 .أ نم ةدايز (9)

 )٠١( مقرب ملسم حيحصو (۳۹۳۸) مقرب ىراخبلا حيحص )۲۸۰۳(.

 )١١( ريبكلا مجعملا )١١/ 5090(.



 (0 )١  تايآلا :رمقلا ةروس  عباسلا ءزحجلا للا

 ملسم لاق نان ع «شمعألا نع «ةبعش نع قرط نم .«ىذمرتلاو ملسم هاور اذكهو

 . حيحص نسح :ىذمرتلا لاقو .دوعسم نبا نع رمعم ىبأ نع دهاجم ةياورك

 :دوعسم نب هللا دبع ةياور

 نبا نع ميم لأ نع ءدهاجم نع « حيجت ىبأ نبا نع «نايفس انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 : و هللا لوسر لاقف «هيلإ اورظن ىتح نيقش ةي هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا :لاق ءدوعسم
 .«اودهشا»

 «شمعألا ثيدح نم امو « ةنييع نب نايفس ثيدح نم .ملسمو ىراخبلا هاور اذكهو

 22 ا 0 ع
 . هب «دوعسم نبا نع «ةربخس نب هللا دبع رمعم ىبأ نع «ميهاربإ نع

 نع «ىسيع نب ىيحي ىمع انثدح «ىلمرلا ىسيع نب نامثع نب ىسيع ىنثدح :ريرج نبا لاقو
 ‹«رمقلا قشناف ىنمب ةا هللا لوسر عم انك :لاق هللا دبع نع «لجر نع «ميهاربإ نع « شمعألا

 . «اودهشا ءاودهشا» : هلل هللا لوسر لاقف «لبجلا فلخ ةقرف تذخأف

 0 : هللا دبع نع قورسم نع ‹ىحضلا وبأ لاقو : ىراخبلا لاق

 ۰ م 0 0
 دبع نع «قورسم نع «ىحضلا ىبأ نع «ةريغملا نع «ةناوع وبأ انثدح :ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 ىبأ نبا رحس اذه :شيرق تلاقف ءم هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا :لاق ءدوعسم نب هللا

 :لاق .مهلك سانلا رحسي نأ عيطتسي ال دمحم نإف ءرافسلا هب مكيتأي ام اورظنا :اولاقف :لاق .ةشبك

 9 فل لاف راما هاجت

 سابعلا انثدح «بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انربخأ «ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ : ىقهيبلا لاقو

 نع « ىحضلا ىبأ نع « ةريغم انثدح ميشه انثدح «ناميلس نب ديعس انثدح «ىرودلا دمحم نبا

 اذه :ةكم لهأ شيرق رافك لاقف «نيتقرف راص ىتح ةكمب رمقلا قشنا :لاق «هّللا دبع نع «قورسم

 اوري مل اوناك نإو «قدص دقف متيأر ام اوأر اوناك نإف ءرافسلا اورظنا «ةشبك ىبأ نبا هب مكرحس رحس
 . هانيأر :اولاقف ‹ةهجو لك نم اومدقو :لاق «رافسلا لئسف : لاق .هب مكرحس 'رحس وهف متيأر ام لثم

 قشناو ةعاسلا تيرتقا» : لجو زرع هللا لزنأف :دازو ا «ةريغملا ثيدح نم ريرج نبا هاور

 :ريرج نبا لاق مث .رمقلا

 )١( مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۸۰۱) مقرب ملسم حيحصو (7717/7) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد )۳۲۸۸(.

 )۲( دنسملا )١/ ۳۷۷( مقرب ملسم حيحصو (18564) مقرب ىراخبلا حيحصو )۰ ۲۸۰(.

 .(۲۸۰ ۰) مقرب ملسم حيحصو )٤۸٦٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( ىربطلا ريسفت )۲۷/ 6٠(.

 ,)۳۸714۹) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 .(5906) مقرب ىسلايطلا دنسم (7)

 ٠٥١(. /۲۷) ىربطلا ريسفتو )۲٠١/۲( ىقهيبلل ةوبنلا لئالد (۷)



 08 بسس 7 ب 7 - )١-0( تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نك قلا یا دقلا رقي ناك ادلع هللا: قو ورع نافذا كن

 نع « طابسأ انثدح ء.دامح نب ورمع انثدح .ةرامع نب دمحم ىنثدح : اضيأ ريرج نبا لاقو

 قشنا نيح رمقلا جرف نم لبجلا تيأر دقل :لاق هللا دبع نع ءدوسألا نع« ميهاربإ نع «كامس

 دبع نع «دوسألا نع «ميهاربإ نع «كامس نع اا غا مامإلا هاورو

 اكل ولا لا نوب و يللا انكم ار نوعا نذل هللا لش نه ارا كلا« #لاف هللا

 لَك ىبنلا لاقف «نيتقرف راصف يَ هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا :دهاجم نع «ثيل لاقو

 . ""قشنا ىتح رمقلا رحس :نوكرشملا لاقف .«ركب ابأ اي دهشا» :ركب ىبأل

 نوضرعي لب «هل نوداقني ال :ىأ «اوضرغي» اناهربو و اليلد :ىأ (ةيآ اوري نإو# :هلوقو

 ءججحلا نم هاندهاش ىذلا اذه :نولوقيو : ىأ رمتسم رحس اولوقيو# ‹مهروهظ ا

 هل ماود ال « لحمضم لطاب : ىأ .امهريغو «ةداتقو .دهاجم هلاق . بهاذ : ىأ «رمتسم#» ىنعمو

 مهؤاوهأو مهؤارآ هب مهترمأ ام اوعبتاو .مهءاج ذإ قحلاب اوبذك :ىأ «مهءارهأ ارعبتاو اوبذكو#

 .رشلا لهأب عقاو رشلاو . ريخلا لهأب عقاو ريخلا نأ :هانعم : ةداتق اق «رقتسم رمأ لكو# :هلوقو

 .ةمايقلا موي :ىأ «رقتسم رمأ لكو# :دهاجم لاقو .هلهأب رقتسم : جيرج نبا لاقو

 . عقاو : ىأ «رقتسمإ# :ىدسلا لاقو

 لح امو «لسرلاب نيبذكملا ممألا صصق نع رابخألا نم :ىأ (ءابنألا نم مهءاج دقلوإ :هلوقو

 ظعاو هيف ام : ىأ «رجدزم هيف امال .نآرقلا اذه ىف مهيلع ىلتي امم ا واس

 * رذنلا نغت امفإ» ءهلضأ نمل هلالضإو هاده نمل ىلاعت هتياده ىف : ىأ 4 ةغلاب ةمكحإل :هلوقو

 نم هيدهي ىذلا نمف ؟هبلق ىلع متخو «ةواقشلا هيلع هللا بتك نمع رذنلا ىنغت ءىش ىأ 0

 ء[549١ :ماعنألا] E ءاش ولف ةغلابلا ةجحلا هللف لقإل :ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو ؟هّللا دعب

 11 نتا *«نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآلا ' 'ينغت امو :ىلاعت هلوق اذكو

 )١( ىربطلا ريسفت )٥1/۲۷(.

 )۲( دنسملا )١/٤١۳(.

 )٥١/۲۷(. ىربطلا ريسفت (*)

 .«ىنخت امف» : م ىف (5) .1ىنعمبا :أ م ىف (4) لا ا



 (۱۷ - 5) تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۷٦
 5 ريب هو cod دا هد ^ نام هل

 ثادجألا نم نوجرخي مهراصبأ اعشخ تر ركن ءيش ىلإ عادلا عدي موي مهنع لوتف

 .4 20 رع موي اذه نورفاكلا لوقي عادلا ىَلِإ نيعطهم (0) رشتنم دارج مهّنأك

 «رمتسم رحس اذه :نولوقيو نوضرعي ةيآ اوأر اذإ نيذلا ءالؤه نع دمحم اي لوتف :ىلاعت لوقي

 فقوم وهو «عيظف ركنم ءىش ىلإ :ىأ « رکن ءيش ىلإ عادلا عدي موي » «مهرظتناو مهنع ضرعأ
 ءمهراصبأ ةليلذ :ىأ «مهراصبأ اعشاخ» ءلاوهألاو لزالزلاو لب ءءالبلا نم هيف امو «باسحلا

 ةعرسو مهراشتنا ىف مهنأك :ىأ (رشتنم دارج مُهّنأك 8 ءروبقلا :ىهو «ثادجألا نم توجرخي»
 : ىأ «نيعطهم» :لاق اذهلو ؛قافآلا ىف (َرْشَمُم دارج ىعادلل ةباجإ باسحلا فقوم ىلإ مهريس
 ديدش موي :ىأ «رسع موي اذه نورفاكلا لوقي#» «نورخأتي الو نوفلاخي ال « (یعادلا ىلإ نيعرسم

 ٠١[. .9:رثدملا] (ريسي ريغ نيرفاَكْلا ىلع . ريسع موي لئموي كلذف» ريِرطمف سوبع لوهلا
oسوم  ~o2 م هه و oند تمص اس -  

 بولغم يأ هير اعدف © رجدزاو نوتجم اولاقو اتدبع اوبَدَكَف حون موق مهلبق تبذك )

 رمأ ىلع ءامْلا ىقتلاف انويع ضرألا اترجفو 09 رمهنم ءامب ءاَمّسلا باوبأ انحتفف ©) رصتناف

 © َرفُك ناک نَمَل ءازج اتنیعأب يرجت 2 رسدو حاولأ تاذ ىلع هاتلمحو 09 ردق دق

 رک ذلل نآرقلا نرس دقو 09 رذنو يباذع ناک فيكف 9 رك دم نم لهف ةيآ اهاتکرت دقلو

 . 4 09 رکدم نم له

 هل اوحرص :ىأ «اندبع اوبذكف حون موق # دمحم اي كموق لبق 4تبذك# :ىلاعت لوقي
 .انونج ريطتسا :ىأ «رجدزاو # :دهاجم لاق «رجدزاو نونجم اولاقو # «نونجلاب هومهتاو بيذكتلاب

 5 نم ننوكتل جون اي هتنت مل 0 # :هودعوأو هورجزو هورهتنا :ىأ کک # :ليقو

 مثلا سارا اج ا هللا لاق .كنيدل تنأ (رصتاف ) E نعو ءالؤه نع فيعض

 ىتح «ضرألا ءاجرأ عيمج تعبن : : ىأ «انويع ضرألا انرجفو# ريثكلا وه : ىدسلا لاق . «ر مهتم ءامب

 رمأ ىلع» ضرألا نمو ءامسلا نم :ىأ ءاملا ىقتلاف# ءانويع تعبن نارينلا لاحم ىه ىتلا رينانتلا

 .ردقم رمأ :ىأ رد دق
 لبق ءامسلا رطمت مل «ريثك :4 رمهنم ءامب ءامسلا باوبأ اتحتفق» : سابع نبا نع «جيرج نبا لاق

 ىقتلاف « مويلا كلذ باحس ريغ نم ءاملاب ءامسلا باوبأ تحتف ؛باحسلا نم الو « هذعب الو مويلا كلذ

 .ردق دق رمأ ىلع ناءاملا

 ء و خا ا ٤
 تحتف اهنمو ءءامسلا جرش یھ : لاقف ةرجملا نع ايلع لاس ءاوكلا نبا نأ متاح ىبأ نبا ىورو



 عا#7 سن ل (١ا- 9) تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .رمهنم ءامب ءامسلا

 نباو «ةداتقو «ىظرقلاو ءريبج نب ديعسو «سابع نبا لاق : «رسدو حاولأ تاذ ىلع ِهاَنلَمحَول

 كيبح :لاقي امك ءريسد :لاقيو «راسد اهدحاوو :لاق «ريرج نبا هراتخاو «ريماسملا ىه :ديز

 . كبح عمجلاو «كابحو

 . جوملا هب برضي ىذلا اهردص وه :نسحلاو ةمركع لاقو .ةنيفسلا عالضأ : رسدلا :دهاجم لاقو

 .اهلصأو اهفرط :رسدلا : كاحضلا لاقو

 . اهُلَكْلَك وه :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 : ىأ «رفك ناک نَمَل ءازجإ» انتءالكو انظفح تحتو انم ىأرمب انرمأب :ىأ 4 اننيعأب يرجتإل : هلوقو

 .مالسلا هيلع «حونل ًاراصتناو هللاب مهرفك ىلع مهل ءازج

 رهاظلاو .ةمألا هذه لوأ اهكردأ ىتح حون ةنيفس هللا ىقبأ :ةداتق لاق 4 ةيآ اهانك رت دقلو# : هلوقو

 انقلخو . نوحشملا كلفلا يف مهتيرذ المح انأ مهل ةيارإ# :ىلاعت هلوقك .نفسلا سنج كلذ نم دارملا نأ

 مكل اهلعجنل . ةيراجلا يف مكانلمح ءاملا اغ امل انإل :لاقو ٤١[. .١4:سي] «نوبكري ام هلن نم مهل

 ركذتي نم لهف : ىأ (رکدم نم لهف# : انهاه لاق اذهلو ؛[7١؟ ء١١: ةقاحلا] (ةيعار نْذأ اهيعت اهيعتو ةركذت

 ؟ظعتيو

 نبا نع «دوسألا نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ انثدح .جاجح انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 أ كد «نمحرلا دبع ابأ اي :لجر لاقف «ركدم نم لهل : كك هللا لوسر ىنأرقأ :لاق دوعسم

 . 4 رکدم : راي هللا لوسر ىنأرقأ :لاق کز

 نع «قاحسإ ىبأ نع ؛لیئارسا نع .عيكو انثدح .ىيحي انثدح :ىراخبلا هاور اذكهو

 : اب ىبنلا لاقف .(ركذم نم لهف» : ةا ىبنلا ىلع تأرق :لاق هللا دبع نع «ديزي نب "دوسألا
 . "7 «ركدم نم لهف)

 ناك :لاق هللا دبع نع .دوسألا نع .قاحسإ ىبأ نع «ةبعش ثيدح نم اضيأ ىراخبلا ىورو
 . 04 رکدم نم لهف# :أرقي ب هللا لوسر

 نم لهف# : دوسألا لأسي الجر عمس هنأ ؛قاحسإ ىبأ نع رز انثدح «ميعُ وبأ د :لاقو

 هللا لوسر تعمس :لاقو .(ركدم نم لهف# :أرقي هللا دبع تعمس :لاق ؟ «ركذم# :وأ .«ركّدُم
 .الاد «ركدم نم لهف# :اهؤرقي ا

 .(5986 /۱) دنسملا )١(

 .«دوسألا ىبأ نع :م ىف (؟)
 (€AV). مقرب ىراخبلا حيحص 2

 (A14) مقرب ىراخبلا ا )4(



 (۲۲ - ۱۸ ) تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۷۸

 .قاحسإ ىبأ ثيدح نم «هجام نبا الإ ننسلا لهأو ثيدحلا اذه ملسم جرخأ دقو

 اہ ظعتي ملو ىلسر بذكو یب رفک نمل ىباذع ناك فيك :ىأ «ردنو يباذع ناك فيكف# :هلوقو
 .رأثلاب مهل تذخأو «مهل ترصتنا فيكو «یرڈن هب تءاج

 :لاق امك .سانلا ركذتيل «هدارأ نمل هانعم انرسيو «هظفل انلهس :ىأ (ركذلل نآرقلا انرسي دقلو#
 امنإَفل :ىلاعت لاقو .[۲۹ :ص] «باّبلألا اوُلوُأ "”ركَدتيلو هتايآ اوبدل كرابم كيل هانلزنَأ باتكإ»
 .[ 91 :ميرم] كال اموَق هب رذنتو نیقتمْلا هب رشبتل كناسلب هانرسي

 . هتءارق انوه : ىنعي «ركذلل نآرقلا انرسي دقلو» : دهاجم لاق

 .نسلألا ىلع هتوالت انرسي :ىدسلا لاقو

 قلخلا نم دحأ عاطتسا ام «نييمدآلا ناسل ىلع هرسي هللا نأ الول : سابع نبا نع .كاحضلا لاقو

 . لجو زع « هللا مالكب ملكتي نأ

 اذه نإ» :لاق هنأ ليَ ىبنلا نع مذقت ام نآرقلا ةوالت سانلا ىلع «ىلاعت «هريسيت نمو :تلق

 دمحلا هللو ءانهاه هتداعإ نع ىنغأ اب هظافلأو هقرطب ثيدحلا اندروأو .«فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا
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 ؟هانعمو هظفح هللا رسي دق ىذلا نآرقلا اذهب ركذتم نم لهف :ىأ «ركدم نم لهف# :هلوقو

 ؟ىصاعملا نع رجزنم نم لهف :ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو

 نع دوش نبا نغم“ رمش اد «عفار نب نسحلا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ؟هيلع َناَعيَف ملع بلاط نم له :رکدم نم لَهَفل :ىلاعت هلوق ىف - قارولا وه - رَطَم

 نع ىورو «2 ”ريرج نبا هاور '””[اذك]و قارولا رطم نع «مزجلا ةغيصب ىراخبلا هقلع اذكو
 .هلثم ةداتق

 ٍسحن موي يف ارصرص احير مهيلع انلسرأ ان ! يه رذنر يباذع ناک فيكف داع تبذک )ل

 دقلو 0 رذنو يباذع ناك فيكف ©0 رعقنم لخن زاجعأ مهنأك ساتلا عزنت (9 رمتسم

 .4 @ ركّدُم نم لهف ركذلل نآرقلا انرسي
 ىلاعت هنأو «حون موق عنص امك ءاضيأ مهلوسر اوبذك مهنإ :دوه موق داع نع اربخم ىلاعت لوقي

 ناسو(797531) مقرب ىذمرتلا ننسو (79914) مقرب دواد ىبأ ناسو (۸۲۳) مقري ملسم حيحصو )141/١( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 ٠١١(. /۲) ىئاسنلا

 .«ركذيل» :م ىف (۳)

 .م نم ةدايز (9) .؟ىلع» :أ ىف )٤( .«ةزمح» :أ ىف (۳)

 .(81/ /۲۷) ىربطلا ريسفت ()



 N (87 _۲۳) تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هلاق .مهيلع :ىأ « سحن موي يف «دربلا ةديدشلا ةدرابلا ىهو .#«ارصرص احير مهيلع# لسرأ

 ىوينذلا مهباذع هيف لصتا موي هنأل ؛هرامدو هسحن مهيلع : «رمتسم# .ىدسلاو «ةداتقو «كاحضلا

 .ىورخألاب

 ىتح هعفرتف مهدحأ ىتأت تناك حي ٍدرلا نأ كلذو «رعقنم لخن زاجعأ مهنأك سانلا عزنت # : هلوقو

 نار الب هج نقف بار و «ضرألا ىلإ طقسيف .هسأر ما نع همك ءراصبألا نع هبيغت

 نم َلَهَف ركذلل نآرقلا انرسي دقلو . ردنو يباذع ناك فيكَ . رعقنم لخن زاجعأ مهئأك# : لاق اذهلو

 رک
 ©2 رعسو لالض يف اذإ اَنِإ هعبتن ادحاو اتم ارشبأ اولاقف ©9 رذنلاب دومث تبذك ط

 اَنِإ 2 رشألا باّذَكْلا نم ادغ نوملعيس مه رشأ باذك وه لب اننيب نم هيلع رك ذلا يقلؤأ
 ها ےک ري هو

 رضتحم برش لك مهنيب ةمسق ءامْلا نأ مهينو © ربطصاو مهبقتراف مهل ةنتف قاتلا اولسرم

 ةحيص مهيلع انلسرأ اَنِإ © رذدنو ىباذع ناک فيكف 9 رقعَف ٰیطاعتف مهبحاص ارداف ®

 . 4 69 ركدم نم لهف رك ذلل نآرقلا انرسي دقلو ©2 رظتحملا ميشهك اوناكف ةدحاو

 eS ءاحلاص مهلوسر اوبذك مهنأ دومث نع رابخإ اذهو
 ىحولا ءاقلإ نم اوبجعت مث !انم دحاول اندايق انك انملس نإ انرسخو انبخ دقل :نولوقي .«رعسو

 لاق .بذكلا دح ىف زواجتم : ىأ««رشأ باّدك وه لب » : اولاقف بذكلاب هومر م ياروح ندا

 .ديكأ ديعوو ديدش مهل ديدهت اذهو 4رشألا باذكلا م ادغ نوملعيس# : ىلاعت هللا

 ءارشع ةميظع ةقان مهل هللا جرخأ ؛مهل ارابتخا :ىأ يمهل ةف ةقاّثلا اولسرم نإ 8 : ىلاعت لاق مث

 اميف مالسلا هيلع .حلاص قيدصت ىف مهيلع هللا ةجح نوكتل ءاولأس ام قبط ءامص ةرخص نم

 .هب مهءاج

 ربصاو متهما هيلإ لوز ار ظل : ىأ «ربطصاو مهبقتراف# : حلاص هلوسرو هدبعل ارمآ لاق مث

 مويو مهل موي : ىأ «مهنيب ةمسق ءاملا نأ مهتبنو» «ةرخآلاو ايندلا ىف كل رصنلاو ةبقاعلا نإف < .مهيلع

 .[160 :ءارعشلا]4مولعُم موي برش مكلو برش اهل ةقان هذه لاقإل : هلوقك ؛ةقانلل

 .نبللا اورضح تءاج اذإو ءءاملا اورضح تباغ اذإ :دهاجم لاق :( رضتحم برش لك# : هلوقو

 نب راق همساو «ةقانلا رقاع وه :نورسفملا لاق :* رقعف ئطاعتف مهبحاص اودانف » : ىلاعت لاق مث
 ° رّجَف :ىأ«ىطاعتفط .[7١؟ :سمشلا] ¢ اهاقشأ ثعبنا ذإ 8 :هلوقك .هموق ىقشأ ناكو «فلاس

 یب مهرفك ىلع  [مهل]  یباقع ناك فيكف «مهتبقاعف :ىأ «رذنو يباذع ناك فيكف . رقعف»

 .أ م نم ةدايز (۳) .(2ىباذع» :م ىف (؟) .ارسح» :م ىف )١(



 (5 ٠ _۳۳) تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا لل ل لل لسلسلع+

 مل مهرخآ نع اودابف :ىأ «رظَتحمْلا ميشهك اوناکف ةدحاو ةحيص مهيلع انلسرأ اإ ؟ىلوسر مهبيذكتو
 .نيرسفملا نم دحاو ريغ هلاق .تابنلاو عرزلا سيبي دمهي امك اودمّهو اودّمَحو «ةيقاب مهنم  قبت

 چا قنوت و ر ندي نا كسلا يالا رج يدنا لاف جيرظتحلاز

 نم دارملا وهف «كوشلا سي نم ىشاوملاو لبإلا ىلع اراظح نولعجي برعلا تناك :ديز نبا لاقو

 . «رظتحمْلا ميشهك » : هلوق

 «بيرغ لوق اذهو .طئاحلا نم رئانتملا بارتلا وه :(رظتحملا ميشه : ريَبج نب ديعس لاقو
 .ملعأ هللاو «ىوقأ لوألاو

 رحسب مهانيجُت طول لآ الإ ابصاح مهيلع انلسرأ اَنِإ 29 رذنلاب طول موق تباذك )»
 دقلو د راب اورام َسْطَب مرن دقو © ركش نم يزجت كلذ اندمع نم هم
 باذع ةركب مهحّبص ١ بص دقلو ۵ رذنر يباذع اوقوذف مهنيعأ ل مطف ا ا

 . 4 69 رکدم نم َلَهَف ركذلل نآرقلا انرَسَي دَقَلو 69 رذنو يباذع اوقوذف © رقتسم

 نايتإ نم هوركملا اوبکتراو «هوفلاخو مهلوسر اوبذک فيك طول موق نع اربخم ىلاعت لوقي

 ةمأ هكلهي مل اكاله هللا مهكلهأ اذهلو ؛نيملاعلا نم دحأ اهب مهقبسي مل ىتلا ةشحافلا ىهو ءروكذلا

 مث ءءامسلا ناتع ىلإ اهب لصو ىتح مهنئادم لمحف «مالسلا هيلع «ليربج رمأ ىلاعت هنإف «ممألا نم

 مهيلع انلسرأ اإ .انهاه لاق اذهلو دوام ليجحس نرو تعبتأو ءاهلسرأو مهيلع اهبلق

 باصأ امم اوجنف ليللا رخآ نم اوجرخ :ىأ ( رحسب مهانيجت طول لآ الإ «ةراجحلا : یهو 4 ابصاح

 ۰ کک ر ا 0 دحأ 0 نمؤي 0 0

Eیآ ا فردا ر " Aهللا اب ا ا  : 

 ةليل كلذو , «دفيض نع ةودوار دقلو» هب اورامتو هيف اوكش لب «هيلإ اوغصأ الو «كلذ ىلإ اوتفتلا امف

 ءمهب هللا نم ةنحم ناسح ۶ بابش ةروص ىف ليفارسإو ‹ لیئاکیمو ‹ ليربج : ةكئالملا هيلع درو

 طول فايضأب مهتملعأف ءاهموق ىلإ ءوسلا زوجعلا هتأرما تثعبو '” [مالسلا هيلع] طول مهفاضأف
 كلذو «بابلا رسك نولواحي اولعجف «بابلا مهنود طول قلغأف «ناكم لك نم هيلإ نوعرهي اولبقأف

 : ىنعي « يتانب ءالؤه» : مهل لوقيو «هفايضأ نود مهعناميو مهعفادي «مالسلا هيلع ولو « ةيشع

 نه ال نیل : ىأ 4 قح نم كتانب يف اتل ام تملع دق اولاق 8 :١ رجح ا](نیلعاق متنك نإ« ا

 «ليربج مهيلع جرخ «لوخدلا الإ اوبأو لاحلا دتشا املف [79:دوه] «ديرن ام مّلعتل كّنإو» برأ

 .أ نم ةدايز () .«قبی» :أ 2م ىف )١(



 ل. )٤1٤1( تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ءاطول نودعوتيو «ناطيحلاب نوسسحتي مهرابدأ ىلع اوعجرف «ةيلكلاب نويع مهل قبت مل هنإ :ليقو

 الا ىلإ الا هيلع

 ءهنم مهل كاكفنا الو «هنع مهل ديحم ال :ىأ .«رقتسم باذع ةركب مهحّبص دلو : ىلاعت هللا لاق

 « رک دم نم لهف ركذلل نآرقلا انرسي دقلو. ردنو يباذع اوفوذف ١

 © ردتقم زيزع ذخأ مهانذخأف اهلك انتايآب اوبذک 60 رذنلا نوعرف لآ ءاج دقلو
 ل يف وع سا مهو م or نو

 9 رصّسنم عيمج نحن نولوقي مأ 9 ربزلا يف ةءارب مكل مَا مكئالوأ نم ريخ مكراقكأ

 . 4 69 راو ئهذأ ةعاّسلاو مهدعوم ةعاسلا لب © ربدلا َنوُلويو عمجلا مزهيس

 نإ ةراشبلاب نوراه هوخأو ىسوم هللا لوسر مهءاج مهنأ هموقو نوعرف نع اربخم ىلاعت لوقي
 هللا مهذخأف ءاهلك اهب اوبذكف «ةددعتم تايآو ةميظع تازجعمب امهديأو ءاورفك نإ ةراذنلاو ءاونمآ

 .ًارثأ الو ًانيع الو ًاربخم مهنم قبي ملو هللا مهدابأف :ىأ ءردتقم زيزع ذخأ

 نيذلا نم : ىنعي «مكئالوأ نم ريح » شيرق رافك نم نوكرشملا اهيأ :ىأ 4 مكراقكأ 8 :لاق مث
 مكل ما ؟كئلوأ مأ ريخ متنأأ :بتكلاب مهرفكو «لسرلا مهبيذكت ببسب اوكلهأ نمم مهركذ مدقت

 ؟لاكن الو باذع مكلاني الأ ةءارب هللا نم  مكعم مأ :ىأ «ربزلا يف ةءارب

 مهضعب 7 نورا مهنأ نودي : ىأ «رصتنم عيمج نحن نولوقي م ما: مهنع اربخم لاق مث

 :ىأ «ربدلا َنوُلويو عمجلا مزهيس :  ىلاعت هللا لاق «ءوسب مهدارأ نم مهنع ىنغي مهعمج نأو ءاضعب
 .نوبلغيو مهلمش قرفتيس

 ا دمحم انقذ« اشيا كافو كلا رع دلاخ هذ قاشا انثدح :ىراخبلا لاق

 ىف وهو لاق كي ىبنلا نأ ؛سابع نبا نع «ةمركع نع «دلاخ نع «بيهو نع «ملسم نب نافع
 وبأ ذخأف .«ادبأ ” مويلا دعب دبعت مل تئش نإ مهللا ءكدعوو كدهع كدشنأ» :- ردب موي هل ةبق

 ىف بثی وهو جرخف .كبر ىلع تححلأ !هللا لوسراي كبسح :لاقو هديب ءهنع هللا ىضر ءركب
 . «رمأو ئهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب . ربدلا نوُلويو عمجلا مزهيس# :لوقي وهو عردلا

 نا نارهم وهو - دلاخ ثيدح نم «عضوم ريغ ىف یئاسنلاو ىراخبلا هاور اذكو

 نع «بويأ نع «دامح انثدح «ىنارهزلا عيبرلا وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 عمج ىأ ؟مزهي عمج ىأ :رمع لاق :0[لاق] « بدلا نوُلويو عمجلا مزهيس » تلزن امل :لاق ةمركع

 . (نورصانتي» : «م ىف (9) .(مهعم) :م ىف () .؟ملف» :م ىف 1 )١(

 .«نارهم نبا وهو» :أ «م ىف (5) .«ضرألا ىف مويلا دعب» :م ىف (5) .2نبا :م ىف (4)

 )١١١١۷(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ۴۹٥۳ ۰٤۸۷٥ ٤۸۷۷( «۲۹۱۰۵) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .أ نم ةدايز (8)



 (68 417 ) تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا لل للم

 عمجلا مزهيسإ :لوقي وهو «عردلا ىف بشي هيَ هللا لوسر تيأر ردب موي ناك املف مع لاك بلعب

 .زئموي اهليوأت تفرعف 4 ربدلا َنوُلويَو

 :مهربخأ جيرج نبا نأ ؛فسوي نب ماشه انثدح ءىسوم نب ميهاربإ انثدح :ىراخبلا لاقو

 ىنإو - ةكمب ةي دمحم ىلع لزن :تلاق «نينمؤملا مآ ةشئاع دنع ىنإ :لاق كهام نب فسوي ىنربخأ

 لئاضف ىف هاورو .''”ارصتخم انهاه هاور اذكه «رمأو ئهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب» - بعلأ ةيراجل

 . ملسم هجرخي ملو .2"”الوطم نآرقلا

 سم اوقوذ مههوجو ىلع راَثلا يف نوبحسي موي 69 رعسو لالض يف نيمرجملا نإ

 انكلهأ دقلو © رصبلاب حملك ةدحاو ًالإ انرمأ امو © ردقب هانقلخ ءىش لك الإ ۵ رقس

 ی2 رطتسم ريبكو ريغص لکو 679 ربزلا يف هولعف ءيش لك و ٥9 رك دم نم لهف مكعايشأ

 . هک (22) ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ىف 69 رهنو تانج يف نيقتملا نإ

 كوكشلا نم هيف مه امم رعسو «قحلا نع لالض ىف مهنأ نيمرجملا نع ىلاعت  انربخي
 .قرفلا رئاس نم عدتبمو رفاك نم كلذب فصتا نم لك لمشي اذهو ءءارآلا ىف بارطضالاو

 كلذ ها درو تشو رعس نف اوناك انك یا «مههوجو ىلع ٍرانلا يف نوبحسي موي : لاق مث

 رقت مهل لاقيو .نوبهذي نيأ نوردي ال ٠ مههوجو ىلع اهيف اي ذل الض د امكو «رانلا

 .«رقس سماوقوذل :اخيبوتو

 :هلوقكو [7 :ناقرفلا] (اریدقت هردقف ءيش لک قلخو» : هلوقک .هيردقب هانقلخ ءيش لک اإ 9 :هلوقو
 ءاردق ردق :ىأ ء[۳-١ :ىلعألا] «ىدهف ردق يذلاو . ئوسف قلخ يذلا . ىلعألا كبر مسا حبس»

 «هقلخل قباسشلا هللا دق :تابثإ لغ ةتسلا" ةمثأ ةعركلا :ةيآلا هذه لدعم اذنهلو 4 هيلإ :ققالخلا ىدهو

 امو: ءاتايآلا ىس اهلكاش امو ةيألا هذهب اودرو .ءاهترب لبق اهل هتباتكو:اهنوك لبق ءايسأألا هيلع وهو

 .ةباحصلا رصع رخاوأ ىف " اوغبن نيذلا ةيردقلا ةقرفلا ىلع تاتباثلا ثيداحألا نم اهانعم ىف درو

 حيحصالا نم «ناميؤلا باتكا) حرش ی ثيداحألا نم هيف درو امو «الصفنم ماقملا اذه ىلع انملكت دقو

 :ةميركلا ةيآلا هذهب ةقلعتملا ثيداحألا انهاه ركذنلو .هّللا همحر .«ىراخبلا

 نب دمحم نع «ىمهسلا ليعامسإ نب دايز نع .ىروثلا نايفس انثدح ع انثدح :دمحأ لاق

 کنج

Eتلزنف ءردقلا ىف هنومصاخي ةَ ىبنلا ىلإ شيرق وكرشم ءاج :لاق ةريره ىبأ نع : 
 . «ردقب هانقلَح ءيش ل لکا رقس سم اوُقوُذ مههوجو ىلع راتلا يف نوبحسي موي ف

 .هب بويأ نع رمعم قيرط نم (۲۰۹/۲) هريسفت ىف قازرلا دبع هاور (۱)
 . (AY) مقرب ىراخبلا حيحص )۲(

 )٤۹۹۳(. مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(اوعسا :أ ىف )١( .«امو» :م ىف (5) .«ريخيا :م ىف (4)



AY تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا (o00 _٤۷( 

 را يا مال «هجام نباو ىذمرتلاو ملسم هاور اذكهو

 موي. E ا هذه تزن ام :لاق هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع

 :"ردقلا لهآ ىف الإ چردقب هانقلخ ءيش لک اإ . َرقَس سم اوُقوذ مههوجو ىلع رانلا يف نوبحسي

 نع «بيبح نب ةر ىنثدح , ىكاطنألا حلاص نب TS ١ انثدح . ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىبنلا نع «هيبأ نع «ةرارز نبا نع «ةدعج نب ورمع نب ديعس نع ماج ن رج انثدح «ةنانك

 ىتمأ نم سانأ ىف تلزن» : لاق «يردقب هانقلخ ءيش لک اإ . رقس سم اوقوذإ : ةيآلا هذه الت هنأ هلك
 e «هللا ردقب نوبذكي نامزلا رخآ ىف نونوكي

 ءاطع نع «جيرج نب كلملا دبع نع «ىررزجا عاجش ٠ ب نورس انثدح .ةفرع نب نسحلا انثدحو

 دق :هل تلقف « هبايث لفاسأ تلتبا دقو .مرمز نم ع وهو سابع نبا تيتا : لاق حاير ىبأ نبا

 :مهيف الإ ةيآلا هذه تلزن ام هللاوف :لاق .معن : :تلق ؟اهولعف “” [دق] وأ لاف .ردقلا ىف ملكت
 الو « مهاضرم اودوعت الف .ةمألا هذه رارش كئلوأ ,ه«ردقب هانقلخ ءيش لك اإ . قس سم اوقوذ#

 .نيتاه ىعبصأب هينيع تأقف مهنم ادحأ تيأر نإ .مهاتوم ىلع اولصت

 :لاقف .عوفرم هيفو ءرخآ هجو نم دمحأ مامإلا هاور دقو

 هللا دبع نع كلا نه نب يع خف «هتوخإ ضعب نع .ىعازوألا انثدح «ةريغملا وبأ انثدح

 :اولاق  ىمعأ وهو - هيلع ىنولد :لاقف ردقلاب بذَكي انيلع مدق الجر نإ :هل ليق :لاق ۰« سابع نبا

 نئلو ءهعطقأ ىتح هفنأ نضعأل هنم تنكمتسا نئل هديب ىسفن ىذلاو :لاق سابع ابأ اي هب عنصت امو

 نفطي رهف ىنب ءاسنب ىنأك) نرش 1 هللا وسو كوم اف ؛اهنقدأل ىدي ىف هتبقر تعفو

 ءوس مهب نيهتنيل « هديب ىسفن ىذلاو .قمألا هذه كرش لوأ اذه ‹تاک رشم نهتايلأ قفطصت . جرزخلاب

 . "ارش ردق نوكي نأ نم هوجرخأ امك ءاريخ رَدَق نوكي نأ نم هللا اوجرخي ىتح مهيأر

 «ديبع نب دمحم نع .ءجاجحلا نب 5 ءالعلا نع : .ىعازوألا نع «ةريغملا ىبأ نع دمحأ هاور مث

 هوجرخي مل . “لم ركذف

 )١( مقرب ملسم حيحصو (444 /۲) دنسملا )۲٠١١( مقرب ةجام نبا ننسو (۳۲۹۰) مقرب ىذمرتلا نئسو )۸۳(.

 عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ء«راتسألا فشك» (؟5570) مقرب رازبلا دنسم (؟) )١١0/19(: نباو نيعم نبا هقثو «ثراحلا نب سنوي هيف»

 .«تاقث هلاجر ةيقبو «فعض هيفو نابح
 .؟لیهس» :أ ىف (")

 نب ديعس نع  هنم طقاس ةنانك نأ نظأو - مزاح نب ريرج نع بيبح نب ةرق قيرط نم (7077/5) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور ()

 هپ قرمع

 .«؛هفرعأ مل نم هيفا )١11/1(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو

 .«لاق» :أ ىف (5) .م نم ةدايز (0)

 )۸ »۷( دنسملا )١/ ۳۳٠١(.



 (08 _ ٤١ ) تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا حلل بي لل ل ع 4

 نع ءرخص وبأ ىنثدح «بريأ ىبأ نب ديعس انثدح ديزي نب هللا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 ىنغلب هنإ :رمع نب هللا دبع هيلإ بتكف «"'"هبتاكي ماشلا لهأ نم قيدص رمع نبال ناك :لاق عفان

 نوكيس» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس ىنإف «ىلإ بتكت نأ كايإف ءردقلا نم ءىش ىف تملكت كنأ
 .«ردقلاب نوبذكي ماوقأ ىتمأ ىف

 0 «لبنح نب دمحأ نع «دواد وبأ هاور

 روع ند هللا دع نع ةع لوم ا دمع قب رغ ادب «ضايع نب سنأ انثدح :دمحأ لاقو

 الف ارضرم نإ ..ندق ال :نولوقي نيذلا "مآ سوخمو ::نسوجم ةمأ لكل» لاق لي هللا لوسز نأ

 ."”«مهودهشت الف اوتام نإو «مهودوعت

 .هجولا اذه نم ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي مل

 نبا نع .عفان نع «دايز نب س رخص ىبأ نع يدك انثدح «ةبيتق انثدح :دمحأ لاقو

 ردقلاب نيبذكملا ىف كاذو الأ .خسم ةمألا هلع ف كسا :لوقي ل هللا لوسر تعمس :لاق ءرمع

 .«ةيقيدنزلاو

 نسح :ىذمرتلا لاقو . “هب .دايز نب ديمح رخص ىبأ ثيدح نم «هجام نباو ىذمرتلا هاورو
 ا بنوع حس

 «ملسم نب ورمع نع .دعس نب دايز نع .كلام ىنربخأ «عابطلا نب قاحسإ انثدح :دمحأ لاقو

 زجعلا ىتح «ردقب ءىش لك» مولي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا تعمس :لاق ىناميلا سواط نع

 .(«سيكلاو

 نم «هب ادرفنم ملسم هاورو
 2309 290كم ثيدح

 . لعف ءاش امو هّللا ل :لقف رمأ كباصأ نإف .زجعت الو هللاب نعتسا) : حيحصلا ثيدحلا ىفو

 . "”«ناطيشلا لمع حتفت ول نإف ءاذك ناكل تلعف ىنأ ول :لقت الو

 كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو» :هل لاق ةي هللا لوسر نأ :سابع نبا ثيدح ىفو

 مل «كيلع هللا هبتكي مل «ءىشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو .كوعفني مل كل هللا هبتكي مل «ءىشب

 . «فحصلا تيوطو مالقألا تفج .كورضي

 .«هبتاكف» :م ىف )١(

 .(57117) مقرب دواد ىبأ ننسو (40 /۲) دنسملا (۲)

 )۸١/۲(. دنسملا (؟)

 .(5051) مقرب هجام نبا نتسو )75١07( مقرب ىذمرتلا ننسو )٠١۸/۲( دنسملا ()

 .«هب ادرفنم كلام ثيدح نم ملسم هاورو» :م ىف (4)

 )١( دنسملا )0/ ١١١( مقرب ملسم حيحصو )5560(.

 .هنع هللا ىضر «ةريره ىبأ ثيدح نم (750175) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۷)

 .(۲۹۳/۱) هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور (۸)



AO (00 )٤۷_ تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا 

 «دايز نب بويأ نع «ةيواعم نع يللا انثدح اوس نب نسحلا انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 «توملا هيف لياختأ ضيرم وهو ةدابع ىلع تلخد :لاق ىبأ ىنثدح «ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ىنثدح

 معطت مل كنإ 2« ىنب اي :لاق هوسلجأ املف . ىنوسلجأ : لاقف ل دهتجاو ىنصوأ «هاتبأ اي : تلقف

 تفكر . فاحأ اي تلق شو ءريخ ندقلاب نموت ی ءاللاب ملعلا ةقيقح قح غلبت ملو «ناميإلا معط

 00 امو «كبيصيل نكي مل كأطخأ ام نأ ملعت :لاق ؟هرشو ردقلا ريخ ام ملعأ نأ ىل

 بتكا :هل لاق مث .ملقلا هللا قلخ ام لوأ نإ» :لوقي هيَ هللا لوسر تعمس ىنإ «ىنب اي . كئطخيل
 60 رانلا تلخد كلذ ىلع تسلو تم نإ .ىنباي«ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه اب ةعاسلا كلت ىف ىرجف

 «ميلس نب دحاولا دبع نع .ىسلايطلا دواد ىبأ نع ءىخْلَبلا ىسوم نب ىيحي نع ىذمرتلا هاورو
 . بیرغ حيحص نسح :لاقو .هب «هيبأ نع «ةدابع نب ديلولا نع .حابر ىبأ نب ءاطع نع

 «بلاط ىبأ نب ىلع نع «لجر نع .شارخ نب ىعبر نع ءروصنم نع .«ىروثلا نايفس لاقو
 لوس ياو هللا الإ ههلإ أل نأ .دهشتي : عبرأب نمؤي ىتح دبع نمؤي ال» : ايك هللا لوسر لاق :لاق

 .(هرشو هريخ ردقلاب نمؤيو «توملا دعب ثعبلاب نمؤيو .توم لاب نمؤيو .قحلاب یلثعب « هللا

(5 20 000 5 
 نم هاورو . هب ءروصلم نع هبعس نع .«ليمش نب رضنلا ثيدح نم ىذمرتلا هاور اذكو

 ىدنع اذه» :لاقو هركذف ىلع نع « ىعبر نع روصنم 0 «ةبعش نع ٠ ىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح

 ا «ىلع نع «ىعبر نع «روصنم نع «كيرش ثيدح نم هجام نبا هاور اذكو . ؟حصأ

: RL ik e (VW) < ت ام پا نع «ىنالوخلا ئناه ىبا نع «هريغو بهو نب هللا دبع ةياور نم ملسم حيحص ىف تبن دقو 

 ريداقم بتك هللا نإ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق «ورمع نب هللا دبع نع ےل مجرا يف" نبأ

 . بیرغ حيحص نسح :لاقو ىذمرتلا هاورو .[۷:دوه]

 ريما امك ةقلخع ىف هشم درن ع رابغ اذهو .«رصنبلاب حملك ةدحاو الإ انرمأ امو # :هلوقو

 .«ثيل» :م ىف )١(

 ,(7117/5) دنسملا (۲)

 .(۳۳۱۹) مقرب ىذمرتلا ننس ()

 امهالك «ةفيذح ىبأ نع (۳۳/۱) هكردتسم ىف مكاحلاو «عیکو نع (۱۳۳/۱) هدنسم ىف دمحأ هاورو )۲۱٤١( مقرب ىذمرتلا ننس )٤(
 .هب ىروثلا نايفس نع

 روصنم نع سيق ىبأ نب ورمعو ريرجو ءاقروو كيرش ثيدح» :لاقف ١957( /7) للعلا ىف ىنطقرادلا ةياورلا هذه حجر دقو

 ىلب نم لجر نع ىعبر نع روصنم نع :هوورف ىميتلا ناميلسو صوحألا وبأ ةدئازو ىروثلا نايفس مهفلاخو . ىلع نع ىعبر نع

 .«باوصلا وهو ىلع نع دشار

 نبا" :م ىف (5)
 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )25١45( مقرب هجام نبا نتسو )81(.

 .«مأ» :أ ىف ()

 T90) مقرب ىذمرتلا ننسو (۳) مقرب ملسم حيحص (۸)



A(ه6 _ ٤١ ) تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا ٦ 

 ىلإ جاتحن ال «ةدحاو ةرم ءىشلاب رمأن امنإ :ىأ «ةدحاو الإ انرمَأ امو  :لاقف ‹مهيف هردق ذوفنب

 امو «نيع ةفرط رخأتي ال «"رصبلا حملك ادوجوم الصاح هب رمأن ىذلا كلذ نوكيف «ةيناثب ديكأت

 :ءارعشلا ضعب لاق ام نسحأ

 وكف 7 ةلوق منك هل لوح اهنإف ارم هللا ارا ااا

 «لسرلاب نيبذكملا ةفلاسلا ممألا نم مكفلسو مكلاثمأ : ىنعي «مكعايشأ انكلهأ دقلو» :هلوقو

 :لاق امك «باذعلا نم مهل ردقو «كئلوأ هللا ىزخأ امب ظعتم نم لهف : ىأ € رکدم نم لهفإ»

 o٤]. :ًابس] «لبق نم مهعاّيشأب لعف امك نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحر»

 مهيلع ؛ةكئالملا ىديأب ىتلا بتكلا ىف مهيلع بوتكم : ىأ «ربزلا يف هوُلعَف ءيش لك :هلوقو

 «مهفئاحص ىف رطسمو « مهيلع عومجم : ىأ «رطتسم» مهلامعأ نم : ىأ «ريبكو ريغص لكو# مالسلا

 .اهاصخأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال

 ةا هللا لوسر نأ «ةشئاع نع  اهمأل ةشئاع ىخأ نبا وهو  ثراحلا نب فوع ىنثدح «ريبزلا نب هللا

 . «ابلاط هللا نم اهل نإف «بونذلا تارقحمو كايإ «ةشئاع اي» :لوقي ناك

 اا كناب نب ملسم نب ديعس قيرط نم «هجام ٠ نباو ىئاسنلا هاورو

 . مهريغو «متاح وب أو « نيعم

 نباو " | )0 هقثو

 : كيعس لاق مث TE اذه ملسم نب ديعس ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا هاور دقو

 :ناميلس اي :هل لاقف همانم ىف تآ هاتأف «هرغصتساف ابنذ لمع هنأ ةريغملا

IS Cl o 
 ا ست لالا غ هدهع مداقت ولو ريغصلا نإ

 ازيهشت ؟"!نرمتكودانقلا تعض نكت ال ةلاطبلا نع كاوه رجزاف

 اريكفتلا مهلأو دالا نا خا ا تا ها

 و اقل قل ع يم ا لكلا“ د اا

 )٤۲٤۳(. مقرب هجام نبا ننسو )١6١/7( دنسملا (۳)

 .؛هقثو ىذلا»:أ ىف )٤(

 . هب ملسم نب ديعس نع امهالك « ىبنعقلاو ىدقعلا رماع ىبأ قيرط نم («طوطخملا» (Tor /v قشمد خيرات 2(

 .؟رمشو» :م ىف (۷) .؟نوکی» :أ ىف (1)

 .(«طوطخملا مسقلا» 707 /۷) قشمد خيرات (۸)



 0 سايب (04 )٤۷- تايآلا :رمقلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هاو لار لافلام ةف ااا ا يدعم : ىأ (رهنو تاج يف نيقتملا إل لوقو

 .ديدهتلاو عيرقتلاو خيبوتلا عم ءمههوجو ىلع رانلا ىف

 .هناسحإو هدوجو هنانتماو «هلضفو هناوضرو هللا ةمارك راد ىف :ىأ «قدص دعقم يف :هلوقو
 امم ءاشي ام ىلع ردتقم وهو ءاهردقمو اهلك ءايشألل قلاخلا ميظعلا كلملا دنع : ىأ € ردتقم كيلم دنع»

 :دمحأ مامإلا لاق دقو ؛نوديريو نوبلطي

 ورع )5
٤ f ° 54 ( س  

 هب غلبي - ورمع نب هللا دبع نع .سوأ نب ورمع نع «رانيد نب ورمع نع «نايفس انثدح

 هيدي اتلكو «نمحرلا نيمي نع «رون نم ربانم ىلع ةمايقلا موي هللا دنع نوطسقملا»: لاق - ةي ىبنلا

 . "هلثم هدانسإب «ةنييع نب نايفس ثيدح نم «یئاسنلاو ملسم هجارخإب درفنا

 ةمصعلاو قيفوتلا هبو ةنملاو دمحلا هللو .«تبرتقا» ةروس ريسفت رخآ

 .أطخ وهو «ورمع ىبأ نب هللا دبع» :م ىف )١(
 )717١/48(. ىئاسنلا ننسو «(۸۲۷) مقرب ملسم حيحص قفز



A۸ نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا 

 نمحرلا ةروس ريسفت
 . ةيكم ىهو

 :دوعسم نبال لاق الجر نأ رز نع «مصاع نع «دامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 أرقأل ىنإ :لاق .تأرق دق نآرقلا لك :لاقف ؟«نسآ وأ نساي ريغ ءام» :فرحلا اذه فرعت فيك

 ىتلا اب ىبنلا نئارق تملع دق ؟كلابأ ال ءرعشلا ٌذهك اًذهأ :لاقف .ةدحاو ةعكر ىف عمجأ ؛لصفلا

 .ينمحرلا» :دوعسم نبا لصفم لوأ ناكو «لصفملا لوأ نم نيتنيرق نيتنيرق نرقي ناك
 نع «ملسم نب ديلولا انثدح ءملسم وبأ دقاو نب نمحرلا دبع انثدح :ىذمرتلا ىسيع وبأ لاقو

 ًارقف هباحصأ ىلع هب هللا لوسر جرخ :لاق ءرباج نع هردّكْنْلا نب دمحم نع «دمحم نب ريهز
 ءنجلا ةليل نجلا ىلع اهتأرق دقل» :لاقف اوتكسف ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم ««نمحرلا» ةروس «مهيلع
 ءىشب ال :اولاق ,4ناَبَدَكَ اَمُكَبر ءالآ يَأبَقظ :هلوق ىلع تيتأ املك تنك «مکنم ادودرم نسحأ اوناكف
 ن قاذف کت د ار كلت ف

 .اذه دمحم نب ريهز نع ماشلا لهأ ةياور "”ركني «هفرعي ال ناك هنأ دمحأ مامإلا نع ىكح

 دمحأ نب هللا دبع نعو .ملسم نب ديلولا نع «كلام نب ورمع نع ءرازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاورو

 نم الإ ىوري هفرعن ال :لاق مث .هب ءملسم نب ديلولا نع امهالك «رامع نب ماشه نع «هيوبش نبا

 7 هتسولا اله

 :الاق « ىرصبلا كلام نب ورمعو «ىسوم نب دابع نب دمحم انثدح :ريرج نب رفعج وبأ لاقو

 ةروس أرق ةا هللا لوسر نأ ؛رمع نبا نع « عفان نع «ةيمأ نب ليعامسإ نع «ميلس نب ىيحي انثدح
 و

 كاذ امو :اولاق «؟مكنم اهبرل اباوج نسحأ نجلا عمسأ ىل ام» :لاقف - هدنع تئرق :وأ  «نمحرلا»

 ءىشب ال :نجلا تلاق الإ 4نابذكت امكبر ءالآ يأبقط : هللا لوق ىلع تيتأ ام» :لاق ؟هللا لوسر اي
 . (بذكن انبر 00 نم

 نم الإ لَك ىبنلا نع ىوري هملعن ال :لاق مث 0 «كلام نب ورمع نع «رازبلا ظفاحلا هاورو

 .دانسإلا اذهب «هجولا اذه

 )١( دنسملا )٤١١/١(.

 .(۳۲۹۱) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 . ؟ركنتسياا :أ «م ىف (۳)

 .هب ملسم نب ديلولا نع امهالك «دقاو نب نمحرلا دبعو رامع نب ماشه قيرط نم (87/7 /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )٤(

 ٠ .؟معن» :أ «م ىف (5)

 .تاقث هلاجر ةيقبو «روهمجلا هفعض ىبسارلا كلام نب ورمع هخيشو «راتسألا فشك» (۲۲۹۹) رازبلا دنسم (5)



 6/8 ب ب 3-0117 - ١)تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 رمقلاو سمشلا (5) نايبلا هملع ) ناسنإلا قلخ ) نآرقلا مّلع ©) نمحرلا

 اوغطت الأ ©) نازيملا عضوو اهعفر ءامسلاو (5) نادجسي رجشلاو مجنلاو (5) نابسحب

 (2مانألل اهعضو ضرألاو ©) نازيملا اورسخت الو طسقلاب نزولا اوميقأو (5) نازيملا يف

 امكبر ءالآ يأبف © ناحيرلاو فصعلا وذ بحلاو © مامكألا تاذ لخنلاو ةهكاف اهيف

 . 4 09 نابذكت
 نم ىلع همهفو هظفح رسيو «نآرقلا هدابع ىلع لزنأ هنأ :هقلخب هتمحرو هلضف نع ىلاعت ربخي

 : طلا: نعي # ندا لاق نالا ُهَمَلَع . تاسنإلا قَلح . نآرقلا مّلَع . نمحرلا» :لاقف «همحر

 قايسلا نأ ؛ىوقأو نسحأ انهاه نسحلا لوقو . رشلاو ريخلا : ىلعي :امهريغو «ةداتقو «كاحضلا لاقو

 جورخ ليهستو قلخلا ىلع قطنلا ريسيتب تب كلذ نوكي امنإو «هتوالت ءادأ وهو .نآرقلا ىلاعت هميلعت ىف

 E SE E .نيتفشلاو ناسللاو قلحلا نم اهعضاوم نم فورحلا

 يورط و فای م تاب ی تارک :ىأ (نابسحب رمقلاو سمشلا]ل :هلوقو

 لاقو «[4 ٠ :سي] «نوحبسي كلف يف لكو راها قباس ليلا الو رمقلا كردت نأ اهل يغبني سمشلا الل
 : ماعنألا] (ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ انابسح رمقلاو سمّشلاو انكس ليلا لعجو حابصإلا قلاف# : ىلاعت
 .[ة5

 ىئيع ىف ريطلاو باودلاو نحلاو سنولا راصبأ عيمج رون هللا لعج ول : لاق هنأ ةمركع نعو

 نسمشلا رونو .اهيلإ رظني نأ عاطتسا ال .٠ سمشلا نود اباجح نيعبس نم ادحاو اباجح فشك مث « دبع

 رونو «شرعلا رون نم اءزج نيعبس نم ءزج ىسركلا رونو «ىسركلا رون نم اءزج نيعبس نم ءزج

 رظنلا تقو هينيع ىف رونلا نم هدبع هللا ىطعأ اذام رظناف .رتسلا رون نم اءزج نيعبس نم ءزج شرعلا

 . متاح ىبأ نبا هاور .انايع ميركلا هبر هجو ىلإ

 «مجنلاو# :هلوق ىنعم ىف نورسفملا فلتخا : ريرج نبا لاق :(نادجسي رجشلاو مجنلاو# :هلوقو

 نايفسو .ىدسلاو «ريبج نب ديعس لاق اذكو .تابنلا نم ىنعي - ضرألا هجو ىلع طسبنا ام مجنلا

 : هللا ةمحتز «ريرج نبا ةراتخلا دقو رولا

 هّللاو ءرهظألا وه لوقلا اذهو .ةداتقو «نسحلا لاق اذكو .ءامسلا ىف ىذلا مجنلا :دهاجم لاقو

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم هل دجسي هللا نأ رت ملأإ# :ىلاعت هلوقل ؛ملعأ

 .«قطنملا» :أ ىف )١(



 (17 - ١):تايآلا :نمحرلا ةروس  عباسلا ءزجلا سس بيب بببسلسلغلغعغب وكوت

 :[14 جيلا ةيآلا اذان ريكو باودلاو رجشلاو لاجل
 تاتّيبلاب انلسر انلسرأ دقل# :لاق امك .لدعلا : ىنعي «نازيملا عضوو اهعفر ءامّسلاو # :هلوقو

 يف اوغطت الأ :انهاه لاق اذكهو ء[١۲ :ديدحلا] «طسقلاب سالا موقيل نازيملاو باتا مهعم انلزنأو

 اذهلو ؛لدعلاو قحلاب اهلك ءايشالا نرگتل «لدعلاو قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ : ىأ «نازيملا

 ءطسقلاو قحلاب اونز لب «نزولا اوسخبت ال : ىأ © نازيملا اورسخت الو طسقلاب نزولا اوميقأو» :لاق

 .[ 1 : ءارعشلا] «ميقتسملا ساطسقلاب اونزو » : 2[ ىلاعت] لاق امك

 لابجلاب اهاسرأو ءاهدهمو ضرألا عضو ءامسلا عفر امك :ىأ 4مانألل اهعضو ضرألاو# :هلوقو
 مهلاكشأو مهعاونأ ةفلتخملا قئالخلا :مهو «مانألا نم اههجو ىلع امل رقتستل «تاخماشلا تايسارلا

 .اهئاجرأو اهراطقأ رئاس ىف .مهتنسلأو مهناولأو

 ناولألا ةفلتخم :ىأ 4 ةهكاف اهيف# .قلخلا :مانألا :ديز نباو «ةداتقو «دهاجمو «سابع نبا لاق

 - مامكألاو .اسيايو ابطر «هعشنو هفرشل ركذلاب هدرفأ : «مامكألا تاذ لخّتلاو» ؛حئاورلاو موعطلاو

 ىذلا وهو نيرا دچا ريغ لاق اذكهو . علطلا ةيعوأ ىه : سابع نبا نع نع .جيرج نبا لاق

 .هؤاوتساو هعني ىهانتيو جضني مث ءابطر مث ءارسب نوكيف ءدوقنعلا نع قشني مث ونقلا هيف علطي

 نب سنوي انثدح «ةبيتق وبأ انثدح :ىفريصلا ىلع نب ورمع نع ٌركذ : "متاح ىبأ نبا لاق
 نم ىنتتأ ىلسر نأ كربخأ :باطخلا نب رمع ىلإ رصيق بتك :لاق ىبعشلا نع «ىفئاطلا ثراحلا

 007 مل م ا وم دا يو ص

(0 

 ريمأ نع قوما 2 باطلا ن رمع هبلإ ف هةتا رجع نم الإ ةرحشلا هذه قرأ الف دس
 ىتلا ةرجشلا ىهو ءاندنع ةرجشلا هذه "كوقدص دق كلسر نإ «مورلا كلم رصيق ىلإ نينمؤملا

 لثم » نإف هللا نود نم اهلإ ىسيع ذختت الو هللا قتاف ءاهنبا ىسيعب تسفن نيح میرم ىلع هللا اهتبنأ

 چ نی يرتمملا نم ۳ نكت الف كبر نم ی قحلا . نوكيف نك هل لاق مث بارت نم هَقْلَح مدآ لّدمك هللا دنع ئسيع

 1٠١[. 2.44 :نارمع لآ]

 .ةداتقو نسحلا لوق وهو . ةلخنلا قلع ىلع ىذلا فيللا :وهو ءاهتافر :مامكألا : ليقو

 «فصعلا وذ بحلاو# :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : 4 ناحيرلاو فصعلا وذ بحلاو»

 .نيتلا :ىنعي

 .أ نم ةدايز () .«نوكيل» :م ىف )١(

 .٤هّللا دبع نب رمع» :م ىف (45) .دمرلاک» :م ىف (4) .«ريرج نبا» :أ ىف (۳)

 .«ننوکت» :م ىف (۷) .«كتقدص» :أ «م ىف 3(

 ىلع نب ورمع نع مهجلا ىبأ نب روصنم نب دمحم قيرط نم ((طوطخملا مسقلا» ۲۹/۱۲) قشمد خيرات ىف ركاسع نيا هاورو (۸)

 .هب ىفريصلا



 (55- )١5 تايآلا :نمحرلا ةروس  عباسلا ءزجلا ۹۱

 ىمسي وهف «هسوؤر عطق ىذلا رضخألا عرزلا قرو :© فصعلا» :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 .هنبت :هفصع :كلام وبأو «كاحضلاو «ةداتق لاق اذكو .سبي اذإ فصعلا

 .قرولا : ىنعي € ناحیر لاول :دحاو ريغو «دهاجمو «سابع نبا لاقو

 .اذه مكناحير وه :نسحلا لاقو

 ٠ عرزلا "رضخ :# ناحيًرلاو# :سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو .
 ام :وهو «فصع هتابن لاح ىف هل امهوحنو ريعشلاو حمقلاك بحلا نأ  ملعأ هّللاو اذه ىنعمو

 :اهقاس ىلع فلا قرولا وهو «ناَخيرو .«ةلبتسلا ىلغ

 هيف دقعناو نجدأ اذإ :ىنعي «قرولا :ناحيرلاو .القب عرزلا تبني ام لوأ قرولا :فصعلا :ليقو

 .ةروهشملا هتديصق ىف ليفن نب ورمع نب ديز لاق امك .بحلا
 ەر و سمس ه ور 32 ساس و هو <, عش

 ؟ايبار زتهي لقتبلا هنم حبصيف ىرثلا ىف بحلا تبني نم :هل الوقو

 ساس ۵ سلا ل 2 5 وو ت ه ور

 ("”ايعاو ناک نمل تاي كاذ ىفف ؟هسوؤر ىف هبح هنم جرخيو

 نوط نالا وم لا ن ا ا قاب: ىآ "4 ةابذكت اًمُكَبَر ءالآ يأبف» :هلوقو

 تدورومغم متنأو مكيلع ةرهاظ معلا : ىأ «هذعب قايسلا هيلع لديو .دحاو ريغو «دهاجم هلاق ؟نابذكت

 ءىشب الو «مهللا» :نونمؤملا نجلا تلاق امك لوشن نحنف 2 ت الو اهراكنإ نوعيطتست ال «اهب

 بذكتن ال :ىأ.«بر اي اهيأب .ءال» :لوقي سابع نبا ناكو .«دمحلا كلف «بذكن انبر كئالآ نم

 .اهلم ءىشب

 نع ورع نع «دوسألا ىبأ نع .ةعيهل نبا انثدح «قاحسإ نب ىيحي انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 عدصي نأ لبق نكرلا وحن ىلصي وهو ءأرقي وهو هيَ هللا لوسر تعمس :تلاق ركب ىبأ تنب ءامسأ

 . 4 نابکت امكبر ءالآ يأبف» 5 نوكرشملاو «رمؤي مب

 ءالآ يأبف 2 رات نم جرام نم ناجلا قلخو 9 راخفلاك لاصلص قو

 جرم 6۵ نابذكت امكبر ءالآ يأبف 09 نيبرغملا ؛ برو نيقرشملا بر ( © نابذکت اَمُكَب

 اهم چرخ ی نابذكُ امك ءالآ ياف م ايي ال حر مهب ©9 نايلي يرحل

 مالعألاك رحِبْلا ىف تآشدملا راوجلا هلو 05 ناَبَذَكَت اَمُكَبَر ءالآ يأبف » َناَجْرَمْلاَو ولولا

 . 4 29 نابذكت امكبر ءالآ يَأبف 9

 :؟ةرضحخ» :أ ىف )١(

 .(۲۲۸/۱) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف تايبألا رظنا (۲)

 .؛نوعمسي» :م ىف (6) .«"اهدحج» :م ىف (5) .٤ءالآ» :م ىف (۳)

 .(":ة /5) ا



 )١5 ٠١( تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۹۲

 فرط :وهو e :رانلاک لامل ف ناسنألا لغ نلاعت ركذي
 .ديز نباو «نسحلاو «دهاجمو «ةمركع لوقي هبو . سابع نبا نع «كاحضلا هلاق .اهبهل

 .اهنسحأ نم ءرانلا بهل نم: 4 ران نم جرام نم » : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 لاق اذكو .رانلا صلاخ نم : 4 ران نم جرام نم » : سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . مهريغو ‹كاحضلاو «دهاجمو «ةمركع

 :تلاق ةشئاع نع «ةورع نع «ىرهزلا نع«رمعم انربخأ «قازرلا دبع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 فصو امن مدآ قلخو ءران نم جرام نم ناجلا قلخو «رون نم ةكئاللا تقلخ» : ا هللا لوسر لاق

 .«مکل

 هب a RS هاورو

 د و 0 ys كاسل كيما نول
 ىلإ هنم اهزوربو موي لك ىف اهلقنتو سمشلا علاطم فالتخاب كلذو ٤٠[« : جراعملا] 4 براغملاو
 .[ : لمزملا] (اليكو ةذختاف وه الإ هلِإ ال برغملاو قِرشَمْلا بر $ :ىرخألا ةيآلا ىف لاقو .سانلا
 نم قلخلل حلاصم براغملاو قراشملا هذه فالتخا ىف ناك املو «براغملاو قراشملا سنج هنم دارملا اذهو

 ؟4 ناّبذكت امكبر ءالآ يأبف ظل :لاق سنإلاو نجلا

 .امهلسرأ ىأ :سابع نبا لاق : 4 نايقتلي نيرحبلا جرم# :هلوقو
 زجاحلا خزربلا نم امهنيب لعج ام ءايقتلي نأ امهعنم : ىأ :ديز نبا لاق : 4 نايقتلي» :هلوقو

 .امهنيب لصافلا

 انمدق دقو .سانلا نيب ةحراسلا راهنألا هذه ولحلاف ءولحلاو حلملا : « نيرحبلا ا :هلوقب دارملاو
 اذهو تارف بذع اذه نيرحبلا ج جرم يذلا وهو » :ىلاعت هلوق دنع «ناقرفلا» ةروس ىف كلذ ىلع مالكلا

 دارملا نأ انهاه ريرج نبا راتخا دقو. [: ناقرفلا] «اروجحُم ارجحو اخّررب امهنيب لعجو جاجا حلم

 . ىربأ نباو «ةيطعو « ريبج نب دیعسو «دهاجم نع ىورم وهو «ضرألا رحبو ءامسلا رحب : نيرحبلاب

 ناك نإو اذهو. (©9 ضرألا رحب فادصأو «ءامسلا ءام نم دلوتي ؤلؤللا نأل :ريرج نبا لاق
 أل خزرب مهيب :لاق دق ىلاعت هنإف ؛ظفللا هدعاسي ال هنإف «هيلإ بهذ ام 0*2[كلذب] دارملا سيل اذكه
 ىلع اذهو ءاذه ىلع اذه ىغبي الثل «ضرألا نم زجاحلا :وهو ءاخزرب امهنيب لعجو : ىأ «نايغبي

(0 

 .«قلخ» :أ ىف )١(

 ,.(54945) مقرب ملسم حيحصو (1318/5) دنسملا ()

 .«فالتخاو» :م ىف (9)

 .(/6 /١ا/) ىربطلا ريسفت (5)

 .أ م نم ةدايز (5)



 )۱۴٤ ۲١(٣ تایآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ضرألاو ءامسلا نيب امو .هنم ةدوصقم ىه ىتلا هتفص نع هليزيو ءرخآلا امهنم دحاو لك دسفيف ءاذه

 .اروجحم ارجحو اخزرب ىمسي ال
 (!"مهدحأل كلذ دجو اذإف ءامهعومجم نم : ىأ : «ناَجرمْلاو وللا امهنم جريل لوقو

 امنإ لسرلاو ٠ :ماعنألا] مكنم لسر مكتأي ملأ سنإلاو نجلا رشعم اي ل :ىلاعت لاق امك .ىفك

 وه : ليقف ناجرملا امأو .فورعم ؤلؤللاو .قالطإلا اذه حص دقو «نجلا نود ةصاخ سنإلا ىف اوناك

 .ىلع نع ىورو .كاحضلاو «نيزر وبأو «ةداتقو ءدهاجم هلاق .ؤلؤللا راغص

 يب عيبرلا نع متاح ىبأ نبا هاورو .فلسلا ضعب نع ريرج نبا هاكح .هديجو هرابك :ليقو
 ةرمو ءاضيأ دهاجمو .ىلع نع هلثم ىورو .سابع نبا نع «هثدح نمع ىدسلا نع هاكحو «سنأ

 الا

 هللا دبع نع «قورسم نع .كلام ىبأ نع .ىدسلا لاق .نوللا رمحأ رهاوجلا نم عون وه :ليقو
 .ةيسرافلاب "”ذّسْبلا وهو ىدسلا لاق. رمحألا زرخلا :ناجرملا :لاق

 لك نم اا :رطاف] (اًهنوسبأت ةيلح نوجرختستو ايرط امحَل نوكأ لك نمو» :هلوق امو

 .بذعلا نود حلملا نم ىه امنإ ؛«ةيلحلاو .بذعلاو جاجألا نم

 اهنم راص الإ ةفدص ىف تعقوف ءرحبلا ىف ءامسلا نم ةرطق طق تطقس ام :سابع نبا لاق

 نبا نع هجو ريغ نم ىورو .ةربنع اهب تتبن ةفدص ىف عقت مل اذإف :دازو «ةمركع لاق اذكو .ةؤلؤل

 .هوحن سابع

 نع «نايفس انثدح «ىدهَم نب نمحرلا دبع انثدح «نانس نب دمحأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 ءءامسلا ترطمأ اذإ :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «هّللا دبع نب هللا دبع نع .شمعألا

 .ؤلؤللا وهف -رطق نم :ىنعي  اهيف عقو ا ا

 لاقف مهيلع اهب نتما «ضرألا لهأ ىلع ةمعن ةيلحلا هذه ذاختا ناك الو «٠ ؛حيحص ' 0 اقنلا

 . «نابذكت امکبر ءالا يأبفإلا

, )( 

 هعلق عفر ام :دهاجم لاق .رحبلا ىف ىرجت ىتلا نفسلا : ىنعي 4 تآشملا راوجلا هلو :هلوقو

 .تاقولخملا ىنعي : «تآشنملا# :ةداتق لاقو .ةأشنمب سيلف هعلق عفري مل امو ةأشنم ىهف نفسلا نم

 .تائدابلا : ىنعي - نيشلا رسكب  تاشنملا :هريغ لاقو-

 ءرطق ىلإ رطق نم ةلوقنملا بساكملاو رجاتلا نم اهيف امو ءاهربك ىف لابجلاك :ىأ «مالعألاك»

 ؛ عئاضبلا عاونأ رئاس نم هيلإ نوجاتحي ام بلج "ىف سانلل حالص نم هيف ام «ميلقإ ىلإ ميلقإو
 . © نابدكت امکبر ءالآ يأبف :  "”[ىلاعت] لاق اذهلو

 .«دسكلا» :أ «م ىف (۳) .«نع» :أ ىف (۲) .«امهدحأ» : ىف )١(

 . نم :م ىف () .«لاقو» :م ىف (5) . «دانسإ) :م ىف (4)

 .أ :نم ةدايز (0)



 )50  ۳١( تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۹٤

 انثدح «ةملس نب دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 ىلع «هنع هللا ىضر «بلاط ىبأ نب ىلع عم تنك :لاق «دعس نب ةريمع نع «ديوس نب رارعلا

 هلو» : لجو زع هللا 5 :لاق مث هيدي ىلع طسبف «اهعارش عرفرم ةنيفس تلبقأ اذإ متارا طاش

 «نامثع تلتق ام هروحب “'[نم رحب] ىف ىرجت اهاشنآ ىذلاو . 4 مالعألاك رحبلا يف تآشدملا راوجلا
 .هلتق ىلع تألام الو

 امكبر ءالآ يَأبَف » ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو © ناف اهيلع نم لك
 مكبر ءالآ يأبف 69 نأش ىف وه موي لک ضرألاو تاومّسلا يف نم هلأسي ۵ نابذكت

 .4 9 نابذكت
 نم الإ ‹تاومسلا لهأ كلذكو «نوعمجأ نوتوميو نوبهذيس ضرألا لهأ عيمج نأ ىلاعت ربخي

 ىحلا وه لب .تومي ال - سدقتو ىلاعت  برلا نإف ؛ميركلا ههجو ىوس دحأ ىقبي الو هللا ءاش

 .ادبأ تومي ال ىذلا

 . "ناک هلك كلذ نأ ابنأ مث «قلخ امب ابن :ةداتق لاق

 هلإ ال «ماركإلاو لالجلا اذ اي ‹ضرألاو تاومسلا عيدب اي « مويق اي «یح اي ا ءاعدلا ىفو

 دحأ ىلإ الو «نيع ةفرط انسفنأ الإ انلكت الو «هلك اننأش انل حلصأ «"ثيغتسن كتمحرب «تنأ الإ
 : كاقلخخ نف

 وذ كبر هجو ئقبيو» :أرقت ىتح تکست الف ,4 نا اًهّيَلَع نم لك» :تأرق اذإ :ىبعشلا لاقو

 . (ماركإلاو لالجلا

 ههجو ىلاعت تعن دقو AA] : : صصقلا] هجو الإ كلاه ءيش لك : ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو

 عاطي نأو ءىصعي الف لجي نأ لهأ وه :ىأ «ماركإلاو لالجلا وذل هنأب ةميركلا ةيآلا هذه ىف ميركلا

 : فهكلا] «ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهّبَر نوعدي نيذلا عم كسفن ربصاوإ» :هلوقك .فلاخي الف

 .۹ :ناسنإلا] هللا هجول مكمعطن امن :نيقدصتملا نع ارابخإ هلوقكو ۸

 .ءايربكلاو ةمظعلا وذ : «ماركإلاو لالجلا وذ» :سابع نبا لاق

 مكحيف «ةرخآلا رادلا ىلإ نوريصيس مهنأو ءةافولا ىف مهلك ضرألا لهأ ىواست نع ربخأ املو

 .4نابذکت مكبر ءالآ يأبف» :لاق لدعلا همكحب ماركإلاو لالجلا وذ مهيف

 «هاوس امع هانغ نع رابخإ اذهو :(نأَش يف وه موي لَك ضرألاَو تاَوَمَسلا يف نم هلأنسي » :هلوقو
 ىف وه موي لك هنأو .مهلاقو مهلاح ناسلب هنولأسي مهنأو «تانآلا عيمج ىف هيلإ قئالخلا راقتفاو
 .نأش

 .«ثيغتسأ) :م ىف (۳) .؟ناف» :م ىف (۲) .م نم ةدايز )١(



 07١ _ 57) تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۹0

 نأ هنأش نم :لاق . «نأش يف وه موي لك ل :ريمع نب ديبع نع ءدهاجم نع «شمعألا لاق
 .اميقس ىفشي وأ ءايناع كفي وأ ءالئاس ىطعي وأ «ايعاد بيجي

 فبيجيو ءايرك فشكيو ءايعاد بيجي وه مو لك :لاق دهاجم نع ‹ حيجن ىبأ نبا لاقو

 ءاريغص ىبريو «ءاتيم تيميو ءايح ىيحي ‹«ضرألاو تاومسلا لهأ هلع ىنغتسي ال :ةداتق لاقو

 .مهاوكش ىهتنمو «مهخيرصو نيحلاصلا تاجاح ىهتنم وهو «اريسأ كفيو

 ديم نع ناو ی ری دخ یوا نالا ىلإ هک ااف :متاح ىبأ نبا لاقو

 .اباقع محقيو ءاباغر ىطعيو ءاباقر قتعيف .نأش ىف وه موي لك مكبر نإ:لاق - ىرازفلا وه  ةلبج نبا
8 8 5 3 
 و ل 0 ا :ريرج نبا لاقو

 موي لك » : ةيآلا هذه لكي هلل ل :لاق هيبأ نع ا ا E « هيبأ

 ءاموق عفريو «ابرک جرفيو ءابنذ رفغي نأ» :لاق «نأشلا كاذ امو هللا لوسر اي :انلقف <« «نأش يف وه

1: 0 

 رخآ عضيو
 : الاق « ىطساولا دمحأ نب ناميلسو «رامع نب ماشه انثدح . ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 5 . قف
 ةرسيم نب يسوي ةعمس لاكي ماج نایاب ىقشمدلا حور وبأ ىفقثلا حيبص نب ريزولا انثدح

 لك » : لجو زع هللا لاق» :لاق يَ ىبنلا نع «ءادردلا ىبأ نع ءادردلا مأ نع ثدحي ءسَسْلَح نبا
E 5 o3 1  

 .'*نیرخآ عضيو ءاموق عفريو ءابرك جرفيو ءابنذ رفغي نأ هنأش نم» : لاق « (نأش يف وه موي

 e نم ةئاس يل .هب «رامع نب ب ماشه نع E E ةاورادتو

 نع «ىبعشلا نع«فرطم نع« ملسم نب ديلولا هيلع انلدو : لاق حيبص نب ريزولا نع «عاجش نب ديلولا
 نرالا داسا تس لوألا حيحصلاو :لاق .هركذف ءو ىبنلا نع «ءادردلا ىبأ نع «ءادردلا مأ

 2 لا ىبأ مالك نم هلعجف «مزجلا ةغيصب ىراخبلا هقلع اک ءافوقوم ىور دقو :تلق

 . ملعأ هللاف

 .«اموق» :أ ىف (۲) .«ىسكشلا# :م ىف )١(

 (17577) مقرب هدنسم ىف رازبلاو «نيرحبلا عمجم» ("401) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷۹/۲۷) ىربطلا ريسفت (۳)
 .هب ةدبع نب ثراحلا نع  كورتم وهو  ىكسكسلا ركب نب ورمع قيرط نم ««راتسألا فشكأ

 .«اًموق» :أ ىف (5) .«نيزر وبأ» :م ىف ()
 .هب رامع نب ماشه قيرط نم (۲۰۲) مقرب هجام نبا هاور )١(

 .«ناقتإلاو ظفحلا ةجرد نع ريزولا رصاقتل نسح دانسإ اذه» )۸۸/١(: دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاق

 .«دقو» :أ م ىف (۸) .(؛طوطخملا مسقلا » ۷۷١ /۱۷) قشمد خيرات (0)

 مأ نع هللا دبع نب ليعامسإ قيرط نم )۱٠١۲( مقرب الوصوم ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو ء“حتف» ٦۲۰( /۸) ىراخبلا حيحص (9)
 .اًفوقوم ءادردلا ىبأ نع ءادردلا



 ۳١( ۔ ۳۱) تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۹٦

 نب نمحرلا دبع نب دمحم انثدح «ثراحلا نب دمحم انثدح «ىنخملا نب دمحم انثدح :رازبلا لاقو

 ءابنذ رفخي» :لاق . «نأش يف وه موي لك » :ِِلكَك ىنلا نع «رمع نبا نع «هيبأ نع «ىناملببلا
 bS و

 نع «ىلاَمُثلا ةزمح ىبأ نع «ىسوم نب هللا ديبع انثدح «بیرك وبأ انثدحو :ريرج نبا لاق مث
 ها اک قار هاف: ی نزلا ی شنان یا نينا نع ارح نيس
 ىف قلخي «ةرظن نيتسو ةئامثلث موي لك هيف رظني ‹ضرألاو ءامسلا نيب ام هضرع «رون هباتكو «رون

۲( ١ Es 
 ءاشي ام لعفيو «لذيو زعيو «تيميو ىيحيو «ةرظن لك ٤

 نإ سنإلاو نجلا رشعم اي 00 نابذكت امكبر ءالآ يَأبَف » نالقّتلا اأ مكل غرفتس »
o So” ~o 

 يأبف م9 ناطْلسب الإ نوذفنت ال اوذفناق ضرألاو تاومّسلا ِراَطْفَأ نم اوذهنت نأ متعطتسا

 ءالآ ياف بو نارصتتت الف ٌساَحْتَو را نم ظاوش اَمُكْيَلَع لسرُي ۵ نابذکت اَمُكَبَر ءالآ

 . 4 69 نابذكت امكبر
 نم ديعو :لاق . (نالقَتلا اهيأ مك غرفتس# :هلوق ىف سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 هللا نم اند دق :ةداتق لاقو .ديعو اذه :كاحضلا لاق اذكو .غراف وهو لغش هللاب سیلو «دابعلل هللا

 . مكل ىضقنس : ىأ © مكل غرفتس» :جيرج نبا لاقو .هقلخل غارف

 «برعلا مالك ىف فورعم وهو «ءیش نع ءىش هلغشي ال «مکبساحنس :ىراخبلا لاقو
 . 0*2 كترغ 8 كنذحآل» لوق لش هب امو «كل نغرفت رفتأل» 0

 الإ ءىش لك اهعمسي» :حيحصلا ىف ءاج امك ءنجلاو سنإلا :نالقثلا :«تنالقّتلا اهيأ :هلوقو
 ءالآ يأبف# «نجلاو سنإلا نالقثلا» :روصلا ثيدح ىفو .«سنإلاو نجلا الإ»:ةياور ىفو «نيلقثلا

 تدع
 َنوُدُفنَت ال اوُدُفناَف ضرألاو تاومّسلا راطفأ نم اوذفنت نأ متعطتسا نإ سنإلاو نجلا رشعم اي $ :لاق مث

 ىلع نوردقت ال .مكب طيحم وه لب «هردقو هللا رمأ نم ابره نوعيطتست ال :ىأ يناسب وإ
 ءرشحملا ماقم ىف اذهو «مكب طيحأ متبهذ امني ءمكيف همكح نع ذوفنلا الو ءهمكح نم صلختلا

 0 ًالإ» باهذلا ىلع دحأ ردقي الف «بناج لك نم فوفص عيش «قئالخلاب ةقدحم ةكئالملا

 ك3 :ةمايقلا] رقتسملا دئموي كبر ىلإ . رزو ال الك. رقما نيأ دموي ناسنإلا لوقي » هللا رمأب الإ :ىأ

 u ل ل CC :ىلاعت لاقو ١[.

 .؟فيعض ىنامليبلا» :رجح نبا لاق .«راتسألا فشك» (؟5714) مقرب رازبلا دنسم )١(

 .(9/8 /۲۷) ىربطلا ريسفت (؟)

 .«ةرغا :م ىف (0) .«لوقي» :أ ىف (:) .«مكبساحيسال :م ىف ()



 ۳١( _ ۳۱) تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا ۹۷

 : لاق اذهلو؛ ۷ : سنوي] (نودلاخ اهيف مه رانا باحصأ كيلوأ املْظُم ليلا نم اًعَطق مههوجو تّيشغ

 . (نارصتنت الف ساحنو ران نم ظاوش اًمُكَيَلع لسري»

 :نانلا یا یه طارسلا + ساغ نا غ ل ىلا و یک لاک

 .ناخدلا : ظاوشلا : سابع نبا نع «ريبج نب ديعس لاقو

 ذلا '"”بيهللا وه : ظاوشلا :حلاص وبأ لاقو . عطقنملا رضخ لإ لا و دفا لاو
 TT :كاحضلا لاقو .ناخدلا نودو رانلا قوف

 .رانلا ناخد :€ ساحنو » :سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاق : 4 ساحنو ¥ :هلوقو

 .نانس ىبأو «ریبج نب ديعسو ‹«حلاص ىبأ نع هلثم یورو

 ىلع ةعيجم الاوت اه رر را مضي اسا  ناكيلا ىف !يرعلاو ةريوح نبا لا

 : ° ةدعج ةغبان لوق ناخدلا ىنعمب ساحنلا نمو .مضلا

 اساَحُن هيف هللا لعجي مل ءطن يلسلا جارس ءوضُك ءىضي

 . لاق اذكه ءاناخد : ىنعي

 ا

 0 ۹ 6 هوا يباع 2 هو 5 5 5

 نب ةيمأ لوق هدشنأف .ةغللا نم كلذ ىلع ادهاش هلأسف .هعم ناخد ال ىذلا بهللا وه :لاقف ظاوشلا

 ت 22 و و 5

 ظاكع ىلإ ” بدت ةلْغلَمُم ىنع ناسح غلبم نم الأ
 ظافحلا ىف ًالسَف تائيقلا یدل ان اكن د تحت لا ا 9 17 3 3 ااا ا 2 00
 رج عن مے و م

 ظاوشلا بهل ابئاد خفنيو ا و ا في اا

 : لاق ؟برعلا هفرعت لهف :لاق .هل بهل ال ىذلا ناخدلا وه :لاق ؟ساحنلا امف «تقدص : لاق

 ا ةي نايبذ ىنب ةغبان تعمس امأ « معن

 1 E 0 سهم عة ر س
 'اساحن هيف هللا لعجَي مل ءطم يدل سارع

 لاقو .ةداتق لاق اذكو .مهسوؤر ىلع بصيفق ET الا 0 :دهاجم لاقو

 . «ةءارقلا» :م ىف (۳) .«بهللا» :أ «م ىف (؟ ۰۱)

 :ديبع ىبأل نآرقلا زاجم ىف تيبلاو :هناويد ىف هدجأ ملو «نايبذ ىنب ةغبان» :ىربطلا ريسفت ىفو «؟ةدعج ىنب ةغبان»:أ «م ىف (4)

 . بعشلا .ط شماه نم ادافتسم «سحن ر» ةدام <« «ناسللاو ىدعحلا ناويد ىف اضيأ تيبلاو Yé oT ٠ /* ىدعجلا ةغبانلل ايوسنم

 )۸١/۲۷(. ىربطلا ريسفت (5)

 .«بشيا :م ىف (۸) . "ىلإ" :م ىف (۷) .«بذيا :م ىف (1)

 .سابع نبا قلي مل كورتم وهو ربيوج هيفو )١5/٠١"( ريبكلا مجعملا )٠١(

 .«باذملا» :م ىف )١١(



 ٤٥( _ ۳۷) تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءرجلا- _ سل لم 0

 سا نش ل 4 ساحنو# : كاحضلا

 نم بهللا لاسرإب ةينابزلاو ةكئالملا مكتدرل ةمايقلا موي نيبراه متبهذ ول :لوق لك ىلع ىنعملاو
 .4 ناَبَذَكَت اًمُكَب ءالآ يأبف .نارصتنت الف# :لاق اذهلو ؛ ''اوعجرتل مكيلع باذملا ساحنلاو رانلا

 ذئمویف ® ۵ نابذکت مكب ءالآ يَأبَف ج» ناهدلاک ةدرو تناكف ءامسلا تّقشنا اذِإف

 هايس دوما فرعي © ايدك اكبر ءالآ بف داج الو سنإ هبنذ نع لأسي أ

 اهب بدك يتلا منهج هذه » نابذکت امكَبر ءالآ يأبَف 69 مادُقَألاو يصاوتلاب ذخؤيف
 و م ~~ ل © ع م

 .4 یدنابذکت امکبر ءالآ ياف 69 نآ ميمح نيبو اهنيب نوفوطي ©9 نومرجملا

 اهلكاش ام عم ةيآلا هذه هيلع تلد امك .ةمايقلا موي «ءامّسلا تّقشنا اذإف# :2"”[ىلاعت] لوقي

 لزوار OTS as ذئموي يهف ءامسلا تّقشناو $ لک اهات ىف ةةراؤلا تانآلا قف

 . تّقَشَنا ءاَمَّسلا اإل :هلوقو ء[٠٠ :ناقرفلا] (اليرتت ٌةَكئالَمْلا لزنو ماَمغْلاِب ءامسلا قّقَشَت مويو
 .[؟ ء١ :قاقشنالا] «تّقحو اهّبرل تنذأو

 امك نولتتو «كبسلا ىف ةضفلاو ىدرّدلا بوذي امك بوذت :ىأ «ناهدلاك ةدرو تناَكف » :هلوقو
 لوهو رمألا ةدش نم كلذو «ءارضحخو ءاقرزو ءارقصو ءارمح ةراتف ءاهب نهدي ىتلا غابصألا نولتت

 ةكمخأ مامإلا لاق دقو . ميظعلا ةمايقلا موي

 . ىلهابلا بلاغ وبأ عفان انثدح .ءابهصلا ىبأ نب نمحرلا دبع انثدح .كلملا دبع نب دمحأ انثدح

 . ””«ههيلع شطت ءامسلاو ةمايقلا موي سانلا ثعبي» :ِْلَي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ انثدح

 . فيعضلا رطملا :شطلا :ىرهوجلا لاق

 0 رمحألا ميدألا وه :لاق ,«ناهدلاك ةدرو# :هلوق ىف سابع نبا نع «كاحضلا لاقو
 .درولا سرفلاك : «ناهدلاك ةدرو تناكف# : سابع نبا نع «هيبأ نع «سوباق نع ةنيدكوبأ

 نا ل .درولا نودربلاك : حلاص وبأ لاقو .اهنول ريغت : سابع نبا نع « ىفرعلا

 دتشا اذإف «ءارمح ءاتشلا ىفو . ءارعص عيبرلا ىف نوكت درولا رفلا نأ :هريغو قرخلا ىكحو

 . اهنول ربغا دربلا

 لهملاك نوكتو «ةدرولا ةلغبلا نولك نوكت .ىدسلا لاقو .اناولأ نوكت :ىرصبلا نسحلا لاقو

 درولا نهد نولك :ىناسارخلا ءاطع لاقو .ناهدلا ناولأك : «4ناهدلاك# : دهاجم لاقو .تيزلا ىدردك

 : ءازوج ا وبأ لاقو .ناولأ ید موي«ةرمحلا ىلإ اهنول ذئمويو «ءارضح مويلا ىه : ةداتف لاقو .ةرفصلا ىف

 .م نم ةدايز (۲) .«اوعجرلا» :م ىف )١(
 )۲۲۹٣/۳(. دنسملا (۳)



 ي ب (80 -89/) تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 اهبيصي نيح كلذو «بئاذلا نهدلاك ءامسلا ريصت :جيرج نب ')[حلاص وبأ] لاقو .نهدلا ءافص ىف

 نذوي الو . نوقطتي ال موي اذهإ : هلوقك 57 ,«ناج الو سنإ هبن نع لأسي ال ذعمويفإل : هلوقو

 عيمج نع اهيف قئالخلا لأسي لاح مو «لاح ىف اذهف .["5 .”ه :تالسرملا] (تورذتعيف مهل

 هذهلو ؛[5” ۲ : رجحلا] 4نولمعي اوناك اًمع. نيعمجأ مهال كيروف» : ىلاعت هللا لاق «٠ «مهلامعأ

 «موقلا هاوفأ ىلع متخ مث «ةلأسم تناك دق :لاق ,«ناج الو سنإ هبنذ نع لاسي ال دموي :ةداتق لاق

 .نولمعي اوناك امب مهلجرأو مهيديأ تملكتو
 كلذب ملعأ هنأل ؟اذكو اذك متلمع له :مهلأسي ال :سابع نبا نع .ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 .ناث لوق وهف ؟اذكو اذك متلمع مل :لوقي نكلو «مهنم

 هاج ةوقرعي «ءرجملا نع ةكئاللملا لانو آل يالا ةذه ىف هاجم لاقو

 «مهبونذ نع نولأسي ال تقولا كلذف «رانلا ىلإ مهب رمؤي ام دعب اذه نأكو .ثلاث "لوق اذهو

 رهظت تامالعب :ىأ «مهاميسب نومرجملا فرعيإ :ىلاعت لاق امك ءاهيف نوقليو ”لاهيلإ نوداقي لب
 : مهيلع

 .نويعلا ةقرزو هوجولا دادوساب مهنوفرعي :ةداتقو نسحلا لاقو

 .ءوضولا راثآ نم ليجحتلاو ةرغلاب نونمؤملا فرعي امك اذهو : تلق

 . كلذك رانلا ىف هنوقليو «هیمدق عم هتيصان ةينابزلا عمجت : ىأ «مادقألاو يصاونلاب َدَحْؤيَف : هلوقو

 .رونتلا ىف بطحلا رسكي امك رسكيف .'””همدقو هتيصانب ذخؤي :سابع نبا نع «شمعألا لاقو

 .هرهظ ءارو نم ةلسلس ىف ””هيمدقو هتيصان نيب عمجي :كاحضلا لاقو

 .هرهظ لتفيو ءهمدقب هتيصان طبرتف «هيمدقو رفاكلا ةيصان نيب عمجي :ىدسلا لاقو

 نع «مالس نب ةيواعم انثدح « عفان نب ب عيبرلا ةبوت وبأ انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 ةدنك نم لجر ىنثدح «نمحرلا دبع ىنربخأ  هدج ىنعي - مالس ابأ عمس هنأ «مالس نب ديز هيخأ

 هيلع ىتأي هنأ لكي هللا لوسر كثدح :تلقف «باجح اهنيبو ىنيبو ءاهيلع تلخدف ةشئاع تيتأ : لاق

 :لاق ءدحاو راعش ىف وهو انأو اذه نع هتلأس دقل معن :تلاق ؟ةعافش اهيف دحأل كلمي ال ةعاس

 ضيبت مويو ؟ىب كلسي نيأ ملعأ ىتح .ةعافش اهيف دحأل كلمأ الو .طارصلا عضوي نيح « معنا

 ارحتسيو دحتسي نيح رسجلا دنعو  ىحوي :لاق وأ - ىب لعفي اذام رظنأ ىتح «هوجو دوستو هوجو

 نوكي ىتح رحتسيو «فيسلا ةرفش لثم نوكي ىتح دحتسي» :لاق ؟رحتسي امو دحتسي امو :تلاقف

 )١( ؟رانلا ىلإ» :م ىف (۳) .«باوج# :م ىف (۲) .أ نم ةدايز .

 )6( .«همدق» :أ ىف (9) .؟هيمدق) :أ ىف



 (017 )47  تايآلا :نمحرلا ةروس  عباسلا ءزجلا لل لل ل لل ل سو.

 ىوهيف همدق نم رخ هطسوأ غلب اذإ ىتح قلعتيف قفانملا امأو «هرضي ال هزيجيف نمؤملا امأف «ةرمجلا لثم

 رادقم اهيف '''”ىوهيف «منهج ىف هفذقتف «همدقو هتيصان ىف فاطخب ةينابزلا هبرضتف «هيمدق ىلإ هديب

 نومرجملا فرعي ذئمويف «نامس تافلخ رشع لقث :تلاق ؟لجرلا لقث ام: تلق .«اماع نيسمخ

 جتحي ال هلثمو مسي مل نم دانسإلا ىفو ءاهعفر ركنم ظافلأ هيفو "[ادج] بيرغ ثيدح اذه
 ش . ملعأ هللاو 0

 ىه اه اهدوجوب نوبذكت متنك ىتلا رانلا هذه : ىأ  نومرجملا اهب بكي يتلا منهج هذهإ» :هلوقو

 .اريقحتو اريغصتو اخيبوتو اعيرقت كلذ مهل لاقي «ًانايع اهنودهاشت ةرضاح

 «ميمحلا نم نوقسي ةراتو «ميحجلا ىف نوبذعي ةرات :ىأ *نآ ميمح نيبو اهنيب نوفوطي# :هلوقو

 يف لالغألا ذإ# :ىلاعت هلوقك هذهو .ءاشحأالاو ءاعمألا عطقي «باذملا ساحنلاک وه ىذلا بارشلا وهو

 :VY V1] رفاغ]4نورجسي راتلا يف مث ميمحلا يف . نوبحسي لسالسلاو مهقانعأ

 .كلذ ةدش نم عاطتسيال «ةرارحلا ىف ةياغلا غلب دقو «راح : ىأ «نأ # :هلوقو

 لاق اذكو .هرح دتشاو «هیلغ ىهتنا دق هنآ ميمح نيبو اهتیب نوفوطي# :هلوق يف سابع نبا لاق
 :قىدنتلاو «ىروثلاو «نسحلاو «كاحضلاو « ريبج نب ديعسو «دهاجم

 :ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو يد تاومسلا هللا قلخ ذنم هخبط ىنأ دق :ةداتق لاقو

 سأرلا ىف نانيعلاو مظعلا ىقبيو محللا ' ''بوذي ىتح «ميمحلا كلذ ىف هتيصانب كرحيف دبعلا ذخؤي

 نعو .راحلا ىنعي :نآلا ميمحلاو . «نورجسي راثلا يف مث ميمحلا يف :ىلاعت هللا لوقي ىتلاك یهو

 ىور ام ىفاني ال ءرضاحلاو ءاضيأ ديز نبا لوق وهو .رضاح : ىأ «نآ ميمح# : ىرخأ ةياور ىظرقلا

 رحلا ةديدش ةراح ىأ .[5 :ةيشاغلا] #ةينآ نيع نم ئقستإ# :ىلاعت هلوقك ءراحلا هنأ الوأ ىظرقلا نع

 ميمح# :هلوقف .هجضنو هءاوتسا :ىنعي [07 :بازحألا] (هانإ نيرظان ريغ :هلوقكو .عاطتست ال
 هلدعو 5 ميعنتو نيم رجملا )بیلا ةبقاعم ناك املو .ادج راح ميمح :ىأ «نآأ

 «كلذ ريغو ىصاعملاو كرشل 3 | نم هيف مه امع مهرجزي امم هسأبو هباذع مهل هراذنإ ناكو « هقلخب هفطلو

 .(نابڌکت امكبر ءالآ يأبفإ :هتيرب ىلع كلذب انتم لاق

 يأبف © ناف اتاوذ نابذکت اًمُكَبر ءالآ يَأبف 9 ناتنج هر ماقم فاخ نملو )»

 نم اًمهيف 69 نابذکت امكبر ءالآ يأبف 20 نايرجت نانیع امهيف نابدکت مكبر ءالآ

 یت داماك وليف یو نانو کاک
 .هوحنب هدنك نم لجر نع 7١( 4 /۷) روثنملا ردلا ىف امك فنصملا ىف قازرلا دبع هاور (©)

 .«نيصاعلا» :أ ىف (05) .«بوذت ىتح» :م ىف )٤(



 ها سس ب (47 55 )تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ركب ىبأ ىف «ناتتج هبر ماقم فاخ نملو# :ةيآلا هذه تلزن :ىناسارخلا ءاطعو «بذْوَش نبا لاق
 .قيدصلا

 ىبأ نب ركب ىبأ نع ةف اذ «ىفصم نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىنوقرحأ :لاق ىذلا ىف تلزن : «ناتنج هبر ماقم فاخ نملو# :هلوق ىف سيق نب ةيطع نع «ميرم

 . ةنحلا هلخدأو هنم هللا لبقف ءاذهب ملكت نأ دعب ةليلو اموي بات :لاق ‹ هللا لضأ ىلعل «رانلاب

 ىدي نيب هماقم فاح نملو : یلاعت لوقي «هريغو سابع نبا هلاق امك ةماع ةيآلا هذه نأ حيحصلاو

 ءايندلا رثآ الو غطي ملو «[14 ٠ : تاعزانلا]4ىوهلا نع سفتلا ىهنو # «ةمايقلا موي «لجو زع «هللا

 «ناتنج هبر دنع ةمايقلا موي هلف ءهمراحم بنتجاو هللا ضئارف ىدأف «ىقبأو ريخ ةرخآلا نأ ملعو

 . هللا همحر «ىراخبلا لاق امك

 نار: ىب انثدح + ىمعلا دملا دع ني زيزفلا دبع اقدم رسالا ىلا نب هللا دبع ا دج

 زع مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو ءامهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنجو ءامهيف امو امهتينآ

 .«ندع ةنج ىف ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ لجو

NR Eلا ني فاس  
 هملعأ الو :دامح لاق - هيبأ نع «ىسوم ىبأ نب ركب ىبأ نع «تباث نع «ةملس نب دامح لاقو

 «ناتنج امهنود نموإ» :هلوق ىفو . (ناتنج هبر ماقم فاخ نملو# :ىلاعت هلوق ىف  هعفر دق الإ
 . نيميلا باحصأفل قرو نم ناتنجو «نيبرقملل بهذ نم ناتنج 1

 ی هللا لوسر نأ ؛ءادردلا وبأ ىنربخأ ءراسي نب ءاطع نع ةّلمرح ىبأ نب دمحم نع «رفعج نبا

 فاخ نملو# :لاقف ؟قرس وأ ىنز نإو :تلقف ‹(ناتنج هبر ماقم فاخ نملو# :ةيآلا هذه اموي أرق

 ىنز نإو :تلقف . #ناتنج هبر ماقم فاخ نملو» :لاقف ؟قرس نإو ىنز نإو :تلقف « 4ناتنج هبر ماقم

 . «ءادردلا ىبأ فنأ مغر نإو» :لاقف ؟هللا لوسر اي قرس نإو

 نب اة نع اضيأ ىئاسنلا هاورو ا ةلمرح ىبأ نب دمحم ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 + 5 .٠

 ىبأ نع ‹صاقو ىبأ نب دعس نب دمحم نع «ىسوم نع ‹یریرحلا نع ‹ ليعامسإ نع «ماشه

 نزي مل هبر ماقم فاخ نم نإ :لاق هنأ هنع ىورو . ءادردلا ىبأ ىلع افوقوم ىور دقو ا ءءادردلا

 مقرب ىربكلا نئسلا ىف ىئاسنلاو )۲٥۲۸( مقرب ىذمرتلا ننسو (۱۸۰) مقرب ملسم حيحصو )٤۸۷۸( مقرب یراخبلا حيحص )١(

 .(185) مقرب هجام نبا نئسو (٦05¥)

 .2ىرقملا» :م ىف (۳) . أ نم ةدايز (0)

 )١١850(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو ««فراعملا .ط» ٤۹٠( /5) ىربطلا ريسفت (5)

 .«ىسومل :أ ىف (5)

 )١٠١١١(. مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا ()



 (1:57-07)تايآلا :نمحرلا ةروس 55 عباسلا ءزجلا 0.۲

 .قرسي ملو

 اونمآ اذإ ةنجلا نولخدي نجلا نأ ىلع ليلد لدأ نم ىهف ءنجلاو سنإلا ىف ةماع ةيآلا هذهو
 ءالآ يأبف . ناتنج هبر ماقم فاخ نملوإ :لاقف ءازجلا اذهب نيلقثلا ىلع ىلاعت هللا نتما اذهلو ؛اوقتاو
 . (نابذکت امکبر

 ةجيضن ةرمث لك نم لمحت ءةنسح ةرضّن ناصغأ :ىأ «نانفأ اتاوذإ :لاقف نيتنجلا نيتاه تعن مث

 ءرجشلا ناصغأ نانفألا نإ: ةعامجو ىناسارخلا ءاطع لاق '')اذكه , «ناَبَذَكَت اًمُكَب ءالآ ا «ةقئاف

 هللا دبع انثدح «ةبيتق نب ملسم انثدح «ىلع نب ورمع انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 عمست ملأ «ناطيحلا ىلع ناصغألا لظ :لوقي < «نانفأ اتاوذإ# :لوقي ةمركع تعمس «نامعنلا نبا

 :لوقي ثيح رعاشلا لوق

 ناخب عدلا كن ولع وعدا ةمامح ليده نم كَقوُش جاه ام

 1 وعلا مد نام اذ اني فا و و اا عدت

 .©[الاوط] "ميقتسملا نصغلا هنأ : ىبلكلاو .كاحضلاو .ةمركعو .دهاجم نع ىوغبلا ىكحو

 نع «بئاسلا نب ءاطع انثدح .برح نب مالسلا دبع انئدح .جشألا ديعس وبأ انثدحو :لاق

 .ناولأ اتاوذ : (نانفأ اتاوذ# :سابع نبا نع «ريبج نب ديعس

(0 5 EE )0( + 2 
 2 ىبرع نب رضنلاو .فيصخو .ىدسلاو .نسحلاو « ريبج نب ديعس نع ىور °[! دق]و : لاق

 .ريرج رج نبا هراتخاو ءذالملا نم انونف امهيف نأ لوقلا اذه ىلنعمو . . كلذ لثم ناتس ىبأو

 اتعساو : «نانفأ اتاوذ# : : سنأ أ نب عيبرلا لاقو .ةهكافلا نم انونف عمجي نصغ لك : : ءاطع لاقو

 . ءانفلا

 اهتعسب ئبني «نانفأ اتاوذ# :ةداتق لاقو .ملعأ هللاو ءاهنيب ةافانم الو «ةحيحص لاوقألا هذه لكو

 .اهاوس ام ىلع اهتيزمو '”اهلضفو

 ءامسأ نع «هيبأ نع ءريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي نع .قاحسإ نب دمحم لاقو
 ةئام بكارلا اهنم نتفلا لظ یف ريسي) :لاقف _ ىهتنملا ةردس ركذو - ةي هللا لوسر تعمس :تلاق

 .«لالقلا اهرمث نأك .بهذلا شارف اهيف - بكار ةئام اهنم ننفلا لظ ىف لظتسي :لاق وأ - ة

(۸) 

 .«اذكو» :أ ىف )١(

 )۷٠۹/۷(. روثنملا ردلا ىف امك ءادتبالاو فقولا ىف ىرابنآلا نباو نونفلا ىف نايح نب ركب وبأو رذنملا نباو ديمح نب دبع هاور (؟)
 .م نم ةدايز (5) .أ نم ةدايز (8) .«الوط فينملا نصغلا» :م ىف ()
 .«اهتعسو اهلضفب» :م ىف (0) .«ىدعل :أ ىف (5)
 .ارکب ىبأ تنب ءامسأ» أ ىفو ««ديزي تنب امش :م یف (۸)



 )٥٤  ١١( تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا

1 )00 
 هب «ريكب "نب سنوي ثيدح نم ىذمرتلا هاور
 ءناولألا عيمج نم رمثتف ناصغألاو راجشألا كلت ىقسل ناحرست :ىأ (نايرجت نانيع امهيف#

 ىرخألاو ««مينست» :اهل لاقي امهادحإ :ىرصبلا نسحلا لاق :(نابذكت امكبر ءالآ يأبف»

 .؟ليبسلسلا»

 .نيبراشلل ةذل رمخ نم ىرحخألاو ‹نسآ ريغ ءام نم امهادحإ : ةيطع لاقو

 ريخو نوملعي امم رامثلا عاونأ عيمج نم : ىأ © ناَجْوَر ةهكاف لك نم امهيف# :اذه دعب لاق اذهلو
 مكبر ءالآ يبق « رشب بلق ىلع رطح الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال اممو «نوملعي ام

 . (نابذکت

 ةولح ةرمث ايندلا ىف ام :سابع نبا نع «ةمركع نع «هيبآ نع «نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ لاق
 a) اللا :

 ۰ ةلظنحلا ىتح ةنحلا ىف ىهو الإ ةرم الو

(۲) 

 :اميظع اتوب كلذ ني نأ تعب ٠ امالا: الإ ةرحآلا ف امه ايندلا ىف نيل :نسابغ قنا لاقو

 . لضافتلا ىف انيب اًقرفو

 امكبر ءالآ يأبف © ناد ٍنيِتحلا ىنجو قربتسإ نم اهئئاطب شرف ىلع نيئكتم ف
 امُكبر ءالآ يأبف 3 ناج الو ْمُهلَبَق سنإ نهنمطي مل فرطلا تارصاق نهيف 65 نايك
 ءازج له © نابذكُت امکبر ءالآ يبق ® َناَجْرَمْلاو توُفاَيْلا َنَهنَأَك ع9 ناَبَدَكُ

 4® و ذنابکت امکبر ءالآ يأبف © ناسحإلا ذل ناسحإلا

 سولجلا :لاقيو . عاجطضالا :انهاه ءاكتالاب دارملاو .ةنجلا لهأ : ىنعي «نيثكتمإ» :ىلاعت لوقي

 «ةمركع هلاق . جابيدلا نم ظلغ ام :وهو «قربتسإ نم اهنئاطب شرف ىلع» .عبرتلا ةفص ىلع

 . ةداتقو «كاحضلاو

 .ةناطبلا فرشب ةراهظلا فرش ىلع هبنف .بهذلاب “ىّرَعملا جابيدلا وه :ىنوجلا نارمع وبأ لاقو

 . ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا نم اذهو

 ول فيكف نئاطبلا هذه :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ا نب د نع «قاحسإ وبأ لاق

 .رون نم اهرهاوظو «قربتسإ نم اهنئاطب :رانيد نب كلام لاقو

 .«نع» :أ «م :ىف )١(

 .2(بيرغ نسح ثيدح اذه» :ىذمرتلا لاقو (5551) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .«ةيرس» :أ ىف (5) .«لومعملا» :أ «م ىف (6) .«لظنحلا» :م ىف (۳)



 5١( 54 )تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .دماج رون نم اهرهاوظو .قربتسإ نم اهنئاطب :- كيرش وأ - ىروثلا نايفس لاقو

 .ةمحرلا نم اهرهاوظو «قربتسإ نم اهنئاطب : دمحم نب مساقلا لاقو

 رهاوظلا ىلعو ءرهاوظلا ركذي ملو نئاطبلا هللا ركذ : ىماشلا هللا دبع ىبأ نع ءبّدوَش نبا لاقو
 .متاح ىبأ نبا مامإلا هلك كلذ ركذ .هللا الإ سباحملا تحت ام ملعي الو «سباحملا

 امك ءاوناك ةفص ىأ ىلع «هولوانت اوؤاش ىتم ؛مهيلإ بيرق اهرمث :ىأ (ناد نيتنجلا ىنجوإ#ا
 :ناسنإلا] «اليلذت اهفرطق تللذو اهلالظ مهيلع ةينادوإل : لاقو ء[7 : ةقاحلا] 4ةّيناد اهفوطق# :لاق

 . «نابذكت امکبر ءالآ يأبقإل ءاهناصغأ نم هيلإ طحنت لب ءاهلوانت نمم عنمت ال :ىأ ٤

 ىأ «فرّطلا تارصاق# شرفلا ىف :ىأ «نهيف# :كلذ دعب لاق اهتمظعو شرفلا ركذ املو
 «ةداتقو «سابع نبا هلاق . نهجاوزأ نم ةنحلا ىف نسحأ ائيش نيري الف «نهجاوزأ ريغ نع تاضيضغ

 .ديز نباو «ىناسارخلا ءاطعو

 ةنحلا ىف الو «كنم نسحأ ائيش ةنحلا ىف ىرأ ام هللاو :اهلعبل لوقت نهنم ةدحاولا نأ درو دقو

 نهجاوزأ لبق دحأ نهأطي مل .بارتأ برع راكبأ نه لب :ىأ 4ناج الو مهلبق سنإ نهثمطي ملل
 . ةنجلا نجلا ىنمؤم لوخد ىلع ةلدألا نم اضيأ هذهو .نجلاو سنإلا نم

 و e لاق ؟ةنحلا نجلا لحدي له : ٠ بیج نب ر لئس :رذنملا نب ةاطرأ لاق

 مكبر ءالآ يأبَف . ناج الو مهلبف سنإ نهنمطي ملل :هلوق كلذو .تايسنإ سنإللو «تاينج نجلل
5 

 و او

 E eR «ديز نباو

 نب ءاطع نع «ديمح نب ةديبع انثتدح د ا . ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 نم ةأرملا نإ» :لاق لک ىبنلا نع ترحب ىلا هر یوا ترم وب قوم نق «بئاسلا

 ا كلذ. اشف قروب نوع و دما ا يغرس از قف اهقاس ضايب ىريل ةنجلا لهأ ءاسن
 ي غور

 هتيفصتسا مث اكلس هيف تلخدأ اوج هنإف تروقايلا امأف .«ناجرملاو توقايلا رھناک :لوقي ىلاعت

 . (هئارو نم هتيأرل

 امل «بئاسلا نب ءاطع نع .صوحألا ( ىبأو ديمح نب ةديبع ثيدح نم ىذمرتلا هاور اذكهو

 .' حصأ وهو :لاق مث ءافوقوم هاورو 03)

 .م :نم ةدايز () .رميخم» :م ىف )١(

 .«ريرحا :م ىف (8) .«ىدزألا» :أ ىف (7)

 .(5977) مقرب ىذمرتلا ننس (0)

 (Tor). مقرب ىذمرتلا ننس (5)



 هه 05١ - 015)تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 «نيريس نب دمحم نع «سنوي انربخأ «ةملس نب دامح انثدح «نافع انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 لك ىلع «نيعلا روحلا نم ناتجوز ةنجلا لهأ نم لجرلل» :لاق وي ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع
 .«بايثلا ءارو نم اهقاس خم ىري «ةلح نوعبس ةدحاو

 E ثيدح نم ملسم هاور دقو .'هجولا اذه نم دمحأ مامإلا هب درفت

 لاقف ؟ءاسنلا مأ ةنجلا ىف رثكأ لاجرلا ءاوركاذت امإو اورخافت امإ :لاق «نيريس نب دمحم نع «بويأ

 ىتلاو «ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا لخدت ةرمز لوأ نإ» :ِّْلَو مساقلا وبأ لقي مل وأ :ةريره وبأ

 ءارو نم امهقوس خم یری .ناتنثا ناتجوز مهنم ئرما لكل « ءامسلا ىف ىَرَد بكوك ءرضأ ىلع اهيلت
 . "!«بزعأ ةنجلا ىف امو «محللا

 «ةريره ىبأ نع عوز ىبأو نب مامه ثيدح نم «نيحيحصلا rs ثيدحلا اذهو

 0 ع هللا ىضر

 00 لا .ءديمح نع « «ةحلط ٠ نب دمحم انثدح «رضنلا وبأ انثدح :ديحا مايزلا لاثو

 - مكدحأ سوق و .اهيف امو 57 ريخ ةحور وأ ا : لاق ا هللا

 ءاسن نم ةأرما تعلطا ولو ءاهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا نم  هطوس نا دک عض وم

 امو ايندلا نم ريخ اهسأر ىلع اهفيصتلو ءامهنيب ام باطلو ءاحير امهنيب ام تألل ضرألا ىلإ ةنجلا

 ااف

 ا سنأ نع «ديمح نع «قاحسإ ىبأ ثيدح نم ىراخبلا هاورو

 هيلإ ناسحإلا الإ "لمعلا ايندلا ىف نسحأ نمل ام :ىأ * ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له# :هلوقو

 .[55 :سنوي] 4ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيِذَّلَل : ىلاعت لاق امك .ةرخآلا رادلا ىف

 :لوقي» :لاق 0 00 هللا :اولاق «(؟مکبر ل له» :لاق 07 ناَسحإلا الإ ناسنإلا

 re الإ ديحوتلاب هيلع تمعنأ ام ءازج له

 كلذ دعب لاق «نانتماو لضفت درجم لب ءلمع اهمواقي ال ةميظع معن ركُذ ىذلا ىف ناك الو

 )١( دنسملا )۲/ ٤١(.

 .(5875) مقرب ملسم حيحص (۲)

 . TATO مقرب ملسم حيحصو TY) 0£( مقرب ىراخبلا حيحص )(

 .«همدق» :أ ىفو ءكودق١ :م ىف (4)

 .(10995) مقرب ىراخبلا حيحصو ١٤١( /۳) دنسملا (5)

 .«ايندلا ىف لمعلا» :م ىف (7)

 .ةعوضوم ةخسنب سنأ نع ىدع نب ريبزلا نع ىوري ىناهبصألا رشب هيفو (107/7/) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (۷)



 (۷۸ - 57) تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا لل لل _ غلط دهو.5

 اک
 ثيدح نم «یوغبلاو ىذمرتلا هاور ام «(ناتنج هبر ماقم فاخ نملو# :ىلاعت هلوقب قلعتي اممو

 ريكب نع «ىواهرلا نانس نب ديزي ةورف ىبأ نع «ىفقثلا ليقع ىبأ نع «مساقلا نب مشاه رضنلا ىبأ
 «لزنملا غلب جلدأ نمو « جلدأ فاح نم» : هك هللا لوسر لاق : لاق «ةريره ىبأ نع ¢ ورک نبا

 .«ةنحلا هللا ةعلس نإ الأ «ةيلاغ هللا ةعلس نإ الأ

 . "”رضنلا ىبأ ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ :ىذمرتلا لاق مث

  ةّلمرح ىبأ نب دمحم نع رج نب لعام قع + رجح نبا ىلع قيد نم ئوقلا قورو

 صقي ا هللا لوسر عمس هنأ ؛ءادردلا ىبأ نع ءراسي نب ءاطع نع  ىزعلا دبع نب بطيوح ىلوم

 لاقف ؟هّللا لوسر اي قرس نإو ىنز نإو :تلق «(ناتنج هبر ماقم فاخ نملو# :لوقي وهو ربنملا ىلع
 لاقف ؟هّللا لوسر اي قرس نإو ىنز نإو :ةيناثلا تلقف . (ناتنج هبر ماقم فاخ نملو# بيل هللا لوسر

 ؟هّللا لوسر اي قرس نإو ىنز نإو :ةثلاثلا تلقف . ناتنج هبر ماقم فاخ نملو» : "[ هللا لوسر]
 0 )«ءادردلا ىبأ فنأ مغر «نإو» : لاقف

 هس < ی و س ع 0 ل
 ءالا يأبف 69 ناتماهدم 67) نابذکت امكبر ءالا يابف (55) ناتنج امهنود نمو #

 وق مااش ی 7 اک ا O a 0 س

 ةهكاف امهيف C9 نابذكت امكبر ءالآ يأبف K3 ناتخاضن نانيع امهيف 69 نابذكت امکبر

 امكير ءالآ ياف © ناسج تاريخ هيف © ناَبَدَكَ مكبر ءالآ يأبف ® © 69 نامرو لخنو

 سنإ نهٹمطي مل 69 نابذكت مکر ءالآ يأبف 09 مايخْلا ىف تاروصقم روح 69 ناَبذكت

 ناسح يرقبعو رضخ فرفر ئلع نيئكتم 9 نابذكت امكبر ءالآ يأبف ©5 ناج الو مهلبق

 . 4 9 مارغإلاو لالجلا يذ كلب مْ كرام نایک اکر مال أف ©
 نمو# :ىلاعت هللا لاق .نآرقلا صنب ةلزنملاو ةليضفلاو ةبترملا ىف امهلبق نيتللا نود ناتنجلا ناتاه

 . «ناتنج امهنود

 ءامهيف امو امهتينآ ةضف نم ناتنجو ءامهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنج» :ثيدحلا ىف مدقت دقو

 ومنا باديس "نول نم نملتا“ "اور ركلات

 .«ىمليدلا زوريف» :أ ىف )١(

 )45١/97(. ىوغبلا ريسفتو (؟580-) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 .أ ءم نم ةدايز (۳)

 )٤٥١/۷(. ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (5)

 .«ناتريخألاو» :م ىف )١( .«ناتلوالاف» :م ىف (5)



 ه۷ (۷۸-_ 1۲) تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .نيميلا باحصأل ةضف نم ناتنجو «نيبرقملل بهذ نم ناتنج :ىسوم وبأ لاقو

 ىف امهنود نم :ديز نبا لاقو .جردلا ىف امهنود نم : # ناتنج اًمهنود نموإ# :سابع نبا لاقو

 . لضفلا

 ميدقتلاو «نيتاه لبق نيلوألا تعن هنأ :اهدحأ :هوجو ةيرخخألا ىلع قيلوألا فرنك ىلع ليلدلاو

 .ىناثلا ىلع هولعو ')ءدقتلا فرش ىف رهاظ اذهو .4َناَننَج امهنود نمو :لاق مث ءانتعالا ىلع لدي

 :ىأ #ناتماهدمل :انهاه لاقو .ذالملا ىف نونفلا وأ ناصغألا ىهو : «نانفأ اتاوذ# : كانه لاقو

 :ئرلا ةديق: نم ناوادوس

 .ءاملا نم ىرلا ةدش نم «ةرضخلا نم اتدوسا دق :ناتماهدم# :هلوق ىف سابع نبا لاق

 نع «بئاسلا نب ءاطع انثدح ٠ . ليضف نبا انثدح ءجشألا ديعس وبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 «ىراصنألا بويأ ىبأ نع یورو .ناوارضخ :لاق: 4ناتماهدمإ : سابع نبا نع ريج نب دعس

 ىدحإ ىف  دهاجمو «ريبج نب ديعسو «ةمركعو «ىفوأ ىبأ نب هللا دبعو «ريبزلا نب هللا دبعو
 .كلذ وحن «ىروثلا نايفسو .عفار نب ىيحيو .ىرصبلا نسحلاو «ىفوعلا ةيطعو «ءاطعو - تاياورلا

 ىرلا نم ناوارضخ :ةداتق لاقو .ةرضخلا نم ناتثلتمم : (ناتماهدمإل :بعك نب دمحم لاقو
 امهيف» :كانه لاقو .ضعب ىف اهضعب ةكبشملا راجشألا ىلع ناصغألا ةراضن ىف كش الو .ناتمعان

 .ناتضايف ىأ :سابع نبا نع ءةحلط ىبأ نب ىلع لاقو .4َناَتَخاَضن# :انهاه لاقو .4نايرجت نانيع
 . خضنلا نم ىوقأ ىرجلاو

 .ناعطقنت ال ناتئلتم : ىأ «ناتخاضن# : كاحضلا لاقو

 كش الو ,4ْناَّمرَو لخنو ةهكاف امهيفا :انهاه لاقو . € ناجوز ةهكاف لك نم امهيف# : كانه لاقو

 اذهلو ؛معت ال تابثإلا قايس ىف ةركن ىهو .ةهكاف ىلع عيونتلاو دارفألا ىف رثكأو معأ ىلوألا نأ

 درفأ امئإو «هريغو ىراخبلا هررق امك «ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم ناًمرو لخنو# :هلوق رسف
 .امهريغ ىلع امهفرشل ركذلاب نامرلاو لخدلا

 نع «قراخم انثدح ءرمع نب نيصح انثدح .ديمحلا دبع نب ىيحي انثدح :ديمح نب دبع لاق
 اي :اولاقف ليك هللا لوسر ىلإ دوهيلا نم سانأ ءاج :لاق باطخلا نب رمع نع «باهش نب قراط

 ىف نولكأي امك نولكأيفأ :اولاق .«نامرو لخنو ةهكاف اهيف .معن» :لاق ؟ةهكاف ةنجلا '''ىفأ دمحم
 .نوحشريو نوقرعي مهنكلو .ال» :لاق ؟ جئاوحلا نوضقيف :اولاق .«فاعضأو معن» :لاق ؟ ايندلا

 . "”(ىذأ نم مهنوطب ىف ام هللا بهذيف

 .«ىف» :م ىف (۲) . “ميدقتلا» :أ یف )١(

 .كورتم وهو رمع نب نيصح هيفو (؟5) مقرب بختنملا (۳)



 (۷۸ - 57) تايآلا :نمحرلا ةروس  عباسلا ءزجلا ۸

 ديعس نع «دامح نع «نايفس انثدح «نیکد نب لضفلا انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 مهللح اهنمو «مهتاعّطقم اهنم .ةنجلا لهأل ةوسك اهفعس ةنجلا لخن :لاق سابع نبا نع «ريبج نبا

 هل سيلو «دبزلا نم نيلأو ءلسعلا نم ىلحأ اهرمثو ءرضخأ درمز اهعوذجو ءرمحأ بهذ اهبركو

 . مجع
 ىبأ نع «نوراه ىبأ نع  ةملس نبا وه  دامح انثدح «ليعامسإ نب ىسوم انثدح :ىبأ انثدحو

 ريعبلا لثمك اهنامر نم ةنامرلا اذإف ةنجلا ىلإ ترظن» :لاق ةي هللا لوسر نأ .ىردخلا ديعس

 اا

 : ليقو .ةداتق هلاق ءةنجلا ىف ةنسح ةريثك تاريخ دارملا :ليق (ناسح َتاَرْيَخ نهيف# :لاق مث
 نع اعوفرم ىورو .روهمجلا هلاق ءهجولا ةنسحلا ىلا ةنسحلا ةح اصلا ةأرملا ىهو «ةريخ عمج تاريخ

 دب وردت نجلا نوط ناك
 يأبَف .ناسحإل ديدشتلاب ««تارّيخ نهيف» :مهضعب أرق اذهلو .مارك جاوزأل انقلخ .ناسحلا تاريخلا

 . (نابذکت امکیر ءالآ
 ىتلا نأ كش الو .فرطلا تارصاق نهيفا :لاق كانهو .(مايخلا يف تاروصقم روح# :لاق مث

 .تاردخم عيمجلا ناك نإو «ترصق نمم لضفأ اهسفنب اهفرط ترصق دق

 نع «رباج نع «نايفس نع .عيكو انثدح «ىدوألا هللا دبع نب ورمع انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 لكلو 6ة ر ملسم لکل نإ : لاق هللا دبع نع «قورسم نع «ةديبع ىبأ نع ب ىبأ نب مساقلا

 لبق نكت مل ةيدهو ةماركو ةفحت موي لك “اهيلع لخدي .باوبأ ةعبرأ ةميخ لكلو «ةميخ ةريخ

 .نونكم ضيب نهنأك «نیع روح .تارفذ الو تارخب الو .«تاحامط الو تاحارم ال كلذ

 :ىراخبلا لاق .#مايخلا يف# :هلوقو

 ىبأ نع «ىنوح ا نارمع وبأ انثدح ءدمصلا دبع نب زيزعلا دبع انثدح .«ىنثملا نب دمحم انثدح

 ءةفوجم ةؤلؤل نم ةميخ ةنجلا ىف نإ» :لاق هيَ هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع «سيق نب هللا دبع نب ركب
 .«نونمؤملا مهيلع فوطي ءنيرخآلا نوري ام لهأ اهنم ةيواز لك ىف ءاليم '””نوتس اهضرع

 ىبأ ثيدح نم ملسم هجرخأو .«اليم نوثالث» :لاقو . "هب .نارمع ىبأ ثيدح نم اضيأ هاورو

 ءاليم نوتس اهلوط ء.ةفوجم ةدحاو ةّولْؤل نم ةميخل ةنحلا ىف نمؤملل نإ» :هظفلو .هب «نارمع

 ىبأ قيرط نم )٥/ ٤٦۲( هبيذهت ىف امك قشمد خيرات ىف ركاسع نباو (۲۷۸۷ /7) ءايحإلا جيرخت ىف امك هريسفت ىف ىبلعثلا هاور )١(

 .هب ىدبعلا نوراه

 .ةمئألا ضعب هبذك نيوج نب ةرامع همسا ىدبعلا نوراه وبأو

 .فيعض وهو .ةميرك ىبأ نب ناميلس هيفو الوطم (70177/77) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (۲)

 ةروسلا سفن نم ۳۸ - 75 :تايآلا ريسفت دنع (۳)

 .«نوعبس» :أ ىف (5) .«مهيلع» :م ىف (4)

 )۳۲٤۳(. ء(۸۷۹٤) مقرب ىراخبلا حيحص (1)



 (۷۸ _ )٦۲ تايآلا :نمحرلا ةروس - عباسلا ءزجلا 0۰۹

e OSاضعب مهضعب ىري الف «نمؤملا مهيلع فوطي ̀ لهآ اهيف نمؤملل 6 1 » ". 

 ءةداتق نع ءرمعم انربخأ ءقازرلا دبع انثدح «عيبرلا ىبأ نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو
 و فم اا ةاوديس اه داو ةؤلول ةميخلا لاف ءادزدلا با نع «قرصعلا ديلخ شرحا

 نع «ىنثملا نب دمحم نع «ماشه نع «ريرج انثدح «ةمطاف ىبأ نب ي ءانيدح «ىبأ انثدحو

(۳( 
 ةميخ ةنجلا ىفو ءؤلؤللا مايخ " [ىف] :لاق .4ماَيخْلا يف تاروصقم روح» :هلوق ىف سابع نبا
 .بهذلا نم عارصم فالآ ةعبرأ اهيلع «خسارف ةعبرأ ىف خسارف ةعبرأ «ةؤلؤل نم ةدحاو

 نوعبسو ناتنئاو «مداخ فلأ نونامث هل ىذلا ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ» :لاق طك ىبنلا نع «ديعس

 .«ءاعنصو ةيباجلا نيب امك «توقايو دجربزو ؤلؤل نم ةبق هل بصنتو «ةجوز

 0 «ثراحلا نب ورمع ثيدح نم ىذمرتلا هاورو

 ضو ىف داو هنآ ذلإ مما 0 : ناج الو هلق سنإ كا واول

 : سابع نبا نع «ةحلط ىبأ نب e لاق 10001011100 :هلوقو

 ىه :امهريغو .كاحضلاو .ةداتقو ‹نسحلاو .ةمركعو «دهاجم لاق اذكو . سباحملا :فرفرلا

 . ىلدتملا سباحملا ةئيهك «ريرسلا ىلع فرفرلا : "ردب نب ءالعلا لاقو .سباحملا

 ىرصبلا نسحلا لوق وهو .دئاسولا : ىنعي 4رضخ فْرْفَر ىلع نيتكتم» :ىردحجلا مصاع لاقو

 هنع ةياور ىف

 ىلع نييكتم» :هلوق ىف ريبج نب ديعس نع ءرشب ىبأ نع «ةبعش نع <« .ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 .ةنحلا ضاير :فرفرلا :لاق ,«رضخ فرفر

 .ىبارزلا :ىرقبعلا :ىدسلاو .كاحضلاو «ةداتقو .سابع نبا لاق : «ناسح يرقبعو# :هلوقو

 .اهدايج : ىنعي .ىبارزلا قاتع ىه :ريبج نب ديعس لاقو

 . جابيدلا :ىرقبعلا :دهاجم لاقو

 - مكلابأ ال  ةنجلا لهأ طسب ىه :لاقف «ناسح يرقبعوإ :هلوق نع ىرصبلا نسحلا لئسو

 .«نولهأ» :م ىف )١(

 . (YATA) مقرب ملسم حيحص قفز

(f)م نم ةدايز . 

 بهو نبا هعبات لب نيدشر هب درفتي ملو . ؟نیدشر ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه» :لاقو (؟555١) مقرب ىذمرتلا ننس (4)

 .ریکانم مثيهلا ىبأ نع ىوري جارد هدانسإ ىفو ءانه امك

 ؟دیز# :م ىف () .أ “م :نم ةدايز (0)



 (۷۸ )57  تايآلا :نمحرلا ةروس  عباسلا ءزجلا 1.

 رفصأو رمحأ :ىرقبعلا :ملسأ نب ديز لاقو .قفارملا اهنأ :ةياور ')ىرصبلا] نسحلا نعو .اهوبلطاف

 بوقعي "ةرزح وبأ لاقو .كلذ نم لفسأ طسبلا :لاقف «ىرقبعلا نع ديز نب ءالعلا لئسو .رضخأو

 سفانطلا :ىرقبعلا :ةيلاعلا وبأ لاقو .دحأ هفرعي ال «ةنجلا لهأ بايث نم :ىرقبعلا :دهاجم نبا

 وه غ وبا لاقو . ىرقبع مرغلا دنع ىتثوم بوث لك .ىيشقلا لاقو: :ىه ام. ةقرلا ىلإ : ةلمخملا

 كلذ ريغو لاجرلا نم "رسي ءىش لك :دمحأ نب ليلخلا لاقو .ىشولا اهب لمعي ضرأ ىلإ بوسنم
 . «هيرف ىرفي ايرقبع رآ ملف» :رمع ىف ءا ىبنلا لوق هنمو .ايرقبع برعلا دنع ىمسي

 لاق دق هنإف ؛ةفصلا هذه نم ىلعأو عفرأ نييلوألا نيتنجلا لهأ قفارم ةفصف ريدقت لك ىلعو

 ًءافتكا ؛2*!اهرئاهظ نع تكسو مهشرف نئاطب تعنف ,«ِقَربَتسِإ نم اهنئاطب شرف ىلع نيتكتم» : كانه
 ءازج له# :ةمدقتملا تافصلا دعب لاق هنأ ةمتاخلا مامتو .ىرحألاو ىلوألا قيرطب نئاطبلا هب حم ا

 ليربج ثيدح ىف امك «تاياهنلاو بتارملا ىلعأ وهو ناسحإلاب اهلهأ فصوف € ناسحإلا الإ ناسحإلا

 نيتاه ىلع نييلوألا نيتنجلا ليضفت ىف ةديدع هوجو هذهف .ناميإلا مث ءمالسإلا نع لأس امل

 .نييلوألا لهأ نم انلعجي نأ باهولا ميركلا هللا لأسنو .")نييرخألا

 مركي نأو «يصعي الف لجي نأ لهأ وه :ىأ 4 ماركإلاو لالجلا يذ كبَر مسا كرابت :لاق مث

 .ىسني الف ركذي نأو ءرفكي الف ركشيو «دبعیف

 .ءايربكلاو ةمظعلا ىذ : € ماركإلاو لالجلا يذإ :سابع نبا لاقو

 “ريمع نع «نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع انثدح ءدواد نب ىسوم انثدح :دمحأ مامإلا لاقو
 . «مكل رفغي هللا اودجأ» :ة هللا لوسر لاق :لاق ءءادردلا ىبأ نع «ءارذعلا ىبأ نع «ئناه نبا

 لماحو «ناطلسلا ىذو «ملسملا ةبيشلا ىذ ماركإ هللا لالجإ نم نإ» :رخآلا ثيدحلا ىفو

 ."'«هنع ىفاجلا الو هيف ىلاغلا ريغ ““نآرقلا

 «دامح انثدح «ليعامسإ نب لمؤم انثدح ,١١2ىزيجلا فسوي وبأ انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
 .«ماركإلاو لالجلا اذ ايب اوظلأ» :لاق لَو هلل لوسر نأ ؛سنأ نع «ليوطلا ديمح انثدح

 ,""'هبءةملس نب دامح نع «ليعامسإ نب لمؤم نع«ناليغ نب دومحم نع «ىذمرتلا هاور اذكو
 .2؟سيفنا :أ ءم ىف (۳) .«ةريزحا :أ ىف (۲) 1 «م نم ةدايز )١(

 .امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۳۹۳) مقرب ملسم حيحصو (7787) مقرب ىراخبلا حيحص )٤(
 .(رمعا : ىف (0 .؟نيتريخألا» :م ىف (5) .«اهتراهظ» :م ىف (۵)

 . «لوهجم وهو ءارذعلا وبأ هدانسإ ىفو» ::) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )١199/6( دنسملا (4)

 .«ركذلا» م یف )4(

 . هلع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم (/4) ىربكلا نتسلا ىف ىقهيبلاو (AT) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور ( ١

 . ىلعي ىبأ نم بيوصتلاو «ىبرحلا» : خسنلا ةيقبو لصالا ىف )١(

 .(078611) مقرب ىذمرتلا ناسو ٤٤٥( /5) ىلعي ىبأ دنسم )١١(

 . (َةَمث ظفاح حورو ةدابع نب حور هيف لمؤملا عبات دقو :رهاط نبا لاقو

 نع ةملس نب دامح نع ةدابع نب حور قيرط نم 26 ىعليزلل فاشكلا جيرخت ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هج رخأ



 هو 8277: تايألا ١ قمخرلا هروس 2 عاملا هرجا

 نع «ةملس نب دامح نع اذه ىوري امنإو .ءظوفحمب سيلو بيرغ وهو «هيف لمؤملا طلغ :لاق مث

 . ديو ىبنلا نع «نسحلا نع «ديمح
 ناسح نب ىيحي نع «كرابملا نب هللا دبع انثدح .«قاحسإ نب ميهاربإ انثدح :دمحأ مامإلا لاقو

 .«ماركإلاو لالجلا ىذب اوظلأ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق رماع نب ةعيبر نع «ىسدقملا

 ا «كرابملا نب هللا دبع ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 . ''”همزل اذإ :نالفب نالف ظلأ :ىرهوجلا لاق

 .حاحلإلا وه ظاظلإلا :لاقيو .اومزلا :ىأ «ماركإلاو لالجلا اذ ايب اوظلأ» :دوعسم نبا لاقو

 حيحص ىفو . حاحلإلاو موزللاو ةموادملا وهو - ملعأ هللاو - رخآلا نم بيرق امهالكو :تلق

 اذ تكرابت «مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا» :لوقي ام ردق الإ  ةالصلا دعب :ىنعي  دعقي ال ملس

 . ””«ماركإلاو لالجلا

 (0[ةنملاو] دمحلا هللو «نمحرلا ةروس ريسفت رخآ

 )١( مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلاو (177/4) دنسملا )١٠١١۳(.

 .(509 /90) برعلا ناسل (؟)

 هجام نبا ننسو (79 /7) ىئاسنلا نسو (۲۹۸) مقرب ىذمرتلا ننسو (31١؟) مقرب دواد ىبأ ننسو (0947) مقرب ملسم حيحص (۳)

 1 )4۲٤(. مقرب
 أ «م نم ةدايز ()



o۱۲ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا  

 . ةيكم ىهو

 : لاق ؟تبش دق هللا لوسر اي :ركب وبأ لاق :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «قاحسإ وبأ لاق

 .«(تروك سمشلا اذإو ن عَ «تاللسرملاو .ةعقاولاو « دوه ىلتبيشا)

MW e 
 بيرغ نسح :لاقو ىذمرتلا هاور

 قراط نب عيبرلا نب ورمع ىلإ هدنسب دوعسم نب هللا دبع ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا لاقو
 هضرم هللا دبع ضرم :لاق ةيبظ ىبأ نع ء«عاجش ىبأ نع ا انثدح :ىرصملا

 ةمحر :لاق ؟ىهتشت امف :لاق .ىبونذ :لاق ؟ىكتشت ام :لاقف نافع نب نامثع هداعف «هيف ىفوت ىذلا

 ىل ةجاح ال :لاق ؟ءاطعب كل رمآ الأ :لاق .ىنضرمأ بيبطلا :لاق ؟بيبطب كل رمآ الأ :لاق .ىبر

 ةليل لك نأرقي ىتانب ترمأ ىنإ ؟رقفلا ىتانب ىلع ىشختأ :لاق ؟كدعب نم كتانبل نوكي :لاق .هيف

 ةقاف هبصت مل «ةليل لك ةعقاولا ةروس أرق نم» :لوقي هيَ هللا لوسر تعمس ىنإ «ةعقاولا ةروس

 . '”«ادبأ

 .ىرسلا نع «بهو نب هللا دبع هاور امك ؛«عاجش» نع: باوصلاو «لاق اذك :ركاسع نبا لاق مث

 ني هللا دع نج ةيلظ نأ نع هلا عاش ذأ نسيم ان ی لا را :بهو نب هللا دبع لاقو

 ناكف .«ادبأ ةقاف هبصت مل ةليل لك ةعقاولا ةروس أرق نم» :لوقي يىا لوسر تعمس :لاق «دوعسم

 . "اهعدي ال ةيبظوبأ

 نع «ىيحي نب ىرسلا نع ؛ بيتم نب دمحم نع «ميهاربإ نب قاحسإ نع «ىلعي وبأ هاور اذكو
 نب دمحم نع «ليئارسإ ىبأ نب قاحسإ نع هاور مث .هب ءدوعسم نبا نع «ةيبظ يبأ نع «عاجش

 نم» : لاق وَ هللا لوسر نأ ؛دوعسم نبا نع «ةيبظ ىبأ نع «ىيحي نب ىرسلا نع «ىندعلا بينم
 اا كي ىف ركذي مل .«ادبأ ةقاف هبصت مل ءةليل لك ىف ةعقاولا ةروس أرق

 .ةليل لك اهنأرقي نأ ىتانب
 «ىيحي نب ىرسلا نع «ناميلا نب نامثعو ريصن نب جاجح ثيدح نم اضيأ ركاسع نبا هاور دقو

 ثيدحلا ركذف «هدوعي نافع نب نامثع هاتأف ءهللا دبع ضرم :لاق «ةمطاف ىبأ نع «عاجش نع

 ترمأ دقو : لاق

 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۲۹۷(.

 نب ورمع نب ىشبح قيرط نم )۲٠۹/۵( ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا هاورو ؛تاطوطخملا دهعم ةروصم » ١94( ق) قشمد خيرات (۲)

 .هب «ىرصملا عيبرلا نب ورمع هيبأ نع «عيبرلا
 .هب «بهو نب هللا دبع نع «شادخ نب دلاخ قيرط نم )١/ ١١7( ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نبا هاورو (۳)

 )٤( مقرب ةليللاو مويلا لمع ىف ىنسلا نب ركب وبأ ىلعي ىبأ نع هاورو )١۷٤(.



 اسس )١_۱۲( تايآلا :ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ّْ اظ با: نب نلغل لوم اذه ةمطاف وبا ناك نالا نيب ناندع لاق <ةلوظب

 نع «ليئارسإ انثدح «مدآ نب ىيحيو ليئارسإ انثدح «قازرلا دبع انثدح :دمحأ “"(مامإلا] لاقو
 نم وحنك تاولصلا ىلصي ةا هللا لوسر ناك :لوقي ةرمس نب رباج عمس هنأ ؛برح نب كامس
 ىف أرقي ناكو «مکتالص نم فحخأ هتالص تناك .ففخي ناك هنكلو «مويلا نولصت ىتلا مكتالص

 لا و هرعت «ةعقاولا» رجفلا

 د هو مق ف يهل مر ل هوما م هع مدر د6 ء

 ضرألا تجر اذإ ©7 لار لاج © ا ارا سيل 9 الا تعقو اذإ و
E as 

 باحصأف ) هن ةّنالَث اجاَوْزَأ متنكو © اًنبنم اثبنم ءابه تئاکف یر اسب لاَبجْلا تّسبو © اجر

 نوقباسلاو © ةمأشملا باحصأ ام ةمأشملا باحصأو © ) ةنميملا باحصأ ام ةنميملا

 . 4 9 ميعُتلا تانج يف 09 نوبرقملا كعلوأ 69 نوقباّسلا

 ذئمويف » :لاق امك ءاهدوجوو اهنوك ققحتل كلذب تيمس «ةمايقلا موي ءامسأ نم :ةعقاولا
 ]10 :ة ةقاحلا] 4ةعقاولا تعفو

 عقاد الو ءاهفرصي فراص اهنوك هللا دارأ اذإ اهعوقول سيل : ىأ (ةبذاك اهتعقول سيل» :هلوقو

 :لاقو ء[١٤ :ىروشلا] للا نم هَل درم ال موي يتأي نأ لبق نم مكبر اوبيجتساإ» :لاق امك ءاهعفدي
 نک لوقي موو :ىلاعت لاقو ء[۲ ١ :جراعملا] (عفاد هَل سیل نيرفاكلل .عقاو باڌعب لئاس لاس
 :ماعنألا] (ريبخلا ميكحلا وهو ةداهشلاو بيغلا ملاع ر روصلا يف حفني موي كلملا هلو قحلا هلوق نوكيف

[v۳ 

 الو ةيونتم اهيف سيل :ةداتق لاقو .نوكت نأ دبال :- بعك نب دمحم لاق امك ۔ €ةبذاک) ىنعمو

 .«تاطوطخملا دهعم ةروصم» (595 ق) قشمد خيرات )١(

 :لاقف ىيحي نب ىرسلا نع لاهنملا نب جاجح هاور اذكو
 حجرت للع عبرأب ثيدحلا اذه «هللا همحر «ىعليزلا لمعأ دقو (1148) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هجرخأ :ةمطاف ىبأ نع
 : هقعض اهدعب

 .هيبأ نع القن هللع ىف متاح ىبأ نباو ىنطقرادلا هركذ امك عاطقنالا :ىلوألا
 .دمحأ مامإلا هلاق .هنتم ةراكن : ةيناثلا

 .ىزوجلا نبا هركذ امك ءعاجشو «ىيحي نب ىرسلا :هتاور فعض :ةئلاثلا

 .ةمجعملا ءاظلاب ةيبظ وبأ :لوقي نم مهنمو ةلمهملا ءاطلاب ةبيط وبأ :لوقي نم مهنمف «بارطضاألا : ةعبارلا

 وبأو دمحأ مامإلا :هفعض ىلع عمتجا دقو ءعاجش وبأ :لوقي نم مهنمو «عاجش :لوقي نم مهنمو «ةمطاف وبأ :لوقي نم مهنمو
 .ملعأ هللاو ءاحيرصتو احيولت ىزوجلا نباو ىقهيبلاو ىنطقرادلاو هنباو متاح

 .م نم ةدايز ()

 )9( دنسملا )8/ 5 ٠١(.
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 سست

 .ةعجر الو دادترا

 )١ -١5( تايآلا :ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ىف اوناك نإو «ميحجلا ىلإ نيلفاس لفسأ ىلإ اماوق e : ىأ «مفأر سفاح و

 اذكهو .ءاعضو ايندلا و اوناك نإو « ميقملا ميعنلا ىلإ «نييلع ىلعأ ىلإ نیرحخآ عفرتو . ءازعأ ايندلا

 .امهريغو ةداتقو « نسحلا لاق

 ا سفاح 5986 5 نع «ةمركع نع 0 نع «هيبأ نع 0 اا دبع

 .نيرخآ عفرتو اًسانأ ضفخت

 «ةعفار ةضفاخإ# :باطخلا نب رمع ةلاخ نبا ءةقارس نب نامثع نع «ىكتعلا "هللا ديبع لاقو

 .ةنجلا ىلإ هللا ءايلوأ تعفرو «رانلا ىلإ هللا ءادعأ تضفخ ةعاسلا :[لاف]

 ايندلا ىف اوناك الاجر عفرتو «نيعفت رم ايندلا ىف اوناك الاجر ضفخت :بعك نب دمحم لاقو

 .نيعضاوتملا تعفرو «نيربكتملا تضفحخ :ىّدسلا لاقو

 :ةمركع .لاقو .ديعبلاو بيرقلا تعمسأ :4ةعفار ةضفاخ# :سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 .ةداتقو .كاحضلا لاق اذكو .ىصقألا تعمسأف تعفرو ؛ىندألا تعمسأف تضفخ

 .اهضرعو اهلوطب تبرطضاو ا اكيرحت تكرح :ىأ # اجو ضرألا تجر اذإ» :هلوقو

 تلزلز : ىأ اجر ضرألا تجر اذإ» :هلوق ىف دحاو ريغو «ةداتقو «دهاجمو «سابع نبا لاق اذهلو

ASE 

 . هيف امب لابرغلا جرك اهيف امب جرت :سنأ نب عيبرلا لاقو

 اونا سالا اهيَأي : ىلاعت لاقو ١[« :ةلرلرلا] 4اهلاَزْلز ضرألا تلزلز اذإل ل
 :١[. جحلا] «ميظع ءيش ةعاسلا ةر نإ مكبر

 ءةداتقو ءةمركعو .دهاجمو .سابع نبا هلاق . اف تتتف :ىأ اسب لابجلا تّسبو# :هلوقو

 . مهريغو

 .[15 :لمزملا] اليهم ابينك# : ىلاعت "[هللا] لاق امك لابحجلا تراص :ديز نبا لاقو

 ءابهإ :هنع هللا ىضر ءىلع نع ء«ثراحلا نع .قاحسإ وبأ لاق :اًتبنم ءابه تَناَكَفظ :هلوقو

 .م نم ةدايز (۳) . هللا دبع» :أ ىف (۲) ٠ .«ضفخت» :م ىف )١(

 .أ نم ةدايز )١( .«اتيتفت» :م ىف (5) .م :نم ةدايز )٤(



0\0 
 )١  ١7( تايآلا :ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

a: 

 .ءىش هنم ىقبي الف «بهذي مث عطسي رابغلا جمرك 4انبنم

 اذإ ءراتلا نم ريطي ىذلا ءابهلا : كاني ءابه تَناَكَفط :هلوق ىف سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو
 .ائيش نكي مل عقو اذإف ءررشلا هنم ريطي ''”تمرطضا

 ىذلا رجشلا سيبيك : (اًنبنم ءابه» :ةداتق لاقو .هتثبو حيرلا هترذ ىذلا :ثبنملا :ةمركع لاقو
 حايرلا ور

 _ اهفسنو اهرييستو اهباهذو «ةمايقلا موي اهنكامأ نع لابجلا لاوز ىلع ةلادلا اهتاوخأك ةيآلا هذهو
 . شوفنملا نعهلاك اهتروريصو - اهعلق ىأ

 نيمي نع موق :فانصأ ةثالث ىلإ ةمايقلا موي سانلا مسقني : . ىل تلا اجارزآ مکر :هلوقو
 لاق .نيميلا تاذ مهب ذخؤيو ءمهناميأب مهبتك نوتؤيو ,نميألا مدآ قش نم اوجرخ نيذلا مهو «شرعلا
 ‹رسيألا مدآ قش نم اوجرخ نيذلا مهو «شرعلا راسي نع نورخآو . . ةنجلا لهأ روهمج مهو : ىلا
 - مهعينص نم هللاب ًاذايع - رانلا لهأ ةماع مهو «لامشلا تاذ مهب ذخؤيو ‹ مهلئامشب مهبتك نوتؤيو

 مف «مهتداس مه نيذلا نيميلا باحصأ نم برقأو ىظحأو صخأ مهو هيدي نيب نوقباس ةفئاطو
 باحصأف# :لاق اذهلو ؛نيميلا باحصأ نم اددع لقأ مهو ءءادهشلاو نوقيدصلاو ءايبنألاو لسرلا
 ة اذكهو (توقباسلا نوقباسلاو . ةمأشملا باحصأ ام ةمأشملا باحصأو . ةنميملا باحصأ ام ةنميملا
 اروا مثل :ىلاعت هلوق ىف مهركذ 007 ,مهراضتحا تقو ةروسلا رخآ ىف ةثالثلا عاونألا هذه ىلإ
 ةيآلا للا نذإي تاَرْيَخْلاب قباس مهنمو دصققم مهنمو هسفنل ملاط مهتم اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا
 . هنايب مدقت امك هسفنل ملاظلا ىف نيلوقلا دحأ ىلع كلذو YY)» : رطاف]

 اجاوزأ مسكر) :هلوق ىف سابع نبا نع «دهاجم نع < «ءىفعجلا رباج نع «ىروثلا نايفس لاق
 هسفنل ملاظ مهنمَف ندابع نم اتيقطصا نيذلا باتكلا اشروأ مثل : : ةكئالملا ةروس يف ىتلا ىه :لاق «ةثالث
 . 4 تاريغْلاب قاس مهنمو ديعتفم مهتر

 ةروس ىفو ةروسلا رخآ ىف نوروكذملا مه ةثالثلا جاوزألا هذه : سابع نبا نع : جيرج نبا لاقو

 . ةكئالملا

 ةثالث افانصأ :لاق 4ةّنالَث اَجاَوْزَأ مشنكو# :هلوق نع سابع نبا تلأس :ىشاقرلا ديزي لاقو
 :نارهم نب نوميم لاقو .ةثالث اقرف :ىنعي :[لاق]4 ةثالث اًجاَوْرَأ مهنكو# : دهاجم ”لاقو

 متنكو# :باطخلا نب رمع ةلاخ نبا «ةقارس نب نامثع نع < «ىكتعلا هللا ديبع لاقو . ةثالث اجاوفأ
 .رانلا ىف دحاوو «ةنجلا ىف نانثا : ةئ اجاوزأ

 .(هارذت# :م ىف (0) . (تبرطضا» م ىف (۱)

 .«هللا دبع» :أ ىف )٥( .م نم ةدايز )٤( .(نع)» :آ ىف (۳)



 )١ - ١١( تايآلا :ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا هاك

 نع «روث ىبأ نب ب ديلولا انثدح ءحابصلا نب دمحم انثدح ١ ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 :لاق [ا/ : ريوكتلا] «تجوز سوقنا اذإو »© : هلع هللا لوسر لاق :لاق ءريشب نب نامعنلا نع «كامس

 تاق ةئالَث اجارزأ مسكو» :لوقي هللا نأب كلذو «هلمع نولمعي يک مو نم لعب لك ءءابرضلا

 مه :لاق « نوقباسلا نوقباّسلاَو . ةمأشملا باَحصَأ ام ةّمأْشَمْلا ا ةنميملا تاحضأ ام ةخملا

 .“ءابرضلا

 نع «نسحلا انثدح «ىونغلا ءاربلا انثدح « ىنثملا هللا دبع نب دمحم اتد :دمحأ مامإلا لاقو

 )0 لامّشلا باحصأو < 04 نيميلا باحصأو 3 : :ةيلا هذه وت ہال هللا لوسر نأ ؛؟لبج نب ذاعم

 EY TEA I E كه 1 لاف نفق هد قف

 مساقلا نع «نارمع ىبأ نب دلاخ انثدح (ةعيهّل نبا انثدح «نسح انثدح :اضيأ دمحأ لاقو

 سانلل اومكحو «هولذب هولثس اذإو «هولبق «قحلا اوطعأ اذإ نيذلا» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق
 4 ههتتا کیک

 ءايبنألا مه : (نوقباّسلا نوقباّسلاو» :دهاجم نب بوعي وک وبأو يک نب دمحم لاقو

 : سايع نبا نع «دهاجم نع ‹ حجت ىبأ نبا لاقو .نييلع لهأ مه ىلا لاقو ٠ . مالسلا مهيلع

 ىلإ قبس « «سياا لآ نم نمؤمو «ىسوم ىلإ قبس «دون نب عشوي : :لاق « (نوقباسلا نوقباّسلاو»

هاور لَو هللا لوسر دمحم ىلإ قبس «بلاط ىبأ نب ىلعو « ىسيع
 نب دمحم نع «متاح ىبأ نبا 

 نايفس نع « ىنئادملا كاحضلا نب بيعش نع «زازبلا ىنئادملا ليعامسإ نب هّللا درع نع « سالفلا را

 e نبا نع «ةنيبع نبا

 نينلبقلل اولص يذلا : ا ا

 .هب «ةجراخ ثيدح نم ج نبا هاورو

 .ةمأ لك نم :ىأ «نوقباسلا نوقباسلاو# :ةداتقو نسحلا لاقو

 كعلوأ . توقباسلا نوقباسلاو» :ةيآلا هذه أرق هنأ ةدوس ىبأ نب نامثع نع «ىعازوألا لاقو

 . هللا ليبس ىف اجورخ مهلوأو ءدجسملا ىلإ احاور مهلوأ :لاق مث «(نوبرقملا

 .«أرق» :أ ىف (0) .ريوكتلا ةروس نم ۷ :ةيآلا دنع ثيدحلا جيرخت ىتأيس )١(

 .2؟لامشلا باحصأ ام لامشلا باحصأر» 93 م یف O) .(نيميلا باحصأ ام نيميلا باحصأو») 3 م یف )۲(

 . ؟رانلا ىف هذهو» :أ م ىف (0) . (ةنحلا ىف هذه» :أ ءم ىف (6)

 )۸( دنسملا )١/1۷(.

 .؟ريرج نباو متاح ىبأ نبا هاورو» :أ ىف (۱۰) . دمحم نع ركذو» :أ ىف (9)



 0۱۷ ۲١( 0 ۱۳) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 امك ءاورمأ امك تاريخلا لعف ىلإ نوردابملا مه نيقباسلاب دارملا نإف «ةحيحص اهلك لاوقألا هذهو

 :لاقو «[1 :نارمع لآ] (ضرألاو تاَوَمّسلا اهضرع ةّنَجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو# :ىلاعت لاق

 هذه 0 قباس نمف «[۲۲ :ديدحلا] «ضْرألاَو ءاَمّسلا ضرك اهضرع ةتجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباسإ»
 و «لمعلا سنج نم ءازجلا نإف ءةماركلا ىلإ نيقباسلا نم ةرخآلا ىف ناك < ءريخلا ىلإ قبسو ايندلا

 4 ميعُتلا تانج يف .نوبرقمْلا كتكلوأ» :ىلاعت لاق اذهلو ؛نادت نيدت

 زازقلا ايركز نب ىيحي انثدح ١ ىبأ انثدح :متاح ىبأ نبا لاقو

 :ةكئالملا تلاق :لاق ورجع خب هللا د نع ءراسي نب ءاطع نع ءملسأ نب ديز نع نعم

 "ال :لاقف .ةرخآلا انل لعجاف .«نوجوزتيو نويبرشيو نولكأي مهف ايندلا مدآ ىنمل تلعج «بر اي

 : هللا دبع أرق مث ٠ .ناكف «ءنك :هل تلق نمك ىديب تقلخ نم لعجأ ال واعف يات a . لعفأ

 . «ميعنلا تانج يف . نوبرقملا كتلوأ . نوقباسلا نوقباسلاو#

 ةو ةا ىلع ىزلا» هناك ىف ىمزادلا ديعس: ني ؟'"نامدعت ءامإلا رئالا ادع ئور دقو
 77«ناكف .نك :هل تلق نمك .«ىديب تقلخ نم ةيرذ حلاص لعجأ نل» : لجو زع هللا لاقف

 اهيلع نيئكتم ©2 ةنوضوم ررس ىلع 02 نيرخآلا نم ليلقو © نيلوألا نم ةلث
 ال 6۵ نيعم نم سأكو قيرابأو باوکأب 09 نودّلخم نادلو مهيلع فوطي ©2 نيلباقتم

 و َنوُهَمْشَي امم ريط محلو © َنوُرُيَخَتي اًمَم ةهكاقو ® نوُفزتي الو اهنع نوعّدصي

 هيف َنوُعَمسَي ال ©9 َنوُلمْعي اوُناَك امب ءازج 9 نونکملا ولْوْللا لاتمأک 69 نيع روحو

 . 4 ©3 امالس امالس اليق الإ 62 اميثأت الو اوغل
 هم ةعامج :ىأ 4ةّلث# مهنأ نيبرقملا نيقباسلا ءالؤه نع اربخم ىلاعت لوقي

 ١ :نيلوألاب دارملا :ليقف . #نيرخآلا و ,«نيلوألا © : هلوقب دارملا ىف اوفلتحخا دقو . «نيرخآلا

 0 نبا امهنع اهاور « ىرصبلا 9 نسحلاو «دهاجم نع هياور اذه .ةمأآلا هذه :نيرخآلاو « ةيضاملا

 نب ةجراخ انثدح «ىزارلا 8

 ملو . ؟7(ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحن ر : دة هلوقب سنأتساو 2. ريرج نبا رايتخا وهو . متاح

 .دحأ ىلإ هازع الو .هريغ كحي ر

 .«رمع» :أ ىف (۲) .«ىرازفلا» :أ ىف )١(

 دبع ثيدح نم دهاش هلو «حصأ وهو» :لاقو فلؤملل )33/١( ةياهنلاو ةيادبلا ىف امك هعفرف ىمرادلا ديعس نب نامثع هاور دقو (۳)
 .«حصي ال ثيدح اذه» :لاقو )148/1١( ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نبا هاور «باطخلا نب رمع نب هللا

 نم (448) مقرب هحيحص ىف ملسمو (847) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .ىربطلا ريسفت ىف ثيدحلا دجأ مل (4)

 . هنع هللا ىضر« ةريره ىبأ ثيدح



01۸ 
 ۲١( - ۱۳) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نب دمحم انثدح «ىبأ انثدح :متاح ىبأ نب دمحم وبأ مامإلا هاور ام «لوقلا اذهل هب سناتسي امو

 ل لاق ره ىبأ نضع هيأ نع نیلا دنع ني دعت نع ‹«كيرش انثدح «عابطلا نب ىسيع

 نم ل > :تلزنف اا ىبنلا باحصأ ىلع كلذ قش «( نيرخآلا نَم ليلقو .نيلّوألا نم هلل » : تلزن
 «ةنجلا لهأ ثلث. «ةنجلا لهآ عبر اونوكت نأ وجرأل ىنإ» :ِلكَي ىبنلا لاقف « نيرخآلا نم ليلقو .نيلوألا

 . «ىناثلا فصنلا مهنومساقتو - ةنجلا لهأ رطش :وأ  ةنجلا لهأ فصن متنأ لب

 ىبأ نع ءهيبأ نع «ءالملا عايب «دمحم نع «كيرش نع «رماع نب دوسأ نع ءدمحأ ماما اكو

 نب ماشه قيرط نم ركاسع نبا ظفاحلا هاورو ءاذه وحن رباج ثيدح نم ىور دقو .2ا)هركذف ةريره

 ال: ىبنلا نع هللا دبع نب رباج نع «ميور نب ةورع نع «حلاص نب هبر دبع انثدح :رامع

 لوسر اي :رمع لاق «نيرخآلا نم ليلقو نيلوألا نم ةلث اهيف ركذ « € ةعقاولا تعقو ذئمويف 8# : تلزن
e د 

 نم ةلثو .نيلوألا نم هلل :لزن مث ءةنس ةروسلا رخآ كسمأف :لاق ؟انم ليلقو نيلوألا نم ةلث ءهللا

 نم لو .نيلوألا نم هَل : هلل لزنأ دق ام عمساف لاعت ءرمع اي» :ِكَك هللا لوسر لاقف « نيرخآلا

 ةاعر نم نادوسلاب نيعتسن ىتح انتل لمكتسن نلو «ةلث ىتمأو ءةلث ىلإ مدآ نم نإو الأ < « نيرخآلا

؟هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم «لبإلا
. 

 تدرو دقو .رظن هدانسإ ىف نكلو ءانتمو ادانسإ ر نب ةورع» ةمجرت ىف هدروأ اذكه

 درفم وهو ا ثيدحلا «ةنحلا لهأ عبر اونوكت نأ وجرأل ىنإ» : ك هلوقب ةددعتم ةريثك قرط

 ؛فيعض لوق وه لب ءرظن هيف ءانهاه ريرج نبا هراتخا ىذلا اذهو .ةنملاو دمحلا هّللو «ةنجلا ةفص» ىف

الإ مهللا ءاهنم رثكأ اهريغ ىف نوبرقملا نوكي نأ دعبيف «نآرقلا صنب ممألا ريخ ىه ةمألا هذه نأل
 ٠ نأ 

 .ملعأ هللاو «ممألا رئاس نم رثكأ ءالؤه نم نيبرقملا نأ رهاظلاو . ةمألا هذهب ممألا عومجم لباقي

 نم :ىأ (نيلوألا نم ةّلث ا :هلوقب دارملا نوكي نأ وهو «حجارلا وه« ماقملا اذه ىف ىناثلا لوقلاف

 .ةمألا هذه نم :ىأ «نيرخآلا نم ليلقو» «ةمألا هذه ردص

 ا هللا دبع انثدح «نافع انثدح «حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح :متاح ىبأ نبا لاق

 امأ :لاقف «( نوبرقملا كتّلوأ .نوقباسسلا نوُقباَسلاَو :  ةبآلا هذه ىلع نتا ی همست: ا

 ۰ ۰ ا كلو رقع نلف رس

 نوقباّسلاو# :نسحلا ارق :لاق ىيحب ني لا اند BINS نايس لا نوحي قا 5

 .ةمألا هذه نم ىضم نم ةلث (نيلوألا نم هل .ميعنلا تانج يف .نوبرقمْلا كآوأ .نوقباسلا

 )١( دنسملا )۹۱/۲(.

 .«تاطوطخملا دهعم ةروصم» 8 ق/١١) ركاسع نبال قشمد خيرات (۲)

 دنسملا ىف دمحأ هجرخأ ءدوعسم نب هللا دبع ثيدحو (*14) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هجرخأ «نيصح نب نارمع ثيدح اهنم (۳)

(۱/ 4۰). 

 )٤( (رکب یبآ» :م ىفو «؟ريكبا :آ ىف .



 014 ۲١( _ ۱۳) تايآلا :ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 هنأ «نيريس نب دمحم نع «لاله وبأ انثدح «ىرّقنملا ةريغملا نب زيزعلا دبع انثدح «ىبأ انثدحو

 اونوكي نأ ءنوجري وأ «نولوقي اوناك :لاق «نيرخآلا نم ليلو .نيلؤألا نم ةلث :ةيآلا هذه ىف لاق
 لك لوأ نأ كش الو .ةمألا هذه نم عيمجلا نأ نيريس نباو نسحلا لوق اذهف .ةمألا هذه نم مهلك
 حاحصلا ىف تبث اذهلو ؛اهبسحب ةمأ لك ممألا عيمج "رمألا معي نأ لمتحيف ءاهرخآ نم ريخ ةمأ
 نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث «ىنرق نورقلا ريخ» :لاق هيَ هللا لوسر نأ «هجو ريغ نم ءاهريغو
 هنا فيزا 0

 نع «نسحلا نع «رمع وبأ دايز انثدح a دا مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا امأف

 2 "هرحآ مآ ريخ هلوأ ىردي ال ءرطملا لثم ىتمأ لثم » ی هللا لوسر لاق :لاق ءرساي نب رامع
 ىف ةمألا لوأ ىلإ جاثحم وه امك نيدلا نأ ىلع لومحم ا ةحصب مكحلا دعب «ثيدحلا اذهف

 ةنسلا ىلع سانلا تيبثتو ءاهرخاوأ ىف هب نيمئاقلا ىلإ جاتحم وه كلذك «مهدعب نم ىلإ هغالبإ

 رطملا ىلإو لوألا رطملا ىلإ ا اتحي ىذلا عرزلا كلذكو .مدقتملل لضفلاو ءاهراهظإو اهتياورو
 «ضرألا ىف تبن ام .هالول هنإف 0 هيلإ عرزلا جايتحاو «لوألا ىلع ىربكلا ةدمعلا نكلو «ىناثلا
 مهرضي ال «قحلا ىلع نيرهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازت ال» : مالسلا هيلع لاق اذهلو ؛اهيف هساسأ قلعت الو
 ضرغلاو .«كلذك مهو هللا رمأ ىتأي ىتح» : ظفل ىفو .«ةعاسلا مايق ىلإ مهفلاخ نم الو« مهلذخ نم
 مظعو ءاهنيد فرشل ؛ةلزنم ىلعأو اهريغ نم رثكأ اهيف نوبرقملاو ءممألا رئاس نم فرشأ ةمألا هذه نأ
 ريغب ةئجلا نولخدي افلأ نيعبس ةمألا هذه ىف نأ ربخأ هنأ ةي هللا لوسر نع رتاوتلاب تبث اذهلو .اهيبن
 .«افلأ نوعبس دحاو لك عم» EY . «افلأ نوعبس فلأ لك عم» : ظفل ىفو .باسح

 وه دمحم انثدح «ىناربطلا '"”دئرم نب '''ماشه انثدح :ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق دقو

 - ديبع نبا وه  حيرش نع - ل مضمض ىتثدح «ىبأ ىنثدح - شايع نب ليعامسإ نبا
 ليللا لثم ةمايقلا موي مكنم نثعبيل هديب ىسفن ىذلاو امأ» : ةي هللا لوسر لاق :لاق «كلام ىبأ نع
 .ءايبنألا عم ءاج ام رثكأ دع دمحم عم ءاج امل ةكئالملا لوقت .ضرألا نوطيحي اهعيمج ةرمز دوسألا
 . "!«(مالسلا مهيلع

 دلا دا ١( 4 نيرخآلا نم ليلقو .نيلوألا نم ةت :هلوق دنع] انهاه ركذي نأ نسحو
 نبا ورمع وبأ انربخأ «ةداتق 3 ا ا اشا : لاق ثيح «ةوبنلا ا ىف ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا

 دبع نب ديلولا بهو وبأ ىنثدح - ىبايرفلا ضافتسملا نب دمحم نبا '' ''[وه]  رفعج انثدح ءرطم
 .«ةمألا» :م ىف )١(

 . هنع هللا ىضر :دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )5191١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۲)
 )۳( دنسملا )٤/۳١۹(.

 «مشاه» :أ ىف (1) . ؟هرخآ)ا :1 ىف (5) . ؟جاتحم وم» :م ىف (4)
 .ريبكلا مجعملا نم بيوصتلاو «ديزي» : : خسنلا ةيقبو ه ىف (۷)
 . هيبأ نم عمسي مل فيعض وهو ا ا سس ىفو (۲۹۷ /۳) ريبكلا مجعملا (۸)
 م نم ةدايز )٠١( .أ نم ةدايز (9)



 (55 2 ۱۳) تايآلا :ةعقاولا ةروس  عباسلا ءزملا و.

 نبا "'”ةملسم نع «ىنارحلا ىشرقلا ءاطع نب ناميلس انثدح «ىنارحلا حّرَسُم نب "هللا ديبع نب كلملا

 ناك :لاق :«هنع هللا ىضر. «ىتهجلا لمز نبا نع «ىعبر نب ةعجشم ىبا همع نع .ىنهجلا هللا دبع

 ناك هللا نإ «هّللا رفغتسأ .هدمحبو هللا ناحبس» :هلجر ناٿ وهو «لاق حبصلا ىلص اذإ ويي هللا لوسر

 نم رثكأ دحاو موي ىف هبونذ تناك نمل ريخ ال «ةئامعبسب نيعبس» :لوقي مث «ةرم نيعبس «اباوت

 ىأر له» :لوقي مث ءايؤرلا هبجعي ناكو «ههجوب سانلا لبقتسي مث «نيترم كلذ لوقي مث .(ةئامعبس

 ريخو «هاقوت رشو «هاقلت ريخ» :لاقف .هللا لوسر اي انأ :تلقف :لمز نبا لاق (؟ائيش مكنم دحأ

 ىلع سانلا عيمج تيأر :تلقف .«كايؤر صصقا .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءانئادعأ ىلع رشو «انل

 ىلع قيرطلا كلذ ىفشأ ذإ«كلذك مه امنيبف «نيقلطنم ةداجلا ىلع سانلاو «بح ال لهس بحر قيرط

 ىلوألا "ةلعرلاب ىناكو :لاق ءألكلا عاونأ نم هيف «هؤام رطقي ءافيفر فري «هلثم ىنيع رت مل جرم

 :لاق .الامش الو انيمي هوملظي ملف «قيرطلا ىف مهلحاور اوبكأ مث ءاوربك جرملا ىلع اوفشأ نيح
 جرملا ىلع اوفشأ املف ءافاعضأ مهنم رثكأ مهو ةيناثلا ةلعرلا تءاج مث .نيقلطنم مهيلإ رظنأ ىنأكف

 .كلذ ىلع اوضمو .ثغضلا ذخآلا مهنمو «عترملا مهنمف «قيرطلا ىف مهلحاور اوبكأ مث هاوری

 مهيلإ رظنأ ىنأك .(لزنملا ريخ اذه) :اولاقو اوربك جرملا ىلع اوفشأ املف «سانلا مظع مدق مث :لاق

 هللا لوسر اي كب انأ اذإف «جرملا ىصقأ ىتآ ىتح قيرطلا تمزل «كلذ تيأر املف ءالامشو انيمب نوليمب

 ملكت وه اذإ «ىنقأ لثش مدآ لجر كنيمي نع اذإو «ةجرد اهالعأ ىف تنأو تاجرد عبس هيف ربنم ىلع

 هرعش ممح امنأك «هجولا ناليخ ريثك “ذاب ةعبر لجر كراسي نع اذإو ءالوط لاجرلا عرفيف ومسي
 ءاهجوو اقلخ كب سانلا هبشأ خيش لجر كلذ مامأ اذإو .هل اماركإ متيغصأ «ملكت وه اذإ ءءامل اب

 : لاق .اهئعبت كنأك هللا لوسر اي تنأ اذإو «فراش ءافجع ةقان كلذ مامأ اذإو «هنوديرت هنومؤت مكلك

 قيرطلا نم تيأر 'ام امأ» :ّةْلَي هللا لوسر لاقو «هنع ىرس مث ةعاس ةي هللا لوسر نول عقتماف

 «تيأر ىذلا جرملا امأو . هيلع متنأو ىدهلا نم هيلع “متلمح ام كاذف «بح اللا بحرلا لهسلا

 مث .اندرت ملو اهدرن ملو ءانم قلعتت ملو «ءىشب اهنم قلعتن مل ىباحصأو انأ تيضم 2" ايندلاف

 و ا ةا مهنمو « عترملا مهنمف ءافاعضأ انم رثكأ مهو اندعب نم ةيناثلا ةلعرلا ت ءاج

 «تنأ امأو .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ءالامشو انيمب جرملا ىف اولامف «سانلا مظع ءاج مث .كلذ ىلع

 انأو تاجرد عبس هيف تيأر ىذلا ربنملا امأو .ىناقلت ىتح اهيلع لازت نلف «ةحلاص ةقيرط ىلع تيضمف

 ىنيمي ىلع تيأر ىذلا لجرلا امأو .افلأ اهرخآ ىف انأ ءةنس فالآ ةعبس ايندلاف «ةجرد اهالعأ ىف

 تيأر ىذلاو .هايإ هللا مالك لضفب لاجرلا ولعي «ملكت اذإ «مالسلا هيلع «ىسوم كاذف «لثشلا مدآلا

 همركن «ميرم نبا ىسيع كاذف «ءاملاب ةرعش ممح امنأك ءهجولا ناليخ ريثكلا ةعبرلا زابلا ىراسي نع

 همؤن انلك «ميهاربإ انوبأ كاذف اهجوو اقلخ ىب سانلا هبشأ تيأر ىذلا خيشلا امأو .هايإ هللا ماركإل

 .«ةلعرلاب اوناكو» :أ ىف (۳) .«ملسم» :أ «م ىف (۲) .؟هللا دبع» :أ م ىف )١(

 .؛اهشيع ةراضنو ايندلاف» : م ىف () .؟مکتلمح» :أ ىف )0( .«راب» :م ىغ (4)

 .«اوجن مث :م ىف (۸) .؟تناک مث» :م ىف (0



 و( تيس: بح تح ب 7537 تانآلا :ةقفاولا ةو عال رولا

 دعب ةمأ الو .ىدعب ىبن ال «موقت انيلع «ةعاسلا ىهف« اهثعبأ ىنتيأرو تيأر ىتلا ةقانلا امأو . هب ىدتقنتو

 ا كلا كيرلا ءىجي نأ الإ اذه دعب ايؤر نعي هللا لوسر لأس امف : لاق . «ىتمأ

 اذكو . هب ةجوسنم : ىلعي «بهذلاب ةلومرم ىأ : سابع نبا لاق : (ةنوضوم ررس ئلع# :هلوقو

 .هريغو «كاحضلاو «ةداتقو ءملسأ نب ر كيزو «ريبج نب ديعسو .ةمركعو «دهاجم لاق

 :ريرج نبا لاقو .توقايلاو ردلاب ةكبشم : ةمركع لاقو .ؤلؤللاو بهذلاب ةلومرم :ىدسلا لاقو

 ىف ررسلا كلذكو ءروفضم هنأل ؛لوعفم ىنعمب ليعف وهو ءاهنطب تحت ىذلا ةقانلا نيضو ىمس هنمو

 . ئلآللاو بهذلاب ةروفضم ةنحلا

 فرطي#» كح ءارو دحأ سيل ‹ضعب ىلإ 2 مهضعب هوجو : ىأ «نيلباقتم اهيلع نيئكتمإل :لاقو

 س الو ثوبيشي الو اهنع نوربكي ال ةدحاو ة ةفص ىلع نودلخم : ىأ ېنودّلخم نادلو مُهْيَلَع

 .ناذآ الو اهل ميطارخ ال ىتلا نازيكلا :ىهف «باوكألا امأ 4 نيعم خم ننأكو قيرابأو باروكأب#

 «نيعم ةيراج نيع نم رمخ نم عيمجلاو .تابانهلا :سوؤكلاو .نيفصولا تعمج ىتلا :قيرابألاو

 0 .ةحراس نويع نم لب «غرفتو عطقنت ةيعوأ نم سيل

 ةتباث ىه لب «مهلوقع فزنت الو مهسوؤر عدصت ال : ىأ «نوفرني الو اهنع نوعدصي ال :هلوقو

 .ةلصاحلا ةذللاو ةبرطملا ةدشلا عم

 ءىقلاو ءعادصلاو ¢ ركسلا :لاصح عبرأ رمخلا ق : لاق هنأ سابع نبا نع ‹كاحضلا یورو

 .لاصخلا هذه نع اههزنو ةنجلا رمح هللا ركذف .لوبلاو

 «اهنع نوعّدصي الإ ':ىدسلاو «ةدأتقو «ةبطعو «ريبج نب ديعسو ‹ةمركعو «دهاجم لاقو

 .سأر عادص اهيف مهل سيل :لوقي

 . مهلوقعب بهذت ال :ىأ «نوفزتي ًالو# :هلوق ىف اولاقو
 نم نوريختي امب مهيلع نوفوطيو :ىأ (نوهتشي امم ريط محلو .نوريختي امم ةهكافو# :هلوقو

 ر .رامثلا

 شارکع» ثيدح كلذ ىلع لديو ءاهل اهل ريختلا ةفص ىلع ةهكافلا لكأ زاوج ىلع ليلد ةيآلا هذهو

 ديلولا نب سابعلا انثدح :هدنسم ىف .هللا همحر .ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا هاور ىذلا «بيؤذ نبا

 هيبأ نع < «شاركع نب هللا ديبع انثدح ءةيوس ىبأ نب كلملا دبع نب لضفلا نب , ءالعلا انثدح «ىسرتلا

 اذإف ةنيدملا تمدقف حم هللا لوسر یل !! مهلاومأ تاقدص ىف ةرم ونب ىنثعب :لاق «بيؤذ نب شاركع

 «؟لجرلا نم» :لاق .ىطرألا قورع اهنأك لبإب هيلع تمدقو ءراصنألاو نيرجاهملا نيب سلاج وه

 ةملسم نع ىوري خيش» :(۳۲۹/۱) نيحورجملا ىف نابح نبا لاق .سيق نب ءاطع نب ناميلس هدانسإ ىفو (77/19) ةوبنلا لئالد )١(

 نم وأ هنم اهيف طيلختلا ىردأ تسلف :تاقثلا ثيدح هبشت ال ةعوضوم ءايشأب ىعبر نب ةعجشم ىبأ همع نع « ىنهجلا هللا دبع نبأ

 .4هّللا دبع نب ةملسم



TTL NT) تايآلا + ةعقاولا ةو عباسلا ءزجلا 
o۲ 

 ةقدص هذهو ««ديبع نب ةرم» ىلإ هل تبستناف ««بستلا ىف عفرا» :لاق .بيؤذ نب شاركع :تلق

 نأ اهب رمأ مث .ىموق تاقدص هذه «یموق لبإ هذه :لاق . دي هللا لوسر مسبتف .«ديبع نب ةرم»

 نم لم" :لاقف «ةملس مأ لزنم ىلإ انقلطناف ىديب ذخأ مث . .اهيلإ مضتو ةقدصلا لبإ مسيمب مسوت

 ضبقف ءاهبناوج ىف ىديب طبخأ تلبقأف ءاهنم لكأي لعجف ءرذولاو ديرثلا ةريثك ةنفحب انيتأف 2؟ماعط

 5 «دحاو عضوم نم لك < «شاركع ايا :لاقف «ىنميلا ىدي ىلع ىرسيلا هديب هک هللا لوسر

 نيب نم لكآ تلعجف ارمث وأ ناك ابطر هللا ديبع كش بطر وأ ءرمت هيف قبطب انيتأ مث .«دحاو

 نول ريغ هنإف «تئش ثيح نم لك «شاركع اي» :لاقو «قبطلا ىف ةي هللا لوسر دي تلاجو .ىدي

 مث «ءاثالث هسأرو هيعارذو ههجو هيفك لب حسمو هدي ةي هللا لوسر لسخف «ءام انيتأ مث .«دحاو

 . ؟رانلا تريغ امم ءوضولا اذه «شاركع ای» :لاق

 ني العلا: ليذهلا _يبأ نع راشي نب دمحم نع + انيمج جام: ناو الوطم: یدل اور ادھر

 .هثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ :ىذمرتلا لاقو 6 ‹لضفلا

 :اولاق  نابيش انثدح :ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو  نافعو دسأ ني. رهن انثدح :لمحلأ مامالا لاقو

 ىأر امبرف ءايؤرلا هبجعت يلي هللا لوسر ناك :سنأ لاق :لاق «تباث انثدح «ةريغملا نب ناميلس انثدح

 ةأرما هتنأف e «فورعم هيلع ىنثأ اذإف «هفرعي نكي مل اذإ هنع لأسف ايؤرلا لجرلا

 تبحتنا ةبجو تعمسف ةنحلا تلخدأف ٠ةنيدملا نم تجرخأف تيت تيتا ىتاك تيار. هلال نر ا: تلاقف

 دق وي ىبنلا ناك ءالجر رشع ىنثا تمس «نالف نبا نالفو «نالف نبا نالف اذإف ترظنف «ةنجلا اهل

 رهن ىلإ مهب ب اوبهذا :ليقف .مهجادوأ بخشت سلط بايث مهيلع مهب ء ءىجف «كلذ لبق ةيرس ثعب

 نم ةفحصب اوتأف «ردبلا ةليل رمقلاك مههوجوو اوجرخف «هيف اوسمغف : :لاق  خذيبلا :وأ - خديبلا

 ءاودارأ ام ةهكافلا نم اولكأ الإ هجو نم اهنولبقي امف ءاوؤاش ام هرسب نم اولكأف رسب اهيف بهذ

 توف ا ر 1 نام ٠ ناك لاف ةا كلج نم ىيشلا هام :مهعم ثلکار

 ءاهتصقف .«كايؤر ىصق» :لاقف ةأرملا ي ديك هللا لوسر اعدف ءالجر رشع ىنثا دع ىتح .نالفو

 .لاق امك نالفو نالفب ءىجف : :لوقت تلعجو

 O ل و شل قانا نان لع یا طا اده

 A انثدح e E انثدح 0 نب داعم انثدح ٍ ىئاربطلا 0 وبأ ظفاحلا لاقو

 .اذه هثیدح ىف ملكتو «هیف ملكت شاركع نب رب هللا ديبعو )۳۲۷٣١( مقرب ةجام نبا ننسو )۱۸٤۸( مقرب ىذمرتلا ننس )١(

 . «رظن هدانسإ ىف» :لاق هنأ هنع ىليقعلا لقنو «هثيدح تبغي الد : ىراخبلا لاق

 .“ايؤر» :أ ءم ىف (۳) .؟ناك ام :لاقف» :أ م ىف (؟)

 . ؟بيصأف» :أ م ىف (4)

 لاجر هلاجر» :(07١هر//) جملا ىف ىنثيهلا لاقو (55 /5) (۳۲۸۹) مقرب ىلعي ىبأ دنسمو ۱۳١( /۳) دمحأ مامإلل دنسملا (5)

 . ؟حيحصلا



 ا __ ل ٠ (532--01) تايآلا :ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 .«ىرخأ اهناكم تداع «ةنجلا ىف ةرمث عزن اذإ لجرلا نإ» :ِِكَي هللا لوسر

 :دمحأ مامإلا لاق ,«نرهتشي امم ريط محلو» :هلوقو

 لاق :لاق « سنأ نع «تباث انثدح « ىعبضلا ناميلس نب رفعج انثدح «متاح نب رايس انثدح

 لوس اي رك وبا لاتخ ةا رک ىف ر قدا نااار نإ هللا وشر

 لكأي نمم نوكت نأ وجرأل ىنإو - اثالث اهلاق  اهنم معنأ '"اهتلكأ» :لاقف ءةمعان ريطل هذه نإ «هللا

 ا اذه نم دمحأ هب درفت .«اهنم

 «ىبطحلا ىلع نب ليعامسإ ثيدح نم «ةنجلا ةفص» هباتك ىف ىسدقملا هللا دبع وبأ ظفاحلا ىورو

 ءعفان نع ةعرز نع دايز نب هّللا دبع نع ءمصاع نب رابجلا دبع نع لا نلف ينم قع

 ام كغلب له ءركب ابأ اي» : ع هللا لوسر لاقف «ىبوط وم ىبنلا دنع تركذ :لاق ءرمع نبا نع

 بكارلا ريسي هللا الإ اهلوط ملعي ام «ةنحلا ىف ةرجش ىبوط» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا : لاق «؟ىبوط

 . *)«هللا ءاش نإ مهنم تنأو .هلكأي نم هنم معنأ» :لاق ؟امعان اريطل كانه نإ «هللا لوسر اي :ركب

 ىرأ ىنإ «هللا لوسر اي :لاق ركب ابأ نأ انل ركذ :«نوهتشي امم ريط محلو» :هلوق ىف ةداتق لاقو

 لاثمأل اهنإو ءاهنم معنأ “ركب ابأ اي هللاو  اهلكأي نم» :لاق .نومعان اهلهأ امك ةمعان اهريط

 ا اج ينم نكات نأ هللا ىلع حا یو هلا

 نخل نبا: دخ ويش ن ماك يسوم نب دهام ید انتدلا نبا: نم رک و لاق

 هيناطعأ رهنا :لاقف رثوكلا نع لئس ةَ ا هللا لوسر نأ ؛كلام نب سنأ نع « هيبأ نع .«باهش نبا

 قانعأك ىنعي اهقانعأ رويط هيف « لسعلا نم ىلحأو «نبللا نم اضايب دشأ ءةنحلا ىف «لجو زع « ىبر

 .«اهنم معنأ اهلكآ» :ةَِكَي هللا لوسر لاق .ةمعانل اهنإ :رمع لاقف .«رزجلا

 نب ملسم نب هللا دبع نب دمحم نع «ىبتعقلا نع «ديمح نب “دبع نع ىذمرتلا هاور اذكو

 00 ب : لاقو سنأ نع «هيبأ نع «باهش

 ديبع نع ةيواعم وبأ انثدح .ىسفاّنُطلا دمحم نب ىلع انثدح یبا انثدح مداح ىبأ نبا لاقو

 : را هللا لوسر لاق :لاق «ىردخلا ديعس ىبأ نع .ىفرعلا ةيطع نع هاش ولا دل لا قب ا

 .هيف ملكتم دابع هدانسإ ىفو )٠١۲/۲( ريبكلا مجعملا )١(

 .«اهلكأ» :أ ءم ىف (۳) «یعرت» :م ىف (۲)

 ):( دنسملا )۳/۲۲١(.

 .(559 /4) روثنلا ردلا ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو (5)
 .«اهنم لكآ نأ» :م ىف (۷) .«هللاو ركب ابأ ايف :م ىف (1)
 )١١/١١(. فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ءاضيأ السرم نسخا قيرط نم ىور دقو .لسرم اذهو (۸)

 .أطخ وهو «ديبع» :م ىف (9)

 4 ةتيزغ نزح :هيف لاقو (8944) مقرب ىذمرتلا ناس ( ١(
 )١١( «هللا دبع» :أ ىف .



 (77 15) تايآلا :ةعقاولا ةروس  عباسلا ءزجلا سس ں٤

 جرخيف «ضفتنيف ةنجلا لهأ نم لجرلا ةفحص ىلع عقيف «ةشير فلأ نوعبس هيف اريطل ةنجلا ىف نإ»

 نول اهنم سيل «دهشلا نم بذعأو «ديزلا نم نيلأو «نبللا نم ضيبأ - انول : ىنعي - ةشير لك نم

 ."""«ريطي مث "''هبحاص هبشي

 :متاح ىبأ نبا لاق مث .نافيعض هخيشو ىفاصولاو ءادج بيرغ ثيدح اذه

 نع «ديزي نب دلاخ انثدح «ثيللا ىنثدح - ثيللا بتاك  حلاص نب هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح

 ائيش اهنم ىهتشا اذإف ءهل نففطصيف ءةنجلا راهنأ نم برشيو ءةنحلا تارمث نم قلخ ام "لكأي

 . بعك ىلإ حيحص .ءىش هنم صقني مل ريطي مث هلخادو هجراخ نم لكأيف .هيدي نيب عقي ىتح هاتأ

 «ثراحلا نب هللا دبع نع . جرعألا ديمح نع .ةفيلخ نب فلخ انثدح :ةفرع نب نسحلا لاقو

 رخيف هيهتشتف ةنجلا ىف ريطلا ىلإ رظنتل كنإ» : ةي هللا لوسر ىل لاق :لاق «دوعسم نب هللا دبع نع

 EY كان نت

 دوج اهيف مهلو :هريدقتو .عفرلاب مهضعب أرق :*ن دونما زلؤللا لاثمأک . نيع روحو :هلوقو

 فرطي» :هلوقل لبا اه اسال ىلع ةكارعألا نوكي نأ :امهدحأ سم لعل حلا زةارقر . نيع

 امم ةهكافو . نوفرتي الو اهنع نوعدصي ال .نيعم نم سأكو قيرابأو باوكأب . نودّلَخُم نادلو مِهيلع

 :ةدئاملا] «مكلجرأو مكسوءرب اوحسماوإ# :لاق امك يع روحو . نوهتشي امم ربط محلو . نوري

 نوكي نأ :ىناثلا لامتحالاو ١[. :ناسنإلا] (قربتسإو رضخ سدنس بايث مُهيلاع» :لاق امكو ء[1

 مهضعب نيب ال ءروصقلا ىف كلذ نوكي نكلو .نيعلا روحلا مهيلع نودلخملا نادلولا هب فوطي اع

 .ملعأ هّللاو «نيعلا روحلاب مادخلا مهيلع فوطي مايخلا ىف لب ءاضعب

 نهمصو «نمحرلا» ةروس ىف مدقت دقو [6 | :تاناصلا] نكت ناك «تافاصلا ةروسال

 اونسحأ ام ىلع مهل ةازاجم هب مهانفحتأ ىذلا اذه :ىأ 4نولمعي اوناک امب ءازج# : لاق اذهلو ؛اضيأ

 . لمعلا نم

 امالك ةنجلا ىف نوعمسي ال : ىأ «امالس امالس اليق الإ . اميثأت الو اوغَل اهيف نوعمسي الإ :لاق مث

 عمست الإ :لاق امك فبعض وأ ريقح ىنعم ىلع المتشم وأ «ىنعملا نع ايلاخ ئ :ىأ ءايغال

 .«رخآلا) :أ ىف )١(

 .هب ةيواعم وبأ انثدح )١19( مقرب دهزلا ىف دانه هاورو (۲)

 .«نلكأي» :م ىف (9)

 .«نيرشيا :م ىف (4)
 .ثيدحلا ركنم جرعألا دیمحو (YY) مقرب ةفرع نب نسحلا ءزج )0(

 .«اثبع» :م ىف (5)



 ٤١٠( o0 _ ۲۷) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 ًاليقألإ » “ ! حبق هيف امالك الو : ىآ 4 يأت الو 3 ةيغال ةملك : ىأ 1١[ :ةيشاغلا] 4 ةيغال هيف
 الس اهيف مهتيحت » : ناق انك < نب ىلع عهضعي مهتم ميلسلا الإ + :ىأ: € امالس امالس
 . مثإلاو وغللا نم ملاس ًاضيأ مهمالكو [77 : ميهاربإ]

 مه دوس حلطو 68 وضخ رادس يف © نيميلا باَحصأ ام نييبلا باحصأو ل

 © ةعونمم الو ةعوطقم ال © CD ةريثك ةهكافو ©0 بوكسم ءامو ©2 دودمم ٍلظو
o 20 

 ©9 بارت ابرع © اراكبأ هاتلعجف © ءاشنإ نهانا شنأ اَنِإ 69 ةعوفرم ٍشرفو

 1 4 © نيرخآلا نمو ® نيلوألا نم لت ® نيميلا باحصأل
 - راربألا مهو - نيميلا باحصأ ركذب مهيلع فطع - نوبرقملا مهو - نيقباسلا لام ىلاعت ركذ ال

 ام نيميْلا باحصأو » لاقف « نيبرقملا نود ةلزنم نيميلا باحصأ : نارهم نب نوميم لاق امك
 :لاقف كلذ رسف مث ؟ '"'مهلآم فيكو ؟ مهلاح امو ؟ ,نيميلا باحصأ ميا ا « نيميلا باحصأ
 « ريهز نب ةماسقو « صوحألا وب أو .« دهاجمو « ةمركعو « سابع نبا لاق . « دوضخم ردم يف »
 وه : :مهريشو زر وبأو « ىللسلاو « ريثك نب هللا دبعو « ةداتقو « نسحلاو + ريس نب رقسلاو
 اذكو . دهاجمو « ةمركع نع ةياور وهو . رمثلاب رقوملا وه : سابع نبا نعو . هيف كوش ال ىذلا
 : هيف كوش ال ىلا رقوملا هنآ تادحت انك: اضيأ ةداتق لاق

 سكع ىلع ةرخآلا ىفو < رمثلا ليلق كوشلا ريثك ايندلا ردس نإف ؛ اذهو اذه دارملا نأ رهاظلاو
 ناملس نب ركب وبأ ظفاحلا لاق امك « هلصأ لقثأ دق دق ىذلا ريثكلا رمثلا هيفو ١ هيف كوش ال « اذه نم
 . داجنلا

 «نامثع نب هللا دبع انثدح « ٩ سابع نب ةزمح ىنثدح « ىوغبلا وه دمحم نب "7 دمحم انثدح
 لوسر باحصأ ناك : لاق رماع نب ميلس نع « ورمع نب ناوفص انربخأ « كرابملا نب هللا دبع انثدح
 لوسر اي : لاقف اموي ىبارعأ لبقأ : لاق ؛ مهلئاسمو بارعألاب انعفنيل هللا نإ : نولوقي الب هللا
 «ردسلا: لاق . « ؟ ىه امو »: هل هللا لوسر لاقف ؟ اهبحاص ىذؤت ةرجش ةنجلا ىف هللا ركذ «هللا
 هللا دتضح , 4 دوضخئردس ىف ط : لوقي هللا سيلا ٠ : لكي هللا لوسر لاقف « ًايذوم ًاكوش هل نإف
 a e اهنم ةرمثلا قسمت ًارمث تبنتل اهنإف « ةرمث ةكوش لك ناكم لعجف « هكوش
 . 29 « رخآلا هبشي نول اهيف ام «ماعط نم

 ىملسلا دبع نب ةبيع نع « ديبع نب بيبح ینثدح « ديزي نب روث ىنثدح « ةزمح نب ىبحي انثدح

  )9( eSهللا دبع انثدحو » : أ ىف « .
 )١( م ىف : ١ احيبق « .

 « ىتئام نع » : أ ىف (9) . ©« سابعلا نب :٠ أ « م ىف (4)
 ىبأ نع « رماع نب ميلس نع «ورمع نب ناوقص نع ء« « ركب نب رشب نع < عيبرلا قيرط نم ( 477/ 7 ) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (1)

 3 هاج رخي ملو دانسإلا حيحص ١ :مكاحلا لاقو« هلثم ركذف « هللا لوسر باحصأ ناك : لاق ةمامأ



o)۲۷  ٤١( تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا ٦ 

 CE E الا ارو ا اوال حا

 ناكم لعجي هللا نإ » كي هللا لوسر لاقف « حلطلا : ىنعي ؟ اهنم اكوش رثكأ ةرجش ملعأ ال ةرجش

 .  «رخآ نول هبشي ال« ماعطلا نم ا راس لك هرمز اهتم ةجرش لك

 « هاضعلا رجش نم « زاجحلا ضرأب نوكي ماظع رجش : حلطلا : 4 ِدوُصُس حطو $ : هلوقو
 : °" ةادحلا ضعبل ريرج نبا دشنأو « كوشلا ريثك رجش وهو « ةحلط هتدحاو

 الاّبجلاو ملّطلا َنيِرَث ادع : الاقو اهليلد اهرب

 نم نوبجعي اوناك مهنأل ؛ ًاشيرق كلذب ركذي « رمثلا مكارتم : ىأ  دوضنم ) : دهاجم لاق

 و حلط نيتالدالو جو

 ىلحأ رمث هل نكلو « ايندلا حلط هبشي : سابع نبا لاق . فوفصم : : «دوضنم» :ىدسلا لاقو

 . لسعلا نم
 . علطلا ىف ةغل حلطلاو : ىرهوجلا لاق

 تعمس : لاق نادمه نم خيش نع « دعس نب نسحلا ثيدح نم متاح ىبأ نبا ىور دقو : تلق

 ةفص نم اذه نوكي اذه ىلعف « دوضنم علط : لاق « دوم حْلطو 9 ىف فرحلا اذه : لوقي ايلع
 ‹ هرمث ةرثك وهو « دوضنم هعلط نأو « هل كوش ال ىذلا وهو دوضخم هنأب هفصو هنأكف « ردسلا

 . ملعأ هللاو

 نب رفعج نع « سيردإ نع « ةيواعم وبأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىبأو «سابع نبا نع ىورو :لاق. زوملا: لاق 4دوضنم حْلَطو # : ديعس ىبأ نع« ةرضن ىبأ نع« سايإ
 «دهاجم لاق هبو « كلذ لثم « ةرزَح ىبأو « ةداتقو« ريهز نب ةماسقو « ةمركعو « نسحلاو «ةريره
 . 7 لوقلا اذه ريغ ريرج نبا كحي ملو. حلطلا زوملا نومسي نميلا لهأ : لاقف دازو - ديز نباو

 ىبأ نع « نايفس انثدح « هللا دبع نب ىلع انثدح : ىراخبلا لاق : 4 ٍدودْمّم َلظَو » : هلوقو
 بكارلا ريسي ةرجش ةنحلا ىف نإ » : لاق - اب ىبنلا هب غلبي - ةريره ىبأ نع « جرعألا نع « دانزلا

 . « 4 ٍدودَمَم لظَو » : متئش نإ اوؤرقا « اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف
 . © هب ‹« جرعألا ثيدح نم ملسم هاورو

 ىبأ نب نمحرلا دبع نع « ىلع نب لاله نع « « حيف انثدح « جيرس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ام اهلظ يف كارلا ريب ةرجش اا ىف نإ. :3١ لا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع « ةرمع
 . 2« « دودمم لظو ا : متئش نإ اوؤرقا « ةنس

 ٠ ةعرز ىبأ نع ( 1١ / 3) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هنعو )٤۹۲( مقرب نييماشلا دنسم ىف ىناربطلا هاورو (19) مقرب دواد ىبأ نبال ثعبلا (۱)

 .©« حيحصلا لاجر هلاجر » : )٠١ / 5١5( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « هب ةزمح نب ىبحي نع « رهسم ىبأ نع

 : 1١١(. 5 / لال ) ىربطلا ريسفت (" ۰ )

 . (5855) مقرب ملسم حيحصو )٤۸۸۱( مقرب ىراخبلا حيحص (4)



 ٤١( oY _ ۲۷) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 « قازرلا دبع هاور اذكو < ( هب « حيلف نع « > ناس نب دمحم نع « ىراخبلا هاور اذكو
 نع « دايز نب دمحم نع « ةملس نب دامح هاور اذكو . ةر دره ىبأ نع « مامه نع < رمعم نع
 نع « فوعو < 9 ةريره ىبأ نع « هيبأ نع « رقما ديعس نع « دعس نب ثيللاو «  ةريره ىب

 . © [هب] ةريره ىبأ نع « نيريس نبا
 كاحضلا ابأ تعمس « ةبعش انثدح : الاق جاجحو رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا ىف نإ » : لاق هنأ لي هللا لوسر نع « ةريره ىبأ نع ثدحي
 , © « دلخلا ةرجش ىه « ةنس ةئام وأ « نيعبس

 ‹ ورمع نب دمحم نع « نوراه نب ديزي انثدح ء نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي د ةرجش ةنجلا ىف » : لاق هللا لوسر نع « ةريره ىبأ نع « ةملس ىبأ نع

 . 2" دودمم لظو » : متئش نإ اوؤرقاو ¢ اهعطقي ام ماع

 «ميحرلا دبعو ةدبع نع « بيرك ىبأ نع « ريرج نبا هاور اذكهو .* ) هوجرخي ملو «ديج دانسإ
 . 9 هب«ناميلس نب ميحرلا دبع ثيدح نم «یذمرتلا هاور دقو .هب « ورمع نب دمحم نع

 - دايز نع « دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انثدح « نآرهم انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 اوؤرقا « ةئس ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجشل ةنملا ىف نإ : لاق ةريره ىبأ نع - سلا
 ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ E رواق امك كل E 4 دودمم لظو :  ئش

TSاغلب ام  
 امو « ةنحلا روس ءارو نمل اهنانفأ نإو « هحور نم اهيف خفنو هديب اهسرغ هللا نإ « امره طقسي ىتح
 . 23١ ةرجشلا كلت لصأ نم جرخي وهو الإ رهن ةنجلا ىف

 نع « عيرز نب ديزي انثدح « ريرضلا لاهنم نب دمحم انثدح : ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
 «( دودمم لظو #: لجو زع هللا لوق ىف ی ىبنلا نع «سنأ نع« ةداتق نع ¢ ورع ىبأ نب ديعس

 . « اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا ىف ١ : لاق
 دواد وبأ هاور اذكهو ¢ 0P عيرز نب ديزي نع ¢ نمؤملا دبع نب حور نع ¢ ىراخبلا هاور اذكو

 . ىراخبلا حيحصو « أ « م نم تبثملاو « نابيش نب دمحم » : ه ىف (1)
 . (075805) مقرب ىراخبلا حيحصو ( ٤۸۲ /؟ ) دنسملا (0)

 . (AVY) مقرب قازرلا دبعل فنصملا ()

 . )٤1۹/۲( دنسملا ىف دمحأ هاور ()

 . (1875) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)
 . م نم ةدايز (5)

 . (556 /؟) دنسملا (۷)

 هلال ديب ورم نب ديد نع. نامت نب قمحترلا دبع قيرط نم ( ۴۴۹۲ عقرب نیلا ىف ةا نبا اور 0
 . (۳۲۹۲) مقرب ىذمرتلا نفسو ٠۰ 0 /۲۷) ىربطلا ريسفت ()

1 
 . « لصأب :  أ ىفو « « ىلعأب ١ : م ىف (۰)

 ١١8(  /ا97) ىربطلا ريسفت )١١(

 . )۳۲١۱( مقرب ىراخبلا حيحص ۲



o۸ 5٠( _ ۲۷) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا 

 نع « لاله وبأو « رّمعم هاور اذكو . هب « ةداتق نع « ناطقلا رواد نب نارمع نع « ىسلايطلا
 لَو هللا لوسر نع « دعس نب لهسو ديعس ىبأ ثيدح نم ملسمو ىراخبلا جرخأ دقو . هب «ةداتق

 . © « اهعطقي ام ماع ةئام عيرسلا رمَُملا داوجلا بكارلا ريسي ر ةرجش ةنجلا ىف نإ » : لاق

 « داقنلا ثيدحلا ةمئأ دنع هتحصب عوطقم رتاوتم لب < هيي هللا لوسر نع تباث ثيدح اذهف
 . هلاجر ةقثو « هديناسأ ةوقو « هقرط ددعتل

 لاک يصح وا اد زكر وا دخ یر ولا انتا روج نی رقم ونا امالا لاك دقو
 ىنثدح : لاق حلاص وبأ ثدحف - ىبضلا : ىنعي - قيتشو حلاض: وبا اجو ٤ صوم ىف باب ىاع'انك

 ابأ بذكتأ : حلاص وبأ لاق . اماع نيعبس اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا ىف نإ : وا

SS 

  : Eانثدح ١ جالا ديعس وأ  0 es 2هيبأ نع «

 الإ ةرجتش ةا ىف امو + لكي هللا لوسر .لاق + لاق ةريره .ىئبأ نع + غزاح ىبأ نع. + ةدج نع
 بیرغ نسح : لاق مث . « بهذ نم اهقاس .

 نب ةعمز نع « ىدّقعلا رماع وبأ انثدح « عيبرلا ىبأ نب ر نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ةنحجلا ىف ةرجش دودمملا لظلا : لاق سابع نبا نع « ةمركع نع « مارهو نب ةملس نع < حلاص

 لهأ ؛ ةنجلا لهأ اهيلإ جرخيف : لاق . ماع ةئام اهيحاون ىف بكارلا ريسي ام ردق « اهلظ قاس ىلع

 حير هللا لسريف « ايندلا وهل ركذيو مهضعب ىهتشيف : لاق . اهلظ ىف نوثدحتيف « مهريغو فرغلا
 . ايندلا ىف وهل لكب ةرجشلا كلت كرحتف ةنحلا نم

 . نسح یوق ديج هدانسإو « بیرغ رثأ اذه

 انثدح « نايفس انثدح « نامي “نبا انثدح . جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 اذكو . ةنس فلأ نوعبس : لاق  دودمم لظو :  هلوق ىف نوميم نب ورمع نع « قاحسإ وبأ

 : ريرج نبا لاق مث . هلثم « نايفس نع « ىدهم نبا نع « رادنب نع ريرج نبا اور

 ,لظو # :نوميم نب ورمع نع « قاحسإ ىبأ نع « نايفس نع « نارهم انثدح « ديمح نبا انثدح

 . ةنس فلأ ةئامسمخ : لاق # دودمم

 نع « عفان نب ا انثدح « ىسلايطلا ديلولا وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ا اهلط اا نم ب ةرجش ةنجلا ىف : لاق 4 دودمم لظو » : ىلاعت هللا لوق ىف نسحلا

 . اهعطقي ال

 .(۲۸۲۸ « ۲۸۲۷) مقرب ملسم حيحصو )1٥٥۲ « ٦٥٥۳( مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 . (5/1١١؟ا/) ىربطلا ريسفت (۲)

 . (501؟6) مقرب ىذمرتلا ننس ()

 « وبأ انثدح » : أ ىف (5)



 )۲۷  o4 )5٠ تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 بكارلا ريسي ةرجشل ةنحلا ىف نإ :  لاق هلي هللا لوسر نأ ىنغلب : نسحلا نع « فوع لاقو
 . °” ريرج نبا هاور . « اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف

 نبا هاور . هب لظتسي « لمحي ال رَّجّنش ةنجلا ىف : سابع نبا نع « ةمركع نع « بيبش لاقو
 . متاح ىبأ

 اهيف سيل « عطقني ال : « ٍدوُدْمَّم لظو » : هلوق ىف ةَرْرَح وبأو « ىدسلاو « كاحضلا لاقو
 . رجفلا عولط لبق لثم « رح الو سمش

 . سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نيب امك « جّسِحَس ةنجلا : دوعسم نبا لاقو

 مئاد اهلكأ » : هلوقو « [ها/: ءاسنلا] 4 اليل ًالظ مهلخدنو 3 : هلوقك تايآلا تمدقت دقو

 . تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ [١4:تالسرملا] 4 نويعو لالظ ىف ا: هلوقو« :١[ دعرلا] (اهلظو
 . دودخأ ريغ ىف ىرجي  [ینعی] : ىروثلا لاق © , بوكسُم ءامو # : هلوقو

 « [6١:دمحم] ةيآلا 4 نسآ ريغ ءاَم نم راهنأ اهيف » لا ترا ٠ تع مالكلا مدقت دقو

 . انهاه هتداعإ نع ىنغأ امب

 ىف ةعونتملا ةريثكلا هكاوفلا نم مهدنعو : ىأ © ' ةعونمم الو ةعوطقم ال . ةريثك ةهكافو ا : هلوقو
 ٍةَرَمَف نم اهتم اوقزر املك 9 « رشب بلق ىلع رطخ الو ء تعمس نذأ الو ٠ تأر نيع ال ام ناولألا

 نكلو ‹ لكشلا ا :Yo] ةرقبلا] 4 اهباشم هب اوتأو لبق نم انقر ىذلا اذه اولاق زر

 لثم اهقبنو ةليفلا ناذآك اهقرو اذإف » : لاق ىهتنملا ةردس ركذ ىف نيحيحصلا ىفو . معطلا ريغ معطلا

 . © ۲ رجه لالق

 تفس ار ل ل لا

 ل و الم ادا مس يرو ا
 . °” « ايندلا تيقب ام هنم متلكأل هتذخأ ولو ءادوقنع

 انثدح « هللا ديبع انثدح « رفعج نب هللا دبع انثدح « ةمّئيخ وبأ انثدح: ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو
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 (5 ١ - ۲۷) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا ريما ا

 ؛ ةرضنلاو ةرهزلا نم اهبف امو « ةئجلا ىلع ْتَضرُع هنإ ٠ : لاق ؟ هعنصت تنك ام آئيش ةالصلا ىف

ب مكتيتأ ولو « هنيبو ىنيب لیحف « هب مكيتآل بنع نم انطق اهنم تلوانيف
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 نب ىبحي نع « رّمعم انربخأ « فسو
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 “ فيعض وهو . ىرصملا وهو « دعس نب نيدشر ةياور نم الإ اذه فرعي ال هنإ : لاق اذكه
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 ١ ٤( ۲۷) تايآلا : ةعقاولا ةروس  عباسلا ءزجلا هال

 : لاق نسحلا نع « ةلاضف نب كرابملا انثدح ‹ مادقملا نب بعصم انثدح : و ا لاو ۰
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 « ىتوريبلا مشاه نب ورمع انثدح « ىطايمدلا لهس نب ركب انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 : تلاق ةملس مأ نع « همأ نع « نسحلا نع « ناسح نب ماشه نع « ةميرك ىبأ نب ناميلس انثدح

 «ضيب: روح» : لاق «[77 :ةعقاولا] 4 نيع روحو # : هللا لوق نع ىنربخأ « هللا لوسر اي : تلق

 (9 لاثمأك ظ هلوق نع ىنربخأ : تلق . « رسنلا حانج ةلزنمب ءاروحلا رش « نويعلا ماخض : نيع

 هشت مل ‹ فادصألا ىف ىذلا ردلا ا نهؤافص ): لاق« [77 : ةعقاولا] (نونكملا لولا

 تاريخ » : . ]۷> نمحرلا] 4 ناسح تاريخ َنهيف 3 : هلوق نع ىنربخأ : تلق .« ىديألا

 2[ دا هلوق نع ىنربخأ : تلق . « هوجولا ناسح « قالخألا
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 روحلا نم لضفأ ايندلا ءاسن لب » : لاق ؟ نيعلا روحلا مأ لضفأ ايندلا ءاسن « هللا لوسر اي : تلق

 نهتالصب » : لاق ؟ كاذ مبو « هللا لوسر اي : تلق . « ةناطبلا ىلع ةراهظلا لضفك « نيعلا
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 نحنو الأ « ًادبأ نعظن الف تاميقملا نحنو « ًادبأ سأبن الف تامعانلا نحنو « ًادبأ تومن الف

 جوزتت انم ةأرملا « هللا لوسر اي : تلق .. « انل ناكو هل انك نمل ىبوط « ًادبأ طخسن الف تايضارلا

 مأ اي » : لاق ؟ اهجوز نوكي نم « اهعم نولخديو ةنجلا لخدتف تومت مث ؛« ةعبرألاو ةثالثلاو نيجوز
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 لوخد ىف مهلك نينمؤملل عفشي ةي هللا لوسر نأ : “” روهشملا ليوطلا روصلا ثيدح ىفو
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 كفرا )۲۷  ٤١( تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا
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 . ةئس نيثالثو ثالث« ةدحاو نس ىف :ىنعي سابع نبا نع « كاحضلا لاق : (ابارتأ :  هلوقو
 لاقو . نارقألا : ةيطع لاقو . لاثمألا : هنع ةياور ىفو . تايوتسملا : بارتألا : دهاجم لاقو

 ال : ىنعي « دساحت الو ضغابت نهنيب سيل « نهنيب تايخاوتملا قالخألا ىف : ىأ (ابارتأ» : ىدسلا
 . تايداعتم رئارض 27 [ ايندلا ىف] رئارض نك امك

 ‹ فهكلا نب ب هللا دبع نع <« ةماسأ وبأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 . ًاعيمج نبعليو « ًاعيمج نفلتأي « نانسألا تايوتسملا : الاق 4/ابارتأ ابرع# : دمحمو نسحلا نع

 نب نمحرلا دبع نع « ةيواعم ىبأ نع « عينم نب دمحأ نع « ىذمرتلا ىسيع وبأ ىور دقو
 ىف نإ » : هلم هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ىلع نع « دعس نب نامعنلا نع « قاحسإ
 الف تادلاخلا نحن : “* نلقي < ‹ اهلثمب قئالخلا عمست مل اتاوصأ نعفري « نيعلا روحلل ًاعمتجمل ةنجلا
 مث . « هل انکو انل ناك نمل ىبوط « طخسن الف تايضارلا ¿ن نحنو « سأبن الف تامعانلا نحنو « ديبن

 , () بیرغ ثيدح اذه : لاق

 « بئذ ىبأ نبا انثدح « رمع نب ليعامسإ انثدح « ةمّكيخ وبأ انثدح : ىلعي 'وبأ ظفاحلا لاقو
 : لاق هِي هللا لوسر نأ سنأ نع « كلام نب سنأ دلو ضعب نع « عفار نب هللا دبع نب نالف نع

 . ^ « مارك جاوزأل انئبخ « ناسح تاريخ نحن : نلقي « ةنجلا ىف '" نيئغيل نيعلا روحلا نإ »

 )١( م ىف (0) . « حلاص وبأ » : | ىف : ١ نلق : لاق » : أ ءم ىف (5) . م نم ةدايز (9) . « ةجوتفملاو « .

 )5( مقرب ىذمرتلا ننس )5055( .

 ) )5م ىف (۷) . أ «م نم هانتبثأ ام باوصلاو « « نبا » : ه ىف : ١ نينغتيل .

 مل وار هيفو ىلعي وبأ هراور ١ : 9 ىريصبلا لوق )٤/ ۲.٠ E RE ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ (8)

 نع « بئذ ىبأ نبا انثدح « رمع نب ليعامسإ انثدح « ةمثيخ وبأ انثدح )٠٠٤(: مقري ةئجلا ةفص ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو . « مسي

 . هب كلام نب سنأ نع « كلام نب سنأ دلو ضعب نع « عفار نب هللا دبع نبا ..



 ٤١( o0 - ۲۷) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 نع « بئذ ىبأ نبا نع « كيدف ىبأ نبا نع « ميحدب بقلملا ميهاربإ نب ميحرلا دبع مامإلا ثيدحلا

 نإ » : 4 هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع « سنأل نبا نع « عفار نب هللا دبع نب باطخلا نب نوع

 . ° « مارك جاوزأل انقلخ « ناسحلا راوجلا نحن : ةنجلا ىف نينغي نيعلا روحلا

 :وأ « نيميلا باحصأل نرخدا : وأ « نيميلا باحصأل انقلخ : ىأ ( نيميلا باحصأل » : هلوقو

 ابرع . اًراكبأ نهاناعجف . ءاشنإ نهانأشنأ اَنِإ © : هلوقب قلعتم هنأ رهظألاو . نيميلا باحصأل نجوز

 5 o نبا هيجوت اذهو 1 نيميلا باحصأل نهانأشنأ : هريدقتف ¢ نيميلا باحصأل . ابارتأ

 ديلا نا وعدا تلج وت هلل تص لاق هللا "فرت < ىنازاذلا ناميلس نقرر

 اي : لوقت ىهو اهلثم ري مل ءاروح تيأرف « تمنف ىنيع ىنتذخأف « ةدحاو ديب وعدأ تلعجف « ًاديدش

 ! ةنس ةئامسمخ نم ميعنلا ىف كل ىذغأ انأو ةدحاو ديب وعدتأ « ناميلس ابأ

 . ابارتأ 8 : هلوق وهو « هلبق اب اقلعتم 4 نيميلا باحصأل ل : هلوق نوكي نأ لمتحيو : تلق

 ثيدح نم « ملسمو ىراخبلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك . مهنانسأ ىف : ىأ * نيميلا باحصأل

 لوا » : ةا هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « ةعرز ىبأ نع « عاقعقلا نب ةرامع نع « ريرج

 ىف رو بكوك دشأ ءوض ىلع مهنولي نيذلاو 34 ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا نولحخدي ةرمز

 ¢ بهذلا مهطاشمأ ¢ نوطخمتي الو 2 نولفتي الو ¢ نوطوغتي الو نولوبي ال <« ةءاضإ ءامسلا

 « دحاو لجر قلخ ىلع مهقالخأ « نيعلا روحلا مهجاوزأو « ةّوُلألا مهرماجمو « كسملا مهحشرو

 : 000 ءامسلا ىف ًاعارذ نوتس ¢ مدآ مهيبأ ةروص ىلع

 یورو ةملس نب دامح انثدح : اللاق نافعو نوراه نب ديزي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نب :ةيعس نع“( اعد نع كيك نب ىلع ضد ةفلتس نا داخ یخ نم خل لكفللاو « ىناربطلا

 ًاداعج اضيب ًادرم ادرج ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي » +: لع هللا لوس لاق" a نأ نعد ةيينلا
 8 عرذأ ةعبس ضرع ىف ًاعارذ نوتس مدآ قلخ ىلع مهو « نيثالثو ثالث ءانبأ <« 0 :

 ی و « ةداتق نع « ناطقلا نارمع نع « ىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا ىورو

 لهأ لخدي » : لاق كك هللا لوسر نأ ؛ لّبج نب ذاعم نع « منع نب نمحرلا دبع نع « بشوح
 . ° بيرغ نسح : لاق مث . « ةنس نيثالثو ثالث وأ « نيثالث ءانبأ نيلحكم درم ادرج ةنجلا ةنجلا

 « مكحلا دبع نبا قيرط نم )57١( مقرب ثعبلا ىف ىقهيبلا هاورو « هب ميحد قيرط نم )٤۳۲( مقرب ةنجلا ةفص ىف ميعن وبأ هاورو )١(

 مقرب طسوألا ىف ىناربطلا هاورو « هوحن هب كيدف ىبأ نبا نع امهالك ديبع نب ريثك نع (5) مقرب ثعبلا ىف دواد ىبأ نباو

١ (AAV)هب سنأ نع ٠ باطخلا نب نوع نع « بئذ ىبأ نبا نع « كيدف ىبأ نبا نع دواد نب نسحلا قيرط نم «نيرحبلا عمجم  

 سنأل نبا نع ىقهيبلا هاورو 8 براقم هدانسإو ىناربطلاو ايندلا ىبأ نبا هاور » : )1/0 بيهرتلاو 0 لاق .هوحت

 . )۱١/۷( ريبكلا خيراتلا ىف هيف فالتخا ىلإ ىراخبلا راشأو « سنأ نع همسي مل

 . )۱١۰۹/۲۷( ىربطلا ريسفت (۲)

 . (YAT) ملسم ا (TTY) مقرب ىراخبلا حبحص 22

 (E مقرب ىذمرتلا ننس (5)



 ٤١( _ ۲۷) تايآلا : ةعقاولا ةروس  عباسلا ءزجلا 0

 ىبأ نع <« مثيهلا ىبأ نع هئدح حمسلا اأ اجارد نأ ثراحلا نب ورمع انربخأ : بهو نبا لاقو
 ثالث ىنب نودري « ريبك وأ ريغص نم ةنجلا لهأ نم تام نم » : الك هللا لوسر لاق : لاق ديعس

 . « رانلا لهأ كلذكو « ًادبأ اهيلع نوديزي ال « ةنجلا ىف نيثالثو

 مع .

 نب ورمع نع « دعس نب نيدشر نع « كرابمللا نبا نع « رصن نب ديوس نع ىذمرتلا هاورو
 : ا ¢ ثراحلا

 داور ىنثدح « حلاص نب ناوفص انثدح « مشاه نب مساقلا انثدح : ايندلا ىبأ نب ركب وبأ لاقو
 هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع « بائر نب نوراه نع < ىعازوألا انثدح « ىنالقسعلا حارجلا نبا

 ء فسوي نسح ىلع ! كلملا عارذب ًاعارذ نيتس « مدآ لوط ىلع َةنجلا ةنجلا لهأ لخدي » :ِهلك
 . ٩ « نولحکم درم درج « دمحم ناسل ىلعو « ةنس نيثالثو ثالث ىسيع داليم ىلعو

 نع « رمع انثدح : الاق ديلولا نب سابعو دلاخ نب دومحم انثدح : دواد ىبأ نب ركب وبأ لاقو
 فا في E هللا كرير لاق“: لاق كلام e e تعا رزإلا

 ىف ةرجش ىلإ مهب بهذي مث « نيلحكم ًادرم ادرج « نيثالئو ثالّن داليم ىف مدآ ةروص ىلع ةنجلا
 . ° « مهبابش ىنفي الو ٠ مهبايث ىلبت ال « اهنم نوسكيف ةنجلا

 . نيرخآلا نم ةعامجو «نيلوألا نم ةعامج :ىأ 4 نيرخآلا نم ةو . نيلوألا نم هلل » : هلوقو
 « ريشب نب ديعس انثدح « راكب نب دمحم انثدح « ناذاش نب رذنملا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 مهضعي ناكر لاق دو وعشم نب هللا دخ نک © نصح نب نار نع نينا نع اةداقق نع

 ىلع تضرع » : لاقف « هيلع انودغ مث هيي هللا لوسر دنع ةليل تاذ انيركأ : لاق - ضعب نع ذخأي

 هعم سيل ىبنلاو « ةثالثلا ىف ىبنلاو « ةباصعلا ىف ىبنلاو « ىبنلا ىلع رميف « اهمتأب اهعابتأو 3
 قنا نسون قلع ع نقيا ل ار سو : ةيآلا هذه ةداتق التو -

 نب ىسوم كوخأ اذه : لاق . ؟ اذه نم « ىبر : تلق : لاق « ليئارسإ ىنب 0

 كنيمي نع رظنا : لاق ؟ ىتمأ نيأف « بر : تلق » : ل هي وم

 ة ٠» تلق“ لاق. € ؟ توفرأ لاف ٠ + لاق. 8 لارا هوجو اذإف 7: لاق 2:4 © تارظلا ىف
 و لاجرلا هوجو اذإف . كراسي نع قفألا ىلإ رظنا : لاق . « بر « تيضر

 أشنأو : لاق .« باسح ريغب ةنجلا نولخدي« افلأ نيعبس ءالؤه عم نإف : لاق .« بر « تيضر )
 el I لينا ند هرم و رو ةقاكح

 هللا عدا هللا ىبن اي : لاق ءرخآ لجر " أشنأ : لاق.« مهنم هلعجا مهللا ١ : لاقف : لاق . مهنم

 )١( (؟09) مقرب ةئجلا ةفص ىف ميعن وبأو «بهو نبا قيرط نم هاورو (557) مقرب ىذمرتلا ننس .

 . (516) مقرب ايندلا ىبأ نبال ةنجلا ةفص (؟)

 . ؛ لخدي » : أ ىف (۳)

 . سنأ نع باثر نب نوراه عامس ىف لضافلا ققحملا مالك رظناو (15) مقرب دواد ىبأ نبال ثعبلا (5)

 . « أشنأ مث » : م ىف (۷) . «بارضلا ١ : ١ م ىف (5) . 4 هعبت نمو » : م ىف (5)



 )5١ _ ٥٦( ov تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 - متعطتسا نإف » : ةئ هللا لوسر لاقف : لاق . « ةشاكع اهب كقبس » : لاقف . مهنم ىنلعجي نأ
 E رقلا فاحوما م © اونوكف الإو « اولعفاف نيعبسلا باحصأ نم اونوكت نأ - ىمأو ىبأ مكادف
 ىنإ ١ : لاق مث . "72 هلوح اوبشأت دق ًاريثك اسان تيأر دق ىنإف « قفألا باحصأ نم اونوكف الإو
 . « ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ وجرأل ىنإ » : لاق مث « انربكف . « ةنجلا لهأ عبر اونوكت نأ وجرأل
 لوسر الت مث . انربكف : لاق +. © ةا لها فضن اونوكت نأ وجرال نإ » لاق < انتربكف : لاق

 نوعبسلا ءالؤه نم : اننيب انلقف : لاق .4 نيرخآلا نم هلو. نيلوألا نم ةَ %3: ةيآلا هذه ةا هللا

 مه لب » :لاقف « كلذ هغلبف : لاق . اوكرشي ملو « مالسإلا ىف اودلو نيذلا مه: انلقف ؟ افلا

 . « نولكوتي مهبر ىلعو « نوريطتي الو نوقرتسي الو نووتكي ال نيذلا
 ةريثك قرط هل ثيدحلا اذهو . © هوحن هب « ةداتق نع « نيرخآ نيقيرط نم ريرج نبا هاور اذكو

 . اهريغو حاحصلا ىف هجولا اذه ريغ نم

 ‹ شايع ىبأ نب نابأ نع « نايفس انثدح « نآرهم انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو :

 هللا لوسر لاق : لاق 4 نيرخآلا نم ةّلثو . نيلّوألا نم ةّلث :  سابع نبا نع ا

 . © « ىتمأ نم ًاعيمج امه ٠ هك

 مومحي نم لظو 2 ميمحو مومس ىف 9 لامشلا باحصأ ام لامشلا باحصأو وه

 ثنحلا ىلع نورصي اوناكو (52) نيفرتم كلذ لبق اوناك مهنإ 69 ميرك الو دراب ال ©
 نوأوأا انا وأ مه دووم نأ امظعو ارو اتم ذأ تولوق اوکو 69 مينا
 اهيا مکا مث 63 مولعم موي تاقيم ىلإ نوعومجمل ® نيرخآلاو نيلوألا نإ لق ©

 نوبراشف 69 نوطبلا اهنم نوئلامف K2 موُقَز نم رجش نم نولكآل KD نوبذكملا نولاضلا

 . 4 ع نيذدلا موي مهلزن اذه ع2 ميهلا برش نوبراشف 29 ميمحلا نم هيلع

 باحضأو » :لاقف ءلامشلا باحصأ ركذب مهيلع فطع « نيميلا باحصأ لاح ىلاعت و

 4 مومس یف : لاقف كلذ سف مث ؟ لامشلا باحصأ مه ءىش ىأ : ىأ 4 لامشلا باحصأ ام لامشلا
 لظ : سابع نبا لاق : € مومحي نم لظَو ف راحلا ءاملا : وهو ( يمحو > راحلا ءاوهلا : وهو

 هلوقك هذهو . مهريغو « ىدسلاو « ةداتقو « حلاص وبأو « ةمركعو « دهاجم لاق اذكو . ناخدلا

 . بّهّللا نم ىنغي الو ليلَظ ال . بعش ثالث ىذ لظ ىلإ اوقلطنا . َنوُبَدَكُت هب متنك ام ىَلِإ اوقلطنا % : ىلاعت

 . « مهلاوح » : م ىف (۳) . « بارضلا » : أ ىف (۲) .« اونوكت الو :٥ م ىف )١(
 . )۱١۹/۲۷( ىربطلا ريسفت (4)

 ىبأ نب نابأ نع « ىروثلا نايفس نع « ريثك نب دمحم قيرط نم (۳۸۷ /۱) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو ١١١( /۲۷) ىربطلا ريسفت )٥(

 .« الو » : م ىف(



 )٤١ - ٥١( تايآلا : ةعقاولا ةروس  عباسلا ءزملا سبل ل ل ل لل ه#*ل

 لاق اذهلو « ["79-5 :تالسرملا] € نيبدكملل ذئموي ليو . رفص ةلامج هنأ . رصقلاک ررشب یمرت هن

 الو بوبهلا بيط سيل : ىأ © ميرك الو دراب ال ا دوسألا ناخدلا وهو ¢ مومحي نم لظو # : انهاه

 لك : كاحضلا لاقو . رظنملا ميرك الو : ىأ € ميرك الو : ةداتقو نسحلا لاق امك « رظنملا نسح

 . ميركب سيلف بذعب سيل بارش

 الو بيطب سيل ماعطلا اذه » : نولوقيف «٠ ىفنلا ىف ةظفللا هذه عبتت برعلا : ريرج نبا لاقو

 . « ةميرك الو ةفيظنب تسيل رادلا هذهو « ميرك الو نيمسب سيل محللا اذه « ميرك

 ىف اوناك : ىأ ( نيفرتم كلذ لبق اوناک مھتِإ 8 : ىلاعت لاقف ٠ كلذل مهقاقحتسا ىلاعت ركذ مث

 ‹ هللاب رفكلا وهو * ميظعلا ثنحلا ىلع # ةبوت نووني الو نومَّمصي : ىأ € نورصي اوناكو »
 . هللا نود نم ًابابرأ دادنألاو ناثوألا لعجو

 « كاحضلاو « ةمركعو « دهاجم لاق اذكو . كرشلا : 4 ميظعلا ثنحلا :  سابع نبا لاق

 . مهريغو . ىدسلاو « ةداتقو

 مهنأ : ىنعي ؟ 4 نولوألا انوابآ وأ . َنوُتوُعْبمل اننا اماظعو ابار اكو انتم اذئأ ه١ : وق اوناكو

 نوعومجمل .نيرخآلاو نيلوألا نإ لق :  ىلاعت هللا لاق « هعوقول نيدعبتسم هب نيبذكم كلذ نولوقي

 ىلإ و ىنب نم نيرخآلاو نيلوألا نأ دمحم اي مهربخأ : ىأ «مولعم موي تاقيم ئلإ

 امو . دوهشُم موي كلذو سالا هَل عومجُم موي كلذ 9 : لاق امك  ادحأ مهنم رداغن ال « ةمايقلا تاصرع

 ١١7 ١١8[. :دوه] #4 ديعسو ىقش مهنمف هنذإب الإ سفن مّلكت ال تأَي موي . دودعم لجأل الإ هَرَخَوَن

 الو مدقتي ال « ددحم تقوب تقوم وه : ىأ ( مولعُم موي تاقيم ىلإ نوعومجمل # : انهاه لاق اذهلو

 . صقني الو ديزي الو « رخأتي

 : *« نوطبلا اهنم نوئلامف . موقز نم رجش نم نولكآل . نوبذكملا نولاضلا اهيأ مكنإ مث »

 0 « مهنوطب اهنم اوؤلمي ىتح « موقزلا رجش نم اولكأي ىتح نورجسيو نوضبقي مهنأ

 : لاقيو « ءاميه ىثنألاو « ميهأ اهدحاو « شاطعلا لبإلا ىهو # مهلا برش نورت . مدخلا

 : ل « ضارملا لبإلا : ميهلا : لاق هنأ ةمركع نعو

 نووري ال منهج لهأ كلذكف « تومت ىتح ًادبأ ىورت الف لبإلا ذخأي ءاد : ميهلا : ىدسلا لاقو

 5 ًادبأ ميمحلا نم
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 . ثالث سفنتي نأ ريغ نم ةدحاو ةبع ميهلا برش برشي نأ هركي ناك هنأ : نادعم نب دلاخ نعو

 1 a دلع متنا ره انور ىذلا اذه : ىأ # نيدلا موي مهلزن اذه # : ىلاعت لاق مث

 (الزن سودرفلا تاتج مهل تناك تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيا نإ ط :نينمؤملا قح ىف لاق امك «مهباسح

 . ةماركو ةفايض : ىأ [۷١٠:فهكلا]
 وو د هو ئه o 2 6 ع مو مد

 نحن مأ هنوقلخت متنأأ 6© نونمت ام متيأرفأ 0 نوقدصت الولف مكانقاخ نحن ل
 ماه مم 2 024 ~0

 مكلاثمأ لدي نأ ىلع ©9 نيقوبسمب نحن امو توملا مكنيب انردق نحن (©9 نوقلاخلا

 .# © َدوُرَكَدَت الولف ئلوألا َةَأشَنلا متملع دقلو 0 نوملعت ال ام يف ,

 : اولاق نيذلا نم « داحلإلاو غيزلا لهأ نم هب نيبذكملا ىلع ًادرو « 2 داعملل ًاررقم ىلاعت لوقي

 ”اروكدم ا وو ملا نا دعب عكنلخ اا نحيت قا «مكانقلَح نحن # :لاقف «داعبتسالاو بيذكتلا

 ولف 9 : لاق اذهلف ؛ ىرحألاو ىلوألا قيرطب ةداعإلا ىلع رداقب ةءادبلا ىلع ردق ىذلا سيلفأ

 متنأأ . نونمت ام متيأرغأ 0 هلوقب: مهبلع الدعم لاق مث 1 تعبلاب نوقدصت ا ىأ ( نوُقدَصت

 مث ؟ كلذل قلاخلا هللا مأ ‹ اهيف هنوقلختو ماحرألا ىف هنورقت متنأ : ىأ ¥ َنوَقلاَخْلا نحن مَأ هتوقلخت

 . مكنيب هانفرص : ىأ € توملا مكنيب انردق نحن 8 : لاق

 5 ضرألاو ءامسلا لهأ نيب هيف ىواس : كاحضلا لاقو

 مكقلخ ريغن : ىأ 4 مكلاثمأ لدبت نأ ىلع 8 نيزجاعب نحن امو : ىأ 4 نيقوبسمب نحن امو
 . لاوحألاو تافصلا نم : ىأ ©« نوملعت ال ام ىف مكئشدنو 8 « ةمايقلا موي

 مل نأ دعب مكأشنأ هللا نأ متملع دق : ىأ 4 َنوُرَكَذَت الولف ئَلوألا ةأشَلا متملع دَقَلَو ٠ : لاق مث
 نأ نوفرعتو نوركذتت الهف ¢ ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو مكقلخف ¢ ًاروكذم ًائيش اونوكت

 © ا ةداعإلا ىهو < ا ا E 2 ا هذه ردق 0

 و

 ق 2م

 نم هَ ان ناست رب مارا 3 : :لاقو « ۷: ميما 4 نيه كب ملو لق نم هال نأ ناسا رکا

 ىذا اهييحي لق , مير ىهو ماظعلا ىيحي نم لاق هقلح ىو الم انَل برضو . نيبم ميصخ وه إف فطن

 كري نأ ناسنإلا بَسْحَيَأ 8 : ىلاعت لاقو « [۷۹ ۷۷: سي] 4 ميلع قْلَح لكب وهو ةرم لوا اهأشنأ
 سيل. ئقنألاو ركذلا نيجوزلا هم لعجف . ئَرَسَف قلحُف ةع ناك مث . ئتمي ىنم نم ةفطن كي ملأ . ىدس
 . [4 ١5 :ةمايقلا] ؟ 4 ىتوملا ىيحي نأ ىلع رداقب كلذ

 )١( دابعلل » : أ ىف ٤ .
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 2 مارب ر مدد مړ o م مهد ده هل و نول لع - ك0 م م o مد

 اماطح هانلعجل ءاشن ول 9 28 نوعرازلا نحن مأ هتوعررت متنأأ © نوثرحت ام متيأرفأ ل
 2 للا و ري هم د رمق مام م 2 ے2 0 يوم د

 نوبرشت ىذّلا ءاَمْلا متي ديأرفأ (» «Cw نومورحم نحت لب ©0 نومرغمل نإ 9 (Co ر تاغل
Eقوس  

 نوركشت الولف اجاجأ هاتلعج ءاشن ول ® C3 نولزنملا نحن ز مَا نزمْلا نم هومتلزنأ متنأأ ©

 اهالعج نحت 9 نوئشنملا نحت مَأ اهترجش متأشنأ متنأأ ©0 نوروت ىلا راثلا متيأرفأ ©

 | . 4 69 ميظعلا كبر مساب حسف © نيوقمْلل اعاتمو ةركذت
 ؟ 4 ُهنوُعرَت متنأأ «  اهيف رذبلاو اهتراثإو ضرألا قش وهو ؟ 4 نوترحت ام متيأرفأ :  لوقي

 . ضرألا ىف هتبننو هرارق هرقن نيذلا نحن لب : ىأ 4 توعرازلا نحن مأ  ضرألا ىف هنوتبنت : ىأ

 <« ىمرجلا ملسم .ىبأ نب , ملسم انثدح «٠ ىشرقلا ديلولا نب دمحأ ىنثدح دقو : ريرج نبا لاق
 ال » : للل هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع . دمحم نع « ماشه نع « نيسحلا نب دلخم انثدح

 م متيأرفأ :  هلوق ىلإ عمست ملأ : ةريره وبأ لاق ء « تثرح : لق نكلو « تعرز : نلوقت
 . 4 نوعرازلا نحن : مأ هتوعرزت معنأأ . نوثرحت

 ‹ عيمجلا ملسم نع « ميحرلا دبع نب دمحم نع رازبلا هاورو

Chل  

 رح : اولوق نكلو « انعرز : اولوقت ال : نمحرلا دبع ىبأ
 : لوقي « اهلاثمأو < نوعرازلا نحت 0 ارق اذإ ناك هنأ ىرددملا رجح نع یورو

 . بر اي تنأ لب

 « مكب ةمحر مكل هانيقبأو « انتمحرو انفطلب هانتبنأ نحن : ىأ 4اماطح هاتلعجل ءاشن ول :  هلوقو
 كلذ رسف مث . 4 َدوُهكَفَت متلظف «  هداصحتساو هئاوتسا لبق هانسييأل : ىأ « ًاماطح هانلعحل ءاشن ولو

 « ةلاقملا ىف نوهكفت متّلَظل ًاماطح ه هانلعج ول : ا € ترور نحن لب نومرغمل اإ :  هلوقب

 E : ىأ # 4 نومرغمل اَنِإ »8 : ةرات نولوقتف . مكمالك نوعونت

 نحن لب : نولوقت ةراتو . نوبذعم : ةداتق لاقو . انب علومل انإ : ةمركعو . دهاجم لاقو

 . نومورحم

 « ةداتق هلاق « نوفراَحم نحن لب : ىأ « رشلل نوقلم € تومرغمل نإ » : اضيأ دهاجم لاقو
 .. حبر انل جتني الو + لام انل تبقي ال یا

 ىبأ نب ملسم قيرط نم 07 ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو )۱۱۳١( مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو )١١5/70( ىربطلا ريسفت )١(

 نأ دعب لاقف هفعض ىلإ ىقهيبلا راشأو (77 /۸) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هقعضو 3 هوحن هب نيسحلا نب ب دلخم نع ىمرجلا ملسم

 . « یوق ريغ عوفرم ثيدح هيف ىور دقو ١ : دهاجم لوق نم هركذ
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 . انل ظح ال : ىنعي « نودودحم : ىأ 4 نومورحم نحن لب :  دهاجم لاقو

 مكظَف » : اضيأ دهاجم لاقو . نوبجعت : 4 َنوُهَكَفَت متلظف :  دهاجمو « سابع نبا لاق
 . مكعرز نم مكتاف ام ىلع نونزحتو نوعجفت : 4 نوُهْكَفَت

 . مهلام ىف اوبيصأ هلجأ نم ىذلا ببسلا نم بجعتلا وهو « لوألا ىلإ عجري اذهو

0 

 مُكَظَف » : ىدسلاو « ةداتقو « نسحلا لاقو . نوموالت : 4 نوهُكقت ملَظَف 8 : ةمركع لاقو
Ss 

 ىنعمب تهكفتو « تمعنت ىنعمب تهكفت : برعلا لوقت « دادضألا نم هكفت : ؟' ىئاسكلا لاق
 . تنزح

 هلاق . باحسلا : ىنعي ( نما نم هومتأزنأ متنأأ . نوبرشت ىذا ءاَمْلا متيآرَْأ :  ىلاعت لاق مث
 ءاشن ول » . نولزتملا نحن لب : لوقي 4 نولزنمْلا نحت مأ » .دحاو ريغو « دهاجمو « سابع نبا

 نوركشت الهف : ىأ 4 نوركشت الولف » ٠ عرز الو برشل حلصي ال ارم ًاقاعز : ىأ © اجاجأ هاتلعج
 تبني . نوميست هيف رجش هنمو بارش هْنَم مك » ! الالز ابذع مكيلع رطملا هلازنإ ىف مكيلع هللا ةمعن
 4 َنوُرْكَفَتَي موقل ةيآل كلذ يف نإ تاَرَمَشلا لَك نمو باتعألاو ليخُنلاو نوتيزلاو عرّزلا هب مُكَل
 : 2 :لسلا]

 « قوزرم نب ليضُف انثدح « ةرم نب ديعس نب نامثع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 ًابذع هاناقس ىذلا هلل دمحلا » : لاق ءاملا برش اذإ هنأ : ليي ىبنلا نع « رفعج ىبأ نع « رباج نع
 . 29 « انيونذب ًاجاجأ احلم هلعجي ملو « هتمحرب ًاتارف

  اهلصأ نم (© اهنوجرختستو « دانزلا نم نوحدقت : ىأ © نوروق ىلا راتلا متيأرفأ :  ل لاق مث
 برعللو « اهعضوم ىف ةعدوم اهانلعج نيذلا نحن لب : ىأ 4 نوئشنمْلا نحن  مَأ اهترجش متأشنأ متنأأ»
 امهدحأ كحف « نارضخأ نانصغ امهنم ذخأ اذإ « راقعلا : ىرخألاو « خرملا : امهادحإ « ناترجش

 . رانلا ررش امهنيب نم رثانت « رخآلاب

 . ىربكلا ٌرانلا ردت ىأ : ةداتقو « دهاجم لاق : 4 ةركذت اهانلعج نحن $ : هلوقو

 نيعبس نم ءزج نودقوت ىتلا هذه مكران « موق اي » : لاق ي هللا لوسر انل ركذ : ةداتق لاق
 - نيتبرض ءاملاب تبرض دق » : لاق ! ةيفاكل تناك نإ « هللا لوسر اي : اولاق . « منهج ران نم ًاءزج
 . ° « اهنم اونديو مدآ ونب اهب عفنتسي ىتح - نيترم : وأ

 )١( ىربطلا ريسفت )۲۷/ ١١١( .

 . « ىدسلا لاق » : ! ىف (0)

 . ةيلحلا ىف ميعن ىبأ ىلإ )١١1/17( لامعلا زنك ىف ىدنهلا هازعو ٠ لسرم اذهو ()
 . © نوجرختستو » :م ىف (6)

 . (۱۱۷/۲۷) هريسفت ىف ىربطلا هاور (0)

/ 
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 : لاقف « هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور ةداتق هلسرأ ىذلا اذهو

 هذه مكران نإ » : ةي ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « جرعألا نع « داتّزلا ىبأ نع « نايفس انثدح

 ةعفنم اهيف هللا لعج ام كلذ الولو « نيترم رحبلاب تبرضو « منهج ران نم ًاءزج نيعبس نم ءزج
 ا

 ران» : لاق وَ هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع « جرعألا نع « دانزلا ىبأ نع « كلام مامإلا لاقو

 . (« ًاءزج نيتسو ةعستب اهيلع تلضف اهنإ » : لاقف . ةيفاكل

 ثيدح نم « ملسم هاورو « ” دانزلا ىبأ ثيدح نم ملسمو « كلام ثيدح نم ىراخبلا هاور

 دقل « هديب ىسفن ىذلاو » : ظفل ىفو . " هب « ةريره ىبأ نع « مامه نع رَمعم نع « قازرلا دبع
 7 5 ها
 . ( اهرح لثم نهلك « ًاءزج نيتسو ةعستب اهيلع تلضف

 ١ ىمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انثدح « لالخلا ورمع نب دمحأ انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 : لاق ةريره ىبأ نع « هيبأ نع « ليهسلا ىبأ همع نع « كلام نع « زازقلا ىسيع نب نعم انثدح

 (47 [ناخد] نم ًاداوس دشأ ىهل ؟ منهج ران نم هذه مكران لثم ام نوردتأ » : هی هللا لوسر لاق

 . 2 « افعض نيعبسب هذه مكران

 طرش ىلع ىدنع وهو « هعفري ملو كلام نع « بعصم 29 نبا هاور دقو : ىسدقملا ءايضلا لاق

 . حيحصلا

 نب رضنلاو « كاحضلاو « ةداتقو ‹ دهاجمو « سابع نبا لاق : 4 نيوقملل اعاتمو :  هلوقو

 رادلا توقأ » : مهلوق هنمو : لاقو « ريرج نبا هراتخاو « نيرفاسملا : « نيوقملل » ىنعم : ىبرع

 . « اهلهأ لحر اذإ

 . نارمعلا نم ديعبلا ىلاخلا رفقلا : ءاوقلاو ىقلا : هريغ لاقو

 . عئاجلا انه ىوقملا : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ال ماعط لكل « رفاسملاو رضاحلل : 4 نيوقملل اعاتمو # : دهاجم نع « ميلس ىبأ نب ثيل لاقو

 . دهاجم نع « ىفعجلا رباج نع « نايفس ىور اذكو . رانلا الإ هحلصي

 اذكو . نيعمجأ سانلا 3 نيعتمتسملا : 4 نيوقملل » : هلوق دهاجم نع 2 حيجت ىبأ نبا لاقو

 . ةمركع نع ركذ

 . )۲٤٤/۲( دنسملا )١(

 . )۲۸٤۳( مقرب ملسم حيحصو (۳۲۹۵) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . )۲۸٤۳( مقرب ملسم حيحص (۳)

 . ىناربطلل طسوألا مجعملا نم ةدايز (6)

 . « نيرحبلا عمجم» )٤۸٤۳( مقرب طسوألا مجعملا ()

 . (« وبأ هاور دقو » :أ ٠م یف(



 نيب حح gg 1009-75 تايآلا : ةعقاولا ةروس ك عباسلا ءزجلا

 خبطلل نوجاتحم “لكلا ريقفو ىنغ نم ىدابلاو رضاحلا نإف « هريغ نم معأ ريسفتلا اذهو

 ‹ راجحألا ىف اهعدوأ نأ ىلاعت هللا فطل نم مث . عفانملا نم كلذ ريغو ةءاضإلاو ءالطصالاو

 رئاس اهب عفتناو « اهب سنأتساو ىوتشاو « ىلطصاو اهب خبطأف هران دقوأو « ىروأو هدنز جرخأ هلزنم

 هاور امب هل لدتسي دقو . مهلك سائلا قح ىف ًاماع كلذ ناك نإو نورفاسملا درفأ اذهلف . تاعافتنالا

 نم لجر نع < ىماشلا ىبعرشلا ديز نب نابح شادخ ىبأ ثيدح نم دواد وبأو لمحلا مامإلا

 , الو ذلككلاو نانلا + ةلالك ىف اكره نوملنتللا 9+ لاق هلك هللا لوس. نأ نر نم نيرجاهلا

 و ال تالف + للك هللا وشو نك لاق یه نأ وق نيسان ا و
 . ©9 « رانلاو ًالكلاو

 هللا دبع» هدانسإ ىف نكلو «“ «مارح هنمثو» :ةدايزو اذه لثم ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم هلو

 . ملعأ هللاو « فيعض وهو « بشوح نب شارخ نبا
 : ةداضتملا ةفلتخملا ءايشألا هذه قلخ هتردقب ىذلا : ىأ « ميظعْلا كبر مساب حبسف 8 : هلوقو

 لعجو « ةقرحملا رانلا قلخو . ةقرغملا راحبلاك ًاجاجأ ًاحلم هلعجل ءاش ولو « درابلا لالزلا بذعلا ءاملا

 . داعملا ىف مهل ًارجازو « مهايند شاعم ىف مهل ةعفنم هذه لعجو « دابعلل ةحلصم كلذ

 ي ل وع و هل ي وبن ع سا هول و ىل ر ي 7 3 ورب د

 ©2 ميرك نارقل هنإ ©© ميظع نوملعت ول مسقل هنإو © موجنلا عقاومب مسقأ الف 8
 2 ملا ا ا 2 2 ا و خا اا Aes ەر 1
 اذهبفأ (60 نيملاعلا بر نم ليزنت ©2 نورهطملا الإ هسمي ال ©۵ نونكم باتك ىف

 ۶ يدم £ o ت عدو يد

 . # 692 AY) نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو 0 نونهدم متنأ ثيدحلا

 . همالك هب حتفتسي حاتفتسا هنکلو« هقلخ نم ءىشب مسقي ال هللا نإ :كاحضلا نع « ربيوج لاق

 «هقلخ نم ءاش اب مسقي « لجو زع هللا نم مسق هنأ روهمجلا هيلع ىذلاو . فيعض لوقلا اذهو

 . موجنلا عقاومب مسقأ : هريدقتو « ةدئاز انهاه « ال ١ :نيرسفملا ضعب لاق مث .هتمظع ىلع ليلد وهو

 . © ميرك َنآرقلهَّنِإ :  هباوج نوكيو . ريبج نب ديعس نع « ريرج نبا هاورو

 هب ًامسقم ناك اذإ مسقلا لوأ ىف اهب ىتؤي لب « اهل ىنعم ال ةدئاز « ال ١ تسيل : نورخآ لاقو

 «طق ةأرما دي هاي هللا لوسر دي تسم ام هللاو « ال » : اهنع هللا ىضر « ةشئاع لوقك « ىفنم ىلع

 وأ رحس هنأ نآرقلا ىف متمعز امك رمألا سيل موجنلا عقاومب مسقأ « ال » : مالكلا ريدقت انهاه اذكهو

 . « ميرك نارق وه لب « ةناهك

 )١( عيمجلا 2: أ م ىف « .

 . )۳٤۷۷( مقرب دواد ىبأ ننسو 0775 /0) دنسملا (۲)

 . (EV) مقرب هجام نبا ننس ()

 . )۲٤۷۲( مقرب هجام نبا ننس (5)



 (۸۲ 1/0) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزحلا حلب

 امك رمألا سيلف : ¢ مسقأ الف »8 : هلوق ىنعم : ةيبرعلا لهآ ضعب لاقو : ريرج نبا لاقو
 مسقأ : ليقف دعب مسقلا فنأتسا مث « نولوقت

 « ريبج نب ديعس نع « ريبج نب ميكح لاقف . « موجنلا عقاومب # : هلوق ىنعم ىف اوفلتخاو

 « ايندلا ءامسلا ىلإ ايلعلا ءامسلا نم زدقلا ةليل ةلمج لزن هنإف ؛ نآرقلا موجت : ىنعي « سابع نبا نع

 . ةيآلا هذه سابع نبا أرق مث . دعب نينسلا ىف 07 ارم لر مث

 ةرفسلا ىلإ ظوفحملا حوللا نم هللا دنع نم ةلمج نآرقلا لزن : سابع نبا نع « كاحضلا لاقو
 اي قلع, لير و هليل نر لير ىلع ةرفسلا هتمجنف « ايندلا ء ءامسلا ىف نيبتاكلا ماركلا

 . نآرقلا موجن : * موجنلا عقاومب مسفأ الف 8 : هلوق وهف « ةنس نيرشع هلي

 رع او یاو هاجت لو اذكو

 لاق اذكو . اهقراشمو اهعلاطم : لاقيو « ءامسلا ىف € موجنلا عقاومب » ٠ اشا تها لاو

 أ : ًاضيأ نسحلا نعو . اهلزانم : اهعقاوم : ةداتق نعو . ريرج نبا رايتخا وهو « ةداتقو « نسحلا

 ءاونألا : كلذب ىنعي « موجنلا عقاومب مسقأ الق :  كاحضلا لاقو . ةمايقلا موي اهراثتنا كلذب دارملا

 . اذكو اذك ءونب انرطم : اولاق اورطم اذإ ةيلهاجلا لهأ ناك ىتلا

 ول < ميظع مسقل هب تمسقأ ىذلا مسقلا اذه نإو : ىأ ( ميظع نوملعت وأ مسقل هنإو > : هلوقو

 ىلع لّزَت ىذلا نآرقلا اذه نإ : ىأ < ميرك نآرقل نإ 9 « هيلع هب مسقملا متمظعل هتمظع ")نوملعت

 . رقوم ظوفحم مظعم باتك ىف مظعم : ىأ © ٍنونكُم باّتك ىف 3 . ميظع باتكل دمحم

 A EEN ا
 . ءامسلا ىف ىذلا باتكلا : لاق «نورهطملا الإ ةسمي ال >. ىنابع نبا نع رح قو ةيعتم نع

 لاق اذكو . ةكئالملا : ىنعي «نورّهطملا الإ © [ هيمي لا ا: اغ نا نع + نقوعلا لاقو

 «كيهت وبأو « ديز نب رباج ءاثعشلا وبأو « كاحضلاو eT 4 ةمركعو « دهاجمو « سنأ

 . مهريغو « ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبعو « ىدسلاو

a ل ل ا 

E N eS سجنلا» 

 . بونذلا باحصأ متنأ سيل : 4 نورهَطملا ًالإ هسمي ال » : ةيلاعلا وبأ لاقو

 هسمي ال هنأ ىلاعت هللا ربخأف «نيطايشلا هب تلزنت نآرقلا اذه نأ شيرق رافك تمعز: ديز نبا لاقو

 عمّسلا نع ْمِهّنِإ . نوعيطتسي امو مهل يغبني امو . نيطايشلا هب تَلَرنت امو» : لاق امك نورهطملا الإ

 )١( متملع ول » : أ ىف (0) . «ًاقرفتم» : أ ىف « .

 )۳( ليعامسإ نب ىسوم » : أ « م ىف < . )٤( م نم ةدايز .



 (87 -1/5) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 . [؟17- 5٠١ :ءارعشلا] (نولوزعمل

 . هلبق ىتلا لاوقألا نع جرخي ال وهو « ديج لوق لوقلا اذهو

 ربخ ةيآلا ظفلو : اولاق . ثدحلاو ةبانجلا نم : ىأ ( نورهطملا الإ هسمي ال 8 : نورخآ لاقو
 لوسر نأ : رمع نبا نع ملسم ىور امك « فحصملا انهاه نآرقلاب دارملاو : اولاق « بلطلا اهانعمو
 هاور اب كلذ ىف اوجتحاو . “"ودعلا هلاني نأ ةفاخم « ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي نأ ىهن وي هللا
 ىذلا باتكلا ىف نأ : مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نب هللا دبع نع « هئطوم ىف كلام مامإلا

 « ليسارملا ىف دواد وبأ ىورو . ؟'”رهاط الإ نآرقلا سمي الآ : مزح نب ورمعل كك هللا لوسر هبتك

 . " « رهاط الإ نآرقلا سمي الو » : لاق كك

 یغبنی اذه لثمو ¢ هريغو ىرهزلا اهأرق دق . ةليفع ةداَحو هذهو

 اهنم لك دانسإ ىفو « ىصاعلا ىبأ نب نامثعو « رمع نب هللا دبعو « مزح نب ورمع نع ىنطقرادلا

 . ملعأ هللاو « *رظن

 وه سيلو « نيملاعلا بر 0 [هللا] نم لزنم نآرقلا اذه : ىأ «نيملاعلا بر نم ليزنت # : هلوقو

 قح هءارو سيلو « هيف ةيرم ال ىذلا قحلا وه لب « رعش وأ « ةناهك وأ .« رحس هنإ : نولوقي امك

 . عفان

 ريغ نوبذكم ىأ : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق : « نونهدم متنأ ثيدحلا اذهبفأ » : هلوقو
 . ىدسلاو « ةرزح وبأو « كاحضلا لاق اذكو . نيقدصم

0:6 

 هدئسأ دقو . هب لخألا 2(

 . مهيلإ اونكرتو هيف مهوئلامت نأ نوديرت : ىأ 4 نونهدم » : دهاجم لاقو
 مكنأ مكركش ىنعمب مكقزر نولعجتو : ىنعي : مهضعب لاق : 4 نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو »

 : ركشلا لدب نوبذكت : ىأ < نوبذكت

 . ىتأيس امك «نوبذكت مكنأ ") مكركش نولعجتو» : اهآرق امهنأ سابع نباو ىلع نع ىور دقو

 : ىنعمب نالف قزر ام : ةءونش دزأ ةغل نم نأ : ىدع نب مثيهلا نع ركذ دقو : ريرج نبا لاقو
 . نالف ركش ام

 ىبأ نع « ىلعألا دبع نع « ليئارسإ انثدح « دمحم نب نيسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 . (۲۹۹۰) مقرب ىراخبلا حيحص ىف ًاضيأ وهو (1819) مقرب ملسم حيحص )١(

 . 199/١( ) اطوملا ()
 . (۲۵۷) مقرب ليسارملا (۳)
 . « ىغبني ال » : أ ىف (6)

 . (۱۲۲۰۱۲/۱) ىنطقرادلا ننس (5)
 . ٩ مكركشب » : أ ىف (۷) . أ نم ةدايز (5)



 (87  ظ/ه) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزلإا سبب _ ااا 5

 :لوقي ‹ ( مكقزر نولعجتو» : يَ هللا لوسر لاق :لاق «هنع هللا ىضر « ىلع نع «نمحرلا دبع

 . ° «اذکو اذك مجنب« اذكو اذك ءوتب انرطم ؛ةولوقت 24نوبذكت مكنأ » مكركش »

 نع « ريرج نباو  ىدهنلا ميهاربإ نب (9 لوخم نع « هيبأ نع متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 yS ىنثملا نب دمحم
 - دمحم نب نيسح نع «عينم نب دمحأ نع ىذمرتلا هاور اذكو .©7 اعوفرم هب « ليئارسإ نع مهتثالث

 + فقري لوب ىلغألا دبع نع ناف هاوو نقر 6 برف نت لاو ب زو رل ا وهو

 «رشب ىبأ نع « ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح « راشب نب دمحم انثدح : ريرج نبا لاقو

 انرطم : نولوقي « ًارفاك مهضعب حبصأ الإ طق موق رطُم ام : لاق سابع نبا نع « ريّبج نب ديعس نع

 . سابع نبا ىلإ حيحص دانسإ اذهو

 « دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع « ناسيك نب حلاص نع « أطوملا ىف كلام لاقو

 تناك ءامس رثأ ىف ةيبيدحلاب حبصلا ةالص ةي هللا لوسر انب ىلص : لاق هنأ ىتهجلا دلاخ نب ديز نع

 هللا : اولاق ©« ؟ مكبر لاق اذام نوردت له » : لاقف سانلا ىلع لبقأ فرصنا املف « ليللا نم

 هللا لضفب انرطم : لاق نم امأف « رفاكو ىب نمؤم ىدابع نم حبصأ : لاق » . ملعأ هلوسرو

 ىب رفاك كلذف « اذكو اذك ءونب انرطم : لاق نم امأو . بكاوكلاب رفاكو ىب نمؤم كلذف « هتمحرو

 . « بكاوكلاب نمؤم
 (* هب « كلام ثيدح نم مهلك < ىئاسنلاو « دواد وبأو « نيحيحصلا ىف ف هاجرخأ

 نع « بهو نب هللا دبع انثدح « داوس نب ورمعو ىدارملا ةملس نب دمحم انثدح : ملسم لاقو

 هللا لزنأ ام » : لاق هنأ هيم هللا لوسر نع « ةريره ىبأ نع هثدح سنوي ابأ نأ « ثراحلا نب ورمع

 اذك بكوكب : نولوقيف « ثيغلا لزني « نيرفاك اهب سانلا نم قيرف حبصأ الإ ةكرب نم ءامسلا نم

 . ( اذكو

 ©7 هجولا اذه نم ملسم هب درفت

 نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم نع « نايفس انربخأ « سنوي ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 ا دي هام ل ل

 ور

 )١( دنسملا )١/۱١۰۸( .

 .( دمحم نعال :أ یف (؟)

 . )١1١9/519( ىربطلا ريسفت (۳)

 . (۳۲۹۵) مقرب ىذمرتلا ننس (6)

E ىئاسنلا ننسو )۳۹۰٦( مقرب دواد ىبأ ننسو (۷۱) مقرب ملسم حيحصو )/ مقرب ىراخبلا حيحصو (۱۹۲ /۱) أطوملا ١ )٥( 

 )1( مقرب ملسم حيحص )۷۲( .



 ن ع۷ تسب (۸۷ -۸۳) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عياسلا ءزجلا

 نم انعمس دق نحنو : لاقف « بيسملا نب ديعسل ثيدحلا اذه تركذف : - ميهاربإ نبا وه دمحم لاق

 ىقستسا املف « ىقستسي وهو « هنع هللا ىضر « باطلا نب رمع دهش نم ىنربخأ دقو « ةريره ىبأ
 ءاملعلا : لاقف ؟ ايرثلا ءون نم ىقب مك « هللا لوسر مع اي « سابع اي : لاقف سابعلا ىلإ تفتلا

 . ©” اورطم ىتح ةعباس تضم امف : لاق . ًاعبس اهطوقس دعب قفألا ىف ضرتعت اهنأ نومعزي

 ءونلا كلذ نأ ال « رطملا لازنإب ةداعلا هيف هللا ىرجأ ىذلا تقولا نع لاؤسلا ىلع لومحم اذهو

 دنع ثيداحألا هذه نم ءىش مدقت دقو . هداقتعا نع ىهنملا وه اذه نإف ؛ رطملا لوزن ىف هسفنب رثؤي

 . [7 :رطاف] © اهل كسمم الف ةمحر نم ساّنلل هللا حتفي ام » : هلوق

 نأ  هريغ وأ هبسحأ  ةيمأ نب ليعامسإ نع « نايفس انربخأ « سنوي ىنثدح : ريرج نبا لاقو
 لب ! تبذك » : لاقف . دسألا نيناشع ضعبب انرطم : لوقي  اورطمو - الجر عمس ةَ هللا لوسر

 . «  هللا قزر وه
 ° ىدزألا كلملا دبع نب دمحم رباج وبأ انثدح« ىرارصلا حلاص وبأ ىنثدح :ريرج نبا لاق مث

 ةليل نم موق رطم ام » : لاق كي ىبنلا نع « ةمامأ ىبأ نع « مساقلا نع « ريبزلا نب رفعج انثدح

 انرطم : لئاق لوقي . «نوبذَكت مُكَنَأ مكقزر نولعجتو» >: لاق مث . “ « نيرفاك اهب موق حبصأ الإ
 . © « اذكو اذك مجنب

 . 290 « حّدجملا

 ت
 0 ا ا

 < اذك ءونب انرطم : ءاونألا ىف مهلوق : لاق : «نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو» : دهاجم لاقو

 . دحاو ريغو كاحضلا لاق اذكهو . هقزر وهو « هللا دنع نم وه : اولوق : لوقي « اذك ءونبو

 الإ هللا باتك نم اوقزري مل « مهسفنأل موق ذخأ ام سئب : لوقي ناكف نسحلا امأ : ةداتق لاقو

 لاق اذهلو ؛ هب نوبذكت مكنأ هللا باتك نم مكظح نولعجتو : اذه نسحلا لوق ىنعمف . بيذكتلا

 . 4 نوبذكت مكنأ مكقزر نولعجتو . نونهدم متنأ ثيدحلا اَدهَِأ :  هلبق

 نكلو مكنم هيلإ برَْأ نحتو © ۵ نورظنت ذعنیح متنأو © AD موقلحلا تغلب اذإ الولف ل

 %٠ 9 نیقداص مك نإ اهنوعجرت © نینیدم رغ متنک نإ الولف 9 نورصبت ال
 ءراضتحالا نيح كلذو « قلحلا:ىأ (موقلحْلا »8 حورلا : ىأ ( تغلب اذإ الولف :  ىلاعت لوقي

 . ١7١( /۲۷) ىربطلا ريسفت (۲۰۱)

 . أطخ وهو « نورفاك » : أ ىف (4) . « ىدوألا ١ : أ ىف (۳)

 . ١7١( /۲۷) ىربطلا ريسفت (05)

 0( هاور 0. SS (v/) E 8)  Eaل 2 0

 ا دج



 (45- ۸۸) تايآلا : ةعقاولا ةروس  عباسلا ءزملا حس لل

 كبر ىلإ . قاّسلاب قاّسلا تّفَْلاو . قارفلا هنأ نَظَو . قار نم ليقو . ىَقارّعلا تغلب اذِإ الك ط : لاق امك
 تملا ىلإ ىأ 4 نورظنت ذئنيح متنأو :  : انهاه لاق اذهلو ؛ [" :٠٠ ١ ةمايقلا] 4 قاسملا ذئموي

 : ىأ ( نورصبت ال نكلو 3 انتكئالم : ىأ 4 مكس إب ناو $ توما تاركس نم هدباكي امو

 اذإ تح ةظفح مكيلع لسريو ؛ هدابع قوف رهاقلا وهو ا : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك . مهنورت ال نكلو

 عرسأ وهو مكحلا هل الأ قحلا مهالوم هللا ىلإ اود مت . َنوُطَرَعي ال مهو السر هتفوت توملا مكدحأ ءاج

 .[7 301 :ماعنألا] € نيبساحلا

 دق ىتلا سفنلا هذه نوعجرت الهف : هانعم : 4 اهنوعجرت . نينيدم ريغ متنك نإ الولف # : هلوقو

 . نينيدم ريغ متنك نإ دسجلا ىف اهرقمو « 2١7 لوألا اهناكم ىلإ موقلحلا تغلب

 « ةداتقو ¢ نسحلاو ¢ ةمركعو ‹ دهاجم نع یورو نيبساحم ىنعي 5 سابع نبا لاق

 . هلثم < ةر ىبأو ¢ ىدسلاو 34 كاحضلاو

 مكنأ نيقدصم ريغ : 4 نينيدم ريغ متنك نإ الولف :  ىرصبلا نسحلاو « ريبج نب ديعس لاقو
 . سفنلا هله اودرف ‹ نوزجتو نوثعبتو نونادت

 . نينقومريغ : 4 نينيدم ريغ » : دهاجم نعو

 . نيروهقم نيبذعم ريغ : نارهم نب نوميم لاقو

 نم ناك نإ امو © ® وين هج ناحيرو حورف 62 نيبرقملا نم ناك نإ ااف ل

 نيلاضلا نيبذكملا نم ناک نإ ام ماو » نيميلا باَحصَأ نم كل مالَسَف © نيميلا باحصأ
 ع

 م علو مل ها وور

dlكبَر مساب حّبسف 62 نيقيلا قح  

 . 4 © ميظعلا

 نوكي وأ ¢ 00 نيبرقملا نم نوكي نأ امإ : مهراضتحا دنع سانلا لاوحأ ىه ةثالثلا لاوحألا هذه

 ؟ هللا رمأب نيلهاجلا ¢ ىدهلا نع ا نيبذكملا نم نوكي امإو 5 نيميلا باحصأ نم مهنود نم نمت

 تابجاولا رس نيذلا مو 4 نيبرقملا نم # رضتحملا : ىأ € ناك نإ اّمأَف # : ىلاعت لاق اذهلو

 : ىأ » ميعت ةنجو ناحيرو حورف ل « تاحابملا ضعبو تاهوركملا و تامرحملا اوکرتو < تابحتسملاو

 ةكئالم نأ : ءاربلا ثيدح ىف مدقت امك « توملا دنع كلذب ةكئالملا مهرشبتو < حور مهلف

 « ناحيرو حور ىلإ ىجرحخا « هنيرمعت تنك بيطلا دسجلا ىف ةبيطلا حورلا اهتيأ » : لوقت ةمحرلا
٠. E 

 .ةحارتسم : لوقي « ناحيرو ةحار : لوقي 4 حورف » : سابع نبا نع « ؟"7ةحلط نب ر ىلع لاق

 )١( أ « م ىف (۴) . « ةيلعلا نيبرقملا » : أ ىف (؟) . « ىلوألا» : م ىف : ١ ةحلط ىبأ نب ىلع «< .



 088 حش (۸۸_41) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 . ةحارتسالا : حورلا نإ : دهاجم لاق اذكو

 و . حرفلا : حورلا : ىدسلاو « ريبج نب ديعس لاقو . ايندلا نم ةحارلا : ر وأ هلاكو

 « سابع نبا لاقو .١2'ةمحرو حورف : ةداتق لاقو . ءاخرو ةنج : 4 ناحیرو حورف ۾ : دهاجم
 ٠ قزرو : 4 ناحيرو» : ريبج نب ديعسو « دهاجمو

 ةمحرلا نم كلذ عيمج هل لصح برقم تام نم نإف « ةحيحص ةبراقتم لاوقألا هذه لكو

 . 4 ميعن ةنجو ا « نسحلا قزرلاو رورسلاو حرفلاو « ةحارتسالاو ةحارلاو

 هحور ضبقيف « ةنجلا ناحير نم نصغب ىّتْؤي ىتح نيبرقملا نم دحأ قرافي ال : ةيلاعلا وبأ لاقو

 © [نم] مأ وه ةنجلا لهأ نمأ : ملعي ىتح سانلا نم دحأ تومي ال : بعك نب دمحم لاقو
 ؟ رانلا لهأ

 لوقلاب اونمآ نيدْلا هللا تبقي :  ميهاربإ ةروس ىف ىلاعت هلوق دنع راضتحالا ثيداحأ انمدق دقو

 اهتلمج نمو ! ًانسح ناكل انهاه تبتك ولو« [70: ميهاربإ] 4 [  ةرخآلا يفو اًينالا ةايحلا يف ] تبالا
 ىنتئاف © نالف ىلإ قلطنا : توملا كلمل هللا لوقي » : لوقي < ةي ىبنلا نع « ىرادلا ميت ثيدح
 كلم هيلإ قلطنيف : لاق . هنحيرألف هب ىنتئا ءبحأ ثيح هتدجوف ءارضلاو ءارسلاب هتبرج دق هنإف « هب

 لصأ «ناحيرلا رئابض مهعمو « ةنجلا نم طوئحو نافكأ مهعم « ةكئالملا نم ةئامسمخ هعمو توملا
 ريرحلا مهعمو « هبحاص حير ىوس حير اهنم نول لكل < ًانول نورشع اهسأر ىفو دحاو ةناحيرلا
 . « كسملا هيف ضيبألا

 مامإلا °” لاق : ةيآلا هذهب قلعتت ثيداحأ تدرو دقو <« (0) مدقت امك هلوطب ثيدحلا مامت ركذو
 : دمحأ

E Eنع « قيقش نب هللا دبع نع « "  
 . ءارلا عفرب ( ناحيرو حورف :  أرقي ب هللا لوسر تعمس اهنأ ةشئ

 - روعألا ىسوم نبا وهو  نوراه ثيدح نم « ىئاسنلاو .« ىذمرتلاو « دواد وبأ هاور اذكو
 . هثيدح نم الإ هفرعن ال : ىذمرتلا لاقو « 0 هب

 . ءارلا حتفب « حورف # : 29 اوؤرقف نوقابلا هفلاخو « هدحو بوقعي ةءارق ىه ةءارقلا هذهو

 )١( م نم ةدايز (9) . أ نم ةدايز (0) .6 ناحيرو حورف » : أ ىف .

 )( ىيلو ىلإ » : 1 «م ىف « .

 . ۲۷ : ةيآلا ميهاربإ ةروس ريسفت :رظنا (0)

 . © سيق نب » : ]أ ىف (۷) . « لاقف » : م ىف ()
 . )١١655( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۲۹۳۸) مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۹۹۱) مقرب دواد ىبأ نتسو ٦٤( /7) دنسملا (8)
 . «أرقف » : م ىف (9)



 (45- ۸۸) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا 00۰

 نمحرلا دبع نب دمحم دوسألا وبأ انثدح « ةعيهّل نبا انثدح « نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 اذإ رواش كو هللا لوسر تلاس اهنأ : ئناه مآ نع « ثدحت ذاعم تنب ةرد عمس هلأ : لفون نبا

 اذإ ىتح « رجشلاب قلعي ًاريط  مستلا نوكت » : ةي هللا لوسر لاقف ؟ اضعب انضعب ىريو ءانتم
 . )7 « اهدسج ىف سفن لك تلخد ةمايقلا موي ناك

 هاور ام اضيأ ةحصلاب هل دهشيو « لكأي : « قلعي » ىنعمو « نمؤم لكل ةراشب هيف ثيدحلا اذه

 نع « ىرهزلا نع « سنأ نب كلام مامإلا نع « ىعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا نع دمحأ مامإلا

 قلعي رئاط نمؤملا ةمّسّن امنإ » : لاق هم هللا لوسر نع « هيبأ نع « كلام نب بعك نب نمحرلا دبع

 . ميوق نتمو « ميظع دانسإ اذهو . "7 « هثعبي موي هدسج ىلإ هللا هعجري ىتح « ةنجلا رجش ىف

 حرست « رضخ ريط لصاوح ىف ءادهشلا حاورأ نإ » : لاق ةا هللا لوسر نأ : حيحصلا ىفو

 . ثيدحلا ؟* « شرعلاب ةقلعم ليدانق ىلإ ىوأت مث « تءاش ثيح «4) ةنجلا ىف

 موي لوأ ناك : لاق بئاسلا نب ءاطع انثدح « مامه انثدح . نافع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 عبتي وهو « رامح ىلع ةيحللاو سأرلا ضيبأ 2 اخيش تيأر : ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع هيف تفرع

 هللا ءاقل بحأ نم ١ : لوقي ويم هللا لوسر عمس « نالف نب نالف ىنثدح : لوقي هتعمسف « ةزانج

 » : لاقف « نوكبي موقلا بكأف : لاق . « هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو « ءءاقل هللا بحأ

 نم ناك نإ اما  رضح اذإ هنكلو « كاذ سيل ٠ : لاق . توما هركن انإ : اولاقف « ؟ مكيكيي

 «لجو زع « هللاو «لجو زع هللا ءاقل بحأ كلذب رشُب اذإف « ( ميعن هنو ناحيرو حورف . نيبرقملا

 كلذب رشب اذإف < 27[ ميحج ةيلصتو ] ميمح ْنّم لزق . نيِلاضلا َنيبذكمْلا نم ناک نإ امو » بحأ هئاقلل

 . هركأ هئاقلل هللاو ¢ هللا ءاقل هرك

 : اعل دهاش د اهتغ هللا يضر ةشئاع نع حيحصلا ىفو . * ” دمحأ مامإلا هاور اذكه

 « نيميلا باحصأ نم رضتحملا ناك نإ امأو : ىأ 4 نيميلا باحصأ نم ناک نإ امو # : هلوقو

 : ىأ <« كل مالس :ظ مهدحأل لوقت « كلذب ةكئالملا مهرشبت : ىأ ( نيميلا باحصأ نم كل مالسفإ»

 . نيميلا باحصأ نم تنأ « ةمالس ىلإ تنأ ٠ كيلع سأب ال

 ,EE JE هللا ةكئالم هيلع تمّلسو « هللا باذع نم ملّس ا لاو

 . نيميلا باحصأ نم هنأ هربختو « ةكئالملا هيلع ملست

 .«ةمسنلا»: ٠1م ىف )١(

 . (875/5) دنسملا (۲)

 )۳( دنسملا )۳/ ٤٥١( .

 . « ةنجلا ضاير ىف » : م ىف (4)

 كانه هجيرخت رظناو « نارمع لآ ةروس نم19١ : ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا مدقت (0)

 . «ًاصخش » : أ ىف (5)
 2 م نم ةدايز )¥(

 )6( دنسملا )٤/۲٥۹( .

 . )۲۹۸٤( مقرب ملسم حيحص (9)



 عه ساما (۸۸-4) تايآلا : ةعقاولا ةروس - عباسلا ءزجلا

 مهيَلَع لزتتت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذّلا نإ 8 : ىلاعت هلوقك كلذ نوكيو « نسح ىنعم اذهو

 ىفو ايندلا ةايحْلا ىف مكؤايلوأ نحن . نودعوت متنك ىلا ةئجلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت الأ ةكئالملا

 . [۳۰-۳۲ :تلصف] رميح روفغ نم الز . نوعدت ام اهيف ملو مكسفنأ ىهتشت ام اهيف ملو ةرخآلا

 ©) «نإ » تيغلأو . نيميلا باحصأ نم كنإ « كل ملسُم : ىأ 4 كل مالسف :  ىراخبلا لاقو
 . ليلق نع رفاسم ىنإ : لاق دق ناك اذإ . ليلق نع رفاسم قدصم تنأ : لوقت امك + اهانعم : وهو
 . °” ءاعدلا نم وهف « مالسلا ١ تعفر نإ « لاجرلا نم كل ًايقس : كلوقك « هل ءاعدلاك نوكي دقو

 . ") ملعأ هللاو « هيلإ لامو « ةيبرعلا لهأ ضعب نع اذكه ريرج نبا هاكح دقو

 نإ امأو : ىأ 4 ميحج ةيلصتو . ميمح نم لزنف . نيلاضلا نيبذكملا نم ناك نإ اأو # : هلوقو

 وهو « ٍميِمَح نم » ةفايضف : ىأ « لزنف » « ىدهلا نع نيلاضلا « قحلاب نيبذكملا نم رضتحملا ناك
 ىتلا رانلا ىف هل ريرقتو : ىأ 4 ميحج ةيلصتو ) « دولجلاو مهنوطب ىف ام هب رهصي ىذلا باذملا
 ٠ . هتاهج عيمج نم هرمغت

 « هيف ةيرم ال ىذلا نيقيلا قحلا وهل ربخلا اذه نإ : ىأ أ جويي ىح وهل اذه لإ : ىلاعت لاق مث

en 

 : دمحأ لاق : 4 ميظعلا كبر مساب حّبسف »

 نع « رماع نب سايإ ىمع ىنثدح « ىقفاغلا بويأ نب ىسوم انثدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح
 : لاق <« ميظعلا كبر مساب حّبسف :  ةا هللا لوسر ىلع تلزن امل : لاق ىنهجلا رماع نب ةبقع
 هللا لوسر لاق « [١:ىلعألا] « ىّلعألا كبر مسا حّبس » : تلزن الو « « مكعوكر ىف اهولعجا»
 . « مكدوجس ىف اهولعجا ٠ك

 هب بويأ نب ىسوم نع « كرابملا نب هللا دبع ثيدح نم« ةجام نباو دواد وبأ هاور اذكو

 هللا لوسر لاق : لاق رباج نع « ريبزلا ىبأ نع « فاوّصلا جاجح انثدح : ةدابع نب حور لاقو
 . « ةنجلا ىف ةلخن هل تسرغ « هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس : لاق نم » : كي

0 

 4 ةملس نب دامح ثيدح نم ًاضيأ ىئاسنلاو وه هاورو 4 )2( حور ثيدح نم ىذمرتلا هاور اذكه

 الإ هفرعن ال « بيرغ نسح : ىذمرتلا لاقو « 2" ةي ىبنلا نع « رباج نع ريبزلا ىبأ ثيدح نم
 . ريبزلا ىبأ ثيدح نم

 نم: م یف (۱)

 1 تا و

 . (۱۲۳/۲۷) ىربطلا ريسفت (۳)

 . (AAY) مقرب هجام نبا ننسو (1879) مقرب دواد ىبأ نسو ٠٠١( /5) دنسملا ()

 )٥( مقرب ىذمرتلا نتس )۳٤٦٤( .

 جاجح نع « ةملس نب دامح قيرط نم هاور ىئاسنلا نکل )٠١7( مقرب يربكلا ىئاسنلا ننسو (7576) مقرب ىذمرتلا ننس )3(

 . هبنتيلف فاوصلا جاجح ةياورلا هذه ىف ركذي مل هنإف « ىذمرتلل ًافالخ ريبزلا ىبأ نع . فاوصلا



 (15 - ۸۸) تايآلا : ةعقاولا ةروس  عباسلا ءزجلا سه

 ةزامع انثدح + لف ني دمحم الح تاتا وب ب دمحأ انثدح : هباتك رخآ ىف ىراخبلا لاقو

Eىلع ناتفيفخ ناتملك » : : واك هللا لوسر لاق :  

 . « ميظعلا هللا ناحبس « هدمحبو هللا ناحبس : نمحرلا ىلإ ناتبيبح « نازيملا ىف ناتليقث « ناسللا

 .  هلثم « هدانسإب « ليضف نب دمحم ثيدح نم « دواد ابأ الإ ةعامجلا ةيقب هاورو

 )١٠١555( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (70”7 مقرب ىذمرتلا ننسو )۲۹۹٤( مقرب ملسم حيحصو (Yo) مقرب ىراخبلا



 00۲ روسلا سرهف - عباسلا ءزجلا

 روسلا سرهف

 0 تافاصلا ةروس

 ها ص ةروس

 A٤ رمزلا ةروس

 ۱10 ا مک نفاع روس

 5 تلصف ةروس

 ۱۸۹ ىروشلا ةروس

 5148 يي تس ف رح زلا ةر وس

 t0 ناخدلا ةروس

 ٤ ةيثاجلا ةروس

 V٤ فاقحألا ةروس

 7” mmm ( لاَدَقْلا) دمحم ةر وس

 EVO تجي E OES حتفلا ةروس

 نوال یتیم تأ ر جحا ةر وس

 72477 ع قروش

 11” nm تايراذلا ةر وس

 ۷ ا و روظلا ةووش

 06۲۲ تا نسم مک م هم م و ا ا تس شہ مجنلا ةروس

 EV يم ات ل هم فلا ةزوس

 AA امس تع مم ست تا سئ ا نمر لا ا ةواوس

 6١1 اتتىن سسس ةعقاولا ةروس





 مكاو بّهشلا َةعيئطم عو , رماة طخ جوش نع وقح
٠ ۶ - e 2٠ وه 2 را  

 . هلک تلا ار عرج بعرس لورطأ ةيطخ وشرع

 مس
FEES) 1 5 

 ٠

 ےس چھ ےس ع ۸

 ظنت
 نضر يتلا رر و ر افا وات لایا
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n2 هه 

 قمح

 ہم اسا كرب یا

 تمانلا سا

 عيزوئلاورشنلل ةبيطوأح



 ةظوفعت توق يد
 فلولا ةّحيلملا

 ء۹۹1۷ - 44۸

 هيشاتلا ةّحّتطلا

 24۹٩ - سلم

 ( علا ةعبطّرم لوا اب لصاه ا طلا کر رتا اتمت )
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 ( ۴ ے١ )تايآلا + ديدحلا ةروس د نماثلا ءرلا

 . ةيندم ىهو

 نع « دعس نب ريحب ىنثدح ولولا ل نق فدع عابر ةيفو نوي انزع : دمحأ مامإلا لاق

 ناك هلك هللا لوسر نأ مهثدح هنأ « ةيراس نب ضابرع نع « لالب ىبأ نبا نع « نادعم نب دلاخ
 . « ةيآ فلأ نم لضفأ ةيآ نهيف نإ ١ : لاقو < دقري نأ لبق تاحبسملا أرقي

 : ىذمرتلا لاقو . لهب « ةيقب نع قرط نم « ىئاسنلاو « ىذمرتلاو « دواد وبأ هاور اذكهو

 . بيرغ نسح

 «دعس نب ريحب نع « حلاص نب ةيواعم نع « بهو نبا نع « حرسلا ىبأ نبا نع ىئاسنلا هاورو

 « لالب ىبأ نب هللا دبع ركذي مل « السرم هركذف . . . ةي هللا لوسر ناك : لاق نادعم نب دلاخ نع

 9 ةيراس نب ضابرعلا الو

 نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه :  هلوق  ملعأ هللاو _ ىه ثيدحلا ىف اهيلإ راشملا ةيآلاو

 : 0 ةقثلا هيو هللا ءاش نإ هنايب ىتأيس امك ¢ % ميلع ءىش لكب وهو

 © ميكحلا زيرعلا وهو ضرألاو تاريسلا ىل املا عبو
 تاومّسلا كلم هَل

 سو 2 ا ا ا

 نطابلاو رهاظلاَو رخآلاو لوألا وه © ريدق ءىش لك ىلع وهو ت تيميو ییحی ضرألاو

 رو
 یف افاد ااا تا وا م ی و ةقاوسبلا ا هل حبسي هنأ ىلاعت ربخي

 أل نكلو هدمحب حبس الإ ءىش نم نإو نيف نمو ضرألاو علا تاوُمسلا هَل حبست 3 : ىرخألا ةيآلا

 . [44: ءارسإلا] © اروفغ اميلح ناك ُهَنِإ مهحيبست نوهقفت

 هعرشو هرمأو هقلخ ىف 4 ميكحلا ال ءىش لك هل عضخ دق ىذلا : ىأ 4ريِعْلا وهو # : هلوقو
 ‹ تيميو ىيحيف « هقلخ ىف فرصتملا كلاملا وه : ىأ 4 تيميو ىيحي ضرألاو تاومّسلا كلم هَل »

 . نكي مل أشي مل امو « ناك ءاش ام : یآ (ریدق ءىش لك ىلع وهو 8 « ءاشي ام ءاشي نم ىطعيو

 ضابرعلا ثيدح ىف اهيلإ راشملا ىه ةيآلا هذهو : ( نطابلاو رهاّظلاو رخآلاو لوألا وه :  هلوقو
 :. هيا تقلا نم ليشنا هنأ + :ةيراش كلا

 . (8055) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو )۳٤۰٩( مقرب ىذمرتلا ننسو )٥۷ ٥۰( مقرب دواد ىبأ ننسو )۱۲۸/٤( دنسملا )١(

 . )٠١505١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۲)

 . « ليكولا معنو انبسح وهو نالكتلا هيلعو ةقثلا هبو ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق هنايب ىتأيس » : أ « م ىف (۳)



 ( ” ١ )تايآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزحلا لح صللللللل لل 5

 ىنعي  ةمركع انثدح « دمحم نب رضنلا انثدح « ميظعلا دبع نب سابع انثدح : دواد وبأ لاقو
 ام : لاق ؟ ىردص ىف هدجأ ءىش ام : تلقف سابع نبا تلأس : لاق ليمز وبأ انثدح  رامع نبا

 اجن ام : لاق - كحضو لاق ؟ كش نم ءىشأ : ىل لاقف : لاق . هب ملكتأ ال هللاو : تلق ؟ وه

 باتكلا نوءرقي نيذّلا لئساف كيل انلنَأ اَمَم كش ىف تنك نإَف : هللا لزنأ ىتح : لاق . دحأ كلذ نم

 كسفن ىف تدجو اذإ : ىل لاقو :لاق [44:سنوي] ةيآلا © [ كبَر نم قحلا كءاج دَقَل ] كبف نم

 . 29 4 ميلع ءىش ٍلكب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه » : لقف انيش
 . الوق رشع ةعضب نم وحن ىلع مهلاوقأو ةيآلا هذه ىف نيرسفملا تارابع تفلتخا دقو

 , الع ءئش لك ىلع نطابلاو + املع ءىش لك ىلع رهاظلا : نيحي لاق: ىراخنلا لآقؤ

 . « نآرقلا ىناعم » : هامس باتك هل « ءارفلا دايز نبا وه اذه ىيحي : ىّزملا ظفاحلا انخيش لاق

 انثدح « ديلولا نب فلخ انثدح : دمحأ مامإلا لاق ام كلذ نمف . ثيداحأ كلذ ىف درو دقو

 وعدي ناك ی هللا لوسر نأ « ةريره ىبأ نع « هيبأ نع « حلاص ىبأ نب ليهس نع « شايع نبا
 لزنم « ءىش لك برو انبر « ميظعلا شرعلا برو « عبسلا تاومسلا بر « مهللا » : مونلا دنع
 تنأ ءىش لك رش نم كب ذوعأ « تنأ الإ هلإ ال « ىونلاو بحلا قلاف « ناقرفلاو ليجنإلاو ةاروتلا
 نهاظلا تاو م كد سيل وغلا تاو ىه كلف 190 نل لوألا تنآ +: ةا ليك
 590 + رففلا نم'اننغأو + قيدلا ادع نفقا ءىش كتو نيل نطابلا تنآو: 6: ءئش كقوف نبل

 حلاص وبأ ناك : لاق لیهس نع ريرج انثدح « برح نب ريهز ىنثدح : هحيحص ىف ملسم هاورو
 تاومسلا بر « مهللا : لوقي مث < نميألا هقش ىلع عجطضي نأ : ماني نأ اندحأ دارأ اذإ انرمأي

 ةاروتلا لزنمو « ىونلاو بحلا قلاف « ءىش لك برو ابو ميظعلا شرعلا برو ضرألا برو

 سيلف لوألا تنأ < مهللا ‹ هتيصانب ذخآ تنأ رش ىذ لك رش نم كب ذوعأ « ناقرفلاو ليجنإلاو

 سيلف نطابلا تنأو « ءىش كقوف سيلف رهاظلا تنأو « ءىش كدعب سيلف رخآلا تنأو « ءىش كلبق

 . رقفلا نم اننغأو « نيدلا انع ضقا « ءىش كنود

 . الاي ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « كلذ ىورُي ناكو

 انثدح : لاقف « اذه وحن نينمؤملا مأ ةشئاع نع هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا ىور دقو

 اهنأ ةشئاع نع « قورسم نع « ىبعشلا نع « ليعامسإ نب ىرسلا انثدح ٠ سنوي انثدح « ةبقع

 ‹ ىنميلا هفك دسوت هيلإ ىوأ اذإف « ةلبقلا لبقتسم هل شرفيف هشارفب رمأي ههم هللا لوسر ناك :تلاق

 تاومسلا بر « مهللا :١ لاقف هتوص عفر ليللا رخآ ىف ناك اذإف  لوقي ام ىردي ام - سمه مث

 ‹ ناقرفلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنمو « ءىش لك برو « ءىش لك هلإ « ميظعلا شرعلا برو عبسلا

 . )01١١( مقرب دواد ىبأ ننس (؟)

 .2 حتف » (7501 /۱۳) ىراخبلا حيحص (۳)

 . ٩ سيلف » : م یف ٦( « ۵) .«لوقي ١ : م ىف (5)

 . 5١( 5 / ۲) دنسملا (۷)

 . (۲۷۱۳) مقرب ملسم حيحص (۸)



 ۷ ( ۳ ١ )تايآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 لا لوألا تنأ «مهللا . هتيصاني ذخآ تنأ ءىش لك رش نم كب ذوعأ ‹ ىونلاو بحلا قلاف

 نطابلا تنأو <« ءىش كقوف سيلف رهاظلا تنأو « ءىش كدعب سيل ىذلا رخآلا تنأو 2 ءىش كلبق

 ." « رقفلا نم اننغأو « نيدلا انع ضقا « ءىش كنود سيلف

 . ملعأ هللاو « ًادج فيعض وهو « ىبعشلا مع نبا اذه ليعامسإ نب ىرسلا

 تادحاو ىتعملا بدخاو نيغو:ديمح نب دبع انثدح: ةيآلا هله ريسفت دنع.ىذمزرتلا ىبيع وبا لاقو

 نع «٠ نسحلا ثدح : لاق ةداتق نع « نمحرلا دبع نب نابيش انثدح « دمحم نب سنوي انثدح : اولاق

 : لَك هللا ىبن لاقف « باحس مهيلع ىتأ ذإ « هباحصأو سلاج هب هللا لوسر امنيب : لاق ةريره ىبأ

 ضرألا اياور هذه « ناتعلا اذه » : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق . « ؟ اذه ام نوردت له »

 هللا : اولاق . « ؟ مكقوف ام نوردت له » : لاق مث . « هنوعدَي الو هنوركشي ال موق ىلإ هقوست

 نوردت له » : لاق مث . « فوفكم جومو « ظوفحم فقس « عيقرلا اهنإف » : لاق . ملعأ هلوسرو

 : لاق مث . « ةنس ةئامسمخ اهنيبو مكنيب :  لاق . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق « اهنيبو مكنيب مك

 ام دعب "7 ءامس كلذ قوف نإف » : لاق .ملعأ هلوسرو هللا : اولاق . « ؟ كلذ قوف ام نوردت له»

 .«ضرألاو ءامسلا نيب امك نيءامس لك نيب ام  تاومس عبس دع ىتح E سايح

 « شرعلا كلذ قوف نإف » : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق « ؟ كلذ قوف ام نوردت له » :لاق مث

 : اولاق. « ؟ مكتحت ىذلا ام نوردت له » : لاق مث . ٠ نيمامسلا نيب ام ( عب ءامسلا نيو هيو

 :اولاق . « ؟ كلذ تحت ىذلا ام نودت له » :لاق مث . ضرألا اهنإف » : لاق . ملعأ هلوسرو هللا

 عبس دش یتا E yT لاق . ملعأ هلوسرو هللا

 مكنأ ول ,؛ هديب دمحم سفن ىذلاو » : لاق مث .. م ةا م ودق أ لك قف دج ا

 وهو نطاَبلاَو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه » : أرق مث < « هللا ىلع طبهل ىلفسلا ضرألا ىلإ لبحب متيلد

 . € ميلع ءىش لكب
 نبا ىنعي  سنويو بويأ نع ىوريو « هجولا اذه نم بیرغ ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق مث

 ثيدحلا اذه ملعلا لهأ ضعب رسفو . ةريره ىبأ نم نسحلا عمسي مل : اولاق ديز نب ىلعو  ديبع

 لا ل ل ل

 79 همالك یهتنا . هباتك ىف فصو امك « شرعلا ىلع

 نع « ةداتق نع <« e دبع وي كلا ناو جيرس نع ثيدحلا اذه دمحأ مامإلا ىور دقو

 « ماع ةئامعبس ةريسم نيضرألا نيب ام دعب هدنعو « هركذف < ةي ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « نسحلا

 لوألا وه ظ : أرق مث « « هللا ىلع طبهل ةعباسلا ىلفسلا ضرألا ىلإ لبحب مكدحأ متيلد ول :  لاقو

 . © « ميلع ءىش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو

 . ٩ سيلف » : م ىف )١(

 . (۲۱۰ /8) ىلعي ىبأ دنسم (۲)
 . 4 ددع ١ : م ىف (0) . دعب لثم » : أ « م ىف ٩ . )٤( ءامس دعب ءامس »: م ىف (۳)

 . (۳۲۹۸) مقرب ىذمرتلا ننس (1)
 . 091/0 /۲) دنسملا (۷)



 (5 :  ) تايآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ىبأ نع ¢ نسحلا نع ¢ ةداتف نع ¢ ىزارلا رفعج ىبأ ثيدح نم رازبلاو متاح ىبأ نبا هاورو

 و ES : هلوق وهو هرخآ متاح ىبأ نبا ركذي ملو « ثيدحلا ركذف ... ةريره

 رخآلاو لوألا وه » الت مث « « ماع ةئامسمخ ةريسم نيضرأ لك نيب نيضرأ عبس دع ىتح ١ : لاق

 . 4 ميلع ءىش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو
 . ةريره وبأ الإ ةي ىبنلا نع هوري مل : رازبلا لاقو

 رهاظلاو رخآلاو لوألا وه # : ةداتق نع « ديعس نع « ديزي نع « رشب نع « ريرج نبا هاورو
 له » : لاقف < باحس مهيلع راث ذإ هباحصأ ىف سلاج وه امنيب لكي هللا ىبن نأ انل ركذ 2. # نطابلاو

 ع ةحولا اذه نم لسزم هنآ لإ + ءاوس قذمرتلا قاي لع تيدحلاا ركؤو.. 21065 اذه أم نوراذت
 هنع هللا ىضر ¢ ىرافغلا رذ ىبأ ثيدح نم ىور دقو . ملعأ هللاو ¢ ظوفحملا وه اذه لعلو

 3 رظن هدانسإ ىف نكلو ¢ 00 تافصلاو ءامسألا باتك ىف ىقهيبلاو ) هدنسم ىف رازبلا هاور 3 هاضرأو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ةراكنو ةبارغ هنتم ىفو

 دبع نبا انثدح : [١؟:قالطلا] 4 نهلثم ضرألا نمو :  ىلاعت هلوق دنع ريرج نبا لاقو
 « ضرألاو ءامسلا نيب ر ةكئالملا نم ةعبرأ ىقتلا : Gs «ىلعألا

 ةعباسلا ءامسلا نم « لجو زع « ىبر ىنلسرأ : مهدحأ لاق ؟ تئج  نيأ نم : ضخ مهضحب لاقت

 : رخآلا لاق « مت هتكرتو ةعباسلا ضرألا نم « لجو زع < e : رخآلا لاق « مّن هتكرتو

 . ° مث هتكرتو برغملا نم ىبر ىنلسرأ : رخآلا لاق « مث هتكرتو قرشملا نم ىبر ىنلسرأ

 نم انهاه ىور امك ةداتق ىلع ًافوقوم لوألا ثيدحلا نوكي دقو « ًادج بيرغ ١ [ ثيدح ] اذهو

 . ملعأ هللاو « هلوق

 ىف جلي ام مّلعَي شرعلا ىلع ئوتسا مث مايا ةتس ىف ضرألاو تاوُمّسلا قلخ ىذا وه

 مب لاو معك امن ممم وهو هيف جري امو ءامسلا نم لني امو اهتم جر امو رأل
 1 مهم اه م

 ىف ليلا جلوي © رومألا عجرت للا ىلإو ضرألاو تاسلا كلم هَل © ريصب نوم

 . 4 ©0 رردصلا تاب ميلع وهو ليلا ىف راهتلا جلويو راهتلا

 هتداعإ نع ىنغأ امب « ” فارعألا » ةروس ىف اههابشأو ةيآلا هذه ىلع مالكلا مدقت دقو « نهقلخ دعب

 ش . انهاه

 )١( ىربطلا ريسفت )57/ ١784( .

 ىبأ نع « رصن ىبأ نع «شمعألا نع « ةيواعم ىبأ نع « رابجلا دبع نب دمحأ قيرط نم 2١5( ص) ىقهيبلل تافصلاو ءامسألا (؟)
 . « ركنم ثيدح اذه » : لاقو )78/١( ليطابألا ىف ىناقزوجلا هاور ىقهيبلا قيرط نمو « رذ

 . (۹۹/۲۸) ىربطلا ريسفت (۳)
 . م نم ةدايز )4(

 . :٥٤ ةيآلا ريسفت دنع (5)



 ي شب بلل ( _ 5 )تايآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نع اهنم جرخی امو ۶ رطقو بح نم اهيف لخدي ام ددع ملعي : ىأ 4 ضرألا ىف جلي ام مَلعَي »
 طي و او داى نشر لل هم لابس تنل عرق لاق امك ‹ رامثو تابتو عرز

 5 ] 0۹ : ماعنألا ] 4 نيبم باتك ىف الإ سبا الو بطر الو ضرألا تامل ىف ةّبح الو اهُمْلعي الإ ةقرو

 عم ماكحألاو رادقألاو « دربلاو جولثلاو « راطمألا نم : ىأ * ءاَمّسلا نم لزني امو # : هلوقو

 اهر كلم اعم آلا ءامسلا نم ة ةرطق نم لزني ام هنأ « ةرقبلا ١ ةروس ىف مدقت دقو « ماركلا ةككالملا

 . ىلاعت ءاشي ثيح هب هللا رمأي ىذلا ناكملا ىف

 هيلإ عّقري ١ : حيحصلا ىف ءاج امك « لامعألاو ةكئالملا نم : ىأ 4 اهيف جرعي امو 8 : هلوقو

 . «  ليللا لبق راهنلا لمعو « راهنلا لبق ليللا لمع

 ١ كتر ١ مكيلع بقر + ىل < "مت رشم ب او خخ مذ كو ف ۲ 1
 عيمجلا « رافقلا وأ ثويبلا ىف + راهن وأ ليل ىف < رحب وأ رب نم « متتك نيأو « متنأ ثيخ مكلامعأ

 مكناكم ىريو مكمالك عمسيف « هعمسو هرصب تحتو <« ءاوسلا ىلع هملع ىف ٠ مكرس ملعيو

 لاق امك « مكاوجنو : ١ نورسي ام ملعي مهبايث نوشغتسي نيح الآ هنم اوفختسيل مهرودص نوشي مهن الأ

 هب رهج نمو لوقلا رسا نم مكنم ءاوس » : لاقو . [ 0 : دوه ] 4 ٍرودصلا تاذب ميلع هّنِإ نونلعي امو

 نق تيللقو: 6 هاوس تنردال وك ووغا هل: ةاق وك "ا : دعرلا ] © راهتلاب براسو ليَللاب فختسم وه نمو
 مل نإف « هارت كنأك هللا دبعت نأ » : ناسحإلا نع هلأس امل « ليربجل لاق ةا هللا لوسر نأ حيحصلا

 كاري هنإف هارت نكت « .

 « ةمقلع نب ظوفحم نب ةدانج نب ةميزخ نب رصن ثيدح نم ىليعامسإلا ركب وبأ ظفاحلا ىورو

 ءاج : رمع لاق : لاق ذئاع نب نمحرلا دبع نع « هيخأ نع « ةمقلع نب رصن نع « ىبأ ىنثدح

 حلاص نم الجر ىحتست امك هللا حتسا » : لاقف . اهب شيعأ ةملك ىندوز : لاقف ايب ىبنلا ىلإ لجر
 ١ . 29 « كقرافي ال كتريشع

 ثالث » : ًاعوفرم ىرضاغلا ةيواعم نب هللا دبع ثيدح نم ميعن وبأ ىورو « بيرغ ثيدح اذه

 « ماع لك ىف هسفن اهب ةبيط هلام ةاكز ىطعأو « هدحو هّللا دبع نم : ناميإلا معّط دقف َنِهَلَمَف نم
 ىكزو . مكلاومأ طسوأ نم نكلو « ةضيرملا الو ةميئللا طرّتشلا الو « ةنردلا الو ةمرهلا طعي ملو
 و ا و لاقف ؟ هسفن ءرملا ةيكزت ام« هللا لوسر اي: لجر لاقو .« هّسْفَن

 « ىصمحلا رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامثع انثدح : هللا همحر « داّمح نب ميعُن لاقو

 e نب ةدابع نع « منغ نب نمحرلا دبع نع « ميور نب ةورع نع « رجاهم نب دمحم

 . “ بيرغ . « تنك امثيح كعم هللا نأ ملعت نأ ناميإلا لضفأ نإ » : هي هللا لوسر لاق

 مل نإف » : ردقلا ثيدح ىفو «بيرغ هدانسإ » : لاقو ىليعامسإلا قيرط نم )1٠۹/۲( باطخلا نب رمع دنسم ىف فلؤملا هركذو (۲)

 هللا نم حتسا » : لاق « ىنصوأ هللا لوسراي :تلق : لاق هل مع نبا نع ديزي نب ديعس ثيدح نم دهاش هلو « كاري هنإف هارت نكت

 . 252١© ة4ص) طساو خيرات ىف لشجم هجرخأ . ٩ «كموق نم حلاصلا لجرلا نم ىحتست امك

 نأ هثدح هابأ نأ هثدح ريبج نب نمحرلا دبع نأ « رباج نب ىيحي نع ىديبزلا قيرط نم (41/5) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو (۳)

 1 حصأ لوألاو « هوحن هب ريفن نب ريبج نع« رباج نب ىيحي نع ىديبزلا قيرط نم دواد وبأ هاورو « هب ىرضاغلا ةيواعم نب هللا دبع

 - .4« نامثع هب درفت « : لاقو هب دامح نب ميعن نع « « بلطم نع « نيرحبلا ن 1107 قرب ا محلا ىف نبا رشلا ورز



 ١١( ۷ )تايآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزحلا حل للم لل ا

 : نيتيبلا نيذه دشني دمحأ مامإلا ناكو

 بيقر ىلع : لق نكلو تولخ لقت الف اموي رهدلا تولخ ام اَذإ

 ل ةعاس دفق هللا ت الو

 2 ةرخآلاو ايندلل كلاملا وه : ا ررمألا و عجرت هللا ىلإو ضرألاو تاومَسلا كلم هل # : هلوقو

 هللا وهو > : لاق امك « كلذ ىلع دومحملا وهو < [1:ليللا] 4 ىّلوألاَو ةرخآلل انت إو ١» : لاق امك

 ىف ام هَل ىلا هلل دمَحْلا 8 : لاقو . [ :صصقلا] 4 ةرخآلاو لوألا ىف دمحْلا هل وه الإ هل ال

 تاومسلا ىف ام عيمجف . [1 ًابس] 4 ٌريِبَخْلا ميكحلا وهو ةرخآلا ىف دمحلا هلو ضرألا ىف امو تاّوَمَسلا

 الإ ضرألاو تاّوَمَسلا ىف نم لك نإ » : لاق امك هيدي نیب ءالذأ ءاقرأ ديبع امهلهأو < هل كلم ضرآلاو

 اذهلو . [ :7۲۳-٩ ميرم] 4 ادر ةّماَيقلا موي هيتآ مهلكو . ادع مدعو مهاصحأ دق . ادّبع نمحرلا ىتآ

 وهو « ءاشي امب هقلخ ىف مكحيف ‹ ةمايقلا موي عجرملا هيلإ : ىأ * رومألا عجرت هللا ىو : : لاق

 نيل ی ا و دع مهردخلا ا ا وور ا ئذلا كذاعلا

 طسقلا نيزاومْلا عضتو :  ىلاعت لاق امكو . ٤٠[ :ءاسنلا] 4 اميظع ارجأ هند نم تؤيو $ < اهلاثمأ

 :EV]. ءايبنألا] 4 نيبساح انب ىقكو اهب اتيتأ لدرخ نم ةّبح لاقثم ناك نإو ائيش سفت ملظن الف ةمايقْلا مويل

 بلقي « قلخلا ىف فرصتملا وه : ىأ * لّيَللا ىف َراَهَّلا جلويو راهتلا ىف ليلا جلوي » : هلوقو

 ةراتو « سكعلاب ةراتو « راهنلا رصقيو ليللا لوطي ةراتف « ءاشي امك هتمكحب امهردقيو راهنلاو ليللا

 هريدقتو هتمكحب كلذ لكو ‹ ًافيرخ مث ًاظيق مث ًاعيبر مث ءاتشا لصفلا نوكي ةراتو . نيلدتعم امهكرتي

 . تيفخ نإو ‹« تقد نإو رئارسلا ملعي : ىأ 4 رودصلا تاذب ميلع وهو » ‹ هقلخب هديري امل

 مه اوقفنأو مكدم اونمآ نيذلاف هيف نيفلختسم مكلعج امم اوقفنأو هلوسرو هللاب اونمآ $

 مكقایم َدَحَأ دقو مكبرب اونمؤتل مكوعدي لوسرلاو هّللاب نوئمؤت ال مكل امو © ريبَك رجأ
 وتلا ىلإ تامل نم مكجرخيل تاتيب تايآ هدبع ىلع لري ىذلا وه (2) نينمؤم متنک نإ

 مهم

 تاومّسلا ثاريم هّللو هللا ليبس ىف اوقفنت : ت الأ مك امو OD ميحَر فوعرأ مكب للا نإ

 اوققنأ نيذلا نم ةجرد مَظعأ كيآوأ لئاقو حلا لق نم قفنأ ن م مكنم ىوتسي ال ضرألاو
 الس سس

 هللا ضرقي ىذّلا ا نم ©) ريبخ َنولمعَت امب هّللاو ئتسحلا هللا دعو ًالكو اولتاقو دعب نم

 هام r ربل هلل

 . 4 69 میرک رجأ هلو هل هفعاضيف انسح اضرق

 ةورع ثيدح نم بيرغ » : لاقو « هب دامح نب ميعن نع « نامثع نب ىيحي نع « ىناربطلا نع (١١؟5/5) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو =

 حرجلا ىف متاح ىبأ نبا هركذو « )١/ 5١( عمجملا ىف ىمثيهلا هفرعي مل ديعس نب نامثعو . « رجاهم نب دمحم ثيدح نم الإ هبتكن مل

 . ةقث هنأ نيعم نب ىيحي نع لقنو ١57( /5) ليدعتلاو



 لإ س ل ١١( ۷ )تايآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 « رارمتسالاو كلذ ىلع تابثلاو ماودلاو ‹ لمكألا هجولا ىلع هلوسربو هب ناميإلاب ىلاعت رمأ

 ناك دق هنإف « ةيراعلا ليبس ىلع مكعم وه امم : ىأ « هيف نيفلختسم مكلعج ام قافنإلا ىلع ثحو

 « هتعاط ىف لاملا نم هيف مهفلختسا ام لامعتسا ىلإ ىلاعت دشرأف « مكيلإ راص مث مكلبق نم ىديأ ىف

 e مهكرتلا مهفاعو هيلع هساح إو اا نف

 كثراو لعلف . كنع ًافلخم نوكيس هن أ ىلإ ةراشإ هيف : 4 هيف نيفلختسم مكلعج امم :  هلوقو

 ىف تيعس دق نوكتف هيف هللا ىصعي وأ ٠ كنم كيلع هب هللا معنأ امب دعسأ نوكيف « هيف هللا عيطي نأ

 . ناودعلاو مثإلا ىلع هتنواعم

 ب فّرَطم نع « ثّدحي ةداتق تعمس « ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 مكاهلأ » » : لوقي وهو هيم هللا لوسر ىلإ تيهتنا : لاق هيبأ نع  ريخشلا نب هللا دنع نا ف

 وأ « تينفاف تلكأ ام الإ كلام نم كل لهو ! ىلام ىلام : مدآ نبا لوقي « ١[ :رثاكتلا] 4 رثا

 . 2( ؟ تيضمأف تقدصت وأ « تيلبأف تسبل

00( 
 « سانلل هكراتو بهاذف كلذ ىوس امو » : دازو < هب « ةبعش ثيدح نم ملسم هاورو

 « ةعاطلا ىف قافنإلاو ناميإلا ىف بيغرت 4 ريبك رجأ مهل اوقفنأو مكنم اونمآ َنيِذّلاَف :  هلوقو
 نم مكعنمي ءىش ىأو : ىأ ؟ 4 مكبرب اونمؤتل مكوعدي لوسرلاو هّللاب نونمؤت ال مكل امو ا : لاق مث
 مكءاج ام ةحص ىلع نيهاربلاو ججحلا مكل نيبو كلذ ىلإ مكرعدي ٠ مكره ني لوسرلاو ايلا

 نأ : : ىراخبلا حيحص نم « ناميإلا باتك ١ حرش لئاوأ ىف قرط نم ثيدحلا ىف انيور دقو . ؟ هب

 امو » : لاق . ةكئالملا : اولاق « ؟ ًاناميإ مكيلإ بجعأ نينمؤملا ىأ » : هباحصأل آموي لاق ةي لوسر

 .«؟مهيلع لزني ىحولاو نونمؤي ال مهل امو :٠ لاق .ءايبنألاف : اولاق 2؟ مهبر دنع مهو نونمؤي ال مهل

 . «  اهيف امب نونمؤي افحص نودجي « مكدعب نوؤيجي

 ا انك دقو

 5 0 : كلذب ىنعيو 5 0

 « دهاجم بهذم وهو < مدآ بلص ىف مهيلع ذخأ ىذلا قاثيملا كلذب دارملا نأ : ريرج نبا معزو

 . ملعأ هللاف

 « تارهاب لئالدو « تاحضاو ًاججح : ىأ 4 تايب تايآ هدبع ىلع لني ىذا رهإ» : هل

 ءارآلاو « رفكلاو لهجلا تاملظ نم : ىأ 4رونلا ىلإ تاملظلا نم مكج رخيّل # ‹ تاعطاق نيهاربو

 « مل نإو » :م ىف (۱)

 . ةرقبلا ةروس نم :٠ ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت قبس (۳)



 ١١( ۷ )تايآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزجلا ۱۲

 بتكلا هلازنإ ىف : ىأ « ميحَر فوءرل مكب هللا نإَو» « ناميإلاو نيقيلاو ىدهلا رون ىلإ ةداضتملا
 . هبشلا ةلازإو للعلا ةحازإو « سانلا ةيادهل لسرلا هلاسرإو

 « هعئاوم مهنع لازأ دق هنأ نيبو « ناميإلا ىلع سينجح 2 « قافنإلاو ناميإلاب ةلوأ مهرمأ لو

 : TSٍضْرَأْلاَو تاومَسلا ثاريم هّللو هللا ليبس ىف اوقفت الأ مكل امو  » 

 ِضرألاو تاومسلا كلام وه هليبس ىف متقفنأ ىذلا نإف « ًالالقإو "7 ًارقف اوشخت الو اوقفنأ :
TSنم متقفنأ امو » :  

 : لحنلا] 4 قاب هللا دنع امو دقني مكدنع ام » : لاقو« ["9: ابس] 4 نيقزارلا ريخ وهو هفلخي وهف ءىش
 : هيلع هفلخيس هللا نأ ملعو « ًالالقإ شرعلا ىذ نم شخي ملو « قفنأ هللا ىلع لكوت نمف 1

 لعفي مل نمو اذه ىوتسي ال : ىأ 4 لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم ىوتسي الإ» : هلوقو
 دعب امأو « نوقيدصلا الإ ذئنيح نمؤي نكي ملف « ًاديدش لاحلا ناك ةكم حتف لبق نأ كلذو « هلعفك

 كئلوأ # : لاق اذهلو ؛ ًاجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخدو 2 ًاميظع ًاروهظ مالسإلا رهظ' هنإف حتفلا

 . 4 ىتسحلا هللا دعو ًالكو اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذّلا نم ةجرد مظعأ

 : انهاه حتفلاب دارملا نأ هريغو ىبعشلا نعو . ةكم حتف انهاه حتفلاب دارملا نأ ىلع روهمجلاو

 : دمحأ مامإلا لاق امب لوقلا اذهل لدعم دقو ¢ ةيبيدحلا حلص

 0 ل ا ل

 ل وسم الاول ناقش ل رك لاك ل لذ كن نأ اتل ا نوم

 . © « مهلامعأ متغلب ام « ًابهذ  لابجلا لثم : وأ  دحأ لثم متقفنأ

 « ةكم حتفو ةيبيدحلا حلص نيب ناك باطخلا اذهب هجاوملا ديلولا نب دلاخ 3 نأ مولعمو

 دعب ديلولا نب دلاخ هيك هللا لوسر مهيلإ ثعب نيذلا ةميذج ىنب ىف امهنيب ةرجاشملا هذه تناكو
 دلاخ رمأف « ( انملسأ » : اولوقي نأ اونسحي ملف « « انأبص « انأبص » 5 نولوقي اولعجف ‹ حتفلا

 مصتخاف . امهريغو رمع نب هللا دبعو « فوع نب نمحرلا دبع هفلاخف « مهنم رسأ نم لتقو مهلتقب

 : (47 كلذ ببسب نمحرلا دبعو دلاخ

 ول « هديب ىسفن ىذلاوف « ىباحصأ اوبست ال » : لاق هنأ ةَ هللا لوسر نع حيحصلا ىف ىذلاو

 . © « هفيصت الو مهدحأ دم غلب ام « ًابهذ دحأ لثم مكدحأ قفنأ

 نب ديز نع « دعس نب ماشه انربخأ : بهو نبا ثيدح نم « متاح ىبأ نباو « ريرج نبا ىورو

 « ًارتق » : أ ىف (0) . 2 مهثح مث » : م ىف )١(

 .(5557/7) دنسملا (”)

 5 هنع هللا ىضر 2 رمع نبا ثيدح نم (۷۸۹) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (5)

 . هنع هللا ىضر « ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم )۲٥٤۱( مقرب ملسم حيحصو (۳۹۷۳) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 ال اا ١١( _ ۷ )تايآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ماع ةي هللا لوسر عم انجرخ : لاق هنأ ىردخلا ديعس ىبأ نع « راسي نب ءاطع نع « ملسأ
 عم مكلامعأ نورقحت موق ىتأي نأ كشوي » : بلل هللا لوسر لاق نافسعب انك اذإ ىتح ء«ةيبيدحلا
 ةدئفأ قرأ مه « نميلا لهأ نكلو « ال ١ : لاق ؟ شيرقأ ؟ هللا لوسر اي مه نم : انلقف. « مهلامعأ

 0 ا ا ك1 ل ا

 ايب لاو ئسْعْلا هلا دعو اكو اوفو دعب نم اوَُقنأ نيذلا نم ةجرد مَع كيآوأ لتاقو حفلا لبق نم
 . ٩ « «ريبخ َنولَمعَت

 نب ءاطع نع « ةعامج ةياور نم نيحيحصلا ىف ىذلاو « قايسلا اذهب بيرغ ثيدحلا اذهو]

 ‹ مهمايص عم مكمايصو « مهتالص عم مكتالص نورقحت » :  جراوخلا ركذ  ديعس ىبأ نع ءراسي
 نم ثيدحلا اذه ريرج نبا ىور نكلو . ثيدحلا .©") « ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي
 : لاقف « رخآ هجو

 ء ملسأ نب , ديز ىنربخأ « رفعج نب دمحم انربخأ « ميرم ىبأ نبا انثدح . ىقربلا نبا ىنثدح

 موق ىتأي نأ كشوي » : لاق يي هللا لوسر نأ : ىردخلا ديعس ىبأ نع « رامتلا ديعس ىبأ نع

 لهأ نكلو « ال » : لاق ؟ شيرق ؟ هللا لوسر اي مه نم : انلق . « مهلامعأ عم مكلامعأ نورقحت
 الأ . نميلا لهأ مه » : لاقف « نميلا ىلإ هديب راشأو . <« ًابولق نيلأو « ةدئفأ قرأ مهنأل « نميلا

 یشن ىدلاو »لاق 5 ان ريغ مع هج هللا وشو ا مكاو نامي اا نإ

 دمو هعباصأ عمج مث . « هفيصن الو مكدحأ دم ىدأ ام هقفني بهذ نم لبج مهدحأل ناك ول « هديب

 لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم ىوتسي ال > ءسانلا نيبو اننيب ام لضف اذه نإ. الأ 0 :لاقو ء هرصنخ

 , 99 0« 4ريبخ َنوُلَمَْت امب هللاو ئتسحلا هللا دعو ًالكو اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذّلا نم ةجرد مظعأ كنلوأ

 لبق لزنأ هنأ لمتحيف « مدقت امك اظوفحم كاذ ناك نإف « ةيبيدحلا ركذ هيف سيل قايسلا اذهف

 : لزن ام لئاوأ نم « ةيكم ىهو «  لمزملا» ةروس ىف ىلاعت هلوق ىف امك « هدعب امع ًارابخإ حتفلا

 . ملعأ هللاو .هذه اذكهو . لبقتسي اب ةراشب ىهف [۲۰ :لمزملا] ةيآلا# هللا ليبس ىف نولتاقي نورخآو »

 ام ىلع بار مول موا ودعتو فلا لم نا ىنعي 4 ئئسحلا هللا دعو ًالكو :  هلوقو

 ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال © : لاق امك. ءازجلا لضافت: یف توافت مهنيب ناك نإو © اولمع

 ىلع مهسفنأو مهلاومأب نيدهاجُملا هللا لف مهسقنأو مهلاومأب هللا ليبس ىف تودهاجملاو ررضلا ىلوأ

 . [96 :ءاسنلا] 4 اميظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لَّضَفو ئتسحلا هللا دعو ًالكو ةجرد نيدعاقلا

 ‹ فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ ىوقلا نمؤملا » : حيحصلا ىف ىذلا ثيدحلا زو

 . )۱١۷/۲۷( ىربطلا ریسفت )١(

 . )0 16) مقرب ملسم حيحصو (1۹۳۱) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 0 م نم ةدايز (۳)

 . )١77/١9( ىريطلا ريسفت ()

 . (اذهو» : أ .م ىف (5)



 ١١( ۷ )تايآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزحلا حل ل لل للملغدلللدد#

 ؛همذ e E 3 رخآلا نود لوألا حدمب رخآلا تاج رده الق اذهب ا ««ریخ لك ىفو

 نوُلَمعت امب هللاو # : لاق اذهلو ؛ هيلع لوألا ليضفت عم « هيلع ءانثلاو رخآلا حدمب فطع اذهلف

 ٠ كلذ دعب كلذ لعف نمو « لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم باوث نيب تواف هتربخلف : ىأ #ريبخ

 و . قيضلاو ةلقلاو دهجلا لاح یف هقافنإو 3 ماتلا هصالخإو لوألا دصقب هملعل الإ كلذ امو

 هللا ىضر « ركب ابأ قيدصلا نأ ناميإلا لهأ دنع كش الو . « فلأ ةئام مهرد قبس » :ثيدحلا

 هلام قفنأ هنإف « ءايبنألا ممأ رئاس نم اهب لمع نم ديس هنإف « ةيآلا هذه نم رفوألا ظحلا هل « هنع

 . اهب هيزجي ةمعن هدنع دحأل نكي ملو « لجو زع « هللا هجو ءاغتبا هلك

 ميهاربإ نب دمحأ انربخأ : ةيآلا هذه ريسفت دنع ىوغبلا دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ لاق دقو

 نب دماح نب هللا دبع انربخأ « ىبلعثلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ قاحسإ وبأ انربخأ « ىحيرشلا

 ورمع نب ءالعلا انثدح « سنوي نب دمحم انربخأ . بويأ نب قاحسإ نب دمحأ انربخأ « دمحم

 رمع نبا نع « ىلع نب مدآ نع « ديعس نب نايفس انثدح « ىرازفلا قاحسإ وبأ انثدح « ىنابيشلا

 لزنف < « لالخب هردص ىف اهّلَخ دق ةءابع هيلعو « قيدصلا ركب وبأ هدنعو ايب ىبنلا دنع تنك :لاق

 لبق ىلع هلام قفنأ 0 لاج ؟ لاب ندم ف اهل دن ةا لع الآ را ا : لاقف ليربج

 مأ اذه كرقف ىف ىنع تنأ ضارأ : هل لقو « مالسلا هيلع أرقا : لوقي هللا نإف : لاق . « حتفلا

 ىنع تنأ ضارأ : كل لوقيو « مالسلا كيلع أرقي هللا نإ « ركب ابأ اي ١ : هللا لوسر لاقف ؟ طخاس

 ىنإ ! ؟ لجو زع ىبر ىلع طخسأ : هنع هللا ىضر « ركب وبأ : لاقف « ؟ طخاس مأ اذه كرقف ىف
Eند  

 . هجولا اذه نم دانسإلا فيعض ثيدحلا اذه

 ليبس ىف قافنإلا وه : باطخلا نب رمع لاق 4 انسح اضرق هللا ضرقي ىذّلا اذ نم :  هلوقو
 ا هللا ليس ىف قا نم لكف ‹ كلذ نم معأ هنأ حيحصلاو . لايعلا ىلع ةقفنلا وه : ليق «هللا

 اضرق هللا ضرقي ىذّلا اذ نم 3 : لاق اذهلو ؛ ةيآلا هذه مومع ىف لخد « ةقداص ةميزعو ةصلاخ

 4« نوعجرت هيلإو طصبيو ضبقي هَّللاو ةريثك اًفاعْصَأ 8 : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك « هل هقعاضيف انسح

 . ةمايقلا موي  ةنجلا وهو رهاب قزرو « ليمج ءازج : ىأ [ 550 :ةرقبلا]

 نع حرعألا ةيمح نعد ةنيلع نب ب فلخ انثدح « ةفرع نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 هللا ضرقي ىذّلا اذ نم ل : : ةيآلا هذه تلزن امل : لاق دوعسم نب هللا دبع نع « ثراحلا نب هللا دبع

 ؟ ضرقلا انم ديريل هللا نإو « هللا لوسر اي : ىراصنألا حادحدلا وبأ لاق 4 هل هفعاضيف انسح اًضرَف

 ىنإف : لاق « هدي هلوانف : لاق . هللا لوسر اي كدي ىنرأ : لاق . « حادحدلا ابأ اي « معن » : لاق

 ءاجف : لاق  اهلايعو هيف حادحدلا مأو « ةلخن ةئامتس هيف °” طئاح هلو  ىطئاح ىبر تضرقأ دق

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (5175) مقرب ملسم حيحص )١(

 . هلع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم )٥۹/٥( نتسلا ىف ىئاسنلا هاور (۲)

 . « ىعرشلا » : أ ىف (۳)

 نع ىوري :٠ نابح نبا لاق : ورمع نب ءالعلا هيف هنأ هفعض هجوو « نيترم «ضار ىبر نع ىنإ ”: هيفو (7 5 /۸) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (5)

 . ثيدحلا قاسو « لاحب هب جاجتحالا زوجي ال ١ بئاجعلا ىرازفلا قاحسإ ىبأ

 5 « هل طئاحو 2: أ ىف )١( 1 هانتبثأ ام باوصلاو « أطخ وهو « ميرك رجأ هلو ةريثك افاعضأ » : ه ءم .أ ىف )٥(



 ١8 س ١6( 17 )تايآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 - لجو زع« ىبر هتضرقأ دقف٬ ىجرخا :لاقف .كيبل : تلاق .حادحدلا مأ اي : اهدانف حادحدلا وبأ

 لوسر نأو « اهنايبصو اهعاتم هنم تلقنو . حادحدلا ابأ اي كعيب حبر : هل تلاق اهنأ : ةياور ىفو
 ةالدم ةلخن بر » : ظفل ىفو . « حادحدلا ىبأل ةنجلا ىف حادر قذع نم مك » : لاق ةي هللا
 . ةنجلا ىف حادحدلا ىبأل < توقايو رد اهقورع

 سو سو RA عمو هد < ه- وو رو

 مويلا مكارشب مهناميأبو مهيديأ نيب مهرون عسي تانمؤملاو نينمؤملا ىرت موي 4
 و ہل o مرش سو

 نوقفانملا لوقي موي © ميظعلا ز زوفلا وه كلذ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج

 برضُف ارون اوسمتلاف مكءارو اوعجرا ليق مكرو نم سبتقن انورظنا اونمآ نيذُلل تاقفانملاو
 ساه مسه

 مكعم نكن ملأ مهتوداني © باذعْلا هلبق نم هرهاَظَو ٌةمحَرلا هيف هنطاب باب هَل روسب مهنيب
 ه ظلهلءوه 2 ©« له

 هّللا رمَأ ءاج تح ىنامألا مکترغو متبتراو متصبرتو مكسفنأ متنتف مكتكلو ىب اولاق

 ىه راثلا مكاوأم اورفك نيذّلا نم الو ةيدف مكنم ذخؤي ال مويلاف 09 رورغلا هّللاب مكرغو

 . 4 ©05) ريصملا سئبو مكالوم

 ىف مهيديأ نيب مهرون ىعسي ةمايقلا موي 27 مهنأ : نيقدصتملا نينمؤملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نيب مهرون ىعسي # : هلوق ىف دوعسم نب هللا دبع لاق امك . مهلامعأ بسحب « ةمايقلا تاصرع

 نم مهنمو « لبجلا لثم هرون نم مهنم ‹ طارصلا ىلع نورمي مهلامعأ ردق ىلع : لاق . ( مهيديأ

 ةرم دقتي هماهبإ ىف هرون نم ًارون مهاندأو « مئاقلا لجرلا لثم هرون نم مهنمو « ةلخنلا لثم هرون

 . ريرج نباو « متاح ىبأ نبا هاورو : ٩ م افلفيو

 ىلإ ةيددللا نم زو هب نم نيسولا نهد: لوق ناك ا هللا ى نأ انل رک داق لاقو
 . ° « هيمدق عضوم هرون ءىضي نم نينمؤملا نم نإ ىتح « كلذ نودف ءاعنصو نيبأ ندع

 دنع نوبوتكم مكنإ : لاق ةيمأ نب ةداتج نع دهاجم نع « نيصح نع « ىروثلا نايفس لاقو
Tل ا ا ل ل  

 مرو و

 . 4 مهيديأ نيب مهرون ئعسي 8 : أرقو . كل رون ال « نالف اي . كرون اذه

 رون ىمط طارصلا ىلإ اوهتنا اذإف « ةمايقلا موي ًارون 0 الإ نجخل نيل 2 ةاحيفلا لاو
 « انبر : اولاقف « نيقفانملا رون ئفط امك مهرون أفطي نأ اوقفشأ نونمؤملا كلذ ىأر املف « نيقفانملا

 . انرون انل ممتأ

 . طارصلا ىلع : ىنعي : 4 مهيديأ نيب مهرون ئعسي ا : 0*2 [ هلوق ىف ] نسحلا لاقو
 ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا ظفاحلا هفعضو « هب ةفيلخ نب فلخ نع « نوع نب زرحم نع (5 ٠ 5 /8) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو )١(

 . دسأ نيسح لضافلا ققحملا هركذ امك )5١80( مقرب

 . ٩ ىرخأ ًافطیو » : م ىف (۳) . 4 هنأ » : م ىف (0)

 . )١78/717( ىربطلا ريسفت (5)

 . أ نم ةدايز (5)



 ( ١7 ٠١ ) تايآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزحلا حلل لا ل ل ع 3

 ١7 ىمع انربخأ « بهو نبا ىخأ نبا هللا ديبع وبأ انثدح :هللا همحر « متاح ىبأ نبا لاق دقو

 هنأ : ثدحي ريّبج نب نمحرلا دبع عمس هنأ : دوعسم نب )7 دعس نع « بيبح ىبأ نب ديزي نع
 دوجسلاب ةمايقلا موي هل نذؤي نم لوأ انآ » : لاق لَ ىبنلا نع ناربخي رذ ابأو ءادردلا ابأ عمس

 فرعأف « ىلامش نعو ىنيمي نعو « ىفلخ نمو ىدي نيب نم رظنأف « هسأر عفرب هل نذؤي نم لوأو
 حون نيب ام « ممألا نيب نم كتمأ فرعت فيك < هللا ىبن اي : لجو هل لاق « ممألا نيب نم ىتمأ

 مهفرعأو« مهريغ ممألا نم دحأل نوكي الو« ءوضولا رثأ نم نولجحم < مهفرعأ » : لاق ؟كتم] ىلإ

 مهيديأ نيب ىعسي مهرونب مهفرعأو « مههوجو ىف مهاميسب مهفرعأو « مهناميأب مهبتك نووي
 , © © ينيرقو

 هباتک ىتوأ نَمَف :  لاق امك « مهبتك مهناميأبو ىأ : كاحضلا لاق : 4 مهناَميَأِبِو ل : هلوقو

 .[٠۷:ءارسإلا] 4 هنيميب

 ؛ تانج مويلا مكارشب : مهل لاقي : ىأ 4 راهنألا اهتحَت نم ىرجت تانج موُيلا مكارشب » : هلوقو

 وه كلذ  ادبأ اهيف نيثكام : ىأ * اهيف نيدلاخ < راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجب ةراشبلا مكل : ىأ

 . 4 ميظعلا زوقلا

 ترا ر مكر ىف ی رق ی و تار ھت رف ن و
 , ©" ةعيظفلا رومألاو «ةميظعلا لزالزلاو «ةجعزملا لاوهألا نم تاصرعلا ىف ةمايقلا موي عقي امع ىلاعت

 . رجز هنع ام كرتو « هللا رمأ امب لمعو « هلوسرو هللاب نمآ نم الإ ذئموي وجني ال هنإو

 نب ناوفص انثدح « كرابملا نبا انثدح « ناميلس نب ةدبع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 ١ ىلهابلا ةمامأ وبأ انعمو « قشمد باب ىف ةزانج ىلع انجرخ : لاق رماع نب ميلس ىنثدح « ورمع
 متيسمأو متحبصأ دق مكنإ « سانلا اهيأ : ةمامأ وبأ لاق ء اهنفد ىف اوذخأو ةزانجلا ىلع ىلص املف
 اذه وهو « رخآ لزنم ىلإ هنم اونعظت نأ نوكشوتو « تائيسلاو تانسحلا هيف نومستقت لزنم ىف

 ‹ هللا عسو ام الإ « قيضلا تيبو « دودلا تيبو « ةملظلا تيبو « ةدحولا تيب  ربقلا ىلإ ريشي
 نم رمأ سانلا ىشغي 27 [ىتح] نطاوملا كلت ضعب ىف مكنإف « ةمايقلا موي نطاوم ىلإ هنم نولقتنت

 مث « ةديدش ةملظ سانلا ىشغتف رخآ لزنم ىلإ هنم نولقتنت مث « هوجو دوستو هوجو ضيبتف « هللا
 هللا هبرض ىذلا لثملا وهو « ًائيش نايطعي الف قفانملاو رفاكلا كرتيو « ًارون نمؤملا ىطعيف رونلا مسقي

 الف « [ ٠ :رونلا] 4 ٍروُث نم هَل امَف :  هلوق ىلإ 4 يج رحب يف تاملظَك وأ » : لاق « هباتك ىف
 نيذلل نوقفانملا لوقيو « ريصبلا "9 رونب ىمعألا ءىضتسي ال امك نمؤملا رونب قفانملاو رفاكلا ءىضتسي

 عدخ ىتلا هللا ةعدخ ىهو « ارون اوسمتلاف مكءارو اوعجرا ليق مكرو نم سبتقن اًنورظنا # : اونمآ

 « مهناميأبو » : م ىف (۳) . « دیعس» : م ىف (۲) 00 اا
 هلل ب ديزي نع « دعس نب ثيللا نع « حلاص نب هللا دبع قيرط نم )٤۷۸/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )٤(

 . ميرحتلا ةروس ريسفت دنع ىتأيس رخآ قيرط
 . «رصبب ا» : م ىف (۷) . أ .٠ م نم تبثملاو ٩ ٠ موي » : ه ىف )١( . « ةميظعلا » : أ ىف (0)



 ب ااا با لس ( ١١۲_٠١ ) تايآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ناكملا ىلإ نوعجريف . [147 :ءاسنلا]  مُهعداخ وهو هللا نوعداخي :  لاق ثيح 2١ نيقفانملا اهب
 هيف هنطاب $ « باب هل روسب مهنيب برض دقو مهيلإ نوفرصنيف ًائيش نودجي الف « رونلا هيف مسق ىذلا

 مسقي ىتح ًارتغم قفانملا لازي امف : رماع نب ميلس لوقي . ةيآلا 4 باذعلا هلبق نم هرهاظو ةمحرلا

 قا و لا ي اولا

 « رذنملا نب ةاطرأ انثدح « ةويح نبا انثدح « نامثع نب ىيحي انثدح « ىبأ انثدح : لاق مث

 رفاك الو نمؤم نم امف « ةمايقلا موي ةملظ ثعبت : لاق ةمامأ ىبأ نع « جاجحلا نب فسوي انثدح
 اًنورظنا 8 : نولوقيف نوقفانملا مهعبتيف < « مهلامعأ ردقب نينمؤملا ىلإ رونلاب هللا ثعبي ىتح « هفك ىري

 . © مكروُت نم سبقت

 هللا ثعب ذإ ةملظ ىف سانلا امنيب : سابع نبا نع « امهريغو « كاحضلاو ٠ ىفوعلا لاقو
 ىأر املف « ةنجلا ىلإ هللا نم اليلد °” رونلا ناكو « هوحن اوهجوت رونلا نونمؤملا ىأر املف ءأرون

 سبّمقن انورظنا :  ذئنيح اولاقف « نيقفانملا ىلع هللا ملظأف ٠ مهوعبتا اوقلطنا دق نينمؤملا نوقفانمل

 « ةملظلا نم متتج ثيح نم 4 اوُعجْرا 8 : نونمؤملا لاق . ايندلا ىف مكعم انك انإف ٠ < مكرون نم

 . رونلا كلانه اوسمتلاف

 ءراطعلا ىسيع نب ليعامسإ انثدح « ناطقلا ةيولع نب نسحلا انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو
 : لاق سابع نبا نع « ةكّيَلم ىبأ نبا نع « جيرج نبا انثدح « ةفيذح  وبأ رشب نب قاحسإ انثدح
 دنع امأو « هدابع ىلع هنم ًارتس مهئامسأب ةمايقلا موي سانلا وعدي هللا نإ » : وي هللا لوسر لاق
 رون هللا بلس طارصلا ىلع اووتسا اذإف ٠ ارون قفانم لكو « ارون نمؤم لك ىطعي هللا نإف طارصلا

 انل ممتأ انبر :  نونمؤملا لاقو . < مكروُث نم سقت انورظنا :  نوقفانملا لاقف ٠ تاقفانملاو نيقفانلا

 . 29 « آدحأ دحأ كلذ دنع ركذي الف . [8:ميرحتلا] 4 انرون

 « نسحلا لاق : ( ْباَذَعْا هلق نم ُهرهاَظَو ةمحرلا هيف هنطاب باب هَل روسب مهتيب برضف :  هلوقو
 . رانلاو ةنحلا نيب طئاح وه : ةداتقو

  gEفارعألا] 4باجح اًمهتيبو# : ىلاعت هللا لاق ىذلا وه: ملسأ نب :

 ٦ . حيحصلا وهو « دحاو ريغو « هللا همحر « دهاجم نع ىور اذكهو .

 « ةداتق هلاق . رانلا : ىأ © ْباَدَعْلا لبق نم ُهرهاَظَو » اهيف امو ةنجلا : ىأ  ةمحرلا هيف هنطاب ل
 . امهريغو « ديز نباو

 : لاق مث . منهج ىداو دنع سدقملا تيب روس روسلا كلذ نإ : ليق دقو : ريرج نبا لاق

  ماوعلا ىبأ نع « سيق نب ةيطع نب ديعس نع « ةملس ىبأ نب ورمع انثدح « ىقربلا نبا انثدح

 . ريبكلا مجعملا نم هانتبثأ ام باوصلاو ٠ « نبا » : ه ءأ « م ىف (۳)

 . « كورتم وهو رشب نب قاحسإ هيف » : ( 790 / ٠١ ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ( ۱١ / ٠١١ ) ريبكلا مجعملا )٤(



 ( ١۲ ٠١ ) تايآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزملا سمسم م للدم

 نف هللا ركذت ىذلا روسلا نإ + :كوقي ئرمعغ نب هللا دبع تعفس :: لاق سدقملا تيب دوم

 هنطاب ىقرشلا روسلا وه ( ْباَذَعْلا هلبق نم ُهرِهاَظَ ُةمَحَرلا هيف ُهنطاَب باب هَل روسب مهتيب برضق $ :نآرقلا
 . منهج ىداو هرهاظو « هيلي امو دجسملا

 .كلذ وحن « نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلعو « رابحألا بعكو « تماصلا نب ةدابع نع ىور مث
 نم ديرأ ىذلا وه اذه نأ ال « كلذل ًالاثمو ىنعملا بيرقت اذهب اودارأ مهنأ ىلع مهنم لومحم اذهو

 ىف ةنجلا نإف ؛ منهج ىداوب فورعملا ىداولا نم هءارو امو دجسملا سفنو نيعملا رادجلا اذه نآرقلا

 بابلا نإ : رابحألا بعك لوقو . نيلفاس لفسأ تاكردلا ىف رانلاو « نييلع ىلعأ ىف تاومسلا

 اغإو . ةتاهرتو هتايليئارسإ نم اذهف « دجسملا باوبأ دحأ وه ىذلا ةمحرلا تاب قه نارقلا ىناروكاللا

 هولخد نونمؤملا هيلإ ىهتنا اذإف «٠ نيقفانملاو نينمؤملا نيب زجحيل ةمايقلا موي ت ر كلذب دارملا

 ‹ باذعلاو ةملظلاو ةريحلا ىف هئارو نم نوقفانملا ىقبو بابلا قلغأ مهلوخد اولمكتسا اذإف « هباب نم

 ىداني : ىأ 4 مكعم نكن ملأ مهتوداني » ةريحو كشو لهجو رفك ىف ايندلا رادلا ىف اوناك امك

 مكعم ىلصنو « تاعمجلا مكعم دهشن « ايندلا رادلا ىف مكعم انك " امأ : نينمؤملا نوقفانملا

 اولاف  ؟ تابجاولا رئاس مكعم ىدؤنو « تاوزغلا مكعم رضحنو . تافرعب مكعم فقنو « تاعامجلا

 مكسفنأ متنتف مكتكلو» + انعم منك لق« ,نلي ولا نيقفانملا نونمؤئلا باجأف : ىأ « لب

 ىصاعملاو تاذللاب مكسفنأ متنتف ىأ : فلسلا ضعب لاق « 4 ىنامألا مكترغو متبتراو متصبرتو
 . تقو ىلإ تقو نم ةبوتلا مترخأ : ىأ 4 متصبرت # تاوهشلاو

 « ىنامألا مُكَتَرَعَول توملا دعب ثعبلاب : ىأ 4 مبتراو  هلهأو قحلاب 4 متصبرتو # : ةداتق لاقو
 ءاج ىتح اذه ىف متلزام : ىأ 4 هّللا رم ءاج ئَتَح $ ايندلا مكترغ : ليقو ٠ ,انل رفغيس : متلق : ىأ

 . ناطيشلا : ىأ 4 رورغلا هللاب مكرغو ا توملا

 . رانلا ىف هللا مهفذق ىتح اهيلع اولازام هللاو « ناطيشلا نم ةعدخ ىلع اوناك : ةداتق لاق

 بولق الو اهل ةين ال نادبأب : 7 [ىأ] انعم متنك مكنأ : نيقفانملل نينمؤملا نم مالكلا اذه ىنعمو
 . ًاليلق الإ هللا نوركذت الو سانلا نوؤارت متنكف « كشو ةريح ىف متنك امنإو « اهعم

 مهعم اوناكو ٠ مهنورشاعيو مهنوشغيو مهنوحكاني ءايحأ نينمؤملا عم نوقفانملا ناك : دهاجم لاق

 مهنيب زاميو « روسلا اوغلب اذإ نيقفانملا نم رونلا ًافطيو « ةمايقلا موي ًاعيمج رونلا نوطعيو « ًاتاومأ

 قدصا وهو تلر 2 ينص هي لارا ىلا يارد ىفاثي ل نيقموللا نم لوقا اذهو

 ام . نيمرجملا نع . نولءاستي تانج ىف . نيميلا باحصأ الإ . ةنيهر تبسک امب سفن لك :  - نيلئاقلا

 اًنكو . نيضئاخلا عم ضوخن اًنُكو . نيكسملا معطن كن ملو . نيلصملا نم كن مل اوُناَق . رس ىف مككلس

 )١( م نم ةدايز (۳) . « انإ » : م ىف (۳) .(«هركذ» : م ىف .



 و س ل ل تسسس ( 1۷ . 1١ ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 مهل عيرقتلا هجو ىلع مهنم جرخ امنإ اذهف « ٤۷[ - ۳۸: رثدملا] 4 نيقلا اناتأ تح . نيدلا مویب بذكت
 مويلاف » :انهاه ىلاعت لاق امك« [4 رثدملا] 4 نيعفاشلا ةعاقش مهعفت اَمَف » : ىلاعت لاق مث . خبوتلاو

 هعم هلثمو ًابهذ ضرألا ءلمب مويلا مكدحأ ءاج ول : 0

 . هنم لبق ام « هللا باذع نم هب ىدتفيل

 ۰ . مكبلقنم اهيلإو مكريصم یھ : ىأ «راّثلا مكاوأم 8 : هلوقو

 سئبو « مكبايتراو مكرفك ىلع لزنم لك نم مكب ىلوأ یه : ىأ € مكالوم ىه :  هلوقو
 فلا

 اونوكي الو قحْلا نم لت امو هللا ركذل مهبولق عشخت نأ اونمآ نيدّلل نأي منا ط
 ساه ل هيب هس سا م ل رره

 69 نروقساَف مهْنَم ريثكو مهبولُق تسقف دمألا مِهْيَلَع لاَطَف لبق نم باتكلا اوتوأ َنيدّلاَك

 . 4 69 نوُلقعَت مُكّلَعَل تايآلا مكأ انب دق اهتوم دعب ضرألا ىيحي هللا َنَأ اومّلعا

 را ىأ لا نكذل مهبولق عفشت نإ نينمؤملل ا : ىلاعت هللا لوقي

 . هعيطتو هل عمستو هل داقنتو همهفتف « نآرقلا عامسو

 هللا نإ : لاق هنأ سابع نبا نع « ةداتق نع « ىّرُلا حلاص انثدح : كرابملا نب هللا دبع لاق

 اونمآ نيذّلل نأي ملأ» : 0 ا ع ع

 . نع « حابصلا نب دمحم نب نسحلا نع « متاح ىبأ نبا هاور « ةيآلا 4 هللا ركذل مهبولف عشخت

 . هب « كرابملا نبا نع « ىزورملا نيسح

 نيدلل ني ما : هل نو هللا ا نأ سو انيق ب لاق ٠ هنع هللا ىضرا «دوعسم

 ا كل ل هللا ركذل مهبولق عشخت د نأ اونمآ

 ديعس نب نوراه نع « ةيآلا هذه ريسفت دنع ىئاسنلا هجرخأو . باتكلا رخآ ىف ملسم هاور اذك

 ن 040 ىمزلا توقعي نب يسوم ثيدحت نم ةجام نبا هاوو دقو... © هب ههو نبا نع + قليآلا

 . ريبزلا نبا دنسم نم هلعجف . 27 هلثم « هيبأ نع « ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع « مزح ىبأ نع

 «ريبزلا نبا نع « رماع نع « مزاح ىبأ نع « بوقعي نب ىسوم قيرط نم هدنسم ىف رازبلا هاور نکل

 5 م نم ةدايز )1(

 . (۳۰۲۷) مقرب ملسم حيحص (۲)

 . )١١554( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 . « ىعبرلا » : أ ىف ( )

 . (5193) مقرب ةجام نبا ننس (65)



 ( ١5 « ١9 ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزحلا د ملل لل.

 . کف « دوعسم نبا نع

 « ةلم ةي هللا لوسر باحصأ لم : لاق ماقا نع دولا نع ىووتلا او

 [7” :فسوي] * ٍصصقلا نسحأ يلع صقن نحن 3 : ىلاعت هللا لزنأف . هللا لوسر اي انثدح : اولاقف

 4 ْثيِدَحْلا سْحَأ لر هللا » : ىلاعت هللا لزنأف « هللا لوسر اي انئَدَح : اولاقف ةلم اوّلم مث : لاق

 عشخت نأ اونمآ نيذّلل نأي ملأ : هللا لزنأف . هللا لوسر اي انثدح : اولاقف ةلم اولم مث . [۲۳: رمزلا]

 , 9 4 هللا ركذل مهبول
 ن وا نيكد يا 0 : 4 هللا ركذل مهبولف عشخت نأ اونمآ نيذّلل نأي ملأ : ةداتق لاقو

 ٠ عرفا ىنانلا نها" ) عفري ام لوأ نإ » : لاق ةي هللا لوسر نع ىوري

 هللا ىهن : 4 مهبولق تسقف دمألا مِهيَلَع لاَطَف لبق نم باتكلا اوثوُأ نيدّلاَك اونوكي الو :  هلوقو

 اولدب دمألا مهيلع لواطت ال « ىراصنلاو دوهيلا نم مهلبق باتكلا اولمح نيذلاب اوهبشتي نأ نينمؤملا

 ةفلتخملا ءارآلا ىلع اولبقأو « مهروهظ ءارو هوذبنو « ًاليلق ًانمث هب اورتشاو « مهيديأب ىذلا هللا باتك

 « هللا نود نم ًابابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختاو « هللا نيد ىف لاجرلا اودلقو « ةكفتؤملا لاوقألاو

 . ديعو الو دعوب مهبولق نيلت الو ‹ ةظعوم نولبقي الف « مهبولق تسق كلذ دنعف

 : لاق امك . ةلطاب مهلامعأو ‹ ةدساف مهبولقف « لامعألا ىف : ىأ «نوقساف مهنم ريثكو»

 4 هب اورگذ امم اًظَح اوسنو هعضاَرُم نع ملكلا نوُقَرَحي ةيساق مهبولق انلعجو مهانعل مهقانيم مهضقت امل

 اوكرتو « هعضاوم نع ملكلا فيرحت مهتيجس نم راصو تسقف مهبولق تدسف : ىأ « :١7[ ةدئاملا]

 نم ءىش ىف مهب اوهبشتي نأ نينمؤملا هللا ىهن اذهلو ؛ هنع وهنام اوبكتراو « اهب اورمأ ىتلا لامعألا

 . ةيعرفلاو ةيلصألا رومألا

 انثدح « شارخ نب باهش انثدح « رامع نب ماشه انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 نب هللا دبع انثدح : لاق ىرازفلا ةليمع نب عيبرلا نع « رمتعملا نب روصنم نع « رانيد نب جاجح

 5 _ هيلع ىبنلا هلاق ًائيش : وأ هللا باتك نم ًائيش الإ « هنم ىلإ بجعأ تعمس ام ًاثيدح دوعسم

 مهبولق هتوهتسا « مهسفنأ دنع نم ًاباتك اوعرتخا مهبولق تسقف دمألا مهيلع لاط امل ليئارسإ ىنب نإ »

 عدن اولاعت : اولاقف مهتاوهش نم زينك. نيبو مهتبي لوخي:قحلا ناكر + هتذلتسأو 0 مهتسنلا هنلحتنناو

 )١( مقرب رازبلا دنسم )١5151( لاقو :  ثيدحلا اذه الإ دوعسم نبا نع ريبزلا نبا ىور ملعن ال « .

 دهاشلا ركذ نود ًالسرم هوحن هللا دبع نب نوع نع ىدوعسملا قيرط نم « فراعملا  ط (0867 )١14/ هريسفت ىف ريرج نبا ىور (۲)

 . انه

 . « هللا عفري » : أ ىف (۳)

 نع « ةداتق نع « ناطقلا نارمع قيرط نم هاورف (540 /۷) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هلصوو ١71١( /۲۷) هريسفت ىف ىربطلا هاور )٤(

 . هيف ملكتم ناطقلا نارمعو « هب اعوفرم سوأ نب دادش نع « نسحلا

 . « مهسفنأ ١ : أ ىف (0)



 ؟١ ( ١5 «. ١1 ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 « كلذ اولعفف . هانلتق ١7 انعباتي نأ هرك نمو <« هانكرت هيلع انعبات نمف « اذه انباتك ىلإ ليئارسإ ىنب
 «فيطل ءىش ىف هبتكف هللا باتك نم فرعي ام ىلإ دمع نوعنصي ام ىأر املف « هيقف لجر مهيف ناكو

 :ضعبل مهضعب لاق لتقلا اورثكأ املف « هقنع ىف نرقلا كلذ قلع مث نرق ىف هلعجف « هجردأ مث

 نإ هنإف « مكباتك هيلع اوضرعاف انالف اوعداف «٠ ليئارسإ ىنب ىف لتقلا متيشفأ دق مكنإ « ءالؤهاي

 ؟ انباتك ىف امب نمؤت :اولاقف هيقفلا كلذ انالف اوعدف . هولتقاف ىبأ نإو « سانلا ةيقب مكعباتيسف مكعبات

 « معن : لاق ؟ اذهب نمؤتأ : اولاق مث « هرخآ ىلإ هيلع هوضرعف . ىلع هوضرعا ؟ هيف امو :لاق

 « نرقلا كلذ ©" اقّلعَتم هودجوف هوشبن تام املف « هوكرتف  نرقلا ىلإ هديب راشأو اذه ىف امب تنمآ

 . ةنتف هباصأ اذه عمسن انك ام « ءالؤه اي : ضعبل مهضعب لاقف « هللا باتك نم فرعي ام هيف اودجوف

 . « نرقلا ىذ باحصأ ةلم مهلَلم ريخو « ةلم نيعبسو نيتنث ىلع ليئارسإ ونب تقرتفاف

 اورت نأ مكنم ىقب نم ىقب : وأ  متيقب نإ مكب كشوأ ©") [مكنإو] : دوعسم نبا لاق

 . هراك اهل هنأ هبلق نم هللا ملعي نأ مكنم ءرملا بسحبف « ًاريغ اهل نوعيطتست ال « اهنوركدت ًارومأ

 قع + ردع نا نعت وم نع نوت قرح نسمح اک یر لاقو

 رمأي مل نم كله ء“" هللا دبع اي : لاقف دوعسم نبا ىلإ 7 بوقرع نب سيرتع ءاج : لاق ميهاربإ

 ؛ ًاركنم هبلق ركني ملو افورعم هبلق فرعي مل نم كله : هللا دبع لاقف . ركنملا نع ىهنيو فورعملاب
 ‹ مهلجرأو مهيديأ نيب نم ًآباتك اوعرتخا « مهبولق تسقو دمألا مهيلع لاط امل ليئارسإ ىنب نإ

 هب نمآ نمف باتكلا اذه ىلع ليئارسإ ىنب ضرعن : اولاقو « مهتنسلأ هتلحتساو مهبولق هتوهتسا

 هیتودن نيب نرقلا لعج مث « نْرَق ىف هللا باتك مهنم لجر لعجف : لاق . هانلتق هب رفك نمو کر

 اذهب قموأ ال قلامو تح هير نيب ةرقلا ىلإ ويو هب تا + لاق © اذهب نمؤتا ل لیا

 . © نرّقلا بحاص َةّلم مويلا مهلّلم ريخ نمف ؟ باتكلا

 ةراشإ هيف : 4 نولقعت مكّلعَل تايآلا مك انب دق اهتوم دعب ضرألا ىيحي هللا نأ اومّلعا $ : هلوقو

 دعب بوركلا جرفيو « اهتلض دعب ىراّيَحلا ىدهيو « اهتوسق دعب بولقلا نيلي « ىلاعت « هنأ ىلإ

 بنولقلا دوي كلك +290 [لبارلا] ناتيلا تيغلاب ةذساهلا ةبدحجملا لا نرالا يجب امك اتد

 ‹ لصاولا اهيلإ لصي ال ةلفقم تناك ام دعب رونلا اهيلإ جلويو «٠ لئالدلاو نآرقلا نيهاربب ةيساقلا

 وهو « لاعف ءاشي ال وه ىذلا « لامكلا دعب دارأ نمل لضملاو « لالضإلا دعب ءاشي نمل ىداهلا ناحبسف

 . لاعتملا ريبكلا ريبخلا فيطللا « لاعفلا عيمج ىف لدعلا مكحلا

 )١( هيلع انعباتي » : أ ىف ٩ . ) )۲م نم ةدايز (۳) . (ًاقلعم » : أ ىف .

 . « برق نع ديوس نب رباج » : أ ىف (5) ..« وبأ » : أ ىف (0) . ٩ مکعم ظ» : م ىف (4)

 . © هللا دبع ابأ اي » : أ ىف (۷)

 . ( ١537 / ۲۷ ) ىربطلا ريسفت (۸)

 . أ نم ةدايز (9)



 ( ١8 2 ١9 ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزجلا ۲۲

 ُرجأ ملو مهل فعاضُي اتسح اًضْرَف هللا اوضرفأو تاقدصملاو نيقدصملا نإ ظ
Arlo -هم يب بم م  

 مهرج مهل مهب دنع ءادهشلاو نوقيذملا مه كادلوأ هلسرو هللا اونمآ نيدلاو 09 ميرك
 نه و م

 . 4 © ميحَجْلا باحصأ كتلو انتايآب اوبذكو اورفك نيذّلاو مهرونو

 « ةنكسملاو رقفلاو ةجاحلا لهأ ىلع مهلاومأب تاد صلو نيفدصملا هي ت امنع ىلاعت ربخي
 هوطعأ نمم ءازج نوديري ال < هللا هجو ءاغتبا ةصلاخ ةينب هوعفد : ىل ( اًنسَح اضرَف هللا اوضرفأو)»

 كلذ ىلع دادزيو « اهلاثمأ رشعب ةنسحلا مهل لباقي : ىأ مهل فعاضي 9 : لاق اذهلو ؛ ًاروكش الو

 بآمو حلاص عجرمو « نسح ليزج باوث :ىأ * میرک رجأ مهلو» كلذ قوفو فعض ةئامعبس ىلإ
 . «ميرك)

 نينمؤملا فصو « ةلمجلا مامت اذه : 4 نوقيدصلا مه كتّلوأ هلسرو هّللاب اونمآ نيذّلاو ¥ : هلوقو
 نوقيدص مهنأب هلسرو هللاب

 هذه : 4 نوقيّدَصلا مه كلو هلسرو هّللاب اونمآ نيذّلاو 8 : هلوق سابع نبا ني هر ىلوعلا لاق
o20 6هواري مر  

 . 4 مهروو مهرجأ مهل مهبر دنع ءادهشلاو » ةلوصفم

 . مهر دنع ءادهشلاو 8 : لاقف مالكلا فئاتسا مث 4 َنوُقيِدصلا مه كتّلوأ 8 : ىحضلا وبأ لاقو
 . مهريغو « نايح نب لتاقمو ٠ كاحضلاو ‹ قورسم لاق اذكهو

 نوقيدصلا مه كلو % : هلوق ىف هللا دبع نع « قورسم نع « ىحضلا ىبأ نع شمعألا لاقو

 ل ر نالا قدح ا HE لاق 4 مهر دنع ءادهشلاو

 نيقيدصلاو نييبنلا نم م مهْيَلَع هللا معنأ نيذّلا عم كدَلوُأَف لوُسرلاَو هللا عطي نمو » : ىلاعت “ [هللا]
 الو . نافنص امهنأ ىلع لدف ‹ ءادهشلاو نيقيدصلا نيب قرفف . [19:ءاسنلا] * نيحلاّصلاو ءادهشلاو
 هباتك ىف « هللا همحر « سنأ نب كلام مامإلا هاور امك « ديهشلا نم ًاماقم ىلعأ قيدصلا نأ كش

 : لاق هلك هللا لوسر نأ ىردخلا ديعس ىبأ نع « راسي نب ءاطع نع « ميلس نب ناوفص نع « أطوملا

 نم قفألا ىف رباغلا ىردلا بكوكلا نوءارتت امك « مهقوف نم فرغلا لهأ نوءارتيل ةنجلا لهأ نإ »
 ؟مهريغ اهغلبي ال ءايبنألا لزانم كلت « هللا لوسر اي : اولاق . « مهنيب ام لضافتل « برغملا وأ قرشملا
 . « نيلسرملا اوقدصو هللاب اونمآ لاجر « هديب ىسفن ىذلاو « ىلب » : لاق

 ° هب « كلام ثيدح نم هجارخإ ىلع ملسمو ىراخبلا قفتا

 نع ربخأف «مهّبَر دنع ءادهشلاو نوقيدصلا مه كئلوأ» : هلوق نم دارملا لب : نورخآ لاقو
 : ريرج نبا لاق مث « دهاجم نع ريرج نبا هاكح . ءادهشو نوقيدص مهنأب هلسرو هللاب نينمؤملا

 7 أا نم ةدايز (۱)

 . (۲۸۳۱) مقرب ملسم حيحصو (77557) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)



 0 ا ( 14۹ . 1۸) ناتيآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزحلا

 نب ديز نع « نالجع نبا انثدح « ىيحي نب ليعامسإ انثدح « رَمعم وأ برح نب حلاص ینثدح

 TS ونمؤم ) : لوقي هيم هللا لوسر تعمس : لاق بزاع نب ءاربلا نع « ملسأ

 مهل ] مهُبر دنع ءادهشلاو نوقيدصلا مه كئّلوُأ هلسرو هّللاب اونمآ نيذلاو # : ةيآلا هذه ةو الت مث

 . 29 بیرغ ثيدح اذه . « 2١ [ مهرجأ

 مه كئلوأ هلسرو هللاب اونمآ نيذلاو :  هلوق ىف نوميم نب ورمع نع « قاحسإ وبأ لاقو
 . نيعبصإلاك ًاعم ةمايقلا موي نوؤيجي : لاق * مهرونو مهرجأ مهل مهبر دنع ءادهشلاو نوقيدصلا

 حاورأ نإ ) : نيحيحصلا ىف ف ءاج امك « ميعنلا تانج ىف : ىأ 4 مهر دنع ءادهشلاو» : هلوقو

 علطاف « ليدانقلا كلت ىلإ ىوأت مث « تءاش ثيح ةنجلا ىف حرست رضخ ريط لصاوح ىف ءادهشلا

 لتقنف كيف لتاقنف ايندلا رادلا ىلإ اندرت نأ بحن : اولاقف ؟ نوديرت اذام : لاقف ةعالطا كبر مهيلع

 . «  نوعجري ال اهيلإ مهنأ تيضق ىنإ :لاقف . ةرم لوأ انلتق امك

 « مهيديأ نيب ىعسي ميظع رونو ليزج رجأ مهبر دنع مهل : ىأ € مهرونو مهرجأ مهل : هلوقو
e 

 e e وت

 هيلإ سانلا رظني ىذلا © كلذف « لتقف هللا قدصف ودعلا ىقل « ناميإلا ديج نمؤم لجر : ةعبرأ
 يول 377 نمؤم ىناثلاو  رمع ةوسنلق وأ هيَ هللا لوسر ةوسنلق تطقس ىتح هسأر عفرو | اذكه

 ثلاثلاو « ةيناثلا ةجردلا ىف كاذف « هلتقف برع مهس هءاج « حلطلا كوشب ةرهظ ترضي اغاكف ودعلا

 ‹ةثلاثلا ةجردلا ىف كاذف « لتق ىتح هللا قدصف ودعلا ىقل ًائيس رخآو اح لاص المع طلخ نمؤم لجر

 ىف كاذف « لتق ىتح هللا قدصف ودعلا ىقل « ًاريثك ًافارسإ هسفن ىلع فرسأ نمؤم لجر عبارلاو

 . °” « ةعبارلا ةجردلا

 ‹ ةعيهَل نبا نع « كرابملا نبا نع « ىسلايطلا دواد ىبأ نع « ىنيدملا نب ىلع هاور اذكهو

 . بيرغ نسح : لاقو ةعيهل نبا ثيدح نم ىذمرتلا هاورو . حلاص ىرصم دانسإ اذه :لاقو

 « مهلآمو ءادعسلا ركذ امل : « ميحجلا باحصأ كنتّلوأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذّلاو » : هلوقو

 )١( م نم ةدايز .

 . ( “١77 / ۲۷) ىربطلا ريسفت (۳)

 5 ىراخبلا دنع هيلع عقأ ملو « هنع هللا ىضر <« دوعسم نبا ثيدح نم (۱۸۸۷) مقرب ملسم حيحص (۳)

 .(«لجر» : أ یف (0) . 4 كاذف » : م ىف ()

 )( دنسملا )١/۲۳( .

 . )۱١٤٤( مقرب ىذمرتلا ننس (۷)



 ( 7١ . ۲۰ ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزحلا ع

 دالؤألاو لاوُمألا ىف ٌرْئاَكَتو مكنيب رخافتو ةنيزو وهلو بع ايندلا ةايحْلا امَنَأ اومّلعا

 باذع ةرخآلا ىفو اًماَطَح نوكي ْمُث ارفصم هارتف جيهي مث هتابن رافكلا بجعأ ثيغ لمك
 o ر منع هم

 نم ةرفغم ىلإ اوقباس 53 رورغلا عاتم لإ ايندا ةايحْلا امو ناوضرو هللا نم ةرفغمو ديدش

 هللا لضف كلذ هلسرو هّللاب اونمآ نيذّلل تّدعأ ضرألاو ءاَمّسلا ضرعك اهضرع ةنجو مكبر

 . 4 69 ميظعلا لضفلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي

 مكنيب رخافتو ةنيزو وهلو بعل ايندلا ةايحْلا اَمنَأ 8 : ا ا را هوم لامك لوفي

 بح سائل نیز 8 : لاق امك « اذه اهلهأ دنع اهرمأ لصاح امنإ : ىأ # دالوألاو لاومألا ىف رثاكتو

 كلذ ثرحْلاَو ماعنألاو ةمّوسمْلا لْيخْلاَو ةضفلاو بهّذلا نم ةرّطنَقمْلا ريطانقلاو نيببلاو ءاسّنلا نم تاوهّشلا

 . ١5[ :نارمع لآ] 4 بآَمْلا نسح هدنع هللا ايندلا ةاّيحلا عاتم

 : وهو «ثيغ لثمك# : لاقف ةلئاز ةمعنو ةيناف ةرهز اهنأ ىف ايندلا ةايحلا لثم ىلاعت برض مث

 (“ [هتمحر رشنيو ] اوطنق ام دعب نم ثيغلا لزني ىذّلا وهو إ :لاق امك «سانلا طونق دعب ىتأي ىذلا رطملا

 امكو ؛ ثيغلاب تبن ىذلا عرزلا كلذ تابن عارزلا بجعي : ىأ  هتابن راقكلا بجعأ » : هلوقو

E asم اهيلإ ن ا ليمأو ا یک صرحا ميتإف + رانكلا ا هدجمت  

 SR لا ا
 ًالوأ نوكت ايندلا ةايحلا اذكه « ًامطحتم ًاسبي ريصي : ىأ « ًاماطح هلك كلذ دعب نوكي مث « ارضن

 هبابش ناوفنعو هرمع لوأ ىف نوكي كلذك ناسنإلاو « ءاهوش ًازوجع نوكت مث « لهتكت مث « ةباش

 ‹ هاوق ضعب © دّقنيو هعابط ريغتتف ةلوهكلا ىف عرشي هنإ مث « رظنملا ىهب « فاطعألا نيل آيرط ًاضغ

 : ىلاعت لاق امك « ريسيلا ءىشلا هزجعي « ةكرحلا ليلق ١ ىوقلا فيعض < ًاريبك ًاخيش ريصيف ربكي مث

 ل ل ا ل

 « ةلاحم ال اهغارفو اهئاضقناو ايندلا لاوز ىلع ًالاد لثملا اذه ناك :Uy . [ot مورلا] < ريدقلا ميلعلا

 باذع ةرخآلا ىفو ل : لاقف « ريخلا نم اهيف اميف بَّعرو اهرمأ نم رّذَح « ةلاحم ال ةنئاك ةرخآلا نأو

 ةبيرقلا ةينآلا ةرخآلا ىف سيلو : ىأ 4 رورغْلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو ناوضرو هللا نم ةرفغمو ديدش

 .ناوضرو هللا نم ةرفغم امإو « ديدش باذع امإ : اذه امإو اذه امإ الإ

 رتغي هنإف « هيلإ نكر نمل 44 ٌراغ ناف عاتم ىه : ىأ  رورغلا عام لإ ايندلا ةايحلا امو» : هلوقو
 )١( دقفيو » : أ ىف (۳) . « رضخأ ام » : أ ىف (0) . أ نم ةدايز « .

 ) )6راع » : ا یف «



 88 د ( ۲١ « ۲۰ ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ةرخآلا رادلا ىلإ ةيسنلاب ةليلق ةريقح یهو ءاهءارو داعم الو اهاوس راد ال هنأ دقتعي ىتح هبجعتو اهب

 نع « ورمع نب دمحم انثدح « ىبراحلملا .انثدح « ىلصوملا برح نب ىلع انثدح : ريرج نبا لاق

 امو ايندلا نم ريخ ةنجلا ىف طوس عضوم » : هيم هللا لوسر لاق 9 لاق ةريره ىبأ نع ¢ ةملس ىبأ

 . &«  رورغْلا عاتم الإ ايندلا ةايحْلا امو : اوؤرقا . اهيف

 . ملعأ هللاو « " ةدايزلا هذه نودب حيحصلا ىف تباث ثيدحلا اذهو

 هللا دبع نع ©« قيقش نع ‹ شمعألا نع امهالك « عيكوو رين نبا انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 . « كلذ لثم رانلاو « هلعن كآرش نم مكدحأ ىلإ برقأ ةنجْلَل » : ةي هللا لوسر لاق : لاق

 ا قالا نع رولا يد نم قاقرلا ف رال اا دورنا

 هثح اذهلف ؟ كلذك رمألا ناك اذإو 2 ناسنإلا ¿ نم رشلاو ریخلا بارتقا ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىفف

 بونذلا هنع رفكت ىتلا « تامرحملا كرتو . تاعاطلا لعف نم «٠ تاريخلا ىلإ ةردابملا ىلع «؟) هللا

 اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباس» : ىلاعت لاقف ٠ تاجردلاو باوثلا هل لصحتو « تالزلاو

 اوعراسو # : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك « ضرألاو ءامسلا سنج دارملاو : € ضرألاو ءاَمّسلا ضرعك

 : انهاه لاقو .[177 :نارمع لآ ] 4 نيقتملل تدعأ ضرألاو تاَومّسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ

 ىذلا اذه : ىأ 4 ميظعلا لضفلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ هلسرو للاب اونمآ نيدّلل تّدعأ 0

 نيرجاهملا ءارقف نأ : حيحصلا ىف انمدَق امك« مهيلإ تانجو يهبل نو اجمع رع جدلا مهلهأ

 . « ؟ كاذ امو » : لاق . ميقملا ميعنلاو ىلعلا تاجردلاب روثدلا لهأ بهذ « هللا لوا اولاق

 . قتعُت الو نوقتعیو « قدصتن الو نوقدصتيو « موصن امك نوموصيو « ىلصن امك نوُلصُي : اولاق

 نم الإ مكنم لضفأ دحأ نوكي الو « مكدعب نم متقبس هومتلعف اذإ ءىش ىلع مكلدأ الفأ » : لاق

 اوعجرف : لاق . « نيثالثو ًاثالث ةالص لك ربد نودمحتو نوربكتو نوحبست : متعنص ام لثم عنص

 هللا لضف كلذ » : ةي هللا لوسر لاقف ! هلثم اولعفف « انلعف ام لاومألا لهأ انناوخإ عمس : اولاقف

 . ٩ « ءاشي نم هيتؤي
 نإ اهرب نأ لبق نم بات يف الإ مُسْفَنَأ يف الو ٍضْألا يف ةبيصُم نم باص ام )

 لك بحي ال لاو مکاتآ امب اوحرفت الو مکتاف ام ىلع اوسأت الیکل © ريسي هللا ىلع كلذ

 )١( ىربطلا ريسفت )۲۷/ ٠١١( ىرخأ ةخسن ىف اهآر ظفاحلا لعلف « ةدايزلا هذه عوبطملا ىف سيلو .

 هنع هللا ىضر <« دعس نب لهس ثيدح نم (1515) مقرب ىراخبلا حيحص (؟) .

 . (1584) مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۸۷ /1) دنسملا (9

 . « ىلاعت ثح اذهلف » : م ىف (6)

 )٥( مقرب ىراخبلا حيحص )۸٤۳( مقرب ملسم حيحصو )096( .



 ( 75 ۲۲ ) تايآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزجلا 235

 ينا وه هللا ناف لوتي نمو لخبلاب ساتلا نورمأيو نولخي نيذّلا 9 روخف لاتخم

 . 4 69 ديمحلا

 ىف ةبيصم نم باص ام :  لاقف « ةيربلا أربي نأ لبق هقلخ ىف قباسلا هردق نع ىلاعت ربخي

 نم : ىأ 4 اهأربن نأ لبق نم باتك ىف الإ  مکسوفن ىفو قافآلا ىف : ىأ . *« مكسفنأ ىف الو ضرألا
 . ةمسنلا أربنو ةقيلخلا قلخن نأ لبق

 . ةبيصملا ىلع دئاع : ليقو . سوفنلا ىلع دئاع : (اهأربن نأ لبق نم » : مهضعب لاقو
 : ريرج نبا لاق امك « اهيلع مالكلا ةلالدل ؛ ةيربلاو ةقيلخلا ىلع هدوع نسحألاو

 « نسحلا عم آسلاج تنك : لاق نمحرلا دبع نب روصنم نع « يلع نبا انثدح « بوقعي ىنثدح

 نأ لبق نم بانک ىف الإ مُكسْفنَأ ىف الو ضرألا ىف ةبيصم نم باص ام 9 هلوق نع هلس : لرل

 ‹ ضرألاو ءامسلا نيب ةبيصم لك ؟ اذه ىف كشي نمو ! هللا ناحبس : لاقف « اهنع هتلأسف ( اهأربن

 : ©” ةهبشلا ارب نأ لبق قم هللا باك فف

 ىفالو «  بذجلا : ىنعي . نونسلا ىه : لاق 4 ضرألا ىف ةبيصم نم باصأ ام :  ةداتق لاقو

 مدقق ةبكن الو دوع شدخ هبيصي دحأ سيل هنأ انغلبو : لاق . ضارمألاو عاجوألا : لوقي 4 مكسفنأ

 . رثكأ هنع هللا وفعي امو « بنذب الإ قرع ناجلخ الو

 مامإلا لاقو هللا مهحبق  قباسلا ملعلا ةافث ةيردقلا ىلع ليلد لدأ نم ةميركلا ةيآلا هذهو
 : دمحأ

 د كر ا ل هلل دع تدم ا محلا دبع

 « ديزي نب عفانو حيرش نب ةويحو بهو نب هللا دبع ثيدح نم « هحيحص ىف ملسم هاورو
 : لاقو ىذمرتلا هاورو . « ءاملا ىلع هشرع ناكو » : بهو نبا دازو . هب « ئناه ىبأ نع مهتثالث

TES 

 ام قبط اهل هتباتكو اهنوك لبق ءايشألا ىلاعت هملع نإ : ىأ ( ريسي هللا ىلع كلذ نإ :  هلوقو
 ناک ول نكي مل امو « نوكي امو ناك ام ملعي هنأل ؛ "7 لجو زع « هللا ىلع لهس « اهنيح ىف دجوي
 . نوكي ناك فيك

 . ٠۳١( /۲۷) ىربطلا ريسفت (۱)
 E ىذمرتلا نسو (Yor) مقرب ملسم حيحصو (7) دنسملا (۲)

 . « ىلاعت » : أ ىف (9)



 097 سلم لل ( ٠٠ ) ةيآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 قبسو انملع مدقتب مكانملعأ : ىأ 4 مكاتآ امب اوحرفت الو مكتاف ام ىلع اوسأت الكل :  هلوقو
 نكي مل مكباصأ ام نأ اوملعتل « اهدوجو لبق تانئاكلا انريدقتو « اهنوك لبق ءايشألل  انتباتك
 نكت ميز وتقول 517 هنافزو مكلف ان لع رمان اق ‹ مكبيصيل نكي مل مكأطخأ امو ‹ مكئطخيل

 :ىأ « نامزالتم امهالكو . مكاطعأ: ىأ « مكاتأ » : أرقيو « مكءاج: ىأ « مکاتآ امب اوحرفت الو

 ردق نع وه امنإو « مكدك الو مكيعسب سيل كلذ نإف « مكيلع هب هللا معنأ اب سانلا ىلع اورخفت ال

 : لاق اذهلو ؛ سانلا ىلع اهب نورخفت « ًارطبو ا رشأ هللا 7 معن اوذختت الفا « مكل هقزرو هللا

 . هريغ ىلع : ىأ . روخف ربكتم هسفن ىف لاتخم : ىأ < « روخُف لاتخم لک بحي ال هللاو»

 . ًاربص نزحلاو ًاركش حرفلا اولعجا نكلو « نزحيو حرفي وهو الإ دحأ سيل : ةمركع لاقو

 « هيلع سانلا نوضحيو ركنملا نولعفي : ىل ( ٍلْخِْلاب ساّنلا نورمأيو نولخيي نينا #» : لاق مث

 : مالسلا هيلع ىسوم لاق امك 4 ديِمَحلا ىغلا وه هلا نإ » هتعاطو هللا رمأ نع : ىأ « لوتي نمو#

 . ]۸: ميهاربإ] 4 ديمح ىنغل هللا نإ اعيمج ضرألا ىف نمو متنأ اورفكت نإ ل

 طسقلاب ساّنلا موقيل نازيملاو باتكلا مِهَعَم اتلزنأو ؛ تاتيبلاب انلسر انلسرأ دقل »

 هللا انا تقلب كرر رهت نم للا ر شال كاسر ديد ياب هني اا راو

 . 4 69 زيزع یوق

 لئالدلاو « تارهابلا ججحلاو « تازجعملاب : ىأ 4 تاتنّيبْلاب انلسو انلسرأ دقل 8 : ىلاعت لوقي

 هلاق . لدعلا : وهو *# نازيملاو» قدصملا لقنلا : وهو « باتكلا مهعم انلزنأو ا « تاعطاقلا

 ءارآلل ةفلاخملا ةميقتسملا ةحيحصلا لوقعلا هب دهشت ىذلا قحلا رهو ٠ امهريغو ¢ ةداتقو «دهاجم

 هللا ترطف » : لاقو « [۱۷:دوه]  هنم دهاش هولتيو هر نم ةنيب ىلع ناك نمفأ : لاق امك « ةميقسلا
 اذهلو ؛ [۷:نمحرلا] ( نازيملا عضوو اهعفر ءامّسلاو :  لاقو « ٠*[ :مورلا] 4 اهيلع سالا رطف ىتّلا

 نراقب وربح هيف لسا 1 وهو لدعلاو قحلاب : ىأ « طسقلاب ساّنلا موقيل » : ةيآلا هذه ىف لاق

 تّمتو » : كاف امك. نحب بارو نيل يذلا وتلا وسد وواجب ئذللا نزف الب اورد امي يتعاطو

 . ىهاونلاو رماوألا ىف ًالدعو « رابخإلا ىف ًاقدص : ىأ[ 1: ماعنألا] 4 ًالدعو اقدص كبر تملک

 هلل دمحلا» : “ تافوفصملا ررسلاو ¢ تايلاعلا لزانملاو 3 تانحلا فرغ اوؤوبت اذإ نونمؤملا لوقي اذهلو

 . :٤١[ فارعألا] «قحلاب انبر لسر تءاج دقن هللا اناده نأ الول ىدتهنل انك امو اذهل اناده ىذا

 دعب هدناعو قحلا ىبأ نمل ًاعدار ديدحلا انلعجو : ىأ « ديدش سأب هيف ديدحلا اتلزنأو »8 : هلوقو
 «ةيكملا روسلا هيلإ ىحوت ةنس ةرشع ثالث ةوبنلا دعب ةكمب هيو هللا لوسر ماقأ اذهلو ؛ هيلع ةجحلا مايق

 نم ىلع ةجحلا تماق املف < لئالدو نايبتو <« ديحوتلل حاضيإو نايبو « نيكرشملا عم لادج اهلكو

 )١( ةمعن» : أ ىف (۳) .  هنأل » : م ىف (0) . « انباتك » : أ یف 2 .



 ( ۲۷ , 5١5 ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا ۲۸

 نآرقلا فلاخ نمل ماهلاو باقرلا برضو « فويسلاب لاتقلاب مهرمأو « ةرجهلا هللا عرش «  فلاخ
 8 هدناعو هب بذكو

 نب ناسح نع « نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع ثيدح نم « دواد وبأو دمحأ مامإلا ىور دقو

 تقدر + هلك هللا كسر لاق: لاق ردع نبأ نع يالا شرما لا نبأ ن ةيطغ
 e ESE SRE N E دب نيكل

 . "576 مهنم وهف موقب هش نمو « ىرمأ فلاخ نم ىلع راغصلاو ةلذلا

 « نانسلاو « بارحلاو « فويسلاك حالسلا : ىنعي «ديدش سأب هيف 8 ىلاعت لاق اذهلو

 « مودقلاو سأفلاو ةكسلاك مهشياعم ىف : ىأ * سائل عفاتمو # . اهوحنو « عوردلاو «لاصنلاو
 ال امو زبخلاو خبطلاو ةكايحلاو ةثارحلا ىف اهب ناعتسي ىتلا تالآلاو « ةفرجملاو « ليمزإلاو « راشنملاو
 . كلذ ريغو « هنودب سانلل ماوق

 : مدآ عم تلزن ءايشأ ةثالث : لاق سابع نبا نع « ةمركع نع « دمحأ نب (؟”ءابلع لاق
 . متاح ىبأ نباو « ريرج نبا هاور . طلا جي لاو ناكلكلاو نالا

 هللا ةرصن حالسلا لمح ىف هتين نم : ىأ (بيغلاب هلسرو هرصني نم هللا ملعيلوإ» : :

a 8سانلا ىلإ هنم جايتحا ريغ نم هرصن نم رصني « زيزع یوق وه : » 

 . ضعبب مكضعب ولبيل داهجلا عرش امنإو
c0 0وبا رر 0 يئ عم 2 5 0م ت 2 ل موا مخ فج هاج مو 2 9  

 ريثكو دتهم مهنمف باتكلاو ةوبنلا امهتيرذ ىف انلعجو ميهاربإو احون انلسرأ دقلو 9

 انلَعَجَو ليجنإلا هانيتآو ميرم نبا ىسيعب انيق انلسرب مهراثآ ىلع انيفَق مث 9 نوقساف مهن
 هللا ناوضر ءاغتبا الإ هيلع اًهاَنْبََك ام اهوعدتبا ةينابهرو ةمحرو ةفأر هوعبتا نيذّلا بولق ىف

 م
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 . 4 ® نوقساف مهنم ريثكو مهرجأ مهنم اونمآ نيذّلا انيتاف اهتياعر قح اهوعر امف

 « هتيرذ نم الإ آيبن الو ًالوسر هدعب لسري مل « مالسلا هيلع . ًاحون ثعب ذنم هنأ ىلاعت ربخي

 الو الوسر لسرأ الو ًاباتك ءامسلا نم لزني مل « نمحرلا ليلخ « مالسلا هيلع « ميهاربإ كلذكو

 اًمهتيرذ ىف انلعجو » : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك« هتلالس نم وهو الإ . هدعب نم رشب ىلإ ىحوأ

 ءدمحمب هدعب رشب ىذلا میرم نبا ىسيع ليئارسإ ىنب ءايبنأ رخآ ناك یتح : ٩ [ىنعي] «باتكلاو ةوبنلا

 ميرم نبا ىسيعب اَنيَفَقو السرب مهِراَنآ ىلع اَنََق مث ١ : ىلاعت لاق اذهلو ؛ امهيلع همالسو هللا تاولص

 )١( بيسملا» : أ ىف (0) . « مهنم فلخت نم ىلع » : م ىف « .

 )٤( ءايلع لاق » : أ ىف ٩ . ) )0بادنسلا » : أ ىف «© .

 . أ نم ةدايز (۷) . « ةعفنملاو » : أ ىفو « « ةقدملا » : م ىف (7)



 ۲۹ ( ۲۷ « ۲٣ ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نويراوحلا مهو «هوعبتا نيذّلا بولق ىف اَنْلعَجو» هيلإ هللا هاحوأ ىذلا باتكلا وهو 4 ليجنإلا هانيتآو

 . قلخلاب € ةمحرو 0 ةيشخلا ىهو ةفأر : ىأ 4 ةمحرو ةقأر»

 اهانعرش ام : ىأ 4 مُهَْلع اَهاَنْتك ام 8 ىراصنلا ةمأ اهعدتبا : ىأ «اهوعدتبا ةّينابهرو» : هلوقو
 . مهسفنأ ءاقلت نم اهومزتلا مه امنإو « مهل

 ‹ هللا ناوضر كلذب اودصق مهنأ : امهدحأ « نالوق هيف : 4 هللا ناوضر ءاغتبا ًالِإ :  هلوقو
 . هللا ناوضر ءاغتبا مهيلع انبتك امنإ كلذ مهيلع انبتك ام : رخآلاو . ةداتقو « ريبج نب ديعس هلاق

 نم مهل مذ اذهو . مايقلا قح هومزتلا امب اوماق امف : ىأ ( اهتياعر قح اهوعر امف © : هلوقو

 هومزتلا امب مهمايق مدع ىف : ىناثلاو . هللا هب رمأي ملام هللا نيد ىف عادتبالا ىف : امهدحأ . نيهجو

 . لجو زع « هللا ىلإ مهب برقي ةبرق هنأ اومعز ام

 ل ور ير رار يلو ار ا ا ا

 E يلو وا اما كعب

 ةر نكسر ن ىلع ارا لدارمإ يما تملع له لاف هللا رر اي كيلا كلت
 تعدف « مالسلا هيلع « ميرم نبا ىسيع دعب ةربابجلاو كولملا نيب تماق « قرف ثالث الإ اهنم جني مل

 ىرخأ ةفئاط تماق مث « تجنو تربصف تلتقف ةربابحلا تلتاقف ٠ ميرم نبا ىسيع نيدو هللا نيد ىلإ

 ‹« ميرم نبا ىسيع نيدو هللا نيد ىلإ اوعدف « ةربابحلاو كولملا نيب تماقف « لاتقلاب ةوق اهل نكي مل

 و ل رمل هل يس ل

 ا ارو ل

 دواد انثدح « بلاط ىبأ نب ىيحي انثدح : لاقف ىرخأ قيرط نم رخآ ظفلب ريرج نبا هاور دقو

 ديوس نع « ىنادمهلا قاحسإ ىبأ نع « ىدعجلا ليقع انثدح « نزح نب قعصلا انثدح « ربحملا نبا

 ثالث ىلع انلبق ناك نم فلتخا » : وَ هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع « ةلفغ نبا

 نيذّلا انيتآق ل » : هيفو « مدقت ام وحن ركذو « ... راب كلهود ثالث مهتما + رف نیو

 ىنوبذك ىذلا مهو (نوقساف مهنَم ريثكو» ىنوقدصو یب اونمآ نيذلا مه 4 مهرجأ مهنم اونمآ
 . ۰ ٩ ىنوفلاخو ) ¢ ا

 هدتسأ لق نکل 3 ثيدحلل نيعاضولا دحأ هنإف <« ربحملا نب دواد لا ةعباتملا هذه ىف حدقي الو

 هيودبع

 )١( هبر دبع نب ىرسلا » : أ ىفو « « هبر دبع نب ىدنسلا » : م ىف « .
 « هوحن هب فورعم نب ريكب نع . ملسم نب ديلولا نع « رامع نب ماشه قيرط نم )5١١/٠١( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۲)

 . هيف ملكتم فورعم نب ريكبو
 . ( 178 / ۲۷ ) ىربطلا ريسفت ()

 . « نكلو » : م ىف ()



 ( ۲۷ . 75 ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزملا حل ل سلسل لعد.

 تيدا ئوقف 20 كلذ: لكمدعي © نزح ني قولا وغاب خورد نب ناش ع 7 نمو: +:ىلغياوبا

 . هجولا اذه نم

 ا تیر نب نیا انريخأ اج كلل ا ا نيالا "لع ا ريش ديا لافو

 نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نب ءاطع نع « ديعس نب نايفس نع « ىسوم نب لضفلا
 ايست را ١ دسمان نول 1 «نيابع

 (4) هذه :[u قالا ورکا رف هللا لأ نب مكس ر # : نوؤرقي مهنإ « ءالؤه

 . انمآ امك اونمؤيلو « أرقن امك اوؤرقيلف مهعداف ٠ مهتءارق ىف انلامعأ نم هب اننوبيعي ام عم « تايآلا

 : اولاقف « اهنم اولدب ام الإ « ليجنإلاو ةاروتلا ةءارق اوكرتي وأ لتقلا مهيلع ضرعو مهعمجف مهاعدف

 انوطعأ مث « اهيلإ انوعفرا مث « ةناوطسأ انل اونبا : مهنم ةفئاط تلاقف : انوعد ؟ كلذ ىلإ نوديرت ام

 برشنو ميهنو ضرألا ىف حيسن انوعد : ةفئاط تلاقو . مكيلع درن الف انبارشو انماعط هب عفرن ًائيش
 ىف ًارود انل اونبا : ةفئاط تلاقو . انولتقاف مكضرأ ىف انيلع متردق نإف « شحولا برشي امك

 هل الإ را سيد 1 e ؛ ىفايغلا

 ار الف ا عشا 1 ا

 ىبنلا ثعب املف « مهب اودتقا نيذلا ناميإب مهل ملع ال مهكرش ىلع مهو « نالف ذختا امك رود

 ا نما ا او ر نم لر مهن ق ا الإ ی قي لوا ذلك

 اونمآو هللا اوقتا اونمآ نيذللا اهيأ اي 0 لجو زع « هللا لاقف « هوقدصو هب اونمآف 2 ةريد نا ريدا

 مهناميإبو ¢ ليجنإلاو ةاروتلابو ميرم ا نيرجأ 4 هتمحر نم نيلفك مكتؤي هلوسرب

 مهعابتاو « نآرقلا : [18:ديدحلا] « هب نوشمت د ارون مكَل لعجيو # : "لاق مهقيدصتو ةي دمحمب

 هللا ضف نم ءىش ىلع نوردقي الأ » مكب نوهبشتي نيذلا 4 باتكلا لها مليا 9 : لاق ی ىبنلا

 . © 4 ميظَعْلا لضفْلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لقا نو

 .؛يلعأ ةللاو اذهدريغ ىلع نييرحألا سالا نفاه ريق ناسور ةف نالا اذه

 نب سنأ ىلع هوبأو وه لخد هنأ هثدح ةمامأ ىبأ نب لهس نأ : ءايمعلا ىبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس

 « هدنسم ىف :  أ ىف )١(

 ٤۸٠١( /۲ ) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو « هب نابيش نع « ىمرضحلا دمحم قيرط نم ( ۲۷۲ / ٠١ ) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (؟)

 : تلق . ىبهذلا هبقعتو . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاق . هب نزح نب قعصلا نع « كرابملا نب نمحرلا دبع قيرط نم

 ركنم : ىراخبلا هيف لاق هخيش نإف « اقثوم ناك نإو قعصلاو « ىبحي نب ليقع نع « نزح نب قعصلا هيف نإف « حيحصب سيل »

 . « ثيدحلا

 . © ثرحنو » : م ىف (0) .« ءالؤه» : أ ‹ م ىف (6) . ٩ هنع 2 : آ ‹ م ىف (۳)

 . « لاق امك » : م ىف (۷) . « هب : م ىف (9)

 . ( ۲٣١ /۸) ىئاسنلا نتسو ( ۱۳۸ / ۲۷) ىربطلا ريسفت (۸)



 لإ دندن ل ا سل (74178) ناتيآلا : ديدحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 وأ رفاسم ةالص اهنأك « 2١ ةفيفخ ةالص ىلصي وهو « ريمأ وهو زيزعلا دبع نب رمع نامز ةنيدملاب كلام
 اهنإ : لاق ؟ هتلفنت ءىش مأ « ةبرتكملا ةالصلا هذه تيأرأ « هللا كمحري : لاق ملس املف « اهنم ًابيرق

 ناك هيَ هللا لوسر نإ « هنع توهس ًائيش الإ تأطخأ ام للل هللا لوسر ةالص اهنإو « ةبوتكملا

 ل CE لا

 : اولاقف دغلا نم اودغ مث . « مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهر « تارايدلاو عماوصلا ىف مهاياقب

 « اونفو اوضرقناو اهلهأ داب دق رفق رايدب مه اذإف « ًاعيمج اوبكرف « معن : لاق . ربتعنو رظننف بكرن
 « رايدلا لهأ ءالؤه . اهلهأبو اهب ىنفرعأ ام : لاق ؟ رايدلا هذه فرعت :اولاقف اهشورع ىلع ةيواخ

 ىنزت نيعلاو « هبذكي وأ كلذ قدصي ىغبلاو «٠ تانسحلا رون ئفطي دسحلا نإ « دسحلاو ىغبلا مهكلهأ

 , . °" هبذكي وأ كلذ قدصي جرفلاو « ناسللاو دسجلاو مدقلاو فكلاو

 یا نهتم ینا هيون وع ناقش ا هللا دير ر رح اخ ا مانألا اكو

 ىف داهجلا ةمألا هذه ةينابهرو '« ةينابهر ىبن لكل » : لاق هله ىبنلا نأ كلام نب سنأ نع « سايإ
 NT رو خللا لع

 : هظفلو هب كرابملا نب هللا دبع نع « ءامسأ نب دمحم نب هللا دبع نع « ىلعي وبأ ظفاحلا هاورو

 ° « هللا ليبس ىف داهجلا ةمألا هذه ةينابهرو « ةينابهر ةمأ لكل»

 نع  ليعامسإ ىنعي شايع نبا انثدح دمحم نبا وه  نيسح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ‹ هنع هللا ىضر« ىردخلا ديعس ىبأ نع. ىملسلا كردم نب ليقعو« ىعالكلا “” ناورم نب جاجحلا
 كيصوأ « كلبق نم للم هللا لوسر هنع تلأس امع تلأس : لاقف . ىنصوأ : لاقف هءاج الجر نأ

 ةوالتو هللا ركذب كيلعو « مالسإلا ةينابهر هنإف داهجلاب كيلعو « ءىش لك سأر هنإف « هللا ىوقتب
 . °" دمحأ هب درفت . ضرألا ىف كركذو ءامسلا ىف كحور هنإف « نآرقلا

 مكل لعجيو هتمحر نم نيلفك مكتؤي هلوسرب اونمآو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي ط
So. 2هد هم م عاط ععو هام -  

 ىلع نورد الأ باتكلا لهأ مَلعي َالَثل 69 ميحر روُفَع ِهّللاو مك رفغيو هب نوشمت رو

 . 4 69 ميظعْلا لضفلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضقلا نأ هللا لضف نم ءىش

 مهنأو ٠ ٍباتكلا لهآ ىنمؤم ىلع ةيآلا هذه لمح هنأ : : سابع نبا نع ىئاسنلا ةياور ىف مدقت دق

 نع درن نبأ نع ىبعشلا ثيدح ىف امكو « ")© صصقلا ىف ة ىتلا ةيآلا ىف امك نيترم مهرجأ نوتؤي

 )١( ةعقو ةفيفخ »م أ ىف 8 .

 . ( ۳٣١ / 5 ) ىلعي ىبأ دنسم (۲)

 . فيعض ىمعلا ديز هيفو ( ۲٠١ / ۳ ) دنسملا ()

 . ( ۲۱۰ / ال ) ىلعي ىبأ دنسم (5)

 . ٩ نوراه 8 : م ىف (5)

 . « تاقث دمحأ لاجر » : ( 7١5 / 5 ) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ( 45 / ۳ ) دنسملا (7)

 ٤ : ةيآلا ريسفت دنع (۷)



 ( ۲۹ 2 ۲۸ ) ناتيآلا : ديدحلا ةروس  نماثلا ءزجلا ۳۲

 لهأ نم لجر : نيترم مهرجأ نوتؤي ةثالث » : ال هللا لوسر لاق : لاق ىرعشألا ىسوم ىبأ

 لجرو 3 نارجأ هلف هيلاوم قحو هللا قح ىدأ كولمت دبعو « نارجأ هلف ىب نمآو هيبنب نمآ باتكلا

 ۳ نيحيحصلا ىف ذ هاج رخأ . نارجأ هلف اهجوزتو اهقتعأ مث اهبيدأت نسحأف هتمأ بدأ

 نبا رايتخا وهو « امهريغو « ميكح ىبأ نب ةبتعو ‹ كاحضلا ريسفتلا اذه ىلع سابع نبا قفاوو

 . ريرج

 ىف ةيآلا هذه هللا لزنأ نيترم مهرجأ نوتؤي مهنأب باتكلا لهأ رختفا امل : رج نإ ديس لاكو

 « نيفعض : : ىأ 4 هَسْحَر نم يفك مكي هلوسرب اونمآو هللا اونا اونمآ نیلا اهي ايل : ةمألا هذه قح

 . مكل رفغيو « ةلاهجلاو ىمعلا نم هب رصبتي ىده : ىنعي * هب نوشمت ارون مُكَل لعجيو :  مهدازو
 . هنع ريرج نبا هاورو . ةرفغملاو رونلاب مهلضف

 مكتاتيس مكدع رقكيو اناقرف مُكَل لعجي هللا اوقتت نإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو

 . [79:لافنألا] * ميظعلا لضقلا وذ هَّللاو مك رفغيو

 (”تفعض ام لضفأ مك : دوهي رابحأ نم ًاربح باطخلا نب رمع لأس : زيزعلا دبع نب ديعس لاقو
 .نيلفك اناطعأ هنأ ىلع رمع هللا دمحف : لاق . ةنسح ")7 نوسمخو ةئامثالث لفك : لاق ؟ ةنسح مكل

 ىف نالفكلاو : ديعس لاق 4 هتَمْحَر نم نيلفك مكتؤي $ : لجو زع « هللا لوق ديعس ركذ 4” [مث]
 . °” ريرج نبا هاور . كلذ لثم ةعمجلا

 نبا نع « عفان نع بويأ انثدح « ليعامسإ انثدح : دمحأ مامإلا هاور ام لوقلا اذه ديؤي اممو

  ًالامع لمعتسا لجر لثمك ىراصنلاو دوهيلا لثمو مكلثم » : هيَ هللا لوسر لاق : لاق رمع

 مث . دوهيلا تلمعف الأ ؟ طاريق طاريق ىلع راهنلا فصن ىلإ حبصلا ةالص نم ىل لمعي نم :لاقف

 مث . ىراصنلا تلمعف الأ ؟ طاريق طاريق ىلع رصعلا ةالص ىلإ راهنلا فصن نم ىل لمعي نم :لاق

 ىذلا متنأف الأ ؟نيطاريق نيطاريق ىلع سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص نم ىل لمعي نم :لاق
 نم مكتملظ له : لاق . ءاطع لقأو ًالمع رثكأ نحن : اولاقو « دوهيلاو ىراصنلا تبضغف .متلمع

 . °" « ءاشأ نم هيتوأ ىلضف وه امنإف : لاق . ال : اولاق ؟ ائيش مكرجأ

 ةد و ربع نن قفا راد نيالا قبعات نم + نايتس عاد لوم اق دعو ج ديا لا

 . 99 هنع « عفان

 نع « 220[ بويأ نع ] « دامح نع « برح نب © ناميلس نع هاورف «٠ ىراخبلا هجارخإب درفنا

 )١( مقرب ملسم حيحصو (91) مقرب ىراخبلا حيحص )155( .

 . [ نم ةدايز (4) . ٩ نیسمخو » : م ىف (۳) 0
 . )۱٤١/۲۷( ىربطلا ريسفت )٥(

 )5( دنسملا )١/1( .

  0دنسملا )۲/۱١١( .

 . « ميلس » : أ ىف (0)

 . ئراخبلا حيحص نم ةدايز (9)
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 . ° هلثمب « عفان نع « ثيللا نع « ةبيتق نعو . هب «عفان
 قع در نبأ خف +9 ديرب ن ةفاسا يآ اكد الغلا ب نيه تح رافال

 نولمعي ًاموق رجأتسا لجر لثمك ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا لثم ١ : لاق ةي ىبنلا نع « ىسوم ىبأ
 كرجأ ىلإ انل ةجاح ال : اولاقف راهنلا فصن ىلإ اولمعف « مولعم رجأ ىلع ليللا ىلإ موي ًالمع هل
 مكرجأ اوذخو مكلمع ةيقب اولمكأ « اولعفت ال : مهل لاقف . لطاب انلمع امو « انل تطرش ىذلا

 نم مهل تطرش ىذلا مكلو مكموي ةيقب اولمكأ : لاقف مهدعب نيرخآ رجأتساو « اوُكَرَتو وبأف « الماك
 انل تلعج ىذلا رجألا كلو « لطاب انلمعام : اولاق رصعلا اولص نيح ناك اذإ ىتح اولمعف « رجألا
 نأ ًاموق رجأتسأف « اوبأف . ريسي ءىش راهنلا نم ىقب ام نإف ؛ مكلمع ةيقب اولمكأ : لاقف . هيف

 « امهيلك نيقيرفلا رجأ اولمكتساف « سمشلا تباغ ىتح مهموي ةيقب اولمعف « مهموي ةيقب هل اولمعي
 . ° ىراخبلا هب درفنا « رونلا اذه نم اولبق ام لثمو مهلثم كلذف

 مهنأ اوققحتيل : ىأ 4 هللا لّضَف نم ءىش ىلع نوردقي الأ باتكلا لهأ ملع الل : ىلاعت لاق اذهلو
 نم هيتؤي هللا ديب لْضَمْلا ناو 8 « هللا عنم ام ءاطعإ  [ىلع] الو « هللا هاطعأ ام دَر ىلع نوردقي ال

 . ©« ميظعلا لضفلا وذ هّللاو ءاشي

 .«ملعي ىكل » : اهأرق هنأ دوعسم نبا نع ركذ دقو . ملعيل : ىأ © ملعي ًالثل 8 : ريرج نبا لاق

 ف ا اد ليغ تلا اذا ورخ نا لاق ج ون دو هللا دخ نب او

 (دجست الأ كعنم ام 8 : هلوقك قباسلاف « حرصم ريغ دحج هرخآ وأ هلوأ ىف لخد مالك لك
 ةيرف ىلع مارحو < ٠١[ 9:ماعنألا] 4 نونمؤي ال تءاج اذإ اًهنَأ مكرعشي امو » <« ١7[ :فارعألا]

 . [94 :ءايبنألا] € نوعجري ال مهنا اهانكلهأ

 . (5518) مقرب یراخبلا حيحص (۱)
 . (409) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)
 . « ديزي » : أ ىف (۳)

 . (YY) مقرب ىراخبلا حيحص )€(

 . ©« باطح » : م ىف (7) . أ نم ةدايز (6)



 200 ةيآلا 5 ةلداجملا ةروس ت نماثلا ءزجلا 5

 . ةيندم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اًمُكَرواحَت عمسي هللاو هللا ىَلِإ ي كتشتو اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق ل

 . 4 ©0 ريصب عيمس هللا نإ

 نع « ةورع نع « ةملس نب ميمت نع « شمعألا انثدح « ةيواعم وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 انأو هملكت وكي یبا ىلإ ةلداجملا تءاج دقل « تاوصألا هعمس عسو ىذلا هلل دمحلا : تلاق ةشئاع
 ىف كلداجت ىتلا لوق هللا عمس دق » : لجو زع « هللا لزنأف . لوقت ام عمسأ ام « تيبلا ةيحان ىف

 "ل لآ (اهجوز

 نع « ةملس نب ميت نع < « شمعألا لاقو : لاقف ًاقيلعت ديحوتلا باتك ىف ىراخبلا هاور اذكهو

 « ريرج نباو ١ متاح ىبأ ¿ن نباو « ةجام نباو « ىئاسنلا هجرخأو : ١( هركذف « ةشئاع نع « ةورع

 . © هب ‹ شمعألا نع « هجو ريغ نم

 اهنأ « ةشئاع نع « ةورع نع « ةملس نب ميمت نع « شمعألا نع متاح ىبأ نبال ةياور ىفو

 «هضعب ىلع ىفخيو « ةبلعث تنب ةلوخ مالك عمسأل ىنإ « ءىش لك هعمس ىعوأ ىذلا كرابت : تلاق

 هل (7)4 تركَتو « ىبابش لَكأ « هللا لوسر اي : لوقت یهو « ی هللا لوسر ىلإ اهجوز ىكتشت ىهو
 امف : تلاق . كيلإ وكشأ ىنإ مهللا « ىّنم رَهاظ ‹ ىدلو عطقناو « یس تربك اذإ ىتح ؛ ىنطب

 اهجوزو : © لاقو . (اهجوَز ىف كلداجت یت لوق هللا عمس دق : ةيآلا هذهب ليربج لزن ىتح تحرب

 هب أرما سوأ ناكو  تماصلا نب سوأ وه : ةورع نع . دوسألا ىبأ نع < ةعيهل نبا لاقو

 هللا لوسر تتأف . ايش لقي مل بهذ اذإو « هتأرما نم رهاظي هب دتشاو © همم هدأ 'اذإ ناكفا ل
 يكتشتو اهجَوَز يف كلداجت يلا لوق هللا عمس دَق » : هللا لزنأف « هللا ىلإ ىكتشتو « كلذ ىف هيتفتست

 . ةيآلا € هللا ىلإ

 . هلثم ركذف « ممل هب ناك ًالجر نأ : هيبأ نع « ةورع نب ماشه ىور اذكهو

 )١( دنسملا )85/5( .

 . (7786) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . ٥( /۲۸) ىربطلا ريسفتو (۱۸۸) مقرب ةجام نبا ناسو )١161/0( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)
 . ©« تلاقو » : م ىف (5) . ٩ تربو » : أ یف (0)

 . ©« ممل هذخأ » : م ىف (5)
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 ةبلعث تنب ةلوخ' : اهل لاقي  َرَمَع ةأرما تيقل : لاق ثدحي ديزي ابأ تعمس : لاق مزاح نبا -

 اهيبكنم ىلع هيدي عضوو ‹ هسأر اهيلإ ىغصأو اهنم اندو اهل فقوف هتفقوتساف ‹ سانلا عم ريسي وهو

 هذه ىلع شيرق تالاجر تسبح « نينمؤملا ريمأ اي : لجر هل لاقف . تفرصناو اهتجاح تضق ىتح

 قوف نم اهاوكش هللا عمس ةأرما هذه : لاق . ال : لاق ؟ هذه نم ىردتو ! كحيو : لاق !؟زوجعلا

 ىضقت ىتح تفرصنا ام ليللا ىلإ ىنع فرصنت مل ول هللاو « ةبلعث تنب ةلوخ هذه « تاومس عبس

 ىضقت ىتح اهيلإ عجرأ مث « اهيلصأف ةالص رضحت نأ الإ اهتجاح حاجتها  .

 انثدح : اضيأ متاح ىبأ نبا لاقو  > A:لاق رماع نع ايركز انثدح « ىلعي انثدح

 اوهركت الو : اهيف هللا لزنأ ىتلا ةذاعم اهمأو ٠ تماصلا تنب ةلوخ اهجوز یف تلداج ىتلا ةآرملا

 . ["٣:رونلا] «انصحت ندرُا نإ ءاغبلا ىَلَع مکتایتف

 . تماصلا نب سوأ ةأرما ةلوخ : هباوص

 0 رثاسو سس

 مهندلو ىئأللا اإ مهتاهمأ نإ مهتاهُمأ نه ام مهئاسن نم مکنم َنورِهاظي نيذّلا $

 د هدد اه رن

 مهئاسن نم نورهاَظي نيذّلاو © روفغ وفعل هللا ّنِإَو اروزو لوقلا نم م اركنم نولوقيل مهّنِإو
 3. يار

 نوع مب لاو هب َدوُطَعوُ ْمُكلَذ اسم نأ لبق نم بق ريف ولا امل نووي م

 ماعطإف عطتسي مل نمف اسامي نأ لبق نم نيام نيرهش ُمايصف دجي مل نمف © ريب
 . 4 © ميلأ باذع نيرفاكللو ؛ هّللا دودح كلتو هلوسرو هّللاب اونمؤتل كلذ انيكسم سم نیتس

 نب دمحم انثدح « ىبأ انثدح : الاق بوقعيو ميهاربإ نب 8 ديب ا كح لا

 Es ب هللا دبع نبا نع « ةلظنح نب هللا دبع نب رمعم ىنثدح « قاحسإ

 : تلاق « « ةلداجملا » ةروس ردص هللا لزنأ تماصلا نب سوأ E E تلاق ةبلعث

 : لاقف بضغف ءىشب هتعجارف اموی ىلع لخدف : تلاق « هقلخ ءاس دق ًاريبك ًاخيش ناكو هدنع تنك

 ىنديري وه اذإف ىلع لخد مث « ةعاس هموق ىدان ىف سلجف جرخ مث : تلاق . ىمأ رهظك ىلع تنأ

 تلق امكلف دقو ىلإ صلحت الا هته © ةر نق ىذلاو واک : تلق تلاقي: ننقل لع

 خيشلا ةأرملا هب بلغت اب هتبلغف ءهنم تعنتماو ىتبئاوف : تلاق . همكحب انيف هلوسرو هللا مكحي ىتح

 تجرخ مث « آبايث اهنم ترعتساف « ىتاراج ضعب ىلإ تجرح مث : تلاق « ىنع هتيقلأف < فيعضلا

 ام هيلإ ركشا تلعجو + هنم تيفل ام هل تركذف . هيدي نيب تسلجف ا هللا لوسر تئج ىتح

 - (۱۱۳ص) ولعلا ىف ىبهذلا لاق . هب باطخلا نب رمع نع ¢ ديزي ىبأ قيرط نم (١5١ص) ةيمهجلا ىلع درلا ىف ىمرادلا هاورو )١(

 . « رمع قحلي مل ديزي وبأ ‹ عاطقنا هيف حلاص دانسإ اذه»

 . «ةلوخ 2 :أىف(ه « )٤ . « ديعس» :أ ىف (۳) . © ناذاش هب رذنملا نب ديلولا انثدح » : أ ىف (۲)
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 « ريبك خيش كمع نبا ٠ ةليوخاي » : لوقي لي هللا لوسر لعجف : تلاق . هقلخ ءوس نم ىقلأ
 ناك ام ولك هللا لوسر ىشغتف « نآرقلا ىف لزن ىتح تحرب ام هللاوف : تلاق . « هيف هللا ىقتاف

 أرق مث ٠ ؛ كبحاص ىفو كيف هللا لزنأ دق ةليوخ اي ١ : ىل لاقف « هنع رس مث « هاشغتي
 عيمس هللا د مكر عَمْسَي هاو هللا ىلإ یکتشتو اهو یف كلداجت ییا لوق هللا عمس دق )ل: ىلع

 علف هيم ال + هلع هللا لوسو ىل لاق: تلاق « «ميلأ باذع نيرفاكللو» : هلوق ىلإ 4ريصب
 . « نيعباتتم نيرهش مصيلف » : لاق . قتعي ام هدنع ام « هللا لوسر اي : تلقف : تلاق . «ةبقر
 نم اًقسو ًانيكسم نيتس معطيلف ١ : لاق . مايص نم هي ام « ريبك خيش هنإ هللاو : تلقف : تلاق

 هنيعنس انإف » : هلي هللا لوسر لاقف : تلاق . هدنع كاذ ام « هللا لوسر اي : تلقف : تلاق .
iتبصأ دقف » : لاق « رخآ قرعب هنيعأس انأو « هللا لوسر اي : تلقف : تلاق .  

 . تلعفف : تلاق . « ًاريخ كمع نباب ىصوتسا مث « هنع هب ىقدصتف ىبهذاف « تنسحأو

 .9©2 هب ءراسي نب قاحسإ نب دمحم نع « نيقيرط نم هننس نم قالطلا باتك يف دواد وبأ هاورو

 . ةليرخ : لاقيف رغصت دقو . ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ : اهيف لاقيو « ةبلعث تنب ةلوخخ : هدنعو
 . ملعأ هللاو « بيرق اهيف رمألاف « لاوقألا هذه نيب ةافانم الو

 هنأ هيف سيلف رخص نب ةمَّلس ثيدح امأف « ةروسلا هذه ردص لوزن ببس ىف حيحصلا وه اذه
 امك « ماعطإلا وأ « مايصلا وأ قتعلا نم « ةروسلا هذه ىف هللا لزنأ اب رمأ نكلو « لوزنلا ببس ناك
 : دمحأ مامإلا لاق

 ناميلس نع « ءاطع نب ورمع نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم انربخأ « نوراه نب ديزي انئدح

 تؤي مل ام ءاسنلا عامج نم تيتوأ دق أرما تنك : لاق ىراصنألا رخص نب ةملس نع « راسي نبا

 ىتليل ىف بيصأ نأ نم قرف ‹ ناضمر خلسني یتح ىتأرما نم ترهظت ناضمر لخد املف « ىريغ
 ذإ ليللا نم ىنمدخت یه انيبف « عزنأ نأ ردقأ ال انأو « راهنلا ىنكردي نأ ىلإ كلذ ىف عباتأف ایش

 : تلقو ىربخ مهتربخأف ىموق 247 ىلع تودغ تحبصأ املف < ‹ اهيلع تبثوف « ءىش اهنم یل فشكت
 _ (” انيف لزني نأ فوختن ؛ لعفن ال هللاو ءال: اولاقف .ىرمأب هربخأف ايي ') ىبنلا ىلإ ىعم اوقلطنا
 :لاق . كل ادب ام عنصاف تنأ بهذا نكلو « اهراع انيلع ىقبي ةلاقم 25 هللا لوسر انيف لوقي وأ
 .كاذب انأ : تلقف .« كاذب تنأ » : ىل لاقف .ىربخ هتربخأف « لي ىبنلا تيتأ ىتح تجرخف
 ىف ضماف اذانأ اه « معن : تلق « كاذب تنأ » لاق . كاذب انأ : تلقف . « كاذب تنأ » :لاقف

 ىديب 20 ىتبقر ةحفص تبرضف : لاق . « ةبقر قتعأ » : لاق . هل رباص ىنإف « " ىلاعت هللا مكح
 لوسر اي : تلق. « نيرهش مصف » : لاق .اهريغ كلمأ تحبصأ ام قحلاب كثعب ىذلاو « ال :تلقو

 « قحلاب كثعب ىذلاو : تلقف . « قدصتف » : لاق ؟ مايصلا ىف الإ ىنباصأ ام ىنباصأ لهو « هللا

 .؛ةلوخاي» : أ ىف (۲ ۰ )

 . )10 10( مقرب دواد ىبأ ننسو 5٠١( /7) دنسملا ()

 . ٩ ءىش انيف » : أ ىف (0) . « هللا لوسر » : م ىف (5) . « ىلإ » : م ىف ()

 . ؟ ىقنع » : م ىف (8) .«لجوزع» :أ ٠م ىف (0
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 ادق هل اقف نيرو ني ا ییا ی ا انتل كنق
 :لاق . « كلايع ىلعو كيلع هرئاسب نعتسا مث « ًانيكسم نيتس رمت نم آقسو اهنم كنع معطأف « كيلإ

 سلا كو هللا لوسر دنع تدجوو « ىأرلا ءوسو قيضلا مكدنع تدجو : تلقف ىموق ىلإ تعجرف

 . ىلإ اهوعفدف . ىلإ اهوعفداف « مكتقدصب ىل رمأ دق « ةكربلاو

 E E دوا وبأ ةاوز 3كهو

 ف كنب ةلي رع جورو افلا "نب امرا ف دمر كفاك ا

 . لمأتلا دعب هذهو كلت قايس هيلع لد امك

 وخأ « تماصلا نب سوأ هتأرما نم رهاظ نم لوأ : سابع نبا نع « دهاجم نع « فيصخ لاق
 كلذ نوكي نأ تيشخ اهنم رهاظ املف « كلام نب ةبلعث تنب ةلوخ هتأرماو « تماصلا نب ةدابع

 ءانكله انقرتفا نإ انإو « ىنم رهاظ ًاسوأ نإ « هللا لوسر اي : تلاقف هم هللا لوسر تتأف «ًاقالط

  ءیش كلذ ىف ءاج نكي ملو ‹ ىكبتو كلذ وكشت یهو . هتبحص تمدقو « هنم ىنطب ترن دقو

 نیرفاکللو» : هلوق ىلإ 4 هّللا ىلإ ىكتشتو اهجوز ىف كلداجت ىتَلا لوق هللا عمس دق :  هللا لزنأف
 لوسر اي هللاو « ال : لاق . « ؟ اهقتعت ةبقر ىلع ردقتأ » : لاقف ايب هللا لوسر هاعدف «ميلأ باذع

 نبا هاور هلهأ عجار مث « هنع قتعأ ىتح < ةَ هللا لوسر هل عمجف : لاق ؟ اهيلع ردقأ ام هللا
LES 

 . ملعأ هللاو « هانلق ام ىلإ نورثكألاو سابع نبا بهذ اذهلو

 نأ كلذو « رهظلا نم قتشم راهظلا لصأ 4 مهئاست نم مكنم نورهاظي نيذّلا 8 : ىلاعت هلوقف
 ىف راهظلا ناك عرشلا ىف مث ‹ ىمأ ٍرِهَظَك ىلع تنأ : اهل لاق هتأرما نم دحأ رهاظت اذإ اوناك ةيلهاجلا

 لعجو ةمألا هذهل هللا صخرأف « ًاقالط ةيلهاجلا دنع راهظلا ناكو « رهظلا ىلع ًاسايق ءاضعألا رئاس

 . فلسلا نم دحاو ريغ لاق اذكه . مهتيلهاج ىف هنودمتعي اوناك امك ًاقالط هلعجي ملو « ةرافك هيف

 « ةمركع نع « ةزمح ىبأ نع « ىسوم نب هللا ديبع انثدح « بيرك وبأ انثدح : ريرج نبا لاق

 يلع سم رك 6 ا لک ىلع تاو ةياجاطا ا ورا نع
 E REE تنب ةليوخ » : اهل لاقي هل مع ةنبا هتحت تناكو « سوأ مالسإلا ىف رهاظ نم لوأ ناكف

 :٠ اق تكلا مل كنار لع تنم ف الإ كارا ام: و ف افا اهتم اظ
 اي » : لاقف « هسأر طشمت ةطشام هدنع تدجوف هللا لوسر تتأف . هيم هللا لوسر ىلإ ىقلطناف

 ؛ىرشبأ « ةليوخ اي » : لاقف « ةَ هلوسر ىلع هللا لزنأف . «  ءىشب كرمأ ىف انرمأ ام « ةليوخ

 عَمسُيهَّللاو هللا ىلإ كتشتو اهجوز ىف كلداجت ىتلا لوق هللا عمس دق $ : اک كلا

 نأ ِلْبق نم بقر ريرحتف اوُناَق امل َنوُدوُعي مث مهئاس نم نورهاظي نيذّلاو 3 : : هلوق ىلإ « اًمكرواحت

 . (۳۲۹۹) مقرب ىذمرتلا ناسو (۲۰۹۲) مقرب ةجام نبا ناسو (۲۲۱۳) مقرب دواد ىبأ ناسو (4//1) دنسملا (1)

 . (1/۲۸) ىربطلا ريسفت (۲)

 . « ءىشب كيف انرمأ ام » : م ىف (5) . أطخ وهو « دليوخ تنب » : أ ىف (۳)



 (5 ۲ ) تايآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا ۳۸

 نيرهش مايصف دجي مل نمف :  لاق . ف ا و یاو لا تو اا
 عطتسي مل نمف :  لاق ! هرصب بهذل تارم ثالث مويلا ىف برشی هنأ الول هللاو : تلاق ( نیعباتم
 تاىشو رطشب اعدق“# لاق"! اهله ىلإ ةلكأ الإ ىه ام ؟ نيا نم. تلاقأ: 4 اًنيكسم نيتس ماَعْطِإَف
 اذهو . «  كعجاريلو انيكسم نيتس معطيل » : لاقف  ًاعاص نوتس : قسولاو . ًاعاص نيثالث

 : متاح ىبأ نبا لاقف « اذه وحن ةيلاعلا ىبأ نع ىور دقو « بيرغ قايسو « ىوق ديج دانسإ
 ىبأ نع « دنه ىبأ نب دواد نع « مصاع نب ىلع انثدح « ىورهلا نمحرلا دبع نب دمحم انثدح

 قلا رس ًاريقف رصبلا ريرض ناكو « راصنألا نم لجر تحت جيّد تنب ةلوخ تناك : لاق ةيلاعلا
 ناكو . « نها نهظك ىلع كنا » : لاق « هتأرما قلطي نأ لجرلا دارأ اذإ ةيلهاجلا لهأ قالط ناكو

 اهيلع تلمتحاف .. ٩ ىمأ رهظك ىلع تنأ :  لاقف ءىش ىف اموی هتعزانف « نالیع وأ لیع هنم اهل

 هيلع تمدقف « هسأر قش لسغت ةشئاعو « ةشئاع تيب ىف وهو <« لَك ىبنلا ىلع تلخد ىتح اهبايث

 ىنإو « قّلُلا یس هل ءىش ال ريقف ء رصبلا ريرض ىجوز نإ « هللا لوسر اي : تلاقف ٠ اهليع اهعمو
 وأ لّيَع هنم ىلو « قالطلا هب دري ملو « « ىمأ رهظك ىلع تنأ :  لاقف « بضغف ءىش ىف هتعزان
 .”ىيبص ابأو ىب لزن ام هللا ىلإ وكشأ : تلاقف . « هيلع تمرح دق الإ كملعأ ام » : لاقف « ناليع
 ىجوز « هللا لوسر اي : تلاقف « اهعم ترادف . رخآلا هسأر قش تلسغف ةشئاع ترادو : لاق

 ء بضخف ءىش ىف هتعزان ىنإو « نيليع وأ ًاليع هنم یل نإو ‹ قلخلا ئيس ريقف « رصبلا ريرض
 الإ كملعأ ام » : لاقو هسأر ىلإ عفرف : تلاق ! قالطلا هب دري ملو « «ىمأ رهظك ىلع تنأ» :لاقو

 E NaS تل

 ءاش ام كلذ هنايشغ ىف هب هللا لوسر ثكمف « تحنتف « ؟ كءارو كءارو » : اهل تلاقف « ريع ةي
 ىبهذا» : هيم هللا لوسر اهل لاقف « اهتعدف « ةأرملا نيأ . ةشئاع اي :  لاق ىحولا عطقنا املف «هللا

 يس ر + رصبلا رزه (2[تلاق امك] وه اذإف . هب تءاجف ىعست تقلطناف . « كجوزب ىنتأف

 هللا عمس دق $ ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب < « ميلعلا عيمسلا هللاب ذيعتسأ » : و ىبنلا لاقف . قلخلا

 مث مهئاس نم نورهاظي نيِذّلاَو # : هلوق ىلإ 4 "9 اهلا ىلإ یکتشتو ] اهجوز ىف كلداجت ىلا لوف

 . « ؟ اهسمت نأ لبق نم اهقتعت ةبقر دجتأ » : هيب ىبنلا لاق . € 7[ ةَبقر ريرحتف] اوُناَق امل نودوعي

 مل اذإ ىنإ «قحلاب كثعب ىذلاو : لاق . « ؟ نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتستأ ١ : لاق ق . ال : لاق

 لاق . « ؟ ًانيكسم نيتس معطت نأ طتستفأ » : لاقو . ىرصب وشعي نأ داكي ثالثلاو نيترملا لكآ

 لاق . « ًانيكسم نيتس معطأ » : لاقف ةي هللا لوسر هناعأف : لاق . ىننيعت  [نآ] الإ ءال

 اقف
 .« هيلع تمرح دق

 هب ةزمح ىبأ نع « ىسوم نب هللا ديبع قيرط نم ٠ راتسألا فشك ) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو (۳/۲۸) ىربطلا ريسفت (۱)

 نتمو هتياور ىف فلاخ دقو « ثيدحلا نيل ةزمح وبأو < اجا ايو م جا ورا وول م : لاقو

 لهأ ءاملع ن نيب ملعن ال دانسإ اذهو « ةريره ىبأ نع ‹ نمحرلا دبع نب ديمح نع هاور ىرهزلا نأل ؛ راهظلا رم أ ىف تاقثلا هثيدح

E E N EEL a 

 هللا لوسر ىلع زوجي ال امم اذهو « اهقلطي ملو هتأرما هتعجارم ىنعم امف « هتأرما تناك دقو ‹ كعجاريلو »: لاق هنأل ؛ باتكلا

 . « ىلامثلا ةزمح ىبأ ةياور نم اذه ىتأ امنإو ل

 . م نم ةدايز )٥( . أ نم ةدايز (5) . م نم ةدايز (؟25)



 به س ٤( _۲) تايآلا : ةلداجملا ةروس د نماثلا ءزجلا

 . ًاراهظ هلعجف « قالطلا هللا لوحو

 هركذف « ةيلاعلا ابأ تعمس « دواد نع « ىلعألا دبع نع « ىنثملا نبا نع « ريرج نبا هاورو

 . “ قايسلا اذه نم رصخأب « هوحن
 « رهشأ ةعبرأ ءاليإلا هللا تقوف « ةيلهاجلا قالط نم راهظلاو ءاليإلا ناك : ريبج نب ديعس لاقو

 . هوحنب « متاح ىبأ نبا هاور . ةرافكلا راهظلا ىف لعجو

 باطخلاف € مككنم :  هلوقب ةيآلا هذه ىف لخدي ال رفاكلا نأ ىلع كلام مامإلا لدتسا دقو

 هيلع روهمجلا لدتساو « هل موهفم الف بلاغلا جرخم جرخ اذه نأب روهمجلا باجأو « نينمؤملل
 ل ل ا ل مهئاسن نم # :هلوقب

 : لجرلا لوقب ةأرملا ريصت ال : ىأ < مهتدلو ىئأللا الإ مُهَتاَهَمَأ نإ مهتاهّمأ نه ام :  هلوقو

 امنإ ‹ كلذب همأ ريصت ال < كلذ هبشأ امو « «  ىمأ رهظك » وأ « ىمأ لثم ١ وأ ' ىمأك ىلع تنا

 ٌةلطاب اشحاف ًامالك : ىأ 4 اروزو لوقا نم م اركنم نولوقيل مهّنإو # : لاق اذهلو ؛ هتدلو ىتلا همأ

 قيس نم رخام اها + لهاا لاح نم کم ااف ا اا € وقع رف هللا نو
 :هتأرمال لوقي ًالجر عمس ةَ هللا لوسر نأ : دواد وبأ هاور امك « ملكتملا هيلإ دصقي ملو « ناسللا

 مل هنأل ؛كلذ درجمب هيلع اهمرحي مل نكلو « 27 راكنإ اذهف . « ؟ ىه كتخأ » : لاقف . ىتخأ اي

 مراحملا رئاس نم اهريغ نيبو مألا نيب حيحصلا ىلع قرف ال هنأل ؛ هيلع تمرحل هدصق ولو « هدصقي

 . كلذ هبشأ امو ةلاخو ةمعو تخأ نم

 دارملا ىف ةمئألاو فلسلا فلتخا : 4 اوُناَق امل نودوعي مث مهئاسّن نم نورهاظي نيدّلاو :  هلوقو

 « هرركيف راهظلا ظفل ىلإ دوعي نأ وه دوعلا : سانلا ضعب لاقف . 4 اوُلاَق امل نودوعي م :  هلوقب

 رد نع بلا دبع زب نسخ و ةاكتشوا رو دواد لوقو و او
 . مالكلا لهأ نم ةقرفو « ءارفلاو جشألا نبا

 . قلطي الف هيف قلطي نأ هنكمي ًانامز راهظلا دعب اهكسمي نأ وه : ىعفاشلا لاقو

 . ةرافكلا هذهب رفكي ىتح هل لحي الف هيلع مزعي وأ عامجلا ىلإ دوعي نأ وه: لبنح نب دمحأ لاقو

 . عامجلا هنأ هنعو « 7*2 كاسمإلاو عامجلا ىلع مزعلا هنأ : كلام نع ىكح دقو

 ىتمف « ةيلهاجلا رمأ هيلع ناك ام عفرو « هميرحت دعب راهظلا ىلإ دوعي نأ وه : ةفينح وبأ لاقو

 نب ثيللاو « هباحصأ بهذ هيلإو . ةرافكلا الإ هعفري ال ًاميرحت اهمرح دقف هتأرما نم لجرلا 21 رهاظت

 . دعس

 . (۳/۲۸) ىربطلا ريسفت (۱)

 . « ىمأ لثم وأ ىمأك وأ ىمأ رهظك » : م ىف (۲)

 . هلع هللا ىضر « ىميجهلا ةميمت ىبأ ثيدح نم (۲۲۱۰) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 . « كاسمإلا وأ » : م ىف (5) . بعشلا  ط شماه نم ًادافتسم . م نم تبثملاو « ريرج نبا » : أ ء اه ىف (4)

 . « رهاظ » : م ىف ()



 ٤( ۲ ) تايآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نوديري : ىنعي © اوُلاَق امل ثودوعي مث 8 : ريبج نب ديعس نع « ءاطع ىنثدح : ةعيهل نبا لاقو

 . مهسفنأ ىلع هومرح ىذلا عامجلا ىف اودوعي نأ

 جرفلا نود اميف ىشغي نأ اسأب ىري ال ناكو . جرفلا ىف نايشغلا ىنعي : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . رفكي نأ لبق

 لاق اذكو . حاكنلا : سملاو 4 اًسامتي نأ لبق نم 8 : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 . نايح نب لتاقمو « ةداتقو « ىرهزلاو « ءاطع

 . رفكي ىتح اهسمي الو اهلبقي نأ هل سيل : ىرهزلا لاقو

 ىنإ « هللا لوسر اي : لاق الجر نأ سابع نبا نع « ةمركع ثيدح نم ننسلا لهأ ىور دقو
 : « ؟ هللا كمحري اذه ىلع كلمح ام » : لاقف . رفكأ نأ لبق اهيلع تعقوف ىتأرما نم ترهاظ

 . «  لجو زع « هللا كرمأ ام لعفت ىتح اهبرقت الف » : لاق . رمقلا ءوض ىف اهلاخلخ تيأر :لاق

 . ًالسرم ةمركع ثيدح نم ىئاسنلاو دواد وبأ هاورو . )7 حيحص بيرغ نسح : ىذمرتلا لاقو

 . "7 باوصلاب ىلوأ وهو : ىئاسنلا لاق

 ريغ ةقلطم ةبقرلا انهاهف « اسامتي نأ لبق نم ةلماك ةبقر قاتعإف : ىأ 4 بر ريرحتف ط : هلوقو
 انهاه قلطأ ام « هللا همحر « ىعفاشلا لمحف « ناميإلاب ةديقم لتقلا ةرافك ىفو « ناميإلاب ةديقم

 « هدنسب كلام نع هاور امب كلذ ىف © دضتعاو « ةبقرلا قتع وهو . بجوملا داحتال كانه ديق ام ىلع
 اهنإف اهقتعأ » : لاق ةي هللا لوسر نأو « ءادوسلا ةيراجلا ةصق ىف « ىملسلا مكحلا نب ةيواعم نع
 . ° هحيحص ىف ملسمو « هدنسم ىف دمحأ هاور دقو . « ةنمؤم

 نع « رين نب هللا دبع انثدح . ىسوم نب 29 فسوي انثدح : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 هيم هللا لوسر ىتأ : لاق سابع نبا نع « سواط نع « رانيد نب ورمع نع « ملسم نب ليعامسإ
 ملأ » : لَك هللا لوسر لاقف . رفكأ نأ لبق اهيلع تعقو مث ىتأرما نم '"” ترهاظت ىنإ : لاقف لجر
 . ^ « رفكت ىتح كسمأ » : لاق ؟ ىنتبجعأ : لاق . © اًسامتي نأ لبق نم هللا لقي

 ‹ هيف ملكت ملسم نب ليعامسإو « اذه نم نسحأب سابع نبا نع ىوري ال : رازبلا لاق مث
 . ةدحاو ةرافكب الإ هرمأي مل هنأ هقفلا نم هيفو 5 ملعلا لهأ نم ةريثك ةعامج هنع ىورو

 مقرب ناسلا ىف ةجام نباو ١ ننسلا ىف ىئاسنلاو (۱۹۹۰) مقرب نتسلا ىف ىذمرتلاو (۲۲۲۳) مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاور )١(

(0) . 

 . © بیرغ حيحص نسح » : م ىف 0
 . )١158/5( ىئاسنلا ننسو (۲۲۲۲۰۲۲۲۱) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 . « دمتعاو » : م ىف (4)

 . (0۳۷) مقرب ملسم حيحصو )١/ ٤٤۷( دنسملاو (۷۷۷ /۲) أطوملا (5)

 . « ترهاظ ىنإ » : م ىف (0 . ٩ سنوي انثدح » : أ ىف (0)

 هب رانيد نب ورمع نع «ملسم نب ليعامسإ قيرط نم (7387 /0) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلاو ٠١( 5 /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (۸)

 ١ (« هاو وهو ملسم نب ليعامسإ هيف » : ىبهذلا لاقو « هوحن



 حب د (۷ 0) تايآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 اب ریبخ : ىأ «ريبخ نولمعت امب هللاو» هب نورجزت : ىأ 4 هب نوظعوت مكلذإ» : هلوقو

 . مكلاوحأب ميلع «مكحلصي

 : «انيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نمف اسامتي نأ لبق نم نيعباتنم نيرهش مايصف دجي مل نمف » :هلوقو
 عماج ىذلا ةصق ىف نيحيحصلا ىف تبث امك « بيترتلا ىلع اذهب  ةدراولا ثيداحألا تمدقت دقو

 . ناضمر یف هتأرما

 . اذهل اذه انعرش : ىأ ( هلوسرو هّللاب اونمؤتل كلذ »

 . اهوكهتنت الف همراحم : ىأ 4 هّللا دودح كلتو :  هلوقو

 ال « ةعيرشلا هذه ماكحأب اومزتلا الو اونمؤي مل نيذلا : ىأ 4 ميلأ باذع نيرفاكللو» : هلوقو
 ايندلا ىف : ىأ « ميلأ باذع مهل لب « اومعز امك رمألا سيل « الك « ءالبلا نم نوجان مهنأ اودقتعت

 1 ةرخآلاو

02 9 

 تایآ الزنا دقو مهلبق نم نيدّلا تبك امک اوتبك هّلوسرو هللا ترا نيذلا نإ 3

 يور ممدود 6م

 هلا اصخأ ومع اب مق يج هلا مي موب © نهم باع َنيرفاكللو تا

 ام ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام مّلعي هللا نأ رت ملأ 0 دیهش ءىش لک ىلع هّللاو هوسنو

 رثكأ الو كلذ نم ئندأ الو مهسداس وه الإ ةسمخ الو مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي

 . 4 0 ميلع ءىش لكب هللا نإ ةماّيقلا موي اولمع امب مهئبني مث اوناك ام نيأ مهعم وه الإ

 : ىأ © مهلبق نم نيذّلا تبك امك اوتبكا# هعرش اودناعو هلوسرو هللا اوقاش نمع ىلاعت ربخي

 نع اوربكتسا ام ةلباقم ىف : ىأ ( نيهم باذع َنيِرفاَكْللَو «  رباكم رجاف رفاك الإ اهدناعيو اهفلاخب
 . هيدل عوضخلاو « هل دايقنالاو « هللا عرش عابتا

 ديعص ىف نيرخآلاو نيلوألا هللا عمجي « ةمايقلا موي كلذو 4 اعيمج هللا مهثعبي موي 8 : لاق مث

 ه هوسنو هّللا هاصحأ #9 رشو ريخ نم اوعنص ىذلاب 7 مهربخي : ىأ  اولمع امب مهئبنيف «  دحاو

 : ىأ 4 ديهش ءىش لك ىلع ِهّللاو » « هيلع اوناك ام اوسن دق مهو « مهيلع هظفحو هللا هطبض : ىأ

 . ًائيش ىسني الو ىفخي الو «٠ ءىش هنع بيغي ال

 E E LE E GS a نع اريك ىلادت لاك م

 ئوجُت نم نوكي ام ضرألا ىف امو تاومّسلا یف ام مٔلعی هلا نَا رت ملأ :  لاقف « اوناك نيأو اوناك ثيح

 )١( أ ىف (۲) . « ةرمآلا » : م ىف : ١ مهيزجيف ٤ .



 ٠١( م ) تايآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزملا س لال يغ»

 وه الإ رثكأ الو كلذ نم ئندأ الو مهسداس وه الإ ةسمخ الو مهعبار وه الإ » ةثالث رس نم :ىأ 4 ةّثالث
 بتكت كلذ عم ًاضيأ هلسرو « مهاوجنو مهرسو مهمالك عمسيو مهيلع علطي : ىأ (اوناک ام نیا مهعم

 نو مهاوجتو مهرس معي هللا نأ اوملعي ملأ :  لاك ابك ا ونيل همر هيدللا ملك متاعب نوح اج د

 مهيدل السرو ىب مهاوجنو مهرس عمسن ال اأ نوبسحي مأ # : لاقو . [ا/8:ةبوتلا] * بويغلا مالع هلا
 هللا ملع ةيعم ةيآلا هذهب دارملا نأ ىلع عامجإلا دحاو ريغ ىكح اذهلو ؛ ۸٠[ :فرخزلا] 4 نوبتکی

 « مهيف ذفان هرصبو « مهب طيحم هملع عم ًاضيأ هعمس نكلو كلذ ةدارإ ىف كش الو « " ىلاعت

 : ءىش مهرومأ نم هنع بيغي ال ‹ هقلخ ىلع علطم « هناحبس «وهف

 ةيآلا حتتفا : دمحأ مامإلا ا : لاق مث

 a aS رع ارل نبل ىف تأ ذ

 هس سو هم م #2 نس

 او نيد اأ ب د ريصملا نب هنا مهمه لوق مب لل عي الر

 هللا اوقتاو ىوقتلاو رباب اوجاتتو لوسّرلا تيصعمو ناودعلاو منإلاب اوجاتتت الف متيجانت

 ايش مهراضب سيو اونمآ نيذّلا نزحيل ناَطّيشلا نم ئوجتلا اَمَّنِإ © © نورشحت هيل ىذا

 . 4 00 نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو هللا نذإي الإ

 : لاق € ىوجتلا نع اوهن يذلا ىَلِ رت مَلَأ » : ٠١ [كوق ىف] دهاجم نع « حيت ىبأ نبا لاق
TSها ل يان  

  هلتقب نوجانتي مهنأ نمؤملا نظي ىتح « مهنيب نوجانتي اوسلج يي ىبنلا باحصأ نم لجر مهب

 نع لكل ىبلا مها , مهيلع هقيرط كرتف < مهيشخ كلذ نمؤملا ىأر اذإف - ¿ نمؤملا هركي اب

 نودوعي مث ئوجنلا نع اوهن نيذلا ىلإ رت ملأ :  هللا لزنأف « ىوجنلا ىلإ اوداعو اوهتني ملف «ىوجنلا

 . 4 هنع اوهن امل

  EEتدمج  EGةزمح نب نايفس ىنثدح « ىمازحلا رذنملا نب «

 انك : لاق هدج نع « هيبأ نع ؛ یردخلا ديعس ىبأ نب نمحرلا دبع نب حیبر نع « ديز نب ريثك نع

 تاذ تناك املف . ةجاح هل ودبتو «  رمأ ليللا نم هقرطي ؛ هدنع تيبن « ِْ هللا لوسر بوانتن

 ام » : لاقف هيم هللا لوسر انيلع جرخف « ثدحتن ةيدنأ انك ىتح « نوبستحملاو بولا لهأ رثك ةليل

 ءعيسملا زكذ ىف اك انإ <« هللا لوسر اي هللا ىلإ انهت الق 16 ؟ ىومضلا نع اوه ملأ ؟ ىزجتلا اذه

 )١( أطخ وهو 4 ًارمآ » : م ىف (۳) . 1 نم ةدايز (0) . « ىلاعت هملع » : م ىف .



 علا سس لل دشن )١٠١4( تايآلا : ةلداجملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . هللا لوسر اي ىلب : انلق . « ؟ هنم ىدنع مكيلع فوخأ وه اب مكربخأ الأ » : لاقف . هنم اقرف

 ضعب هيفو « بيرغ دانسإ اذه . « لجر ناكمل لمعي لجرلا موقي نأ « ىفخلا كرشلا » :لاق

 ,  ءاقعضألا

 وهو « مثإلاب مهنيب اميف نوثدحتي : ىأ 4 لوسرلا تيصعمو ناودعلاو مثإلاب نوجانتيو 8# : هلوقو
 اهيلع نورصي « هتفلاخمو لوسرلا ةيصعم هنمو « مهريغب قلعتي ام وهو « ناودعلاو « مهب صتخي ام

 . اهب نوصاوتيو

 متاح ىبأ نبا لاق : 4 هللا هب كّيحي مل امب كويح كوءاج اذإو $ : هلوقو

 نع « قورسم نع ” [ملسم نع] . شمعألا نع « ريم نبا انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح

 : ةشئاع تلاقف . مساقلا ابأ اي كيلع ماسلا : اولاقف دوهي يَ هللا لوسر ىلع لخد : تلاق ةشئاع

 شحفلا بحي ال هللا نإ « ةشئاع اي » : كي هللا لوسر لاقف : تلاق . ©" [ةنعللاو] ماسلا مكيلعو

 تعمس ام وأ »:هللا لوسر لاقف ؟ كيلع ماسلا :نولوقي مهعمست الأ : تلق . «شحفتلا الو

 . “) 4 هللا هب كْيَح مل امب كوّيَح كوءاج اذإو ا : هللا لزنأف . « ؟مكيلعو : لوقأ

 : لاق كك هللا لوسر نأو . ةنعللاو ماذلاو ماسلا مكيلع 2 مهل تلاق اهنأ حيحصلا ىف ةياور ىفو

 . °" « انيف مهل باجتسي الو « مهيف انل باجتسي هنإ »

 نأ : كلام نب سنأ نع « ةداتق نع « ديعس انثدح « ديزي انثدح « رشب انثدح : ريرج نبا لاقو

 لاقف « هيلع اودرف « مهيلع مّلسف ىدوهي مهيلع ىتأ ذإ « هباحصأ عم سلاج وه امنيب ةَ هللا لوسر
 ماس : لاق لب » : لاق . هللا لوسر اي ملس : اولاق . « ؟ لاق ام نوردت له » : لي هللا ىبن
 : هللا ىبن لاقف . هيلع هودرف . « هودر » : هللا لوسر لاق . « مكنيد نوماست . ىأ .مكيلع

 لهأ نم دحأ مكيلع ملس اذإ » : قلك هللا لوسر لاقف . معن : لاق . « ؟ مكيلع ماس : تلقأ»

 . 99 تلق ام كيلع : ىأ « كيلع : اولوقف باتكلا

 .  هوحنب « ةشئاع نع حيحصلا ىف ثيدحلا اذهو « حيحصلا ىف جرخم سنأ ثيدح لصأو

 ام نولوقيو « اذه نولعفي : ىأ ( لوقن اب هللا انبذعي الو مهسفنأ ىف نولوقيو ا : هلوقو

 نأ كشوأل اقح ًايبن اذه ناك ولف « هرسن ام ملعي هللا نأل ؛ نطابلا ىف هل لوقن امب هللا انبذعل ًايبن اذه

 دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو «هوحن هب ديز نب ريثك قيرط نم )٤ 57١( مقرب نئسلا ىف ةجام نباو ١( /۳) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور )١(

 . ؛ امهيف فلتخم نمحرلا دبع نب عيبرو ديز نب ريثك « نسح دانسإ اذه » : 9

 . (۲۲۹/۷ دنسملا نم ةدايز (۲)

 . « لوقأ ام » : أ ىف (5) . أ نم ةدايز (9)

 . هوحن هب شمعألا نع « ديبع نب ىلعي قيرط نم (۲۱۹۵) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)

 : اهنع هللا ىضر « ةشئاع ثيدح نم (351757) مقرب ملسم حيحصو (70720) مقرب ىراخبلا حيحص : رظنا (1)

 . )۱١/۲۷( ىربطلا ريسفت (۷)

 . (5151) مقرب ملسم حيحص (۸)



 ( ٠١ م ) تايآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا ع

 رادلا ىف مهتيافك منهج :ىأ 4 منهج مهبسح» : ىلاعت هللا لاقف « ايندلا ىف ةيوقعلاب هللا انلجاعي

 . 4 ُريصَمْلا سف اهتوَلَصَي $ ةرخآلا
 ا د 0 سو او دوق وكل حرم يالا

 نولو هللا هب كح ملام كبح كوُاَج ذو ف: : ةيآلا هذه تلزنف . ؟ ©« لوقن امب هللا انبذعي الول ل
 ا رش ملو نسح دانسإ © ريصمْلا سب اهتولصي منهج مهبسح لوقت امب هللا انبذعي الول مهسفنأ ىف

 E لاق 4 هّللا هب كّيحي مل امب كبح كوءاج اذِإو 3 : سابع نبا نع < ىفوعلا لاقو

 . 4 ريصمْلا سعف اهنولصي منهج مهبسح $: هللا لاق « « كيلع ماس » 8 وخت اذإ هللا لوسرل نولوقي

 اَذإ اونمآ َنيذّلا اهيأ اي :  نيقفانملاو ةرفكلا لثم اونوكي الأ نينمؤملا ةدابع ًابدؤم هللا لاق مث

 باتكلا لهأ ةرفك نم ةلهجلا هب ىجانتي امك : ىأ «لوسّرلا تيصعمو ناودعلاو مثإلاب اوجانتت الف متيجانت

 : ىأ  نورشحت هيَلِإ ىذا هللا | وقّتاو ىوقتلاو رباب اوجانتو » « نيقفانملا نم مهلالض ىلع مهألام نمو
 . اهب مكيزجيسو « مكيلع اهاصحأ دق ىتلا مكلاوقأو مكلامعأ عيمجب ('7 مكربخيف

 زرحم نب ناوفص نع « ةداتق انثدح « مامه انربخأ : الاق نافعو ٌرِهَب انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 ىف لوقي لم هللا لوسر تعمس فيك : لاقف لجر هل ضرع ذإ « رمع نبا ديب ًاذخآ تنك : لاق

 بنذ فرعتأ ؟ اذك بنذ فرعتأ ؟ اذك بنذ فرعتأ : هل لوقيو « هبونذب هررقيو « سانلا نم هرتسيو

 « ايندلا ىف كيلع اهترتس دق ىنإف : لاق «٠ كله دق هنأ هسفن ىف ىأرو هبونذب هررق اذإ ىتح ؟ اذك

 ءالؤه : داهشألا لوقيف نوقفانملاو ") رافكلا امأو « هتانسح باتك ىّطعي مث . مويلا كل اهرفغأ انأو

 . « نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ « مهبر ىلع اوبذك نيذلا

 . 29 ةداتق ثيدح نم « نيحيحصلا ىف ذ هاجرخأ

 ىلعَو هللا نذإب الإ اًنيِش مهراضب سلو اونمآ يذلا نزحيل ناطيشلا نم ئوجَنلا امْنِإ :  ىلاعت لاق مث
 نم # ًاءوس اهب نمؤم مهوتي ثيح  ةّراسملا ىهو  ىوجنلا امنإ ا ىأ 4 تونمؤملا لكي هلا

 ‹ هنييزتو ناطيشلا ليوست نع نيجانتملا نم اذه ردصي امنإ : ىنعي 4 اونمآ نيا نزحيل ناطيشلا

 كلذ نم سحأ نمو « هللا نذإب الإ ًائيش مهراضب كلذ سيلو « مهءوسيل : ىأ (اونمآ نيذلا نرحل
 . هللا نذإب ءىش هرضي ال هنإف « هللا ىلع لكو تيلو هللاب ذعتسيلف ًائيش

 . ۱۷٠( /۲) دنسملا )١(

 . « نورفاكلا » : م ىف (۳) . ٩ مكيزجيف » : أ ىف (۲)

 . (ت الكم مقرب ملسم حيحصو (EA) مقرب ىراخبلا حيحصو ۷٤( /۲) دنسملا (5)



 جم س ( 1١ ) ةيآلا : ةلداجملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 : لاق دوعسم نب هللا دبع نع « لئاو ىبأ نع « شمعألا انثدح : الاق ةيواعم وبأو عيكو انثدح

 هاجرخأ . « هنزحي كلذ نإف « امهبحاص نود نانثا نيجانتي الف ةثالث متنك اذإ » : ةَ هللا لوسر لاق

 ل

 es ها لا ل ل : دلع

 اذإو مكل هللا حسفي اوحسفاف سلاجملا ىف اوحسفت مكل ليق اذإ اونمآ نيذلا اهي اي ل

 امب هللاو تاجرد ملعلا اوتوأ نيذّلاو مكنم اونما نيذلا هللا عفري اوزشناف اوزشنا ليف

 . 4 69 ريبخ نولمعت

 اهيأ اي» : سلاجملا ىف ضضغب ىلإ مهضعب ةعب نسحي نأ مهل ًارمآو « نينمؤملا هدابع ًابدؤم ىلاعت لوقي

 هللا حسقي اوحسفاف < « سلاجملا ىف » : ئرقو « ( ِسلَجَمْلا ىف اوحسقت مكأ ليق اذإ اونمآ نيا

 ىنب ًادجسم هلل ىب نم :  حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك « لمعلا سنج نم ءازجلا نأ كلذو 4 مك

 ايندلا ىف هيلع هللا سي رسعم ىلع رسي نمو » : رخآلا ثيدحلا ىفو 7 « ةنجلا ىف آتيب هل هللا

 يل ل ل ا ا ل ل
 « مكل هللا حسفي اوحسْفاَف 9 : لاق اذهلو ؛ ةريثك هابشأ اذهلو . 7*2 6 هيخنأ نوع

 اوّنَض ًالبقم مهدحأ اوأر اذإ اوناك مهنأ كلذو « ركذلا 2) سلاجم ىف ةيآلا هذه تلزن : ةداتق لاق

 ‹ ةفصلا ىف ذئموي ةي هللا لوسر ناكو ةعمج موي ةيآلا هذه تلزنأ : نايح نب لتاقم لاقو
 ىلإ اوقبس دقو ردب لهأ نم سانأ ءاجف « راصنألاو نيرجاهملا نم ردب لهأ مركي ناكو « قيض ناكملا

 درف . هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا : اولاقف « هيم هللا لوسر لايح اوماقف ٠ سلاجملا

 عسوي نأ نورظتني مهلجرأ ىلع اوماقف « مهيلع اودرف « كلذ دعب موقلا ىلع اوملس مث « يم ىبنلا

 لاقف < هيم ىبنلا ىلع كلذ قشف « مهل حّسفي ملف « مايقلا ىلع مهلمحي ام هيي ىبنلا فرعف « مهل

 لزي ملف : « نالف اي تنأو « نالف اي مق ١ : ردب لهأ ريغ نم « راصنألاو نيرجاهملا نم هلوح نمل

 لئاو ىبأ نع « روصنم نع هدنع وه امنإو < شمعألا نع ىراخبلا دنع هيلع عقأ ملو )۲۱۸١( مقرب ملسم حيحصو )٤۳١/١( دنسملا (0)

 . (1۲۹۰) مقرب

 . (۲۱۸۳) مقرب ملسم حيحص (۲)

 . هنع هللا ىضر « نادثع ثيدح نم (077) مقرب هحيحص ىف ملسمو )٤٥۰( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (۳)

 )٤( ملسم حيحص نم ةدايز )5799( .
 . هلع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم (۲۹۹۹) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (5)

 « سلجم ىف * : م ىف (7)



 a ( ١١ ) ةيآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نم ىلع كلذ قشف « ردب لهأ راصنألاو نيرجاهملا نم هيدي نيب مايق مه نيذلا رفنلا  ةدعب مهميقي

 نأ نومعزت متسلأ : نوقفانملا لاقف « مههوجو ىف ةهاركلا ةي ىبنلا فرعو « هسلجم نم ميقأ

 مهسلاجم اوذخأ آموق نإ < ءالؤه ىلع لدع لبق هانيأر ام هللاو ؟ سانلا نيب لدعي اذه مكبحاص
 هللا محر » : لاق عَ هللا لوسر نأ انغلبف . هنع أطبأ نم سلجأو مهماقأف < ‹ مهيبنل برقلا اوبحأو

 هذه تلزنو « مهناوخإل موقلا حسفتف « ًاعارس كلذ دعب نوموقي اولعجف . « هيخأل " حسف ًالجر

 . متاح ىبأ نبا هاور . ةعمجلا موي ةيآلا

 نأ + ربع نبا نع + عفان نعد توي نع نايف ايدج 2. ئعئاشلاو + محا مامإلا لاقتدقو
 مو

 لا ا ا

 © هب « عفان ثيدح نم نيحيحصلا ىف ذ هاجرخأو

 نب رباج نع « ىسوم نب ناميلس لاق : لاق جيرج نبا نع « ديجملا دبع انربخأ : ىعفاشلا لاقو
 . «اوحسفا : لقيل نكلو« ةعمجلا موي هاخأ مكدحأ نميقي ال » : لاق هي هللا لوسر نأ . هللا دبع
 . © هوجرخي ملو ننسلا طرش ىلع

 نب نمحرلا دبع نب بويأ نع « حيَلف انثدح « ورمع نب كلملا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 معي ل 315 ا نع رر نا نع ترف يآ نإ بوقعي نع م [ىل]

 . °” « مكل هللا حسفي اوحسفا نكلو « هيف سلجي مث هسلجم نم لجرلا لجرلا

 ال» : هظفلو . هب EN هيرو ب ٠١١ يطيع اضن ةاووز

 ^۸ دمحأ هب درفت ؛ مكل هللا حسفي د اوحسفا نكلو « هسلجم نم لجرلل لجرلا موقي

 كلذ ىف صخر نم مهنمف : لاوقأ ىلع ءاج اذإ دراولل مايقلا زاوج ىف ء ءاهقفلا فلتخا دقو

 نأ ْبَحأ نم » : ثيدحب اجتحم كلذ عنم نم مهنمو . 27 « مكديس ىلإ اوموق ١ : ثيدحب اجتحم

 نم مودقلا دنع زوجي : لاقف لصف نم مهنمو 2١١ « رانلا نم هَدَعْقم اوبتيلف < ًامايق لاجرلا هل لمم

 ًامكاح ةي ىبنلا همدقتسا ال هنإف « ذاعم نب دعس ةصق هيلع لد امك هتيالو لحم ىف مكاحللو « رفس

 )١( حسفی » : أ ‹« م ىف( . «ددعب » : أ یف «

 نبا نع « و ف ب89 : (۲۲/۲) هيف وه امنإو « اذكه دمحأ دنسم ىف ىل ثيدحلا اذه عقي مل (*)

 (15179) مقرب ىراخبلا حيحص ىف وهو .رمع نبا نع « عفان نع « ىسوم نب بويأ نع « ةبعش نع « ردنغ نع ٤٥( /۲) ءرمع
 . (۲۱۷۷) مقرب ملسم حيحصو

 . « ننملا عئادب » (505) مقرب ىعفاشلا دنسم (5)

 . )٥۲۳١/۲( دنسملا نم ةدايز (6)
 . (6717 /؟) دنسملا (0)

 6 حيرش ٠ :أ ٠م ىف (۷)

 . (۳۳۸/۲) دنسملا (۸)

 . هنع هللا ىضر « ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح نم (۱۷۹۸) مقرب هحيحص ىف ملسمو (۳۰ )٤۳ مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (9)

 : ىذمرتلا لاقو « هنع هللا ىضر ةيواعم ثيدح نم (717665) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو (0774) مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاور (۱۰)

 . © نسح دانسإللا



 aT DE لاول ووش مالا لا

 هللاو .همكحل ذفنأ نوكيل الإ كاذ امو .«مكديس ىلإ اوموق»: نيملسملل لاق ًالبقم هآرف هظيرق ىنب ىف

 نم مهيلإ بحأ صخش نكي مل هنأ ننسلا ىف ءاج دقو . مجعلا راعش نم هنإف ًانديد هذاختا امأف . ملعأ

 , كلذل  هتهارك نم نوملعي امل « هل نوموقي ال ءاج اذإ ناكو « هلك هللا لوسر

 نكلو . سلجملا هب ىهتنا ثيح سلجي ناك هيم هللا لوسر نأ : نئسلا ىف ىورملا ثيدحلا ىفو

 ىلع هنم نوسلجي « مهنع هللا ىضر « ةباحصلا ناكو « سلجملا كلذ ردص نوكي سلجي ثيح

 اناك امهنأل ؛ ىلعو نامثع ًابلاغ هيدي نيبو « هراسي نع رمعو « هنيمي نع هسلجي قيدصلاف « مهبتارم
 نب ةرامع نع ٠ شمعألا ثيدح نم ملسم هاور امك « كلذب مهرمأي ناكو «٠ ىحولا ١ بتكي نمم

 ولوأ مكنم ینیلیل » : لوقي ناك كك هللا لوسر نأ « دوعسم ىبأ نع « رّمعم ىبأ نع « ريمع
 ‹ هلوقي ام هنع اولقعيل الإ كاذ امو . 2 « مهنولي نيذلا مث « مهنولي نيذلا مث «٠ ىهنلاو مالحألا

 امإ « ردب لهأ نم اودرو نيذلا سلجيل مايقلاب رفنلا كئلوأ رمأ اذهلو ؛ هيلع همالسو هللا تاولص

 وأ « مهلبق كئلوأ ذخأ امك « مهبيصنب ملعلا نم نويردبلا ذخأيل وأ « نييردبلا قح ىف كئلوأ ريصقتل
 . مامألا ىلإ لضافألا ميدقتب ًاميلعت

 ىبأ نع « "” ىميتلا ) ريمع نب ةرامع نع « شمعألا نع « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 الو اووتسا » : لوقيو ةالصلا ىف انبكانم حسمي وَ هللا لوسر ناك : لاق دوعسم ىبأ نع «٠ رمعم

 .«مهنولي نيذلا مث « مهنولي نيذلا مث «ىهنلاو مالحألا ولوأ مكنم ىنيليل ٠ مكبولق فلتختف اوفلتخت
 . ًافالتخا دشأ مويلا متنأف : 7 دوعسم وبأ لاق

 . °" هب ء« شمعألا نع قرط نم « ىذمرتلا الإ «٠ نتسلا لهأو ملسم هاور اذكو

 نوكي نأ ىلوألا قيرطبف « ءاملعلا مث 7''2 ءالقعلا هيلي نأ ةالصلا ىف مهل هرمأ اذه ناك اذإو
 . ةالصلا ريغ ىف كلذ

 هللا دبع نع« ةرم نب ريثك نع« ةيرهازلا ىبأ نع « حلاص نب ةيواعم ثيدح نم دواد وبأ ىورو
 لاق ةي هللا لوسر نأ رمع نبا :٠ ىديأب اونيلو« للخلا اودسو «بكانملا نيب اوذاحو« فوفصلا اوميقأ ٤ نايم > 5 3 01

 هللا هعطق اًفص عطق نمو «هللا هلصو امص لّصو نمو «ناطيشلا تاجرف اورذت الو «مكناوخإ « 2١١ .

 )١( هتيهارك نم » : م ىف ٩ .
 . هنع هللا ىضر « سنأ ثيدح نم (7765) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور ()

 هذه ىلع مالكلا ىف بنطأ «مالسإلا لهأ نم ةيزملاو لضفلا ىوذل مايقلاب صيخرتلا » : اهامس ةلاسر هللا همحر  ىوونلا ماموللو (۴)

 . قشمدب ركفلا رادب ةعوبطم ىهو « ةلأسملا

 )٤( نابتكي » : م ىف ٩ .

 . (0*438) مقرب ملسم حيحص (0)

 . « ديعس ») : أ ىف (۸) . « ىثيللا » : أ « م ىف (۷) .(ريكب ١ :أىف (5)

 . )4۷7١( مقرب ةجام نبا ننسو (۸۷ /۲) ىئاسنلا ننسو (51/5) مقرب دواد ىبأ ننسو )٤۲( مقرب ملسم حيحصو )٤/ 1١١( دنسملا (9)

 )٠( أ ىف : ١ ءالضفلا « .

 .(555) مقرب دواد ىبأ ننس ()



 ( ١١ ) ةيآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزحلا حلل 2. لل م

 نم نوكي الجر هنم عزتنا لوألا فصلا ىلإ ىهتنا اذإ  ءارقلا ديس  بعك نب ىبأ ناك اذهلو

 مالحألا ولوأ مكنم ىنيليل ١ : ثيدحلا اذهب جتحيو « مدقملا فصلا ىف وه لخديو « سانلا (1) ءانفأ

 ىضتقمب المع « هنع هبحاص هل موقي ىذلا ناكملا ىف سلجي ال ناكف رمع نب هللا دبع امأو . « ىهنلاو

 هذهب قلعتملا جذومنألا نم ” رادقملا اذه ىلع رصتقنلو . هاندروأ ىذلا ثيدحلا هتياور نم مدقت ام

 اك هللا لوسر انيب : حيحصلا ثيدحلا ىفو « عضوملا اذه ريغ ىلإ "7 جاتحي هطسبف الإو « ةيآلا

 سلجف رخآلا امأو « اهيف لخدف ةقلحلا ىف ةجرف دجوف مهدحأ امأف « رفن ةثالث لبقأ ذإ « سلاج

 ىوآف لوألا امأ « ةثالثلا ربخب مكتبنأ الأ » : يم هللا لوسر لاقف . ًابهاذ ثلاثلا ربدأو « سانلا ءارو

 . °° «هنع هللا ضرعأف ضرعأف ثلاثلا امأو «هنم هللا ايحتساف ايحتساف ىناثلا امأو « هللا هاوآف هللا ىلإ

 ورمع نع « ديز نب ةماسأ انربخأ « هللا دبع انربخأ « دايز نب باتع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 قرفي نأ لجرل لحي ال » : لاق هيم هللا لوسر نأ ورمع نب هللا دبع نع « هيبأ نع « بيعش نبا
 . « امهنذإب الإ نينثا نيب

 . ىذمرتلا هنسحو . © هب « ىثيللا ديز نب ةماسأ ثيدح نم « ىذمرتلاو دواد وبأ هاورو

 ليق اذإ » : ىلاعت هلوق ىف 2 اولاق مهنأ امهريغو ىرصبلا نسحلاو « سابع نبا نع ىور دقو
 و الز يفوت اولا ت ا نام دو یک ا 4 اوحسفاف  سلجملا ىف اوحسقت مكأ

 . لاتقلل اوضهنا : ىأ « اوزشناف اوزشنا ليق

(o 

 . اوبيجأف ريخ ىلإ متيعد اذإ : ىأ 4 اوزشناف اوزشنا لبق اًذِإو $ : ةداتق لاقو

 . اهيلإ اوعفتراف ةالصلا ىلإ متيعد اذإ :  [نايح نب] لتاقم لاقو

 فارصنالا اودارأف هتيب ىف ةي ىبنلا دنع اوناك اذإ اوناك : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو

 ها السلا هيلع تاةيلع كلذ قلتي اف « هدنع نم ًاجورخ مهرخآ وه نوكي نأ مهنم لك بحأ

 مكل ليق نو # : هلوقك « اوفرصني نأ فازصنالاب اورمأ اذإ مهنأ اورمأف « ةجاحلا " هل نوكت دقو

 . [۲۸:رونلا] 4 اوعِجْراَف 2"١)وعجْزا

 ال : ىأ 4 ٌريبَح نولمعت امب هّللاو تاجرد معلا اوثوأ َنيذّلاو مكنم اونمآ نيذّلا هللا عَقَرِي 8 : هلوقو
 ىف ًاصقن كلذ نوكي نأ « جرخف جورخلاب رمأ اذإ وأ « لبقأ اذإ هيخأل مكنم دحأ حسف اذإ هنأ اودقتعت

 ايندلا ىف اهب هيزجي لب « هل كلذ عيضي ال ىلاعت هللاو « هللا دنع ١ ةيزمو ةعفر وه لب « هقح

 نيذّلا هللا عفر » : لاق اذهلو ؛ هركذ رشتو « هردق هللا عفر هللا رمأل عضاوت نم نإف « ةرخآلاو

 )١( م یف ٠ جاتحم ۵ : م یف (۳) . «ردقلا » : م ىف (0) . « دانفأ » : أ «2 .

 )٤( (511ا/5) مقرب هحيحص ىف ملسمو (55) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور .

 . (919/05) مقرب ىذمرتلا نسو )٤۸٤٥( مقرب دواد ىبأ ننسو ۲١۳( /۲) دنسملا (6)

 . م نم ةدايز (۸) . « سلاجملا » : ! ىف 0 . « الاق امهنأ ١ : 1« م ىف (7)

 . أطخ وهو « اوعجرا ليق اذإو » : م ىف )١١( .«مهل» : م یف (۱۰) . © قش » : م ىف (9)

 .. © ةلزنمو » : أ ىفو « ٠ ةبترو » : م ىف ()



 88 د( ١۳ -17) ناتيآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ال نمو كلذ قحتسي نمب ريبخ : ىأ 4 ريخ نولمعت امب هّللاو تاجرد ملعلا اوتوأ نيذّلاو مكنم اونمآ
 . هفحتسد

 رماع ليفطلا ىبأ نع « باهش نبا انثدح « ميهاربإ انثدح « لماك وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 « ةكم ىلع هلمعتسا رمع ناكو « نافسعب باطخلا نب رمع ىقل ثراحلا دبع نب عفان نأ « ةلئاو نبا

 نبا امو: لاق . ىزبأ نبا مهيلع تفلختسا : لاق ؟ ىداولا لهأ ىلع تفلختسا نم : رمع هل لاقف

 لاقف . ؟ ىلوم مهيلع تفلختسا : 2١7 [ باطخلا نب ] رمع لاقف . انيلاوم نم لجر : لاقف ؟ ىزبأ
 امأ :هنع هللا ىضر . رمع لاقف . ضاق ٠ ضئارفلاب ملاع « هللا باتكل ئراق هنإ « نينمؤملا ريمأ اي

 . °” « نيرخآ هب عضيو ًاموق باتكلا اذهب عفري هللا نإ ١ : لاق دق ةي مكيبن نإ

 1 : 0 : . ٤
 : ت روع نک هجو غ نه کورو EES رتب ملص ءاور اذكفو

 « ملعلا باتك ١ حرش ىف ةاصقتسم ثيداحألا نم كلذ ىف درو امو هلهأو ملعلا لضف لضف  ترکذ دقو

 ةنملاو دمحلا هللو ) ىراخبلا حيحص نم

 ريخ كلذ ةَقدَص مكاوجن ىدي نيب اومدقف لوسرلا متيجات اذإ اونمآ نيذّلا اهيا ای ط

 مكاوجت ىَدَي نیہ اومدَقُت نأ متقفشأا 009 ميحُر روفغ هللا َنِإَف اودجت مّل نإَف رھطاو مک

 هلوسرو هللا اوعيطأو ةاكرلا اوثآو ةالّصلا اوميقأف مكيلع هللا باتو اولعفت مل ذإف تاقدص

 . 4 69 نولمعت امب ريبخ هّللاو
 هنيب اميف هراسي : ىأ « یب هللا لوسر ىجاني نأ مهدحأ دارأ اذإ نينمؤملا هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 : لاق اذهلو ؛ ماقملا اذهل حلصي نأل هلهؤتو هيكزتو ه هرهطت ةقدص كلذ ىدي نيب مدقي نأ « هئيبو

 . 4 رْهْطَأو مك ريخ كلذإ»

 رمأ امف 4 ميحُر روغ هلا إف  هدقفل كلذ نع زجع نم الإ : ىأ 4 اودجت مل نإف :  لاق مث

 . اهيلع ردق نم الإ اهب

 مكحلا اذه رارمتسا نم متفخأ : ىأ 4 ٍتاَقدَص مكاوجن ىدُي نیب اومدقت نأ متقفشأأ » : لاق مث
 اوتآو ةالّصلا اوميقأف مكيلع هللا باتو اولعفت مل ذِإَف » ٠ لوسرلا ةاجانم لبق ةقدصلا بوجو نم مكيلع

 )١( م نم ةدايز :

 )0( دنسملا )١/ 076 .

 . (۸۱۷) مقرب ملسم حيحص (۳)

 « هوحن ركذف « ةكم ىلع ثراحلا دبع نبا لمعتسا رمع نأ : ملسم نب نسحلا نع « ديمح نع ةملس نب دامح قيرط نم ءاج (4)
 ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نأ : تباث ىبأ نب بيبح نع شمعألا قيرط نم ًاضيأو .عاطقنا هيفو )١/ ۱۸١( هدنسم ىف ىلعي وبأ هجرخأ
 . )183/1١( هدنسم ىف ىلعي وبأ هجرخأ « مدقتملا ثيدحلا وحن ركذف  ةمقلع نب عفان  ةكم ريمأ انلبقتساف ‹ رمع عم تجرخ : لاق

 . أطخ وهو « مكلذ » : أ ىف (5) . « انركذ » : م ىف (0)



 ( ١١ , ١۳ ) ناتيآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا 1

 . مهنع كلذ بوجو خسنف © نولمعت امب ريبخ هّللاو هلوسرو هللا اوعيطأو ةاكزلا

 . هنع هللا ىضر « بلاط ىبأ نب ىلع ىوس اهخسن لبق ةيآلا هذهب لمعي مل هنإ : ليق دقو

 الإ هجاني ملف « اوقدصتي ىتح ةي ىبنلا ةاجانم نع اوهن : لاق دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا لاق
 مث ١ لاصخ رشع نع هلأسف ةئ ىبنلا ىجان مث « هب قدصت ةقدص ًارانيد مدق « بلاط ىبأ نب ىلع
 . ةصخرلا تلزنأ

 زع « هللا باتك ىف ةيآ : هنع هللا ىضر « ىلع لاق « دهاجم نع « ميلس ىبأ نب ثيل لاقو

 « مهارد رشعب هتفرصف رانيد ىدنع ناك « ىدعب دحأ اهب لمعي الو « ىلبق دحأ اهب لمعي مل « لجو

 لمعي الو « ىلبق دحأ اهب لمعي ملو تخسنف « مهردب تقدصت ةَ هللا لوسر 2١١ تيجان اذإ تنكف

 مكاوجن ىدي نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي 3: ةيآلا هذه الت مث « ىدعب دحأ اهب

 . ةبآلا < ةقدص

 نع « ةريغملا نب ا ل

 : لاق . « ؟ رانيد فصن » : لاق . نوقيطي ال : لاق . ul ل ل

 : لاق . ۰ ديهز كنإ » : وي ىبنلا هل لاقف « ةريعش : لاق . « ؟ ىرت ام » : ل اق . نوقيطي ال

 لوسّرلا متيج جان اَذإ ( [ اوَُمآ نيدذّلا اهيا اي] ©: هلوقو < ةمألا هذه نع هللا مح ىبف : ىلع هلاك

 . 20 م« تاقدص مُكاَوَجَن یدی نیب اوُمدقت نأ متقفشأا » : تلزنف . 4 ةقدص مكاوجت یدی نیب اومدقف

 نايفس نع « ىعجشألا هللا ديبع نع « مدآ نب ىيحي نع « عيكو نب نايفس نع ىذمرتلا هاورو

 نج رال ةمفلع نب ىلع نع © دعما يبا وب ب ملاس نع < « ىفقثلا ةريغملا نب نامثع نع « ىروثلا

 مكاوجن ىدي نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي » : تلزن الل : لاق بلاط ىبأ نب ىلع

 .هنوقيطي ال : “تلق « ؟ رانيد ٠ ىرت ام » : ةا ىبنلا یل ") لاق « 27 [ اهرخآ ىلإ ] 4 ةَقدص
 : لاق مث .« هجولا اذه نم هفرعن امنإ ‹ بیرغ نسح ثيدح اذه » : لاق مث « هلثم « همامتب هركذو

 . °” بهذ نم ةريعش نزو ىنعي : « ةريعش » : هلوق ىنعمو

 . 200 هب « مدآ نب ىيحي نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع « ىلعي وبأ هاورو

 ىدي نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي زب + .هلوق ىف سابع نبا نع.« ىفوعلا لاقو

 املف « ةقدص ىوجنلا ىدي نيب نومدقي نوملسملا ناك : 4 ميِحَّر روفغ هللا َنِإَف » ىلإ 4 ةقدص مكاوجت

 )١( ديهزل كنإ » :أ « م ىف (۳) . أ نم ةدايز (۲) . « تئج » : أ یف « .
 ) )5م نم ةدايز .

 . رظن هثيدح ىف : ىراخبلا لاق . فعض هيف ةمقلع نب ىلعو ٠١( /۲۸) ىربطلا ريسفت (5)
 . « لاق » : م ىف (۸) . «لاقف » : م ىف (۷) . م نم ةدايز (1)
 . )۳۳۰٠۰( مقرب ىذمرتلا ننس (9)



 نإ دد _ سلا )1١5 ١9( تايآلا : ةلداجملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . اذه خسن ةاكزلا تلزن

 نأ كلذو 4 ةقدص مكاوجن ىدي نيب اومدقف » : هلوق سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 هيلع « هيبن نع ففخي نأ هللا دارأف « هيلع اوقش ىتح ةي هللا لوسر ىلع لئاسملا اورثكأ نيملسملا

 نأ متقفشأأ» : اذه دعب هللا لزنأف « ةلأسملا نع اوفكو سانلا نم ريثك ربص كلذ لاق املف . مالسلا

 هللا عسوف 4 ةاكّزلا اوتآو ةالّصلا اوميقأَف مكيلع هللا باتو اوُلعفت مل ْذِإَف )١( ةقدص مكاوجن ىدي نیب اومدقت

 . قيضي ملو مهيلع

 ةيآلا اهتخسن : « ةّقدص مكاوجن ىدي نيب اومدقف » : هلوق ىف ىرصبلا نسحلاو ةمركع لاقو

 . اهرخآ ىلإ « 2 ةقدص مكاوجن ىدي نيب اومدقت نأ متقفشأأ ا : اهدعب ىتلا

 ‹ ةي هللا لوسر سانلا لأس : نايح نب لتاقمو ةداتق نع « 29 [ ةبورع ىبأ نب ] ديعس لاقو

 هللا ىبن ىلإ ةجاحلا هل تناك اذإ مهنم لجرلا ناكف « ةيآلا هذهب هللا مهعطقف « ةلأسملاب هوفحأ ىتح

 دعب ةصخرلا هللا لزنأف ٠ مهيلع كلذ دتشاف « ةقدص هيدي نيب مدقي ىتح اهيضقي نأ عيطتسي الف ديك

 . *« ميحر روفغ هللا نإ اودجت مل نإَف 9 : كلذ

 ءةخوسنم اهنإ : 4 ةقدص مكاوجن ىدي نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذإ 8 : ةداتق نع « رمعم لاقو
 لاق دهاجم نع « بويأ نع « رمعم انربخأ : قازرلا دبع ىور اذكهو . راهن نم ةعاس الإ تناك ام

 . ةعاس الإ تناك امو : لاق هبسحأو تخسن ىتح ىريغ دحأ اهب لمع ام : ىلع

 ىلع نوفلحيو مهنم الو مكنم مه ام مهلع هللا بضغ امو اولوت نیلا ىَِإ رت ملأ ل

 اوذختا ©3 نولمعي اوناك ام ءا مهن اديدش اباذع مهل هللا دع 9 ©9 نومي مهو بذكلا
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 الو مهلاومأ مهنع ىنغت نل ©0 نيهم باذع مهل هللا ليبس نع اودصف َةّنِج مهناميأ

 اعيمج هللا مهنعبي موي 09 نودلاخ اهيف مه راتلا باحصأ كتلوأ ايش هللا نَم مهدالوأ
 مسام ~0 2. 0 مد e بل

 ذوحتسا © نوبذاكلا مه مهن الأ ءىش ىلع مهنا نوبسحيو مك نوفل امك هَل نوفلحیف

 مه ناطيشلا بزح نإ الأ ناطيشلا بزح كىلو هّللا ركذ مهاسنأف ناطيشلا مهيلع

 . 4 69 تورساخلا
 الو مهعم ال رمألا سفن ىف مهو < نطابلا ىف رافكلا مهتالاوم نيقفانملا ىلع ًاركنم نا ا

 هل جت نف هللا للضُي نمو ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبڌبدذم م : ىلاعت لاق امك ‹ نينمؤملا عم

 : ىنعي 4 مهيَلَع هللا بضع امْوَف ولوت نيذّلا ىَلِإ رت مَلَأ » : انهاه لاقو . [15" :ءاسنلا] 4 ًاليبس

 )١«  )۲أ ‹ م نم ةدايز (۳) . © تاقدص » : أ یف .



 ( 115-١9 ) تايآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا ا ه٣

 :ىأ « مهنم الو مكنم مه ام : لاق مث . نطابلا ىف مهنولاويو مهنوئلامي نوقفانملا ناك نيذلا «دوهيلا

 مهو بذكلا ىلع نوفلحي نيقفانملا : ىنعي ( نومّلعي مهو بذكلا ىلع نوفلحيو» : لاق
 ًاذايع « نيعللا مهلاح لثم ىف اميس الو . سومغلا نيميلا ىهو « اوفلح اميف نوبذاك مهنأب نوملاع

 (9[هل1 هللاب اوفلح لوسرلا اوؤاج اذإو « انمآ : اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإ اوناك مهنإف « 2١7 هنم هللاب
 ام قدص نودقتعي ال مهنأل ؛ هب اوفلح اميف نوبذكي مهنأ نوملعي كلذ ىف مهو « نونمؤم مهنأ

 . كلذل مهتداهشو مهناميإ ىف مهبذكب هللا دهش اذهلو ؛ ًاقباطم رمألا سفن ىف ناك نإو «هولاق

 اذه ىلع مهل هللا دصرأ : : ى © َنوُلَمعي اوناَك ام ءاس مهن اديدش اًباذع مهل هللا َدَعَأ :  لاق مث
 نينمؤملا ةاداعمو »¢ مهحصنو نيرفاكلا وف یھو ¢ ةئيسلا مهلامعأ ىلع ميلألا باذعلا ل

 ناميإلا اورهظأ : : ىأ هللا ليبس نع اودصف ةئج مهناميأ اوذخنا> : ىلاعت لاق اذهلو ؛ مهشغو

 « مهب رتغاف مهقدص مهرمأ ةقيقح فرعي ال نمم ريثك نظف « ةبذاكلا ناميألاب اوقتاو « رفكلا اونطبأو

 نم اونهتما ام ةلباقم ىف: ىأ 4 نيهم باذع مهَلَف » سانلا ضعبل هللا ليبس نع دص اذهب لصحف

 . ةثناحلا ةيذاكلا ناميألا ىف ميظعلا هللا 00 فلحلا

 ) آسأب مهنع كلذ عفدي نل : ىآ 4 ايش هلا نم مهدالوأ الو مهلا مُهْنَع فت نأ : لاق مث

 . ¢ نودلاخ اهيف مه راتلا تاقا كتلوأ 3 > اذإ
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 چ ی واقي الف یو نع ر ىأ © اعیمج هللا مهثعبي موي :١ لاق مث

 مهنأ « لجو زع « * هللاب نوفلحي : ا
 تام ءىش ىلع شاع نم نأل ؛ ايندلا ىف سانلل نوفلحي اوناك امك « ةماقتسالاو ىدهلا ىلع اوناك
 مهيلع نورجيف « سانلا دنع مهعفني ناك امك هللا دنع مهعفني كلذ نأ نودقتعيو « هيلع ثعبو هيلع

 . لجو زع « مهبرل كلذ مهفلح : ىأ ا # : لاق اذهلو ؛ ةرهاظلا ماكحألا
 . بذكلاب مهنع ربخلا دكأف 4 َنوُبذاَكْلا مه مهن الأ 0 (0 ههنابسح مهيلع ًاركنم لاق مث

 « برح نب كامس 29 نع « ريهز انثدح « ليفن نبا انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 دعو © هرجع نم رجحت لظ ىف ناك هلك ىبلا نأ + دع نفاع لا نأ © نيج ني دیس یخ

 اذإف « ناطيش ىنيعب رظني ناسنإ مكيتأيس هنإ :٠ لاق « لظلا مهنع صلقي ناك دق نيملسملا نم رفن
 تنأ ىنمتشت مالع » ؛ لاقف « هملكف هيَ هللا لوسر هاعدف « قرزأ لجر ءاجف . « هوملكت الف مكاتأ

 اورذتعاو هل اوفلحف « مهاعدف لجرلا قلطناف : لاق  مهئامسأب مهاعد رفن «  ؟ نالفو نالفو

 مُهْنِإ الأ ءىش ىلع مُهْنَأ نوبسحيو مكل نوفلحي امك هل نوفلحيف :  لجو وع "هللا لزناف + لاق «هيلإ

 . 4 نوبذاكلا مه

 )١( هللا سأب » : م ىف (۳) . م نم ةدايز (5) . « كلذ نم هللاب ًاذايع » : م ىف « .
 )6( هلل » : م ىف ٩ . ) )5انثدح » : م ىف (9) . ؟ مهباسح » : | ء م ىف ٠ .



 or ( ۲۲ ۲۰ ) تايآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نب دمحم نع « ريرج نبا هاورو . هب ‹ كامس نع « نيقيرط نم دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 نايفس ثيدح نم ًاضيأ هجرخأو « 27 هوحن هب « كامس نع « ةبعش نع « ردنغ نع « ىنا

 . هوجرخي ملو ديج دانسإ . هوحنب ‹ كامس نع «ىروثلا

 نير هللاو اولاق نأ الإ مهتتتف نك مل مل :  لوي تريح نرالا نع ىلاعت نيخا اهك الو لاو

 :RET ماعنألا] ( نورتفي اوناك ام مهنع لضو مهسقنأ ئَع اوبذك فيك رظنا . نیک رشم انک ام

 مهاسنأ ىتح ناطيشلا مهبولق ىلع ذوحتسا : ىأ هللا ركذ مهاسنأف ناطيشلا مهيَلَع ةوحتسا » : : لاق

 : دواد وبأ لاق اذهلو ؛ هيلع ذوحتسا نمب عنصي كلذكو « لجو زع « هللا اوركذي نأ

 خالط نا نتا نادعم نعت ذا نكس ن الا اهتمي ةدئاو اقدمت م رز ی ا ا

 ال ودب الو ةيرق ىف ةا نعام ل قلو هللا لوس تمس ءادردلا ىلا نف ىلا

 . < ةيصاقلا بئذلا لكأي امنإف « ةعامجلاب كيلعف « ناطيشلا مهيلع ذوحتسا دق الإ ةالصلا مهيف ماقت

 77عاما ىف ا بئاسلا لاق : ةدئاز لاق

 ركذ مهاسنأف ناطيشلا مهيلع ذوحتسا نيذلا : ىنعي «ناطيشلا ؛ بزح كتلوأ» : ىلاعت لاق مث

 . « نورساخلا مه ناطيشلا بزح نإ الأ :  لاق مث .هللا
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 نإ یلسرو انأ نبلغ هللا بتك 3 نيّلَذَألا ىف كأ ُهلوُسَوَو هللا َنوُداَحُي نيا نإ 12

 ولو هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا ِمْويلاو هّللاب نونمؤي اموق دجت ال 9 ٌزيِزع ىو هللا

 مهديأر ناميإلا مهب ولق یف بتك كنو ع وأ مهناوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك
 يد 0 و 6ه ق هه

 هنع اوضرو مهنع هللا ىضر اهيف نيدلاخ ٌراهْنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهَلَخَدَيَو هنم حورب

 . 4 69 نوحلفملا مه هللا بزح نإ الأ هّللا بزح كلو

 لحس يف مه نالا يي ةلوسرؤ' هلل © ناحل: نيذتانملا راكان لاف لزق

 ىف كئلوأ #9 « ةيحان ىف ىدهلاو ةيحان ىف مه « هل نوقاشم قحلل نوبناجم : ىأ « ّدَح ىف عرشلاو

 . ةرخآلاو ايندلا ىف نيلذألا « باوصلا نع نيدورطملا نيدعبملا ءايقشألا ىف : ىأ 4 نيّلذألا

 الو فلاخي ال ىذلا هردّقو لوألا هباتك ىف بتكو مكح دق :ىأ ( ىلسرو انا َنبلغأل هللا بتك ل

 ةبقاعلا نأو 2 ةرخآلاو ايندلا نک نينمؤملا هدابعو هلسرو هباتكلو هل ةرصنلا نأب « لدبي الو < عنامي

 )١( دنسملا )1١/-955( .

 . (۱۷/۲۸) ىربطلا ريسفت (۲)

 . (0۷) مقرب دواد ىبأ ننس قفز

 6 نييراحملا » : أ ىف (5)



 1 ( ۲۲ ٠١ ) تايآلا : ةلداجملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ال موي . داهشألا موقي مويو ايندلا ةايحلا ىف اونمآ نيدّلاو انلسر رصنتل اإ 8 : ىلاعت لاق امك « نيقتملل
 نيلغأل هللا بتك :  انهاه لاقو . [01 ء۱: :رفاغ] «راذلا ءس مهو ةنعَللا مهو مهترذعم نيملاّظلا عقني
 رمأو مكحم ردق اذهو . هئادعأل بلاغلا هنأ زيزعلا ىوقلا بتك : ىأ « ٌريِزع ىِوَ هللا نإ ىلسرو ان

 . ةرخآلاو ايندلا ىف نينمؤملل ةرصنلاو ةبقاعلا نأ «مربم

 مهءابآ اوناَك ولو هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا مويْلاو هللاب نونمؤي اموق دجت ال » : ىلاعت لاق مث
eىلاعت لاق امك « نيبرقألا نم اوناك ولو نيداحلا ا :ىأ 4 : 

 مکاتبو مک ؤابآ ناک نإ لف :  ىلاعت ل لاقو ٠ [18:نارمع لآ] ةيآلا 78 لا مکرذحیو واقع
 مُكِيلِإ بَحَأ اهتوضَرَت نكاسُمو اهداسك َنَوُشْحَت ةراجتو اهومفرتفا لاومأو مكتريشعو مكجاوزأو مكناوخإو

 : lS ف

 «رخآلا مْوُيِلاو هللاب نونمؤي اموق دجت الإ ا هده تکا هور لا هع نيد لاقل

 نب رمع لاق اذهلو ؛ ردب موي هابأ لتق نيح « حارجلا نب د هللا دبع نب رماع ةديبع ىبأ ىف اهرخآ ىلإ

 ولو » : مهنع هللا ىضر « ةتسلا كئلوأ ىف هدعب ىروش رمألا لعج نيح <« هنع هللا ىضر « باطخلا

 . « هتفلختسال ًايح ةديبع وبأ ناك

 : 4 مهءانبأ وأ # ردب موي هابأ لتق  ةديبع ىبأ ىف تلزن :# مهءابآ اوناك ولو : هلوق ىف ليقو

 لتق « ريمع نب بعصم ىف : 4 مهتاوخإ وأ 8 ٠ نمحرلا دبع هنبا لتقب ذئموي مه « قيدصلا ىف
 ىلعو ةزمح ىفو « ًاضيأ ذئموي هل بيرق لتق « رمع ىف : «مهتريشع وأ 9 ذئموي ريمع نب ديبع هاخأ
 . ملعأ هللاو . ذئموي ةبتع نب ديلولاو ةبيشو ةبتع اولتق ٠ ثراحلا نب ةديبعو

 قيدصلا راشأف « ردب ىراسأ ىف نيملسملا يم هللا لوسر راشتسا نيح ليبقلا اذه نمو : تلق

 . مهيدهي نأ هللا لعلو « ةريشعلاو معلا ونب مهو « نيملسملل ةوق مهنم ذخؤي ام نوكيف « اودافي نأب

 نكمتو « هلتقأف  رمعل بيرق  نالف نم ىنكمت ' له « هللا لوسر اي ىأر ام ىرأ ال : رمع لاقو
 . نيكرشملل ةداوه انبولق ىف 7 تسيل هنأ هللا ملعيل ٠ نالف نم ًانالف نكمتو « ليقع نم ًايلع

 ٠ 2 ياب قلا

 نم داوي ال هنأب فصتا نم : ىأ # هنم حورب مهدیأو ناميإلا مهبولف ىف بتَك كتلوأ # : هلوقو

 ةداعسلا هل بتك : ىأ « ناميإلا هبلق ىف هللا بتك نمم اذهف « هاخأ وأ هابأ ناك ولو هلوسرو هللا داح

 . هتريصب ىف ناميإلا نيزو هبلق ىف اهررقو

 )١( م یف :  یفو ٩ . )0( لب » : م یف ٩ . ) )۳سيل 2 : م ىف « .
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 . ناميإلا مهبولق ىف لعج : 4 ناميإلا مهبولق ىف بتك ل : ىدسلا لاقو

 5 مهاوق : ىأ * هنم حورب مهديأو $: سابع نبا لاقو

 لك : 4 هنع اوضرو مهنع هللا ىضر اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخديو ل : هلوقو
 3 ةرم ريغ هريسفت مدقت اذه

eزوفلاو ‹ ميقملا ميعنلا نم مهاطعأ ام يلا .مهنع اضرلاب هللا ا هللا  

 دابع : ىأ < هللا يرد ءالؤه :ىأ * نوحلفملا مه هللا بزح نإ الآ هللا بزح كلو # : هلوقو

 . هتمارك لهأو 2١7 هللا

 ايندلا ىف " 'مهرصنو مهتداعسو مهحالفب هيونت : 4 نوحلقملا مه هللا بزح نإ الأ :  هلوقو

 مه ناطيشلا بزح نإ الأ :  لاق مث . ناطيشلا بزح مهنأب كئلوأ نع ربخأ ام ةلباقم ىف « ةرخآلاو

 لجر نع « ةسبنع نب لضفلا انثدح « ىطساولا ديمح نب نوراه انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 : لاق دابع نب لايذلا نع  ىباتك نم عطقنا « ناميلس نب ديمحلا دبع وه : 229 لاقي  هامس دق

 هئايلوأ ىديأ ىلع هللا هيرجي هاج ¢ ناهاج هاجلا نأ ملعأ ُ ىرهزلا ىلإ جرعألا مزاح وبأ بتك

 :45 هللا لوسر ناسل ىلع مهتفص تءاج دقلو مهصوخش ةيفخلا « مهركذ لماخلا مهن إو « هئايلوأل

 ¢ اود مل اورضح اذإو ¢ اودّقتفي مل اوباغ اذإ نيذلا ¢ ءايربألا ءايقتألا ءايفحخألا بحي هللا نإ 2

 لاق نيذلا هللا ءايلوأ ءالؤهف , 0 « ةملظم دوس لف لك نب دوج رخي “ ا مهبولق

 : « نوحلفملا مه هللا بزح نإ الأ هللا بزح كئلوأ» : هللا

 هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع « سنوي نع « روث نب دمحم انثدح : داّمَح نب مِيَعُت لاقو

 ال : ىلإ يوا اف تدجوب ىلا ةع الو ادي ىدنعب اقا الو رجا لعبت ال ٠ مهللا » دك

 تلزن اهنأ نوري : نايفس لاق . ( 4 هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا مويلاو هّللاب نونمؤي اموق دجت

 ىركسعلا دمحأ وبأ هاورو . ناطلسلا طلاخي نميف

00 

 )١( مهترصنو » : م ىف (0) . « هدابع » : م ىف ٩ . ) )۳لاقف » : م ىف ٩ .

 «هيبأ نع « ملسأ نب ديز نع « نمحرلا دبع نب ىسيع نع« ةعيهل نبا قيرط نم (۳۹۸۹) مقرب نئسلا ىف ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا )٤(

 كردتسملا ىف مكاحلا هاور «هب نمحرلا دبع نب ىسيع نع « سابع نب شايع هعبات «٠ عبوت دقو ةعيهل نبا هيفو « ًاعوفرم رمع نع

 « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه » : لاقو ۸/0
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 5 يم یهو ۲ يشل ب ُ ر ةروس : : لوقي سابع نبا ناكو ]

 0 E د ا

 ميشه نع « رخآ هجو نم ملسمو ىراخبلا هاورو

 : لق : لاق ؟ رشحلا ةروس : سابع نبال تلق : لاق ريبج نب ديعس نع « رشب ىبأ نع ؛ ةناوع

 فلا وس

 ىبأ ثيدح نم ىراخبلا هاورو . 2

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 جرخأ ىذلا وه ت ميكحل ١ ردنا رخو سر داو امر ظارمحلا ىل اهلا حب 0

 مهن اونظو ا نأ متننظ ام رشحلا لّوأل مهرايد نم باتكلا لها نم اورفك نيذّل
 ورو رو و ه رور 7

 بطل مهبول ىف فادقو اوي م تح نم هللا مهتا هللا نم مهنوصُح مهنا

 هللا بتك نأ الولو © 2 راصبألا ىلوأ اي اوربتعاف نينمؤملا ىديأو مهيديأب مهتويب نوبرخي

 هللا اوُاش مھئأب كلذ © © الا باع ةرخآلا ىف مهو ايندلا ىف مهبل ءالجْا مهيلع
r 9 رہ 

 ىلع ة ةمئاق اهومتكرت وأ ةئيل نم متعطق ام ) باقعلا ديد هلا نإ هللا قاشي نمو هلوسرو

 . 4 © نيقساقلا ىزخيلو هللا نذإيف اهلوصأ

 را SS eS TD تاروملا تدع تح دا ىاضورخ

 حبسي الإ ءىش نم نإو نهيف نمو 0 00 تاومّسلا هل حبست :  هلوقك « 7 " هدحويو هل ىلصيو
 عينم : ىأ 4 زيزعلا وهو 8 : E ءارسإلا] 4 2 [ مهحيبست نوهقفت هت ال نكلو ] هدمحب

 . هعرشو هردق ىف 4 ميكحلا » بانجلا

 نبا هلاق . ريضنلا ىنب دوهي : ىنعي ( باتكلا ٍلْهَأ نم اورفك نيذّلا جرخأ ىذّلا وه ا : هلوقو
 مهاطعأو مهنداه ةنيدملا مدق امل ةي هللا لوسر ناك : دحاو ريغو « ىرهزلاو « دهاجمو « سابع

 )١( أ نم ةدايز .

 . )10( مقرب ملسم حيحصو (۸۲) مقرب ىراخبلا حيحص قفز

 . (AAT) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 .(«هدحو » : م ىف (4)

 5 م نم ةدايز )2(
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 مهب هللا لحأف « هنيبو مهنيب ناك ىذلا دهعلا اوضقنف « هولتاقي الو مهلتاقي الأ ىلع « ةمذو ًادهع

 نم مهجرخأو « ةي ىبنلا مهالجأف « ّدّصْي ال ىذلا هءاضق مهيلع لزنأو « هل 2" درم ال ىذلا هسأب

 مهنع ىنغأ امف « هللا سأب نم مهتعنام اهنأ مه اونظو « نوملسملا اهيف عمط ام ىتلا ةنيصحلا مهنوصح
 مهنم ناكف « ةنيدملا نم مهالجأو هللا لوسر مهريسو « مهلابب نكي مل ام مهءاجو « ًائيش هللا نم
 ىلإ اوبهذ ةفئاط مهنمو « رشنملاو رشحملا ضرأ ىهو « ماشلا ىلاعأ نم تاعرذأ ىلإ اوبهذ ةفئاط

 تالوقمملا ac ىف نويرحي ارئاكف مهلبإ تلمح ام مهل نأ ىلع اهنم مهلزنأ دق ناكو . . ربيخ

 ىلوأ اي اوربتعاف نينمؤملا ىديأو مهيديأب مهتويب نوبرخي » :لاق اذهلو ؛ مهعم لمحت نأ نكمي ىتلا

 نم هب لحي فيك « هباتك بذكو «ةلوسز فلاخو هللا زمآ فلاح نم ةيقاغ ىف اوركش + ىا «راصبألا

 : لالا باتعلا زم ألا ن خدي ام عم« املا يدل ىوحلا هما

 هغ + رمعم ارا < قاررلا دع اقدح < ةافس قب هواذ نب دم اقدح واد نبأ لاق

 شيرق رافك نأ « هيَ ىبنلا باحصأ نم لجر نع « كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع « ىرهزلا
 اك هللا لوسرو « جرزخلاو سوألا نم ناثوألا "7 [هعم] دبعي هعم ناك نمو « ىبأ نبا ىلإ اوبتك

 وأ « هنجرختل وأ « هنلتاقنل هللاب مسقن انإو « انبحاص متيوآ مكنإ : ردب ةعقو لبق ةنيدملاب ذئموي
 نمو ىبأ نب هللا دبع كلذ غلب املف « مكءاسن حيبتسنو مكتلتاقم لتقن ىتح « انعمجأب مكيلإ نريسنل
 دقل 7: لاقف « مهيقل ةي ىبنلا كلذ غلب املف « لِي ىبنلا لاتقل اوعمتجا « ناثوألا ةدبع نم هعم ناك

 نأ نوديرت « مكسفنأ هب اوديكت نأ ديرت امم رثكأب مكديكت تناك ام « غلابملا مكنم شيرق ديعو غلب
 ‹ شيرق رافك كلذ غلبف « اوقرفت هيي ىبنلا نم كلذ اوعمس املف « « ؟ مكناوخإو مكءانبأ اولتاقت

 عم نلتاقتل مكنإو . نوصحلاو ةقلحلا لهأ مكنإ : دوهيلا ىلإ ردب ةعقو دعب شيرق رافك تبتكف
 غلب املف  ليخالخلا ىهو  ءىش مكئاسن مدخ نيبو اننيب لوحي الو « اذكو اذك نلعفنل وأ انبحاص

 الجر نيثالث ىف انيلإ جرخا : هي ىبنلا ىلإ اولسرأف « ردغلاب ريضنلا ونب تعمتجا ب ىبنلا مهباتك
 كوقدص نإف . كنم اوعمسيف فصنملا ناكمب ىقتلن ىتح « ًاربح نوثالث انم جرخيلو كباحصأ نم

 لاق « مهرصحف 27 [ بئاتكلاب ] كلي هللا لوسر مهيلع ادغ دخلا ناك املف ٠ كب انمآ كب اونمآو

 مهموي مهلتاقف « ًادهع هوطعي نأ اوبأف . « هيلع ىنودهاعت دهعب الإ ىدنع اونمأت ال هللاو مكنإ » : مهل

 ‹« هودهاعي نأ ىلإ مهاعدو « ريضنلا ىنب كرتو « بئاتكلاب ةظيرق ىنب ىلع دغلا ادغ مث « كلذ

 د ل ا نير 000 دي ا و ا اا

 ريضنلا ىنب :ب لخن ناكو « اهبشخو مهتويب باوبأو مهتعتم نم لبإلا تلقأ ام اولمتحاو « رضنلا ونب

 : SEامف مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو  

 اهمسق « نيرجاهملل اهرثكأ ايب ىبنلا ىطعأف « لاتق ريغب : لوقي € باكر الو ليخ نم هيلع متفجوأ

 ىقبو « امهريغ راصنألا نم مسقي ملو « ةجاح ىوذ اناكو راصنألا نم نيلجرل اهنم مسقو «مهنيب

 .«دريال»:م ىف )١(

 . دواد ىبأ ننس نم ةدايز (۳ « ۲)
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 . “” ةمطاف ىنب ىديأ ىف ىتلا و هللا لوسر ةقدص اهنم
 . ناعتسملا هللابو « راصتخالا هجو ىلع ريضنلا ىنب ةوزغ صخلم ركذنلو

 نم « ةنوعم رئب باحصأ لتق امل هنأ : ريسلاو ىزاغملا باحصأ هركذ اميف كلذ ببس ناكو

 ىف ناك املف « ىرمضلا ةيمأ نب ورمع مهنم تلفأو « نيعبس اوناكو « يب ” هللا لوسر باحصأ

 نامأو هال هللا لوسر نم دهع امهعم ناكو « رماع ىنب نم نيلجر لتق ةنيدملا ىلإ ًاعجار قيرطلا ءانثأ
 تلتق دقل » : ةي هللا لوسر هل لاقف ٠ هيي هللا لوسر ربخأ عجر املف . ورمع هب ملعي مل

 ىنب ىلإ وي هللا لوسر جرخف « دهعو فلح رماع ىنبو ريضنلا ىنب ؛ نيب ناكو . « امهتيدأل «نيلجر
 . اهيقرش اهنم لايمأ ىلع ةنيدملا رهاظ ريضنلا ىنب لزانم ناكو « نيلجرلا كنيذ ةيد ىف مهنيعتسي ريضنلا

 « ريضنلا ىنب ىلإ هيم هللا لوسر جرخ مث : ةريسلا هباتك ىف راسي نب قاحسإ نب دمحم لاق

 ىذلا راوجلل ؛ ىرمضلا ةيمأ نب ورمع 27 لتق نيذللا « رماع ىنب نم نيليتقلا كنيذ ةيد ىف مهنيعتسي

 CM ا

 ءمساقلا ابأ اي . معن : اولاق نيليتقلا كنيذ ةيد ىف مهنيعتسي ةي هللا لوسر مهاتأ املف . فلحو

 اودجت ° نل مكنإ : اولاقف ضعبب مهضعب الخ مث . هيلع انب تنعتسا امم.« تببحأ ام ىلع كنيعن

 ىلع ولعي لجر “ نَمَق  مهتويب نم رادج بنج ىلإ لَو هللا لوسرو هذه هلاح لثم ىلع لجرلا
 « مهدحأ بعك نب شاحج نب ورمع كلذل بدتناف ؟ هنم انحيريف « ةرخص هيلع ىقليف ٠ تيبلا اذه
 مهيف « هباحصأ نم رفن ىف لاب هللا لوسرو « لاق امك ةرخص هيلع ىقليل دعصف « كلذل انأ : لاقف
 ماقف « موقلا دارأ امب ءامسلا نم ربخلا ويم هللا لوسر ىتأف . مهنع هللا ىضر « ىلعو رمعو ركب وبأ

 نم ًالبقم الجر اوقلف هبلط ىف اوماق هباحصأ يم ىبنلا ثبلتسا املف «٠ ةنيدملا ىلإ ًاعجار جرخو

 ا ا ا رس ةنيدملا ًالخاد هتيأر : لاقف « هنع هولأسف «ةنيدملا

 | ريسملاو مهبرحل ؤيهتلاب لَو هللا لوسر رمأو« هب ردغلا نم تدارأ دوهي تناك امب ربخلا مهربخأف

 ...اهيف قيرحتلاو لختلا مطقي لكك هللا الوسر رماف ( قولا ىف: اعمار تحفا مهب لن نكح راس مث
 ؟ اهقيرحتو لخنلا عطق لاب امف «هعنص نم ىلع هبيعتو داسفلا نع ىهنت تنك دق «دمحم اي نأ :هودانف

 « ةعيدوو « لولس “" [نب] ىبأ نب هللا دبع مهنم < جرزخلا نب فوع ىنب نم طهر ناك دقو

lsنل انإف اوعّنمَتو اوتبثا نأ : ها يل  

 ملف )2 مهرصن نم كلذ اوصبرتف مكعم انجرخ متجرخأ نإو , مكعم انلتاق متلتوق نإ < مكملسن

 ‹ مهئامد نع فكيو مهيلجي نأ ةي هللا لوسر اولأسف ٠ بعرلا مهبولق ىف هللا فذقو « اولعفي

 هب تلقتسا ام مهلاومأ نم اولمتحاف « لعفف <« ةقلحلا الإ مهلاومأ نم لبإلا تلمح ام مهل نأ ىلع

 اوجرخف . هب قلطنيف هريعب رهظ ىلع هعضيف « هباب فاجن نع هتيب مدهي مهنم لجرلا ناكف « « لبولا

 ةصاخ هللا لوسرل تناكف < هلي هللا لوسرل لاومألا اولخو « ماشلا ىلإ راس نم مهنمو « ربيخ ىلإ

Eامهلتق » : م ىف ()  » . E 
 . ©« لفون » : أ ىف (۷) . أ ٠ م نم ةدايز (5) .«رمف » :أىف (0)

0۸ 
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 او ا الإ . راصنألا نود نيلوألا نيرجاهملا ىلع اهمسقف « ءاش ثيح اهعضي

 . لم هللا لوسر امهاطعأف « اَرَقَف اركذ ةشرخخ نب كامس

 «شاحج نب ورمع نب بعك نب 7'2 ريمع نب نيماي : نالجر الإ ريضنلا ىنب نم ملسي ملو : لاق

 ام 0 نيمايل لاق هيم هللا لوسر نأ : نيماي لآ ضعب ىنثدح دقو : قاحسإ نبا لاق

 لتقي ن نأ ىلع لعج لجرل ” ريمع نب نيماي لعجف . « ىنأش نم هب مه امو « كمع نبا نم تيقل

 , 59 هرمي رشا ةروش ريضتلا ىب ىف:لزنو.: قاحسإ نبا: لاق

 . 29 مدقت ام وحنب « قاحسإ نبا نع « ريكب نب سنوي ىور اذكهو

 لوأل مهرايد نم # ريضملا ىنب : ىنعي 4 باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا جرخأ ىذلا وه » : هلوقف
 . ©« رشحلا

 نع « دعس ىبأ نع « نايفس انثدح « رمع ىبأ نبا انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 : ةيآلا هذه 2 ليف ماشلا ىنعي انهاه رشحملا ضرأ نأ ىف كش نم: لاق سابع نبا نع « ةمركع

 : للك هللا لوسر مهل لاق . « رشحلا لّوأل مهرايد نم باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا جرخأ ىذلا وه»

 : « رثحللا ضرأ ىلإ .:١ لاق ؟ نيآ ىلإ : اولاق .4 اوجرتكاف

 . « رثألا ىلع انأو « رشحلا لوأ اذه » : لاق « ريضنلا ىنب ةي

 ‹ نسحلا نع « فوع نع « ىدع ىبأ نبا نع « رادنب نع « ريرج نبا هاورو

 عم ٠ مايأ ةتس تناكو « اهرصقو مهل مكراصح ةدم ىف : ىأ « اوُجرْخَي نأ متننظ ام » : هلوقو

 مل ثيح نم هللا مهاتأف هللا نم مهنوصح مهتعنام مِهّنَأ اونظَو» : لاق اذهلو ؛ اهتعنمو مهنوصح ةدش

 ركم دق > : ىرخآلا ةيآلا ىف لاق امك < « الاب يف مهل نكي مل اهنفللا ما نع مهءاج : ىأ 4 اوبستحی

 ال ثيَح نم باَذَعْلا مهاتأو مهقوف نم فقّسلا هيلع َرْحَف دعاوقْلا نم م مهتاينب هللا ىَتأَف مهلبق نم نيل

 .[36 لحنلا] « نورعشي

 كلذ مهل لصحي ال فيكو « عرجلاو عّلهلاو فوخلا : ىأ 4 بعّلا مهبوُلُق ىف فذقو $ : هلوقو

 . هيلع همالسو هللا تاولص . رهش ةريسم بعرلاب رصن ىذلا مهرصاح دقو

 ( ورمع نب 7 : م ىف )۱ ١5(
 . )79١/758( ىربطلا ريسفتو (۱۹۰-۱۹۲ /۲) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا ()

 )٤( أرقيلف » : أ « م ىف (0) . © مدقت امم » : م ىف « .

 )١( تاقبطلا ىف دعس نبا هاورو (۲۰ /۲۸) ىربطلا ريسفت )۲/ ٤١( لسرم وهو هب نسحلا نع « فوع نع « ةفيلخ نب ةذوه نع .



 ( © ١ ) تايآلا : رشحلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 وهو « كلذل قاحسإ نبا ريسفت مدقت دق : 4 نيِمْؤمْلا ىديأو مهيديأب مهتويب نوبرخي » : هلوقو
 « ريبزلا نب ةورع لاق اذكو « لبإلا ىلع اهلمحتو « مهباوبأو مهفوقس نم هونسحتسا ام  ضقن
 . دحاو ريغو « ملسأ نب ر ديز نب نمحرلا دبعو

 اهناطيح مده « راد وأ برد ىلع رهظ اذإف « مهلتاقي ةَ هللا لوسر ناك : نايح نب لتاقم لاقو

 مث اهرابدأ نم اوبقن « راد وأ برد ىلع اوبلغ وأ اناکم اوّلَع اذإ دوهيلا 7 ناكو . لاتقلل ناكملا عستيل
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 اذه مهيلع هللا بتك نأ الول :ىأ 4 ايندا ىف مُهَبذعَل ءالجلا مهي هللا بتك نأ الولو :  هلوقو
 وحنو « ىبسلاو لتقلا نم رخآ باذع هللا دنع مهل ناكل < « مهلاومأو مهرايد نم ىفنلا وهو « ءالجلا

 ىف مهبذعيس هنأ مهيلع بتك دق هللا نآل ؛ دیر نباو ىدسلاو ؛ ةورع نع « ىرهزلا هلاق « كلذ

 . منهج ران ىف باذعلا نم ةرخآلا ىف مهل دعأ ام عم ايندلا رادلا

 نع « ثيللا ىنثدح  ثيللا بتاك  حلاص نب هللا دبع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 ةفئاط مهو « ريضنلا ئنب ةعقو تناك مث : لاق ريبزلا نب ةورع ىنربخأ : لاق باهش نبا نع « ليقع

 لوسر مهرصاحف « ةنيدملا نم ةيحانب مهلزنم ناكو . ردب ةعقو نم رهشأ ةتس سأر ىلع « دوهيلا نم
 ىهو « ةقلحلا الإ ةعتمألاو لاومألا نم لبإلا تّلَقأ ام مهل نأو « ءالجلا ىلع اولزن ىتح هيَ هللا
 « ةاروتلا نم ىآ ىف مهيلع بتك هنأ ءالجلاو : لاق . ماشلا لبق هيب هللا لوسر مهالجأف « حالسلا
 ام هلل حبس )> مهيف هللا لزنأو « ة5 هللا لوسر هيلع طلس ام لبق ءالجلا مهبصي مل طبس نم اوناكو

 . © نيقساقلا ىزخيلو» : هلوق ىلإ 4 ضرألا ىف امو تاومّسلا ىف

 . ءانفلا : هنع ةياور ىفو . لتقلا : ءالجلا : ةمركع لاقو

 . دلبلا ىلإ دلبلا نم سانلا جورخ : ءالجلا : ةداتق لاقو

 . ءالجلا اذهف « ءاقسو ًاريعب ةثالث لك ىطعأو « ماشلا ىلإ مهالجأ : كاحضلا لاقو

 ‹ ىضاقلا لماك نب دمحأ انربخأ « ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ : ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق دقو

 سابع نبا نع « ىدج نع ىبأ ىنثدح ١ ىمع نع « ىبأ ىنثدح « ىفوعلا "7 ديعس نب دمحم انثدح
 مهحلاصف « مهنم دارأ ام هوطعأف « ْعَلْبم لك مهنم غلب ىتح مهرصاح دق يب (4) ىبنلا ناك : لاق

 ىلإ مهريسي نأو « مهناطوأو مهرايد نمو مهضرأ نم مهجرخي نأو . مهءامد مهل نقحي نأ ىلع

 ضرأ ىلإ  مهضرأ نم مهجارخإ ءالجلاو « ءاقسو ًاريعب مهنم ةثالث لكل لعجو « ماشلا تاعرذأ
 ا

 دمحم نب دومحم نب رفعج نب ميهاربإ نع « ىرهزلا دمحم نب بوقعي ثيدح نم ًاضيأ یورو

 )١( دعس » : أ ىف (۳) . 4 تناكو » : م ىف (0) . « ضعب » : أ ىف ٤..

 )٤( ضرأ » : م ىف (0) . « هللا لوسر ناك » : م ىف 4 .

 )( ىقهيبلل ةوبنلا لئالد )١۹ /7( ءافعضلاب لسلسم هدانسإو .



 ( 0 ١ ) تايآلا : رشحلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ءريضنلا ىنب ىلإ هثعب ةَ هللا لوسر نأ ؛ ةملسم نب دمحم نع « هدج نع « هيبأ نع « ةملسم نبا
 . 2027 لايل ثالث ءالجلا ىف مهلجؤي نأ هرمأو
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 هلوسر مهيلع طّلَسو كلذ مهب هللا لعق امنإ :ىأ 4 هلوسرو هللا اوُقاَش مهتاب كلذ» : هلوق
 ق نيمدقتملا هلسر ىلع هللا لزنأ ا اوبذكو « هلوسرو هللا اوفلاخ مهنال ؛ نيتمؤملا 9
 هللا َنِإَف هللا قاشي نمو :  لاق مث . مهءانبأ نوفرعي امك كلذ نوفرعي مهو « ةي دمحمب ةراشبلا

 . 4 باَقعلا ديدش
 «نيقساقْلا ِرْخُيلو هللا نذإبف اهلوصأ ىلع ةمئاف اهومتكرت وأ ةئيل نم متعطق امل ٢ اجت :ةلوقو

 . ديج وهو « رمتلا نم نم عون : :نيللا

 . رمتلا نم ىنربلاو ةوجعلا فلاخ ام وهو : ةديبع وبأ لاق

 ةوجعلا كوس معلا ناولا 5لا نيرا م97 قوريفك لاقو

 لوسر نأ كلذو ؛ اضيأ ةريوبلا وهو : دهاجم نع هلقنو . لخنلا عيمج وه : ريرج نبا لاق
 نب دمحم ىورف . مهبولقل ًاباعرإو آباهرإو . مهل ةناهإ  مهليخن عطقب رمأ مهرصاح امل ةَ هللا
 نولوقي 27 [ ريضنلا ونب ثعبف ] : اولاق مهنأ نايح نب لتاقمو « ةداتقو « نامور نب ديزي نع قاحسإ
 ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟ راجشألا عطقب رمأت كلاب امف « داسفلا نع ىهنت كنإ : الك هللا لوسرل
 ‹ هاضرو 2 هتردقو هتئيشمو هللا نذإب عيمجلاف « راجشألا نم متكرت امو متعطق ام : ىأ « ةميركلا
 . مهفونأل ماغرإو ٠ مهل ىزخو « © ودعلا ةياكن هيفو

 . نيملسملا مناغم ىه امنإ : اولاقو « لخنلا عطق نع ًاضعب نيرجاهملا ضعب ىهن : دهاجم لاقو

 . هنذإب هكرتو هعطق امنإو « مثإلا نم هعطق نم ليلحتو « هعطق نع ىهن نم قيدصتب نآرقلا ''”لزنف

 انثدح « نافع )'١( نع « دمحم نب نسحلا انربخأ : ىئاسنلا لاقف « ًاعوفرم اذه وحن ىور دقو

 : هلوق ىف ٠ سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ةرمع ىبأ نب بيبح انثدح « ثايغ نب صفح
 00 لاق 4 نيقسافلا ىو هللا نذإيق اهلوصأ لع ةمئاق اهومتكرت وأ ةئيل نم متعطق امل

 lh aS ا ل

 : هللا لزنأف ؟ رزو نم انكرت اميف انيلع لهو ؟ رجأ نم انعطق اميف انل له : ةَ هللا لوسر نلأسنلف

 )١( مايأ » : م ىف «

 ) )۲ةوبنلا لئالد 0750/7 .
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 0 احن » : م ىف (0) .؛ريثك :١ م ىف ٩ . )٤( نم » : م ىف (۳)

 . بعشلا .ط شماه نم ادافتسمو . ىربطلا ريسفت نم تبثملاو . أطخ وهو « ةظيرق ونب » : م ىفو ٠ ضايب ه ىف (1)

 . ٩ لزنأف » : م ىف (9) . « ودعلل » : م ىف (۸) . « هردقو » : م ىف (۷)
 2« نب: م یف (۰)

 . )١١91/5( مقرب ىربكلا یئاسنلا ننس )١١(



 قدا ديضانألا a agg o و

 « جيرج نبا نع ٠ صفح انثدح « عيكو نب نايفس انثدح : هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 عطق ىف مهل صخر : لاق  رباج نع « ريبزلا ىبأ نعو  رباج نع « ىسوم نب ناميلس نع
 انيلع وأ ؟ انعطق اميف مثإ اينلع « هللا لوسر اي : اولاقف ةي ىبنلا  اوتأف « مهيلع ددش مث «لخنلا

 نذإبف اهلوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق ام 8 : لجو زع « هللا لزنأف ؟ انكرت اميف رزو

 . 4لا

 نع « عفان نع « ةبقع نب ىسوم نع « نايفس انثدح « نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 . قرحو ريضنلا ىنب لخن عطق ةَ هللا لوسر نأ ؛ رمع نبا

 را ا ا ا م نا مر سس ري و اخ

 مسقو مهلاجر لتقف ةظيرق تبراح ىتح مهيلع نمو ةظيرق رقأو ريضنلا ىنب ىلجأف « ةظيرقو ريضنلا

 ىلجأو « اوملسأو مهنمأف ا ىبنلاب اوقحل مهضعب الإ « نيملسملا نيب ب مهلاومأو مهدالوأو مهءاسن

 . ةنيدملاب دوهي لكو« ةثراح ىنب دوهيو« مالس نب هللا دبع طهر مهو « عاقنيق ىنب مهلك ةنيدملا دوهي

 ولا ا ا م د ا

 وأ ةنيل نم متعطق ام 3# : هيف لجو زع « هللا لزنأف ةريوبلا ىهو  عطقو ريضنلا ىنب ؛ لخن قرح

 . © 4 نيقسافلا ىزخيلو هللا نذِإف اهلوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت

 نأ ؛ رمع نب هللا دبع نع « عفان نع ءامسأ نب ةيريوج ةياور نم « هللا همحر « ىراخبللو

 : هنع هللا ىضر « تباث نب ناسح لوقي اهلو . "” ريضنلا ىنب لخن قرح ةه هللا لوسر

 2 رە و 20 2 2 ر 2 7 ر

 ريطتسم ةريوبلاب قيرح ىؤل ىنب ةارس ىلع ناهو

 3 02 7 مما - - #2 تا

 و ا ر ا ف و سم هاو 0 3 ر
 ر انيضرأ ىأ ملعتو هزنب اهنم انيأ ملعتس

 )١( اولأسف» : م ىف « .

 . فيعض وهو ‹ عيكو نب نايفس هيفو (16 /5) ىلعي ىبأ دنسم (۲)

 . تطقس اهلعلف عوبطملا ىلعي ىبأ دنسم ىف اهدجأ مل رباج نع ىسوم نب ناميلس ةياور : هيبنت

 )۱۷٤١( مقرب ملسم حيحصو )٠۲١( مقرب ىراخبلا حيحصو (۷ /۲) دنسملا (۳)

 . 4 مسقو ىبسو مهلاجر نم لتقف » : م ىف )٥( . 4 براح » : م ىف (5)

 . )۱۷٤١( مقرب ملسم حيحصو )٤۸۸٤( مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 . خسانلا نم وهس هنأ ودبيو « ىراخبلا ىف تباث ريغ « ةريوبلا عطقو » : هلوقو « « ةريوبلا عطقو « ريضنلا ىنب لخن » : أ ءاه ىف (۷)

 . بعشلا  ط شماه نم ًادافتسم



 ٣ اا (ه_١) تايآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . قاحسإ نبا هركذي ملو <« نايل

 : فرشألا نبا لتقو ريضنلا

 : لاق

 روبحلا اهتردَعب ٩ تیزخ دم

 برب ارك مهتا كلّذو

 املعو ًامهَف ًاعم اوتوأ دقو

 اباتك 'یدآ قداّص ريذت

 : (لاقف

 قدص ىأرب ىبنلا هللا ىرأ

 مهيَلَع تلم هديك

Iz 0 

 هتلع دقو ملا نيفكلا ىلع

 اليل سد ذإ دمحم رمأب

 د ا
 ءوس رادب ريضنلا ونب كلت

 ًاوهر فحَّرلا ىف مهاتأ ةادغ

 ا ا و

 E سو ملال
 الابد مهرمأ بغ اوُفاَذَف

 عاقنيقل نيدماع اولجأو

 .(2.:1”؟) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 : م ىف (9) . « تبرخ ۵ : ا یف (۲)

 . (۱۹۹/۲) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا (5)

 : م ىف (0) . ٠ ناك امو »

 و ور

 رودي فم وذ ٌرهدلا كاذك

 - 3 وو 9 5-8

 5 دا هرمأ ميظع

 ع وو ی ہے

 ا کا

 رتو مهلوهو ءادعألا ىلع

 ردو محرما ا

 07 لخت مهنم ردوغو

 .(ىتوأ»

 سيق اهلاق : لاقيو  ىسبعلا ميَقَل نبا لوق ريضنلا ىنب ىف راعشألا نم ليق 29 ام ناكو

 . « اولاقف ١ :م ىف (5)
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 : ىعجشألا ماشه نبا لاق « فيرط نب رحب نبا

 كلاع ريغ ئرمال ءادق ىلغأ

 الدر الا عج ف دولق

 دمحم ًاقداص ىنظ كي نإف

0 0 

 ًادماع رر ىف تا ةادغ
 هر هو و م

 هوذع ىكني سدقلا حورب ًاناعم

 و ومر 5 2 ري

 هباتك ولتي نمحرلا نم ةلوسر

 هال س و

 نطوم لك ىف دادزي ةا ىرأ

 : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 لا (9ىسحلاب هوهبلا خا

 مَّمّكمْلا ىدولاب ادوع بضيَهأ

 مريو الصلا نيب هّليخ اوري

 مرجمك قيدص ىح امو ودع

 مَوَقْمْلا جيشولا فارطأ نوزع

 مهرجو داع نامزأ نم َنْثروت

 مّركتم نم دجملا ىف مهّدعَب له

 مزمزو نوجحلا نيب ىدتلا ديلت

 مفعم ف اوو

 مجرم بيع رمأ هولأست الو

 ىلا بيلقلاو شيرَف ان

 مّركْلا ميظعلل اعيطم

 ملعمب اقح نمحرلا نم 7

 مقلي يدنا رانا ملف
 ديال ل موو

 (4) كحم هللا هش ا اولع

 ) ه ١ ) تايآلا

 2 مكحو ظعاومو بادآ اهيف « ةريثك ًاراعشأ انهاه « هللا همحر « قاحسإ نبا دروأ دقو

 . ةنملاو دمحلا هللو « هانركذ امب ءافتكاو ًاراصتخا اهيقاب انكرت . ةصقلل ليصافتو

 )( ,  eaا 00

 همم ه

 نع «٠ ىراخبلا ىكحو

 طلسي هللا نكلو باكر الو لّيخ نم ِهْيَلَع متفجوأ امف مهنم هلوسر ىلع هللا ءاَفأ امو $

 r ورو ع

 ئيرقلا لهأ نم هلوسر ىَلع هللا ءافأ ام تر ریدق ءئش لك ىلع هللاو ءاضي نم ىلع هلسر

 نيب ةلود نوكي ال ىك ليبسلا نباو نيكاسَمْلاَو ئَماَتَيْلاو ئبرقلا ىذلو لوسرللو هّللف

 . « ىلجأ » : أ ىف )١(
 . ( 194 /7 ) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا (5)

 . ٩ حتف » (۳۲۹ /۷) ىراخبلا حيحص (5)

 .« مزمزبو افصلا نيب » : أ ىف (*) . © سحلاب ١ : آ « م ىف (۲)



 هه اسس ( ۷ . 1) ناتيآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ديدش دش هللا نإ هلل | اوُقَّناو اوهتناف هنع مكاهت امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو مكنم ءاينغألا

 . 4 00 باقعلا

 ٩ ريغب رافكلا نم ذخأ لام لك :ءىفلاف ؟ همكح امو ؟ هتفص امو « ءىفلا لال ًانیبم ىلاعت لوقي
 © هيلع نوملسملا فجوي مل ام اهنإف « هذه ريضنلا ىنب لاومأك « باكر الو ليخ فاجيإ الو لاتق

 ىذلا بعرلا نم كئلوأ لزن لب «٠ ةلواصملاو ةزرابملاب اهيف ءادعألا اولتاقي مل : ىأ « باكر الو ليخب

 « ءاش امك هيف فرصت اذهلو ؛ هلوسر ىلع هللا هءافأف « دلي هللا لوسر ةبيه نم مهبولق ىف هللا ىقلأ

 : لاقف « تايآلا هذه ىف <« لجو زع « هللا اهركذ ىتلا حلاصملاو ربلا هزجو ىف نیلا ىلع هدرف

 : ىنعي © باكر الو لْيخ نم هيلع متفجوأ امف » ريضنلا ىنب نم : ىأ «مهنم هلوسر ىلع هللا ءاقأ امو»

 الو يلاقي ليدل وه ىأ 4 ٌريِدَق ءىش لك ىَلع هّللاو ءاشی نم ىلع هلسر طّلسي هللا نكلو ٠ ٠ لبإلا

 . ءىش لكل رهاقلا وه لب < عنامي

 اهمكحف « اذكه حتت ىتلا نادلبلا عيمج :ىأ 4 ئَرقْلا لها نم هلوسر ىلع هللا ءا ام ط : لاق مث

 اهرخآ ىلإ 4 نيكاسَمْلاَو مالو ئبرقلا ىذلو لوُسَرللو للف » : لاق اذهلو ؛ ريضنلا ىنب لاومأ مكح
 .: هوجو ميلا لارا فراس هذه: اهدي ناو

 نب سوا نب , كلام نع . ىرهزلا نع « رمعمو ورمع نع « نايفس انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 مل امم هلوسر ىلع هللا ءافأ امم ريضنلا ىنب ر لاومأ تناك : لاق « هنع هللا ىضر « رمع نع « ناثدحلا

 مآ ىلع قفني ناكف ٠ 7 ةمصلاخ مالک هللا لوسرل تناكف « باكر الو ليخب هيلع نوملسلا فجر
 « هللا ليبس ىف حالسلاو عاركلا ىف هلعج ىقب امو  هتنس ' 5 ترق: ةر لاو ) هتنس ةقفن اهنم

 . لجو زع

 نم  ةجام نبا الإ  مهبتك ىف ةعامجلا هجرخأ دقو « ًارصتخم انهاه دمحأ هجرخأ اذكه

 « الكود وبأ لاقف « ًالوطم هانيور دقو . یھ مع « رانید نب ورمع نع « نايفس ثيدح

 : هللا همحر

 رمع نب رشب انثدح : الاق  دحاو ىنعملا  سراف نب ىيحي نب دمحمو ىلع نب نسحلا انثدح

 نب رمع ىلإ لسرأ : لاق سوأ نب كلام نع « باهش نبا نع « سنأ نب كلام ىنثدح « ىنارهزلا
 < هلامر ىلإ ًايضفم ريرس ىلع اسلاج هتدجوف هتتجف « راهنلا ىلاعت نيح « هنع هللا ىضر « باطخلا

 ‹ ءىشب مهيف ترمأ دقو « كموق نم 2" تايبأ لهأ فد دق هنإ « لام اي : هيلع تلخد نيح لاقف

 ريمأ اي : لاقف « افري 2 هءاجف . هذخ : لاقف ؟ كلذب ىريغ ترمأ ول : تلق . مهيف مسقاف

aaaةصاخ » : م ىف (۳) . « نوملسملا هيلع » : م ىف (0)  »© . 
 . © ةريسم :  أ ىف (5) . «ةنس » : م ىف ()

 مقرب ىذمرتلا نتسو )١970( مقرب دواد ىبأ نسو (10751) مقرب ملسم حيحصو (4885) مقرب ىراخبلا حيحصو )7١5/1( دنسملا (5)

  ۹١مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )1181/0( .

  )0ءاجف » : م ىف (۸) . ©« تانب لهأ » : أ ىف «
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 ىلع لبقأ مث 00 ادئتا : هنع هللا ىضر « رمع لاقف . كار ا ا لا ل

 لا لوس نأ نوما له « شرا اسلا وق : هنذإب ىذلا هللاب مكدشنأ : لاقف طهرلا كئلوأ

 اهكدشن : لاقف سابعلاو ىلع ىلع لبقأ مث . معن : اولاق . « ةقدص انكرت ام « ثرون ال » : لاق

 ا

 :لاقف « سانلا نم ًادحأ اهب صخي مل ةصاخب هلوسر صخ هللا نإف : لاقف . معن : الاقف . «ةقدص

 ١) اشي نم ىلع هس طاس هلا كو باكر الو ليَ نم هيلع مقجوأ امف مهم هلوُسَ ىلع هلا ءاقأ امو
 اهب رثأتسا ام هللاوف « ريضنلا ىنب لاومأ هلوسر ىلع ءافأ هللا ناكف . « ريدق ءىش لك ىلع هللاو

 ةنس هلهأ ةقفنو هتقفن : وأ ةنس ةقفن اهنم ذخأي ةو هللا لوسر ناكف ؛مكنود اهزرحأ الو مكيلع _

  Neهر ل يل ا

 ی ی نم كرس تا بات« كب یا ىل الب تا تت هل سر اراک رک

 ال » : ل هللا لوسر لاق : هنغ هللا ىضر « ركب وبأ لاقف « اهيبأ نم هتأرما ثاريم اذه بلطيو

 ىفوت املف « ركب وبأ اهيلوف . نحلل خان دسار نابي قدانصل او زم اروا

 اذهو تنأ تئجف « اهيلأ نأ هللا ءاش ام اهتيلوف « ركب ىبأ ىلوو ی هللا لوسر ىلو انآ : تلق «

 دهع امكيلع نأ ىلع امكيلإ اهعفدأ انأف امتتش نإ : تلقف « اهينامتلاسف « دحاو امكرمأو عيمج امتنأو

 امكنيب ىضقأل ىنامتتج مث « كلذ ىلع ىنم اهامتذخأف « اهيلي كلَ هللا لوسر ناك ىذلاب اهايلت نأ هللا

 ىلإ اهاَدَرَف اهنع امتزجع نإف « ةعاسلا موقت ىتح كلذ ريغب امكنيب ىضقأ ال هللاو . كلذ ريغب .

 : دمحأ مامإلا لاقو : هب 3 ىرهزلا ثيدح نم هوج رخأ

 هللا ىبن نع « كلام نب سنأ انثدح : لوقي ىبأ تعمس « رمتعم انثدح : الاق نافعو مراع انثدح

 . ريضنلاو ةظيرق هيلع تحتف ىتح « هللا ءاش امك وأ « تالخنلا هلام نم هل لعجي ناك لجرلا نأ ِِِكك

 هوطعأ هلهأ ناك ىذلا هلأسأف ةي ىبنلا ىتآ نأ ىنورمأ ىلهأ نإو : لاق « كلذ دعب دري لعجف : لاق

 الئ ىبنلا تلأسف : لاق « هللا ءاش امك وأ «٠ نميأ مأ هاطعأ دق ويم هللا ىبن ناكو « هضعب وأ

 الإ هلإ ال ىذلا هللاو « الك : لوقت تلعجو ىقنع ىف بوثلا تلعجف نميأ مأ تءاجف « نهيناطعأف

 : لوقتو : لاق . « اذكو اذك كل » : هللا ىبن لاقف « تلاق امك وأ . نهيناطعأ دقو نهكيطعي ال وه

 ىذمرتلا ناسو ٠١١( /۷) ىئاسنلا ننسو (1761) مقرب ملسم حيحصو )۳۰۹٤( مقرب ىراخبلا حيحصو (A1) مقرب دواد ىبأ ناس )١(

 )051١(. مقرب



 ۷ل د (۷ . )٦ ناتيآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 : لوقيو » : لاق . هللاو الك : لوقتو : لاق . « اذكو اذك كل » : لوقيو : لاق . هللاو « الك

 « هلاثمأ ةرشع نم ًابيرق لاق وأ لاثمأ ةرشع : لاق هنأ تبسح « اهاطعأ ىتح : لاق . « اذكو اذك كل

 . لاق امك وأ

 00 و شم نع قرط نم ولسمو ىزاتكلااءآوو

 مالكلا انمدق دقو . ةمينَعلا سمخ ىف ةروكذملا فراصملا ىه ةيآلا هذه ىف ةروكذملا فراصملا هذهو

 . °" دمحلا هللو « انهاه هتداعإ نع ىنغأ اب « لافنألا » ةروس ىف اهيلع

 ىقبي الثل ءىفلا لال فراصملا هذه انلعج :ىأ © مكنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي ال ىك 8 : هلوقو
 نر اق تس فوق صر و و ا ی + اهيل ر ا هيلع يطع هلكت

 . ءارقفلا

 « هولعفاف هب مكرمأ امهم : ىأ 4 اوهتناَق هنع مكاهت امو هوذخُف لوسرلا مكاتآ امو 8 : هلوقو
 . رش نع ىهني امنإو ريخب رمأي امنإ هنإف « هوبنتجاف هنع مكاهن امهمو

 «ةداتق نع « ديعس انثدح « باهولا دبع انثدح « بلاط ىبأ نب ىيحي انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 : تلاقف دوعسم نبا ىلإ ةأرما تءاج : لاق قورسم نع « رازجلا نب ىيحي نع « ىفوعلا نسحلا نع
 : لاق ؟ هلك هللا لوسر نع وأ هللا باتك ىف هتدجو ءىشأ « ةلصاولاو ةمشاولا نع ىهنت كنأ ىنغلب

 ىتفد نيب ام تحفصت دقل هللاو : تلاق . كي هللا لوسر نعو هللا باتك ىف هتدجو ءىش « ىلب
 كاهن امو هرذخف لوس رلا مكانا امو. ل ف تدخر اف لاق 1 قوتك ىذلا توخو اف تلا
 ةمشاولاو ةلصاولا نع ىهني ةي هللا لوسر تعمس ىنإف : لاق . ىلب : تلاق ؟ «اوهتناف هْنَع
 ‹ تجرخ مث ترظنف تلخدف . ىرظناف ىلخداف : لاق . كلهأ ضعب ىف هلعلف : تلاق . ةصمانلاو

 ام ىلإ مكقلاخأ نأ ديرأ امو 8 : حلاصلا دبعلا ةيصو تظفح امأ : اهل لاقف . اسأب تيأر ام : تلاق

 ا . [۸۸:دوه] 4 هنع مكاهنأ

 « "7 [ ميهاربإ نع ] « روصنم نع « نايفس انثدح « نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 ‹ تامشوتسملاو تامشاولا هللا نعل : لاق  دوعسم نبا وه هللا دبع نع «٠ ةمقلع نع

 :اهل لاقي تيبلا ىف ةأرما غلبف :لاق . لجو زع« هللا قلخ تاريغملا « نسحلل تاجلًفتلاو «تاصمنتملاو
 نعل نم نعلأ ال ىل ام : لاق . تيكو تيك تلق كنأ ىنغلب : تلاقف هيلإ تءاجف « «.بوقعي مأ »

 كنك نإ : لاقف . .هثدجو امف هيحول نيب ام آرقأل نإ : تلاقف . هللا بانك فو < هللكي هللا لوسر
 . ىلب : تلاق ؟(اوهتناف هنع مكاهت امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو : تأرق امأ . هيتدجو دقف هيتأرق
 . ىرظناف ىبهذا : لاق . هنولعفي كلهأ نظأل 7 [ ىنإ ] : تلاق . هنع ىهن هيب ىبنلا نإف : لاق

 . (۱۷۷۱) مقرب ملسم حيحصو ( 417١6 ۰ « ۳۱۲۸) مقرب ىراخبلا حيحصو (۴۱۹/۳) دنسملا ()

 . « ةنملاو دمحلا هللو ه : أ ىف (0)
 : ملسمو ىراخبلاو دمحأ مامإلا دنسم نم ةدايز فرفز

 5 دئسملاو أ 3 م نم ةدايز (5)



  1Aتايآلا : رشحلا ة هروس - نماثلا ءزجلا ( ۸ ۱)

 اش ل كلك تك لل ادارا ر تاق تاب اید هج ن رالف تش

 1 يروا نايتس ثيدح نم « نيحيحصلا ىف هاج رخأ

 اوتئاف رمأب مكترمأ اذإ » : لاق ا هللا لوسر نأ ؛ ةريره ىبأ نع ًاضيأ نيحيحصلا ىف تبث دقو
 . ٩ « هوبنتجاف هنع مكتيهن امو « متعطتسا ام هنم

 د ل وسل و سلا ل وم
 مح او ءابذلا نع ىهن هنأ : رب هللا لوسر ىلع ادهش امهنأ : س نباو رمع نبا نع « ريبج

 . © «اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتآ امو » : كك هللا رع الت مث « تّنَرملاو ريقنلاو
 هنإف ؛ هرجاوز كرتو هرماوأ لاثتما ىف هوقتا : ىأ باقعلا ديدش هللا َنِإ هللا اوقّناو# : هلوقو

 AEDES ااو وا تاو ءانهع تالا ليت

 302 ه

 ناوضرو هللا نم الضعف نوي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ ن نيذلا نيرجاهملا ءارقفأل )
r م 

 مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوت نيذلاو (2) نوفداصلا مه كتر هلرسرر هللا نورصتيو
 ه سمسم مه ساد يبان رن ق ا ١ وم“ و اا ر

 ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو اوتوأ اَمَم ةجاح مهرودص ىف نودجي الو مهيلإ رجاه نم نوبحي

 مدع نم اوُءاج نيذلاو ى وُ مه كأف هسفن حش قوب نمو ةصاصخ مهب ناک
 ك مر

 اونمآ نيل ًالغ اَنبوُلُق ىف لعجت الو ناميإلاب انوقبس نيذّا انناوخإلو اَنَل رفغا انبر نولوقي

 . 4 09 ميحَر فوءر كّنِإ اتر

 مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذّلا $ مهنأ ءىفلا لال نيقحتسملا ءارقفلا لاح ًانيبم ىلاعت لوقي

 هناوضرو هللا ةاضرم ءاغتبا مهموق اوفلاخو راد نم وجر ىأ ¢ اناوضرو هللا نَم الضف نوت

 مه ءالؤهو 3 مهلعفب مهلوق اوقدص نيذلا ءالؤه : زا« هرفي مم ر هلل ةررشمر و

 عم مهراثيإو ¢ مهدسح مدعو مهعركو مهفرشو مهلضف ًانيبمو 2 راصنألل ًاحدام ىلاعت لاق مث

 لبق نم ةرجهلا راد اونكس : ىأ * مهلبق نم ناميإلاو رادلا 0 نيذّلاو 9# : لاقف <«

 . مهنم ريثك لبق اونمآو نيرجاهملا

 ظفحيو . مهقح مهل فرعي نأ نيلوألا نيرجاهملاب ىدعب ١ [نم] ةفيلخلا ىصوأو : رمع لاق
 ‹ مهنسحم نم لبقي نأ لبق نم ناميإلاو رادلا اوو نيذلا ًاريخ راصنألاب هيصوأو : مهتمارك مهل

 . (5110) مقرب ملسم حيحصو )٤۸۸۷( مقرب ىراخبلا حيحصو )4777/١( دنسملا )١(

 .٠ ةدفضف) مقرب ملسم حيحصو ۵ مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . (1151/4) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ()

 7 أ نم ةدايز (؟)



 8 د( 1١ _۸) تايآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . " اضيأ انهاه ىراخبلا هاور . مهئيسم نع “ وفعي نأو

 حج  EE E A E Eتھ ۳)
 نيرجاهملا نوبحي ‹ مهسفنأ فرشو مهمرك نم : ىأ 4 مهيلإ رجاه نم نوبحي ل : هلوقو

 . مهلاومأب مهنوساويو

 هللا لوسر اي : نورجاهملا لاق : لاق سنأ نع « ديمح انربخأ « ديزي انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ‹ ةنؤلا انوفك دقل « ريثك ىف الذب نسحأ الو ليلق ىف ًةاساوم نسحأ مهيلع انمدق موق لثم انيأر ام

 متوعدو مهيلع متينثأ ام « ال ١ : لاق ! هلك رجألاب اوبهذي نأ انيشخ دقل ىتح « أنهملا ىف انوكرشأو
 . ° « مهل هللا

 . هجولا اذه نم بتكلا ىف هرأ مل

 نب سنأ عمس « ديعس نب ىيحي نع « نايفس انثدح « دمحم نب هللا دبع انثدح : ىراخبلا لاقو

 « ال : اولاق « نيرحبلا مهل عطقي نأ راصنألا ةي ىبنلا اعد : لاق ديلولا ىلإ هعم جرخ نيح كلام
 مكبيصيس هنإف « ىنوقلت ىتح اوربصاف « ال امإ » : لاق . اهلثم نيرجاهملا نم انناوخإل عطقت نأ الإ

 . « ةرثأ  [یدعب]
 , 57 ةجولا اذه“ نم قراشتلا هي درفت

 ةنؤملا انوفكت : اولاقف . ال : لاق . ليخنلا انناوخإ نيبو اننيب مسقا : راصنألا تلاق : لاق ةريره ىبأ

 . ° ملسم نود هب درفت . انعطأو انعمس : اولاق ؟ ةرمثلا ىف مككرشتو

 . اميف نيرجاهملل ًادسح مهسفنأ ىف نودجي الو : ىأ 4 اوتوأ امم ةجاح مهرودص ىف نودجي الو »

 . دسحلا : ىنعي * ةجاح مهرودص ىف نودجي الو # : ىرصبلا نسحلا لاق

 ىلع هب لدتسي اممو . ديز نبا لاق اذكو . مهناوخإ ىطعأ اميف ىنعي : ةداتق لاق : 4 اوتوأ امم »

 : لاق ثيح دمحأ مامإلا هاور ام ىنعملا اذه

 هللا لوسر عم ًاسولج انك : لاق سنأ نع . ىرهزلا نع « َرّمْعَم انثدح « قازرلا دبع انثدح
 نم هتي فظنت راصنألا نم لجر علطف :٠ « ةنجلا لهأ نم لجر نآلا مكيلع علطي » : لاقف ال

 كلذ علطف « كلذ لثم ةي هللا لوسر لاق دغلا ناك املف « لامشلا هديب هيلعن "قلعت دق « هئوضو

 علطف « اضيأ 2١07 هتلاقم لثم ةي هللا لوسر لاق ثلاثلا مويلا ىف ناك املف . ىلوألا ةرملا لثم لجرلا

 )١( ؛ ىفعي نأو » : م ىف .

 . )٤۸۸۸( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . « مهيلإ رجاه نم نوبحي » : أ ىف (۳)

 )5( دنسملا )” / 07٠١ .

 . ىراخبلا حيحص نم ةدايز (0)
 . (7/945) مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 . (5756) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . ٩ هلاح لثم» : م ىف ٩ . )٠١( قلع دق » : م ىف (9) . ؟ ضفني » : م ىف (0)



 ( ٠١ 4 ) تايآلا : رشحلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هعبت ةي هللا لوسر ماق املف . 27 ىلوألا هلاح لثم ىلع لجرلا كلذ

 ىضمت ىتح كيلإ ©) ىنيوؤت نأ تيأر نإف « ثالث هيلع لخدأ الأ تمسقأف ىبأ تيحال ىنإ : لاقف
 ملف «  ىلايللا ثالثلا كلت هعم تاب هنأ ثدحي هللا دبع ناكف : سنأ لاق . معن : لاق . تلعف

 ةالصل موقي ىتح « ربكو هللا ركذ ٠ هشارف ىلع بلقتو راعت اذإ هنأ ريغ « ائيش ليللا نم موقي هری
 رقتحأ نأ تدكو لايل ثالثلا تضم املف « ًاريخ الإ لوقي هعمسأ مل ىنأ ريغ : هللا دبع لاق . رجفلا

 هللا لوسر تعمس نكلو « 24 رجه الو بضع ىبأ نيبو ىنيب نكي مل « هللا دبع اي : تلق « هلمع

 ثالثلا تنأ تعلطف . « ةنجلا لهأ نم لجر نآلا مكيلع علطي ١ : 2” رآرم ثالث كل لوقي ةي
 امف « لمع 2 ريثك لمعت كرأ ملف « هب ىدتقأف كلمع ام رظنأل كيلإ ىوآ نأ تدرأف « 29 رارملا
 وه ام : لاقف ىناعد تيلو املف . تيأر ام الإ وه ام : لاق ؟ ا هللا لوسر لاق ام كب غلب ىذلا
 هاطعأ ريخ ىلع ًادحأ دسحأ الو « اشغ نيملسملا نم دحأل ىسفن ىف دجأ ال ىنأ ريغ « تيأر ام الإ
 . © قاطت ال ىتلا ىهو « كب تغلب ىتلا هذه : هللا دبع لاق . هايإ هللا

0 

 انهو "لدي م ی كرا ونا ع ضقت قب ر نع ةلبللاو وتلا" ىف ياشلا اورو
 02 ا طم اجر دعو ىرهزلا نع هريغو ليقع هاور نكل « نيحيحصلا طرش ىلع حيحص دانسإ

 . ملعأ هللاف

 : ىنعي ( اوتو اَمَم ةجاح مهرودص ىف نودجي الو :  هلوق ىف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 « راصنألا نم ملكت نم ضعب ريضنلا ىنب لاومأ ىف ملكتو : لاق . نورجاهملا : 4 اوتوأ اًمَم »

 نكلو باكر الو ٍلْيَح نم هيلع متفجوأ امف مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو $ : لاقف « كلذ ىف هللا مهبتاعف
 و ر م

 دق مكناوخإ نإ » : هللا لوسر لاقو : لاق < 4 َريِدَق ءىش لك ىلع هّللاو ءاشي نم ئلع هلسر طّلسي هّللا
 وأ » : هلك هللا لوسر لاقف . عئاطق اننيب انلاومأ : اولاقف . « مكيلإ اوجرخو دالوألاو لاومألا اوكرت

 مهنوفكتف ٠ لمعلا نوفرعي ال موق مه » : لاق ؟ هللا لوسر اي كاذ امو : اولاق . « ؟ كلذ ريغ

 . 239 هللا لوسر اي معن : اولاقف . « رمثلا ١١" مهنومساقتو

 نومدقي : ىأ « ةجاح : ىنعي ( 217 ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو # : هلوقو

 ماقملا اذهو . « ّلقملا دهج ةقدصلا لضفأ » : لاق هنأ كك هللا لوسر نع حيحصلا ىف تبث دقو

 )١( ثالثلا ىلايللا » : م ىف (©) . ©« ىنيروت نأ » : أ ىف (0) . « لوألا » : م ىف ٠ .

 )5( أ « م ىف : ١ تارم » : م ىف (5) . ا ةرجه الو ٩ . ) )0تارملا » : م ىف « .

 ) )۷م ىف : ١ قيطن ال » : م ىف (۸) . ؟ ريبك ٩ « أ ىفو :  قيطت ال 4 .

 . )044 مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو ١١١( /۳) دنسملا ()

 . هشماهب فارظلا تكنلا ىف رجح نبا ظفاحلا مالكو )١/ ۳۹١( ىزملل فارشألا ةفحت : رظنا (۰)

 . ٩ مكنومساقيو » : م ىف )١١(

 . (۲۸/۲۸) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۱۲)

 . ةيآلا ةيقب ٩ م » ىف ركذ (17)



 لإ س( .1٠ _۸) تايآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 و . [۸:ناسنإلا] « 29 هّبح ىلع ماعَطلا نومعطيو # : هلوقب هللا فصَو نيذلا لاح نم ىلعأ

 . [1الا/:ةرقبلا] € هبح ىلع لاملا تاو

 « هب ةرورض الو هيلإ ةجاح مهل نوكي ال دقو « هب اوقدصت ام نوبحي مهو نوقدصتي ءالؤه نإف
 « قيدصلا قدصت ماقملا اذه نمو . هوقفنأ ام ىلإ مهتجاحو مهتصاصخ عم مهسفنأ ىلع اورثآ ءالؤهو

 تيقبأ : لاقف . « ؟ كلهأل تيقبأ ام » : ةَ هللا لوسر هل لاقف « هلام عيمجب « هنع هللا ىضر

 رمأي مهنم لكف « كومريلا موي هباحصأو ةمركع ىلع ")7 ضرع ىذلا ءاملا "7 اذهو . هلوسرو هللا مهل

 لصو امف « ثلثلا ىلإ رخآلا هدرف « ءاملا ىلإ نوكي ام جوحأ لقثم حيرج وهو « هبحاص ىلإ هعفدب

 . مهاضرأو مهنع هللا ىضر « مهنم دحأ هبرشي ملو مهرخآ نع اوتام ىتح ثلاثلا ىلإ

 «ناوزغ نب ليضف انثدح « ةماسأ وبأ انثدح « ريثك نب ميهاربإ نب بوقعي انثدح : ىراخبلا لاقو
 « هللا لوسر اي : لاقف ب هللا لوسر لجر ىتأ : لاق ةريره ىبأ نع « ىعجشألا مزاح وبأ انثدح

 0 ا ل ا

RLا ل و ل  
 ادغ مث « تّلعفف . ةليللا اننوطب ىوطّتو جارسلا ىئفطأف ىلاعتو مهيمونف ءاشعلا ةيبصلا دارأ اذإف

 نالف نم  كحض : وأ لجو زع « هللا بجع دقل » : لاقف « هيم هللا لوسر ىلع لجرلا

 . 249 *« ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو # : لجو زع هللا لزنأو . « ةنالفو

 نب ليضف نع <« قرط نم یئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو 34 رخآ عضوم ىف ىراخبلا هاور اذكو

 . هنع هللا ىضر « ةحلط ىبأب ىراصنألا اذه ةيمست ملسمل ةياور ىفو . 2" هوحن هب « ناوزغ

 . حجنأو حلفأ دقف حشلا نم ملس نم: ىأ « نوحلفملا مه كئلوأف هسفن حش قوي نمو » :هلوقو

 نع < مّسْقم نب هللا ديبع نع « ءارفلا سيق رق نب دواد انربخأ « قازرلا دبع انثدح : دمحأ لاق

 اوقتاو « ةمآيقلا موي تاملظ ملا نإف « ملظلاو مكاي « : لاق كو هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج

 < را [راحتياو تانج اركتس» نأ ناع ولست « مكلبق ناك نم كلهأ حشلا نإف « حشلا

 . © هب « سيق نب دواد نع « یبتعقلا نع هاورف « ملسم هجارخإب درفنا

 , رمقألا نب ريهز نع « ثراحلا نب هللا دبع نع « ةرم نب ورمع نع « ةبعشو شمعألا لاقو

 ‹ ةمايقلا موي تاملظ ملظلا نإف ؛ ملّظلا اوقتا » : ا هللا لوسر لاق : لاق ورمع نب هللا دبع نع

 ناك نه كلما هنإف-+ حلاو مكايزو + حلا الو حفلا هيجي ال هللا نإف + نكحتلا اوقتاو

 . « اوعطقف ةعيطقلاب مهرمأو « اورجفف روجفلاب مهرمأو « اوملظف ملظلاب مهرمأ .مكلبق

 )١( ًائيكسم هبح » : أ ىف ٩ . ) )0هوضرعا » : م ىف (۳) . « اذكهو » : م ىف ٩ .

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )5849( .

 . )١١985( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (۳۳۰ )٤ مقرب ىذمرتلا نفسو )۲۰٥٤( مقرب ملسم حيحصو (۳۷۹۸) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . )۲٥۷۸( مقرب ملسم حيحصو ٣۲٣۳( /۳) دنسملا ()



 ( ٠١  م) تايآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا ۷۲

 نب ورمع نع امهالك 3 شمعألا قيرط نم ىئاسنلاو 3 ةبعش قيرط نم دواد وبأو دمحأ هاورو

e 

 « ديزي ىبأ نب ناوفص نع « حلاص ىبأ نب ليهس نع « 2" [ داهلا نب ] ديزي نع « ثيللا لاقو

 ىف رابغ عمتجي ال ٠ : لوت كي هللا لوسر عمس هنأ« ةريره ىبأ نع ٠ ۳” جالجللا نب عاقعقلا نع
 0 ًادبأ دبع بلق ىف ناميإلاو حشلا عمتجي جي الو « آدبأ دبع فوج ىف منهج ناخدو هللا ليبس

 انثدح « كرابملا نبا انربخأ « ناميلس نب ةدبع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 ابأ اي : لاقف هللا دبع ىلإ لجر ءاج : لاق لاله نب دوسألا نع « دادش نب عماج نع .ىدوعسملا

 هللا تعمس : لاق ؟ كاذ امو : هللا دبع هل لاقف ! تكله دق نوكأ نأ فاخأ ىنإ « نمحرلا دبع

 ىدي نم جرخأ نأ داكأ ال « حيحش لجر انأو < (نوحلقملا مه كلوُأَف هسفن حش قوي نموإ» 50
 ىف هللا ركذ ىذلا حشلا امنإ « نآرقلا ىف ركذ ىذلا حشلاب كلذ سيل : هللا دبع لاقف ! ًائيش
 . "” « لخبلا ءىشلا سئيو « لخبلا 9 كلذ نكلو « ًاملظ كيخأ لام لكأت نأ نآرقلا

 ىدسألا جايهلا ىبأ نع « ريبج نب ديعس نع « نمحرلا دبع نب قراط نع « ىروثلا نايفس لاقو
 « كلذ ىلع ديزي ال . « ىسفن حش ىنق مهللا :١ لوقي الجر تيأرف « تيبلاب فوطأ تنك : لاق

 لجرلا اذإو « « لعفأ ملو نزأ ملو قرسأ مل ىسفن حش تيقو اذإ ىنإ : لاقف . هل تلقف

 . ̂ ريرج نبا هاورو . هنع هللا ىضر . فوع نب نمحرلا دبع

 انثدح « ىقشمدلا نمحرلا دبع نب نايملس انثدح . قاحسإ نب دمحم ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 نب سنأ نع « ةيراج نب ؛ ديزي همع نع « ىراصنألا ةيراج نب عمجم انثدح « شايع نب ليعامسإ

 ىف ىطعأو « فيضلا ىّرَقو « ةاكزلا ىدأ نم حشلا نم ئرب » : لاق ةَ هللا لوسر نع « كلام
 , 4 :ةئانلا

 ىف ْلَعجَت الو ناميإلاب انقسم نيل انناوخإلو ان رفغا ابر نووي مهدعب نم اوءاج نيذّلاو :  هلوقو

 لام نم مهؤارقف قحتسي نمم ثلاثلا مسقلا مه ءالؤه : 4 ميحر فوءر نإ انبر اونمآ نيل ًالغ انبولق
 نولوألا نوقباسلاو ا : ةءارب ةيآ ىف لاق اك « ناسحإب نوعباتلا مث « راصنألا مث نورجاهملا مهو « ءىفلا
 ناسحإب مهل نوعباتلاف. ٠٠١[ : ةبوتلا] 4 مهنع هللا ىضَر ناسحإب مهوعبتا نيّلاو راصنألاو نيرجاهملا نم

 . )١1١19417( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١194( مقرب دواد ىبأ ننسو )٠١۹/۲( دنسملا ()

 « حالجلا » : م ىف (9) . 1٠ م نم ةدايز (9)

 . )۱۳/١( نئسلا ىف ىئاسنلا هاور )٤(

 . « كاذ ١ : م ىف (0) . « كاذ سيل » : م ىف (5)

 . هب عماج قيرط نم (۲۹/۲۸) هريسفت ىف ىربطلا هاور (۷)

 . (/) ىرطلا ریش (4)
 هاور « ًالسرم یورو «هب قاحسإ نب دمحم قيرط نم )۱۰۸٤۲( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (۲۹/۲۸) ىربطلا ريسفت (4)

 قيرط نم (۲۰۲ )٤/ تاقثلا ىف نابح ن نباو « ليعامسإ نب ميهاربإو ىبحي نب ورمع قيرط نم )۱۸۸/٤( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا

 . السرم همع نع « ىبحي نب عمجم نع مهلك « كرابما نبا



 نول سس 21١4 تايآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىف لاق اذهلو ؛ ةينالعلاو رسلا ىف مهل نوعادلا « ةليمجلا مهفاضؤاو ةنسحلا مهراثآل نوعبتملا :

 e : ىأ 4 نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذّلاو :  ميركلا 0 هذه

 . 4ميحر فوءر َكّنِإ ابر اونمآ نيذّلل  ادسحو ًاضغب : ىأ 4 ًالغ اًبولُق ىف لعجت الو ناميإلاب انوقبس

 ا ىضفارلا نأ : ةميركلا ةيآلا هذه نم كلام مامإلا طبنتسا ام نسحأ

 انوقبس نيذّلا انناوخإلو ان رفع انبر © : مهلوق ىف ءالؤه هب هللا حدم امب هفاصتا مدعل بيصن ءىفلا لام

 . * ميحَر فوءر كن ابر اونمآ نيِدَلل الغ اتبولق ىف لعجت الو ناميإلاب

 انثدح « رشب نب دمحم انثدح « ىقورسملا نمحرلا دبع نب ىسوم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ! مهوبسف «مهل اورفغتسي نأ اورمأ :تلاق اهنأ ةشئاع نع « هيبأ نع. رجاهم نب ميهاربإ نب ليعامسإ
 « ناّميإلاب انوقبس َنيَّلا انناوخإلو انَل رفغا ابر نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذّلاو : ةيآلا هذه تأرق مث
 . ةيآلا

 ترا لاف ةسفام نع: قرر نع ريع ني كلما دبع نع هلع ني ليعامسإ لار
 RSE هلق يعم نعد جلا

 . 27 ىوغبلا هاورو . « اهلوأ اهرخآ نعلي ىتح

 : لاق ىرهزلا نع « بويأ انثدح « ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح « دّدَّسَم انثدح : دواد وبأ لاقو
 لاق « باكر الو ليخ نم هيلع متفجوأ امف مهنم هلوسر ئلع هللا ءافأ امو # : هنع هللا ىضر « رمع لاق

 ءافآ امه اذكر ا اكو كدف : ةينرع] ىرق « ةضاخخاولك هللا لوسرل هذه: نمع لاق ٠ قرفزلا
 ءارقفللو ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذلو لوسرللو هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا

 اوءاج نيدّلاو ١ . 4 مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوءوبت نيذّلاو «  مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا
 لاق  قح اهيف هل الإ نيملسملا نم دحأ قبي ملف ‹ سانلا ةيآلا هذه تبعوتساف 2 * مهدعب نم

 . °” عاطقنا هيفو « دواد وبأ هاور اذك . مكئاقرأ نم نوكلمت نم ضعب الإ  ظح :لاق وأ :بويأ

 ةمركع نع « بويأ نع « رّمعم نع « روث نبا انثدح « ىلعألا دبع نبا انثدح : ريرج نبا لاقو
 ءارقفلل تاقدصلا اَمَّنِإ » : باطخلا نب رمع أرق : لاق ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع « دلاخ نبا

 اَمَنَأ اوملعاو » : أرق مث « ءالؤهل هذه لاق مث « ۰ : ةبوتلا] € ميكح ميلع غلب ىتح « نيكاسملاَو
 مث « 141 :لافنألا] « 29 [ یاسا نما 1 يلا یدلو لوستو هس هل أف میش نت مَ
 نيذّلاو » ءارقفلل غلب ىتح « ئرقلا لهَأ نم هلوسر ىلع هللا ءا ام » : أرق مث « ءالؤهل هذه : لاق

 « ةماع نيملسملا ةيآلا هذه تبعوتسا : لاق مث 4 مهدعب نم اوءاج نيذلاو «  ( ناميإلاو رادلا اوءَوَب

 اورمأ « ىتخأ نب اي » : ةشئاع ىل تلاق : لاق ةورع نع )۳١۲۲( مقرب ملسم حيحص ىف دهاش هلو (۸۰ /۸) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (۱)
 . < مهوبسف ةي ىبنلا باحصأل اورفغتسي نأ

 )١( م نم ةدايز .٠ دواد ىبأ نتسو ءأ .

 . 1D) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 . م نم ةدايز (5)



 ( ١١ ١۷ ) تايآلا : رشحلا ةروس  نماثلا ءزخحلا للا _لدعدب#

 ءاهيف هبيصن  ريمح ورسب وهو  ىعارلا نيتأيل تشع نئل : لاق مث « 2١١ قح اهيف هل الإ دحأ سيلو

 . هنيبج اهيف قرعي مل

 متجرخأ نيل باتكلا لَهَا نم اورفك نيذّلا مهناوخإل نولوقي اوقفان نيذّلا ىَلِإ رت ملأ ظ

 نوبذاک مهن دهشي هللاو مكترصسل متاتوف نإو ادب ادحأ مكيف عيطن الو مكعم نجرخنل

 رابدألا نويل مهورصت نمو مهتورصني ال اولتوُق نكلو مهعم نوجرخي ال اوجرخأ نعل
 ال م2 نوهقفي ال موَق مُهَّنَأب كلذ هللا نَم مهرودص ىف ةبهر دشأ متنأل © 69 نورصني ال مث

 - 6 ريب ريس ن ع و 25 0 مي مد وق يع ع

 اعيمحج مهبسحت ديدش مهنيب مهسأب ردج ءارو نم وأ ةتصحم ىرق ىف الإ اعيمج مکنولتاقب

 ي مب رور

 مهرمأ لابو اوفاذ اير مهلبق نم نیلا لمك 69 نولقعي ال موق مهاب كلذ یتش د مهيولقو

 كَم ءىرب ىّنِإ لاق رفك اًمَلَف رفكا ناسنإلل لاق ْذِإ ناَطّيَشلا لمك 62 ميلأ باذع مهلو

 ءازج كلذو اهيف نيدلاخ راتلا ىف امن اًمهتبقاع ناكف 09 نيملاعلا بر هللا فاخأ ىَنِ

 . 4 09 نيملاظلا
 مهنودعَي ا ىنب دوهي ىلإ راع نيج 3 هبارضأو ىبأ نب ر هللا دبعك نيقفانملا نع ىلاعت ربخي

 لها نم اورفك َنيِذّلا مهناوخإل نوار اوقفان ٍنيذلا ىلإ رت ملأ ) يلا لاقف « مهنا نم رصنلا

 : ىلاعت هللا لاق . 4 مُكَترصَتَل ملتوُ نإو ادب ادحأ مكيف عيطُ الو ْمُكَعم نجر متجرخأ نيل باتكلا

 مهتين نمو ًالوق مهل اولاق "مهن امإ هب مهودعو اميف نوبذاكل : ىأ  نوبذاکل مهن دهشي هّللاو »

 < مهتورصتي ال اولتوق نكلو 3: لاق اذهلو ؟ هولاق ىذلا مهنم عقي ال  مهنأ امإو « هب مهل اوفي الأ

 « « نورصني ال مث رابدألا نويل 9 مهعم اولتاق : ىأ 4 مهورصُن نعلو » ٠ ‹ مهعم نولتاقي ال : ىأ

 . اهسفنب ةلقتسم ةراشب هذهو

 نم مهفوخ نم رثكأ مكنم نوفاخي : ىأ 4 هللا نم مهرودص ىف ةبهر دشأ متنأل ) ىلاعت لاق مث
 : لاق اذهلو ؛ [۷: ءاسنلا] 4 ةّيشَح َدَشَأ وأ هللا ةيشخك ساّنلا نوشخي مهتم قيرف اذإ $ : لوك + هللا

 . 4 نوهقفي ال موق مهنأب كلذ »

 مهنبج نم مهنأ : ىنعي « «؛)ردج ءارو نم وأ ةّصَحُم ىَرُق ىف الإ اعيمج مکنولتاقی ال :  لاق مث
 ءارو نم وأ نوصح ىف امإ لب « ” ةلباقملاو ةزرابملاب مالسإلا شيج ج ةهجاوم ىلع نوردقي ال مهعّلهو

 E مقدلل نولناقن هةر تاعي" ردج

 )١( رادج ءارو نم وأ » : أ ء م ىف (5) . « مهنأل امإ » : م ىف (۳۰۲) . « ءزج اهيف » : آ ىف 6

 ) )0م ىف : ١ آ « م ىف (0) . < ةلتاقملاو :  رادج ءارو نم وأ « .



 لم شاب اا ( 110-99 تايآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 قيذيو » لاق امك « ةديدش مهنيب "!'[اميف] مهتوادع : ىأ 4 ديدش مهنيب مهسأب ) : لاق مث

 مهارت : ىأ 4 نش مهبولقو اعيمج مهبسحت » : لاق ةذهلو 4[ ماعنألا] <« ضعب سأب مكضعب
 . فالتخالا ةياغ نوفلتخم مهو « نيفلتؤم مهبسحتف نيعمتجم

 8 4 تولقعي ال موق مِهَّنأِب كلذ 9 نيقفانملاو باتكلا لهأ : ىنعي : : ىعخنلا مي ميهاربإ لاق

 «ىدسلاو « دهاجم لاق 4 ميلأ باذع مهلو مهرمأ لابو اوُقاَذ ابيرق مهلبق نم َنيذّلا لتمك ا : لاق مث
 . ردب موي شيرق رافك باصأ ام لثمك : [ینعی] : نايح نب لتاقمو

 دمحمو « ةداتق لاق اذكو . عاقنيق ىنب د دوهي : ىنعي 4 مهلبق نم نيذّلا لثمك :  سابع نبا لاقو

 A E دلو هللا لوس اك عاف ىنب دوهي نإف ‹ باوصلاب هبشأ لوقلا اذهو

 ءالؤه لثم : ىنعي ( كنم ءىرب ىَنِإ لاق رفك اَمَلَف رفكا ناسنإلل لاق ْذِإ ناطْيشلا لقمک :  هلوقو

 متاتوق نإو» : مهل نيقفانملا لوقو 2 نيقفانملا نم رصنلا مهودعو نيذلاب مهرارتغا ىف ُ ةوهيلا

 مهلاثم « ةكلهلل مهوملسأو مهنع اولخت < لاتقلاو راصحلا مهب جو قئاقحلا تقح امل مث 4مكّنرصنن

 هنم أربت ° هلوس اميف لخد اذإف « رفكلا هللاب ذايعلاو  ناسنإلل لوس“ ذإ ناطيشلا لثمك اذه ىف

 . 4 نيمّلاعْلا بر هللا فاَحَأ ىَنِإ :  لاقو « لصنتو

 اهدحو ةدارملا اهنأ ال « لئم ا اذهل لاثلاك ىه ليئارسإ ىنب دابع ضعبل ةصق انهاه مهضعب ركذ دقو

 تعمس « قاحسإ ىبأ نع « ةبعش انربخأ « ليمَش نب رضنلا انربخأ « ملسأ نب دالخ انثدح
 نإو « ةنس نيتس دبعت ًابهار نإ : لوقي « هنع هللا ىضر « ًايلع تعمس : لاق كيهن نب هللا دبع

 .اهيواديف سقلا اذهب مكيلع :اهتوخإل لاقف « رش اهلو اهتجاف'ةازما ىلإ محق 6 ةايعان :هفارآ ةاطيتخلا

 « تلمحف اهاتأف « هتبجعأ ذإ اهدنع اموي وه امنيبف « هدنع تناكو « اهاوادف هيلإ اهب اوؤاجف : لاق

 تعنص انأ « ىنتييعأ كنإ «٠ كبحاص انأ : بهارلل ناطيشلا لاقف . اهتوخإ ءاجف « اهلتقف اهيلإ دمعف

 ءىرب ىنإ :لاق هل دجس املف « هل دجسف . ةدجس ىل دجسا « كب تعنص امم كجنأ ىنعطأف كب اذه

 لاق رفك اًمَلَف رفكا ناسنإلل لاق ذإ ناطيشلا لثمُك # : هلوق كلذف « نيملاعلا بر هللا فاخأ ىنإ « كنم

 . 200 « َنيِمَلَْلا بر هللا فاَخَأ ىَنإ كم كرب ىَنإ
 نع « هدج نع « هيبأ نع « ىبأ انثدح « ىدوعسملا مي ميهاربإ نب ىيحي ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 لثمك » : ةيآلا هذه ىف دوعسم نب هللا دبع نع « ديزي نب نمحرلا دبع نع « ةرامع نع < شمعألا

 تناك : لاق * نيملاعلا بر هللا فاَخَأ ىَنِإ كَم ءىرب ىَنِإ لاق رفك اّمَلَف رفكا ناسنإلل لاق ذإ ناطيشلا

 )١( م نم ةدايز ٠ اذإ » : م ىف (۳) . أ نم ةدايز (۲) .أ « .

 ) )4هل هلوس » : أ ٠م ىف ٩ .

 )0( ىربطلا ريسفت )۳۳/۲۸( .



 CSR فارآلا a ag عم

 لزنف : لاق . بهار ةعموص ىلإ ليللاب ىوأت تناكو « ةوخأ ةعبرأ اهل ناكو « منغلا ىعرت ةأرما

 E ا ل ا

 لجر لاق اوحبصأ املف . اذكو اذك ناكم ىف اهنفد مث اهلتق اهلبحأ املف « مكتخأب رجف ةعموصلا

 . انيلع اهصق لب « ال : اولاق ؟ كرتأ مأ مكيلع اهصقأ ىردأ ام ايؤر ةحرابلا تيأر دقل هللاو : مهنم

 . كلذ تيأر دقل هللاو انأو : رخآلا لاقف « كلذ تيأر دقل هللاو انأو : رخآلا لاقف ء اهصقف :لاق

 هوتأف «٠ بهارلا كلذ ىلع مهكلم اودعتساف اوقلطناف : لاق . ءىشل الإ اذه ام هللاوف : اولاقف

 «ىريغ هنم كيجني نلو « اذه ىف كتعقوأ ىذلا انأ ىنإ : لاقف ناطيشلا هيقلف هب اوقلطنا مث «هولزنأف

 ‹ هنم ًأربت مهكلم هب اوتأ املف « هل دجسف : لاق . هيف كتعقوأ امم كيجنأو ًةدحاو ةدجس ىل دجساف

 . ° لتقف دخأو

 نم ريثك دنع رهتشاو . كلذ وحن « نايح نب لتاقمو « سواطو « سابع نبا نع ىور اذكو

 نإف « دباعلا جيرج ةصقل ةفلاخم ةصقلا هذهو . ملعأ هللاو « اصيصرب وه دباعلا اذه نأ سانلا
 لزنأف هب رمأف ‹« رمألا ىلو ىلإ هرمأ تعفرو ‹ هنم اهلمح نأ تعداو « اهسفنب ىغب ةأرما هتمهتا ًاجيرج

 هذهب تلعف « هللا ودع اي : اولاقف ؟ مكل ام ؟ مكل ام : لوقي وهو هتعموص تبرخو هتعموص نم

 نم « مالغ اي : لاق مث ًادج ريغص وهو اهنبا ذخأ مث . اوربصا : جيرج لاقف . اذكو اذك ةأرملا

 كلذ ليئارسإ ونب ىأر املف  هنم تلمحف اهسفن نم هتنكمأ دق تناكو  ىعارلا ىبأ: 29 لاق ؟كوبأ

 .تناك امك «نيط نم اهوديعأ لبءال :لاق . بهذ نم كتعموص ديعن :اولاقو ًاغيلب ًاميظعت مهلك هومظع

 هل لعافلاو رفكلاب رمآلا ةبقاع تناكف : ىأ * اهيف نيدلاخ راثلا ىف امهَّنَأ امهتبقاع ناكف 8 : هلوقو

 . ملاظ لك ءازج : ىأ 4 نيملاّظلا ءازج كلذو ]9 « اهيف نيدلاخ منهج ران ىلإ °" امهريصتو

 امب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو دغل تمدق ام سفن رظنتلو هللا اوقتا اونمآ نيذّلا اهيأ اي ل

 ال © توقساقلا مه كتلوأ مهسفنأ مهاسنأف هللا اوسن نيدّلاك اونوكت الو ® نولمعت

 . 4 © نورئاقلا مه ةنجلا باحصأ ةّنِجْلا باحصأو راّثلا باحصأ ىوتسي

 رذنملا نع + ةفيحج نبأ نب نوغ: نع « ةيعش انثدح + رفعج نب دمحم انثدح : دمج  مامإلا لاق

 ةارع ةافح موق هءاجف : لاق ‹ راهنلا ردص ىف لَك هللا لوسر دنع انك : لاق هيبأ نع « ريرج نبا

 هجو ريغتف ‹ رضم نم مهلك لب « رضم نم مهتماع فويسلا ىدّلَمَتم ءابعلا : وأ  رامنلا ىباتجم

 ١ ةالصلا ماقأو نذأف الالب رمأف 2 رح وت لف : لاق <« ةقافلا نم مهب ىأر امل وَ هللا لوسر

 : ةيآلا رخآ ىلإ 4 ةدحأو یش نم مخ ىذا مكر الا مثل اهنأي : لاقف « بطخ مث ىلصف

 « «دغل تمدق ام سفن رظسلو » : رشحلا ىف ىتلا ةيآلا أرقو . :١[ ءاسنلا] 4 ابيقر مكيلع ناك هللا نإ ١

 . (۳۳/۲۸) ىربطلا ريسفت (۱)

 . ©« امهريصمو » : م ىف (۳) . « لاقف » : م ىف (۲)



 ل ( ۲١ _ 1۸) تايآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ولو : لاق ىتح هرمت عاص نم « هرب عاص نم « هبوث نم « همهرد نم « هرانيد نم لجر قصت
 عباتت مث « تزجع دق لب < + ابدع روحت هك فداك ی راضتالا نم نخر اضف + "لاق رق قلق

 « ةبهذم هنأك ههجو للهتي ي هللا لوسر تيأر ىتح « بايثو ماعط نم نيموك تيأر ىتح سانلا

 نم « هدعب اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف « ةنسح ةنس مالسإلا ىف نس نم ١ : و هللا لوسر لاقف

 لمع نم رزوو اهّرزو هيلع ناك « ةئيس ةنس مالسإلا ىف نس نمو « ءىش مهروجأ نم صّقني نأ ريغ

 . « ءىش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم « اهب

 ES يسوم و ها رمل

 كرتو « رمأ هب ام لعف لمشت ىهو « هاوقتب رمأ : * هّللا اوقت ةا اونمآ نيذّلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوقف

 . رجز هلع ام

 اذام اورظناو « اوبساحت نأ لبق مكسفنأ اوبساح : ىأ © ردغل َتَمدَق م سقت رظشلو » : هلوقو
 0 تاو < « مكبر ىلع مكضرعو مكداعم مويل ةحلاصلا لامعألا نم مكسفنأل مترخدا

 ىفخت « ( مكلاوحأو مكلامعأ عيمجب ب ملاع هنأ اوملعا : ىأ 4 َنوُلَمعَت امب ريبخ هللا نإ «  ناث

 رر ا كتي

 مكيسنيف هللا ركذ اوسنت ال : ىأ 4 مُهسفنُأ مهاسنأف هللا اوست َنيذَلاَك اونوکت الو ٩۳ :  لاقو
 كتلوأ :  لاق اذهلو ؛ لمعلا سنج نم ءازجلا نإف « مكداعم ىف مكعفنت ىتلا مكسفنأ حلاصمل لمعلا

 E ES SSA نيكل طال نع توج اناا 0

 مه كتَلوُأَف كلذ لعفي نمو هللا e الو مكلاومأ مكهلت ال اونمآ نيذّلا اهيا اي { :

 . [9:نوقفانملا] ¢ ا

 (4 [وبأ] انثدح « ىطوحلا ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انثدح: ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو
 ىضر « قيدصلا ركب ىبأ ةبطخ ىف ناك : لاق ةحمت نب ميعن نع « نامثع نب زيرح انثدح « ةريغملا

 ىف وهو لجألا ىضقي نأ عاطتسا نمف ؟ مولعم لجأل نوحورتو نودغت مكنأ نوملعت امأ : هنع هللا

 مهلاجآ اولعج ًاموق نإ . لجو زع « هللاب الإ كلذ اولانت نلو « لعفيلف < لجو زع « هللا لمع

 نم نيأ « مهسفنأ مهاسنأف هللا اوسن نيذّلاك اونوكت الو :  مهلاثمأ اونوكت نأ هللا مكاهنف ٠ مهريغل

 نيأ «٠ ةداعسلاو ةوقشلاب اولخو . مهفلس مايأ ىف اومدق ام ىلع اومدق ؟ مكناوخإ نم نوفرعت

 باتك اذه « رابآلاو رخصلا تحت اوراص دق ؟ طئاوحلاب اهونصحو نئادملا اونب نيذلا نولوألا نورابجلا

 ىلع ىنثأ هللا نإ [  هنايبو هئانسب اوحضتئاو ] « ةملظ مويل هنم اوؤيضتساف هبئاجع ىنفت ال هللا

 4 نيعشاخ اَنَل اوناكو ابهرو اًبغر اتنوعديو تاريَخْلا يف نوعراسي اوناك مِهّنِإ 8 : لاقف هتيب لهأو ايركز

 . « هلوقو » : م ىف (۳) . « اهيفخو » : م ىف (۲)

 : ىناربطلل ريبكلا مجعم ا نم ةدايز )€(

 . ريبكلا مجعملاو « م نم ةدايز )2(



 2( 2 ت73 قايآلا + نشا ةزوست د نالا ا ت او

 الر هللا ليش نف نقلي أل لام ىف ا هنو هيي ل لوقا يف حلا: عة تقلا
 . ° مثال ةمول هللا ىف فاخي نميف ريخ الو « هملح هلهج بلغي نميف ريخ

 هفرعأ ال « ةحمن نب ميعن وهو « نامثع نب زيرح خيشو . تاقث مهلك هلاجرو « ديج دانسإ اذه

 هذهل ىور دقو . تاقث مهلك زيرح خویش نأب مكح دق ىناتسجسلا دواد ابأ نأ ريغ « تابثإ الو ىفنب

 . ملعأ هللاو « رخأ هوجو نم دهاوش ةبطخلا

 RE ىأ 4 ةّنِجْلا باحصأ ةّئنجْلا باحصأو رالا باحصأ یوسي ال # : هلوقو

 نيذلاك مهَلعجُت نأ تاسلا اوحرتجا نيدلا بسح مَ ١) : لاق امك « ةمايقلا موي هللا مكح ىف ءالؤهو

 ىوتسي امو # : لاقو « [١1:ةيث ةيثاحلا] © نومكحي ام ءس مهتاممو مهاَيحُم ءاوس تاحلاصلا المع اونمآ

 لعجن مأ # : لاقو . :٥۸[ رفاغ] ةيآلا 4 ءىسملا الو تاحلاّصلا اوُمَعو اونم نيذلاو ريصبلاو ئمعألا
 تايآ ىف ؟ [۲۸:ص] « راًجفلاك َنيِقّتمْلا لعجن أ ٍضرألا ىف نيدسقملاك تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّل

 باحصأ » : : انهاه لاق اذهلو ؛ راجفلا نيهيو « راربألا مركي « هناحبس « هللا نأ ىلع تالاد رخأ

 . لجو زع « هللا باذع نم نوملسملا نوجانلا : ىأ 4 نوزئافلا مه ةنجلا

 لاثمألا كلو هللا ةيشخ نم اعدصتُم اعشاخ ةتيأرأ لبج ىلع نآرقلا اذه اَنلرنَأ ول ل
 ا ر2 ه 2 ج سبها م

 ره ةداهشلاو بيغلا ملاع وه أل لإ ال يذلا هللا ره ص نورك مهَلعل ساتل اهبرضت
 هم ع6

 نميهملا نمؤملا ماسلا سوُدّقلا كلما وه الإ هَل ال يذلا هللا ره © ميحّرلا محلا

 هَل روصملا راب قلاخلا هللا وه © نوكرشي اّمع هللا ناحبس ربكتملا رابجلا زيزعلا

 . 4 69 ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاومّسلا يف ام هَل حّبسي ئنسحلا ءامسألا

 عو ٠ بولفلا هل نكت نا نفي ناو هواك ولع او .نآرقلا مالا اهظغح نام لوقب

 نم اعدصتم اعشاخ هتيأرَل لبج ىلع نآرقلا اذه اتلزنأ ول » : ديكألا ديعولاو دعولا نم هيف امل هعامس دنع

 عاضتو عشت هيف ام ربدتف نآرقلا اذه مهف ول« هتواسقو هتظلغ ىف لبجلا ناك نإف : ىأ 4 هللا ةيشخ

 نم» نصر + حيو كيو قيلت الا رشا اهنا مكب قيل ممكن: لجو رع للا فرخ ني

 اهبرضن لاقمألا كلتو » : ىلاعت لاق اذهلو ؟ هباتك متربدتو هرمأ هللا لع SES بح

 . © َنوركََتي مهّلَعَل ساتل

 « ° [ اعشاخ هتيأرل ] ٍلبج ىَلع نآرقلا اذه انلْنَأ ول :  هلوق ىف سابع نبا نع : ىفوعلا لاق
 ‹ هلقث نم عشخو © عدصتل « هايإ هتلمح لبج ىلع نآرقلا اذه تلزنأ ىنأ ول : لوقي « اهرخآ ىلإ

 مث . عشختلاو ةديدشلا ةيشخلاب هوذخأي نأ نآرقلا مهيلع لزن اذإ سانلا هللا رمأف . هللا ةيشخ نمو

 )١( ريبكلا مجعملا )١/ ٦٠١( :

 )( م نم ةدايز (9 . م ىف ضايب . )٤( عدصل » : م ىف © .



 ۷إ ثيل 11111 ( )۲١_ ۲٤ تايآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . ريرج نباو « ةداتق لاق اذكو . نوركفتي مهلعل سانلل لاثمألا هللا برضي كلذك : لاق

 فقي ةبطخلا موي ناك دقو « ربنملا هل لمع امل ةي هللا لوسر نأ : رتاوتملا ثيدحلا ىف تبث دقو

 زواجف بطخيل لي ىبنلا ءاجو 2 عضو ام لوأ ربنملا عضو املف 2 دجسملا عوذج نم عذج بناج ىلإ

 ناك الل 29 نكسي ىذلا ىبصلا نئي امك نئي 2١١ لعجو عذجلا نح كلذ دنعف 3 ربنملا وحن ىلإ ملكا

 : هداريإ دعب ىرصبلا نسحلا لاق ثيدحلا اذه تاياور ضعب ىفف . هدنع ىحولاو ركذلا نم عمسي

 تناك اذإ «ةميركلا ةيآلا هذه اذكهو . " « عذجلا نم ةي هللا لوسر ىلإ اوقاتشت نأ قحأ متنأف»

 دقو مكب فيكف « © هتيشخ نم تعدصتو تعشخل « هتمهفو هللا مالك تعمس ول مصلا لابجلا

 هب ملك وأ ضرألا هب تعّطق وأ لابجلا هب ترس انآرق نأ ولو 8 : ىلاعت لاق دقو ؟ متمهفو مت

 نإو # : ىلاعت لاقو . نآرقلا اذه ناكل ىأ : كلذ ىنعم نأ مدقت دقو . [٠۳:دعرلا] ةيآلا « ىتوملا

 ا زل هند ربا ا اهل اهنم اا هلم تن اعل ةراجيسلا نم
 . [٤۷:ةرقبلا]

 أ: ¢ ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ ال ىذلا هللا وه 8 : ىلاعت لاق مث

 ‹ لطابف هنود نم دبعي ام لکو « هاوس دوجولل هلإ الو < هريغ بر الف وه الإ هلإ ال ىذلا هنأ ىلاعت

 ىفخي الف انع تابئاغلاو انل تادهاشملا تانئاكلا عيمج ملعي : ىأ « ةداهشلاو (0) بيغلا ملاع هنأو

 5 تاملظلا ىف رذلا ىتح « ريبكو ريغصو ريقحو ليلج نم ءامسلا ىف الو 4 ضرألا ىف ءىش هيلع

 نع ىنغأ اب « ريسفتلا لوأ ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دق :  ميحرلا نمحرلاوه :  هلوقو
 ةرخآلاو ايندلا نمحر وهف ¢ E a SE هائلا ةعساولا ةمحرلا وذ هنأ دارملاو .٠ انهاه هتداعإ

 مكبر بتك ) : لاقو « [[ 6: فارعألا] € ءىش لك تعسو ىتمحرو :  ىلاعت لاق دقو « امهميحرو

 امم ريخ وه اوحرفيأف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق :  لاقو « [6 5 : ماعنألا] « ةمحّرلا هسفن ىلع

 . [08:سنوي] « نوعمجي

 ةعنام الب اهيف فرصتملا ءايشألا عيمجل كلاملا :ىأ كلما وه الإ َهَلِإ ال ىلا هللا وه » : © لاقو

 : كرابملا ىأ : ةداتقو « دهاجم لاقو . رهاطلا ىأ : هبنم نب بهو لاق : € سودقلا # : هلوقو

 « رباج ثيدح نم (708027085) مقربو « رمع نبا ثيدح نم (70417) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور عذجلا نينح ثيدح (۱)

 . هلع هللا ىضر

 . ٩ تکسی » : م ىف (0)

 ‹ نسحلا نع « ةلاضف نب كرابم نع « خورف نب نابيش قيرط نم )١1777/7( فلؤملل ةياهنلاو ةيادبلا ىف امك ىوغبلا مساقلا وبأ هاور ()

 هللا لوسر ىلإ نحت ةبشخلا هللا دابع اي » : لاق مث ىكب ثيدحلا اذهب ثدح اذإ نسحلا ناكف : داز مث . عذجلا ةصق ىف سنأ نع

 . ٠ هئاقل ىلإ اوقاتشت نأ قحأ متنأف « هللا نم هناكمل هيلإ ًاقوش

 . ٩ لاق مث » : م ىف (5) . © بيغلاب » : م ىف )٥( . 4 هللا ةيشخ نم » : م ىف ()



 Ea WELE E تا

 . هلاعفأو هتافصو هتاذ ىف “" هلامكب ؛ صئاقنلاو بويعلا عيمج نم : ىأ 4 مالسلا ٠

 لاقو . مهملظي نأ نم هقلخ نمأ  [ىأ] :سابع نبا نع « كاحضلا لاق € نمؤملا :  هلوقو

 مبا يسوم ماا 00

 أل 3 هلوقو « [: 57 50 ها ىنعمب

 . [55:سنوي] * نولعفي ام ىلع ديهش

 . [77 :دعرلا] ةيآلا 4 تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نمفأ # : هلوقو

 هتزعل ؛ هبانج لاني الف ءايشألا بلغو « هرهقف ءىش لك رع دق ىذلا : ىأ € زيزعلا 8 : هلوقو

 الو « هل الإ ةيّربجلا قيلت ال ىذلا : ىأ 4 َرّبَكَمْلا راَبِجْلا :  لاق اذهلو ؛ هئايربكو هتوربجو هتمظعو
 ًادحاو ىنعزان نمف « ىئادر ءايربكلاو ‹ ىرازإ ةمّظعلا » : حيحصلا ىف مدقت امك « هتمظعل الإ ربكتلا

 . « هتبلع امهنم

 ا عا رابحلا : ةداتق لاقو

 . مهحالص هيف امب مهيف فرصتملا . هقلخ هقلح > رومأ حلصملا : : ريرج نبا لاقو

 . ءوس لك نع ىنعي : 00 ةداتق لاقو

 4 ( نوکر شي اًمع هللا ناحبس 8 : لاق مث

 وهو « ىرفلا وه : ءاربلاو ء ريدقتلا : قلخلا : 4 روصملا ئرابلا قلاخلا هّللا وه # : هلوقو

 هداجيإو هذيفنت ىلع ردقي هبترو ًائيش ردق نم لك سیلو ¢ دوجولا ىلإ هررقو هردق ام زاربإو ذيفنتلا

 : قلخلاف . ديري ام عيطتسي ال هنإف كريغ فالخب « تردق : ىأ « تقلخ ام ذفنت تنأ : ىأ

 ام بسحب هردق ام لع عطق : ىأ « ىَرَف مث دالجلا ردق : لاقي هنمو . ذيفنتلا : ىرفلاو . ريدقتلا

 . هديري

 ىلع نوكيف « نك : هل لاق آئيش دارأ اذإ ىذلا : ىأ ¢ روصملا ئرابلا قلاخْلا 8 : ىلاعت هلوقو
 اذهلو 8: راطفنإلا] 4 كّبَكر ءاش ام ةروص ىا ىف :  هلوقك . راتخي ىتلا ةروصلاو . ديري ىتلا ةفصلا

 اهرب ىلا ةنمقلا لغ اجا د ام لقطر عدلا یک رفا لا

 )١( هلامكل » : م ىف ٩ . ) )۲هنإ » : م ىف (۳) . م نم ةدايز ٩ .

 ) )5أطخ وهو « نوفصي » : م ىف .

 ) )4بعشلا ط ةيشاح نم ًادافتسم ه . أ (45ص) هناويد ىف تيبلاو « نانس نب مره هب حدمي ىملس ىبأ نب ريهز وه .



 ب u _ (7؟5--١17) تایآلا : رشحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ركذو « « فارعألا ةروس » ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دق : 4 ىنسحلا ءامسألا هل :  هلوقو
 ‹ امسا نيعستو ةعست هلل نإ » : ةَ هللا لوسر نع « ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف ىورملا ثيدحلا

 ةجام نباو ىذمرتلا قايس مدقتو . « رتولا بحي رتووهو « ةنجلا لخد اهاصحأ نم « ًادحاو الإ ةئام

 وه » :  ىذمرتلل ظفللاو «  رتولا بحي رتو وهو » : هلوق دعب دازو ٠ اضيأ ةريره ىبأ نع <« هل
 ‹ نميهملا « نمؤملا « مالسلا . سودقلا ‹ كلملا ٠ ميحرلا . نمحرلا « وه الإ هلإ ال ىذلا هللا

 < قارا تاهولا © ناوقلا + رافخلا “< نوضملا + الا <« :ىلاخلا" ريكا + نايل هولا

 « ريصبلا ٠ عيمسلا ٠ لذملا « زعملا ‹ عفارلا . ضفاخلا . طسابلا « ضباقلا « ميلعلا «حاتفلا
 « ريبكلا « ىلعلا . روكشلا . روفغلا « ميظعلا « ميلحلا « ريبخلا . فيطللا « لدعلا «مكحلا
 « دودولا « ميكحلا « عساولا « بيجملا « بيقرلا « ميركلا « ليلجلا « بيسحلا « تيقملا « ظيفحلا
 < ىصحلا: + ديننا ىلولا ٠ .نيتملا + .عوقلا + ليكولا 6 ىلا  ةليهنشلا' + قيعابلا + ديجملا

 « رداقلا « دمصلا . دحاولا . دجاملا « دجاولا « مويقلا « ىحلا « تيمملا « ىيحملا « ديعملا «ئدبملا

 « باوتلا « ربلا ٠ ىلاعتملا « ىلولا «نطابلا « رهاظلا. رخآلا . لوألا « رخؤملا « مدقملا . ردتقملا

 «ىنغملا « ىنغلا « عماجلا « طسقملا « ماركإلاو لالجلا وذ . كلملا كلام ٠ فوؤرلا « وفعلا « مقتنملا

 . « روبصلا « ديشرلا « ثراولا « ىقابلا « عيدبلا « ىداهلا « رونلا « عفانلا « راضلا « عناملا

 هقرطب الوطم اطوسبم كلذ انمدق دقو « ريخأتو ميدقتو « ناصقنو ةدايزب ةجام نبا قايسو

 . 2029 انه هتداعإ نع ىنغأ اب هظافلأو

 نمو ضرألاو عبسلا تاَومَسلا هل حّبست 8 : هلوقك ¢ ضرألاو تاومّسلا ىف ام هَل حسی ]9 : هلوقو
 :UE ءارسإلا] © اروفغ اميلح ناك لإ مهحيبست نوهقفت ال نكلو هدمحب حسی الإ ءىش نم نإو نهیف

 مامإلا لاق دقو . هردقو هعرش ىف 4 ميكحلا » هباتج ماري الف : ىأ 4 زيِزعْلا وهو # : هلوقو
 : دمحا

 عفان انثدح ا الغلا نبأ ا ب اغ قدس < نرل فدعا او

 ذوعأ : تارم ثالث حبصي نيح لاق نم » : لاق ةَ ىبنلا نع « راسي نب لقعم نع « عفان ىبأ نبا
 هب هللا لكو ٠ رشحلا ةروس رخآ نم تايآ ثالث أرق مث « ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب

 نيح اهلاق نمو « ًاديهش تام مويلا كلذ ىف تام نإو « ىسمي ىتح هيلع نولصي كلم فلأ نيعبس
 : ١ ةلويملا كلج ناك یس

 هفرعن ال بيرغ 8 لاقو ك0 ¢ ىريبزلا دمحأ ىبأ نع ¢ ناليغ نب دومحم نع ىذمرتلا هاورو

 . هجولا اذه نم الإ

 )١( ؟ انهاه » : م ىف .

 ) )۲ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا اذه جيرخت مدقت : ١8٠ فارعألا ةروس نم .

 )۳( مقرب ىذمرتلا ننسو (77/6) دنسملا )۲۹۲۲( .



 ( ۳" ١ ) تايآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزحجلا ل لل لل للللر١

 1 ةينذم یهو

E 

 يء

 اورفك دقو ةدوملاب مهيلإ نوقلت ءايلوأ | 3 ودعو يودع اوذخشت ال اونمآ نيذّلا اهيا اي {

 اداهج متجرخ متنك نإ مكبر هّللاب اونمؤت نأ مكاّيِإو لوسرلا نوجرخي قحْلا نم مكءاج امب

 هلعفي نمو متنلعأ امو متيفخأ امب ب مّلعأ انأو ةدوملاب مهيلإ ن ورښت يتاضرم ءاغتباو 3 يف
 o هلع oro # هس سمسم

 مهيديأ مكيلإ اوطسبيو ءادعأ مكل اونوكي مكوفقتي نإ ©0 ليبَسلا ءاوس لض دقف

<O بت O0 

 ةمايقلا موي مك دالوأ الو مكماحرأ مكعفنت نل © نورفكت ول اندرو ءوسلاب نر

 . 4 9 يصب نوع اَمب هللا مكتب لصق
 اذه ًابطاح نأ كلذو « ةعتلب ىبأ نب بطاح ةصق ةميركلا  ةروسلا هذه ردص لوزن ببس ناك

 0 a ا
 اهلهأ ضقن امل ةكم حتف ىلع هيم هللا لوسر مزع املف . نامثعل " آفيلح ناك لب « مهسفنأ شيرق

 دمعف . ؛« انربخ مهيلع مع « مهللا » : لاقو « مهوزغل زيهجتلاب نيملسملا ةي ىبنلا رمأف «دهعلا
 هللا لوسر هيلع مزع اب مهملعي « ةكم لهأ ىلإ شيرق نم ةأرما عم هثعبو « ًاباتك بتكف اذه بطاح

 ةباجتسا « 7*2 كلذ ىلع هلوسر هللا علطأف « ادي مهدنع كلذب ذختيل «  [مهوزغ نم] هلك

 مامإلا لاق . هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا ىف نيب اذهو « اهنم باتكلا ذخأف ةأرملا رثأ ىف ثعبف .هئاعدل

 : دمحأ

 ىبأ نب 29 هللا ديّبع ىنربخأ ١ ىلع نب دمحم نب نح ىنربخأ « ورمع نع « نايفس انثدح
 : لوقي « هنع هللا ىضر « ًايلع عمس هنأ : هربخأ عفار ىبأ نب هللا ديبع نإ : ةرم لاقو  عفار

 ةنيعظ اهب نإف « خاخ ةضور اوتأت ىتح اوقلطنا » : لاقف « دادقملاو ريبزلاو انأ لكي هللا لوسر ىنثعب

 : انلق « ةنيعظلاب نحن اذإف ‹ ةضورلا انيتأ ىتح انليخ انب ىداعت انقلطناف . « اهنم هوذخف « باتك اهعم
 تجرخأف : لاق . بايثلا نيقلثل وأ باتكلا نجنرختل : انلق . باتك ىعم ام : تلاق . باتكلا ىجرخأ
 ةعتلب ىبأ نب بطاح نم : هيف اذإف « هلي هللا لوسر هب انيتأف باتكلا انذخأف ٠ اهصاقع نم باتكلا

 )١( م نم تبثملاو « « ةيآلا » : ه ىف ٠ لاومآو » : م ىف (۲) . أ « .

 ) )۳م نم ةدايز (5) . « ًافيض » : أ ىف .

 )5( هلوسر كلذ ىلع هللا حلصأف » : م ىف « . )١( هللا دبع » : م ىف ٠



 A۲ سا )۳ )١_ تاايآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 اي » : ليَ هللا لوسر لاقف . يَ هللا لوسر رمأ ضعبب مهربخي « ةكمب نيكرشملا نم سان ىلإ
 نم نكأ ملو « شيرق ىف ًاقصلم أرما تنك ىنإ « ىلع لجعت ال : لاق . « ؟ اذه ام « بطاح
 كلذ ىنتاف ذإ تببحأف « ةكمب مهيلهأ نومحي تابارق مهل نيرجاهملا نم كعم ناك نم ناكو « مهسفنأ

 الو ىنيد نع ًادادترا الو ًارفك كلذ تلعف امو « ىتبارق اهب نومحي ًادي مهيف ذختأ نأ مهيف بسنلا نم

 قنع برضأ ىنعد : رمع لاقف . « مكقدص هنإ » : ايم هللا لوسر لاقف . مالسإلا دعب رفكلاب ىضر

 ام اولمعا : لاقف ردب لهأ ىلإ علطا هللا لعل كيردي امو « ًاردب دهش دق هنإ » : لاقف . قفانملا اذه

 . « مكل ترفغ دقف متئش

 دازو . 00 ج ةع نب ةايفض نع هجو ريغ نم ةجاف نبا الإ ةعامجلا: هعترحا اذكفو

 مكودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيد اَهيَأ اي ل : ةروسلا هللا لزنأف : « ىزاغملا » باتك ىف ىراخبلا

 اوذختت ال اونمآ نيذّل اًهبَأ اي # : هيف تلزنو : ورمع لاق : ريسفتلا باتك ىف لاقو . © چ ءايلوأ

 لاق ىراقتنلا لاق وم لاو نو ةيآلا يروا آلا 73 لاق ءاّيلوأ مكودعو ىَودَع

 ؟ 4 ءاَيلوَأ مكودعو ىودع اوذختت ال ل تلزن : اذه ىف نايفسل ليق :  ىنيدملا نبا : ىنعي ىلع

 ًادحأ 247 ىرأ امو « افرح هنم تكرت ام « ورمع نم هتظفح ٠ سانلا ثيدح ىف اذه : نايفس لاقف

 . © ىريغ هظفح

 رو ع 00ه

 نع « ةديبع نب دعس نع « نمحرلا دبع نب نيصح ثيدح نم نيحيحصلا ىف هاجرخأ دقو

 « ماوعلا نب ريبزلاو « درم ابأو ةي هللا لوسر ىنثعب : لاق ىلع نع « ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ
 نم باتك اهعم نيكرشملا نم ةأرما اهب نإف « خاخ ةضور اوتأت ىتح اوقلطنا : لاقو « سراف انلكو
 ؟ باتكلا : انلقف هلي هللا لوسر لاق ثيح اهل ريعب ىلع ريست اهانكردأف : نيكرشملا ىلإ بطاح
 نجرختل ! ةَ هللا لوسر بذك ام : انلقف « ًاباتك رن ملف انسمتلاف اهانخنأف . باتك ىعم ام :تلاقف

 اهب انقلظناف هج راف هاسكي ةه ىهو اهترجحا ىلإ توها دلل تارااملف + :كتدرجتل وأ باتكلا

 براو نتعدف + نيتمؤلاو هل رسوو هللا تانك دقن هللا لؤوسر اي رع لاف < قلك هللا كوسر# ىلإ
 للاب انموم نوكأ نأ الإ نيام هللاو + لاق « 619 عصام ىلع كلمخ اه ١ + .لاقف ' ٠ هقتع
 كباحصأ نم دحأ سيلو « ىلامو ىلهأ نع اهب هللا عفدي دي موقلا دنع ىل نوكت نأ تدرأ «هلوسرو
 .« ًاريخ الإ هل اولوقت ال ء« قدص » :لاقف .هلامو هلهأ نع هب هللا عفدي نم هتريشع نم كلانه هل الإ

 لهأ نم سيلأ » : لاقف . هقنع برضألف ىنعدف « نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ دق هنإ : رمع لاقف

 :وأ  ةنجلا مكل تبجو دقف متئش ام اولمعا : لاقف ردب لهأ ىلإ علطا دق هللا لعل » : لاقف « ؟ردب

 نتسو (0-5160) مقرب دواد ىبأ ننسو (51445) مقرب ملسم حيحصو (48407001) مقرب ىراخبلا حيحصو )١/ ۷۹ ۸٠( دنسملا )١(

 . )١١1986( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (۳۳ ۰ 5) مقرب ىذمرتلا

 . (451/4) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . ؟ ىرأ الو » : م ىف (4) . « لاقو » : م ىف (9

 . (0-149) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . 4 ديعس نع : م ىف (5)



 ( ۳ ١ ) تايآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزحجل| بيبييملمى ل ب بل م(

 . ° ملعأ هلوسرو هللا : لاقو « رمع انيع تعمدف . « مكل ترفغ دق

 ىبأ نبا لاق ىلع نع رخآ هجو نم ىور دقو « ردب ةوزغ ىف « ىزاغملا ١ ىف ىراخبلا ظفل اذه

 : متاح

 « ىزارلا ناميلس نب قاحسإ انثدح « شيعي نب ديبع انثدح . ىناجنسهلا نسحلا نب ىلع انثدح

 نع « © ىئاطلا ىرتخبلا ىبأ نع « ىلَمَجلا ةرّم نب ورمع نع  نانس نب ديعس وه  نانس ىبأ نع
 + ةكف ديري هلآ ةباحصضأ نم انا ىلإ رشا + كم اب نأ ك6 ىلا دارا املا + لاق ىلع: نع + ترانا

 ىلإ ةعتلب ىبأ نب بطاح بتكف : لاق . ربيخ ديري هنأ سانلا ىف ىشفأو ةعتلب ىبأ نب بطاح مهيف
 «دنرَم ابأو ةي هللا لوسر ىنثعبف : لاق كي هللا لوسر ربخأف . مكديري ةي هللا لوسر نأ ةكم لهأ

 اهعم ةأرما اهب نوقلتس مكنإف « خاخ ةضور اوتئا » : لاق + رف دو الإ لجو ادن قلو

 تاه : اهل انلقف . لك هللا لوسر' ركذ ىذلا ناكملاب اهاتيار ىت انقلطناف + ٤ اهنم هوذخف «باتك

 :دثرم وبأ لاقف « اهعاتم ىف هدجن ملف ° اهانشتفو اهعاتم انعضوف . باتك ىعم ام : تلاقف . باتكلا

 وأ هتجرختلا : اهل انلقف . «0) انبذك الو لَك هللا لوسر بذك ام : تلقف . اهعم نوكي الأ هلعل

 نب ورمع لاق . كّنيرعنل وأ هنجرختل : انلقف ؟ نيملسم متسلأ ! ؟ هللا نوقتت امأ : تلاقف . كّتيرعنل
 هللا لوسر هب انيتأف . اهلبق نم 29 هت هک رحا تنا نبا مب تيبس لاقز : رج یم رکا هزم

 « هلوسرو هللا ناخ « هللا لوسر اي : لاقف رمع ماقف . ةعتلب ىبأ نب بطاح نم باتكلا اذإف « ةي

 : رمع لاق . ىلب : اولاق . « ؟ ًاردب دهش دق سيلأ » : هللا لوسر لاقف . هقنع برضألف ىل نذئاف

 ردب لهأ ىلإ علطا هللا لعلف » : ةي هللا لوسر لاقف . كيلع كءادعأ رهاظو ثكن دق هنكلو « ىلب

 . ملعأ هلوسرو هللا : لاقو رمع انيع تضافف . « ريصب نولمعت امب ىنإ « متئش ام اولمعا : لاقف

 اي : لاقف . « ؟ تعنص ام ىلع كلمح ام « بطاح اي » : لاقف بطاح ىلإ ةَ هللا لوسر لسرأف

 دحأ كباحصأ نم نكي ملو « لهأو لام اهب ىل ناكو « شيرق ىف ًاقصلم أرما تنك ىنإ « هللا لوسر
 هللاب نمؤمل ىنإ هللا لوسر اي  هللاوو كلذب مهيلإ تبتكف « هلامو هلهأ عنمي نم ةكمب هلو الإ

 بح لاق, ار الإ بطال اولوقت الق “+ طاح قدنم ١١ كلك هللا لوصر لاقف: - هلوسرو

 4 ةدوملاب مهي نوقلت ءايلوأ مكودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي # : هللا لزنأف : تباث ىبأ نبا

 ګګ ۰ ٠ 1 ٠ . ةيآلا

 هدانسإب  نائس نب ديعس  نانس ىبأ نع « نارهم نع « ديمح نبا نع« ريرج نبا هاور اذكهو
 ةريننلا ىك را جو. فاحص نب ديم لاعف < لاو يزال باشا كلذ كفو ١> 1مل

 لوسر عمجأ امل : لاق انئاملع نم هريغو ريبزلا نيب ةورع نع « ريبزلا نب رفعج نب دمحم ىنثدح

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص  (AAT)مقرب ملسم حيحصو )۲٤۹٤( َ»

 . ىربطلا نم تبثملاو « ىئاطلا ىرتخبلا قاحسإ ىبأ نع » : ه ىف (۲)

 . 6 بذُك الو » : م ىف (5) . ٩ هانشتفو » : م ىف (6) . ٩ هدنعو » : أ « م ىف (۳)

 . ٤ لاقف » : م ىف (۷) . « هتجرخأف » : م ىف (5)

 . (A/D) ىربطلا ريسفت (۸)



 ۸0 ( 7” ١ ) تايآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 هما عنا ی ر ی نب هنطاطخ ی الا هللا

 ‹ ةنيزم نم اهنأ رفعج < نب دمحم معز  ةأرما هاطعأ مث < ‹ مهيلإ ريسلا ىف رمألا نم ةي هللا لوسر

 ىف هتلعجف شيرت هغلبت نأ ىلع الع اهل لعجو - بلطملا دبع ىنبل ةالوم « ةراس : اهنأ هريغ معزو

 عنص امب ءامسلا نم ٌربخلا ةي هللا لوسر ىتأو . هب تجرخ مث < ‹ اهنورق هيلع تلتف مث « اهسأر

 بطاح اهعم بتك دق ةأرما اكردأ » : لاقف ماوعلا نب ريبزلاو بلاط ىبأ نب : ىلع تحف بطاح

a E 

 ىف :اهمتلاف + ةفيلخلاب اهالرتغساف ب دفعا ىبأ ينب ° ةف ے ةا اهاكردأ ن اجر خف

 امو هللا لوسز بذك ام هللاب فلحا .ىنإ : بلاط نبأ نب ىلع اهل لاقف < ایش ادجي ملف اھلخر

 ‹ ضرعأف . ضرعأ : تلاق هنم دجلا تأر املف . كنفشكنل وأ باتكلا اذه انل نجرختلو «؟0انيذك

 لوسر اعدف ةع هللا ا . هيلإ هتعفدف « اهنم باتكلا تجرختساف « اهسأر نوو تلخ

 نمؤمل ىنإ هللاو امأ « هللا لوسر اي : لاقف . « ؟ اذه ىلع كلمح ام بطاح اي » : لاقف ًابطاح هللا

 ناكو « ةريشع الو لهأ نم موقلا ىف ىل سيل أرما تنك نكلو «تلّدب الو ِترّيَغ ام « 2هلوسرو هللاب

 برضألف ىنعد هللا لوسر اي:باطخلا نب رمع لاقف .مهيلع مهتعناصف لهأو دلو مهرهظأ نيب ىل
 ىلإ علطا دق هللا لعل ! رمع اي كيردي امو :٠ هايم هللا لوسر لاقف . قفان دق لجرلا نإف «هقنع

 ىف «لجو زع « هللا لزنأف نوح تر دلي منش اهءارلمعا اتت ردو موي دي اا

 دق : هلوق ىلإ 4 ةّدوملاب مهيَلإ نوقلت ءايلوأ مكودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيا اهيأ اي > : بطاح

 رك هللا نود نم نودع اممو مكس ءار نإ مهموقل اولا ذإ هم نيدو ميهارنإ ىف ةنسح ةو مك تناك

 . © ةصقلا رخآ ىلإ [4 :ةنحتمملا] 4 هدحو هللاب اونمّؤت ىح ادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكتيبو اننيب ادبو مكب

 هذه نأ : نايح نب لتاقم ركذ اذكهو . كلذ وحن ةورع نع . ىرهزلا نع « رَمْعَم ىورو
 « مهارد ةرشع اهاطعأ هنأو « مشاه ىنب ةالوم ةراس ثعب هنأ : ةعتلب ىبأ نب بطاح ىف تلزن تايآلا

 ‹ امهنع هللا ىضر « بلاط ىبأ نب ىلعو باطخلا نب رمع اهرثأ ىف ثعب يي هللا لوسر نأو
 « ىفوعلا لاق اذكهو .هنم بيرق ىدسلا نعو .مدقت ام وحنك ةصقلا مامت ركذو . . . ةفحجلاب اهاكردأف

 . ةعتلب ىبأ نب بطاح ىف تلزن تايآلا هذه نإ : دحاو ريغو « ةداتقو . دهاجمو « سابع نبا نع

 ا ل يي ا :  هلوقف

 :(i : لاق امك « ءالخأو ءاقدصأو هالو دخت ذا یو راسو الد "هلا ف

 )١( انعمتجا » : أ« م ىف (۲) . « ريسلا » : م ىف ٤ . ) )۳ةفيلح ةفيلحلاب » : أ ىف © .

 ):( هلوسربو » : م ىف (5) . « انبذك الو » : م ىف ٩ .

 . قاحسإ ىبأ قيرط نم (۳۹ /77) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (7)

 . « مهل عرش » : م ىف (۷)



  ۸٦تايآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزجلا ) ١ ۳ (

 اوره مكنيد اوذختا نيذّلا اوذختت ال اونمآ نيا اهيأ اي :  ىلاغت لاو اک وو ديدهت اذهو

 لاو ٣ 5 ا اثوأ نيذلا نم الو
e 
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 نم مهدنع هل ناك ام لجأل « شيرقل ةعناصم كلذ لعف امنإ هنأ ركذ امل بطاح ردع كي هللا لوسر لبق
 دالوألاو لاومألا .

 : دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا انهاه ركذيو

 نار نب عبر نع.« یم یا نب سيق" نع حلجالا انثدح + مالس ني بعصم انثدح
E TY0 ةىو ةو ةو ةو ادخاو 2 لاننا قلك هللا لوشر انل برص لوفي  

 «ةنكسمو فعض لهأ اوناك ًاموق نإ ١ : لاق « اهرئاس كرتو ًالثم اهنم انل برضف : لاق  رشع دحأو
 « مهوطلسو مهولمعتساف مهودع ىلإ اودَّمَحَف ء مهيلع فعضلا لهأ هللا رهظأف «ءادعو ربجت لهأ مهلتاق
 . © « هنوقلي موي ىلإ مهيلع هللا اوطخسأف

 ؛مهتالاوم مدعو مهتوادع ىلع جبيهتلا نم هلبق ام عم اذه:4 مُكاّيإو لوسرلا نوجرخي 8 :هلوقو
 ةدابعلا صالخإو ديحوتلا نم هيلع مه امل ةهارك < مهرهظأ نيب نم او لوسرلا اورا مهنآل

 هللاب مكناميإ الإ بنذ مهدنع مكل نكي مل : ىأ 4 مكر هللاب اونمؤت نأ 9 + ناقل ةيلو و دكر هلل

 : هلوقكو « [8:جوربلا] « ديمحلا زيزعلا هللاب اونمۇي نأ لإ مهتم اومقت امو 8# : هلوقك < نيلاعلا دكر
 ٠ ٤ : جحلا] 4 ُّللا ار اوُلوُقي نأ الإ ىح ٍريغب مهرايد نم اوُجِرْخُأ نيد 2

 ساس ساه

 مهوذختت الف كلذك متنك نإ ٣آ 4 یتاضرم ءاغتباو ىليبس ىف اداهج متجرخ مسك نإ » : هلوقو

 دقو « مكءادعأو ىئادعأ اولاوت الف مكنع ىتاضرمل نيغاب ىليبس ىف نيدهاجم متجرخ متنك نإ « ءايلوأ

 . مكنيدل اطخسو مكيلع ًاقنح مكلاومأو مكرايد نم مكوجرخأ

 ملاعلا انأو كلذ نولعفت : ىأ 4 مع امو متيفخأ امب ملعأ انو ةدوملاب مهيلإ نورست » : : هلوقو
 ءادعأ مكل اونوكي مك وفقني نإ . ليبسلا َءاوس لص دقق مكنم هلعفي نمو م رهارالاو رئامضلاو را

 هب مكنولاني ىذأ نم مكيف  اوقت دا ال مكيلع اوردق ول : ىأ «ءوُسلاب مهتسأأو مهيديأ مكيلإ اوطسنيو

 مكل مهتوادع مهف « ًاريخ اولانت الأ ىلع نوصرحيو : ىأ 4» نورفكت ول اودوو # . لاعفلاو لاقملاب

 . ًاضيأ مهتوادع ىلع جييهت اذهو ؟ ءالؤه لثم نولاوت فيكف « ةرهاظو ةنماك

 : ىأ € ريصب نولمعت امب هّللاو مكنيب لصفي ةمايقلا موي مكدالوأ الو مكماحرأ مكعفنت نل # : هلوقو

 امب مهومتيضرأ اذإ مكيلإ لصي ال مهعفنو « ًاءوس مكب هللا دارأ اذإ ° هللا دنع مكعفنت ال مكتابارق

 )١( دنسملا ) )5١7/0تاقث هلاجر ةيقبو « فعض دقو ةقث وهو ىدنكلا حلجألا هيفو » : (۲۳۲ /5) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « .

 ) )0مكدالوأ الو هللا دنع » : م ىف (۳) . « اوقبأ ال » : أ ىف « .



 ل تم-ش- ا س٠ (1- 5) تايآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 هللا دنع هعفني الو « هلمع لضو رسخو باخ دقف مهيضريل رفكلا ىلع هلهأ قفاو نمو « هللا طخسي

 : دمحأ مامإلا لاق . ءايبنألا نم ىبن ىلإ ًابيرق ناك ولو « دحأ نم هتبارق

 ؟ىبأ نيأ : هللا لوسر اي : لاق ًالجر نأ « سنأ نع « تباث نع « دامح انثدح « نافع انثدح

 . « رانلا ىف كابأو ىبأ نإ » : لاقف هاعد ىفق ') املف « رانلا ىف » : لاق

 : 01 ل ن دا كود خف 0
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 ا رك ا كس ممم دق
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 ل كي میش رع هلا م ذأ ل ن تق رسا یا سار لق ا

 كِّإ انبر انل رفغاو اورفك نيِذّلَل ةنتف انلعجت ال ابر © ريصملا كيّلِإو انبنأ كيلإو الكوت

 رخآلا مْويْلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ مهيف مكل ناك دقل (2) ميكحلا ز زيزعلا تنأ

 . 4 90 ديمَحْلا ىَغلا وه هللا نف لوتي نمو

 ::مهنم .ىربتلاو مهتبتاجمو: مهتوادغو نيرفاكلا ةمراصتع مهرمأ نيذلا نينمؤملا هدابعل ىلاعت لوقي

 مهموقل اولاق ذإ » هعم اونمآ نيذلا هعابتأو : ىأ 4 عم نيذّلاو ميهاربإ ىف ةنسح ةوسأ مك تناك دق $

 « مكقيرطو مكنيدب : ىأ 4 مكب اترفک هللا نود نم نودبعت اًممو $ مكنم انأربت : یآ € مكنم ءآرب اإ

 اننيب نآلا نم ءاضغبلاو ةوادعلا تعرش دقو ینعی ¥ ادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو اننیب ادبو %

 EC ا ا مكنم أربتن ًادبأ نحنف مكّرفك ىلع متمد ام «مكنيبو

 ؟ قار الاو دادنألا عه حن نر ام اواو 0 0 كئريش ال هدو يدع هللا ورحت نأ

 نوسأتت ةنسح ةوسأ هموقو ميهاربإ ىف مكل : ىأ « كَل ٌنرفغتسأل هيبأل ميهاربإ لوق الإ : هلوقو

 هلل ودع هنأ هل نيبت املف « هايإ اهدعو ةدعوم نع ناك امنإ هنإف « هيبأل ميهاربإ رافغتسا ىف الإ « اهب

 ‹ مهل نورفغتسيو كرشلا ىلع اوتام نيذلا مهئابآل نوعدي اوناك نينمؤملا ضعب نأ كلذو . هنم أربت

 نأ اونمآ نيذّلاو ىبنلل ناك ام عك لجو زع « هللا لزنأف « هيبأل رفغتسي ناك ميهاربإ نإ : نولوقيو

 رافغتسا ناك امو . ميحجلا باحصأ مهن مهل َنّيبت ام دعب نم ئبرق ىلوأ اوناك ولو نيكرشملل اورفغتسي

 « ملح هاَوَأل ميهاربإ نإ هم ارت هلل ودع هنأ هَل نيت ملف ُهاِإ اهدعَو ةدعوَم نع لإ هيبأل مها

 ميهاربإ ىف ةنسح ةوسأ مكل تناك دق » : ةميركلا ةيآلا هذه ىف ىلاعت لاقو . ١١5[ ء١۳١١: ةبوتلا]

 : ىأ ءىش نم هللا نم كَل كلمأ امو كل نرفغتسأل هيبأل ميهاربإ لوق الإ :  هلوق ىلإ € هعم نيذّلاو

 )١( م ىف :  املف : لاق « .



 ( ٦ 84 ) تايآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزحجلا د ۸

 « ةداتقو . دهاجمو « سابع نبا لاق اذكه «نيكرشملل رافغتسالا ىف : ىأ « ةوسأ كلذ ىف مكل سيل

 . دحاو ريغو كاحضلاو ¢ لتاقمو

 وواو م اوؤربتو ق اوكراف نيك دع عم او ارا لوق نع ًاربخم ىلاعت لاق مث

 كيلع انلكوت : ىأ 4 ريصملا كيلو انبنأ كيو الكوت د كيلع ابر # : اولاقف هيلإ ع تو هللا ىلإ

 رادلا ىف داعملا : ىأ € ريصملا كيلو » كيلإ اهانضوفو « كيلإ انرومأ اة ل و

 نم باذعب الو مهيديأب انبذعت ال : هانعم : دهاجم لاق *# اورفك نيدّلل ةنتف انلعجت ال ابر ل . ةرخآلا

 . كاحضلا لاق اذكو . اذه مهباصأ ام قح ىلع ءالؤه ناك ول : اولوقيف كدنع

 هراتخاو . هيلع مه قحل انيلع اورهظ امنإ مهنأ نوري « كلذب اونتتفيف انيلع مهرهظُت ال ةداتق لاقو
 0 “را
 ا ا

 . انونتفيف انيلع مهطلست ال : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 اهنع فعاو « كريغ نع انبونذ رتساو : ىأ 4 ميكحلا زيزعلا تنأ كن ار اتل رفغاو » : هلوقو

 ( ميكحلال , كحانجب ذال نم ماضي ال ىذلا : ىأ 4 ميكحلا ٌريِزَعْلا تنأ َكَنِإ «  كنيبو اننيب اميف

 . كردقو كعرشو كلاعفأو كلاوقأ ىف

 ونس رت

 امل ديكأت اذهو : « رخآلا مويا هللا وجري ناك نمل ٌةَسح ةوسأ مهيف مك ناك دقَل :  ىلاعت لاق مث

 : اهنيعب ىلوألا ىه انهاه 29 ةبثملا ةوسألا هذه نأل ًاضيأ مدقت ام هنم ىنثتسمو مدقت

 . داعملاو هللاب * رقم لك كلذ ىلإ جييهت : 4 رخآلا مْويْلاو هللا وجري ناك نمل ا : هلوقو

 نإ » : هلوقك ديمحلا علا وه هللا نإ > هب هللا رمآ امع : ىأ 4 لوتي نمو # : هلوقو

 . ]۸: ميهاربإ] 4 ديمح ىنغل هلا نف اعيمج ضرألا ىف نمو متنأ اورفكت

 « هللا وهو « هانغ ىف لمك “” [دق] ىذلا : © ىنغلا ل: سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 راهقلا دحاولا هللا ناحبس « ءىش هلثمك سيلو « ءفك هل سيل « هل الإ ىغبنت ال هتفص هذه

 الو « هريغ هلإ ال « هلاوقأو هلاعفأ عيمج ىف دومحملا وه : ىأ « هقلخ ىلإ دمحتسملا : 4 ديمحلا»
 .٠ هاوس بر

 ويب در ور هس همم هم

 روفغ هللاو ریدق هّللاو ةدوم مهنم متيداع نیلا نيبو مگنيب لعجي نأ هللا ىسع $

 نأ مكر اید نم مكوجرخي مّلو نيدللا ىف مُكوتاقی مل نیلا نع هللا مکھن ال © مير

 )١( «اوعرضو » : م ىف .

 . (87/98) ىربطلا ريسفت (0)
 . ٩ نقوم لكل » : م ىف )٥( . ©« ةنييملا ١ : أ ىف (5) . « كبانجب » : أ ىف (۳)

 . م نم ةدايز ()



 ۸۹ ( ٩ ۷ ) تايآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىف مكولتاق يذلا نع هللا مكاهني امَنِإ © نيطسقمْلا بحي هلا نإ مهّيَلإ اوطسقتو موري

 مه كئلوأف مهلوتي نمو مهولوت نأ مكجارخإ ىَلَع اورهاَظَو مكرايد نم مك وجرْخَأو نيدلا

 . 4 © نوملاّظلا

 نيذلا نيبو مكنيب لعجي نأ هللا ىسع ) : نيزفاجلا «رادعب عمرمأ داوي نوما و ىلاعت رتب

 4 ريدق هللاو 8 . ةقرفلا دعب ةفلأو « ةرفّتلا دعب ةدومو « ةّضْعبلا دعب ةبحم : ىأ 4 هدوم مهنه مُيداَع

 ةوادعلا دعب بولقلا نيب فلؤيف « ةفلتخملاو ةنيابتملاو ةرفانتملا ءايشألا نيب عمجلا نم ءاشي ام ىلع : ىأ

 ذإ مكيلع هللا تمعن اوركذاو 3 : : راصنألا ىلع انتم ىلاعت لاق امك < ی ت ¢ ةواسقلاو

 ةيآلا * اهم مكَذقنَأَف ِراَثلا نم ةرفح اقش ىلع مشكو اناوخإ هتمعنب متحبصأف مُكبوُلُق نيب فلا ءادعأ ْمْسُك

 نيقرفتم متنكو « ىب هللا مكادهف الالض مكدجأ ملأ ١ : ةي ىبنلا مهل لاق اذكو . ”1٠١ :نارمع لآ]

 ول مهبولق نيب فّلأو . نينمؤملابو هرصنب كديأ ىذلا وه : ىلاعت هللا لاقو . “ « ؟ یب هللا مُكَمّلاف

 :1Y لافنألا] 4 ميكح زيزع ُهَنِإ مهنيب فأ هللا نكلو مهبولف نيب تقلا ام اعيمج ضرألا ىف ام تّققنأ

[1Yكضيغب ضغبأو . ام اموي كضيغب نوكي نأ ىسعف « ام انوه كبيح ببحأ » ثيدحلا ىفو  

 : 7 فاغلا لاقو E انوي هلي نكات نعت ان اوف

 ايقالت الأ ُنظلا لك ناني امدعب نيتيتشلا هللا عمجي دقو

 مهبر ىلإ اوبانأو هنم اوبات اذإ مهرفك نيرفاكلل رفغي : ىأ € ميحر روفغ هّللاو :  ىلاعت هلوقو

 . ناك بنذ ىأ نم « هيلإ بات نم لكب ميحرلا روفغلا وهو « هل اوملسأو

 هللا لوسر نإف « برح نب رخص« نايفس ىبأ ىف تلزن ةيآلا هذه نإ : نايح نب لتاقم لاق دقو

 3 هنيبو هنيب ام ةدوم هذه تناكف ¢ هتنبا جوزت ي

 ‹ حتفلا لبق لبق نايفس ىبأ تنب ةبيبح مأب جوزت هللا لوسر نإف ؛ رظن لتاقم هلاق ىذلا اذه ىفو

 : : لاق ثيح متاح ىبأ نبا هاور ام اذه نم نسحأو 5 فالخ الب حتفلا ةليل © ملسأ امنإ نايفس وبأو

 هللا لوشز نأ تاش قنا دخ 4 ليقع قثدح + ةمالب ىقدحب 3 نیر قب د قلع ر

 رامخلا اذ ىقلف لبقأ ولكي هللا لوسر ضبق املف « نميلا ضعب ىلع برح نب نايفس ابأ لمعتسا ةي
 لزنأ نمم وهو : باهش نبا لاق . نيدلا نع دهاجو ةدرلا ىف لتاق نم لوأ ناكف « هلتاقف « ًادترم

 )١( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )٤۳۳۰( هنع هللا ىضر « مصاع نب ديز نب هللا دبع ثيدح نم .

 نع« نيريس نب دمحم نع . بويأ نع « ةملس نب دامح نع « ورمع نب ديوس قيرط نم (۱۹۹۷) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاور (۲)
 نع ثيدحلا اذه ىور دقو « هجولا اذه نم الإ دانسإلا اذهب هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه » : ىذمرتلا لاقو « هب ًاعوفرم ةريره ىبأ

 نع حيحصلاو « يي ىبنلا نع « ىلع نع هل دانسإب اضيأ فيعض ثيدح وهو « رفعج ىبأ نب نسحلا هاور اذه ريغ دانسإب بويأ

 . « هلوق فوقوم ىلع
 .بعشلا  ط ةيشاح نم ًادافتسم . ه . أ « تتش » ةدام « ناسللاو (7”5١ص) هناويد ىف امك حولملا نب سيق وه (۳)

 . « نايفس وبأ ملسأ امنإو :  م ىف (4)



 ( ٩ ۷ ) تايآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزجلا ۹۰

 . 90 ۾ ميرو لاو يدق لاو ةو مهم ماع ندا نو مکتب لي نأ هلا ع $ : هيف هلل
 . نهينطعأ ثالث « هللا لوسر اي : لاق نايفس ابأ نأ : سابع نبا نع ٠ ملسم حيحص ىفو

 : لاق . « معن » : لاق . نيملسملا لتاقأ تنك امك رافكلا لتاقأ ىتح ىنرمؤتو : لاق . « معن » :لاق
 ةبيبح مأ « هلمجأو برعلا نسحأ ىدنعو : لاق . « معن » : لاق . كيدي نيب ًابتاك هلعجت ةيواعمو

 . °" هيلع مالكلا مدقت دقو . ثيدحلا . . . اهكجوزأ نايفس ىبأ تنب

 ىأ 4 مكرايد نم مكوجرخي ملو نيدلا ىف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني ال 9 : ىلاعت هلوقو
 0 م فلو ءاسنلاك < نيدلا ىف مكنولتاقي ال نيذلا ة ةرفكلا ىلإ ناجا نع وكاهتي ا

 . 4 نيطسْفُمْلا بحي هللا نإ » اولدعت : ىأ 4 مهْيلِإ اوطسقتو » مهيلإ اونسحت : ىأ * مهوربت

 نع « رذنملا تنب ةمطاف نع « ةورع نب ماشه انثدح « ةيواعم وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ESE ىلا كرد يجو A كيال تامه دال يصر عا ىلا ب صرع ءامسأ
 : لاق ؟ اهلصأفأ « ةبغار ىهو تمدق ىمأ نإ « هللا لوسر اي : تلقف هب ") ىبنلا تيتأف « اودهاع

 . 29 هاجرخأ « كمأ ىلص « معن ١

 ا حلا هللا ديع انج aE موادلالو

 : اياذهب ركب ىبأ ةئبا ءامسأ اهسبا ىلع ةليتق تمدق :لاق هيبأ نع « ريبزلا نب ب هللا دبع نب رماع

TT0 اش ل ل ل  

 « ةيآلا رخآ ىلإ 4 نيددلا ىف مكولتاقي مَل نيذّلا نع هللا مكاهني ال » : لجو زع « هللا لزنأف « هك
 اهتيب اهلخدت نأو « اهتيده لبقت نأ اهرمأف

 ةياور ىفو . 00 هب « تباث نب بعصم ثيدح نم ¢ متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور اذكهو

 لسع نبا كلان یی دبع] نب ىزعلا دبع تنب ريرج ٠ نباو 9 كلام كيسا ادعا نب فعلا دع ةليتق » : ۷ .راو دمحأل
 ا دلل نسر ا ا طي حا كانو

 ٠ )١( روثتملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ )8/ ٠١١( لسرم وهو « متاح ىبأ نبال هازعو .
 هنإف ٠ هدوصقم ام ىردأ ال«هيلع مالكلا مدقت »: ظفاحلا لوقو « هنع هللا ىضر « سابع نبا ثيدح نم )560١( مقرب ملسم حيحص (۲)

 « هيلع عقأ مل رخآ ناكم ىف هيلع ملكت نوكي دق و « ءىشب هيلع ملكتي ملو « ءارعشلا ةروس نم ۲۲۷: ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا ركذ
 حتف موي ملسأ امنإ نايفس ابأ نأب ضوقنم « اهكجوزأ ةبيبح مأ ىدنعو :ثيدحلا ىف نايفس ىبأ لوقف « لكشتسا ثيدحلاو . ملعأ هللاو

 . كلذ ىلع هتباجإو (77/17) جاهنملا : ىف ىوونلا مامإلا مالك رظنا . ليوط نامزب كلذ لبق ةبيبح مأ جوزت ةي ىبنلاو ٠ ةكم

 . « هللا لوسر » : م ىف (۳)

 ملسم حيحصو (0910/867181767770) مقرب ىراخبلا حيحصو (1817 03514 /1) دنسملا : رظنا « قيرطلا اذه ريغ نم ىل عقو ثيدحلا (:)
 )*٠١١( مقرب

 . ىربطلا نم تبثملاو « « طرقو بابضو » : أ ىفو« « ظرقو بانصو 7: م ىف (6)
 . )٤۳/۲۸( ىربطلا ريسفتو ٤( /5) دنسملا (0)

 . ٩ نبالو » : م ىف (۷)

  (A)دمحأ مامإلا دنسم نم ةدايز .

 . « لينح نب كلام ىنب نم دعس نب ىزعلا تنب ةليبق »: أ ىف (9)



 هإ بلمل ل ١٠١ ١١6( ٠ ) ناتيآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نع « ةورع نع ‹ ىرهزلا نع « ىرهزلا ىخأ نبا نع « ىودعلا ةداتق وبأ انثدح « ةبيش ىبأ نبا

 شيرق نيب تناك ىتلا ةندهلا ىف « ةكرشم ىهو « ةنيدملا انمأ انيلع تمدق : اتلاق امهنأ ءامسأو ةشئاع

 : لاق ؟ اهلصنفأ « ةبغار ةنيدملا انيلع تمدق انمأ نإ « هللا لوسر اي : انلقف « هيَ هللا لوسر نيبو

 . ° « اهالصق « معن»

 . هجولا اذه نم الإ ةشئاع نع « ةورع نع « ىرهزلا نع ىوري هملعن ال ثيدحلا اذهو : لاق مث

 مأو « ةرجاهم ةملسم تناكو < نامور مأ ىه ةشئاع مأ نأل ؛ قايسلا اذهب ركنم وهو : تلق

 . ملعأ هللاو « ةمدقتملا ثيداحألا هذه ىف اهمساب حرصم وه امك « اهريغ ءامسأ

 دروأو « « تارجحلا » ةروس ىف كلذ ريسفت مدقت : 4 نيطسقملا بحي هللا نإ 8 : هلوقو
 « مهمكح ىف نولدعي نيذلا «٠ شرعلا نيمي نع رون نم ربانم ىلع نوطسقملا :١ حيحصلا ثيدحلا

 م00 ولو اهو 5 لاھاو

 ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوجرخأو نيدلا ىف مكولتاق نيذّلا نع هللا مكاهني امنإ آل : هلوق
 مكولتاقف « ةوادعلا مكوبصان نيذلا ءالؤه ةالاوم نع مكاهني امنإ : ىأ : € مهولوت نأ مكجارخإ

 ديعولا "دكا مل" مهتاداعمب مكرمايو مهئالاوم نع هللا مكا < اا

 اوذختت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي » : هلوقك < «نوملاظلا مه كيلوأف مهو نمو 3 : لاف مهتالاوم ىلع

 « نيملاّظلا ْمْوَقْلا ىدهي ال هللا نإ مُهنم هن مُكَم مهي نمو ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ئراصتلاو دوُهيْلا

 . ١©6[ :ةدئاملا]

 و و وا 5 E ع يو 0 م

 ن موو نه نواحي مه الو مهل لح نم ال رکا ىلإ نوح الف تان نوش
 ے7 ريب ور رو رو 40 For م

 رفاوكلا مصعب ب اوكسمت الو نهروجأ نهومتيتا اذإ نهوحكنت نأ مكيلع حاتج الو اوقفنأ

 ا تف 6 :رئاناو

 اوقفنأ ام لغم مهجاوزأ ' تبهذ نيا اناق متيقاعف راقكلا ىلإ مكجاوزأ نم ءىش مكتاف نإو

 . 4 ©2 نونمؤم هب متنأ ىذا هللا اوقتاو

 اذهلو ؛ « ءامسأ مأ ريغ ةشئاع مأو 3 حيحصلا ىف ءامسأ ثيدح » : ىمثيهلا لاقو « راتسالا فشك » (837) مقرب رازبلا دنسم )١(

 . فيعض رازبلا خيش بيبش نب هللا دبع هيفو « انه ظفاحلا هركنأ

 . امهنع هللا ىضر . ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (۱۸۲۷) مقرب ملسم حيحص (۲)



 ٣ ناتيآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزملا حصل ) ٠١ «٠ 1١١(

 ‹ شيرق رافك نيبو ةي هللا لوسر نيب عقو ىذلا ةيبيدحلا حلص ركذ « حتفلا ١ ةروس ىف مدقت

 ىلع » :ةياور ىفو .؛ انيلإ هتددر الإ  كنيد ىلع ناك نإو  لجر انم كيتأي الأ ىلع » : هيف ناكف

 ‹ كاحضلاو « ةورع لوق اذهو . « انيلإ هتددر الإ  كنيد ىلع ناك نإو  دحأ انم كيتأي ال هنأ

 ةصصخم ةيآلا هذه نوكت ةياورلا هذه ىلعف . ىدسلاو « لتاقمو « ىرهزلاو « ديز نب نمحرلا دبعو
 « لجو زع « هللا نإف « ةخسان فلسلا ضعب ةقيرط ىلعو « كلذ ةلثمأ نسحأ نم اذهو « ةنسلل

 ىلإ نهوعجري الف تانمؤم نهوملع نإف « نهونحتمي نأ تارجاهم ءاسنلا مهءاج اذإ نينمؤملا هدابع رمأ
 . نهل نولحي مه الو مهل لح نه ال « رافكلا

 ركب ىبأ قيرط نم « ريبكلا دنسملا نم « شحج نب دمحأ ىبأ نب هللا دبع ةمجرت ىف انركذ دقو

 « نارمع نب زيزعلا دبع نع « دمحم نب بوقعي نع « ىلهذلا ىيحي نب دمحم نع « مصاع ىبأ نبا
 مأ ترجاه : لاق دمحأ ىبأ نب , هللا دبع نع <« ةنابأ ىبأ نب نيسح نع « بوقعي نب عّمَجم نع

 هللا لوسر ىلع امدق ىتح ديلولاو ةرامع اهاوخأ جرخف « ةرجهلا ىف طيعم ىبأ نب ةبقع تنب موثلك
 نهعنمو « ةصاخ ءاسنلا ىف نيكرشملا نيبو هنيب دهعلا هللا ضقنف « امهيلإ اهدري نأ اهيف هاملكف « هاي

 ناعما ةا هللا لاو ١ قيكرشلا' ىلإ تددري نأ

 نب رغألا نع « عيبرلا نب سيق نع « ركب نب سنوي انثدح « بيرك وبأ انثدح : ريرج نبا لاق
 ناحتما ناك فيك : سابع نبا لس : لاق ىدسألا رصن ىبأ نع « نيصح نب ةفيلخ نع « حابصلا

 تجرح ام هللابو ؟ جوز ضغب نم تجرح ام هللاب : نهنحتمي ناك : لاق ؟ ءاسنلا الك هللا لوسر

 .©"7؟هلوسرلو هلل آبح الإ تجرخ ام هللابو ؟ايند سامتلا تجرخ ام هللابو ؟ضرأ ىلإ ضرأ نع ًةبغر

 نأ هيف ركذو « هقيرط نم رازبلا هاور اذكو . هب « حابصلا نب رغألا نع « رخآ هجو نم هاور مث

 ا رب رجال ا و ما نع نيتي داك ىلا

 ,تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذإ اوُمآ نيذلا اهّيأ ايل : هلوق ىف سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 . هلوسرو ؟؟) هللا دبع ًادمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ ندهشُي نأ نهناحتما ناك : 4 نهونحتماف

 ىلع بضغ نهب ءاج ناك نإف ؟ نهب ءاج ام : نهولأساف : 4 نهونحتماف :  دهاجم لاقو
 . نهجاوزأ ىلإ نهوعجراف نمؤي ملو « هريغ وأ ةطخس وأ نهجاوزأ

 الو « انم لجر قشع كب ءاج امو ؟ هلوسرو هللا بح الإ كب ءاج ام : اهل لاقي : ةمركع لاقو

 زيزعلا دبعو « مصاع ىبأ نب ركب ىبأ قيرط نم ٦۷( /۳) ةباغلا دسأ ىف ريثألا نبا هاورو (7 57 /۷) ريثك نبال ننسلا و ديناسملا عماج )١(

 . فيعض نارمع نبا

 . )٤٤/۲۸( ىربطلا ريسفت (۲)

 الإ رصن ىبأ نع ىور الو «دانسإلا اذهب الإ سابع نبا نع ىوري هملعن ال » : لاقو ٩ راتسألا فشك » (۲۲۷۲) مقرب رازبلا دنسم (۳)

 . < تاقث هلاجر ةيقبو ١ امهريغ هفعضو « ىروثلاو ةبعش هقثو « عيبرلا نب ب سيق هيفو 7 : (۱۲۳/۷) عمجملا ىف ف ىمثيهلا لاق .« ةفيلخ

 سابع نبا نم عمسي مل رصن ابأ نأ ىراخبلا ركذ دقو < سيقب خيشلا هلعأ :١ تلق . )١١7/١( دئاوزلا رصتخم ىف رجح نبا هبقعتو

 . « ةلعلا ىهف

 « هدبع ًادمحم نأو » : م ىف (5)



 وم للملا ل ( ١إ 1١ ) ناتيآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . ¶ نهونحتماف # : هلوق كلذف ؟ كجوز نم رارف

 بح الإ نكجرخأ امو ؟ زوشنلا نكجرخأ ام : هللاب نفلحتسي نأ نهتنحم تناك : ةداتق لاقو

 . نهنم كلذ لبق كلذ نلق اذإف ؟ هيلع صرحو هلهأو مالسإلا

 نكمي ناميإلا نأ ىلع ةلالد هيف : 4 راقكلا ىَلِإ نهوعجرت الف تانمؤم نهومتملع نإف 8 : هلوقو
 . ًانيقي هيلع عالطالا

 ىلع تاملسملا تمرح ىتلا ىه ةيآلا هذه : € نهل نولحي مه الو مهل لح نهال # : هلوقو

 نب صاعلا وبأ ناك اذهلو ؛ ةنمؤملا كرشملا جوزتي نأ مالسإلا ءادتبا ىف ًازئاج ناك دقو « نيكرشملا

 املف « هموق نيد ىلع وهو ةملسم تناك دقو « اهنع هللا ىضر < بنيز ةي ىبنلا ةنبا جوز عيبرلا

 اهآر املف . ةجيدخ اهمأل تناك اهل ةدالقب هئادف ىف تنيز هتأرما تثعب ردب موي ىراسألا ىف عقو

 . « اولعفاف اهريسأ اهل اوقلطت نأ متيأر نإ ١ : نيملسملل لاقو « ةديدش ةقر اهل قر اي هللا لوسر

 اهثعبو « هدعو اميف هقدصو كلذب هل ىفوف « هيلإ هتنبا ثعبي نأ ىلع هيك هللا لوسر هقلطأف « اولعفف

 تناكو « ردب ةعقو دعب نم ةنيدملاب تماقأف « هنع هللا ىضر « ةثراح نب ديز عم ةي هللا لوسر ىلإ

 اهل ثدحي ملو « لوألا حاكنلاب هيلع اهدرف نامث ةنس عيبرلا نب صاعلا اهجوز ملسأ نأ ىلإ نيتنثا ةنس

 : دمحأ مامإلا لاق امك « ًاقادص

 نع ‹ ةمركع نع « نيصحلا نب دواد ىنثدح « قاحسإ نبا انثدح ‹ ىبأ انثدح 2« بوقعي انثدح

 اهترجه تناكو « © [ عيبرلا نب ] صاعلا ىبأ ىلع تنيز هتنبا در ب هللا لوسر نأ « سابع نبا

 5 اقادص الو ةداهش ثدحي ملو ¢ لوألا حاكنلا ىلع نينس تسب همالسإ لبق

 ؟ حيحص وهو « » ريتنس دعب ;J لوقي نم مهنمو 1 )¥ ةجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ هاورو

 ¢ سأب هدانسإب سیل » * ىذمرتلا لاقو . نيتنسب نيكرشملا ىلع تاملسملا ميرحت دعب ناك همالسإ نأل

 ديمح نب دبع تعمسو . نيصحلا نب دواد ظفح نم ءاج هلعلو 2 ثيدحلا اذه هجو )7 فرعن الو

 نبا ىنعي  جاجحلا نبا ثيدحو « ثيدحلا اذه قاحسإ نبا نع ركذي نوراه نب ديزي تعمس : لوقي

 صاعلا ىبأ ىلع هتنبا در هایم هللا لوسر نأ « هدج نع ‹ هيبأ نع « بيعش نب ورمع نع  ةاطرأ

 ىلع لمعلاو « ًادانسإ دوجأ سابع نبا ثيدح : ديزي لاقف . ديدج حاكنو ديدج رهمب عيبرلا نبا

 1 ( بيعش نب ورمع ثيدح

 : 6 ۶ء ر «
 نباو ىذمرتلاو دمحا مامألا بيعش نب ورمع نع ¢ ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح ىور دفو : تلق

 )6( ةجام
 ملعأ هللاو ¢ دحاو ريغو دمحأ مامؤلا هفعضو ¢

 )١( دمحأ مامإلا دنسم نم ةدايز .

 .(5؟١ ١ 9) مقرب ةجام نبا ننسو )۱۱٤۳( مقرب ىذمرتلا ننسو (7515-) مقرب دواد ىبأ نتسو (511/1) دنسملا (0)

 . © فرعي ال و 2: م ىف (۴)

 : )5١1١( مقرب ةجام نبا ناسو )١١417( مقرب ىذمرتلا ننسو ۲١۷( /۲) دنسملا (5)



 ( ٠١ « ١١ ) ناتيآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزجلا 4

 ؛ هنم اهتدع ضقنت مل هنأ لمتحي نيع ةيضق ناك كلذ نأب سابع نبا ثيدح نع روهمجلا باجأو

 .٠ هنم اهحاكن حخسفنا 27 ملسي ملو ةدعلا تضقنا ىتم اهنأ نورثكألا هيلع ىذلا نأل

 نإو ¢ ترمتساو حاكنلا ىلع تماقأ تءاش نإ 3 رايخلاب ىه ةدعلا تضقنا اذإ لب : 5 نورخآ لاقو

 : ملعأ هللاو ¢ سابع نبا ثيدح هيلع اولمحو 3 تجوزتف تبهذو هتخسف تءاش

 هومرغ ىذلا مهيلإ اوعفدا « نيكرشملا نم تارجاهملا جاوزأ : ىنعي € اوقفنأ ام مهوتاو # : هلوقو

 . دحاو ريغو ¢ ىرهزلاو ¢ ةداتقو 3 دهاجمو 3 سابع نبا هلاق . ةقدصألا نم نهيلع

 نهتقدصأ نهومتيطعأ اذإ : ىنعي € نهروجأ نهومتيتا اذإ نهوحكنت نأ مكيلع حانج الو :  هلوقو
 . كلذ ريغو ىلولاو ةدعلا ءاضفلا سطوع نهوجوزت : ىأ ¢ نهوحكناف

 حاكن نينمؤملا هدابع ىلع < لجو زع « هللا نم ميرحت : « رفاوكلا مصعب , اوكسمت الو :  هلوقو

 8 يدم رارعسسألاو ¢ تاكرشملا

 هللا لوسر نأ : مكحلا نب ناؤرمز روسملا نع « ةورع نع < ىرهزلا نع < حيحصلا ىفو

 يذلا اهيأ اي : لجو زع « هللا لزنأف < تانمؤملا نم ءاسن ءاج ةيبيدحلا موي شيرق رافك دهاع ام هك
 2 « رفاوكلا مصعب ؛ اوكسمت الو 8 : هلوق ىلإ | 4 ٩ نهونحتماف] تاّرجاهم تانمؤملا مكءاج اذإ اونمآ

 نب ناوفص ىرخألاو ¢ نايفس ىبأ ع نب ةيواعم امهادحإ جوزت ¢ نيتأرما ذئموي وت

 2م

 لفسأب وهو « ةي هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزنأ : ىرهزلا نع « رمعم نع « روث نبا لاقو

 هرمأو ¢ ةيآلا هذه تلزن ءاسنلا هءاج املف « مهيلإ هدر مهنم هاتأ نم هنأ ىلع مهحلاص نيح 3 ةيبيدحلا

 نأ نيملسملا نم ةأرما مهتءاج اذإ كلذ لثم نيكرشملا ىلع مكحو ¢ نهجاوزأ ىلإ قادصلا دري نأ

 . 29 « رفاوكلا مصعب عب اوكسمت الو :  لاقو « اهجوز ىلإ قادصلا اودري

 ناك ام لجأل « كلذب مهنيب هللا مكح امنإو : كا , ديز نب نمحرلا دبع لاق اذكهو

 . دهعلا نم مهنيبو مهنيب

 « ةريغملا نب ةيمأ ىبأ تنب ةبيرق ذئموي رمع قلط : ىرهزلا نع ‹ قاحسإ نب دمحم لاقو

 مهج وبأ اهجوزتف « هللا ديبع مأ ىهو « ةيعازخلا لورج نب ورمع تنب موثلك مأو « ةيواعم اهجوزتف
 تنب ىورأ هللا ديبع نب ةحلط قلطو « امهكرش ىلع امهو « هموق نم لجر « مناغ نب ةفيذح نبا

 ° صاعلا نب ديعس نب دلاخ هدعب اهجوزتف « بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر

 ىتاللا مكجاوزأ ىلع متقفنأ امب اوبلاطو : ىأ 4 اوقفنأ ام اولأسيلو متقفنأ ام اولأساو :  هلوقو

 )١( م نم ةدايز (0) . « ملست ملو » : م ىف .

 )۳( مقرب ىراخبلا حيحص ) ۲۷۳۱ , ۲۷٣۲ ( .

 )٤( هريسفت ىف ىربطلا هاور ) 758 / 55 ( .

 . ريسي فالتخا عم ( 57 / 58 ) ىربطلا ريسفت (0)



 و س( 17 ) ةيآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . نيملسملا ىلإ نرجاه ىتاللا مهجاوزأ ىلع اوقفنأ اب اوبلاطيلو ‹ نبهذ نإ « رافكلا ىلإ نبهذي

 ا ا ولا قو راما هاما

 ىلإ اوعفدي لز ا مهيلإ ترف 8 2 ل اذه : 0 « دهاجم لاق

 مهيلإ ةبهاذلا جوز ىلإ عفدي ىتح « ءىش اهجوز ىلإ عفدي ال ةأرما مهنم تءاج اذإف « ًائيش اهجوز

 رقأ : لاق ىرهزلا نع « سنوي ىنربخأ « بهو نبا انثدح « سنوي انثدح : ريرج نبا لاقو

 نوكرشملا ىبأو « مهئاسن ىلع اوقفنأ قتلا: نيكرشملا تاقفن نم هب اورمأ ام اودأف « « هللا مكحب نونمؤملا

 ىبأو < مهئاسن ىلع اوقفنأ ىتلا نيكرشملا تاقفن ءادأ نم مهيلع ضرف اميف هللا مكحب اورقي نأ

 e ملل هللا ناو A تاتش تاق يولع ع رو اج انللا كسي ورع ا نوكرتلا

 ىذا هللا اوُقَّتاَو اوقفنأ ام لم مهجاوزأ تبهذ نيا ونا مقافٍراَمكلا ىلإ مكجاوزأ نم ءىش مکتاف نإو)

 نونمؤملا در ¢ نيكرشملا ىلإ نينمؤملا جاوزأ نم ةأرما ةيآلا هذه دعب تبهذ اهنأ ولف ولف © نونمؤم هب متنأ

 نم نيكرشملا ىلع هودري نأ اورمأ ىذلا « مهيديأب ىذلا بقعلا نم اهيلع قفنأ ىتلا ةقفنلا اهجوز ىلإ

 ىقب ناك نإ ًالضف نيكرشملا ىلإ اودر مث « نرجاهو نمآ ىتاللا مهجاوزأ ىلع اوقفنأ ىتلا مهتاقفن

 5) نرجاهو نمآ نيح رافكلا ءاسن قادص نم “ [ نينمؤملا ىديأب ] ناك ام : بقعلاو .مهل

 ‹ رافكلاب نيرجاهملا نم لجر ةأرما تقحل نإ ىنعي : ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 . قفنأ ام لثم ةمينغلا نم ىطعي هنأ ةي هللا لوسر هل رمأ

 تبهذ نيذلا اوتآف # مهريغ وأ شيرق نم ةمينغ متبصأ : € متبقاعف :  دهاجم لاق اذكهو

 2 لتاقمو « ةداتقو <« ميهاربإو « قورسم لاق اذكهو . اهلثم رهم : ىنعي € اوقفنأ ام لثم مهجاوزأ

 . ًاضيأ ىرهزلاو « نيسح نب نايفسو « كاحضلاو

 نم ذخؤت ىتاللا مئانغلا نمف الإو « ىلوأ وهف ") لوألا نكمأ نإ هنأل ؛ لوألا ىفاني ال اذهو

 . ° ةنملاو دمحلا هللو « ريرج نبا رايتخا وهو « عسوأ اذهو . رافكلا ىديأ

 الو نقرسي الو ائيش هّللاب نك رشي ال نأ ئَلَع كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ ىبتلا اهيأ اي 1

 ىف كنيصعي الو نهلجرأو نهيديأ نیب هتيرتفي ناتهبب نيتأي الو نهدالوأ نلتقي الو نينزي
 .4 ميحر روفغ هللا نإ هللا نه رفغتساو نهعيابف فورعم

 )١( ىربطلا ريسفت نم ةدايز .

 ىربطلا ريسفت (؟) )٤۸/۲۸( .

 ) )۳ملعأ هللاو » : م ىف (5) . « لوألاب نكمأ : م ىف « .



 ( ١7 ) ةيآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزحلا حل لس لس سللملل ې

 ىنربخأ : لاق همع نع « باهش نبا ىخأ نبا انثدح « ميهاربإ نب بوقعي انثدح : ىراخبلا لاق

 تانمؤملا نم هيلإ رجاه نم نحتمي ناك ةي هللا لوسر نأ : هتربخأ « يم ىبنلا جوز ةشئاع نأ ةورع

 ور لاق“ « ميحُر روفغ » : هلوق ىلإ « كتعيابي تانمؤملا كءاج اذإ ىبثلا اهيأ اي » يكل ذهن

 ا د للك هللا لوسر اهلا لاق + تالا وم ركل اذهبوا نوف اع علان
 . « كلذ ىلع كتعياب دق » : هلوقب الإ نهعيابي ام « ةعيابملا ىف طق ةأرما دي هدي تسم ام هللاو الو

 . °” ىراخبلا ظفل اذه

 نع « ردكملا نب دمحم نع « نايفس انثدح « ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نأ ٠ + نارقلا نف اع ا اک ا کا ل ثدي: یا

 نم انب محرأ هلوسرو هللا : انلق « « نتقطأو نتعطتسا اميف » : لاقو « ةيآلا © ايش هّللاب نكرشي أل
 ةأرمال ىلوق امنإ « ءاسنلا حفاصأ ال ىنإ » لاق ؟ انحفاصت الأ « هللا لوسر اي : انلق « انسفنأ

 . « ةأرما ةئال ىلوقك ")ةدحاو

 - ةنييع نب نايفس ثيدح نم « ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور دقو « حيحص دانسإ اذه

 لاقو . (47 هب « ردكنملا نب دمحم نع . مهلك سنأ نب كلامو  ىروثلا ثيدح نم ًاضيأ ىئاسنلاو

 . ردكنملا نب دمحم ثيدح نم الإ هفرعن ال « حيحص نسح : ىذمرتلا

 . هب « ةميمأ نع « ردكنملا نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم ثيدح نم اضيأ دمحأ هاور دقو

 ةه نع افغ وب يشوع قيرط دوم روس ودا اوو كوم ةأرما انم حفاصي ملو » : دازو

 : ردكنملا نب دمحم نع « ىزارلا رفعج ىبأ ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو . هب « ردكتملا نبا

 . هركذف « ىف ىلإ اهيف نم « ةمطاف ةلاخ ةجيدخ تحخأ تناكو  ةقيقر تنب ةميمأ ىنتثدح

 نب بويأ نب طيلس ىنثدح « قاحسإ نبا نع « ىبأ انثدح « بوقعي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 هعم تلص دق كي هللا لوسر تالاخ ىدحإ تناكو سيق تنب ىملس همأ نع « ميَّلَس نب مكحلا
 ةوسن ىف هعيابن ةي هللا لوسر تئج : تلاق  راجنلا نب ىدع ىنب ءاسن ىدحإ تناكو « نيتلبقلا

 « اندالوأ لتقن الو « ىنزن الو « قرسن الو « ًائيش هللاب كرشن الأ : انيلع طرش املف « راصنألا نم

 .«نكجاوزأ نششخت الو ١ :لاق  فورعم ىف هيصعن الو « انلجرأو انيديأ نيب هيرتفن ناتهبب ىتأن الو

 شغ ام : ةئ هللا لوسر ىلسف ىعجرا : نهنم ةأرمال تلقف « انفرصنا مث « هانعيابف : تلاق

 . "9 « هريغ هب ىباحتف « هلام ذخأت ١ : لاقف هتلأسف : لاق ؟ انجاوزأ

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۸۹١( رذ ىبأ ةياور ىف عقوو :  ميهاربإ نب بوقعي انثدح « قاحسإ انثدح « .

 ) )0نكنم ةدحاو » : م ىف (۳) . « ىبنلا تيتأ » : م ىف « .

 )۲۸۷٤(. مقرب ةجام نبا ننسو ۱٤۹( /۷) ىئاسنلا ننسو )١991( مقرب ىذمرتلا ننسو )١/ ١۷( دنسملا ()

 1 . )١/ ۳١۷( دنسملا (6)

 . )٥۳/۲۸( ىربطلا ريسفت (5)

 `. (۳۷۹ /5) دنسملا (۷)



 ۷ د ل نبل (1١+؟)اهيآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نب مدار نت امل نب نيرا ع الا نبأ نب ا و

 عم انأ : تلاق  نوعظم نبا : يتب مارد مخ ةشئاع همأ نع « ىبأ ىنثدح « بطاح نب دمحم

 هللاب نكرشت E ةوسنلا عيابي ةي ىبنلاو « ةيعازخلا نايفس تنب ةطئار ىمأ

 نكيديأ نيب هنيرتفت ناتهبب نيتأت الو ‹ نكدالوأ نلتقت الو ‹ نينزت الو «٠ نقرست الو « ًائيش
 : نلُق » : “ [ لك ىبنلا نهل لاقف . نقرطأف : تلاق ] . « فورعم ىف ىننيصعت الو «نكلجرأو

 اميف ] معن « ةينب ىأ :  ىلوق : ىَنَقلُث ىمأو « نهعم لوقأو نلقي َنُكَف . © نتعطتسا اميف معن
 . ° نلقي امك لوقأ تنكف [  تعطتسا

 « نيريس تنب ةصفح نع « بويأ انثدح « ثراولا دبع انثدح « رّمعَم وبأ انثدح : ىراخبلا لاقو

 نع اناهنو « 4 ایش هّللاب نكرشي ل نأ» : اني 90 نون هل هللا لور اعراب“ تلاق ةيطع مأ نع

 هللا لوشر اهل لاق امف. 'اهيرحأ نأ نيرآ:ةنالف قتدعتما : تلاقفا « :اهدي'ةأرما تضيق + ةحابلا

 . اهعيابف تعجرو تقلطناف ءائيش

 . « ناحلم ةئبا ميلس مأ ريغو « اهريغ ةأرما نهنم ىفو امف » : ةياور ىفو . °” ملسم هاورو

 انم تّقو امف « حونن الأ ةعيبلا دنع ايم هللا لوسر انيلع ذخأ : تلاق ةيطع مأ نع ىراخبللو

 ةنبأ : وأ  ناتأرماو « ذاعم ةأرما ةربس أ ةنباو « ءالعلا مأو 3 ميلس مأ : ةوسن سمخ ريغ ةأرما

 1 وا فاو م ذاع ها رماو یس يبا

 : ىراخبلا لاق امك « ديعلا موي ةعيبلا هذهب ءاسنلا دهاعتي ةي هللا لوسر ناك دقو

 ىنربخأ « بهو نب هللا دبع انثدح « فورعم ( نب نوراه انثدح « ميحرلا دبع نب دمحم انثدح

 موي ةالصلا تدهش : لاق سابع نبا نع < سواط نع « هربخأ ملسم نب نسحلا نأ : جيرج نبا

 لزنف ¢ دعب بطخي مث ةبطخلا لبق اهيلصي مهلكف « نامثعو رمعو ركب ىبأو ة5 هللا لوسر عم رطفلا

 نال لإ يتوسل للا ع ياا يا ل للا ‹ ةي هللا ىبن

 نينزي الو نقرسي الو ائيش هّللاب نك رشي أل نأ ئَلَع كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ ىبتلا اهيأ اي 9 لاقف لالب

 لاق مث ٠ اهلك ةيآلا نم غرف ىتح 20 نهلجرأو نهيديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نيتأي الو نهدالوأ نلتقي الو

 e : اهريغ هبجي مل « ةدحاو ةأرما تلاقف . « ؟ كلذ ىلع نتنأ ١ : غرف نيح
 ر رر

 ختفلا نيقلي ٠١2نلعجف هبوث لالب طسبو : لاق « « نقدصتف » : لاق  ىه نم '  نسحلا ىردي

 . دمحأ مامإلا دنسم نم ةدايز )١(

 . « ىل لوقت » : أ٠ م ء اه ىفو. دمحأ مامإلا دنسم نم ةدايز ()

 . دمحأ مامإلا دم نم دايز )۳(

 . 50 /5) دنسملا (5)

 . 4 طرشف » : م ىف (5)

 . (985) مقرب ملسم حيحصو )٤۸۹۲( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . (12:5) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . ٩ نسح ىردي ال ١ : أءم یف )٠١( . ©« ىتح هيلإ » : م ىف (9) . « انثدح » : م ىف (0)
 . ©« لعجف » : م ىف )١١(



 ٩۸ ةيآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزحجلا حمر بك ) ١7 (

 . 27 لالب بوث ىف ميتاوخلاو
 نع < تا نی تاقيلس نع 6. اب نبا انتدعم# افيلولا نب ب فلخ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ىلع هعيابت ةي هللا لوسر ىلإ ةقيقر تنب ةميمأ تءاج : لاق هدج نع « هيبأ نع « بيعش نب ورمع
 « كدلو ىلتقت الو « ىنزت الو «٠ ىقرست الو « ًائيش هللاب ىكرشت الأ ىلع كعيابأ » : لاقف « مالسإلا

 . 7 « ىلوألا ةيلهاجلا جربت ىجربت الو « ىحونت الو « كيلجرو كيدي نيب هنيرتفت ناتهبب ىتأت الو

 نب ةدابع نع « ىنالوخلا سيردإ ىبأ نع « ىرهزلا نع « نايفس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 « ًائيش هللاب اوكرشت الأ ىلع ىنوعيابت » : لاقف سلجم ىف یی هللا لوسر دنع انك : لاق تماصلا

 كءاج اذإ  ءاسنلا ىلع تذخأ ىتلا ةيآلا أرق  مكدالوأ اولتقت الو « اونزت الو « اوقرست الو

 هال ةراقك ره + هي بقرف ايش كلذ: نم ناص نمو < هللا ىلع هرجاف مكتم ىفو نمف € تانمؤملا
 هاجرخأ .« هبذع ءاش نإو« هل رفغ ءاش نإ« هللا ىلإ وهف « هيلع هللا هرتسف ًائيش كلذ نم باصأ نمو
 57 حفلا نق

 نع «  ىنزيلا هللا دبع نب 247 دئرم نع « بيبح ىبأ نب ب ديزي نع « قاحسإ نب دمحم لاقو
 e OS EEE ها ل كرب نمسح اعدل نيم قا

 نأ لبق كلذو « ءاسنلا ةعيب ىلع ةي هللا لوسر انعيابف « الجر رشع ىنثا انكو « ىلوألا ةبقعلا
 ىتأن الو « اندالوأ لتقن الو « ىنزن الو « قرسن الو « ًائيش هللاب كرشن الأ ىلع ‹ برحلا ضرفي

 هاور « ةنجلا مكلف متيقو نإف » : لاقو « فورعم ىف هيصعن الو « انلجرأو انيديأ نيب هيرتفن ناتهبب
 . متاح ىبأ نبا

 نب رمع رمأ هيم هللا لوسر نأ : سابع نبا نع « ىفوعلا قيرط نم ريرج نبا ىور دقو
 تنب دنه تناكو  ؛ ايش هللاب نكرشت الأ ىلع نكعيابي هللا لوسر نإ : نهل لق » : لاقف باطخلا

 نإو « ىنفرعي ملكتأ نإ ىنإ :  تلاقف  ءاسنلا ىف ةركتم ةزمح نطب تقش ىتلا ةعيبر نب ةبتع
 نأ نيبأو « دنه عم ىتاللا ةوسنلا تكسف < لَك هللا لوسر نم ًاقرف تركنت امنإو . « ىنلتق ىنفرع

 اهيلإ "” نطفف ؟ لاجرلا نم هلبقت مل ئيش ءاسنلا نم لبقت فيك : ةركنم ىهو دنه تلاقف . نملكتي
 نايفس ىبأ نم بيصأل ىنإ هللاو : دنه تلاق . « نقرست الو : نهل لق » : رمعل لاقو هللا لوسر

 وهف « ىقب دق وأ ىضم ءىش نم تبصأ ام : نايفس وبأ لاق ؟ ال مأ یل نهلحيأ ىردأ ام « تاتهلا

 تنأ » : لاقف « هب  تذاعف « هديب تذخأف اهاعدف « اهفرعو ليي هللا لوسر كحضف . لالح كل

 « ٠ نينزت الو » : لاقف دكت هللا لوسر اهنع فرصف .فلس امع هللا افع : تلاق . « ؟ دنه

 الو » : لاقف . « ةرحلا ىنزت ام هللاو « ال » : لاق ؟ ةرحلا ىنزت لهو « هللا لوسر اي :تلاقف

 . (5866) مقرب ىراخبلا حيحص )غ0(

 . )۱۹١/۲( دنسملا (۲)

 . (۹-۱۷) مقرب ملسم حيحصو )٤۸۹٤( مقرب یراخبلا حيحصو )٥/ 07١5 دنسملا (۳)

 . <« ىحلاصلا » : أ ىف )١( . 4« ىنزملا » : أ ىف (5) . ٩ ديزي » : م ىف (4)

 . « انتداعف» : أ ىف (۸) . ٩ رظنف » : ! ىف (۷)



 ېب د ( 1۲) ةيآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ناتهبب نيتأي الو :  لاق . رصبأ aE a EE EEG نار ناك

 لهأ ناكو « نحني نأ نهعنم : لاق . « فورم ىف كتيصعي الو : لاق 4نهلجرأو نهيديأ نيب هتيرتفي

 . °” ليولا : روبثلاو . روبثلاب نوعديو « روعشلا نعطقيو « هوجولا نشدخيو بايثلا نقزمي ةيلهاجلا

 نكي مل املسأ امل هتآرماو نايفس ابأ نإف ؛ ملعأ هللاو «٠ ةراكن هضعب ىفو «٠ بيرغ رثأ اذهو

 «مالسلا هيلع « هبناج نم رمألا ناك كلذكو « هل دولاو ءافصلا ارهظأ لب « امهفيخي يي هللا لوسر

 . امهل

 ,« افصلا ىلع لاجرلا كي هللا لوسر عيابف « حتفلا موي ةيآلا هذه تلزنأ : نايح نب لتاقم لاقو

 نلتقي الو 8 : لاق املف : دازو مدقت امك هتيقب ركذف « هيم هللا لوسر نع اهتحت ءاسنلا عيابي رمعو

 . ىقلتسا ىتح باطخلا نب رمع كحضف . ًارابك مهومتلتقف ًاراغص مهانيبر : دنه تلاق « « نهدالوُأ
 . متاح ىبأ نبا هاور

 ىنتثدح « ناميلس تنب ةطبغ ىنتثدح « ىلع نب رصن انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 رظنف « هعيابتل ةا هللا لوسر ىلإ ةبتع تنب دنه تءاج : تلاق ةشئاع نع « " اهتدج نع « ىتمع
 E ا و رع علب اكوا ع ل اا م

 نيراوسلا نيذه ىف لوقت ام : تلاقف « بهذ نم ناراوس اهدي ىفو اهعيابف « « ائيش هللاب ىكرشت

 . «  منهج رمج نم ناترمج » : لاقف

 هذه ىلع عيابي نهنم كءاج نم :ىأ « كتنعياَبي تانمؤملا كءاج اذإ ىلا اهيأ اي 8 : هلوق
 اذإ امأف « بناجألا سانلا لاومأ : ىف « نفرسي الو اعيش هّللاب نكرشي ال نأ ْئَلَع » « اهعيابف ءطورشلا

 اك نوب يااا داع ج ترج ام فورا هلام: یم نكاح نآ اهلف اھ ىف اھ توزلا ناك

 ال حيحش لجر نايفس ابأ نإ « هللا لوسر اي : تلاق اهنأ ةبتع تنب دنه ثيدحب ًالمع « هملع ريغب

SSCS aS 

 . 29 نيحيحصلا ىف هاجرخأ . « كينب ىفكيو كيفكي ام فورعملاب هلام نم ىذخ :٠ ةي هللا لوسر

 . :YY] ءارسإلا] «ًاليبس ءاسو ةشحاف ناك هّلِإ نزلا اوبرقت الو» : هلوقك © نينزي الو $ : هلوقو

 60 ميحجلا ران ىف ميلألا باذعلاب ةانزلا ةبوقع ركذ ةرمس ثيدح ىفو

 ةشئاع نع « ةورع نع « ىرهزلا نع « رّمْعَم انربخأ « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 الو نفرسي الو ائيش هّللاب نكرشي ال نأ ه : اهيلع ذخأف ليي ىبنلا عيابت ةبتع تنب ةمطاف تءاج : تلاق

 : ةشئاع تلاقف « اهنم ىأر ام هبجعأف « ءايح اهسأر ىلع اهدي تعضوف : تلاق « ةيآلا 4 نينزي

 . (07 /78) ىربطلا ريسفت )١(

 . © ىدج نع ىمع ىنثدح » : أ ىف (۲)
 ٠ « نهفرعأ مل نم هيف : Y/Y) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ¢ هوحن هب ىلع نب رصن نع ۱۹٩( /۸) دنسملا ىف ىلعي وبأ هاورو )۳(

 . ( ١١8 مقرب ملسم حيحصو (۷۱۸۰) مقرب ىراخبلا حيحص )€(

 5 (6٠١/ه) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور )0(



 .٠ مى باس _  ةيآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزحلا حلم ل ) ١7 (

 ةيآلاب اهعيابف . اذإ معنف : تلاق . اذه ىلع الإ انعياب ام هللاوف « ةأرملا اهتيأ ىرقأ 299 .

  رماع نع « نيصح نع « ليضف نبا انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : لاق مث « هفك ىلع هعضو دق بوث هدي ىلعو « ءاسنلا ةي هللا لوسر عياب : لاق  ىبعشلا وه

 اذإ كلذ دعب ناكو : لاق ؟ مهدالوأب انيصوتو مهءابآ لتقت : ةأرما تلاقف . « نكدالوأ نلتقت الو»

 . نعجر نررقأ اذإف « نهيلع ضرعف نهعمج « هنعيابي ءاسنلا هءاج

 نولتقي ةيلهاجلا لهأ ناك امك « هدوجو دعب هلتق لمشي اذهو : 4 نهدالوأ نلتقي الو » : هلوقو

 . ههبشأ ام وأ” دساف ضرغل امإ لبحت الثل اهسفن
 نقحلي ال ىنعي : سابع نبا لاق : 4 نهلجرأو نهيديأ نيب هتيرتفي ناتهبب نيتأي الو ا : هلوقو

 9 دواد وبأ هاور ىذلا ثيدحلا اذه ديؤيو 5 لتاقم لاق اذكو 5 مهدالوأ ريغ نهجاوزأب

 ‹ داهلا نبا نع  ثراحلا نبا: ىنعي  ورمع انثدح « بهو نبا انثدح« حلاص نب دمحأ انثدح

 1 ىلا ا 11 :
 نيح لوقي هايم هللا لوسر عمس هنأ ةريره ىبأ نع « ىربقملا ديعس نع ٠ سنوي نب هللا دبع نع
 نلو « ءىش ىف هللا نم تسيلف « مهنم سيل نم موق ىلع تلخدأ ةأرما اميأ » : ةنعالملا ةيآ تلزن

 سوؤر ىلع هحضفو « هنم هللا بجتحا « هيلإ رظني وهو هدلو دحج لجر اميأو « هتتج هللا اهلخدي

 5 E رخل نيلوألا

 . ركنم نم هنع نهتيهنو .فورعم نم هب نهترمأ امف: ىنعي ( فورعم ىف كنيصعي الو : هلوقو

 طرش وه امنإ : لاق € فورعم ىف كنيصعي الو # : هلوق ىف سابع نبا نع « ةمركع نع « ريبزلا
Mo. 4 EE 

 . ةعاط : فورعملاو « © فورعم الإ ةعاط هيبنل هللا لعجي مل : نآرهم نب نوميم لاقو

 . فورعملا ىف هقلخ نم هللا ةريخ وهو « هلوسر ةعاطب هللا رمأ : ديز نبا لاقو

 ريغو « حلاص ىبأو « دعجلا ىبأ نب ملاسو « كلام نب سنأو « سابع نبا نع هريغ لاق دقو

 نأ انل ركذ : ةيآلا هذه ىف ةداتق نع « ديعس انثدح « ديزي انثدح « رشب انثدح : ريرج نبا لاقو

 نب نمحرلا دبع لاقف . ًآامرحم نكنم ًالجر الإ لاجرلا نثدحت الو « ةحاينلا نهيلع ذخأ لك هللا ىبن

 كئلوأ سيل » : هلك هللا لوسر لاقف . انئاسن نع بيغن انإو « ًافايضأ انل نإ « هللا ىبن اي :فوع

 . )٠١١/١( دنسملا )١(

 6 فورعم ىف #7: م ىف (5)



 ( ١١ ) ةيآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 . ” « تيَنَع كئلوأ سيل « تيتع

 « ةدئاز ىبأ نبا انربخأ « ءارفلا ىسوم نب ميهاربإ انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 تاذ نوكت نأ الإ لاجرلا نثدحت الأ » : ةي ىبنلا ذخأ اميف ناك : لاق نسحلا نع « كرابم ىنثدح

 هدف نير قلمي نخ اا فتحی لازينأل لجان وح عديم

 نبا نع «٠ (” مصاع نع « ورمع نع « نوراه انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 الأ © انعياب نيح فورعملا نم © انيلع طرتشا اميف ناك : تلاق ةيراصنألا ةيطع مأ نع « نيريس

 تقلطناف © مهيزجأ ىتح الف « ىنودعسأ نالف ىنب نإ : نالف ىنب نم ةأرما تلاقف « حونن

 نب سنأ مأ ناحلم ةنبا ميلس مأ ريغو « اهريغ نهنم ىفو امف : تلاق « تعيابف تءاج مث «مهتدعسأف
 . 20 كلام

 ‹ ةيراصنألا ةبيسن ةيطع مأ نع « نيريس تنب ةصفح قيرط نم ثيدحلا اذه ىراخبلا ىور دقو

 . ًاضيأ رخآ هجو نم هوحن ىور دقو . © اهنع هللا ىضر

 ىتثدح ٠ باتقلا خورف نب رمع انثدح. + ميعُت وبأ انثدح + بُيرك وبأ انثدخ + ريرج نيا لاقو
 هتيتأف : تلاق . هَ هللا لوسر عياب نميف تناك انل ًازوجع تكردأ : لاق ىراصنألا حون نب بعصم

 ۹ ناک نعت اسان نإ < هللا لور اي ووجع لاق نحت الا دعا اف اغ لحاف + ناال

 : لاق . مهدعسأ نأ ديرأ انأف « ةبيصم مهتباصأ دق مهنإو « ىنتباصأ بئاصم ىلع ىنودعسأ

 لاق ىذلا فورعملا 20 وه : لاقو « هتعيابف هتنأ اهنإ مث « مهتأفاكف تقلطناف . < مهيئفاكف ىقلطناف»

 . 2١ ي فورعم ىف كنيصعي الو 8 : لجو زع هللا
 نب جاجحلا انثدح . 2 ىبتعقلا انثدح « ىدامرلا روصنم نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 انيلع ذخأ اميف ناك : لا ل يبا نب دیس هع ارفض

 قمت الو ارش شن الو 537 رخو نحت لا: نورم ىف ضعت الآ: قلق هللا كوسر

 . اليو اوعدن الو « ابيج

 نب رهش نع « ءابهصلا ىلوم ديزي نع « عيكو انثدح « بيرك وبأ انثدح : ريرج نبا لاقو
 : لاق . « فورعم ىف كنيصعي الو » : هلوق ىف ةا هللا لوسر نع « ةملس مأ نع «بشوح

 . «حونلا»

 )١( ىربطلا ريسفت )٥۱/۲۸( .

 . « هللا لوسر انيلع »: م ىف (۳) . « مصاع نب ورمع نع » : م ىف (؟)
 .6 مهثدحأ ىتح » : أ ىف (5) . ٩ هانعياب نيح » : أ ءم ىف ()

 )١( ىربطلا ريسفت )07/58( .

 . )٤۸۹۲( مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 .ءاذهد»: م یف (۱۰) . ٤ دق اوناك » : م ىف (9) . « هللا ىبناي ١ : م ىف (8)

 . (07/78) ىربطلا ريسفت )١١(
 )١10( م ىف :  ىبضلا ٩ . )۱۳( دسأ نع » : أ ىف « . )١5( اهجو» :أءم ىف «.



 ( ١ ) ةيآلا : ةنحتمملا ةروس  نماثلا ءزجلا ۰۲

 نب ركب ىبأ نع « ةجام نباو  ميعن ىبأ نع « ديمح نب دبع نع « ريسفتلا ىف ىذمرتلا هاورو

 لاقو .“" هب « ءابهصلا 2١١ ىلوم ىنابيشلا هللا دبع نب ديزي نع امهالك  عيكو نع « ةبيش ىبأ
 . بيرغ نسح : ىذمرتلا

 قاحسإ انثدح « سيردإ نب قاحسإ انثدح « زازقلا نانس نب "9 دمحم انثدح : ريرج نبا لاقو

 U : تلاق ةيطع مأ هتدج نع « ةيطع نب نمحرلا دبع نب ليعامسإ ىنثدح « بوقعي وبأ نامثع نبا

 ‹ هنع هللا ىضر « باطخلا نب ب رمع انيلإ لسرأ مث « تيب ىف راصنألا ءاسن عمج هيَ هللا لوسر مدق

 لوسر لوسر انأ » : لاق مث « مالسلا هيلع  انددرف : وأ  نددرف « انيلع ملسو بابلا ىلع ماقف

 الأ ىلع نعيابت » : لاقف . هللا لوسر لوسربو هللا لوسرب ًابحرم : انلقف : تلاق .« نكيلإ ةي هللا

  بابلا جراخ نم هدي دمف : تلاق . معن : انلق :تلاق «؟ نينزت الو نقرست الو «ءائيش هللاب نكرشت

 ىف انرمأو : تلاق . « دهشا مهللا » : لاق مث كيلا ,لختاد نم :انيديأ ااو فيلا وأ

 : ليعامسإ لاق . نع يل ا م

 159 الا تلاقا « فورعم ىف كنيصعي الو » : هلوق نع ىتدج تلأسف

 نب هللا دبع نع « قورسم نع ۲ ةر نب هللا دبع نع ٠ معلا: قرط نم نيحيشصلا نفو

 ىوعدب اعدو 2 تولا نشكو ¢ دودخلا برض نم انم سيل » : رال هللا لوسر لاق : لاق دوعسم

 . © « ةيلهاجلا
 600 ةقاشلاو ةقلاحلاو ة ةقلاصلا نم ئرب ةَ هللا لوسر نأ : ىسوم ىبأ نع ًاضيأ نيحيحصلا ىفو

 : نيك ىلا نب ی اندخ + ديري نب نا دخ كلاك ندده اد + كفي نبأ ظا لاقو

 عبرأ » : لاق يَ هللا لوسر نأ : هثدح ىرعشألا كلام ابأ نأ : هثدح مالس ابأ نأ : هثدح ًاديز نأ

 ءاقستسالاو « باسنألا ىف نعطلاو 2 باسحألا ىف رخفلا : نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رمأ نم ىتمأ ىف

 اب رجس ع نوو
 هب « راطعلا ديزي نب نابأ ثيدح نم ¢ هب ًادرفنم هحيحص ىف ملسم هاورو

 40 واذ قبآ اوز 5 ةعمتسملاو ةحئانلا نعل هلك هللا لوسر نأ : ديعس ىبأ نعو

 سئي امك ةرخالا نم اوسئي دق مهيلع هللا بضغ اموق اولوتت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ل

 . 4 69 روبقلا باحصأ نم راقكلا

 )١( ىبأ نع » : أ ىف ٩ .

 . (۱۵۷۹) مقرب ةجام نبا نسو (۳۳۰۷) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)
 . 4 دمحأ انثدح » : م ىف (۳)

 . ٥۳( /78) یربطلا ريسفت (5)

 . )۳ مقرب ملسم حيحصو (0 مقرب ىراخبلا حيحص (۵)

 . )1١5( مقرب ملسم حيحصو )١1745( مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 . ٩۳٤( ) مقرب ملسم حيحصو )۱٤۸/۳( ىلعي ىبأ دنسم (۷)
 . TIA) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)

0 



 #١ ابي لل ( 1۳) ةيآلا : ةنحتمملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ا ل لا حرب

 ءالخأو ءاقدصأ مهنوذختتو مهنولاوت فيكف فيكف TT E هن هلل يدم

 . لجو زع هللا مكح ىف اهميعنو ةرخآلا باوث نم : ىأ « ةرخآلا نم اوسئي دقو

 زافكلا نش اک 2 اهدا  :نالوق « روبقلا باحصأ نم راقكلا سئي امك :  لزق

 « اروشن الو اثعب نودقتعي ال مهنأل ؛ كلذ دعب مهب اوعمتجي نأ روبقلا ىف ذ نيذلا مهتابارق نم ءايحألا

 . هنودقتعي اميف مهنم مهؤاجر عطقنا دقف

 رخآ ىلإ € مهيلع هللا بضغ اَمَْق الوت ال اونمآ نيل اهيأ اي ا : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق
 وأ مهيلإ اوعجري نأ اورفك نيذلا نم ءايحألا سئي دقف اورفك نيذلا نم تام نم : ىلعي « ةروسلا

 . لجو زع هللا مهثعبي

 نم اوسئي دق ءايحألا رافكلا : لاق 4 ٍروبقْلا باحصأ نم رافكلا سئي امك 8# : ىرصبلا نسحلا لاقو
 . تاومألا

 . كاحضلا لاق اذكو . اوتام نيذلا روبقلا باحصأ مهيلإ عجري نأ رافكلا سئي امك : ةداتق لاقو

 . ريرج نبا نهاور

 مريخ لك نم رولا ىف یل نافكلا سوو امج ام انعم : ىناثلا لوقلاو

 نم راقکلا سئي امك $: دوعسم نبا نع « قورسم نع < E نع « شمعألا لاق

 « دهاجم لوق اذهو . هيلع علطاو هباوث نياعو تام اذإ رفاكلا اذه سئي امك : لاق 4 روبقلا باحصأ

 : ريرج نبا رايتخا وهو . روصنمو <« ىبلكلاو « ديز نباو ) لتاقمو 3 ةمركعو



 ( 5 ١ ) تايآلا : فصلا ةروس  نماثلا ءزجلا ع

 5 ةيندم یهو

 نع <« « ىعازوألا نع ¢ كرابملا نبا انثدح « مدآ نب د ىيحي انثدح : هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 مالس نب هللا دبع نع « ةملس ىبأ نع « راسي نب ءاطع نعو  ةملس ىبأ نع « ريثك ىبأ نب ىيحي

 ء انم دحأ مقي ملف ؟ هللا ىلإ بحأ لامعألا ىأ : هلأسيف ةَ هللا لوسر ىتأي مكيأ : انركاذت : لاق

 اذكه .٠ اهلك فصلا ةروس ىنعي « ةروسلا هذه انيلع أرقف انعمجف جر انيلإ ل هللا لوسر لسراف

 : 00 دمحأ مامإلا هاور

 < نبأ رجا + لاق" ةءرق؟ ا ن دات ب سابعلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا دبع ىنثدح « نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ىنثدح « ريثك ىبأ نب ىيحي ىنثدح « ىعازوألا تعمس

 بحأ نع هلأسن هللا لوسر ىلإ انلسرأ ول : اولاق ةا هللا لوسر باحصأ نم اسانأ نأ . مالس نبا

 لوسر اعدف : لاق «٠ كلذ نع هلأسن نأ اًبهو « انم دحأ هيلإ بهذي ملف ؟ لجو زع هللا ىلإ لامعألا

 دبع لاق فصلا ( حبس ) : ةروسلا هذه مهيف تلزنو « مهعمج ىتح الجر الجر رفنلا كئلوأ ةي هللا

 مالس نب هللا دبع انيلع اهأرقو : ةملس وبأ لاق . اهلك ةَ هللا لوسر انيلع اهأرقف : مالس نب هللا

 نب ىيحي انيلع اهأرقو : ىعازوألا لاق . اهلك ةملس وبأ انيلع اهأرقو ريثك ىبأ نب ىيحي لاق « اهلك
 . اهلك ىعازوألا انيلع اهأرقو : ىبأ لاق . اهلك ريثك ىبأ

 نع « ريثك نب دمحم انثدح : ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ىذمرتلا هاور دقو

 نم ارفن اندعق : لاق مالس نب هللا دبع نع < « ةملس ىبأ نع « ريثك ىبأ نب ىيحي نع «ىعازوألا

 . هانلمعل لجو زع هللا ىلإ بحأ لامعألا ىأ : ملعن ول : انلقف « انركاذتف ةي هللا لوسر باحصأ

 اها دووم نار يذلا اهل ايا ميكحلا زيزعلا وهو ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل حبس : هللا لزناف

 NT مالس نب e e E نولعفت ال

MT INS 

 نبا ىورف « ىعازوألا نع ثيدحلا اذه دانسإ ىف ريثك نب دمحم فلوخ دقو : ىذمرتلا لاق مث

 « راسي نب ءاطع نع « ةنوميم ىبأ نب لاله نع « ريثك ىبأ نب ىيحي نع « ىعازوألا نع « كرابملا

 . 2© مالس نب هللا دبع نع « ةملس ىبأ نع : وأ  مالس نب هللا دبع نع

 . © هب « كرابملا نبا نع « رَمعي نع « دمحأ مامإلا هاور اذكهو : تلق

 . (505؟/6) دنسملا )١(

 . أ نم ةدايز (؟) . « ىرورسلا » : أ ىف (۲)

 )٤( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۳۰۹( .

 )0( دنسملا )٥/ ٥١(٤( .



 ا[. شيال ل ( ي )١_ تايآلا : فصلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . ريثك نب دمحم ةياور وحن « ىعازوألا نع ثيدحلا اذه ملسم نب ديلولا ىورو : ىذمرتلا لاق

 . ريثك نبا هاور امك « ىعازوألا نع « ديزي نب ديلولا هاور اذكو : تلق

 هيلع ارت رايح يلا بأ ني دلما نئاعلا و اايلدبملا وقل يقل | CS عبلو

 ىسيع نب لوألا دبع تقولا وبأ انربخأ « © ىتّللا نب رّمع نب هللا دبع اجلا وبأ انربخأ « عمسأ انأو

 «ىدوادلا دواد نب دمحم نب رفظملا نب نمحرلا دبع نسحلا وبأ انربخأ : لاق لا بت ا

 نارمع نب رّمع نب سيع انربخأ « ىسخرسلا ةيومح نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ انربخأ

 « 29 هدنسم عيمجب ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ ظفاحلا مامإلا انربخأ ٠ ىدنقرمسلا

Coا ا ا  aS 

 ظفاحلا ىنربخأ نكلو . هايإ اهنيقلت نع تقولا قاضو « ايمأ ناك هنأل « اهأرقي ملو « راجحلا سابعلا

 نيدلا ىقت ىضاقلا انربخأ : هللا همحر « ىبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ ريبكلا

 نم لا 19 ليتر ف O ىوكذف جي” لات ب اجنملا وبأ انربخأ « رمع ىبأ خيشلا نب ناميلس

 او كما هللو .٠ اهلامك ىلع اهارقو ةقيرط

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اونمآ نيذّلا ا اهيأ اب ر میکحلا زيزعلا وهو ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل حبس )ل

 بحي هللا نإ صر نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع اتقم ربك © نولعفت ال ام نولوقت مل
 ت  oنے اوين ۶2

 . 4 © صوصرُم ناينب مهّنَأك افص هليبس ىف نولتاقي نی

 « ةرم ريغ © ميكحلا زيزعلا وهو ضرألا ىف امو تاوَمّسلا ىف ام هلل حبس ظ : هلوق ىلع مالكلا مدقت
 . هتداعإ نع ىنغأ امب

 الوق لوقي وأ « ٌةذع دعي نم ىلع راكنإ ؟ 4 نولعفت ال ام نولوقت ت مل اونمآ نیلا هيأ اي » هلوقو

 دعولاب"مافولا تجر ىلإ هللا ء امله نب بعز نم ةميركلا .ةيآلا ذهب دبا اذهلؤرتبهن فيا

 نأ نيحيحصلا ىف تبث اجب ةنسلا نم اضيأ اوجتحاو . ال مأ دوعوملل مرغ هيلع بترت ءاوس « اقلطم

 .. ناخ نزا اذ« تفلخا دعو اذإو+ بدك تدح اذإ: ثالث ققانملا ةيآ + + لاق للك هللا لوسر

 ةدحاو هيف تناك نمو « ًاصلاخ اقفانم ناك هيف نك نم عبرأ :J : حيحصلا ىف رخآلا ثيدحلا ىفو

 انيصقتسا دقو . دعولا فالخإ نهنم ركذف 20.  ؛ اهعدي ىتح قافن نم ةّلصخ هيف تناك نهنم

 اذه ىلاعت دكأ اذهلو . ةنملاو دمحلا هللو « « ىراخبلا حرش » لوأ ىف نيثيدحلا نيذه ىلع مالكلا

 . « نولعفت ال ام اولوقت ت نأ هللا دنع اتق ربك » : هلوقب مهيلع راكنإلا

 . « ىئثيللا » : أ ىف (۳) . 4 هدنس » : أ ىف (۲) . « ىثيللا »: أ ىف (۱)

 « لسلستو » : أ ىف (5)

 . هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (09) مقرب ملسم حيحصو (۳۳) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . امهنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (04) مقرب ملسم حيحصو (75) مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 ( ١ ٤ ) تايآلا : فصلا ةروس  نماثلا ءزملا لس لل _تلللدبرد

 لايك هللا لوسر اناتأ : لاق ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع « دواد وبأو ديحا مامإلا ىور دقو

 ی ا ا ا
 ىلعفت مل ول كنإ امأ » : لاقف . ارمت : تلاق . « ؟ هيطعت نأ تدرأ امو » : ةي هللا لوسر اهل لاقف
 . ٩ « ةبذك كيلع تبتك

 « هب ءافولا بجو دوعوملا ىلع مرغ دعولاب قلعت اذإ هنأ ىلإ « هللا همحر« كلام مامإلا بهذو
 « كلذك ماد ام هيطعي نأ هيلع بجو « جوزتف . « اذك موي لك ىلع كلو جوزت » : هريغل لاق ول امك

 ‹ اقلطم بجي ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذو . ةقياضملا ىلع ىنبم وهو « ىمدآ قح هب قلعت هنأل

 a هضمي هلع لكت نيرو املف مهيلع داهجلا ةّيِضرَق اونمت نيح تلزن اهنأ ىلع ةيآلا اولمحو
 اذإ لاتقا مهيلع بتك ملف ةاكّرلا اوتآو ةالصلا اوميقأو مكيديأ وفك مهل لبق نيذلا ىلإ رت ملأ 3 : ىلاعت

 ,لجأ ىلإ انقرخأ الو لاتقلا انيلع تبتك مل ابر اولاقو ةيشح دشأ وأ هللا ةيشخك سالا نوشخي مهن قيرف

 مسك ولو توملا مككردي اونوكت امتی . الیتف نوملظت الو قنا نمل ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم لق بيرق

 اذإَق ةروس تزن الو اونمآ نیلا لوقيو ) : ىلاعت لاقو . [ ۷۸۷۷ : ءاسنلا ] 4 َةَدّيشُم جورب ىف

 نم هيلع ىشغملا رظن كيلإ نورظني ضرَم مهبولف ىف نيل تيأر لاتقا اهيف ركذو ةمكحم ةروس تزن
 سابع نبا نع ؛ةحلط ىبأ نب ىلع لاق امك « اهانعم ةيآلا هذه اذكهو ٠[ : دمحم ] ةيآلا « توما

 ضرفي نأ لبق نينمؤملا نم سان ناك : لاق .  نوُلعفت ال ام نولوقت مل اونمآ نیلا اهيأ اي 3 : هلوق ىف

 هللا ربخأف . هب لمعنف ءهيلإ لامعألا بحأ ىلع انلد لجو زع هللا نأ انددول : : نولوقي داهجلا

 اورقي ملو ناميإلا اوفلاخ نيذلا هتيصعم لهأ ايفو هن فلفل 7010 نايوز لامعألا بح هنأ هيب

 اهيأ اي » ٠ : هناحبس هللا لاقف « هرمأ مهيلع قشو < نينمؤملا نم سانأ كلذ هرك داهجلا لزن املف . هب

 . ° ريرج نبا رايتخا اذهو . ؟ 4 نولعفت ال ام نولوقت ر مل اونمآ َنيِذّلا

 هللا مهلدف . هب انلمعل هللا ىلإ لامعألا ,بحأ ملعن ول : نونمؤملا لاق: نايح نب لتاقم لاقو

 اولتباف « مهل نيبف « € افص هليبس ىف نولتاقي نيذّلا بحي هللا نإ :  لاقف « هيلإ لامعألا بحأ ىلع

 ام نولوقت ت مل اونمآ نیذّلا اهيَأ اي © : كلذ ىف هللا لزنأف ٠ نيربدم ةي ىبنلا نع اولوف« كلذب دحأ موي

 . ىليبس ىف لتاق نم ىلإ مكبحأ : لاقو ؟ 4 نولعفت ال
 . “°” لتاقي ملو « «تلتاق» : لجرلا لوقي « لاتقلا نأش ىف تلزنأ : لوقي نم مهنمو

 . ربصي ملو 2 «تربص»و برضي ملو «تبرضاو نعطي ملو « («(تنعطو»

 « انعط « انبرض « انلتق ١ : نولوقي اوناك موقل اخيبوت ” تلزن : كاحضلاو « ةداتق لاقو

 . كلذ اولعف اونوكي ملو . «انلعفو

 . 5991١( ) مقرب دواد ىبأ ننسو (451//# ) دنسملا (؟)

 . ©« هللاب ناميإ »: م ىف (۳)

 )٤( ىربطلا ريسفت )05/98( .
 ) )5م ىف (5) . « لتاقأ ملو » : م ىف :٥ تلزنأ « .



 لس ( )١ ٤ تايآلا : فضلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 مهل نومي الو « رصنلا نيملسملا نودعي اوناك « نيقفانملا نم موق ىف تلزن : ديزي نبا لاقو
 كلذ

  : E:داهللا ىق : را رع ةت مل .

0 TY ا 
 نب هللا دبع لاقف . مهيف اذه هللا لزنأف. تومن ىتح اهب انلمعل < هللا ىلإ بحأ لامعألا ىأ ملعن

 ًاديهش لتقف . تومأ ىتح هللا ليبس ىف اسيبح  حربأ ال : ةحاور .

 نع «؟ ١ رهسم نب ىلع انثدح « ءارغملا ىبأ ن نب رف دخ © ىلا ندع متاح با نبا لاقو

 الا يروا فدي لاق هيبأ نع « 29 ىليدلا دوسألا ىبأ : نب فرح ىبأ نع دله: ئبأ نب ةؤاد

 ةرصبلا لهأ ءارق متنأ : لاقف « نآرقلا أرق دق مهلك <« لجر ةئامثالث مهنم هيلع لخدف « ةرصبلا لهأ

 تظفح دق ىنأ ريغ « اهانيسنأف ٠ تاحبسملا ىدحإب اههبشن انك ةروس أرقن انك : لاقو . ٍمهرايخو

 موي اهنع نولأستف « مكقانعأ ىف ةداهش بتكتف . « نولعفت ال ام نولوقت ر مل اونمآ نيذّلا اهي اي ل :اهنم

 . ةمايقلا

 ني و ولا

 اذهف < 4 صوصرم ناينب مهنأك افص هليبس ىف نولتاقي نيذّلا بحي هللا نإ :  ىلاعت هللا لاق اذهلو

 ىف نولتاقي « ىغولا ةموح ىف هللا ءادعأل نيهجاوم اوفطصا اذإ نينمؤملا هدابع ةبحمب ىلاعت هنم رابخإ
 .نايدألا رئاس ىلع ىلاعلا رهاظلا وه هنيدو « ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل « هللاب رفك نم هللا ليبس

 «كادولا ىبأ نع انربخأ دلاجم لاق « ميشه انثدح « هللا دبع نب ىلع انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 : مهيلإ هللا كحضي ثالث » : يَ هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ىردخلا ديعس ىبأ نع

 . « لاتقلل اوفص اذإ موقلاو « ةالصلل اوفص اذإ موقلاو « ليللا نم موقي لجرلا

 . (©0 هب ¢ فون نب ربج كادولا ىبأ نع « دلاجم ثيدح نم ةجام نبا هاورو

 نبأ نعي دوسألا انثدح « نيكد نب لضفلا ميعُن وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 تنك ثيدح رذ ىبأ نع ىنغلبي ناك : فّرطم لاق : لاق ريخشلا نب , هللا دبع نب ديزي ىنثدح  نابيش

 : لاقف « كءاقل ىهتشأ تنكف « ثيدح كنع ىنغلبي ناك « رذ ابأ اي : تلقف هتيقلف « هءاقل ىهتشأ

 E انوا دي اول يع ات لام هديا

 نمف : تلق . ويك ىليلخ ىلع بذكأ ىنلاخإ الف . لجأ : لاق ؟ ةثالث ضغبيو ةثالث بحي هللا

 ودعلا ىقلف ادهاجم ابستحم جرخ « هللا ليبس ىف ازغ لجر : لاق ؟ هللا مهبحي نيذلا ةثالثلا ءالؤه

 مهّنأك اًفص هليبس ىف َنوُنتاقي نيدلا بحب لا نإ » أرق مث « لزنملا هللا باتك ىف هنودجت متنأو « لتقف
 و

 : تينا ركوب € نعرف رم نایب

 )١( حربأ امف »: ] یف ٩ . )۲( رهش » : أ یف ٩ . ) )۳ىمليدلا » : أ ىف « .

 )5( دنسملا )7/ ۸٠( مقرب ةجام نبا ننسو )١ 73١( دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )١/  2: )۸۷نإو ديعس نب دلاجم «لاقم هيف دانسإ اذه

 ظوفحم ريغ هيوري ام ةماع : ىدع نبا لاق هريغب ًانورقم هل ىور امنإف هحيحص ىف ملسم هل جرخأ « .



 ( ١ ٤ ) تايآلا : فصلا ةروس  نماثلا ءزحجلا بل مللللل ل ل--..م

 چ دقو . هرصتخاو . ظفللا اذهبو « قايسلا اذهب هجولا اذه نم ثيدحلا اذه دروأ اذكه

 نب ديز نع « شارح نب ىعبر نع < هي م ارو
 . دمحلا هللو  رخأ عضاوم ىف هاندروأ دقو (' ) متأو قايسلا اذه نم طسبأب رذ ىبأ نع < نايبظ

 الو ظفب سيل راتخملا لكوتملا ىدبع » : ةي دمحمل ىلاعت هللا لوقي : لاق هنأ رابحألا بعك نعو

 « ةكمب هدلوم « رفغيو وفعي نكلو « ةئيسلا ةئيسلاب ىزخي الو « قاوسألا ىف باخس الو ظيلغ

 مهل ٠ ةلزنم لك ىفو « لاح لك ىلع هللا نودّمحي نودامحلا هتمأو « ماشلاب هكلمو «ةباطب هترجهو

 يف مهفص « مهفاصنأ ىلع نورزتأيو e مهفارطأ نوضوي ٠ ا ءامسلا وج ىف لحتلا ودك ید

 ناينب مهّنأك افص هليبس ىف نولتاقي نيذّلا بحي هللا نإ :  أرق مث ٠ « ةالصلا ىف مهفص لثم لاتقلا

 ىبأ نبا هاور « ةباد رهظ ىلع ولو «مهتكردأ ثيح ةالصلا نولصي < سمشلا ةاعر » < 4 صوصرم

 . متاح

 لوسر ناک : لاق 4 اًفص هليبس ىف نولتاقي نيدّلا بحي هللا نإ 9 : هلوق ىف ريبج نب ديعس لاقو

 مهّئأك ) : هلوقو : لاق . نينمؤملل هللا نم ميلعت اذهو « مهفاصي نأ الإ ودعلا لتاقي ال ب هللا
 هاه ممم

 . لاتقلا ىف فصلا نم « ضعب ىف هضعب قصتلم : 4 ضرع رد ناس

 ا ا
 ت 1 04 3

 E ا ا : TT : ةداتق لاقو

 مهلاتق ىف نينمؤملا فص هللا نإو. هرمأ فلتخي ال "7 [نأ بحي] لجو زع هللا كلذكف ؟ هناينب

 . متاح ىبأ نبا هلك كلذ دروأ . هب ذخأ نمل ةمصع هنإف « هللا رمأب مكيلعف ‹ مهتالص ىف مهفصو

 « ليخلا ىلع لاتقلا نوهركي اوناك : لاق  ةيرحب ىبأ نع « ىئاطلا رباج نب ىيحي نع < © میرم

Tgاص هليبس ىف نولتاقي نيا بحي هللا نإ » :  

 ىف اوُنِجَف تلا تلا ىنومتيأر اذإ : نوفي ر وتا ناكو : لاق 4 صوصْرَم ناینب مهنأک

 ا

 ملف مكيلإ هّللا لوسر ىنأ E دقو یننوذؤت مل موق اي هموقل سۇم لاق ذإو 0

 سا سس ص سوس عم

 ىني ای میرم نبا ىسيع لاق ذِإو © نيقسافلا مولا ىدهي ال هللاو مهبولق هللا غاأ اوغاز

o 

 نم ىتأي لوسرب ارشبمو ةاروتلا نم ىدي نيب امل اقدصم مكيلإ هللا لوسر ىَنإ ليئارسإ
 )١( مقرب ىذمرتلا ننس )١674( حيحص ثيدح اذه ›: ىذمرتلا لاقو (۲۰۷ 7/7685 /5) ىئاسنلا نتسو «

 )0( هب یحی ىبأ نع 3 : أ ىف () . أ « م نم ةدايز ٩ . ) )5ةريحب وبأ » : أ ىف « .

 ) )5(0ا/ /18) ىربطلا ريسفت ٠



 دج س ا و )ناه الا ملا ةو ماعلا ةزجلا

 . 4© نيم رحس اذه اوُناَق تاَيبْلاب مهءاج امف دمحأ همسا ىدعب

 مل » : هموقل لاق هنأ مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم هميلكو هلوسرو هدبع نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 اميف ىقدص نوملعت متنأو ىلإ ىذألا نولصوت مل : ىأ 4 مكا هللا لوسر ینا َنومَلعَت دقو یننوۇت

 هموق نم رافكلا نم “ باصأ اميف ةي هللا لوسرل ةيلست اذه ىفو . ؟ ةلاسرلا نم هب مكتئج
 اذه نم رثكأب ىذوأ دقل : ىسوم ىلع هللا ةمحر » : لاق اذهلو ؛ ربصلاب هل رمأو ‹« مهريغو

 اي 8 : ىلاعت لاق امك « ىذأ هيلإ اولَصَوي وأ ةي ىبنلا نم اولاني نأ نينمؤملل ىهن هيفو . "«ربصف
 . [14: بازحألا]  اهيجو هللا دنع َناَكَو اوُلاَق امم هللا هأربف ئسوم اوذآ نيذّلاك اونوكت ال اونمآ نیلا اهي

 مارا ب وطلع و ىلا جا نع ارادعاطلل# ىأ 4 مهبولق هللا عاَرَأ اوُعاَر اَمَلَف »> : هلوقو

 مهتدفأ بلقنو 9 : ىلاعت لاق امك ‹ نالذخلاو ةريخلاو كشلا اهنكسأو <« ىدهلا نع مهبولق هللا

 ققاشي نمو  لاقو ]۰ : ماعنألا] 4 نرهمعي مهنايَط ىف مهرذنو ةرم لوا هب اونمؤي مل امك مهراصبأو

 < اريصُم تاسو منهج هلصنو ىو ام هلون نينمؤملا ليبس ريع عمو ئدهلا هَل نيت ام دعب نم لوسرلا
 : « نيقسافلا موقْلا ىدهي ال هّللاو # : ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا لاق اذهلو ١٠١[ : ءاسنلا]

 ةاروتلا نم ئیدی نيب امل الصم مكي هللا لوسر ىتإ ليئارسإ ىنب اي میر نبا ىسيع لاق ذإو > : هلوقو

 فيحان یا ناز 6 ب هك ردم كف ةاروعلا 4 ىنعي 4 محا مسا یدعب نم ىتأي لوسرب ارشبمو

 + نالا هلع + يف ٠ دمحلا ىلا ىترعلا'ىمآللا: ىلا لولا وهو« .ئدعي نم رشم انآو «هنع

 متاخ دمحأ وهو « دمحمب ًارشبم ليئارسإ ىنب ألم ىف ©" ماقأ دقو ٠ ليئارسإ ىنب ءايبنأ متاخ وه “ا ا ۾ ء ها ; )۳ تكرر ء .٠ ۹ ما
 :هيف لاق ىذلا ثيدحلا ىراخبلا دروأ ام نسحأ امو. ةوبن الو هدعب ةلاسر ال ىذلا « نيلسرملاو ءايبنألا

 نع « معطم نب ريبج نب دمحم ىنربخأ : لاق ىرهزلا نع « بيعش انثدح « ناميلا وبأ انثدح

 ىحاملا انأو « دمحأ انأو « دمحم انأ : ءامسأ ىل نإ » : لوقي ويي هللا لوسر تعمس : لاق هيبأ

 , © نقاغلا انآو © ىمدق ىلع سانلا رشحي'ىذلا رشاحلا انأو + رفكلا هب هللا وحمي ئذلا

 5 ف هب ¢ ىرهزلا ثيدح نم 4 ملسم هاورو

 ىبأ نع + ةديبع نأ نف + هرم نب قومع' نع < ىدوعسملا انثدح:. قينلابطلا ةواد بأ لاقو

 ماو "يديم نأ 1 ل الطفح ام اهتم + ا هش ا رمال یس لاف "نسور

 : « ةمحلملاو« ةبوتلاو « ةمحرلا ىبنو < ىفقملاو « رشاحلاو

 . © هب « ةرم نب ورمع نع « شمعألا ثيدح نم ملسم هاورو

 )١( هباصأ اميف » : م ىف « .

 . هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )٠١77( مقرب هحيحص ىف ملسمو )۳٤۰٥( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (1)
 « ماق دقو » :م ىف (۴)

 . (fo) مقرب ملسم حيحصو (48955) مقرب ىراخبلا حيحص ()

 . (58806) مقرب ملسم حيحصو )٤۹۲( مقرب ىسلايطلا دنسم (0)



 e 6:3: نآتيآلا 7 فضلا روش د نماقلا ا ت ا ووو

 ةاروتلا ىف مهدنع ابوتكم هنودجي ىذّلا َىَمَألا ىبتلا لوسرلا نوعبتي نيذّلا » : ىلاعت هللا لاق دقو

 مث ةمكحو باتك نم مكتيتآ امل نييبتلا قايم هللا ذخأ ذإو :  ىلاعت لاقو 1107 :فارعألا] «ليجنإلاو
 لاق انررقأ اولاق ىرصإ مكلذ ىلع متذخأو متررقأأ لاق هترصنتلو هب ننمؤتل مكعم امل قدصم لوسر مكءاج

 [١۸:نارمع لآ] 4 نيدهاشلا نم مكعم انأو اودهشاف

 « ىسيع ىرشبو « ميهاربإ ىبأ ةوعد ١ : لاق . كسفن هن نع انربخأ « هللا لوسر اي : اولاق مهنأ كك

 . ° « ماشلا ضرأ نم ىرصب روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ هنأك یب تلمح نيح ىمأ تأرو

 : دمحأ مامإلا لاقف « رحخأ قو . ديج دانسإ اذهو

 زرع اک هيوم ني يعم. نع ام نبا ةيواعم تدم يديم نب نیر دع اندح

 دنع ىنإ » : لَو هللا لوسر لاق : لاق ةيراس نب ضابرعلا نع < « ىملسلا " لاله نب ىلعألا دبع

 ةراشبو « ميهاربإ ىبأ ةوعد كلذ لوأب مكئبنأسو « هتنيط ىف لدجنمل مدآ نإو « نييبنلا متاخل هللا

 . 299 « نيري نييبنلا تاهمأ كلذكو ٠ تأر ىتلا ىمأ ايؤرو « ىب ىسيع

 د ىبأ ةوعد ١ : لاك كرنا هاني ناک ام هللا ای تلق + لاق ماما انآ قيس

 .)«ءاشلا ٌروصق هل تءاضأ رون اهنم جرخي هنأ ىمأ تأرو ‹« ىسيع

 ىشاجنلا ىلإ ةي هللا لوسر انثعب : لاق دوعسم نب هللا دبع نع « ةبتع نب هللا دبع نع «قاحسإ

 ,  [ةطفرع] نب هللا دبعو « رفعجو « دوعسم نب هللا دبع : مهنم « الجر نينامث نم وحن نحنو

 نب ةرامعو <« صاعلا نب ورمع شيرق تّنعبو 2 ىشاجنلا اوتأف . ىسوم وبأو 3 نوعظم نب نامثعو

 : هل الاق مث « هلامش نعو هنيمي نع هاردتبا مث « هل ادجس ىشاجنلا ىلع الخد املف « ةيدهب ديلولا

 ىف مه : الاق ؟ مه نيأف : لاق . انتلم نعو انع اوبغرو «٠ كضرأ اولزن انمع ىنب نم ًارفن نإ

 ء دجسي ملو مّلسف هوعبتاف . مويلا مكبيطخ انأ : رفعج لاقف . مهيلإ ثعبف .مهيلإ ثعباف ‹كضرأ

 « ینتلمح »:م ىف )١(

 « نيعباتلا رايخ نم نادعم نب دلاخ 2: لاقو « هب قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي قيرط نم 35١١( /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاور (؟)

 دقو : تلق . « هاجرخي مل نإو دانسإلا حيحص هنإف ةباحصلا ىلإ ثيدح دنسأ اذإف « ةباحصلا نم هدعب نمف لبج نب ذاعم بحص

 3 دمحأ ةياور ىف ىتأيس امك الوصوم درو

 . ٩ لالب »: أ! ىف (*)

 . نابح نبا ريغ هقثوي مل ديوس نب ديعسو (۱۲۷ )٤/ دنسملا (5)

 )٥( دنسملا )5015/0( .

e 1 › ه ىف ضايب هناكمو « دنسملا نم ةدايز )( 



 ١١١ بلل ( ۷_4 ) تايآلا : فضلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 : لاق ؟ كاذ امو : لاق . لجو زع هلل الإ دجسن ال انإ : لاق ؟ كلملل دجست ال كل ام : هل اولاقف

 . ةاكزلاو ةالصلاب انرمأو « لجو زع هلل الإ دحأل دجسن الأ انرمأف « هلوسر انيلإ ثعب هللا نإ

 نبا یی ىف تولو ام: لاك“ ميرم نبا ىسيع ىف كنوفلاخي مهنإف : صاعلا نب ورمع لاق

 « لوتبلا ءارذعلا ىلإ اهاقلأ هحورو هللا ةملك وه : لجو زع هللا لاق امك لوقن : اولاق ؟ همأو ميرم

 ةشبحلا رشعم اي : لاق مث ضرألا نم ادوع عفرف : لاق . دلو " اهضرفي ملو رشب اهسمي مل ىتلا

 متئج نمبو مكب ابحرم . اذه ىواسي ام « هيف لوقن ىذلا ىلع نوديزي ام هللاو « نابهرلاو نيسيسقلاو
 . ميرم نبا ىسيع هب رشب ىذلا هنأو « ليجنإلا ىف دجن ىذلا هنأو « هللا لوسر هنأ دهشأ « هدنع نم

 رمأو . هئضوأو هيلعن لمحأ انأ نوكأ ىتح هتيتأل كلملا نم هيف انأ ام الول هللاو « متئش ثيح اولزنا

 الك ىبنلا نأ معزو « ًاردب كردأ ىتح دوعسم نب هللا دبع لجعت مث « امهيلإ تدرف نيرخآلا ةيدهب

 ° هيوم هخلب نيح هل رفعنا

 ةريسلا باتك كلذ عضومو « امهنع هللا ىضر ةملس مأو رفعج نع ةصقلا هذه تيور دقو
 ERE ىلا يك يوب نزل مداح يلوا د[ داصفلاو
 ءايبنألا دلاو ليلخلا ميهاربإ ناسل ىلع ضرألا لهأ ىف رمألا رهتشا ام ناكو . ثعب اذإ هترزاومو

ESلخلل.  Eال مز سيلا هللا: تنير  Egيلم لا يديك نادل ىلع  

 ةراشبو « ميهاربإ ىبأ ةوعد » : لاق .« ضرألا ىف : ىنعي « كرمأ ءدب نع انربخأ » : اولاق اذهلو
 تاولص هركذب صاهرإلاو كلذ رثأ ةكم لهأ ىف رهظ : ىأ ©« تأر ىتلا ىمأ ايؤرو « ميرم نبا ىسيع

 . هيلع همالسو هللا

 ملف » : ريرج نباو جيرج نبا لاق © نيبُم رحس اذه اوافق تانيبلاب مهءاج امل > :

 هرمأ رهظ امل « ةفلاسلا نورقلا ىف هركذب هولا « ةمداقتملا راصعألا ىف هب رشبملا : كر

 . 4 نيبم رحس اذه » : نوفلاخملا ةرفكلا لاق تانيبلاب ءاجو

 موقلا ىداهي ا هللاو مالسإلا ىلإ يعدي وهو بذكلا هللا ىلع ئرتفا سم مَلظَأ نمو $

 وه 20 َنوُرفاَكْلا هرك ْوَلو هرو متم هّللاو مههاَوُفأب هللا رون اوئفطيل نوديري 2 نيملاّظلا

 . 4 ت وكما ةرك ولو هلك نیدلا ىلع هره حلا نيدو داب هوو لس ىذا
 0 صاالخإلاو ديحوتلا ىلإ ىعدي وهو « ءاكرشو ادادنأ هل لعجيو 4 )( هللا ىلع بذكلا ىرتفي نمم

 . 4 نيملاّظلا موقلا ىدهي ال هّللاو »8 : لاق اذهلو

 )١( اهضرتعي ملو » : أ ىف «.

 )0( دنسملا )£01/1( .

 )( بذكلا هللا ىلع ىرتفي » : م ىف © .



CAFS a a يي يح با 

 « لطابلاب قحلا اودي نأ “” نولواحي : ىأ 4« مههاَوَْأب هللا رون اوئفطيل نوديِري 8 : لاق مث
 دا كلل a اورج هيفب سمشلا عاعش ئفطي نأ ديري نم لثمك كلذ ىف مهلثمو

 نيدو ئدهلاب هلوسر لَسْرَأ ىذلا وه . َنوُرفاَكلا هرک ولو هرون متم هللاو 8 : لاق اذهلو ؛  لیحتسم

 ةروس ىف نيتيآلا نيتاه ىلع مالكلا مدقت دقو ¢ ¥ نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع ُةرِهظُيِل قحا

 O E TT (ةءارب))

 eee ت ةراجت ىلع مكا له اونمآ نيذّلا اهي اي
 سواه ري ها # .Rol مه يبل © سا هل

 6 نومّلعت متنک نإ مک ريخ مُكلذ مكسفنأو مکلاومأب هللا ليبس ىف نودهاجتو هلوسرو
 يد 0 ماللرو مه طالع هو رباع رر 0ن له عمه مه

 ندع تانج ىف ةبيط نكاسمو راهنألا اهتحت نم ىرجَ تانج مكلخديو مكبونذ مكل رفغي
 o 206 وينه ساد سس

 . ¶ 69 نينمؤملا رشبو بیر حقو هّللا نم رصن اهنوبحت ئرخأو © ©9 ميظعلا زوفلا ؛ كلذ
 بحأ نع اولأسي نأ اودارأ < مهنع هللا ىضر < ةباحصلا نأ مالس نب هللا دبع ثيدح ىف مدقت

 اَهيَأ اي »3 : ةيآلا اذه اهتلمج نمو « ةروسلا هذه هللا لزنأف « هولعفيل لجو زع هللا ىلإ لامعألا

 ‹ روبت ال ىتلا ةميظعلا ةراجتلا هذه رسف مث 4 ميلَأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ يذل

 هللا لبس ىف نودهاجتو هلوسرو هّللاب نونمۇت ] : لاقف روذحملل ةليزمو دوصقملل ةلصحم ىه ىتلا

 اهل ىدصتلاو اهل دكلاو « ايندلا ةراجت نم : ىأ ( نومّلعت متنك نإ كَل ريخ مُكلَذ مكسفنأو مُكلاوُمأب
 . اهدحو

 ملاك ‹ هيلع مكتللدو هب ؟؟”هكترمأ ام متلعف نإ : ىأ * مكبونذ مكل رفغي 9 لاق مث

 مكلخديو #9 : لاق اذهلو ؛ تايلاعلا تاجردلاو « تابيطلا نكاسملاو « تانجلا و 2 د

 . ¢ ميظعلا زوقلا كلذ ندع تانج ىف َةَبيَط نكاسَمو راهنألا اهتحت نم ىرَجَت تانج

 هللا نم رصن » : ىهو « اهنوبحت ةدايز كلذ ىلع مكديزأو : ىأ 4 اهتوبحت ئرخأو :  لاق مث
 AT ER SS بيرق حتفو

 نرصتيلو # : ىلاعت لاقو . [ ۷ : is تّبقيو مكرصني هللا اورصنت نإ اونمآ نيا اهيا

 : جحلا ] © ٌريِزَع ىوقل هلا نإ ُهَرْصنَي نم هللا

 ل

 .# نينمؤملا رشبو ل : لاق اذهلو ؛هنيدو هللا رصنو « هلوسرو هللا عاطأ

 )١( كلذ كاذك »: أءم ىف (۲) . « نولداجي ىأ » : أ ىف « .

 ) )۳مكرمآ ام »: | ىف () . « ملعأ هللاو » : أ ىف « .



 اسس ( ۱۴ ) ةيآلا :فصلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىراصنأ نم نييراوَحْلل میرم نبا ىسيع لاق امك هللا َراصنأ اونوک اونمآ نیذّلا اهيأ ای ل

 ص صا

 اندا 3 ةفئاط ترفكو ليئارسإ ىنب دب نم ةفئاط تمآَف هللا راصنأ نحت نويراوحلا لاق هللا ىلإ

 . 4 62 نيرهاظ اوحبصأف مهودع ىلع اونمآ نيذّل

 مهلاعفأو مهلاوقأب 4 مهلاوحأ عيمج ف هللا راصنأ اونوكي نأ نينمؤملا هدابع ارمآ ىلاعت لوقي

 نم # : لاق نيح ىسيعل نويراوحلا باجتسا امك « هلوسرلو هلل اوبيجتسي نأو « مهلاومأو مهسفنأو

 عابتأ مهو € نويراوحلا لاق 9 ؟ لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا ىف ىنيعم نم : ىأ ؟ 4 هللا ىَلِإ ىراصنأ
 ىلع كورزاومو هب تلسرأ ام ىلع كراصنأ نحن : ىأ 4 هللا راصنأ نحن 8 :  مالسلا هيلع ىسيع

 لوسر ناك اذكهو . نيينانويلاو نييليئارسإلا ىف ماشلا دالي. ف سانا ىلإ ةاعد مهثعب اذهلو ؛ كلذ

 نأ ىنوعنم دق اشيرق نإف « ىبر ةلاسر غلبأ ىتح ىنيوؤي لجر نم ٠ : جحلا مايأ ىف لوقي يم هللا

 هوعيابف « ةنيدملا لهأ نم جرزخلاو سوألا هل لجو رع هللا ضيق ىتح . 00 ¢ ىبر ةلاسر غلبأ

 نم هعم نمب مهيلإ رجاه املف < مهيلإ رجاه وه نإ رمحألاو دوسألا نم هوعنمي نأ هوطراشو «هورزاوو

 املع كلذ راصو« راصنألا :.هلوسرو هللا مهامس اذهلو ؛ هيلع هللا اودهاع اب هل اوفو هباحصأ

 . مهاضرأو « مهنع هللا ىضر .مهيلع

 مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع يع غلب امل : ىأ © ةقئاط ترفكو ليئارسإ ىنب ب نم ةفئاط تنمآَف » : هلوقو

 هب مهءاج امب ليئارسإ ىنب ب نم ةفئاط تدتها « eS « هموق ىلإ هبر ةلاسر

 س دوهيلا مهو < مئاظعلاب همأو هومرو « هتوبن اودحجو « هب مهءاج امع تجرخف ةفئاط تلضو

 هللا هاطعأ ام قوف هوعفر ىتح« هعبتا نمم ةفئاط هيف تلغو  ةمايقلا موي ىلإ ةعباتتملا هللا نئاعل مهيلع

 « بألا :ةثالث ثلاث هنإ : لئاقو . هللا نبا هنإ: مهنم لئاق نمف « ًاعيشو اقرف اوقرتفاو « ةوبنلا نم

 8 ءاسنلا ةروس ىف ةلصفم لاوقألا هذه لكو .٠ هللا هنإ : 5 لئاق نمو .٠ سدقلا حورو« نبالاو

 « ىراصنلا قرف نم مهاداع نم ىلع مهانرصن : ىأ « مهودع ىلع اونمآ نيذّلا اَندْيأَف » : هلوقو

 ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق امك < ي دمحم ةثعبب كلذو « مهيلع : ىأ 4 نيرهاظ اوحبصأف »
 . هللا همحر

 نع  ورمع نبا ىنعي  لاهنملا نع « شمعألا نع « ةيواعم وبأ انثدح « بئاسلا وبأ ىنثدح

 ل لاق امييدَع هللا نضر ناجع نبا نع < .نينح نب يعش

 I اي را ير لا ب اي ب لا

 هيلع ىقلي مكيأ : لاق مث : لاق . یب نمآ نأ دعب ةرم ''”رشع ىتنثا یب رفكي نم مكنم نإ : لاقف
 لق ا لقا تح ن باش ف ر لا رت ف سس درک كت لف ىو

 مهيلع داع مث . سلجا : هل لاقف . : لاقف باشلا ماقف ‹ مهيلع داعأ مث . سلجا : هل لاقف

 )١( هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم (۳۲۲ /۳) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور .

 ) )0ةرشع ىتنثا » : أ « م ىف « .



 ( ١5 ) ةيآلا :فصلا ةروس  نماثلا ءزملا ع

 ىسيع عقرو« ىسيع هبش هيلع ىقلأف : لاق . كاذ تنأ « معن : لاقف . انأ : لاقف « باشلا ماقف

 ل ل ا ا يف رورو نم واللا هيلع

 اك : ةقرف تلاق . قرف ثالث اوقرفتف « هب نمآ نأ دعب ةرم ةرشع ىتنثا مهضعب هب رفكو « هوبلصو
0 

 « هيلإ هعفر مث هللا ءاش ام هلوسرو هللا دبع انيف ناك ةقرف تلاقو « ةيروطسنلا ءالؤهو هيلإ هعفر مث

 ثعب ىتح ًاسماط مالسإلا لزي ملف « اهولتقف ٠ ةملسملا ىلع ناترفاكلا ترهاظتف « نوملسملا ءالؤهو

 ىنب نم ترفك ىتلا ةفئاطلا : ىنعي 4 ةفئاط ترفكو ليئارسإ ىنب نم ةفئاط تنَمآَف » < ةَ ادمحم هللا
 مهودع ىلع اونمآ نيذلا انديأف ل ٠ ىسيع نمز ىف تنمآ ىتلا ةفئاطلاو « ىسيع نمز ىف ليئارسإ

 نم ةيآلا هذه ريسفت دنع ىئاسنلا هاور اذكهو . ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت دنع هباتك ىف هظفل اذه

 . ° ءاوس هلثمب « ةيواعم ىبأ نع « ءالعلا نب دمحم بيرك ىبأ نع « هننس

 لتاقي ىتحو « كلذك مهو هللا رمأ ىتأي ىتح « قحلا ىلع نيرهاظ نولازي ال ةي دمحم ةمأف

 « حاحصلا ثيداحألا '7[كلذب] تدرو امك « مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع حيسملا عم لاجدلا مهرخآ

 . ملعأ هللاو

 )١( ىربطلا ريسفت )٦۰ /۲۸( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١18091( .

 أم نم ةدايز قفز :



 مس ( )١ ٤ تايآلا : ةعمجلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ةعمجلا ةروس ريسفت

 ةيندم یهو

 ةعمجلا ةروسب ةعمجلا ةالص ىف أرقي ناك ويي هللا لوسر نأ : ةريره ىبأو « سابع نبا نع
 ] () هحيحص ىف ملسم هاور . نيققانملاو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 © ميكحلا زيزعلا سولا كلّما ضرألا ىف امو تاومّسلا ىف ام هلل حسي )
 0 - 0 يمر ريب ند يل

 باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتایآ مهيلع ولتي مهنم الوسر نييمَألا ىف ثعب ىذا رف

 سو ماب ل

 ملا وهو تارن امل ينم راز 20 نيم لالع یئ لبق نارا قو کلو
 .# ىح ميطَعْلا لضفْلا وذ ُهّللاو ءاَشَي نم هيتؤي هللا لضف كلذ © ميكحلا

 اهقطان تاقولخملا عيمج نم : ىأ « ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هل حّبسي هنأ ىلاعت ربخي

 . [ ٤٤ : ءارسإلا ] © هدمحب حسي الإ ءىش نم نإو » : لاق امك « اهدماجو

 « همكحب امهيف فرصتملا ضرألاو تاومسلا كلام وه : ىأ « سودقلا كلَمْلا :  لاق مث

 هريسفت مدقت : 4 ميكحلا زيزعلا 8 لامكلا تافصب فوصوملا ٠ صئاقنلا نع هزنملا : ىأ 4 سودقلا ل

 . ةرم ريغ

 : ىلاعت لاق امك برعلا : مه نويمألا مهن ًالوسر نيّيمَألا ىف ثعب ىلا وه :  ىلاعت هلوقو
 ٌريصبب ُهّللاو البلا كّيلع اَمَنِإَف اولوَت نو ودها دقف أوملسأ نإ متملسأء نييمألاو باتكلا اوتوأ نيل لقول

 غلبأ مهيلع ةنملا نكلو « مهادع نم ىفني ال ركذلاب نييمألا صيصختو [ ٠١ :نارمع لآ ] 4 دابعلاب

 . هب نوركذتي مهريغل ركذ وهو « [54:فرخزلا] 4 كموقلو كل ركذل هنِإو ١ : هلوق ىف امك « دكآو
 اي لق :  ىلاعت هلوق ىفاني ال هلاثمأو اذهو ۲٠٤[ :ءارعشلا] 4 نيبرقألا كتريشع رذنأو 8 : هلوق اذكو

 : ماعنألا] (غلب نمو هب مكرذنأل »3 : هلوقو« [68١:فارعألا] € اعيمج مكي هللا لوسر ىَنِإ سالا اهيا

 كلذ ريغ ىلإ ء[۱۷: دوه] (هدعوم راتلاف بازحألا نم هب رفكي نمو» :نآرقلا نع ارابخإ هلوقو ء ۹4
 «مهدوسأو مهرمحأ قلخلا عيمج ىلإ هيلع همالسو هللا تاولص هتثعب مومع ىلع ةلادلا تايآلا نم
 . ةنملاو دمحلا هللو « ةحيحصلا ثيداحألاو تايآلاب« ماعنألا ةروس ىف كلذ ريسفت انمدق دقو

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم (۸۷۹) مقربو « هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۸۷۷) مقرب ملسم حيحص (۱)

 . « نيلقثلا : أ ىف (۲)



 ۱۱٦ ( ١ ٤ ) تايآلا :ةعمجلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 الوسر مهيف هللا ثعبي نأ ةكم لهأل اعد نيح «ميهاربإ هليلخل هللا ةباجإ قادصم ىه ةيآلا هذهو

 دمحلا هلو ىلاعتو هناحبس هللا هثعبف . ةمكحلاو باتكلا ٍمهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع ولتي مهنم

 هللا تقم دقو« هيلإ ةجاحلا تدتشا دقو « لبسلا نم سومطو « لسرلا نم ةرتف نيح ىلع «ةنملاو

 هللا كعب ا كب نك و انزل ىأ  باتكلا لهأ نم اياقب الإ مهمجعو مهبرع ضرألا لهأ

 مهبل ولتي مهنم الوسر نيَيمألا ىف تعب ىذا ره » : ىلاعت لاق اذهلو ؛ مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع هب
 اوناك برعلا نأ كلذو . 4 نيبم لالض ىف لبق نم اوثاك نإو ةمْكَحْلاَو باتكلا مُهُمَلعُيو مهيكزيو هتايآ

 « هوفلاخو هوبلقو « هوريغو هولدبف مالسلا هيلع ) [ليلخلا] ميهاربإ نيدب نيكسمتم 2') [اميدق]

 لهأ كلذكو « ؟؟ هللا اهب نذأي مل ءايشأ اوعدتباو « اكش نيقيلابو «  اكرش ديحوتلاب اولدبتساو

 هيلع همالسو هللا تاولص ًادمحم هللا ثعبف « اهولوأو اهوريغو اهوفرحو مهبتك اولدب دق نيباتكلا

 مهشاعم رمأ نم هيلإ نوجاتحي ام عيمجل نايبلاو « مهتياده هيف « قلخلا عيمجل لماش لماك ميظع عرشب

 رانلا ىلإ مهبرقي امع ىهنلاو « مهنع هللا اضرو « ةنجلا ىلإ مهبرقي ام ىلإ مهل ةوعدلاو « مهداعمو

 هل عمجو . عورفلاو لوصألا ىف بيرلاو كوكشلاو تاهبشلا عيمجل لصاف « مكاح .هللا طخسو

 الو « نيلوألا نم ًادحأ طعي مل ام هاطعأو « هلبق ناك نمم نساحملا عيمج « ةنملاو دمحلا هلو « ىلاعت

 + نيذلا موي ىلإ 7*2 [[مئاد] 'هيلع همالسو هللا تاولضق + نيرخآلا نم اذحأ هيظفي

 ىراخبلا هللا دبع وبأ مامإلا لاق : 4 ميكحلا ٌريِعْلا وهو مهب اوُقَحْني امل مهنم نيرخآو $ : هلوقو
 . هللا همحر

 ىبأ نع « ثيغلا ىبأ نع « روث نع « لالب نب ناميلس انثدح « هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح
 نيرخآو :  ةعمجلا ةروس هيلع تلزنأف ب ىبنلا دنع اسولج انك : لاق « هنع هللا ىضر « ةريره

 ناملس انيفو « اثالث لئس ىتح مهعجاري ملف ؟ هللا لوسر اي مه نم : اولاق ٠ 4 مهب اوقحي اَمَل مهنم

  لاجر هلانل ايرْثلا دنع ناميإلا ناك ول » : لاق مث ناميلس ىلع هدي قلو هللا لوسر عضوف «ىسرافلا

 . « ءالؤه نم  لجر : وأ

 ديز نب روث نع قرط نم « ريرج نباو « متاح ىبأ نباو ىئاسنلاو «٠ ىذمرتلاو < ملسم هاورو

 . "7 هب « ةريره ىبأ نع « ثيغلا ىبأ ملاس نع « 29 ىليدلا

 ؛ سانلا عيمج ىلإ ةي هتثعب مومع ىلعو « ةيندم ةروسلا هذه نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىفف

 ‹ ممألا نم مهريغو مورلاو سراف ىلإ هبتك بتك اذهلو ؛ سرافب 4 مهنم نيرخآو » : : هلوق رسف هنأل

 : هلوق ىف دحاو ريغو دهاجم لاق اذهلو ؛ هب ءاج ام عابتا ىلإو «٠ لجو زع هللا ىلإ مهوعدي

 . برعلا ريغ نم هيب ىبنلا قدص نم لكو « مجاعألا مه : لاق 4 مهب اوقحلي اَمَل مهنم نيرخآو»

 )١( هيف اكرش 2: أ ىف (۳) . م نم ةدايز (0) . أم نم ةدايز © .

 ) )5أم نم ةدايز (5) . « اهب هللا نذأي مل »: م ىف .

 )( ىمليدلا » : أ ىف « .

  (Vv)مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۳۳۱۰) مقرب ىذمرتلا ننسو 76 مقرب ملسم حيحصو ( ۷) مقرب ىراخبلا حيحص )؟١1595(

 ىربطلا ريسفتو )1۳/۲۸( .



 ١١7 دلل ل ل دشن (260-4) تايآلا : ةعمجلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 انثدح «ملسم نب ديلولا انثدح « "ىديبزلا ءالعلا نب ميهاربإ انثدح« ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : للك هللا لوسر لاق :لاق ىدعاسلا دعس نب لهس نع < « مزاح ىبأ نع «ىسوم نب ىسيع دمحم وبأ

 ريغب ةنجلا نولخدي ىتمأ نم ءاسنو 27 [ الاجر ىباحصأ نم] لاجر بالصأ بالصأ بالصأ ىف نإ »

 . ةي دمحم ةمأ نم ىقب نم ةيقب ا ىنعي 27 4 مهب اوقحْل امل مهنم نيرخآو » : أرق مث « ©« باسح

 . هردقو هعرش ىف ةمكحلاو ةزعلا وذ : ىأ ( ميكحلا زيزعلا وهو $ : هلوقو

 ادمحم هللا هاطعأ ام : ىنعي 4 ميظعْلا لضقلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ » : هلوقو
 : مهيلإ ةي هتثعب نم هتمأ هب صخ امو 2 ةميظعلا ةوبنلا نم لِي

 موقلا لئم سئب ارافسأ لمحي رامحلا لقمك اهوُمحي مّ مَ ةاروتلا اوُلمح نيذلا لفعل
o Io ع اس 

 متمعز نإ اوداه نيل اهيأ اي لق © نيملاظلا موَقْلا ىدهُي ال هّللاو هللا تاّيآب اوبذك نيِذّلا

 2م ساه ياه ع

 امب ادبأ هنونمتي الو 0 نيقداص متنك نإ توملا اوتمتف ساتلا نود نم هلل ءاَيلوأ مكت

 go و و ربي ع رو م يف ا ين - 5 و E امد ا ت من م

 مك مكيقالم هلق نم دورت ىذلا توما نإ لق © نيملاظلاب ميلع لاو مهيدي تمد

 . 4 © (2) نوُلمعَت مسك ام مُكبتيف ةداهشلاو بيلا ملاع ىلإ تودرت
 ىف مهلثم « اهب اولمعي ملف « اهب لمعلل اهولمحو ةاروتلا اوطعأ نيذلا دوهيلل اماذ ىلاعت لوقي

 اهلمحي وهف ٠ اهيف ام ىردي ال ابتك لمح اذإ رامحلا لثمك : ىأ « ارافسأ لمحي رامحلا لثمك كلذ

 ملو اظفل هوظفح « هوتوأ ىذلا باتكلا مهلمح ىف ءالؤه كلذكو . هيلع ام ىردي الو ° ايسح المح

 نأل ؛ ريمحلا نم الاح أوسأ مهف « هولدبو هوفرحو هولوأ لب ٠ هاضتقمب اولمع الو . 27 هومهفي
 ماعتألاك كتلوأ » : , ىرخألا ةيآلا ىف لاق اذهلو ؛ اهولمعتسي مل موهف مهل ءالؤهو « هل مهف ال رامحلا

 اوبذك نيذّلا موقلا لم سئب :  انهاه لاقو . [ ١7/9 : فارعألا ]  نولفاقلا مه كتَلوُأ لضأ مه لب
 4 نيملاّظلا موَقْلا ىدهي ال هّللاو هللا تايآب

 سابع نبا نع ٠ ىبعشلا نع  دلاجم نع + ريمن نبا انثدح : هللا همحر .ذمحا مامإلا لاقو
 لمحي رامحلا لثمك وهف « بطخي مامإلاو ةعمجلا موي ملكت نم » : هيم هللا لوسر لاق :لاق

 . °" « ةعمج هل سيل « « تصنأ » هل لوقي ىذلاو ءارافسأ

 )١( ىذمرتلا » : أ ىف « .

 .بعشلا .ط شماه نم ًادافتسم . روثنملا ردلا نم ةدايز ()

 دمحم ىبأ نع « ملسم نب ديلولا قيرط نم (704) مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نباو )73١١/7( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۴)
 «ديج هدانسإ »: )5١8/٠١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « هب  ىسوم نب ىسيع

 . ؟ هومهفتي ملو » : م ىف (0) . ااتسح » : أ ىف ()

 . ةياور ىف ىئاسنلا هقثوو سانلا هفعض دقو ديعس نب دلاجم هيف » : ١185( /۲) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (770 )١/ دنسملا (6)



 ( ۸ م ) تايآلا : ةعمجلا ةروس  نماثلا ءزحلا ۸

 نإ َتْوَمْلا اوتمتف ساّنلا نود نم هلل ءايلوُأ مكنأ متمعز نإ اوداه نيذّلا اهيأ اي لف :  ىلاعت لاق مث
 و ‹ ةلالض ىلع هباحصأو ادمحم نأو« دنع ىلع کا a عك نزح ىأ « نيقداص متنك

 هنوتمتي الو » : ىلاعت هللا لاق . هنومعزت اميف € نيقداص متنك نإ » نيتثفلا نم لاضلا ىلع توملاب

 میلع هللاو» ‹ روجفلاو ملظلاو رفكلا نم 2000( مهل نولمعي امب : ىأ € مهيديأ تمُدَق امب ادبأ

 لق# : ىلاعت لاق ثيح < دوهيلل ةلهابملا هذه ىلع مالكلا « ةرقبلا » ةروس ىف انمدق دقو . (نيملاظلاب

 ادَبأ هوتمتي نلو . نيقداص متنك نإ توما اوتمتف ساّنلا نود نم ةصلاخ هللا دنع ةرخآلا راذلا مكل تناك نإ
 مهدَحَأ دوي اوكرشأ نيذْلا نمو ةايح ىلع ساتلا صرحأ مهندجتلو . نيملاظلاب ميلع ُهَّللاو مهيدْيأ تَمدَق ام
 . [ 95-91 : ةرقبلا ] 4 َنوُلمَعَي امب ريصب هَللاو رمعي نأ ِباَدَعْلا نم هحزحزمب وه امو ةنس فلأ رمعي ول

 تمدقت امك «مهموصخ وأ مهسفنأ نم "لاضلا ىلع اوعدي نأ دارملا نأ انيبو ءكانه مالكلا انفلسأ دقو

 انءانبأ عدن اوُاعت لقف مّلعْلا نم كءاج ام دعب نم هيف كجاح نمف ف : نازمغ لآ یف ىزاضنلا ةلهابم

 35١[ : نارمع لآ ] 4 نيبذاكلا ىلع هللا ةنعَل لعجنف لهتبن م مكسفنأو انسفنأو مكءاسنو انءاسنو مك ءانبأو

 . [ 76: ميرم] ادم نمحرلا هَل ددميلف ةلالّضلا ىف ناك نم لق 8 : ميرم ةروس ىف نيكرشملا ةلهابمو

 رع « تارف انثدح « ديزي وبأ ىقرلا ديزي نب ليعامسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاق دقو

 تيأر نإ : هللا هنعل لهج وبأ لاق : لاق سابع نبا نع « ةمركع نع « ىرزجلا كلام نب ميركلا دبع
 هتذخأل لعف ول » : ب هللا لوسر لاقف : لاق . هقنع ىلع أطأ ىتح هتينآل ةبعكلا دنع ادمحم
 نولهابي نيذلا جرخ ولو . رانلا نم مهدعاقم اوأرو اوتامل توملا اوُنَمَت دوهيلا نأ ولو « ًانايع ةكئالملا
 . « الهأ الو الام نودجي ال اوعجرل كَ هللا لوسر

 ١ «*)[هب] «ميركلا دبع نع«رمعم نع قازرلا دبع ثيدح نم «ىئاسنلاو ىذمرتلاو ىراخبلا هاور
 هاورو .« ميركلا دبع نع ‹ ورمع نب هللا ديبع نع « دلاخ نب ورمع 2" هعبتو » : ىراخبلا لاق

 . 87 متأ هب « ىقرلا ورمع نب هللا ديبع نع « ىبَلحلا هللا ديبع نب نمحرلا دبع نع اضيأ ىئاسنلا
 ةداهشلاو بيلا ملاع ىلإ نودرت مث مكيقالم هلق هنم نورفت ىذّلا توما نإ لق 8 : ىلاعت هلوقو

 ىف منك ولو توما مُككِردُي اوئوکت اما » : ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هلوقك 4 نولمعت متنک امب مكب
 . VA] : ءاسنلا ] 4 ةدّيشم جورب

 ر

 ةرمس نع « نسحلا نع « سنوي نع « ىلذهلا دمحم نب ذاعم ثيدح نم ىناربطلا مجعم ىفو

 ايعأ اذإ ىتح ىعسي ءاجف « نيدب ضرألا هبلطت بلعثلا لثمك توملا نم رفي ىذلا لثم » : اعوفرم

 ىتح كلذك لزي ملف « صاصح هل جرخف . ىنيد بلعت اي : ضرألا هل تلاقف « هرحج لخد رهبناو

 . ٩ نب » : م ىف (۳) . ١ لالضلا » : م ىف (0) . ( مه » : أ یف (۱)

 . أ نم ةدايز (6) . « ىف » : أ ىف )٤(

 . )١1١1780( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۴۳٤۸( مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۹٥۸( مقرب ىراخبلا حيحصو )۲٤۸/۱( دنسملا (7)

 . « هعباتو 2: أ « م ىف (۷)

 . )١١١51١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۸)



 او اا سدد .١( 4) ناتيآلا :ةعمجلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . ٩ « تامف « هقنع تعطقت

 ل

 عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالّصلل ىدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ل
 ميمو ا س ل 5 سمس ه 97 0 قا ا

 نم اوغتباو ضرألا ىف اورشتناف ةالصلا تّيضُق اذِإَف © نوملعت محنك نإ مل ريخ مكلذ

 . 4 62 نوحلقت مكلعل ارينك هللا اوركذاو هللا لضف

 لك ىف هيف نوعمتجي مالسإلا لهأ نإف « عملا نم ةقتشم اهنأل ؛ ةعمج ةعمجلا تيمس امنإ
 اهيف هللا قلخ ىتلا ةنسلا نم سداسلا مويلا هنإف « قئالخلا عيمج لمك هيفو رابكلا دباعم اب هرم عوبسأ

 . ةعاسلا موقت هيفو . 9 هيفو « ةنجلا لخدأ هيفو « مدآ 7 قلخ هيفو . ضرألاو تاومسلا

 ثيداحألا كلذب تتبث امك هايإ 29 هاطعأ الإ اريخ اهيف هللا لأسي نمؤم دبع اهقفاوي 0 ةعاس هيفو

 © ماحصلا

 ىبأ نع « روصنم نع « ديمح نب ةديبع انثدح « ةفرع نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : ولك مساقلا وبأ لاق : لاق ناملس انثدح « ىبضلا معترف نع < « ةمقلع نع < « ميهاربإ نع « رشعم

 عمج موي : الك هللا لوسر لاقف . ملعأ هلوسرو هللا : تلق . « ؟ ةعمجلا موي ام « ناملس اي»

 e أك كوب هيف

 . ملعأ هللاف « اذه وحن « همالك نم « ةريره ىبأ نع ىور دقو

 ‹ هنع اوّلَضَف هب اورمأ انلبق ممألا نأ تبثو . ةبورعلا موي ةميدقلا ةغللا ىف هل لاقي ناك دقو

 ىراخبلا هجرخأ امك« ةقيلخلا هيف هللا لمكأ ىذلا ةعمجلا 7 [موي] ةمألا هذهل هللا راتخاو « قلخلا

 : لاق ةريره وبأ انثدح ام اذه : لاق ِهّبم نب مامه نع « رمعم نع « قازرلا دبع ثيدح نم ملسمو
 مث . انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب « ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحن » : ةي هللا لوسر لاق

 ءًادغ دوهيلا « عبت هيف انل سانلاف « هل هللا انادهف « هيف اوفلتخاف « مهيلع هللا ضرف ىذلا مهموي اذه

 ::يراشبلا طفلا +: 100+ دغ دع قزاصتلاو

 :ىزوجلا نبا لاقو (5 ٠5 /۲) ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نبا هقيرط نمو ٠ ٠١( /5) ءافعضلا ىف ىليقعلا هاورو (۲۲۲ /۷) ريبكلا مجعملا )١(

 .« ةرمس ىلع فوقوم وه امنإو « هعفر ىلع عباتيالو « مهو هثيدح ىف ذاعمو « وي هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه »

 . ©« هللا هاطعأ »: أ ىف (۳) . « هللا قلخ» : أ ىف (۲)

 هاور هنع هللا ىضر سوأ نب سوأ ثيدحو )۸٥۲( مقربو (805) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح اهنم (4)

 . )۸/٤( دنسملا ىف دمحأ

 ىبأ نع « روصنم نع «ديمحلا دبع نب ريرج قيرط نم (۲۷۷ /۱) كردتسملا ىف مكاحلاو (۲۳۷ /1) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور (5)

 عمجأ نأ تدرأ : لوقي ىراقلا ىلعابأ تعمس عئرق ريغ ةياور عيمجب ناخيشلا جتحاو دانسإلا حيحص 2: مكاحلا لاقو «هب رشعم

 . <« ةرشعلا مامت دنسي ملف نيعباتلا داهز نم هنإف ىبضلا عئرق ديناسم

 )١( مدآ قلخ » : م ىف ٩ . ) )۷أ «م نم ةدايز .

 . هظفل اذهو (805) مقرب ملسم حيحص ىف وهو ىراخبلا حيحص ىف قيرطلا اذه نم هيلع عقأ مل ظفللا اذه (۸)



 ( ٠١٠ 9 ) ناتيآلا :ةعمجلا ةروس  نماثلا ءزجلا ۲.

 موي ىراصنلل ناكو « تبسلا موي دوهيلل ناكف . “" انلبق ناك نم هللا لضأ » : ملسمل ظفل ىفو

 .« قئالخلا لبق 7 مهنيب ىضقملا« ةمايقلا موي نولوألاو« ايندلا لهأ نم نورخآلا نحن «ةمايقلا موي

 ةالّصلل ىدون اإ اونمآ َنيذّلا اهيا اي ا : لاقف « ةعمجلا موي هتدابعل عامتجالاب نيئمؤملا هللا رمأ دقو

 سيلو « اهيلإ مكريسم ىف اومتهاو ° اودمعاو اودصقا : ىأ 4 هللا ركذ ْىَلِإ اوعساَف ةعمجلا موي نم

 اهل ئعسو ةرخآلا دارأ نمو © : ىلاعت هلوقك « ا مامتعالا ره اا عيرملا يلا نفاع لا دالا

 : اهنآرقي امهنع هللا ىضر دوعسم نباو باطخلا نب رمع ناكو . ۹: ءارسإلا] « نمؤم وهو اهيعس

 « نيحيحصلا ىف ىف هاجرخأ امل « هنع ىهن دقف ةالصلا ىلإ عيرسلا ىشملا امأف . « هللا ركذ ىلإ اوضماف»

 ةنيكسلا مكيلعو « ةالصلا ىلإ اوشماف ةماقإلا متعمس اذإ » : لاق ةي ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع

 ,EEA « اومتأف مكتاف امو « اولصف متكردأ امف « اوعرست الو «راقولاو

 » : لاق ىلص املف « لاجر ةبلج عمس ذإ ةي ىبنلا عم ىلصن نحن امديب : لاق ةداتق ىبأ نعو

 مكيلعو اوشماف ةالصلا متيتأ اذإ « اولعفت الف » : لاق . ةالصلا ىلإ انلجعتسا : اولاق . « ؟ مكنأش

 . 29 هاجرخأ . « اومتأف مكتاف امو اولصف متكردأ امف « 2 ةنيكسلاب

 ىضر « ةريره ىبأ نع بيسملا نب ديعس نع « ىرهزلا نع « رّمعم انربخأ : قازرلا دبع لاقو

 « نوشمت اهوتئا نكلو « نوعست اهوتأت الف ةالصلا تميقأ اذإ » : لم هللا لوسر لاق : لاق «هنع هللا

 . اومتأف مكتاف امو « اولصف متكردأ امف ‹« راقولاو ةنيكسلا مكيلعو

 ءرمعم نع « عيرز نب ديزي قيرط نم هجرخأو « 27 كلذك قازرلا دبع ثيدح نم ىذمرتلا هاور
 . * هلفع + ةريزه ىبأ نع < ةملس ىبأ نع« ئرهزلا نع

 مهيلعو الإ ةالصلا اوتأي نأ اوهن دقلو « مادقألا ىلع ىعسلاب وه ام هللاو امأ : نسحلا لاق

 عوشخلاو ةينلاو بولقلاب نكلو « راقولاو ةنيكسلا

 ىشملا وهو ‹ كلمعو كبلقب ىعست نأ : ىنعي 4 هللا ركذ ىلإ اوعساف » : هوك ىف هذاك كلاكو

 ر . هعم ىشملا : ىأ 1٠ ۲: تافاصلا] 4 ىعّسلا هعم غلب امف :  ىلاعت هلوق لراس ناكر اهلا

 . كلذ وحن امهريغو « ملسأ نب ديزو «بعك نب دمحم نع

 نب هللا دبع نع نيحيحصلا ىف تبث امل . اهيلإ هئيجم لبق لستغي نأ ةعمجلا ءاج نمل بَّحتسيو
 . °" « لستغيلَق ةعمجلا مكدحأ ءاج اذإ » : لاق ةا هللا لوسر نأ رّمع

 «مهل»:أ ‹ م ىف (۲) . “ مهيلع هللا ضرف ىذلا مهموي اذه مث »: أ ىف اهدعب )١(

 . « اودبعاو » : أ ىف (۳)

. (A07) مقرب ملسم حيحص )٤( 

 )٥( راقولاو ةنيكسل | مكيلعف : م ىف «

 . )١۰۲( مقرب ملسم حيحصو )1۳١( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 1 (A) مقرب ىذمرتلا ننس (۷)

 . (۳۲۷) مقرب ىذمرتلا ننس (۸)

 . (A6) مقرب ملسم حيحصو (AVY) مقرب ىراخبلا حيحص (9)



 ۱۲۱ ( ٠١٠ 4 ) ناتيآلا :ةعمجلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ةيحلاو ةعمتللا وي لسع ۶ للك هللا لوسر لاق ٠ لاق ع هللا ينفر. + كيم نأ نع اخلو

 . ٩ « ملتحم م لك ىلع

 ةعبس لك ىف لستغي نأ ملسم لك ىلع هلل قح » : وايم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نعو

 . ٩ لسم هاوز , « هلسجو هسأر لسغي « مايأ

 ةعبس لك ىف ملسم لجر لك ىلع » : ةع هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « رباج نعو

 ناي ياو تاو مخا اور . « ةعمجلا موي وهو « موي لسغ مايأ

 نب ناسح نع « ىعازوألا نع « كرابملا نبا انثدح < مدآ نب ىيحي انثدح دمحأ مامإلا لاقو

 غلي ملو عمتساو مامإلا نم اندو« بكري ملو ىشمو « ركتباو رکبو« ةعمجلا موي لستغاو لسغ نم »

 . « اهمايقو اهمايص رجأ « ةنس رجأ ةوطخ لكب هل ناك

 للا و ا ةناسلا ا

ETلسغ ةعمجلا موي لستغا نم » لاق لک هللا لوسر نأ « هنع هللا ىضر  

 ةعاسلا ىف حار نمو« ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا ىف حار نمو« هندب برق امنأكف حار مث « ةبانجلا

 ةعاسلا ىف حار نمو « ةجاجد برق امنأكف ةعبارلا ةعاسلا ىف حار نمو 2 نرقأ ًاشبك برق امنأكف ةئلاثلا

 . © هاجرخأ « ركذلا نوعمتسي ةكئالملا ترضح مامإلا جرخ اذإف « ةضيب برق امنأكف ةسماخلا

 ديعس ىبأ ثيدح ىفو . رهطتيو فظنتيو ‹ كوستيو بيطتيو « هبايث نسحأ سبلي نأ هل بحتسيو

 8 « هلهأ بيط نم سّمَي نأو « كاوسلاو « ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغ » : مدقتملا

 نب دمحم ىنثدح « قاحسإ نب دمحم نع « ىبأ انئدح « بوقعي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ناك نإ  هلهأ بيط نم سمو ةعمجلا موي لستغا نم » : لوقي هيب هللا لوسر تعمس : ىراصنألا

 ءادحأ ذؤي ملو هل ادب نإ 29 عكريف دجسملا ىتأي ىتح جرخ مث « هبايث نسحأ نم سبلو  هدنع

 "لا ىرخألا ةعمجلا نيبو اهنيب امل ةرافك تناك «٠ ىلصي ىتح همامإ جرخ اذإ تصنأ مث

 هللا لوسر عمس هنأ « هنع هللا ىضر « مالس نب هللا دبع نع « ةجام نباو دواد ىبأ ننس ىفو

 . 47 « هتتهم ىبوث ىوس ةعمجلا مويل نيبوث ىرتشا ول مكدحأ ىلع ام » : ربنملا ىلع لوقي ةي

 )١( مقرب ملسم حيحصو (۸۷۹) مقرب ىراخبلا حيحص )855( .
 . )۸٤٩( مقرب ملسم حيحصو (۸۹۷) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 .« دراوم » )٥0۸( مقرب نابح نبا حيحصو (۹۲ /۳) ىئاسنلا ننسو (۳۰ 5 /7) دنسملا (۳)

 . ١١( 4170 مقرب ةجام نبا ننسو ٩١( /۳) ىئاسنلا ننسو (4957) مقرب ىذمرتلا نتسو (75405) مقرب دواد ىبأ ننسو ٠١( 5 /5) دنسملا (5)

 : (0-86) مقرب ملسم حيحصو (۸۸۱) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . ؟ عكرف :١ أ ٠ م ىف (5)

 )۷( دنسملا )٥/ 87١( .

 . )۱۰۹٥( مقرب ةجام نبا نتسو (۱۰۷۸) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)



 ( ٠١٠ 9 ) ناتيآلا :ةعمجلا ةروس  نماثلا ءزيلا حسم ملاذا

 بايث مهيلع ىأرف « ةعمجلا موي سانلا بطخ ةي هللا لوسر نأ : اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 هاور . ٠ هتنهم ىبوث ىوس « هتعمجل نيبوث ذختي نأ ةعس دجو نإ مكدحأ ىلع ام » : لاقف « رامثلا

 ىدي نيب لعفي ناك ىذلا ىناثلا ءادنلا وه ءادنلا اذهب دارملا : € ةالصلل ىدون اذإ :  ىلاعت هلوقو
 امأف « دارملا وه اذهف « هيدي نيب نذؤي ذئنيح ناك هنإف « ربنملا ىلع سلجف جرخ اذإ ي هللا لوسر

 ‹ سانلا ةرثكل اذه ناك امنإف « هنع هللا ىضر « نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ هداز ىذلا لوألا ءادنلا

 نع <« بئذ ىبأ نبا انثدح  سايإ ىبأ نبا وه  مدآ انثدح 3 لاق ثيح هللا همحر ىراخبلا هآور امك

 دهع ىلع ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ هلوأ ةعمجلا موي ءادنلا ناك : لاق ديزي نب بئاسلا نع « ىرهزلا
 (9ىناثلا ءادنلا داز «سانلا رثكو « 29 [ نمز دعب ] نامثع ناك املف « رمعو ركب ىبأو یی هللا لوسر

 برقب « ةنيدملاب راد عفرأ تناكو « ءاروزلاب ىمست ىتلا رادلا ىلع هب نذؤي : نعي 29 وودلا ىلع

 كلذو « ةالصلا ماقت مث« مامإلا جرخي نيح دحاو نذؤم ةعمج ا موي ىف ناك ءادنلا نأ : لوحكم

 لبق ىداني نأ «هنع هللا ىضر« نامثع رمأف « هب ىدون اذإ ” ءارشلاو عيبلا هدنع مرحي ىذلا ءادنلا

 رفاسملا رذعيو « نايبصلاو ديبعلاو ءاسنلا نود رارحألا [  لاجرلا ] ةعمجلا روضحب رمؤي امنإو
 َ عورفلا بتك ىف ررقم وه امك ¢ راذعألا نم كلذ هبشأ امو ¢ ضيرملا ميقو 4 ضيرملاو

 قفتا اذهلو : ةالصلل ىدون اذإ عيبلا اوكرتاو هللا ركذ ىلإ اوعسا : ىأ *« عيبلا اورذو 8 : هلوقو

 ىلع ؟ ال مأ طاعتم هاطاعت اذإ حصي له : اوفلتخاو . ىناثلا ءادنلا دعب عيبلا ميرحت ىلع ءاملعلا

 . ملعأ هللاو « هعضوم ىف ررقم وه امك ةحصلا مدع ةيآلا رهاظو «نيلوق

 ىلإو هللا ركذ ىلإ مكلابقإو عيبلا مككرت : ىأ * نوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ :  هلوقو
 . نوملعت متنك نإ ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ « مكل ريخ ةالصلا

 :4 هللا لضف نم اوغتباو ضرألا ىف اورشتناف # « اهنم غرف : ىأ 4 ةالصلا تيضق اذإف :  هلوقو

 ىف راشتنالا ىف غارفلا دعب مهل نذأ « عامتجالاب مهرمأو ءادنلا دعب فرصتلا ىف مهيلع رجح امل

 فقوف فرصنا ةعمجلا ىلص اذإ هنع هللا ىضر كلام نب كارع ناك .. هللا لضف نم ءاغتبالاو ضرألا

 3 ىنترمأ امك ترشتناو ¢ كتضيرف تيلصو 2 كّتوعد تبجأ ¢ مهللا : لاقف « دجسملا باب ىلع

 . «تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه » : 0776 )١/ دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )١١557( مقرب ةجام نبا ننس )١(

 . بعشلا . ط شماه نم ًادافتسم . حيحصلا ىف تباث ريغ نيفوقعملا نيب ام (1)

 )١١١١( مقر ثيدح« ةعمجلا موي ناذألا ىف ءاج ام باب « ةماقإلا باتك « ةجام نبا ننس ىف هلثمو « ثلاثلا ءادنلا »: حيحصلا ىف (۳)

 ١ بعشلا .ط شماه نم ًادافتسم .

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )41۲( .

 ) )4أ نم ةدايز (6) . « عيبلاو ءارشلا » : م ىف .



 فو ( ١١ ) ةيآلا :ةعمجلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 5 متاح ىبأ هاور . نيقزارلا ريخ تنأو« 0

 هل هللا كراب « ةالصلا دعب ةعمجلا موي یاو عاب نم: لاق هنأ فلسلا ضعب نع ١( )7 ئورو

 . 4 هللا لّضَف نم اوغتباو ضرألا ىف اورشتناف ةالّصلا تّيضُق اإ 0 ىلاعت هللا لوقل« ةرم نيعبس

 مكذخأو ٠ مكئارشو مكعيب لاح ىف : ىأ * نوحلفت مُكَّلَعَل اريثك هللا اوركذاو % : هل

 اذهلو ؛ ةرخآلا رادلا ىف مكعفني ىذلا نع ايندلا مكلغشت الو « اريثك اركذ هللا اوركذا « مكئاطعو

 هل « هل كيرش ال هدحو « هللا الإ هلإ ال : لاقف قاوسألا نم اقوس لخد نم » : ثيدحلا ىف ءاج

 فلا كلا هع حمو 3 ةنسح فلآ فلا هلا تبتك ريدنف ءىش لك ىلغ وهو 3 دمحلا هلو كلملا

 , 980ج

 . اعجطضمو ادعاقو امئاق هللا ركذي ىتح 2 اريثك هللا نيركاذلا نم دبعلا نوكي ال : دهاجم لاقو

 وهّللا نم م ريخ هللا دنع ام لق امئاق كوكرتو اهيَلإ اضفنا اره وأ ةراجت اور اَذإَو

 . 4 © نيقزاًرلا رح ُهللاو ةراجتلا نمو
 ىتلا ةراجتلا ىلإ ةعمج ا م زيطخلا نع فارصنالا نم عقو ناك ام ىلع ىلاعتو كرابت بتاعي

 ىلع : ىأ 4 اًمئاَق كوكرتو اهيل اوضقنا اوه وأ ةراجت اوأر اذإو :  ىلاعت لاقف ‹ ذئموي ةنيدملا تمدق

 + كسا ني هرو ناو لالا ربا + مهتم نا نجار ريغ يد اع ٠ يت رفا

 . ةداتقو

 « لبط اهعم ناكو « ملسي نأ لبق ةفيلخ نب ةيحدل تناك ةراجتلا نأ : نابح نب لتاقم معزو

 لاقف « ربخلا كلذب حص دقو . مهنم ليلقلا الإ ربنملا ىلع آمئاق ةي هللا لوسر اوكرتو اهيلإ اوفرصناف

 : دمحأ مامإلا

 ءةنيدملا ريع تّمدَق : لاق رباج نع « دعجلا ىبأ نب , ملاس نع « نيصح نع < سيردإ نب انثدح

 اهل وأ ةراجت اوأر اذإو :  تلرتف < الجر رشع انثا ىقبو سانلا جرخف + بطخي 255 هللا لوسزو

 . 4 اهَيَلِإ اوضقنا

 © هب « ملاس ثيدح نم « نيحيحصلا ىف ذ هاجرخأ

 ىبأ نب ملاس نع « نيصح نع < :هيشه اح: حب نب اکر اقدح لعب ویا ظقاحلا لاقو

 ر اک ميز باخ ا N ا را

 ىداولا مكب لاسل « دحأ مكنم قبي مل ىتح متعباتت ول « هديب ىسفن ىذلاو »: هلت هللا لوسر لاقف

 . 4 هللا بتك » : أ ىف (۲) .« اضيأ یورو ١ : م ىف )١(

 ةجام نباو )۳٤١۸( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو )47/١( دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور .هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ثيدح نم ءاج (۳)

 . ©« بيرغ ثيدح اذه » : ىذمرتلا لاقو (۲۲۳۵) مقرب نتسلا ىف

 . (۸1۳) مقرب ملسم حيحصو (5499) مقرب ىراخبلا حيحصو ۳٠۳( /۳) دنسملا (5)



 ( ١١ ) ةيآلا :ةعمجلا ةروس  نماثلا ءزخلا د سلم ل +

 ىف ناك : لاقو « مناف كورت الإ اونا اهل وأ ةراجت ا اذإو > : ةيآلا هذه تلزنو « * ران
 . ° امهنع هللا ىضر « رمعو « ركب وبأ : كي هللا لوسر عم اوتبت نيذلا رشع ىنثالا

 ور كفو د امناق ةا عي .بظخي امالا نأ ىلع ليد + 4 ااف كوكرتو :٠ هلو يفز
 نآرقلا أرقي « امهنيب سلجي ناتبطخ ةي ىبنلل تناك : لاق ةَرمس نب رباج نع هحيحص ىف ملسم

 . سانلا ركذيو

 ةا هللا لوسر ناك امل تناك اهنإ : ليق دق ةصقلا هذه نأ : وهو مّلعي نأ ىغبني ءىش انهاه نكل
 نب دومحم انثدح : ليسارملا باتك ىف دواد وبأ هاور امك « ةبطخلا ىلع ةعمجلا موي ةالصلا مدقي

 ناك » : لوقي نايح نب لتاقم عمس هنأ « فورعم نب ریکب ذاعم وبأ ىنربخأ « ديلولا نع «دلاخ

 ‹ بطخي ةي ىبنلاو موي ناك اذإ ىتح « نيديعلا لثم ةبطخلا لبق ةعمجلا موي ىلصي ةي هللا لوسر
 « اوضفناف : ىنعي . 29 ةراجتب مدق دق ةفيلخ نب ةيحد نإ : لاقف لجر لخدف « ةعمجلا ىلص دقو

 . ريسي رفن الإ هعم قبي ملو

 هللا نم ريخ » ةرخآلا رادلا ىف باوثلا نم هللا دنع ىذلا : ىأ 4 هللا دنع ام لف 8 : هلوقو

 . هتقو ىف قزرلا بلطو« هيلع لكوت نمل : ىأ 4 نيقزآرلا ريخ هّللاو ةراجتلا نمو

 . (55) مقرب ليسارملا (۲)



 ١ ٤ ( ۲٥ ) تايآلا : نوقفانملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نوقفانملا ةروس ريسفت 3

 . ( ةيندم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دهشي هللاو هلوسرل كّإ معي هللاو هللا لوسرل كّنإ دهشت اولا نوقفاتملا كءاج اَذإ

 اوناك ام ءاس مُهَنِإ هللا ليبس نع اوصف هج مهناميُأ اوُدَحَّتا © َنوُبذاَكَل نيقفاتمْلا نإ

 مهتيأر اذإو © نرهقفي ال مه مهبوُلُق ىَلع عطف اورك م اونمآ مهاب كلذ هد َنوُلمعي
 مهيلع ةحيص لك نوبسحي ةدنسم بشخ مهنأك مهلوقل عمست اولوقي نإو مهماسجأ كبجعُت

 . 4 © َنوكَفؤي لأ هللا مهلتاَق مهرذحاف ودعْلا مه

 ىف امأف <« راي ىبنلا اوؤاج اذإ مالسإلاب نوهوفتي امنإ مهنأ : نيقفانملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 اوُلاَق نوقفانملا كءاج اَذإ :  ىلاعت لاق اذهلو ؛ كلذ نم ّدضلا ىلع لب < « كلذك اوسيلف رمألا نطاب

 اوسيلو ٠ كلذ كل اورهظأو « كلذب كوهجاو  كدنع اورضَح اذإ“ : ىأ 4 هللا لوسرَل َكّنِإ دهشن

 . 4 هلوسرل كن معي هّللاو هللا :  لاقف « هللا لوسر هنأ ةربخم ةلمجب ضرتعا اذهلو : :نولوقي امك

 ؛جراخلل اقباطم ناك نإو « هب اوربخأ اميف : ىأ ( نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هّللاو :  لاق مث

 . مهداقتعا ىلإ ةبسنلاب مهبذك اذهلو ؛ هقدص الو نولوقي ام ةحص نودقتعي اونوكي مل مهنأل

 ةبذاكلا ناميألاب سانلا اوقتا : ىأ * هّللا ليبس نع اودّصَف ةّنج مهتاميأ اوذختا » : هلوق

 مهنأ اودقتعاف «٠ مهرمأ ةيلج فرعي ال نم مهب رتغاف « نولوقي اميف اوقدصيل « ةمثآلا تافلحلاو

 © اوناك مهنإ مهنأش ° نم مهو « نولوقي اميف مهقدصو نولعفي اميف مهب ىدتقا امبرف < نم

e e 

 : a a : e : اهؤرقي

 . نيمي عيمج 4 مهناميأ :  ۷ اهؤرقي روهمجلاو

 مهيلع رّدُق امنإ: ىأ « نوهقفي ال مهف مهبولق ئلع عبطف اورفك مث اونمآ مِهَّنأب كلذ 8 : © [هلوقو]

 )١( ةعمجلا ةروس لوأ ىف تركذ ةروسلا هذه لئاضف .

 « ىف : م ىف ٩ . )٤( نيملسم مهدقتعاف » : أ ىف (۳) .2؛ كيلإ » : أ ىف (۲)

 . ٩ اهوؤرق » : !«م ىف (۷) . ©« ريثك » : أ ىف (0) . « نولوقي اوناك :  أ ىف (0)

 . أ « م نم ةدايز (۸)



 ٦ م )تايآلا : نوقفانملا ةروس  نماثلا ءزجلا 8 (

 ال مهَق مهبول ئلع عبطف ١ ىدهلاب ةلالضلا مهلادبتساو « نارفكلا ىلإ ناميإلا نع مهعوجرل قافتلا

 . ىدتهت الو ىعت الف « ريخ اهيلإ صلخي الو « ىده مهبولق ىلإ لصي الف : ىأ © نوهقفي
 ىوذو ةنسح ًالاكشأ اوناك : ىأ 4 مهلوقل عمست اوُلوَقَي نإو مهماسجأ كبجعت مهتيأر اذإو $

 فعضلا ةياغ ىف كلذ عم مهو < مهتغالبل  مهلوق ىلإ ىغصي عماسلا مهعمس اذإ « ةنسلأو ةحاصف

 وأ رمأ مو ا ىأ 4 ِمِهيَلَع ةحيص لك نوبسحي :  لاق اذهلو ؛ نبجلاو عزجلاو علهلاو روخلاو

 فوخلا ءاج اَذإَف مكيلع ةحشأ 9 : ىلاعت لاق امك « مهب لزان هنأ ‹ مهنبحل « نودقتعي « فوخ وأ ةئئاك
 ساو م4 62

 دادح ةئسلآب مكوقلس فوخْا بهذ اذِإَف تملا نم هيلع ىشغي ىدلاك مهنيعأ رودت كليَلإ نورظني مهتيأر

 مهف ء[: بازحألا]  اريسي هلا ىلع كلذ ناكو مُهاَمعأ هللا طبحأَف اونمؤي مل كعلوأ ريخلا ىلع ةحشأ

 فيك : ىأ « نوگفؤي ینا هللا مهلتاق مهرذدحاف ودعلا مه 8 : لاق اذهلو . ىناعم الب روصو تاماهج

 . لالضلا ىلإ ىدهلا نع نوفرصي

 نب قاحسإ نع « ىحمجلا ةمادق نب كلملا دبع انثدح « ديزي انثدح : دمحأ مامإلا لاق دقو
 «هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ نع « هيبأ نع رقما دیس ىلا ند دعس قع م كارفلا قباني رک
 مهتمينغو « ةّبهُن مهماعطو « ةنعل مهتيحت : a كراكو يال : لاق ةا ىبنلا نع

 ا اا ةالصلا نوتأي الو ارجه الإ دجاسملا نوبرقي الو « لولغ
 ي و ع

 : ا م + ةرد هيو لا و رال «ليللاب بشخ

 يق مام ق رم

 ٠ مهو نودصي مهتيأرو مهسوءر اوو هللا لوسر مكل . رفغتسي اولاَعَت مهل ليق اذإو

 للان مهلا رعي أ مهل رس مل مآ مهل تفس هلع ءاوس = نوري
 2. ا يع ي و“ یا چ

 ىّتَح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال نولوقي نيذّلا مه © نيقسافلا موقلا ىدهي
 هما ريب ريل

 اعبر نبل نولوقي © نوُهقفي ال نيقفاتملا نكلو ضرألاو تاومّسلا نئاَزَح هلو اوضقني

 ال نيقفانملا نكلو نينمؤمللو هلوسرلو ةّرعلا هّللو لَذَألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ
 . 4 0 نومْلعي

 لوسر مكل رفغتسي اولاعت مهل ليق اذإ  مهنأ - هللا نئاعل مهيلع نيالا نع ارم ىلاعت لوفي

 . مهل ليق امل اراقتحاو « كلذ نع ًارابكتسا « مهل ليق امع اوضرعأو ادص : ىأ © مهسوعر اوو هللا

 مولع ءاوس 8 لاقف ٤ e نودصي معاد وق 1 0
 و اچ

 . كلانه ةيورملا A داريإو ¢ ل مدقت دقو كل ةءاربال

 ۔ ٤ ریکب ۵: أ یف (۲) . « مهبولق ىلإ »: م ىف )١(

 . (۲۹۳ /۲) دنسملا ()



 ( م8 0 ( تايآلا 8 نوقفانملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ارول 8 نايفَس لاق + لاق © ينرعلا رم با نبا ندعم م نبأ اقدح تان ىبأ نا لاو
1 00 

1۷ 

 مه : لاق مث « ارزش هنيعب رظنو « هنيمي ىلع ههجو نايفس لوح : رمع ىبأ نبا لاق : € مهسوءر

 . اذه

 امك « « لولس نبا ىبأ نب ب هللا دبع ىف لزن هلك قايسلا اذه نأ فلسلا نم دحاو ريغ ركذ دقو

 . نالكتلا هيلعو ةقثلا هبو « ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق هدرونس

  دحأ نم هعجرم ىنعي - ةنيدملا هيم هللا لوسر مدق الو: ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم لاق دقو

 ال ةعمج لك هموقي ماقم هل ىرهزلا باهش نبا ىنثدح امك  لولس نبا ىبأ نب هللا دبع ناكو

 لقا ادت موب كلك نقلا نسل ESE نمر نست نم هل اذ رك

 « هب هللا مكمركأ < ٍمكرهظأ نيب ب لكك هللا لوسر اذه . سانلا اهيأ : لاقف « ماق سانلا بطخي

 - عنص ام دحأ موي عّنص اذإ ىتح« سلج مث . اوعيطأو هل اوعمساو« هورزعو هورصناف « هب مكزعأو

 نم هبايثب نوملسملا ذخأف « هلعفي ناك امك كلذ لعفي ماق سانلا عجرو  شيجلا ثلثب هعجرم ىنعي

 ىطختي جرخف . تعنص ام تعنص دقو « لهأب كلذل تسل « هللا ودع ىأ « سلجا : اولاقو هيحاون

 زاصتالا نسم لاج هيقلخ "هما ددسأ تنفق نأ +: ارج علق اعاكلا ةللاو. 2 لوقي وهو: سالا باقر
 ةباحضأ نم لاخر ىلع برف را ودها ی فلل ان + كليو: "ادئاقت هضسلا تاب
 كل رفغتسي عجرا . كليو : اولاق . هرمأ ددشأ تمق نأ « ًارجب تلق امنأكل « ىننوفنعيو ىتنوبذجي
 . ° ىل رفغتسي نأ ىغتبأ ام هللاو : لاقف . ليك هللا لوسر

 قلطنا هتبارق نم امالغ نأ كلذو « ىبأ نب هللا دبع ىف ةيآلا هذه تلزنأ : ىدسلاو ةداتق لاقو

 هللاب فلحي وه اذإف « اك هللا لوسر هاعدف « ديدش رمأو هنع ثيدحب هثدحف ةي هللا لوسر ىلإ

 «نوعمست ام هيف هللا لزنأو «  هومعو هومالف مالغلا كلذ ىلع راصنألا تلبقأو « كلذ نم أربتيو

 : العاق: تسل ىأ + ةسار نولي لعجفا لک هللا لرو تبا ىلا كلا ودل ليقو

 انثدح « ديز نب دامح انثدح « ىنارهزلا عيبرلا وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 املف « هيف ىلصي ىتح لحتري مل الزنم لزن اذإ ناك ةي هللا لوسر نأ : ريبج نب ديعس نع « بويأ

 لحتراف . « ّلذألا اهنم رعألا نجرخيل :  لاق لولس نبا ىبأ نب هللا دبع نأ هغلب كوبت ةوزغ تناك

 : هللا لزنأف . كل رفغتسي ىتح لَو ىبنلا تئا : ىبأ نب هللا دبعل ليقو « راهنلا رخآ لزني نأ لبق

 . ( مهسوءر اوول هللا لوسر مك رفغتسي اولاعت مهل ليق اذإو :  هلوق ىلإ 4 نوقفانملا كءاج اإ

 لب « رظن هيف « كوبت ةوزغ ىف ناك كلذ نإ : هلوقو . ريبج - نب ديعس ىلإ حيحص دانسإ اذهو

 نم ةفئاطب عجر لب « كوبت ةوزغ ىف جرخ نمم نكي مل لولس نبا ىبأ نب هللا دبع كإف  ديجب سيل
 ىنب ةوزغ ىهو « عيسيّرملا ةوزغ ىف ناك كلذ نأ ريسلاو ىزاغملا باحصأ دنع روهشملا امنإو . شيجلا

 . قلطصملا

 )١( وه : أ « م ىف( . ©« ىودعلا » : أ ىف ٤

 . )٠١٠١/۲( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (۳)

 )٤( هومرعو » : أ ىفو . « هولزعو » :م ىف « . )٥( دبعل ليقو » : أ « م ىف « .

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )۷۱/۲۸( .



 ( 8 ه ) تايآلا : نوقفانملا ةروس  نماثلا ءزملاا ل ا لل _ ل(

 ىبأ نب ؛ هللا دبعو  ناّبح نب ىبحي نب دمحم ىنثدح : قاحسإ نبا نع « ريب نب سنوي لاق

yTىلع لتتقا « كانه ميقم هللا لوسر انيبف :  

 ق و ناو :تاطخلا ب را اريجأ ناكو  ىرافغلا ديعس نب هاجهج ء

Oا لا دول  

  ىبأ نب ر هللا دبع دنع راصنألا نم رفنو مقرا نيءديزو ب نيرجاهلا وشفم ا هاجهجلا لاقو .راصنألا

 تاقا لاف امك لإ هده ن تييالحر اا اه هللاو ١ اداب ىف انورواث دف لاق اهم املف

 نم ىلع لبقأ مث . لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل هللاو . « كلكأي كبلك نمس»

 امأ ٠ مكلاومأ مهومتمساقو « مكدالب مهومتللحأ « مكسفنأب متعنص ام اذه : لاقو هموق نم هدنع

 ىلإ اهب بهذف « مقرألا نب د ليز اهعمسف . اهريغ ىلإ مكدالب نم مكنع اولوحتل مهنع متففك ول هللاو

 هللا ىضر رمع لاقف « ربخلا هربخأف هنع هللا ىضر باطخلا نب هدنعو  ٍميَلَع وهو ة5 هللا لوسر

 اين نفانلا تدع اذإ: و: لانك قف ترفل وندا رف هللا لوسر اي : هنع

 . 2« ليحرلا ىف رمع اي دان نكلو « ال ؟ هباحصأ لتقي ادمحم نأ  رمع

 تيل لوا ال را ا را هللا ازور كايدو كال يلا 0

 . لجرلا لاق ام تبثي ملو مهوأ مالغلا

 هيلع ملسف ريضحلا نب ديسأ هيقلف « اهيف حوري ال ناك ةعاس ىف ًارجهم ةي هللا لوسر حارو

 : ةَ هللا لوسر لاقف . اهيف حورت تنك ام ةركنم ةعاس ىف تحر دقل هللاو : لاق مث « ةوبنلا ةيحتب

 . « لذألا اهنم زعألا جرخيس هنأ ةنيدملا مدق اذإ هنأ معز . ؟ ىبأ نبا كبحاص لاق ام 97 كغلب امأ »

 ءاج دقل هللاوف هب قفرا هللا لوسر اي : لاق مث . ليلذلا وهو زيزعلا هللا لوسر اي  تنآف : لاق

 . اكلم هتبلتسا دق نأ 25 ىريل هنإف « هجوتنل زرخلا هل مظننل انإو كب هللا

 دتشا ىتح اموی وا اوحبصأ ىتح هتليلو « اوسمأ ىتح سانلاب ةي هللا لوسر راسف

 ضرألا سم اودجو نأ سانلا نمأي ملف « ثيدحلا نم ناك امع مهلغشيل سانلاب لزن مث . ىحضلا
 577 فاما ةروس: كلون. «"اوماتف

 انربخأ « قاحسإ نب ركب وبأ انربخأ ٠ ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ : ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 نب رباج تعمس « رائيد نب ورمع ET نايفس انثدح E < ىسوم نب رشب

 لاقف « راصنألا نم الجر نيرجاهملا نم لجر عَّسكف ةاَْزَغ ىف ةا هللا لوسر عم انك : لوقي هللا دبع

 ىوعد لاب ام » : ةي هللا لوسر لاقف . نيرجاهملل اي : ىرجاهملا لاقو . راصنأللاي : ىراصنألا
 انغجر :نكل هللاو : - اهولعف دقو ت لولس نبا ىبا نب هللا دبع لاقو © ةن انهنإف اهوعد ؟ ةيلهاجلا

 )١( ديزي نب نانس » : م ىف ٩ . ) )0أ ىف : ١ كغلب ام » : م ىف (9) . « ريشب ٩ .

 )٤( یری » : م ىف ٩ .

 . A) ۹۰ /۲) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (5)

 « نع »: م ىف (5)



 وإ با ا تس (20-8) تايآلا : نوقفانملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 مدق نيح نيرجاهملا نم رثكأ ةنيدملاب راصنألا ناكو : رباج لاق . لذأآلا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ

 ىبنلا لاقف 5 قفانملا اذه قنع برضأ ىنعد : رمع لاقف 3 كلذ دعب نورجاهملا رثك مث يَ هللا لوسر

 . ” « هباحصأ لتقي ًادمحم نأ سانلا ثدحتي ال ؛ هعد » 5 ا

 نع ىراخبلا هاورو . 8

(r 

 ةنييع نب نايفس نع « ىزورملا دمحم نب نيسح نع دمحأ مامإلا هاورو

 ) هوحن هب« نايفس نع « هريغو ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع ملسمو « ىديمحلا

 بعك نب دمحم نع « مكحلا نع « ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 : ىبأ نب هللا دبع لاقف « كوبت ةوزغ ىف ةي هللا لوسر عم تنك : لاق مقرأ نب ديز نع « ىظَرقلا
 فلحف : لاق « هتربخأف هلي © ىبنلا تيتأف : لاق . لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل

 : لاق ؟اذه ىلإ تدرأ ام : اولاقو ىموق ىنمالف : لاق . كلذ نم ءىش نكي مل هنأ ىبأ نب هللا دبع

 كرذع لزنأ دق هللا نإ » : لاقف هلي هللا ىبن ىلإ لسرأف : لاق « انيزح ابيثك تمنف تقلطناف
 4 اوضفني ئّتح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفت ال نوُلوُقَي نيِذّلا مه » ةيآلا هذه تلتف : لاق . « كقّدصو

 ۰ . 4 ٌلذألا اهنم ٌرعألا نجرخبل ةنيدملا ىلإ انعَجَر نكل :  غلب ىتح

 نبا لاقو » : لاق مث « 2* ةبعش نع . سايإ ىبأ نب مدآ نع « ةيآلا هذه دنع ىراخبلا هاورو

 ىذمرتلا هاورو ةَ ىبنلا نع « ديز نع ٠ ىليل ىبأ نبا نع « ورمع نع « شمعألا نع « ةدئاز ىبأ
 . 29 هب « ةبعش ثيدح نم اضيأ اهدنع ىئاسنلاو

 ىبأ نب ىيحيو « مدآ نب ىيحي انثدح « هللا همحر . دمحأ مامإلا لاق : ديز نع ىرخأ قيرط

 : ۵ ریکب ىبأ نبا لاقو  مقرأ نب ديز تعمس : لاق قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإ انثدح :لاق ریکب
 لوقي لولس نبا ىبأ نب هللا دبع تعمسف « ةازغ ىف ىمع عم تجرخ : لاق  مقرأ نب ديز نع

 . لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئلو « هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال : هباحصأل

 ىلإ لسرأف هتثدحف ةي هللا لوسر ىلإ لسرأف ةي هللا لوسرل ىمع هركذف « ىمعل كلذ تركذف
 ىنباصأف ٠ هقدصو لهم هللا لوسر ىنبذكف : اولاق ام اوفلحف هباحصأو لولس نبا ىبأ نب هللا دبع

 لَك هللا لوسر كبذك نأ الإ تدرأ ام : ىمع لاقف « تيبلا ىف تسلجو « طق هلثم ىنبصي مل مه

 اهأرقف ةع هللا لوسر ىلإ ثعبف : لاق  نوقفانملا كءاج اذإ # : هللا لزنأ ىتح :لاق .كتقمو

 . © « كقدص دق هللا نإ » : لاق مث « ىلع هللا لوسر

 ديز عمس هنأ : قاحسإ وبأ انثدح « ريهز انثدح . ىسوم نب نسح انثدح : اضيأ دمحأ لاق مث

 . ( 07/5) ىقهيبلل ةوبنلا لئالد )١(

 . (۳۹۲ /۳) دنسملا (۲)

 . (5085) مقرب ملسم حيحصو )٤۹۰۷( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
 . ٩ هللا لوسر :١ م ىف (5)

 . (1905) مقرب ىراخبلا حيحصو (958/5) دنسملا (6)

 . )١1995( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (77215) مقرب ىذمرتلا ننس (1)

 . « ركب وبأ لاقو » : م ىف (۸) . « ركب » : أ ىف (0

 . )۳۷۳/٤( دنسملا (9)



 ( 8 ه ) تايآلا : نوقفانملا ةروس  نماثلا ءزحلا حس إم.

 ىبأ نب هللا دبع لاقف « ةدش سانلا باصأف « رفس ىف ةي هللا لوسر عم انجرخ : لوقي مقرأ نبا
 و ا رو ما رع يا ربا يا هنت ال : هباحصأل

 نب هللا دبع ىلإ لسرأف « كلذب هتربخأف لَم ىبنلا تيتأف . لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا

 ل ل ل هللا لوسو اي كيو تلک + .اولاقف . لعف ام هتيمي دهتجاف « هلأسف

 مه اوولف ‹ مهل رفغتسيل ولك هللا لوسر مهاعدو : لاق . 4 نوقفانملا كءاج اذِإ » : ىقيدصت هللا لزنأ

 د لاق 4 هدم بن اک ىلاعت هلوقو . مهسوؤر

 نم ىذمرتلاو اضيأ ىراخبلا هاورو . 2 ريهز ثيدح نم « ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلا هاور دقو
 نع « ىفوكلا ىنادمهلا ىعيبسلا هد ها نيس « ليئارسإ ثيدح

SE 

 نب هللا دي دخ دمج ن دبع انتالعب + قدمرتلا ىمي يآ لاق + فيز نع قرشا قيرط

 : لاق مقرأ نب , ديز انثدح : لاق ىدزألا ٩ دعس ىبأ نع . ىدسلا نع « ليئارسإ نع « ىسوم

 اننوقبسي بارعألا ناكو « ءاملا ردت انكف « بارعألا نم سانأ انعم ناكو ةا هللا لوسر عم انوزغ

 ءىجي ىتح هيلع عطنلا لعجيو « ةراجح هلوح لعجيو «٠ ضوحلا ألمي هباحصأ ىبارعألا قبسي
 ‹ هعدي نأ ىبأف «٠ برشتل هتقان مامز ىخرأف « ىبارعألا راصنألا نم لجر ىتأف : لاق . هباحصأ

 0 ا لا سول ا ا

 اوقفنت ال : لاق مث ‹« ىبأ نب ب هللا دبع بضغف  هباحصأ نم ناكو  هربخأف نيقفانملا سأر ىبأ نبا

 ل هللا لوسر نورضحي اوناكو  بارعألا ىنعي ل هلوح نم اوضفني ىتح هللا لوسر دنع نم ىلع

 وه لكأيلف « ماعطلاب ًادمحم اوت افا دنع نما ت احسا للا هع ناقف:, ماعطلا دنع

 انأو : ديز لاق . لذألا اهنم زعألا جرخيلف ةنيدملا ىلإ مت متعجر اذإ : هباحصأل لاق مث « هدنع نمو

 لوسر هيلإ لسرأف « ةَ هللا لوسر ربخأف قلطناف « ىّمَع تربخأف هللا دبع تعمسف « ىَمَع فدر

 الإ تدرأ ام : لاقف ىمع ىلإ ءاجف « ىنبذكو هك هللا لوسر هقدصف : لاق « دحجو فلحف « هللا

 كه نوملسملاو كبذكو ةَ هللا لوسر كتقم نأ

 رعف الو هللا لوسر ىناتأ ذإ « مهلا نم ىسأرب تقفحخ دقو رفس ىف ةي هللا لوسر عم ريسأ انآ

e 

 ىف كحضو ىنذأ كرع نأ ريغ « ًائيش هللا لوسر ىل لاق ام : تلق ةي هللا لوسر كل لاق ام

 هللا لوسر أرق انحبصأ نأ املف . ركب ىبأل ىلوق لثم هل تلقف رمع ىنقحل مث . رشبأ : لاقف .ىهجو
 . نيقفانملا ةروس كي

 نع ىقهيبلا ظفاحلا هاور اذكهو . حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ىذمرتلا هجارخإب درفنا

 )١( دنسملا )٤/ ۳۷۳( مقرب ىراخبلا حيحصو )٤۹۰۳( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۲۷۷۲) مقرب ملسم حيحصو )١١99/4( .

 ) )0ورمع نع قاحسإ ىبأ نع » : أ ىف 4 .

 (5717) مقرب ىذمرتلا ناسو )٤۹۰۰( مقرب یراخبلا حيحص (۳)
 )٤( ديعس ىبأ نع » :م ىف ٩ .



 لا )٠_ ۸(٠ تايآلا : نوقفاثملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ‹ ىسوم نب هللا ديبع نع « دوعسم نب ديعس نع « ىبوبحملا دمحأ نيدمحم سابعلا ىبأ نع مكاحلا

 : غلب ىتح € لوسرل كّنِإ دهشت اولاَق نوقفانملا كءاج اذإ 8 « نيقفانملا ةروس » هلوق دعب دازو .“ هب

 اهنم زعألا نجرخيل 8 : غلب ىتح 4 اوضفني ئتح هللا لوسر دنع نم ئلع اوقفنت ال نولوقي نيذّلا مه»
 . « لذألا

 ركذ اذكو  ىزاغملا ىف ريبزلا نب ةورع نع « دوسألا ىبأ نع « ةعيهل نب هللا دبع ىور دقو

 مالك ةئ هللا لوسر غلب ىذلا العج نكلو « قايسلا اذهب ةصقلا هذه اضيأ هيزاغم ىف ةبقع نب ىسوم

 . ملعأ هللاو « عمسلا ةهج نم فيحصت

 ىنثدح « ةمالس ىنثدح « ىليألا زيزع نب دمحم انثدح : هللا همحر « متاح ىبأ نبا لاق دقو

 لوسر نأ : هاربخأ ىراصنألا تباث نب ورمعو ريبزلا نب ةورع نأ « ملسم نب دمحم ىنربخأ « ليقع

 افق نيب تناك ىتلا ةيغاطلا ةانم اهيف ويي هللا لوسر مده ىتلا ىهو « عيسيرملا ةوزع ازغ ةي هللا

 ةوزغ ىف نالجر لتتقاف « ةانم رسكف ديلولا نب دلاخ ةي هللا لوسر ثعبف « رحبلا نيبو لّلشملا

 ىلعتساف « راصنألا ءافلح مهو « زهب نم رخآلاو « نيرجاهملا نم امهدحأ « كلت ةي هللا لوسر

 نم ا RÎ E اي : 7-0 لاقف <« e ىلع E نم يذلا لجرلا

 ا ل IS و ل

 الج ماا SI نضر هلق ىف لجو
 ل بيبالجلا : 0 ةرجه فيد لك نوعدي اوناكو  بيبالحلا انيلع ترصانت دق < عفنت الو رضت

 لاق. لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل © [هللاو] : هللا ودع ىبأ نب هللا دبع لاقف
 ىتح هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت 5 ت ال مكل لقأ ملوأ : نيقفانملا نم ناكو _ مشخدلا نب كلام

 لوسر اي : لاقف كي هللا لوسر  ءاج ىتح ىشمي لبقأف « باطخلا نب رمع كلذب عمسف . اوضفني

 تأت : هللا دبع رمع ديري  هقنع برضأ + سانلا نتفأ دق ىذلا لجرلا اذه ىف ىل نذئا « هللا

 e لاق. 4 ؟ هلتقب كترمأ نإ تنأ هلئاق وأ +١ رمعل هب هللا لوسر لاقف

 # 29 ريضحلا نب ديسأ لبقأف . « سلجا » : لب هللا لوسر لاقف . هقنع نيرضأل هلتقب ىنترمأ
MSD Ns 

 تنأ هلتاقوأ » : هَ هللا لوسر لاقف . هقنع برضأ " [ىتح] سانلا نتفأ دق ىذلا لجرلا اذه ىف

 لاقف . هينذأ طرق تحت فيسلاب نبرضأل هلتقب ىنترمأ نثل هللاو « معن : لاق . « ؟ هلتقب كترمأ نإ

 راسف « سانلاب َرِجَهَف . « ليحرلاب اونذآ » : يم هللا لوسر لاق مث . « سلجا » : ويم هللا لوسر

 )١( ىقهيبلل ةوبنلا لئالدو (۳۳۱۳) مقرب ىذمرتلا ننس )05/5( .

 )۲( م نم ةدايز (۳) . « ةرجهأل: م ىف . )٤( ىتأ ىتح » : أ ىف « .

 )6( م نم ةدايز ٠ ريضح » :م ىف (5) . أ ٤ . ) )۷م نم ةدايز .



 ( ۸ ۵ ) تايآلا : نوقفانملا ةروس  نماثلا ءزجلا ۱۳۲
 ا را

 ثالث ىف ةنيدملاب  حبصق < « اهلثم سانلاب رجه مث . لر مث اا عم تح او ار موي

 : هللا لوسر هل لاقف « هاعدف رمع ىلإ لسرأ ةنيدملا يَ هللا لوسر مدق املف للشُملا افق نم اهراس

 ول هللاو » : لَو هللا لوسر لاقف ٠ معن : رمع 2') لاق « ؟ هلتقب كترمأ ول هلتاق تنكأ ء رمع ىأ»

 ىلع تعقو دق ىنأ سانلا ثدحتيف ©” ه هولثتما هلتقب مويلا مهترمأ ول لاجر فونأ تمغرأل ذئموي هتلتق
 هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفت ال نوُلوقي نيذْلا مه : لور هللا لزنأو . « ًاربص مهلتقأف ياما

 . ةيآلا < 29 [ لذألا اهتم ُرعألا َنَجِرْحُيَل 1 ةنيدملا ىلإ انعجر نمل 8 : هلوق ىلإ (اوضفني ىح

 . هيف الإ دجوت ال ةسيفن ءايشأ هيفو « بيرغ قايس اذهو

 ینعی  ىبأ نب ب هللا َدِبَع نأ : ةداتق نب رمع نب مصاع ىنثدح : راسي نب قاحسإ نب دمحم لاقو

 لتق ديرت كنأ ىنغلب هنإ « هللا لوسر اي : لاقف للهم هللا لوسر ىتأ  هيبأ رمأ نم ناك ام هغلب امل

 دقل هللا وف « هسأر كيلإ لمحأ انأف « هب ىنرمف العاف تنك نإف « هنع كغلب اميف ىبأ نب هللا دبع

 تعالي ORE E gE نما داك ادب رح يبل

 . رانلا لخدأف « رفاكب ًانمؤم لتقأف « هلتقأف « سانلا ىف ىشمي ىبأ نب هللا دبع لتاق ىلإ رظنأ ىسفن

 . ٩ « انعم ىقب ام . هتبحص نسحنو هب قفرتن لب » : هيَ هللا لوسر لاقف

 نب هللا دبع تقر ٠ فلا ىلإ يما ر التف ال الآ نأ ارو بيز ناو ةمركغ رکو
 نب هللا دبع هوبأ ءاج املف « هيلع نورمي سانلا لعجف « هفيس لتساو « ةنيدملا باب ىلع اذه هللا دبع

 كل َنذأي ىتح انهاه نم زوجت ال هللاو : لاقف . كليو ؟ كلام : لاقف . كءارو : هنبا هل لاق ىبأ

 اكشف ةقاس ريسي امنإ ناكو هيم هللا لوسر ءاج املف . ليلذلا تنأو زيزعلا هنإف ٠ ةَ هللا لوسر

 هل نذأف . هل نذأت ىتح اهلخدي ال هللا لوسر اي هللاو : هللا دبع هنبا لاقف « هنبا ىبأ نب هللا دبع هيلإ

 . نآلا رَ دلل هللا لوسر كل ذأ ذإ امأ : لاقف « ةا هللا لوسر

 ET كلوا ياو , هللا دبع ركب وبأ لاقو
 : لوقت ىتح ًادبأ ةنيدملا لخدت ال هللاو : هيبأل لولس نبا ىبأ نب ر هللا دبع نب هللا دبع لاق :لاق

 A لا هر ل ناقل ل Ce لج يالا كر مخل ض4 هلا اوعي

 ‹ كنيتآل هسأرب كيتآ نأ تئش نئلو « هل ةبيه طق ههجو تلمأت ام قحلاب كثعب ىذلا وف « ىبأ لتقت

 . 20 ىبأ لتاق ىرأ نأ هركأ ىنإف

 كلذ َْلَعفَي نمو هللا ركذ نع مكدالوأ الو مكلاومأ مكهلت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي ط

 لوقف توا مكدحأ ىتاي نأ لبق نم مُكاَقر ام نم اوقفنأو ت نورساَخْلا مه كيلو

a ¢ 

 اَذإ اسفن هللا رخي نلو 60 نيحلاّصلا نم نكأو قدصأف بيرق لجأ ىلإ ىنترخأ الول بر

 )١( حبص ىتح » : م ىف ٩

 . أ ٠ م نم ةدايز (8) . ٩ هولتقل » : م ىف (©) . ٩ لاقف » : م ىف (۲)

 . 07937 /؟) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (5)

 )١( یدیمحلا دنسم )۲/ ٥۲۰( .



 ( ١١ 9 )تايآلا : نوقفانملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . 4 9 ومع اهب ريب لاو اهلج هاج
 كلذ نع دالوألاو لاومألا مهلغشت نأ نع مهل ايهانو هركذ ةرثكب نينمؤملا هدابعل ًارمآ ىلاعت لوقي

 000 هركذو هبر ةعاط نم هل قلخ امع اهتنيزو ايندلا ةايحلا عاتب ىّهتلا نم هنأب مهل ًاربخمو

 : لاقف هتعاط ىف قافنإلا ىلع مح 8 « ةمايقلا 4 مهيلهأو مقا نورسخی نيذلا اا

 نكأو قدصأف بيرق لجأ ىلإ ىنترُحأ الو بر لوقيف تْوَمْلا مكدحأ ىتأي نأ لبق نم مُكاَنقَرر ام نم اوقفنأو»
 بتعتسي « ًاريسي ًائيش ولو ةدملا لوط لأسيو « راضتحالا دنع مدني طرقم لكف < « نيحلاصلا نم

 E e a ىتأو « ناك ام ناك ! تاهيهو « هتاف ام كردتسيو

 بج بيرق لجأ ىلإ اترا انّبر اومَلَظ نيِذْلا لوقيف باذعلا مهيتأي مو موي سائلا رذنأو » : ىلاعت ٩ [هللا] لاق

 م ىلاعت لاق[ ميهاربإ] لاو نم مكل ام لبق نم متمسُفَأ اونوكت مَل وأ لسرلا عنو كتوعد

 نمو اهلئاق وه ةملك اهلِ الك ترت اميف احلاص ُلَمْعَأ ىَلعل . نوعجرا بر لاق توملا مهدحأ ءاج اذإ تح

 . [100‹ 949:نونمؤملا] (نوثعبي موي ىلإ خزرب مهئارو

 ًادحأ رظني ال : ىأ 4 نوُلمعت امب ريبخ هللاو اهلج ءاج اذ اس هللا َرَخَوي نلو » ىلاعت لاق مث

 ناك ام رش ىلإ داعل در ول نم هلاؤسو هلوق ىف اقداص نوكي نمی ربخأو ملعأ وهو « هلجأ لولح دعب

 . 4 نوُلَمعت امب ريبخ هّللاو 8 : لاق اذهلو ؛ هيلع

 باتج وبأ انثدح « نوع نب رفعج انثدح « ديمح نب دبع انثدح : ىذمرتلا ىسيع وبأ لاقو

 وأ « هبر تيب جح هغلبي لام هل ناك نم : لاق سابع نبا نع « محارم نب كاحضلا نع « ىبلكلا

 « هللا قتا « سابع نبا اي : لجر لاقف . توملا دنع ةعجرلا لأس « لعفي ملف « ةاكز هيلع هيف بجت

 مكلاومأ مكهلت ال اونمآ نيذّلا اهيأ اي » : انآرق كلذب كيلع ولتأس : لاقف . رافكلا ةعجرلا لأسي امنإف

 ىتأي نأ لبق نم مكانقزر ام نم اوقفنأو . نورِساَخلا مه كلوُأف كلذ لعفي نمو هللا ركذ نع مكدالوأ الو

 اسفن هللا رخي نو . نيحلاصلا نم نكأو ] قّدّصأف بيرق لجأ ىلإ ىبترخأ الول بر لوقيف توملا مكدحأ
 نيتئام لاملا غلب اذإ : لاق ؟ ةاكزلا بجوي امف : لاق ( َنوُلَمْعَت امب ريبخ هّللاو ٠ [ اهلجأ ءاج اذإ

 . ريعبلاو دازلا : لاق ؟ جحلا بجوي امف : لاق . ًادعاصف

 SE a EREN ENCE ول و ورع قرم اطر

 .  هوحنب « ةي ىبنلا نع « سابع نبا نع « كاحضلا نع  ىبلكلا بانج وبأ وهو
 نبا نع « كاحضلا نبا نع « باتج ىبأ نع « هريغو ةنييع نب نايفس هاور دقو : لاق مث

 . ىبلكلا بانج ابأ فعضو « حصأ وهو . هلوق نم «سابع

۱۳۳ 

 أ نم ةدايز )١(

 . ٠ هلوق ىلإ » : ه ىفو« م نم ةدايز(؟)

 .(5815) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)



 ( ١١ 9 ) تايآلا : نوقفانملا ةروس  نماثلا ءزملا لل ل ب +:

 ةملسم نع « ءاطع نب ناميلس انثدح « ليقن نبا انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 انركذ : لاق « هنع هللا ىضر <« ءادردلا ىبأ نع  ىعبر نب ةعجشم ابأ ىنعي  همع نع « ىنهجلا

 ىف ةدايزلا امنإو « اهلجأ ءاج اذإ ًاسفن رخؤي ال هللا نإ » : لاقف رمعلا ىف ةدايزلا يم هللا لوسر دنع

 . 2) « هربق ىف مهؤاعد هقحيلف « هل نوعدي ةحلاص ةيرذ دبعلا هللا قزري نأ رمعلا

 ةنملاو دمحلا هللو , " « نوقفانملا » ةروس ريسفت رخآ

 ىلع عجم ءاطع نب ناميلسو هب ءاطع نب ناميلس نع كلا دبع نب ديلولا قيرط نم (Ao /Y) لماكلا یف ىدع نبا هاورو )2غ(

 . « نيقفانملا »: أ ىف (0)



 مم نم )١-4( تايآلا : نباغتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . ةيكم : ليقو « ةيندم ىهو

 ديلولا نب سابعلا انثدح« ىقشمدلا راكب نب دمحم نب نوراه نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاق

 ءورمع نب هللا دبع نع« حابر ىبأ نب ءاطع نع « نابوث نبا انثدح« ديلولا نب ديلولا انثدح « لالخلا

 هسأر كيبشت ىف بوتكم الإ دلوي دولوم نم ام » : ةي هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر

 , 1014 اعلا زان ف كانآ سيخ

 . ركنم لب « ًادج بيرغ وهو « 27 « حلاص نب ديلولا » ةمجرت ىف ركاسع نبا هدروأ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل حبسي

 قلخ (5) ريصب نولمعت امب هللاو نمؤم مكنمو رفاك مكنمف مكقلخ ىذلا وه )O ريدق

 ىف ام ملعي ريصملا هيلإو مكروص نسحأف مكروصو قحلاب ضرألاو تاومسلا

 . 4 © رردصلا تاذب ميلع هّللاو نونلعت امو نورست ام ملعيو ضرألاو تاومسلا

 اذهلو ؛ اهكلامو اهئرابل تاقولخملا حيبست ىلع مالكلا مدقت دقو « تاحّبسْلا رخآ ىه ةروسلا هذه

 هقلخي ام عيمج ىلع دومحملا 3 تانئاكلا عيمج ىف فرصتملا وه : ىأ # دمحلا هلو كلملا هل # : لاق

 . هردقيو

 مل أشي مل امو < عفادم الو عنامم الب ناك دارأ امهم 1 ىأ ©« ريدق ءىش لك ىلع وهو # : هلوقو

 ‹ ةفصلا هذه ىلع مكل قلاخلا وه : ىأ 4 نمؤم مكنمو رفاك مكنمف مكقلخ ىذلا وه » : هلوقو

 قحتسي نمت ةيادهلا قحتسي نمب ريصبلا وهو « رفاكو نمؤم دوجو نم دب الف « كلذ مكنم دارأو

 نولمعت امب هللاو :  لاق اذهلو ؛ ءازجلا متأ اهب مهيزجيسو « هدابع لامعأ ىلع ديهش وهو « لالضلا

 . ( ريصب
 4 مكروص نسحأف مكروصو < ةمكحلاو لدعلاب : ىأ « قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ ل :لاق مث

 كاوسف كقلخ ىذّلا . ميركلا كبرب كرغ ام ناسنإلا اهيأ اي 8# : ىلاعت هلوقك < مكلاكشأ نسحأ : ىأ

 مل » : لاقو « هب ديلولا نب ديلولا نع «نازولا دمحم نب بويأ نع « دمحأ نع (۳۲۹۰) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو )١(

 : فيعض ديلولاو ©« ىسنالقلا ديلولا الإ نابوث نبا نع هوري

 . ( « طوطخملا » )١۷/ ۸١١ قشمد خيرات (0)



 ۳٢ 00 # ه ) تايآلا : نباغتلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ارارق ضرألا مكل لعج ىذا هللا :  هلوقكو « ٨۸ 5 :راطفنالا] 4 كبر ءاش اَ ةروص یا یف . كلدعف

 هيلإو 0 هلوقو ¢ ["55 رفاغ] ةيآلا 4 تالا نم مُكَقَرَرو مكروص نسحأف مكروصو ءانب ءاحسلاو

 1 باملاو عجرملا : ىأ «ريصملا

 ىف ام مّلعي 8 : لاقف« ةيسفنلاو ةيضرألاو ةيئامسلا تانئاكلا عيمجب هملع نع ىلاعت ربخأ مث
 . 4 رودصلا تاذب ميلع ُهّللاو نونلعت امو نورست ام مّلعيو ضرألاو تاومّسلا

 كلذ 20 ميلأ باذع مهّلو مهرمأ لابو اوقاذف لبق نم اورفك نيذّلا أبن مكتأي ملأ ط

 هّللاو هّللا ىتغتساو اوُلوَتو اورفكف اننودهي رشبأ اولاقف تانّيبلاب مهلسر مهيتأت تناك هاب

 لسرلا ةفلاخم ىف ؛ لاكنلاو باذعلا نم مهب لح امو . نيضاملا ممألا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 2 مهرمأ نم ناك امو مهربخ : ىأ 4 لبق نم اورفك نيذلا ابن مكتأي ملأ # : لاقف ٠ قحلاب بيذكتلاو

 ةبوقعلا نم ايندلا ىف مهب لح ام وهو 2 مهلاعفأ ءىدرو مهبيذكت ميخو : : ىأ 4 مهرمأ لابو اوقاذف )

 :: لاق كلذ نلعب عتب ىويندلا اذه ىلإ فاضم ةرخآلا رادلا ىف : ىأ 4 میلا باذَع مهّلو # یزحلاو

 94 انتودهي رشبأ اولاقف » نيهاربلاو لئالدلاو ججحلاب : ىأ 4 تالاب مهلسر مهيتأَت تناك هّنأب كلذ »

 اورفكف 000 مهلثم رشب ىدي ىلع مهاده نوكي نأو ءرشبلا ىف ةلاسرلا نوكت نأ اودعبتسا :ىأ

 . «ديمح ىنغ هّللاو » ¢ مهنع . ىأ 4 هللا ىنغتساو  ءلمعلا نع اولكنو قحلاب اوبذك : ىأ « اولوتو

 ىلع كلذو متلمع امب نؤبنتل مث نثعبتل ىبرو لب لق اوبي نأ نأ اورفك نيذلا معز
 ا اني هلل تا ی ا يقلل وساق را

o~ oA ريم اه 

 هتانيس هنع رفكي احلاص لمعيو هّللاب نمؤي نمو نباغتلا موي كلذ عمجلا مويل مكعمجي

A0 o 2 

 نيذُلاو © ميظعلا زوفلا كلذ ادبأ اهيف نيدلاح راهنألا اهتحت نم ىرجت تاتج هلخديو

 . 4 © ٌريصَمْلا سبو اهيف نيدلاخ راتلا باحصأ كّلوُأ انتايآب اوبذكو اورفك

 ىبرو یب لق :  نوئعبي ال مهنأ نومعزي مهنأ نيدحلملاو رافكلاو نيكرشملا نع ًاربخم ىلاعت لوقي
 « اهريبكو اهريغص « اهريقحو اهليلج « مكلامعأ عيمجب ESE ىأ  متلمع ام نوبل مث ندعبت

 رر کپ ا 4 رسم اللا ىلع كلذزو

 داعملا عوقو ىلع « لجو زع < هبرب مسقي نأ 5 هلوسر هللا رمأ ىتلا ةثلاثلا ةيآلا ىه هذهو

 « نيزجعمب متنأ امو قحَ نإ برو ىإ لق وه قحأ كنوكينتسيو 8: سنوي ةروس ىف ىلوألاف «هدوجوو

 ةيآلا € مکنیتات ىبرو یب لق ةعاسلا انيتأت ال اورفك نيذلا لاقو 8 : بس ةروس ىف ةيناثلاو :٥١[« سنوي]



 ل ل ل بسسس )1١--18( تايآلا : نباغتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ملمع امب نول مث نئعبتل ىبرو ىب لق اونعبي نأ نأ اورفك نيدّلا معز ا ] هذه ىه ةثلاثلاو « [1: أيس

 . ) [ «ريسي هللا ىلع كلو

 ريخ َنوُلمَعَت امب هللاو «  نآرقلا : ىنعي 4 ارنا ىذّلا روثلاو هلوسرو هّللاب اونماف » : ىلاعت لاق مث
 . ةيفاخ مكلامعأ نم هيلع ىفخت الف : ىأ

 E كلذب ىمس « ةمايقلا موي وهو : :4 عْمِجْلا مويل مكعمجي موي # : هلوقو

 هل عومجُم موي كلذ » : ىلاعت لاق امك « رصبلا مهڌفتيو ىعادلا مهعمسي «دحاو ديعص ىف نورخآلاو

 ىلإ نوعومجمل . نيرخآلاو نيلؤألا نإ لق » : ىلاعت لاقو « :٠٠ دوه] ( دوهم موي كلذو ساتل
 . ]0۰4: ةعقاولا] 4 مولعم موي تاقيم

 لهأ نأ كلذو . ةمايقلا موي ءامسأ نم مسا وه : سابع نبا لاق * نباغتلا موي كلذ $ : هلوقو

 دهاجمو ةداتق لاق اذكو 5 رانلا لهأ نونبغي ةنجلا

 .رانلا ىلإ كئلوأب بَهذيو « ةنجلا ىلإ ءالؤه لخدي نأ نم مظعأ نبغ ال : نايح نب لتاقم لاقو

 ٍتاّنج هلخديو هتاتيس هنع ركي احلاص لمعيو هللاب نمؤي نمو » : یا كركي كلو واو لت

 SS ميظعلا زوفلا كلذ ادب اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت

 E هذه لثم ريسفت مدقت دقو . 4 ريصملا سئبو اهيف نيدلاخ راتلا

 ميلع ءىش لكب هّللاو هبلق دهي هّللاب نمؤي نمو هللا نذإب الإ ةبيصم نم باصأ ام ظ

 هلإ ال هّللا 09 نيبملا غالبلا انلوسر ىلع امنإف متيلوت نإف لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو ©9

 . 4 69 نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو وه ألإ
 مكسفنأ ىف الو ضرألا ىف ةبيصم نم باص ام :  ديدحلا ةروس ىف هب ربخأ امب ًاربخم ىلاعت لوقي

 : للا نذإب لإ ةبيصم نم باصأ ام » :انهاه لاق اذكهو « [۲۲:ديدحلا] 4 اهأربن نأ لبق نَم باتك ىف الإ
 . هتثيشمو (9 هردق نع : ىنعي « هللا رمأب : سابع نبا لاق

 هللا ءاضقب اهنأ ملعف ةبيصم هتباصأ نمو : ىأ 4 ميلع ءىش لك هللاو بلف دهپ هَللاب نمؤي نمو $

 ىف ىده ايندلا نم هتاف امع هضوعو « هبلق هللا ىده « هللا ءاضقل ملستساو بستحاو ربصف « هردقو

 . هنم ًاريخ وأ « هنم ذخأ ناك ام هيلع فلخي دقو « ًاقداص ًانيقيو « هبلق

 «نيقيلل هبلق دهي : ىنعي 4 هبلق دهي هللاب نمؤي نمو :  سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 . هبيصيل نكي مل هأطخأ امو « هتطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعيف

 )١( كلذ » : أ ىفو « « اذه » : م ىف (0) . أ« م نم ةدايز «.

 ) )۳أ ىف : ١ هتردق نع « .



 ١5 -١8( ) تايآلا : نباغتلا ةروس  نماثلا ءزحلا لل _ لللدد+»مم»

 دهي هّللاب نمؤي نمو» : ةيآلا هذه هدنع ئرقف ةمقلع دنع انك :لاق نايبظ ىبأ نع « شمعألا لاقو

 ىضريف « هللا دنع نم اهنأ ملعيف «٠ ةبيصملا هبيصت لجرلا وه ا حا 2 4« هبل

 0 مقا ى ن 00 ر ا اور 2

 a و

 نإ « هل ًاريخ ناك الإ ءاضق هل هللا ىضقي ال « نمؤملل ًابجع » : هيلع قفتملا ثيدحلا ىفو

 الإ دحأل كلذ سيلو « هل ًاريخ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإو « هل ًاريخ ناكف ربص ءارض هتباصأ
 0 وفلل

 ؛ حار نب ىلع نع « ديزي نب ثراحلا انثدح « ةعيهَل نبا انثدح . نسح انثدح : دمحأ لاقو

 ايك هللا لوسر ىتأ الجر نإ : لوقي تماصلا نب ةدابع تعمس : لوقي ةيمأ ىبأ نب ةدانج عمس هنأ

 SA و قا حل ها عل ا سل اولا كبل لاقف

 كلذ نم نوهأ ديرأ : . « ربصلاو ةحامسلا » : لاق . هللا لوسر اي اذه نم نوهأ ديرأ : لاق

 . 50 هوجرخي مل . 6 هب كل فق « یش ىف هلل مه ال 9 ا هللا لوسراي

 رمأ هب ام لعفو ‹ عرش اميف هلوسرو هللا ةعاطب رم : 4 لوسرلا اوعيطأو للا ارعيطأر» : هلوقو
 متلكن نإ : ىأ ( نيبملا غالبا اتلوسر ىلع مناف متيلوت نإق 3 : لاق مث ٠ رجزو '' ) ىهن هنع ام كرتو

 . ةعاطلاو عمسلا نم متلَمح ام مكيلعو « غالبلا نم لمح ام هيلع امنإف لمعلا نع

 . °" ميلستلا انيلعو « غالبلا لوسرلا ىلعو « ةلاسرلا هللا نم : ىرهزلا لاق

 هّللا ىلعو وه ًالإ هلإ ال هللا : لاقف « هريغ هلإ ال ىذلا « دمصلا دحألا هنأ ًاربخم ىلاعت لاق مث

 اوصلخأو « هل ةيهلإلا اودحو : ىأ ٠ بلطلا ىنعم هانعمو «ديحوتلا نع رب لوألاف « « نونمؤملا لكوتيلف

 . [4:لمزملا] «اليكو هذخّتاف وه لإ ِهَلِإال برغملاو قرشمْلا بر 8 : ىلاعت لاق امك« هيلع اولكوتو « هيدل

 اوفعت نإو مهورذحاف مك اودع مكدالوأو مكجاوزأ نم نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي
 o 2 < ولا ع 0 و 0 م

 رجأ ةدنع هّللاو ةنتف مكدالوأو مكلاومأ ننإ 60 تحب رر هّللا نف اورفغتو اوحفضتو

 حش قوي نمو مكسفنأل اريخ اوقفنأو اوعيطأو اوعمساو متعطتسا ام هللا | وَقَتاَف 02 ميظع

 هّللاو مك رفغيو مكل هفعاضي انسح اضرَق هللا اوضرقت ¿ نإ 09 نوحلقملا مه كتَلوُأَف هسفن

 .4 6۵ ميكحلا ٌزيِزَعْلا ةداهشلاو بيلا ملاع 09 ميلح روكش

 ا هت ل

 5 ب

 . 018 /60) دنسملا ()

 . 2« هنع ىهني ام ١ : م ىف (5)

 . « حتف 2 (00۳/۱۳) اقلعم هحيحص ىف ىراخبلا هاور )3(



 و ب ايألا نباغتلا ةروس - نماثلا ءزحلا

 هنأ : ىنعمب ٠ دلاولاو جوزلا ولعت وه نموه نأ : دالوألاو جاوزألا ىلع ًاربخم ىلاعت لوقي

 هللا ٍركذ نع مدال الو مكلاومأ مكهلت ال اونمآ نيدلا اهيأ اي > : هلوقك < « حلاصلا لمعلا نع هب ىهتلي

 نبا لاق « مهورذحاف 8 : انهاه لاق اذهلو ؛ [9:نوقفانملا] يروا كا تدرج

 . مكنيد ىلع ىنعي : دي

 محرلا ةعيطق ىلع لجرلا لمحي : لاق 4 ْمُكَل اودع مكدالوأو مكجاوزأ نم نإ ط : دهاجم لاقو

 + نايرفلا انثدمح ع 4137 ینالقسعلا فلخ نب دمحم انئدح« ىبأ انثدح « متاح ىبأ نبا لاقو
 : ةيآلا هذه نع لجر هلأسو سابع نبا نع « ةمركع نع« برح نب كامس انثدح « ليئارسإ انثدح

 اوملسأ لاجر ءالؤهف : لاق «  مهورذحاف مک اودع مكدالوأو مكجاوزأ نم نإ اونمآ نیلا اهيا اي طل

 لوسر اوتأ املف « مهوعدي نأ مهدالوأو مهجاوزأ ىبأف . ةي هللا لوسر اوتأي نأ اودارأف < ةكم نم

 اوفعت نإو » : ةيآلا هذه هللا لزناف « مهوبقاعي نأ اوُمَهَف « نيدلا ىف اوهَقف دق سانلا اوأر ال هللا

 . 4 ميحُر روفغ هللا إف اورفغتو اوحفصتو
 .” هب ا فسوي نب دمحم وهو  ىبايرفلا نع «٠ ىيحي نب دمحم نع ىذمرتلا هاور اذكو ۲ 1 ١
 و

 قيرط نم ىورو 5 r 3 لئارسإ ثيدح نم ¢ ىناربطلاو ريرج نبا هاورو 09 حيحص نسح :لاقو

 . ءاوس هالوم ةمركع لاق اذكهو « هوحن <« سابع نبا نع 3 ىفوعلا

 لاومألا امنإ : ىلاعت لوقي : 4 ميظع ٌرجأ هدنع هّللاو ةنتف مكدالوأو مكلاومأ اَمَّنِإ ط : هلوق
 . هيصعي نمم هعيطي نم ملعيل . هقلخل هللا نم ءالتباو رابتخا : ىأ « ةنتف دالوألاو

 تاوهشلا بح سانلل نيز ١ لاق امك 4 ميظع رجأ ) ةمايقلا موي : ىأ 4 هدنع هّللاو 8 : هلوقو

 عاتم كلذ ] ثرحلاَو ماعنألاو ةموسملا ليَحْلاو ةّضفلاو بهّذلا نم ةرطعقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاستلا نم

 .[٤٠١١٠:نارمع لآ] ٩ [ اهدعب ىتلاو <« بآّمْلا نسح هدنع هّللاو ايندلا ةايحلا

 ر ا دع یا 2 كقاو نی قيس یخ « بابحلا نب ديز انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ءامهنع هللا ىضر« ES ::لوقي ةدیرب یا تعمس

 نيب امهعضوف امهلمحف ربنملا نم هيك هللا لوسر لزنف « نارثعيو نايشمي نارمحأ ناصيمق امهيلع
 نييبصلا نيذه ىلإ ترظن « ةنتف مكدالوأو مكلاومأ امنإ. هلوسرو هللا قدص » : لاق مث ءهيدي
 . « امهتعفرو ىثيدح تعطق ىتح ربصأ ملف «نارثعيو نايشمي

 )١( ىنالديصلا » : م ىف « .

 )( مقرب ىذمرتلا ننس )۴۳۱۷( .

 . ۲۷١( /۱۱) ىناربطلل ريبكلا مجعملاو 8١( /۲۸) ىربطلا ريسفت (۳)

 . 4 ةيآلا ١ : ه ىفو « م نم ةدايز )٤(

 . دنسملا نم تبثملاو « « ايأ » : أ ٠ م ء ه ىف («5)



 -١8( 15 ) تايآلا : نباغتلا ةروس  نماثلا ءزملا ل لس سس ل:

 ةقرعت ا اع ی کی و او ی ع هيد هس نجلا لها ووو ١

 « ىبعشلا نع « دلاجم انربخأ « ميشه انثدح « نامعنلا نب جيرس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نم كل له » : ىل لاقف « ةدنك دفو ىف يَ هللا لوسر ىلع تمدق : لاق سيق نب ثعشألا انثدح

 . موقلا عبش : هناكمب نأ تددولو « دمج ةنبا نم كيلإ ىجرخم ىف ىل دلو مالغ : تلق « ؟ دلو

 : كاذ تلق نئلو » : لاق مث « « اوضبق اذإ ًارجأو « نيع ةرق مهيف نإف « كلذ نلوقت ال ١ : لاق

 . ىلاعت هللا همحر « 29 دمحأ هب درفت « ةنزحم ةنبجمل مهنإ ةنزحم ةنبجمل مهنإ

 « بولقلا ةرمث دلولا » : لَم هللا لوسر لاق : لاق ديعس ىبأ نع « ةيطع نع « ىليل ىبأ نبا نع

 . ° دانسإلا اذهب الإ فرعي ال: لاق مث « ةنزحم ةلخبم ةنبجم مهنإو

 «ىبأ ىنثدح « شايع نب ب ليعامسإ نب دمحم انثدح « 2 دئرم نب مشاه انثدح : ىناربطلا لاقو

 "لاا هلك هللا لوسو ا ىلا نق: کک نط« عر رب نسل یا
 كل ودع هلعل ىذلا نكلو « ةنجلا تلخد كلتق نإو « كل ًازوف ناك هتلتق نإ ىذلا كودع سيل»

 . °” « كنيمي تكلم ىذلا كّلام كل ودع ىدعأ مث « كبلص نم جرخ ىذلا كدلو

 نع نيحيحصلا ىف تبث امك . مكتقاطو مكدهج : ىأ € متعطتسا ام هللا اوَقَّتاَف ١» : ىلاعت هلوقو

 « متعطتسا ام هنم اوتئاف رمأب مكترمأ اذإ » : يم هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ

 . "9 « هوبنتجاف هنع مكتيهن امو

 ةخسان ةميظعلا ةيآلا هذه نإ ملسأ نب ديز نع « كلام هاور امك  نيرسفملا ضعب لاق دقو

 4 نوملسم متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا وقنا اونمآ نيذّلا اَهيَأ اي 8: هلوق ىهو «نارمع لآ» ىف ىتلل

 . [١٠؟:نارمع لآ]

 « ةعيهل نبا ىنثدح « ريكي نب هللا دبع نب ىبحي ینثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اونا :  هلوق ىف ريبج نب ديعس نع رانيد نبا وه  ءاطع ىنثدح

 تحرقتو مهبيقارع تمرو ىتح اوماقف « لمعلا موقلا ىلع دتشا ةيآلا تلزن ال : لاق  نوملسم

 . ىلوألا ةيآلا تخسنف < 4 متعطتسا ام هللا اون ةف : نيملسملا ىلع ًافيفخت هللا لزنأف « مههابج

 مقرب ةجام نبا ناسو (۱۰۸/۳) ىئاسنلا ننسو )۳۷۷٤( مقرب ىذمرتلا ننسو () مقرب دواد ىبأ ننسو (0615/6”7) دنسملا )١(

(۳۰۰). 

 . (3117/6) دنسملا (۲)

 . أ نم ةدايز (۳)

 ةنظم : ةنبجملا « فيعض وهو ىفوعلا ةيطع هيفو » : ١58( /8) عمجملا ىف ىمثيهلا لاق « راتسألا فشك » (1847) مقرب رازبلا دنسم ()

 . نزحلل ببس : ةنزحملاو « لخبلل ببس : ةلخبملاو « نبجلل
 . ريبكلا مجعملا نم تبثملاو « ٠ ديزم » : أ ٠ م ء ه ىف (5)

 . ًارارم هنايب مدقت دقو عاطقناو فعض هيفو (7954 /۳) ريبكلا مجعملا (1)

 . (۱۳۳۷) مقرب ملسم حيحصو (۷۲۸۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 إس ١٠٤_۸ ) تايآلا : نباغتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نب لتاقمو ¢ الا ¢ سنأ نب عيبرلاو ¢ ةداتقو ¢ ملسأ نب ديزو ¢ ةيلاعلا ىبأ نع یورو

 : كلذ وخت © ناح

 هنع اوديحت الو « هلوسرو هب هللا مكرمأي ال نيداقنم اونوك : ىأ  اوعیطو اوعمساو :  هلوقو
 هنع ام اوبكرت الو « مترمأ هب امع اوفلختت الو« هلوسرو هللا ىدي نيب اومدقت الو « ةرسي الو ةنمي

 . مترجز

 ءارقفلاو براقألا ىلع هللا مكقزر ام اولذباو : ىأ 4 مكسفنأل اريح اوقفنأو ١ : ىلاعت هلوقو
 ايندلا ىف مكل ًاريخ نكي < مكيلإ نسحأ امك هللا قلخ ىلإ اونسحأو ) تاجاحلا ىوذو نيكاسملاو

 . ةرخآلاو ايندلا ىف مكل ارش نكي اولعفت ال نإو « ةرخآلاو

 ركذو « رشحلا » ةروس ىف هريسفت مدقت : 4 نوُحلْقُمْلا مه كَلوُأَف هسقن حش قوي نمو :  : هلوقو

 نإ »© :هلوقو « ةنملاو دمحلا هللو « انهاه هتداعإ نع ىنغأ اب « ةيآلا هذه ىنعم ىف ةدراولا ثيداحألا

 امهمو « هفلخي وهف ءىش نم متقفنأ امهم : ىأ 4 مُكَل رفغیو مكل هفعاضُي انسح اًضْرَف هللا اوضرقت
 ىلاعت هللا نأ حيحصلا ىف تبث امك « هل ضرقلا ةلزنم كلذ لزنو « هءازج هيلعف ءىش نم متقدصت

 ةروس ىف مدقت امك 4 مك هفعاضي » : لاق اذهلو . 27 « ميدع الو مولظ ريغ ضرقي نم :  لوقي
 :Yto]. ةرقبلا]  ةريثك افاعضأ هل هفعاضيف :  ةرقبلا

 ىلع ىزجي : ىأ « روکش هللاو » : لاق اذهلو . تائيسلا مكنع رفكيو : ىأ « مكل رفغيو )
 تاالزلاو بونذلا نع زواجتيو ¢ رتسيو رفغيو حفصي 00 [و وفعي] ىأ %4 ميلحإ» ريثكلاب ليلقلا

 . تائيسلاو اياطخلاو

 . ةرم ريغ هريسفت مدقت : € ميكحلا زيزعلا ةداهشلاو بيغلا ملاع #

 هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم (۸٥۷)مقرب ملسم حيحص )١(

 .م نم ةدايز قفز



 (03:) ةيآلا :قالطلا ةو 2 ةماعلا عزنا ب ا ب ح ووب

 قالطلا ةروس ريسفت

 . ةيندم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ال مكبر هللا اوقئاو ةدعْلا اوصحأو نهتدعل نهرقلطف ءاسنلا مُسقَلَط اذإ ىلا اهيأ ايا
 يثرب مام م 0 20 22 0 ي2 2# هم يم

 دعتي نمو هللا دودح كلتو ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت

 . 4 © ارْمَأ كلذ دعب ثدحي هللا َلَعَل ىردت ال هسْفن مّلَظ دق هللا دودح

 متقلط اذإ ىبثلا اَهيَأ اي » : لاقف اعبت ةمألا بطاخ ٤ اميركتو ارش الوأ اک ىنلا بطوخ |

 . < نهنذدعل نواف استا
 نع « دمحم نب طابسأ انثدح ‹ ىرابهلا ديعس نب باوث نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 زع « هللا لزنأف « اهلهأ تتأف ٠ ةصفح وم هللا لوسر قلط : لاق سنأ نع « ةداتق نع « ديعس

 ىهو « ةماوق ةماوص اهنإف اهعجار : هل ليقف 4 َنهتدعل نهوقلطَف ءاسنلا متقلط اذإ ىبنلا اهيأ اي ١» : لجو
 . ةنجلا ىف كئاسنو كجاوزأ نم

 , داسر ةركلفا ١ ةداقق نع# ديعتس قعوىلعالا تيغ نع راقب نبا ةرغ ٤ ريزج نبا ةاووز
 . اهعجار مث ةصفح قلط هايي هللا لوسر نأ : هجو ريغ نم درو دقو

 : ملاش يتريخلا + تاهش نبا نع ا ليقع فلا تدنن + ريك نب یت اكدت +" قراشنلا لاو
 ظيختف ك هللا لوسرل رمح .ركذف + ضئاخ- هو هلا ةآرمأ قلظ هنأ + ةريخلا رع نب هللا دنع انآ

 نأ هل ادب نإف ‹ رهطتف ضيحت مث ‹ رهطت ىتح اهكسمي مث « اهعجاريل » : لاق مث ایم هللا لوسر
 . °” « لجو زع < هللا رمأ ىتلا ةدعلا كلتف « اهسمي نأ لبق ًارهاط اهقلطيلف اهقلطي

 ىتلا ةدعلا كلتف » : هظفلو « ملسمو « هباتك نم عضاوم ىف هاور دقو انهاه ىراخبلا هاور اذكه

 الا اهل قلظي نأ هللا نمأ

 بتك اهئاصقتسا عضاومو « © ةريثك ظافلأو ةددعتم قرط نم ديناسملاو بتكلا باحصأ هاورو

 . ماكحألا

 )١( ىربطلا ريسفت )۲۸/ 86( .

 )۲( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۹۰۸( .

 1 (YY) مقرب ةجام نبا ناسو 8/5 ىئاسنلا ناسو ( او( مقرب دواد ىبأ ناسو (oAcotcolcET o1 /Y) دنسملا )€(



 ١ ( +١ ) ةيآلا : قالطلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 : ريبزلا وبأ ىنربخأ : جرج نبا قيرط نم « هحيحص ىف ملسم هاور ام انهاه دروي ظفل سّمأو

 ىف ىرت فيك : كلذ عمسي ريبزلا وبأو  رمع نبا لأسي ةزع ىلوم نميأ نب نمحرلا دبع عمس هنأ
 رمع لأسف < ةَ هللا لوسر دهع ىلع اضئاح هتأرما رمع نبا قّلُط : لاقف ؟ ًاضئاح هتأرما قلط لجر
 «اهعجاريل» : ةا هللا لوسر لاقف« ضئاح ىهو هتأرما قلط رمع نب هللا دبع نإ:لاقف ةي هللا لوسر
 ىلا اهيأ اي » : لب ىبنلا أرقو : رمع نبا لاق . « كسمي وأ قلطيلف ترهط اذإ » : لاقو « اهدرق

 . © 4 َنهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متَفَّلَط اذإ

 : هلوق ىف هللا دبع نع « ديزي نب نمحرلا دبع نع « ثراحلا نب كلام نع < ‹ شمعألا لاقو

 «نسحلاو «دهاجمو « ءاطعو «رمع نبا نع یورو . امج ريغ نم رهطلا : لاق «نهتدعل نهوقلطف»

 ‹ ةمركع نع ةياور وهو . كلذ لثم نايح نب لتاقمو « نارهم نب نوميمو « ةداتقو « نيريس نباو
 .+ كالا

 اهقلطي ال: لاق 4 نهتدعل َنهوُقَلطَف » : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 . ةقيلطت اهقلط ترهطو تضاح اذإ ىتح اهكرتت : نكلو « هيف اهعماج دق رهط ىف الو ضئاح ىهو

 انيبتسم ىلبح اهقلطي نأ « ةضيحلا ءرقلاو« رهطلا : ةدعلا : 4 نهتدعل َوَقْلَطَف » : ةمركع لاقو
 ال مأ یه ىلبح ىردي الو « اهيلع فاط دقو اهقلطي الو « اهلمح

 نأ : ةنسلا قالطف « ةعدب قالطو ةنس قالط ىلإ هومسقو قالطلا ماكحأ ءاهقفلا ذخأ انهاه نمو
 لاح ىف اهقلطي نأ وه : ىعدبلاو . اهلمح نابتسا دق الماح وأ « عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي

 «ةعدب الو هيف ةنس ال ثلاث قالطو ؟ ال مأ تلمحأ ىردي الو « هيف اهعماج دق رهط ىف وأ «٠ ضيحلا
 ىف ىصقتسم هب قلعتي امو كلذ ىف مالكلا ريرحتو « اهب لوخدملا ريغو « ةسيآلاو ةريغصلا قالط وهو

 ماعا ىلاعتو هنادي ةللاور+ رفا بك

 ىلع ةدعلا لوطت الثل ؛ اهءاهتناو اهءادتبا اوفرعاو اهوظفحا : ىأ 4 َةّدعْلا اوصحأو » : هلوقو

 . كلذ ىف : ىأ 4 مكبر هللا اوقّتاو » . جاورألا نم عنتمتف ةارملا

 جوزلا ىلع ىنكسلا قح اهل ةدعلا ةدم ىف : ىأ 4 نجرخی الو نهتویب نم نهوجرخت ال » : هلوقو

 قحل © ةلقتعم اهنأل جورخلا ًاضيأ اهل زوجي الو « اهجرخي نأ لجرلل سيلف « هنم ةدتعم تماد ام
 . ًاضيأ جوزلا

 ةشحاف ةأرملا بكترت نأ الإ نهتويب نم نجرخي ال : ىأ ( ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ :  هلوقو
 © تانغ E SES ENG م الزل ليزر SS لزنملا نم جرختف « ةنيبم
 « ريبج نب ديعسو « ةمركعو « دهاجمو « نيريس نباو « نسحلاو « ىبعشلاو « بيلا نب ديعسو

 دو او یا ا و ىلجنا ان ب ديزو « كاحضلاو « حلاص وبأو « ةبالق وبأو

 )١( مقرب ملسم حيحص )۱٤۷١( .

 )۲( هريسفت ىف ىربطلا هاور )۸۳/۲۸( .

 ) )۳ةقلعتم اهنأل » : أ ىف « .



A a a ب ببييبحجللا بو 

 مالكلا ىف مهتذآو لجرلا لهأ ىلع تدب وأ ةأرملا تزشن “ اذ ام لمشتو . مهريغو « لاله ىبأ
 E ةدوكمو أ ةمرتاعب نيو مادمت نيرو ةلاثتامك :ولاجفلاو

 اهنع جرخي : ىأ © هللا دودح دعي نمو  همراحمو هعئارش : ىأ 4 هللا دودح كلتو # : هلوقو

 . كلذ لعفب : ىأ « هسفن ِمَلَظ دقف » اهب رمأي الو اهريغ ىلإ اهزواجتيو

 ىف جوزلا لزنم ىف ةقلطملا انيقبأ اغإ : ىأ  ارَمَأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل ىردَت ال 8 : هلوقو

 . لهسأو رسيأ كلذ نوكيف « اهتعجر هبلق ىف هللا قلخيو اهقالط ىلع مدني جوزلا لعل « ةدعلا ةدم

 هللا لعل ىردت ال > : هلوق ىف سيق تنب ةمطاف نع « هللا دبع نب هللا ديبع نع « ىرهزلا لاق

 لتاقمو ٠ كاحضلاو « ةداتقو« ءاطعو « ىبعشلا لاق اذكو .ةعجرلا ىه : لاق 4 ارم كلذ دعب ثدحي

 «لبتح نب دمحأ مامإلاك « مهعبات نمو فلسلا نم بهذ نم بهذ انهاه نمو . ىروثلاو « نايح نبا

 ىلع ًاضيأ اودمتعاو « اهجوز اهنع ىفوتملا اذكو « ةتوتبملل ىنكسلا بجت ال هنأ ىلإ « هللا همحر

 ناكو « تاقيلطت ثالث رخآ صفح نب ورمع وبأ اهجوز اهقلط نيح « ةيرهفلا سيق تنب ةمطاف ثيدح

 هتطخستُق  ةقفن :  [ىنعي]  ريعشب هليكو اهيلإ لسرأف « كلذب اهيلإ لسرأف « نميلاب اهنع ًآبئاغ
 . « ةقفن هيلع كل سيل » : لاقف « ليم هللا لوسر تتأف . ةقفن انيلع كل سيل هللاو :لاقف

 «ىباحصأ اهاشغي ةأرما كلت :١ لاق مث «٠ كيرش مأ تيب ىف دتعت نأ اهرمأو « ىنكس الو :ملسملو

 . "9 ثيدحلا « كبايث نيعضت ىمعأ لجر هنإف « موتكم مأ نبا دنع ىدتعا

 : لاقف « رخآ ظفلب ىرخأ قيرط نم دمحأ مامإلا هاور دقو

 ‹ سيق تنب ةمطاف تيتأف ةنيدملا تمدق : لاق رماع انثدح « دلاجم انثدح « ديعس نب ىيحي انثدح

 لاقف : تلاق . يرش ىف هللا لوسر یف « هلل لوسر دهع ىلع اهقلط اهجوو نأ یتا

 : تلاق . ال : لاق . لجألا لحي ىتح ىنكسو ةقفن ىل نإ : تلقف . رادلا نم ىجرخا : هوخأ ىل

 ١ ةقفنلاو ىنكسلا ىنعنمو ىنجرخأ هاخأ نإو . ىنقلط انالف نإ : تلقف لكي هللا لوسر تيتأف

 .ًاعيمج اثالث اهقلط ىخأ نإ « هللا لوسر اي :لاق «« سيق لآ ةنبالو كلام » :لاقف © [ هيلإ لسرأف]

 ام اهجوز ىلع ةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا اغإ «سيق لآ تنب اي ىرظنا » : هيَ هللا لوسر لاقف : تلاق
 .« ةنالف ىلع ىلزناف ىجرخا . ىنكس الو ةقفن الف ةعجر اهيلع هل نكي مل اذإف ٠ ةعجر اهيلع هل ناك

 . 200 ثيدحلا مامت ركذو « كاري ال ىمعأ هنإف « موتكم مأ نبا ىلع ىلزنا « اهيلإ ثّدَحتي هنإ» : لاق مث

 ميهاربإ نب قاحسإ انثدح < ىرتستلا رازبلا هللا دبع نب دمحأ انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 ىلع لخد هنأ : ىبعشلا رماع انثدح « ىلجبلا ديزي نب ديعس انثدح « راكب نب ركب انثدح« فاوصلا

 ةريغملا نب صفح نب ورمع وبأ اهجوزو « ىشرقلا سيق نب كاحضلا تخأ سيق تنب ةمطاف

 )١( م نم ةدايز (۲) . « اذإ ام لمشتو » : أ « م ىف .

 )۳( مقرب ملسم حيحص )۱٤۸۰( .

 . دنسملا نم ةدايز ()

 )0( دنسملا )١/ ۳۷۳( .



 8ع سس بس ( 17 . ۲) ناتیآلا : قالطلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ‹ ىقالطب نميلا ىلإ شيج ىف قلطنم وهو ىلإ لسرأ صفح نب ورمع ابأ نإ : تلاقف «ىموزخملا
 . هب اناصوأ الو « ًائيش كلذ ىف انيلإ لسرأ ام : اولاقف ٠ ىنكسلاو ىلع ةقفنلا هءايلوأ تلأسف

 « ىقالطب ىلإ لسرأ صفح نب ورمع ابأ نإ « هللا لوسر اي : تلقف هلك هللا لوسر ىلإ تقلطناف
 : ةا هللا لوسر لاقف . ءىشب كلذ ىف انيلإ لسري مل : هؤايلوأ لاقف ٠ ىلع ةقفنلاو ىنكسلا تبلطف

 هريغ ًاجوز حكنت ىتح هل لحت ال تناك اذإف « ةعجر اهيلع اهجوزل ناك اذإ ةأرملل ىنكسلاو ةقفنلا امنإ »

 . « ىنكس الو اهل ةقفن الف

 ديعس نع « نيكد نب لضفلا ميعن ىبأ نع « ىفوصلا ىيحي نب دمحأ نع “ ىئاسنلا هاور اذكو
 e ىزارلا متاح وبأ لاق . ىفوكلا ىلجبلا ىسمحألا وهو ديزي نبا

 هل و و 0

 ٍلدع ىوذ اودهشأو فورعمب نهوقراف وأ فورعمب نهوكسمأَق ( هَلَجَأ نغلب اَذِإَف

 هّللا قي نمو رخآلا مْوُيْلاَو هّللاب نمؤي ناک نم هب ظعوي مكلذ هلل ةداهشلا اوميقأو مكنم
 ريب 0e 6م 200 د 2 دو م 2

 هللا نإ هبسح وهف هللا ىلع لوت نمو بسَدحَي ال ثيح نم هفزريو © اجرخم هَل لعجي

 .# م ارَدَق ءىش لكل هللا لعج دق هرم غلاب

 « كلذ نبراقو ةدعلا ءاضقنا ىلع نفراش : ىأ « نهلجأ تادتعملا تغلب اذإف : ىلاعت لوقي

 ةمصع ىلإ اهتعجر وهو « اهكاسمإ ىلع جوزلا مزعي نأ امإ ذئنيحف « ةيلكلاب ةدعلا غرفت مل نكلو
 امإو « اهتبحص ىف اهيلإ ًانسحم :ىأ © فورعمب 8 . هدنع هيلع تناك ام ىلع اهب رارمتسالاو هحاكن

 ىلع اهقلطي لب « فينعت الو ةمتاشم الو ةحباقم ريغ نم : ىأ « فورغمب » اهتقرافم ىلع مزعي نأ

 . نسح ليبسو ليمج هجو

 دواد وبأ هاور امك « اهيلع متمزع اذإ ةعجرلا ىلع : ىأ 4 مكنت دع وذ اودهشأ را لوقو

 ىلع دهشي ملو اهب عقي مث هتأرما قلطي لجرلا نع لس هنأ : نيصُح نب ار وغ عاش ناو

 اهر فو اهتالط ىلع دا ٤یا تروا هن رخل تقلل لاقي ا الو ا
 كو ٤) )( ,

 حاكن ىف زوجي ال : لاق 4 مکنم لدع ىوذ اودهْشَأو :  لوقي ءاطع ناك : جیرج نبا لاقو

 داهشإلا نم هب مكانرمأ ىذلا اذه : ىأ «رخآلا مويْلاو هّللاب نمؤي ناك نم هب ظعوي مكلذ» لوقو
 . ةرخآلا رادلا ىف هللا ” باقع فاخيو ءاذه عرش هنأو هللاب نمؤي نم هب رمتأي امنإ ٠ ةداهشلا ةماقإو

 )١( ىئاسنلا نتسو (۳۸۲ /7 5) ريبكلا مجعملا )١55/5( .

 . 075 /5) متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا (۲)

 . « دتعت الو ١ : أ ىف (5) . « ورمع نع»: م ىف (۳)

 . )۲۰۲٠( مقرب ةجام نبا نتسو IAD) مقرب دواد ىبأ ناس (4)

 . « باذع فاخيو » : م ىف (5)



 ( ” , ۲ ) ناتيآلا : قالطلا ةروس  نماثلا ءزجلا ١5

 هدنع بجي امك « ةعجرلا ىف داهشإلا بوجو ىلإ  هيلوق دحأ ىف  ىعفاشلا بهذ انهاه نمو
 الإ حصت ال ةعجرلا نإ : لوقي اذهب لاق نمو « ءاملعلا نم ةفئاط اذهب لاق دقو . حاكنلا ءادتبا ىف

 اهيلع داهشإلا عقيل لوقلاب
 اميف هللا قتي نمو : ىأ * بستحي ال ثيح نم هقزريو . اجرخم هل لعجي هللا قتي نمو ا : هلوقو

 نم : ىأ « بستحي ال ثيح نم هقزريو «ًاجرخم هرمأ نم هل لعجي « هنع هاهن ام كرتو « هب هرمأ

 . هلابب رطخت ال ةهج

 : لاق رذ ىبأ نع« ليلسلا وبأ انثدح٠ نسحلا نب ب سمهك انربخأ « ديزي انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ال ثّيَح نم هفزريو . اجرخم هَل لعجي هللا قي نمو » : : ةيآلا هذه ىلع ولتي هي هللا وسر لج

 . « مهتفك اهب اوذخأ مهلك سانلا نأ ول « رذ ابأ اي » : لاق مث « ةيآلا نم غرف ىتح « ( بستحي

 n لإق مف + ت ضم ىلع اجور پر ارا لا ١ لاق

 فيك» : لاق . ةكم مامح نم ةمامح نوكأف « قلطنأ 27 ةعدلاو ةعسلا ىلإ : تلق . « ؟ ةنيدملا نم

 .ةسدقملا ضرألاو ماشلا ىلإو « ةعدلاو ةعسلا ىلإ : تلق :لاق . « ؟ ةكم نم تجرخأ نإ عنصت

 ىفيس عضأ _  قحلاب كثعب ىذلاو  اذإ : تلق .« ؟ ماشلا نم تجرخأ نإ عنصت فيكو » :لاق

 نإو «عيطتو عمست » : لاق ؟ كلذ نم ريخوأ : تلق . « ؟ كلذ نم ريخوأ » : لاق . ىقتاع ىلع

 19 اخ ًادنع ناك

 نع « ايركز انثدح « ديبع نب ىلعي انثدح « ىدامرلا روصنم نب دمحأ انثدح: متاح ىبأ نبا لاقو

 : نآرقلا ىف ةيآ عمجأ نإ : لوقي دوعسم نب هللا دبع تعمس : لاق Ch نيت نع: راق

 لعجي هللا قبي نمو 8 : اجرف نآرقلا ىف ةيآ رثكأ نإو « ٠ :لحنلا] ¢ ناسحإلاو لعاب رمأي هللا نإ »
 : 4 اج رخم هل

 نع « بعصم نب مكحلا نع « ملسم نب ديلولا انثدح « رفعج نب ىدهم ىنثدح : دنسملا ىفو

 هللا لوسر لاق : لاق سابع نب ر هللا دبع هدج نع « هيبأ نع « سابع نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم

SREلوفر لك نيب هب اير اح لكن وحن هللا  OE 

 . ال فرع

 . 4 بضيال يسب زوو » ؛ ةرخاا اهنا ىف برک لک

 . كاحضلاو « سابع نبا نع ىور اذكو . ًاجرخم هل لعجي هللا هرمأ امك قلط نم: ةمركع لاقو

 . 4 ايبن قحلاب » : أ ىف (۳) . « ةعسلاو ةعدلا ىلإ » : م ىف (۲) . «اذإ » :م ىف )١(

 . )۱۷۸/١( دنسملا )٤(

 . رسب نع 2 : أ ىف (5)

 . (588/1) دنسملا (0)



 لس ل انس (۳ « ۲) ناتيآلا : قالطلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 « عنم ءاش نإ هللا نأ ملعي : 4 اجرخم هل لعجي هللا تي نمو 3 : نورو دوعسم نبا .لاقو

 ىردي ال ثيح نم : (1) ىأ 4 بستحی ال ثّيح نم $ ىطعأ ءاش نإو

 ‹«توملا دنع ©" تلا نو تاي وقد ىأ © اجّرْخَم هَل لَعجي هللا ي نمو 3 : ةداتق لاقو

 . لمأي ال وأ وجري ال ثيح نمو € بستحي ال ثيح نم هقزريو »

 باحصأ نم ًالجر نأ معزو « ةنسلل عجاريو « ةنسلل قلطي : 4 هللا تي نمو :  ىدسلا لاقو

 ناكف « هورسأ نيكرشملا نأو « نبا هل ناك « ىعجشألا كلام نب فوع » : هل لاقي هيم هللا لوسر

 ناكف « هتجاحو اهب وه ىتلا هلاحو هنبا ناكم هيلإ وكشيف هی هللا لوسر ىتأي هوبأ ناكو « مهيف
 الإ كلذ دعب ثبلي ملف . « 27 اجرف كل لعجيس هللا نإ : هل لوقيو « ربصلاب هرمأي هيَ هللا لوسر

 ةعم اجو أ ىلإ اهب دانك اهقاتساف ¢ ودعلا مانغأ نم منغب رمف ودعلا ىديأ نم هنبا تلفنا 0 ًاريسي

 ال ثيح نم هقزريو . اجرخم هَل لعجي هللا قتي نمو » : ةيآلا هذه تلزنف « منغلا نم هباصأ دق () ىنغب

 . ©” هوحن السرم دعجلا ىبأ نب ملاس قيرط نم ًاضيأ یورو « 2 ريرج نبا هاور

 ىبأ ن ER « ىسيع نب هللا دبع نع « نايفس انثدح « عيكو انثدح « دمحأ مامإلا لاقو

 دري الو ع هبيصي بنذلاب قزرلا مرحْيَل دبعلا نإ » : ايك هللا لوسر لاق : لاق نابوث نع « دعجلا

 . «ربلا الإ رمعلا ىف ديزي الو « ءاعدلا الإ ردقلا

 "يا ل ىروثلا وهو  نايفس ثيدح نم « ةجام ¿ نباو ىئاسنلا هاورو

 Sa NO ا نب يا

 الإ ةوق الو لوح ال : لوق نم رثكت نأ كرمأي هللا لوسر نأ هيلإ لسرأ » : كي هللا لوسر هل لاقف

 اذإف لبقأو « اهبكرف مهل ةق ةقانب وه اذإف « جرخف « هنع دقلا طقسف دقلاب هودش دق اوناكو . « هللاب .
 «بابلاب ىداني وهو الإ هيوبأ أجفي ملف. اهرخآ اهلوأ عبتاف « مهب حاصف هودش اوناك نيذلا موقلا حرب

 # دقلا نم هيف وه امل مدقي فيك فوعو . هاتأوساو : همأ تلاقف . ةننكلا ترو فرع هوبأ لاقف

 : هوبأ لاقف « لبإلا رمأو هرمأ هيبأ ىلع صقف « البإ ءانفلا الم دق فوع اذإف < مداخلاو بابلا اقبتساف

 ,ب لبإلا ربخو فوع ربخب هربخأف كي هللا لوسر ىتأف . اهنع هلأسأف ههم هللا لوسر ىتآ ىتح افق

 هللا قت قتي نمو » : لزنو . « كلامب ًاعناص تنك امو « تببحأ ام اهب عنصا » : الع هللا لوسر هل لاقف

 )١( أ ىف (۲) .؟وأ»: م ىف :١ اجرخم » : | ‹ م ىف (۳) . ©« بوركلاو ٤.

 . ٩ ملغب 7: م ىف (5)

 . (884/78 ) ىربطلا ريسفت (6)

 نب دابع نع « ىرماعلا ريثك نب ديبع قيرط نم )٤۹۲/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هجرخأ « ًالصوم ءاج دقو 4١( /۲۸) ىربطلا ريسفت )١(

 « هنع هللا ىضر « رباج نع « دعجلا ىبأ نب ملاس نع « ةيواعم ىبأ نب رامع نع« ليئارسإ نع « مدآ نب ىيحي نع « بوقعي
 لب » : هلوقب ىبهذلا هبقعتو « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص » : مكاحلا لاقو « ىدسلا ةياور وحن ركذف ... ةيآلا هذه تلزن :لاق

 - © را لاق + ورم ئرئاعلا نيك نب ديكر: لج قفار ةيبوقعي ني داش هذ «ركنم

 . )° ۲۲) مقرب ةجام نبا نت نئسو (۲۷۷ )٠/ دنسملا 0



 ( ” « ۲) ناتيآلا : قالطلا ةروس  نماثلا ءزجلا ۸

 . 4 بستحي ال ثيح نم هقزريو . اجرخم هل لعجي

 س 2101700008 و نب هر اذ

 ا وو لكن هللا هک ا ن یو + لك هللا وينو لاق + لاق نصح

 . © « اهيلإ هلكو ايندلا ىلإ عطقنا نمو « بستحي

 : دمحأ مامإلا لاق : ( هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو 8 : هلوقو
 نب هللا دبع نع « ىناعنصلا شتح نع « جاجحلا نب سيق انثدح « ثيل انثدح « سنوي انثدح

 ىنإ « مالغ اي » : ةي هللا لوسر هل لاقف « آموي ةي هللا لوسر فلخ بكر هنأ هثدح هنأ : سابع

 اذإو « هللا لأساف تلأس اذإو . كهاجت هدجت هللا ظفحا « كظفحي هللا ظفحا : تاملك كملعم

 «مالقألا تعفر « كيلع هللا هبتك دق ءىشب الإ كورضي مل ٠ كورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو . كل هللا

 . « فحصلا تفجو

 . حيحص نسح : لاو ا هب « ةعيهَل نباو « دعس نب ثيللا ثيدح نم ىذمرتلا هاور دقو

 نب قراط نع « مكحلا ىبأ رايس نع « ناملس نب ريشب انثدح « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 اهلزنأف ةجاح هب لزن نم » : ةي هللا لوسر لاق : لاق  دوعسم نبا وه هللا دبع نع « باهش

 . « لجآ تومب وأ ٠ لجاع قزرب هللا هاتأ هللاب اهلزنأ نمو « هتجاح لهُم ال نأ انمق ناك سانلاب

 « باوصلا وهو : ل اک نا رايق نف رک لع ناس لع قاؤرلا د ور
 © قراط نع ثدحي مل مكحلا وبأ رايسو

 لعج دق 9 هؤاشيو هديري اب هقلخ ىف هماكحأو هاياضق ذفنم : ىأ « هرمأ غلاب هللا نإ # : هلوقو

 . [۸:دعرلا] 4 رادقمب هدنع ءيش لکو » : هلوقك «اردَق ءيش لكل هللا

 مل يئاللاو , ٍرهشأ ةثالث نهتدعف ا نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نسي يئاللاو إ»

 0 اري هرم نم هَل لعجي هللا قي ي نمو نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو نضحي

 )١( بعشلا . ط شماه نم ًادافتسم « نسحلا » : ه ءأ « م ىف .
 نع « ىدادغبلا دمحم نب رفعج قيرط نم (17//191) هخيرات ىف بيطخلا هقيرط نمو )١١7/١( ريغصلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (؟)

 لاقو ©« ثعشألا نب ميهاربإ هب درفت ‹ ليضفلا الإ ماشه نع هوري مل » : ىناربطلا لاقو« هب قيقش نب نسحلا نب ىلع نب دمحم
 :لاقو تاقثلا ىف نابح نبا هركذ دقو « فيعض وهو ليضفلا بحاص ثعشألا نب ميهاربإ هيفو 0: )٠١١/ 5 70١( عمجملا ىف ىمثيهلا

 . « تاقث هلاجر ةيقبو . فلاخيو ئطخيو برغي
 . )۲۳۲١( مقرب یذمرتلا نسو (۲۹۳ /۱) دنسملا (۳)

 )6( دنسملا )٤٤١/١( .



 ېي ( ٠ ٥ £ ) ناتيآلا : قالطلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . 4 ت ارجأ هَل مظعيو هتانیس هنع رفكي هللا قی ي نمو مكيلإ هلزنأ هللا رمأ كلذ

 « رهشأ ةثالث اهنأ :  اهربكل ضيحلا اهنع عطقنا دق ىتلا ىهو  ةسيآلا ةدعل ًانيبم ىلاعت لوقي

 راغصلا اذكو « “" « ةرقبلا » ةيآ كلذ ىلع تلد امك « ضيحت نم قح ىف ءورق ةثالثلا نع اضوع

 . «نضحي مل ىئاللاو# :لاق اذهلو ؛ رهشأ ةثالث ةسيآلا ةدعك نهتدع نأ ضيحلا نس نلغبي مل ىئاللا

 : نالوق هيف 4 متبترا نإ 8: هلوقو
 امد نيأر نإ ىأ :  ديز نباو « ىرهزلاو « دهاجمك . فلسلا نم ةفئاط لوق وهو  امهدحأ

 . هيف متبتراو ٠ ةضاحتسا وأ ًاضيح هنوك ىف متككشو

 نع « ىورم اذهو 7 رهشأ ةثالث وهف هوفرعت ملو )2 نهتدع مكح ىف متبترا نإ : ىناثلا لوقلاو

 بيرك ىبأ نع هاور امب هيلع جتحاو ٠ ىنعملا ىف رهظأ وهو « ريرج نبا رايتخا وهو . ريبج نب ديعس

 . (9 لامحألا تالوأو رابكلاو راغصلا : باتكلا ىف ركذت مل ءاسنلا و نإ هللا قر

 رهشأ فالق نهم ما نإ مكناس نم ضيحملا نم نسي ىنأللاو 3: لجو زع « هللا لزنأف : لاق

 :٠ 4 َنهَلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالؤأو نضحي مل ىئأللاو

 0 ر ىيحي انثدح « ىبأ انثدح : لاقف قايسلا اذه نم طسبأب متاح ىبأ نبا هاورو

 : للك هللا لوسرل تلق : لاق بعك نب ىبأ نع ۰ ملاس ني ۳ رمغ نع فرط نع ٠ ريزج

 ل اولاق ءاسنلا ةدع ىف « ةرقبلا » ىف ىتلا ةيآلا هذه تلزنأ امل ةنيدملا لهأ نم اسان

 . لمحلا تاوذو « ضيحلا نهنع عطقنا دق ىئاللا رابكلاو راغصلا : نآرقلا ىف نركذي مل ددع ءاسنلا

 ةَنالَث نهتدعف متبترا نإ مكئاسن نم ضيحَمْلا نم نسي ىئأللاو 8 : ىرصقلا ءاسنلا ىف ىتلا تلزنأف : لاق

 . 4 نضحي مل ىئأللاو رهشأ

 اهتدعف الماح تناك نمو : ىلاعت لوقي : 4 نهَلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو :  هلوقو
 فال نم الخلا نورهم :لوق ى © © فا قارش تولا وأ قالطلا دعب: ناك قلو 6 عضوي
 نباو « ىلع نع ىور دقو . ةيوبنلا ةنسلا هب تدرو امكو « ةميركلا ةيآلا هذه صن وه امك «فلخلاو

 عضولا نم نيلجألا دعبأب دتعت اهنأ اهجوز اهنع ىفوتملا ىف ابهذ امهنأ <  مهنع هللا ىضر « سابع

 : ىراخبلا لاق دقو . « ةرقبلا » ةروس ىف ىتلاو « ةميركلا ةيآلا هذهب المع « رهشألا وأ

 لجر ءاج : لاق ةملس وبأ ىنربخأ : لاق ىيحي نع « نابيش انثدح « صفح نب
 لاقف . ةليل نيعبرأب اهجوز دعب تدلو ةأرما ىف ىنتفأ : لاقف سلاج ةريره وبأو سابع نبا ىلإ

 :ةريره وبأ لاق .4 َنِهَلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو » : انأ تلق . نيلجألا رخآ : سابع نبا

 . ۲۲۸ ةيآلا یه )١(

 .  ةمات قارفب » :أ ىف )٤( . (ورمع نع » : أ یف (۳) . « نهلجأ لامحألا »: أ ىف (۲)

 . ٩ ديعس # : أ ىف (5) . «امهنع » : أ ىف (5)

 دعس انت دح



 ( ه « : ) ناتيآلا : قالطلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 : تلاقف « اهلأسي ةملس مأ ىلإ ابيرك همالغ سابع نبا لسرأف  ةملس ابأ ىنعي يح نبا عاملا

 لوسر اهحكنأف « تبطخف < ةليل نيعبرأب هتوم دعب تعضوف « ىلبح ىهو ةيملسألا ةعيبس جوز لتقف

 0 و مف للا ناو هلك هللا

 ال وطم بتكلا باحصأو ملسمو وه هاور دقو . ًارصتخم انهاه ثيدحلا اذه ىراخبلا دروأ اذكه

 8 دمحأ مامإلا لاقو ¢ 00 رخأ هوجو نم

١6 

 ةيملسألا ةعيبس نأ ؛ ةّمَرْخَم نب روسملا نع « هيبأ نع « ماشه انربخأ « ةماسأ نب دامح انئدح
 « تبطخخ اهسافن نم َتّلَعَت املف « تعضو ىتح ىلايل الإ ثكمت ملف ٠ ا یهو اچ ور اھ قوت

 ى حكت نأ اهل نذاف ٠ حاكنلا ىف ةَ هللا لوسر تنذأتساف

 , " اهنع قرط نم ةجام نباو « ىئاسنلاو « دواد وبأو < ملسمو « هحيحص ىف ىراخبلا هاورو
 : جاجحلا نبا ملسم لاق امك

 ديبع ىنثدح « باهش نبا نع « ديزي نب سنوي ىنثدح .« بهو نبا انربخأ « رهاطلا وبأ ىنثدح

 ىلع لخدي نأ هرمأي ىرهزلا مقرألا نب هللا دبع نب رمع ىلإ بتك هابأ نأ : ةبتع نب هللا دبع نب هللا
 بتكف . هتتفتسا نيح الب هللا لوسر اهل لاق امعو اهثيدح نع اهلأسيف ةيملسألا ثراحلا تنب ةعيبس

 - ًاردب دهش نمم ناكو  ةلوخ نب 24 دعس تحت تناك اهنأ هتربخأ ةعيبس نأ هربخي هللا دبع نب رمع

 نم تَلَعَت املف « هتافو دعب اهلمح تعضو نأ بشت ملف « لماح ىهو عادولا ةجح ىف اهنع ىفوتف

 كلعل ؟ ةلمجتم كارأ ىل ام : اهل لاقف ككعَب نب لبانسلا وبأ اهيلع لخدف ٠ باطخلل تلمجت اهسافن

 لاق املف : ةعيبس تلاق . رشعو رهشأ ةعبرأ كيلع رمت ىتح حكانب تنأ ام هللاو كنإ « حاكنلا نيجرت
 دق ىنأب یناتفاف ‹ كلذ نع هتلأسف ل هللا لوسر تيتأف تيسمأ نيح ىبايث ىلع تعمج كلذ ىل

 . یل ادب نإ  جوزتلاب ىنرمأو « ىلمح تعضو نيح تلّلَح
 (9 [ دعب : ىأ « كلذ] دعب ىراخبلا لاق مث « 2 ارصتخم ىراخبلا هاورو . ملسم ظفل اذه

 : ةيآلا هذه دنع لوألا ثيدحلا ةياور

 وه دمحم نع « بويأ نع « ديز نب دامح انثدح : نامعنلا وبأو برح نب ناميلس (0)لاقو

 هباحصأ ناكو « هللا همحر ٠ ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع اهيف ةقلح ىف تنك : لاق  نيريس نبا

 + لاق ةع ىب هللا دع نع تراك كني ةعبس تيدخب تدق + .نيلجألا رع ركذفا © هنؤمظعي

 . (4409) مقرب یراخبلا حيحص (۱)
 . )١91/5( ىئاسنلا ننسو )۱٤۸٥( مقرب ملسم حيحصو (/) مقرب یراخبلا حيحص (؟)

 ىذلا قيرطلا اذه نم مهلك )۲١۲۹( مقرب ةجام نبا ننسو (۱۹۰ /5) ىئاسنلا ننسو ٥۳۲( ۰ )مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۲۷ )٤/ دنسملا ()

 مقرب دواد ىبأ ننسو )١584( مقرب ملسم حيحص « هدعب ىتآلا قيرطلا اذه وهف دواد وبأو ملسم امأو . دمحأ مامإلا هقاس

۳-0( . 

 « جيوزتلاب » : أ «م ىف (5) . ٦ ديعس 7: أ ىف (4)
 . )41.0۳14 مقرب ىراخبلا حيحصو (٤۸٤۱)مقرب ملسم حيحص ن3(

 . « ناميلس وبأ لاقو » : م ىف (۸) . أ نم ةدايز (۷)



 اإ . _ (ه © £ ) ناتيآلا : قالطلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 هللا يوك ع یا ا یک نإ 4. فلق ی اا نو 00 رم
 نب كلام ةيطع ابأ تيقلف . كلذ لقي مل همع نكلو : لاقو ايحتساف : لاق . ةفوكلا ةيحان ىف وهو
 : لاقف ؟ ائيش اهيف هللا دبع نع تعمس له : تلقف « ةعيبس ثيدحب ىنثدحي بهذف « هتلأسف رماع
 ءاسنلا ةروس  تلزن ؟ ةصخرلا اهيلع نولعجت الو . ظيلغتلا اهيلع نولعجتأ : لاقف هللا دبع دنع انك
 . © 4 َنهَلَمح نعضي نأ نلجأ لامحألا تالوأو » : ىلوطلا دعب ىرصقلا

 00 و تونا کا ب ليعامسإو ةنييع نب نايفس قيرط نم « ريرج نبا هاورو

 نع « نوع نبا نع « ثراحلا نب دلاخ نع « ىلعألا دبع نب دمحم نع ريسفتلا ىف ىئاسنلا هاورو

 ق يرسخ كوسم

 انثدتح + رم حوبأ نب.ديعس انثذح + ىرضملا نابآ نب نخی نب ايركر:يتثدح' : ريرج نبا لاقؤ

 نب هللا دبع نأ ؛ سيق نب ةمقلع نع < ميهاربإ نع « ىفوكلا ةمربش نبا ىنثدح « رفعج نب دمحم

 ةيآ دعب الإ 4 نهَلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو » : 0 لاق دوعسم

 اهنع ىفوتملا ةيآب ديري . تلح دقف اهجوز اهنع ىفوتملا تعضو اذإو : لاق . اهجوز اهنع ىفوتملا

 :YT) ةرقبلا] 4 ارشعَو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب صبري اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذّلاو» : اهجوز

 : ريرج نبا لاق مث . © هب « میرم ىبأ نب ديعس ثيدح نم ىئاسنلا هاور دقو

 :لاق ىبعشلا نع « دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انثدح « ديبع نب دمحم انثدح « عينم نب دمحأ انثدح

 ىرصقلا ءاسنلا ىف ىتلا ةيآلا هذه نأ هللاب هتمساق ءاش نم : لاقف « نيلجألا رخآ دوعسم نبا دنع ٌركذ

 . © اهنطب ىف ام عضت نأ لماحلا لجأ لاق مث رشعلاو رهشألا ةعبرألا دعب تلزن

 نع « ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح « ىطساولا نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا ىضر « ايلع نأ دوعسم نبا غلب : لاق قورسم نع < « ىحضلا ىبأ نع < شمعألا نع « نايفس
 :ةرقبلا دعب تلزن ىرصقلا ءاسنلا ىف ىتلا نإ « هتنعال ءاش نم : لاقف . نيلجألا رخآ : لوي ٤ هم

 . 4 َنهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو »

 8 شمعألا نع « ةيواعم ىبأ ثيدح نم « ةجام ¿ن نباو دواد وبأ هاورو

 ر یم + ىلا نت یس 9 س و باه أ دبع انا « دقملا أن كيمحم تدخن دمحأ امإلا ءب هللا دبع لاق

 بعك نب ىبأ نع « ورمع نب هللا دبع نع « هيبأ نع « بيعش نب ورمع نع <« ‹ ىنثملا ىنثدح « ىفقثلا

 ىفوتملا وأ اثالث ةقلطملا «# َنِهَلَمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو ۾ : ةع ىبنلل تلق :لاق

 )١( تلزنأ : م ىف (0) . < ىل مضف » : | ىف « .

 )۳( مقرب ىراخبلا حيحص )4939١( .

 )٤( ىربطلا ريسفت )97/58( .
 . ىربكلا ىف هيلع عقأ ملو )١97/7( ىئاسنلا ننس ىف وه (5)

 . )5//١97( ىئاسنلا ننسو (۹۲ /۲۸) ىربطلا ريسفت (0)

 . (۹4۲/۲۸) ىربطلا ريسفت (0

 . (۲۰۳۰)مقرب ةجام نبا نتسو (۲۳۰۷) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)



 IEE FOE a ا ل

 . °" « اهنع ىفوتملاو اثالث ةقلطملا ىه » : لاقف ؟ 2') اهنع

 «ةرمب ثيدحلا كورتم وهو« حابصلا نب ىنثملا هدانسإ ىف نآل ؛رکنم لب « ادج بیرغ ثيدح اذه

 : لاقف « رخآ دنسب متاح ىبأ نبا هاور نكلو

 « ةعيهَل نبا انثدح ىنارحلا : ب ت لا زوو يع اک نتامسلا دوا نب دمحم اخ

 e لاوس RACE SL SS E E ع

 نأ نهلجأ 8 : لاق . « ؟ ةيآ ةيأ » : لب هللا لوسر لاق « ةمهبم مأ ةكرتشمأ ىردأ ال : ةي هللا

 « معن » : لاق ؟ ةقلطملاو اهنع ىفوتملا (  نهلمح نعضي

 هاور مث . هب « ةعيهل نبا نع « دواد نب ىسوم نع . بيرك ىبأ نع « ريرج نبا هاور اذكو

 هلا «يواخلا» ىلا N دع نعل يح نبا نخل ليعامسإ نب ر كلام نع « اضيأ بيرك ىبأ نع

 نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو $ : نع هك هللا لوسر تلأس : لاق بعك نب ىبأ نع ثدح

 . 9 « اهنطب ىف ام عضت نأ لماح لك « لجأ » : لاق 4 نهلمح

 . ايَبَأ كردي ملو « فيعض اذه ميركلا دبع

 هل لعجيو « هيلع هرسييو « هرمأ هل لهسي : ىأ ( ارسي هرمأ نم هل لعجي هللا قتي نمو ا : هلوقو

 . ًالجاع ًاجرخمو ًابيرق اجرف

 ‹ للك هلوسر ةطساوب مكيلإ هلزنأ هعرشو همكح : ىأ 4 مكيلإ هلزنأ هللا رمأ كلذ ط : لاق مث

 ىلع باوثلا هل لزجيو « روذحملا هنع بهذي : ىأ 4 ارجأ هَل مظعيو هتائيس هنع رفكي هللا قتي نمو»
 ياا لمعلا

 نع إو نودع اوترا سوراصت الو مك دجو نم تكس ثيح نم نوکیا )و

 ين هد ورو” و 0 )رع ع امس همه و دج

 اورمتأو نهروجأ نهوتاف مكل نعضرأ نإ نهلمح نعضي ىتح نهيلع اوقفنأف لمح تالوأ
 هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل ) ئرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو فورعمب مكنيب

 o ر ه # مهد لدي 0r مرو

 . 4 © اري رسع دعب هللا لعجيس اهاتآ ام الإ اسفن هللا فلكي ال هللا هاتآ امم قفنيلف هقزر

 : لاقف « اهتدع ىضقنت ىتح لزنم ىف اهتكسي نأ ةأرملا مهدحأ قّلط اذإ هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 ريغو « دهاجمو « سابع نبا لاق ( مكدجو نم ا « مكدنع : ىأ 4 متنكس ثيح نم نهونكسأ#»
 . هيف اهنكسأف كتيب بنج الإ دجت مل نإو : ةداتق لاق ىتح . مكتعس ىنعي : دحاو

 )١( اهجوز اهنع » : م ىف «2 .
 . )١١5/6( دنسملا دئاوز (۲)

 ءىش ولخي ال ناك نإو عوفرملا اذهو » : ةياورلا هذه قاس ام دعب (104 /۸) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو (97 /۲۸) ىربطلا ريسفت (۳)

 . ©« هروكذملا ةعيبس ةصق هدضعيو « ًالصأ هل نأب رعشت هقرط ةرثك نكل « لاقم نع هديناسأ نم



 10۳ ( ۷ ‹ 5) ناتيآلا :قالطلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 هنم ىدتفتل اهرجاضي ىنعي : نايح نب لتاقم لاق : « نهيلع اوقيضتل نهوراضت الو © : هلوقو

 : لاق 4 نهيلع اوقيضتل نهوراضت الو :  ىّحضلا ىبأ نع « روصنم نع « ىروثلا لاقو
 . اهعجار ناموي ىقب اذإف ءاهقلطي

 مهنم ءاملعلا نم ريثك لاق : ( نهلمح نعضي ئتح نهيلع اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو # : هلوقو

 قفنأ الماح تناك نإ 2 نئابلا ىف هذه فلخلا نم تاعامجو 3 فلسلا نم ةفئاطو 3 سابع نبا

 . الئاح وأ ًالماح تناك ءاوس « اهتقفن بجت ةيعجرلا نأ ليلدب : اولاق < اهلمح عضت ىتح اهيلع

 تناك نإو لماحلا ىلع قافنإلا ىلع صن امنإو « تايعجرلا ىف هلك قايسلا لب : نورخآ لاقو

 الئل ؛ عضولا ىلإ قافنإلا بوجو ىلع صنلا ىلإ جيتحاف « ابلاغ هتدم لوطت لمحلا نأل ؛ ةيعجر

 . ةدعلا ةدم رادقمب ةقفنلا بجت امنإ هنأ مهوتي

 نيصوصنم نيلوق ىلع ؟ هدحو لمحلل وأ « لمحلا ةطساوب اهل ةقفنلا له : ءاملعلا فلتخاو

 . عورفلا ملع ىف ةروكذم لئاسم اهيلع عرفتيو « هريغو ىعفاشلا نع

 « نهتدع ءاضقناب نب دقف « قلاوط نهو نهلمح نعضو اذإ : ىأ 4 مكل نعضرأ نإ :  هلوقو

 ىذلا خللا کا وهون اللاب هند نأ دعب نكلو )2 هنم عنتمت نأ اهلو ¢ دلولا عضرت نأ ذئنيح اهلو

 ام ىلع هيلو وأ هابأ دقاعت نأ اهلو ¢ اهلثم ةرجأ تقحتسا تعضرأ نإف هب الإ ابلاغ دلولل ماوق ال

a يت 

 .# نهروجأ نهوتاف مكل نعضرأ نإ {: ىلاعت لاق اذهلو ؛ ةرجأ نم هيلع ناقفتي

 الو رارضإ ريغ نم « فورعملاب مكنيب اميف مكرومأ نكتلو : ىأ ( فورعمب مكنيب اورمتأو #9 :هلوقو

 . [۲۳۳:ةرقبلا] 4 هدلوب هل دولوم الو اهدّلوب ةدلاو راضت ال » : «ةرقبلا» ةروس ىف لاق امك « ةراضم

 o> هد و

 ةأرملا تبلطف < ةأرملاو لجرلا فلتخا نإو : ىأ 4 ئرخأ هَل عضرتسف مترساعت نإو # : هلوقو

 هل عضرتسيلف « هيلع هقفاوت ملو اليلق لجرلا لذب وأ « كلذ ىلإ لجرلا اهبجي ملو ًاريثك عاضرلا ةرجأ
 . اهدلوب قحأ ىهف ةيبنجألا هيلع ترجؤتسا امب مألا تيضر ولف . اهريغ

 ر جب هيلو وا لاو ةولولا ىلع قلا ىأ © هتعس نم ةعس وذ قفنيل :  و

 الإ اسفن هللا فلكي ال :  هلوقك « اهاتآ ام الإ اسقن هللا فلكي ال هللا هاتآ امم قفنیلف هزر هيلع اع ردق نمو»

 : [؟87 :ةرقبلا] 4 اهر

 باطخلا نب رمع لاس : لاق نانس ىبأ نع « ماکح انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا ىور

 ‹ رانيد فلأب هيلإ ثعبف « ماعطلا نشخأ لكأيو « بايثلا نم ظيلغلا سبلي هنإ : ليقف « ةديبع ىبأ نع
 بيطأ لكأو « بايثلا نم نيللا سبل نأ ثبل امف : اهذخأ وه اذإ اهب عنصي ام رظنا : لوسرلل لاقو

 نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل » : ةيآلا هذه لوأت « هللا همحر : لاقف « هربخأف لوسرلا ءاجف « ماعطلا



 2 2 نافكلا 'ذ ىكاظلا دروس مالا لا ب اب

 . ٩ چ هللا هاتآ امم قفنيلف هزر هيلع ردق

 SE يوتا ربطلا ak ريبكلا همجعم ىف ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 نع « ديبع نب حيرش نع « ةعرز نب مضمض ىنربخأ « ىبأ ىنربخأ « شايع نب ليعامسإ نب دمحم

 مهدحأل ناك « رفن ةثالث » : ةي هللا لوسر لاق : لاق  ثراحلا همساو  ىرعشألا كلام ىبأ

 ةئام رخآل ناكو . ةيقوأب اهنم قدصتف « قاروأ رشع رخآل ناكو . رانيدب اهنم قدصتف « ريناند ةرشع

 قدصت دق لك « ءاوس رجألا ىف مه » : هيَ هللا لوسر لاقف . « قاوأ رشعب اهنم قدصتف « ةيقوأ
 . 20« « هتعس نم ةعس وذ قفنيل :  ىلاعت هللا لاق « هلام رشعب

 هجا اذه كم ر تیا اذه

 ‹ هفلخي ال وهو « قح هدعوو « ىلاعت هنم دعو : 4 ارسی رسع دعب هللا لعجیس » : هلوقو

 .[ 5 2 ٠ : حرشلا]  ارسي رسعلا عم نإ . ارسي رسعلا عم َنِإَف » : ىلاعت هلوقك هذهو

 انثدح « مساقلا نب مشاه انثدح : لاقف <« انهاه هركذن نأ نسحي اثيدح دمحأ مامإلا ىور دقو

 فلسلا ىف هل ةأرماو لجر انيب : ةريره وبأ لاق : لاق بّشوَح نب رهش انثدح « مارهب نب ديمحلا دبع
 ةفبسم ١ باصأ دق اعئاج :هتآرما ىلع لخدف <:هرفس نم لجرلا ءاجف + ءىش ىلع ناردقي ال ىلاخلا
 : لاقف « اهثحتساف . هللا رز اا وا وعلا“ تلاق ؟ ءىش كدنع : هتأرمال لاقف « ةديدش

 هيلع لاط اذإ ىتح هللا ةمحر وجرت ةهيته « معن : تلاق . ءىش كدنع ناك نإ ىغتبا ! كحيو

 . تدهجو تغلب دق ىنإف « هب ینیتئاف ءىش كدنع ناك نإ ىغتباف ىموق ! كحيو : لاق “ ىوطلا
 تلاق « اهل لوقي نأ تتّيحتو ةعاس اهنع تكس نأ املف . لجعت الف رونتلا جضني نآلا « معن : تلاقف
 « منغلا بونج نآلم اهروُنَت ىلإ ترظنف تّماقف ؟ ىرونت ىلإ ترظنف تمق ول : اهسفن دنع نم

 . منغلا بونج نم اهرونت ىف ام تجرختساو « اهتضفتف ىحرلا ىلإ تماقف . نانحطت اهييحرو
 ىف ام تذخأ ول » : ةا دمحم لوق 2* وه « هديب مساقلا ىبأ سفن ىذلا وف : ةريره وبأ لاق

 .©) « ةمايقلا موي ىلإ اهتنحطل اهضفنت ملو اهييحر

 نبا وه دمحم نع « ماشه نع « ركب وبأ انثدح « رماع وبأ انثدح : رخآ عضوم ىف لاقو

 «ةيربلا ىلإ جرخ ةجاحلا نم مهب ام ىأر املف « هلهأ ىلع لجر لخد : لاق ةريره ىبأ نع  نيريس

 «ترظنف . انقزرا مهللا تلو مل o رخل يارب اكو وت يعول ىلإ كار هلام تارادلا

 متبصأ : لاق جوزلا عجرف : لاق « ًائلتمم هتدجوف رونتلا ىلإ تبهذو : لاق « تألتما دق ةنفجلا اذإف

 يلا ناقف ١ ل ىبلل كلذ ركذفا +. ىحجرلا ىلإ ماق انيل نم ؛ معن : هتأرما تلاق ؟ ائيش ىدعب
 . ©" « ةمايقلا موي ىلإ رودت لزت مل « اهعفرت مل ول هنإ امأ :٠ ي

 . (95/15؟58) ىربطلا ريسفت )١(

 . ًارارم مدقت امك عاطقناو فعض هدانسإ ىفو (1970) ريبكلا مجسعملا (۲)

 . ٩ نع » : م ىف (5) . « لوطلا » : م ىف (6) . ٩ هتباصأ » : ۰ م ىف (۳)

 . 57١( /؟) دنسملا (5)

 . )٥١۳/۲( دنسملا (0)



 ١ سس ااا ( ۱1 _-۸) تايآلا : قالطلا ةروس - نماثلا ءزجلا
 ميم <

 اباذع اهانبذعو اديدش اباسح اهاتبساحف هلسرو اهبر رمأ نع تتع ةيرق نم نيأكو ط

 اديدش اباذع مهل هللا دعأ © ارسخ اهرم ةبقاع ناكو اهرمأ لابو تقاذف 0 ارك

 تايآ مكيلع ولتي الوسر 00 اركذ مکی هللا لزنأ دق اونمآ نيذّلا باَبلَألا ىلْوأ ای هللا اوَُناَف

 هللا نمؤي نمو رونلا ىَلِإ تاَمْلظلا نم تاحلاّصلا اولمَعو اونمآ نيذّلا جرخيل تايم هللا
 2 ماو مع

 هل ۾ ج ا

 .« ئ
 لح امع ًاربخمو « هعرش ام ريغ كلسو « هلسر بذكو « هرمأ فلاخ نمل ًادعوتم ىلاعت لوقي

 تّمطو تدرمت : ىأ ( هلسرو اهر رمَأ نع تنع ةيرق نم نيأكو :  لاقف « كلذ ببسب ةفلاسلا ممألاب

 : ىأ « ارگن اباذع اهانبذعو اديدش اباسح اهاَبِساَحَف 8 « هلسر ةعباتمو هللا رمأ عابتا نع تربكتساو
 . ًاعيظف ًاركنم

 . ايندلا ىف مهل لَُجَع ام عم < را رادلا ىف :ىأ «اديدش اًباذع مهل هللا دعأ . ارسخ

 ال « ةميقتسملا ماهفألا : ىأ «باّبنألا ىلوأ اي هللا اوف تاق : ءالؤه ربخ نم صَق ام دعب لاق مث

 دق اطلس هللاب اوقدص : ىأ 4 اونمآ نیذّل ١ بابلألا ىلوأ اا ام مكيف م وتركت

 4: رجحلا] 4 نوُظفاَحَ هاو ركذلا اتر نح اإ :  هلوقك . نآرقلا : ىنعي «اركذ مُكِيَلِإ هللا لزنأ

 هنأ ىلع بوصنم 4 ًالوسر » : مهضعب لاق : * تانیبم هللا تايآ مكيلع ولتي الوسر 9 : هلوقو
 . ركذلا غلب ىذلا وه لوسرلا نأل ؛ ةسبالمو لامتشا لدب

 الوسرإ: لاق اذهلو ؛هل ًاريسفت :ىنعي « ركذلا نع ةمجرت لوسرلا نأ باوصلا : ريرج نبا لاقو
 اولمعو اونمآ نيذلا جرخيل» ةيلج ةحضاو ةنيب اهنوك لاح ىف : ىأ ١ تايم هللا تايآ مكيلع ولت

 رولا ىلإ تملا نم سالا جرخل كي هلرنَأ باتك 9 هلوقك ( رولا ىَلِإ تاَملَظلا نم تاحلاصلا

 « [7 هال : ةرقبلا] 4 روثلا ىلإ تاَملُظلا نم مهجرخي اونمآ يذلا ىلو هللا # : ىلاعت لاقو « ١[ :ميهاربإ]

 هلزنأ ىذلا ىحولا ىلاعت هللا ىمس دقو . ملعلاو ناميإلا رون ىلإ لهجلاو رفكلا تاملظ نم : ىأ

 : ىلاعت لا ل الا ًاحور هامس امك« ىدهلا نم هب لضخ اذ ؛ًارون

 نم هب دهن ارون هاتلعج نكلو ناميإلا الو باَتكلا ام یردت تك ام انْ نم احور كی انيحوأ كلاذكر»

 . [57:ىروشلا] € ميقتسم طارص ىلإ ىدهتل كّنِإو اتدابع نم ءاشّن

 دق ادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت 5 نم ىرجت تانج هلخدي احلاص لمعيو هّللاب نمؤي نمو : هلوقو



 ١65 ةيآلا : قالطلا ةروس  نماثلا ءزجلا ) ١١ (

 . هتداعإ نع ىنغأ امب « رم ريغ اذه لثم ريسفت مدقت دق : « اقزر هل هللا نسحأ

 هللا نأ اوُمَلَتل نهنيب رمألا لري نهتم ضرألا نمو تاومس عبس قلخ ىذا هللا ل
- 

2 

 . 4 © لع ءىش لكِ طاح دَف هللا نو ریدق ءىش لك ىلع

 نم وتب ا اما E ميظعلا هناطلسو ةماتلا هتردق نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 اورت ملأ ) : هموقل لاق هنأ حون نع ًارابخإ هلوقك 4 تاومس عبس قَلَح ىذا هللا $ : را نيدلا

 نمو ضرألاو عبسلا تاومّسلا هل حبست » : ىلاعت لاقو . [: حون] (اقابط تاومس عبس هللا قلخ فيك

 ٤ [4 5 :ءارسإلا] € نهيف

 َديَق ملظ نم » : نيحيحصلا ىف تبث امك « اضيأ اعبس : ىأ 4 نهّلثم ضرألا نمو $ : هلوقو
 ا ىلإ هب فسخاا : ىراخبلا حيحص ىفو .«نيضرأ عبس نم هقّوُط صرألا نم ربش

 دمحلا هللو EEE (© « ةياهنلاو ةيادبلا ١ لوأ ىف هوزعو هظافلأو هقرط ترك دقو

 ا

 نآرقلا فلاخو « عزنلا ىف قرغأو ٠ ةعجتلا دعبأ دقف « ميلاقأ ةعبس ىلع كلذ لمح نمو
 ٌرهاَظلاَو رخآلاو لوألا وه 8# : هلوق دنع « ديدحلا » ةروس ىف مدقت دقو . دنتسم الب ثيدحلاو

 . ماع ةئامسمخ نهنم ةدحاو لك ةفاثكو « نهنيب ام دعبو « عبسلا نيضرألا ركذ [: ةيآلا] «نطابلاو

 ‹ نهنيب امو نهيف امو عبسلا تاومسلا ام ١ : رخآلا ثيدحلا اذكو « هريغو دوعسم نبا لاق اذكهو

 . 29 « ةالف ضرأب ةاقلم ةقلحك الإ « ىسركلا ىف نهنيب امو نهيف امو عبسلا نوضرألاو

 نب ميهاربإ نع < شمعألا انثدح « عيكو انثدح « ىلع نب ورمع انثدح : ريرج نبا لاقو

 ول : لاق 4 نهلثم ضرألا نمو تاومس عبس # : هلوق ىف سابع نبا نع .« دهاجم نع ءرجاهم
 . اهب مكبيذكت مكرفكو « مترفكل اهريسفتب مكتثدح

 ىبأ نب رفعج نع « ىرعشألا ىمّقلا دعس نب هللا دبع نب بوقعي انثدح « ديمح نبا انثدحو

 نمو تاومس عبس َقَلَح ىذا هللا :  سابع نبال لجر لاق : لاف وج نب كيعس نعبر حارتنا: ةزيعلا
 . رفكتف اهب كتربخأ نإ كنمؤي ام : سايع نبا لاقف . ةيآلا 4 نهلثم ضرألا

 انثدح a ب ايكم واجلا : الق یا نب جیو ىلع, وب ررمع 2 ویر نبا اور

 عبس قلخ ىذا هللا © : ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع « عقلا اع « ةرم نب ورمع نع « ةبعش

 نم ضرألا ىلع ام وحنو « ميهاربإ لثم ضرأ لك ىف لاق : ورمع لاق 4 َنِهَلثم ضرألا نمو تاومس

 . امهنع هللا ىضر « رمع نبا ثيدح نم (5455) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 5 نيضرأ عبس ىف ءاج ام )١7/١( ةياهنلاو ةيادبلا ()

 . ةرقبلا ةروس نم ٠٠١ : ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت قبس )٤(



 مل. (1۲) ةيآلا : قالطلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ١7 يهاربإ ءامس لك ىف : هثيدح ىف ىنثملا نبا لاقو . قلخلا

 اذه هم طاب اغ نا نع الا اذه + تافضلاو داسا 3 تاك ىف نقهيبلا فور فق

 ا ANGERS ا

 ضرأ لك ىف « نيضرأ عبس : : لاق 4 نهم ضرألا نمو تاومس عبس َقَلَح ىذا هللا :  لاق هنأ سابع

 . ىسيعك ىسيعو « ميهاربإك ميهاربإو « حونك حونو « مدآك مدآو « مكيبنك ىبن

 ىف سابع نبا نع « ىحضلا ىبأ نع « ةرم نب ورمع نع « ةبعش ثيدح نم ىقهيبلا هاور مث

 وحن ضرأ لك ىف : لاق € نهلثم ضرألا نمو تاومس عبس قلخ ىذا هللا 9 : لجو زع « هللا لوق

 هيلع ىحضلا ىبأل ملعأ ال « ةرمب ذاش وهو « حيحص سابع نبا نع اذه دانسإ : ىقهيبلا لاق مث

 . ملعأ هللاو « ًاعباتم

 ىنغلب : لاق شرهد ىبأ نب نامثع نع « ناميلس نب ىيحي انثدح « ىنئادملا متاح نب قاحسإ ىنثدح

 . « ؟ نوملكتت ال مكل ام » : لاقف« نوملكتي ال توكس مهو هباحصأ ىلإ ىهتنا ویی هللا لوسر نأ

 اوركفت الو هقلخ ىف اوركفت « اولعفاف كلذكف » : لاق . لجو زع « هللا قلخ ىف ركفتن : اولاقف

 سمشلا ةريسم  اهرون “أ اهتحاس : لاق وأ _ "” اهتحاس اهرون « ءاضيب ًاضرأ برغملا اذهب نإف «هيف

 : لاق ؟ مهنع ناطيشلا نيأف : اولاق . « طق نيع ةفرط هللا اوصعي مل هللا  قلخ اهب « اموي نيعبرأ
 مأ مدآ قلخ نوردي ام » : لاق ؟ مدآ دلو نمأ : اولاق . « ؟ قلخي مل مأ ناطيشلا قلخ نوردي ام »

 . °” « قلخي مل

 هباتك ىف متاح ىبأ نبا هركذ « شرهد ىبأ نب نامثع »و « ًادج ركنم وهو « لسرم ثيدح اذهو
 ميلس نب ىيحيو « ةنييع نب نايفس هنعو «٠ صاعلا ىبأ نب مكحلا لآ نم لجر نع ىور : لاقف

 . " كلذ لوقي ىبأ تعمس # كرابملا نباو «ىفئاطلا

 )١( ىربطلا ريسفت )۹۹/۲۸( .

 . « اهضايب » : م ىف )٤( . ؟اهضايب اهرون » : م ىف (۳) . م نم ةدايز (5)

 . ٩ قلخ نم قلخ » : م ىف (5)

 . ايندلا ىبأ نبال هازعو (5 ١ 8/7) روثتملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ ثيدحلا )

 . )١59/5( ليدعتلاو حرجلا (۷)



 ( © ١ ) تايآلا :ميرحتلا ةروس  نماثلا ءزملا حلل ل سس بسس روو

 ميرحتلا ةروس ريسفت

 . ةيندم ىهو

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 © ميحَر روفغ هللاو كجاوزأ تاضرم ىفتبت ك هللا لحأ ام مرحت مل ىلا اه اهيَأ اي

 ىلإ بتلا رسا ذِإو © ميكحلا ميلعلا وهو مكالوم هّللاو مكناميأ ةّلحت مكل هللا ضرُف دق

 اهب امف ضعب نع ضرعأو هضعب فرع هيلع هللا هرهظأو هب تأبن امف اثيدح هجاوزأ ضعب

 مد ےل ر روو

 نإو امكبولق تغص دقف هللا ىلإ ابوتت نإ © ريبخْلا ميلعلا ىنأبن لاق اذه كأبنأ نم تاق هب

 ريق كلذ دعب ةكئالملاو نينمملا حلاصو ليربجو هالوم وه هلا ناف هيلع ارهاظت
 2 دع ه2 هو ويا م

 ٍتادباع تابئات تاتناق تاتمۇم ٍتاّملسم نکنم اریخ اجاوزأ هلدبي نأ َنكَفّلَط نإ هبر ئسع

 .* ی اراكبأو تاَبَيَن تاحئاس

 كلا ةيرام نأش ىف تلزن : ليقف « ةروسلا هذه ردص لوزن ببس ىف فلتخا

Eا  sSةيآل  . 

 كا ل ا اي لا

 . 2 ةيآلا رخآ ىلإ ؟ * كل هللا لحًأ ام مرحت مل ىبتلا اهيأ اي ل : لجو زع« هللا لزنأف « اهمَرَح ىتح

 «ناسغ وبأ انثدح « ميرم ىبأ نبا انثدح « ؟'  ىقربلا ميحرلا دبع نبا ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 ىأ : تلاقف « هئاسن ضعب تيب ىف ميهاربإ مأ باصأ ةي هللا لوسر نأ : ملسأ نب ديز ینثدح

 مرحي فيك ٠ هللا لوسر ىأ : :تلاقف . امارح هيلع اهلعجف ! ؟ ىشارف ىلعو ىتيب ىف « هللا لوسر

 ؟ ¢ كل هللا لحأ ام مرحت مل ىبنلا اهيأ اي 8 : هللا لزنأف . اهبيصي ال هللاب اهل فلحف ؟ لالحلا كيلع

 . "”وغل مارح ىلع تنأ : هلوقف : ديز لاق

 . هيبأ نع « ديز نب نمحرلا دبع ىور اذكهو

 :لاق « ملسأ نب ب ديز نع « كلام نع « بهو نبا انربخأ « سنوي انثدح : اضيأ ريرج نبا لاقو

 . « كؤطأ ال هللاوو « مارح ىلع تنأ » : اهل لق

 . ١١15017( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )١(

 . « ىقرلا » : أ ىف (۲)

 ٠١١( /۲۸) ىربطلا ريسفت (۳)



 188 س دل 6م ها )١ تايآلا : ميرحتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىلا : لاق قورسم نع « ىبعشلا نع A هيفا نو لحم نباو ىروثلا نايفس لاقو

 اذكو . ريرج نبا هاور . نيميلا ىف ةرافكلاب رمأو « ميرحتلا ىف بتوعف « مرحو ةا هللا لوسر

 ‹ كاحضلا مهنم « فلسلا نم دحاو ريغ لاق اذكو . هسفن . ىبعشلا نع « هريغو « ةداتق نع ىور

 . ةلوطم ةصقلا سابع نبا نع « ىفوعلا ىورو « نايح نب لتاقمو « ةداتقو « نسحلاو

 ‹ ىرهزلا نع «' قاحسإ نب دمحم انثدح « .ىبأ انثدح یجب نب: ديعس انثدح : :ريرج نبا لاقر

 ةفئاع ناق ؟ ناال نم باطلا ن محل كلق لا شاع نتا نك هللا دبع نب هللا ليبع نع

 ىف ةصفح تيب ىف ةي ىبنلا اهباصأ « ةيطبقلا ميهاربإ مأ نأش ىف ثيدحلا ءدب ناكو . ةصفحو
 نم. نحا ىلإ تج اه ايه ىلإ تق كلا هللا نت اي + تلا + ةا تادجوف اهر

 .« ؟ اهبرقأ الف اهمرحأ نأ نيضرت الأ » : لاق . ىشارف ىلعو « ىرود ىفو « ىموي ىف « كجاوزأ
 لزنأف « هيلع هللا هرهظاف « ةشئاعل هتركذف . « دحأل كلذ ىركذت ال » : لاقو اهمرحف . ىلب : تلاق

 هللا لوسر نأ انغلبف © تايآلا 4 كجاَوْرَأ تاَضْرَم ىغتبت كل هللا لحأ ام مرح مل ىلا اهيأ اي :  هللا
 OEE es N دك هلك

 ملسم انثدح « ىشاقرلا دمحم نب كلملا دبع ةبالق وبأ انثدح د ىف تیک نب ب مثيهلا لاقو

 لاق : لاق رمع نع « رمع نبا نع « عفان نع « بويأ نع « مزاح نب ريرج انثدح « ميهاربإ نبا
 هللا لحأ ام مرحتأ : تلاقف . « مارح ىلع ميهاربإ مأ نإو « ًادحأ ىربخت ال » : ةصفحل ةا ىبنلا

lS a MS 

 . 4 مكناميأ ةّلحت مكل هللا ضرف

 ءايضلا ظفاحلا هراتخا دقو « ةتسلا بتكلا باحصأ نم دحأ هجرخي ملو « حيحص دانسإ اذهو

 . ° جرختسملا هباتك ىف ىسدقملا

 : لاق ىئاوتسدلا ماشه انثدح « ةيلع نبا انثدح « ميهاربإ نب بوقعي ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 ىف لو ناك نيابع نا نا + نيس نب دیم نع مكعب نب یا نع تاب يحي ىلإ تك
 :Y1) بازحألا] € ةتسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكأ ناك دقل 3 : سابع نبا لاقو « اهرفكت نيمي :مارحلا

 : هلوق ىلإ ؟ € كَل هللا لحأ ام مرحت مل ىبتلا اهيأ اي 8 : هللا لاقف هتيراج مرح هللا لوسر نأ : ىنعي

 . ° انيمي مارحلا ريصف « هيمي رفكف « 4 ْمكَاميَأ ةلحت مك هللا صرف دق )
 - ريثك نبا وه  ىيحي نع  ىئاوتسدلا وه  ماشه نع « ةلاضف نب ذاعم نع ىراخبلا هاورو

 لاقو . رفكت نيمي : مارحلا ىف سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع  ىلعي وهو  ميكح نبا نع

 )١( أ نم ةدايز (*) . « اهلك تايآلا 2: أ ء م ىف (0) . « اهموي ىف » : أ ىف .

 )4( ىربطلا ريسفت )٠١۲ /۲۸( ىتأيسو حيحصلا ىف هلصأو .

 . (۱۸۹) مقرب ىسدقملا ءايضلل ةراتخملا (5)

 . (۱۰۱/۲۸) ىربطلا ريسفت ()



 AD SY an د gn ا بيج د ج ا

 OTN «ةَنسَح ةوسأ هللا لوسر ىف مُكَل ناك دق ] : سابع نبا

 0 یتا ردنا مانع تيت وم لی ةاورو

 اقدح ديزي نبا وه ت دلت نكح < ىلع وب دلا لتع نب هللا دش ارا +. نالا قار
 ىتأرما تلعج ىنإ : لاقف لجر هاتأ : لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ملاس نع « نايفس

 هللا لحأ ام مرحت مل ىلا اهيأ اي > :٠ ةيآلا هذه الت مث . مارحب كيلع تسيل تبذك : لاق ؟ امارح ىلع

 . ةبقر قتع « تارافكلا ظلغأ كيلع ؟ # كل

 . ©) ظفللا اذهب « هجولا اذه نم ىئاسنلا هب درفت

 نع « ليئارسإ انثدح « ءاجر نب هللا دبع انثدح « ايركز نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاقو

 ل ل ا «ملسم
 . ©٩ هس رس ةا هللا لوسر

 هتجوز وأ هتيراج مرح نم ىلع ةرافكلا بوجوب اف اا ن ی انهاه نمو
 ىعفاشلا بهذو . ةفئاطو دمحأ مامإلا بهذم وهو «٠ تاحابملا نم ًائيش وأ ًاسبلم وأ ًابارش وأ ًاماعط وأ

 ‹ هلوق ىف امهيف ميرحتلا قلطأ وأ امهينيع مرح اذإ «ةيراجلاو ةجوزلا ادع اميف ةرافكلا بجت ال هنأ ىلإ
 . امهيف ذفن « ةمألا قتع وأ ةجوزلا قالط ميرحتلاب ىون نإ امأف

 انربخأ ٠ ىندعلا رمع نب صفح انربخأ < 2 ىنارهظلا هللا دبع وبأ ىنثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ام مرحت مل ىبنلا اهيأ اي ظ : ةيآلا هذه تلزن : لاق سابع نبا نع « ةمركع انثدح « نابأ نب مكحلا

 . ةَ ىبنلل اهسفن تبهو ىتلا ةأرملا ىف ؟ 4 كل هللا ّلَحَأ

 :ةيآلا هذه دنع ىراخبلا لاق امك « لسعلا هميرحت ىف ناك كلذ نأ حيحصلاو « بيرغ لوق اذهو

 © ديبع نع « ءاطع نع « جيرج نبا نع « فسوي نب ماشه انربخأ « ىسوم نب ميهاربإ انثدح

 « اهدنع ثكميو « شحج تنب بئيز دنع السع برشی لی ىبنلا ناك : تلاك شاع نع يع نبا

 .ريفاغم حير كنم دجأ ىنإ ؟ ريفاغم تلكأ : هل لقتلف < اهيلع لحد انتيأ : ىلع ةصفحو انأ تأطاوتف

 ال تفلح دقو « هل دوعأ نلف « شحج تنب بنيز دنع السع برشأ تنك ىنكلو « ال » : لاق

 . 4 كجاوزأ تاضرم ىغتبت «  « ادحأ كلذب ىربخت

 : « روذنلاو ناميألا ١ باتك ىف لاقو . ظفللا اذهب انهاه ثيدحلا اذه دروأ اذكه

 نب ديبع عمس هنأ ءاطع معز : لاق جيرج نبا نع < جاجحلا انثدح « دمحم نب نسحلا انثدح

 برشيو شحج تنب بنيز دنع ثكمي ناك كي هللا لوسر نأ معزت ةشئاع تعمس : لوقي ريمع

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )1411١( .

 . (1477) مقرب ملسم حيحص (۲)

 . 211١50 9) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ()
 . )85/1١1١( ريبكلا مجعملا (5)

 . « دبع نع ١ : أ ىف (7) . ©« ىناربطلا » : م ىف (5)

 . (5411) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 1 7 2 هو 2 ا اعلا ميرحتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 حير كنم دجأ ىنإ : ُلْقَتْلَف ةي ىبنلا اهيلع لخد انتيأ نأ ةصفحو انأ تيصاوتف « الَسَع اهدنع

 تبرش لب < ءال » : لاقف ء هل كلذ تلاقف « هي ىبنلا امهادحإ ىلع لخدف ؟ ريفاغم تلكأ ؛ ريفاغم

 ؟ 4 كل هللا لح ام مرح مل ىبنلا اهيأ اي :  تلتف د « هل دوعأ نلو شحج تنب بنيز دنع السع

 هجاَوْرَأ ضعب ىلإ ىبثلا رسا ذإو 8 « ةصفحو ة ةشئاعل 4 اَمُكَبوُلُق تغص دقف هللا ىلإ ابوتت نإ » : ىلإ

 « هل دوعأ نلو » : ماشه نع « ىسوم نب ميهاربإ لاقو . « السع تبرش لب » : هلوقل 4 اٹیدح
 . 29 « ًادحأ كلذب ىربخت الف « تفلح دقو

 هيبش : ريفاغملا : لاق مث ."' ) هنم بيرق هطفلو « دانسإلا اذهب «قالطلا» باتك ىف هاور اذكهو

 : لاقيو ٠ روفغم اهدحاو . هيف رهظ اذإ : ثمرلا رفغأ « ةوالح هيف ثمرلا ىف نوكي < ‹ غمصلاب

 : لاق ا

 نم رجش : طفرعلاو : لاق . ضمحلا نم وهو « لبإلا ىعارم نم ىعرم : رسكلاب « ثمرلاو
 . © [هعم] روثخلا عضب ا هاضعلا

 نع « متاح نب دمحم نع « هحيحص نم « قالطلا » باتك ىف ثيدحلا اذه ملسم ىور دقو

 هظفلو . هب« ةشئاع نع « ريمع نب ديبع نع « ءاطع ىنربخأ « جيرج نبا نع « دمحم نب جاجح
 . « روذنلاو ناميألا » ىف ىراخبلا هدروأ امك

 دع نيسم نب قلع اردد يءاوكلا ننآ نب ةورف انثدح : « قالطلا ١ باتك ىف ىراخبلا لاق مث

 اذإ ناكو « لسعلاو ىولتلا بحي ةي هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع« هيبأ نع « ةورع نب ماشه

 رثكأ سبتحاف رمع تنب ةصفح ىلع لخدف . نهادحإ نم ونديف « هئاسن ىلع لخد رصعلا نم فرصنا
 تقف © لسع ةكع اهموق نم ةارما اهل تدهأ > نل ليقف. كلذ نع تلاسف ترغف + سحب ناکام
 2 كنف نيد هنإ هو كلي ةدوسل تق + دل اا هللاو مآ: تل ةيرتش يم هلك نجلا
 ىتلا حيرلا هذه ام : هل ىلوقف . ال : ° كلذ لوقيس هنإف ؟ ريفاغم تلكأ : ىلوقف كنم اند اذإف

 لوقأسو . ا هللا تسرح ىلوقف . لسع ةبرش ةصفح ىنتقس : كل لوقيس هنإف ؟ دجأ

 ىلع ماق نأ الإ وه ام 2 هللاو :  ةدوس لوقت  تلاق « كلذ ةيفص اي هل تنأ ىلوقو كلذ

 تلكأ « هللا لوسر اي : ةدوس هل تلاق اهنم اند املف « كنم ًاقرف ىنترمأ امب هيدانأ نأ تدرأف «بابلا

 . «لسع ةبرش ةصفح ىنتقس »: لاق ؟ كنم دجأ ىتلا حيرلا هذه امف : تلاق رك اعلا ريا

 « كلذ لثم هل تلاق ةيفص ىلإ راد املف كلذ وحن تلق ىلإ راد املف .طفرعلا هّلحَت تّسرج : تلاق
 هر ا ال هل تلاق ةصفح ىلإ راد املف

 0 کا اتمر دل هللاو 4 بن ةو لوقت

 : (5591) مقرب ىراخببلا حيحص (۱)

 . (05571/) مقرب ىراخبلا حيحص )۲)

 . ۱١٤١ /۳ ©« طفرع » ةدام« حاحصلا نم ةدايز (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )١10(.

 . «هللاوف » :م ىف (5) . ©« كل لوقيس » : م ىف (5)

 . (OA) مقرب ىراخبلا حيحص قفز



 0 لا يي

 نب ماشه نع « ةماسأ نب دامح ةماسأ ىبأ نع مهتثالث « رشب نب نسحلاو هللا دبع نب نوراهو بيرك

 حيرلا : ىنعي حيرلا هنم دجوي نأ هيلع دتشي هيم هللا لوسر ناكو : تلاق هدنعو ا

 :نلق . «السع تبرش لب » : لاق املف . ءىش هيف اهحير نأل ريفاغم تلكأ : هل نلق اذهلو ؛ ةئيبخل

 ىف هحير رهظ اذهلف ؛ ريفاغملا هغمص ىذلا طفرعلا رجش هلحن تعر : ا

 لاق « سراوج : لحنلل ليق هنمو « هتلكأ اذإ : سرْجَت طفرعلا هّلحن تّسّرج : ىرهوجلا لاق

 : رعاشلا

 اساس ب س ےس

 سراوج اهنم ءآرملا ىَلَع لَظَن

 توص ًتعمس اذإ : ريطلا سرج تعمس : لاقيو . ىفخلا توصلا : سرجلاو سرجلا : لاقو

 ت ی لاق ا سرج نعم 3 + فردا قرن لکا یک ىلع اھا

 !؟ « سرج » : تلقف « 2 [ةمجعملا] نيشلاب « ةنجلا ريط شرج نوعمسيف » : لاق ةبعش سلجم
 . © انم اذهب ملعأ هنإف « هنع اهوذخ : لاقف ىلإ رظنف

 نع « ةورع نب ماشه قيرط نم وهو « لسعلل ةيقاسلا ىه ةصفح نأ هيف قايسلا اذه نأ ضرغلاو
 بنيز نأ ةشئاع نع « ريمع نب ديبع نع « ءاطع نع جيرج نبا قيرط ىفو . ةشئاع هتلاخ نع « هيبأ
 دقو . ملعأ هللاف « هيلع اترهاظتو اتأطاوت ةصفحو ةشئاع نأو « لسعلا تقس ىتلا ىه شحج تنب

 . ملعأ هللاو « رظن هيف ةيآلا هذه لوزنل آببس امهّتوك نأ الإ « كلذ ىف دعب الو « ناتعقاو امهنإ : لاقي
 مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ناترهاظتملا امه « امهنع هللا ىضر « ةصفحو ةشئاع نأ ىلع لدي امنو

 نب هللا ديبع نع « ىرهزلا نع عم اراه قاورلا تعهدات بخ" لاق ت دس فرحا

 جاوزأ نم نيتأرملا نع رمع لأسأ نأ ىلع ًاصيرح لزأ مل : لاق سابع نبا نع « روث ىبأ نب هللا دبع

 تججحو رمع جح ىتح « 4 امكبولف تغص دقف هللا ىلإ ابوتت نإ » : ىلاعت هللا لاق نيتللا اي ىبنلا

 هيدي ىلع تبكسف « ىناتأ مث زربتف . ةوادإلاب هعم تلدعو رمع لدع قيرطلا ضعبب ناك املف « هعم

 نإ # : ىلاعت هللا لاق ناتللا ٠ هيَ ىبنلا جاوزأ نم ناتأرملا نم « نينمؤملا ريمأ اي : تلقف « أضوتف

  هرك : ىرهزلا لاق سابع نب اي كل ابجعاو : رمع لاقف ؟ ( اًمكبولق تغص دقف هللا ىلإ ابوتت
 انك : لاق . ثيدحلا قوسي ذخأ مث : لاق . ةشئاعو ةصفح ىه : لاق همتكي ملو هنع هتلأس ام هللاو
 نملعتي انؤاسن قفطف < مهؤاسن مهبلغَت اموق اندجو ةنيدملا انمدق املف « ءاسنلا بلغت اموق شيرق رَّشعَم

 ىتأرما ىلع آموي تبضغف : لاق . ىلاوعلاب ديز نب ةيمأ ىنب راد ىف ىلزنم ناكو : لاق « مهئاسن نم

 (©ىبنلا جاوزأ نإ هللاوف ؟ كعجارأ نأ ركنت ام : تلاقف « ىنعجارُت نأ تركنأف « ىنعجارت یھ اذإف

 . م نم ةدايز ()

 « سرج 2 ةدام ء روظنم نبال برعلا ناسلو ٩۹۰۸/۲ ىرهوجلل حاحصلا : رظنا (*)

 « هللا لوسر جاوزأ نإ » . م ىف (5)



 ا ا ا( )ااا رجلا روش ناكا ءزجلا

 : تلقف ةصفح ىلع تلخدف تقلطناف : لاق . ليللا ىلإ مويلا نهادحإ هرجهتو « هنعجاريل هيي
 . معن : تلاق ؟ ليللا ىلإ مويلا نكادحإ هرجهتو : تلق . معن : تلاق ؟ وي هللا لوسر نيعجارتأ
 « هلوسر بضغل اهيلع هللا بضغي نأ نكادحإ نمأتفأ « رسخو نكنم كلذ لعف نم باخ دق : تلق
 الو ‹ كل ادب ام ىلام نم ىنيلسو « ًائيش هيلأست الو هللا لوسر ىعجارت ال ؟ تكله دق یه اذإف

 000 0 E هللا لودر ني خا موا ىو اك راوي تاكا كالو

 امي یا لون اور بخ يل أ نأ ثدت اک ١ لق . كلذ ل آو ٠ هد

 دق : تلقف ٠ هءاسن و هللا لوسر اط ل EAS نم يظعأ ل ا لاق ؟ناسغ تءاجأ

 مث ىبايث ىلع تددش حبصلا تيلص اذإ یتح . انئاك اذه )ظا تنك دق « ترسخو ةصفح تباخ

 وه « ىردأ ال : تلاقف هيك هللا لوسر نكقلطأ : تلقف ىكبت ىهو ةصفح ىلع تلخدف « تلزن

 جرخ مث مالغلا لخدف . رمعل نذأتسا : تلقف دوسأ هل ًامالغ تيتأف . “" ةبرشملا هذه ىف لزتعم اذه
 ‹ مهضعب ىكبي سولج طهر هدنع اذإف « ربنملا تيتأ ىتح تقلطناف . تمصف هل كتركذ : لاقف ىلإ

 ل ل تلا ل ل ل ا ل ا

 نذأتسا : تلقف مالغلا تيتأف دجأ ام ىنبلغ مث « ربنملا ىلإ تسلجف تجرخف .تمصف هل كتركذ

 : لاقف ىنوعدي مالغلا اذإف ًاربدم تيلوف . تمصف هل كتركذ دق : لاقف ىلإ جرح مث لخدف . رمعل

 . ريصح () لامر ىلع ئكتم وه اذإف ةَ هللا لوسر ىلع تملسف تلخدف . كل نذأ دق « لحدا

 : تلقف « هبنج ىف رثأ دق ريصح لامر : حلاص ثيدح ىف بوقعي انثدحو : دمحأ مامإلا لاق _

 لوسر اي انتيأر ول « ربكأ هللا : تلقف . « ال » : لاقو ىلإ هسأر عفرف ؟ كءاسن هللا لوسر اي تقّلطأ

 قفطف « مهؤاسن مهبلغت اموق اندجو ةنيدملا انمدق املف « ءاسنلا بلغن موق شيرق رشعم انكو هللا

 « ىنعجارت نأ تركنأف « ىنعجارت یه اذإف « اموی ىتأرما ىلع تبضغف « مهئاسن نم نملعتي انؤاسن

 ىلإ مويلا نهادحأ هرجهتو <« هنعجاريل ةي ىبنلا جاوزأ نإ هللاوف ؟ كعجارأ نأ ركنت ام : تلاقف

 بضغل اهيلع هللا بضغي نأ نكادحإ نمأتفأ « رسخو نكنم كلذ لعف نم باخ دق : تلقف . ليللا
 ةصفح ىلع تلخدق « هللا لوسر اي : تلقف < ا5 هللا لوسر مسبتف . تكلمه لق ىع اذإف  هلوجز

 مسبتف . كنم يم هللا لوسر ىلإ  بحأ : وأ مسوأ یه كتراج تناك نأ كترغي ال : تلقف

 هم ا a معن )» : لاق . هللا لوسر اي سنأتسأ : تلقف « ىرخأ

 عسوي نأ هللا لوسر اي هللا عدا : تلقف . “* ةثالث ةبهأ الإ رصبلا دري ائيش تيبلا ىف تيأر ام هللاوف
 كش ىفأ» : لاقو ًاسلاج ىوتساف . هللا نودبعي ال مهو « مورلاو سراف ىلع عسو دقف « كتمأ ىلع

 لوسر اي ىل رفغتسا : تلقف . « ايندلا ةايحلا ىف مهتابيط مهل تّلجع موق كئلوأ ؟ باطخلا نب اي تنأ

 . © لجو زع « هللا هبتاع ىتح نهيلع هتدجوم ةدش نم ؛ ًارهش نهيلع لخدي الأ مسقأ ناكو . هللا

 . ٩ لمر ىلع » : م ىف (۳) . ةفرغلا ىه : ةبرشملا (۲) . « نأ نظأ » : م ىف )١(
 . 4 ناعم » : م ىف (5)

 . 05 7” )١١/ دنسملا (6)



 ( 8 ١ ) تايآلا :ميرحتلا ةروس  نماثلا ءزجلا ع

 هجرخأو )2١ هب . ىرهزلا نع < قرط نم « ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا هاور دقو
 تدكم + لاق سابع نبا نع + نيتح نب ديبع نع « ىراصتألا ديعس نب ىيحي ثيدح نم ناخيشلا

 ًاجاح جرخ ىتح « هل ةبيه هلأسأ نأ عيطتسأ امف « ةيآ نع باطخلا نب رمع لأسأ نأ ديرأ ةنس

 ىتح تفقوف : لاق « هل ةجاحل كآرألا ىلإ لدع. قيرطلا ضعبب انكو انعجر املف « هعم تجرخف
 5 ١ ؟ الك ىبنلا ىلع اترهاظت 27 ناتللا نم« نينمؤملا ريمأ اي : تلقف هعم ترس مث «غرف

 لاق ؟ « هيلع ارهاظت نإو ا : ىلاعت هللا لاق ناتللا ناتأرملا نم : ملسملو « ىراخبلا ظفل اذه
 هرصتخا نم مهنمو « هلوطب ثيدحلا قاس مث .ةصفحو ةشئاع

 نب ةمركع انثدح « ىفنحلا سنوي نب رمع انثدح « برح نب ريهز ىنثدح : ًاضيأ ملسم لاقو
 :لاق باطخلا نب رمع ىنثدح« سابع نب هللا دبع ىنثدح  ليمز ىبأ  ديلولا نب كامس نع « رامع

 كرس نط ر يلا نركب سالا ةا دلا تا ا اهلك هللا نق لردع
 هلوخد ىف ثيدحلا ركذف. . . مويلا كلذ نملعأل : تلقف .باجحلاب رّمؤي نأ لبق كلذو !هءاسن ةي هللا
 اي هللا لوسر مالغ حابرب انأ اذإف « تلخدف : لاق نأ ىلإ « امهايإ هظعوو« ةصفحو ةشئاع ىلع

 ام وحن ركذف .. . عك هللا لوسر ىلع یل نذأتسا « حابر اي *.تلقف تيدانق < ةيرقملا 'ةنكسأ ىلع

 هللا نإف نهتقلط تنك نإف « ءاسنلا رمأ نم كيلع شي ام هللا لوسر اي تلقف : لاق نأ ىلإ « مدقت

 هللا دمحأو  تملكت املقو . كعم نونمؤملاو ركب وبأو انأو ليئاكيمو ليربجو هتكئالمو كعم

 نكَفلط نإ هبر ئسع ) : رييختلا ةيآ« ةيآلا هذه تلزنو « ىلوق قدصي هللا نوكي نأ توجر الإ مالكب

 ةَكئالَمْلاو نينمؤمْلا حلاصو ليربجو هالوم وه هللا نف هيلع ارهاظت نإو $ , 4 نك اريح اجاوزأ لدبي نأ

 : ىتوص ىلعأب تيدانف دجسملا باب ىلع تمقف . « ال » : لاق ؟ نهتقلطأ : تلقف .4 ريِهَظ كلذ دعب
 لوسّرلا ىلإ هودر ولو هب اوعاَذَأ فوخُلا وأ نمألا نم رمَأ مهءاج اَذِإو » : ةيآلا هذه تلزنو « هءاسن قلطي مل

 رمألا كلذ تطبنتسا انأ تنكف . [87 :ءاسنلا] 4 مهتم ةنوطبتتسي نيذّلا هَملَعَل مهنم رمألا ىلوأ ىلإ

 حلاصوإل : مهريغو « كاحضلاو « نايح نب ب لتاقمو « ةمركعو « ريبج نب ديعس لاق اذكو

 : دهاجم نع «ميلس ىبأ نب ثيل لاقو . نامثع : ىرصبلا نسحلا داز  رمعو ركب وبأ : 4 نينمؤملا

 . بلاط ىبأ نب ىلع : لاق 4 نينمؤملا حلاصو »

 نب دمحم انثدح « رمع ىبأ نب دمحم انثدح « نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 هللا لوسر لاق : لاق ىلع ىلإ هعفري ةقث لجر ىنربخأ : لاق نيسحلا نب ىلع نب دمحم نب رفعج

 ركنم وهو . فيعض هدانسإ . بلاط ىبأ نب ىلع وه :لاق © نينمؤملا حلاصو » : هلوق  [یف] هي
 .ًادج

 لاق : لاق « سنأ نع « ديمح نع « ميشه انثدح « نوع نب ورمع انثدح : ىراخبلا لاقو

CEا ار  

 . « ناتللا ناتأرملا » :م ىف (1)
 1 ا )41۳( مقرب ىراخبلا حيحص )۳

 . ()4) مقرب ملسم حيحص )٤(

 7 م نم ةدايز (6)



 و سس سس 59-28 تايآلا + ميرحتلا ةروس د .نماثلا ءزجلا

 اريخ اجاوزأ لدبي نأ نكَفلط نإ هبر ئسع ا : نهل تلقف « هيلع ةريغلا ىف كي ىبنلا ءاسن عمتجا :رمع

 . “ ةيآلا هذه تلزنف 4 نکنم

 اهنمو « ردب ىراسأ ىف اهنمو « باجحلا لوزن ىف اهنم « نكامأ ىف نآرقلا قفاو هنأ مدقت دقو

 « ىّلصم ميهاربإ ماقَم نم اوذخَّتاو :  هللا لزنأف ؟ ىلصم ميهاربإ ماقم نم تذختا ول : هلوق

 . [١١؟ 68 :ةرقبلا]

 لاق : لاق سنأ نع « دیمح انثدح ٠ ىراصنألا 2 [ انثدح « ىبأ ] انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 : لوقأ  نهتيرقتساف ٠ ةي ىبنلا نيبو نينمؤملا تاهمأ نيب ناك ءىش ىنغلب : باطخلا نب رمع

 2 نينمؤملا تاهمأ رخآ ىلع تيت تيتأ ىتح .نكنم اريخ ًاجاوزأ هللا هئلدبيل وأ هللا لوسر نع نفكتل

 رع « هللا لزنأف < تكسمأف ! ؟ نهظعت ىتح « هءاسن ظعي ام هللا لوسرب ىل امأ « رمع اي : تلاقف

 ٍتاحئاس تادباع تاّبئاَت تاقناق تاَنمْؤُم تاملسم نکنم اريح اجاوزأ هدي نأ َنكقَلَط نإ هبر ئسعإ» : لجو

 . 4 اراکبأو تابت

 حيحص ىف كلذ تبث امك « ةملس مأ ىه ءاسنلا ظعو نم هيف ناك امع هتدر ىتلا ةأرملا هذهو

0 

 نا 0 ل

 ىربخت ال » : لي هللا لوسر اهل لاقف « ةيرام طي وهو اهتيب ىف ةي ىبنلا ىلع ةصفح تلخد : لاق
 ةصفح تبهذف . « تم انآ اذإ ركب ىبأ دعب نم رمألا ىلي كابأ نإف « ةراشبب كرشبأ ىتح ةشئاع
 .« 4 ريبحْلا ميلعلا ىنأبن $ >: لاق ؟ اذه كأبنأ نم :ِةِكَي هللا لوسرل ةشئاع تلاقف « ة ةشئاع تربخاف

 . 00 4 مرحت مل ىبتلا اهيأ اي » : هللا لزنأف « اهمرحف . ةيرام مرحت ىتح كيلإ رظنأ ال : ةشئاع تلاقف

 5 تاميركلا تايآلا هذه ريسفت هاندروأ امم نيبت دقو ‹ رظن هيف هدانسإ

 . رهاظ * تادباع تابئات تاتناق تانمۇم تاملسم 0 لاق مو

 34 000 34 سابع نباو« ةشئاعو 34 ةريره وبأ هلاق « تامئاص : ىأ « تاحئاس هلوقو

 ا يملسلا نوح را دبع واو © ظرعلا سك نب ةنحمو .«ءاطعو راب رجح نب هايعسو 2 لهاجمو

 ا ا ا يصل ا نرش ان

 ةمألا هذه ةحايس» : ةظفلو « « ةءارب » ةروس نم ( نوحئاسلا » : ردع ارو تنعدم مدعو

 . « مايصلا

 نمحرلا دبع التو 34 تارجاهم : ىأ 4 تاحئاس » : نمحرلا دبع هنباو« ملسأ نب ديز لاقو

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )5915( .

 . ٤ هتيرقتساف » : م ىف (۳) | . أ ‹ م نم ةدايز (۲)

 )٤( ملعأ هللاو ةملس مأ اهنأب حيرصتلا هيف رأ ملو (5547) مقرب ىراخبلا حيحص .

 1 عطقنم وهف سابع نبا قلي مل كاحضلاو « فيعض وهو ىلجبلا ليعامسإ هيف نأ :هفعض هجوو )١17//١١17( ريبكلا مجعملا (5)



 ٦ تايآلا :ميرحتلا ةروس  نماثلا ءزجلا ) ١ 0 (

 ةبوتلا] « توحئاسلا» : ١١7[ ىلوأ لوألا لوقلاو . نورجاهملا : ىأ «٠ ملعأ هللاو .

 ىلإ ىهشأ كلذ نوكيل 2 اراكبأ نهنمو « تابيث نهنم : ىأ 4 اراكبأو تاي 0 : هلوقو

 . © اراكبأو تابت » لاق اذهلو ؛ سفنلا طسبي عونتلا نإف «سوفنلا

E E N O,دبجلا ني دمحم انندعب  

 ETE ب حلاص نع < سودقلا دبع انثدح « ةيمأ نب هللا دبع انثدح « قوزرم نبا

 ا ةيسل'+ .بيئلاف + جوزي نأ هيكل :هله نق كك ين دللا لعر + لاق# اراكرأو تان ط6 هنا نم

 . ° نارمع تنب میرم : راكبألابو« نوعرف

 انثدح : 29 ديعس نب ديوس قيرط نم « مالسلا اهيلع ميرم » ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ركذو
 هللا لوسر ىلإ ليربج ءاج : لاق رمع نبا نع « دهاجمو كاحضلا نع « رمع نب حلاص نب دمحم

 نم ديعب « بصق نم ةنجلا ىف تيبب اهرشبيو « مالسلا اهئرقي هللا نإ : لاقف ةجيدخ تومب يي
 تنب ةيسآ تيبو نارمع تنب ميرم تيب نيب ءافوج ةؤلؤل نم « بخحص الو هيف بصت ال «  بهللا

 00 از

 « ةجيدخ ىلع لخد ليَ ىبنلا نأ : سابع نبا نع « ةمركع نع « ىلذهلا ركب ىبأ ثيدح نمو

 لوسر اي : تلاقف . « مالسلا ىنم نهيئرقاف كرئارض تيقل اذإ . ةجيدخ اي » . لاقف .«توملا ىف ىهو

 ةأرما ةيسآو «٠ نارمع تنب ميرم ىنجوز هللا نكلو . « ال » : لاق ؟ ىلبق تجوزت لهو « هللا

 . 29 اضيأ فيعض . « ىسوم تخأ مثلكو « نوعرف

 نب °” سنوي انثدح « هللا دبع نب رونلا دبع انثدح « ةرعرع نب ميهاربإ انثدح : ىلعي وبأ لاقو
 تنب ميرم ةنجلا ىف ىنجوز هللا نأ تملعأ » : ب هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ ىبأ نع « بيعش
 . ©" هللا لوسر اي كل ًائينه : تلقف . « نوعرف ةأرما ةيسآو ٠ ىسوم تخأ مثلكو « نارمع

 . دواد ىبأ نبا نع السرم ىورو فيعض ًاضيأ اذهو

eC 

 ال اورَفَك نیل اهيأ اي © نورم ام نولعفيو مهرمأ ام هللا ؛ نوصعي ال دادش ظالغ

 احوصُن ةبوت هللا ىَلِإ اوبوت اونمآ نيذّلا اهيأ اي 0 َنوُلَمَعَت متنك ام نوزجت اَمنِإ مولا اورذتعت

 یزخی ال مو راهنألا اهتحت نم ىرجت تاتج مکلخدیو مکتاتیس مكدع رفكي نأ مكبر ٰیسع
 )١( ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم عوبطملا ىف هيلع عقأ مل .

 . « وهللا نم » : أ ىف (۳) . 6« دعس نب » : أ ىف (۳)

 . قشمدب ىملعلا عمجملا . ط « ءاسنلا مجارت » (787 ص) قشمد خيرات (5)

 . قشمدب ىملعلا عمجملا . ط « ءاسنلا مجارت » ۳۸١( ص) قشمد خيرات (4)

 . ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم تبثملاو « فسوي » : ه ٠أ « م ىف (6)

 .باذك رونلا دبعو « هب هللا دبع نب رونلا دبع قيرط نم )٤/ ٤٥۹( ءافعضلا ىف ىليقعلاو ۴١( ۹/۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۷)
 .« ظوفحمب سيلو »: ىليقعلا لاق



 ا مح ا عاخلا يويرشللا اة فيوم نئاقلا ورك
 r لل هس. o هم مهمه ~2 ©0 هيد م امس GEAN 2F ريع

 انرون انل ممتأ نير نووي مهنامیأبو مهيديأ نیب ئعسي مهرون هعم اونمآ نیذلاو ىبتلا هللا

 . 4 @ ٌريدَق ءىش لك ىلع َكّنِإ انَل رفغاو
 : ىلاعت هلوق ىف « هنع هللا ىضر « ىلع نع < « لجر نع « روصنم نع « ىروثلا نايفس لاق

 . مهوملع « مهوبدأ : لوقي 4 اران مكيلهأو مكسفنأ اوق»

 ةعاطب اولمعا : لوقي * اران مكيلهأو مكسفنأ اوق 8# : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . رانلا نم هللا مكيجني « ركذلاب مكيلهأ اورمو « هللا ىصاعم اوقتاو « هللا

 . هللا ىوقتب مكيلهأ اوصوأو « هللا اوقتا : لاق € ارات مكيلهأو مكسفنأ اوق :  دهاجم لاقو

 ‹ هللا رمأب مهيلع موقي نأو ‹ هللا ةيصعم نع مهاهنيو هللا ةعاطب مهرمأي : ةداتق لاقو

 . اهنع مهترجزو اهنع مهتعدق « ةيصعم هلل تيأر اذإف « هيلع مهدعاسيو هب مهرمأيو
 ام ¢ هديبعو هئامإو هتبارق نم 34 هلهأ ملعي نأ ملسملا ىلع قح 5 لتاقمو كاحضلا لاق اذكهو

 . هنع هللا مهاهن امو . مهيلع هللا ضرف

 ثيدح نم« ىذمرتلاو ¢ دواد وبأو »¢ دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ةيآلا هذه ىنعم ىفو

 ىبصلا'اورم » .: للك هللا لوسر لاق لاق هدج نغ « .ةيبآ نع ٠ ةربس نب عيبرلا نب كلما دبع

 EE وريقات E هياكل نس عروس ذر اعلا

 . نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو « دواد ىبأ طظفل اذه

 . 237 كلذ لثم ةي ىبنلا نع« هدج نع «هيبأ نع« بيعش نب ورمع ثيدح نم« دواد وبأ ىورو

 ىلع رمتسم وهو غلبي ىكل « ةدابعلا ىلع هل ًانيرمت كلذ نوكيل ؛ موصلا ىف اذكهو : ءاهقفلا لاق

 قفوملا هللاو « ركنملا كرتو ةيصعملا ةبناجمو ةعاطلاو ةدابعلا

 . مدآ ىنب ثثج اهيف ىقلي ىذلا اهبطح : ىأ «اهدوقو» : © ةراجحلاو سانلا اهدوقو ا : هلوقو
 هّللا نود نم نودبعت امو مكّنِإ 8 : هلوقل دبعت تناك ىتلا مانصألا كلذب دارملا : ليق 4 ةراجحلاو »

 . [98 :ءايبنألا] © منهج بصح

 داز  تيربك نم ةراجح یھ : ىدسلاو ¢ رقابلا رفعج وبأو 3 دهاجمو « دوعسم نبا لاقو

 نانس نب نمحرلا دبع انثدح « ىبأ انثدح : لاق مث ٠ هللا همحر <« متاح ىبأ نبا كلذ ىورو

 : ةيآلا هذه الت هلي هللا لوسر نأ ىنغلب : لاق  داور ىبأ نبا ىنعي  زيزعلا دبع انثدح « ىرقنملا

 مهيفو «٠ هباحصأ ضعب هدنعو , © ةراجحلاو سانلا اهدوقو اران مكيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 . (8 01 مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۹٤( مقرب دواد ىبأ نسو ١( 5 /7) دنسملا )١(

 . (596) مقرب دواد ىبأ نكس (۲)



 (۸ )٦  تايآلا : ميرحتلا ةروس  نماثلا ءزحلا تسمم ۹۸

 ىذلاو » : وهم ىبنلا : SESS راج هدللا لوول او خيشلا لاقف . خيش

 «هيلع ايشغم خيشلا عقوف : لاق . ؛ اهلك ايندلا لاّبج نم مظعأ منهج رخص نم ة ةرخصل « هديب ىسفن

 . « هللا الإ هلإ ال » : لق « « خيش اي » : لاق هادانف ىَح وه اذإف هداؤف ىلع هدي كي ىبنلا عضوف

 هللا لوقي . معن » : لاق ؟ اننيب نمأ « هللا لوسر اي : هباحصأ لاقف : لاق « ةنجلاب هرشبف « اهلاقف

 . بيرغ لسرم ثيدح اذه . ١5[ :ميهاربإ] « 4 ديعو فاخو ىماقم فاخ نمل كلذإ# : یلاعت

 ةمحرلا مهبولق نم تعز دق « ةظيلغ مهعابط : ىأ 4 دادش ظالغ ةَكئالَم اهيَلع :  هلوقو

 . جعزملا رظنملاو ةفاثكلاو ةدشلا ةياغ ىف مهبيكرت : ىأ 4 دادش ظ « هللاب نيرفاكلاب

 « نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ انثدح « بيبش نب ةملس انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا )2١ لاق

 فلأ ةئامعبرأ بابلا ىلع اودجو« رانلا ىلإ رانلا لهأ لوأ لصو اذإ : لاق هنأ ةمركع نع « ىبأ انثدح

 بلق ىف سيل « ةمحرلا مهبولق نم هللا عزن دق « مهباينأ ةحلاك « مههوجو دوس « منهج ةنزخ نم

 هبكنم غلبي نأ لبق نيرهش راطل مهدحأ بكنم نم ريطلا ريط ول « ةمحرلا نم ةرذ لاقثم مهنم دحاو

 باب نم نووهي مث« ًافيرخ نوعبس مهدحأ ردص ضرع « رشع ةعستلا بابلا ىلع نودجي مث « رخآلا

 . اهرخآ ىلإ

 « هيلإ اوردابي ىلاعت هب مهرمأ امهم : ىأ 4 نورمْوي ام نوُلعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال » : هلوقو

 ًاذايع ةينابزلا مه ءالؤهو . هنع زجع مهب سيل هلعف ىلع نورداق مهو « نيع ةفرط هنع نورخأتي ال

 لاقي : دام كرام لامر لاجل سل رح رع حلا هلوقو . مهنم هللاب

 . مكلامعأب مويلا نوزجت امنإو « مكنم لبقي ال هنإف اورذتعت ال : ةمايقلا موي ةرفكلل

 وحمت « ةمزاج ةقداص ةبوت : ىأ 4 احوصت ةبوت هللا ىَلِإ اوبوت اونمآ نيذّلا اهيأ اي :  ىلاعت لاق مث
 . تاءاندلا نم هاطاعتي ناك امع هفكتو « هعمجتو بئاتلا ثعش ملتو تائيسلا نم اهلبق ام

 تعمس :برح نب كامس نع« ةبعش انثدح دمحم انثدح « ىنثم نبا انثدح : ريرج نبا لاق

 اونمآ نيذّلا اَهيَأ اي > : كركي ا يضر ا ل ود ی ی اا

 . هيف عجري ال مث بنذلا بنذي : لاق © احوصت ةبوت هللا ىَلِإ اوبوت

 بنذلا نم بوتي نأ : حوصنلا ةبوتلا : لاق رمع نع « نامعنلا نع« كامس نع « ىروثلا لاقو

 ...ةهيفادوعي ال اوا © هيف درع ال ل

 + حوصتلا ةبوتلا نع رص لتس < قامعلا نق كاتب نع ةر رخال وبا لار

 . ًادبأ هيلإ دوعي ال مث « ئيسلا لمعلا نم لجرلا بوتي نأ

 لاق اوصت ةيوت 2 هللا نبع نع © ىضوشلالا نبا نش 2 قاشتنإ يآ نعم شمالا لار

 . دوعي ال مث بوتي

 )١( لاق امك » :م ىف ٩ .



 (8- 5) تايآلا : ميرحتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نع « ىرجهلا ميهاربإ نع « مصاع نب ىلع انثدح : دمحأ مامإلا لاقف ًاعوفرم اذه ىور دقو

 بوتي نأ بنذلا نم ةبوتلا » : هيَ هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع « صوحألا ىبأ

 ‹ فيعض وهو « ىرجهلا ملسم نب ميهاربإ قيرط نم دمحأ هب درفت . « هيف دوعي ال مث «هنم
 . ملعأ هللاو «  حصأ فوقوملاو

 هنم فلس ام ىلع مدنيو « رضاحلا ىف بنذلا نع علقي نأ وه حوصنلا ةبوتلا : ءاملعلا لاق اذهلو

 . هقيرطب هيلإ هدر ىمدآل قحلا ناك نإ مث . لبقتسملا ىف لعفي الأ ىلع مزعيو « ىضاملا ىف

 هللا دبع نع « ميرم ىبأ نب دايز ىنربخأ « ميركلا دبع نع « نايفس انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 : لوقي ةي ىبنلا تعمس تنأ : لاقف دوعسم نب هللا دبع ىلع ىبأ عم تلخد : لاق لقعم نبا

 . « ةبوت مدنلا » : لوقي هتعمس معن : ةرم لاقو . معن : لاق . « ؟ ةبوت مدنلا»

۱۹ 

 كلام نبا وهو  ميركلا دبع نع « ةنييع نب نايفس نع « راّمَع نب ماشه نع « ةجام نبا هاورو

 00 ىرزجلا

 هللا دبع نع « بابخ وبأ ریکب نب ديلولا ىنثدح « ةفرع نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 بعك نب ىبأ نع « شیبح نب رز نع « ةبالق ىبأ نع « ىرصبلا نانس ىبأ نع « ىودَعلا دمحم نبا
 ىف هتمأ وأ هتأرما لجرلا حاكن اهنم « ةعاسلا بارتقا دنع ةمألا هذه رخآ ىف نوكت ءايشأ انل ليق : لاق

 « لجرلا لجرلا حاكن : اهنمو « هلوسرو هيلع هللا تقميو « هلوسرو هللا مرح امم كلذو ءاهربد

 مرح ام كلذو « ةأرملا ةأرملا حاكن : اهنمو . هلوسرو هيلع هللا تقميو « هلوسرو هللا مرح ام كلذو

 ىلإ اوبوتي ىتح « اذه ىلع اوماقأ ام ةالص ءالؤهل سيلو . هلوسرو هيلع هللا تقميو « هلوسرو هللا

 كلذ نع تلأس : لاقف ؟ حوصنلا ةبوتلا امف : بعك نب ىبأل تلقف : رز لاق . احوصن ةبوت هللا

 دنع هنم كتمادنب هللا رفغتستف « كنم طرفي نيح بنذلا ىلع مدنلا وه » : لاقف ةي هللا لوسر

 . "7 « ًادبأ هيلإ دوعت ال مث « رضاحلا

 ورمع وبأ انثدح « ورمع نب دابع انثدح « ىلع نب ورمع انثدح« ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 اذإ هنم رفغتستو « هتببحأ امك بنذلا ضغبت نأ : حوصنلا ةبوتلا : لوقي نسحلا تعمس « ءالعلا نبا

 ::هتركذ

 : حيحصلا ىف تتبث امك « تائيطخلا نم اهلبق ام بجت اهنإف اهيلع ممّصو ةبوتلاب مرح اذإ امأف
 . © « اهلبق ام بجت ةبوتلاو « هلبق ام بجي مالسإلا»

 ىفو ثيدحلا ىف مدقت امك « تامملا ىلإ كلذ ىلع ٌرارمتسالا حوصنلا ةبوتلا طرش نم لهو

 هنم عقو ول ثيحب .٠ ىضاملا ريفكت ىف دوعي الأ ىلع مزعلا ىفكي وأ « « ًادبأ هيف دوعي ال » :رثألا

 )١( دنسملا )١/٤٤1( .

 . « تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه » : 008/7 دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )٤۲٥۲( مقرب ةجام نبا ناسو )۳۷١/١( دنسملا (۲)

 . © فيعض هدانسإ » : لاقو «هب ةفرع نب نسحلا نع « رافصلا ليعامسإ قيرط نم (04010) مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (۳)

 5 هنع هللا ىضر « صاعلا نب ورمع ثيدح نم (۱۲۱) مقرب ملسم حيحص )٤(



 ٠ ٠١( 9) ناتيآلا : ميرحتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 وا : السلا كفو لوق مرجعا « مدقت ام ريفكت ىف ًاراض كلذ نوكي ال كلذ دعب بنذلا كلذ
 ذخاؤي مل مالسإلا ىف نسحأ نم » : ًاضيأ حيحصلا ىف تبث اب جتحي نأ لوأللو . « ؟ اهلبق ام بجت

 مالسإلا ىف اذه ناك اذإف . 27 « رخآلاو لوألاب ذخأ مالسإلا ىف ءاسأ نمو « ةيلهاجلا ىف لمع اجب
 . ملعأ هللاو < ىلوألا قيرطب ةبوتلاف 3 ةبوتلا نم ىوقأ وه ىذلا

 عو 4 رانا اهتْحَت نم یرجت تانج مگلخدیو مكانس مکنع رقي نأ مكبر ئسع ) هلوقو

 موي 8 ىنعي هعم مهيزخي الو : : ىأ # هعم اونمآ نيذّلاو بلا هللا یزخی ال موي ¢ ةبجوم هللا نم
 0 و

 . ديدحلا ةروس ىف مدقت امك 4 مهناميأبو مهيديأ نيب ئعسي مهرون» « ةمايقلا

 + ةلاحتفلاو. هاجم لاق : ريدق ءىش لك ىلع َكّنِإ ان رفغاَو انرون ان ممتأ ابر نولوقي 7
 . ئفط دق نيقفانملا رون ةمايقلا موي نوري نيح نونمؤملا هلوقي اذه : مهريغو ىرصبلا نسحلاو

 N ا ا

 عفرب هل نذؤي نم لوأو « ةمايقلا موي د دوجسلا ىف هل نذؤي نم لوأ انأ ٠ : وك هللا لوسر لاق : اللاق

 ا نيب ني نأ ا ی نع ر ی ني ی نأ كتل اجاب نم رخل ايد

 كتمأ فرعت فيكو « هللا لوسر اي : لجر لاقف . ؛ ممألا نيب نم ىتمأ فرعأف ىلامش نع رظنأو

 a كاك الا فيس رعب E زويل را زب هاجس الا لاق . ممألا نيب نم

 مهفرعأو « دوجسلا رثأ نم مههوجو ىف مهاميسب مهفرعأو ٠ مهناميأب مهبتك نوتؤي مهنأ مهفرعأو

 i مهيديأ نيب ىعسي مهرونب
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 نب ىيحي نع « كرابملا نبا انثدح < ىناقلاطلا قاحسإ نب ميهاربإ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ءمهللا » : لوقي هتعمسف « حتفلا ماع وايم ىبنلا فلخ تيلص : لاق ةنانك ىنب نم لجر نع « ناسح

 ك0 ةمايقلا موي ىنزخت ال

 و 0 2 02 rr هش cge همه همم 5 ل ا 007 2

 ٌريصَمْلا سبو منهج مهاوأمو مهيلع ظلغاو نيقفانملاو راقكلا دهاج ىبثلا اهيأ اي ل

 انداّبع نم نيدبع تحت اتناك طول تأرماو حون تأرما اورفك نيذّلل الثم هللا برض ©

 . 4 © نيلخادلا عم َراَثلا الخدا ليقو اًئيش هللا نم امهنع اينغي ملف امهاتناخف نيحلاص
 ةماقإب ءالؤهو « لاتقلاو حالسلاب ءالؤه « نيقفانملاو رافكلا داهجب للك هلوسر ًارمآ ىلاعت لوقي

 )١( هنع هللا ىضر « دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (۱۲۰) مقرب ملسم حيحصو (1971) مقرب ىراخبلا حيحص .
 .« ءوضولا » : م ىف (0)

 ةعيهل نبا نع. نسح نعو  كرابملا نبا قيرط  قيرطلا اذه نم )١199/0( دنسملا ىف دمحأ هاورو (511) مقرب ةالصلا ردق ميظعت (۳)

 . © تاعباتلا ىف نسح ثيدحوهو «ةعيهل نبا هدانسإ ىفو « دمحأ هاور » : )٠١١/١( بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىرذنملا لاق « هوحن هب
 . هحيحص ةياور ىهو كرابملا نبا ةياور نم انه وهو

 .(578/5) دنسملا (5)



 ر )١١ ۱۲١( ناتيآلا : ميرحتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىف : ىأ « ريصملا سئبو متهج مهاوأمو » « ايندلا ىف : ىأ 4 مهيلع ظلغاو «  مهيلع دودحلا
 . © ةرخآلا

 نأ ‹ مهل مهترشاعمو نيملسملا مهتطلاخم ىف : ىأ 4 اورفك َنيِذّلل التم هللا برض :  لاق مث

 ركذ مث <« مهبولق ىف الصاح ناميإلا نكي مل نإ « هللا دنع مهعفني الو « ًائيش مهنع ىدجي ال كلذ

 نيلوسر نييبن : ىأ « نيحلاص اندابع نم نیدبع تحت اتناک طول تآرماو حون تأرما :  لاقف للا

 طالتخالاو ةرشعلا دشأ امهنارشاعيو امهناعجاضيو امهنالكاؤي« ًاراهنو اليل  اهتبحص ىف امهدنع

 0 ةلاسرلا ىف امهاقدص الو « ناميإلا ىلع امهاقفاوي مل « ناميإلا ىف : ىأ 4 امهاتناخفإ»

 ىأ 4 ائيش هللا نم امهنع اينغي ملف 8: لاق اذهلو ؛ اروذحم امهنع عفد الو « ًائيش هلك كلذ

 . 4 نيلخادلا عم راتلاالخدا » : نيتأرملل : ىأ 4 ليقو < امهرفكل

 نع تاموصعم ءايبنالا ءاسن نإف « نيدلا ىف لب « ةشحاف ىف ( امهاتناخف ظ : دارملا سيلو

 . رونلا ةروس ىف انمدق امك « ءايبنألا ةمرحل ؛ ةشحافلا ىف عوقولا

 لوقي سابع نبا تعمس : هت نب ناميلس نع « ةشئاع ىبأ نب ىسوم نع « ىروثلا نايفس لاق

 ةنايخ امأو « نونجم هنأ ربخت تناكف حون ةأرما امأ « اتنز ام : لاق 4 اًمُهاَتناَحَف :  ةيآلا هذه ىف

 . هفايضأ ىلع اهموق لدت تناكف طول ةأرما

 خون ارم تاک امهر رع لق اتاك اھا اتا تناك لاق نا نبا ن2 رمل لاو

 تناكف طول ةأرما امأو « هب حون موق نم ةربابجلا تربخأ دحأ حون عم نمآ اذإف « حون رس ىلع علّطت

 ءوسلا لمعي نمت ةنيدملا لهأ هب تربخأ ًادحأ طول فاضأ اذإ

 . مهريغو « كاحضلاو « ريبج نب ديعسو « ةمركع لاق اذكهو

 : 1[ نيدلا نف اهات تناك امرت لق ىلا تا قام ا تابع كنا نط كاحشلا لاقو.]

 ىه 2 سالا نع ويك ا ىلا ا فتحت. ىلع ءاملعلا ضني ةه كلا ا لالا قو

 ىأر هنأ نيحلاصلا ضعب نع اذه ىوري امنإو « هل لصأ ال ثيدحلا اذهو . هل رفغ هل روفغم عم لكأ

 ءال» :لاق ؟ هل رفغ هل روفغم عم لكأ نم : تلق تنأ « هللا لوسر اي : لاقف مانملا ىف ای ىبنلا

 . ١ « هلوقأ نآلا ىنكلو

 نجلا ىف اتيب كدنع ىل نبا بر تاق ذإ نعرف تأرما اونمآ نيد الم هللا برضو لب

 تنصحأ ىلا نارمع تنبا ميرمو 09 نيملاظلا مْوَقْلا نم ىنجتو هلمعو نوعرف نم ىنجنو

 . 4 6 نيتناقلا نم تناكو هبتكو اهبر تاملکب تّقدصو اتحور نم هيف اتخقتف اَهَجَرَف

ES . » امهاتبحص یف » : م ىف (۲) . « ىرخألا ىف » :م ىف )١( 

 مامإلا هركذو )۳۲/1( ةفيعضلا ىف ىنابلألا هلقن ه .أ «نوقفانملاو رافكلا نيملسملا عم لكأي دقف 3 قالطإلا ىلع ًاحيحص هانعم سیلو

 سانلا ضعب هآر مانم هنأ هيف ىور ام ةياغو ¢ عوضوم » : لاقو ( ص ) فينملا رانملا ىف ميقلا نبا «



  001 EEناتيآلا : اا نماثلا )١١  0؟١7(

 و اها هد

 000 نارمع لآ ] 4 اق مهم وُ نأ أل

 تعاطأ ریس اهج وز رمك ةنازما رزق اه الارق دينار نرالا لهآ نيعا نعرف ناك دانكن لاق
 . هبنذب الإ ًادحأ ذخاؤي ال « لدع مَكَح هللا نأ اوملعتل اهبر

 ناميلس نع « رفعج نب دمحم انثدح « ىلبألا صفح نب ليعامسإ انثدح : ريرج نبا لاقو

 اذا نيل ىف بدم رغ ةارما تناك لاق ناملس نع +217 ىتهنلا نامنع ىبأ نع + ىميتلا

 . ةنجلا ىف اهتيب ىرت تناكو « اهتحنجأب ةكئالملا اهتلظأ اهنع فرصنا

 ‹ ىميتلا ناميلس نع « دمحم نب طابسأ نع ىبراحملا ديبع نب دمحم نع هاور مث

 اند: ىتارتمالا ماع نع هلع نب اح ارا نب بوقعي ىنثدح : ريرج نبا لاق مث
 . نوراهو ىسوم بلغ : لاقيف ؟ بلغ نم : لأست نوعرف ةأرما تناك : لاق ةرب بأ ن ب مساقلا

 « اهنودجت ةرخص مظعأ اورظنا : تلاقف نوعرف اهيلإ لسرأف « نوراهو ىسوم برب تنمآ : لوقتف

 اهرصب تعفر اهوتأ املف « هتأرما ىهف اهلوق نع تعجر نإو « اهيلع اهوقلأف اهلوق ىلع تضم نإف

 ىلع ةرخصلا تيقلأو « اهحور هللا عزتناو « اهلوق ىلع تضمف « ةنجلا ىف اهتيب ترصبأف ءامسلا ىلإ
 . "7 حور هيف سيل دسج

 درو دقو . رادلا لبق راجلا تراتخا : ءاملعلا لاق : 4 ةّنجْلا ىف اتيب كدنع ىل نبا بر » : اهلوقف

 أربأ ىنإف ‹ هنم ىنصلخ : ىأ ( هلمعو نوعرف نم ىنجنو ‹«  عوفرم ثيدح ىف كلذ نم ءىش
 هللا ىضر « محازم تنب ةيسآ ىه ةأرملا هذهو .4 نيملاّظلا موقلا نم ىنجنو 8 « هلمع نم “ [كيلإ]

 . اهنع
 نم نوعرف ةأرما ناميإ ناك : لاق ةيلاعلا ىبأ نع « سنأ نب عيبرلا نع « ىزارلا رفعج وبأ لاقو

 تلاقف « اهدي نم طشملا عقوف « نوعرف ةنبا طشمت تسلج اهنأ كلذو« نوعرف نزاخ ةأرما ناميإ لبق

 لك برو كيبأ برو ىبر : تلاق ؟ ىبأ ريغ بر كلو : نوعرف ةنبا اهل تلاقف ؟ هللاب رفك نم سعت

 ابر نيدبعت : لاقف نوعرف اهيلإ لسرأف « اهابأ تربخأو « اهتبرضو نوعرف تنب اهتمطلف . هللا ءىش
 ‹ ًاداتوأ اهل دتوأو نوعرف اهبذعف دبعأ هايإو « هللا ءىش لك برو كبرو ىبر « معن : تلاق ؟ ىريغ

 ؟ةيهتنم تنأ ام : اهل لاقف ًاموي اهيلع ىتأف « كلذك تناكو « تايحلا اهيلع لسرأو اهيديو اهيلجر دشف
 . ىلعفت مل نإ كيف ىف كنبا حباذ ىنإ : اهل لاقف . هللا ءىش لك برو كبرو ىبر : هل تلاقف
 اي ىرشبأ : اهل لاقف « اهرشب اهنبا حور نإو « اهيف ىف اهنبا حبذف . ضاق تنأ ام ضقا : هل تلاقف

 اهل لاقف رخآ اموي نوعرف “ [اهيلع] ىتأ مث تربصف . اذكو اذك باوثلا نم هللا دنع كل نإف «همأ

 . ١١١( /۲۸) ىربطلا ريسفت (" « ۲)

 : م نم ةدايز (5) 5 أ« م نم ةدايز (5)



 ا )١١ ۱۲١( ناتيآلا : ميرحتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . اهل لاقو « ًاضيأ هحور اهرشبف « اهيف ىف رخآلا اهنبا حبذف « كلذ لثم « هل تلاقف « كلذ لثم

 اهنبا حور مآلك نوعرف ةأرما تعمسو : لاق . اذكو اذك باوثلا نم هللا دنع كل نإف همأ اي ىربصا

 نع ءاطغلا فشكو « نوعرف نزاخ ةأرما حور هللا ضبقو « نوعرف ةأرما تنمآف« رغصألا مث ربكألا

 علّطاف ‹ اقيدصتو ًانيقيو ًاناميإ تدادزاف تأر ىتح نوعرف ةأرمال ةنجلا ىف اهتماركو اهتلزنمو اهبوث

 اهنإ : مهل لاقف « اهيلع اونثأف ؟ محازم تنب ةيسآ نم نوملعت ام : الملل لاقف « اهناميإ ىلع نوعرف

 : تلاقف اهبر ةيسآ تعدف « اهيلجرو اهيدي دشف « ًاداتوأ اهل دتوأف . اهلتقا : هل اولاقف . ىريغ دبعت

 ىف اهتيب تأر نيح تكحضف « نوعرف اهرضح نأ كلذ قفاوف . 4 ةّنِجْلا ىف اتيب كدنع ىل نبا بر ل
 ‹ اهحور هللا ضبقف ٠ كحضت ىهو اهبذعن انإ «٠ اهنونج نم نوبجعت الأ : نوعرف لاقف « ةنجلا
 , 9 يع هللا نضر

 وه : ناصحإلا . هتناصو هتظفح : ىأ 4 اهجرف تنصحأ ىلا نارمع تنبا ميرمو » : هلوقو

 اهيلإ هثعب هللا نإف ٠ ليربج وهو « كَّلَا ةطساوب : ىأ 4 اتحور نم هيف اَْحَفَتَف $ « ةيرحلاو فافعلا

 ةخفنلا تلزنف « اهعرد بيج ىف هيفب خفني نأ ىلاعت هللا هرمأو « ىوس رشب ةروص ىف اهل لثمتف
 اتحور نم هيف اَنْخَفَنقل : لاق اذهلو . مالسلا هيلع« ىسيعب لمحلا هنم ناكف . اهجرف ىف تجلوف

 . 4 نيتناقلا نم تناکو 8 هعرشو هردقب : ىأ 4 هبتکو اهر تاملکب تقدصو
 نع « ةمركع نع « ءابلع نع « تارفلا ىبأ نب دواد انثدح « سنوي انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 « ؟ اذه ام نوردتأ » : لاقو « طوطخ ةعبرأ ضرألا ىف ةي هللا لوسر طخ : لاق سابع نبا

 ‹ دليوخ تنب ةجيدخ : ةنجلا لهأ ءاسن لضفأ » : ةي هللا لوسر لاقف ٠ ملعأ هلوسرو هللا :اولاق

 ° « نوعرف ةأرما محازم ةنبا ةيسآو « نارمع ةنبا ميرمو « دمحم تنب ةمطافو

 ىبأ نع « ىنادمهلا ةرم نع « ةرم نب ورمع نع « ةبعش ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبثو
 ةيسآ الإ ءاسنلا نم لمكي ملو « ريثك لاجرلا نم لمك :  لاق هنأ اَب ىبنلا نع یرغل ا سوت
 لضفك ءاسنلا ىلع ة ةشئاع لضف نإو « دليوخ تنب ةجيدخو « نارمع تنب ميرمو « نوعرف ةأرما

 . «  ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا

 «مالسلا امهيلع« ميرم نبا ىسيع ةصق ىف اهيلع مالكلاو اهظافلأو ثيداحألا هذه قرط انركذ دقو

 ىه نوكت اهنأ نم ثيدحلا نم درو ام انركذو « «9 ةنملاو دمحلا هللو « ةياهنلاو ةيادبلا » انباتك ىف

 . 4 اراكبأو تاب :  هلوق دنع ةنجلا ىف « مالسلا هيلع ‹ هجاوزأ نم محازم تنب ةيسآو

 )١( هريسفت ىف ىربطلا هاور )۲۸/ ٠١( .

 ) )۲عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۲۹۳ /۱) دنسملا  « : (YY /4)حيحصلا لاجر هلاجر «

 . )۲٤۳۱( مقرب ملسم حيحصو )٥٤۱۸( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . (08- 00 /؟) ةياهنلاو ةيادبلا (؟)



 كلملا ةروس  نماثلا ءزملا ع

 . ةيكم ىهو

 سابع نع « ةداتق نع « ةبعش انثدح : الاق رفعج نباو دمحم نب جاجح انثدح : دمحأ لاق

 تعش ةيآ نيثالث نآرقلا ىف ةروس نإ » : لاق للهم هللا لوسر نع « ةريره ىبأ نع « ىمشجلا

 . « 4 كلملا هديب ىذّلا كرابت 8 : هل رفغ ىتح اهبحاصل

 . نسح ثيدح اذه : ىذمرتلا لاقو . 2١7 هب « ةبعش ثيدح نم « ةعبرألا ننسلا لهأ هاورو

 نع « تباث نع « 29 نيكسم نب مالسس قيرط نم « ىسدقملا ءايضلا ظفاحلاو ىناربطلا ىور دقو

 كرابت» :ةنجلا هتلخدأ ىتح اهبحاص نع تمّصاخ نآرقلا ىف ةروس :٠ ةه هللا لوسر لاق : لاق سنأ

 ¢ ¢ كلملا هديب ىذا

 + ئركلا كلام ب يحي افا © تواوشلا نأ نب كاللا دي عب ةمخم انقدنن + قزئرتلا لاو

 « ربق ىلع هءابخ ةي ىبنلا باحصأ ضعب برض : لاق سابع نبا نع « ءازوجلا ىبأ نع « هيبأ نع
 « هللا لوسر اي : لاقف هالي ىبنلا ىتأف « اهمتخ ىتح كلملا ةروس أرقي ناسنإ ربق هنأ بسحي ال وهو

 ‹ اهمتخ ىتح # كرابت ا كلملا ةروس أرقي ناسنإ اذإف « ربق هنأ بسحأ ال انأو ربق ىلع ىئابخ تبرض

 اذه » : لاق مث . 29 « ربقلا باذع نم هيجنت « ةيجنملا ىه « ةعناملا ىه » : ةي هللا لوسر لاقف

 نب ثيل قيرط نم ًاضيأ ىذمرتلا ىور مث . ةريره ىبأ نع بابلا ىفو . هجولا اذه نم بيرغ ثيدح

 4 ليزتت . ملا ل أرقي ىتح ماني ال ناك ةَ هللا لوسر نأ : رباج نع « ريبزلا ىبأ نع < « ميلس ىبأ

 نآرقلا ىف ةروس لك نالضفي :سواط نع ثيل لاقو. 4 كلملا هديب ىذّلا كّرابتالو « [ةدجسلا ةروس]

 , 2 ةر ةنسح نيعبسب

 « بيبش نب ةملس انثدح « ىناهبصألا  نالجع نب نيسحلا نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاقو

 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع «٠ ةمركع نع « هيبأ نع « نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ انثدح

a4 كلملا هديب ىذلا كَرابت9 : ا  . 

 ةجام نبا ننسو )١١١١١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (۲۸۹۱) مقرب ىذمرتلا ننسو ١5٠( ۰) مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۲۱/۲) دنسملا )١(

 . (۳۷۸7) مقرب

 ) )0ىف ! : ١ ناميلس ٩ .

 . (۱۷۳۹۰۱۷۳۸) مقرب سدقملا ءايضلل ةراتخملاو )177/1١( ىناربطلل ريغصلا مجعملا ()

 . نازيملا ىف هريكانم نم ثيدحلا اذه ىبهذلا ركذو فيعض ىركنلا ىيحي هدانسإ ىفو (۲۸۹۰) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 . (۲۸۹۲) مقرب ىذمرتلا ننس (4)

 . ناهبصأ خيرات نمو ىثربطلل ريبكلا مجعملا نم تبثملاو أطخوهو « فالع نب نسحلا نب دمحم 2 :ھ cآ ٠م یف (5)

 : مكاحلا لاقو « هب نابأ نب مكحلا نع « رمع نب صفح قيرط نم (070 )١/ كردتسملا ىف مكاحلا هاورو )157/١١( ريبكلا مجحملا (۷)

 6 هاو وهو ىندعلا صفح هيف » : هلوقب ىبهذلا هبقعتو « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح»



 كلملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 اذه ىور دقو « « سي » ةروس ىف هلثم مدقت دقو « فيعض ميهاربإو « بيرغ ثيدح اذه

 : لاقف « اذه نم طسبأب هدنسم ىف دیمح نب دبع ثيدحلا

 كفحتأ الأ : لجرل لاق هنآ سابع نبا نع yT ب ميهاربإ انثدح

 كدلو عيمجو كلهأ اهملعو 4 كلملا هديب ىذّلا كرابت» : : لاق . ىلب : لاق ؟ هب حرفت ثيدحب

 ءاهئراقل اهبر دنع مايقلا موي 0

 هللا لوشر لاق ريقلا تاذع نم اهيحاض اهب ىجتيو < راثلا تاذع نم ۲ هب نأ ]هل بلطتو
 . «  ىتمأ نم ناسنإ لك بلق ىف اهنأ تددول ١ : لكي

 هللا دبع ىبأ « دايز نب رصن نب دمحأ ةمجرت ىف « هخيرات ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقو
 ىف نکل « ملسمو ىراخبلا مهنع ىور نيذلا تاقثلا دحأ « هيقفلا دهازلا ئرقملا ىروباسيتلا .ىشرقلا
 نب ديبع ىبأ بهذم ىف هقفت هيلعو « ةميزخ نباو ةجام ¿ نباو ىذمرتلا هنع ىورو « نيحيحصلا ريغ

 نب سنأ نع « ىرهزلا نع « بئاسلا نب تارف نع هثيدح نم هدنسب قاس « مهاوس قلخو « هیوبرح
 هللا باتك نم ءىش هعم سیلو « تام مكلبق ناك نم الجر نإ » : هم هللا لوسر لاق : لاق كلام
 باتك نم كنإ : اهل لاقف « ههجو ىف ةروسلا تراثف كّلَلا هاتأ هترفح ىف عضو املف < ‹ © كرابت © الإ

 هب اذه تدرأ نإف « ًاعفن الو ًارض ىسفنل الو هل الو كل كلمأ ال ىنإو . كتءاسم هركأ انأو « هللا
 ىلإ دمع االف نإ + تنر اي + لوقف بزلا ىلإ قلطتنف هل ىعفشاف ىلاعتو كرابت برلا ىلإ ىقلطناف
 هب كاذ العاف تنك نإف ؟ هفوج ىف انأو هبذعتو راثلاب تنأ ©7 هقرحتقأ ىنالتو ىّلَمتف كباتك نيب نم

 دقف ىبهذا : لوقيف . بضغأ نأ ىل قحو : لوقتف ؟ تبضغ كارأ الأ : لوقيف . كباتك نم ىنحماف
 . ءىشب هنم لحي مل لابلا فساك جرخيف « كلملا جرخيف ءىجتف : لاق . هيف كتعقشو ‹ كل هتبهو
 « ردصلا اذهب ًابحرمو « ىنالت امبرف « مفلا اذهب ًابحرم : لوقتف « هيف ىلع اهاف عضتف ءىجتف : لاق

 . « هيلع ةشحولا ةفاخم هربق ىف هسنؤتو . ىب اتماق امبرف « نيمدقلا نيتاهب ًابحرمو « ىناعو امبرف
 اهامسو « اهملعت الإ « دبع الو رح الو ريبك الو ريغص قبي مل لَو هللا لوسر اذهب ثدح املف :لاق
 . © ةيجنملا ياك هللا لوسر

Vo 

 « نيعم نب ىيحيو « دمحأ مامإلا هفعض اذه بئاسلا نب تارفو « ًادج ركنم ثيدح اذهو : تلق

 نع <« رخآ هجو نم ركاسع نبا هركذ دقو : دحاو ريغو ىنطقرادلاو ¢ متاح وبأو ¢ ىراخبلاو

 ًافوقوم دوعسم نبا نع « ربقلا باذع تابثإ ١ باتك ىف ىقهيبلا ىورو . ًارصتخم هلوق نم «ىرهزلا
 5 © دمحلا هللو ¢ ىربكلا ماكحألا نم زئانجلا باتك ىف هانبتك دقو « اذهل دهشي ام ًاعوفرمو

 )١( أ ‹ م نم ةدايز .

 . ديمح نب دبع دنسم نم ( ةيناميلسا ١5 ق) ةرهملا فاحتإ ىف ىريصوبلا هركذ (۲)

 . « هيزجتفأ » : أ ىف (۳)

 . ( ؛طوطخملا » ۲٠٠ /۲) قشمد خيرات ()

 . (۱۹۳/۲) نآرقلا لئاضف ةعوسوم ىف ىنوهرط دمحم لضافلا هيلع مالكلا لصف دقو (49) مقرب ىقهيبلل ربقلا باذع تابثإ (5)
 .« ليمجلا نسحلا ءانثلاو ةنملاو دمحلا هللو » : أ ىف (5)



CEE aaa بيس جحا 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةايحلاو توملا قلخ يذلا 0 ريدق ءىش لك ىلع وهو كلملا هديب يذلا كرابت )ف

 يف كر 16 افا ترمس عبس واح كلا وا حا بأ مكولبيل

 بلقني نيترك رصبلا عجرا مث © روطف نم ئرت له رصببلا عجراف ,توافت نم نمَحّرلا قلخ
 سا سوم عا

 ارج اهانلعجو حيباصمب اًيندلا ءامسلا اتیز دَقَلو © ریسح وهو اتساخ ا كيلإ

 . 4 © ريعسلا باذع مهل اًندَتعَأو نيطايشلل

 ا تاقولخلا بج + ىف فرصتملا وه : ىأ « كلملا هديب هنأ ربخيو « ةميركلا هسفن ىلاعت دجمي

 ل ل ل

 . © ريدق ءىش

 ىدوجو رمأ توملا نإ : لاق نم ةيآلا هذهب لدتساو : 4 ةايحلاو توملا قلخ ىذّلا :  لاق مث

 ؟ المع نسحأ مهيأ مهربتخيو مهولبيل « مدعلا نم قئالخلا دجوأ هنأ : ةيآلا ىنعمو . قولخم هنأل

 وهو لوألا لاخلا ىمسف . [۲۸:ةرقبلا] * مكايحأف اتاومأ متنكو هّللاب نو رفكت فيك 9 : لاق امك

 . [18:ةرقبلا] 4 مكييحي مث مكتيمي مث 9 : لاق اذهلو . ةايح ةأشنلا هذه ىمسو « ًاتوم  مدعلا

 ةداتق نع « ديلخ انثدح « ديلولا انثدح « ناوفص انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 مدآ ىنب لذأ هللا نإ ١ : لوقي ايب هللا لوسر ناك : لاق 4 ةايحلاو توملا قلخ ىذّلا 8 : هلوق ىف
 . ٩ ءاقب راد مث ءازج راد ةرخآلا لعجو « توم راد مث ةايح راد ايندلا لجو ‹ توملاب

 0 ةداتق نع 4 ب هاورو

 لقي ملو : نالجع نب دمحم لاق امك « المع ريخ : ىأ 4 المع نسحأ مكيأ مكوابيل» + هلوقو

 نمل روفغ كلذ عم وهو « بانجلا عينملا ميظعلا زيزعلا وه : ىأ «روفغلا زيزعلا وهو 9 : لاق مث
 محريو رفغي كلذ عم وه 2 ًازيزع ىلاعت ناك نإو <« هرمأ فلاخو هاصع امدعب <« بانأو هيلإ بات

 . زواجتيو حفصيو

 ىنعمب تالصاوتم نه لهو « ةقبط دعب ةقبط : ىأ # اقابط تاومس عبس قلخ ىذلا : لاق مث

 لد امك « ىناثلا امهحصأ « نالوق هيف ؟ ءالخ نهنيب تالصافتم وأ «ضعب ىلع نهضعب تايولع نهنأ

 5 هريغو ءارسإلا ثيدح كلذ ىلع

 .ًالسرم هب ةداتق نع « ديعس قيرط نمو« ةداتق نع . رمعم قيرط نم (۲/۲۹) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۱)



 )١ ١ ( VY تايآلا : كلملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 فالتخا هيف سيل « وتسم بحطصم وه لب : ىأ « توافت نم نمحرلا قلخ ىف ئرت ام :  هلوقو
 نم ئرت له رصبلا عجراف # : لاق اذهلو ؛ للخ الو بيع الو صقن الو « ةفلاخم الو رفانت الو

 . ؟ اروطف وأ الل وأ ًاصقن وأ ابيع اهيف ىرت له « اهلمأتف ءامسلا ىلإ رظنا : ىأ «روطف

 ئرت له رصبلا عجراف » : هلوق ىف مهريغو « ىروثلاو « كاحضلاو . دهاجمو « سابع نبا لاق ٠

 . قوقش : ىأ « روطف نم

 نم # : ةياور ىف سابع نبا لاقو . فورخ نك : ىأ 4 روطف نم ئرت له : ىدسلا لاقو

 ؟ مدآ نب اي ٌالَلخ ىرت له : ىأ «روطف نم ئرت له :  ةداتق لاقو . یهو نم : ىأ  روطف

 : سابع نبا لاق © ائساخ رصبلا كيلإ بلقني .  نيترم : لاق 4 نترك رصببلا عجزا م ]9 : هلوقو
 . ًارغاص : ةداتقو «٠ دهاجم لاقو ؟ اليلذ

 ۲لا افر دهان لاقو > للك وهو + نعل 7 يانغ نبا لاق +4 رخ رهو
 . ءايعإلا نم عطقنملا : ريسحل

 ‹ رصبلا كيلإ عجرل : ىأ « كيلإ بلقنال « تررك امهم < ‹ رصبلا تررك ول كنإ : ةيآلا ىنعمو

 ةرثك نم ءايعإلا نم عطقنا دقو ليلك : ىأ 4 ریسح وهو ) < اللخ وأ ابيع ىري نأ نع 4 اتساخ)

 . ًاصقن ىري الو « رركتلا

 4 حيباصمب ايندلا ءامسلا انيز دقلو :  لاقف اهتنيزو اهلامك نيب صقنلا اهقلخ ىف اهنع ىفن الو
 . تباوثلاو تارايسلا نم اهيف تعضو ىتلا بكاوكلا ىهو

 سنج ىلع 4 اهاتلعجو » : هلوق ىف يمضلا داع : « نيطاّيشلل اموجر اهاَنْلعَجو » : هلوقو

 ا ا و ا حلا ا

 . ملعأ هللاو ءاهنم ةدمتسم

 اندتعأو « ايندلا ىف ىزخلا اذه نيطايشلل ©') انلعج : ىأ 4 ٍريعّسلا باذع مهل اندتعأو » : هلوقو
 . بكاوكلا ةئيزب ايندلا ءامسلا اتيز اإ : تافاصلا لوأ ىف : لاق امك « ىرخألا ىف ريعسلا باذع مهل
 باذع مهّلو اروحد . بناج لك نم َنوُفَدْقُيَو ئلعألا الملا ىلإ نوعمَسُي ال . درام ناطيش لك نم اظفحو

 . ]1: تافاصلا] 4 بقت باهش هعبتأف ةفطخلا فطخ نم الإ . بصاو

 « نيطايشلل اموجرو « ءامسلل ةنيز اهقلخ : لاصخ ثالثل موجنلا هذه تقلخ امنإ : ةداتق لاق

yTا  

 )١( ه ىف ٠ بعشلا .ط شماوه نم ادافتسم . ىربطلا ريسفت نم تبثلاو «ءاهو نم 2: أ .

 ) )۲«اهانلعج : ىأ » : م ىف .



 CET ايكلا 7 كلتما ك <

 اهل اوعمس اهيف اوقلأ اذإ (5) ريصملا سئبو منهج باذع مهبرب اورفك نيذللو ظ
 مكتأي ملأ اهتنزخ مهلأس جوف اهيف يقلأ املك ظيغلا نم رّيمت داكت © روفت يهو اقيهش

 ,لالض يف الإ متنأ نإ ءيش نم هلا لرن ام انلقو انبذكف ريذن انءاج دق ئلب اولاق © ريذن

 مهبنذب اوفرتعاف 0 ريعّسلا باحصأ يف انك ام لقعت وأ عَمست اتك و اولاقو © ريبك

 . 4 69 ريعسلا باَحصأل اقحسف

 لآملا سب : ىأ 4 ريصملا سئبو منهج باذع مهّبرب اورفك نيدّلل » اندتعأ € و $ : ىلاعت لوقي

 . حايصلا ىنعي : ريرج نبا لاق : 4 ايه اهل اوم هيف وُ اذإ .  بلقتلاو
 . ريثكلا ءاملا ىف ليلقلا ْبَحْلا ىلغي امك مهب ىلغت : ىروثلا لاق :  روفت ىهو »

 مهيلع اهظيغ ةدش نم « ضعب نم اهضعب لصفني داكت : ىأ 4 ظيغْلا نم زیمت داكت :  هلوقو

 ام انلقو اتبذکف ریذن انءاج دق یب اولا . ريذت متی ملأ اهتنزخ مهلأس جوف اهيف ىقلأ املك ظ ٠ « مهب اهقنحو

 الإ ًادحأ بذعي ال هنأو < ا ىف ةةلدج جولات وكلي : « ريبك لالض ىف الإ متنأ نإ ءىش نم هللا لت

 « ًالوسر ثبت تح َنيبعم انك امو » لاق امك « هيلإ لوسرلا لاسرإو هيلع ةجحلا مايق دعب

 مكس لسر مككأي ملأ اهتنزخ مهل لاقو اهباوبأ تحف اهوءاج اذِإ تح ¥ : ىلاعت لاقو . [: ءارسإلا]

 « نيرفاكلا ىلع باذعلا ةملك ْتّقَح نكلو ىب اوُلاَق اذه مكموي ءاقل مكنوردنيو مكبر تايآ مُكيلع ن نولتي

 ول» : : اولاقف « ةمادنلا مهعفنت ال ثيح اومدنو « ةمالملاب مهسفنأ ىلع اوداع اذكهو . [ا/١:رمزلا]

 هللا لزنأ ام عمسن وأ اهب عفتنن لوقع انل تناك ول : ىأ ( ريعسلا باحصأ ىف انك ام لقعت وأ عمسن انک

 ام هب ىعن مهف انل نكي مل نكلو « هب رارتغالاو هللاب رفكلا نم هيلع انك ام ىلع انك ال « قحلا نم

 اقحسف مهبنذب اوفرتعاف 9 : ىلاعت هللا لاق « مهعابتا ىلإ اندشري لقع انل ناك الو « لسرلا هب تءاج

 . « ريعسلا باحصأل

 ىرتخَبلا ىبأ نع « هرم نب ورمع نع « ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 نم اورذعي ىتح سانلا كلهي نل ١ : لاق هنأ ةي هللا لوسر نم هعمس نم ىنربخأ : لاق ىئاطلا

 . 206 ةنجلا نم هب ىلوأ رانلا نأ ملعي وهو الإ « رانلا دحأ لخدي ال :رخآ ثيدح ىفو )2١. «مهسفنأ

 وأ مكلوق اورسأو 09 ريبك رجأو ةرفغم مهل بيغلاب مهبر نوشخي نيذلا نإ طل

 يذلا وه 69 ريبخلا فيطّلل لا وهو قّلخ نم ملعي الأ 09 رودصلا تاذب ميلع هّنِإ هب اورهجا

 . 4 ©2 روشنلا هيلإو هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج

 . (500 )٤/ دنسملا )١(

 . حيحصلا ىف وهو « ةنجلا نم هدعقم ىرأ الإ رانلا دحأ لخديال » : اعوفرم ةريره ىبأ ثيدح نم (081/7) دنسملا ىف (۳)



 ر ( )١١ ٠١ تايآلا : كلملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نع فكنيف « سانلا نع ًابئاغ ناك اذإ هنيبو هنيب اميف هبر ماقم فاخي نمع ًاربخم ىلاعت لوقي
 هنع رفكي : ىأ « ريبك رجأو ةرفغم هل هنأب « هللا الإ دحأ هاري ال ثيح « تاعاطلاب موقيو ىصاعملا

 موي هشرع لظ ىف هللا مهلظي ةعبس » : نيحيحصلا ىف تبث امك « ليزجلا باوثلاب ىزاجيو « هبونذ
 ل ل ا : مهنم ركذف ‹ « هلظ الإ لظ ال

 . © « هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح « اهافخأف ةقدصب قدصت الجرو

 نع « ديبع نب ثراحلا انثدح « دابع نب تولاط انثدح : هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ؟هريغ ىلع انك كانقراف اذإف «لاح ىلع كدنع نوكن انإ « هللا لوسر اي : اولاق : لاق سنأ نع « تباث

 . °" « قافنلا مكلذ سيل » : لاق .ةينالعلاو رسلا ىف انبر هللا : اولاق « ؟ مكبرو متنأ فيك ١ : لاق

 . هملعن اميف ديبع نب ثراحلا الإ تباث نع هوري مل

 ميلع هّلِإ هب اورهجا وأ مكلوق اورسأو » : رئارسلاو رئامضلا ىلع علطم هنأ ىلع اهبنم ىلاعت لاق مث
 : ليقو . قلاخلا ملعي الأ : ىأ ؟ 4 قَلَخ نم ملعي الأ $ « بولقلا ىف رطح امب : ىأ « رودصلا تاذب

 . © ريبخلا فيطألا وهو »8 : هلوقل « ىلوأ لوألاو ؟ هقولخم هللا ملعي الأ : هانعم

 ال ةنكاس ةراق اهلعج نأب « مهل اهايإ هليلذتو ضرألا مهل هريخست ىف هقلخ ىلع هتمعن ركذ مث

 « لبسلا نم اهيف كلسو « نويعلا نم اهيف عبنأو « لابجلا نم اهيف لعج اب « “* برطضت الو نك

 ىف اوشماف ًالولَذ ضرألا مكل لعج ىذا وه 9 : لاقف « رامثلاو عورزلا عضاومو ق ا
 بساكملا عاونأ ىف اهئاجرأو اهميلاقأ ىف اوددرتو « اهراطقأ نم متئش ثيح اورفاسف : ىأ * اهبكانم

 : لاق اذهلو ؛ مكل هللا هرسيي نأ الإ « ًائيش مكيلع ىدجي ال مكيعس نأ اوملعاو « تاراجتلاو

 : دمحأ مامإلا لاق امك « لكوتلا ىفاني ال ببسلا ىف ىعسلاف « # هقزر نم اولكوإل

 ةريبه نب هللا دبع عمس هنأ « ورمع نب ركب ىنربخأ « ةويح انثدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح

 كك هللا لوسر عمس هنإ : لوقي باطخلا نب رمع عمس هنإ : لوقي ىناشيجلا ميمت ابأ عمس هنإ : لوقي
 حورتو اصامخ ودغت « ريطلا قزري امك مكقزرل « هلكوت قح هللا ىلع نولكوتت مكنأ ول » : لوقي
 . «ًاناطب

 . حيحص نسح : ىد را لاقو + 447 ريع نيا تيد خرم ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور

 . تملا سلا ركسملا وهو ¢ لجو زع« هللا ىلع اهلكوت عم 0 قزرلا بلطل اودغو احاور اهل تبثأف

 . ةمايقلا موي عجرملا : ىأ € روشنلا هيلإو »

 )١( مقرب ملسم حيحصو (0-57) مقرب ىراخبلا حيحص ) )۱۰۳١هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم .

 ىف هل جرخأ نإو ريكانم هل ثراحلا » : )57/١( دئاوزلا رصتخم ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو « راتسألا فشك » (01)مقرب رازبلا دنسم (؟)

 . « حيحصلا

 . 4 ديت الو برطضتال » :م ىف (5) . هديت ال» : أ ىف (۳)

 . (41585) مقرب ةجام نبا نئسو (؟755) مقرب ىذمرتلا نتسو (۳۰ /۱) دنسملا (5)



CORA A TE I a n > ا 

 نبا لاقو . اهيحاونو اهجاجفو اهفارطأ : * اهبكانم :  ىدسلاو ةداتقو دهاجمو سابع نبا لاق

 ابحجلا : ¢ اهبكانم ل : ةداتقو سابع

 ‹« ةداتق نع « ةبعش انثدح « ىدزألا ماكح نب ورمع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 :هل دلو مأل لاقف ( اهبكانم ىف اوُشْماَف $ :ةيآلا هذه أرق هنأ :بعك نب ريشب نع « ريبج نب سنوي نع
 . لابجلا ىه : لاقف ءادردلا وبأ لأسف . لابجلا ىه : تلاقف . ةقيتع تنأف «اهبكانم 8 تملع نإ

 ىف نم مشمُأ ْمَأ CD رومت یه اَذِإَف ضرألا مكب فسخی نأ ءاَمَّسلا ىف نم متنمأأ :

 مِهلْبَق نم نيذّلا بك دَقَلَو 09 ريذت فيك نومّلعتسف ابصاح مکیلع لسري نأ ءاَمّسلا

 نمحرلا الإ نهكسمي ام نضبقيو تافاص مُهَقوَف ريطلا ىلإ اوری مَل وا 69 ریکن ناك فيكف
 , 4 ® ريصُب ءىش لكب هن

 هعم مهتدابعو هب مهضعب رفك ببسب 2 مهبيذعت ىلع رداق هنأ هقلخب هتمحرو هفطل نم ًاضيأ اذهو

 ريس اني نبال هللا حاولو 1 0 e e 2 6 و

 ]فاطر:٤٥[ .٠

 E ىأ 4 رومت ىه اَذِإَف ضرألا مكب فسخ نأ ءاَمّسلا ىف نّم متنمأأ ) : انهاه لاقو

 امك « مكغمدت ءابصح اهيف احير : ىأ * ابصاح مكيلع لسري نأ ءامّسلا ىف نم متنمأ مأ » « برطضتو

 4 ًاليكو مك اودجت ال م اًبصاح ُمُكْيَلَع لمرُي وأ لا بناج مكب فسخي نأ مَسمَأقأط : لاق
 ىراذنإ نوكي فيك : ىأ * ٍريذت فيك نوملعتسف » : هلوقب انهاه مهدعوت اذكهو . [78: ءارسإلا]

 . هب بذكو هنع فلخت نم ةبقاعو

 فيكف » « ةيلاخلا نورقلاو ةقباسلا ممألا نم : ىأ 4 مهلبق نم نيذّلا باك دقلو » : لاق مث

 . اميلأ ًاديدش اميظع : ىأ ؟ مهل ىتبقاعمو مهيلع ىراكنإ ناك فيكف : ىأ € ريكن ناك

 ىف نهتحنجأ نففصي ةرات : ىأ 4 نضبقيو تافاص مهقوف ريطلا ىلإ اوري مل وأ # : ىلاعت لاق مث
 رخس اب : ىأ (نمحرلا الإ وجلا ىف : ىأ ( نهكسمي امل ًاحانج رشنتو ًاحانج عمجت ةراتو « ءاوهلا

 ا لك علضي ا ىأ 4 ریصب ءىش لك هلا هفطلو هتمحر نم « ءاوهلا نم نهل

 موقل تايآل كلذ ىف نإ هللا الإ نهكسمي ام ءامسلا وج ىف تارحَسم ريَطلا ىلإ اوري ملأ 8 : لوو

 . ]۷4: لحنلا] € نونمؤي

 دروغ يف ًالإ تورفاكلا نإ نَمحَرلا نود نَم مكرصني مك دنج وه يذلا اذه نّمَأ

 ىلع ابكم يشمي نَمَفَأ ©0 روفنو وتع يف اوجَل لب هقزر كسمأ نإ مكقزري يذلا اذه نم
2 

 ا



 ا ا لا كلارا للا روش م وباقل يرقنا

 ور ر رر

 مك لعجو مكأشنأ يذلا وه لف © ميقتسم طارص ىلع ايوس يشمي نمأ ئدهأ ههجو

 ع م

 هيلو ضرألا يف مکارذ يذلا وه لق 5 69 نوركشت ام اليلق ةدئفألاو راصبألاو عمسلا
 سا ق ق ا

 امو هللا دنع ملعلا مَنِ لق 02 نيقداص متت نإ دعولا اذه ئتم نولوقيو © نورشحت

 هب متنك يذلا اذه ليقو اورفك نيذّلا هوجو تقيس ةفلز هوأر اًمَلَف 09 نيبم ريذت انأ

 . 4 69 تنوعت
 اف لع .ًاركم « اقزرو ًارصن مهدنع نوغتبي « هريغ اودبع نيذلا نيكرشملل لات لوقي

 نم مكر صني مكا دنج وه ىذْلا اذه نمأ 8 : لاقف « هولمأ ام مهل لصحي ال هنأ مهل ًاربخمو « هودقتعا

 نإ 9 : لاق اذهلو ؛ هريغ مكل رصان الو « قاو الو ىلو نم هنود نم مكل سيل : ىأ « ٍَمْحْرلا نود

 . 4رورغ ىفألإ َنوُرفاَكْلا

 هقزر هللا عطق اذإ ىذلا اذه نم : ىأ ؟ 4 هَقْزر كَسْمَأ نإ مكقزري ىذا اذه نَمَأ :  لاق مث

 « لجو زع « هللا الإ رصنيو « قزريو قلخيو عنميو ىطعي دحأ ال : ىأ ! ؟ هدعب مكقزري مكنع

 «اوجُل لب :  و دوب ا ام هيجل عك

 ىلع ًاروفنو ًارابكتساو ةدناعم : ىأ ©« روفنو وتع ىف ١ مهلالضو مهكفإو مهنايغط ىف اورمتسا : ىأ

 . هنوعبتي الو هل نوعمسي ال : )2١ [ىأ] « قحلا نع مهرابدأ

 لم اذهو : ۲ ریت طار لع نس يدي أ تده هجو عنك يي قا : لد مد
 : ىأ . ههجو ىلع اًّبكم ىشمي نم لثمک هيف وه اميف هلثم رفاکلاف « رفاكلاو نمؤملل هللا هبرض
 رئاح هئات لب ؟ بهذي فيك الو كلسي نيأ ىردي ال : ىأ « ههجو ىلع ايوتسم ال اينحنم ىشمي

 ىلع : ىأ 4 ميقتسم طارص ىلع » ةماقلا بصتنم : ىأ 4 ايوس يشمي نمأ » ىدهأ اذهأ ءلاض

 كلذكو « ايندلا ىف مهلثم اذه . ةميقتسم هقيرطو « ميقتسم هسفن ىف وهو « نيب حضاو قيرط

 « ءاحيفلا ةنجلا ىلإ هب ضفم ٠ ميقتسم طارص ىلع آيوس ىشمي رشحي نمؤملاف . ةرخآلا ىف نونوكي
 اوناک امو مهجاوزَأو اومَلَظ نيِذْلا اورشحا > « منهج ران ىلإ ههجو ىلع ىشمي رشحي هنإف رفاكلا امأ أو
 هل نورصانت ال مک ام . َنوُلوُسُم مهّنِإ مهوفقو . ميحجلا طارص ىلإ مهودهاق هللا نود نم . نودبعي

 . ]1: تافاصلا] (نوملستسم مويا

 تعمس : لاق عيف نع « ليعامسإ انثدح « ريم نبا انثدح : هللا همحر « دمحأ مامإلا لاق

 سيلأ » : لاقف ؟ مههوجو ىلع سانلا رشحي فيك « هللا لوسر اي : ليق : لوقي كلام نب سنأ
 . 7 « مههوجو ىلع مهيشمي نأ ىلع ًارداق مهلجرأ ىلع مهاشمأ ىذلا

 نع « ةداتق نع « نابيش نع « دمحم نب سنوي] قيرط نم نيحيحصلا ىف جرخم ثيدحلا اذهو

 )١( م نم ةدايز .

 )( دنسملا )1۹۷/۳( .



 27 بال ) تايآلا كاللا ةو ةماعلا عملا كس هش نو هج يبوس حتسلاو#

 ا

 لعجو $ « اروكذم اثيش اونوكت مل نأ دعب مكقلخ أدتبا : ىأ 4 مكأشنأ ىذلا وه لق » : هلوقو

 لقأ ان .ىآ € نورکشت ام ًاليلق ل ‹ كاردإلاو لوقعلا : ىأ 4 ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل

 ا لوا ب احا NE ا د ع

٠ Se aS06 حت هیلو 8  

 . مكأدب امك مكديعيو مكقرف امك مكعمجي « تاتشلاو قرفتلا اذه دعب

 منك نإ دعولا اذه ئتم نوُوقيَو هل : هعوقو نيدعبتسملا داعملا نيركنملا رافكلا نع ًاربخم لاق مث

 معلا اَمَنِإ لُق 8 ؟ قرفتلا اذه دعب عامتجالا نم هنوكب انربخت ىذلا اذه “ [عقي] ىتم :ىأ 4 نيقداص

 اذه نأ مكربخأ نأ ىنرمأ هنكل « لجو زع < هللا الإ نييعتلا ىلع كلذ تقو ملعي ال : ىأ 4 هللا دنع

 : مكيلإ هتيدأ دقو « غالبلا ىلع اغإو :  نيبم ريذن ان امَّلِإو » « هورذحاف ةلاحم ال عقاوو نئاك

 اهدهاشو ةمايقلا تماق ال : ىأ (اورفك َنيذّلا هوجو تقيس ةفلز هوأر امف 8 : ىلاعت هللا لاق
 هب اوبذك ام عقو املف < هنمز لاط نإو تآ تآ وه ام لك نأل ؛ ًابيرق ناك رمألا نأ اوأرو « رافكلا

 مل اه هللا ما نج مهءاجو «كلذ مهب طاحأف : يا هة رشلا نع كانه: مهل ام توملعي ال كلك تعا

 es نويستحي اونوكي ملام هلا نم مهل ادبَو $ ٠ باسح الو لاب ىف مهل نكي

 خيبوتلاو عيرقتلا هجو ىلع مهل لاقي اذهلو ؛ [54 < :٤۷ رمزلا] € نوئزهتسی هب اوناك ام مهب قاحو

 نولجعتست : ىأ « نوعّدت هب منك یذّلا اذه )

 C۵ ميلأ ٍباّذع نم نيرفاكلا ريجي نَمَف انمحر وأ ىعم نمو هللا ىكلهَأ نإ متيأرأ لق ل

 نإ متيأرأ لق 69 ٍنيبم لالض ىف وه نم َنوُمَلعَتسَف اَنلَكَوَت هیلعو هب اَمآ نَمَحّرلا وه لف

 . 4 © © نيعّم ءامب مكيتأي نمُف اروغ مك ؤام حبصأ

 لاق تاما ها نا ةللاب وكرت مك ويل دسم اي « لق : ا لو

 نم مكل ذقنم ال هنإف « مكسفنأ اوصّلخ : ىأ * ٍميلأ باذع نم نيرفاكلا ريجي نمف انمحر وأ ىعُم نمو

 « لاگنلاو باذعلا نم انل نونمتت ام عوقو مكعفني الو « هنيد ىلإ عوجرلاو « ةبانإلاو ةبوتلا الإ هللا

 . مكب عقاولا ميلألا هباذعو هلاكن نم مكل صانم الف « انمحر وأ هللا انبذع ءاوسف

 هيلعو « ميحرلا نمحرلا نيملاعلا برب انمآ : ىأ 4 انلكوت هيلعو هب انمآ نمحرلا وه لق ظ : لاق مث
 ام نم ةدايز )1(

 23 م نم ةدايز (؟9)

 . أطخوهو « اولمع ام »: م ىف (5)



 ر ۳١ (  _ 78) تایآلا : كلملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نوملعتسف» : لاق اذهلو . [۱۲۳:دوه] هيلع لّكوتو هدبعاف 8 : لاق امك « انرومأ عيمج ىف انلكوت

 . ؟ ةرخآلاو ايندلا ىف ةبقاعلا نوكت نملو « مكنمو انم : ىأ ؟ € نيبم لالض ىف وه نم

 لاني الف . لفسأ ىلإ ضرألا ىف ابهاذ : ىأ اروع مكؤام حبصأ نإ متيأرأ لق » : لاق مث

 ءامب مكيتأي نمف 8١ : لاق اذهلو ؛ عبانلا سكع : رئاغلاو « دادشلا دعاوسلا الو « دادحلا سوئفلاب

 نمف « لجو زع « هللا الإ كلذ ىلع ردقي ال «٠ ضرألا هجو ىلع راج حئاس عبان : ىأ ؟ 4 نیعم

 نم هيلإ دابعلا جاتحي ام بسحب « ضرألا راطقأ رئاس ىف اهارجأو هايملا مكل عبنأ )2١ [نأ] همركو هلضف

ERE 

 ٩١ [ دمحلا هللو . « كرابت » ةروس ريسفت رخآ ]

 )١( أ نم ةدايز .

 ليمجلا نسحلا ءانثلاو دمحلا هللو كلملا ةروس ريسفت رخآ » : أ ىفو « م نم ةدايز(۲) «< 5



 ( ۷١ ) تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا بلل لل م:

 « ن ) ةروس ريسفت

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ريغ ارجأل كل نإو ©) نونجمب كبر ةمعنب تنأ ام (7) نورطسي امو ملقلاو نإ

 كبر نإ ه0 نوتفملا مكيأب © نورصنيو رصبتسف © ميظع قلخ ىَلعل كِّإو © نونمم

 . 4 © نيدتهمْلاب مّلعَأ وهو هليبس نع ّلْض نمب مّلعأ وه
 ‹ #ص #:هلوقك 4 ن  :هلوق نأو« «ةرقبلا ةروس» لوأ ىف ءاجهلا فورح ىلع مالكلا مدقت دق

 . هتداعإ نع ىنغأ امب كلذ ىف لوقلا ريرحتو ءروسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا نم كلذ وحنو ٠ق #

 ° لماح وهو « طيحملا ميظعلا ءاملا رايت ىلع ميظع توح : 4 ن # : هلوقب دارملا : ليقو

 : ريرج نب رفعج وبأ مامإلا لاق امك « عبسلا نيضرألل

 ل شمعألا وه  ناميلس انثدح  ىروثلا وه  نايفس انثدح « ىيحي انثدح « راشب نبا انثدح

 :لاق ؟ بتكأ امو : لاق . بتكا : لاق ملقلا هللا قلخ ام لوأ : لاق سابع نبا نع « نايبَظ ىبأ نع

 راخب عفرو « نونلا » قلخ مث . ةعاسلا مايق موي ىلإ مويلا كلذ نم نوكي اب ىرجف . ردقلا بتكا
 « ضرألا تدامف نونلا برطضاف « نونلا رهظ ىلع ضرألا تطسبو « ءامسلا هنم تقتفف «ءاملا

 , 290 نضرألا ىلع رخل اهنإف ٠ .لابللاب كتاف

 IC E اع يأ نع E نا ءارول اكو

 كو أرق مث : هتياور ىف ةبعش دازو .هب « شمعألا نع « عيكوو « ليتضف نب دمحمو « ةبعش هاور

 نبا نع  دهاجم وأ  نايبظ ىبأ نع ٠ شمعألا نع « كيرش هاور دقو . 4 نورطسي امو ِمَلَقْلاَو
 ن » : أرق مث « هركذف ... ل ا . هوحن ركذف «سابع

 : ريرج نبا لاق مث . ( نورطسي امو مَقْلاو

 لوأ نإ : لاق سابع نبا نع «٠ ىحضلا ىبأ نع « ءاطع نع « ريرج انثدح « ديمح نبا انثدح

 . ةعاسلا موقت نأ ىلإ نئاك وه ام بتكف . بتكا : هل لاق مث « ملقلا « لجو زع « ىبر قلخ ءىش

 . © هيلع ضرألا سبك مث « ءاملا قوف « نونلا » قلخ مث

 )١( لماحلا وهو » : أ ىف 4 .

 ىربطلا ريسفت (؟) )9/79( .

 )۳( یربطلا ريسفت )۲۹/ ٠١( .



 ارو سس.( ١-07 تايآلا :ملقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 انثدح « 237 ىذورملا ىدتهملا نب ديز  بيبح وبأ انثدح : لاقف ًاعوفرم كلذ ىناربطلا ىور دقو

 ن ا وع يرن نی دامس اح عام هم لم زم اقدح اا ؟توقعي هنن دبع

 يل ا و ا مولا يول ريل ل كو ملا «بئاسلا

 . 29 ملقلا : ملقلاو . توحلا : نونلاف < 4 نورس امو ملَقْلاو 9 : أرق مث .«ةمايقلا

 نع « حلاص ىبأ نع « ةيمأ ىنب ىلوم هللا دبع ىبأ نع ركاسع نبا هاور : كلذ ىف رخآ ثيدح

 « نونلا  قلخ مث < ملقلا هللا هقلخ ءىش لوأ نإ » : لوقي ي هللا لوسر تعمس : ةريّره یبا
 e ا ا لاق ؟ بتكأ امو : لاق. بتكا : هل لاق مث . ةاودلا : ىهو

 و : لاقو لقعلا ّرلخ مث « ةمايقلا موي ىلإ ملكتي ملف ملقلا ىلع متخ مث . 4 نورطسي
 20 ¢ 8 دغبأ نمم 38 ةنألو « تہب أ نميف ءانلمكأل

 نونلا : لاقي ناك : لاق دهاجم نع هربخأ ركب ىبأ نب ميهاربإ نإ : حيجت ىبأ نبا لاقو

 . ةعباسلا ضرألا تحت ىذلا 2 [ميظعلا] توحلا

 تاومسلا ظلغك اهكمس ةرخص توحلا اذه رهظ ىلع نإ : نيرسفملا نم ةعامجو ىوغبلا ركذو

 200 نيت امو نيف امو عبسلا نوضرألا هنتم ىلعو «نرق فلأ نوعبرأ هل روث اهرهظ ىلعو« ضرألاو

 : دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىنعملا اذه ىلع لمح مهضعب نأ 2 بيجعلا نمو . ملعأ هللاف

 طارشأ لوأ ام : لاق ¢ ىبن الإ اهملعي ال ءايشأ نع كلئاس ىنإ : لاق ¢ ءايشأ نع هلأسف هاتأف 3 ةنيدملا

 : لاق ؟ همأ ىلإ عزني دلولاو ؟ هيبأ ىلإ عزني دلولا لاب امو ؟ ةنجلا لهأ هلكأي ماعط لوأ امو؟ ةعاسلا

 لوأ امأ » : لاق . ةكئالملا نم دوهيلا ودع كاذف : مالس نبا لاق . « ًافنآ ليربج نهب ىنربخأ»

 دبك ةدايز ةنحلا لهأ هلكأي ماعط لوأو . برغملا ىلإ قرشملا نم © مهرشحت رانف ةعاسلا طارشأ

 . « تعزن لجرلا ءام ةأرملا ءام قبس اذإو« دلولا عّرَت ةأرملا ءام لجرلا ءام قبس اذإف دلولا امأو .توح

 .( ىدهملا » : أ یف ( )۲( . © بيهص وبأ » : أ ىف )١(

 . هعفر ىف أطخأ هلعلف ءأطخلا ريثك لمؤمو . « ليعامسإ نب لمؤمالإ ديز نب دامح نع هعفري مل » : لاقو )577/١١( ريبكلا مجعملا ()

 نع « ىناسغلا ىيحي قيرط نم (554 /1)نيقتملا ةداسلا فاحتإ ىف امك ىذمرتلا ميكحلا هاورو ( ؛طوطخملا » ٤14۲ /1۷) قشمد خيرات )٤(

 و لالا ا ب وا ل قو ب

 لاق . بهو نب دمحم هتفآو « ركنم لطاب دانسإلا اذهب اذه » : لاقو « هوحنب ًاعوفرم ةريره ىبأ نع ٠ حلاص ىبأ نع « ىمس نع

 . « لطاب ثيدحلا اذه نأ ىف ىدع نبا قدص » : نازيملا ىف ىبهذلا

 .م نم ةدايز (5)

 بتك ىف تاعوضوملاو تايليئارسإلا :١ هباتك ىف ةبهش وبأ دمحم خيشلا كلذ ركذ امك تايليئارسإلا نم اذهو (187/0) ليزنتلا ملاعم (7)

 دهاوشلا دهشت امث ثيدحلا نوكي نأ » : عضولا تامالع ركذ ىف (٦۷ص) فينا رانملا ىف ميقلا نبا مامإلا لاقو 7١( 5ص) « ريسفتلا

 انكر ةلرق رولا كونج اذإ) روث ترف ىلع E ثيدح اذه نمو « هنالطب ىلع ةحيحصلا

 E « تانايذهلا هذهب هبتك دوسم نم بجعلاو « ةلزلزلا ىهو «صضرألا تكرحتف « ةرخصلا

 . © سانلا رشحت » : أ ىف (۸) . © بجعلا نمو » : أ ىف (۷)



 ( ۷ ١ ) تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزلاا لل 0

 ىلوم  نابوث ثيدح نم هلو . 2١7 اضيأ ملسم هاورو « ديمح نع قرط نم ىراخبلا هاورو

 نأ : نابوث نع « ىبحرلا ءامسأ ىبأ ثيدح نم ملسم حيحص ىفو . اذه وحن - ةي هللا لوسر
 نيح ةنجلا لهأ ىنعي  ؟ مهتفحت امف : لاق نأ اهنم ناكف « لئاسم نع يَ هللا لوسر لأس ًاربح

 مهل رحني » : لاق ؟ اهرثإ ىلع مهؤاذغ امف : لاق . « توحلا دبك ةدايز » : لاق  ةنحلا نولخدي

 ىمست اهيف نيع نم 2: لاق ؟ هيلع مهبارش امف : لاق . « اهفارطأ نم لكأي ناك ىذلا ةنجلا روث
 , ۳ « السلس

 . رون نم حول 4 ن » هلوقب دارملا 5 ليقو

 نب تارف نع « ىرزجلا دايز نب دمحم انثدح « بتكملا بيبش نب نيسحلا انثدح : ريرج نبا لاق

 : «تورطسي امو مُلقْلاَو ت ) ١ : ةي هللا لوسر لاق : لاق يأ نع. < ةرق ذي رام نع هتارقلا نأ

 . بيرغ لسرم اذهو . © « ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه اب ىرجي « رون نم ملقو ء رون نم حول

 . ماع ةئام هلوط رون نم ملقلا كلذ نأ تربخأ : 24” جيرج نبا لاقو

 : ريرج نبا لاق . ملقلا : ملقلاو « ةاود : ن# : هلوقب دارملا : ليقو

 ىه : الاق ن8 : هلوق ىف ةداتقو نسحلا نع « رمعم نع « روث نبا انثدح « ىلعألا دبع انثدح
 7 ةاودلا

 : متاح ىبأ نبا لاقف ًادج بیرغ عوفرم ثيدح اذه ىف ىور دقو

 «ةيمأ ىنب ىلوم هللا دبع وبأ انثدح « ىيحي نب نسحلا انثدح « دلاخ نب ماشه انثدح « ىبأ انثدح

 یهو « نونلا هللا قلخ »: لوقي ةَ هللا لوسر تعمس : لاق ةريره ىبأ نع . حلاص ىبأ نع

 دلا

 انثدح « هللا دبع نب ىسيع ىخأ انثدح . بوقعي انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 : لاقف ٠ ملقلا قلخو  ةاودلا ىهو  نونلا قلخ هللا نإ : لاق سابع نبا نع < ىلامثلا تباث

 م دا هاا هوو 1 او سلا بتكا

SSاي  

 ةنزخلا ةظفحلا تتأ ‹ لجألا ىضقناو رثألا عطقناو قزرلا ىنف اذإف ٠ مويلا كلذ لمع نازخلا نم

 ا ًائيش اندنع مكبحاصل دجن ام : ةنزخلا مهل لوقتف « مويلا كلذ لمع نوبلطي

eانك انإ # : نولوقي ةظفحلا نوعمست ابرع آموق متسلأ : سابع نبا لاقف : لاق .  

 . °" لصأ نم الإ خاسنتسالا نوكي لهو ؟ [۲۹: ةيث ةيئاجلا] (نولمعت متنك ام خسدتسن

 )١( ملسم حيحص ىف هيلع عقأ ملو (۳۹۳۸) مقرب ىراخبلا حيحصو (184/7) دنسملا .
 مقرب ملسم حيحص قفز )۳۱١( .

 )۳( ىربطلا ريسفت )۲۹/ ٠١( .

 )4( قشمد خيرات ىف ركاسع نبا هاورو )447 /117 ١ دقو« ًالوطم هب ىيحي نب نسحلا نع « ماشه نع « ىبايرفلا قيرط نم («طوطخملا

 . ةروسلا هذه ىف ًابيرق مدقت

 ٠١(. /۲۹) ىربطلا ريسفت (1)



 1976 سيب ل ل ( ال )١ تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ىذْلا . مركألا كبرو ارقا » : هلوقك هب بتكي ىذلا ملقلا سنج هنأ رهاظلا : 4 ٍمَلَقْلاوط : هلوقو

 ام ىلع هقلخل هيبنتو « ىلاعت هنم مسق وهف . [5 - :٠ قلعلا] 4ِمّلْعي مَل ام ناسنإلا ْمّلع . ِمّلَقْلاِ مل

 نبا لاق . ¢ نورطسي امو 8# : لاق اذهلو ؛ مولعلا لانت اهب ىتلا ةباتكلا ميلعت نم مهيلع هب معنأ
 . نوبتكي امو : ىنعي : ةداتقو « دهاجمو « سابع

SEE .د 5 0 

 . نولمعي امو : ىأ # نورطسي امو ا : سابع نبا نع « ىحضلا وبأ لاقو

 . دابعلا لمع نم بتكت امو ةكئالملا ىنعي : ( نورطسي امو :  ىدسلا لاقو

 نأ لبق قئالخلا ريداقم بتك نيح ردقلاب هللا هارجأ ىذلا ملقلاب انهاه دارملا لب 1 نورخآ لاقو

 ‹« ملقلا ركذ ىف ةدراولا ثيداحألا كلذ ىف اودروأو . ةنس فلأ نيسمخب نيضرألاو تاومسلا قلخي

 ¢ ىسلايطلا دواد وبأ انثدح : الاق بيبح نب سنويو ناطقلا ديعس نب ىيحي نب ديعس وبأ انثدح

 نب ةدابع نب ديلولا ىنثدح  حابر ىبأ نبا وه  ءاطع نع « ىملسلا ميلس نب دحاولا دبع انثدح
 ام لوأ نإ : لوقي لب هللا لوسر تعمس ىنإ : لاقف توملا هرضح نيح ىبأ ىناعد : لاق تماصلا

 وه امو 2١١ [ناك ام] ردقلا بتكا : لاق ؟ بتكأ ام بر اي : لاق . بتكا : هل لاقف « ملقلا هللا قلخ

 . ( دبألا ىلإ نئاك

 0 هب « هيبأ نع « ةدابع نب ديلولا نع « قرط نم دمحأ مامولا هاور دق ثيدحلا اذهو

 وبأ هاورو . بيرغ حيحص نسح : لاقو .٠ (9 هب « ىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأو

 نع « حابر نبا نع « ناسح نب ىيحي نع « رفاسم نب رفعج نع « هننس نم «ةنسلا» باتك ىف دواد

f. (O) 8ةدابع نع  ىماشلا ىشبحلا حيرش نب شيبح همساو  ةصفح ىبأ نع < ةلبع ىبأ نب ميهاربإ 5 .٠ 0 0 00 1 سدا.  » 

, 

 انأبنأ « قيقش نب نسحلا نب ىلع انثدح « ىسوطلا هللا دبع نب دمحم انثدح : ريرج نبا لاقو

 . "7 هوجرخي ملو « هجولا اذه نم بيرغ . « ءىش لك بتكف هرمأف « ملقلا

 . ركذلا هب بتك ىذلا : ىنعي 4 مّلقلاو» : دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا لاقو

 . مدقت امك « نوبتكي : ىأ # نورطسي امو # : هلوقو

 )١( بعشلا  ط شماه نم ًادافتسم . دوبعملا ةحنم نم ةدايز .

 )۲( دنسملا )١/۳١۷( .

 . (۳۳۱۹) مقرب ىذمرتلا ننس (*)

 . « ةلبع ىبأ نبا نع » : أ ىف (5)

 . )٤۷۰۰( مقرب دواد ىبأ ننس (5)

 )١( ةرم ىبأ نب » : أ ىف «© .

 . )۱١/۲۹( ىربطلا ريسفت (۷)



 ( 7 ١ ) تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا ۸۸

 هلوقي دق امك « نونجمب < دمحلا هللو « تسل : ىأ 4 نونجمب كبر ةمعنب تنأ ام $ : هلوقو

 نإو ٠# نونجلا ىلإ هيف كوبسنف « نيبملا قحلاو ىدهلا نم هب مهتئج امب نوبذكملاو « كموق نم ةلهجلا
 ىلع « ديبي الو عطقني ال ىذلا ليزجلا باوثلاو « ميظعلا رجألا كل لب : ىأ 4 نونمم ريغ ارجأل كل
 عوطقم ريغ : .: ىأ ( نوئمم ريغ ا ینعمو : , مهاذأ ىلع كربصو 3 قلخلا ىلإ كبر ةلاسر كغالبإ

 عوطقم ريغ : ىأ [5: نيتلا] 4 نونمم ريغ رجأ مهلف » ]1۰۸: دوه] ( ذوذجم ريغ ءاطعإ : هلوقك

 . هانلق ام ىلإ عجري وهو « بوسحم ريغ : ىأ «نونمُم ريغ » : دهاجم لاقو . مهنع

 ١١ نيد ىلعل كنإو : ىأ : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق : 4 ميظع قلخ ىّلعَل كّنإو 9 : هلوقو

 «كاحضلاو <« سنأ نب عيبرلاو « ىدسلاو « كلام وبأو « دهاجم لاق كلذكو .مالسإلا وهو 2 ميظع

 . ديز نباو

 هللا لوسر قلخ نع ةشئاع تلئس : ةداتق نع « رمعم لاقو . ميظع بدأ ىلعل : ةيطع لاقو
 . نآرقلا ىف وه امك : لوقت « نآرقلا هقلخ ناك : تلاق . كك

 س نا ایکو 4 ميظع قلخ لعل كّنإو» : هلوق ةداتق نع ¢ ورع ىبأ نب ديعس لاقو

 : تلاق . ىلب : لاق ؟ نارقلا أرقت تسلأ : تلاقف . ليي هللا لوسر قلخ نع ةشئاع لأس ماشه نبا

 . نآرقلا ناك هيم هللا لوسر قلخ نإف

 : لاق ماشه نب دعس نع « ©) ىفوأ نب ةرارز نع « ةداتق نع « رّمعم نع « قازرلا دبع لاقو

 ؟ نآرقلا أرقتأ : تلاقف . ةي هللا لوسر قّلتخ نع  نينمؤملا مأ اي ىنيربخأ : تلقف ةشئاع تلأس
 . 29 نآرقلا هقلخ ناك : تلاقف . معن : تلق

 ىتأيسو : 6( هلوطب ةداتق ثيدح نم « ف ىو لس ماكللا هاور دقو . ليوط ثيدح اذه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « لمزملا » ةروس ىف

 ” نآرقلا هقلخ ناك : تلاقف « لَك هللا لوسر

 داوس ىنب نم لجر نع و E ‹« دوسأ انثدح ٤ دمحأ مامإلا لاقو

 ؟«ميظع قلخ ىَلعَل كّنِإو» : نآرقلا أرقت امأ : . لل هللا لوسر قلخ نع ةشئاع تلأس : لاق

 نا تس و 1 وو كا

 . ماعطلاب تءاجف : تلاق ! ماعطلا ىحرطاف لبق هتعضوف ماعطلاب ىه تءاج نإف ىبهذا : ىتيراجل
 هللا لوسر هعمجف : تلاق _ اعطت ناكو  ترسكناف ةعصقلا تعقوف « ةيراجلا )7 تقلأف : تلاق

 )١( ىفوأ ىبأ نب ةرارز » : أ ىف (۳) . « ديعس نأ » : أ ىف (۲) . « قلخ ىلعل » : أ ىف « .

 )٤( قازرلا دبع ريسفت )۲/ 786( .

 . (1755) مقرب ملسم حيحص (0)

 ) )5دنسملا ۷/۲۱١( .

 . « تتفتلاف » : أ ىف (۷)

 . دنسملا نم تبثملاو ء « عطن » : أ ء م ء ه ىف (۸)



 ( 7 )١ تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 , 2 عيش لاق امف :تلاق .« كفرظ ناكم ًافرظ  دوسأ كش  ىضتقا : وأ  اوضتقا » : لاقو ةي
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 "7 ىبلا قب ىنبخأ : اهل تلقف نيل مأ ةقئاع تیا : لاق : لا اديب را يل

 . «ميظع قلخ ىلعل كّنِإَو » : أ رقت امأ . نآرقلا هقلخ ناك : تلاقف . كك

 0 هوحن « نسحلا ثيدح نم <« ىئاسنلاو دواد وبأ ىور دقو ) 0 5 ع 5 5 -

 ¢ e بأ نع ك ىنربخأو ؛ 0 انأبنأ ¢ سنوي 5 2 لاقو

 يا ب : تلاقف : ا ل

 نب قاحسإ نع « ريسفتلا ىف ىئاسنلا هاورو . ىدهم نب نمحرلا دبع نع « دمحأ هاور اذكه

 . © هب « حلاص نب ةيواعم نع « ىدهم نب نمحرلا دبع نع « روصنم
 هعَبطَت اقلخو « هل ةيجس « آيهنو ًارمأ « نآرقلا لاثتما راص « مالسلا هيلع « هنأ اذه ىنعمو

 نم هيلع هللا هلّبج ام عم اذه . هكرت هنع هاهن امهمو « هلعف نآرقلا هرمأ امهمف « یّلبجلا هعبط كرتو
 ىف اک ليمج قلخ لكو « ملحلاو حفصلاو « ةعاجشلاو مركلاو ءايحلا نم « ميظعلا قلخلا
 لاق الو « طق « فأ :٠ ك لاق سنأ نع نيحيحصلا
 الو « اقلخ سانلا نسحأ يب ناكو ؟ هتلعف الأ : هلعفأ مل ءىشل الو ؟ هتلعف مل : هتلعف ءىشل
 ناك ارطع الو اكسم تمم الو « ی هللا لوسر فك نم نيلأ ناك ًائيش الو اريرح الو ازخ تسسم

 . 29 ولي هللا لوسر قرع نم بيطأ
 انثدح « روصنم نب قاحسإ انثدح « © [ هللا دبع وبأ ديعس نب دمحأ انثدح ] : ىراخبلا لاقو

 ةا هللا لوسر ناك : لوقي ءاربلا تعمس : لاق قاحسإ ىبأ نع « هيبأ نع « فسوي نب ميهاربإ
 . ^“ ريصقلاب الو « نئابلا ليوطلاب سيل « ًاقلخ سانلا نسحأو « ًاهجو سانلا نسحأ

 . « لئامشلا » باتك اذه ىف ىذمرتلا ىسيع يع ىبألو « ةريثك اذه ىف ثيداحألاو

Es ا UNE NS 
 نأ الإ « طق ًائيش هديب برض الو « ةأرما الو ‹ طق هل ًامداخ هديب لَم هللا لوسر برض ام : تلاق

 )١( دنسملا )۱١/١( .

 . ىربطلا ريسفتو م نم تبثملاو « « ديعس » : أ ء اه ىف (۲)

 . هللا لوسر » : م ىف (۳)

 )٤( ىئاسنلا نفسو (1707) مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۳ /۲۹) ىربطلا ريسفت )۳/ 0870 .
 )6( ىربطلا ريسفت )۲۹/ ١١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو ۸ / 5) دنسملاو )۱۱۱۳۸( ۰

. (T- ٩( مقرب ملسم حيحصو )٠ ۳۸( مقرب ىراخبلا حيحص )5( 

 ىراخبلا حيحص و« أ «٠ م نم ةدايز (0

 . (2019) مقرب ىراخبلا حيحص (۸)



 ( ١5 4 ) تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا بلل ل ل ل سس رو

 اذإف.. امثإ وكي قت امهرسيأ ةيلإ اههبخأ ناك الإ طق يعش نين ريح الو ٠ هللا ليبس ىف دهاجي
 هللا تامرح كهتنت نأ الإ هيلإ ىتؤي ءىش نم هسفنل مقتنا الو « مثإلا نم سانلا دعبأ ناك امثإ ناك

 . 27 لجو زع « هلل مقتني وه نوكيف
 نب دمحم نع « دمحم نب زيزعلا دبع انثدح « روصنم نب ديعس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 امنإ :٠ ةا هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « حلاص ىبأ نع « ميكح نب عاقعقلا نع « نالجع
 . °” هب درفت . « قالخألا حلاص ممتأل تثعب

 كوفلاخم ملعيسو « دمحم اي ملعتسف : ىأ ( نوتفَمْلا مُكيأب . نورصبيو رصبتسف  :هلوقو
 «رشألا باذكلا نم ادع نوملعيس» : ىلاعت هلوقك هذهو . مهنمو كنم لاضلا نوتفملا نم : كوبذكمو
 . [؟ 4 :أبس] « نيبم لالض ىف ْوَأ ىده ئَلعَل مكاّيإ وأ انو »+: هلرفكو < ارقا

 . ةمايقلا موي نوملعيو ملعتس : ةيآلا هذه ىف سابع نبا لاق : جيرج نبا لاق

 . هريغو « دهاجم لاق اذكو . نونجلا : ىأ 4 نوتفملا مكيأب ١ : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

TT 

 : هلوق ىف ءابلا تلخد امنإو « هنع لضو قحلا نع نتتفا دق ىذلا : ىأ « رهاظ نوتفملا ىنعم

 ملعتسف : هريدقتو ( نورصبيو رصبتسف » : هلوق ىف لعفلا نیب ىلع لذتإ نوما کباب
 . ملعأ هللاو . نوتفملا مكيأب نوربخيو ربختسف : وأ « نوملعيو

 اعت ملعي وه : ىأ 4 نيدتهملاب مّلعَأ وهو هليبس نع لض نمب ِمَلعَأ وه كبر نإ 8 : ىلاعت لاق مث
 . قحلا نع لاضلا بزحلا ملعيو ‹ ىدتهملا وه مهنمو مكنم نيقيرفلا ىأ

 69 نيم فالح لک عطق الو © نونهديَف نهدت ول اودو © نييذكملا عطت القو

 لام اذ ناك نأ © 69 ميز كلذ دعب لتع © ميثأ دعم ريخلل عام © ميمتب ام زامه

 .4 05 ©2 موطرخلا ىلع همسنس (2) نيلوألا ريطاسأ لاق انتايآ هيلع ىلتت اذإ 9 نينبو

 . 4 نييزثكملا عطت الف » ميظعلا قلخلاو ميقتسملا عرشلا كانيطعأو كيلع انمعنأ امك : ىلاعت لوقي
 . نوصُخريف مهل صخر ول : سابع نبا لاق : « نونهديف نهدت و اودو »

 . قحلا نم هيلع تنأ ام كرتتو مهتهلآ ىلإ نكرت ول اودو : دهاجم لاقو

 هناميأب ىقتي امنإ هتناهمو هفعضل بذاكلا نأ كلذو : 4 نيِهَّم فالح لك عطت الو :  ىلاعت لاق مث
 ::اهيلحم ريغ ی تقر لك یف ايلايعتتناو < لات هللا ءامتنا ىلع هن یر للا ةيذاككلا

 )١( دنسملا )5/ ۲٣۳٣۲( .

 )۲( دنسملا )۲/۳۸١( .



 ١80 حش سن 0913-2 تايآلا : ملقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . بايتغالا ىنعي : ةداتقو سابع نبا لاق : 4 زامه # : هلوقو

 تاذ داسفل ثيدحلا لقنيو مهنيب شرحيو « سانلا نيب ىشمي ىذلا : ىنعي € ميمدب ءاشم ل

 : لاق سابع نبا نع«سواط نع« دهاجم ثيدح نم نيحيحصلا ىف تبث دقو « ةقلاحلا ىهو «نيبلا

 ١١ رتتسي ال ناكف امهدحأ امأ « ريبك ىف نابذعي امو نابذعيل امهنإ » : لاقف نيربقب ةا هللا لوسر رم
 قرط نم « مهبتك ىف ةعامجلا ةيقب هجرخأو . ثيدحلا « ةميمنلاب ىشمي ناكف رخآلا امأو « لوبلا نم

 . °” هب « دهاجم نع

 : لاق ةفيذح نآ# مامه نع 6 ميهاربإ نع + شمعالا انثذحا ٠ ةيواعم وبأ انثدح + دمحا لاقو

 : 4 تا ةا لخدي ال 7: لوق ل هللا قؤشر تعج

 . ° هب « ميهاربإ نع « قرط نم  ةجام نبا الإ  ةعامجلا هاور

 : لاق ةفيذح نع « مامه نع ‹ ميهاربإ نع « روصنم نع« ىروثلا انثدح « قازرلا دبع انثدحو

 50 نا ت لري الا 10+ نوي للك هللا لاوس ع

 وحن ذنم  ميهاربإ ىنثدح « شمعألا نع « لوحألا ديعس وبأ ناطقلا ديعس نب ىيحي انثدحو

 ىلإ ثيدحلا عفري اذه نإ : ليقف ةفيذح ىلع لجر رم : لاق ثرحلا نب مامه نع  ةنس نيتس
 لخدي ال » : هلك هللا لوسر لاق : لاق : وأ  لوقي ةي هللا لوسر تعمس لاقف 2 ءارمألا

 . 20 « تاتق ةنجلا

 غلب : لاق لئاو ىبأ نع « بدحألا لصاو نع « ىدهم انثدح ‹ مشاه انثدح : دمحأ لاقو

 . 7 مامن ةنحلا لخدي ال » : لاق يَ هللا لوسر تعمس : لاقف « ثيدحلا مني هنأ لجر نع ةفيذح

 « بشوح نب رهش نع « ميثخ نبا نع « رَّمعَم انأبنأ « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 اي ىلب : 1 اولاق « ؟ مكرايخب مكربخأ الأ : لاق ةَ ىبنلا نأ ؛ نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ نع

 NT ا 8 ا 8
 ؟ مكرارشب مكربخأ الأ » : لاق مث . « لجو زع « هللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا » : لاق . هللا لوسر

 . « تّنعلا ءآربلل نوغابلا « ةبحألا نيب نودسفملا « ةميمنلاب نوؤاشملا

 1 هب « ميثخ نبا نع « ميلس نب ىيحي نع « ديعس نب ديوس نع « ةجام نبا هاورو 4فإ 2 5

 . ٩ ئربتسيال :  أىف(١)

 ىئاسنلا ناسو (۷۰) مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۰) مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۹۲) مقرب ملسم حيحصو (۲۱۸) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . 0751 مقرب ةجام نبا ننسو (۲۸/۱)

 مقرب ىذمرتلا ننسو (141/1) مقرب دواد ىبأ ننسو )٠١5( مقرب ملسم حيحصو (7007) مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۸۲ )٥/ دنسملا (۳)

 . )١١55( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۲۰۲۲)

 . 5898 7/6) دنسملا(6 « )

 . (۳۹۱/ ۵ ) دنسملا (5)

 فلتخم ديوسو رهش « نسح دانسإ اذه » : (۲۷۳ /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو )٤۱۱۹( مقرب ةجام نبا ننسو (5059/7 ) دنسملا (۷)

 . « تاقث دانسإلا لاجر ىقابو « امهيف



 ( 4-١5 ) تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا ۱۹۲

 نمحرلا دبع نع « بشوح نب رهش نع ۽ ن یآ نیا نع نيفس انئدح :دمحأ مامإلا اقر

 نوؤاشملا هللا دابع رارشو « هللا 7 اوور اذإ نيذلا هللا دابع رايخ »: اي ىبنلا هب غلبي منغ نبا

 . °” « تنعلا ءآربلل نوغابلا ٠ ةبحألا نيب نوقرفملا « ةميمنلاب

 ام لوانتم ىف 4 دتعم » ريخلا نم هيدل امو هيلع ام عنمي : ىأ 4 ميثأ دتعم رخل عام » : هلوقو

 . تامرحملا لوانتي : ىأ «ميثَأ > عورشملا دحلا اهيف رواجتي < هل هللا لح

 . عونملا عومجلا ‹ حيحصلا ظيلغلا ظفلا : لتعلا امأ : 4 مينز كلذ دعب لتع 8 : هلوقو

 نع « دلاخ نب () دبعم نع « نايفس نع . نمحرلا دبعو عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 مسقأ ول فعضتم فعيض لك ؟ ةنجلا لهأب مكئبنأ الأ :٠ الك هللا لوسر لاق : لاق بهو نب ةثراح
 ظاوج لك :٠ عيكو لاقو . « ربكتسم ظاوج لتع لك ؟ رانلا لهأب مكئينأ الأ « هربأل هللا ىلع

 « ربكتسم ىرظعج

 امهالك« ةبعشو ىروثلا نايفس ثيدح نم ¢ دواد ابأ الإ 4 ةعامجلا ة ةيقبو نيحيحصلا ىف ذ هاجرخأ

 60 هب ٠ دلاخ نب دبعم نع

 ىبأ تعمس ب : لاق ىلع نب ىسوم انثدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح : م

 ىرظعج لك :٠ رانلا لهأ ركذ دنع لاق ةي ىبنلا نأ ؛ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ث

n 

 . عونلا عومجلا : داو جاا طلا: ىا + لا لقأ لاف

 نمحرلا دبع نع « بشوح نب رهش نع « ديمحلا دبع انثدح « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 E لاقف « مينزلا ٌلتعلا نع ةي هللا لوسر لئس : لاق « منغ نبا
 . © « فوجلا بيحر « سانلل مولظلا « بارشلاو ماعطلل دجاولا « بورشلا لوكألا

 © « مينزلا لتعلاو ٠ ىرظعجلا ظاوجلا ةنجلا لخدي ال » : يك هللا لوسر لاق دانسإلا اذهبو
 . نيعباتلا نم دحاو ريغ ًاضيأ هلسرأ دقو

 لاق ملسأ نب د ليز نع « رمعم نع « روث نبا انثدح « ىلعألا دبع نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 العلا نم ةاطماو ةر بحار ج هللا حقا دبع نم اا لكلا ا ول

 ( يللا مينزلا 00 لتعلا كلذف : لاق . ًامولظ سانلل ناكف « امضقم

 )١( دنسملا )٤/۲۲۷( .

 .« ديعس» : أ ىف ()

 ىربكلا ىئاسنلا ننسو )٥ ۲٠۰( مقرب ىذمرتلا ننسو (۲۸۵۳) مقرب ملسم حيحصو )٤۹۱۸( مقرب ىراخبلا حيحصو )۳١٠٣۹/٤( دنسملا (۳)

 . )81١5( مقرب ةجام نبا ننسو )١1715( مقرب

 « حيحصلا لاجر هلاجر » : )۳۹۳/٠١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ١١١( /۲) دنسملا (5)

 عضوم ىف لاقو ٩ لَك ىبنلا نم عمسي مل منغ نبا نأ الإ « نسح هدانسإ 7: (۳۹۳/۱۰) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۲۲۷ )٤/ دنسملا (6)

 .« حيحصلا ىلع ةبحص هل سيل منغ نب نمحرلا دبعو « فعض هيفو ةعامج هقثو بشوح نب رهش هيف » : (۱۲۸/۷) رخآ
 . (١5؟ا//5) دنسملا (50)

 . « دبعلا» : أ« م ىف (۷)

 . لسرم وهو )١6/١9( ىربطلا ريسفت (8)



 س ( 1١۹ _۸) تايآلا :ملقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 مهنم « فلسلا نم دحاو ريغ هيلع صنو « نيلسرم نيقيرط نم متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 ىوقلا ديدشلا « قْلَخلا ححصملا : وه لتعلا نأ : مهريغو <« ةداتقو « نسحلاو « ةمركعو « دهاجم

 ىراخبلا لاقف مينزلا امأو « كلذ ريغو « حكنملاو برشملاو لكأملا ىف

 نبا نع: © دهاجم نع ٤ نصح ىبأ نع + ليئارسإ © قف هللا ذيع انثدخ ١ دومحم انكذح
 . ةاشلا ةغنز لثم ةمنز هل شيرق نم لجر : لاق © مینز كلذ دعب لتع » : سابع

 ف را ا اهتاوخأ نيب نم ةمئزلا تاذ ةاشلا ةرهشك “"رشلاب ًاروهشم ناك هنأ : اذه ىنعمو

 ناسح لوق هنمو : لاق « ةمئألا نم دحاو ريغو ريرج نبا هلاق . موقلا ىف ىعدلا وه : برعلا ةغل

 : شيرق رافك ضعب مذي ىنعي « تباث نبا
 © درَفلا حدقلا بكارلا فل طين امك مشاه لآ ىف طين مینر تنو

 8 رخآ لاقو

 يل بسح وذمألا ىت 35 E ندم تريعت سبل تر

ea EES ظفار هلق نب E e نانو 

 : سابع نبا لاق مث . ميثللا شحافلا ىعدلا : لاق € مينز 8 : هلوق ىف سابع نبا نع

 3 عراكألا ميدألا ضرع ىف ديز امك ةو لاج ا امهات هر

 فرعي « ةمنز هب تناك لجر : مينزلا : لاقيو . ىعدلا : مينزلا : سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 مينزلا نأ ةرهز ىنب نم سانأ معزو . ةرهز ىنب فيلح « ىفقثلا قيرش نب سنخألا وه : لاقيو . اهب
 . هب سيلو « ىرهزلا ثوغي دبع نب دوسألا

 . بسنلا قَّحلْخا مينزلا نأ معز هنأ : سابع نبا نع . دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا لاقو

 نمحرلا دبع نع < « لالب نب ناميلس ىنثدح «بهو نبا انثدح « سنوي ىنثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 E ال تالا هله نف لر قم ا اا نو دعس نص“ ةلم ردح ولا

 . مهنم سيل « موقلا ىف قصلملا وه : ديعس

 : لاق ةمادق نب رماع نع « دلاخ نب ةبقع انثدح «جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 . انزلا دلو وه : لاق « مينزلا نع ةمركع لئس

 نمؤملا فرعي : لاق © مينز كلذ دعب لتع 8: ىلاعت هلوق ىف ةمركع نع « نابأ نب مكحلا لاقو
 . اهقلح ىف ناتقلعم ناتنه اهقنع ىف ىتلا : هايشلا نم ءامنزلاو . ءامنزلا ةاشلا لثم رفاكلا نم

 رشلاب فرعي ىذلا : مينزلا : لاق ريبج نب ديعس نع . نسحلا نع « رباج نع « ىروثلا لاقو
 . ريرج نبا هاور . قصلملا : مينزلاو . اهتمنزب ةاشلا فرعت امك

 .«ءولاب ایف( فنيه: افا
 . (۱۷/۱۹) ىربطلا ريسفت (۳)

 . ىميمتلا ميطخلا ىلإ ًابوسنم « منز » ةدام « ناسللا ىف تيبلا (5)



 ( ١15 8 ) تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزحجلا وو

 : لاق : مينزلا ىف لاق هنأ سابع نبا نع « ةمركع نع دنه ىبأ نب دواد قيرط نم اضيأ ىورو

 ناك : نورخآ لاقو . اهب فرعی هقنع ىف همز هل تناكو : لاق . مينز : ليق ىتح فرعي ملف تع

2 
 نينقلا نياك يغ هيأ نقب نیرو ند وخ بيرك قبا اتا <: نيرخ هنا او

 . ةاشلا ةمتز لثم ةمنز هل نوكت ىذلا وه :“""اولاق

 . بسنلا ىف قصلملا ميئللا وه : لاقيو « هنذأ لصأ ىف ةمتز هل تناك : كاحضلا لاقو

 . رشلاب فرعي ىذلا بيرملا وه : سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع : قاحسإ وبأ لاقو

 ةمالع مينزلا : نيزر وبأ لاقو . ةاشلا فرعت امك فصولا اذهب فرعي مينزلا : دهاجم لاقو

 . اهتمنزب ةاشلا فرعت امك مؤللاب فرعي ىذلا مينزلا : ةمركع لاقو . رفكلا

 ىذلا « رشلاب روهشملا : وه مينزلا نأ وهو « هانلق ام ىلإ عجرتو « ةريثك اذه ىف لاوقألاو

 طلستي الام هيلع ناطيشلا طلستي بلاغلا ىف هنإف « انز دلو ًايعد نوكي ًابلاغو « سانلا نيب د نم هب فرعي

 نزلا دلو 0: رخآلا ثيدحلا ىفو . ©« انو دلو ةنلا لخدي ال :  ثيدحلا ىف ءاج امك « هريغ ىلع

 ¢ هيوبأ لمعب لمع اذإ ةثالثلا رش

 اذه : ىلاعت لوقي : « نيلوألا ٌريطاَسَأ لاق اَنئاَيآ هيلع تت اذإ . نينبو لام اذ ناك نأ » : هلوقو
 0: نم ذوخأم بذك اهنأ معزو « اهنع ضرعأو هللا تايآب رفك <« ا

 . ادوهش نينبو . اة الام هل تلعجو . اديحو تفلح نمو ىنرذ $ : تر نيلوألا اا
 ت هل

 ل ردقو رف هل ادوعص هقهزأس . ادينع انتايآل ناک هنالك . ديزأ نأ عمطي من . اديهمت هل تدّهمو

 . رؤي رحس الإ اذه نإ لاق . al رسو سبع مل رظن م . رادق فيك لق مل . َرَدَق فيك

 : انهاه ىلاعت لاقو . :١١ ۲١[ رثدملا] 4 رقس هيلصأس # : ىلاعت هللا لاق 4 رشبلا لوق الإ اذه نإ

 . «موطرخلا ىلع همسنس إف
 ةمسلا ىفخت ال امك « مهيلع ىفخي الو هوفرعي ىتح « ًاحضاو ًانايب هرمأ نيبنس : ريرج نبا لاق

 . هيلع ام رخآ هقرافي ال نيش : «موطرخلا ىلع همستس 8 : ةداتق لاق اذكهو . (4) ميطارخلا ىلع

 )١( لاق »: أ ىف « .

 ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلا هاورو «هنع هللا ىضر « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )۲١۳/۲( دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور (۲)

 هيفو :  لاق ١١١( /7) تاعوضوملا ىف ىزوجلا نبا هركذ دقو « هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم )٤۹4۲٦۰٤۹۲١( مقرب

 :ىزوجلا نبا ىلع ًابقعتم ميقلا نبا مامإلا لاق . :٤ ماعنألا ] € ئَرْخَأ رو ةرزاو رزت الو ا : ىلاعت هلوق اهمظعأو لوصألل ةفلاخم
 اهنم قلختي ال ةثيبخلا ةفطنلا نأل لب « هيدلاو لعفب ةنجلا مرحي مل هنإف« تحص نإ اهب ةضرعم تسيل :٠ (7:9١ص) فينملا رانملا ىف

 «صوصخملا ماعلا نم ثيدحلا ناكو « ةئجلا تلخد ةبيط سنجلا اذه ىف تناك نإف « ةبيط سفن الإ ةنجلا لخدي الو « بلاغلا ىف بيط

 ةثيبخ ةفطن هذهو «٠ ضراع نيوبألا رش نإف ءرابتعالا اذهب حيحص هانعمو نسح ثيدح وهو ٩ ةثالثلا رش هنأ :١ همذ ىف درو دقو

 لمع لمع اذإ ةئالثلا رش هنأب ىتآلا ةشئاع ثيدح ىف ىذلا دييقتلاب اضيأ هجويو : تلق . « امهلعف ىف نيوبألا رشو هلصأ ىف هرشف

 . عوضوم وهو . « ءانبأ ةعبس ىلإ رانلا ىف انزلا دلو » : ثيدح ىلع قبطنم ىزوجلا نبا مالكو « هيوبأ
 . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم (1”7/7١7)و « اهنع هللا ىضر « ةشئاع ثيدح نم )٠١9/5( دمحأ مامإلا هاور (9)

 « موطرخلا ىلع » : م ىف ()



 8و شا ( 87 ۱۷) تايآلا :ملقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 :.:فدسلا لاق اذكر هفتا ىلع امس + دنع ةناوز: قو

 ىف فيسلاب مطخُيف « ردب موي لتاقي : «موطرخلا ىلع همستسإ» : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 نع ربعو « ةمايقلا موي ههجو دوسن : ىنعي « رانلا لهأ ةمس: «همسنسإل : نورخآ لاقو . لاتقلا

 عيمجلا عامتجا نم عنام ال هنأ ىلإ لامو « ريرج نبا رفعج وبأ هلك كلذ ىكحو . موطرخلاب هجولا

 . هجتم وهو « ةرخآلاو ايندلا ىف هيلع

 بتاك حلاص وبأ انثدح < يبأ انثدح : «نولءاستي مع» ةروس يف متاح يبأ نبا لاق 20 نۇ

 نب يسيع نع « هللا دبع نب كلملا دبع نع « ديعس ") نع دلاخ ينثدح « ثيللا ينثدح «ثيللا
 ًانمؤم بتكي دبعلا نإ » : لاق هنأ كي هللا لوسر نع « ورمع نب هللا دبع نع « يفدصلا لاله

 تومي مث « ًاباقحأ مث ًاباقحأ ًارفاك بتكي دبعلا نإو . طخاس هيلع هللاو تومي مث (؟) اباقحأ مث اباقحأ

 هللا هيمسي نأ ةمايقلا موي هتمالع ناك « سانلل ابّمَلم زامل ًازامه تام نمو . ضار « هيلع هللاو

 . °” « نيتفشلا الك نم « موطرخلا ىلع

 نونشتسي الو 09 نيحبصم اهئمرصيل اومسفأ ذإ ةّنِجْلا باحصأ اتوب امك مهانولب اإ

 نيحبصم اودانتف © مرصلاك تحبصأف 09 نومئان مهو كبَر نم فئاط اهيَلَع فاَطق ۵
 ا

 اهتلخدي ال نأ © CD ۵ نوتفاخت مهو اوقلْطناَف 09 نیمراص متنک نإ مكثرح ىلع اودغا نأ 0

 لب مھ ولا نإ اولا اهو امف 09 نیرداق درح أع اودغو 60 نيكسَم مکیلع مويا

 انك اإ ابر ناحبس اولاق 29 نوحبست الول مُكَّل لقا ملأ مهطسوأ لاق © 220 ناره رفا نحت

 ئسع (©9 نيغاط اتك اَنِإ انليو اي اولاق 00 نوموالتي ضعب ىلع مهضعب لبقأف 9 َنيملاَظ

 ول ربكأ ةرخآلا باذعلو باذعلا كلذك > نوبغار انبر ىلإ اَنِإ اهم اريخ انلدبي نأ انبر

 . 4 69 نوملعي اوناك

 معنلا نم مهاطعأو « ةميظعلا ةمحرلا نم مهيلإ ىدهأ اميف شيرق رافكل ىلاعت هللا هبرض لكم اذه

 اَنِإ 8 : لاق اذهلو ؛ ةبراحملاو درلاو بيذكتلاب هولباقف « مهيلإ ةي ًادمحم هثعب وهو « ةميسجلا

 رامثلا عاونأ ىلع لمتشملا ناتسبلا ىهو 4ةّنِجْلا باحصأ انولب امك» « مهانربتخا : ىأ 4 مهاتولب

 . « اميس همسنس ): م ىف )١(

 .« اذهلو » : م ىف (0)

 ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم هانتبثأ ام باوصلاو ؛ نب » :ه ءأ . م ىف (۳)

 . < انايحأ مث انايحأ» :أ ىف (5)

 . « هنع » : م ىف (0)

 بلطملا نع « نيرحبلا عمجم » (7775) مقرب طسوألا مجعملاو « ةدوقفملا ةعطقلا » (50) مقرب ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (0)

 . ٠ ثيللا هب درفت « دانسإلا اذهب الإ ورمع نب هللا دبع نع ىوري ال » : طسوألا ىف لاقو . هب حلاص نب هللا دبع نع «ىدزألا



 ( ٣۳ ۱۷ ) تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا سلسل ل ل |

 مهب ملعي الثل « اليل اهرمت َنَّدَجِيَل مهنيب اميف اوفلح: ىأ « نيحبصم اهتمرصيل اومّسفأ ذإ  هكاوفلاو
 .هب اوفلح اميف :ىأ 4 ًنوختسي الو $ ٠ ءىشب هنم اوقدصتي الو مهيلع اهرمث رفوتيل « لئاس الو ريقف
 ةفآ اهتباصأ : ىأ ( نومئات مهو كبَر نم فئاط اهْيَلع فاَطَف » : لاقف « مهناميأ ىف هللا مِهّنَح اذهلو

 : ىدسلاو «ىروثلا لاقو . دوسألا ليللاك.ىأ : سابع نبا لاق : © ميرّصلاك تحَبصَأَف «  ةيوامس
 . سبي اميشه : ىأ « دصح اذإ عرزلا لثم

 « حبص نب رمع نع « ناذاز نب ريشب انأبنأ : حابصلا نب دمحأ نع ركذ : متاح ىبأ نبا لاقو
 : لكَ هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نع « طباس نب نمحرلا دبع نع « ميلس ىبأ نب ثيل نع

 : الك هللا لوسر الت مث « « هل ْئّيِه ناك دق ًاقزر هب مرحيف بنذلا بنذيل دبعلا نإ « ىصاعملاو مكايإ»

 ٩ بنذب مهتتج ريخ اومرح دق« ميرّصلاَك تحبصأف . نومئان مهو كبَر نم فئاط اهيَلع فاَطق»

 نأ » « ذاَدَجلا ىلإ اوبهذيل اضعب مهضعب ىدان حبصلا تقو ناك امل : ىأ ( نيحبصم اوداَنَف ف

 اوقلطناف # اتع مهثرح ناك : دهاجم لاق . مارصلا نوديرت : ىأ ( نيمراص محک نإ مكئرح ىلع اودغا

 ا يثق ل ,مهمالك ًادحأ نوعمسي ال ثيحب مهنيب اميف نوجانتي : ىأ 4 نوتفاَخَتي مهو

 4 نيكسُم مكيلع مويا اهتلخدي ال نأ . نوتفاختي مهو اوقلطناف :  لاقف « هب نوتفاختي اوناك ام ىوجنلاو

 ىلع اودغو :  ىلاعت هللا لاك يكيلغ اهلحدي a ضعبل مهضعب لوقي : ىأ
 ظيغ : ةمركع لاقو . دج : ىأ «درح لع اودغو ۾ : دهاجم لاقو . ةدشو ةوق : ىأ « درح

 مهتيرق مسا ناك :ىأ «درح ئلع» : ىدسلا لاقو . نيكاسملا ىلع : € درح ىلع ط : ىبعشلا لاقو

 . ! اذه هلوق ىف ىدسلا دعبأف . درح

 اولصو املف : ىأ 4 َنوُلاَصَ نإ اولاق اهوار امل 9 .نوموريو نومعزي اميف اهيلع :ىأ « نيرداق »
 ةراضنلا كلت نع تلاحتسا دق « لجو زع « هللا لاق ىتلا ةلاحلا ىلع ىهو « اهيلع اوفرشأو اهيلإ

 نوجا مهنا ارا اهتم هيب حال « ةمهَلدم ءادوس تراص نأ ىلإ رامثلا ةرثكو ةرهزلاو

Eسابع نبا هلاق . اهنع انهتف قيرطلا ريغ املا اكلم دع ىا < ةولاصتانإ ال  

 « یھ هذه لب :ىأ «نومورحم نحن لب# : اولاقف یه اهنأ اونقيتو « هيف اوناك امع اوعجر مث .
 ا

 نب دمحمو « ةمركعو « ريبج نب ديعسو « دهاجمو « سابع نبا لاق : 4 مهطسوأ لاَق »

 1 مو ول مهريخو مهلدعأ : ىأ :ةداتقو « كاحضلاو« سنأ نب عيبرلاو «بعك

 : ىدسلا لاق . ونثتست الول : ىأ « نوحّبست الول » : جيرج نباو « ىدسلاو « دهاجم لاق

 . ًاحيبست نامزلا كلذ ىف مهؤانثتسا

 )١( حيبص نب 7: أ ىف ٩
 ) )۲دهاش هلو . باذك : ىدزألا لاقو . كورتم : ىنطقرادلا لاقو . ثيدحلا عضي نمم ناك : نابح نبا لاق حبص نب رمع هدانسإ ىفو

 (7ا/ا//6) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور « هنع هللا ىضر « نابوث ثيدح نم .



 #0809 شلل ل بسس (51 15) تايآلا : ملقلا ةروس نماثلا ءزجلا

 الل مك لقأ ملأ مهطسوأ لاق 8: ءانعم : ليقو . هللا ءاش نإ : لئاقلا لوق وه : جيرج نبا لاق
 ابر تاحبس اولاق 8 ٠ ‹ مكيلع هب هب معنأو مكاطعأ ام ىلع هنوركشتو هللا نوحبست اله : ىأ 4 نوحّبسَت

 نإ : اولاق اذهلو ؛ عجني ال ثيح اوفرتعاو اومدنو « عفنت ال ثيح ةعاطلاب اوتأ ٠ 4 نيملاظ انك نإ

 نم هيلع اورصأ اوناك ام ىلع ًاضعب مهضعب مولی: ىأ 4 نوموالتي ضعب ىلع مهضعب لبقأف . نیملا انک

 اولاق «  بنذلاو ةئيطخلاب فارتعالا الإ ضعبل مهضعب باوج ناك امف « ذاذملا قح نم نيكاسملا عنم

 نير ىسع » ٠ انباصأ ام انباصأ ىتح دحلا انزواجو انيغطو انيّمَبو انيدتعا : ىأ ( نيغاط انك اَنِإ انَلْيو اي

 اهباوث اوبستحا : ليقو . ايندلا ىف مهل اهلدب ىف وبغر : ليق 4 نوُغا اني ىلإ نإ اهنم اريخ انلدبي نأ
 . ملعأ هللاو « ةرخآلا رادلا ىف

 ةيرق نم اوناك : ريبج نب ديعس لاق  نميلا لهأ نم اوناك دق ءالؤه نأ فلسلا ضعب ركذ دق مث

 دق مهوبأ ناكو  ةشبحلا لهآ نم اوناك : ليقو . ءاعنص نم لايمأ ةتس ىلع « 2١7 ناورض اهل لاقي

 ام ناكف « ةنسح ةريس اهيف ريسي مهوبأ ناك دقو « باتكلا لهأ نم اوناكو . ةنجلا هذه مهل فلخ

 هثرو تام املف . لضافلاب قدصتيو « مهتنس توق هلايعل رخديو اهيلإ جاتحي ام اهيف دري اهنم هلغتسا
 كلذ رفوتل مهانعنم انأ ولو « ءارقفلل آئيش هذه نم فرصي ناك ذإ قمحأ انوبأ ناك دقل : اولاق « هونب

 لالا سأرو « ةيلكلاب مهيديأب ام هللا بهذأف . مهدصق ضيقنب اوبقوع كلذ ىلع اومزع املف . انيلع
 . ءىش مهل قبي ملف « ةقدصلاو حبرلاو

 هللا هاثآ اب لخبو < هللا رمأ فلاخ نم باذع اذكه: ىأ « باَذَعْلا كلذك » : ىلاعت هللا لاق
 باّذعلو ل ارفك هللا ةمعن لدبو ٠ تاجاحلا ىوذو “” ءارقفلاو نيكاسملا قح عنمو ٠ هيلع هب معنأو

 درو دقو . قشأ ةرخآلا باذعو « متعمس امك ايندلا ةبوقع هذه : ىأ 4 نوملعي اوناك ول ربكأ ةرخآلا

 «بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم نب رفعج قيرط نم ىقهيبلا ظفاحلا هاور ثيدح ىف
 .  ليللاب داصحلاو « ليللاب " دادجلا نع ىهن ةي هللا لوسر نأ ؛ هدج نع « هيبأ نع

r م ه هلله م 0 لو ل o رع 2 يد هە سد < ت 0o 

  3%مكل ام 2 نيمرجملاك نيملسملا لعجنفأ ۳9 ميعنلا تانج مهبر دنع نيقتملل نإ
o رق عام ت ت ري ربو اب م م o2 

 مک مأ مھ نورت امل هيف مكل نإ 69 نوسردت هيف باتک مكل ما © 53 نومكحت فيك

 مَأ © ميعز كلذب مهيأ مهلس ® نومكحت امل مك نإ ةمايقلا موي ىلإ ةغلاب انيلع ناميأ
 2 6 ا د o له

1 

 . 4 © نيقداص اوناك نإ مهئاكرشب اوتأَيلَف ءاكرش مهل

 )١( نادرج » : أ ىف ٩ .

 ا و ا

 . ىقهيبلا ننس نم تبثملاو أطخ وهو لاذلاب « ذاذجلا » : ه .أ ٠ م ىف ()

 وهو « لخنلا مارص ىه » : (155 )١/ ةياهنلا ىف ريثألا نبا لاق رسكلاو ختفلاب لادلابآ دادجلاو ۳١/9) يزبكلا ىقهيبلا ناس (4)

 . « هنم مهيلع قدصتيف راهنلا ىف اورضحي ىتح نيكاسملا لجأل كلذ نع ىهن امئإو« ادج اهدجي ةرمثلا دج : لاقي « اهترمث عطق



 ( ٤۷١ 57 ) تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 « هللا اوصع نيح ةمقنلا نم اهيف مهباصأ امو « ةيويندلا ةنجلا لهأ لاح ىلاعت “ [هللا] ركذ امل
 الو ديبت ال ىتلا ميعنلا تانج ةرخآلا رادلا ىف هعاطأو هاقتا نمل نأ نيب « هرمأ اوفلاخو « لجو زع

 . اهميعن ىضقني الو غرفت

 الك ؟ ءازجلا ىف ءالؤهو ءالؤه نيب ىواسنفأ : ىأ ؟ 4 َنيِمرَجُمْلاَك نيملسملا لعجنفأ » : لاق مث
 . ؟ كلذ نونظت فيك : ىأ ! « نومكحت فيك مكل ام 8 : لاق اذهلو ؛ ءامسلاو ضرألا برو

 لزنم باتك مكيديأبفأ : لوقي 4 َدورّيخَت اَمَل هيف مُكَل نإ . نوسردت هيف باك مك مَا »8 : لاق مث
 ؟هنوعدت امك ًادكؤم انكح فم «فلسلا نع فلخلا لقنب هنولوادتتو هنوظفحتو هنوسردت ءامسلا نم

 مكعمأ : ىآ 4 َانوُمْكَحَت امل مك نإ ةمايقلا مو ىلإ غل اَنيَلع ناميأ مُكَل مأ . ورحت امل هيف مك نإ )
 2 نویو نودي ام مكل لصخيسس وإ : ىأ « نومكحت امل مكل نإ ل ا

 4 ءاكرش مهل مأ  ؟ اذهب لفكتملا نمضتملا وه نم : مهل لق : ىأ ؟ 4 معز كلذب مهيأ مهلس $
 < نيقداص اونا نإ مهئاكرشب اوني # « دادنألاو مانصألا نم :ىأ

 0 م مم سا ريت ر ن رف مہ

 مهراصبأ ةعشاخ 60 نوعيطتسي الق دوجسلا ىَلِإ نوعديو قاس نع فشكي موي
o~رايي  oيع 0  

 اذهب بلكي نمو ىنرذق 69 نوملاس مهو دوجسلا ىلإ نوعدي اوناك دقو لذ مهقهرت

 مهلأست مأ 3 نيتم ىدّيك نإ مهل ىلمأو 9 نومّلعي ال ثيح نم مهجردتستس ثيدحلا

 . ¢ GD ي9 نوبتي مهف بيغلا مهدنع مأ 65 نولقثم مرغم نم مهف ارجأ

 موي »+ لاقف « عقاوو نئاك كلذ ىتم نيب « ميعنلا تانج ('' هدنع نيقتملل نأ ىلاعت ركذ ال

 لاوهألا نم هيف نوكي امو ةمايقلا موي : ىنعي # نوعيطتسي الف دوجسلا ىلإ نوعديو قاس نع فشکی

 : انهاه ىراخبلا لاق دقو ماظعلا رومألاو ناحتمالاو ءالبلاو لزالزلاو

۹۸ 

 « ملسأ نب ب ديز نع « لاله ىبأ نب ديعس نع « ديزي نب دلاخ نع « ثيللا انثدح « مدآ انثدح

 فاس نع و فقكرا# 0 نقي 236 ىلا تعش ١ لاق" یزد ا دعم ین نع“ ناسي نب ءاطغا قع

 دوعيف دجسيل بهذيف « ةعمسو ءاير ايندلا ىف دجسي ناك نم ىقبيو « ةنمؤمو نمؤم لك هل دجسيف
 00 « ًادحاو ًاقبط هرهظ

 ليوط ثيدح وهو « ظافلأ هلو « قرط نم امهريغ ىفو نيحيحصلا ىف جرخم ثيدحلا اذهو
 . روهشم

 فشكي موي » سابع نبا نع ‹ ةمركع نع « ديز نب ةماسأ نع « كرابملا نب هللا دبع لاق دقو

 « مهبر دنع » : م ىف (0) . م نم ةدايز )١(

 )٤( ءارسإلا ةروس لوأ ريسفت دنع هظافلأو هقرطب هقايس قبس دقو ةعافشلا ثيدح وهو 7



 ب اا

 : لاق مث ريرج نبا هاور 5 ةدشو برك موي وه 5 لاق * قاس نع

  دوعسم نبا نع « ميهاربإ نع « ةريغملا ن نع « نايفس نع « نارهم انثدح « ديمح نبا انثدح

 لوقك « ميظع رمأ نع : لاق 4 قاس نع فشُكي موي 8 :  ريرج نبا نم كشلا « سابع نبا : وأ
 : رعاشلا

 )١( قاس ىلع انب برحلا تماقو

 " رمألا ةدش : لاق 4 قاس نع فشكي موي ١ : دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا لاقو

 . ةمايقلا موي ىف نوكت ةع ةا 9 لوا نا سابع نبا لاقو

 . هدجو رمألا ةدش : لاق 4 قاس نع فشكي موي :  دهاجم نع « جيرج نب لاقو

 نيدتكلا مالا وه 4 قاس نع فكي موب 6-8 هلوق سابع نبا نع« ةحلط بأ نبا ىلع لاقو
 . ةمايقلا موي لوهلا نم عطفا

 رمألا فشكي نيح : لوقي 4 قاس نع فشكي موي 8 : هلوق سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 . سابع نبا نع كاحضلا ىور اذكو . هنع رمألا فشكو « ةرخآلا لوخد هفشكو . لامعألا ودبتو

 : لاق مث ريرج نب رفعج وبأ هلك كلذ دروأ

 انثدح .« ملسم نب ديلولا انثدح « ىموزخملا رمع نب نوراه انثدح « ةبش نب رمع ديز وبأ ىتثدح

 « هيبأ نع « ىسوم ىبأ نب ةدرب ىبأ نع « زيزعلا دبع نب رمعل ىلوم نع « حانج نب حور ديعس وبأ
 هے دو د

 . « ًادجس هل نورخي « ميظع رون نع » : لاق 4 قاس نع فشكي موي 9 : لاق ديك ىبنلا نع

 ° مهبم لجر هيفو . ( هب « ملسم نب ديلولا نع « ىيحي نب مساقلا نع « ىلعي وب هاورو
 . ملعأ هللاف

 )١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )۲۹/۲٤( .

 . « دشأ یه » : م ىف (۳) .«هدجو رمألا » : أ ىف ()

 . )559/١17( ىلعي ىبأ دنسمو (۲۷ /۲۹) ىربطلا ريسفت ()

 نبا ظفاحلا نأل كلذو ؛ ئطاخ مهف اذهو ءقاسلا ةفصل ليوأتلا كلسم انه كلس ريثك نبا ظفاحلا نأ سانلا ضعب نظ : هيبنت

 ةيآلا هذه نع ميقلا نبا مامإلا ملكت دقو «ةيآلا هذه ىف ليق ام ركذ مث« هنع هللا یضر « ديعس ىبأ ثيدحب ةيآلا هذه رسف ريثك

 دارملا له : ةيآلا هذه ريسفت ىف نوعزانتم ةباحصلاو » : )٠٠٠٠٠٠۲/١( ةلسرملا قعاوصلا ىف « هللا همحر «لاق ًاعيدب ًامالك

 تافصلا نم هنأ ركذي اهيف عازن نيعباتلاو ةباحصلا نع ظفحي الو ؟هقاس نع فشكي ىلاعت برلا نأ اهب دارملا وأ ؟ ةدشلا نع فشكلا

 هركذ امنإو « هيلإ قاسلا فضي مل هناحبس هنأل ؛ هلل ةفص كلذ نأ ىلع لدي ام نآرقلا رهاظ ىف سيلو « عوضوملا اذه ريغ ىف ال مأ

 ديعس ىبأ ثيدحب هوتبثأ امإو « نآرقلا رهاظ نم كلذ ذخأي مل عبصألاو نيديلاك ةفص كلذ اوتبثأ نيذلاو ءاركنم ةفاضإلا نع ًادرجم

 ةيآلا لمح نمو . « ًادجس هل نورخيف هقاس نع برلا فشكيف :  هيفو ليوطلا ةعافشلا ثيدح وهو « هتحص ىلع قفتملا ىردخلا

 هقاس نع فشكيف ٠ :ِِْللَي هلوقل قباطم : [؛ :١ ملقلا ] 4 دوجّسلا ىلإ نوعَدُيو قاس نع فشكي موي :ىلاعت هلوق : لاق كلذ ىلع

 وأ ريظن اهل نوكي نأ اهنأش ىلاعتو اهتمظع تلج « ةميظع قاس نع فشكي : لاق هنأك ميخفتلاو ميظعتلل ٠ هريكنتو . « ًادجس هل نورخيف

 فشكال موقلا نع ةدشلا فشك : لاقي نأ كلذ لثم ىف موقلا ةغل نإف ؛ هجوب حصي ال ةدشلا ىلع ةيآلا لمحو : اولاق٬ هيبش وأ لثم

 ¢4 رض نم مهب ام اتفشکو مهانمحر ولو 3: لاقو « 5٠[ :فرخزلا] € نوثكني مه اذإ باذعلا مهنع انفشك اًملف # :ىلاعت لاق امك اهنع

 ءةنحلا لوخدب الإ لازت الو « دتشتو ةدشلا ثدحت كانهف ًاضيأو « هنع فوشكملا ال فوشكملا وه ةدشلاو باذعلاف « 1 :۷٠ نونمؤملا]

 :رظناو « ىنوباصلا تارصتخم نم ريذحتلا نع القن ىهتنا «ةدشلا تناك ام دشأ هيلإ نوعدي امنإو « دوجسلا ىلإ نوعدي ال كانهو

 . 007 75٠0 ص) ديز وبأ ركب خيشلل ريذحتلاو (۸٤۹۰٤ص) ىمينغلا رخآلا دبع خيشلل ريثك نبا ظفاحلا ةديقع

 )٥( مهتم لجر »: أ ىف ٩



 ( 215:43 ma يي مح و

 « ايندلا ىف مهربكتو مهمارجإب ةرخآلا رادلا ىف : ىأ * لذ مهقهرت مهراصبأ ةعشاخ :  هلوقو

 « مهتمالسو مهتحص عم هنم اوعنتماف ايندلا ىف دوجسلا ىلإ اوعد الو . هيلع اوناك ام ضيقنب اوبقوعف

 ال « نونمؤملا هل دجسف « لجو زع « برلا ىلجت اذإ « ةرخآلا ىف هيلع مهتردق مدعب اوبقوع كلذك

 دارأ املك « ًادحاو اقبط مهدحأ رهظ دوعي لب « دجسي نأ نيقفانملا الو نيرفاكلا نم دحأ عيطتسي

 . نونمؤملا هيلع ام فالخب « ايندلا ىف اوناك امك « دوجسلا سكع « هافقل رخ دجسي نأ مهدحأ

 : ىأ « ديدش ديدهت اذهو . نآرقلا : ىنعي 4 ثيدحلا اذهب بدك نمو ىنرَدَف ط :ىلاعت لاق مث

 زيزع ذخأ هذخآ مث ء' رظنأو هيغ ىف هدمأو « هجردتسأ فيك هب ملعأ انأ « هنمو ىنم هايإو ىنعد

 نأ نودقتعي لب < e : ىأ « نومّلعي ال ثْيَح نم مهجردتسنس # : لاق اذهلو ؛ ردتقم

 . نينبو لام نم هب مهدمن امَنَأ نوبسحيأ ١» :لاق امك < ةلاهإ ومالا ت ىفاوهو 2 مارك هللا نم كلذ

 انحف هب اورکذ ام اوس امف # : لاقو » ]07 » :oo :نونمؤملا] 4 نورعشي ل لب تاريخلا ىف مُهَل راسن

 اذهلو . [5 4 : 208 نوسلبم مه اذ ةتغب مهانذخأ اوتوأ مب اوحرف اذإ ىح ءىش لك باو مهل

 ىديك نم كلذو « " ” مهدمأو مهرظنأو مهرخؤأو : ىأ ( نيتم ىديك نإ مهل ىلمُأو 8 : انهاه لاق

 « ىلسر بذكو « ىرمأ فلاخ نمل ميظع : ىأ « نيتم ىديك نإ : ىلاعت لاق اذهلو ؛ مهب ىركمو

 . ىتيصعم ىلع أرتجاو

 .« هتلقي مل هذخأ اذإ ىتح« ملاظلل ىلْمُيل هللا نإ» :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع نيحيحصلا ىفو

 ل ديدش ميل هذخأ نإ ةَملاَظ ىهو ىلا َدَحَأ اذإ كبر َدَحَأ كلذكو ١ : أرق مث
Io o. 9 همو 

 امهريسفت مدقت : 4 نوبت ي مهف بيغلا مهدنع ما . نولقنم مرغم نم مهف ارجأ مهلأست مأ :  هلوقو

 رجأ الب « ‹ لجو زع « هللا ىلإ مهوعدت دمحم اي كنأ : كلذ ىف ىنعملاو 010 وعلا وش لف

 لهجلا درجمب « هب مهتئج امب نوبذكي مهو « لجو زع « هللا دنع كلذ باوث اوجرت لب «مهنم هذخأت

 ش . دانعلاو رفكلاو

 نأ لول 62 موظکم وهو یدان ذإ توحلا بحاّصَك نكت الو كر مكحل ربصاف )

 نإو © نيحلاصلا نم هلعجف هبر هابتجاف ى9 موم وهو ءارعلاب دبل هنر نم ةمعن هكرادت

 رم ر م ا

 وه امو 69 توج هلإ نوُثوُفيو ركذلا اعم امل مهراصباب كنوقلزب اورقک نیذلا دا

 )١( مهل دمأو » : أ ىف (0) . « هرظنأو » : أ ىف ٩ .

 . هنع هللا ىضر ٠ ىرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح نم )۲٥۸۲( مقرب ملسم حيحصو (4787) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 « رونلا ةروس ىف » : م ىف ()
 . 5١١50 : نيتيآلا ريسفت دنع (5)



 ( 07 )٤۸  تايآلا : ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ؛مهيلع كل مكحيس هللا نإف ؛ مهبيذكتو كل كموق ىذأ ىلع دمحم اي «ربصاف» : ىلاعت لوقي

 « نونلا اذ : ىنعي 4 توحلا بحاصَ نك الو $ < ةرخآلاو ايندلا ىف كعابتألو كل ةبقاعلا لعجيو

 هبوكر نم ناك ام هرمأ نم ناكف « هموق ىلع ًابضاَعم بهذ نيح « مالسلا هيلع « ىتم نب سنوي وهو

 حيبست هعامسو « ميلا تارمغ تاملظو راحبلا ىف هب توحلا دورشو « هل توحلا ماقتلاو رحبلا ىف

 هلإ ال نأ >: تاملظلا ىف ىدان ذئتيحف « ريدقتلا نم هذفنأ ام دري ال ىذلا « ريدقلا ىلعلل هيف امب رحبلا

 مهلا نم هانيجنو هَل انيجتساف :  هللا لاق . [43: ءايبنألا] 4 نيملاقلا نم تنك ىَنإ كناحبس تنأ الإ

 هنطب ىف ثب . َنيحّبسمْلا نم ناک هنأ الولف » ىلاعت لاقو « 8: ءايبنألا] 4 نينمؤمْلا ىجعن كلذكو

 « سابع نبا لاق 4 ٌموُظْكَم وهو ئَداَن َذإ :  انهه لاقو [144 147: تافاصلا] 4َنوُنَعَي موي ىلإ
 ىف انمدق دقو . بوركم : كلام وبأو « ىناسارخلا ءاطع لاقو : مومغم : ىدسلاو « دهاجمو

 e نيملاّظلا نم تنك ىنإ كناحبس تنأ الإ هَلِإَأل :  لاق امل هنأ ثيدحلا

 امأ : هللا لاقف . ةبيرغ دالب نم فورعم فيعض توص اذه « بر اي : ةكئالملا تلاقف « شرعلا

 لمع هل عفري لازي ال ىذلا كدبع « براي : اولاق . سنوي اذه : لاق . ال : اولاق ؟ اذه نوفرعت

 ؟ ءالبلا نم هيجنتف ءاخرلا ىف هلمعي ناك ام محرت الفأ : اولاق . . معن : : لاق ؟ ةباجم ةوعدو حلاص

 . ( نيحلاّصلا نم هّلعجف هبر هابتجاف » : ىلاعت لاق اذهلو ؛ ءارعلاب هاقلأف توحلا هللا رمأف

 هللا دبع نع « لئاو ىبأ نع « شمعألا نع « نايفس انثدح« عيكو انثدح :دمحأ مامإلا لاق دقو

۲۰١ 

 . « ىتم نب سنوي نم ريخ انأ : لوقي نأ دحأل ىغبني ال » : هَ هللا لوسر لاق : لاق

 ريره ىبأ ثيدح نم نيحيحصلا ىف وهو . )2١ ىروثلا نايفس ثيدح نم ىراخبلا هاورو

 :امهريغو « دهاجمو « سابع نبا لاق : 4 مهراصبأب كنوقلزيل اورفك َنيذّلا داكي نو 8 : هلوقو
 كايإ مهضغبل كنودسحي : ىنعمب « مهراصبأب كوُنيعَيَل : ى « مهراصبأب كنوذمنيل : (كنوقلزيلط
 ‹قح اهريثأتو اهتباصإ نيعلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه ىفو . مهنم كايإ هتيامحو « كل هللا ةياقو الول

 : ةريثك ةددعتم قرط نم ةيورملا ثيداحألا كلذب تدرو امك « لجو زع « هللا رمأب

 اقدح + نكتعلا ةواد نب ناميلس ابثدح + واد ونبأ لاق : هنع هللا ىضر « كلام نب سنأ ثيدح

 نب ماعلا نع + كبر اناينآ ا نوزاه ني ديزي انتدك. ىتدعلا نياعلا ادو + (ح) كيرش

 ا نأ قرع وو : هلع ىبنلا لاق : لاق  سنأ نع : سابعلا لاق ءبعشلا نع «حيرذ

 .  ناميلس ظفل اذهو . نيعلا سابعلا ركذي مل . « اقري ال مد وأ

 چ

 رو رو
 هللا دبع نب دمحم انثدح : ةجام نب هللا دبع وبأ لاق : هنع هللا ىضر « بيصحلا نب ةديرب ثيدح

2 8 . 01 2 

 نع ‹ ىبعشلا نع « نيصح نع « ىزارلا رفعج ىبأ نع « ناميلس نب قاحسإ انثدح « ريمن نبا

 )١( مقرب ىراخبلا حيحصو (۳۹۰ /۱) دنسملا )5501( .

 . TVD) مقرب ملسم حيحصو (T1) مقرب ىراخبلا حيحص قفز



 ( 01 448 ) تايآلا :ملقلا ةروس - نماثلا ءزجلا ۲.۲
 . °” « ةمح وأ نيع نم الإ ةيقر ال » : لي هللا لوسر لاق : لاق بيصحلا نب ةديرب و 5 526 اس 5 و

 ‹ ميشه نع « روصنم نب ديعس نع « هحيحص ىف ملسم هجرخأ دقو « ةجام نبا هاور اذكه

 (5) ةصق هيفو « ًافوقوم ةديرب نع « ىبعشلا رماع نع « نمحرلا دبع نب نيصح نع
 ىراخبلا مامإلا ثيدحلا اذه ىورو . "7 ىذمرتلا هلاق. ةديرب نع« ىبعشلا نع « نيصح نع « ةبعش

 نايفس ثيدح نم ىذمرتلاو « لوغم نب كلام ثيدح نم دواد وبأو « ليضف نب دمحم ثيدح نم

 . 29 فوقوم نيصح نب نارمع نع « ىبعشلا رماع نع « نيصح نع مهتئالث « ةنييع نبا
 نب ميهاربإ انثدح : هللا همحر ٠ ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق : ةدانج نب بدنج ىبأ ثيدح

 ىبأ نع « ىبد ىبأ نب بهو انثدح « ناوزغ نب مليد انثدح « ىماسلا دنربلا نب ةرعرع نب دمحم
 دعاصتيف « هللا نذإب لجرلا علوتل نيعلا نإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق رذ ىبأ نع « برح
 . © هوجرخي ملو ٠ بیرغ هدانسإ « هنم ىدرتي مث ءاقلاح

 نب ىيحي انثدح « برح انثدح « دمصلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق : ىميمتلا سباح ثيدح

 ال » : لوقي ةي هللا لوسر عمس هنأ : هربخأ هابأ نأ : ىميمتلا سباح نب ةیح ىنثدح « ريثك ىبأ

 , «  ُلاَملا 29 ةَريطلا قدصأو « قح نيعلاو « ماهلا ىف

 ٠ كرابملا نب ىلع نع « ريثك نب ىبحي ناسغ ىبأ نع « ىلع نب ورمع نع ىذمرتلا هاور دقو
 نع « ريثك ىبأ نب ىبحي نع « نابيش یورو : لاق . بیرغ لاق مث . هب « ريثك ىبأ نب ىبحي نع
 . كي ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « هيبأ نع « سباح نب ةيح

 نع « نابيش نع « دمحم نب نيسحو ىسوم نب نسح نع « دمحأ مامإلا هاور كلذك : تلق

 سأبيال » ناف كلك هللا لوشر نأ 8 يره نبأ نع اهنا نع ةقلخب »+ ن ريثك ىبأ نب ىيحي

 . °" « لأفلا ةريطلا قدصأو « قح نيعلاو « ماهلا ىف

 « ديود نع « نايفس نع « ديلولا نب هللا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق : سابع نبا ثيدح
 نيعلا » : وَ هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « ديز نب رباج نع « نابوث نب ليعامسإ ىنثدح

 هاور دقو :

 . (781)مقرب ةجام نبا ننس (1)
 . (۲۲۰) مقرب ملسم حيحص (۲)
 . (3140/5) ىذمرتلا ننس ()

 . (۲۰۷۵) مقرب ىذمرتلا نسو (844”27) مقرب دواد ىبأ ننسو ٥۷( ۰ 5) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 نع ٠ ىبد ىبأ نب بهو نع« مليد نع « ميهاربإ : هيف عقو هنكل ىلعي ىبأ قيرط نم ٠١( 5 /75) لماكلا یف ىدع نبا هاورو (5)
 نم )١557/5( دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاورو« ىدع نبا مالك نم كلذ هيجوت ىتأيسو « برحوبأ طقسأف ٠ هب رز ىبأ نع «نجحم

 2 بهو نع «ناوزغ نب مليد نع امهالك دوعسم نب تلصلا قيرط نم ٤ ٠١( /۳) لماكلا ىف ىدع نباو « دمحم نب سنوي قيرط

 مهو هنأ نظأو 2 ىبد ىبأ نب بهو نع مليد هيوري ثيدحلا اذهو » : ىدع نبا لاق «هب رذ ىبأ نع ‹ نجحم نع < برح ىبأ نع

 . 4 نجحم وه برح ابأ لعلو « نجحم نع « برح ىبأ نع « ىبد ىبأ نب بهو نع : لاق ثيح تلصلا ةياور نم
 . « نظلا» : أ ىفو « « ريطلا ١ : م ىف (5)

 . ۷٠( /ه) دنسملا (۷)

 . )3١51( مقرب ىذمرتلا ننس (۸)

 . ۷٠( /ه) دنسملا (9)



 لا( 57 )٤۸ تايآلا : ملقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 بيرغ “" « قلاحلا لزنتست « قح نيعلا « قح

 ملسم انربخأ « ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح : هحيحص ىف ملسم لاق : ىرخأ قيرط

 : لاق كك ىبنلا نع « سابع نبا نع « هيبأ نع « سواط نبا نع « بيهو انثدح « ميهاربإ نبا
 نود هب درفنا . « اولسغاف متلستغا اذإو « نيعلا تّقَبس َرَدَقلا قياس ءىش ناك ولو « قح نيعلا»

 © ىزاخلا

 نب ديعس نع « ورمع نب لاهنملا نع « روصنم نع « ىروثلا نايفس نع « قازرلا دبع لاقو

 تاملكب امكذيعأ » : وقل OEE هلك هللا نسوا لاق نباح كنا کک

 ذوعي ميهاربإ ناك اذكه » : لوقيو « « ةّمال نيع لك نمو « ماهو ناطيش لك نم <« ةماتلا هللا

 5 هب « لاهنملا ثيدح نم ننسلا لهأو ىراخبلا هجرخأ

 ةعيبر نب رماع رم : لاق فيتح نب لهس نب ةمامأ ىبأ نع « ىرهزلا نع « نايفس انثدح « رامع

 هب ىتأف « هب طبل نأ ثبل امف . ةأبخم دلج الو مويلاك رأ مل : لاقف « لستغي وهو « فيّدح نب لهسب

 . ةعيبر نب رماع :اولاق .« ؟ هب نومهتت نم » : لاق . ًاعيرص الهس كردأ : هل ليقف لَم هللا لوسر

 ءامب اعد مث . « ةكربلاب هل َعدَيْلَف هبجعي ام هيخأ نم مكدحأ ىأر اذإ ؟ هاخأ مكدحأ لتقي مالع » : لاق

 بصي نأ هرمأو « هرازإ ةلخادو « هيتبكرو « نيقفرملا ىلإ هيديو ههجو لسغيف أضوتي نأ ًارماع رمأف
 . هيلع

 . © هفلخ نم ءانإلا اًمكي نأ رمأو : ىرهزلا نع « رمعم لاق : نايفس لاق

 . هب « ىرهزلا نع امهالك « سنأ نب كلامو ةنييع نب نايفس ثيدح نم « ىئاسنلا هاور دقو

 .هفلخ نم ءانإلا افكيو : ةمامأ ىبأ نع « ىرهزلا نع « رمعم نع ًاضيأ ةنييع نب نايفس ثيدح نمو

 . هب« هيا وعدو فح ب لس نب دعنا ةفامأ يآ نع یول نیغ د ىإ ونا توخ نمو

 . 29 هب « هيبأ نع « لهس نب ةمامأ ىبأ نب دمحم نع « ًاضيأ كلام ثيدح نمو

 نب ديعس انثدح « ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح : ةجام نبا لاق : ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح

 ةئ هللا لوسر ناك : لاق ديعس ىبأ نع « ةرضن ىبأ نع « ىريرجلا نع « دابع انثدح « ناميلس

 . كلذ ىوس ام كرتو امهذخأ ناتذوعملا "97 لزن املف . سنإلا نيعأو ناجلا )2١ نيعأ نم ذوعتي

 )١( دنسملا )۲۷٤/١( .

 . (۲۱۸۸) مقرب ملسم حيحص (۲)

 00 )٠8415 مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو ٠( 53 ) مقرب ىذمرتلا نن ناسو )٤۷۳۷( مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۳۷۱) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . (7076) مقرب ةجام نبا ننسو

 . 070٠0 9) مقرب ةجام نبا ننس (5)

 )٥( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ) ۷٦۱۷ہ 07119 .

 . « تلزن املف 8 : م ىف (۷) . ٩ نيع نم » : م ىف (0)



 ٤ تايآلا :ملقلا ةروس  نماثلا ءزجلا ) 58 05 (

 لاقو . °” هب « یریرجلا دوعسم ىبأ ” سايإ نب ديعس ثيدح نم ىئاسنلاو ىذمرتلا هاورو
 . نسح : ىذمرتلا

 ىتثدح « ىبأ ىنثدح « ثراولا دبع نب دمصلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق : هنع رخآ ثيدح
 نا هلك هللا لوس نتا ليز نأ دس ىلا نع“ < ةريغت وبا یخ وص نب قيزعلا دبع
 لك رش نم « كيذؤي ءىش لك نم « كيقرأ هللا مساب : لاق . «معن » : لاق ؟ دمحم اي تيكتشا

 . ©") كيقرأ هللا مساب « كيفشي نيعو سفن
 نم  دواد ابأ الإ  نئسلا لهأو ملسم هاورو . هلثم ‹ ثراولا دبع نع « نافع نع هاورو

 . ^ هي( ثراولا دبع ثيدح

 ىبأ نع « ةرضت ىبأ نع « دواد انثدح « بيهو انثدح « نافع انثدح : ًاضيأ دمحأ مامإلا لاق
 هللا مساب : لاقف ليربج هاتأف « ىكتشا ی هللا لوسر نأ ؛ هللا دبع نب رباج نع : وأ  ديعس
 . “° كيفشي هللا نيعو دساح لك نم « كيذؤي ءىش لك نم « كيقرأ

 ىبأ نع « ةرضّن ىبأ نع « دواد نع « ىوافطلا نمحرلا دبع نب دمحم نع « ًاضيأ هاورو
0 

 ىبأ نع « زيزعلا دبع نع « هيبأ نع « ثراولا دبع نب دمصلا دبع ىور : ىزارلا ةعرز وبأ لاق ِِء 20 03 2

 . حيحص امهالكو « هانعم ىف « سنأ نع « زيزعلا دبع نعو « َةَرْضَن

 و 02 م هس 05 5 7 س ۶

 :لاق هم نب مامه نع « رمعم انأبنأ « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق : ةريره ىبا ثيدح
 ا و 5 5

 .©0 « قح نيعلا نإ » : هلي هللا لوسر نع ةريره وبأ انثدح ام اذه

 . 0 قازرلا دبع ثيدح نم هاجرخأ

 نع « ىريرجلا نع « ةيلع نب ليعامسإ انثدح « ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح : ةجام نبا لاقو
 58 5 و 5 - و
 . هب درفت . « قح نيعلا » : هيم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « نزح نب براضم

 0 ۲ ریا يع نع ع لع نب ليفافسإ نع « دمحأ هاورو

 ىبأ نع « لوحكم نع ديزي نبا ىنعي روث انثدح « ريمن نبا انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 )١( سايإ ىبأ نب ديعس » : م ىف « .

 . (517/1/8) ىئاسنلا نفسو )۲۰٥۸( مقرب ىذمرتلا نفسو (7011) مقرب ةجام نبا ننس (؟)

 .(۲۸/۳) دنسملا ()

 مقرب ةجام نبا ننسو )٠١847( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۹۷١( مقرب ىذمرتلا ناسو )۲۱۸١( مقرب ملسم حيحصو (07/15) دنسملا ()

(o) . 

 )6( دنسملا )۳/ ۷١( .

  (0دنسملا )٥۸/۳( .

 0( دنسملا )۳١۱۸/۲( .

 . (TAY) مقرب ملسم حيحصو )٥۷٤۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)

 . ٤۸۷( /۲) دنسملاو (01-70/) مقرب ةجام نبا ننس (9)



 م.م( ه۲ )٤۸ تايآلا : ملقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . ° « مدآ نبا دسحو « ناطيشلا اهرضحيو « قح نيعلا » : هب هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 ةه وا لتس: نسق قر دمت رع رم ا اد ل ولا ور تل ادع ةا ناق
 ًاذإ : تلق : لاق ؟ ةأرملاو سرفلاو نكسملا ىف : ثالث ىف ةريطلا : لوقي هللا لوسر تعمس له

 « لأفلا ةريطلا قدصأ :٠ لوقي ةي هللا لوسر تعمس ىنكلو ! لقي مل ام ةي هللا لوسر ىلع لوقأ

 ماو رع 2

 ةورع نع« رانيد نب ورمع نع « نايفس انثدح : دمحأ مامإلا لاق : سيمع تنب ءامسأ ثيدح

 مهبيصت رفعج ىنب نإ « هللا لوسر اي : ءامسأ تلاق : لاق ىقرزلا ةعافر نب َديبع نع « رماع نبا
 . « نيعلا هتقبسل ردقلا قبسي ءىش ناك ولف « معن » : لاق ؟ مهل ىقرتسأفأ « نيعلا

 اضيأ ىذمرتلا هاورو . “هب « ةنييع نب نايفس ثيدح نم « ةجام نباو ىذمرتلا هاور اذكو

 قب ةورع نع رايد ني ورم قع. مويا نعد. محم نع + قاؤرلا دع تيد ن ٠ قاسلاو

 . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو . 217 هب « سيمع تنب ءامسأ نع « ةعافر نب ديبع نع « رماع

 ‹ عيكو انثدح « بيصخلا ىبأ نب ىلع انثدح : ةجام نبا لاق : اهنع هللا ىضر « ةشئاع ثيدح

 لَك هللا لوسر نأ ؛ ةشئاع نع « دادش نب هللا دبع نع « دلاخ نب دبعم نع « رعسمو « نايفس نع

 .“ نيعلا نم ىقرتست نأ اهرمأ

 نم ملسم هجرخأو . هب « دلاخ نب دبعم نع « نايفس نع « ريثك نب دمحم نع ىراخبلا هاورو
 تا 5 ۶و

 : ةجام نبا لاق مث . هب « دبعم نع امهالك ‹ رعسمو نايفس ثيدح

 ئبا نع. دقاو ىبأ نع ةيسهو اد + ئموزحملا ماقع وبا انثدخ < واشب نب دمحم انثدح

 .«قح نيعلا نإف « هللاب اوذيعتسا» : يكلي هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع « نمحرلا دبع نب ةملس
0 

 نع « ميهاربإ نع ‹ شمعألا نع « ريرج انثدح « ةبيش ىبأ نب نامثع انثدح : دواد وبأ لاقو

 . ^” نيعَلا هنم لسغيو ًاضوتيف نئاعلا رمؤي ناك : تلاق ةشئاع نع « دوسألا
 ٍِ ع

 ,29) سيوأ وبأ انثدح « دمحم نب نيسح انثدح : دمحأ مامإلا لاق : فيتح نب لهس ثيدح

 | ٤ء 8ع 3 رو ف 5 01 0 .

 هعم اوراسو جرح ةي ىبنلا نأ هثدح هابأ نأ : فيتح نب لهس نب ةمامأ ىبأ نع « ىرهزلا انثدح

 )١( دنسملا )۲/ ٤۳۹( .

 . (۲۸۹ /۲) دنسملا (۲)

 . )١٠١( مقرب ةجام نبا ننسو )۲١١۹( مقرب ىذمرتلا ننسو )٤۳۸/7( دنسملا ()

 )٤( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۲۰ ۵۹) مقرب یذمرتلا ننس )۷١۳۷( .

 : )۳٣١۱۰( مقرب ةجام نبا ننس (0)

 . (05196) مقرب ملسم حيحصو )٥۷۳۸( مقرب ىراخبلا حيحص ()

 . < لاقم هيف دانسإ اذه » : (175 /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (7004) مقرب ةجام نبا ننس (۷)

 . (۳۸۸۰) مقرب دواد ىبأ ننس (8)

 . « سيردإ وبأ #» : م ىف ()



 ٢.٦ اااiالجزء الثامن  تايآلا :ملقلا ةروس ) 5:4 ٥۲ (

 نیا الجر ناك وك كيح نب لهم لسا عب ةا اوه نت نارا بحق اوناك 1ذإ ناخب کم وحن

 ام : لاقف « لستغي وهو « بعك نب ىدع ىنب وخأ « ةعيبر نب رماع هيلإ رظنف  دلجلاو مسجلا نسح

 كل له « هللا لوسر اي : هل ليقف ِكَي هللا لوسر یتاف « لهس طيف . ةأبخم دلج الو مويلاك تيأر

 هيلإ رظن : اولاق . 2« ؟ دحأ نم هيف نومهتت له » : لاق . قيفي الو هسأر عفري ام هللاو . لهس ىف

 اله « هاخأ مكدحأ لتقي مالع » : لاقو « هيلع ظيغتف « ارماع ةي هللا لوسر اعدف . ةعيبر نب رماع

 هل لستغا » : هل لاق مث . « ؟ تكرب كبجعي ام تيأر اذإ «  هيتبكرو هيقفرمو هيديو ههجو لسغف
 نم هرهظو هسأر ىلع لجر هّبصَي . هيلع ءاملا كلذ بص مث  حدق ىف هرازإ ةّلخادو هيلجر فارطأو

 ساب هب سيل « سانلا عم لهس حارف « كلذ لعفف . هءارو حدقلا "فكي مث « هفلخ 229 .

 هللا دبع انثدح «ىبأ انثدح« عيكو انثدح : ا ق مامزلا لاك“ ةعيبر نب رماع ثيدح

 ر نإ ضاع قلطتا لاق رماع نب ر هللا دبع رع تتح نب لهس نب دنه قي ةيمآ ن + يسع نبا

 هيلع تناك ةّبج رماع عضوف : لاق َرمخلا ناسمتلي اقلطناف : لاق « لسغلا ناديري فينح نب لهسو

 هتيتأف « ةعقرف ءاملا ىف هل تعمسف : لاق . لستغي ءاملا لزنف ىنيعب هتبصأف هيلإ ترظنف . فوص نم

 ىلإ رظنأ ىنأك ءالا ضاخف ىشمي ءاجف : لاق . هتربخأف هيم ىبنلا تيتأف . ىنبجي ملف اثالث هتيدانف

 . « اهبصوو اهدربو اهرح هنع فرصا « مهللا » : ل اق مث ىديب هردص برضف : لاق « هيقاس ضايب

 ام « هلام نم وأ هسفن نم وأ « هيخأ نم مكدحأ ىأر اذإ » : ةي هللا لوسر لاقف. ماقف :لاق

 00 « قح نيعلا نإف « كربيلف « هبجعي
 واک وا دخ رحم ی دوو دخ : هدنسم ىف رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق : رباج ثيدح

 ‹ ةزمح عيجض < عيجضلا نبا : هل لاقيو  ىراصنألا لهس نب ورمع نب بيبح نب بلاط انثدح

 : ةَ هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع « هللا دبع نب رباج نب نمحرلا دبع ىنثدح  هنع هللا ىضر

 () « سفنألاب هردقو هئاضقو هللا باتك دعب ىتمأ نم تومي نم رثكأ)

 . دانسإلا اذهب الإ هك ىبنلا نع ثيدحلا اذه ىوري ملعن الو : لاق . نيعلا ىنعي : رازبلا لاق

 رذنملا نب دمحم نمحرلا دبع وبأ ظفاحلا لاق ؛ رباج نع رخآ هجو نم ىور دق لب : تلق

 انثدح : ةبيرغو ةليلج دئاوف ىلع لمتشم وهو « بئاجعلا باتك. ىف - ركشب ةفورعملا هل ئورقلا

 « ردّكملا نب دمحم انثدح « ىمشاهلا ىلع ىبأ نب ىلع انثدح « دمحم نب بوقعي انثدح « ىواهرلا

 « ردقلا لمجلاو « ربقلا لجرلا دروُتل « قح نيعلا » : لاق كي هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع

 (*) « نيعلا ىف ىتمأ كاله رثكأ نإو

 . ٩ ىقلي مث » : !ىف )١(

 . (5857/7) دنسملا ()

 . ٤٤۷( /۳) دنسملا (۳)

 بيبح نب بلاط الخ « حيحصلا لاجر هلاجر » : )٠١7/5( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك » )۳١١۲( مقرب رازبلا دنسم )٤(

 . ٩ ةقث وهو« ورمع نبا
 » : لاقو . هب « ىبهللا ىلع ىبأ نب ىلع نع . كيدف ىبأ نبا نع ميحر قيرط نم ١85( /5) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو (5)



 0 اد بس (ه7 50) تايآلا : ملقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نع « ردكنملا نب دمحم نع « نايفس نع « ماشه نب ةيواعم نع « بويأ نب بيعش نع هاور مث
 .©0 « ردقلا لمجلا لخدتو « ربقلا ىف نيعلا لجرلا لخدت دق » : ةي هللا لوسر لاق : لاق رباج

 نع « دعس نب نيدشر انثدح « ةبيتق انثدح : دمحأ مامإلا لاق : ورمع نب هللا دبع ثيدح

 الد : هلك هللا لوسر لاق : لاق ورمع نب هللا دبع نع « ةيقر ىبأ نب ماشه نع « نابوث نب نسحلا
 ١( دمحأ هب درفت . « قح نيعلاو « دسح الو ةماه الو ‹ ةريط الو ىودع

 نب ديبع انثدح : ظفاحلا ناميلس نب ةمثيخ قيرط نم ركاسع نبا ظفاحلا ىور : ىلع نع ثيدح

 « ةبعش نع « ءاجر ىبأ نع ٠ ىرصبلا هبر دبع نب هللا دبع نب هللا دبع انثدح « ىروشكلا دمحم
 « دمحم اي :لاقف ءامتغم هقفاوف هيم ىبنلا ىتأ ليربج نأ ؛ىلع نع « ثراحلا نع « قاحسإ ىبأ نع

 « نيعلاب قدص : لاق .« نيع امهتباصأ نيسحلاو نسحلا » : لاق ؟ كهجو ىف هارأ ىذلا مغلا اذه ام

 مهللا :لق : لاق . « ؟ ليربج اي نه امو » : لاق ؟ تاملكلا ءالؤهب امهتذوع الفأ « قح نيعلا نإف

 تاوعدلاو ء«تاماتلا تاملكلا ىلو . ميركلا هجولا اذ . ميدقلا 27 نملا اذ « ميظعلا ناطلسلا اذ

 نيب نابعلي اماقف لهي ىبنلا اهلاقف . سنإلا نيعأو . نجلا سفنأ نم نيسحلاو نسحلا فاع« تاباجتسملا

 نوذوعتملا ذوعتي مل هنإف « ذيوعتلا اذهب مكدالوأو مكءاسنو مكسفنأ اوذوع » : الب ىبنلا لاقف . هيدي

 . (« هلثمب

 ماو

 . رتست لهأ نم ١ ىطيحلا هللا ديبع نب دمحم ءاجر وبأ هتياورب درفت : ىدادغبلا بيطخلا لاق

 200 هخيرات نم ٠ « نيسحلا نب دارط » ةمجرت ىف ركاسع نبا هركذ

 هنإ # : نولوقيو < مهتنسلأب هنوذؤيو مهنيعأب هنوردزي : ىأ 4 نونجمل هنإ نولوقيو # : هلوقو

 . « نيملاعلل ركذ الإ وه امو # : ىلاعت هللا لاق « نآرقلاب هئيجمل : ىأ ( نونجمل

 نم بيرغ لاس ميعنوبأ لاقو« هب بويأ نب بيعش نع قرط نم 4١( 0 ةيلحلا ىف ميعن وبأو (5 ١8/5 ) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو )١(

 . ىدع نبا لاق اذكو « ةيواعم هب درفت « ىروثلا ثيدح

 . (۲۲۲ /۲) دنسملا (۲)

 . « نملو » : م ىف (9)

 « باوصلا ىل نيبتي ملو « ىبيطخلا هللا دبع نب دمحم » : لامعلا زنك ىفو « ىلظنحلا هللا دبع نب دمحم 2: قشمد خيرات ىف عقو (5)

 . ملعأ هللاو

 .( «طوطخملا 200 /8) قشمد خيرات (0)



CIEE TFS a ma ا ب محا 

 ةقاحلا ةروس ريسفت

 0 ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ول تلا علا

 © ةعراقلاب داعو دومث تبذك 0 ةّقاحلا ام كارد امو 0 ََقاَحْلا ام 0 ةلاحْلاط

 مهيلع اهرخس ) ةيتاع رصرص حيرب اوكلهأف داع اًمَأو 2 ةّيغاّطلاب اوُكلْهأَف دوم ام
 رص

 لهف © ةيواخ لخن زاجعأ مهّنأك ئعرص اهيف مولا ىرَتَق اموسح ماي ةَيئاَمَثو لاي عبس

 لوس اوصعف © ةئطاخلاب تاكفتؤملاو هلق نمو نوعرف ءاجو 0 ةيقاب نم مهل ىر

 ةركذت مكن العنف ©0 ةيراجلا ىف مكاتلمح املا اط امل نإ د ةر ةد هَذَا مهتر
 وق م وه ور رر سلس

 . 4 09 ةيعاو نذأ اهيعتو

 : لاقف اهرمأ ىلاعت مّظَع اذهلو ؛ ديعولاو دعولا ققحتي ب اهيف نأل ؛ ةمايقلا موي ءامسأ نم ةقاحلا

 ؟ 4# ةّقاحْلا ام كاردأ امو »

 ىهو « 4 ةيغاّطلاب اوُكَلْأَف دوم امف » : ىلاعت لاقف اهب نيبذكملا ممألا هكالهإ ىلاعت ركذ مث

 رايتخا وهو . ةحيصلا ةيغاطلا : ةداتق لاق اذكه . مهتنكسأ ىتلا ةلزلزلاو « مهتتكسأ ىتلا ةحيصلا
 ا

 نا وتا اا و او ا e لاکو تينا ةيغاطلا : دهاجم لاقو

2:8 

 . ةقانلا رقاع : ىنعي : E ىلا اكو

 : ىروثلاو « ىدسلاو « عيبرلاو « ةداتق لاق . ةدراب : ىأ 4 رصرص حيرب اوكلهأَف داع اًمأو »

 . مهتدئفأ نع تبقت ىتح مهيلع تتع : ةداتق لاق . بوبهلا ةديدش : ىأ 4 ةيتاع#

 لاقو . ةكرب الو ةمحر ريغب مهيلع تتع : 4 ةيتاع » ةدراب : 4 رصرص 8: كاحضلا لاقو

 . باسح ريغب تجرخف ةنزخلا ىلع تتع : هريغو ىلع

 تاعباتتم لماوك : ىأ 4 اموسح مايأ ةينامثو لايل عبس # مهيلع اهطلس : ىأ 4 مهيلع اهرخس ل
 ٠ ميئاشم

 )١( ىربطلا ريسفت )۳۱/۲۹( .



 ۰۹ )١  ١7( تايآلا : ةقاحلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 اوسخ ھاو ريغو, 8 ىووتلاو + ةفركشو.« هاجم و نابع قياو»# درع نبا لاق
 . تاعباتتم

 لاق [1١:تلصف] « تاَسحْن ماّيأ يف 8 : هلوقك « مهيلع ميئاشم : عيبرلاو ةمركع نعو
 نأك 0 زاجعألا سانلا اهيمست ىتلا اهنإ : لاقيو 8 ءاعبرألا هريغ لاقو 1 ةعمج ا | اهلوأ ناكو : عيبرلا

 : ليقو. * ةيواخ لخن زاجعأ مهنأك ئعرص اهيف موقلا ىرتف # : ىلاعت هلوق نم كلذ اوذخأ سانلا
 اهلتقف اًبرس تلخد داع موق نم ًازوجع نأل ؛ زوجعلا مايأ : لاقيو « ءاتشلا رجع ىف نوكت اهنأل
 . ملعأ هللاو . “" ىوغبلا هاكح . نماثلا مويلا ىف حيرلا

 مهدحأب برضت حيرلا تلعج : ىأ « ةيلاب : هريغ لاقو . ةبرخ : 4 ةيواخ ل : سابع نبا لاق

 الب ترخ اذإ ةلخنلا ةمئاق اهنأك ةدماه هتثج ىقبتو هسأر خدشنيف « هسأر مأ ىلع ًاتيم رخيف ضرألا

 . ناصغأ

 سف كلاود الا فی و لاق اهلا هلك هللا لوسر وعرب اا نت قو
 . ° «روبدلاب

 نبا انثدح « ىدبعلا سيرضلا نب ىيحي نب دمحم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 ا رو
 داع ىلع هللا حتف ام » : هيَ هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع . دهاجم نع « ملسم نع « ليضف

 «مهلاومأو مهيشاومو مهتلمحف ةيدابلا لهأب ترمَف « متاخلا عضوم لثم الإ اهيف اوكلهأ ىتلا حيرلا نم
 ضراع اذه : اولاق اهيف امو 7 حيرلا ةرضاحلا لهأ كلذ ىأر املف . ضرألاو ءامسلا نيب مهتلعجف
 . 247 « ةرضاحلا لهأ ىلع مهيشاومو ةيدابلا لهأ تقلأف . انرطمم

 . بنذو ناحانج اهل حيرلا : دهاجم نع « ثيل نع ىروثلا لاقو

 بستني نمم 2" هنأ مهاياقب نم دحأ نم مهنم سحت له : ىأ ؟ 4 ةيقاب نم مهل ئرت لهف ظ

 نم هنامز ىف هدنع نمو : ىأ « فاقلا رسكب ئرق : * هلبق نمو نوعرف ءاجو 9 : ىلاعت لاق مث
 . هل نيهبشملا ممألا نم هلبق نمو : ىأ « اهحتفب نورخآ أرقو . طبقلا رافك نم هعابتأ

 ىهو « ةئطاخلا ةلعفلاب : ىأ 4 ةئطاَخْلاب .  لسرلاب نوبذكملا مهو « تاكفتؤملاو :  هلوقو
 . هللا لزنأ اب بيذكتلا

 . اياطخلاب : دهاجم لاقو . ةيصعملاب : ىأ © ةئطاخلاب ظ : عيبرلا لاق

 )١( ىوغبلل ليزنتلا ملاعم )۲١۰۸/۸( .

 . (0-40) مقرب ملسم حيحصو )٠١16( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . « حيرلا داع نم رضاحلا لهأ ىأر املف » : م ىف 0

 لاقو . هب « ملسم نع ليضف نب دمحم قيرط نم ( 6057) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأو )45١/١17( ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (؟)

 . « فيعض وهو ىئالملا ملسم هيف >: )١١7/17( عمجملا ىف ىمئيهلا

 . وأ » : م ىف (0)



CAE LEL Se وللا | ب n ذأ جلا 

 :لاق امك .مهيلإ هللا لوسر بك ّلُك :ىأ « سنج اذهو: 4 مهبر لوسر اوصعف :  لاق اذهلو

 : لاق امك « عيمجلاب بذك دقف هللا لوسر بذك نمو .[4١:ق] 4 ديعو َّقَحَف لسرلا بدك 2 لَك
 تبذك» « [17 :ءارعشلا] 4 نيلسرملا داع تبذك » « ٠١[ 5 :ءارعشلا] 4 نيِلَسْرَمْلا حون موق تبَذك »
 اوصعف» :انهاه لاق اذهلو ؛ دحاو لوسر ةمأ لك ىلإ ءاج امإو . [١4١:ءارعشلا] 4 نيلّسرمْلا دومُن

 . ةميلأ ةديدش ةميظع : ىأ  ةيباَر ةَدَحَأ مهذخأَف مهبر لوسر
 : ايم ىلا لاقو 2 ديش € ةأر 98 دهام لاق

 . دوجولا ىلع عفتراو هللا نذإب دحلا ىلع داز : ىأ « ءءاَمْلا اَعَط امل اَنِإ ا : ىلاعت هللا لاق مث

 هموق ىلع « مالسلا هيلع « حون ةوعد ببسب كلذو  رثك : # ءاملا اغط # : هريغو سابع نبا لاق

 عم ناك نم الإ نافوطلاب ضرألا لهأ معو هل هللا باجتساف هللا ريغ اودبعف « هوفلاخو هوبذك نيح

 . هتيرذو حون ةلالس نم مهلك سانلاف « ةنيفسلا ىف حون

 ريغ نع« نانس نب ديعس نانس ىبأ نع « نآرهم انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاق
 موي دا كلم ىدي ىلع ليكب الإ ءام نم ة ةرطقأ ل لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع «دحاو

 ءاملا اغط امل اَنِإ 8 : هللا لوق كلذف < جرخف نازخلا ىلع ءاملا ىغطف « نازخلا نود ءاملل نذأ حون

 اهل نذأ هنإف« داع موي الإ كلم ىدي ىلع ليكب الإ حيرلا نم ءىش لزني ملو 4 ةيراجلا ىف مكانلمح
 . ©” نازخلا ىلع تتع 4 ةيتاعرصرص حيرب » : هلوق كلذف «٠ تجرخف نازخلا نود

 ةنيفسلا ىهو < 4 ةيراجلا ىف مكاتلمح ءاملا اَعَط ام انِإ ل : سانلا ىلع ًآنتمم ىلاعت لاق اذهلو

 : ىأ < هيلع ىنعملا ةلالدل سنجلا ىلع ريمضلا داع ( ةركذت مك اهلعجنل ا + ءاملا جو ىلع ةيراجلا
 ماعنألاو كلفلا نم مك لعجو » : لاق امك « راحبلا ىف ءاملا رايت ىلع نوبكرت ام اهسنج نم مكل انيقبأو

 لاقو « [7١٠7١:فرخزلا] 4 هيلع متيوتسا اذإ مكبر ةمعن اوركذت من هروهظ ىلع اووتستل . نوکر تام

 :٤٠ سي] *« نوبكري ام هلثم نم مهل اتقلخو . نوحشملا كلفلا ىف مهتيرذ انلمح اَنَأ مهل ةيآو :  ىلاعت

17 . 

 : لاق اذهلو ؛ رهظأ لوألاو . ةمألا هذه لئاوأ اهكردأ ىتح ةنيفسلا هللا ىقبأ : ةداتق لاقو

 . ةيعاو نذأ اهركذتو « ةمعنلا هذه مهفتو : ىأ « ةيعاو نذأ اهيعتو»

 تعفتناف هللا نع  تلقع : 4 ةّيعاو ْنْذَأ :  ةداتق لاقو . 27 ةعماس ةظفاح : سابع نبا لاق
 نم : ىأ . تعوو نذأ اهتعمس : € ةيعاو نذأ اهيعتو » : كاحضلا لاقو « هللا باتك نم تعمس امب

 . ىعوو « مهف نميف ماع اذهو . حيجر لقعو حيحص عمس هل

 . « الإ لك نإ »: ه ءأءم ىف (۱)

 . (۳۲/۲۹) ىربطلا ريسفت ()

 . © تظفح » : أ ىفو « 4 تظفحت »: م ىف (5) . « ةظفاح ةعماس» :م ىف (۳)
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  EEلا ا ل

 [لوحكم لاق]. «ىلع َنْذَأ اهلعجي نأ ىبر تلأس»: ل هللا لوسر لاق ( ةيعاو ذأ اهيعتو 0 د :

 0 ا
 . لسرم ثيدح وهو . هب « 9 لوح

 هللا دبع انثدح « مدآ نب ؟رشب انثدح« رماع نب دمحم نب رفعج انثدح :اضيأ متاح ىبأ نبا لاقو

 ةديرب تعمس 3 مثيهلا نب حلاص ىنثدح  ىريبزلا دمحأ ىبأ دلاو ىنعي دمحم وبأ ريبزلا نبأ

 نأو كملعأ نأو « كيصقأ الو كيندأ نأ ترمأ ىنإ » : ىلعل ليم هللا لوسر لاق : لوقي ىملسألا

 . © ةيعاو نذأ اهيعتو 8 ةيآلا هذه تلزنف : لاق . « ىعت نأ كل قحو « ىعت

 قيرط نم ريرج نبا هاور مث . هب « مدآ نب رشب نع « فلخ نب دمحم نع ريرج نبا هاورو

 . اضيأ حصي الو . هب « ةديرب نع « ىمعألا دواد ىبأ نع رخآ

 ةدحاو كد اتكدف لابجلاو ضرألا تّلمحَو 05 ةدحاو ةَحفَن روصلا ىف ذ خفن اَذإَف

 اهئاَجْرَأ ىلع كَلَمْلاَو 09 ةّيهاو ذئموي ىهف ءامسلا تّقشناو 2 ةعقاولا تعفو ذئمويف ©

 ويل ہے o مى مو مو ونس ےہ ده م 6 Ico م < ينم

 ¢ 6ه ٌةَيفاَح مگنم ٰیفخت ال نوضرعت دموي 09 ةينامت ذئموُي مهقوف كبر شرع لمحيو
 نيح قعصلا ةخفن اهبقعي مث « عزفلا ةخفن كلذ لوأو « ةمايقلا موي لاوهأ نع اربخم ىلاعت لوقي

 ثعبلاو نيملاعلا برل مايقلا ةخفن اهدعب مث « هللا ءاش نم الإ ضرألا ىف نمو تاومسلا ىف نم قعصي
 الو« عنامي الو فلاخي ال هللا رمأ نأل ؛ ةدحاو اهنأب انهاه اهدكأ دقو . ةخفنلا هذه ىهو « روشنلاو

 . ديكأتو راركت ىلإ جاتحي

 ضرألا تلمحو 8 : انهاه لاق اذهلو ؛ هانلق ام رهاظلاو . ةريخألا ةخفنلا ىه : : عيبرلا لاقو

 ٍذئمويف» < ضرألا ريغ ضرألا تلدبتو ىظاكعلا ميدألا دم تدمف : ىأ © ةدحاو ةد اَنَكدَف لابجلاو

 خيش نع « كامس لاق . 4 ةيهاو ذئموي ىهف ءامسلا تّقشناو » . ةمايقلا تماق : ىأ 4 ةعقاولا تعفو
 . متاح ىبأ نبا هاور . ةرجملا نم ءامسلا قشنت : لاق ىلع نع « دسأ ىنب نم

 . [19:أبنلا] 4 اباوبأ تناكف ءاَمّسلا تحتُقو 8 : هلوقك ىه : جيرج نبا لاقو

 )١( أ «م نم ةدايز (۲) . 4 تلزن ال » : أ ٠م ىف .

 . 078 /79) ىربطلا ريسفت (۳)

 . 4 ريشب انثدح :١ أ ىف (6)

 فرعي ال دانسإ اذه » : ركاسع نبا لاقو (771477) مقرب زنكلا ىف امك قشمد خيرات ىف ركاسع نبا هاورو (7/79”7) ىربطلا ريسفت ()
 . 4 ذاش ثيدحلاو



 4 10 كايآلا“ةفاخلا روس ت نالا را قست ج و

 . ءامسلا ءاجرأ ىلع ةكئالملا : ىأ « سنج مسا : كلل كلملا : 4 اهئاجرأ ىلع كلملاو »

 . ىعازوألاو « ريبج نب ديعس لاق اذكو . اهتفاح : ىأ « اهنم هي مل ام ىلع : سابع نبا لاق

 . ضرألا لهأ ىلإ نورظني « ءامسلا نم قدتسا ام ىلع : لوقي  اهئاجرأ ىلع كلملاو#

 نم ةينامث شرعلا لمحي ةمايقلا موي : ىأ 4 ةينامث ذئموي مهقوف كبر شرع لمحيو # : هلوقو
 ضرألا ىف عضوي ىذلا شرعلا : وأ « ميظعلا شرعلا شرعلا اذهب دارملا نوكي نأ لمتحيو . ةكئالملا

 نب فنحألا نع « ةريمع نب هللا دبع ثيدح ىفو . باوصلاب ملعأ هللاو « ءاضقلا لصفل ةمايقلا موي

 . 27 لاع وأ ةينامث مهنأ شرعلا ةلّمح ركذ ىف « بلطملا دبع نب سابعلا نع « سيق

SS 

EEE a كادت 

 : ىروباسينلا هللا دبع نب صفح نب دمحأ ىلإ بتك : لاق ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 رباج نع « ردكتملا نب دمحم نع « ةبقع نب ىسوم نع « نامهط نب ميهاربإ انثدح « ىبأ ىنثدح

 ةمحش نيب ام دعب : شرعلا ةلَّمح نم كلم نع مكثدحأ نأ ىل َنذأ » : ةا هللا لوسر لاق :لاق

 . « ماع ةئامعبس ريطلا قفخب هقنعو هنذأ

 دمحأ انثدح : هننس نم « ةنسلا » باتك ىف دواد وبأ هاور دقو . تاقث هلاجر « ديج دانسإ اذهو

 دمحم نع « ةبقع نب ىسوم نع « نامهط نب ميهاربإ انثدح « ىبأ انثدح « هللا دبع نب صفح نبا

 ةكئالم نم كلم نع ثدحأ نأ ىل نذأ »:لاق ليَ هللا لوسر نأ ؛هللا دبع نب رباج نع « ردكنملا نبا

 59 دواد ىبأ ظفل اذه . «ماع ةئامعبس ةريسم هقتاع ىلإ هنذأ ةمحش نيب ام نأ :شرعلا ةلمح نم هللا

 لل ا a ا د

 10 « ةينامَث دموي مهقوف كبر شرع لمحيو » : هلوق ىف ريبج نب ديعس نع « رفعج نع

 - جيرج نباو . كاحضلاو . ١ [ةمركعو] ىبعشلا نع ىورو : لاق . ةكئالملا نم فوفص

 و و نام ساق نبا قفدع ك فروت اوت كلذ

 . هلع

 ةا افا ككاو

 ىذلا ىوجنلاو رسلا ملاع ىلع نوضرعت : ىأ € ةيفاخ مكنم ئفخت ال نوضرعت ذئموي # : هلوقو

 . رفاغ ةروس نم ۷ : ةيآلا ريسفت دنع مدقتو (4771) مقرب نتسلا ىف دواد وبأ هاور لاعوألا ثيدح )١(

 . ٩ ديعس نبا نع ديعس وبأ انثدح » : م ىف (۲)

 . (YY) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 6« ةدعب 2: أ ىف )١( . © ءزج لك :١ م ىف )٥( . أ «م نم ةدايز (4)



 لا٣ _۲٤( 1۹) تايآلا : ةقاحلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ىفخت ال # : لاق اذهلو ؛ رئامضلاو رئارسلاو رهاوظلاب ملاع وه لب « مكرومأ نم ءىش هيلع ىفخي ال

 نب رفعج نع « ةنييع نب نايفس انربخأ « ليعامسإ نب قاحسإ انربخأ : ايندلا ىبأ نبا لاق دقو

 نأ لبق مكسفنأ اوبساح : هنع هللا ىضر « باطخلا نب رمع لاق : لاق جاجحلا نب تباث نع « ناقرب
 مكسفنأ اوبساحت نأ ادغ باسحلا ىف مكيلع فخأ هنإف <« اونزوت نأ لبق مكسفنأ اونزو 2 اوبساحت

 . 7 ¢ ةيفاخ مكنم ىفخت ال نوضرعت ذئموي » : ربكألا ضرعلل اونيزتو «مويلا

 يسوع ىبأ نع نسحلا نع ا ل دمحأ مامإلا لاقو

 لادجف ناتضرغ امآف ٠ تاضرع ثالث ةمايقلا موي سانلا ضرعي » : ةي هللا لوسر لاق : لاق

 اا غا ينيب لحاف ها ىف فعلا ف كلذ ها ماو + امو
(۲) 

 ىبأ نع ىذمرتلا هاور دقو . هب «٠ عيكو نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع . ةجام نبا هاورو
 هرو

۳ 
 هب« ةريره ىبأ نع « نسحلا نع « ىلع نب ىلع نع « عيكو نع « بيرك

 ناورم نع « نايح نب ناميلس نع « ديزي نع « ىسوم نب دهاجم نع ريرج نبا ىور دقو
 « ناتضرع : تاضرع ثالث ةمايقلا موي سانلا ضرعي : لاق هللا دبع نع « لئاو ىبأ نع « رغصألا

 نع <« ةبورع ىبأ نب ديعس هاورو . ىديألا ىف فحصلا ريطت ةئلاثلا ةضرعلاو ¢ تاموصخو ريذاعم

 يل السرم ةداتق

 رقالم ینا تننظ ىَنِإ © 09 هيباتك اوءرقا مؤاه لوقيف هنيميب هباتک ىتوأ نم اَمَأَف ل
- 

 وو ماه هما م
0 

 اوبرشاو اولك 9 ةيناد اهفوطف 0 ةيلاع ةّنج ىف 9 ةّيضاَر ةشيع ىف وهف ©) ةيباسح

 . 4 ۵ ةيلاخلا ماّيَألا ىف متفلسأ امب ائينه

 هحرف ةدش نم هنأو « كلذب هحرفو « هنيميب ةمايقلا موي هباتك ىتوأ نم ةداعس نع ىلاعت ربخي

 ريخ هيف ىذلا نأ ملعي هنأل ؛ هيباتك اوؤرقا اوذخ : ىأ * هيباتك اوءرقا مؤاه » : هيقل نم لكل لوقي

 5 تانسح هتائيس هللا لدب نمم هنأل ؛ ةضحم تانسحو

 . ةدئاز «مؤ» و «هيباتك اوؤرقا اه: ىأ * هيباتك اوءرقا مؤاه $ :ىنعم : ديز نب نمحرلا دبع لاق

 . مكاه : ىنعمب اهنأ رهاظلا ٠ لاق اذك

 انربخأ « نوراه نب ديزي انثدح « ىطساولا  رطم نب رشب انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 نب تباثو 3 عاطقنا هيفو روهشم رثأ :BP لاقو )٦1۸/۲( رمع دنسم ىف فلؤملا هركذو قفز مقرب ايندلا ىبأ نبال سفنلا ةبساحم )١(

 . ٩ ناثيدح نئسلا ىف دواد ىبأ دنع هلو« ناقرب نب رفعج ىوس هنع وري ملو« كردي مل ريغص ىعبات ىرزج اذه جاجحلا

 ‹ عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذه » : ۳٠١( /۳) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (577//) مقرب ةجام نبا ننسو )٤/ ٤٠٤( دنسملا (۲)

 . «ةعرز وبأ و متاح وبأو ىنيدملا نب ىلع هلاق . ىسوم ىبأ نم حمسي مل نسحلا

 . )۲٤٩٥( مقرب یذمرتلا ننس (۳)

 . (۳۸/۲۹) ىربطلا ريسفت (:)

 . ٩ ريطم نب رشب 2: أ ىف (5)



 ( 75 ١9 ) تايآلا :ةقاحلا ةروس  نماثلا ءزملا ع

 « هتائيس أرقيف « هللا نم رت وف 10 [هنيميب] هباتك ىطعي نمؤملا:لاق نامثع ىبأ نع < ‹ لوحألا مصاع

 تلدب دق هتائيس اذإف رظني مث . هنول هيل ! عجريف « اهؤرقيف هتانسحب رمي ىتح هنول ريغت ةئيس أرق املكف

 . 4 هيباتك اوءرفا مؤاه » : لوقي كلذ دنعف : لاق « تانسح

 0 ةديبع نب ىسوم انثدح «ةدابع نب حور انثدح ءةملس نب ديلولا نب ميهاربإ انثدح « ىبأ انثدحو

 ةمايقلا موي هدبع فقي هللا نإ : لاق  ةكئالملا ليسغ  ةلظنح نب هللا دبع نب هللا دبع ىنربخأ
 هل لوقيف . بر ىأ « معن : لوقيف ؟ اذه تلمع تنأ : هل لوقيف « هتفيحص رهظ ىف هتائيس ىدبيف

 ىنا تدنَظ ىَنإ . هيباتك اوءرقا مؤاه » : كلذ دنع لوقيف . كل ترفغ دق یار هب اكخصفا مل 'ىتإ

 . ةمايقلا موي هحضف نم اجن نيح « 4 ةيباسح قالم

 لوقي فكي ىبنلا تعمس : لاقف « ىوجنلا نع لثس نيح رمع نبا ثيدح حيحصلا ىف مدقت دقو

 اهترتس ىنإ : هللا لاق كله دق هنأ ىأر اذإ ىتح « اهلك هبونذب هرّرقيف « ةمايقلا موي دبعلا هللا ىندي ١

 لوقيف قفانملاو رفاكلا امأو « هنيميب هتانسح باتك ىطعي مث . مويلا كل اهرفغأ انأو « ايندلا ىف كيلع

 :OA دوه] © نيملاّظلا ىلع هلا ةنعل الأ مهر ىلع اوبذك نيذّلا ءالؤه» : : داهشألا

 ال نئاك مويلا اذه نأ ايندلا ىف انقوم تنك دق : ىأ « هيباسح قالم ىَنَأ تننَظ ىَنِإ # : هلوقو

 . [45:ةرقبلا] € مهب اوُقالم مُهْنَأ نونظي نيذّلا »9 : لاق امك« ةلاحم

 34 اهروصق ةعيفر 6 ىأ * ةيلاع ةنج ىف 3 34 ةيضرم : ىأ ( ةيضار ةشيع ىف وهف 0 : هللا لاق

 . اهروبح مئاد « اهرود ةميعن « اهروح ناسح

 انثدح « ىنوكسلا ملسم نب ىلع نب نسحلا ةع وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 : لاق دوسألا مالس ىبأ نع « ريثك ىبأ نب ىيحي نع « فسوي نب ديعس نع « شايع نب ليعامسإ
 طبهيل هنإ «٠ معن » : لاق ؟ ةئجلا لهأ روازتي له : ةي هللا لوسر لجر لأس : لاق ةمامأ ابأ تعمس

 . 9 « مهلامعأ مهب رصقت « نيلعألا ىلإ نودعصي ىلفسلا

 . «ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد لك نيب ام « ةجرد ةئام ةنجلا نإ ١:حيحصلا ىف تبث دقو

 ىلع مئان وهو « مهدحأ اهلوانتي « ةبيرق ىأ : بزاع نب ءاربلا لاق * ةيناد اهفوطق 8 : هلوقو

 . دحاو ريغ لاق اذكو . هريرس

 «ىروثلا نايفس نع « قازرلا دبع نع « 2 [ ىربدلا ميهاربإ نب قاحسإ انثدح] : ىناربطلا لاق

 « ةديبع ىبأ نب ىسوم » : أ ىف (۲) . م نم ةدايز (1)

 . كانه هجيرختو دوه ةروس نم ١4 : ةيآلا ريسفت : رظنا (۳)

 )٤( مقرب ةنجلا ةفص ىف ميعن وبأ هاورو ) )47١هوحنب ًاعوفرم ةمامأ ىبأ نع « مساقلا نع « ريم نب رشبو ريبزلا نب رفعج قيرط نم «

 عضولاب امهتاو ناكورتم رين نب رشبو ريبزلا نب رفعجو . ٠
 . هلع هللا ىضر <« ةريره ىبأ ثيدح نم (۲۷۹۰) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 )١( ىناربطلل ريبكلا مجعملا نم ةدايز )١/۲۷۲( .



 818 سا ب (۳۷ )706  تايآلا : ةقاحلا ةروس نماثلا ءزجلا

 هللا لوسر لاق : لاق ىسرافلا ناملس نع « راسي نب ءاطع نع « معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع نع

 نب نالفل هللا نم باتك اذه ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) : زاوجب الإ دحأ ةنجلا لخدي ال » : ةي

 . © « ةيناد اهفوطق « ةيلاع ةنج هولخدأ « نالف
 ىبأ نع « ىميتلا ناميلس نع « ديعس نب نادعس قيرط نم ةنجلا ةفص ىف ءايضلا هاور اذكو

 هللا مسب ) : طارصلا ىلع ازاوج نمؤملا ىطعي :لاق ةي هللا لوسر نع «ناملس نع « ىدهنلا نامثع

TSراو نجا رورو  

 الضفت ؛ كلذ مهل لاقي : ىأ 4 ةيلاخْلا مايألا ىف متفلسأ امب اًئينه اوبرشاو اولك » : هلوق
 اولمعا» : لاق هنأ هك هللا لوسر نع < ؟ حيحصلا يك اج دقن الوب اناسحإو اماعنإو انانتماو 55

 ؟ هللا لوسر اي تنأ الو : اولاق . « ةنجلا هّلمع هلخدي نل مكنم ادحأ نأ اوملعاو اوبراقو اودّدَسَو

 0916 لفقر هلا NE نانا هانا ةلوتف لا

 هيباسح ام رذأ مّلو ©9 هيباتك تو مل ینتیل اي لوقيف هلامشب هباتک ىتوأ نم امو 5

CDهوُلْعَف هوذخ 9° هيناطلس ىتع كله ©0 هيلام ىنع ىتغأ ام 00 ةيضاقلا تناك اهتيل اي ©  

 نمؤي ال ناك هَنِإ ©9 هوکلساف اعارذ نوعبس اهعرذ ةلسلس ىف مت 09 هوّلص ميحجلا مث ٣

 الو 2 ميمح انهاه ميلا هَل سيلف 9 نيكسملا ماعَط ْئَلَع ضحي الو 2 ميظعلا هللا

 . 4 69 نوطاحْلا لإ هّلكأي ال 2 نيلسغ نم ًالإ ماَعَط
 ةياغ مدني ذئنيحف « هلامشب تاصرعلا ىف هباتك ا ىطعأ اذإ ءايقشألا لاح نع رابخإ اذهو

 . 4# ةّيضاقْلا تناك اهل ا . هيباسح ام رذأ ملو .هيباتك توأ مل ىنتيل اي لوقف » : لوقيف « مدنلا

 . ىدسلاو« عيبرلاو« بعك نب دمحم لاق اذكو . اهدعب ةايح ال ةتوم ىنعي : كاحضلا لاق

 . هنم هيلإ NS ىت : ةداتق لاقو

 «هسأبو هللا باذع ىهاج الو ىلام ىنع عفدي مل : ىأ 4 هيناطلس ىنع كله . ىلام ىنع ئنغأ ام )»
 م يوو مو

 . هولغف هوذخ ¥ : لجو لا لوفي امف متم لرل قيما ال. قالو ىلإ ومالا نصل لب

 )١( لماكلا ىف ىدع نبا هاورو . فيعض دايز نب نمحرلا دبعو (۲۷۲ /7) ىناربطلل ريبكلا مجعملا )١/  )7 55ىربدلا قاحسإ قيرط نم ١

 ثيدحلا اذه ركذ مث « ركنم ثيدحب قازرلا دبع نع ثدح » : لاقو .هب .

 ديعس نب نادعس نع « ىخلبلا سابعلا نع  ماشخ نب دمحم ركب ىبأ قيرط نم (557/1) ةيهانتملا للعلا ىف ىزوجلا نبا هاورو ()

 قيرط ىأ لوألا قيرطلا امأ وك هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه » : ىزوجلا نبا لاقو . هب « ىميتلا ناميلس نع « ىمكحلا

 ىوري : نابح نبا لاقو . نمحرلا دبع نع ىورن ال نحن : لبنح نب دمحأ لاق دايز نب نمحرلا دبع هيفف  قازرلا دبع
 نادعس : ىزوجلا نبا لاق . ىميتلا نع نادعس هب درفت : ىنطقرادلا لاقف « ىناثلا قيرطلا امأو . سلديو تاقثلا نع تاعوضوملا

 . « ماشخ نب دمحم كلذكو . لوهجم

 . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم (75817) مقرب ملسم حيحصو (057171) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . ١ ىنعي» : م ىف (6)



 a تق: كايكلاع: ةقاقنا E ل ماغلاب وللا تحج جر دن جي ع

 ىف لالغألا عضت : ىأ « هلع ءرشحملا نم افْنع هذخأت نأ ةينابزلا رمأي : ىأ © هوُنص ميحجلا مث
 . اهيف هرمغت : ىأ « اهايإ هيلصتف منهج ىلإ هدروت مث « هقنع

 لاهنملا نع < ‹ سيق نب ورمع نع « دلاخ وبأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 يهتم كلما نإ. كلم لأ نوغبس هزت" هوذخ # : لجو زع « هللا لاق اذإ : لاق ورمع نبا

 رال یه افلا نع نقل ل

 ‹ هقد الإ ءىش ىقبي الو ‹ فلأ ةئامعبرأ هردتبي هنإ : « لاوهألا » ىف ايندلا ىبأ نبا یورو

 . كيلع نابضغ ءىش لكف « نابضغ كيلع برلا نإ : لوقيف ؟ كلو ىل ام : لوقيف
 و ع ھو ور

 نوعبس هردتبا € هوّلغف هوذخ # : لجو زع «٠ برلا لاق اذإ : ضايع نبا وه  ليضفلا لاقو

 . اهيف هورمغا : ىأ * هولص ميحجلا مث »

 ردق اهنم ةقلح لك : رابحألا بعك لاق : « هوكلساف اعارذ نوعبس اهعرذ ةلسلس ىف مث » : هلوقو
 . ايندلا ديدح

 : سابع نبا لاق 4 جيرج نبا لاقو . كلملا عارذب ِ ريرج نباو ¢ سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 نيح دوعلا ىف دارجلا مظني امك اهيف نومظني مث « هيف نم جرخت مث هتسا ىف لخدت « هوكلساف »

 . ىوشي

 . هيلجر ىلع موقي ال ىتح« هيرخنم نم جرخي ىتح هربد ىف كلسي : سابع نبا نع «ىفوعلا لاقو

 ىبأ نع « ديزي نب ديعس انربخأ « هللا دبع انربخأ « قاحسإ نب ىلع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نأ ول » : هيك هللا لوسر لاق : لاق ورمع نب هللا دبع نع « ىفدصلا لاله نب ىسيع نع < ‹ حمسلا

IEEا هس هيوم يصل  

 هلم و اعف علت نأ لف «زاهناو ليل ایر

 اده لاق ر كرام ني هللا دبع نع 4 29 رل نب نرس نع ىلمرتلا ةجرخلاو

 هللا قحب موقي ال : ىأ « نيكسملا ماعَط ىلع ضحي الو .ميظعلا هّللاب نمؤي ال ناك هّلِإ :  هلوقو
 اوكرشي الو هودحوي نأ دابعلا ىلع هلل نإف ؛ مهقح ىدؤيو هقلخ عفني الو « هتدابعو هتعاط نم هيلع

 ماقإب هللا رمأ اذهلو ؛ ىوقتلاو ربلا ىلع ةنواعملو ناسحإلا قح ضعب ىلع مهضعب دابعللو « ائيش هب
 8 040 ) مكناميأ تكلم امو ع ةالصلا » : لوقي وهو ةي ىبنلا ضبقو )0 ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

 . ىذمرتلاو دنسملا نم ةدايز )١(

 . ٩ ديعس نب ديوس » : | ىف (۲)
 . (5984) مقرب ىذمرتلا ننسو (۱۹۷ /۲) دنسملا ()

 ىبنلا مالك رخآ ناك »: هنع هللا ىضر « ىلع ثيدحو ¢ مهنع هللا ىضر « ةنيفسو <« ةملس مأو ىلعو 3 سنأ ثيدح نم ءاج (5)

 )0١68(. مقرب نئسلا ىف دواد وبأو )۷۸/١( دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور 2 هركذف ؛ . . .يَِكَع



 1¥ (17 )۳۸  تايآلا : ةقاحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 سيل : ىأ  نوئطاخْلا الإ هلأ ال . نيلسغ نم الإ ٌماَعَط الو . ميمح اتهاه مويا هل سيلف ل : هلوقو

 الإ انهاه هل ماعط الو« عاطي عيفش الو  بيرقلا وهو  ميمح ال« هللا باذع نم هذقني نم مويلا هل

 . نيلسغ نم

 . منهج ىف ةرجش وه : كاحضلاو « عيبرلا لاقو . رانلا لهأ ماعط رش وه : ةداتق لاق

 نع « بدؤملا ديعس وبأ انثدح « محازم ىبأ نب روصنم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 . موقزلا هنظأ ىنكلو « نيلسغلا ام ىردأ ام : لاق سابع نبا نع « دهاجم نع « فيصخ

 نم ليسي ءاملاو مدلا : نيلسغلا : لاق سابع نبا نع « ةمركع نع « رشب نب بيبش لاقو

 . رانلا لهأ ديدص : نيلسغلا : هنع ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو . مهموحل

 وه امو ©3 مير لوُسَر لوقت ہل 9 نورصبت ال امو ۵ نورصبت امب مسقأ الف
2 

 بر نَم ليزنت ©9 َنوُرَكَدَت ام ًاليلَق نهاک لوقب الو 9 َنوُبموُت ام ًاليلَق رعاش لقب

 . 4 9 نيملاعلا

 هئامسأ ىف هلامك ىلع ةلادلا هتاقولخم ىف هتايآ نم هنودهاشي اب هقلخل امسقم ىلاعت لوقي

 ىلع م عري همالك نآرقلا نإ : مهنع تابيغملا نم هنودهاشي ال امم مهنع باغ امو «هتافصو

 الل امو . نورصبت امب مسُفأ الف 9 : لاقف « ةنامألا ءادأو ةلاسرلا غيلبتل هافطصا ىذلا < هلوسرو دبع

 نيم لوسرلا 0 غيلبتلا ىنعم ىلع هيلإ هفاضأ « ًادمحم : ىنعي € ميرك لوسر لوقت هلإ . َنوُرصْبَت

 لوسر لوقت ُهَنِإ # : ىكملا لوسرلا ىلإ ريوكتلا ا اذهلو ؛ ET هنأش

 . مالسلا هيلع« ليربج اذهو 4 نيمأ مَن عاَطم . ,نيكم شرعلا ىذ دنع ةو ىذ . ميرك

 نأ : ىنعي 4 نييملا قفألاب هآر دقلو )»كي ادمحم : ىنعي € نوُئجَمب مُكبحاص امو :  لاق مث

 : ىأ 4 ,نينضب بيغلا ىلع وه امو < « اهيلع هللا هقلخ ىتلا هتروص ىلع ليربج ىأر ةَ دمحم

 رعاش لوقب وه امو :  انهاه لاق اذكهو « [76 1: ريوكتلا] 4 ميجر ناطيش لوقب وه امو ظ مهتم

 ىلإ ةراتو « ىكملا لوسرلا هلوق ىلإ ةرات هفاضأف « 4 َنورّكَدَت ام اليلَق نهاك لوقب الو . نومو ام اليلق
 :لاق اذهلو ؛ همالكو هيحو نم هيلع هنمأتسا ام هللا نع غلبم امهنم الك نأل ؛ ىرشبلا لوسرلا

 . 4 نيملاعلا بر نم ليزنت»

 رمع لاق : لاق هللا ديبع نب حيرش انثدح « ناوفص انثدح « ةريغملا وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 « دجسملا ىلإ ىنقبس دق هتدجوف « ملسأ نأ لبق يم هللا لوسر ضرعتأ تجرخ : باطخلا نبا

 هللاو اذه : تلقف : لاق . ٍنآرقلا فيلأت نم بجعأ تلعجف « ةقاحلا ةروس حتفتساف « هفلخ تمقف

 . 4 نونمؤت ام ًاليلَق رعاش لوقب وه امو . میرک لوسر لوقت هنِإ 8 : أرقف : لاق . شيرق تلاق امك رعاش

 ولو . نيملاعلا سر نه ليت . َنوُرَكَدَت ام ًاليلق نهاك لقب الو 8 : ارقف : لاق. نهاك :تلقف : لاق



 11۸ ( ه٣ ٤٤ ) تايآلا :ةقاحلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 4 نيزجاح هنع دَحَأ نم مكدم امف . نيتولا هنم انعطقل من . ِنيِميْلاِب هنم انذَخأل . ليواقألا ضعب انيلع لوقت
 . "7 عقوم لك ىبلق ىف مالسإلا عقوف : لاق . ةروسلا رخآ ىلإ

 ةيفيك اندروأ امك « باطخلا نب رمع ةياده ىف ةرثؤم هللا اهلعج ىتلا بابسألا ةلمج نم اذهف

 . °" دمحلا هللو « ةدرفملا هتريس ىف همالسإ

 نم انعْطَقَل من © يملا هنم انذخأل © ليواقألا ضعب انيَلَع لوقت ولو ط
 نام ئاو ھ نيل ةركدَ هنو م نیزجاح نع دَحأ نم مكم امف 69 نیول

 كبر مساب حسف ع9 نيقيلا قحَ ِهنإو ©) نيرفاكلا ىلع ة ةرسحل هَّنِإو 69 نیبذکم مكنم
 . 4 69 ميظَعلا

 ىف دازف « انيلع ايرتفم نومعزي امك ناك ول ةَ دمحم : ىأ 4 انیلع لوقت ولو 8 : ىلاعت لوقي
 اذهلو . ةبوقعلاب هانلجاعل ‹ كلذك سيلو < انيلإ هبسنف هدنع نم ائيش لاق وأ ‹ اهنم صقن وأ ةلاسرلا

 قو . شطبلا ىف دشأ اهنأل ؛ نيميلاب هنم انمقتنال هانعم : ليق « نيميلاب هنم انذخأل :  لاق

 0 ىذلا قرعلا وهو « بلقلا طاين وهو : سابع نبا لاق : 4 نيتولا هنم انعطقل مث »
 « نيطبلا ملسمو ¢ كاحضلاو < ةداتقو « مكحلاو ¢ ريبج نب ديعسو « ةمركع لاق 8 . هيف

 ا ا ركبف

 امو هنارمو تالا وه : بعك نب دمحم لاقو

 هنيبو اننيب زجحي نأ ىلع مكنم دحأ ردقي امف : ىأ * نيزجاح هنع دحأ نم مكدم امف # : هلوقو

 . تاعطاقلا تالالدلاو “^ تارهابلا تازجعملاب هل ديؤم « هنع هغلبي ام هل ررقم

 ءافشو ىده اونمآ نيذّلل وه لق 3: لاق“ امك نآرقلا ىنعي 4 نيقتملل ةرك ذل هنإو :  : لاق مث
 .[5: تلصف] 4 ىّمَع ِمهْيَلَع وهو رو مهناذآ ىف نونمؤي ال نيذّلاو

 نم مكنم دجويس . حوضولاو نايبلا اذه عم : ىأ 4 نيبذَكم مكنم نأ ملعتل انو » : 200 لاق مث

 . نآرقلاب بذكي

 موي نيرفاكلا ىلع ةرسحل بيذكتلا نإو : ريرج نبا لاق 4 نيرفاكلا ىلع ةرسحل هنإو ا : لاق مث
 . هلثمب ةداتق نع هاكحو ةمايقلا

3 

o: ڈ 

 )١( دتسملا )١/۱۷( .

 ) )0كلذ ىف » : م ىف (7 . « ةنملاو دمحلا هللو » : أ ىف ٩ . )٤( م ىف :  تارهاقلا « .

 ) )۵لاق امك » : م ىف ٩ .



 لاو __ (ه۲ _ )٤٤ تايآلا : ةقاحلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 :لوقي © نيرفاكلا ىلع ةرسحل هنإو # :كلام ىبأ نع . ىدسلا قيرط نم < متاح ىبأ نبا ىورو

 ىلع رمألا سفن ىف ةرسحل هب ناميإلاو نآرقلا نإو : ىأ « نآرقلا ىلع ريمضلا دوع لمتحيو . ةمادنل

 « 107٠٠ 75١[ :ءارعشلا] ( هب نونمْؤي ال . َنيمِرَجُمْلا بوف ىف هاتکلس كلذك ظ : لاق امك « نيرفاكلا
 : ىأ 4 نيقيلا قحل هّنِإو :  انهاه لاق اذهلو [54 :ًابس] ( نوهتشي ام نيبو مهنيب ليحو # : ىلاعت لاقو

 . بير الو كش الو « هيف ةيرم ال ىذلا قحلا قدصلا ربخلا

 . ميظعلا نآرقلا اذه لزنأ ىذلا : ىأ  ميظعلا كبر مساب حبسف » : لاق مث

 O) ] ) دمحلا هللو « « ةقاحلا » ةروس ريسفت رخآ ]

 )١( ليمجلا دمحلاو ءانثلاو ةنملاو دمحلا هللو » 7 أ ىف < 8

 م نم ةدايز قفز 7



 ( 7١ ) تايآلا :جراعملا ةروس  نماثلا ءزجلا ل لل لل _

 . ةيكم ىهو

 ص جِراَمَمْلا ىذ هللا نم © عفاد هل سيل نیرفاکلل © عقاو باذعب لئاس لاس إف

 اربص ربصاف © ةنس فلَأ نيسمخ هرادقم ناك موي ىف هی إ حورلاو ةكئالملا جرعت

 . 4 ت ارق هارو © اديعب ُهَنوَري مّن (تاليمج

 لئاس لجعتسي د1 ادق هناك هن مالا فرس لع لو و هيل 4 عقاو باذعب لئاس لأس »

 هباذعو : ىأ « [47: جحلا] 4« دعو هللا فلخي نلو باذعلاب كتولجعتسيو» : هلوقك . عقاو باذعب
 ااو

 ا ی ا د ا ا او ر قع © اا لاف
 : لاق « عقاو باذعب لئاس لأس ل : هلوق ىف سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ورمع نب لاهنملا

 . ةدّلك نب ثراحلا نب رضنلا

 باذع نع رافكلا لاؤس كلذ : لاق 4 عقاو باذعب لئاس لأس » : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 . عقاو وهو هللا

 ىف عقيب مقار باذعب عاد اعد ¢ لئاس لاس ea :  حیجت ىبأ نبا لاقو

 وأ ءامّسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحْلا وه اذه ناك نإ مهلا : مهلوق وهو : لاق « ةرخآلا

 . [7 7 :لافنألا] 4 ميلأ باذعب انتا

 ةمايقلا موي ليسي 34 مهنج ىف داو : ىأ « عقاو باذعب لئاس لأس 0 . هريغو ديز نبا لاقو

 . هيلع قايسلا ةلالدل لوألا حيحصلاو . دارملا نع ديعب ٠ فيعض لوقلا اذهو . باذعلاب

 . نيرفاكلل َدَعُم دصرم : ىأ 4 نيرفاكلل . عقاو :  هلوقو
 ؛ هنوك هللا دارأ اذإ هل عفاد ال : ىأ 4 عفاد هَل سيل  ءاج : 4 عقاو :  سابع نبا لاقو

 « ريبج نب ديعس نع « لجر نع « شمعألا نع < ىروثلا لاق # جراعملا ىذ هللا نم ل : لاق اذهلو

 . تاجردلا وذ : لاق 4 جراعملا ىذ 8 : هلوق ىف سابع نبا نع

 . لضاوفلاو ولعلا : قنعي ©« جراعملا ىذ » : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . معنلاو لضاوفلا ىذ : ةداتق لاقو . ءامسلا جراعم : « جراعملا ىذ 8 :دهاجم لاقو



 اإ ااااسسااس 2 )١1--97 تايآلا : جراعملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 : جرعت » :ةداتق نع « رَّمْعَم نع « قازرلا دبع لاق :4 هّيلِإ حورلاو ةَكئالَمْلا جرعت 8 : هلوقو
 . دعصت

 . اسان اوسيلو « سانلا نوهبشي . هللا قلخ نم قلخ مه : حلاص وبأ لاقف حورلا امأو

 لمتحيو . ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم نوكيو « ليربج هب دارملا نوكي نأ لمتحيو : تلق
 ثيدح هيلع لد امك « ءامسلا ىلإ اهب دعصي تضبق اذإ اهنإف « مدآ ىنب حاورأل سنج مسا نوكي نأ

 ثيدح نم « هجام نباو « نال « دواد وبأو « دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىفو . ءاربلا

 الف :  هيف لاق  ةبيطلا حورلا ضبق ىف هلوطب ثيدحلا - اعوفرم ءاربلا نع « ناذاز نع « لاهنملا

 دقة علك ١١ N دهسا ل اين تويت نحب امسح ى | ءانت اهو طبل ١

 مامإلا ةياور نم مدقت اميف ةريره ىبأ ثيدح ىف دهاش هلو « روهشم هنكلو « هتاور ضعب ىف ملكت
 ديعص نعد ءاطع نب وربع نب جم نعد هيك: بأ نبا :قيرط نم هجن نباو ىذمرتلاو دمحأ

 تيفي +: ىلاعت هلوق دلع“ ةظفل انظسر دقو« ةعامجلا طر ىلع هلاجو دال اذه... هلع راسب نبأ

 4 ءاشي ام هللا لعفيو نيملاّظلا هللا لضيو ةرخآلا ىفو اًيندلا ةاَيحْلا ىف تباّثلا لوقلاب اونمآ نيِذّلا هلا
 . اال ھ م٤٣ 1 مولا .. [۲۷: ميهاربإل

 : لاوقأ ةعبرأ هيف : 4 ةنس فأ نيسمخ هرادقم ناك موي ىف :  هلوقو

 ضرألا رارق وهو « نيلفاسلا لفسأ ىلإ ميظعلا شرعلا نيب ام ةفاسم كلذب دارملا نأ : اهدحأ

 . ةعباسلا ضرألا طسو ىف زكرملا نع شرعلا عافترا اذه « ةنس فلأ نيسمخ ةريسم كلذو « ةعباسلا

 هركذ امك « ءارمح ةتوقاي نم هنأو « ةنس فلأ نيسمخ ةريسم رطق ىلإ رطق نم شرعلا عاستا كلذو

 : ةيآلا هذه دنع متاح ىبأ نبا لاق دقو . شرعلا ةفص باتك ىف ةبيش ىبأ نبا

ESنع ركوب بح عمي اكس ارح عر  

 ىهتنم : لاق * ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناک موي ىف :  هلوق سابع نبا نع « دهاجم نع « ثيل

 هرادقم ناك مويو ةنس فلأ نيسمخ رادقم تاومسلا قوف نم هرمأ ىهتنم ىلإ نيضرألا لفسأ نم هرمأ

 موي ىف ءامسلا ىلإ ضرألا نمو <« ضرألا ىلإ ءامسلا نم رمألا لرتت : كلذب ىتعي . ةنس فلا
 . ةنس ةئامسمخ ةريسم رادقم ضرأألاو ءامسلا نيب ام نأل ؛ ةنس فلأ هرادقم كلذف «دحاو

 نع « ثيل نع « فورعم نب رّمع نع « ملس نب ماکح نع « ديمح نبا نع ريرج نبا هاور دقو

 "' سابع نبا ركذي مل « هلوق دهاجم
 , روصنم نب قاحسإ انثدح « ىسفانطلا دمحم نب ىلع انثدح « ىبأ انثدحو : متاح ىبأ نبا لاق

 ضرأ لك ظلغ : لاق سابع نبا نع « هيبأ نع « دهاجم نب باهولا دبع نع « بدؤملا حون انثدح
 ءامس لك ظلغو . ماع فالآ ةعبس كلذو « ماع ةئامسمخ ضرأ ىلإ ضرأ لك نيبو « ماع ةئامسمخ

 )١( هللا اهيف ىتلا ءامسلا » : م ىف < .
 )5( ىربطلا ريسفت )79 / 45 ( .



 ( ١-7 ) تايآلا :جراعملا ةروس  نماثلا ءزجلا م

 ءامسلا نيبو ۽ ¢ 2 فل رشع ةعبرأ كلذو ¢ ماع ةئامسمخ ءامسلا ىلإ ءامسلا نيبو < ماع ةئامسمخ

 فلا َنيسْمَح هرادقم ناک موی ىف :  هلوق كلذف « ماع فلأ نيثالثو ةتس ةريسم شرعلا نيبو ةعباسلا

 . 4 ةنس

 نبا لاق « ةعاسلا مايق ىلإ ملاعلا اذه هللا قلخ ذنم ايندلا ءاقب ةدم كلذب دارملا نأ : ىناثلا لوقلا

 نع « جيرج نبا نع 4 ةدئاز ىبأ نبا انربخأ 34 ىسوم نب ميهاربإ مرا 3 عر وبأ انثدح

 ”ل 0 Ss دهاجم

 ys es U قرر حلا

 رادقم اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ايندلا : لاق # ةنس فلأ نيسْمَح هرادقم ناک موي ىف # : ةمركع نع

 عر مدلل اللب كا N ل دعا ردو ا 5 وكلا قينف

 : متاح ىبأ نبا لاق . ًادج بيرغ لوق وهو « ةرخآلاو ايندلا نيب لصافلا مويلا هنأ :ثلاثلا لوقلا

 GT ” قروملا نب لولهب انثدح « ناطقلا ديعس نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ انثدح

 موي وه : لاق * ٍةَنس فلا نيسمخ هرادقم ناک موي ىف 0 بعك نب دمحم ىنربخأ « ةديبع نبا

 . ةرخآلاو ايندلا نيب لصفلا

 : متاح ىبأ نبا لاق « ةمايقلا موي كلذب دارملا نأ : عبارلا لوقلا

 ‹ كامس نع « ليئارسإ نع روم قب نمل دع دوم ا طلال ناس ب ديما حد

 اذهو . ةمايقلا مو : لاق * تس فلأ نیسمخ هرادقم ناك موي ىف » : : سابع نبا نع <« ةم ركع نع

 فلا نيسْمَح هرادقم ناك موی ىف # ةمركع نع ¢ برح نب كامس نع ىروثلا هاوؤرو 5 حيحص دانسإ

 ویز ناو ال لاقوة موي« 4 ةنس

 ناك موي ىف هيلإ حورلاو ةكئالملا جرعت # : هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 . ةنس فلأ نيسمخ رادقم نيرفاكلا ىلع هللا هلعج «ةمايقلا موي اذهف: لاق ( ةنس فلأ نيسمخ هرادقم

 : دمحأ مامإلا لاق « كلذ ىنعم ىف ثيداحأ تدرو دقو

 ل ا رس و ا م

 Sl Ml لا

 . « ايندلا ىف اهيلصي

 . )٠٠٥۳/۲( قازرلا دبع ريسفت (۱)

 . « فورعملا نب لولهب 2: أ ىف (۲)



 لل سس ( ۷ )١  تايآلا :جراعملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . هب « جارد نع « ثراحلا نب ورمع نع « بهو نبا نع « سنوي نع « ريرج نبا هاورو

 . ملعأ هللاو « نافيعض هخيشو اجارد نأ الإ

 ىنادغلا رمع ىبأ نع « ةداتق نع « ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 . الام ىرماع رثكأ اذه : هل ليقف « ةعصعص نب رماع ىنب نم لجر رمف ةريره ىبأ دنع تنك : لاق

 ةئال ىل نإ « هللاو ىإ : ىرماعلا لاقف ؟ ريثك لام وذ كنأ تئبن : لاقف . °” هودر : ةريره وبأ لاقف

 اإ: رس نبأ لاق: للا :ظانرو 1 قكزلا تانفاو < نيالا ةاؤلا نم ادع: يخ "+ اند ةثامو ارح
 كاذ ام : لاقف  ريغتي ىرماعلا نول لعج ىتح « هيلع كلذ ددري 27 معنلا فالظأو لبإلا فافخأو

 اهتدجن ىف اهقح ىطعي ال لبإ هل تناك نم » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق ؟ ةريره ابأ اي

 اذإف « اهفافخأب هؤطتف « رقرق عاقب اهل حطبي ىتح « هرشآو هنمسأو هرثكأو تناك ام ٌدغأك ةمايقلا

 سانلا نيب ىضقي ىتح « ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ىف « اهالوأ هيلع تديعأ اهارخأ هتزواج

 ام ذغأك ةمايقلا موي ىتأت اهنإف « اهلسرو اهتدجن ىف اهقح ىطعي ال رقب هل تناك اذإو « هليبس ىريف
 تاذ لك هحطنتو « اهفلظب فلظ تاذ لك هؤطتف رقرَق عاقب اهل حطبي مث هرشآو هنمسأو هرثكأو تناك

 ىتح ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ىف « اهالوأ هيلع تديعأ اهارخأ هتزواج اذإ « اهنرقب نرق

 موي ىتأت اهنإف « اهلسرو اهتدجن ىف اهقح ىطعي ال منغ هل تناك اذإو . هليبس ىريف سانلا نيب ىضقي
 اهفلظب فلظ تاذ لك هؤطتف « رقرق عاقب اهل حطبي ىتح « هرشآو هنمسأو تناك ام ذغأك ةمايقلا

 ءاهالوأ هيلع تديعأ اهارخأ هتزواج اذإ « ءابضع الو ءاصقع اهيف سيل 2 اهنرقب نرق تاذ لك هحطنتو

 : ىرماعلا لاقف . « هليبس ىريف ©« سانلا نيب ىضقي ىتح « ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ىف

 ىقستو « رهظلا رقفتو « ةريزغلا حنمتو « ةميركلا ىطعت نأ : لاق ؟ ةريره ابأ اي لبإلا قح امو

 . لحفلا قرطتو «2؟0نبللا

 هک ةو رع بأ ن ميد مهد ىاسلاو. ةع تود هنن دواک یا اور دق

IE2(  
 .٠ هب « ةداتق

 «حلاص ىبأ نب ” ليهس نع « لماك وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق : ثيدحلا اذهل ىرخأ قيرط

 لعج الإ هقح ىدوي ال زنك بحاص نم ام » : هک هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « هيبأ نع

 ىف هدابع نيب هللا مكحي ىتح « هرهظو هبنجو هتهجب اهب ىوكتف « منهج ران ىف اهيلع ىمحي حئافص
 ركذو : « رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ هليبس ىري مث « نودعت امم ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي

 ىلعو « رتس لجرلو « رجأ لجرل ؛ ةثالثل ليخلا » : هيفو « مدقت امك لبولاو منغلا ىف ثيدحلا ةيقب

 )١( دنسملا )۳/  )۷١فيعض مثيهلا ىبأ نع جاردو (15 /19) ىربطلا ريسفتو .

 . © لبإلا ىقستو »: م ىف (5) . « منغلا » : م ىف (۳) . « ىلإ هودر»: أ ىف (0)
 . )۱١/١( ىئاسنلا ننسو )0-١57( مقرب دواد ىبأ ننسو (584 /۲) دنسملا (5)

 . « لهس نع »: | ىف (5)



 ١8( 8 ) تايآلا :جراعملا ةروس  نماثلا ءزجلا لل لل

 .  هرخآ ىلإ « رزو لجر

 نع « هيبأ نع < لاوس تيك ند هيي راك روحا او تاع يصعم ل لس دارو

 نم ضرغلاو « « ماكحألا » ىف ةاكزلا باتك ىف هظافلأو هقرط ءاصقتسا عضومو < د ھا

 نس ف نيس ادم لك مو یف داع نی هلا مکی ىتح لو ا هار

 ةكيلم ىبأ نبا نع « بويأ نع « باهولا دبعو ةّيلع نبا نع «) بوقعي نع ريرج نبا ىور دقو

 ‹ همهتاف : لاق « ةنس فأ نيسمخ هرادقم ناک موي ىف 8 : هلوق نع سابع نبا لجر لاس : لاق
 : لاق . ىنثدحتل كتلأس اغإ : لاقف ؟ ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ام : لاقف « هيف هل ليقف

 . © ملعأ ال اجب هللا باتك ىف لوقأ نأ هركأو « امهب ملعأ هللا « هللا امهركذ ناموي امه

 مهلاجعتساو « كل كموق بيذكت ىلع دمحم اي ربصا : ىأ © اليمج اربص ربصاف » : هلوقو

 اهنم نوقفشم اونمآ نيذّلاو اهب نونمؤي ال نيذّلا اهب لجعتسي » : هلوقك ٠ هعوقول ًاداعبتسا باذعلا

 ةعاسلا مايقو باذعلا عوقو : ىأ 4 اديعب هنوري مهّنِإ 8 : لاق [8١:ىروشلا] 4 قحلا اَهَّنَأ نوملعيو

 هنوك نودقتعي نونمؤملا : ىأ ¢ ابيرق هارنو # . عوقولا ليحتسم ىنعمب « عوقولا ديعب ةرفكلا هاري

 8 52 2 ت 0 ه و م o و 2 ےہ o 20 م 2. هاف 9 مر سد سو م

 ميمح لأسي الو © نهعلاك لابجلا نوكتو (5) لهملاك ءامسلا نوكت موي

 (0ديخأو هتيحاصو 9 هينبب لوي باع نم ىدتفي ول مرجملا دوي مهنورصبي 9امیمح

 ةعارت 02 ىلا الَك 69 هيج م اعيمج ضرألا ىف نمو 69 هيوؤت ىلا هتليصفو

 مل ص اس عا يم ll سم ده ~~ مه م

 . 4 02 ئعوأف عمجو 090 ىّلوتو ربدأ نم وعدت 5 ئوشلل
 « سابع نبا لاق . 4 لهملاك ءامسلا نوكت موي 8 نيرفاكلاب عقاو باذعلا : ىلاعت لوقي

 نوكتو# 3 تيزلا یدردک « دحاو ريغو « ىدسلاو « ةمركعو « ريبج نب ديعسو < ءاطعو «دهاجمو

 هلوقك ةيآلا هذهو 1 ىدسلاو « ةداتقو « دهاجم هلاق « شوفنملا فوصلاك : ىأ » نهعلاك لابجلا

 . [٠:ةعراقلا] 4 شوفنملا نهعلاك لابجلا نوكتو» : ىلاعت

 ىف هاري وهو ¢ هلاح نع بيرقلا لأسي ال : ىأ 4 مهنورصيي . اميمح ميمح لأسي الو : هلوقو

 . هريغ نع هسفن هلغشتف « لاوحألا أوسأ

00 

 ضعب نم مهضعب رفي مث « مهنيب نوفراعتيو «٠ اضعب مهضعب فرعي : سابع نبا نع ىفوعلا لاق

 )١( دنسملا )5777/5( .

 . « لهس » : أ یف ()

 . (941/) مقرب ملسم حيحص (9)

 رف ا

 . (56 /؟9) ىربطلا ريسفت (6)



 اہ )1۸ ۸) تاايآلا : جراعملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . 4 هينغي نأش موي مهنم ئرما لکل » : لوقي « كلذ دعب
 الو هدّلو نع دلاو یزجی ال اموی اوشخاو مكبر اونا سانلا اهيأ ای > : هلوقك ةميركلا ةيآلا هذهو

 ال اهلمح ىلإ ةَلقثم عدت نإو » : هلوقكو . [”7: نامقل] 4 ّقح هللا دعو نإ نيش هدلاو نع زاج وه دولوم

 ,ذئسوي مهتيب باسنأ الق روصلا ىف خفن اذإَف :  هلوقكو . ۸: رطاف] © ئبرُق اذ ناک ولو ءیش هنم لمحي

 . هينبو هتبحاصو . هيبأو هاو . هيخأ نم ءرمْلا رفي موي :  هلوقكو . ٠[ ١:نونمؤملا] < نولءاستي الو

 . [۳۷ 74: سبع] 4 هينغي نأش ذعموی مهنم ئرما لكل

 نمو . هيوؤت ىتَلا هتليصفو . هيخأو هتبحاصو . هيب لعموي باذع نم ىدتفي ول مرجملا دوي > : هلوقو
 نم هدجي ام زعأبو « ضرألا لهأب ءاج ولو ءادف هنم لبقي ال : ىأ 4 الك . هيجني مث اعيمج ضرألا ىف

 اذإ ةمايقلا موي دوي « هدبك ةشاشح ايندلا ىف ناك ىذلا هدلو نم وأ « ًابهذ ضرألا ءلمب ولو « لاملا

 : «هتليصف » : ىدسلاو دهاجم لاق . هنم لبقي الو « هب هللا باذع نم ىدتفي نأ لاوهألا ىأر

 همأ :«هتليصق » : كلام نع . بهشأ لاقو . مهنم وه ىذلا هذخَف :ةمركع لاقو . هتريشعو هتليبق

 : دهاجمو « سابع نبا لاق . « ئوشلل ةعازت 8 اهرح ةدشو رانلا فصي 4« ىل اهَنِإ 9 : هلوقو
 :دهاجم لاقو . ماهلاو دولجلا : ( ىوش ةَعاَرَت :  سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو . سأرلا ةدلج
 4 ئوشلل ةعاّرت :  حلاص وبأ لاقو . بصعلا : ريبج نب ديعس لاقو . محللا نم مظعلا نود ام
 تباثو ٠ ىرصبلا نسحلا لاقو . نيقاسلا محل ةعازن : هان ناو نيلجرلاو نيديلا فارطأ : ىنعي
 ىقبيو « هيف ءىش لك قرحت : اضيأ نسحلا لاقو . ههجو مراكم : ىل 4 ئوشلل عارب ل : ىنانبلا

 . هفارطأو هقلخو ههجو مراكمو هتماهل ةعازن : ىأ « ىوشلل ةعازن ا : ةداتق لاقو . حيصي هداؤف
 : ىوشلا : ديز نبا لاقو . ًائيش هنم كرتت ال ىتح « مظعلا نع دلجلاو محللا ىربت : كاحضلا لاقو

 . مهدولج لدبتو مهقلخ ددجي مث . مهماظع عطقت : لاق « ةعازن : هلوقف . ماظعلا بارآلا

 هللا مهقلخ نيذلا اهءانبأ اهيلإ رانلا وعدت : ىأ « ئَعْوأف عمجو . ىلوتو ربدَأ نم وعدت » : هلوقو
 مث « قلذ قلَط ناسلب ةمايقلا موي مهوعدتف « اهلمع نولمعي ايندلا رادلا ىف مهنأ مهل ردقو < اهل
 اوناك لجو زع« هللا لاق امك  مهنأ كلذو . بحلا ريطلا طقتلي امك رشحملا لهأ نيب نم مهطقتلت

 لاملا عمج : ىأ *« ئعوأف عمجو » هحراوجب لمعلا كرتو« هبلقب بذك : ىأ € ىّلوتو ربدأ » نم
 جارخإ نمو تاقفنلا ىف هيلع بجاولا نم هنم هللا قح عنمو هاكوأ : ىأ « هاعوأف ضعب ىلع هضعب

 طبری ال ميكع نب هللا دبع ناكو 2١7 « كيلع هللا یعویف ىعوت الو » : ثيدحلا ىف درو دقو . ةاكزلا

 . « ئعوأف عمجو » : لوقي هللا تعمس : لوقيو اسيك هل

 . ايندلا تيعوأ مث هللا ديعو تعمس « مدآ نب اي : ىرصبلا نسحلا لاقو

 فيشلا امر اعومج ناك : لاق # ئعوأف عمجو # : هلوق ىف ةداتق لاقو

 هللا ىضر « قيدصلا ركب ىبأ تنب ءامسأ ثيدح نم (۱۰۲۹) مقرب هحيحص ىف ملسمو )۱٤۳٤( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )١(
 ا



 ( 88 18 ) تايآلا :جراعملا ةروس  نماثلا ءزحجلا مو

e 
 ك هم جب

 ©9 مولعم قح م مهلاومأ یف نيذّلاو © نومئاد مهتالص ىلع مه نيذّلا © نيلصملا

 مهر باذع نم مه نيدّلاو 69 نيدلا مويب َنوُقدصي نيذّلاو 62 7 مورحملاو لئاسلل
 و مه ربا م عوم ol 5 نا ت 7

 ىلع الإ 09 نوظفاح مهجورفل مه نيذّلاو 69 نومأم ريغ مهر باذع نإ » نوقفشم
eمث #8 دهم اه م رس همام ص مه  A. Aor. og ~oور مر م مم - سا ص ار  

 مه كئلوأف كلذ ءارو ئغتبا نمف ©) نيمولم ريغ ِمُهّنِإَف مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ
oا 0 ريب  

 ۵ نرمئاق مهتاداهشب مه نيذلاو 0 نوعار مهدهعو مهتانامأل مه نيذّلاو © ؛ نوداعلا

 2 هله ريت هس خ60

 . 4 69 نومرکم تاتج ىف كلوا 69 نوظفاحي مهتالص ىلع مه َنيذّلاَو

 قلخ ناصنإلا نإ $: :ةئيندلا قالخألا نم هيلع لوبجم وه امو ناسنإلا نع اريخم ىلاغت لوقي
 هبلق علخناو عزجو عزف رضلا هباصأ اذإ : ىأ 4 اًعوُرَج ٌرشلا هلم اذِإ 8 :هلوقب هرسف مث « 4 اًعوُله
 تضج اذ[: أ © اعز ريخلا هسم اذإو © ا ري كلذ: دعب هلا ليعسب نأ :سيآو 6 يعرلا دنا نم

 . اهيف هللا قح عنمو « هريغ ىلع اهب لخب هللا نم ةمعن 2١ هل

 ثدحي ىبأ تعمس : حابر نب ىلع نب ىسوم انثدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ام رش » : ولو هللا لوسر لاق : لوقي ةريره ابأ تعمس : لاق مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نع
 . « علاخ نبجو « علاه حش لجر ىف

 ديل سلو هيد ىرقملا نمهرلا دخت نبأ نع حارجلا نب هللا دبع نع دواد وبأ هاورو

 . هاوس هدنع زيزعلا

 هللا همصع نم الإ مذلا تافصب فصتم وه ثيح نم ناسنإلا : ىأ  نيلصملا الإ 8 : لاق مث
 :ليق © نومئاد مهتالص ىلع مه نيذّلا :  : نولصملا مهو « هبابسأ هل رسيو ريخلا ىلإ هادهو « هقفوو

 . ىعخنلا ميهاربإو « قورسمو « دوعسم نبا هلاق . مهتابجاوو مهتاقوأ ىلع نوظفاحي هانعم

 ىف مه نيذّلا . نونمؤملا حلف دَ » : هلوقك « عوشخلاو نوكسلا انهاه ماودلاب دارملا : ليقو

 . دكارلا نكاسلا:ىأ « مئادلا ءاملا هنمو . رماع نب ةبتع هلاق . [۲ « ١:نونمؤملا] 4 نوعشاخ مهتالص

 e ذ ءاج امك « هوتبثأو هيلع اومواد المع اولمع اذإ نيذلا كلذب دارملا : ليقو

 ير ا وا و يال حا اجل

 0 : ظفل ىفو . هيلع مواد ًالمع لمع اذإ ةَ هللا لوسر ناكو : تلاق « « هبحاص هيلع مواد

 )١( هدنع » : م ىف «

 ) )9اهنع هللا ىضر « ةشئاع ثيدح نم (/85) مقرب ملسم حيحصو (11416 2 53) مقرب ىراخبلا حيحص .



 نقب (”0 )١19  تايآلا : جراعملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 « مالسلا هيلع « لايناد نأ انل ركذ : 4 نومئاد مهتالص ىّلع مه َنيذّلا 9 : هلوق ىف ةداتق لاقو
 تلسرأ ام داع موق وأ « اوقرغ ام حون موق اهالص ول ةالص نولصي : لاقف هيي دمحم ةمأ تعن

 . نسح نينمؤملل قّلخ اهنإف ةالصلاب مكيلعف . ةحيصلا مهتذخأ ام دومث وأ « ميقعلا حيرلا مهيلع

 ررقم بيصن مهلاومأ ىف : ىأ ( مورحملاو لئاسلل . مولعم قح مهلاومأ ىف نيذلاو # : هلوقو

 . ا تايراذلا ةروس » ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو . تاجاحلا ىوذل

 نولمعي مهنا 2 و باسحلاو داعملاب نونقوي : ىأ 4 نيدلا مويب نوقدصي نيذّلاو :  هلوقو

 : ىأ  نوقفشم مهبر باذع نم مه نيذّلاو » : لاق اذهلو ؛ باقعلا فاخيو باوثلا وجري نم لمع

 نامأب الإ هرمأ هللا نع لقع نع دحأ هنمأي ال : ىأ € نومأم ريغ مهبر باذع نإ » ‹ نولجو نوفئاخ

 . ىلاعتو كرابت هللا نم

 ريغ ىف عضوت نأ اهنوعنميو مارل نع اهنوفكي : ىأ * نوظفاح مهجورفل مه نيذّلاو :  هلوقو

 ‹ ءامإلا نم : ىأ 4 مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ # : لاق اذهلو 0 [هيف] هللا نذأ ام

 0 لوأ ىف كلذ ريسفت مدقت دقو. نوداعْلا مه كتَلوُأف كلذ ءارو ىغتبا نمف . نيموُلم ريغ مهنا

 . انهاه هتداعإ ىنع ىنغأ امب € نونمؤملا حلفأ دق »

 00 اذإو « اونوخي مل اونمتؤا اذإ : ىأ * نوعار مهدهعو مهتانامأل مه نيذّلاو 8 : هلوقو

 : حيحصلا تيدا ف رو امك ‹ نيقفانملا تافص اهدضو « نينمؤملا تافص هذهو . اوردغي

 فالح اذإ ١ : ةياور ىفو . « ناخ نمتؤا اذإو « فلخأ دعو اذإو . بذك ثدح اذإ : ثالث قفانملا

 . © « رجف مصاخ اذإو « ردع دهاع اذإو « بذك

 نوصقني الو « اهيف نوديزي ال اهيلع نوظفاحم : ىأ 4 نومئاق مهتاداهشب مه نيذّلاو # : هلوقو

 . [۲۸۳:ةرقبلا] * هبلق مثا هنإف اهمتكي نمو 00 اهنومتكي الو « اهنم

 اهتابجاوو اهناكرأو اهتيقاوم ىلع : ىأ 4 نوظفاحي 2 مهتاولص ئلع مه نيذلاو :  لاق مث
 ¢ اهنرخب هيونتلاو اهب ءانتعالا ىلع لدف ¢ اهركذب همتتخاو ةالصلا ركذب مالكلا حتتفاف ¢ اهتابحتسمو

 . نوُراولا مه كلوأ #9 كانه لاق اذهلو ؛ ءاوس ¢ ¥ نونمؤملا حّلفأ دق » : : ةروس لوا ىف مدفن امك

 تانج ىف كعلوأ :  انهاه لاقو « ٠١ ٠ ١١[ :نونمؤملا] 4 نودلاخ اهيف مه سودرفلا َنوُنري َنيذْلا

 : راسملاو ذالملا عاونأب نومركم : ىأ 4 نومركم

 عمطيأ 09 نيزع لاّمّشلا نعَو نيمّيْلا نع © نيعطهم كق اورفك َنيذّلا لاَمَقظ

 برب مسقأ الف 09 َنوُمَلعي اَمَم مهاتقلخ اإ الك © ميعن هنج لخدي نأ مهتم ئرما لک

 . اهب درو امك » :م ىف (۳) . ©« نونمؤملا ةروس » :م ىف (۲) . م نم ةدايز )١(

 . نونمؤملا ةروس نم ۸ : ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت (5)

 .« مهتالص ىلع »: أ ىف (45)



 ( ۳١ ٤٤ ) تايآلا :جراعملا ةروس  نماثلا ءزجلا ۲۸

 ۵ نیقوبسمب نحن امو مهنم اریخ ؛ لدبن نأ ئىَلع © نورداقل اَنِإ براغملاو قراشملا

 ثادجَألا نم َنوُجَرْخَي موي 60 نودعوي ىذلا مهموي اوُقالي ىَتح اوبعليو اوضوخي مهرذف

 o م2 رتل م مام رات عا هم عش

 اوُناَك ىذا مولا كلذ لذ مهقهرت مهراصبأ ةعشاخ ©0 نوضفوي بصن ىلإ مهّنأك اعارس

 . 4 69 نودعوي

 هلسرأ الو ٠ هل نودهاشم مهو ةي ىبنلا  نمز ىف اوناك نيذلا رافكلا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي

 رو ب او ل سوو ا ا

 نيضرعم ةركذتلا نع مهل امف » : ىلاعت لاق امك « اعيش ًاعيشو « اقرف اقرف « ًالامشو انيمي نودراش

 ا [ ه١ — >4: رثدملا] ةيآلا ( ةروسق نم ترق . ةرفتسم رمح مهنأک

 :ىأ 4 َنيعطْيُم » دمحم اي كدنع نيذلا رافكلا ءالؤهل امف : ىأ 4 َنيعطهُم كَل اورقك نيذلا لاق
 نعو نيميلا نع # « نيقلطنم : ىأ 4 نيعطهم # :ىرصبلا نسحلا لاق امك « كنم نيرفان نيعرسم

 مهقرفت لاح ىف : ىأ . نيعطهم نم لاح وهو . نيقرفتم : ىأ « ةزع اهدحاو 4 نيزع لامشلا

 « باتكلا ىف نوفلتخم « باتكلل نوفلاخم مهف : ءاوهألا لهأ ىف دمحأ مامإلا لاق امك « مهفالتخاو

 . باتكلا ةفلاخم ىلع نوقفتم

 نع « نورظني كلبق : لاق 4 نيعطهم كلبق اورفك نيذّلا لامف ا :سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 نوئزهتسي نيضرعم لامشو نيمي نع « سانلا نم بصعلا : نيزعلا : لاق 4 نيزع لامشلا نعو نيميلا
 . هب

 : هلوق ىف ° نسحلا نع « ةرق انثدح « رماع وبأ انثدح « راشب نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 ؟ لجرلا اذه لاق ام : نولوقي الامشو انيمي نوذخأي « نيقرفتم 4 نيزع لامشلا نعو نيميلا نع»

 ىبنلا لوح قرف : ىأ © نيزع لامّشلا نعو نيميلا نع «  نيدماع : 4 نيعطهم » : ةداتق لاقو
 . لكي هين ىف الو « هللا باتك ىف نوبغري ال لكي

 ‹ عيكوو « ليضف ف نب لمحمو < ° مساقلا نب رّثبعو سنوي نب ىسيعو « ةبعشو « ىروثلا لاقو
 وو وا اس تا لال و ولا

oTل ا ل ولا يللا رح هلل لل لو  

 : ل 3 شمعألا ثيدح نم « ريرج نباو 34 ىئاسنلاو ¢ دواد وبأو ¢ ملسمو 3 دمحأ هاور

 . © نيسحلا نع » : م ىف (0) . « نامز ىف »: أ ىف )١(

 ىربطلا ريسفتو )١1١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نسو (EAT) مقرب دواد ىبأ نتسو )٤۳۰( مقرب ملسم حصو (97 )٥/ دنسملا )٥(

0/۹( . 



 7174 سس )۳١_ ٤( تايآلا : جراعملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ني كلل دبع نع فاي اهلك وم اح “ع راس وبا لمعت اک ريدك الو

 « قلح قّلح مهو هباحصأ ىلع جرخ هيي هللا لوسر نأ : ةريره ىبأ نع <« ةملس ىبأ نع «ريمع
 . 27 « ؟ نيزع مكارأ ىل ام » : لاقف

 . هجولا اذه نم ةتسلا بتكلا نم ءىش ىف هرأ ملو « ديج دانسإ اذهو

 نم هذه ةلاحلاو  ءالؤه عمطيأ : ىأ € ميعن ةَنج لخدي نأ مهنم ئرما لك عمْطيأ :  هلوقو

 . ميحجلا ران مهاوأم لب ؟ ميعنلا تانج اولخدي نأ  قحلا نع مهرافنو لوسرلا نع مهرارف

 الدتسم « هدوجو اودعبتساو هنوك اوركنأ ىذلا مهب باذعلاو داعملا عوقول ًاررقم ىلاعت لاق مث

 : ىأ * a aê لاقف « اهب نوفرتعم موا اهنم نوهأ ةداعإلا ىتلا ةءادبلاب مهيلع

 رظنیاف # : لاقو . ٠ :تالسرملا] © نيم ِءاَم نم مكقلخت ملأ )» : لاق امك « فيعضلا ىنملا نم

 ىلبت موي . 0 بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخي . ,قفاد ِءاَم نم قلخ . قلخ مم ناسنإلا

 ET :قراطلا] ( رصان الو ةَوُق نم هل امف . رئارسلا

 لعجو « ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا : ىأ 4 براغملاو قراشملا برب مسفأ الف $ : لاق مث

 رمألا سيل : مالكلا ريرقتو . اهبراغم ىف بيغتو اهقراشم نم ودبت بكاوكلا رخسو « ابرغمو اقرشم
 اذهلو . ةلاحم ال نئاكو عقاو كلذ لك لب « روشن الو ثعب الو «باسح الو داعم ال نأ نومعزت امك

 ىلع درلا وهو « مالكلا نومضموهو « ىفن هيلع مسقملا نأ ىلع لديل مسقلا ءادتبا ىف « ال ١ ب ىتأ
 ةماقإ نم غلبأ وه ام ىلاعت هللا ةردق ميظع نم اودهاش دقو « ةمايقلا موي ىفن ىف دسافلا مهمعز

 « تادامجلاو تاناويحلا نم تاقولخملا نم امهيف ام ريخستو « ضرألاو تاومسلا قلخ وهو « ةمايقلا

 « سائلا ٍقْلَخ نم ربكأ ضرألاو تاوَمَّسلا َقْلَخَل: ىلاعت لاق اذهلو ؛ تادوجوملا فونص رئاسو
 E ل ل ىلاعت لاقو [۷: رفاغ]

 ىرخألا ةيآلا ىف ىلاعت لاقو . :YY] فاقحألا] 4 ريدق ءىش لك ىّلع هل یبا ىتوملا ىيحي نأ ئَلع

 دارا اذإ هرمأ امّنِإ . ميلعلا قالَخْلا وهو ىب مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومّسلا َقَلَح ىذلا سيوأ»

 نإ بِراَعَمْلاو قراشمْلا برب مسفأ الف : : انهاه لاقو . [۸۲ « ١8:سي] € نوکیف نك هل لوقي نأ ایش

 ةحلاص هتردق نإف « هذه نم ريخ نادبأب مهديعن ةمايقلا موي : ىأ « مهنُم اريخ لدبن نأ ىلع . َنورداَق

 عّمَجَن نأ نأ ناسنإلا بَسَحَيَأ » : ىلاعت لاق امك . نيزجاعب : ىأ 4 نيقوبسمب نحن امو 8 . كلذل
 تملا مكنيب انردق نحت #8 : ىلاعت لاقو . "٠ « ٤[ :ةمايقلا] 4 هنانب ىوسن نأ ىلع َنيِرداَق ئلب . هماظع
 . ٠٠ « 5١[ :ةعقاولا] © َنوُمَلعَت ال ام ىف مكتشننو مكلامأ لدن نأ ىلع . نيقوبسمب نحن امو

 : هلوقك « اهلعجو انيصعت الو انعيطت ةمأ : ىأ © مهنم اريخ لدَبُت نأ ىلع 8 ريرج نبا راتخاو
 ةلالدل رهظأ لوألا ىنعملاو . ["8:دمحم] © َمُكَلاَمَأ اونوكي ال مث مكريغ اموق لدبتسي اوُلوَتت نإو»

 . « سيل وأ »: أ ىف (۲)



 ( ۳١ ٤٤ ) تايآلا : جراعملا ةروس - نماثلا ءزلا سل سل ب اسس ا

 10 هللاو « هيلع رخألا تايآلا

 مهبيذكت ىف مهعد : ىأ ( اوبعليو اوضوخي ل دمحم اي : ىأ « مهرذف 3 : ىلاعت لاق مث
 « هلابو نوقوذيو كلذ بغ نوملعيسف : ىأ 4 نودعوی ىذا مهموي اوقالي ٰیتح < « مهدانعو مهرفكو

 مهاعد اذإ روبقلا نم نوموقي : ىأ 7 نوضفوي بصن ىلإ مهّنأَك اعارس ثادجألا نم نوجرخي موي »

 . نوضفوي بصن ىلإ مهنأك ًاعارس نوضهني « باسحلا فقومل « ىلاعتو كرابت « برلا
 ىبأ نب ىيحيو « ةيلاعلا وبأ لاقو . نوعسي مدع ىلإ : كاحضلاو « دهاجمو « سابع نبا لاق

 . اهيلإ نوعسي ةياغ ىلإ : ريثك

 ًارقو . بوصنملا ىنعمب ردصم وهو « داصلا ناكسإو نونلا حتفب a : ,روهمجلا أرق دقو

 ىلإ مهعارسإ ىف مهنأك : ىأ « منصلا وهو « داصلاو نونلا مضب 4 بصن :  ىرصبلا نسحلا

 . لوأ هملتسي مهيأ « نوردتبي « نوضفوي هونياع اذإ بصنلا ىلإ a ايندلا ىف اوناك امك فقوملا

 عيبرلاو « كاحضلاو « ةداتقو < 00 نيطبلا ملسمو 2 ريثك ىبأ نب ىيحيو ‹ دهاجم نع ىورم اذهو

 . مهريغو « ديز نباو « ةلدهب نب مصاعو « حلاص ىبأو « سنأ نبا

 ىف اوربكتسا ام ةلباقم ىف : ىأ 4 ةّلذ مهقهرت » ةعضاخ : ىأ « مهراصبأ ةعشاخ :  هلوقو

 . ¢ نودعوي اوناك ىذّلا مويا كلذ » ‹ ةعاطلا نع ايندلا

 ةنملاو دمحلا هللو « لئاس لأس » ةروس ريسفت رخآ

 )١( نيطبلا ملسم وبأو » : م ىف « .



 ي ت 37 اب ١ جر ورم د ماعلا عزجلا

 حون ةروس ريسفت

 ةكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 موق اي لاق © ميلأ باذع مهيتأي نأ لبق نم كَم رذنأ نأ هموق ئإ احون انس نإ 3
o 0~ه و رق“ دعه  

 مکبونذ نم مكل رفغي © نوعيطأو هوقتاو هّللا اودبعا نأ تت نيبم ريذت مک ىنإ
 2oo ر عا يا قا ا 2 م هل

 . 4 90 نوملعت متنك ول رخؤي ال ءاج اذإ هللا لجأ نإ ىمسُم لجأ ىلإ مكرَخؤيو

 لبق هللا ساب مهرذني نأ هل ارمآ هموق ىلإ هلسرأ هنأ « مالسلا هيلع « حون نع اربخم ىلاعت لوقي

 . ميلأ باذع مهيتأي نأ لبق نم كَموَق رذنأ نأ ١» : لاق اذهلو ؛ مهن عقر او باو اوبات نال: مهب هلولخ

 4 هوقتاو هللا اودبعا نأ 3 ¢ هحضاو رمألا رهاظ 3 ةراذتلا نيب : ىأ 4 نيبم ریذن مک ین موق ای لاَ

 نم مكل رفغي .١ هنع مكاهنأو هب مكرمآ اميف « نوعيطأو 5 همام اويدتحلاو همراحفاوكرتا 4 قا

 . مكبونذ مكل هللا رفغ « مكيلإ هب تلسرأ ام متقدصو هب مكترمأ ام متلعف اذإ : ىأ «مكبونذ

 ضعب لوق هنمو . ليلق تابثإلا ىف اهتدايزب لوقلا نكلو . ةدئاز اهنإ : ليق انهاه « نم » و

 . مكبونذ نع مكل حفصي : هريدقت « © نع » ىنعمب اهنإ : ليقو . « رطم نم ناك دق » : برعلا
 ىلع مكدعو ىتلا ماظعلا بونذلا مكل رفغي :ىأ ٠ ضيعبتلل اهنإ : ليقو . “” ريرج نبا هراتخاو

 . ماقتنالا اهايإ مكباكترا

 اورجزنت مل نإ ىذلا باذعلا مكنع أرديو مكرامعأ ىف دمي : ىأ € ىمسم لجأ ىلإ مكرخؤيو
 . ° مكب هعقوأ « هنع مكاهن امع

 ؛ ةقيقح رمعلا ىف اهب دازي «٠ محرلا ةلصو ربلاو ةعاطلا نإ : لوقي نم ةيآلا هذهب لدتسي دقو

 . « رمعلا ىف ديزت محرلا ةلص » : ثيدحلا هب درو امك

 « ةمقنلا لولح لبق ةعاطلاب اورداب : ىأ 4 نومّلعَت متنك ول رخؤي ال ءاج اذإ هللا لجأ ّنِإ 8 : هلوقو

 ىنإو (ةدارارف ألإ ىئاعد مهدزي ملف (2) اراهنو اليل ىموق توعد ىنإ بر لاق إذ

 . )٥۷/۲۹( ىربطلا ريسفت (۱)

 . أ نم ةدايز (۳) . « مكبذعي وأ » : أ ىف (0)



 (؟١ © ) تايآلا :حون ةروس  نماثلا ءزجلا تل لل +ب»ب

 اوربكتساو اورصأو مهبايث اوشغتساو مهناذآ ىف مهعباصأ اولعج مهل رفغتل مهتوعد املك

 تقف كو ارارسإ مهل ترسو مهل تدلع ىنإ مَ چ اراهج مھترعد نإ من © ارابكتسا
 نينبو لاومأب مكددميو ©9 اراردم مكيلع ءامسلا لسري () اراَفَع ناک هَّنِإ مكبر اورفغتسا

 ها رر

 مكقلخ دقو O9 اراقو هلل نوجرت ال مكل ام 09 اراهنأ مُكَل لعجيو تاتج مكل لعجیو

 ر ا

 لعجو ارون نهيف رمقلا لعجو 2 © اقابط ٍتاومس عبس هللا قَلَح فيك اورت ملأ 09 اراوطأ
 مارب م و

 مكجرخيو اهيف مكديعي مث OD اتان ضرألا نَّم مكتبنأ هّللاو 05 اجارس سمشلا

 .4 ©9 اجاجف البس اهنم اوُكَلَسَتل 09 اطاسب ضرألا مك لعج هّللاو (20اجارخإ

 نم ىقل ام« لجو زع «هبر ىلإ ىكتشا هنأ« مالسلا هيلع « حون هلوسرو هدبع نع ىلاعت ربخي

 هموقل نيب امو « اماع نيسمخ الإ ةنس فلأ ىه ىتلا ةليوطلا ةدملا كلت ىف مهيلع ربص امو «هموق

 : ىأ * اراهنو اليل ىموق توعد ىنِإ بر » : لاقف ٠ موقألا ليبسلاو دشرلا ىلإ مهاعدو مهل حضوو

 4 ارارف الإ ىئاعد مهدزي ملف # « كتعاطل ًءاغتباو كرمأل الاثتما « راهن الو ليل ىف مهءاعد كرتأ مل

 اولعج مهل رفغتل مهتوعد امّلك ىَنِإو «  هنع اوداحو هنم اورق ی نع ور ھر اهلك قا
 000 هيلإ e اهتارعتسي اللا ميلان ا 8 ىأ 4 مهبايث اوشغتساو مهناذآ ىف مهعباصأ

 « وبلغت مُكّلعَل هيف اوَعلاَو نآرقلا اذهل اوعمست ال اورقك نيذلا لاقو 8: شيرق رافك نع ىلاعت
 .[؟١:تلصف]

 ديعس لاقو . مهفرعي الئل هل اوركنت : سابع نبا نع « جيرج نبا لاق : 4 مهبايث اوشغتساو 9

 . لوقي ام اوعمسي الئل مهسوؤر اوطغ : ىدسلاو « ريبج نبا

 اوربكتساو# « عيظفلا ميظعلا رفكلاو كرشلا نم “ هيف مه ام ىلع اورمتسا : ىأ « اورصأو #

 . هل دايقنالاو قحلا عابتا نع اوفكنتساو : ىأ 4 ارابكتسا

 ارهاظ امالك : ىأ « مهل تنلعأ ىنإ مث » سانلا نيب ةرهج : ىأ 4 اراهج مهتوعد ىنإ مث »

 مهيف عجنأ نوكتل ةوعدلا مهيلع عونق «مهنيبو ىنيب اميف : ىأ 4 ارارسإ مهل تررسأو ل < لاع توصب

 و نيالا اوبوتو هيف متنأ امع اوعجراو هيلإ اوعجرا : ىأ 4 اراَفَغ ناک ِهّنِإ مكبر اورفغتسا تلقف »

 تقف ل :لاق اذهلو ؛ كرشلاو رفكلا ىف تناك امهم ° هبونذ تناك ولو « هيلع بات هيلإ بات نم هنإف

 بحتسي اذهلو . راطمألا ةلصاوتم : ىأ 4 اراردم مكيلع ءامسلا لسري . اراَفَع ناك هّلِإ مكبر اورفغتسا
 نب رمع نينمؤملا ريمأ نع ىور اذكهو 1 ةيآلا هذه لجأل ءاقستسالا ةالص ىف ةروسلا هذه ةءارق

 اهنمو . رافغتسالا ىف تايآلا أرقو ‹ رافغتسالا ىلع دزي ملف < ىقستسيل ربنلا دعص هنأ : باطخلا

 )١( هبنذ ناك ولو » : ىف () . « هيلع مه ام »:م ىف 4 .



 ا( ٥ ) تايآلا :حون ةروس - نماثلا ءزجلا

 تبلط دقل : لاق مث ( اراردم مكيلع ءامسلا لسري . اراَفَع ناك هّنِإ مكبر اورفغتسا تلقف 8: ةيآلا هذه

 . رطملا اهب لزنتس ىتلا  ءامسلا حيداجمب ثيغلا

 . اضعب هضعب عبتي: هريغو سابع نبا لاقو

 هللا ىلإ متبت اذإ : ىأ 4 اراهنأ مكل لعجيو تانج مكل لعجيو نينبو لاومأب مكددميو # : هلوقو
 تاكرب نم مكل تبنأو « ءامسلا تاكرب نم مكاقسأو »¢ مكيلع قزرلا رثك« هومتعطأو هوت ر فغتساو

 لاومألا مكاطعأ : ىأ « نينبو لاومأب مكدمأو . عرضلا مكل ردآو« عرزلا مكل تبنأو < ضرألا

 3 اهنيب ةيراحلا راهنألاب اهللخو 3 رامثلا عاونأ اهيف تانج مكل لعجو ¢ دالوألاو

 ا # : لاقف ا مهتوعد ىلإ مهب لدع مث : بيغرتلاب رك 8 اذه

 ل لا ا ام ير يااا
 نباو «٠ ىدسلاو « عفار نب ىيحيو « ةداتقو« ةمركعو « سابع نبا هلاق . ةغضم نم مث« ةقلع نم

 . ديز

 اذه لهو « ةدحاو قوف ةدحاو : ىأ ؟  اقابط تاومس عبس هللا قلح فيك اورت ملأ :  هلوقو
 ‹ تافوسكلاو رييستلا نم ملع ام « سحلاب ةكردملا رومألا نم ىه وأ ؟ طقف عمسلا ةهج نم ىقلتي
 ام فسكي وهو ايندلا ءامسلا ىف رمقلا اهاندأف « اضعب اهضعب فسكي ةرايسلا ةعبسلا بكاوكلا نإف

 « ةسماخلا ىف خيرملاو . ةعبارلا ىف سمشلاو « ةثلاثلا ىف ةرهزلاو « ةيناثلا ىف دراطعو «هقوف
 نماث كلف ىفف  تباوثلا ىهو  بكاوكلا ةيقب امأو . ةعباسلا ىف لحزو « ةسداسلا ىف ىرتشملاو
 . سلطألا وهو « عساتلا كلفلاو « ىسركلا وه : نولوقي مهنم نوعرشتملاو . تباوثلا كّلَف هنومسي

 ىهو « تاكرحلا أدبم هتكرح نأ كلذو « كالفألا رئاس ةكرح فالخ ىلع هتكرح ىذلا مهدنع ريثالاو

 بكاوكلارئاس رودي اهعمو « برغملا ىلإ قرشملا نم هسكع كالفألا رئاسو ؛ قرشملا ىلإ برغملا نم
 عطقي لكو . قرشملا ىلإ برغملا نم ريست اهنإف « اهكالفأ ةكرحل ةسكاعم ةكرح ةرايسلل نكلو « اعبت

 لك ىف لحزو « ةرم ةنس لك ىف سمشلاو « ةرم رهش لك ىف هكلف عطقي رمقلاف « هبسحب هكلف
 اذه . ةبسانتم ةعرسلا ىف عمجلا ةكرح تناك نإو« اهكالفأ عاستا بسحب كلذو « ةرم ةنس نيثالث
 اغإو « اهنايب ددصب انسل« ,ةريثك عضاوم ىف مهنيب فالتخا ىلع « ماقملا اذه ىف هنولوقي ام صخلم

 «اجارس سْمّشلا لعجو ارون نهيف رمقلا لعجو اقابط تاومس عبس هللا قلخ ا: هناخيس هللا نأ هوصقملا

 علطمب راهنلاو ليللا فرعيل « ةدح ىلع اجذومنأ امهنم الك لعجف« ةرانتسالا ىف امهنيب تواف : ىأ

 ىف عرشی مث ىهانتي یتح دادزي ةراتف« هرون توافو « اجوربو لزانم رمقلا ردقو « اهبيغمو سمشلا

 ءايض سمّشنلا لعج ىذا وه $ : لاق امك « ماوعألاو روهشلا ىضم ىلع لديل « رستسي ىتح صقتنلا

 موقل تايآلا لصفي قحاب اإ كلذ هللا قلَخ ام باسحْلاو نينسلا ددع اومّلعَتل لزانم هردقو ارون رمقلاو

 )١( حداجمب : م ىف ٩ « أ یفو :  جراخمب 6



٤ 

 [0:سنوي] 4 نوملعي .

 مث « نسحأ انهاه هب نايتإلاو « ردصم مسا اذه : ( ابن ضرألا نم مكتبنأ هللاو 3 : ةلوقو

 ةرم لوأ مكأدب امك مكديعي ةمايقلا موي : ىأ © اجاَرْخِإ مكجرخيو » متم اذإ : ىأ ( اهیف مكديعي

 تاخماشلا مشلا تايسارلا لابجلاب اهتبّثو اهررقو اهدهمو اهطسب : ىأ 4 اًطاسب ضرألا ْمُكَل لعج هللاو»

 نم « متئش نيأ 2١ اهيف اوكلستو اهيلع اورقتستل مكل اهقلخ : ىأ 4 اًجاجف البس اهنم اوكلستل »

 قلخ ىف هتمظعو هللا ةردق ىلع مالسلا هيلع ‹حون هب مههبني امم اذه لکو ءاهراطقأو اهئاجرأو اهيحاون

 دبعي نأ بجي ىذلا وهف ‹ هقزر نم هقلخ ىلع ؟") عسوأو « اداهم ضرألاو < ءانب ءامسلا لعج
 الو ةبحاص الو « ءفك الو دن الو « هل "ليدع الو هل ريظن ال هنأل ؛ دحأ هب كرشي الو دحويو

 . ريبكلا ىلعلا وه لب « ريشم الو ريزو الو «دلو

 ( ۲٤ ۲۱ ) تايآلا : حون ةروس - نماثلا ءزجلا

 اوركمو 0 اراسخت الإ لرو لام هدري مل نم ارعتاو يرصع مهنإ بر حوت لاق ۶

 قوعيو ثوغي الو اعاوس الو ادو ثرَذَت الو مكتهلا َنَرََت ال اولاقو 09 اًراّبك اركم
 . 4 ©9 الالف الإ َنيملاّظلا درت الو اريك اوُنضَأ دقو © ارسنو

 «ءىش هنع بزعي ال ىذلا ميلعلا وهو « هيلإ ىهنأ هنأ « مالسلا هيلع «حون نع اربخم ىلاعت لوقي

 مهنأ 3 ىرخأ بيهرتلاو ةرات بيغرتلا ىلع ةلمشتملا ةعونتملا ةوعدلاو 3 هركذ مدقتملا نايبلا عم هنأ

 ىف م ¢ دالوأو لاب عتمو « هللا رمأ نع لفغ نمم ايندلا ءانبأ اوعبتاو ¢ هوفلاخو هوبذكو ه هوصع

 ئرق : « اًراسَح الإ هدّلوو هلام هزي مل نم اوعبتاو # : لاق اذهلو؛ ماركإ ال راظنإو جاردتسا رمآلا نع

 . براقتم امهالكو < حتفلابو مضلاب 4 هدلوول

 اراک :٠ ديز نبا لاقو . ًاميظع : ىأ « اريك $ :دهاجم لاق . 4 اَراّبك اركم اوركمو » :هلوقو
 نو ناو. نا لرو و تاحعو..تادعو تف نما :لوقت برعلاو .اريبك : یآ

 دحاو ىنعمب 3 ديدشتلاو فيفختلاب ا

 قا ىلع :منهناب غيل مليو ىف مهعابتاب یا 4 اراک اركم اوركمو # : هلوق ىف ىنعملاو
 هل لعجتو هّللاب رفكُت نأ انتورمأت ْذإ راهّتلاَو ليلا رکم لب :١ ةمايقلا موي مهل نولوقي امك « ىدهلاو

 ادو نرذت الو مكتهلا نرذت ال اولاقو . اراب ارکم اوركمو # : انهاه لاق اذهلو . [ :٣ أبس] ¢ ادادنأ

 . هللا نود نم اهنودبعي اوناك ىتلا مهمانصأ ءامسأ هذهو . 4 ارسنو قوعيو ثوغي الو اعاوس الو

 : سابع نبا نع « ءاطع لاقو «٠ جيرج نبا نع « ماشه انثدح « ميهاربإ انثدح : ىراخبلا لاق

 امأو ؛ لدنجلا ةمودب بلكل تناكف :دو امأ : دعب برعلا ىف حون موق ىف تناك ىتلا ناثوألا تراص

 )١( اهنم » : م ىف ٩ . )0( عسوو 7: م ىف ٩ . ) )۳ىف م١ 1:١ لدع الو ٩ .



 )۲۱  Yo ) ۲٤ تايآلا : حون ةروس - نماثلا ءزجلا

 قوعي امأو « أبس دنع قرُجلاب فيطُع ىنبل مث « دارل تناكف ثوغي امأو « ليذهل تناكف 1و

 «حون موق نم نيحلاص لاجر ءامسأ 2١7 ىهو «عالک ىذ لآل ريمحل تناكف :رسن امأو « نادمهل تناكف

 نوسلجي اوناك ىتلا مهسلاجم ىلإ اوبصنا نأ مهموق ىلإ ناطيشلا ىحوأ اوكله املف « مالسلا هيلع

 017 ت ا ر فرا اذإ قيم دعت هلق + راج“ باساب اهويشو اياضلا

 . اذه وحن « قاحسإ نباو « ةداتقو « كاحضلاو « ةمركع نع ىور اذكو

 . حون نمز ىف دبعت تناك مانصأ هذه : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 نب دمحم نع « ىسوم نع « نايفس نع « نارهم انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 عابتأ مهل ناكو « حونو مدآ نيب نيحلاص اموق اوناک : لاق ( ارسنو قوعيو« [ثوغیو] ظ سيق

 ىلإ انل قوشأ ناك مهانروص ول : مي رد اوناك نيذلا مهباحصأ لاق اوتام املف ‹ مهب نودتقي

 اوناك امغنإ : لاقف سيلبإ مهيلإ بد نورخآ ءاجو 00 - ‹ مهوروصف . مرا اذإ ةدابعلا

  مهودبعف « رطملا نوقسي مهبو مهنودبعي

 : لاق رشب ER سدو والا E يحسب سر

 نوعبرأ < مالسلا هيلع« مدآل دلو : لاق هنأ سابع نبا نع « كاحضلا نع « لتاقمو رک ىنربخأو

  نمحرلا دبعو« حلاصو ليباقو « ليباه : مهنم : E نورشعو امالغ نورشع «ادلو

 ناكو « هللا ةبه » : هل لاقيو « ثيش » هل لاقي دو ناكو « هدو ا ف ناك ىذلاو

 .” رسنو قوعيو ثوغيو عاوس هل دلوو « هودوس دق هتوخإ

 نع + بدؤملا ليعامس]إ'وبأ نثدخ رل زا انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 « مالسلا هيلع «مدآ ىكتشا : لاق ريبزلا نب ةورع نع « ةرزح ىبأ نع زمره نب ملسم نب هللا دبع

 . هب مهربأو مهربكأ دو ناکو ےب رئو «عاوسو ٩ [قوعيو]« ثوغيو « دو : هونب هدنعو

 نع « بوقعي انثدح « ىسوم نب نسحلا انثدح . روصنم نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نم لتفنا املف : لاق للا نا یاب اق وهو ترام ةعج ىبأ دنع اوركذ: لاق رهطملا ىبأ

 ركذ مث : لاق . لا ريغ اهيف دبع ضرأ لوأ ىف لثق هنإ امأ « بلهملا نب ديزي متركذ : لاق هتالص

 ضرأ ىف هربق لوح اوركسع تام املف < يوفق ف انعم ناكر اكلم لك دو ناكوت# لاق  ًادو

 ىرأ ىنإ : لاق مث « ناسنإ ةروص ىف هبشت « هيلع مهعزج سيلبإ ىأر املف ٠ هيلع اوعزجو لباب

 : اولاق ؟ هنوركذتف مكيدان ىف نوكيف « هلثم مكل روصأ نأ مكل لهف « لجرلا اذه ىلع مكعزج

 . ٩ خسنو » : م ىف (0) . ٩ یهو ارسنو » : أ ىف )١(

 . )٤۹۲۰( مقرب ىراخبلا حيحص (۳)
 « مانصأ هذه تناك » : م ىف )٤(

 . م نم ةدايز (45)

 . )١۲/۲۹( یربطلا ريسفت )١(

 . (؛طوطخملا » 175 /8) قشمد خيرات (۷)

 أ: م نم ةدايز (6)



  ۳١تايآلا :حون ةروس  نماثلا ءزجلا )55 ۲۸ (

 :لاق هركذ نم مهب ام ىأر املف . هنوركذي اولعجو مهيدان ىف هوعضوو : لاق < هلثم مهل روصف .معن
 : اولاق ؟ هنوركذتف هتيب ىف هل ٩ نوكيف « هلثم الاثم مكنم دحاو لك لزنم ىف لعجأ نأ مكل له
 مهؤانبأ كردأو : لاق « هب هنوركذي اولعجف اولبقأف < هلثم الاثت تيب لهأ لكل لثمف : لاق .معن
 نود نم هنودبعي اهلإ هوذختا ىتح « هايإ مهركذ رمأ سردو اولسانتو « هب نوعنصي ام نوري اولعجف
 . ادو هومس ىذلا منصلا : هللا ريغ دبع ام لو ناكف« مهدالوأ دالوأ هللا

 ترمتسا هنإف « اريثك اقلخ اهب اولضأ اهوذختا ىتلا مانصألا :ىنعي 4 اريثك اوُلْضَأ دقو :  هلوقو
 هيلع «ليلخلا لاق دقو : مدآ ىنب فونص رئاسو مجعلاو برعلا ىف اذه اننامز ىلإ نورقلا ىف اهتدابع

 55 اخ ميهاربإ]4ساثلا نم اريثك نللضأ نهنِإ بر . ماتصألا دبعت نأ ىنبو ىنبنجاوإ : هئاعد ىف« مالسلا

 اوك 6 مه داتعو عه تكور. مدرسا هموت ىلع هلم اعز 4 ًالالض الإ نيملاظلا درت الو © : هلوقو

 ىح اونمؤي الف مهبولق ئلع ددشاو مهلاومأ ىلع سما انبر » : هلوق ىف هلثمو نوعرف ىلع ىسوم اعد
 هتمأ قرغأو « هموق ىف نييبنلا نم لكل هللا باجتسا دقو. 8: سنوي < ميلألا باَدعلااورب

 َلاَقَو م» راصنأ هللا نود نَّم مهل اودجي ملف ارات اولخدأف اوقرغأ مهتائيطخ امم »

 اودلي الو كدابع اولضي مهرذت نإ كَّنِإ م اريد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر حون

 الو تانمؤملاو نينمؤمللو انمؤم ىتيب لخد نملو ىدلاولو یل رفغا بر 9 ارافك ارجاف الإ
 . 4 6۵ ارابت الإ نيملاّظلا درت

 مهبونذ ةرثك نم : ىأ © اوقرغأ ١ «مهتائيطخ :  ئرقو 4 مهاياطخ امم »9 : ىلاعت لوقي
 رايت نم اولقن : ىأ * ارات اولخدأف اوُقرْغأ 0 مهلوسر مهتدلاكمو مهرفك ىلع مهرارصإو مهوتعو

 ثيغم الو نيعم مهل نكي مل : ىأ 4 اًراصنأ هللا نود نم هَل اودجي ملف 8 « رانلا ةرارح ىلإ ©" راحبلا
 . [؟5” :دوه] « محّر نم الإ هللا رمأ نم مويلا مصاع ال لاق :  هلوقك هللا باذع نم مهذقني ريجم الو

 مهنم ضرألا " [هجو] ىلع كرتت ال : ى 4 رايد نيرفاكلا نم ضْرألا ىَلعَرَدَت ال بر حون لاو 9
 . ىفنلا ديكأت غيص نم هذهو ۵ ايمو الو ادحا

 ' ا : رايدلا : ىّنَّسلا لاقو . ادحاو : (ارايد :  كاحضلا لاق

 ا لاقو « هيبأ نع لزتعا

 .[:”:دوه] € نيقرغملا نم ناكف جوملا امهتيب لاحو

 رحبلا 2: م ىف (5) . « نوكيل » : م ىف 6.
)١( 

 )۳( أ« م نم ةدايز . )٤( ايرمو دالو 2 : م ىف ٩ .



 ل ل (58 75) تايآلا :حون ةروس - نماثلا ءزجلا

 بيش ىنربخأ ٠ بهو نبا انربخأ « ىلعألا دبع نب سنوي ىلع "7 ئرق : متاح ىبأ نبا لاقو
 موق نم هللا محر ول » : ويم هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « ءازوجلا ىبأ نع « دعس نبا

 هب ")تدعص ءاملا اهغلب املف « لبجلا تدعص مث اهدلو تلمح ءاملا تأر امل « ةأرما محرل « ادحأ حون
 . اهديب اهدلو تعفر اهسأر ءاملا غلب املف « اهسأر ىلع اهدلو تعضو اهبكنم ءاملا غلب املف ءاهبكنم
 . 29 « ةأرملا هذه محرل ادحأ مهنم هللا محر ولف

 هيلع «حون عم اونمآ نيذلا ةنيفسلا باحصأ هللا ىجنو . تاقث هلاجرو ٠ بيرغ ثيدح اذه
 SE E نينلا ملي «مالسلا

 : ىأ « كدابع اولضأ ًادحأ مهنم تيقبأ أ نإ كنإ : ىأ 4 كدابع اوُلضي مهرذت نإ نإ 9 : هلوقو

 كلذو « بلقلا رفاك لامعألا ىف ًارجاف : ىأ # اراّقك ارجاف لإ اودلي الو 89 مهدعب مهقلخت نيذلا

 . اماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهرهظأ نيب هثكمو مهب هتربخل

 ‹ ىدجسم: ىنعي : كاحضلا لاق : « انمؤم ىتيب لخد نملو یدلاولو یل رفغا بر :  لاق مث
 لاق دقو « نمؤم وهو هلزنم لخد نم لكل اعد هنأ وهو « اهرهاظ ىلع ةيآلا لمح نم عنام الو

 : دمحأ مامإلا

 ىبيجتلا سيق نب ديلولا نأ : نالّيَع نب ملاس انأبنأ « ةَوْيَح انثدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح
 هللا لوسر عمس هنأ :  ديعس ىبأ نع « مثيهلا ىبأ نع : وأ  ىردخلا ديعس ابأ عمس هنأ :هربخأ

 . « ىقت الإ كماعط لكأي الو « انمؤم الإ بحصت ال » : لوقي يب

 مث نا حيرش نب ةويح نع « كرابملا نب هللا دبع ثيدح نم < ىذمرتلاو دواد وبأ هاورو
 SE SEAN ىذمرتلا لاق

 2 راثآلا ىف ءاج ابو ¢ مالسلا هيلع « حونب ءادتقا « ءاعدلا اذه لثم بحتسی اذهلو تاومألاو

 . ةعورشملا 2 [ةروهشملا] ةيعدألاو

 « اراسخ الإ : دهاجم لاقو . اكاله الإ : ىدسلا لاق : © ارابت الإ نيملاّظلا دزت الو » : هلوقو
 . ةرخآلاو ايندلا ىف : ىأ

 © [ ةنملاو دمحلا هللو مالسلا هيلع ] « حون » ةروس ريسفت رخآ

 )١( اهسأر ءاملا غلب املف » :م ىف () . أ« م نم تبثملاو « ئرق امل » : ه ىف صعدت  .

 ىبأ نب ديعس قيرط نم (7 57 /۲) كردتسملا ىف مكاحلاو (70541) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاور ةشئاع ثيدح نم دهاش هلو (۳)

 نأ هربخأ ةعيبر ىبأ نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نأ: عفار ىبأ نب ىلع نب هللا ديبع ىلوم دئاف نع . بوقعي نب ىسوم نع « میرم
 حيحص :٠ مكاحلا لاقو « هوحن هركذو « ىبصلا مأ محرل ًادحأ حون موق نم هللا محر ول » : لاق يي هللا لوسر نأ هتربخأ ةشئاع

 . ©« كاذب سيل هدانسإ ىف روكذملا بوقعي نب ىسومو « ملظم هدانسإ » : هلوقب ىبهذلا هبقعتو «هاجرخي ملو دانسإلا

 . (5790) مقرب ىذمرتلا نفسو )٤۸۳۲( مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۸/۳) دنسملا ()

 )٥( نم ةدايز (7) . م نم ةدايز 1



 7 ت10 تانآلا : نحل ا ةزؤس  نماقلا ويلا تشتت اا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 و رينو £

 ىَلِإ ىدهي 090 ابجع انآرق انعمس نإ اولاقف نجلا نم رقت عمتسا هن هنأ ىلإ ىحوأ لق »

 29 ادّلو الو ةبحاص ّدّخَتا ام انبر دج ىلاعت ُهَّنَأو ص ادحأ ارب كرش نو هب اَنمآَف دشّرلا
 و ا“ د

 هللا ىَلع نجْلاو سنإلا لوقت نل نأ اّن اأو ص اًطَطَش هللا ىَلع اتھیفس لوقي ناک ُهّنأ

 ه 8 r ر یھ 8

 مهار © اقهر مهودازف نجلا نَم لاجرب نوُذوعي سنإلا نم لاجر ناك هّنأو © اًبذَك

 . 4 2 ادحأ هللا ثعبي نأ نأ متنتظ امك اوُنَظ

 اوداقناو هوقدصو هب اونمآف نآرقلا اوعمتسا نجلا نأ : هموق ربخي نأ هاي هلوسر ارمآ ىلاعت لوقي

 دشرلا ىلإ ىدهي ابجع انآرُق انعمس اإ اوقف نجلا نم رقت عمتسا هنأ ىلإ ىحوأ ل # : ىلاعت لاقف « هل

 إو : ىلاعت هلوقب هيبش ماقملا اذهو . « ادحأ اني كرش نو هب مآَف «١ حاجنلاو دادسلا ىلإ : ىأ

 اب كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا انمدق دقو . 4: فاقحألا] 4 نآرقلا نوعمتسي نجلا نم ارفن كيلإ انفرص

 . :انهاه اهتذاعإ قع غا

 : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : « اَنْبر دج ٰیلاعت هنَأو » : هلوقو
 . هتردقو هرمأو هلعف : ىأ 4 اَنَبَر دج

 . هقلخ ىلع هتمعنو هتردقو هؤالآ : هللا دج : سابع نبا نع « كاحضلا لاقو

 لاقو . هرمأو هتمظعو هلالج ىلاعت : ةداتق لاقو . انبر لالج : ةمركعو دهاجم نع ىورو

 ديعس لاقو . هركذ ىلاعت : جيرج نباو اضيأ دهاجمو « ءادردلا ىبأ نعو . انبر رمأ ىلاعت : ىدسلا

 . انبر ىلاعت : ىأ اتر دج ئلاعت © : ريبج نبا

 نع « نايفس انثدح «  ئرقملا ديزي نب هللا دبع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا هاور ام امأف

 : اولاق ام ادج سنإلا ىف نأ نجلا تملع ولو .بأ :دجلا : لاق سابع نبا نع « ءاطع نع « ورمع

 . انبر دج ىلاعت

 .ملعأ هللاو « ءىش طقس دق هلعلو ؛ مالكلا اذه ىنعم ام مهفأ تسل نكلو « ديج دانسإ اذهف

 تلاق : ىأ « دالوألاو ةبحاصلا ذاختا نع ىلاعت : ىأ # ادّلو الو ةبحاص َدَّخَنا ام ا : هلوقو

 )١( ىفوكلا ديوس نب هللا دبع » : م ىف « .



 ۷( ۷ _ 1) تايآلا : نجلا ةروس - نماثلا ءزحلا

 . دلولاو ةبحاصلا ذاختا نع « نآرقلاب اونمآو اوملسأ نيح « هتمظعو هلالج ىلاعت برلا هزنت : نجلا

 « ةداتقو « ةمركعو « دهاجم لاق ,4 اطَطش هللا ىلع انهيفس لوقي ناك هاو ١ : اولاق مث

 : ىأ 4 اططش 9 : كلامي لآ نع قولا لاق 4 اططش و «سيلبإ : نونعي 4 انهيفس ل ا

 . اريبك املظ : ديز نبا لاقو . | روج

 الطاب 00 ا ىف < انهقس لوي ناک هلو ٠> ا اذهلو .ادلو

 سنإلا نأ انبسح ام: ىأ 4 ابذك هللا ىلع نجْلاو سنإلا لوقت د نل نأ اننظ اَنَأو 00 : اولاق اذهلو ۽ اروزو

 انمآو نآرقلا اذه انعمس املف . هيلإ دلولاو ةبحاصلا ةبسن ىف هللا ىلع بذكلا ىلع نوئلامتي نحجلاو

 . كلذ ىف هللا ىلع نوبذكي اوناك مهنأ انملع «هب

 انل نأ ىرن انك : ىأ * اقهر مهودارف نجلا نم لاجرب نوذوعي سنإلا نم لاجر ناك هنأ » : هلوقو

 ىراربلا نم اشحوم اناكم وأ ايداو اولزن اذإ : ىأ « انب نوذوعي اوناك مهنأل ؛ سنإلا ىلع الضف

 ءيشب مهبيصي نأ « ناجلا نم ناكملا كلذ ميظعب نوذوعي . اهتيلهاج ىف برعلا ةداع ناك امك اهريغو

 نأ نحلا تأر املف « هترافخو RS o ىذا ةلادقا دالب لخدي مهدحأ

 و ی ا ارعذو اناهزإو اوو ىأ 4 اقهر مهوداز 8 مهنم :م مهفوخ نم مهب ' ةو الا

 نجلا تدادزاو « امثإ : ىأ 4 اقهر مهودازف # : ةداتق لاق امك < مهب اذوعت رثكأو ةفاخم مهنم دشأ

 . ةءارج كلذب مهيلع

 ةءارج مهيلع نجلا تدادزا : ىأ 4 اقهر مهودارف 00 : ميهاربإ نع روصنم نع ) ىروثلا لاقو

 نم ىداولا اذه ديسب ذوعأ : لوقيف اهلزنيف ضرألا ىتأيف هلهأب جرخي لجرلا ناك : ىدسلا لاقو
 نجلا مهتقهر < هللا نود نم مهب ذاع اذإف : لاق « ىتيشام وأ ىدلو وأ ىلام وأ هيف انأ رضأ نأ نجلا

 . كلذ دنع ىذألا

 مهتم ,سنإلا قرفي امك ننإلا نم نوقرقي نبا ناك + لاق ةمركع ع+ تيرخلا نب ريبزلا انثدح نبأ

 . ىداولا اذه لهأ ديسب ذوعن : موقلا ديس لوقيف « نجلا بره ايداو اولزن اذإ سنإلا ناكو .« دشأ وأ

 كلذف « نونجلاو لبخلاب مهوباصأف سنإلا نم SS يام كرش امك "انج نوي ركب مهازت وحلا لاش

 . ¢ اقهر مهودازف نجلا نم لاجرب َنوُدوُعَي سنإلا َنَم لاجر ناك هاو :  هللا لوق

CESنبا نع « ىفوعلا لاقو . افوخ : ىأ 4 اقهر 8 : ملسأ نب ديزو <  

 . انايغط رافكلا داز : دهاجم لاقو . ةداتق لاق اذكو . امثإ : ىأ 4 اقهر مهودارف 4 : سابع

 )١( نوذوعيس » : م ىف ٩ .



CES DN a gaa و 

 كلام نب مساقلا انثدح « ىدنكلا ءارغملا ىبأ نب ةورف انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : لاق ىراصنألا بئاسلا ىبأ نب مدرك نع « هيبأ نع « قاحسإ نب نمحرلا دبع نع  ىنزملا ىنعي

 ىلإ تيبملا اناوآف . ةكمب هيَ هللا لوسر ركذ ام لوأ كلذو « ةجاح ىف ةنيدملا نم ىبأ عم تجرخ

 رماع اي : لاقف ىعارلا بثوف « منغلا نم المح ذخأف بئذ ءاج ليللا فصتنا املف . منغ ىعار

 لخد ىتح دتشي لمحلا ىتأفا . هلسرأ < ناحرس اي : لوقي « هارن ال دانم ىدانف . كراج « ىداولا

 نوذوعي سنإلا نم لاجر ناک هاو © : ةف ةلوسز لع لا هللا لزنأو . ن ةيضت الا ىف

 . 4 اقهر مهودازف نجلا نم لاجرب

 « ريبج نب ديعسو « نسحلاو « ةيلاعلا ىبأو « دهاجمو « ريمع نب ديبع نع یورو : لاق مث

 چ ىلا جب ميهاربإو

 فاخير ندلإلا تهر ىح انج ناك ے الا دلو وهو تلم لكلا ىلا بالا اة رك دقو

 . ملعأ هللاو « هنيد نع هجرخيو « هنيهيو هلضيل « هب راجتسا امل هيلع هدر مث « هنم

 ةدملا هذه دعب هللا ثعبي نل : ىأ 4 ادحأ هللا ثعبي نَّل نأ متنتظ امك اونظ مِهّنأو » : هل

 . ريرج نباو « ىبلكلا هلاق .الوسر

 2 - 2 م

 اهنم دعقن انک ااو © 2 ابهشو اديدش اسرح تلم اهاتدجوف ءامسلا اتسم اأو 3

 ىف نمب ديرأ رشأ یردن ال انو © ادّصَر اباهش هل دجي نآلا عمتسي نمف عمّسلل دعاقم

 . # © ) ادشر مهبر مهب دارا مأ ضرألا

 هل هظفح نم ناكو « نآرقلا هيلع لزنأو ةَ ًادمحم هلوسر هللا ثعب نيح نجلا نع ياا حي

 ىتلا اهدعاقم نع نيطايشلا تدرطو « اهئاجرأ رئاس نم تظفحو « ًاديدش اسرخ تكلم ءايتسلا نأ

 رمألا سبتليف « ةنهكلا ةنسلأ ىلع هوقليف . نآرقلا نم ائيش اوقرسي الئل ؛ كلذ لبق اهيف دعقت تناك

 هباتكل هظفحو « هدابعب هتمحرو « 2؟')هقلخب هللا فطل نم 2 اذهو . قداصلا نم ىردي الو طلتخيو

 اهنم دعقت انك انأو . ابهشو اديدش اسرح تقم اهاندجوف ءامسلا اَنسَمَل اأو ١ : نجلا تلاق اذهلو « زيزعلا

 ا هل جي ولا لا رك نأ موزي ن ىأ 4 ادصر اباهش هل دجي نآلا عمتسي نمف عُمّسلل دعاقم

 مأ ضرألا ىف نمب ديرأ رش ىردن ال ااو » < e es دادطف e E ارم

 نمب ديرأ رشأ ىردن ال « ءامسلا ىف ثدح دق ىذلا رمألا اذه ىردن ام : ىأ 4 ادشر مهبر مهب دارأ

 « لعاف ريغ ىلإ رشلا اودنسأ ثيح ةرابعلا ىف مهبدأ نم اذهو ؟ ادشر مهبر مهب دار مأ « را

 تناك دقو . « كيلإ سيل رشلاو ١ : حيحصلا ىف درو دقو . لجو زع هللا ىلإ هوفاضأ ريخلاو

 نبا تيدح ىف امك ٠ نايحألا دعب نايحالا یف لب ريثكب. سيل نكلو + كلذ لبق اهب ىمري بكاوكلا

 نولوقت منتك ام » : لاقف« رانتساف مجنب ىمر اذإ لكك هللا لوسر عم سولج نحن امنيب : ") سابع

 )١( هيلع » : م ىف (۲) . « اذه ناكف » : م ىف ٩ . ) )۳سابعلا ثيدح ىف امك » : م ىف «



 لإ( 1۷ )١١_ تايآلا : نجلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 اذإ هللا نكلو « كلذك سيل » : لاقف . ميظع تومي « ميظع دلوي : لوقن انك : انلقف « ؟ اذه ىف

 وه اذهو )١©. همامتب « أبس » ةروس ىف هاندروأ دقو « ثيدحلا مامت ركذو« « ءامسلا ىف رمألا ىضق

 ءاهبراغمو ضرألا قراشم نوبرضي اوذخأف « كلذ ىف ببسلا بلطت ىلع مهلمح ىذلا ببسلا

 هلجأ نم تظفح ىذلا وه اذه نأ اوفرعق « ةالضلا ىف هباحصاب ارقي كي هللا لوسر اودجوف
 a يف نيابعا نبا كلج جدت امك رولا رم ةناعلج ىف قرارا ينم نعل نميز ءءامسلا

 . [794:فاقحألا]ةيآلا 4 نآرقلا نوعمتسي نجلا نم ارفن كيلإ انفرص ذإو» : « فاقحألا» ةروس ىف هلوق

 نجلاو سنإلا كلذ لاه « aR نت يقل نك رهو رمألا اذه ثدح امل هنأ كش الو

 سرحت ءامسلا نكت مل :ىدسلا لاق امك  ملاعلا بارخل كلذ نأ اونظو « كلذل اوعاتراو هل اوجعزناو

 دعاقملا تذختا دق ايك دمحم لبق نيطايشلا تناكو « رهاظ هلل نيد وأ ىبن ضرألا ىف نوكي نأ الإ

Oةروصعم  r REN ESيعين دلل فسح  EEهلل طخ  
 ءامسلا ىف رانلا ةدش نم اوأر امل « ءامسلا لهأ كله : اولاقف ٠ فئاطلا لهأ كلذل عزفف « ىلايللا نم

 نبا ورمع نب ليلاي دبع مهل لاقف « مهيشاوم نوبّيسيو مهءاقرأ نوقتعي اولعجف . بهشلا فالتخاو
 نإف ٠ موجنلا ملاعم ىلإ اورظناو ٠ مكلاومأ نع اوكسمأ . فئاطلا لهأ رشعم اي مكحيو : ريمع

 كا ةشبك ىبأ نبا لجأ نم اذه امنإ « ءامسلا لهأ كلهي ملف اهتنكمأ ىف ةرقتسم اهومتيأر

 . مهلاومأ نع اوفكف « اهوأرف اورظنف . ءامسلا لهأ كله دقف اهورت مل متنأ نإو - ةي

 ا : لاقف « مهرمأ نم ناك ىذلاب هوثدحف سيلبإ اوتأف « ةليللا كلت ىف نيطايشلا
 اومدقف « نيبيصن نج نم رفن ةعبس ثعبف . ةكمب مكبحاص : لاقف مّشَق هوتأف .اهمشأ بارت نم ةضبقب
 ىلع اصرح هنم اوندف «نآرقلا أرقي مارحلا دجسملا ىف ىلصي امئاق ايي ") هللا لوسر اودجوف ةكم

 انركذ دقو. هي هيبن ىلع مهرمأ ىلاعت هللا لزنأف . اوملسأ مث « هبيصت مهلكالك تداك ىتح نآرقلا

 . ةنملاو دمحلا هللو « ملعأ هللاو « لوطملا ( ةريسلا باتك ) نم ثعبلا لوأ ىف ىصقتسم لصفلا اذه

a 

 ىف هللا زجعن نل نأ اتتظ اأو 09 اددق ق قئارط انک كلذ نود اًنمو نوحلاصلا ام اأو )

 2068ه مور ر هل

 اسخب فاَخَي الف هّبرب نمؤي نمف هب انمآ ئدهلا اتعمس امل اَنَأو 09 ابره هزجعت نلو ضرألا

 أر 69 ادّشَر اورحت كتلوأف مّلسَأ نمف نوطساقلا امو نوملسملا ام اأو © اقهر الو

 جج د سا ةَقيرلا ىلع اوماقتسا ول نأو 62 بصح منهل اوُناَكَف نوطساقْلا

 . 4 © ادّعص اباذع هکلسی هبر ركذ نع ضرعي نمو هيف مهنتفنل

 4 كلذ نود اًنمو نوحلاصلا اًنم انَأو » : مهسفنأ نع نيربخم اولاق مهنإ : نجلا نع اربخم لوقي
 . ةقرفتم ءارآو ةفلتخم ةددعتم قئارط : ىأ ( اددق قئارط اتك 8 «كلذ ريغ : ىأ

 )١( ةيآلا ريسفت دنع :77 .

 ) )0هللا ىبن » : م ىف ٩ .



 ( ۱۷ )١١ تايآلا : نجلا ةروس  نماثلا ءْزلا بلبس للعم

 . رفاكلا انمو« نمؤملا انم : ىأ ( اددق قئارط اتك 8 : دحاو ريغو « دهاجمو « سابع نبا لاق

 رسلان , ىلع انثدح « ُلَشَحَب لهس نب ملسأ انثدح « هيلامأ ىف داجتلا ناميلس نب دمحأ لاقو

 150 : لاق ° ةيواعم وبأ انثدح  ملسم خيش . ىمرضحلا ءاثعشلا وبأ وهو  ناميلس نبا

 مهانيتأف : لاق . زرألا لاقف ؟ مكيلإ ماعطلا بحأ ام : هل تلقف « ىنج انيلإ حورت : لوقي شمعألا

 .معن : لاق ؟ انيف ىتلا ءاوهألا هذه نم مكيف : تلقف . ادحأ ىرأ الو عفرت مقللا ىرأ تلعجف « هب

 جاجحلا ىبأ ظفاحلا انخيش ىلع دانسإلا اذه تضرع. انرش : “ لاق ؟ )7 مكيف ةضفارلا امف : تلق
 . شمعألا ىلإ حيحص دانسإ اذه : لاقف ىّرمل

 ااو ندا نفع تعيس لا ا ا ترب الا ج ف لكاس نا ا ذر

 : دشني ليللاب ىلزنم ىف

 قراشو برع لک ىف اھبھاذم تقّلعت ىتح بحلا اهرب بول

 )0( قئالخلا نود هللاب هلم ا لاو تحيا مي

 ةمكاح هللا ةردق نأ ملعن : ىأ ابره هزجعت نلو ضرألا ىف هللا زجعت نأ نأ اَنَظ اأو » لوو
 . انم دحأ هزجعي ال « 29 رداق انيلع هنإف «برهلا ىف انعمأ ولو« ضرألا ىف هرجعن ال انأو ءانيلع

 . ةنسح ةفصو « عيفر فرشو « مهلا" رخفم وهو« كلذب نورختفي :(هب مآ دهلا انعمس امل انأو»

 : امهريغو « ةداتقو « سابع نبا لاق . 4 اًقهر الو اسْخَب فاخي الف هّبرب نمؤي نمف 8 : مهلوقو
 الو امْلَظ فاح الف » : ىلاعت لاق امك « هتائيس ريغ هيلع لمحي وأ هتانسح نم صقني نأ فاخي الف
 .[١١؟:هط] * امضه

 قحلا نع رئاجلا : : وهو <« طساقلا انمو ماسلا انم : ىأ * نوطساقلا انمو نوملسملا اتم ان 0

 مهسفنأل اوبلط : ىأ ( ادشر اورحت كتوُأف ملسأ نمف ) < لداعلا هنإف طسقملا فالخب « هنع بكانلا

 3 مهب رعست ًادوقو : : ىأ 4ابطح مّتهجل اوناكف نوطساقلا امو 9 ¢ ةاجنلا

 ىف نورسفملا فلتخا . 4 هيف مهتتفتل . فدع ءام مهانيقسأل ةقيرّطلا ىلع اوماقتسا ول نَأو 8 : هلوقو
 : نيلوق ىلع اذه ىنعم

 2 اهيلع اورمتساو اهيلإ اولدعو مالسإلا ةقيرط ىلع نوطساقلا ماقتسا ول نأو : امهدحأ

 اوماَقَأ مهّنَأ ولو » : ىلاعت هلوقك « قزرلا ةعس كلذب دارملاو . ًاريثك : ىأ 4 اَقدَع ءام مهاتيقسأل»
 : هلوقكو « [57:ةدئاملا] ¥ مِهلجَرَأ تحت نمو مهقوف نم اولكأل مِهَبَر نم مهيَلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاَروَتلا

 )١( اولاق »: م ىف (۳) . 4 مكنم »: أ ىف () . « ةناوع وبأ » : أ ىف « .

 ) )5لاق هنأ » : م ىف « .

 . ( « طوطخملا » ۸۸۷ /۸) قشمد خيرات (5)

 . © رختفم وهو » : أ ىف (۷) . ٩ انيلع رداق هنإف »: م ىف (5)



 لا ل اب (1؟*--10) تايآلا : نجلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 اذه ىلعو . [45:فارعألا] € ضرألاو ءامّسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتار اونمآ ئرقلا لهأ نأ ولو »

 : «مهنتفنل» : ملسأ نب ديز نع « كلام لاق امك « مهربتخنل : ىأ € هيف مهنتفنل » :هلوق ىنعم نوكي

 . ؟ ةياوغلا ىلإ دتري نمت ةيادهلا ىلع رمتسي نم « مهيلتبنل

 ىلعي 4# ة ةقيرّطلا ىّلع اوماقتسا وَ نآو » : سابع نبا نع« ‹ ىفوعلا لاق : لوقلا اذهب لاق نم ركذ

 لاق اذكو . مالسإلا : لاق # ة ةقيرّطلا ىلع اوماقتسا ول نو » : دهاجم لاقو . ةعاطلا : ةماقتسالاب

 . ىظرقلا بعك نب دمحمو « ىدسلاو « ءاطعو « بيسملا نب ديعسو « ريبج نب ديعس

 . ايندلا نم مهيلع انعسوأل مهلك اونمآ ول : لوقي 4 ة ةقيرّطلا ىلع اوماقتسا ول نأو » : ةداتق لاقو

 ‹ كاحضلا لاق اذكو . قحلا ةقيرط : ىأ 4 ةقي ةقيرّطلا ىلع اوماقتسا ول نأو :  دهاجم لاقو

 # هيف مهنتفنلا» : هلوق ىف اولاق مهرثكأ وأ ءالؤه لكو « امهانركذ نيتللا نيتيآلاب كلذ ىلع دهشتساو

 . هب مهيلتبنل : ىأ

 : ىأ 4 اَقَدَع ءاَم مهاتيقسأل» ةلالضلا : ( ةقيرّطلا ىلع اوماقتسا ول نأو » : ىناثلا لوقلاو
 ءىش لك باوبأ مِهيلَع انحف هب اورکذ ام اوسن ملف ا : لاق امك « اجاردتسا قزرلا ىف مهيلع انعسوأل

 انآ نحيا + ةلوقكو [4 4 :ماعنألا] «نوسلبم ام مه اذإَف ةنغب مهاتذخأ اوتوأ امب اوحرُف اَذإ تح
 لوق اذهو« [ 085 « 66 : نونمؤملا] 4 نورعشي ال لب تاريخلا ىف مهل عراسن . نينبو لام نم هب مهدمن

 . ةلالضلا ةقيرط : ىأ 4 ة ةقيرّطلا ىلع اوماقتسا ول نأو :  هلوق ىف هنإف ؛دیمح نب قحال زلجم ىبأ
 « ىبلكلاو <: ملا نب ديرو: نا نب. عديرلا نع ىوعلا ءاكشوا» متاح ىبأ ن نباو « ريرج نبا هاور

 . © هيف مهسفتل » هلوقب ديأتيو« هاجتا هلو . ناسيك ناو

 . املؤم اعجوم ًاديدش قاش ًاباذع : ىأ 4 ادعص اباذع هكلسن هبر رکذ نع ضرعي نمو # : هلوقو

 ال ةقشم ی ادعم اناذع 2: تنير ناو او کو دخان نيا لاَ

 . اهعم ةحار

 . اهيف رئب : ريبج نب ديعس نعو . منهج ىف لبج : سابع نبا نعو
 مث اوم

 اوداك هوعدي هللا دبع ما اَمَل هنأو 69 ادحأ هّللا عم اوعدت الف هلل دجاسملا نأو

 ارض مكل كلمأ ال ىَنِإ لف 60 ادحأ هب كرشأ الو ىَبر وعدأ امَنِإ لف 69 ادبل هْيَلَع نونوکی

 نم اغالب الإ 29 ادحتلم هنود نم دجأ نرو دحأ هللا نم ىنريجي نل ىَنِإ لق 69 ادشر الو

 ام وار اذإ ىح 5 ادبأ اهيف نيدلاخ منهج را هل إًف هلوسَرو هللا صعي نمو هتالاسرو هللا



 ٤ تايآلا : نجلا ةروس - نماثلا ءزجلا )۱۸  75 (

 . 4 ©۵ اًدَدَع َّلَقَأو ارصات فعضأ نم نوملعيسف نودعوي

 اک 2 زوجا ام فد لر اع نا ىف ودحر نأ داغ ارمآ قلاعت لوفي

 اذإ ىراصنلاو دوهيلا تناك : لاق .  ادحأ هللا عم اوعدت الف هلل دجاسملا ناو :  هلوق ىف ةداتق لاق
 . هدحو هودحوي نأ هل هيبن هللا رمأف « هللاب اوكرشأ ‹ مهعيبو مهسئانك اولخد

 لجر انربخأ « ىدسلا تنب نبا ليعامسإ انثدح : نيسحلا نب ىلع ركذ : متاح ىبأ نبا لاقو

 هلل دجاسملا نأو :  هلوق ىف سابع نبا نع حلاص ىبأ وأ - كلام وبا نع ىدسلا نع. هاج

 « مارحلا دجسملا الإ دجسم ضرألا ىف ةيآلا هذه تلزن موي نكي مل : ني اولا تارا

 . سانلا اوطلاخت ال « اولص : لوقي 4 ادحأ هللا عم اوعدت الف هلل دجاسملا ناو » : هللا لزنأف

 ءدلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع « نايفس انثدح « نارهم انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 : ل "9 هللا ىبنل نجلا تلاق : لاق 4 هلل دجاسملا نأو :  « ريبج نب ديعس نع « دومحم نع

 :تلزنف ؟ كنع نوؤان نحن ة ةالصلا دهشن فيكو « ؟ "7 [كنع] نوؤان نحنو دجسملا ىتأن نأ انل فيك

 . 29 ج ادَحَأ هللا عم اوعدت الق هلل دِجاَسَمْلا ناو اذ

 ءالهلع دجانلا ف كلوت + ةمركع نع وصخ نع + نايس لاو

 اوركذو . هريغل اهب اودجست الف هلل ىه : ىأ « دوجسلا ءاضعأ ىف تلزن . ريبج نب ديعس لاقو

 ىضر « سابع نبا نع « هيبأ نع « سواط نب هللا دبع ةياور نم . حيحصلا ثيدحلا لوقلا اذه دنع

 °) راشأ  ةهبجلا ىلع :مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ :٠ ةي هللا لوسر لاق : لاق « امهنع هللا

 . 29 « نيمدقلا فارطأو نيتبكرلاو نيديلاو  هفنأ ىلإ هيديب

 اوندو ٠ نآرقلا ولتي هوعمس امل « صرحا نم ؛ هنوبكري اوداك نآرقلا ولتي ليم ىبنلا اوعمس امل : لوقي

 , © نجلا نم رقت عمتسا هنأ ىلإ ىحوأ لق » : هئرقي لعجف لوسرلا هاتأ ىتح مهب ملعي ملف هنم
 . نآرقلا نوعمتسي

 . هنع هللا ىضر « ماوعلا نب ريبزلا نع ىورم وهو « لوق اذه

 « رشب ىبأ نع « ةناوع ىبأ نع « ملسم وبأ انثدح « رمعم نب دمحم ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 )١( م نم ةدايز (۳) . « ىبنلل نجلا تلاق » :م ىف (۲) . « ًادحأ هب كرشي الو » : م ىف .
 )5( ىربطلا ريسفت )۷۳/۲۹( .

 « راشأو *: م ىف (5)

 )١( مقرب ملسم حيحص « (۸۱۲) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور )490( .



 لم( )٠۸ ۲٤ تايآلا : نجلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 اوداك هوعدي هّللا دبع ماق اَمَل هنأو :  مهموقل نجلا لاق : لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع

 : اولاق « هدوجس نودجسيو هعوكرب نوعكري «هباحصأو ىلصي هوأر امل : لاق . ( ادبل هيلع نونوكي

 هيلع نونوكي اوداك هوعدي هللا دبع ماق امل © : مهموقل اولاقف : لاق « هل هباحصأ ةيعاوط نم اوبجع

 . 4 ادبل

 . اضيأ ريبج نب ديعس نع ىورم وهو « ناث لوق اذهو

 ‹ مهبر ىلإ سانلا وعديو « « هللا الإ هلإ ال ١ : لوقي يم هللا لوسر ماق امل : نسحلا لاقو

 . ًاعيمج هيلع دبلت برعلا تداك

 سنإلا تدّبَلَت : لاق 4 ادبل هيلع نونوكي اوداک هوعدي هللا دبع ماَق امل ناو :  هلوق ىف ةداتق لاقو
 فازات قم ىلع ةريظيو ةو هريس نأ لا نياق" هوه لا اه ىلع لاو

 « ديز نبا لوقو « ريبج نب ديعسو . دهاجمو « سابع نبا نع ىورم وهو « ثلاث لوق اذهو

 مهل لاق : ىأ « ادحأ هب كرشأ الو ىبر وعدأ اَمّنِإ لاق » : هدعب هلوقل رهظألا وهو « ريرج نبا رايتخاو
 ىلع اوعمتجاو قحلا نم هب ءاج ام اولطبيل « هيلع اورهاظتو هوبذكو هوفلاخو 000 هوذآ امل  لوسرلا

 «هيلع لكوتأو هب ريجتسأو « هل كيرش ال هدحو ىبر دبعأ امنإ : ىأ # ىر وعدا امَنِإ :  هتوادع

 . «ادحأ هب كرشأ الو»

 نم دبعو « ىلإ ىحوي مكلثم رشب انأ امنإ : ىأ ( ادشر الو ارض مكل كلمأ ال ىَنِإ لق ل : هلوقو
 زع هللا ىلإ هلك كلذ ىف عجرملا لب « مكتياوغ الو مكتياده ىف ءىش رمألا نم ىلإ سيل هللا دابع
 . لجو

 ىلع دحأ ردقي ال هنإف هتيصع ول : ىأ « دحأ هللا نم هريجي ال هنأ اضيأ هسفن نع ربخأ مث

 . أجلم ال : ىدسلاو « ةداتقو . دهاجم لاق « < ادحتلم هنود نم دجأ نأو > هباذع نم ىذاقنإ

 الو ريصن ال : ىأ 4 ادحتلم هنود نم دجأ نلو دحأ هللا نم ىنريجي نأ ىَنِإ لق :  اضيأ ةداتق لاقو
 . لئوم الو ىلو ال : ةياور ىفو . أجلم

 كلمأ ال :  و ثتسم وه : مهضعب لاق : 4 هتالاسرو هللا نم اغالب الإ :  ىلاعت هلوقو

 « دحأ هللا نم ىنريجي نل : هلوق نم ءانثكتسا نوكي نأ لمتحيو « (اغالب الإ «   ادشر الو ارض مک
 اهيا اي » : ىلاعت لاق امك « ىلع اهءادأ بجوأ ىتلا ةلاسرلا ىغالبإ الإ ىنصلخيو هنم ىنريجي ال : ىأ
 ا ةدئاملا14ِساّنلا نم كمصعي هللا هتلاسر تعب امف لعفت مل " نإو كبَر نم كيل ! لزنأ ام غلي لوسرلا

 هللا ةلاسر مكغلبأ امنإ :ىأ © ادَبَأ اهيف نيدلاخ منِهَج ران هل نف هلوسَرو هللا صعي نمو # :هلوقو

 جورخ الو « اهنع مهل ديحم ال « ًادبأ اهيف نيدلاخ منهج ران كلذ ىلع ءازج هلف كلذ دعب صعي نمف

 )١( هنيعيو 7: م ىف ٩ . ) )1أطخ وهو « نإف »: م ىف (۳) . « هودان امل » : م ىف .



 ( ۲۸ 70) تايآلا : نجلا ةروس  نماثلا ءزملا بس لل سس سس وب

 . اهنم مهل

 ىأر اذإ ىتح : ىأ € اددع ُلَقَأَو ارصات فعضأ نم نوملعيسف نودعوي ام اوأر اَذإ ْىَتَح ظ : هلوقو

 لقأو ًارصان فعضأ نم ذئموي نوملعيسف ةمايقلا موي نودعوي ام سنإلاو نجلا نم نوكرشملا ءالؤه
 لقأ مهو « ةيلكلاب مهل رصان ال نيكرشملا لب : ىأ « لجو زع هلل نودحوملا نونمؤملا مأ مه « ًاددع

 . لجو زع هللا دونج نم ًاددع

 طا

 ىلع رهظي الف بيغلا ملاع 2 ادمأ یر هَل لعجي مأ نودعو ام بيرقأ یردآ نإ لقط
 ا بنوك هم هم o 4 ر0 د رمجمش

 ® ادصر هفلَخ نمو هيدي نيب نم كلسي هَنِإَف لوسر نم ئضترا نم الإ 69 ادحأ هبْيَغ

 0 د ع ل ا

 . ةليوط ةلم : 0 ا اهتقو

 3 مالسلا هيلع هنأ نم ةلهجلا نم ريثك هلوادتي ىذلا ثيدحلا نأ ىلع ليلد ةميركلا ةيآلا هذه ىفو

 نع لآسي كي ناك دقو : بتكلا نم ءىش ىف هرن ملو « هل لصأ ال بذك « ضرألا تحت فلؤي ال

 أي لاق نا لا اميف ناك ىنازعغا ةزوص یف ليرج هل ىدت الو « اهنع بيجي الف ةعاسلا تقو

 كلذ هادان الو ." « لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام » : لاق ؟ ةعاسلا نع ىنربخأف «دمحم
 تددعأ امف « ةنئاك اهنإ . كحيو » : لاق ؟ ةعاسلا ىتم « دمحم اي : لاقف ىروهج توصب ىبارعألا

 : لاق . هلوسرو هللا بحأ ىنكلو « مايص الو ةالص “"” ريثك اهل دعأ مل ىنإ امأ : لاق . « ؟ اهل

 . " ثيدحلا اذهب مهحرف ءىشب نوملسملا حرف امَق : سنأ لاق . ٠ تببحأ نم عم تنأف»

 ىئثدح « (؟) ريمح نب دمحم انثدح « یفصم نب دمحم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 . (* « تآل نودعوت امنإ « هديب ىسفن ىذلاو « ىتوملا نم مكسفنأ اودعف نولقعت متنك نإ « مدآ ىنب

 نب :جاجح ادع. ليهس نب سوم ند 1 محالملا باتك ١ رخآ ىف دواد وبأ لاق دقو

 نع « هيبأ نع « ريبج نب نمحرلا دبع نع « حلاص نب ةيواعم ىنثدح « بهو نبا انثدح «ميهاربإ

 . °” ٠ موي فصن نم ةمألا هذه هللا زجعي نل » : للك هللا لوسر لاق : لاق ىنشخلا ةبلعت ىبأ

 . هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ثيدح نم (۸) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور « ليوطلا ليربج ثيدح نم ءزج وه (۱)
 .«ريبك :١ م ىف (0)

 : هنع هللا ىضر « سنأ ثيدح نم (17729) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (*)

 . ٩ ريبج نب دمحم » : أ ىف (5)

 .هب «٠ ىفصملا نب دمحم نع « نايفس نب نسحلا قيرط نم )٠١575( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (5)

 ىلع حيحص 2: مكاحلا لاقو . هب « بهو نبا قيرط نم (475/5) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو « )٤۳٤۹( مقرب دواد ىبأ ننس (7)

 6 هاجرخي ملو امهطرش



 لعل( ۲۸ )٠٠ تايآلا : نجلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 : دواد وبأ لاق مث ‹ دواد وبأ هب درفنا

 نب دعس نع « ديبع نب حيرش نع « ناوفص ىنثدح « ةريغملا وبأ انثدح . نامثع نب ورمع انثدح

 . 27 دواد وبأ هب درفنا . ماع ةئامسمخ : لاق ؟ موي فصن مكو : دعسل ليق

 : ىلاعت هلوقك هذه. « لوسر نم ئضترا نم الإ . ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع 8 : هلوقو

 بيغلا ملعي هنإ : انهاه لاق اذكهو . [؟50:ةرقبلا] 4 ءاش امب الإ هملع نم ءىشب نوطيحي الو»

a a aو  GEل  

 . ىرشبلاو ىكلملا لوسرلا معي اذهو « 4 ٍلوسُر نم ئضترا نم الإ . ادحأ هبيغ ئلع رهظي الف )

 ةكئالملا نم تابقعم ديزمب هصتخي : ىأ 4 ادصَر هفّلَح نمو هيدي نيب نم كلسي هنإف # : لاق مث

 اوغلبأ دق نأ ملعيل » : لاق اذهلو ؛ هللا ىحو نم هعم ام ىلع هنوقواسيو « هللا رمأ نم هنوظفحي

 . « اددع ءىش لک ئصحأو مهيدل امب طاحأو مهبر تالاسر

 دئاع هنإ : ليقف ؟ دوعي نم ىلإ « ( ملعيل » : هلوق ىف ىذلا ريمضلا ىف نورسفملا فلتخا دقو
 . هلك ىبنلا ىلع

 یف رج نب ليعس نع + رفعج نع م27 ىمَقلا بوقعي انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاق

 فَ نمو هيدي نيب نم كاسي هلإو لوس نم ئضقرا نم الإ SS و

a 

 « ىدسلاو « كاحضلا هاور اذكهو . هب «  ىمقلا بوقعي ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو

 . بيبح ىبأ نب ديزيو

 ملعيل : لاق < « مهبر تالاسر اوغلبأ دق نأ مّلعيل 8 : ةداتق نع « رَمعم نع « قازرلا دبع لاقو

 ىبأ نب ديعس هاور اذكو . اهنع تعفدو اهتظفح ةكئالملا نأو « هللا نع تغلب دق لسرلا نأ هللا ىبن

 . ريرج نبا هراتخاو . ةداتق نع « ةبورع

 كلسي ِهَّنإَف لوسر نم ئضترا نم الإ 8 : هلوق ىف سابع نبا نع ىفوعلا هاور امك ‹ كلذ ريغ ليقو

 لل LOS OE لاق ۽ 4 ادصر فل نمو هيلي نب نم

 نم ملعيل : لاق 4 مهّبر تالاسر اوغلبأ دق نأ ملعيل 8 : دهاجم نع < حیجت ىبأ نبا لاق اذكو
 . رظن اذه ىفو . مهبر تالاسر اوغلبأ دق نأ لسرلا بذك

 . عطقنم وهف «٠ صاقو ىبأ نب دعس كردي مل ديبع نب حيرشو « ٠۰ ) مقرب دواد ىبأ ناس قلن

 . « ىمعلا ١ : أ ىف (" ۰۲)



 ( ۲۸ 70) تايآلا : نجلا ةروس  نماثلا ءزخلاس ل _+_ لل

 . اوغّلب لسرلا نأ سانلا ملعيل : ىأ « مضلاب « مّلعُيل ١ : بوقعي أرق : ىوغبلا لاقو

 داز » ىف ىزوجلا نبا هاكح لوق وهو « لجو زع هللا ىلإ ًادئاع ريمضلا نوكي نأ لمتحيو

 ام ظفحيو « هتالاسر ءادأ نم اونكمتيل هتكئالمب هلسر ظفحي هنأ : .كلذ ىف ىنعملا نوكيو . “” «ريسملا

 ةلبقلا انلعج امو » : هلوقك كلذ نوكيو « مهبر تالاسر اوغلبأ دق نأ ملعيل ؛ ىحولا نم مهيلإ نيب

 نملعيلو » : هلوقكو ٠ [11:ةرقبلا] 4 هيبقع ىلع بلقني نمم لوسّرا عبي نم مّعتل الإ هيلع تنك يت
 ملعي ىلاعت هنأب ملعلا ع كلذ لاثمأ ىلإ «[١١:توبكنعلا] * نيقفانملا نملعلو اونمآ نيذّل هللا

 .% اددع ءيش لك ئصحأو مهيد امب طاحأو 8#: اذه دعب لاق اذهلو؛ ةلاحم ال اعطق اهنوك لبق ءايشألا

 )١( ريسملا داز )۸/۳۸١( .



 ۹ ( 9 ۱) تايآلا : لمزملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 لمزملا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 ناطقا يسوم قب دجسم ا نازل ناق "دبع ن ورع نب اجا ركوب فا لا

 نع « ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع « كيرش انثدح . نمحرلا دبع نب ىلعم انثدح « ىطساولا

EE O a A ERNE TE a E 
 0 ل دل لا يول ع خا ل ولا

 رثدتو هبايث ىف لمزتف « ة٤ ىبنلا كلذ غلبف < كلذ ىلع نوكرشملا قرفتف . رحاسب سيل : اولاق
 . © رثدملا اهيأ اي » ٠ 4 لَمّرملا اهيأ اي :  لاقف « مالسلا هيلع « ليربج هاتأف .اهيف

 اولمتحاو « ملعلا لهأ نم ةعامج هنع ثدح دق : نمحرلا دبع نب ىلعم : رازبلا لاق مث
 .  اهيلع عباتي ال ثيداحأب درفت هنكل « هثیدح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هيلع دز وأ 7 الیلق هنم صقنا وأ هفصن 0 الق الإ لْيَللا مُق 0 ُنَمّرَمْلا ایا ایل

 مف نطو دش ىه ليلا ةمشان نإ ت الي الق كلَ لتس اإ هد ايت نارا لَو
20009 

 بر O ًاليتبت هْيِلِإ لتبتو كبر مسا ٍرْكْذاو © ًاليوَط اًحّبس راھتلا ىف كَل ّنِإ ك ًاليق

 .# ق ًاليكو هتاف وه الإ هَلِإ ال برْغَمْلاَو قرشملا

 زع هبرل مايقلا ىلإ ضهنيو « ليللا ىف ىطغتلا : وهو « لمزتلا كرتي نأ م هلوسر ىلاعت رمأي

 « نوقفني مهانقزر اممو اعمطو افوخ مهر نوعدي عجاضملا نع مهبونج ىقاجتت :  ىلاعت لاق امك « لجو

 ناك دقو « ليللا مايق نم هب ىلاعت هللا هرمأ ام الئتمم وع هللا لوسر ناك كلذكو . [5١:ةدجسلا]

 (ادومحم اماقم كبر كتبي نأ ئسع كلل ةلفان هب دَجَهتَف ليلا نمو : ىلاعت لاق امك « هدحو هيلع ًابجاو

 .# اليلق ذل ! ليلا مق . لَمَرَمْلا اهيأ اي > : : ىلاعت لاقف «موقي ام رادقم هل نيب انهاهو . [۷۹:ءارسإلا]

 : ةداتق لاقو . مئانلا اهيأ اي : ىنعي © لَمََمْلا هيأ اي :  ىدسلاو ء كاحضلاو « سابع نبا لاق

 . ةفيطقب لمّرَتم وهو تَرَ : ىعختلا ميهاربإ لاقو « هبايث ىف لمزملا

 ل

 . « اودصف » : أ ىف (0) . أ ٠ م نم ةدايز )١(
 ناطقلا ىسوم نب دمحم قيرط نم (2) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو < 6 راتسألا فشك »220 مقرب رازبلا دنسم (9)

 . © باذك وهو ىطساولا نمحرلا دبع نب ىلعم هيفو » : )- /۷) عمجملا ىف و ىمثيهلا لاقو « هلثم هب



 0٠ ( 9 )١ تايآلا : لمزملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نآرقلا تلّمز .

 موقت نأ كانرمأ :ىأ * هيلع دز وأ . اليلق هنم صقنا وأ «  ليللا نم لدب : 4 هفصت :  هلوقو
 . كلذ ىف كيلع جرح ال « ليلق ناصقن وأ ةليلق ةدايزب ليللا فصن

 .هربدتو نآرقلا مهف ىلع انوع نوكي هنإف ٠ لهمت ىلع هأرقا :ىأ © اليترت نآرقلا لترو # : هلوقو
 نوكت ىتح « اهلتريف ةروسلا أرقي ناك : ةشئاع تلاق < هيلع همالسو هللا تاولص أرقي ناك كلذكو

 :لاقف ٠ ةي هللا لوسر ةءارق نع لس هنأ :سنأ نع هقراخبلا جن ىفو ىف . اهنم لوطأ نم لوطأ

 . ميحرلا دميو « نمحرلا دميو« هللا مسب دمي 2 4 ميحّرلا نمحرلا هللا مسب أرق مث « ادم تناك

 lT مأ نع ةكيلم ىبأ نبا نع < جيرج نبا لاقو

 نوع لا E ميحّرلا نمحرلا هللا مسب 8 «ةيآ ةيآ هت ةءارق عطقي ناك : تلاقف
 زمر « دواد وبأو « دمحأ هاور . 4 نيدلا موي كلام . ميحرلا

 نب هللا دبع نع « رز نع . مصاع نع « نايفس نع . نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ىف لّرُت تنك امك لرو « قراو ارقا : نآرقلا "” بحاصل لاقي » : لاق ب ىبنلا نع . ورمع
 . « اهؤرقت ةيآ رخآ دنع كتلزنم نإف « ايندلا

 : ىذمرتلا لاقو . © هب « ىروثلا نايفس ثيدح نم « ىئاسنلاو ىذمرتلاو « دواد وبأ هاورو

 امك « ةءارقلاب توصلا نيسحتو ليترتلا بابحتسا ىلع ةلادلا ثيداحألا ريسفتلا لوأ ىف انمدق دقو
 ىتوأ دقل » و « « نآرقلاب َنَعَتَي مل نم انم سيل » و « « مكتاوصأب نآرقلا اونيز :  ثيدحلا ىف ءاج
 عمست تنك كنأ ملعأ تنك ول : ىسوم وبأ لاقف « ىسوم ابأ : ىنعي ب © دواد لآ ريمازم نم رامزم اذه
 ف ل 6 ر تفارق

 ا ا ار كلا ده وذم لو 290 لئلا رثن هورثنت ال : لاق هنأ دوعسم نبا نعو
 ١ ىوغبلا هاور . ةروسلا رخآ مكدحأ مه نكي الو . بولقلا هب اوكرحو

 ءاج : لاق لئاو ابأ تعمس : ةرم نب ورمع انثدح « ةبعش انثدح « مدآ انثدح : ىراخبلا لاقو

 تفرع دقل . رعشلا ذهك اذه : لاقف . ةعكر ىف ةليللا ” لصفملا تأرق : لاقف دوعسم نبا ىلإ لجر

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )0045( .

 . (۲۹۹) مقرب ىذمرتلل لئامشلاو « (4 ١ ٠ 1) مقرب دواد ىبأ ننسو « (۳۰۲/) دنسملا 9
 . « ئراقل » : م ىف (۳)

 . )8١0895( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو « (5915) مقرب ىذمرتلا ننسو « )١5784( مقرب دواد ىبأ ننسو (۱۹۲ /۲) دنسملا ()

 . ةمدقملا ىف نآرقلا لئاضف : ىف ثيداحألا هذه رظنا ()

 . « لقدلا :٠ أ ىف (0)

 . 0516 /۸) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (0)

 . « لضعملا » : أ ىف (6)



 ۲٥۱ ( 94 ۱) تايآلا : لمزملا ةروس - نماثلا ءزجلا
 i TANE ١ ا 2 . 6 . 2 .2 هللاا (١

 ىف نيتروس «لَّصَفْْلا نم ةروس نيرشع ركذف . نهنيب نرقي ةي هللا لوسر ناك ىتلا رئاظنلا ركعة  .

 . هب لمعلا ىأ : ةداتقو « نسحلا لاق « # اليقث الق كِيَلَع ىقلنس اَنِإ ه : هلوقو

 كَ هللا لوسر ىلع لزنأ : تباث نب ديز لاق امك . هتمظع نم ؛ هلوزن تقو ليقث : ليقو

 ° یذخف ضْرَت تداكف + ىذخف ىلغ هَذْخَفو

 ER E تحل مايل كلر

 ؟ ىحولاب سحت له « هللا لوسر اي : تلقف ل ىبنلا تلأس : لاق ورمع نب هللا دبع نع « ديلولا

 تننظ الإ ىلإ ىحوي ةرم نم امف « كلذ دنع تكسأ مث < « ليصالص عمسأ » : ا هللا لوسر لاقف

 , ةا هب ةرفت ٠6 نضيف سفن نأ

 نع « هيبأ نع « ماشه نع « كلام نع « فسوي نب هللا دبع نع ىراخبلا حيحص لوأ ىفو

 ىف ىنيتأي انايحأ » : لاقف ؟ ىحولا كيتأي فيك : اص هللا لوسر لأس ماشه نب ثراحلا نأ : ةشئاع

 ىل لثمتي انايحأو « لاق ام هنع تیعو دقو ىنع مصيف < « ىلع هدشأ وهو « سرجلا ةلصلص لثم

 مويلا ىف ةَ ىحولا هيلع لزني هتيأر دقلو : ةشئاع تلاق . « لوقي ام ىعأف ىنملكيف الجر كلملا

 . © هظفل اذه . اقرع دصفتيل هنيبج نإو هنع مصيف « دربلا ديدشلا

 نع « ةورع نب ماشه نع <« نمحرلا دبع انربخأ « دواد نب ناميلس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 .2 اهنارجب برضتف « هتلحار ىلع وهو ةا هللا لوسر ىلإ ىحويل ناك نإ : تلاق ةشئاع نع «هيبأ

 + ةورعا ب ماشه نع رمعم نع + قوق نبا اتعب +: ىلعالا دبع نبا اقدح نيرن هزات لاقو

 كرحت نأ عيطتست امف « اهنارج تعضو <« هتقان ىلع وهو هيلإ ىحوأ اذإ ناك هله ىبنلا نأ ؛ هيبأ نع
 . ساس و

 7ع ی نوح

 :::قنعلا طاب وه: قارا: لشرف اهو

 امك : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق امك « اعم نيهجولا نم 2" ليقث هنأ ريرج نبا راتخاو

 نيزاوملا ىف ةمايقلا موي لقث ايندلا ىف لقث

 نع « ريبج نب ديعس نع « قاحسإ وبأ لاق « 4 ًاليق ُموقأو اط دشا ىه ليلا ةئشان ّنِإ :  هلوقو
 . ةشبحلاب ماق : اشن : سابع نبا

 « دحاو ريغو « دهاجم لاق اذكو . ةئشان هلك ليللا : ريبزلا ¿ نباو « سابع نباو « رمع لاقو

 )١( (الابةه) مقرب ىراخبلا حيحص .

 .(:595) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ()

 . (۲۲۲ /۲) دنسملا (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )۲( .

 )0( دنسملا )١/١١۸( .

 )١( ىربطلا ريسفت )۸۲/۲۹( .

 . « لبقي هنأ » : أ ىف (۷)



 ( )١ - ٩ تايآلا : لمزملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 خرجه وبأ لاق اذكو  :ءاشعلا دعي + دهاجم نع ةياور يقود :ليللا نم.ماق اذإ *:اشن +: لاقي

 : ردكنملا نب دمحمو ¢ مزاح وبأو ملاسو «ةداتقو

Yo 

 . تانآلا ىهو « ةئشان ىمست هنم ةعاس لكو « هتاقوأو هتاعاس : ىه ليللا ةئشان نأ ضرغلاو

 : لاق اذهلو ؛ ةوالتلا ىلع عمجأو « ناسللاو بلقلا نيب ةأطاوم دشأ ” وه ليللا مايق نأ دوصقملاو

 كفو هل نالا مايق نم اهمهفتو ةءارقلا ءادأ ىف رطاخلل عمجأ : ىأ 4 ًاليق مفا اًنْطَو دشا یه »

 . شاعملا تاقوأو تاوصألا طلو سانلا راشتنا

 «ةماسأ وبأ انثدح « ىرهوجلا ديعس نب ميهاربإ انثدح : ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق "7 [دق] و

 « اليق بوصأو أطو دشأ ىه ليللا ةئشان نإ » : ةيآلا هذه أرق كلام نب سنأ نأ ٠ شمعألا انثدح

 (© دحاو اذه هابشأو أيهأو موقأو بوصأ نإ : هل لاقف .4 اليق موفأو  اهؤرقن امنإ : لجر هل لاقف

 ىبأ نب ءاطعو . ةمركعو « سابع نبا لاق . * ًاليوط احبس ٍراهَنلا ىف كل نإ # : لاق اذهلو

 . مونلاو غارفلا : ملسم
 « سنأ نب عيبرلاو « ةداتقو ٠ نسحلاو « كاحضلاو . كلام وبأو « دهاجمو « ةيلاعلا وبأ لاقو

 . اليوط ًاغارف : ىروثلا نايفسو

 مو ةو اغا اك لاقو

 . ًاريثك اعوطت : 4 ًاليوَط احبس :  ىدسلا لاقو

 : لاق 4 ًاليوَط احبس ١< [راهتلا ىف كل نإ ] :  ا ب ديز نب نمحرلا دبع لاقو
 ىلع نم هللا نإ مث « ةضيرف ليللا ةالص تناك نيح اذهو : 0

 مّلعُي كبر نإ 9 : لاق مث « ةيآلا را ىلإ © الو أرقو < و ای دال
 e هثلث وأ هفصن ليللا ] 4 هتم رسبت ام اوفا # : غلب ىتح ¢ رزقا ر رم نأ موق نل

 كَل ةلفان هب دجهتف ليلا نمو » : لاقو : لاقف °” [ هتمأ نعو هنع ةضئرفلا عضو عفا س رمأ
 . هلاق امك هلاق ىذلا اذهو . [59:ءارسإلا] € ادومحم اماقم كبر كعب نأ ئسع

 ورع ىبأ نب ديعس انثدح« ىيحي انثدح : لاق ثيح هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور ام هيلع ليلدلاو

 عيبيل ةنيدملا ىلإ لحترا مث هتأرما قلط هنأ : ماشه نب دعس نع « ىفوأ نب ةرارز نع « ةداتق نع
 هوثدحف هموق نم أطهر ىقلف .تومي ىتح مورلا دهاجي مث « حالسلاو عاركلا ىف هلعجيو اهب هل ًاراقع
 «؟ 20ةوسأ ىف مكل سيلأ » : لاقف ايم هللا لوسر دهع ىلع كلذ اودارأ ةتس هموق نم اطهر نأ

0 0 
 هنأل « ملعلا لهأ نم دحأ نع حصي ال ثيدح »: لاق هنأ ىرابنألا نب ركب ىبأ نع ةيشاحلا ىف ققحملا لقنو (84 /7) ىلعي ىبأ دنسم (؟)

 . « هنم عمسي ملو اسنأ ىأر شمعألا نأ لبق نم ذخؤيف « لصتمب سيل عوطقم وهف «٠ سنأ نع شمعألا ةياور ىلع ىنبم
 . أ نم ةدايز (4)
 . ىربطلا ريسفت نم ةدايز (6)

 . © ةنسح ةوسأ : أ ىف (5)



 Yor ( 94 ۱) تايآلا : لمزملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 رتولا نع هلأسف سابع نبا ىتأ هنأ انربخأف انيلإ عجر مث « اهتعجر ىلع مهدهشأف ٠ كلذ نع مهاهنف
 مث اهلأساف ةشئاغ ثنا : لاق .معن : لاق ؟ هيَ هللا لوسر رتوب ضرألا لهأ ملعأب كئبنأ الأ : لاقف

 انأ ام : لاقف « اهيلإ هّتقحلتساف حلفأ نب ميكح ىلع تيتأف : لاق . كيلع اهدرب ىنربخأف ىلإ عجرا

 اج لع ا ًايضم الإ امهيف تبأف « ائيش نيتعيشلا نيتاه ىف لوقت نأ اهتيهن ىنإ ؛ اهبراقب

 دعس : لاق ؟ كعم اذه نم : تلاق . معن : لاق « هتفرعو ؟ ميكح : تلاقف اهيلع انلخدف « ىعم

 ناك ء ءرملا معن : تلاقو هيلع تمحرتف : لاق . رماع نبا : لاق ؟ ماشه نم : تلاق . ماشه نبا

 : تلق ؟ نآرقلا أرقت ت تسلأ : تلاق ؟ هلي هللا لوسر قلخ نع ىنيئبنأ ٠ نينمؤملا مأ اي : تلق .رماع

 لوسو مايقا ل ادب 0 نآرقلا ناك هيب هللا لوسر قلخ نإف : تلاق . 2 ىلب
 هذه أرقت تسلأ : تل . ولك هللا لوسر مايق نع ىنيئبنأ ٠ نينمؤملا مأ اي : تلق .٠ ةع هللا

 يا تلاق . ىلب : تلق ؟ 4 َلَمَرمْلا اهيأ اي ٠ :ةروسلا
 رشع ىنثا ءامسلا ىف اهتمتاخ هللا كسمأو « مهمادقأ تخفتنا ىتح الوح هباحصأو ةا هللا لوسر ماقف

 . ةضيرف دعب نم ًاعوطت ليللا مايق راصف « ةروسلا هذه رخآ ىف فيفختلا هللا لزنأ مث ءًارهش

 لوسر رتو نع ىنيئبنأ ٠ نينمؤملا مأ اي : تلق « ةي هللا لوسر رتو ىل ادب مث « موقأ نأ "”تممهف
 مث كوستيف « ليللا نم هثعبي نأ ءاش امل هللا هثعبيف ٠ هروهطو هكاوس هل دعن انك : تلاق . هلي هللا

 رفغتسيو ] وعديو هبر ركذيو سلجيف « ةئماثلا دنع الإ نهيف سلجي ال تاعكر ىنامث ىلصي مث اضوتي

 ًآميلست ملسي مث "7 [ وعديو هركذيو هبر دمحيف دعقيف ةعساتلا ىلصي مث . ملسي الو ضهني مث
 نسأ املف . ىنب اي ةعكر رشع ىدحإ كلتف . ملسي ام دعب سلاج وهو نيتعكر ىلصي مث ءانعمسي

 عست كلتف « ملسي ام دعب سلاج وهو نيتعكر ىلص مث « عبسب رتوأ « محللا ذخأو ةي هللا لوسر
 مايق نع هلغش اذإ “© ناكو « اهيلع موادي نأ بحأ ةالص ىلص اذإ ةي هللا لوسر ناكو . ىنب اي

 نآرقلا أرق ا هللا ىبن ملعأ الو « ةعكر ةرشع ىتنث راهنلا نم ىلص « ضرم وأ عَجَو وأ مون ليللا

 . ناضمر ريغ ًالماك ًارهش ماص الو « حبصأ ىتح ةليل ماق الو « ةليل ىف هلك

 ىتح اهتيتأل اهيلع لخدأ تنك ول امأ « تقدص : لاقف « اهثيدحب هتثدحف سابع نبا تيتأف

 . ةهفاشم ىنهفاشت

 5 )0 هوحلب « ةداتق ثيدح نم« هحيحص ىف ملسم هجرخأ دقو . همامتب دمحأ مامإلا هاور اذكه

  باّبحلا نب ديز انثدح « عيكَو انثدح : ريرج نبا لاق : ىنعملا اذه ىف ةشئاع نع ىرخأ قيرط

 ىنثدح « ةديبع نب ىسوم نع : عيكو نبال ظفللاو « اعيمج الاق نارهم انثدح « ديمح نبا انثدحو

 ىلضي اريصس هلك هللا لويسرلا لحجأ تدك + تلاق ةشئاع نع « ةملس ىبأ نع « ءالحط نب دمحم

 بتكي نأ ىشخف « اميحر مهب ناكو  بضغُلاک جرخف « اوعمتجاف هب سانلا عماستف « ليللا نم هيلع

 )١( تممه مث 7: م ىف (0) . معن » : أ ىف © .

 )( دنسملا نم ةدايز .

 )٤( هلو هللا لوسر ناكو » : ! ىف < .

 . (17/45) مقرب ملسم حيحصو « (08 /5) دنسملا (5)



 ( 8 ۱) تايآلا : لمزملا ةروس  نماثلا ءزحلا مع

 نم لمي ال هللا نإف ٠ نوقيطت ام لامعألا نم اوُمَلكا « سانلا اهيأ » : لاقف  ليللا مايق مهيلع

 مق . لّمَزمْلا اهيأ اي » : نآرقلا لزنو . « هيلع ميد ام لامعألا ريخو « لمعلا نم اولمت ىتح باوثلا

 اوثكمف <« قلعتيو لبحلا طبري لجرلا ناك ىتح . 4 هيلع دز وأ . اليلَق هنم صقنا وأ هفصن . اليلق الإ إ ليلا

 مايق كرتو ¢ ةضيرفلا ىلإ مهدرف مهمحرف ¢ هناوضر نم نوغتبي ام هللا ىأرف 3 رهشأ ةينامث كلذب

 . 2 ليللا

 ىف ثيدحلاو 8 فيعض وهو «٠ ىذبرلا ةديبع نب ىسوم قيرط نم متاح ىبأ نبا هاورو

 « ةنيدملاب ةروسلا هذه لوزن نأ مهوي دق قايسلا اذهو « ةروسلا هذه لوزن ةدايز نودب “حيحصلا

  رهشأ ةينامث اهرخآو اهلوأ لوزن نيب نإ : قايسلا اذه ىف هلوقو . ةيكم ىه امنإو «كلذك سيلو

 . ةنس امهنيب ناك هنأ دمحأ ةياور ىف مدقت دقف ؛ بيرغ

 كامس نع « رعسم نع « ةماسأ وبأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 ىف مهمايق نم اوحن نوموقي اوناك 3 لمزملا لوأ :لزن ام لوأ : لوقي سابع نبا تعمس 3 ىفنحلا

 . ةنس نم بيرق اهرخآو اهلوأ نيب ر ناكو « ناضمر رهش

 7 ا نبا نق ديرك هولا نوع نير یا ر دكه

 ناك : سابع نبا نع « كامس نع « رعسم نع امهالك « ىدبعلا رشب نب دمحمو ىروثلا لاقو

 نع « كامس نع « ليئارسإ نع « عيكو نع « بيرك ىبأ نع « ريرج نبا ىورو . ةنس امهنيب
 . هلثم ‹ سابع نبا نع « ةمركع

 ىبأ نع « بهو نب سيق نع « نايفس نع « نارهم انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 ىتح « مهُقوَسو مهمادقأ تمرو ىتح الوح اوماق « (لَمَرمْلا اهيأ اي 3 : تلزن ال : لاق نمحرلا دبع

 ٠ سالا حارسا Ea تلزن

 نب ذاعم انثدح « ىريراوقلا رمع نب هللا ديّبع انثدح « ةعرز وبأ انثدح] : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىنعي  تلقف : لاق ماشه نب دعس نع < 0 هرز نع ٠ دق نع ٠ 10[ یا ادع ؛ماشع

 : تلق ؟ 4 لمزملا اهيأ اي 8: أرقت تسل 94 تلاق . هيَ هللا لوسر مايق نع انيربخأ :  ةشئاعل

 و ا عل وس يل مما عم

 . لزن مث « ًارهش رشع ةتس ءامسلا

 قۇس تخفتنا ىتح 3 نيلوح وأ الوح اوماق : « اليلق الإ ليلا مق $: ةداتق نع ٤ رمعم لاقو

 . ( ۷۹/۲۹) ىربطلا ريسفت )١(

 . (۷۸۲) مقرب ملسم حیحصو« (784705) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . (۷۸/۲۹) ىربطلا ريسفت (۳)
 )٤( یربطلا ريسفت )۷۹/۲۹( .

 . م نم ةدايز (5)



 م سن (4_ )١1 تايآلا : لمزملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . ةروسلا رخآ ىف دعب اهفيفخت هللا لزنأف مهمادقأو

 نبا وه  ديعس نع « رفعج نع RE ندع قيس وبا نوح ورعب هنا لاق

 لاحلا هذه ىلع ةي ىبنلا ثكم : لاق * لّمَرمْلا اهيأ اي » : ةي هيبن ىلع هللا لزنأ امل : لاق  ريبج
 رشع دعب هيلع هللا لزنأف «هعم نوموقي هباحصأ نم ةفئاط تناكو « هرمأ امك « ليللا موقي نينس رشع

 : هلوق ىلإ € كعم نيذلا نم ةفئاطو هتلثو هفصنو ليّللا ىَتلُث نم ئندأ موقت كأ ملعي كبر نإ » 507

 . © نينس رشع دعب مهنع ىلاعت هللا ففخف« 4 ةالّصلا اوميقأو»

 . هب , ") ىمقلا بوقعي نع « عفار نب ورمع نع « هيبأ نع « متاح ىبأ نبا هاورو

 اليلق هنم صقنا وأ هفصن .اليلق لإ ليّللا مق 8 : هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ىلع كلذ قشف« [  اليلق الإ ليللا مايقب نينمؤملاو هيبن هللا رمأف ( اليترت نآرقلا لترو هيلع دز وأ]
 نورخآو ئضرم مكنم نوكيس نأ ملع : اذه دعب لزنأف « مهمحرو مهنع هللا ففخ مث « نينمؤملا

 . قيضي ملو  دمحلا هلو هللا عسوف« « هنم رسيت ام اوءرقاف 8 :هلوق ىلإ .# ضرألا ىف نوبرضي

 هتدابعل غرفتو « هيلإ عطقناو « هركذ نم رثكأ : ىأ 4 ًاليتبت ِهَِلِإ لتبتو كبر مسا ركذاو » : هلوقو
 [7:حرشلا] «بصناف تغرف اًذِإَف 9 :لاق امك« كايند رومأ نم هيلإ جاتحت امو « كلاغشأ نم تغرف اذإ
 وأ هانعمب ديز نبا هلاق . لابلا عراف نوكتل « هتدابعو هتعاط ىف بصناف كماهم نم تغرف اذإ : ىأ

 . هنم بيرق

 4 اليتبت هيلإ لتبتو » : ىدسلاو ¢ كاحضلاو ¢ ةيطعو ¢ حلاص وبأو ¢ دهاجمو سايع نبا لاق

 . ةدابعلا هل صلخأ : ىأ

 . كسفن هيلإ لتبو دهتجا : نسحلا لاقو

 : ىنعي « لتبتلا نع ىهن هنأ : ىورملا ثيدحلا هنمو « لتبتم : دباعلل لاقي : ريرج نبا لاقو

 . © جوزتلا كرتو ةدابعلا ىلإ عاطقنالا

 ىف فرصتملا كلاملا وه :ىأ 4 ًاليكو هذخّتاف وه الإ ُهَلِإ ال برغملاو قرشملا بر »# : هلوقو .

 3 4 اليكو هذختاف ل ¢ لكوتلاب هدرفأف ةدابعلاب هتدرفأ امكو ¢ وه الإ هلإ ال ىذلا براغملاو قراشملا

 كايإو دبعن كايإ :  هلوقكو ‹ [١١:دوه] 4 هيلع لّكوتو هدبعاف 8 : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك

 لكوتلاب هصيصختو « هلل ةعاطلاو ةدابعلا دارفإب رمألا اهيف « ىنعملا اذه ىف ةريثك ” تايآو . *«نيعتسن

 . هيلع
8 

ts A 

 )١( أ ىف :٠ ىمعلا « .

 . لسرم وهو (۷۹/۲۹) ىربطلا ريسفت (۲)

 . « جيورتلا »:م ىف (5) . أ «٠ م نم ةدايز (5) . « ىمعلا »: أ ىف (۳)

 . ٩ تايآ ىف »: م ىف (0)



 ( ۱۸ )٠١  تايآلا : لمزملا ةروس  نماثلا ءزجل

 ةمعنلا يلوا نيبذكملاو ينرذو ©3 اليمج ارجه مهرجهاو نولوقي ام ىلع ربصاو 9
 2 ماس

 موي 62 اميل اباذعو ةّصغ اذ اماَعَطَو 69 اميحجو ًالاكنأ اید نإ 0 اليلق مهله
2 

۲0٦ 

 ادهاش ًالوسر مكي اتلسرأ اَنِإ © اليهم ينك لابجلا تاكو لاَّبِجْلاو ضرألا فجرت
 e 0 م همس

 2 ًاليبو اذخأ هاتذخأف لوسرلا نوعرف ىصعف ©2 ًالوسر نوعرف ىلإ اتلسرأ امك مكيلع

 هدعو ناك هب رطقنم ءاَمسلا 09 ايش نادلولا لعجي موي مترفك نإ نوقتَت فيكف

 . 4 9 ًالوعفم

 ًارجه مهرجهي نأو « هموق ءاهفس نم هبذك نم هلوقي ام ىلع ربصلاب ةي هلوسر ًارمآ ىلاعت لوقي

 ال ىذلا ميظعلا وهو  ًاددهتمو هموق رافكل ًادعوتم هل لاق مث 1 هعم باتع ال ىذلا وهو « اليمج

 باحصأ نيفرتملا نيبذكملاو ىنعد : ىأ 4 ةمعتلا ىلوأ نیبذکملاو ىنرذو 8 : ءىش هبضغل موقي
 مهلهمو» < ‹ مهريغ دنع سيل اب قوقحلا نم نوبلاطي مهو مهريغ نم ةعاطلا ىلع ردقأ مهنإف «لاومألا
 اذهلو ؟[؟ 5 :نامقل] € ,ظيِلَغ باذع ىلإ مهرطضن مت اليلق مهعتمن :  لاق امك « اديور : ىأ 4 ًاليق

 نب دمحمو « سواطو « ةمركعو «٠ سابع نبا هلاق . دويقلا : ىهو 4 الاكنأ انيدَل نإ ) : انهاه لاق

 ىبأ نب دامحو . كاحضلاو < زّلجم وبآو وان مع هولا وده اک

 ريعسلا یهو :€ اميحجو ل دحاو ريغو « ىروثلاو كرابملا نباو < ىدسلاو ةداتقو «ناملس

rsاباتَعو ط « جرخي الو لخدي الف قلحلا ىف بشني : سابع نبا لاق . ( ضع اذ اماعّطو ل .  

 نابثكك ريصت : ىأ 4 اليهم ابنك لابجْل تناكو  «لزلزت : ىأ 4 لابجْلاو ضرألا فجرت موي . اميلأ

 ريصت ىتح « بهذ الإ ءىش اهنم ىقبي الف افسن فسنت اهنإ مث « ءامص ةراجح تناك ام دعب لمرلا
 ءىش ال :هانعمو « ةيبار :ىأ « اتمأ الو « ايداو: ىأ . ًاجوع اهيف ىرت ال « افصفص ًاعاق ضرألا

 . عفتري ءىش الو ضفخني

 : ىأ © مُكيلع ادهاش ًالوسر مکی انلسرأاَنِإ 9 : سانلا رئاس دارملاو « شيرق رافكل ًابطاخم لاق مث

 نبا لاق .  اليبو اذخأ هانذخأف لوسّرلا نوعرف يصعق . الوسر نوعرف ىلإ اتلسرأ امك » ٠ «مكلامعأب

 اورذحاف : ىأ « اديدش : ىأ * اليبو اذخأ # : ىروثلاو . ىدسلاو« ةداتقو « دهاجمو «سابع

 امك « ردتقم زيزع ذخأ هللا هذخأ ثيح < نوعرف باصأ ام مكبيصيف < ١ لوسرلا اذه اوبذكت نأ متنأ

 نإ رامدلاو كالهلاب ىلوأ متنأو« [: تاعزانلا] 4 ىّلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأف :  ىلاعت لاق

 . دهاجمو سابع نبا نع ىوريو . نارمع نب ىسوم نم مظعأو فرشأ مكلوسر نأل ؛ متبذك

 الومعم 4 اوي 8 نوكي نأ لمتحي « 4 ايش َنادْلوْلا لعجي اموی مثرفك نإ نوقتت فيَكَف ١ : هلوقو
 نادلولا لعجي اموي سانلا اهيأ نوفاخت فيكف » : دوعسم نبا ةءارق نع ريرج نبا هاكح امك « نوقتتل

 فيك : لوألا ىلعف «٠ مترفكل الومعم نوكي نأ لمتحيو ؟ « هب اوقدصت ملو هللاب مترفك نإ ابيش



 مل ( ۲١ 1۹) ناتيآلا : لمزملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نإ ىوقت مكل لصحي فيك : ىناثلا ىلعو ؟ مترفك نإ ميظعلا عزفلا اذه موي نم نامأ مكل لصحي

 . ملعأ هللاو « ىلوأ لوألا نكلو « نسح ىنعم امهالكو ؟ هومتدحجو ةمايقلا موي مترفك

 نيح كلذو « هلبالبو هلزالزو هلاوهأ ةدش نم : ىأ 4 ابيش نادلولا لعجي اموي # : هلوق ىنعمو

 نوعستو ةعستو ةئامعست فلأ لك نم : لوقيف ؟ مك نم : لوقيف . رانلا ثعب ثعبا : مدآل هللا لوقي

0 

 1 ا بم كل اق با نا ناس رجا طم نب ام نع

 نو مدآل هللا لوقي موي كلذو « ةمايقلا موي كلذ » : لاق 4 ابيش َنادْلوْلا لعجي اموی »

 وجنيو 2« نوعستو ةعستو ةئامعست فلأ لك نم : لاق ؟ بر اي مك نم : لاق . رانلا ىلإ اثعب كتيرذ

 ىتح لجر مهنم تومي ال هنإو « مدآ دلو نم جوجأمو جوجأي نإو « ريثك مدآ ىنب نإ ١ : مههوجو

 . ° « مكل ةنج مههابشأ ىفو مهيفف . لجر فلأ هبلصل هثري

 . ثيداحألا هذه ركذ جحلا ةروس لوأ ىف مدقت دقو « بيرغ ثيدح اذه

 نم مهنمو . هلوهو هتدش نم هببسب ىأ : ةداتقو « نسحلا لاق : ( هب رطفنم ءامسلا :  هلوقو

 ركذ هل رجي مل هنأل؛ىوقب سیلو «دهاجمو سابع نبا نع یورو. لجو زع هللا ىلع ريمضلا ديعي
 . انهاه

 « ةلاحم ال ًاعقاو : ىأ « الوعفم مويلا اذه دعو ناك : ىأ 4 ًالوعفم هدعو ناك » : ىلاعت هلوقو

 نم ندا ل ل نر يوتا حو

 هوصخت نأ نأ ملع راهثلاو ليلا رقي لاو كعم نيذلا نم ةقئاطو هلت هقصنو ليلا ى
 د قا ا Sco <o ريب ممم

 ىف نوبرضي نورخآو ئضرُم مکنم نوکیس نأ ملع نآرقلا نم رست ام اوءرفاَف مكيلع بات
2 I0 

 اوميقأو هنم رسي ام اوءرفاف هللا ليبس ىف نولتاقي نورخآو هللا لضف نم نوغتبي ضرألا

 هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو انسح اضرق هللا اوضرفأو ةاكزلا اوتآو ةالّصلا

 . 4 © ميحر روفغ هللا نإ هللا اورفغتساو ارجأ مظعأو اريخ وه

 :لاق اذهلو ؛ بابلألا ولوأ اهب ركذتي : ىأ 4 ةركذت »8 ةروسلا : يأ ( هذه نإ » : : يلاعت لوقي

 امو # : يرخألا ةروسلا يف هديق امك « هتياده هللا ءاش نمم : ىأ 4 اليبس هبر ىلإ ذختا ءاش نمف »

 ١ )١( ىناربطلل ريبكلا مجعملا  > 0757/1١عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )7/ ١  « : )1فيعض وهو ىناسارخلا ءاطع نب نامثع هيفو © .



 ( )١19 ٠١٠ ناتيآلا : لمزملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 . 7٠[ :ناسنإلا] 4 اميكح اًميلع ناك هللا َنِإ هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت

 : ىأ © كَعم نيذّلا نم ةفئاطو هتلثو هفصنو ِليَللا ىتلث نم ئندأ موقت كأ ملعي كبر نإ 8 : لاق مث
 ام ىلع ةبظاوملا ىلع نوردقت ال نكلو « مكنم دصق ريغ نم هلك كلذو « اذكه ةراتو « اذكه ةرات

 ةرات : ىأ ( راهنلاو ليللا ردقي هللاو # : لاق اذهلو ؛ مكيلع قشي هنأل ؛ ليللا مايق نم هب مكرمأ
 ىذلا ضرفلا : ىأ « هوصحت نل نأ ملع » .اذه نم اذه وأ « اذه نم اذه ذخأي ةراتو « نالدتعي

 نم اوموق نكلو : ىأ . تقوب ديدحت ريغ نم : ىأ ( نآرقلا نم رسيت ام اوءرقاف  مكيلع هبجوأ
 : ىأ « كتالصب رهجت الو # : ناحبس ةروس ىف لاق امك « ةءارقلاب ةالصلا نع ربعو . رسيت ام ليللا

 . * اهب تفاخت الو ل . كتءارقب

 ام اوءرقاف 8 : هلوق ىهو « ةيآلا هذهب « هللا همحر « ةفينح ىبأ مامإلا باحصأ لدتسا دقو
 « نآرقلا نم اهريغب وأ اهب أرق ول لب « ةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق نيعتي ال هنأ ىلع « نآرقلا نم رسيت
 كعم رسيت ام أرقا مث » : نيحيحصلا ىف ىذلا هتالص ءىسملا ثيدحب اودضتعاو ؛ هأزجأ « ةيآب ولو

 . « نآرقلا نم

 اك هللا لوسر نأ : اضيأ نيحيحصلا ىف وهو « تماصلا نب ةدابع ثيدحب روهمجلا مهباجأ دقو

 هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع « ملسم حيحص ىفو . “ « باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال » : لاق
 .29 « مات ريغ« جادخ ىهف « جادخ ىهف . جادخ ىهف باتكلا ماب اهيف أرقي ال ةالص لك » :لاق كك

 . "7 « نآرقلا مأب أرقي مل نم ةالص ئزجت ال :١ اعوفرم ةريره ىبأ نع ةميزخ نبا حيحص ىفو

 نورخآو هّللا لضف نم نوغتبي ضرألا ىف نوبرضي نورخآو ئضرم مكنم نوكيس نأ ملع » : هلوقو

 ىضرم نم « ليللا مايق كرت ىف راذعأ ووذ ةمألا هذه نم نوكيس نأ ملع :ىأ 4 هللا ليبس ىف نولتاقي

 نيرخآو « رجاتملاو بساكملا ىف هللا لضف نم نوغتبي ضرألا ىف ““ نيرفاسمو « كلذ نوعيطتسي ال
 « ةيكم اهلك ةروسلا لب  ةيآلا هذهو .هللا ليبس ىف وزغلا نم مهقح ىف مهألا وه اب * نيلوغشم

 . ةلبقتسملا تابيغملاب رابخإلا باب نم هنأل « ةوبنلا لئالد ربكأ نم ىهف « دعب عرش لاتقلا نكي ملو

 . هنم مكيلع رسيت امب اوموق :ىأ ( ° هنم رسيت ام اوءرقاف ل : لاق اذهلو

 اين يملا تلقا لاق دمحم اخر لوا نع الع ورا الور تر ا نرد ل

 ىلصي امنإ « هب موقي الو « هبلق رهظ نع هلك نآرقلا رهظتسا دق لجر يف لوقت ام « ديعس ابأ

 امل مّلع وذل هنِإو :  حلاصلا دبعلل ىلاعت هللا لاق « كاذ هللا نعل « نآرقلا دسوتي : لاق ؟ةبوتكملا
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 )١( مقرب ملسم حيحصو « (07) مقرب ىراخبلا حيحص )۳٤۹( .

 . )۹٥( مقرب ملسم حيحص (۲)

 . (490) مقرب ةميزخ نبا حيحص (۳)
 . « نآرقلا نم» : م ىف (9) . ٩ نولوغشم نورخآو » : أ ىف (0) . ؟ نورفاسمو» : أ ىف (5)



 ( )١19 7٠١٠ ناتيآلا : لمزملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ابأ اي : تلق . 4١[ :ماعنألا] NS »2 [18:فسوي] 4 هاتمْلع
 . تايآ سمخ ولو « معن : لاق ؟ « نآرقلا نم م َرَسْيت ام اوءرقاف 8 : هللا لاق «ديعس

 ولو اوموقي نأ نآرقلا ةلمح ىلع ًابجاو ًاقح ىري ناك هنأ: ىرصبلا نسحلا بهذم نم رهاظ اذهو

 « حبصأ ىتح مان لجر نع لس ة5 هللا لوسر نأ : ثيدحلا ىف ءاج اذهلو ؛ ليللا ىف هنم ءىشب
 .ليللا مايق نع :ليقو .ةبوتكملا نع مان :هانعم :ليقف )2١. « هنذأ ىف ناطيشلا لاب لجر كاذ» :لاقف
 , ةا سيل روب مل نم + خالا كيذا قفو ا :نآرقلا لهأ اي اورتوأ » : ننسلا ىفو

 ا يل ل ل

 . ملعأ هللاف

 تنسب نب دمحم 7[ةيمشلا نبأ انكنق < ئدشلا دقرق نو فيهن ب وغلا: اقوخ ©: يازللا»لاقاو
 « هيبأ نع  سواط دلو نم  سواط نب ب 2” [هللا دبع نب دمحم نع]«نمحرلا دبع انثدح « ىديبزلا

 . 290 « ةيآ ةثام » : لاق 4 هنم رسیت ام اوُءرْقاَف ) : لَك ىبنلا نع « سابع نبا نع « سواط نع

 . هللا همحر « ىناربطلا مجعم ىف الإ هيا ماد برع كيدح اذكر

 ةاكزلا اونآو « مكيلع ةبجاولا مكتالص اوميقأ : ىأ » ةاكّزلا اوتآو ةالّصلا اوميقأو :  هلوقو

 الإ نيبت مل جرخلاو بصتلا ريداقم نكل + ةكمب لزن ةاكزلا ضف نإ : لاق نمل لدي اذهو . ةضورفملا

 . ملعأ هللاو . ةنيدملاب

 نإ : فلسلا نم دحاو ريغو « ةداتقو « نسحلاو . دهاجمو « ةمركعو « سابع نبا لاق دقو

 ىتلا ةدملا ىف اوفلتخاو . ليللا مايق نم الوأ نيملسملا ىلع هبجوأ دق هللا ناك ىذلا تخّسَن ةيآلا هذه

 » : لجرلا كلذل لاق هيي هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف تبث دقو . مدقت امك لاوقأ ىلع امهنيب

 . "7 « عوطت نأ الإ « ال » : لاق ؟ اهريغ ىلع له : لاق . « ةليللاو مويلا ىف تاولص

 كلذ ىلع ىزاجي هللا نإف « تاقدصلا نم : ىنعي € انسح اضرَ هللا اوضرفأو » : ىلاعت هلوقو

 ( ةريثك افاعضأ هل هفعاضيف انسح اضرق هللا ضرقي ىذّلا اذ نم :  لاق امك « هرفوأو ءازجلا نسحأ

 . [؟56 :ةرقبلا]

 )١( مقرب هحيحص ىف ملسمو ‹ )460 مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور ) )۷۷٤هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم 7

 )7 مقرب ناسلا ىف دواد وبأ هاور دقف « ىلع ثيدح امأ« امهنع هللا ىضر « دوعسم نب هللا دبعو ىلع ثيدح نم ءاج (۲)

 ثيدح :٠ ىذمرتلا لاقو « )١١59( مقرب نتسلا ىف ةجام نباو« (۲۲۸/۳) ننسلا ىف ىئاسنلاو )٤٥۳(« مقرب نتسلا ىف ىذمرتلاو

 . -Y)) ) مقرب ةجام نب باو < )۱٤١۷( مقرب ننسلا ىف دواد وبأ هاورف « دوعسم نبا ثيدح امأو « ؛ نسح ثيدح ىلع

 ناسلا ىف دواد وبأو ۳١۷(« /5) دنسملا ىف دمحأ هاورف « ةديرب ثيدح امأ « امهنع هللا ىضر« ةريره ىبأو ةديرب ثيدح نم ءاج (۳)

 . (5 57 /7) دنسملا ىف دمحأ هاورف « ةريره ىبأ ثيدح امأو « )١519( مقرب

 . (۲۹/۱۱) یناربطلل ريبكلا مجعملا نم ةدايز (5)

 أ م نم ةدايز )2(

 . )59/1١( ريبكلا مجعملا (5)

 . هنع هللا ىضر ةحلط ثيدح نم )١١( مقرب ملسم حيحصو ((55) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)



 ( )١9 7٠١٠ ناتيآلا : لمزملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ام عيمج : ىأ 4 ارجأ مظعأو اريخ وه هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو # : هلوقو
 . ايندلا ىف مكسفنأل هومتيقبأ ام ريخ وهو « لصاح مكل 2 [ريخ] وهف مكيديأ نيب هومدقت

 «ميهاربإ نع ‹ شمعألا نع 2« ريرج انثدح ا ا ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 لام نم هيلإ بحأ هلام مكيأ :٠ ك هللا لوسر لاق : هللا دبع لاق : لاق “ ديوس نب ثراحلا نع

 لامو مّذَق ام مكدحأ لام امنإ » : لاق ؟ هللا لوسر اي كلذ الإ ملعن ام : اولاق . '" نولوقت ام اوملعا»
 . « رخأ ام هثراو
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 نع امهالك « ةيواعم ىبأ  ثيدح نم ىئاسنلاو « ثايغ نب صفح ثيدح نم ىراخبلا هاورو
 147 قالا

 ىف هرافغتساو هركذ نم اورثكأ : ىأ « ميحر روفغ هللا نإ هللا اورفغتساو # : ىلاعت لاق مث
 5 هرفغتسا نمل ميحر روفغ هنإف ۽ اهلك مكرومأ

 دمحلا هللو « لمزملا» ةروس ريسفت رخآ

 )١( م ىف (9) . « ديزي نب ثراحلا 2: | ىف (0) . م نم ةدايز «  : » «قيرط نم .



 33 ( ١١ ى ١):تابآلا : رئدملا ةرونم خماتلا ءرخلا

 الا ةروس رب

 . ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رجهاف زجرلاو © رهط كبايثو ص ربَكف كّبَرَو كر رذنأق مُف م ردم اه یو

 موي ذئموي كلذف © روقاتلا ىف رقن اَذِإَف ص ٌربصاَف كّبرلو ك0 رکتست شمت الو ©

 . 4 © رسي ريغ نیرفاکلا ىَلَع © ريسع
 ناك هنأ رباج نع « 2171 ةملس ىبأ نع ريثك ىبأ نب ىيحي ثيدح نم] ىراخبلا حيحص ىف تبث

 . 4 رّثدملا اهيَأ اي ط : نآرقلا نم لزن ءىش لوأ : لوقي

 ,«َقّلَخ ىذّلا كبَر مساب ارقا # :ىلاعت هلوق الوزن نآرقلا لوأ نأ ىلإ اوبهذف روهمجلا " هفلاخو

 . كلانه كلذ  [نايب] ىتأيس مك

 یا نب ىيحي نع « كرابملا نب ىلع نع« عيكو انثدح « ىيحي انثدح : ىراخبلا لاق

 : تلق . 4 رئَدمْلا اهيَأ اي :  لاق « نآرقلا نم لزن ام لوأ نع نمحرلا دبع نب ةملس ابأ تلأس

 « كلذ نع هللا دبع نب رباج تلأس : ةملس وبأ لاقف ؟ 4 قلخ ىذّلا كبر مساب أرقا 8 : نولوقي

 ترواج » : لاق لَك هللا لوسر انثدح ام الإ كثدحأ ال : رباج لاقف « ىل تلق ام لثم هل تلقو

 ا ایش رأ ملف ىنيمي نع ترظنف تیدونف تطبه ىراوج تيضق املف « ءآرحب
 تيتأف ءائیش تيأرف ىسأر تعفرف . ايش رأ ملف ىفلخ ترظنو « ًآئيش رأ ملف ىمامأ ترظنو « ًائيش را

 تلزنف : لاك اهران دام نلف اوي نورت دق 6 لاف + ا ام ااو تور تد

 .9©2 « مرّبكف كّبرو .رذنأف مف . رئدملا اهيأ اي »

 ىبأ نع + تاهش نبا: نع + ليقع قيزط نم ۵ ملسم هاور دقو « هجولا اذه نم هقاس اذكه

 انأ انيبف ١ : ىحولا ةرتف نع ثدحي هيي هللا لوسر عمس هنأ : هللا دبع نب رباج ىنربخأ : لاق ةملس

 دعاق ءارحب ىنءاج ىذلا كلملا اذإف « ءامسلا لبق ىرصب تعفرف « ءامسلا نم اتوص تعمس ذإ ىشمأ

 ‹ ىلهأ ىلإ تئجف < نضرآلا ىلإ تيوع ی هيا" تبا نقرا وماما نب حرت اذ

 #  رجهاف ل : ىلإ 4 رذنأف مق . رثدملا اهيأ اي 8 هللا لزنأف « ىنولمزف . ىنولمز ىنولمز : تلقف

 )١( م نم ةدايز (۳) . ©« فلاخو »:م ىف (۲) . م نم ةدايز .

 )٥( مقرب ملسم حيحص )1١500( .

 )١( تيثجف »:م ىف © .



 ( )١  ٠١ تايآلا : رثدملا ةروس  نماثلا ءزجلا ۲

 . « عباتتو ىحولا ىمح مث  ناثوألا :زجرلاو : ةملس وبأ لاق

 اذه لبق ىحولا لزن دق هنأ ىضتقي وهو ء ظوفحلا وه قايسلا اهو . " ىراخبلا ظفل اذه
 ىذّلا كّبر مساب أرقا :  هلوقب هاتأ نيح ليربج وهو « « ءارحب 7 ىنءاج ىذلا كلملا اذإف » : هلوقل
 هنإ مث . 4 ملي ملام ناسنإلامَلع . مَا مَلع ىذا . مرْخألا كرو رفا . قلع نم ناسنإلا َقَلَح . لح
 هذه ىحولا ةرتف دعب لزن ءىش لوأ نأ عمجلا هجوو . اذه دعب كلملا لزن مث « ةرتف اذه دعب لصح
 : دمحأ مامإلا لاق امك « ةروسلا

 دبع نب ةملس ابأ تعمس : لاق "باهش نبا نع « ليقع انثدح « ثيل انثدح « جاجح انثدح
 ىنع ىحولا رتف مث ١ : لوقي ا هللا لوسر عمس هنأ : هللا دبع نب رباج ىنربخأ : لوقي نمحرلا
 ىنءاج ىذلا كلما اذإف « ءامسلا لبق ىرصب تعفرف « ءامسلا نم اتوص تعمس ىشمأ انآ انيبف « ةرتف
 ىلإ تيوه ىتح « اقر هنم ٠) تنحف ۾ قرار ءامسلا نيب ىسرك ىلع دعاقا [ نآلا ةارخبل
 مق .رئدملا اهيأ اي :  هللا لزنأف « ىنولمزف . ینولمز ىنولمز : مهل تلقف ىلهأ تثجف « ضرألا
 هاجرختأ . ٠ عباتتو °” [ دعب] ىحولا ىمح مث . 4 ْرِجْهاَف زجرلاو .رهطف كبايثو . رّبكف كرو .رذنأف
 . "9 هب « ىرهزلا ثيدح نم

 « ىلَجَبلا "© رشب نب نسحلا انثدح « راسمسلا بيعش نب ىلع نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاقو
 سابع نبا تعمس : لوقي ةكْيلم ىبأ نبا تعمس « ديزي نب ميهاربإ نع « نارمع نب ىفاعملا انثدح
 ؟ لجرلا اذه ىف نولوقت ام : لاق . اولكأ املف « اماعط شيرقل عنص ةريغملا نب ديلولا نإ : لوقي
 سيل : مهضعب لاقو . نهاك : مهضعب لاقو . رحاسب سيل : مهضعب لاقو . رحاس : مهضعب لاقف

 NE EGE لا
 هلا لزتف « رتو « هسأر عنقو نزح كي يبلا كلذ غل ٠ رثؤي رحس هنأ ىلع مهيأر عمجأف .رثؤي
 كّبرلو .رثكتست ننمت الو .رجهاف زجرلاو .رهطف كبايثو . ربكف كبرو .رذنأف مق .رثدملا اهيأ ايل
 4 :)ربصاف

 امك « لاسرإلا لصح اذهيو . سالا رذنأو « مزعلا قاس نع رمش : ىأ 4 رِذنأَف مق ) : هلوقف

 حلجألا لاق © رهطف كبايثو » : هلوقو . مظع : ىأ 4رّبكف كبرو .  ةوبنلا لوألاب لصح
 24 رهطف كبايثو :  ةيآلا هذه نع هلاسف لجر هات هنأ : سابع نبا نع + ةمركع نع «ىدتكلا

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )4977( .

 ) )0ماشه نبا » : أ ىف (۳) . « ناك ىذلا » : م ىف ©24.

 ) )5دنسملاو « أ « م نم ةدايز .

 . © تيثجف 2: م ىف (5)

 . دنسملا نم ةدايز فز

 . (1501) مقرب ملسم حيحصو 4D) مقرب ىراخبلا حيحصو ٠ 081960 /۳) دنسملا )¥(

 . م نم ةدايز (9) . 4 ريشب نب نسحلا : أ ىف (۸)

 . ©« فيعض وهو ىروخلا ديزي نب ميهاربإ هيفو 7: (171/17) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو < )۱١/ ٠١١( ىناربطلل ريبكلا مجعملا 0



 ( )١  ٠١ تايآلا : رثدملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 : ىفقثلا ةملس نب ناليغ لوق تعمس امأ : لاق مث . ةردغ ىلع الو ةيصعم ىلع )١( اهسبلت ال :لاق

 © متا ردع نم الو ءتسبل 2 رجا بو ال هللا دمحب ىلإ
 ىف : لاق  رهطف كبايثو 8 : © [ةيآلا هذه ىف] سابع نبا نع « ءاطع نع « جيرج نبا لاقو

 « ميهاربإ لاق اذكو . بونذلا نم رهطف : دانسإلا اذهب ةياور ىفو . بايثلا ىقت : برعلا مالك

 . ءاطعو « ىبعشلاو

 : لاق € رهطف كبايثو 8 : ةيآلا هذه ىف سابع نبا نع « ءاطع نع « لجر نع « ىروثلا لاقو

 . ىعخنلا ميهاربإ لاق اذكو . مثإلا نم

1T 

 : ىأ « رهطف كبايثو :  ىرخأ ةياور ىف لاقو . نيزر وبأ لاق اذكو «حلصأف كلمع : ( رهطف

 ثكن اذإ لجرلا ىمست برعلا تناكو « ىصاعملا نم اهرهط : ىأ € رهطف كبايثو » : ةداتق لاقو

 . بايثلا رهطمل هنإ : حلصأو ىفو اذإو . بايثلا 220 سْنَدُمَل هنإ هللا دهعب فَي ملو

 . ةيصعم ىلع اهسبلت ال : كاحضلاو « ةمركع لاقو

 ليمَج هيدر ءار لكَ هلضررع مؤللا نم سدي مل ُءرمل اذإ
 نم شبلي قتلا كيا فت هي +: اا € رهف كباينو »+ سابع نبا وغ :ققوتلا لاق

 . هبايث رهطي نأو« رهطتي نأ هللا هرمأف « نورهطتي ال نوكرشملا ناك : ديز نبا لاقو

 قلطت برعلا نإف « بلقلا ةراهط عم كلذ عيمج ةيآلا لمشت دقو « ريرج نبا هراتخا لوقلا اذهو

 : سيقلا ؤرما لاق امك « هيلع بايثلا

 ىلمجاف یرجه تعمزأ دق تنك نإو للدَتلا اذه ضعب ًالهّم مطافأ

 هةر كيان تالا يي سك دق كمان
 . رهطف كتينو كبلقو : ¢ رهطف كبايثو # : ريبج نب ديعس لاقو

 . « اهبلست ال » : أ ىف )١(

 . (41/۲۹) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۲)

 . 4 سندل 2: م ىف (0) . «نعو »: م ىف )٤( . م نم ةدايز ()

 .٠ بعشلا ةيشاح نم ًادافتسم ٦١١( /؟) ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا : رظناو ٠ ءاجر نب نيكد وه ()

 .م نم ةدايز (۷)

(A)بعشلا ةيشاح نم ًادافتسم (77ص) سيقلا ئرما ناوید  . 



 ( )١  ٠١ تايآلا : رثدملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 . نسحف كقلخو : ىرصبلا نسحلاو « ىظرقلا بعك نب دمحم لاقو

 وهو. « زجرلاول» : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق .4 رجهاف زجرلاو :  هلوقو
 ناثوألا اهنإ : ديز نباو < ىرهزلاو « ةداتقو <« ةمركعو ‹ دهاجم لاق اذكو . رجهاف < مانصألا

 . ةيصعملا كرتا : ىأ 4 رجَهاَف زجرلاو :  كاحضلاو « ميهاربإ لاقو

 نيِرفاَكلا عطق الو هللا ق قا بتلا اهيأ اي :  هلوقك ٠ كلذ نم ءيشب هسبلت مزلي الف ريدقت لك ىلعو

 ليبس عبتت الو حلصأو ىموَق ىف ىنقلخا نوره هيخأل ىسوم لاقو $. E بازحألا] » نيقفانملاو

 . :NEY فارعألا] 4 نيدسقملا

 لاق اذكو . اهنم رثكأ سمتلت ةيطعلا طعت ال : سابع نبا لاق : € رثكتست ندمت الو 8 : هلوقو
 « ةداتقو . كاحضلاو « ىعخنلا ميهاربإو ٠ صوحألا وبأو ٠ سواطو « ءاطعو .دهاجمو « ةمركع

 . مهريغو «ىدسلاو

٤ 

 « رثكتست نأ ننمت الو » : أرق هنأ دوعسم نبا نع یورو

 هراتخاو « سنأ نب عيبرلا لاق اذكو . هرثكتست كبر ىلع كلمعب ننمت ال : ىرصبلا نسحلا لاقو

 رثكتست نأ فعضت ال : لاق 4 رثكتست نمت الو » : هلوق ىف دهاجم نع « فيصخخ لاقو. ريرج نبا
 . فعضت : برعلا مالك ىف نئمت : لاق « ريخلا نم

 . ايندلا نم اضوع هيلع ذخأت « اهب مهرثكتست « سانلا ىلع ةوبنلاب نمت ال : ديز نبا لاقو

 : ملعأ هللاو )2 لوألا لوقلا رهظألاو 2 لاوقأ ةعبرأ هذهف

 . دهاجم هلاق ٠ لجو زع هللا هجول مهاذأ ىلع كربص لعجا : ىأ 4 ربصاف كّبرلو 8 : هلوقو

 () ىلاعت هلل كتيطع ىلع ربصا : ىعخنلا ميهاربإ لاقو

 A ذل نوفاك نب ريع ير ب كرد جرت ىفارتن ف3 ا
 ‹ سنأ نب عيبرلاو «٠ كاحضلاو « ةداتقو « نسحلاو « ملسأ نب ديرو ©” ىعشلاو او « سابع

 . نرقلا ةئيهك وهو : دهاجم لاق. روصلا : 4 روقاثلا % : ديز نباو « ىدسلاو

 نع « فّرَطم نع . دمحم نب طابسأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 معنأ فيك » : ةا هللا لوسر لاق : لاقف . 4روُفاَنلا ىف رقن اًذإَف :  سابع نبا نع < ١ ىفوعلا ةيطع

 هللا لوسر باحصأ لاقف « ؟ خفنيف رمؤي ىتم رظتني « هتهبج ىنحو نرقلا مقتلا دق نرقلا بحاصو
 . « انلكوت هللا ىلع « ليكولا معنو هللا انبسح : اولوق » : لاق ؟ هللا لوسر اي انرمأت امف : ِدِكك

 لف نبا وغ تبرك ىلا نع يرعب نبأ ورو + ( هب « طابسأ نع دمحأ مامإلا هاور اذكهو

 )١( أ ىف :٠ لجو زع هلل « :

 )( دنسملا )١/ . )757ةيآلا ريسفت دنع ظفاحلا لاقو : ٠۷۳ ديج ثيدح 9: نارمع لآ ةروس نم « .



 888 سس( ۳. )١١_ تايآلا : رثدملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 0 « سابع نبا نع < ‹ ىفوعلا نع « ىرخأ قيرط نم هاورو .هب ©« فرطم نع امهالك « طابسأو

 لهس ريغ : ىأ  ریسی ریغ نيِرفاَكْلا ىلع «  ديدش : ىأ 4 ریسع موی دموي كلذف ) : هلوقو
 . :A] رمقلا] 4 رسع موي اذه نورفاكلا لوقي :  ىلاعت لاق امك . مهيلع

SESةرصبلا ىضاق - ىفوأ ¿  Eاي ل  

 : 4 ريسي ريغ نيرفاكلا ىلع . ريسع موي دموي كلذف . روُقاَنلا ىف رقث اَذإَف ا : هلوق ىلإ لصو املف
e at 

 9 ادوهش نیتبو 09 ادودّمَم الام هَل تلعجو 09 اديحو تفلح نمو ينرذ 3

 هقهرأس ©0 ادينع انتايآل ناك نإ الك 62 ديزأ نأ عمي ْمُث ۵ اديهمت ُهَل تدمر

 مث © رظن مث © ص رق فيك لق من  رذق فيك تف م ردو رف نِ 90 ادوُعص
 رماه م ص هس ع6 0 را هيو د مسه ی ساس سم ےس

 لوق لإ اذه نإ 9 رثؤي رحس الإ اذه نإ لاقف 69 ربكتساو ربدأ مث 3 69 رسو شع

 © ٍرشبلل ةحاَوَل 29 رذت الو يقبت ال 9 رَقس ام كاردأ امو © رقس هيلصأس م رشا

 . 4 ©9 رشع ةعست اهيلع
 اهلديو « هللا معنأب رفكف « ايندلا معنب هيلع هللا معنأ ىذلا ثيبخلا اذهل ادعوتم ىلاعت لوقي

 همعن هيلع هللا ددع دقو .رشبلا لوق نم اهلعجو « اهيلع ءارتفالاو هللا تايآب دوحجلاب اهلباقو ءارفك

 مث « دلو الو هل لام ال هدحو همأ نطب نم جرخ : ی ( اديحو تفلح نمو ینرذ 8 : لاق ثيح

 . رانيد فلأ ةئام : ليقو . رانيد فلأ : ليق . ًاريثك اعساو : ىأ ٭ ادودمم الام » «هللا هقزر

 ‹ نوبيغي ال : دهاجم لاق , 4 ادوهش نينب ل هل لعجو . كلذ ريغ ليقو . اهلغتسي اضرأ :ليقو

 دوعق مهو مهنع كلذ نولوتي مهؤارجأو مهيلاوم لب « تاراجتلا ىف نورفاسي ال هدنع اروضح :ىأ

 نب رمع نب مصاعو ¢ كلام وبأو ¢ ىدسلا هركذ اميف  اوناكو . مهب ىلمتيو مهب عتمتي تمت ب «مهيبأ دنع

 مهتماقإ وهو] ةمعنلا ىف غلبأ اذهو 5 ةرشع اوناك : دهاجمو « سابع نبا لاقو . رشع ةثالث  ةداتق

 , [هدنع

 . ديزأ نأ عمطي ْمُث 8 ٠ كلذ ريغو ثاثألاو لالا فونص نم هتنكم : ىأ 4 اديِهُمت هَل تدّهَمو »
 هقهرأس 8 : هللا لاق . ملعلا دعب همعن ىلع رفكلا وهو « ادناعم : ىأ 4 ادينع انتايآل ناك ُهَّنِإ لَك
 : دمحأ مامإلا لاق « «ادوعص

 هللا لوسر نع « ديعس ىبأ نع « مئيهلا ىبأ نع « جارد نع « ةعيهل نبا انثدح « نسح انثدح

 )١( ىربطلا ريسفت )۲۹/ 48( .

 ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور (؟) )5//590925789/8( .

 .أ م نم ةدايز قفرفز



 ( )١١ _ ٠١ تايآلا : رثدملا ةروس - نماثلا ءزجلا فك

 نر فلو ¢ هرعق غلبي نأ' لبق افيرخ نيعبرأ رفاكلا هيف ىوهي ‹ منهج ىف داو: ليو » : لاق ي

 . « ادبأ هيف كلذك هب ىوهي مث « افيرخ نيعبس هيف دعصي ران نم لبج

 : لاق مث . هب ‹ بيشألا ىسوم نب نسحلا نع « ديمح نب دبع نع ىذمرتلا هاور دقو
 « سنوي نع « ريرج نبا هاور دقو . لاق اذك . جارد نع ةعيهَل نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ

SSةراكتو ةيارغ ةيفوزذ 51 جارد ناو تراثا ني ورم  . 

 5 ىرصملا نالعب فورعملا نمحرلا دبع نب ىلعو روا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 a « ئنهدلا رامع نع « كيرش انربخأ ٠ باجنم انثدح :لاق

 عضو اذإف « هدعصي نأ فلكي ران نم رانلا ىف لبج وه » : لاق . 4 ادوعص هقهرأم 3 : ایک ىبنلا

 0: « تداع اهعفر اذإو « تباذ هلجر عضو اذإو « تداع اهعفر اذإو « تباذ هدي

 : 2 « كيرش ثيدح نم « ريرج نباو رازبلا هاورو

 () ع « ةداتق لاقو

 . ههجو ىلع

 . اهدعصي نأ فلكي < ١ منهج ىف ءاسلم ةرخص : ادوعص : ىدسلا لاقو

 رفاكلا اهيلع بحسي ةميظع 2١ [منهج ىف] ةرخص : دوعص : سابع نبا

 . هيف ةحار ال اباذع : ةداتق لاقو . باذعلا نم ةقشم : ىأ « ادوعص هقهرأس » : دهاجم لاقو

 د ورح رولا راتاو

 هدعبل ؛ قاشلا باذعلا نم هانبرق : ىأ « ادوعص هانقهرأ امنإ : ىأ 4 َردَقَو َرّكَف ِهَّنِإ 9 : هلوقو
 اذام ركفف 3 نآرقلا نع لكس نيح نآرقلا ىف لوقي اذام ىَوَرَت : : ىأ « ردقو ركف هنأل « ناميإلا نع

 مث » « هيلع ءاعد «رّدَق فيك لتف مث .َردَق فيك لتقف «  ىورت : ىأ « ردقو $ « لاقملا نم قلتخي

 :ىأ 4 رسو ء بطقو هينيع نيب ضبق : ىأ « سبع مث 8 « ىورتلاو " ةرظنلا داعأ : ىأ © رظن
 : رعاشلا ريمحلا نب ةبوت لوق هنمو « هركو حلك

 3 و يل و ع

 0ه نو حاحا نرخ اهضارغإو تار درد اه ار كفو

 دايقنالا نع اربكتسم ىرقهقلا عجرو« قلل نع فرصا © قا « ربكتساو ربدأ مل 3 : هلوقو

 ؛مهنع هيكحيو هلبق نم هريغ نع دمحم هلقني رحس اذه : ىأ 4 رؤ رحسألإ اذه نإ لاقف ل «نآرقلل

 . هللا مالكب سيل : ىأ 4 رشبلا لوق الإ اذه نإ » : لاق اذهلو

 . ("155) مقرب ىذمرتلا ناسو « ۷١( /۳) دنسملا ()

 . (4۷/۲۹) ىربطلا ريسفت ()

 . © ىرصبلا 7: م ىف (۳)

 هب ثراحلا نب باجنم قيرط نم 4 نيرحبلا عمجم 0 )٩ مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو « (۹۷ /۲۹) ىربطلا ريسفت (4)

 هل ES «كيرش الإ ىنهدلا رامع نع ثيدحلا اذه عفري مل *: ىناربطلا لاقو . ًاعوفرم

 . < رظنلا »: م ىف (۷) . م نم ةدايز (5) . « لاقو :١ م ىف (6)

 . (۹۸/۲۹) ىربطلا ريسفت ىف تيبلا (۸)



 ل( )١١_ ۳١ تايآلا : رثدملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 - هللا هنعل - شيرق ءاسؤر دحأ ‹ ىموزخملا ةريغملا نب ديلولا : وه قايسلا اذه ىف روكذملا اذهو

 نب ركب ىبأ ىلع ةريغملا نب ديلولا لخد : لاق سابع نبا نع « ىفوعلا هاور ام اذه ىف هربخ نم ناكو
 :ةشبك ىبأ نبا لوقي الل ًابحع اي: لاقف شيرق ىلع جرخ هربخأ املف « نآرقلا نع ٠ هلأسف ةفاحق ىبأ

 رفنلا كلذب عمس املف . هللا مالك نمل هلوق ناو « نونجلا نم ىذهب الو رحسب الو رعشب وه ام هللاوف

 ماشه نب لهج وبأ كلذب عمس املف . شيرق نوبصتل ديلولا ابص نئل هللاو : اولاقف اورمتتا شيرق نم
 كل اوعمج دق كموق رت ملأ : ديلولل لاقف هتيب هيلع لخد ىتح قلطناف . هنأش مكيفكأ هللاو انأ : لاق

 نبا ىلع لخدت امنإ كنأ نوثدحتي : لهج وبأ هل لاقف . ادلوو الام مهرثكأ تسلأ : لاقف ؟ ةقدصلا
 ىبأ نبا برقأ ال هللاو الف !؟ ىتريشع هب ثدحت ۳ دقأ أ : ديلولا لاقف . هماعط نم بيصتل ةفاحق ىبأ

 : م هلوسر ىلع هللا لزنأف . رثؤي رحس الإ هلوق امو . ةشبك ىبأ نبا الو . رمع الو « ةفاحق

 . (رذتالو یقبتال :  هلوق ىلإ 4 اديحو تفلح نمو ىنرذ
 هل نإو ء رعشب سيل وه اذإف لجرلا لاق اميف ترظن دقل هللاو : لاق هنأ اومعز : ةداتق لاقو

 فيك لتقف :  هللا لزنأف . رحس هنأ كشأ امو « ىلعي امو ولعيل هنإو « ةوالطل هيلع نإو « ةوالحل

 . حلكو هينيع نيب ام ضبق : 4 رسو سبع مث » « ةيآلا 4 دق

 نب دابع نع « رّمْعَم نع « روث نب دمحم انربخأ « ىلعألا دبع نبا انثدح : ريرج نبا لاقو
 . هل قر هنأكف «٠ نآرقلا هيلع أرقف ليم ىبنلا ىلإ ءاج ةريغملا نب ديلولا نأ : ةمركع نع « روصنم

 : لاق . الام كل اوعمجي نأ نوديري كموق نإ « مع ىأ : لاقف هاتأف « ماشه نب لهج ابأ كلذ غلبف

 .الام اهرثكأ ىنأ شيرق تملع دق : لاق . هلبق ال ضرعتت ًادمحم تيتأ كنإف « هكنوطعي : لاق ؟ مل

 ؟ هيف لوقأ اذامف : لاق . هل هراك كنأو « لاق امل ركنم 7 كنأ كموق ملعي الوق هيف لقف : لاق

 ام هللاو «٠ نجلا راعشأب الو هديصقب الو هزجرب ملعأ الو « ىنم راعشألاب ملعأ لجر مكنم ام هللاوف
 هنإو « هتحت ام مطحيل هنإو « ةوالحل لوقي ىذلا هلوقل نإ هللاو . كلذ نم ائيش لوقي ىذلا هبشي

 املف . هيف ركفأ ىتح ىنعدف : لاق . هيف لوقت ىتح كموق ىضري ال هللاو : لاق. ىلعي امو ولعيل

 نم جرح : : ةداتق لاق] ١  اديحو تقَلح نمو ىنرذ :  تلزنف . هريغ نع هرثأي رحس اذه : لاق ركف
 . © 4 رشعةعست ¥ : غلب ىتح (4) [اديحو همأ نطب

 راد ىف اوعمتجا امل مهنأ ىدسلا معز دقو . اذه نم اوحن دحاو ريغو قاحسإ نب دمحم ركذ دقو

yTليلا ا  

 . نونجم : نورخآ لاقو . نهاك : نورخآ لاقو . رحاس : نورخآ لاقو . اش : نولئاق لاقف

 ا ا وليس بف راسل لاخلا كل اورتن دع را ١ ىلاعت لاق امك

 نإ .رّثؤي رحس ًالإ اذه نإ : لاقعا و ی و للا

 مث . هتاهج عيمج نم اهيف هرمغأس : ىأ © َرَقَس هيلصأس :لجو زع هللا لاق «  رشبلا لوق الإ اذه
 . ٩ هنأ 2: م ىف (۳) . «دقوأ » : أ ىف (۲) . ٩ هلأسی » : | ٠م ىف )١(

 ىربطلا ريسفت نم ةدايز (5)

 . (۹۸/۲۹) یربطلا ريسفت (0)



 (* ١١ ٠ ) تايآلا :رثدملا ةروس  نماثلا ءزحلا ل _  _ ل+بم

 الو ىقبت ال : هلوقب كلذ رسف مث . ميخفتو اهرمأل ليوهت اذهو ؟ 4 رقس ام كاردأ امو :  لاق
 الفيدو عمو كلذ رع لوقا قد دراج عو عو ر لکا [ «رات

 . امهريغو نانس وبأو ةديرب نبا هلاق « نويحي الو نوتومي

 هعدتف ةحفل دلجلا حفلت : نيزر وبأ لاقو « دلجلل : م لاق ل ا الج هوو
 : ىأ 4 رْشَبلل ةحاول » : : ةداتق لاقو . اهيلع مهداسجأ حولت : : ملسأ نب ديز لاقو .ليللا نم دوسأ

 . ناسنإلا ةرشب قرحت : سابع نبا لاقو . دلجلل ةقارح

 . مهقلخ ظيلغ « مهقلخ ميظع « ةينابزلا ىمَدَقُم نم : ىأ 4 رشع ةعست اهيلع ط : هلوقو
 « ةدئاز ىبأ نبا انثدح « ىسوم نب ميهاربإ انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 دوهيلا نم اطهر نإ : لاق . 4 رشع ةعست اهيلع 8 : هلوق ىف ءاربلا نع « رماع نع « ثيرح ىنربخأ
 لجر ءاجف . ملعأ هلوسرو هللا : لاقف « منهج ةنزخ نع هيم هللا لوسر باحصأ نم ًالجر اولأس

 امأ « مهعدا ١ : لاقو هباحصأ ربخأف . € رشع ةعست اهيلع # : ذئتعاس هيلع لزنف ايي ىبنلا ربخأف

 « منهج ةنزخ نع هولأسف هوؤاجف . « ءاضيب ةكمرد “ اهنإ امأ «ىنوتأ نإ ةنجلا ةبرت نع مهلئاس ىنإ
 . < ةنجلا ةبرت نع ىنوربخأ » : لاق مث « ةيناثلا ىف ماهبإلا كسمأو نيترم هيفك عباصأب ىوهأف
 امنإ زبخلا نإ امأ » : ةي هللا لوسر لاقف . ءاضيب ةَربخ اهنأك : لاقف . مالس نبا اي مهربخأ :اولاقف
 . 206 كمردلا نم نوكي

 وبأ ظفاحلا لاق امك « هللا دبع نب رباج نع روهشملاو « ءاربلا نع متاح ىبأ نبا دنع عقو اذكه

 « نايفس انثدح « ميكح نب ىيحيو نايفس انربخأ « ةدبع نب دمحأ انثدح « هدنم انثدح : رازبلا ركب

 « دمحم اي : لاقف ةا ىبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق هللا دبع نب رباج نع « ىبعشلا نع « دلاجم نع
 لهأ ةنزخ ةدع مكيبن مكملعأ له دوهي مهتلأس : لاق « ؟ ءىش ىأب » : لاقف . مويلا كباحصأ بلغ
 ال امع اولثس موق بلغفأ » : ل هللا لوسر لاق . لَو انيبن لأسن ىتح ملعن ال : اولاق ؟ رانلا
 هللا مهيري نأ مهيبن ؟) اولأس نكل « هللا ءادعأب ىلع + ان لايت نس یر ولات قودي

 انکم ٠ : لاق ؟ رالا لما نزخ ددح مك < مساقلا ابأ اي : اولاق . مهاعدف مهيلإ لسرأف .«ةرهج

 ىهف ةنجلا ةبرث نع متلئس نإ :  هباحصأل لاقو « ةدحاو دقعو « نيترم« هيفك قبط مث «هيفك قبطو

 «؟ةنحلا ةبرت ام » : 5 هللا لوسر مهل لاق < رانلا لهأ ةنزخ ةدعب مهربخأف هولأس املف . « كمردلا

 . « كّمردلا نم زبخلا » : لاقف . مساقلا ابأ اي ةزبخ : اولاقف «٠ ضعب ىلإ مهضعب رظنف

 نا ديلا وس لاقو»>نأ“ 2 « نايفس نع ‹ رمع ىبأ نبا نع ةيآلا هذه دنع ىذمرتلا هاور اذكهو

 .« اهنا اهنإ :١ م ىف (۱)
 سرطم ىبأ نبا ثيدح » : لاقو « هب ةدئاز ىبأ نبا نع «نابزرملا نب قورسم قيرط نم )0١9( مقرب ثعبلا ىف ىقهيبلا هاورو (؟)

 . هدعب ىتآلا وهو « حصأ رباج ثيدحو « ىوقلاب سيل  ثيرح
 . « اولأس دق مهنكل » : أ « م ىف (5) . ٩ ملعن ال اولاق » : م ىف (۳)

 )٥( مقرب ىذمرتلا ننس )۳۳۲۷( .



 8# سس (۳۷ ۳١ ) تايآلا :رثدملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 « نايفس نع « ىنيدملا نب ىلع نع « دمحأ مامإلا هاور دقو . دلاجم ثيدح نم الإ “ هفرعن ال
 . 29 طقف كمردلا صقف

 نقيتسيل اورفك نيذل ةف لإ مهتددع انلعج امو ةكئالم الإ الا باحصأ انلعج امو

 نونمؤملاو باتكلا اوثوأ نيذْلا باتري الو انا ا نيذّلا دادزيو باتكلا اوتوأ نيذْلا

 ءاَشَي نم هللا لضي كلذك اليم اذهب هللا دارَأ ادام َنوُرفاَكْلاو ضَرَم مهبولف يف نيذّلا لوقيلو
 و ريب سه سا رر رل ر م

 ©9 رَّمَقْلاَو الك 69 رشبلل ئركذ الإ يه امو وه الإ كبر دودج مّلعي امو ءاشي نم يدهيو
 نمل ©9 رْغَبلَل اریذت ع رّبُكْلا ىدحإل اَهّنِإ م» رفسأ اذإ حبصلاو © ربدأ ذإ ليّللاو

 . # @ م» َرَّخَأَتي وأ مّدَقَي نأ مكنم ءاش

 اظالغ "[ةينابز] : ىأ 4 ةكئالم الإ < اهناريخ : ىأ * راّثلا باحصأ انلعج امو :  ىلاعت لوقي
 امأ ‹ شيرق رشعم اي : لهج وبأ لاقف « ةنزخلا ددع ركذ نيح شيرق ىكرشم ىلع در كلذو . ادادش

 (ةكئالم لإ راَثلا باَحصُأ انلعج امو © : هللا لاقف ؟ * مهنوبلغتف مهنم دحاول مكنم ةرشع لك عيطتسي
 ديسأ نت دلك شاو ةيدشألا نأ نإ لق دقو: + تولا الو: قومواتي ال: قلذلا ىديدش قا

 ‹« هسفنب هنم اباجعإ « رشع ةعبس مكيفكأ انأو نينثا مهنم ىنوفكا ٠ شيرق رشعم اي : لاق  فلخ نبا

 تحت نم هوعزتنيل ةرشع هبذاجيو ة ةرقبلا دلج ىلع فقي ناك هنأ نومعزي اميف ةوقلا نم غلب دق ناكو

 هتعراصم ىلإ اي هللا لوسر اعد ىذلا وهو : ىليهسلا لاق . هنع حزحزتي الو دلجلا قزمتيف « هيمدق

 قاحسإ نبا بسن دقو : لاق . نمؤي ملف ءارارم ةي ىبنلا هعرصف « كب تنمآ ىنتعرص نإ : لاقو
 . 7 بلطملا ح نب مشاه نب ديزي دبع نب ةناكر ىلإ ةعراصملا ربخ

 . ملعأ هللاو « هاركذ ام نيب ةافانم الو : تلق

 اي ارا رف ك ا مهتدع انركذ امنإ : ىأ  اورقك نيدلل ةنتف الإ مهتدع انلعج امو >

 ام ةقباطمب قطن هنإف ؛ قح لوسرلا اذه نأ نوملعي : ىأ 4 باتكلا اوتوأ نيذّلا نقيتسيل »8 «سانلل

 هلبق ءايبنألا ىلع ةلزنملا ةيوامسلا بتكلا نم مهيديأب

 دمحم مهيبن رابخإ قدص نم نودهشي اب : ىأ . مهناميإ ىلإ : ىأ 4 انامیإ اوُنمآ نيذلا دادزیو $
 نيقفانملا نم : ىأ <« ضَرُم مهبول ىف نيذّلا لوقيلو نونمؤملاو باتكلا اوتوأ نيذّلا باتری الو > ٠ هلك
 هللا لاق ؟ انهاه اذه ركذ ىف ةمكحلا ام : نولوقي : ىأ ؟ € التم اذهب هللا دارأ اذام نورفاكلاو»

 )١( فرعي ال »:م ىف « .

 )0( دنسملا )۳/۳١١( .

 . « مهوبلغتف » : أ ىف (5) . م نم ةدايز ()

 )١/ ٠٠٠١( ىليهسلل فنألا ضورلا (5)



COA PE aa gg ا ا مح حالو 

 ىف ناميإلا دكأتي ههابشأو اذه لثم نم : ىأ ( ءاشي نم ىدهيو ءاشي نم هللا لضي كِلَذَك ا :ىلاعت
 .ةغمادلا ةجحلاو « ةغلابلا ةمكحلا هلو « نيرخآ دنع لزلزتيو « ماوقأ بولق

 مهوتي الثل « ىلاعت وه الإ مهترثكو مهددع ملعي ام : ىأ 4 وهّألإ كبر دونج ملعب امو ا : هلوقو
 . نيينانويلا ةفسالفلا نم ةلاهجلاو ةلالضلا لهأ نم ةفئاط هلاق دق امك« طقف رشع ةعست مه امنأ مهوتم

 سوفنلاو ةرشعلا لوقعلا ىلع اهليزنت اودارأف « ةيآلا هذه اوعمس نيذلا نيتلملا نم  مهعبات نمو

 دقو ةيآلا ردص (" اومهفأف « اهاضتقم ىلع ةلالدلا ةماقإ نع اوزجعو اهاوعد اوعرتخا ىتلا « ةعستلا

 . 4 وهل كر دو ملي اَمو $ : هلوق وهو ءاهرخأآب اورفك
 ىف لاق هنأ لَك هللا لوسر نع . امهريغو نيحيحصلا ىف ىورملا ءارسإلا ثيدح ىف تبث دقو

 ال « كلم فلأ نوعبس موي لك ىف هلخدي وه اذإف » : ةعباسلا ءامسلا ىف ىذلا رومعملا تيبلا ةفص

 . ")« مهيلع ام رخآ هيلإ نودوعي

 نع « دهاجم نع « رجاهم نب ميهاربإ نع « ليئارسإ انثدح « دوسأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 « نوعمست ال ام عمسأو « نورت ال ام ىرأ ىنإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق رذ ىبأ نع « قروم

 ملعأ ام متملع ول « دجاس كلم هيلع الإ عباصأ عبرأ عض ايا < طنا اهل نسون دالا كلنا

 تادعصلا ىلإ متجرخلو « تاشرفلا 40 يلع ءاسشلاب م ةذَدَلَت الو « ًاريثك متيكبلو اليلق متكحضل

E OSE 

 ىوريو « بيرغ نسح : ىذمرتلا لاقو « 2 ليئارسإ ثيدح نم « ةجام نباو ىذمرتلا هاورو

 . ًافوقوم رذ ىبأ نع
 ناورم نب ةورع انثدح « ىرصملا ةفرع نب "ريخ انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 رباج نع « حابر ىبأ نب ءاطع نع « كلام نب ميركلا دبع نع « ورمع نب هللا ديبع انثدح « ىقرلا
 الإ فك الو ربش الو مدق عضوم عبسلا تاومسلا ىف ام » : ةي هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نبا

 ام ! كناحبس : ًاعيمج اولاق ةمايقلا موي ناك اذإف «٠ عكار كلم وأ « دجاس كلم وأ « مئاق كلم هيفو

 اكا كرش مل انآ الإ < كنذايع قسم كاد

 باهولا دبع انربخأ « ةرارز نب ورمع انثدح : « ةالصلا باتك » ىف ىزورملا رصن نب دمحم لاقو

 لوسر امنيب : لاق مازح نب ميكح نع « زرحم نب ناوفص نع « ةداتق نع « ديعس نع « ءاطع نبا
 لاقف . ءىش نم عمسن ام : اولاق « ؟ عمسأ ام نوعمست له » : مهل لاق ذإ هباحصأ عم يَ هللا

 )١( م ىف :١ مهعياش نمو ٩ . ) )۳اومهف امف » : أ ىف «( .

 ردقلا اذهو . )١377( مقرب ملسم حيحصو « (70100) مقرب ىراخبلا حيحص ىف وهو <« ءارسإلا ىف ليوطلا سنأ ثيدح نم ءزج اذه (9)

 . ءارسإلا ةروص-لوأ ريسفت دنع ءارسإلا ثيداحأ رظناو « هجولا اذه نم ملسمل عقو دق

 . ٩ یف »: أ یف (6)

 . )٤1۹٠( مقرب ةجام نبا ننسو « )۲۳١۲( مقرب ىذمرتلا ننسو « (۱۷۳ )٥/ دنسملا (5)

 . ٩ نيسح انثدح 2: م ىف (5)

 . ىوقلاب سيل : ىنطقرادلا لاق : تلق . « ناورم نب ةورع هيفو » : )07/١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « ١185( /؟) ريبكلا مجعملا (۷)



 ۲۷۱ (۳۷ ۳١ ) تايآلا :رثدملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 عكار كلم هيلعو الإ ربش عضوم اهيف امو « طع نأ مالت امو ءامسلا طيطأ عمسأ » : هيَ هللا لوسر
 . 20( دجاس وأ

 ‹ ىوحنلا دلاخ نب لضفلا ذاعم وبأ انثدح «2'” ذازهق نب هللا دبع نب دمحم انثدح : اضيأ لاقو
 نع « عدجألا نب قورسم نع ثدحي « محازم نب كاحضلا تعمس « ىلهابلا ناميلس نب ديبع انثدح

 رآها تاس لع دا هلك وع دال ءامسلا ىف ام » : راك هللا لوسر لاق : تلاق اهنأ ةشئاع

 « 4 نوحبسملا نحل انإو . نوفاصلا نحنل انإو . مولعم ماقم هل الإ اتم امو © : ةكئالملا لوق كلذو « مئاق

 , © ۱٦1[ 1515 :تافاصلا]

 نع « شمعألا نع « ةيواعم ىبأ نع « مدآ نب دومحم نع 2 هاور ادج بیرغ (؟”عوفرم اذهو
 الإ ربش عضوم اهيف ام ءامس تاومسلا نم نإ : لاق هنأ دوعسم نبا نع « قورسم نع « ىحضلا ىبأ

 . © 4 َنوُحَبسُمْلا نح انو .َنوُفاَصلا نحل انو $ : أرق مث « امئاق هامدق وأ كلم ةهبج هيلعو
EG yTا را  

 2 ]توبا نب + تايم اخ فرض ورع ن اع نبك" ) نامثع نب ةريغملا انثدح

 نب ورمع نب ناميلس ىنثدح « ىلبحلا ىنب نم دوعسم نب ديز نب ءاطع ىنثدح . فوع نب ملاس
 يا م واول ل كر دل ا اس ل

 امو : اولاق « ؟ عمسأ ام نوعمست له » : هئاسلجل اموي لاق ةَ ىبنلا نأ  هدعب امو حتفلا دهش دقو
 مر اا عت رار سل لت نا اهل نحو اسما تكلأ لاق ؟ هللا لوسر اي عمست

 ©«  نوحبسملا نحنل انإو .نوفاصلا نحنل انإو ا : ةكئالملا لاقو « دجاس وأ عكار وأ مئاق كلم
 . ًادج بيرغ دانسإ اذهو

 انثدح « ىورفلا ليعامسإ نب دمحم نب قاحسإ 2١١ [انثدح « ىيحي نب دمحم] انثدح : لاق مث

 نأ : رمع نب هللا دبع نع « هيبأ نع « هرانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع « ةمادق نب كلملا دبع

 عم اولصف اوموق : لاقف « ىثيللا شحج وبأ مهدحأ « سولج ةثالث رفنو « ةمئاق ةالصلاو ءاج رمع

 00 لجر ىتأي ىتح موقأ ال . لاقو )2 موقي نأ شحج وبأ ىبأو نانثا ماقف . هللا لوسر

 تسسدو هتعرصف : رمع لاق . بارتلا ىف ىهجو سدي مث . ىنعرصيف ًاشطب ىنم دشأو « نيعارذ
 هللا لوسر ىلإ ىهتنا ىتح ابضغم رمع جرخف « هنع ىنزجحف نافع نب نامثع ىتأف « بارتلا ىف ههجو
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 . امدق ىضمي ىنعي : سابع نبا نع « ديعس لاق . ( همامأ رجفيل ناسنإلا ديري لب ا : هلوقو

 مث لمعأ : ناسنإلا لوقي ٠ لمألا : ىنعي 4 همامأ رجفيل » : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 . ةمايقلا ىدي نيب ب قحلاب رفكلا وه : لاقيو « ةمايقلا موي لبق بوتأ

 الإ: مدآ نبا ققلي ال": نسللا لاقؤ :, هسار انكار همامآ ىضمي + 4 هَماَمَأ رجفيل »2 : دهاجم لاقو

 . هللا همصع نم الإ « امّدُق امدق هللا ةيصعم ىلإ هسفن عزنت

 وه : فلسلا نم دحاو ريغو « ىدسلاو « كاحضلاو « ريبج نب ديعسو « ةمركع نع ىورو

 ا مو بولا لحمي يذلا

 موي نوكي ىتم لوقي : ىأ ؟ © ةمايقلا موي َناّيَأ لأسي :  هدعب لاق اذهلو ؛ دارملا نم رهظألا وه اذهو

 . )۱١۰۹/۲۹( ىربطلا ريسفت (؟ «۱)

 . «هلوحن نأ »:أ ىف (۳)



 VV )١  ٠١( تايآلا : ةمايقلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 اذه ئتم نولوقيو > : ىلاعت لاق امك ‹ هدوجول بيذكتو « هعوقول داعبتسا لاؤس هلاؤس امئإو ؟ ةمايقلا

 :أبس] ©« تومدقتست الو ةعاس هنع نورخأتست ال موي داعيم مك لق . نيقداص متنك نإ دعولا 39 ٠١"[ .

 : ىأ« ءارلا رسكب ©« قرب 8 : ءالعلا نب ورمع وبأ لاق « رصبلا قرب اذإف » :انهاه ىلاعت لاقو

 نم نورظني لب « [47:ميهاربإ] « مُهُفرَط مِهْيلِإ دري ال 8 : ىلاعت هلوقب هيبش هلاق ىذلا اذهو . راح

 . بعرلا ةدش نم ؛ ءىش ىلع رصب مهل رقتسي ال « اذكهو اذكه عزفلا

 رهبنت راصبألا نأ دوصقملاو 5 لوألا نم ىنعملا ىف بيرق وهو )2 حتفلاب « قرب » نورخآ أرقو

 . رومألا نم ةمايقلا موي هدهاشت ام مظع نمو « لاوهألا ةدش نم لذتو راحتو عشختو ةمايقلا موي

 : دهاجم لاق « « رمقلاو سمشلا عمجو ل ¢ هؤوض بهذ : ىأ # رمقلا فسخو # : هلوقو

 « تردكنا موجنلا اذإو . تروك سمّشلا اذإ 8 : ةيآلا هذه ريسفت دنع ديز نبا أرقو .ارّوُك
 5 « رمقلاو سمشلا نيب عمجو » : أرق هنأ دوعسم نبا نع ىورو [؟ ٠١ :ريوكتلا]

 « ةمايقلا موي لاوهألا هذه مدآ نبا نياع اذإ : ىأ 4 رفملا نيأ ذئموي ناسنإلا لوقي # : هلوقو

 .رزو ال الك »+, ىلاعخ هللا لاق © لقوم: وا ادلع نت لھ: یا © رقما نا +: لوقيو ی ذا يري ادفع

 نم دحاو ريغو « ريبج نب ديعسو « سابع نباو « دوعسم نبا لاق . « رقتسملا ذئموي كبر ىلإ
 : ةاجن ال ىأ : فلسلا

 ناكم مكل سيل : ىأ [١۷٤:یروشلا]  ریکن نم مک امو ذئموي اجلم نم مكل ام : هلوقك هذهو
 ىلإ #8 : لاق اذهلو ؛ هيف نومصتعت ناكم مكل سيل : ىأ ( رزو ال 8: انهاه لاق اذكو « هيف نورکنتت

 . ريصملاو عجرملا : ىأ 4 رقتسملا ذئموي كبر

 ‹ اهثيدحو اهميدق هلامعأ عيمجب ربخي : ىأ © رخو مّدَق امب ذئموي ناسنإلا ابني :  ىلاعت لاق مث
 4 ادَحَأ كبر ملظي الو ارضاح اوُلمع ام اودجوو 8 : ىلاعت لاق امك ءاهريبكو اهريغص « اهرخآو اهلوأ

 وه : ىأ 4 هريذاعم ئقلأ ولو . ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب 8 : انهاه لاق اذكهو :٤4[. فهكلا]

 كيلع مويلا كسفنب ىفك كباتك أرفا 8 : ىلاعت لاق امك ءركنأو رذتعا ولو هلعف امب ملاع« هسفن ىلع ديهش

 . ١5[ :ءارسإلا] ©« ابيسح

 . هحراوجو هالجرو هاديو هرصبو

 سانلا بويعب اريصب هتيأر  هللاو  تئش اذإ : لاق ةياور ىفو 1 هسفن ىلع دهاش : ةداتق لاقو

 نيع ىف ةاذقلا رصبت 2 مدآ نبا اي : ابوتكم ليجنإلا ىف نإ : لاقي ناكو < هبونذ نع الفاغ مهبونذو

 : ر ال كيم ىف لدكتور كجا

 )١( عذجلا كرتتو »:م ىف « .



 (0”7 )۱١  تايآلا : ةمايقلا ةروس نماثلا ءزجلا

 ولو # : ةداتق لاقو . اهيلع ريصب وهف اهنع لداج ولو : 4 هريذاعم ىقلأ ولو ط : دهاجم لاقو
 . هتجح :©# هريذاعم ىقلأ ولو » : ىدسلا لاقو .هنم لبقي ال لطابب ذئموي رذتعا ولو : # هريذاعم ىقلأ

 . ريرج نبا هراتخاو . مهريغو « ىرصبلا نسحلاو « ديز نبا لاق اذكو

 . هبايث ىقلأ ول : لوقي « ( هريذاعم ئقلأ ولو 8 : سابع نبا نع « ةرارز نع « ةداتق لاقو

 . راذعملا : رتسلا نومسي نميلا لهأو « هروتس ىخرأ ولو : كاحضلا لاقو

 انك ام ابر هّللاو اولاق نأ ًالِإ مهتنتف نكت مل مث ظ : هلوقك « هباحصأو دهاجم لوق حيحصلاو
 مهن توبسحَيَو مك نوفلحي امك هل َنوُفلَحَيف اعيمج هلا مهني موي 8 : هلوقكو « [1 :ماعنألا] 4 نيكرشم

 . [18:ةلداجملا] ( َنوُبذاَكْلا مه مهن الأ ءىش ىلع

 : لاق هنأ عمست ملأ 9 ”راذتعالا ىه 4 هريذاعم ئقلأ ولو ¥ : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 » :AV] لحنلا] 4 ملّسلا ذئموي هللا ىلإ اوقلأو » : لاقو « [07 : رفاغ] 4 مهترذعم نيملاظلا عقني الط

 . 4 نيكرشم انک ام انبر هّللاو :  مهلوقو ء لحنلا] 4 ءوس نم لمع اتك ام ملسلا اوقاف

 هتارف عاف هر اذ 69 هتارقو هعمج انيلع نإ © هب لجعتل كناسل هب كرحت ال )>
 مام

58 

 سو م اوه رو و م مسا مو

 ذئموي هوجو © ةرخآلا نورذتو 60 َةَلِجاَعْلا نوبحت لب الك ® هنايب اتيلع نإ م

 . 4 62 ةرقاف اهب لّعفي نأ نظت C9 ةرساب ذئموی هوجوو © ةرظان اهر ىلإ © ة 7

 ىلإ ردابي ناك هنإف < كلملا نم ىحولا هيقلت ةيفيك ىف هيي هلوسرل لجو زع هللا نم ميلعت اذه

 لفكتو 2 هل عمتسي نأ ىحولاب كلملا هءاج اذإ لجو زع هللا هرمأف « هتءارق ىف كلملا قباسيو < هذحأ

 هرسفيو هل هنيبي نأو 2 هيلإ هاقلأ ىذلا هجولا ىلع هئادآل هرسيي نأو « هردص ىف هعمجي نأ هل

8 

 اغا حاضيإو ه هريسفت ةثلاثلاو « هتوالت ةيناثلاو « هردص ىف هعمج ىلوأل الإ 7 ةلاحلاف .هحضويو

 لبق نم نآرقلاب لجعت الو » : لاق امك « نآرقلاب : ىأ * هب ؛ لجعتل كناسل هب كرحت ال $ : لاق اذهلو

 .[114 :هط] © اًمْلع ىنذز بر لَو ُهّيَحَو َكِيَِإ یضقي نأ

 4 هانآرق اذإف » < رقت نأ : ىأ 4 هنآرفو ا ‹ كردص ىف : ىأ 4 هعمج انيلع نإ : لاق مث
 «كأرقأ امك هأرقا مث « هل عمتساف: ىأ ( هنآرق عبتاف 8ع« لجو زع هللا نع كلملا كيلع هالت اذإ : ىأ

 اندرا ام ىلع هانعم كمهلنو « هحضونو كل هنيبن هتوالتو هظفح دعب : ىأ 4 هنايب انيلع نإ مث »

 . انعرشو

 نع « ةشئاع ىبأ نب ىسوم نع « ةناوع ىبأ نع « نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 N هولا و ع ل لاف ع ا نهد ريح نب م

 لاقو . هيتفش كرحي هيَ هللا لوسر ناك امك )ىتفش كرحأ انأ : سابع نبا ىل لاقف : لاق  هيتفش

 )١( راذعألا ىه »2: أ ىف « . )١( م ىف :١ لاحلاف ٩ . ) )۳امهكرحأ انآ 2: ] ىف ٤.
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 كرحت ال » : لجو زع هللا لزنأف  هيتفش كرحي سابع نبا تيأر امك ىتفش كرحأ انأو : ديعس ىل
 هانأرق اذإف » 3 هأرقت مث ¢ ق : لاق « 4 هتارقو هعمج انيلع نإ . هب لجعتل كناسل هب

 هأرق ليربج قلطنا اذإ كلذ دعب ناكف . 4 نايب انيلع نإ مث 8 « تصنأو هل عمتساف : < ُهَنآرُق عبئا

 : ىراخبلا ظفلو ب وب ةا قرأ نع یو نک « هجو ريغ نم « ملسمو ىراخبلا هاور دقو

 . © لجو زع هللا هدعو امك هأرق بهذ اذإف « قرطأ ليربج هاتأ اذإ ناكف

 ىبأ نب ىسوم انثدح « ىميتلا ىيحي وبأ انثدح ‹ جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىقلي ىحولا هيلع لزن اذإ ةي هللا لوسر ناك : لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ةشئاع

TTنايس تل لل للا  

 . ¶ هب عل كناسل هب كرحت ال :  هللا لزنأف « هرخآ نم غرفي نأ لبق
 هذه نإ : دحاو ريغو < ا 2, دهاجمو « ةداتقو . ىرصبلا نسحلاو < ىبعشلا لاق اذكهو

 . كلذ ىف تلزن ةيآلا

 :لاق * هب لجعتل كناسل هب كرحتال :  سابع نبا نع « ىفوعلا قيرط نم ريرج نبا ىور دقو

 نأ 4 اَنيَلَع نإ . هب لجعتل كناسل هب كرحت اال » : هللا لاقف « هاسني نأ ةفاخم ةءارقلا نم رتفي ال ناك

 . ىست الف كئرقن نأ : 4 هتارقوإ» كل هعمجن

 .ةداتق لاق اذكو . همارحو هلالح نييبت : € هنايب انيلع نإ مث 9 : ىفوعلا ةيطعو سابع نبا لاقو
 ةمايقلا مويب بيذكتلا ىلع مهلمحي امنإ : ىأ 4 ةرخآلا نورذتو .ةَلجاَعْلا نوبحت لب ًالك » + لوقو

 مهتمه امنإ مهنأ : ميظعلا نآرقلاو قحلا ىحولا نم يي هلوسر ىلع لجو زع هللا لزنأ ام ةفلاخمو
 ارا نه واسم وحلا كرا اعاد دلونى

 ىلإ 8 « ةرورسم ةقرشم يهب ةنسح ىأ « ةراضنلا نم « 4 ةرضا دموي هوجو 3 : ىلاعت لاق مث
 مكبر نورتس مكنإ ١ : هحيحص ىف « هللا همحر « ىراخبلا هاور امك « انايع هارت : ىأ 4 ةرظان اه
 قرط نم « حاحصلا ثيداحألا ىف ةرخآلا رادلا ىف لجو زع هلل نينمؤملا ةيؤر تتبث دقو . “" « انايع
 یف امو حا ةريزه ,ىبأو:ديعس یبا تيدخ ٥ اهعنم الو اهعفد نكمي ال . ثيدحلا ةمئأ دنع ةرتاوتم
 نوراضت له » : لاقف ؟ ةمايقلا موي انبر ىرن له « هللا لوسر اي : اولاق اسان نأ :  نيحيحصلا
 مكبر نورت مكنإف » : لاق.ال : اولاق « ؟ باحس امهنود سيل رمقلاو سمشلا ةيؤر ىف
 مكنإ :١ لاقف ردبلا ةليل رمقلا ىلإ هه هللا لوسر رظن : لاق ريرج نع نيحيحصلا ىفو . *70كلذك
 DIL سلا ا يللا

 )١( دنسملا )١/۳٤۳( .

 . )٤٤۸( مقرب ملسم حيحصو « )٤۹۲۸۰٤۹۲۷( مقرب یراخبلا حيحص (؟)
 .(2) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . هنع هللا ىضر ريرج ثيدح نم (66.61/7.565) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . (A) مقرب ملسم حيحصو ٠ عىل ال عا مقرب ىراخبلا حيحص )2(



 (؟90 )۱١  تايآلا : ةمايقلا ةروس  نماثلا ءزجلا
YA‘ 

 بهذ نم ناتج » : لک هللا لوسر لاق :لاق ىسوم ىبأ نع نيحيحصلا ىفو . 27 « اولعفاف اهبورغ

 الإ هللا ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو « امهيف امو امهتينآ ةضف نم ناتنجو « امهيف امو امهتينآ

 : لاق 445 ىبنلا نع « بيهص نع « ملسم دارفأ ىفو. 29 « ندع ةنج ىف ههجو ىلع ءايربكلا ءادر

 نيت ملا ::نولوقيف ؟ كديزا اش نوديرت + ىلا هللا لوقي 30+ لاف ا ةنجلا لهأ لخد اذإ»

 بأ ائيش اوطعأ امف « باجحلا فشكيف » : لاق « ؟ رانلا نم انجنتو ةنجلا انلخدت ملأ ؟ انهوجو

 * ةدايزو ئنسحلا اونسحأ نيدّلَل 8 : ةيآلا هذه الت مث . « ةدايزلا ىهو« مهبر ىلإ رظنلا نم

 ا

 یف .ۍلغی تع ا ی ی و ع ف راج ول ‹ ملسم دارفأ ىفو

 ىفو « تاصرعلا ىف لجو زع مهبر ىلإ نورظني نينمؤملا نأ ثيداحألا هذه ىفف  ةمايقلا تاصرع

 . تانحلا تاضور

 نأ ن ريو انثدح « رجبأ نب كلملا دبع انثدح « ةيواعم وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ىفلأ هكلم ىف رظنيل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ » : ي هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ,ةتحاف

 هللا هجو ىف رظنيل ةلزنم مهلضفأ نإو . همدخو هجاوزأ ىلإ رظني « هاندأ ىري امك هاصقأ ىري « ةنس

 . «  نيترم موي لك
 نبا تعمس » : لاق ريوُت نع «ليئارسإ نع « ةبابش نع « ديمح نب دبع نع ىذمرتلا هاورو

 + لمع نبا نغ هاجم نع ریو نع + رجب ني كلملا كع ةاورو + لاق ‹« هركذف .(.. رمع

 الولو , عقرب ملو مع نبا نع + ةهاجم نع... ريوث نع < يزوتلا ور كلذكو. 6 هلزق

 انركذ نكلو « ننسلاو ديناسملاو ناسحلاو حاحصلا نم اهظافلأو اهقرطب ثيداحألا اندروأل ةلاطإلا ةيشحخ

 نيب هيلع عمجم هللا دمحب اذهو . قيفوتلا هللابو « ريسفتلا اذه نم عضاوم ىف اقرفم كلذ

 . مانألا ةادهو . مالسإلا ةمئأ نيب هيلع قفتم وه امك« ةمآلا هذه فلسو نيعباتلاو ةباحصلا

 ‹ روصنم نع « ىروثلا لاق امك« معنلا ىهو < ءالآلا درفم « ىلإ # ب دارملا نأب كلذ لوأت نمو

 نع هجو ريغ نم ريرج نبا هاور . اهبر نم باوثلا رظتنت ا ل اا

 . هيلإ بهذ اميف لطبأو « ةعجنلا '' لئاقلا اذه دعبأ دقف اضيأ حلاص وبأ لاق اذكو . دهاجم
 co د ىادس

 « ىعفاشلا لاق ١16[« : نيففطملا] ؟  نوبوجحمل ذئموي مهر نع مهنإ ًالك :  ىلاعت هلوق نم وه نيأو

 نعد رابخألا كرئاوت دق مث لجو زع هنوري راربألا نأ ملع دقو الإ راجفلا بَجَح ام :هللا همحر

 : ريرج نبا لاق . 4 ةرطان اهَبر ىَلِإ ل: هلوق ىهو« ةميركلا ةيآلا قايس هيلع لد امب هيك هللا لوسر

. (CD مقرب ملسم حيحصو « (VETT «o VETE) مقرب ىراخبلا حيحص )١( 

 . (0-18) مقرب ملسم حيحصو « )۷٤٤٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . (۱۸۱) مقرب ملسم حيحص (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )191( .
 . ٩ ديزي انثدح » : أ ءم ىف (1) . ٩ اورظني 2: م ىف (5)

 . (۱۳/۲) دنسملا (۷)

 . (۳۳۳۰) مقرب یذمرتلا ننس (۸)

 . ةيؤرلا ثيداحأ ركذ ىف لاطأ دقف ٠ ۳١( /۲) ريثك نبا ظفاحلل محالملاو نتفلا ىف ةياهنلا باتك : رظناو (9)

 . « رظانلا »: م ىف )٠١(



 201 (5 )۲١  ٠ تايآلا : ةمايقلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 :لاق «ةرضاّن ذئمْوَي هوجو $ : نسحلا نع «كرابملا انثدح « مدآ انثدح «ىراخبلا ليعامسإ نب دمحم انثدح

 . © قلاخلا ىلإ رظنت ىهو رضنت نأ اهل حو « قلاخلا ىلإ رظنت :لاق « 4 ةرظان اهب ىلإ «  ةنسح
 NEE SER : 4 ةرقاف اهب لعفي نأ نظن . ةرساب ذئموي هوجوو» : هلوقو

 . ةسباع : ىأ 4 ةرسابإ» ديز نبا لاقو . اهناولأ ريغت : ىدسلا لاقو . ةحلاك : ةداتق لاق . ةرساب

 لاقو . رش : ةداتق لاقو .ةيهاد :دهاجم لاق « « ةرقاف اهب لعفي نأ # ‹ نقيتست : ىأ « نظن »

 . رانلا لخدتس نأ نظت : ديز نبا لاقو . ةكلاه اهنأ نقيتست : ىدسلا

 هوجو : هلوقكو « :٠ ٠١ نارمع لآ] 4 هوجو دوستو هوجو ضي هوي 8 هلوقك ماقما اذهو

 « ةرجفلا ةرقكلا مه كتلوأ . ةر اهقهرت . ةر هيلع دموي ةوجوو . ةرشبتسم ةكحاض . ةرفسم ذئموي

 : هلوق ىلإ . ( ةّيماح اران ئلصت . ةَبصاَ لماع . ةعشاخ دموي هوجو # : هلوقكو 6۲ 4: سبع]

 تايآلا نم كلذ هابشأ ىف «[غ١٠ ۲: ةيشاغلا] 4 ةّيلاع ةّنِج ىف . ةيضار اهيعسل . ةَمعاَن ذئموي هوجو»

 0 ْ ۰ ۰ 0 تاقايسلاو

 قاّسلا تّقلاو 9 CA قارفلا نأ نطو © © رقار نم ليقو 65 5) يقارتلا تغلب اذإ ًالك إب

 © ئلوتو بذذك نكلو 69 ئَلص الو قدص الف عد قاما ذموُي كر ىَلِإ 9 (9 قاّسلاب

 بّسحيأ ع ئلوأف كل یوا مث مص یوا كَل یوا م ّطَمََي هلهأ ئلإ بهذ م
 سا 2ر ر rio ريب ربا

 یوسف قلحف ةقلع ناك مث 09 ئنمي ينم نم ةفطن كي ملأ ©0 ىدُس َكَرْتُي نأ ناسنإلا

 . 62 ئتوملا يبحي نأ ىَلع رداقب كلذ سْيَلَأ ©9 ىّئنألاَو َركّذلا نيجورلا هنم لعجف ©

 لاقف  تباثلا لوقلاب كانه هللا انتبث  لاوهألا نم هدنع امو راضتحالا ةلاح نع ىلاعت ربخي

 كانه بذكت مدآ نبا اي تسل : اهانعمف ةعدار 4 الك  انلعج نإ « 4 ىقارتلا تغلب اذ الك ظ : ىلاعت

 تغلب اذإ اقح : ىأ « رهاظف ( اقح) ىنعمب اهانلعج نإو . انايع كدنع كلذ راص لب « هب تربخأ امب

 ماظعلا ىهو « ةوقرت عمج : ىقارتلاو « كيقارت تغلبو كدسج نم كحور تعزتنا : ىأ « ىقارتلا

 نحنو . نورظنت ذئنيح متنأو . موقلحلا تغلب اذإ الولف :  هلوقك « قتاعلاو رحنلا ر نيب تلا

 - ۸۳: ةعقاولا]4نيقداص متنك نإ اهنوعجرت . نينيدم ريع منك نإ الولف . نورصبت ال نكلو مكنم هيل برأ
 مدقت ىذلا شاحج نب رسب ثيدح انهاه ركذيو « 4 ىقارتلا تعب اذإالَك 3 : انهاه لاق اذكهو .[۷

 . موقلحلا نم ةبيرق ىهو « ةوقرت عمج : ىقارتلاو . ؛

 .019/59) ىربطلا ريسفت (۱)
 . أطخ وهو ٩ الك 2: أ ىف (0)

 هللا لوسر نأ : شاحج نب رسب نع « ريفن نب ريبج قيرط نم ۰ /5) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور « شاحج نب رسب ثيدح (۳)

 كتيوس اذإ ىتح هذه لثم كتقلخ دقو ىنزجعت ىنأ مدآ نبا : ىلاعت هللا لاق » : لاق مث هعبصإ اهيلع عضوف هفك ىف اموي قصب ةي

 «!؟ ةقدصلا ناوأ ىنأو قدصتأ : تلق ىقارتلا تغلب اذإ ىتح« تعنمو تعمجف «ديئو كنم ضرأللو كيدرب نيب تيشم « كتلدعو

 . سي ةروس نمالال : ةيآلا ريسفت دنع قبس دقو

 سي ) ةروس ىف



 )۲١  ٤١( تايآلا : ةمايقلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 : ةبالق وبأ لاق اذكو ؟ ىقري قار نم ىأ : سابع نبا نع « ةمركع : لاق 4 قار نم ليقو

 . ديز نباو « كاحضلاو « ةداتق لاق اذكو . فاش بيبط نم : ىأ * قار نم ليقو »

YAY 

 ءاجر وبأ بيسملا نب حور انثدح « ىلع نب رصن انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : ليق : لاق < قار نم ليقو » : سابع نبا نع « ءازوجلا ىبأ نع . كلام نب ورمع انثدح «ىبلكلا
 . ةكئالملا مالك نم نوكي اذه ىلعف ؟ باذعلا ةكئالم مأ ةمحرلا ةكئالم : هحورب ىقري نم

 ايندلا هيلع تفتلا : لاق « قاًسلاب قالا تّقتْلاَو $ : هلوق ىف سابع نبا نع « دانسإلا اذهبو
 لوقت 4 قاّسلاب قاّسلا تّقتْلاو # : سابع نبا نع . ةحلط ىبأ نب ىلع لاق اذكو . ةرخآلاو
 . هللا محر نم الإ ةدشلاب ةدشلا ىقتلتف < ةرخآلا مايأ نم موي لوأو « ايندلا مايأ نم موي رخآ

 ءالب : دهاجم لاقو . ميظعلا رمألاب ميظعلا رمألا : 4 قاّسلاب قاسلا تَّتْلاَو » : ةمركع لاقو
 ىفو . 2" اتفتلا اذإ كاقاس امه « € قاّسلاب قاّسلا تّتْلاو :  هلوق ىف ىرصبلا لا لاو ما
 . كلام ىبأ نع « ىدسلا لاق اذكو .الاوج امهيلع ناك دقو « هالمحت ملف هالجر تتام : هنع ةياور

 . نفكلا ىف امهفل وه : نسحلا نع ةياور ىفو
 عج نور یا جا 4 قاسلاب قاّسلا تقتلاو : كاحضلا لاقو

 .هحور نوزهجي ةكئالملاو

 «تاومسلا ىلإ عفرت حورلا نأ كلذو « بآملاو عجرملا : ىأ 4 قاسمْلا ذئموي كبر ىلإ » : هلوقو
 مهجرخأ و ا اهيفو « مهتقلخ اهنم ىنإف « ضرألا ىلإ ىدبع اودر : لجو زع هللا لوقيف
 E هللا ملاك 0 0 ءاوبلا و را ر

 ع

 . :MWeN] ر ییا عسا رر کا ا وحلا

 رادلا ىف ناك ىذلا رفاكلا نع رابخإ اذه : 4 ئّلوتو بذك نكلو . یلص الو قدص الف 8 : هلوقو

 الف » : لاق اذهلو « ارهاظ الو انطاب هيف ريخ الف « هبلاقب لمعلا نع ايلوتم « هبلقب قحلل ابذكم ايندلا
 ال « انالسك ارب ارشأ الدج : ىأ 4 ىَّطَمَتي هلأ ىَلِإ بهذ مث . یّلوتو بک نكلو . یلص الو قدص
 ناک ِهَّنِإ 8 :لاقو ۳٤[ : نيففطملا] € نيهكف اوبلن مهلهأ ىلإ اوبلقنا اذإو 3: لاق امک < ليغ الودل نه

 ٠١[. 17 :قاقشنالا]4 اريصب هب ناک هیر نإ یب ال عجري : : ى 4 َروُحَي نأ نأ َنَ هن . ارورسم هلهأ ىف
 « ةداتق لاقو . لاتخي : “[ىأ] 4 ىَّطَمَتي هلهأ ىلإ بهذ مث ١ : سابع نبا نع : كاحضلا لاقو

 . رتخبتي : ملسأ نب ديزو

 ىلاعت هنم ديكأ ديعوو ديدهت اذهو . « نواف كَل ئلوأ مث . ئلوأَف كل ئلوأ :  ىلاعت هللا لاق
 لاقي امك « كئرابو كقلاخب ترفك دقو اذكه ىشمت نأ كل قحي : ىأ « هتيشم ىف رتخبتملا هب رفاكلل

 )١( ايقتلا اذإ » : أ ىف ٩ . ) )0م نم ةدايز (۳) . « نالزج ىأ »:م ىف .



 اير ا ج ا 20 تنارآلا" اعلا روس ت نالا وخلا

 ]44: ناخدلا] 4 ميركلا زيزعلا تنأ كّنِإ قذ :  هلوقك ديدهتلاو مكهتلا ليبس ىلع اذه لثم ىف

 نم متئش ام اودبعاف » : هلوقكو « [55:تالسرملا] € نومرجم مكَنإ البلف اوعتمتو اولك» : و
 . كلذ ريغ ىلإ ٤ . :تلصف] 4 منش ام اولمعا » :هلوقكو « [6 :رمزلا] هنود

  ىدهم نبا ىنعي  نمحرلا دبع انثدح «ىطساولا نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 هل ا ل ع ةشئاع ىبأ نب ىسوم نع « ليئارسإ نع
 . نآرقلا هب لزن مث « لهج ىبأل ةي ىبنلا لاق : لاق ؟ 4 ىَلوُأَف كل ىلوأ

 وبأ انثدح « نامعنلا وبأ انثدح « © بوقعي نب ميهاربإ انثدح : ىئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاقو
 ل ا و و ا ا

 ؟ « ئلوأف كل ئلوأ مث . ىلوأف كل ئلوأ 8 : سابع نبال تلق : لاق ريبج نب ديعس نع « ةشئ

 . © لجو زع هللا هلزنأ مث ةا هللا لوسر هلاق :لاق

 انثدح « قاحسإ نب بيعش انثدح « دلاخ نب ماشه انثدح « ىبأ انثدحو : متاح ىبأ نبا لاق

 امك « ديعو رثأ ىلع ديعو : 4 لوف كل ئلوأ مث . ىلوأف كَل ئَلوُأ 8 : هلوق « ةداتق نع « ديعس
 . ىلوأف كل ىلوأ » : لاق مث « هبايث عماجمب هللا ىبت ذخأ لهج ابأ هللا ودع نأ اومعزو « نوعمست

 كبر الو تنأ عيطتست ال هللاو ؟ دمحم اي ىندعوتأ : لهج وبأ هللا ودع لاقف . « ىلوأف كل ىلوأ مث

 . اهيلبج نيب ىشم نم زعأل ىنإو « ائيش

 . ثعبي ال : ىنعي : ىدسلا لاق € ىّدَس كرتي نأ ناسنإلا بسحيأ 8 : هلوقو

 . ىهني الو رمؤي ال ىنعي : ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو « ىعفاشلاو « دهاجم لاقو

 الو « ىهني الو رمؤي ال المهم ايندلا هذه ىف كرتي سيل : ىأ « نيلاحلا معت ةيآلا نأ رهاظلاو

 . ةرخآلا رادلا ىف هللا ىلإ روشحم « ايندلا ىف ىهنم رومأم وه لب « ثعبي ال ىدس هربق ىف كرتي

 الدتسم لاق اذهلو ء دانعلاو لهجلاو غيزلا لهأ نم هركنأ نم ىلع درلاو « داعملا تابثإ انه دوصقملاو

 نم ةفيعض ةفطن ناسنإلا ناك امأ : ىأ ؟ ينمي ىنم نم ةفطن كي ملأ # : لاقف ةءادبلاب ةداعإلا ىلع

 « ةقلع راصف : ىأ 4 ئَوَسَف قّلَحُف َةَقّلع ناك مث » . ماحرألا ىف بالصألا نم قاري ىنمي « نيهم ءام

 نذإب ىثنأ وأ اركذ « ءاضعألا ميلس ابوس رخآ اقلخ راصف « حورلا هيف خفنو لكش مث « ةغضم مث

 . « ىقنألاو ركذلا نيجوزلا هنم لعجف :  لاق اذهلو ؛ هريدقتو هللا

 ىوسلا قلخلا اذه اشنأ ىذلا اذه امأ : ىأ « ئتومْلا ىيحي نأ ئلع رداقب كلذ سيلأ :  لاق مث

 ىلوألا ,قيرطب ا ةداعولل ةردقلا لوانتو ؟ ؟ هأدب امك هديعي نأ ىلع رداقب ةفيعضلا ةفطنلا هذه نم

 نوهأ وهو هديعي مث قلخلا ادبي ىذّلا وهو #9 : هلوق ىف نيلوقلا ىلع ةيواسم امإو « ةءادبلا ىلإ ةبسنلاب

 . )۱١1١۳۸( ىربكلا ىئاسنلا ننس نم تبثملاو « ميهاربإ نب بوقعي : م

 . « لهج ىبأل ةي هللا لوسر هلاق » : م ىف (۳) .6 ناميلس نبا نع »: م ىف (۲)
 . (115358) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ()

 )٥( أ ىف :١ داسفلاو «© .
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 . ملعأ هللاو « هريرقتو هنايب « مورلا  ةروس ىف مدقت امك رهشأ لوألاو . [۲۷:مورلا] هيلع

 ىسوم نع « ةبعش نع « ةبابش انثدح« حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 كلذ سيلأ :  أرق اذإف « نآرقلاب هتوص عفريو أرقي حطس قوف ناك هنأ : رخآ نع « ةشئاع ىبأ نبا

 هللا لوسر تعمس : لاقف كلذ نع لئسف . ىلبف مهللا كناحبس : لاق ؟ 4 ئتوملا ىبحي نأ ئلع رداقب
 « رفعج نب دمحم انثدح « ىنثملا نب دمحم انثدح : هللا همحر « دواد وبأ لاقو. كلذ لوقي كك

 سيلأ # : أرق اذإ ناكف « هتيب قوف ىلصي لجر ناك : لاق ة اع ىبأ نب ی ن ةيسااندع

 نم هتعمتس < .لاقف كلذ نع ةرلاسف ليف « كابس: لاق ؟ € يوملا يحي نأ ىلع رداقب كلذ

 . ةي هللا لوسر

 . كلذ رضي الو « ىباحصلا اذه مسي ملو 20 واد ىبأ هن درفت

 نيتلاب مكتم أرق نم » : ال هللا لوسر لاق : لوقي ةريره ابأ تعمس : لوقي ايبارعأ تعمس : ةيمأ
 نم كلذ ىلع انأو « ىلب : ٍلقيلف ؟ 4 نيمكاحْلا مكحأب هللا سيلا :  اهرخآ ىلإ ىهتناف نوتيزلاو

 ىبحي نأ ىلع رداقب كلذ سيل # : ىلإ ىهتناف © ةمايقلا مويب مسقأ ال 8 : أرق نمو . نيدهاشلا

 ؟ 4 نونمؤي هدعب ثيدح َىَأِبَف » غلبف € تالسْرمْلاَو» : : أرق نمو . ىلب : لقيلف ؟ «ئتوملا
 . «هللاب انمآ :لقيلف

 نب نايفس نع « رمع ىبأ نبا نع ىذمرتلا هاورو . ةنييع نب نايفس نع « دمحأ هاورو

 ا ا 3 قلتلك نما + هل تلق“ > ناك ةدمأ نم ا قم« ر

 ر

 رداقب كلذ سيلأ » : هلوق « ةداتق نع « ديعس انثدح « ديزي انثدح ٠ رشب انثدح : ريرج نبا لاقو

 . ©( ىلبو كناحبس » : لاق اهأرق اذإ ناك ةي هللا لوسر نأ انل ركذ « ئتوملا ىيحي نأ ىلع

 « نايفس انثدح ٠ ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح « ىطساولا نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 : ةيآلا هذهب رم هنأ سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « نيطبلا ملسم نع « قاحسإ ىبأ نع

 . ىلبف ؛ كناحبس : لاق « ؟ * ىتوملا ىبحي نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ»

 ةنملاو دمحلا هللو « ةمايقلا ١ ةروس ريسفت رخآ

 ع

 )١( لاقف »: م ىف ٩ .

 . 053١ /۲) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هقيرط نمو « )۸۸٤( مقرب دواد ىبأ ننس ()

 « مكاحلا ةياور ىف ىبارعألا اذه ةيمست ءاج دقو . )۳۳٤۷( مقرب ىذمرتلا ننسو « )۲٤۹/۲( دنسملاو « (۸۸۷) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 نك ل ل ا ل O /۲) كردتسملا ىف هاورف

 . باذك ضايع نب : تلق . « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه»

 )٤( فارشألا ةفحت : رظنا للمزى)١١/ 5 0

 . ١786( /۲۹) ىربطلا ريسفت (5)
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 ناسنإلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 موي حبصلا ةالص ىف أرقي ناك ةئ هللا لوسر نأ : سابع نبا نع < ملسم حيحص ىف مدقت دق

 . ٩7 « ناسنإلا ىلع ' تأ له 9 و « ةدجسلا € ليزنت . ملا ل ةعمجلا

 ىلع ىتأ له » : ةروسلا هذه أرق وايم هللا لوسر نأ : ديز نبا انربخأ : بهو نب هللا دبع لاقو

 ةرفز رفز < نانجلا ةفص غلب املف « دوسأ لجر هدنعو هيلع تلزنأ دقو « 4 رهدلا نم نيح ناسنإلا

 قفوشلا کا : لاق وأ  مكبحاص ” سفن جرخأ » : يم هللا لوسر لاقف . هسفن تجرخف

 . بيرغ لسرم . « ةنجلا ىلإ
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ناسنإلا اتقاخ نإ © اروكذم انيش نكي مل رهذلا نم نيح ناسنإلا ىلع ئتأ له »

 امِإو اركاش اإ ليبَسلا هاتيده اَنِإ © اريصب اعيمس هاَتلَعَجَف هيلتبن جاشمأ ةفطن نم

 .4 © اروفك

 « هفعضو هتراقحل «  ركذي ًائيش نكي مل نأ دعب هدجوأ هنأ ناسنإلا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ؟ « اروكذم ائيش نكي مل رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ئتأ له :  لاقف
 : جيشملاو جشملاو . طالخأ : ىأ 4 جاشمأ ةَفْطُن نم ناسنإلا اتقلخ اَنِإ ا : لاقف كلذ نيب مث

 . ضعب ىف هضعب «  طيلخلا ءىشلا

 ءاطلتخاو اعمتجا اذإ ةأرملا ءامو لجرلا ءام : ىنعي € جاشمأ ةفطُن نم » : هلوق ىف سابع نبا لاق

 « دهاجمو « ةمركع لاق اذكهو . نول ىلإ نولو« لاح ىلإ لاحو « روط ىلإ روط نم دعب لقتني مث
 : ةأرملا ءا لجرلا ءام طالتخا وه 8 جاشمألا : سنأ نب عيبرلاو 3 نسحلاو

 مقرب ملسم حيحص ىف وهو «مدقتي ملف سابع نبا ثيدح امأ « كانه هانجرخو ةدجسلا ةروس لوأ ريسفت دنع ةريره ىبأ ثيدح مدقت )١(

(A۹) . 

 ٩ حور »: أ یف (0)

 نب بويأ نع « ملاس نب فيفع قيرط نم « نيرحبلا عمجم » )٤۷۷٤( مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورف « الوصوم ءاج دقو (۳)

 ا اراب رخو رحب إل اهيفو ةليوط ةصق ركذف « ةشبحلا نم الجر نأ : رمع نبا نع « ءاطع نع« ةبتع

 ىناربطلا لاقو . هسفن تضاف ىتح ىشبحلا ىكبف « معنا : ىبنلا لاقف ؟ كنيع ىرت ام لثم ةنجلا ىف ىنيع ىرت له « هللا لوسر اي

 ىناربطلا ةياور نم ةروسلا رخآ دنع ثيدحلا ىتأيسو . ©« فيفع هب درفت. دانسإلا اذهب الإ رمع نبا نع ىوري ال»

 . « طلتخملا »: م ىف (0) . «ًاروكذم » : أ ىف (8)



 (" )١  تايآلا : ناسنإلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 :  هلوقك « هربتخن : ىأ © هيلتبل :  [7:كلملا] 4 المع نسحأ مكيأ مكولبيل .
 . ةيصعملاو ةعاطلا نم امهب نكمتي ًارصبو اعمس هل انلعج : ما

 دوم امو 8 : هلوقك « هب هانرصبو هانحضوو هل هانيب : ىأ © ليبّسلا هاتیده اَنِإ : هلوقو
 « ٠١[ :دلبلا] * نيدجتلا هانيدهو # : هلوقكو ‹ [7١:تلصف] 4 ئدهلا ىلع ئمعلا اوبحتساف مهانيدهف

 ىف  دهاجمو < دلو قبو « ةيطعو « ةمركع لوق اذهو . رشلا قيرطو ريخلا قيرط هل انيب : ىأ
 . روهمجلاو  هنع روهشملا

 هانيده اّنِإ 8 : هلوق ىف اولاق مهنأ ىدسلاو . كاحضلاو « حلاص ىبأو « دهاجم نع ىورو
 . لوألا روهشملا حيحصلاو « بيرغ لوق اذهو . محرلا نم هجورخ ىنعي : 4 ليبسلا

 هانيده اّنِإ :  هلوق ىف « ءاهلا » نم لاحلا ىلع بوصنم : 4 اروفك اًمِإو اركاش اّمِإ :  هلوقو
 59 « ملسم هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك « ديعس امإو ىقش امإ كلذ ىف وهف : هريدقت ( ليبسلا
 . «اهقتعم وأ اهقبومف هسفن عئابف « ودغي سانلا لك »: يم هللا لوسر لاق :لاق ىرعشألا كلام ىبأ

 ةاوز وح : مورلا] 4 اهيلع سالا رطف تلا هللا ترطف » : هلوق دنع « مورلا » ةروس ىف مدقتو
 هنا غف تركي یخ ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك » : هيم هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب رباج

 . « ًاروفك امإو ًاركاش امإف « هناسل هنع برعأ اذإف

YA 

 نع « دمحم نب نامثع نع « رفعج نب هللا دبع انثدح « رماع وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ديب ةيار : ناتيار هبابب الإ جرخي جراخ نم ام » : لاق اب ىبنلا نع ؛ ةريره نبأ نع قرشا
 ىتح كلملا ةيار تحت لزي ملف « هتيارب كلا هعبتا هللا بحي امل جرخ نإف « ناطيش ديب ةيارو «كّلَم

 ىتح « ناطيشلا ةيار تحت لزي ملف « هتيارب ناطيشلا هعبتا هللا طخسي امل جرخ نإو . هتيب ىلإ عجري

 . °" « هتيب ىلإ عجري

 نب نمحرلا دبع نع « ميثخ نبا نع « رمعم انثدح « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 «ءاهفسلا ةرامإ نم هللا كذاعأ ”: ةرجع نب بعكل لاق دلي ىبنلا نأ : هللا دبع نب رباج نع « طباس

 یت َنونتسي الو « ىادهب نودتهي ال ‹ ىدعب نم نونوكي ءارمأ » : لاق ؟ ءاهفسلا ةرامإ امو : لاق

 ىلع نودری الو ‹ مهنم تسلو ىنم اوسيل كئلوأف ٠ مهملظ ىلع مهناعأو مهبذكب مهقَدص نمف

 نودريسو « مهنم انأو ىنم كئلوأف < مهملظ ىلع مهنعي ملو مهبذكب مهقدصي مل نمو . ىضوح

 :لاق وأ  نابرق ة ةالصلاو « ةئيطخلا ئفطت ةقدصلاو « ةنج موصلا « ةرجع نب بعك اي . ىضوح ىلع

 « بعك اي . هب ىلوأ رانلا « تحس نم تبن محل ةنجلا لخدي ال هنإ « ةرجع نب بعك اي . ناهرب

TS 

 و و ی ن اغ ن هللا دع ع › بهو نع « نافع نع هاورو

 )١( مقرب ملسم حيحص ) 7177 ( .

 ) ( )دنسملا ۲ / ٣۲۳ ( .

 « بهو نع 7: أ ىف (*)

 . (”51/) دنسملا (5)



 0و س 0١7 5) تایآلا : ناسنإلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ناك سأك نم نوبرشي راربألا ّنِإ © اًريعسو الالغأو لسالس نيرفاكلل اندتعأ اَنإ ل

 َنوُفاَحَيو رذنلاب نوُفوُي © اريجفت اهنورجقي هللا دابع اهب برشي انيع (2 اروُفاَك اهجازم
 اَمَّنِإ 9 اريسأو اًميتيو انيكسم هّبح ىَلع ماَعَطلا نومعطيو (7) اريطتسم هرش ناك اموي

 اسوبع امو نير نم فاخت اإ © اروُكش الو ءازج مكنم ديرن ال هللا هجول مکمعطن

 ةّنج اوربص امب ب مهازجو © ©0 ارورسو ةرضن مهاّقلو مويلا كلذ رش هللا مهاَقَوَف © اريرطمق

 . 4 © اريِرَحَو
 بيهللا وهو « ريعسلاو لالغألاو لسالسلا نم هب هقلخ نم نيرفاكلل هدصرأ امع ىلاعت ربخي

 راَنلا ىف مث ميمحلا ىف . نوبحسي لسالّسلاَو مهقانعأ ىف لالغألا ذإ 9 : لاق امك تيت نان ىف رار

 . :VY V1] رفاغ] 4 نورجسي

 ناک سأك نم نوبرشي راربألا نإ »هلم لاق لا نم اقتالا ءال ول دعا ا كد اكو

 نم كلذ ىلإ فاضي ام عم « ةبيطلا ةحئارلاو ديربتلا نم روفاكلا ىف ام ملع دقو « 4 اروفاك اهجازم
 . ةنحلا ىف ةذاذللا

 اهنورجَي هّللا دابع اهب برشي انيع :  لاق اذهلو ؛ ليبجنزلا بيط ىف روفاكلا درب : نسحلا لاق
 هللا دابع نم نوبرقملا اهب برشي نيع وه روفاكلا نم راربألا ءالؤهل جزم ىذلا اذه : ىأ ( اريجفت

 نع € اع و تر ايلا ادع یک ىورر »يرقي نمتم اذهل ( هي درو رو جرم الب ائر
 . زييمتلا

 كاقوب نر يع نموا مهضعب لاقو . روفاكلاك هبيط ىف '' ” بارشلا اذه : مهضعب لاق

 رخ دنا اا لاوقألا هذه كحاب 4 برشي » ب , ًابوصنم نوكي نأ زوجي : مهضعب

 ةَ

 مهروصق نم « اوؤاش نيأو اوؤاش ثيح اهيف نوفرصتي : ىأ «اريجفت اًهَتورَجفي # : هلوقو

 . مهلاحمو مهسلاجمو مهرودو

  اعوبني ضرألا نم انَل رجفت ىح كل نمؤت نل اولاقو 8 : ىلاعت لاق امك « عابنإلا وه ريجفتلاو
 . [":فيهكلا] 4 رهن اًمهّلالخ انَرِجَفَو » : لاقو . 4٠[ :ءارسإلا]

 لاقو . ةداتقو « ةمركع لاق اذكو « اوؤاش ثيح اهنودوقي : (اريجفت اَهَتوِرِجَفي 8 : دهاجم لاق

 . اوؤاش ثيح اهنوفرصي : ىروثلا

 مهيلع هبجوأ اميف هلل نودبعتي : ىأ 4 اريطتسُم هرش ناك اموی نوفاخیو رذنلاب نوفوي 8 : هلوقو
 . رذنلا قيرطب مهسفنأ ىلع هوبجوأ امو « عرشلا لصأب ةبجاولا تاعاطلا 7 [لعف] نم

 )١( أ «م نم ةدايز (۳) . « ماعطلا »: م ىف (۲) . < هللا هدعأ »:أ ىف .



 )٤  ١7( تايآلا : ناسنإلا ةروس  نماثلا ءزملاا ل لل _ لطعدبد8

 ىضر « ةشئاع نع « كلام نب مساقلا نع « ىليألا كلملا دبع نب ةحلط نع « كلام مامإلا لاق

 الف هللا ىصعي نأ رذن نمو « هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم » : لاق هيي هللا لوسر نأ « اهنع هللا

 e ثيدح نم ىراخبلا هاور « « هصعي

 هرش ىذلا مويلا وهو « داعملا موي باسحلا ءوس نم ةفيخ اهنع مهاهن ىتلا تامرحملا نوكرتيو

 . هللا محر نم الإ سانلا ىلع ماع رشتنم : نأ ا طس

 تاومسلا ألم ىتح مويلا كلذ رش  هللاو  راطتسا : ةداتق لاقو . ًايشاف : سابع نبا لاق

 . ضرألاو

 : ىشعألا لوق هنمو . لاطتساو ةجاجزلا ىف عدصلا راطتسا : مهلوق هنمو : ريرج نبا لاق

 E اهيأت ىلع « اعدص د اولا ىف ترأسأ دقو تتابف

 . ايشاف ادتمم : ىنعي

 ىلإ ًادئاع ريمضلا اولعجو . ىلاعت هللا بح ىلع :ليق : 4 هّبح ىلع ماَعَطلا نومعطيو :  هلوقو
 ىف ماعطلا نومعطيو : ىأ « ماعطلا ىلع دئاع ريمضلا نأ رهظألاو . هيلع قايسلا ةلالدل لجو زع هللا

RSاق اووف هاو دل كاربت  + aربا وراك ارب  LR CSلاملا ىتاو# :  

 :نارمع لآ] « َنوُبحَن امم | وقفت ىح ربا اوُلاَنت نل : ىلاعت هلوقكو « 1۷۷: ةرقبلا] € هّبح ىلع

۲] . 

 ءاج ام لوأ  ابنع ىهتشاف رمع نبا ضرم : لاق عفان نع ‹ شمعألا قيرط نم « ىقهيبلا ىورو

 E دراما ا0 اك ارا سيرو 2 كا اما

 رخآ مهردب تلسرأ مث 5 هايإ هوطعأف 5 هايإ هوطعأ 5 رمع نبا لاقف 8 لئاسلا : لئاسلا لاق هب

 هوطعأ : رمع نبا 1 . لئاسلا : لئاسلا لاق لخد املف « لئاسلا لوسرلا عبتاف ًادوقنع ترتشاف
 مث . ًادبأ ًاريخ هنم بيصت ال تدع نإ هللاو : تلاقف لئاسلا ىلإ ةيفص تلسرأف . هايإ هوطعأف .هايإ

 . 00 هب ت رتشاف رخآ مهردب تلسرأ

 ىشختو « ىنغلا لمأت « حيحش < حيحص تنأو قدصت نأ ةقدصلا لضفأ » : حيحصلا ىفو

 نومعطيو» : ىلاعت لاق اذهلو ؛ هيلإ كتجاحو هيلع كصرحو لاملل كتبحم لاح ىف: ىأع (59 « رقفلا

 : ريسألا امأو .امهتفصو امهنايب مدقت دقف «ميتيلاو نيكسملا امأ . 4 اريسأو اميتيو انيكسم هّبح ىلع ماَعَطلا

 ناك :سابع نبا لاقو 3 ةلبقلا لهأ نم : ريسألا 5 كاحضلاو ‹ نسحلاو ‹ ريبج نب ديعس لاقف

 ١ ىراسألا اومركي نأ ردب موي هباحصأ رمأ ةَ هللا لوسر نأ اذهل دهشيو . نيكرشم ذئموي مهؤارسأ
 . ةداتقو «سحلاو « ءاطعو < ريبج نب ديعس لاق اذكهو <« ءادغلا دنع مهسفنأ ىلع مهنومدقي اوناكف

 . (5100057595) مقرب ىراخبلا حيحص )١(

 . (1784/79) ىربطلا ريسفت (۲)
 . )٤/ ۱۸١( ىقهيبلل ىربكلا ننسلا (۳)

 : هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح نم (۱۰۳۲) مقرب ملسم حيحص )٤(



 088 س (1۲ _ )٤ تايآلا : ناسنإلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىصوأ ام رخآ ناك هنإ ىتح « ثيدح ام ريغ ىف ءاقرألا ىلإ ناسحإلاب ی هللا لوسر ىصو دقو
 . ° « مكناميأ تكلم امو ةالصلا :١ لوقي لعج نأ

 . كرشملاو ملسملل ةيآلا مومعل  ريرج نبا هراتخاو  ديبعلا مه : ةمركع لاقو

 نيلئاق « هنوبحيو هنوهتشي مهو ماعطلا ءالؤهل نومعطي : ىأ « سوبحملا وه : دهاجم لاقو
 الو ءازج مكنم ديرث ال ا « هاضرو هللا باوث ءاجر : ىأ 4 هللا هجول مكمعطن امّنِإ 8 : لاحلا ناسلب

 . سانلا دنع انوركشت نأ الو اهب انوثفاكت ةازاجم مكنم بلطن ال : ىأ € اروکش

 ‹ مهبولق نم هب هللا ملع نكلو « مهتنسلأب هولاق ام هللاو امأ : ريبج نب ديعسو دهاجم لاق

 . بغار كلذ ىف بغريل هب مهيلع ىنثأف

 ءهفطلب اناقلتيو انمحري نأ هللا لعل اذه لعفن امنإ : ىأ 4 اًريِرَطمَف اسوبع اموي انَبر نم فان اإ »

 .  ريرطمقلا سوبعلا مويلا ىف

 . اليوط : 4 اَريرَطَمَف $ ‹ اقيض : 4 اسوبع 8 : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 ىتح ذئموي رفاكلا سبعي : ىأ 4 اريِرَطمَف اسوبع اموی 8 : هلوق ىف « هنع « هريغو ةمركع لاقو

 . نارطقلا لثم قرع هينيع نيب نم ليسي
E Oa ول حطام 

 نيا ن +4 اريرظملا ا: ل زهلا نك جرا هيك ىت + هاو ريحت نيه لاق

 . لوهلا نم « نينيعلا نيب امو

 دشلا : ريرطمقلاو . رشلا : سوبعلا : ديز نبا لاقو

 . هنع هللا ىضر « سابع نبا لوق  اهالوأو اهالعأو « اهالحأو اهالجأو تارابعلا حضوأو

 بيصع مويو < رطامق موو رف موي وه لاعب حلا > ىه ريرطمتلاو روج نبا لاك
 هنمو « ةدشلاو ءالبلا ىف اهلوطأو مايألا دشأ كلذو « ارارطمقا رطمقي مويلا رطمقا دقو « بصْبَصَعو
 : مهضعب لوق

 ١( طاق موي َناَك ام اإ مكيّلَع ؟ اب نوركذدت له اتمع یئ

 سناجتلا باب نم اذهو « 4 ارورسو ةرضن مُهاَقَلو مويا كلذ رش هللا مهاقوف :  ىلاعت هللا لاق

 ىف : ىأ 4 ةرضن مُهاَقَلَو 9 « هنم اوفاخ امم مهنمآ : ىأ © ميلا كلذ رش هللا مهاقوَف » < غيلبلا

 عوير اوداب اعلا a نيشللا هلع مهبولق ىف : E اروع ‹ مههوجو

 . [59 2 ۳۸: سبع] # ةرشبتسم ةكحاض . ةرفسم عموی هوجو » : ىلاعت هلوقك هذهو . سنأ نبا

 ةا هللا لوسر ناكو : ليوطلا هثيدح ىف كلام نب بعك لاق < هقيولا اثنا رش اإ بلقلا نأ كلذو

 )١( دنسملا ىف دمحأ هاور )١/ )۷۸هنع هللا ىضر ىلع ثيدح نم .

  0ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )۲۹/ )۱۳١بوسنم ريغ .



۹۰ 

 الك هللا لوسر ىلع لخد : ةشئاع تلاقو . ” رمق  ةعطق هنأك ىتح ههجو رانتسا < اا
 ۳ هے ع ی ل 7

 . ثيدحلا . " ههجو ريراسأ قربت ارورسم

 (۲۲ )۱۳  تايآلا : ناسنإلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 4 اريرحو ةنج 8 مهأوبو مهلوتو مهاطعأ مهربص ببسب : ىأ  اوربص امب مهازجو 8 : هلوقو
SS 

 e ار

 طلا البلا نق هيقلثو للا هثروت ناسْنإلا تاوهش

 اهلالظ مهيلع ةينادو © اريرهمز ال الو اسمش اهيف نوري ال كئارألا ىلع اهيف نيئكتم

 راق ٥9 ريراف تناك بارغأو عف نم يتب هلع فطر ا اليل اهو تلو

 مست اهيف انيع : انْيَع ©9 ًاليبجيَر اهجاَرم ناک اَسأَك اهيف نوقسیو © اريدقت اهورَدَق ةّضف ةّضف نم

 اذإو ® اروْشَم الو مهتبسح مهتيأر ا١ اذإ نودلْخم نادلو مِهْيَلَع فوطيو 6® اليبسْلس
E ER 0يو ل و ع هدم  

 نم رواَسأ اولو قربتسإو رضخ سدس باث مهلا © اريبك اكلمو اميعت تير مت تيأر
 اع ب ل قع ق ا مصاب دج ت

 . 4 9 اَروُكْشم مكيعس ناکو ءازج مُكَل ناک اذه ّنِإ 69 اروهط ابارش مهبر مهاقسو ةّضف

 ميمعلا لضفلا نم مهيلع غبسأ امو « ميقملا ميعنلا نم هيف مه امو ةنجلا لهأ نع ىلاعت ربخي
 ركذو « « تافاصلا ٠ ةروس ىف كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو . 4 كئارألا ىلع اهيف نيثكتم ل :لاقف
 أو ؟ سولجلا ىف نكمتلا وأ « عبرتلا وأ « قفرمتلا وأ . عاجطضالا وه له : ءاكتالا ىف فالخلا

 . لاجحلا تحت ررسلا ىه كئارألا

NM 

 لب « ملؤم درب الو « جعزم رح مهدنع سيل : ىأ © اریرهمز الو اسمش اهيف نوریال :  هلوقو
 . ]1۰۸: فيهكلا] 4 ًالوح اهنع نوغيي ال ) « ىدّمرَس مئاد دحاو جازم یه

 )١( ةقلف هنأك »: م ىف « .

 :ةيآلا ريسفت دنع مدقتو « (7179) مقرب ملسم حيحص ىفو . )5717/575501١( مقرب ىراخبلا حيحص ىف كلام نب بعك ةبوت ثيدح (۲)

 . 4 ةبوتلا » ةروس نم ۸

 . )١509( مقرب هحيحص ىف ملسمو « )۳٥۵۵( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور . ديز هيبأب ةماسأ قاحل ىف ةشئاع ثيدح (۳)

 . « اديغر » : م ىف (6)

 )٥( روظنم نبال قشمد خيرات رصتخم : رظنا )۲۷/  )۸٦هيف هردص عقوو :

 ريسأو ةوهشل ليتق مك



 لإ 010-077 تايآلا : ناسنإلا ةروس - نماثلا ءزحلا

 هاطاعت ىتم : ىأ © اليلذت اهفوطق تللذو < ١ اهناصغأ مهيلإ ةبي ةبيرق : ىأ © اهلالظ مهيلع ةينادو #

 ىنجو 8: ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك « عئاط عماس هنأك « هنصغ ىلعأ نم ىلدتو هيلإ فطقلا اند

 . [71 : ةقاحلا] ¢ ةيئاد اهفوطف # : ىلاعت لاقو . 4: نمحرلا] € ناد نيتنجلا

 ىتح هل 299 ْتَلدَت دعق نإو « هردقب تعفترا ماق نإ : 4 اليلذت اهفوطف تللذو :  دهاجم “” لاق

 . 4 اليلذت » : هلوق كلذف « اهلاني ىتح هل "” تَّدَت عجطضا نإو « اهلاني

 . دعب الو كوش اهنع مهيديأ دري ال : ةداتق لاقو

 ٠ ةضفو بهذ نم اهرجش لوصأو « كسملا اهبارتو ٠ قرو نم ةنجلا ضرأ : دهاجم لاقو

 مل امئاق اهنم لكأ نمف . كلذ نيب رمتلاو قرولاو «٠ توقايلاو دجربزلاو بطرلا ؤلؤللا نم اهنانفأو

 . هذؤي مل ًاعجطضم لكأ نمو « هذؤي مل ادعاق اهنم لكأ نمو « هذؤي

 « ماعطلا ىناوأب مدخلا مهيلع فوطي : ىأ 4 باوكأو ةّضف نم ةينآب مهيلع فاطيو ا : هلوقو
 . ميطارخ الو اهل ىرع ال ىتلا نازيكلا ىهو بارشلا باوكأو « ةضف نم ىهو

 ريراوق تناك : ىأ « ناك » ربخب بوصنم لوألاف « 4 e ريراوق 3 : «9 هلوقو
 . « ةّضف نم ريراوق » : هلوقب هنيب هنأل ؛ زييمت و : © نا ىلع اإ ترص از

 ‹ جاجزلا ءافص ىف ةضفلا ضايب : دحاو ريغو « ىرصبلا نسحلاو . دهاجمو « سابع نبا لاق

 ىف ام ىري ةفافش اذه عم ىهو « ةضف نم ىه باوكألا هذهف . جاجز نم الإ نوكت ال ريراوقلاو

 . ايندلا ىف هل ريظن ال امم اذهو « اهرهاظ نم اهنطاب

 دق الإ ءىش ةنحلا ىف سيل : سابع نبا نع «٠ لجر نع « ليعامسإ نع « كرابملا نبا لاق

 ماچ یا نبا لوزا ةقق نم ريرارت ل هه ا ىف ا

 ةدَعُم یه لب + صقنت الو هنع ديزت ال « مهر ردق ىلع : ىأ 4 اریدقت اهورّدق :  هلوقو

 نار نيج نب ليسو ةماجمو نا نبا لوق یم اذه اهبحاص ىر بسحب ةردقم «كلذل

 ةلاقو كو داو 4 ىلا واو 6 نع نب دنع ن ةيعو 4 :ىزبأ نباو « ةداتقو . حلاص

 3 ةماركلاو فرشلاو ءانتعالا ىف غلبأ اذهو . دحاو ريغو ريرج نبا

 نب عيبرلا لاق اذكهو . فكلل تردق : 4 اريدقت اهوردق 8 : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 ردقلا ىف ةردقم اهنإف « لوألا لوقلا ىفاني ال اذهو . مادخلا فكأ ردق ىلع : كاحضلا لاقو . سنأ

 . ىرلاو

 ىف  اضيأ راربألا ىنعي  نوقسيو : ىأ 4 الیبجنز  اھجازم ناك اسأك اهيف نوقسيو $ : هلوقو
 روفاكلاب بارشلا مهل جزمي ةراتف ء # اليبجنز اهجازم ناك ‹ ًارمخ : ىأ * اسأك # باوكألا هذه

 )١( هذهو » :أءم ىف (5) . 4 تللذت »: | یف (۳ ۰ 0 . «لاقو »:م ىف 6

 )5( ةيادبلا ىلع »:أ ىف ٩ . )١( أطخوهو « هجازم ناك» : أ ىف .



 (77 )۱۳  تايآلا : ناسنإلا ةروس  نماثلا ءزحجلا ل د 2 _للد+و؟

 .ةرات اذه نمو ةرات اذه نم مهل جزمي ءالؤهو ‹ رمألا لدتعيل « راح وهو ليبجنزلاب ةراتو 3 دراب وهو

 : هلوق ىف مدقت دقو . دحاو ريغو ةداتق هلاق امك « آفرص امهنم لك نم نوبرشي مهنإف نوبرقملا امأو

 ةنجلا ىف نيع ليبجنزلا : ىأ 4 ًاليبسْلَس مست اهيف انيع» : انهه لاقو . 4 هللا دابع اهب برشي انيع »

 هرج هدو اهليب ةيالعل كللر كوس دئاجب لاوو جا يف ع سا ةمركع لاق

 0 ا ل
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 ىلع فوطي : ىل ( اروم اوون مهتبسح مهني اذإ َنوُدَلَحُم نادلو مھیلع فوطيو » : ىلاعت هلوقو

 ال < اهيلع نودلخم ةدحاو ةلاح ىلع : ىأ ¢ َنودّلخم » ةنجلا نادلو نم نادلو ةمدخلل ةنجلا لهأ

 «ةطرقألا مهناذآ ىف نوصرخم مهنأب مهرسف نمو . نسلا كلت نع مهرامعأ ديزت ال « اهنع نوريغتي

 . ريبكلا نود كلذ هل قيلي ىذلا وه ريغصلا نأل ؛ كلذب ىنعملا نع ربع امنإف

 جئاوح ءاضق ىف مهراشتنا ىف مهتيأر اذإ : ىأ * اروُشم الل مهتبسح مهتيأر اذإ 8 : هلوقو
 . اروثنم اؤلؤل مهتبسح « مهيلحو مهبايثو مهناولأ نسحو . مههوجو ةحابصو « مهترثكو « ةداسلا

 . نسحلا ناكملا ىلع روثنلا ؤلؤللا نم نسحأ رظنملا ىف الو « اذه نم نسحأ هيبشتلا ىف نوكي الو

 هيلع ىعسي الإ دحأ نم ةنجلا لهأ نم ام : ورمع نب هللا دبع نع « بويأ ىبأ نع « ةداتق لاق

 . هبحاص هيلع ام لمع ىلع مداخ لك « مداخ فلأ

 ةنحلا ىف ىنعي « كانه : ىأ 4 مث 8 ‹ دمحم اي تيأر اذإو : ىأ « تيأر اذإو » : هلوقو

 هلل ةكلمم : ىأ 4 اريبك اكلمو اميعت تیار » « رورسلاو ةربحلا نم اهيف امو اهعافتراو اهتعسو اهميعنو

 . ارهاب ًاناطلسو ةميظع كانه

 الوخد ةنجلا لهأ رخآو « اهنم اجورخ رانلا لهأ رخآل لوقي ىلاعت هللا نأ حيحصلا ىف تبثو

 . اهلاثمأ ةرشعو ايندلا لثم كل نإ : اهيلإ

 لرم لاق لاق ر خلا وه ا ا و نوت رف ا یورلا تدا یف امف دقو
 رظني امك هاصقأ ىلإ رظني ةنس © ىفلأ ةريسم هكلم ىف رظني نمل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ » : ةي هللا
 ‹ ةلزنم ىلعأ وه اب كنظ امف « ةنجلا ىف نوكي نم ىندأل ىلاعت هؤاطع اذه ناك اذإف . « هاندأ ىلإ

 . ىلاعت هدنع ىظحأو

 نب دمحم انثدح « زيزعلا دبع نب ىلع انثدح : لاقف ًادج ًابيرغ ًاثيدح انهاه ىناربطلا ىور دقو

 . « كلانه ىأ »: أ ىف () . « بذعتسم »:أ ىف )١(

 .“ ةمايقلا » ةروس نم 7 : ةيآلا ريسفت دنع (۳)

 .« فلأ ةريسم » : أ ىف )٤(



 0 سبب سس 10-0773 تايآلا : ناسنإلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 : لاق رمع نبا نع « ءاطع نع « ةبتع نب بويأ نع « ملاس نب  فيفع انثدح « ىلصوملا رامع
 اي :لاقف . « مهفتساو لس » : هللا لوسر هل لاقف : ةي هللا لوسر ىلإ ةشبحلا نم لجر ءاج

 ا ل تلو هب تنمآ امب تنمآ نإ تيأرفأ « ةوبنلاو ناولألاو دوصلاب :انيلع اضف ١ هللا لوسر

 دوسألا ضايب ىّريَل هنإ ٠ هديب ىسفن ىذلاو « معن » : لاق ؟ ةنجلا ىف كعم نئاكل ىنإ « هب تلمع
 اهب هل ناك « هللا الإ هلإ ال : لاق نم » : هيي هللا لوسر لاق مث . « ماع فلأ ةريسم نم ةنجلا ىف

 تلا ةويرتكعو ةعيراو + ةه فلا ام هلا تك كمبو هللا ناخ لاق قلو للا دلع دهع

 ل ل ا ا ل لا « ةنسح

 نم يح ناسنإلا ىَلَع نان SENE ES ME ذأ الزنج هلك كلذ

 :لاق ؟ ةنحلا ىف كانيع ىرت ام ىرتل ىنيع نإو : ىشبحلا لاقف . ( اريك اكلم » : هلوق ىلإ 4ِرْهَدلا

 , 29 هن

 هنمو « ريرحلا اهيف ةنجلا لهأ سابل : ىأ « قربتسإو رضخ سدنس بايث مهيلاع 8 : هل
 « ناعملو قيرب هيف ام هنم قربتسإلاو « مهنادبأ ىلي امم اهوحنو ناصمقلاك ريرحلا عيفر وهو « سدئس

 «راربألا ةفص هذهو « ةّضف نم رواسأ اولحو © < 9 اللا ىف ةوهعملا وفن اک ‹ رهاظلا ىلي امم وهو

 : [؟7 :جحلا] ( ريرح اهيف مهسابلو اؤلؤلو بهذ نم رواسأ نم اهيف نولحي إذ : لاق امكف نوبرقملا امأو

 : ىأ « اروهط ابارش مهبر مهاقسو » : هدعب © لاق ىلحلاو ريرحلاب رهاظلا ةنيز ىلاعت ركذ املو
 نينمؤملا ريمأ نع انيور امك « ةيدرلا قالخألا رئاسو ىذألاو لغلاو دقحلاو دسحلا نم مهنطاوب رهط

 اومهلأ امنأكف نينيع كلانه اودجو ةنجلا باب ىلإ ةنجلا لهأ ىهتنا اذإ : لاق هنأ بلاط ىبأ نب ىلع

 ترجف ىرخألا نم اولستغا مث « ىذأ نم مهنوطب ىف ام 2 [هللا بهذأف] امهادحإ نم اوبرشف كلذ
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 مهل اميركت كلذ مهل لاقي : ىأ 4 اروكشُم مكيعس ناو ءازج مک ناک اذه نإ » :

 : هلوقكو « [٤:ةق ةقاحلا] 4 ةَيِلاخْلامَّيألا ىف متفَلسأ امب ائينه اوبرشاو اولك 3 : 0

 : [47:فارعألا] 4 َنوُلمعَت مسك امب اهومتتروأ ةنجلا مكلت نأ اودونو»

 . ريثكلاب ليلقلا ىلع هللا مكازج : ىأ 4 اروكشم مكيعس ناكو :  هلوقو

 وأ اعلا ميدي غطت لو كير كحل راف ج9 رد نارقلا كيلع الر جتا و
<o # o 

 اليوط ًالْيَل هحّبسو هَل دجساف ليلا نمو 62 ًاليصأو ةركب كبر مسا ركذاو © ©9 اروفَك

 .ىناربطلل طسوألا مجعملا نم تبثملا و « ةبقع انثدح »:ه« أ ء م ىف )١(

 8 « فيفع هب درفت « دانسإلا اذهب الإ رمع نبا نع ىوري ال >: لاقو « « نيرحبلا عمجم » )٤١۷٤( مقرب طسوألا مجعملا (۲)

 . أ «٠ م نم تبثمللاو « ةحضاو ريغ ةملك « ه ىف اهناكم ٩ . )٥( لاقف »: أ ىف (5) . ©« سبلملا ىف » : أ ىف (۳)



 A TELE األ رؤس افلا وزار محن تب حي حس ع وو
 oro 2 مو م دع 2 ري“ هعمل عم م م ته ماه لفل عمم م يعل ر سس

 مهرسأ اندَدَشَو مهاتقأخ نحت 9 اليقت موي مهعارو نورذيو ةلجاعْلا نوبحي ءالؤه نإ ©

 امو ©3 ًاليبس هنر ىلإ َدَحَتا ءاش نمف ةركذت هذه نإ ® اليدبت مهّلامأ اتلدب انئش اذِإو

 يع مے

 نيملاظلاو هتمحر ىف ءاشي نم لخدي ) اميكح اًميلع ناك هللا َنِ هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت

 . 4 © اميلا اَباَذَع مهل دع

 < كير مكحل ريصاف > : اليزنت ميظعلا نآرقلا نم هيلع لَن اج لَو هلوسر ىلع انتم ىلاعت لوقي

 وه يسكر هل دسم هنأ ملعاو « هردو هئاضق ىلع ربصاف « كيلع تلزنأ ا كتمركأ امك : ىأ

 « 27 كيلإ لزنأ امع كّدّص اودارأ نإ نيقفانملاو نيرفاكلا عطت ال :ىأ 4 اروفك وأ امثآ مهنم عطت الو

 رجافلا وه مثآلاف . سانلا نم كمصعي هللا نإف ؛ هللا ىلع لكوتو « كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لب

 . هبلقب رفاكلا وه روفكلاو « هلاعفأ ىف

 اليل هحّبسو هل دجساَف ليلا نمو » . هرخآو راهنلا لوأ : ىأ ( اليصأو ةركب كبر مسا ركذاو »

 5 ءارسإلا] € ادومحم اماقم كبر كتعبي نأ ئىسع كل ةلفات هب دجهتف ليلا نمو $ : هلوقك ؛ 4 ًاليِوَط

 ¢ الیترت نآرقلا لترو هيلع دز وأ . ًاليلق هنم صقنا وأ هفصت . ًاليلق الإ ليلا مق . لمزملا اهيأ اي » :هلوقكو

Eat 

 ‹ اهيلإ ول ايندلا بح ىف مههبشأ نمو رافكلا ىلع ًاركنم ىلاعت لاق مث

 موي : : ىنعي © اليقت اموي مهءارو نورذيو ةلجاعلا نوبحي ءالؤه نإ F : مهروهظ ءارو e كرتو

 . ةمايقلا

 ىنعي : دحاو ريغو « دهاجمو « سابع نبا لاق : 4 مهرسأ اتددشو مهانقلخ نحن :  لاق مث
 مهاندعأف مهانلدبو « ةمايقلا موي مهانثعب انئش اذإو : ىأ 4 ًاليدبت مهلاثمأ انلدب انئش اذإو » . مِهَقْلَخ

 . ةعجرلا ىلع ةءادبلاب لالدتسا اذهو . اديدج اقلخ

 موقب انيتأ انئش اذإو :  [ىأ] 4 ًاليدبت مهلامأ انلدب انئش اذإو » : ريرج نباو + ديز نبا لاقو

 < دق الذ يلح ذل ناكر سرح بحار ا ف كنب اني و +: نزحت + هرج نيرا
 : ميهاربإ] © زيزعب هّللا ىلع كلذ امو . ديدج قلخب تأيَو مكبهذي أشي نإ # : هلوقكو « [177 :ءاسنلا]
 VENT الو يحلل

 : ىأ * اليبس هَر ىلإ حتا ءاش نمف ةركذت » ةروسلا هذه : ىنعي 4 هذه نإ » : ىلاعت لاق مث

 رخآلا مويلاو هّللاب اونمآ ول مهيلع اذامو # : هلوقك ‹ نآرقلاب ىدتها ءاش نم :ىأ « اكلسمو اقيرط

 )١( أ ىف :١ أطخخ وهو « ءىش لك ىلع هللا ناكو » : أ ىف (۳) .م نم ةدايز () . « كيلع .



 88 سبب بد (9# ۲۳) تايآلا : ناسنإلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 . "9 :ءاسنلا] 4 اًميلع مهب هللا ناکو هللا مهقزر امم اوقفنأو

 ىف لخدي الو « هسفن ىدهُي نأ دحأ ردقي ال : ىأ 4 هللا ءاشي نأ الإ نوءاَشَت امو :  لاق مث
 قحتسي نمب ميلع : ىأ (اًميكح اميلع ناك هللا نإ . هللا ءاشي نأ الإ 8 اف ن یارو نالا

 ةمكحلا هلو « ىدهلا نع هفرصيف ةياوغلا قحتسي نمو « اهبابسأ هل ضيقيو ؛ هل اهرسييف ةيادهلا

 . ¢ اميكح اميلع ناك هللا نإ :  ىلاعت لاق اذهلو ؛ ةغمادلا ةجحلاو « ةغلابلا

 لضيو ءاشي نم ىدهي : ىأ * املأ ًباذَع مهل َدعَأ نيملاّظلاو هتمحر ىف ءاشي نم لخدي » : لاق مث

 : هل ىداه الف للضي نمو ¢ هل لضم الف هدهي نمو 4 ءاشي نم

 © [ ملعأ هللاو ] 7 [ « ناسنإلا » ةروس رخآ ]

 )١( أ نم ةدايز (۳) . 1غ م نم ةدايز (5) . « ناميإ ىف »: م ىف .



A as agg #ب حت بجلاب 

 تالسرملاو ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 )١( [ ىبأ انثدح] « ثايغ نب صفح نب رمع انثدح : ىراخبلا لاق
 راغ ىف ٠ وي ىبنلا عم نحن امنیب : لاق  دوعسم نبا وه هللا دبع نع « دوسألا نع « ميهاربإ

 N ak هيلع تلزن ذإ « ىنمب

 كيو. هلك لا ناعم < کیف اهانردعاف امرا و + هلك ا لا هس اع تو ذإ
 . « اهرش متيقو امك مكرش

 .'شمعألا قيرط نم « اضيأ ملسم هجرخأو

 « سابع نبا نع « هللا ديبع نع « ىرهزلا نع « ةّئيِبع نب نايفس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 : رع تالش لا توغل ىف ذ أرقي ةه ىبنلا تعمس اهنأ : همأ نع

 : أرقي هتعمس لضفلا مأ نأ : سابع نبا نع « هللا ديّبع نع « ىرهزلا نع « كلام ةياور ىفو

 لوسر تعمس ام رخآل اهنإ « ةروسلا هذه كتءارقب ىنتركذ « ىنب اي : تلاقف . € افرع تالسرملاو »

 .. بزغملا ىف اهب أرقي لب هللا
 + كلام قيرط نم« نيحيحفلا ىف ذ هاج رخأ

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ىنثدح « شمعألا انثدح <

 اقرف تاقرافلاف ارشن ل افصع تافصاعلاف افرع تالسرملاو ¥

 تسمط موجنلا اذإف © عقاوأ نودعوت اَمَّنِإ © ارذن وأ ارذع (2) اركذ تايقلملاف ©
 تلجأ موي ىأل 69 تقفأ لسرلا اذإو ) تقسن لابجلا اذِإو © تجرف لاا اَذِإو

 E سو م ون ن

 .4 © نيبَدَكَمْلل دموي لیو 0 لصف م موي ام كاردأ امو 09 لصفلا مويل ©

E نب ىلع تدخلا يرررلا ليتم نب UE EEE 

 تالسرملاو# : رھ أ نغ حلاص ىبأ نع « شمعألا انثدح « دقاو نب نيسحلا انربخأ « قيقش

 الملا : لاق * افرع

 )١( ىراخبلاو « أ < م نم ةدايز .

 . YT) مقرب ملسم حيحصو » ) ۱۸۳۰) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . ۳۳۸/١( ) دنسملا (۳)

 . )9 مقرب ملسم حيحصو » (Y7) مقرب ىراخبلا حيحص (4)



  Eتايآلا )١- )164سس سس سلا 8887

 عيبرلاو ٠ ىدسلاو  تاياورلا ىدحإ ىف - دهاجمو « ىحضلا ىبأو« قورسم نع یورو: لاق

 . كلذ لثم « سنأ نبا

 وبأ لاق اذكهو . ةكئالملا ىه : هنع اور ىفو + لسرلا ىه لاق هنأ حلاص يبأ نع یورو

 . ةكئالملا اهنأ : 4 تايقلملا 8 و 9 [4 تاَقِراَقْلا » و] 4 تارشاتلا » و 4 تافصاعلا » ىف حلاص

 نبا تلأس : لاق نيديبعلا ىبأ نع « نيطبلا ملسم نع <« « ليهك نب ةملس نع « ىروثلا لاق

 تارشاتلاو . افصع تافصاعلا :  ىف لاق اذكو . حيرلا : لاق 4 افرع تالسرمْلا نع دوعسم

 و یا حلاص E CE OS حيرلا اهنإ : (ارشن

 عبتي سرفلا ترا فرغلاب تلسرأ ةكئاللا ىه له« 4 افرع تالسرملا» ىف ريرج نبا فقوتو

 امك « حايرلا ىه افصع تافصاعلا نأب عطقو ؟ ائيشف ائيش تّبَه اذإ حيرلا یه : وأ ؟ اضعب مهضعب

eا  

 . رطملا : ارشن تارشانلا

 :رجحلا] 4 حقاول حايرلا انْلسرَأو » :ىلاعت لاق امك « حايرلا ىه € تالسرملا : نأ رهظألاو

 اذكهو « [417:فارعألا] 4 هتمحر ىدي نيب ارشب حايرلا لسري ىذّلا وهو ا : ىلاعت لاقو ۲
 حايرلا : ىه تارشانلا اذكو < تيوصتب تبه اذإ حيرلا تفصع : لاقي « حايرلا : ىه تافصاعلا

 . لجو زع برلا ءاشي امك« ءامسلا قافآ ىف باحسلا رشنت ىتلا

 « دوعسم نبا هلاق . ةكئالملا : ىنعي 4 ارذن وأ ارذع . اركذ تايقلملاف .اقرف تاقراقلاف # : هلوقو
 فالخ الو . ىروثلاو « ىدسلاو « سنأ نب عيبرلاو « ةداتقو « دهاجمو « قورسمو « سابع ¿ نباو

 لالحلاو «٠ ىغلاو ىدهلاو « لطابلاو قحلا نيب قرفت ٠ لسرلا ىلع هللا رمأب لزنت اهنإف ؛ انهاه
 . هرمأ اوفلاخ نإ هللا باقع مهل ٌراذنإو « قلخلا ىلإ راذعإ هيف ايحو لسرلا ىلإ ىقلتو « مارحلاو

 نم هب متدعو ام : ىأ ¢ ماسقألا هذهب هيلع مسقملا وه اذه 4 عقاول نودعوت امن 0 : هلوقو

 2« دحاو ديعص ىف نيرخآلاو نيلوألا عمجو < داسجألا ثعبو « روصلا ىف خفنلاو « ةعاسلا مايق

 ال نئاكل : ىأ ( عقاول » هلك اذه نإ « رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ « هلمعب لماع لك ةازاجمو

 . ةلاحم

 4 تردكنا موجنلا اَذِإو 8 : هلوقك« اهؤوض بهذ : ىأ « تّسمُط موجنلا اَذِإَف 8 : لاق
 . [7 :راطفنالا] 4 تركنا بكاوكلا اذإو 8 : هلوقكو « [؟ :ريوكتلا]

 . اهفارطأ تهوو « اهؤاجرأ تلدتو « تقشناو ترطفنا :ىأ € تَجِرُف ءاَمّسلا اذ د

 نع كنولأسيو # : هلوقك « رثأ الو نيع اهل ىقبي الف < اهب بهذ : ىأ * تفسن لابجلا اذِإو ل

 )١( ةحلط ىبأ نب ىلع » : أ ىف (5) . أ نم ةدايز « .



 ۲۹۸ (۲۸ ١١ ) تايآلا :تالسرملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 » :V_1.۰0-1] :هط] ( اتما الو اجوع اهيف ئرتال . اًقصفص اعات اهرذيف . اقسن ىَبر اهفسي لقف لابجلا

 ” فهكلا] 4 اًدَحَأ مهنم رداغن ملف مهاترشحو ةزراب ضرألا ىرتو لابجلا ريسن مويو » : ىلاعت لاقو

 .٠ كيز نبا لاقو . تعمج . سابع نبا نع ¢ ىفوعلا لاق : 4 تتفأ لسرلا اذإو » هلوقو

 تلجأ : 4 تأ » : دهاجم لاقو .[9١٠:ةدئاملا] 4 لسرلا هللا عمجي موي # :ىلاعت هلوقك هذهو

 تقرشأو ل: هلوقك اهلمجي هناكو: تدعوا :4 تققأ) : ميهأربإ نع نع زوم نع ىروللا لاقو

 %4 نوملعي ال مهو قحلاب مهنيب یضقو ءادهشلاو نييبتلاب ءىجو باتكلا عضوو اهر رونب ضرألا

 .[19:رمزلا]

  eللا و و 0

 ر ا هاا لا ماقتا وذ ريز هللا نإ لس هدعو فلم هلا

 ميهاربإ] 4راهقلا :٤١ ٤۸٠[ . لصفلا مويل » : لاق امك ‹« لصفلا موي وهو 4 .

 نم مهل ليو : ىأ 4 نيبذكملل ذئموي ليو . لصفلا موي ام كاردأ امو » : هنأشل امظعم لاق مث
 . حصي الو . منهج ىف داو : «ليو» نأ ثيدحلا ىف انمدق دقو . ادغ هللا باذع

 BG ا 0 ا

 نع. ا 86

 قع زام رسما و تک جو لار ت رق نق ف © 1

 2# ه3 2 ج

 ذئموی ليو © 9 اتار ءاَم مكاو تاحماش يساور اهيف اتلعجو © اتاومأو ءايحأ ©

 . 4 @۵ نیذکملآ
 هب مهوؤاج امل نيفلاخملا لسرلل نيبذكملا نم : ىنعي ؟ 4 نيلوألا كلهن ملأ :  ىلاعت لوقي

 ووو هل م ل

 او ليوا ییا لعق اک ل: لاق ةنينوتإ مهبصا نما ىأ © نيرخآلا مهعبتن مثإ»

 ("”ريرج نبا هلاق .4 نيبذكملل

 : ىأ ؟ 4 نيم ءاَم نم مكقلخن ملأ » : ةءادبلاب ةداعإلا ىلع اجتحمو هقلخ ىلع انتمم لاق مث
 نب رپ ثيدح ىف «سي » ةروس ىف مدقت امك ٠ لجو زع ىرابلا ةردق ىلإ ةبسنلاب ريقح فيعض

 . ٩ «؟ هذه لثم نم كتقلخ دقو ىنزجعت ىنأ « مدآ نبا ١ : شاحج

 )١( ىربطلا ريسفت ) 9؟١55/5( .

 ) )۲ةمايقلا» ةروس نم 77 : ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت ٠ .



 موو(. 79) تايآلا :تالسرملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 محرلاو « ةأرملاو لجرلا نم ءاملا رارق وهو« محرلا ىف هانعمج : ىنعي € نیکم رارق ىف هانلعجف

 : لاق اذهلو ؛ رهشأ ةعست وأ رهشأ ةتس نم ةنيعم ةدم ىلإ : ىنعي © مولعم ردق ىلإ » : هلوقو

 . 4 نيبذكملل ذئموي ليو . نورداقلا معنف انردقف »

 لاقو . انك : 4 اتافك ط : سابع نبا لاق : 4 اناَوُمَأو ءايحأ .اتافك ضرألا لعجن مّلَأ 8 : لاق مث
 . مكئايحأل اهرهظو« مكتاومأل اهنطب : ىبعشلا لاقو . عش هله یری الف يملا تنكي : دهاجم

 . ةداتقو دهاجم لاق اذكو

 . برطضتو ديمت الل ضرألا اهب ىسرأ « لابجلا : ىنعي € تاخماش ىساور اهيف انلعجو

 نرالا تريك نم هللا هنأ اغ وأ تاسلا نه اللر ادع 4 انارق ءام مكانيقسأو »

 دعب مث « اهقلاخ ةمظع ىلع ةلادلا تاقولخملا هذه لمأت نمل ليو : ىأ 4 نيبذكملل ذئموي ليو »
 . هرفكو هبيذكت ىلع رمتسي اذه

 ليلط ال ی بش ثالث ىذ نط لإ اوا مھ وُ ہب مسك امى وقعنا ل
 ذئموی ليو 9 CD) رفص تلامج هئأک © قف ©9 رصقلاك ررشب ىمرت اَهَنِإ ©) بھلا نم ىنغي الو

 نيبذكملل ذئموی ليو 659 CFD نوردتعيف مهل نذؤي الو 62 o نوُقطتي ال مو اذه ©9 َنيِبدكَمْل |

 سو 2 ن رو عا ع اع

 ٍذئموي ليو 69 نوديكف دیک مكل ناک نِإَف 69 نيلّوألاو مکانعمج لصفلا موي اذه 0

 . 4 ©9 نيبَذَكمْل

 : ةمايقلا موي مهل لاقي مهنأ ¢ رانلاو ةنجلاو ءازحلاو داعملاب نييدكلا رافكلل ابطاخم ا لوقي

 دعصو عفترا اذإ رانلا بهل : ىنعي © ,بعش ثالث ىذ ّلظ ىلإ اوقلطنا . نوبذکت هب متنك ام ىلإ اوقلطنا»

ysناخدلا لظ : ىأ ( بهللا نم ل ا  

 :دوعسم نبا "لاق . رصقلاك اهبهل نم ررشلا رياطتي : ىأ ( رصقلاك ررشب ىمرت اهنِإ 8 : هلوقو
 *لوصأ ىنعي : مهريغو « ملسأ نب ديز نع كلامو « دهاجمو « ةداتقو سابع نبا لاقو . نوصحلاك

 . رجشلا

 . كاحضلاو « ةداتقو « نسحلاو « دهاجم هلاق . دوسلا لبإلاك : ىأ € رفص تالامج هّنأَك »
 . ريرج نبا هراتخاو

 )١( هلاق » : م ىف « .



 EAT ةكايألا تكسر وسام a ا ا ا حجحشسما# ب

 )ساحن عطق : 4 رفص تالامج ف : سابع نبا ىنعأ

 سباع نب نمحرلا دبع نع « نايفس انربخأ٠ ىيحي انثدح« ىلع نب ورمع انثدح : ىراخبلا لاقو

 عرذأ ةثالث ةبشخلا ىلإ دمعن انك : لاق . € رصقلاك ررشب ىمرت اهَّنِإ 8 : سابع نبا تعمس : لاق

 ىتح عمجت « نفسلا لابح : € رفص تالامج هّلأك ظ «َرَصَقلا هيمسنف « ءاتشلل هعفرتف « كلذ قوفو

 . 4 نيبذكملل ذئموي ليو 8٠ 27 لاجرلا طاسوأك نوكت

 ال: ىأ 4 نوردتعيف مهل ندوی الو » . نوملكتي ال : ىأ 4 نوقطني ال موي اذه :  ىلاعت لاق مث

 اه مبلل لرقلا EE E Se نراقب

 هذه نعو « ةرات ةلاحلا هذه نع ربخي ىلاعت برلاو « تالاح ةمايقلا تاصرعو .نوقطني ال مهف اوملظ

 : مالكلا اذه نم لصف لك دعب لوقي اذهلو . ذئموي لزالزلاو لاوهألا ةدش ىلع لديل ؛ ةرات ةلاحلا

 . 4 نيبذَكمْلل ذوي ليو »
 نم ةبطاخم هذهو : 4 نوديكف ديك مكل ناك نإ . نيلوألاو مكانعمج لصفلا موي اذه » : هلوقو

 ديعص ىف هتردقب مهعمج هنأ : ىنعي © نيلوألاو مكانعمج لصفلا موي اذه 00 مهل لوقي هدابعل قلاخلا

 . رصبلا مهذفنيو ىعادلا مهعمسي « دحاو

 ير لا ىأ « ديكأ ديعوو ديدش ديدهت : 4 نوديكف دیک مک ناك نإَف ل : هلوقو

 : ىلاعت لاق امك ٠ كلذ ىلع نوردقت ال مكنإف « اولعفاف ىمكح نم اوجنتو ىتضبق نم اوصلختت

 « ناطلسب الإ وُ ال اودفناف ضرألاو تاوَمّسلا راف نم اود نأ متعطتسا نإ سنإلاو نجلا رشم ايل

 « ىدابع اي ١ : ثيدحلا ىفو ‹ [۷٥:دوه] 4 اًئيش هنورضت الو © : ىلاعت لاقو « [7":نمحرلا]

 « ىنورضتف ىرض اوغلبت نلو « ىنوعفنتف یعفت اوُُلبَت نل مكنإ
 انثدح « ليضف نب دمحم انثدح ؛ ىدوألا ىقيرطلا رذنملا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 تيب تيتأ : لاق ىلدجلا هللا دبع ىبأ نع « قراخملا ىبأ نب ناسح "نع « نمحرلا دبع نب نيّصح

 تيب ىف نوثدحتي رابحألا بعكو « ورمع نب هللا دبعو. تماصلا نب ةدايع اذإف . سدقملا

 رصبلا مهذفني « دحاو ديعصب نيرع منآلاو نيلوألا هللا عمج ةمايقلا موي ناك اذإ : ةدابع لاقف .سدقملا

 a نيلوألاو مكاتعمج لصقلا موي اذه :  هللا لوقيو ؛ىغاذلا مهعمسيو

 ل ) ورمع نب هللا دبع لاقف . دير ,ناطيش وو دلع راج ىف وكي ال عوبلا

 ىلإ تعب تثعب ىنإ « سانلا اهيأ : تدان سانلا ىنارهظ نيب تناك اذإ ىتح قلطنتف رانلا نم قنع جرخي

 : ةيفاخ ىنع مهيفخت الو « رو ىنع مهبّيَعي ال «هيخأب خألا نمو هدلوب بألا نم مهب فرعأ انأ ةث ةّمالَث

 ىف مهب فذقتف مهيلع ىوطتف . ديرم ناطيش لكو « دينع رابج لكو« رخآ اهلإ هللا عم لعج ىذلا

 . °” ةنس نيعبرأب باسحلا لبق رانلا

 )١( ساحنلا » : م ىف «

 . )٤۹۳۳( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . (رمع » : م ىف (5) . ٩ نبا » : م ىف (9

 . هوحن هب ليضف نب دمحم نع ١7/ ۱۷١( ) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو (5)



 (00 5١ ) تايآلا :تالسرملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 امب ائينه اوبرشاو اولك 69 نوهتشي امم هکاوفو 9 نويعو لالظ ىف نیقتمل لا نإ »

 اوُعَتسَتو اوُلُك 62 نیبذکمْلل ذو ليو ©9 نینسحملا ىزجت كلذك اَنِإ 9 َنوُلمعَت مسك
 مو م وه هس

 یه نومك ال اوكا مهل ليق اذإو 60 َنيِبدَْمْل دمو ليو 69 نومرجم مكَنإ الی

 . 4 ©9 نومي هدعب ثيدح یأبف © نيبذكملل ذوي ليو

 موي مهنأ : تامرحملا كرتو « تابجاولا ءادأب هودبع نيذلا 'نيقتملا هدابع نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 وهو « مومحيلا لظ نم « هيف ءايقشألا كئلوأ ام فالخب : ىأ « نويعو تانج ىف نونوكي ةمايقلا

 . نتنملا دوسألا ناخدلا

 اوبرشاو اولك # . اودجو اوبلط امهم « رامثلا عاونأ رئاس نمو : ى ىأ 4 نوهتشي امم هكاوفو 9»
 . مهيلإ ناسحإلا ليبس ىلع كلذ مهل لاقي : ىأ 4 َنوُلَمَعَت مثنك امب اًئينه

 نسحأ نمل انؤازج اذه : ىأ 4 نينسحملا ىزجن كلذك اإ :  ًافنأتسم ًاربخ ًاربخم ىلاعت لاق مث

e 

 رمأ مهرمأو « نيدلا مويب نيبذكملل باطخ : 4 نومرجم مُكَنإ اليلق اوعتمتو اوك »
  ( : aTنومرجم مكتإ » » « ةريصق ةبيرق ةليلق ةدم : ىأ 4 ًاليلق اوعتمتو اولك 4

 اهركذ مدقت یتلا منهج ران ىلإ نوقاست مث : ىأ ‹  ىلاعت لاق امك . 4 نیبذکملل ذئموي ليو :
 هللا ىلع نورتفي نيا نإ 9: ىلاعت لاقو « [؟5 : نامقل] 4 ظيلغ ِباَذع ىلإ مهرطضن مث اليل مهعتمن]

 (نورفكي اوُناَك امب ديدشلا باذَعْلا مهقيذن مّ مهعجرم يَ م ايثدلا ىف عات. نوحلقي ال بذكلا
 سنوي] :1۹ ۷۰[ .

 نم اونوكي نأ رافكلا نم ةلهجلا ءالؤه رمأ اذإ : ىأ « نوعكري ال اوعكرا مهل ليق اذِإو # : هلوقو
 . 4 نيبذكمْلَل ذئموي ليو 8 : لاق اذهلو ؛ هنع اوربكتساو كلذ نم اوعنتما « ةعامجلا عم نيلصملا

 !؟هب نوئمؤي مالك ىأبف« نآرقلا اذهب اونمؤي مل اذإ :ى ىأ ؟ 4 نونمؤي هدعب ثيدح یأبف :  لاق مث
 NG ةيئاحلا] 4 نونمؤي هتايآو هللا دعب ثيدح ىأبف 9 : ىلاعت هلوقك

١ 

 الجر تعمس : ةيمأ نب ليعامسإ نع « نايفس انثدح « رمع ىبأ نبا انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 ٍثيدح ىأبف :  ارقف « افرع تالسرملاو » : أرق اذإ هيوري ةريره ابأ تعمس : لوقي ايودب ايبارعأ

 . لزنأ امبو هللاب تنمآ : لقيلف ؟ 4 نوبمؤي هدعب

 , °” « ةمايقلا » ةروس ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو

 ( [ةنملاو دمحلا هللو] « تالسرملاو ١ ةروس ريسفت رخآ

 )١( نينمؤملا » : أ ىف « .

 )( دواد ىبأو ىذمرتلا ةياور نم ةمايقلا ةروس نم ةريخألا ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت .

 أ م نم ةدايز فرق



TE DE E agg a يب يول 

 ًابنلا ةروس ريسفت

 .٠ ةيكم ىهو
. 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مو م

 نوملعيس الك © نوفلتخم هيف مه ىذّلا  ميظَلا الا نع 0 َنوُلَءاَسعَي مع 3

 مكاتقلخو 0 اداتوأ ( لابجلاو © اداهم ضْرَألا لعجن ملأ ت نومّلعيس الك مث ©
0 

 انينبو 2 اشاعم راهنلا انلعجو 6 اسال للا انلعجو © اتابس مکمون اتلعجو 20 اجار

 © اَجاَجت ءام تارصعملا نم الزنأو 09 اجاَهو اجارس انلعَجَو 00 ادادش اعبس مُكَفَوَف

 . 4 5 افاَقلَأ تانجو 6 اَناَبنو اًح هب جرخنل

 . نولءاستي مع :  اهعوقول ًاراكنإ ةمايقلا موي نع مهلؤاست ىف نيكرشملا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي
 ربخلا : ىنعي « ميظعلا أبنلا وهو « ةمايقلا رمأ نع ؟ نولءاستي ءىش ىأ نع : ىأ  ميظعلا ابتلا نع

 . رهابلا عظفملا لئاهلا

 رهظألاو . نآرقلا وه : دهاجم لاقو . توملا دعب ثعبلا : ميظعلا أبنلا : ديز نباو « ةداتق لاق

 . رفاكو هب نمؤم : نيلوق ىلع هيف سانلا : ىنعي ( نوفلتخم هيف مه ىذّلا ط : هلوقل لوألا

 ديدش ديدهت اذهو . 4 نوملعيس الك مث . ومعي الك 8 : ةمايقلا ىركنمل ًادعوتم ىلاعت لاق مث

 . ديكأ ديعوو

 هتردق ىلع ةلادلا « ةبيجعلا رومألاو ةبيرغلا ءايشألا قلخ ىلع ةميظعلا هتردق نبي ىلاعت عرش مث

 الوُلَذ قئالخلل ةدهمم : ىأ ؟ 4 اداهم ضرألا لعجن ملأ » : لاقف « هريغو داعملا رمأ نم ءاشي ام ىلع

 نيج اهررقو اهتثو اهب اهاسرأ اداثوأ اهل انيلعج“ ىأ « اداتوأ لابجلاو ط « ةتباث ةنكاس ةَراق < . مهل

 . اهيلع نمب برطضت ملو تنكس

 لصحيو « رخآلاب امهنم لك عتمتسي « ىثنأو ًاركذ : ىنعي عي « اجاَوزَأ مكاتقلخو » : لاق مث

 رك كر هر رسل مرر ريشا قا ل هاا # : هلوقك ٠ كلذب لسانتلا

 . [١7:مورلا] « ةمحرو

 عسلاو 2١7 دادرتلا ةرثك نم ةحارلا لصحتل ةكرحلل آعطَق : ىأ * اتابس مكمون انلعجو # : هلوقو

 )١( دادرتسالا » : أ ىف « .



 )١ ١١( تايآلا : أبنلا ةروس  نماثلا ءزجلا م

 . °" « ناقرفلا  ةروس ىف ةيآلا هذه لثم مدقت دقو . راهنلا ضرع ىف !'' شياعملا ىف

 «اهاشغي اذإ ليللاو :  لاق امك « هداوسو همالظ سانلا ىشغي : 0 4 اسابل ليلا انلعجو
 ° ماعلا لاو 147 نيششلا]

 حناَج وهو اهناذآ اذخ نم هل عت ريح را للف نبأ ل
 . نكس : ىأ 4 سال ليلا اَنلَعَجَو 8: هلوق يف ةداتق لاقو
 فرصتلا نم سانلا نكمتيل  ائيضم  آريثم اقرشم هانلعج : ىأ «اشاعم راهتلا انلعجو ا : هلوقو

 . كلذ ريغو «تاراجتلاو بسكتلاو شاعملل ءىجملاو باهذلاو هيف

 اهماكحإو اهعافتراو اهعاستا ىف < عبسلا تاومسلا : ىنعي € اذادش اعبس مُكَفوَف انينبو # : هلوقو
 : ىلعي « اًجاَّمَو اجارس انلعجو # : لاق اذهلو ؛ تارايسلاو تباوثلا بكاوكلاب اهنييزتو « اهناقتإو

 . مهلك ضرألا لهأل اهؤوض جهوتي ىتلا ملاعلا عيمج ىلع ة ةا يملا

 :4 تاَرصْعُمْلا 9 : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق : 4 اَجاَجَن ءام تارصعملا نم انلزنأو» : هلوقو
 . حيرلا

 د اس یرفحلا دواد وبأ انثدح « ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 00 لاق 4 تارصعملا نم اَنلنَأو » : سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « « لاهملا نع
 نمحرلا دبع هنباو « ملسأ نب ديزو « ىبلكلاو . لتاقمو < ةداتقو « دهاجمو < اک لاق

 . باحسلا نم رطملا ردتست اهنأ لوقلا اذه ىنعمو . حايرلا

 لاق اذكو . باحسلا نم : ىأ 4 تارصعملا نم » : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . ريرج نبا هراتخاو . ىروثلاو. سنأ نب عيبرلاو« نسحلاو . كاحضلاو « ةيلاعلا وبأو « اضيأ ةمركع
 اند اذإ « رصعم ةأرما : لاقي امك « دعب رطمت ملو رطملاب ِبّلَحَتَت ىتلا باحسلا ىه : ءارفلا لاقو

 . ضحت ملو اهضيح

 . بيرغ لوق اذهو . تاومسلا : ىنعي 4 تارصعملا نم :  ةداتقو ٠ نسحلا نعو

 ريف حايرلا لسري ىذا هللا : ىلاعت 27 [هللا] لاق امك « باحسلا : تارصعملاب دارملا نأ رهظألاو
 نم : ىأ [۸٤:مورلا] هلالخ نم جري قدولا ىر اقسك ُهلَعَجَيو ءاشي فيك ءامّسلا ىف هَطسبيَف اباحس
 . ەنى

6 

 . ابصنم : 4 اجاَجَت » : سنأ نب عيبرلاو « ةداتقو « دهاجم لاق : € اَجاَجَت ءام » : هلوقو
 . اريثك : ديز نبا لاقو . ًاعباتتم : ىروثلا لاقو

 )١( شاعملا ىف » : م ىف ©

 . ٤۷ ةيآلا ريسفت دنع (۲)

 . (7 /۳۰) ىربطلا ريسفت ىف تيبلاو ‹ ةمرلا وذ وه ()
 . م نم ةدايز (5) . 4 ىنوجلا » : أ ىف (0) . ٤ ارين ١ : أ ىف (6)



Fe WENE I نقياثلا a حي يي او 

E ORCS 

 لاق اذكه . ا ندبلا ءامد بص : ىنعي . « جثلاو ّجعلا جحلا لضفأ » : الك ىبنلا لوق هنمو .

 لا لوسر اهل لاق نح ةفاحيتملا ثيدح ىفو : تلق 7 ٠ نأ 1: نفيا فه رلا كلاما

 ةلالد هيف اذهو .  اجث جثأ امنإ « كلذ نم رثكأ وه « هللا لوسر اي : ” تلاق :  نطقلاب ىشتحت

 عا هللاو « ريثكلا عباتتمل بصلا ىف جلا لامعتسا ىلع

 كربلا عفانلا بيطلا ريثكلا ءاملا اذهب جرخنل : ىأ 4 افاقلأ تانجو . اتابنو ابح هب جرخنل : هلوقو

 نيتاسب : ىأ « تانجو # « ابطر لكؤي ًارضخ : ىأ 4 اتابنو »8 « ماعنألاو ىسانألل رخدي 4 اًبح

 ةعقب ىف 47 كلهذ ناك نإو « ةتوافتم حئاورو موعطو « ةفلتخم ناولأو « ةعونتم تارمث نم قئادحو
 :4 افاقلأ» : هريغو « سابع نبا لاق . 4 افاقلأ تانجو » : لاق اذهلو ؛ ًاعمتجم ضرألا نم ةدحاو

 ناونص ليختو عرزو باتعأ نم تانجو تارواجتم عطق ٍضْرَأْلا ىفو # : ىلاعت هلوقك هذهو . ةعمتجم

 . [5 :دعرلا] ةيآلا * لكألا ىف ضعب ىلع اهضعب لضفنو دحاو ءامب ئقسي ناونص ريغو

 هاش عا

 ءاَمّسلا تحتفو 02 اجاوفَأ نوتأتف روصلا ىف خقني موي 09 اتاقيم ناك لصَملا موي نإ ظ

 نيغاّطلل ©9 اداصرم تناك متھج نإ © ارس َتَناَكَف لابجلا ترسو O۵ اًباَوبَأ تَناَكَف

 ©۵ اَقاسَعَو اميمح ًالإ 9 ابارش الو ادرب اهيف َنوُقوُدَي ال 65 اباقَحَأ اهيف نيبال ® بَ

 ءیش لکو 62 اباذك اَنتاَيآب اوبذكو 9 اًباسح نوجری ال اوناک مُهْنِإ 69 اقاقو ءاَزج

 . 4 ©) اباذع الإ مكديرَت نف اوُقوَذَف 69 اباتك هانيصحأ

 هيلع دازي ال 2« دودعم لجأب تقؤم هنأ ¢ ةمايقلا موي وهو 3 لصفلا موي نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 ٍلجأل الإ رخن امو » : لاق امك ‹ لجو زع هللا الإ نييعتلا ىلع هتقو ملعي الو « هنم صقني الو

 . ١] . ٤:دوه] € دودعم

 لک ىتأت ىنعي : ريرج نبا لاق . “ارم : دهاجم لاق : 4 اجار نوتأتف روصلا ىف خقني موب 9
 E :ءارسإلا] ( مهمامإي سانأ لك وعدن موي :  هلوقك « اهلوسر عم ةمأ

 نع « ةيواعم وبأ انثدح « دمحم انثدح : * اجاَوُفَأ نوتأتف روصلا ىف خفني موي » : ىراخبلا لاقو

 1 نوعبرأ نيتخفنلا نيب ام» : للص هللا لوسر لاق 8 لاق ةريره ىبأ نع ¢ حلاص ىبأ نع ¢ شمعألا

 رظناو « مهنع هللا ىضر دوعسم نباو « رباجو « ركب ىبأو « رمع نبا ثيدح نم ءاج ثيدحلا اذهو « )٥/۳۰( ىربطلا ريسفت )١(

 78# /5) ىعليزلا مامإلل ةيارلا بصن : ىف اهيلع مالكلاو اهجيرخت
 .4© تلاقف »: أ ىف (۳)

 « (541/ ) مقرب نئسلا ىف دواد وبأو « (579/5) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور دقو « شحج تنب ةنمح ثيدح وه ةضاحتسملا ثيدح (۳)

 . )۱١۸( مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو
 .؟ ارمز ارمز »: م ىف )٥( . « كلذ »: أ ءم ىف (5)
 . (50 /90) ىربطلا ريسفت (5)



 م.م سس (# 0191 تايآلا : ابنلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نوعبرأ : اولاق . © تيبأ 2 لاق ار نورا الاف ١ تا + :لآق ؟ اهو ةوقيزأ ولا

 و و 00 : واو 8
 ناسنإلا نم سيل < E اكل دوبل ماي جاهبتلا نع هللا كرر مالا لالا « تيبأ 7: لاق ؟ ةنس

 هاو

Eرا ةمايقلا موي قْلَْلا بكري هنمو 34 ذل نجع وو )2 ادحاو ًامظع الإ 5  

 تَناَكَف لابجلا ترسو ١) « ةكئالملا لوزنل كلاسمو اقرط : ىأ 4 اًباوبَأ تَناَكَف ءامسلا تحتفو »

 : هلوقكو « [: لمنلا] 4 باحّسلا رم رمت ىهو ةدماج اهبسحت لابجلا ىرتو :  هلوقك ٠ « ابارس

 ..[ه :ةعراقلا] € شوُهَسْلا نهعلاك لابجلا ُنوُكَتو
 اذه دعبو « ءىشب تسيلو « ءىش اهنأ رظانلا ىلإ ليخي : ىأ 4 اًيارس تناَكَف » : انهاه لاقو

 اهرذيف . افسن ىر اهفسدي لقف لابجلا نع كنولأسيو $ : لاق امك « رثأ الو نيع الف «ةيلكلاب بهذت

 ىرتو لابجلا ريس مويو » : لاقو ٠٠6-7 ٠١[« :هط] © اَنمَأ الو اجوع اهيف ئرت ال . افصفص اعاق

 . [5ا/ل :فهكلا] 4 ةزراب ضرألا

 ةاصعلا ةدّرلا : مهو 4 نيغاطلل $ « ِةَدَمُم ةدصرم : ىأ € اداصرم تناك منهج نإ : هلوقو

 : هلوق ىف ةداتقو « نسحلا لاقو . الرو اريصمو ابلقنمو اعجرم : ىأ 4 ابآم < « لسرلل نوفلاخملا
 ءاجن زاوج هعم ناك نإف « رانلاب زاتجي ىتح ةنجلا دحأ لخدي ال هنأ : ىنعي 4 اداصرم تناك منهج نإ »

 . رطانق ثالث اهيلع : ىروثلا نايفس لاقو . سبتحا الإو

 ةدملا : وهو « « بقُح » عمج ىهو « اباقحأ اهيف نيثكام : ىأ 4 اباقحأ اهيف نيثبال :  هلوقو
 نايفس نع « نارهم نع « ديمح نبا نع « ريرج نبا لاقف « هرادقم ىف اوفلتخا دقو . نامزلا نم
 ٠ قلا لذلهل بلاط أ نب ر ىلع لاق : لاق دعجلا ىبأ نب  ملاس نع « ىنهلا راَمَع نع « ىروثلا

 رهش لك « ارهش رشع انثا ةئس لك « ةنس نينامث هدجن : لاق ؟ لزنملا هللا باتك ىف بقحلا نودجت ام

 . 7 ةنس فلأ موي لك « اموي نوثالث

 نب قرهعو' © نيج نب ديعسو سابع ياو + ورمع نب هللا دیو «ةريره ىبأ نع ىور اذكعو
 نو : "انقيآ ىدا نيل نفق a Ce a اوومين

 . نودعت امم ةنس فلأك اهنم موي لك « ةنس نوعبرأ بقحلا : ورمع نب هللا دبع نعو . كلذك ةنس

 . متاح ىبأ نبا امهاور

 نوو او م لک ا 09 دا ولا تا نأ ىلإ نک يمك ن حل ناو
E EE LENGE 

 0 نزفسألا ركب ىبأ نب ىلع نب: رمع نع ركذ : متاح:ىبا نبا لاق مث

 نيثبال ا : هلوق ىف اب ىبنلا نع « ةمامأ ىبأ نع « مساقلا نع « ريبزلا نب رفعج نع « ىرازلا
 ةيواعم نب ناورم انثدح :

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )5970( .

 . (8/70) ىربطلا ريسفت (۲)

 . « اموي نوتسو ةئامثالث ةنس لك « ارهش رشع انثا ةنس لك 2: م ىف (5) . « رشب لاقو 2:1 ىف (۳)

 . (۸/۳۰) یربطلا ريسفت (6)

 «(  ىدعسألا 2: أ ىف (1)



 (” ٠ ل )/١119 تايآلا : أبنلا ةروس  نماثلا ءزجلا س

 ةنسلاو « ارهش رشع انثا ةنسلاو « اموي نوثالث رهشلا « رهش ٠ [فلأ] بقحلاف : لاق « 4 اباَقَحَأ اهيف

 اذهو . °” ةنس فلأ فلأ نوثالث بقحلاف « نودعت ام ةنس فلأ اهنم موي لك < اموي نوتسو ةئامثالث

 . كورتم امهالك ريبزلا نب رفعج وهو هنع ىوارلاو مساقلاو « ًادج ركنم ثيدح

 ناميلس تلأس : لاق ىّلَعْلا وبأ ملسم نب ناميلس انثدح « ساّدرم نب دمحم انثدح: رازبلا لاقو
 : لاق هنأ هي ىبنلا نع « رمع نبا نع « عفان ىنثدح : لاقف ؟ دحأ رانلا نم جرخي له : ىميتلا

 « ةنس نونامثو عضب : بقحلاو : لاق . ( اباقحأ اهيف ثكمي ىتح دحأ رانلا نم جرخي ال هللاو»

 059 ودعت اغ انوي ن وسو ناموا لاو

 . روهشم ىرصب ملسم نب ناميلس : لاق مث

 ةنس لك « ةنس نوعبس بقح لك « بقح ةئامعبس : 4 اباقحأ اهيف نيثبال ظ : ىدّسلا لاقو

 . نودعت امم ةنس فلأك موي لك « ًاموي نوتسو ةئامثالث

 . 4 اباذع الإ مكديرُت نلف اوقوذف 8 : هلوقب ةخوسنم ةيآلا هذه نإ : ناّيَح نب لتاقم لاق دقو

 . ديحوتلا لهأ ىف [7١١/:دوه] € كبر ءاش اهألإ :  هلوقو ةيآلا هذه : نادعم نب دلاخ دلاقو

 + رج ا اشار

 ادرب اهيف نوفوذي ال :  هلوقب اقلعتم 4 اباَقحَأ اهيف نيشبال » : هلوق نوكي نأ لمتحي : لاق مث
 اهنأ حيحصلاو : لاق مث . رخآ عونو رخآ لكش نم اباذع كلذ دعب مهل هللا ثدحي مث ٤ 4 ابارش الو

 : كلذ لبق لاق دقو . سنأ نب عيبرلاو ةداتق لاق امك « اهل ءاضقنا ال

 : ملاس نع « ريهز نع « ةملس ىبأ نب ورمع انثدح « ىقربلا ميحرلا دبع نب دمحم ىنثدح
 دولخلا الإ ةدع اهل سيلف باقحألا امأ : لاق  اباقحأ اهيف نيثبال ا : هلوق نع لأسي نسحلا تعمس

 ٠ نوعي اع م قلاع ا موج لکو مرم باوا اوكا كلو ل ناتلا ف

 « هل عاطقنا ال ام : وهو 4 اباقحأ اهيف نيثبال $ : ىلاعت هللا لاق : ةداتق نع « ديعس لاقو
 . ةنس نونامث بقحلا نأ انل ركذو « هدعب بقح ءاج بقح ىضم املكو

 نكلو « هللا الإ باقحألا هذه ةدع ملعي ال « 4 اباقحأ اهيف نيثبال » : سنأ نب عيبرلا لاقو
 امهاور . نودعت امن ةنس فلأك موي لك « اموي نوتسو ةئامثالث ةنسلاو « ةنس نونامث دحاولا بقحلا

 . 247 ريرج نبا اضيأ

 )١( ىريصوبلل ةرهملا فاحتإ نم ةدايز .
 « هوحنب ريبزلا نب رفعج نع « ناورم نع ( ةيناميلس ۲٠۱۸ ق) ىريصوبلل ةرهملا فاحتإ ىف امك هدنسم ىف ىندعلا رمع ىبأ نبا هاورو (۲)

 ةمامأ ىبأ نع« مساقلا نع « رفعج نع « ناورم نع « بعك نب بوقعي قيرط نم (۲۹۲/۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو
 . « ةنس فلأ نوثالث : دحاولا بقحلا» : اعوفرم

 نع« ديز ىبأ نب دايز قيرط نم (۷۰۲۹) مقرب سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاورو © راتسألا فشك » (5559) مقرب رازبلا دنسم (۳)

 .« ًادج فيعض وهو « باشخلا ملسم نب ناميلس هيف ”: (596 /۱۰) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « هوحن هب ملسم نب ناميلس

 . (4/۳۰) ىربطلا ريسفت (؟)



 ۳.۷ (* )117  ٠ تايآلا : أبنلا ةروس  نماثلا ءزجلا
 ابارش الو < هسا لا لا 2

 لهأ ديدص نم عمتجا ام وه : قالا . ا : ميمحلا امأف
 انمدق دقو 5 هنتن نم هجاوي الو ¢ هدرب نم عاطتسي ال دراب وهف ¢ مهحورجو مهعومدو مهقرعو رانلا

 . همركو هنمب « كلذ نم هللا انراجأ « هتداعإ نع ىنغأ امب «  ص » ةروس ىف قاسغلا ىلع مالكلا

 : ىدنكلا لاق امك « مونلا : ىنعي 4 ادرب اهيف نوقوذي ال # :هلوقب دارملا : ليقو : ريرج نبا لاق

 دربلا « اهتالبق نعو اهنع 202 ىندصف ىلع اهفشآرم تدرب
 نم « متاح ىبأ نبا هاور دقو . دحأ ىلإ هزعي ملو هركذ اذكه . “" مونلاو ساعنلا : دربلاب ىنعي

 ىئاسكلاو « ةديبع ىبأ نع ىوغبلا هاكحو . اضيأ دهاجم نع هلقنو . بيطلا ةرم نع « ىدسلا قيرط
 . اضيأ

 ىتلا ةدسافلا مهلامعأ قفو ةبوقعلا هذه نم هيلإ اوراص ىذلا اذه : ىأ 4 اًقاَقو ءازج $ : هلوقو
 . دحاو ريغو « ةداتقو « دهاجم هلاق . ايندلا ىف اهنولمعي اوناك

 اهيف نوزاجي ًاراد مث نأ نودقتعي اونوكي مل : ىأ 4اًباسح نوجري ال اوناَك مهَنِإ :  لاق مث
 اهلزنأ ىتلا هقلخ ىلع هلئالدو هللا ججحب نوبذكي اوناكو : ىأ 4 اً اتتایاب اوبذكو «  نوبساحيو
 . ةدناعملاو بيذكتلاب اهنولباقيف « هلسر ىلع

 ىبارعأ عمس دقو : اولاق . لعفلا ريغ نم ردصم وهو « ابيذكت : ىأ 4 اباذك : ةلوقو
 " مهضعب دشنأو ؟ راصقلا وأ كيلإ بحا قلخلا > ةوزملا ىلع ءارفلا ىتفتسي

 ايئاقش نم اهؤاضق جوح نعو ىتباَحّص نع ىنتطبت ام لاط دق

 اهانبتكو « مهلك دابعلا لامعأ انملع دقو : ىأ # بانك هانْيصحأ ءىش لکو 0 : ىلاعت هلوقو

 . رشف ًارش نإو « ريخف ًاريخ نإ « كلذ ىلع مهيزجنسو .مهيلع

 نلف « هيف متنأ ام اوقوذ : رانلا لهأل لاقي : ىأ 4 اًباَدَع الإ مكديرت نلف اوُقوَدَف ١ : هلوقو

 دشأ ةيآ رانلا لهأ ىلع لزني مل: E EE ولا ننال ةداتق لاق

 . ادبأ باذعلا نم ديزم ىف مهف : لاق . 4 اًباَذع الإ مكديِرَت نلف اوُقوَذَف » : هذه نم

 دبع نب دلاخ انثدح . ىروصلا بعصم نب دمحم نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 )١( ةيآلا ريسفت رظنا : ٥۷ «ص» ةروس نم .

 ىربطلا ريسفت (؟) )۹/۳۰( .
 )*( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )۳١/١١( .



 )۳۱  ۳١( تايآلا : أبنلا ةروس  نماثلا ءزجلا ۳۰۸

 a ع ل 00 9 as «نمحرلا

 5 ا

 و

 . ةيلكلاب ثيدحلا فيعض : دقرف نب  رسج

 ال C9 اقاهد اسأكو C9 ابارتأ بعاوکو CD ابانعأو قئادح 9 ازافم نيقتملل نإ

 . 4 ©3 اباسح ءاطع كبر نم ءازج 2 اباذك الو اوغل اهيف نوعمسي

 نإ » : لاقف « ميقملا ميعنلاو ةماركلا نم ىلاعت مهل دعأ امو ءادعسلا نع ًاربخم ىلاعت لوقي

 نم اوجنف « اوزاف : ةداتقو « دهاجم لاقو . اهزنتم : كاحضلاو سابع نبا لاق . 4 ازافم نيقّتملل

 اهريغو ليخنلا نم نيتاسبلا ىهو (٠ قئادح 3: هدعب لاق هنأل ؛سابع نبا لوق انهاه رهظألاو .رانلا

 «بعاوك# : : دحاو ریغو« دهاجمو سابع نبا لاق . بعاوك ًاروح : ىأ 4 بارت بعاوكو . اباتعأو»

 « ةدحاو نس ىف : ىأ « بارتأ برع راكبأ نهنأل نيلدتي مل دهاون نهي نأ نونعي « دهاون : ىأ

 . « ةعقاولا » ةروس ىف هنايب مدقت امك

 ىبأ نع « ىبأ ىنثدح « ىكتشدلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب هللا دبع انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 N ب ةيطع انثدح « ىركشيلا ميت 3 نب بر دبع نب نمحرلا دبع نايفس

 هنأ دلك ىبنلا نع ثدحي هعمس هنأ : ةمامأ ىبأ نع . ىقشمدلا مساقلا 0

 TT مهيدانتف مهب رمتل ةباحسلا نإو « هللا ناوضر نم ودبتل ةنجلا لهأ صمق نإ »

 . (7 « بارتألا بعاوكلا مهرطمتل اهنإ ىتح ؟ مكرطمأ نأ نوديرت

 لاقو . ةيفاص : ةمركع لاقو . ةعباتتم ةءولمم : سابع نبا لاق < 4 اقاهد اسکو % : هلوقو

 نب ديعسو « (0) دهاجم لاقو . ةعرتملا ىألملا : 4 اقاهد ل : ديز نباو « ةداتقو نسحلاو « دهاجم

 . ةعباتتملا ىه : ريبج
EG O 3 

 [؟7 :روطلا] 4 ميثأت الو اهيف وغل أل % : هلوقك < 4 اباذك الو اوغل اهيف نوعمسي ال #9 : هلوقو

 ملاس اهيف مالك لكو « مالسلا راد ىه لب « بذك مثإ الو < ةدئافلا نع راع غال مالك اهيف سيل :ىأ

 . صقنلا نم

 )١( نسح انثدح 2:1 ىف ٩ .

 « افوقوم هركذف« هب دقرف نب رسج نع « ميهاربإ نب ملسم نع « بلاغ نب دمحم قيرط نم (5120) مقرب ثعبلا ىف ىقهيبلا هاورو (۲)

 نسحلا نع « هيبأ نع « دقرف نب رسج نب رفعج قيرط نم ٠٤١( /5) ىعليزلل فاشكلا جيرخت ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو
 نع « رانيد نب نسحلا نع ‹ نوميم نب ىدهم قيرط نم )٤/ ١55( ىعليزلل فاشكلا جيرخت ىف امك هريسفت ىف یبلعثلا هاورو « هب

 . هوحنب ًاعوفرم ةزرب ىبأ نع « نسجل ا
 . « نسح » :أ ىف (۳)

 دبع نب نمحرلا دبع  نايفس ىبأ نع « دعس نب هللا دبع نب نمحرلا دبع قيرط نم )١/ ۱۹١( ناهبصأ خيرات ىف ميعن وبأ هاورو (5)

 . هب ىركشيلا ميت نب بر

 « ةداتق لاقو 0: م ىف (5)



 ين سا اب (4 0 ۳۷) تايآلا : ًابنلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 « هومهاطعأو هب هللا مهازاج هانركذ ىذلا اذه : ىأ  اباسح ءاطع كبر نم ءازج » : هلوقو

 : برعلا لوقت ؛ ًاريثك ًالماش ًارفاو ايفاك : ىأ 4 اباسح ءاطع # ؛ هتمحرو هناسحإو هّتمو هلضفب

 . ىفاك هللا : ىأ « « هللا ىبسح » هنمو . ىنافك : ىأ « ىنبسحأف ىناطعأ»

 2 بم عم

 حورلا موقي موي 9 اباطخ هنم نوکلمی ال نَمَحَرلا امهنیب امو ضرألاو تاومّسلا بر

 نمف قحلا مويا كلذ © اباوص لاقو نمحرلا هَل نذأ نم الإ نملك ال اقص ةكئالمْلاو
 r ےل ر م ت 2 0 2 0

 لوقيو هادی تمدَق ام ام ءرمْلا رظني موي اير اباذع مكاترذنأ اَنِإ ® ابام هبر ىلإ ذَحَتا ءاش

 . 4 ۵ ابارت تنك ىنتيل ای رفاکلا

 هنأو « امهنيب امو امهيف امو ضرألاو تاومسلا بر هنأو 2 هلالجو هتمظع نع ىلاعت ربخي

 . ءىش لك هتمحر تلمش ىذلا نمحرلا

 : هلوقك « هنذإب الإ هتبطاخم ءادتيا ىلع دحأ ردقي ال : ىأ 4 اباطخ هتم نوكلمي ال 3 : هلوقو

 4 هنذإب الإ سفن ملكت ال تأ موي # : هلوقكو « [7؟00 :ةرقبلا] 4 هنذإب الإ هدنع عقشي ىذلا اذ نمل

 . [٥۱۰:دوه]

 حورلاب دارملا ىف نورسفملا فلتخا . 4 نومّلكتي أل افص ةكئالملاو حورلا موقي موي :  هلوقو
 : لاوقأ ىلع ؟ وه ام ءانهاه

 . مدآ ىنب حاورأ مهنأ : سابع نبا نع « ىفوعلا هاور : اهدحأ

 . همتكي سابع نبا ناك امم اذه : ةداتق لاقو « ةداتقو . نسحلا هلاق . مدآ ونب مه : ىناثلا

 مهو « رشبب الو ةكئالمب اوسيلو « مدآ ىنب و غا هللا قلخ نم قلخ مهنأ : ثلاغلا

 . شمعألاو حلاص وبأو « دهاجمو « سابع نبا هلاق . نوبرشيو نولكأي

 لاقو . ١95[ ع 97: هر ل TT ا ١ :هلوقب

 . ىحولا بحاصو < لجو زع برلا ىلإ برقأو 2 ةكئالملا فرشأ : : حورلا : : نايح نب لتاقم

 ةيآلا ( انرمأ نم احور كيلإ انيحوأ كلذكو 8 : هلوقك « دير نبا هلاق . نآرقلا هنأ : سماخلاو
 . [67؟ :ىروشلا]

 نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق ؛ تاقولخملا عي عيمج ردقب ةكئالملا نم كلم هنأ : سداسلاو

 ا ع لاق ۰ 4 حرر مولي مو # : هلوق : سابع

 )١( دواد انثدح 2: أ ىف (۲) . « اذهو »:م ىف « .



 Ea كانآلا + انلا ةزوشع aa a ع بحت

 نم مظعأ وه ةعبارلا ءامسلا ىف : حورلا : لاق دوعسم نبا نع « ةمقلع نع « ىبعشلا نع « ةزمح

 لك نم هللا قلخي « ةحيبست فلأ رشع ىنثا موي لك حبسي « ةكئالملا نمو لابجلا نمو تاومسلا

 . ًادج بيرغ لوق اذهو « 2') هدحو آفص ةمايقلا موي ءىجي ةكئالملا نم اكلم ةحيبست

 وبأ قزر نب هللا] بهو انثدح . ىرصملا سرع نب هللا دبع نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاق دقو
 : سابع نب هللا دبع نع « ءاطع ىنثدح « ىعازوألا انثدح ٠ 29 [ ركب نب رشب انثدح « ةريره

 ةمقلب نيضرألاو عبسلا تاومسلا مقتلا : هل ليق ول اكلم هلل نإ :٠ لوقي دلي هللا لوسر تعمس

 . ° « تنك ثيح كناحبس : هحيبست « لعفل « ةدحاو

 هاقلت امم نوكيو « سابع نبا ىلع ًافوقوم نوكي دقو « رظن هعفر ىفو « ًادج بیرغ ثيدح اذهو

 . ملعأ هللاو ٠ تايليئارسإلا نم

 ونب مهنأ  ملعأ هللاو  هبشألاو « اهلك لاوقألا هذه نم دحاوب عّطقي ملف ريرج نبا فقوتو
 . مدآ

 امكو . [5١٠:دوه] 4 هنذإب الإ سفت ملكت ال :  هلوقك « ( نَمْحَرلا هل نذأ نم ألِإ :  هلوقو
 . « لسرلا الإ ذئموي ملكتي الو ١ : حيحصلا ىف تبث

 « حلاص وبأ هلاق امك « ٠ هللا الإ هلإ ال ١ : قحلا نمو « اقح : ىأ ( اباوص لاَقو » : هلوقو
 مع

 : ىأ « «© ابآم هبر ىلإ َدَحَتا ءاش نمف ا « ةلاحم ال نئاكلا : ىأ « قحلا مويلا كلذ :  هلوقو

 . هيلع هب رمي اجهنمو هيلإ ىدتهي اقيرطو اعجرم

 وه ام لك نأل « ابيرق راص هعوقو دكأتل ةمايقلا موي : ىنعي ( ابيرق اباذع مكانردنأ انإ ل : هلوقو
 تأ تآ

 اهميدق ¢ اهرشو ر ¢ هلامعأ عيمج هيلع ضرعي :٠ ىأ # هادي تمد ام ءرمْلا رظني موي 2

 اّمب ذئموُي ناسنإلا ًابتي ل : هلوقكو « [59:فهكلا] * ارضاح اوُلِمَع ام اودجوو » : هلوقك « اهثيدحو

 1١[. :ةمايقلا] *« رَّخَآو مدق

 ملو « ابارت ايندلا رادلا ىف ناك هنأ ذئموي رفاكلا دوي : ىأ 4 ابارت تنك ینتیل ای رفاکلا لوقيو
 دق ةدسافلا هلامعأ ىلإ رظنو « هللا باذع نياع نيح كلذو : دوجولا ىلإ جرخ الو ¢ قلخ نكي

 نيب هللا مكحي نيح كلذ دوي امنإ : ليقو . ةرربلا ماركلا ةرفسلا ةكئالملا ع :تيوطس

 )١( ىربطلا ريسفت )۳۰/٠١( .
 . أ «م نم ةدايز (۲)

 ٠ رشي الإ ىعازوألا نع هوري مل : طسوألا ىف لاقو ‹ «نيرحبلا عمجم » (55) مقرب طسوألا مجعملاو « )٩٥/١١( ريبكلا مجعملا (۴)

 . هل مجرت نم رأ مل بهوو « « بهو هب درفت
 .ًاطخ وهو « اليبس »: م ىف )٤(



 لإ ل سس (4 0 _ ۳۷) تايآلا : أبنلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ةاشلل صتقيل هنإ ىتح « روجي ال ىذلا لدعلا همكحب اهنيب لصفيف « ايندلا ىف تناك ىتلا تاناويحلا

 لوقي كلذ دنعف . ابارت ريصتف « ابارت ىنوك : اهل لاق اهنيب مكحلا نم غرف اذإف . ءانرقلا نم ءامجلا
 ثيدح ىف اذه ىنعم درو دقو . بارتلا ىلإ عجرأف اناويح تنك : ىأ 4 ابارت تنك ىنتيل ای : رفاكلا

 اهو ورع ياللا ةو وره نأ نزال هه ورور + 10 نويقلل ووضلا

 [ 49 6 مع ةروس ريسفت رخآ ] )۳( )۲( . 21

 )١( ماعنألا » ةروس نم ۷۳ : ةيآلا ريسفت دنع هلوطب مدقت روصلا ثيدح «

 ) )0م ىف :٠ أءم نم ةدايز (۳) . ؟ أبنلا .



 )١  ١5( تايآلا :تاعزانلا ةروس  نماثلا ءزجلا حس ل ل لل »سب

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اقبس تاقباّسلاَف 2 احبس تاحباّسلاو © اطشن تاطشاتلاو 0 اًقرغ تاعزاتلاو ل

 ةفجاو ذئموي بولق © ةفدارلا اهعبنت © ةفجارلا فجرت موي ) اَرْمَأ َتاَربِدمْلاَف ©

 (9 ةرخُن اماظع انك اذءأ © ©2 ةرفاحلا ىف َنودودرمل انئأ نولوقي © ةعشاخ اهراصبأ ©
roم  

 . 4 ©9 ةرهاسلاب مه اذِإَف ةدحاو ةرجز ىه امن 09 ةرساخ ةرك اذإ كلت اولا

 ‹ ىحضلا وبأو « حلاص وبأو « ريبج نب ديعسو « قورسمو « سابع ¿ نار ركع راما

 هحور ذخأت نم مهنمف « مدآ ىنب حاورأ عزنت نيح نونعي « ةكئالملا : « اقرغ تاعزاتلا :  دسلاو
 : هلوق وهو « طاشن نم هَّلَح امنأكو ةلوهسب هحور ذخأت نم ١7 [مهنم] و « اهعزن ىف قرغُتف فنعب

 . سابع نبا هلاق 24 اطشن تاطشاتلاو»

 . رانلا ىف قرغت مث « طشنت مث عّرنُت « رافكلا سفنأ ىه : « تاعزاتلاو 8 : سابع نبا نعو

 . متاح ىبأ نبا هاور

 . اًقرَغ تاَعِزاَتلاو $ : ةداتقو « نسحلا لاقو . توملا : € اًقرَع تاَعِزاَنلاو :  دهاجم لاقو

 . موجنلا ىه : 4 اطشن تاطشاتلاو

 . لاتقلا ىف ىسقلا ىه : 4 تاطشاتلا ظ و 4 تاعزاتلاو 8 : هلوق ىف حابر ىبأ نب ِءاَطَع لاقو
 . نورثكألا هيلعو « لوألا حيحصلاو

 + ىلع نع قورو .. ةكفالملا ىه + درس نبا لاف ع € احبس تاحباسلاو ا. + رق اأو

 كلذ لك لاما ینا ENT دهاجمو

 ىبأ نب ءاطع لاقو . موجنلا ىه : ةداتق لاقو . توملا : 4 احبس تاحباسلاو :  دهاجم نعو

 . نفسلا ىه : حابر

 نسحلاو <« حلاص ىبأو. دهاجمو « قورسمو « ىلع نع ىور : 4 اقبس تاقباسلاف : هلوقو

 . توملا : دهاجم نعو . هب قيدصتلاو ناميإلا ىلإ تقبس : نسحلا لاق ؛ ةكئالملا ىنعي : ىرصبلا

 . هللا ليبس ىف ليخلا ىه : ءاطع لاقو . موجنلا ىه : ةداتق لاقو

 .م نم ةدايز )١(



 )١  ١5( تايآلا :تاعزاتلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ¢ نسحلاو 3 حلاص وبأو ¢ ءاطعو 3 دهاجمو ¢ ىلع لاق 3 %4 ارمأ تاربدمْلاف $ : هل

 ىلإ ءامسلا نم رمألا ربدت نسحلا داز  ةكئالملا ىه . ىدسلاو 4 سنأ نب عيبرلاو «ةداتقو

 نم ءىش ىف دارملاب ريرج نبا عطقي ملو « اذه ىف اوفلتخي ملو . لجو زع اهبر رمأب : ىنعي . .ضرألا

 . ىفن الو تبثأ الو « ةكئالملا اهنأ : 4 ارمأ تاربدمْلا 8 ىف ىكح هنأ الإ « كلذ

 . ةيناثلاو ىلوألا ناتخفنلا امه :سابع نبا لاق « 4 ةفدارلا اهعبتت . ةفجارلا فجرت موي ا : هلوقو

 . دحاو ريغو « كاحضلاو « ةداتقو <« نسحلاو « دهاجم لاق اذكهو

 : هتمظع تلج هلوقكف ©« ةفجارلا فجرت موي :  هلوق ىهو  ىلوألا امأ : دهاجم نعو

 تلمحو ا : هلوقك ىهف  ةفدارلا ىهو  ةيناثلاو « ١4[ :لمزملا] 4 لابجلاو ضرألا فجرت موي

 ]14: ةقاحلا] 4 ةدحاو ةد اتكدف لابجلاو ضرألا

1۳ 

 نع « ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع « نايفس انثدح « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاق دقو

 « ةفدارلا اهعبتت « ةفجارلا تءاج 0 : لل هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع « بعك نب ىبأ نب ليفطلا

 ًاذإ» : لاق ؟ كيلع اهلك ىتالص تلعج نإ تيأرأ « هللا لوسر اي : لجر لاقف . < هيف امب توملا ءاج

 ق كلان نر فمما اه هللا "كيفك

 0 اعم ناتا ىروثلا نايفس ثيدح نم « متاح ىبأ نباو «ريرج نباو « ىذمرتلا هاور دقو

 «سانلا اهيأ اي » : لاقف ماق ليللا اثلث بهذ اذإ ةه هللا لوسر ناك : متاح ىبأ نباو ىذمرتلا ظفلو

 .( هيف اب توملا ءاج « ةفدارلا اهعبتت ةفجارلا تءاج « هللا اوركذا

 . ةداتقو « دهاجم لاق اذكو . ةفئاخ ىنعي : سابع نبا لاق : « ةفجاو ذئموي بولق » : هلوقو

 ؛ ةريقح ةليلذ : ىأ « ةسبالملل ؛ اهيلإ فيضأ امنإو . اهباحصأ راصبأ : ىأ 4 ةعشاخ اهراصبأ »
 . لاوهألا نم تنياع امن

 ىف مهلوقب لاق نمو شيرق ىكرشم : ىنعي ؟ # ةرفاحلا ىف نودودرمل نأ نولوقي 8 : هلوقو
 قزمت دعبو . دهاجم هلاق « روبقلا ىهو <« ةرفاحلا ىلإ ريصملا دعب ثعبلا عوقو نودعبتسي « داعملا راكنإ

 .4 ةرخان ٠ : ئرقو ؟ * ةَرخُن اماظع انك اذءأ ل : اولاق اذهلو ؛ اهروخنو مهماظع تتفتو مهداسجأ

 تلخدو ىلب اذإ مظعلا وهو : سابع نبا لاق . ةيلاب ىأ : ةداتقو « دهاجمو « سابع نبا لاقو

 . 4 ةرساخ ةرك اذإ كلت اوُلاَق .  هيف حيرلا

 « ىدسلاو < كلام ىبأو « ريبج نب ديعسو « ةمركعو « بعك نب دمحمو « سابع نبا نعو

 ءرانلا ىه ! اهءامسأ رثكأ امو . رانلا : ةرفاحلا : ديز نبا لاقو . توملا دعب ةايحلا : ةرفاحلا : ةداتقو

 . ةمطحلاو < یظلو « ةرفاحلاو « ةيواهلاو < منهجو« رقسو « ميحجلاو

 هللا انايحأ نثل : شيرق تلاق : بعك نب دمحم لاقف « 4 ةرساخ ةرك اذإ كلت # : مهلوق امأو

 . نرسخنل تومن نأ دعب

 )١( دنسملا )١11/0( « ىربطلا ريسفتو « (1401) مقرب ىذمرتلا نسو )70/ 091 .



 )١  ١5( تايآلا :تاعزانلا ةروس  نماثلا ءزجلا 8

 ال هللا نم رمأ وه امنإف : ىأ  ةرهاسلاب مه اذِإَف . ةدحاو ةرجز ىه امّنِإف » : ىلاعت هللا لاق
 ةخفن روصلا ىف خفنيف ليفارسإ ىلاعت رمأي نأ وهو ¢ نورظني مايق سانلا اذإف ¢ ديكأت الو هيف ةيونثم

 مكوعدي موي » لاق امك « نورظني لجو زع ًبرلا ىَدَي نيب مايق نورخآلاو نولوألا اذإف « ثعبلا

 ةدحاو الإ اًنرمأ امو :  ىلاعت لاقو « [57 :ءارسإلا] 4 الي الإ متل نإ نوُظتو هدمحب نوبيجتستف
 4 برقَأ وه وأ ٍرصَبْلا حملك لإ ةعاسلا رمأ امو © : + ىلاغت لاقو © 16 ةرمقلا] 4 رصبلاب حملك

 .[۷۷ : لحنلا]

 . ةدحاو ةحيص : 4 ةدحاو ةرجز ىه امّنإَف ١ : دهاجم لاق
 . مهثعبي موي هقلخ ىلع ًابضغ برلا نوكي ام دشأ : ىميتلا ميهاربإ لاقو

 9 ةدحاو ةرجز : سنأ نب عيبرلاو ¢ كلام وبأ لاقو : بضغلا نم ةرجز : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . ةرخآلا ةخفنلا ىه

 لاق اذكو . اهلك ضرألا : 4 ةرهاسلا ل اغ قنا: هلاق“# 4 ةرهاسلاب مه اَذِإَف » : هلوقو

 . حلاص وبأو « ةداتقو « ريبج نب ديعس

 . ضرألا هجو : © ةرهاسلا ط : ديز نباو . كاحضلاو . نسحلاو « ةمركع لاقو

 . ىوتسملا ناكملا : « ةرهاسلا# و : لاق . اهالعأ ىلإ اوجرخأف اهلفسأب اوناك : دهاجم لاقو

 5 4 ةرهاسلا 00 : ةكتاعلا ىبأ نب نامثع لاقو ¢ ماشلا ضرأ : 4 ةرهاسلا» 9 ىروثلا لاقو

 ةداتق لاقو 5 سدقملا تيب بناج ىلإ لبج 3 « ةرهاسلا ل 2 د و او 5 سدقملا تيب ضرأ

 . منهج : 4 ةرهاسلا 8 :اضيأ

 : ىلعألا اههجو ضرألا اهنأ حيحصلاو 2 ةبيرغ اهلك لاوقأ هذهو

 رشب انثدح « حلاصلا خيشلا كرابملا نب رزخ انثدح « نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 را

 ف ل 8 لوقيو « 4: ۸: ميهاربإ راق حاولا هلل اوريو تاوُمّسلاو رأل

 مويو 8 : لاقو . ]10 ۰: هط] ام الو اجوع اهيف ئررت ال افصقص اعاق اهرذيف . افسن یر اهفسي

 نم دعت ال ىهو « لابجلا اهيلع ىتلا ضرألا تزربو : [47:فهكلا] © ةزراب ضرألا ىرتو لابجلا ريسن
 . مد اهيلع قآرهي ملو « ةئيطخ اهيلع لمعي مل ضرأ ىهو « ضرألا هذه

 ىلإ بهذا 09 ىَّوُط سّدقملا داولاب هبر هادان ذإ ىسوم ثيدح َكاَنَأ له »



 بإن سس )٠١ _۲٦( تايآلا :تاعزانلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 هاَرأَف  ىشختف كبر ىلإ كيدهأو 02 كرت نأ ىلإ كَل له لقف 09 ئغط هنإ نوعرف

 مكبر انا لاقف 02 ئدانف رشحف 09 ئعسي ربدا مث O ئصعو بڈکف © ئربكلا ةيآلا
ro0 

 . 4 ۵ ئَشْحَي نَمَل ةربعل كلذ ىف نإ 22 ئلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأف 09 ىّعألا

 « نوعرف ىلإ هثعتبا هنأ « مالسلا هيلع « ىسوم هلوسرو هدبع نع ةَ ًادمحم هلوسر ىلاعت ربخي

 مك 5 . ردتقم زيزع ذخأ هللا هذخأ ىتح ل « تازجعملاب هديأو

 . # ئشخي دي نمل ةربعل كلذ ىف نإ ١ :ةصقلا رخآ ىف لاق اذهلو ؛ هب تئج امب بذكو كفلاخ نم ةبقاع

 هملك : ىأ 4 هبر هادان ْذإ 8 ؟ هربخب تعمس له : ىأ ؟ 4 ئسوم ثيدح كاتا له ط : هلوقف

 مدقت امك ٠ حيحصلا ىلع ىداولا مسا وهو : ¢ ىَرُط » « رهطلا : ىأ « ِسْدقَمْلا داولاب 8 «ءادن
 كَل له َلَقَف » « اتعو درمتو ربجت : ىأ ©« ىَغَط هنإ نوعرف ىَلِإ بهذا 8 : هل لاقف . «هط» ةروس ىف
 .عيطتو ملست + ىأ « هب ىّتَرَت كلسمو ةقيرط ىلإ بيعت نأ كل له : هل لق : ىأ ؟ 4 یُكزت نأ ی

 اعيطم هل اعضاخ كبلق ريصيف : ىأ 4 ىشْحَتَف ل « كبر ةدابع ىلإ كلدأ : ىأ 4 كبر ىلإ كيدهأو »

 هذه عم ىسوم هل رهظأف : ىنعي 4 ئربكْا ةيآلا هارأَف .  ريخلا نم اديعب اثيبح ايساق ناك ام دعب ايشاخ

 : ىأ «ىصعو بذكف # « هللا دنع نم هب هءاج ام قدص ىلع احضاو اليلدو «ةيوق ةجح قحلا ةوعدلا
 الو هنطابب ىسومل  لعفني ملف هبلق رَفك هنأ هّلصاحو . ةعاطلا نم هب هرمأ ام فلاخو قحلاب بذكف
 ناميإلاو « بلقلا ملع ةفرعملا نأل ؛ هب نمؤم هنأ هنم مزلي ال قح هنأ هب ءاج ام ناب هملعو « هرهاظب

 اا يلا وهو« هلمع

 ءاج ام اولباقيل ةرهيسلا هعمج وهو 4 لطالب ىلا ةلباقم ىف ىأ * نيعسي ربدأ مث د # : هلوقو

 مكبر انأ لاقف » « هموق ىف : ىأ « ئداَنَف رشحف ط « ةرهابلا ةزجعملا نم « مالسلا هيلع « ىسوم هب

 . « ىلعألا

 «ىريغ ِهَلِإ نم م مكل تملع ام » : هلوق دعب نوعرف اهلاق ةملكلا هذهو : دهاجمو « سابع نبا لاق

 ةربع هب هلعج اماقتنا هنم هللا مقتنا : ىأ 4 ئلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هذخأف :  ىلاعت هللا لاق

 لاق امك « [ 4: دوه] © دوفرملا دفرلا سئي ةمايقلا مويو ٠ لا ىف دلا نم هلانبآل ب

 حيحصلا وه اذه . :LEY صصقلا] 4 نورصني ال ةمايقلا موو ثلا ىلإ نوعدي ةمئأ مهانلعجو » : ىلاعت

 كلذب دارملا : ليقو < ةرخآلاو ايندلا : ىأ «ئلوألاو ةرخآلا لاكن # : هلوقب دارملا نأ «ةيآلا ىنعم ىف

 ا عا 8 هنايصعو هرفك : 5 ليقو : ةيناثلاو ىلوألا هاتملك

 . رجزنيو ظعتي نمل : ىأ « ىَشْحَي نَمَل ةربعل كلذ ىف نإ :  هلوقو

 )١( لعفي ملف »: أ ىف « .



 ۳۱١ ٣۳( _ ۲۷) تايآلا :تاعزانلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 و سس 0

 جرخأو اهيل شطْغَأَو © اهاوَسَف اهكَمَس عقر 09 اهاتب ءامّسلا مأ اَقْلَح دشا متنأأ ل

 لابجلاو CD) اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ قه اهاحد كلذ لعب ضروألاو C٥۵ اهاحض

 . 4 © مكماعنألو مك اعاتم 0 اهاسرَأ

 دشا » سانلا اهيأ :( مشنأأ » : هئدب دعب قلخلا ةداعإ ىف ثعبلا ىركنم ىلع اجتحم ىلاعت لوقي
 ضرألاو تاومّسلا قلخأ » : ىلاعت لاق امك « مكنم ًاقلخ دشأ ء ايلا: لب :ىنعي ؟  ءاَمسلا مأ اقل
 قلخي نأ ىلع رداقب ضرألاو تاومّسلا قلخ ىلا سيلوأ » : لاقو « [هال: رفاغ] سالا لح نم رك

 اهكمس عفر :  هلوقب هرسف .4 اهانب 8 : هلوقف ء[6: سي] 4 2 ميلعْلا قًالَحْلا وهو ىب مهلثم

 .ءاملظلا ةليللا ىف بكاوكلاب ةللكم « ءاجرألا ةيوتسم « ءانفلا ةديعب « ءانبلا ةيلاع اهلعج : ىأ ك«اهاوسف

 ائيضم اهراهنو  اكلاح دوسأ املظم اهليل لعج : ىأ ( اهاحض جرخأو اَهَليَل ضطْعَأو » : هلوقو
 ا اقر

 « ريبج نب ديعسو « ةمركعو « دهاجم لاق اذكو . هملظأ : اهليل شطغأ : سابع نبا لاق

 . نوريثك ةعامجو

 . اهراهن رانأ : ىأ 4 اهاحض جرخأو »

 مدقت دقو . 4 اهاعرمو اهءام اهنم جرخأ 8 : هلوقب هرسف « 4 اهاحد كلذ دعب ضرألاو » قو
 « ءامسلا قلخ دعب تيحد امنإ نكلو « ءامسلا لبق تقلخ ضرألا نأ 7« ةدجسلا مح » ةروس ىف
 هراتخاو « دحاو ريغو «٠ سابع نبا لوق ىنعم اذهو . لعفلا ىلإ ةوقلاب اهيف ناك ام جرخخأ هنأ ىنعمب

 . ريرج نبا

 نبا ىنعي هللا ديبع انثدح « ىقرلا رفعج + نب هللا دبع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 I ل ا
 لابجلا اهيف لعجو « راهنألا © [اهيف] ققشو « ىعرملاو ءاملا اهنم جرخأ نأ اهيحدو : 4 اهاحد»

 .كلانه كلذ ريرقت مدقت دقو . 4 اهاحد كلذ دعب ضرألاو » : هلوق كلذف « ماكآلاو لبسلاو لامرلاو

 « ميلعلا ميكحلا وهو . اهنكامأ ىف اهدّكأو اهتبثأو اهررق: ىأ «اهاسرأ لابجْلاو :  هل
 ميحرلا هقلخب فوؤرلا

 ىبأ نب ناميلس نع « بشوح نب ماوعلا انربخأ « نوراه نب ديزي انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 قلخف « ديمت تلعج ضرألا هللا قلخ امل » : لاق هيي ىبنلا نع « كلام نب سنأ نع « ناميلس
2 

 نم لهف « بر اي : تلاقف لابحجلا قلخ نم ٌةكئاللا تبجعتف « ترقتساف « اهيلع اهاقلأف لابجلا

 )١( ريدق ءىش لك ىلع هنإ ىلب 2: أ ء م ىف ٩ أطخ وهو .

 ) )۲ةيآلا ريسفت دنع : 4

 ) )۳أ نم ةدايز .



 0098# اب ب4243 5) تايآلا :تاعزالا ةدوس - نماثلا ءزجلا

 نم دشأ ءىش كقلخ نم لهف « بر اي :تلاق. ديدحلا « معن لاق ؟ لابجلا نم دشأ ءىش كقلخ

 « معن : لاق ؟ رانلا نم دشأ ءىش كقلخ نم لهف « بر اي : تلاق . رانلا « معن : لاق ؟ ديدحلا

 لهف «بر اي :تلاق .حيرلا « معن : لاق ؟ءاملا نم دشأ ءىش كقلخ نم لهف « بر اي :تلاق . ءاملا

 . 27 «هلامش 2١١ نم اهيفخي هنيميب قدصتي « مدآ نبا« معن : لاق ؟ حيرلا نم دشأ ءىش كقلخ نم

 نمحرلا كغ نبأ نع ءاظع نع رج اند 6 دج هربا افخم ريرخ ن رفق وأ ناز

 ىلع نوقلي « هتيرذو مدآ ىلع قلخت : تلاقو تصمق ضرألا هللا قلخ امل : لاق ىلع نع « ىملّسلا

 لوأ ناكو « نورت ال ام اهنمو« نورت ام اهنمف « لابجلاب هللا اهاسرأف « اياطخلاب ىلع نولمعيو مهنتن

 . ©" بيرغ . همحل جلتخي « رحن اذإ روزجلا محلك ضرألا رار

 ىرجأو « اهنونكم رهظأو « اهنويع عبنأف ضرألا احد : ىأ « مكماعنألو مكل اعاتم :  هلوقو

 كلذ لك ¢ اهرارق رقيو اهلهأب رقتستل ¢ اهلابج تبثو« اهرامثو اهراجشأو اهعورز تبنأو ¢ اهراهنأ

 ىلإ رادلا هذه ىف اهيلإ مهجايتحا ةدم اهنوبكريو اهنولكأي ىتلا ماعنألا نم هيلإ نوجاتحي املو هقلخل آعاتم
 . لجألا ىضقنيو « دمألا ىهتني نأ

 ميحجلا تزربو 2) ئعس ام ناسنإلا ركذتي موي 9 ئربكلا ةّماّطلا تءاج اذإف ل
 28 هوما سلا علل A NE 2 ا
 امأو C2 ئوأملا ىه ميحجلا نإف ©« ايندلا ةايحلا رثاو 67 ئغط نم امأف K2 ئري نمل

 ت سم هلو م 0 درع 2 هم مو تم ع 9 2 ناقل ل با

 نع كنولاسي 60 ئوأملا ىه ةنجلا نإف )K ئوهلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم

 نم رذنم تنأ امنإ 69 اهاهتنم كبر ىلإ © اهاركذ نم تنأ ميف © اهاسرم ناّيَأ ةعاسلا
 ت ى ذل ol -ء "+ قامو داق رقاب A ه0 ف يود ا

 . 4 ® اهاحض وأ ةيشعألإ اوثبلي مل اهنوري موي مهنأك (50) اهاشخي

 كلذب تيمس « سابع نبا هلاق . ةمايقلا موي وهو : 4 ىربكلا ةّماَّطلا تءاج اذإف :  ىلاعت لوقي

 . [45:رمقلا] € رمأو ئهدأ ةعاسلاو :  ىلاعت لاق امك « عظفم لئاه رمأ لك ىلع مَن اهنأل

 : لاق امك « هرشو هريخ هلمع عيمج مدآ نبا رکذتی ذئنیح : ىأ « ئعس ام ناسنإلا رّكذتي موي »

 . [۲۳: رجفلا] « ئركذلا هل ئَنأو ناسنإلا رَّكَذتَي ذئموي »

 : ىأ « ئغط نم امأف # « انايع سانلا اهآرف نيرظانلل ترهظأ : ىأ * ئري نمل ميحجلا تزربو#

 « ىوأملا ىه ميحجلا نإف © )2 هارخأو هنيد رمأ ىلع اهمدق : ىأ *# ايندلا ةايحلا رثآو $ اتعو درمت

 هبر ماقم فاخ نم امأو .  ميمحلا نم هبرشمو« موقزلا نم همعطم نإو« ميحجلا ىلإ هريصم نإف :ىأ

 )١( نع »2: أ ىف ٩ .

 اذه » : ىذمرتلا لاقو « هب نوراه نب ديزي نع « راشب نب دمحم نع (۳۳۹۹) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو « ١74( /۳) دنسملا (۲)

 . « هجولا اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال بيرغ ثيدح

 . 070 /70) ىربطلا ريسفت (۳)
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 ىهنو ¢ هيف هللا مكح فاخو ¢ لجو زع هللا ىدي نيب مايقلا فاخ : ىأ «ئوهلا نع سفتلا ىهنو

 ىلإ هعجرمو هريصمو هبلقنم : ىأ «ئوأملا ىه ةنجلا نف 8 اهالوم ةعاط ىلإ اهدرو « اهاوه نع هسفن

 .ءاحيفلا ةنحلا

 : ىأ «اًهاَهَسُم كبر ىلإ . اهارْكذ نم تنأ ميف . اَهاَسْرم نايا ةعاسلا نع كتولأسي 8 : ىلاعت لاق مث
nمدعي ىاذلا رهف +٠ لجو زر هللا ىلإ اهعجرمو اهرم لب.  

 من لق نع ىفح كاك كنولأسي ةتغب الإ مكيتأت ال ضرألاو تاومسلا ىف تلقت < نييعتلا ىلع اهتقو
 يربح لاجل قيلو خ6 اهاهتنم كبر ىَلإ 8 : انهاه لاقو « [۱۸۷ : فارعألا] 4 هللا دنع اًهمْلع

 . “” « لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام :  لاق ةعاسلا تقو نع ةي هللا لوسر

 هللا سأب نم مهرذحتو سانلا رذنتل كتثعب امنإ : ىأ © اًهاَشْحَي نم رذنم تنأ اَمَنِإ $ : هلوقو
 نم ىلع راسخلاو ةبيخلاو« حجنأو حلفأف كعبتا« هديعوو هماقم فاخو هللا ىشخ نمف« ( هباذعو

 . كفلاخو كبذك

 رشحملا ىلإ و نم اوماك اذإ : ىأ 4 اَهاحض وأ ةّيشع الإ اوني مل اهنوري موي مهّئأك $ : هلوقو

 . موي نم ىحض وأ موي نم ةيشع تناك مهدنع اهنأك ىتح« اندا ا هذه نورت

 ,4 اهاحض وأ ةيشع 3 يشع الإ اونبي مل اهتوري موي مهّنأك :  سابع نبا نع « كاحضلا نع وج لا

 ف ی وللا نيل اًهاحض وأ 2« سمشلا بورغ ىلإ رهظلا نيب امف : ةّيشع امأ

 .راهنلا

 . ةرخآلا اونياع نيح موقلا نيعأ ىف ايندلا تقو : ةداتق لاقو

 )۳٤  ٤١( تايآلا :تاعزانلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 (5 [ ةنملاو دمحلا هللو ]© [ « تاعزانلا » ةروس ريسفت رخآ]

 )١( اذهو »:م ىف « :

 ) )۲(۸)مقرب ملسم حيحص ىف وهو ليوطلا ليربج ثيدح نم ءزج اذه :

 )۳( هباقعو 2: م ىف ٩ . )٤( هباقع فاخو » :م ىف ٩ .

 .م نم ةدايز (5) 1 أ«م نم ةدايز (0)



 ماو )١ _1٩( تايآلا : سبع ةروس - نماثلا ءزجلا

 سبع ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 را كور ا اب
gM 6 ف J PERA 

 ماو © كري الأ كيلع امو © ئّدّصت هَل تنأف 2 ٰینغتسا نم اأ © ئركذلا £

a TS 

 . 4 ©© ةررب مارك ©2 ةرفس ىديأب 2 ةرهطم ةعوفرم ©9 ةمركم فحص ىف 9

 عمط دقو « شيرق ءامظع ضعب بطاخي موي ناك ةا هللا لوسر نأ نيرسفملا نم دحاو ريغ ركذ

 لأسي لعجف  اميدق ملسأ نمم ناكو  موتكم مأ نبا لبقأ ذإ هيجانيو هبطاخي وه امنيبف « همالسإ ىف
 ةبطاخم نم نكمتيل كلت هتعاس فك ول نأ ةي ىبنلا دوو « هيلع حليو ءىش نع ةي هللا لوسر

 ىلع لبقأو « هنع ضرعأو موتكم مأ نبا هجو ىف سبعو . هتياده ىف ةبغرو اعمط ؛ لجرلا كلذ

 ىأ ؟ «ىّكَزي لعل كيردي امو . ئمعألا هءاج نأ . ىلوتو سبع $ : لجو زع هللا لزناف « رخآلا
 نع راجزناو ظاعتا هل لصحي : ىأ 4 ىرُكذلا ِهَعفَسف رکذی وأ « هسفن ىف ةراهطو ةاكز هل لصحي

 امو « ىدتهي هلعل هل ضرعتت تناف ىنغلا امأ : ىأ 4 ئلصت هل تنأَف . ىنغتسا نم امال « مراحملا

 قو ئعسي كءاج نم امو .  ةاكز هل لصحي مل اذإ هب بلاطمب تنأ ام : ىأ ؟ « یکی الأ كيلع

 و . لغاشتت : ىأ « هلت هنع تنأف 8 « هل لوقت امب ىدتهيل كمؤيو كدصقي : ىأ 4 ٰىشخي
 «فيعضلاو فيرشلا نيب هيف ىواسي لب « ًادحأ راذنإلاب صخي الأ هيي هلوسر لجو زع هللا رمأ انهاه

 ىلإ ءاشي نم ىدهي هللا مث . رابكلاو راغصلاو « ءاسنلاو لاجرلاو « ديبعلاو ةداسلاو « ىنغلاو ريقفلاو
 . ةغمادلا ةجحلاو ةغلابلا ةمكحلا هلو « ميقتسم طارص

 انربخأ « قازرلا دبع انثدح  ىدهم نبا وه دمحم انثدح : هدنسم ىف ىلعي وبأ ظفاحلا لاق

 وهو ةا ىبنلا ىلإ موتكم مأ نبا ءاج « ( ئلوتو سبع ف : هلوق ىف [2١7 سنأ نع] ةداتق نع « رمعم

 ىبنلا ناكف < 4 ئمعألا هءاج نأ . یلوتو سبع > : هللا لزنأف « هنع ضرعأف « فلخ نب ىبأ ملكي

 . همركي كلذ دعب ةي

 ل ءادوس ةيار هعمو عرد هيلعو ةيسداقلا موي هتيأر 8 لاق كلام نب سنأ ىنربخأو : ةداتق لاق



 )١  ١5( تايآلا : سبع ةروس  نماثلا ءزملا لس دع»

 . ° موتكم مأ نبا ىنعي

 اه ورع نب عاشع قع ىلا سدح یا تسي يب حبب ا ر ناو ىلع و
 . ىمعألا موتكم مأ نبا ىف « ىّلوتو سبع 8 : تلزنأ : تلاق ةشئاع نع « ةورع نع هيلع هضرع
 . نيكرشملا ءامظع نم هاك هللا لوسر دنعو : تلاق . ىندشرأ : لوقي لعجف لاي هللا لوسر ىلإ ىتأ

 2 اا لوقا اج ا رهو ع رخكلا ىلع قو ةع فرب ك يلا لف + ثلاث

 .(”  یّلوتو سبع # : تلزنأ اذه ىفف . ال :لوقيف

 دقو : لاق مث « هلثم « هدانسإب ‹ ىومألا ىيحي نب ديعس نع « ثيدحلا اذه ىذمرتلا ىور دقو

 ملو « موتكم مأ نبا ىف « ىّلوتو سبع ظ تلزنأ : لاق هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع مهضعب هاور
 اع نع كن

 , 247 طوملا ىف وه كلذك : تلق

 سبع ¥ : هلوق سابع نبا نع « ىفوعلا قيرط نم اضيأ متاح ىبأ ن نباو ريرج نبا ىور مث

 ES A EMS E ا ا

 لجر هيلإ لبقأف  اونمؤي نأ مهيلع “ صرحيو « اريثك مهل ىدصتي ناكو  بلطملا دبع نب سابعلاو
 ةيآ يم ىبنلا ئرقتسي هللا دبع لعجف « مهيجاني وهو ىشمي  موتكم مأ نب هللا دبع هل لاقي  ىمعأ

 نو 1 هلو هللا كومو عع نضرعاف هللا فكاف لح هللا لوسو اب لاو تارقان

 ذخأو < هاوجن ةي هللا لوسر ىضق املف « نيرخآلا ىلع لبقأو « هّمالَك هركو ىلوتو . ههجو ىف
 هءاج نأ . ىّلوتو سبع# : هللا لزنأ مث. هسأرب ققخ مث « هرصب ضعب هللا كسمأ « هلهأ ىلإ بلقني
 هللا لوسر همركأ « لزن ام هيف لزن املف . 4 ىلا هَعفَف رک ذی وأ . ْىّكَرَ لعل كيردي امو . ئمعألا
 :لاق هدنع نم بهذ اذإو ©« ؟ ءىش نم ديرت له ؟ كتجاح ام » : الك ىبنلا هل لاقو هملكو هلي

 امو .ئّدصَت هَل تنأف . ئنغتسا نم األ : ير تول ل ا
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 انثدح ٠ حلاص نب هللا دبع انثدح « ىدامرلا روصنم نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : رمع نب هللا دبع نع « هللا دبع نب ملاس لاق : لاق باهش نبا نع « سنوي ىنثدح «ثيللا

 )١( ىلعي ىبأ دنسم )60/57١( « قازرلا دبع ريسفتو )۲/ ۲۸۲( .

 . (۳۲/۳۰) یربطلا ريسفتو « )75١١/8( ىلعي ىبأ دنسم (۲)

 . (۳۳۲۸) مقرب ىذمرتلا ننس (*)

 )5( أطوملا )١/۲١۳( .

 . « لعجيو »: أ ىف (0)

 ىذلا ىف نيرسفملا لوق 2: لاق ىبرعلا نبا هخيش نع فنألا ضورلا ىف ىليهسلا هلقن ام هتبارغ هجوو « (۲ /۳۰) ىربطلا ريسفت )١(

 ام ةنيدملاب ناك موتكم مآ نباو« ةكمب اناك ديلولاو ةيمأ نإف « لطاب هلك سابعلاو « فلخ نب ةيمأو « ةريغملا نب ديلولا هنأ ةي ىبنلا لغش

 هدنع رضح الو « طق ةنيدملا ةيمأ دصقي ملو < ردب ىف رخآلاو ةرجهلا لبق امهدحأ ‹ نيرفاك اتامو هعم ارضح الو ءامهعم رضح

 . ىهتنا « رخآ عم الو ادرفم



 لإ تت سس )١1--١5( تايآلا : سبع ةروس - نماثلا ءزجلا

 مأ نبا ناذأ اوعمست ىتح اوبرشاو اولكف < « ليلب نذؤي الالب نإ » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس

 عم نذؤي ناكو « 4 ىمعألا هءاج نأ . ئّلوتو سبع # : 0جوللا زنا ىدلا سعال ندور وكي

 ىلإ نورظني نيح  سانلا هل لوقي ىتح نذؤي كي ملف « رصبلا َريرض ًالجر ناكو : ملاس لاق . لالب
 . نوا :  رجفلا غوزب

 ريغو « ديز نباو «٠ كاحضلاو « ةداتقو « كلام وبأو « دهاجمو « ريبزلا نب ةورع ركذ اذكهو
 :لاقيو « هللا دبع همسا نأ روهشملاو . موتكم مأ نبا ىف ©” تلزن اهنأ : فلخلاو فلسلا نم دحاو

 . ملعأ هللاو . ورمع

 ملعلا غالبإ ىف سانلا نيب ةاواسملاب ةيصولا وأ « ةروسلا هذه : ىأ © ةركذَ اَهَّنِإ الك » : هلوقو
E 

 ءاش نمف : ىأ 4 هّرَكذ ءاش نمف «  نآرقلا : ىنعي € ةركذت اَهَّنِإ الك :  ىدسلاو ةداتق لاقو
 هيلع مالكلا ةلالدل ؛ ىحولا ىلع ريمضلا دوع لمتحيو . هرومأ عيمج ىف هللا رك

 EE SG ةمركم فحص ىف :  هلوقو

 « ردقلا ةيلاع : ىأ « ةعوفرم 8 ةرقوم ةمظعم : ىف  ٍةمَرَكم فحص ىف » نآرقلا عيمج لب

 . صقنلاو ةدايزلاو سندلا نم : ىأ 4 ةرّهطم»

 .ةكئالملا ىه : ديز نباو « كاحضلاو « دهاجمو « سابع نبا لاق . « ةرفس ىديأب :  هلوقو

 نع « جيرج نبا لاقو . ءارقلا مه : ةداتق لاقو « ةي دمحم باحصأ مه : هبنم نب بهو لاقو

 . ءارقلا : ةيطبنلاب ةرفسلا : سابع نبا

 :لاقي هنمو « هقلخ نيبو هللا نيب ىنعي ةرفسلاو « ةكئالملا ةرفسلا نأ حيحصلا : ريرج نبا لاقو

 تشم نإ نقب شفا امو ىموَق نيب ةرافسلا عدأ امو

 خرپ كلر e تلعجو . مهنيب تحلصأ : ترفس . ةكئالملا : ةرفس : ىراخبلا لاقو

 . ©0هوقلا نيب حلصي ىذلا ريفسلاك هتيدأتو هللا

 ةرهاط ةراب مهلاعفأو مهقالخأو ¢ فيرش نسح ميرك مهقلخ : ىأ ¢ ةررب مارك 0 1 هلوقو
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 ل سس ل (۳۲ _ ۱۷) تایآلا : سبع ةروس - نماثلا ءزجلا

 هتايآ نمو نو راع لاقي هنمو « هتوم لعب هثعب : ىأ © هرشنأ ءاش اذإ مل 9: هلوقو

 مث اهزشنن فيك ماظعلا ىَلِإ رظناو 8 ء[7 :مورلا] < تورشتت رشب متنأ اذإ مث ذ بارت نم مكَقلخ نأ

 . [۹٠۲:ةرقبلا] # امل اهوسكت

 نب ورمع ىنربخأ « بهو نبا انربخأ « جرَفلا نب ب غبصأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 لكأي » : لاق ليم ىبنلا نع « ديعس ىبأ نع < + مديهلا ىب نع « هربخا حملا ابأ اجاردتنأ فراخ

 ةح نام + لاغ# هللا لوسر ايوه انو < ليكي +105 عال كاسنإلا نم ءىق لك بازتلا

 417 نوو هت لور

 نودي یره ىلا نعد حلابغ ىا نع" نادعألا بارز ا ىف ضبان تيكا ادعو

 . "00 بكري هيفو قلخ هنم « بّنذلا بجع الإ ىلبي مدآ نبا لك » : هظفلو « ةدايزلا هذه

 ادق لوني انك حالا نبا دك لوقي : ريرج نبا لاق . 4 هّرَمَأ ام ضقي اَمَل الك $ : هلوقو

 E لوقي 4 هرمأ ام ضقي امل < هلامو هسفن ىف هيلع هللا قح ىدأ دق هنأ نم ؛ ا

 . لجو زع هبرل ضئارفلا نم هيلع ضر ام

 ٍضَقي اَمَل الك » : هلوق دهاجم نع < ع يلا نبا قير ار متاح ىبأ نباو وه  ىور مث
 وحنب «ىرصبلا نسحلا نع « ىوغبلا هاكحو . هيلع ضرتفا ام لك ادبأ دحأ ىضقي ال : لاق ( هرمأ ام

  ملعأ هللاو كلذ ىنعم ىف ىل عقي ىذلاو . اذه ىوس آمالك هيف نيمدقتملل دجأ ملو . اذه نم

 نآلا هلعفي ال : 27 [ىأ] 4 هرمأ ام ضي امل الك ط٠ هثعب : ىأ 4 هرشنأ ءاش اذإ مث 8 : ىنعملا نأ

 « ايندلا ىلإ جرخيو «مهنم دجويس نأ هل یلاعت بتك نمم مدآ ىنب نم ردقلا غرفيو «ةدملا ىضقنت ىتح
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 ا ا TR عساف يكرس

 لثم فوختأ ائيش كيطعأ نأ قيطأ ال ىنكلو « تبلط ام رسيأ ام : هل لوقتف . نيرت امم وجنأ ىلعل

 ىنثيف ؟ كل تنك دلاو ىأ «٠ ىنب اي : لوقيف هب قلعتيف هنبا ىقليل لجرلا نإو : لاق . فاخت ىذلا
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 . © هينبو هتبحاصو .هيبأو همأو .هيخأ نم ءرَمْلا رفي موي 8 : ىلاعت هللا لوقي .ائيش

 دنع عفشي نأ مزعلا ىلوأ نم لك ىلإ بلط اذإ هنأ :  ةعافشلا رمأ ىف  حيحصلا ثيدحلا ىفو

 : لوقي ميرم نبا ىسيع نإ ىتح «٠ ىسفن الإ مويلا هلأسأ ال ء ىسفن ىسفن : لوقي ٠ قئالخلا ىف هللا
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 (EY N) تايآلا سبع ةروس - نماثلا ءزجلا

 .() « هينبو هتبحاصو .هيبأو هّمأو

۳۲٢ 

 . مويلا كلذ لوه نم « برقألاف برقألاو « بحألاف بحألا : ةداتق لاق

 . هريغ نع لغاش لش ىف وه : ىأ 4 هينغي نأش ذئموي مهنم ئرما لكل :  هلوقو
 وبأ تباث انثدح ‹ حلاص نب ديلولا انثدح « ثراحلا نب رامع نب دمحم انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بابخ نب لاله نع « ىنادابعلا ديز
 انضعب 27 ىري وأ « هللا لوسر اي : هتجور تلاقف : لاق . « الرغ ةاشم ةارع ةافح نورشحت » : هل

 .« رظنلا نع هلغشأ ام » : لاق وأ .« « هينغي نأش ذئموي مهنم ئرما لكل » » : لاق ؟ ضعب ةروع

 ديز وبأ وهو ديزي نب تباث نع « مراع نع « دواد ىبأ نع « هب ادرفنم ىئاسنلا هاور دقو

 « سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بابخ نب لاله نع  تاقثلا دحأ ‹ ىرصبلا لوحألا
 رو

 لد نع ااو ن تا نع .٠ ليضنلا ني حم نع كح نب دب نع ىلمزتلا اورد دقو 4

 . ٠ الرع ةارع ةافح نورشحت » : لاق للي ىبنلا نع ‹« سابع نبا نع « ةمركع نع « بابخ نبا
 ٍذئموي مهنم ئرما لكل <« ةنالف اي » : لاق ؟ ضعب ةروع انضعب  ىري : وأ - رصبيأ : ةأرما تلاقف
 نبا نع هجو ريغ نم ىور دقو « حيحص نسح ثيدح اذهو : ىذمرتلا لاق مث . 4 هينغي نأش

 ع هللا: ضر. .نمابع

 نع « ىرهزلا ىنربخأ « ىديبزلا انثدح « ةيقب انثدح « نامثع نب ورمع ىنربخأ : ىئاسنلا لاقو

 تلاقف . « الرغ ةارع ةافح ةمايقلا موي سانلا ثعبي » : لاق هيك هللا لوسر نأ « ةشئاع نع « ةورع

 . 7 « 4 هينغي نأش ذئموي مهنم ئرما لكل ا » : لاقف ؟ تاروعلاب فيكف « هللا لوسر اي : ةشئاع

 . هجولا اذه نم ىئاسنلا هب درفنا

 دئاع نع « ىسوم نب لضفلا انثدح « متاح نب رهزأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق مث

 اي : تلاقف ةا هللا لوسر « اهنع هللا ىضر « ةشئاع تلأس : لاق كلام نب سنأ نع « حيرش نبا
 ىدنع ناك نإ » : لاقف . هب تنأ ىنربختف ثيدح نع كتلئاس ىنإ « ىمأو تنأ ىبأب « هللا لوسر
 ةعاس ترظتنا مث . « ةارع ةافح » : لاق ؟ لاجرلا رشحي فيك « هللا ىبن اي : تلاق . « ملع هنم
 موي نم هاتأوساو : تلاق . « ةارع ةافح كلذك » : لاق ؟ ءاسنلا رشحي فيك « هللا ىبن اي : تلاقف

 .« نوكي ال وأ بايث كيلع ناك كرضي ال ةيآ ىلع لزن دق هنإ ؟نيلأست كلذ ىأ نعو» : لاق ! ةمايقلا

 . ءارسإلا ةروس لوأ ريسفت دنع تقبس ةعافشلا ثيداحأ )١(

 . « یری وأ رظنن « هللا لوسر اي »: م ىف ()

 . ١١551( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (©)

 . (2755) مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 . « امهنع ىلاعت هللا ىضر »: أ ىف (0)

 . )۱۱۹٤۸( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (5)



 02101 ی ج ا و ی رواه امال خرا
 7 ¢ 4 هينغي نأش ذئموي مهنم ئرما لكل # » : لاق ؟ EE : تلاق

 نب دمحم نب دمحأ انربخأ <« نيرا ميهاربإ نب دمحأ انربخأ : هريسفت ىف ىوغبلا لاقو

 نب دمحم انثدح « نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح « هللا دبع نب نيسحلا ىنربخأ « ىبلعثلا ميهاربإ

 نع « راسي نب ءاطع نع « شايع ىبأ نب دمحم نع « ىبأ انثدح « سيوأ ىبأ نبا انثدح« زيزعلا دبع
 مهمجلا دق الرغ ةارع ةافح سانلا ثعبي ١ : ةي هللا لوسر لاق : تلاق هيب ىبنلا جوز ةدوس
 : لاقف ؟ ضعب ىلإ انضعب رظني هاتأوساو « هللا لوسر اي : تلقف . « ناذآلا موحش غلبو «قرعلا

 . 900 4 هيي نأش دوي مهتم ئرما لکل >« سانلا لغش دق
 ثيرح نب نيسحلا رامع ىبأ نع ريرج نبا هاور اذكهو « ادج هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه

 2 فيعض حيرش نب ذئاع : ىزارلا متاح وبأ لاق نكلو 1 دا 5 ىسوم نب لضفلا نع « ىزورملا

 1ع ةا نيف

o-0ي ريب ر  

 هوجو # : نيقيرف كلانه سانلا نوكي : ىأ 4 ةرشبتسم ةكحاض . ةرفسم ذئموي هوجو :  هلوكز

 رهط كلا( ووبولل وورش نم احرف رور ىأ 4 ةرشبتسم ةكحاض 8 « ةرينتسم : ىأ 4 ةرفسم

 اهولعي : ىأ 4 ةر اهقهرت . ةربَغ هيلع ذئموي ةوجوو .  ةنجلا لهأ ءالؤهو « مههوجو ىلع رشبلا
 تدارس ا رد 7*5 عاقنيز

 ىلوم دمحم ىلع وبأ انثدح « ىركسعلا نامثع نب لهس انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 مجلي » : م هللا لوسر لاق : لاق هدج نع « هيبأ نع « دمحم نب رفعج نع « دمحم نب رفعج

 . 20 4 ةَربغ اهيَلع ذئموي هوجوو ل : هلوق وهف : لاق . « مههوجو ىلع ةربلا عقت مث قرعلا ٌرفاكلا
 . هوجولا داوس اهاشغي : ىأ 4 ةرتق اهقهرت 8 : سابع نبا لاقو

 لاق امك < مهلامعأ ىف ةرجفلا < مهبولق ةرفكلا : ىأ 4 ةرجفلا ةرقكلا مه كتلوأ #9 : هلوقو

 :YV]. حون] € اراقك ارجاف الإ اودلي الو :  ىلاعت

 ةنملاو دمحلا هللو « سبع » ةروس ريسفت رخآ

 . هب ىسوم نب لضفلا نع ثيرح نب نيسحلا نع . (۳۹/۳۰) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۱)

 ىبأ نب ليعامسإ نع « قاحسإ نب ليعامسإ قيرط نم 2١5( /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو 75٠( ٠ /۸) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم()

 . «ظفللا اذهب هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه »: لاقو . هوحن هب سيوأ

 . (۳۹/۳۰) ىربطلا ريسفت (۳)

 )٤( متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا )۷/۱١( .

 . « اهاشغتو اهولعت : م ىف (4)

 «دراوم» (19081) مقرب هحيحص ىف نابح نبا ءاور : دوعسم نبا ثيدح نم دهاش هلو « (575 /8) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ ()

 : لوقيف ةمايقلا موي قرعلا همجليل رفاكلا نإ »: اعوفرم دوعسم نبا نع « صوحألا ىبأ نع « قاحسإ ىبأ نع. كيرش قيرط نم

 ٠ رانلا ىلإ ولو ىنحرأ



 )١  ١5( تايآلا : ريوكتلا ةروس  نماثلا ءزملا حلل لل «ع؟م

 ريوكتلا ةروس ريسفت
 چ ةيكم ىهو

 نب نمحرلا دبع نأ : صاقلا ريحب نب هللا دبع انربخأ « قازرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 موي ىلإ رظني نأ هرس نم 2 . اک هللا لوسر لاق 8 لوقي رمع نبا عمس هنأ : هربخأ ىناعنصلا ديزي

 ءامسلا اذإ # و . ¢ ترطفنا ءامسلا اذإ 8 و . 4 تروك سمشلا اذإ # : أرقيلف نيع ىأر هنأك ةمايقلا

 1 2 تّقشنا

 . © هب « قازرلا دبع نع « ىربنعلا ميظعلا دبع نب سابعلا نع « ىذمرتلا هاور اذكهو

 اذإو © تّرّيس لابجلا اذإو © تردكنا موجنلا اذإو 0) تروك سمشلا اذإ ل

 سوفنلا اذإو ©) ترجس راحبلا اذإو (2) ترشح شوحولا اذإو © تلّطع راشعلا

 نار ا كر فيما اذار كو كل اح اكل تاس درعا اذار تال

 ام سفن تملع © 59 تقل هلا ادو © ترعس ميحجلا اذإو © تطشك ءامّسلا

 6 ا 0

 لاقو . تملظأ : ىنعي « تروك سمشلا اذإ :  سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق
 . كاحضلا لاق اذكو . تبهذو تّلحمضا : دهاجم لاقو « تبهذ : هنع « ىفوعلا

 . تروغ : ( تروك $ : ريبج نب ديعس لاقو . اهؤوض بهذ : ةداتق لاقو

 . اهب ىمر : ىنعي € تروك > : ميثخ نب عيبرلا لاقو

 ىف عقت : ملسأ نب دیر لاقو . تسكن : اضيأ هنعو . تيقلأ : € تروك » : حلاص وبأ لاقو

 . ضرألا

 «ضعب “" ىلإ هضعب ءىشلا عمج ريوكتلا نأ كلذ ىف اندنع لوقلا نم باوصلاو :ريرج نبا لاق
 “ىلإ اهضعب بايثلا عمج [  ىهو « هراكلا ريوكتكو < سأرلا ىلع اهفل وهو ] ةمامعلا ريوكت هنمو

 اهب لعف اذإو « اهب ىمرف تفل مث « ضعب ىلإ اهضعب عمج : 4 ترّوك » : هلوق ىنعمف ۰« ضعب

 . © اهؤوض بهذ كلذ

 . ©« بيرغ نسح ثيدح اذه » : ىذمرتلا لاقو « (۳۳۳۳) مقرب ىذمرتلا نسو « (۲۷ /۲) دنسملا (۱)

 . ©« ىلع »: م ىف (0)

 . ىربطلا ريسفت نم ةدايز (۳)

 . ٩ ىلع »: م ىف (4)

 . )5١/70( ىربطلا ريسفت (0)



 ۳۲۹ (1 ت33 تايآلا < وكلا روش د ومالا لا

 ‹ ةماسأ وبأ انثدح « ىدوألا هللا دبع نب ورّمعو جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 سمشلا هللا روكي : لاق 4 تروك سمشلا اذِإ » : سابع نبا نع « ةليجب نم خيش نع « دلاجم نع

 رماع لاق اذكو . اران اهمرضتف ًاروبد احير هللا ثعبيو « رحبلا ىف ةمايقلا موي موجنلاو رمقلاو
 : متاح ىبأ نبا لاق مث . ىبعشلا

 هيبأ نع <« ميرم ىبأ نب ديزي نبا نع ‹ حلاص نب ةيواعم ىنثدح ٠ حلاص وبأ انثدح « ىبأ انثدح

 . ° « منهج ىف تروك » : لاق < 4 تروك سمشلا اذإ :  هللا لوق ىف لاق هيَ هللا لوسر نأ

 ا ر ايدج نا نين محم نت يسوم انتو” ج ی ناعيا ا لاق

 ىف ناريقع ° ناروث رمقلاو سمشلا » : 6 هللا لوسر لاق : لاق سنأ انثدح « ىشاقرلا ديزي انثدح

 , " « رانلا

 هذه نودب حيحصلا ىف ىراخبلا هاور ىذلاو « فيعض ىشاقرلا ديزي نأل ؛ فيعض ثيدح اذه

 ىراخبلا لاق مث ‹ ةدايزلا

 دبع نب ةملس وبأ ىنثدح « جانادلا هللا دبع انثدح « راتخملا نب زيزعلا دبع انثدح « ددم انثدح

 . * « ةمايقلا موي ناروكي رمقلاو سمشلا » : ايب ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « نمحرلا

 هركذي نأ ًاريدج ناكو . « قلخلا ءدب » باتك ىف هجرخأ امنإو ٠ هظفل اذهو ىراخبلا هب درفنا

 : لاقف هداريإ دوجف رازبلا هاور دقو ! هلاثمأ ىف هتداع یه امك « هرركي وأ انهاه

 دبع نع « راتخملا نب زيزعلا دبع انثدح« دمحم نب سنوي انثدح « ىدادغبلا دايز نب ميهاربإ انثدح

  دجسملا اذه ىف ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب نمحرلا دبع نب ةملس ابأ تعمس : لاق جانادلا هللا

 !» : لاق ةي هللا لوسر نأ ةريره وبأ انثدح : لاق ثّدحَف هيلإ سلجف نسحلا ءاجو « ةفوكلا دجسم

 لوسر نع كثدحأ : لاقف ؟ امهبنذ امو : نسحلا لاقف . « ةمايقلا موي رانلا ىف نارون رمقلاو سمشلا

 . امهبنذ امو : لاق هبسحأ : لوقتو هيَ هللا

 ةملس ىبأ نع جانادلا هللا دبع وري ملو . هجولا اذه نم الإ ةريره ىبأ نع ىوري ال : لاق مث

 . ثيدحلا اذه ىوس

 « ترتنا بكاوكلا اذإو :  ىلاعت لاق امك « ترثتنا : ىأ 4 َْتردَكَنا مولا اذِإو ل : هلوقو
 1 . بابصنالا : رادكنالا لصأو « [؟ : راطفنالا]

 انيب « ةمايقلا موي لبق تايآ تس : لاق بعك نب ىبأ نع « ةيلاعلا ىبأ نع « سنأ نب عيبرلا لاق

 ذإ كلذك مه امنيبف « موجنلا ترثانت ذإ كلذك مه امنيبف « سمشلا ءوض بهذ ذإ مهقاوسأ ىف سانلا

 . )٤١١/۸( ىطويسلل روثنملا ردلا ىف امك « هدنسم ىف ىمليدلا هاورو ١١(

 . ءاثلاب باوصلاو « « نارون : ه « أ« م ىف (۲)

 : دايز نب تسرد ىف لاقو « هب دايز نب تسرد قيرط نم (۲۹۳/۱) نيحورجملا ىف نابح نبا هاورو « )۱٤۸/۷( ىلعي ىبأ دنسم (۳)

 : « ثيدحلا اذه ركذف 2 كلام نب سنأ نع يشاقرلا ديزي نع یورو . هربخب ما ًادح ثيدحلا رکنم ناك»

 )٠0 ٠ مقرب ىراخبلا حيحص (:4)



 )١  ١5( تايآلا : ريوكتلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 سنإلاو سنإلا ىلإ نجلا تعزفف < ‹ تطلتخاو تبرطضاو تكرحتف ضرألا هجو ىلع لابجلا تعقو

 وج ولا اذإ و الح: نقع مضعب اوجامف ٠ شوحولاو ريطلاو باودلا تطلتخاو « نجلا ىلإ
 4 ترَجس راحبلا اذِإَو «  اهلهأ اهلمهأ : لاق <« تلّطع راشعلا اذإو » ٠ تطلتخا : لاق 4 ترشح
 و لا جات ران وه اذإف رحبلا ىلإ اوقلطناف : لاق . ربخلاب مكيتأن نحن : نجلا تلاق : لاق
 « ايلعلا ةعباسلا ءامسلا ىلإو ىلفسلا ةعباسلا ضرألا ىلإ ةدحاو ةعدص ضرألا تعدصت ذإ كلذك مه

 . مهتتامأف حيرلا مهتءاج ذإ كلذك مه امنيبف لاق

 ا

 نب عيبرلاو دهاجم لاق اذكهو ‹ هضعبب « متاح ىبأ ن نباو - هظفل اذهو - 2١7 ريرج نبا هاور
Eاذإو »8 : هلوق ىف كاحضلاو « ناميلس ىبأ نب داعب جلس  

 . ترثانت : ىأ « تردكنا موجنلا

 ديزي لاقو . تريغت : ىأ ( تردكنا موجنلا اذِإو 8 : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 دبع نم لکو « منهج ىف تردكنا » : لاق « تردكنا موجنلا اذإو » : ةا ىبنلا نع میرم ىبأ نبا
 نبا هاور . « اهالخدل ادّبعي نأ ايضر ولو . همأو ىسيع نم ناك ام الإ ٠ منهج ىف وهف هللا نود نم
 . مدقتملا دانسإلاب متاح ىبأ

 . افصغص اعاق ضرألا تكرتف «تفسُتو اهنكامأ نع تلاز :ىأ « تّريس لابجلا اَذِإو »8 : هلوقو

 : : 4 تلّطع » : دهاجم لاق. لبإلا راشع :دهاجمو « ةمركع لاق .* تلّطع راشعلا اذإو » : هلوقو
 : سنو تكررت

 ملو بلحت مل : 9 ميتخ نب عيبرلا لاقو : اهلهأ اهلمهأ : كاحضلاو « بعك نب ىبأ لاقو 7 رو 34 5 5 1 ۶
 . اهبابرأ اهنم ىلخت <

 . اهل ىعار ال تكرت : كاحضلا لاقو

 اهنم لماوحلاو اهرايخ : ىهو  لبإلا نم راشعلا نأ دوصقملاو . براقتم هلك اذه ىف ىنعملاو
 ىتح اهمسا كلذ لازي الو « ءارشع : 2 اهدحاو . رشاعلا رهشلا ىلإ اهلمح ىف تلصو دق ىتلا
 مهمَّهد ا « اهيف ءىش بغرأ اوناك ام دعب « اهب عافتنالاو اهتلافك نعو اهنع سانلا لغتشا دق عضت
 . اهتامدقم عوقوو « اهبابسأ داقعناو ةمايقلا رمأ وهو « لئاهلا عظفلا ميظعلا رمألا نم

 ىف ليق دقو . اهيل ! مهل ليبس الو كلذك اهباحصأ اهاري « ةمايقلا موي كلذ نوكي لب : 0
 ل [دق]و . ايندلا بارخل ء ضرألاو ءامسلا نيب ريسملا نع لّطعي باحسلا | اهنإ : راشعلا
 ناال هذه نكس اهلها تاهل 'لطعت كبت تناك ىتلا نادلا اهنإ: + لقوا رشعت ىتلا 0
 .0©2 سانلا رثكأ ىلإ هازعو « لبإلا اهنأ حجرو« « ةركذتلا » هباتك ىف ىبطرقلا هللا دبع وبأ مامإلا اهلك

 )١( ىربطلا ريسفت )٤۱/۳۰( .

 )۴ ۰ 0( مثيخ »:أىف ٩ . )( اهتدحاو 2: م ىف ٩ . ) )5م نم ةدايز .

EO ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ ىف ةركذتلا )( 



 مبا تس )١ ٤) تايآلا : ريوكتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . ملعأ هللاو « هاوس ةمئألاو فلسلا نع فرعي ال لب : تلق

 الو ضرألا ىف ةباد نم امو :  ىلاعت لاق امك . تعمج : ىأ 4 ترشح شوحولا اذِإو # : هلوقو

 .[78: ماعنألا] « نورشحي مهبر ىلإ مث ءىش نم باتكلا ىف انطرف ام مكلاثمأ ممأ الإ هيحانجب ريطي رئاط
 © ميّمخ نب عيبرلا لاق اذكو : متاح ىبأ نبا هاور 2 بابذلا ىتح ءىش لك رشحي .٠ سابع نبا لاق

 ىضقيف 2') [ةيفاوم] قئالخلا هذه نإ : ةيآلا هذه ريسفت ىف ةداتق لاق اذكو . دحاو ريغو « ئدّسلاو

 . ءاشي ام اهيف هللا

 . اهتوم : اهرشح : ةمركع لاقو

 نع « نيصح انربخأ « ماوعلا نب دابع انثدح « ىسوطلا ملسم نب ىلع ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 رشح: + اهتم : مقاهبلا رشح : لاق 4 ترشح شوحولا اذإو 8: هلوق ىف سابع نبا نع « ةمركع

 . ةمايقلا موي نافقوي امهنإف « سنإلاو نجلا "7 هريغ توملا ءىش لك

 0 ع هولا نا ىلعي ىبأ نع« هيبأ نع « نايفس نع < « عيكو انثدح « بيرك وبأ انثدح

 « ةمركعل هتركذف : ىبأ لاق : نايفس لاق . هللا رمأ اهيلع ىتأ : لاق # ترشح شوحولا اذإو

 . اهتوم : اهرشح : سابع نبا لاق :لاقف

 . تطلتخا : 4 ترشح شوحولا اذإو :  لاق هنأ بعك نب ىبأ نع مدقت دقو

 ريطلاو ا : ىلاعت هللا لاق « تعمج : 4 ترشح » : لاق نم لوق ىلوألاو : ريرج نبا لاق

 . ةعومجم : : ىأ 1: ص] € روم

 ن ع نا اا © فرج ند رج نا لاق حام ترجم راخبلا اذإو >> هوقو

 ؟ يج نبأ + هريبلا نم لجرا» هه للا يهر ىل لاق بيسملا نب ديعس نع « دواد

 4 ترجس راحبلا اَذإو 8 ء[: روطلا] 4 روجسملا رحبلاو .  اقداص الإ هارأ ام : لاقف . رحبلا :لاق
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 مدقت دقو ٠ ججأت ًاران ريصتو « اهرعستف روبدلا اهيلع هللا لسري : دحاو ريغو سابع نبا لاقو

 . 4 روجسملا رحبلاو # : هلوق دنع كلذ ىلع مالكلا

 SA سا 0 ل

 ‹ هيف بصي ريبكلا رحبلاو « هيف بصت اهلك راهنألاو «٠ ضرألا طسو  مورلا رحب ىنعي  ةكرب رحبلا

 )١( ريغ »:م ىف (۳) . 1« م نم ةدايز (0) . « مثيخ »: أ ىف « .
 ) )5مثيخ »: أ ىف © .

 . ىربطلا ريسفت نم ةدايز (0)

 )١( ىربطلا ريسفت )٤۳/۳۰( .



 )١  ١5( تايآلا : ريوكتلا ةروس  نماثلا ءزخللا سس

 ‹ زاغ وأ رمتعم وأ جاح الإ رحبلا بكري ال » : دواد ىبأ ننس ىفو . بيجع بیرغ رثأ اذهو

 . © « رطاف » ةروس ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « ثيدحلا « ارحب رانلا تحتو « اران رحبلا تحت نإف

 لاقو . تسبي : نسحلا لاقو . تدقوأ : 4 ترّجس :  ملسم نب نسحلاو « دهاجم لاقو
 4 تّرجس 9 : اضيأ كاحضلا لاقو . ةرطق اهيف قبي ملو بهذف اهؤام ضاغ : ةداتقو « كاحضلا

 ا 4 تّرجس ) : (9 يخ نب عيبرلا لاقو . تريسو تحتف :ىدسلا لاقو . ترجف

 يذلا اورشحا :  هلوقك « هريظن ىلإ لكش لك عمج : ىأ ( اتجوز سولا اذإو $ : هلوقو .
 . [۲۲: تافاصلا] + مهجاوزأو اوملظ

 « روث ىبأ نب ب ديلولا انثدح « رازبلا حابصلا نب دمحم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : لاق <« تجوز سوفنلا اذإو » » : كك هللا لوسر لاق : لاق هنأ ريشب نب نامعنلا نع « كامس نع

 مشكو :  لوقي لجو زع هللا نأب كلذو « « هلمع نولمعي اوناك موق لك عم لجر لك « ءابرضلا
 نوقباسلاو . ةمأشملا باحصأ ام ةمأشمْلا باحصأو . ةنميملا باحصأ ام ةنميملا باحصأف . َةَنالَث اجاوزأ

 ا : لاق ٠١[« ۷: ةعقاولا] < نوقباسلا

 هاو وس O ا ا
 . مهتعيش ىلإ ةعيش لك 247 فلؤت نأ : اهجوُرَت : لاقف ¢ تجوز سوفنلا اذإو » : أرقف سانلا بطخ

 . 2© رانلا وأ ةنجلا هب نالخديف لمعلا نالمعي نالجرلا امه : ةياور ىفو

 نرقي : لاقف تجوز سوفنلا اذإو 8 : ىلاعت هلوق نع رمع لئس : لاق نامعنلا نع ةياور ىفو
 كلذف « رانلا ىف ءوسلا لجرلا عم ءوسلا لجرلا نيب نرقيو« حلاصلا لجرلا عم حلاصلا لجرلا نيب
 . سفنألا جيوزت

E ETسوفنلا اَذِإو 8 : ةيآلا هذه ريسفت ىف نولوقت ام : سانلل لاق رمع نأ  

TTنم هريظن جوزي لجرلاو « ةنجلا لهآ نم هريظن جوزي لجرلا وه نكلو : لاق  
 . 4 مهجاوزأو اومَلَظ نيذّلا اورشحا» : « رانلا لهأ

 سانلا نوكي نيح كلذ : لاق * تجوز سوفنلا اذإو # : هلوق ىف سابع نبا نع « 00 لاقو

 عمج سانلا نم لاثمألا : لاق « تجوز سوفنلا اذإو # : دهاجم نع < حيجت ىبأ نبا لاقو

 هللا ىضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم )۲٤۸۹( مقرب دواد ىبأ ننس ىف وهو« < رطاف » ةروس ىف ثيدحلا ىلع مالكلا مدقتي مل )١(

 .امهنع

 . « مثيخ » : أ ىف (0)

 . (5179//) روثنملا ردلا ىف امك «٠ هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو (۳)

 . « هللا فلؤي نأ » : أ ىف (5)

 هاورو« هوحنب كامس نع ليئارسإ نع « ديلولا نب فلخ قيرط نم فلؤملل 57١( /۲) رمع دنسم ىف امك نادمح نب ركب وبأ هاورو (6)

 « نامعنلا نع « كامس نع« ليئارسإ نعو « نامعنلا نع « كامس نع « ىروثلا نع. ۲۸١۰۲۸٤( /۲) هريسفت ىف قازرلا دبع

 . هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا نع « كامس نع نايفس قيرط نم (515 /۲) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو



 ل سال ا ب )١1 0١5 تايآلا : ريوكتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 : حيحصلا وهو « ريرج نبا هراتخاو . ةداتقو < نسحلاو 2 ميّت نب عيبرلا لاق اذكو . مهنيب

 : متاح ىبأ نبا لاق . * تجوز سوفنلا اذإو # : هلوق ىف رخآ لوق

 نع « هيبأ نع « ىبأ ىنثدح « نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح « دينجلا نب نيسحلا نب ىلع انثدح

 نم « ىلب قلخ لك هنم تبنيف « اماع نوعبرأ امهنيب ام رادقمو « نيتحيصلا نيب اميف ءام نم شرعلا

 مث 3 اوتبن لق 3 ضرألا ىلع مهفرعل كلذ لبق مهفرع دق رام مهيلع رم ولو 4 ةباد وأ ريط وأ ناسنإلا

 . « تجوز سوفنلا اذإو :  °> ىلاعت هللا لوق كلذف « داسجألا جوزتف حاورألا لّسرَت

 :هلوق ىف اضيأ ىرصبلا نسحلاو 2 ىبعشلاو « ريبج نب ديعسو ¢ ةمركعو ¢ ةيلاعلا وبأ لاق اذكو

 جوزو « نيعلا روحلاب نونمؤملا جوز : ليقو . نادبألاب تجوز : ىأ 4 تجوز سوفنلا اذإو »

 . © « ةركذتلا » ىف ىبطرقلا هاكح . نيطايشلاب نورفاكلا

 . 4 تلئس # : روهمجلا ةءارق اذكه . « تلتف بنذ ىأب . تلئس ةدوءوملا اذإو 8# : هلوقو

 ةدوؤوملا لأست ةمايقلا مويف « تانبلا ةيهارك بارتلا ىف اهنوسدي ةيلهاجلا لهأ ناك ىتلا ىه ةدوؤوملاو

 ! ؟ اذإ ملاظلا نظ امف مولظملا لئس 2 اذإف « اهلتاقل ًاديدهت كلذ نوكيل« تلتق بنذ ىأ ىلع

 لاق اذكو . تلأس : ىأ € تلئس ةدوءوملا اذإو :  سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 , 22 داق و: ىدتسلا قعو اهب خلط :ىاآ# كلام :١ فلا ونأ

 : دمحأ مامإلا لاقف « ةدوؤوملاب قلعتت ثيداحأ تدرو دقو

 نب دمحم : وهو  دوسألا وبأ ىنثدح « بويأ ىبأ نب ديعس انثدح « ديزي نب هللا دبع انثدح

 علاق ب ةشاكع تنا ب بهو تب“ ةمادج نع اغ ع+ ورع نعش لقوت نب نمشرلا د

 مورلا ىف ترظنف « ةليغلا نع ىهنأ نأ تممه دقل » : لوقي وهو سان ىف هم هللا لوسر ترضح

 لاقف « لزعلا نع هولأس مث . « ائيش كلذ مهدالوأ رضي الو « مهدالوأ َنوُليغَي مه اذإف سرافو
 . « تلئس ةدوؤوملا وهو « ىفخلا دأولا كلذ » : ةَ هللا لوسر

 ىبأ نب ديعس نع ديزي نب هللا دبع وهو  ئرقملا نمحرلا دبع ىبأ ثيدح نم ملسم هاورو
 « ىنيحليسلا قاحسإ نب ىيحي نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع « ةجام نبا اضيأ هاورو . فا

 نب كلام ثيدح نم ¢ یئاسنلاو «ىدذمرتلاو دواد وبأو اضيأ ملسم هآورو . ا نب ىيحي نع

 « مثيخ » : أ ىف )١(

 . م نم ةدايز (0)

 . ٩ لجو زع هللا لوق »: أ « م ىف (*)

 . (7317 ص) ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ ىف ةركذتلا (5)

 ال

 . ٤۳۳( /4) نايح ىبأل طيحملا رحبلاو « (55 )7١/ ىربطلا ريسفت : رظنا (0)

 5 )١5155( مقرب ملسم حيحصو « ٤۳١٤( /5) دنسملا (۷)

 . )50١١( مقرب ةجام نبا ننس (4)



 0 1 كاكا + ريوكتلا aa aan و

 3 0 ¢ دوسألا ىبأ نع مهتثالث ¢ سنأ

 « ةمقلع نع ‹ ىبعشلا نع « دنه ىبأ نب دواد نع « ىدع ىبأ نبا انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نإ « هللا لوسر اي : انلقف ةي هللا لوسر ىلإ ىخاو انآ تقلطنا : لاق ىفعجلا ديزي نب ةملس نع
 كلذ لهف ٠ ةيلهاجلا ىف تكله 2')[لعفتو] لعفتو ٠ فيضلا ىرقتو محرلا لصت تناك ةكيلم انمأ

 ؟ ائيش اهعفان كلذ لهف « ةيلهاجلا ىف انل اتخأ تدأو تناك اهنإف : انلق . « ال » : لاق ؟ ائيش اهعفان
 . « اهنع هللا وفعيف . مالسإلا ةدئاولا كردي نأ الإ « رانلا ىف ةدوؤوملاو ةدئاولا » : لاق

 3 نك 3 دنه ىبأ نب دواد ثيدح نم« ىئاسنلا هاورو

 انثدح یا دمحأ وبأ انثدح < ىطساولا نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 . “°” « رانلا ىف ةدوؤوملاو ةدئاولا» : ةي

 ةيواعم ةنبا ؟"ءانسح ىنتثدح « فوع انربخأ ٠ قررألا قاحسإ انثدح : اضيأ دمحأ لاقو

 هنت A + لاق ةةيفنإ نك دع هلا لرش ان 1 تلق لاق اهمه رغب ين ةهيرصلا

 . 29 « ةنحلا ىف ةدوؤوملاو « ةنجلا ىف دولوملاو « ةنجلا ىف ديهشلاو

 نسحلا تعمس : لاق ةرق انثدح « ميهاربإ نب ملسم انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 . (« ةنجلا ىف ةدوؤوملا » : لاق ؟ ةنحلا ىف نم « هللا لوسر اي : ليق : لوقي

 ل 1 د ساي

elسابع نبا لاق :  : eT 

 نبا لاق . 4 تلتق بنذ ىأب . تلئس ةدوءوملا اذإو $: ^ لجو زع هللا لوقي . بذك دقف رانلا

 نب رمع نع « ريشب نب نامعنلا نع « برح نب كامس نع < ليئارسإ انربخأ : قازرلا دبع لاقو

 ىلإ مصاع نب سيق ءاج : لاق « 4 © [تّلتق بن ىأب] . تلئس ةدوءوملا اذإو » :هلوق ىف باطخلا
 لك نع قتعأ 0+ اقف هاا فدى تاچ تدار ر هللا لوسو ايد: .لاقف هلك هللا وسو

 نهنم ةدحاو لك نع رحناف ١ : لاق ؟ لبإ بحاص ىنإ « هللا لوسر اي : لاق . « ةبقر نهنم ةدحاو

 . ( ةندب

 N ٠م نم ةدايز (۲)

 . )١١549( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو )٤۷۸/۳( دنسملا (0)

 . « ىذيربتلا »: أ ىف ( 5)

 ىف ىناربطلا هاورو « هب دوعسم نبأ نع٠ ةمقلع نع « رماع نع 3 قاحسإ ىبأ قيرط نم 0 مقرب نئسلا ىف دواد وبأ هاورو (0)

 . هب « دوعسم نبا نع« ةمقلع نع يبعشلا نع. قاحسإ ىبأ قيرط نم )٠١/ ١١5( ريبكلا مجعملا

 ٤. ءاسنخ 2:1 «م ىف (5)

 . (608/6) دنسملا (۷)

 .أ نم ةدايز (9) . ٩ ىلاعت هللا » : م ىف (8)



 ل( 1) تايآلا : ريوكتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . نع ‹ ىدهم نب نيسحلا نع الإ هبتكن ملو «قازرلا دبع هيف فلوخ :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 انثدح : لاق ىلإ بتك اميف 2 ')ىنارهظلا هللا دبع وبأ انربخأ : لاقف متاح ىبأ نبا هاور دقو

 ىف لاقو . « ةيلهاجلا ىف ىل تانب نامث تدأو » : لاق هنأ الإ « هلثم هدانسإب هركذف . . . قازرلا دبع

 : لاق مث . « ةندب "ةدحاو لك نع تئش نإ دهأف » : هرخآ

 ‹ حابصلا نب رغألا نع <« عيبرلا نب د سيق انثدح « ءاجر نب هللا دبع انثدح « ىبأ انثدح

 را

 قاف : لاف: است نهددع قتعا » : لاق ةرشع تالل + وأ تاةيلهاجلا ىف قل هبا ةزرشع نتنثا

 ىموق ةقدص هذه « هللا لوسر اي : لاقف « ةقان ةئامب ءاج لبقملا ماعلا ىف ناك املف « امسن نهددع

 , 29 ةيسيقلا اهن: اهخخيرن انكف بلاط ىبأ ني ىلغ لاق: :نيملسملاب تعتض اه رتا ىلغ

 . هلامشب وأ هنيميب هتفيحص ناسنإ لك ىطعأ : كاحضلا لاق : 4 ترشن فحصلا اذِإو# : هلوقو

 « ةمايقلا موي كيلع رشنت مث« ىوطت مث « اهيف ىلمت «مدآ نبا اي ” [كتفيحص]: ةداتق لاقو

 . هتفيحص ىف ىلمي اذام لجر "رظنیلف

 لاقو . تفشك : ىدسلا لاقو . تبذتجا : دهاجم لاق : ( تطشك ءامّسلا اذإو »# : هلوقو

 . بهذتف طشكنت : كاحضلا

 اغإو : لاق . تدقوأ : ةداتق لاقو : تيمحأ : ىدسلا لاق : « ترعس ميحجلا اذإو 00 1 هلوقو

 ىأ 0 تح نب عبرا ¢ ةداتقو 34 كلام وبأو ¢ كاحضلا لاق : « تقلزأ ةنجلا اذإو » : هلوقو

 . اهلهأ ىلإ تبرق

 ذئتيح رومألا هذه تعقو اذإ : ىأ « باوجلا وه اذه . ( ترضحأ ام سفن تملع $ : هلوقو

 ريخ نم تلمع ام سفن لك دجت موي :  يلا لاف امك اهل نقلل رضحاو كلم اه نس زك ىلع

 28 ىلاعت لاقو . 0[ :نارمع لآ] 4 اديعب ادَمأ هنيبو اهني نأ ول دوت ءوس نم تلمع امو ارضحم

 . ١7[ : ةمايقلا] 4 َرْخَأو َمَدَق امب ذئموي ناسنإلا

 ٠ فّرَطم نب دمحم انربخأ « كرابلا نبا انثدح « ةدبع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 تملع » غلب امل : رمع لاق « 4 تَروُك سمشلا اذإ » : تلزن امل : لاق هيبأ نع < ملسأ نب : ديز نع

 : ثيدحلا يرجأ اذهل : ناق € ترضحأ ام سفن

 )١( راتسألا فشك » (۲۲۸۰) مقرب رازبلا دنسم «

 . ٩ لاقف »: م ىف (:) . ©« نهنم ةدحاو »: م ىف (۳) . « ىناربطلا » : أ ٠ م ىف (0)

 .انه عبوت هنكل فيعض ىنامحلاو «هوحن هب عيبرلا نب سيق نع« ىنامحلا ىبحي قيرط نم (۳۳۸/۱۸) ريبكلا مجعملا ىف یناربطلا هاورو (5)

 . بعشلا . ط شماه نم ًادافتسم . (57/70) ىربطلا ريسفت نم ةدايز (0

 . ٩ مثيخ 2: أ ىف (۸) . ٩ رظنيف » : م ىف (0
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 ہت عاطُم ©9 نيكم شرعا ىذ دنع ةرُق ىذ ۵ میرک لوس لوق ُهَنِإ ©۵ سش
 و ریپ یتا رم تر و يلا اا ارق 9 توجب کام انو ©

 ءاش نمل 09 َنيِمَلاَعْلَل ركذ الإ وه نإ 09 نوبهذت نیأف 62 ميجر ناَطْيش لوقب وه امو

 . 4 69 ® َنيِمَلاَعْلا بر هللا ءاشي نأ الإ نوءاَشَت امو 69 ل ©۵ ميقتسي نأ مكنم

 نع « مادك نب رعسم ثيدح نم « ةيآلا هذه دنع هريسفت ىف ىئاسنلاو « هحيحص ىف ملسم ىور

 5 أرقي هتعمسف ٠ حبصلا وو ىبنلا فلخ تيلص : لاق ثيرح نب ورمع نع < عيرس نب ديلولا

 . 20 « سّفنت اذإ حبصلاو . سعسع اذإ ليّللاو . سّكلا راوجلا . ِسّنخْلاِب مسُأ

 ‹ دوسألا ىبأ نع « مصاع نب , جاجحلا نع « ةبعش نع « رّدْنَع نع « رادنب نع ىئاسنلا هاورو

 ر نزع

 نع « دارم نم لجر نع « قاحسإ ىبأ نع « ىروثلا قيرط نم « ريرج نباو متاح ىبأ نبا لاق

 . ليللاب رهظتو « راهنلاب سنخت موجنلا ىه : لاق 4 سّْنُكْلا راوجلا . سّنخلاِب مسفأ الف 9 ٠ ىلع

 نب كامس نع « ةبعش انثدح : لاق رفعج نب دمحم انثدح « ىنثملا نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 « سنكلا راوجلا . سنخلاب مسقأ الف :نع لئسو ايلع تعمس « ةرعرع نب دلاخ تعمس « برح

 . "9 ليللاب سنكتو راهنلاب سنخت « موجنلا ىه : لاقف

 ىه : لاق ىلع نع « دلاخ نع « كامس نع « ليئارسإ نع « عيكو انثدح « بيرك وبأ انثدحو
 . موجنلا

 : ىزارلا متاح وبأ لاق ٠ ىفوكلا ىمهسلا وهو « ةرعرع نب دلاخ ىلإ حيحص ديج دانسإ اذهو

 « اليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو .  ینابیشلا فوع نب مساقلاو كامس هنع یورو « ىلع نع ىور

 . ملعأ هللاو

 . متاح ىبأ نبا هاور . موجنلا اهنأ : ىلع نع « ثراحلا نع « قاحسإ ىبأ نع « سنوي ىورو

 . موجنلا اهنأ : مهريغو « ىدسلاو « ةداتقو « نسحلاو « دهاجمو « سابع نبا نع ىور اذكو

 نب ركب نع « فروع انثدح « ةفيلخ نب ةذوه انثدح « راشب نب دمحم انثدح : ريرج نبا لاقو

 ىرجت ىتلا « ىراردلا موجنلا ىه: لاق 4 سنكلا راوجلا . سنخلاب مسقأ الف # : هلوق ىف هللا دبع

 : قوشلا ل
 . )١١١١١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو « (5057) مقرب ملسم حيحص )١(

 . )0-١١59( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۲)

 . (70//510) ىربطلا ريسفت (۳)



 ل (۲۹_ )۱١ تايآلا : ريوكتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىف راوج یھ مث ‹ اهعولط لاح ىف : ىأ ‹ ©« سنخلا » : موجنلل ليق امنإ : ةمئألا ضعب لاقو

 : هيف بت اذإ :ةليئاتك ىلإ ىنظلا ىوأ :تّوعلا لوق نم © سنك 3+ اهل لاقي اهتيوبيغ لاح یفو ٠ اهكلف

 . شحولا رقب : لاق 4 ِسّنْحْلاِب مسفأ الف » : هللا دبع لاق : لاق ميهاربإ نع « شمعألا لاقو

 . سّنخْلاب مسُقَأ الق #8 : هللا دبع نع « ةرسيم ىبأ نع « قاحسإ ىبأ نع « ىروثلا لاق اذكو

 . كلذ ىرأ انأو : لاق . رقبلا : تلق ؟ ورمع اي ىه ام . « سكلا راوجلا

 راوجلا 8 : سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « هيبأ نع « ورمع نع « ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 ب ريبج خب دیعس لاق اذكو- + .لظلا ىلإ سكت 2١9 [نفحولا] رقبلا لاق 4 سکا

 . كاحضلاو « دهاجمو « اضيأ ديعس لاق اذكو . ءابظلا ىه : سابع نبا نع ‹ ىفوعلا لاقو

 . رقبلاو ءابظلا ىه ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ لاقو

 امهنأ : دهاجمو ميهاربإ نع «  ةريغم انربخأ « ميشه انثدح « بوقعي انثدح : ريرج نبا لاقو

 لا دهام ر اقف یر ند ةيآلا هذه اركاذت

O0 ا الا ا  
 ‹ ىلعألا لفسألا نمض هنأ ىلع نع اوور امك اذه « ىلع ىلع نوبذكي مهنإ : ميهاربإ لاقف

 . لفسألا ىلعألاو

 رقبو ءابظلا وأ « موجنلا وه له . « سنكلا راوجلا . سنخلا # : هلوق ىف ريرج نبا فقوتو

 : نالوق هيف . 4 سعسع اذإ ليَللاو 8 : هلوقو

 نسحلا لاقو . أشن اذإ : ريبج نب ديعس لاقو . ملظأ : دهاجم لاق . همالظب هلابقإ : امهدحأ

 ىفوعلا ةيطع لاق اذكو . سانلا ىشغ اذإ : ىرصبلا

 لاق اذكو . ربدأ اذإ : 4 سعسع اذإ 8 : سابع نبا نع ىفوعلاو « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 : ىأ سعسع اذإ » : نمحرلا دبع هنباو « ملسأ نب ديز لاق اذكو « كاحضلاو « ةداتقو « دهاجم

 . ىلوتف بهذ اذإ

 دبع ابأ عمس« ىرتخبلا ىبأ نع « ةرم نب ورمع نع « ةبعش انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 : لاقف حبصلا ةالصب بوثملا بوث نيح « هنع هللا ىضر « ىلع انيلع جرخ : لاق ىملسلا نمحرلا

 . نسح ربدأ نيح اذه ؟ ( سّقنَت اذإ حبصلاو . سعسع اذإ ليللاو # : رتولا نع نولئاسلا نيأ

 )١( نايفس »:أ ىف (۲) . م نم ةدايز « .



 (؟9- )١16 تايآلا : ريوكتلا ةروس  نماثلا ءزحلا ۳۸

 اذإ حبصلاو ط : هلوقل لاق . ربدأ اذإ : € سعسع اَذِإ ط : هلوقب دارملا نأ ريرج نبا راتخا دقو

 ° ابا 290 رغاشلا لوقب دهشتساو < ءاضآ +: ا 4 سفنت

 اًسعسعو اهيل اهنع باجناو است هل حبلا اذإ ىتح

 ىف هلامعتسا حصي ناك نإو « لبقأ اذإ : € سعسع 8 :هلوقب دارملا نأ ىدنعو . ربدأ : ىأ

 هئايضو رجفلابو « لبقأ اذإ همالظو 27 ليللاب ىلاعت مسقأ هنأك ؛ بسنأ انهاه لابقإلا نكل « رابدإلا
 . ئحضلاو » : لاقو ء[۲ . ١:ليللا] « ىّلجت اذإ راهّتلاو . ئَشْعَي اذِإ ليَللاو » : لاق امك « قرشأ اذإ
 1 [93 :ماعنألا] « انكس ليلا لعجو حابصإلا قلاف »: لاقو « [۲ ‹ ١ :ىحضلا] 4 ئجس اَذإ ليَّللاَو

 . تايآلا نم كلذ ريغو

 هجو ىلع رابدإلاو لابقإلا ىف لمعتست « سعسع » ةظفل نإ : لوصألا ءاملع نم ريثك لاقو
 . ملعأ هللاو « امهنم لك داري نأ حصي اذه ىلعف « كارتشالا

 هلوأ نم اند : « سعسع » نأ معزي برعلا مالكب ةفرعملا لهأ ضعب ناكو : ريرج نبا لاق

 : آتيب دشني ىوحنلا "9 دالبلا وبأ ناك : ءارفلا لاقو .ملظأو

 قييم فش ا اهل نك انداءاقي ولا حم

 تيبلا اذه نأ نوري اوناكو : ءارفلا لاقو . لادلا ىف لاذلا مغدأ « اند ذإ ءاشي ول : ديري
(OD. 

 . لبقأو ءاضأ اذإ : ةداتق لاقو . علط اذإ : كاحضلا لاق « 4 سقت اذإ حبصلاو :  هلوقو
 .. هلع هللا يضر + نام. نع قورا وهو اجت ا5ا ريج نب دش لافو

 :. تو لقا ادا واهلا فر نعي رر قنا لاقو

 كلم : ىأ « ميرك لوسر غيلبتل نآرقلا اذه نإ : ىنعي € ميرك لوسر لوقت ِهَّنِإ 8 : هلوقو
 « سابع نبا هلاق . مالسلاو ةالصلا هيلع « ليربج وهو « رظنملا ىهب « قلخلا نسح فيرش

 . مهريغو « سنأ نب عيبرلاو « كاحضلاو « ةداتقو « نسحلاو « نارهم نب نوميمو « ىبعشلاو

 : ىأ « [7 ٠ ه:مجنلا] « ° [ىوتساف ] ةرم وذ . ئَرَقْلا ديدش هَمَلع # : هلوقك 4 َةَّوُق ىذ »

 لجو زع هللا دنع ةناكم هل : ىأ « نيكم شرعلا ىذ دنع «  لعفلاو شطبلا ديدش « قلا ديدش

 . ةعيفر ةلزنمو

 نم ًاباجح نيعبس ىف لخدي ليربج : لاق 4 نيكم شرعلا ىذ دنع ا : هلوق ىف حلاص وبأ لاق

 . طرق نب ةمقلع ىلإ ابوسنم )7١/ ٠١( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا )١(

 . « دالتلا وبأ »: أ ىف (۳) . « رجفلاب :١ م ىف (۲)

 . ٥۰( /70) ىريطلا ريسفت (5)

 . أ نم ةدايز (0)



 (7؟79- )١6 تايآلا : ريوكتلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 . ىلعألا الملا ىف عاطم لوقلا عومسم وهو « ةهاجو هل : ىأ 4 مت عاطم 8 « نذإ ريغب رون

 نم وه لب « ةكئالملا ءانفأ نم وه سيل : ىنعي « تاومسلا ىف : ىأ « مث عاطم :  ةداتق لاق
 ةا اسلا هذهل بكا“ هي. ىتعم + فاوشالاو ةداينلا

 هدبع ىكزي لجو زع برلا نأ ادج ميظع اذهو « ةنامالاب ليربج ةفص : « نيمأ : هلوقو

 . 4 نونجمب مكبحاص امو 3: هلوقب هم ًادمحم ىرشبلا هلوسرو هدبع ىكز امك ليربج ىكلملا هلوسرو

 امو : هلوقب دارملا : مهركذ مدقت نمو < حلاص وبأو « نارهم نب نوميمو < يلا لاق

 . لک ًادمحم : ىنعي 4 نونجمب مكبحاص

 نع ةلاسرلاب هيتأي ىذلا ليربج دمحم ىأر دقلو : ىنعي 4 نيبملا قفألاب هآر دقلو :  ىلاعت هلوقو
 (نيبلا:”:.ىأ € نييملا قفالاب 8 حاتج 'ةئامتس. هل اهيلعانهللا هقلخ ىلا ةروصلا ىلع لجو زع هللا

 ةرم وذ . ىوقلا ديدش هَمَلَع $: هلوق ىف ةروكلملا ىو «.ءاحطبلاب تناك ىتلا ىا ةيؤرلا یهو

 « ئحوأ ام هدبع ىلإ ئحوأف . ئندأ وأ نيسوق باق ناکف . یلدتف اند مٹ . ىّلعألا قفألاب وهو . ئوتساف

 . مالسلا هيلع « ؛.ليرج كلذب دارملا نأ ليلذلاو:-: ةريرقتو كلذ ريت مادقت امك ۶ _ :٥ مجنلا]

 ةيؤرلا هذه الإ اهيف ركذي مل هنأل ؛ ءارسإلا ةليل لبق تلزن ةروسلا هذه نأ ملعأ هللاو  رهاظلاو

 اهدنع . ىهتنملا ةردس دنع . ئّرخأ ةلزن هآر دقلو » : لوف ىف ةروكذملا ىو ةا امر «ىلوألا ىهو

 « « مجنلا ١ ةروس ىف تركذ امنإ كلتف « :٠ -١1[ مجنلا] «ئَشْفي ام ةردسلا ىشغي ذإ . ئوأملا ةنج

 . ءارسإلا ١7 [ةروس] دعب تلزن دقو

 . دحأ لكل هلذبي لب « ليخبب : ىأ « داضلاب كلذ أرق نم مهنمو . مهتمب

 از د هات وع و داك نه اه یاو نو ن ع ن اس لان
 . ليخبلا : نينضلاو « مهتملا

 هْغَّلَب لب «٠ سانلا ىلع هب ْنض امف « دمحم ىلع هللا هلزنأف « ابيغ نآرقلا ناك : ةداتق لاقو
 ةءارق ريرج نبا راتخاو .دحاو ريغو ؛ديز نباو ٠ ةمركع لاق اذكو . هدارأ نم لكل هلذبو هرشنو

(PDsداضلا  ”'. 

۳4 

ls ak 

 ردقي ال : ىأ « میجر ناطيش لوقب نآرقلا اذه امو : ىأ ( ميِجَّر ناَطَيش لوقب وه امو $ : هلوقو

 امو مهل ىغبني امو . ال لاق امك . هل يفي ع ىلع

 . ۲۱٣۰ ۲١١[ :ءارعشلا] «نولوزعمل عمسلا نع مهّلإ . نوعيطتسي

 )١( م نم ةدايز 5

 )0( ىربطلا ريسفت )٥۳/۳۰( .



 (5956) تايآلا : ريوكتلا ةروس - نماثلا ءزجلا £

 هروهظ عم « نآرقلا اذهب مكبيذكت ىف مكلوقع بهذت نيأف : ىأ ؟ 4 نوبهذت نيأف :  هلوقو
 دفول « هنع هللا ىضر . قيدصلا لاق امك « لجو زع هللا دنع نم 2١7 ءاج هنوك نايبو « هحوضوو

 نايذهلا ةياغ ىف وه ىذلا ةمليسم نآرق نم ًائيش هيلع اولتف مهرمأو ٠ نيملسم اومدق نيح ةفينح ىنب
 : ىأ « لإ نم جرخي مل مالكلا اذه نإ هللاو ؟ ”٩ مكلوقعب بهذي نيأ « مكحيو : لاقف « ةكاكرلاو
 . هلإ نم

 . هتعاط نعو هللا باتك نع : ىأ « نوبهذت نيأف # : ةداتق لاقو

 «نوظعتيو هب نوركذتي «٠ سانلا عيمجل ركذ نآرقلا اذه : ىأ 4 نيملاعُلل ركذ الإ وه نإ #8 : هلوقو

 لز ةيالهو هل ةا هاف < نأ قلا اذهب ليف 'ةيادهلا دارا نم + يآ € ميسي نأ مكس ءاش نمل >
 < مكيلا ةلوكوذ لا تس + نيملاعْلا بر هّللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو » « هاوس اميف ةياده

 و ا ل ل ل سل نول ب

 مقتسن مل انئش نإو « انمقتسا انئش نإ « انيلإ رمألا : لهج وبأ لاق « 4 ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل ف

 . © 4 نيِمَلاَعْلا بر هلا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو » : هللا لزنأف

 ١ [ ةئملاو ] دمحلا هللو « ريوكتلا » ةروس ريسفت رخآ

 )١( اقح »م ىف ٩ .

 5 « مكلوقع بهذت نيأ » : م ىف ()

 . )٥۳/۳۰( هريسفت ىف ىربطلا هاور (۳)

 5 م نم ةدايز (5)



 )١  ١7( ۳٤١ تايآلا : راطفنالا ةروس  نماثلا ءزجلا

 راطفنالا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 نع « رائد نب براحم نع . شمعألا نع ريرج انثدح « ةمادق نب دمحم انربخأ : ىئاسنلا لاق

 اي ناتفأ] ! ؟ ذاعم اي ناتفأ » : هيي ىبنلا لاقف « لّوطف ةرخآلا ءاشعلا ىلصف ذاعم ماق : لاق رباج
 , ° 019 ترطفنا ءامسلا اذإو « ىحضلاو ٠ ىلعألا كبر مسا حبس نع تنك نيأ ١7 [!؟ذاعم

 دارفأ 247 ىف 4 ترّطفنا ءاَمّسلا اذإ» َركُذ نكلو « "نيحيحصلا ىف جرخم ثيدحلا لصأو
 ةمايقلا ىلإ ظني نأ هرس نم » : لاق دلك ىبنلا نع « رمع نب هللا دبع ةياور نم مدقتو . ىئاسنلا
 , () « « تّقشنا ءاَمّسلا اإ 9و « ترطقنا ءامّسلا اذإ 8 و 4 تروك سمشلا اذِإ » : ؟رقيلف غ یار

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اذإو ى 0 ترجف راحبلا ا اذإو © تارثتنا بكاوكلا اذإو O ترطفنا اسلا اذإ
 ونو روو

 ميركلا كرب كر ام ناسنإلا هيأ اي ت ترَخأو تمد ام سفن تملع 0 ترعب روبقلا

Oنوبذکت لب الك 2 َكَبْكَر ءاش ام ةروص ئأ ىف © تلدعف كاوسف كقلخ ىذلا  

 . 4 9 َنوُلعفت ام َنوُمَلَعَي ©0 نيبتاك امرك 00 نيظفاحل مكيلع ّنِإَو © نيدلاب

 4 هب ب رطقنم ءامسلا 8 لاق امك . تقشنا : ىأ « ترطقنا ءامّسلا اذإ 8 : ىلاعت لوقي
 . [۱۸: لمزملا]

 . تطقاست : ىأ 4 ترن باوك اذإو $
 . ضعب ىف اهضعب هللا رجف : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : € ترجفراحبلا اذإو»

 ةو . اهبذعب اهحلام طلتخا : ةداتق لاقو . اهؤام بهذف ٠ ضعب ىف اهضعب هللا رجف : نسحلا لاقو

 . تئلم : ىبلكلا

 . اهيف نم جرخيف كرحت : رثعبت :ىدسلا لاقو .تّدحب : سابع نبا لاق :( ترثعب روبقلا اذإو ل
 . اذه لصح اذه ناك اذإ : ىأ « ترَخأو تمدق ام سفن تملع ل

 سانلا ضعب همهوتي امك ال « ديدهت اذه : ؟ 4 ميركلا كرب كَرَع ام ناسنإلا اهيأ اي ظ : هلوقو

 )١( ىئاسنلا ننس نم ةدايز .

 . )١١15895( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۲)

 . )٤٦٥( مقرب ملسم حيحصو )٠ V1) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 . «نم 2: أ« م ىف (#)

 . (TT) مقرب ىذمرتلا ننس ىف وهو « ريوكتلا ةروس ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت )0(



 ١7( ل )١ تايآلا : راطفنالا ةروس  نماثلا ءزملا سس مع

 ىنعملا لب . همرك هرغ : مهلئاق لوقي ىتح « « ميركلا :  لاق ثيح ؛ باوجلا ىلإ داشرإ هنأ نم
 « هتيصعم ىلع تمدقأ ىتح  ميظعلا : ىأ  ميركلا كبرب مدآ نبا اي كرغ ام : ةيآلا هذه ىف

 نبا ؟ یب كرغ ام « مدآ 2١7 نبا : ةمايقلا موي هللا لوقي ١ : ثيدحلا ىف ءاج امك ؟ قيلي ال اب هتلباقو

 . « ؟ نيلسرملا تبجأ اذام « مدآ

 :أرقي الجر عمس رمع نأ : نايفس انثدح « رمع ىبأ نبا انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 . "7 لهجلا : رمع لاقف « * ميركلا كبرب كرغ ام ناسنإلا اهيأ اي #

 لع هنأ تعين اه تكلا نعي Be قرش AEE اقدح اق مقرا لاق

 .هلهج  هللاو  هرغ :رمع نبا لاق € ميركلا كّبرب كرغ ام ناسنإلا اهيأ اي : ةيآلا هذه أرقو لوقي

 . كلذ لثم « نسحلاو « 7 ميّتخ نب عيبرلاو « سابع نبا نع ىورو : لاق

 . ناطيشلا ودعلا اذه ريغ مدآ نبا رع ام  ءىش : 4 ميركلا كرب كرغ ام » : ةداتق لاقو

 . ةاخرملا كروتسا خلق 64:29 ي عام قاق ول فايع نو قفا قر

 . ميركلا مرك ىنرغ : تلقل 4 ميركلا كبرب كرغ ام ا :ىل لاق ول : قارولا ركب وبأ لاقو

 «هتافصو هئامسأ رئاس نود 4 ميركلا كرب ا :لاق امنإ : ةراشإلا لهأ ضعب لاقو : ىوغبلا لاق

 . ةراجإلا هنقل هنأك

 ال هنأ ىلع 29 هبنيل ؛ 4 ميركلا 8 همساب ىتأ امنإ هنأل ؛ لئاطب سيل لئاقلا اذه هليخت ىذلا اذهو
 رو

 «قيرش نب دوسألا ىف ةيآلا هذه تلزن : الاق امهنأ لتاقمو ىبلكلا نع « ىوغبلا ىكح " [دق]و

 . 2 ؟  ميركلا كبرب كَّرغ اه » :هللا لزنأف « ةنهارلا ةلاحلا ىف بقاعي ملو كي ىبنلا برض

 كاوسف كقلخ ىذا » ميركلا برلاب كرغ ام : ىأ 4 كلدعف كاوسف كقلخ ىذّلا 8 : هلوقو

 . لاكشألاو تائيهلا نسحأ ىف « اهبصتنم ةماقلا لدتعم ايوس كلعج : ىأ «كلدعف

 ريج نع ٠ ةزسيم نب نمجرلا دع ىد زير انثدح + رتفتلا وبا ادب ٠ كما مامإلا لاق

 اهيلع عضوف « هفك ىف اموي قصب ةَ هللا لوسر نأ : ىشرقلا شاحج نب رسب نع « ريقن نبا
 ىتح ؟ هذه لثم نم كتقلخ دقو ىنزجعت ىنأ « مدآ 7 نبا : لجو زع هللا لاق » : لاق مث «هعبصإ

 )١( نبا ای »: م ىف « .

 روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ قفز  (£۳4 /A)اضيأ روصنم نب ديعسو رذنملا نيل هازعو .

 . ٩ كبرب »: أ ىف () . « مثيخ » : أ ىف (۳)

 . (077/8) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم (5)

 )١( أ ىف : ١ م نم ةدايز (0 . « هيبنتلل .

 )۸( ىوغبلل ليزنتلا ملاعم )205/8 .

 . ٩ نبا اي 7 : م ىف (9)



 يع سس 017 )١1 تايآلا : راطفنالا ةروس  نماثلا ءزجلا

 تغلب اذإ ىتح « تعنّمو تعّمَجف « ديو كنم ضرأللو نيدرب نيب تيشم « كتلدعو كتيوس اذإ

 لا نآوأ اوب قدصتا 2 تلق نقارثلا

 ‹ نامثع نب زيرح نع « نوراه نب ديزي نع « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع « ةجام نبا هاور اذكو

O 

 دبع نع « ديزي نب روث نع « ةزمح نب ىيحي هعباتو : ىّرملا جاجحلا وبأ ظفاحلا انخيش لاق
2 

 . ٠ ةرسيم نب نمحرلا

 ؟ مع وأ لاخ وأ مأ وأ بأ هّبش ىأ ىف : دهاجم لاق : 4 بكر ءاش ام ةروص ىا ىف  :هلوقو

 ىلع نب ىسوم انثدح « مئيهلا نب رهّطم انثدح « زازقلا نانس نب دمحم ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 «هللا لوسر اي : لاق «؟ كل دلو ام » : هل لاق هيب ىبنلا نأ : ىدج نع « ىبأ ىنثدح « حابر نبا

 نم « هللا لوسر اي : لاق . «؟ هبشي نمف » : لاق . ةيراج امإو مالغ امإ ؟ ىل دّلوي نأ ىسع ام
 اذإ ةفطنلا نإ « اذكه نّلوقت ال . هم » : اهدنع يك ىبنلا لاقف . همأ امإو هابأ امإ ؟ هبشي نأ ىسع

 ىف 3 : هللا باتك ىف ةيآلا هذه تأرق امأ ؟ مدآ نيبو اهنيب بسن لك هللا اهرضحأ محرلا ىف ترقتسا

 , (9 ككلس : لاق ©> « کر ءاش ام ةروص یا

 ول دلا اھو 0 هب « مثيهلا نب ب رهطم ثيدح نم « ىناربطلاو متاح ىبأ نبا هاور اذكهو

 وبأ هيف لاق « مثيهلا نب , رهطم » نأل ؛ تباثلاب سيل هدانسإ نكلو « ةيآلا هذه ىف الصيف ناكل حص

 ال ام هريغو ىلع نب ىسوم نع یورپ : نابح نبا لاقو . ثيدحلا كورتم ناك : سنوي نب ديعس

 ىتأرما نإ « هللا لوسر اي : لاق ًالجر نأ ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف نكلو . تابثألا ثيدح هبشي
 : لاق « ؟ اهنولأ امف » : لاق . معن : لاق . « ؟ لبإ نم كل له» : لاق . ؟ دوسأ ًامالغ تدّلو
 نأ ىسع : لاق « ؟ كلذ اهاتأ ىنأف ١ : لاق . معن : لاق « ؟ قّروأ نم اهيف لهف » : لاق . رمح

 . 20« قرع ةعزن نوكي نأ ىسع اذهو» : لاق . قرع. ةعّرت نوكي

 ءاش نإو « درق ةروص ىف ءاش نإ : © كبَر ءاش ام ةروص ىأ ىف 8 : هلوق ىف ةمركع لاق دقو
 نإو « رامح ةروص ىف ءاش نإو < بلك ةروص ىف ءاش نإ : حلاص وبأ لاق اذكو . ريزنخ ةروص ىف

 ريزنخ ةروص ىف ءاش

 ىنعمو . كلذ ىلع انبر  هللاو  رداق : لاق . « كَبَكَر ءاش ام ةروص ىأ ىف » : ةداتق لاقو
 تاناويحلا نم حيبق لكش ىلع ةفطنلا قلخ ىلع رداق «لجو زع «هللا نأ : ءالؤه دنع لوقلا اذه

 )١( دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (۲۷۰۷) مقرب ةجام نبا ناسو ۰ /5) دنسملا )۲/  « : )۴٠١تاقث هلاجر حيحص دانسإ « .

 )۲( ىزملل فارشألا ةفحت )۹۷/۲( .

 . )٥٥/۳۰( یربطلا ريسفت (0)

 )٤( كلكش» : م ىف «٩ .

 . 07/4 /5) ريبكلا مجعملا (5)

 ١ ۰) مقرب ملسم حيحصو ٥۳۰( 5) مقرب ىراخبلا حيحص (1)



 O 0 تالا © ناطفلالا ورس تب قهاثلا هوحلا| احح وو

 رظنملا نسح « مات لدتعم ميقتسم نسح لكش ىلع هقلخي هملحو هفطلو هتردقب نكلو« قلخلا ةركنملا

 . ةئيهلاو

 هتلباقمو ميركلا ةهجاوم ىلع مكلمحي امنإ لب : ىأ € نيدلاب نوبذكت لب الك ظ : هلوقو

 مكيلع نإو : ىنعي 4 نولعفت ام نوملعي . نيبتاك امارك . نيظفاحل مكيلع نِإو# : ىلاعت هلوقو

 ملام نبع كل ووك نان“ حئابقلاب مهولباقت الف امارك ةّظَمح ةكئالل

 ا لا ول سس مس ع

 طئاح دولا كوع ف اذإف . u ةبانجلا : 8 الحلا ع لإ مكنوقرافي ال نيلا

 . « هوخأ هرتسيل وأ « هريعبب وأ

 «ةمارك نب نامثع نب دمحم انثدح : لاقف ‹ رخآ ظفلب هلصوف « رازبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور دقو

 نبا نع « دهاجم نع « دئرم نب ةمقلع نع « ناميلس نب صفح نع « ىسوم نب هللا ديبع انثدح

 نيذلا هللا ةكئالم نم اويحتساف «٠ ىرعتلا نع مكاهني هللا نإ » : يم هللا لوسر لاق : لاق سابع

 « ةبانحلاو < طئاغلا : تالاح ثالث ىدحإ دنع الإ مكنوقراقي ال نيذلا « نيبتاكلا ماركلا « مكعم

 . « هريعبب وأ « طئاح مرجب وأ « هبوثب رتتسيلف ءارعلاب مكدحأ لستغا اذإف . لسغلاو

 , ۳ هثيدح لمتحاو « هنع ىور دقو « ثيدحلا نيل ناميلس نب صفح : لاق مث

 مامت انثدح « ىبلحلا ليعامسإ نب ردم ااا یوا ا اننوح + نادلا لك ىلا ظفاشتا نأكو

 نيظفاح نم ام » : ةي هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع  ىرصبلا ىنعي  نسحلا نع « حيجَت نبا

 لاق الإ رافغتسا اهرخآ ىفو ةفيحصلا لوأ ىف ىريف « موي ىف اظفح ام «لجو زع «هللا ىلإ ناعفري

 . ©« ةفيحصلا ىفرط نيب ام ىدبعل ترفغ دق : ىلاعت هللا

 .” ثيدحلا حلاص وهو « حيجن نب مامت هب درفت : لاق مث

 . ىدع نباو « ىئاسنلاو متاح ىبأ نباو « ةعرز وبأو «٠ ىراخبلا هفعضو نيعم نبا هقثو : تلق
 . هرمأ ةقيقح فرعأ ال : دمحأ مامإلا لاقو . عضولاب نابح نبا هامرو

 انثدح < سول علاب فورعملا ىدادغبلا ناميلس نب قاحسإ انثدح : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ا ل اس ا عل ل
  مهلامعأ نوفرعيو : لاق هبسحأو  مدآ ىنب نوفرعي 2 ةكئالم هلل نإ »: ةي هللا لوسر لاق : لاق

 ةليللا اجت « نالف ةليللا حلفأ : اولاقو ٠ هومسو مهنيب هوركذ هللا ةعاطب لمعي دبع ىلإ اورظن اذإف

 . « نالف ةليللا كله : اولاقو « هومسو مهنيب هوركذ هللا ةيصعمب لمعي دبع ىلإ اورظن اذإو . نالف

 « راتسألا فشك » )١1( مقرب رازبلا دنسم )١(

 <« راتسألا فشك » )۳۲٣۲( مقرب رازبلا دنسم (۲)

 . سولفلا ىلإ ةبسن « ىسولفلا : رازبلا دنسم ىف (۳)

 . < هللا ةكئالم نإ :م ىف )٥( . 4 نارمع » :أ ىف (5)



 -١9( o ۱۳) تايآلا : راطفنالا ةروس  نماثلا ءزجلا

 . 27 ثيدحلا نيل وهو « ىنئادملا مالس هبسحأ « اذه مالس : رازبلا لاق مث

 امو ©۵ نيدلا موي اهنولصي د 09 ميحج ىفل راجفلا نإو 09 ميعن ىفل راربألا نإ 7
 0 مسمع م هل

 ال موي 02 نيدلا موي ام كار دأ ام مت 09 نيدلا موي ام َكاَردَأ امو 09 نيبئاغب اهنع مه

 . 4 © هلل ذئموي رمألاو ايش سفنل سفن كلمت

 هولباقي ملو« لجو زع هللا اوعاطأ نيذلا مهو « ميعنلا نم هيلإ راربألا ريصي امع ىلاعت ربخي
 اا

 نب ىسيع نع « رامع نب ماشه نع « « دمحم نب ىسوم » ةمجرت ىف ركاسع نبا ىور دقو

 امنإ » : لاق هايم ىبنلا نع « رمع نبا نع « براحم نع « هللا ديبع نع « قاحسإ ىبأ نب سنوي
 . Pe ءابآلا اور مهنأل راربألا هللا مهامس

 « نيدلا موي اهنولصي » : لاق اذهلو ؛ ميقملا باذعلاو ميحجلا نم راجفلا هيلإ ريصي ام ركذ مث

 ةعاس باذعلا نع نوبيغي ال : ىأ 4 نيبئاغب اهنع مه امو «  ةمايقلاو ءازجلاو باسحلا موي :ىأ

 اموي ولو « ةحارلا وأ توملا نم نولأسي ام ىلإ نوباجي الو <« اهباذع نم مهنع ففخي الو «ةدحاو

 1 5 ادحاو

 ام كاردأ ام م » : ا ا ی 4 نيدلا موي ام كاردأ امو $ : هلوقو

 © دحاو ردقي ال:ىأ 4 هلل ذئموي رمألاو ايش سفنل سفن كلمت ال موي :  هلوقب هرسف مث ٠ « « نيدلا موي
 . ىضريو ءاشي نمل هللا نذأي نأ الإ « هيف وه امم هصالخ الو دحأ عفن ىلع

 تملا نوب حل كاباكلا « رانلا نم مكسفنأ اوذقنأ « مشاه ىنب اي ١ : ثيدح انهاه ركذنو

 نمل »© هلوقك < 4 هلل دموي رمألاو ) لاق اذهلو ؛ « ءارعشلا » ةروس ريسفت رخآ ىف ىف ملعب كلو

 :Y7 ناقرفلا] € نَمحَرلل قحلا ذوي كلمْلا :  هلوقکو « :١ رفاغ] 4 راَهَقْلا دحاولا هلل مويا كلملا

 . [5 :ةحتافلا] ¢ نيدلا موي كلام :هلوقكو

 « هلل مويلا - هللاو  رمألاو « 4 هلل ذوي رمألاو ايش سقت سفن كلمت ال موي :  ةداتق لاق
 . دحأ هعزاني ال ذئموي هنكلو

 دمحلا هللو « راطفنالا» ةروس ريسفت رخآ

 « راتسألا فشك » (7190) مقرب رازبلا دنسم (۱)

 . ( «طوطخملا » ٠ ٠١ /19) قشمد خيرات (۲)

 . «دحأ »: أ ىف (۳)



 )١  ٦( تايآلا : نيففطملا ةروس - نماثلا ءزجلا م6

 ا ة روج سفت

 . ةينذم یھو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وأ مهولاك اَذإو © نوفوتسي سالا ىلع اولاتكا اذإ نيذّلا 0 00 نیفقطملل لیول

 ساتلا موقي موي ی میظع ِمْوُيل © نووعبم مهنا كلوا نظي الأ © نورسخي مهونزو
 .4 © نيملاعلا برل

  رشب نب نمحرلا دبعو : ةجام نبا داز ليقع نب دمحم انربخأ : ةجام نباو ىئاسنلا لاق

 ىلوم «٠ ىوحنلا ديعس ىبأ نبا وه ديزي نع « ىبأ ىنثدح « دقاو نب نيسحلا نب ر ىلع انثدح : الاق

 « اليك سانلا ثبخأ نم 0 00 000 0

 RN as وي ع اما ارم يمال و E قمح منعا اال

 رمع نبا عم ريسأ انأ انيب : لاق قلط نب لاله نع . ثراحلا نب هللا دبع نع رم نب ورم نع

 هللا تعمس امأ « مهل قح : لاق ؟ ةنيدملا وأ ةكم لهأ ؟ اليك هافوأو ةئيه سانلا نسحأ نم : تلقف
 هر # ه-

 . 4 نيفقطملل ليو 8 : لوقي

 « بتكملا هللا دبع نع « رارض نع « ليضف نبا انثدح .٠ بئاسلا وبأ انثدح : ريرج نبا لاقو

 . ليكلا نوفويل ةنيدملا لهأ نإ « نمحرلا دبع ابأ اي : لجر هل لاق : لاق هللا دبع نع « لجر نع

 موي 9: غلب ىتح 4 نيفقطملل ليو » : لجو زع هللا لاق دقو ليكلا اوفوي نأ مهعنمي امو ا

 . 29 4 نيملاعلا برل ساّنلا موقي

 امإو « سانلا نم ىضتقا نإ دايدزالاب امإ « نازيملاو لايكملا ىف سخبلا : انهاه فيفطتلاب دارملاف
 :هلوقب « ليولا وهو كآلهلاو راسل اب مهدعو نيذلا نيففطملا ىلاعت رسف اذهلو . مهاضق نإ ناصقنلاب

 ءدئازلاو ىفاولاب مهقح نوذخأي : ىأ 4 نوفوتسي » سانلا نم : ىأ « سالا ىَلع اولاتكا اذإ نيدلا ل
 ءايدعتم «اونزواو « اولاك » لعجي نأ نسحألاو . نوصقني : ىأ € نورسخي مهونَزو وأ مهولاك اذإو »
 ««اونزو » و“ اولاك»: هلوق ىف رتتسملل ادكؤم اريمض اهلعجي نم مهنمو « بصن لحم ىف مه نوكيو
 . براقتم امهالكو « هيلع مالكلا ةلالدل لوعفملا فذحيو

 . (۲۲۲۲) مقرب ةجام نبا ننسو )١1١1795( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۱)
 . )٥۸/۳۰( ىربطلا ريسفت (۲)



 معال ىلا ل )١ ٦) تايآلا : نيففطملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 اونو متلك اذإ ليكلا اوفوأو 8 : لاقف « نازيملاو ليكلا ىف ءافولاب  ىلاعت هللا رمأ دقو

 نازيملاو لبكلا اوفوأو » : ,لاقو « 58 :ءارسإلا] 4 اليوأت نسحأو ريخ كلذ ميقتسملا , ساّطسقلاب

 اورسخت الو طسقلاب نزولا اوميقأو $ : لاقو « [157 :ماعنألا] ¢ اهعسو الإ سْفَن فلك ال طسقلاب

 لايكملا ىف سانلا نوسخبي اوناك ام ىلع مهرمدو بيعش موق هللا كلهأو . [4:نمحرلا] € نازيملا

 تالاف

 كئلوأ فاخي امأ : ىأ ؟  ميظع مْوُيل نوثوعبم مُهَّنَأ كوا نظي الأ 8 : مهل ادعوتم ىلاعت لاق مث

 ليلج « عزفلا ريثك « لوهلا ميظع موي ىف « رئامضلاو رئارسلا ملعي نم ىدي نيب مايقلاو ثعبلا نم
 ؟ ةيماح اران لخدأ هيف رسخ نم « بطخلا

 بعص فقوم ىف « الرغ ةارع ةافح نوموقي : ىأ « نيمّلاَعْلا برل سالا موقي موي » : : هلوقو
 . هنع ساوحلاو ىوقلا رجعت ام هللا رمأ نم مهاشغيو « مرجملا ىلع كنض قيض جرح

 «َنيِمَلاَعْلا برل ساّنلا موقي موي # :٠ لاق ولم ىبنلا نأ رمع نبا نع < عفان نع : كلام مامإلا لاق

 . « هينذأ فاصنأ ىلإ هحشر ىف مهدحأ بيغي ىتح

 ملسم هاورو . “ هب « عفان نع امهالك « نوع نب هللا دبعو كلام ثيدح نم « ىراخبلا هاور
 ديبعو هللا دبعو « ىيحي نب بويأو 9 [ناسيك نب تباثو] حلاص هاور كلذكو . اضيأ نيقيرطلا نم

 . "7 هب ء رمع نبا نع « عفان نع « قاحسإ نب دمحمو « رمع انبا هللا

 تعمس ” رع ولا نخر هناا قا واضملا هدرا OE مالا قمل

 «ةمايقلا موي لجو زع نمحرلا ةمظعل : 4 َنيِمَلاَعْلا بل سائلا موقي موي ظ :٠ لوقي ة5 هللا لوسر
 . 29 «مهناذآ فاصنأ ىلإ لاجرلا مجليل قرعلا نإ ىتح

 دبع نع « كرابملا نبا انثدح. قاحسإ نب ميهاربإ انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

  ىدنكلا دوسألا نبا ينقي دع دادتملا ید راع نيرا ىددح « رباج نب ديزي نب نمحرلا

 نوكت ىتح « دابعلا نم سمشلا تّيندأ ةمايقلا موي ناك اذإ » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق

 هذحأي نم مهنم < مهلامعأ ردقك قرعلا ىف نونوكيف ٠ سمشلا مهرهصتف : لاق « نيليم وأ ليم ديق

 . « اماجلإ همجلي نم مهنمو « هيوقح ىلإ هذخأي نم مهنمو «٠ هيتبكر ىلإ هذخأي نم مهنمو ءهيبقع ىلإ

 نبا نع « ديوس نع « ىذمرتلاو  ةزمح نب ىيحي نع « ىسوم نب مكحلا نع « ملسم هاور
 . °” هب « رباج نبا نع امهالك  كرابملا

 ةيواعم نع « دعس نب ثيللا انثدح « راوس نب نسحلا انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )٦٥۳۱۰۲۸٦۲( .

 . أ نم ةدايز ()

 . (5835) مقرب ملسم حيحص (۳)
 . 0731 /5) دنسملا (5)

 . )5137١( مقرب ىذمرتلا ننسو (5875) مقرب ملسم حيحصو (۳۴ /5) دنسملا (5)



 كحل سابك GN نياك وألا. تح جس gg ب ع يمول

 موي سمشلا وندت »: لاق يلي هللا لوسر نأ : ةمامأ ىبأ نع« هثدح نمحرلا دبع ابأ نأ : حلاص نبا

 اهيف نوقرعي « رودقلا ىلغت امك ماوهلا اهنم ىلغت « اذكو اذك اهرح ىف دازيو « ليم ردق ىلع ةمايقلا

 ىلإ غلبي نم مهنمو « هيقاس ىلإ غلبي نم مهنمو « هيبعك ىلإ غلبي نم مهنم « مهاياطخ ردق ىلع
 . ° دمحأ هب درفنا . ©« قرعلا همجلي نم مهنمو « هطسو

 نب ىح ةناشع وبأ انثدح « ةعيهل نبا انثدح « نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح
 و

 ضرألا نم سمشلا وندت » : لوقي ةا هللا لوسر تعمس : لوقي رماع نب ةبقع عمس هنأ « نمي
 غلبي نم مهنمو «قاسلا فصن ىلإ غلبي نم مهنمو « هيبقع هقرع غلبي نم سانلا نمف « سانلا قرعيف
 نم مهنمو « هيبكنم غلبي نم مهنمو « ةرصاخلا غلبي نم مهنمو « زجعلا غلبي نم مهنمو « هيتبكر ىلإ
 هيطغي نم مهنمو  اذكه ريشي ةي هللا لوسر تيأر « هاف اهمجلأف هديب راشأو هيف طسو غلبي

 . °” دمحأ هب درفنا . ةراشإ هديب برضو .«هقرع

 : ليقو . ةنس ةئامثالث نوموقي : ليقو . نوملكتي ال ةنس نيعبس نوموقي مهنأ : ثيدح ىفو

 نع ملسم حيحص ىف امك « ةنس فالآ " ةرشع رادقم ىف مهنيب ىضقيو . ةنس فلأ نيعبرأ نوموقي

 , ¿ةت فلا نيسمخ هرادقم ناك موي قفا: اغوفرم:ةريره ئبأ

 « نالجع نب مالسلا دبع انربخأ « ىدايزلا نوع وبأ انثدح« ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو
 تاک » رال "7 يبل ل لا لافتا و رره نتا نف قئاملا ديرو انآ تعيس

 نم ربخ هيف مهيتأي ال « ايندلا مايأ نم « نيملاعلا برل ةئس ةئامثالث هيف سانلا موقي موي ىف عناص
 هللاب ذوعتف كشارف ىلإ تيوأ اذإف » : لاق. هللا ناعتسملا: ريشب لاق . « ؟ رمأب هيف رمؤي الو ءامسلا

 . « باسحلا ءوسو« ةمايقلا موي برك نم

 . هب « مالسلا دبع قيرط نم ريرج نبا هاورو
 8 ةمايقلا موي ماقملا قيض نم هللاب ذوعتي ناك ٍةِكَي هللا لوسر نأ : دواد ىبأ ننس ىفو

 مجلأ دق ‹ دحأ مهملكي ال « ءامسلا ىلإ مهسوؤر ىعفار ةنس نيعبرأ نوموقي : دوعسم نبا نعو

 ٠١ 5 0 8 ا ٠
 4  ريرج نبا امهاور . ةنس ةثام نوموقي : رمع نبا نعو

 2 حلاص نب ةيواعم نع 2 بابحلا نب ديز ثيدح نم « ةجام نباو ىئاسنلاو دواد ىبأ ننس ىفو

 )١( دنسملا )0/ 565( .

 . (6١ا5//9) دنسملا (۲)

 . « ةدع»:أ ىف (۳)

 )٤( (۹۸۷)مقرب ملسم حيحص .

 . © رشبل »: أ ىف (۷) . ©« هللا لوسر لاق » : أ « م ىف (5) 5 اعوفرم ةريره یا نع ی
 . (09/70) ىربطلا ريسفت (۸)

 : اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (؟77) مقرب دواد ىبأ ننس (9)

 )٠١( ىربطلا ريسفت )٥۹/۳۰( .



 نع امل (1۷ _ ۷) تايآلا : نيففطملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 مايق حتتفي ناك ةي هللا لوسر نأ : ةشئاع نع « ديمح نب مصاع نع « ىراوحلا ديعس نب رهزأ نع

 ىل رفغا مهللا » : لوقيو « ارشع رفغتسيو « ارشع حبسيو « ارشع دمحيو « ارشع ربكي : ليللا

 , ۳ ةمايقلا موي ماقملا قيض نم ذوعتيو 7 « ىنفاعو ىنقزراو 2 ىندهاو

 o ي 0ر وف

 ليو © موقرم باتك © نيجس ام كاردأ امو © نيجس ىف راجفلا باتك نإ الك
 اذإ 9 مین دتعم لک الإ هب بذي امو 09 نیلا مویپ نوبذكی نیلا © نیبڌکمل عموی

eS 
 2 م 0 ءب همه < م ساه /

 متنك ىذّلا اذه لاقي مث 05 ميحجلا اولاصَل مهّنِإ مَ 02 نوبوجحمأ ذئموي مهبر نع مهنإ

 .4 ® نوبذكت هب

 نم ليعف  نيجس ىفل مهاوأمو مهريصم نإ : ىأ 4 نيجس ىف راجفلا باتك نإ » اقح : لوقي
 هرمأ مظع اذهلو . كلذ وحنو « ريكسو ريمخو بيرشو قيسف : لاقي امك قيضلا وهو « نجّسلا
 . ميلأ باذعو ميقم نجسو « ميظع رمأ وه : ىأ ؟ 4 نيجس ام كاردأ امو » : لاقف

 ىف « بزاع نب ءاربلا ثيدح ىف مدقت دقو . ةعباسلا ضرألا تحت ىه : نولئاق لاق دق مث

 نيجس ىف هباتك اوبتكا : رفاكلا حور ىف لجو زع هللا لوقي : ليوطلا هثيدح

 ىف ركب ليقو + ءارضح ةعباسلا تحك ةرخبم + ليقو ع ةعباسلا نرالا تخت ىف: نيجسو

 بهو نب قاحسإ انثدح : لاقف حصي ال اركنم ابيرغ اثيدح كلذ ىف ريرج نبا ىور دقو

 نع « ىطساولا ةميزخ نب رصَت انثدح « ىطساولا ناكشم نب ىسوم نب دوعسم انثدح «ىطساولا
 : قلفلا » : لاق هيَ ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « ىظرقلا بعك نب دمحم نع « ناوفص نب يعش
 . «  حوتفمف نيجس امأو « ىطغم (") منهج ىف بج

 اهنم لفاست ام لك تاقولخملا نإف « قيضلا وهو « نجّسلا نم ذوخأم « انيجس » نأ حيحصلاو
 « هنود ىذلا نم ىلعأو عسوأ اهنم دحاو لك ةعبسلا كالفألا نإف . عستا اهنم ىلاعت ام لكو« قاض

 ىلإ قيضألا لحملاو قلطملا لوفسلا ىهتني ىتح « اهنود ىتلا نم عسوأ ةدحاو لك نوضرألا كلذكو

 لاق امك « نيلفاسلا لفسأ ىهو منهج ىلإ راجفلا ريصم ناك الو . ةعباسلا ضرألا طسو ىف زكرملا
 : انهاه لاقو . :٠٠[ نيتلا] 4 تاَحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا الإ . نيلفاس لس هانددر مث 8 : ىلاعت
 : لاق امك « لوفسلاو قيضلا عمجي وهو « 4 نيجس ام كارد امو . نيجس ىف ٍراَجفْلا باتك نإ الك $

 ٩ منهج ىداو ىف »: م ىف (0)

 . (51/70) ىربطلا ريسفت (۳)



 )۷  ١7( تايآلا :نيففطملا ةروس نماثلا ءزملا ل سم

 . [17 :ناقرفلا] 4 اروبث كلاته اوعد نينرقم اقيض اناكم اهنم ارقلأ اذإو »

 U ©" ريسفت وه امنإو « 4 نيجس ام كاردأ امو ا : هلوقل اريسفت سيل 4 موقرم باتك :  هلوقو

 RS EEE ميقزم 11 نأ 1 نيكس لإ يشل نع يل كك

a 

 نجسلا نم هللا مهدعوأ ام ىلإ ةمايقلا موي اوراص اذإ : ىأ 4 نيبذدكملل ذئموي ليو :  لاق مث
  . oكلذ نم دارملا نأو « هتداعإ نع ىنغأ اب € ليو : هلوق ىلع مالكلا مدقت دقو ©

 نب ميكح نب زهب ةياور نم ننسلاو دنسملا ىف ءاج امكو. نالفل ليو : لاقي امك ¢ رامدلاو كالهلا

 بدك تاب یدل ليو“ الك هللا لوسر لاق: لاق هدج نع « هيبأ نع « ةديح نب ةيواعم +

 هل ليو « هل ليو« سانلا كحضيل ٩ :

 نوكدصي ال ىأ  نيدلا موَيب نوبذكي نیلا » : ةرفكلا راجفلا نيبذكملل ارسفم ىلاعت لاق مث

 4 مين دتعم لك الإ هب بذي امو $ : ىلاعت هللا لاق . هرمأ نودعبتسيو« هنوك نودقتعي الو « هعوقوب
 ثدح نإ : هلاوقأ ىف (؟) ميثألاو حابملا لوانت ىف ةزواجملاو مارحلا ىطاعت نم ؛ هلاعفأ ىف دتعم : ىأ

 . رجف مصاخ نإو « فلخأ دعو نإو « بذك

 « لوسرلا نم هللا مالك عمس اذإ : ىأ 4 َنيِلَّوَألا ٌريطاَسَأ لاق انتايآ هيلع ىلع اذإ ا : هلوقو
 : ىلاعت لاق امك « لئاوألا بتك نم عومجم لعتفم هنأ دقتعيف « ءوسلا نظ هب نظيو « هب بذكي

 نيلوألا ريطاسأ اوُناَقَو » : لاقو « [؟4 :لحنلا] 4 نيلوألا ٌريطاسُأ اوُلاَق مكبر لزنأ ادام مهل ليق اًذإر)
 اوناك ام مهبول ئلع نار لب ًالك » ىلاعت هللا لاق « [: ناقرفلا] 4 ًاليصأو ةركب هيلع ئلمت یهف اهبتكا
 مالك وه لب « نيلوألا ريطاسأ نآرقلا اذه نإ « اولاق امك الو اومعز امك رمألا سيل : ىأ (نوبسکی
 دق ىذلا نيرلا نم اهيلع ام هب ناميإلا نع مهبولق بجح امنإو « ةَ هلوسر ىلع هليزنتو هيحوو هللا

 . «نوبسكي اوناك ام مهبولق ىَلع نار لب ًالك» :ىلاعت لاق اذهلو ؛اياطخلاو بونذلا ةرثك نم مهبولق سبل

 . نيبرقملل نيغلاو « راربألل ميغلاو « نيرفاكلا بولق ىرتعي نيرلاو

 نع « نالجع نب دمحم نع « قرط نم ةجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو ريرج نبا ىور دقو
 ا ا ديغلا نإ: لف 255 ىبنلا نع ةريرع بأ نحال ملا يا نع. يك نب فلا

 لب ًالك » هللا لوق كلذف « تداز داز نإو « هبلق لقص اهنم بات نإف « هبلق ىف ءادوس ةتكن تناك

 . © « چ نوبسُكَي اوناك ام مهبولق ىلع نار

 «ةتكن هبلق ىف تكن ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا نإ » : ىئاسنلا ظفلو . .حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو
 لاق ىذلا نارلا وهف « هبلق ولعي ىتح اهيف ديز داع نإف . هبلق لقص باتو رفغتساو عزن وه نإف

 )١( هنأ كلذ »: أ ىف (0 . «ريرقت » : م ىف « .

 . )١١١١١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۲۳۱۵) مقرب ىذمرتلا ننسو (0-544) مقرب دواد ىبأ ناسو ۷۰٠١( /0) دنسملا ()

 .« مثإلاو » :أ ىف (5)

 . )٤۲٤٤( مقرب ةجام نبا نفسو )١١704( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (”5”3) مقرب ىذمرتلا ننسو (17 /۳۰) ىربطلا ريسفت (6)



 مب. (1۷ _ ۷) تايآلا : نيففطملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . « « نوبسُكي اوناك ام مهبول ىلع نار لب ًالكإ» : هللا
 ىبأ نع « ميكح نب عاقعقلا نع « نالجع نبا انربخأ « ىسيع نب ناوفص انثدح : دمحأ لاقو

 ىف ءادوس ةتكن تناك بنذأ اذإ نمؤملا نإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « حلاص
 هللا ركذ ىذلا نارلا كاذو < هيك يلعب E دارلتإو 3 هبلق لقص رفغتساو عزنو بات نإف «هبلق

 (1) «  نوبسکی اوناك ام مهبولق ىلع نار لب ًالك » : نآرقلا ىف

 دهاجم لاق اكو توم” تلقلا ىمي ىن + تنذلا ىلع بئذلا وه: ىرضبلا قيسللا لاقو
 . مهريغو « ديز نباو « ةداتقو ربج نبا

 مث « نيجس لزنو لزم ةمايقلا موي مهل : ىأ 4 نوبوجحمُل ذئموي مهبر نع مهن الك » : هلوقو
 . ههقلاخخو ملهبر ةيور نع نوبوجحم كلذ عنم ةمايقلا موي ره

 لجو زع هنوري نينمؤملا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه  [ىف] : ىعفاشلا هللا دبع وبأ مامإلا لاق
1 

 هذه 00 لال دتسا وهو «٠ نسحلا ةياغ ف « هللا e 0 ىعفاشلا ءامإلا هلاق ىذلا اذهو

 . فر ةمايقلا] 4 ةرظان اهبر ىلإ . ٌةَرْضاَن ذئموُي هوجو :  هلوق قوطنم هيلع لد امك «ةيآلا

 ¢ رادلا ىف لجو زع مهبر نينمؤملا ةيؤر ىف ةرتاوتملا 60( حاحصلا ثيداحألا كلذ ىلع تلد

 . ةرخافلا تانجلا تاضور ىفو « ةمايقلا تاصرع ىف راصبألاب ةيؤر

 ثراولا دبع انثدح « ىرقنملا رمعم وبأ انثدح : 29 [ىزارلا رامع نب دمحم] ريرج نبا لاق دقو

 6 نوُبوجحَمْل ذئموي مهب نع مهلا الك ) :هلوق ىف نسحلا نع « ديبع نب ورمع نع « ديعس نبا
 هيلإ رظنيو نورفاكلا هنع بجحي مث « نورفاكلاو نونمؤملا هيلإ رظنيف . باجحلا فشكي : لاق

 . هانعم اذه امالك وأ  ةيشعو ةودغ موي لك 7 نونمؤملا

 لهأ نم نمحرلا ةيؤر نع نامرحلا اذه عم مه مث : ىأ 4 ميحجلا واصل مهن مث > : هلوق

 ‹ خيبوتلاو عيرقتلا هجو ىلع كلذ مهل لاقي : ىأ 4 نوبذگت هب مك ىذّلا اذه لاقي مث » « نارينلا

 . ريقحتلاو ريغصتلاو

 629 موقرم باتك 09 نويلع ام كاردأ امو 02 نييَلع ىفل راربألا باتك نإ ًالكإ)

 ىف فرعت 09 َنوُرظني كئارألا ىَلع » ميعت ىفل راربألا نإ © نوبرقملا هدهشي
 م ص ص ص قس ل 5 كو ماه عمو هل 0

 سقاتتيلف كلذ ىفو كلسم هماتخ 29 موتخم قيحر نم نوقسي © ميعنلا ةرضن مههوجو

 . (۲۹۷ /۲) دنسملا (۱)

 . أ ٠ م نم ةدايز (0 . 2« دعب :م ىف (0)

 . )519/1١( ىعفاشلا بقانم ىف ىقهيبلا هاور )٤(

 . أ ٠ م نم ةدايز (0) . « ةحيحصلا » : م ىف (5)



 (78-- ۱۸) تايآلا :نيففطملا ةروس  نماثلا ءزحلا لسلللل_ غلب »وب

 .# (50) (A) ©۵ نوبرقملا اهب برشي انيع 60 مينست نم هجازمو © نوسفانتملا

 مهريصم : ىأ © نيِيَلع ىفل < راجفلا فالخب مهو 4 راربألا باتك نإ  اقح : ىلاعت لوقي

 . نيجس فالخب وهو « نييلع ىلإ

 رضاح انأو ابعك سابع نبا لأس : لاق فاسي نب لاله نع « ةيطع نب رمش نع « شمعألا لاف
 ءامسلا ىه 8 لاقف نييلع نع هلأسو . رافكلا حاورأ اهيفو « ةعباسلا ضرألا ىه : لاق ‹ نيجس نع

 . ةعباسلا ءامسلا اهنإ : دحاو ريغ لاق اذكهو . نينمؤملا حاورأ اهيفو « ةعباسلا

 : ىنعي  نييلع ىفل راربألا باتك نإ الك » : هلوق ىف سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . ةنحلا

 . كاحضلا لاق اذكو . هللا دنع ءامسلا ىف مهلامعأ : هنع « ىفوعلا ةياور ىفو

 . ىهتنملا ةردس دنع نويلع : هريغ لاقو . ىنميلا شرعلا قاس : نويلع : ةداتق لاقو

 لاق الوو عستاو مظع عفتراو ءىشلا الع املكو « ولعلا نم ذوخأم نييلع نأ : رهاظلاو

 . موُقرم باتكإل : مهل بتك امل ادكؤم لاق مث . 4 نويلع ام كاردأ امو $ : هنأش امخفمو هرمأ امظعم
 لو رات 26

 . ةداتق هلاق « ةكئالملا مهو . 4 نوبَرقمْلا هدهشي

 . اهرب ام لك قف هدنيشي.+ ابا نبا نف 6 نفوعلا لاو

 لصف اهي تادجو © ميته ميعت ىف مه ةعايقلا مويا ىأ € ميعن ىفل راربألا نإ :  ىلاعت لاق مث

 ىف نورظني : هانعم : ليق 4 نورظني » ٠ لاجحلا تحت ررسلا : ىهو ( كئارألا ىلع < « ميمع

 كئارألا ىلع ف هانعم : ليقو . ديبي الو ىضقني ال ىذلا لضفلاو ريخلا نم هللا مهاطعأ امو مهكلم

 مهّبَر نع مها الك » : راجفلا كئلوأ هب فص امل  ةلباقم اذهو . لجو زع هللا ىلإ 4 َدوُرظَي

 مهررس ىلع مهو لجو زع هللا ىلإ رظنلا نوحابي مهنأ ءالؤه نع ركذف < « نوبوجحمل ذئموي

 وخلا هريس اهكلم ىف وظني نذل ةلرتع ةنبجا لأ ىندا نإ 25 رمع نبا ةييدخ ىف دقت امك ييدرتو

 ينال رم مويلا ىف هللا ىلإ رظني نمل هالعأ نإو « هاندأ ىري امك هاصقأ ىري « ةنس

 و عل رسال كاربت كن a ىف فنا نا
 . ميظعلا ميعنلا نم هيف مه امم ؛ ةسايرلاو ةعدلاو رورسلاو ةمشحلاو ةفارتلا ةفص : ىأ « ميعنلا

 ءامسأ نم : قيحرلاو . ةنحلا نم رمخ نم نوقسي : ىأ 4 موتخم قيحر نم نوقسي )» : هلوقو

 7 ديز نباو « ةداتقو ‹ نسحلاو« دهاجمو « سابع نباو « دوعسم نبا هلاق . رمخلا

 نب ةيطع نع . ىئاطلا دهاجملا ىبأ "7 دعس نع « ريهز انثدح « نسح انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ىقس .نمؤم اميأ » : لاق لي ىبنلا ىلإ هعفر دق هارأ  ىردخلا ديعس ىبأ نع «٠ ىفوعلا دعس

 )١( لباقم » : أ ىف « .

 نيتيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت (؟) : ۲۲ «  ۲١ةمايقلا ةروس نم .

 ) )۳أ ىف : ١ ديعس نع « .



 )۲۹  ۳١( تايآلا : نيففطملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ىلع انمؤم معطأ نمؤم اميأو : موتخملا قيحرلا نم ةمايقلا موي هللا هاقس 3 الع "3 رش انمؤم
 و

 رضخ نم هللا هاسك « ىرع ىلع ابوث انمؤم اسك نمؤم اميأو . ةنجلا رامث نم هللا همعطأ « عوج

 ,29 «ةنحلا

YoY 

 متخ « كسم اهيف لعج ءىش رخآ ناكف < e سابع نبا نع < ١ ىفوعلا لاقو

 . كاحضلاو ةداتق لاق اذكو 2 كسعم

 . كسم هتبقاع : ىأ 4 كسم هَماَتخ :  نسحلاو ميهاربإ لاقو

 « رباج نع « ةزمح وبأ انثدح ٠ حضاو نب ىبحي انثدح . ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 ‹ ةضفلا لثم ضيبأ بارش : لاق 4 كسم هماتخ » : ءادردلا ىبأ نع « طباس نب نمحرلا دبع نع

 الإ حور وذ قبي مل« اهجرخأ مث هيف هعبصأ لخدأ ايندلا لهأ نم الجر نأ ولو. مهبارش هب نومتخي

 . "هبط دجو

 . كسم هبيط : لاق € كسم هماتخ $ : دهاجم نع « حجت ىبأ نبا لاقو
 )2 نورخافتملا رخافتيلف لاحلا اذه لثم ىفو : ىأ 4 نوسفانتملا سفانتيلف كلذ ىفو 0 : هلوقو

 ]1: تافاصلا] 4 نولماعْلا لمعيلف اذه لثمل :هلوقك وفل دلك و تاكو فالو

 بارش نم : ىأ « مينست نم فوصوملا قي قيحرلا اذه جازمو : ىل ( مست نم هجازمو ) : هلوقو
 : لاق اذهلو ¢ كاحضلاو حلاص ا و هالعأو ةنحلا لهأ بارش فرشأ وهو ¢ ا هل لاقي

 نبا هلاق . ا نسبا احلا جزمتو ءآفرص نوبرقملا اهبرشي : ىأ 4 نوبرقملا اهب برشي انيع»

 . مهريغو « ةداتقو « قورسمو « سابع ن نباو . دوعسم

 © َنوُرْماَعَتي مهب اورم اذإو © ® َنوُكَحْضَي اونمآ يذلا نم اوناك اومرجأ نيذّلا نإ ط

 امو مص َنوُناَضَل ءالره نِ اوُناَق مهوأر اذإو 00 نيهكف اوبلقنا مهلهأ ىلإ اوبلقنا اذِإو

 كئارألا ىلع م» َنوُكَحْضَي راَُكْلا نم اوُنمآ نيا مْويلاَف © نيظفاح مِهيلَع اولسرأ

 .4© ا ا ا

 5 0 eê Ba نول ارم افون" *”ههنورقتحيو

 « نيهكاف اهيلإ اوبلقنا « مهلزانم ىلإ نومرجملا ءالؤه عجر : ىأ « بلقنا اذإ : ىأ 4 نيهكف اوبن

 )١( ءام ةبرش » : م ىف « .

 . فيعض ىفوعلا ةيطعو ١١( /۳) دنسملا (؟)

 . (1۸/۳۰) یربطلا ريسفت (©)

 .« مهنورقحي »: أ ىف (5) . « رثاكتيو »: أ « م ىف (5)



 = 0 تاي 5 قيقفطملا ةو فاعلا زان لك تت شوو

 لاق ‹ مهنيد ريغ ىلع مهنوكل : ىأ 4 نولاضل ءالؤه نإ اولاق مهوأر اذإو «  مهنودسحيو مهنورقتحي

 ءالؤه ىلع نيظفاح “ نومرجملا ءالؤه ثعب امو : ىأ ( نيظفاح مهيلع اولسرأ امو » : ىلاعت هللا

 E بيقت Ea ارلختتلا ملك مهب اوفلك الو « مهلاوقأو مهلامعأ نم ردصي ام نينمؤملا

 انمحراو ان رفغاق مآ نير نولوقي ىدابع نم قيرف ناك لإ. نوُمَلَكَت الو اهيف اوئسخا لاَق 9 : ىلاعت لاق امك

 مويلا مهتيزج ىَنِإ . نوكحضت مهتم متكو ىركذ مكوسنأ نح اًيرْخس مهمتنا . نيمحارلا ريخ تنأو

 .[١١١-8١١:نونمؤملا] * نوزئافلا مه مهنا اورَبص اَمب

 ىف : ىأ « نوكحضي رافكلا نم اونمآ نيذّلا » ةمايقلا موي : ىنعي © مويلاف # : انهاه لاق اذهلو

 نم ةلباقم ىف ٠ لجو زع هللا ىلإ : ىأ * نورظني كئارألا ىلع «  كئلوأ مهب كحض ام ةلباقم

 راد ىف مهبر ىلإ نورظني ¢ نيبرقملا هللا ءايلوأ نم مه لب ¢ نيلاضب اوسيل « نولاض مهنأ مهيف معز

 . هتمارك

 هب نولباقي اوناك ام ىلع رافكلا ىزوج له : ىأ ؟ 4 نوُلَعفي اوناك ام راقکلا بُت له 8 : هلوقو

 : هلمكأو همتأو ءازجلا رفوأ اوزوج دق : ىنعي ؟ ال مأ صقنتلاو ءازهتسالا نم نينمؤملا

 « نيففطملا ١ 292[ ةروس ريسفت ] رخآ

 )١( أطخ وهو « نيمرجملا » : أ ىف .

 ) )۲أ نم ةدايز .



 )١  ٠١( Yoo تايآلا : قاقشنالا ةروس - نماثلا ءزجلا

 قاقشنالا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 ءامسلا اذإ :  مهب أرق ةريره ابأ نأ : ةملس ىبأ نع « ديزي نب هللا دبع نع « كلام لاق
 « ىئاسنلاو ملسم هاور . اهيف دجس هيي هللا لوسر نأ مهربخأ فرصنا املف « اهيف دجسف « (تقشنا

 . ° هب « كلام قيرط نم

 A a e E PE EE O اندحب © ىراخنلا هلاك
 فلخ تدجس : لاق « هل تلقف دجسف « « تّقشنا ءامّسلا اَذِإ :  أرقف ةمتعلا ةريره ىبأ عم تيلص
 . 29 هاقلأ ىتح اهب دجسأ لازأ الف ةَ مساقلا ىبأ

 نع « عيَرز نب ديزي نع « ددسم نع هاور مث . هب « رمتعم نع « ددسم نع اضيأ هاورو

 نع « قرط نم ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأو . "”هركذف « عفار ىبأ نع « ركب نع «ىميتلا
 داز ب ةنييع نب نايفس ثيدح نم ننسلا لهأو ملسم ىور دقو . ٩ هب « ىميتلا ناخرط نب ناميلس

 : لاق ةريره ىبأ نع « ءانيم نب ءاطع نع « ىسوم نب بويأ نع امهالك  ىروثلا نايفسو : ىئاسنلا
 , () َقَلَخ ىذا كبر مساب أرقا ٠١ و « تّقشنا ءامّسلا اذإ » ىف ی هللا لوسر عم اندجس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ام تقلأو ص تّدم ضرألا اذإو © تّقحو اهّبرل تنذأو تّقشنا ءامسلا اذإ
 احد كبر ىلإ حداک كنا ناسنإلا ايا اي ت تّقحو اهَبرل تَنذَأو O تّلخَتو اھیف

 ت ا يل هم هم

 لإ بليو © اريسُي امج بساع فسق ت همي بک ىتوأ نم مف ص هيقالمف

3 0 

 سا مش 2 لو م

 ىلصيو 0 ارو وعدي فوسف (0 هرهظ ءارو هباتک ىتوأ نم اأو ©) ارورسم ه هلهأ

 هب ناك هير نإ یب 00 روحی نل نأ ن ُهَنِإ 09 اًرورسُم هله ىف ناک ِهّنِإ 00 اريعس

 . 4 62 اريصب
 اهبرل تعمتسا : ىأ 4 اهبرل تنذأو » ٠ ةمايقلا موي كلذو 4 تّقشنا ءاَمَّسلا اذإ 8 : ىلاعت لوقي

 )١( مقرب ملسم حيحص )٥۷۸( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١١١١١( .

 . (755) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . (918) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( مقرب دواد ىبأ ناسو (01/8) مقرب ملسم حيحص )١5-048( ىئاسنلا ننسو )1637/5( .

 . (1517/15) ىئاسنلا ننسو (0/7) مقرب ىذمرتلا ناسو ٠1 ١5( مقرب دواد ىبأ ننسو (0۷۸) مقرب ملسم حيحص (5)



 O DAYE قافقنالا ةروسع قماثلا غل تح ب ب كح و

 ميظعلا هنأل ۽ هرمأ عيطت نأ اهل قحو 08 ىأ 4 تّقحو » قاقشنالا نم هب اهرمأ اميف هرمأ تعاطأو

 ی لك هل لذو ميش لك رهف دق ليو لاقي الو عامي ال یدل

 كسور وو ت ىأ 4 تّدم ضرألا اذِإو :  لاق مث

 نع « رمعم نع « روث ' '" نبا انثدح « ىلعألا دبع نبا انثدح : هللا همحر « ريرج نبا لاق

 علا دم ئفرآلا هللا دم هالا نينا ف دلا ك6 انا قوبل ي ىلع نع ىلا

 RCE ا وس ا يا

 .قدص : لجو زع هللا لوقيف ؟ ىلإ هتلسرأ كنأ ىنربخأ اذه نإ« بر ای : لوقأف « اهلبق هآر ام هللاو

 . °" « دومحملا ماقملا وهو : لاق . نرالا فارطأ ىف كونغ كدا تراب : لوقأف عفشأ مث

 هلاق . مهنم تلختو « تاومألا نم اهنطب ىف ام تقلأ : ىأ 4 تّلحتو اهيف ام تقلأو :  هلوقو

 . مدقت امك « تّقحَو اهيل تنذأَو » ٠ ةداتقو « ديعسو <« دهاجم

 « المع لماعو « ايعس كبر ىلإ عاس : ىأ 4 احد كبر ىَلِإ حداك َكَنِإ ناسنإلا اهي اي :  هلوقو

 ل ل ا ل

 اي : ليربج لاق » : هيم هللا لوسر لاق : لاق رباج نع « ريبزلا ىبأ نع « رفعج نب نسحلا نع

 . 0 «هيقالم كنإف تئش ام لمعاو «هقرافم كنإف تئش ام ببحأو «تيم كنإف تثش ام شع «دمحم

 كيزاجيف : هانعمو « كبر 27 قالمف : ىأ كر 8 :هلوق ىلع ريمضلا ديعي نم سانلا نمو
 . مزالتم نيلوقلا الكف اذه ىلعو . كيعس ىلع كئفاكيو كلمعب

 المع لمعت : لوقي € احدك كبر ىَلِإ حداك َكَنِإ ناسنإلا هيأ اي :  سابع نبا نع « ىفوعلا لاق
 . ارش وأ ناك اريخ« هب هللا ىقلت

  مدآ نبا اي  كحدك نإ : 4 احد كبر لإ حداك َكّنِإ ناسنإلا اھا اي 8 : ةداتق لاقو

 N E a نأ طنا نيف «فيعضل

 « ريسعت الب الهس : ىأ «اريسي اباسح بّساحی فوَسَف . هنيمييب هباتک ىتوأ نم اما $: لاق مث

 + ةا ال 289 قلبي كلذع يسرع نتن ناف هلامعأ قئاقد عيمج هيلع ققحي ال : ىأ

 « وبأ انثدح » : ا

 «ىرهزلا نع « رمعم نع )494/١5( هريسفت ىف ىربطلا هقيرط نمو (۳۲۸/۱) نيل نازل نيف دارو 718 ) ىربطلا ريسفت (۲)

 نع « دعس نب ميهاربإ نع . رفعج نب دمحم قيرط نم ٠٤١( /۳) ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو « ًالسرم هب نيسحلا نب ىلع نع

 الإ هنع هوري مل نيسحلا نب ب ىلع ظافلألا هذهب درفت حيحص » : لاقو « هب ملعلا لهأ نم لجر نع « نيسحلا نب ىلع نع «ىرهزلا

 قلطيو ملعلا ىلإ هبسنيف هدمتعي ال لجر نع هوري نأ نم ىقتأو لضفأ وه نيسحلا نب ىلعو « دعس نب ميهاربإ الإ هنع الو ىرهزلا

 هل ثيدحلا نكل . « ًايباحص لجرلا ناك نإ حيحص وهو . تاقث هلاجر » : (5 ٠ ٠ /۸) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو .«هب لوقلا

 « ىريبزلا ةزمح نب ميهاربإ قيرط نم 01١( /0) كردتسملا ىف مكاحلا هاورف « ىباحصلا مسا ىف ىرهزلا ىلع فالتخالا ىهو ةلع

 طرش ىلع دانسإلا حيحص » : مكاحلا لاقو « هوحنب ًاعوفرم رباج نع « نيسح نب ىلع نع « ىرهزلا نع « دعس نب ميهاربإ نع

 .؟هاجرخي ملو نيخيشلا

 . )۱۷٥١( مقرب ىسلايطلا دنسم (۳)

 . < كله كلذك » : أ « م ىف (5) . 4 قالم ىأ » : م ىف (:)



 منل )١ 0١6 تايآلا : قاقشنالا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ةشئاع نع « ةكّيلم ىبأ نب هللا دبع نع « بويأ انربخأ « ليعامسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 : هللا لاق سيلأ : تلقف : تلاق . « بلع باسحلا شقون نم ١ : وك هللا لوسر لاق : تلاق
 شقون نم « ضرعلا كلذ نكلو« باسحلاب كاذ سيل » : لاق . ؟ 4 اريسي اباسح بساحي فوسف»

 . « بذع ةمايقلا موي باسحلا

 ¢ ىنايتخسلا بويأ ثيدح نم 2« ريرج نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا هاور اذكهو

 )غ0(
 8 هر

 ىبأ نبا نع « زارخلا رماع وبأ انثدح « ةدابع نب حور انثدح « عيكو نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 . « ابذعم الإ ةمايقلا موي بساحي دحأ سيل هنإ 9: لَو هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع « ةكْيَلم

 نم هنإ « ضرعلا كاذ » : لاق « ؟ 4 اريسي اباسح بساحي فوسف» : لوقي هللا سيلأ : تلقف -لقف

 . تكي هنأك هعبصإ ىلع هديب لاقو « « بذع باسحلا شقو

n o. 8¢۲  
 ىبأ نبا نع « ىريشقلا سنوي ىبأ نع « ىدع ىبأ نبا نع « ىلع نب ورمع نع اضيأ هاور دقو

 « ىريشقلا سنوي ىبأ قيرط نم هاجرخأ . 27 ثيدحلا ركذف . ةشئاع نع « مساقلا نع « ةكيّلم
 : 0 ۳ ةريغص ىبأ نب متاح همساو

 ىخأ تيرخلا نب شيرحلا نع « ملسم انثدح « ىمضهجلا ىلع نب رصن انثدح : ريرج نبا لاق
 بلع ات بسوح نم : وأ  باسحلا شقو نم : تلاق ةشئاع نع « ةكيلم ىبأ نبا نع « ريبزلا

 . © مهاري وهو لجو زع هللا ىلع ضرع ٌريسيلا باسحلا امنإ : تلاق مث : لاق

 © نب ةزمح نب دحاولا دبع ىنثدح « قاحسإ نب دمحم انثدح « ليعامسإ انثدح : دمحأ لاقو
 هالك هللا لوسر تعمس : تلاق ةشئاع نع « ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نع « ريبزلا نب هللا دبع

 هللا لوقو ايكا تلك فرضنا نلف ارسم اج ىلتحاح يللا 3: الص نفع نأ زل

 ذئموي ةشئاع اي باسحلا شقون نم هنإ « هنع هل زواجتيف هباتك ىف رظني نأ » : لاق ؟ ريسيلا باسحلا

 سات ىلع حيحص . « كّله

 « ةداتق هلاق . ةنجلا ىف هلهأ ىلإ عجريو : ىأ © ارورسَم هلهأ ىَلِإ بلقتيو 8 : ىلاعت هلوقو

 . لجو زع هللا هاطعأ امب اطبتغم ناحرف : ىإ « ارورسم ¥ + كاخضلاو

 ال الامعأ نولمعت مكنإ : لاق هنأ لم هللا لوسر ىلوم  نابوث نع ىناربطلا ىور دقو

 : 0ه وظکمو رورسمف « هلهأ ىلإ بوثي نإ (4) بزاعلا كشويو «فرعت

 ىربكلا ىئاسنلا ناسو ( ۴۷ مقرب ىذمرتلا نن ننسو (18175) مقرب ملسم حيحصو (599) مقرب ىراخبلا حيحصو )١/ ٤١( دنسملا )١(

 . VEY) - ) ىربطلا ريسفتو )١٠١١۹( مقرب

 . )۷٤/۳۰( ىربطلا ريسفت ()

 : . ©« ةرفص » : أ ىف (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )٤۹۳۹( مقرب ملسم حيحصو )۲۸۷7( .

 )٥( ىربطلا ريسفت )۳۰/۷٤( .

 . ٩ نع » : م ىف (5)

 . (54/5) دنسملا (۷)

 . ريبكلا مجعملا نم تبثملاو « فراعلا » : ه ءأ « م ىف (8)

 هب نابوث نع « هللا ذئاع نع « ىماشلا هللا دبع ىبأ نع « ناميلس نب رفعج نع « ىنامحلا یحی قيرط نم (45 /۲) ريبكلا مجعملا (9)

 . فيعض ىنامحلا ىحيو « ًاعوفرم



 )15  ۲١( تايآلا : قاقشنالا ةروس  نماثلا ءزحلا تل ل لل »ومب

 هئارو ىلإ هدي ‹ هرهظ ءارو نم هلامشب : ىأ € هرهظ ءارو هباتک ىتوأ نم امو ١ : هلوقو

 ىف ناك هَنِإ . اريعس ئَلصيوط « اكالهو اراسخ :ىأ © اَروُبُث وعدي فوسف 8 . كلذك اهب هباتك ىطعيو
 ريسيلا حرفلا كلذ هبقعاف « همامأ امم فاخي الو« بقاوعلا ىف ركفي ال احرف : ىأ € ارورسم هلهأ
 . هتوم دعب هديعي الو هللا ىلإ عجري ال هنأ دقتعي ناك : ىأ < روحي نل نأ َنَظ ِهَّنِإ 8 « ليوطلا نزحلا
 4 اريصب هب ناك ِهّبر نإ یب : هللا لاق . عوجرلا وه : ٌرْوَخلاو . امهريغو « ةداتقو « سابع نبا هلاق
 : ىأ 4 اریصب هب ناک » هنإف ٠ اهرشو اهريخ هلامعأ ىلع هیزاجیو  هأدب امك هللا هديعيس ىلب : ىنعي
 . اريبخ اميلع

 نع اقبط بک رتل C۵ ق قَّسّنا اذإ رمقْلاو 00 قسو امو ليَللاو 00 قفّشلاب مسقأ الف ط

 اورقك نيذّلا لب © 0 نودجسي ال نآرقلا مهيلع ئر اذإو 60 نونمؤي ال مهل امف 09 قبَط

 اولمعو اونمآ نيد الإ ©9 ميلأ باذعب مهرشبف 9 نوعوي امب مع هللاو 00 نوبذَكي
o °20 ع  

 . 4 3 نونمم ريغ رجأ مهل تاحلاصلا

 او چ شوا نب دادو یره آو اکل داع و ساعت“ و نلع نیا

 ‹ جشألا نب  ريكبو ‹ ىنزملا هللا دبع نب ركبو« لوحكمو « نيسحلا نب ىلع نب دمحمو « رمع
 ويب 01

 ةرمحلا : قفشلا : اولاق مهنأ نوشجاملا ةملس ىبأ نب زيزعلا دبعو « بئذ ىبأ نباو ٠ كلامو

OE E ENS 
 و مي © ع 5 9

 ميثخ نبا نع . رمعم نع « قازرلا دبع لاقو
 ي ماسلا فلا

 امك  اهبورغ دعب امإو  دهاجم هلاق امك  سمشلا عولط لبق امإ قفألا ةرمح : وه قفشلاف

 . ةغللا لهأ دنع ؟7فورعم وه

 بهذ اذإف « ةرخآلا ءاشعلا تقو ىلإ سمشلا بورغ نم ةرمحلا : قفشلا : دمحأ نب ليلخلا لاق

 . قفشلا باغ : ليق

 . ةمتعلا نم بيرق ىلإ ليللا لوأ ىف اهترمحو سمشلا ءوض ةيقب : قفشلا : ىرهوجلا لاقو
 ءاشعلاو برغملا نيب نوكي ىذلا قفشلا : ةمركع لاق اذكو

 مل ام برغملا تقو » : لاق هنأ يم هللا لوسر نع « ورمع نب هللا دبع نع ءملسم حيحص ىفو

 7 )6( ) وفشلا بغي

 هنأ دهاجم نع حص نكلو . ليلخلاو ىرهوجلا هلاق امك وه قفشلا نأ ىلع ليلد هلك اذه ىفف

 .؟مثيخ » : | یف (0) ۔ ٭ رکبو » : آ یف ()

 . (۲۹۲/۲) قازرلا دبع ريسفت (۳)
 . © فورعملا وه امك » : م ىف (5)



 ا” تس حا (ه_١١) تايآلا : قاقشنالا ةروس - نماثلا ءزجلا

 : قفشلا : لاق هنأ اضيأ هنع ةياور ىفو .هلك راهنلا وه : « ققّشلاب مسُقُأ الف 8 :٠ ةيآلا هذه ىف لاق
 . متاح ىا ناار د لا

 ءايضلاب مسقأ هنأك . عمج : ىأ « قسو امو لیللاو 8 : ىلاعت هلوقب هنرق اذه ىلع هلمح امنإو
 . مالظلاو

 : نورخآ لاقو : ريرج نبا لاق . البقم ليللابو « ًاربدم راهنلاب هللا مسقأ : ريرج نبا لاقو
 .©) دادضألا نم وه : اولاقو . ضايبلاو ةرمحلل مسا قفشلا

 امو : ةداتق لاق . عمج امو : « قسو امو ط : ةداتقو. نسحلاو. دهاجمو « سابع نبا لاق

 ° رعاشلا لوقب سابع نبا دهشتساو . ةبادو مجن نم عمج

 اقتباس ندجت ول تافيسرعم

 ءىش لك بهذ ليللا ناك اذإ . ةملظ نم قاس ام : لوقي « قسو امو ِليَّللاو 8 : ةمركع لاق دق

 كانا جبل

 ‹ ةمركع لاق اذكو . ىوتساو عمتجا اذإ : سابع نبا لاق : € ق قّسّنا اذإ رمقلاو :  هلوقو

 . ديز نباو« كاحضلاو« حلاص وبأو « قورسمو « ريبج نب ديعسو « دهاجمو

 اذإ : ةداتق لاقو . ألتما اذإ« عمتجا اذإ : نسحلا لاقو . ىوتسا اذإ : 4 قّسّنا اذإ رمقلاو »
 . رادتسا

 . قسو امو ليلل الباقم هلعج « ردبأو هرون لماكت اذإ هنأ : مهمالك ىنعمو

 « ميشه انربخأ « رضنلا نب يفتح A مراحل لاك 4 قب نع اقبَط نبك رت 9 : هلوقو
 ل لاح دعب الاح : 4 قّبَط نع اقْبَط نيكرتل » : سابع نبا لاق : لاق دهاجم نع « رشب وبأ انربخأ

 . ولك مكيبن اذه لاق

 نع ريسفتلا اذه دنسأ سابع نبا نوكي نأ لمتحم وهو .  ظفللا اذهب ىراخبلا هاور اذكه

 ةيلعافلا ىلع اعوفرم « مكيبن ١ : هلوق نوكيف « ‹ ةئ مكيبن نم اذه تعمس : لاق هنأك « ي ىبنلا

 اس هم رش خب ىذلاو الإ ماع ایل :سنأ لاق امك « ملعأ هللاو . رهظألا وهو « لاق » نم

 . كلك گیت نم
 نأ ؛ دهاجم نع « رشب وبأ انربخآ « میشه انثدح« ميهاربإ نب توقعي يثدخ + ريرج نبا لاقو

 . لاح دعب الاح : لوقي « ويو مكيبن ىنعي : لاق € ,قّيَط نع اقبط نبكرتل » : لوقي ناك سابع نبا
 . ° هظفل اذه

 )١( ىربطلا ريسفت )7/57/70( .

 )0( ىربطلا ريسفت ىف تيبلا ) )77/72١لماكلا ىف دربملا هركذ دقو :

 ًاقئاس ندجي ول تاقسوتسم ًاقئاقح ًاصئالق انل نإ

 ةمرص نبال بوسنم وهو .
 )۳( مقرب ىراخبلا حيحص )545-0( .

 )4( ىربطلا ريسفت )۷۸/۳۰( .



 (50 1١59 تايآلا : قاقشنالا ةروس  نماثلا ءزحلا مس

 لاق اذكو . لاح دعب الاح : * قبَط نع اقبط :  سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 . © [حلاص وبأو قورسمو] كاحضلاو « نسحلاو « دهاجمو « بّيَطلا ةرمو ةمركع

 دارملا ىنعي « اذه : لاق . لاح دعب الاح : 4 قّبَط نع اقبط نبكرَتَل » : دارملا نوكي نأ لمتحيو
 + ملغإ هللاو + اربخو اذنبم نانوكيأ © مكين 7 و.« اذه 3 نأ: ئلع اعوفرت نوكيف :: دلل مكيبن اذهب

 «ةبعش انثدح : ردْنَعَو ىسلايطلا دواد وب لاق امك« ةاورلا نم ريثك ىلإ ردابتملا وه نوكي دق اذه لعلو

 للص دمحم : لاق بط نع اَقَبَط نیک رتل :  نياع Ra رش اع

AEناو 2 نم داق  Eنبكرتل » : ةفوكلاو ةكم لهأ ةماعو « سابع ن » 

SS 

 I ET GS ا كو

 . ءامس دعب ءامس : 4 قّبَط نع اقبط :  ةيلاعلا ىبأو « قورسمو

 ىلع الزنم : * قبط نع اقبط ا : سابع نبا نع « لجر نع « 20 ىدسلاو « قاحسإ وبأ لاقو

 .(«لاح دعب الاحو« رمأ دعب ارمأ : لاقيو» : دازو  هلثم سابع نبا نع ‹ ىفرعلا هاور اذكو 8 لزنم

 . لزنم دعب الزنم مكلبق نم لامعأ : « قبط نع اقبط نبكرتل 8 : هسفن ىدسلا لاقو

 ENE «مکلبق ناك نم نئس نبكرتل » 1 سيلا هنأك : تلق

 : "نمف 5 لاق ؟ىراضتلاز دوهبلا هللا لوسزااي ةاولاق 6 ةوتعخلل بص رحج اولخد ولا ع

 . لمتحم اذهو

 e يباان يدك يده انزرزحات وادع نب مانع اند ا يبا مدع احا اورد

 نوثدحت « ةنس نيرشع لك ىف : لاق 4 ٍقبط نع اقَبَط نبكرتل » : هللا كوب ىف لوقو وحكم عبس

 | : لاق  ٍقبْط نع اقبط نبكرتل :  هللا دبع لاق : لاق ميهاربإ ىتثدح : شمعألا لاقو
 نول دعب انول نوكت مث« رمح مث قشنت

 : لاق ¢ قبط نع اقبط # : دوعسم نبا نع « ةرم نع « بهو نب سيق نع « ىروثلا لاقو

ES 

e e n 

 . سابع نبا نع

  )0( E)ىدسلا نع » : م ىف «© .

 ) )۳ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت : ٠٤ ةبوتلا ةروس نم .



 ما مت يس 05 )1١ تارآلا + :فاقعنالا ةووس:- نماقلا عديل

 « مهرمأ سيسخ ايندلا ىف اوناك موق : لاق * قبط نع اقبط نبكرتل # : ريبج نب ديعس لاقو

 . ةرخآلا ىف اوعضتاف « ايندلا ىف افارشأ اوناك نورخآو « ةرخآلا ىف اوعفتراف

 ام دعب ًاخيشو « ًاعيضر ناك ام دعب ًاميطف « لاح دعب الاح : € قّبَط نع اَقَبَط 8: ةمركع لاقو
 . ًاباش ناك

 دعب ةدشو « ةدش دعب ءاخر « لاح دعب الاح : لوقي € قبط نع اقبط » : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . ةحص دعب امّقسو« مقس دعب ةحصو « ىنغ دعب ارقفو « رقف دعب ىنغو « ءاخر

 - رباج نع « رمش نب ورمع نع « ىبأ ىنثدح : رهاز نب هللا دبع نع ركذ: متاح ىبأ نبا لاقو

 نإ" : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق هللا دبع نب رباج نع« ىلع نب دمحم نع  ىفعجلا وه

 بتكا « هلجأ بتكا « هقزر بتكا : كلملل لاق هقلخ دارأ اذإ هللا نإ ؛ هل قلخ امن ةلفغ ىفل مدآ نبا

 مث « كردي ىتح هظفحيف اكلم هيلإ هللا ثعبيو كلملا كلذ عفتري مث « ًاديعس وأ ايقش بتكا « هرثأ

 كناذ عفترا تلا هرضح اذإف < و هتانسح نابتكي نيكلم هب هللا لكوي مث «٠ كلملا كلذ عفتري

 كلم عفترا مث ¢ هدسج ىف حورلا در هربق لخد اذإف « هحور ضبقف توملا كلم هءاجو « ناكلملا

 كلمو تانسحلا كلم هيلع طحنا ةعاسلا تماق اذإف « ناعفتري مث « هانحتماف ربقلا اكلم هءاجو ٠ توملا

 هللا لاق مث « « اديهش رخآو اقئاس ٌدحاو : هعم ارضح مث « هقنع ىف ادوقعم اباتك اطشتناف « تائيسلا

 « قبط نع اقبط نبكرتل 8 : ةا هللا لوسر لاق . [17:ق] 4 اذه نم ةلفغ ىف تنك دقل :  لجو زع

 اونيعتساف « هنوردقت ال اميظع ارمأل مكمادق نإ » : يب ىبنلا لاق مث . « لاح دعب الاح » : لاق

 . " « ميظعلا هللاب

 . ملعأ  ىلاعتو هناحبس  هللاو « حيحص هانعم نكلو« ءافعض هيف هدانسإو « ركنم ثيدح اذه

 نم باوصلاو : نيرسفملاو ءارقلا نم ةيآلا هذه ىف سانلا لاوقأ ىكح ام دعب ريرج نبا لاق مث

 دارا ا ومن ا و ایا لاسر ا اح دمحم اي  تنأ َنْبَكرَتْل لاق نم لوق ليوأتلا

 دئادش نم نوقلي مهنأو « سانلا عيمج “  اهجَوُم ب هللا لوسر ىلإ باطخلا ناك نإو  كلذب

 . " الاوحأ هلاوهأو ةمايقلا موي

 نم مهعنمي اذامف : ىأ ( نودجسي ال نآرقلا مهيلع ئرق اذإو . نونمؤي ال مهل امف ط : هلوقو

 اذه وهو  همالكو * نمحرلا تايآ مهيلع تئرق اذإ مهل امو ؟ رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب ناميإلا

 ؟ امارتحاو ًاماركإو اماظعإ نودجسي ال  نآرقلا

 . مهرودص ىف نومتكي : ةداتقو دهاجم لاق : ( نوعوي امب ملعأ هّللاو »

 . ةيلحلا ىف ميعن وبأو متاح ىبأ نباو توملا ركذ يف ايندلا يبأ نبال ٠ 5٠( /۷) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هازع )١(

 . « ًاهجوتم » : م ىف (0)

 . (۸۰ /۳۰) ىربطلا ريسفت (۳)

 . ٩ هللا تايآ » : أ ىف (4)



 (70 )1١5  تايآلا : قاقشنالا ةروس - نماثلا ءزجلا ۳1۲

 . اميلأ اباذع مهل دعأ دق لجو زع هللا نأب دمحم اي  مهربخأف :ىأ ( ملأ ب اذعب مهرشبف ط

 اونمآ نيذلا نكل ىنعي « عطقنم ءانثتسا اذه : 4 تاَحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذّلا الإ #9 : هلوقو

 . ةرخآلا رادلا ىف : ىأ € رجأ مهل  مهحراوجب تاحلاصلا اولمعو  مهبولقب : ىأ

 ي e E نيالا 4 ورسم رحل

 لاقو . ٠[ ۸:دوه] 4 ذوذجم ريغ ءاطع 3 : ىلاعت لاق امك « عوطقم ريغ هنأ امهلوق لصاحو
 . مهيلع © نونمم ريغ » : مهضعب لاقو . صوقنم ريغ : : 4 نونمم ريغ 3 : مهضعب لاق : ىدسلا

 ىف ةنجلا لهأ ىلع ةنملا هل لجو زع هللا نإف ؛ دحاو ريغ هركنأ دق مهضعب نع رخآلا لوقلا اذهو

 < ادمرس ؛امئاو هلا اح لف مهلامعأب ال هتمحرو هلضفب اهولخد امنإو« ةظحلو نآو لاح لك

a e.نأ مهاوعد رخآو :  سّمنلا نومهلي امك هديمحتو هحيبست نومهلي اذهلو ؛ ادبأ  

 . ٠١[ :سنوي] 4 نيمّلاعْلا بر هلل دمحلا

 دمحلا هللو « قاقشنالا ١ ةروس ريسفت رخآ



 ۳ )۱۰ ۱) تايآلا : جوربلا ة ةروس - نماثلا ءزجلا

 جوربلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 أ قع مریلا وبآ دد لس یا وی یر اهدح لا دع اخ : دمحأ مامإلا لاق

 . قراطلاو ءامسلاو « جوربلا تاذ ءامسلاب ةرخآلا ءاشعلا ىف أرقي ناك ةي هللا لوسر نأ ؛ ةريره

 تعمس < نسودسلا داع نب دان اد تاب ی و دی ا انثدح : دمحأ لاقو

 بدر ب ٠ "ءاععلا ىف تاومسبلاب ازقي نآ رآ ك هللا لوسز نأ ٠ ةريره نبا نع تد مزهملا ابأ

 . كمح 1

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تاخضأ لتق هد وهشمو دهاشو © ه دوعوملا مويلاو © © جوربلا ٠ تاذ ءامسلاو

 نينمؤملاب نولعفي ام ىلع مهو ن دوعف اهْيلَع مه ذِإ = دوُقَوْلا تاذ راتلا © دودخألا

 تاومسلا كلم هل ىذا © ديمحلا زير هللاب ارنمؤي نأ الإ منم اومن امو © دوه

 اوبوتي مل مث تاتمؤملاو نينمؤملا اوت نيذلا نإ © ديهش ءىش لک ىَلع هّللاو ضرألاو
 مس ساو رطمس

 . 4 © قيِرَحْلا باذع مهلو منهج باذع مهل

 كرابت # : هلوق ىف كلذ نايب مدقت امك « ماظعلا موجنلا : ىهو . اهجوربو ءامسلاب هللا مسقي

 :RY ناقرفلا] * ارينم ارمَقو اجارس اهيف لعجو اجورب ءاَمّسلا ىف لعج ىذا

 موجنلا : جوربلا : ىدسلاو « ةداتقو .« نسحلاو « كاحضلاو « دهاجمو « سابع نبا لاق

 : سرحلا اهيف ىتلا جوربلا : : اضيأ دهاجم نعو

 تاذ ءامسلاو :  ورمع نب لاهنملا لاقو . ء ءامسلا ىف روصق : جوربلا : عفار نب ىيحي لاقو

 . نسحلا قلخلا : 4 جوربلا

 رستسيو « 10 نر نورعمو فاتك كلغ او نوب هاو لك ف را يسير ره هنن قنا

 . (557/5) دنسملا )١(

 : 6« نبا ىلوم » : م ىف (0)

 . (۳۲۷ /۲) دنسملا (۳)

 )٤( ًالزنم » : م ىف « .



 )١  ٠١( تايآلا : جوربلا ةروس  نماثلا ءزجلا سمسم مع

 : متاح ىبأ نبا لاق دقو .كلذ ىف نورسفملا فلتخا : 4 دوهشمو دهاشو . دوعوملا مويلاو # :هلوقو

 E LO E ووحد كوع انقر

 نع « عفار نب هللا دبع نع « ىراصنألا سوأ نب ناوفص نب دلاخ نب بويأ نع « ةديبع نب ىسوم
 ةعمجلا موي # دهاشو # ةمايقلا موي  دوعوملا مويلاو # » : يم هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ

 لأسي ملسم دبع اهقفاوي ال ةعاس هيفو « ةعمجلا موي نم لضفأ موي ىلع تبرغ الو سمش تعلط امو

 . ©9 « ةفرع موي ( دوهشمو 8 « هذاعأ الإ رش نم اهيف ذيعتسي الو « هايإ هاطعأ الإ ًاريخ اهيف هللا
 .٠  55 2 1 0ہو 5 .٠ 5 4

 فيعض وهو  ىذبرلا ةديبع نب ىسوم نع قرط نم « ةميزخ نبا ثيدحلا اذه ىور اذكهو
 . هبشأ وهو « ةريره ىبأ ىلع افوقوم ىور دقو  ثيدحلا

 ناثدحي ديبع نب سنويو ديز نب ىلع تعمس « ةبعش انثدح « دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 وم 03 فا سن 01 -. 1 0 ۰

 دعي ملف سنوي امأو < ةي ىبنلا ىلإ هعفرف ىلع امأ  ةريره ىبأ نع مشاه ىنب ىلوم  رامع نع
 مويو ٠ ةعمجلا موي دهاشلا ىنعي : لاق ¢ دوهشمو دهاشو # : ةيآلا هذه ىف لاق هنأ  ةريره ابأ

 . ° ةمايقلا موي دوهشم

 موي دهاشلا : لاق « دوهشمو دهاشوإ : ةيآلا هذه ىف لاق هنأو ةريره ىبأ نع ثدحي مشاه

 .٠ 040 ةمايقلا موي دوعوملاو ¢ ةفرع موي دوهشملاو 2 ةعمج ا

 )2 ةداتقو )2 نسحلا لاق كلذكو : ةمايقلا موي دوعوملا مويلا : لاق هنأ ةريره نبأ نغا قو دقو

 . دمحلا هللو « كلذ ىف نوفلتخي مهرأ ملو . ديز نباو

 یا ىددح شايع نب لعامسإ نب دمع اندخا6 فوع ني دمتم اد ترج نيا لاق مث

 هللا لوسر لاق : لاق ىرعشألا كلام ىبأ نع « ديبع 2 نب حيرش نع « ةعرز نب مضمض انثدح

 ةعمجلا مويو « ةفرع موي دوهشملا نإو « ةعمجلا موي دهاشلا نإو « ةمايقلا موي دوعوملا مويلا :  ةي

 . °” «انل هللا هرخذ

 « ةلمرح نبا نع « كيدف ىبأ نبا انثدح « ىزارلا ىسوم نب لهس انثدح : ريرج نبا لاق مث

 ؛ دهاشلا رهو ةا موبي مايألا ديم نإ 3: + هلك هللا لوسر لاق ١ لاقادنا بسلا ني ديعش نع

 )لا ةفرع موي دوهشملاو

 )١( ئرقملا » : أ ىف «.

 لاقو .٠ هوحن هب ةديبع نب ىسوم نع « ىسوم نب هللا ديبعو ةدابع نب حور قيرط نم (۳۳۳۹) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلا هاورو (۲)
 هفعض «٠ ثيدحلا ىف فعضي ةديبع نب ىسومو « ةديبع نب ىسوم ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه » : ىذمرتلا

 . ٩ هريغو دیعس نب ىبحي

 . (۲۹۹۰۲۹۸/۲) دنسملا (5)

 . « نع » : آ ىف (0)

 فعض هيفو « هب ليعامسإ نب دمحم نع « دثرم نب مشاه نع (۲۹۸/۳) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۸۲ /۳۰) ىربطلا ريسفت ()

 . ًارارم دانسإلا اذه مدقت دقو « عاطقناو

 . (87/70) ىربطلا ريسفت (۷)



 يب سس سمسا _ دش ل ١1١ 2٠١ تايآلا : جوربلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 : ريرج نبا لاق مث « بّيسملا نب ديعس ليسارم نم لسرم اذهو
 نبا نع « ىكملا فسوي نع « ديز نب ىلع نع « ةبعش نع « عيكو انثدح « بيرك وبأ انثدح

 سالا هَل عومجم موي كلذ » : أرق مث « ةمايقلا موي دوهشملاو « ةي دمحم وه دهاشلا : لاق سابع

 . 20 6٠١ :دوه] 4 دوهشُم موي كلذو
 :نع ىلع نب نسحلا لجر لأس : لاق كابش نع « ةريغم نع « ريرج انثدح « ديمح نبا انثدحو
 : الاقف « ريبزلا نباو رمع نبا تلأس « معن : لاق ؟ ىلبق ًادحأ تلأس: لاق « دوهشمو دهاشو )
 لك نم انئج اذإ فيكف » : أرق مث . زاب دمحم دهاشلا نكلو ءال : E ةعمجلا مويو حبذلا موي
 موي كلذ # : أرق مث « ةمايقلا موي دوهشملاو :٠ ٠ ءاسنلا] © اديهش ءالؤه ىلع كب انثجو ديهشب م
 عا يو ى هم و و

 ل

e 

 . ةمايقلا موي : دوهشملاو « مدآ نبا : دهاشلا : كاحضلاو « ةمركعو « دهاجم لاقو

 . ةعمجلا موي : دوهشملاو « ةي دمحم : دهاشلا : اضيأ ةمركع نعو

 . © [ ةمايقلا موي : دوهشملاو « هللا : دهاشلا : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو ]

 ىبأ نع « نايفس انثدح « نْيَكَذ نب لضفلا ميعن : وبأ انثدح ‹ ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 SEES CE را سابع نبا نع « دهاجم نع « تاتقلا ىيحي

 1 . متاح ىبأ نبا هاور اذكه . ةعمجلا موي : دوهشملاو

 نع < حيجن ىبأ نبا نع « نايفس نع « نارهم انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 . ةمايقلا موي : دوهشملاو « ةفرع موي : دهاشلا « دوهشمو دهاشو :  سابع نبا نع «دهاجم

 ىنعي « ةفرع مويو « حبذلا موي : لاق ميهاربإ نع « ةريغم نع  ىروثلا وه  نايفس نع هبو

 . دوهشملاو دهاشلا

 دبع نب دمحأ انثدح ام كلذ ىف اوورو . ةعمجلا موي دوهشملا : نورخآ لاقو : ريرج نبا لاق

 لاله ىبأ نب ديعس نع « ثراحلا نب د ورمع ىنربخأ « بهو نب هللا دبع ىمع ىنثدح « نمحرلا

 ىلع اورا * ٠ هلل هللا لوس لاق + لاق ءادزنلا نبأ قع + سن نبا ةدابع نع + ‹ نميأ نب ر دیز نع

 . © « ةكئالملا هدهشت ‹ دوهشم موي هنإف « ةعمجلا موي ةالصلا نم

 دوهشملاو « [/9:ءاسنلا] «اديهش هّللاب ئفكو # التو « هللا : دهاشلا : ريبج نب ديعس نعو

 . (۸۳/۳۰) ىربطلا ريسفت (۲ ۰۱)

 ىربطلاو « أ « م نم ةدايز (۳)

 . )۸٤/۳۰( ىربطلا ريسفت (6)



 )١  ٠١( تايآلا : جوربلا ةروس  نماثلا ءزلا د »عب

 . ةفرع موي : دوهشملاو « ةعمجلا موي : دهاشلا نأ ىلع نورثكألا : لاقو « ىوغبلا هاكح . نحن

 یهو <« ديداخأ : هعمجو « دودخألا باحصأ نعل ىأ € دودخألا باحصأ لتق » : هلوقو

 زع « هللاب نينمؤملا نم مهدنع نم ىلإ اودمع رافكلا نم موق نع ربخ اذهو « ضرألا ىف ريفحلا

 ًادودخأ ضرألا ىف مهل اورفحف ¢ مهيلع اوبأف 6 مهليد نع اوعجري نأ مهودارأو مهورهقف ‹ لجو

 ۽ اهيف مهوفذقف 3 مهنم اولبقي | ملف مهودارأ م « هب اهنورعسي ًادوقو اھل اودعأو « رات هيف اوججأو

 نولعفي ام ىلع مهو . دوعق اهيلع مه ذإ . دوُقولا تاذ رانا . دودخألا باحصأ لتق» : ىلاعت لاق اذهلو

 . نينمؤملا كئلوأب لعفي ال نودهاشم :ىأ « دوهش نينمؤملاب
 مهدنع مهل ناك امو : ىأ ¢ ديمَحْلا زيزعْلا هّللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقن امو > : ىلاعت هللا لاق

 هلاوقأو هلاعفأ عيمج ىف ديمحلا عينملا « هبانجب ذال نم ماضي ال ىذلا زيزعلا هللاب مهناميإ الإ بنذ

 زيزعلا وهف ¢ هب رافكلا ىديأب مهب عقو ىذلا اذه ءالؤه هدابع ىلع ردق دق ناك نإو 4 هردقو هعرشو

 . سانلا نم ريثك ىلع كلذ ببس ىفخ نإو « ديمحلا

 ضرألاو تاومسلا عيمجل كلاملا هنأ ةفصلا مامت نم 4 ضرألاو تاومّسلا كلم هل ىذّلا ظ : لاق مث

 تاومسلا عيمج ىف ءىش هنع بيغي ال : ىأ « ديهش ءىش لک ىلع هّللاو 8 « امهنيب امو امهيف امو
 . ةيفاخ هيلع ىفخت الو « ضرألاو

 لهأ مهنأ «هنع هللا ىضر « ىلع نعف . مه نم « ةصقلا هذه لهأ ىف ريسفتلا لهأ فلتخا دقو

 مث ٠ مهرافك ىلع مهونمؤم بلغف « مهوكرشمو مهونمؤم لتتقا نميلاب ًاموق اوناك مهنأ هنعو
 . اهيف مهوقرحأو « ديداخألا مهل اودخف « نينمؤملا رافكلا بلغف اولتتقا

 يش و « ةشبحلا لهأ نم اوناك مهنأ هنعو

 ىنب نم سان : لاق «دوُقوْلا تاذ راثلا . دودخألا باحصأ لف 8 : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو
 الاجر دودخألا كلذ ىلع اوماقأ مث « اران هيف اودقوأ مث «٠ ضرألا ىف ًادودخأ اودخ « ليئارسإ

 5 هباحصأو لایناد هنأ اومعزو ¢ اهيلع اوضرعف «ءاسنو

 : دمحأ مامإلا لاق دقو . كلذ ريغ ليقو « محارم نب كاحضلا لاق اذكهو

 نع « ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع « تباث نع « ةملس نب دامح انثدح « نافع انثدح

 رحاسلا ربك املف « رحاس هل ناكو « مكلبق ناك نميف كلم ناك :  لاق كو هللا لوسر نأ : بیهص
 0 رحسلا هملعأ امالغ ىلإ عفداف « ىلجأ رضحو ىئس تربك دق ىنإ : كلملل لاق

 نم عمسف بهارلا ىلع مالغلا ىتأف ¢ بهار كلملا نيبو رحاسلا نيب ناكو ¢ رحسلا هملعي ناكف

 هوبرض هلهأ ىتأ اذإو ؟ كسبح ام : لاقو هيرض رحاسلا ىتأ اذإ ناكو « همالكو هوحن هبجعأف همالك

 نب ۶ : أ ىف (۳) . ٩ مهيبنو :١ ءم ىف( . ٩ جوزت ١ : آ یف )١(



 0# سحب بلل )١ 60٠١ تايآلا : جوربلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ىنسبح : لقف كبرضي نأ رحاسلا دارأ اذإ : لاقف « بهارلا ىلإ كلذ اكشف ؟ كسبح ام :اولاقو

 . رحاسلا ىنسبح : لقف كوبرضي نأ كلهأ دارأ اذإو . ىلهأ

 نأ نوعيطتسي الف سانلا تسبح دق « ةميظع ةعيظف ةباد ىلع ىتأ ذإ موي تاذ وه امنيبف : لاق

 : لاقف ًارجح ذخأف : لاق . رحاسلا رمأ مأ هللا ىلإ بحأ بهارلا رمأ ملعأ مويلا : لاقف ٠ اوزوجي

 . سانلا زوجي ىتح ةبادلا هذه لتقاف « رحاسلا رمأ نم ىضرأو كيلإ بحأ بهارلا رمأ ناك نإ مهللا

 كنإو « ىنم لضفأ تنأ « ىّنب ىأ : لاقف كلذب بهارلا ربخأف . سانلا ىضمو « اهلتقف اهامرو
 ‹ مهيفشيو ءاودألا رئاسو صربألاو همكألا ئربي مالغلا ناكف . ىلع لدت الف تيلتبا نإف « ىلتبتس
 :لاقف . عمجأ انهه ام كلو ىنفشا : لاقف ةريثك ايادهب هاتاف « هب عمسف « ىمعف كلملل سيلج ناكو
 هللا اعدف نمآف . كافشف هللا توعد هب تنمآ نإف « لجو زع «هللا ىفشي امنإ « ًادحأ ىفشأ انأ ام

 كيلع در نم « نالف اي : كلملا هل لاقف . سلجي ناك ام وحن هنم سلجف كلملا ىتأ مث .هافشف

 : لاق ؟ ىريغ بر كلو : لاق . هللا كبرو ىبر « ال : لاق ؟ انأ : لاقف ؟ ىبر : لاقف ؟كرصب

 نم غلب « ىَنب ىأ : لاقف هيلإ ثعبف « مالغلا ىلع لد ىتح هبذعي لزي ملف . هللا كبرو ىبر « معن
 زع «ءهللا ىفشي امنإ « ًادحأ انأ ىفشأ ام : لاق ؟ ءاودألا هذهو صربألاو همكألا ئربت نأ كرحس

 اضيأ هذخأف . هللا كبرو ىبر : لاق ؟ ىريغ بر كلوأ : لاق . ال : لاق ؟ انأ : لاق . لجو

 ١ ىبأف «٠ كنيد نع عجرا : لاقف بهارلاب ىتأف « بهارلا ىلع لد ىتح هب لزي ملف « باذعلاب
 راشنملا عضوف « ىبأف «كنيد نع عجرا: ىمعألل لاقو« هاقش عقو ىتح هسأر قرفم ىف راشنملا عضوف

 عم هب ثعبف « ىبأف « كنيد نع عجرا : مالغلل لاقو .ضرألا ىلإ هاقش عقو ىتح هسأر قرفم ىف

 ° [هقوف نم] هوهدهدَف الإو هنيد نع عجر نإف «هتورذ متغلب اذإ : لاقو ءاذكو اذك لبج ىلإ رفن
 اوهدهدف لبجلا مهب فجرف . تئش امب مهينكفا . مهللا : لاق لبجلا هب اولع املف « هب اوبهذف

 . هللا مهينفاك :لاقف ؟ كباحصأ لعف ام : لاقف كلملا ىلع لخد ىتح سملتي مالغلا ءاجو .نوعمجأ

 . رحبلا ىف هوقرغف الإو هنيد نع عجر نإف رحبلا هب متججل اذإ : لاقف روقرف ىف رفن عم هب ثعبف
 لخد ىتح مالغلا ءاجو « نوعمجأ اوقرغف . تئش اب مهينفكا « مهللا : مالغلا لاقف رحبلا هب اوججلف

 ىتح ىلتاقب تسل كنإ : كلملل لاق مث . هللا مهينافك : لاقف ؟ كباحصأ لعف ام : لاقف كلملا ىلع

 ؟ وه امو : لاق . ىلتق عيطتست ال كنإف الإو « ىنتلتق هب كرمآ ام تلعف تنأ نإف « هب كرمآ ام لعفت

 مسب » : لق مث ىتنانك نم ًامهس ذخأتو « عذج ىلع ىنبلصت مث دحاو ديعص ىف سانلا عمجت : لاق

 « هامر مث هسوق دبك ىف مهسلا عضوو « لعفف .ىنتلتق كلذ تلعف اذإ كنإف « « مالغلا بر هللا

 «تامو مهسلا عضوم ىلع هدي مالغلا عضوف .هغدص ىف مهسلا عقوف . «مالغلا بر هللا مساب ١:لاقو

 دق « كب لزن  هللاو  دقف ؟ رذحت تنك ام تيأرأ : كلملل ليقف . مالغلا برب انمآ : سانلا لاقف

 عجر نم :لاقو « نارينلا اهيف تمرضأو «ديداخألا اهيف تّدْحَف ككسلا هاوفأب رمأف . مهلك سانلا نمآ
 اهل نباب ةأرما تءاجف « نوعفادتيو اهيف نوداعتي اوناكف : لاق . اهيف هومحقأف الإو هوعدف هنيد نع

 . « قحلا ىلع كنإف « هامأ اي ىربصا : ىبصلا لاقف « رانلا ىف عقت نأ تسعاقت اهنأكف « هعضرت

 )١( كتملا نم ةدايز ..:



 )١  ٠١( تايآلا : جوربلا ةروس  نماثلا ءزجلا ۳۹۸

 . ©” هوحن هب ةملس نب دامح نع « دلاخ نب ةبده نع حيحصلا رخآ ىف ملسم هاور اذكهو
 ءديز نب دامح قيرط نمو. ةملس نب دامح نع « نافع نع « ناميلس نب دمحأ نع ىئاسنلا هاورو

 هذه ريسفت ىف هاورف «٠ ىذمرتلا ىسيع وبأ مامإلا هدوج دقو . هلوأ اورصتخاو هب « تباث نع امهالك
 م چ 4 قاررلا دبع اتربخا الاف ذعاو قتلا ت دخ ني هو ناليغ نب درم ةغاةروسلا

 ىلص اذإ ةا هللا لوسر ناك : لاق ٍبيَهَص نع « ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع « ىنانبلا تباث نع
 لوسر اي  كنإ :هل ليقف ملكتي هنأك هيتفش كيرحت : مهضعب لوق ىف سمهلاو سمه رصعلا
 موقي نم : : لاقف هتمأب بجعأ ناك « ءايبنألا نم ايبن نإ ١ : لاق ؟ تسمه رصعلا تيلص اذإ هللا

 اوراتخاف . مهودع مهيلع طلسأ نأ نيبو « مهنم مقتنأ نأ نيب مهريخ نأ هيلإ هللا ىحوأف . ؟ ءالؤهل

 اذهب ثّدَح اذإ ناكو : لاق . « افلأ نوعبس موي ىف مهنم تامف « توملا مهيلع طلسف « ةمقنلا

 ءهل نهكت نهاك كلملا كلذل ناكو « كولملا نم كلم ناك : لاق رخآلا ثيدحلا اذهب ثّدَح « ثيدحلا
 ةصقلا ركذف . .. اذه ىملع همّلعأف  آنقّل انطف :لاق وأ  ًامهق آمالغ ىل اورظنا : نهاكلا لاقف
 « « دوقولا تاذراّتلا . دودخألا باحصأ لتُق :  لجو زع هللا لوقي ١ : © هرخخآ ىف لاقو « اهمامتب

 نب رمع نامز ىف جرخأ هنأ ركذيف : لاق نفد هنإف مالغلا امأف : لاق . 4 ديمحلا ريزعلا » : غلب ىتح

 2 تیغ نی ىذمرتلا لاق مث . لتق نيح اهعضو امك هغدص ىلع هعبصإو « باطخلا

 وبأ ظفاحلا انخيش لاق . ةا ىبنلا مالك نم ةصقلا هذه قايس نأ ةحارص هيف سيل قايسلا اذهو
 « ىراصنلا رابخأ نم ملع هدنع ناك هنإف « ىمورلا بيَهَص مالك نم نوكي نأ لمتحيف : ىزملا جاجحلا
 . ملعأ هللاو

 :لاقف مدقت امل ةفلاخم اهيف ءرخآ قايسب ةريسلا ىف ةصقلا هذه راسي نب قاحسإ نب دمحم دروأ دقو

 نع « نارجن لهأ ضعب آضيأ ىنئثدحو  ىطظّرَقلا بعك نب دمحم نع « دايز نب ديزي ىنثدح
  نارجن نم بيرق اهارق نم ةيرق ىف ناكو « ناثوألا نودبعي كرش لهأ اوناك نارجت لهأ نأ : اهلهأ

 ا ل

 سبأ بااهلزت لجرا 2 اولاق < هين نبا امس ىذلا مكنالاب ىل هومسي ملو: نوميق اهلزن' املف
 كلذ ىلإ مهناملغ نولسري نارجن لهأ لعجو « رحاسلا اهيف ىتلا ةيرقلا كلت نيبو نارجن نيب ةميخ

 رم اذإ ناكف « نارجن لهأ ناملغ عم رماثلا نب هللا دبع هنبا رماثلا ثعبف ء رحسلا مهملعي رحاسلا

 E E نس تح يدير يلا نيلجي A تاع يق قر ام جفا ميلا بعام
 ناكو « مظعألا مسالا نع هلأسي لعج هيف هقف اذإ ىتح مالسإلا عئارش نع هلأسي لعجو « هدبعو هللا

 هللا دبع وبأ رماثلاو . هنع كفعض ىشخأ ؛ هلمحت نل كنإ «ىخأ نبا اي:هل لاقو هايإ همتكف « هملعي

 هب نض دق هبحاص نأ هللا دبع ىأر املف « ناملغلا فلتخي امك رحاسلا ىلإ فلتخي هنبا نأ الإ نظي ال
 «حدق ىف هبتك الإ هملعي امسا هلل قبي مل مث . اهعمجف حادقأ ىلإ دمع « هيف هفعض فوختو « هنع

 (7.08) مقرب ملسم حيحصو (17/5) دنسملا (1)
 . )۱۱١١١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۲)

 . « هرخاوأ ىف » : أ یف (۳)
 . )۴۳٤١( مقرب ىذمرتلا ننس ()

 . « ینتباف » : م ىف (0) . ؟نوميم » : أ ىف (0)



 مي )١1 _ .١) تايآلا : جوربلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 رم اذإ ىتح « احدق احدق اهيف اهفذقي لعج مث ًاران دقوأ اهاصحأ اذإ ىتح « حدق ىف مسا لکو

 هب ىتأ مث هذخأف ٠ ءىش هرضي مل اهنم جرخ ىتح حدقلا بثوف « هحدقب اهيف فذق مظعألا مسالاب

 : لاق . اذكو اذك وه : لاق : وه امو : لاقف همتك ىذلا مظعألا مسالا ملع دق هنأ هربخأف هبحاص

 نأ نظأ امو « كسفن ىلع كسمأف هتبصأ دق « ىخأ نبا ىأ : لاق . عنص امب هربخأف ؟ هتملع فيكو

 . لعفت
 هللا دخ وتا هللا كغ ا E كارب يزد ازإ رئانلا والاد

 «ملسيو هللا دحويف . معن : : لوقيف ؟ ءالبلا نم هيف تنأ امم كيفاعيف كل هللا وعدأو ىنيد ىف لخدتو

 « ىفوعف هل اعدو هرمأ ىلع هعبتاف « هاتأ الإ رض هب دحأ نارجنب قبي مل ىتح « یفشیف هل هللا وعديف

 نيدو ىنيد تفلاخو « ىتيرق لهآ ىلع تدسفأ : هل لاقف هاعدف « نارجن كلم ىلإ هنأش عفر ىتح

 حرطيف ٠ ليوطلا لبجلا ىلإ هب لسري لعجف : لاق . كلذ ىلع ردقت ال :لاق . كب نلثمأل « ىئابآ
 ءىش اهيف ىقلي ال روحب « نارجن هايم ىلإ هب ثعبي لعجو « سأب هب ام ضرألا ىلإ عقيف « هسأر ىلع

  هللاو  كنإ :رماثلا نب هللا دبع هل لاق هبلغ املف . سأب هب سيل جرخيف « اهيف هب ىقليف « كله الإ
 :لاق .ىنتلتقف ىلع تطّلس تلعف نإ كنإف « هب تنمآ امب نمؤتف هللا َدَحَوُت ىتح ىلتق ىلع ردقت ال

 E a مث رطاخلا نب وي ا ا

 ىلع ناكو - رماثلا نب هللا دبع نيد ىلع نارجن لهأ عمجتس و . هناكم كلملا كلهو « هلتقف « ةريبك

 ل

 . نارجنب ةينارصنلا نيد لصأ ناك كلانه نمف « ثادحألا نم

 نب هللا دبع نع نارجن لهأ ضعبو ىظرقلا بعك نب دمحم ثيدح اذهف : قاحسإ نبا لاق
 . ناك كلذ ىأ ملعأ هللاو «رماثلا

 ‹ لتقلا وأ كلذ نيب مهريخو « ةيدوهيلا ىلإ مهاعدف « هدنجب ساون وذ مهيلإ راسف : لاق
 نم ًابيرق مهنم لتق ىتح « مهب لثمو فيسلاب لتقو رانلاب قرحف « دودخألا دخف « لتقلا اوراتخاف

 باحصأ لتق 3 : و هلوسر ىلع < لجو رع لا لا دودو ناو ىذ يلف رع

 الإ مهنم اومقت امو . دوهش نينمؤملاب نولعفي ام ىلع مهو . دوعُ هيلع مه ذإ . دوقولا تاَذراَنلا . دودخألا

 . 2 4 دیهش ءىش لك ىلع هللاو ضرألاو تاومّسلا كلم هَل ىذا . ديمحلا زيزعلا هّللاب اونمؤي نأ

 : همساو <« ساون ود وه دودج ا باجضا لق ىلا ةريسلا ىف قاحسإ نب دمحم ركذ اذكه

 ةنيدملا ازغ ىذلا ّبُت وهو « برك ىبأ دعسأ نابت نبا وهو « فسويب هتكلمم نامز یف ىمسيو « ةعرز

 ىلع نميلا لهأ نم دوهت نم دوهت ناكف « ةنيدملا دوهي نم نيربح هعم بحصتساو « ةبعكلا ىسكو
 « افلأ نيرشع دودخألا ىف ةدحاو ةادغ ىف ساون وذ لتقف « ًاطوسبم قاحسإ نبا هركذ امك « امهيدي

 ردقي ملف هءارو اودرَطو ‹« اسراف بهذ < نابلعت وذ سود : هل لاقي دحاو لجر ىوس مهنم جني ملو

 نم ًاشيج هعم لسرأف « ةشبحلا كلم ىشاجنلا ىلإ بتكف « ماشلا كلم رصيق ىلإ بهذف « هيلع
 ًابراه ساون وذ بهذو « دوهيلا ىديأ نم نميلا اوذقنتساف « ةهربأو طايرأ مهمدقي ةشبحلا ىراصن

 )١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )١/ 05 .



 )١  ٠١( تايآلا : جوربلا ةروس  نماثلا ءزجلا حلل لب ب.

 فيس هذقنتسا مث « ةنس نيعبس ىراصنلا ىديأ ىف ةشبحلا كلم رمتساو . قرغف « رحبلا ىف َجَجَنَق
 ىف نم هعم لسرأف « سرفلا كلم ىرسكب شاجتسا امل « ىراصنلا ىديأ نم ىريمحلا نزي ىذ نبا

 نم ًافرط ركذنسو . ريمح ىلإ كلملا عجرو « نميلا مهب سما ال نا كا

 ف كر لق نع ناو : ةروس ريسفت ىف هللا ءاش نإ كلذ

 نأ : ثّلح هنأ : مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نب هللا دبع ىنثدحو : قاحسإ نبا لاقو

 « هتجاح ضعبل نارجن برخ نم ةبرخ رفح . باطخلا نب رمع نامز ىف ناك نارجن لهأ نم الجر

 الع اكن نقار ىف E e + اعاقة E N هيض سوو

 متاخ هدي ىفو « اهمد تكسمأف < + اهيلع كدر مدع فلسا اذزوم6 امك ت اھ دو تلقا اقف

 هورقأ نأ : مهيلإ رمع بتكف « هرمأب هربخي باطخلا نب رمع ىلإ هيف بكف . هللا ىبر : هيف بوتكم

 . 29 اولعفف . هيلع ناك ىذلا نفدلا هيلع اودرو « هلاح ىلع

 ‹ ىرعشألا لالب وبأ انثدح : هللا همحر « ايندلا ىبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ لاق دقو

 ابأ نأ : ملعلا لهأ ضعب ىنثدح « بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ انثدح

 ليقف « طقسف هانب مث « طقسف هانبف « طقس دق ةنيدملا ناطيح نم اطئاح دجو ناهبصأ حتتفا ل ىسوم
 أ : بوتكم هيف ‹ فيس هعم ًامئاق الجر هيف دجوف ساسألا رفحف . ًاحلاص ًالجر هتحت نإ : هل

 .تبثف ٠ طئاحلا ىنبو ‹ ىسوم وبأ هجرختساف . دودخألا باحصأ ىلع تمقن « ضاضم نب ثراحلا

 مهرج كولم دحأ « ىمهرجلا ورمع نب ضاضم نب ورمع نب ضاضم نب ثراحلا وه :تلق
 نب ورمع : وه اذه ثراحلا دلوو « ميهاربإ نب ليعامسإ نب ” تبت دلو دعب ةبعكلا رمأ اولو نيذلا

 وهو « نميلا ىلإ مهولجأو ةعازخ مهتجرخأ امل . ةكمب مهرج كولم رخآ وه ضاضم نب ثراحلا
 : برعلا هلاق رعش لوأ هنإ  ماشه نبا لاق ىذلا هرعش ىف لئاقلا

 رماس ةّكمب رُسي ملو « سينا اصلا ىلإ نوُجَحلا نيب نكي مل ناك

 رثئاوعلا دودجلاو ىلايألا فورص اًناابأف اًهّلهأ اَنُك نحت < ىَلب

 ةئامسمخ نم برقب « مالسلا هيلع « ليعامسإ نامز دعب اميدق تناك ةصقلا هذه نأ ىضتقي اذهو

 ىسيع نيب ىتلا ةرتفلا نامز ىف تناك مهتصق نأ ىضتقي قاحسإ نبا هركذ امو « اهوحن وأ ةنس

 . ملعأ هللاو . هبشأ وهو « مالسلا هللا نم امهيلع ءدمحمو

 : متاح ىبأ نبا لاق امك « ًاريثك ملاعلا ىف عقو دق كلذ نأ لمتحي دقو

 دودخألا تناك : لاق ريبج نب نمحرلا دبع نع « ناوفص انربخأ « ناميلا وبأ انثدح « ىبأ انثدح

 حيسملا نيد نع مهتلبق ىراصنلا فرص نيح نيطنطسق نامز ةينيطنطسقلا ىفو « عبت نامز نميلا ىف
 قارعلا ىفو . ديحوتلاو حيسملا نيد ىلع اوناك نيذلا ىراصنلا هيف ىقلأو « انوتأ اوذختاف « ديحوتلاو

 : هايحاصو لایناد عنتماف ‹« هل اودجسي نأ سانلا رمأو منصلا عضو ىذلا ‹ رصنتخب لباب ضرأ ىف

 . )۳١/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا )١(

 . ٩ تباث » : م ىف (0)

 . )١١١/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (۳)



 لإ (1. )١_ تايآلا : جوربلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 امهيلع هللا اهلعجف « هيف امهاقلأ مث « رانلاو بطحلا هيف ىقلأو انوتأ مهل دقوأف « ليئاشيمو ايرزع
 . رانلا مهتلكأف « طهر ةعست مهو هيلع اوغب نيذلا اهيف ىقلأو « اهنم امهذقنأو « امالسو ًادرب

 ةثالث دودخألا تناك : لاق « دودخألا باحصأ لق :  هلوق ىف ىدسلا نع « طابسأ لاقو
 يتاح نبأ ناور نا کو حلا ر قارعلاب د

 ىرخألاو « ماشلاب ىرخألاو « نميلاب نارجنب ةدحاو : ةثالث دودخألا تناك : لاق لتاقم نعو

 ضرأب ىتلا امأو « رصنتخب وهف سرافب ىتلا امأو « ىمورلا سونانطنا وهف ماشلاب ىتلا امأ « سرافب
 ىتلا ىف لزنأو « انآرق مهيف هللا لزني ملف ماشلاو سرافب ىتلا امأف . ساون وذ فسوي وهف برعلا

 . نارجنب تناك

 نب هللا دبع انثدح « ىكتشدلا نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 : لاق 4 دودخألا باحصأ لق ل : هلوق ىف  سنأ نبا وه  عيبرلا نع < ا نع خت ا

 ‹ ًابازحأ اوراصو رشلاو ةنتفلا نم سانلا ىف عقو ام اوأر املف ةرتفلا نامز ىف ًاموق اوناك مهنأ انعمس

 اوماقأو « اهونكس ةيرق ىلإ اولزتعا « [ ۲: مورلا 0: نونمؤملا] ¢ وحرق مِهْيدَل امب بزح لک $

 مهرمأ اذه ناكو ء[٥: ةنيبلا] 4 ةاكزلا اوتؤيو ةالّصلا اوميقيو ءاقتح نيدلا هَل نيصلخم > هللا ةدابع ىلع

 1 ناثوألا اودبعي نأ مهرمأف مهيلإ لس لسرأف « مهثيدح كد 4 نيرابحلا نم رابج مهب عمس ىتح

 : مهل لاقف . هل كيرش ال « هدحو هللا الإ دبعن ال : اولاقو مهلك هيلع اوبأ مهن او ارا
 e ا ماا ودعا كف « هيلع اوبأف . مكلتاق ىنإف تد ىتلا ةهلآلا هذه اوديعت عل

 «ةيرذو ءاسن مهيفو . انيلإ بحأ هذه : اولاقف . هيف نحن ىذلا وأ هذه اوراتخا :  اهيلع مهفقوو -

 نأ لبق نم مهحاورأ تضبقف « اهيف اوعقوف . مويلا دعب نم ران ال : مهل اولاقف « ةيرذلا تعزفف

 لزنأ كلذ ىفف « اهب هللا مهقرحأف « نيرابجلاب تطاحأف اهناكم نم رانلا تجرخخو < اهرح مهسمي
 نولعفي ام ىلع مهو . دوعف هيلع مه ذإ دوُقولا تاذ راتلا . دودخألا باحصأ لتق $ : لجو زع «هللا

 هّللاو ضرألاو تاَوَمّسلا كلم هَل ىذا . ديمحْلا زيزعلا للاب اونمؤي نأ الإ مهتم اومقت امو . دوهش نينمؤملاب

 . ( ديهش ءىش لك ىلع
 هوحن هب « رفعج ىبأ نب هللا دبع نع « رامع نع تثدح : ريرج نبا هاورو

 1: ةفاجتو ناهد هلا يا رون انف تاتمؤمْلاو نينمؤملا اوتتف نيد نإ » : هلوقو
 . ىربأ ¿ نباو « كاحضلاو « ةداتقو

 . اوفلسأ ام ىلع اومدنيو « اولعف امع اوعلقي مل : ىأ ( اوبوتي مل مث »ف

 نسحلا لاق . لمعلا سنج نم ءازجلا نأ كلذو « 4 قيرحلا باع مهّلو منهج باذع مهلف »

 ةرفغملاو ةبوتلا ىلإ مهوعدي وهو ءءايلوأ اولتق « دوجلاو مركلا اذه ىلإ اورظنا : ىرصبلا

 . (88/70) ىربطلا ريسفت (۲)

 4 رانلاب اوقرح » 1 م ىف (9)

١ 20 



 (۲۲ )۱١  تايآلا : جوربلا ةروس  نماثلا ءزملاا سل للدو»بب

 زوفلا كلذ راهنألا اهتحت 3 نم ىرجت تانج مهل تاحلاّصلا اولمعو اونمآ َنيِذْلا نإ

 وذ 9 دودولا روفغلا وهو 09 ديعيو ئدني وه هّلإ 00 ديدشل كبر شطب نإ 09 ريبكلا

 لب مه دومتو نوعرف 09 دونجلا ثيدح كاتأ له 2 ديري امل لاَعَف ® ديجملا شرعلا
 مع ل“ هو“ كغ

 حول ىف 09 ديجُم نآرق وه لب © طيحم مهئارو نم ہللاو 09 بیذکت ىف اورقک نیلا

 5 4 ©2 ظوفحُم

 دعأ ام فالخب <« 4“ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهل # نأ نيئمؤملا هدابع نع ىلاعت ربخي

 .* ريبكلا زوفلا كلذ # : لاق اذهلو ؛ ميحجلاو قيرحلا نم هئادعأل

 هلسر اوبذك نيذلا هئادعأ نم هماقتناو هشطب نإ : ىأ ( دیدشل كبر شطب نإ » : لاق لاق مث
 لثم ىف ءاشي امك ناك ءاش ام ىذلا « نيتملا ةوقلا وذ ىلاعت هنإف ؛ ىوق ميظع ديدشل « هرمأ اوفلاخو

 هاش ع ابا اه

 ئدبي ةماتلا هتردقو هتوق نم : يأ « دي ديعيو ئدبي وه ِهَّنِإ :  لاق اذهلو ؛ برقأ وه وأ . رصبلا حمل

 تات نم بنذ ري + ىآ € دودولا رزفغلا وهو ) ٠ عقادم الو عنا دابا ملل امك هديب مل قلك

 . ناك ءىش ىأ نم بنذلا ناك ولو « هيدل عضخو هيلإ

 (9 [ شرعلا بحاص : ىأ]  شرعْلا وذ 8 « بيبحلا وه :  هريغو سابع نبا لاق  دودولاو
 . قئالخلا عيمج ىلع ىلاعلا ") مظعملا

 ةفص هنأ ىلع رجلاو . لجو زع« برلل ةفص هنأ ىلع عفرلا : ناتءارق هيف 4 ديجملا ظ و

 هتمظعل ؛ لعفي امع لأسي الو « همكحل بقعم ال « هلعف دارأ امهم : ىأ «ديري امل لاعف »

 له :  توملا ضرم ىف وهو هل ليق هنأ قيدصلا ركب ىبأ نع انيور امك « هلدعو هتمكحو هرهقو

 . ديرأ امل لاعف ىنإ : ىل لاق: لاق ؟ كل لاق امف : اولاق . معن : لاق ؟ بيبطلا كيلإ رظن

 نم مهب هللا لحأ ام كغلب له : ىأ 4 َدوُمَّثَو نوعرف . دونجلا ثيدح َكاَنَأ له » : هلوق
 ؟ دحأ مهنع اهدري مل ىتلا ةمقنلا نم مهيلع لزنأو «سأبلا

 ‹ اديدش آميلأ ًاذخأ هذخأ ملاظلا ذخأ اذإ : ىأ 4 ديدشل كبر شطب نإ 8 : هلوقل ريرقت اذهو
 . ردتقم زيزع ذخأ

 تباع كلنا نع 0 sS ياا

 . 2 « ىنءاج دق . معن » ٠ : لاقف 24 عمسي ماقف « 4 دونجلا

 )١( ميظعلا » : أ ىف (۳) . 1 نم ةدايز (؟) . « اهيف نيدلاخ » : اهدعب أ ىف « .

 ) )4لسرم اذهو (5) . « عمتسي » : أ ىف .



 ل )۲۲١١( تايآلا : جوربلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نم هللاو » *دانعو رکو يورو كيش يفوق ىأ * ٍبيذككت ىف اورفک نیذّلا لب :  هلوقو

 : ىأ « ديجُم نآرف وه لب ١ « هنوزجعي الو هنوتوفي ال رهاق « مهيلع رداق وه : ىأ 4 طيحم مهئاَرو
 فيرحتلاو صقنلاو ةدايزلا نم ظوفحم ىلعألا ألملا ىف وه : ىأ 4 ٍظوفحُم حول ىف # « ميرك ميظع
 .. لاو

 , ٩ حير نب برح انثدح « ناميلس نب ةر انثدح « ىلع نب ورمع انثدح : ريرج نبا لاق

 « ظوفحم حول ىف .ديجم نآرق وه لب » : هلوق ىف كلام نب سنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع انثدح
 لا ! ةهبج ىف .«ظوفحُم حول ىف .ديجُم نآرق وه لب 8: هللا ركذ ىذلا ظوفحملا حوللا نإ: لاق

  سيعألا ابأ نأ : حلاص نب ةيواعم انثدح حلاص وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىف وهو الإ تهدي امو لق اف نآرقلا ت اللا فق ىش نها لاق املس قب نمحارلا ةف قه
 . هيف رظنلاب هل نذؤي ال « ليفارسإ ىنيع نيب ظوفحملا حوللاو . ظوفحملا حوللا

 ىلع ءاشي ام هنم لزني « ظوفحم حول ىف هللا دنع ديجملا نآرقلا اذه نإ : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . هقلخ نم ءاشي نم

 نع « دهاجم نع « جيرج نباو لتاقم ىنربخأ : "7 رشب نب قاحسإ قيرط نم ىوغبلا ىور دقو
 « هلوسرو هدبع دمحمو « مالسإلا هنيد . هدحو هللا الإ هلإ ال حوللا ردص ىف هنإ : لاق سابع نبا

 هلوط « ءاضيب ةرد نم حول حوللاو : لاق . ةنجلا هلخدأ « هلسر عبتاو هدعوب قدصو هللاب نمآ نمف

 ةتوقاي هاتفدو ٠ توقايلاو ردلا هاتفاحو « برغملاو قرشملا نيب ام هضرعو « ضرألاو ءامسلا نيب ام

 . © كلم رجح ىف هلصأو « شرعلاب دوقعم همالكو « رون هملقو « ءارمح

 . شرعلا نيمي نع ظوفحملا حوللا : لتاقم لاق

 انثدح « ثراحلا نب باجنم انثدح « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انثدح : ىناربطلا لاقو

 نع « ريبج نب ديعس نب كلملا دبع نع « ثيل نع « هللا دبع نب دايز انثدح « فسوي نب ميهاربإ
 ا ةرد اوم ا اكول قلع هللا نر ق ر نا اغ زنا قع ا

 قلخي < « ةظحل ةئامثالثو نوتس موي لك هيف هلل « رون هباتكو رون ِهمَّلَق . ءارمح ةتوقاي نم اهتاحفص
 4و 2 و

 ل ءاشي ام لعفيو « لذيو زعيو « ىيحيو تيميو « قزريو

 000 دمحلا هللو « جوربلا ١ ةروس ريسفت رخآ

 )١( حيرش ! : أ ىف «

 . (۹۰ /۳۰) ىربطلا ريسفت (۲)
 . « ريشب » : أ ىف (۳)

 . (۳۸۹ /۸) ىوغبلل ليزنتلا ملاعم ()

 ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور ¢ سابع نبا ىلع ًافوقوم ءاج دقو ¢ نافيعض ميلس ىبأ نب , ثيلو دايزو VY) /۱۲( ريبكلا مجعملا 2(

 . هوحنب سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « باهش نب ريكب قيرط نم (0)
 . « ملعأ هللاو » : أ ىف ()



  VEتايآلا : قراطلا ةروس  نماثلا ءزجلا )١  ٠١(

 ةيكم ىهو .

 هتعمسو هللا دبع : لاق دمحم نب هللا دبع انثدح « ىبأ انثدح : دمحأ مامإلا نبا هللا دبع لاق

 نمحرلا دبع نع « ىفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « ىرازفلا ةيواعم نب ناورم انثدح  هنم انأ

 مئاق وهو فيقٌت قرشم ىف ةي هللا لوسر رصبأ هنأ : هيبأ نع « ىناودعلا 2١7 لبج ىبأ نب دلاخ نبا 3 ما 2 نال 3 ء ع 2 ع
 « « قراّطلاو ءامسلاو» : لوقي هتعمسف « رصنلا مهدنع ىغتبي مهاتأ نيح  اصع : وأ سوق ىلع

 فيقث ىنتعدف : لاق  مالسإلا ىف اهتأرق مث . كرشم انأو ةيلهاجلا ىف اهتيعوف : لاق  اهمتخ ىتح
 ملعأ نحن : شيرق نم مهعم نم لاقف . مهيلع اهتأرقف ؟ لجرلا اذه نم ) تعمس اذام :اولاقف 5 a م د هك و 1 000 ا حل لاك

 . © هانعبتال اقح لوقي ام ملعن انك ول « انبحاصب

 « راند نب براحم نع « رعسم نع « ميعن وبأ انثدح « روصنم نب ورمع انثدح : ىئاسنلا لاقو

 ناك ام ؟ ذاعم اي ناتفأ » : ةي ىبنلا لاقف « ءاسنلاو ةرقبلا أرقف .٠ برغملا ذاعم ىلص : لاق رباج نع

 . © « ؟ اذه وحنو « اهاحضو سمشلاو « قراطلاو ءامسلاب أرقت نأ كيفكي

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 سفن لك نإ © بقاثلا مجتلا © قراّطلا ام كاردأ امو O قراّطلاو ءامسلاو ظ

 نيب نم جرخي (7) قفاد ءام نم قلخ (2) قلخ مم ناسنإلا رظنيلف (5) ظفاح اهيلع امل

 الو ةوق نم هل امف (5) رئارسلا ىلبت موي (5) رداقل هعجر ئلع هنإ © بئارتلاو بلصلا

 . 4 (0رصان

 4 قراّطلاو ءامّسلاو » : لاق اذهلو ؛ ةرينلا بكاوكلا نم اهيف لعج امو ءامسلاب ىلاعت “ مسقي

 . (بقاثلا مجنلا ا : هلوقب هرسف مث . *« قراطلا ام كاردأ امو :  لاق مث

 ءاج ام هديؤيو 5 راهنلاب ىفتخيو ليللاب ىري امنإ هنأل ؛ اقراط مجنلا ىمس امنإ : هريغو ةداتق لاق

 ىفو . ليللاب ةأجف مهيتأي : ىأ « 2 اقورط هلهأ لجرلا قرطي نأ ىهن : حيحصلا ثيدحلا ىف

 .«لهج »:أىف(١)

 . © تعمس ام » : م ىف (0)

 . « تاقث هلاجر ةيقبو دحأ هجرخي ملو متاح ىبأ نبا هركذ نمحرلا دبع » : (17/1) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ۳١١( /5) دنسملا (؟)

 . )١١5775( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناس (4)

 . « مسقأ » : أ ىف (0)

 . هلع هللا ىضر « رباج ثيدح نم )٥۲٤۳( مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور (6)



 لم(. _ )١ تايآلا : قراطلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 10 جر اب رخ قرط اقراط الإ ٢ 5 ءاقدلا لغ فشلا زيغكلا كيلا

 سرا اذإ نيطايشلا بقت ©: ىدسلا لاقرب + ءىضلا + نابع نزا لاق € بقافا 4-82 لوقو

 . ناطيشلل قرحمو ءىضم وه : ةمركع لاقو . اهيلع

 نم اهسرحي ظفاح هللا نم اهيلع سفن لك : ىأ 4 ظفاح اهيلع امل سفن لك نإ ا : هلوقو

 . ١١[ :دعرلا] ةيآلا ( هللا رمأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم هل # : ىلاعت لاق امك« تافآلا

 داشرإو « هنم قلخ ىذلا هلصأ فعض ىلع ناسنإلل هيبنت : € قلخ مم ناسنإلا رظنيلف 8# : هلوقو

 : لاق امك ‹ ىلوألا قيرطب ةداعإلا ىلع رداق وهف ةءادبلا ىلع ردق نم نألا ؛ داعملاب فارتعالا ىلإ هل
 همهم م

 . [۲۷:مورلا] 4 هيلع نوهأ وهو هديعي مث قحا أدبي ىذلا وهو ل

 امهنم دلوتيف « ةأرملا نمو لجرلا نم ًاقفد جرخي ؛ ىنملا : ىنعي 4 قفاد ءاَّم نم قلخ » : هلوقو

 بلص : ىنعي ( بئارّتلاو بلصلا نيب نم جرخي :  لاق اذهلو ؛ لجو زع « هللا نذإب دلولا
 . اهردص وهو <« ةأرملا بئارتو لجرلا

 : © بئارَثلاو بلصلا نيب نم جرخي :  سابع: خيا نع « ةمركع نع < رو يق لاك

 يح نب نوع لاق اذكو م امهنم الإ دلولا نوكي ال « قيقر رفصأ < ا تارو لغيرلا بال

 . مهريغو« ىدتملاو ةداتقو « ةمركعو

 مكحلا تعمس : رعسم نع « ةماسأ وبأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 .هردص ىلع هدي عضوو 5 :لاق 4 بئارّتلاو بْلصلا نيب نم جرخي » :سابع نبا نع ركذ

 ديعسو « ةمركع لاق اذكو . ةدآلقلا عضوم ةأرملا ةبيرت : سابع نبا نع < ةيطعو كاحضلا لاقو

 . اهييدث نيب : بئارتلا : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو . ريبج نبا
 . ىقارتلا نم لفسأ بئارتلا : اضيأ هنعو . ردصلا ىلإ نيبكنملا نيب ام بئارتلا : دهاجم نعو

 اذه نم عالضأ ةعبرأ بئارتلا : ريبج نب ديعس نعو . نييدثلا قوف : ىروثلا نايفس لاقو
 . لفسألا بناجلا

 تلا نيالا ندا نس هسشاوتلا كاشلا نخر

 : لجو زع هللا لوق ىف هغلب هنأ : ىندملا  ةبيبح ىبأ نب رّمعم نع دعس نب ثيللا لاقو
 . دلولا نوكي كانه نم « بلقلا ةراصع وه : لاق « بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخي»

 . هرحنو هبلص نيب نم : € بئاَرّتلاو بلصلا نيب نم جرخي » : ةداتق نعو

 : نالوق هيف . 4 رداَقَل هعجر ىلع هَنِإ 8 : هلوقو
 ‹ دهاجم هلاق . كلذ ىلع رداقل هنم جرخ ىذلا هرقم ىلإ قفادلا ءاملا اذه عجر ىلع : امهدحأ

 )١( هنع هللا ىضر « شبنخ نب نمحرلا دبع ثيدح نم (519 /۳) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور .

 ) )۲ةبح » : أ ىف (۳) . « ىلاعت هللا نذإب » : أ ىف 4 .



 )١١ _ ١١۷( تايآلا : قراطلا ةروس  نماثلا ءزملا بحلب يب يسب ل لليل دعس مبب

 ١ امهريغو « ةمركعو

 رادلا ىلإ هثعبو هتداعإ : ىأ « قفاد ءام نم قولخملا ناسنإلا اذه عجر ىلع هنإ : ىناثلا لوقلاو

 . ةداعإلا ىلع ردق ءدبلا ىلع ردق نم نأل ؛ رداقل ةرخآلا

 «كاحضلا هب لاق لوقلا اذهو «عضوم ام ريغ ىف نآرقلا ىف ليلدلا اذه« لجو زع« هللا ركذ دقو

 : ىأ «رئارسلا هيف ىلبت ةمايقلا موي : ىأ 4 رئارّسلا ىَبت موي # : لاق اذهلو « ريرج نبا هراتخاو

 نإ + رماع نبا نع + نجلا قف تقر اروهشم نونكملاو ةينالع رسلا ىقبيو « ودبتو رهظت

 .2) « نالف نب نالف َةَرْدَع هذه : لاقيت E E E لاق واک هللا لوسر

 : ىأ « رصان الو  هسفن ىف : ىأ 4 ََوُق نم  ةمايقلا موي ناسنإلا : ىأ 4 هل امف :  هلوقو

 . كلذ دحأ هل عيطتسي الو « هللا باذع نم هسفن ذقني نأ ىلع ردقي ال : ىأ « هنم جراخ نم

 وه امو 5 5 لصف لوقل هنإ 00 عدّصلا تاذ ضرألاو 09 عجرلا تاذ ءاَمّسلاَوظ

 . 4 © اديور مهلهمأ نيرفاكلا ٍلهمَف م اديك ديكأو مد اديك نوديكي مُهَنِإ 9 لزَهْلاب

 تاذ ءامّسلاو # : هنعو . رطملا ا : 8 . رطملا : عجرلا : سابع نبا لاق

 .رطمت مث رطمت : 4 عجّرلا
 . مهيشاوم تكلهو اوكلهل كلذ الولو « ماع لك دابعلا قزر عجرت : ةداتق لاقو

 . انهاه نم نيتأي « اهرمقو اهسمشو اهموجن عجرت : ديز نبا لاقو
 نب ديعس لاق اذكو . تابنلا نع اهعادصنا وه : سابع نبا لاق : 4 عدّصلا تاذ ضرألاو »

 < او نعت فدسلاو + ةداتفو» لاو + كاتيفلاو © كلانا او ةمركغو رج

 . ةداتق لاق اذكو . قح : سابع نبا لاق : € لصف لوقت ِهَّنِإ 9 : هلوقو

 . لدع مكح : رخآ لاقو

 . دج قح وه لب : ىأ « لزهلاب وهامو »

 4 اديك توديكي مهل ١ : لاقف « هليبس نع نودصيو هب نوبذكي مهنأب نيرفاكلا نع ربخأ مث
 . نآرقلا فالخ ىلإ مهتوعد ىف سانلاب 0 : ىأ

 . اليلق : يأ 4 اديور مهلهَمأ «  مهل لجعتست الو مهرظنأ : ىأ ( نيرفاكلا لهمف » : لاق مث
 مت اليلق مهعتمن # : لاق امك . كالهلاو ةبوقعلاو لاكنلاو باذعلا نم مهب لحأ اذام یرتو : ىأ

 :E نامقل] 4 ظيلغ باذع ىلإ مهرطضن

 ° دمحلا هللو « قراطلا » ةروس ريسفت رخآ

 . « هسأر دنع » : أ ىف (۱)

 . )0¥( مقرب ملسم حيحصو (TIAA) مقرب ا )۲(



 ل صا ىلعألا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىف باطخلا نب رمع ءاج مث . دعسو لالبو رامع ءاج مث . نآرقلا اننائرقي العجف « موتكم مأ
 دئالولا تيأر ىتح « هب مهحرف ءىشب اوحرف ةنيدملا لهأ تيأر امف ةي ىبنلا ءاج مث .نيرشع

 ىف € ىلعألا كبر مسا حبس : تأرق ىتح ءاج امف « ءاج دق هللا لوسر اذه : نولوقي نايبصلاو

 . ٩ اهلثم روس
 نع « هيبأ نع « ةّيخاف ىبأ نب ريَوُت نع « ليئارسإ انثدح « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 . °" دمحأ هب درفت . (ىلعألا كبر مسا حبس » :ةروسلا هذه بحي ةي هللا لوسر ناك : لاق ىلع

 « ىلعألا كبر مسا حبسب تيلص اله » : ذاعمل لاق ةي هللا لوسر نأ : نيحيحصلا ىف تبثو

 0 ى اإ للو هانوفر نشل

 نب بيبح نع « هيبأ نع « رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع « نايفس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 كبر مسا حبس ا ب نيديعلا ىف أرق كي هللا لوسر نأ : ريشب نب نامعنلا نع « هيبأ نع « ملاس
 . ° اعيمج امهأرق ةعمجلا موي قفاو نإو « « ةيشاغلا ثيدح كاتأ له و « 4 ىلعألا

 وبأو  هحيحص ىف  ملسم هاور دقو 95 ثيدحلا اذه دانسإ دمحأ مامإلا دنسم ىف عقو اذكه

 نب دمحم نب ميهاربإ نع مهتثالث ¢ ةبعشو ريرجو ةناوع ىبأ ثيدح نم ¢ ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد

 اذكو » : ىذمرتلا لاق ا ‹ ريشب نب نامعنلا نع « ملاس نب بيبح نع « هيبأ نع « رشتنملا

 نع « هيبأ نع  ميهاربإ نع ةنييع نب نايفس هاورو : لاق  ميهاربإ نع « رعسمو ىروثلا هاور
 . < هيبأ نع ةياور بيبحل فرعي الو . نامعنلا نع « هيبأ نع « ملاس نب بيبح

 نع « رشتنملا نب ميهاربإ نع « ةنييع نب نايفس نع « حابصلا نب دمحم نع ةجام نبا هاور دقو

 ٠ ملعأ هللاو« ةعامجلا هاور امك . “" هب نامعنلا نع « ملاس نب بيبح نع هيبأ

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )4941( .
 )5( دنسملا )1/ )47١كورتم وهو ةتخاف ىبأ نب ريوث هيف » : (177/17) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠ .

 . (5505) مقرب ملسم حيحصو (001) مقرب ىراخبلا حيحص ()

 . )۲۷١/٤( دنسملا ()

 . )14/۳( ىئاسنلا نتسو (07) مقرب ىذمرتلا نتسو (۱۱۲۲) مقرب دواد ىبأ نئسو (۸۷۸) مقرب ملسم حجیم )0(

 0913 مقري ةجاع نبا ناسا



 )١  ١7( تايآلا : ىلعألا ةروس  نماثلا ءْزحْلا ۷۸

 له و € ىلعألا كبر مسا حّبس 8 ب ةعمجلا مويو نيديعلا ىف أرقي ناك :ننسلا لهأو ملسم ظفلو
 . امهأرقف دحاو موي ىف اعمتجا ايرو « 4 ةّيشاَعْلا ثيدح كاتأ

 دبعو « سابع نب هللا دبعو «٠ بعك نب ىبأ ثيدح نم هدنسم ىف دمحأ مامإلا ىور دقو

 كبر مسا حّبس » ب رتولا ىف أرقي ناك اب هللا لوسر نأ : : نيئمؤملا مآ ةشئاغو < ىّربأ نب نمحرلا

 . © نيتذوعملاو : ةشئاع تداز 4 ٌدَحأ هللا وه لف » و . « تورفاكلا اهيأ اي لق » و « 4 ىَلعألا

 نب للا دعو + نالجيع نبا دلع ةماقا یاو راج ےک قيرط نم دب قیا اذه یوزر اذكهو
 ةلاطإلا ةيشخ الولو . ” مهنع هللا ىضر « بلاط ىبأ نب ىلعو « نيصح نب نارمعو « دوعسم

 . ملعأ هللاو « ةيافك راصتخالا اذهب داشرإلا ىف نكلو هنوتمو كلذ ديناسأ نم رسيت ام اندروأل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ساس دس صار

 ىذّلاو 02 ئدهف ردق ىدّلاو © یوسف قلخ ىذّلا 0 یلعألا كبر مسا حبس »

 ملي هّنِإ هللا ءاش ام الإ د ىست الق كئرقتسم (2 ئوحأ ءاَع هلعجف © ئعرملا جرخأ

 نم رّكَذيس ©) ئركذذلا تعفن نإ رْكَذَف © ئرسيلل كرسینو © ىَفْحَي امو رهجلا
 الو اهيف تومي ال مث 09 ئربكلا راثلا ىلصي ىذّلا 00 ىقشألا اهبتجتيو © ىشخي

 . 4 09 ئبحي
 انثدح ىقفاغلا بويأ نبا ىنعي ىسوم انثدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 « ميظعلا كبر مساب حبسف » : تلزن ال ىنهجلا رماع نب ةبقع تعمس « رماع نب سايإ ىمع

 حبس # : تلزن املف املف . « مكعوكر ىف اهولعجا » : يم هللا لوسر انل لاق « [45 « ا/5 :ةعقاولا]
 . « مكدوجس ىف اهولعجا » : لاق € ىلعألا كبر مسا

 هب ‹ بويأ نب ىسوم نع « كرابملا نبا ثيدح نم « ةجام ٠ نباو دواد وبأ هاورو

 نع « نيطبلا ملسم نع ¢ قاحسإ ىبأ نع < « ليئارسإ انثدح « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 , « ىّلعألا كبر مسا حبس » : أرق اذإ ناك كلك هللا لوسر نأ : سابع نبا نع « ريبج نب ديعس

 . « ىلعألا ىبر ناحبس » :لاق

۳ 

 و
 ¢ عيكو هيف فلوخ :J لاقو "ا « عيكو نع « برح نب ريهز نع دواد وبأ هاور اذكهو

 ثيدحو )/5٠77( دنسملا ىف ىزبأ نبا ثيدحو (۲۹۹ /۱) دنسملا ىف سابع نبا ثيدحو )١77/6( دنسملا ىف بعك نب ىبأ ثيدح )١(

 . )۲۲۷/١( دنسملا ىف ةشئاع

 . (۱۹/۲) ريبحخلا صيخلت هباتك ىف اهيلع مالكلاو ثيدحلا اذه قرط ركذ ىف رجح نبا ظفاحلا عسوت دقو (؟)

 . (841/) مقرب ةجام نبا ننسو (859) مقرب دواد ىبأ ننسو )٤/ ٠٠١( دنسملا (۳)

 . (۸۸۳) مقرب دواد ىبأ نتسو (۲۳۲ /۱) دنسملا (5)



 يال سس _ )١_۳(( تايآلا : ىلعألا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . « افوقوم « سابع نبا نع « ديعس نع « قاحسإ ىبأ نع « ةبعشو عيكو وبأ هاور

 كبر مسا حّبس » : 2١ أرق ايلع تعمس : لاق ريخ دبع نع . ىدسلا نع « ىروثلا لاقو
 . ىلعألا ىر ناحبس 5 لاقف ¢ « ىلعألا

 نأ : ىنادمهلا قاحسإ ىبأ نع « ةسّبْنَع نع ماكح انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو
 ال ظ : أرق اذإو « ىلعألا ىبر ناحبس :لوقي . € ىلعألا كبر مسا حبس # : أرق اذإ ناك سابع نبا

 « 'ىَتوَمْلا ىيحي نأ ىلع رداقب كلذ سْيَلَأ 9 : اهرخآ ىلع ىتأف [١:ةمايقلا] ( ةمايقلا مويب مسقأ

 . °” ىلبو كناحبس : لوقي [5 ٠ :ةمايقلا]

 : لاق « اهأرق اذإ ناك لب هللا بت نأ انل َركُذ : « ىلعألا كبر مسا حبس # : ةداتق لاقو
 . « ىلعألا ىبر ناحبس»

 . تائيهلا نسحأ ىف قولخم لك ىوسو ةقيلخلا قلخ : ىأ « ئوسف قلخ ىذلا # : هلوقو

 ماعنألا ىدهو « ةداعسلاو ةواقشلل ناسنإلا ىده : دهاجم لاق : « ىدهف ردق ىذّلاو :  هلوقو
 + اهعتازل

 مث هقلخ ءىش لك ئطعأ ىذا انبر# : نوعرفل لاق هنأ ىسوم نع ارابخإ ىلاعت هلوقك ةيآلا هذهو
 هللا دبع نع « ملسم حيحص ىف تبث امك« هيلإ قئالخلا ىدهو « اردق ردق : ىأ ٥۰[ :هط] 4 ىده

 ضرألاو تاومسلا قلخي نأ لبق قئالخلا اقم ردت هللا نإ » : لاق هيَ هللا لوسر نأ : قزم نا

 . ° « ءاملا ىلع هشرع ناكو « ةنس فلأ نيسمخب

 ءاثغ هلعجف # « عورزلاو تاتابنلا فونص عيمج نم : ىأ 4 ىعرملا جرخأ ىذلاو # : هلوقو

 . هوحن « ديز نباو « ةداتقو « دهاجم نعو . اريغتم اميشه : سابع نبا لاق : € ئوحأ

 هانعم ىذلا رخؤملا نم كلذ نأ ىري “ برعلا مالكب ملعلا لهأ ضعب ناكو : ريرج نبا لاق
 ءاثغ هلعجف « داوسلا ىلإ رضخأ : ىأ « ىوحأ ىعرملا جرخأ ىذلاو : مالكلا ىنعم نأو « ميدقتلا

 . ليوأتلا

 دعوو« لجو زع «هللا نم رابخإ اذهو . * سنت الف دمحم اي : ىأ 4 كئرقنس ل : هلوقو

 . ريرج نبا رايتخا اذهو . 4 هللا ءاش امّألِإ 8 « اهاسني ال ةءارق هئرقيس هنأب « هل هنم

 . هللا ءاش ام الإ ائيش ىسني ال لَك هللا لوسر ناك : ةداتق لاقو

 .«؟أرقي»:أىف )١(

 . (۹1/۳۰) ىربطلا ريسفت (۲)

 . (T10) مقرب ملسم حيحص (۳)

 . « ةيبرعلا مالكب » : أ ىف (4)



 )١  ١7( تايآلا : ىلعألا ةروس - نماثلا ءزحجلا لل _ لل سم.

 . هكرتت نأ كيلع الف ؛ هعفر هللا ءاش ام الإ كئرقن ام ىسنت ال : ىأ .خسنلا

 مهلاوقأ نم هنوفخي امو دابعلا هب رهجي ام ملعي : ىأ 4 ىَقْحَي امو رهجلا مّلعي ِهَنِإ 9 : هلوقو
 . ءىش كلذ نم هيلع ىفخي ال « مهلاعفأو

 اعرش كل عرشنو« هلاوقأو ريخلا لاعفأ كيلع لهسن : ىأ ( ئرسيّلل كرسينو 8 : ىلاعت هلوقو
 . رسع الو جرح الو هيف جاجوعا ال . الدع اميقتسم احمس الهس

 بدألا ذخؤي " انهاه نمو . ةركذتلا عفنت ثيح ركذ : ىأ 4 ئركذذلا تعفن نإ رکذف » : هلوقو

 تنأ ام : هنع هللا ىضر « ىلع نينمؤملا ريمأ لاق امك « هلهأ ريغ دنع هعضي الف « ملعلا رشن ىف

 نوبحتأ « نوفرعي اب سانلا ثدح : لاقو . مهضعبل ةنتف ناك الإ مهلوقع هغلبت ال اثيدح اموق ثّدحمب
 ودا هذآ

 ملعيو هللا ىشخي هبلق نم دمحم اي  هغلبت اب ظعتيس : ىأ < ئشخي نم رگ لیس : هلوقو
 ال : ىف ( يحي الو اهيف تومي ال مت . ئربُحْا راَثلا ىَلصُي ىذا . ىقشألا اهبتجقیو «  هيقالم هنأ
 هيلا قم قاع ام, رعشي اهيل آل ؛ ا ر ی ليم ی ضرك

 . لاكنلا عاونأو « باذعلا

 نع « ةرضن ىبأ نع  ىميتلا ىنعي  ناميلس نع « ىدع ىبأ نبا انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 « نويحي الو نوتومي "ال اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ امأ » : ةَ هللا لوسر لاق : لاق ديعس ىبأ

 هراصنأ لجرلا ذخأيف « 29 ءاعفشلا مهيلع لخديف رانلا ىف مهتيميف ةمحرلا مهب هللا ديري سان امأو
 رهن :لاق وأ  ناويحلا : لاق وأ  ةايحلا : لاق وأ  ءايحلا رهن ىف  نوتبني : لاق وأ  مهتبنيف

 نوكت ةرجشلا نورت امأ » : ليي ىبنلا لاقو : لاق . « ليسلا ليمح ىف ةبحلا تابن  نوتبنيف ةنجلا
 نأك : مهضعب لاقف : لاق. « ؟ ءارضخ نوكت مث ءارفص نوكت : لاق وأ ءارفص نوكت مث « ءارضخ

 . 29 ةيدابلاب ناك اب ىبنلا
 ديعس ىبأ نع « ةرضن ىبأ نع« ديزي نب ديعس انئدح «ليعامسإ انثدح : اضيأ دمحأ لاقو

 الو اهيف نوتومي ال مهنإف . اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ امأ » : ایک هللا لوسر لاق : لاق ىردخلا

 ‹ ةتامإ مهتيميف  مهاياطخب : لاق وأ  مهبونذب رانلا مهبيصت لاق امك وأ  سانأ نكلو « نويحي

 : لاقيف « ةنجلا راهنأ ىلع اوتبنف « رئابض رئابض مهب ءىجف « ةعافشلا ىف نذأ امحف اوراص اذإ ىتح
 نم لجر لاقف : لاق . « ليسلا ليمح ىف نوكت ةبحلا تابن نوتبنيف . مهيلع اوضبقا « ةنجلا لهأ اي

 . ةيدابلاب ناك هيم هللا لوسر نأك : ذئنيح موقلا

 هب « ديز نب ديعس ةمّلسم ىبأ نع امهالك « ةبعشو ” لضفملا نب رشب ثيدح ىف ملسم هاورو

 . « ةعافشلا » : أ ىف (۳) . ال مهنإف » : | یف (0) . اذه نمو » : م ىف )١(

 . )٥/۳( دنسملا (2)

 . ©« لضفلا » : أ ىف (0)



 ۳۸۱ )۱٤ _ ٠۱۹( تايآلا : ىلعألا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ىبأ نع « ةرضن ىبأ نع « ىريرجلا سايإ نب ديعس نع « ديزي نع اضيأ دمحأ هاورو .() هلثم

 ‹ نويحي الو اهيف نوتومي ال مهجارخإ هللا ديري ال نيذلا رانلا لهأ نإ ١ : لاق ةي ىبنلا نع <

 رئابض قوجرخي مث ء امحف اوريضي ىتح .« ةتامإ اهيف مهتبمي مهجارخ] هللا ديري نيللا راثلا لهأ ناو

 مح ىف هيلا فت انك نودي هلا راها قف هلع 0 شري : وأ « ةنجلا راهنأ ىلع نوقليف

 0 لا

 « نوثكام مكإ لاق كبر انيَلَع ضقيل كلام اي اودانو ا : رانلا لهأ نع ارابخإ هللا لاق دقو

 . :"T] رطاف] 4 اهباذَع نم مهنع فقحي الو اوتوميف مِهْيَلَع ئضقي ال :  ىلاعت لاقو « [۷۷: فرخزلا]

 . ىنعملا اذه ىف تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ

 ® اَيندلا ةايحلا نورثؤت لب مد ىّلصُف هر مسا ركذو 09 ئكرت نم حلفا دق )»
 ا or لر

 . 4 69 ئسوُمو ميهاربإ فحص ® لوألا فحصلا ىف اذه نإ ©9 ئقبأو ريخ ةرخآلاو

 هللا لزنأ ام عباتو « ةليذرلا قالخألا نم هسفن رهط : ىأ « ىّكَرَت نم حلفا دق # : ىلاعت لوقي

 ؛ اهتاقوأ ىف ةالصلا ماقأ : ىأ © ىّلصف هبر مسا ركذو 0 هيلع همالسو هللا تاولص « هلوسر ىلع

 : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق دقو . هللا عرشل الاثتماو هللا رمأل ةعاطو هللا ناوضر ءاغتبا

 نب ءاطع نع « هيبأ نع « نمحرلا دبع نب دمحم ىمع انثدح « ىمزرعلا دمحأ نب دابع انثدح

 نم حلفأ دق » : للك ىبنلا نع « هللا دبع نب رباج نع « طباس نب نمحرلا دبع نع. بئاسلا

 ركذو # 2. هللا لوسر ىنأ دهشو « دادنألا علخو « هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم » : لاق 24 ىَّكرت

 . « اهب مامتهالاو اهيلع ةظفاحملاو سمخلا تاولصلا ىه » : : لاق « ىّلصُف هبر مسا

 °) هجولا اذه نم الإ رباج نع ىوري ال : لاق مث

 . ريرج نبا هراتخاو . سمخلا تاولصلا كلذب دارملا نإ : سابع نبا لاق اذكو

 ىبأ نع« ةيواعم نب ناورم انثدح « 299 ىلمآلا ديمحلا دبع نب ورمع ىنثدح : ريرج نبا لاقو
 هب تررمف : لاق . ىب رمف ديعلا ىلإ ًادغ تودغ اذإ : ىل لاقف ةيلاعلا ىبأ ىلع تلخد :لاق ةدلخ
 ىنربخأف : لاق . معن :تلق ؟ءاملا نم كسفن ىلع تضفأ : :لاق يم هلم اق شط لع راكا

 حلفأ دق» : أرق مث . اذهل كتدرأ امنإ : لاق ؟ اهتهجَو دق : تلق كنأكو : تلق ؟ كتاكزب تلعف ام

 . ءاملا ةياقس نمو اهنم لضفأ ةقدص نوري ال ةنيدملا لهأ نإ:لاقو . « ىّلصَف هبر مسا ركذو . ىّكزت نم

 )١( دنسملا )۳/١١( مقرب ملسم حيحصو )۱۸٥( .

 ٩ شريف » : م ىف (0)
 )۳( دنسملا )۳/ ۲١( .

 )٤( لاقو » : م ىف ٩ .

 ىمزرعلا دمحأ نب دابع هخيش نع رازبلا هاور 2: (۱۳۷ /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « راتسألا فشك » (۲۲۸۲) مقرب رازبلا دنسم )٥(

 . ٩ كورتم وهو
 . ؛ ىليألا » : أ ىف (5)



 ( :-315) كايآلا 5 ىلعألا ةروس د قمانلا ءزخلا

 ةقدص جارخإب سانلا رمأي ناك هنأ زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ نع انيور كلذكو : تلق

 . 4 ىَلصَف بر مسا ركذو . ىَكََت نم حقا دق > ةيآلا هذه ولتيو ءرطفلا
 ‹ هتاكز هتالص ىدي نيب مدقيلف « ةالصلا ديري وهو لئاس مكدحأ ىتأ اذإ : صوحألا وبأ لاقو

 . ( ىّلصف هّبر مسا ركذو . ىَّرت نم حلفا دق 8 : لوقي هللا ناف

 .هقلاخ ىضرأو هلام ىكز: 4 ىّلصَف هّبر مسا رکْذو . ىّكَرَت نم حلفا دَق » ةيآلا هذه ىف ةداتق لاقو

 ام ىلع اهنودبتو « ةرخآلا رمأ ىلع اهنومدقت : ىآ 4 اًينالا ةايحْلا نورثّؤت لب :  ىلاعت لاق مث
 زادلا ىف ؛ هللا 0 : ىأ « ىقيأو ريخ ةرخآلاو $ ٠ مدام وئام یف مهحالصو مهتقت هي

mols mo 
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yTوالا زادي امالا ار اير و اع  

 نع « ةورع نع « قاحسإ ىبأ نع « ديّوُذ انثدح « دمحم نب نيسح انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 عمجي اهلو « هل لام ال نم لامو « هل راد ال نم راد ايندلا » : ةي هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع

 . 20 « هل لقع ال نم

 ( ءاطع نع « ةزمح وبأ انثدح « حضاو نب ىيحي انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 نورثؤت لب 8 : غلب املف 4 ىّلعَألا كبر مسا حّبس $ : دوعسم نبا تأرقتسا : لاق ىفقثلا ةجّفرَع نع

 0 O ف ع وسل را رول ها ين عملا

 لجاعلا اذه انرتخاف ةرخآلا انع تيوزو « اهبارشو اهماعطو اهءاسنو اهتنيز انيأ ر انأل ايندلا انرثآ : لاقف

IE 

 .ملعأ هللاو « وه  ثيح نم سنجلا نع رابخإ وه وأ ‹ مضهلاو عضاوتلا هجو ىلع هنم اذهو

 درفت . « ىنفي ام ىلع ىقبي ام اورثآف « هايندب رضأ هترخآ بحأ نمو « هترخآب رضأ هايند بحأ نم»

 . دمحأ هب

 او 2

 : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق : 4 ىّسومو ميهاربإ فحص . لوألا فحّصلا ىف اذه نإ 9 : هلوقو

 )١( دنسملا )۷١/١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو )٠١/ « : )۲۸۸ةقثاوهو ديوذ ريغ حيحصلا لاجر هلاجر ٠ .

 ٠٠١( /”0) ىربطلا ريسفت (۲)

 . ٩ هسنج نم » : أ ىف (۳)

 ورمع ىبأ نب ورمع نع < نمحرلا دبع نب بوقعي قيرط نم « دراوم » )۲٤۷۳( مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو )5١7/5( دنسملا (5)

 . هب



 )۱٤  ١4( تايآلا : ىلعألا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نع « ةمركع نع « بئاسلا نب ءاطع نع هيبأ نع « ناميلس نب رمتعم انثدح « ىلع نب رصن انثدح

 ل ىلوألا فحصلا ىف اذه نإ # : تلزن امل : لاق سابع نبا
 . 27 « ىسومو ميهاربإ فحص ىف اذه ناك : وأ اذه لك ناك »

 ١ ريغ سابع نبا نع « ةمركع نع « بئاسلا نب ءاطع نع تاقثلا دنسأ ملعن ال : لاق مث
 . اذه لبق هدروأ رخآ اثيدحو

 نع « ناميلس نب رمتعملا انثدح « ىلع نب رصن انربخأ « ىيحي نب ايركز انربخأ : ىئاسنلا لاقو
 كبر مسا حبس :  ا لاق سابع نبا نع « ةمركع نع « بئاسلا نب ءاطع نع « هيبأ
 TV] : مجنلا] 4 ئّقَو ىذّلا ميهاربإو :  تلزن املف ‹ ىسومو ميهاربإ فحص ىف اهلك : لاق «ىلعأل

 DEA مجنلا] 4 ئرخأ رزو ةرزاو رزت الأ > ىفو : : لاق

٠:٠ aىذا ميهاربإو . ئسوم فحص ىف امب أتي مل مأ  
 ءازجلا هازجي مث . ري فون ع نأو ئعس ام لإ ناسنإلل سيل نأو . ئرخأ رزو ةرزاو رزت لأ . اىّفَو

  ةمركع لاق اذكهو .نهرخآ ىلإ تايآلا ... ٤١[ : 3” مجنلا] « ىهتنملا كبر ىلإ أو . 'ىقوألا

  ةمركع نع « هيبأ نع « ىروثلا نايفس نع « نارهم نع « ديمح نبا نع « ريرج نبا هاور اميف
 حبس ىف ىتلا تايآلا : لوقي « ( ىسوُمو ميهاربإ فحص . ىلوألا فحصلا ىف اذه ّنِإ © : هلوق ىف
 . ىلعألا كبر مسا

 . ىلوألا فحصلا ىف ةروسلا هذه ةصق : ةيلاعلا وبأ لاقو

 ركذو . ىّكَرَت نم حلفأ دق 8 : هلوق ىلإ ةراشإ 4 اذه نإ 00 8 دارملا نأ ريرج نبا راتخاو
 نومضم : ىأ « اذه نإ : لاق مث ٠ , 4 ىقبأو ريخ ةرخآلاو . ايندلا ةاّيحلا نورثؤت لب . ىّلصف هبر مسا

 . 249 4 سومو ميهاربإ فحص . ىلوُألا فحصلا ىفل # مالكلا اذه
 5 ملعأ هللاو . هوحب ؛« ديز نباو ةداتق نع ىور دقو ىوق نسح رايتخا اذهو ¢ ۰ 2 ت ۰
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 ةنملاو دمحلا هللو « حبس » ةروس ريسفت رخآ

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )/١١155( .

 0(فىأ:١نحو«ه.

 هلاجر ةيقبو « طلتخا دقو بئاسلا نب ءاطع هيف » : ١77( /۷) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو “ راتسألا فشك )5185(  مقرب رازبلا دنسم (*)
 « حيحصلا لاجر

 . )۱١١/۳۰( ىربطلا ريسفت (4)



 (7 )١  تايآلا : ةيشاغلا ةروس  نماثلا ءزحلا حسب م

 ةيشاغلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 ,«ىلعألا كبَر مسا حبس 8 ب أرقي ناك ةي هللا لوسر نأ : ريشَب نب نامعنلا نع مدقت دق

 . ةعمجلا مويو ديعلا ةالص ىف ةيشاغلاو

 سيق نب كاحضلا نأ : هللا دبع نب هللا ديبع نع « ديعس نب ةرمض نع « كلام مامإلا لاقو

 كاتأ له » لاق ؟ ةعمجلا ةروس عم ةعمجلا ىف أرقي ةي هللا لوسر ناك مب : ريشب نب نامعنلا لأس

 نباو ملسم هاورو 2 ا ¢ كلام نع امهالك ¢ ةبيتق نع ىئاسنلاو ¢ ىبّتعقلا نع دواد وبأ هاور

 . ° هب « ديعس نب ةرمض نع « ةنبيع نب نايفس ثيدح نم « ةجام

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ارات ىَلصت © ٌةَبصن ةَلماع © ٌةَعْشاَخ ذئموي هوجو (0 ةيشاغلا ثيدح كاتأ له

 نم ىنغي الو نمسي ال © عيرض نم الإ ْماَعَط مهَل سيل 2 ةينآ نع نم ئقست © ةيماح

 . %4 ©0 عوج

 سانلا ىشغت اهنأل ؟ ديز نباو ¢ ةداتقو 34 سابع نبا هلاق . ةمايقلا موي ءامسأ نم ةيشاغلا

 : متاح ىبأ نبا لاق دقو . مهمعتو

 نع « قاحسإ ىبأ نع < شايع نب ركب وبأ انثدح « ىبفاّنُطلا دمحم نب ىلع انثدح « ىبأ انثدح

 : لوقيو عمتسي ماقف 4 ةيشاعلا ثيدح كات له $ :أرقت ةأرما ىلع كي ىبنلا رم : لاق نوميم نب ورمع

 . (© « ىنءاج دق ¢ معن )»

 اهعفني الو عشخت : سابع نبا لاقو . ةداتق هلاق . ةليلذ : ىأ 4 ةعشاخ ذئموَي هوجو :  هلوقو

 ًاران ةمايقلا موي تيلصو « هيف تبصتو « ًاريثك المع تلمع دق : ىأ € ةَبصاَن ةلماع ٠) : هلوقو

 . ةيماح

 قاحسإ نب دمحم انثدح « ىَكرمْلا دمحم نب ميهاربإ انثدح : ىناقربلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 . (117/5) ىتاسنلا نتسو (۱۱۲۳) مقرب دواد ىبأ ناسو (۱۱۱ /۱) أطوملا (۱)
 8 )١١15( مقرب ةجام نبا ننسو (۸۷۸) مقرب ملسم حيحص (۲)

 . مدقت دقو لسرم اذهو (۳)



 مس شلل لل- ل ب 40-0١5 تايآلا : ةيشاغلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 قاحسإ نب دمحم انثدح « ىَكَرْلا دمحم نب ميهاربإ انثدح : ىناقربلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 ىنوجلا نارمع ابأ تعمس : لاق رفعج انثدح « رايس انثدح « هللا دبع نب نوراه انثدح «جارسلا

 او ب1 ارا : هادانف : لاق « بهار ريدب ¢ هنع هللا ىضر ¢ باطخلا نب رمع رم : لوقي

 e هل ليقف“ ىكبيو هيلإ رظني رمع لعجف : لاق . ف

 ° ناکبأ ىذلا كاذف «* ةيماح ارات ئَلصت . ةَبصاَ لماع # :هباتك یف« لجو زع« هللا لوق ترکذ : لاق

 . ىراصنلا : « ةبصان ةلماع :  سابع نبا لاق : ىراخبلا لاقو

 .24) لالغألاو باذعلاب رانلا ىف € ةبصاّن  ىصاعملاب ايندلا ىف « ةلماع  :ىدسلاو «ةمركع نعو

 نه بت و ريتا ديد نا ىأ 4 ةيماح ارات ىَلصت » :ةداتقو « نسحلاو « سابع نبا لاق

 ى ا ار ضايع ا و اه عيونا نق قا 4 هنا وع

 نم رجش : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق : * عيرض نم الإ ماعط مهل سيل # : هلوقو

E 

 . ةراجحلا اهنأ : هنعو . موقزلا وه : ريبج نب ديعس لاقو

 : ةداتق لاق . قربشلا وه : ةداتقو < ءازوجلا وبأو « ةمركعو « دهاجمو « سابع نبا لاقو
 ةئطال كوش تاذ ةرجش وهو : ةمركع لاق . عيرضلا فيصلا ىفو « قربشلا عيبرلا ىف هيمست شيرق

 ضرألاب

 عيرضلا : زاجحلا لهأ هيمسي « قربشلا : هل لاقي تبن عيرضلا : دهاجم لاق : رال ر

 . مس وهو « سبي اذإ

 . عيرضلا ىمس س سبي اذإ « قربشلا وه : « عيرض نمأألإ :  ةداتق نع « رّمعم لاقو

 . هثبخأو هعشبأو ماعطلا رش نم : 4 عيرض نم الإ ماعَط مهل سيل » : ةداتق نع « ديعس لاقو

 . روذحم هب عفدني الو ‹« دوصقم هب لصحي ال : ىنعي 4# عوج نم ىنغي الو نمسي ال # : هلوقو

 ةيغال اهيف عمت ال 3 ةيلاع نج ىف © ةيضار اهيعسل © ةمعأت دموي هوجو ل
 س ممر عما ما عه هس

 ةفوفصم قرامنو 9 ةعوضوم باوكأو ©9 ةعوفرم ررس اهيف 9D ةيراج نيع اهيف ©

 . 4 6 نوم ىبارزو ©

 r يبن مس ع ر

 )١( راسي انثدح » : أ ىف «

 . أ ‹ م نم ةدايز (0)

 قيرط نم (077/7) كردتسملا ىف مكاحلا هاورو « هب نارمع ىبأ نع « ناميلس نب رفعج نع (۲۹۹ /۲) هريسفت ىف قازرلا دبع هاورو ()

 . « رمع نامز كردي مل ىنوجلا نارمع ابأ نإف « اهتقو ىف ةياكح هذه »: مكاحلا لاقو « هب رفعج نع « رايس نع « نابأ نب رضخلا

 )٤( كالهإلاو » : م ىف « .

 . « حتف » 07٠١١ /8) ىراخبلا حيحص (5)



 )8  ١5( تايآلا : ةيشاغلا ةروس  نماثلا ءزحلا ل لل _لءغلطدع»عبي»

 4 َةَمعاَن » ةمايقلا موي : ىأ ( ذئموي هوجو 8 : لاقف ءادعسلا ركذب ىنث « ءايقشألا لاح ركذ ال
 . اهيعسب كلذ اهل لّصَح امنإو . اهيف ميعنلا فرعي : ىأ

 . اهلمع تيضر دق : 4 ةيضار اهيعسل 8 : نايفس لاقو

 : ىأ ( ةيغال اهيف عمستال » 1 نونمآ تافرغلا ىف ةيهب ةعيفر : ىأ © ةيلاع ةنج ىف 8 : لوقو

eميرم] 4 امال الإ اول اهيف نوعمسي ال 3 : لاق امک  c[Y: 

 اليق الإ . امينأت الو اوُغَل اهيف نوعمسي ال :  لاق :IT روطلا] 4 ميئأت الو اهيف وغ ال $ : اقو

e1> [ . 

 (ةدحلاو انيغ اهب دارملا سيلو ٠ تابثإلا قايس ىف ةركن هذهو ١ .ةخراس : ىأ:4 ةيراج نيع اهيف »
 ل

 د ل لاف ا هر رار

 7 كلا لاج تحت نم وأ أ  لالت تحت نم

 6 كور

 . نيعلا روحلا اهيلع « كسلا ةعفترم « شرفلا ةريثك ةمعان ةيلاع : ىأ 4 ةعوفرَم ررس اهيف »
 « ةعوضوم باوكأو 8 < هل تعضاوت ةيلاعلا ررسلا كلت ىلع سلجي نأ هللا ىلو دارأ اذإف :اولاق

 : سابع نبا لاق :4 ةفوفصم قرامنو » « اهبابرأ نم اهدارأ نمل " ةدصرم ةدعم برشلا ىناوأ : ىنعي
 . مهريغو « ىروثلاو « ىدسلاو « كاحضلاو « ةداتقو «ةمركع لاق اذكو . دئاسولا : قرامنلا

 ريغو + كاحتضلا' لاق اذكو .٠ :ظسبلا : نيارزلا ١ "سابع نبا لاق + € ةقوكبم ىباوزو » : لوقو
 1 . دحاو

 + اهيلعت سرلا دازآ قل انكاهو ايقاع أ ع ارم يعفو

 « ىبأ انثدح « نامثع نب ورمع انثدح : دواد ىبأ نب ركب وبأ هاور ىذلا ثيدحلا انهاه ركذنو

 عمس هنأ بيرك ىنثدح : ىسوم نب ناميلس نع « ىرفاعملا كاحضلا نع « رجاهم نب دمحم نع
 ىه « اهل رطح ال ةنجلا نإف « ةنجلل رمشم نم له الأ ١ : ليي هللا لوسر لاق : لوقي ديز نب ةماسأ

 ءانسح ةجوزو « ةجيضن ةرمثو « درطم رهنو « ديشم رصقو « زتهت ةناحيرو « ًالألتي رون ةبعكلا برو

 ةلحم ىف « ةمعنو ةربحو « ةرضخو ةهكافو « ةميلس راد ىف دبأ ىف ماقمو « ةريثك للحو « ةليمج
 . « هللا ءاش نإ : اولوق ١ : لاق . اهل نورمشملا نحن « هللا لوشر اي معن : اولاق . « ؟ةيهب ةيلاع

 . هللا ءاش نإ : موقلا لاق

 نب دمحم نع « © ملسم نب ديلولا نع « ىقشمدلا نامثع نب سابعلا نع ةجام نبا هاورو

 )١( هب ىسوم نب دسأ نع « ىسيطارقلا قيرط نم « دراوم » (۲۱۲۲) مقرب هحيحص ىف نابح نبا هاورو 5

 ) )0ةملس » : أ ىف (۳) . « ةعوضوم » : م ىف «© .



 )AV )75  ۱۷ تايآلا : ةيشاغلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 , ٩ هب رجاهم

 لاجلا ىَلِإو © تعفر فيك ءامّسلا ىَلِإو © تقلخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفا »

e عل 
 ت

 © یه مهني إن © بألا باعا للا ۂبدعیف ص رفکو ىأوت نم الإ © رطيسمب 3
 . 4 69 مهباسح انيلع نإ

 لبإلا ىلإ نورظني الفأ » : هتمظعو هتردق ىلع ةلادلا هتاقولخم ىف رظنلاب هدابع ًارمآ ىلاعت لوقي

 كلذ عم ىهو « ةدشلاو ة ةوقلا ةياغ ىف اهنإف « بيرغ اهبيكرتو ٠ بيجع قلخ اهنإف ؟ 4 تَقلخ فيك

 اوهبنو . اهنبل برشيو « اهربوب عفتنيو «٠ لكؤتو « فيعضلا دئاقلل داقنتو « ليقثلا لمحلل نيلت
 ىلإ رظنن ىتح انب اوجرخا : لوقي ىضاقلا حيرش ناكو « لبإلا تناك مهباود بلاغ برعلا نأل كلذب
 اذه ضرألا نع « لجو زع « هللا اهعفر فيك : ىأ ؟ تعفر فيك ءامسلا ىلإو . تقلخ فيك لبإلا

 4 جورُف نم اهل امو اهاتيزو اهانينب فيك مِهقوَف ءامسلا ىلإ اورظني ملفا » :ىلاعت لاق امك « ميظعلا عفرلا
 . [1:ق]

 ١ اهلهأب ضرألا ديمت الثل ةيسار ةتباث ةمئاق ةبوصنم تلعج : ىأ (تَبصن فيك لابجأا ىَلِإو «
 نداعملاو عفانملا نم لعج ام اهيف لعجو .

 ىلع ىودبلا هّبنف « تدهمو تدمو تطسب فيك : ىأ ؟ 4 تحطس فيك ضرألا ىلإو »
 ا ليطاوردو ةسارد قولا نقلا ءادسلاو, 6 هيلع بكار وه ياللا هرج نم هلق اني اعدل الدتعالا
 هنأو « كلاملا فرصتملا قلاخلا ميظعلا برلا هنأو « هعناصو كلذ قلاخ ةردق ىلع ا ضرألاو

 امك . وم هللا لوسر ىلع هلاؤس ىف « ا قحتسي ال ىذلا هلإلا
 : لاق ثيح دمحأ مامإلا هاور

 نأ انيهن انك : لاق سنأ نع « تباث نع « ةريغملا نب ناميلس انثدح . مساقلا نب مشاه انثدح
 نحنو هلأسيف لقاعلا ةيدابلا لهآ نم لجرلا ءىجي ر نأ انبجعي ناكف « ءىش نع يى هللا لوسر لأسن
 هللا نأ صرت كنأ ا رف كلور اناتا'هنإ ٠ دمجتم اي: لاقف ةيدابلا لهأ نم لجر ءاجف « عمسن

 ؟ضرألا قلخ نمف : لاق . « هللا » : لاق ؟ ءامسلا قلخ نمف : لاق . « قدص » : لاق . كلسرأ

 ىذلابف : لاق . « هللا » : لاق ؟ لعج ام اهيف لعجو لابجلا هذه بصن نمف : لاق . « هللا ١ : لاق

 نأ كّلوسر معزو : لاق . « معن » : لاق ؟ كلسرأ هللا « لابجلا هذه بصنو ضرألاو ءامسلا قلخ
 ؟ اذهب كرمأ هللآ « كلسرأ ىذلابف : لاق . « قدص » : لاق . انتليلو انموي ىف تاولص سمخ انيلع

 « لاقم هيف دانسإ اذه » : (TYo /F) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (( ۴۲ مقرب ةجام نبا نتسو (V1) مقرب دواد ىبأ نبال ثعبلا 0(

 هيف فلتخم ىسوم نب ناميلسو : ١ لوهجم ٠ : بيذهتلا تاقبط ىف ىبهذلا لاقو < تاقثلا ىف نابح نبا هركذ ىرفاعملا كاحضلا

 . ©« تاقث دانسإلا لاجر ىقابو



 a WE aa aga 7ج77حص يبيع و

 ىذلابف : لاق . « قدص » : لاق ؟ انلاومأ ىف ةاكز انيلع نأ كلوسر معزو : لاق . « معن » : لاق

 عاطتسا نم تيبلا جح انيلع نأ كلوسر معزو : لاق . « معن » : لاق . ؟ اذهب كرمأ هللآ « كلسرأ

 . « ةنجلا نآخديل قدص نإ» : كك ىبنلا لاقف . ائيش نهنم
 هاورو «ىراخبلا هقلعو 00 رضنلا ىبأ نع «دقانلا ورمع نع «ملسم هاور دقو

 دواد وبأو ىراخبلاو دمحأ مامإلا هاورو : ا ر ناميلس ثيدح نم « ىئاسنلاو ىذمرتلا

 ىبأ نب UE SE E EE نباو ىئاسنلاو

 . « ركب نب دعس ىنب وخأ ةبلعث نب مامض انأو :٠ هرخآ ىف لاقو «  هلوطب هب « سنأ نع« رن

 رانيد نب هللا دبع ىنثدح « رفعج نب هللا دبع انثدح « قاحسإ انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 ‹ لبج سأر ىلع ةيلهاجلا ىف ةأرما نع ثدحي ناك ام ًاريثك ةي هللا لوسر ناك : لاق رمع نبا نع

 ؟ ىبأ قلخ نمف: لاق . هللا: تلاق ؟ كقلخ نم « همأ اي : اهنبا اهل لاقف « امنغ ىعرت اهل نبا اهعم

 : لاق . هللا : تلاق ؟ ءامسلا قلخت نمف : لاق . هللا : تلاق ؟ ىنقلخ نمف : لاق . هللا : تلاق

 هذه قلخ نمف : لاق . هللا : تلاق ؟ لبجلا قلخ نمف : لاق . هللا : تلاق ؟ ضرألا قلخ نمف

 . اذه انثدحي ام ًاريثك ای٤ هللا لوسر ناك : رمع نبا لاق

 . 29 اذهب انثدحي ام ًاريثك رمع نبا ناك : رانيد نبا لاق

 ىنيدملا نب ىلع مامإلا هدلو هفعض « ىنيدملا وه اذه رفعج نب هللا دبعو « فعض هدانسإ ىف

 . هريغو

 9 E رح ال للا 00

 . رابجب مهيلع تسل :امهريغو « دهاجمو « سابع

 . ناميإلا ىلع مههركت ىذلاب تسل : ديز نبا لاقو

 هللا لوسر لاق : لاق رباج نع « ريبزلا ىبأ نع « نايفس نع « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 مهءامد ىنم اومصع اهولاق اذإف « هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » : دع

 مهيلع تسل . ركذم تنأ اَمّنِإ ركَذَف »ا: أرق مث ٠ لجو رع للا ىلع ب و ب اب د لاو

 . «رطُيسُمب
 . )١1( مقرب ملسم حيحصو )٠٤١/۳( دنسملا )١(

 . )۲٤١١( مقرب ىربكلا يئاسنلا ننسو (115) مقرب يذمرتلا ننسو « حتف » )۱٤۸/١( ىراخبلا حيحص (۲)

 مقرب ةجام نبا ننسو )۲٤۰۲( مقرب ىربكلا يئاسنلا ننسو (587) مقرب دواد يبأ ننسو )٦۳( مقرب ىراخبلا حيحصو ۱٦۸( /۳) دنسملا (9)

. (6 ( 

 نب هللا دبع ريغ رانيد نبا نع هب ثدحي ال . ظوفحم ريغ » : لاقو . هلثم هب ىلغي ىبأ نع )۱۷۸/٤( لماکلا ىف ىدع نبا هاورو (5)

 . 4 رفعج



 ۲٦(۹ ۱۷) تايآلا : ةيشاغلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نم ) ريسفتلا 0 ني ىف ىئاسنلاو ىذمرتلاو »» ناميإلا 0( باتك ىف ملاسم هاور اذكهو

 ىف جرخم ثيدحلا اذهو . (؟) ةدايزلا هذهب هب ٠ ىروثلا ديعس نب نايفس ثيدح نم « امهينئس

 , ° ةيآلا هذه ركذ نودي < ةريره: ىب ةياوز نم :نيحيحصلا

 . هناسلو هنانجب قحلاب رفكو « هناكرأب لمعلا نع ىلوت : ىأ ¢ رفكو ئلوت نم الإ ا : هلوقو
 هبذعيف # :لاق اذهلو 7٠"[. ١:ةمايقلا] 4 ئّلوتو بّذك نكلو . یلص الو قدص الف ¥ : هلوقك هذهو

 : دمحأ مامإلا لاق . 4 ربكألا باذعلا هللا

 ةمامأ ابآ نأ + دلا نب ىلع نع + لاله ىبآ نب ديعس: نع < ثيل اقدح« ةبيتق انثدح
 : لاقف « هيك هللا لوسر نم اهعمس ةملك نيلأ نع هلأسف « ةيواعم نب ديزي نب دلاخ ىلع رم ىلهابلا

 ىلع ريعبلا دارش هللا ىلع درش نم الإ « ةنجلا لخدي مكلك الأ ١ : لوقي ةي هللا لوسر تعمس

 . « هلهأ

 دزي ملو« هيبأ نع متاح ىبأ نبا هركذ اذه دلاخ نب ىلعو « 2 دمحأ مامإلا هجارخإب 2" درفت

 . 2 « لاله ىبأ نب ديعس هنعو « ةمامأ ىبأ نع ىور » : انهاه ام ىلع

 نحن : ىأ « مهباسح انيلع نإ مث 8 مهبلقنمو مهعجرم : ىأ € مهبايإ انيلإ نإ » : هلوقو

 ةنملاو دمحلا هللو « ةيشاغلا ١ ةروس ريسفت رخآ

 )١( باتك ىف» : | یف ٩ .

 )۲( دنسملا )۳/ ٠١ ١( مقرب ىذمرتلا نتسو (۲۱) مقرب ملسم حيحصو )07751١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو )١151/0( :

 . (51) مقرب ملسم حيحصو (1947) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)

 )٤( دنسملاو «م» نم تبثملاو « دلاخ ىبأ نب ىلع » : | ىف .

 . ©« درفنا » : م ىف (9)

 . (؟508/6) دنسملا (0)

 . 4 ةقث هنأ » (5 )٠١/ ١7 عمجملا ىف ىمثيهلا ركذ دقو (185 /5) ليدعتلاو حرجلا )۷(



 520 كايآلا“: نسنلا a gga و

 رجفلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 نع « ناميلس نع « ديعس نب ىيحي ىنربخأ « مكحلا نب باهولا دبع انربخأ : ىئاسنلا لاق

 « لوّطف هعم ىلصف لجر ءاجف « ًةالص ذاعم ىلص : لاق رباج نع < حلاص ىبأو راثد نب براحم

 لي هللا لوسرل كلذ ركذف . قفانم : لاقف اذاعم كلذ غلبف « فرصنا مث دجسملا ةيحان ىف ىلصف

 ةا ىف اهو فراق ىلع لر همن يا تج + لا لوسا + .لاقفا# سفلا لان

 كبر مسا حبس نم تنأ نيأ ؟ ذاعم اي ناتن » : الك هللا لوسر لاقف . ىحضان تقلعف < دجسملا

 . 20« « ىَشْفَي اذإ ليلا و 4 رجفلا » و 4 اهاحضو سمّشلا#و < ىلعألا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 كلذ ىف له © رسي اذإ ليللاو © رثولاو عفشلاو 0 رضع لابلر ت رجفلاو

 قلخي مل ىتَلا 60 دامعلا تاذ مرِإ ) داعب كبر لعف فيك رت ملأ 2) رجح ىذت مسَق

 نيذّلا © داتوألا ىذ نوعرفو © داولاب رخّصلا اوباج نيذّلا دومثو (2) دالبلا ىف اهلثم

 كبر نإ © باذع طوس كبر مهيلع بصف © داسفلا اهيف اورثكأف 69 دالبلا ىف اوغَط

 . 4 62 داصرملابل
 . ىدسلاو « ةمركعو « دهاجمو « سابع نباو« ىلع هلاق . حبصلا : وهو« فورعمف رجفلا امأ

 ةمتاخ وهو « ةصاخ رحنلا موي رجف هب دارملا : بعك نب دمحمو . دهاجمو « قورسم نعو
 . رشعلا ىلايللا

 . ةمركع هلاق امك « هدنع لعفت ىتلا ةالصلا كلذب دارملا : ليقو

 . سابع نبا نع ةياور وهو . راهنلا عيمج هب دارملا : ليقو

 نم ام :١ اعوفرم سابع نبا نع « ىراخبلا حيحص ىف تبث دقو . فلخلاو فلسلا نم دحاو ريغو

 داهجلا الو : اولاق  ةجحلا ىذ رشع ىنعي  ؛ مايألا هذه نم نهيف هللا ىلإ بحأ حلاصلا لمعلا مايأ

 نم عجري مل مث « هلامو هسفنب جرخ الجر الإ « هللا ليبس ىف داهجلا الو » : لاق ؟ هللا ليبس ىف

ES 

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )۱١۱١۷۳( .

 مقرب ىراخبلا حجيج قفز 459 .



 6 )١  ١5( تايآلا : رجفلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ”١ دحأ ىلإ هزعي ملو ريرج نبا رفعج وبأ هاكح « مرحملا نم لوألا رشعلا كلذب دارملا : ليقو

 « رشع لايلو :  سابع نبا نع « هيبأ نع « نايبظ ىبأ نب سوباق نع « ةنيدك وبأ ىور دقو
 . ناضمر نم لوألا رشعلا وه : لاق

 8 دمحأ مامإلا لاق ؛ لوألا لوقلا حيحصلاو

 نع « ريبزلا ىبأ نع « مِيَعُت نب ريخ ىنثدح « ةبقع نب شايع انثدح « بابحلا نب ديز انثدح
 . «رحنلا موي عفشلاو« ةفرع موي رتولاو « ىحضألا رشع رشعلا نإ :  لاق ةي ىبنلا نع «رباج

 ١© هب « بابحلا نب ديز نع امهنم لك « هللا دبع نب ةدبعو عفار نب دمحم نع ىئاسنلا هاورو

 سأب ال هلاجر دانسإ اذهو . ٩ هب « بابحلا نب ديز ثيدح نم « متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاورو

 « عساتلا هنوكل « ةفرع موي رتولا نأ ثيدحلا اذه ىف مدقت دق : * رتولاو عفشلاو :  هلوقو
 : اضيأ كاحضلاو ¢ ةمركعو 2« سابع نبا هلاقو 1 رشاعلا هنوكل رحنلا موي عفشلا نأو

 ءال : لاق ؟ اذه انرتو انتالص : تلق 4 رتولاو عفشلاو :  هلوق نع ءاطع تلأس : لاق بئاسلا نبا
 . ىحضألا ةليل رتولاو « ةفرع موي عفشلا نكلو

 GG يما ني وماع EE نبا لك اكاد ول

 هللا دبع تعمس : لاق ةكمب ىنثدح « فوع نب ديعس ىبأ نع  مالسلا دبع نبا ىنعي ر  نامعنلا نع

 . رتولاو عفشلا نع ىنربخأ )0 نينمؤملا ريمأ اي 3 لاقف لجر هيل 0 | ماقف ) نيانلا تطل سرلا نبا

 e هلوق رتولاو « 4 هيلع نإ الف نيموي ىف لجعت نمف SS :  ف

00000000000 

 « امسا نيعستو ةعست هلل نإ » : للي هللا لوسر نع « ةريره ىبأ ةياور نم نيحيحصلا ىفو

 )0 ) رتولا بحي رتو وهو ¢ ةنجلا لخد اهاصحأ نم ¢ ادحاو الإ ةئام

 ىلاعت مسقأ « رتوو . عفش مهلك قلخلا : ملسأ نب , ديزو «٠ ىرصبلا نسحلا لاق : عبار لوق

 . لوألا هنع روهشملاو « دهاجم نع ةياور وهو . هقلخب

 )١( ىف ١ : » دحاو ىلإ « .

 . )۱١۷١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (۳۲۷ /۳) دنسملا ()

 . (۱۰۸/۳۰) ىربطلا ريسفت ()

 . « نم مايألا عفشلا » : أ ىف (5)

 : (571/9) مقرب ملسم حيحصو )151١( مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 ك )١ تابالا + زجفلا ةزوس تى نالا وملاك تس ا حي هوو

 . عفش متنأو « دحاو رتو هللا : لاق ¢ رتولاو عفشلاو # : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 ١ برغملا ةالص : رتولاو « ةادغلا ةالص عفشلا 9. لاقيو

 نع « ىسوم نب ديبع انثدح . جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : سماخ لوق

 هللا : رتولاو « جوزلا عفشلا : لاق  رتولاو عفشلاو ا : دهاجم نع « ىيحي ىبأ نع « ليئارسإ

 . لجو رع

 5 ىثنألاو ركذلا ‹ عفشلا هقلخو « رتولا هللا دهاجم نع « هللا دبع وبأ لاقو

 ‹ عفش هللا هقلخ ءىش لك : 4 رتولاو عفشلاو :  هلوق دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا لاقو

 ىف دهاجم احنو . اذه وحلو « رمقلاو سمشلاو ¢ سنإلاو نجلاو 3 رحبلاو ربلاو ¢ ضرألاو ءامسلا

 : ىأ [59 :تايراذلا] 4 نورکذت مكّلعل نيجوز انقلخ ءىش لك نمو غ> : :نلاعت هلوق ف ةوركذا ام اذه

 . دحاو جاوزألا قلاخ نأ اوملعتل

 . رتو هنمو عفش هنم « ددعلا وه : 4 رتولاو عفشلاو » : نسحلا نع « ةداتق لاق : سداس لوق

 نبا لاق مث« جيرج نبا قيرط نم ريرج نباو متاح ىبأ نبا هاور ةميركلا ةيآلا ىف : عباس لوق
 - 5 0 0 8 هلا و

 ىبأ نب هللا دبع ىنثدح : ريبزلا ىبأ نع انركذ ىذلا لوقلا ديؤي ربخ م ىبنلا نع یورو : ريرج
 4-0 و ء

 نأ نع مع نو 217 ر ید ةف نب شایع ینا تاعا قي لير اقدح © .قاؤطقلا هاير

 © « كلاثلا مويلا رتولاو < نامويلا عفشلا » : لاق ةي هللا لوسر نأ : رباج نع « ريبزلا

 نباو ىئاسنلاو دمحأ ةياور ىف ظفللا نم مدقت ال فلاخم وهو « ظفللا اذهب ربخلا اذه درو اذكه

 . ملعأ هللاو « اضيأ وه هاور امو « متاح ىبأ

 3 ةيئانثلاو ةيعابرلاك عفش اهنم < ةالصلا ىه 8 امهريغو 3 سنأ نب عيبرلاو 2 ةيلاعلا وبأ لاق

 . ليللا نم دجهتلا رخآ ىف رتولا ةالص كلذكو . راهنلا رتو ىهو « ثالث اهنإف « برغملاك رتو اهنمو

 « رتولاو عفشلاو # : نيصح نب نارمع نع <« ةداتق نع « رّمعَم نع « قازرلا دبع لاق دقو

 : ةبوتكملاب صاخ هظفلو 6 فوقومو عطقنم اذهو 7 رتو اهنمو عفش اهنم 34 ةبوتكملا ةالصلا ىه :لاق

 : دمحأ مامإلا لاق « ماع هظفلو ةي ىبنلا ىلإ اعوفرم الصتم ىور دقو

 ا” اخيش نأ : ماصع نب نارمع نع« ةداتق نع « مامه انثدح  ىسلايطلا وه  دواد وبأ انثدح

 :لاقف « رتولاو عفشلا نع لئس لَم هللا لوسر نأ : نيصح نب نارمع نع « ةرصبلا لهأ نم هثدح

 . ° « رتو اهضعبو « عفش اهضعب ٠ ةالصلا ىه »

 ديبع نع « بيرك ىبأ نعو نافع نع <« راَدْنِب نع ريرج نبا هاور اذكو« دنسملا ىف عقو اذكه
 نع « ماصع نب نارمع نع « ةداتق نع  ىيحي نبا وهو  مامه نع امهالك . ىسوم نب هللا

 . « ىنارطقلا ىثدح » : أ ىف )١(

 . )۱١۰۹/۳۰( ىربطلا ريسفت (۲)

 . “اريج نأ » : أ ىف (۳)

 . )٤۳۷/٤( دنسملا )٤(



 )١  ١5( a تايآلا : رجفلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نبا نع + ىلع نب ئرمع نع + ئذمرتلا يشيع وبأ هاوز اذكو + ° نيصخ قب نارمع نع ‹ خيش

 لهأ نم لجر نع « ماصع نب نارمع نع « ةداتق نع « مامه نع امهالك « دواد ىبأو یدهم

 هاور دقو « ةداتق ثيدح نم الإ هفرعن ال « بيرغ : لاق مث . هب « نيصح نب نارمع نع «ةرصبلا

 . 29 ةداتق نع اضيأ سيق نب دلاخ

 . ملعأ هللاو ‹« هسفن نارمع نع « ماصع نب نارمع نع ىور دقو

 انربخأ «٠ نوراه نب ديزي انثدح ٠ ىطساولا نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا هاورو : تلق

 5 5 ٤ 6 ف 5 : ا ۳)
 نب نارمع نع  ةرصبلا لهأ نم خيش  ىعبضلا ماصع نب نارمع نع « ةداتق نع < ) مامه

 ماصع نب نارمع وه ىرصبلا خيشلا لعجف « هريسفت ىف هتيأر اذكه « هركذف ةي ىبنلا نع « نيصح

 « ةداتق نع «٠ سيق نب دلاخ ىنثدح « ىبأ ىنثدح« ىلع نب رصن انثدح : ريرج نبا هاور اذكهو

 ةالصلا ىه :  لاق رتولاو عفشلا ىف ةي ىبنلا نع « نيصح نب نارمع نع « ماصع نب نارمع نع

 . ° « رتو اهنمو « عفش اهنم

 دجسم مامإ « ىرصبلا ةرامع وبأ ىعبضلا ماصع نب نارمع هب درفتو « مهبملا خيشلا ركذ طقسأف

 ٤ 5 ا ٤ س
 2 07 وع وأ ةعباولا 0 هوا ا ةنيع عاوز . ىعبضلا نارمع نب رصن اح یا دلاو وهو ةع نكن

 ةفيلخ هركذو < ^ تاقثلا باتك ىف نابح نبا هركذو . ديمح نب ديزي حايتلا وبأو « ديعس نب ىتنملاو

 هلتق مث ‹ فسوي نب جاجحلا دنع ايظح اليبن افيرش ناكو « ةرصبلا لهأ نم 29 نيعباتلا ىف طاّيخ نبا

 اذه ىوس ىذمرتلا دنع هل سيلو « ثعشألا نبا عم هجورخل نينامثو “" ثالث ةنس ةيوازلا موي

 . ملعأ هللاو« هبشأ نيصح نب نارمع ىلع هفقو نأ ىدنعو . دحاولا ثيدحلا

 . رتولاو عفشلا ىف لاوقالا هذه نم ءىشب ريرج نبا مزجي ملو
 بهذ اذإ: ىأ' + نسابغ نبا نع + :نفوعلا لاق + 4 20١ رسياذإ ليللاو $: هلوقو

 . اضعب هضعب بهذي ىتح : ¢ رسي اذإ ليَّللاو 8 : ريبزلا نب هللا دبع لاقو

 «ٍرسي اذإ ليللاو $ : دیز نباو ملسأ نب ديز نع ) كلامو 4 ةداتقو « ةيلاعلا وبأو ¢ دهاجم لاقو

 . راس اذإ

 ‹ راس اذإ دارملا نوكي نأ لمتحيو . بهذ : ىأ « سابع نبا هلاق ام ىلع هلمح نكمي اذهو

 )١( ىربطلا ريسفت )۱١۹/۳۰( .

 . )۳۳٤۲( مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 . أ نم ةدايز (5) . « ماشه انربخأ » : أ ىف (۳)

 . (۱۰۹/۳۰) ىربطلا ريسفت (0)
 . « ةزمح ىبأ » : أ ىف (25)

 . ۲۳٤( /ه) تاقثلا (۸)

 . «ىرسي » : م ىف ٩ . )١١( نيتنث ةنس » :م ىف )٠١( . « نيعباتملا » : أ ىف (9)



 )١  ١5( تايآلا : رجفلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 لابقإ وه رجفلا نإف . « رجلاوط : هلوق ةلباقم ىف هنأل ؛ بسنأ اذه نإ : لاقي دقو . لبقأ :ى
 ليللا لابقإب ًامسَق ناك هلابقإ ىلع < 4 رسي اذإ ليللاو © : هلوق لمح اذإف « ليللا رابدإو 0

 . :ANMNY] ريوكتلا] 4 سفت اذإ حبصلاو . سعسع اذإ ليّللاو » :هلوقك « سكعلابو « راهنلا رابدإو

 و ىأ رسی اَذإ "9 [ ليَللاو 1» : كاحضلا لاق اذكو

 . متاح ىبأ نباو « ريرج نبا هاور . عمج ةليل : ىنعي 4 رسي اذإ ليّللاو ) : ةمركع لاقو

 نب هللا دبع نب ريثك انثدح « رماع وبأ انثدح « ماصع نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق مث

 اي رسا : لاق ( رسي اذإ ليَللاو :  هلوق ىف لوقي « ىظرقلا بعك نب دمحم تعمس : لاق ورمع
 . عمجب الإ نيبت الو راس

 نيس ا 29 اندو اجو بلور لق قلل ئآ 4 رجح یذّل مسَق كلذ ىف له 8 : هلوقو
 هلال كيتا ع وا لاوقألاو لاعفألا نم هب قيلي ال ام ىطاعت نم ناسنإلا عنمي هنأل ًارجح لقعلا
 هعنم اذإ: نالف ىلع مكاحلا رجحو« ةماميلا رجح هنمو. ىماشلا هرادجب قوصللا نم فئاطلا عنمي

 «براقتم ىنعمو . دحاو ليبق نم اذه لك«[77 :ناقرفلا] € اروجحُم ارجح نولوقيو » « فرصتلا
 ىتلا برقلا عاونأ نم كلذ ريغو ةالصو جح نم ةدابعلا سفنبو« ةدابعلا تاقوأب وه مسقلا اذهو

 هةهجول نوهشاخلا :ةياذل نوعضا وتلا هتم نوفئاخلا هل نوعيطملا نوقتملا © [ ءدابع هيلإ ] اهي. برقثي
 ::ميركلا

 اوناك ءالؤهو . 4 داعب كبر لَعف فيك رت ملأ » : هدعب لاق مهتعاطو مهتدابعو ءالؤه ركذ الو
 فيك ىلاعت ركذف . هبتكل نيدحاج « هلسرل نيبذكم هتعاط نع نيجراخ « نيرابج ةاتع نيدرمتم

 «داّمعْلا تاد ْمَرِإ . داعب كبر لعف فيك رت ملأ 8 :لاقف « ارّبعو ثيداحأ مهلعجو « مهرمدو مهكلهأ
 نيذلا مهو قاحسإ نبا هلاق « حون نب ماس نب صوع نب مرإ نب داع دالوأ مهو « ىلوألا داع ءالؤهو
 نمآ نمو مهرهظأ نيب ب نم هللا هاجنأف « هوفلاخو هوبذكف « مالسلا هيلع « ًادوه هلوسر مهيف هللا ثعب

 موق ىرتق اموسح ٍماَّيأ ةينامثو لاي عبس مهيلع اهرخس 9 « ةيتاع رصرص حيرب ا ا
 مهتصق هللا ركذ دقو. [ 8 ۷: ةقاحلا] 4 ةيقاب نم مهل ئرت لهف . ةيواخ لحن زاجعأ مهّنأك ئعرص اهيف

 . نونمؤملا مهعرصمب ربتعيل « عضوم ام ريغ ىف نآرقلا ىف
 . مهب فيرعت ةدايز ؛ نايب فطع : 4« دامعلا تاذ 2 مرإ ١ : ىلاعت هلوقف

 دقو « دادشلا ةدمعألاب عفرت ىتلا رعشلا تويب نونكسي اوناك مهنأل : « دامعلا تاذ % : هلوقو

 ىلإ مهدشرأو ةمعنلا كلتب دوه مهركذ اذهلو « اشطب مهاوقأو واخ اس قف نالا دشا اوناک

 جون موق دعب نم ءاقلخ مكلعج ذِإ اوركذاو :  لاقف ٠ ما یار ةعاط یا اهوامعتم نأ
 اًمأَف :  ىلاعت لاقو .[: فارعألا] 4 © [ َنوُحلْفتْمكَلعَل ] هللا ءالآ اوركذاف ةطصب ٍقْلَخْلا ىف مكدازو

۳4٤ 

 )١( م نم ةدايز () .(«ىرسي» : م ىف ٠ م نم ةدايز (۳) . أ .

 )( مهتدايز » : م ىف (1) . 9 مرإ داعب » : م ىف (0) . أ « م نم ةايز ٩ .

 ) )۷هانتبثأ ام باوصلاو « نيدسفم ضرألا ىف اوثعت الو » : ه ءأ « م ىف .



 او تو و ا ر و ا وقل

 مهم ُدَشَأ وه مُهقلح ىذا هللا نأ اوري مل وأ ةف اثم دش نه اولاقو قحلا ريغب ضرألا ىف اوربکتساف داع

 اهلثم قلخي مل ىتلا ةليبقلا : ىأ 4 دالبلا ىف اًهلثم قلخي مل ىتلا :  انهاه لاقو « [: تلصف] 4ةَّرُق

 . مهبيكرت مظعو مهتدشو مهتوقل ‹ مهدالب ىف
 | سلا ةا رب اک ناک ر هدا ىنعي . ةميدق ةمأ : مرإ : دهاجم لاق

 ىوق ديج نسح لوق اذهو . داع ةكلمم تيب مرإ

 . نوميقي ال دومع لهأ اوناك : « دامعلا تاذ 8 : هلوق ىف ىبلكلاو « ةداتقو « دهاجم لاقو

 . مهلوطل ( دامعلا تاذ 8: مهل ليق امنإ : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 ؛:تابضاف ننافلا درو ريج نيا لوألا ااو

 « اهعافترال ؛ دامعلا ىلع َريمضلا ديز نبا داعأ : « دالبلا ىف اهلثم قلخي مل ىتَلا » : هلوقو
 ىلع ريمضلا داعأف ريرج نباو ةداتق امأو : دالبلا ىف اهلثم قلخي مل فاقحألاب ادمع اولب :لاقو

 ‹ باوصلا وه لوقلا اذهو . مهنامز ىف ىنعي « دالبلا ىف ةليبقلا كلت لثم قلخي مل : ىأ «ةليبقلا

 ىف اهلثم لمعي مل ىتلا : لاقل كلذ دارأ ناك ول هنأل ؛ فيعض هبهذم بهذ نمو ديز نبا لوقو

 . 4 دالبلا ىف اًهلْثم قلخي مل ل : لاق اغإو ءدالبلا

 ‹ حلاص نب ةيواعم ىنثدح « ثيللا بتاك حلاص وبأ انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىتأي مهنم لجرلا ناك » : لاقف دامعلا تاذ مرإ ركذ هنأ هيي ىبنلا نع « مادقملا نع « هثدح نمع

 . 27 « مهكلهيف ىحلا ىلع اهلمحيف ةرخص ىلع

 نع « ضايع نب سنأ انثدح « رهاطلا وبأ انثدح « نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاق مث

 ئدلا ااو داف قب داد انآ + تافازق کیک نيس دق ےک اک تكارقا لاق". قليذلا قير: ن روت

 ال < عرذأ ةعبس ىلع ازنك تزنك ىذلا انأو ٠ دحاو رظن ىعارذب تددش ىذلا انأو « دامعلا تعفر

 احالس وأ « ودبلل مهتويب ةدمعأ وأ « اهونب ةينبأ دامعلا تناك ءاوس لوق لك ىلعف : تلق

 ريغ ىف نآرقلا ىف نوروكذملا مهو « ممألا نم ةمأو ةليبق مهف  مهنم دحاولا لوط وأ « هب نولتاقي
 تاذ مرإ # : هلوقب دارملا نأ معز نمو . ملعأ هللاو « انهاه امك دومثب نونورقملا « عضوم ام

 نع ىور امك ةيردنكسا وأ ‹ ةمركعو بيسملا نب ديعس نع ىور امك « قشمد امإ ةنيدم «دامعلا

 كبر لعف فيك رت ملأ ١» : اذه ىلع مالكلا مئتلي فيك هنإف « رظن هيفف « امهريغ وأ ء١ ىظرلا

 SS a ي ال هنإف « نايب فطع وأ الدب كلذ لعج نإ . 4 دامعلا تاذ مرإ .داعب

 دارملا نأ ال « دري ال ىذلا هسأب نم مهب هللا لحأ امو « داعب ةامسملا ةليبقلا كالهإ نع رابخإلا وه امنإ

 . ميلقإ وأ ةنيدم نع رابخإلا

 5 (۷۰۱/۸) رجح نبال ىرابلا حتف ىف امك هريسفت ىف هيودرم نبا هاورو »غ2

 . 4 ىبطرقلا ١ : أ ىف (۲)



 )١  ١5( تايآلا : رجفلا ةروس  نماثلا ءزجلا بلل ب ب م۹

 ةد ركذب ن  ةيآلا هذه دمع نيرا ىم غا كد اه ريب رب كمل كلذ قلع ته ااو

 نأو « اهنيتاسبو اهرودو اهروصق « ةضفلاو بهذلا نبلب ةينبم « ( دامعلا تاذ مرِإ »8 : اهل لاقي
 الا اهرودو « ةطئانم اهرامكو ا ارا یارو كلا قدانب ارز + ارجو ل ا
 ضرأب نوكت ةراتف لقتنت اهنأو . بيجم الو عاد اهب سيل « رفصت اهباوبأو  اهروسو « اهب سينأ
 تافارخ نم هلك اذه نإف  دالبلا نم كلذ ريغب ةراتو « قارعلاب ةراتو « نميلاب ةراتو < ماشلا

 ىف مهقدصت نأ سانلا نم ةلهجلا لوقع كلذب اوربتخيل ٠ مهتقدانز ضعب عضو نم « نييليئارسإلا
 . كلذ عيمج

 ىف بهذ ةيواعم نامز ىف  ةبالق نب هللا دبع وهو  بارعألا نم الجر نأ هريغو ىبلعثلا ركذو

 < بابو روس اهل ةميظغ ةنيدم ىلع علط ذإ + اهئاغتبا ىف هيتي وه امنيبف « تدرش هل زغابأ :بلط
 ربخأف عجر هنأو « اهركذ مدقت ىتلا ةيبهذلا ةنيدملا تافص نم هانركذ امم ًابيرق اهيف دجوف اهلخدف

 . ائيش اوري ملف لاق ىذلا ناكملا ىلإ هعم اوبهذف «سانلا

 حصي سيل ةياكحلا هذهف « ًادج ةلوطم انهاه ©« دامعلا تاذ مرإ  ةصق متاح ىبأ نبا ركذ دقو

 سوهلا نم عون هباصأ هنأ وأ «٠ كلذ قلتخا نوكي دقف ىبارعألا كلذ ىلإ حص ولو « اهدانسإ

 . هتحص مدعب عطقي ام اذهو . كلذك سيلو « جراخلا ىف ةقيقح هل كلذ نأ دقتعاف « لابخلاو

 اهيف « ضرألا تحت بلاطم دوجو نم « نيليحتملاو نيعماطلاو ةلهجلا نم ريثك هب ربخي امم بيرق اذهو
 عناوم اهيلع نكل « ريبكلا ريسكإلاو ئلآللاو 2؟7 تيقاويلاو رهاوجلا ناولأو « ةضفلاو بهذلا ريطانق

 اهنولكأيف « ءاهفسلاو لو ءاينغألا لاومأ ىلع نولاتحيف ٠ اهنم ذخألاو اهيلإ لوصولا نم عنمت

 هب مزجي ىذلاو . مهب نوزنطیو « تانايذهلا نم كلذ وحنو « ريقاقعو ريخاخب ىف اهفرص ىف لطابلاب
 امأف « 7*2 هليوحت هنكمأ اهنم ءىشب رفظ نم « ةريثك ًازونكو ةيمالسإو ةيلهاج نئافد ضرألا ىف نأ

 مهلقن نع الإ هنولوقي امم ءىش كلذ ىف حصي ملو « تهبو ءارتفاو بذكف اهومعز ىتلا ةفصلا ىلع

 . باوصلل ىداهلا ىلاعتو هناحبس هللاو «مهنع ذخأ نم لقن وأ

 كلذلف اهنكست داع تناك ةدلب وأ ةليبق « مرإ 8: هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحي : ريرج نبا لوقو

 درو ل هدم لاق نيل ةليقلا غ رابسدلا وه ا نم دارلا 31/3 رظن هيف فرصت مل
 اهن رو اهو سابع نبا لاق . ىداولاب رخصلا نوعطقي : ىنعي 4 داولاب رْخّصلا اوباج َنيِذّلا

 ‹ اهوقرخ اذإ . « رامثلا يلام » : لاقي هنمو . ديز نباو « كاحضلاو « ةداتقو « دهاجم لاق اذكو

 «نيهراف اتويب لابجلا نم نوتحنتو » : ىلاعت هللا لاقو . اضيأ بيجلا هنمو . هحتف اذإ : بوثلا باتجاو
 0 ١58[ . oe :ءارعشلا]

 : رعاشلا لوق انهاه متاح ىبأ نباو ريرج نبا دشنأو

 )١( لايخلاو » : م ىف (۳) . «اهررسو » : م ىف (0) . أطخ وهو « اهؤابصح نأو » : أ ىف ٩ .

 ) )6اهليوحت » : م ىف (0) . « توقايلاو » : م ىف « .



 م ب ل سس )١  ١5( تايآلا : رجفلا ةروس - نماثلا ءزجلا
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 داو تنك ی رح دان امك لئاي ثادللا الش اے ء یش لک الا
 0 ت 5 2 و مبا ا هللا و
 دعاوسلا تاديأ دادش ديأب ةدعص ءامص لك ىف اوبرض مه

 ةاصقتسم « داع » ةصق انركذ دقو . ىرقلا ىداوب مهلزنم ناكو « ابرع اوناك : قاحسإ نبا لاقو

 . هتداعإ نع ىنغأ اب « فارعألا » ةروس ىف

 اذكو . اهب مهقلعي ديدح نم داتوأ ىف مهلجرأو مهيديأ دتوي نوعرف ناك : لاقيو. هرمأ هل نودشي

 لاق 7 ىدسلاو 3 نسحلاو 2« ريبج نب ديعس لاق اذكهو 5 داتوألاب سانلا دنوي ناک دهاجم لاق

 . °” هخدشتف ةميظع ةرخص هيلع لسري مث دتو ىف همئاوق نم ةمئاق لك« لجرلا طبري ناك :ىدسلا

 . لابحو داتوأ نم « اهتحت هل بعلي « بعالمو لاطم هل تناك هنأ انغلب : ةداتق لاقو

 ةعبرأ هتأرمال برض هنأل ؛ ( داتوألا ىذ نوعرفل ليق : عفار ىبأ نع « ىنانبلا تباث لاقو

 ضرألا ىف اوثاعو اوتعو اودرمت : ىأ 4 داسقلا اهيف اورثكأف . دالبلا ىف اوغَط نيِذّلا #: هلوقو

 « ءامسلا نم ًازجر مهيلع لزنأ : ىأ  باذع طوس كبر مهيلع بصف » . سانلل ةيذألاو داسفإلاب
 5 1 ر 5 5

 . نيمرجملا موقلا نع اهدري ال ةبوقع مهب لحأو

 اميف هقلخ  دصري : ىنعي . ىريو عمسي : سابع نبا لاق : ( داصرملابل كبر نإ 8: هلوقو

 مهيف مكحيف ٠ هيلع مهلك قئالخلا ضرعيسو . ىرخألاو ايندلا ىف هيعسب الك ىزاجيو ٠ نولمعي
 . روجلاو ملظلا نع هزنملا وهو 1 هقحتسي امب الك لباقيو «هلدعب

 انثدح : لاقف  هتحص ىفو رظن هدانسإ ىفو - ًادج ًآبيرغ ًاثيدح انهاه متاح ىبأ نبا ركذ دقو

 نب ذاعم نع « ىناسيبلا ةزمح ىبأ نع « ءاذحلا سنوي انثدح ٠ ىراوحلا ىبأ نب دمحأ انثدح « ىبأ

 ال نمؤملا نإ . ذاعم اي . ريسأ قحلا ىدل نمؤملا نإ . ذاعم اي » : لَم هللا لوسر لاق : لاق لبج

 هديق نمؤملا نإ « ذاعم اي . هرهظ فلخ منهج رسج فّلَخُي ىتح هبارطضا نمأي الو هعور نكسي

 فوخلاو « هليلد نآرقلاف « لجو زع « هللا نذإب وه اهيف كلهي نأ نعو « هتاوهش نم ريثك نع نآرقلا

 2 هريمأ قدصلاو « هكاكف ةقدصلاو « هتنج موصلاو 2 هفهك ةالصلاو < هتيطم قوشلاو « هتجحم

 . ۶° « داصرملاب هلك كلذ ءارو نم « لجو زع « هبرو « هريزو ءايحلاو

 ناك ولو : لسرم ذاعم نع ةزمج وبأو 2 نالوهجم ةزمح وبأو ءاذحلا سنوي : متاح ىبأ نبا لاق

 : متاح ىبأ نبا لاق مث . انسح ناكل همالك نم ناك ول : ىأ . ًانسح ناكل ةزمح ىبأ نع

 )١( ىربطلا ريسفت )۱۱۳/۳۰( .

 . 2« دصاري » : أ ىف (۳) . ٩ هدخشف 3 : أ ىف (۲)

 ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو « هب ىراوحلا ىبأ نب دمحأ نع « ناسح ىبأ نب قاحسإ قيرط نم )7١/١١( ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاورو (4)

 . هوحنب ًاعوفرم ذاعم نع «نمحرلا دبع نع « بجاح ىبأ نع « ةميرك ىبأ نب كلملا دبع قيرط نم )
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 طارصلاو : دي نطاتف م تيك نإ لوقي سانلا ظعي وهو هعمس هنأ : ىعالكلا دبع نب عفيأ

 «2[؟ 5 : تافاصلا] «نولوئسُم مُهّنِإ مهوفقو# : لوقيف « ىلوألا و قئالخلا سبحيف :لاق «نهيلع

 ةا اغ نم وجو لغ نايف كليف لا اع نولانوو ةالصلا ىلع نوينادتف لاق

 كلغ نم كلين: لاق © اهوا تاكو + اهوا كنك ةناماللا لغ اويسوحت ةياغلا طفلا الب
 : لاق ؟ اهوعطق فيكو اهوُلصو فيك محرلا نع اولس ةثلاثلإ ةرطنقلا اوغلب اذإف .اجن نم وجنيو

 نم مهللا : لوقت منهج ىف ىوهلا ىلإ ةيلدتم ذئموي محرلاو : لاق . اجن نم وجنيو كله نم كلهيف
 . ©« داصرملابل كبر نإ : لجو زع هللا لوقي ىتلا ىهو: لاق . هعطقاف ىنعطق نمو« هلصف ىنلصو

 . همامت ركذي ملو « رثألا اذه دروأ اذكه

 هالتبا ام اذإ اّمَأ 2 نمَرْكَأ ىَبر لوقيف همعنو همركأف هبر هالتبا ام اذإ ناسنإلا اًمأَفط

 ا لع اغتال ميتيلا نومركت ال لب الك 9 نئاهأ یبر لوقيف هقزر هيلع ردقف

 . 4 © امج اج َلاَمْلا نوبحتو 09 امل الكا ثارتلا نولكأتو 62 نيكسملا

 « كلذ ىف هربتخيل قزرلا ىف هيلع هللا عسو اذإ هداقتعا ىف ناسنإلا ىلع ًاركنم ىلاعت لوقي

 نوبسحيأ :  ىلاعت لاق امك . ناحتماو ءالتبا وه لب ‹ كلذك سيلو هل ماركإ هللا نم كلذ نأ دقتعيف

 ىف كلذكو . 001 « ه0 :نونمؤملا] 4 ورمي ال لب تاريخا ىف هَل حراس . نيو لام نم هب مهما
 : هللا لاق . هل ةناهإ هللا نم كلذ نأ دقتعي « قزرلا ىف هيلع قيضو هنحتماو هالتبا اذإ رخآلا بناجلا

 ال نمو بحي نم لالا ىطعي هللا نإف « اذه ىف الو اذه ىف ال « معز امك رمألا سيل : ىأ « الك ل

 نم لك ىف هللا ةعاط ىلع كلذ ىف رادملا امإو « بحي ال نمو بحي نم ىلع قيضيو « بحي
 . ربصي نأب ًاريقف ناك اذإو « كلذ ىلع هللا ركشي نأب اينغ ناك اذإ «نيلاحلا

 هللا دبع هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك « هل ماركإلاب رمأ هيف 4 ميتيلا نومركت أل لب 8 : هلوقو

 ىبأ نع « “ باتع ىبأ نب ديز نع « ناميلس نب ىيحي نع « بويأ ىبأ نب ديعس نع « كرابملا نبا
 نيملسملا ىف تيب رشو « هيلإ نسحي ميتي هيف تيب نيملسملا ىف تيب ريخ » : هيَ ىبنلا نع « ةريره
 . © « اذكه ةنجلا ىف ميتيلا لفاكو انأ ١ : هعبصأب لاق مث « هيلإ ءاسي ميتي هيف تيب

 مزاح ىبأ نبا ىنعي زيزعلا دبع انربخأ « نايفس نب حابصلا نب , دمحم انثدح : دواد وبأ لاقو

 ىف نيتاهك ميتيلا لفاكو انأ » : لاق ةي هللا لوسر نأ دعس نبا ىنعي  لهس نع « ىبأ ىنثدح

 . 29 ماهبإلا ىلت ىتلاو ىطسولا : هيعبصإ نيب "7 نرقو . « ةنجلا
 . ٩ ٹایغ » : م ىف )١(

 دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو 0 كرابملا نبا قيرط نم (۳۷۹) مقرب ناسلا ىف ةجام نبا هأورو )€10( مقرب كرابملا نبال دهزلا فقز

 برطضم : متاح وبأ لاقو « ركنم : ىراخبلا هيف لاق  حلاص وبأ  ناميلس نب ىيحي ‹ فيعض دانسإ اذه )۳/ ١١6( : 

 . « تاقثلا ىف نابح نبا هركذو «ثيدحلا

 . « قرفو » : أ ىف (۳)
 . هب مزاح ىبأ نبا قيرط نم )۰٥ ٦۰( مقرب ىراخبلا حيحص ىف وهو (0-015) مقرب دواد ىبأ ننس (4)
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 ةهج ىأ نم : ىأ 4 مل الَكَأ » ثاريملا : ىنعي ( ثارثلا نولكأتو «  كلذ ىف ضعب ىلع مهضعب

 : اشحاف : مهضعب داز  ًاريثك : ىأ 4 امج ابح لاَمْلا نوبحتو $ « مارح وأ لالح نم ‹ مهل لصح

 ذئموي ءىجو 9 اًفص افص كلملاو كبر ءاجو 69 اكد اکد ضرألا تكد اذإ ًالك

 دوف یو ىئايحل تف تيل لوب عد یرکذلا هَل نو اسل كَمْ
 اا ا ا ع 2

 ىلإ ىعجرا 69 ةننمطمْلا سفتلا اهتيأ اي 00 دحأ هقاتو ق قثوي الو ۳2 دحأ هباذع بذعي أل

 . 4 9 ىج یلخداو 9 یدابع ىف ىلْخداَف ©۵ يضرم ضار كن

 تكد اذإ » اقح : ىأ 4 الك :  لاقف « ةميظعلا لاوهألا نم ةمايقلا موي عقي امع ىلاعت ربخي
 3 ا مهروبق نم قئالخلا ماقو « لابحجلاو ضرألا تيوسو تدهمو تئطو : ىأ 4 اكد اكد ضرألا

 ىلع مدآ دلو ديسب هيلإ  نوعفشتسي ام دعب كلذو « هقلخ نيب ءاضقلا لصفل : ىنعي € كبر ءاجو »
 تسل : لوقي مهلكف « دحاو دعب ًادحاو لسرلا نم مزعلا ىلوأ نولأسي امدعب « ةي دمحم قالطإلا

 عفشيف بهذيف . « اهل انأ « اهل انأ ١ : لوقيف ةي دمحم ىلإ ةبونلا ىهتنت ىتح « مكاذ بحاصب
 دومحملا ماقملا ىهو « تاعافشلا لوأ ىهو « كلذ ىف هللا هعفشيف ءاضقلا لصفل ىتأي نأ ىف هللا دنع
 نوئيجي ةكئالملاو « ءاشي امك ءاضقلا لصفل ىلاعت برلا ءىجيف « "7 «ناحبس» ةروس ىف هنايب مدقت امك

 . افوفص ًافوفص هيدي نيب
 نب رمع انثدح : هحيحص ىف جاجحلا نب ملسم مامإلا لاق : 4 مّنهجب ذئموي ءىجو 8 : هلوقو

 وه هللا دبع نع « قيقش نع « ىلهاكلا دلاخ نب ءالعلا نع « ىبأ انثدح « ثايغ 257 نب صفح
 مامز لك عم « مامز فلأ نوعبس اهل ذئموي منهجب ىتؤي » : وم هللا لوسر لاق : لاق  دوعسم نبا

 . « اهنورجي كلم فلأ نوعبس

 هب ‹ صفح نب رمع نع « ىمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ىذمرتلا هاور اذكهو (0)

 نف دلا نت العلا نع. قروتلا نايفث ن  نماع نبا نع. دسح نب دبع نعااضبا ءاووو

 نبا هاور اذكو . °” هعفري ملو هلوق . دوعسم نب هللا دبع نع  لئاو وبأ وهو  ةملس نبا قيقش

 « قيقش نع « دلاخ نب ءالعلا نع « ىرازفلا ةيواعم نب ناورم نع « ةفرع نب نسحلا نع « ريرج
 . ©" هلوق « هللا دبع نع

۳۹4 

 . ٩ نوعفشي » : أ یف (۱)

 . ٩ هيلع همالسو هللا تاولص » : م ىف ()

 ۷۹ : ةيآلا ريسفت دنع (۳)

 . ٩ انأبب » : أ ىف (5)

 . )۲٥۷۳( مقرب ىذمرتلا نفسو )۲۸٤۲( مقرب ملسم حيحص (4)

 . )۲٥۷۳( مقرب ىذمرتلا ننس (5)

 . 1١7١( /۳۰) ىربطلا ريسفت (۷)
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 ىَنَأو # « هثيدحو هرهد ميدق ىف هفلسأ ناك امو هلمع : ىأ ( ناسنإلا رَّكَذَتي ذئموي :  هلوقو
 ناک ام ىلع مدني : ىنعي « ىتايحل تمّدَق ىنتيل اي لوقي  ؟ ىركذلا هعفنت فيكو : ىأ « ىركذذلا هَل
 لاق امك  اعئاط ناك نإ  تاعاطلا نم دادزا ناك ول دويو  ايصاع ناك نإ  ىصاعملا نم هنم فلس

 : لبنح نب دمحأ مامإلا

 SS كرابملا نبا ىنعي هللا دبع انثدح « قاحسإ نب ىلع انثدح

 هك هللا لوسر باحصأ نم ناكو  ةريمع ىبأ نب دمحم نع « ريفن نب ريبج نع « نادعم

 ا « هللا ةعاط ىف امره تومي نأ ىلإ دلو موي نم ههجو ىلع رخ ًادبع نأ ول

 . باوثلاو رجألا نم دادزي اميك ايندلا ىلإ 78 هنأ

 . © كي هللا لوسر نع « دبع نب ةبتع نع « نادعم نب دلاخ نع « دعس نب ريح هاورو

 نم هللا بيذعت نم ًاباذع دشأ دحأ سيل : ىأ 4 دَحأ هباذع بذعي أل سويف :  ىلاعت هللا لاق

 زع « مهبرب رفك نمل ةينابزلا نم اقثوو اضبق دشأ دحأ سيلو : ىأ 4 دحأ هقاو قثوي الو «  هاصع
 ةنكاسلا ىهو ةنئمطملا ةيكزلا سفنلا امأف . 2©) نيملاظلاو قئالخلا نم نيمرجملا قح ىف اذه . لجو

 هراوج ىلإ : ىأ ( كبَر ىلإ ىعجرا . ةتئمطملا سفنلا اهتيأ اي 8 : اهل لاقيف قحلا عم ةرئادلا ةتباثلا
 هللا نع تيضر دق : ىأ 4 ةّيضْرَم 8 اهسفن ىف : ىأ 4 ةيضار $ « هتنج ىف هدابعل دعأ امو هباوثو
 لاقي اذهو . 4 یتتج یلخداو ا ‹ مهتلمج ىف : ىأ 4 یدابع ىف ىلْخْداَف «  اهاضرأو اهنع ىضرو

 همايق دنعو هراضتحا دنع نمؤملا نورشبي ةكئالملا نأ امك « اضيأ ةمايقلا موي ىفو « راضتحالا دنع اهل

 . انهاه كلذكو « هربق نم

 نامثع ىف تلزن : سابع نبا نع « كاحضلا ىورف « ةيآلا هذه تلزن نميف نورسفملا فلتخا مث

 . هنع هللا ىضر « بلطملا دبع نب ةزمح ىف تلزن : بيصحلا نب ةديرب نعو . نافع نبا

 . ةئئمطملا سفنتلا اهتيأ اي 8 : ةمايقلا موي ةنئمطملا حاورألل لاقي : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 . © ةيضرم ةيضار «  ايندلا ىف هرمعت تناك ىذلا اهندب وهو « كبحاص : ىنعي « « كبَر ىلإ ىعجرا
 ةمركع لاق  اذکو.« ىتنج ىلخداو ىدبع ىف ىلخداف » : اهؤرقي ناك هنأ هنع یورو

 مهالوم هللا ىلإ اودر مث 8 : هلوقل ؛ لوألا رهاظلاو ٠ بيرغ وهو « ريرج نبا هراتخاو «ىبلكلاو
 . هيدي نيب فوقولاو همكح ىلإ : ىأ :٤١[ رفاغ] 4 هللا ىلإ © اندرم َنَأو 8 «[17 :ماعنألا] « قحلا

 هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح « نيسحلا نب ىلع انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 0 I ا

 )١( دنسملا )١86/5( .

 ) )5كلذكو » : م ىف (9 . « نيملاعلاو » : أ ىف «2 .

 ) )5أطخ وهو « انريصم نأو » : م ىف .



 إب 7__ (۳. )۲١_ تايآلا : رجفلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 « سلاج ركب وبأو تلزن : لاق . 4 َةّيْضْرَم ةيضار كر ىلإ ىعجرا . ةنئمطملا سفتلا اهتيأ اي :  هلوق
 2 نںسح وور اپ ١(. « اذه كل لاقس هنإ امأ » : لاقف . اذه ء.سحأ ام « هللا لوسر اي : لاقف

 : لاق ريبج نب ديعس نع © ثعشأ نع + .نامي نبا اندح + جشالا ديعس وبأ انثدح : لاق مث

 « ركب وبأ لاقف . 4 ةّيضرم ةيضار كبر ىَلِإ ىعجرا . ّنئمْطمْلا سفتلا اهتيأ اي » : راک ىبنلا دنع تأرق
 . « توملا دنع اذه كل لوقيس كلملا نإ امأ » : ةي ىبنلا هل لاقف . نسح اذه نإ : هنع هللا ىضر

 ° سخا لسرم اذهؤ هب 4 نامي نبأ نع ٤ بيرك ىبآ نع +:ريرجا نبا هاوزاذكو

 ل را و يس ان ودق هارب ما نك سم نبل

 يال رع د د دل وبدت ا تاب ر حم رحل

 . 4 ىتتج ىلخداو . یدابع ىف یلخداف . ةيضرم ةيضار كبر ىلإ ىعجرا . ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي »

 نالجع نب ملاس نع <« « عاجش نب ناورم نع « هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع نع ىناربطلا هاور

 . ° هركذف هب « سطفألا

 نع هدنسب « بئاجعلا ١ باتك ىف  رّكشب فورعملا  ىورهلا رذنملا نب دمحم ظفاحلا ركذ دقو
 نأ: لع کج الع نف رعو كلما اف © مورلا واب ىف تررسا "3 لاف شاق وبا: نيززو قبب تاب

 رهن ىف هسأر ىقلأو « هقنع تبرضف « عنتماف عبارلا ءاجو « ةثالث دتراف . هقنع تبرض عنتما نم
 « نالف ايو « نالف اي : لاقف ة ةدعلا كالو ىلإ رظنو + ءالا ةجوا ىلع اقلط مث ءال ىف بشرف ٠ كانه

 كبر ئَلِإ ىعجرا . ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي » : ةياتك يف نامت هللا لاق ح مهتامسأب مهيداني  نالف ايو
 ىراصنلا تداكف « 2” [لاق] « ءاملا ىف صاغ مث . « یتتج ىلخداو . یدابع ىف یلخداف . ةّيضرم ةيضار

 دنع نم ءادفلا ءاجو : لاق . مالسإلا ىلإ ةثالثلا كئلوأ عجرو « كلملا ريرس عقوو « اوملسي نأ

 نملك روضنملا رف. يآ للا

 ىنثدح : اهيبأ نع « ىعازوألا ورمع ىبأ تنب ةحاور ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىورو

 ‹« مهللا : لق » : لجرل لاق هيَ هللا لوسر نأ : ةمامأ وبأ ىنثدح « ىبراحملا بيبح نب ناميلس

 . 29 « كئاطعب عنقتو « كئاضقب ىضرتو « كئاقلب نمؤت « ةنئمطم كب ًاسفن كلأسأ ىنإ
 هما دحاو اذه تاور يدعي لاق هنأ نير نب ةاميلس: قع ور" مث

 (۷ [ةنملاو] دمحلا هللو « رجفلا » ةروس ريسفت رخآ

 )١( روثنملا ردلا ىف امك ةراتخملا ىف ىسدقملا ءايضلاو هيودرم نبا هاورو )٥۱۳/۸( .

 . (017/8) روثنملا ردلا ىف امك ةيلحلا ىف ميعن وبأو هيودرم نباو ديمح نب دبع هاورو (۱۲۲ /۳۰) ىربطلا ريسفت (۲)
 . « هتقلخ ىلع 2: م ىف ()

 « حيحصلا لاجر هلاجر » : ۲۸١( /۹) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (۲۹۰ )٠١/ ريبكلا مجعملا ()

 8 م نم ةدايز (5)

 دبع قيرط نم (۱۱۸/۸) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو « قشمدب ىبرعلا عمجملا  ط « ءاسنلا مجارت ٠ ص) قشمد خيرات (0)
 . هب نمحرلا دبع تنب ةحاور نع « رافغلا دبع نب نمحرلا

 . أ ء م نم ةدايز (۷)



 Ca EL ةدبلا وون حا ناكاقل نزف يسن a < 77سم رو

 .٠ ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انقلخ دقل (5 دلو امو دلاوو © دلبلا اذهب لح تنأو 0 دلبلا اذهب مسقأ ال

 © ادل الام تكلهأ لوقي (2) دحأ هيلع ردقي نأ نأ بسحيأ (2) دبك ىف ناسنإلا
 ضنا ع هدوم ل ى هدو 2 0 ه2 اظل ع هدد ه ج E رق ہن ساس همم س 2

 هانيدهو (1) نيتفشو ان و (1) نينيع هل لعجن ملأ (۷) دحأ هري مل نأ بسحيأ

 . 4 ©) نيدجتلا

 ةمظع ىلع هبنيل ؛ الاح اهيف نكاسلا نوك لاح ىف ىرقلا مأ ةكمب ٠١" لجو زع هللا نم مسق اذه
 . اهلهأ مارحإ لاح ىف اهردق

 . دلبلا اذهب مسقأ ؛ مهيلع در ال : 4 دلبلا اذهب مسفأ ال :  دهاجم نع « فيصخ لاق

 «ةكم : ىنعي © دلبلا اذهب مسقأ ال :  سابع نبا نع « ةمركع نع « رشب نب بيبش لاقو
 و ع ماسلا ي 4

 نب ديعس نع ىور اذكو * هب لباقت نأ كل لحي دمحم ايا تنأ : لاق 4 دلبلا اذهب لح تنأو#

 . ديز نباو « ىدسلاو « ةداتقو ‹ كاحضلاو «ةيطعو <« حلاص ىبأو 0

 . كل لالح وهف هيف تبصأ ام : دهاجم لاقو

 . مثإ الو جرح ريغ نم هب تنأ : لاق 4 دلبلا اذهب لح تنأو : ةداتق لاقو

 : راهن رم ةعاش مك هللا اهلا +: قتلا مبلل اكو

 موي هللا همرح دلبلا اذه نإ » : هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا هب درو دق هولاق ىذلا ىنعملا اذهو

 . هالخ ىلتخي الو هرجش دّضعي ال « ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف « ضرألاو تاومسلا قلخ

 هلوسرل نذأ هللا نإ : اولوقف هللا لوسر لاتقب صخرت دحأ نإف » : ° [رخآ] ظفل ىفو . «بئاغلا
 . 972 مكل نذأي ملو

 «كيرش نع « ةيطع نبا انثدح < تا انثدح : ريرج نبا لاق :4 دلو امو دلاوو » :هلوقو

 امو « دلي ىذلا : دلاولا : « دّلو امو دلاوو 8 :هلوق ىف سابع نبا نع « ةمركع نع « فيصخ نع

 )١( ىلاعت » : أ ىف ٩ . ) )۲م نم ةدايز .

 )۳( مقرب ىراخبلا حيحص ىف ثيدحلا )٤۲۹۵۰۱۸۳۲۰۱۰٥۰۱۰ 5( هلع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم (1101) مقرب ملسم حيحصو .



 علا(. )١1  تايآلا : دلبلا ةروس - نماثلا ءزجلا

  ىضاقلا هللا دبع نبا وهو  كيرش ثيدح نم « متاح ىبأ نبا )١' [و ريرج نبا] هاورو

 . متاح ىبأ نبا هاور . دلي ىذلا : دلو امو « رقاعلا : دلاولا : ةمركع لاقو

 ‹ ريبج نب ديعسو « ىروثلا نايفسو . كاحضلاو « ةداتقو < م وبأو « دهاجم لاقو

 . هدلو دلو امو« مدآ دلاولاب ینعی: مهریغو دعس نب ليبحرشو «فیصخو «یرصبلا نسحلاو . ىدسلاو

 نكاسملا ىهو ىرقلا مأب مسقأ امل ىلاعت هنأل ؛ ىوق ْنَسَح هباحصأو دهاجم هيلإ بهذ ىذلا اذهو

 . هدلوو رشبلا وبأ مدآ وهو « نكاسلاب هدعب مسقأ

 . متاح ىبأ نباو «٠ ريرج نبا هاور . هتيرذو ميهاربإ وه : ىنوجلا نارمع وبأ لاقو

 . اضيأ لمتحم وهو . هدلوو دلاو لك ىف ماع هنأ ريرج نبا راتخاو

 ءدهاجمو «ةمركعو « سابع نباو .دوعسم نبا نع ىور : 4 ابك ىف ناسنإلا انقلخ دق : هلوقو
  هنع ةياور ىف سابع نبا داز  ابصتنم ىنعي : مهريغو « كاحضلاو « ةمّئيخو « ىعخنلا ميهاربإو
 ل

 : هلوقك اميقتسم ايوس ناسنإلا انقلخ دقل : لوقلا اذه ىنعمو . ةماقتسالاو ءاوتسالا : دبكلاو

 : هلوقكو ء[٠۷:راطفنالا] 4 كلدعف كاوسف كقلخ ىذا . ميركلا كّبرب رع ام ناسنإلا اهيأ اي »

 .TIR ميرقت وقت نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ دق

 ملأ «قلخ ةدش ىف : لاق « دبك ىف : سابع نبا نع ؛2”ءاطعو جيرج ©) [حیجن ىبأ] نبا لاقو
 . هنانسأ تابنو هدلوم ركذو . . . هيلإ رت

 وهو : دهاجم لاق قلخلا ىف دبكتي ةغضم مث « ةقلع مث « ةفطن : ( دبك ىف » : دهاجم لاق

 وهف « هرك هتشيعمو « اهرك هتعضرأو :[0١:فاقحألا] 4 اهرك هتعضوو اهرک هم هتلمحإط : هلوقك
 . كلذ دباكي

 م کک لاو ی تو نقيل 4 ٍدبك ىف ناسنإلا انقلخ دقل )ل : ريح س لاقو

 . ةقشم ىف : ةداتق لاقو . لوطو ةدش ىف

 « رفعج نب ديمحلا دبع انربخأ ٠ مصاع وبأ انثدح « ماصع نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىف ناسنإلا انقلخ دقل» : هللا لوق نع راصنألا نم الجر لأس رقابلا رفعج ابأ ىلع نب دمحم تعمس

 . رفعج وبأ هيلع رکنی ملف . هلادتعاو همايق ىف : لاق ( دبك

 4 دبك ىف ناسنإلا انقلخ دقل » : ةيآلا هذه أرق نسحلا تعمس :دودوم ىبأ قيرط نم ىورو

 دئادشو ايندلا قياضم دباكي: ةياور ىفو  ةرخآلا رمأ نم ارمأو« ايندلا رمأ نم ارمأ دباكي:لاق

 . ةرخآلا

 )١( م نم ةدايز (۳) . « ىف ابصتنم » : أ ءم ىف (۲) . أ نم ةدايز .
 ) )5ءاطع نع » : أ « م ىف «



 )تالا دلا روس كح اا س < و

 .دّبَكلا كلذ ىمّسَف « ءامسلا ىف قلخ مدآ : لاق دك ىف ناسنإلا انقلح دقل :  ديز نبا لاقو

 5 اهقاشمو رومألا ةدباكم 00( [كلذب] دارملا نأ ريرج نبا راتخاو

 ردقي نل نأ بسحيأ ىنعي : ىرصبلا نسحلا لاق : « دحأ هيلع ردقي نأ نأ بسحيأ # : هلوقو

 . هلام ذخأي دحأ هيلع

 : لاملا اذه نع لأسي نل نأ نظي مدآ نبا : لاق « دحأ هيلع ردقي نأ نأ بسحيأ ظ : ةداتق لاقو

 ؟ هقفنأ نيأو ؟ هبستكا نيأ نم

 . لجو زع هللا : لاق ( دحأ هيلع ردقي نأ نأ بسحيأ » : ىدسلا لاقو

 هلاق . اريثك : ىأ « ادبل الام تقفنأ : مدآ نبا لوقي : ىأ ( ادبل الام تكلهأ لوقي 8 : هلوقو

 . مهريغو « ىدسلاو « ةداتقو « ” [نسحلاو] دهاجم

 لاق اذكو . لجو زع هللا هري مل نأ بسحيأ ىأ : دهاجم لاق : « دحأ هري مل نأ بسحيأ ل

 . فلسلا نم هريغ

 ىف امع ربعيف « هب قطني : ىأ 4 اناسلو » « امهب رصبي : ىأ « نينيع هل لعجن ملأ » : هلوقو
 . همفو ههجول ًالامجو « ماعطلا لكأو مالكلا ىلع امهب نيعتسي 4  نيتفشو «  هريمض

 : ةي ىبنلا لاق :لاق لوحكم نع « ىقشمدلا عيبرلا ىبأ ةمجرت ىف ركاسع نبا ظفاحلا ىور دقو

 « اهركش قيطت الو اهددع ىصحت ال اماظع ًامعن كيلع تمعنأ دق « مدآ نبا اي : ىلاعت هللا لوقي »

 ام ىلإ كينيعب رظناف « ًءاطغ امهل تلعجو « امهب رظنت نينيع كل تلعج نأ كيلع تمعنأ امم نإو

 2 هل تلعجو « اناسل كل تلعجو . امهءاطغ امهيلع قبطأف كيلع تمرح ام تيأر نإو .« كل تللحأ

 + كناسل كلغ, قىلغا كع تمر انت: قل نهرع كاف“ + كل تلرخاو :كلترنأ اغ طناف اقذلغ

 تمرح ام كل ضرع نإف « كل تللحأ ام كجرفب بصأف « ارتس كل تلعجو « اجرف كل تلعجو

 . 47 « ىماقتنا قيطت الو « ىطخس لمحت ال كنإ « مدآ نبا اي . كرتس كيلع خراف كيلع

 : دوعسم نبا وه هللا دبع: نک رر نع «مصاع نع «ىروثلا نايفس لاق : « نيدجنلا هانيدهو»

 « ةمركعو «دهاجمو « سابع ¿ ناو < ىلع نع کور اذكو + رشلاو ريخلا : لاق « نيدجتلا هانيدهو »

 0 ل ا ل

 ا ل رسل ل ير لا
 TT ىلا نيف

 )١( م نم ةدايز (۲) . م نم ةدايز ٠ م ىف (۳) . أ :  نيتفشو اناسلو © .

 )٤( طوطخملا » :5/19) قشمد خيرات «( .

 ( 2بهو نبا قيرط نم (۳۹/۳) لماكلا ىف ىدع نبا هاورو .



 ع سس تل (۲. )١١_ تايآلا : دلبلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 دمحأ مامإلا لاقو : نيعم نبا هقثو دقو  نانس نب دعس : لاقيو دعس نب نانس هب درفت

 ال ىرصبلا ىتعي  نسحلا ثيدح هثيدح هبشي . ادحاو ائيدح اهنم فرعأ ام « اهلك ةركنم اثيدح

 :لوقي نسحلا تعمس : لاق ءاجر ىبأ نع لع نبا اخ « بوقعي ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 « نادجنلا امهنإ « سانلا اهيأ اي ١ : لوقي ناك ي هللا ىبن نأ انل ركذ : لاق € نيدجنلا هانيدهو ل

 © « ريخلا دجن نم مكيلإ بحأ رشلا دجن لعج امف ‹ رشلا دجنو ريخلا دجن

 اذكهو .٠ السرم نسحلا نع ¢ بهو وبأو « ديبع نب سنويو ‹ ديهشلا نب بيبح هاور اذكو

 5 ةداتق هلسرأ

 ىسيع انثدح ¢ ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح « ىراصنألا ماصع نب دمحأ انثدح ٤ متاح ىبأ نبا لاقو

 . نييدثلا : لاق * نيدجنلا هانيدهو ل : هلوق ىف سابع نبا نع < هيبأ نع < ٩١ لاقع نبا

 ىبأ نع ريرج نبا هاورو : كلذ لثم ¢ مزاح )€( ىبأو ةداتقو ¢ ۳ ميّتخ نب عيبرلا نع یورو

 . لوألا لوقلا باوصلاو : لاق مث . هب « لاقع نب ىسيع نع « عيكو نع « بيرك

 هانيده اّنِإ . اريصب اعيمس هانلعجف هيلتبن جاشمأ ةفطت نم ناسنإلا انقَلَح اّنِإ » : هلوق ةيآلا هذه ريظنو

 .[" 27 :ناسنإلا] 4 اروفك امِإو اركاش اّمِإ ليبسلا
 ه ھم o 0 ets 2 2 0 1 r e 0 بدك 2

 ىذ موي ىف ماعطإ وأ 05 ةبقر كف 05 ةبقعلا ام كاردأ امو 9 ةبقعلا محتقا الف

 اوصاوتو اونمآ نيذلا نم ناك مث 6© ةبرتم اذ انيكسم وأ O9 ةبرقم اذ اميتي 2 ةبغسم
۶ 

 مه انتايآب اورفك نيذّلاو 029 ةنميمْلا باحصأ كلوُأ 09 ةَمَحْرَمْلاِب اوصاوتو ربَصلاب
 . 4 © ةدصؤم ران مهيلع 9 ةَمأْشَمْلا باحصأ

 ا نع او نیا نب للا نبع اح لام نبا لعام ني رغ دخ + نيرعط نتا لاق

 . منهج ىف لبج : لاق  ةبقعلا محتفا الف :  هلوق ىف رمع نبا نع « ةيطع نع

 :ىرصبلا نسحلا لاقو . منهج ىف ةجرد نوعبس وه : 4 ةبقعْلا محتقا الف» : رابحألا بعك لاقو
 هللا ةعاطب اهومحتقاف ةديدش ةمحق اهنإ : ةداتق لاقو . منهج ىف ةبقع :لاق . ( ةبقعلا محتقا الف »

 وأ . ةبقر كف »8 :لاقف اهماحتقا نع ربخأ مث . 4# ةبقعلا ام كاَردَأ امو 8 : © ةداتق لاقو . لجو زع

 . 4 ماعطإ

 . (۱۲۸/۳۰) ىربطلا ريسفت (۱)
 . « نباو » : م ىف (8) . 4 مثيخ » : أ ىف (۳) . « نافع » : أ ىف (۲)

 . بعشلا . ط شماه نم ادافتسم .ىنعملا ميقتسيل « هلوقو » انفذحو .4 ةَبقعْلا ام كاردأ امو  هلوقو: ةداتق لاقو » : خسنلا عيمج ىف (5)



 يدل كاكا هلي a ي و

 اهنيب مث . ريخلاو ةاجنلا اهيف ىتلا قيرطلا كلس الفأ : ىأ  ةَبَقَعلا محتقا 8# : ديز نبا لاقو

 اطا وأ ةيقر كلف, لام كارد امر كاف

 © اتلكو هلوعفم ةبقرلاو لعافلا ريمض هيفو « لعف هنأ ىلع ئرقو «ةفاضإلاب « ةبقر كف ™ :ىرق

 - دنه ىبأ نب "7 ديعس نبا ىنعي ي هللا دبع انثدح «ميهاربإ نب ( ىلع انثدح: دمحأ مامإلا لاق

 : لوقي ةريره ابأ عمس هنأ : ةناجرم نب ديعس نع ريبزلا لآ ىلوم  ميكح ىبأ نب ليعامسإ نع

 Oma E الك هللا لوسر لاق

SS EOS u 

 .هللا هجول رح تنأف بهذا : لاق هيدي نيب ماق

 (4) هب « ةناجرم نب ديعس نع « قرط نم «ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا هاور دقو

 . مهرد فالآ ةرشع هيف ىطعأ دق ناك نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع هقتعأ ىذلا مالغلا اذه نأ ملسم

 : لاق  حيجت ىبأ نع « ةحلط ىبأ نب ندعم نع « دعجلا ىبأ نب , ملاس نع « ةداتق لاقو

 نم مظع لك ءافو لعاج هللا نإف « املسم الجر قتعأ ملسم اميأ ” : لوقي ةَ هللا لوسر تعمس

 لعاج هللا نإف ‹ ةملسم ةأرما تقتعأ ةملسم ةأرما اميأو « رانلا نم هررحم ماظع نم ًامظع هماظع

 . « رانلا نم اهماظع نم امظع اهماظع نم مظع لك ءافو

 . هنع هللا ىضر « ىملسلا ةسبع نب ورمع وه اذه حيجن وبأو . 27 اذكه ريرج نبا هاور

 دنعو .

 نب دلاخ نع « دعس نب ريحب ىنثدح« ةيقب انثدح « حيرش نب ةويح انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 ىنب نم » : لاق لَك ىبنلا نأ : مهثدح هنأ : ©" ةسبع نب ورمع نع « ةرم نب ريثك نع « نادعم
 . منهج نم هتيدف تناك « ةملسم ًاسفن قتعأ نمو . ةنجلا ىف اتيب هل هللا ىنب « هيف هللا ركذيل ادجسم

 . 0 « ةمايقلا موي ارون هل تناك « مالسإلا ىف ةبيش باش نمو

 1 ب م وصار ب وعلا ناكل رار د ىلا

 : ورمع لاق . نايسن الو ديزت هيف سيل ًاثيدح انثدح : 217 ةسبع نب ورمعل لاق طمسلا نب ليبحرش

 ES ا ا و

. 6 
 دعس » : م ىف (۳) . 2« یکم انثدح » : م ىف (0) .«الكو » : م ىف

)١( 
 )٤( مقرب ىذمرتلا نن نتسو ( 4) مقرب ملسم حيحصو (771067511/) مقرب ىراخبلا حيحصو (477/15) دنسملا )١551( ىئاسنلا نفسو

 مقرب ىربكلا )5410( .

 )٥( حيجن ىبأ نبا نع » : أ ىف « 5

 )١( مقرب ىربكلا نتسلا ىف ىئاسنلا هاورو (۱۲۹ /۳۰) ىربطلا ريسفت )٤۸۷۹( ةداتق قيرط نم .

 ) )۷ةسبنع نبا » : أ ىف « .

 )۸( دنسملا )۳۸١/٤( .

 . « ةسينع » : | ىف (9)



 لل(. )١٠١_ تايآلا : دليلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ناك ٠ أطخأ وأ باصأف غلبف مهسب ىمر نمو « ةمايقلا موي ارون هل تناك « هللا ليبس ىف ةبيش باش

 . «  ليعامسإ ىنب نم ةبقر قتعمك

 هضعب ىئاسنلاو ¢ دواد وبأ یورو

 ىبأ نع « نامقل انثدح« جرفلا انثدح « مساقلا نب مشاه انثدح : دمحأ لاق : ىرخأ قيرط

 طب الا اوسر ن دنعمس ائيدح انثدح . هل تلق : O يللا لاق 07 سبع نبا ورع نع ¢ ةمامأ

 نأ لبق اوتامف مالسإلا ىف دالوأ ةثالث هل دلو نم » : لوقي هتعمس :لاق . مهو الو صاقتنا هيف سيل
 ارون هل تناك هللا ليبس ىف ةبيش باش نمو « مهايإ هتمحر لضفب ةنجلا هللا هلخدأ ¢ ثنحلا اوغلبي

 . ةبقر قتع هل ناك « أطخأ وأ باصأ « ودعلا هب غلب <« ا لس ىف ی یر نهال الا عي

 ليبس ىف نيجوز قفنأ نمو ١ رانلا نم هنم اوضع هنم وضع لكب هللا قتعأ ةنمؤم ةبقر قتعأ نمو

 . 2 « اهنم ءاش باب ىأ نم هللا هلخدي « باوبأ ةينامث ةنجلل نإف ءهللا

00 

 . °" [ةنملاو] دمحلا هللو « ةيوق ةديج ديناسأ هذهو

 نبأ نبا نع ٠ ةرميض انثدح + ئلمرلا دمحم نب نبيع اقدح © دوا وبآ لاق : رخآ كيدح
 الو ةدايز هيف سيل اثيدح انثدح : هل انلقف عقسألا نب ةلثاو انيتأ : لاق ىمليدلا نب فيرغلا نع «ةّلبع

 ًاثيدح اندرأ امغإ : انلق . صقنيو ديزيف « هتيب ىف قلعم هفحصمو أرقيل مكدحأ نإ :لاقو بضخغف . ناصقن

 . « رانلا نم هنم اوضع هنم وضع لكب هللا قتعي هنع اوقتعأ ١ : لاقف « لتقلاب

 نع « ىمليدلا شايع نب فيرغلا نع « ةلبع ىبأ نب ب ميهاربإ إ ثيدح نم ىئاسنلا هاور اذكو

 .٠ نا «ةلثاو

 « ىماذجلا سيق نع « ةداتق نع « ماشه انثدح « دمصلا دبع انثدح : دمحأ لاق : رخآ ثيدح

 : الا نم هؤادف: ويف ةملسم ةر: قتقأ نم » :لاق ةَ هللا لوسر نأ : ىنهجلا رماع نب ةبقع نع

 را ل ا و ا

 . “ « رانلا نم هكاكف ىهف ةنمؤم ةبقر قتعأ نم : لاق ليم هللا لوسر نأ رماع نب ةبقع

 . هجولا اذه نم دمحأ هب درفت

 دبع نب ىسيع انثدح : الاق دمحأ وبأو مدآ نب نب ىيحي انثدح ٠ دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 . )١١١/6( دنسملا )١(

 . )٤۸۸٦۰٤۸۸٥( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (7977) مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 . ؛ لاق ىملسلا » : م ىف (5) . 4« ةسينع ١ : أ ىف (۳)

 . (”85/5) دنسملا (5)

 . أ نم ةدايز )١(

 . )٤۸٩۹۱۰٤۸٩۹۰( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (7975) مقرب دواد ىبأ ناس (۷)

 )۸( دنسملا )5/ ١6٠١( .

 )9( دنسملا )۱٤۷/6( .



 ل مارال ولدا a a صحسصسط

 تضرعأ دقل ةبطخلا ترصقأ تنك نئل » : لاقف . ةنجلا ىنلخدي المع ىنملع « هللا لوسر اي : لاقف

 نإ « ال » : لاق ؟ ةدحاوب اتسيل وأ « هللا لوسر اي : لاقف . « ةبقرلا كفو « ةمسنلا قتعأ . ةلأسملا

 ءركنملا نع هناو « فورعملاب رمأو « نآمظلا قساو « عئاجلا معطأف كلذ قطت مل نإف ؛ ملاظلا محرلا
 . 230« ريخلا نم الإ كناسل فكف كلذ قطت مل نإف

 « ةمركع لاق اذكو . ةعاجم ىذ : سابع نبا لاق :4 ةبغسم ىذ موي ىف ماعطإ وأ 8# : هلوقو
 : عوجلا وه ٤ تا 7 دحاو ريغو ¢ ةداتقو 3 كاحضلاو ¢ دهاجمو

 . زيزع هيف ماعطلا موي ىف : ىعخنلا ميهاربإ لاقو

 . ماعطلا هيف ىهتشي موي ىف : ةداتق لاقو

 هلاق . هنم ةبارق اذ : ىأ © ةبرقم اذ «  اميتي مويلا اذه لثم ىف معطأ : ىأ 4 اميتي :  هلوقو
 : دمحأ مامإلا هاور ىذلا ثيدحلا ىف ءاج امك. ىدسلاو« كاحضلاو «نسحلاو «ةمركعو « سايع نبا

 لوسر تعمس : لاق رماع نب ناميلس نع« نيريس تنب ةصفح نع « ماشه انربخأ « ديزي انثدح

 . ©« ةلصو ةقدص « ناتنثا محرلا ىذ ىلعو « ةقدص 27 نيكسملا ىلع ةقدصلا » : لوقي ةي هللا

 . حيحص دانسإ اذهو « "7 ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور دقو

 نم هيقي ءىش الو « هل تيب ال ىذلا 29 قيرطلا ىف حورطملا وه € ةبرتم اذ 9 : سابع نبا لاق
 : هلع ةياور ىفو  ءىش هل سيل « ةجاحلاو رقفلا نم ءاعقدلاب قصل ىذلا وه : ةياور ىفو  بارتلا

 . ةبرتلا ديعبلا وه

 . جاتحملا نويدملا ريقفلا وه :. ةمركع لاقو

 . هل دحأ ال ىذلا وه : ريبج نب ديعس لاقو

 . لايعلا وذ وه : نايح نب لتاقمو « ةداتقو « ديعسو « سابع نبا لاقو

 . ىنعملا ةبيرق هذه لكو

 « 29 ةرهاطلا ةليمجلا فاصوألا هذه عم وه مث : ىأ 4 © اونمآ نيذّلا نم ناك مث »9 : هلوقو

 . (599/5) دنسملا )١(

 . ©« نيملسملا ىلع » : أ ىف (۲)

 . 4 نسح ثيدح رماع نب ناملس ثيدح » : ىذمرتلا لاقو (47 /6) ىئاسنلا ننسو (19۸) مقرب ىذمرتلا نتسو )٤/ ۲٠١( دنسملا (۳)

 . « ةرهاظلا » : أ ىف (1) . « تاحلاصلا اولمعو اونمآ » : م ىف (5) . ٩ قيرطلاب » : م ىف (4)



 ع. )١١_ uuu (۲٠ تاايآلا : دلبلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 اهل ئعسو ةرخآلا دارأ نمو » : ىلاعت لاق امك . لجو زع هللا دنع كلذ باوث بستحم « هبلقب نمؤم

 ىننأ وأ ركذ نم احلاص لمع نم » : لاقو 1: ءارسإلا]  اروكشم مهيعس ناک كنلوأف نمؤم وهو اهيعس

 . [۹۷: لحنلا] “" ةيآلا 4 نمؤم وهو

 « اح اص نيلماعلا نينمؤملا نم ناك : ىأ 4 ةمحرملاب اوصاوتو ربصلاب اوصاوتو» : هل
 مهمحري نومحارلا » : ثيدحلا ىف ءاج امك . مهب ةمحرلا ىلعو « سانلا ىذأ ىلع ربصلاب نيصاوتملا

 محري ال ١ : رخآلا ثيدحلا ىفو . «  ءامسلا ىف نم مكمحري ضرألا ىف نم اومحرا « نمحرلا

 ا بحري أل ن هللا

 نبا نع « حيجت ىبأ نبا نع « نايفس انثدح « ةبيش ىبأ نب ا + ارا

 سيلف « انريبك قح فرعیو انريغص محري مل نم » : لاق  هيوري  ورَمَع نب هللا دبع نع < )ماع

 . (7 ام

 . نيميلا باحصأ نم تافصلا هذهب نوفصتملا : ىأ  ةنميملا باحصأ كئلوأ ل : هلوقو

 ران مهيلع 8 « لامشلا باحصأ : ىأ 4 ةمأشمْلا باحصأ مه انتاَيآب اورفك نيذلاو » : لاق مث

 . اهنم مهل جورخ الو « اهنع مهل ديحم الف « مهيلع ةقبطم : ىأ 4 ةدصؤم

 تدلك نيب كمحمو 6# ةفاجمو سم نيدو < ةيركعو + ضايق نباو « ةريره وبأ لاق

 نبا لاق  ةقبطم : ىأ « ةدصؤم » : ىدسلاو « ةداتقو « نسحلاو ‹ ىفوعلا ةيطعو «٠ ىظرقلا

 . هقلغأ ىأ : شيرق ةغلب بابلا دصأ : دهاجم لاقو . باوبألا ةقلغم : سابع

 « ةزمل ةزمه لكل ليو » : ةروس ىف ثيدح كلذ ىف ىتأيسو

 . هل باب ال طيح : « ةدصؤم 8# : كاحضلا لاقو

 . دبألا رخآ اهنم جورخ الو « جرف الو اهيف ءوض الف ةقبطم : 4 ةدصؤم :  ةداتق لاقو

 فاخَي ناك نم لكو ناطيش لكو رابج لكب هللا رمأ ةمايقلا موي ناك اذإ : ىنوجلا نارمع وبأ لاقو

 :ىأ « مهيلع اهودصوأ مث « منهج ىلإ مهب رمأ مث « ديدحلا ىف اوقثوأف « هرش ايندلا ىف سانلا

 ميدأ ىلإ اهيف نورظني ال هللاو الو « ادبأ رارق ىلع مهمادقأ رقتست ال هللاو الف : لاق  اهوقبطأ

 5 متاح ىبأ نبا هاور . ادبأ بارش

 ةنملاو دمحلا هللو « دلبلا » ةروس ريسفت رخآ

 )١( تايآلا » : م ىف « .

 . امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ٠١١( /۲) دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاور (۲)

 . هنع هللا یضر ريرج ثيدح نم (۲۳۱۹) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۳)

 . « رباج » : أ ىف (5) . أ نم ةدايز (0)

 . )۳) مقرب دواد ىبأ ننس (0)



 Oe فلانكلا A بمقتل للا حج حا تب ب ييسمسمل

 اهاحضو سمشلاو ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 حبس # ب تيلص اله » : ذاعمل لاق كي هللا لوسر نأ : نيحيحصلا ىف ىذلا رباج ثيدح مدقت

 .(؟ ¢ ىشغي اذإ ليلا » و 4 اهاحضو سمّشل ا» و٠ 4 ىلعألا كبر مسا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اذإ ليّللاو © اهألج اذإ راهتلاو © اهالت اذإ رمقلاو ©) اهاحضو سمّشلاو إل

 اهمِهلَأَف ص اهاوس امو سفنو ) اهاحّط امو ضرألاو (2) اهانب امو ءامسلاو © اهاشغي

 . 4 09 اهاسَد نم باخ دقو (© اهاَكَر نم حلفا دق () اهاوقتو اهروجف

 . هلك راهنلا :* اهاحضو » : ةداتق لاقو . اهئوضو : ىأ 4 اهاحضو سمّشلاو # : دهاجم لاق

 وه رهاظلا سمشلا ءوض نأ ؟ اهراهنو سمشلاب هللا مسقأ 8 لاقي نأ باوصلاو : ريرج نبا لاق

 ا

 اذإ رمقلاو :  سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو . اهعبت : دهاجم لاق : ( اهالت اذإ رمقلاو »

 . لالهلا ىؤر سمشلا تطقس اذإ« لالهلا ةليل  اهالت اذِإ ل : ةداتق لاقو .راهنلا ولتي : لاق «اهالت

 ىف اهمدقتي وهو . هولتت ىه مث « رهشلا نم لوألا فصنلا ىف اهولتي وه : ديز نبا لاقو

 . رهشلا نم ريخألا فصنلا

 اذإ :  اهألج اذإ راهتلاو :  ةداتق لاقو . ءاضأ : دهاجم لاق : 4 اهلج اذإ راهنلاو 8 : هلوقو
 . راهنلا اهيشغ

 ةلالدل « ةملظلا الج اذإ راهنلاو : ىنعمب كلذ لوأتي ةيبرعلا لهأ ضعب ناكو : ريرج نبا لاق

 ناكل « ةطيسبلا : ىأ اهلج اذإ راهتلاو ل ىنعمب ")7 [كلذ] لوأت لئاقلا اذه نأ ولو : تلق

 هللاو « ىوقأو دوجأ ناكف . 4 اهاشغي اذإ ليَللاو :  ° هللا لوق ) [ىف هليوأت] حصلو « ىلوأ
 . [7 :ليللا] « ئّلجت اذإ راهتلاو 8 : هلوقك هنإ 4 اهألج اذإ راهتلاو :  دهاجم لاق اذهلو . ملعأ

 . (۱۳۳/۳۰) ىربطلا ريسفت (۱)
 . ٩ هلوق ۵ : أ ‹ م ىف (6) . أ ‹ م نم ةدايز (۳ «۲)



 لإ سنع )١  ٠١( تايآلا : سمشلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 : هلوق ىف اولاقو . اهركذ نايرجل « سمشلا ىلع هلك كلذ ىف ريمضلا دوع راتخاف ريرج نبا امأو
 . قافآلا ملظتف « بيغت نيح سمشلا ىشغي اذإ : ىنعي (اهاشغي اذإ ليللاو»

 لاق دلا اطياز لا اح وردي اخ اوفس نع 6« ديلولا نب ةف لاقو
 هاور . باهي نأ قحأ هقلخ ىذلاو « هباهي ليللاف « ميظعلا ىقلخ ىدابع ىشغ : هلالج لج برلا
 . متاح ىبأ نبا

 ءامسلاو : ىنعمب ‹ ةيردصم انهاه « ام ١ نوكت نأ لمتحي : ( اهانب امو ءامسلاو # : هلوقو

 لوق وهو . اهينابو ءامسلاو : ىنعي « نم » ىنعمب نوكت نأ لمتحيو « ةداتق لوق وهو . اهئانبو
 انإو # ةوقب : ىأ 4 ديأب اهادينب ءامسلاو» : هلوقك « عفرلا وه ءانبلاو « مزالتم امهالكو « دهاجم

 . [48 :٤۷ ٠ تایراذلا] 4 َدوُدهاَمْلا معَ اهاتشرف ضرألاو . نوعسومل

 « ىفوعلا لاقو . اهاحد : 4 اًهاحَط » : دهاجم لاق : 4 اًهاحَط امو ضرألاو 8 : هلوق اذكهو
 . اهيف قلخ : ىأ « اهاحّط امو» : سابع نبا نع

 . اهمسق : 4 اهاحط» : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 :( اهاحط ا: ديز نباو« حلاص وبأو « ىروثلاو < قلا ‹ كاحضلاو ةداتقو « دهاجم لاقو

 . اهطسب

 : ىرهوجلا لاق « ةغللا لهأ دنع فورعملا وهو « نيرسفملا نم رثكألا هيلعو « لاوقألا رهشأ اذهو

 : هتطسب : ىأ « هتوحد لثم هتوحط

 :ىلاعت لاق امك « ةميوقلا ةرطفلا ىلع ةميقتسم ةيوس اهقلخ : ىأ 4 اهآوس امو سفنو  :هلوقو
 لاقو . 1. :مورلا] 4 هللا قلل ليدبت ال هيلع انا رمق ىتا هللا ترطف اح نيدلل كَهْجَو مقأف $
 دلوت امك « هناسّجَمي وأ هنارصتي وأ هنادوهي هاوباف «٠ ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك » : ِكَي هللا لوسر
 ننال عد ن ا رد لع ءا هم هلا

 ' . ©” ةريره ىبأ ةياور نم هاجرخأ

 هللا لوقي » : لاق لَو هللا لوسر نع « ىعشاجملا رامح نب ضايع ةياور نم ملسم حيحص ىفو
 . " « مهنيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهتءاجف ءافتح ىدابع تقلخ ىنإ : لجو زع

 «كلذ اهل نيب : ىأ « اهاوقتو اهروجف ىلإ اهدشرأف : ىأ « اهاوقتو اهروجف اَهَمِهْلََف » : هلوقو
 . اهل ردق ام ىلإ اهادهو

 ء دهاجم لاق اذكو . رشلاو ريخلا اهل نيب : ( اهاوقتو اهروجف اهمهلأف » : سابع نبا لاق
 ش . ىروثلاو « كاحضلاو «ةداتقو

 . « ةيامح ىذ » : أ ىف )١(

 . (۲۹۵۸) مقرب ملسم حيحصو (11785) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . (5856) مقرب ملسم حيحص (۳)



Ee E a aa e ا 

 انثدح : الاق ليبنلا مصاع وبأو ىسيع نب ناوفص انثدح « راشب نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 لاق لاق 217 ىليدلا دوسألا ىلا نع معي نب ىب نع ليقع نب يحكي ىتدعل + تنا نب ةر

 مهيلع ىضمو مهيلع ىضق ءىشأ « هيف نوحداكتيو سانلا هيف لمعي ام تيأرأ : نيصح نب نارمع ىل

 ءىش لب : تلق ؟ ةجحلا مهيلع تدكأو « ايي مهيبن هب مهاتأ ام نوُلَبقَتسي اميف وأ « قبس دق رَدَق نم
 : هل تلق : لاق « ًاديدش ًاعزف هنم تعزفف : لاق ؟ آملظ كلذ نوكي لهف : لاق . مهيلع )7 ىضق.

 امنإ « هللا كددس : لاق . نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال « هدي كلمو هقلخ وهو الإ ءىش سيل

 هللا :لوسرو اي + لاقف لب هللا لوسر نتا 9 ةثيهج واس ةئيزم نم اجر نإ «كلقع © ريال تلاس
 ءىش مأ « قبس دق ردق نم مهيلع ىضمو مهيلع ىضق ءىشأ « نوحداكتيو هيف سانلا لمعي ام تيأرأ

 . <« مهيلع © ىضق دق ءىش لب » : لاق ؟ ةجحلا مهيلع هب تدكأو « مهيبن هب مهاتأ ام نولبقتسي ام

 باتك ىف كلذ قيدصتو « اهل هئّيهي نيتلزنملا ىدحإل هقلخ هللا ناك نم ١ : لاق ؟ لمعن ميفف : لاق

 . « 4 اهاوقتو اهروجف اهمهلأف . اهاوس امو سفنو # : هللا

 . © هب تباث نب ةرزع ثيدح نم « ملسمو دمحأ هاور

 نم حلفأ دق : ىنعملا نوكي نأ لمتحي : 4 اهاّسد نم باخ دقو . اهاکز نم حلفا دق 8 : هلوقو

 ئوريو + لئاذرلاو' ةعيندلا قالخألا خم اهرهطو تتةداتق لاق امك ت ةللا ةغاطب + قا "6 'هسفنا ىكر

 هبر مسا ركذو . یکزت نم حلفأ دق 8 : هلوقكو . ريبج نب ديعسو « ةمركعو « دهاجم نع هوحن
 . ١5 « ٠١[ :ىلعألا] «ئّلصف

 3 ىدهلا نع اهايإ هنالذخب اهنم عضوو اهلمخأ : ىأ « اهسسد : ىأ € اهاّسد نم باخ دقو 9

 . لجو زع هللا ةعاط كرتو ىصاعملا بكر ىتح

 امك « هسفن هللا ىسَد نم باخ دقو « هسفن هللا ىكز نم حلفأ دق : ىنعملا نوكي نأ لمتحي دقو
 . سابع نبا نع . ةحلط ىبأ نب ىلعو ىفوعلا 2١ لاق

 كلام وبأ انثدح « نامثع نب "” لهس انثدح : الاق ةعرز وبأو ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 . ^ « هللا اهاكز سفن تحلفأ » : ايب ىبنلا لاق 4 اهاَكَر نم حَلفَأ دق :  هللا لوق ىف لوقي

 كورتم « ديعس نبا وه : 29 [اذه] ربيوجو . هب « كلام ىبأ ثيدح نم متاح ىبأ نبا هاورو

 . سابع نبا قلي مل كاحضلاو « ثيدحلا

 . « ربتخأل كتلأس امنإ » : م ىف (۳) . ©« ىضق دق ءىش » : أ ىف (0) . « ىمليدلا » : أ ىف )١(

 . (۲۹۵۰) مقرب ملسم حيحصو )٤۳۸/٤( دنسملاو (170 /۳۰) ىربطلا ريسفت (0)
 . ٩ ليهس » : أ ىف (۷) . « هلاق امك » : م ىف (5)

  (AN)مقرب سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاورو )٠ هب ربيوج قيرط نم( 5

 ) )9م نم ةدايز .



 ع1 سس _(ه_١١) تايآلا : سمشلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نب ورمع نع « ةعيهل نبا انثدح « ىبأ انثدح « حلاص نب نامثع نب ییحی انثدح : ىناربطلا لاقو

 اهمهْلأَف . هاوس امو سقتو » : ةيآلا هذهب رم اذإ ةا هللا لوسر ناك : لاق سابع نبا نع « رائيد
 . ٩“ اهاكز نم ريخو« اهالومو اهيلو تنأ ءاهاوقت ىسفن تآ مهللا»:لاق مث .فقو 4 اهاوقتو اهروجف

 دبع انثدح « ىندملا ديمح نب بوقعي انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : رخآ ثيدح

 ىبأ نع « ىملسألا ىلع نب ةلظنح نع « ىرافغلا دمحم نب نعم انثدح « ىومألا هللا دبع نب هللا

 , اهاوقت ىسفن تآ مهللا ١ : لاق ( اهاوقت وقتو اهروجف اهمهلأف :  أرقي لطم ىبنلا تعمس : لاق ةريره

 . هجولا اذه نم هوجرخي مل . 27 « اهالومو اهيلو تنأ « اهاكز نم ريخ تنأ اهكزو

 نع « ديعس نب حلاص نع  رمع نبا ىنعي عفان نع « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 وهو « دجاس وهو هيلع  تعقوف « اهديب هتسملف «٠ هعجضم نم لهي ىبنلا تدقق اهنأ : ةشئاع

 . هب درفت ٩ « اهالومو اهيلو تنأ « اهاكز نم ريخ تنأ اهكزو «٠ اهاوقت ىسفن طعأ « بر » : لوقي

yT : oTيا  

 هارت ىف تک 3 مهلا ٠ ربقلا باذعو لخبلاو 0 3 مرهلاو اکو E ىنإ

 0 ل لا ا ا وي حسا 5 يا

 ا لا ا عبشت

 ىبأو  ثراحلا نب يا اا يك رك ا ىبأ ثيدح نم ملسم هاور

 000 هب « مقرأ نب ديز نع . ىدهنلا نامثع

 هّللا ةقان هللا لوسر مهل لاقف 09 اهاقشأ ثعبنا ذإ 09 اهاوغطب دومت تَبذك »

 فاخي الو 69 اًهاََسَف مهبنذب مهر مِهْيَلَع مدمدق اهورقعف هوبذکف 09 اهایقسو

 . 4 ۵ اهاّبقع
 . ىغبلاو نايغطلا نم هيلع اوناك ام ببسب « مهلوسر اوبذك مهنأ دومث نع ىلاعت ربخي

 . اهعمجأب : ىأ « اهاوغطب :  بعك نب دمحم لاقو

 هب مهءاج اب مهبولق ىف ًابيذكت كلذ مهبقعأف . امهريغو ةداتقو دهاجم هلاق « ىلوأ لوألاو

 )١( ريبكلا مجعملا )٠١77/1١5١( نسح دانسإ » : )۱۳۸/۷ عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « حابر ىبأ نب ءاطعو رانيد نب ورمع نع » : دازو 4.

 هب ديمح نب بوقعي نع (۳۱۸) مقرب ةنسلا ىف مصاع ىبأ نبا هاورو (؟) .

 . ٩ تبثوف » : م ىف ()

 )( دنسملا )5١9/5( .

 )٥( دنسملا )٤/ ۳۷۱( مقرب ملسم حيحصو )۲۷۲۲( .



٤ 

 نيقيلاو ىدهلا نم مهلوسر .

 » دومث رميحأ وهو « ةقانلا رقاع فلاس نب راَدُق وه « ةليبقلا ىقشأ : ىأ 4 اًهاَقْشَأ ثعبنا ذإ «

 «مهيف ًازيزع لجرلا اذه ناكو . [۲۹: رمقلا] 4رَقَعَف ئَطاَعَتف مهبحاص اوداتف ظ : ىلاعت لاق ىذلا وهو

 : دمحأ مامإلا لاق امك « ًاعاطم ًاسيئر ًابيسن ) هموق ىف ًافيرش

 )١١  ١6( تايآلا : سمشلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ٠ ام هللا لوسر بطخ : لاق َةَعَمَر نب هللا دبع نع « هيبأ نع « ماشه انثدح « ريم نبا انثدح

 عينم زيزع مراع لجر اهل ثعبنا : 4 اهاقشأ ثعبنا ذإ »  : لاقف « اهرقع ىذلا ركذو « ةقانلا ركذف

 . « ةعمز لثم « هطهر ىف

 نم ريسفتلا ىف ف ىئاسنلاو ىذمرتلاو ¢ رانلا ةفص ىف ملسمو 4 ريسفتلا ىف ىراخبلا هاورو

 . 9 هب « ةورع نب ماشه نع  [قرط نم] متاح ىبأ نباو ريرج نبا اذكو « ٩ امهنتس

 سنوي نب ىسيع انثدح « ىسوم نب ميهاربإ انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نغ ىظرفلا هيك ني ادم نع 20 كح نب ديكس نب اقري قدح« قاحسسإ نب دمحم اناس

 تعا لا نل هلك هللا لرو قاف + لاف رباب اوبن راهع نع ليزي نبأ 90 يلح نب دمحم

 اي كبرضي ىذلاو « ةقانلا رقع ىذلا دومث رميحأ ؛ نالجر » : لاق : ىلب : لاق . «؟ سانلا ىقشأب

 ی و هن لاق يحس یا ىلع راع:

 اورذحا : ىأ 4 هّللا ةقان :  مالسلا هيلع « ًاحلاص : ىنعي €( هللا لوسر مهل لاقف :  هلوقو

 مكلو موي برش اهل نإف « اهايقس ىف اهيلع اودتعت ال : ىأ 4 اًهاَقسَو $ « ءوسب اهوسمت نأ هللا ةقان

 نأ كلذ مهبقعأف هب مهءاج اميف هوبذك : ىأ « اهورقعف هوبذكف » : هللا لاق . مولعم موي برش

 : ىأ 4 مهبنذب مهبر مهيلع مدمدق » ٠ «مهيلع ةجحو مهل ةيآ ةرخصلا نم هللا اهجرخأ ىتلا ةقانلا اورقع

 . ءاوسلا ىلع مهيلع ةلزان ةبوقعلا لعجف : ىأ 4 اهاوسف » « مهيلع رّمدف « مهيلع بضغ

 ‹ مهاثنأو مهركذو« مهريبكو مهريغص هعبات ىتح ةقانلا رقعي مل دومث رميحأ نأ انغلب : ةداتق لاق

 . اهاوسف 9 مهبونذب مهيلع هللا مدمد اهرقع ىف موقلا كرتشا املف

 . « اهابقع فاخي الف » : ئرقو : 4 اهابقع فاخي الو » : هلوقو

 )١( امهيننس نم » : م ىف « .

 . م نم ةدايز قفز

 ىربكلا ىئاسنلا ننسو )۳۳٤۳( مقرب ىذمرتلا ننسو (5856) مقرب ملسم حيحصو (4441) مقرب ىراخبلا حيحصو )٤/ ١۷( دنسملا (۳)

 . (۱۳۷ /۳۰) ىربطلا ريسفتو )١١7170( مقرب

 )٥۰٤( مثيخ » : | ىف ٩ .

 نب دمحم قيرط نم (580ص) لئالدلا ىف ميعن وبأ هاورو < هب ىسوم نب ميهاربإ نع )۷۱/١( ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا هاورو )١(

 الو ميثخ نبا نم بعك نب دمحم الو دمحم نم ديزي عامس فرعي ال دانسإ اذه » : ىراخبلا لاقو « هب قاحسإ نبا نع « ةملس

 ٤ رامع نم ميثخ نبا

 « مهبنذب » : أ ء م ىف (۷)



 عام. (٠ه_١١) تايآلا : سمشلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 هللا دبع نب ركيو « نسحلاو « دهاجم لاق اذكو . ةعبت دحأ نم هللا فاخي ال : سابع نبا لاق

 . مهريغو « ىنزملا

 . عنص ام ةبقاع اهرقع ىذلا 27 فخي مل : ىأ 4 اهاّبقع فاَخَي الو : ىدسلاو كاحضلا لاقو

 . ملعأ هللاو « هيلع قايسلا ةلالدل ؛ ىلوأ لوألا لوقلاو

 « اهاحضو سمشلاو » ريسفت رخآ

 )١( أ ىف :  هللا فخي مل « .



  abتايآلا : ليللا ة هروس - نماثلا ءزج ا (1١ = ۱۱)

 “يللا ةروس ريسفت

 ةيكم ىهو .

 سمشلا» و « 4 ىلعألا كبر مسا حبس » ب تيلص الهف »: و وع ا

 .؛؟ # ل ىشغي اذإ ليلا ط و . «اهاحضَو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 إ © ئنألاو ركذلا قلخ امو ) ىلجت اذإ | راهثلاو ئشغي اذإ ليللاو »
 همم رم رر ا

 مانو © 20 یری هرسْينسف © ئئسحلاب قصو © ىقتاو ئطعأ نم امأف 20 تشل
 وو مو مو وو ًِ

 اذإ هلام هنع هنع ىنغي امو 00 ئرسعلل هرسینسف ©0 ئنسحلاب بذکو ) ئنغتساو لخب

 . 4 09 درت

 o ره سو ع

C اذ 

 :ةمقلع نع « ميهاربإ نع « ةريغم نع « ةبعش انثدح « نوراه نب ديزي انثدح :دمحأ مامإلا لاق

 : لاق . ًاحلاص ًاسيلج ىنقزرا « مهللا : لاقو نيتعكر هيف ىلصف « قشمد دجسم لخدف ماشلا مدق هنأ

 فيك : لاق . ةفوكلا لهأ نم : لاق ؟تنأ نمم : ءادردلا وبأ هل لاقف « ءادردلا ىبأ ىلإ سلجف

 .« ىثنألاو ركذلاو» : ةمقلع لاق ؟ « ئّلجت اذإ راهتلاو . ىشغي اذإ ٍليَللاو ظ : أرقي دبع مأ نبا تعمس
 مث : لاق مث . ىنوككش ىتح ءالؤه لاز امف ویی هللا لوسر نم اهتعمس دقل : ءادردلا وبأ لاقف

 ناطيشلا نم ريجأ ىذلاو « هريغ دحأ هملعي ال ىذلا رسلا بحاصو داسولا بحاص مكيف نكي ملأ

 . " ؟ رايك ىبنلا ناسل ىلع

 هللا دبع باحصأ مدق : لاق ميهاربإ نع « شمعألا قيرط نم « ملسمو انهاه ىراخبلا هاور دقو

 :لاق <« انلك و ل ذيع ار یل ارقز کا ا جرف ا 6 ءادودلا ىلا ىلع

 : لاق ؟ « ئشغي اذإ ليللاو :  أرقي هتعمس فيك : لاقف « ةمقلع ىلإ اوراشأف ؟ ظفحأ مكيأ

 : أرقأ نأ ىنوديري ءالؤهو « اذكه أرقي ةَ هللا < ا دهشأ : لاق.« ىثنألاو ركذلاو»

 © مهعباتأ ال هللاو .  ىقنألاو ركذلا قلخ امو

 روهمجلا امأو  ءادردلاوبأ هعفرو  ءادردلا وبأو « دوعسم نبا كلذ أرق اذكه : ىراخبلا ظفل اذه

 ,4ىتنألاو ركذلا قَلَح امو ط : قافآلا رئاس ىف ىنامثعلا مامإلا فحصملا ىف تبسم وه امك كلذ اوؤرقف

 )١( ىشغي اذإ ليللاو ةروس ريسفت » : أ ىف « .

 )( دنسملا )٤٤۹ /5( .(؛ رامع : ناطيشلا نم ريجأ ىذلاو « ةفيذح : رسلا بحاصو « دوعسم نبا : داسولا بحاصو » ثيدحلا ةلمكتو

 . (A) مقرب ملسم حيحصو (5444) مقرب ىراخبلا حيحص (۳)



 187 س )١_١١( تايآلا : ليللا ةروس  نماثلا ءزجلا

 : ىأ © ىّلجت اذإ راهّنلاو ط « همالظب ةقيلخلا ىشَع اذإ : ىأ «ئشغي اذإ ليلا ب ىلاعت مسقأف
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 . 29 هيلجر دنع هقتاع ىلع تناك ةصيمخ

 نامعنلا تعمس : قاحسإ وبأ ىنثدح« ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ةمايقلا موي ًاباذع رانلا لهأ نوهأ نإ :  لوقي ةَ هللا لوسر تعمس : لوقيو بطخي ريشب نبا

 ا ا راقي نار كج يدق عملا نو لو
 ° ىراخبلا هاور

 + قاحشإ نبأ قع شمعألا نع ةماسا وبا ادخن نتا قب زكي وبا اكد + ملحق لاقو
 ناكارشو نالعن هل نم ًاباذع رانلا لهأ نوهأ نإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق ريشب نب نامعنلا نع

 . ©0«اباذع مهنوهأل هنإو ءًاباذع هنم دشأ ًادحأ نأ ىري ام ءلجرملا ىلغي امك هغامد امهنم ىلغي ران نم

 ىقشألا الإ هبناوج عيمج نم هب طيحي الوخد اهلخدي ال: ىأ 4 ىقشألا الإ اهالصي ال ¥: هلوقو
 . هناكرأو هحراوجب لمعلا نع : ىأ « ىّلوتو «  هبلقب : ىأ « بلك ىذّلا» : لاقف هرسف مث

 . )١57/70( ىربطلا ريسفت (۱)

 . «اكلم» : م یف ()

 . دنسملاو « أ < م نم ةدايز ()

 )5( دنسملا )٤/۲۷۲( .

 . (665152056571) مقرب ىراخبلا حيحصو (717/5 /5) دنسملا (0)

 . (۲۱۳) مقرب ملسم حيحص (3)



 )۱۲  7١( تايآلا : ليللا ةروس - نماثلا ءزجلا ۳

E Eنع « ديعس نب ا ل لا  

 و : ليق . « ىقش الإ رانلا لخدي ال » : لَك هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع « ىربقملا

 . °" « ةيصعم هلل كرتي الو« ةعاطب لمعي ال ىذلا » : لاق ؟ ىقشلا

 نب ءاطع نع « ىلع نب لاله نع < «حيلف انثدح : الاق جيرسو سنوي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ؛ ىبأ نمالإ ةمايقلا موي ةنجلا لخدت ىتمأ لك » : ايك هللا لوسر لاق : لاف وير قنا وع نام

 . « ىبأ دقف ىناصع نمو « ةنجلا لخد ىنعاطأ نم » : لاق ؟ هللا لوسر اي ىبأي نمو : اولاق

 هب« حيلُف نع « نانس نب دمحم نع ىراخبلا هاورو

 : هلوقب هرسف مث . ىقتألا ىقنلا ىقتلا رانلا نع حزحّريَسو : ىأ 4 ىقتألا اهبنجيسو # : هلوقو

 نيد نم بهو امو هلامو ىكزيل ؟ هبر ىف رصي زتي هلام ىتؤي ى. ريد نم هللا هبهو امو هلامو هسفن ىكزيل ؛ هبر ةعاط ىف هلام فرصي : ىأ € ئكزتي هلام ىتؤي ىذّلا#

 ءافورعم هيلإ ىدسأ نم ةأفاكم ىف “ هلاح هلذب سيل: ىأ 4 ىزجت ةمعن نم هدنع دحأل امو # « ايندو

 هل لصحي نأ ىف ًاعمط : ىأ « ىلعألا هّبر هجو ءاغتبا 8 كلذ هعفد امنإو « كلذ ةلباقم ىف ىطعي وهف

 فوسلو : ىآ € ئضري فوسلو $ : ىلاعت هللا لاق « تانجلا تاضور ىف ةرخآلا رادلا ىف هتيؤر
 . تافصلا هذهب فصتا نم ىضري

 ‹« هنع هللا ىضر «٠ قيدصلا ركب ىبأ ىف تلزن تايآلا هذه نأ نيرسفملا نم دحاو ريغ ركذ دقو

 (6) ةمالا ىلوأو« اهيف لخاد هنأ كش الو. كلذ ىلع نيرسفملا نم عامجإلا ىكح مهضعب نإ ىتح

 . ئكرتي هلام يتؤي يذلا . ىقتألا اهبتجيسو » : ىلاعت هلوق وهو < مومعلا طفل اهظفل' نإف ‹ اهمومعب

 فاصوألا رئاسو فاصوألا هذه عيمج ىف مهقباسو ةمألا مدقم هنكلو «# ئرزجت َةَمُعَن نم هدنع دحل امو

 مكف < ٠ هللا لوسر ةرصنو « هالوم ةعاط ىف هلاومال الاذب اداوج اميرك ايقت اقيدص ناك هنإف ؛ ةديمحلا

 ىلإ جاتحي ةّنم هدنع سانلا نم دحأل نكي ملو « ميركلا هبر هجو ءاغتبا اهلذب "7 ريئاندو هارد قف

 هل لاق اذهلو ؟ : لئابقلا رئاس نم ءاسؤرلاو تاداسلا ىلع هناسحإو هلضف ناك نكلو « اهب اهب هئفاكي نأ

 مل ىدنع تناك كل دي الول هللاو امأ :  ةيبيدحلا حلص موي ١ فيقث ديس وهو  دوعسم نب ةورع

 ا تاداس عم هلاح اذه ناك اذإف « ةلاقملا ىف هل ظلغأ دق قيدصلا ناكو : كتبجأل اهب كزجأ

 هبر هجو ءاغتبا الإ . ئزجت ةمعن نم هدنع دحل امو ل: لاق اذهلو ؟ مهادع نب وفكلا# لئاقلا ءاسؤرو

 ليبس ىف نيوز قفا نما لاق ةَ هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىفو . < ىضري فوسلو . ىلعألا

 5200 ىلع ام « هللا لوسر اي : ركب وبأ لاقف ء«ريخ اذه « هللا دبع اي : ةنجلا ٌةّنْرَ هتعد هللا

 . )0 مهنم نوكت نأ وجرأو «معن» : لاق ؟ دحأ اهلك اهنم ىعدي لهف ةرورض اهنم

 © ةنملاو دمحلا هللو « ليللا » ةروس ريسفت رخآ

 )١( هللا دبع انثدح » : أ ىف 4 .
 )۲( دنسملا )۳٤۹/۲( .

 ))( دنسملا )۲/ ۳١١( مقرب ىراخبلا حيحصو )۷۲۸٠١( .

 ) )5ةيآلا » : أ ىف (0) . « هلام » : أ ىف « .
  )0رانیدو » : أ ىف (۷) .«مهرد نم » : أ« م ىف «

 5 هنع هللا ىضر چ ةريره ىبأ ثيدح نم (۱۰۲۷) مقرب ملسم حيحصو (58441) مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . 4« ليمجلا نسحلا ءانثلاو ةنملاو دمحلا هللو » : أ ىف (9)



 ET ىحضلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىحضلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 ىلع تأرق : لاق ئرقملا ةزب ىبأ نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نسحلا ىبأ قيرط نم انيور

 تغلب املف « داّبع نب لبشو نيطنطسق نب ليعامسإ ىلع أرق هنأ ىنربخأو « ناميلس نب ةمركع
 انربخأو . كلذب انرمأف ريثك نبا ىلع انأرق انإفةروس لك ةمتاخ عم متخت ىتح ربك :ىل الاق 4ىحضلاو»
 سابع نبا هربخأو «كلذب هرمأف سابع نبا ىلع أرق هنأ دهاجم هربخأو . كلذب هرمأف دهاجم ىلع أرق هنأ

 .( كلذب هرمأف ٍةِْلكَي هللا لوسر ىلع أرق هنأ ىبأ هربخأو «كلذب هرمأف بعك نب ىبأ ىلع أرق هنأ

 ‹ ةزب ىبأ نب ؛ مساقلا دلو نم « ىزبلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ اهب درفت ةنس هذهف

 « هنع ثدحأ ال : لاقو ىزارلا متاح وبأ هفعض دقف ثيدحلا ىف امأف « تاءارقلا ىف ًامامإ ناكو

 ىف ةماش وبأ نيدلا باهش خيشلا ىكح نكل . ثيدحلا ركنم وه : لاق ىليقعلا رفعج وبأ كلذكو

 تبصأو تنسحأ : هل لاقف « ةالصلا ىف ريبكتلا اذه ربكي الجر عمس هنأ ىعفاشلا نع ةيبطاشلا حرش

 . ثيدحلا اذه ةحص ىضتقي اذهو . ةنسلا

 اذإ ليللاو 8 رخآ نم ربكي : مهضعب لاقف « هتيفيكو ريبكتلا اذه عضوم ىف ءارقلا فلتخا مث
 ربكأ هللا : لوقي نأ مهضعب دنع ريبكتلا ةيفيكو . 4 ىحضلاو  رخآ نم : نورخآ لاقو . 4 ئشعَ
 . ريكأ هللاو هللا الإ هلإ ال « ربكأ هللا لوقي نم مهنمو ء رصتقيو

 هللا لوسر نع ىحولا رخأت امل هنأ : « يلا و لوأ نم ريبكتلا ةبسانم ىف ءارفلا ركذو

 ءاهمامتب ةروسلا 4 ئجس اذ ليلا . ئحضلاو # : هيلإ ىحوأف كلملا هءاج (77[هث] ةدملا كلت رتفو لكك

 . °” ملعأ هللاف « فعض الو ةحصب هيلع مكحي دانسإب كلذ وري ملو . ًارورسو احرف ربك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ت 0# ها

 كل ريخ ةرخآللو © ىف امو كبر كعدو ام © ئجس اذإ ليألاو © ئحضلاو ل

 كدجوو ©) ئَوآُف اًميتي كدجي ملأ ى) ئَضْرَتَف كبر كيطعي فوسّلو © ىّلوألا نم

 ذه : متاح وبأ لاق « ىزبلا ىلع ركنأ امم وهو « بيرغ ثيدح اذه » :لاق مث ٠٤١( /1) لادتعالا نازيم ىف ىبهذلا ظفاحلا هاورو )١(

 . ٩ رکنم

 . م نم ةدايز (0)

 « ةجحلا هب موقت ال ام اهيف ىور امو « مهنع هللا ىضر « هتباحص نع الو يَ ىبنلا نع ءىش هيف حصي مل ام اذه نأ باوصلاو (۳)

 ةيعرشلا بادآلا : رظناو « (5195117/17) ىواتفلا ىف ًاديدش ًامالك ريبكتلا اذه ىلع ملكت دق  ةيميت نبا  مالسإلا خيشو

 . ًاريخ هللا هازجف « اذه تدفتسا هباتك نمو (5ص) ديز وبأ ركبل نآرقلا متخ ءاعد تايورمو (۳۱۰ /۲) حلفم نبال



 ىحضلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 رهنت الف لئاسلا امو © رهقت الف ميتا امف © ىَنْعأَف الئاع كدجوو 2 ىَدَهَف ًالاض

٤ 

 . 4 2 ثّدحف كبر ةمعنب امأو ©)

 ا كس محا هان موو دويقرجلا يح سيروا

 كناطيش ىرأ ام « دمحم اي : تلاقف ةأرما تتأف « نيتليل وأ ةليل مقي ملف ةي ىبنلا ىكتشا :

 . 20 # لف امو كبر كعدو ام . ئجس اذإ ليللاو . ىحضلاو 9 : لجو زع هللا لزنأف . كك رت دق 3

 2 قرط نم « ريرج نباو « متاح ىبأ نباو NS و « ىراخبلا هاور

 او فو ع0 ا : ىلجلا هللا دبع نبا وهدد تدنح وغ 2 يق ني هوسألا درع

 لاقف ٠ لي هللا لوسر ىلع ليربج اطا لاق ًابدنج عمس : سيق نب دوسألا نع ةنييع نب نايفس

 .24 « َلَق امو كبر كعدو ام . ىجس اذإ ليّللاو . ئحضلاو :  هللا لزنأف . دمحم عدو :نوكرشملا

 وبأ انثدح : لاق یوا اف نورو جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ذك هللا وسر نمر 4 :لوقي ايدج عمشهلأ: ف ني دوسألا ققدخت + قايفس دخ © اأ

 : لاقف هعبصأ ىف رجحب

 ؟ تيقل ام هللا ليبس ىفو تيمد عبصأ الإ تنأ له

 0 كسرت دق الإ فئاظيش ئىرا اه“ ةأرما هل تلاقف « موقي ال اثالث وأ نيتليل ثكمف : لاق

 . ديعس ىبأل قايسلاو . © َْلَق امو كبر كعدو ام . ىجس اذإ ليللاو . ئحضلاو :  تلزنف

 . تيمد « مالسلا هيلع ‹ هعبصإ نأ ركذو « بهل ىبأ ةأرما ليمج مأ : ىه ةأرملا هذه نإ : ليق

 أببس هلعج انهاه بيرغلا نكلو «" نيحيحصلا ىف تباث  نوزوم هنأ قفتا ىذلا مالكلا اذه  هلوقو

 : ريرج نبا هاور ام امأف 8 ةروسلا هذه لوزنو « مايقلا هكرتل

 هللا دبع نع « ىنابيشلا ناميلس انثدح « دايز نب دحاولا دبع انثدح « براوشلا ىبأ نبا انثدح

 ليللاو . ىحضلاو # : هللا لزنأف . كالق دق الإ كبر ىرأ ام: ىبنلل تلاق ةجيدخ نأ : دادش نبا

 . 4 ىَلَق امو كبر كعّذو ام . ىجس اذإ

 ليربج أطبأ : لاق هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع « عيكو انثدح « بيرك وبأ انثدح : اضيأ لاقو

 . كعزج نم ىرت ام كالق دق كبر ىرأ ىنإ : ةجيدخ تلاقف « ًاديدش ًاعزج عزجف <« ةي ىبنلا ىلع

 .  اهرخآ ىلإ € لق امو كبر كعدو ام . ئجس اذإ لْيَللاَو . ئحضلاو :  تلزنف : لاق
 . )۳١١/٤( دنسملا )١(

 « ىمقلعلا » : أ ىف (۲)

 ناسو )۴۳٤۵( مقرب ىذمرتلا نسو (۱۷۹۷) مقرب ملسم حيحصو ٤۹4۸۳۰۱۱۲۵ ٤۹۵۱۰٤٩٥۰( ۰۱۱۲۲) مقرب یراخبلا حيحص (۳)

 . )۴۲١١( مقرب ةجام نبا ننسو )١١780١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا

 .٠ ىذمرتلاو ملسم ىف ةياورلا هذه (5)

 . « ككرت دق » : م ىف )١( . « ىدوألا هللا دبع نب هللا دبع نب ورمعو » : أ ىف (45)

 : (11/945) مقرب ملسم حيحصو (۲۸۰۲) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 5 )۱٤۸/۳۰( ىربطلا ريسفت (۸)



 ىحضلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 هجو ىلع هتلاق وأ« اظوفحم سيل ةجيدخ ركذ لعلو 2١7 [ نيهجولا نيذه] نم لسرم ثيدح هنإف

 لوسر ىلإ ليربج اهاحوأ ىتلا ىه ةروسلا هذه نأ  قاحسإ نبا مهنم  فلسلا ضعب ركذ ذقو

 وهو هيلع ًاطبهنم ىلدتو هيلإ اندو « اهيلع هللا هقلخ ىتلا هتروص ىف هل ىدبت نيح . هل هللا

 . ئحضلاو # : ةروسلا هذه هل لاق : لاق ٠١[. :مجنلا] ¢ ئحوأ ام هدبع ىلإ ئحوأف » ,حطبألاب

 . 4 ئجس اذإ لّيللاَو
 « امايأ ليربج هنع أطبأ «٠ نآرقلا هايم هللا لوسر ىلع لر ال : سابع نبا نع « ىفوعلا لاق

 . 4 ىق امو كبر كعّدو ام 8 : هللا لزنأف . هالقو هبر هعدو : نوكرشملا لاقف « كلذب ريغتف

 ملظاف نكس : ىأ ( ئجس اذإ ليَللاو ١ « ءايضلا نم هيف لعج امو ىحضلاب ىلاعت هنم مسق اذهو

 ردك ىلع رماظ ليلد كلذو . مهريغو «٠ ديز نباو « كاحضلاو « ةداتقو « دهاجم هلاق . مهّلداو

 قلاق » : لاقو« [۲ « :١ ليللا] 4 ىلجت اذإ راهتلاو . ىشغي اذإ ليللاو :  لاق امك « اذهو اذه قلاخ

 . 147: ماعنألا] ¢ ميلعْلا زيزعلا ريدقت 5 كلذ انابسح رمقلاو سمّشلاو انكس ليلا لعجو حابصإلا

 ةرخآللو «  كضغبأ امو : ىأ 4 ىق امو ١ « ككرت ام : ىأ ( كر كعد ام $ : هلوقو

 دهزأ اي هللا لوسر ناك اذهلو 1 رادلا هذه نم كل ريخ ةرخآلا رادلاو : ىأ 4 ىّلوألا نم كل رخ

 يلع او هتريش وتلا " [ةرورضلاب] مولعم وه امك « ًاحارطإ اهل مهمظعأو « ايندلا ىف سانلا

 ¢ لجو زع هللا ىلإ ةروريصلا نيبو« ةنجلا مث اهرخآ ىلإ ايندلا ىف دلخلا نيب هرمع رخآ ىف 0 مالسلا

 . ةيندلا ايندلا هذه ىلع هللا دنع ام راتخا

Y0 

 « ىعختلا مي ميهاربإ نع « ةرم نب ورمع نع « ىدوعسملا انثدح « ديزي انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 فا رئا' + نيم اغ لكك هللا لرز جفا + لاقي درم نبا وهن دن هللا بغ نع + ةيقلع قع
 ريصحلا ىلع كل طسبن ىتح انتنذآ الأ« هللا لوسر اي : تلقو هبنج حسمأ تلعج ظقيتسا املف « هبنج

 لك ةبكارك ايندلا لتمر قل اغإ 1 + اناةلاواانا م1 اندلل وب. م E : يك هللا كوش لاقفا؟ نبق

 . 227 اهتكرتو حار مث « ةرجش تحت

 . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو . “ هب ىدوعيملا تيذح نع 6 جام نباو ىذمرتلا هاورو

 « هتمأ ىف هيضري ىتح هيطعي ةرخآلا رادلا ىف : ىأ 4 ىضرتق كبر كيطعي فوسْلو $ : هلوقو

 هنيطو ٠ فوجملا ؤلؤللا بابق هاتفاح ىذلا رثوكلا رهن هتلمج نمو « ةماركلا نم هل هدعأ اميفو

 : ئتايس امك + رفذأ كم 2*![نم]

 ٠ ىموزخملا رجاهملا ىبأ نب هللا ديبع نب ليعامسإ نع « ىعازوألا ورمع وبأ مامإلا لاقو

 )١( م نم ةدايز ٠ اهكرتو » : | ىف (۳) . م نم ةدايز (0) .أ « .

 ) )5مقرب ةجام نبا نتسو ( ۴۷ مقرب ىذمرتلا نتسو (۳۹۱/۱) دنسملا )9 5٠١( .

  (0)أ نم ةدايز .



 ىحضلا ةروس  نماثلا ءزجلا ا

 هدعب نم هتمأ ىلع حوتفم وه ام هللا لوسر ىلع ضرع : لاق هيبأ نع سابع نب هللا دبع نب ىلع

 فلأ فلأ ةنجلا ىف هاطعأف 4 ىضرتف كبر كيطعي فوسلو » : هللا لزنأف « كلذب رسف «ًازنك ًازنك

 17 نرخ تنا أوو .٠ مدخلاو جاوزألا نم هل ىغبني ام رصق لك ىف ‹ رصق

 هاور . رانلا هتيب لهأ نم دحأ لخدي الأ هيي دمحم اضر نم : سابع نبا نع « ىدسلا لاقو

 ىبأ نب NG اكس هيما روك كلو

 هللا راتخا تيب لهأ انإ :  اك هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع « ةمقلع نع « ميهاربإ نع «دايز

 . 29 « « ىَّضْرَتَف كبر كيطعي فوسلو # ايندلا ىلع ةرخآلا انل

 كدجي ملأ » : هيلع همالسو هللا تاولص « دمحم هلوسرو هدبع ىلع همعن ددعي ىلاعت لاق مث

 « مالسلا هيلع « دلو نأ دعب : ليقو « همأ نطب ىف لمح وهو ىَفوُت هابأ نأ كلذو « « ىوآف اميتي

 نا ىلإو ناعيلطلا درع وجلال ىف ناك + نينس تس رمعلا نم هلو بهو تنب ةنمآ همأ تيفوت مث

 هردق نم عفريو هرصنيو هطوحي لزي مل مث . تلال وا همم جف ن ا را قولو يلو

 بلاط وبأو اذه « هرمع نم ةنس نيعبرأ سأر ىلع هللا هثعتبا نأ دعب هموق ىذأ هنع فكيو « هرقویو

 لق بلاط وبا قرت نأ ىلإ هرييدت نسحو هللا ردقي كلذ لكون < قناثوألا ةدابع وما رف نيد ىلع

 دلب ىلإ مهرهظأ نيب نم ةرجهلا هل هللا راتخاف ‹ مهلاهجو شيرق ءاهفس هيلع مدقأف « ليلقب ةرجهلا

 لإ لصو املف . لمكألاو متألا هجولا ىلع هتنس هللا ىرجأ امك « جرزخلاو سوألا نم راصنألا

 هل هللا ظفح نم اذه لكو « نيعمجأ مهنع هللا ىضر « هيدي نيب اولتاقو هوطاحو هورصّنو هووأ

 . هب هتيانعو هتءالكو

 دانسإ اذهو « هقيرط نم

 باتكلا ام ىردت تنك ام اَنِرْمَأ نم احور كيلا انيحَوَأ كلذكوإ : هلوقك (ىدهف ًالاض كدجووإ : هلوقو

 :ىروشلا] «ميقتسُم طارص ىلإ ىدهتل كّنإو اتدابع نم ءاَشَث نم هب ىدهت ارون هاتلعج نكلو ناميإلا الو
 مث « ريغص وهو ةكم باعش ىف لض « مالسلا هيلع « هنأ اذهب دارملا "7 [نإ] لاق نم مهنمو [۲

 سيلبإ ءاجف « ليللا ىف ةقان ًابكار ناكو « ماشلا قيرط ىف همع عم وهو لض هنإ : ليقو . عجر

 ةلحارلاب لدع مث « ةشبحلا ىلإ اهنم بهذ ةخفن سيلبإ خفنف ©« ليربج ءاجف « قيرطلا نع اهب لدعي
 . ىوغبلا امهاكح . قيرطلا ىلإ

 )١( أ ىف :  متاح ىبأ نباو ريرج نبا هاور «

 اذهب )5757/1١0( فنصملا ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو « ةيآلا نود هركذف ةبيش ىبأ نبا قيرط نم )۲٤۸/۱١( ةنسلا حرش ىف ىوغبلا هاورو (۲)

 « ةبيش ىبأ نب نامثع نع )٤۰۸۲( مقرب ننسلا ىف ةجام نبا هاورو ٠ ريسفتلا باتك ىف عقو اهركذ لعلو < ةيآلا ركذي ملو قيرطلا

 . 4« هيف فلتخم ىفوكلا دايز ىبأ نب ديزي هيف دانسإ اذه » : (7777/7) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو « هب ماشه نب ةيواعم نع

 2 م نم ةدايز (9)



 ل دل ب ل ل ىحضلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 هل عمجف « هاوس نمع هللا كانغأف « لايع اذ اريقف تنك : ىأ « ىنْغأَف الئاع كدجوو » : هلوقو

 :لاق ( ئنغَأَف الئاع كدجوو . ئدهُف ًالاض كدجوو . ئوآف اميتي كدجي مَلَأ ط : هلوق ىف ةداتق لاقو
 . متاح ىبأ نباو « ريرج نبا هاور . لجو زع « هللا هثعبي نأ لبق ةي لوسرلا لزانم هذه تناك

 انئدَح ام اذه : لاق هّبَنم نب مامه نع« رمعم نع  قازرلا دبع قيرط نم  نيحيحصلا ىفو
 : يشل ىلع ىلغلا © نكلو و نضرعلا ةزكك نع فلا يل ك هللا لور لاق لاق ةريره وأ

 , 19 جوان[ ا ل عقر  افاثك قزرو

 هلذت ال : ىأ « ميتيلا رهقت الف هللا كاوآف اميتي تنك امك : ىأ ( رهقت الف ميتيلا اًمَأَف :  لاق مث
 . هب فطلتو « هيلإ نسحأ نكلو « هنهتو هرهنتو

 .ميحرلا بالاك ميتيلل نك : ةداتق لاق

 . دشرتسملا ملعلا ىف لئاسلا رهنت الف« هللا كادهف الاض تنك امكو: ىأ 4 رهنت الف لئاّسلا اًمأو »

 « اشاَحَف الو « ًاربكتم الو « ًارابج نكت الف : ىأ ( رھنت الف لئاّسلا اًمأو :  قاحسإ نبا لاق

 . هللا دابع نم ءافعضلا ىلع اَظَف الو

 . نيلو ةمحرب نيكسملا در ىنعي : ةداتق لاقو

 « كيلع هللا ةمعنب ثدحف « هللا كانغأف ًاريقف ًالئاع تنك امكو : ىأ ¢ ثّدحَف كبر ةمعنب اًمأو »

 . « انيلع اهمتأو « اهيلباق « اهب نينثم © كتمعنل نيركاش انلعجاو »:ىوبنلا روثأملا ءاعدلا ىف ءاج امك

 نأ نع یی رل یا ید ا ا ا نقع وتاج + رک ا لافو

 . اهب ثدحي نأ معنلا ركش نم نأ نوري نوملسملا ناك : لاق ةرضن

 نع « حيلم نب حارجلا انثدح « محازم ىبأ نب روصنم انثدح : دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاقو

 نم » : ربنملا ىلع ةي هللا لوسر لاق : لاق ريشب نب نامعنلا نع « ىبعشلا نع « نمحرلا دبع ىبأ

 هللا ةمعنب ثدحتلاو . هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نمو « ريثكلا ركشي مل « ليلقلا ركشي مل
 . فيعض دانسإ ” « باذع ةقرفلاو « ةمحر ةعامجلاو . رفك اهكرتو ءركش

 )١( اغإو » : م ىف ٠ .

 (1445) مقرب ىراخبلا حيحص : رظنا « ةريره ىبأ نع رخأ قرط نم امهيف ءاج دقو « قيرطلا اذه نم نيحيحصلا ىف هيلع عقأ مل (۲)

 . )٠١69١( مقرب ملسم حيحصو

 . « هعتمو » : أ ىف (۳)

 )٤( مقرب ملسم حيحص )٠١05( .

 . « كمعنل » : أ ىف (0)

 )١( (؟9/8/5) دنسملا دئاوز .



 ىحضلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . هلك رجألاب راصنألا بهذ <« هللا لوسر اي : اولاق نيرجاهملا نأ . سنأ نع « نيحيحصلا ىفو

 . © « مهيلع متينثأو ١ مهل هللا متوعد ام « ال ١ : لاق

 نع « دايز نب دمحم نع « ملسم نب عيبرلا انئدح « ميهاربإ نب ملسم انثدح : دواد وبأ لاقو

 . ©« سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال » : لاق ةي ىبنلا نع « ةريره ىبأ

 : لاقو « °” ملسم نب عيبرلا نع « كرابملا نبا نع ٠ دمحم نب دمحأ نع ىذمرتلا هاورو

9 
 « نايفس ىبأ نع « شمعألا نع « ريرج انثدح « حارجلا نب هللا دبع انثدح : دواد وبأ لاقو

 هب درفت . « هرفك دقف همتك نإو « هركش دقف هركذف ءالب ىلبأ نم » : لاق ی ىبنلا نع « رباج نع
 ف

E۸ 

 دواد وبأ

 «ىموق نم لجر ىنثدح (:ةيرغ نب ةرامغ اند رعب اح ددم اخ دواد وبأ لاقو

 دجي مل نإف « هب زجيلق دجوف ءاطع ىطعأ نم » : ا هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب رباج نع
00 03 

 «بويأ نب ىيحي هاورو : دواد وبأ لاق . « هرفك دقف همتك نمو « هركش دقف هب ىنثأ نمف « هب نئيلف

 0 5 2 5 م 95 2

 . 7 دواد وبأ هب درفت . هومسي ملف هوهرك  رباج نع ليبحرش نع« ةيزغ نب ةرامع نع

 . نآرقلا : هنع ةياور ىفو . كبر كاطعأ ىتلا ةوبنلا ىنعي : دهاجم لاقو

 نم تلمع ام : لاق 4 ثّدحف كبر ةمعبب امأو # : ىلع نب نسحلا نع « لجر نع « ثيل لاقو

 . كناوخإ ثدحف ريخ

 عداو « اهركذاو اهب ثّدحف ةوبنلا نم ةماركو ةمعن نم 2" هللا كءاج ام : قاحسإ نب دمحم لاقو
 نم هيلإ نئمطي نم ىلإ ارس ةوبنلا نم هيلع هب هللا معنأ ام ركذي هيَ هللا لوسر لعجف : لاقو . اهيلإ
 . ىلصف « ةالصلا هيلع تضرتفاو « هلهأ

 (7 [ دمحلا هللو ] « ىحضلا » ةروس سفت رخآ

 )١( دنسملا ىف دمحأ مامإلا هاورو « نيحيحصلا ىف هيلع عقأ مل )۳/ 070 .

 . (44) مقرب ىذمرتلا ننسو () مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 . (5415) مقرب دواد ىبأ ننس (۳)

 . « ريشب » : أ ىف (5)

 )٥( مقرب دواد ىبأ ننس )٤۸۱۳( .

 . أ نم ةدايز (۷) . « هللا نم كءاج ام : م ىف (5)



 ۹ حرشلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 حرشن ملأ ةروس ريسفت

 .٠ ةكم ىهو

 انعفرو (5) كرهظ ضقن ةزأ ىذْلا © كرزو كنع انعض توو (1) كردص كل حرشن ملأ »

Eهدمت و و 6 ج ل  goد ع مس اس 2 ساس هو و  

 . 4  بغراف كبر ئلإو

 هاناعجو هانرون : ىأ « كردص كل انحرش امأ : ىنعي « كردص كَل حرشن ملأ :  ىلاعت لوقي

 امكو « [١١٠:ماعنألا] *4 مالسإلل هردص حرشي هيدهي نأ هللا دري نمف :  هلوقك ًاعساو ًابیحر ًاحیسف

 . قيض الو رصإ الو هيف جرح ال الهس احمس ًاعساو احيسف هعرش لعج كلذك هردص هللا حرش

 نم مدقت امك 2 ءارسإلا ةليل هردص حرش ا 4 كردص كَل حرشن ملأ » : هلوقب دارملا : ليقو

 « ةافانم ال نكلو « ًاعقاو ناك نإو اذهو . انهاه ىذمرتلا هدروأ دقو «  ةعصعص نب كلام ةياور

 ‹ اضيأ ىونعملا حرشلا نم هنع اشن امو « ءارسإلا ةليل هردصب لعُف ىذلا هردص حرش ةلمج نم نإف
 . ملعأ هللاو

 انثدح « "زازبلا ىيحي وبأ ° ميحرلا دبع نب دمحم ىنثدح : دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاق

 نب دمحم ىبأ ىنثدح « بعك نب ىبأ نب دمحم نب ذاعم نب دمحم نب ذاعم انثدح « دمحم نب سنوي

 هللا لوشر لاتينا ىلع برد ناک وره ابا ذأ + ينك نب نا نع م دمحم نع ا نع + ةاعن

 راف © ةريثلا ا نم تار اه لوا ام هللا لوشر اي + لاقف 4 مرغ اعلا ءا نعل

 « رهشأو نينس رشع نبا ءارحصلا ىفل ىنإ « ةريره ابأ اي تلأس دقل » : لاقو اسلاج ةي هللا لوسر

 مل هوجوب ىنالبقتساف 247 [معن:لاق] ؟ وه وهأ : لجرل لوقي لجر اذإو « ىسأر قوف مالكب اذإو

 ىلإ البقأف . طق دحأ ىلع اهرأ مل بايثو « طق قلخ نم اهدجأ مل حاورأو؛ طق “° [قلخل] اهرأ

 : هبحاصل امهدحأ لاقف « اسم امهدحأل دجأ ال « ىدضعب امهنم دحاو لك ذخأ ىتح « نايشمي

 ىلإ امهدحأ ىوهف . هردص قلفا : هبحاصل امهدحأ لاقف . رصه الو رصق الب ىناعجضأف . هعجضأ

 ةقلعلا ةئيهك ًائيش جرخأف . دسحلاو لغلا جرخأ : هل لاقف« عجو الو مد الب ىرأ اميف هقلفف ىردص

 زه مث . ةضفلا هبش جرخأ ىذلا لثم اذإف « ةمحرلاو ةفأرلا لخدأ : هل لاقف « اهحرطف اهذبن مث

 . ءارسإلا ةروس لوأ ريسفت دنع ثيدحلا جيرخت مدقت )١(

 . « رازبلا » : أ ءم ىف (9) . « نمحرلا دبع نب دمحم » : أ ىف (۲)

 . دنسملا نم ةدايز (065)



 حرشلا ةروس  نماثلا ءزملا ما

 . «  ريبكلل ةمحرو « ريغصلا ىلع ةقر « ودعأ اهب تعجرف .ملساو دغا : لاقف ىنميلا ىلجر ماهبإ

 [3 :حتفلا] © َرَّخَأت امو كبنذ نم مّدَقت ام هللا كَل رفغيل :  ىنعمب 4 كرزو كنع انعضوو » : هلوقو

 ضقنأ ىذُلا :  هلوق ىف فلسلا نم دحاو ريغ لاقو . توصلا : ضاقنإلا : 4كَرِهَظ ضقنأ ىذا »
 . هلمح كلقثأ : ىأ «كرهظ

 ‹ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : ىعم تركذ الإ ركذأ ال :دهاجم لاق: 4 كركذ كل انعفرو » : هلوقو

 . هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو

 الإ ةالص بحاص الو دهشتُم الو بيطخ سيلف« ةرخآلاو ايندلا ىف هركذ هللا عفر : ةداتق لاقو
 للا لور دمحم نار6 ك ل نأ ديلا ا دات

 نع « جارد نع « ثراحلا نب ورمع انربخأ « بهو نبا انربخأ « سنوي ىنثدح : ريرج نبا لاق
 كبرو ىبر نإ : لاقف ليربج ىناتأ » : لاق هنأ كك هللا لوسر نع « ديعس ىبأ نع « مثيهلا ىبأ

 ا ل لاق . ملعأ هللا : لاق ؟ كركذ تعفر فيك : لوقي

 جارد نع « ةعيهل نبا قيرط نم ىلعي وبأ هاورو « هب « ىلعألا دبع نب سنوي نع متاح
 انثدح « ديز نب دامح انثدح « ىضوحلا رمع وبأ انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىبر تلأس » : ةي هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نب ءاطع

 ,  حيرلا هل ترخس نم مهنم « ءايبنأ ىلبق تناك دق : تلق « هتلأس نكأ مل ىنأ تدَّدو ةلأسم
 ملأ : لاق . بر اي ىلب : تلق ؟ كتيوآف اميتي كدجأ ملأ « دمحم اي : لاق . ىتوملا ىبحي نم مهنمو

 اي ىلب : تلق : لاق ؟ كتينغأف ًالئاع كدجأ ملأ : لاق . بر اي ىلب : تلق ؟ كتيدهف ًالاض كدجأ

 , فو اي قلي تلق ؟ كركذ كل مقرا ملأ ؟ كردنص كل رشا ملا لاق بر

 لهس نب ىسوم انثدح « ىفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح : « ةوبنلا لئالد » ىف ميعن وبأ لاقو

 نع « ءاطع نب نامثع نع« دامح نب رصن انثدح « ىتيهلا مارهب نب مساقلا نب دمحأ انثدح «ىنوجلا
 تاومسلا رمأ نم هب هللا ىنرمأ امم تغرف امل » : ةا هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع « ىرهزلا

 ىسومو « اليلخ ميهاربإ تلعج « هتمرك دقو الإ ىلبق ىبن نكي مل هنإ «٠ بر اي : تلق ضرألاو

 تلعج امف « ىتوملا ىسيعل تييحأو « نيطايشلاو حيرلا ناميلسلو « لابجلا دوادل ترخسو « اميلك

 رودص تلعجو « ىعم تركذ الإ ركذأ ال ئنأ « هلك كلذ نم لضفأ كتيطعأ دق سيل وأ : لاق ؟ ىل

 الو لوح ال : ىشرع زونك نم ًازنك كتيطعأو « ةمأ اهطعأ ملو« ًارهاظ نآرقلا نوؤرقي ليجانأ كتمأ

 . °” « ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق

 . ° نابح نبا مهقثو تاقث هلاجر » : (۲۲۲/۸) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو (19/5) دنسملا دئاوز )١(

 . )٠١١/۳۰( ىربطلا ريسفت (۲)

 « حرشن ملأ » : أ ىف (6) . « رحبلا » : أ ىف (۳)

 حیحص)» : لاقو « هب ديز نب دامح نع « حارجلا نب ا ا ني ديلا ی ی د ی هرج از

 « هاجرخي ملو دانسإلا
 عينم نب مساقلا ىبأ قيرط نم ًادهاش هل دروأ نكلو « ةبارغ هيف دانسإ اذهو » : لاق مث (7588/5) ةياهنلاو ةيادبلا ىف فلؤملا هركذو (5)

 ًاعوفرم سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نب ءاطع نع « ديز نب دامح نع « ىنارهملا دواد نب ناميلس نع « ىوغبلا

 . ٤ هوحنب



 ع بسس رشلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 دروأو 34 هيف هرکذ: ىلعي 5 ناذألا : كلذب دارملا نأ 3 دهاجمو سابع نبا نع 4 ىوغبلا ىكحو

 ها ل يق ا و 7 نخر 55 ت
 دهشيو حولي رون نم هللا نم متاخ ةوبنلل هيلع 0 رعا

 و و هے ر 0 2
 دهشأ : نذؤملا سمخلا ىف لاق اذإ همسأ ىلإ ىبنلا مسا هلإلا مضو

 ل 5 - 2 اع ريس تت سا

 ا اذه دومحم شرعلا ل هلجيل همسا نم هل قشو

 عيمج ىلع قاثيملا ذخأ نيح « هب هونو« نيرخآلاو نيلوألا ىف هركذ هللا عفر : نورخآ لاقو

 ركذ الإ هللا ركذي الف هتمأ ىف هركذ رهش مث « هب ناميإلاب 7 مهمتأ اورمأي نأو « هب اونمؤي نأ نييبنلا

 . ةعم

 : هللا همحر « ىرصرصلا لاق ام نسحأ امو

 ىضرملا مفلا ىف بذعلا همساب الإ ضْرَفلا ىف ناذألا حصي ال

 : ًاضيأ لاقو

 (59 [ امهيف هرركن مل نإ انضر الو امئاذأ حصي ال انآ رت ملأ ]

 « رسيلا دجوي رسعلا عم نأ ىلاعت ربخأ : © ارسي رسعلا عم نإ . ارسي رسعلا عم نإف :  هلوقو
 . ربخلا اذه دكأ مث

 راوخ نب دامح نب ديمح انثدح « ناليغ نب دومحم انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق
 ا E فلا ناك نوف كلان مري نا تمس لاق حيرش نب ذئاع انثدح « مهجلا وبأ 01 01 5 ع

 « « هجرخيف هيلع لخدي ىتح رسيلا ءاحخل رجحلا اذه لخدف رسعلا ءاج ول » : لاقف « رجح هلايحو

 ءاج ول » : هظفلو هب« ةا ا عفو دعم ا ا ف و ا وا هاهو

 رسعلا عم نإ . ارسي رسعلا عم نإف :  لاق مث « هجرخي ىتح رسيلا ءاجل رجحلا اذه لخدي ىتح رسعلا

 . "9 حيرش نب ذئاع الإ سنأ نع هاور ملعن ال : رازبلا لاق مث « 4 ارسي

 «ةرق نب ةيواعم نع ةبعش هاور نكلو « فعض هثيدح ىف : ىزارلا متاح وبأ هيف لاق دقو : تلق

 . افوقوم دوعسم نب هللا دبع نع « لجر نع

 )١( ىوغبلل ليزنتلا ملاعم )8/ 5214( .

 . أطخ وهو « لاج » : أ ىف (6) . 1٠ م نم ةدايز (۳) . © مهتمأ ١ : | ىف (0)

 : هانتبثأ ام باوصلاو « أطخ وهو « نإ » : ه أ . م ىف اذك (45)

 مل نيخيشلا نأ ريغ بيجع ثيدح اذه » : مكاحلا لاقو « هب ناليغ نب دومحم قيرط نم )٠٠١/۲( كردتسملا ىف مكاحلا هاورو (0

 5 4 ذئاعك ثيدحلا ركنم ديمحو « ذئاع نع« دامح نب ديمح درفت » : ىبهذلا لاقو 5 « حيرش نب ذئاعب اجتحي

 . هب رمعم نب دمحم قيرط نم (75417) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو « راتسألا فشك » ( ۵ مقرب رازبلا دنسم (۷)



 نب كرابملا انثدح ء' نطق وبأ انثدح . حابصلا نب دمحم نب نسحلا انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 لاف نيس غو ندعم نه و و ا را ج نورس بأ لاقو

 بلغي نل « نيرسي رسع بلغي نل ١ : لوقي وهو « كحضي وهو ًاحرف ًارورسم آموي يي ىبنلا جرح

 . ° السرم نسحلا نع « ديبع نب سنويو ىبارعألا فوع ثيدح نم هاور اذكو
 بلغي نل » : لاقف ةيآلا هذهب هباحصأ رشب لَكَ هللا لوسر نأ انل َركذ : ةداتق نع « ديعس لاقو

 . ٩ نيرسي رسع

 نل » : لاق اذهلو ؛ ددعتف ركنم رسيلاو« درفم وهف « نيلاحلا ىف فرعم رسعلا نأ : اذه ىنعمو

 “)نيع لوألا رسعلاف . ( ارسي رسعلا عم نإ . ارسي رسعلا عم نإف 9 : هلوق ىنعي « «نيرسي رسع بلغي

 . ددعت رسيلاو « ىناثلا

 ىبأ نع « ريثك نب دابع نع. ةجراخ انثدح« حلاص نب ديزي انثدح : نايفس نب نسحلا لاقو

 ىلع ءامسلا نم ةنوخملا 9 لزنا) : لاق يَ هللا لوسر نأ : ةريره ىبأ نع « حلاص ىبأ نع « دانزلا

 . © « ةبيصملا ردق ىلع ربصلا لزنو« ةنوؤملا ردق

 : لاق هنأ « هنع هللا ىضر« ىعفاشلا نع ىوري امو

 جن رومألا ىف هللا بقر نم اجرفلا برقأ ام اليمج اربص

 اجر ثيَح نوكي هاجر نمو ىَدأ هلي مل هللا قّدّص نّم

 : ىناتسجسلا متاح وبأ ىندشنأ : يرد نبا لاق

 توصل را ا تاور توفل" ننال اإ

 برطخلا اکا ىف هيسزاو تتامطازب ةيراقلا" تارا

 یر ا قفا" هيو اهجو رضلا فاشكنال رت ملو

 . «وبأ انثدح » : 1 ىف (0) I را
 . )19١/70( ريرج نبا نم . أطخ وهو « نإ » : ه « أ « م ىف اذك (۳)

 نبا ىلع افوقوم ءاج دقو « ًالسرم هب نسحلا نع « رمعم نع (۳۰۹/۲) هريسفت ىف قازرلا دبع هاورو )١9١/70( ىربطلا ريسفت )٤(

 نبا هاور «رباج نع اعوفرم ءاجو « هنع ىعخنلا ميهاربإ نع نوميم قيرط نم (۳۰۹/۲) هريسفت ىف قازرلا دبع هاور « دوعسم
 .4 فيعض هدانسإ » :رجح نبا ظفاحلا لاقو « هريسفت ىف هيودرم

 . ا( وه »2: م ىف (0)

 . « تلرن » : أ یف (0)

 قراط نع ىدرواردلا زيزعلا دبع قيرط نم )٤/ ١٠١( لماكلا ىف ىدع نباو « راتسألا فشك » )١6١57( مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو (۷)

 نب قراطو » : ىدع نبا لاقو . 4 دانسإلا اذهب الإ ةريره ىبأ نع هملعن ال » : رازبلا لاقو . هب دانزلا ىبأ نع « ريثك نب دابعو

 ىدع نبال لماكلاو (۱۳۳۰۱۲۹/۲) متاح ىبأ نبال للعلا : رظنا . لولعم ثيدحلاو . 4 ثيدحلا اذهب فرعي رامع

(MoE ct TEYTA/YD . 



 س ص بص سس ممرشلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 لا للا هر ةثم تورعا كس طوتق ىلع كاتأ

 : رخآ لاقو

 جرخملا اهنم هللا دنعو« اعرذ نفل ايد لو

 جرفت ال اهنظي ناكو « تجرف اهتاقلح تمكحتسا املف « تلمك

 اهلاغشأو ايندلا رومآ نم تغرق اذإ : ىآ € بّغْراق كبر ىلإو . بصناف تُعرف اَذإَف # : هلوقو
 . ةبغرلاو ةينلا كبرل صلخأو « لابلا غراف اطيشن اهيلإ مقو « ةدابعلا ىف بصناف « اهقئالع تعطقو

 هعفادي وهو الو« ماعط ةرضحب ةالص ال » : هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا ىف هيم هلوق ليبقلا اذه نمو

 . ("” « ءاشعلاب اوؤدباف « ءاشعلا رضحو ةالصلا تميقأ اذإ » : ةي هلوقو )2١. « ناثبخألا

 ىفو« كبرل بصناف « ةالصلا ىلإ تمقف ايندلا رمأ نم تغرف اذإ : ةيآلا هذه ىف دهاجم لاق

 ضئارفلا نم تغرف اذإ : دوعسم نبا نعو. كتجاح ىف بصناف ةالصلا ىلإ تمق اذإ : هنع ةياور

 كبر ئلإو . بصناف ل : دوعسم نبا نع ةياور ىفو . هوحن ضايع نبا نعو . ليللا مايق ىف بصناف
 . سلاج تنأو ةالصلا نم كغارف دعب # بغراف

 . ءاعدلا ىف : ىنعي * بصناف تغرف اذإف 8 : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 .ةدابعلا ىف :ىأ «بصناف» داهجلا نم : ىأ « تغرف اًذِإَف 8 : كاحضلاو « ملسأ نب ديز لاقو

 . لجو زع « هللا ىلإ كتبغرو كتين لعجا : ىروثلا لاق : € بغراف كبر ئلإو»

 دمحلا هللو « حرشن ملأ » ةروس ريسفت رخآ

 )١( اهنع هللا ىضر < ةشئاع ثيدح نم (0250) مقرب هحيحص ىف ملسم هاور 7

 ) )۲اهنع هللا ىضر « ةشئاع ثيدح نم (05764) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور .



 نيتلا ةروس  نماثلا ءزم لا م

 نوتيزلاو نيتلاو ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 ىف رقس ىف أرقي ةي ىبنلا ناك : بزاع نب ءاربلا نع « تباث نب ىدع نع « ةبعشو كلام لاق
 ىف ةعامجلا هجرخأ . هنم ةءارق وأ ًاتوص نسحأ ًادحأ تعمس امف « نوتيزلاو نيتلاب نيتعكرلا ىدحإ

0 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىف ناسدإلا انقل دقل © نيمألا دلا اذهو © نينيس روطو ) نوتيزلاو نيتلاو ©
 ا >9.”

 رجأ مِهَلَف تاحلاصلا اليو ارا ىلا الإ هك نيلفاس ر قو مرت ا

 . 4 © نيمكاحلا مكحأب هللا سيلَأ جر نيدلاب دعب كبذكي امف © نونمُم ريغ

 .اهسفن ىه 0: ليقو : قشمد دجسم نيتلاب دارملا : ليقف ةريثك لاوقأ ىلع انهاه نورسفملا فلتخا

 : اهدنع ىذلا لبجلا : ليقو

 : ١ فيكلا بتاحصا دجسم وه - ىبطرقلا لاقو

 0 ىدوجلا ىلع ىذلا حون دجسم هنأ : سابع نبا نع « « ىفوعلا ىورو

 . اذه مكنيت وه : دهاجم لاقو

 . سدقملا تيب دجسم وه : مهريغو « ديز نباو « ةداتقو« رابحألا بعك لاق : 4 نوتيزلاو »

 . ىسوم هيلع هللا ملك ىذلا لبجلا وه : دحاو ريغو رابحألا بعك لاق :  نينيس روطو ل
 ‹ نسحلاو ‹ ةمركعو « دهاجمو < سابع نبا هلاق . ةكم : ىنعي © نيمألا دّلبْلا اذهو »

 . كلذ ىف فالخ الو . رابحألا بعكو « ديز نباو « ىعّحنلا مي ميهاربإو

 مزعلا ىلوأ نم السرم ًايبن اهنم دحاو لك ىف هللا ثعب < الث لاحم هذه ةمئألا ضعب لاقو

 اهيف هللا ثعب ىتلا سدقملا تيب ىهو « نوتيزلاو نيتلا ةلحم : لوألاف « رابكلا عئارشلا باحصأ
 : نارمع نب ىسوم هيلع هللا ملك ىذلا ءانيس روط وهو « نينيس روط : ىناثلاو 0 ميرم نبا ىسيع

 . ةَ ًادمحم هيف لسرأ ىذلا وهو « انمآ ناك هلخد نم ىذلا نيمألا دلبلا وهو « ةكم : ثلاغلاو

۱۲) مقرب دواد ىبأ ننسو (5754) مقرب ملسم حيحصو )٤۹٥۲( مقرب ىراخبلا حيحص )١(
 ىئاسنلا ننسو )1. ٠ ) مقرب ىذمرتلا نن ناسو (۲۱

 . (45004815) مقرب ةجام نبا ننسو )١١545( مقرب ىربكلا



 0 نيتلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 هللا ملك ىذلا ىنعي  ءانيس روط نم هللا ءاج : ةثالثلا نكامألا هذه ركذ ةاروتلا رخآ ىفو : اولاق

 - ىسيع هنم هللا ثعب ىذلا سدقملا تيب لبج ىنعي - ريعاس نم قرشأو - 27 [نرمع نب] ىسوم هيلع
 بيترتلا ىلع 27 مهركذف  ًادمحم اهنم هللا لسرأ ىتلا ةكم لابج : ىنعي  ناراف لابج نم نلعتساو

 . امهنم فرشألاب مث. هنم فرشألا مث « فرشألاب مسقأ اذهلو « نامزلا ىف مهبيترت بسحب ىدوجولا

 قلخ ىلاعت هنأ وهو « هيلع مسقملا وه اذه : 4 ميوقت نسحأ ىف ناسنإلا اتقلخ دقل » هلوقو
 . اهنسح ءاضعألا ىوس « ةماقلا بصتنم لكشو « ةروص نسحأ ىف ناسنإلا

 ‹ ديز نباو ٠ نسحلاو « ةيلاعلا وبأو . دهاجم هلاق . رانلا ىلإ : ىأ « نيلفاس لقسأ هانددر منل
 : لاق اذهلو ؛ لسرلا عبتيو هللا عطي مل نإ رانلا ىلإ هريصم ةراضنلاو نسحلا اذه دعيت“ مهريغو

 . 4 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا الإ $

 :١ قفا نبا نع اذه فور رمعلا لذرأ ىلإ : ل: ويلف رس هاجر ملوح مهضعب لاقو

 . ريرج نبا كلذ راتخاو . رمعلا لذرأ ىلإ دري مل نآرقلا عمج نم : ةمركع لاق ىتح  ةمركعو
 ام دارملا امنإو« مهضعب بيصي دق مّرهلا نأل ؛ كلذ نم نينمؤملا ءانئتسا نسح امل دارملا وه اذه ناك ولو

 .[7-ل١1 :رصعلا] «تاَحلاصلا اولمعو اونمآ نيدذْلا الإ ... رسخ ىفل ناسنإلا نإ . رصعلاو» :هلوقك « هانركذ

 . مدقت امك <« ا : ىأ 4 نوُنمَم ريغ رجأ مهلف # : هلوقو

 تملع دقو داعملا ىف ءازجلاب : ىأ ؟ 4 نيّدلاب دعب  مدآ نبا اي : ىنعي € كبذكي امف » : لاق مث
 كلمحي ءىش ىأف « ىلوألا قيرطب ةعجرلا ىلع رداق وهف « ةأدبلا ىلع ردق نم نأ تفرعو « ةأدبلا

 ؟ اذه تفرع دقو داعملاب بيذكتلا ىلع

 روصنم نع « نايفس نع « نمحرلا دبع انثدح « نانس نب دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 . ناسنإلا هب ىنع ! هللا ذاَعَم :لاق الي ىبنلا هب ىنع 4 نيدلاب دعب كبذكي امَف :  دهاجمل تلق :لاق
 . هريغو ةمركع لاق اذكهو

 ملظي الو روجي ال ىذلا ‹ نيمكاحلا مكحأ وه امأ : ىأ 4 نيمكاحلا مكحأب هللا سيلأ» : هلوقو
 ىبأ ثيدح ىف انمدق دقو . هملظ نمم ايندلا ىف مولظملا فصنيف ةمايقلا ميقي نأ هلدع نمو « ًادحأ

 4 مكاحلا مكحأب هللا سيلا : اهرخآ ىلع ىتأف 4 نوتيزلاو نيتلاو  مكدحأ أرق اذإف » : اعوفرم ةريره
 ."” « نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو « ىلب : لقيلف

 دمحلا هللو « «نوتيزلاو نيتلاو » ° [ةروس] ريسفت رخآ

 )١( مهنع ًاريخم » : م ىف (۲) . م نم ةدايز ٩ .

 ) )۳ةمايقلا ةروس نم ةريخألا ةيآلا ريسفت : رظنا

 ) )5أ ‹ م نم ةدايز 5



 ( 0 )١  تايآلا :قلعلا ةروس  نماثلا ءزحلا حلم مو

 . نآرقلا نم لزن ءىش لوأ ىهو

 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 © مركألا كبرو ارقا 2 قلع نم ناسنإلا قلخ ) قلخ ىذّلا كبر مساب ارقا

 . 4 ى مّلعَي مل ام ناسنإلا مَّلع 2 مّلقلاب مّلع ىذّلا

 ةشئاع قع ةورع نع <« .ىرهزلا نع« نعم اتد ٠ قاورلا دبع اد + :ةمحلا مامإلا لاف

 ها ل لا ل يعل د تع

  E Eاق ٠ لاق . « راقب انآ ام : تلقف » : كهل وسر لا :

 ةيئانلا ىطعف فراق انآ ام تلق رقا :لاقف « ىنلسرأ مث دهجلا ىنم غلب ىتح ینطَعَف ىنذخأف»

 ينم ملت a a يخل e تلقف . أرقا : لاقف ىنلسرأ مث < دهجلا ىنم غلب ىتح

 اهب جرف لاق « ( معي ملام : غلب ىتح 4 َقَّلَخ ىذّلا كبر مساب أرقا :٠ يم , دهجلا

 . عورلا هنع بهذ ىتح هولمزف .« ىنولمز ىنولمز » :لاقف ةجیدخ ىلع لخد ىتح  هرداوب فجرت
 رشا ذلك + هل تلا 4 قف ت اد لاقو رن اهرخأت 2 ىل اه ةا اي + لاق

 . فيضلا ىرقتو « لكلا لمحتو «ثيدحلا قدصتو « محرلا لصتل كنإ ؛ ادبأ هللا كيزخي ال هللاوف
 ىزعلا دبع نب دسأ نب لفون نب ةقرو هب تتأ ىتح ةجيدخ هب تقلطنا مث . قحلا بئاون ىلع نيعتو

 باتكلا بتكي ناكو « ةيلهاجلا ىف رصنت أرما ناكو « اهيبأ ىخأ « ةجيدخ مع نبا وهو  ىصق نبا
 تلاقف  ىمع دق ًاريبك ًاخيش ناكو « بتكي نأ هللا ءاش ام  ليجنإلا نم ةيبرعلاب بتكو « ىبرعلا

 لوسر هربخأف ؟ ىرت ام « ىخأ نبا : ةقرو لاقف . كيخأ نبا نم عمسا « مع نبا ىأ : ةجيدخ

 نوكأ اعذج اهيف  ینتیل « ° ىسوم ىلع لزنأ ىذلا سومانلا اذه : ةقرو لاقف « ىأر ام كي هللا
 مل « معن : ةقرو لاقف . ( ؟ مه ىجرخموأ » : ایک هللا لوسر لاقف . كموق كجرخي نيح ايح

 يا [مث] . ةرزؤم ًارصن ١ كرصنأ كموي كردي نإو « ىدوع الإ ” هب تئج امب طق لجر تأي

 هنم ادغ نزح  انغلب اميف هی هللا لوسر نزح ىتح ةرتف ىحولا رتو « ىّقوُت نأ ةقرو بشن

 هل ىدبت « هنم هسفن ىقلي ىكل لبج ةورذب ىفوأ املكف « لابجلا قهاوش سوؤر نم یدرتی یک ارارم

 )١( م ىف « | :  هدوزتف ٩ . ) )0ةيبرعلاب ليجنإلا نم بتكو » : « م ىف (۳) . « هداؤف فجري » : أ ىف « .

 )٤( ىسيع ىلع » : أ ىف « . )٥( ىنتيل اي » : م ىف ٩ . ( هب تئج ام لثمب » : أ یف ٩ .

 ) )۷م نم ةدايز ٠ دنسملاو «أ .



 ل۷ل( ٠٦_14 ) تايآلا :قلعلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 اذإف . عجريف هسفن رّقَتو « هشأج كلذب نكسيف . آقح هللا لوسر كنإ « دمحم اي : لاقف ليربج
 . كلذ لثم هل لاقف « ليربج هل ىدّبت لبج ةورذب ىفوأ اذإف «٠ كلذ لثمل ادغ ىحولا ةرتف هيلع تلاط

 نم ثيدحلا اذه ىلع انملكت دقو « 2١ ىرهزلا ثيدح نم نيحيحصلا ىف جرخم ثيدحلا اذهو

 هللو « ررحم كانه وهف هدارأ نمف ‹ ىصقتسم ىراخبلل انحرش لوأ ىف هيناعمو هنتمو هدنس ةهج

 هللا محر ةمحر لوأ هو ¢ 00 تاكرابملا تاميركلا تايآلا هذه نآرقلا نم 00 [لزن] ءىش لوأف

 نأو « ةقلع نم ناسنإلا قلخ ءادتبا ىلع هيبنتلا اهيفو . مهيلع اهب هللا معنأ ةمعن لوأو « دابعلا اهب

 وبأ هب زاتما ىذلا ردقلا وهو « ملعلاب همركو هفرشف « ملعي مل ام ناسنإلا مّلع نأ ىلاعت همرك نم

 ىف نوكي ةراتو «٠ ناسللا ىف نوكي ةراتو ‹ ناهذألا ىف نوكي ةرات ملعلاو « ةكئالملا ىلع مدآ ةيربلا

 ارقا :  لاق اذهلف « يربك ريك نما امهم زاكي يحكي 1/91 ىتعسوو وقفل و يفد عر ناكل ةناتكلا

 . ١ ةباتكلاب ملعلا اوديق : رثألا ىفو . © ملعي مل ام ناسنإلا مّلَع . ملقلاب مّلع يذلا . مركألا كبرو

 . 2« 29 [ملعي] نكي مل ام ملع هللا ©" هقزر ملع اب لمع نم » : ًاضيأ هيفو

 تيارا © ئعجرلا كبر ىلإ نإ هو © ئنفَتسا هآر نأ ت ئَقْطَيَل ناسنإلا نإ الك

 69 یّوقتلاب َرَمأ وأ 00 ئدهلا ىلع ناك نإ تيآَرَأ © ىّلص اذ ادبع © ئهني يذل

 ه ةّيصاّنلاب اعقل هتني مل نمل الك م یر هللا ناب معي ملأ © ئّلوتو بدك نإ تیار

 دجساو هعطت ال ًالك 6 ةينابزلا عدنس 09 هيدان عديلف ©2 ةئطاخ ةبذاك ةيصان

 . 4 ® برتقاو

 34 عجرملاو ريصملا هللا ىلإ 5 ىأ 4 نجلا كو یئ نإ { : لاقف ر هدعوتو هددهت مث

rG yy 

 نايوتسي الو « ايندلا بحاصو ملعلا بحاص « ناعبشي ال ناموهنم : هللا دبع لاق : لاق نوع نع ‹

 )١( مقرب ىراخبلا حيحصو (؟757/5) دنسملا )۳ (٤ ."5۹۸۲ 65901 ٤۹٥٩ ۳۳۹۲۰( مقرب ملسم حيحصو )١1١( .

 . « ةكرابملا » : م ىف (۳) . أ ٠ م نم ةدايز ()

 ىف ىمرادلاو ٤۹( /۹) فنصملا ىف ةبيش ىبأ نباو )٠١7/1( كردتسملا ىف مكاحلا هاور « افوقوم  هنع هللا ىضر  رمع نع ءاج (4)

 ءاجو « (۸٦۳ص) لصافلا ثدحملا ىف ىزمرهمارلاو )١٠١5/1( كردتسملا ىف مكاحلا هاور « افوقوم سنأ نعو . (1-0) مقرب ننسلا

 دبع ثيدح نمو . (78”7ص) لصافلا ثدحملا ىف ىزمرهمارلاو 07١ ص) ملعلا دييقت ىف بيطخلا هاور « سنأ ثيدح نم ًاعوفرم

 . حصأ فوقوملاو (۷۳ )١/ ملعلا نايب عمج ىف ربلا دبع نباو )٠١7/١( كردتسملا ىف مكاحلا هاور ‹« صاعلا نب ورمع نب هللا

 . أ ٠ م نم ةدايز )١( . « هثروأ » : م ىف (5)



 ( ۱۹ ٦ ) تايآلا :قلعلا ةروس  نماثلا ءزحلا ليصل ۳۸

 دبع أرق مث : لاق . نايغطلا ىف ىدامتيف ايندلا بحاص امأو 2 نمحرلا اضر دادزيف ملعلا بحاص امأف

 4 ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امَّنِإ 8 : رخآلل لاقو . 4 ئنغتسا هآر نأ . ئغطيل ناسنإلا نإ :  هللا

 . [۲۸: رطاف]

 . «  ايند بلاطو «ملع بلاط :ناعبشي ال نامهونم» :ةا هللا لوسر ىلإ اعوفرم اذه ىور دقو

 دعوت « هللا هنعل٬ لهج ىبأ ىف تلزن : 4 یّلص اِ ادّبَع . ئهني ىذُلا تیرا :  ىلاعت لاق مث
 ناك نإ تيأرأ # : لاقف « الوأ نسحأ ىه ىتلاب ىلاعت هللا هظعوف « تيبلا دنع ةالصلا ىلع ةي ىبنلا

 رمأ » وأ « هلعف ىف ةميقتسملا قيرطلا ىلع هاهنت ىذلا اذه ناك نإ كنظ امف : ىأ 4 ىدهلا ىلع

 9 ىأ 4 ري هللا ناب ملعي ملأ :  لاق اذهلو ¢ هتالص ىلع هدعوتتو هرجزت تنأو ¢ هلوقب ‰ یوقتلاب

 5 ءازجلا متأ هلعف ىلع هيزاجيسو ¢ همالك عمسيو هاري هللا نأ ىدتهملا اذهل ىهانلا اذه ملع امأ

 قاقشلا نم هيف وه امع عجري مل نئل : ىأ 4 هتني مل نئل الك ا : ًاددهتمو ًادعوتم ىلاعت لاق مث

 . ةمايقلا موي اداوس اهتمستل : ىأ * ةيصانلاب اعفسنل # دانعلاو

 . اهلاعف ىف ةئطاخ اهلاقم ىف ةبذاك لهج ىبأ ةيصان : ىنعي 4 ةئطاخ ةبذاك ةيصان :  لاق مث

 مهو : « ةينابزلا عدنس )» ‹ مهب رصنتسي مهعديل : ىأ « هتريشعو هموق : ىأ * هيدان عديلف

 . هبزح وأ انيزحأ : بلغي نم ملعي ىتح « باذعلا ةكئالم

 نع < ىرزجلا ميركلا دبع نع 8 رم رع « قازرلا دبع انثدح « ىيحي انثدح : ىراخبلا لاق

 . هقنع ىلع نأطأل ةبعكلا دنع ىلصي ًادمحم تيأر نئل : لهج وبأ لاق : سابع نبا نع « ةمركع

 ديبع نع « دلاخ نب ورمع هعبات : لاق مث . « ةكئالملا هتذخأل هلعف نئل » : لاقف , ةي ىبنلا غلبف

 . 27 يركلا دبع نع = ىرمع نبا نئعيا هللا

 نبا هاور اذكهو . 29 هب « قازرلا دبع قيرط نم امهريسفت ىف ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور اذكو

 . ° هب « ورمع نب هللا ديبع نع « ىدع نب ايركز نع « بيرك ىبأ نع « ريرج

 نع « دنه ىبأ نب دواد قيرط نم  هظفل اذهو  ريرج نباو ¢ )8( ىذمرتلاو ¢ دمحأ یورو

 :لاقف ماشه نب لهج وبأ هب رمف ماقملا دنع ىلصي هيم هللا لوسر ناك : لاق سابع نبا نع « ةمركع

 ء دمحم اي: لاقف « هرهتناو ةي هللا لوسر هل ظلغأف  هدعوتو  ؟ اذه نع كهنأ ملأ « دمحم اي

 قيرط نم (۲۲۳/۱۰) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو « ًاعوفرم هب سنأ نع « ةداتق قيرط نم )۹۲/١( كردتسملا ىف مكاحلا هاور )١(

 . فيعض هدانسإ ىفو « ًاعوفرم هب دوعسم نبا نع ء بهو نب ديز
 . (5908) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . )١1588( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو )۳۳٤۸( مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 )٤( ىربطلا ريسفت )0”/ 156( .
 . « ىئاسنلاو ىذمرتلاو » : أ < م ىف (4)



 ل( ٩1_14 ) تايآلا :قلعلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 4 ةينابزلا عدتس . هيدان عديلف 8 :هللا لزنأف ! ايدان ىداولا اذه رثكأل ىنإ هللاو امأ ؟ ینددهت ءیش یاب
 . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو . هتعاس نم باذعلا ةكئالم هتذخأل هيدان اعد ول : سابع نبا لاق

 نع « ميركلا دبع نع < تآرف انثدح « ديزي وبأ ديز نب ليعامسإ انثدح : ًاضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ىتح هنيتآل ةبعكلا دنع ىلصي هللا لوسر تيأر نئل : لهج وبأ لاق : لاق سابع نبا نع « ةمركع

 اوارو. انامل توما اومن دوهبلا نأ ولو + انانع ةكياللا هتلعكل' لعف ول 3+ لاقق لاق. ةقتع ىلع اطأ
 , ) الهأ الو الام نودجي ال اوعجرل و هللا لوسر نولهابي نيذلا جرخ ولو ‹« رانلا نم مهدعاقم

 «قاحسإ ىبأ نب سنوي انربخأ « حضاو نب ىيحي انثدح «ديمح نبا انثدح : اضيأ ريرج نبا لاقو

 . هنلتقأل ماقملا دنع ىلصي دمحم داع نئل :لهج وبأ لاق : لاق سابع نبا نع « رازيعلا نب ديلولا نع

 هذه غلب ىتح « « 9 [ قلع نم ناسنإلا قلَخ] . قلخ ىذّلا كبر مساب أرْقا » : لجو زع « هللا لزنأف

 (؟7ىلصف ةا ىبنلا ءاجف . € ةينابزلا عادتس 1 هيدات عديل 1 ةئطاخ ةبذاك ةيصان . ةيصانلاب اعفستل # : ةيآلا

 كرحت ول هللاو : سابع نبا لاق . بئاتكلا نم هنيبو ىنيب ام دوسا دق : لاق ؟ كعنمي ام : ليقف

 . © هيلإ نورظني سانلاو ةكئالملا هتذحأل

 « دنه ىبأ نب ميعن انثدح « هيبأ نع « رمتعملا انثدح « ىلعألا دبع نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 : اولاق ؟ مكرهظأ نيب ههجو دمحم رّفعي له: لهج وبأ لاق : لاق ةريره ىبأ نع « مزاح ىبأ نع

 ههجو نرّمعألو « 29 هتبقر ىلع نأطأل كلذك ىلصي هتيأر نئل ىزعلاو تاللاو : لاقف : لاق . معن

 صكني وهو الإ هنم مهأجف امف : لاق « هتبقر ىلع أطيل ىلصي وهو ةا هللا لوسر ىتأف « بارتلا ىف
 الوهو. ران نم اقدنخ هنيو یني نإ + لاقف ؟ كلام + هل: ليقف. لاق + هيديب .ئقتيو هيبقع ىلع

 لزنأو : لاق . « ًاوضع ًاوضع ةكئالملا هتفطتخال ىنم اند ول » : هللا لوسر لاقف : لاق .ةحنجأو

 . ةروسلا رخآ ىلإ € ىغطيل ناسنإلا نإ الك 8 : ال مأ ةريره ىبأ ثيدح ىف ىردأ ال هللا

 «ناميلس نب رمتعم ثيدح نم « متاح ىبأ نباو « ىئاسنلاو «ملسمو« لبنح نب دمحأ هاور دقو

a 

 ةدابعلا ىلع ةموادملا نم هنع كاهني اميف هعطت ال « دمحم اي : ىنعي  هعطت ال الك :  هلوقو

 ‹ سانلا نم كمصعي وهو < كرصانو كظفاح هللا نإف ؛ هلابت الو تئش ثيح لصو « اهترثكو

 نع « بهو نب هللا دبع قيرط نم  ملسم دنع  حيحصلا ىف تبث امك « 4 برتقاو دجساو#»
 )١( مقرب ىذمرتلا ننسو (۳۲۹/۱) دنسملا )۳۳٤۹( ىربطلا ريسفتو )154/50( .

 )0( دنسملا )١/۲٤۸( .

 . « ىلصي » : أ ىف (5) . أ نم ةدايز (۳)

 )٥( ىربطلا ريسفت )9٠/ ١58( .

 . « هقنع ىلع » : م ىف (7)

 . (117817) مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (۲۷۹۷) مقرب ملسم حيحصو (۳۷۰ /۲) دنسملاو ١79( /۳۰) ىربطلا ريسفت (۷)



 ( 5-١9 ) تايآلا :قلعلا ةروس  نماثلا ءزحلا حس ل ل ل بسسس :؛

 ل ر نأ : ةريره ىبأ نع ١ حلاص ىبأ نع « ىمس نع « ةيزغ نب ةرامع نع « ثراحلا نب ورمع

 37 ةاعملا ورانا« دعاس: وهو هير نم ةعلا نورك ام ت را لاق هالك هللا

 كبر مساب أرقا 8 و 4 تّقشنا ءاَمَسلا اَذِإ :  ىف دجسي ناك ةا هللا لوسر نأ : آضيأ مدقتو

 . 4 َقلَخ ذل

La 2 ( 
 قا ةر رق را

 . ٩ اهريسفت رخآ » : أ ءم ىف (0)



 ١)٤ ردقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

(DD .سس 8 

 .٠ ةيكم ىهو

29 

 فلا نم ريخ ردقلا هليل © ردا هَل ام كارذأ امو ردا هَل ىف هارن اإ

 عَلطَم ىتح ىه مالس 2 رْمَأ لک نم مهب نذإب اهيف حورلاو ةکئالمْلا لنت 2 رهش

 اَنِإ » : لجو زع « هللا لاق ىتلا ةكرابملا ةليللا ىهو « ردقلا ةليل نآرقلا لزنأ هنأ ىلاعت هللا ربخي

 : ىلاعت لاق امك « ناضمر رهش نم ىهو « ردقلا ةليل ىهو [۳:ناخدلا] « ةكرابم هليل ىف هاتلزنأ

 . [180 :ةرقبلا] 4 نآرَقْلا هيف لزنأ ىذّلا ناضمر رهشإ

 نم ةزعلا تيب ىلإ ظوفحملا حوللا نم ةدحاو ةلمج نآرقلا هللا لزنأ: هريغو سابع نبا لاق

 . هم هللا لوسر ىلع ةنس نيرشعو ثالث ىف عئاقولا بسحب الصفم لزن مث « ايندلا ءامسلا

 امو $ : لاقف « اهيف ميظعلا نارقلا لازنإب اهصتخا ىتلا « ردقلا ةليل نأشل امّظَعُم ىلاعت لاق مث

 . 4 رهش لأ رم ريخ ردقلا ةليل . ردقلا ةليل ام كاردأ

 دواد وبأ انثدح « ناليغ نب دومحم انثدح : ةيآلا هذه ريسفت دنع ىذمرتلا ىسيع وبأ لاق

 م ل او لص ا اع مط «ىسلايطلا
 جا لاقف  نينمؤملا هوجو دوسم اي : - نينمؤملا هوجو تدوس : لاقف ةيواعم عياب ام دعب ىلع

 كانيطعأ اإ :  ا ا جو ىنېنۇت

 . ٍردقلا ةليل ام كاردأ امو . ردقلا ةّليَل ىف هانلزنأ اإ ١ : لرو ةا ف ا نف همس ا € رتركلا

 فلأ ىه اذإف انددعف : مساقلا لاق . دمحم اي ةيمأ ونب كدعب اهكلمي « « رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل

 ‹ لضفلا نب مساقلا ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه : ىذمرتلا لاق مث

 . هجولا اذه نم الإ ظفللا اذه ىلع « ثيدحلا اذه فرعن الو « لوهجم لجر

 نب وي نع ن مساعلا قرط نم ر یف ب موب نع ا لضفلا نب ساقلا قيرط خس كردم ىف كاا فيذخلا ذه فور دقو

 )١( ىماذجلا » : أ ىف (۲) . « ردقلا ةليل ةروس » : أ ىف © .

 . (7700) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)
 .4 مكاحلا ثيدح نم » : أ ىف (4)



 ردقلا ةروس  نماثلا ءزملا حل ل ههه لاس ::7

 + ةعامجل ھه یوزر دق هاف 4 نكن ذياب لوو اذه و نإ: و قو ر

 «روهشم وه : نيعم نب ىيحي هيف لاقو . ديبع نب سنويو « ءاذحلا دلاخو « ةملس نب دامح : مهنم

 نع « لضفلا نب مساقلا قيرط نم ريرج نبا هاورو . ةقث وه : 2') [لاق] نيعم نبا نع ةياور ىفو
 ثيدحلا اذه مث . ملعأ هللاو « ثيدحلا اذه ىف ًابارطضا ىضتقي اذهو « لاق اذك « نزام نب ىسيع

 . ركنم ثيدح وه : ىزملا جاجحلا وبأ ةجحلا ظفاحلا مامإلا انخيش لاق « ًادج ركنم ريدقت لك ىلع

 ديت ال ريش تلا اج وف ةيمأ ىتب هذه تع نإ +299 قاذخلا لضنلا ني ساقلا لوقو تلف
 نيح كلملاب لقتسا « هنع هللا ىضر « نايفس ىبأ نب ةيواعم نإف ؛ حيحصب سيل « صقنت الو موي

 « ةعامجلا ماع كلذ ىمسو « ةيواعمل ةعيبلا تعمتجاو « نيعبرأ ةتس ةرمإلا ىلع نب نسحلا هيلإ مّلَس

 نيمرحلا ىف ريبزلا نب هللا دبع ةلود ةدم الإ مهنع جرخت مل « اهريغو ماشلاب نيعباتتم اهيف اورمتسا مث
 ضعب نع لب « ةيلكلاب ةرمإلا نع مهدي لزت مل نكل « نينس عست نم ًابيرق دالبلا ضعبو زاوهألاو
 مهتدم عومجم نوكيف « ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس ىف ةفالخلا سابعلا ونب مهبلتسا نأ ىلإ « دالبلا

 ةعبرأو ةنس نينامثو ثالث نع ةرابع رهش فلآلا نإف « رهش فلأ نم ديزأ كلذو « ةنس نيعستو نيتنثا

 ةحصلل هلاق ام براقتف اذه ىلعو « ريبزلا نبا مايأ مهتدم نم طقسأ لضفلا نب مساقلا نأكو « رهشأ

 . ملعأ هللاو « باسحلا ىف

 اذهب نكي مل كلذ ديرأ ولو « ةيمأ ىنب ةلود مذل قيس هنأ ثيدحلا اذه فعّض ىلع لدي امنو
 ١ ًادج ةفيرش ردقلا ةليل نإف «مهمايأ مذ ىلع لدي ال مهمايأ ىلع ردقلا ةليل ليضفت نإف ؛ قايسلا

 ىه ىتلا ةيمأ ىنب مايأ ىلع اهليضفتب حدمت فيكف « ردقلا ةليل حدمل تءاج امنإ ةميركلا ةروسلاو

 : لئاقلا لاق امك الإ اذه لهو « ثيدحلا اذه ىضتقمب « ةمومذم

 اصعلا نم ىضمأ فيسلا نإ ليق اذإ هردق صقني فيسلا نأ رت ملأ

 : رخآ لاقو

 صقتلا نم حيدملا ناك صقاَن ىلع ةعارب اذ أرما تلضف تنأ اذإ

 « ةيكم ةروسلاو « ةيمأ ىنب مايأ ىه ةيآلا ىف ةروكذملا رهش فلألا  ةيالو نم مهفي ىذلا مث

 ربنملاو !؟ اهانعم الو ةيآلا ظفل اهيلع لدي الو « ةيمأ ىنب ةلود ىه رهش فلأ ىلع لاحي فيكف

 هللاو « هتراكنو ثيدحلا اذه فعض ىلع لدي امن هلك اذهف . ةرجهلا نم ةدم دعب ةنيدملاب عنص امنإ

 ا

 نبا ىنعي  ملسم انربخأ « ىسوم نب ميهاربإ انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 ىف حالسلا سبل ليئارسإ ىنب نم ًالجر ركذ ب ىبنلا نأ : دهاجم نع « حيجت ىبأ نبا نع  دلاخ

 . (609/5) ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هقيرط نمو ١7٠١( /۳) كردتسملا (۲)

 1 . م نم ةدايز (5)

 . « نأ ةيآلا نم مهفي ىذلا نم مث » : م ىف (5) . « ىماذجلا » : أ ىف (۳)

 . ثيدحلا اذه ىلع مالكلا ىف اضيأ عسوت دقف ( ۳ /) ةياهنلاو ةيادبلا : رظناو (5)



 مي يح يبيييحييحجسسسس ردقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 هاَنلزنَأ نإ :  لجو زع هللا لزنأف : لاق « كلذ نم نوملسملا بجّمَف : لاق « رهش فلآ هللا ليبس
 ىف حالسلا لجرلا كلذ سبل ىتلا رهش فل نم ريخ ردقلا ةي . ردقلا ةليل ام كاردأ امو . ردقلا ةليل ىف

 لا هللا ليس

 دهاجم نع « حابصلا نب ىنثمللا نع « مْلَس نب ماكح انثدح « ديمح نبا انثدح : ريرج نبا لاقو

 « ىسمي ىتح راهنلاب ودعلا دهاجي مث < ,حيصي ىتح ليللا موقي لجر ليئارسإ ىنب ىف ناك : لاق

 ريخ ةليللا كلت مايق 4 رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل :  ةيآلا هذه هللا لزنأف «٠ رهش فلأ كلذ لعفف

 . °” لجرلا كلذ لمع نم

 0 ىلع نب ةملسم ىنثدح « بهو نبا انربخأ « سنوي انربخأ : متاح ىبأ نبا لاقو
 وصعي مل « ًاماع نينامث هللا اودبع « ليئارسإ ىنب نم ةعبرأ اموي هيي هللا لوسر ركذ : لاق ةورع

 بجعف : لاق نون نب عشويو « زوجعلا نب ليقزحو « ايركزو « بويأ ركذف : نيع ةفرط
 ءالؤه ةدابع نم كتمأ تبجع « دمحم اي : لاقف ليربج هاتأف « كلذ نم هيم هللا لوسر باحصأ

 ىف هانلزنأ نإ 8 : هيلع أرقف . كلذ نم ًاريخ هللا لزنأ دقف ؛ نيع ةفرط هوصعي مل « ةنس نينامث رفنلا

 . كتمأو تنأ تبجع امم لضفأ اذه . رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل ردقلا ليل ام كاردأ امو . ٍردقلا ةليل

 00: ني و هلك هللا لرو كلب سك ١ لاق

 «”اهلمع لاق ري ووش لا قم ريع قلا هليل دهام قرط. شلت + ىووفلا دا لاق

 . ريرج نبا هاور . رهش فلآ نم ريخ اهمايقو اهمايص

ak 

 نع « ةدئاز ىبأ نبا انربخأ « ىسوم نب ميهاربإ انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 اذكهو . ردقلا ةليل روهشلا كلت ىف سيل « رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليل : دهاجم نع « جيرج نبا
 . دحاو ريغو ٠ ىعفاشلاو « ةماعد نب ةداتق لاق

 . رهش فلأ لمع نم ريخ اهيف لمع : ىئالملا سيق نب ورمع لاقو
 ناچ نبا رايتخا وه  ردقلا ةليل اهيف سيلو  رهش فلأ ةدابع نم لضفأ اهنأب لوقلا اذهو

 هاوس اميف ةليل فلأ نم ريخ هللا ليبس ىف ةليل طابر » : ك هلوقك وهو « هادع ام ال باوصلا وهو

 تکی هنأ :  ةحلاص ةينو < ةنسح ةئيهب ةعمجلا دصاق ىف ءاج امكو ١ 00 نوح أ ةاوز . ٠ لزانملا نم

 . كلذل ةهباشملا ىناعملا نم كلذ ريغ ىلإ « اهمايقو اهمايص رجأ « ةنس لمع هل

 ةريره ىبأ نع « ةبالق ىبأ نع « بويأ انثدح « ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 هللا ضرتفا « كرابم رهش « ناضمر رهش مكءاج دق » : اَ هللا لوسر لاق ناضمر رضح امل : لاق

 نع « دلاخ نب ملسم قيرط نم (707/1) ىعليزلل فاشكلا جيرخت ىف امك لوزنلا بابسأ ىف ىدحاولاو هريسفت ىف ىبلعثلا هاورو )١(

 . ًالسرم هب دهاجم نع « حیجن ىبأ نبا

 . (70//151) ىربطلا ريسفت (؟)

 . 4 بجعتف » : أ ىف (۳)

 )٤( روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذو  (04 /A)متاح ىبأ نبال هازعو :

 )( دنسملا )١/ )1۲هنع هللا ىضر « نامثع ثيدح نم .



 را روع وتاكل هزيل ره ا سري و

 ةليل هيف « نيطايشلا هيف لغتو EE E EE « همايص مكيلع

 « مرح دقف اهريخ مرح نم « رهش فلآ نم ريح
 O ¢ بويأ ثيدح نم ¢ ىئاسنلا هاورو

oلوسر نأ ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف تبث  

 . ©" « هبنذ نم مق ام هل رع اباستحاو ًآناميإ راق هايل ماك :٠ لاق ةي هللا

 هذه ىف ةكئالملا لر رثكي : ىأ 4 ٍرمَأ لك نم مهر نذإي اهيف حورلاو ةكئالملا لزنت :  هلوقو
 نآرقلا ةوالت دنع نولزنتي امك «٠ ةمحرلاو ةكربلا لزنت عم نولزنتي ةكئالملاو « اهتكرب ةرثكل ةليللا

 . هل اميظعت قدصب ملعلا بلاطل مهتحنجأ نوعضيو « ركذلا قّلحب نوطيحيو

 ىلع صاخلا فطع باب نم نوكيف « مالسلا هيلع « ليربج انهاه هب دارملا : ليقف حورلا امأو

 . ملعأ هللاو .« أبنلا » ةروس ىف مدقت امك . ةكئالملا نم برض مه : ليقو . ماعلا

 . رمأ لك نم یه مالس : دهاجم لاق : *« رمأ لك نم # : هلوقو

 : هلوق ىف دهاجم نع . شمعألا انثدح « سنوي نب ىسيع انثدح : روصنم نب ديعس لاقو

 . ىذأ اهيف لمعي وأ ًاءوس اهيف لمعي نأ 7 ناطيشلا عيطتسي ال « ةملاس ىه : لاق < یھ مالّسإ»

 قرفي اهيف 0 ىلاعت لاق امك 2 قازرألاو لاجآلا ردقتو « رومألا اهيف ىضقت : هريغو ةداتق لاقو

E 

E ELS8 مول و 0000  

 . رجفلا علطي ىتح « دجاسملا لهأ ىلع ردقلا ةليل ةكئالملا

 . « رجفلا علطم ىتح ىه مالس . ئرما لك نم » :أرقي ناک هنأ سابع نبا نع ريرج نبا یورو

 مهرورمو « ةكئالملا لوزن ىف ًابيرغ ًارثأ ىلع نع « تاقوألا لئاضف » هباتك ىف ىقهيبلا یورو
 . نيلصملل ةكربلا لوصحو « ردقلا ةليل نيلصملا ىلع

 ةردس نم ةكئالملا لزنت ىف « ًادج ًالوطم ًابيجع ابيرغ ًارثأ رابحألا بعك نع متاح ىبأ نبا یورو
 . ° تانمؤملاو نينمؤملل مهئاعدو « ضرألا ىلإ « مالسلا هيلع « ليربج ةبحص ىهتنملا

 ىبأ نع « ةنوميم ىبأ نع « ةداتق نع  ناطقلا ىنعي  نارمع انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 نإو 6 نيرشعو  ةعسات : وأ  ةعباس ةليل اهنإ » : ردقلا ةليل ىف لاق لَك هللا لوسر نأ , ةر

 . 2" « ىصحلا ددع نم رثكأ ضرألا ىف ةليللا كلت ةكئالملا

 . (1789/5) ىئاسنلا ناسو (۲۳۰ /۲) دنسملا )١(
 . )0770  مقرب ملسم حيحصو (۱۹۰۱) مقرب ىراخبلا حيحص (؟)
 . « نيطايشلا » : أ ىف (۳)

 . ةروسلا رخآ ريسفت دنع رثألا داريإ ىتأيس (5)

 )٥( مقرب ىسلايطلا دنسم )5056( .



 بوم س ررقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 4 مالس . رمأ لك نم ا : هلوق ىف ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع « لاهنملا نع ٠ شمعألا لاقو

 ىلإ رش اهيف "7 سيل « اهلك ريخ یھ : 27 ىنعي € یھ مالس ا : هلوق ىف ديز نباو ةداتق لاقو

 : دمحأ مامإلا هاور ام ىنعملا اذه ديؤيو . رجفلا علطم

 نع ادعم عيب دلا نع عم نب ريك نقد + هيه اد یر نب © وخ اخ

 ءاغتبا نهماق نم « ىقاوبلا رشعلا ىف ردقلا ةليل » : لاق هيك هللا لوسر نأ : تماصلا نب ةدابع

 ساو تع وا رتو ليل ىهو « رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغي هللا نإف « نهتبسح

 اهيف نأك « ةجلب ةيفاص اهنأ ردقلا ةليل ةرامأ نإ » : ةع هللا لوسر لاقو . « ةليل رخآ وأ « ةثلاث وأ

 نأو . حبصت ىتح اهيف هب ىمري بكوكل لحي الو « رح الو اهيف درب ال « ةيجس ةنكاس « ًاعطاس ًارمق
 ناطيشلل لحي الو « ردبلا ةليل رمقلا لثم عاعش اهل سيل « ةيوتسم جرخت اهتحيبص سمشلا نأ اهترامأ

 . ° « ذئموي اهعم جرخي نأ

 . ةراكن هظافلأ ضعب ىفو « ةبارغ نتملا ىفو « نسح دانسإ اذهو

 نأ سابع نبا نع « ةمركع نع « مارهو نب ةملس نع « ةعمز انثدح « ىسلايطلا دواد وبأ لاقو

 0 لف ضو غ ورا الو واال ةقلط ةحمس ةليل » : ردقلا ةليل ىف لاق هيم هللا لوسر

 004 ءار قع اهدطبوبص

 ىنإ :J لاق يم هللا لوسر نأ ¢ هللا دبع نب رباج نع هدانسإب ليبنلا مصاع ىبأ نبا یورو

 الو ةراح ال < ةجلب ةقلط “"” ةليل اهيلايل نم « رخاوألا رشعلا ىف ىهو 2 اهتيسنأف ردقلا ةليل تيأر

 . ^ « اهرجف ءىضي ىتح اهناطيش جرخي ال « ًارمق اهيف نأك «ةدراب

 ىلع ؟ ةمألا هذه صئاصخ نم ىه وأ « ةفلاسلا ممألا ىف ردقلا ةليل تناك له : ءاملعلا فلتخا

 : نيلوق
 را ف هللا كور نأ + هل هنآ :٠ كلا افلح ٠ :ئوهزلا ك يآ نب دخ ا ما ونا لاق

 ىذلا لمعلا نم اوغلبي الأ هتمأ رامعأ رصاقت هنأكف كلذ نم هللا ءاش ام : وأ  هلبق لمانلا رامعأ

 . رخآ هجو نم دنسأ دقو . “رهش فلأ نم ًاريخ ردقلا ةليل هللا هاطعأف « رمعلا لوط ىف مهريغ غلب

 « ةدبع انثدح » : أ ىف (۳) . ©« ثدحت ال » : م ىف (0) . « لاق » : م ىف )١(

 . 25 /0) دنسملا (5)

 « اهسمش حبصتو » : م ىف (۵)

 . © ةفيعض » : لدب « ةقيفص » : هيفو )١1480( مقرب ىسلايطلا دنسم (1)

 . « ةليل ىهو اهيلايل » : أ ىف (۷)

 قيرط نم (۲۱۹۰) مقرب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو « ةنسلا ىف هيلع عقأ ملو ۲٤١( 1۹) مقرب 204٠( /8) زنكلا بحاص هيلإ هازع (۸)

 . هوحنب رباج نع « ريبزلا ىبأ نع « ميثخ نب نامثع نب هللا دبع
 . (889) مقرب ىرهزلا ةياورب أطوملا (9)



 ردقلا ةروس  نماثلا ءزخللا حس بي لل ل لل <(:

 ةا دحا «نعلا » نحاس خت دقو + ندقلا ةليلب ةنالا هذه نهم نمشي :كالاه لاق ئا اذهو
 هب ًامزاج ىعفارلا هلقنو ] عامجإلا هيلع ىباطخلا ىكحو . ملعأ هللاف « ءاملعلا روهمج نم ةيعفاشلا

 . انتمأ ىف ىه امك نيضاملا ممألا ىف تناك اهنأ ثيدحلا هيلع لد ىذلاو « 2١ [ بهذملا نع

 كاّمس ليمز وبأ ىنثدح : رامع نب ةمركع نع « ديعس نب ىيحي انثدح : لبنح نب دمحأ لاق
 تاس عنك + كلف وک ا ا ل ج 6 دلتا دبع و نفل ي لا
 ىنربخأ « هللا لوسر اي : تلق « اهنع سانلا لأسأ تنك انأ : لاق ؟ ردقلا ةليل نع ةي هللا لوسر

 عم نوكت : تلق . « ناضمر ىف یه لب » : لاق ؟ هريغ ىف وأ یه ناضمر ىفأ « ردقلا ةليل نع

 . « ةمايقلا موي ىلإ ىه لب » : لاق ؟ ةمايقلا موي ىلإ ىه مأ ؟ تعفر اوضبق اذإف « اوناك ام ءايبنألا

 ثدح مث . « رخاوألا رشعلاو « لوألا رشعلا ىف اهوسمتلا ١ : لاق ؟ ىه ناضمر ىأ ىف : تلق

 رشعلا ىف اهوغتبا ١ : لاق ؟ ىه نيرشعلا ىأ ىف : تلق هتلفغ تلبتها مث « ثّدَحو ةا هللا لوسر
 : تلقف هتلفغ تلبتها مث « هم هللا لوسر ثدح مث . « اهدعب ءىش نع ىنلأست ال « رخاوألا

 مل ًابضغ ىلع بضغف ؟ ىه رشعلا ىأ ىف ىنتربخأ اَمَل كيلع ىقحب كيلع تمسقأ « هللا لوسراي
 . « اهدعب ءىش نع ىنلأست ال « رخاوألا عبسلا ىف اهوسمتلا ١ : لاقو « هتبحص ذنم هلثم بضغي

 . °" هب « ناطقلا ديعس نب ىيحي نع « سالفلا نع ىئاسنلا هاورو

 27 [ ةا ىبنلا دعب] ةنس لك ىف ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب نوكت اهنأ هيفو« هانركذ ام ىلع ةلالد هيفف

 دعب هدرونس ىذلا ثيدحلا نم هومهف ام ىلع « ةيلكلاب اهعفر نم ةعيشلا فئاوط ضعب همعز امك ال

 . اتيع اهتقو مّلع عفر دارملا نأل ؛ ؛ مكل ًاريخ نوكي نأ ىسعو . تعفرف » : مالسلا هيلع < هلوق نم

 قرر اهعال رولا داس ن نم اهر یت اعرق و يهي ودقلا ةا اهنا ىلع اهر

 عيمج ىف ىجرتو « ةنسلا عيمج ىف دجوت اهنأ نم « ةفوكلا لهأ ءاملع نم هعبات نمو دوعسم نبا نع
 . ءاوسلا ىلع روهشلا

 : « ناضمر لك ىف ردقلا ةليل نأ نايب باب ١ : لاقف اذه ىلع هننس ىف دواد وبأ مجرت دقو

 ىبأ نب رفعج نب دمحم انثدح « میرم ىبأ نب ديعس انربخأ « 2 ىئاسنلا هیوجنز نب دیمح انثدح

 : لاق رمع نب هللا دبع نع « ريبج نب ديعس نع « قاحسإ ىبأ نع « ةبقع نب ىسوم ىنثدح «ریثک
 2 « ناضمر لك ىف ىه » : لاقف « ردقلا ةليل نع عمسأ انأو ةي هللا لوسر لئس

 . هافقوأف قاحسإ ىبأ نع نايفسو ةبعش هاور : لاق دواد ابأ نأ الإ تاقث هلاجر دانسإ اذهو

 وهو . ناضمر رهش عيمج ىف  یجرت اهنأ ةياور « هللا همحر « ةفينح ىبأ نع ىكح دقو

 . ًادج ىعفارلا هبرغتساو « ىلازغلا [  هاكح] هجو

 م نم ةدايز )١(

 . )۳٤۲۷( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو )١179/17/6( دنسملا (؟)

 . « ىماشلا » : م ىف )٥( . © صتخم » : م ىف (4) ا

 . (IFTAY) مقرب دواد ىبأ ننس )«

 . 1 ‹ م نم ةدايز (۸) . ٩ یجترت اهنأ » : م ىف (۷)



 ¥ ردقلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ةت اهنإ : ليقو . نيزر ىبأ نع اذه ىكحي « ناضمر رهش نم ةليل لوأ ىف اهنإ : ليق دق مث
 ىلعو 3 هيلع ًافوقوم یورو . دوعسم نبا نع ًاعوفرم ًاثيدح دواد وبأ هيف ىورو 0 ١

 . صاعلا ىبأ نب ب نامثعو « مقرأ نب

 ةليل اهنأب هوهجوو . ىرصبلا نسحلا نع ىكحيو « ىعفاشلا سيردإ نب دمحم نع لوق وهو
 « ردب ةعقو تناك اهتحيبص ىفو « ناضمر رهش نم “ ةرشع ةعباسلا ىه ةعمج ةليل تناكو «ردب
 ]0: لافنألا] 4 ناّقرفْلا موي » : هيف ىلاعت هللا لاق ىذلا مويلا وهو

 . امهنع هللا ىضر « اضيأ دوعسم نباو ىلع نع ىكحي « ةرشع عست ةليل : ليقو
 ١( [ىف] لل هللا لوسر فكتعا : لاق ىردخلا ديعس ىبأ ثيدحل ؛ نيرشعو ىدحإ ةليل : ليقو

 رشعلا فكتعاف . كمامأ بلطت ىذلا نإ : لاقف ليربج هاتأف « هعم انفكتعاو ناضمر نم لوألا رشعلا
 ًابيطخ ةا ىبنلا ماق مث . كمامأ بلطت ىذلا  [نإ] : لاقف ليربج هاتأف « هعم انفكتعاو طسوألا

 ل ل ا تا ل ا ا ا ا

 فقس ناكو .« ءامو نيط ىف دجسأ ىنأك تيأر ىنإو « رتو ىف رخاوألا رشعلا ىف 5 29 اهنإو < اهنا
 للك لا اب. ىلصف .٠ انرطُمق ةع رف تةاجف ٠ اش هالا ىف ئر امو لحفل نم اديرحت دخملا

 ىدحإ حبص ىف » : ظفل ىفو . هايؤر قيدصت ةي هللا لوسر ةهبج ىلع ءاملاو نيطلا رثأ تيأر ىتح

 . ©" نيحيحصلا ىف هاجرخأ « نيرشعو
 . تاياورلا حصأ ثيدحلا اذهو : ىعفاشلا لاق

 بيرق وهو 27 « ملسم حيحص » ىف 2١ سينأ نب هللا دبع ثيدحل ؛ نيرشعو ثالث ةليل : ليقو

 « ىريرجلا نع « ةملس نب دامح انثدح : ىسلايطلا دواد وبأ لاق « نيرشعو عبرأ ةليل : ليقو

 . ^ « نيرشعو عبرأ ةليل ردقلا ةليل :  لاق هيَ هللا لوسر نأ ؛ ديعس ىبأ نع « ةرضن ىبأ نع

 .٠ تاقث هلاجر هدانسإ

 ىبأ نع « بيبح ىبأ نب نب ديزي نع « ةعيهل نبا انثدح « دواد نب ىسوم انثدح : دمحأ لاقو

 : ١ « نيرشعو عبرأ ةليل ردقلا ةليل : ال هللا لوسر لاق : لاق لالب نع « ىحبانصلا نع «ريخلا

 )١( أ ىف :  أ « م نم ةدايز (9 . م نم ةدايز () . « رشع عباسلا ىف .

 ) )9اهنإ مث » : م ىف « .

 . )١١51( مقرب ملسم حيحص (5)

 . ٩ سيوأ » : أ یف (0

 . (۱۱1۸) مقرب ملسم حيحص (۷)

 . 051517 مقرب ىسلايطلا دنسم (۸)

 ) )9دنسملا ۱١/١( .



Aردقلا ةروس - نماثلا ءزحلا  

 نب ورمع نع . بهو نبا نع « غبصأ نع ىراخبلا هاور ام هفلاخ دقو . فيعض ةعيهل نبا

 ىنربخأ : لاق : لاق ىحبانصلا هللا دبع ىبأ نع « ريخلا ىبأ نع « بيبح ىبأ نب ديزي نع « ثراحلا

 هللاو )2 حصأ فوقوملا اذهف ¢ رخاوألا رشعلا نم عبسلا لوأ اهنأ ةي هللا لوسر نذؤم  لالب

 نب هللا دبعو ¢ ةداتقو ¢ نسحلاو 4 رباجو 34 سابع نباو 3 درم ها غیور اذكهو ملعأ

 :ًاعوفرم عقسألا نب ةلثاو ثيدح “" « ةرقبلا ١ ةروس ىف مدقت دقو . نيرشعو عبرأ ةليل اهنأ :بهو

 . « نيرشعو عبرأ ةليل لزنأ نآرقلا نإ »
 هللا لوسر نأ : سابع نب هللا دبع نع « ىراخبلا هاور ال ؛ نيرشعو سمخ ةليل نوكت : ليقو

 ىف «٠ ىقبت ةعباس ىف « ىقبت ةعسات ىف . ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىف اهوسمتلا » : لاق ةي

 امك عافشإلا ىلع نورخآ هلمحو ؟ ريشاو رهظا وهو «:ناتوألا الب فو رف . 2١ ىقبت ةسماخ

 . ملعأ هللاو . كلذ ىلع هلمح هنأ « ديعس ىبأ نع ملسم هاور

 نع ‹« بعك نب ىبأ نع هحيحص ىف ملسم هاور ال ؛ نيرشعو عبس ةليل نوكت اهنإ : ليقو

 . 2« نيرشعو عبس ةليل اهنإ » : ةي هللا لوسر

 :تلق بعك نب ىبأ تلأس : رز نع « ًامصاعو ةدبع تعمس : نايفس انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 دقل « هللا همحري : لاق . ردقلا ةليل بصي لوحلا مقي نم : لوقي دوعسم نبا كاخأ نإ « رذنملا ابأ
 ؟ كلذ نوملعت فيكو : تلق . فلح مث . نيرشعو عبس ةليل اهنأو ٠ ناضمر رهش ىف اهنأ ملع

 . ©” سمشلا ىنعأ « اهل عاعش ال مويلا كلذ علطت « اهب انربخأ ىتلا  ةيآلاب : وأ  ةمالعلاب :لاق

 ‹ ىبأ نع « رز نع « ةدبع نع « ىعازوألاو ةبعشو ةنييع نب نايفس قيرط نم ملسم هاور دقو

 ىنإ هللاو  ىئثتسي اب فلحي  ناضمر ىفل اهنإ « وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو : لاقف : هيفو « هركذف

 . ° اهل عاعش ال ءاضيب اهموي ةحيبص ىف سمشلا علطت

 اهنأ : كك هللا لوسر نع « © مهريغو « سابع نباو « رمع نباو « ةيواعم نع بابلا ىفو
 همحر « لبنح نب دمحأ بهذم نم ةداجلا وهو « فلسلا نم ةفئاط لوق وهو . نيرشعو عبس ةليل

 ةليل اهنوك جارختسا لواح هنأ فلسلا ضعب نع ىكح دقو . ًاضيأ ةفينح ىبأ نع ةياور وهو « هللا

 هللاو « ةروسلا نم نورشعلاو ةعباسلا ةملكلا اهنأل * ىه ل : هلوق نم « نآرقلا نم نيرشعو عبس

 . ملعأ

 « قازرلا دبع انربخأ « ىربدلا ميهاربإ نب قاحسإ انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق دقو

 باطخلا نب رمع اعد : سابع نبا لاق : لوقي ةمركع اعمس امهنأ : مصاعو ةداتق نع « رّمعُم انربخأ

 )١( ةيآلا ريسفت دنع : ١86 .

 )۲( /ه) دنسملا .*١( .

 . (755) مقرب ملسم حيحص (۳)

 . ٥۷١ 0۸٠0( / 8) ىطويسلل روثنملا ردلا : ىف اهريغو ثيداحألا هذه رظناو )٤(



 ۹ ردقلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نبا لاق . رخاوألا رشعلا ىف اهنأ ىلع اوعمجأف « ردقلا ةليل نع مهلأسف « ةي “ دمحم باحصأ
 ؟ىه ةليل ىأ : رمع لاقف ؟ ىه ردقلا ةليل ىأ  نظأل ىنإ :وأ  ملعأل ىنإ : رمعل تلقف : سابع

 تمل نيآ نمو + رمع لاقف < نخاؤألا رشفلا نم ب ققبت ةعباس < يأ د: ىم ةعباس: 29 [تلقف]

 تيبلاب فاوطلاو « عبس ىلع دجسيو « عبس نم لكأيو « عبس نم ناسنإلا قلخو « عبس ىلع رودي

 ةداتق ناكو . هل انطف ام رمأل تنطف دقل : رمع لاقف . اهركذ ءايشأل ... عبس رامجلا ىمرو « عبس

 ابنعو . ابح اهيف انتبنأف لل : ىلاعت هللا لوق وه : لاق « عبس نم لكأيو : هلوق ىف سابع نبا نع ديزي

 : ملعأ هللاو و 73 قو 2. ىوق ديج دانسإ اذهو

 « ليقع نب دمحم نب هللا دبع انثدح « ةملس نب ديعس انثدح « مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ انثدح
 اا 1 ٤ ا

 لاقف ‹ ردقلا ةليل نع ةي هللا لوسر لأس هنأ : تماصلا نب ةدابع نع « نمحرلا دبع نب رمع نع

 وأ « نيرشعو ىدحإ رتو ىف اهنإف « رخاوألا رشعلا ىف اهوسمتلاف « ناضمر ىف » : الع هللا لوسر

 رخآ ىف وأ . 29 [ نيرشعو عست وأ ] « نيرشعو عبس وأ « نيرشعو سمخ وأ « نيرشعو ثالث
 . © «ةليل

 نارمع انثدح  ىسلايطلا دواد وبأ : وهو  دواد نب ناميلس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 اهنإ» :ردقلا ةليل ىف لاق وم هللا لوسر نأ .ةريره ىبأ نع 2 ةنوميم ىبأ نع 6 ةداتق نع «ناطقلا

 . 297:0 ىصحلا ددع نم رثكأ ضرألا ىف ةليللا كلت ةكئالملا نإو «٠ نيرشعو ةعسات وأ ةعباس ةليل

 . هب سأب ال هدانسإو « دمحأ هب درفت

 «ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور الو ." افنآ ثيدحلا اذه نم مدقت امله ةليل رخآ ىف نوكت اهنإ : ليقو

 ) نيقبي عست ىف» :لاق لَك هللا لوسر نأ« ةركب ىبأ نع« هنآ نع نم رلا كب. نب ةع تدخن

 EC « ةليل رخآ وأ « ثالث وأ « نيقبي سمخ وأ « نيقبي عبس وأ

 )١( أ ‹ م نم ةدايز () . « هللا لوسر باحصأ » : أ ىف .

 )۴( ريبكلا مجعملا نم ةدايز ) ٠١/0757 .

 . (۳۲۲/۱۰ ) ريبكلا مجعملا (5)

 . 94 نتمو » : م ىف (4)

 )١( دنسملاو « أ نم ةدايز .

 . 0253 7/6) دنسملا (۷)

 . « ةيواعم ىبأ نع » : أ ىف (۸)

 )9( دنسملا )٥۱۹/۲( .

 ١ ( ؛ ًاضيأ » : أ ىف .

 )١١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو ((4) مقرب ىذمرتلا ننس )5 050 .



 ردقلا ةروس  نماثلا ءزملا عو.

 ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « ةملس ىبأ قيرط نم دنسملا ىفو . حيحص نسح: ىذمرتلا لاقو

 . «  ةليل رخآ اهنإ » : ردقلا ةليل ىف لكي
 لصف

 ا لئاسلل ًاباوج ايب ىبنلا نم تردص :تاياورلا هذه ىف ىعفاشلا 2') [مامإلا] لاق

 . لقت ال س ةليل ردقلا ةلبل اكزو . « معن » : لوقي ؟ ةينالفلا ةليللا ىف ردقلا ةليل سمتلأ

 . ° رخاوألا رشعلا ىف لقتنت ردقلا ةليل : لاق هنأ ةبالق ىبأ نع ىورو . هانعمب هنع ىذمرتلا

 نب قاحسإو « لبنح نب دمحأو « ىروثلاو « كلام هيلع صن ةبالق ىبأ نع هاكح ىذلا اذهو

 هلقن  ىعفاشلا نع ىكحم وهو . مهريغو « ةميّرخ نب ركب وبأو « ىنزملاو « روث وبأو « هيوهار
 . ملعأ هللاو  هبشألا وهو « هنع ىضاقلا

 باقا نم لاو نأ *: معو هللا نيه ىغا نهييكسلا ىف تق اج ل رقلا اذهل اسب قو
 ىرأ » : هلي هللا لوسر لاقف « ناضمر نم رخاوألا عبسلا ىف مانملا ىف ردقلا ةليل اورأ هَ ىبنلا

 . © « رخاوألا عبسلا ىف اهرحتيْلَف اهيرحتم ناك نمف « رخاوألا عبسلا ىف تأطاوت دق مكايؤر

 ف ردعلا هليل اورد ا8 لا كلك هللا لرو نا« اهنع هللا نفر: ةفتاع نع انها هتف
 ىراخبلل هظفلو . 22 « ناضمر نم رخاوألا رشعلا نم رتولا

 نع « هحيحص ىف ىراخبلا هاور امب « رهشلا نم ةنيعم اهنأو « لقتنت ال اهنأ ىعفاشلل جتحيو
 « نيملسملا نم نالجر ىحالتف « ردقلا ةليلب انربخيل ايي هللا لوسر جرخ : لاق تماصلا نب ةدابع

 ًاريخ نوكي نأ ىسعو . تعفرف « نالفو نالف ىحالتف « ردقلا ةليلب مكربخأل تجرخ » : لاقف

 . ©” « ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا ىف اهوسمتلاف «مكل

 لك ىف اهنيعب ملعلا مهل لصح امل « نييعتلا ةرمتسم ةنيعم نكت مل ول اهنأ : هنم ةلالدلا هجو

 جرخ امنإ هنإ : لاقي نأ الإ مهللا « طقف ماعلا كلذ الإ اهنيعت اوملع امل لقتنت تناك ول 2" اذإ ءةنس

 . طقف ةنسلا كلت اهب مهملعيل

 ةدئافلا عطقت ةارامملا نإ : لاقي ال ا : ©« تعفرف نالفو نالف ىحالتف » : هلوقو

 . « هبيصي بنذلاب قزرلا مرحي دبعلا نإ :  ثيدحلا ىف ءاج امكو « عفانلا ملعلاو

 هلوقي امك « دوجولا نم ةيلكلاب تعفر اهنأ ال « مكل اهنيعت ملع عفر : ىأ © تعفرف » : هلوقو

 )١( دعب اميف هكردتسأ ىلعلو ‹ دمحأل هازعو (01/7 /۸) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ دقو « دنسملا ىف هيلع عقأ مل .

 )( أ نم ةدايز .

 . )۱٥۹/۳( ىذمرتلا ننس (۳)

 . (110) مقرب ملسم حيحصو )۲۰٠٠( مقرب ىراخبلا حيحص (4)

 . )١1١59( مقرب ملسم حيحصو (۲۰۱۷) مقرب ىراخبلا حيحص (۵)

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )۲۰۲۳( .

 . ٤ذإ » : آ یف (۷)



 ردقلا ةروس 5 نماثلا ءزجلا

 . « ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا ىف اهوسمتلاف » : اذه دعب لاق دق هنأل ؛ ةعيشلا ةلهج

 دهتجا ةمهبم تناك اذإ اهنإف ‹ مكل اهنيعت مدع : ىنعي « مكل ًاريخ نوكي نأ ىسعو » : هلوقو

 E ا را ا ا رو
 ىف رهشلا عيمج ةدابعلا معتل اهماهبإ ةمكحلا تضتقا امنإو . طقف اهمايق ىلع رصاقتت ممهلا تناك
 رشعلا فكتعي ةي هللا لوسر ناك اذهلو . رثكأ 27 رخاوألا رشعلا ىف داهتجالا نوكيو « اهئاغتبا
 نم هاجرخأ . هدعب نم هجاوزأ فكتعا مث . لجو زع <« هللا هافوت ىتح « ناضمر نم رخاوألا
 . 9 ةشئاع ثيدح

 © ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي هي هللا لوسر ناك : رمع نبا نع امهلو

 . رزئملا دشو « هلهأ ظقيأو « ليللا ايحأ « رشعلا لحد اذإ ةي هللا لوسر ناك : ةشئاع تلاقو
)2 

٤0١ 

 هاجرخأ

 ) هريغ ىف دهتجي ال ام رشعلا ىف دهتجي هب هللا لوسر ناك :” اهنع ملسملو

 نوكي نأ لمتحيو . ءاسنلا لازتعا : كلذب دارملا : ليقو : « رزتملا دشو ) : اهلوق ىنعم اذهو

 : دمحأ مامإلا هاور امل « نيرمألا نع ةيانك

 ناك : تلاق ةشئاع نع « هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع « رَشْعَم وبأ انثدح « جيرس انثدح

 .RES هءاسن لزتعاو « هرزئم دش ناضمر نم رشع ىقب اذإ ب هللا لوسر

 ال « ءاوسلا ىلع ردقلا ةليل بلطت ىف رشعلا ىلايل عيمج نأ « هللا همحر « كلام نع ىكح دقو

 . هللا همحر « ىعفارلا حرش ىف هتيأر : ىرخأ ىلع ةليل اهنم حجرتي

 ريخألا رشعلا يفو « رثكأ ناضمر رهش ىفو < تاقوألا عيمج ىف ءاعدلا نم راثكإلا بحتسملاو

 وغلا يع OTE ةاعدلا اذني زم ذكي نإ يكتم وبر. نك هدانرا قرح بك

 : دمحأ مامإلا هاور امل ؛ « ىنع فعاف

 نب هللا دبع نع  سايإ نب ديعس وهو ° ىريرجلا انئدح  نوراه نبا وه ديزي انثدح

 مهللا : ىلوق » : لاق ؟ وعدأ امف ردقلا ةليل تقفاو نإ « هللا لوسر اي : تلاق ةشئ ةا نأ ب

 , '') « ىنع فعاف « وفعلا بحت وفع كنإ

 )١( اولمع اذإ » : أ ىف © .

 . ١ ريخألا » : أ ىف (0)

 . (۱۱۷۲) مقرب ملسم حيحصو )7١757( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . )۱۱۷١( مقرب ملسم حيحصو (۲۰۲۵) مقرب ىراخبلا حيحص )٤(

 . )١١9/5( مقرب ملسم حيحصو )7١75( مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . « امهنع » : م ىف (5)

 . )١11/5( مقرب ملسم حيحص (0)

 . (55/5) دنسملا (۸)

 . 4« ىرهوجلا » : م ىف (9)

 ٠١ ( دنسملا )5/ 185( .



 ردقلا ةروس  نماثلا ءزخلا عو

 ن هللا درع قع او نيالا وب ميك قرط عا بام اوي :قاسلا وربع ا ق

 ؟ اهيف لوقأ ام « ردقلا ةليل ىأ تملع نإ تيأرأ « هللا لوسر اي : تلق : تلاق ةشئاع نع « ةديرب

 . © « ىنع فعاف « وفعلا بحت ومع كنإ « مهللا : ىلوق» : لاق

 نع « ىروثلا نايفس قيرط نم ًاضيأ ىئاسنلا هاورو . )7 « نيخيشلا طرش ىلع حيحص اذه » : لاقو

 O كنازآ a كاف" E وع لرب e نع هك رم غ
 . «  ىنع فعاف « وفعلا بحت ومع كنإ « مهللا : ىلوق » : لاق ؟ اهيف لوقأ ام « ردقلا

 ريسفت دنع « متاح ىبأ نب دمحم وبأ مامإلا هاور « ردقلا ةليلب قلعتي « بيجع أبنو بيرغ رثأ ركذ

 نب ىسوم انثدح « متاح نب رايس انثدح « ىناوطقلا دايز ىبأ نب هللا دبع انثدح « ىبأ انثدح

 : لاق هنأ بعك نع « هيبأ نع « مالسلا دبع ىبأ نع « ةلبج ىبأ لاله نع  ىبسارلا ىنعي  ديعس

 « ةرخآلا ءاوهو ايندلا ءاوه دح ىلع ىهف « ةنجلا ىلي امم « ةعباسلا ءامسلا دح ىلع ىهتنملا ةردس نإ

 « هللا الإ 9 مهتدع ملعي ال ةكئالم اهيف « ىسركلا تحت نم اهناصغأو اهقورعو « ةنجلا ىف اهولع

 «ليربج ماقمو . كلم اهنم ةرعش عضوم لك ىف اهناصغأ ىلع « لجو زع « هللا نودبعي « لجو زع

 نونكسي نيذلا ةكئالملا عم ردق ةليل لك ىف لزني نأ ليربج هللا ىدانيف « اهطسو ىف « مالسلا هيلع

 ىف ليربج “ىلع نولزنيف « نينمؤملل ةمحرلاو ةفأرلا ىطعأ دق الإ كلم مهيف سيلو « ىهتنملا ةردس

 امإو دجاس امإ ‹ كلم اهيلعو الإ ردقلا ةليل ىف ةعقب ىقبت الف ٠ سمشلا برغت نيح « ردقلا ةليل
 ضعب وأ « نثو وأ ران تيب وأ « ةعيب وأ ةسينك نوكت نأ الإ .« تانمؤملاو نينمؤملل وعدي ‹مئاق

 كلت مهتليل نولازي الف « تيبلا ةحاسك هيف ناكم وأ « ةلوبم وأ « قلعم سرج هيف تيب وأ « بوصنم

 نم كلذ ةمالعو « هحفاص الإ 0 نينمؤملا نم ًادحأ عدي ال ليربجو ‹ تانمؤملاو نينمؤملل نوعدي

 . ليربج ةحفاصم نم كلذ نإف « هانيع تعمدو هبلق قرو هدلج رعشقا

 «ةدحاوب هل هللا رْفَغ «٠ تارم ثالث « ؛« هللا الإ هلإ ال ١ : ردقلا ةليل ىف لاق نم هنأ بعك ركذو

 لاقف ؟ ًاقداص « قاحسإ ابأ اي : رابحألا بعكل انلقف . ةدحاوب ةنجلا هلخدأو « ةدحاوب رانلا نم اجنو

 نإ « هديب ىسفن ىذلاو ؟ قداص لك الإ ردقلا ةليل ىف « هللا الإ هلإ ال ١ : لوقي لهو : ” بعك

 ىتح اذكه ةكئالملا لازت الف ٠ لبج هرهظ ىلع اهنأك ىتح « قفانملاو رفاكلا ىلع لقثتل ردقلا ةليل

  هيحانج طسبيف ءسمشلا نم ىلعألا قفألا هجو ىف نوكي ىتح ليربج دعصي نم لوأف .رجفلا علطي

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو 20 مقرب ىذمرتلا ننس )/١١78( مقرب ةجام نبا نتسو )۳۸٥۰( :

 )( كردتسملا )١/ ٥۳١( .

 . (۱۰۷۱۳) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۳)

 )٤( مهددع » :أ « م ىف ٩ . )5( عم » : أ ىف ٩ . )١( سانلا نم » : أ ىف « .

 ) )۷رابحألا بعك » : م ىف 4 :



 oY ردقلا ةروس - نماثلا ءزجحلا

 وعدي مث « اهل عاعش ال سمشلا ريصتف  ةعاسلا كلت ىف الإ امهرشني ال « نارضخأ ناحانج هلو

 « ةريحتم كلذ اهموي سمشلا لازت الف « ليربج ىحانج رونو ةكئالملا رون عمتجيف « دعصيف “ اكلم

 رافغتساو ةمحرو ءاعد ىف « كلذ مهموي ايندلا ءامسلا نيبو ضرألا نيب هعم نمو ليربج ميقيف

 ماص لباق ىلإ شاع نإ هسفن ثدح نمل اعدو « ًاباستحا ناضمر ماص نملو « تانمؤملاو نينمؤملل

 ةكئالم مهيلإ عمتجتف « 9 [اقلح] اقلح نوسلجيف « ايندلا ءامسلا اولخد " اوسمأ اذإف . هلل ناضمر

 لعف اذام : اولوقي ىتح مهنوثدحيف «  ةأرما ةأرما نعو « لجر لجر نع مهنولأسيف « ايندلا ءامس

 ماعلا هاندجوو ًادبعتم ةليللا هذه ىف لوأ ماع انالف اندجو : نولوقيف ؟ ماعلا هومتدجو فيكو ؟ نالف

 نولبقيو « كلذل رافغتسالا نع نوفكيف : لاق ًادباع ماعلا هاندجوو ًاعدتبم انالف اندجوو « اعدتبم

 ًانالفو « ًاعكار انالف اندجوو « هللا ناركذي انالفو انالف اندجو : نولوقيو « اذهل رافغتسالا ىلع

 ءامسلا ىلإ نودعصي ىتح « مهتليلو مهموي كلذك مهف : لاق . هللا باتكل ايلات هاندجوو ءًادجاس

 ةردس مهل لوقتف « ىهتنملا ةردس نم مهناكم اوهتني ىتح « ةليلو موي ءامس لك ىفف « ةيناثلا

 خا نم ا نار < اف گلف نا نإف یل معوفسونيانلا نع يونا و ىتاكسأ اي: ىهتنملا

 لبقت مث . مهئابآ ءامسأو مهئامسأب ةأرملاو لجرلا اهل نوكحيو < اهل رعب مهنأ بعك ركذف . هللا

 لوقتف : لاق « اهربختف . ةكئالملا نم كناكس 2٠7 كربخأ امب ىنربخأ : لوقتف ةردسلا ىلع ةنجلا

 E علبق ىلإ مهلجع مهللا « ةنالف ىلع هللا ةمحرو « نالف ىلع هللا ةمحر : ةنحلا

 لمح هيمن اربع مدنا ةلاوزتل هل رفغاف ًادجاس ًانالف تدجو : لوقيف هللا همهليف < ‹ مهلبق

 : "لوقيو « نالفل  هترفغمو « ةنالف ىلع هللا ةمحرو « نالف ىلع هللا ةمحر :نولوقيف شرعلا

 ثدحأ دق ماعلا هتدجوو « ةدابعلاو ةّنسلا ىلع لوأ ماع هتدجو ىذلا ًانالف كدبع تدجو « بر اي

 تاعاس ثالثب تومي نأ لبق ىنبتعأف بات نإ « ليربج اي : هللا لوقيف . هب رمأ امع ىلوتو ًاثدح

 نم كدابعب محرأ تنأو « كقلخ عيمج نم محرأ تنأ « ىهلإ دمحلا كل :ليربج لوقيف . هل ترفغ

 دمحلا : لوقت « نهيف نمو تاومسلاو بجحلاو « هلوح امو شرعلا جتريف : لاق « مهسفنأب كدابع

 . ميحرلا هلل دمحلا « ميحرلا هلل

 هللا ىصعي الأ ناضمر دعب رطفأ اذإ هسفن ثدحي وهو ناضمر ماص نم هنأ بعك ركذو : لاق

 . باسح الو ةلأسم ريغب ةنحلا لخد

 © [ ةنملاو دمحلا هللو ] « ردقلا ةليل » ةروس ريسفت رخآ

 . م نم ةدايز (۳) . « اووتسا اذإف » : | ىف (1) + امرا لالا
 ۔ ٩ یف ۵ : أ یف (5) ٤ 6 ةأرما نع ةأرما نعو لجر نع لجر نع » : م ىف )٤(

 . ©« نولوقيو ١ : أ ىف (۸) . © ةرفغمو » : م ىف (۷) . « كوربخأ امب » : أ ىف (5)

 . م نم ةدايز )4(



 ةنيبلا ةروس  نماثلا ءزملا حس للم ل تتش” لا نال يوه

 نكي مل ةروس ريسفت

 . ةيندم ىهو

  ديز نبا وه ىلع انربخأ  ةملس نبا وهو  دامح انثدح « نافع انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 تب قراصتالا تناك نم ورم ني كلام: وهو تر ىردبلا ا اا ےس "لاق رابع نبأ قب نامغ قع

 « هللا لوسر اي : ليربج لاق« اهرخآ ىلإ € باتكلا ٍلْهَأ نم اورفك َنيذّلا نكي مَّل ظ : تلزن امل : لاق
 . « ةروسلا هذه كئرفأ نأ ىنرمأ ليريج نإ :١ ىبأل لكك ىبنلا لاقف . اأ اهترقت نأ كرئاي كبر نإ
 يدل أ یک ناو « معن ١ : لاق ؟ هللا لوسر اي مث تركذ دقو : ىبأ لاق

 ثدحي ةداتق تعمس « ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو : رخآ ثيدح

 مل 8 : كيلع أرقأ نأ ىنرمأ هللا نإ » : بعك نب ىبأل هب هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع
 . ىكبف . « معن » : لاق ؟ كل ىنامسو : لاق « ( اورفك نيذلا نكي

 0 ¢ ةبعش ثيدح نم « ىئاسنلاو ‹ ىذمرتلاو ¢ ملسمو ‹ ىراخبلا هاورو

 دبع نع « ىرقنملا ملسأ انثدح « نايفس انثدح « لّمَوَم انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح
 نإ 4 كلك هللا لؤسر ىل لاق + لاق فعك نب ىبأ نع« هيبا نع ىربأ نب نمحرلا دبع نب هللا

 و 3

 . «معن » : لاق ؟ كانه تركذ دقو « هللا لوسر اي : تلق . « اذكو اذك ةروس كيلع أرقأ نأ ترمأ

 هتمحربو هللا لضفب لق # : لوقي هللاو ىنعنمي امو : لاق . كلذب تحرفف « رذنملا ابأ اي : هل تلقف

 ىف ةءارقلا : نايفسل تلق : لمؤم لاق . [08:سنوي] € نوعمجي امم ريخ وه اوحرفيلف كلذبف

 . "9 هجولا اذه نم هب درفت . معن : لاق ؟ثيدحلا

 نب مصاع نع « ةبعش انثدح : الاق جاجحو رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ لاق : ىرخأ قيرط

 نأ ىنرمأ هللا نإ » : ىل لاق ةا هللا لوسر نإ : لاق بعك نب ىبأ نع « شيبح نب رز نع « ةلدهب

 : اهيف أرقف : لاق < « باتكلا لهأ نم اورفك نيذّلا نكي مل » : أرقف : لاق . « نآرقلا كيلع أرقأ

 « الا لأسل © هيطعأف ايناث لأس ولو + اناث لاببل ا لام نم ايداو لأس مدآ نبا نأ ولو

 ‹ ةيفينحلا هللا دنع نيدلا كلذ نإو . بات نم ىلع هللا بوتيو «بارتلا الإ مدآ نبا فوج لمي الو

 . هرفكي نلف ًاريخ لعفي نمو « ةينارصنلا الو ةيدوهيلا الو ةكرشملا ريغ

 )١( دنسملا )٤۸۹/۳( .

 مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۳۷۹۲) مقرب ىذمرتلا ننسو (0744) مقرب ملسم حيحصو (5409) ىراخبلا حيحصو 17٠١( /۳) دنسملا (۲)

4۷( . 

 )۳( دنسملا )١/١۲۳( .

 )٤ « ١( هتيطعأف » : أ یف ٩ .



 م0ل بع ةئيبلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . حيحص نسح : لاقو . هب « ةبعش نع « ىسلايطلا دواد ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا هاورو

 نب دمحم انثدح« ىبلحلا ديلخ نب دمحأ انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق : ىرخأ قيرط

 ا ا ا ا ب ذاعم نب دمحم نب ذاعم انثدح « عابطلا ىسيع

 اب : لاق . « نآرقلا كيلع ضرعأ نأ ترمأ ىنإ « رذنملا ابأ اي » : ةَ هللا لوسر لاق : لاق بعك
 : لاقف : 29 [لاق] . لوقلا هك ىبنلا درف : لاق . تملعت كنمو « تملسأ كدي ىلعو « تنمآ

 ًاذإ أرقاف : لاق . « ىلعألا اللا ىف كبسنو كمساب « معن » : لاق ؟ كانه تركذأ « هللا لوسراي
 للا نوفا

 « هل ًاتيبثت ةروسلا هذه ةي ىبنلا هيلع أرق امنإو . مدقت ام تباثلاو « هجولا اذه نم بيرغ اذه

 « دواد وبأو دمحأ هاورو «؟©هنع « سنأ قيرط نم« ىئاسنلاو دمحأ هاور امك  هنإف « هناميإل ةدايزو

 « سنأ نع « ديمح نع « دامح نع « نافع نع دمحأ هاورو « 2 هنع درص نب ناميلس ثيدح نم
 نب ليعامسإ ثيدح نم « ىئاسنلاو دواد وبأو ملسمو دمحأ هاورو 29 هنع ١ تماصلا نب ةدابع نع

 ىلع ركنأ دق ناك « 2" هنع « ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع « ىسيع نب هللا دبع نع « دلاخ ىبأ
 هعفرف ةي هللا لوسر هأرقأ ام فالخ ىلع نآرقلا نم ءىش ةءارق . دوعسم نب هللا دبع : وهو« ناسنإ

 ذإ الو كشلا نم ىنذخأف : ىبأ لاق . ©« تبصأ » : امهنم لكل « لاقو « امهأرقتساف ةا ىبنلا ىلإ

 ىلإ رظنا امناكو < افرع تضف : ىبأ لاق ٠ هردص ىف لَو هللا لوسر برضف . ةيلهاجلا ىف تنك
 ىلع نآرقلا كتمأ ئرقت نأ كرمأي هللا نإ : لاقف هاتأ ليربج نأ هاهم هللا لوسر هربخأو . ًاقرف هللا

 هللا نإ : لاق ىتح لزي ملف . نيفرح ىلع : لاقف .« هترفغمو هتافاعم هللا لأسأ :١ تلقف . فرح

 لوأ ىف هظافلأو هقرطب ثيدحلا اذه ركذ انمدق امك . فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا كتمأ ئرقت نأ كرمأي

 .4 ةَمَيَق بتك اهيف . ةرّهطم افحص ولتي هللا نم لوسر » : اهيفو ةميركلا ةروسلا هذه تلزن املف . ريسفتلا

 . ملعأ هللاو « راكذتساو ملعت ةءارق ال « راذنإو تيبثتو غالبإ ةءارق ةَ هللا لوسر هيلع اهأرق

 اميف ناكو « ةلئسألا كلت نع ةيبيدحلا موي يَ هللا لوسر لأس امل باطخلا نب رمع نأ امك اذهو

 كماع هيتأت كنأ كتربخأفأ « ىلب » : لاق ؟ هب فوطنو تيبلا ىتأنس انأ انربخت نكت مل وأ : ل

 ىلع هللا لزنأو « ةيبيدحلا نم اوعجر املف . « هب فوطمو « هيتآ كنإف » : لاق ءال : لاق . «؟اذه

 هلوسر هللا قدص دقل » : هلوق اهيفو « هيلع اهأرقو باطخلا نب , رمع اعد « ٠ حتفلا » ةروس و ىبنلا

 . مدقت امك « [۲۷: حتفلا] ةيآلا 4 نينمآ هللا ءاش نإ مارحْلا دجسملا نلخدعل قحلاب ايؤرلا

 :ىندملا ىرفعجلا ليعامسإ نب دمحم قيرط نم «ةباحصلا ءامسأ» هباتك ىف مِيَعُن وبأ ظفاحلا ىورو

 )١( دنسملا )1١17/6( مقرب ىذمرتلا ننسو )۳۷۹۳( .

 أع م نم ةدايز قفز

 )( ريبكلا مجعملا )١/ ١ 7١(

 . )٥٤/۲( ىئاسنلا ننسو ١717( /6) دنسملا (5)

 . (EY) مقرب دواد ىبأ ننسو ١7( 5 /0) دنسملا (6)

 ١١5(. /0ه) دنسملا (5)

 . (167/75) ىئاسنلا نتسو )١517/8( مقرب دواد ىبأ ننسو (۸۲۰) مقرب ملسم حيحصو (۱۲۷ )٥/ دنسملا (۷)



TEES 00ه:ى 3 فايآلا:+:ةبيبلا 0 ل ٦) 

E E a 

 ىضرت ىتح ةنجلا ىف كل 2" هننكمأل ىتزعوف « ىدبع رشربأ «

 نع « ىرهزلا قيرط نم « ريثألا ع نباو ىنيدملا ىسوم وبأ ظفاحلا هاور دقو . ًادج بيرغ ثيدح

 مل 8 ةءارق عمسيل هللا نإ »كي ىبنلا نع  ىندملا : وأ  ىنزملا ريظت نع« ميكح ىبأ نب ليعامسإ

 ‹ ةرخآلاو ايندلا لاوحأ نم لاح ىلع كاسنأ ال ىتزعوف « ىدبع رشبأ : لوقيو (اورفك نيذّلا نكي

 يفر تح ةا ف كل کمال

 بيف يب ی یکم نع ردشلاو باک لغام اوقع عدلا كيت و

 الإ باتكلا اوتوأ َنيذّلا قرفت امو 2 ةَمَيَق بتُك اهيف © َةَرَهَطُم افحص ولي هللا نم لوسر

 اوميقيو ءافتح نيدلا هَل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو © َةَنَيبْلا مهتءاج ام دعب نم

 . 4 2 ةَمَيَقلا نيد كلذو ةاكزلا اوتؤيو ةالّصلا

 نمو برعلا نم « نارينلاو ناثوألا ةدّبع : نوكرشملاو « ىراصنلاو دوهيلا : مهف باتكلا لهأ امأ

 .ةداتق لاق اذكو . قحلا مهل نيبتي ىتح نيهتنم :ىنعي € نیگفنم  اونوکی مل : دهاجم لاقو .مجعلا

 باتكلا لأ نم م اورفك نيا نكي ملل ىلاعت لاق اذهلو ؛ نآرقلا اذه : ىأ 4 ةنيبْلا مهيتأت تح »

 4 َةَرَهَطم اقحص ول هللا نم لوُسَر 9 : هلوقب ةنيبلا رسف مث . 4 ةنْلا مهيتأت ىَّنح نيكفنم نيكرشملاو
 فحص ىف « ىلعألا اللا ىف بتتكم وه ىذلا « ميظعلا نآرقلا نم هولتي امو « ةي ًادمحم : ىنعي

 . :١۳ ١١[ سبع] 4 ةررب مارك .ةرفس ىديأب . ةرّهطم ةعوفرم . ةمركم فحص ىف 8 :هلوقك ةرهطم

 : ةميق هللا نم بتك ةرهطملا فحصلا ىف ىأ : ريرج نبا لاق : 4 ةميَف بتك اهيف :  هلوقو

 . لجو زع « هللا دنع نم اهنأل ؛ أطخ اهيف سيل « ةميقتسم ةلداع

 نسحأب هيلع ىنثيو « ركذلا نسحأب نآرقلا ركذي : 4ةَرهَطُم افحص ولي هللا نه لوسر» : ةداتق لاق
 . ءانثلا

١ : 5007 i 0اونوکت الو  
 )١( ننكمأل » : أ ىفو « « نألمأل » : م ىف « .

 نب دمحم قيرط نم یهو 2« ىسوم ف قيرط نم 08/9 ةباصإلا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذو )064/6( ريثألا نبال ةباغلا دسأ (۲)

 . 4 ثيدحلا ىهاو ةملس نب هللا دبع » :لاقو « هب ىرهزلا نع « ةملس نب هللا دبع نع « رفعج نب ليعامسإ



 ن۷ س ب مْ ل (48- 5) تايآلا : ةنيبلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىنعي [١١٠:نارمع لآ] 4 ميظع باذع مهل كتّلوأو تانيبلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوفرفت نينا

 اوفلتخاو اوقرفت تانيبلاو ججحلا مهيلع هللا ماقأ ام دعب « انلبق ممألا ىلع ةلزنملا بتكلا لهأ : كلذب

 نإ» : قرط نم ىورملا ثيدحلا ىف ءاج امك « ًاريثك ًافالتخا اوفلتخاو ٠ مهبتك نم هللا هدارأ ىذلا ىف

 قرتفتسو ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع اوفلتخا ىراصنلا نإو « ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع اوفلتخا دوهيلا
 : لاق ؟هللا لوسر اي مه نم :اولاق .« ةدحاو الإ رانلا ىف اهلك « ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ةمألا هذه

E AES 

 لوس نم كلبق نم السر امو 9 : هلوقك 4 نيآدلا هَل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو » : هلوقو

 نع نيفنحتم : ىأ « ءافنح : لاق اذهلو ؛ [: ءايبنألا] « نودبعاف انأ الإ هَل ال هنأ هيَلِإ ىحون الإ

 « توغاّطلا اوبنتجاو هللا اودبعا نأ ًالوُسَر هّمَأ لك ىف اتعب دقو :  هلوقك . ةا ىلإ كلا

 . انهاه هتداعإ نع ىنغأ امب  «ماعنألا » ةروس ىف فينحلا ريرقت مدقت دقو « [75 : لحنلا]

 © ءارقفلا ىلإ ناسحإلا ىهو 4 ةاكرلا اوتؤيو  «ندبلا تادابع فرشأ ىهو 5 ةالّصلا اوميقيو 9
 . ةلدتعملا ةميقتسملا ةمألا : وأ « ةلداعلا ةمئاقلا ةلملا : ىأ < ميقا بد كلو )ا جيواحملاو

 ةلخاد لامعألا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا هذهب « ىعفاشلاو ىرهزلاك « ةمئألا نم ريثك لدتسا دقو

 اوتؤيو ةالصلا اوميقيو ءاقنح نيدلا هَل نيصلخم هللا اودع الإ اوُرمأ امو ظ : لاق اذهلو ؛ ناميإلا ىف

 5 4 ةمّيقلا نيد كلذو ةاكزلا

 مه كيلوأ اب اهيف نيدلاخ منهج ران ىف نيكرشملاو باتكلا لها نم م اورقك نيذلا نإ »
 دنع مُهؤازج © يَا ريح مه كدلوأ تاحلاصلا اولمعو ارا نذل نإ © ةّيرْبْلا رش

 ل اورو هلا ی بأ یف نيل ألا هت ی يرق دع تاج اه

 . 4 هنر ىشخ نمل
 ةلزنملا هللا بتكل نيفلاخملا نيكرشملاو « باتكلا لهأ ةرفك نم « راجفلا لآم نع ىلاعت ربخي

 اهنع نولوحي ال < « نيثكام : ىأ 4 اهيف نيدلاخ متهج ران ىف » ةمايقلا موب مهنا“ لا هللا ءايبنأو

 . اهأرذو هللا اهأرب ىتلا ةقيلخلا رش : ىأ ( ةّيربلا رش مه كنئلوأ » نولوزي الو

 ريخ مهنأب  مهنادبأب تاحلاصلا اولمعو « مهبولقب اونمآ نيذلا  راربألا لاح نع ىلاعت ربخأ مث

 )١( صاقو ىبأ نب دعسو « سنأو « ةريره ىبأ ثيدح نم ثيدحلا اذه ءاج .٠ كلام نب فوعو < ىنزملا فوع نب ورمعو « ةيواعمو .

 جيرخت : رظناو  روهشم حيحص ثيدح وه » : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق  مهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباجو « ةمامأ ىبأو

 ىعليزلل فاشكلا ثيداحأ )١/ ٤٤۷ ل 0 50( .

 . 1١١1١ : ةيآلا ريسفت دنع (۲)

 . 4 ريقفلا » : أ ىف (۳)



 (8 )5  تايآلا : ةنيبلا ةروس  نماثلا ءزجلا حسسسللل سس ع۵۸

 . ةيربلا

 ىلع 2١ ةيربلا نم نينمؤملا ليضفت ىلع « ءاملعلا نم ةفئاطو ةريره وبأ ةيآلا هذهب لدتسا دقو

 . 4 ةّيربْلا ريخ مه كئلوأ »8 : هلوقل ؛ ةكئالملا

 نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت ندع تاّنج ا « ةمايقلا موي : ىأ 4 مهّبر دنع مهؤازج :  لاق مث
 . غارف الو ءاضقنا الو لاصفنا الب : ىأ ( ادبأ اهيف

 اوضرو »© 0 ميقملا ميعنلا نم هوتوأ امم ىلعأ مهنع هاضر ماقمو : 4 هنع اوضرو مهنع هللا ىضر $

 3 هاوقت قح هاقتاو هللا ىشخ نم لصاح ءازجلا اذه : ىأ * هّبر ىشخ نمل كلذ » : هلوقو

 م هاري هنإف هري مل نإ هنأ ملع دق 4 هاري هنأك هدبعو

 ىبأ ىلوم بهو ىبأ نع 3 رشعم وبأ انثدح 3 ىسيع نب قاحسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 لوسر اي ىلب : اولاق « ؟ ةيربلا ريخب مكربخأ الأ »:ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع  ةريره

 مكربخأ الأ . هيلع ىوتسا ةعيه تناك املك « هللا ليبس ىف هسرف نانعب ذخآ لجر » : لاق . هللا
3 

 ىتؤيو ةالصلا ميقي « همنغ نم َهَّلُث ىف لجر » : لاق . هللا لوسر اي ىلب : اولاق « ؟ ةيربلا ريخب
 . 29 « هب ىطعي الو ءهللاب لأسُي ىذلا :  لاق . ىلب :اولاق . « ؟ ةيربلا ")رشب مكربخأ الأ . ةاكزلا

 (4 « نكي مل  ةروس ريسفت رخآ

 )١( ريخب » : أ ىف (۲) . « رشبلا نم » : أ ىف 4 .

 هفرعأ مل ةريره ىبأ ىلوم ( بهو « .
 )٤( اهريسفت رخآ » : م ىف « .



 : ةلزلزلا ةروس  نماثلا ءزحلا

 تلزلز اذإ ةروس ريسفت
 . ةيكم ىهو

 ىسيع نع « سابع نب شايع انثدح « ديعس انثدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 لوسر اي ىنئرقأ : لاقف ةا هللا لوسر ىلإ لجر ىتأ :لاق ورمع نب هللا دبع نع« ىفدّصلا لاله نبا
 ظْلَغو « ىبلق 2) دتساو ىنس ربك : لجرلا هل لاقف . « رلا تاذ نم اثالث أرقا » : هل ©" لاق . هللا
 نم اثالث أرقا » : لاقف . ىلوألا هتلاقم لثم لاقفع « مح 7 تاذ نم أرقاف ١ : لاق . ىناسل

 . ةعماج ةروس هللا لوسر اي  ىنئرقأ نكلو : لجرلا لاقف . هتلاقم لثم لاقف « « تاحببسملا

 ديزأ ال « قحلاب كثعب ىذلاو : لجرلا لاق اهنم غرف اذإ ىتح 4 الارز ضرألا تزل اذإ 8 : هأرقاف
 لاق مث « ! لجيورلا حلفأ ! لجيورلا حلفأ » : ةَ هللا لوسر لاقف٠ لجرلا ربدأ مث . ًادبأ اهيلع
 : لجرلا هل لاقف . « ةمألا هذهل اديع هللا هلعج ىحضألا مويب ترمأ » : هل لاقف هءاجف . « هب ىّلع»
 ملقتو ‹ كرعش نم ذخأت كنكلو « ال ١ : لاق ؟ اهب ىحضأف ىثنأ ةحينم الإ دجأ مل نإ تيأرأ

 . « لجو زع « هللا دنع كتيحضأ مامت كاذف « كتناع قلحتو « كبراش صقتو « كرافظأ

 . 2 هب « 24 ىئرقملا نمحرلا دبع ىبأ ثيدح نم « ىئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو

 حلاص نب مس نب نسحلا انثدح : ىرصبلا ىشرُلا ىسوم نب دمحم انثدح : ىذمرتلا لاقو
 تدع. « تَلزْلز اَذِإ 9 أرق نم »:كَي هللا لوسر لاق : لاق سنآ نع « ىنانبلا تباث انثدح « ىلجعلا

 , ٩ لس نب نسحلا ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ ثيدح اذه : لاق مث . «نآرقلا فصنب هل

 نينا نع + تباث نع 4187 مللت ني نينجا نهاد. ىكرتلا يسوم ني دمحم نع رازبا ةاورندقو
 عبر لدعت 4 تزلز اذإ ه و « نآرقلا ثلث لدعت 4 دحأ هللا وه لق » » : ل هللا لوسر لاق : لاق

 . هظفل اذه . « نآرقلا

 لا ن نابع اخ ٠ قورا وو و اقدم رجح د: نا اند اها قدفزتلا ةلاقؤ

 فصن ُلدْعَت ( تزل اذإ » » ةا هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « ءاطع انثدح « ىزنعلا

 مث . « نآرقلا عبر لدعت ©« نورفاكلا اهيا اي لق »و « نآرقلا ثلث لدعت ¢ دحأ هللا وه لق »و «نآرقلا

 . © ةريغملا نب نامي ثيدح نم الإ هفرعن ال « بيرغ : لاق

 )١( م ىف (0) . « لاقف » : م ىف : ١ تاوذ نم » : | ىف (۳) . « دتشاو «© .

 ) )5ىربقملا » : أ ىف «© .

 . (۲۱۲/۷) ىئاسنلا ناسو (۱۳۹۹) مقرب دواد ىبأ نئسو )۱١۹/۲( دنسملا (6)

 . « ملسم ١ : أ ء م ىف (۷) .؛«ملسم» : أ ىف (0)

 . (۲۸۹۳) مقرب ىذمرتلا ننس (۸)

 . ٩ ملسم» : آ « م ىف (9)

 . (5895) مقرب ىذمرتلا نتس (۱۰)



 ةلزلزلا ةروس - نماثلا ءزجلا 1.

 نب ةملس ىنربخأ « كيف ىبأ نبا ىنثدح « ىرصبلا ىّمَعلا مَرَكَم نب ةبقع انثدح : اضيأ لاقو
 «؟نالف اي تجوزت له » : هباحصأ نم لجرل لاق ةَ هللا لوسر نأ : كلام نب سنأ نع « نادرو

 .« ؟( دحأ هللا وه لف ظ كعم سيلأ » :لاق !؟ جوزتأ ام ىدنع الو « هللا لوسر اي هللاو « ال : لاق

 : لاق .« ؟ « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ  كعم سيلأ » : لاق . « نآرقلا ثلث » :لاق . ىلب :لاق

 : لاق . ىلب : لاق .«؟ 4 نورفاكلا اهيا اي لُق  كعم سيل » : لاق . « نآرقلا عبر » : لاق . ىلب

 « نآرقلا عبر » : لاق . ىلب : لاق .« ؟ < ضرألا تنل اَذِإ  كعم سيلأ » : لاق .« نآرقلا عبر »

 010 ج: دج ال لی [جوزت] « جوزت

 . بتكلا باحصأ نم هريغ نهوري مل « ىذمرتلا نهتئالث نهب درفت
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ت اهل ام ناسنإلا لاَقو 0 اَهَلاَقْنَأ ضرألا تجرخأو 0 اهلا ضْرَألا تلرلز اذإ

 مهلامعأ اوريل اتاتشأ ساثلا ردصي موي (2) اهل ئحْأ كبر ناب © اهَراَبْخأ ثدَحُمٍذمْوَي
2 

 . 4 @ هرب ارش ةَرَذ لاقفم لمعي نمو © هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف ©

 ضرألا تجرخأو » . اهلفسأ نم تكرحت : ىأ 4 اهلا ضْرألا تّ اَذإ» : سابع نبا لاق
 اًهيأ اي :  ىلاعت هلوقك هذهو . فلسلا نم دحاو ريغ هلاق . ىتوملا نم اهيف ام تقلأ : ىنعي 4 اهلا

 ام تقلأو . تدم ضرألا اذإو » : هلوقكو « [١:جحلا] 4 ميظع ءىش ةعاسلا لرز نإ مكبر اوُهَنا سالا

 . [427 :قاقشنالا] « تّلَحَتو اهيف

 دلل O تاجا

 تعَطَق اذه ىف : لوقيف عطاقلا ا لوف ليلا يثق ف ا

nالع ل ل نوم  BR O Eالو  

 رقتسم وهو « ةتباث ةنكاس ةراق تناك ام دعب اهرمأ ركنتسا : ىأ 4 اهل ام ناسنإلا لاقو 8 : هلوقو

 اهل دعأ دق ام هللا رمأ نم اهءاج دق « ةبرطضم ةكرحتم تراصف « لاحلا تبلقت : ىأ « اهرهظ ىلع

 . اهرهظ ىلع نولماعلا لمع اب ثدحت : ىأ 4 اهرابخأ ثدحت ذئموي » : هلوقو

 . ىذمرتلا ننس نم ةدايز )١(

 . )۲۸۹٥( مقرب ىذمرتلا ننس (۲)
 . (۱۰۱۳) مقرب ملسم حيحص (۳)



 اإ ةلزلزلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نمحرلا دبع وبأو ىذمرتلا لاقو  كرابملا نبا اقدح ع ميهاربإ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 فا ا نع دم كراملا قرا نس الا و و م رمت قنا وس انوع خل طقللاو اجلا
 یک هللا لوسر أرق ۴ لاق ةريره ىبأ نع 4 ىربقملا ديعس نع ¢ ناميلَس ىبأ نب ىيحي نع 4 بويأ

 .ملعأ هلوسرو هللا : اولاق . « ؟ اهرابخأ ام نوردتأ » : لاق * اهرابخأ ثدحت ذئموي # : ةيآلا هذه

 « اذكو اذك لمع : لوقت نأ « اهرهظ ىلع لمع اب ةمأو دبع لك ىلع دهشت نأ اهرابخأ نإف » : لاق

 . ° « اهرابخأ هذهف ءاذكو اذك موي

 و

 :  ىشرجلا ةعيبر عمس ديزي نب ثراحلا ىنثدح : ةعيهل نبا ثيدح نم ىناربطلا مجعم ىفو

 ًاريخ اهيلع لماع دحأ نم سيل هنإو « مكمأ اهنإف ٠ ضرألا نم اوظفحت » : لاق يم هللا لوسر نأ

 كلا و ارش

 ىحوو اهل ىحوو « اهيلإ ىحوأو اهل ىحوأ : ىراخبلا لاق : « اهل ئحوأ كبر نأب» : هلوقو
 . اهيلإ ىحوأ : ىأ * اهل ىحوأ # : سابع نبا لاق اذكو .©9 دحاو : اهيلإ

 . اهل نذأ © [ىنعمب] نمضم اذه نأ رهاظلاو

 اهل لاق : لاق ( اهرابخأ ثّدحت ذئموي :  سابع نبا نع « ةمركع نع « رشب نب بيبش لاقو
 . تلاقف « ىلوق : اهبر

O 2ء 03 134 8  

 . مهنع قشنت نأ اهرمأ : ىظرقلا لاقو . اهرمأ : ىأ *# اهل ئحوأ # : دهاجم لاقو

 : ىأ « اتاتشأ 9 « باسحلا فقاوم نع نوعجري : ىأ 4 اتاتشأ ساثلا ردصي ذئموي #8 : هلوقو

 . رانلا ىلإ هب رومأمو 2 ةنحلا ىلإ هب رومأم ‹ ديعسو ىقش نيب ام < ًافانصأو ًاعاونأ

 . مهيلع ام رخآ نوعمتجي الف ًاتاتشأ نوعدصتي : جيرج نبا لاق

20 2 2 

 . اقرف : « اتاتشأ »8 : ىلا لاقو

 : رشو ريخ نم ¢ ايندلا ىف هولمع اب اوزاجيو اولمعيل : ىأ * مهلامعأ اوريل ٠ : ىلاعت هلوقو

 . 4 هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو .هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف # : لاق اذهلو

 حلاص ىبأ نع « ملسأ نب ديزي نع كلام ىنثدح « هللا دبع نب ليعامسإ انثدح : ىراخبلا لاق
 3 - « هلِئالَتَص 5 41 5 9

 « رتس لجرلو « رجأ لجرل : ةثالثل ليخلا » : لاق ليَ هللا لوسر نأ : ةريره ىبأ نع نامسلا

 ‹ ةضور وأ جرم ىف اهليط لاطأف هللا ليبس ىف اهطبر لجرف « رجأ هل ىذلا امأف؛ رزو لجر ىلعو

 وأ افرش تنتساف اهليط تعطق اهنأ ولو « تانسح هل ناك ةضورلاو جرملا ىف كلذ اهليط ىف تباصأ امف

 . (115917) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (77257) مقرب ىذمرتلا ننسو ۳۷٤( /۲) دنسملا )١(

 . ©« فيعض وهو ةعيهل نبا هيفو ۲١١( :  /1) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠١( /5) ريبكلا مجعملا (۲)

 . ٩ حتف » 1/0 ىراخبلا حيحص (۳)

 4 5 م نم ةدايز (8)



 ةلزلزلا ةروس - نماثلا ءزجلا ع

 ناك هب ىقسي نأ دري ملو هنم تبرشف رهنب ترم اهنأ ولو « هل تانسح اهثاورأو اهراثآ تناك « نيفرش

 اهباقر ىف هللا قح سني ملو « اففعتو ايِنَعَت اهطبر لجرو . رجأ لجرلا كلذل ىهو « هل تانسح كلذ

 لوسر لثسف. « رزو كلذ ىلع ىهف « ءاونو ءائرو ًارخف اهطبر لجرو . رتس هل ىهف« اهروهظ الو
 لمعي 2١١ نمف » : ةعماجلا ةذافلا ةيآلا هذه الإ اعيش اهيف هللا لزنأ ام » : لاقف « رمحلا نع ةي هللا

 3 هرب ارش ةَرذ لاقثم لمعي نمو . هری اريخ ةرَذ لاقثم
 ب لسا نب ب ديز ثيدح نم « ملسم هاورو

 نع « نسحلا انثدح « مزاح نب ريرج انربخأ « نوراه نب ديزي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 اريح ةّرَذ لاقثم لمعي نمف » : هيلع أرقف ةا ىبنلا ىتأ هنأ :  قدزرفلا مع  ةيواعم نب ةعصعص
 .©7 اهريغ عمسأ الأ ىلابأ ال ! ىبسح : لاق < 4 هري ارش ةَرذ لاقثم لمعي نمو . هری

 ريرج نع « هيبأ نع « بدؤملا دمحم نب سنوي نب ميهاربإ نع« ريسفتلا ىف ىئاسنلا هاور اذكهو

 . © هركذف « قدزرفلا مع ةعصعص انثدح : لاق ىرصبلا نسحلا نع « مزاح نبا

 . 22 «ةبيط ةملكب ولو« ةرمت قشب ولو رانلا اوقتا » : اعوفرم ىدع نع « ىراخبلا حيحص ىفو

 ىقلت نأ ولو « ىقستسملا ءانإ ىف كولد نم غرفت نأ ولو ًائيش فورعملا نم رقت ال : حيحصلا ىفو

 ةراج نرقحت ال < تانمؤملا ءان اي + اضيأ حيحصلا يفز .. © © طف هيلإ كهجوو.كاععا

 فلظب ولو لئاسلا اودر » : رخآلا ثيدحلا ىفو . اهفلظ : ىنعي ٠ ةاش نسرف ولو اھت راج
6 
 .٠ رحم

 نب بلطملا نع « ديز نب ريثك انثدح « ىراصنألا هللا دبع نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقؤ

 اهنإف« ةرمت قشب ولو رانلا نم ىرتتسا « ةشئاع اي » : لاق هيَ هللا لوسر نأ « ةشئاع نع « هللا دبع

 . 07 دمحأ هب درفت . « ناعبشلا نم اهدسم عئاجلا نم دست

 17 ةرؤ لاق نم ایک تلاقو + ةنعب تقدضت اهنا ةشئاغ نع ئور

 : ريبزلا نب ب هللا دبع نب رماع تعمس « ملسم نب ديعس انثدح « رماع وبأ انثدح : دمحأ لاقو

 )١( أطخ وهو « نم » :أ.م ىف .

 . (۹۸۷) مقرب ملسم حيحصو (5477) مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 )۳( دنسملا )٥/٥۹( .

 . )١١1595( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (4)

 )٥( مقرب ىراخبلا حيحص )70١11( .

 . هنع هللا ىضر « ىرافغلا رذ ىبأ ثيدح نم (0) مقرب ملسم حيحص (1)

 « ءاسنلا رشعم » : أ ىفو « ٩ ءاسن رشعم اي » : م ىف (0

 . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم )١077( مقرب ىراخبلا حيحص (8)

 2 ةيراصنألا ديجب مأ ثيدح نم (775) مقرب ننسلا ىف ىذمرتلاو )١777( مقرب ننسلا ىف دواد وبأو )٥/ ۳۸۱١( دنسملا ىف دمحأ هاور (9)

 .«© حيحص نسح ثيدح ديجب مأ ثيدح 2 : ىذمرتلا لاقو . اهنع هللا ىضر

 ١ دنسملا( )97/4/5( .

 )١١( ةشئاع نع غالب (4۹4۷ /۲) أطوملا ىف وه .



 ع بسسس سس ةلزلزلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 « ةشئاع اي » : لوقي ناك ليَ ىبنلا نأ : هتربخأ ةشئاع نأ : ليفطلا نب ثراحلا نب فوع ىنثدح

 . « ًابلاط هللا نم اهل نإف « بونذلا تارقحمو كايإ

 اني و اك ل ا

 E E :لاق سنأ نع « ةبالق ىبأ نع « بويأ نع «ةيطع

 اي : لاقو هدي ركب وبأ عفرف 2 4 هري ارش ةّرَذ لاقثم لمعي نمو . هری اريح ةَرذ لاَقثم لمعي نمف 9

 ايندلا ىف تيأر ام « ركب ابأ ای » : : لاقف ؟ رش نم ةرذ لاقثم نم تلمع اب ىزجأ ىنإ < هللا لوسر

 . ©9 « ةمايقلا موي هافوت ىتح ريخلا رد ليقاثم كل هللا رخديو رشلا رذ ليقاثمبف هركت ام

 : ريرج نبأ لاق مث . هب ‹ باطخلا ىبأ © [نع] هيبأ نع « متاح ىبأ نبا هاورو

 : سيردإ ىبأ نع « ةبالق ىبأ باتك ىف : لاق بويأ انثدح « باهولا دبع انثدح « راشب نبا انثدح

 . © هركذف. وي ىبنلا عم لكأي ناك ركب اب نأ

 ٤ ء ترو 5

 . هركذو « ركب ابأ نأ : ةبالق ىبأ نع« بويأ نع « ةيلع نبا نع « بوقعي نع ًاضيأ هاورو

 NI ومب : ىرخأ قيرط

 لاقف < 5 « دعاق « هنع هللا ىضر « ل

 : الك هللا لوسر هل لاقف . ةروسلا هذه ىنيكبي : لاق . « ؟ ركب ابأ اي كيكبي ام »: ب هللا لوسر هل

 .2)مهل رفغيف نوبنذيو نوئطخي ةمأ هللا قلخل « مكل هللا رفغيف « نوبنذتو نوئطخت مكنأ الول »

 ١ [نب دمحم] نب نمحرلا دبع نب ىلعو ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق : رخآ ثيدح
 ىنربخأ « ةعيهل نبا انثدح « ىنارحلا دلاخ نب ورمع انثدح : الاق  ىرصملا نالعب فورعملا  ةريغملا

 SS ودك هايس CATS نب اطعم * ملببا زب دنيز نع ٠4 دعس نب ماشع

 ءارل ىنإ « هللا لوسر اي : تلق 4 هري ارش ةّرذ لاقثم لمعي نمو . هري اريخ ةّرذ لاقثم لمعي نمف»

 :لاق ؟ راغصلا راغصلا : ت تلق . «معن » 10171 نابكلا واحلا كل اع معن » : لاق ؟ىلمع

 ىلإ ىنعي  اهلاثمأ رشعب ةنسحلا نإف ؛ ديعس اي رشبأ » : لاق . ىمأ لكث او : تلق . « معن »

 . (8787) مقرب ةجام نبا ننسو )١5١/7( دنسملا )١(

 . أطخ وهو « نم » : أ ىف (۲)

 : لاقو « هب « باطخلا ىبأ قيرط نم « نيرحبلا عمجم » (7514) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (177 /۳۰) ىربطلا ريسفت (۳)

 . فيعض عيبرلا نب مثيهلا : تلق . « ةدايز هب درفت . مئيهلا الإ هنع الو « كامس الإ بويأ نع هوري مل»

 1 م نم ةدايز )€(

 ٠ ةدوقفملا ةعطقلا » (۸۷) مقرب ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلاو )7٠١١1( مقرب ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاورو (174 /۳۰) ىربطلا ريسفت ()

 . هب « بهو نبا قيرط نم
 . ۱۷١( /۳۰) ىربطلا ريسفت (1)

 . ١/ ١946( /5) متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا نم ةدايز (۷)



 ةلزلزلا ةروس  نماثلا ءزملا م

 مكنم دحأ وجني نلو « هللا رفغي وأ اهلثمب ةئيسلاو « ءاشي نمل هللا فعاضيو  فعض ةئامعبس
 20 يضرب هتم هللا دش نأ الإ انآ الواو ف لاق ؟ 230 للا كوسر اي تنا الو 2 كلف الب

 . ةعيهل نبا ريغ اذه وري مل : ةعرز وبأ لاق

 « ةعيهل نبا ىنثدح « ركب نب هللا دبع نب ىيحي انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 نمو ٠ هري اريخ ةَرَذ لاقثم لمعي نمف » : ىلاعت هلوق ىف ريبج نب ديعس نع « رانيد نب ءاطع  ینثدح

 اميتيو انيكسم هبح ىلع ماعّطلا نومعطيو » : ةيآلا هذه تلزن امل كلذو « 4 هري ارش ةّرَذ لاقثم لمعي
 « هوطعأ ىذلا ليلقلا ءىشلا ىلع نورجؤي ال مهنأ نوري نوملسملا ناك « [8:ناسنإلا] اريسأو

 هنودريف © كلذ وحنو ةزوجلاو ةرسكلاو ةرمتلا هوطعي نأ نولقتسيف مهباوبأ ىلإ نيكسملا ءىجيف
 نومالي ال مهنأ نوری نورخآ ناكو . هبحن نحنو ىطعن ام ىلع رجؤُن امنإ . ءىشب اذه ام : نولوقيو
 . رئابكلا ىلع رانلا هللا دعو امنإ : نولوقي « كلذ هابشأو ةبيغلاو ةرظنلاو ةبذكلا : ريسيلا بنذلا ىلع

 هنإف ‹ رشلا نم ريسيلا مهرذحو« رثكي نأ كشوي هنإف « هولمعي نأ ريخلا نم ليلقلا ىف مهبغرف

 : ىنعي 4 هري اريخ 8 لمنلا رغصأ نزو : ىنعي © َةْرَذ لاقم لمعي نمف :  تلزنف « رثكي نأ كشوي
 رف وج O REE ESE جاف ردن لكل يفكك 2 لاق د فلذا رس اك ف
 هنع وحميو « رشع ةدحاو لكب « ًاضيأ نينمؤملا تانسح هللا فعاض ةمايقلا موي ناك اذإف « تانسح

 . ةنجلا لخد « ةرذ لاقثم هتائيس ىلع هتانسح تداز نمف « تائيس رشع ةنسح لكب

 نع « هبر دبع نع « ةداتق نع « نارمع انثدح « دواد نب ناميلس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نهنإف « بونذلا تارقحمو مكايإ » : لاق هيم هللا لوسر نأ ؛ دوعسم نب هللا دبع نع « ضايع ىبأ
 ضرأ اولزن موق لثمك « الثم نهل برض ةَ هللا لوسر نإو . « هنكلهي ىتح لجرلا ىلع نعمتجي

 ىتح « دوعلاب ءىجي لجرلاو « دوعلاب ء ي قاطني را لصحف ا ع زو
 د: ۹ ا اود ام انا و نا اکو اوا وج

 (9 [ ةنملاو دمحلا هللو ] 22 [ « تلزلز اذإ » ةروس ريسفت رخآ ]

 . « هللا یبن ای 9 : أ ىف (۱)

 . هلع هللا ىضر« ةريره ىبأ ثيدح نم حيحصلا ىف دهاش هرخآلو « متاح ىبأ نا هازعو )€04 /م) روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هركذ )۲(

 . ( نع : م ىف (۳)

 )5( دنسملا )٤١۰۳١/١( .

 . أ نم ةدايز (0) . أ ‹ م نم ةدايز (5)



 ا ل لتس تاايداعلا ةروس:- نماقلا ءزجلا

 تايداعلا ةروس ريسفت

 7 ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 2 اعقن هب َنرْثَأَف © احبص تاريغملاف ©) احدق تایروملاف ©) احبض تايداعلاو ©
 ساه سا امص اس

 بحل هَّنِإو © ديهشُل كلذ ىلع ِهّنِإو ت دونكل هّبرل تاسنإلا نإ 2 اعمج هب نطسوف

 مهر نإ © رودصلا ىف ام لصحو © روُبقْلا ىف ام رعب اَذِإ معي الأ و ديدشَل ريحا
 . 4 © ريبخَل دموي مهب

 نم عمسي ىذلا توصلا : وهو « تحبضو تدَعَف هليبس ىف تيرجأ اذإ ليخلاب ىلاعت مسقي

 . رانلا هنم حدقتف رخصلل اهلاعن كاكطصا : ىنعي 4 احذف تايروملاف » . واكو ب لا

 احابص ريغي ةا هللا لوسر ناك امك « حابصلا تقو ةراغإلا : ىنعي ( احبص تاريغملاف »

 راغأ الإو ” عمس نإف « اناذأ  عّمستيو

 . لويخلا كرتعم  [ناکم] ىف ًارابغ : ىنعي © اعقن هب نرثأف ٩ :  [هلوقو]

 مج نهَّلُك ناكملا كلذ نطسوت : ىأ ( اعمج هب نطسوف

 نع « ميهاربإ نع < شمعألا نع « ةدبع انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 . لبإللا : لاق  احبض تايداعلاو :  هللا دبع

 ام : لاقف « سابع نبا لوق ايلع غلبف . ليخلا ىه : سابع نبا لاقو . لبإلا ىه : ىلع لاقو
 . تثعب ةيرس ىف كلذ ناك امنإ : سابع نبا لاق . ردب موي ليخ انل تناك

Oل ديس نق  REG Eريل ىف الإ انه  OLE 

 ىلإ ىوأت مث « هللا ليبس ىف ريغت نيح ليخلا : هل تلقف « 4 احبض تايداَعْلا » : نع ىنلأسف لجر

 وهو « هنع هللا ىضر « ىلع ىلإ بهذف ىنع لتفناف . معنا كورويو « ميما ر لبللا

 تلأس « معن : لاق ؟ ىلبق ًادحأ اهنع تلأس: لاقف . 4 احّبض تاّيداَعْلاظ نع هلأسف مزمز ةياقس دنع

 هسأر ىلع فقو املف . ىل هعداف بهذا : لاق . هللا ليبس ىف ريغت نيح ليخلا : لاقف سابع نبا

 الإ انعم ناك امو « ردب مالسإلا ىف ةوزغ لوأ ناك نئل هللاو « كل ملع ال اب سانلا ىتفت : لاق
 ےس

 ةفرع نم احبض تايداعلا امثإ ؟ ًاحبض تايداعلا نوكت فيكف « دادقملل سرفو ريبزلل سرف : ناسرف

 )١( عمتسيو » : أ ىف ٩ . ) )۲أ « م نم ةدايز (؛«5) . « ًاناذأ عمس نإف » : م ىف .



 تايداعلا ةروس _ نماثلا في ل ب حسي ٦

 . ىنم ىلإ ةفلدزملا نمو « ةفلدزملا ىلإ

 ١7 هنع هللا ىضر « ىلع لاق ىذلا ىلإ تعجرو ىلوق نع تعزنف : سابع نبا لاق

 « ةفلدزملا ىلإ ةفرع نم 4 احبض تايداَعْلاظ امنإ : ىلع لاق : لاق سابع نبا نع دانسإلا اذهبو
 . نارينلا اوروأ ةفلدزملا ىلإ اووأ اذإف

 . .ليخلا ىه : سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 سابع نبا لوقبو ريمع نب ديبعو « ميهاربإ : مهنم . ةعامج لبإلا اهنإ : ىلع لوقب لاق دقو
 . ريرج نبا هراتخاو . كاحضلاو « ةداتقو ءاطعو « ةمركعو دهاجم : مهنم ٠ نورخآ

 . بلك وأ سرف الإ طق ةباد تحبض ام : ءاطعو « سابع نبا لاق

 . حأ حأ : حبضلا فصي سابع نبا تعمس ءاطع نع « 2" جرج نبا لاقو

 نيب برحلا َنرْعسأ : ليقو . اهرفاوحب : ىنعي © احذف تايروملاف :  هلوق ىف ءالؤه رثكأ لاقو َ
 . ةداتق هلاق . نهنابكر

 . لاجرلا ركم : ىنعي 4 احدق تايروملاف 8 : دهاجمو سابع نبا نعو

 يللا نم مهلزانم ىلإ اوعجر اذإ رانلا داقيإ وه : ليقو

 . لئابقلا نارين : كلذب دارملا : ليقو

 . ةفلدزملاب رانلا داقيإ وه : ليخلاب اهرسف نم لاقو

 . اهرفاوحب حدقت نيح ليخلا اهنأ ؛ لوألا باوصلاو : ريرج نبا لاقو

 ًاحبص ليخلا ةراغإ ىنعي : ةداتقو « دهاجمو « سابع نبا لاق : 4 احبص تاريغمْلاَف ط : هلوقو

 . هللا ليبس ىف

 ىنم ىلإ ةفلدزملا نم احبص عفدلا وه : لبإلاب اهرسف نم لاقو

 امإ « رابغلا هب تراثأ هيف تلح اذإ ىذلا ناكملا : وه 4 اعقن هب نره ١ : هلوق ىف مهلك اولاقو

 . وزغ وأ جح ىف

 « ةداتقو « ةمركعو « ءاطعو « سابع نبا نع « ىفوعلا لاق  اعمج هب نطسوف »8 : هلوقو
 . ودعلا نم رافكلا عمج ىنعي : كاحضلاو

 لالا ىلع ابوها € اعمج د نركز 6 :نيعيمع ناكا كلذي نسوق + نركب نأ لیبر
 . ةدكؤملا

 د ةديغ نب محلا تنص: لافف [  انج (يرغ] افيذيس اها نالا رك آور كقو

 ًاليخ ةَ هللا لوسر ثعب : لاق سابع نبا نع « ةمركع نع « كاّمس انثدح « عيمج نب صفح

 )١( ىربطلا ريسفت )١957/50( .

 ) )0م نم ةدايز (۳) .4 ريرج» :أ ىف 1٠ .



 ۷ ا تايداعلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 تاّيرومْلاَف » ٠ اهلجرأب تحبض « 4 احبص تايداعلاو 3 : تلزنف « ربخ اهنم هيتأي ال ًارهش ترهشأف

 « ةراغب موقلا تح 4 احبص تاريغمْلاَف 8 « ران تروأف ةراجحلا اهرفاوحب تحدق : 4« احدق

 200 اج موقلا تحبص : لاق 4 اعمج هب نطسوف 8 « بارتلا اهرفاوحب تراثأ : (اعقن هب َنرْئََفل

 . روفك دوحجل هبر معنل هنأ : ىنعمب « هيلع مسقملا وه اذه: دونكل هبرل ناسنإلا نإ » : هلوقو

 ¢ ىحضلا وبأو ¢ ةيلاعلا وبأو ¢ ءازوجلا وبأو ¢ ينختلا ميهاربإو دهاجمو ¢ سابع نبا لاق

 :ديز نباو ٠ سنأ نب عيبرلاو « ةداتقو « نسحلاو ‹ كاحضلاو ٠ سيق نب دمحمو « ريبج نب ديعسو

 . هبر معن ىسنيو « بئاصملا دعي ىذلا وه : نسحلا لاق . روفكلا : دونكلا

 ET ليئارسإ نع « هللا ديبع انثدح « بيرك وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 : لاق < 4 دونكل هبرل ناسنإلا نإ :  اي هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ ىبأ نع « مساقلا نع

 . " « هدفر عنميو « هدبع برضيو « هدحو لكأي ىذلا روفكلا»

 دقو .٠ فيعض دانسإ اذهف  كورتم وهو  ريبزلا نب رفعج قيرط نم ¢ متاح ىبأ نبا. هاورو

 . 9 افوقوم ةمامأ ىبأ نع < 2« ئناه نب ر ةزمح نع « نامثع نب زيرح ثيدح نم ًاضيأ ريرج نبا هاور

 . ديهشل كلذ ىلع هللا نإو : ىروثلا نايفسو ةداتق لاق : 4 ديِهَشَل كلذ ىلع هّنِإو :  هلوقو

 نإو : هريدقت نوكيف « ‹ ىظرقلا بعك نب دمحم هلاق « ناسنإلا ىلع ريمضلا دوعي نأ لمتحيو

 , هلاعفأو هلاوقأ ىف هيلع كلذ رهاظ : ىأ « هلاح ناسلب : ,ىأ « ديهشل (؟” ًادونك هنوك ىلع ناسنإلا

 :V]. ةبوتلا]  رقكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش هّللا دجاسم اوُرمعي نأ نيك ر شمل ناك ام : یلاعت لاق امک

 : نابهذم هيفو .ديدشل  لاملا:وهو  ريخلا بحل هنإو :ىأ «ديدشل ريخلا بحل هنو : هلوقو

 . لاملل ةبحملا ديدشل هنإو : ىنعملا نأ : امهدحأ

 . حيحص امهالكو . لاملا ةبحم نم ؛ ليخب صيرحل هنإو : ىناثلاو

 ا ل ا ا ا

 نم اهيف ام جرخأ : ی | 4 روبقلا ىف ام رثعب اذإ ملعي الْفأ » : لاوهألا نم ناسنإلا هلبقتسي امو

 ىف نورسي اوناك ام رهظأو زربأ ىنعي : هريغو سابع نبا لاق © رودصلا ىف ام لصحو ا « تاومألا

 (0 مهيزاجم « نولمعيو نوعنصي اوناك ام عيمجب ملاعل : ىأ 4 ٌريِبخَل دموي مهب مهر نإ < ‹ مهسوفن

 . ةرذ لاقثم ملظي الو « ءازجلا رفوأ هيلع

 (۷ [ هللا انبسحو « ةنملاو ] دمحلا هللو « تايداعلاو » ةروس (” [ريسفت] رخآ

 . © فيعض وهو عيمج نب صفح هيف » : )١57/19( عمجملا ىف ىمشيهلا لاقو « راتسألا فشك » (۲۲۹۱) مقرب رازبلا دنسم (۱)

 . هب ء بيرك ىبأ نع (۱۸۰ /۳۰) هريسفت ىف ىربطلا هاورو (۲)
 . (۱۸۰ /۳۰) ىربطلا ريسفت (۳)

 . م نم ةدايز (73) . « مهيزاجيو ۵ : أ ىف (5) . « ادونكل » : م ىف (4)



 و ندا قلل ۸

 ةعراقلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 شارفْلاَك َساّنلا توكي موي د ةعراقلا ام كارذأ امو © ةعراقلا ام ت ةعراقلا »

 ىف وهف © ةنيزاوم تلقت نم ماف 2) شوفنملا نهعْلاك لابجلا نوكتو © ثوثبملا

 ران © «CO هيهام كاردأ امو © © ةيواه همأف (2) هنیزاوم تّفخ نم ماو © ةيضار ةشيع

 ھاي
 رو ا و

 موي 8 : هلوقب كلذ رسف مث ؟  ةعراقلا ام كارذأ امو » : اهنأشل الوهمو اهرمأ امظعم لاق مث

 امم مهتريح نم . مهئيجمو مهباهذو « مهقرفتو مهراشتنا ىف : ىأ * ثوثبملا شارفلاك ساتلا نوکی

 .[۷: رمقلا] 4 رشتنم دارج مُهنأك 8 : ىرخألا ةيآلا ىف لاق امك «  ثوثبم شارف مهنأك « هيف مه

 دق ىذلا « شوفنملا فوصلا اهنأك تراص دق : ىنعي € شوفنملا نهعلاك لابجلا نوكتو :  هلوقو
 . قزمتلاو باهذلا ىف عرش

 « كاحضلاو « ىناسارخلا ءاطعو « ةداتقو . نسحلاو« ريبج نب ديعسو « ةمركعو « دهاجم لاق

 وصلا : 4 نهعلا» : ىدسلاو

 بسحب « ةناهإلا وأ ةماركلا نم هيلإ نوريصي امو « نيلماعلا لمع هيلإ لوؤي امع ىلاعت ربخأ مث

 ةّشيع ىف َوهَف » « هتائيس ىلع هنانسح تحجر : ىأ 4 هئيزاوم تلقت نم امف 8 : لاقف ٠ مهلامعأ
 . هتانسح ىلع هتائيس تحجر : ىأ 4 هنیزاوم تّقَح نم امأو 8 . ةنجلا ىف : ىنعي 4 ةيضار

 ا غو . منهج ران ىف هسأر مأب واه طقاس وهف : هانعم : ليق  ةيواه همأف » : هلوقو

 ىوهي : ةداتق لاق  ةداتقو « حلاص ىبأو « ةمركعو« سابع نبا نع اذه وحن ىور  هغامد ") ىنعي

 . مهسوؤر ىلع رانلا ىف نووهي : حلاص وبأ لاق اذكو . ةا يلق رالف

 نم مسا ىهو . 4 َةَيواه > اهيلإ داعلا ىف ريصيو « اهيلإ عجري ىتلا 4 همأف :  هانعم : ليقو
 . رانلا ءامسأ

 . °° اهريغ هل ىوأم ال هنأل ؛ همأ ةيواهلل : ليق امنإو : ريرج نبا لاق

 )١( مهسوؤر ىلع » : م ىف (۳) . وهو » : م ىف (۲) . « رشتنم » : أ یف 4

 )5( ىربطلا ريسفت )۱۸۳/۳۰( .



 ی د اال م اوا

 : أرقو « اهيلإ ىوأيو اهيلإ عجري ىتلا هاوأمو همأ ىه « رانلا : ةيواهلا : ديز نبا لاقو

 . [١6١:نارمع لآ] 4 راّثلا مهاوأمو»

 ىلاعت لاق اذهلو : مهاوأم یهو 3 رانلا ىه : لاق هنأ ةداتق نع ىورو : ماج ىبأ نبا لاق

 . ©« ةيماح ران . هيه ام كاردأ امو # : ةيواهلل ًارسفم

 هللا دبع نب فعشالا نع + رمعم نع روث نبا اقدح ٠ ىلعألا دبع-قبا انثدح ٠ ريرج نبا لاق
 ناك هنإف « مكاخأ اوحور : نولوقيف « نينمؤملا حاورأ ىلإ هحورب بهذ نمؤملا تام اذإ : لاق ىمعألا

 : نولوقيف ؟ مكءاج ام وأ « تام : لوقيف ؟ 2١ نالف لعف ام : هنولأسيو : لاق . ايندلا مَع ىف

 ع ةيواهلا همأ ىلإ ةد

 تاك قا فاتورزأ هو اذه نت فانت ارم فلام ب نأ قرط رف هتودرع نبا هوز هو

 . © همركو هنمب اهنم هللا 7 انراجأ « رانلا ةفص

 . ريعسلاو بيهللا ةيوق « رحلا ةديدش ةراح : ىأ  ةيماحران :  هلوقو

 ةئ ىبنلا نأ : ةريره ىبأ نع « جرعألا نع « دانزلا ىبأ نع . كلام نع « بعصم وبأ لاق
 و م

 نإ « هللا لوسر اي : اولاق 5 « منهج ران نم ءزج نيعبس نم ءزج نودقوت ىتلا مدا ىنب ران » :لاق

 . 2 « ؟ءزج نيتسو ةعستب اهيلع تّلَضُف اهنإ » : لاقف . ةيفاكل تناك

 ةريغملا نع « ةبيتق نع ملسم هاورو . كلام نع « سيوأ ىبأ نب ليعامسإ نع « ىراخبلا هاورو
 نمو ةعشتب اهيلع لصف اهنإ ا: ةظافلا نظفت ىف و هدانرلا نبا نع حلا كغ نا
 . « اهرح لثم نهلك ءاءزج

 دايز نب دمحم نع  ةملس نبا وهو  دامح انثدح« نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نم ءزج « نودقوت ىتلا مدآ ىنب ران ١ : لوقي یب مساقلا ابأ تعمس : لوقي ةريره ابأ "” عمس
 ةعستب اهيلع تلضف دقل » : لاقف . ةيفاكل تناك نإ : لجر لاقف . « منهج ران نم ًاءزج نيعبس

 و ارحف ًارح ًاءزج نيتسو

 ار دو ا ا مراسل يرق
 . ٩ نالفب » : أ ‹ م یف (1)

 . (۱۸۲ /۳۰) ىربطلا ريسفت ()

 . « انذاعأ » : أ ىف (۳)

 )٤( روثنملا ردلا ىف ىطويسلا لاق )1/۸ ٠١( : » ةا هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا ىضر < كلام نب سنأ نع هيودرم نبا جرخأو :

 همأ ىلإ هب فلوخ : اولاق مهتأي ملو تام ناك نإف ؟ةنالف تلعف ام ؟ نالف لعف ام :هنولأسي نينمؤملا حاورأ هتقلت نمؤملا تام اذإ»

 دقف حيرتسيف هوعد : نولوقيف ؟ تجوزت له ةنالف تلعف ام ؟ جوزت له نالف لعف م : اولوقي ىتح ةيبرملا تسئبو مألا تسب ةيواهلا

 ايندلا برك نم جرخ « .

 )٥( ىبحي ةياور ىف وهو (۲۰۹۸) مقرب ىرهزلا ةياورب أطوملا )۲/۹4٤( .
 . (YAY) مقرب ملسم حيحصو )۳۲716( مقرب ىراخبلا حيحص (7)

 .4 تعمس »:أ٠.م ىف (۷)

 )۸( دنسملا )۲/ ٤1۷( .



 ةعراقلا ةروس  نماثلا ءزحلا ع.

 « ةريره ىبأ نع « جرعألا نع « 2١ دايزلا ىبأ نع « نايفس انثدح : ًاضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ران نم ًاءزج نيعبس نم ءزج هذه مكران نإ ١ :  ةدعج نب ىيحي نع « ورمعو كك ىبنلا نع
 . °" «دحأل ةعفنم اهيف هللا لعج ام كلذ الولو « نيترم رحبلاب )7 تبرضو «منهج

 نم هحيحص ىف ملسم هاور دقو « هجولا اذه نم هوجرخي ملو « 7*2 ةحصلا طرش ىلع اذهو
 2 ا أ نا قيرط

 نيعبس نم ءزج هذه مكران » : ىردخلا ديعس ىبأو « دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم رازبلا هاورو

00 

 نع  ىدرواردلا دمحم نبا وه  زيزعلا دبع 2 انثدح « ةبيتق انثدح : دمحأ مامإلا لاق دقو

 . 29 « منهج نم ءزج ةئام نم ءزج رانلا هذه » : لاق ةا ىبنلا نع« ةريره ىبأ نع« هيبأ نع ليهس

 . اضيأ ملسم طرش ىلع وهو « هجولا اذه نم ًاضيأ هب درفت

 « ىمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انثدح < لالخلا ورمع نب دمحأ انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 لاق : لاق ةريره ىبأ نع « هيبأ نع « لیهس ىبأ مع نع « كلام نع « زازقلا ىسيع نب نعم انثدح
 هذه مكران ناخد نم ًاداوس دشأ ىهل ؟ منهج ل ا » : لَك هللا لوسر

 3 اقع نع

 صاع رجال نباو ىذمرتلا یورو . هعفري ملو ‹ كلام نع . بعصم وبأ هاور دقو

 ةريره ىبأ نع « حلاص ىبأ نع « مصاع نع « كيرش انثدح : ر ی ا يحب غ والا

 ی ا را ا ی ا اا ىلع راد ا ل كوسوتلاف : لاق

 . 20١ « ةملظم ءادوس ىهف « تدوسا ىتح ةنس فلأ اهيلع دقوأ مث « تضيبا

 . باطخلا نب رمعو سنأ ثيدح نم اذه ىور دقو )1۲(

 . ( تمرضو » : أ یف (۲) . « دانزلا ىبأ نع » : أ ىف )١(

 . ۲٤٤( /۲) دنسملا ()

 . م نم ةدايز (5) . « نيحيحصلا طرش ىلع » : أ « م ىف (4)

 . (YAY) مقرب ملسم حيحص )0

 ورمع نع « قاحسإ ىبأ نع « ريهز نع « قاحسإ نب ديبع قيرط نم (1875) مقرب رازبلا دنسم ىف وهف « دوعسم نبا ثيدح امأ (۷)
 نب ديبع الإ ريهز نع هاور ملعن الو ريهز هاور اذكه » : رازبلا لاقو « هنع هللا ىضر. دوعسم نب هللا دبع نع « نوميم نبا

 ورمع ريغ هاورو « هوحن ةي ىبنلا نع « هللا دبع نع « مصألا ورمع نع . قاحسإ ىبأ نع « تباث نب ورمع هاورو . قاحسإ
 ناسلا ىف ىذمرتلا اضيأ هاور دقف « ديعس ىبأ ثيدح امأو . « أفوقوم هللا دبع نع « مصألا ورمع « قاحسإ ىبأ نع « تباث نبا
 . ©« بيرغ نسح ثيدح اذه» : ىذمرتلا لاقو  هنع هللا ىضر  ديعس ىبأ نع « ةيطع نع « سارف قيرط نم (0-554) مقرب

 . ٩ نب » : أ ىف (0)

 . (۳۷۹ /۲) دنسملا (9)

 )٠١( مقرب طسوألا مجعملا )٤۸٤۳( » عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « نيرحبلا عمجم )٠١/ 07817 : ١ حيحصلا لاجر هلاجر «

 ملعأ الو . حصأ فوقوم اذه ىف ةريره ىبأ ثيدح » : ىذمرتلا لاقو )٤۳۲١( مقرب ةجام نبا نفسو )1591١( مقرب ىذمرتلا ننس )١١(

 . ©« كيرش نع ريكب نب ىيحي ريغ هعفر ًادحأ

 مدقت دقو « ًاعوفرم سنأ نع ٠ تباث نع « ةلاضف نب كرابم قيرط نم ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو هيودرم نبا هاور سنا ثيدح (۱1)
 . ةبوتلا ةروس نم ۸١ : ةيآلا ريسفت دنع



 ةعراقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ةرضن ىبأو  سنأ نع ¢ ىدهنلا نامثع ىبأ قيرط نم  دمحأ مامإلا دنع  ثيدحلا ىف ءاجو

 نإ » : لاق هنأ ةي ىبنلا نع  ةريره ىبأ نع . لعمشملا ىلوم نالجعو ديعس ىبأ نع « ىدبعلا

 . © « هغامد امهنم ىلغي نالعن هل نم ًاباذع رانلا لهأ نوهأ

 لكأ « بر اي : تلاقف اهبر ىلإ رانلا تكتشا » : لاق م هللا لوسر نأ ") حيحصلا ىف تبثو

 ءاتشلا ىف نودجت ام دشأف . فيصلا ىف سفنو « ءاتشلا ىف سفن : نيسقنب اهل نذأف « اضعب ىضعب

 . ©9 « اهرح نم فيصلا ىف نودجت ام دشأو « اهدرب نم

 . 2 « منهج حيف نم رحلا ةدش نإف « ةالصلا نع اودربأف رحلا دتشا اذإ ١ : نيحيحصلا ىفو

۷١ 

 ر روس ريسفب رح « ةعراقلا » ة نت خآ

 )١( دنسملا ىف ديعس ىبأ ثيدح )۳/ ١١( دنسملا ىف ةريره ىبأ ثيدحو )۲/ ٤۳١( .

 . « نيحيحصلا ىف » : م ىف (۲)

 . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم (7510) مقرب ىراخبلا حيحص ()

 . هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم (110) مقرب ملسم حيحصو )٥۳۳( مقرب ىراخبلا حيحص (5)



 ا ب ن

 رثاكتلا ةروس ريسفت هت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 فوم الك مث © َنومَلعَت فوس ًالك 0 رباقمْلا مترز ٰیتح O رثاکتلا مكاهلأ »
 هس يرش ر عع س

 (07) نيقيلا نيع اهن رتل مث (5) ميحجلا نورتل (2) نيقيلا ملع نوملعت ول الك (:) نوملعت

 1 4 (2) ميعنلا نع ذئموي نلأستل مث

 كلذ مكب ىدامتو« اهئاغتباو ةرخآلا بلط نع اهترهزو اهميعنو ايندلا بح مكلغش : ىلاعت لوقي

 دبع نب دلاخ ېنثدح « ىرصملا راقولا ىيحي نب ايركز انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 8 «توملا مكيتأي ىتح : « رباقملا مترز ئتح # « ةعاطلا

 . دالوألاو لاومألا ىف 4 رثاكتلا مكاهلأ 8 : ىرصبلا نسحلا لاقو

 نع « ةملس نب دامح انثدح : ديلولا وبأ انل لاقو : هنم « قاقرلا ١ ىف « ىراخبلا حيحص ىفو

 مكاهلأ # : تلزن ىتح نآرقلا نم اذه ىرن انك : لاق بعك نب ىبأ نع « كلام نب سنأ نع « تباث

 . ©« بهذ نم داو مدآ نبال ناك ول ١ : ىنعي «رئاكتلا

 _ فرطم نع ثدحي ةداتق تعمس : ةبعش انثدح « رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 مكاهلأ #8 » : لوقي وهو هيك هللا لوسر ىلإ تيهتنا : لاق هيبأ نع  ريخشلا نب هللا دبع نبا ىنعي

 تسبل وأ « تينفأف تلكأ ام الإ كلام نم كل لهو . ىلام ىلام : مدآ نبا لوقي . 4 رثاكقلا

 . « ؟ تيضمأف تقدصت وأ «تيلبأف

 ." هب « ةبعش قيرط نم « ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم هاورو

 نع « ءالعلا نع « ةرسيم نب صفح انثدح « ديعس نب ديوس انثدح : هحيحص ىف ملسم لاقو
 : ثالث هلام نم هل امنإو ؟ ىلام ىلام : دبعلا لوقي :٠ ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع هيبأ

 درفت . « سانلل هكراتو بهاذف كلذ ىوس امو . ىنتقاف قدصت وأ « ىلبأف سبل وأ « ىنفأف لكأ ام
 ٩ ١ ملسم هب

 . فيعض ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو « لضعم اذهو )١(

 . (8/5*77) ىئاسنلا ننسو (7865) مقرب ىذمرتلا ناسو )١19108( مقرب ملسم حيحصو 9 دنسملا (۲)

 . «٩ ىقبأف » : أ ىف ()

 . (5909) مقرب ملسم حيحص 20



 رثاكتلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 نب ددم نب رک ییا كلا دع اد 6 ناف اد + كدمللا دج ٠ :ئراكبلا لاقو

 نانثا عجريف « ةثالث تيملا عبتي » : وَ هللا لوسر لاق : لوقي كلام نب سنأ عمس « مزح نب ورمع

 . « هلمع ىقبيو « هلامو هلهأ عجريف « هلمعو هلامو هلهأ هعبتي : دحاو هعم ىقبيو

 . هب « ةنييع نب نايفس ثيدح نم « ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم هاور اذكو

 : لاق للل ىبنلا نأ : سنأ نع « ةداتق انثدح « ةبعش نع « ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 . °” نيحيحصلا ىف هاجرخأ . « لمألاو صرحلا : ناتنثا هنم ىقبتو مدآ نبا مرهي»

 دي ىف ىأر هنأ  كاحضلا همساو 29 سيق نب فنحألا ةمجرت ىف « ركاسع نبا ظفاحلا ركذو
 وأ رجأ ىف هتقفنأ اذإ كل وه امنإ : لاقف . ىل : لجرلا لاقف ؟ مهردلا اذه نمل : لاقف امهرد لجر

 : رعاشلا لوق الثمتم فنحألا دشنأ مث . ركش ءاغتبا

 كَل لاملاف هتقفنأ اذإف هتكسمأ اذإ لاملل تنأ

VY 

 ىنثدح نايح نب حلاص : لاق ةماسأ وبأ انثدح « جشألا ديعس وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 ىنب ىف« راصنألا لئابق نم نيتليبق ىف تلزن : لاق . 4 رثاكتلا مكاهلأ # : هلوق ىف ةديرب نبا نع

 ؟ نالفو « نالف نب نالف لثم مكيف : امهادحإ تلاقف « اورثاكتو اورخافت « ثراحلا ىنبو ةثراح

 ىدحإ تلعجف . روبقلا ىلإ انب اوقلطنا : اولاق مث « ءايحألاب  اورخافت « كلذ لثم نورخآلا لاقو

 « كلذ لثم نورخآلا لعفو ؟ نالف لثمو  ربقلا ىلإ نوريشي ؟ نالف لثم مكيف : لوقت نيتفئاطلا

 . لغشو ةربع متيأر اميف مكل ناك دقل « 4 رباقملا مترز ئتح. رثاكتلا مكاهلأ # : هللا لزنأف

 , 220نالف ىنب نم رثكأ نحن نولوقي اوناك : 4 رباقملا مترز تح. رثاكتلا مكاهلأ © : ةداتق لاقو

 ىف ءاج امك « اهيف متنفدو اهيلإ مترص : ىأ 4 رباقملا مترز 9» : هلوقب دارملا نأ حيحصلاو

 نإ روهط « سأب ال » : لاقف « هدوعي بارعألا نم لجر ىلع لحد يلي هللا لوسر نأ : حيحصلا

 : لاق ! روبقلا هريزُت « ريبك خيش ىلع « روفت ىمح یه لب !؟ روهط : تلق : لاقف . « هللا ءاش
 . 29 « آذإ معَنَف»

 نب ماكح انربخأ « ىناهبصألا ديعس نب دمحم انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو
 ىلع نع « شيبح نب رز نع < « لاهنملا نع « جاجحلا نع« سيق قبأ نب ورمع نع © ىزارلا ملس

 . 4 رباقملا مترز ىَتح. رئاكتلا مكاهلأ :  تلزن ىتح ربقلا باذع ىف كشن انلز ام :لاق

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )1٥۱٤( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نسو (۲۳۷۹) مقرب ىذمرتلا ننسو (1970) مقرب ملسم حيحصو )۲۰۹٤( .
 )5( دنسملا )١١6 /۳( مقرب ىراخبلا حيحصو ) )747١مقرب ملسم حيحصو 590 0٠١ .

 . ( ©« طوطخملا » :57/8) قشمد خيرات ()

 . ©« ليئارسإ ىنب نم » : أ ىف (0) . « اورخافتو » : م ىف ()

 . )07111۲(0٦0٦« ۷٤۷۰( مقرب ىراخبلا حيحص )«



 7 . لاقو [E ¢ () لس نب ماکح نع ترک ىنأ نع عدمرلا ةاوزو

 ‹ ىقرلا حيلملا وبأ انثدح . 247 ىضرعلا دواد نب ةملس انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 مترز ىتح. ر مكاهلا ل ارتف : زيزعلا دبع نب ردع اا ت لا تارهت نب توتي نع

 ىلإ عجري نأ نم دب رئازلل امو « ةرايز الإ رباقملا ىرأ ام « نوميم اي : لاقف 2 ةهيته ثبلف ( رباقملا

 . هلزنم

 بارعألا ضعب نأ ٌركذ اذكهو . ران وأ ةنج ىلإ هلزنم ىلإ عجري نأ ىنعي : دمحم وبأ لاق

 نإ : ىأ . ةبعكلا برو 29 مويلا ثعب : لاقف 4 رباقمْلا مترز تح ١ : ةيآلا هذه ولتي الجر عمس

 . هريغ ىلإ كلذ هماقم نم لحريس رئازلا
 ديعو (" اذه : ىرصبلا نسحلا لاق : © َنومّلعَت فوس الك مث . نوملعت فوس الك :  هلوقو

 . كيعو لعب

 اهيأ : ىنعي © َنومَلَعَت فوس الك مت « رافكلا : ىنعي < نوملعت فوس الك 9 : كاحضلا لاقو

 . نونمؤملا

 بلط نع رثاكتلا مكاهلأ امل « ملعلا قح متملع ول : ىأ € نيقيلا ملع نوملعت ول الك :  هلوقو

 . رباقملا ىلإ مترص ىتح« ةرخآلا رادلا

 aT نيقيلا نيع هور م ميحجلا نور 3 : لاق

 اذإ ىتلا ۸ ” رانلا ةيؤر ىهو « لاحلا اذهب مهدعوت 4 نومّلعت فوس الك من . نوملعت فوس الکل

 ‹ لاوهألا ةنياعمو ةمظعلاو ةباهملا نم < هيتبكر ىلع لسرم ىبنو < برقم كلم لك رخ ةرفز ترفز

 ٠ مكيلع هب هللا معنأ ام ركش نع ذئموي نلئستل مث : ىأ * ميعنلا نع ذئموي نلأستل مث 8# :هلوقو

 . هتدابعو هركش نم همعن هب متلباق اذإ ام . كلذ ريغو قزرلاو نمألاو ةحصلا نم

 هللا دبع انثدح « ىرقملا © زازخلا ىيحي نب ايركز انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 كجرخأ ام » : لاقف دجسملا ىف ركب ابأ دجوف « ةريهظلا دنع ِةْكدَي هللا لوسر جرخ : لوقي باطخلا

 : لاقف باطخلا نب رمع ءاجو : لاق . هللا لوسر اي كجرخأ ىذلا ىنجرخأ : لاق « ؟ ةعاسلا هذه

 هللا لوسر لبقأو « رمع دعقف : لاق . امكجرخأ ىذلا ىنجرخأ لاق « ؟ باطخلا نبا اي كجرحأ ام»

 ًابارشو اماعط نابيصتف لخنلا اذه ىلإ ناقلطنت « ةوق نم امكب له » : لاق مث « امهثدحي هلي

 )١( ميلس » : أ ىف ٩ . ) )۲م نم ةدايز ٠ 1 .

. (F00) مقرب ىذمرتلا ننس )۳( 

 )5( ةينه » : أ ىف (5) . « ىمرعلا » : أ ىف «< . )١( موقلا» : أ ىف «

 4 رازجلا » : أ ىف (9) . «رانلا لهأ » : م ىف (۸) . اوه ) : أ ىف (۷)



 رثاكتلا ةروس ~~ نماثلا ءزجلا

 مدقتف : لاق. « ىراصنألا مئثيهلا ىبأ ناهيتلا نبا لزنم ىلإ انب اورم » : لاق . معن : انلق «؟الظو
 «مالكلا عمست بابلا ءارو نم مشيهلا مأو  تارم ثالث  نذأتساو ملسف « انيديأ نيب لي هللا لوسر

 ‹« مهفلخ ىعست مثيهلا مآ تجرخ فرصني نأ دارأ املف « مالسلا نم هيي هللا لوسر اهديزي نأ ديرت

 لاقف . كمالس نم انديزت نأ تدرأ نكلو . كميلست تعمس  هللاو دق « هللا لوسر اي : تلاقف

 « هللا لوسر اي : تلاق . « هارأ ال ؟ مئيهلا وبأ نيأ » : لاق مث . « ًاريخ » : هيَ هللا لوسر اهل
 و 25

 ‹ ةرجش تحت اطاسب  تطسبف « هللا ءاش نإ ةعاسلا ىتأي هنإف اولخدا « ءاملا بذعتسي بهذ بيرق وه

 هللا لوسر هل لاقف « ًاقاذعأ مهل مرصف ةلخن ىلع دعصف « مهب هانيع ترقو مهب حرفف مثيهلا وبأ ءاجف

 ةهيرتذت نمو هر نمو + هريس عم نولكأت هللا لرو اب + لاق ب ةكيهلا انآ اي فلسا لا: لكك

 اذه . '«هنع نولأست ىذلا ميعنلا نم اذه » :ة هللا لوسر لاقف « هيلع اوبرشف ءامب مهاتأ مث

 . هجولا اذه نم بيرغ
 نب ديزي نع « مساقلا نب ديلولا انثدح « ىئادصلا ىلع نب نيسحلا ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 ٍةلِلَع ىبنلا امهءاج ذإ ٠ ناسلاج رمعو ركب وبأ امنيب : لاق ةريره ىبأ نع مزاح ىبأ نع « ناسيك

 : لاق . عوجلا الإ انتويب نم انجرخأ ام قحلاب كثعب ىذلاو : الاق « ؟ انهاه امكسلجأ ام » :لاقف

 مهتلبقتساف« راصنألا نم لجر تيب اوتأ ىتح اوقلطناف . « هريغ ىنجرخأ ام قحلاب ىنثعب ىذلاو»

 مهبحاص ءاجف . ءام انل ° بذعتسي بهذ : تلاقف « ؟ نالف نيأ » : ةي ىبنلا اهل لاقف «ةأرملا

 بركب هتبرق قلعف : مويلا ىنراز 00 ءىش نم لضفأ ءىش دابعلا راز أم « ابحرم : لاقف هتبرق لمحي

 نأ تببحأ : لاقف ؟ ©« تينتجا تنك الأ » : ةي ىبنلا لاقف ‹ قذعب مهءاجف قلطناو. (؟) ةلخن

 حبذف « ؟ بولحلاو كايإ » : يي ىبنلا لاقف « ةرفشلا ذخأ مث . مكنيعأ ىلع نوراتخت نيذلا اونوكت

 .عوجلا مكتويب نم مكجرخأ . ةمايقلا موي اذه نع نلئستل » : ةي ىبنلا لاقف . اولكأف « ذئموي مهل

 . 00 ( ميعنلا نم اذهف « اذه متبصأ ىتح اوعجرت ملف

 ثيدح نم « ةجام نباو ىلعي وبأ هاورو . و 34 ناسيك نب ديزي ثيدح نم ملسم هاورو

 و

 دقو . (" هب ‹« قيدصلا ركب ىبأ نع « ةريره ىبأ نع « هيبأ نع « هللا ديبع نب ىيحي نع «ىبراحملا

 وحنب « ةريره ىبأ نع « ةملس ىبأ نع « ريمع نب كلملا دبع ثيدح نم « ةعبرألا ننسلا لهأ هاور

 ^ ةصقلا هذهو قايسلا اذه نم

Vo 

 ىنعي  بيسع ىبأ نع « ةرصن ىبأ نع « جرشح انثدح < جيرس انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 عمجملا ىف ىمشيهلا لاقو . هب « ىسيع نب هللا دبع نع « ىيحي نب ايركز قيرط نم (107/19) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۱)
 . © فيعض وهو  فلخ وبأ  ىسيع نب هللا دبع هيف » : (۳۱۷/۱۰)

 . © هتلخن روكب » : أ ىف ٩ . )٤( ىبن نم » : م ىف (۳) . © بذعتسيل ١ : م ىف (۲)
 )5( ىربطلا ريسفت )7١/ ١188( .

 . (۲۰۳۸) مقرب ملسم حيحص (1)

 . (۳۱۸۱) مقرب ةجام نبا ناسو (۷۹/۱) ىلعي ىبأ دنسم (۷)

 مقرب ةجام نبا ننسو )١1١1917( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو (7754) « (۲۸۲۲) مقرب ىذمرتلا ننسو (0114) مقرب دواد ىبأ ننس (۸)

(TV60) . 



 رثاكتلا ةروس ت نماثلا ءزجلا

 ركب ىبأب رم مث« هيلإ تجرخف ىناعدف «ىب رمف اليل لي هللا لوسر جرخ : لاق هللا لوسر ىلوم
 لاقف« راصنألا ضعبل اطئاح 217 ىتأ ىتح قلطناف « هيلإ جرخف هاعدف رمعب رم مث « هيلإ جرخف هاعدف
 ءامب اعد مث 2 هباحصأو وايم هللا لوسر لكأف« هعضوف قذعب ءاجف . ( انمعطأ » : طئاخلا بحاصل

 ‹ ضرألا هب برضف قذعلا رمع ذخأف : لاق . « ةمايقلا موي اذه نع نلئستل » : لاقو « برشف دراب

 ؟ ةمايقلا موي اذه نع "” لوؤسمل انإ « هللا لوسر اي : لاق مث ك هللا لوسر لبق ٌرسْبلا رثانت ىتح

 رحج وأ « هتعوج اهب دس ةرسك وأ « هتروع لجرلا اهب فل ةقرخ : ةثالث نم الإ « معن » : لاق

 . دمحأ هب درفت . © « رقلاو رحلا نم هيف لخدت

 هللا دبع نب رباج تعمس « رامع انثدح « دامح انثدح ءدمصلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نم اذه » : وك هللا لوسر لاقف« ءام اوبرشو « ًابطر رمعو ركب وبأو هايي هللا لوسر لكأ : لوقي

 . « هنع نولأست ىذلا ميعنلا

 هب © اج نع راو أ رع هع ا ور ةامح غو دعم قع قاتفلا اورو

۷٦ 

 "ا

 «ميلس نب ناوفص نع« ورمع نب دمحم انثدح « ديزي انثدح : دمحأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 نع ذئموي نلأستل » : غلب ىتح أرقف , 4 َرْثاَكَتلا مكاهْلَأ 8: تلزن ال : لاق عيبرلا نب 0 وي و

 انفويسو « رمتلاو ءاملا نادوسألا امه امنإو ؟ لأسُن ميعن 2 ىأ نع « هللا لوسر اي : اولاق . 4 ميعتلا

 ES نإ: ام (5 لاق ؟ لأسن ميعن ىأ نعف « رضاح ودعلاو « انباقر ىلع

 ذاعم انثدح « ناميلس نب هللا دبع انثدح« ورمع نب كلملا دبع « رماع وبأ انثدح : دمحأ لاقو

 هسأر ىلعو إي ىبنلا انيلع علطف سلجم ىف انك : لاق همع نع « هيبأ نع « بيّبح نب هللا دبع نبا
 ىف سانلا ضاخ مث : لاق . « لجأ » : لاق . سفنلا بيط كارن « هللا لوسر اي : انلقف« ءام رثأ

 نم ريخ هللا ىقتا نمل ةحصلاو « هللا ىقتا نمل ىنغلاب سأب ال » : ةَ هللا لوسر لاقف « ىنغلا ركذ

 . « ميعنلا نم سفنلا بيطو « ىنغلا

 : و ناس ی لاد نع دلع لاک نعيش ىلا نو كما نبا نع كانتا ةاؤوو

 نب كاحضلا نع « ءالعلا نب هللا دبع نع« ةبابش انثدح « ديمح نب دبع انثدح : ىذمرتلا لاقو

 لأسي ام لوأ نإ » : كلك ىبنلا لاق : لوقي ةريره ابأ تعمس : لاق ىرعشألا مزرع نب نمحرلا دبع

 ءاملا نم كورنو « كمسج كل حصن ملأ : هل لاقي نأ ميعنلا نم دبعلا  ةمايقلا موي ىنعي  هنع

 . « ؟ درابلا

 )١( نولوؤسمل انإ » : أ ءم ىف (0) . © لخد ىتح» : أ یف « .

 . (41/6ه) دنسملا (۳)

 . أ نم ةدايز (5)

 )٥( دنسملا )7/701١( ىئاسنلا ننسو )955/5(  .

 . ٩ لاقف » : م ىف (8) . ٩ موي ىأ » : م ىف (۷) .(« دمحم نع ١ :أىف (5)

 . (5؟9 /ه) دنسملا (9)

 )٠١( تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه » : (1948/5١؟) دئاوزلا ىف ىريصوبلا لاقو (5151) مقرب ةجام نبا ننسو (”ا/7/0) دنسملا « .



 رثاكتلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نب هللا دبع نع « ملسم نب ديلولا قيرط نم ٠ هحيحص ىف نابح نبا هاورو . ىذمرتلا هب درفت
000( 

VY 

 هب « ریز نب ءالعلا

 : وره نب مح نع نا انكدخ + جد ادع غرر وإ اقدح متاح نبأ نبا" لاقو

 نلأستل ”٠ [ مث ] »8 : تلزن ال : ريبزلا لاق : لاق ريبزلا نب هللا دبع نع « بطاح نب ىيحي نع
 ؟ ءاملاو رمتلا نادوسألا امه امنإو « هنع لأسن ميعن ىأل « هللا لوسر اي :اولاق < 4 ميعتلا نع ذئموي
  ةلييع نبا وه  نايفس ثيدح نم « ةجام نباو ىذمرتلا هاور اذكو . « نوكيس كلذ نإ » :لاق

 . نسح : ىذمرتلا لاقو ¢ (5) هنع دمحأ هاورو 8 نا

 مكحلا نع « ىندعلا رمع نب صفح انثدح « ىنارهظلا هللا دبع وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 : ةباحصلا تلاق « ( ميعّتلا نع ذئموي نلأستل مث 8 : ةيآلا هذه تلزن امل : لاق ةمركع نع « نابأ نبا
 هيبن ىلإ هللا ىحوأف ؟ ريعشلا زبخ اننوطب فاصنأ ىف لكأن امنإو « هيف نحن ميعن ىأو « هللا لوسر اي

 . ميعنلا نم اذهف ؟ درابلا ءاملا نوبرشتو « لاعنلا نوذتحت سيلأ : مهل لق : يك

 نب ناميلس نب دمحم انربخأ « ىسوم نب ميهاربإ انثدح « ةعرز وبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 «00[مث] » : هلوق ىف لك ىبنلا نع «دوعسم نبا نع  رماع نع هنظأ  ىليل ىبأ نبا نع «ىناهبصألا
 . °( ةحصلاو نمألا » : لاق. 4 ميعنلا نع ذئموي نلأستل

 «نوطبلا عبش : ىنعي ( ميعنلا نع ذئموي نلأستل مث ل : ةي هللا لوسر نع « ملسأ نب ديز لاقو
 « مدقتملا هدانسإب متاح ىبأ نبا هاور . مونلا ةذلو . قلخلا لادتعاو « نكاسملا لالظو « بارشلا درابو

 . ةروسلا لوأ ىف هنع

 . ايندلا تاذل نم ةذل لك نع : دهاجم لاقو . لسع ةبرش نع ىتح : ريبج نب ديعس لاقو

 . لاوقألا هذه لمشأ اذه دهاجم لوقو . ىقنلا

 : ميعنلا : لاق .  ميعنلا نع ذئموي نلأستل مث » : سابع نبا نع ٠ ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو
 وهو ¢ مهتم كلذب ملعأ وهو ¢ اهولمعتسا اميف دابعلا هللا لاسي 4 راصبألاو عامسألاو نادبألا ةحص

 . ["5:ءارسإلا] 4 ًالوؤسم هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ :  ىلاعت هلوق

 ديعس نب هللا دبع ثيدح نم « هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلا ننسو « ىراخبلا حيحص ىف تبثو

 نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن » : هم هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « هيبأ نع « دنه ىبأ نبا

 )١( ناسحإلا » (۷۳۲۰) مقرب نابح نبا حيحصو (77204) مقرب ىذمرتلا ننس « .

 . أ نم ةدايز (0)

 . )٤۱٥۸( مقرب ةجام نبا ننسو (77205) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 )( دنسملا )۱۷٤/١( .

 . أ نم ةدايز (0)

 . هب « ىناهبصألا ناميلس نب دمحم قيرط نم )۸٥١( مقرب دهزلا دئاوز ىف دمحأ نب هللا دبع هاورو ()



 رئاكتلا ةروس  نماثلا ءزجلا 7۸

 . ° « غارفلاو ةحصلا : سانلا

 موقي ال نمو « امهبجاوب نوموقي ال « نيتمعنلا نيتاه ركش ىف نورصقم مهنأ : اذه ىنعمو

 . نوبغم وهف « هيلع بجو ام قحب

 نسحلا نب ىلع انثدح « ىزورملا ىيحي نب دمحم نب مساقلا انثدح 98 رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 سابع نبا نع « مصألا نب ديزي نع « ةرازف ىبأ نع « ثيل نع « ةزمح وبأ انثدح « قيقش نبا

 « ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي « زبخو « طئاحلا لظو « رازإلا قوف ام » : ةه هللا لوسر لاق :لاق

 . دانسإلا اذهب الإ هفرعن ال : لاق مث « 27 « هنع لأسي وأ

 قاحسإ لاق : هثيدح ىف نافع لاق  دامح انثدح : الاق نافعو هب انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 لجو زع « هللا لوقي » : لاق ةي ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع ‹ حلاص ىبأ نع « هللا دبع نبا

 كتلعجو « ءاسنلا كتجوزو « لبولاو ليخلا ىلع كتلمح 2 مدآ نباي :  ةمايقلا موي : نافع لاق

 :. هجولا اذه نم هب درفت . 257 « ؟ كلذ ركش نيأف + سارت "عبرت

 © [ ةنملاو دمحلا هللو ] © « رئاكتلا ١ ةروس ريسفت رخآ

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )1٤۱۲( مقرب ةجام نبا ننسو (۲۳۰ 5) مقرب ىذمرتلا نسو )4109/0( .

 ) )۲فيعض ميلس ىبأ نب ثيلو « راتسألا فشك » (75847) مقرب رازبلا دنسم .

 . « عترت :  أ ىف (۳)

 )5( دنسملا )٤۹۲/۲( .

 . أ نم ةدايز (0) . « مكاهلأ » : م ىف (0)



 رصعلا ةروس - نماثلا ءزجلا ۹

 .ةيكم ىهو

 لوسر ثعب ام دعب كلذو «  [هللا هنعل] باذكلا ةمليسم ىلع دفو صاعلا نب ورمع نأ اوركذ

 : لاق ؟ ةدملا هذه ىف مكبحاص ىلع لزنأ اذام : ةمليسم هل لاقف « ورمع ملسي نأ لبقو كي هللا

 الإ رسخ ىف ناسنإلا نإ . رصعلاو :  لاقف ؟ یه امو : لاقف . ةغيلب ةزيجو ةروس هيلع لزنأ دقل

 دقو : لاق مث ةهيّنه ةمليسم ركفف . 4 ٍرّبصلاب اوصاوتو قحاب اوصاوتو تاَحلاّصلا اولمعو اونمآ نيل

 اسو ي نا كنا اق[: رر ارواب ناق كوه امو ردع لل ناقف د اها ىلع وأ

 50 بذكت كنأ ملعأ ىنأ ملعتل كنإ هللاو: ورمع هل لاقف ؟ورمع اي ىرت فيك :لاق مث . زق زفح

 ىناثلا ءزجلا ىف « « قالخألا ىواسم » ب فورعملا هباتك ىف © دنسأ ىطئارخلا ركب ابأ تيأر دقو

 . 2 هنم آبيرق وأ اذه نم ًائيش٠ هنم

 بكري نأ ةمليسم دارأف .٠ ميمد هيقابو هردصو « هانذأ هيف ءىش مظعأ « رهلا هبشت ةبيود : سولا

 . نامزلا كلذ ىف ناثوألا دباع ىلع كلذ جري ملف « نآرقلا هب ضراعي ام نايذهلا اذه نم

 ‹ [ ةنيدم ىبأ] نصح نب هللا دبع نع « تباث نع « ةملس نب دامح قيرط نم ىناربطلا ركذو

 ىلع امهدحأ أرقي نأ ىلع الإ اقرفتي مل « ايقتلا اذإ لكي هللا لوسر باحصأ نم نالجرلا ناك : لاق

 . © رخآلا ىلع امهدحأ ملسي مث « اهرخآ ىلإ « رصعلا ةروس » رخآلا

os aosاوصاوتو تاحلاصلا اولمعو  

 )١( لاقف » : م ىف (0) . أ نم ةدايز ٩ .

 نم رشع ةنس ابنت باذكلا ةمليسم نإف « ةمليسم ئبنت ىلع مدقتم صاعلا نب ورمع مالسإ نإف ؛ رظن ةصقلا هذه ةحص ىفو (©)
 نب ورمعو . )۷٤/۳( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف امك « ةرجهلا نم ةرشع ةنس هموق عم يلي ىبنلا ىلع دفو دق ناكو «ةرجهلا

 هيام يف رمح نبا ظئاخلا ةلكناام ىلع تقر ملح (؟ /۳) رجح نبا ظفاحلل ةباصإلا ىف امك حصألا ىلع نامث ةنس ملسأ صاعلا

 هنأو ةمليسم ىلع رم هنأو كانه وهو ةي هللا لوسر ىفوتو نيرحبلا ىلإ ةي هللا لوسر هلسرأ صاعلا نب ًارمع نأ : )۳/ ۲۲٠(

 ىف نيهاش نبال هازعو « ةصقلا وحن ركذف . . . تارقحملا ىف تلسرأو رمألا ميسج ىف لسرأ ًادمحم نإ : هل لاق مث نامألا هاطعأ

 . ملعأ هللاو « همالسإ لبق سيلو صاعلا نب ورمع مالسإ دعب انه ءاج ام نوكي اذه ىلعف « ةباحصلا

 )٤( لدتسا » : أ ىف « .

 نع ثيللا قيرط نم ةصقلا هذه لصو نيهاش نبا نأ رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو . قالخألا ئواسم نم عوبطملا ىف هيلع فقأ مل (5)

 ىلإ ًارمع لسرأ هللا لوسر نأ ركذ مث ... هللا لوسر ىلع مدق ةريبه نب ةرق نأ » : لاله ىبأ نب ديعس نع « ديزي نب دلاخ

 0776 /۳) ةباصإلا : رظنا . « ةصقلا وحن ركذف «٠ نيرحبلا

 <« نيرحبلا عمجم » (0091) مقرب طسوألا مجعملا (1)



 25 رصعلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . (© ٍربصلاب اوصاوقو قحاب
 . رشو ريخ نم « مدآ ىنب تاكرح هيف عقي ىذلا نامزلا : رصعلا

 . لوألا روهشملاو « ىشعلا وه : ملسأ نب ديز نع « كلام لاقو

 اونمآ نيذلا الإ ظ ٠ كالهو ةراسخ ىف : ىأ « رسخ ىفل ناسنإلا نأ ىلع كلذب ىلاعت مسقاف
 تاحلاصلا اولمعو « مهبولقب اونمآ نيذلا نارسخلا نع ناسنإلا سنج نم ىنثتساف « « تاحلاّصلا اولمعو

 ىلع 4 ربصلاب اوصاوتو# < تامرحملا كرتو ‹ تاعاطلا ءادأ وهو # قحلاب اوصاوتو » مهحراوجب

 . ركنملا نع هنوهنيو فورعملاب هنورمأي نمت ىذؤي نم ىذأو « رادقألاو بئاصملا

 ةنملاو دمحلا هللو « رصعلا » ةروس ريسفت رخآ



 A1 ةزمهلا ةروس ت نماثلا ءزجلا

 ةزمل ةزمه لكل ليو ةروس ريسفت
 کم یهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ر هَدلخَأ هلام نأ بسحي © هدّدعو الام عمَج ىذّلا 0 م هرم ةرمه لكل ليو »
 يك < م78

 ىلع علطَت ىلا د ُةدَفوُمْلا للا رات ی ُةَمَطَحْلا ام كار امو ص ةمطحلا یف دي الك

 4 ق ةَدَدَمُم دمع ىف 0 ةدصؤم مهيلع اَهَّنِإ © © ةدفألا

 نايب مدقت دقو . مهب صقتنيو  سانلاب ىردزي : ىنعي . لعفلاب : زامللاو « لوقلاب : زامهلا
 . [١١:ملقلا] 4 ميمنب ءاشمزامه » : هلوق ىف كلذ

 ىف هزمهي « ةرَمُهلا : سنأ نب عيبرلا لاقو . بايعم ناعط : 4 ةّرَمْل ةزمه $ : سابع نبا لاق
 ٌنعطيو «سانلا موحل لكأيو « هنيعو هناسلب هزمليو هزمهي : ةداتق لاقو . هفلخ نم " ةزمللاو « هجو

 . مهيلع
 «كلام لاقو . ديز نبا لاق اذكهو . ناسللاب : ةزمللاو « نيعلاو ديلاب : ةزمهلا : دهاجم لاقو

 . سانلا موحل ةرَّمُه : ملسأ نب ديز نع

 . ةماع ىه : دهاجم لاقو . هريغ ليقو . قيرش نب سنخألا كلذب دارملا : مهضعب لاق مث

 : رك دغ نضحأو + فتي ىلع هيفعي 17 ةه ىأ 4 هددعو الام عمج ىلا لوقو

 ر او چال [18:جراعملا] € ئعوأف عمجو »

 « اذه ىلإ اذه « راهنلاب هلام هاهلأ : « هددَعو الام عمج $ : هلوق ىف بعك نب دمحم لاقو
 . ةفيج هنأك مان « ليللا ناك اذإف

 4 الك $ ؟ رادلا هذه ىف هدلخي لاملا هعمج نأ نظي : ىأ « هلأ هلام نأ بسحي » : هلوقو
 اذه نيقليل : ىأ 4 ةّمّطحْلا ىف نذبنيل 8 :ىلاعت لاق مث . بسح امك الو معز امك رمألا سيل : ىأ
 اذهلو . اهيف نم مطحت اهنأل ؛ ةفص رانلا ءامسأ نم مسا ىهو ةمطحلا ىف (”' هددعف الام عمج ىذلا
 مهقرحت : ىنانبلا تباث لاق € ةدئفألا ىلع علّطت ىا . ةدقوملا هللا ران . ةمطحلا ام كاردأ امو # : لاق
 . ىكبي مث « باذعلا مهنم غلب دقل : لوقي مث « ءايحأ مهو ةدئفألا ىلإ

 )١( هزملو » : م ىف (0 . ©« سانلا ىلع » : م ىف ٩ . ) )۳عمج ىأ » : م ىف «
 )٤( هدعف » : م ىف (0) . « یف ۵ : م ىف ٩



AY ةا روس ت نالا ا 

 ىلع عجرت هقلح وذح هداؤف تغلب اذإ ىتح « هدسج نم ءىش لك لكأت : بعك نب دمحم لاقو

 . هدسج

 . دلبلا ةروس ىف هريسفت مدقت امك ةقبطم : ىأ 4 ةدصؤم مهيلع اهَّنِإ 8# : هلوقو

 « ذازرخ نب نامثع انثدح « جارس نب ىلع انثدح« دمحم نب هللا دبع انثدح : هیودرم نبا لاقو

 ىبنلا نع « ةريره ىبأ نع « حلاص ىبأ نع « مصاع نع « كيرش انثدح «٠ سرشأ نب عاجش انثدح

 . « ةقبطم » : لاق 4 ةدصؤم مهيلع اهّنِإ > : ةا
 نبأ نع دلا ني ليعامما نع < كيا مع لا نع ف نأ نبكي وبا ةاوزتدقو

 . هعفري ملو « هلوق « حلاص

 لاقو . ران نم : ىّدسلا لاقو . ديدح نم دمع : ىفوعلا ةيطع لاق : « ةدّدمم دمع ىف »

 . °" ةودمملا ىه باوبألا : ىنعي ( ةددمم دمع ىف ط : سابع نبا نع « ةمركع نع يكب ب يلا

 . ةلم دمعب ةدصؤم مهيلع اهنإ : دوعسم نب هللا دبع ةءارق ىف ةداتق لاقو

 لسالسلا مهقانعأ ىفو « دامعب مهيلع تدمف دمع ىف مهلخدأ : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 . ريرج نبا هراتخاو . رانلا ىف دمعب نوبذعي مهنأ ثدحن انك : ةداتق لاقو

 . لاوطلا دويقلا ىنعي «  ةددمم دمع ىف » : حلاص وبأ لاقو

 « ةزمل ةزمه لكل ليو » ةروس ريسفت رخآ

 )١( ةددمملا ىه » : أ ىف (؟) . © دلاخ ىبأ نب ليعامسإ » : ! ىف © .



 رب سس ليفلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ليفلا ةروس ريسفت
 .ةيكم ىهو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لسرأو © ليلضت ىف مهديك لعجي منا © ليفلا باحصأب كبر لعف فيك رت ملأ ف
 . ( ت لان فص ملف ت جس د ةزاحب میر ت لیا ار مه

 اوناك نيذلا « ليفلا باحصأ نم مهنع فرص اميف « شيرق ىلع اهب هللا نتما ىتلا معنلا نم هذه

 ‹مهيعس بيخو « مهفانآ مغرأو « هللا مهدابأف ‹ دوجولا نم اهرثأ وحمو ةبعكلا مده ىلع اومزع دق

 ناك امم الاح برقأ كاذ ذإ مهنيد ناكو «٠ ىراصن اموق اوناكو . ةبيخ رشب مهدرو « مهلمع لضأو

 . لك هللا لوسر ثعبمل ةئطوتلاو صاهرإلا باب نم اذه ناك نكلو . ناثوألا ةدابع نم شيرق هيلع

 - شيرق رشعم اي  مكرصنن مل : لوقي ردقلا لاح ناسلو « لاوقألا رهشأ ىلع دلو ماعلا كلذ ىف هنإف

 ىبنلا ةثعبب هرقونو همظعنو هفرشنس ىذلا قيتعلا تيبلل ةنايص نكلو « مهيلع مكتيريخل ةشبحلا ىلع
 . ءايبنألا متاخ « 277 هيلع همالسو هللا تاولص « دمحم ىمألا

 باحصأ ةصق ىف مدقت دق « بيرقتلاو راصتخالاو زاجيإلا هجو ىلع ليفلا باحصأ ةصق هذهو
 تانسا لف ىذلا: وه ت اك رشم اكو © ريم كولم نتا تاكو ت ساوث اذ نأ 199 ةؤوخألا
 « نابلعث وذ سود الإ مهنم تلفي ملف« ًافلأ نيرشع نم ًابيرق اوناكو « ىراصن اوناكو «دودخألا

 هنوكل ؛ ةشبحلا كلم ىشاجنلا ىلإ هل بتكف - ًاينارصن ناكو  ماشلا كلم رصيقب ثاغتساف بهذف

 ء فيثك شيج ىف « " موسكي ابأ حابصلا نب ةهربأو طايرأ : نيريمأ هعم ثعبف « مهيلإ برقأ

 . رحبلا ىف ًاقيرغ ساون وذ كلهو« ريمح نم كلما اوبلتساو « رايدلا لالخ اوساجف نميلا اولخدف
 الواصتو امهرمأ ىف افلتخاف « ةهربأو طايرأ : ناريمألا ناذه مهيلعو نميلا كلمب ةشبحلا لقتساو
 ىلإ زربا نكلو « اننيب نيشيجلا مادطصا ىلإ انب ةجاح ال هنإ : رخآلل امهدحأ لاقف « افاصتو التاقتو

 دحاو لك فّلَخو « ازرابتف كلذ ىلإ هباجأف . كلملاب هدعب لقتسا « رخآلا لتق انيأف « كيلإ زربأو

 ةدوتع لمحو « ههجو قشو همفو هفنأ مرشف « فيسلاب هبرضف ةهربأ ىلع طايرأ لمحف « ةانق امهنم
 ةشبحلا شيج ريبدتب لقتساو « أربف هحرج ىوادف« ًاحيرج ةهربأ عجرو« هلتقف طايرأ ىلع ةهربأ ىلوم

 نزجيو هدالب نأطيل فلحيو هدعوتيو« هنم ناك ام ىلع همولي ىشاجنلا هيلإ 2*”بتكف . نميلاب
 نم اهيف بارجبو « فحتو ايادهب هلوسر عم ثعبو« هعناصيو هل ققرتي ةهربأ هيلإ لسرأف .هتيصان

 ءهمسق ربيف بارجلا اذه ىلع كلملا أطيل : هباتك ىف لوقيو « هعم اهلسرأف هتيصان زجو « نميلا بارت

 )١( ل » : أ ىف «

 ) )۲ةيآلا ريسفت دنع 8 ٤ جوربلا ةروس نم .

 )۳( أ یف : ١ موشكب ابأ « . )٤( لسرأف » : أ ىف « .



 ليفلا ةروس - نماثلا ءزجحلا حل هس لم لام«

 RE هن ىف رول هم محا ىلإ كلذ لصور املك كيلإ اهب تثعب دق ىتيصان هذهو

 0 اهلثم اهلبق نبي مل نميلا ضرب ةسينك كل ىنبأس ىنإ : ىشاجنلل لوقي ةهربأ لسرأو

 ؛ سيلقلا برعلا اهتمس اهتمس . ءاجرألا ةفرخزم « ءانفلا ةيلاع « ءانبلا ةعيفر « ءاعنصب ةلئاه ةسينك

 ىلع مرشألا ةهربأ مزعو . اهئانب عافترا نم هسأر نع هتوسنلق طقست داكت اهيلإ رظانلا نأل ؛ اهعافترال

 برعلا تهركف« هتكلمم ىف كلذب ىدانو « ةكمب ةبعكلا ىلإ جَحي امك اهيلإ برعلا جَح فرصي نأ

 ىلإ لصوتو « مهضعب اهدصق ىتح « ًاديدش ابضغ كلذل شيرق تبضغو « كلذ ةيناطحقلاو ةيناندعلا
 مهكلم ىلإ مهرمأ اوعفر « ثدحلا كلذ ةندسلا ىأر املف . ًاعجار ركو اهيف ثدحأف . اليل اهلخد نأ

 ةهربأ مسقأف « هب اذه تيهاض ىذلا مهتيبل ًابضغ شيرق ضعب اذه عنص امنإ : هل اولاقو «ةهربأ

 . ًارجح ًارجح هنبرخيلو « ةكم تيب ىلإ نريسيل

 ديدش ءاوه هيف ًاموي ناكو« ًاران اهيف اوججأف اهولخد شيرق نم ةيتف نأ ناميلس نب لتاقم ركذو
 : نشر الا لإ تطقتسو. ف راف

 ًاليف هعم بحصتساو « هنع دحأ هدصي الئل؛ مرمرع فيثك شيج ىف راصو « كلذل ةهربأ بهأتف

 . كلذل ةشبحلا كلم ىشاجنلا هيلإ هثعب دق ناكو . دومحم : هل لاقي « هلثم ري مل ةثحلا ريبك ًاميظع

 مدهيل ىنعي . ملعأ هللاو « هريغ ليقو . ًاليف رشع انثا : ليقو . لايفأ ةينامث ًاضيأ هعم ناك : لاقيو

SS 
 د 2 ةبجاحملا مهيلع اقح نأ اوأرو « ًادج كلذ اومظعأ هريسمب برعلا تعمس املف . ةدحاو

 هر نميلا لهأ فارشأ نم 27 [ناك] لجر هيلإ جرخف . ديكب هدارأ نم درو «تيبلا

 ديري امو « هللا تيب نع هداهجو « ةهربأ برح ىلإ برعلا رئاس نم هباجأ نمو هموق اعدف « رفت وذ»
 تيبلا ةمارك نم ‹ لجو زع « هللا هديري امل ROO E هوباك 87 ديا خرج ندع نو

 هل ضرع « معثخ ضرأب ناك اذإ ىتح ههجول ىضم مث . نم فاق 4 رت ر رسأو « هميظعتو

 تقع سارت ةهربأ مهمزهف « هولتاقف < 2 یهو ناوک ورک فا یکتا کک ل

 ضرأ نم برتقا املف . زاجحلا دالب ىف هلديل هعم هبحصتساو « هنع افع مث هلتق دارأف « بيبح

 . تاللا هنومسي ىذلا ‹ مهدنع ىذلا « مهتيب ىلع ةفيخ هوعناصو فيقث اهلهأ هيلإ جرخ « فئاطلا

 نونا ك ن ترق هو ت سلا ىلإ هوبا اا ًاليلد « لاَغر ابأ  هعم اوثعبو مهمركأف
 دبعل رن م ی ىف اكواب ا و لبإلابنم ةكم لهأ حرس ىلع هشيج راغأو هب

 نب وألا » : هل لاقي ناكو « ةمدقملا ريمأ ةهربأ رمأب حرسلا ىلع راغأ ىذلا ناكو . بلطملا

 «ةكم ىلإ ىريمحلا ةطانح ةهربأ ثعبو 49«  قاحسإ نبا هركذ اميف  برعلا ضعب هاجهف «دوصُمم
 ءاجف . تيبلا نع هودصت نأ الإ مكلاتقل ئجي مل كلملا نأ هربخي نأو «٠ شيرق فرشأب هيتأي نأ هرمأو
 ديرن ام هللاو : بلطملا دبع هل لاقف « لاق ام ةهربأ نع هغلبو مشاه نب بلطملا دبع ىلع لدف ةطانح

 هتيب وهف هنم هعنمي نإف «٠ ميهاربإ هليلخ تيبو « مارحلا هللا تيب اذه« ةقاط نم كلذب انل امو « هبرح

 )١( م نم ةدايز (۲) . 4 ةجاحملا : أ ىف ٠ حارسلا ىف » : أ ىف (۳) . أ «

 )٤( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا )١/01( .



 ع سبب إيفلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 .هيلإ ىعم بهذاف : ةطانح هل لاقف . هنع عفد اندنع ام هللا وف « هنيبو هنيب ىلخي نإو « همرحو

 نع ةهربأ لزنو « رظنملا نسح ًاليمج ًالجر بلطملا دبع ناكو . هلجأ ةهربأ هآر املف « هعم بهذف

 ىتجاح نإ : نامجرتلل لاقف ؟ كتجاح : هل لق : هنامجرتل لاقو « طاسبلا ىلع هعم سلجو « هريرس

 نيح ىنتبجعأ تنك دقل : هل لق : هنامجرتل ةهربأ لاقف . ىل اهباصأ ريعب ىتئام كلملا ىلع دري نأ

 كنيد وه ًاتيب كرتتو « كل اهتبصأ ريعب یتئام یف ىنملكتأ ‹ ینتملک نيح كيف تدهز دق مث «كتيأر

 نإو « لبإلا بر انأ ىنإ : بلل نبع دل ناقل ب نق املك e فلا نيدو

 . كاذو تنأ : لاق ! ىنم عنتميل ناك ام : لاق . هعنميس ابر تيبلل

 ةماهت لاومأ ثلث ةهربأ ىلع اوضرعف برعلا فارشأ نم ةعامج بلطملا دبع عم بهذ هنإ : لاقيو

 ىلإ بلطملا دبع عجرو < هلبإ بلطملا دبع ىلع ةهربأ درو « مهيلع ىبأف « تيبلا نع عجري نأ ىلع

 مث . شيجلا ةرعم نم مهيلع ًافوخت « لابجلا سوؤر ىف نصحتلاو« ةكم نم جورخلاب مهرمأف شيرق
 ةهربأ ىلع هنورصنتسيو هللا نوعدي شيرق نم رفن هعم ماقو« ةبعكلا باب ةقلحب ذخأف بلطملا دبع ماق

 : ةبعكلا باب ةقلحب ذخآ وهو بلطملا دبع لاقو« هدنجو
 سوه سس ريل

 كلالح عنماف هلَحَر عَن ا ل كول
 كلاحم او مهلاحمو ميملص نالي ال

 ." لابجلا سوؤر ىلإ اوجرخ مث « بابلا ةقلح بلطملا دبع لسرأ مث : قاحسإ نبا لاق

 اهنم لاني 2) شيحجلا ضعب لعل « ةدّلقم ةندب ةئام تيبلا دنع اوكرت مهنأ ناميلس نب لتاقم ركذو

 . هنم هللا مقتنيف « قح ريغب ائيش
 املف . هشيج أبعو  ًادومحم همسا ناكو  هليف أيهو « ةكم لوخدل أيهت ةهربأ حبصأ املف

 ‹« دومحم كربأ » : لاقو هنذأب ذخأ مث هبنج ىلإ ماق ىتح بيبح نب ليفن لبقأ ةكم وحن ليفلا اوهجو
 جرخو . ليفلا كربف« هنذأ لسرأ مث د.« اوت هلل ادلب gE E E مراد

 ؟1 ا او قزق ورشا ىبأف موقيل ليفلا اوبرضو . لبجلا ىف ذ دعصأ ىتح دتشي بيبح نب ليفن

 . لورهي ماقف نميلا ىلإ ًاعجار هوهجوف « ىبأف « موقيل اهب هوغزبف هقارم ىف مهل نجاحم اولخدأو

 . كربف ةكم ىلإ هوهجوو . كلذ لثم لعفف قرشملا ىلإ هوهجوو . كلذ لثم لعفف ماشلا ىلإ هوهجوو

 : اهلمحي راجحأ ةثالث اهنم رئاط لك عم ناسّلَبلاو فيطاطخلا لاثمأ رحبلا نم ًاريط مهيلع هللا لسرأو

 ‹ كله الإ ًادحأ مهنم بيصت ال « سدعلاو صمحلا لاثمأ «هيلجر ىف نارجحو « هراقنم ىف رجح

 . اذه قيرطلا ىلع مهلديل ليفن نع نولأسيو « قيرطلا نوردتبي نيبراه اوجرخو . تباصأ مهلك سيلو
 نم ليفلا باحصأب هللا لزنأ اذام نورظني « زاجحلا برعو شيرق عم لبجلا سأر ىلع ليفنو

 : لوقي ليفن لعجو «ةمقنلا

 1 .  مهللا ١ : أ ىف )١(

 . )57/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا (۲)
 . « ةشبحلا ضعب » : أ . م ىف (۳)

 . « تالآلا نم نيروطلاب » : أ ىف (5)
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 ليفلا ةروس  نماثلا ءزحلا

 )۲ بلاغلا ريغ بولغملا مقالا )0 بلاّطلا ٌلالاو ؟ ا

 : اضيأ كلذ ىف ليمن لاقو : قاحسإ نبا لاق
 ايار اه ةيصخلا ةنح دل ل ا ل اتيع حاّبصإلا عم مكانمعت  انيدر اي انع تييح الأ

 NEBR هيلا وحب نان ويقل رق انيلع ىقلت ةراجح تقخو  اريط ترّصبأ ذإ هللا تدمح اتي تاف ام ىلع ىسأت ملو 20ىرُمأ تدَّمَحَو ىتتردَعَل اذإ

 ةهج ىلإ هنوفرصي ال اولعج « ليفلا اوؤيهو مرحلا لوخدل اوؤبعت امل مهنأ هديناسأب ىدقاولا ركذو
 ىلع لمحي ةهربأ لعجو . حاصو ضبر مرحلا ىلإ هوهجو اذإف . ” [اهيف] بهذ الإ تاهجلا رئاس نم

 دبعو اذه . كلذ ىف لصفلا لاطو . مرحلا لوخد ىلع ليفلا رهقيل «٠ هبرضيو هرهنيو ليفلا سئاس

 نب نارمع نب ذئاع نب ورمعو « ىدع نب معطملا  مهنم « ةكم فارشأ نم ةعامجو بلطملا

 نوقلي اذامو . نوعنصي ةشبحلا ام ىلإ نورظني ءارح ىلع . ىفقثلا © [ورمع نب] دوعسمو «موزخم

 ًاعطق ىأ « ليبابأ ًاريط مهيلع هللا ثعب ذإ « كلذك مه امنيبف . باجعلا بجعلا وهو « ليفلا رمأ نم

 ‹ مهيلع تقلحف تءاجو « راجحأ ثالث رئاط لك عمو « رمح اهلجرأو « مامحلا نود ارفص ًاعّطق

 . اوكلهف مهيلع راجحألا كلت تلسرأو

 و ره ااو نفيرك یم اا يلتقي واچ نفك قديس لاكو

 هب ىدتقيل « ضبرف  كلملا ليف وهو  دومحم امأف « ةليف مهعم ناك : ِهّبَتم نب بهو لاقو

 ا
 . بصح

 . ةليفلا ةيقب تبرهف « بصحف عجشت ليف اهيف ناكو « ةليفلا ةيقب

 كله نم مهنم لب « ةنهارلا ةعاسلا ىف باذعلا هباصأ مهلك سيل : هريغو « راسي نب ءاطع لاقو

 . معثخ دالبي تام ىتح

 ةهربأ بيصأو ‹ ©” لهنم لك ىلع نوكلهيو « قيرط لكب نوطقاستي اوجرخف : قاحسإ نبا لاق
 امف « رئاطلا خرف لثم وهو ءاعنص هب اومدق ىتح « ةلمنأ ةلمنأ طقسي مهعم هب اوجرخو« هدسج ىف

 . نومعزي اميف هبلق نع هردص عدصنا ىتح تام

 دبع نأو « مهعم ناك امو« مهبالسأ نم ًاليزج الام اوباصأ ًاشيرق نأ : ناميلس نب لتاقم ركذو

 . ةرفح ألم ام بهذلا نم ذئموي باصأ بلطملا

 )١( بلاغلا » : م ىف « .

 . (0195/70) ىربطلا ريسفتو (07 )١/ ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا (؟)

 . أ ‹ م نم ةدايز (05) . «مهيف ١ : أ ‹ م ىف (2) . أ « م نم ةدايز (9

 .«نم» :أ ىف (۸) . © لهس لك » : م ىف (۷) . ٩ عشخف » : أ ىف (5)



 ل ا ل ٠# ليقلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىردجلاو ةبصحلا تيؤر ام لوأ نأ (1) ثدح هنأ : ةبتع نب بوقعي ىتثدحو : قاحسإ نبا لاقو
 كلذ“ + رشعلاو لظتحلاو © لمرحلا رجشلا رئارم هب ئور ام لوأ هناآؤ + ماعلا كلذ برعلا نضراب

 . ديج قيرط نم « ةمركع نع ىور اذكهو

 مهيلع 27 هتمعن نم شيرق ىلع هب دعي اميف ناك ةا ادمحم هللا ثعب املف : قاحسإ نبا لاق

 كبر لعف فيك رت ملأ ل NEES A مهنع در ام « هلضفو

 .ليجس نم ةراجحب مهيمرت . ليبابأ اريط مهيلع لسرأو . ليلطت ىف مهدْيَك لعجي ملأ ليفلا باحصأب

 . تَبْلا اذه بر اودبعيلف . فيّصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليإ . شيرف فاليإل .  4 لوم فصقك مهلعجف

 اوناك ىتلا مهلاح نم آئيش ريغي الثل : ىأ [شيرق ةروس] 4 فْوَخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ ىذا
 . هولبق ول ريخلا نم مهب هللا دارأ ل « اهيلع

 ىنربخأف « ليجسلا امأو : لاق . ةدحاوب برعلا ملكتت ملو . تاعامجلا ليبابألا : ماشه نبا لاق

RSناتملك امهنأ نيرسفملا ضعب ركذو : لاق . يتصل دما. ةيركلا  

 : لجلاو. رجحلا : جنسلاب ىنعي لجو جنس وه امثإو « ةدحاو ةملك برعلا امهتلعج امهتلعج « ةيسرافلاب

 مل ىذلا عرزلا قرو : : ER : لاق. نيطلاو رجحلا : : نيسنجلا نيذه نم ةراجحلا : لوقي . نيطلا

 . 29 هركذ ام ىهتنا . هفصع هتدحاو «بضقی

 :ل نمحرلا دبع نب ةملس وبأو هللا دبع نع «رز نع «مصاع نع : ةملس نب دامح لاق دقو

 . “) قرفلا : لاق © ليبابأ اريط »

 : ةداتقو ‹ ىرصبلا نسحلا لاقو . ًاضعب اهضعب عبتي ليبابأ : كاحضلاو « سابع نبا لاقو

 : ليبابالا : ديز نبا لاقو . ةعمتجم ةعباتتم ىتش : 'ليبابأ : دهاجم لاقو . ةريثكلا : ليبابألا

 . ناكم لك نم مهتتأ « انهاه نمو « انهاه نم ىتأت «ةفلتخملا

 عب تغمس دقو: لاق: لوجعلا لم لوبا :نولوقي نييوحتلا] تغمس نئاسكلا لاقو
 . ليبإ : ليبابألا دحاو : لوقي نييوحنلا

 نب قاحسإ نع « دواد ىنثدح « ىلعألا دبع ىنثدح « " [ىتثملا نب با انثدح] : ريرج نبا لاقو

 « عيطاقألا : ىه 4 ليبابأ اريَط مهيلع لسرأو » : هلوق ىف لاق هنأ ؛ لفون نب ثراحلا نب هللا دبع

 . ةلبؤملا لبإلاك

 )١( هثدح هنأ » : أ ىف « .

 . )05/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا (؟)
 . « هثعب نم » : أ ىف (۳)

 . )٥١/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا (5)

 . 4 قرغلا » : | ىف (0)

 . (۱۹۱/۳۰) ىربطلا ريسفت نم ةدايز (77)



 ليفلا ةروس - نماثلا ءزجلا ليج سل لم _ علم

 لسرأو » سابع نبا نع « نيريس نبا نع « نوع نبا نع « عيكَو انثدح « بيرك وبأ انثدحو
 . بالكلا فكأك فكأو « ريطلا ميطارخك ميطارخ اهل : لاق ( ليبابأ اريط مهيلع

 : لاق « ليبابأ اريط » : هلوق ىف ةمركع نع نيصح انربخأ « ميشه انثدح « بوقعي انثدحو

 . عابسلا سوؤرك سوؤر اهل « رحبلا نم تجرخ ارضخ ًاريط تناك

 ديبع نع « نايفس ىبأ نع ‹ شمعألا نع« نايفس نع « ىدهم نبا انثدح « راشب نبا انثدحو

 . ةراجحلا اهريفاظأو 2') اهراقنم ىف« ةيرحب دوس " ريط ىه: لاق © ليبابأ اريط :  ريمع نبا

 . ةحيحص ديناسأ هذهو

 . مهيلع فلتخت « رفص ريقانم اهل ارضخ ًاريط تناك : ريبج نب ديعس لاقو

 .. برغم ءاقنغ اهل لاقي ىتلا لثم ليبابألا ريطلا تناك : ءاطعو < دهاجمو < سابع نبا نعو

 . متاح ىبأ نبا مهنع هاور

 باحصأ كلهي نأ هللا دارأ ال : لاق « ريمع نب ديبع نع « نايفس ىبأ نع «٠ شمعألا نع «ةيواعم

 ةثالث لمحت اهنم ريط لك . فيطاطخلا لاثمأ « رحبلا نم تئشنأ اريط مهيلع ثعب « ليفلا

 مث « مهسوؤر ىلع تفص ىتح تءاجف : لاق . راق یف ا وخ وهاجر ف نيم ةصرخم

 عقي الو « هربد نم جرح الإ لجر سأر ىلع رجح عقي امف « اهريقانمو اهلجرأ ىف ام تقلأو تحاص

 اهتدازف ةراجحلا تبرضف ةديدش ًاحير هللا ثعبو . رخآلا بناجلا نم جرخو الإ هدسج نم ءىش ىلع
 . ًاعيمج اوكلهأف ةدش

  > Iةراجح ىف نيط : لاق 4 ليجس نم ةراجح » : سابع نبا نع « ةمركع نع :

 »سنك  انهاه هتداعإ نع ىنغأ اب كلذ نايب انمدق دقو « لكو .

 5 5 ل ف معلا عا
 : ةماعلا هيمست ىذلا نبتلا ىنعي : ريبج نب ديعس لاق : * لوكأم فصعك مهلعجف # : هلوقو

 ليصقلا : لوكأملاو . نبتلا : فصعلا : ًاضيأ هنعو . ةطنحلا قرو : ديعس نع ةياور ىفو . روبه

 . ةطنحلا ىلع فالغلاك « ةبحلا ىلع ىتلا ةرشقلا : فصعلا : سابع نبا نعو

 ° انيرد راصف « هتثارف مئاهبلا هتلكأ اذإ « لقبلا قروو« عرزلا قرو: فصعلا : ديز نبا لاقو

 ٌاريخ اولاني مل مهظيغو مهديكب مهدرو 3 مهرمدو مهكلهأ « ىلاعتو هناحبس « هللا نأ : ىنعملاو

 هردص عدصنا هنإف « ةهربأ مهكلمل ىرج امك « حيرج وهو الإ ريخب مهنم عجري ملو « مهتماع كلهأو

 هنبا هدعب كلمف .تام مث « مهل ىرج (؟7 اهب مهربخأو « ءاعنص هدلب ىلإ لصو نيح هبلق نع

 )١( اثود » : م ىف (۳) . « اهريقانم ىف » : أ ىف (۲) . « رويط یه » : م ىف ٤.

 ب 3 : م ىف .«امب» : م ىف (غ)



 8 بسسس إيفلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىرسك ىلإ ىريمحلا نري ىذ نب فيس جرخ مث . ةهربأ نب قورسم هوخأ هدعب نم مث ءموسكي
 ىف ناك امو . مهكلم مهيلإ هللا درف « هعم اولتاقف هشويج نم هعم ذفنأف « ةشبحلا ىلع " هئاغتساف

 ةئنهتلل برعلا دوفو هتءاجو « كلملا نم مهئابآ

 دعسأ نب نمحرلا دبع تنب ةرمع نع « ركب ىبأ نب هللا دبع انثدح : قاحسإ نب دمحم لاق دقو

 ° نامعطتسي ¢ نيدعقم نييمعأ ةكمب هسئاسو ليفلا دئاق تيأر دقل : تلاق ةشئاع نع ¢ ةرارز نبا

 نيدعقم اناك : تلاق اهنأ ركب ىبأ تنب ءامسأ نع اضيأ هآورو 5 هلثم ةشئاع نع )2 ىدقاولا هاورو

 : مهحئابذ نوكرشملا حبذي ثيح «ةلئانو فاسإ دنع « سانلا نامعطتسي

 ًاسينأ : ليفلا دئاق مسا ناك : تلق

 نع ةعيهَل نبا نع « بهو نبا قيرط نم « ةوبنلا لئالد » باتك ىف ميعن وبأ ظفاحلا ركذ دقو
 امنإو « نميلا نم مدق ةهربأ نأ ركذي ملو« ليفلا باحصأ ةصق ةريغملا نب نامثع نع « دلاخ نب ليقع

 ريطلا نأ ركذو « افلأ نيرشع شيجلا ناكو . دوصفم نب رمش: هل لاقي الجر شيجلا ىلع ثعب

 . ىعرص اوحبصأف <« ًاليل مهتقرط
 ةهربأ نأ حيحصلاو . هريغ ىلع هحجرو هاوق دق ميعُن وبأ ناك نإو « ًادج بيرغ قايسلا اذهو

 نع « ةعيهل نبا ىور اذكهو . راعشألاو تاقايسلا كلذ ىلع لد امك ةكم مدق یشبحلا مرشألا

 مودق ركذي ملو 2 ليفلا مهعم ةبيتك ىلع دوصفم نب دوسألا ثعب ةهربأ نأ : ةورع نع .دوسألا

 . ملعأ هللاو «٠ شيجلا ةمدقم ىلع ناك دوصفم نبا لعلو « همودق حيحصلاو « هسفن ةهربأ

 رعش كلذ نمف « ليفلا باحصأ ةصق نم ناك اميف« برعلا راعشأ نم ًائيش قاحسإ نبا ركذ مث

 : ىرعبزلا نب هللا دبع

 اهميرح ماري ال آميدق تناك اهنإ كَم نطب نع اوُنَكََت
 اهمورَي مااا ن دروع ال ذ] ال قرعشلا: قلخت هل
 اهميلع نيلهاجلا ىبني فوسلف ؟ىأر ام اهنع شيجلا ريمأ لئاس
 اهميقس بايإلا دعب شعي مل لب مهضرأ اوبوؤَي مل افلا نوتس

 «؛؟)اهميقي دابعلا قوف نم هللاو مهلبق مهرجو داع اهب تناك

 2 ىلا ضراضتالا تلال ني سش وأ لاقو

 )١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا )١/ 57051( .

 . ٩ هناعتساف » : م ىف (۲)

 . )١//01( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا (©)

 . )08/١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا ()

 . « ىندملا» : أ ءم ىف (5) . « سيقلا وبأ » : م ىف (5)
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 ° ي اڑ وو 5 هو

 مزر هوثعب ام لك ذإ ۰ ش وبلا ليف موي هعنص نمو

 . - رم دقو ر مج لق هبارقأ تحت اج احم

 ميلك هافق هوممي اذإ ةلوغم هطوس اولعج دقو
 2 1 5 ٤ خخ 001 -
 ٠ 8 م 2 1 1 28 و 1 ناك نم ملظلاب ءاب دقو هجاردأ ريدأ لو سف

 مزقلا فل لم مهفلي ابصاح مهفوف نم لسراف
 ت - و 58 و . ًَ 3

 روا 9ا نف يرانا, فاقا ابو كا ذا
 رود اخ. ري اف. راهتلاو للا ”قلخ

 و اهعاعش ةاهمب ميز فو َراهّتلا ولجي 0

 ا هلاك ا نام ند لاا لالا ج
 وام کک رتبت نب ف هك ناما ةف ارال

 روقص بورحلا ىف ثيوالَم لاطبأ ةدنك كولم نم هلوح
 و هقاس مظع ٹک ًاعيمج او رع مث فک

 روي ةفينحلا نيد الإ هل لا دنع ةمايقلا موي نيد لك

 طبهت ىتلا ةينثلا ىلع ةيبيدحلا موي لطأ ال هيَ هللا لوسر نأ « حتفلا ةروس » ريسفت ىف انمدق دقو

 لاقف . تنرَح : ىأ « ءاوصقلا تألخ : اولاقف « تّحلأَف اهورجزف « هتقان تكرب « شيرق ىلع هب
 مث « ليفلا سباح اهسبح نكلو . قلخب اهل كاذ امو « ءاوصقلا تألخ ام » : ةَ هللا لوسر

 . « اهيلإ مهتبجأ الإ « هللا تامرح اهيف نومظعي ةطخ مويلا ىنولأسي ال « هديب ىسفن ىذلاو » :لاق
 . 7 ىراخبلا دارفأ نم ثيدحلاو . تماقف اهرجز مث

 طّلسو « ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ » : ةكم حتف موي لاق ةي هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىفو
 دهاشلا غلبيلف الأ . سمألاب اهتمرحك مويلا اهتمرح تداع دق هنإو ٠ نينمؤملاو هلوسر اهيلع

 , «ىئاغلا

 " ليفلا ١ ةروس ريسفت رخا

 )١( و ىلوف»:أ.م ىف « .

 )۲( مقرب ىراخبلا حيحص ىف وهو « حتفلا ةروس نم 17 : ةيآلا ريسفت دنع ثيدحلا اذه جيرخت مدقت )۴۷۳۴۲۰۲۷۳۱( .

 ) )۳هنع هللا ىضر « ةريره ىبأ ثيدح نم (1705) مقرب ملسم حيحصو (۱۱۲) مقرب ىراخبلا حيحص .



 إس ب بسبب يرزق ةروس - نماثلا ءزجلا

 شيرق فاليإل ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 هللا دبع وبأ انثدح : « تايفالخلا » باتك ىف ىقهيبلا لاق : اهلضف ىف بيرغ ثيدح ركذ

 ) ىسرنلا هللا ديبع نب دمحأ انثدح « ورمب ىفريصلا نادمح نب دمحم نب ركب انثدح ءظفاحلا

 نب نامثع ىنثدح « ليبحرش نب تباث نب دمحم نب ميهاربإ انثدح « ىرهزلا دمحم نب بوقعي انثدح

 ئناه مآ هندج نع ۽ هيي نع « ةريبه نب ةدعج نب ورمع نب ديعس نع ۽ قيتع وم ىبأ 2” [نب] هللا دبع

 نأو ©" ” مهنم ىنأ : لالخ عبسب ًاشيرق هللا لضف » : لاق لَك هللا لوسر نأ ؛ بلاط ىبأ تنب

 زع « هللا اودبع مهنأو « ليفلا ىلع مهرصن هللا نأو . مهيف ةياقسلاو « ةباجحلاو . مهيف ةوبنلا

 ل لور اهواك ارا يع هورس موت ا ا وار و نقر دعي ا نيس ردع لجو

 . تّيْلا اذه بر اودبعيلف . فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليإ . شرف فاليإل . ميحرلا ن نمحرلا و

 . ¢ فوَح نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ ىذا
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 2 تيبلا اذه بر اودبعيلف ) فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليإ O شيرق فاليإل

 . 4 فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ ىذلا
 نمحرلا هللا مسب ل رطس امهنيب اوبتك ٠ مامإلا فحصملا ىف اهلبق ىتلا نع ةلوصفم ةروسلا هذه

 مهفالتثال : ىأ ( شيرق فاليإل ظ هلهأ انكلهأو ليفلا ةكم نع انسبح : امهدنع ىنعملا نأل ؛ ملسأ

 . نينمآ مهدلب ىف مهعامتجاو

 مهنوكل « سانلا دنع مهتمظعل ؛ مهرافسأ ىف نينمآ مهدلب ىلإ نوعجري مث « كلذ ريغو رجاتملا ىف

 مهلاح اذه . مهب نمأ مهعم راسو مهيلإ ىفوص نم لب < ‹« مهمرتحا مهفرع نمف « هللا مرح ناكس

 وأ » : هللا ىلا او للا نف اإ لاحت یا مو اعف ىف ماكرو راها ىف

 شیرف فاليإل : لاق اذهلو .[۷: توبكنعلا] « مهلوح نم ساّنلا فّطَخَتيو انمآ امرح انلعج انأ اوري م

 . ( فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليإ :  لاق اذهلو . هل رسفمو لوألا نم لدب . 4 مهفاليإ

 )١( ه ءأ ٠م ىف :  م نم ةدايز (۲) . أطخ وهو « ىبنيزلا ٠ أ ىف (۳) ۔ أ :  مهيف ىنأ ٩ .

 ىبهذلا هبقعتو «« هاجرخي ملو دانسإلا حيحص » : مكاحلا لاقو (5/5*01) كردتسملا ىف وهو )5/١”7( ىعفاشلا بقانم ىف ىقهيبلا هاورو (5)

 . ثيدحلا اذه ىقارعلا ظفاحلا نسح دقو « اهركنأ اذه ريكانم بحاص ميهاربإو . فيعض ىرهزلا دمحم نب بوقعي هيف » : لاقف

 . ملعأ هللاو « هنيسحت ىلإ بهذ )۱۹٤٤( مقرب ةحيحصلا ةلسلسلا ىف ثيدحلا اذه لوح ثحبم ىنابلألا نيدلا رصان خيشللو

 . «اذهو » : م ىف (5)



 شيرق ةروس  نماثلا ءزحلا حلل ب للملل ل وأ

 شيرق فاليإل اوبجعا : لوقي هنأك ٠ بجعتلا مال « ماللا » نأ باوصلا : ريرج نبا لاقو

 . 29 ناتلقتسم ناتلصفنم ناتروس امهنأ ىلع نيملسملا عامجإل كلذو : لاق . كلذ ىف مهيلع ىتمعنو

 قىزل 4 ىأ « تيبلا اذه بر اودبعيلف 9 : : لاقف ةميظعلا ةمعنلا هذه ركش ىلإ مهدشرأ مث

 ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ اَمَنِإ > : ىلاعت لاق امك « امرحم اتيبو انمآ امرح مهل لعج امك « ةدابعلاب

 4١[ :لمنلا] 4 نيملسملا نم نوكأ نأ ترمأو ءىش لك هلو اهمَرَح ىذا

 ‹ عوج نم مهمعطأ ىذلا وهو « تيبلا بر وه : ىأ 4 عوج نّم مهمعْطَأ ىذلا ) : هلوقو
 هل كيرش ال هدحو ةدابعلاب هودرفيلف « ”صخرلاو نمألاب مهيلع لضفت : ىأ 4 فوخ نم مهتمآو»
 نمأ نيب هل هللا عمج رمألا اذهل باجتسا نم اذهلو . ًانثو الو ًادن الو ًامنص هنود نم اودبعي الو

 ةنمآ تناك ةيرق الفم هللا برضو # : ىلاعت لاق امك « هنم امهبلس هاصع نمو < ةرخآلا نمأو ايندلا

 اوناك امب فوَحْلاَو عوجلا سابل هللا اهَقاذَف هللا مُعنأب ترْفكف ناكم لك نم اَدَغر اهقزر اهيِتأي ةَنِمْطُم

 ١[. 1300: لحنلا] 4 َنوُملاَظ مهو باَذَعلا مهذخأَف هوبذكف مهنم لوسر مهءاج دقلو . نوعصي

 نع « نايفس انثدح« ةصيبق انثدح « ىندعلا ورمع نب هللا دبع انثدح : متاح ىبأ نبا لاق دقو

 ليو » :لوقي لَو هللا لوسر تعمس : تلاق ديزي تنب ءامسأ نع « بشوح نب رهش نع « ثيل
 ا : لاق مت.« شيرق فاليإلا + نقيرق + كما

 هدب عع سنوي نبا ىنعي ب یس اقدح ارا يضقلا نج لمؤملا انثذك < تا اخ

CG LS 

 ىذلا تيبلا اذه بر اودبعا ‹« شيرق رشعم اي مكحيو . فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليإ شيرق فاليإل»

 E هناا لتما ف را هما ا منو هلعلف .259 اهنع هللا ىضر

 « شيرق فاليإل » ةروس ريسفت رخآ

 )١( ىربطلا ريسفت )۱۹۸/۳۰( .

 . ©« صخرتلاو » : أ ىف (۲)

 . هب « نايفس نع « ةبقع نب ةصيبق قيرط نم (18117١ا//؟5) ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۳)
 رهش نع « دايز ىبأ نب ب هللا دبع نع ‹ سنوي نب ىسيع نع « ىيحي نب ىلع نع )١/ ٠( دنسملا ىف دمحأ مامإلا ةياور ىف اذكو )٤(

 . 8ك ىبنلا نع ديزي تنب ءامسأ نع « بشوح نب



 ۹۳ نوعاملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نوعاملا اهيف ركذي ىتلا ةروسلا ريسفت
 . ةيكم ىمهو

Tyماَعَط ىلع ضحي الو ©  

 نوءاري مه نيذلا ) َنوُهاَس مهتالص نع مه نيذّلا 2 نيلصملل ليوف © نيكسملا

 . 4 © نرعاملا نوعنميو ©

 ¢ باوثلاو ءازحلاو داعملا : وهو ؟ نيدلاب بذكي ىذلا ۳ _ دمحم اي  تيأرأ : ىلاعت لوقي

 لإ نشحي الو ةمعطي الو اق هيلظيو يتلا روعي ةي ىذلا وه : ىأ 4 ميتيلا عدي ىذلا كلدف»

 ىلع نوضاحت الو . میلا نومركت ال لب الك » : ىلاعت لاق امك « ٭ نيكسملا معَ ىلع ضحي الو

 . هتيافكو هدوأب موقي هل ءىش ال ىذلا ريقفلا : ىنعي :۱۸١٠۷[ رجفلا] 4 نيكسملا ماعَط

 ىنعي : هريغو « سابع نبا لاق «  نوهاس مهتالص نع مه نيذّلا . نيلصملل ليوف :  لاق مث

 . رسلا ىف نولصي الو ةينالعلا ىف نولصي نيذلا « نيقفانملا

 اهنع مه مث « اهب اومزتلا دقو ةالصلا لهأ نم مه نيذلا : ىأ ( نيلصملل :  لاق اذهلو

 « اعرش اهل ردقملا تقولا ىف اهلعف نع امإو « سابع نبا هلاق امك« ةيلكلاب اهلعف نع امإ « نوهاس

 ىف : لقي ملو . ( نوهاس مهتالص نع ظ : لاق ىذلا هلل دمحلاو : رانيد نب ءاطع لاقو
 . نوهاس مهتالص

 ىلع اهطورشو اهناكرأب اهئادأ نع امإو . ابلاغ وأ امئاد هرخآ ىلإ اهنورخؤيف لوألا اهتقو نع امإو
 فصتا نم لكلو « هلك اذه لمشي ظفللاف « اهيناعمل ربدتلاو اهيف عوشخلا نع امإو . هب رومأملا هجولا

 هل لمكو « اهنم هبيصن مت دقف « كلذ عيمجب فصتا نمو . ةيآلا هذه نم طسق كلذ نم ءىشب

 ةالص كلت « قفانملا ةالص كلت » : لاق ةي هللا لوسر نأ نيحيحصلا ىف تبث امك . ىلمعلا قافنلا

 ال اعبرأ رفق ماق ناطيشلا ىَنرَق نيب تناك اذإ ىتح « سمشلا بقري سلجي «قفانملا ةالص كلت «قفانملا
 رخآآ ىلإ صنلا هب تبث امك « ىطسولا ىه ىتلا رصعلا ةالص رخآ اذهف .2") « ًاليلق الإ اهيف هللا ركذي

 اذهلو ؛ اضيأ اهيف عشخ الو نئمطي مل « بارغلا رقن اهرقنف اهيلإ ماق مث . ةهارك تقو وهو« اهتقو
 هجو ءاغتبا ال ٠ سانلا ةاءارم اهيلإ مايقلا ىلع هلمح امنإ هلعلو . « ًاليلق الإ اهيف هللا ركذي ال :  لاق

 )١( تيأرأ دمحم اي » : م ىف © .

 ) )۲فارشألا ةفحت ىف هل ىزملا هزعي ملو « ىراخبلا حيحص ىف هيلع عقأ ملو (1؟؟) مقرب ملسم حيحص



 نوعاملا ةروس # نماثلا ءزجلا

 ىلإ اوُماَق اذإو مهعداخ رهو هلا نوعداخي نيقفاتملا نإ 9 : ىلاعت لاق . ةيلكلاب لصي مل ًاذإ وهف « هللا

 مه نيذّلا 8 : انهاه لاقو . ۲٠٤١ :ءاسنلا] 4 ًاليلق الإ هللا نورکذي الو ساّنلا نوءاري ئَلاسُك اوُماَق ةالّصلا

 1 € ترار

 دبع انثدح « ىبأ ینثدح « ىدادغبلا  هیودبع نب هللا دبع نب ىيحي انثدح : یناربطلا لاقو

 منهج ىف نإ » : لاق يم ىبنلا نع « سابع نبا نع « نسحلا نع « سنوي نع « ءاطع نب باهولا

 نم نيئارملل ىداولا كلذ دعأ « ةرم ةئامعبرأ موي لك ىف ىداولا كلذ نم منهج ذيعتست « “ داول

 ىف جراخللو « هللا تيب ىلإ جاحللو « هللا تاذ ريغ ىف قّدصمللو « هللا باتك لماحل : دمحم ةمأ

 20 هللا: لس

 دنع ًاسولج انك : لاق ةرم نب ورمع نع ‹ شمعألا انثدح « ميَعُن وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 لوسر لاق : لوقي ورمع نب هللا دبع تعمس 5 ديزي ىبأب ىنكي لجر لاقف« ءايرلا اوركذف ةديبع ىبأ

 ا هرغصو هرقحو « هقلخ عماس هب هللا عَّمَس « هلمعب سانلا عّمس نم ٠ : ال هللا

۹٤ 

 هللا دبع نع « لجر نع « ةرم نب ورمع نع « ةبعش نع « ناطقلا ىيحيو ردنغ نع اضيأ هاورو

 .) هركذف <« ةي ىبنلا نع « ورمع نبا

 « سانلا هيلع علطاف هلل ًالمع لمع نم نأ : « نوءاري مه نيذّلا :  ىلاعت هلوقب قلعتي امو

 : هدنسم ىف ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا هاور ام كلذ ىلع ليلدلاو« ءاير دعي ال اذه نأ « كلذ هبجعأف

 ىبأ نع « شمعألا انثدح « ريشب نب ديعس انثدح « ديزي نب دلخم انثدح « فورعم نب نوراه انثدح

 هللا لوسرل هتركذف « كلذ ىنبجعأف « لجر ىلع لخدف « ىلصأ تنك : لاق ةريره ىبأ نع « حلاص

 2090 + ةينالعلا رجا + سلا رجا + نارجأ فكل مك 3+ لاف د

 < نيتازعلل تيدا سنا لاق كرابلا نا ا يغلي +«قورمم ني نورا ىلع وأ لاق

 . ةزيزع شمعأللا نع هتياورو ¢ طسوتم ريشب نب ديعسو ¢ هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذهو

 . هنع هريغ هاور دقو

 نع « نانس وبأ انثدح « دواد وبأ انثدح « ىسوم نب ىنثملا نب دمحم انثدح : اضيأ ىلعي وبأ لاق

 لجرلا « هللا لوسر اي : لجر لاق : لاق ةريره ىبأ نع < هل م

 رسلا رجأ : نارجأ هل » : ةَ هللا لوسر لاق : لاق . هبجعأ هيلع ْملَّطا اذإف « هرسي لمعلا لمعي

 )١( «م ىف (0) . « هبر دبع » : | « م ىف | : ١ «داول .
 هللاو « فوقوم هلعلو «بيرغ سابع نبا ثيدح عفر » : (51/1) بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىرذنملا لاقو « (75/11١؟) ريبكلا مجعملا (9)

 . « ملعأ

 . (7١5؟/7) دنسملا (5)

 . (1577/7) دنسملا (6)
 )١( ذاعم نب دمحم الإ ديعس نع هوري مل » : ىناربطلا لاقو « « نيرحبلا عمجم » (5459) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو ١

 ةمئألا هفعض ريشب نب ديعس : تلق .4 تاقث هلاجر 2: (۲۹۰ /۱۰) عمجملا ىف ىمئيهلا لاقو . « راكب نب دمحمو .



 ا تت د الا و

 0 » ةينالعلا رجأو

 «ىسلايطلا دواد ىبأ نع امهالك « رادنب نع ةجام نباو « ىنثمللا نب دمحم نع ىذمرتلا هاور دقو
 شمعألا هاور دقو « بيرغ : ىذمرتلا لاق مث . ةرم نب رارض : همساو  "ىنابيشلا نانس ىبأ نع

 . السرم « "71 ةي ىبنلا] نع « بيبح نع . هريغو

 «ىوحنلا نابيش نع « ماشه نب ةيواعم انثدح « بيرك وبأ ىنثدح : ريرج نب رفعج وبأ لاق دقو

 هذه تلزن امل ةي هللا لوسر لاق : لاق ىملسألا ةزرب ىبأ نع « لجر ىنثدح « ىفعجلا رباج نع

 لجر لك ىطعأ ول نأ نم مكل ريخ اذه « ربكأ هللا » : لاق ( نوهاس مهتالص نع مه نيذلا ظ : ةيآلا

 . © « هبر فخي مل اهكرت نإو« هتالص ريخ جري مل یلص نإ ىذلا وه « ايندلا عيمج لثم مكنم

 . ملعأ هللاو « مسي مل مهبم هخيشو« فيعض وهو « ىفعجلا رباج هيف

 نب ةمركع اقدح 6 قراظ: خيرورمع اد ىرصلا نانآ "خو ارك و دحج  اضيأ رخ حبا لاقو
 : لاق صاقو ىبأ نب دعس نع « دعس نب بعصم نع « ريمع نب كلملا دبع ىنثدح « ميهربإ

 ةالصلا نورخؤي نيذلا مه » : لاق ¢ نوهاس مهتالص نع مه نيذلا » : نع وَ هللا لوسر تلأس

 . ٩ « اهتقو نع

 لوأ نع اهريخأت وأ « اعرش اهتقو دعب اهتالص وأ « ةيلكلاب اهكرت لمتحي اهتقو نع ةالصلا ريخأتو

 . تقولا 27 [ عاض ىتح ًاوهس] تقولا
2 9 1 

 نع هاور مث . هب « ميهاربإ نب ةمركع نع « خورف نب نابيش نع ىلعي وبأ ظفاحلا هاور اذكو

 دقو « ًادانسإ حصأ اذهو : () افوقوم هيبأ نع « بعصم نع « مصاع نع « رباج نع < عيبرلا ىبأ

 . مكاحلا كلذكو « هفقو ححصو « هعفر 27 ىقهيبلا فعض

 الو ىتح هقلخ ىلإ اونسحأ الو « مهبر ةدابع اونسحأ ال : ىأ « نوعاملا نوعنميو :  هلوقو
 ىلوأ تابرقلا عاونأو ةاكزلا عنمل ءالؤهف . مهيلإ هعوجرو هنيع ءاقب عم « هب ناعتسيو هب عفتني ام ةراعإب

 34 ىدسلا هاور اذكو ١ ةاكزلا 5 نوعاملا 5 ىلع لاق 9 دهاجم نع ¢ حيجت ىبأ نبا لاق دقو 5 ىلوأو

 نب دمحم لوقي هبو . رمع نبا نع هجو ريغ نم ىور اذكو . ىلع نع « حلاص ىبأ نع

 ¢ نسحلاو « یرهزلاو < ىفوعلا ةيطعو ¢ ءاطعو ¢ دهاجمو ¢ ةمركعو © ريبج نب ديعسو « ةيفنح ا

 . ديز نباو ‹ كاحضلاو « ةداتقو

 )١( مقرب ىسلايطلا دنسم ىف ثيدحلا )۲٤۳۰( .

 . )٤۲۲١( مقرب ةجام نبا نسو < (۲۳۸۵) مقرب ىذمرتلا ننس (۲)

 . بعشلا . ط شماه نم ادافتسم « ىذوحألا ةفحت نم تبثملاو « « حلاص ىبأ نع » : ه « أ « م ىف (۳)

 . (۲۰۲/۳۰) ىربطلا ريسفت (:)

 . ٤ رمع نب » : أ ىف (0)

 )١( یربطلا ريسفت )۲۰۲/۳۰( .

 . أ ‹ م نم ةدايز (۷)

 2 06/0 ىلعي ىبأ دنسم (۸)

 . 0751١5 /:5) ىربكلا ننسلا (9)



 ةوغألا وع ب وقال ورأت بسبب ا ا ا

 ىفو 5 هلام ةاكز عنميو ¢ اهيلع ساي مل هتتاف نإو ¢ ىءار یلص نإ 8 ىرصبلا نسحلا لاقو

 . هلام ةقدص :ظفل

 . اهوعنمف ةاكزلا تتمضو « اهولصف ةالصلا ترهظ « نوقفانملا مه : ملسأ نب ديز لاقو

 نب هللا دبع لأس نيديبعلا ابأ نأ : رازجلا نب ىيحي نع « مكحلا نع « ةبعشو شمعألا لاقو

 00 [ولدلاو] ‹ ردقلاو ¢ سأفلا نم مهنيب سانلا هرواعتي ام وه : لاقف ¢ نوعاملا نع دوعسم

 « نوعاملا نع دوعسم نبا لتس هنأ : لا نبأ نع ليك ن ةملس غ + ىدوعلا ناقوت

 . كلذ هابشأو « ولدلاو « 29 [ ردقلاو سأفلا نم « مهنيب سانلا هاطاعتي ام وه : لاقف

 نع « قاحسإ ىبأ نع « صوحألا وبأ انثدح + ىبراحملا ديبع نب دمحم ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 نوعاملا نأ ثدحتت ةا )هللا لوسر باحصأ انك : لاق هللا دبع نع « ضايع نب دعسو نيديبعلا ىبأ

 نوع عت ال ءارذقلاو + ىماقلاو ع ولدلا

 تعمس : لاق قاحسإ ىبأ نع « ةبعش انربخأ « ليمش نب رضنلا انربخأ « ملسأ نب دالخ انثدحو
 . © هلئم الك ىبنلا باحصأ نع ثدحي ضايع نب دعس

 « نوعاملا نع لئس هنأ : هللا دبع نع « ديوس نب ثراحلا نع «ميهاربإ نع «٠ شمعألا لاقو

 1 ههبشو « ولدلاو سأفلا 5 مهنيب سانلا هرواعتي ام 3 لاقف

 وبأ انثدح  ىسلايطلا وه  دواد وبأ انثدح « سالفلا ىلع نب ورمع انثدح : ريرج نبا لاقو

 : لوقن نحنو ةَ انيبن عم انك : لاق هللا دبع نع « لئاو ىبأ نع « ةلدهب نب مصاع نع « ةتاوع

 . © كلذ هابشأو ولدلا عنم : نوعاملا

 نع ىئاسنلا ظفلو . 00 هوحن »¢ هدانسإب ةناوع ىبأ نع ¢ ةبيتق نع ¢ یئاسنلاو دواد وبأ هاور دقو

 ولدلا ةيراع هيك هللا لوسر دهع ىلع نوعاملا دعن "” انك « ةقدص فورعم لك : لاق هللا دبع

 .ردقلاو

 ءرز نع « مصاع نع « ةملس نب دامح انثدح « نافع انثدح « ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 . ولدلاو « نازيملاو. ردقلا : ىراوعلا : نوعاملا : لاق هللا دبع نع

 . تيبلا عاتم : ىنعي 4 نوعاملا نوعنميو 9 : سابع نبا نع « دهاجم نع <« حیجت ىبأ نبا لاقو

 , ةعتماللل ةيراعلا اهنإ دحاو ريغو« فلام راو نيج دعوو يمثل هن ميهاربإو دهاجم لاق اذكو

 مل : لاق 4 نوعامْلا نوعنميو :  سابع نبا نع « دهاجم نع « ميلس ىبأ نب ثيل لاقو

 .دعب اهلهأ ئجي

 . « دمحم باحصأ انك » : م ىف (۳) . أ ‹ م نم ةدايز (۲۰۱)

 . 3١8( /90) ىربطلا ريسفت (:)

 )٥( یربطلا ريسفت )3١5/950( .

 )١( مقرب دواد ىبأ ننس )۱٦٥۷( « مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو )١١9/0١( .

 . ٩ دهاجمو » : م ىف (۸) . ٤ انکو » : م ىف (۷)



 ل سا ااا نوعاملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 نم مهنمف « كلذ ىف سانلا فلتخا : لاق 4 نوعاملا نوعنميو» : سابع نبا نع ىفوعلا لاقو
 هاور . ةيراعلا نوعنمي : لاق نم مهنمو . ةعاطلا نوعنمي : لاق نم مهنمو . ةاكزلا نوعنمي : لاق

 ىبأ نع « ميلس ىبأ نب ثيل نع « ةيلع نبا نع« ميهاربإ نب بوقعي نع ىور مث . ريرج نبا

 . متاح ىبأ نبا هاور . ةربإلاو« ولدلاو« لخنملا هاندأو « لاملا ةاكز نوعاملا سأر : ةمركع لاقو

 وهو . دحاو ءىش ىلإ اهلك عجرتو« اهلك لاوقألا لمشي هنإف ؛ نسح ةمركع هلاق ىذلا اذهو

 . فورعملا : لاق € نوعاملا نوعنميو # : بعك نب دمحم لاق اذهلو . ةعفنم وأ لامب ةنواعملا كرت

 . ©« ةقدص فورعم لك » : ثيدحلا ىف ءاج اذهلو

 . لاملا : شيرق ناسلب : لاق  نوعاملا نوعتميو »

 نيف ند رر واو نا اند لاق و ا [يرغ اند افاق ر
 نب ةرق ىنثدح « ىريمتلا ةعيبر نب ذئاع انثدح «ىلجعلا مثهد نب مهلد انثدح « ىمرادلا صفح نبا

 : لاق ؟ انيلإ دهعت ام « هللا لوسر اي : اولاقف اي هللا لوسر ىلإ اودفو مهنأ : ىريمّتلا صومعد
 « ةديدحلا ىفو . رجحلا ىف » : لاق ؟ نوعاملا امو « هللا لوسر اي : اولاق . « نوعاملا اوعنمت ال»

 . « هب نونهتمت ىذلا سأفلا ديدحو « ساحنلا مكرودق » : لاق ؟ ةديدح ىأف : اولاق . « ءاملا ىفو

 . °" « ةراجحلا مكرودق » : لاق ؟ رجلا امو :اولاق

 . ملعأ هللاو « فرعي ال نم هدانسإ ىفو « ركنم هعفرو « ادج بیرغ

 ذئاع ىلإ هدنسب عناق نبا ىور : لاقف « « ىريمنلا ىلع » ةمجرت ةباحصلا ىف ريثألا نبا ركذ دقو
 ملسملا » : لوقي ةَ هللا لوسر تعمس : ىريمنلا نالف نب ىلع نع « ىريمنلا سيق نب ةعيبر نبا

 اي : تلق . « نوعاملا عنمي ال « هنم ريخ وه ام هيلع دريو « مالسلاب هايح هيقل اذإ . ملسملا وخأ

 1904 كلو داو + داو يرحل 4 لاق: نالا ا هللا لوس

 ( نوعاملا ١ ةروس ريسفت رخآ

 )١( روثنملا ردلا ىف امك « ًاضيأ هيودرم نبا هاورو )555( .

 )۲( ةباغلا دسأ )7/ 51784( .



 رثوكلا ةروس - نماثلا ءزجلا سلبي بيج ل  :وهم

 .ةيكم : ليقو « ةيندم ىهو

 4 © رتبألا ره كئناش نإ © رحناو كبرل لصف © رثوكلا كانيطعأ انإ ل

 : لاق كلام نب سنأ نع . لملف نب راتخملا نع « ليضف نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 نادي ١ تكف ملا هل اولاق امإو مهل لاق امإ « امستبم هسأر عفرف « ةءافغإ وَ هللا لوسر ىفغأ

 كانيطعأ اإ . ميحّرلا نمحرلا هللا مسب 9 : ف وس افا ىلع تلر هنإ ك هللا لوس

 » : لاق .ملعأ هلوسرو هللا : اولاق , « ؟ رثوكلا ام نوردت له » : لاق« اهمتخ ىتح «4رثوكلا

 ددع هتينآ « ةمايقلا موي ىتمأ هيلع درت « ريثك ريخ هيلع « ةنجلا ىف « لجو زع « ىبر هيناطعأ رهن
 اوثدحأ ام ىردت ال كنإ : لاقيف . ىتمأ نم هنإ « بر اي : لوقأف مهنم دبعلا جَّلتخي «بكاوكلا
 ا

 . قايسلا اذهو ٠ ىئالثلا دانسإلا اذهب دمحأ مامإلا هاور اذكه

 نأو « رثوكلا رهن نع ءامسلا نم نابازيم هيف بخشي هنأ ةمايقلا موي ضوحلا ةفص ىف درو دقو
 نب دمحم قيرط نم « ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم ثيدحلا اذه ىور دقو . ءامسلا موجن ددع ةينآ هيلع

 5 ومو هو

 هي ل سا ع وص ارو وو اسما اع ام

 لصف . U ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب 3 : ارقف ٠ 6 ةروس افنآ ىلع تلزنا ؛ : : لاق ؟هللا

 . ملعأ هلوسرو هللا : انلق « ؟ رثوكلا ام نوردنأ » : لاق مث . « رتبألا وه كتناش نإ . رحناو كبرل
 « ةمايقلا موي ىتمأ هيلع درت ضوح وه < نيك ليج هيل و لك ىبر هيندعو رهن هنإف » :لاق

 ام ىردت ال كنإ : لوقيف . ىتمأ نم هنإ بر : لوقأف « مهنم دبعلا جلتخيق < 00 موجنلا ددع هتينآ

 نسا

 e ءاهقفلا نم ريثكو « ةيندم ةروسلا هذه نأ ىلع ءارقلا نم ريثك هب لدتسا دقو

 . اهعم ةلزنم اهنأو « ةروسلا

 دقو . ةنجلا ىف رهن هنأ ثيدحلا اذه ىف مدقت دقف .  رثوكلا كانيطعأ اإ 8 : ىلاعت هلوق امأف
 « تباث انربخأ « دامح انثدح « نافع انثدح : لاقف سنأ نع « ىرخأ قيرط نم دمحأ مامإلا هاور

 . 6١٠١ ” /#) دنسملا )١(

 « ءامسلا موجن ددع » :أءم یف (0)

 2 )۱١۱۷١۲( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو )٤۷٤۷( مقرب دواد ىبأ ننسو )° ۰ ) مقرب ملسم حيحص )۳(



 هو وكلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 تيطعأ » : هلي هللا لوسر لاق : لاق. * رثوكلا كانيطعأ انإ 8 : 2١ ةيآلا هذه أرق هنأ سنأ نع

 « هتبرت ىف ىديب تبرضف « ؤلؤللا بابق هاتفاح اذإو. ًاقش قشي ملو . ىرجي رهن وه اذإف « رثوكلا
 .©9 « ؤلؤللا هاصح اذإو « ةرَفَذ هكسم اذإف

 « ءاملا هيف ىرجي ام ىلإ ىديب تبرضف « ؤلؤللا مايخ هاتفاح « رهنب انأ اذإف ةنجلا تلخد » : يم هللا

 ."« لجو زع < هللا هكاطعأ ىذلا رثوكلا اذه : لاق ؟ ليربج اي اذه ام : تلق . رفذأ كسم اذإف

 سنأ نع « ةداتق نع « نمحرلا دبع نب نابيش ثيدح نم «ملسمو« هحيحص ىف ىراخبلا هاورو

 « © فوجملا ؤلؤللا بابق هاتفاح رهن ىلع تيتأ :٠ لاق ءامسلا ىلإ ةي ىبنلاب جرع امل: لاق كلام نبا
 . هللا همحر 220 ىراخبلا ظفل اذهو . « رثوكلا اذه : لاق ؟ ليربج اي اذه ام : تلقف

 ىبأ نب كيرش نع « لاله نب ناميلس نع « بهو نبا انربخأ « عيبرلا انثدح : ريرج نبا لاقو

 0 ف هن ضم. كلك هللا لوسرب ىزا ا لاك اقدس كلام ني: ستا جمس لاق نق
 : لاق . كسم وه اذإف « هبارث مشي بهذف « دجربزو ؤلؤل نم رصق هيلع رهنب وه اذإف « ايندلا ءامسلا
 . "9 « كبر كل أب ىذلا رثوكلا وه : لاق ؟ رهنلا اذه ام « ليربج اي»

 ىبنلا نع ] سنأ نع كيرش قيرط نم « « ناحبس » ةروس ىف ءارسإلا ثيدح  [ىف] مدقت دقو
 .') نيحيحصلا ىف جرخم وهو . 29 [ ةي

 ضرع ذإ ةنحلا ىف ريسأ انأ انيب ١ : لاق ليك هللا لوسر نأ : سنأ نع « ةداتق نع « ديعس لاقو

 ىذلا رثوكلا اذه ؟ اذه ام ىردتأ : هعم ىذلا كلملا لاقف « فوجم ؤلؤللا بابق هاتفاح « رهن ىل
 «ناخرط نب ناميلس هاور اذكو . 27١00 كسملا هنيط نم جرخأف ‹ هضرأ ىلإ هديب برضو . هللا كاطعأ

 . هب « ةداتق نع « مهريغو مامهو رمعمو

 ء 01 و 01 -.
 نب ميهاربإ انثدح ¢ ىسابعلا بويأ وبأ انثدح « ٠١ جيرس ىبأ نب دمحأ انثدح 9 ريرج نبا لاقو

2 

 لوسر لئس : لاق سنا نع « هيبأ نع « باهش نبا ىخأ نبا « هللا دبع نب دمحم ىنثدح «دعس

 )١( ةروسلا هذه » : م ىف « .

 )۲( دنسملا )۲٤۷/۲( .

 )۳( دنسملا )۱١۳/۳( .

 . ٠ ةفوجملا » : أ « م ىف (4)

 . (4945) مقرب ىراخبلا حيحص (5)

 . « ىلإ » : م ىف (5)

 . (۲۰۷/۳۰) ىربطلا ريسفت (۷)

 . م نم ةدايز (9 ۰ ۸)

 )٠١( ءارسإلا ةروس لوأ ريسفت : رظنا .
 )١١( هب « دیعس نع « ديزي نع ء رشب نع (۲۰۸/۳۰) هريسفت ىف ىربطلا هاور .

 )١١( حیرش » : أ یف ٩ .



 رثوكلا ةروس  نماثلا ءزجلا .٠.0

 نم ضيبأ 2') [هؤام] «كسم هبارت « ةنجلا ىف هللا هيناطعأ رهن وه » : لاقف . رثوكلا نع ةَ هللا
 « هللا لوسر اي : ركب وبأ لاقف . « رزجلا قانعأ لثم اهقانعأ ريط هدرت «٠ لسعلا نم ىلحأو « نبللا
 . 9 « اهنم معنأ اهلكأ » : لاق ؟ةمعانل اهنإ

 ‹« باهولا دبع نع « داهلا نب ديزي نع « ثيللا انثدح « ىعازخلا ةملس وبأ انثدح : دمحأ لاقو

 رهن » : لاق ؟ رثوكلا ام« هللا لوسر اي : لاق الجر نأ« سنأ نع. باهش نب ملسم نب هللا دبع نع
 قانعأك اهقانعأ رويط هيف « لسعلا نم ىلحأو « نبللا نم ًاضايب دشأ وهل «٠ ىبر هيناطعأ ةنحلا ىف

 . 0« رمع اي اهنم معنأ اهلكأ ١ : لاق ؟ ةمعانل اهنإ « هللا لوسر اي : رمع لاق . « رزجلا

 ةللا:لوسر لاس.هثآ + نينا قلع 4 هللا دبع هح نع. ىرهزلا قيدح نم + ريرتع نبا 2 اور

 . © ءاوس هلثم ركذف « رثوكلا نع لكي

 ىبأ نع «٠ قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإ انثدح « ىلهاكلا ديزي نب دلاخ انثدح : ىراخبلا لاقو

 © [ميظع] رهن : تلاق . 4 رّثوكلا كانيطعأ اإ 9 :ىلاعت هلوق نع اهتلأس : لاق ةشئاع نع « ةديبع

 . 29 موجنلا ددعك هتينآ  فوجم رد هيلع هاثطاش « ةي مكيبن هيطعأ

 . قاحسإ ىبأ نع « فرطمو صوحألا وبأو ايركز هاور : ىراخبلا لاق مث

 ۵ یر قرط نم نئاشتلاو دعا اورو

 « قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإو « نايفس نع « عيكو انثدح « بيرك وبأ انثدح : ريرج نبا لاقو

 رهن © ليئارسإ لاقو ٠ فوجم رذ هاطاش: ةنجلا ىف رهن رثوكلا : :تلاق ةشئاغ نع. .ةديبع ىبأ نع
 . ءامسلا موجن ددع ةينآلا نم هيلع ةنجلا ىف

 نع « ةيطع نب رمش نع «ديمح نب صفح نع « (© ىمقلا بوقعي انثدح « ديمح نبا انثدحو
 ىفارهت «تلاق'... رثوكلا نع ىيئدح +: نينموملا مآ اي : ةعئاعل تلق :لاق-قورسم:وأ 2١١0 قيقش
 هبارت « توقايلاو ؤلؤللا روصق هاتفاح. اهطسو : تلاق ؟ ةنجلا نانطب امو : تلق . ةنجلا نانطب

 . -توقايلاو' ؤلؤللا اخوة كما

 )١( أ نم ةدايز .

 . (۲۰۹/۳۰) ىربطلا ريسفت (۲)

 )9( دنسملا )۳/ ۲۲١( .

 . ٩ هاورو » : م ىف (6)

 )٥( ىربطلا ريسفت )۲۰۹/۳۰( .

 7 أ نم ةدايز فز

 8 (49576) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 . )١١7705( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو )8١/57( دنسملا (8)

 . ٩ نايفس » : أ یف (۱۰) . « ىمعلا » : أ ىف (94)



 رثوكلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ىنعمو . ( اهنع « لجر نع » : تاياورلا ضعب ىفو « ةشئاعو حيجن ىبأ نبا نيب عطقنم اذهو

 نع. لا نوه يك لوغم نب كلام قيرط نم « اعوفرم ىنطقرادلا هاورو : ىليهسلا لاق

 . " الك ىبنلا نع « ةشئاع نع « قورسم

 نب ديعس نع « رشب وبأ انربخأ « ميشه انثدح « ميهاربإ نب بوقعي انثدح : ىراخبلا لاق مث
 تلق رعب وأ لاق اها هللا هاطعأ ىلا ريشا ره 2 ركوكلا ىف لاق هنآ نياتغا مبا نع نيج

 ريخلا نم ةنجلا ىف ىذلا رهنلا : ديعس لاقف ؟ ةنجلا ىف رهن هنأ نومعزي ًاسان نإف : ريبج نب ديعسل .٠ 0 راو .

 .٠ 2:0 هايإ هللا هاطعأ ىذلا

0۰4١ 

< 

 نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نب ءاطعو رشب ىبأ نع « ميشه ثيدح نم اضيأ هاورو

 کا را روکنا لاف يباب

 : رثوكلا : لاق" سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نب ءاطع نع « ىروثلا لاقو ]

 0 لا ريا

 امك رهنلا كلذ نمو 3 ريثكلا ريخلا وهو 3 ةرثكلا نم رثوكلا نأل ۽ هريغو رهنلا معي ريسفتلا اذهو

 نسحلا ىبأ نب نسحلاو « راثد نب براحمو « دهاجمو « ريبج نب ديعسو « ةمركعو « سابع نبا لاق

 . ةرخآلاو ايندلا ىف ريثكلا ريخلا وه : دهاجم لاق ىتح . ىرصبلا

 . ةرخآلا باوثو « نآرقلاو ةوبنلا وه : ةمركع لاقو

 : ريرج نبا لاقف « اضيأ رهنلاب هرسف هنأ سابع نبا نع حص دقو

 : لاق سابع نبا وش و نوع نب حس نع ا ءاظع نع كي نب سغ اقدح ترک وبأ انتل

 جلثلا نم ضيبأ هؤام ¢ ردلاو توقايلا ىلع ىرجي ۰ ةضفو بهذ هاتفاح « ةنحلا ىف رهن : رثوكلا

 . لسعلا نم ىلحأو

 . كلذ وحن ٠ سابع نبا نع « ىفوعلا ىورو

 نب براحم نع « بئاسلا نب ءاطع انربخأ « ميشه انثئدح « بوقعي ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 ردلا ىلع ىرجي « ةضفو بهذ هاتفاح « ةنحلا ىف رهن رثوكلا : لاق هنأ رمع نبا نع «راثد

 نع « ىزارلا رفعج ىبأ نع « ةعيبر نب دمحم قيرط نم (51/) مقرب ةنجلا ةفص ىف ايندلا ىبأ نبا هاورو « (۲۰۷/۳۰) ىربطلا ريسفت (۱)

 . ٩ لوغم نب ديزي » : م ىف (۲)

 . )۲٤١۱/۱( ىليهسلل فنألا ضورلا (۳)

 . )417( مقرب ىراخبلا ص )2

 . (TOVA) مقرب ىراخبلا حيحص )6(

 . (۲۰۷/۳۰) ىربطلا ريسفت نم ةدايز ()



0۰۲¥ 

 5 لسعلا نم ىلحأو ¢ نبللا نم اضايب دشأ هؤام «توقايلاو

 . افوقوم« ° هلثم هب « بئاسلا نب ءاطع نع « ريرج نع « ديمح نبا نع ىذمرتلا هاور اذكو

 رثوكلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 « راثد نب براحم نع “"” [بئاسلا نب] ءاطع لاقو . . . لاق ءاقرو انثدح« صفح نب ىلع انثدح
 ىلع ىرجي ءاملاو . بهذ نم هاتفاح ةنحلا ىف رهن رثوكلا » : هيَ هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع

 21 لسعلا نم ىلحأو « نبللا نم اضايب دشأ هؤامو « ولؤللا

 نب دمحم قيرط نم © ريرج نباو ¢ متاح ىبأ نباو « ةجام نباو ¢ ىذمرتلا هاور اذكهو

 . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو .  اعوفرم هب « بئاسلا نب ءاطع نع ‹ ليضف

 نك لاق! لاق اا ن ءاطعت انوع وأ ةع نبأ اح ف يد 2 ور ویا لاق
 ريخلا وه : لاق هنأ سابع نبا نع انثدح : تلق ؟ رثوكلا ىف ريبج نب ديعس لاق ام : راثد نب براحم

 كانيطعأ انإ # : تلزن امل : لاق رمع نبا انثدح نكلو . ريثكلا ريخلل هنإ هللاو. قدص : لاقف . ريثكلا
 ردلا ىلع ىرجي « بهذ نم هاتفاح « ةنجلا ىف رهن رثوكلا » : ةي هللا لوسر لاق , 4 رئوكلا

 . ١ « توقايلاو

 ىبأ نب رفعج نب دمحم انثدح « میرم ىبأ نبا انثدح « ىقربلا نبا ىنثدح : ريرج نبا لاقو

 ةا هللا لوسر نأ : ديز نب ةماسأ نع « جرعألا نمحرلا دبع نع « نامثع نب مارح ىنربخأ «ريثك

 ى ا ا لاب هدجي ملف اموي بلطملا دبع نب ةزمح ىتأ

 لوسر اي لخدت ال وأ « راجنلا ىنب ةقزأ ضعب ىف كأطخأ هنظأف « كوحن ًادماع افنآ هللا ىبن اي جرخ

 تئج دقل« ائيرمو كل ائينه « هللا لوسر اي : تلاقف « هنم لكأف « ًاسيح هيلإ تمدقف « لخدف ؟ هللا

 . رثوكلا ىعدي ةنجلا ىف ارهن تيطعأ كنأ ةرامع وبأ ىنربخأ ؛ كيرمأو كينهأف كيتآ نأ ديرأ انأو

 .2* « ؤلؤلو دجربزو « ناجرمو توقاي  هضرأ ىنعي  هضرعو « لجأ » : لاقف

 قيرط نم رتاوت دق لب « اذه لصأ حص دقو « نسح قايس اذه نكلو . فيعض نامثع نب مارح

 .9©2 [ انهاه اهركذنلو] ضوحلا ثيداحأ كلذكو « ثيدحلا ةمئأ نم ريثك دنع عطقلا ديفت

 يق نمل © افا 4 لا ساو غو هاج ةا ياو ٠ ننام سررت اکو

Ea E 

 كلذ نمو « ةرخآلاو ايندلا ىف ريثكلا ريخلا كانيطعأ امك : ىأ « رحناو كّبرل لصف # : هلوقو

 .فارشألا ةفحت ىف ىزملا هركذ الو قيرطلا اذه نم ىذمرتلا ننس ىف ىل عقي ملو (۲۰۷ /۳۰) ىربطلا ريسفت )١(

 7 م نم ةدايز )20

 . 5١١( /۳۰) ىربطلا ريسفتو (875) مقرب ةجام نبا ننسو )۴۳۹٣۱( مقرب ىذمرتلا ننسو )٠١۸/۲( دنسملا (۳)

 . 35١١( /۳۰) ىربطلا ريسفت (6 « :)

 نتفلا ىف ةياهنلا ) هباتك ىف ريثك نبا ظفاحلا اهركذ دقو ٠ ضوحلا ثيداحأ ركذ خسنلا ىف عقي ملو « ظفاحلا لاق اذكو «أ نم ةدايز (5)

 . كانه عجارتلف انهاه اهانركذل ةلاطإلا ةيشخ الولو (117 774/١ محالملاو



 سسس وكلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 كيرش ال هدحو هدبعاف « كرحتو ةلفانلاو ةبوتكملا كتالص كبرل صلخاف  هتفص مدقت ىذلا رهنلا

 ىتاممو ىايحمو ىكسنو ىتالص نإ لق :  ىلاعت لاق امك . هل كيرش ال هدحو همسا ىلع رحناو «هل
 نبا لاق « [1177 :ماعنألا] * نيملسملا لوا انأو ترمأ كلذبو هل كيرش ال . نيملاعلا بر هلل -
 + 5ا لاف لك اهر و دلا رحب كلذ ناو ف عو © ههاجتوو 2 ءاطعو « سابع

 نب  ليعامسإو « مكحلاو « ىناسارخلا ءاطعو« عيبرلاو ٠ كاحضلاو ٠ ىظرقلا بعك نب دمحمو

 ‹ هللا ريغل دوجسلا نم هيلع نوكرشملا ناك ام فالخب اذهو . فلسلا نم دحاو ريغو « دلاخ ىبأ

 ةيآلا « قسفل هّلِإو هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو 8 : ىلاعت لاق امك < همسا ريغ ىلع حبذلاو

 . ١7١[ :ماعنألا]

 غ ا وربع رحنلا تحت ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو : « رحناو ا : هلوقب دارملا : ليقو

 . هلثم ىبعشلا نعو . حصي الو « ىلع

 . ةالصلا حاتتفا دنع نيديلا عفرا : ىنعي # رحناو # : رقابلا رفعج ىبأ نعو

 . ريرج نبا ةثالثلا لاوقألا هذه ركذ . ةلبقلا كرحنب لبقتسا : ىأ « رحناو » : ليقو

 ةنس "  ىمافلا ميهاربإ نب بهو انثدح : لاقف ادج اركنم اثيدح انهاه متاح ىبأ نبا ىور دقو

 . رثوكلا كانيطعأ انإ # : واهم ىبنلا ىلع ةروسلا هذه تلزن امل : لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع « ةتابن

 :لاقف « ؟ ىبر اهب ىنرمأ ىتلا ةريحنلا هذه ام « ليربج اي » : هللا لوسر لاق « ( رحناو كبرل لصف
 تعفر اذإو. تعكر اذإو تربك اذإ كيدي عفرا « ةالصلل تمرحت اذإ كرمأي هنكلو « ةريحنب تسيل

 نإو <« عبسلا تاومسلا ىف نيذلا ةكئالملا ةالصو انتالص اهنإف .« تدجس اذإو < عوكرلا نم كسأر

 . ةريبكت لك دنع نيديلا عفر ةالصلا ةنيزو « ةنيز ءىش لكل

 . هب « متاح نب ليئارسإ ثيدح نم « كردتسملا ىف مكاحلا هاورك) اذكهو

 ‹ كرحن زربأو« لدتعاو عوكرلا دعب كبلص عفرا : ىأ # رحناو # : ىناسارخلا ءاطع نعو

 . متاح ىبأ نبا هاور . لادتعالا هب ىنعي

 ؛ كسانملا حبذ رحنلاب دارملا نأ « لوألا لوقلا حيحصلاو .  [ادج 0 لاوقألا هذه لك]

 كسنو« انتالص ىلص نم » : لوقيو هكسن رحني مث « 2 ديعلا ىلصي هك هللا لوسر ناك اذهلو

 لوسر اي :لاقف راين نب ةدرب وبأ ماقف .« هل كسن الف ةالصلا لبق كسن نمو . كسنلا باصأ دقف ءانكسن

 .«دقو » : م ىف (۳) . « ىماعلا » : أ ىف (۲) . «ديعسو 7: م ىف )١(

 نب ليئارسإ قيرط نم (۱۷۷ )١/ نيحورجملا ىف نابح نبا هاورو « (1/5 /۲) ننسلا ىف ىقهيبلا قيرط نم هاورو « ٥۳۷( /۲) كردتسملا )٤(

 « نايح نب لتاقم نع ‹ حبص نب رمع هاور ربخ اذهو « هيف نيديلا عفر ركذ الإ لطاب نتم اذه » : نابح نبا لاقو . هب « متاح

 . « لتاقم نع هب ثدحف متاح نب ليئارسإ هيلع رفطف ثيدحلا عضي حبص نب رمعو
 . ؛« ديعلا موي ىلصي » : م ىف )١( . أ ٠ م نم ةدايز (45)



 رثوكلا ةروس  نماثلا ءزجلا 6.

 هاك ةلتاخ ا : لاق . محللا هيف ىهتشي موي مويلا نأ تفرعو « ةالصلا لبق ىتاش تكس ىنإ « هللا
 ئزجت الو « كئزجت » : لاق ؟ ىنع ئزجتفأ « نيتاش نم ىلإ بحأ ىه اقانع ىدنع نإف : لاق .«محل

 كدب ادحأ

 كبرل اهلك كتالص لعجاف : كلذ ىنعم : لاق نم لوق باوصلاو : ريرج نب رفعج وبأ لاق

 ىلع هل ًاركش ؛ ناثوألا نود هل هلعجا كرحن كلذكو « 2" ةهلآلاو دادنألا نم هاوس ام نود اصلاخ

 ."” هب كصخو « هل ءاقك ال ىذلا « ريخلاو ةماركلا نم كاطعأ ام

 ىدهلا نم هب تئثج ام ضغبمو دمحم اي  كضغبم نإ : ىأ 4 رتبألا وه كئناش نإ :  هلوقو
 . هركذ عطقنملا لذألا لقألا رتبألا وه « نيبملا رونلاو عطاسلا ناهربلاو قحلاو

 . لئاو نب صاعلا ىف تلزن : ةداتقو « ريبج نب ديعسو « دهاجمو « سابع نبا لاق

 الك هللا لوسر ركذ اذإ لئاو نب صاعلا ناك : لاق نامور نب ديزي نع « قاحسإ نب دمحم لاقو

 . ةروسلا هذه هللا لزنأف . هركذ عطقنا كله اذإف « هل بقع ال رتبأ لجر هنإف هوعد : لوقي

 + ةمركش هع وواو نع. يدع أ قب اشد + قاتلا حي نب دايز انثدكم *: ناوبلا لاقؤ

 ؟ ةياقسلا لهأو ةنادسلا لهأو « جيجحلا لهأ نحنو« انم ريخ هنأ معزي هموق نم رتبنملا 247 ربتصملا

 . « رتبألا وه كئئاش نإ :  تلزنف : لاق . هنم ريخ متنأ : لاقف

 . ع دانسإ ق رازبلا هاور اذكه

 ىلإ بهل وبأ بهذف ةَ هللا لوسر نبا تام نيح كلذو « بهل ىبأ ىف تلزن : ءاطع 2” نعو
 . « رتبألا وه كئناش نإ 8 : كلذ ىف هللا لزنأف . ةليللا دمحم رتب : لاقو نيكرشملا

 و

 )١( هنع هللا ىضر « ءاربلا ثيدح نم (۹۸۳) مقرب هحيحص ىف ىراخبلا هاور .

 . « دالوألاو » : م ىف (0)

 . (۲۱۲/۳۰) ىربطلا ريسفت (۳)

 . « ربضلا اذه » : م ىف (4)

 ركذف دواد نع « دشار نب ىبحي انثدح « ىطساولا ىلع نب نسحلا انثدح » : هيف عقوو « راتسألا فشك » (۲۲۹۳) مقرب رازبلا دنسم )٥(

 . (۱۱۷۰۷) مقرب ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا اضيأ هاورو « هلثم

 . « لاقو » : م ىف (7)



 ی ن ا م لا ااا

 املق . رثب : اولاق لجرلا روكذ تام اذإ اوناك : ىدسلا لاقو . درفلا : رتبألا : ةمركع لاقو

 تام اذإ هنأ مهلهجل اومهوتف « هركذ عطقنا تام اذإ ىذلا رتبألا نأ نم هانلق ام ىلإ عجري اذهو

 ىلع هعرش بجوأو « داهشألا سوؤر ىلع هركذ هللا ىقبأ دق لب « الكو اشاحو < هركذ عطقني هونب

 امئاد هيلع همالسو هللا تاولص « “" داعملاو رشحلا موي ىلإ « دابآلا ماود ىلع ارمتسم « دابعلا باقر

 . دانتلا موي ىلإ

 ةنملاو دمحلا هللو ٠ « رثوكلا » ةروس ريسفت رخآ

 )١( دانتلاو » : م ىف « .



 نورفاكلا ةروس - نماثلا ءزلا ا ٦.0

 ةوزئاكلا اهنا ا و ر

 «دحأ هللا وه لف © بو« ةروسلا هذهب أرق هيَ هللا لوسر نأ : رباج نع « ملسم حيحص ىف تبث

 . رجفلا ىتعكر ىف امهب أرق ويم هللا لوسر نأ : ةريره ىبأ ثيدح نم « ملسم حيحص ىفو

 نبا نع ب هقاجن: نعت نواحس ىبآ نع ليارامإ اهدا مكر ادعم: دفحل مامإلا كالو

 :وأ  ةرم نيرشعو اعضب «برغملا دعب نيتعكرلاو رجفلا لبق نيتعكرلا ىف أرق ةَ هللا لوسر نأ :رمع
 . 99 4 دحأ هللا ره لق ظ و « 4 تورفاكلا اهي اي لق $ - ةرم ةرشع عضب

 نع « قاحسإ ىبأ نع « ليئارسإ انثدح « ريبزلا نب اع نب م داو د اا خا لاكو

 أرقي « ةرم  نيرشعو اسمخ : وأ  نيرشعو ًاعبرأ ةي ىبنلا تقمر : لاق رمع نبا نع « دهاجم
 . 440 يدحأ هللا وه لف » و  تورفاكلا اهيأ ايلف ١ ب برغملا دعب نيتعكرلاو . رجفلا لبق نيتعكرلا ىف

 وه  نايفس انثدح ىرييزلا ريبزلا نب ب هللا دبع نب دمحم وه  دمحأ وبأ انثدح : دمحأ لاقو

 ار اواري هلك يلا تر : اق ردع اروع + دهاشم نع نانا ىلا. نكس قرا

 . « دحأ هللا وه لف » و . * نورفاكلا اهيأ اي لُق ب رجفلا لبق نيتعكرلا ىف

 هجو نم ىئاسنلا هجرخأو . «* ۾ ىريبزلا دمحأ بأ ثيدح نم « ةجام ن نباو ىذمرتلا هاور اذكو

 . نسح ثيدح اذه: ىذمرتلا لاقو . ؟' 000 قاحسإ ىبأ نع « رخآ

 . نآرقلا عبر لدعت * تزل اإ لو « نآرقلا عبر لدعت اهنأ ثيدحلا ىف مدقت دقو

 ةورف نع « قاحسإ وبأ انثدح « ريهز انثدح « مساقلا نب " مشاه انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 «؟اهلفكت انل ةبيبر ىف كل له » : هل لاق ةَ هللا لوسر نأ « هيبأ نع  ةيواعم نبا وه  لفوت نبا
 اهتكرت :لاق «؟ ةيراجلا تلعف ام » : لاق « اهنع ةي ىبنلا هلأسف ءاج مث : لاق . بنيز اهارأ : لاق

 :أرقا» : لاق . ىمانم دنع هلوقأ ًائيش ىنملعتل تئج : لاق «؟ كب ءاج ام ءىجمف » : لاق . اهمأ دنع

 . ©دمحأ هب درفت .«كرشلا نم ةءارب اهنإف « اهتتاخ ىلع من مث .4َنورْفاَكْلا اهيأ اي لق»

 )١( ةلمسبلا : م ىف اهدعب .

 . روهشملا رباج كسنم وهو ليوط ثيدح نم )١514( مقرب ملسم حيحص (؟)

 )۳( دنسملا )۲/۲٤( .

 . (44/۲) دنسملا ()

 . )١١59( مقرب ةجام نبا ننسو )٤1۷( مقرب ىذمرتلا ننسو (44 /۲) دنسملا (5)

 )١( یئاسنلا ننس )۲/ ۱۷۰١( .

 . ؟ میشه » : أ ىف (۷)

 . )٤١١/١( دنسملا فارطأ ىف رجح نبا ظفاحلا هركذو « دنسملا نم عوبطملا ىف هيلع عقأ مل (8)



 6.37 نورفاكلا ةروس  نماثلا ءزجلا

 انثدح « ليفطلا نب دمحم انثدح « ىنارطقلا ورمع نب دمحأ انثدح : ىناربطلا مساقلا وبأ لاقو

 : لاق ويم ىبنلا نأ ةثراح نب ديز وخأ وهو  ةثراح نب , ةلبج نع « قاحسإ ىبأ نع « كيرش

 .(7 ةكرشلا نم ةءارب اهنإف « اهرخآب رمت ىتح © نوُرفاَكْا هيأ اي لُق 8 : ارقاف كشارف ىلإ تيوأ اذإ»
 . °” [ ليكولا معنو ىبسح وهو ملعأ هللاو]

 نع « لفون نب ةورف نع « قاحسإ ىبأ نع . كيرش انثدح « جاجح انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 تذخأ اذإ » : لاق . ىمانم دنع هلوقأ ائيش ىنملع « هللا لوسر اي : تلق : لاق ةلبج نب ثراحلا

 . ° « كرشلا نم ةءارب اهنإف . ( نورفاكلا اهيأ اي لق # : أرقاف ليللا نم كعجضم

 رضخألا ىبأ دابع ] نع « ىديبزلا لقعم نع « * رباج نع « كيرش قيرط نم ىناربطلا یورو
 . "اهمتخي ىتح (نورفاكلا اهيأ اي لق 8: أرق هعجضم ذخأ اذإ ناك هڪ هللا لوسر نأ« [بابخ نع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
oرب رقم م يني  

 ان الو © دبعأ ام نودباع متنأ الو © نودبعت ام دبعأ ال © 0 نورفاكلا اهي اي لقط

 . 4 © نيد ىلو مكنيد مكل ید دبعأ ام نودباع متنأ الو © متدبع ام دباع

 لق # :هلوقف «هيف صالخإلاب ةرمآ ىهو «نوكرشملا هلمعي ىذلا لمعلا نم ةءاربلا ةروس ةروسلا هذه

 . شيرق رافك مه باطخلا اذهب "نيهجاوملا!نكلو ءضرألا هجو ىلع رفاك لك لمش , 4نورفاكلا اهيأ اي
 « ةنس هدوبعم نودبعيو < ةنس مهناثوأ ةدابع ىلإ | داك هللا لوسر اوعد مهلهج نم مهنإ : ليقو

 ام دبعأ ال » : لاقف « ةيلكلاب مهنيد نم أربتي نأ اهيف 4 هلوسر رمأژ ٠ ةروسلا هذه هللا لزناف

 .. هل كيرش ال هدحو هللا وهو« * دبعأ ام نودباع متنأ الوإ « دادنألاو“مانصألا نم : ىنعي *4 نودبعت

 . ( نم )» ىنعمب انهاه « ام » ف

 ال : ىأ « مكتدابع دبعأ الو :ىأ « دبعأ ام نودباع متنأ الو . متدبع ام دباع انأ الو ا : لاق مث

 متنأ الو # : لاق اذهلو ؛ هاضريو هبحي ىذلا هجولا ىلع هللا دبعأ امنإو < اهب ىدتقأ الو اهكلسأ

 ءاقلت نم اش متعزتخا دق لب ٠ ةتدابع ىف هعرشو هللا اراب تويت ىأ 4 دبعأ ام نودباع

 4 ئدهلا مهبَر نم مهءاج دقو سفنألا ىوهت امو َّظلا الإ نوعبتي نإ » : لاق امك <« مكسفنأ

 ٩ ةدابعو « هدبعي دوبعم نم هل دبال دباعلا نإف « هيف مه ام عيمج ىف مهنم أربتف « [71 :مجنلا]

 . ٩ اوقثو هلاجر » : )١5١/١٠١( عمجملا ىف ىمئيهلا لاقو « (۲۸۷/۲) ريبكلا مجعملا )١(

 . أ نم ةدايز ()

 . 57١( /۲) دنسملا فارطأ ىف رجح نبا ظفاحلا هركذو « دنسملا نم عوبطملا ىف هيلع عقأ مل ©

 . هانتبثأ ام باوصلاو « أطخ وهو ًانورقم « رباجو كيرش نع » : ريبكلا مجعملا ىف عقو (5)

 . (81/5) ريبكلا مجعملا نم ةدايز (0)

 رباج هيفو 2 : )١7١/٠١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « « راتسألا فشك » (7117) مقرب هدنسم ىف رازبلا هاورو )8١/5( ريبكلا مجعملا (7)

 . © فيعض وهو « ىفعجلا
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 نع <« بيعش نب ورمع ثيدحل ¢ سكعلابو دوهيلا نم ىراصنلا ثيروت مدع ىلإ هقفاو نمو لبنح
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 نبا ةياور نم تبث دقف « ركنمب سيل ديعس ىبأ ىلع ناورم هركنأ ىذلا اذهو « دمحأ هب درفت
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 . ةدحاو ةميلستب اهلك اهيلصي : مهضعب لاق مث « نئادملا حتف موي صاقو ىبأ نب دعس لعف اذكهو

 موي ملسي ناك ةَ هللا لوسر نأ : دواد ىبأ ننس ىف درو امك ‹ نيتعكر لك نم ملسي هنأ حيحصلاو

 ىع ةروسلا هذه نأ نم « امهنع هللا ىضر « رمعو سابع نبا هب رسف ام امأو . نيتعكر لك نم حتفلا

 - كتجرخأ ىتلا كتيرق ىهو  ةكم تحتف اذإ كنأ ملعاو « ةميركلا )2١ هسفن ةي هللا لوسر ىلإ اهيف
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 كبر دمحب حسف ل : لاق اذهلو ‹ ىضرتف كبر كيطعي فوسلو « ايندلا نم كل ريخ ةرخآلاف
 . 4 ابات ناك ِهَّنِإ ةرفغتساو

 لاله نع « ةناوع وبأ انثدح « بوبحم نب دمحم انثدح « روصنم نب ورمع انربخأ : ىئاسنلا لاق

 رخآ ىلإ « 4 حتفلاو هللا رصن ءاج اإ » : تلزن امل : لاق سابع نبا نع « ةمركع نع « بابخ نبا

 ومآ ىف اداه ناکام دشا ىف دخاف + تلا نح فن كلك هللا لو رل تيعت + لاق رولا

 . 4 نميلا لهأ ءاجو « هللا رصن ءاجو « حتفلا ءاج » : كلذ دعب هيم هللا لوسر لاقو « ةرخآلا

 ناميإلا ٠ مهبولق ةنيَل ‹ مهبولق ةقيقر موق » : لاق ؟ نميلا لهأ امو « هللا لوسر اي : لجر لاقف

 . °" « نامي هقفلاو « ةينامي ةمكحلاو «نامّي
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 كناحبس» : هدوجسو هعوكر ىف لوقي نأ رثكي يَ هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع « قورسم نع

 . نآرقلا لوأتي « ىل رفغا مهللا « كدمحبو انبر مهللا

 "لا ‹ روصنم ثيدح نم « ىذمرتلا الإ ةعامجلا ةيقب هجرحخأو

 : لاق قورسم نع « ىبعشلا نع « دواد نع « ىدع ىبأ نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 هللا رفغتسأ « هدمحبو هللا ناحبس » : لوق نم هرمأ رخآ ىف رثكي يم هللا لوسر ناك : ةشئاع تلاق

 نأ اهتيأر اذإ ىنرمأو 2 ىتمأ یف ةمالع ىرأس ىنأ ىنربخأ ناك ىبر نإ » : لاقو . « هيلإ بوتأو

 سائلا تيأرو . حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ $ : هكا دفا ل ناك هنإ ٠ هرفغتسأو هدمحب سا

 . « ( اباوت ناك هّلِإ هرفغتساو كبر دمحب حبس . اجاَوُفَأ هللا نيد ىف تولخدي

 . 249 هبا دنه ىبأ نبا وهو  دواد قيرط نم ملسم هاورو

 مأ نع « ىبعشلا نع « مصاع انثدح « صفح انثدح « بئاسلا وبأ انثدح : ريرج نبا لاقو

 :لاق الإ ‹ ءىجي الو بهذي الو . دعقي الو موقي ال هرمأ رخآ یف هم هللا لوسر ناك : تلاق ةملس

 بهذت ال « هدمحبو هللا ناحبس نم رثكت كنإ « هللا لوسر اي : تلقف . « هدمحبو هللا ناحبس »

 :لاقف « « اهب ترمأ ىنإ » : لاق ؟ هدمحبو هللا ناحبس : تلق الإ دعقت الو موقت الو « ءىجت الو

 . (11711) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (؟)

 نتسو ۰ )٠ مقرب ىربكلا ىئاسنلا نتسو (۸۷۷) مقرب دواد ىبأ نن ننسو (0) مقرب ملسم حيحصو (5954) مقرب ىراخبلا حيحص فرز

 . (A۸۸4) مقرب ةجام نبا

 . )٤۸٤( مقرب ملسم حيحصو ٣١( /5) دنسملا ()



o1 رصنلا ةروس 55 نماثلا ءزجلا 

 رولا رشا ىلإ حتفلاو هللا رصت ءاج اذإ»

 بتكيف « درفم ءزج ىف هظافلأو هقرط عيمج نم سلجملا ةرافك ثيدح انبتك دقو « بيرغ

 . "هاه

 دبع نع « ةديبع ىبأ نع « قاحسإ ىبأ نع < « ليئارسإ نع « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 - عكرو - اهأرق اذإ رثكي ناك « حغفلاو هللا رصن ءاج اذإ » : الك هللا لوسر ىلع تلزن امل : لاق هللا
 ." اثالث «ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ىل رفغا مهللا «كدمحبو انبر مهللا كناحبس »:لوقي نأ

 ىبأ نع « ةبعش نع « ةرم نب ورمع نع « هيبأ نع متاح ىبأ نبا هاورو . دمحأ هب درفت

 ء ةكم حتف اهمالسإب مّوَلََت تناك برعلا ءايحأ نإف « ًادحاو ًالوق ةكم حتف انهاه حتفلاب دارملاو
 ملف « آجاوفأ هللا نيد ىف اولخد ةكم هيلع هللا حتف املف . ىبن وهف هموق ىلع رهظ نإ : نولوقي

 « مالسإلل رهظم الإ برعلا لئابق رئاس ىف قبي ملو « ًاناميإ برعلا ةريزج تقسوتسا ىتح ناتنس ضمت
 لك رداب حتفلا ناك امل : لاق ةملس نب ورمع نع هحيحص ىف ىراخبلا ىور دقو. ةنملاو دمحلا هللو

 هوعد : نولوقي « ةكم حتف اهمالسإب مولتن ءايحألا تناكو < ةي هللا لوسر ىلإ مهمالسإب موق
 نمف « ةريسلا : انباتك ىف حتفلا ةوزغ انررح دقو .  ثيدحلا . ىبن وهف مهيلع رهظ نإف « هموقو
 . ةنملاو دمحلا هللو .« كانه هعجاريلف دارأ

 وبأ ىنثدح 2 ىعازوألا نع < قاحسإ وبأ انثدح « ورمع نب ةيواعم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 ملسف « هللا دبع نب رباج ىنءاجف رفس نم تمدق : لاق هللا دبع نب رباجل راج ىنثدح « رامع

 تعمس : لاق مث « ىكبي رباج لعجف « اوثدحأ امو سانلا قارتفا نع هثدحأ تلعجف « 2* ىلع
 . (” « اجاوفأ هنم نوجرخيسو « ًاجاوفأ هللا نيد ىف اولخد سانلا نإ ١ : لوقي هيم هللا لوسر

 (7 [ ةنملاو دمحلا هللو « حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ » ةروس ريسفت رخآ ]

 )١( ىربطلا ريسفت )73157/0( .

 . تافاصلا ةروس ريسفت رخآ ىف اهقرط ركذو سلجملا ةرافك ثيداحأ ركذ قبس ()

 . )88/1١”( دنسملا (*)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )8705( .

 . ٩ ىلع ملسي » : م ىف (05)

 . 071/0 دنسملا (0)

 . أ نم ةدايز (0



 و ج يي ب ب جب يب ب سبي جابو

 تبت ةروس ريسفن 2

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 بهل تاذ اران ئاصيس ©) بسك امو هلام هنع ئنغأ ام ) بتو بهل ىبأ ادي تبت

  - . O 2oنا اک هل 2 -

 © دسم نم لبح اهديج ىف (5) بطحلا ةلامح هتأرماو )2( 4 :

 و ور و شمعألا انثدح « ةيواعم وبأ انثدح « مالس نب دمحم انثدح : ىراخبلا لاق

 اي ىدانف لبجلا دعصف « ءاحطبلا ىلإ جرحخ ةي ىبنلا نأ ا سابع نبا نع ‹ ريبج نب ديعس نع

 ¢ مكيسمم وأ مكحبصم َردعلا نأ مكتثدح نإ متيأرأ » لاقف 4 شيرق هيلإ تعمتجاف 5 ( هاحابص

 وبأ لاقف . © ديدش باذع ىدي نيب مكل ريذن ىنإف » : لاق . معن : اولاق . « ؟ ىنوقدصت متنكأ

 . 2 اهرخآ ىلإ . ( بتو بهل ىبأ ادي تبت ل : هللا لزنأف . كل ابت ؟ انتعمج اذهلأ :بهل

 : هللا لزنأف ؟ انتعمج اذهلأ . مويلا رئاس كل ابت : لوقي وهو« هيدي ضفني ماقف : ةياور ىفو

 .20 4 ابتو بهل ىبأ ادي تبت

 ريثك ناكو « ههجو قارشإل « بهل ابأ » ىمس امنإو . ةبتع وبأ هتينكو « بلطملا دبع نب ىّزعلا دبع
 . هنيدلو هل صقنتلاو ¢ هب ءاردزالاو ¢ هل ةضغبلاو ةَ هللا لوسرل ةيذألا

 ساس

 هيبأ نع « دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع انثدح « سابعلا ىبأ نب ميهاربإ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 : لاق  ملسأف آيلهاج ناكو « ليدلا ىنب نم « دابع نب ةعيبر : هل لاقي  لجر ىنربخأ : لاق

 هللا الإ هلإ ال اولوق« سانلا اهيأ اي » : لوقي وهو زاجملا ىذ قوس ىف ةيلهاجلا ىف ي ىبنلا تيأر
 هنإ : لوقي ¢ نيتريدغ وذ لوحأ هجولا ءىضو لجر هءاروو < هيلع نوعمتجم سانلاو 3 « اوحلفت

 . بهل وبأ همع اذه : اولاقف هتغ تلأسف ع بهذ ثيح هعبتي . بذاك ؛باص

 : ةعيبرل تلق 5 دانزلا وبأ لاق  هركذف ¢ هيبأ نع « دانزلا ىبأ نبا نع ‹« جيرس نع هاور مث

 .20 دمحأ هب درفت . ةبرقلا رفزأ ىنأ لقعأل ذئموي ىنإ هللاو ءال : لاق ؟ ًاريغص ذئموي تنك

 هءاروو  لئابقلا عبتي ةَ هللا لوسر ىلإ رظنأ « باش لجر ىبأ عمل ىنإ : لوقي ىليدلا دابع نبا

 )١( مقرب ىراخبلا حيحص )591/5( .

 . )۳٥۲٥۰٤۸۰۱۰۱۳۹٤( مقرب ىراخبلا حيحص (۲)

 . « ىبنلا مامعأ » : م ىف (۳)

 )5( دنسملا )۳٤١/٤( .

 )٥( دنسملا )۳٤١/٤( .



 دسملا ةروس  نماثلا ءزجلا

 ۲0نا قي اب 9 لر افلا لع فاك لا لور ف ج وذا 2یف و لوا لخضر
 نع ٌدّمنأ ىتح ىنوعنمتو ىنوقدصت نأو « ائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعت نأ مكرمآ « مكيلإ هللا لوسر

 نأ مكنم ديري اذه « نالف ىنب اي : هفلخ نم رخآلا لاق هتلاقم نم غرف اذإو . « هب ىنثعب ام هللا

 ةا دره هي هاجت اهلا فا وب ب كلام ىنب نم نجلا نم مكءافلحو « ىزعلاو تاللا اوخّلست

 ا نبأ فض 3 لاق ؟ اذه نم ١ ىلألا تلقف بیک لر ری الق ةلالضلاو

 . °” ظفللا اذهب ىناربطلاو ‹ اضيأ دمحأ هاور

 4 بتو 8 + مو ةلمخ لضو: + كناخو هرم ىأ 4 بهل ىبأ ادي تبت » : ىلاعت هلوقف

 دسر تراب قع نت دقو أ

 .هدلو :ىنعي <« بسك امو 8 : هريغو سابع نبا لاق « « بّسَك امو هلام هنع ئنغَأ ام :  هلوقو
 له نيريس ناو 6 قيما و.« فاططو و هاو ج ةقئاف قع قورو

 ام ناك اذإ : بهل وبأ لاق « ناميإلا ىلإ هموق اعد امل ليَ هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع ركذو

 ام # : هللا لزنأف . ىدلوو ىلامب باذعلا نم ةمايقلا موي ىسفن ىدتفأ ىنإف « اقح ىخأ نبا لوقي
 . Joلر 2

 .. 4 بسك امو هلام هنع ئنغأ

 ةلاّمح هتأرماو » « ديدش قارحإو بيهلو ررش تاذ : ىأ 4 بهل تاذ ارات ئلصيس 9 : هلوقو
 نب رح تدب ىؤرأ اهمساو# ليغج مآ یهو «٠ شيرق ءاسن تاداس نم هتجوز تناكو. « بطحلا

 موي نوكت اذهلف ؟ هدانعو رو هرفك ىلع اهجوزل انوع تناكو . نايفس ىبأ تحأ ىهو < ةيمأ

 # دسم نم لبح اهديج ىف . بطحلا ةلامح » : لاق اذهلو . منهج ران ىف هباذع ىف هيلع انوع ةمايقلا

 . هل ةدعتسم كلذل ةايهم ىهو « هيف وه ام ىلع دادزيل ءاهجوز ىلع ىقلتف بطحلا لمحت : ىنعي

 ؛ ناقل نم نم ةؤرغو»« هاجم لاق 4 دسم نم لبح اهديج ىف »

 تناك :« بّطحلا لمح » : ىدسلاو « ىروثلاو « ةداتقو « نسحلاو . ةمركعو « دهاجم نعو
 01 رج هنا ناار < لا شم

 ىف كوشلا عضت تناك : ديز نباو « كاحضلاو « ىلدجلا ةيطعو « سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 . ريرج نبا هراتخاو ٠ هم هللا لوسر قيرط

 . كلذب تريعف « بطتحت تناكو « رقفلاب هيم ىبنلا ريعت تناك : ليقو : ريرج نبا لاق

 . ملعأ هللاو ‹ لوألا حيحصلاو . دحأ ىلإ هزعي ملو « هاكح اذك

 : ىنعي «١ دمحم ةوادع ىف اهنقفنأل : تلاقف « ةرخاف ةدالق اهل تناك : بيسملا نب ديعس لاق

 . رانلا دسم نم اهديج ىف ًالبح اهب هللا اهبقعأف

0\0 

 )١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا : رظنا )١/٤۲۳( .

 )۲( دنسملا )٤۹۲ /۳( ريبكلا مجعملاو )١/١( .

  (۳)م نم ةدايز 5



 دسملا ةروس  نماثلا ءزجلا 011

 ىبعشلا نع « ىبعشلا ىلوم  ميلس نع « عيكو انثدح « بْيرُك وبأ انثدح : ريرج نبا لاقو
 . فيللا : دسملا : لاق

 . ًاعارذ نوعبس اهعرذ ةلسلس : دسملا : ريبزلا نب ةورع لاقو

 . ًاعارذ نوعبس اهلوط « ران نم ةدالق ىه : ىروثلا نعو

 نم نوكي دقو: :نهوخ لا فيل نع بخ اخ ةو لا دنقل 2 قمرا
 02 تدحا اذإ © اندم دعما للا تيسر اقرا ذا وول

 نومسي برعلا نأ ىرت الآ « ديدح نم قوط : ىأ دسم نم ٌلّبح اهديج ىف ا : دهاجم لاقو
 0 اا 00 ؟ ادّسَم ةركبلا

 انثدح « ىديّمَحْلا ريبزلا نب ب هللا دبع انثدح : الاق ةعرز وبأو ىبأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاقو

 SFE SS EME ERE نزل را ان دع 1 نا

 : لوقت ىهو « رهف اهدي ىفو « ةلولو اهلو  برح تنب ليمج مأ ءاروعلا تلبقأ , € بهل ىبأ ادي

 انيصع هرمأو انيق هتيدو اتي امم
 دق « هللا لوسر اي : لاق ركب وبأ اهآر املف « ركب وبأ هعمو دجسملا ىف سلاج ةي هللا لوسرو

 « هب مصتعا انآرق أرقو .« ىنارت نل اهنإ » : 5 هللا لوسر لاقف . كارت نأ كيلع فاخأ انأو تلبقأ

 « اروتسم اباجح ةرخآلاب َنوُمْؤي ال نيذّلا نيبو كنيب انلعج نآرقلا تأرق اَذإو » : ىلاعت لاق امك

 ىنإ « ركب ابأ اي : تلاقف هي هللا لوسر رت ملو ركب ىبأ ىلع تفقو ىتح تلبقأف . [٥٤:ءارسإلا]

 تملع دق : لوقت ىهو تلوف . كاجه ام تيبلا اذه برو « ال : لاق ؟ ىناجه كبحاص نأ تربخأ

 ىهو اهطرم ىف ليمج مأ تّرّثعف : هريغ وأ هثيدح ىف ديلولا لاقو : لاق . اهديس ةنبا ىنأ شيرق

 « مّلكأ امف ناصحل ىنإ : بلطملا دبع تنب ميكح مأ تلاقف . افرح 1 تلاقف « تيبلاب فوطت

 . ” ملعأ دعب شيرقو« معلا ىنب نم انلكو « مّلعأ امف فاو

 دیا وا ا الاف ناما نب دمحاو تبعت نب ميهاربإ انندج : رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 :U لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « بئاسلا نب ءاطع نع « برح نب مالسلا دبع انثدح

 . ركب وبأ هعمو « سلاج كك هللا لوسرو بهل ىبأ ةأرما تءاج ( بهل ىبأ ادي تّبت » : تلزن

 : اهني تب لاح ل هللا لور لاقق یش و ل فيس ول رك ورا لاف

 برو « ال : ركب وبأ لاقف . كبحاص اناجه ءركب ابأ اي : تلاقف ركب ىبأ ىلع تفقو ىتح تلبقأف

 هللا ىضر « ركب وبأ لاق تلو املف « قدصمل كنإ : تلاقف . هب هوفتي الو رعشلاب طن ام ةينبلا هذه

 . ٩ تلو ىتح ىنرتسي كلم لاز ام .« ال » : لاق ؟ كتأر ام : هنع

 . ©« ناميلس » : أ ىف )١(

 . )01208/١( ؛ دسم 8 ةدام . ىرهوجلل حاحصلا )١(

 ةروس نم غ6 : ةيآلا ريسفت دنع هجيرخت قبسو 0 هب نايفس قيرط نم ٥۳( /۱) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو )١07/١( یدیمحلا دنسم (۳)

 . ءارسإلا



 01197 ياا ل سل دسملا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ' هنع هللا ىضر « ركب ىبأ نع « دانسإلا اذه نم ّنسحأب ىوري هملعن ال : رازبلا لاق مث

 لبح اهقنع ىف : ىأ ( دسم نم لّبح اهديج ىف :  ىلاعت هلوق ىف ملعلا لهأ ضعب لاق دقو
 ا ا ور ل

 ودلال قع نما رضوا كل يور فر ب يراها وح ندا طا ولأ لاق
 : كلذ ىف دشنأو « ءاشر : دسم لك : « تابنلا ١ باتك ىف ىرونيدلا ةفينح وبأ لاق امك

 مك 0-1

 ًاراَغُم قبأ نم ًادّسَمَو ًارارص ًاروحمو ةرکب
 ص

7 

 . بنقلا 0

 : رخآلا لاقو

 هلوق لزن ذنم هنإف « ةوبنلا ىلع حصار ليلدو ا ةر ةروسلا هذه ىفو : : ءاملعلا لاق

 امهنع ربخأف < « دسم نم لبح اهديج ىف . بَّطَحلا ةَلاَّمَح هتأرماو . بهل تا ارات ىَلصْيس» : ىلاعت

 الو ارسم ال < « ًاتطاب الو ًارهاظ ال امهنم دحاو الو « انمؤي نأ امهل ضيقي مل « ناميإلا مدعو ءاقشلاب

 . ةرهاظلا ةوبنلا ىلع ةرهابلا ةلدألا ىوقأ نم اذه ناكف « ًانلعم

 (9 [ ةنملاو دمحلا هللو « تبت ہت ١ ریسفت رخآ ]

 لاقو ٠ هب برح نب مالسلا دبع قيرط نم (۳۳/۱) هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو « 6 راتسألا فشك » (۲۲۹۲) مقرب رازبلا دنسم )١(

 . < طلتخا دقو بئاسلا نب ءاطع هيف ١55( : ١ /7) عمجملا ىف ىمثيهلا

 2 م نم ةدايز (؟)

 . ١157( /7) نايعألا تايفو : رظنا . لبرإ كلمل هلمع « ىبلكلا ةيحد نبال ريئملا جارسلا دلوم ىف ريونتلا (۳)

 EF م نم ةدايز (5)



 صالخإلا ةروس  نماثلا ءزجلا 0148

 صالخإلا ةروس ريسفت

 . ةيكم ىهو

 ٩ اهتليضفو اهلوزن ببس ركذ

 انثدح « ىزارلا رفعج + وبأ انثدح « ىناغاصلا رسم نب دمحم دعس وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق

 « دمحم اي : ل ىبلل اولاق نيكرشلا نأ : بحق نب ىبأ نع«: ةيلاعلا با نعد سلا نب عيبزلا

 اوفك هَل نكي ملو . دّلوي ملو دلي مل . دملا هللا . ٌدحأ هللا وه لف :  هللا لزنأف « كبر انل بسنا
 . 9هيدحأ

  شادخ نب دومحمو : ريرج نبا داز  عينم نب دمحأ نع يا ‹ ىذمرتلا هاور اذكو

 دلي مل ىذلا : «دمصلا :  لاق  ىذمرتلاو ريرج نبا داز "«  هب رسم نب دمحم دعس نبأ نع

 هلالج لج هللا نإو « ثرويس الإ تومي ءىش سیلو « توميس الإ دلوی ءىش سيل هنأل < دلوي ملو

 .ءىش هلثمك سیلو « لدع الو ؟؟9 هبش هل نكي ملو : « دَحأ اوفك هَل نكي ملو 8« ثروي الو تومي ال

 دبع نع ىذمرتلا هاور مث . هب « رسيم نب دمحم 7 دعس ىبأ ثيدح نم «.متاح ىبأ نبا هاؤرو

 السرم هركذف « ةيلاعلا ىبأ نع « عيبرلا نع « رفعج ىبأ نع . ىسوم نب هللا ديبع نع « ديمح نبا

 . °” دعس ىبأ ثيدح نم حصأ اذه : ىذمرتلا لاق مث . « انربخأ » ركذي ملو

 انثدح « سنوي نب " جرس انثدح : ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاق : هانعم ىف رخآ ثيدح
 :لاقف <« ةَ ىبنلا ىلإ ءاج ًايبارعأ نأ : رباج نع « ىبعشلا نع « دلاجم نع « دلاجم نب ليعامسإ

 ^ براقم هدانسإ . اهرخخآ ىلإ« € دحأ هللا وه لق » : لجو رع « هللا لزنأف . كبر انل بسنا

 نم دحاو ريغ هلسرأ دقو 5 )1١( هركذف 7 جيرس نع . فوع نب دمحم نع ريرج نبا هاور دقو

 1 . فلسلا

 نبا نع « لئاو ىبأ نع « مصاع نع « عيبرلا نب سيق نع « راطعلا قاحسإ نب ديبع ىورو

 هّللا وه لق 3 : ةروسلا هذه تلزنف « كبر انل بسنا : هلم هللا لوسرل شيرق تلاق . لاق دوعسم

 . «دحأ

 )١( م ىف ٠ اهلضفو » : أ «.

 )۲( دنسملا )١/۱۳۳( .

 )۳( ىربطلا ريسفتو (755).مقرب ىذمرتلا ننس )۳۰/ ۲۲۳۰۲۲۱( :

 . ٩ ديعس » : أ ‹ م ىف (45) . ©« هيبش هل ١ : | « م ىف (0)

 . )°1( ىذمرتلا ننس (7)

 . © حيرش » : أ ىف (9) . ٩ براقتم هدانسإ » : م ىف (۸) « حيرش » : أ ىف (۷)

OOO .(ىربطلا ريسفتو  )رباج نع ىبعشلا نع هتياور ىف فيعض دلاجمو « )۲۲١۱/۳۰ . 



 نإ سس تت صالخإلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . السرم « لئاو ىبأ نع « مصاع ىبأ نع « سيق نع « هريغو ىبايرفلا هاور : ىناربطلا لاق
 + ةفلط يبا نع 0 غقاك نب عرارلا نعاو نيفناطلا ةامتع نب نمحرلا دبع ثيدح. نم. ىتاربطلا ئور مث

 هللا ] دحأ هللا وه لق :  هللا ةبسنو « ةبسن ءىش لكل » : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع

 0 ا دياز دمتملا

 « حلاص نب دمحأ انثدح  ىلهذلا وه دمحم انثدح : ىراخبلا لاق : اهلضف ىف رخآ ثيدح

 « هثدح نمحرلا دبع نب دمحم لاجرلا ابأ نأ : لاله ىبأ نبا نع « ورمع انربخأ « بهو نبا انثدح

 ىبنلا نأ : ةشئاع نع لَك ىبنلا جوز ةشئاع رجح ىف تناكو  نمحرلا دبع تنب َةَرِمَع همأ نع

 املف < € كحأ هللا وه لف ط ب متخيف + مهتالص ىف هباحصأل ارقي ناكو  ةُيرَس ىلع الجر ثعب ل
 اهنأل : لاقف « هولأسف . « ؟ كلذ عنصي ءىش ىأل : هولس » : لاقف « ةي ىبنلل كلذ اوركذ اوعجر

 . « هبحي ىلاعت هللا نأ هوربخأ » : ليَ ىبنلا لاقف . اهب أرقأ نأ بحأ انأو « نمحرلا ةفص

 نم هلعجيو . « ىلهذلا دمحم » ركذ طقسي نم مهنمو . 247 « ديحوتلا » باتك ىف هاور اذكه

 ورمع نع« بهو نب هللا دبع ثيدح نم ًاضيأ ىئاسنلاو ملسم هاور دقو . حلاص نب دمحأ نع هتياور

 , ب < لاله نبأ نب دیس نع« ثراحلا نبا

 سنأ نع « تباث نع « 29 هللا ديبع لاقو :  ةالصلا باتك ىف ىراخبلا لاق : رخآ ثيدح
 ةالصلا ىف مهل اهب أرقي ةروس حتتفا املك ناكف « ءاَبُث دجسم ىف مِهَّمْؤَي راصنألا نم لجر ناك :لاق

 مضي ناكر هاهم فرعا رويت اره لارا « اهنم غري ىتح 4 دحأ هللا وه لق » ب حتتفا « هب أرقي امم

 ارت س فلن جن هنأ قرت ذل مث ةروسلا هذهب حتتفت كنإ : اولاقف هباحصأ هملكف . ةعكر لك ىف كلذ

 نأ متببحأ نإ « اهكراتب انأ ام : لاقف . ىرخأب أرقتو اهعدت نأ امإو « اهب أرقت نأ امإف « ىرخألاب

 . هريغ مهمؤي نأ اوهركو « مهلضفأ نم هنأ نوری اوناكو . مكتكرت متهرك نإو «٠ تلعف كلذب مكمؤأ

 « كباحصأ هب كرمأي ام لعفت نأ كعنمي ام « نالف اي ١ : لاقف « ربخلا هوربخأ ةَ ىبنلا مهاتأ املف

 كلخدأ اهايإ كبح » : لاق . اهبحأ ىنإ : لاق . « ؟ ةعكر لك ىف ةروسلا هذه موزل ىلع كلمح امو
ON 

 ‹ ىراخبلا نع « هعماج ىف ىذمرتلا ىسيع وبأ هاور دقو . هب ًاموزجم ًاقيلعت ىراخبلا هاور اذكه
 00 و 03 ء

 ركذف « رمع نب هللا ديبع نع « ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع نع ٠ سيوأ ىبأ نب ليعامسإ نع

 یورو لاق“ تباث نع « هللا ديبع ثيدح نم بیرغ : ىذمرتلا لاق مث « 2 ءاوس هلثم هدانسإب

 . (89) مقرب ةمظعلا ىف خيشلا وبأ هاورو « ًالسرم لئاو ىبأ نع . مصاع نع « سيق نع ىسلايطلا هاورو ()

 1 . أ نم ةدايز (۲)

 نع « تباث نب ىلع نع « عفان نب نمحرلا دبع قيرط نم « نيرحبلا عمجم » (7417) مقرب طسوألا مجعملا ىف ىناربطلا هاورو (۳)
 1« نمسرلا ی حرق ا اذهيدلإ ؟ريرع با نع ىوريال » : لاقو « هب ةريره ىبأ نع « ةملس ىبأ نع « عزاولا

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )751/0( .

 . (۱۷۰ /۲) ىئاسنلا ننسو ء ۲ مقرب ملسم حيحص )0(

 . ٩ هللا دبع لاقو » : أ ىف (5)

 . )۷¥ مقرب ىراخبلا حيحص ق4فز

 . (۲۹۰۱) مقرب ىذمرتلا ننس (۸)



 یا روس نالا اے بق جل حي يحب
 :ةروسلا هذه بحأ ىنإ « هللا لوسر اي : لاق الجر نأ « سنأ نع « تباث نع « ةلاضَف نب كرابم

 . « ةنحلا كلخدأ اهايإ كبح نإ » : لاق . 4 دحأ هّللا وه لق

 : لاقف « ًالصتم هدنسم ىف دمحأ مامإلا هاور دق ىذمرتلا هقلع ىذلا اذهو

 لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق سنأ نع « تباث نع « ةلاضف نب كرابم انثدح . رضنلا وبأ انثدح

 ©7 كبح » : للك هللا لوسر لاقف . « دحأ هللا وه لق 8 : ةروسلا هذه بحأ ىنإ : لاقف ةي هللا
 . °” « ةنجلا كلخدأ اهايإ

 نمحرلا دبع نع« كلام ىنثدح « ليعامسإ انثدح : ىراخبلا لاق : نآرقلا ثلث لدعت اهنوك ىف ثيدح

 را ونس ی ني و دع ني هللا دي نب

 لجرلا تاكو « هل كلذ ركذف ءال ىبلا ىلإ ءاج حبصأ املف « اهددري ء 4 دَعَا ره ل > :ارقي

٠» eنب ليعامسإ داز . « نآرقلا ثلث لدعتل اهنإ « هديب ىسفن ىذلاو » : لب "9 ىبنلا لاقف  

 ىخأ ىنربخأ : لاق ديعس ىبأ نع « هيبأ نع « هللا دبع نب نمحرلا دبع نع « كلام نع « رفعج
 . 289 الك ىبنلا نع ‹ نامعنلا نب ةداتق

 نقلا نع واد ا دوو حلاو ر ن هلل نيف نه اهنا اخل اور

 ‹نيقيرط نم ىئاسنلا هدنسأ نامعتلا نب ةداتق ثيدحو . 2 هب « كلام نع مهلك « ةبيتق نع ىئاسنلاو

 هب « كلام نع « رفعج نب ليعامسإ نع
 انثدح ‹ شمعألا انثدح « ىبأ انثدح ٠ صفح نب رمع انثدح : ىزاخبلا لاق : رخآ ثيدح

 نأ مكدحأ زجعيأ » : هباحصأل ةا هللا لوسر لاق : لاق ديعس ىبأ نع « ىقرشا كاحضلاو ميهاربإ
 و 39 -

 : لاقف ؟ هللا لوسر اي كلذ قيطي انيأ : اولاقو مهيلع كلذ قشف . « ؟ ةليل ىف نآرقلا ثلث أرقي

 . °" « نآرقلا ثلث دمصلا دحاولا هللا»
 و 2

 ىنادمهلا ليبح رش نب كاحضلاو ىعخنلا ديزي نب ميهاربإ ثيدح نم ىراخبلا هجارخإب درفت

 2 ع . 3 5 ع 5 534 ٤
 دبع ىبأ قارو متاح ىبأ نب دمحم رفعج ابأ تعمس : ىربرقلا لاق « ديعس ىبأ نع امهالك « ىقرشملا

 .  دنسم كاحضلا نعو . لسرم ميهاربإ نع : ىراخبلا هللا دبع وبأ لاق : لاق هللا

 نب ثراحلا نع « ةعيهل نبا انثدح « قاحسإ نب ىيحي انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 وه لق © ب هلك ليللا أرقي نامعنلا نب ةداتق تاب : لاق ىردخلا ديعس ىبأ نع < مثيهلا ىبأ نع ‹ ديزي

 )١( كبح نإ » : م ىف « .

 )( دنسملا )۳/ ۱٤١( .

 . « هللا لوسر لاقف » : م ىف (۳)

 )٤( مقرب ىراخبلا حيحص )۷۳۷٤( .

 . )۱۷١/۲( ىئاسنلا نتسو )١57١1( مقرب دواد ىبأ ننسو )11٤۳۰٥۰۱۳( مقرب یراخبلا حيحص (4)

 . )٠١675( مقربو (۸۰۲۹) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ()

 (0016) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)

 « ةلصتم هنع كاحضلا ةياورو « ةعطقنم ديعس ىبأ نع ىعخنلا ميهاربإ ةياور نأ دارملاو » : 3١( /4) حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق (8)



 o1 ب ست ت تالخالا ةروس - نماثلا ءزجلا

 . ٠ « هثلث وأ « نآرقلا فصن لدعَتَل « هديب ىسفن ىذلاو :٠ لاقف « ةي ىبنلل كلذ ركذف 4 دحأ هللا

 2 هللا دغ نب یخ انثدح 2 ةعيهل نبا انثدح 2 نسح انثدح دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 وهو سلجم ىف ناك ىراصنألا بويأ ايأ نأ : ورمع نب هللا دبع نع <« يلح خلا هيغل عع

 : لاق ؟ دحأ كلذ عيطتسي لهو : اولاقف ؟ ةليل لك نآرقلا ثلثب موقي نأ مكدحأ عيطتسي الأ : لوقي "7

aقدص » : لاقف « بويأ ابأ عمسي وهو ةي ىبنلا ءاجف : لاق .  
 . 29 « بويأ وبأ

 ES a هز وتحل اقدح راش نب دمحم a يع وبأ لاق : رخآ ثيدح

 ىنإف « اودشحا ٠ : ةا هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع ا ىنربخأ « ناسيك نب ديزي

 .* دحأ هّللاوه لق $ : أرقف ةه هللا ىبن جرخ مث « دشح نم دشحف . « نآرقلا ثلث مكيلع أرقأس

 ىرأل ىنإ . « نآرقلا ثلث مكيلع أرقأس ىنإف » : هم هللا لوسر لاق : ضعبل انضعب لاقف لخد مث

 « نآرقلا ثلث مكيلع أرقأس : تلق ىنإ » : لاقف ةي هللا ىبن جرح مث « ءامسلا نم ءاج ًاربخ اذه

 . « نآرقلا ثلث لدعت اهنإو الأ

 حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو . هب « راشب نب دمحم نع « هحيحص ىف ملسم هاور اذكهو
 . ناملس مزاح ىبأ مساو « بیرغ

 نع « ةماَدق نب ةدئاز نع «٠ ىدهم نب نمحرلا دبع انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

a SS 
 نأ مكدحأ زجعيأ » لاق و ىبنلا نع « بويأ ىبأ نع « راصنألا نم ةأرما نع « ىليل ىبأ نبا

 ذئتليل أرق دقف « ةليل ىف « دمُصلا هللا . دحأ هللا وه لف » أرق نم هنإف ؟ ةليل ىف نآرقلا ثلث أرقي

 . « نآرقلا ثلث

 (© راشب نب دمحم نع امهالك «ىئاسنلاو ىذمرتلا هاورو .دمحأ مامإلل دانسإلا ىعاَسَت ثيدح اذه

 . ايراشع امهل راصف . 20 هب « ىدهم نب نمحرلا دبع نع امهالك  ةبيتقو ىذمرتلا داز  رادنب
 و : لاق مث . © [هنسحو] هب « 4« بويأ ىبأ نع ‹ بويأ ىبأ ةأرما نع » : ىذمرتلا ةياور ىفو

 ىبأو « رمع نباو « سنأو « ةريره ىبأو « نامعنلا نب ةداتقو « ديعس ىبأو « ءادردلا ىبأ نع بابلا

 ا و كا ا ابل اجلا شوا

 نع تيدا اذه تاقا نم دحازو ريغو ةيعش ئوز دقو: ضايع نب: ليضفلاو + ليئازسإ ةتاؤر ىلع

 . هيف اوبرطضاو روصنم

 )١( دنسملا )۳/ ٠١( .

 . (۱۷۳/۲) دنسملا (۲)

 . (۸۱۲) مقرب ملسم حيحصو (۲۹۰ ۰) مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 « راسي » : أ ىف ٩ . )٥( مثيخخ نب » : أ ىف ()

 . (۱۷۲/۲) ىئاسنلا نتسو (78457) مقرب ىذمرتلا ننس (7)

 Pe م نم ةدايز (۷)



 صالخإلا ةروس نماثلا ءزجلا

 نمحرلا دبع نع « فاي نب لاله نع « نيصح نع « ميشه انثدح : دمحأ لاق : رخآ ثيدح

 أرق نم :٠ ةع هللا لوسر لاق : لاق  راصنألا نم لجر : وأ  بعك نب ىبأ نع « ىليل ېپ نبا

 . 29 « نآرقلا ثلثب أرق امنأكف « دحأ هللا وه لق » ب

oY 

 : م مو 7 ۴
 « ىليل ىبأ نبا نع ٠ نيصح نع « ميشه ثيدح نم « ٠ ةليللاو مويلا » ىف ىئاسنلا هاورو

e ۲ك1 " : 

 نب ورمع نع « ؛ و وجو EE منال لالا رخآ ثيدح

 . © « نآرقلا ثلث لدعت « دحأ هللا وه لف » » : هل هللا لوسر لاق : لاق دوعسم ىبأ نع« نوميم

 قف اا ةاوورو م هب « عيكو نع « ىسفانَّطلا دمحم نب ىلع نع« ةجام نبا هاور اذكهو

 . °" افوقومو ًاعوفرم « نوميم نب ورمع نع « رخأ قرط نم ؛ ةليللاو مويلا»

 ‹ ةداتق انثدح « 29 طيمّسلا ىبأ نب ريكب انثدح ءزهب انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 : لاق الاب هللا لوسر نأ « ءادردلا ىبأ نع « ةحلط ىبأ نب نآدعم نع « دعجلا ىبأ نب ملاس نع
 كلذ نم فعضأ نحن « هللا لوسر اي معن : اولاق . « ؟ نآرقلا ثلث موي لك أرقي نأ مكدحأ زجعيأ»
 . « نآرقلا ثلث ¢ دحأ هللا وه لق » ف « ءازجأ ةثالث نآرقلا ارج هللا نإف » : : لاق . زجعأو

 . © هب « ةداتق ثيدح نم « ىئاسنلاو ملسم هاورو

  ملسم نب هللا دبع نب دمحم انثدح « دلاخ نب ةيمأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

  همأ نع  فوع نبا وه يل سقما يع سل م
 «دحأ هللا وه لف 8 ٠» : للك هللا لوسر لاق : تلاق طيعم ىبأ نب 17 ةبقع تنب موثلك مأ : یه

N 

 مث . ” هب « دلاخ نب ةيمأ نع « ىلع نب ورمع نع « « ةليللاو مويلا » ىف ذ ىئاسنلا هاور اذكو
 اشا: نتاسلا ءاووؤ 201١7 لوقف # نيرا دنع قب المح نع © ىرهرلا نع كلام قيرط نم.ةاوز

 نع « ىراصنألا ليضفلا نب ثراحلا نع « قاحسإ نب دمحم ثيدح نم « ةليللاو مويلا ىف
 : لاق دنا هلل ا رع نوت هلك نعم نادتفا س ارش نإ نحنا دزه نج نع« زهرا

 )١( دئسملا )١51١7/6( .

 : )٠١٠١871( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (؟)

 . © قاحسإ » : م ىف (۳)

 )2( دنسملا )۴١/١۱١١( .

 . (۳۷۸۹) مقرب ةجام نبا ننس (0)

 . 235١815601١ ۱۰٥۵۲۸( 8159) مقرب ىربكلا یئاسنلا ننس (5)

 . © طمسلا ىبأ نب ركب انثدح » : أ ىف (۷)

  (A)دنسملا )١/ ٤٤۷( مقرب ملسم حيحصو )81١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )لا"٠١8( .

 ) )9ةبتع» : م ىف 4 .

 : )٠١871( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۱۰)

 . )۱۰٥۳۳( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس ()



 ب ا وول

 . “ « اهب ىلص نمل نآرقلا ثلث لدعت € دحأ هللا وه لق ل »

 r كك بلا عم تابا : ا ا دع هوس كف

 8 « ةنجلا » :لاق ؟ تبجو امو : تلق ه4 تجول : للك هللا لوسر لاقف « € دحأ هللا وه لف » أرقي

 ال ‹ بیرغ حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو . 27 كلام ثيدح نم « ىئاسنلاو ىذمرتلا هاورو
 ا هفرعن

 « ةنحلا كلخد ههايإ كبح » : ثيدح مدقتو

 يغ اا ريس نی نطق دک + لرل لدي ىلا الا لاق“ ؛ اهتءارق راركت ىف ثيدح

 امأ ١:لوقي ديدي ") هللا لوسر تعمس : لاق سنأ نع« ىشاقرلا ديزي انثدح٬ ىشرقلا نودع نبا
 09 ¢ نآرقلا ثلث لدعت اهنإف © ةليل ىف تارم ثالث © دحأ هللا وه لق 8: ارقي نأ مكدحأ عيطتسي

 : دمحأ مامإلا نبا هللا دبع لاق « رخآ ثيدح هنم دوجأو « فيعض دانسإ اذه

 ديما قعد ب یا نبا اح + دلخم نب افلا اد اا ركب یا نر محم اقدح
 د ل لا لا ل

 ام : تلق . « لق » : لاق . تكسف . « لق » : لاقف « ىديب ذخأف جرخف « انل ىلصي وَ هللا

 ۽ نرم e اتا عصت نيحو یس نيح نیلا 4دحأ هللا وه لف » : لاق ؟ لوقا
 ع یال لاق ) هب « بئذ ىبأ نبا ثيدح نم « ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأ هاورو

 نب هللا دبع نب ذاعم نع « ىرخأ قيرط نم ىئاسنلا هاور دقو . هجولا اذه نم بيرغ حيحص

 , (4) 00 [ « ءىش لك كفكي » : هظفلو ] هركذف « رماع نب ةبقع نع « هيبأ نع «بيبخ

 ل ا ل ا
 نم» : ويي هللا لوسر لاق : لاق ىرادلا ميمت نع « هللا دبع نب رهزألا نع « ةرم نب ليلخلا ىنثدح

 يشع « ادعا اوفك هل نكي ملو ء ادلو الو ةبحاص ذختي مل « اذمص اح ادحاو هلل الإ لإ ل لاق

 . « ةنسح فلأ فلأ نوعبرأ هل بنك « تارم
 مو

 : ةر هويغو قراخبلا ةه هرم ن لاو «٠ جا ةينارفت

 نب نابز انثدح ‹ ةعيهل نبا انثدح « ىسوم نب نسح انثدح : اضيأ دمحأ لاق : رخآ ثيدح

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )٠١875( .

 . )۱۷١/۲( ىئاسنلا ناسو (۲۸۹۷) مقرب ىذمرتلا نتسو (۲۰۸/۲) أطوملا ()

 . « ةليل لك ىف » : أ ىف (6) . « هللا ىبت تعمس » : م ىف (۳)

 . ©« كورتم وهو « سيبع هيف » : )7//١47( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ٠١١(« /۸) ىلعي ىبأ دنسم (5)

 .. ۲٥۰( /۸) ىئاسنلا ناسو.(701/5) مقرب ىذمرتلا ننسو (0087) مقرب دواد ىبأ ناسو )7١7/5( دنسملا دئاوز ()

 . م نم ةدايز )۷(

 . )۲١۱/۸( ىئاسنلا ننس (۸)

 )9( دنسملا )۱١۳/6( .



 صالخإلا ةروس - نماثلا ءْزِلا بسببي سس سب سس

 هللا وه لق 8 أرق نم »: لاق ب هللا لوسر نع «هييآ نع « ىنهجلا سنأ نب ذاعم نب لهس نع «دئاف

 لوسر اي رثكتسن نذإ : رمع لاقف . « ةنجلا ىف ًارصق هل هللا ىنب « تارم رشع « اهمتخي ىتح « دحأ

 . 29 دمحأ هب درفت . © بيطأو رثكأ هللا » : ايك لاقف . هللا

 وبأ انثدح « ةويح انثدح « ديزي نب هللا دبع انثدح : لاقف هدنسم ىف ىمرادلا دمحم وبأ هاورو

 ىبن نإ : لوقي بيسملا نب ديعس عمس هنأ لادبألا نم ناكو 8 ىمرادلا لاق دبعم نب ةرهز ليقع

 اهأرق نمو « ةنحلا ىف ًارصق هل هللا ىنب « تارم رشع « دحأ هللا وه لف # أرق نم » : لاق ةي هللا

 ١(. ةنحلا ىف ر وصق ةثالث هل هللا ىنب ةرم نيثالث اهأرق نمو « ةنجلا ىف نيرصق هل هللا ىنب ةرم نيرشع

 . "7 « كلذ نم عسوأ هللا » : يب هللا لوسر لاقف ؟ انروصق رثكتل نذإ : باطخلا نب رمع لاقف

 . ديج لسرم اذهو

 ىنربخأ « سيق نب حون ىنثدح « ىلع نب رصن انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاق : رخآ ثيدح

 أرق نم » : لاق يع هللا لوسر نع < « كلام نب سنأ نع « ةيراصنألا ريثك مأ ىنتربخأ « راطعلا دمحم

 . فيعض هدانسإ . 01 يسع يورو ك ترفع ةره يسمع # دحأ هللا ره لف و

 eS : ىلعي وبأ لاق : رخآ ثيدح

sSل ل ل  N 

 . هب نومي نب متاح نغ 6 ىرصبلا قوزرم :ني ةلمحعم نخ يذمرتلا اورو ءاهريغويراخبلا

 الإ + ةه :نيسمخ بوق هلع ىحم € دحأ هللا وه لق 9 : ةرم ىتئام « موي لك أرق نم» : هظفلو

 . « نيد هيلع نوكي نأ

 eg لاق ةي ىبنلا نع دانسإلا اذهبو : ىذمرتلا لاق

 : لجو زع « برلا هل لوقي ةمايقلا موي ناك اذإف « ةرم ةئام  دحأ هللا وه لق » : أرق مث «هنيمي

 للا ردع وم و يا ا ويلا هرم

 . هنع «هجولا

 « تباث انثدح « ىبأ انثدح ‹« بلغأ نب نابح انثدح « رحب نب لهس انثدح : رازبلا ركب وبأ لاقو

 هنع هللا طح « ةرم ىتئام 4 دحأ هللا وه لق »: أرق نم » : لم هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع

 نب بلغألاو « رفعج ىبأ نب نسحلا الإ تباث نع هاور ملعن ال : لاق مث ." « ةنس ىتئام بونذ

 . ٤۳۷( /۳) دنسملا )١(

 . ٩ هل هللا رفغ » : | ء م ىف (۳)

 . ءاوس هلثمب ىلع نب رصن انثدح : )۳٤۳۸( مقرب نتسلا ىف ىمرادلا هاورو ()

 . ١١3( /5) ىلعي ىبأ دنسم (05)

 . (۲۸۹۸) مقرب ىذمرتلا ننس (7)

 . هب تبا نع رفعج ىبأ نب نسحلا قيرط نم AV /D) دادغب خيرات ىف بيطخلاو (1Y) مقرب نآرقلا لئاضف ىف سيرضلا نبأ هاورو )¥(



 هاه مالخإلا ةروس - نماثلا ءزجلا

 ۰ طظفحلا ءوس ىف نابراقتم امهو « ميمت

 نب نمحرلا دبع انثدح : اهريسفت دنع ىئاسنلا لاق : ءامسألا نم هتنمضت امب ءاعدلا ىف رخآ ثيدح
 و 0

 هنأ : هيبأ نع « ةديرب نب هللا دبع انثدح « لوغم نب كلام ىنثدح « بابحلا نب ديز انثدح « دلاخ

 نأ دهشأ ىنأب كلأسأ ىنإ « مهللا : لوقي وعدي « ىلصي لجر اذإف دجسملا هيي هللا لوسر عم لحد

 ىذلاو » : لاق . دحأ اوفك هل نكي ملو « دلوي ملو دلي مل ىذلا . دمصلا دحألا « تنأ الإ هلإ ال

 . 2 « باجأ هب ىعد اذإو « ىطعأ هب لثس اذإ ىذلا « مظعألا همساب هلأس دقل « هديب ىسفن

 نع ن هللا دبع هک لوھ کلا وغ اح وود سلا باا را دقو

 . بيرغ نسح : ىذمرتلا لاقو . ١ « هيبأ

 انثدح : 29 [ىلصوملا] ىلعي وبأ ظفاحلا لاق : ةبوتكملا دعب تارم رشع اهتءارق ىف رخآ ثيدح

 هللا دبع ني رباج نع. .دادنُع ىبأ نع + ناه نب رمع نع + روضتم ني رشي انثدح + ىلغالا بغ

 جوزو 3 ءاش ةنجلا باوبأ ىأ نم لخد ناميإلا عم نهب ءاج نم ثالث » : الك هللا لوسر لاق : لاق

 ةبوتكم ةالص لك ربد ىف أرقو « ايفخ انيد ىدأو « هلتاق نع افع نم : ءاش ثيح نيعلا روحلا نم

 وأ » :لاق ؟ هللا لوسر اي نهادحإ وأ : ركب وبأ لاقف : لاق . « ( دحأ هللا وه لق 8 : تارم رشع

 . © « نهادحإ

 نب ناورم نع « ناقربزلا نب دمحم انثدح « جرفلا نب دمحم انثدح ‹ ىركسعلا جارسلا ركب نب هللا
 تت 5 8 2 8

 : لَك هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب ريرج نع « ريرج نب ورمع ('' نب ةعرز ىبأ نع «ملاس

 . © « ناريجلاو لزنملا كلذ لهأ نع رقفلا تفن « هلزنم لخدي نيح € دحأ هللا وه لق :  أرق نم»

 . تقيحص ةداتنن]

 نب دمحم انثدح : ىلعي وبأ ظفاحلا لاق : لاوحألا رئاس ىف اهتءارق نم راثكإلا ىف ثيدح

 كلام نب سنأ تعمس : لاق ىفقثلا دمحم نب ءالعلا نع « نوراه نب ديزي انثدح « ىبيسملا قاحسإ

 ىضم اميف تعلط اهرن مل رونو عاعشو ءايضب سمشلا تعلطف « كوبتب ةي هللا لوسر عم انك : لوقي

 )١( ىزملل فارشألا ةفحت ىف امك ىربكلا ىئاسنلا ننس )7/ 90( .

 . (0861/) مقرب ةجام نبا ننسو )۳٤۷٥( مقرب ىذمرتلا ناسو )۱٤۹۳( مقرب دواد ىبأ ننس (۲)

 . « نابيش نب رمع » : ه «أ ‹ م ىف (4) . م نم ةدايز (9)

 . « كورتم وهو ناهبن نب رمع هيف : )١١7/٠١( عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو « (۴۳۲ /۳) ىلعي ىبأ دنسم (5)

 . « نع: ه « أ « م ىف(5)

 . ٤١( /۲) ريبكلا مجعملا (۷)

 20500 /5) حرجلا ىف متاح ىبأ نبا همجرتو ‹« (۱۸۱/۲) نيحورجملا ىف نابح نباو « (607/7) خيراتلا ىف ىراخبلا همجرت اذك (۸)

 عقو هنوكل لوألا انتبثأ نكل ٠ حجارلا وه اذه نأكو « ىفقثلا دمحم وبأ ٠ ديزي نب ءالعلا » : اذك ء )٠١7/7( نازيملا ىف ىبهذلاو

 . هيف وه امك هانتبثأف ةينكلا ىلع هيف عقو دقف لئالدلا امأ ‹ ىلعي ىبأ دنسم ىف كلذكو « اذكه خسنلا ىف



 يول ا ذر تح ج ب ي

 رونو ءايضب “" مويلا تعلط سمشلا ىرأ ىلام « ليربج اي » :“ لاقف ةَ ىبنلا ليربج ىتأف « هلثمب
 ةنيدملاب تام « ىثيللا ةيواعم نب ةيواعم كلذ نإ : لاق . « ؟ ىضم اميف هلثمب تعلط اهرأ مل عاعشو

 :ةءارق رثكي ناك : لاق ؟؟ كلذ ميفو » :لاق .هيلع نولصي كلم فلأ نيعبس هيلإ هللا ثعبف « مويلا

 نأ هللا لوسر اي كل لهف « هدوعقو همايقو هاشم ىفو « راهنلا ىفو ليللا ىف € دحأ هللا وه لق ١

 . هيلع ىلصف . « معن » : لاق ؟ هيلع ىلصتف ضرألا كل ضبقأ

 « نوراه نب ديزي قيرط نم « ةوبنلا لئالد ١ 7 [باتك] ىف ىقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هاور اذكو

 .ملعأ هللاف  عضولاب مهتم وهو 2 دمحم  ىبأ ءالعلا نع

 نب نامثع انثدح « هللا دبع وبأ ىماشلا ميهاربإ نب دمحم انثدح : ىلعي وبأ لاق : ىرخأ قيرط

 ىبأ نب ءاطع نع « 297 هللا دبع ىبأ دومحم نع  ىدنع ةرصبلاب عماجلا دجسم نذؤم  مئيهلا

 بحتف « ىثئيللا ةيواعم نب ةيواعم تام : لاقف هيَ ىبنلا ىلع ليربج لزن : لاق سنأ نع « ةنوميم

 « تعضعضت الإ ةمكأ الو ةرجش قبت ملف « ضرألا هحانجب برضف . « معن » :لاق ؟ هيلع ىلصت نأ

 « كلم فلأ نوعبس فص لك ىف < ةكئالملا نم نافص هفلخو هيلع ربكف <« ‹ هيلإ رظنف هريرس عفرف

 « دحأ هللا وه رق $: هبحب لاق .« ؟ىلاعت هللا نم ةلزنملا هذه لان مب « ليربج اي » : ةي ىبنلا لاقف

 . 2 لاح لك ىلعو « ًادعاقو 2" امئاق ًايئاجو ًابهاذ اهايإ هتءارقو

 ىبأ نب ءاطع نع « لاله نب بوبحم نع « نذؤملا مئيهلا نب نامثع ةياور نم « ىقهيبلا هاورو
 ىزارلا متاح وبأ لاق لاله نب بوبحمو ¢ فلل باوصلا وه اذهو : هركذف ) سنأ نع )2 ةنوميم

 . ةفيعض اهلكو « ًاراصتخا 2١١ اهانكرت « رخأ قرط نم اذه ىور دقو . "' « روهشملاب سيل»

 نب ذاعم انثدح « ةريغملا وبأ انثدح : دمحأ مامإلا لاق : نيتذوعملا عم اهلضف ىف رخآ ثيدح

 لوسر تيقل : لاق رماع نب ةبقع نع « ةمامأ ىبأ نع < ١ مساقلا نع « ديزي نب ىلع ىنثدح «ةعافر

 ‹ ةبقع اي ١ : لاق ؟ نمؤملا ةاجن مب « هللا لوسر اي : تلقف « هديب تذخأف هتأدتباف < ةي هللا

 ىنأدتباف « ةَ هللا لوسر ىنيقل مث : لاق . « كتئيطخ ىلع كباو « كتيب كعّسيلو كناسل سرحا
 « ليجنإلاو « ةاروتلا ىف تلزنأ روس ثالث ريخ كملعأ الأ « رماع نب ةبقع اي ١ : لاقف « ىديب ذخأف

 )١( ذئموي » : م ىف (0) . « ىل لاقف » : م ىف « .

e E O . م نم ةدايز )*( 

 )٥( ةوبنلا لئالدو (707/17) ىلعي ىبأ دنسم )٥/ ۲٤١( .

 بوبحم » : باوصلاو  ىرت امك «  هللا دبع ىبأ دومحم » : انه عقوو « هللا دبع نب دومحم ۵ : ىلعي ىبأ دنسم لصأ ىف عقو )١(

 . ملعأ هللاو . ىقهيبلا ةياور ىف امك « لاله نبا

 . « ًامئاقو » : م ىف (۷)

 . (3908/1) ىلعي ىبأ دنسم (8)

 ةيادبلا ىف فلؤملا هقاسو «هب لاله نب بوبحم قيرط نم« (۲۷۲) مقرب نآرقلا لئاضف ىف سيرضلا نبا هاورو (557/6) ةوبنلا لئالد (9)

 . < هجولا اذه نم ركنم » : لاقو « ١5( /5) ىقهيبلا ةياور نم ةياهنلاو

 )٠١( متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا )۳۸۹/۸( .

 . ٩ اهركذ انكرت ١ : م ىف ()



 ن ج ج ي ج و ر ا

 هللا وه لق » :ىنأرقأف : لاق . كادف هللا ىنلعج « ىلب : تلق :لاق . « ؟ ميظعلا نارقلاو « روبزلاو

 الو نْهَسْنَت ال « ةبقع اي » : لاق مث . « ساّنلا برب ذوعأ لق ظ و « قلفلا برب ذوعأ لق 8 و « دحأ
 ىتح طق ةليل تب امو « « نهسنت ال :١ لاق ذنم نهتيسن امف : لاق . « نهأرقت ىتح ةليل تبت

 « هللا لوسر اي : تلقف « هديب تذخأف « هتأدتباف كو هللا لوسر تيقل مث « ةبقع لاق . نهأرقأ

 نمع 2١١ ضرعأو «كّمرح نم طعأو «كعطق نم لص «ةبقع اي 2: لاقف . لامعألا لضاوفب ىنربخأ

 I ا ا ا

 ا قيرط درع دمع ةاورددكو يكل

 نب ورق نع ىمعتللا نکلا دنع دي ديسأ مع اع نبا اد ٠ دمحم نب نسخ انث لج

 . °° دمحأ هب درفت . ءاوس هلثم ركذف « هلي ىبنلا نع « رماع نب ةبقع نع « ىمخللا دهاجم

 نع « ليقع نع « لضفملا انثدح « ةبيتق انثدح : ىراخبلا لاق : نهب ءافشتسالا ىف رخآ ثيدح
 « هيفك  عمج ةليل لك هشارف ىلإ ىوأ اذإ ناك اب ىبنلا نأ ة ةشئاع نع « ةورع نع + باهش نبا

 . سالا برب ةوعأ لق ١ و4 قلفلا برب دوعا لف » و 4 دحأ هللا وه لف 8 : امهيف أرقف امهيف ثفن مث
 لعفي « هدسج نم لبقأ امو « ههجوو هسأر ىلع امهب أدبي ٠ هدسج نم عاطتسا ام امهب حسمي مث

 5 هب « ليقع ثيدح نم « ننسلا لهأ هاور اذكهو

 نسح ثيدح اذه

 اوفك هَل نكي ملو 0 دّلوي ملو دلي مل ص دَمّصلا هللا 0 دحأ هللا وه لف

 . 4 © دحأ

0 E ل 

 قلطي الوب لع لوک اود لاو كر رو الو كل ران ا قلل دغ ا فحاول نه یک

 )١( فعاو » : م ىف « .

 . )١58/5( دنسملا (؟)

 نب هللا ديبع ىف نابح نبا لاق « ءافعض مهلك مساقلاو ديزي نب ىلعو رحز نب هللا ديبع هدانسإ ىفو « )١515٠5( مقرب ىذمرتلا ننس (۳)

 ىلعو ‹ هللا ديبع ربخ هدانسإ ىف عمتجا اذإو « تاماطلا ىتأ ديزي نب ىلع نع ىور اذإو « تابثألا نع تاعوضوملا ىوري » : رحز

 . « مهيديأ هتلمع امم الإ ربخلا كلذ نكي مل  نمحرلا دبع وبأ  مساقلاو « ديزي نبا

 )٤( دنسملا )١68/5( .

 )٥( ةعمج ةليل » : م ىف «© .

 )۰ ۰ )٦۲٤ مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو ۰ :pe 67) مقرب دواد ىبأ نسو (۰ ۱۷) مقرب ىراخبلا حيحص ()

 . (TAYo) مقرب ةجام نبا نتسو



 صالخإلا ةروس  نماثلا ءزجلا سس ل لل ل سس ابل

 : هلاعفأو هتافص عيمج ىف لماكلا هنأل ؛ لجو زع ¢ هللا ىلع الإ تابثإلا ىف دحأ ىلع ظفللا اذه

 ىف هيلإ قئالخلا دمصي ىذلا ىنعي : سابع نبا نع « ةمركع لاق . دمصلا هللا :  هلوقو

 . مهلئاسمو مهجئاوح

 ىذلا فيرشلاو « هددؤس ىف لمك دق ىذلا ديسلا وه : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاق

 ميلعلاو « هملح ىف لمك دق ىذلا ميلحلاو « هتمظع ىف لمك دق ىذلا ميظعلاو « هفرش ىف لمك دق
 عاونأ ىف لمك دق ىذلا وهو . 2١7 هتمكح ىف لمك دق ىذلا ميكحلاو « هملع ىف لمك دق ىذلا

 هلثمك سیلو « ءفك هل سيل « هل الإ ىغبنت ال هتفص هذه « هناحبس هللا وهو . ددّوسلاو فرشلا

 . راهقلا دحاولا هللا ناحبس 2 ءىش

 ؛ هددؤس ىهتنا دق ىذلا ديسلا : 4دمصلا 8 : لئاو ىبأ نع « 20 قيقش نع « شمعألا لاقو
 . هلثم « دوعسم نبا نع < « لئاو ىبأ نع « مصاع هاورو

 دعب ىقابلا وه : ةداتقو « نسحلا لاقو . ديسلا : «دمّصلا 9 : ملسأ نب ديز نع « كلام لاقو

 : ةمركع لاقو . هل لاوز ال ىذلا مويقلا ىحلا : «دّمّصلا :  اضيأ نسحلا لاقو . هقلخ
 . معطي الو ءىش هنم جرخي مل ىذلا :«دمّصلا»

 : هلوق وهو « هل ًاريسفت هدعب ام لعج هنأك . دلوي ملو دلي مل ىذلا وه : سنأ نب عيبرلا لاقو

 . هيف حيرص وهو « كلذ ىف

 ةمركعو « ةديرب نب هللا دبعو « دهاجمو « بيسملا نب ديعسو « سابع ن نباو « دوعسم نبا لاقو

 : «دمّصلا» :ىدسلاو « كاحضلاو ؛ىفوعلا ةيطعو « حابر ىبأ نب ءاطعو « ريبج نب ديعسو « اضيأ

 . هل فوج ال ىذلا

 . بارشلا برشي الو « ماعطلا لكأي ال ىذلا وه : ىبعشلا لاقو

 . الألتي رون : (دمصلا 8 : اضيأ © ةديرب نب هللا دبع لاقو

 قاس ريرج نب رفعج وبأ اذكو « ىناربطلاو ىقهيبلاو « متاح ىبأ نبا : هاكحو هّلك كلذ ىور

 , لاقو ) هديناسأب كلذ رثكأ

 دئاق ديعس نب هللا ديبع نع « ىمور نب ورمع نب دمحم انثدح « بلاط ىبأ نب سابعلا ىنثدح

  هعفر دق الإ ملعأ ال _ لاق هيبأ نع « ةديرب نب هللا دبع نع « نايح نب حلاص ىنثدح « شمعألا

 . هل فوج ال ىذلا : «دمصلا » : لاق

 . ةديرب نب هللا دبع ىلع فوقوم هنأ حيحصلاو « ًادج بيرغ اذهو

 )١( م ىف : ١ همكح ىف ٩ . ) )۲أ ىف (۳) . « نايفس » : أ ىف : ١ ديزي ٩ .



 ۹ صالخإلا ةروس - نماثلا ءزحلا

 ىف لاوقألا هذه نم ًاريثك هداريإ دعب « هل ةنسلا باتك ىف ىناربطلا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق دقو
 ىف هيلإ دمصي ىذلا وهو «٠ لجو زع « انبر تافص ىهو « ةحيحص هذه لكو : « دمصلا » ريسفت

 وهو <« برشي الو لكأي الو 2 هل فوج ال ىذلا دمصلا وهو 2 هددؤس ىهتنا دق ىذلا وهو 2 جئاوحلا

 , 20 © [اضيأ] كلذ وحن ىقهيبلا لاقو . هقلخ دعب ىقابلا

 . ةبحاص الو دلاو الو دلو هل سيل : ىأ 4 دحأ اوفك هل نكي ملو . دلوي ملو دلي مل # : هلوقو
 . هل ةيحاص ال : ىنعي 4 دحا اوفک هَل نكي ملو ل : دهاجم لاق

 «ءيش لك قلخو ةبحاص هَل نكت ملو دلو هل نوكي ینا ضرألاو تاومّسلا عيدبإ : ىلاعت لاق امك اذهو
 SS يطل نم ملح وما كوك حبو « هقلاخو ءىش لك كلام وه : ىأ ١ ٠١[ :ماعنألا]

 . اذإ ايش منج دق . ادلو نمحرلا َذَحَنا اولاقو » : ا ا

 نأ نمحرلل يغبني امو . ادّلو نمحرلل اوعد نأ . اده لاَبجْلا ٌرخَتو ضرألا ق ا

 هينآ مهلکو . ادع مهدعو مهاصحأ دق . دبع نَمحَرلا يتآ الإ ضرألاو تاَومسلا يف نم لك نإ . ادلو دخت

 دابع لب هتاحبس ادو نمحّلا َدَحَنا اولاقو $ : ىلاعت لاقو « [90 ميرم] 4 اف مايل مو

 هنيب اولعجو 9 : ىلاعت لاقو « [۲۷ « :١ ءايبنألا] 4 نوعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال . نومركم

 ١69[. « ۱۵۸: تافاصلا] «نوُفصُي مع هللا ناحبس . َنوُرضحمل مهنإ ةنجلا تملع دقلو ابسن ةّنجْلا نيبو

 هل نولعجي مهنإ « هللا نم هعمس ىذأ ىلع ربصأ دحأ ال ١ :  ىراخبلا حيحص حيحصلا ىفو

 . ° « مهيفاعيو مهقزري وهو « ادلو

 ىبأ نع < جرعألا نع « دانزلا وبأ انثدح « بيعش انثدح « ناميلا وبأ اني : ىراخبلا لاقو

 ىنمتشو « كلذ هل نكي ملو مدآ نبا ینبذک : لجو زع « هللا لاق » : لاق ةي ىبنلا نع 0

yTىلع وهاي لکا كرا سلو ادع امك تدعي قل »  

 ملو دلوي ملو دلي مل ىذلا دمصلا دحألا انأو . ًادلو هللا ذختا : هلوقف ىايإ همتش 5 امأو . هتداعإ نم

 . « دحأ ًاوفك هل نكي

 ًاعوفرم « ةريره ىبأ نع « هم نب مامه نع « رمعم نع « قازرلا دبع ثيدح نم اضيأ هاورو

 . ° نيهجولا نيذه نم امهب درفت . هلثمب

 « صالخإلا » ةروس ريسفت رخآ

 )١( م نم ةدايز ۰ 8

 . )۴١٤/١۷( ىواتفلا ىف دمصلا ىنعم نايب ىف ةيميت نبا مالسإلا خيش بنطأ دقو ()

 . هنع هللا ىضر « ىسوم ىبأ ثيدح نم )5١4( مقرب ىراخبلا حيحص (؟)

 . (591/0) مقربو (591/5) مقرب ىراخبلا حيحص (:4)



 نيتذوعملا اتروس  نماثلا ءزلا لس سس لس لل سس قع

 نيتذوعملا ىتروس ريسفت
 . ناتيئدم امهو

 نب رز نع < ةلدهب نب مصاع انربخأ « ةملس نب دامح انثدح « نافع انثدح : دمحأ مامإلا لاق
 :لاقف ؟ هفحصم ىف نيتذوعملا بتكي ال 21) [ ناك] دوعسم نبا نإ : بعك نب ىبأل تلق : لاق شیبح

 4« قّلفْلا برب ذوعأ لف 8 : هل لاق « مالسلا هيلع « ليربج نأ ىنربخأ للك هللا لوسر نأ دهشأ

 . , 9 لكك ىبنلا لاق ام لوقن نحنف . اهتلقف € سالا برب ذوعأ لف ظ : لاق ءاهتلقف
 نب مصاعو ةباَبُل ىبأ نب ةدبع انثدح« ةنييع نب نايفس نع « هدئسم ىف ىديمحلا ركب وبأ هاورو

 را ا ان كلتا نورا نط بسك وت ا كلاش + لاق نكي نیرو اھ اولا لدم

 0 ف لاف 2 هللا كوسر تلا تا + لاف: تفكتملا نم اههكحي دمتم قنا كا ذأ

 . © الك هللا لوسر لاق امك لوقن نحنف . « تلقف « لق : ىل

 نع دوعسم نبا تلأس : لاق رز نع « مصاع نع « نايفس انثدح « عيكو انثدح : دمحأ لاقو
 : ىبأ لاق . « اولوقف ٠ مكل تلقف « ىل ليق » : لاقف امهنع ةي ىبنلا تلأس : لاقف نيتذوعملا

 . °” لوقن نحنف ةا ىبنلا انل لاقف

 نا نو ونال E + ناتج e هللا دبع نب ىلع انثدح : ىراخبلا لاقو ظ

 دوعسم نبا كاخأ نإ« رذنملا ابأ : تلقف بعك نب ىبأ تلأس : لاق رز نع مصاع انثدحو  شيّبَح

 لاق امك لوقن نحنف . « تلقف « ىل ليق » : لاقف للهم ىبنلا تلأس ىنإ : لاقف . اذكو اذك لوقي
 | 00 لع هللا لويشر

 ىبأ نب مصاعو ةدبع نع « ةنييع نب نايفس نع « ةبيتق نع « ىئاسنلاو ًاضيأ ىراخبلا هاورو

 . "7 هب « بعك نب ىبأ نع « شيبح نب رز نع « دوجنلا

 ني: تلصلا ادخار نب تابت, اد ج ىلع نبا قررألا اد 5 ىلعي ونا ظفاخلا لاقو
 امنإ : لوقيو ٠ فحصملا نم نيتذوعملا كحي هللا دبع ناك : لاق ةمقلع نع « ميهاربإ نع « مآَرِهَب

 )١( دنسملا نم ةدايز .

 . ©« مالسلا هيلع » : م ىف (۲)

 . (١؟97/ه) دنسملا (۳)

 . « لاق » : م ىف (:)

 )٥( ىديمحلا دنسم )١/ 186( .

 . (١؟97/ه) دنسملا (5)

 . (491//) مقرب ىراخبلا حيحص (۷)
 . (491/5) مقرب یراخبلا حيحص (۸)



 امهب أرقي هللا دبع نكي ملو « امهب امهب ذوعتي نأ ةَ هللا لوسر رمأ ۳

 ديزي ني 9 مهحرلا دبع ن ¢ قاحسإ ىبأ نع ¢ شمعألا ثيدخ نم دمحأ نب هللا دبع هاورو

 : شمعألا لاق هللا باتك نم اتسيل امهنإ : لوقيو «هفحاصم نم نيتذوعملا كحي هللا دبع ناك : لاق

 ليق» : لاق « هله هللا لوسر امهنع انلأس : لاق بعك نب ىبأ نع« شيبح نب رز نع «مصاع انثدحو
 ,©0 « تلقف 2 ىل

o1 

 aS اس

 رئاس ىلإ اهوذفنو« ةمئألا فحاصملا ىف () امهوبتك « مهنع هللا ىضر « ةباحصلا نإف « ةعامجلا
 . ةنملاو دمحلا هللو . كلذك قافآلا

 زاخر ب وسبا لص هداج a ادني ميم ا سامو

 : طق نهلثم ري مل ةليللا هذه تلزنأ تايآ رت ملأ » : كو هللا لوسر لاق : لاق رماع نب ةبقع نع

 . © « سالا برب دوُعَأ لف ١ و 4 قلا برب ذوعأ لق
 نع « دلاخ ىبأ نب ليعامسإ ثيدح نم « ىئاسنلاو . ىذمرتلاو « اضيأ ملسمو < دمحأ هاورو

 . حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو .2 هب « ةبقع نع « مزاح ىبأ نب سيق

 ىبأ مساقلا نع « رباج نبا انثدح « ملسم نب ديلولا انثدح : دمحأ مامإلا لاق : ىرخأ قيرط
 0 ل ل و راو ا ل ا ولا
 : لاق مث. هبكرم بكرأ نأ ب هللا لوسر َتْلَلِجْأَف] : لاق . « ؟ بكرت الأ « ةبقع اي ٠ : یل لاق
 تبكرو هک هللا لوسر لزتف : لاق « ةيصعم نوكت نأ ت تقفشاف © [ لاق.« ؟ بكرت الأ « بيق ايف
 4 ؟ سانلا امهب أرق نيتروس ريخ نم نيتروس كملعأ الآ + بيقع اي 9 : لاق مث © بكر مث < ةهينه

 مث . سالا برب ذوعأ لق و 4 قّلقلا برب ذوعأ لق » : ىنأرقأف . هللا لوسر اي ىلب : تلق
 ارقا« بيقع اي تيأر فيك » : لاقف ىب رم مث « امهب أرقف وي هللا لوسر مدقتف « ةالصلا تميقأ
 . © تمق املكو تغ املك امهب

 . هب «رباج نبا نع امهالك « كرابملا نب هللا دبعو ملسم نب ديلولا ثيدح نم ىئاسنلا هاورو

 مل اذهو » : رازبلا لاقو « هب ميهاربإ نب ناسح نع « بوقعي ىبأ نب دمحم قيرط نم « (۲۳۰۱) مقرب هدئسم ىف رازبلا هاورو )١(
 .« فحصملا ىف اتتبثأو «ةالصلا ىف امهب أرق هنأ ةَ ىبنلا نع حص دقو « ةباحصلا نم دحأ هيلع هللا دبع عباتي

 . « هللا دبع نع » : م ىف (۲)

 . )۱١۹/٥( دنسملا دئاوز (۳)

 . ٩ امهوعبتأ :  م ىف (4)

 . (815) مقرب ملسم حيحص (4)
a (0ىئاسنلا ننسو (۲۹۰۲) مقرب ىذمرتلا نسو <«  ))١168/5 . 

 . دنسملا نم ةدايز (0)

 . « بقعاي» : م ىف ()

 . 0707 /8) ىئاسنلا نتسو )٤/ ١515( دنسملا ()



oYنيتذوعملا اتروس  نماثلا ءزجلا  

 نب ءالعلا نع <« حلاص نب ةيواعم نع « بهو نبا ثيدح نم <« ًاضيأ ىئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 . ° هب« ةبقع نع « نمحرلا دبع نب مساقلا نع « ثراحلا

 ديزي ىنثدح « بويأ ىبأ نب ديعس انثدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح : دمحأ لاق : ىرخأ قيرط

 نب ةبقع نع « حابر نب ىلع نع « ىشرقلا دمحم نب ديزي نع « موحرم وبأو ىنيعرلا زيزعلا دبع نبا
 . ةالص لك ربد ىف تاذوعملاب أرقأ نأ يَ هللا لوسر ىنرمأ : لاق رماع

 . بیرغ 5 ىذمرتلا لاقو 60 حابر نب ىلع نع «قرط نم «ىئاسنلاو ىدذمرتلاو دواد وبأ هاورو

 نب حرشم نع « ةعيهل نبا انثدح « قاحسإ نب  ىيحي انثدح : دمحأ لاق : ىرخأ قيرط

 أرقت نل كنإف « نيتذوعملاب أرقا » : للهم هللا لوسر ىل لاق : لاق رماع نب ةبقع نع « ناعاه

 0 دمحأ هب درفت .«امهلثمب

 نع « دعس نب ريح انثدح « ةي انثدح « حرش نب ةويح انثدح : دمحأ لاق : ىرخأ قيرط
 و

 ةلغب هل تيدهأ ةَ هللا لوسر نإ : لاق هنأ رماع نب ةبقع نع <« رين نب ريبج نع « نادعم نب دلاخ

 . « 4 وّلقْلا برب ذوعأ لف $ ارقا » : “ كك هللا لوسر لاقف « هل اهدوقي ةبقع ذخاف اهبكرف « ءابهش
 ىلصت تمق امف ؟ اهب تنواهت كلعل » : لاقف « ًادج اهب حرفأ مل ىنأ فرعف« اهأرق ىتح هل اهداعأف

 . « اهلثم ءىشب

 «ىروثلا ثيدح نم ًاضيأ ىئاسنلا هاورو . هب « ةيقب نع « نامثع نب ورمع نع ىئاسنلا هاورو

 لأس هنأ :رماع نب ةبقع نع « هيبأ نع « ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع « حلاص نب ةيواعم نع
 . "7 هوحن ركذف « نيتذوعملا نع ةا هللا لوسر

 « نامعنلا تعمس « رمتعملا انثدح « ىلعألا دبع نب دمحم انربخأ : ىئاسنلا لاق : ىرخأ قيرط

 لثمب اوذوعتي مل سانلا نإ » : لاق هيي هللا لوسر نأ ؛ رماع نب ةبقع نع . دسألا ىبأ دايز نع

 . 00 « « ساّنلا برب ذوعأ لق 9 و 4 قلقا برب ذوعأ لقط : نيذه

 « ىربقملا ديعس نع« نالجع نبا نع« ثيللا انثدح « ةبيتق انربخأ : ىئاسنلا لاق : ىرخأ قيرط

 اذام : تلقف . « لق « ةبقع اي » : لاقف يك هللا لوسر عم ىشمأ تنك : لاق رماع نب ةبقع نع

 م تلقف ١ ىنع تكسف ؟ هللا لوسر اي لوقأ اذام : تلق . « لق » : لاق مث < « ىنع تكسف ؟ لوقأ

 ذوعأ لق ل :٠ لاقف ؟هللا لوسر اي لوقأ اذام:تلق . « لق « ةبقع اي » : لاقف. ىلع هددرأ « مهللا

 )١( دواد ىبأ ناسو (707 2707 /۸) ىئاسنلا ننس برقم)١577( .

 . (58/5) ىئاسنلا ناسو (۲۹۰۳) مقرب ىذمرتلا ننسو « )۱٥۲۳( مقرب دواد ىبأ ننسو )٤/ ١155( دنسملا (۲)

 . 4 دمحم انثدح » : أ ء م ىف (۳)

 )5( دنسملا )١557/5( .

 . « ةبقعل ةَ هللا لوسر لاقف » : أ « م ىف (5)

 . )۷۸٤٤١۷۸٤۳( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننسو )١59/5( دنسملا (5)

 . (738617/8) ىئاسنلا ننس (۷)

 . (7805) مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس (۸)



 م نيتذوعملا اتروس - نماثلا ءزجلا

 ؟هللا لوسر اي لوقأ اذام : تلق . « لق » : لاق مث« اهرخآ ىلع تيتأ ىتح اهتأرقف «« © قلفلا برب

 : كلذ دنع ةه هللا لوسر لاق مث« اهرخآ ىلع تيتأ ىتح اهتأرقف ٠ 4 ساّنلا برب ذوعأ لق 8» : لاق

 . °” « امهلثمب ذيعتسم ذاعتسا الو « امهلثمب لئاس لأس ام »

 عدم ةيواعم اقدح قمحرلا دبع اند + ناشي نب حجم انريخآ اسلا لاق +: قرخلا قيوط
 .'حبصلا ةالص ىف امهب أرق ةي هللا لوسر نأ: رماع نب ةبقع نع. لوحكم نع«ثراحلا نب ءالعلا

 نبأ عا بیخ بأ نب ديزي ع لا اللا كلا يئانقلا ا ىرحا رح

 ىلع ىدي تعضوف « بكار وهو ةي هللا لوسر  تعبتا : لاق رماع نب ةبقع نع « ملسأ نارمع
 نم هللا دنع 2 عفنأ آئيش أرقت نل ١ : لاقف . فسوي ةروس وأ دوه ةروس ىنئرقأ : تلقف (؟7 همدق
 . 900 4 يّلقْلا برب ذوعأ لق $

 ورم ىبأ اد + نيلولا اقدح لاح نا ووم انسا  قتاسلا لاق © رخآ 9 :ةيدح

 نبا نع « هللا دبع ىبأ نع « ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع « ريثك ىبأ نب ىيحي نع « ىعازوألا

 ام لضفأب  كربخأ الأ : وأ  كلدأ الأ ٠ شئاع نبا اي » : هل لاق ةي ىبنلا نأ : ىنهجلا «شئاع

 لف » و ( ٍقَلَقْلا برب ذوعأ لق 8 » : لاق . هللا لوسر اي « ىلب : لاق . « ؟ نوذوعتملا هب ذوعتي
 .(* «ناتروسلا ناتاه« * سالا برب ةوعأ

 . ثيدحلا ىف نيققحملا نم ريثك دنع عطقلا ديفت « هنع ةرتاوتملاك ةبقع نع قرط هذهف

 مل روس ثالث كملعأ الأ » : هنع « دهاجم نب ةورَقو « نالجع نب ّىَدص ةياور ىف مدقت دقو

 و  دحأ هللا وه لق 8 ؟نهلثم ”٠ ناقرفلا ىف الو روبزلا ىف الو ليجنإلا ىف الو ةاروتلا ىف لزني
 .« « سالا برب دوعا لف » و 4 قلا برب ذوعأ لق»

 لاق : لاق ءالعلا ىبأ نع « ىريرجلا انثدح « ليعامسإ انثدح : دمحأ مامإلا لاق : رخآ ثيدح

 هللا لوسر َةَلْرَن تناحف « ةلق رهظلا ىفو « نوبقتعي سانلاو « رفس ىف إي هللا لوسر عم انك : لجر
 اهأرقف .« 4 قلا برب ذوعأ لق »  :لاقف «ىبكنم !2١١ [ ىدعب نم ] برضف ىنقحلف « ىتلزنو ٌهْكك
 اهتأرقو للهم هللا لوسر اهأرقف « «* ساّنلا برب ذوعأ لق » : لاق مث« هعم اهتأرقو اي هللا لوسر

 , © « امهب أرقاف تيلص اذإ » : لاقف ءهعم

 )١( ىئاسنلا ننس )۸/ ۲٥۴۳( .

 )۲( ىئاسنلا ننس )۸/ ۲٥۲( .

 . ٩ غلبأ ١ : م ىف )٥( . « هيمدق ىلع » : أ « م ىف () . ©« تيتأ ١ : م ىف (۳)

 . ۲٥٣٤( /۸) ىئاسنلا ننس (5)

 . 2« سابع » : أ ىف (4) . « قيرط » : أ ىف (۷)

 . 056١ /۸) ىئاسنلا ننس (۹)

 . « نآرقلا ىف » : أ ىف )٠١(

 . دنسملا نم ةدايز )١١(

 . (51/6) دنسملا ( 1١2



 نيتذوعملا اتروس  نماثلا ِءِْزْلا بسس ب ببي ب ا نجع

 . ملعأ هللاو « رماع نب ةبقع وه لجرلا اذه نأ رهاظلا

 هب « ةيلع نبا نع « ميهاربإ نب بوقعي نع ىئاسنلا هاورو

 نب هللا دبع نع « رفعج نب دمحم انثدح « ىنثملا نب دمحم انربخأ : ىئاسنلا لاق : رخآ ثيدح

 نأ :  سينأ نبا وه  ىملسألا هللا دبع نع « رماع نب ةبقع نع « نامور نب ديزي ىنثدح « ديعس

 . « لق » : ىل لاق مث « لوقأ ام ردأ ملف . « لق » : لاق مث هردص ىلع هدي عضو و هللا لوسر

 #2 قلخ ام رش نم . قلفلا برب ذوعأ 8# : تلق . « لق » : ىل لاق مث . « دحأ هللا وه » : تلق

 E و ل م

 . 206 طق نهلثمب نوذوعتملا ًدوعت ام ء٠" ذوعتف اذكه :٠ هيك هللا لوسر

 نب دادش انثدح « لدپ انثدح ٠ صفح وبأ ىلع نب ورمع انربخأ : ىئاسنلا لاق : رخآ ثيدح

 ق راج نع هرقل ونا تدع قو ردا يع قع ا وام
 « قلفلا برب ذوعأ لق # أرقا » : لاق ؟ ىمأو تنأ ىبأب أرقأ امو : تلق . « رباج اي ارقا » : اي هللا

 . ° « امهلثمب أرقت نلو « امهب أرقا » : لاقف « امهتأرقف .« 4 سانلا برب ذوعأ لق # و

 . هدسج نم لبقأ امو « ههجوو

 ىكتشا اذإ ناك هيي هللا لوسر نأ : ةشئاع نع « ةورع نع « باهش نبا نع:كلام مامإلا لاقو
 . اهتكرب ءاجر «هيلع هديب حسمأو «هيلع أرقأ تنك هعجو دتشا املف « ثفنيو نيتذوعملاب هسفن ىلع أرقي

 « ىبنعقلا نع دواد وبأو « ىيحي نب ىيحي نع ملسمو « فسوي نب هللا دبع نع ىراخبلا هاورو

 نعم ثيدح نم ةجام ¿ نازح شوب نب: یی وک ماعلا قنا ثيدحب نمو دج یف نک ىئاسنلاو

 200 هب( كلام نع مهتينامث ءرمع نب رشبو

 ناك هلك هللا لوسر نأ : ديعس ىبأ نع « ةرضن ىبأ ثيدح نم ,#2ن : ةروس رخآ ىف مدقتو

 هاور . امهاوس ام كرتو « امهب ذخأ ناتذوعملا تلزن املف« ناسنإلا نيعو ناجلا نيعأ نم ذوعتي

 . نسح ثيدح : ىذمرتلا لاقو « ةجام ¿ نباو ىئاسنلاو ىذمرتلا

Os o oS 
 دسح اذإ دساح رش نمو 5 دقعلا ىف تاثافنلا )5( &

 )١( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )۷۸٥۹( .

 ) )0اوذوعتف » : م ىف « .

 )۳( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )۷۸٤١( .

 )5( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ننس )7855( .

 ىربكلا ىئاسنلا ناسو (۳۹۰۲) مقرب دواد ىبأ ننسو (۳۹۰۲) مقرب ملسم حيحصو )٥۰۱( مقرب ىراخبلا حيحصو ۹٤۲( /۲) أطوملا (0)
 . (7019) مقرب ةجام نبا ننسو )٤۷٥٤٩ ۰۷0٤٤ ۱۰۸٤۷( مقرب



 نوے أ أ ات اتا ا او لا

 ‹ حلاص نب نسح انثدح« ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح « ماصع نب.دمحأ انثدح : متاح ىبأ نبا لاق

 « ريبج نب ديعسو « دهاجم نع ىورو . حبصلا : 4 قلفلا # : سابع نبا نع « ىفوعلا لاقو

 كلامو « ديز نباو « ىظرقلا بعك نب دمحمو « ةداتقو « نسحلاو « ليقع نب دمحم نب هللا دبعو

 . اذه لثم« ملسأ نب ديز نع

 . [97:ماعنألا] 4 حابصإلا قلاف :  ىلاعت هلوقك ىهو : ريرج نباو « ديز نباو « ىظرقلا لاق

 هللا رمأ : كاحضلا لاق اذكو . قلخلا : « قلفلا » : سابع نبا نع « ةحلط ىبأ نب ىلع لاقو

 ةدش نم رانلا لهأ عيمج حاص حتف اذإ « منهج ىف تيب : « قلفلا ل : رابحألا بعك لاقو

 : لاق مث « متاح ىبأ نبا هاورو «هرح

 نع « ىلع نب ديز نع « ىدسلا نع « هامس لجر نع « نامثع نب ليهس انثدح « ىبأ انثدح

 ران 2١ انم تجرخ هنع فشك اذإف « ءاطغ هيلع « منهج رعق ىف بج : 4 قلفْلا ١ : اولاق مهنأ هئابآ

 . هنم جرخي ام رح ةدش نم « منهج هنم حيصت

٠ 2 sit: ٠. 3 03 (۲ ت e و 1 

 عوفرم ثيدح كلذ ىف درو دقو . مهريغو . ىدسلاو "2.٠ ةسبع نب ورمع نع ىور اذكو

 : ريرج نبا لاقف «ركنم

 رصن انثدح ‹ ىطساولا ناكشم نب ىسوم نب دوعسم انثدح « ىطساولا بهو نب قاحسإ ىنثدح

 نع « ةريره ىبأ نع « ىظرقلا بعك نب دمحم نع « ناوفص نب بيعش نع « ىناسارخلا ةميزخ نبا
 . هعفر حصي الو بيرغ ١ هدانسإ "7 « ىطغم منهج ىف بج : 4# قلفلا »  : لاق ةا ىبنلا

 . منهج ءامسأ نم: * قلفلا # : ىلبحلا نمحرلا دبع وبأ لاقو

 رايتخا وهو« حيحصلا وه اذهو ن حبصلا قلف هنأ ‹ لوألا لوقلا باوصلاو : ريرج نبا لاق

 . ° هحيحص ىف « هللا همحر « ىراخبلا

 . قلخ ام هتيرذو سيلبإو منهج : ىرصبلا
 0 عار و وو 0 0 1

 هاكح . سمشلا بورغ بقو اذإ ليللا قساغ : دهاجم لاق « #« بقو اذإ قساغ رش نمو 0

 « ىظرقلا بعك نب دمحمو « سابع نبا لاق اذكو . هنع « حيجت ىبأ نبا هاورو . هنع ىراخبلا

 . همالظب لبقأ اذإ ليللا هنإ : ةداتقو <« نسحلاو ¢ تشو 3 كاحضلاو

 )١( م ىف .٠ هنم تجرخ » : أ ٩ . ) )۲ةسينع » : أ ىف 4 .

 )۳( ىربطلا ريسفت )۳۰/ ۲۲١( .

 . « دانسإ » : م ىف (4)

 )٥( حتف » (7251/8) ىراخبلا حيحصو (770 /۳۰) ىربطلا ريسفت « .



 نيتذوعملا اتروس - نماثلا ءزجلا 01

 اذإ : ةداتقو ةيطع نعو . تبرغ اذإ سمشلا : 4 بقو اذإ قساغ رش نمو :  ىرهزلا لاقو

 : بكوك : 4 بقو اذإ قساغ رش نمو 3 ةريره ىبأ نع ¢ مزهملا وبأ لاقو بهذ اذإ : ليللا بقو

 دنع رثكت نيعاوطلاو ماقسألا ناكو « ايرثلا طوقس قساغلا : لوقت برعلا تناك : ديز نبا لاقو

 . اهعولط دنع عفترتو « اهعوقو

 نبا هللا دبع نب راكب ىنئدح « ىلع نب رصن : ىنثدح ام رثألا نم ءالؤهلو: ريرج نبا لاق

 ىبأ نع « هيبأ نع « فوع نب نمحرلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نب دمحم انثدح  مامه ىخأ
 الا مجنلا : لاق 4 بقو اذإ قساغ رش نمو 2: لغ يلا نحو ره نأ نع لس

 . ةي ىبنلا ىلإ هعفر حصي ال ثيدحلا اذهو : تلق

 . رمقلا وه : نورخآ لاقو : ريرج نبا لاق

 : دمحأ مامإلا هاور ام لوقلا اذه باحصأ ةلمعو : تلق

 نم هللاب ىذوعت » : لاقو « علطي نيح رمقلا ىنارأف « ىديب ةي هللا لوسر ذخأ : اهنع هللا ىضر

 . « بقو اذإ قساغلا اذه رش

 نمحرلا دبع نب دمحم ثيدح نم « امهيننس نم ريسفتلا ىباتك ىف « ىئاسنلاو ىذمرتلا هاورو

 : هظفلو 1 حيحص نسح : ىذمرتلا لاقو E نمحرلا دبع نب ثراحلا هلاخ نع 2 بئذ ىبأ نبا

 رش نم هللاب ىذوعت » : ىئاسنلا ظفلو . « بقو اذإ قساغلا اذه نإف « اذه رش نم هللاب ىذوعت »

 . « بقو اذإ قساغلا اذه « اذه

 «ليللا ةيآ رمقلا نأل ؛ انلوق ىفاني ال اذه : جلو اذإ ليللا هنأ وهو لوألا لوقلا باحصأ لاق

 ‹ هانلق ام ىلإ عجري وهف « ليللا ىف الإ ٠ ءىضت ال موجنلا كلذكو« هيف الإ ناطلس هل دجوي الو

 . ملعأ هللاو

 :كاحضلاو ةداتقو < نسحلاو < ةمركعو « دهاجم لاق « 4 دقعلا ىف تاثاقنلا رش نمو» : هلوقو

 نع 6 نمواط نبا: نع. رمعم قع + روك نبا اد د ىلغألا دبع نبا اقدح 4 نيرا نبا لاقو

 اجلا و ةا ةر وم كلا 0 يرق[ د وق وه اه اأ

 : لاقف ؟ دمحم اي تيكتشا : لاقف ويم هللا لوسر ىلإ ءاج ليربج نأ : رخآلا ثيدحلا ىفو

 .21) كيفشي هللا + نيغو دساح لك رش نمو« كيذؤي هاد لك نم« كيقرأ هللا مساب : لاقف .«معن»

 . ٩ تناكو » : م ىف )١(

 . (۲۲۷/۳۰) ىربطلا ريسفت (۲)
 . )١١٠۳۸( مقرب ىربكلا ىئاسنلا ناسو (757) مقرب ىذمرتلا نتسو (71/7) دنسملا (۳)

 .؟ ىلإ » : أ ىف (6)

 . (۲۲۷/۳۰) ىربطلا ریسفت (5)
 5 هنع هللا ىضر 2 ديعس ىبأ ثيدح نم )1١1857( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور )١(



 كيتدومعملا تروس د مالا ميل

 ديك درو « هافشو ىلاعت هللا هافاع مث « رحس نيح « مالسلا هيلع « هاوكش نم ناك اذه لعلو

 اذه عم نكلو ‹ مهحضفو « مهريبدت ىف مهريمدت لعجو < مهسوؤر ىف دوهيلا نم داّسحلا ةرحسلا

 . ىفاعو ىفشو هللا ىفك لب « رهدلا نم اموي لي هللا لوسر هبتاعي مل

 مقرا نب ديو: نع + نايح نب ديزي نع +: شعلا اقدح + ةيواعم وبأ اتد: دمحا مانألا لاقر
 الجر نإ : لاقف ليربج هءاجف : لاق « امايأ كلذل ىكتشاف « دوهيلا نم لجر ةي ىبنلا رحس : لاق
 هللا لوسر ثعبف . اهب ءىجي نم اهيلإ لساف « اذكو اذك رثب ىف ًادّقع كل دقع« كرحس دوهيلا نم

 هللا لوسر ماقف : لاق « 2 اهللحف اهب ءاجف . اهجرختساف )2١ [ هنع ىلاعت هللا ىضر « ًايلع] هلي ٠

 . تام ىتح " [طق] ههجو ىف هآر الو ىدوهيلل كلذ ركذ امف « لاقع نم طش امنأك ةا

 اا مزاح نب دمحم ةيواعم ىبأ نع 3 دانه نع ىئاسنلا هاورو

oV 

 ی و ی نيدللا و م نم الا بانك 3 ىف ئراخبلا هاكر

 تلأسف « ةورع نع « ةورع لآ ىنثدح : لوقي « جْيرج نبا هب انثدح نم لوأ : لوقي ةنييع نبا

 ا يل لا تلاق ةشئاع نع « هيبأ نع انتدحف « هنع اماشه

 » : لاقف  اذك ناك اذإ ء رحسلا نم نوكي ام دشأ اذهو : نايفس لاق  نهيتأي الو ءاسنلا ىتأي

 e م احل ا ل اايتاعلا ف
 و : لاق. بوبطم : لاق ؟ لجرلا لاب ام : رخآلل ىسأر دنع ىذلا لاقف ‹ ىلجر دنع رخآلاو

 : لاق ؟ ميفو : لاق  ًاقفانم ناك « دوهیل فيلَح قيّرز ىنب نم لجر  مصعأ نب ديبل :لاق ؟ هبط
 0 5 ےس و .ء 27 535 .٠

 : تلاق . « ناورذ رئب ىف ةفوعر تحت ركذ ةعلط فج ىف : لاق ؟ نيأو : لاق . ةقاشمو طشم ىف

 سس لا ا ا و
 : ىأ ؟ الفأ : تلقف ." [ تلاق ] . ” جرختساف : لاق . « نيطايشلا سوؤر اهلخن نأكو

E dS 

 ىيحيو ¢ ةماسأ ىبأو ¢ ضايع نب سنأ هر ىبأو ¢ سنوي نب ىسيع ثيدح نم هدنسأو

 رئبلاب رمأف ١ : هدنعو . « هلعفي ملو ءىشلا لعف هنأ هيلإ ليخي ناك ىتح : تلاق » : هيفو ناطقلا

 . °" دعس نب ثيللاو دانزلا ىبأ نبا ًاضيأ ماشه نع هاور هنأ ركذو . « تنفدف

 نع « دمحأ هاورو . ريمث نب هللا دبعو ةماسأ نب دامح ةماسأ ىبأ ثيدح نم « ملسم هاور دقو

 )١( دنسملا نم ةدايز .

 . ؛ اهلحف » : م ىف ()

 . دنسملا نم ةدايز ()

 )٤( ىئاسنلا ناسو (”5377/5) دنسملا )۷/ ١١١( .

  (0)ىراخبلا حيحص نم ةدايز

 )١( هجرختساف » : أ ىف 4 .

 ىراخبلا حيحص نم ةدايز(۷)

 . )٥۷٦٥( مقرب ىراخبلا حيحص (۸)
 . (ةهالكك (TAY 0A1 مقرب ىراخبلا حيحص )0(



 نيتذوعملا اتروس  نماثلا ءزملا بسسس ب بسسس نمو
 ھو

 . ٩ هب « ماشه نع « 27 بيهو نع « نافع

 « هيبأ نع « ماشه نع « رمعم نع « حابر نع « دلاخ نب ميهاربإ نع اضيأ دمحأ مامإلا هاورو
 سلجف © ناكل ءاثأف + یتا الو یتا هنأ یری رهتشا ةتب لكي هللا لوسر« ثيل + :تلاق ةقفاغ نع
 : لاق . بوبطم : لاق ؟ هلاب ام : رخآلل امهدحأ لاقف « هيلجر دنع رخآلاو « هسأر دنع امهدحأ

 ." ثيدحلا مامت ركذو . مصعألا نب ديبل : لاق ؟ هبط نمو

 مالغ ناك : امهنع هللا ىضر « ةشئاعو سابع نبا لاق : هريسفت ىف ىبلعثلا رسفملا ذاتسألا لاقو

 لي ىبنلا سأر ةطاشم ذخأ ىتح هب اولازي ملف« دوهيلا هيلإ تّيدف ةَ هللا لوسر مدخي دوهيلا نم
 لاقي  مهنم لجر كلذ ىلوت ىذلا ناكو . اهيف هورحسف « دوهيلا اهاطعأف « هطشم نم نانسأ ةدعو

 هللا لوسر ضرمف « ناوُرَذ : اهل لاقي ٠ قيرز ىنبل رثب ىف اهسد مث  مصعأ نب ١ [ديبل] : هل
 ام ىردي الو بوذي لعجو« نهيتأي الو ءاسنلا ىتأي هنأ یری رهشأ هتس ثبلو« هسأر رعش رثتناو ةا

 دنع ىذلا لاقف « هيلجر دنع رخآلاو هسأر_دنع امهدحأ دعقف ناكلم هاتأ ذإ مئان وه امنيبف .هارع

 نمو : لاق . رحس : لاق ؟ بط امو : لاق . بط : لاق ؟ لجرلا لاب ام : هسأر دنع ىذلل هيلجر

 ؟ وه نيأو : لاق . ةطاشمو طشمب : لاق ؟ هبط مبو : لاق . ىدوهيلا مصعأ نب ديبل :لاق ؟هرحس

 ىف رجح : ةفوعارلاو « علطلا رشق : فجلاو  نآَورَذ رئب ىف ةفوعار تحت ةعلط فج ىف : لاق

 ترعش امأ « ةشئاع اي ١ : لاقو « ًاروعذم كلك هللا لوسر هبتناف  حتاملا هيلع موقي ئتان رئبلا لفسأ

 رئبلا ءام اوحزنف « رساي نب رامعو ريبزلاو ايلع ةَ هللا لوسر ثعب مث . « ؟ ىئادب ىنربخأ هللا نأ
 « هطشم نم نانسأو هسأر ةطاشم هيف اذإف« فجلا اوجرخأو « ةرخصلا اوعفر مث « ءانحلا ةعاقن هنأك

 لعجف « نيتروسلا ىلاعت هللا لزنأف . ربإلاب ةزورغم ةدقع “ ةرشع اتنثا هيف « دوقعم رتو هيف اذإو
 امنأك ماقف « ةريخآلا ةدقعلا تلحنا نيح ةفخ هايم هللا لوسر دجوو « ةدقع تلحنا ةيآ أرق املك

 . كيذؤي رش لك نم « كيقرأ هللا مساب : لوقي« مالسلا هيلع « ليربج لعجو « لاقع نم طش
 هللا لوسر لاقف ؟ هلتقن ثيبخلا ذخأن الفأ . هللا لوسر اي : اولاقف . كيفشي هللا نيعو دساح نم

 . °" « ارش سانلا ىلع ريثي نأ هركأو « هللا ىنافش دقف انآ امأ» : ةا

 ‹ مدقت امم دهاوش هضعبلو « ةديدش ةراكن هضعب ىفو « ةبارغ هيفو « دانسإ الب هدروأ اذكه

 . ملعأ هللاو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ساوسولا رش نم © سالا هَّلِإ © ساّنلا كلم © سالا برب ذوعأ لفط

 )١( بهو » : م ىف ٩ .

  2دنسملا )١/1۳( .

 )٤( رشع انثا هيف » : أ « م ىف (5) . أ « م نم ةدايز « .

 )١( ةيدومحملا 55١ق) ىبلعثلل نايبلاو فشكلا © .



 نإ ١-١ 2 ليا ل نيتذوعملااتروس  نماثلا ءزجلا

 . © (5) سانلاو ةنجلا نم (2) سانلا رودص ىف سوسوي ىذّلا (5) سانخلا

 بر وهف : ةيهلإلاو ‹ كلملاو « ةيبوبرلا ؛ لجو زع < برلا تافص نم ۳ تافص ثالث هذه

 ذوعتي نأ ذيعتسملا رمأف « هل ديبع ةكولمم « هل ةقولخم ءايشألا عيمجف « ههلإو هكيلمو ءىش لك

 دحأ نم ام هنإف « ناسنإلاب لكوملا ناطيشلا وهو« سانخلا ساوسولا رش نم « تافصلا هذهب فصتملاب

 هللا مصع نم موصعملاو . لابخلا ىف ًادهج هولأي الو « شحاوفلا هل نيزي نيرق هلو الإ مدآ ىنب نم

 لوسر اي تنأو : اولاق . « ةنيرق هب لكو دق الإ دحأ نم مكنم ام » : هنأ حيحصلا ىف تبث دقو

 ىف تبثو « 27 « ريخب الإ ىنرمأي الف « ملسأف « هيلع ىنناعأ هللا نأ الإ « معن ١ : لاق ؟هللا

 ىلإ اهدريل اليل اهعم هجورخو« فكتعم وهو لكَ ىبنلا ةيفص ةرايز ةصق ىف سنأ نع ) حيحصلا

 ىلع » : هللا لوسر لاقف « اعرسأ هايم هللا لوسر ايأر املف « راصنألا نم نالجر هيقلف « اهلزنم

 نالا: نإ 0+ لاب هللا ومر اي دع هللا نام د لاقت ج هن ف اون .٠ ا
 129 اريغ + لاق" وأ اک انيكيوللا ىف: قدقي نأ تنقع قون مدلا ىرجم مدآ نبا نم ىرجي

 انثدح « ةرامع ىبأ نب ىدع انثدح « رحب نب دمحم انثدح : ىلصوملا ىلعي وبأ ظفاحلا لاقو

 © همطخ عضاو ناطيشلا نإ » : ةي هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع « ىريمتلا “” ادايز

 . °« سانخلا ساوسولا كلذف « هبلق مقتلا  ىسن نإو « سّتخ ©” ركذ نإف « مدآ نبا بلق ىلع

 .بيرغ

 ةميمت ابأ تعمس « مصاع نع « ةبعش انثدح« رفعج نب دمحم انثدح : دمحأ مامإلا لاقو

 لاقف .ناطيشلا سعت : تلقف « هرامح ةي ىبنلاب رّثع : لاق ل هللا لوسر فيدرر نع ثدَّحي
 ىتوقب : لاقو « مظاعت « ناطيشلا سعت : تلق اذإ كنإف ۽ ناطيشلا سعت : لقت ال » : اک ىبنلا

 ." « بابذلا لثم ريصي ىتح رغاصت « هللا مساب : تلق اذإو « هتعرص

 ناطيشلا رغاصت هللا ركذ ىتم بلقلا نأ ىلع ةلالد هيفو « ىوق ديج )2١١ هدانسإ « دمحأ هب درفت

 . بلغو مظاعت هللا ركذي مل نإو « بلغو

 سبأف ناطيشلا هءاج « دجسملا ىف ناك اذإ مكدحأ نإ » : راك هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع

 . أ ٠ م نم تبثماو « ةفص » : ه ىف )١(
 . هنع هللا ىضر « دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم )۲۸۱۲٤( مقرب هحيحص ىف ملسم هاور (۲)

 . ©« ناسنإلا نم » : أ ىف (5

 . اهنع هللا ىضر « ةيفص ثيدح نم (/0*19/163719470) مقرب ىراخبلا حيحص ىف وهو (۲۱۷۲) مقرب ملسم حيحص )٤(

 . ٩ هموطرخ » : أ ىف (0) . باوصلا وهو « دايز » : م ىف )٥(

 . « هللا ىن ١ : أ یف (8) . « هللا ركذ » : أ ىف (۷)

 ىريمنلا دايز فعضل كلذو ؛ ©« فيعض هدانسإ » : )۷٤١/۸( حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا لاق (۲۷۹۰۲۷۸/۷) ىلعي ىبأ دنسم (9)

 . ةرامع ىبأ نب ىدع ىف مالكلاو

 ١١ دتسملا( )09/6( .

 )١١( دانسإ » : م ىف « .



 ا ا ا جو 77 جي ب

 «كلذ نورت متنأو : ا لاك . « همحلأ : وأ _ هقنز هل نكس اذإف < ةتئادي لجرلا نسي امكاذب

 درفت . لجو زع « هللا ركذي ال هاف حتافف مجلملا امأو« هللا ركذي ال  اذك  ًالئام هارتف قونزملا امأ
1 00 

 5 دمحا هب

 مئاج ناطيشلا : لاق. ( ِساّنَحْلا ساوسولا ل : هلوق ىف سابع نبا نع « ريبج نب ديعس لاقو .٠
 . ةداتقو« دهاجم لاق اذكو . سنخ هللا ركذ اذإف « سوسو لفغو اهس اذإف « مدآ نبا بلق ىلع

 نبا بلق ىف كني ساوسولا © وا: ناطبشلا نأ ىل ركذ ': هيأ نع < ناميلس نب رمعفملا لاقو
 . سنخ هللا ركذ اذإف« حرفلا دنعو نزحلا دنع مدآ

 عيطأ اذإف « رمأي ناطيشلا وه : لاق. « ساوسولا » :هلوق ىف سابع نبا نع ىفوعلا لاقو

 وأ  رهاظلا وه امك  مدآ ىنبب اذه صتخي له « « سالا رودص ىف سوُسَوُي ىذّلا ل : هلوقو
 . ابيلغت سانلا ظفل ىف اولخد دق نونوكيو «نالوق هيف ؟ نجلاو مدآ ىنب معي

 . مهيلع سانلا قالطإ ىف عدب الف ( نجلا نم لاجر ) مهيف لمعتسا دقو : ريرج نبا لاقو

 « ( سالا رودص ىف سوسوي ىذلا # : هلوقل ليصفت وه له« 4 سائلا نجلا نم : هلوقو
 ,# ساّنلاو ةّنجْلا نم ا :هلوق ليقو .ىناثلا لوقلا ىوقي اذهو .( ساّنلاو ةّنِجْلا نمل : لاقف مهنيب مث

 كلذكو ١ : ىلاعت لاق امك. نجلاو سنإلا نيطايش نم « سانلا رودص ىف سوسوي ىذلل ريسفت

 1117 :ماعنألا] (ارورغ لوقا فرخز ضعب ىلإ مهضعب ىحوي نجْلاو سنإلا نيطايش اودع ىب لكل انلعج
 : دمحأ مامإلا لاق امكو

 نع « شاخشخلا نب ديبع انثدح « ىقشمدلا رّمع وبأ انثدح « ىدوعسملا انثدح « عيكو انثدح

 .2؟تيلص له « رذ ابأ اي » : لاقف.تسلجف « دجسملا ىف وهو لَم هللا لوسر تيتأ : لاق رذ ىبأ

 هللاب ذوعت «رذ ابأ اي » : لاقف تسلج مث ‹ تيلصف تمقف : لاق . « لصف مق » :لاق . ال :تلق

 . « نجلاو سنإلا نيطايش رش نم
 لوسر اي : تلق : لاق . « معن » : لاق ؟ نيطايش سنإللو « هللا لوسر اي : تلق : لاق

 امف هللا لوسر اي : تلق . « رثكأ ءاش نمو « لقأ ءاش نم « عوضوم ريخ » : لاق ؟ ةالصلا «هللا

 : لاق ؟ ةقدصلاف « هللا لوسر اي : تلق. « ديزم هللا دنعو ‹ ئزجي ضرف » : لاق ؟ موصلا

 ىلإ رش را < لتم زم كيسا لاق © ليف ا هللا نوا ةه غا تاجا

 (9 ىبنو« هللا لوسر اي : تلق .« مدآ »: لاق ؟ لوأ ناك ءايبنألا ىأ « هللا لوسر اي: تلق .«ريقف

 ةعضبو ةئامثلث » : لاق ؟ نولسرملا مك« هللا لوسر اي : تلق . « ممَّلَكم ىبن « معن » : لاق ؟ ناك
 ؟مظعأ كيلع لزنأ اميأ « هللا لوسر اي : تلق . « رشع ةسمخ » : ةرم لاقو .« ًاريفَغ امج « رشع

 )١( دنسملا )۲/  » )۲۳١حيحصلا لاجر هلاجر » : (؟١/57) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو © .

 ) )0م ىف : ١ اینو » : م ىف (۳) . ؛ اهيأف .



 . « ( مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا 8 : ىسركلا ةيآ » : لاق

 ًادج ًالوطم ثيدحلا اذه جرخأ دقو . هب « ىقشمدلا رمع ىنأ ثيدح نم « ىئاسنلا هاورو

 _ ملعأ هللاف 2 9 ادج لوطم رخآ ظفلو « رخآ قيرطب « هحيحص ىف نابح نب متاح وبأ

 « ىنادمُهلا هللا دبع نب رذ نع « روصنم نع « نايفس نع « عيكو انثدح : دمحأ مامإلا لاقو
 ىنإ « هللا لوسر اي : لاقف هيي ىبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق سابع نبا نع « دادش نب هللا دبع نع
 : كك ىبنلا لاقف : لاق . هب ملكتأ نأ نم ىلإ بحأ ءامسلا نم رخأ نأل ا يقرا 17 فروخ

 . « ةسوسولا ىلإ هديك در ىذلا هلل دمحلا ءربكأ هللا ربكأ هللا»

0:١ 

)۱( 

 O رذ نع امهالك  شمعألاو : ىئاسنلا داز  روصنم ثيدح نم « ىئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ةنملاو دمحلا هللو « ريسفتلا رخآ

 . ليكولا معنو هللا انبسح . © نيعمجأ ةباحصلا نع هللا ىضرو . 239 نيعمجأ هبحصو هلآو

 هل دمحلاو 5 نينامثو نيرشعو سمخ ةئس ىلوألا ىدامج نم رشاعلا ىف هنم غارفلا ناكو

)۸( 
 هدحو

 )١( دنسملا )١78/5( ىئاسنلا ننسو )۸/ ۲۷١( .

 )۲( دراوم » (45) مقرب نابح نبا حيحص ٩ « ) « )۲۸۷ /۱هيبأ نع « ىناسغلا ىبحي نب ىبحي نب ماشه نب ميهاربإ قيرط نم « ناسحإلا

 هنع هللا ىضر « رذ ىبأ نع « ىنالوخلا سيردإ ىبأ نع « هدج نع ٠ ركنم ثيدحلا اذه » : ثيدحلا اذه نع ىدع نبا لاق دقو

 قيرطلا اذه نم ٠ .

 ) )۳ثدحأل » : م ىف ۲ .

 )5( مقرب ىربكلا ىئاسنلا نفسو (0117) مقرب دواد ىبأ ننسو (۲۳۵ /۱) دنسملا )٠١89-05( .

 ) )5ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو ىفكو هلل دمحلاو » : أ ىف «

 ) )5نيدلا موي ىلإ أامئاد ًادبأ اميلست ملسو » : أ ىف « .

 ) )۷هللا لوسر باحصأ نع هللا ىضرو » : أ ىف 4 .

 ) )8.«ماعنإلا ىلو هنإ «مامتلا ىلع ةنملاو دمحلا هللو« هللا ءاش نإ باتكلا متي هبو . ًاضيأ فلؤملل نآرقلا لئاضف هيليو ريسفتلا رخآ »: م ىف

 خسانلل ةمتاخلا هذه « ه » ةخسنلا ةمتاخ ىف ءاج دقو :
 » ءايلوأ هنيدل ماقأو « دابعلا نم ءاش نم هتبحمو هتفرعم حنمو « داوطألاب اهتبثو ضرألا طسبو «دامع ريغب ءامسلا عفر ىذلا هلل دمحلا

 عمَقو « داشرلا قرط مهب حضوأو « نيلماعلا ءاملعلاب نيدلا رانم ىلعأو . داتوألاو باطقألاو ءابجنلا مهنم لعجو « هب نوموقيو هنورصني

 دارفنالاو ذوذشلاو سيلدتلا مهنع ىفنو « دانسإلا حيحصب مهيبن نع لقنلاب مهنيد مهل تبثو « داسفلاو عدبلاو ءاوهألاو غيزلا لهأ مهب .

 داحلإلاو داحتالاو لولحلا نع هزنملا « دادنألاو ءارظنلاو ءاكرشلا نع ىلاعتملا . هل كيرش ال هدحو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .

 راربألا ةداسلا هتباحصو « داجنألا ءابجنلا هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص « دابعلا ديس « هليلخو هبيبحو « هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 هرمأب ضرألاو تاومسلا تماق ام موقتو مودت ةالص ء« داجمألا ٠ داوسلا ضايبلا لباقو .

 رمعو « لومأملا هيلإ لصوأو « لوسلا هيلع لصاوو <« ليمجلا عينصلا حانج هل هللا لصو نم « ليلجلا ديسلا ىنرمأ دقف « دعبو

 ا هاحعتإو ميركلا وقع ىجارلا لمآلا هناحبس هللا ىلإ ريقفلا دبعلا انديسو انالوم « ىسفن عيبر هضيفب رطمأو « ىسنأ عوبر هبحب

 ةنسلا رع« .ةعيرشلا ناسل « ةلملا ءاهب « نيملاعلا ىف ءاملعلا ديس ءنيملسملاو مالسإلا ةجح نيدلا مجن« ماكحلا مكاح « ةاضقلا ١

 انديس نبا  رمع صفح وبأ « نيفراعلا خويش خيش ناميإلا رصان « نامزلا ةرغ « ءاغلبلا مامإ « ءابطخلا بيطخ «ةمألا  eدبعلا
 رمأ  ىعفاشلا ىدعسلا ىجح دمحم ىبأ « نيلماعلا ءاملعلا ةودق « ةماهفلا ربحلاو < ةمالعلا مامإلا خيشلا  ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا -

 ملاعلا مامإلا ٌريسفت ةنازخ مسرب بنكي نأ  هتاضرم ىف الإ فرصتي الو « هتعاط ىف الإ بلقتي ال نم « هردق دسأو « هرمأ هللا ىلعأ
 ةعاطلاو عمسلاب هرمأ تلثتماف . هاوثمو هرقم ةنجلا ةحوبحب لعجو « هاضرأو هللا همحر  ريثك نبا نيدلا دامع ةمالعلا « ريبكلا «=



ofنيتذوعملا اروح نالا عملا  

 عل ل ES OL ا

 ا صيت و اا يطيب رک «الومأم تغلبو الوبق

 بقت ريذاعملاو ىمّلع غلبمف ىتمه نود یتردق یب تفقو نإف

 ناك اذإ اصوصخ ءقاحّللا بابسأ مور نع رصّقم وهف اهلثم مار نم 3 قالطإلا ىلع مولعلا تاتشأ ةفيرشلا ةنازخلا هذه تعمج دق
 عماوج ىتوأ دق اب ناك ذإ ٠ عفانلا هملع ىف ةريصب اهب بيبللا دادزي ام عماوج ىلع هبنلا ىفطصملا نس هتدام ىذلا ريسفتلا اذه اهب

 مركأ الو « ابهذم لمجأ الو « أرفو لدعأ الو . أظفل رصقأ الو « اعفن معأ آمالك سانلا عمسي ملف . باطخلا لصف مّلعو « مالكلا

 . علك هاوحف ىف نيبأ الو « هانعم نع حصفأ الو . اجرخم لهسأ الو . ًاعقوم نسحأ الو « ًابلطم

 ىف قرغأ هنأ بل ىذ ىلع ىفخي الف . براوغلاو ىرذلا ملعلا نم زاحو « لئاقعلا داحآ مظنو « لئاضفلا عمج اذإ ؛ انالوم رد هللف

 ىنغلبي ام هيلع ىئانث فيعاضت نم هب رمي ىسع « ًارذتعم هحدمب قيلي امعو « ارصتخم لوقأف ٠ الوصأ ملعلا ىف قرعأو « الوصف مهفلا

 : لئاقلا رد هللو اهاوس ىنمتأ الو « اهادعتأ ال « ىتينم ىقلأ نيح ىتينمأ كلتو « هبلق نم ىبرقلاو « هبح ىف ىفلزلا هب

 ٌرطملاو رحبلا نادوجألا دمحي مل هدي انل تداح ىجح نبا اذإ
 رمقلاو سمشلا نارونألا لءاضت هترغ ٌراونأ انل تءاضأ نإَو

 ردقلاو فيسلا نايضاملا رخأت هتمزع دج وأ هيأر ىضم نإو

 ؟رذحلاو فوخلا :ناجعزملا ام ردي مل هتوطس فوخ نم ًارذح تبي مل نم

 ررضلاو عفنلا هنم بقاعت اذإ مقن ىفو ىمعن ىف رهدلا هنأك

 ذي امو ىتأي ام بقاوع ادي هدي ىف رهدلا مامزو هنأك

 املك نيني ی ا E A E I REE هلل دكا

 : ىلوملا هب دبعلا ذوعي

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 هلل دمحلاو « ًالقوحمو ًالبسحمو « ًايلصمو ًادماح « ةسورحملا قشمدب « ةيئاضتلا هاعنل ٠ باوبلا ىفوصلا ىلع نب دمحم ريقفلا هبتك

 4 هذحو

 ءاعبرألا موي رجف ميظعلا نآرقلا ريسفت قيقحت نم ءاهتنالا ناكو : ةمالس نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ىماس هبر وفع ىلإ ريقفلا لوقي
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